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تنرش املطالب الـ  13للمتظاهرين

نـواب :حضـور عـالوي إىل جملـس النـواب

يـزيـد مــن التهــاب األزمــة

ص4

الحكومة المحلية :نواب المحافظة قدموا مصالحهم وأسهموا في تردي األوضاع

خالفات مادية بني شيوخ االنبار ..و «العراقية» حتذر من استغالهلا ملصالح شخصية

المستقبل العراقي/فالح الشامي

ع�د التحالف الوطني بعض مطال�ب المتظاهرين
ف�ي االنب�ار وعدد م�ن المحافظ�ات الغربي�ة انقالبا ً
على العملية السياس�ية ,متهما ً إياه�ا بالعمل لصالح
أجن�دات خارجية ,فيما نفى ائت�الف دولة القانون أن
يك�ون قد دعا لخ�روج تظاهرات مناوئ�ة لتظاهرات
االنبار ,بمقابل هذا طالبت القائمة العراقية الحكومة
بمواجه�ة الجماهير مباش�رة معلنة ف�ي الوقت ذاته

مقرب
تكريت تقبض عىل ّ
من عزة الدوري

ص3

اإلمارات تعيد وفد ًا
رسمي ًا مرصي ًا إىل القاهرة
من دون «إخوان»
ص5

احلكومات
الليبية اجلديدة ستقيص
ازالم القذايف

ص5

َّ
ح�ذرت من التدخل
ع�ن تأييدها للتظاه�رات ,إال أنها
الخارج�ي وم�ن اس�تغاللها من قبل بع�ض األطراف
لمصالح شخصية.
وقال عضو ائت�الف دولة القان�ون ،النائب محمد
الصيه�ود ,أم�س األح�د ,ل�”المس�تقبل العراقي” إن
بعض مطالب المتظاهرين في االنبار غير دس�تورية
وتعد انقالبا على العملية السياسية في البالد السيما
المطالب�ة بإلغاء قان�ون المس�اءلة والعدالة وقانون
مكافح�ة اإلره�اب كونها تتيح لح�زب البعث العودة

إل�ى العمل ،منوِّه�ة بأن “هذا أمر خطي�ر كونه حزبا
محظورا وفقا للدستور العراقي”.
وأش�ار الصيه�ود إل�ى أن “هذه المطال�ب تبرهن
عل�ى وجود أجن�دات خارجي�ة تريد إن يع�اود حزب
البعث والمجاميع اإلرهابية عملهم التخريبي من أجل
تدمير العراق ونس�ف العملية الديمقراطية” ,معتبرا ً
أن “العصي�ان المدن�ي عملي�ة غير دس�تورية ويجب
التوق�ف عنها كونه�ا تعطل مصالح الن�اس في هذه
المحافظات”.
تتمة ص3

ثورة مطالب أم حراك طائفي ؟!

مشـاهدات جمـهرية حتت اجلرس املشرتك
التحليل السياسي /غانم عريبي
فيم�ا كان زوار أربعيني�ة اإلم�ام الحس�ين (علي�ه
الس�الم) يغ�ذون الس�ير لزيارة مش�هد أبي األح�رار في
كرب�الء ،كان االنباريون والفلوجيون وعدد من مدن غرب
الع�راق يغذون الس�ير إلى (س�احات الكرام�ة) في أول
(جمعة صمود) يقيمونها اس�تعدادا ً لمس�يرة أطول في
إط�ار مجموعة من المطال�ب التي بدأت بإطالق س�راح
الس�جناء والسجينات ولم تنته عند حدود إقالة الحكومة
بل إلى تعميم شعار (الشعب يريد إسقاط النظام) بأسره
وتدمير العملية السياس�ية على وق�ع كالم لعزة الدوري
عن العراق الجديد من ..بابل كما ادعى!.
قب�ل قلي�ل ق�رأت ف�ي تايت�ل قن�اة التغيي�ر  -التي
يش�رف عليه�ا رج�ل األعمال الك�ردي أكرم زنكن�ة  -أن
المتظاهري�ن في االنبار والفلوج�ة والموصل أكدوا أنهم

لن يبالوا بالحديث الذي أطلقه عزة الدوري ،أول البارحة،
عن (انتفاضة الجس�ر) الن حراكه�م مطلبي ويرفضون
توجيه مس�ار العملية الوطني�ة الجارية لخدمة أي حزب
او فئ�ة سياس�ية وم�ا يتمنون�ه تحقيق ه�ذه المطالب
دون الع�ودة إلى التوجهات السياس�ية التي كانت تحكم
العراق ،وهو كالم جيد ومس�ر أن نس�مع من أخوتنا في
االنبار مثل هذا الكالم ،فالبعث العربي يريد ركوب موجة
التظاه�رات المش�روعة كعادته التاريخي�ة القديمة في
ركوب موجة أي تحول قومي او وطني في العراق والعالم
العربي تمام�ا مثلما ركب موجة الم�د القومي في بداية
الخمسينات بركوب موجة التظاهرات القومية والوطنية
التي اجتاحت العراق على فترات في إطار الصراع القومي
االستعماري وامسك بالس�لطة بالتعاون مع العسكر ثم
ق�اد العراق إلى الح�روب والمجاعة والمقاب�ر الجماعية
والدكتاتورية.
تتمة ص2
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احلرب السنية الشيعية خمطط تورايت ..فمن هم
أتباعه وأدواته؟

ص7

الـوائلـــي ينقـذ جعفــر مــن االستجــواب
مقــابـــل  15مـليــــون دوالر

ص2

غاب االستعراض العسكري في عيد اجليش هذا العام السباب مجهولة «تصوير :سعداهلل اخلالدي»

املالكــي للمتـظـاهريــن  :ســأكشـف مـلفــات فســاد نــواب حمــافـظــاتكــم !!
المستقبل العراقي  /خاص

كش�ف مص�در مق�رب م�ن رئاس�ة مجلس
ال�وزراء أن رئي�س الحكوم�ة ن�وري المالك�ي
سيكش�ف بع�ض الملفات الخاصة ج�دا ً الطالع
ً
الفت�ا إلى أن من بينها
متظاه�ري االنبار عليها،
معارك دارت بين نواب محافظات االنبار وصالح
الدي�ن والموص�ل لتقاس�م حص�ص التعيينات
والوظائف بينهم وعدم إطالقها واإلعالن عنها.
وق�ال المصدر ،الذي ّ
فضل عدم الكش�ف عن
ً
هويت�ه ،ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن “نوابا عن
محافظ�ات االنب�ار وص�الح الدي�ن والموص�ل

طالب�وا بتجميد اإلعالن عن كثي�ر من الوظائف
لحي�ن توزيعه�ا بينه�م وان بع�ض ه�ؤالء
المس�ؤولين يطالبون به�ذه التعيين�ات بذريعة
أنه�م يمثل�ون المواطنين في ه�ذه المحافظات
وإنه�م أول�ى بتوزيعه�ا وان إعالنها س�يجعلها
تذه�ب للبعثيين”.وبي�ن المص�در أن “بع�ض
الن�واب الذين كان�وا يتوس�طون للحصول على
مزارع وأم�وال ودرجات وظيفي�ة ارتدوا أقنعة
أخرى خ�الل التظاهرات األخي�رة ليقنعوا أبناء
تلك المحافظات بأنهم يدافعون عنهم ويس�عون
لتحقي�ق مطالبه�م وه�ي ادع�اءات ودعاي�ات
انتخابية حسب وصفه”.

نواب لـ

 :جيب تنمية قدرات اجليش وإبعاده عن اخلالفات السيـاسية

ص13

قائممقام القائم :ال وجود لقوات سورية نظامية عىل احلدود العراقية

إغــالق مراكـز املسـاج فـي السليامنيـة لـ "إخالهلــا باآلداب العــامـة"

ســـتـــة مـــــــالهـــي لــيــلــيـــــة تــقــلـــــق مــــنــــام شـــــــــارع 62

ص2

ص6

ص4

جلنة السياحة واآلثار :املوازنة خصصت لوزارة السياحة مليارين ولـم تتسلم غري مليار واحد
أمنيـــات العــراقيـني األربعيــنيـة ..حكـاية نــهـر ثـالـث
وخـدمـة جمـانيـة وكـرامـات
هـل حتـقـقـهــا مـوازنة 2013

«االنفــجـــاريــة»؟
ص11

قـراءات انتخابية لالنتـخابات
املحلية لعـام 2013
ص13

ص13

ص3

 :إيقاف
الزراعة النيابية لـ
استرياد املنتجات الزراعية سيرض باملواطن

ص16

احتجاج ًا على
سياسات النظام
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برلماني يرفض
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ثــورة مــطــالــب أم حــــراك طـــــائــفــي ؟!

مشــاهـــدات جمــهــريــة تــحــت الــجسـر املــشتــرك

التحليل السياسي /غانم عريبي

فيم�ا كان زوار أربعيني�ة
اإلمام الحس�ين (عليه الس�ام)
يغ�ذون الس�ير لزي�ارة مش�هد
أب�ي األح�رار ف�ي كرب�اء ،كان
االنباري�ون والفلوجي�ون وع�دد
من م�دن غ�رب الع�راق يغذون
السير إلى (ساحات الكرامة) في
أول (جمع�ة صم�ود) يقيمونها
اس�تعدادا ً لمس�يرة أط�ول ف�ي
إطار مجموعة من المطالب التي
ب�دأت بإطاق س�راح الس�جناء
والس�جينات ولم تنته عند حدود
إقال�ة الحكوم�ة بل إل�ى تعميم
ش�عار (الش�عب يري�د إس�قاط
النظام) بأس�ره وتدمير العملية
السياس�ية على وق�ع كام لعزة
الدوري عن الع�راق الجديد من..
بابل كما ادعى!.

الدوري في بابل!

قب�ل قليل ق�رأت ف�ي تايتل
قن�اة التغيي�ر  -الت�ي يش�رف
عليه�ا رج�ل األعم�ال الك�ردي
أك�رم زنكن�ة  -أن المتظاهري�ن
ف�ي االنبار والفلوج�ة والموصل
أك�دوا أنهم ل�ن يبال�وا بالحديث
ال�ذي أطلقه ع�زة ال�دوري ،أول
البارحة ،عن (انتفاضة الجسر)
الن حراكه�م مطلبي ويرفضون
توجيه مس�ار العملي�ة الوطنية
الجاري�ة لخدمة أي حزب او فئة
سياس�ية وم�ا يتمنون�ه تحقيق
ه�ذه المطالب دون الع�ودة إلى
التوجهات السياس�ية التي كانت
تحك�م الع�راق ،وه�و كام جيد
ومسر أن نس�مع من أخوتنا في
االنب�ار مثل هذا ال�كام ،فالبعث
العرب�ي يري�د رك�وب موج�ة
التظاه�رات المش�روعة كعادته
التاريخي�ة القديم�ة ف�ي ركوب
موجة أي تحول قومي او وطني
في العراق والعالم العربي تماما
مثلما ركب موج�ة المد القومي
ف�ي بداي�ة الخمس�ينات بركوب
موج�ة التظاه�رات القومي�ة
والوطني�ة الت�ي اجتاحت العراق
عل�ى فت�رات ف�ي إط�ار الصراع
القوم�ي االس�تعماري وامس�ك
بالس�لطة بالتعاون مع العسكر
ث�م ق�اد الع�راق إل�ى الح�روب
والمجاع�ة والمقاب�ر الجماعية
والدكتاتورية.اعتق�د أن أخوتن�ا
في االنبار يعرفون قيمة إفس�اح
المج�ال له�ذا الحزب بع�د ثاثة
عق�ود ونيف من العذاب الش�ديد
تحملها العراقيون وقدموا فلذات
أكباده�م ثمنا لمح�ارق النظام

الس�ابق ويعرف�ون أيض�ا أنه�م
لن يكونوا بمن�أى عن عذاب هذا
النظ�ام فيما لو ع�اد مرة أخرى
إل�ى الس�لطة تح�ت مس�ميات
والفتات وقادس�يات جديدة كما
بشر بذلك رجل دين من تكريت!.
االنباري�ون الي�وم الب�د أن
يفصحوا ع�ن مطالبهم بش�كل
واض�ح وان ال يفس�حوا ف�ي
المجال أم�ام عزة الدوري وغيره
م�ن أرب�اب الط�رق الصوفي�ة
المسلحة إلثارة الفتنة الطائفية
والبعث العربي االشتراكي ماهر
ف�ي توظي�ف األوراق الطائفي�ة
واس�تغال ح�االت التداع�ي
والمراجعة السياسية والشعبية
والبد من مراجع�ة حقيقية لكل
اإلرث الطائفي الذي تم استخدامه
في فت�رات س�ابقة واللعب على
أوتاره الن االستمرار باللعب على
ه�ذا الوت�ر يعني تفتي�ت الوطن
وتمزي�ق اللحم�ة المجتمعي�ة
وتقطي�ع أوص�ال االنج�از الذي
تحق�ق بانهي�ار الدكتاتوري�ة
وانتص�ار الديمقراطي�ة -الت�ي
يحاول بع�ض المعممي�ن الذين
يتخف�ى البع�ث المنح�ل تح�ت
عباءاتهم -في بعض التظاهرات
لقتلها ألنها المس�ؤولة عن بناء
النظام السياس�ي الوطني وهي
المس�ؤولة ع�ن بن�اء ص�روح
الوحدة الوطنية!.

قناة وصال ..وجـــربــوع
الــدلــيمــي!

سمعت ش�اعرا طائفيا يقال
أن اس�مه ط�ه جرب�وع الدليمي
عل�ى هام�ش تظاه�رات االنبار
يق�را قصي�دة بعن�وان (الربي�ع
الس�ني قادم) بثتها قناة وصال
المعروف�ة برائحته�ا الطائفي�ة
المقيت�ة ضمَّ نه�ا كل الكراهي�ة
والحق�د الطائف�ي الكام�ن ف�ي
نفس�ه وه�و يرتع�د ويرتج�ف
ويتوع�د وكأن�ه ف�ي س�احة
قتال م�ن دون أن يس�تفزه احد
بالمناس�بة .إن أهلن�ا في االنبار
حريص�ون عل�ى وح�دة الن�وع
البش�ري واإلس�امي والدين�ي
بينهم وبين ش�يعة العراق ألنهم
ع�رب الع�راق وان مث�ل ه�ذه
الفضائي�ات وفضائي�ات أخ�رى
غيرها لن تستطيع زرع الشقاق
بيننا ،وكيف يمكن إيقاف ش�ال
العم�ل الوح�دوي بينن�ا وبي�ن
أخوتن�ا الس�نة وبينن�ا تاري�خ
مش�ترك وقي�م إس�امية تحض
على الوحدة الوطنية واإلنسانية
واإلسامية وبيننا مشايخ إسام

ق�ادرون عل�ى توحي�د الجه�ود
وتنظي�ف المطال�ب المش�روعة
من فس�اد الش�عارات الطائفية
وبيننا الس�عدي ومقتدى الصدر
وباقر الزبيدي؟!.
ب�دأت أش�م رائح�ة الجزيرة
القطرية ومعها الذئاب الس�ائبة
ف�ي الصحراء العراقي�ة مترامية
األط�راف وه�ي تمس�ك بأجهزة
الس�كايبي وتتصل وتتواصل مع
الخايا التنظيمي�ة خارج العراق
ف�ي محاولة إلس�قاط المطالب
المشروعة في مستنقع العمالة
لألجندات العربي�ة الحاقدة على
الع�راق وأهل�ه ،لكن م�ا جعلني
مقتنع�ا أن م�ا يج�ري خ�ارج
إط�ار المطال�ب م�ن زوبع�ة ال
تعن�ي كونها زوبعة ف�ي فنجان
وان الس�كايبي ال�ذي يراد تمرير
مش�هده التلفزيوني على الناس
هدفه استنساخ التجربة السورية
واإلتيان بأرباب البعث العربي إلى
العراق ليعود بلد علي والحس�ين
وأبي بكر كما يقول اإلمام محمد
باقر الصدر إلى عهد التواصل مع
محيط الخيانة العربية واالتصال
بإس�رائيل المحتلة.إن استنساخ
التجرب�ة الس�ورية ال يمك�ن
أن يحص�ل للف�رق الكام�ن ف�ي
التجربتين العراقية والس�ورية..
فف�ي الوقت الذي يحكم س�وريا
نظ�ام الح�زب الواح�د من�ذ 42
س�نة ،تحك�م الع�راق تجرب�ة
ديمقراطي�ة ويتمت�ع بدس�تور
ناف�ذ وقواني�ن مرعي�ة وت�داول
سلمي للس�لطة ونظام برلماني
وتعددي�ة حزبية وسياس�ية من
الصع�ب عل�ى حم�د بن جاس�م
وقن�اة الجزي�رة القطري�ة أن
تتخطاه وان تحول ما يجري من
تظاهرات (س�لمية) إلى تيارات
مس�لحة بي�ن لحظ�ة وأخ�رى
ناهي�ك ع�ن أن أهلنا ف�ي االنبار
والخيري�ن في كاف�ة محافظات
المنطقة الغربية مقتنعون أنهم
خرجوا من نظام ديكتاتوري وان
الع�ودة لهذا النظ�ام غير ممكنة
بحكم التقادم والتاريخ وقوانين
السياس�ة والتأثير عل�ى األرض
ومن ال يعرف تلك المعادلة فعليه
أن يعرفها اآلن.

خطأ الحسابات..الطائفية!

حاول�ت بع�ض الف�رق
السياس�ية والطائفية الموتورة
العم�ل عل�ى إش�عالها حرب�ا
شعواء بين الش�يعة والسنة من
خ�ال رف�ع الافت�ات المفرقة
والش�عارات الممزقة والعبارات

التي عفا عليها الزمن لكن أهلنا
ردوا عليه�م ف�ي االنب�ار حي�ن
حمل�وا الفت�ات وأعام�ا وكتبوا
شعارات حس�ينية فالتقت إرادة
الث�وار الش�يعة ف�ي األربعي�ن
الحس�ينية م�ع مطال�ب أهلهم
ف�ي االنب�ار العراقية وس�قطت
المؤام�رة (العربي�ة) القطري�ة
والس�عودية والتركي�ة في وحل
القب�ح والكراهي�ة والحق�د
الطائف�ي وتبي�ن أن هنال�ك امة
تريد لبناتها أن يكن خارج أسوار
الس�جون وه�ن مابي�ن متهمة
بجناية اجتماعية او التعاون مع
اإلرهاب وقد بدأت الدولة العراقية
التعاطي مع تلك المطالب بروح
المسؤولية بل اندفعت الحكومة
إل�ى ما ه�و ابعد من ذل�ك حين
وضع�ت كل م�ا لديه�ا بين يدي
(االنتخابات المبكرة) إذا ما كان
هنال�ك إحس�اس بالغبن او عدم
وجود ش�يء له عاقة بالشراكة
الوطني�ة او تعاون حقيقي وهو
ما ال يمك�ن أن تعمل به حكومة
ديكتاتوري�ة ف�ي التاريخ ..وهل
فعلها صدام حس�ين الذي يفخر
ب�ه رج�ل معم�م كان يرت�دي
الزيتون�ي في الفلوج�ة قبل هذا
التاريخ وه�و يمتدح قادس�يته
حين أفنى الحرث والنسل واهلك
الش�عب العراقي برمته من اجل
أن يبقى على الكرسي؟!.
حس�ينية أه�ل االنب�ار
وعراقيته�م هي التي أس�قطت
الحس�ابات الطائفي�ة لقط�ر
والس�عودية ونه�ج إس�قاط
األنظمة الوطنية عبر السكايبي
وهي الت�ي أوصدت الب�اب على
طموح�ات انتخابي�ة لبع�ض
ساس�ة القائم�ة العراقي�ة
م�ن الذي�ن الذوا بالتظاه�رات
وصعدوا الجس�ر المشترك لكي
ينأوا بأنفس�هم ع�ن حماياتهم
اإلرهابي�ة ويحقق�وا بع�ض
النتائج المبك�رة في االنتخابات
المقبلة ويكث�روا الضجيج لكي
ال يطالهم القضاء بسبب دورهم
بإره�اب الن�اس وإرعابهم أيام
الفتن�ة الطائفية وأي�ام ما كان
المال السلفي يتدفق من نجران
وحائ�ل وعس�ير لقتل الش�يعة
ف�ي الهوير واغابة في ميس�ان
واغتي�ال ضباط الجيش العراقي
في الرمادي!.

ليس كل الشعارات..
نتــنـــة دولـــة الــرئــيــس

نعم ليس كل الشعارات التي
رفعها أهلنا في االنبار والفلوجة

كاريكاتير
وتكري�ت نتن�ة لك�ن األنت�ن ما
صدر من بعض المشايخ لألسف
الش�ديد وهم يحذرون من حرب
بين الشيعة والس�نة وان االنبار
ستبقى سنية ولن تكون شيعية
وهو أمر غريب فعا!.
م�ن ق�ال أساس�ا أن االنبار
يراد له�ا أن تكون ش�يعية ومن
طل�ب منها ذل�ك ..م�ا اعرفه أن
الش�يعة يعتزون بس�نية االنبار
مثلما اعرف علماء سنة يقدرون
ويحترم�ون ش�يعية النج�ف
وكرب�اء والناصري�ة ويع�دون
األمر جزءا من التعددية الفكرية
والفقهية واالجتماعية في البلد.
أن�ا عل�ى يقي�ن أن ه�ذه
الشعارات جاءت عبر السكايبي
من قطر ودوائر اإلفتاء الوهابية
ف�ي الس�عودية او الهوات�ف
النقال�ة م�ن تركي�ا لتزي�د النار
التي سجروها اشتعاال بين أخوة
المصي�ر الوطني والديني الواحد
وعلى وجه السرعة الن المؤامرة
التركي�ة القطري�ة الس�عودية
المش�تركة قض�ت أن تتح�رك
عل�ى الع�راق بربيعه�ا الطائفي
او ال�ذي ي�راد من�ه أن يك�ون

فؤاد حسون
طائفيا باستخدام كل الممكنات
والموج�ودات الفكرية ومواطن
الخ�اف الفك�ري والفقه�ي
والعق�دي بين الطائفتين – وهو
أم�ر طبيع�ي ومتواف�ق علي�ه
بي�ن الفريقي�ن– مع�اول لهدم
بن�اء النظام السياس�ي والرؤية
الوطنية التي تشكلت بعد سقوط
النظ�ام العراق�ي في  9نيس�ان
 2003لكن أهلنا االنباريين وفي
الفلوجة لن يكونوا لقمة سائغة
في ف�م (الث�ور القط�ري) الذي
يح�ن القتطاع اللحم�ة الوطنية
العراقية بعد أن اس�تطاع (ثرم)
الخارطة العربية ف�ي أربع دول
ويثرم بالدولة العربية الس�ورية
على مهل ريثما تس�توي اللحمة
العراقي�ة الراهنة!.كن�ت اعتق�د
ان الش�عارات التي ستس�تخدم
ف�ي التظاهرات اكث�ر تعقا في
أي�دي بع�ض الموتوري�ن م�ن
اس�تمرار العملي�ة السياس�ية
الوطنية لكنهم حين رفعوا صور
اوردغان وصدام حسين سخرت
في أعماق�ي منهم وتمنيت على
أهلي في االنبار أن يطردوا هؤالء
من التظاهرة ألنهم لم يأتوا إليها

أكد عدم تأثير التظاهرات على تقديم المساعدات لالجئين السوريين

قائمـمقــام القــائـم :ال وجـود لقـوات ســـورية
نظـاميـة عـلـى احلــدود العــراقيــة

المستقبل العراقي  /متابعة
أك�د قائممقام قضاء القائ�م الحدودي
التاب�ع لمحافظة األنبار فرح�ان الفتيخان
أن وج�ود القوات الحكومية الس�ورية على
طول الحدود العراقية – السورية "معدوم"،
مؤك�دا ً دخ�ول كمي�ات م�ن المس�اعدات
العراقي�ة إل�ى العم�ق الس�وري .وأض�اف
الفتيخان ،وه�و الرئيس التنفي�ذي لقضاء
القائم المحاذي للحدود الس�ورية والقريب

من مدين�ة البوكمال ،ف�ي تصريح صحفي
أمس أن "غالبية المدن السورية القريبة من
العراق تحت سلطة الجيش الحر ،والشريط
الحدودي غير محمي من الجانب الس�وري،
ما اضط�ر الجه�ات األمني�ة العراقي�ة إلى
استدعاء قوات إضافية لملء الفراغ".
وق�ال أن "عش�ائر عراقي�ة ومنظمات
من مدن الع�راق المختلفة أرس�لت كميات
كبيرة من المس�اعدات اإلنسانية إلى المدن
الس�ورية القريب�ة من الحدود لت�وزع على

العائ�ات التي يعان�ي معظمه�ا نقصا ً في
المؤن والوقود ،وقس�م منهم اضطر للبقاء
بعد تدمي�ر منازلهم داخل س�وريا" ،مؤكدا ً
ع�دم اس�تثمار معب�ر القائم "إليص�ال أي
مس�اعدات من الخارج بالرغ�م من أن دوالً
ومنظم�ات وع�دت بتقديمه�ا" .وأوض�ح
الفتيخان أن "الجميع يعلم خطورة االنفات
األمني الذي تعاني منه الحدود مع س�وريا،
فهناك تخوف من استغالها من الجماعات
اإلرهابي�ة إذا أرادت التس�لل عبره�ا" ،وأكد

سيطرة القوات العراقية.
ونفى المسؤول المحلي وجود انعكاسات
لألح�داث والتظاهرات التي تجري حاليا ً في
محافظ�ة األنب�ار على طبيعة المس�اعدات
المقدمة إلى الاجئين الس�وريين في مخيم
القائم ،وق�ال إن "برامج تقدي�م الدعم إلى
الاجئين مستمرة بشكل طبيعي".
وأشار إلى أن "األمم المتحدة ،بالتعاون
م�ع وزارة الهج�رة العراقي�ة أنه�ت بناء 3
مخيم�ات ت�ؤوي حالي�ا ً  8آالف الج�ئ قرر
 600منه�م الع�ودة إل�ى مدين�ة البوكم�ال
لع�دم تأقلمه�م داخ�ل المخيم ،عل�ى رغم
أن مواصفات�ه تع�د األفضل عالمي�ا ً ُ
وصمم
كمس�كن دائ�م" .وع�ن حرك�ة العائ�ات
السورية قال إنها "تقتصر على من يشملهم
ق�رار القراب�ة بالدرج�ة األول�ى والثاني�ة
وأعداده�م تج�اوزت األلفين ،كما س�محنا
للعائات بالخروج من المخيم للتس�وق من
المدن القريبة مثل القائم وحصيبة واألنبار
وعن�ة ،ولم نس�مح له�م بالعم�ل حتى اآلن
خوفا ً عليهم".
م�ن جهته قال الناطق باس�م محافظة
األنب�ار محم�د حنت�وش أن "تظاه�رات
مواطني المدينة على الخط السريع الواصل
بي�ن بغ�داد والم�دن الحدودية مع س�وريا
لم تغل�ق حرك�ة الس�ير أمام المس�اعدات
الحكومية لس�كان المخيمات السوريين".
وأضاف "حت�ى النقل التج�اري بين األردن
وبغ�داد وس�وريا ال يت�م اعتراض�ه وه�و
دائ�م الحركة ،عبر ش�وارع فرعية مجاورة
لمنطق�ة االعتص�ام" .وذك�ر آخ�ر تقري�ر
ص�در عن مكتب األم�م المتح�دة ،أن أعداد
الوافدين الس�وريين إلى الع�راق تجاوز 67
ألف الجئ حتى نهاي�ة العام الماضي ،علما ً
بأن الحكومة العراقية م�ا زالت تغلق منفذ
القائم وتفتحه للحاالت الطارئة.

بداف�ع النصرة إنما أت�وا بدوافع
اختي�ار مقاتلي�ن ج�دد لكتائب
النصرة!.

مفسدة التصريحات
ومـــلــحــمـــة الـــدبـــابـــــات!

ربما كانت كثرة التصريحات
التي أدلى بها بعض السياسيين
من القائمة العراقية مفسدة كما
هي ملحمة الدبابات التي جالت
ف�ي ضواح�ي العاصم�ة إرعابا
للناس بعد سقوط بغداد!.
ال�ذي ج�رى أن القائم�ة
العراقي�ة حولت مي�دان الكرامة
إلى س�احة مغانم�ة بينها وبين
القوائ�م األخ�رى وبي�ن ن�واب
ونواب آخرين من نفس القائمة
ولم تجن من التظاهرات س�وى
الجعجعة السياس�ية وس�رعان
م�ا اختف�ى قادتها الذي�ن كانوا
ف�وق الجس�ر وتح�ت الجس�ر
ول�م يع�د احد ي�رى له�م صوتا
او ي�رى له�م جس�ما وكل الذي
ج�رى أن الجماهي�ر أدرك�ت أن
هؤالء الن�واب إنما أتوا للكس�ب
السياس�ي واالنتخاب�ي وال ه� ّم
لهم س�وى التأكيد على هذا الهم

وال ّ
ه�م س�واه!.ربما كان بعض
قادة العراقية يعتقد أن المسألة
ال تخ�رج ع�ن كونه�ا مجموعة
خطابات وإع�ان نوايا وحضور
ف�ي س�احة االعتصام�ات لكن
يب�دو أن ه�ذا الش�عور س�قط
حي�ن انه�ال بع�ض الجمه�ور
المنتفض بالحج�ارة على زعيم
جبه�ة الح�وار الوطن�ي صالح
المطل�ك وربما ش�كلت الحادثة
ج�رس إن�ذار عن�د اآلخرين من
ق�ادة ون�واب القائم�ة العراقية
حي�ث اختفت أعدادهم بالقياس
إلى (النوعية) التي كانت تحضر
مهرجانات الجسر المشترك!.
أنه�ا ملحم�ة التصريح�ات
االنتخابية التي أضرت بالقائمة
العراقي�ة حيث ط�ردت من جو
الس�احة السياس�ية ومي�دان
المطالب�ات الش�عبية تمام�ا
كما ه�ي ملحم�ة الدبابات التي
س�مع العراقيون جعجعتها في
مقترب�ات بغ�داد ول�م ي�روا إال
طحينها بالصواري�خ األمريكية
وطحي�ن ال�كام الث�وري لوزير
إع�ام النظ�ام اله�ارب محم�د
سعيد الصحاف!.

على ذمة كتابات

الـوائلـي ينقذ جعفر من االستجواب
مقــابـل  15مـليـون دوالر
المستقبل العراقي  /متابعة
نقل موق�ع "كتاب�ات" االلكتروني عن
مص�در لها أن عضو لجن�ة النزاهة النيابية
شيروان الوائلي توصل إلى شبه اتفاق داخل
اللجن�ة إللغاء االس�تجواب المق�رر لوزير
الرياض�ة والش�باب جاس�م محم�د جعفر
مقاب�ل توزي�ع  15ملي�ون
دوالر على بع�ض المتنفذين
ف�ي لجن�ة النزاهة ورئاس�ة
البرلم�ان والعضو الذي يقوم
باالستجواب حيث تعهد بدفع
هذا المبل�غ المقاول عبد الله
عويز الذي أسندت له الوزارة
س�ت مقاوالت تزي�د كلفتها
عل�ى المليار ونص�ف المليار
دوالر.
وأش�ار الموق�ع إل�ى أنه
واف�ق على هذا االتفاق جميع
األعض�اء البارزين في لجن�ة النزاهة أمثال
الن�واب ط�ال الزوبع�ي والش�يخ حس�ين
األس�دي والقاضي جعفر الموسوي وجواد
الشهيلي والنائبة عالية نصيف مع مباركة
من رئي�س مجلس النواب العراقي أس�امة

النجيف�ي والنائ�ب الثاني لرئي�س مجلس
الن�واب ع�ارف طيف�ور وتحف�ظ عضوين
مهمي�ن هم�ا النائ�ب األول لرئيس مجلس
الن�واب قص�ي الس�هيل الذي رف�ض األمر
واعتبره فسادا وخيانة للقسم.
كم�ا تحف�ظ رئي�س لجن�ة النزاه�ة
النائ�ب بهاء االعرج�ي الذي اقترح الس�ير
باس�تجواب صوري ثم تجديد
الثق�ة بالوزي�ر بش�رط منح
نصف المبل�غ للتيار الصدري
ومن�ح الوزير ثاثة مش�اريع
كبيرة ضمن خطة عام 2013
لش�ركات التيار حي�ث كانت
ه�ذه التحفظ�ات والش�روط
بتوجيه من الهيئة السياسية
للتي�ار الص�دري وخاصة من
كرار الخفاجي والشيخ احمد
المطي�ري حس�ب ق�ول بهاء
االعرجي.
يذكر أن ش�يروان الوائلي تربطه عاقة
وثيقة جدا ً مع المق�اول عبد الله عويز وله
نس�ب ثابتة في مقاوالته وخاصة تلك التي
يحصل عليها من وزارتي الرياضة والشباب
والبلديات واألشغال العامة.

ستة مـالهي ليليـة تقلـق منام شـارع 62
بغداد  /المستقبل العراقي
شكا سكنة منطقة الكرادة
 62من الفوضى التي تس�ببها
الن�وادي الليلية "الماهي" في
منطقتهم ،مشيرين إلى أن تلك
الماه�ي كانت تفت�ح أبوابها
طوال شهر محرَّم.
وق�ال أهال�ي المنطقة إن
تلك الماهي تسبّب فوضى في

المنطقة بسبب السيارات التي
تصطف عل�ى جانبي الطريق،
فضاً عن س�وء أعم�ال الرواد
وصراخه�م ف�ي وق�ت متأخر
من الليل.
وتساءل األهالي هل يمكن
أن يكون س�تة ن�واد ليلية في
منطقة واحدة؟ مؤكدة أن هذا
يضر بس�معة المنطقة ،فضاً
عن الفوضى الذي تحيطها في

حال استمرت هذه النوادي في
العمل.وأش�ار أهالي المنطقة
إل�ى أنه ل�و ت َّم الس�كوت على
هذه النوادي م�ن قبل الجهات
المعني�ة ف�إن المنطق�ة
س�تتحول بالكامل إلى منطقة
"ماه�ي" ،مؤكدي�ن أنه�م ال
يرفض�ون النوادي ب�ل كثرتها
واس�تغالها للش�ارع وع�دم
مراعاتها للجيران.

ـ

الخطوط الجوية تدعو الطيارين العراقيين في الخارج إلى العمل لديها
بغداد /المستقبل العراقي

العراقي

دعت ش�ركة الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة التابعة ل�وزارة النق�ل الطيارين
العراقيي�ن العاملي�ن خ�ارج الع�راق إل�ى العم�ل لديها عل�ى طائ�رات ايرباص
والطائرات األخرى.
وقال بيان للمكتب اإلعالمي لوزارة النقل ،تلقت “المستقبل العراقي” نسخة
منه ،أمس األحد ،إنه “سيتم تعيين الطيارين بصفة عقد أو إعادة تعيين” ،مبينا ً
أن “على الراغبين منهم بالتعيين مراجعة الشركة في مطار بغداد الدولي”.
وكانت وزارة النقل أعلنت في األول من الشهر الماضي عن استالمها طائرة
ايرباص  A330ذات الطابقين للدخول ضمن أس�طول ش�ركة الخطوط الجوية
العراقية ،مبينة أن “هذه أول الطائرات ذات الهيكل العريض التي سيتم تشغيلها
من قبل ش�ركة الخطوط الجوية العراقية بعد أن دخلت إلى أس�طولها اثنان من
طائرات.”A321
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مصدر يكشف عن خالفات مادية بين شيوخ االنبار ..و «العراقية» تحذر من استغاللها لمصالح شخصية

 :بعـض مطـالب املتظـاهرين انقالب
«دولة القانون» لـ
عىل العملية السياسية ..واألحرار :شممنا رائحة التدخل اإلقليمي!
المستقبل العراقي/فالح الشامي

ع�د التحال�ف الوطني بع�ض مطالب
المتظاهري�ن ف�ي االنب�ار وع�دد م�ن
المحافظ�ات الغربية انقالب�ا ً على العملية
السياس�ية ,متهم�ا ً إياها بالعم�ل لصالح
أجن�دات خارجية ,فيما نف�ى ائتالف دولة
القانون أن يكون قد دعا لخروج تظاهرات
مناوئ�ة لتظاه�رات االنب�ار ,بمقاب�ل هذا
طالبت القائمة العراقية الحكومة بمواجهة
الجماهير مباش�رة معلنة في الوقت ذاته
عن تأييدها للتظاهرات ,إال أنها َّ
حذرت من
التدخل الخارجي ومن اس�تغاللها من قبل
بعض األطراف لمصالح شخصية.
وق�ال عض�و ائت�الف دول�ة القانون،
النائ�ب محم�د الصيه�ود ,أم�س األح�د,
ل�”المس�تقبل العراقي” إن بعض مطالب
المتظاهرين في االنبار غير دستورية وتعد
انقالب�ا على العملية السياس�ية في البالد
الس�يما المطالبة بإلغاء قانون المساءلة
والعدالة وقانون مكافحة اإلرهاب كونها
تتي�ح لح�زب البع�ث الع�ودة إل�ى العمل،
منوِّه�ة بأن “ه�ذا أمر خطي�ر كونه حزبا
محظورا وفقا للدستور العراقي”.
وأشار الصيهود إلى أن “هذه المطالب
تبرهن على وجود أجندات خارجية تريد إن
يعاود حزب البع�ث والمجاميع اإلرهابية
عمله�م التخريب�ي من أجل تدمي�ر العراق
ونس�ف العملية الديمقراطية” ,معتبرا ً أن
“العصي�ان المدني عملية غير دس�تورية
ويجب التوقف عنها كونها تعطل مصالح
الناس في هذه المحافظات”.
ودع�ا الصيهود مجل�س النواب إلى أن
يقول كلمته إليقاف مث�ل هذه التجاوزات
ومحاس�بة المقصرين ،مضيفا ً أن “اتهام
الحكوم�ة بع�دم االس�تجابة لمطال�ب
المتظاهري�ن أم�ر غي�ر واقع�ي خاص�ة
وأن اغل�ب المطال�ب ه�ي م�ن اختصاص
مجل�س الن�واب وال دخل للحكوم�ة فيها
وأن المجل�س ه�و المس�ؤول ع�ن إلغ�اء
القوانين”.
م�ن جانب�هَّ ,
ح�ذر النائب ع�ن ائتالف
دول�ة القان�ون عل�ي ش�اله ف�ي تصريح
ل�”المس�تقبل العراقي” م�ن إقرار قانون
العف�و الع�ام وإلغ�اء قانون�ي المس�اءلة
والعدال�ة ومكافح�ة اإلره�اب ك�ون إن
هذه العملية س�تنعكس بشكل سلبي على
الواقع األمني والسياسي في البالد.
وأع�رب ش�اله عن أس�فه لمث�ل هذه
المطالبات السيما التي تتعلق بالعفو العام
عن جميع المعتقلين” ,موضحا ً أن “اغلب
المعتقلين متورطون بدم�اء األبرياء وأن
إطالق سراحهم س�يعيد العراق إلى مربع

القتل الطائفي والتفجيرات”.
ونف�ى الش�اله أن يكون ائت�الف دولة
القان�ون قد دع�ا إلى الخ�روج بتظاهرات
مناوئة لتظاه�رات االنب�ار والمحافظات
األخ�رى لكن�ه توق�ع خ�روج مث�ل ه�ذه
التظاهرات ناجمة عن إرادة الشعب إلدانة
التصريحات الطائفي�ة والتدخل الخارجي
بشؤوننا الداخلية”.
عل�ى صعيد متص�ل ,قال رئي�س كتلة
الفضيل�ة في مجلس الن�واب عمار طعمه
ف�ي مؤتمر صحف�ي عقده ،أم�س األحد،
بمبنى البرلمان إن “المطالبة بإلغاء قانون
المس�اءلة والعدالة يش�جع ع�زة الدوري
عل�ى التم�ادي ف�ي إجرامه واس�تخفافه
بالعراقيي�ن” ،مش�يرا إل�ى “وج�ود م�ن
يترب�ص بالعملي�ة السياس�ية م�ن أعداء
الش�عب العراقي”.وأضاف طعمه أنه “من
الخطأ نقل الخالفات السياسية إلى الشارع
ِّ
محذرا ً من تعرّض األمن السلمي
العراقي”،
واالجتماعي إلى االهتزاز مع تربض أعداء
الشعب بالعملية السياسية”.
وفيم�ا كش�ف رئي�س كتل�ة األح�رار
النيابي�ة به�اء االعرج�ي ع�ن وج�ود
“أجن�دات” ضمن مطالب�ات المتظاهرين،
اعتب�ر أن إلغاء قانون المس�اءلة والعدالة
غير ممكن دستوريا وشعبياً.
وقال األعرجي “ش�ممنا وجود بعض
األجندات الموجودة في التظاهرات ويجب
اس�تهجانها” ،موضح�ا ً أن “كتلته طلبت
من البرلمان والمتظاهرين استنكار بعض
المواضي�ع لكي نس�تطيع التواصل معهم
منها دخول البعث الصدامي والمجرم عزة
الدوري على خط التظاهرات”.
من جانب آخر ,دعا النائب عن القائمة
العراقي�ة ط�الل الزوبع�ي ,أم�س األح�د,
الحكوم�ة المركزية إلى مواجهة الش�عب

مباش�رة لح�ل األزم�ة الحالي�ة ,مطالب�ا
بتكاتفها مع البرلمان لالستجابة لمطالب
المتظاهرين.
ودعا الزوبع�ي الحكومة إلى مواجهة
الشعب بش�كل مباشر لحل األزمة الحالية
م�ن خ�الل تنفي�ذ مطال�ب المتظاهري�ن
واالبتع�اد عن لغة التهميش واإلقصاء كي
ال يتح�ول البل�د إلى س�احة ص�راعّ ,
حاثا ً
الحكوم�ة المركزية ومجل�س النواب إلى
التكات�ف م�ن خ�الل االس�تجابة لمطالب
المتظاهرين.ف�ي الس�ياق ذات�ه ,كش�فت

مص�در مقرب م�ن القائم�ة العراقية عن
نش�وب خالف كبير مؤخ�را بين ثالثة من
رم�وز وقادة التظاهرات في االنبار نتيجة
تعطل مصالح احد الش�يوخ لليوم السابع
على التوالي بسبب توقف أسطول الشحن
الخاص به وأس�طول آخ�ر لتهريب النفط
من أنبوب يمر إلى تركيا.
وبي�ن المصدر إن “الخالف نش�ب بعد
إن رف�ض الش�يخ المه�رب دف�ع الحصة
المطلوب�ة منه لتموي�ل الحملة االنتخابية
في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة

االنبار :نواب املحافظة قدموا مصاحلهم وأسهموا يف تردي األوضاع
المستقبل العراقي /خاص
كش�ف مصدر محلي م�ن الحكومة المحلية ف�ي االنبار عن
فش�ل الحكوم�ات المحلية في االنبار والموص�ل وصالح الدين
خ�الل الس�نوات الث�الث الماضية في إع�داد خط�ة إلنفاق 30
بالمئة من ميزانية كل من تلك المحافظات.وقال المصدر ،الذي
رفض الكش�ف عن هويته ،ل�”المستقبل العراقي” أن “النقص
الكبير ف�ي الخدمات في المحافظات المذكورة يدل على فش�ل
الحكومات المحلية إداريا ومهنيا وليس فشل الحكومة المركزية
الت�ي وفرت التخصيص�ات المالية لكل محافظ�ة” .وأوضح أن
“ك�وادر الحكوم�ات المحلي�ة المذك�ورة غير مؤهلة وليس�ت

قادرة على أن تضع خططا ً محكمة إلدارة مش�اريع ستراتيجية
خدمية واستثمارية” ،مشيرا ً إلى أن “نواب تلك المحافظات في
البرلمان أسهموا أيضا في تردي الخدمات السيما بعد أن قدموا
مصالحهم الش�خصية على مصال�ح الجماهير الت�ي انتخبتهم
م�ن خالل تعطي�ل قان�ون البنى التحتي�ة وغيره م�ن القوانين
المهمة”.وبين المصدر أن “الحكومة المركزية ورئيس الوزراء
غير مس�ؤول عن إخف�اق محافظ الموص�ل أو االنبار في إدارة
محافظت�ه وفش�له في تحقي�ق طموحات المواطني�ن” ,داعيا
“المتظاهرين ألن يوجه�وا مطالبهم إلى محافظيهم ومجالس
محافظاتهم ب�دال من األوص�اف والعبارات الطائفي�ة المقيتة
التي استخدمت ضد مكون عراقي كبير”.

ف�ي ح�ال ع�دم نق�ل التظاه�رات لمكان
آخر وفت�ح الطرق المهم�ة والحيوية ألن
إغالقها يكبده خسائر مادية تقدر ب� 200
ألف دوالر يوميا”.
إلى ذل�ك ,أعلنت القائم�ة العراقية في
بيان لها عق�ب اجتماع لها في منزل نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك ,أمس ,تلقت
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه دعمها
“للتظاه�رات الس�لمية ومطالبها “ ،فيما
ح�ذرت م�ن إي تدخل خارجي في الش�أن
العراق�ي واس�تغالل بعض األط�راف لتلك
التظاه�رات ،دع�ت إلى ض�رورة التحالف
مع قوى سياس�ية أخ�رى “ترفض ظهور
دكتاتورية جديدة في العراق”.
وق�ال البي�ان أن قادة ون�واب ووزراء
القائم�ة العراقي�ة أك�دوا دعمه�م الكامل
للتظاهرات السلمية والبعيدة عن الشعارات
التي تم�س بوحدة الش�عب وتماس�كه”،
محذرة من “أي تدخل خارجي في الش�أن
العراقي من أية دولة كانت سواء عربية او
غير عربية”.
كم�ا حذر المجتمعون -وفق�ا ً للبيان-
من “اس�تغالل بعض األطراف للتظاهرات
للحص�ول على مكاس�ب او الظه�ور على
أنه�ا الراعي له�ذه االحتجاجات الش�عبية
بم�ا يثي�ر امتع�اض ش�رائح واس�عة من
المواطنين”.

مصدر ثراء العراق الثاني يعاني التهميش
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املالكي :عىل السياسيني أن ال يرهبوا
اجليش بالتهديدات
بغداد /المستقبل العراقي
دعا رئي�س الوزراء ن�وري المالكي ،أمس األحد ،السياس�يين
إل�ى ع�دم إرهاب الجي�ش بالتهدي�دات ،مش�ددا ً عل�ى أن ال يهاب
الجيش أحداً .وق�ال المالكي خالل كلمة ألقاها بمناس�بة الذكرى
 92لتأس�يس الجي�ش العراقي إنه «على السياس�يين أن ال يرهبوا
الجيش بالتهديدات» ،داعيا ً الجيش إلى عدم إهابة أحد ما دام ينفذ
واجبات�ه بمهنية.وأضاف المالكي أن «الجيش والش�رطة ورجال
األمن كافة وهم يخوضون غمار المواجه الدموية الس�اخنة يجب
أن ال يكونوا عرضة لإلرهاب السياسي ،وأن ال ينال ذلك من عزيمة
الضابط والجندي والش�رطي وهم في أقدس مهمة» ،مبينا ً «نريد
أن نبني ونعمر ،ونريد سيادة ووحدة ،لكن هذا يتناقض مع حصول
امتدادات إلى مساحات خارج حدود البلد ،حيث ال يمكن أن تنسجم
رغباتن�ا وش�عاراتنا مع االرتب�اط بأجندات ومصال�ح اآلخرين»،
مش�دد بالقول «البد أن نوحد والءنا له�ذا البلد ال لغيره» .وأضاف
المالكي «أتوجه إل�ى المواطنين وأقول لهم أنكم اليوم في اختبار
صعب ،يج�ب أن نخرج منه مرفوعي الرأس موحدين» ،مؤكدا أنه
«لن يكون ذلك إال بتكاتفنا ورفض التدخالت الخارجية».
وعد القائ�د العام للقوات المس�لحة أن االس�تقواء باألطراف
اإلقليمي�ة عم�ل خطي�ر ،مش�يرا ً إل�ى أن «التناف�س اإلقليم�ي
واالس�تقطاب الموج�ود ف�ي المنطقة وم�ا يحيط بنا م�ن توتر
طائفي أخذ يلقي بظالله الثقيل على العراق» ،مشيرا ً إلى أن «قواتنا
المس�لحة أصبحت ال تقاتل جماعات إرهابية أو إجرامية معزولة،
ب�ل تقاتل جماعات مدعومة بتيارات فكرية تكفيرية خطيرة تعج
به�ا المنطقة حاليا».واعتبر المالكي أن «االس�تقواء بهذا الطرف
اإلقليم�ي أو ذاك إلضع�اف طرف عراقي داخلي يع�د عمالً خطيرا ً
يفتح أبواب الش�ر علينا» ،مشيرا ً إلى أننا «سمحنا بفتح هذا الباب
عندم�ا اختلفن�ا وتفرقنا في مواجه�ة نوايا التدخ�ل التي وصلت
أحيانا إلى حد اإلفصاح عنها علنا ومن أعلى المس�ويات» .وطالب
المالك�ي دول الج�وار ب�»احترام الش�أن الداخل�ي العراقي وعدم
دس األنف فيه» ،الفتا ً إلى أن «إش�اعة أج�واء اإلرهاب والفوضى
الطائفية عمل ارتدادي سيصيب بلدانهم أيضاً».

دياىل تطالب بنقل سجيناهتا إىل مراكز
االحتجاز حلسم قضاياهن

ديالى /المستقبل العراقي
طالبت محافظة ديالى ،أمس األح�د ،وزارة العدل بنقل جميع
نس�ائها المعتقالت بس�جونها إل�ى مراكز االحتج�از بالمحافظة
لحس�م ملفاتهن القضائية ،متعهدة في الوق�ت ذاته بتأمين كادر
محاماة للدفاع عنهن مجاناً .وقال مدير قسم اإلعالم بالمحافظة
ت�راث الع�زاوي إن «المحافظة طالب�ت وزارة الع�دل بنقل جميع
المعتقالت الموجودات في سجونها إلى مراكز االحتجاز في ديالى
لحس�م ملفاتهن القضائية وفقا القانون» ،مبينا ً أن «المطلب جاء
تلبية لدعوات شعبية من أهالي المحافظة باعتباره ملفا حساسا».
وأك�د العزاوي أن «المحافظة تتعهد بتامي�ن كادر محاماة للدفاع
عن المعتق�الت مجانا ً والعمل على تس�وية قضاياهن بالس�رعة
الممكنة دون أي تأخير».

مقرب من عزة الدوري
تكريت تقبض عىل ّ
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت الشرطة المحلية في تکريت عن اعتقال ابن شقيق عزة
الدوري وسط المدينة.
وقال ضابط في الشرطة إن «قوة من استخبارات وزارة الدفاع
اعتقلت ابن ش�قيق ع ّزة الدوري واس�مه محمد إبراهيم الدوري»،
مضيفا ً أن عملية االعتقال جرت وسط تکريت.

جلنة السياحة واآلثار :املوازنة خصصت لوزارة السياحة مليارين ولـم تتسلم غري مليار واحد
المستقبل العراقي /فريد محمود
بل�د مث�ل الع�راق ،يزخ�ر ب�إرث حض�اري يمت�د آلالف
الس�نوات ،ومراقد دينية منتش�رة من ش�ماله إل�ى جنوبه،
وتعريفه الدائ�م “بلد أولى الحض�ارات والقوانين” ،يختفي
كل ه�ذا خلف س�تار اآلهات والحس�رة .ومن أم�ر مهم إلى
أهم ،يبقى قطاع السياحة واآلثار ،سواء بتحويله إلى وزارة
أو هيئ�ة ،مجرد اس�م يضاف إلى قائمة طويلة من مش�اغل
الدولة ،ولن يك�ون األهم ذات يوم ،بحس�ب القائمين عليه،
ما لم تتجه األنظار إلى أهميَّة اآلثار والس�ياحة في هذا البلد
بوعي كامل ودافع حقيق�ي ،بعيدا ً عن التعامل معه كواجب
وطني مف�روض عليه.إذ قال رئيس لجنة الس�ياحة واآلثار
النائ�ب بك�ر حمه ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن “المعلومات
المتوف�رة لدينا حول الهيكلية التنظيمي�ة للوزارة لم تكتمل
بع�د ،إذ خصص للوزارة ف�ي ميزانية العام الماضي مليارين
ولم تتس�لم غير ملي�ار واحد لغاي�ة اآلن” ،مبين�ا أن اللجنة
النيابي�ة طالب�ت “بكوادر ومخصص�ات مالية لل�وزارة من
أج�ل النه�وض بواقعها ،ولغاي�ة اآلن لم يخص�ص للوزارة
حتى مكان رس�مي ،كما تحتاج إلى  12ألف درجة وظيفية،
ولغاي�ة اآلن لم يتم تعيي�ن درجة وظيفية واحدة” ،مش�يرا ً

إل�ى أن “الدرج�ات الموج�ودة في ال�وزارة ليس�ت درجات
وظيفي�ة حقيقية”.وأضاف حمه أن “الحكوم�ة لم تتعامل
مع الوزارة بش�كل جدي ولم تخصص أي ميزانية قوية كي
تس�اعد ال�وزارة” ،مضيفا ً “أننا بانتظار ال�رد على المطالب
الت�ي قدم�ت كي يت�م ش�مول ال�وزارة بالميزاني�ة الجديدة
لع�ام  ،”2013مبدي�ا ً أمله ف�ي أن “تس�تجيب الحكومة لها،
الن ال�وزارة ال تق�وم بعملها الصحيح دون ك�وادر متكاملة
وميزانية تس�اعدها على أداء واجبه�ا الطبيعي ،وخصوصا ً
هناك عمل جاد في مجال الس�ياحة الدينية واآلثار” .وحول
إهم�ال الحكومة له�ذا القطاع قال أن “نظ�رة الحكومة إلى
اآلث�ار نظرة غي�ر كافية وغي�ر واعية” ،مبدي�ا ً اعتقاده بأن
“هن�اك أم�ورا أخ�رى تش�غل الحكوم�ة منها اله�م األمني
واالقتصادي ،لهما األولوية على حس�اب الس�ياحة”.وكان
حمه ق�د قدم طلبات اللجنة إلى مجل�س الوزراء والحكومة
االتحادي�ة تضمنت تخصيص  1000درج�ة وظيفية ومبلغ
 50ملي�ار دوالر لهيئ�ة اآلث�ار للمحافظ�ة عل�ى امتداده�ا
األث�ري ومبل�غ  10ملي�ارات دوالر إلعادة هيكل�ه الوزارة.
وق�ال حم�ه إن “تحوي�ل دائرة هيئ�ة الس�ياحة واآلثار إلى
وزارة الس�ياحة واآلثار تمت بمجرد إعادة اس�مها من هيئة
إل�ى وزارة دون تخصيص مبالغ مالية لها إلعادة هيكلتها”،

مش�يرا ً إلى أنه “يجب على مجلس الن�واب ومجلس الوزراء
أن يس�تجيبوا لمطال�ب اللجن�ة للنهوض بواقعه�ا الخدمي
من خ�الل تخصيص ميزانية ضخمة للوفود االستكش�افية
ع�ن اآلثار”.من جانبه ،قال الخبي�ر االقتصادي عالء فهد أن
“قطاع الس�ياحة من القطاع�ات المهمة الت�ي ترفد الدولة
بالم�وارد المالي�ة باإلضاف�ة إل�ى النف�ط” ،مش�يرا ً إلى أن
“أهمي�ة البحث عن مورد بديل للدول�ة وخصوصا أن النفط
معرض للنضوب ،وبإمكان الس�ياحة أن توفر موردا ماليا ال
ّ
الدولة”.وأكد
يستهان به ،قد يصل إلى  6بالمائة من إيرادات
فهد ل�”المس�تقبل العراقي” أن “المراقد الدينية توفر دخالً
كبي�راً ،إذا اس�تطعنا القول إن الزائر ينف�ق خالل إقامته في
العراق لمدة خمسة أيام او ثمانية أيام ما يقارب الخمسمئة
دوالر” .وحول االرتقاء بمستوى السياحة واآلثار في العراق
قال فهد أن “الواقع حاليا ال يساعد كثيرا على النهوض بهذا
القطاع ،وان االستقرار السياسي واألمني يساعد كثيرا على
إنعاش السياحة ،كما أن اس�تقرار المنطقة -إيران وسوريا
ولبن�ان -ل�ه تاثير كبير على الس�ياحة ف�ي العراق”.أوضح
أنه “كمرحلة أولى ال نس�تطيع أن نحق�ق اإليراد المطلوب،
لكن نحاول بناء قطاع على مدى خمس س�نوات يكون رافدا
مساعدا للدولة”.
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نـواب لـ
المستقبل العراقي  /مها بدر
عبّ�ر عدد م�ن الن�واب ممن
ينتم�ون إل�ى كت�ل سياس�ية
مختلفة ع�ن أمنياتهم في تقدم
مستوى أداء الجيش العراقي من
جميع الجوانب ،وذلك بمناس�بة
عي�ده الثان�ي والتس�عين الت�ي
مرت يوم أمس ،وس�ط تطورات
سياسية مقلقة تشهدها الساحة
العراقي�ة .وفي الوق�ت الذي هنأ
فيه هؤالء النواب الجيش بعيده،
س�جلوا بعض المالحظ�ات التي
م�ن ش�أنه تجاوزه�ا واالرتقاء
بق�درة الجي�ش عل�ى أن يك�ون
حامي�ا ً للس�يادة الوطني�ة وصد
االعت�داءات الخارجي�ة في حال
وقوعه�ا .ولعل من أب�رز النقاط
الت�ي ش�ددوا عل�ى ض�رورة
االلتف�ات لها ،إبع�اد الجيش عن
المناكف�ات السياس�ية وتكليفه
بتنفيذ المهام الواجب اضطالعه
بها ،وعلى رأس�ها حفظ الحدود
م�ن أي اعت�داء خارج�ي .كم�ا
أكدوا على ضرورة تعزيز قدراته
عب�ر تزويده باألس�لحة الحديثة
وتطوي�ر البرام�ج التدريبي�ة
الخاصة به.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحالف
الوطني فرات الش�رع في حديث
له مع "المستقبل العراقي" أمس
"نعتق�د أن هناك نقاطا مش�عة
كثيرة تألألت بوجود هذا الجيش،
وهن�اك نق�اط أخ�رى نتمنى أن
نك�ون ق�د غادرناها ف�ي األيام
الالحقة ،وهي الثغرات األمنية او
قلة المعلومات االستخباراتية".
وأش�ار إلى أن الجيش في "حالة
تصاع�د وتكام�ل وتق�دم بن�وع
المعلوم�ة والتقنية العس�كرية،
وكذلك اإلع�داد والتأهب والقدرة
على حفظ األمن الع�ام" ،معربا ً
عن أمله في أن تتسارع الخطوات

الداخلية لـ

هــنـــأوه بعيــده الثـــانـــي والتــســعــيــن

 :جيـب تـنـمـــيـة قـــدرات الـجـيـش

وإبعــاده عــن اخلــالفــات السيــاسيــة

باتجاه تطويره .كما هنأ الشرع
الجيش العراق�ي بالقول "نبارك
للشعب العراقي والجيش العراقي
ذكرى تأسيسه ونتمنى أن يكون
ه�ذا الي�وم محط�ة اس�تكمال
وكمال ورقي لهذا الجيش الباسل
الكبي�ر" .أما النائب عن التحالف
الكردس�تاني ش�وان محمد طه
فقد عبّر عن ش�عوره بشيء من
األسف عند تقييمه ألداء الجيش
العراق�ي خ�الل الع�ام ،2012

ففيم�ا أك�د أن مش�كلة الك�رد
ليس�ت مع الجيش نفسه ،أشار
إلى أن المش�كلة م�ع "من يدير
المنظوم�ة األمني�ة والدفاعية".
وقال طه ل�"المستقبل العراقي"
أم�س أن "الدس�تور ال يس�مح
بإقح�ام الجي�ش ف�ي األم�ور
السياس�ية ،ولك�ن م�ع األس�ف
الش�ديد نالحظ هنال�ك نوعا ً من
التس�ييس للمنظوم�ة األمني�ة
والدفاعية .هذا األمر سيسبب لنا

إش�كالية" .وش�دد على ضرورة
أن يكون الجيش العراقي جيش�ا ً
وطني�ا ً يحم�ي س�يادة الدول�ة
العراقية وأن يكون سورا ً للوطن،
كما قدم تهنئته للجيش العراقي
بعي�ده الثاني والتس�عين ،معيدا ً
أمنيات�ه ذاتها ف�ي إبعاد الجيش
عن الخالفات السياسية.
إل�ى ذل�ك ،ش�دد النائب عن
القائمة العراقية إياد السامرائي
عل�ى ض�رورة تكلي�ف الجي�ش
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نشــاطـاتــه يف العــراق

المستقبل العراقي  /نهاد فالح
نف�ت وزارة الداخلية العراقي�ة األنباء التي
تحدثت عن قيام الش�رطة الدولي�ة (االنتربول)
بتعلي�ق جمي�ع نش�اطاتها م�ع المؤسس�ات
العراقية ،واإلبقاء على شكل ومستوى تعامالتها
م�ع إقلي�م كردس�تان ،مؤك�دة أن العالقة بين
"االنترب�ول العراقي واالنترب�ول الدولي" متينة
جداً ،وأن مس�توى العمل المشترك حاليا ً أفضل
مما كان عليه في السابق.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية
العقيد س�عد معن ف�ي تصريح ل�"المس�تقبل
العراق�ي" ،أم�س األحد ،أن الخبر ال�ذي تداولته
بعض وس�ائل اإلعالم نقالً ع�ن مصادر لم تذكر

هويته�ا "عار ع�ن الصحة" ،مؤك�دا ً أن العالقة
بين الطرفين "متينة جداً".
وقال مع�ن "ه�ذا الخبر عار ع�ن الصحة،
عل�ى العك�س ،العالقة بي�ن االنترب�ول العراقي
واالنتربول الدولي جيدة؛ والدليل أننا س�لمناهم
خالل الع�ام الماض�ي  9مطلوبين وس�لمونا 6
مطلوبين وفق مذكرات قبض".
وأض�اف أن "النش�رات الحم�ر ونش�رات
إلق�اء القبض مس�تمرة بين االنترب�ول العراقي
واالنتربول الدولي" ،الفتا ً إلى وجود عالقة احترام
متبادل وتفاهم في العمل بين الجانبين.
وأش�ار إلى أن "مكاتب االنتربول الدولي ما
زالت مفعل�ة والعمل فيها حالي�ا ً أفضل من ذي
قبل".وكان�ت وس�ائل إع�الم تناقلت خب�را ً عن

"مصادر" ف�ي األمانة العامة للش�رطة الدولية
(اإلنترب�ول) "تأكيده�ا" ب�أن األمان�ة وجه�ت
رس�الة إل�ى الحكوم�ة العراقي�ة أبلغته�ا فيها
أن األمان�ة العام�ة وبأغلبية أص�وات أعضائها
صوت�ت على عدم تنفيذ أية ق�رارات صادرة عن
القضاء العراق�ي بعد أن تأك�دت األمانة العامة
للمنظم�ة أنها قرارات "غي�ر حيادية" ،وخاصة
ق�رارات اإلدان�ة والحك�م الص�ادرة ض�د بعض
الش�خصيات العراقية .وبحس�ب وسائل اإلعالم
التي تناقلت الخبر ،أش�ارت تلك المصادر إلى أن
"األمانة العامة تأكد لديها أن المحاكم العراقية
وقعت اليوم تحت ضغط وهيمنة بعض األطراف
العراقي�ة بالس�لطة ،وه�ذا م�ا يجع�ل معظ�م
قراراتها غير حيادية وغير نزيهة".

تقرير دويل :العراق حيل تاسع ًا يف جدول الدول
املتســاهلــة بفرض الضــرائب

بغداد /المستقبل العراقي
وض�ع تقري�ر دول�ي الع�راق ف�ي المرتبة
التاس�عة عل�ى مس�توى الش�رق األوس�ط في
التصنيف العالمي للدول المتس�اهلة في فرض
الضرائ�ب ،والحظ التقرير ال�ذي صدر عن البنك
الدول�ي ومؤسس�ة برايس ووتره�اوس كوبرز،
والذي ي�درس األنظمة الضريبي�ة ،أن حكومات
 13دولة في الشرق األوسط ال تزال مستمرة في
إصالحات أنظمتها الضريبي�ة برغم االضطراب
االقتصادي العالمي.
ووجد التقرير أن مع�دل الضريبة اإلجمالي
الذي تدفعه ش�ركة متوسطة الحجم في الشرق

األوس�ط يس�اوي  ،%23.6أما ضرائ�ب العمالة
والمس�اهمات االجتماعية فتشكل الجزء األكبر
م�ن ه�ذه المؤش�رات الت�ي تختل�ف تماما عن
المتوس�ط العالمي.ويكش�ف التقري�ر ع�ن أن
الع�راق ما زال يف�رض ضريب�ة منخفضة على
دخ�ل الش�ركات ،وفي حاالت أخ�رى ال تفرض،
وهو ما يفس�ر تدني المتوسط اإلجمالي لمعدل
الضريبة في التصنيف .ومع إقراره بأن الضريبة
من الوسائل المهمة التي تستخدمها الحكومات
لتحقيق مكاس�ب مالية تس�هم في دعم موارد
الدول�ة وتغطي�ة نفقاته�ا لتوفي�ر الخدم�ات
المختلف�ة لمواطنيها .من جانبه ،أش�ار المدير
الع�ام لهيئة الضرائب كاظم علي إلى أن تواضع

بمهام�ه الحقيقي�ة الت�ي م�ن
المفت�رض أن يق�وم بتنفيذه�ا،
ممثل�ة بحف�ظ الح�دود ولي�س
في حماية األم�ن الداخلي .وقال
الس�امرائي في تصريح خص به
"المس�تقبل العراق�ي" أمس أن
مهم�ة الجيش دس�توريا ً حفظ
الح�دود من أي اعت�داء خارجي،
مش�يرا ً إل�ى أن اإلش�كال القائم
لح�د اآلن أن الجي�ش يس�تخدم
في ش�ؤون األم�ن الداخلي أكثر

الضرائ�ب ف�ي العراق يع�ود إلى أن ج�ل الناتج
المحل�ي اإلجمال�ي يأتي م�ن النفط ال�ذي يعد
بحس�ب الدس�تور ملكا للش�عب ،وم�ع اإلعفاء
الذي يناله القطاع الزراعي وضعف دور القطاع
الصناع�ي بل ش�لله ألس�باب عدي�دة ال يتبقى
س�وى النش�اط التجاري والخدمي الخاص هو
ال�ذي يخضع إلى الضريبة .وقد عملت الحكومة
في العراق بعد عام  2003على تخفيض السقف
الضريب�ي ف�ي محاول�ة منه�ا لدع�م القط�اع
الخاص ،وتش�جيع الرأس�مال الوطني المهاجر
بسبب سوء األوضاع األمنية ،مع العلم أن البعض
اضطر لالس�تثمار ف�ي بعض ال�دول المجاورة
تحت نظ�ام ضريبي أقس�ى بكثير م�ن النظام
الضريب�ي في العراق ،بحس�ب مدي�ر عام هيئة
ضعف كبير في
الضرائب .ويكش�ف الواقع ع�ن
ٍ
وعي المواطن العراقي في تعامله مع التحاسب
الضريبي ،وكثيرا ما يس�عى المكلف إلى التهرب
من تسديد ما تفرضه الضوابط الضريبة ،وغالبا
ال يفصح عن دخله ونشاطاته المالية بشفافية،
ويعود ذلك بحس�ب مدير عام الهيئة كاظم علي
إلى س�وء العالقة بين العراقيين ونظام الجباية
منذ قرون ربما ،فضال عن أن المواطن يجد من
حقه التس�اؤل عن مصير ما يدفعه من ضريبة
لتك�ون خدمات ورعاي�ة له ولعائلت�ه .وهذا ما
يؤكد على أهمية تطوير الخدمات لتوازن العالقة
بين المواطن دافع الضرائب والدولة.

مما يس�تخدم في ش�ؤون األمن
الخارج�ي وحف�ظ الح�دود،
موضحا ً أن "هذا ليس ذنبه وإنما
ذنب السلطة السياس�ية" .وأكد
الس�امرائي أن عق�ود التس�ليح
الت�ي أبرم�ت ال يمك�ن للجي�ش
أن يس�تفيد منها وهو منش�غل
بمهمة األم�ن الداخلي ،الفتا ً إلى
أن ذل�ك يجعل�ه غير ق�ادر على
التهيؤ ل�"مفاجآت" ربما تحصل
في الظروف الس�يئة التي تحيط

الي�وم بالعراق وظروف المنطقة
بش�كل ع�ام .وق�ال أن الجن�ود
والضباط في الجيش يتعرضون
إلى ضغط ش�ديد وه�م يقومون
بمهم�ات ه�ي ليس�ت المهمات
التي ينبغي أن يقوموا بها ،مكررا ً
تأكيده على أن "المسؤولية تقع
عل�ى اإلدارة السياس�ية للجيش
الت�ي ال تجعل�ه ي�ؤدي مهمات�ه
بالش�كل الصحي�ح" .وفي ختام
حديثه هن�أ الس�امرائي الجيش

العراق�ي ب�"ه�ذه المناس�بة
العزي�زة عل�ى نف�وس جمي�ع
العراقيي�ن" ،مضيف�ا ً "نتمن�ى
ل�ه (الجي�ش) أن يك�ون حاميا
ومصدر فخر للعراقيين" .وتابع
"نفتخ�ر دائم�ا ب�أداء ضباطن�ا
وجنودن�ا وبالتضحي�ات الت�ي
قدموه�ا منذ أنش�ئ هذا الجيش
إلى الي�وم ،ونتمن�ى للجيش كل
الخي�ر في أن يكون حصنا ً منيعا ً
للعراق".
وتش�كلت ن�واة الجي�ش
العراقي في السادس من كانون
الثان�ي ع�ام  ،1921حي�ث ت�م
تش�كيل ف�وج حمل اس�م فوج
"موسى الكاظم" ،الذي تألف من
ضباط س�ابقين كان�وا يعملون
ف�ي الجيش العثمان�ي في ثكنة
تقع ف�ي منطق�ة الكاظمية في
العاصمة بغداد .وتش�كلت أيضا
وزارة الدف�اع العراقي�ة الت�ي
ترأسها الفريق جعفر العسكري،
واعتمد الجيش على المتطوعين
وشكلت الفرقة األولى مشاة في
الديوانية والفرقة الثانية مش�اة
ف�ي كرك�وك .وفي الع�ام 1931
اس�تقل الع�راق م�ن بريطاني�ا،
وكانت الق�وة الجوي�ة العراقية
قد ش�كلت ،تبعتها بعد س�نوات
الق�وة البحري�ة بع�دة زوارق
نهرية .وجرت العادة على إجراء
استعراض عسكري سنوي بهذه
المناسبة ،إال أن هذا اإلجراء توقف
بعد س�قوط النظام الس�ابق في
 .2003لكن العام الماضي ش�هد
اس�تعراضا ً عس�كريا ً بمناس�بة
عي�د الجيش ه�و األول من نوعه
من�ذ الع�ام  2003حضره رئيس
الوزراء نوري المالكي ،وكان من
المتوق�ع أن يج�ري اس�تعراض
مش�ابه ه�ذا الع�ام ،إال أنه ألغي
ألسباب غير معروفة ،فيما وردت
أنباء عن تأجيله وليس إلغائه.

محلل سياسي :بعض السياسيين أتوا للجلسة محرجين بسبب عدم شرعيتهم

نـواب :حضـور عـالوي إىل جملـس النـواب
يـزيـد مــن التهــاب األزمــة
المستقبل العراقي  /سام محمود

اختلف�ت آراء الن�واب والمحللي�ن
السياس�يين ح�ول ش�رعية جلس�ة مجلس
الن�واب ،أم�س األح�د ،وم�ا إذا كان عقده�ا
قانوني�ا ً او تج�اوزا ً م�ن قبل رئي�س مجلس
النواب أسامة النجيفي ،بعد أن أعلن عن عدم
اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة ،لكن
م�ا اجمع عليه بعض الساس�ة ،ه�و أحقية
الش�عب ف�ي التظاه�ر ورف�ع مطالب�ه إلى
أصحاب الق�رار ،رغم اعت�راض بعض الكتل
على المطالب واعتبارها مدسوس�ة من قبل
أجندات خارجية.
إذ عد نواب أن عقد هذه الجلسة الطارئة
لمجلس النواب ِّ
يمثل تهرب السياس�يين من
مسؤولياتهم ،وقال النائب عن دولة القانون
خال�د االس�دي ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن
"عقد هذه الجلس�ة جاء لتهرب السياسيين
من مس�ؤولياتهم الوطنية ،وأن المتظاهرين
رفض�وا ممثليهم ف�ي البرلم�ان والحكومة،
وكان لزاما عل�ى نواب القائم�ة العراقية أن
يقدم�وا اس�تقالتهم من البرلم�ان ،ويدعون
إل�ى حل البرلمان وإعادة االنتخابات ليتمكن
المواط�ن م�ن إع�ادة االختي�ار لممثلي�ه".
وبش�أن حضور زعيم القائم�ة العراقية إياد
ع�الوي إل�ى مجل�س الن�واب علَّق األس�دي
بالق�ول أن "ع�الوي يبح�ث ع�ن األزم�ات،
وحضوره يزيد من التهابها" ،مش�يرا ً إلى أن
"الجلس�ة في هذه األوقات س�تكون مدعاة
إلضاف�ة الزيت عل�ى النار ،وزي�ادة من حدة
التشنجات الطائفية".
وتاب�ع "نح�ن نعتق�د أن اللج�وء إل�ى
الجلس�ات والخطاب�ات ال يحل المش�كلة بل
يعقدها ،ومن جهة أخ�رى القائمة العراقية
رفض�ت الحوار ،ورفضت االس�تجابة لدعوة
رئي�س التحالف الوطن�ي ،وتبحث عن مجال
للخطابات المتش�نجة وتحويل البرلمان إلى
ساحة للصراع الطائفي".
وأك�د أن رئي�س مجل�س النواب أس�امة
"النجيفي تبنى التظاهرات الطائفية ،بالتالي
هذا لن يؤهله لقيادة المجلس ،وقيادة جلسة
بهذا الشكل".
وحول مقاطعة دولة القانون للجلس�ة،
وم�ا إذا كان�ت مقاطعته�ا تمث�ل تنصال من
مطالب الشعب ،قال االسدي أن "دولة القانون
ليست الحكومة" ،منوِّها ً بأن "الحكومة هي
الوزراء الخدميون ،والذين ينتمون إلى الكتل
األخرى ،ودولة القانون هي بيت الوزراء ،وال

تشكل صوتا ً وحيدا ً في الحكومة".
واعتبر االسدي أن الجلسة التشاورية غير
دس�تورية قائال أن "الجلسة غير دستورية،
وال يوج�د في الدس�تور مثل هذه الجلس�ة،
وكان يفترض أن يتش�اورون في مكان آخر
غير مجلس النواب".
م�ن جانب آخر قال مص�در في التحالف
الوطني ل�"المس�تقبل العراقي" أن "جلسة
ي�وم أمس تألفت من محورين ،األول اجتماع
لرؤس�اء الكتل والثاني جلس�ة تش�اورية"،
مضيف�ا ً أن "ما ج�رى هو اجتماع لرؤس�اء
الكت�ل ،من محوري�ن عرضت فيه�ا مطالب
المتظاهرين التي عددها  13مطلبا رئيسيا،
أربع�ة تم تبنيه�ا من قب�ل مجل�س النواب،
والتس�عة األخريات ت�م إحالته�ا للحكومة،
ألنها من عملها".
وأش�ار إل�ى أن "اجتماع الكت�ل حضرته
اغلب الكتل ،باستثناء دولة القانون ،وقيل أن
كتلة المواطن انس�حبت ،وهذا غير صحيح،
فإنها حضرت اجتماع الكتل وانس�حبت من
الجلسة البرلمانية ،ولو كانت كتلة المواطن
حض�رت ه�ذه الجلس�ة ،الحتس�بت لصالح
القائمة العراقية بس�بب تواج�د اغلب نواب
العراقية ،وبعض نواب الكتل األخرى".

وبي�ن أن بيان كتل�ة المواط�ن أكد على
"ش�رعية التظاه�رات ش�ريطة احت�رام
الدس�تور والقواني�ن ،وان الح�ل يكم�ن في
عرض الجماهير لمطالبهم".
بمقاب�ل هذا بين المحلل السياس�ي عبد
األمير المجر أن "كل ش�يء ف�ي العراق بات
مسيس�اً ،وان أه�داف بع�ض السياس�يين
والكت�ل ه�ي مصال�ح ش�خصية فق�ط"،
مضيف�ا ً أن "جلس�ة يوم أم�س كانت تهدف
لمصال�ح ش�خصية ،لبعض الكت�ل ،كما أن
بع�ض السياس�يين أتوا للجلس�ة محرجين،
الن الجماهير خرجت من مناطقهم ،فس�ار
م�ع الموجة ،وهو غير مقتنع بأنه س�يفعل
شيئاً".
وقال المجر ل�"المس�تقبل العراقي" أن
"اللعبة السياسية ال تقوم على الحوار ،وإنما
تقوم على أساس لي الذراع ،وأي جهة قادرة
على لي يد الجهة األخرى ،وتحقق مكاس�ب
اكب�ر ،واغلبه�ا طائفي�ة مناطقي�ة" ،مبينا
أن "مش�كلة السياسة مش�كلة بنيوية ،وان
السياس�ي لم يتح�رر من الفك�ر الديني ،الن
السياسة بحاجة إلى حراك يومي ،وان اغلب
السياسيين مدفوعون من قوة خارجية تؤثر
في قراراتهم".
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احلكومات الليبية اجلديدة ستقيص العاملني يف أجهزة حكم القذايف
عل�ى الفت�رة الزمني�ة التي تس�توجب العزل،
فهناك م�ن أراد العودة إلى نقط�ة البداية ،أي
إل�ى االنقالب الذي قام ب�ه القذافي ضد الملك
ادريس السنوس�ي ،وهناك م�ن اعتبر أن األمر
يقتص�ر على فت�رة أقصر ،وهو خ�الف جعل
الكاتب محمد يونس الدرسي يقترح االحتكام
إلى الش�عب في اس�تفتاء عام لحس�م األمر.
ورأى الدرس�ي أن�ه ال يجوز ألعض�اء المؤتمر
الوطن�ي الع�ام أن يفصل�وا ف�ي أم�ر يهمهم
فيكونوا خصما وحكما في اآلن نفس�ه ،إذ “ال
نتوقع أن ُيقر ش�خص قانونا قد يتعارض مع
مصلحت�ه أو يتضرر منه ه�و أو قريبه” على
ما قال.

رشيد خشانة
و َّدع الليبيون الس�نة المنقضية واستقبلوا
عام  2013وهم س�ابحون في بحر من الجدل
الحام�ي ،ال ضفاف له على م�ا يبدو ،محوره
إقص�اء من عمل�وا في أجه�زة الحكم في ظل
نظ�ام العقيد معم�ر القذافي من المش�اركة
في الحياة السياس�ية في المس�تقبل.ولغاية
اآلن ،تع�ذر االتف�اق على المظلة التي تش�مل
ه�ؤالء والمعايير التي يمكن اعتمادها لتحديد
من والى النظام الس�ابق وم�ن عارضه ،فعدا
المعارضين الذين استطاعوا مغادرة ليبيا بين
 1969و 2010اضط�رت الغالبي�ة الس�احقة
م�ن أبناء البل�د للعمل في ال�وزارات واإلدارات
واألجهزة الرس�مية لكي يكسبوا قوتهم ،وهو
م�ا جعل بع�ض المحللين ُيق�درون حجم من
سيشملهم قانون العزل بمليون شخص ( ُيقدر
العدد اإلجمالي للس�كان ب�  6.4مليون) .وهذا
يعني في مجتمع ُيقدر متوس�ط حجم األسرة
فيه بس�تة إلى س�بعة أفراد أن جمي�ع أرباب
األس�ر في ليبيا تقريبا س� ُيبعدون من الحياة
السياسية.ويش�رح الدكت�ور جم�ال محم�د
مب�ررات العزل ب�أن “كل من عم�ل مع نظام
القذاف�ي بحس�ن ني�ة أو بغيرها من�ذ انقالب
 1969ولم ينش�ق عن النظام أو يعارضه قبل
 17شباط ( 2011تاريخ اندالع شرارة الثورة)
ه�و جزء ال يتجزأ من النظام” .بل إنه يرى في
موج�ة اإلنش�قاقات بين س�فراء القذافي في
الخ�ارج بعد ان�دالع الثورة ،وهي االس�تقاالت
التي أفقدته ش�رعيته الدولية ،وكذلك انشقاق
وزرائه وق�ادة أركانه في الداخ�ل “دليال على
أنه�م كان�وا عنصرا مهم�ا في بني�ان النظام
الدكتاتوري”.الدكت�ور جمال محمد ،األس�تاذ
في جامعة طرابلس لم يستثن أيضا “من كان
ُيلمّ�ع ص�ورة النظام إعالميا وم�ن كان يعمل
مع ابنه (س�يف اإلس�الم) لتوريثه الحكم قبل
ثورة فبراير بس�نوات” ،مُ عتبرا أنه لوال هؤالء
جميعا “لما استطاع النظام الفاسد أن يستمر
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ألكثر من عام واحد” ،وهو يشدد على ضرورة
ع�زل “كل من عمل م�ع القذاف�ي منذ 1969
حتى بداية ثورة فبراير ( )2011وأي ش�خص
كان يمثل مؤسس�اته التش�ريعية والتنفيذية
والقضائية وهيئات ابنه اإلعالمية”.

اعتصامات وضغوط

ويمكن القول إن قطار العزل قد انطلق مع
نهاي�ة العام المنقضي ،بعدم�ا وافق المؤتمر
الوطني العام (المؤلف من مائتي عضو) على
مبدأ س�ن قان�ون العزل بأغلبي�ة  125عضوا،
وش�كل لجنة لصوغ مش�روع القانون مؤلفة

اجلزائر تقتل مموالً كبري ًا لتنظيم
القاعدة يف بالد املغرب

من ثمانية مستقلين وأربعة ممثلين للكيانات
الحزبي�ة ،باإلضاف�ة لخب�راء ف�ي القانون لم
ُيح�دد عددهم وكيفي�ة اختيارهم .وتمت هذه
الخط�وة على وق�ع اعتصام مدي�د أمام مقر
المؤتمر الوطني العام في طرابلس ش�كل بال
ري�ب ضغطا ً معنويا ً عل�ى األعضاء.لكن بقدر
م�ا لقيت الفكرة من حماس�ة لدى قس�م من
النخ�ب واجه�ت تحفظ�ات لدى فئ�ات أخرى
حذرت م�ن أن يكون العزل منطلقا “إلش�عال
ح�رب مس�تترة من نوع آخ�ر بي�ن الليبيين”
كما قال الكات�ب عبد الرحمن الش�اطر .وأكد
الش�اطر أنه مع قانون العزل السياس�ي لكن

ذكرت تقارير صحفية أن أحد المسلحين السبعة الذين قتلهم الجيش
الجزائ�ري مطلع الش�هر الجاري ش�رقي العاصمة كان مس�ؤوال كبيرا
بتنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي.
وقال�ت صحيفة الوطن ،إن عزت رزقي المعروف باس�م “أبو جعفر”
كان يم�ول تنظي�م القاع�دة في بالد المغرب اإلس�المي وال�ذراع اليمنى
لزعيم هذا التنظيم عبد المالك دروكدال ،مش�يرة إلى أن رزقي انضم إلى
مجموعة المسلحين عام  1994في بداية الحرب األهلية في الجزائر.
وكان�ت وزارة الدفاع قد أعلنت أن قواتها قتلت صباح الثالثاء س�بعة
مس�لحين ينتمون إلى مجموع�ة “خطيرة” في منطق�ة بومرداس (50
كيلو مترا شرقي العاصمة الجزائرية) في إثر “عملية عسكرية واسعة”
ف�ي المنطق�ة ،وقالت إن الجيش قت�ل منذ بدء العملية العس�كرية التي
ال تزال مس�تمرة ،تس�عة مس�لحين في تلك المنطقة الت�ي تعتبر معقال
لتنظيم القاعدة.
وكانت ق�وات األمن الجزائرية قد اعتقلت ف�ي  16أيلول قياديا كبيرا
ف�ي التنظيم يدعى صالح قاس�مي الذي ق�دم على أنه المتحدث باس�م
التنظيم.وم�ن جانب آخر ذك�رت صحيفة الش�روق الجزائرية في وقت
س�ابق أن قوات األمن قضت عل�ى قياديين من حرك�ة التوحيد والجهاد
بغرب أفريقيا ،عند محاولتهما التسلل إلى داخل األراضي الجزائرية قرب
الح�دود المالية.وكان�ت حركة التوحيد والجهاد في غ�رب أفريقيا تبنت
عملية اختطاف س�بعة دبلوماس�يين جزائريين من القنصلية الجزائرية
بمدينة غاو ش�مالي مال�ي مطلع نيس�ان الماضي ،وتوات�رت أنباء عن
قيامه�ا بإع�دام أح�د المختطفي�ن ف�ي ظل غي�اب تأكيد رس�مي لهذه
المعلومة.

اإلمارات تعيد وفد ًا رسمي ًا مرصي ًا إىل القاهرة من دون «إخوان» متورطني
نف�ى وزي�ر الخارجي�ة المص�ري محم�د كامل عم�رو تورط
مصريين في “خلي�ة إرهابية” بدولة اإلم�ارات ،مؤكدا ً أن “مصر
ال تتدخل في ش�ؤون دول الجوار” .وذلك بعد أن أنهى وفد رسمي
ضم مساعد الرئيس المصري ومدير المخابرات زيارته لإلمارات.
وق�ال عمرو إن “ما يح�دث في مصر هو أمر يخص الش�عب
المصري وال ش�أن لن�ا بنقل ما يحدث في مصر إل�ى دولة عربية
أخ�رى ،ومصر ليس لها مصلحة في تصدير أي فكر خارج القطر
المصري”.
وذكرت رئاس�ة الجمهورية المصرية أن عصام الحداد مساعد
رئيس الجمهورية قام بتسليم رسالة شخصية من الرئيس محمد
مرس�ى إل�ى أخيه الش�يخ خليفة بن زاي�د آل نهي�ان رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وتس�لمها نيابة عنه الش�يخ محمد بن
راش�د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئي�س مجلس الوزراء حاكم
دب�ي ،وذلك بحض�ور عدد من كبار المس�ؤولين اإلماراتيين وعلى
رأس�هم الش�يخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة ،والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية ،والشيخ مكتوم
بن راشد نائب حاكم دبي.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز العالقات المشتركة

بي�ن البلدين ف�ي كافة المج�االت ،كما بحث اللق�اء أيضا أوضاع
الجالي�ة المصري�ة في اإلمارات وما ش�هدته من مس�تجدات في
اآلون�ة األخيرة.وأش�ار إل�ى أن الجانبين بحثا كافة الس�بل
واآللي�ات التي يمكن م�ن خاللها ضمان تس�وية آية
موضوعات ،كم�ا تطرقت المباحثات إلى مختلف
األفكار واألطروحات التي من ش�أنها تس�وية
المش�اكل العالقة ألبن�اء الجالي�ة المصرية
ف�ي اإلم�ارات في إط�ار تحقي�ق المصالح
المتبادل�ة لكال الش�عبين الش�قيقين وبما
يحف�ظ القوانين والنظم المعم�ول بها في
كال البلدين.
وج�اء البي�ان بع�د تقاري�ر إعالمي�ة
ذك�رت أن اإلم�ارات رفض�ت طلب�ا بإطالق
س�راح  11مصريا معتقلين لديه�ا .وأفادت
صح�ف إماراتية محلي�ة بأن الش�يخ محمد
بن راش�د آل مكتوم أبل�غ الوفد المصري
بأن إطالق س�راح المعتقلين
دون محاكم�ة “غير
ممكن”.وكان�ت
ق�وى األم�ن

اإلماراتي�ة ق�د أعلنت الثالث�اء الماض�ي توقيف أكثر من عش�رة
أش�خاص “من قيادة تنظيم اإلخوان المس�لمين المصري” كانوا
“يعقدون اجتماعات س�رية في مختلف مناطق الدولة ويقومون
بتجني�د أبناء الجالية المصرية في اإلم�ارات لالنضمام إلى
صفوف التنظيم”.
ونقل�ت صحيف�ة الخلي�ج اإلماراتي�ة ع�ن مصدر
وصفت�ه بالمطل�ع أن “التحري�ات والمتابعة لفترات
تجاوزت الس�نوات لقيادات وعناصر التنظيم أكدت
قيامه�م ب�إدارة تنظي�م عل�ى أرض الدول�ة يتمتع
بهيكل�ة تنظيمي�ة ومنهجية عم�ل منظمة ،وكان
أعض�اؤه يعقدون اجتماعات س�رية ف�ي مختلف
مناطق الدولة في ما يطلق عليه تنظيميا المكاتب
اإلدارية”.
كم�ا تح�دث المص�در -بحس�ب الصحيف�ة -عن
عالقات وثيقة و”تنس�يق متواصل” و”لقاءات سرية”
بي�ن التنظيم -المنظ�ورة قضيت�ه حاليا في
نياب�ة أم�ن الدول�ة -وجماع�ة
اإلخ�وان المس�لمين ،ونق�ل
للرس�ائل والمعلوم�ات بين
التنظيمين.

أكـــدت أن السيـطــرة على لهــب النــيران صعـب

اسرتاليـا تعلـن فقـدان مئــة شخـص إثر حـرائق التهــمت غـابـاتـها
المستقبل العراقي /وكاالت
أعلنت الشرطة االسترالية ،أمس األحد ،أن مئة
شخص فقدوا في جزيرة تسمانيا جنوب استراليا
حي�ث أجب�رت حرائق إح�راج آالف الس�كان على
الفرار وأدت إلى تدمير حوالي سبعين منزل.
وص�رح مف�وض ش�رطة تس�مانيا بالنياب�ة
س�كوت تيلي�ارد أن نح�و مئة ش�خص م�ا زالوا
مفقودي�ن منذ اندالع الحرائق التي تمتد بس�رعة
في جنوب هذه الوالية في استراليا.

قال إن بلـده لن يخرج مـن أزمتـه إال بحراك وطني شامل

األسد :سوريا تشهد حرب ًا بكل ما للكلمة من معـنى
اعتبر الرئيس الس�وري بش�ار األس�د ،أمس األحد ،أن ما
تشهده سوريا من أحداث أمنية ،ليس بين حكم ومعارضة بل
بين الوطن وأعدائه ،في خطاب ألقاه في دار األس�د (األوبرا)
للثقافة والفنون في وسط دمشق.
وقال األس�د “الكثيرون س�قطوا في فخ ص�ور لهم بأنه
ص�راع بين حك�م ومعارض�ة ،صراع على س�لطة وكرس�ي
ومنصب ،من واجبنا ان نعي�د توجيه الرؤية باتجاه البوصلة
الحقيقية ،انه صراع بين الوطن وأعدائه بين الش�عب والقتلة
والمجرمين”.
وأضاف األس�د “س�ورية لن تخرج من أزمته�ا إال بحراك
وطني ش�امل ،ولكن الحل مرتبط بعوام�ل داخلية وإقليمية
وخارجي�ة ،وأي حراك ال يأخذ بعي�ن االعتبار هذه العوامل ال
قيمة له”.
ورأى األس�د أن س�وريا تش�هد حربا ً بكل م�ا للكلمة من
معنى ،ع�دوان ش�رس يفتك بالدول�ة ومؤسس�اتها” ،وقال

(سويس إنفو)

عمـرو :مصـر ليسـت لهـا مصلحـة في تصـديـر أي فكـر إلى خــارج القطــر

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /متابعة

ش�ريطة أن “يتم العزل بحك�م قضائي وليس
بحكم قانوني ،بمعنى أن يتم العزل عن طريق
محاكم�ة عادل�ة” ،مُ عبّرا عن خش�يته “على
تماس�ك الوط�ن من التج�اوزات ل�دى تطبيق
القان�ون” .ويمك�ن اعتبار ه�ذا الجدل صدى
لموق�ف مماثل ف�ي المناقش�ات الجارية في
تون�س ح�ول الظاه�رة نفس�ها ،حيث ش�دد
الخبير القانوني المعروف عياض بن عاش�ور
على أن “ال إقص�اء بال قضاء” أي من دون أن
يتولى القضاء تجريد المشتبه في ضلوعه في
جرائم أمنية أو مالية من الحقوق السياس�ية
والمدنية.وف�ي نهاي�ة المط�افَّ ،
تركز الجدل

رغ�م التباع�د المس�جل ف�ي الطروح�ات
الليبي�ة ،لوح�ظ أن الكيان�ات الممثل�ة ف�ي
المؤتم�ر الوطن�ي الع�ام تس�ابقت لتقدي�م
مس�و ّدات القانون ،وج�اءت صيغها متوافقة
أحيانا ومتباعدة ،إذ أن كال منها ّ
فصل مسو ّدة
مش�روع قانون�ه م�ن منظ�ور واح�د هو أن
ُيزي�ح خصمه من الس�احة .وبذل�ك انطبقت
على جمي�ع تلك المش�اريع المقولة المأثورة
(كلمة ح�ق أريد بها باط�ل) ،و”الباطل” كما
يقول الش�اطر ،هو أن “العزل ال يخدم قضية
الثورة والوطن م�ن حيث العموم ،وإنما يمهد
الس�احة الس�تيالء ه�ذا الكي�ان أو ذاك عل�ى
المش�هد السياس�ي ليس�يطر عل�ى الحكم”.
في المقابل تمس�ك سياس�يون آخ�رون بحق
المواطنة وضوابطها في النظام الديمقراطي،
على غ�رار رئيس حزب الوس�ط الديمقراطي
الدكت�ور عبد الحمي�د النعمي الذي ش�دد في
ملتق�ى نظمت�ه مؤخ�را دار اإلفت�اء ووزارت�ا
األوقاف والشؤون اإلسالمية والحكم المحلي،
عل�ى أن المواطن�ة ه�ي “جملة م�ن الحقوق
والواجبات ،وه�ي العالقة بين الف�رد والدولة
من جهة وبين الفرد وأقرانه من جهة أخرى”.
وأك�د في ه�ذا اإلطار عل�ى أن المواطنة “هي

عضوية كاملة في منظومة اجتماعية متمثلة
ف�ي الدول�ة ،وهي تك�رس حق التس�اوي في
المش�اركة السياس�ية بوصفه ركنا أساس�يا
ف�ي النظام الديمقراطي” .المحلل السياس�ي
فاضل عب�د اللطيف ح�اول من جهت�ه تنزيل
قانون العزل في سياق المناخ السياسي العام
في ليبيا ،ورأى في مناقش�ة المشروع وطرح
القوى الفاعلة في المؤتمر لتصوراتها بشأنه
“بوادر لتوجهات س�لبية عكست مساعي كل
ط�رف إلقصاء الطرف اآلخر م�ن دون مراعاة
للمصلحة العليا ،وكذلك األمر بالنس�بة لبعض
قرارات الحكومة المؤقتة”.
وح�ذر عب�د اللطي�ف م�ن عواق�ب ه�ذا
المن�اخ المش�حون قائ�ال “إذا م�ا واص�ل
المؤتمر والحكومة الس�ير في نفس مسارات
السلطتين السابقتين (التشريعية والتنفيذية)
وخاصة من خالل التمس�ك ببع�ض القرارات
المثي�رة للج�دل ،التي لم تلق رض�ا من جانب
قطاع�ات واس�عة م�ن الش�عب الليب�ي ،فان
من ش�أنها زرع بذور عدم الثقة بين الش�عب
والس�لطتين التش�ريعية والتنفيذي�ة وتنامي
مش�اعر الغضب واإلحب�اط ،وبالتالي العزوف
عن المش�اركة السياس�ية في اس�تحقاقات
المرحلة المقبلة”.
هذا الرأي ال ُيشاطره الكاتب فرج بوخروبة
الذي توصل بعد استعراض المسودات المقدمة
للمؤتم�ر الوطن�ي العام إلى اس�تنتاج طريف
مف�اده أن “هذه الم�واد مُ ّ
فصلة بالس�نتيمتر
على مقاس المتخاصمين” ،مؤكدا أن “األجدر
بممثل�ي األحزاب ،ما دام الش�ارع الليبي يرى
في قان�ون العزل السياس�ي صيان�ة للثورة،
االتف�اق عل�ى صياغ�ة تلب�ي رغب�ة الش�عب
الحقيقية ،وليس حسبما شاهدناه من مباراة
أبطالها رؤس�اء األحزاب ،ووقودها ّ
دس السم
لبعضهم البع�ض من خالل المواد التي تبناها
كل مقدم مسودة”.

إن�ه “منذ الي�وم األول نتحدث ع�ن الحل السياس�ي لكننا لم
نج�د ش�ريكا لذلك .وم�ن يعتبر ان الحل سياس�ي فقط فهو
مخطئ”.
وأكد أن الحل السياسي هو أن تلتزم الدول المعنية بوقف
تمويل المس�لحين ووق�ف عملياتهم ،مقابل وق�ف عمليات
الجي�ش م�ع حق الرد ،مش�يرا ً إل�ى أن في المرحل�ة الثانية،
س�تدعو الحكومة الحالية لمؤتمر حوار ش�امل ينظم ميثاقا
وطنيا مبني على االستفتاء الشعبي.
الفتا ً إلى أن المرحلة الثالثة هي تش�كيل حكومة موسعة
تمثل الجميع لتنفيذ بنود الميثاق.كما سخر األسد من الربيع
العربي واصفا ً إياه بفقاعة صابون .ووجه األسد تحية شكر
وتقدير للقوات المس�لحة الس�ورية التي تسطر بطوالت في
المعارك ضد اإلرهاب ،والتي حافظت على المواطن وأمنه.
وأضاف ،أن ال تنازل عن المبادئ ومن يراهن على إضعاف
س�وريا من الداخل للتنازل عن الج�والن هو واهم ،معتبرا ً أن
أيَّ�ة محاولة لزج الفلس�طينيين في األزمة الس�ورية هدفها
حرف البوصلة عن العدو الحقيقي.

وقال “هذا ال يعني أن هؤالء األش�خاص تأذوا
لك�ن ال يمكننا اس�تبعاد ذلك قب�ل أن نتمكن من
االتص�ال بهم” ،مضيفا ً “علين�ا أن نتوقع حقيقة
أننا قد نعثر على قتيل أو أكثر”.
وتبحث الشرطة في كل منزل في بلدة دونالي
على بعد  55كلم ش�رق هوبارت (جنوب ش�رق)،
في محاول�ة للعثور على األش�خاص المفقودين
الذين قد يكونوا لجأوا الى أقرباء او جيران.
ودمر نحو س�بعين من�زال والش�ارع الرئيس
بأكمله في البلدة بما في ذلك مدرس�ة البلدة التي
تحول�ت الى انق�اض واألش�جار الت�ي “انجرفت
بس�بب الحر” ،كما قال ش�هود عيان .وقال توني
يون�غ الذي يقيم في المنطقة إلذاعة ايه بي س�ي
االسترالية ان “األش�جار انفجرت مثل مفقرعات
وبلغ ارتفاع السنة اللهب بين ستة وتسعة أمتار”.
وستتفقد رئيسة الوزراء االسترالية جوليا غيالرد
المنطقة اليوم االثنين.
واندلع�ت الحرائق الجمعة بينما تش�هد البالد
موج�ة حر أدت إل�ى ارتفاع درجات الح�رارة إلى
أربعي�ن درج�ة مئوي�ة ف�ي تس�مانيا المعروفة
بمناخها األبرد عادة من بقية مناطق البالد.
واندلعت حرائق أخرى في عدد من المقاطعات
االس�ترالية بس�بب موج�ة الح�ر ،بينم�ا حذرت
الس�لطات م�ن حرائ�ق أخ�رى .ووجه�ت ملك�ة
بريطانيا اليزابيث الثانية رئيس�ة دولة اس�تراليا،
رس�الة ال�ى تس�مانيا عب�رت فيه�ا ع�ن “قلقها
العمي�ق” م�ن الدم�ار وع�ن تعاطفها م�ع الذين
فقدوا منزلهم أو أقرباء لهم.
وأضاف�ت في الرس�الة الت�ي نش�رتها وكالة
اإلنباء االسترالية استراليان اسوشيتد برس “اعبر
عن دعمي وإعجابي برجال اإلطفاء والمتطوعين
ورج�ال اإلس�عاف ال�ذي عمل�وا بال كل�ل الحتواء
الوضع”.واضطر نحو ثالثة آالف شخص لمغادرة
منازله�م وم�ا زال كثيرون منه�م األحد في مركز
إيواء أقيم على عجل بينما تجتاح الحرائق ش�رق
وغرب العاصمة هوبارد مسببة قطع الطرقات.

وتح�دث بع�ض الذين تمكن�وا من الع�دة الى
أماك�ن منازله�م ع�ن دمار هائ�ل بينم�ا اضطر
كثي�رون للجوء الى قن�اة دونالي.وتم إنقاذ عائلة
ب�رش منزله�ا المتنق�ل ال�ذي حاصرت�ه النيران،
بالم�اء من الطائرة .وقالت الس�لطات أن درجات
الحرارة انخفضت عن الذروة التي بلغتها الجمعة
( 41,8درج�ة مئوية) وهو مس�توى قياس�ي في
هوبارت من�ذ  ،1880لكن رج�ال اإلطفاء حاولوا
إخماد الحرائق “على امتداد مئات الكيلومترات”.
وصرح قائ�د فرق اإلطفاء ف�ي الجزيرة مايك

ب�راون أن “األم�ر سيس�تغرق بضع�ة أيام”.من
جهت�ه ،قال المس�ؤول في ف�رق اإلطف�اء جون
هول�واي أن الري�اح الت�ي س�اهمت ف�ي تأجيج
الحرائ�ق تراجع�ت ،م�ا س�مح لف�رق اإلطف�اء
بالس�يطرة على نحو عشرين بؤرة حريق قبل أن
يتفاق�م الوضع مجددا .وكان�ت حرائق مدمرة قد
ضرب�ت منطقة ملبورن في الس�ابع من ش�باط
 2009وأس�فرت عن سقوط  173قتيال وأكثر من
 400جري�ح .كم�ا أدت إلى تدمير أكث�ر من إلفي
منزل.
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الزراعة النيابية لـ "

�أكدت �أن �حلكومة ال متلك �آلية لل�سيطرة على �أ�سعارها

" :إيقاف استرياد املنتجات الزراعية سيرض باملواطن

�مل�ستقبل �لعر�قي  /خا�ص

أكد عضو لجنة الزراعة النيابية شعالن
عبد الجبار ،أن إيقاف استرياد املنتجات
الزراعي�ة م�ن دول الج�وار س�يرض
املواط�ن بالدرج�ة األوىل ,وفيم�ا دع�ا
الحكوم�ة اىل دعم القطاع الزراعي ،بني
أنه�ا (الحكومة) تحاول كس�ب األردن
كحليف من خالل فتح الباب لالسترياد.
وق�ال عب�د الجب�ار لوكال�ة «أنب�اء
املس�تقبل» أم�س أن «إيقاف اس�ترياد
املنتج�ات الزراعي�ة م�ن دول الج�وار
س�يرض بالدرجة األوىل املواطن» ،مبينا
أن «الحكوم�ة ال تمتلك آلية للس�يطرة
عىل األسعار باإلضافة لعدم قدرة اإلنتاج
املح�يل عىل تغطية االس�تهالك املحيل».
وأض�اف عبد الجب�ار ان�ه «بالرغم من
وجود تأثري س�لبي عىل الفالح العراقي
من خالل فتح الباب الس�ترياد املنتجات
الزراعية م�ن دول الجوار ،اال ان الواقع
الزراعي يف العراق متدهور جدا بس�بب
ارتفاع أسعار املواد األولية وشحة املياه
وانقطاع التيار الكهربائي».
وفيما دعا عبد الجبار الحكومة اىل دعم
القطاع الزراعي للنه�وض بواقعه ,اكد
انها تس�عى من خالل فتح باب استرياد

هيئة املناطق احلرة توقع
عقود ًا مع مستثمرين
يف خور الزبري

بغد�د � /مل�ستقبل �لعر�قي
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة
التابع�ة ل�وزارة المالي�ة ع�ن توقيعها
عقودا مع مس�تثمرين وشركات محلية
في المنطقة الحرة بخور الزبير.
ونقل بيان ل�وزارة المالية عن مدير
ع�ام الهيئ�ة صب�اح صال�ح القيس�ي
قول�ه ان�ه “ت�م إب�رام عقد اس�تثماري
إلنشاء مش�روع تجاري في خور الزبير
وبمس�احة بلغ�ت  24,500أل�ف م،”2
مش�يرا إل�ى أن “ع�ددا ً م�ن الش�ركات
المحلية وقعت عقدا اسثماريا لممارسة
مختلف النشاطات التجارية والصناعية
والخدمية”.
وأض�اف ان “طلب�ات االس�تثمار
ف�ي المناطق الحرة ش�هدت ف�ي اآلونة
األخيرة نشاطا واسعا وتطورا ملحوظا
نتيجة دخ�ول المس�تثمرين إلى العراق
لغرض االستثمار ودفع عجلة االقتصاد
الوطني إلى األمام”.

املنتجات الزراعية امام دولة كاألردن اىل
كس�ب جهة كانت من اش�د املعارضني
لنظ�ام الحك�م يف الع�راق .وكان رئيس
جمعي�ة منتج�ي الخض�ار والفواك�ه
ومصدريها يف األردن زهري جويحان ،قد
أكد أن «الكمي�ات املصدرة من الخضار

والحمضيات إىل العراق تصل إىل  800طن
يوميا ً م�ن دون أي معوقات» ،موضحا ً
أن «التزام الجانب العراقي بتعهده فتح
السوق أمام الخضار والفواكه األردنية
انعكس ع�ىل إنتاج مزارع�ي األغوار يف
عملية القطف والتحميل بعد حصولهم

عىل قرار إداري سمح بدخولها» .وأشاد
بق�رار دائرة الجم�ارك املتضمن إعطاء
املصدري�ن مهلة أس�بوعني الس�تكمال
إج�راءات تنظي�م بياناته�م الجمركية
حول التصدير ،السيما عرب الجو.
وق�د أظه�رت دراس�ة ع�ن الزراع�ة يف

الع�راق أجراه�ا الخب�ري الزراع�ي عبد
األمري رحيمة أن  %30من سكان العراق
يعتم�دون ع�ىل الزراعة كمص�در دخل
دائ�م ،يف حني تش�كل األرايض الصالحة
للزراعة نحو  %17من مس�احة البالد».
وع�زت الدراس�ة ع�دم ق�درة امل�زارع
العراق�ي أو الحكومة عىل س�د الحاجة
الفعلي�ة للس�وق املحلي�ة إىل أس�باب
ع�دة ،منه�ا أن ما ُيس�تغل س�نويا ً من
األرايض الزراعي�ة الصالح�ة ال يتجاوز
 12.406ملي�ون دون�م م�ن أصل 177
مليوناً ،مش�رية إىل أن  %76من األرايض
املزروع�ة فعالً ُت�زرع بالحبوب حرصاً،
فيما ال تش�كل املحاصي�ل الصناعية إال
 .%4ووصفت الدراس�ة وضع الزراعة يف
الع�راق باملتخلف مقارن�ة بدول أخرى،
إذ ُيهدر  %80من املياه ،إىل جانب س�وء
اس�تعمال الوس�ائل الحديث�ة يف ال�ري
واملهارة والتكنولوجيا وغريها ،مش�رية
إىل أن العراق يفقد س�نويا ً نحو  20ألف
دونم بسبب امللوحة وتراجع مستويات
عي�ش الفالح العراق�ي .ودعت الجهات
املعنية إىل مضاعفة دعمها لهذا القطاع
لينه�ض من جديد حتى ل�و تطلب ذلك
استثمار األرايض الزراعية.

إغالق مراكز املساج يف السليامنية كافة
لـ”إخالهلا باآلداب العامة”
�ل�سليمانية � /مل�ستقبل �لعر�قي

قررت الهيئة العامة للس�ياحة في السليمانية إغالق كافة مراكز المساج
والتدلي�ك في المحافظة باس�تثناء المراكز التابعة للفن�ادق التي تقع ضمن
أربع أو خمس نجوم.
وقال النقيب س�ركوت احم�د في تصريح صحفي أم�س ان “هذا القرار
س�يطبق اعتبارا م�ن نهاية الش�هر الج�اري وان المهلة الت�ي أعطيت لهذه
المراك�ز هي من أج�ل تعويض تكالي�ف افتتاح ه�ذه المراكز” .وأش�ار إلى
ان “س�بب إغالق مراكز المس�اج والتدليك هو إخاللها ب�اآلداب العامة وعدم
التزامها بالقوانين التي حددت لها”.
يذك�ر أن ع�ددا كبيرا من مراكز المس�اج والتدليك أغلق�ت العام الماضي
في الس�ليمانية لمخالفتها القوانين ،واكتفت الجهات المتخصصة بثالثة او
اربعة منها في الفنادق المتميزة المتمثلة بأربع نجوم او خمس.

توقعات بخلو موازنة العام احلايل من العجز املايل

زرعت �أكرث من � 41ألف �ستلة يف ً 38
موقعا �سمن بلدية �الأعظمية

أمانة بغداد تشارف عىل إنجاز تنفيذ خزان جديد للامء الصايف يف الكرخ
بغد�د � /مل�ستقبل �لعر�قي

ش�ارفت أمانة بغداد عىل انجاز أعم�ال تنفيذ خزان
جدي�د للم�اء الصايف يف جان�ب الكرخ م�ن العاصمة
بغداد بكلفة  35مليار دينار .وذكرت مديرية عالقات
وإع�الم األمان�ة يف بيان صحف�ي تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه أن «مالكات دائ�رة ماء بغداد
حقق�ت بالتعاون م�ع إحدى ال�رشكات املتخصصة
نسبة انجاز متقدمة يف تنفيذ مرشوع الخزان األريض
 R9يف منطقة الجادرية ضمن قاطع بلدية الكرادة».
وبين�ت ان «الس�عة التصميمي�ة لهذا الخ�زان تصل
ً
مش�رية اىل ان «املرشوع
لنح�و  30ألف مرت مكعب»،
يخدم منطق�ة الك�رادة وبعض األحي�اء املجاورة».
وأضاف�ت ان «اله�دف من إنش�اء الخ�زان هو خزن
الصايف يف
الكمي�ات املطلوب�ة م�ن امل�اء
أثناء الليل حي�ث يقل الطلب
عىل املاء لتغطية احتياجات
املناط�ق وق�ت ال�ذروة عند
الظه�رية وكذلك اس�تغالل
الطاقات القصوى يف عمل
مش�اريع امل�اء ع�ىل مدار
الس�اعة والحف�اظ ع�ىل
الضغوط�ات يف ش�بكات
التوزي�ع وتأم�ني خزين
مناسب من املاء لتغذية
املناط�ق عن�د توق�ف
املش�اريع» .وتابعت أن
«ه�ذا املرشوع يندرج
ضمن خط�ة أمانة
بغداد إلنشاء عدد
من الخزانات يف
مدين�ة بغ�داد
تبط�ة
مر

بم�رشوع م�اء الرصافة العمالق منه�ا خزان  R7يف
منطق�ة البلديات بطاقة خ�زن  120ألف مرت مكعب
وخ�زان  R14يف منطقة الحبيبي�ة بطاقة خزن تبلغ
 110آالف م�رت مكعب وخزان  R5يف منطقة النهضة
بس�عة خزن تبلغ  75ألف م�رت مكعب وخزان  R3يف
منطق�ة كرسة وعطش بس�عة خزن تبل�غ  120ألف
مرت مكعب».
وم�ن جانب آخر ،أنجزت أمانة بغداد زراعة أكثر من
 41ألف ش�تلة يف  38موقعا ً ضم�ن مدينة األعظمية
يف إطار الحملة الزراعي�ة الخريفية يف عموم مناطق
العاصمة بغداد .وذكرت مديرية العالقات واإلعالم يف
بيانها أن دائرة بلدية األعظمية أنجزت زراعة أكثر من
 41250شتلة موسمية يف  38موقعا ً
ضمن شوارع وس�احات وحدائق
قاطع الدائرة وإدامة الساحات
والحدائ�ق املزروع�ة وتهيئ�ة
عدد م�ن الفضاءات لزراعتها
خالل املوسم الربيعي القادم.
وأضاف�ت ان أعم�ال الزراع�ة
ش�ملت حدائ�ق «األم ،ش�ارع
املغ�رب ،كورني�ش االعظمية،
الوزيري�ة ،املثن�ى ،ع�زوز،
الجامعة اإلس�المية ،ساحة
عنرت ،النداء ،برش الحايف،
دائم الحرية ،األخطل،
س�احة الدالل ،شارع
عمر ،الشيوخ ،حجي
ب�رصة» ،وحدائ�ق
املح�الت ،316 ،318
 ،338اىل جان�ب زراعة
م�ن
ع�د د
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الجزرات الوس�طية للشوارع الرئيس�ة .وأشارت اىل
ان الش�تالت التي تم�ت زراعتها هي «زه�رة بغداد،
كزاني�ا ،قديفة ملونة ،كاريزيا ،مينا ش�جرية ،لهانة
زينا ،قرقوز ،كاردينيا ،س�بحبح ،صبرييات ،فيكس،
كينوكاربس ،عني البزون ،اس�رت ،واش�نطونيا ،روز،
فرشة البطل ،ديدونيا ،اكاسيا ،جهنمي».
إىل ذلك ،أنجزت أمانة بغداد رفع أكثر من  2700كتلة
كونكريتي�ة ع�ن ش�وارع ومحالت عدد م�ن مناطق
العاصمة بغداد بالتنس�يق مع قيادة عمليات بغداد.
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واإلعالم أن دائ�رة بلدية
الرصافة قامت برفع أكثر من  2550كتلة كونكريتية
عن الش�وارع الرئيسة واملحالت الس�كنية واملناطق
القريبة من مواقع الس�يطرات األمنية واملؤسس�ات
الحكومية والتعليمية ضمن حملة واس�عة تشهدها
ش�وارع العاصمة لرفع جميع الكت�ل الكونكريتية.
وأضاف�ت ان الدائ�رة املذك�ورة نف�ذت ايض�ا ً حملة
واسعة أنجزت خاللها رفع الكتل املوجودة عىل طول
قن�اة الجيش من تقاطع ش�ارع صف�ي الدين الحيل
ق�رب جرس الطالبي�ة لغاية مدينة الع�اب الرصافة،
فيما قامت بلدية االعظمية من جانبها برفع أكثر من
 150كتل�ة كونكريتية موجودة يف عدد من الش�وارع
الرئيسة واملحالت الس�كنية وفتح عدد من الشوارع
الفرعية يف منطقة االعظمية .وتابعت أن عملية رفع
الكت�ل الكونكريتية رافقتها حمالت مكثفة ألقس�ام
النظاف�ة واملجاري والط�رق لرفع املخلف�ات وإزالة
النفاي�ات املرتاكم�ة وتنظي�ف املش�بكات وخطوط
املج�اري القريبة منها وصيانة الط�رق وردم الحفر
واملطبات واكسائها باإلس�فلت .وأشارت اىل ان رفع
الكتل سيمكن أمانة بغداد من القيام بأداء واجباتها
بالش�كل األمث�ل ورف�ع النفايات واالنقاض ورس�م
الخريطة البلدية وتنظيم األس�واق ورفع التجاوزات
وتقدي�م أفض�ل الخدم�ات أله�ايل العاصم�ة بغداد
وتخفيف الزخم املروري.

بغد�د � /مل�ستقبل �لعر�قي

رج�ح عض�و اللجنة المالي�ة النيابية ،النائ�ب عن التحال�ف الوطني عبد
الحس�ين الياس�ري خلو موازنة العام الحال�ي من العجز المال�ي بعد تدوير
بعض أموال الوزارات وتحقيق وفرة مالية في موازنة عام .2012
وقال الياسري في تصريح صحفي أمس إن قانون الموازنة العامة ثبتت
فيه�ا مادة تنص على ان العجز المالي ان وجد في الموازنة يس�دد من خالل
الوفرة المالية المتحققة للسنة السابقة او االستعانة بالديون الخارجية من
صندوق النقد الدولي والديون الداخلية من االحتياط النقدي.
وأضاف أن موازنة عام  2012حققت وفرة مالية من خالل زيادة أس�عار
النفط وتدوي�ر تخصيصات أموال بعض الوزارات والمحافظات فتم تس�ديد
العجز المالي ف�ي موازنة عام  2013والذي يقدر ب� 19ترليون دينار عراقي،
لذا فان الموازنة ستخلو من العجز المالي.

كربالء تفتح منافذها اليوم بعد اكتامل
نقل زائري األربعينية
كربالء � /مل�ستقبل �لعر�قي

أعلن محافظ كربالء آمال الدين الهر عن انتهاء عملية نقل الزائرين ظهر
أمس ،مؤكدا ً أن منافذ المحافظة سيتم افتتاحها صباح اليوم.
وبي�ن الهر ف�ي تصريح صحفي أم�س انه ألول مرة في تاري�خ الزيارات
المليوني�ة ت�م نق�ل  %50م�ن الزائرين بالحاف�الت بينما تم نق�ل  %50منهم
بسيارات مكشوفة.
وأض�اف أن العملية تمت بانس�يابية عالية رغم تزايد األع�داد هذا العام،
إذ بل�غ عدد تواجدهم باليوم الواحد مليون زائر ،مش�يرا ً إلى أن عدد الزائرين
العرب واألجانب كان مفاجئا ً بعد أن سمحت السلطات العراقية بإعطاء سمة
الدخ�ول ف�ي المطارات العراقية ،إذ اس�تقبل مطار النج�ف  70رحلة يومياً.
وأوضح أن منافذ كربالء س�يتم افتتاحها صباح يوم غد (اليوم) في س�اعاته
األولى بعد أن تم تأمين عودة الزائرين وإتمام تنفيذ حملة تنظيف في المدينة
ليتسنى لموظفي الدولة والطلبة المباشرة بأعمالهم.

املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية
املنطقة الوسطى

املنطقة الوسطى

إعادة إعالن املناقصة املحلية
املرقمة ( د ) 2007 / 29 /
ملحطة كهرباء القدس

تعلن املديري�ة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية  /املنطقة الوس�طى
عن مناقصة لتجهيز مواد خاصة لوحدات  F9Eللوحدتني 10.9فعىل
الراغبني من الرشكات واملكاتب املسجلة رسميا داخل العراق وخارجه
تقدي�م عطاءاتهم عىل املناقصة املذك�ورة أعاله التي يمكن الحصول
عىل كمياتها ومواصفاتها ورشوطها من قس�م الش�ؤون التجارية يف
مقر املديري�ة الكائن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة محلة ()109
ش�ارع ( )19بناية (  )15ص.ب ( )1085لقاء مبلغ قدره ()50000
(خمس�ون الف) دينار فقط غري قابل للرد يس�لم اىل امانة الصندوق
عىل ان يقدم العطاء مع املستمسكات املطلوبة املدرجة أدناه وتوضع
داخ�ل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وموعد الغلق
يوض�ع يف صن�دوق املناقصات ،علما « أن أخر موع�د لغلق املناقصة
س�يكون الس�اعة الثانية عرش ليوم الثالثاء املوافق 2013 / 1 / 29
وس�يهمل كل عطاء غري مس�توفيا ً « للرشوط أو يرد بعد تاريخ غلق
املناقصة .
املدير العام

إعالن املناقصة املرقمة ()1148

ملحطة كهرباء الزعفرانية  /الفارايب
تعل�ن املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية  /املنطقة الوس�طى
ع�ن مناقصة لتجهيز (محركات نوع  )TOTAL 4055فعىل الراغبني
من الرشكات واملكاتب املس�جلة رسميا داخل العراق وخارجه تقديم
عطاءاته�م ع�ىل املناقصة املذك�ورة أعاله التي يمك�ن الحصول عىل
كمياتها ومواصفاتها ورشوطها من قس�م الشؤون التجارية يف مقر
املديرية الكائن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة محلة ( )109شارع
( )19بناية ( )15ص.ب ( )1085لقاء مبلغ قدره (( )50000خمسون
ألف) دينار فقط غري قابل للرد يسلم اىل أمانة الصندوق عىل أن يقدم
العطاء مع املستمسكات املطلوبة املدرجة أدناه وتوضع داخل ظرف
مغل�ق ومختوم ومؤرش علي�ه رقم املناقصة وموع�د الغلق يوضع يف
صن�دوق املناقص�ات  ،علم�ا « أن أخر موعد لغلق املناقصة س�يكون
الس�اعة الثانية عرش ليوم الثالثاء املوافق  2013 / 1 / 29وس�يهمل
كل عطاء غري مستوفيا ً « للرشوط أو يرد بعد تاريخ غلق املناقصة .
املدير العام
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احلرب السنية الشيعية خمطط تورايت ..فمن هم أتباعه وأدواته؟
امل�ستقبل العراقي -د .علي التميمي

اأدعو اإخواين من العلماء واملتظاهرين يف االنبار واملو�سل وتكريت وكركوك و�سامراء اإىل قراءة هذه التقارير التي افتتح
بها درا�ستي عن املخططات التوراتية التي تقودها اأمريكا �ساحبة احلكومة ال�سرية يف احلروب ال�سامتة ومعها ا�سرائيل واتباع
امريكا يف املنطقة ،لريوا بانف�سهم :هل مايجري يف حمافظاتنا الغربية العزيزة هو ل�سالح وحدتنا الوطنية وم�ساحلنا العراقية
خ�سو�سا عندما يقول ال�سيخ الدكتور عبد امللك ال�سعدي بان التظاهرات لي�ست طائفية ،ولكننا ن�سمع هتافات يوم اجلمعة التي
�سموها "جمعة ال�سمود" ومن �سمن هتافاتها" :بغداد حرة حرة وايران برة برة" و"كفى يحكمنا الراف�سة املجو�س"
وعندم�ا يقول اح�د الن�واب الذي يبدي حماس�ة
له�ذه التظاه�رات" :الش�يعة خنازي�ر" .وقبلها قال
ه�ذا النائ�ب من عىل قن�اة الرشيد":حس�ن نرص الله
كذاب" .وحس�ن نرص الله هو الس�يد حسن نرص الله
ام�ن ع�ام حزب الل�ه يف لبن�ان الذي اصبح يكتس�ب
احرتام طبقات شعبية واس�عة عند العرب واملسلمن
فضال ع�ن اللبنانين ،بل اصبح الرأي العام اإلرسائييل
يث�ق بترصيحاته اكثر مما يث�ق بترصيحات كثري من
املسؤولن اإلرسائيلين.
وعندم�ا ترفع بع�ض التظاهرات ص�ور من دمر
الع�راق صاح�ب الح�روب العبثي�ة "صدام حس�ن"
وترف�ع علم الع�راق القديم الذي تم الغ�اؤه ،ومن ثم
هناك م�ن يرفع ص�ور اردوغان الرتكي ال�ذي يتدخل
يف الش�ؤون الداخلية العراقية طائفيا ويحمي من هو
مطل�وب للقضاء العراق�ي عامدا بذل�ك اىل تجاوز كل
األعراف الدبلوماس�ية وعالقات حس�ن الجوار والذي
يقوم وزير خارجيته بزي�ارة أربيل وكركوك دون اخذ
عل�م الحكومة املركزية ،وهناك م�ن رفع علم الجيش
الحر تأس�يا بما يسمى بالجيش الس�وري الحر الذي
يشارك يف تدمري سورية والشعب السوري بدعم تركي
وقط�ري وس�عودي ويض�م خلي�ط م�ن املرتزقة من
الشيشان واألفغان كما رصح بذلك املعارض السوري
"نبي�ل فياض" رئي�س حزب العدل الس�وري من عىل
قن�اة " الجديد " اللبنانية يوم  2013|1|4حيث قال :انا
من مدينة يربود الس�ورية وسالت مواطنة من مدينتي
عن ح�ال مدينة ي�ربود .فقال�ت :ملئه�ا الجيش الحر
بالشيشان.
وبمناس�بة كتاب�ة هذه الدراس�ة ف�ان كل الدالئل
تش�ري إىل ان القضية الس�ورية يف طريقها اىل مرشوع
التس�وية السياس�ية بعد ان وصلت كل الوس�ائل التي
استعملت إلسقاط النظام الس�وري اىل طريق مسدود
نتيجة تماسك الجيش الس�وري ووعي غالبية الشعب
الس�وري للمخطط التوراتي الذي يريد تدمري سورية،
وهن�ا اطال�ب الوطنين يف عم�وم العراق والس�يما يف
محافظ�ات االنبار ونين�وى وصالح الدي�ن ان ينتبهوا
للعب�ة الدولي�ة واملخط�ط التورات�ي ال�ذي يري�د زرع
الفتنة الطائفية وتقس�يم العراق بعد نجاحه يف تدمري
وتقس�يم س�ورية ،وبما ان كل الدالئل تشري اىل تراجع
تحقي�ق ذلك اله�دف العدوان�ي وان االمور يف س�ورية
ماضية خالل الش�هرين القادمن اىل تس�وية سياسية
تقوم عىل اثرها حكوم�ة انتقالية بعد اجراء انتخابات
نيابية ويبقى الرئيس بش�ار االسد اىل عام  2014حيث
تجرى انتخابات رئاس�ية واذا حصل عىل تأييد االغلبية
فس�يبقى يف الرئاس�ة وبعكس�ه يتم تويل الرئاسة من
يحص�ل ع�ىل االغلبي�ة ولذل�ك رصح وزي�ر خارجي�ة
الس�عودية يف املؤتم�ر الصحف�ي يف الري�اض مع وزير
خارجي�ة م�رص ي�وم  2013|1|5بان الحل يف س�ورية
س�يكون س�لميا واالمور مرتوكة للش�عب الس�وري.
واملس�ؤولون االتراك س�يلتقون هذا الشهر مع الروس
لنف�س الغرض ،وقي�ام فيصل املقداد بزي�ارة مفاجئة
الي�ران تأتي يف نفس الس�ياق ،بينما الحظنا صمت كل
من فرنسا وبريطانيا خالل االيام القليلة املاضية تجاه
املوضوع السوري وهما اللذان كانا متحمسان السقاط
النظام السوري ،وعندما يتوىل الطاقم االمريكي الجديد
وزارة الخارجية االمريكية " جون كريي " الذي يفضل
الحل الس�لمي ،ف�ان االمور ماضية به�ذا االتجاه بعد
ثبات تفرق املعارضة الس�ورية وظهور جبهة النرصة
عدوانيتها تجاه بقية املعارضة مثل مايسمى بالجيش
الحر وخوف امريكا من تكرر سيناريو ليبيا ،ثم تهديد
النظام الس�وري الرسي بانه اذا ظلت الحرب العدوانية
علي�ه بواس�طة العصاب�ات املس�لحة فان�ه س�يوجه
ترس�انته م�ن الصواريخ ل�رب ارسائي�ل .كل هذه
املعطيات هي التي ستقود اىل تسوية سلمية يف سورية،
وهذا االمر س�ينعكس ايجابا عىل العراق باعتباره كان
س�باقا لخيار الحل الس�لمي يف س�ورية ،ومن هنا عىل
االطراف املش�اركة يف تظاهرات االنبار ونينوى وصالح
الدي�ن ان تأخذ بعن االعتبار هذه املس�تجدات وتتجه
لتج�اوز األزمة م�ع الحكومة بالوس�ائل الديمقراطية
وان التع�رض الب�الد ملزيد من التعقي�دات التي نحن يف
غن�ى عنه�ا وهناك م�ن يرتبص بن�ا الفتن�ة وادواتها
موجودة وهي تنظيم القاعدة الوهابي االرهابي وفلول
الحزب املرفوض عراقيا م�ع بعض املجاميع الطائفية
التي تتصيد باملاء العكر.
وان�ا هن�ا اس�أل اخوان�ي العراقين جميع�ا :هل
م�ن االنص�اف بح�ق الع�راق والعراقي�ن ان تكون يف

تظاهراتن�ا من اجل الحقوق ورفع املظلومية ان يكون
بينن�ا من يرفع مثل تلك الش�عارات وم�ن ينادي بمثل
تل�ك الهتاف�ات .وبه�ذه املناس�بة اقول لل�ذي كتب يف
موقع كتابات يتساءل :لو ان االمام الحسن ظهر فهل
س�يكون مع مسريات امليش اىل كربالء ام مع تظاهرات
االنب�ار .وانا اقول ملن يفك�ر بهذه الطريقة التي تخدم
مخططي " الحرب السنية الشيعية " ان االمام الحسن
عىل فرض س�ؤالك :ورغم بعض الش�وائب التي تقع يف
مس�ريات امليش اىل كربالء س�يكون مع مسريات امليش
النها ليس�ت طائفي�ة وهي تحتضن الوح�دة العراقية
فيها املس�لم واملس�يحي والصابئي ،وفيه�ا من االخوة

نطالب الوطنيني يف عموم العراق
والسيام يف حمافظات أالنبار
ونينوى وصالح الدين أن ينتبهوا
للعبة الدولية واملخطط التورايت
الذي يريد زرع الفتنة الطائفية
وتقسيم العراق بعد نجاحه يف
تدمري وتقسيم سورية
والتع�اون والتنظيم ماتعجز دول ك�ربى عن انجاحها
بالش�كل ال�ذي تت�م فيه مم�ا تعكس وجه�ا حضاريا
للعراق .ثم انني اس�ال القائمن عىل تل�ك التظاهرات:
هل يرشفهم ان يق�ف اىل جانبهم" عزة الدوري " الذي
كان يقول لصدام حس�ن " :س�يدي ان�ت حتى خطأك
ص�ح" .وه�ل يرشفه�م ان تقوم قن�اة العربي�ة بنقل
رشي�ط الفيديو له كما تقوم بحم�اس منقطع النظري
تغطية تظاهرتكم؟
واسأل الدكتور الش�يخ احمد الكبييس الذي طالب
املالك�ي يف بداي�ة التظاهرات بان يس�تقيل .هل مازال
يرى صواب مقرتحه بعدما ظهرت الهتافات الطائفية
والش�عارات التي ال تنتمي لهوية الوطن وال للسياقات
الرشعي�ة التي يق�ول قرآننا عنه�ا "وال تكونوا كالذين
تفرق�وا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم
عذاب عظيم".
واق�وال للش�يخ حمي�د ترك�ي الش�وكة "رئي�س
مجلس عش�ائر االنبار" هل مازلت تنفي وجود النفس
الطائف�ي يف التظاه�رات خصوص�ا التي ظه�رت يوم
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الطائفي .ث�م اقول له بعتاب اخوي :إن تقديمكم طلبا
إىل هيئة األمم املتحدة للتدخل بالش�أن العراقي معللن
ذل�ك كون العراق اليزال تحت الفصل الس�ابع هو عمل
يحت�اج اىل مراجعة م�ن الناحية الوطني�ة والقانونية
النك�م بذل�ك تخطيت�م كل املؤسس�ات القضائي�ة
والترشيعية والتنفيذية يف العراق ،بينما رأيتم اخوانكم
يف فريق الحكماء برئاس�ة مفتي اهل الس�نة يف العراق
كيف عالج�وا األمور م�ن مداخلها الرس�مية وابوابها
ومرجعياته�ا العراقي�ة الحكومية ،وه�ذا الذي قام به
فريق الحكماء وفر هيبة للعراق حكومة وش�عبا كنت
اتمنى عليكم وعىل بقية اخوانكم املتظاهرين ان يحذوا
حذوهم .واقول لكل العلماء ورؤساء العشائر يف االنبار
ونينوى وصالح الدين وكركوك ملاذا ال تس�اندوا ما قام
ب�ه فريق "الحكم�اء" وهم من علماء أهل الس�نة من
التوص�ل اىل اط�الق مجموعة من النس�اء الس�جينات
بأح�كام جنائية بع�د ان قام رئي�س الحكومة املالكي
باصدار عفو عنهن وارشف عىل اطالق رسحهن الشيخ
خالد املال وبمباركة مفتي اهل الس�نة يف العراق الشيخ
الدكت�ور مهدي الصميدعي جزاه الل�ه خريا فيما بذله
من جهود لدرء الفتنة.
واش�ار موقع "املراقب" اىل عودة التنس�يق األمني
بن تركيا وإرسائيل الذي جاء يف وقت مناس�ب ،ويقول
التقري�ر ان تركي�ا جاهزة اىل اخذ دور إي�ران يف العراق
واملنطقة .وقد أش�ار املوق�ع اىل اجتماع رسي جرى يف
انقرة بن تمري باردر رئيس املوساد اإلرسائييل وهاكان
فيدان رئيس جهاز املخابرات الرتكي.
قال ضابط املوس�اد "دح�وح هليفي" يف تقرير اىل
القي�ادة االرسائيلي�ة بعن�وان اليوم التايل يف س�ورية "
ان انهيار النظام يف س�ورية س�يتبعه مع�ارك طائفية
وقومي�ة تمتد اىل العراق ولبن�ان ،وهذا وضع نموذجي
بالنسبة إلرسائيل لشن هجوم عىل إيران.
املخط�ط النهائي يف املنطقة للعقلية التوراتية
ايل تق�ود امري�كا الي�وم ه�و "الحرب
السنية الشيعية" وهذا املخطط
ه�و م�ن بن�ات اف�كار
الدول�ة الخفي�ة الت�ي
كان�ت تق�ود الحروب
الرسية التي كش�ف
عنه�ا الصحفي�ان
االمريكيان "وايز"
و"روس" ع�ام
 1964الذين كتبوا
ع�ن "الحكوم�ة
الرسي�ة" ويومه�ا
لم يك�ن اال البنتاغون
واألم�ن القوم�ي ،أم�ا
الي�وم فق�د أصبح�ت
الحكوم�ة الرسية ش�به علنية
وأصبحت تمتلك املؤسسات التالية:
 -1الوكال�ة القومي�ة لالس�تخبارات
"الجغرا – الفضائية " –  16ألف موظف.
 -2وكالة االمن القومي.
 -3املركز القومي ملكافحة اإلرهاب.
 -4وكالة االستخبارات الدفاعية.
وهناك الي�وم " "33مجمعا للعمل االس�تخباري
"مس�احته ثالثة اضعاف البنتاغ�ون" و" "22مبنى
م�ن مباني البي�ت االبي�ض ،وميزانيت�ه " "75مليار
دوالر.
واملجتمع االستخباري يتكون من "  " 17مؤسسة
عام .2012
ومن ضم�ن فعاليات الحكومة الرسية "الخفية"
ه�و "حلق�ة االغتي�االت التنفيذي�ة" ولها نش�اط يف
العراق "ومن هنا يجب ان ينتبه األمن العراقي ووزارة
الداخلي�ة العراقي�ة" عىل ظاهرة تنفي�ذ االغتياالت يف
بغ�داد بكواتم الصوت ،وملا وجدت مجموعة موظفن
تابعن للسفارة األمريكية يف بغداد بمنطقة الشالجية
ومعهم مسدسات كاتمة للصوت.
وملاذا عن "ستانيل مكريسيل" وهو من عمالئها
يف بغداد.
لقد نجح مخططو "الحرب الس�نية الشيعية" يف
تحوي�ل ايران اإلس�المية إىل عدو وهذا الش�عار حاملا
تلقف�ه الوهابيون ألن منظره�م الحقيقي ابن تيمية

كان ق�د قال يف كتاب�ه " منهاج الس�نة النبوية يف الرد
ع�ىل الرافض�ة والقدري�ة " وهو الكتاب ال�ذي طبع يف
السعودية ما نصه ضد الشيعة" عليهم السيف املسلول
اىل يوم القيامة".
فاالنتحاريون الوهابيون الذين يفجرون أنفس�هم
الي�وم يف أس�واق ومستش�فيات وم�دارس ومس�اجد
الشيعة واملعتدلن من السنة "كما يف سورية" وكنائس
املس�يحين انم�ا يفعل�ون ذلك بن�اء عىل ش�عار "ابن
تيمية" املتوىف عام  728هجرية.
وسأذكر اس�تطرادا بعض مظاهر "الحرب السنية
الش�يعية" التي يس�عى مخططو تلك الحرب ان تأخذ
مدى واس�عا يقتت�ل فيها الطرفان ال س�مح الله حتى
تنه�ك قواه�م وتتعطل مش�اريعهم ويعمه�م الجهل
والتخلف فتس�رتيح منهم إرسائي�ل التي نقل عن احد
رؤس�ائهم ان�ه عندم�ا س�مع بمقت�ل " "600عراقي
باألحداث الطائفية نام تلك الليلة مرتاحا.
وأن�ا أق�ول ألخوان�ي يف االنب�ار ونين�وى وص�الح
الدي�ن وكركوك هل ترضون أن يك�ون نتنياهو وباراك
وجماع�ة لليك�ود الصهيون�ي فرح�ن مرسوري�ن
بتظاهراتكم وخصوصا يزداد فرحهم عندما تسمونها
"عصيان�ا" وانت�م تعلمون هن�اك فرق ب�ن التظاهر
السلمي والعصيان؟
ثم أقول لكم بمحبة وحرص عليكم وعىل الوطن :إذا
كان عندنا برمل�ان ومجالس محافظات ملاذا العصيان.
وإذا ت�رون أن هذه املؤسس�ات الترشيعي�ة والرقابية
ل�م تعد تق�وم بواجباتها وان�ا ارى وجاهة ه�ذا الرأي
فلنذه�ب إىل انتخاب�ات مبكرة كما دع�ا اىل ذلك رئيس
الحكومة وبعض األط�راف ،فاالنتخابات أصبحت بابا
رشعيا للتغيري رغم ماتشوبها من شوائب ولكنها تظل
خيارن�ا الترشيعي وعلينا حمايتها من التزوير والتأثري
الحزبي والعشائري والطائفي بوعينا.
واعود ألذكركم ببعض م�ا جرى يف العراق
م�ن ح�رب طائفي�ة ماب�ن أعوام
""2008- 2007 – 2006
وكان ميدانه�ا بع�ض
أحي�اء بغ�داد ،وم�ا
عرف بوقتها بمثلث
املوت – اللطيفية
– االسكندرية –
جرف الصخر"
وح�رف دجل�ة
الش�مايل مرورا
بمق�ام االم�ام
ابراهي�م ابن عيل
الذي فج�ر بنايته
االرهابيون واغلبهم
من االجان�ب حتى هب
ابن�اء العش�ائر العربي�ة
وطردوه�م بقتال ش�جاع بعد ان
استشهد لهم " "280شهيدا.
والي�وم م�ن مظهر الح�رب الس�نية الش�يعية ما
تج�ري فصوله�ا يف س�ورية ،حي�ث تق�وم العصابات
املس�لحة بام�رة م�ن هم م�ن االجانب بقت�ل وحصار
الش�يعة يف قرى " نبل والزهراء " بريف حلب الشمايل،
كم�ا يقومون باغتصاب النس�اء يف بع�ض قرى حماة
وحمص ،وتهجري العوائل يف مدينة حمص " باب سباع
" وقام�وا بهجم�ات عىل مقام الس�يدة زين�ب يف ريف
دمشق الذي يقصده للزيارة شيعة االقطار االسالمية،
وقام�وا بنه�ب وتدم�ري مستش�فى الديابي�ة يف ريف
دمش�ق وهو تديره جمعية خريية من ش�يعة دمشق،
مثلما قاموا بقتل وتهجري العراقين الش�يعة املقيمن
يف س�ورية ونهب�وا ممتلكاته�م ،وقام اتب�اع مخططو
الحرب الس�نية الش�يعية بمهاجمة ممتلكات الشيعة
ومس�اجدهم يف السيدة زينب والحجرية وسيدي مقداد
يف ريف دمشق ،كما قاموا بتهجري الشيعة السورين يف
مدين�ة " املليحة " من ريف دمش�ق ،وقامت عصابات
الخط�ف والجريمة من الذين ينف�ذون مخطط الحرب
الس�نية الش�يعية بخط�ف وقتل العرشات من س�كنة
مدينة دمش�ق من الشيعة .وقامت العصابات املسلحة
التي تتلقى اوامرها من اعوان واتباع مخططي الحرب
الس�نية الش�يعية الس�يما الذي�ن يعملون تح�ت امرة
املخاب�رات الرتكية وبتمويل من رئيس تيار املس�تقبل

يف لبن�ان " س�عد الحري�ري الذي منحته الس�عودية يف
العام امل�ايض مبلغ "  "4ملي�ارات دوالر وقد اوفد عنه
النائ�ب اللبناني " عقاب صق�ر " اىل تركيا ليقيم هناك
ويقوم بتمويل املس�لحن الذين قاموا باختطاف الزوار
اللبنانين الش�يعة عىل الحدود الرتكية السورية كجزء
من الحرب الس�نية الشيعية يف مفهوم اتباع مخططي
تل�ك الح�رب الق�ذرة .وقد بث�ت قن�اة " "otvيف بريوت
تس�جيالت عملته�ا صحيفة االخب�ار البريوتية لعقاب
صقر وهو يعرتف بقيامه بدعم العصابات املسلحة من
الجيش الحر وجبهة النرصة الوهابية التي تقاتل داخل
س�ورية وتاخذ دعمها باملال والس�الح من عقب صقر
وهو وكيل س�عد الحريري لهذه املهم�ة التي تدخل يف

املخطط النهائي يف املنطقة
للعقلية التوراتية التي تقوده
أمريكا اليوم هو " احلرب السنية
الشيعية "
مخطط الحرب الس�نية الش�يعية والتي راح ضحيتها
الكثري من السنة والشيعة يف سورية.
والزالت التفجريات التي تستهدف الزوار االيرانين
واللبناني�ن يف الع�رق ه�ي ج�زء من مخط�ط الحرب
الس�نية الش�يعية ،وما ج�رى اخريا م�ن تفجري باص
ينق�ل ال�زوار الش�يعة الباكس�تانين يف جن�وب غرب
باكس�تان وراح ضحيت�ه "  " 20باكس�تانيا هو كذلك
جزء م�ن مخطط توس�يع الحرب الس�نية الش�يعية،
ومايجري من قتل ومحارصة لسكان املنطقة الرشقية
يف الس�عودية النه�م م�ن الش�يعة ه�و جزء م�ن تلك
الح�رب ،وتبقى قضي�ة املعارضة البحرينية الس�لمية
والتي تم رضبها وقمعها بواس�طة قوات درع الجزيرة
وقوات االمن البحريني هي من مظاهر الحرب السنية
الش�يعية ،ام�ا قضي�ة الخصوم�ة والتحري�ض ال�ذي
يمارس�ه تيار املس�تقبل وجماع�ة "  "14اذار يف لبنان
ض�د ح�زب الله وس�الح املقاوم�ة الذي اثب�ت انه قوة
ال�ردع الوحيدة ضد الغطرس�ة االرسائيلية الن الجيش
الوطن�ي اللبنان�ي يرف�ض مخططو الح�رب الصامته
وهم نفس�هم مخططو " الحرب الس�نية الش�يعية "
تس�ليحه حتى اليقوى ع�ىل مواجهة ارسائي�ل ،ولذلك
كان سالح املقاومة املدعوم من قبل سورية وايران هو
الس�الح الذي اثبت جدارته يف هذا السياق الدفاعي عن
س�يادة لبنان ،ولكن اتباع مخططي تلك الحرب القذرة
اليريدون لهذا السالح ان يكون حارضا ضد ارسائيل.
ومخطط�و " الح�رب الس�نية الش�يعية " هم من
الدارس�ن الجيدي�ن لتناقضات التاريخ عند املس�لمن

الس�يما يف جانبه الروائي والفقهي ،فاخذوا ماينفعهم
م�ن اج�ل اس�تمرار س�يطرتهم يف املنطق�ة العربي�ة
واالس�المية وضمان ام�ن ارسائيل الت�ي تلتقي معهم
ضد العرب واملس�لمن يف الفهم التوراتي املحرف للدين
والتاريخ والش�عوب ،وم�ن هنا جاء س�يعهم الحثيث
بعد اس�قاط الس�لطنة العثمانية التي فشلت يف قيادة
العال�م االس�المي يف زرع الكي�ان الصهيون�ي يف قل�ب
العال�م العرب�ي لت�رب عصفوري�ن بحج�ر واحد "
والعصف�وران هما املس�لمون واملس�يحيون املعتدلون
اتب�اع الفاتيكان " ولذلك نرى اليوم تهجري املس�يحين
وتفجري كنائسهم اليس�بب ازعاجا ملخططي " الحرب
الس�نية الش�يعية " مثلما اليش�عرون باح�راج عندما
يقت�ل ويهجر املس�لمون الس�نة املعتدلون يف س�ورية
وبعض مناطق العراق .واالحراج هنا اقصد به اعوانهم
وادواتهم املمثلة يف كل من-:
 -1اوردغان الرتكي وحزبه
 -2السلفية السعودية وحكومتها
 -3االمارة القطرية املتعاونة مع االخوان املسلمن
 -4تيار املستقبل يف لبنان واملتحالفن معه "ولذلك
ن�رى س�مري جعجع يغ�ض النظر ع�ن قت�ل وتهجري
املسيحين يف سورية والعراق وكذلك جورج صربا الذي
عن يف مجلس اس�طنبول "املجلس الوطني السوري"
ه�ؤالء املس�يحيون املتحالفون م�ع االدوات االمريكية
يعلن�ون رضا وقبوال للتنظيم�ات الوهابية بما يخالف
العقل واملنطق واالخالق.
ام�ا االدوات الت�ي يس�تعملها مخطط�و " الحرب
السنية الشيعية " واعوانهم فهي-:
 -1تأوي�ل وتفس�ري النص�وص القرآني�ة باه�واء
ورغبات غري املتخصصن ومن هم ليس�وا من مدرسة
الراس�خن يف العلم وهو اصطالح قرآني فرسه رسول
الله "ص" وعرف الراس�خن بالعلم عندما قال "ص":
هم معلمون فال تعلموهم ،وال تتقدموا عليهم فتهلكوا،
وال تتخلفوا عنهم فتندموا".
 -2التالع�ب باألحادي�ث والرواي�ات حت�ى كث�ر
املوض�وع منها ،فجاء يف احد كت�ب املناهج األكاديمية
حول الحديث املوضوع حيث يعرف هكذا:
أ -كل حديث يخالف التاريخ
ب -كل حديث يناقض نفسه
ت -كل حدي�ث تروي�ه الرافضة "أي الش�يعة " يف
فضائ�ل اهل البيت .ونالحظ هن�ا ان مخططي الحرب
الس�نية الش�يعية واعوانهم وجدوا يف مث�ل هذا الكالم
مبتغاه�م يف بث الفتن�ة والفرقة بن املس�لمن ،وكان
املف�روض بعق�الء االم�ة ان يرفض�وا مثل ه�ذا الكالم
غري العلمي وال�ذي يفرق بن املس�لمن ويخلق بينهم
العصبيات.
 -3تبني قضايا فقهية ال يقبلها العقل ،مثل :جواز
ن�كاحالرج�لزوجت�هامليت�ة.
 -4تبن�ي ممارس�ات دخيل�ة ع�ىل روح الرشيع�ة
االس�المية مثل :الدرباش�ة ووخز الجس�م باملس�امري
وغرز الس�كاكن بالرأس والبطن كما يجري يف التكايا
الصوفية ،ومثل التطبري بالسيوف كما يجري يف بعض
مواك�ب الع�زاء الحس�يني عند الش�يعة وق�د حرمها
املراج�ع وكثري م�ن فقهاء الدي�ن ،ومخططو "الحرب
الس�نية الش�يعية" ركزوا ع�ىل مثل هذه املمارس�ات
وشجعوها حتى يكثر اختالف املسلمن حولها.
 -5العبث بقضية املهدي املنتظر وتش�ويه معناها
بكثرة املنتحلن لدعواها بدون وجه حق حتى ينرصف
الناس عنها ،والعقل التوراتي املنحرف يرى يف مرشوع
االنتظ�ار اخط�ر تهديد حقيق�ي لدوام س�يطرته عىل
الش�عوب .ه�ذه هي اه�م مظاه�ر "الحرب الس�نية
الش�يعية" الت�ي يس�عى مخططوها بعقلي�ة توراتية
توف�ر الرسائيل االمن مثلم�ا توفر المري�كا "الطاقة"
م�ن الب�رتول والغ�از وهو مح�ور الرصاع ال�ذي يقف
وراء تل�ك الح�رب التي كثرت تس�مياتها م�ن "الحرب
الصامتة اىل الحرب الناعمة ويجمعها قاس�م مش�رتك
ه�و "الحرب الق�ذرة" التي من اخطر وس�ائلها " غاز
الكمرتيل الذي اس�تعملته امريكا يف العراق مرتن .بعد
كل هذا االستعراض هل يقبل املخلصون والرشفاء من
اه�ل الع�رق ان تدمر بالدهم وتصب�ح مرسحا لحروب
االخرين بم�ربرات واهية واخطاء عرضية نحن جميعا
نعاني منها ولكننا بامكاننا حلها واصالحها اذا توفرت
النواي�ا الطيب�ة ،ويبقى فريق " الحكم�اء " مثال طيبا
يمكن ترشيده وتعميمه.

رئي�س مركز الدرا�سات واالأبحاث الوطنية
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بيب يدخل املوسم اجلديد
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بعملني عراقيني

ضيوع بطريقية اجتماعية تليق
خذ عالقة وأنيا أخذت املو
زن فلن يكون له تأثير ،نحن نأ
ية ،وهيو يحمل اسيم (رباب)
والحي
املوجودة بالدراميا العراقي
يي نخفف من أزمة القسيوة
بغداد /المستقبل العراقي
سيل امرأة اسيمها رباب عراقية
لك
سل الشبيب ،الحب
سلسيل عىل الن بطلة املسل
هى الكاتب الدرامي العراقي ،با
عميل ،وقيد اعتمدت يف كتابة امل
محيور العمل ،رحّ لت عائلتها
انت
يجري التحضر يف ال
ورة وعىل بنت عراقي وهي
من كتابة مسلسلني تلفزيونيني
شيعبية من اهايل مدينية الث
أبنائها األربعة اىل ايران وقسم
اني املقبل ،حكايات
الحقبة ،املكونة من األب و
اليا استعدادا للموسم الرمض
ومن يملك حكاييات عن تلك
لسيجون والزنزانيات العراقية
لهما ح
عرض يف أصدقائنا
حكايية لهذا منهيم زج به يف ا
ذي
ًدا انه كان راض ًيا عين عمله ال
جمعيت نحيو اكثر مين مئة
طف يف الغرب وأتى به إىل زنزانات
مؤكي
قيد
و
لثابتية التيي ومنهم من اخت
وهو الجيزء األول من (أعماق
ضيوع ،إضافية اىل املواضييع ا
املرأة تناضل من اجل أوالدها
رمضيان امليايض
ان ييرىض عين املو
كانت يف العراق وبقيت تلك
ألزقية) بنسيبة  ،% 60متمنيًيا
اسيية مثل الشيخصيات التي
هيم يف شيمال العيراق ومن ثم
ا
هي السي
اىل ان التحقيت ب
الجزء الثاني بنسبة أعىل.
يتم إعدامهيا يف إحدى املناطق
نتهيى من الحكم".
الشيبيب ان العمليني اللذيين ا
وأكيد
الكردية".
هما هما مين النوع امللحمي
يضا" :سييقوم بإخراج
وقال ا ً
كتابت
ذي يتطليب انتاجيية ضخمية
الجزء الثاني من أعماق األزقة
الي
يي يقدمان بالصيورة التي تليق
املخيرج ايمين نيارص الديين
لك
راما العراقية ،وقال الشيبيب:
وقد تم االتفياق معه الن لديه
بالد
دييدي يف املوسيم الجدييد ميع
خلفية فيه يف الجزء األول ،اما
"ج
بكة
رشكية اليرشق األوسيط وشي
مسلسيل ربياب اىل حد اآلن لم
عالم العراقيي عمالن ملحميان،
نصل اىل املخرج املناسيب ،الن
اإل
سل
ألول هو الجزء الثاني من مسل
العميل يحتياج اىل مخرج مل ّم
ا
ياق األزقية) وهيو اسيتمرار
بالقضاييا امللحمية والتصوير
(أعم
يخصيات وللفرتة الزمنية التي
لخارجيي ،واعتقيد نحين
للش
ا
عام
نتهينيا منهيا يف الجيزء االول
توصلنا اىل اسم مخرج عراقي
ا
 19وسينبدأ يف الجيزء الثانيي
هيو عي أبو سييف اليذي من
70
عيام  1970اىل عيام ،1975
املؤميل ان يكون هو املرشيح
مين
كان
ولكن يف هذا الجزء سييتغر امل
وان لم تتم مفاتحته".
حول اىل منطقة مهمة يف تاريخ
وختم حديثيه بالقول" :كانت
ونت
هي
لعيراق الحديث ولهيا قيمها و
درجة اليرىض عن الجزء األول
ا
نية الصيدر حاليًيا ،التي كانت
مين (اعمياق االزقية  /بياب
مدي
مى إبان عام  1970بي (مدينة
الشييخ) جيدة وأنا فخور ج ًدا
تسي
جزء
الثيورة) ،وسينتطرق يف هذا ال
به عيىل الرغيم مين ان درجة
لكثير من األحداث السياسيية
اىل  % 60حسيب قناعتي به ،أي
اىل ا
رباب) وهو النجياح وصلت
مى
واالجتماعيية ،ومنهيا ميا يسي
يع" :أما العمل الثاني فعنوانه (
الورق نفيذ منيه  % 60فقط،
طنيية واغتييال وتاب
كتب يف ان ميا كتب عيىل
تأمييم النفيط والجبهية الو
مي ،وأنيا اعتقد انه أضخم ما
يبة قناعية املشياهدين بالعمل
ب
ذي حصل عمل ملح
شيخصية واعتقيد ان نس
يوعيني وترحيلهيم والتقشيف ال
ميا العراقيية ألن فيه نحو 150
جدا بدليل أن املشياهدين طلبوا
الشي
ليك الوقت نادت الدرا
هد التصوير كانت مفرحية
املدينية ،اذ ان الحكومية يف ذ
كثر من  150موقعا ،واغلب مشا
نية وقد تيم عرضه عىل قناتني
يف
شيدوا األحزمة وبأ
راق وإيران إعيادة عرضه ثا
(
هل مدينية الثورة وقالت لهم
الع
مال
شي
و
داد
بغ
خارجية ،ميا بني
ابعتني لشبكة اإلعالم العراقي".
ا
القصية اجتماعية درامية لكن
سييكون متعبًيا بالتأكيد ت
عىل البطون) ،ف
وتركييا ،هيذا العميل
من خاللها نستعرض املراحل
ولكن سييكون مهمًا يف الوقت
مغزاها سيايس و
هذه ليإلدارة املنتجة،
لتي مرت يف العيراق من خالل
لية اإلنتاجية للعمل مهمة ج ًدا
السياسيية ا
نفسه ،اذ ان العم
فقد العمل الكثر من مميزاته".
املدينة".
تكون وإال فسوف ي
الن القصة اجتماعية فسيوف
وع املسلسيل عين تهجر الكرد
"
ف:
كن وأوضح" :موض
وأضا
حب عميقية ،فالعمل ان لم ت
–  ،1981وطريقة ترحيلهم،
هنياك عالقات
الفيلية عام 1980
مع هذا الكم الهائل من القسوة
فيه عالقات حب

راغب عالمة :لـم أرتكب أخطاء فظيعة
قال الفنان اللبناني راغب عالمة إنه لم يفكر يف كتابة مذكراته ،وأضاف يف مقابلة
له مع مجلة الكواكب" :لم افكر يف هذا املوضوع من قبل ولكن بعد فرتة طويلة
ّ
عيي أن أكتب مسيرتي الفنية التي
مين مشيواري الفنيي وجدت أنيه ينبغي
استمرت ألكثر من ثالثني عاما".
وأضاف" :فالحياة التي عشيتها من عام  1980عندما تخرجت من برنامج
سيتوديو الفن بلبنيان وحتى اليوم ،ميرت باملئات بيل اآلالف من التجارب
التي ينبغي ان أسيجلها لكي يتذكرها التاريخ ،كما ان الفنان طيلة حياته
يتعيرض لعدد كبر من الشيائعات واألكاذيب فيجيب أن يأتي يف يوم من
األيام ويصححها".
وتابيع راغب" :لن أكون عادال لو ركزت عىل إيجابياتي فقط ،ولكني إذا
قررت كتابة مذكراتي ،فبالتأكيد سأذكر اإليجابيات والسلبيات ،خاصة
أنني خالل مشوار حياتي لم ارتكب أخطاء فظيعة أخىش من ظهورها،
وأيضا سأحاول أن اكتب تجاربي وحكاياتي ولكن بدون إيذاء اآلخرين
الذين تعايشوا معي ولكنها ستحدث مفاجأة كبرة بالتأكيد".

الساهر ويرسى حمنوش
يف البوم جديد
اسيتمرارا لرعايتيه لها بعيد برنامج أحيىل صوت ،قرر
قيرص الغناء كاظم السياهر إنتاج ألبيوم غنائي جديد
يجمعه بتلميذته يف الربنامج الفنانة التونسيية يرسى
محنوش والتي كان قد أطلق عليها لقب سييدة الطرب
.وكان كاظم مؤمنا بموهبة تلميذته يرسى حيث قال
عنهيا ،يف حلقة ما قبل النهائي بعيد أن غنت رائعة أم
كلثيوم بعيد عنك" ،يرسى عندها طريقة حينما تغني
أغنيات أم كلثوم ،أنها ال ُتقلدها  ،فالسييدة أم كلثوم
عندهيا مدرسية خاصة يف الغنياء وكثرون يقعيون يف فخ
تقليدها ،لكن يرسى عندها طريقة خاصة وهذا يسعدني جدا ".

نجوم مرص يتمنون االستقرار يف العام اجلديد
"االستقرار" هي الكلمة التي أجمع عليها نجوم الفن املرصي يف أمنياتهم للعام الجديد،
داعني الله أن تسر مرص عىل هذا الطريق وأن يهدأ الوضع السيايس.
ويف السيياقَّ ،
تمنيت الفنانة نبيلة عبييد أن يهدأ الوضع السييايس حرصا عىل املرصيني،
متمنية حقن الدماء وقيام كل مسؤول بدوره مع عدم تنايس حقوق الشعب التي يطمح
يف تحقيقها.أما عىل املسيتوى املهنيي فربطت عبيد هدوء األوضياع بقدرتها عىل تقديم
أعمال جديدة ،مشيرة إىل أن ما يحدث يدعو لإلحبياط ،وبالتايل يصبح الفنان غر قادر
عىل العطاء النشغاله بقضايا وطنه وحزنه عىل ما يجري ،إضافة إىل عدم قدرة املنتجني
عىل املغامرة بأموالهم يف ظل هكذا أوضاع اسيتثنائية.إىل ذليكَّ ،
تمنت الفنانة غادة عبد
الرازق أن يعود االستقرار واألمن إىل الشارع املرصي بشكل كامل ،وأن توفق يف أعمالها
السيينمائية والدرامية املقبلة ،مشيرة إىل أنها تدعو الله أن يديم السيعادة عىل ابنتها
روتانيا وزوجها.وقاليت غيادة إن العام امليايض كان يف مجمله ج ِّي ًدا عليهيا عىل الرغم
مين انفصالها عن زوجها اإلعالمي محمد فوده ،الفتية إىل أن زواج ابنتها كان أكثر ما
َّ
فتمنت أن يعم االسيتقرار يف مرص خالل
أسيعدها يف حياتها .أمَّ ا الفنانة نادية الجندي
ً
خصوصا مع تحضرهيا لعمل درامي
العام الجديد ،مشيرة إىل أنها تشيعر بالتفياؤل
جديد.وصوالً إىل الفنان محمود ياسني الذي َّ
تمنى زوال اآلثار السلبية التي رافقت ثورة
خصوصا بعد الظروف التي َّ
ً
أثرت سيلباً
" 25يناير" ليشيعر املواطن البسييط بثمارها
ً
موضحيا أن الثورة املرصية قامت من أجل البسيطاء وعليهم أن يشيعروا
يف حياتيه،
َّ
اآلن.وأكد ياسيني أن الفن جزء ال يتجزأ من املجتمع املرصي ،ومن ثم سيينتعش
بهيا
ويتطوَّر يف حال عودة االسيتقرار إىل املجتمع بشكل كامل ،مطال ًبا بأن َّ
تتخذ القرارات
السياسيية بالتوافق بني مختلف القوى املوجودة حتى ال يدفع ثمن الخالف أشخاص
َّ
فتمنت اختفياء ظاهرة البلطجة
لييس لهم ذنب فيه.أما الفنانة رانيا محمود ياسيني
من الشيارع املرصي وعودة رجال األمن لخدمة املواطنني وليس التعايل عليهم ،مشيرة
إىل أن االستقرار هو أهم ما يجب أن يدعو الجميع الله لتحقيقه يف مرص حتى نستطيع
التقدم إىل اإلمام.

ن ّوهتهناء حممد :الشباب السينامئيون بحاجة للدعم
الفنانة
هناء محمد بربوز أفكار سيينمائية
جديدة من نوعها لدى الشباب يف ظل
انتشيار
مشي
اكل
املجتمع الغزيرة.وقالت م
حمد ،بغياب الدعم املادي عن املشياريع
ا
لشبابية استمرت جهود الشباب الس
ينمائية يف التعبر عن هموم املجتمع
ومشياكله بجهود ذاتية وا
سيتطاعوا من خاللها إثبات قدراتهم
الفنية الفذة.وأضافت :أن
الشيباب اخيذوا كفايتهم من الدعم
املعنيوي والشيعارات،
وهم اآلن بأمس الحاجية للدعم املادي
ليكملوا مسرة غرهم
من السينمائيني .من جهة أخرى يرى
األكاديمي واملخرج ال
سينمائي حسني السلمان ،أن املجاميع
التدريسيية التيي دخ
ليت السيلك التعليمي حديثيا ً بحاجة
إىل دورات تدريبيية
عاجلية يف أشيارة إىل األسياتذة الجدد
يف معاهيد وكليات
الفنيون الجميلة.وقال السيلمان ،إن
النسبة األعظم من
التدريسيني الجدد جاءوا متأخرين يف
املجال العلمي با
لتايل أصبحت العملية التعليمية متعثر
يف معاهد وكل
يات
الف
نون الجميلة وتحتاج إىل دراسية
جديدة ت
خص
املد
رس بشيكل أساس.وأضاف :حتى
نست
طيع
أن
نصل إىل
مشارف عملية تربوية علمية رصينة
الح
يف يياة الثقافية
والوسيط الطالبي من خيالل الدورات
الخارجية املستمرة.
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عفيفة اسكندر وغانم حداد و
بغداد /عبد الجبار العتابي *
شهد عام  2012رحيل العديد من الفنانني العراقيني من املطربني
واملمثلني وتعددت أسباب موتهم ما بني مرض وشيخوخة ،لكن
رحيل املطرب عالء سيعد كان األكثر إثارة كونه ما زال يف مقتبل
العمير ،فيما كان رحيل املطربة الكبرة عفيفة اسيكندر األكثر صدى
يف مختلف األوساط ،أما العديد من الراحلني فكان التعاطف معهم هو
األكثر تمي ًزا السيما انهم ماتوا بسبب عدم وجود رعاية وال اهتمام من
قبيل املؤسسيات ذات العالقة ،فكان رحيلهم موج ًعيا بعد أن نال منهم
املرض والفقر والعوز.وافتتح أبواب الرحيل الفنان املطرب وحيد سيعد
اليذي وافياه األجل املحتوم يف أحد املستشيفيات السيورية يف العاصمة
دمشيق يف النصف األول من الشيهر األول ،بعد رصاع طويل مع املرض،
وهيو احد الفنانني الذين اشيتهروا بغناء الثنائيات مع املطربة مي اكرم
ونجحا يف ذلك وذاع صيتهما.
واختطفت يد املوت ً
ايضا يف العاصمة األردنية عمان ،أسيتاذ املوسييقى
العراقيية الفنيان الكبير غانم حداد ،إثير أزمة صحية أملّت بيه وأدخلته
يف غيبوبية امتدت ملدة  24سياعة قبيل ان يفارق الحيياة عن عمر ناهز
 87عامً ا أمضاها يف عشيقه املوسييقى وحفظ الرتاث وتمثيل بلده خر
تمثيل.
كميا رحل  ،الفنان الكبر خزعل مهدي الذي وافاه األجل املحتوم بسيبب
الشييخوخة عن عمير ناهز  83عامً يا  ،ويعد الفنان مين الوجوه الفنية
املمييزة التي أعطت الكثر يف مختلف مجاالت الفن حتى سيماه البعض
(صاحب سبع صنايع) ،كما اسماه امللحن كوكب حمزة (قديس اإلذاعة
والتلفزيون).
وغيَّب املوت املطرب عالء سيعد ،يف حزيران امليايض ،عن عمر يناهز 45
عامً يا بعد معاناة مع مرض الكبد والضغط والسيكر ،فضالً عن إصابته
بعجز يف الكليتني وانسيداد يف الرشايني ،بعد ان أمىض أسيبوعني يف أربيل
للعالج ،ولكن بغداد التي ولد فيها ونشيأ وترعرع كانت حاضنة أنفاسه
ِّ
وشييع إىل مثيواه األخير يف محافظة النجف ،واشيتهر سيعد
األخيرة،
بأغانيه املرحية ،وهو صاحب أغنيتيي "الربتقالية" و"التفاحة" اللتني
ساهمتا يف انتشار اسمه عىل مستوى العالم العربي.
وكان املوت عىل موعد مع شيخ املرسحيني العراقيني يف محافظة ذي
قار ومدينتها الكبرة (النارصية) الفنان عبد الرزاق
سكر ،عن عمر ناهز الثمانني عامً ا ،الرجل الذي
أمىض اكثر من سيتني عامً ا عيىل املرسح وأدى
أدوارا مميزة يف التلفزيون.

كميا رحل الفنان نجم الربيعي يف مستشيفى ابن النفييس يف بغداد اثر إصابته
بنوبة قلبية مفاجئة ،واشيتهر الربيعي بيأداء األدوار الكوميدية والجادة معاً،
قيدم العديد من االعميال املميزة يف املرسح والتلفزييون منها مرسحية "أوراق
مثقوبية" للمرسح الجياد ،ومرسحيية "الي يرييد الحليو" ومرسحية "درب
الحيالة" للمرسح الشيعبي  ..اما عىل صعييد التلفزيون فقد قدم اعماالً كثرة
ومتنوعة من أشهرها اعمال طحنة بمحنة ،والديرة ،وحب يف قرية ،والنخلة،
والجران ،ويبقى العمل األشهر هو مسلسل بيت الطني الذي
أدى فيه دور "لغيوي الفاهي" وعرف به فيما بعد.
كما رحل الفنان املرسحي عيي بصيص يف مدينة النارصية
بعيد معانياة من مرض السيكري اليذي أصابه منذ سينوات
وأدى إىل بيرت قدمه اليمنى ووضعه يف فراشيه طوال سينوات
عدييدة ،وهو مين موالييد النارصية عيام  ،1963عضو فرقة
ذي قار للتمثيل التابعة لدائرة السيينما واملرسح ،وشيارك عىل
مدار  30عامً يا من العمل املرسحي بأعمال مرسحية كثرة كان
ابرزها مرسحية (الدرس) ليوجني يونسكو واخراج يارس الرباك،
ومرسحيية (أروقية املوت الواحيد) تأليف وإخراج زييدان حمود،
ومرسحية (الشياعر واملخرتع والكولونيل) تأليف بيرتاوسيتينوف
وترجمة (بدر شاكر السياب) وإخراج الرباك أيضا.
وضمن قافلة الراحلني عام  2012كان الفنان فاضل جاسم اثر نوبة
قلبيية بعيد ان عانى مرض السيكري وارتفاع ضغط اليدم املزمن ما
جعله يعيش بعزلة عن الوسط الفني خالل السنوات األخرة من حياته
بعيد أن أصابه العمى .قدم الفنان فاضل جاسيم أعماالً مرسحية كثرة منذ
فرتة السيتينات وحتى عام  2002ويعترب من أملع نجوم الكوميديا بتلك الفرتة
ويمتليك حضيورًا طي ًبا ليدى الجمهور وله طبقية صوتية مميزة جي ًدا يف أداء
املشاهد التمثيلية بحسب رأي العديد من زمالئه.
كما رحلت الفنانة الكبرة عفيفة اسيكندر عن عمر يناهز  85سينة يف ترشين
األول امليايض بعيد معاناة مع املرض والشييخوخة ،حيث كانيت ال تقوى عىل
الحركة فيما صحتها يف تدهور مستمر.
ورحيل ايضا املمثيل واملخرج املرسحي املوصي عبد اليرزاق إبراهيم بعد رصاع
ميع املرض عن عمر بليغ الي 58عامياً ،يف العاصمة بغداد ،اثنياء رحلة العالج
مين مرض عضيال ،الفنان واملخرج املرسحي عبداليرزاق ابراهيم هو من رواد
الفن والتمثييل واإلخراج املرسحي ،عمل يف مجال املرسح منذ سيتينات القرن
امليايض ،وهو خريج كلية الفنون املرسحية يف بغداد عام  1976قسيم االخراج
املرسحي.
كما رحل املطرب الريفي ،نسيم عودة ،الذي وافاه األجل املحتوم عن عمر يناهز
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بيداء رشيد :احلظ حيدد أجور الفنانني
تس�تمر الفنانة بيداء رش�يد بالتدريب ع�ى مرسحية (الثعل�ب والعنب) للمخرج
فاض�ل خلي�ل التي م�ن املقرر عرضه�ا يف كلية الفن�ون الجميلة بمناس�بة بغداد
عاصمة الثقافة العربية.
وقالت رش�يد ،يش�اركني العمل نخبة من نجوم املرسح منهم الفنانة سهى سالم
وهيث�م عبد ال�رزاق وجبار خماط ،وتدور أحداث العمل عن الش�خص األقل حرية
الذي يكون دائما ً األكثر سعادة وتحدث موازنة بني الحرية وال الحرية.
ويف س�ياق منفصل تنوّه الفنانة :بوجود تفاوت كبري بني أجور املؤلفني ذاتهم وال
توجد نسبة محددة ألجر املؤلف.
وتضي�ف :أن بع�ض املؤلف�ني قدم�وا أعماالً ضخم�ة ورصينة وحص�دت إعجاب
املشاهدين ،لكن أجورها كانت ضعيفة مقارنة بأهمية العمل املقدم.
ً
وتابع�ت :أن الحظ يلعب دورا ً يف تحديد أجور العاملني يف الوس�ط الفني بعيدا عن
الجهد االحرتايف واملهنية.
يذكر أن أول ظهور للفنانة بيداء رش�يد كان يف مسلس�ل (عالم الست وهيبة) من
خالل تجسيدها شخصية أمرية وبعدها شاركت يف عدة أعمال كان أخرها مسلسل
(أمطار النار) من إخراج عزام صالح.

رنا وليد ترشع بتصوير كليبها
الغنائي اجلديد يف بريوت

تستمر الفنانة رنا وليد بتصوير مشاهد الفيديو كليب الجديد
لها يف العاصمة بريوت.
وقال�ت وليد يف اتصال هاتفي ،إن األلب�وم الجديد يضم ()12
أغنية س�يتم تصوير ع�ر أغاني منها وه�ي متنوعة تحمل
ألوانا غنائية جديدة سيتفاجأ بها جمهورها.
وأضافت :أنها تعاونت كعادتها مع امللحن نرصت البدر وضياء
الدين وضياء حميد وعدد من الش�عراء العراقيني املعروفني يف
أعمال سابقة.

اآلنسة جسومة يف أمريكا !!
يف محاول�ة منهم لتقديم عروض مرسحية يف بالد الغربة وبعد
سلس�لة من األعمال املرسحية التي قدمت يف الواليات املتحدة
يستعد الفنان أكرم السبع وفرقته املرسحية لتقديم املرسحية
الكوميدية (اآلنس�ة جس�ومة) تألي�ف وإخراج أكرم الس�بع
ويش�اركه البطولة عدد من الفنانني املغرتبني من بينهم باسم
األمني وحي�در أكرم الس�بع ونرباس همام ون�ارص الحمداني
ورسمد خمور وحميد ديل وسايل املراني وآخرون.
وتتح�دث املرسحية ع�ن نموذج إلحدى العوائل ومعاناتها ويبدأ الفصل األول يف س�وريا
وم�ا قاس�ته العائلة من صعوب�ات العيش ..والفص�الن اآلخران عن وص�ول العائلة اىل
أمري�كا ومعاناته�ا من اللغة والقوان�ني ومعاناة رب األرسة يف الحص�ول عى عمل بعد
أن تتوقف الحكومة من مس�اعدته والبحث عن عمل لديمومة حياة األرسة وخوفه عى
أبنائه من الضياع.

مشادة كالمية بني غادة عبد الرازق
وخمرج مسلسلها
وقعت مشادة كالمية بني النجم غادة عبد الرازق ومحمد سامي مخرج
مسلسلها الجديد "حكاية حياة" ،خالل إحدى جلسات العمل.
وذكرت بوابة "ال�روق" أن غادة أرادت االنفراد بالقرار فيما
يخصها بش�أن بع�ض النقاط باملسلس�ل ،وهو م�ا قابله
سامي بعناد شديد.
وح�اول السيناريس�ت أيم�ن س�المة القي�ام ب�دور
الوسيط بينهما ،ولكنه لم ينجح يف إيجاد توافق بني
الطرفني.
وتدخ�ل الفن�ان ط�ارف لطف�ي ،ال�ذي يش�ارك
باملسلسل ،ونجح بالفعل يف الصلح بينهما.
وحس�ب ما ذكرته "الروق" فإن األمر كاد أن
يتطور إىل الرتاشق باأللفاظ.

تنتق��ل الممثل��ة األميركية آنا فاريس من الس��ينما إلى الشاش��ة الصغيرة من خالل
مسلس��ل كوميدي جديد بعن��وان .Momوذكر موقع (انترتينمن��ت ويكلي) أن فاريس
البالغ��ة من العمر  36عامًا س��تؤدي دور أم تقلع عن الكحول وتحاول أن تحس��ن حياتها
ف��ي منطقة نابا فال��ي في كاليفورنيا المعروفة بإنتاج النبيذ.والمسلس��ل الجديد هو من
ّ
مسلس��لي "رجالن ونص��ف" و"نظرية بيغ بان��غ" و"دارما
إنت��اج تش��اك لوري ال��ذي قدم
وغريغ" وغيرها.

مجتمع فني

نجوم هوليوود يطالبون بتشريعات
تنظم عمل الباباراتزي
صدمت س�يارة مرسعة يف ل�وس أنجل�وس مص� ِّورًا فوتوغراف ًيا أثناء
انش�غاله بالتقاط صورة لسيارة النجم جاستني بيرب من طراز فرياري
الرياضية ما أدى إىل مقتله.
ورصح جيمس س�توكتون الضابط يف رشطة لوس أنجلوس أن املصور
ت�ويف إث�ر نقل�ه إىل
املستش�فى ولم ينجح
األطب�اء يف إس�عافه،
فيم�ا أك�د أن بي�رب لم
يكن يقود سيارته وقت
الحادثة.
وأشار الرطي روجي
لوبي�ز يف حديث�ه ملجلة
"لوس أنجلوس تايمز"
إىل أن أحد أصدقاء بيرب
كان يق�ود الس�يارة
وكان هن�اك توق�ف
م�روري بس�بب زحام
السيارات ،وعندما وجد
املصور القتيل س�يارة
بي�رب أمام�ه أصابت�ه
الحماسة وظن أن النجم الشاب يقودها فنزل من سيارته وبدأ التقاط
الصور .وأضاف أن املصور بعدما التقط الصور قرر العودة إىل س�يارته
ولكن�ه لم ينتبه إىل س�يارة مقبلة م�ن الخلف اصطدمت به وتس�بَّبت
بوفاته ،وأش�ار إىل أن قائد السيارة التي صدمت املصوِّر لن يعاقب ألنه
لم يكن هو املخطئ.
ً
ً
م�ن جانبه ،أصدر جاس�تني بيرب بيانا صحافيا أع�رب فيه عن خالص
أس�فه ملا ح�دث للمصوِّر الصح�ايف مق ِّدمً ا تعازيه ألرست�ه ،وتمنى أن
تلهم تل�ك الحادثة املرعني لعمل قوانني تس�اعد ع�ى حماية ضباط
تتك�رر مثل هذه
الرط�ة واملش�اهري واملصورين أنفس�هم ،حت�ى ال
َّ
الحوادث املؤس�فة .وقد أثارت الحادثة اس�تياء نجوم هوليوود ومنهم
ماييل سايروس ،التي استنكرت ما يقوم به املصورون الصحافيون من
مغامرات من أجل التقاط صور للمشاهري ،وقالت إنهم يعرِّضون حياة
املش�اهري للخطر ورضبت مث�االً عى ذلك بما حدث م�ع األمرية ديانا،
وطالبت الحكومة بتريعات حاسمة لوقف تلك املهزلة.

كلب جديد لمايلي سايروس
أعلن�ت النجمة الش�ابة ماييل س�ايروس لجمهورها
عرب موق�ع التواصل االجتماع�ي "تويرت" أنها
حظيت بصديقة جديدة ،وهي كلبة أطلقت
عليها اسم "بني" ،وكانت حرصت عى
أن تتبناه�ا بع�د وف�اة كلبتها ذات
العامني "ليال".
"سايروس" التي نقلت الخرب
إىل متابعيها ع�ى صفحتها
عى "توي�رت" بنر صور
تجمعه�ا بصديقته�ا
الجديدة "بني" ،كتبت
"ب�ني كلب�ة صغرية
من نوع الشيواوا
ملهج�ن
ا
بفصا ئ�ل
أخرى،
وهي
كلبة

وعالء سعد ..أبرز الراحلني يف 2012

والثمانني عامً ا بعد رصاع مع املرض ،ويعد من ابرز مطربي العراق
خال ًدا ال يمكن ان ينىس ،وأس�هم يف تطور األغنية الريفية العراقية
ها مع زمالئه الكثريين من كبار املطربني الذين ارتبطوا مع الناس
مميز ومختلف عن الجميع ،وهو
ثيقة ،الس�يما ان صوته
 1930يف ناحي�ة الحلفاي�ة من
عام
محافظ�ة العمارة (ميس�ان)
جنوب�ي الع�راق ،وهناك بدأت
لديه أوىل بوادر الغناء السيما
ان صوته الش�جي اس�تطاع

ان يتمي�ز
وتمكن من إجادة األطوار الريفية
برزه�ا ط�ور املحم�داوي وط�ور
حرتف الغناء منذ عام  1948لكنه
ا رسم ًيا يف عام .1958
نان�ة الكردية املناضل�ة مه رزيه فه ريقي التي س�اهمت يف نضال
ردي جنب�ا ً إىل جنب مع زوجها ورفيق دربها فنان الش�عب الكردي
ازي بحم�ل الس�الح يف وجه األنظم�ة الدكتاتورية ،كما س�اهمت
ش�جي والحم�ايس يف األناش�يد الوطني�ة يف حب الوطن والش�عب
�ان والبرية التقدمية ،وكانت فنانة الش�عب الكردي من الوجوه
ة املعروفة ومناضلة جريئة يف الدفاع عن حقوق املرأة.ورحل الفنان
ل بيار اثر نوبة قلبية عن عمر ناهز  65عامً ا لدى تسجيله مشاهد
لتلفزيونية (كردلول)  -العاصفة  -للفنان جليل زنكنة ،وكان يؤدي
يسً ا يف الجزء الثالث منه ،ويعترب احد الفنانني املرسحيني املعروفني
ى العراق وإقليم كردستان وبدأ حياته الفنية يف السبعينات.
عام  2012رحيل املطرب صالح عم�ران عن عمر ناهز  40عامً ا اثر

نوب�ة قلبية ،وهو من مواليد بغداد عام  1972قدم العديد من االغاني العراقية
ومنه�ا كلها مس�افرة – نكذب – الل�ه ال يوفقك – ناديت ،وكان�ت آخر أعماله
أغني�ة إذا تنس�اني قدمها ع�ام  .2011كما قدم اغاني وطني�ة للعراق ومنها:
أبوس راسك يا وطن من كلمات ضياء امليايل والحان نرصت البدر.
وكان الفن�ان ش�كري العقيدي ع�ى موعد مع املوت عن عم�ر ناهز  83عامً ا،
نتيجة تقدمه بالسن فضال عن معاناته من كرس يف الحوض حيث كانت تصعب
علي�ه الحركة ،ويعد العقيدي من ابرز نجوم الفن العراقي يف مختلف مجاالته.
وآخ�ر امللتحقني بقافلة الراحلني هو الفنان والصحايف العراقي حكمت القييس
ال�ذي تويف اثر حادث س�ري يف العاصمة العراقية بغداد الت�ي عاد إليها منذ مدة
قصرية بع�د أن كان يقيم يف دمش�ق لغرض
ا لد ر ا مي�ة
املش�اركة يف األعمال
العراقية التي
كا ن�ت
تص�و ر
هن�اك،
و يبلغ

الراح�ل
م�ن
ا لعم�ر
79عامً ا،
ق�ىض
معظمه�ا
يف العم�ل
ا لفن�ي

س�واء يف الس�ينما أو التلفزيون أو املرسح،
وبدأ القييس مشواره الفني منذ وقت
مبكر ،لكن�ه عرف عام 1955
م�ع بداي�ة الس�ينما
العراقية باشرتاكه
بفيل�م "فتن�ة
و حس�ن "
اخراج الراحل
وفيلم
حي�در العم�ر
خ�ذ ن�رص"
"ن�دم" و"نب�و
و"برصة س�اعة  "11و"عروس الفرات"
وآخرها فيل�م "ارحمون�ي" بطولة بدري
حسون فريد ،ورضا عيل ،وكامل القييس،
وعبد املنعم الدروبي ،وإخراج حيدر العمر
وتأليف انور الشيخيل.
•عن إيالف

مبهج�ة ،
وأحبها كثريا".
وكانت سايروس
العاشقة للكالب
ق�د أعرب�ت ع�ن
حزنه�ا الش�ديد
كلبته�ا
لوف�اة
"لي�ال" يف ديس�مرب
امل�ايض ،إذ قال�ت
حينه�ا إن وفاة"لي�ال"
جعلته�ا ألول م�رة تش�عر
ً
واملرارة،علم�ا بأن
باألس�ف
"س�ايروس" لديه�ا خمس�ة
كالب وهم :فلويد ،وزيغي ،وهابي،
وماري غان ،وبيني الن.
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"املث ّقفون الأمريكيون واملثال الدميقراطي"

2-1

العـــــــني الناقــــــدة
تشـق مختلـف ّ
ّ
الطبقات
أيضـا أن يكونـوا فـوق االنقسـامات التـي
االجتماعيّة.

ح�صّ ونة امل�صباحي
ّ
“املثقفـون األمريكيـون واملثـال
يف دراسـة لـه حملـت عنـوان:
ال ّديمقراطـي” ،يرسـم ّ
ّ
املفكـر دانيـال جـرياي صـورة للديمقراطيّة
ّ
األمريكيّـة خالل القـرن العرشين من خالل أربعة مـن كبار املفكرين
الذين كان لهم تأثري يف املشـهد السيايس األمريكي ،وكانت لهم مواقف
تجاه العديد من القضايا التي واجهتها بالدهم عىل مستويات متع ّددة
ومختلفـة .أوّل هؤالء هو الفيلسـوف ويليام جيمس ()1910-1842
الـذي ولّد مذهباً فلسـفيّاً جديدا ً حمل اسـم “الرباغماتيّة” ،وكان من
املدافعـن عن ّ
تعـدد االعتقـادات الدينيّة .وقـد ّأثر ويليـام جيمس يف
شـعراء ،وروائيّن من أمثال روبرت فروسـت ،وجرتريد شـتاين ،ويف
علماء اجتماع وفالسفة من أمثال روبرت بارك ،واالن لوكّ .
والثاني هو
ّ
الزنجي ويليام إدوارد بورغهاردت دوبوا ( )1963-1868الذي
املفكـر
ّ
ّ
ّ
تمكن بفضل دراسـاته القيّمة يف مجال التاريخ وعلم االجتماع من أن
ّ
يصبح أحد رموز نضال الزنوج من أجل الديمقراطيّة واملساواة..
ّ
يحتـل نعوم تشومسـكي املولود عـام  1928املرتبـة الثالثة .وقد
اشـتهر بكتاباتـه ّ
النقديّة الحـا ّدة ضـ ّد اإلمربياليّة األمريكيّـة ،وضدّ
النخب ّ
ّ
املث ّقفة املساندة لها .وأمّ ا سوزان سونتاغ ( )2004-1933فقد
فرضت نفسـها يف املشهد الفكريّ ،
والثقايف بفضل كتاباتها عن الفنّ،
وعن املفهوم الديمقراطي يف املجال ّ
الثقايف.

�صورة املثقف
يف مق ّدمة دراسته املذكورة ،يشري دانيال جرياي إىل ّ
أن هناك عددا
كبريا من ّ
املثقفن اختاروا أن يكون لهم دور يف مجال ّ
النقد االجتماعي
للمسـاهمة الفعليّة يف الديّمقراطيّة .وقد كتب يف ذلك يقول“ :لم يكن
للديمقراطيّـة يف ّ
أي يـوم من األيام معنى ثابت ،غـري أنها كانت دائما
ّ
وأبـدا مفهوما يخضع للتغـري ،واملراجعة .فعندما زار األرسـتقراطي
ألكـي دو توكفيل الواليات املتحدة األمريكية عام  ،1830اكتشـف أن
الديمقراطي يقوم عىل ما ّ
سـماه بـ “مبدأ املسـاواة” .وإذا
املجتمـع
ّ
ما اعـتف توكفيل ببعض مميّزات وفضائـل الديمقراطيّة األمريكية،
فإنه يختم اسـتنتاجاته بالقول بأنه ليس بإمكان هذه الديمقراطيّة
أن تفـيض إىل إنجاز مه ّم يف املجالن ّ
الثقايف ،والفكري .وكان يخىش أن
ّ
تؤ ّدي تلك الديمقراطيّة إىل “اسـتبداد األغلبيّـة” التي تؤدي بدورها إىل
كل شخص بأن ليس من ّ
امتثاليّة يف اآلراء ،بعد أن يشـعر ّ
حقه أن يديل
برأي مختلف عن رأي الجالس بجانبه”.

حجاب تعبريي

املثقفـن بصفتهـم ّ
ويـرى دانيـال جـرياي أن ّ
ّ
اجتماعين
نقـادا
ّ
يساعدون عىل بناء الديمقراطيّة .ويف اآلن نفسه هم يستغلون دورهم
ّ
ليتمتعـوا بمركز اجتماعي متميّـز .وكان ويليام جيمس أوّل من
هذا
ّ
استعمل كلمة “مثقف” وذلك خالل الخطبة التي ألقاها عام  1907يف
ّ
ّ
للمتحصل عىل دبلوم” ،وفيه
مخصص لـ “القيمة االجتماعية
احتفال
ّ
ّ
ّ
الحاسة النقديّة لدى كل طالب قائال:
ركز عىل رضورة تطوير وتغذية
ّ
«أن يميض الطالب سـنوات شـبابه ،يف عالقة مع الذين ت ّم اختيارهم،
ّ
ويظل مع ذلك مـو ّزع دروس ،ومح َدث نعمة
وهـم نادرون ،وقيّمون،
ّ
أعمى عاجزا عن أن يكشـف عن اإلنسانيّة يف تجلياتها الرّائعة ،أو عن
حدسـها يف حوادثهـا ّ
الطارئة والعارضة ،وال يتعـرّف عليها إالّ بعد أن
ّ
يتـ ّم تصنيفهـا ،أو تفرض علينا مـن قبل آخرين ،فإن هـذا لن يكون
سوى الكارثة الحقيقية للتعليم العايل ،وانحطاطه” ،وتدهوره.
ّ
فـإن ويليام جيمس يختلـف يف تعريفه لـ
وكمـا هو واضح هنا،
ّ
“املثقف” عن ّ
ّ
التعريف الفرنيّ إذ إنه ال يراه محددا يف فئة ضيّقة ،بل
ّ
ّ
ّ
هو يعتقد أنه يتسع ليشـمل أصحاب الشهادات العليا الحاصلن عىل
معـارف يف الفلسـفة ،ويف اآلداب ،ويف ّ
التاريـخ ،ويف العلوم االجتماعيّة
ّ
وغريهـا .ينبغـي أن نشـري إىل أن تحديد جيمـس لصـورة “املثقف”،
ولدوره ،يعكـس ّ
التطوّر الهائل الذي شـهدته الجامعات األمريكية يف
بداية القرن العرشين ،وظهور جامعات مرموقة سـوف تتخرّج فيها
نخب جديدة ،فاعلة يف جميع امليادين .وكان ويليام جيمس مؤمنا ّ
بأنه
بإمكان ّ
املثقفن املسـاهمة يف بناء الديمقراطية ،وترسيخ مبادئها يف
ً
ّ
ّ
املجتمـع .ويكون ذلك اعتمادا عىل أنه يتحتم عليهم عدم احتكار عالم

�صعر

كا َن ْ
ـت لـي َجزيــــر ٌة

األفكار لصالحهم ،بل توسيعه ليشمل أكرب عدد ممكن من الرّاغبن يف
نقاش ديمقراطي ،فالديمقراطيّة الحقيقيّة ال ُتبنى بغري االستشـارة
الشعبيّة.
وقـد ولد ويليام جيمـس يف نيويورك عـام  .1841وهو ينتمي إىل
عائلة مرموقة اشـتهرت بحبّ الثقافة والعلم .وقد بدأ حياته ّ
رسـاما
غـري أنه رسعان ما انرصف عـن ذلك القتناعـه بمحدوديّة مواهبه يف
هذا املجال ..وبسـبب اعتالل صحّ ته ،لم يشـارك يف الحرب األهليّة بن
ّ
الشمال والجنوب .وبعد أن أمىض فتة قصرية يف دراسة الطبّ  ،قرّر أن
ّ
يدرس الفلسفة ،وسافر إىل أملانيا ،وعاد منها عام  ،1870ليعن أستاذا
يف جامعـة هارفارد .وكان صديقه الفيلسـوف شـارل بريس أوّل من
اسـتعمل كلمة “الرباغماتيّة” ،غري أن ويليام جيمس عمل عىل نرشها
يف األوسـاط الفلسـفيّة األمريكيـة انطالقا من بدايـة القرن العرشين
ّ
ليتبناها فالسفة جدد من أمثال جون ديوي ،وجورج هربرت ميد .ويف
زمني قصري ،أصبحت
ظرف
ّ
“الرب اغماتيّة” حركة فلسفيّة ،وثقافيّة نشطة ،وفاعلة يف أوساط
ّ
النخب املثقفة.
و”الرباغماتيّـة بحسـب مبتكريهـا هـي “فلسـفة الحقيقـة”.
والحقيقـة ال تـربز إالّ بالبحـث عنهـا .وهي ليسـت مطلقـةّ ،
وإنما
عارضـة ،ومحتملـة .وهـي أيضـا وسـيلة يسـتعملها النـاس لكـي
ينسـجموا مـع أوضـاع مختلفـة سياسـيّة ،واجتماعيّـة ،وثقافيّة،
وغريها .ويعتقد الرباغماتيّون أن ّ
الطرق ،والوسـائل العلميّة الحديثة
ّ
للتوصل إىل الحقيقة املنشـودة .وقد دافع ويليام جيمس
هـي األفضل
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قصص قصرية جد ًا نصلت عناوينها

ماجدة غ�صبان امل�صلب
()1
 أقدمت من هناك؟ أجل كيف هو الحال؟؟؟؟ إنهم قادمون. أصبحنا نرسع كثرياً.لم يتسن يل اصطحاب أوالدي وامرأتي الدامعة
العينـن ،كنت أعلـم أنهـم يبحثون عـن الرجال،
عـىل الرغم مـن ذلك شـعرت بالقلق الشـديد عىل
زوجتي ،قد حرصت عـىل إبقاء اللثام عىل وجهها
وسـلة الخبز عىل رأسـها ،أكان ذلك كافيا ً إلخفاء
هويتها؟؟.
فـوق هـام النخيـل والقبـاب الذهبيـة عوى
الدخـان ونبح الرصـاص وزأرت القذائف وحامت
طائـرات ال تجتهـد كثريا ً يف البحث عـن إحداثيات
أهدافها ..ابتعدت كثريا ً عن النهر صوب بغداد.

()2

قالـت يل ابنتي إن الزهر ال يشـم عطـره ،لذا

تأخـذه الدهشـة كل مـرة يذبحون عنقـه فيها،
وأن العشـب ينمو بغـرور كل ربيع و يعجب أن ال
يسـمع رصاخه أصحاب األقدام الكبرية املبتهجن
باخرضاره.
قالت ابنتي إن القمر يعكس ضوء الشمس كي
نـراه و يحزن ألننا نغلـق النوافذ
وننام وقت اشتياقه للقاء..
ابنتي تثرثر كثرياً ،و أنا أغسل
الصحـون ..أعـد طعـام الغداء و
العشـاء ..أغسـل الثياب ..أنفض
الغبار ..أمسح األرض..
 كفي أيتها الثرثارة!!.عيناهـا صغريتـان كقمرين
سـوداوين ..وشـفتاها كبتلتـي
زهرة ..وعودها طري كالعشب.
حـن نامت عـىل كتفـي تلك
الليلة انتابني الهلع..
اال ابتعد يا قاطف الزهور..
يـا قاتـل كربيـاء عشـب
الربيع..

زاد املطابع

َقب َْل َيومي َهذا َ
كان صوتي فيها ُيؤ ِن ُ
ـسني..
ـك بـي أحْ ياناً..
ً
ْس ُ
ُ
ْ
سـك به حينا ويم ِ
يصغـي ِإيلَّ ،وأرْنو اليه..فأمْ ِ
َّ
َّ
ُ
ون َنامُ َ
َحي َديْن َنميض َ
َ
شمس
ون ْسـتـيقط ،اتخفى في ِه وَيظه ُر يف وال
و ِ
َف َ
ْ
كانت يل.
وقنا وال َتحْ َتنا أرض ..يف الجزير ِة التي
اآلن ،و ََق ْد ْ
ُ
لَ ِك ِّني َ
اخ َتلَ َطـت امل ُ
ابَ ،ف َعـلَت
ِياه بال ِن ِ
ريان بال َهوا ِء بالت ِ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
األمواج وار َْت َفعت وابْتـلعت الجزيرة ،وَجف البَحْ ُر وَجف امل ِحيط ..فال
األمواج َ
َ
وط َمر َْتها األوْحالُ
َ
ْ
مِ َ
َ
ُ
َ
َ
يـاه من حوْيل ،مِ ن حوَايل جزير ٍة ابْتلعتها
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
قـارب يطلع من
احبي ،إىل صوتي ،إىل
والصديـد ،وَحْ دي أنظـ ُر اىل ص ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
وج وَفوْق األوْحال.
صوتي علني أرْت ِفع ِب ِه َويرْت ِفع بي فوْق امل ِ

يـا موصـد نوافـذ صنعـت لتسـتقبل إطاللة
القمر..
ارحل أيها النوم ..ارحل..
إنها ابنتي التي تثرثر حتى يف أحالمها.

()3

هي ذات الزهرات يف الربيع املنرصم..
لم يزدد عددها.
احتفظـت باألصيـص ولـم أحتفـظ حتـى
بمالمحه التي سوَّرها الضباب.
بطني ثقلت بحملها.!!..
بن الدروب القصرية النفس قادتني سيارته،
ويف مـكان شـديد الظـالم اقتنص قبلة سـاخنة
ورسيعة.
إنها املرة الرابعة التي يسجن فيها.
 أي نوع من العمائم قد وضعتك عىل كرسيهاالكهربائي قبل أن تتذكرني بزيارة؟؟؟؟.
 حلقـت عينـاه يف متاهة ..السـجون تتواىلكسلسلة ال انقطاع لها.
 هـل تعرفـن أنـي أصبحـت ال أذكـر عـددالسـجون و ال كيـف دخلتهـا و ال حتـى لم كنت
أسجن؟؟؟؟.
قبل يدي وذرف دمعة قبل أن يلفني الظالم.
 تمنيت لو كان ولدي يا حبيبة.أغلق نافذة سيارته ،وأغلقت باب بيتي...
وارتعد الجنن بشدة.
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ترسبـت املوسـيقى مـن عـرشات املنافـذ،
واسـتيقظت املسـامات عـىل جسـدي كجيـش
عرمرم ..انتصبت الشعريات الدموية ورضب قلبي
كطبول حرب.
املدينـة تنـام يف جحـر الصمـت والكهـوف
موصـدة عـىل همسـات ال تسـع مداهـا رادارات
القرص امللكي.
ثوبي األبيض لم يتسق ولون الريح ..لم يتسق
والليل ..امتد الطريق أمامي وغدت الحراب أشـبه
بالخيال..
املوسـيقى ترفـع األعنـاق صـوب طرقاتـي
املضيئـة ..وأغصـان الكـون املتناثـرة تفزعنـي
بالنهائيتها ..يا لهول التشابك..
الجنـود يلتحمون يف معركة مـع املنافذ ..مع
املسامات ..مع الشـعريات  ..مع دقات قلبي التي
أمالت رأسها عىل كتفي.
بيتهوفـن يجلس عند النافذة ،يرى بركة دمي
وزورق القدر يطفو عىل سـطحها بهدوء.

"يوميات �صعلوك" حل�صني علـي يون�س

جان دمو شاهد عىل الفجيعة العراقية
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لم أ َر فيها صاحبـا أو خليلة..ولم أ َر طائرا عىل َ
سما ِئها.

حق ّ
عـن املعتقدات الدينية ،وعن ّ
كل فرد يف اختيار العقيدة التي يراها
مناسـبة له ،منتقدا بح ّدة الفالسفة الذين كانوا يجاهرون بإلحادهم،
ّ
وبغنوصيّتهـم .ويف ذلـك كتـب يقول يف ّ
نـص له حمل عنـوان“ :إرادة
ّ
ّ
ّ
العقيدة”“ :ليس ألي أحد منا الحق يف أن يفرض آراءه عىل الغري ،كما
ليس علينا أن نتبادل الشتائم بسبب خالفاتنا حول مسائل معيّنة .بل
بالعكس ،يتوجّ ب علينا أن نحتم ،وأن نق ّدر بعمقّ ،
واتزان حرّية اآلخر
يف ّ
التفكري ..بمثل هـذه الطريقة وحدها ،يمكننا أن نبني الجمهوريّة
ّ
ّ
ّ
ّ
الثقافيّة ،وأن نمتلك فكر التسـامح الداخيل ،والذي من دونه لن يكون
ّ
ّ
ّ
الخارجـي أي معنـى» .وقـد رد عليه احـد منتقديه ،وهو
للتسـامح
ّ
أوليفـر فنديل هوملز ،قايض ااملحكمة العليا قائال“ :لقد حاول جيمس
أن يطفـئ األنوار لكي يعطـي فرصة لظهور املعجـزة” .غري أن دفاع
جيمـس عـن الدين لم يمنعه مـن انتقاد الربوتسـتانتية يف العديد من
املرات ،اليشء الذي أغضب الكثريين من أنصار هذا املعتقد.
ومنتقـدا بعـض الجوانب السّ ـلبيّة يف براغماتيّـة ويليام جيمس،
كتـب دانيال جـرياي يقـول“ :عـارض جيمس الحـرب اإلسـبانيّة -
األمريكيـة (ّ ،)1898
واتخـذ ض ّد اإلمربياليّة موقفا شـجاعا .مع ذلك،
ّ
للمثقف سـاذجا .فهـو كان يعتقد أنهّ
كان مفهومه لل ّدور السّ ـيايس
من واجب ّ
املثقفن ال ّدفاع عن “املصالح املثاليّة” ،ومناهضة “األفكار
ّ
املسبقة ،واالنفعاالت الغبيّة” املجسّ دة يف املثقفن الفرنسين املعادين
ّ
األمريكيـن .وكان جيمس ضحيّة
لدريفـوس ،واملوالـن لهم من بـن
ّ
الوهـم املنتـرش بن العديـد من ّ
املثقفـن ،واملتمثل يف أنه باسـتطاعة
املثقفـن أن يكوّنـوا قوّة متوحدة يف السّ ياسـة ،وكرجال علم يمكنهم

ويشـري دانيال جـرياي إىل أن ويليـام جيمس ّأثر بقـوّة يف ّ
املفكر،
نجي ويليام إدوارد بورغهارد دوبوا خصوصا يف بداياته
والفيلسوف ال ّز ّ
ّ
ليصبـح يف مـا بعد واحدا من أملـع رموز الثقافـة األمريكية يف النصف
َس يف “هارفارد”ّ ،
أألوّل مـن القرن العرشين ..ورغـم ّأنه َدر َ
فإن دوبوا
كان مختلفـا عن أغلب زمالئه البيض يف جوانـب فكريّة عديدة .وعىل
مدى مسـريته ّ
ّ
يتخل أبدا عـن ال ّدفاع عن القضايا ّ
املتصلة
الطويلة ،لم
ّ
بال ّزنـوج ،ومنارصتهم يف نضالهم ضد العنرصيّـة البيضاء .وقد كتب
عنـه دانيال جرياي يقـول“ :رغم ّأنه -أي دوبـوا -حلم بزمن ال يكون
فيه الجنس صفـة اجتماعيّةّ ،
فإنه كان يعتف برضورة وجود هويّة
بالنسبة ّ
جنسـيّة ّ
للنشـاطات السياسـيّة املناهضة للعنرصيّة .وكان
وإنما أيضا كلّ
األمريكيـنّ ،
ّ
يدعـو إىل وحدة ال تض ّم فقـط األفارقة -
ّ
الشـعوب امللوّنة يف جميع أنحاء العالم .وكان يقول“ :مشـكلة القرن
ّ
العرشيـن هـي مشـكلة الخط الفاصـل بـن األلـوان  -والعالقة بن
البيض ،وامللوّنن يف آسيا ،ويف إفريقيا ،ويف أمريكا ،ويف الجزر”.
وقد ولـد دوبوا عام  1868يف منطقة “ماسوشـيتس” التي كانت
معروفة يف ذلك الوقت بقلّة ّ
النزاعات العنرصيّة.
ّ
ّ
ومنـذ البدايـة ،أظهـر نبوغـا يف الدراسـة أهلـه لدخـول جامعة
“هارفـارد” العريقة ليدرك منذ البداية ّأنـه مفصول عن عالم البيض
بـ “حجاب هائل” بحسـب تعبريه .ويف ما بعد سيقول بمرارة“ :كنت
يف هارفـارد ،ولم أكـن يف هارفـارد” .ويف عام  1892انطلـق دوبوا إىل
برلن ملواصلة دراسـته يف الفلسـفة ،ومنها عاد بعد سـنتن بشهادة
دكتوراه.
وبعـد أن عمل أسـتاذا يف جامعـة “أطالنطا”ّ ،
عـن مدير تحرير
ّ
املتخصصـة يف ال ّدفاع عن الحقوق املدنيّـة للملوّنن.
ملجلّـة “أزمات”
وخـالل الحـرب الكونيّـة أألوىل ،أظهـر دوبـوا ميـوال اشـتاكيّة ،ويف
مواقفـه ،كما يف كتاباته انتقـد بح ّدة اإلمربياليّـة األمريكية ،والبلدان
الشيوعي
األوروبيّة االستعماريّة وفيما بعد سوف يتعاطف مع الحزب
ّ
األمريكي ،وينض ّم إليه عام .1961
وبسـبب ذلك ،اشـتدت الرقابة عليـه ليضط ّر إىل الهجـرة إىل غانا
بدعوة من رئيسـها كوامي نكروما .وقد تويفّ دوبوا يوم  27أغسطس
 1963قبل يوم واحد من املسـرية الكبرية التـي قادها الزعيم ال ّزنجي
مارتن لوثر كينغ لل ّدفاع عن حقوق ال ّزنوج املدنيّة.

امل�صتقبل العراقي  -ح�صن جوان

"تسـتطيع اآلن يابني أن ترى الوهـم القصري األمد يف الخري،
الذي يعزى اىل الحظ ،ويقتتل النوع البرشي يف سبيله ".الجحيم/
دانتي
بهذا األستهالل البليغ املرارة يبتدأ حسن عيل يونس " الشاعر
املشاغب " أو " الصعلوك " تسميته الشائعة بن اوساط املثقفن
العراقين كتابـه الجديد " يوميات صعلوك ..جان دمو يف الجبهة
" الصادر مؤخرا عن دار نون اإلماراتية للنرش.وقد اعتمد الشاعر
هذا العنوان كعنوان رئيس ،مضيفا إليه عنوانا آخر فرعيا (:جان
دمـو يف الجبهة)..مؤشا بذلك جانبا من محتوى عمله الذي قام
بتجنيسـه عىل أنه (رواية).هذا التجنيس الذي سنقف الحقا عىل
مراهنته..ال محاكمتـه ،عىل اعتبار أن أول ما قد يصادف املتلقي
يف محتوى الرواية ،هو شـكلها الشعري ال النثري ،وهو ما يتمثل
عىل مستوى تقنية العبارة..أو بنية الرواية ككل .أما عىل مستوى
اإلخـراج الفني فالرواية مطبوعة بطريقة فنية أنيقة متوسـطة
الحجم ،بغالف رمادي هادئ ،تتوسطه صورة فوتوغرافية باهتة
منسـجمة مع تدرجات لون الغالف ،قصـد منها أن تكون ذكرى
شـبحية للشـاعر العراقي الرحل (جـان دمو) والـذي يفهم من
العنوان الفرعي املتضمن اسـمه،أنه سـيكون (بطال ..شـاهدا..

معلما..شـاعرا ،)..سـيما أن ثمة إشـارة أخرى رويت عىل لسان
(جـان دمو..املعلـم) ودونـت كوصيـة أخرية عىل غـالف خاتمة
الروايـة ،فكأن حسـن عيل يونـس أراد أن يبتـدئ ببطله املعلم..
ويختتم به أيضا.
يقـدم حسـن عيل يونـس عمله ،بنـوع من التعريـف األويل
لعنارص املراهنة يف روايته..وطابعهـا االبتكاري..حيث يقول (يف
هـذا العمل..تحل املفارقة محـل الرسد،والشـخصيات املحورية
تتسم بغرابة األطوار).
إن القراءة األوىل لهكذا عمل ،تفيض إىل انطباع مختلف تماما
عن أي عمل آخر ،سواء قصد بتلك األعمال أن تكون نثرا أم شعرا.
لقد نجح حسن عيل يونس يف خلق فضاء شعري هائل داخل هذا
العمل،الـذي ال يعتمد بنـاء تقليديا -وهو بالتـايل ال يعتمد قراءة
تقليديـة أيضا -صانعـا مـن فصولـه املتباينة..واملفاجئة ،بنية
موحـدة يف النهاية.حيث يتناول حسـن عيل يونـس موضوعات
متنوعة إنسانيا وشخصيا.
يونس ..الذي كان يتأمل حياته هناك باالهتمام نفسـه الذي
كان يتأمـل بـه املطرقة التي هشـمتها..ويؤرخ ملرحلـة غاية يف
الحساسـية ومليئة باألسـئلة واملأسـاة..موظفا كماً من الرموز
والشـخصيات مـن كل لون..منها مـا هو واقعـي ومنها ما هو

تاريخي..أو رمزي( كلكامش..أنكيدو..خمبابا..أبو نواس..جان
دمو..الخ)ومنها ما هو مبتدع بالكامل.
كمـا ينتقل بأدوارشـخصياته مـن توظيـف إىل آخر..ومن
داللـة رمزية معروفة إىل أخرى مبتكـرة .لكنه حرص دائما عىل
خلق دالالت صادمة..وغري مألوفـة لرموزه املتحركة .إن إحدى
مزايا هذا العمل أنه مكتنز باشياء متعددة وغري متوقعة.فهنالك
قصيـدة ومرسحية وآراء فلسـفية وصـور فوتوغرافية ووثائق
وتقاريـر رسيـة لوشاة..وأشـياء أخرى هي محاوالت ألشـكال
غري مجنسـة! إن براعة حسـن عيل يونس يف الجمع بن أشكال
مختلفة..واإلمسـاك بمتنافراتها..ومـن ثم إخضاعها لشـعرية
السياق العام لروايته..لهي قدرة تمتاز بالفرادة .قدرة حرص أن
ينأى بها عن أي ترهل أو ضعف قد يرض بتماسك العمل.
إن أجمـل مـا يف هـذا العمل..أنه يجعلك تقرأ شـعرا..ولكنك
تخرج بانطباع رواية.وهنا تكمن سـحرية بنائـه.إذ ثمة هنالك
فسـحة للمخيلة دائما ،وشاكـة لقراءة خالقة ،من شـأنها أن
تسـهم يف أطـوار الرواية وفصولهـا املتخلقة.تجربـة (مذكرات
صعلـوك) هـي املحاولـة الروائية الشـعرية األوىل لحسـن عيل
يونس ،سـبقتها إصدارات شـعرية تمثلت يف مجموعتن عن دار
الجمل هما (حكايات ومرائر) و (خزائن الليل).
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هل حتققها موازنة " 2013االنفجارية" ؟
عبا�ض رحمة اهلل

برغم تجاوز الموازنة االتحادية لعام  2013مبلغ
 138تريليون دينار وبزيادة قدرها  18بالمئة عن
موازنة الع�ام الحالي ،إال أن الش�ارع العراقي لم
يعرها أي اهتمام لمعرفته المس�بقة أن ضخامة
المبال�غ المخصص�ة للميزاني�ة العام�ة لن تغير
ش�يئا ً من وضع�ه الم�زري ،خاصة فيم�ا يتعلق
بمس�توى تقديم الخدمات األساس�ية كالكهرباء
والماء وشبكة المجاري واألبنية المدرسية.
"صفحة "هموم الناس" اس�تطلعت آراء بعض
المواطني�ن من ذوي الدخ�ل المحدود ،بخصوص
الموازنة االتحادية..

الخريج حمزة عماد
يق�و ل  :نأمل أن يتم في مطلع
الس�نة المقبلة تخصيص نسبة
من الميزانية االنفجارية إلطالق
الدرج�ات الوظيفي�ة بغي�ة
تعيين الخريجين الجدد في
دوائ�ر الدولة كال حس�ب
دراس�ته واختصاص�ه
األكاديم�ي .خاص�ة
في ظل الزيادة التي
س�وف تش�هدها
ا لمو ا ز ن�ة ،
المواطن س�مير العبيدي عاطل عن العمل يقول:
ضعف اإلجراءات الحكومية في مكافحة الفس�اد
المالي واإلداري تعني ان أموال الموازنة االتحادية
س�وف تصرف بعيدا عن استحقاق أبناء الشعب،
وان المواطن سوف ال يكون له نصيب يذكر منها
.
المتقاعد أب�و عالء يقول :بعد خدمة  30عاماً،
ف�ان راتب�ي الش�هري ال يتجاوز مبل�غ  200ألف
دينار .فان�ا وغيري من المتقاعدي�ن خدمنا البلد
بكل شرف وأمانة وال نريد منة أو صدقة من احد،
ب�ل نطالب بإقرار قان�ون التقاعد
الموح�د وتخصي�ص المبال�غ
ل�ه ف�ي الموازن�ة الجدي�دة وبما
يحفظ لنا كرامتنا وينتش�لنا من
واقعنا االقتص�ادي المتردي .أما
المتقاع�د أب�و حس�ون فيقول:
ل�و تحققت وع�ود البرلمانيين
بتعدي�ل الروات�ب التقاعدي�ة
وجع�ل أدن�ى رات�ب  400أل�ف
دينار مع مخصصات الزوجية
 50أل�ف دين�ار ،وتخصي�ص
مبالغ م�ن الميزانية كضمان
صحي للمتقاعدين ،فس�وف
يس�هم ذلك ب�كل تأكي�د في
التخفي�ف م�ن معاناتن�ا
الصحية والمعيش�ية ،إال ان
األح�الم ال تتحق�ق في زمن

الديوانية ..سلة مهوم
وسيل من الشكاوى
* بعد موجة األمطار األخيرة والتي كشفت مستوى الخدمات
البلدية في المناط�ق  ،ومنها أزقة محلة "الفاضلية" في مدينة
الديواني�ة حي�ث امتألت باألوح�ال ،األمر ال�ذي أدى إلى صعوبة
التنقل وسير اآلليات والمركبات والمواطنين فيها ،وهم بانتظار
بزوغ الشمس لتجفف هذه األوحال واألطيان.
* تعد المكتبة العامة المرفق الثقافي األول في مدينة الديوانية
والتي هي األخرى عانت من طفح كبير لمياه األمطار في اآلونة
األخي�رة ،مما ادى الى الحوؤل دون ارتيادها من قبل المواطنين
إال بع�د أن ت�م س�حب المياه منه�ا ،إال ان الرطوب�ة بقيت تعلو
أركانها ،األمر الذي يستوجب معالجة بقايا الرطوبة وتجفيفها
لعودة الروح إليها من جديد.
* المواطنون يتساءلون كيف جرى التصرف بالشارع الفرعي
والواص�ل مابي�ن مدرس�ة الف�ردوس للبن�ات ورئاس�ة صحة
الديواني�ة بع�د أن ابتلعته إحدى الش�ركات وأغلقت منافذه عن
طري�ق وضع أعداد من البراميل وبكمي�ات كبيرة ..فيا ترى من
أجاز لها ذلك ؟
* طلب�ة جامع�ة القادس�ية يعان�ون افتق�ار موق�ف انتظار
الحاف�الت الكائ�ن في الباب الرئي�س للجامع�ة لمقاعد انتظار
نظامية .فالمقاعد الموج�ودة عبارة عن هياكل حديدية فارغة
فقط ،وعليه البد من توفير ابس�ط المس�تلزمات ومنها مقاعد
انتظ�ار للطلبة * .متنزه المتقاعدين الواقع في مدينة الديوانية
والذي يخلو من توفر المس�تلزمات الضرورية للمتنزهات منها
العاب مسلية -أراجيح– تشجير وغيرها ،اليوم أصبح مستنقعا
لتجم�ع مياه األمطار ،فال يوجد من يهتم به من فالح او حارس
حت�ى ان البعض من ضع�اف النفوس قد تجاوز على اس�يجته
الحديدي�ة وأصبح�ت ف�ي مهب الري�ح * .انع�دام حافالت نقل
المسافرين وغياب المسافرين جعال من موقف االنتظار الكائن
أمام مدرس�ة المناهل االبتدائية في مدينة الديوانية مهمال فقد
تهش�مت واجهاته الزجاجية وتكسرت كراسي االنتظار لتغطي
األتربة الموقف بالكامل بل أصبح المشروع في خبر كان.

عادل الزيادي

تساؤالت مواطن

من حمافظة النجف ؟!
�سالح العميدي
* لماذا تش�هد معظم مجاري تصريف مياه األمطار في محافظة النجف
االنسدادات ،حيث تحولت الش�وارع إلى برك وأوحال بعد س�قوط األمطار؟
* ظلت ظاهرة الكالب الس�ائبة المنتشرة في عموم المحافظة واقضيتها
دون اللج�وء إلى معالجات للحد منها ومكافحتها ،وقد تس�ببت في حصول
ع�دة حوادث موس�فة اثر مهاجمتها لبعض الم�ارة خاصة في الليل ،فضال
عن ضررها الصحي على المواطن في المحافظة.
* أتس�اءل ه�ل تبقى أج�ور الفح�ص المرتفعة ف�ي العي�ادات الخاصة
والمستشفيات األهلية الموجودة في المحافظة كيفية ووفق مزاج األطباء،
م�ع غي�اب الضوابط لتحدي�د أس�عار األدوية ف�ي الصيدليات ،إل�ى جانب
النقص الحاد في األدوية والعالجات والمس�تلزمات الصحية الضرورية في
المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ؟
* ضع�ف دور الرقاب�ة الصحي�ة عل�ى األس�واق والمطاع�م والمقاه�ي
والمخاب�ز والباع�ة المتجولين للم�واد الغذائي�ة ،وانعدام تطبي�ق القوانين
الرادعة أسهم بشكل مباش�ر في غياب وافتقار معظمها للشروط الصحية
الواجب توفرها في هكذا مرافق.

المفس�دين ،علما ً أن معظمنا ال يملك دارا ً للسكن
ونسكن ببدالت إيجارات ال تقل عن  300ألف دينار
ش�هرياً .جبار فوزي طالب ف�ي المرحلة الثانية
ف�ي كلية اإلع�الم يق�ول :لقد أس�قطت ضخامة
الميزاني�ة االتحادية لع�ام  2013كل الحجج التي
ت�ذرع به�ا الس�ادة المس�ؤولون لتبريرهم عدم
ص�رف منحة الطلب�ة التي أقرها مجل�س النواب
والبالغة  100ألف دينار شهرياً.
فيما يذهب الطالب سرحان سعيد بتأمالته بعيدا
ويطال�ب الحكوم�ة بمنح طلبة الكلي�ات قروضا ً
معينة وبح�دود مليونين إلى ثالث�ة ماليين دينار

من اج�ل مواصلة الدراس�ة وإكم�ال متطلباتهم
المعيش�ية عل�ى أن يتم تس�ديدها بع�د التخرج
وبأقساط مريحة وضمانات أصولية.
أم�ا أبو م�راد بائع خض�روات متج�ول فيقول:
أتمنى أن يتم تخصيص جزء من واردات الميزانية
الجديدة ،لتحس�ين معيش�ة الفقراء من أمثالي،
حي�ث اكدح طوال س�اعات النه�ار لضمان لقمة
العي�ش ألف�راد عائلت�ي المتكون�ة من خمس�ة

�سعد اهلل اخلالدي

أوالد ،وإصدار قرارات منصفة للعاملين بالقطاع
الخاص ومن يعمل بأجر يومي وتخصيص رواتب
شهرية تعينهم إلعالة أسرهم الفقيرة.
وتق�ول امرأة مس�نة تجاوز عمرها الس�بعين
عاما :أمنيتي ان يتم تخصيص جزء من الميزانية
الجدي�دة للخدمات الرئيس�ة كتحس�ين الكهرباء
وإيصال المياه النقية والصافية عبر إسالة الماء
وإعادة بناء شبكات صرف المياه.
نق�ول أخيرا ،أن معاناة الش�رائح الفقيرة يجب
ان تحت�ل أولوية عن�د تخصيص بن�ود الموازنة،
وتوفي�ر ف�رص عم�ل للعاطلي�ن وه�ذا يت�م عن

طريق تش�جيع الصناعة الوطنية وفتح المعامل
والمصانع الغذائية والصناعية وغيرها واالهتمام
بالقطاع الزراعي وتشجيع الفالحين في االعتماد
على الزراعة المحلية وتوفير المياه والمستلزمات
الضرورية لهم كالبذور واآلالت واألسمدة والدعم
المال�ي .وض�رورة االهتم�ام بقط�اع الخدم�ات
وعلى رأس�ها الكهرباء والماء وش�بكات الصرف
الصحي.
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شكاوى

ال قانون يحميهم ..والربملان ال يحرك ً
�ساكنا

مليونان ونصف املليون
معاق يف العراق !
ناه�ض
بغداد -خ�سر اليا�ض ً

أعلنت وزارة التخطيط عن أرقام مخيفة أكدت أن مليونين ونصف المليون
مع�اق في الع�راق ،ال يزالون يعان�ون تدهور الوضع المعيش�ي ،إضافة إلى
تدهور األوضاع السياس�ية واألمنية في البالد في ظل انشغال الكتل بالصراع
السياس�ي المحموم ،وانع�دام دور البرلمان في تش�ريع قوانين تضمن لهم
حياة أفضل.
عضو لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية في البرلمان النائب صالح مهدي
اللب�ان قال أن "عدد المعاقين في العراق أكثر من مئتي ألف معاق ،جميعهم
مش�مولون بإعانات ش�بكة الرعاي�ة االجتماعية بغض النظ�ر عن حالتهم
المادية" .وأضاف اللبان في تصريح خاص ان "البرلمان يقوم بإجراء تعديل
إل�ى قانون الش�ؤون االجتماعية بحيث يحمي كل مع�اق" ،مبينا ً أن "تعديل
القان�ون يتن�اول زيادة رواتب المعاقين في ش�بكة الرعاي�ة االجتماعية ،إذ
لي�س من المعق�ول أن يبقى راتب المع�اق دون المئة أل�ف دينار" .وأوضح
النائ�ب أن "هن�اك دوائر تابعة ال�ى وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية مثل
دائ�رة الصم البك�م ودوائر أخرى تهت�م برعاية فاقدي البص�ر ،تعمل ضمن
اختصاصه�ا وه�ي تهتم بالمعاق حس�ب إعاقته" ،مش�يرا إل�ى أن "الدولة
مقصرة من ناحية االهتمام بش�ريحة المعاقين ،فالدوائر المعنية بتأهيلهم
ال تلبي الحاجة الحقيقية للمعاق".
م�ن جهته أك�د النائب ع�ن اللجنة القانوني�ة في مجلس النواب حس�ون
الفت�الوي أن "قان�ون المعاقين ليس من اختصاص اللجنة ،لكنه س�ينصف
المع�اق ويوفر ل�ه جميع حقوقه م�ن ناحية الرعاية واخ�ذ فرصته بالعمل
بحس�ب وضع�ه الصحي" ،مضيف�ا ً أن "ه�ذه المب�ادرة ج�اءت لدعم هذه
الش�ريحة المهمة من أبناء الش�عب والذين حرموا بس�بب إعاقات والدية أو
طارئ�ة" .وبيّ�ن الفتالوي أن "التعديل على هذا القانون س�يحقق مكاس�ب
جديدة لهذه الفئة" .وفي ما يخص المعاقين الذين لم يشملوا برواتب الرعاية
أك�د أن "التعدي�ل الجدي�د على القانون سيش�مل جمي�ع المعاقين من دون
اس�تثناء" .وتؤكد عضو لجن�ة المرأة والطفل في البرلمان منال الموس�وي
انه "بحس�ب إحصائية رس�مية صادرة ع�ن وزارة التخطيط ،تؤكد أن هناك
أكثر من مليونين ونصف المليون معاق يعيش�ون ظروفا ً معيشية قاسية"،
مش�يرة إلى أن "البرلمان أخفق حتى اآلن في تشريع قانون يوفر للمعاقين
مس�توى معق�وال ومقبوال م�ن المعيش�ة" .وأوضحت أن "أغل�ب المعاقين
غي�ر قادرين على القيام بأعمال إلعالة أنفس�هم" ،مس�تطردة بالقول أنهم
"يعتمدون على أقربائهم أو معارفهم لتلبية حاجاتهم األساسية ما يجعلهم
ذل�ك عرضة للقهر والعوز" ،مطالبة "السياس�يين والبرلمانيين بالعمل على
سن تشريع خاص بحقوق المعاقين".

إىل وزارة الداخلية
أين األمانات؟!

في يوم األربعاء المصادف  19/12/2012الس�اعة  9:30صباحا
ذهبت ثانوي�ة المتميزين /رصافة أولى بس�فرة طالبية إلى متنزه
الزوراء ،ودخل الطالب من الباب الرئيس المواجه للمحكمة وفوجئ
الطلب�ة بأح�د أفراد الش�رطة وهو يق�وم بمنع دخ�ول الموبايالت
والشمس�يات والكرات وكل ما يتعلق بالسفرة وقال لهم ،عليكم أن
تدفعوا مبلغ  3000دينار عن كل حاجة يتم إدخالها أو أن يضعوها
ف�ي األمان�ات فق�ام الط�الب بوضع أغراضه�م في األمان�ات على
أمل اس�ترجاعها عند خروجه�م وهنا كانت الطام�ة الكبرى حيث
لم يجدوا الش�رطي! وعند الس�ؤال عليه قال أفراد الش�رطة انه من
الوجبة الس�ابقة وقد اخذ معه األمانات علما أن من بين الموبايالت
أجه�زة غالي�ة الثمن ،نرجو م�ن وزارة الداخلية التحق�ق من األمر
فورا علما أن جميع الطلبة مس�تعدون للشهادة وإدالء أقوالهم وإال
سنضطر إلى التوجه مباشرة إلى المحاكم المختصة.
سرمد سلمان

وعود باحلل ..هل تتحقق؟

أزمة مياه الرشب تتفاقم يف دياىل رغم وفرة اإلمطار
كش�ف مس�ؤولون محلي�ون ف�ي محافظة
ديالى ،عن وجود أكثر من  50قرية في ش�مال
ديال�ى تعاني نقصا ً في مياه الش�رب بس�بب
نق�ص محط�ات التصفي�ة وقل�ة المش�اريع
الخدمي�ة وانقط�اع التيار الكهربائ�ي ،وفيما
اكدوا ان أهالي القرى يستخدمون مياه األنهر
للش�رب ،بينت دائرة الم�اء أن "األزمة" انتهت
بنس�بة  85بالمئة .وقال رئيس مجلس ناحية
جلوالء عز الدين صالح ،لوكالة (المدى برس)
إن "هن�اك  36قرية تابع�ة للناحية تعاني من
ازم�ة حادة في نق�ص مياه الش�رب منها 16
قرية بسبب الجفاف واألخرى نتيجة عدم وجود
محطات تصفية مياه الشرب وعدم توفر الماء
الخ�ام عبر األنه�ر والجداول" ،ع�ادا "تجهيز
الق�رى النائية والقصبات البعي�دة بالماء عبر
الس�يارات ليس�ت حال ألنهاء األزم�ة" .ولفت
صالح ال�ى ان "إكمال مش�روع س�د حمرين
العمالق سيس�هم في معالجة مش�اكل نقص
المياه في عش�رات الق�رى من مناطق حوض
حمرين" .م�ن جهته اكد رئيس مجلس ناحية
جبارة ،ش�اكر محمود زنكة إن "ناحيته تضم
محطة تصفي�ة واحدة تعتمد عليها عش�رات
القرى لتأمين ماء الشرب" ،مشيرا الى أن "12
قرية في الناحية تعاني أزمة في ماء الش�رب
وتعتمد على مياه االبار االرتوازية المالحة بعد
معالجتها بش�كل بدائ�ي" .واض�اف زنكة أن

"معظم األهالي يستخدمون هذه المياه للشرب
على الرغم من كثرة الشوائب فيها" ،الفتا الى
أن "معظ�م أهالي القرى يعانون من مش�اكل
صحي�ة يصع�ب عالجه�ا" .ودعا زنك�ة دائرة
م�اء ديالى ال�ى "توفير مصادر جدي�دة للماء
الصالح للش�رب من خالل ربط شبكة الناحية
بش�بكات المياه التابعة لقضاء طوز خرماتو
مع ضم�ان توفير حصص الوقود" .من جهته

يعل�ل مدير ماء ديالى مرتضى المكدمي ،أزمة
الماء الصالح للش�رب "بغياب وجود محطات
تصفية" باالضافة إلى "التوزيع السكاني غير
المنتظ�موغي�رالم�دروسلتل�كالق�رى".
وقال المكدمي إن "هذا يعرقل مهام دائرته
والدوائر األخرى في أقامه المشاريع الخدمية
ف�ي الق�رى" .وأش�ار المكدمي ال�ى "نقص
محطات التحلية التي تعمل بالطاقة الشمسية

التي تس�لمتها المحافظة والبالغة  23محطة
مقارنة بعش�رات الق�رى المحروم�ة من ماء
الشرب التي ال تتوفر إال عبر اآلبار االرتوازية".
ولف�ت المكدم�ي ال�ى أن "انقط�اع التي�ار
المس�تمر للكهرب�اء ع�ن مش�اريع التصفية
ونقص إمدادات الماء الخام عبر األنهار يفاقم
االزم�ة" ،داعيا ال�ى "ربط خط�وط الكهرباء
التابعة لمحط�ات التصفية بخطوط الطوارئ

لمنع وقوع أي أزمة بماء الشرب".
واك�د المكدمي أنه "س�يتم تنفيذ مش�اريع
ماء في الكثير من الق�رى النائية ،خالل العام
الحالي بعد الحصول على الموافقات الرسمية
م�ن قب�ل اإلدارة المحلي�ة" ،موضح�ا أن "
أزمة المياه الصالحة للش�رب ف�ي المحافظة
انخفض�ت إلى أكث�ر م�ن ( ،)85بالمئة بفعل
الجهود والمشاريع التي نفذتها وزارة البلديات
والحكومة المحلية".
وتابع المكدمي بالقول أن "األمطار الغزيرة
للموس�م الحال�ي أدت إل�ى امت�الء الس�دود
وبحي�رة حمرين م�ا وفر خزينا مائي�ا كبيرا،
سيس�هم في الحد من أزمة ماء الشرب بشكل
كبير للعام القادم والسيما بعد تنفيذ مشاريع
متنوع�ة ف�ي الع�ام  ،2013وتخصيص وزارة
البلدي�ات نح�و  100مليار دينار خ�الل العام
الحالي للقضاء على أزمة ماء ش�رب ديالى".
وتع�د بحيرة حمرين ش�مال ش�رقي بعقوبة
الخزين االس�تراتيجي للمياه بمحافظة ديالى
اذ تس�توعب كميات تصل إل�ى أربعة مليارات
متر مكعب من المياه وتقع عليها سدة إمالئية
ترابية تسمى س�دة حمرين تعمل على تنظيم
وص�ول المي�اه المخزون�ة إل�ى مجموعة من
األنهر والجداول التي تس�ير لمسافات طويلة
إليص�ال المي�اه إلى اغل�ب الوح�دات اإلدارية
بالمحافظة.
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مدير عام بلدية المنصور لـ"

":

أعمالنا لخدمة المواطن تصل الليل بالنهار
امل�شتقبل العراقي�/شيماء الطائي

دائ�رة بلدية املنص�ور من اكرب الدوائ�ر البلدية يف
بغداد بحكم املس�احة الجغرافية لقاطع عملها حيث
تغطي نحو خمس وسبعني محلة سكنية وبمساحة
ت�راوح بني  127إىل  130كيلوم�را مربعا ،وتتضمن
املناط�ق التالي�ة منطق�ة (ال�داودي – املنص�ور-
الوشاش -اإلسكان – املأمون – العامرية) ،إضافة إىل
احتوائها أربعة مجمعات عشوائية أخرى.
تواص�ل امل�اكات الهندس�ية والفني�ة واإلدارية
وعمالته�ا املاه�رة وغ�ر املاه�رة عملها ال�دؤوب يف
القطاعات املختلفة للمنطقة التي تشغلها البلدية من
اجل تقديم الخدمات األفضل واألجود لسكان املنطقة
س�واء تلك الت�ي تتعل�ق بالنظاف�ة ورف�ع النفايات
أم صيان�ة الط�رق وتبليطه�ا أو ما يتعلق بش�بكات
املج�اري وترصيف املياه أو ما يحافظ عىل البيئة من
التلوث ويشيع الخرضة بإقامة الحدائق واملتنزهات،
فض�ا عن ن�دوات توعية من اجل الخدم�ات وتعزيز
أداء العاملني وس�ماع شكاوى املواطنني وجها لوجه.
وألج�ل الوق�وف عىل أه�م فعالي�ات وأنش�طة دائرة
املنصور وما قدمت من انجازات كانت ل�"املس�تقبل
العراق�ي" جولة ووقفة مع رئيس املهندس�ني األقدم
كاظم مدير عام بلدية املنصور.
خطط وم�شاريع
* ما ه�و جديد دائرة بلدي�ة املنصور من خطط
ومشاريع؟
 إن دائ�رة بلدي�ة املنص�ور اس�تحدثت خط�ةحقيقي�ة متكامل�ة يف كل أقس�امها (قس�م امل�اء
–واملجاري -والط�رق -والزراعية –والصيانة) وحتى
يف القس�م اإلداري حيث تم تقسيم الخطة إىل قسمني
خال فرات زمنية معينة الفرة األوىل يف القسم األول
لهذه الس�نة من الشهر الثالث إىل السادس ،والتي تم
انجاز بها مش�اريع عديدة ،القسم اآلخر فقد تضمن
الفرة الزمنية من الش�هر السادس إىل شهر  12حيث
أن نس�بة انجازها بلغت م�ن % 90إىل  %95ومن هذه
املشاريع تطوير شارع السبعاوي وشارع الجمايس،
وش�ارع احم�د عراب�ي ،وبع�ض األزق�ة يف منطق�ة
الوشاش ،كما تم انجاز شارع حي الخرضاء ،وشارع
عب�د الله بن زبر ،وش�ارع الداودي ال�ذي تم انجازه
باملقر نص ،وغابات الزراعية.
أما يف مرشوع شارع عبلة يف منطقة الغزالية فهو
أنجز بشكل كامل  %100وفق نظام املشاريع.
اأر�شفة ونافورات وحدائق
كم�ا أن دائ�رة بلدي�ة املنص�ور بارشت
أعم�ال إنش�اء ناف�ورة يف تقاطع
س�احة قحط�ان وناف�ورة
أخرى راقص�ة يف املقطع
األخر لشارع البرصة يف
منطقة الغزالية .
وأضاف مدير عام
بلدي�ة املنص�ور :أن
الدائ�رة نفذت حملة
واس�عة لرقي�ع
الط�رق وصيان�ة
الحف�ر واملطب�ات
ضم�ن املح�ات
(629، 603، 643
602، 613، 615،
622 ، 655 ، 649
665، 606، 631،
) )619 ، 639 ،
فضاً عن مد قالب
جانبي جديد ورصف
األرصف�ة باملق�ر نص
يف مواق�ع (نف�ق الداخلي�ة
،حديقة س�امراء ،حديق�ة اليمن
،شارع البدالة ،مثلث ساحة النقلة).
وبينت أن قسم الزراعة قام بإدامة
( )2000دونم من املساحات املزروعة
ضمن قاطع البلدية وزراعة عدد من
الحدائ�ق واملتنزه�ات وتهيئة عدد
من الس�احات املروك�ة لزراعتها
خال املوس�م الزراع�ي فضا عن
إنش�اء حديقتني جديدتني (اليمن
،سامراء) وتابعت أن قسم املجاري
التابع للدائرة قام بتنفيذ خط مجار
لخدمة املجمع السكني التابع ملحطة
كهرب�اء املع�ري ضم�ن املحل�ة ()643
وإنش�اء خط مجار لخدمة املجمع السكني
التاب�ع ل�وزارة امل�وارد املائية و خط آخر مس�اعد
يف ش�ارع الفرات وإنش�اء خط مج�ار لخدمة املحلة
( )681وم�د خ�ط مجار جدي�د لخدمة زق�اق ()72
ضمن املحلة (.)637
كما قام القسم بإصاح تخسفات املحات (615
 )667،611،630 ،603، 619،وكذلك أصاح تخس�ف
الخط الداخل ملحطة ( )IC2وصيانة محطات املجاري

وتنفيذ حملة لتنظيف وتس�ليك الخطوط الرئيس�ية
ملي�اه ال�رصف الصحي وتس�ليك مش�بكات األمطار
يف عم�وم املناطق الواقع�ة ضمن الرقع�ة الجغرافية
للدائرة البلدية.
جزر و�شطية وم�شاحات خ�شراء
وبخصوص قسم الزراعة يف بلدية املنصور وما تم
انجازه أكد قائا -:
بع�د أن كانت املس�احات املزروع�ة ضمن الرقعة
الجغرافي�ة يف بلدي�ة املنص�ور  167دونما اس�تطعنا
وبجه�ود متواصل�ة وحثيثة أن ترتفع بهذه النس�بة
إىل  250دونما كمساحات خرضاء يتضمنها الحدائق
واملتنزهات وزراعة الجزرات الوسطية لغرض إضفاء
جمالي�ة يف املنطق�ة وه�ذا م�ا نس�عى ل�ه يف جميع
مجاالت عملنا.
وأج�اب الس�يد املدي�ر العام ع�ن الحل املناس�ب
لوضع األس�واق العش�وائية املتج�اوزة عىل األرصفة
والساحات قائا-:
لق�د وضعت دائرة بلديتنا خطة بعد أن تدارس�ت
هذا الواقع لاختيار ثاثة مواقع مناس�بة لتأس�يس
أسواق شعبية نظامية تحتوي عىل كل الخدمات وتليق
باملنطق�ة وس�تخصص حاويات لرم�ي األنقاض ما
تخلفه هذه األس�واق حفاظا عىل النظافة إضافة إىل
تزويدها بالكهرباء واملاء وكل االحتياجات وس�تكون
نظامي�ة بكل األح�وال وهذا يعد مقرح�ا رفعناه إىل
أمانة بغداد ونحن بانتظار اإلجابة واملوافقة ليتسنى
لنا املبارشة بهذا املرشوع.
أم�ا يف م�ا يخص قس�م املج�اري فقد ت�م تأهيل
وصيان�ة وإدام�ة العدي�د م�ن املش�بكان واملنهوالت
والخطوط الرئيسية ملناطق متفرقة من املنطقة حتى
ش�ملت االزقة وبع�ض املحات الس�كنية عن طريق
تش�كيل بعض الفرق التي تعمل منذ الش�هر التاسع
والغاية االن بحمات واسعة فضا عن صيانة وتأهيل
كاف�ة املحط�ات واملولدات
والدي�زالت والغواطس
واملضخ�ات بش�كل
كام�ل ومعالج�ة
بعض االختناقات.
حلة جديدة ل�شارع
الأمريات
م�ا
•
هي أهم املشاريع
املنجزة يف الوقت
الراهن ،وما هو

ابرزها؟
من أهم املش�اريع املنجزة يف املنطقة هو
افتتاح ش�ارع األمرات يف منطقة املنصور بعد إكمال
اعمال تطويره بكلفة إجمالية بلغت ( )1.300مليار
وثاثمائ�ة مليون دينار  .بعد انج�از أعمال تطويره
وتأهيل�ه وإظه�اره بحل�ة جديدة من خ�ال تضافر
جه�ود ( )5تش�كيات عائدة ألمانة بغ�داد هي دائرة
املتنزه�ات والتش�جر وبلدي�ة املنص�ور ودائرة
املش�اريع ودائرة الوحدات اإلنتاجية وقسم
الكهرباء والتزيينات.
وأض�اف أن ” أعم�ال التأهيل
والتطوير تضمن�ت رفع الكتل
الكونكريتي�ة واألس�اك
الشائكة وإزالة األنقاض
والنفاي�ات وزراع�ة
الج�زرة الوس�طية
بالثل وعدد كبر من
األشجار والنباتات
والزهور وتخطيط
الش�ارع وتأثيثه
با لعا م�ا ت
ا إل ر ش�ا د ية
املرورية ورصف
ا أل ر صف�ة
با ملقر نص�ا ت
امللون�ة وإنش�اء
منظوم�ة إن�ارة
حديث�ة وع�دد م�ن
ناف�ورات امل�اء إىل
جان�ب نص�ب ش�بكة
حديثة للري “.
وأشار إىل أن افتتاح هذا
الش�ارع بالتنس�يق مع قيادة
عملي�ات بغ�داد نتيجة للتحس�ن
الكب�ر يف الوض�ع األمن�ي بع�د مدة
طويل�ة من اإلغاق لوجود ع�دد كبر من
السفارات العربية والعاملية.
وب�ني أن ” أمان�ة بغ�داد تس�عى إىل فت�ح جميع
الشوارع املغلقة واملبارشة بأعمال تأهيلها وتطويرها
لإلس�هام يف فك االختناقات املرورية ورفع العبء عن
كاهل أهايل العاصمة بغداد“.
وأض�اف أن ”تجرب�ة تطوي�ر هذا الش�ارع يجب
أن تعم�م ع�ىل جمي�ع ش�وارع مدينة بغداد وس�ائر
محافظات العراق وإظهارها باملظهر الذي يتناس�ب
ومكان�ة الع�راق“ ،داعي�ا ً وزارات الدول�ة والدوائ�ر
غر املرتبطة بوزارة إىل مس�اندة ودع�م أمانة بغداد
وتمكينه�ا م�ن أداء واجباتها للنهوض بمس�توى
الخدمات يف مدينة بغداد”.
“بجهود أمانة بغداد يف تحويل هذا الشارع إىل
مسطح اخرض جميل يرس الناظرين بعد أن كان
يع�ج باألنقاض واألتربة والكت�ل الكونكريتية
واألس�اك الش�ائكة من خال العمل الدءوب
واالستثنائي وتحدي زمر الرش واإلرهاب ” .
تطوير �شارع الب�شرة الرئي�س يف الغزالية
وبش�أن االنجازات االخرى للشوارع
يف تأهيلها وتطويرها أشار السيد كاظم
جون�ي مدير عام بلدي�ة املنصور اىل أن

م�اكات دائ�رة بلدي�ة
املنصور بدأت أيضا بأعمال
تطوي�ر الش�ارع املمت�د م�ن
(جامع الحمزة) بداية منطقة الغزالية من
جهة مدينة الش�علة وص�والً إىل التقاطع
امل�ؤدي إىل منطقت�ي (العامري�ة وأب�و
غريب) وتقاطع شارع الشيخ ضاري.
وأضاف :أن أعمال التأهيل والتطوير
تضمنت رفع أكداس النفايات واألنقاض
وتهيئة تربة الجزرة الوس�طية لزراعتها
خ�ال املوس�م الح�ايل فضاً ع�ن صبغ
أرصفة الشارع والجزرة الوسطية.

م�ن جانب آخر ب�ارشت الدائرة بإزال�ة املخلفات
واألنق�اض ع�ن ع�دد م�ن الس�احات الواقعة ضمن
محلتي ( )665،655يف منطقة الغزالية بهدف تهيئتها
لتحويلها إىل متنزهات ترفيهية لعوائنا املنطقة فضاً
ع�ن إزالة عدد من التجاوزات املتمثلة ب� (الس�كات)

الخاصة ببيع مواد البن�اء وإزالة باعة الحديد الثقيل
عن عدد من الساحات يف املنطقة.
لوحات للدعاية النتخابية والإعالنات
وبخصوص انتخابات مجالس املحافظات املقبلة
وأسلوب الدعاية املفرضة لها قال -:
ل�ن تكون هناك أخطاء كم�ا حصل يف االنتخابات
السابقة حيث شوهت الشوارع وجدران دوائر الدولة
واملتنزه�ات وواجه�ات الدور باألس�لوب العش�وائي
بلص�ق الدعاي�ات الورقي�ة للمرش�حني والتي تكلف
الدولة مبالغ طائلة خال عملية إزالتها وأالن اختلف
األمر حي�ت حددت لوح�ات معينة لإلع�ان واإلعام
والروي�ج لانتخاب�ات وت�م توجي�ه املرش�حني عىل
عدم اس�تخدام املواد الخاصة باللصق ورق دعاياتهم
بمواد الصمغ والغرة التي تتلف الجدران واس�تبدالها
باس�تخدام ال�(فلك�س) وق�د حصل�ت األمان�ة عىل
موافق�ات تقديم كل من يخالف هذه التعليمات التي
تعمل يف املحصلة عىل إظهار العراق بمظهر حضاري
الئق.
*س�معنا أن أمان�ة مجل�س ال�وزراء س�تجري
مس�ابقة الختي�ار
أفض�ل بلدي�ة من بني
دوائ�ر أمان�ة بغ�داد
فه�ل س�يكون نصيب
به�ذه
لدائرتك�م
املسابقة؟
 نع�م س�نكونالسباقني يف هذا املجال
ونح�ن عىل ثق�ة تامة
بالف�وز ك�ون دائرتنا
تق�دم خدماته�ا إىل
املواطن�ني ع�ىل ارض
الواق�ع وه�ي الت�ي
تعل�و جه�دا يف خدمة
املواطنني عىل أس�اس
النظافة وأجزاء الطرق
والزراعة وتأهيل املحطات سحب الرصف
إىل ذل�ك
الصح�ي وم�ا
م�ن خدمات
و نتمن�ى
ع�ىل اللجنة
أن تدق�ق
با ختي�ا ر
األفض�ل م�ن
خال مات شهده
وتلمس�ه من خدمات
تفي املواطن.

الأمطار واإجراءات البلدية
وعن معان�اة اإلمطار األخرة وإج�راءات البلدية
أك�د املدير الع�ام لبلدية املنصور كاظ�م جوني" :لقد
حص�ل خلل يف هذه املجاري بس�بب كثاف�ة اإلمطار
وغزارتها التي ال تتناس�ب مع إمكاني�ات البلدية من
حي�ث اآللي�ات والجهد الب�رشي إضاف�ة إىل إن هناك
س�ببا مهما وهو عدم تعاون بعض املواطنني
بس�بب رمي بعضهم الده�ون مخلفات
السيارات يف مجاري والبعض األخر
يرم�ي األوس�اخ يف البالوع�ات
إضاف�ة إىل أجس�ام غريب�ة
تجده�ا خ�ال حم�ات
التنظي�ف الت�ي به�ا
الدائ�رة وه�ذا م�ا
يس�بب يف إغ�اق
مشبكات مجاري
رغم أنن�ا دائما
نعم�ل بصيانة
و إ د ا م�ة
ا ملج�ا ر ي
ض
لغ�ر
تأهيلها ،ومن
هن�ا أطال�ب

ا ملوا ط�ن
بالتع�اون م�ع
ا لتنظي�ف
جه�ود بلديتن�ا يف مج�ال
واإلدامة وادعو وس�ائل اإلع�ام لنقل الحقيقة وان ال
تبخس بعض جهودنا املضنية يف مجال الخدمات التي
نقدمها إىل للمواط�ن وبنفس الوقت نحن مع اإلعام
الذي يش�خص لن�ا مواقع الخلل يف مج�ال عملنا من
اجل اتخاذ اإلج�راءات الازمة ملعالجة الخلل وكما إن
عىل القنوات الفضائية واإلذاعية أن تس�عى اىل أنشاء
برام�ج توعي�ة كارترية مرئية وس�معية لتس�هم يف
زيادة الوعي الثقايف للمجتمع .
م�شروع فرز النفايات
وبشأن أهمية مرشوع فرز النفايات من املصدر،
أكد املهندس نجم عب�ود مدير عام بلدية املنصور :أن
م�رشوع فرز النفايات من املصدر يعد واحدا من أهم
املش�اريع الحضاري�ة التي تعمل ع�ىل حماية البيئة
واملحافظ�ة عليها م�ن التدهور والتل�وث البيئي ،لذا
العالم اليوم يش�هد مش�اريع متعددة يف عملية الفرز
التي تعمل بدورها نقطة تحول بناءة يف تطوير عجلة
ا قتص�ا د
الباد منها
الصناعي�ة

والتجاري�ة .خاص�ة أن امل�وارد الطبيعي�ة يف تناقص
مس�تمر نتيج�ة ارتف�اع أس�عارها يف الوق�ت ال�ذي
تتس�ابق فيه ال�رشكات يف دول العال�م إىل عملية فرز
النفاي�ات وتدويره�ا والخروج بمكاس�ب عدة منها
حي�ث إن املرشوع ب�دأ يأخذ حي�زه يف بعض املناطق
من اجل إنجاح هذه العملية التي تسهم يف خلق بيئة
س�ليمة ،لذا تم تخصيص أكياس ذات اللون األس�ود،
خصص�ت للنفايات املنزلي�ة العضوية الت�ي ال تقبل
التدوير ،واألكياس الحمراء للنفايات القابلة للتدوير،
م�ن العب�وات املعدني�ة والزجاجية ،فيم�ا خصصت
األكياس ذات اللون األخرض للنفايات القابلة للتدوير
من الباستيك والنايلون .وجاء اللون األزرق للنفايات
القابل�ة للتدوير من ال�ورق والكرتون وأكياس محال
األزي�اء واملوض�ة ،مبينا أن س�يارات خاصة تمر عىل
كل املن�ازل لجمع النفايات وفق ما ت�م االتفاق عليه
يف املرشوع.
الخدمات وأنواع الرسوم املستحقة
* م�ا هي عملية دفع الرس�وم؟ ومت�ى يتم دفع
رسوم الخدمات ؟
 إن التعريف االقتصادي الشائع لرسوم الخدماتهو فرض مبلغ محدد من امل�ال تتقاضاه الدولة من
الف�رد مقابل اس�تفادته م�ن إحدى الخدم�ات التي
تؤديه�ا بعض ال�وزارات أو الجه�ات الحكومية التي
تحصل عليها الدولة مقابل نش�اط محدد يحتاج إليه
الف�رد عىل جهة الخصوص وبن�اء عىل طلب الفرد
لتلك الخدمة املحددة.
*م�ا ه�و اله�دف م�ن دف�ع رس�وم
الخدمات إىل الدولة؟
 إن اله�دف م�ن دف�ع رس�ومالخدم�ات يأت�ي وف�ق تحقي�ق
املصال�ح االجتماعي�ة املش�ركة
ب�ني الف�رد والدول�ة ع�ن طريق
دف�ع الرس�وم املادي�ة مقاب�ل
الخدم�ات املقدم�ة ،كم�ا أن
له�ذا االتج�اه ترجم�ة واقعية
لفلس�فة العق�د االجتماع�ي
ب�ني الف�رد والدولة فف�ي الوقت
ال�ذي تق�وم في�ه الدول�ة بحماية
الف�رد وتوف�ر األم�ن واالس�تقرار
والخدم�ات وتحقي�ق رفاهي�ة الفرد
يلزم الفرد أن يدفع للدولة رسوما مقابل
هذه الخدم�ات العامة للتخفي�ف من أعباء
النفق�ات الحكومية حيث يت�م التمويل النفقات
من اإليرادات العامة للدولة.
* هل هناك أنواع للرسوم ؟
 بداية نقول ،أن الرس�وم تعني مصلحة املواطنأوال منها رس�وم املهنة التي تفرض سنويا عىل الذين
يزاول�ون مهنة معين�ة وتقدر  ، %10ثانيا أن للرس�م
قانونا يتضمن قياس املس�احة لوحة الفاعان باملر
أو أج�زاء املر ويفرض ( )10آالف للمر الواحد بينما
يضاعف املبلغ ليصب�ح ( )20إذا كانت اللوحة باللغة
االنكليزي�ة أو أي�ة لغة أخ�رى كما تعف�ى اإلعانات
املكتوبة بلفظ الجالة وأسماء الله الحسنى والدوائر
الرسمية من الرسوم كما أن هناك غرامات املخالفات
البنائية ضمن الدور الس�كنية املتجاوزة باس�تحداث
بناء دون اس�تحصال رخصة إجازة البناء من الدائرة
البلدي�ة بحس�ب الرقع�ة الجغرافية للمنطق�ة التي
يتضمنها عملية البناء وان نس�بتها  25ألف دينار أو
مخالفة بناية ضمن املناطق التجارية.
اآليات تغيري جن�س البناء
* م�ا ه�ي اآللية الت�ي تعتمدها دائ�رة البلدية يف
توس�يع وتغير جن�س البناء الس�كني م�ن الدار إىل
التجاري ؟
 أن اآللية هي الكش�ف املوقعي من قبلقسم التنفيذ من بعد مراجعة قسم التصاميم
الس�تحصال املوافقة األصولية ،تليها شعبة
القط�ع والفت�ح بإصدار رق�م عمل أصويل
يدف�ع بموجب�ة الرس�وم البن�اء ،وأخ�را
إعطاء الرخص بعد فتح املنفذ الستكمال
اإلجراءات الازمة.
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الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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مـــن ســــن ســـن ً
ّــة طـــائــفـــيــة !!

كاظم فنجان احلمامي

ال ف�رق بي�ن قواني�ن الفيزياء الكالس�يكية
والمن�اورات السياس�ية من حيث التفس�ير
النظ�ري والنتائ�ج ,فمن يقرأ قان�ون نيوتن
الثال�ث ( ,)Action and Reactionالذي يقول
في�ه :لكل فعل ردة فعل تس�اويه في المقدار
وتعاكس�ه في االتجاه ,يكتشف إن السياسي
العرب�ي عم�ارة أب�و احم�د اليمان�ي( )1قد
س�بقه في عالم السياس�ة حينما توصل إلى
صيغة تحذيرية لردود األفعال غير محسوبة
العواقب ,عندما قال:
وال تحتقر كيد الضعيف فربما تموت األفاعي
العقارب
من سموم
ِ
ث�م نقرأ قان�ون الجاذبي�ة األرضي�ة لنيوتن
أيضاً ,لنكتش�ف ان السياس�ي الحكيم اإلمام
الش�افعي( )2قد س�بقه إلى هذا االكتش�اف
ف�ي تحدي�د النهاي�ات المحتوم�ة للطغ�اة
والمعاندي�ن والمجاني�ن والمتهافتي�ن على
الكراسي ,عندما قال:
ما طار طير وأرتفع إال كما طار وقع
وقد يط�ول بنا المق�ام في اس�تعراض هذه
القراءات الطريفة ,لكننا سنكش�ف في نهاية
المط�اف ان معظ�م القواني�ن الفيزياوي�ة
ونتائجها الكارثية المدمرة تنطبق تماما
عل�ى األوض�اع السياس�ية المتفج�رة
في الع�راق ,وربما يك�ون قانون نيوتن
الثال�ث ,ال�ذي م�ر ذك�ره ,ه�و األقرب
ف�ي التفس�يرات الفيزياوي�ة للحديث
الش�ريف( :من س�ن س�نة حسنة فله
أجره�ا وأجر م�ن عمل به�ا إلى يوم
القيامة ,ومن س�ن سنة س�يئة كان
عليه وزره�ا ووزر من عمل بها من
بع�ده ال ينق�ص ذلك م�ن أوزارهم
ش�يئا)( ,)3ثم نتوصل إلى النتائج
التالي�ة ,لنكتش�ف( :من دع�ا إلى
هدي كان له األج�ر ,ومن دعا إلى
ضالل�ة كان عليه من اإلثم مثل آثام من
تبعه ال ينقص من آثامها شيئا) ,ونتواصل في
هذا المش�وار لنقف عند الحديث
الشريف( :من دل على خير فله
مث�ل أج�ر فاعل�ه) ( ,)4حتى
نكتش�ف بأنفس�نا الحقائق
الدامغ�ة ,الت�ي تق�ول( :من
س�ن س�نة طائفية في عالم
السياسة فليتحمل نتائجها) ,أو( :من
بذر بذرة طائفية بغيضة كان عليه
أكل ثمارها التي تش�به الزقوم),
وليس ل�ه طعام إال م�ن ضريع,
وإال من غسلين.
ّ
س�نوا س�نن
فم�ا بالك بالذين
المحاصصات الطائفية ,وبذروا
بذور االنقس�ام واالنش�قاق,
وامتط�وا التناح�ر الطائف�ي
حصان�ا جامح�ا يصول�ون
ف�وق ظه�ره ف�ي مواس�م
االنتخاب�ات ,وما بال�ك بالذين
مارس�وا التهجي�ر القس�ري
للناس ,ومزقوا نسيجهم االجتماعي
المتجانس ,وآمن�وا بنظرية :من كان
ش�يعيا فليذه�ب إل�ى الجن�وب ,ومن
كان س�نيا فليذهب إلى الشمال ,وما بالك

عادوا بنا في األلفية الثالثة إلى القرن الهجري
األول ,في سنن س�نوها ,وخطط خططوها,
ومس�ارات رس�موها نح�و خن�ادق التناحر
ومزال�ق التناف�ر ,فاحيوا األحق�اد المدفونة
في كثبان صفين والجمل والنهروان ,وعادوا
بعق�ارب الس�اعة إل�ى ال�وراء ,حتى ل�م يعد
وراءن�ا وراء ,فنب�ذ فري�ق منه�م كت�اب الله
وراء ظهوره�م ,واتبع�وا م�ا تتل�وا عليهم
ش�ياطينهم ,وكأنهم ال يعلمون :إن
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي
هدي أنبيائه وأئمته األطهار ,فذمهم
الل�ه تعالى بقول�ه( :أم لهم ش�ركاء
ش�رعوا لهم من الدين ما ل�م يأذن به
الله)(.)5
حتى وصلنا إلى اليوم الذي تكاثرت فيه
القنوات الفضائية الطائفية باالنشطار,
وتس�ابقت فيم�ا بينه�ا ف�ي مضم�ار
اإلعالم�ي,
التضلي�ل
والتكس�ب السياس�ي
المس�تمد م�ن ثمار
الح�راك الطائفي,
و(كلما دخلت أمة
لعن�ت أخته�ا)
( ,)6فص�ار
الجنون سيد
ا لمو ا ق�ف ,
والفوضى
مطيت�ه ,
و صر ن�ا
نتف�ر ج
عل�ى
خيبته�م

بالذين قتلوا الناس على الهوية ,وقتلوهم على
أس�مائهم وألقابهم ,وقتلوهم على لهجاتهم
ومالمح وجوههم.
وم�ا بال�ك بالذي�ن وزع�وا دور العب�ادة على
مؤسس�ات الوقف الش�يعي والوقف الس�ني
والوق�ف المس�يحي ,وم�ا
بالك بالذين

وخس�ارتهم وتآمره�م وخبثه�م( ,ربن�ا
ّ
ضعفاً)(.)7
هؤال ِء أضلُّونا فآ ِتهم َعذابا ً ِ
لم نك�ن طرفا ف�ي اقتتاله�م الطائف�ي ,ولم
نك�ن طائفيي�ن مثلهم ,وكان�ت منظماتهم
وعصاباته�م هي الت�ي تترج�م حروبهم
ضد بعضه�م البعض ,فكش�فناهم على
حقيقتهم ,وانحس�رت إلى األبد عمليات
التهجير القسري ,ولم تؤثر فينا حمالتهم
التحريضية ,وال مخططاتهم االنقسامية,

ماذا حيدث يف األنبار ؟
حارث ر�سمي الهيتي

فالع�راق بيتنا ومالذنا ووطننا ,ويش�رفنا أن
ننتم�ي إلي�ه ,ونعيش فوق أرضه المقدس�ة,
وليقطفوا هم ثمار ش�ريعتهم الطائفية التي
شرعوها.
في األزمات ال يتردد السياس�يون الطائفيون
في إح�راق األخض�ر واليابس إذا ما ش�عروا
بالمخاط�ر المحدق�ة به�م وبمصالحه�م,
فالطائفي�ة ه�ي خياره�م األفض�ل ,وه�ي
س�الحهم الخبيث كلم�ا ضاقت بهم الس�بل,
وكلما نفذت حيلهم ,لكنهم ال يعلمون أنها لن
تجديهم نفعا ,ولن ينجحوا في تضليل الناس
بع�د اآلن ,وس�ينقلب الس�حر على الس�احر,
فل�كل فع�ل أكثر م�ن ردة فعل بي�ن صفوف
الشعب ,تعاكسه في االتجاه ,لكنها أكثر شدة
منه بماليين المرات.
ويبقى الس�ؤال :أي�ن الع�راق اآلن ؟ .ما الذي
س�نقوله ألجيالن�ا ؟ .فتتعالى ف�ي فضاءاتنا
أص�وات الغالبي�ة العظم�ى المغيب�ة لتصدح
بنب�رة واح�دة م�ن زاخو إل�ى الف�او :أتركوا
العراق وعودوا بخيولكم وبغالكم وسياراتكم
المصفح�ة إلى القرن الهج�ري األول ,اذهبوا
لتخوض�وا حروبك�م الطائفي�ة هن�اك بعيدا
عنا ,واتركوا الع�راق للعراقيين ,فللعراق رب
يحميه .
َ
عراق القيم
سالمٌ عليك على رافديك
ٌ
وحصن ودا ٌر لكل النعم
فأنت مزا ٌر
ُهنا المجد آما وصلى وصام وحج وطاف بدار
السالم
وبغداد تكت�ب مجد العراق وما َ
جف فيها بالد
القلم
ً
ُ
وعط�ر ثراها دمُ
س�المٌ
تفيض عطاء
ألرض
ُ
الشهدا َء
ً
لسان
فهذا حس�ين وذي كربالء من العز صار
ودم
ً
تراث لكل
عراق العل�وم ونه ُر األدب س�تبقى
العرب
وتبق�ى إل�ى المجد أم وأب وإكلي�ل ُح ٍب لخير
األمم
الحض����ارات
أشور وبابل عه ُد انتماء لمجد
ِ
واألنبياء
تش�رف بحمل اس َم رب الس�ماء لتبقى اعز و
أغلى علم
َ
عراق القيم
سالمٌ عليك على رافديك
ٌ
وحصن ودا ٌر لكل النعم()8
فأنت مزا ٌر
 )1من فقهاء وش�عراء الدول�ة الفاطمية في
زم�ن الفائز ب�ن الظاف�ر ,م�ات مصلوبا في
مص�ر على ي�د صالح الدي�ن األيوب�ي بتهمة
الزندق�ة ,وه�ذا هو دي�دن العهود الس�ابقة,
فكلما اعترض فقيه على نظام الحكم اتهموه
بالكفر والزندق�ة لخروجه عن طاعة الحاكم
ونظامه . .
 )2ديوان اإلمام الش�افعي رضوان الله عليه,
ويس�تهل ه�ذه القصيدة بهذا البيت :حس�بي
بعلمي إن نفع ما الذل إال في الطمع. .
 )3حدي�ث صحي�ح أخرج�ه مس�لم ع�ن أبي
مسعود األنصاري. .
 )4المصدر السابق. .
 )5اآلية ( )21من سورة الشورى. .
 )6اآلية ( )38من سورة األعراف. .
 )7اآلية نفسها. .
 )8الشاعر أسعد الغريري.

بداي�ة كن�ت اود ان ابق�ى بعي�دا ً عن ما يج�ري في األنب�ار  ،ولكن
اش�ارات عدة بعثت بها المظاهرات جعلتني انا ابن هذه المحافظة
( كانتماء جغرافي ) ان اوضح بعض األمور .
هنا اسوف لن اتكلم عن العيساوي سواء كان متهما ً ام بريئا ً  ،اريد
الحديث عن بعض المالحظات .
اوالً موضوع المظاه�رات واالعتصمات هو حق مكفول للجميع ،
وال أحد يس�تطيع ان ينكر هذا الش�ئ مؤيدا ً كان ام معارض  ،لكن
ان يتم التحشيد لمثل هذه االعداد على اساس طائفي هذا هو الشئ
ال�ذي يج�ب ان نتصدى له نحن ابناء االنبار قب�ل غيرنا  ،ولعلني ال
أجان�ب الحقيقة في ه�ذا  ،فعندم�ا ترتفع أصوات المس�اجد هنا
داعية األهالي للخروج في التظاهرات لحماية ( اعراض أهل السنة
والجماعة ) فهنا يجب التوقف مليا ً لالجابة على اسئلة كثيرة .
باالضاف�ة الى بعض الالفتات التي رفعت والتي ال يمكن لعاقل غير
ان يفس�رها انه�ا طائفية  ،الفتة كان�ت تقول ( يا اي�ران يا ايران
جي�ش محمد هب اآلن ) وال احد وضح لنا ان هذا الجيش هب على
من ؟ وما دخل ايران هنا ؟ واعتقد ان االشارة في ذلك واضحة !!
وآخر يهتف ( بغداد النه وما ننطيها ) وهذا أخطر ما يمكن ان يقال
 ،فمن له حق " امتالك " بغداد وفق هذا الهتاف معروف  ،ومعروف
ايضا ً من الذي " أخذها " !!!
ً
موضوع آخر  ،هو ان الهاش�مي الذي كان نائبا لرئيس الجمهورية
وكان يرأس الحزب االس�المي العراقي في ي�وم من االيام تعرض
لنفس الموقف  ،اذا لم يكن أكثر فالعيساوي اليوم ليس هو المتهم
ولكن افراد حمايته بينما الهاش�مي كان هو المتهم  .الس�ؤال هنا
لماذا لم نشاهد نفس التحشيد في قضية الهاشمي ؟؟!
ان�ا اعتقد بل اج�زم وهذه قناعتي الش�خصية ان الموضوع يتعلق
باالنتخابات القادمة  .هذا التحش�يد هو رس�الة لمن يريد ان يترك
(االنتخابات للطائفة )  ،هو لتذكير الناس باالصطفافات الطائفية.
بع�د ان عرف القاص�ي والدان�ي ان كل من انتخبهم الش�عب وفي
جميع المحافظات لم يقدموا او يسعوا لتقديم ما وعدوا به .
اتكل�م هنا عن األنبار ماذا قدمت كل تلك " الرموز " للمحافظة من
العيس�اوي الى احمد العلواني الى س�لمان الجميلي الى والى والى
 ....وعل�ى من يتابع هذا الموضوع عليه ان ينتبه الى ما يجري من
جميع الجوانب فهناك عش�ائر رافضة لمثل هذه التوجهات وهناك
مؤي�دة وهناك من يجن�ح الى التهدئ�ة والحوار  .ول�كل مصالحه
الخاصة ...
باالضافة الى الشعارات غير الواقعية اال ان هناك أمر ال استطيع ان
اس�ميه اال لحظة " ثول سياسي " فعندما طالب المتظاهرون ب��
( الش�عب يريد اسقاط النظام ) يبدوا انهم نس�وا وتناسوا ان هذا
النظام الذي يريدون اسقاطه تشكل الرموز " السنية " منه " " 91
مقعد منه باالضافة الى الوزرات !!!
اق�ول انا ش�خصيا ً و ال اعتق�د ان هناك من يخالفن�ي الرأي في ان
يك�ون القض�اء العراق�ي نزيها ً ع�ادالً يخضع له الجمي�ع  ،ال أحد
يقب�ل باغتصاب المعتقالت او التعذيب او التهديد او نزع اعترافات
بالقوة ( وبدون مزايدات فكل يعرف نفس�ه ومكانه في تاريخ هذا
البلد ) .
ولكن ما أطلبه هو ان تكون مطاليبنا واضحة ال تميل الى جهة على
حس�اب األخرى  .وان تكون وطنية بعي�دة عن الطائفية والعرقية
والمناداة باالنفصال .
وللطرف�ة  ،ان أحد علماء الدين فس�ر غرق بغ�داد على انها عقوبة
آلهية  ،يا سيدي ان المياه لم تدخل الى بيت المالكي او النجيفي او
طالباني  ،لم تدخل الى بيوت الرموز الشيعية والسنية والكردية ...
دخل�ت الى بيوت الجياع  ،بيوت المس�اكين  ،بيوت من تركتموهم
عرض�ة للمش�اكل وبقيتم تضربون عل�ى األوتار الت�ي تجلب لكم
مصالحكم ( س�ياراتكم المصفح�ة  ،وقطع اراضيك�م على دجلة
 ،ومخصصاتك�م  ،وعطلكم التش�ريعية ) وهن�ا أقصد الجميع ....
الجمي�ع.
كان م�ن األجدر بنا وبكم ان نخرج للتظاهر لجلب حقوق الش�عب
 ،لنس�أل الحكومة عن كل تلك المليارات المنهوبة  ،انستفس�ر عن
كل الصفقات المش�بوهة  ،ألقرار قانون عادل ينصف المتقاعدين
 ،ولندع مش�اكل " الرموز " يحلها " الرموز " ولكن ما قاله قباني
ينطبق علينا ( هذا وطن ال يحكمه الله تحكمه الديكة ).

قــراءات انتخــابيــة لالنتـخــابات املحـليــة لعـام 2013
�سياء ال�سراي
ف�اق ع�دد الكيان�ات السياس�ية الت�ي س�جلت في
مفوضي�ة االنتخاب�ات العراقي�ة  261كيان�ا ،للعام
 2013س�تتنافس عل�ى  447مقع�دا م�وزع عل�ى
المحافظ�ات العراقي�ة ،ويفوق عدد من س�يتنافس
عل�ى ه�ذه المقاع�د  6000مرش�ح ضم�ن تل�ك
الكيان�ات السياس�ية ،وق�د تش�كلت الكيانات وفق
نظام التحالفات المؤقت�ة مع الكتل الكبرى وهنالك
تحالفات جديدة جمعت كيانات جديدة أيضا وهنالك
كيانات ل�م تتحالف ككتلة األح�رار وكيانات فردية
ألشخاص.
الكيان�ات السياس�ية الحالية تظن أنها اس�توعبت
درس كتل�ة األح�رار النتخاب�ات ع�ام  2010وه�ي
تس�عى لتطبيق خطة كتلة األح�رار في تقليص عدد
الناخبين وتقس�يم مناطق النف�وذ وتواجد القواعد
الشعبية .لكن هذا المخطط لن يكون بالكفاءة ذاتها
الت�ي كان عليها في ع�ام  2010عندما طب�ق التيار
الصدري خطته االنتخابية ،علم�ا أن التيار الصدري
يرتك�ب اآلن اكب�ر أخطائ�ه باستنس�اخه تجربت�ه
الس�ابقة وتضحيته بمالكات�ه التي أدارت انتخابات
عام  2010والتي انفق عليها مبالغ طائلة.
أم�ا الكتل األخ�رى فمنها من يعول عل�ى المميزات
الت�ي تمتلكه�ا ،فدول�ة القان�ون ترى أن إمس�اكها
برئاس�ة ال�وزراء ورئاس�ة الحكوم�ات المحلي�ة
ومجالس المحافظات في محافظات كثيرة يش�كل
عامل قوة يمكن االتكاء عليه مضاف إليه قرابة 650
ألف منتس�ب في االقتراع الخاص كله�م تحت أمرة
القائد العام للقوات المسلحة وهو هرم كتلة وحزب
وكي�ان انتخابي ،أم�ا الكيانات األخ�رى ومن بينها
التحالف الكردستاني فإنها تعول على عامل القومية
(كالكردية)على سبيل المثال ،والخالفات مع المركز
ومن جانب آخر تس�عى القوميات الصغيرة األخرى
إلى الركون إلى عوامل مماثلة.
ولكن الجديد في انتخاب�ات  2013هو دور (رؤوس
األم�وال واألس�لحة) فالتج�ار وأصح�اب رؤوس
األموال والمليش�يات المسلحة كالعصائب من جهة
وجيش المهدي من جهة ثانية ،يس�عون بقوة وكل
لدي�ه وس�ائله للمنافس�ة والحص�ول عل�ى مقاعد
تضمن لها مصالح اقتصادية وس�لطوية ولن تفرط
بإمس�اك تل�ك المميزات م�ن خ�الل االنتخابات وقد
يكون بمقدورها أن تحقق جزءا من طموحاتها.
وفيم�ا تتعل�ق الكت�ل والكيان�ات السياس�ية بأمال
تتركز حول نس�بة ل�م تتجاوز ال�  50%في أحس�ن

األحوال من الناخبين في البلد فإن مجال العمل على
النس�بة المتبقية وهم المت�رددون كبيرة أيضا ،لكن
يبقى الس�ؤال المهم ه�ل يعي خبراء تل�ك الكيانات
االنتخابية أهمية "التسويق االنتخابي" و"التواصل
االنتخاب�ي" و"مه�ارات االتص�ال" و"الترجم�ة
االنتخابية المعكوسة" و"تكويد الرسائل االتصالية"
فضال ع�ن مفردات كثيرة أخرى في فلك فنون إدارة
الحم�الت االنتخابية؟ بعد إلقاء نظ�رة فاحصة عن
اغلب فرق الحمالت االنتخابية ألهم واكبر الكيانات
السياسية ،أصبح بمقدوري الجزم بان فرق الحمالت
االنتخابي�ة لتل�ك الكيانات تعمل بعش�وائية وتعتمد

نظ�رة متأخ�رة لفن�ون اإلدارة الخاص�ة بالحمالت
االنتخابي�ة فه�م ال يفقهون س�وى لغة (البوس�تر،
كارت التعري�ف ،زي�ارات ميداني�ة ،دقائ�ق من البث
على القنوات الفضائي وأخيرا التحايل وشراء الذمم
وإهداء المدافئ والبطانيات والس�توتات) .وحقيقة
األمر فان بعض هذه االستراتيجيات!! ممنوعة وفق
أنظمة مفوضية االنتخابات التي هي األخرى ال تعير
أنظمتها أهمية ،فتغض الطرف عمن تش�اء وتسمح
لمن تش�اء من المخالفين ألصول وقوانين الدعايات
االنتخابية.الكيانات السياس�ية حالي�ا تؤمن بفكرة
التقس�يم المناطقي والتوزي�ع الجغرافي وتقليص

عدد الناخبين ،لكن مع تطبيق هذه الخطة فان الهوة
ستتس�ع وس�تصبح نس�بة من يهمل ويس�قط من
تركي�ز فرق االنتخابات ومرش�حي قرابة 10-15%
من الناخبين إضافة الى الرافضين لفكرة االنتخابات
وهم  40-45%فان النس�بة قد تصل إلى  60%وهي
نس�بة كارثية س�تعود بالنف�ع على الكت�ل الكبرى
الممسكة باألرض فعال وستضيع التحالفات والكتل
الصغي�رة والكيان�ات الفردية وس�تنتفع المكونات
الحزبي�ة األكبر ومع النظ�م االنتخابية الجديدة للعد
والفرز واحتس�اب األصوات والمقاعد فان التركيبة
ستكون معقدة نوعا ما وقد تكون التركيبة الجديدة

لمجالس المحافظات في بعض المحافظات نس�خة
مستنسخة عن المجالس الحالية (كواسط ،كربالء،
بابل  ،النجف  ،الديوانية ،الس�ماوة ،ميس�ان ،صالح
الدين ،اربيل ،سليمانية ،دهوك) وستختلف التركيبة
ف�ي (بغ�داد ،ديال�ى  ،كرك�وك ،موص�ل ،البص�رة،
االنب�ار) لتخس�ر الكت�ل المهيمن�ة حالي�ا وتنطلق
قوائ�م فردية وكيانات مغم�ورة نحو التمثيل األكبر
في خط�وة انتقامية من الكتل الكب�رى التي أفلحت
وس�ائل اإلعالم خ�الل الفت�رة المنصرم�ة بتأجيج
غضب الش�ارع عليها في تلك المدن ومهدت الطريق
لإلطاحة بها في وعي وفكر الناخب .

انتخــابــات جــديــدة ..ووعــود قــديـمــة
جمال الهنداوي
أشارات هامسة ..ولكن كثيرة تتجمع من
هن�ا وهناك ف�ي األفق السياس�ي العراقي
تش�ي ببدء مبكر ج�دا للمعركة االنتخابية
التي تس�تهدف عق�ل وقل�ب المواطن من
خالل وس�ائل اإلعالم المختلفة والصحف
والن�دوات والرس�ائل الهاتفية وش�بكات
التواصل االجتماعي االلكترونية.
معرك�ة ق�د يك�ون لألزم�ة السياس�ية
الناش�بة ف�ي جس�د الوط�ن دور في دفع
الكتل السياس�ية الس�تباق اس�تحقاقاتها
الدس�تورية رغب�ة ف�ي حجز المس�احات
الوجداني�ة االعرض واألعم�ق في وجدان
وضمير الش�عب ..وقد تكون االنقسامات
الناجم�ة ع�ن نفس ه�ذه األزم�ة العضال
ه�ي المبرر ل�كل ذلك التناب�ز والمناكفات
التي تطغى على صوت التعايش والتقارب
بي�ن أبناء المجتمع بس�بب رغب�ة كل فئة
بلملم�ة جماهيره�ا ف�ي الط�رف اآلم�ن
األبعد ع�ن الفئة األخرى وباس�تخدام كل
وسائل الترهيب والتحشيد والتحريض حد
التلويح المستمر-بل التبشير-بالعودة إلى
مربع االقتت�ال الطائفي والح�رب األهلية
والتشظي المجتمعي كبديل أوحد النكفاء
الناس عنهم وعن شعاراتهم الزائفة.

ولكن في خضم كل تلك الفوضى الضاربة
بإطناب المش�هد السياس�ي العراقي نجد
أن هن�اك عامال واح�دا قد يكون القاس�م
المش�ترك بي�ن جمي�ع الفر ق�اء أو هو ما
يمكن لن�ا أن نجمع خطاباته�م المتنافرة
تح�ت لوائ�ه ..أال وهو اإلس�راف في كيل
الوعود االنتخابية بوفرة قد ال تتناسب مع
كل ذلك الفش�ل المدوي لجمي�ع الكتل في
تحقيق النزر األدنى م�ن كل ذلك الضجيج
الذي قرع أسماعنا واقض أحالمنا في فترة
ما قبل إعالن نتائج االنتخابات النيابية.
فرغم كل ه�ذا االرتباك الذي يس�ود األداء
السياس�ي للكثير م�ن الرموز السياس�ية
وبع�د تلك الخوان�ق األمني�ة والمجتمعية
التي يزج بها العراق وأهله بس�بب صعوبة
التوفي�ق بي�ن مصال�ح القوى السياس�ية
العراقية المتضادة ..وبعد كل ذلك التغييب
للمواطن العراقي عن المشاركة الحقيقية
ف�ي صنع القرار السياس�ي ..نجد اإللحاح
الوقح في سياسة س�فح الوعود الخيالية
والطوباوية البعي�دة عن القدرة الحقيقية
على تش�خيص الواقع والوسائل التي من
الممك�ن أن تتجه بالبلد إلى بر االس�تقرار
السياس�ي واالقتص�ادي ..ومحاول�ة
اس�تمالة الناخب العراقي بنفس الخطاب
الفقاعي الس�مج الذي لم يتلمس المواطن

م�ن خالل�ه إال اليس�ير ال�ذي ال يغن�ي وال
يس�من وال ي�وازي اإلمكان�ات والطاقات
البش�رية واالقتصادية الت�ي يعج ويتمتع
بها العراق.
إن المواط�ن العراقي البطل الذي اثبت في
العديد من المواقف المفصلية تقدمه الكبير
على السياسي أصالة ووعيا وانتما ًء للقيم
والثوابت الوطنية العليا مطالب اليوم بان
يكون على مستوى المس�ؤولية الضخمة
الت�ي يحملها بان يدفع زكاة صوته الثمين
بان يضعه في المكان المناس�ب من خالل
التقوي�م الواع�ي ألداء المرحلة الس�ابقة

وممارسات األحزاب التي تصدرت المشهد
السياس�ي العراق�ي ومقارن�ة الوع�ود
االنتخابي�ة الواع�دة المدغدغ�ة ألح�الم
المواطني�ن مع ما تحق�ق فعال على ارض
الواقع على المستوى األمني واالقتصادي
والخدم�ي ..وااله�م هو الس�ؤال عن أداء
وفاعلية مجلس النواب في ممارسة دوره
الرقابي والتشريعي.
المواط�ن العراق�ي مطال�ب بمقارب�ة
موضوعي�ة بعي�دة ع�ن االنتم�اءات
اإليديولوجية لمس�يرة العملية السياسية
ورموزه�ا وس�جل عناوينه�ا البرلمان�ي

والمؤش�رات واألس�باب الت�ي دفع�ت بها
تج�اه خياراتها السياس�ية ..وه�ذا ما قد
يضف�ي المزيد من المصداقي�ة على نتائج
االنتخابات المقبلة واألمل بتحقيق الهدف
األسمى من االحتكام إلى صناديق االقتراع
أال وه�و إيصال العناصر الكفوءة المؤهلة
إلى موقع تمثيل الشعب العراقي العظيم.إن
االنتخابات هي وسيلة الشعب الكبرى في
محاس�بة ممثليهم المنتخبي�ن وإجبارهم
عل�ى تقدي�م الكش�وف المفصل�ة ح�ول
أنش�طتهم البرلمانية طيلة فت�رة نيابتهم
وحول ما قدموه لهذه المنطقة وما جلبوه
م�ن مش�اريع ومناف�ع للمواطني�ن ،وأن
المراقبة والمحاس�بة والتقويم ومساءلة
المرش�حين ع�ن وعوده�م االنتخابي�ة
ومس�اعيهم في تحقيقها هي أول الطريق
نحو تكوين الجمعية الوطنية التي تستطيع
قيادة الوطن وترميم الخراب المتراكم في
مفاص�ل العملية السياس�ية وهي القادرة
في تسليك المرور من استحقاقات مرحلة
بناء الدول�ة وتجاوز األزمات وإعالء كلمة
النظ�ام والدس�تور والقان�ون ،ودون هذا
الوع�ي ف�ان المنزلق�ات السياس�ية التي
تس�بب به�ا الكثير م�ن عناوي�ن المرحلة
الحالي�ة مرش�حة لالس�تمرار إن ل�م تكن
مثابة لتخلق أزمات أخرى اشد وأدهى.
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الكرة الذهبية ..عالمة للتاريخ وسجل ال ينسى

ثقافة رياضية

األسبان يهيمنون على حفل جوائز "فيفا  .."2012ومورينهو يرفض الحضور !!
المستقبل العراقي /وكاالت
اقرتبت ساعة الحس�م ،ما هي إال ساعات تفصلنا عن تحديد
صاحب الكرة الذهبية للع�ام  2012والتي أثارت
ج�دال واس�عا ح�ول هوي�ة املرش�حني الثالثة
(األرجنتيني ليونيل مييس ،الربتغايل كريستيانو
رونال�دو ،واإلس�باني أندري�س إنييس�تا)،
وعالم�ات اس�تفهام كب�رة ح�ول مب�دأ منح
الجائزة.وللع�ام الثالث عىل التوايل ،فرضت كرة
القدم األس�بانية وفريقا برش�لونة حامل لقب
كأس ملك أسبانيا وريال مدريد حامل لقب
الدوري األسباني سيطرتهما عىل حفل
جوائز "فيف�ا" حيث ي�دور الرصاع
عىل أبرز جوائز العام بني ثالثة من
نجوم الدوري األس�باني يربز من
بينهم نجمان ساهما بقدر وافر
يف مس�رة برش�لونة الرائع�ة
وقاد النج�م الثالث (رونالدو)
فري�ق الريال للق�ب الدوري
األداء
األس�باني.ورغم
الرائع للربتغايل كريس�تيانو
رونالدو نجم الريال وفوزه
مع الفري�ق بلق�ب الدوري
األس�باني يف املوسم املايض،
يبدو األرجنتيني ليونيل مييس
مهاجم برش�لونة هو األوفر حظا
يف املنافسة عىل جائزة الكرة الذهبية
ه�ذه امل�رة يف ظ�ل األرق�ام القياس�ية
العديدة التي حطمها الالعب مع برشلونة
وعىل املستوى الشخيص يف عام . 2012كما
يدخل املنافسة مع القطبني مييس ورونالدو
عىل الجائزة هذا العام الالعب األسباني الفذ
أندريس إنييس�تا الذي لعب دورا بارزا يف فوز
املنتخب األسباني بلقب كأس األمم األوروبية
(ي�ورو  )2012حي�ث ق�اد املات�ادور للدفاع
ع�ن لقب�ه األوروبي وأصب�ح الفريق هو أول
منتخب يف التاريخ يجمع ثالثة ألقاب متتالية
يف البطولت�ني الكبرت�ني (كأس العالم وكأس
أوروبا).وتبدو فرصة مييس ( 25عاما) كبرة
للغاية يف الفوز بالجائزة للموس�م الرابع عىل
الت�وايل بعدما احتكر الجائزة يف األعوام الثالثة
املاضي�ة.وإذا ذهبت الجائ�زة ملييس هذه املرة
أيض�ا ،س�يتفوق النج�م األرجنتيني الش�اب
عىل جمي�ع النجوم الفائزين بالجائزة س�ابقا
ألنه س�يكون األول ال�ذي يحرز الجائ�زة أربع
مرات.وقبل  12شهرا فقط ،عادل مييس إنجاز
الثالث�ي الهولن�دي يوه�ان كروي�ف والفرنيس
ميش�يل بالتين�ي والهولندي اآلخ�ر ماركو فان
باس�تن الذين س�بق لكل منهم الفوز بالجائزة
ث�الث م�رات حيث أح�رز الجائزة للم�رة الثالثة
كما أصب�ح ثاني العب فقط بع�د بالتيني يفوز

باللقب ثالث مرات متتالية .ولكن فوز
مي�يس بالجائ�زة مجددا خ�الل حفل
اليوم س�يكون بصم�ة جدي�دة بارزة
لهذا الش�اب الساحر يف س�جالت كرة
القدم ويف س�جالت األرقام القياسية.
وش�هد عام  2012العدي�د من األرقام
القياس�ية الت�ي حققه�ا أو حطمه�ا
مي�يس وكان آخره�ا تحطي�م رق�م
أس�طورة ك�رة الق�دم األملان�ي جرد
مولر يف ع�دد األهداف التي يس�جلها
أي الع�ب يف عام مي�الدي واحد حيث
س�جل مي�يس  91هدف�ا ع�ىل مدار
 2012مقاب�ل  85هدفا ملولر يف عام
. 1972وللع�ام الثاني ع�ىل التوايل
أعل�ن امل�درب الربتغ�ايل جوزي�ه
موريني�و املدي�ر الفن�ي لفريق
ري�ال مدري�د اإلس�باني

امتناع�ه عن حضور حف�ل توزي�ع جوائز الك�رة الذهبية يف
زيوري�خ االثن�ني املقبل.ويتناف�س موريني�و عىل ني�ل الكرة
الذهبي�ة كأفض�ل م�درب يف العالم لعام  2012مع اإلس�باني
فيس�نتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا والكتالوني بيب
غوارديوال م�درب فريق برش�لونة الس�ابق.وأكد (مو) خالل
مؤتمر صحفي الس�بت عش�ية مواجهة ريال سوس�ييداد يف
الليغا "لن أذهب إىل هذا الحفل ،س�أكون مش�غوال بالتحضر
ملباراة األربعاء املقبلة أمام س�لتا فيغو يف كأس امللك ،أنا لست
متفرغا".وحمل اعتذار مورينيو إش�ارة اىل أنه املدرب الوحيد
املرتب�ط بعم�ل ثابت ب�ني املرش�حني الثالث ،حي�ث أن مهمة
ديل بوس�كي كمدرب للمنتخب تقت�ي عمله يف عدد محدود
م�ن املباريات يف العام ،بينما تقاع�د غوارديوال عن العمل بعد
ترك الربس�ا قبل انطالق املوسم الجاري.ويدخل املدرب املتألق
جوسيب غوارديوال املدير الفني السابق لربشلونة مع منافسه
العنيد الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني للريال واألسباني
فيسنتي دل بوسكي املدير الفني للمنتخب األسباني يف سباق
محتدم عىل جائزة أفضل مدرب يف العالم لعام . 2012ويشرتك

"فيفا" مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنس�ية الرياضية منذ
عام  2010يف تقدي�م جائزة الكرة الذهبية بعدما ظلت جائزة
"فيفا" لس�نوات عديدة منفصلة عن جائزة "الكرة الذهبية"
الت�ي تقدمها املجل�ة الفرنس�ية والتي ظهرت قبل اس�تفتاء
"فيفا" بس�نوات طويلة.وكانت جائزة الكرة الذهبية املقدمة
من املجلة الفرنسية قارصة عىل أفضل العب يف أوروبا ولكنها
امتدت بش�كل تلقائي وتدريجي يف الس�نوات األخرة لتصبح
ألفض�ل العب يف العالم يف ظل اس�تحواذ األندية األوروبية عىل
أفض�ل الالعبني يف كل أنحاء العالم ومن مختلف الجنس�يات.
وتستمر الرشاكة بني "فيفا" و"فرانس فوتبول" للعام الثالث
ع�ىل الت�وايل حيث قس�مت عملي�ة التصويت الختي�ار الفائز
بالك�رة الذهبية بني ثالث جهات بالتس�اوي حيث يش�ارك يف
عملية التصوي�ت املديرون الفنيون لجمي�ع منتخبات العالم
وكذل�ك ق�ادة كل من ه�ذه املنتخب�ات إضاف�ة إىل مجموعة
الصحفي�ني والنق�اد الرياضي�ني الذي�ن تختاره�م "فرانس
فوتبول" وذلك بنسبة  33باملئة لكل من هذه العنارص الثالثة
(املدربون وقادة الفرق والصحفيون).

اتحاد المصارعة يتعاقد
مع مدربين إيرانيين
المستقبل العراقي /متابعة
أعل�ن االتح�اد العراق�ي للمصارع�ة،
الجمعة ،عن تعاقده مع مدربني إيرانيني
لقي�ادة املنتخ�ب العراق�ي للمصارع�ة
الحرة والرومانية لعام واحد.وقال عضو
اتحاد املصارعة العراقي هيثم جلوب :أن
"االتح�اد تعاق�د مع املدرب عب�د الكريم
حاجي لقيادة منتخب العراق للمصارعة
الروماني�ة ،كم�ا تعاقد مع امل�درب نادر
ناظري لقيادة منتخب املصارعة الحرة"،
مبينا أن "التعاقد يس�تمر ملدة عام واحد
يق�ود خالله املدربان الفري�ق يف بغداد أو
أي م�كان يختاره االتح�اد" .وأضاف أن
"التعاق�د م�ع املدربني ناظ�ري وحاجي
يأتي يف س�ياق بروتوك�ول التعاون الذي

ت�م توقيع�ه بني اتح�ادي العراق
وإي�ران للمصارع�ة يف إي�ران
مؤخ�را ،والذي تضم�ن التعاون
املش�رتك بني االتحادين من اجل
تطوير اللعب�ة يف البلدين" .وزاد
جل�وب ان "املدرب�ني حاج�ي
وناظ�ري س�بق لهم�ا أن درب�ا
املنتخ�ب العراق�ي يف ال�دورة
العربي�ة ،وس�اهما يف تطوي�ر
املصارع�ة العراقي�ة وتحقي�ق
نتائج جي�دة يف ال�دورة".وكان
االتح�اد العراقي للمصارعة قد
أق�ام دورة تدريبي�ة وتحكيمية
ل�� 60مدربا وحكم�ا عراقي�ا يف نادي
الكاظمي�ة ببغداد ،ب�إرشاف خرباء
تدريب وتحكيم من إيران.

احتجاج ًا على سياسات النظام
البحريني ..برلماني يرفض
حضور خليجي 21
المستقبل العراقي /متابعة
أعلن عضو لجنة الش�باب والرياض�ة الربملانية محمد
اللكاش عن رفضه الدعوة الخاصة املوجهة إليه من
قبل اللجنة املنظمة لبطولة الخليج ال� 12لحضور
البطول�ة الت�ي افتتح�ت يف البحري�ن ،عازيا ذلك
للسياس�ة التي يتبعها حكام البحرين ضد أبناء
شعبهم.
وق�ال محم�د الل�كاش إن "اللجن�ة املنظم�ة
لبطولة كأس الخليج التي افتتحت الس�بت ،يف
البحرين وجهت دعوة للجنة الشباب والرياضة
الربملاني�ة لحضور منافس�ات البطولة" ،مبينا
أنه "رفض الدعوة املوجه ولن يحرض منافسات
البطول�ة رغ�م أن جه�ات أخ�رى قبل�ت الدع�وة
وستحرض املنافسات".
وعزا الل�كاش "رفضه للدعوة إىل االحتجاج عىل سياس�ات
النظ�ام الحاكم يف البحري�ن ضد أبناء الش�عب البحراني
وتصفيت�ه للرم�وز الوطني�ة والتضييق ع�ىل الحريات
العامة وفق شهادات املنظمات الدولية املختصة بحقوق
اإلنس�ان" ،مطالبا "الحكومة البحرانية باالس�تجابة
ملطال�ب الش�عب البحراني ومنحه الحق�وق الكاملة
التي طالب بها عرب التظاهرات السلمية".
يذك�ر أن اللجن�ة املنظم�ة لبطول�ة خليج�ي  21يف
البحري�ن وجه�ت العدي�د م�ن الدع�وات للجه�ات
الرياضي�ة والحكومية لحضور منافس�ات البطولة
التي حيث وجهت الدعوة لوزارة الش�باب والرياضة
واللجنة األوملبية واتحاد الكرة.

الرياضة والمجتمع
د.بشير ناظر الجحيشي

الرياضة تعد أحد أهم مؤسسات املجتمع التي لها الدور الكبر
يف إعادة تماس�ك البناء االجتماعي ،وبث روح األمل يف وحدات هذا
البناء أو مكوناته ،فهي من أهم أنظمة املجتمع التي اس�تطاعت
أن تتجاوز كل املش�اكل املجتمعية التي مر بها مجتمعنا العراقي،
وتوح�د صف�وف أبن�اء املجتم�ع رغ�م كل الخالفات السياس�ية
والطائفية ،وأثبتت الرياضة إن أي مجتمع ال يستطيع إن ينهض
إال م�ن خ�الل العمل ب�روح الفري�ق الواح�د والتغ�ايض عن كل
االختالف�ات وتركها جانباً ،فمن خالل العمل بروح الفريق الواحد
اس�تطاع إن يفوز منتخبن�ا الوطني العراقي بك�رة القدم بكأس
أمم أس�يا  .2007وال يمك�ن العبور بمجتمعنا إىل ش�اطئ األمان
إال م�ن خالل الرتف�ع عن كل االنتم�اءات الفرعي�ة والعمل بروح
الفري�ق الواح�د ،م�ع التأكيد عىل ان�ه ال يعل�و أي والء عىل الوالء
للوط�ن .ويف العرص الحايل أصبح�ت الرياضة هي محور االهتمام
بالنس�بة للشباب الجامعي وغر الجامعي ،وذلك عىل اعتبار أنهم
م�ن املش�اركني يف األنش�طة الرياضية أو املتابع�ني لها من خالل
وس�ائل اإلعالم املختلفة ،واملالحظ أن الرياض�ة اليوم وخصوصا ً
كرة القدم أصبحت تجذب اهتمام مختلف أفراد املجتمع ،وأصبح
التش�به ببعض الالعبني هو الس�مة الب�ارزة للش�باب الريايض،
ومظاهر االحتف�ال والفرح أصبحت تجوب الش�وارع ليس فقط
عىل املس�توى املح�ي ،وإنما حتى عىل مس�توى األندي�ة العاملية
وخر مثال ما نراه من احتفاالت ،وما نس�معه من هتافات أثناء
مباريات الدوري االسباني.
وتعت�رب الرياض�ة أحد أه�م النظ�م االجتماعية املهم�ة ،التي
نس�تطيع من خاللها النهوض باملجتمع والس�ر به نحو اإلمام،
خصوصا ً يف أوقات األزم�ات ،داخلية كانت أم خارجية .وال يمكن
النظر إىل إي نظام اجتماع�ي بمعزل عن وظيفته ،إذ أن الوظيفة
ه�ي التي تح�دد مالمح ه�ذا النظ�ام وم�دى أهميت�ه ،وتختلف
هذه األهمي�ة باختالف ثقافة املجتمع ،وكذل�ك باختالف الزمان
وامل�كان ،وباختالف ظ�روف املجتم�ع السياس�ية واالقتصادية.
وم�ن املمكن اعتب�ار الرياضة كنظ�ام اجتماعي ،بمعن�ى أننا أذا
أردن�ا دراس�ة الرياضة س�وف يتوجه اهتم�ام بحثنا ودراس�تنا
ح�ول األندية الرياضية ،واالتحادات املركزي�ة ،وكافة التنظيمات
الرياضية واملدرس�ية وغرها (هذا مجال الرتبية الرياضية) ،ومن
جان�ب آخر من املمكن أن تتجه أنظارن�ا حول تأثر الرياضة عىل
الواق�ع االجتماعي والثقايف للمجتم�ع (وهذا مجال علم االجتماع
الريايض) .من هنا نستطيع القول أن الرياضة يف املجتمع العراقي
ق�د أدت وظيفتها كنظ�ام اجتماعي يف ظل ظروف االنقس�امات
املجتمعية والتوترات السياس�ية والطائفية التي عاشها املجتمع
العراق�ي بعد أحداث تفجر مرقد اإلمامني العس�كريني  -عليهما
السالم  -واستطاعت تحقيق الوحدة والتماسك االجتماعي.
وله�ذا ال بد م�ن مراجعة صادقة ل�دور الثقاف�ة الرياضية يف
املجتم�ع وتفعيل�ه من خ�الل املناهج الدراس�ية س�واء يف كليات
الرتبية الرياضية ،أم يف الكليات اإلنس�انية ،وخصوصا ً يف أقس�ام
عل�م االجتماع ،منطلقني من حقيقة علمي�ة مفادها أن الرياضة
غ�ذاء لل�روح وللجس�د .ومن واق�ع نعيش�ه بأنها النف�ط الدائم
للشعوب.

سهل نعيم يقترب من العودة
المستقبل العراقي /متابعة

المبارد يرفض مغريات ايفرتون !
المستقبل العراقي /وكاالت
وسط ترقب من "مانشس�رت يونايتد ،آرسنال وتوتنهام" ،رفض متوسط
ميدان تش�يليس "فران�ك المبارد" عرض�ا ً مُ غريا ً من إيفرت�ون مدته ثالث
س�نوات لتفضيله االلتح�اق بأحد أندية الدوري األمرك�ي للمحرتفني بدالً
من خيانة تش�يليس باللعب ألي فريق محي حس�ب ما أكده مراسل Goal.
 comيف العاصمة لندن األحد.الدويل اإلنجليزي س�يرتك تشيليس بحلول نهاية
املوسم الجاري حيث نفى حصوله عىل عقد جديد من بطل أوروبا يف األيام
األخرة من ش�هر ديس�مرب املايض ما أكد تلك األخب�ار التي تداولت
عن إخب�اره بالبحث عن نا ٍد جديد يف الفرتة املقبلة.وأكد مراس�ل
 Goal.comأن المبارد يفضل الدوري األمركي بدالً من اللعب ألي
فريق آخر يف إنجلرتا غر تش�يليس ،وكش�ف أن الفريق السابق
لديفي�د بيكهام "لوس أنجلوس جاالكيس" س�يكون واجهته
القادم�ة عىل األراج�ح .وكان هناك اهتمام ق�وي من أندية
ال�دوري اإليط�ايل أمث�ال "التس�يو واإلنرت" لكن ه�ذا ليس
الخي�ار األفضل لالمبارد لثقته بأنه ل�ن يحصل عىل الراتب
األس�بوعي ذات�ه الذي س�يحصل عليه من ل�وس أنجلوس
جاالكيس (أكثر من  150ألف جنيه إسرتليني).

أغويرو يسافر اليطاليا
لغرض العالج

المستقبل العراقي /وكاالت

يغيب األرجنتيني رسخيو أجويرو مهاجم مانشس�رت سيتي اإلنجليزي
لكرة القدم عن املالعب ملدة ثالثة أسابيع ،بعد إصابته بتمزق يف أوتار
الركبة.وأعلن أجويرو عىل حس�ابه الشخيص باملواقع االجتماعية
أن�ه توجه إىل إيطالي�ا ،كي يعالج من اآلالم الت�ي لحقت به خالل
مباراة س�توك س�يتي يف ال�دوري اإلنجليزي ي�وم األول من يناير
الجاري.ويغيب األرجنتيني ،الذي لم يشارك بالفعل يف مباراة واتفورد
يف كأس االتح�اد اإلنجليزي الس�بت ،عن مباراتي أرس�نال وفولهام يف
الدوري .وقال أجويرو إن ما يجب عليه اآلن هو "التفكر اإليجابي
والعمل" من أجل العودة يف "أفضل مستوى".

ذكر العب فريق الزوراء الس�ابق س�هل نعيم ،انه اآلن يف طور
العالج الطبيعي بعد العملية التي أجراها قبل ثالثة أشهر والتي
أبعدته عن املالع�ب منذ بداية الدوري.وق�ال نعيم :أنه اآلن يف
طور مرحلة العالج الطبيعي بعد استشفائي من اإلصابة التي
أملت بي خالل معسكر فريق الزوراء يف العاصمة األردنية عمان
قبي�ل انطالق منافس�ات الدوري لهذا املوس�م والتي بس�ببها
فس�خت تعاقدي مع نادي الزوراء  ,وقال نعيم ،أجريت عملية
جراحي�ة يف العاصم�ة اإليرانية طهران وحالي�ا يف طور العالج
الطبيع�ي بإرشاف املعالج الخاص ع�ي عطية ومن ثم مرحلة
املس�بح والهرولة بإرشاف املدرب املس�اعد لفريق الجوية وليد
ضهد يف نادي القوة الجوي�ة .وأضاف أن" عدة عروض تقدمت
يل م�ن أندي�ة الجوية وال�زوراء والطلب�ة وزاخو والس�ليمانية
لتمثي�ل اح�د فرقها خ�الل منافس�ات املرحلة الثاني�ة لكني ال
أريد اس�تعجال الفرصة بل أهم يشء تحقيق االستش�فاء التام
ومن ث�م التفكر والرتكيز جيدا ودراس�ة تلك العروض

واختيار املناسب منها لتمثيل
الفري�ق ال�ذي أج�ده األقرب
يل".وأش�ار نعي�م إىل ان" هذا
املوس�م ش�هد تغيرا كبرا يف
مستوى الدوري العراقي من
حيث ق�وة الفرق املتنافس�ة
وإمكانيات الالعبني املشجعة
الت�ي جعل�ت اغل�ب الف�رق
متس�اوية الحظ�وظ م�ن
حيث االداء واملستوى الفني
وتق�ارب مه�ارات وخربات
الالعب�ني الذين افصحوا عن
قدراتهم من خالل املنافسة
الرشيفة ع�ىل تحقي�ق االنجاز فضال
عن اثبات االعبني وجودهم عىل املس�تطيل األخرض للظفر بارتداء
فانيل�ة الوطن يف املحافل الدولية وهو الهاجس والحلم الذي يراود
جميع الالعبني ".

األردني شريف عدنان مطلوب للشرطة !
تلق�ى الع�ب فري�ق الفيص�ي
األردن�ي املداف�ع ال�دويل رشي�ف
عدنان عرض�ا احرتافي�ا من نادي
الرشط�ة العراق�ي لتمثيل�ه خالل
استحقاقات املوسم الحايل

لك�رة القدم.وتأت�ي مفاتحة رشيف
عدنان باملوض�وع يف ظل علم الجهاز
الفن�ي للرشط�ة بق�درات الالع�ب ،
حي�ث يقود الفري�ق املدربني العراقي
ثائر جس�ام واألردني هيثم الش�بول

وكالهم�ا س�بق لهم�ا اإلرشاف ع�ىل
تدريب�ات فري�ق الفيصي يف املوس�م
املايض.ويتوق�ع أن يت�م فت�ح ب�اب
املفاوضات رس�ميا م�ع إدارة النادي
الفيصي يف غضون اليومني املقبلني.

الصناعة يسعى للتعاقد مع ثالثة
محترفين أفارقة

أعلن نادي الصناعة الكروي ،أن
إدارة الن�ادي تس�عى للتعاق�د
م�ع ثالث�ة العب�ني أفارق�ة
لتدعي�م صف�وف الفريق يف
منافس�ات دوري النخب�ة
الكروي ،مبين�ا أن الالعبني
الثالثة س�يصلون بغ�داد خالل
شهر كانون الثاني الحايل إلكمال
إج�راءات التعاقد ،فيم�ا أكد أن
اثنني م�ن املحرتف�ني يلعبان
يف خط الوس�ط فيم�ا يلعب
املح�رتف الثالث يف خ�ط الهجوم.وقال املرشف عىل الفري�ق مثنى لطيف إن "نادي
الصناع�ة فات�ح ثالثة العبني أفارقة لم يكش�ف عن جنس�ياتهم للتعاقد معهم
وتمثيل الفريق يف منافسات دوري النخبة الكروي" ،مبينا أن "الالعبني الثالثة
لم يكش�ف عن جنس�ياتهم من املؤمل وصولهم إىل بغداد خالل األس�بوعني
املقبل�ني إلكمال إجراءات التعاقد بعد مفاتحتهم والحصول عىل موافقاتهم
املبدئية".وأض�اف لطي�ف أن "الالعب�ني الثالثة يف ما لو ت�م التعاقد معهم
فسيمثلون الفريق خالل مدة االنتقاالت الشتوية التي قرر اتحاد الكرة فتح
بابها خالل ش�هر شباط املقبل" ،مشرا إىل أن "أثنني من الالعبني األفارقة
يلعبان يف خط الوس�ط وهو ما يحتاجه الفريق فيما يلعب املحرتف الثالث
يف خط الهجوم لتعزيز القدرة الهجومية للفريق".يذكر أن فريق الصناعة
يحت�ل الرتتيب قبل األخ�ر يف الئحة فرق النخبة برصيد س�ت نقاط من
فوز واحد وتعادل يف ثالث مباريات وخسارة خمس مباريات.
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ت�سايل

إيطايل حيرق منزله

وجه�ت الرشط�ة اإليطالية تهمة "الحرق الخطأ" لش�اب أح�رق منزله بالخطأ
عندما كان يحرق رسائل غرامية كانت قد بعث بها اليه صديقته السابقة.
وذكرت وس�ائل إعالم أن الرشطة اتهمت الش�اب ب�"الحرق الخط�أ" ملنزله إثر
إش�عاله النار يف رس�ائل غرامية كان�ت قد بعثت به�ا إليه صديقته الس�ابقة ،لكن
الحريق خرج عن سيطرته وأدى إلحراق منزل بكامله.
وق�ال الرشط�ة إن النار أحرقت منزل خش�بي ع�ىل أحد جبال مدينة فيتش�نزا
ش�مال إيطاليا ،لتتوىل رشطة الغابات تحقيقات مطولة انتهت مؤخرا بتحديد هوية
شاب يبلغ من العمر  23عاما كمسؤول عن الحادث.
واعرف الش�اب بمس�ؤوليته عن الحادث لكنه أنكر تعم�د إرضام النار يف املنزل
الذي "هرب إليه من ذكرى سيئة".
وأضاف الشاب أنه كان يريد ان يحرق "رسائل حبيبته السابقة الغرامية" بعدما
أكتش�ف خيانتها له مع أعز أصدقائه ،لكن األمر خرج عن حد الس�يطرة وأتى عىل
املنزل بالكامل.ووجهت الرشطة التي اس�تطاعت تحديد هوية الش�اب بفضل قطع
من الرس�ائل التي وجدتها يف موقع املنزل املحرق ،وبعد أن استمعت اىل روايته ،إليه
تهمة "الحرق الخطأ".

www.almustakbalpaper.net

حسناوات اليابان يفتتحن
بورصة طوكيو
ملناس�بة افتتاح اليوم األول لبورصة
طوكيو يف العام الجديد ،أقيم حفل خاص
ش�اركت فيه مجموعة من الحس�ناوات
ارتدين الزي الوطن�ي التقليدي الياباني،
مم�ا أضفى جوا ً من التفاؤل والس�عادة
ع�ىل املتعامل�ن واملس�تثمرين الذي�ن
يتداول�ون يف األس�هم والعم�الت يف
البورصة.
ويف التعام�الت املبكرة ،ارتفع مؤرش
ألس�هم ال�رشكات الياباني�ة إىل أع�ىل
مستوى له يف  22شهراً.

22مار�س20 -ابريل

احلمل

مهنياً:ح�اول أن تركز اليوم عىل
األمور األساسية وال تنشغل باألشياء
التى ال تنفع
عاطفياً:تتعاط�ف م�ع الحبي�ب
بمحنته وتقف اىل جانبه

قالت وكال�ة الفضاء
األمريكي�ة ناس�ا انه عثر
يف الصح�راء املغربية عىل
نيزك س�قط م�ن املريخ،
ويحتوي عىل كمية كبرية
م�ن املي�اه .واوضح�ت
ناس�ا ان العلم�اء قضوا
نح�و ع�ام من الدراس�ة
عىل النيزك الذي عليه اسم شمال غرب إفريقيا  7034والذي عثر
علي�ه يف العام  .2011وأف�اد العلماء بأن هذا النيزك تش�كل قبل
 2.1مليار س�نة .وقال عضو برنامج استكش�اف املريخ يف ناسا
لدينا اليوم دليل حول جزء من تاريخ املريخ يف مرحلة دقيقة من
تط�وره .ويعتق�د ان املاء جاء من التفاعل ب�ن الحمم الركانية
التي بردت مع املياه املوجودة يف قرشة املريخ.

رياضة امليش والسكتة الدماغية
قالت دراسة اجريت يف اسبانيا وشملت آالف
االش�خاص إن النس�اء اللوات�ي يزاولن رياضة
امل�ي ثالث س�اعات ع�ىل االقل اس�بوعيا يقل
لديهن ع�ىل االرجح خطر االصابة بالس�كتات
الدماغية ،مقارنة بمن تمش�ن لوقت اقل أو ال
تمشن مطلقا.
ولم تثبت الدراسة ان املي املنتظم يقلل من
خطر االصابة بالس�كتة الدماغي�ة لكنها تعزز
دليال محدودا عىل الصلة املحتملة بن انواع من
التمارين وخطر االصابة بأمراض معينة.
وكان�ت دراس�ات س�ابقة ق�د ربط�ت بن

حظك اليوم

نيزك سقط يف املريخ

لقطة من
الزمن اجلميل

ممارس�ة التماري�ن البدني�ة وتراج�ع خط�ر
االصابة بالس�كتات الدماغية التي قد يسببها
تجل�ط ال�دم يف الرشاي�ن أو تم�زق االوعي�ة
الدموية باملخ.
ووجدت الدراسة أن النساء الالتي مارسن
املي بنشاط ملدة  210دقائق أو اكثر أسبوعيا
تراجع لديهن خطر االصابة بالسكتة الدماغية
مقارنة بمن لم تمارسن املي.
كما قل خطر اإلصابة مقارنة بمن مارسن
رياضة ركوب الدراجات أو تمارين أخرى ذات
مجهود بدني اعىل لفرة اقرص.

هنر دجلة
يف اخلمسينات

 21ابريل –  21مايو

الثور

مهنياً:تستعد ملواجهة الكثري من
املش�اكل لليوم والتى قد تقف عائقا ً
يف طريقك
عاطفياً:تفك�ر جدي�ا ً يف انه�اء
ارتباطك بالحبيب

س�تمنع إحدى مدن والية آتشيه اإلندونيسية (شمال
غرب) النس�اء من ركوب الدراجات الناري�ة وراء الرجال
بالش�كل املعت�اد الذي يش�به امتط�اء الحص�ان ،عىل أن
يجلس�ن مضموم�ات الرجل�ن إىل جهة واحدة ،بحس�ب
ما أعلن مس�ؤول محيل يوم األربعاء .ففي لوكس�يماوي
س�تصبح امل�رأة مُ جرة ع�ىل الجلوس عىل مت�ن الدراجة
وه�ي تضم س�اقيها الواح�دة إىل األخرى س�واء إىل يمن
الدراج�ة أو يس�ارها ،ال أن تكون كل س�اق إىل جانب من
الدراجة كما هو الحال عادة.ويس�تثنى من ذلك أن تكون
املرأة هي نفسها مَ ْن تقود الدراجة ،رشط أن تلتزم بلباس
مراع للرشيعة اإلسالمية ،بحسب ما رشح املسؤول املحيل
ٍ
سعيدي يحيى.وبرّر املسؤول املحيل هذا القرار بأن جلوس
امل�رأة عىل مت�ن الدراجة الناري�ة مع وضع كل س�اق إىل
جهة من شأنه أن "يثري الس�ائق" ،مضيفا ً أن هذا القرار
"يحمي النساء من الوقوع يف ظروف غري مستحبة".

اجلوزاء

ال�سرطان

مهنياً:تش�عر بالتع�ب واإلره�اق
بسبب كثرة األعمال التى تنهال عليك
عاطفياً:تحاول أن تعيد األمور اىل
مجاريها بينك وبن الحبيب

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

مهنياً:تعال�ج مش�اكل العم�ل
بجدية وتعرف كيف تتعامل معها
عاطفياً:تعرف جي�دا ً أنك مغرم
بالحبي�ب وال تس�تطيع اإلس�تغناء
عنه

مهنياً:أحده�م يحاول أن يحيك لك
مؤامرة ما كن حذرا ً
عاطفياً:استمع اىل مطالب الحبيب
وال تهملها

الأ�سد

العذراء

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

ً
فضولي�ا وتتدخل يف
مهنياً:ال تكن
شؤون اآلخرين فقط اهتم بعملك
عاطفياً:ملاذا تبقى الحبيب يف حالة
ضياع كن رصيحا ً معه

مهني�اً:ال تس�تعجل قرارات�ك
املصريية وكن متأنيا ً فيما تقوم به
عاطفياً:توق�ف عن التذم�ر الدائم
فلن تجد شخص يحبك كالحبيب

امليزان

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

مهني�اً:ال تهم�ل قضاي�ا العم�ل
وتعام�ل معه�ا بحكم�ة وال تك�ن
مستهرا ً
ً
عاطفيا:الحبيب مل من ترصفاتك
الغريبه

العقرب

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

مهني�اً:ال تناق�ش يف مواضي�ع
ال تفق�ه به�ا ك�ي ال تس�بب لنفس�ك
اإلحراج
عاطفي�اً:ال تت�رصف بطريق�ة
عشوائية وفكر يف مصلحة الحبيب

تتحول إىل وباء
البدانة
ّ

ّ
حذر تقرير طبّي بريطاني ،من ان
البدانة قد تحوّلت إىل وباء يف بريطانيا
وص�ارت تكلّف خزانته�ا  5مليارات
جنيه إسرليني نحو  8مليارات دوالر.
وقال�ت صحيف�ة داييل اكس�ريس،
ان تقري�ر كلية الطب امللكية كش�ف
أن مع�دالت البدان�ة يف بريطاني�ا،
أصبحت اآلن ثان�ي أعىل معدالت من
نوعها بعد الوالي�ات املتحدة ويعاني
منه�ا حالي�ا واح�د م�ن كل  4م�ن
ّ
وتوقع التقرير بأن تعان�ي الغالبية العظمى من
البالغ�ن،

 22يونيو 23 -يوليو
مهنياً:تلقى عىل عاتقك الكثري من
امله�ام الصعبه وال تعرف كيف تتعامل
معها
عاطفياً:ل�م تع�د تتحمل ترصفات
الحبيب أكثر وتفكر يف مصارحته

 - 1608نش�وب حري�ق يف مدين�ة
جيمس�تاون بفريجيني�ا ي�ؤدي إىل
تدمريها.
 - 1610جاليليو جالييل يكتش�ف
أربع�ة أك�ر أقم�ار كوك�ب املش�ري
وسميت باألقمار الجاليلية نسبة إليه.
 - 1782تأس�يس أول بن�ك
تجاري أمريكي س�مي "ببن�ك أمريكا
الشمالية".
 - 1785القيام ب�أول رحلة جوية
تع�ر ب�ن إنجلرا وفرنس�ا بواس�طة
منطاد هوائي.
 - 1797الرمل�ان اإليط�ايل يتبن�ى
األل�وان الثالث�ة األخ�ر واألبي�ض
واألحم�ر لتك�ون األل�وان الت�ي ترمز
للعل�مالوطن�ياإليط�ايل.
 - 1927إجراء أول اتصال تلفوني
دويل من نيويورك إىل لندن.
 - 1953الرئي�س األمريكي هاري
تروم�ان يعل�ن أن الوالي�ات املتح�دة
طورت قنبلة هيدروجينية.
 - 1959الوالي�ات املتح�دة تعرف
رس�ميا ً بحكوم�ة في�دل كاس�رو يف
كوبا.
 - 1962الرئي�س إندوني�ي أحمد

لص يعيد املرسوقات
بكتاب اعتذار
شعر أحد اللصوص بالندم بعدما
رسق مح�ل مجوه�رات يف مدين�ة
 Annecyاالسبوع املايض ،فما كان
من�ه اال أن "ارت�دى قبعة ووضع
نظارات شمس�ية بهدف التخفي
ثم تقدم اىل مح�ل لألزهار بالقرب
م�ن مح�ل املجوهرات وت�رك أمامه
ط�ردا ً يح�وي حصته م�ن املرسوقات
باإلضافة إىل رس�الة اعتذار وعلبة ش�وكوال،
قب�ل ان يلوذ بالفرار" ،حس�بما ذك�رت صحيفة "La
 "Dépêcheالفرنس�ية".أما اللص الثان�ي فتوارى عن االنظار ،بينما اللص
الثال�ث ،لم يحالفه الحظ ،يف وقت ارتكاب الجريمة إذ أوقفه صاحب املحل
بمعاونة احد جريانه وسلموه للرشطة" ،بحسب الصحيفة ذاتها.

لون مع

س�وكارنو يتع�رض ملحاول�ه اغتي�ال
فاشلة.
 - 1979القوات الفيتنامية تجتاح
بنوم بن�ه عاصمة كمبوديا وتس�يطر
عليه�ا وتط�رد ق�وات الخم�ري الحمر
ورئيس�همبولبوت.
 - 1980بداي�ة محادث�ات الرئيس
املرصي محمد أنور الس�ادات ورئيس
وزراء إرسائيل مناحم بيجن يف أس�وان
تمهي ًدا لتوقيع اتفاقية س�الم منفردة
بن مرص وإرسائيل.
 - 1984مدين�ة صي�دا تتع�رض
لهجوم إرسائييل بالدبابات.
برون�اي تنضم ملنظمة دول جنوب
رشق آس�يا  /أس�يان لتكون س�ادس
دول�ةتنظ�مله�ذهاملنظم�ة.
 - 1989أكيهيتو يصبح إمراطورا ً
عىل اليابان بعد وفاة والده اإلمراطور
هريوهيتو.
 - 1990إيطالي�ا تغل�ق ب�رج بيزا
أمام الزوار بس�بب اشتداد درجة ميله
والخوف عليه من السقوط.
 - 2006زلزال معتدل يرب شبه
جزيرة أالس�كا بقوة مقدارها  5.1عىل
مقياس ريخر.

ركوب الدراجات ..الزامي لنساء إندونيسيا
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س�كانها من زيادة مفرطة يف الوزن
بحلول عام  .2050ودعا الس�لطات
الصحي�ة التخ�اذ إج�راءات عاجلة
للتعام�ل م�ع املضاعف�ات الناجمة
ع�ن البدان�ة املفرطة ،مث�ل أمراض
القلب والس�كري والته�اب املفاصل
واضطراب�ات النوم .وكانت دراس�ة
قد كشفت ان عدد الريطانين الذين
احتاجوا إىل عالج يف املستش�فى من
أعراض البدان�ة ارتفع من  1800اىل
قرابة  8600شخص يف غضون  5سنوات.

كلامت متقاطعة

حرك عود الثقاب
لتحصل عىل الناتج

افقي
 1أشهر كاتب قصص خرافية لألطفال يف الغرب
 2يتكلم  oانهض
 3روائي مرصي راحل حائز جائزة نوبل.
 4الشاعر كاتب قصيدة "أخي جاوز الظاملون املدى"
 5نصف دادا  oنصف شومر  oتفيد تفسري املعنى واالسرسال.
 6قىض وقتا  oغطى وحجب.
 7يس�هر عىل الحماية من الخطر أو الرسقة  oأدي�ب وروائي انجليزي كتب رواية
ديفيد كوبرفيلد.
 8وقت مغيب الشمس  oنصف خروب
 9بحر  oسهولة  oتكلفة
 10أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.

عمودي
 21يناير –  19فرباير

الدلو

مهنياً:لديك الكثري من النشاطات
املكثف�ة هذا اليوم وال تع�رف من أين
تبدأ بها
عاطفي�اً:ال تتخ�ىل ع�ن الحبي�ب
ملجرد أنك سمعت بعض الشائعات

 20فرباير –  21مار�س

حوت

مهنياً:ال تس�تغل الظروف الصعبة
لزمالء العمل كي تحقق مآربك
عاطفياً:ح�اول أن تخصص املزيد
م�ن الوق�ت وتع�رف م�ا ال�ذى يزعج
الحبيب منك

 1ملكي  oممثل مرصي يقوم غالبا بدور األب الحنون.
 2الصفا (معكوسة)  oبناء أو مكان واجبة حرمته.
 3جبل ياباني  oحجر ابيض صلب ناعم امللمس.
 4أشهر أديب انجليزي عىل مستوى العالم.
 5دراسات وتمحيص  oما يبلغه االنسان من عمره.
 6توضأ دون ماء  oمدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل.
 7أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.
 8قدمت الثمن فداء لك  oحاجز مائي.
 9ما تعطاه العروس يوم زفافها  oدق وقرع  oبيت العصفور.
 10الش�كل الخارج�ي  oبط�ل اس�طوري اس�باني انتجت قصصه س�ينمائيا
وتلفزيونيا.
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مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

العدد (  ) 414االثنني  7كانون الثاني 2013

صحيفةيومية سياسية مستقلة

الريط الالصق ..احلل الوحيد
ملستافر متزعتج

انشغاالت

هتذه النتيتجتة ...

واشنطن /وكاالت
تحول مس�افر عىل إحدى الط����ائرات املتجه�ة إىل مطار جون كندي
ال�دويل إىل جس�د ملتصق تماما ً من ال�رأس إىل أس�فل الق���دمني بالكريس
املخصص�ة له.هذا اإلج�راء تم أخذه بالتوافق م�ع ربان الط��ائرة وجميع
من�ه بع�د أن تح���ول من
ال�ركاب املوجودين بالقرب
مشاغب م��ن الدرجة
راك����ب ع���ادي إىل
أوىل إىل حد لم يتمكن
الجالس�ني بالق�رب
من�ه تحمل�ه أكث�ر
م�ن ال�ازم.إذ بعد
أن بصق ع�ىل امرأة
تجل�س بال���ق�رب
من�ه ،ق�ام بالري�خ
ً
قائ�ا بأنها
داخ�ل الطائرة
س�تتحطم بع�د قليل م�ا قد بث
الذعر داخل الطائرة التي تس�تمر
مدة طريانها لحوايل الساعتني.وقد
قام أح�د املس�افرين بالتق�اط صورة
ل�ه معلقا ً عليها بالق�ول «يبدو أن هذا الش�خص رشب قنينة الكحول التي
اشرتاها من السوق الحرة كاماً بني أيسلندا إىل مطار جون كندي».

* حاتم حسن

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

أكثــر مــن  18مليــون زائــر قصــدوا كــربــالء المقدسـة هــذا العــام

األربعينيتة ..حكتاية هنتر ثتالتث وختدمتة جمتانيتة وكترامتات

كربالء /عبد الكريم محسن بنيان

تق ّدر اإلحصاءات غري الرس�مية
ع�دد زوّار األربعينية هذا العام بأكثر
من عرشي�ن مليون زائر من مختلف
املحافظات والدول دخلوا كرباء غري
مبال�ني باألمطار التي صنفت األغزر
من�ذ ثاث�ني عام�ا ً بحس�ب األن�واء

الجوي�ة العراقي�ة ،لك�ن محاف�ظ
كرباء املقدس�ة آمال الدين الهر قال
لوسائل إعام ان «عدد زوار األربعني
هذا العام بل�غ  18مليون زائر بينهم
 350ألف زائر عربي وأجنبي من ست
وثاث�ني دول�ة مختلفة».ه�ذا الرقم
امله�ول ال تجد ل�ه اس�تغرابا عندما
تطالع الزائرين الوافدين مش�يا عىل

الكتابة باالزميل

مزايدات  ..أم مزاد ..
عىل التوطتن ؟
* جواد الحطاب
• ما الذي يحدث يف بادنا هذه األيام؟
واىل أين يريد بنا من مكنهم الله-لحكمة مجهولة -من رقابنا؟
أثانية يراد لنا أن نهرع إىل س�وق األس�لحة الس�وداء؛ ونرتبص
بأهلنا وجريانن�ا وأقربائنا؛ثم نقطع أخوتنا إىل حارات مذهبية واىل
قرى تحزبية واىل فصائل مسلحة لهذا الطرف او ذاك؟
أليس يف الوطن..يف الحكومة..يف الدكاكني السياس�ية التي تبيع
بضائع ش�عارات فاس�دة للناس؛ أليس فيها م�ن يصحو ضمريه؛
ويقول(هل�ة الهله بالناس) فقد رسقن�ا أموالهم وتاجرنا بدمائهم
ّ
وجندن�ا أوالدهم ملصالحنا و(قش�مرناهم) بكل وقاحات الطائفية
الرعناء؛ وآن لنا أن نعطيهم هدنة لينسوا فيها جرائمنا بحقهم؛ او
نتخذها (الهدنة) منصة النطاق جديد؛ فثروات العراق لم تزل بكرا
وما زال فيه الهائل والكثري مما لم يكتش�ف ولم يستثمر؛ والعقود
واملناقصات عىل قفا من يشيل والحمد للفساد؛ فبعد عرش سنوات
عىل مجيء سياس�يينا :الش�وارع عىل حالها..املجاري عىل حالها..
الجسور عىل حالها ..برغم املوازنات االنفجارية التي لم يسمع بها
أي خب�ري أرق�ام من قبل ؛ ونش�هد لهم – والحق يق�ال – أن هناك
تغي�ريا حصل يف حياتن�ا بفضلهم وم�ن بعضه :تقلي�ص مفردات
الحصة التموينية؛ وغياب التعيينات الوظيفية ؛ وانتشار املتسولني
عن�د اإلش�ارات الضوئي�ة ؛ وإذالل املتقاعدي�ن والس�خرية منه�م
برواتب الش�هرين والثاثة؛ والنظر إليهم بس�خرية وهم يتسلمون
املاليم مقابل سنوات عطائهم الوظيفي!!
• رصخ به�ا مرة أم�ري املؤمنني عيل بن أبي طال�ب (لقد مألتم
قلبي قيحا)
و والل�ه أيها الساس�ة لقد مألتم قلوبنا قيح�ا من تكالبكم عىل
الرسقات ومن تسابقكم عىل إش�غالنا بقتل بعضنا البعض لكي ال
ننتبه إىل أموالنا التي تشرتون بها الفلل والسيارات والبواخر الناقلة
للنفط واألحياء الكاملة يف دبي والقاهرة وبريوت؛ من دون أن تهتز
يف ضمائرك�م ش�عرة وأنتم ترون العوائ�ل العراقية الرشيفة تبحث
يف املزابل عما تأكله؛ وتتخذ من الخيم واألكش�اك وأطال س�يارات
السكراب بيوتا ومنازل ؛ ومع كل هذا تأتون بشفاتكم وبلدوزراتكم
وتهدموها بحجة التجاوز عىل أرايض وأماك الدولة !!؟
أم�اك الدول�ة وأراضيه�ا يف قاصاتك�م أيها الس�ادة وانتم من
تجاوز عليها وعلينا نهارا جهارا ؛ فلماذا ال تلتفتون إليها وتعطون
ما لله لله  ..يا أصحاب ما لقير لقير فقط .
• والي�وم ..كنت�م تريدونها م�ن الله فجاءتكم م�ن عبده ؛ فها
ّ
تكرش أنيابها بفضلكم؛ وهي س�وقكم
هي الفتنة الطائفية املقيتة
األعظم الكتناز املال والدم.
الس�اح..والفضائيات..وعقول الجهلة..مثابتك�م املنتظ�رة
ّ
مجندوكم البساط
فاعتلوها..فقد قطعت(ش�عرة معاوية)وسحب
من تحت(اإلمام الحس�ن) وبعد أن غس�ل التاريخ(قميص عثمان)
ها انتم تعيدون تلويثه بالدماء املستوردة(خصيصا للعراق)وهنيئا
لنا بأحزابكم وكتلكم وتجمعاتكم.
 ..هنيئ�ا لن�ا نح�ن الفقراء بم�ا تع ّدون�ه لنا من والئ�م دموية
تتفرجون علينا وعليه�ا من أبراجكم يف املناطق املحصنة؛ ويتفرج
عليها أبناؤكم من أوطانهم يف الس�ويد وانكلرتا وأمريكا وس�ويرسا
والدنم�ارك؛ أم�ا اوالد (الخايبة) ممن تحش�ون عقوله�م الفارغة
بالطائفة واملذهب وحور العني؛ فسيبلون باء حسنا تحت راياتكم؛
كونوا واثقني من ذلك..لألسف
• لكن :تمكرون ويمك�ر الله..وقد يأكل الكلب الجائع صاحبه؛
فا تراهنوا عىل جوعنا طويا..اتقوا الله-إن كنتم تعرفوه حقا -يف
أرواح الناس؛ فلم تزل جراح السنوات الطائفية غري ملتئمة..
• اتقوا التاريخ وال تعرضوا العراق يف مزاد مزايداتكم للقس�مة
عىل أكثر من طعنة؛ فطعنات العراق غالبا ما تكون كهوفا تتناسل
يف احضانها الثورات .

العراقـي

الأخيــــرة

األقدام ،مش�كلني نه�را ً ثالثا يجري
عكس الفرات صوب كرباء الصمود
والشهادة.وش�هدت زي�ارة األربعني
ه�ذا العام وص�ول اق�ل او أكثر من
خمس�ني دول�ة إس�امية ،يضيّفهم
أكث�ر م�ن س�تة آالف موك�ب داخل
كرب�اء املقدس�ة يقدم�ون الخدمة
(ع) ووسائل الراحة وسط جو عابق
بالروحاني�ة والطقوس الحس�ينية.
وس�ميت ه�ذه الزي�ارة باألربعينية
ألن وقتها يصادف يوم العرشين من
صف�ر ما يعني م�رور أربع�ني يوما
عىل استش�هاد األمام الحسني (ع)،
وتذك�ر الرواي�ات التاريخي�ة أن يف
هذا اليوم رجع حرم اإلمام الحس�ني
(ع) بقي�ادة بطل�ة كرب�اء (زينب)
وابن أخيه�ا اإلمام الس�جاد (ع) إىل
ارض كرب�اء من الش�ام ،وكما ورد
يف الرواي�ات أيض�اً ،أن يف ه�ذا اليوم
ردت ال�رؤوس إىل األجس�اد الطاهرة
الرشيف�ة .ومم�ا يضفي ع�ىل هذه
الزيارة نكهتها هي املواكب الخدمية
املرتاص�ة صفا جنب ص�ف ،مقدمة
الغ�ايل والنفي�س خدم�ة لل���زوار،

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

ويع�د موك�ب اإلمامني العس�كريني
من أقدم املواكب يف كرباء وأشهرها
ومؤسس�ه الح�اج املرح�وم ناج�ي
س�يد دخل األعرجي الذي يستقبل يف
مضيفه كل عام زوار اإلمام الحسني
(ع) من�ذ عه�د النظام املقب�ور .ولم
تمنع وف�اة الحاج األعرج�ي أوالده
أن يس�تمروا يف خدم�ة ال�زوار حيث
يدار املوك�ب اليوم بواس�طة أنجاله
الطيب�ني س�يد حمي�د وس�يد ضياء
وس�يد عاء وس�يد حيدر ومجموعة
م�ن اصدقائهم.يق�ول أحده�م
ل�(املستقبل العراقي) نقدم الخدمة

عىل مدار أيام الزيارة األربعينية بدءا
م�ن  10صفر ولغاي�ة  21من صفر
ونس�تقبل اآلالف من الزوار .الشيخ
الح�اج حيدر عبد العب�اس وهو من
خدام املوكب الذي تراه كش�علة من
نشاط يستقبل جميع الزوار ويهيئ
له�م الطعام وجميع وس�ائل الراحة
اس�تذكر يف حدي�ث ل�(املس�تقبل
العراق�ي) مواقف الح�اج ناجي عن
حب�ه لل�زوار وخدمته�م وق�د روى
إحدى كرامات الل�ه التي أعطاها اىل
اإلمام الحسني (ع) وخص بها الحاج
ناجي سيد دخل عندما كان يستقبل

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

لالشتراك
واإلعتالن

ال�زوار يف عه�د النظ�ام الس�ابق.
يق�ول الش�يخ عب�د العب�اس «كون
ه�ذا املوك�ب معروف�ا يف محافظ�ة
كرباء املقدس�ة كان يستقبل جميع
زوار بغ�داد واملحافظ�ات يف الزي�ارة
األربعينية ،وذات ي�وم وهو يوم ليلة
األربعيني�ة اس�تقبل ه�ذا املضي�ف
أعدادا كبرية وصلت إىل ثاثة أضعاف
الع�دد ال�ذي كان يس�تقبله املوك�ب
كل عام مما أوق�ع املرحوم الحاج يف
حرج كبري بس�بب قلة الطعام آنذاك
كاف
وح�اول ان يحص�ل ع�ىل ق�در ٍ
من الطعام فلم تج�د محاوالته ،وملا
فوض أمره إىل الله –والكام للش�يخ
عب�د العب�اس -خ�رج م�ن املضيف
ووق�ف يناجي حبيبه الحس�ني (ع)
قائا (يا أبا عبد الله ال تخذلني هؤالء
زوارك) وبك�ى ،وهنا حدثت الكرامة
عندم�ا أتاه الخ�ر أن الطعام قد زاد
أضعاف�ا وأكل جمي�ع ال�زوار وبقي
من الطع�ام ووزع منه للزوار فهذه
واحدة م�ن كرامات اإلمام الحس�ني
( ع ) والجميع يس�تذكرها وخاصة
أهايل املحافظة.

07901463050
07709670606

تتواىل االعرتافات األمريكية بأخطاء سياستها يف العراق ومنها
إس�ناد املناص�ب لغري مس�تحقيها ...وتقديم وجوه م�ن الحثاالت
والنكرات واملعجونني بالكراهية عىل أنهم سياسيون وأصحاب رأي
وموقف وقرار ...يف حني يعرف سياس�يون آخرون ومراكز دراسة
وبح�ث أن أمريكا لم تتوهم ولم تخطأ ..وكل ما صار وجرى بوعي
ويقظ�ة وانتباه وقصدية ...وش�اع هذا الرأي من�ذ اللحظات األوىل
لاحت�ال ورأين�ا الرهانات أن العراق س�يظل منهوبا ..وس�يبقى
ينزف ...وستبقى األعاصري تتقاذفه ...وان أسباب وعوامل ديمومة
تمزقه وش�قائه قائم�ة ومتوفرة ...بدءا من حج�م األمية والجهل
والخراف�ة ...إىل ضخامة ودقة وعبقرية املرس�وم للعراق ,إىل توفر
املواصف�ات يف مح�رتيف وتج�ار السياس�ة واملهووس�ني باملناصب
والث�روات ...ولم يكن املراهنون يف مغامرة ..بل وال يف رهان ...فهم
يقرأون الواقع ...ومع ذلك فزعوا لفجاجة وعلنية التنفيذ وصفاقة
الخط�وات ...واف�رتاض ه�ذا املخطط ان�ه ليس هناك م�ن انتباه
ووعي وورع وتقوى ولو بمقدار ش�عرة ...وأقيمت الجدران وجيء
باللصوص ..وب�دأت اللعبة ولرياهن املرتاهنون فالعراق يف القبضة
...وس�جل صدارته يف الفس�اد ونه�ب الثروات وش�قاء العيش ....
واىل آخ�ر ما يعرفه العراقي والعال�م ...ويلوح اليأس مضاعفا الن
العراق يف قبضة القوة الوحيدة يف األرض  ...يساندها ويديم عزمها
يف الداخ�ل العجز واألمية والتخلف وثقل املوروث وس�عار عش�اق
الس�لطة ...وهذه النتيجة :تمزق العائل�ة الواحدة ..وتحول العراق
إىل حدي�ث العالم بحكايات ألف ليلة من الفس�اد والصفقات النتنة
والشقاء اليومي للمواطن ...
صورة أكثر من قاتمة ..وبلغت غايتها ..وما لم تحدث املبادرة
والت�رف ومس�ابقة الواقع فان العراق يس�جل حكايته النهائية
...وإزاء تل�ك الص�ورة الفاجع�ة فان هن�اك فرصة رائع�ة ونادرة
..وثمة من يراها باب يف السماء وقد انفتحت يف ليلة قدر ...ال تنجد
العراق ..وال تجعله قبلة املنطقة والعالم فقط ..بل وتقدم اإلسام
للبرشية برشى وس�احة فردوس عىل األرض ...وال يغتنم الفرصة
غري من يقدرها ويفهمها ,ثم ,من يس�تحقها خصوصا ...وإنها يف
متن�اول الخريين الش�جعان أبناء أوطانهم ونت�اج إيمانهم ...ويف
مقدمته�م رج�ال املرجعي�ات وكل رجال الدين والسياس�ة...ومن
حس�ن الحظ أنهم موجودون ويتنام�ى حضورهم وتأثريهم يوما
بعد يوم ..وتجد دعواتهم املتحرضة والناضجة للحوار وقبول اآلخر
وفهمه مديات تتسع باس�تمرار ...وبما يؤكد كفاءتهم السياسية
ومزاياه�م القيادي�ة ..وإدراكه�م ملتطلب�ات الحارض واملس�تقبل
...وااله�م اس�تيعابهم للغ�ة الع�ر  ...مقاب�ل نماذج سياس�ية
حطمت كل األرقام القياسية يف البادة والذئبية والجشع ...وترسق
علنا ..وتغطي علنا ..وتس�اوم علنا ...ولم تكفها كل هذه الس�نني
ليشء من اليقظة والنباهة وذر الرماد يف العيون وال تجيد غري ذكر
األجندات الخارجية ..
الخمرية موجودة ...الرجال موجودون ..العقول املؤهلة للعمل
الس�يايس القيادي تس�طع ..وتؤمن ان�ه ال دين للطائف�ي ...وانه
لضم�ان مصلحته يدوس ويس�حق ع�ىل الجميع ومنه�ا طائفته
..وهذا يسهل عليه اليوم من مهمته ,ويضمن له التفاف الجماهري
حوله ...وهذا ما بدا واضحا جليا ...وأدرك بسطاء كثريون انه ليس
له�م غ�ري وطنهم وغري الرج�ال الكبار من غري جي�اع الجاه واملال
والس�لطة ...وليس لهم غري دخول العر وامتاك لغته ...وان من
تنطيل عليه األباطيل إنما يكش�ف عن بطانه وعن اس�تحقاقه ملا
يحل به ....
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