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حتركات مشبوهة للسفارات القطرية لتشكيل ائتالف معارض من البعثيني اهلاربني

ص3

رصـــدت أمـــواال طـــائـــلـــة

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»أبو حيان التوحيدي «

اإلنسان الذي ال يعمل بعلمه 
كالشجرة املورقة ال ثمر لها. 

    المستقبل العراقي/ خاص

كشف مصدر في حزب البعث المنحل 
عن مخطط إلنشاء مجموعات مسلَّحة 
ى “الجيش السني”، الفتاً إلى  تحت مسمَّ
أن هذا المخطط تدعمه وتش�رف عليه 
قطر بشكل مباشر.وقال المصدر، الذي 
رفض الكشف عن اسمه، ل�”المستقبل 
العراقي”، إن “قطر تسعى إلى استغالل 

التظاه�رات التي كانت ج�زءاً من نواة 
تأجيجه�ا ف�ي -المحافظ�ات الغربية- 
عبر تش�كيل مجموعات مسلحة تقوم 
بتمويله�ا وتدريبه�ا”، الفت�اً إل�ى أن�ه 
“يتواج�د اآلن في الدوحة مجموعة من 
الضبَّاط الس�ابقين في الجيش العراقي 
بغية التخطيط إلنشاء “الجيش السني” 
والعم�ل على وض�ع مخطط�ات يقوم 
به�ا داخل العراق”.وأش�ار المصدر إلى 

أن “ه�ذا الجي�ش يس�عى إلى توس�يع 
الفج�وة الطائفي�ة م�ن خ�الل القي�ام 
بعملي�ات إرهابي�ة، فضالً ع�ن تمكين 
ف�ي  الس�ني  اإلقلي�م  إقام�ة  مخط�ط 
المناط�ق الغربي�ة م�ن الع�راق بعد أن 
فش�ل في الوصول إلى تجني�د مقاتلين 
ف�ي محافظ�ات الجنوب والوس�ط في 
الفت�رات الماضيَّة”.وأوض�ح المص�در 
أن “قطر تقوم عبر س�فاراتها في عّدة 

الهاربي�ن  البعثيي�ن  بل�دان باس�تدعاء 
بغية تش�كيل ائتالف سياس�ي يخوض 
غمار االنتخابات، واستخدامهم كورقة 
ضغ�ط ضد الحكومة، فض�اًل عن زيادة 
ه�اً بأن  زخ�م المظاه�رات به�م”، منوِّ
“هذه الشخصيات البعثية أسماء كبيرة 
تحظ�ى بدعم داخل تل�ك المحافظات”، 
مؤكداً أنها رصدت أمواالً طائلة من أجل 

هذا المخطط.

»العراقية«: مطالب املتظاهرين لن تتحقق وعسكرهتا 
ممكنة.. »دولة القانون«: اجليش سريد عىل أيِّ مترد

تتابـع عمليـة »الصـيد الثمـني«

          المستقبل العراقي- فالح الشامي

ع�ّد ائت�الف دول�ة القانون, أم�س االثن�ن, مطالب 
املتظاهري�ن الت�ي قدمها رئي�س مجلس النواب أس�امة 
النجيفي يف جلسة الربملان التشاورية انقالبا سياسيا, فيما 
اس�تبعدت القائمة العراقية موافقة رئيس الوزراء أو من 
يمثله يف الربملان عليها, محذرة من عس�كرة التظاهرات, 
داعي�ة يف الوق�ت ذاته إىل تعديل قانون املس�اءلة والعدالة 
لضمان تطبيقه عىل الجميع, بمقابل هذا سجل التحالف 
الكردس�تاني عددا من املالحظات السلبية عىل املطالبات, 
معلناً رفضه لعودة حزب البعث أو أزالمه للعمل السيايس 
تح�ت اي مس�ّمى.وقالت النائب ع�ن القائم�ة العراقية 
وحدة الجمييل ل�”املس�تقبل العراق�ي” إن رئيس مجلس 
النواب أس�امة النجيفي عرض مطال�ب املتظاهرين عىل 
الكتل السياس�ية خالل الجلسة التش�اورية التي عقدها 
الربمل�ان, األحد املايض, والت�ي تتضمن ثالثة عرش مطلباً.

ومن املطالب إطالق رساح جميع املعتقلن وإيقاف العمل 
بقان�ون املس�اءلة والعدالة لحن إلغائه م�ن قبل مجلس 

الن�واب، وبه�ذا الصدد قالت الجمييل إنه�ا ليس مع إلغاء 
هذا القانون بل مع تعديله داخل مجلس النواب “لكي يتم 
تطبيقه عىل الجميع دون اس�تثناء”, مبينة أن “القانون 
املذك�ور يحاس�ب الفق�راء ويهم�ل كث�را م�ن الق�ادة 
واملس�ؤولن البعثي�ن املتغلغل�ن يف الحكومة”.وتوقعت 
الجمييل رفض مطالب املتظاهرين من قبل “ائتالف دولة 
القان�ون” ال�ذي يتزعمه رئيس ال�وزراء ن�وري املالكي, 
وح�ذرت من “مما ملا تحمد عقباه” معربة يف الوقت ذاته 
عن خش�يتها م�ن أن تتح�ول التظاه�رات يف املحافظات 
الغربية اىل مظاهر مس�لحة السيما وان الوضع اإلقليمي 
يس�مح بذل�ك ك�ون املنطق�ة العربية تش�هد كث�را من 
الح�روب الداخلية”.م�ن جانبه, قال عض�و ائتالف دولة 
القانون عدنان املياحي ل�”املستقبل العراقي” إن املطالب 
الت�ي عرضه�ا النجيفي عىل مجل�س النواب يف الجلس�ة 
التش�اورية تعد بمثاب�ة إعالن رقم “واح�د” عىل العملية 
السياس�ية وأنها ذات نربة طائفية وبعثية”، يف إشارة إىل 

االنقالب عىل الحكومة.
                           التفاصيل ص2

الكــردستــانــي: ال قـيمــة لكــالم الــدوري.. »القـــانون«: مطـالبــه تطــابق مطـــالـب املتظــاهــريــن !!
مصدر: ترصفات البيشمركه تدفع بعض املحافظات إىل تشكيل جماميع مسلحة

البحرين 2014: 
السيناريوهات املحتملة 

للتســويـة

البيئة النيابية حتذر 
من بناء مكــب نفـايـات 

نووية يف العراق

فنانون سوريون يتحدثون عن مصاعبهم 
واجتهادهم يف أعامل الدوبالج

مبــنـى الكــرمــلــيــن يف مــوسكـو.. 
فـولكلــور روسـي عريق

أوبـــامـــا مطـمـئــن إلــى صـــورة
»أميـــركــا العـربــيــة«

امتلك هذه "اخلـمس" تضمن وجـودك يف 
احلكومـة بعد انتخابات 2013

فـي شـــأن انــتــاج مــوضــوع وطـنـي
للثـقــافــة الوطنــيــة
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    المستقبل العراقي/ خاص

كش�ف مصدر أمني ب�ارز إن االجتماع المرتقب بين 
وزارة الدفاع والقوات الكردية العسكرية »البيشمركه« 
والذي تأجل، كان مخصصا لمناقش�ة كيفية انسحاب 
كل م�ن البيش�مركه والجيش المرك�زي من مناطق 

كركوك والموصل وديالى.
ل عدم الكش�ف عن  وق�ال المصدر، الذي فضَّ
هويته، ل�«المس�تقبل العراقي« إن »البيشمركه 
أعلمت وف�د وزارة الدفاع أنه�م راغبون بتأجيل 
االجتماع إلى وقت الحق حّتى إنهاء زيارة أربعينية 
اإلم�ام الحس�ين )ع(، فضالً ع�ن انتهاء عطل�ة رئيس 

اإلقليم مس�عود بارزاني الش�خصيَّة«. وأكد المصدر إن 
»وزارة الدفاع المركزية لديها تعليمات بعدم التنازل عن 
حقها في الوصول إلى أي مكان في العراق«، مشيراً إلى 
أن هذا األمر مكفول دستورياً، موضحاً أن »البيشمركه 
ما تزال قوة غير دس�تورية طالم�ا تمتنع عن االنصياع 

ألوامر وزارة الدفاع المركزية«.
وتابع المصدر بالقول إن »استمرار البيشمركه على 
ع محافظات وقوى حزبية على إنشاء  هذا النهج سيشجِّ
مجاميع مس�لحة خاصة بها« في إش�ارة إلى الدعوات 
لتش�كيل »جيش حر« وإقليم »س�ني« ف�ي المحافظات 
الغربي�ة، مضيف�اً أنه »أمر لن تقبل ب�ه الحكومة وعلى 
البيش�مركة أن تنص�اع وتس�تجيب ألوام�ر الحكوم�ة 

المركزي�ة«. يذك�ر أن عض�و لجن�ة األم�ن والدفاع عن 
التحالف الكردس�تاني حس�ن جه�اد قد ق�ال في وقت 
س�ابق أن االجتماع المقب�ل في بغداد بين البيش�مركه 
ووزارة الدفاع على األرجح لن يس�فر عن اتفاق نهائي، 
اً بأن مهمة اللجنة العسكرية المشتركة ذات أهداف  مقرِّ
متواضع�ة تقتصر عمليا على التهدئة وانس�حاب قوات 
الجانبي�ن م�ن المناطق المتن�ازع عليها، فيم�ا اعترف 
عضو ائتالف دولة القانون سعد المطلبي بأن أقصى ما 
توصلت إليه بغداد واربيل حتى اآلن هو االتفاق المبدئي 
عل�ى أن يتولى س�كان المناطق المتن�ازع عليها ملفها 
األمني بصورة مش�تركة، مؤكداً أن من الس�ابق ألوانه 

الحديث عن حل نهائي.

    المستقبل العراقي/ خاص

الشكل السياسي للمرحلة العراقيَّة المقبلة 
يقف أمام المرآة ويس�أل: أّي لون س�يتخذ؟. 
هك�ذا تبدو حال األمور مس�تقبال، االئتالفات 
الجديدة، واإلدارة السياسية للبالد. إال أن هذه 
المرآة، ليس�ت عادية، وال ه�ي مصنوعة من 
رمل عراقي، بل عل�ى العكس من ذلك، فإنها، 

بكلِّ حال من األحوال، وكما يترّدد في وسائل 
اإلع�الم، هي دول إقليمية تحرِّك الكتل، وتجرُّ 
األلس�نة إليها لكي تلّقنها م�ا تريد.هذه حال 
البالد، وفي الفترة المقبلة، ستبدو أوامر المرآة 
ظاهرة للعيان، إذ ال بدَّ أن تس�فر االجتماعات 
المتواصلة، والمكالمات الهاتفية التي تجرى 
ف�ي الكواليس بين السياس�يين ودول الجوار 
ذ م�ا عجزت  عن تش�كيل سياس�ي جديد ينفِّ

عنه كل المحاوالت الس�ابقة لتقسيم العراق.
حيث ال ينفي أحد المصادر السياسية البارزة 
وج�ود عروض مغري�ة قدِّمت إلح�دى الكتل 
"الش�يعية" الكبي�رة بمنحها منصب رئاس�ة 
الوزراء مقابل اإلطاحة برئيس الوزراء نوري 
هاً بأن "الظ�روف مهيأة تماما  المالك�ي، منوِّ

لهذا المشروع".
                            التفاصيل ص2

كيان شيعي يقبل بتقسيم العراق مقابل تسّلمه رئاسة الوزراء !!

الربيــع الطـائفـي عــىل األبـــواب.. مـاذا أعــددنــا لـه ؟!

تضع التدخل اخلارجي حلل األزمة العراقية عىل طاولة املحللني السياسيني
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جلنـــة االقتصـــاد واالستثمـــار: ال نستطيــع ممـــارســة دورنــا الرقـابــي خــوفــًا من»زعــل« أحـد املسـؤولـني

كيــف ستتـــظــاهر البصــرة تــأييـــدا للمــالــكــي؟

قريبـًا جـدًا

                            تضع يدهـــا عىل وثيــقــة سعــوديــة حتـــّل
 سفــك دمــاء الســورييــــن

من اوقــف استجــــواب وزير الشبـاب وما  عـالقة النــائب 
رشوان الوائلـي واملقـــاول عـويز بذلك ؟!!

ميسي.. افضل العب في العالم للمرة الرابعة على التوالي
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي

ها هي رايات الطائفية الحمر 
تل�وح من جديد على بالد أنهكتها 
الصراعات الطائفية وقتلتها انهار 
الدم والمجموعات المس�لحة وما 
زالت تلك األمة متماسكة لعل الله 
تعال�ى يرحمها بقيادة سياس�ية 
وأح�زاب  تقتله�ا  وال  ترحمه�ا 
سياسية ترأف بحالها الذي يتقلى 

على الجمر والمحارق!.
رأينا الرايات الطائفية وسمعنا 
م�ن التهديد ما يكف�ي وقرأنا في 
الصحف معلومات ووقائع تكفي 
الن نق�ول أن الس�عودية وقط�ر 
وتركيا مع إغماض عين الواليات 
المتح�دة األمريكي�ة قادمون إلى 
بغ�داد لتغذي�ة اكبر انش�قاق في 
تاري�خ العملية السياس�ية وربما 
ف�ي تاري�خ البلد وإذا م�ا اندلعت 
تل�ك الثارات وتدفقت الس�كاكين 
وتس�للت الخناج�ر إل�ى الفلوجة 
وص�الح  والرم�ادي  وتكري�ت 
الدين فان مدين�ة الصدر وكربالء 
الع�راق  م�دن  وكل  والناصري�ة 
الجنوبي�ة س�تضع أيديه�ا عل�ى 
أغماد سيوفها ومسدساتها وربما 
عل�ى أس�لحة تتدفق م�ن أطراف 

الدنيا لمواجهة القادم!.
الربيع الطائف�ي الذي يتدفق 

اآلن ال يس�تثني س�نيا ام ش�يعيا 
وس�يجرف إذا م�ا ت�م العمل على 
كل  الباتريوتي�ة  منصات�ه  بن�اء 
الن�اس وم�ن كل الفئ�ات وعل�ى 
وس�يعلم  المس�تويات  مختل�ف 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. 
لكنن�ي اعلم ان العراق س�وف لن 
يهدأ ولن يستقر له مقام وسنكون 
حطبا لمش�روع طائف�ي قطري 
س�عودي الس�يما وان السعودية 
بدأت تطل برقبته�ا الهزازة وعبر 
تصريحات وزير الخارجية سعود 
الفيص�ل وإذا أطل�ت الس�عودية 
على بل�د او فئ�ة او طائفة فأنها 
تخرب وتعطل وتقتل وتنس�ف اي 
شيء أمامها لكن لن يستقيم لها 
األم�ر في الع�راق الن التنوع اكبر 
م�ن المؤامرة والحياة اإلس�المية 
العراقية واإلخاء العربي الش�يعي 
الس�ني أوس�ع وامتن وأقوى من 
كل مش�اريع التآم�ر العربي ومن 

ربيعه السني!.
العراقي�ون الي�وم يواجه�ون 
مؤام�رة كبي�رة طرفه�ا الداخلي 
م�ن  العراقيي�ن  عل�ى  أش�رس 
األط�راف العربي�ة الخارجية وإذا 
بقيت المس�ألة بين المتظاهرين 
وبين الحكومة على هذا المستوى 
)التخويني( فان العراق س�يغرق 
في الفوضى والتحش�يد الطائفي 

وس�نكون ضد بعضنا في أشرس 
حركة سياس�ية تبدأ بالتظاهر او 
بدأت وستنتهي باالقتتال الطائفي 

الذي ال نتمناه!.
احذر من على منبر المستقبل 
العراقي  من فتنة ال تصيب خاصة 
العراقيي�ن بل س�تصيب الش�عب 
العراق�ي برمته وم�ا هو مطلوب 
م�ن العراقيي�ن جميع�ا تفوي�ت 
الفرصة على قطر الالعب األساس 
في الربيع العربي العراقي الحالي 
والمحور االستراتيجي الذي يقتل 
ويختط�ف اكبر عملية سياس�ية 
وطنية حرة ومس�تقلة في تاريخ 
ال�دول الديمقراطي�ة ف�ي العالم 
العربي وإذا نجحت قطر بإسقاط 
األمة العراقية في مستنقع العمل 
الطائفي والح�رب األهلية أفلحت 
بتمزيق األمة العربي�ة كلها وقتل 
التجرب�ة الوطني�ة العزي�زة ف�ي 
الع�راق وإذا س�قط الع�راق ف�ي 
الح�رب األهلي�ة ..س�قطت األمة 

العربية!.
االنب�ار  ف�ي  إخوتن�ا  اح�ذر 
م�ن االس�تماع لتوجيه�ات حمد 
ب�ن جاس�م وكل رج�ال الروليت 
في الدوح�ة والرياض م�ن الذين 
يلعب�ون في الن�ار العراقية وثقوا 
أيها اإلخ�وة االنباريون أن الدوحة 
إذا  للعراقيي�ن  كثي�را  تهت�م  ل�ن 

م�ا تقاتل�وا واختطف�وا بعضهم 
وعمم�وا لغة الذبح عل�ى الطريق 
االس�تراتيجي بين بغ�داد واالنبار 
وسيكون يوم السعد على الرياض 
والطائفيين  والدوح�ة  والوهابية 
والم�ردة والخنازي�ر ف�ي عس�ير 
ونج�ران أن ال يمر ..عب�د الزهرة 
م�ن الفلوجة او تعش�ى علي في 

تكريت!.
احذر أخوتن�ا في الفلوجة أن 
الخط�اب الطائفي الذي س�معته 
على لس�ان معمم اعتقد انه كان 
عنص�را بعثي�ا يرت�دي الزيتون�ي 
الذه�اب  عل�ى  الن�اس  ويح�ث 
لجبهات الحرب العراقية اإليرانية 
باس�م الدف�اع ع�ن الع�راق ض�د 
أحالم التوس�ع اإليراني الفارسي 
يري�د  ال  عدوان�ي  خط�اب  ه�و 
وللطائفي�ة  يس�تقر  أن  للع�راق 
أجس�اد  ف�ي  مداه�ا  تأخ�ذ  أن 
ان  يريدونن�ا  ..أنه�م  العراقيي�ن 
نموت كرمال عي�ون موزه زوجة 
حم�د ول�وزة زوجة نائ�ب األمير 
وهم يشربون الشامبانيا على ليل 

الشانزيليزيه!.
فوت�وا عل�ى القتلة مش�روع 
القت�ل الطائفي ومرروا مش�روع 
التماس�ك الوطني عل�ى أعناقهم 
ورؤوس�هم لك�ي نحم�ي العراق 

وسيادته الوطنية.

          بغداد/ المستقبل العراقي

ع�ّد حزب تركماني في كرك�وك، أمس االثنين، تخصيص 
نس�بة 10% م�ن قطع�ات الجي�ش العراق�ي للتركم�ان ف�ي 

المناط�ق المتنازع عليه�ا بين أربيل وبغ�داد "خطأ 
كبيرا" وأم�را "غير عادل".وجاء 
ف�ي بي�ان المكت�ب السياس�ي 
لح�زب توركم�ن ايل�ي، تلق�ت 

"المس�تقبل العراقي" نسخة 
منه، أن "تحديد وزارة الدفاع 
المك�ون  نس�بة  العراقي�ة 
ضم�ن  ب%10  التركمان�ي 

العراق�ي  الجي�ش  صف�وف 
في المناطق المختلف عليها 
خطأ كبير يبعث على األسف 
واألسى".وجدد الحزب دعوته 
إلى "تمثيل المكون التركماني 
العراقي  الجي�ش  في قطعات 
التي تتول�ى مهام حفظ األمن 
في المناطق المختلف عليها 

بنس�بة الثلث".وأكد البيان 
أن "تخصيص نسبة 10 % 
ضمن  التركماني  للمكون 

قطع�ات الجيش العراق�ي المتواجدة ف�ي المناطق المختلف 
عليه�ا يعد خطأ وأمرا غير عادل", منوها بأن "البيان الصادر 

من مكتب فخامة السيد رئيس الجمهورية, 

وال�ذي صدر قبيل س�فر الرئيس ج�الل طالبان�ي الى خارج 
)البالد( للعالج, أكد على ضرورة تمثيل أبناء القوميات الثالث 
بنس�ب متس�اوية في القوات األمنية التي تتولى مهام حفظ 
األم�ن في المناطق المختل�ف عليها".وج�دد البيان "مقترح 
ح�زب توركمن ايلي الداعي الى ضرورة ضمان تمثيل المكون 
التركمان�ي ف�ي قطع�ات الجي�ش المتواج�دة ف�ي المناطق 
المختل�ف عليه�ا بنس�بة الثلث".وكانت مص�ادر كوردية قد 
ذك�رت ان وزارة الدف�اع العراقي�ة ق�ررت زيادة نس�بة الكرد 
في الجي�ش العراقي في المناطق المتن�ازع عليها من %3 
ال�ى 30%، فيما ُخصص للتركمان والمس�يحيين 
والمكون�ات األخ�رى نس�بة 10% والباقي 
المؤل�ف من 60% مخصص للعرب.وأكدت 
المص�ادر ان وزارة الدف�اع ف�ي الحكومة 
االتحادي�ة أبلغ�ت الفرق�ة 12 كركوك و2 
الموص�ل و4 تكري�ت و5 ديال�ى، بزي�ادة 
نس�بة المكون�ات العراقي�ة ف�ي الجيش 
ل�كل مكون.وأوضح�ت  بنس�ب مح�ددة 
المص�ادر أن الوزارة حددت نس�بة العرب 
)المتن�ازع  المس�تقطعة  المناط�ق  ف�ي 
عليه�ا( ب��60%، فيم�ا خصص�ت للكرد 
و 30% وال��10% الباقي�ة ت�م تخصيصها 
والصابئ�ة  والمس�يحيين  للتركم�ان 

والمكونات األخرى.
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الربيع الطائفي عىل األبواب.. ماذا أعددنا له؟!

تركـمـان إيـلــي: ختصـيــص نسـبــة 10 % مـن قطـعـات 
اجلـيــش للتـركـمــان أمـر "غيـر عـادل"

            المستقبل العراقي- فالح الشامي

ع�ّد ائتالف دول�ة القان�ون, أم�س االثنين, 
مطال�ب المتظاهرين التي قدمها رئيس مجلس 
الن�واب أس�امة النجيفي ف�ي جلس�ة البرلمان 
التش�اورية انقالب�ا سياس�يا, فيم�ا اس�تبعدت 
القائم�ة العراقية موافقة رئي�س الوزراء أو من 
يمثله ف�ي البرلمان عليها, محذرة من عس�كرة 
التظاه�رات, داعية ف�ي الوقت ذات�ه إلى تعديل 
قانون المس�اءلة والعدالة لضمان تطبيقه على 
الجميع, بمقابل هذا سجل التحالف الكردستاني 
ع�ددا من المالحظات الس�لبية على المطالبات, 
معلن�اً رفضه لعودة حزب البعث أو أزالمه للعمل 

السياسي تحت اي مسّمى.
وقالت النائ�ب عن القائم�ة العراقية وحدة 
العراق�ي" إن رئي�س  الجميل�ي ل�"المس�تقبل 
مجلس النواب أس�امة النجيف�ي عرض مطالب 
المتظاهرين على الكتل السياسية خالل الجلسة 
التشاورية التي عقدها البرلمان, األحد الماضي, 

والتي تتضمن ثالثة عشر مطلباً.
جمي�ع  س�راح  إط�الق  المطال�ب  وم�ن 
المعتقلي�ن وإيق�اف العم�ل بقانون المس�اءلة 
والعدال�ة لحي�ن إلغائه من قبل مجل�س النواب، 
وبهذا الصدد قال�ت الجميلي إنها ليس مع إلغاء 
ه�ذا القانون بل مع تعديله داخل مجلس النواب 
"لكي يتم تطبيقه على الجميع دون اس�تثناء", 
مبين�ة أن "القان�ون المذكور يحاس�ب الفقراء 
ويهم�ل كثيرا من القادة والمس�ؤولين البعثيين 
المتغلغلي�ن ف�ي الحكومة".وتوقع�ت الجميلي 
رف�ض مطال�ب المتظاهرين من قب�ل "ائتالف 
دول�ة القان�ون" ال�ذي يتزعم�ه رئي�س الوزراء 
ن�وري المالك�ي, وحذرت م�ن "مما لم�ا تحمد 
عقباه" معربة في الوقت ذاته عن خش�يتها من 
أن تتح�ول التظاهرات ف�ي المحافظات الغربية 

الى مظاهر مسلحة السيما وان الوضع اإلقليمي 
يس�مح بذلك كون المنطقة العربية تشهد كثيرا 

من الحروب الداخلية".
من جانبه, ق�ال عضو ائتالف دولة القانون 
عدن�ان المياح�ي ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن 
المطال�ب التي عرضه�ا النجيف�ي على مجلس 
النواب في الجلس�ة التشاورية تعد بمثابة إعالن 
رقم "واحد" على العملية السياس�ية وأنها ذات 
نب�رة طائفية وبعثية"، في إش�ارة إلى االنقالب 

على الحكومة.
وكش�ف المياحي عن رف�ض ائتالفه للكثير 
م�ن المطالب التي قدمها المتظاهرون الس�يما 
التي تخالف الدستور وتستخف بدماء العراقيين 
األبري�اء, مبين�اً أن "التحال�ف الكردس�تاني له 
نف�س الموقف وأب�دى اعتراضه عل�ى كثير من 

هذه المطالب".
واس�تبعد المياح�ي -وهو عض�و في لجنة 
األمن والدفاع- ان يطبق نفس س�يناريو الحرب 

في س�وريا، مش�يراً إلى أن هذا ما تس�عى إليه 
بع�ض ال�دول العربي�ة ف�ي الع�راق الن الجيش 
العراق�ي واألجهزة األمنية لها خبرة واس�عة في 
مواجهة اإلرهاب وستقول كلمة الفصل، على حد 
قوله.واته�م المياحي القائم�ة العراقية بالعمل 
عل�ى إبقاء األزم�ة السياس�ية الراهنة دون حل 
خاص�ة بعد رفضها الجلوس إل�ى طاولة الحوار 
ضم�ن المب�ادرة الت�ي أطلقها رئي�س التحالف 
الوطن�ي إبراهي�م الجعفري الجمع�ة الماضية.

إل�ى ذل�ك، أوض�ح المتح�دث الرس�مي باس�م 
التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ل�"المستقبل 
العراق�ي" ان تحالفه يرفض بش�ده أي مس�اٍع 
لع�ودة أزالم النظام البائد إلى العمل السياس�ي 

تحت أي مسمى.
وقال الطيب إن "الدستور كفل للجميع حق 
التظاهر الس�لمي إال أن عودة ح�زب البعث إلى 
العمل السياس�ي خط احم�ر وال يمكن تجاوزه 
خاصة وان الدس�تور حظر هذا الحزب الفاشي 
من مزاولة اي نش�اط سياسي تحت اي تسمية 
كانت حس�ب تعبيره".وأشار المتحدث الرسمي 
الكت�ل  ان  ال�ى  الكردس�تاني  التحال�ف  باس�م 
السياس�ية ومن بينها تحالفه س�جلت كثير من 
المالحظات على المطالب التي عرضها النجيفي 
في الجلسة التش�اورية, متوقعاً رفض التحالف 
الوطني لمث�ل هذه المطالبات م�ا يجعل األزمة 

مستمرة" بحسب قوله. 
يذك�ر أن رئي�س مجل�س الن�واب اس�امة 
النجيفي قد عرض في الجلس�ة التشاورية التي 
عق�دت, األحد الماض�ي, مطال�ب المتظاهرين 
ف�ي االنب�ار والت�ي تضمن�ت 13 مطلب�ا أبرزها 
"إطالق سراح جميع المعتقالت المتهمات وفقا 
لقان�ون اإلرهاب"، و"إحال�ة المتهمات بقضايا 
جنائي�ة إل�ى محافظاته�ن ونس�اء بغ�داد الى 
االنبار حصرا"، و"نقل قضية وزير المالية رافع 
العيس�اوي وحمايته إلى المؤسسات القضائية 
ف�ي محافظ�ة االنب�ار ومحاس�بة المقصري�ن 

والمغتصبين في االنتهاكات".
ن�ت ورق�ة المطالبات أيض�ا "إيقاف  وتضمَّ
تنفي�ذ أحكام اإلع�دام وتعليق العم�ل بالمادة 4 
إرهاب بجميع مواده"، و"إيقاف جميع القضايا 
المتعلق�ة به�ذا القان�ون لحين إلغائ�ه من قبل 
مجل�س الن�واب"، فضالً ع�ن "تش�ريع وإقرار 
قان�ون العف�و العام م�ع حذف االس�تثناءات"، 

و"إطالق سراح جميع المعتقلين وإيقاف العمل 
بقانون المس�اءلة والعدالة لحين إلغائه من قبل 

مجلس النواب".
كما طالب المتظاهرون ب�"تحقيق التوازن 
في جميع مؤسس�ات الدولة خاصة العس�كرية 
واألمني�ة والقضاء وإلغاء قي�ادات العمليات في 
جميع محافظات الع�راق واألجهزة األمينة غير 
الدس�تورية وس�حب الجيش العراقي من المدن 
واألحي�اء الس�كنية ف�ي بغ�داد والمحافظ�ات 
ورفع الحواج�ز الكونكريتية لكونها تمثل تميزاً 
عنصري�اً والعم�ل لضم�ان أم�ن المواطنين في 
الع�راق الجدي�د وإناط�ة حفظ األمن للش�رطة 

المحلية من أهل البلد".
وم�ن بي�ن المطالب التي تضمنته�ا الورقة 
التي قدمها النجيفي في الجلسة التشاورية هي 
مطال�ب إعادة التحقيق في القضايا التي تخص 
الرموز الدينية والوطنية في داخل وخارج العراق 
أم�ام جهات قضائية محاي�دة بعيدة عن التأثير 
السياسي وتحريم استخدام العبارات والشعارات 
الطائفية في المؤسسات الدولة وخاصة األمنية 
وكذلك في جميع وس�ائل اإلع�الم وإجراء تعداد 
س�كاني ش�امل قبل االنتخابات العامة مع ذكر 
تفاصي�ل االنتماء لجمي�ع العراقيين من مذهب 
وقومي�ة وديني�ة وتجن�ب المداهم�ات الليلي�ة 
العش�وائية وإلغاء قانون المخبر الس�ري فضالً 
عن اإلسراع في تشكيل المحكمة االتحادية العليا 
من القض�اة النزهاء المهنيي�ن الذين ال ينتمون 
إلى كتلة سياس�ية او حزب مش�ارك في الحكم 

ليكون للقضاء استقالليته وعدم تسييسه.
وم�ن بي�ن المطال�ب ايض�ا إع�ادة جمي�ع 
المس�اجد ودور العب�ادة وأمالك الوقف الس�ني 
وأم�الك المواطني�ن الخاص�ة المغتصب�ة تحت 
المص�ادرة وإلغ�اء قان�ون 19 لع�ام  مفه�وم 

.2005

العراقية لـ"                                   ": املطالب لن تتحقق وعسكرة التظاهرات ممكنة.. 
مترد أيِّ  عىل  سريد  اجليش  القانون":  "دولة 

13 مطلبًا للمتظاهرين.. والكردستاني يرفض عودة البعث تحت أي مسمى!

كاريكاتير  فؤاد حسون

          المستقبل العراقي/ خاص

الش�كل السياس�ي للمرحلة العراقيَّة المقبلة يقف 
أم�ام الم�رآة ويس�أل: أّي ل�ون س�يتخذ؟. هك�ذا تبدو 
حال األم�ور مس�تقبال، االئتالف�ات الجدي�دة، واإلدارة 
السياس�ية للبالد. إال أن هذه المرآة، ليس�ت عادية، وال 
هي مصنوعة من رمل عراقي، بل على العكس من ذلك، 
فإنه�ا، بكلِّ حال م�ن األحوال، وكما يترّدد في وس�ائل 
اإلعالم، ه�ي دول إقليمية تحرِّك الكتل، وتجرُّ األلس�نة 
إليه�ا لكي تلّقنها ما تريد.هذه ح�ال البالد، وفي الفترة 
المقبلة، س�تبدو أوامر المرآة ظاهرة للعيان، إذ ال بدَّ أن 
تس�فر االجتماعات المتواصلة، والمكالم�ات الهاتفية 
التي تجرى في الكواليس بين السياسيين ودول الجوار 
�ذ ما عج�زت عنه كل  ع�ن تش�كيل سياس�ي جديد ينفِّ
المحاوالت السابقة لتقس�يم العراق.حيث ال ينفي أحد 
المصادر السياسية البارزة وجود عروض مغرية قدِّمت 
إلحدى الكتل "الشيعية" الكبيرة بمنحها منصب رئاسة 
الوزراء مقاب�ل اإلطاحة برئيس الوزراء نوري المالكي، 

منوِّهاً بأن "الظروف مهيأة تماما لهذا المشروع".
ويش�ير المصدر إلى أن االجتماع�ات التي حصلت 
منتصف الشهر المنصرم –نشرت تفاصيلها المستقبل 
العراقي- والتي تمت في تركيا وبإشراف من مسؤولين 

من األمم المتحدة ش�هدت التوقيع على مش�روع جديد 
يقضي بتقسيم العراقي.

وال يتوان�ى سياس�يو الغرب عن القول أن تقس�يم 
العراق إلى أقاليم هو المش�روع األمثل لفض النزاعات 
بي�ن الحكوم�ة المركزي�ة والمحافظ�ات، فض�اًل ع�ن 
ي البالد من  تقس�يم الموارد بش�كل أنج�ع وأنه س�ينجِّ

وقوع احتراب طائفي.
لك�ن المصدر يرى أنه في حال حصل تقس�يم فإن 
كل جهة سياس�ية ستأخذ اس�تحقاقها، مشيراً إلى أن 
محافظ�ة كركوك س�تذهب وتصبح من نصي�ب إقليم 
كردس�تان، فض�اًل ع�ن تأس�يس إقليم "س�ني" كبير، 
وسيتس�لّم رئاس�ة ال�وزراء المركزي�ة الجن�وب، وهذا 
بالتأكيد –بحسب المصدر- مع التشارك بموارد الجنوب 

واستقاللية كل من األكراد والسنة العرب. 
لك�ن الوقوف أمام المرآة مجدداً يس�تدعي س�ؤاال 

آخر: هل فعالً سيصبح هذا األمر حقيقة؟.
المراقب�ون يقول�ون أن التحالفات الش�يعية باتت 
قاب قوس�ين أو أدنى من أن تكون مفككة أو أن تدخل 
�نّية"، إال أن  بائتالف�ات م�ع األح�زاب الكردي�ة و"السُّ
ه�ذا ال يعني أن هن�اك توّجهاً مدنيَّاً بالق�در الذي يبين 
تقاس�ما للمناصب اإلدارية، ما يعي�د العراق مجدداً إلى 

المحاصصة الفئوية.

كيـان شيعـي يقبل بتقسيم العراق 
مقابل تسّلمه رئاسة الوزراء !!

ّ
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العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت المديرية العامة لتربية واسط، أمس االثنين، عن شمول معلميها ومدرسيها ومنتسبيها بنظام البطاقة 
الذكيلة ابتداًء من الشلهر الحالي، فيما أكدت أنهلا فتحت مراكز لتوزيعها.وقال مدير اإلعلام في المديرية عقيل 
اشهيب في حديث نقلته وكالة “السومرية نيوز” إن “المديرية العامة لتربية واسط فتحت مراكز لتوزيع البطاقة 
الذكية بين معلميها ومدرسليها ومنتسبيها”، مؤكدا أن “المديرية ستباشر بتوزيع الرواتب خال األشهر القليلة 
المقبلة وفق هذا النظام”. واعتبر اشهيب أن “نظام دفع الرواتب ضمن البطاقة الذكية يعد نظاما متطورا يحد من 
عملية التاعب والفساد المالي، فضا عن التخفيف على المصارف الحكومية وهدر وقت الموظفين في مراجعة 
تلك المصارف أثناء الدوام الرسلمي لتسللم رواتبهم”، مؤكدا أن “صاحب البطاقة يسلتطيع استام راتبه من أي 
مصلرف أهلي”. يذكلر أن البطاقة الذكية تعتمد على البصمة الشلخصية لحاملها وتتضمن معلومات شلخصية 
متكاملة يستفاد منها في القضاء على عمليات التزوير في استام الرواتب،  وفي تسهيل صرف الرواتب الشهرية 

واقتطاع ما يناسب صاحب البطاقة من أصل راتبه بحيث يمكنه ادخار الباقي في حسابه.

الكردستاين: ال قيمة لكالم الدوري.. »القانون«: مطـالبه 
تطــابق مطـــالب املتــظـاهــرين !!

مصدر بعثي لـ                    : عزة يقيم في السعودية ويتردد على »مناطق الجزيرة«
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      المستقبل العراقي / مها بدر

رّجح قيلادي في حزب البعث المحظور 
أن علزة اللدوري يقيم في السلعودية اآلن، 
لكنله يتلردد على مناطلق “الجزيلرة” في 
ركلوب  أراد  اللدوري  أن  معتبلراً  العلراق، 
الموجة عندما ظهر في تسجيل فيديو وألقى 
خطابلاً دعا فيه إلى دعلم تظاهرات األنبار 
واإلطاحة بحكوملة المالكي. ولم يتبق من 
رموز النظام السلابق طليقاً سوى الدوري، 
الذي أخفقت القوات األميركية في اعتقاله 
طيلة وجودها في العراق الذي اسلتمر نحو 
8 سلنوات، بينما نجحت في اعتقال او قتل 
البقية. وكان الدوري يظهر في تسلجيات 
وأخلرى،  آونلة  بيلن  ومصلورة  صوتيلة 
وخصوصلاً عند حلدوث حراك سياسلي أو 
شلعبي مناهلض للحكومة العراقيلة الذي 
يطلق عليها تسلمية “الحكومة الصفوية”. 
وتزامن هذا الخطاب ملع تظاهرات األنبار 
ونينلوى. ومنلح ظهلور  الديلن  وصلاح 
اللدوري وتأييده لتظاهلرات األنبار فرصة 
ألعضلاء ائتاف دولة القانون الذي يتزعمه 
المالكلي لمهاجملة التظاهلرات ووصفها 
بأنهلا “بعثية صّدامية”، بعلد أن قالوا عنها 
أنها تمثل أجندة خارجية وإقليمية، مبررين 
ذللك بالشلعارات والصلور واألعلام التي 
رفعت أثناء تلك التظاهرات. واستنكر التيار 
الصلدري ظهور اللدوري في هلذا التوقيت 
وقبلله أثنلاء التحلرك لسلحب الثقلة علن 
المالكي، مؤكداً أن متظاهري األنبار وعدوا 
بتمزيلق صلور اللدوري ومنلع أي وجلود 
بعثلي بينهلم. وقلال قيلادي فلي التحالف 
الكردستاني أن الدوري حارب الكرد عندما 
كان أحد أبرز أركان النظام السابق، لذا فإن 
دفاعله عنهم اآلن ال قيمة له. وكان الدوري 
قلد قال فلي خطابه “سلنتصدى بقوة ألي 
عدوان غاشم على شلعبنا الكردي يقوم به 
الحلف الشرير”، في إشارة منه إلى التحالف 
بين إيلران والحكومة العراقية. وياحظ أن 
رئيلس إقليلم كردسلتان مسلعود بارزاني 
على عاقة جيدة بالدوري وأنصاره، إذ كان 
بارزانلي عّبر علن ترحيبه بزيلارة الدوري 
إلى أربيلل، مؤكداً أن اإلقليلم يرحب به في 
أي وقلت. وجلاء ذللك فلي اجتماع سلابق 
لبارزاني في أربيل ملع وفد يمثل محافظة 
صاح الدين، قلال خاله أنه ال يريد التعليق 
عللى األنبلاء التلي روجهلا النائلب )علن 
ائتلاف دولة القانون( سلامي العسلكري 
عن مغلادرة الدوري لمطار أربيلل “أقولها 
بصراحة، أنا شخصياً مستعد لاجتماع مع 
الدوري واستضافته في أربيل أو أي منطقة 
فلي اإلقليم حسلب رغبته”، بحسلب تعبير 
بارزاني. كما سلبق للدوري أن بعث ببرقية 
تعزيلة إلى بارزاني عللى خلفية وفاة والدة 
األخيلر قبل أكثر من عام. إال أن القيادي في 
حلزب البعث المحظلور أكد لل”المسلتقبل 
العراقلي” أن بارزاني لم يلؤوي بعثيين في 
اإلقليلم، لكنه قام بإيواء ضباط في الجيش 

السابق. 

اللذي رفلض  البعثلي  المصلدر  وقلال 
الكشف عن اسمه لل”المسلتقبل العراقي” 
أن “الدوري وغيره كثيرين أرادوا أن يركبوا 
الموجلة كملا حدث فلي تظاهرات سلاحة 
التحريلر ببغلداد من قبلل، لكلن العراقيين 
أصبحوا يدركون ملا يجري ولم تعد تنطلي 
عليهم مثل هذه األالعيب”. وأضاف “في ظل 
ضعف األجهلزة األمنية لدى الدوري فرصة 
للحضور إلى مناطق الجزيرة )غرب العراق( 
عللى األقلل، إال أن إقامته عللى األغلب في 
السعودية”. وعن عاقة الدوري والبعثيين 
بإقليم كردسلتان قال المصدر أن “بارزاني 
لم يقم بإيواء بعثيين، لكنه آوى ضباطاً في 
الجيش السلابق، أحدهلم نائب عزة الدوري 
غلزوان الكبيسلي الذي مكث شلهراً واحداً 
في أربيل ثلم غادرها إلى اإلملارات”، الفتاً 
إلى علدم علمه بشلأن بقاء بقيلة الضباط 
فلي أربيل أو مغادرتهم لهلا. وعّبر المصدر 
عن اعتقاده بأن رئاسلة اإلقليم تريد تحدي 
الحكومة المركزية بإيوائها أولئك الضباط، 
موضحلاً “زرت أربيل ألسلابيع علدة، ولم 
ألحلظ وجود حالة تسلييس أو اسلتقطاب 
لهؤالء الضباط ألغراض سياسية. أعتقد أن 

المسألة مسألة تحٍد”. 
ملن جانبله قال القيلادي فلي التحالف 
الكردسلتاني محملود عثمان فلي تصريح 
خص به “المسلتقبل العراقلي” أن الدوري 
أراد خللق فتنلة بهلذا الخطلاب بيلن الكرد 
كام  أن  مؤكلداً  المركزيلة،  والحكوملة 
الدوري ال قيمة له إطاقاً. وأضاف “الدوري 
حارب الكرد عندما كان في الحكم لمدة 30 
عاماً، فا يمكن أن يصدقه أحد عندما يدافع 

عنهم اآلن”.
وبشأن تصريحات زعيم التيار الصدري 

مقتلدى الصلدر، التي توعد فيهلا بماحقة 
الدوري واعتقاله أو قتله إذا كانت الحكومة 
عاجزة عن ذلك، قال النائب عن كتلة األحرار 
عللي التميملي لل”المسلتقبل العراقي” أن 
الصدر أراد بذللك تحفيز الحكومة على بذل 
المزيد من الجهود إليجاد الدوري واعتقاله، 
لكنله أكلد أن التيار ال يمتللك معلومات في 
الوقلت الحاضر عن أماكلن تواجد الدوري. 
تعللن  أن  ننتظلر  “نحلن  التميملي  وقلال 
الحكوملة عجزهلا علن ماحقلة الدوري 
واعتقاله، عندئذ سنشلكل لجاناً تنسليقية 
تتبنى عملية جمع المعلومات عنه وتسليم 
تلك المعلومات اللى الجهات الحكومية من 

أجل اتخاذ الازم”. واستنكر التميمي ظهور 
الدوري في هذا التوقيلت بالذات، وظهوره 
أيضا أثناء الحراك لسحب الثقة عن المالكي. 
وقلال “ذهبنلا إللى األنبلار وصلاح الدين 
وسلامراء، ووعدنا المتظاهرون هناك بأن 
يمزقوا صور الدوري وأن يمنعوا أي نشاط 

بعثي في محافظاتهم”.
إللى ذلك، قلال النائب عن ائتلاف دولة 
القانون محمد الصيهلود أن ظهور الدوري 
يكشلف علن أن هويلة األزملة السياسلية 
وهوية من “ركب” التظاهرات )في االنبار( 
بعثيلة وتركية وقطرية. وقال الصيهود في 
حديلث له ملع “المسلتقبل العراقي” أمس 

أن “مطاللب المتظاهريلن المؤلفة من 13 
نقطلة والتلي وصلت إللى البرلملان أمس 
)أملس األول(، كانت قد جاءت على لسلان 
علزة الدوري قبل أن يقرأها رئيس البرلمان 
أسلامة النجيفلي. هلي نفلس المطالب”. 
وأضلاف “هوية األزمة اليلوم هي صّدامية 

تركية طائفية”. 
وتابع “لسلنا قلقين من اللدوري بقدر 
قلقنا على وحدة العراق وأمنه، فالمشاريع 
التي تطلرح اليلوم كلها تهدف إللى تفتيت 
العراق وتقسليمه، ونحن لن نقف مكتوفي 
األيلدي أمام التآملر الذي يريلد أن ينال من 

العراق وشعبه”.

جلنة االقتصاد واالستثامر: ال نستطيع ممارسة دورنا الرقايب خوفًا من»زعل« أحد املســؤولني

         واسط / المستقبل العراقي

عثر آثاريون عراقيون على 66 قطعة نقد ذهبية يعود تاريخها 
اللى العهد الساسلاني قبل 1400 سلنة على االقلل، وذلك في بلدة 

العزيزية في محافظة واسط جنوبي بغداد.
وامتد الحكم الفارسلي الساسلاني للعراق من علام 225 قبل 

المياد حتى الفتح االسامي في 640 ميادية.
وقال اآلثاريون إن القطع سترسل الى مختبر متخصص للتأكد 

من موثوقيتها قبل عرضها في المتحف العراقي ببغداد.
وقال مديلر دائرة اآلثار في محافظة واسلط حسلنين محمد 

علي إن النقود تحمل صورة احد اآللهة أو الملوك.
يذكلر ان العديد من المواقع األثرية التلي يزخر بها العراق قد 
تعرضلت للنهب والتلف فلي العقود االخيرة، وخاصلة منذ الغزو 

الذي قادته الواليات المتحدة عام 2003.
وتشير االحصاءات الرسلمية الى ان الفترة التي اعقبت الغزو 
واالحتال، سلرقت 32 الف قطعة اثرية ملن 12 الف موقع أثري، 

بينما نهبت 15 الف قطعة اخرى من المتحف العراقي.
كما سرقت آالف القطع من المواقع االثرية قبل الغزو.

         بغداد/المستقبل العراقي

أعلن مجللس محافظة نينوى، 
أملس االثنين، أنه قرر إقامة دعوى 
ضد القائد العام للقوات المسللحة 
وقيادة عمليات المحافظة ومديرية 
شلرطة المحافظلة بسلبب »قمع 

المتظاهرين«.
وقلال عضلو المجللس يحيلى 

عبلد محجوب فلي بيان تاه باسلم 
المجللس خلال مؤتملر صحافلي إن »المجلس قلرر رفع دعوى 
ضد القائد العام للقوات المسللحة وقيادة عمليات نينوى، وقيادة 

شرطة المحافظة بسبب قمع المتظاهرين«.
وأصيلب أربعة من المشلاركين فلي تظاهرة سلاحة األحرار 
وسلط الموصل، أمس، جلراء صدمهم بسليارات الجيش العراقي 

أثناء اتخاذه إجراءات لتفرقة المتظاهرين.

آثاريون يعثـرون عىل 66 قطعــة 
نقدية ذهبية من العهد الساساين

حمـافظــة نينــوى تعتـزم إقـامة
 دعـوى ضـد املـالكـي

مشاريع السكن في العراق: سمك.. لبن.. تمر هندي

     المستقبل العراقي/ سام محمود

بعد مشروع بسماية المتوقف لغاية اآلن، أُعلن عن عدة 
مشاريع أخرى بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف وحدة 
سكنية في عدد من المحافظات، لكن يبقى السؤال القائم: 
ما هو مصير هذه المشلاريع المعلن عنها؟ وهل سلتبقى 
مجلرد حبر عللى ورق وتدور فلي فلك الروتين الرسلمي 
الدائلم؟ إذ عزا عضلو لجنة االقتصاد واالسلتثمار النيابية 
محما خليل هذا التلكؤ إنجاز في المشلاريع إلى التجاذبات 
السياسية والفسلاد المنتشر في هذه المشلاريع قائا أن 
“عدم كفاءة االشخاص القائمين على المشاريع، والروتين 
والوضع االمني، سلاهم في عرقلة هذه المشاريع، ما أدى 

بالعراق الى التخلف في حركة االعمار”. 
واضلاف خليلل لل”المسلتقبل العراقلي” أن “العلراق 
بحاجة ماسلة إلى وحدات تسلاعد على حل ازمة السلكن 
للدى المواطن”، مبينلاً أن “دور لجنته تشلريعي ورقابي، 
بحسب الدستور، لكن الحكومة ال تحترم القوانين، ومصير 
القوانيين التي تشرع هو الرفوف والتراب”، مؤكداً أنه في 

حال مارست لجنة دورها الرقابي فإنها سوف تمس إحدى 
الشلخصيات التابعة لكتلة معينلة، و”ندخل في دوامة من 

الصراع السياسي” على حدِّ قوله.
وبخصلوص المباللغ التي دفعهلا المواطنلون لحجز 
وحداتهلم السلكنية فلي هلذه المشلاريع قلال خليلل أن 
“المواطنين الذين دفعوا االقساط لحجز وحداتهم السكنية 
في بسلماية، فإن أموالهم ستبقى محفوظة كضمان لهم، 
حتى وقت انتهاء بناء المشلروع السلتام وحداتهم، ومن 
جهلة اخرى فلان المسلتثمرون قد طالبلوا بضمانات من 

هيئة االستثمار للحفاظ على حقوقهم المالية”.
يشار إلى أن النائب في لجنة النزاهة النيابية كان قد اكد 
في تصريح صحفي سلابق  أن “عدم البدء بتنفيذ مشروع 
بسماية سيبقى دون حل نتيجة مطالبات الشركة الكورية 
بضمانلات من مجلس النواب لحفلظ حقوقها المالية من 
تشريع قانون الدفع باالجل”، مبينا ان “تأخر هذا القانون 
الذي واجه اعتراضات من الكتل البرلمانية سيعطل بسماية 

وأي مشروع تنفذه شركة كورية او صينية”. 
ويعد بسلماية من المشلاريع العماقة التي من شأنها 

أن تقضي على أزمة السكن في العاصمة، ويذكر ان اللجنة 
اللجنلة االقتصاديلة في مجللس النواب ذكلرت في وقت 
سلابق إن هيئة االسلتثمار الوطنية طلبلت االقتراض من 

الحكومة لتنفيذ مشروع بسماية المتوقف.
من جهة أخرى، قال النائب في لجنة النزاهة البرلمانية 
خالد العلواني لل”المسلتقبل العراقلي” أن “اللجنة وقفت 
ضد مشلاريع الدفلع االجل، وسلتبقى عللى موقفها هذا 
فلي موازنة علام 2013، وإنها ارسللت كتاباً بهلذا الصدد 
إللى اللجنة المالية إليقاف المشلاريع من هذا النوع، ومن 
ضمنها قانون البنى التحتية، بسبب الفساد الذي يشوبها”.

واضلاف أن “مشلروع بسلماية يعد ملن المشلاريع ذات 
الدفع االجل، وال يكمن للجنة التدخل في أي مشلروع دون 
ورود شلكوى حول الفسلاد، مع وجود ادللة كافية تدعم 
الشلكوى”، منوها بأن “هذه المشاريع ال يمكن السيطرة 

عليها بسبب أمدها البعيد، وأرباحها التراكمية”.
وقال العلواني أن “اللجنة في حال ورد اليها دليل قاطع 
على وجود الفساد في إحدى المشاريع، ستتخذ االجراءات 
الازمة بحق االشلخاص المتورطيلن، وتحيلهم إلى هيئة 

النزاهة، وتتابع ملفهم لغاية إحالتهم إلى القضاء”.
وبخصلوص المشلاريع الجديلدة التي أُقلرِّت في عدد 
ملن المحافظلات فقلد قلال العلوانلي أننا “نشلجع هذه 
المشاريع، ألنها تسلاهم في حل أزمة السكن، وحتى وان 
شلابها الفسلاد فاننا نتمنى ان تنجز باسرع وقت من اجل 

المواطنيين، وباالخص واطئة الكلفة منها”.
وبعد ما شلاب مشلروع بسلماية ملن فسلاد وتلكؤ، 
تعلود هيئة االسلتثمار الوطنيلة الى الكشلفت عن وجود 
توجه لبناء عدد ملن المدن الحديثة في محافظتي البصرة 
والموصل.وقلال رئيس الهيئة سلامي رؤوف االعرجي أن 
“هنالك مدن جديدة سيتم بناءها في عدد من المحافظات، 
مشيراً الى ان هذه المدن ستكون على غرار مدينة بسماية 

في بغداد مع اختاف ضئيل في عدد الوحدات السكنية”.
وفلي الوقلت اللذي اعلنت فيلِه محافظلة البصرة عن 
وضع وضلع حجر األسلاس لمدينة “النخيلل” التي تضم 
100 الف وحدة سلكنية، قلال محافظ البصلرة خلف عبد 
الصمد “وضعنا حجر االساس، واكملنا التصاميم الرئيسة 
لمدينة النخيل التي تضم 100 الف وحدة سكنية”، مضيفاً 

أنه “من المتوقع ان يسهم هذا المشروع في الحد من ازمة 
السكن في محافظة البصرة”.

واوضلح أن “تمويلل المشلروع سليتم ملن االملوال 
المخصصلة لتنميلة المحافظلات واالقاليلم وجلزء ملن 

ميزانية المحافظة”.
وتزامنلاً ملع اللغلط القائلم حلول هلذه المشلاريع، 
ودعوات النواب الى معرفة الجهة التي سيعطيها المواطن 
امواله لقاء الوحدات السكنية، تخوفاً من ضعاف النفوس 
والمشلاريع المترعقللة، دعلت وزارة االعمار واالسلكان 
جميلع المحافظلات إللى تخصيلص االراضلي الازملة 
لبنلاء مسلاكن واطئلة الكلفلة لتوزيعهلا عللى الفقلراء 

والمستحقين.
كما اعلنت لجنة تخصيص األراضي في النجف قيامها 
بتوزيلع قطلع أراض سلكنية على الشلرائح المشلمولة، 
إذ تلم توزيلع 700 قطعة ارض على الشلرائح المشلمولة 
بالتخصيص وهي، شلهداء الشرطة واإلرهاب، والسجناء 
السياسليين وفق المادة 1401، والصحفيين والتدريسيين 

وموظفي الوزارات كافة.

           المستقبل العراقي/ نهاد فالح

في ظلِّ تصريحات صدرت مؤخراً تدعو إلى تدخل عربي 
أو دوللي لحلِّ األزمة السياسلية الحالية، أو طرح حلول من 
شأنها أن تعالج الواقع السياسي بأسرع وقت ممكن، تتجه 
بعض الكتل الى اعان رفضهلا القاطع لمثل هذه الدعوات، 
فيما ترى أخرى وجوبها. كما اختلف المحللون السياسيون 
العربيلة  الجلوار  دول  أن  يلرى  فبعضهلم  الشلأن،  بهلذا 
واالقليميلة، وبحكم العاقة ما بينها وبين العراق، لن يكون 
تدخلها واجباً، وآخرون رأوا أن هناك ضرورة لتدخل أطراف 
خارجية، بعيداً عن التدخلل العربي، ولكنهم اتفقوا على أن 
االنتخابات المبكرة من شأنها أن تعود بالمالكي إلى كرسي 

السلطة. 
وقال المحلل السياسي فوزي عبد الرحيم لل”المستقبل 
العراقي” أن “العملية السياسية القائمة في العراق بعد عام 

2003 هلي عملية فرضت من الخارج وللم تكن نتاج تطور 
طبيعلي من الواقلع العراقي، وانما جلاءت بصيغة جاهزة، 
وكل اللذي يحلدث هو سلبب هلذا الواقع المفلروض على 
العملية السياسلية”، مضيفا أن “حدوث أي أزمة سياسلية 
فلي البلد ال توجد خبلرة وادراك وخلفية لهلا، ما يؤدي إلى 
تفاقمها”.وقال عبد الرحيم “هناك حاجة إلى تدخل اطراف 
خارجية، لكن الحديث عن اطراف عربية غير واقعي، بسبب 
عاقلة العراق غيلر اإليجابيلة مع العلرب، لألسلباب التي 

نعرفها، فا توجد اطراف محايدة لحل األزمة الداخلية”.
وبيلن أن “األمريلكان هلم المهيؤون لللدور، ولكن هل 
االطلراف الداخلية راغبلة بذللك؟، اذ أن هنالك طرف يحقق 
تقدملاً واالمور تسلير لمصلحتله، وال يرغب فلي التراجع، 
والسلؤال األهلم هلل هنلاك اطلراف راضيلة عللى التدخل 
األمريكي؟”.وفيما يتعلق بالخيار اآلخر الذي تدعو له الكتل 
السياسية، وهو اجراء انتخابات مبكرة، قال عبد الرحيم أن 

“االنتخابات المبكرة ليست سلهلة، والمالكي يتحدث عنها 
وهلو في السللطة، وهو متأكلد من تحقيق نتائلج إيجابية 
لصالحله، املا الطلرف اآلخلر فإنله يطرحها على أسلاس 
اسلتقالة الحكومة واجلراء انتخابات برعايلة أممية، وهذا 

بعيد، والحل يكمن في الحلول التفاوضية”.
وبيلن أن “الكتلل السياسلية تريلد ان تسلحق بعضهلا 
البعلض، والعراق حاليلا ليس مسلتعداً وال يتحمل مثل هذا 

الحل، لذلك يجب أن يكون هناك ادراك من قبل الطرفين”.
وبشلأن مطاللب الجماهيلر، اوضلح عبلد الرحيلم أن 
“المطالب ال يجب ان تكون تعجيزية أو تتعاكس مع الواقع، 

ما سيؤدي الى استقطاب طائفي”.
ملن جهته، يرى المحلل السياسلي د. نعملة العبادي أن 
“العراق لم يشلهد موقفلاً جلياً وواضحلاً ومحايداً من قبل 
الجانلب العربي تجاه ازماته”. وقال العبادي لل”المسلتقبل 
العراقلي” أن اغلب التدخات الخارجيلة تنطلق من منطلق 

“جهوي”، وبحسب مرجعية الكتل السياسية.
وبيلن أن “األزملة الحالية هي ازمة ثقلة وصراحة بين 
الشلركاء، لذللك يجب البحلث عن مناطق وسلطى للحلول، 
والبحث بعقانية عن هذه المناطق، واختيار مصلحة البلد، 

ألن االزمة التي يقع فيها البلد ستأتي على رأس الجميع”. 
واوضلح أن “العراق لم يصلل حاليا اللى المنطقة التي 
يحتلاج بها الى تدخلل خارجي، فهناك ازملة تتعلق بالحالة 
النفسية للسياسيين، اذ هم بحاجة الى المزيد من المكاشفة 

والصراحة”.
وبشلأن جدوى إجراء انتخابلات مبكرة يرى العبادي أن 
“االنتخابات لن تكتمل بأقل من سنة او سنة ونصف السنة، 
وخال هلذه الفترة سلتكون هنلاك المزيد ملن األزمات”، 
مضيفلا “اذا جرت االنتخابات وبقلي التحالف الوطني على 
حاله ستكون رئاسة الوزراء من حصة التحالف، وستطالب 

دولة القانون برئاسة الوزراء وبالتالي سترشح المالكي”.

تضـع التدخـل اخلــارجي حلــل األزمة العراقيــة عىل طـاولة املحللـني السياسيني
بعــضــهــم أكـــد ضـــرورتـــه وبعـــضهــم نـفـــاه
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         البصرة / المستقبل العراقي 

م�ن  الرغ�م  عل�ى 
الغربي�ة  المنطق�ة  أن 
مناطق  وبعض  والموصل 
العراقي  والشمال  الوسط 
بتظاهراته�ا  تعتم�ل 
ومطال�ب أهله�ا وتش�هد 
بغ�داد حراكاً قوي�اً يتمثل 
بالدع�وة لعق�د جلس�ات 
برلمانية لمناقشة الوضع 
العام، ويتحدث  السياسي 
غالبي�ة السياس�يين ع�ن 
مخاوف قد تعصف بالبالد 
إل�ى ما ال تحمد عقباه، إال 
السياس�ي في  الحراك  أن 
البص�رة ه�ادئ وبط�يء 
جداً، وكأن المدينة بمنأى 
الشد والجذب  عن ظواهر 
التي تمور هناك، قد تكون 
بع�ض  بعي�دة  المدين�ة 
الش�يء ع�ن بغ�داد وق�د 
العراق�ي  الوض�ع  يك�ون 
السياس�ة  ف�ي  الع�ام 
واالقتص�اد واألمن أصاب 
الجنوبية  المدينة  س�كان 
بالي�أس واإلحب�اط، وق�د 
يكون االس�تقرار النسبي 
للكهرباء وقد تكون حالة 
الطق�س ودخول الش�تاء 
ق�د  وحميميت�ه،  بدفئ�ه 
تك�ون الح�االت مجتمعة 
والي�أس  اله�دوء  وراء 
والعزوف ع�ن الولوج في 
وضع لن يستقيم بقانون، 
ول�ن يتعال�ج بق�رار، ألن 
الب�الد س�ائرة ال محال�ة 
لتغي�ر ومنعط�ف ال أح�د 

يتكهن بنتائجه.لكن جماعة 
معروف�ة  حاكم�ة  سياس�ية 
)جماهي�ر  نفس�ها  أطلق�ت 
البصرة( وهي مقربة من دولة 
القان�ون حصل�ت على رخصة 
الثالث�اء،  الي�وم  بالتظاه�ر، 
استنكارا للدعوات التي تطالب 
البرلمانية  الكت�ل  به�ا بع�ض 
بإلغ�اء مجموع�ة قواني�ن من 
بينها قانون اإلرهاب والمساءلة 
والعدال�ة وقواني�ن دس�تورية 
التي وصفت  أخرى.. القضي�ة 
بأنه�ا تعبر عن موق�ف أنصار 
رئي�س الوزراء ن�وري المالكي 
ال�ذي يج�د ف�ي مواق�ف مدن 
الوس�ط والجنوب الرد المثالي 
المليوني�ة  التجمع�ات  عل�ى 
ف�ي م�دن الرم�ادي والموصل 
وصالح الدين المنادية باإلفراج 
عن المعتقلين هناك. التظاهرة 
التي تجيء بعد العطلة الطويلة 
الت�ي أمضاها غالبية الس�كان 
الحش�ود  ف�ي  المش�اركين 
المليوني�ة أيض�اً ف�ي مدين�ة 
كرب�الء لتأدية مناس�ك الزيارة 

األربعينية.
نظ�ر  وجه�ات  وبحس�ب 
كثيرة فأن ح�زب الدعوة قد ال 
يتمكن من تحشيد أعداد كبيرة 
مس�تحضرين  البص�رة،  ف�ي 
التظاه�رة التي دعا لها الحزب 
الع�ام الماضي والت�ي لم يبلغ 
عدد المشاركين فيها أكثر من 
50 شخصاً يتكهن آخرون بان 

التظاهرة التي س�ميت باس�م 
ل�م  وإن  البص�رة(  )جماهي�ر 
يش�ترك 

فيه�ا أنص�ار التي�ار الصدري 
س�تكون حاش�دة ه�ذه المرة 
ذلك ألنها س�تخرج مس�تنكرة 

ما قاله النائ�ب أحمد العلواني 
-الذي وصف الشيعة بأوصاف 
غي�ر الئق�ة متهمه�م بأق�ذع 

الصفات- لذا سيتمكن منظمو 
التظاه�رة م�ن حش�د اآلالف، 
وه�ي تظاه�رة وإن وصف�ت 

بأنها وطنية، ناب�ذة للطائفية 
لكنه�ا ل�ن تخلو من ش�عارات 
مذهبية تدخ�ل من باب التأييد 

للمالكي بوصفه زعيماً شيعياً 
قب�ل أن يكون رئيس�اً للوزراء.
االنتخابات  وكان�ت مفوضي�ة 
في البص�رة ق�د صادقت على 
تحال�ف جدي�د يض�م ثماني�ة 
أح�زاب سياس�ية ه�ي التي�ار 
التنمية  حرك�ة  الديمقراط�ي، 
والعدالة، حزب الش�عب، اللقاء 
الجمهوري،  التجم�ع  الوطني، 
العراق�ي،  الش�يوعي  الح�زب 
ائتالف العمل واإلنقاذ الوطني، 
وهي تحالف�ات بينت على أنها 
ائتالف انتخابي يسعى إلشاعة 
ومفاهي�م  المواطن�ة  مب�دأ 
والفئوي�ة  الوطن�ي  التعاي�ش 
والقب�ول باآلخ�ر واالبتعاد عن 
الطائفي�ة والمناطقي�ة، حيث 
أح�د  المعيب�د،  س�عد  يق�ول 
القياديين فيه "في حالة فوزنا 
س�يتم اعتم�اد مب�دأ النزاه�ة 

التق�دم  ف�ي  والكف�اءة 
للوظائف، وأن المؤتلفين 
اتفق�وا عل�ى جمل�ة من 
المبادئ فضالً عن االتفاق 
لترشيح أسماء لها وزنها 
والجماهيري  االجتماعي 
جان�ب  والوطني".م�ن 
آخ�ر، يتوق�ع أن تش�هد 
وم�دن  البص�رة  مدين�ة 
والجن�وب  الوس�ط  ف�ي 
مناوئ�ة  تظاه�رات 
للتظاه�رة الت�ي خرجت 
الي�وم الثالث�اء يقوم بها 
أنص�ار التي�ار الص�دري 

ص�ورة  تتض�ح  ال�ذي 
الحكوم�ة  ألداء  رفض�ه 
الحالية فيما تستعد قوى 
للتضام�ن مع�ه،  أخ�رى 
وه�ي تظاه�رات س�يجد 
القائم�ون عليها صعوبة 
في التعبير عن مواقفهم، 
إذ أن الحجج التي تتبناها 
تب�دو  القان�ون  دول�ة 
معقولة ج�داً، فاالحتكام 
مجم�ل  ف�ي  للدس�تور 
المطالب الت�ي ينادي بها 
س�كان مدين�ة الرم�ادي 
وس�واهما  والموص�ل 
تصطدم بعقب�ة القوانين 
مجل�س  ش�رعها  الت�ي 
س�يجد  كذل�ك  الن�واب، 
التي�ار الص�دري والقوى 
س�تخرج  الت�ي  األخ�رى 
مؤي�دة لمطالب المنطقة 
ف�ي  س�تكون  الغربي�ة 
الحرجة ذاتها،  المنطق�ة 
تق�ع  المطال�ب  أن  ذل�ك 
خارج إرادة رئيس الوزراء 
ن�وري المالك�ي، وهك�ذا 
يتوقع المراقبون للش�أن 
تضط�ر  أن  السياس�ي 
إلظه�ار  مجموع�ة  كل 
ش�عارات وإخفاء أخرى، 
عل�ى  س�تجد  لم�ا  تبع�اً 
الساحة. ش�عبيا ال يوجد 
راضي�اً  بصري�اً  مواطن�اً 
المؤسس�ات  أداء  ع�ن 
الحكومية، ولم يعد حزب 
الدع�وة و رئي�س الوزراء 
ن�وري المالك�ي يتمتعان 
بالشعبية التي حظوا بها 
في االنتخابات الس�ابقة، 
فالوض�ع األمن�ي مختلف عما 
كان علي�ه ف�ي 2008 وهن�اك 
نفور واضح من قوى سياسية 
أخ�رى وس�ط غي�اب وضعف 
ليبرال�ي  تي�ار  ألي  واضحي�ن 
خ�ارج الق�وى الديني�ة، كم�ا 
الزي�ارة  مراس�يم  انته�اء  أن 
األربعيني�ة، وهي الفت�رة التي 
يمك�ن ان تس�تثمر م�ن قب�ل 
الق�وى الديني�ة في التحش�يد 
ألي تجمع او تظاهر سيضفي 
على المش�هد ه�دوءا من نوع 
آخر، لذا س�يكون المعول على 
الجرس الطائفي، وهو الجرس 
الذي ال يريد أحد قرعه من جديد 
ف�ي الع�راق اليوم، ت�رى على 
أي س�تعول الق�وى والتيارات 
لملمة  في  السياس�ية-الدينية 
االنتخاب�ات  ف�ي  جمهوره�ا 

القادمة؟.

          المستقبل العراقي / فريد محمود

م�ن المق�رر أن تنطل�ق، الي�وم الثالث�اء، ف�ي 
محافظات كربالء وواس�ط والبصرة تظاهرات، قال 
عنه�ا نائب ع�ن ائتالف دول�ة القانون أنها ش�عبية 
وهدفها اس�تنكار الخطاب�ات الطائفية التي أطلقها 
عزة ال�دوري وغيره من السياس�يين الحاليين، فيما 
عدتها نائبة عن القائمة العراقية أنها ليست شعبية، 
وأنه�ا تظاه�رات حزبية ال تعّبر ع�ن آراء المواطنين 
وس�تتزامن  المحافظ�ات.  تل�ك  ف�ي  ومش�اعرهم 
ه�ذه التظاه�رات م�ع اس�تمرار تظاه�رات األنب�ار 
والمحافظ�ات المحيط�ة به�ا، والت�ي انطلقت منذ 
نحو أس�بوعين، على خلفي�ة اعتقال عدد من حماية 
وزي�ر المالية والقيادي ف�ي القائم�ة العراقية رافع 
العيس�اوي. وقالت النائبة عن القائمة العراقية لقاء 
وردي أن التظاه�رات التي س�تخرج لتأييد الحكومة 
نظم�ت م�ن اجل الدف�اع عن رئي�س ال�وزراء، لذا ال 

يمكن عدها تظاهرات ش�عبية وال تعبر عن مش�اعر 
المواطني�ن، وإنم�ا ه�ي تظاهرات حزبي�ة منظمة. 
وأكدت ل�"المس�تقبل العراقي" أمس، أن التظاهرات 
التي انطلقت في األنبار والمحافظات األخرى "كانت 
إفرازا لس�وء إدارة الدولة وس�وء الخدم�ات وانتهاك 
حقوق اإلنس�ان"، مش�يرة الى أن "التظاهرات التي 
س�تخرج في المحافظات الثالث ال تحمل أية مطالب 
س�وى إظهار التأييد لرئيس ال�وزراء، وبالتالي فهي 
تظاهرات حزبية وليس�ت ش�عبية". واتهمت وردي 
الحكومة بأنها "تعمل على تحش�يد الشارع تنظيمياً 
وحزبياً بس�بب تجاذب وتنافر ردود فعل شخصية"، 
مضيف�ة "هذا يعني أن رئاس�ة الحكوم�ة ال يمكنها 
التج�اوب م�ع المطال�ب، ل�ذا كان رد فعله�ا إطالق 
االتهامات او تش�ويه ص�ورة التظاه�رات او إخراج 
تظاه�رات مس�اندة له�ا". من جهت�ه، أك�د النائب 
ع�ن ائتالف دول�ة القانون عب�د الس�الم المالكي أن 
تظاهرات س�تخرج ف�ي 3 محافظات، الفت�اً الى أن 

تل�ك التظاه�رات غير مجي�رة لتأييد ش�خص رئيس 
الوزراء، وإنما استنكار لما جاء في تصريحات بعض 
السياس�يين. وقال المالكي ل�"المس�تقبل العراقي" 
أم�س "بالتأكيد، ت�م االتفاق على خ�روج تظاهرات 
ي�وم غ�د )الي�وم الثالث�اء( ف�ي محافظ�ات كربالء 
وواسط والبصرة، والهدف منها استنكار التصريحات 
الطائفية التي صدرت من بعض السياس�يين ورفض 
خطابات ع�زة الدوري، وتأييد خط�وات رجال الدين 
وما يت�م االتف�اق عليه بين الس�نة والش�يعة" على 
ح�د قوله. وانتقد المالكي ما أس�ماه بال�"تظاهرات 
المنفذة ألجندة خارجية وإقليمية"، في إش�ارة منه 
إلى تظاهرات االنبار، والتي شهدت في أيامها األولى 
رفع صور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
وأعالم "الجيش السوري الحر" وصور رئيس النظام 
الس�ابق ص�دام حس�ين. واعتب�ر المالك�ي أن هذه 
التظاه�رات تم اس�تثمارها من بعض السياس�يين 

ل�"الكسب السياسي والدعاية االنتخابية".
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كـيــف سـتـتـظـاهـــر الـبـصــرة تـأيـيــداً للـمـالـكــي؟
بينمـا ينـخـرهــا اليــأس.. وتتـراجــع فيـهــا شعـبـيــة األحــزاب

يوظف مفه�وم الش�فافية والعدالة لخدمة 
مصال�ح وتوجه�ات خاص�ة ويتح�ول كل م�ن 
المفهومي�ن الى مفاهيم نس�بية يمكن التالعب 
بها وتفس�يرها وفق متطلبات الحاكم والمغدق 
أمواله فاتح أكياس العطاء، ولنتابع المعلومات 
التالي�ة والحقائق لن�رى هل ان ه�ذه المفاهيم 

ُتطبَّق فعلياً في الساحة االنتخابية العراقية.
كما تبي�ن وثائق مفوضي�ة االنتخابات وما 
ينش�ر على موقعه�ا ان هنال�ك 48 ألف محطة 
اقتراع موزعة على المحافظات العراقية وضمن 
أكثر من 8400 مرك�ز انتخابي تقريباً مع األخذ 
بنظر االعتبار مراكز االقتراع الخاصة وتلك التي 
خ�ارج العراق إضافة الى المراكز في الس�جون 
والمستش�فيات، ومع هذا الك�م الهائل تواجهنا 
العقبة األكبر التي تكمن في الس�ماح للصحافة 
واإلعالم بتغطية فق�ط 50 مركزا انتخابيا وهي 
نس�بة غي�ر منظ�ورة، ه�ذا الع�دد الصغير من 
المراك�ز االنتخابي�ة م�وزع على مراك�ز المدن 
فق�ط. والس�بب ه�و توجي�ه وس�ائل اإلع�الم 
والصحافة لنق�اط جغرافي�ة انتخابية محددة، 
ولنكمل زاوية النظر علينا معرفة األمور التالية: 

تبي�ن كل اإلحصائي�ات الحكومي�ة أن النس�بة 
األكب�ر للمقترعي�ن تأتي م�ن األري�اف ويمكن 
القول ان نسبة 65% من المقترعين المشاركين 
في االنتخابات هم من س�كان الريف، اما نسبة 
م�ن يحجم ع�ن االنتخاب�ات فتاتي من س�كان 
الم�دن "الحضر"، واألس�باب معروف�ة على ما 
اعتقد لسنا بحاجة الى الخوض فيها وما يهمنا 
هن�ا هو توزي�ع المراكز االنتخابي�ة جغرافيا او 
ما يس�مى علميا "جغرافية االنتخابات"، والتي 
تعط�ي قراءة خاص�ة جدا مفاده�ا ان أكثر من 
66% من ه�ذه المراكز تقع في النواحي والقرى 
والقصبات واالقضية، أي "األرياف" وهي بعيدة 
كل البع�د ع�ن التغطية اإلعالمية التي تحتس�ب 
عل�ى رأس قائم�ة الوس�ائل التي تقلص نس�ب 
الفس�اد والتزوير ف�ي االنتخابات في اي بلد في 
العال�م لكن ف�ي العراق فان اإلع�الم والصحافة 
يحجر عليها وتتلقى األوامر بان تقف عند حدود 
مرك�ز او مركزين انتخابيين في كل محافظة ال 
يمكن تجاوزهما الى اي مركز آخر.ولألسف فان 
االقضي�ة والنواح�ي والقرى والقصب�ات تفتقر 
الى األمور التالية: أوال )التغطية اإلعالمية( ليس 
هنالك مراكز اقتراع مسموح بتغطيتها إعالميا، 

ثاني�ا، )مكات�ب فاعل�ة للكيان�ات السياس�ية 
المتنافس�ة( فاغل�ب الكيانات السياس�ية التي 
تخ�وض االنتخاب�ات وان لم يكن كله�ا، ال تملك 
تغطي�ة كاملة من المراقبين ف�ي هذه المناطق 
وتركز على الم�دن ومراك�ز المحافظات فقط، 
واألس�باب كثيرة )مادية، ألنه�ا ال تملك األموال 
الكافية لتامين احتياجات ونفقات شبكة واسعة 
م�ن المراقبين تغطي كل مراكز االنتخابات على 
األقل ف�ي مناطق نش�اطها االنتخاب�ي. قصور 
إداري وتنظيمي، حيث ال تزال الكيانات السياسية 
االنتخابي�ة قاص�رة الفهم في أص�ول الحمالت 
االنتخابي�ة وضروراتها(، وأخيرا فان )مفوضية 
االنتخاب�ات( تعطي حصة محدودة من الباجات 
لمراقبي الكيانات السياسية وهو أمر يقيد قدرة 
الكيانات على الوصول لكل مركز اقتراع وبالتالي 
تجهض "الش�فافية" بي�د حكومية. تحصل في 
تل�ك المناطق االنتخابية "القرى واألرياف" التي 
تبع�د عن مراكز المدن وتغيب فيها أعين اإلعالم 
والمراقبين، أمور تش�به الى ح�د ما األمور التي 
تحص�ل في صحارى وغابات م�ا وراء الحضارة 
واإلنس�ان، وعلى س�بيل المث�ال، ف�ان الناحية 
فيها خمس�ة رموز وهم )مدي�ر الناحية، عضو 

المجل�س البل�دي، مدير مركز الش�رطة، ش�يخ 
العشيرة وأخيرا رجل الدين المقيم في الناحية( 
وهؤالء يمارسون صالحياتهم وبقوة على سكان 
تل�ك المناطق، وهؤالء الس�كان على األغلب من 
متدني التعليم وما يزالون يخش�ون الرموز تلك 
ويسمعون ويطيعون لها، وما يزيد الطين بله أن 
المحافظات العراقية كلها ذات مساحات كبيرة 
واقرب ناحية على مركز محافظة يبعد مس�افة 
30 ك�م وه�و عائق كبي�ر بوجه ف�رق المراقبة 
المدنية للوصول ال�ى تلك االماكن. وهنالك نواح 
تبعد ع�ن المركز اكثر من 180ك�م )كالصويرة 
عن مركز محافظة واس�ط(، وال ننس�ى االنبار 
ومس�احتها الشاسعة، تلك المسافات مع نظام 
"حض�ر التج�وال" المتب�ع ف�ي كل انتخاب�ات 
عراقية يجع�ل كل قضاء وناحية وقرية وقصبة 
إقطاعية تعيش في عزلة ومن حظ الكيان الذي 
لديه ممثل من الرموز الخمسة التي ذكرناها في 
أعاله، وفي أحيان كثيرة تكون الرموز الخمس�ة 
كله�ا م�ن حصة ح�زب او كي�ان واح�د فتقفل 
صناديق االقتراع وتختم لذاك الكيان المحظوظ. 
وعلى جانب آخ�ر كبير األهمية نجد أن موظفي 
تل�ك المراك�ز والمحطات هم من أبن�اء الناحية 

او القري�ة او القصبة ووالؤهم ال ش�ك فيه لكن 
لم�ن )الله وحده يعلم(، ومن يحمي تلك المراكز 
والمحطات؟ )رجال الشرطة( وهؤالء تحت امرة 
ضابط المركز وفوقه مدير الوحدة اإلدارية ولهم 
ان يستخدموا سلطتهم كما يشتهون، وقد روى 
ل�ي زمالء وأن�اس عرفتهم وأقارب م�ن الجذور 
القبلي�ة والعش�ائرية بطوالته�م ف�ي انتخابات 
س�ابقة وهم يتباهون بأنهم اس�تبعدوا القائمة 
الفالني�ة واقفل�وا المحطات لقائم�ة أخرى في 
مناطقهم. ومما الش�ك فيه أيضا ان نس�بة من 
ال يكت�ب وال يقرأ في تلك المناطق مرتفعة وهم 
بحاجة الى م�ن يقرأ لهم ويدله�م على العنوان 
والرقم الذي يؤش�ر عليه في استمارة االنتخاب 
او ورقة االقت�راع، وتخيل عزي�زي القارئ كيف 
س�تكون الش�فافية.اما المصيبة األعظم، فهي 
ان نسبة الس�كن الريفي في العراق تفوق %66 
وان نس�بة الناخبي�ن من الريف تص�ل الى أعلى 
مس�توى ف�ي كل انتخاب�ات في الع�راق، وكما 
ه�و المنط�ق الرقم�ي المعل�ن عنه، ان نس�بة 
ناخب�ي الريف هي األعلى وقد تص�ل تقريبا الى 
10 ماليي�ن ناخب م�ن 20 مليون ناخب عراقي، 
ل�و اقترع منه�م على اقل تقدي�ر 7 ماليين فهذا 

يعني أكثر م�ن 150 مقعدا ف�ي البرلمان، ورب 
س�ائل يس�أل )كيف يمك�ن الق�ول ان 7 ماليين 
ناخب يش�كلون 150 مقعدا(، الجواب ببساطة 
هو ان القاسم االنتخابي تحدده نسبة الناخبين 
الفعليي�ن وليس العدد الكلي، وقد يفوز بالمقعد 
م�ن يحص�د 8 آالف ص�وت كم�ا حص�ل ف�ي 
انتخاب�ات 2010 ال بل احد النواب الحاليين كان 
نصيبه 200 ص�وت فقط، لكن القائمة التي هو 
فيها رفعته س�واء كاحتياط او ما ش�ابه، بينما 
فعلياً يمثل المقع�د 100 ألف عراقي وهذا بحث 
آخ�ر الن المجم�وع الكل�ي للعراقيي�ن ال تزي�د 
نسبة الناخبين فيهم على 19-21 مليون. وقبل 
ان اخت�م خربش�اتي أتذك�ر ان صديق�ا إعالميا 
معروفا كان قد رش�ح نفسه إلحدى االنتخابات 
وقد طلب مني مس�اعدته في حملته االنتخابية 
وفي أتون المعركة االنتخابية كان يجلس يراقب 
التلفاز وأعصابه باردة وأنا اس�تغرب من بروده 
وطمأنينته، وعندما س�ألته أج�اب "لقد وضعنا 
مدراء المراكز والمحطات والرموز الخمسة في 
بع�ض المناطق الريفية في جيوبنا وس�تجدني 
إن ش�اء الل�ه ضم�ن طاق�م النواب بع�د ظهور 

نتائج االنتخابات".

امتلك هذه "اخلمس" تضمن وجودك يف احلكومة بعد انتخابات 2013
عىل طريق االنتخابات

ّ

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
الصادرة من رئاسة جامعة 
بغداد شعبة المتابعة باسم 
الموظ�ف )صادق حس�ين 
 12  /  31 بتاري�خ  عل�ي( 
/ 2012 الرج�اء م�ن يعثر 
عليه�ا تس�ليمها الى جهة 
االصدار وله االجر والثواب.

ضياء السراي

"دولـة القـانـون" يؤكـد "االتفـاق" على خروجـهـا في 3 محـافظـات اليـوم

ستـخـرج التـي  التظــاهرات  "الـعـراقـيــة" لـ"             ": 
فـي الـوســط والـجـنــوب حـزبـيــة ولـيـست شعـبـيـة!!!
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      المستقبل العراقي/ متابعة

أيَّدت محكمة التمييز البحرينية، 
الس�جن  أح�كام  االثني�ن،  أم�س 
ف�ي  قيادي�اً   13 بح�ق  الص�ادرة 
المعارضة بينهم س�بعة محكومين 
بالس�جن المؤبد، وذلك على خلفية 
االحتجاجات التي شهدتها المملكة 

في 2011، بحسب محامين.
وس�ارع األمي�ن الع�ام لجمعية 
الوف�اق التي تمث�ل التيار الش�يعي 
المع�ارض الرئي�س ف�ي البحري�ن 
إلى التنديد باألح�كام التي قال أنها 

“تزيد زخماً إلى الثورة”.
وذك�ر أحد أعض�اء فريق الدفاع 
أن محكم�ة التميي�ز الت�ي ال يمكن 
الطع�ن ف�ي احكامه�ا “أبقت على 
جمي�ع األحكام” في جلس�تها التي 
اس�تمرت لدقائ�ق ول�م يحضره�ا 
الموجودي�ن  المعارضي�ن  م�ن  أي 
في الس�جن. وأفاد ش�هود عيان أن 
الش�رطة البحرينية فرض�ت طوقاً 
أمنيَّاً مكثَّفاً ف�ي محيط المحكمة، 
قي�ادات  تظاه�ر ع�دد م�ن  فيم�ا 
المعارض�ة -عل�ى رأِس�هم األمي�ن 
العام لجمعية الوفاق علي سلمان- 

قبالة مبنى المحكمة.
ش�عارات  المتظاه�رون  وردد 
مطالب�ة “باإلفراج عن الس�جناء”، 
كما رددوا “هيهات ننسى السجناء”. 
وكتب علي س�لمان في تغريدة عبر 
تويتر أن “الثورة مستمرة واألحكام 

تزيدها زخما”.
كم�ا اعتب�ر ان “األح�كام الص�ادرة تؤكد 
الحاج�ة لإلص�اح الج�ذري فالحكوم�ة التي 
تحك�م على صاح�ب الرأي المخال�ف بالمؤبد 
يجب إس�قاطها”. وأضاف “ستسقط حكومة 
التعيين وس�يخرج الس�جناء وإن غداً لناظره 

لقريب”.

وكان�ت محكمة االس�تئناف البحرينية قد 
أيَّ�دت بدورها ف�ي 4 أيل�ول الماض�ي أحكام 
السجن التي تصل إلى المؤبد بحق المعارضين 

ال�13، وغالبيتهم من الشيعة.
وس�بعة من المدانين محكومين بالسجن 
المؤب�د، فيما تتراوح مدد س�جن اآلخرين بين 
خمس سنوات و15 عاماً. والمعارضون ال�13 

هم ضم�ن مجموعة تضم 21 معارض�اً بارزاً 
بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا.

اته�م ه�ؤالء بتش�كيل “مجموع�ة  وق�د 
ارهابي�ة” لقلب نظ�ام الحكم. ويع�د أعضاء 
مجموع�ة المحكومي�ن م�ن قيادي�ي الحركة 
البحري�ن  ف�ي  اندلع�ت  الت�ي  االحتجاجي�ة 
الش�يعة، ف�ي 14 ش�باط 2011،  ويقوده�ا 

ويعمد المحتجون الشيعة في القرى الى رفع 
صورهم في المظاهرات التي ينظمونها.

والمحكوم�ون بالمؤب�د هم عب�د الوهاب 
حس�ين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي 
مش�يمع )رئي�س حركة ح�ق( ومحمد حبيب 
المق�داد وعب�د الجلي�ل المقداد وعب�د الجليل 
السنكيس )حق( وس�عيد ميرزا احمد النوري 

والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي 
يحمل أيضا الجنسية الدنماركية.

والمحكوم�ون بالس�جن أيض�ا ه�م عب�د 
اله�ادي عب�د الل�ه مه�دي حس�ن المخوضر 
)15 س�نة س�جناً( وعبد الله عيس�ى )ميرزا( 
المحروس )15 س�نة( وص�اح عبد الله حبيل 
الخواجة )خمس س�نوات( وإبراهيم ش�ريف 

الذي هو الس�ني )خمس سنوات(، 
ومحم�د حس�ن محمد ج�واد )15 
سنة( ومحمد علي رضي إسماعيل 

)15 سنة(.
ويضاف الى هؤالء الحر يوسف 
محمد الصميخ الذي س�بق ان أفرج 
عنه بعد ان حكم بالس�جن س�نتين 

وخفضت المدة إلى ستة أشهر.
الس�امة  محكم�ة  وكان�ت 
الوطنية، وهي محكمة اس�تثنائية 
الس�امة  حال�ة  بموج�ب  ش�كلت 
الوطني�ة الت�ي أعلنه�ا مل�ك الباد 
مؤقتاً ف�ي اذار 2011، أصدرت في 
حزي�ران 2011 أحكام�ا بالس�جن 
تص�ل الى المؤبد بح�ق المجموعة، 
وأيدت هذه األحكام في االس�تئناف 
أمام القضاء االس�تثنائي في أيلول 

.2011
وف�ي 30 نيس�ان الماض�ي امر 
القضاء البحريني بإعادة المحاكمة 
امام القضاء المدني، فيما اسقطت 
الته�م عن احد اعض�اء المجموعة. 
وانطلق�ت حرك�ة احتجاجي�ة في 
المملك�ة الخليجي�ة الصغي�رة في 
14 ش�باط 2011 بقي�ادة الش�يعة 
ال�ذي يش�كلون غالبي�ة الس�كان، 
وذل�ك للمطالبة بملكية دس�تورية 
مع حكوم�ة منتخبة، إال أن البعض 
ذهب في مطالبه الى حد “إس�قاط 
النظ�ام” وإنه�اء حك�م أس�رة آل 

خليفة.
وضع�ت  آذار،  منتص�ف  وف�ي 
الس�لطات بالقوة حدا لهذه الحركة 
االحتجاجي�ة ونش�رت دول مجل�س التع�اون 
الخليج�ي قوات ف�ي المملك�ة الصغيرة. لكن 
االحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في 
األشهر االخيرة، خصوصا في القرى الشيعية 
القريبة من المنام�ة في ظل عدم احراز تقدم 

حقيقي على صعيد الحوار الوطني.

الناشطون: حبسهم يزيد من زخم الثورة

حمكمة البحرين حتكم عىل 13 قياديًا يف املعارضة بالسجن ملدد متفاوتة

أكدت أنهم بدأوا تدريباتهم

ليبيا: ستة آالف رجل من امليليشيات التحقوا باجليش
      المستقبل العراقي/ وكاالت

قال وزير الداخلية الليبي عاش�ور شوايل إن نحو 
ستة آالف مسلح بدأوا التدريب لتأهيلهم للعمل ضمن 
قوات الشرطة، في إطار حملة لنزع ساح المليشيات 

التي تعوق عملية االنتقال الديمقراطي في ليبيا.
وق�ال ش�وايل لوكالة رويت�رز، إن نح�و 10% من 
أعضاء اللجنة األمنية العليا -التي تشكلت بعد اإلطاحة 
بالعقيد معمر القذافي وتضم رجال مليشيات- وافقوا 
على االنضمام إلى الشرطة النظامية منذ بدء برنامج 

قبول المنتسبين الجدد في نهاية العام الماضي.
وأضاف أنه جرى تشكيل 37 لجنة تدريب للشرطة 

تعم�ل تح�ت س�لطة وزارة الداخلي�ة للتعام�ل مع 
المجندين الجدد. وأبدى ش�وايل اس�تعداده لتعديل 
شروط القبول للسماح بالتحاق مجندين يبلغون من 
العمر 40 أو 45 عاماً أو غير حاصلين على شهادات 

الثانوية العامة، للتعجيل باندماج اللجنة األمنية 
العلي�ا مع الش�رطة الوطنية، وإفس�اح 

المجال لجميع الراغبين في خدمة 
الوطن.

يبح�ث  “م�ن  وق�ال 
عن األم�ان واالس�تقرار 

ووظيف�ة  والش�رعية 
يس�اهم فيها في بناء 
دولته بشكل حضاري 
وآمن، يتجه إلى لجان 
القب�ول ألن الوالء ليس 

لل�ه  وإنم�ا  للش�خص 
ت وللوط�ن”. وفش�لت ع�دة  ال و مح�ا

سابقة لدمج رجال المليشيات في الشرطة، غير أن 

شوايل ش�دد على أن الخطة الجديدة أكثر فعالية ألن 
الليبيين ضاقوا ذرعا بالقوى المس�لحة في الشوارع. 
وق�ال إن هذه الم�رة س�تكون مختلفة ألن الش�ارع 
جاه�ز لذلك والليبيين مس�تعدون إلعادة بناء وطنهم 
وإحال االس�تقرار فيه. وقال المتحدث باسم الوزير 

هن�اك  طلب�ات جديدة تق�دم من إن 
كل  مليش�يات  رج�ال 

ي�وم، دون أن يكش�ف عن أرقام. ولم يفصح ش�وايل 
عن حجم مش�كلة المسلحين الذين ما زالوا يرفضون 
أجه�زة األم�ن، مكتفي�ا بالق�ول إن الح�ل يكمن في 
ط�رح أف�كار خاق�ة للتغل�ب عل�ى ه�ذا الوضع مع 
تجن�ب المواجهة.وأق�ر الوزير ب�أن الكثير من رجال 
المليش�يات ال يزالون ينظرون إلى الشرطة على أنها 
إح�دى المؤسس�ات الموس�ومة بالدكتاتورية التي 

مارسها القذافي على مدى 42 عاما.
وأض�اف أن هناك عدة أفكار يجري بحثها في 
لجن�ة حكومية خاص�ة للتعامل م�ع الرافضين 
لاندم�اج ف�ي الش�رطة، وتاب�ع أن الس�لطات 
ستتواصل معهم لتطلع على احتياجاتهم ومن 
ثم تحاول تلبيتها، مشيرا إلى أن البعض ينظر 

إلى مسؤولي الحكومة على أنهم أعداء.
وتولى ش�وايل -أس�تاذ القانون الس�ابق- 
مسؤولية تأسيس جهاز شرطة وطنية شرعية 
وفعال�ة أواخر العام الماضي، بعدما عّينه رئيس 
ال�وزراء الجدي�د علي زيدان ف�ي منصبه، ليواجه 
بذل�ك أصع�ب تحدي�ات السياس�ة الداخلي�ة في 
الباد.وبع�د اإلطاحة بالقذافي عام 2011 ش�كلت 
الس�لطات االنتقالية لجن�ة أمنية عليا تضم رجال 
مليش�يات يس�عون للتصدي آلخري�ن يتحّدون 
أجهزة األم�ن العتقادهم بأنها ال تزال 
خاضع�ة لس�يطرة أنص�ار القذاف�ي. 
غي�ر أن اللجن�ة الت�ي تموله�ا وزارة 
الداخلي�ة صارت أفضل تس�ليحا وقوة 
من الش�رطة الرس�مية، واتهم عدد من 
أعضائه�ا بالخط�ف والترهي�ب مما 
يزيد م�ن حالة الفوض�ى التي تعاني 

منها ليبيا.

      المستقبل العراقي/ وكاالت
اس�تخدمت ق�وات األمن الكويتي�ة قنابل الص�وت لتفريق 
المئات من نشطاء المعارضة كانوا يسعون لتنظيم مسيرة في 
الباد مساء أمس األّول األحد في إطار سلسلة من االحتجاجات 
على ما يعتبرونه برلماناً موالياً للحكومة واعتقلت عددا منهم.

وه�ذه التظاهرة هي األول�ى التي تنظم منذ نحو ش�هر، علما 
أن التعبئ�ة لها كانت محدودة 
تظاه�رات  بأرب�ع  مقارن�ة 
س�ابقة ش�ارك فيها عشرات 
اآلالف من أنص�ار المعارضة 
األول  تش�رين   21 من�ذ 
المس�يرات  الماضي.وتزايدت 
الكوي�ت  ف�ي  االحتجاجي�ة 
من�ذ أن قاطع�ت المعارض�ة 
االنتخاب�ات البرلماني�ة الت�ي 
أجري�ت ف�ي أول كانون األول 
لقواني�ن  تعدي�ات  بس�بب 
االنتخ�اب اعتبروه�ا محاولة 
لدع�م المرش�حين الموالي�ن 

للحكوم�ة. وقال ش�هود عي�ان إن ما يتراوح بي�ن 200 و300 
ش�خص تجمع�وا في أح�د األحي�اء الراقي�ة بمدين�ة الكويت 
مس�اء األحد لكن قوات األمن أمرتهم بالتفرق لتجمعهم بدون 
ترخيص.وق�ال أحد الش�هود انه عندما ح�اول المحتجون من 
الرجال والنس�اء التحرك إلى وس�ط الطريق وبدأوا في الهتاف 
هاجمتهم قوات األمن بقنابل الدخان وقنابل الصوت. وطاردت 
القوات المتظاهرين في شوارع جانبية وألقت القبض على نحو 
20 ش�خصا بينهم عضو سابق بمجلس األمة )البرلمان( وفقا 
لما نش�ره على حس�ابه بموقع تويتر. وقال شاهد “رأيت نحو 
12 ش�خصا يتم اعتقالهم”.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية 
إن عددا ممن وصفهم بالمحرضين على أعمال الشغب اعتقلوا 

لكن قوات األمن لم تستخدم سوى القنابل الصوتية.
وتس�بب صراع طويل األمد بين أعض�اء البرلمان المنتخب 
والحكومة المعينة في تعطيل اإلصاحات واالس�تثمارات وأدى 
إل�ى حل ع�دد من المجال�س البرلماني�ة. وانهار آخ�ر برلمان 
س�يطرت عليه المعارضة في ش�باط الماضي. وبعد مقاطعة 
المعارض�ة النتخاب�ات الش�هر الماضي -وهي السادس�ة منذ 
منتصف ع�ام 2006- ش�كل 
الوافدون الجدد على الس�احة 
البرلمانية أكثر من نصف عدد 
النواب الخمس�ين في مجلس 

األمة الجديد.
واحتج�اج ي�وم األحد هو 
الت�ي  االحتجاج�ات  خام�س 
نظمته�ا المعارض�ة من�ذ أن 
اس�تخدم أمير الكويت الشيخ 
الصب�اح  األحم�د  الصب�اح 
النواب  سلطاته لتقليص عدد 
الذي س�يختارهم الناخب من 
أربعة إلى نائب واحد قائا، إن 

ذلك سيصلح نظام االنتخابات المعيب ويحفظ األمن.
وق�ال أعضاء م�ن جماع�ات المعارضة المختلف�ة إن هذا 
اإلجراء س�يقوض م�ن قدرتهم عل�ى تش�جيع أنصارهم على 
إعط�اء أصواته�م اإلضافي�ة لحلفائه�م وتش�كيل تحالف�ات 
سياسية في بلد ال يسمح بتشكيل األحزاب السياسية. وتتمتع 
الكويت بنظام سياسي منفتح حيث يمتلك البرلمان السلطات 
التش�ريعية ويمكنه اس�تجواب الوزراء بشأن سياساتهم، غير 
أن عائل�ة الصباح التي تحكم الكويت من�ذ أكثر من 250 عاماً 
تمس�ك بمقاليد السلطة في الباد حيث يتولى أفراد من األسرة 
الحاكم�ة الحقائ�ب الوزاري�ة المهمة مث�ل الداخلي�ة والدفاع 

والخارجية.

      المستقبل العراقي/ وكاالت
 

قال قائد عس�كري إس�رائيلي رفيع المس�توى، إن 
انتفاضة فلس�طينية ثالثة انطلقت بالفعل في الضفة 

الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل أكثر إدراكا للعبة اآلن.
ع القائد العسكري العقيد يانيف اآللوف وقوع  وتوقَّ
اشتباكات قائا “لم نعد على شفا انتفاضة ثالثة، إنها 
قائم�ة بالفعل. نتوقع الكثير من االش�تباكات من اآلن 
فصاعدا”. وفي سياق التخفيف من حدة توقعاته، قال 
اآللوف بكلم�ة أمام القوات واالحتي�اط بقطاع إتزيون 
)عتصي�ون( الذي يتول�ى قيادته “ربم�ا ال نواجه عدة 
آالف من المتظاهرين الذين يقتحمون السياج الحدودي 
ببن�ادق إيه كي�ه -47 ولكن ه�ذا ال يقلل م�ن خطورة 
الموق�ف”، معتب�راً أن العملي�ة التي يقوده�ا الرئيس 
الفلس�طيني محمود عباس انتهت وحل محلها موقف 
تدعمه حركة المقاومة اإلسامية )حماس( مشيراً إلى 
أن عب�اس يحاول إحي�اء الربيع العربي وه�و يدرك أن 

طريق المفاوضات مع إسرائيل وصل إلى نهايته.
واستطرد بالقول “الس�ؤال ماذا سيحدث بعد ذلك؟ 
ربم�ا ن�رى فوض�ى إقليمية م�ع حملة عس�كرية من 
جانبنا”، معرباً عن قلقه من أنه إذا تعين على إسرائيل 
القيام بعملية عسكرية ثانية في قطاع غزة أو التعامل 

م�ع تده�ور في الوض�ع اإلقليم�ي، فإن الجي�ش ربما 
يواجه نقصا في جنود االحتياط.

كم�ا أع�رب اآلل�وف ع�ن تفاؤل�ه إزاء التعامل مع 
التهديدات، مشيراً إلى أنه ال يتوقع سلسلة مما وصفها 
بالهجم�ات االنتحاري�ة الت�ي كان�ت الس�مة الممي�زة 
النتفاض�ة األقصى.وقال “االنتفاض�ة الثالثة لن تكون 
مث�ل الثانية الت�ي فاجأتنا.. إننا أكث�ر إدراكا للعبة اآلن 
وإن اإلره�اب لن يصل إلى وس�ط إس�رائيل ألننا أفضل 
اس�تعدادا اآلن”. من جانبه قال المتحدث باس�م قطاع 
عتصي�ون التاب�ع لجي�ش االحت�ال إن “ق�وة الدف�اع 
اإلس�رائيلية ال تعلق على تصريحات يتم اإلدالء بها في 

المنتديات المغلقة”.
وج�اءت تصريحات اآللوف رغم حرص المؤسس�ة 
العس�كرية على عدم المبالغة ف�ي موجة االضطرابات 
األخي�رة المتنامية الت�ي تجتاح الضف�ة الغربية، وفق 
صحيف�ة يديع�وت أحرون�وت بموقعه�ا اإللكترون�ي 
األح�د. وذك�رت الصحيف�ة أن اآللوف، وه�و أحد كبار 
ضباط القيادة المركزية، قد تحدث عقب دورة تدريبية 
بالمنطق�ة كج�زء م�ن جه�ود الجي�ش للتعام�ل مع 
التوترات المتزايدة بالضفة الغربية عقب عملية عامود 
الس�حاب على قطاع غزة ورفع وضع فلسطين باألمم 

المتحدة إلى “دولة مراقب غير عضو”.

وكانت األراضي الفلسطينية قد شهدت انتفاضتين، 
حي�ث انطلق�ت األولى ع�ام 1987 وانتهت م�ع توقيع 
اتفاقي�ات أوس�لو ع�ام 1993، وانطلق�ت الثانية عام 

2000 وانتهت عام 2005. 
وعل�ى صعي�د ذي صل�ة، اتهم�ت أربع�ة مخيمات 
فلس�طينية ف�ي العاصمة األردني�ة عّم�ان، جهات لم 
تحددها، بزجها في ما وصفته ب�”مؤامرات على الباد”، 

ووصفت هذه الجهات ب�”الخبيثة والشيطانية”.
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن أبن�اء ووجه�اء مخيمات 
الوحدات والحس�ين والنصر والطالبية التي تقع ضمن 
التنظي�م اإلداري للعاصمة عّمان، إن هذه الجهات “لها 
أه�داف وأجندات مش�بوهة م�ن أجل ل�ي ذراع الوطن 
لتحقي�ق منافع سياس�ية ووضع أنفس�هم في واجهة 
تخدم مصالحهم وتنفذ أجندتهم المخفية والمرفوضة 
منا جميعاً ألنها خبيثة ش�يطانية تسعى إلى النيل من 

الوطن وقيادته وأمنه واستقراره”.
وأض�اف البي�ان “لقد حاول�ت هذه الجه�ات مراراً 
وتكراراً اس�تغال وزج المخيم�ات في مؤامراتهم على 
األردن وب�ث الفتن�ة ما بين أبن�اء الش�عب الواحد غير 
أنهم فش�لوا فش�ًا ذريعاً” مؤكداً أن أبن�اء المخيمات 
الفلس�طينية سيش�اركون في االنتخاب�ات البرلمانية 

المقبلة.

اعتقلت عشرين ناشطًا

الكويت تفّرق مظاهرات املعارضة بالقنابل والعيص

قالت إن طريق المفاوضات وصل إلى نهايته

إرسائيل: انتفاضة الفلسطينيني الثالثة بدأت.. ونحن مستعدون هلا



حمافظة كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن
اش�ارة اىل الكت�اب املرق�م )40367( يف )23 / 12 / 2012 ( الصادر من مديرية 
بلدي�ة كربالء املقدس�ة. تعل�ن محافظة كربالء لجن�ة البيع وااليج�ار االوىل عن 
ايجار العق�ارات املدرجة اوصافها ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية كربالء وذلك 
بع�د مرور )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصحف 
اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف تمام 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة 
)30 %( من القيمة املقدرة ونسخة من هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية 
وبطاقة الس�كن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف 
االخرى بنس�بة )2 %( م�ن قيمة الضم االخ�ر واجور اللجن�ة ويف حالة حصول 
موعد املزايدة يف يوم عطلة رس�مية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال 
يجوز الدخول باملزايدة اال لصاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي 
قانون�ي وعىل الراغب باملزاي�دة مراجعة الدائرة املعنية قبل ب�دئ املزايدة لغرض 

االطالع عىل الرشوط املطلوبة.
عباس محيد هاشم املوسوي

النائب االول ملحافظ كربالء املقدسة

المساحةرقم العقار وموقعهت
القيمة التقديرية 
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مدة االيجار
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مليون ومائتان 
وخمسون الف 
دينار – سنويا

سنة واحدة

إعالن للمرة األوىل
 مناقصة رقم 1 لسنة 2012

تعلن اإلدارة املس�تقلة ملرشوع ماء الصحراء الغربية عن وجود 
مناقص�ة لتنفي�ذ مرشوع ماء عكاش�ات يف منطقة عكاش�ات 
ضم�ن ج�دول املوازن�ة االس�تثمارية لع�ام 2012 إزاء الن�وع 
4 تفصي�ل الن�وع 9 التسلس�ل 10 ضمن املادة 4 قط�اع املباني 
والخدم�ات فعىل الراغبني باالش�رتاك باملناقص�ة من الرشكات 
واملقاول�ني مراجع�ة ش�عبة العقود يف مق�ر الدائ�رة الكائن يف 
الرمادي الثيلة الرشقية / مقابل كلية طب االسنان للحصول عىل 
كافة مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ 150 مائة وخمس�ون الف 
دينار عراقي غ�ر قابلة للرد علما ان اخر يوم لقبول العطاءات 
هو ي�وم االحد املصادف 20 / 1 / 2013 الس�اعة الثانية عرش 
ظه�ر وتوضع العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم يف صندوق 
العطاءات او تس�لم اىل سكرتر لجنة فتح العطاءات لقاء وصل 
يؤي�د ذلك. عىل ان يرفق مع العطاءات تامينات اولية قدرها )1 
%( من مبلغ عطاء املناقصة وسوف يستبعد كل عطاء لم يرفق 
معه التامينات االولية ووصل رشاء مستندات ورشوط املناقصة 
وسيكون موعد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات هو 
الثالثاء املصادف 15 / 1 / 2013 وذلك يف القس�م الفني للدائرة 

يف نفس املكان املشار اليه اعاله.
املهندس
عمر حممد حامد
مدير مرشوع ماء الصحراء الغربية

حمافظة كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن
الحاق�ا باعالنن�ا املرقم ) 431 (  يف ) 21 / 11 / 2012 ( وبالنظر لحصول كرس قرار ) ضم جديد ( 
لذا تعلن محافظة  كربالء املقدسة  لجنة البيع وااليجار االوىل عن ايجار العقارات املدرجة اوصافها 
ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية كربالء املقدس�ة وذلك بعد مرور ) 7 ( س�بعة اي�ام  تبدا من اليوم 
الت�ايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغب الحضور يف دي�وان  البلدية  اعاله تمام 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا باملوعد املحدد اعاله مستصحبا معه وصل التامينات القانونية البالغة 
) 30% ( من القيمة املقدرة ونس�خة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والبطاقة التموينية 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة  اجور ن�رش االعالن واملصاريف االخرى بنس�بة ) 2% ( من قيمة 
الضم واجور اللجنة ويف حالة حصول موعد املزايدة  يف يوم عطلة رس�مية ستجري املزايدة يف اليوم 
الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي 

قانوني 
عباس محيد هاشم املوسوي 

نائب املحافظ / رئيس اللجنة 

القيمة التقديرية مدة االيجارالمساحةرقم العقار وموقعهت

حانوت رقم 12 شارع العباس 1
ثالث سنوات 30 , 15م2قرب االشارة الضوئية 

)1449000 ( مليون 
واربعمائة وتسعة 

واربعون الف دينار  ـ 
سنويا 

حانوت رقم 20 شارع العباس 2
ثالث سنوات 30 ، 6م2 قرب االشارة الضوئية 

)18515000( ثمانية 
عشر مليون وخمسمائة 
وخمسة عشر الف دينار 

– سنويا

حانوت رقم 474 / 74 3
ثالث سنوات 60، 24م2عباسية شرقية 

)6900000( ستة ماليين 
وتسعمائة الف دينار - 

سنويا

حمافظة كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن
اشار اىل الكتاب املرقم )40292( يف )20 / 12 / 2012 ( الصادر من مديرية بلدية كربالء املقدسة. 
تعلن محافظة كربالء لجنة البيع وااليجار االوىل عن ايجار العقارات املدرجة اوصافها ادناه والعائدة 
اىل مديرية بلدية كربالء وذلك بعد مرور )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف تمام الساعة 
الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة 
ونس�خة من هوية االح�وال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة الس�كن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى بنسبة )2 %( من قيمة الضم االخر واجور اللجنة ويف 
حالة حصول موعد املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز 
الدخ�ول باملزاي�دة اال لصاحب وصل التامين�ات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وعىل الراغب 

باملزايدة مراجعة الدائرة املعنية قبل بدئ املزايدة لغرض االطالع عىل الرشوط املطلوبة.

عباس محيد هاشم املوسوي
النائب االول ملحافظ كربالء املقدسة

القيمة التقديرية المساحةرقم العقار وموقعهت
مدة االيجاربالدينار – سنويا

1
حانوت رقم 15 حي 
االنصار )الشارع 

العام(
18 م2

)1200000( فقط 
مليون ومائتان الف 

دينار – سنويا
3 سنوات

حانوت رقم 23 حي 2
18 م2االنصار )خلفي(

)600000( فقط 
ستمائة الف دينار – 

سنويا
3 سنوات

مخزن حي االنصار 3
100 م2)الشارع العام(

 )2800000(
مليونين وثمانمائة 

الف دينار
3 سنوات

رئاسة جامعة واسط
اعالن

تعلن جامعة واسط عن توفر درجات وظيفية شاغرة عىل مالك 
الجامعة املتبقية من احداث درجات عامي  2011 / 2012 التي 
تم االعالن عنها س�ابقا ولم يتقدم مرش�ح  الشغالها بضمنها 
درجات املوازنة التكميلية لعام 2012 لحملة شهادة ) الدكتواراه 
واملاجس�تر والبكالوري�وس ( ولكافة االختصاص�ات العلمية 
واالنسانية، فعىل الراغبني بالتقديم لالعالن وممن تتوفر فيهم 
رشوط التعي�ني التقديم عن طريق الربي�د االلكرتوني للجامعة 
حرصا )  mang deb@uowasit.edu.iq ( وفق االستمارة املرفقة 
ومل�دة ثالث�ون يوما اعتبارا من تاري�خ 7 / 1 / 2013 علما انه 

سيتم االعالن الحقا عن موعد اجراء املقابالت مع املتقدمني .

رئيس جامعة واسط 
تقي عيل املوسوي

أقتصاد وحمليات6
www.almustakbalpaper.net

 العدد )415(  الثالثاء  8  كانون الثاني  2013

البيئة النيابية حتذر من بناء مكب نفايات نووية يف العراق
         بغداد / امل�ستقبل العراقي

ح�ذرت لجنة البيئة الربملاني�ة من بناء مكب للنفايات النووية املش�عة 
يف الع�راق، مؤكدة أن األم�ر يعد مخالفا لظروف البيئ�ة الصحية. وقال 
عضو اللجنة النائب عماد مكي لوكالة »أنباء املس�تقبل« أمس األحد أن 
»اإلش�عاعات النووية معروف عاملياً ان لها تأثرا عىل الكائنات الحيوية 

خصوصاً اإلنسان«. 
وأض�اف »تل�ك اإلش�عاعات اح�د عوامل انتش�ار م�رض الرسطان  يف 
محافظ�ات الجن�وب والفرات األوس�ط بس�بب وجود بع�ض مخلفات 

الحروب«.
 وزاد »لجنة الصحة والبيئة تحذر من إنشاء مكب نفايات للمواد النووية 
املشعة يف العراق«، مؤكداً ان ذلك مخالف لظروف البيئة الصحية ويجب 

أن تتم دراسته بشكل دقيق قبل االتفاق مع أية جهة«. 
وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا وقعت عىل مذكرة تفاهم مع االتحاد 
األوربي إلنش�اء مكب نفايات نووية مش�عة عىل ارض العراق. وعربت 
منظمة »غرينبيس العالم العرب�ي«، »Greenpeace Arab World »عن 
قلقه�ا الش�ديد م�ن مذكرة التفاه�م ب�ني وزارة العل�وم والتكنولوجيا 

العراقية واالتحاد األوروبي، والتي سيجري بموجبها بناء مكب نفايات 
نووية مش�عة عىل أرض العراق، حس�ب ما جاء عىل صفحات املنظمة 
البيئي�ة يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي. وس�يمنح االتح�اد األوروبي 

بموجب املذكرة العراق 2.6 مليون دوالر لتصميم وتجهيز املكب. 
وأب�دت »غرينبيس العالم العربي« دهش�تها لهذا االتفاق وقلقها الكبر 
م�ن آثار دف�ن النفايات النووي�ة يف العراق. ونقل�ت املنظمة عن صفاء 
الجيويس، منسقة حمالت الطاقة واملناخ لغرينبيس يف األردن، قوله إنه 
ال توج�د ط�رق آمنة لدفن هذا النوع من النفاي�ات أو طريقة مضمونة 

لعزله�ا عن البيئة املحيطة، حيث تحتاج إىل مئات آالف الس�نني لتصبح 
آمن�ة، فض�ال عن إن كمي�ة النفايات الت�ي تنتج بكل خط�وة من دورة 
الوقود النووي س�واء كانت من اس�تخراج اليورانيوم إىل تخصيبه ومن 
ثم تش�غيل املفاع�الت النووية هائلة وتأثرها الس�ام يس�تمر لألجيال 
املقبل�ة. وطالبت غرينبيس الحكومة العراقي�ة بإلغاء االتفاقية حرصا 
عىل س�المة الش�عب العراقي وأجيال�ه املقبلة. وذك�رت أن أرضار هذا 
املكب ال ُتحىص، مشددة عىل أن األولوية يجب أن تكون لسالمة اإلنسان 

واألرض دائما.

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

أصدر مجلس القضاء االعىل احصائيات جديدة 
ع�ن عمل محكم�ة التمييز االتحادي�ة، مؤكداً 
حس�م 97% م�ن الدع�اوى املعروض�ة امامها 
خ�الل 2012. وق�ال بيان للس�لطة القضائية 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أمس 

إن »محكم�ة التمييز االتحادي�ة نظرت خالل 
ع�ام 2012 يف 53334 دع�وى، 1994 منه�ا 
مدورة من عام 2010، كما حس�مت املحكمة 
يف تل�ك الف�رتة 51985 دعوى أي بنس�بة %97 
من املعروضة امامها«، الفت�ًا اىل تدوير 1349 
اىل الع�ام الحايل. وأض�اف البي�ان أن »االنجاز 
ت�وزع ع�ىل النح�و الت�ايل، الهيئ�ة العام�ة يف 
املحكمة وهيئ�ة تعيني املراجع حس�مت 785 

دعوى يف حني بتت الهيئتان املوس�عتان املدنية 
والجزائي�ة 797 دعوى«، موضح�اً أن الهيات 
االس�تئنافية واملدنية للعقار واملنقول حسمت 
18550 دع�وى، بينم�ا انج�زت هيئ�ة الجزاء 
االوىل والثاني�ة 19496 قضي�ة. وذكر أن هيئة 
االحداث حس�مت 2225 يف وق�ت انجزت هيئة 
االحوال الش�خصية 10222 دع�وى معروضة 

امامها.

القضاء: حمكمة التمييز االحتادية حسمت 97% من الدعاوى
 املعروضة أمامها يف 2012

           بغداد / امل�ستقبل العراقي
كشفت اللجنة املالية يف الربملان عن 
تأجيل مرشوع حذف تصفر العملة 
ال�ذي كان م�ن املؤم�ل أن ينفذ هذا 
الع�ام بعد إكمال جمي�ع اإلجراءات 
املتعلقة باملرشوع، مؤكدة أن سبب 
التأجي�ل ه�و األزم�ات السياس�ية 
املتالحق�ة وأزم�ة البن�ك املرك�زي. 
وقال�ت عض�و اللجن�ة النائ�ب عن 
التميم�ي  ماج�دة  األح�رار  كتل�ة 
أم�س  املس�تقبل«  »انب�اء  لوكال�ة 
األح�د ان »مرشوع تصف�ر العملة 
ال يش�هد أي تق�دم بس�بب الوضع 
السيايس وما مر به البنك املركزي«. 
وأضاف�ت »ع�ىل ه�ذا األس�اس تم 
تأجي�ل موض�وع ح�ذف االصف�ار 
ولم ينف�ذ ه�ذا العام«. م�ن جهته 

دعا الخبر االقتصادي مكي محمد 
م�رشوع  تفعي�ل  رضورة  اىل  ردام 
تصفر العمل�ة ألنه يصب يف خدمة 
االقتصاد الوطني م�ن خالل تقليل 

الكتل�ة النقدية يف الس�وق املحلية. 
الثالثة  وأض�اف »ح�ذف االصف�ار 
من العملة يس�هم بإع�ادة هيكلية 
العملة العراقية، األمر الذي يس�هل 

الس�وق والحس�ابات  التعامالت يف 
بالنس�بة لدوائر الدولة«. وزاد »عىل 
جمي�ع الجهات املختص�ة دعم هذا 
املرشوع الوطني واإلرساع بتنفيذه 
خالل العام الحايل«. وطالب مجلس 
رئاس�ة الوزراء يف وقت سابق البنك 
املرك�زي بالرتي�ث بم�رشوع حذف 
االصفار الث�الث من العملة املحلية، 
باعتباره مرشوعا كبرا ويحتاج إىل 

وقت كاف لتطبيقه. 
وبناء عىل ذلك، حسم البنك املركزي 
موقفه بشأن تنفيذ املرشوع عندما 
أعل�ن قبل ش�هر تأجي�ل املرشوع، 
»وفق�اً لطل�ب بالرتي�ث تقدمت به 
لجان مختصة يف الربملان«، كما قال 
محاف�ظ البنك املرك�زي وكالة عبد 

الباسط تركي.  

نائبة: األزمات السياسية سبب تأجيل حذف األصفار من العملة

حمافظة كربالء املقدسة                                  
جلنة  البيع واالجيار االوىل           

اعالن
الحاقا باعالننا املرقم ) 427 (  يف ) 11 / 11 / 2012 ( وبالنظر لحصول كرس قرار 
) ض�م جدي�د ( لذا تعلن محافظة  كربالء املقدس�ة  لجنة البي�ع وااليجار االوىل عن 
ايجار العقار املدرجة اوصافه ادناه والعائد اىل مديرية بلدية كربالء املقدس�ة وذلك 
بع�د م�رور  ) 7 ( س�بعة ايام  تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف 
اليومي�ة فعىل الراغب الحضور  يف ديوان  البلدية  اعاله تمام الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا باملوعد املحدد اعاله مستصحبا معه وصل التامينات القانونية  البالغة ) %30 
( م�ن القيمة املقدرة ونس�خة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والبطاقة 
التموينية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة  اج�ور نرش االعالن واملصاريف االخرى 
بنسبة ) 2% ( من قيمة الضم واجور اللجنة ويف حالة حصول موعد املزايدة  يف يوم 
عطلة رس�مية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة 

اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني 

عباس محيد هاشم املوسوي 
نائب املحافظ / رئيس اللجنة 

القيمة التقديرية مدة االيجار المساحة  رقم العقار
وموقعه ت

 )1155750( فقط مليون
 ومائة وخمسة وخمسون
 الف وسبعمائة وخمسون

دينار - سنويا

ثالث سنوات 42,40 م2

 حانوت
 لبيع المواد
 االحتياطية
 رقم 3 /

61 / 6209 
 جزيرة الحي
الصناعي

1

   العدد:  3

 التاريخ : 7/ 1/ 2013  
العدد: 4

التاريخ: 7 / 1 / 2013 

العدد: 1

التاريخ: 7 / 1 / 2013 

العدد: 2

التاريخ: 7 / 1 / 2013 



الح�دث البحرين�ي مؤج�ل ك�ون 
السعودية، الراعي »الرسمي« للحكم 
الخليف�ي، قدم�ت الكثري م�ن الَجزر 
والعصا للوالي�ات املتحدة وبريطانيا، 
وخارصته�ا  نفس�ها،  تحم�ي  ك�ي 
الرشقي�ة )البحري�ن( من الس�قوط 
أم�ام ربي�ع بحرين�ي غري مس�بوق، 
بع�د أن كادت تفق�د عمقها الجنوبي 
)اليمن(، ل�وال أّنها تمكن�ت من لجم 

التغيري وتشويهه يف صنعاء.
واملؤكد أّن الس�عودية لم تعد تملك 
كل أوراق اللعب�ة يف القاهرة وتونس، 
كم�ا كانت، فيما ه�ي تكابد من أجل 
موط�ئ ق�دم له�ا يف دمش�ق، يف ظل 
عقي�دة صارم�ة: امتل�ك دمش�ق أو 
احرقه�ا. وه�ي العقي�دة ذاته�ا التي 
تبنته�ا الري�اض يف عالقتها مع عراق 
ما بع�د صدام حس�ن، ال�ذي كاد أن 
يق�ي علي�ه املُفخخ�ون املمول�ون 

سعودياً.
ولع�ل س�يناريو التدم�ري مرّج�ح 
يف البحري�ن يف ح�ال وصل�ت أغلبي�ة 
معارض�ة )ش�يعّية ع�ادة( إىل س�دة 
القرار الس�يايس، وس�يكون استبعاد 
خ�روج »زرقاوي« بحريني رضباً من 
خي�ال، ويف ه�ذه الحالة أيض�اً، فإّن 
الش�عار الس�عودي )والخليفي هذه 
املرة( سيظل س�ارياً: امتلك البحرين 

أو احرقها.
ويف الواقع، فإّن السلطة البحرينية 
لوحت بسيناريو الحرب األهلية، إبان 
شهري شباط / فرباير وآذار / مارس 
٢٠١١، وأج�رت بروف�ات ع�دة لذلك، 
وأش�اعت وج�ود رشخ بن الش�يعة 
والسنة، يمكن أن ينفجر عنفاً يف حال 

مض�ت الديموقراطية إىل منتهاها، 
وتحّول�ت الغالبية الش�يعّية طرفاً 

رئيساً يف الحكم.
ومع ذلك، قد يب�دو العام ٢٠١٤ 
محط�ة محتمل�ة لتس�وية م�ا يف 
يج�ري  بأّن�ه  وأرج�ح  البحري�ن، 
م�ن  لذل�ك  والس�عي  التخطي�ط 
قب�ل جهات ع�دة، تش�مل مختلف 
األطراف املحلية اإلقليمية والدولية 
املعنية باملس�ألة البحرينية: أمريكا 
والس�عودية،  إي�ران  وبريطاني�ا، 
واألط�راف املتنازعة داخلياً: العائلة 
الحاكم�ة ومواليه�ا، والجمعي�ات 

السياسية املعارضة.
أّن الجماع�ات  ولس�ت متأك�داً 
املوالي�ة، خصوص�اً الس�نّية منها، 
تس�وية  ألي  مرتاح�ة  س�تكون 

رصين�ة/ عادلة ومحّق�ة، وهي التي 
اعت�ربت أي تقارب خليفي � ش�يعي 
ي�ر بمصالحه�ا )١(، وق�د أتقن�ت 
بع�ض أطرافها � ويش�مل ذلك بعض 
الفاعلن يف جمعيتي املنرب اإلس�المي 
واألصال�ة  املس�لمن(  )اإلخ�وان 
)الس�لف( � أدواراً يعتربه�ا البع�ض 
تحريضية، وليس�ت فق�ط انتهازية، 
لزيادة االحتقان الخليفي � املعارض.

تب�دو   ٢٠١٤ يف  م�ا  تس�وية  إن 
س�يناريو قائماً حتى بالنظر إىل عدم 
احتم�االت إنج�از تس�وية تاريخي�ة 
يف الحالة الس�ورية، وحت�ى مع عدم 
اتض�اح نهاي�ة لل�راع اإليران�ي �� 
الغرب�ي الس�اخن، املمت�د م�ن ني�ف 
وثالث�ن عاماً، ذل�ك أّن الع�ام ٢٠١٤ 
يرتبط � أساساً � باستحقاق بحريني 

داخيل، إذ ستش�هد املنامة انتخابات 
للمجل�س النيابي، ه�ي الرابعة منذ 
أعي�د االعتب�ار له�ذه االنتخابات يف 
٢٠٠٢، بعد غياب ق�ري منذ العام 
١٩٧٥، ح�ن ُح�ل أول مجل�س كان 
انتخب يف ١٩٧٣، ش�كل حينها حدثاً 
تاريخي�اً، رسع�ان ما انك�ر تحت 
وطأة الرغب�ة الديكتاتورية املتأصلة 

عند العائلة الحاكمة.
وق�د غ�ذى تل�ك الرغب�ة ان�دالع 
الحرب األهلية اللبنانية، التي اندلعت 
يف نيسان/ ابريل ١٩٧٥، أي قبل نحو 
أربعة أشهر من حل املجلس الوطني 
يف البحرين )آب/ أغس�طس ١٩٧٥(، 
وم�ا تبع�ه م�ن ق�رار دويل بتحويل 
املنام�ة إىل مق�ر للم�ال الس�عودي، 

واملال العابر للقارات.
وجاءت ثورة إيران اإلسالمية بعد 
نحو أربعة أعوام من ذلك )ش�باط/ 
فرباي�ر ١٩٧٩(، لتؤك�د الحاج�ة إىل 
بحرين ضم�ن النف�وذ الغربي، رغم 
أّن ال دالئ�ل ع�ى أّن برملان�ًا منتخباً، 
عى الطريقة الكويتية، كان سيحول 
مسار أرض دملون )تسمية تاريخية 
لجزر البحرين الصغرية(، إىل معسكر 

معاد لواشنطن ولندن.
يمك�ن   ٢٠١٤ انتخاب�ات  إن 

أن تش�كل فرص�ة ثمين�ة للس�لطة 
الحاكم�ة، لك�ن أيضاً لل�دول الغربية 
الحليف�ة للعائل�ة الخليفية الحاكمة، 
إلنج�از يشء ما الس�تمالة املعارضة 
املعتدل�ة واإلصالحية التي س�بق لها 
النيابي�ة  االنتخاب�ات  يف  وش�اركت 
قاطعت�ه يف  أن  بع�د  ٢٠٠٦ و٢٠١٠، 

٢٠٠٢ احتجاج�اً عى إصدار دس�تور 
مملكة البحري�ن )٢٠٠٢( الذي قىض 
ع�ى الش�كل الصوت�ي )م�ن صوت( 
للديموقراطي�ة، وفق صيغة دس�تور 

دولة البحرين )١٩٧٣(.
وبحس�ب الدس�تور الس�ابق فإّن 
املؤسسة الترشيعية تتشكل من ثلثن 
باالنتخاب، وثلث بالتعين هم الوزراء 
بحكم مناصبهم، فيما يتشكل الربملان 
وفق صيغة الدستور الجديد مناصفة 
ب�ن املنتخبن واملعين�ن، ما يلغي أي 

سلطة ترشيعية لإلرادة الشعبية.
أما تشكيل الحكومة يف الدستورين، 
فتب�دو وكأّنها حق مطل�ق عند رأس 
الدولة، حت�ى مع اف�راض أّن النص 
الدس�توري ال يل�زم أن يك�ون رئيس 
الوزراء من العائل�ة الحاكمة، بمعنى 

أّنه ونظرياً يمكن للملك اختيار رئيس 
وزراء م�ن غ�ري أفراد أرست�ه، بيد أّن 
ذل�ك يبدو يف غري حاج�ة إىل تفنيد، يف 
ظل استحواذ خليفي كامل عى القرار 
الس�يايس والث�روة القومية، وش�غل 
املناص�ب العام�ة »الس�يادية« وغري 
الس�يادية، بل وت�كاد الدولة تتماهى 
والقبيلة الحاكم�ة، يجعل امللك يحبذ 
ب�»اململك�ة  البحري�ن  تس�مية 
الخليفية«، ولعله يتمنى تس�ميتها 

بذلك رسمياً.

ملاذا العام ٢٠١٤؟

الس�لطة  تج�د  ال 
يف  نفسيهما  واملعارضة 
عجلة من أمرهما، وقد 
الح�ظ مس�اعد وزيرة 
األمريكي�ة  الخارجي�ة 
الديموقراطية  لش�ؤون 

وحقوق اإلنسان والعمل 
ماي�كل بوس�نر � يف آب/ 

»أن   �  ٢٠١٢ أغس�طس 
كالًّ م�ن الحكوم�ة واملعارضة 

السياس�ية يريان أن الوقت ال يزال 
يف صالحهما« )٢(.

ذلك ال يعني أّن املبادرات السياسية 
ستكون معدومة، بل سرمي أطراف 
عدة، بن الفينة واألخرى، ورقة لجس 
نبض الفرقاء، وقياس مدى تمرسهم 

حول مواقفهم.
ويف ما يخص السطة، فإّنها ستجد 
يف الع�ام حتى ٢٠١٤ فرصة س�انحة 
ملحاولة احتواء الح�راك املطلبي وفق 
»صيغة سياس�ية« هذه املرة، ضمن 
اس�راتيجية أمنية أوس�ع، ألس�باب 

عدة نوضحها تباعاً.
يف الش�كل، فإّن السلطة ال تفضل 
يف  املنتخ�ب  الح�ايل،  الربمل�ان  ح�ل 
ترشي�ن األول / أكتوبر ٢٠١٠، والذي 
اس�تقالت منه كتلة الوفاق املعارضة 

)١8 مقعداً من أصل ٤٠( يف ش�باط / 
فرباير ٢٠١١، انحيازاً منها النتفاضة 
»١٤ فرباير«، وتعبرياً عن استنكارها 
للهجوم الدامي عى دوار اللؤلؤة فجر 
الس�ابع عرش م�ن ذلك الش�هر، ُبعيد 
ساعات من اعتذار امللك البحريني عن 
قتل شابن يف ١٤ و١٥ شباط/ فرباير 
)٢٠١١( ع�يل يد ق�وات األم�ن، التي 

عن�ارص تتشكل يف غالبها  م�ن 
أجنبية من باكستان واليمن وسوريا 

واألردن.
وتطرح مس�ألة ح�ّل الربملان حن 
الحدي�ث عن الحل يف البحرين، ألن أي 
تس�وية سياسية س�تليها بالرورة 
انتخاب�ات نيابية يفرض أن تش�ارك 
املعارض�ة  وعم�وم  الوف�اق  فيه�ا 

الرسمية/ املرخصة.
ومل�ا كان الربمل�ان الح�ايل مكتمل 
الع�دد، بعد إج�راء انتخابات تكميلية 
يف أيل�ول/ س�بتمرب ٢٠١١ ملأل مقاعد 
الوفاق الشاغرة )٣(، فإن حل الربملان 
انتخاب�ات جديدة إلفس�اح  وإج�راء 

املجال للمعارضة للمشاركة يف برملان 
جديد، تعده بعض الجهات السياسية 
الرسمية رضوخ للضغوط، وكأّن ذلك 
يؤكد إش�كالية كون الربملان ال يكتمل 
بوج�ود  إال  بالرشعي�ة  يحظ�ى  وال 
املعارض�ة، الش�يعية منه�ا تحدي�داً، 
وه�ي إش�كالية ال تري�د الس�لطات 
تكريس�ها أكثر كحقيقة سياس�ية، 

بع�د أن عانت م�ن مفاعيلها إبان 
الفصل الترشيعي األول )٢٠٠٢ �� 
٢٠٠٦(، ح�ن كانت الوفاق وعموم 
املعارض�ة مقاطعة لالنتخابات 

وما أفرزته من برملان.
ويف بعد آخ�ر، فقد كرر 
املل�ك مراراً بأّن�ه لن يلجأ 
كم�ا  الربمل�ان،  ح�ل  إىل 
وال�ده يف ١٩٧٥،  فع�ل 
لكن�ه يقص�د يف الواقع 
أن وجود الغرفة املعينة 
ضم�ن  )الش�ورى( 
الترشيعي�ة  املؤسس�ة 
صمام أمان لعدم تخطي 
الغرف�ة املنتخبة )النواب( 
للخط�وط املرس�ومة له�ا. 
ورغ�م أن ح�ل الربمل�ان يبدو 

مقارن�ة  للغاي�ة،  ثانوي�ة  نقط�ة 
ف�إن  املطلوب�ة،  التس�وية  بجوه�ر 
بع�ض أطراف الس�لطة تتمس�ك بما 
تسميه »هيبة الحكم«، وال تريد منح 
املعارضة نراً مهماً كان شكلياً بحل 

الربملان الحايل.
وم�ع ذل�ك، يبق�ى ح�ل الربمل�ان 
مس�ألة هامش�ية. واألمر الذي أعاق 
إج�راء انتخابات نيابي�ة جديدة ُبعيد 
التغي�ريات الدس�تورية الت�ي أعلنه�ا 
املل�ك حمد يف أيار /ماي�و ٢٠١٢، كما 
ه�و منطق األمور، أّن تل�ك التغيريات 
بدت ثانوية وهش�ة، ول�م تلق صدى 
محلي�اً ودولي�اً )٤(، ول�م يك�ن ألي 
انتخاب�ات نيابي�ة معنى ل�و أجريت 
س�تقاطعها  املعارض�ة  ألّن  بعده�ا، 
لرفضها التغيريات املعلنة، وس�يتأكد 

أكثر أن اإلشكالية الدستورية مازالت 
مستعصية، وهي كذلك فعالً.

تعدي�الت  إّن  الس�لطة  وتق�ول 
الدس�تور بني�ت عى »ح�وار التوافق 
الوطني«، الذي أجري يف تموز /يوليو 
٢٠١١، والذي وصفه وزير الخارجية 
بمونول�وغ  أش�به  بأّن�ه  الس�ويدي 
حكومي، ورفض�ت نتائجه جمعيات 
التحالف الس�دايس املعارض: جمعيتا 
الوف�اق وأم�ل )إس�الميون ش�يعة(، 
القوم�ي  التجم�ع  )يس�ار(،  وع�د 
)بعث(، اإلخاء )إسالميون شيعة من 
أص�ول إيراني�ة(، التجم�ع الوحدوي 
)ن�ارصي(، إضاف�ة إىل جمعية املنرب 
التقدمي )ش�يوعيون( التي انسحبت 
� تحت ضغط السلطة � من التحالف 
إب�ان  املع�ارض ال�ذي كان س�باعياً 
اعتصام�ات دوار اللؤل�ؤة )ش�باط/ 

فرباير، آذار/ مارس ٢٠١١(.
إىل ذلك، فإّن الحوارات غري املقننة 
التي ُتجرى بن ح�ن وآخر بن وزير 
العدل خالد بن عيل آل خليفة وأطراف 
أخرى يف السلطة والجماعات املعارضة 
تؤدي للطرفن غرض العالقات العامة 
ورشاء الوقت وإدارة األزمة، إضافة إىل 
قيام السلطة بس�رب أغوار املعارضن 
واألرضي�ة التي يقف�ون عليها ومدى 
التغي�ري يف مواقفه�م، كم�ا يتحق�ق 
غرض االستكش�اف للمعارضة أيضاً 
الت�ي يهمه�ا أن تفهم � باس�تمرار � 
خطط وخي�ارات الحكم للخروج من 

عنق الزجاجة.
وتف�رض بعض أطراف الس�لطة 
أّن�ه قد يأتي ع�ام ٢٠١٤، وقد تقلص 

املعارض�ة  عن�د  املن�اورة  هام�ش 
وش�ارعها الذي م�ازال يتس�م أداؤه 
بالحماس�ة والصم�ود أم�ام بط�ش 

السلطة.
ووف�ق تقدي�رات ه�ذه األطراف، 
فإّن�ه م�ع م�رور مزي�د م�ن الوقت، 
وتح�ت وطأة النهج األمني س�يتضح 
للجمعي�ات املعارض�ة ع�دم الق�درة 
عى تحقي�ق انجاز تاريخي من خالل 
املع�ادالت املحلية واإلقليمية والدولية 

القائمة.
وبالفع�ل، فقد تخل�ت الجمعيات 
املعارضة عن عدد م�ن الرشوط التي 
تقدم�ت به�ا للتعاط�ي م�ع مبادرة 
ح�وار أعلنه�ا ويل العهد س�لمان بن 
حم�د آل خليف�ة يف ١٢ آذار/ م�ارس 
٢٠١١ )٥(، ول�م تعد تتمس�ك بطلبها 

إقالة الحكومة الحالية التي يرأس�ها 
خليفة بن سلمان آل خليفة )عم امللك( 
من�ذ أكثر من أربع�ن عاماً، وانتخاب 
مجل�س تأس�ييس لكتابة الدس�تور. 
ومنذ استعادة السلطات دوار اللؤلؤة 
م�ا  البحرين�ي(،  التحري�ر  )مي�دان 
انفكت املعارضة ترح�ب بحوار دون 
رشوط مس�بقة، وه�ي تس�تجيب � 
ع�ادة � ألي دع�وة بالهات�ف إلج�راء 

حوارات فضفاضة.
وتأم�ل الس�لطة اس�تمرار تخ�يل 
املعارضة ع�ن جملة م�ن تطلعاتها، 
كم�ا تعول ع�ى تكرار س�يناريو قلة 
الخيارات وضعف الحيلة التي اتس�م 
بها األداء املعارض يف الفرة التي تلت 
مقاطع�ة انتخاب�ات ٢٠٠٢، ليتك�رر 
مش�هد ش�بيه مع اق�راب انتخابات 
٢٠١٤. وحت�ى ذل�ك الح�ن، س�يظل 
الح�ل األمن�ي س�ائداً، وال�ذي يعن�ي 
اس�تمرار انتهاكات حقوق اإلنس�ان، 
والتعذي�ب والس�جن والقت�ل خ�ارج 
القانون، والفصل التعس�في، إضافة 
إىل اس�تمرار الحرمان م�ن التوظيف، 
التجني�س  عملي�ات  وت�رية  وزي�ادة 
الس�يايس املرعب�ة للمعارضة، كونها 
تب�دل موازين الق�وى الش�عبية � إذا 
م�ا اس�تمر املع�دل الح�ايل يف التغيري 
املواطن�ن  وتح�ّول   � الديموغ�رايف 
األصلين )س�ّنة وشيعة( إىل رقم غري 

حاسم يف املعادلة الوطنية.
كما س�يتواصل مسلس�ل التمييز 
الطائف�ي ال�ذي تزاي�دت وتريته عى 
نحو مريع من�ذ انطالق »١٤ فرباير«، 
فمن بن ١٩8 مرس�وماً ملكياً وقراراً 
وزارياً ن�رشت يف الجريدة الرس�مية، 
وتم بموجبها تعين ٢٩٦ مس�ؤوالً 
يف مواق�ع قيادي�ة، ج�اء نصي�ب 
موقع�اً،   ٤٢ الش�يعة  املواطن�ن 
بنس�بة ١٤٪ من مجمل التعيينات، 
وذلك حس�ب تقري�ر أعدته جمعية 
الوفاق عن الفرة بن ١٤ ش�باط/ 
فرباي�ر ٢٠١١ و١٥ آب/ أغس�طس 

.)٢٠١٢ )٦
ويف الواقع، فإّن مسلسل التمييز 
الطائف�ي ازدادت حدت�ه إبان حكم 
امللك حمد، الذي أراد أن يمدد تجربته 
يف تأس�يس الجيش البحريني خالياً 

من املواطنن الشيعة )٧(. 
يمددها لتش�مل كل مؤسس�ات 
الدول�ة الخدماتية، فضالً عن املي 
يف محارصة الطائفة الش�يعية عرب 
إجراءات ممنهجة كشفها املستشار 
السابق يف الديوان امللكي صالح البندر 

.)8(
 ل�ذا أعتق�د جازم�اً أّن املل�ك حمد 
مس�ؤول ع�ن األزم�ة التي تعيش�ها 
البحري�ن حالي�اً، وليس عم�ه رئيس 

الوزراء، كما يردد اإلعالم الدويل )٩(.
وأمام هذا الوضع، لجأت املعارضة 
إىل خي�ار الح�راك الس�لمي والصمود 
أمام البطش الرسمي، وتقليل الصدام 
مع األم�ن، ورصد انته�اكات حقوق 
اإلنسان، والقيام بالحمالت اإلعالمية، 
والتواصل م�ع بعض أطراف املجتمع 
ال�دويل )تحدي�داً أم�ريكا وبريطاني�ا 
وال تج�د املعارض�ة الوق�ت مناس�باً 
للتواصل م�ع الروس مث�اًل!( للتأكيد 
عى أّن البحرين تعيش أزمة سياسية 

مستمرة...
 معول�ة عى أّنها تس�ري يف املس�ار 
الصحي�ح م�ن التاريخ، فيم�ا تاريخ 
النضال الوطني وعمره يربو عى مئة 
ع�ام لم يس�جل أن رفع�ت املعارضة 
الراية البيضاء، وإن طّبعت من وضع 

قائم وساومته.

ملفات7

 سيناريو التدمري مرّجح يف 
البحرين يف حال وصلت 

أغلبية معارضة إىل سدة القرار 
السيايس، وسيكون استبعاد 

خروج »زرقاوي« بحريني رضبًا 
من اخليال

املبادرات السياسية لن تكون 
معدومة، بل سرتمي أطراف 

عدة، بني الفينة واألخرى، ورقة 
جلس نبض الفرقاء، 

وقياس مدى مترتسهم حول 
مواقفهم
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درامـا وتلفزيون

رحيل وجدي العاين يف غربته
نعت نقاب�ة الفنانني العراقيني الفن�ان العراقي وجدي العاني 
ال�ذي وافت�ه املني�ة عن عم�ر ناهز الس�بعني عام�ا يف دولة 
االم�ارات، بس�بب املرض الذي اش�تد علي�ه يف ايامه األخرية، 
بع�د ان كان قد تعرض اىل عدة أزمات صحية ش�ديدة ابتدأت 
نهاية التسعينيات حيث أجريت له عملية قلب مفتوح يف بغداد 

من قب�ل وزير الصحة املرصي آنذاك، ضم�ن القوافل الطبية 
التي كانت ترس�لها م�رص للعراق ملس�اندته يف ظل الحصار 
االقتصادي، ثم اس�تكمل الع�اج يف القاهرة بدعوة من وزارة 
الصح�ة املرصية، ولك�ن يبدو ان حالته الصحية لم تتحس�ن 

خاصة بعد ان اصابته امراض اخرى مثل السكري الذي 
ادى تفاقم�ه اىل اصابته ب�� )الغنغرينا( التي ادت اىل 

برت قدمه، وجعلته ال يقوى عىل الحركة اال بواسطة 
ك�ريس مدولب ، ويب�دو ان املح�اوالت العاجية 

الكث�رية التي تلقاها س�واء يف داخ�ل العراق او 
خارجه لم تج�د نفعا، فكان الرحيل عن الدنيا 
مع ارشاقة ع�ام 2013، ومن ارض امارة ابو 

ظب�ي. والراحل .. هو ش�قيق س�عد العاني 
الدراس�ات املوس�يقية، وزوج الفنانة هناء أس�تاذ املوس�يقى يف معهد 

عب�د القادر ، ويع�د من   من رواد الجيل الثالث املرسحي، وهو م�ن الفنانني العراقيني الكبار 
الذين تركوا بصمة واضحة عىل مدى نحو نصف قرن ، السيما يف مجال املرسح الذي بدأ حياته 
منه يف معهد الفنون الجميلة ، واستطاع ان يكون اسما مميزا بني ابناء جيله ، ويمكن قراءة 

رؤوس اق�ام من س�ريته ، فهو من موالي�د عام  1940 بمدينة النارصي�ة / محافظة ذي قار 
الجنوبية ، بدأ ممثا  يف النشاط املدريس ومخرجا للفرق األهلية، ولديه مسرية فنية حافلة وله 

الكثري من االعمال واملؤلفات.

بسمة يف أول ظهور هلا 
مع زوجها تامر

ظهرت الفنانة املعتزلة بس�مة بوسيل بدون 
حج�اب للم�رة األوىل من�ذ زواجه�ا، وذل�ك 
أثن�اء حضورها االحتفال الذي أقامه منظم 
الحف�ات ولي�د منصور لاحتف�ال بعقيقة 

ابنته “خديجة”، وذلك بفيلته بالرحاب.
بسمة حرضت بصحبة زوجها الفنان تامر 
حس�ني الذي تلقى التهان�ي النتظاره أول 
مولود له خال األش�هر القليل�ة القادمة، 
وقد ظهر عىل بسمة آثار الحمل  حيث أنها 

يف شهرها الخامس.
وقد ح�رص عدد كب�ري م�ن الفنانني عىل 
الحض�ور حيث حرض الفنان خالد س�ليم 
وزوجته، وشذى، ورامي صربي وزوجته، 
ومي س�ليم وابنته�ا يل يل ، وم�روة نرص 

وزوجها، وحمادة هال، وغريهم.

حماسب بريين سآت 
ينصب عليها

تعرضت املمثلة الرتكية بريين سآت لاحتيال من املحاسب املايل الخاص بها، بحسب ما تقدمت 
به من ش�كوى ضده لدى مكت�ب النائب املدعي العام يف اس�طنبول.أووز موفتو أغلو محامي 
النجمة الش�هرية ب�»فاطمة« تقدم بعريضة ملكتب املدعي العام أوضح فيها أن بريين تعرفت 
عىل املحاس�ب ُمَحرم أ. عن طريق زميلها يف أحد املسلس�ات، فوثقت فيه واتفقت معه شفهيا 
وب�دأت العمل معه يف مس�ائلها املالية.املحامي أكد أن املحاس�ب كان يتاب�ع كل أمورها املالية 
م�ن دفع الرضائ�ب وإجراء بع�ض املدفوعات واملس�اهمات يف الضمان االجتماعي والرس�وم 

ولكن املفروضة عليه�ا، وكان يف الغالب يتم الدفع بواس�طة الدفعات املرصفية أو  بالي�د، 
يف الفرتة األخرية لم يس�دد املحاس�ب الرضائ�ب املفروضة 
للدولة بحس�ب م�ا قالت بريين يف شكواها.املحاس�ب اتخذ 
أيضاً عدة قرارات دون أن يخرب املمثلة الرتكية، حيث استغل 
أحد قوان�ني الديون الرضائبية الذي يس�مح دفع الرضائب 
باألقس�اط الش�هرية، وق�ام بدف�ع أول قس�ط ول�م يدفع 
للبنك األقس�اط الباقية، والذي كلف بريين سآت الكثري من 

الخسائر املالية.

دمشق / وكاالت
خابت توّقعات كّل من ظّن أّن استرياد الدراما الرتكّية إىل سوريا 
سيتوّقف يف ظّل األوضاع السياسّية املتوّترة بني سوريا وتركيا، 
إذ ما تزال رشكات اإلنتاج السورّية تستورد املسلسات الرتكّية 
وتقوم بدبلجتها، وس�ط حركة انجذاب شديدة ُتصيب الفّنانني 
السوريني؛ الّنجوم منهم والخريجني الجدد، خاّصة يف ظّل غياب 
الفرص الدرامّية السورّية وتصوير أغلب األعمال خارج سوريا 

بسبب األحداث.
وم�ع معرفة رشكات اإلنت�اج الرتكّية واملحّط�ات العربّية التي 
تشرتي األعمال الرتكّية ملدى حاجة الفّنانني السوريني لفرص 
الدوب�اج، كان ثّم�ة رشوط جدي�دة وضغ�وط مارس�تها 
رشكات اإلنت�اج الرتكّي�ة عىل رشكات اإلنتاج الس�ورّية، 
فقام الجانب الرتكّي بتخفي�ض أجور املمثلني، وبات 
يطلب إنجاز الدوباج يف وقت قيايّس يف ظّل التغايض 

عن الظروف الصعبة التي تمّر بها سوريا.
الّنجوم يتسابقون إىل الدوباج

الفّنانة السورية الّشابة رنا ريشة التي قامت 
بتنفي�ذ الدوب�اج لعرشات األعم�ال الرتكّية، 
أّكدت يف ترصيحات لوس�ائل إع�ام عربية أّن 
الدوباج ه�و القطاع الفن�ّي الوحيد الذي لم 

يتأّث�ر باألحداث الت�ي تجري بالب�اد، إىل جانب 
كثاف�ة املش�اركة بالدوباج م�ن قبل خريجي 
املعهد العايل للفن�ون املرسحّية الجدد، فضاً 
ع�ن الفّنانني املواظبني عىل الدوباج قبل بدء 
األحداث. وتؤّكد ريشة أّن ندرة األعمال الدرامّية 
السورّية التي يتّم تصويرها يف ظّل األزمة هي من 
دفع كّل أولئ�ك الفّنانني إىل 
اللج�وء للدوب�اج كبديل 
فن�ّي موج�ود، يف ظ�ّل 
الدرامّية  الفرص  غياب 

ضمن سوريا.

رشكات اإلنتاج السورّية تحت التهديد
من جانبها، الفّنانة الس�ورّية مل�ى إبراهيم والتي 
قام�ت بدوب�اج ص�وت "الس�لطانة هي�ام"، يف 
املسلسل الرتكّي الشهري "حريم السلطان"، أّكدت 
أّن هناك ضغوطاً عديدة يواجهها الفّنان السورّي 
م�ن قب�ل رشكات اإلنت�اج الرتكّي�ة واملحّط�ات 
الفضائّي�ة التي تعرض األعمال، بس�بب الظروف 
الت�ي تمّر بها س�وريا؛ وأقرب مث�ال عىل ذلك هو 
تخفي�ض أج�ور الفّنان�ني العامل�ني بالدوب�اج 
وتهديد رشكات اإلنتاج السورّية التي ُترشف عىل 
الدوباج بتوريد األعم�ال الرتكّية إىل بلدان عربّية 
أخ�رى، فضاً ع�ن الضغوط املس�تمرّة لتس�ليم 
دوب�اج األعم�ال يف وقت قي�ايّس، غ�ري مقّدرين 

للظ�روف الصعب�ة الت�ي تم�ّر بها 
الباد.

وتعقيباً ع�ىل كام الفّنانة إبراهيم 
إنت�اج  رشك�ة  يف  مص�در  كش�ف 
الس�وريني  الفّنان�ني  أّن  س�ورّية 
يضط�ّرون، يف بع�ض األحي�ان، إىل 
الّن�وم يف األس�توديو لضمان إنجاز 
دوب�اج األعم�ال يف الوق�ت ال�ذي 
تطلب�ه املحّط�ات العارض�ة، وهم 
بات�وا ُيعانون من ع�ّدة صعوبات، 
الس�ّيما ع�ىل صعي�د الوص�ول إىل 
األستوديو، بسبب وجود مشاكل أو 
اشتباكات يف محيط إقامتهم. كذلك 
ي�دور الحديث ح�ول أّن العديد من 
رشكات اإلنتاج السورّية التي تهتّم 
بالدوب�اج تفّكر بنق�ل مقاّرها إىل 
خارج سوريا واالس�تعانة بفّنانني 

من العرب، بسبب صعوبة إنجاز األعمال يف سوريا.

13 ساعة من العمل املتواصل
رشكات  بع�ض  ُتعان�ي  وبينم�ا 
الصعبة،  الظ�روف  اإلنت�اج م�ن 
تس�ري أم�ور الدوب�اج ع�ىل قدٍم 
وس�اٍق يف رشكة "فردوس" التي 
تش�تهر بدبلجة األعمال الرتكّية، 
حي�ث ق�ال مص�در يف الرشك�ة: 
الدبلج�ة  ننّف�ذ  رشك�ة  "نح�ن 
لصال�ح املحّط�ات التي تش�رتي 
األعم�ال املدبلجة. نحن لم نش�رِت 
أّي عم�ل، لذل�ك لم ُنع�ان من أّي 
صعوبات، واألمور تجري بش�كل 
جّي�د، وال يوج�د أّي ضغوط، ألّن 
املحّطات هي من تشرتي األعمال 
الرتكّي�ة وُترس�لها إلين�ا. نحن ال 
دخل لنا يف سياس�ات الرّشاء، 
وتق�وم الرشكة حالّياً بدبلجة 
مسلس�لني مكس�يكّيني، هما 
و"انتص�ار  "ماريانيل�ا" 
الحّب". كذلك تستعّد الرشكة 
للب�دء بدبلج�ة ثاث�ة أعمال 
جديدة خال األّيام القادمة".

أّن  وأّكدت رشكة "ف�ردوس" 
أمور الدوباج تس�ري بش�كل 
جّيد ومكّثف يف الوقت نفسه، 
حيث تس�ري عملّيات الدوباج 
من الّساعة التاسعة صباحاً، 
الع�ارشة  حّت�ى  وتس�تمّر 
مس�اًء، أي بمعّدل 13 س�اعة 
يومّياً، حسب ظروف الفّنانني 

واألوضاع العاّمة للباد.

ال بديل عن الدراما السورّية
الس�ورّية  الفّنان�ة  أّم�ا 

كث�ر س�حر ف�وزي والت�ي ُتعترب من  أ
مواظب�ة  الفّنان�ات 

مج�ال  يف  وش�هرة 
الدوباج، فقد أش�ارت إىل 

املتع�ّددة  مش�اركاتها  أّن 
يف دبلج�ة األعم�ال الرتكّية 
بدي�ًا  أن تك�ون  ُيمك�ن  ال 
األعم�ال  يف  ملش�اركتها 
الدرامّية الس�ورّية، الفتة إىل 
أّنه�ا تحرص عىل املش�اركة 
بأعم�ال الدوباج منذ ما قبل 

األزمة يف الباد.
وح�ول الحدي�ث ال�ذي ي�دور 
الرتكّي�ة  الدرام�ا  ع�ن حل�ول 

يف  الس�ورّية،  للدرام�ا  كبديل�ة 
ظ�ّل قلّ�ة األعم�ال املحلّي�ة التي 

ف�وزي  أّك�دت  تصويره�ا،  يت�ّم 
استحالة س�قوط الدراما السورّية 

مستشهدة باملوسم الدرامّي الفائت 
ال�ذي عرض فيه أكث�ر من 20 عماً 
األح�داث كان�ت  أن  رغ�م  متنوع�اً 
مش�تعلة يف الب�اد, مضيف�ة "كان 
هناك أعمال سورية أكثر من رائعة 
ع�ىل كل املس�تويات, وقد ش�كلت 
األزم�ة حافزاً لن�ا لتقديم األفضل 
فاستمرت الدراما السورية بألقها 
الناج�ح, ورغم حّب  وتصاعدها 
املش�اهد العربي للدراما الرتكية 
إال أنها من املس�تحيل أن تشّكل 

بدياً للدراما السورية".
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كتبــت نجمــة المجتمــع األمريكيــة بارس 
موقــع  علــى  الخــاص  حســابها  علــى  هيلتــون 
التواصــل االجتماعــي "تويتــر" أول مــن أمــس 
حيــث  هيلتــون  نيكــي  تشــتاق ألختهــا  أنهــا 
ســكنت األخيرة منذ فتــرة ليســت بطويلة في 
مدينــة نيويورك، ولم تعد ي المنزل نفســه مع 
باريس.ووضعــت صــورة علــى موقــع "تويتــر" 
لهــا ولنيكــي مــع تعليق:"أشــتاق ألختــي نيكي 
هيلتــون كثيــرًا حيــث انتقلت مؤخــرًا لتعيش 

في مدينة نيويورك"

لكونه حظي بمشاركات مهرجانية تفصح عن ولذل�ك فه�و يعرب نفس�ه م�ن س�عيدي الحظ التي ترتقي إىل حاالت من النضوج الفكري.تأخذه أن يتبوأ مع الواعدين من أمثاله املكانة التط�ورات يف ال�رؤى اإلخراجي�ة وطموحات�ه م�ن الفنانني الش�باب الذي�ن يميل�ون ملواكبة أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
هو الفنان الش�اب ع�اء قحط�ان والذي كان مكنوناته اإلبداعية.
ماذا ع�ن تجربتك يف ميدان اإلخراج، معنا يف هذا الحوار:  •

إذا أردنا أن نتكلم عن تجربتي فدائما وما ابرز سماتها ومزاياها؟ لذلك اس�تطيع أن اعترب تجربت�ي اإلخراجية يف قرطاج( إىل جانب املهرجانات األخرى املهمة.. )مهرج�ان القاه�رة التجريب�ي( و)مهرج�ان يف مهرجان�ات عربية ومهرجان�ات مهمة مثل اعترب نفيس من س�عيدي الحظ.. فلقد شاركت أح�اول أن أج�رب.. وألنني من الش�باب الذين إنا يف حالة بحث، دائما يف تطور مستمر.. دائما - 
كيف تنظر إلقامة مهرجان شبابي عربي يف بغداد؟حالة نضوج فكري. املهرجان بح�د ذاته هو فرصة كبرية لكل الش�باب.. •  حمل راية املرسح العراقي الكبرية ومن اجل االس�تمرار باملرسح كبرية لكل الش�باب إلظهار واثبات طاقاتهم كونهم قادرين عىل املخت�ارة تمثل وجه املرسح العراقي الجديد.. ولهذا تعترب فرصة مؤيد.. ومرسحية )فقدان( لغس�ان إسماعيل.. وهذه العروض وأيضا( ألنس عبد الصمد.. ومرسحية )تذكر أيها الجسد( محمد قحطان.. ومرسحية )فياغرا( لصاح منيس.. ومرسحية )أيضا عروض للمشاركة يف املهرجان وهي: مرسحية )باسبورت( لعاء تم اختباره�ا من بني )25( عرضا عراقيا.. وتم اختيار خمس�ة العالم العربي.. علما ب�أن العروض العراقية املختارة للمهرجان الش�بابية العراقي�ة أم�ام املختص�ني يف املرسح وعىل مس�توى األمر مش�اركة فرق عربية وعاملية.. ومهم جدا ان نقدم تجاربنا فرص�ة كبرية للتعرف عىل طاق�ات الجيل الجدي�د.. والجميل يف - 

مش�اركتك يف مهرجان بغداد ملرسح الشباب العربي.. العراقي إىل األمام.  •
جاءت مش�اركتي م�ن خال مرسحية )باس�بورت( كيف تقدمها للقارئ العزيز؟  -

تأليف حيدر جمعة 
فيا  ا غر س�ينو و
عص�ام  بش�ار 
حيدر  وتمثي�ل 
ثام�ر  عب�د 
ويارس قاسم 
ق�ي  و
وذو  شفيق 
ر  لفق�ا ا
 . خ�رض.

والذي يرشفني ان يكون ضمن كادر املرسحية.وبمش�اركة ضيف الرشف الفنان م�ازن محمد مصطفى 
وماذا عن فكرة املرسحية؟ فكرة العمل وباختصار شديد تتحدث عن أزمة السفر •  جان�ب آخر يتحدث العرض عن مأس�اة الش�ارع العراقي وهذه مش�كلة كبرية يعان�ي منها ش�عب بأكمله.. ومن يصلح وال يس�تطيع ان يس�افر به اىل اي مكان يف العالم.. التنقل الخارجي والسفر من خال جواز سفر هو جواز ال عن�د العراق�ي ومعاناته يف الغربة.. ومعانات�ه الداخلية يف - 

اليومية وأحامه املهدمة.
كيف تقدم نفسك للقارئ العزيز؟ أنا أحد خريجي معهد الفنون الجميلة قس�م اإلخراج •  إخراج مرسحي وحاليا ادرس لنيل شهادة املاجستري قسم الجميلة قسم اإلخراج وحاصل عىل شهادة البكالوريوس وحاصل عىل ش�هادة الدبلوم.. واحد خريجي كلية الفنون - 
اإلخراج ومنها اىل شهادة الدكتوراه.

وماذا أيضا؟ قدمت للمرسح أكثر من س�بع •  تألي�ف ج�ان ومنه�ا ع�ىل مس�توى االح�رتاف وم�ن تج�ارب منه�ا ع�ىل مس�توى الدراس�ة -  لشكس�بري.. أبرزه�ا )جلس�ة رسي�ة(  و)هامل�ت(  س�ارتر  ارابال.. ب�ول  ومرسحي�ة )باس�بورت( ه�ي آخ�ر تجرب�ة و )الله والشيطان( لجان بول سارتر ايضا.. و)املهندس واإلمرباطور( لفرناندو 
وأخ�ريا.. كي�ف تق�دم لن�ا حص�ادك من مرسحية يل.  •

حصل�ت ع�ىل جائ�زة )أفضل مخ�رج( يف الجوائز؟ )أفضل ممثل ثاني وأفضل س�ينوغرافيا( يف مهرجان مرسحية )هاملت( يف كلية الفنون الجميلة.. وجائزة واإلمرباط�ور(.. وجائ�زة أفضل عم�ل متكامل عن معهد الفن�ون الجميل�ة عن مرسحي�ة )املهندس - 
املرسح التجريبي يف بغداد.

عالء قحطان: مّثلنا وجه املرسح العراقي اجلديد

دعوات إلحياء األغنية العراقية
أرجع املوس�يقي سامي نسيم،غياب لجان الفحص الفنية عن 

الساحة الغنائية إىل االنفتاح وحرية اإلعام التي زادت بكثرة 

وس�ائل االتصال الحديثة.وقال نس�يم لوكاالت األنباء أن 

الدولة واملؤسس�ات الفنية الرس�مية لم تلِغ دور لجان 

الفحص بل االنفتاح وكثرة وسائل االتصال وتطورها 

وراء ذل�ك،  بالتايل أصبحت املس�ؤولية تقع عىل عاتق 

الفن�ان وحده.وأض�اف: أن بع�ض املتطفل�ني م�ن 

مطربني وملحنني أخذوا يستسهلون العملية وصارت 

اإلث�ارة عندهم بعيدة عن لحن والكلمة الراقية بل باتوا 

يتس�ابقون عىل الكلم�ات الرديئ�ة التي تثري اس�تهجان 

وتعجب الناس.

وتاب�ع: لك�ي ال تصبح األغنية الشبابية"س�بة" بس�بب هذا 

التفس�خ و"الته�ري" الفني يجب عقد مؤتم�ر فني يجمع كل 

املختصني يف الغناء ألحياء األغنية العراقية من جديد. 

ويذكر أن س�امي نس�يم من مواليد 1966 عضو اللجنة الوطنية 

العراقي�ة للموس�يقى ، ايض�ا ه�و رئي�س قس�م االالت يف معهد 

الدراسات املوس�يقية وهو مؤسس وقائد فرقة منري بشري للعود 

منذ عام 2001.

فنانون سوريون يتحدثون عن مصاعبهم واجتهادهم يف أعامل الدوبالج

هل توقفت دبلجة املسلسالت الرتكية يف سوريا؟



درامـا وتلفزيون

حسني السلامن يعثر عىل رأس نخلة مثمرة
ب�دأ املخرج والكاتب حس�ن الس�لمان بتصوي�ر فيلمه الجدي�د )يوم قتل املعل�م( الخاص 

بمرشوع بغداد عاصمة للثقافة العربية 2013.
وع�ن ه�ذا الفيلم ذك�ر الس�لمان بأنه فيلم روائ�ي طويل وم�ن تأليفه ويس�تغرق عرضه 
بحدود س�اعة ونصف ويتناول قصة مدرس�ة عراقية تتعرض للفيضان الذي يغرق جميع 
جمالياته�ا ومالمحه�ا .. ومن خالل احد املجانن يعثر عىل رأس نخل�ة مثمرة تحت املياه، 

ليحمل الناجون من الفيضان اليها. 
وت�م تصوير جميع أح�داث الفيلم يف منطقة الزق�ورة بمحافظة ذي ق�ار، وقام بالبطولة 
الفن�ان د. عبد املطلب الس�نيد العائ�د إىل العراق بعد غربة دام�ت أكثر من عرشين 

عاماً.

مازن مصطفى: 
املخرجون 

السوريون أفادونا 
ي�رى الفنان م�ازن محم�د مصطفى أن 
األعم�ال العربية العراقية املش�ركة خدمت 
الدراما املحلية بما قدمه املخرجون الس�وريون 
من مواقع تصوير وزوايا جديدة من نوعها 
مصطف�ى  بغداد.وق�ال  العاصم�ة  يف 
لوكال�ة أنباء محلية "ال�كل يعرف أن 
الدراما املحلية ظل�ت تقليدية قائمة 

عىل نفس املنوال يف العمل واإلخراج، لكن بوجود أعمال مش�ركة قادها بعض 
املخرج�ن الس�ورين ممن يملك�ون عيناً تبحث ع�ن الجديد وألنهم س�بقونا 
باالحت�كاك مع الغري، أعطى فرصة للفنان العراقي للخروج من املحلية".وعن 
آخر إعماله، ذكر مصطفى أنه مازال يف طور عقد اتفاقات مع بعض الجهات 

الفنية التي يرفض الكشف عنها لحن الرشوع بها رسمياً.

 حافظ لعيبي .. حارس مرمى

من املعروف أن الفنان حافظ لعيبي اس�م مش�هور يف عالم الفن والتمثيل، 
ولك�ن ما ال نعرفه عنه انه م�ارس الرياضة أيام الش�باب مع فريق اتحاد 
جميلة الش�عبي ولعب حارس مرمى يف الفرق�ة عرشين وله عالقة صداقة 

بالكث�ري من الالعب�ن وهو )رشطاوي اله�وى( وقد تأث�ر بحارس مرمى 
الرشط�ة واملنتخ�ب الوطني الالعب رع�د حمودي الذي ه�و اليوم رئيس 

اللجنة االوملبية العراقية.
وكان بطل مسلس�ل بيت الطن مؤخرا يف بطولة مسلسل )شندل ومندل( 

إىل جانب الفنان ماجد ياسن واملخرج صاحب بزون الحسناوي.

خطيب فيرغارا يمّزق فستانها 
ويضرب معجبًا

 تش�اجر رج�ل األعمال ني�ك لويب مع أش�خاٍص يف نادي "س�توري" 
بميامي، لغريته عىل خطيبت�ه املمثلة الكولومبية صوفيا فريغارا، مما 

تسّبب يف تمّزق فستانها وكشف صدرها.
ويف التفاصي�ل، لم ي�رق لرجل األعم�ال، خطيب النجم�ة الكولومبية، 

مشهد التقاط خطيبته 
صورة مع أحد املعجبن 
مم�ا دفع�ه للدخول يف 
مشادة كالمية ومن ثّم 
بينه  مش�اجرة  نشوب 
وبن بعض األشخاص، 
لصحيف�ة  وفق�اً 

"نيويورك بوست".
الش�هود  أح�د  وذك�ر 
األمريكي�ة  للصحيف�ة 
قائ�اًل: "يف البداية دخل 
م�ع  نق�اٍش  يف  ني�ك 
كانوا  الذين  األشخاص 
عىل طاولة مجاورة ثّم 
ب�دأ البع�ض بالتدافع، 
وعندما تدخلت فريغارا 

لتهدئة الوضع تمّزق الفس�تان ال�ذي كانت ترتديه وظهر صدرها أمام 
الجمي�ع، ومن بينه�م ابنها مانول�و. ونتيجة للفوىض الت�ي أثارها تّم 

إخراج نيك من الباب الخلفي للنادي".
وأض�اف املصدر أيض�اً: "وألن فريغارا كانت ترتدي الفس�تان من دون 
حّم�االت، فق�د ظهر جزء كبري م�ن صدرها أثناء التداف�ع الذي حصل 
خالل الش�جار، وش�عر ابنها مانولو بإهانة ش�ديدة وغادر املكان هو 
أيض�اً. وبع�د ذلك قام الح�رّاس بإبعاد ني�ك عن فريغارا واألش�خاص 

الجالسن عىل الطاولة املجاورة وطردوه ولحقت به فريغارا".

ريتا أورا تسقط من سماء دبي 
ن�رشت النجمة الربيطاني�ة، ريت�ا أورا، رشيط فيديو له�ا وهي تقفز 

باملظلة من طائرة فوق دبي.
وتظه�ر أورا، يف الرشيط الذي نرشته عىل موقع )يوتيوب( وتش�اركته 
مع متابعيها عىل )توير( وهي تقفز باملظلة من الطائرة فيما يمس�ك 
بها مرش�د. وبدت أورا متحمسة وخائفة يف الوقت عينه قبل أن تقفز. 
وُتسمع املغنية يف الرشيط وهي تقول "لن أغني بعد اآلن، لقد انتهيت.. 

سأعمل معك من اآلن وصاعداً".
وأعربت أورا عن اس�تمتاعها الكبري يف التجربة التي قامت بها األسبوع 
املايض، يذكر أن أورا كانت أحيت عيد رأس السنة يف دبي 

وبقيت فيها لقضاء العطلة.

كاتي بيري.. األكثر 
إثارة

تص�درت لنجم�ة األمريكي�ة 
كات�ي بريي، قائمة أكثر 100 
ام�رأة مث�رية يف العال�م لعام 
2013، وه�ي القائم�ة الت�ي 
تعّدها دوري�ة »مينز هيلث« 
بش�كل  للرج�ال  املوجه�ة 

سنوي.
الدورية نرشت صوراً ألكثر 
100 ام�رأة يف العالم للعام 
2013، واخت�ارت ب�ريي 
ع�ىل رأس�هّن، الفتة إىل 
أن بريي تتميز بمفاتن 
خارجي�ة، كم�ا أنه�ا 
إنج�ازات  حقق�ت 
كثرية يف مس�ريتها 
 ، س�يقية ملو ا
بروح  وأشادت 
التي  الدعابة 

تتمي�ز 
بها.

املثريات 
األوائ�ل  ال��10 
نجم�ات  أس�ماء  ش�ملت 
وجنيف�ر  كوني�س،  مي�ال  مثي�الت، 
لورانس، وجنيفر أنس�تون، وس�كارليت 
جوهانسون، وأنجلينا جويل، وبيونيس، 
كم�ا ضم�ت القائم�ة أس�ماء أخرى 
الت�ي  ث�ريون،  تش�ارليز  كالنجم�ة 
احتلّت املرتبة ال� 36، وجينفر لوبيز 
باملرتب�ة ال��72، ودوق�ة كامربيدج 
كي�ت ميدلت�ون بال��73، واملمثل�ة 
نات�ايل بورتم�ان يف ال��83 واملغنية 

ليدي جاجا يف املرتبة ال�92.

دمشق / وكاالت
خابت توّقعات كّل من ظّن أّن استرياد الدراما الركّية إىل سوريا 
سيتوّقف يف ظّل األوضاع السياسّية املتوّترة بن سوريا وتركيا، 
إذ ما تزال رشكات اإلنتاج السورّية تستورد املسلسالت الركّية 
وتقوم بدبلجتها، وس�ط حركة انجذاب شديدة ُتصيب الفّنانن 
السورين؛ الّنجوم منهم والخريجن الجدد، خاّصة يف ظّل غياب 
الفرص الدرامّية السورّية وتصوير أغلب األعمال خارج سوريا 

بسبب األحداث.
وم�ع معرفة رشكات اإلنت�اج الركّية واملحّط�ات العربّية التي 
تشري األعمال الركّية ملدى حاجة الفّنانن السورين لفرص 
الدوب�الج، كان ثّم�ة رشوط جدي�دة وضغ�وط مارس�تها 
رشكات اإلنت�اج الركّي�ة عىل رشكات اإلنتاج الس�ورّية، 
فقام الجانب الركّي بتخفي�ض أجور املمثلن، وبات 
يطلب إنجاز الدوبالج يف وقت قيايّس يف ظّل التغايض 

عن الظروف الصعبة التي تمّر بها سوريا.
الّنجوم يتسابقون إىل الدوبالج

الفّنانة السورية الّشابة رنا ريشة التي قامت 
بتنفي�ذ الدوب�الج لعرشات األعم�ال الركّية، 
أّكدت يف ترصيحات لوس�ائل إع�الم عربية أّن 
الدوبالج ه�و القطاع الفن�ّي الوحيد الذي لم 

يتأّث�ر باألحداث الت�ي تجري بالب�الد، إىل جانب 
كثاف�ة املش�اركة بالدوبالج م�ن قبل خريجي 
املعهد العايل للفن�ون املرسحّية الجدد، فضالً 
ع�ن الفّنانن املواظبن عىل الدوبالج قبل بدء 
األحداث. وتؤّكد ريشة أّن ندرة األعمال الدرامّية 
السورّية التي يتّم تصويرها يف ظّل األزمة هي من 
دفع كّل أولئ�ك الفّنانن إىل 
اللج�وء للدوب�الج كبديل 
فن�ّي موج�ود، يف ظ�ّل 
الدرامّية  الفرص  غياب 

ضمن سوريا.

رشكات اإلنتاج السورّية تحت التهديد
من جانبها، الفّنانة الس�ورّية مل�ى إبراهيم والتي 
قام�ت بدوب�الج ص�وت "الس�لطانة هي�ام"، يف 
املسلسل الركّي الشهري "حريم السلطان"، أّكدت 
أّن هناك ضغوطاً عديدة يواجهها الفّنان السورّي 
م�ن قب�ل رشكات اإلنت�اج الركّي�ة واملحّط�ات 
الفضائّي�ة التي تعرض األعمال، بس�بب الظروف 
الت�ي تمّر بها س�وريا؛ وأقرب مث�ال عىل ذلك هو 
تخفي�ض أج�ور الفّنان�ن العامل�ن بالدوب�الج 
وتهديد رشكات اإلنتاج السورّية التي ُترشف عىل 
الدوبالج بتوريد األعم�ال الركّية إىل بلدان عربّية 
أخ�رى، فضالً ع�ن الضغوط املس�تمرّة لتس�ليم 
دوب�الج األعم�ال يف وقت قي�ايّس، غ�ري مقّدرين 

للظ�روف الصعب�ة الت�ي تم�ّر بها 
البالد.

وتعقيباً ع�ىل كالم الفّنانة إبراهيم 
إنت�اج  رشك�ة  يف  مص�در  كش�ف 
الس�ورين  الفّنان�ن  أّن  س�ورّية 
يضط�ّرون، يف بع�ض األحي�ان، إىل 
الّن�وم يف األس�توديو لضمان إنجاز 
دوب�الج األعم�ال يف الوق�ت ال�ذي 
تطلب�ه املحّط�ات العارض�ة، وهم 
بات�وا ُيعانون من ع�ّدة صعوبات، 
الس�ّيما ع�ىل صعي�د الوص�ول إىل 
األستوديو، بسبب وجود مشاكل أو 
اشتباكات يف محيط إقامتهم. كذلك 
ي�دور الحديث ح�ول أّن العديد من 
رشكات اإلنتاج السورّية التي تهتّم 
بالدوب�الج تفّكر بنق�ل مقاّرها إىل 
خارج سوريا واالس�تعانة بفّنانن 

من العرب، بسبب صعوبة إنجاز األعمال يف سوريا.

13 ساعة من العمل املتواصل
رشكات  بع�ض  ُتعان�ي  وبينم�ا 
الصعبة،  الظ�روف  اإلنت�اج م�ن 
تس�ري أم�ور الدوب�الج ع�ىل قدٍم 
وس�اٍق يف رشكة "فردوس" التي 
تش�تهر بدبلجة األعمال الركّية، 
حي�ث ق�ال مص�در يف الرشك�ة: 
الدبلج�ة  ننّف�ذ  رشك�ة  "نح�ن 
لصال�ح املحّط�ات التي تش�ري 
األعم�ال املدبلجة. نحن لم نش�ِر 
أّي عم�ل، لذل�ك لم ُنع�ان من أّي 
صعوبات، واألمور تجري بش�كل 
جّي�د، وال يوج�د أّي ضغوط، ألّن 
املحّطات هي من تشري األعمال 
الركّي�ة وُترس�لها إلين�ا. نحن ال 
دخل لنا يف سياس�ات الرّشاء، 
وتق�وم الرشكة حالّياً بدبلجة 
مسلس�لن مكس�يكّين، هما 
و"انتص�ار  "ماريانيل�ال" 
الحّب". كذلك تستعّد الرشكة 
للب�دء بدبلج�ة ثالث�ة أعمال 
جديدة خالل األّيام القادمة".

أّن  وأّكدت رشكة "ف�ردوس" 
أمور الدوبالج تس�ري بش�كل 
جّيد ومكّثف يف الوقت نفسه، 
حيث تس�ري عملّيات الدوبالج 
من الّساعة التاسعة صباحاً، 
الع�ارشة  حّت�ى  وتس�تمّر 
مس�اًء، أي بمعّدل 13 س�اعة 
يومّياً، حسب ظروف الفّنانن 

واألوضاع العاّمة للبالد.

ال بديل عن الدراما السورّية
الس�ورّية  الفّنان�ة  أّم�ا 

كث�ر س�حر ف�وزي والت�ي ُتعترب من  أ
مواظب�ة  الفّنان�ات 

مج�ال  يف  وش�هرة 
الدوبالج، فقد أش�ارت إىل 

املتع�ّددة  مش�اركاتها  أّن 
يف دبلج�ة األعم�ال الركّية 
بدي�اًل  أن تك�ون  ُيمك�ن  ال 
األعم�ال  يف  ملش�اركتها 
الدرامّية الس�ورّية، الفتة إىل 
أّنه�ا تحرص عىل املش�اركة 
بأعم�ال الدوبالج منذ ما قبل 

األزمة يف البالد.
وح�ول الحدي�ث ال�ذي ي�دور 
الركّي�ة  الدرام�ا  ع�ن حل�ول 

يف  الس�ورّية،  للدرام�ا  كبديل�ة 
ظ�ّل قلّ�ة األعم�ال املحلّي�ة التي 

ف�وزي  أّك�دت  تصويره�ا،  يت�ّم 
استحالة س�قوط الدراما السورّية 

مستشهدة باملوسم الدرامّي الفائت 
ال�ذي عرض فيه أكث�ر من 20 عمالً 
األح�داث كان�ت  أن  رغ�م  متنوع�اً 
مش�تعلة يف الب�الد, مضيف�ة "كان 
هناك أعمال سورية أكثر من رائعة 
ع�ىل كل املس�تويات, وقد ش�كلت 
األزم�ة حافزاً لن�ا لتقديم األفضل 
فاستمرت الدراما السورية بألقها 
الناج�ح, ورغم حّب  وتصاعدها 
املش�اهد العربي للدراما الركية 
إال أنها من املس�تحيل أن تشّكل 

بديالً للدراما السورية".
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فنانون سوريون يتحدثون عن مصاعبهم واجتهادهم يف أعامل الدوبالج

هل توقفت دبلجة املسلسالت الرتكية يف سوريا؟
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املكان / منتدى املرسح

املناس�بة/ مهرج�ان بغ�داد مل�رسح 
الشباب العربي

"وأن�ا اله�ارب م�ن جاذبي�ة امل�كان 
األرضية يف بيت بغ�دادي قديم يحول 
الفض�اء  يف  عالم�ات  إىل  خالصات�ي 
له�ا مدل�والت ومعان ش�بيهة بروح 
امليتام�رسح.. مرسحنا القادم لتعلن 
اقراح�ات مرسحية قد تس�اعد يف مقاوم�ة جاذبية املكان 

الساكن".
املخرج انس عبد الصمد

مسرحية أيضًا وأيضًا



ر�شائل من ال�شاحل ال�شرقي 

يف �شاأن اإنتاج مفهوم عراقي للثقافة الوطنية 

العيـــــــن الناقــــــــدة

�شرفات

) 1 (  

الثقافة العراقية هي اس�لوب الحياة الس�ائدة يف 
مجتمع�ات ش�عوب بالد ما ب�ن النهري�ن ، " الفرات 
وحداقل " كما ورد يف التوراة ،  منذ ما قبل السومرين 
، وم�ا نتج عنها م�ن معارف وفن�ون وآداب وخربات 
فردي�ة وإجماعي�ة . وه�ي ايض�ا إمتداداته�ا اىل ما 
بع�د القرن العرشين ، اي منذ نش�وء الدولة العراقية 
الحديثة . فالثقافة العراقية يف هذه اإلحاطة املوجزة ، 
هي خربات وتراكمات الحضارات السومرية والبابلية 
واآلش�ورية والعربي�ة واإلس�المية ، مقرتنة بعالقات 
االنس�ان العراقي بمحيط�ه اإلٌقليمي ، ش�به جزيرة  
العرب . وبجواره الحي�وي، والتحوالت العميقة التي 

تشهدها بداية األلفية الثالثة .
الع�راق ه�و وطن العراقي�ن النهائ�ي ، بحدوده 
املعرتف به�ا دولي�ا . وبمكوناته األثني�ة والثقافية ، 

وبعائالت�ه الروحي�ة املعروف�ة التي جم�ع � ويجمع 
�  بينه�ا العمل من اجل املواط�ن العراقي ، وتكريس 
االس�تقالل الوطن�ي ، وإعادة بن�اء الدول�ة العراقية 

الحرّة : دولة املواطنن االحرار. 
الع�راق وط�ن العراقي�ن الواحد املوحد ، حس�ب 
اختياراته�م يف ظروف سياس�ية وإجتماعية طبيعية 
وس�لمية وس�ليمة ، وم�ن دون اي تدخ�ل او وصاية 
خارجين . والعراق يعني التنوع القومي واإلجتماعي 
والثق�ايف والروح�ي . والثقاف�ة العراقية ه�ي ثقافة 
التن�وع يف نطاق الوح�دة ، التي تعرب عنه�ا منجزات 
والفنان�ن  والعلم�اء  واملثقف�ن  واالدب�اء  الكت�اب 

التع�دد والتن�وع  . ان ه�ذا  العراقي�ن وإبداعاته�م 
الثقافين يف نطاق الوحدة ، هو البناء الفوقي ملجتمع 
عراق�ي ، ووطن عراقي نهائي ل�كل العراقين . وهذا 
يعني وجود " ثقاف�ات عراقية " متعددة ، تعرب عنها 
اللغ�ات العربية والكردي�ة والرتكماني�ة والرسيانية 
وبقي�ة اللغات واللهجات املحلي�ة للمكونات القومية 
والثقافي�ة والدينية يف العراق .ه�ذا التوصيف الدقيق 
للثقافة العراقية ، تدعمه التجربة العراقية التاريخية 
الواقعي�ة . والتج�ارب املكرس�ة يف كثري م�ن البلدان 
املتقدمة ، او بلدان العالم الثالث ، مثل هولندا ، واملانيا 

، وسويرسا، وماليزيا ، والهند ، واسرتاليا وغريها .
نقول ، عىل س�بيل املث�ال : " الثقافة الهولندية " 
، ونعن�ي بذلك ما انتجه س�كان هولندا ، او "االرايض 
املنخفض�ة" ، قبيل الع�ر الروماني ، ثم ما بعد هذا 
العر ، حيث استقرت القبائل البتافية األملانية غربي 
نهر الراين ، بينما استوطنت القبائل الفرنسية رشقي 
النه�ر، وتكونت دولة مرت بظ�روف معقدة وحروب 

طاحنة ، وتعاقب عليها ملوك وحكام من اهلها او من 
خارجه�ا . ولكن "مملك�ة االرايض املنخفضة" ، كما 
هي الي�وم ، بلد اغنى الثقاف�ة البرشية ، واألقتصادد 
ال�دويل ، بخربات وإضاف�ات مرموقة ومعتربة ، بينما 
نخبها الثقافية اختارت اللغة الهولندية ، لغة لجميع 
األع�راق الهولندي�ة ، والناقل�ة اللس�انية للمنت�وج 
اإلبداعي لألدباء والفنان�ن واألعالمين واألكاديمين 

الولندي�ن .
ونق�ول : الثقافة الهندية ، ونعني بذلك اس�اليب 
الحي�اة والخ�ربات املكش�وفة امام العال�م للهندوس 
واملسلمن .. و .. وغريهم ، حيث مئات اآللهة وأنصاف 

اآلله�ة والقرود والبق�ر والفيلة والف�ران والرباهمة 
بطبقاته�م األربع ، والفقر املدق�ع ، والغنى الفاحش 
، واألنها ر املقدس�ة ، والعاهرات املقدسات ، وغاندي 
ونه�رو وابوال�كالم آزاد وش�امي كاب�ور، والرق�ص 
والغت�اء واألناش�يد ، واملالب�س املتنوع�ة ، والعم�ارة 
بطرزها كافة : هذ التنوع العرقي والثقايف والروحي ، 

هو الذي اعطى للبرشية : الثقافة الهندية .
ونقول : الثقافة الس�ويرسية ايض�ا. وهكذا فإن 
التع�دد القوم�ي والثق�ايف والروحي يف بل�دان كثرية ، 
مص�در غنى للثقاف�ة الوطنية يف البل�د املعني . وهو 
ينبع�ي ان يك�ون كذلك ع�ىل صعيد الوط�ن العراقي 
. ه�ذا يعن�ي ان اللغة العربي�ة التي اس�تمرت رافعة 
اإلبداع العراقي يف شتى مجاالته ، هي األجدر بإيصال 
االثقافة العراقية اىل الجماعات البرشية ، مع االعرتاف 
بأن اللغات العراقية األخرى س�تكون رديفا للغة االم 
، تعرب عن نفسية الناطقن بها ومعارفهم وخرباتهم 
، بحيث تسد جانبا ال تستطيع اللغة العربية الوصول 
اليه ، يف التكوين الديموغرايف والطبيعة الجغرافية 

املعروفن عىل صعيد الوطن العراقي .

*** 

املثقف�ون  عنه�ا  يع�رب  العراقي�ة  الثقاف�ة 
العراقيون. وكل صاحب وجهة نظر وموقف حيال 
مسائل اإلنسان والكون والوجود والحياة واملجتمع 
.. هو مثقف . كما أن كل عالم رياضيات وهندسة 
وطب وس�الالت وداعي�ة ديني هو مثق�ف أيضاً. 
ومل�ا كانت الثقافة تعبريا عن الش�خصية الوطنية 
، يكون املثقف العراقي عنوان الشخصية العراقية 
وضمريه�ا . ان املهمة اإلختيارية الت�ي يلتزم بها 
املثقف العراقي ، هي حمل ثقافة الوطن ، والتعبري 
عن الشخصية الوطنية ، إىل أجيال العراق الحالية 
واملقبلة ، وإىل البرشي�ة أيضاً: انه حق هذا املثقف 

وواجبه يف الحن ذاته .
انته�اكات  العراق�ي  املثق�ف  مورس�ت ض�د 
واجراءات قاسية ، عىل امتداد تاريخ العراق قديما 
وحديث�ا ، فقيدت حريته وص�ودرت أفكاره ، ومنعت 
كتب�ه او ُحرِّق�ت . ويف ح�االت معلوم�ة ومش�خصة 
أه�در دم�ه أو قت�ل . وه�ذه املمارس�ات قام�ت بها 
 " الع�ام  الح�ق  و"منظوم�ة   ، س�لطوية  هيئ�ات 
وتعبرياتها السياس�ية والثقافية والحقوقية والدينية 
، الت�ي ال تزال تصدر عن احزاب ومنظمات ثقافية او 
ش�خصيات زمنية ودينية ، بينم�ا تكونت " واجهات 
ثقافية " حكومية ومعارضة، من بن مهامها تنظيم 
املهرجات واللقاءات التي تسمى ثقافية ، يف حن هي 
صورة النظام الرس�مي ، وصورة "السلطة املؤجلة" 
كذل�ك : اي املعارضة بأطيافها املتع�ددة ، التي انهار 

بعضها ، بينما ال يزال بعضها مستقويا بسلطة 
الدول�ة ، وس�لطات " الح�ق الع�ام " والع�رف 

واإلّتباع والتلقن.
 وما لحق باملثقف العراقي �  ال س�يما عىل 
امتداد تاري�خ العراق الحديث � من التباس�ات 
وتشويهات واعتداءات ، يوازي ما لحق بالثقافة 
العراقية من هذه املظاهر ، التي  مصدرها ذاتي 
أي عراق�ي . او أن له�ا مص�دراً خارجياً أيضاً . 
واألكثر خطورة هو االعتداء الذاتي عىل الثقافة 
العراقية . ألنه كان يصدر � وال يزال كذلك � عن 
دراية مسبقة ، أو عن تواطؤ او تقصري اوغفلة 
يف أحيان اخرى .  كما أن املثقف العراقي ، تنازل 
ع�ن هذا الواج�ب والحق الش�خيص ، إما تحت 
سطوة القمع الس�يايس واالجتماعي الدموين 
، أو باختي�ار العزل�ة الس�لبية ، أو بالغفلة عن 
ه�ذا الح�ق والواج�ب ، او بالتماه�ي التام مع 
السلطة الزمنية والدينية السائدة ، حتى تحول 
اىل مس�مار يف جس�د هات�ن املنظومتن. ومن 
امللفت أن يك�ون موقف"منظومة الحق العام" 
، وكذل�ك املوق�ف الس�لطوي من املثق�ف ، هو 
املوقف عينه من أصحاب الرساالت االجتماعية 
واالنسانية التاريخية . وهذا املوقف اذا ما أعيد 
انتاج�ه وصياغت�ه معرفي�اً ، وفق�ا ملتطلبات 
بناء مفهوم عراقي للثقاف�ة الوطنية العراقية 
،  فإنه س�يكون بمثاب�ة حاضنة قوية للمثقف 
العراقي ، ورافعة خطرية الش�أن يف اإلعالء من 

شأن املشهد الثقايف ومكوناته
ه�ذه النقطة هي الت�ي تدفع بنا للتريح 
بأن حياة املثقف العراق�ي ، وهذا يعني انتاجه 
املعريف والثقايف واألدب�ي والعلمي والفني ، هي 
رسالته إىل األجيال من ابناء وطنه . وهي رسالة 
ينبغ�ي التعام�ل معها عىل أس�اس أنه�ا تمثل 

قضية وجود حر ومسؤول بالنسبة للمثقف.
إن املبلغ�ن الكبار يف تاريخن�ا العراقي قبل 

الدعوة االسالمية وبعدها ، هم نمط راق من املثقفن 
التغريين ، وأن الخطابات التي أبلغوها إىل مجتمعاتهم 
، كم�ا اىل خارج مجتمعاته�م ، هي يف ذروتها املرتقية 
رس�ائل ثقافية كوني�ة . وهؤالء املبلغون ل�م يكونوا 
مبرشين ومنذرين فحسب ، بل كانوا قادة اجتماعين 

تاريخين أيضاً.
تأسيس�اً عىل هذه القاعدة التاريخية � املعرفية ، 
فإنه يجدر باملثقف العراقي ، االنتقال بفكره وحركته 
إىل هذا الفضاء التاريخ�ي املعريف ، وان يكون خطابه 
عىل مس�توى أصحاب الرساالت التنويرية والتغيريية 
. وه�ذا يعن�ي أول ما يعن�ي أن يكون مكافح�اً جلداً 
وصعب املراس ، وهو يواج�ه التحديات التي تواجهه 
يف ه�ذه املس�رية ، وه�ي تحدي�ات اإلنس�جام م�ع 
النفس، وتحديات التمس�ك بالهوية واإلنتماء للعراق 

، وتحديات التعبري عن ه�ذه الهوية ابداعيا ومعرفيا 
وحضاري�ا . إن أخطر العي�وب واألمراض التي لحقت 
بالثقاف�ة العراقي�ة ، كان�ت يف تس�اهل رشائ�ح غري 
قليل�ة م�ن املثقفن مع أنفس�هم ، وت�وزع والءاتهم 
ع�ىل ثقافات "غري عراقية" . بعب�ارة أكثر دقة كانت 
تل�ك الرشائح تحم�ل "الجنس�ية العراقي�ة" ، لكنها 
تفك�ر بطريق�ة "غ�ري عراقي�ة"، وتنس�خ نظريات 
وأف�كاراً "غري عراقي�ة" ،وتعمل ع�ىل تنفيذ وتطبيق 
تل�ك النظري�ات واألفكار "غري العراقي�ة" فوق أرض 
عراقي�ة ويف مجتم�ع عراقي موص�وف بدقة من قبل 
الواقع العراقي ذاته. وكان من ش�أن هذا كله ان أدى 
اىل تن�اول اي قضية ثقافي�ة وإجتماعية عراقية ، قد 
تمَّ م�ن خ�الل أدوات ال عالقة له�ا بالبيئ�ة العراقية 
والن�اس العراقين . بل ان نظري�ات وأفكارا معروفة 
رشقية وغربية ، قد جرى نقلها اىل متون كتاب وأدباء 

وفنان�ن عراقين بطريقة متعس�فة وجائرة ال تقيم 
وزناً للخصوصية العراقية . ومن هنا ندرك � وقس�م 
من�ا أدرك ذلك منذ الخمس�ينيات والس�تينيات � ملاذا 
انه�ارت هذه األف�كار ، ومل�اذا حدثت تل�ك التقلبات 
الفكرية املباغتة لدى تلك الرشائح من املثقفن أيضاً : 
إن التمسك بالهوية الوطنية ، واإلخالص لهذه الهوية 
،هو الذي يحقق التعبري ابداعياً ومعرفياً عن اإلنسان 
العراقي ، وه�و الذي يجعل املثق�ف العراقي مناضال 
مغامرا ومج�ددا يف ميدان من أخط�ر ميادين الحياة 
وأكثره�ا اهمي�ة. وه�ذا يتطل�ب أول م�ا يتطلب من 
املثقف العراقي ، تقديم مراجعة رصيحة ومس�ؤولة 
وش�فافة ملواقفه الس�ابقة ، مثلم�ا يتطلب الجرأة يف 
مس�اءلة ومعاينة وفحص حارض وطنه من النواحي 

كافة.

ي�رى دانيال جرياي أن “أرواح الّش�عب األس�ود” هو أهّم كتاب 
رس�م فيه دوبوا رؤيته الفلس�فّية للقضايا الكربى التي انشغل بها 
يف مختل�ف مراحل مس�ريته الفكرّية. ويف هذا الكت�اب، أبرز ثقافته 
الواس�عة، وإملامه بالفلس�فة، وباآلداب اإلنسانّية، وبعلم االجتماع، 
وبالّنقد األدبّي، والس�يايس، وبالّتاريخ.. وق�د رّكز فيه بالخصوص 
عىل الرّد عىل البيض الذين كانوا يش�يعون ع�رب كتاباتهم، كما عرب 
مواقفه�م أن انتكاس�ة البن�اء الديمقراطي تعود أساس�ا إىل دونّية 
الزّن�وج، قائ�ال: “كّل الّن�اس يعرف�ون ع�ىل األق�ل أن�ه بالرّغم من 
الّتس�ويات، واالّتفاقّيات، وأنه بالرغ�م من الحرب، والنضاالت، فإّن 
اإلنسان األس�ود ليس حرّا )…(. ففي كّل مناطق الجنوب الّزراعّي، 
يعي�ش املزارع�ون الّس�ود كأج�راء، مضطّري�ن بحس�ب القانون، 
والّتقالي�د أن يواصل�وا العي�ش يف ظّل االس�تعباد االقتص�ادي الذي 
ال ينج�ون منه إالّ بامل�وت، أو بالحبس يف الّس�جون اإلصالحّية. ويف 
املناط�ق، ويف امل�دن أألكثر ث�راء يف املج�ال الّزراعّي، يعت�رب الزّنوج 
فئة ُمس�تعَبدة، معزول�ة عنرّيا وال تتمّت�ع إالّ بحقوق وامتيازات 

محدودة للغاية”.
“البي�ان  بمثاب�ة  املذك�ور كان  الكت�اب  أن  الكث�ريون  وي�رى 
الّس�يايّس” ال�ذي أراد دوبوا من خالل�ه أن يكون زعي�م األفارقة – 
األمريكين. ولم تكن مقاربته فلس�فّية فق�ط، بل كانت أيضا أدبّية 
أنثروبولوجّي�ة، وس�يكولوجّية، وم�ن خاللها س�عى إىل إبراز الدور 
ال�ذي لعبته الّنخب الّس�وداء يف تطّور املجتم�ع األمريكي. ومخاطبا 
البيض، كتب دوبوا يق�ول: “بلدكم؟ ومتى أصبح بلدكم؟ حتى قبل 

ق�دوم “اآلباء الفاتحن، كّنا هنا. وإىل هذه البالد نحن وهبنا هباتنا 
الثالث: هبة فّن القّص، وفّن الغناء - نغم ناعم، ومثري لألحاس�يس 
يف بلد يغلب عليه التنافر، وعدم االنسجام، وهبة العدد، والقّوة لصّد 
الّطبيعة املتوّحشة، وغزو مناطق جديدة لوضع أسس اإلمرباطورّية 
االقتصادّي�ة، قب�ل مئتي عام م�ن أن تتمّكن أيديك�م من فعل ذلك. 
ونح�ن وهبنا أيض�ا هبة الفك�ر”. ويتس�اءل دوبوا بم�رارة: “هل 
كان باإلمكان أن تكون أمريكا أمريكا لوال الش�عب األس�ود؟”. غري 
أّن دوب�وا ال يكابر، بل يعرتف بتخلّف مواطنيه الّس�ود، وبضعفهم 
ونقائصه�م. وهو ي�رى أنهم بحاجة إىل مس�اعدة البيض للّنهوض 

بأنفسهم، وتدارك ما فاتهم يف العديد من املجاالت الحيوّية. 

املثقف النقدي

وم�ن دوبوا ينتق�ل دانيال ج�رياي إىل نعوم تشومس�كي الذي 
اخت�ري عام 2005 ك�� “أفضل مثق�ف جماهريي”. وتعود ش�هرة 
تشومس�كي إىل الّدراس�ات الثورّية العميقة الت�ي أنجزها يف مجال 
اللّسانّيات ليصبح واحدا من أملع رموز الّثقافة األمريكية يف الّنصف 
الثاني من القرن العرشين. كما اش�تهر تشومسكي أيضا بمواقفه 
وكتابات�ه الّسياس�ّية الت�ي ينتق�د فيه�ا بح�ّدة اإلدارة األمريكية، 
وسياساتها سواء يف ظّل حكم الجمهوريّن، أم الديمقراطيّن. وإذا 
ما كانت دراس�ات تشومس�كي يف مج�ال اللّس�انّيات تخّص نخبة 
معّينة نظ�را لصعوبتها، ف�إّن مواقفه وكتاباته السياس�ية تتمّتع 
بانتش�ار واس�ع داخل العديد من األوس�اط االجتماعّية ال يف بالده 
فحس�ب، بل يف مختلف بلدان العالم، املتقّدمة منها، واملتخلّفة. وقد 
ولد تشومس�كي عام 1928. وهو اب�ن عائلة من املهاجرين اليهود. 
وكان وال�ده مختّصا يف الّنح�و العربي. أما والدت�ه فكانت معلّمة. 
ومنذ س�نوات الّطفولة، انجذب تشومس�كي إىل األفكار اليس�ارّية. 
فقد كتب وهو يف العارشة من عمره أوّل مقال س�يايّس، وفيه ينعى 
هزيم�ة األنارخي�ّن يف برش�لونة خالل الح�رب األهلّية اإلس�بانّية، 
وس�قوط الّنمس�ا يف قبضة النازّي�ن. وانطالقا من الّس�تّينيات من 
الق�رن املايض، وبعد أن أصبح يتمّتع بموقع مرموق عىل املس�توى 

األكاديمي، رشع تشومس�كي يجهر بمواقفه الّسياس�ّية، مرّكزا 
عىل انتق�اد الّسياس�ة األمريكي�ة يف املجال الخارج�ي، مناهضا 
الحرب يف فيتنام، ومش�اركا يف العدي�د من التظاهرات، والندوات 
الت�ي انتظمت لفض�ح نتائجه�ا الكارثّية. وبس�بب مش�اركته 

يف املس�رية الك�ربى ع�ام 1967 يف العاصمة واش�نطن، اعتقل 
رفق�ة الكاتب الكبري نورمان مايل�ر. ويف كتاباته اهتم بنقد 
املثقف�ن األمريكي�نّ الذي�ن توّرطوا يف مس�اندة سياس�ة 
حكوماتهم. وه�ذا ما فعله بالخصوص يف كتابه الذي حمل 

عن�وان: “أم�ريكا ومثّقفوها املتنّف�ذون الج�دد”، والّصادر 
ع�ام 1969. وهو يتضّمن نقدا حاّدا للمثقفن األمريكيّن 

الذين يقومون بتقديم تربيرات للقرارات التي يّتخذها 

“البيت أألبيض” يف العديد من القضايا األساسّية يف مجال الّسياسة 
الخارجّية. 

وق�د كتب تشومس�كي يقول: “من واجب املثّقف�ن أن يجهروا 
بالحقيق�ة، وأن يفضح�وا الكذب “ألنهم بحس�ب رأي�ه” يتمّتعون 
بمرك�ز متمّي�ز يف املجتم�ع، ولهم مس�ؤولّيات خاّص�ة يف مجتمع 
ديمقراط�ّي”. ويضي�ف قائ�ال: “له�ذه األقلّية -يقص�د املثّقفن- 
الت�ي تتمّتع بامتيازات، تهب الّديمقراطّية الغربّية وس�ائل الرّتفيه، 
والّتسلية، ووس�ائل الّتكوين الّضورّية بهدف البحث عن الحقيقة 
املتخّفي�ة وراء حج�اب الع�وج، وااللت�واء، والّتمّث�الت املوس�ومة 
بالّتزيي�ف، واملغالط�ة، ووراء أيديولوجّية طبقة م�ن خاللها تقّدم 
أح�داث الّتاري�خ املع�ارص. ل�ذا م�ن واج�ب املثّقف�ن أن يفضحوا 

املعلوم�ات الخاطئ�ة الت�ي تروّجه�ا حكوماته�م”.
ويش�ري داني�ال ج�رياي إىل أّن الجه�ود الجّب�ارة الت�ي بذله�ا 
تشومس�كي يف مج�ال الّنق�د الّس�يايس ألهبت حم�اس العديد من 
املثّقف�ن، للمش�اركة يف الج�دل ح�ول الديمقراطّي�ة، ودفعتهم إىل 

مواجهة سياسات اإلدارة األمريكية تجاه مختلف القضايا.

  �شد التاأويل.. �شد القمع

ورغم أنها امرأة، فإّن س�وزان س�ونتاغ تمّكن�ت من أن تفرض 
نفسها يف مش�هد ثقايف يسيطر عليه الّذكور. وقد ولدت يف نيويورك 
ع�ام 1933، غ�ري أنه�ا أمض�ت طفولته�ا ومراهقته�ا يف الغ�رب 

متنّقلة  “أريزون�ا”، األمريك�ّي  ب�ن 

ويف  أنجل�وس”.  و”ل�وس  و”تيكس�ون”، 
س�ّن الّسادس�ة عرشة، حصلت عىل ش�هادة 
البكلوريا لتنتس�ب إىل جامعة “بريكيل، ثّم إىل 
جامعة “شيكاغو” وفيها تعرّفت عىل فيليب 
ريف الذي تزّوجته وهي يف الّسابعة عرشة من 
عمرها. وبمساعدته س�وف تكتشف فرويد، 

والوجودّية، ومدرسة فرانكفورت. 
ويف نهاية الخمس�ينيت، انتقلت س�وزان 
س�ونتاغ إىل باريس بهدف مواصلة دراستها، 
الّصالون�ات  مخالط�ة  فّضل�ت  أّنه�ا  غ�ري 
الفكرية واألدبّية، ومجالسة مشاهري الكتاب 
والش�عراء، والفالس�فة يف مقاهي العاصمة 
الفرنس�ّية. ومنهم تعلّمت فّن الجدل، وتوليد 
س�وزان  ع�ادت   ،1959 ع�ام  ويف  األف�كار. 
سونتاغ إىل الواليات املّتحدة األمريكية لتستقّر 
يف نيوي�ورك، وتنفص�ل ع�ن زوجه�ا. ومن�ذ 
ذلك الوق�ت، انرفت إىل الكتاب�ة يف مجاالت 
متعّددة، يف الرواية، ويف الّس�يناريو، ويف النقد 
بالخص�وص. وكان�ت م�ن املناهضن لحرب 
فيتن�ام. كم�ا أنه�ا اش�تهرت بدفاعه�ا عن 
مرىض اإلي�دز، وعن الكّت�اب والفنانن الذين 
يعانون من القمع يف ظّل أنظمة ديكتاتورّية. 
إىل جانب كّل هذا، دافعت سوزان سونتاغ عن 
حّرية املرأة، وعن دورها يف املجتمع، وساندت 
ع�رب كتاباتها ومواقفها الحركة النس�وية يف 
أمريكا، ويف أوروبا.  ويف كتابها “ضّد الّتأويل” 
الّصادر عام 1966، رّدت عىل أفكار، ومواقف 
املثّقفن البارزين يف أوساط نيويورك املعروفن 
بنقده�م االجتماع�ي، والّثق�ايف، وجلّهم من 
أص�ول يهودّية م�ن أمثال إدموند ويلس�ون، 
تريلين�غ، وهارول�د  اران�دت وديان�ا  وهاّن�ا 
روزنب�ارغ. وجميعه�م معادون للّس�تالينّية 
وللواقعّية االشرتاكّية التي ابتكرها جدانوف. 

وه�م يصفون كّل ف�ن جماهريي ب� “الرّديء” ألن�ه صالح للدعاية 
السياسّية بحس�ب رأيهم. لذا هم يدافعون برشاسة عن الحركات 
الثقافي�ة والفكري�ة والفنّي�ة الطالئعية مثل الس�وريالّية 
وغريها، ويعتربون األعمال الفنّية “نخبوّية بطبيعتها، 
وبالت�ايل ال يمكن ب�أّي حال من األحوال اس�تغاللها 
سياس�ّيا. ويف نقده�ا له�ؤالء املثّقف�ن البارزي�ن، 
رّكزت س�وزان س�ونتاغ ع�ىل “محدودّي�ة آفاقهم”، 
وعىل “تعاليه�م املعريف”، وع�ىل تأويالتهم الخاطئة، 
واملضلّل�ة للفّن، وللّثقافة بصف�ة عاّمة. كما أنها 
رفض�ت تفس�رياتهم االجتماعية للف�ّن معتربة 

أن الفّن الحقيقي يعرّف نفس�ه بنفسه من دون تأويالت اجتماعّية 
أو سياس�ّية أو غريها، مش�دّدة عىل أن “الّذوق” هو وحده الَحَكُم .  
ويف نهاية دراس�ته، يعتقد دانيال ج�رياي أن دور املثّقف لن يتقلّص 
داخل املجتمع األمريكي بفعل وسائل االتصال الحديثة، مثلما يعتقد 
البعض، بل س�يّتخذ أش�كاال أخرى تنس�جم مع املتغرّيات الجديدة. 
وبانتخ�اب أوباما، تكون الديمقراطّية األمريكية قد قطعت الروابط 
مع ماض تمّيز بالعنرّية، وبسياس�ة أقصت الّسود لفرتة طويلة 
من الّزمن من القرارات السياس�ية بش�أن القضايا الكربى املّتصلة 
بالّسياس�ة الّداخلّية، والخارجّية. ومع ذلك، يتحّتم عىل املثّقفن أال 

يتخلّوا أبدا عن دورهم الّنقدي الذي تمّيزوا به دائماً، وأبداً.

امل�شتقبل العراقي / جمعة الالمي 

�شريف( " )حديث  هدمه  من  ملعون   . اهلل  بنيان  " الإن�شان 

ح�ّشونة امل�شباحي

"  2 –  2"

"  5 –  1"

   يحتّل نعوم ت�شوم�شكي املولود 
عام 1928 املرتبة الثالثة. وقد 
ا�شتهر بكتاباته النّقدّية احلاّدة 

�شّد الإمربيالّية الأمريكّية، 
و�شّد الّنخب املّثّقفة امل�شاندة لها. 

واأّما �شوزان �شونتاغ )1933-
2004( فقد فر�شت نف�شها يف 

امل�شهد الفكري، والّثقايف بف�شل 
كتاباتها عن الفّن، وعن املفهوم 

الدميقراطي يف املجال الّثقايف
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 ج�اء يف قان�ون قوى االم�ن الداخيل رقم 
14 لس�نة 2008 وقانون أص�ول املحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 
2008 ويف مادت�ه االوىل عىل ان احكام قانون 
العقوبات ترسي عىل ضباط ومنتسبي قوى 
االمن الداخيل املستمرين بالخدمة وعىل طالب 
كلي�ة الرشط�ة واملعاهد وامل�دارس املختصة 
بتدري�ب ق�وى االم�ن الداخ�يل واملتقاعدين 
واملخرج�ني واملطرودين واملفصولني واملعارة 
خدماتهم واملستقلني من منتسبي قوى االمن 

الداخيل اذا ارتكبوا جريمة خالل الخدمة.
وهناك عقوبات نصت عليها املادة الثانية 
من قانون العقوبات وهي االعدام والس�جن 
والحب�س والغرام�ة.. وهي العقوب�ات التي 
ن�ص عليها قان�ون العقوب�ات العراقي رقم 
111 لس�نة 1969 والذي عرف الغرامة وهي 
العقوب�ة التي نص عليه�ا قانون قوى االمن 
الداخيل واالعتق�ال والعقوبات التبعية والتي 

هي  الطرد واإلخراج.

اأنواع املحاكم واملحاكمات

بني الدكتور عباس التميمي انواع املحاكم 
وفق�اً لقان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية 
قائ�اًل، ب�ان امل�ادة 2 م�ن ه�ذا القان�ون قد 
بين�ت بانها تتكون م�ن محكمة آمر الضبط 
ومحكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل ومحكم�ة 
التمييز لقوى االمن الداخيل وان هناك نوعني 
من املحاكمة هم�ا املوجزة وهي التي تجري 
ام�ام آمر الضبط ملن هو تح�ت آمرته ضمن 
القان�ون واملحاكمات غري املوجزة وهي التي 

تجري امام محاكم قوى االمن الداخيل. وعن 
واجب�ات آمر الضبط تح�دث الدكتور عباس 
التميمي قائالً: استناداً للمادة )5( يحق المر 
الضب�ط اذا علم بوقوع جريمة او وجد اموراً 
تستوجب اجراء تحقيق فعليه القيام باحدى 

االجراءات االتية. 
 -التحقيق بنفسه 

- أن يكلف احد الضباط للقيام بذلك
- أن يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي

وعن املجلس التحقيقي الذي يتم تشكيله 
والذي تناولته امل�ادة )6( من القانون تحدث 
عنه�ا الباحث القانوني ليث عب�د عيل قائالً: 
بان تشكيل هذا املجلس يكون بأمر من وزير 
الداخلي�ة يف مرك�ز وزراة الداخلي�ة ويتكون 
هذا املجلس من ثالثة ضباط برئاس�ة االقدم 
الذي يشرتط ان يكون قانونياً ويتوىل املجلس 
التحقي�ق يف القضاي�ا املحال�ة الي�ه او عليه 
من الوزي�ر او من يخوله وبعد ان يس�تكمل 
املجلس املجلس التحقيقي يف الوزارة يرس�ل 
لتدقيقه�ا  القانون�ي  املستش�ار  اىل  االوراق 

واتخاذ احد القرارات بها.
1. ارس�الها اىل آم�ر االحال�ة الحالتها اىل 

محكمة قوى االمن الداخيل.
املجل�س  نف�س  اىل  االوراق  اع�ادة   .2
التحقيق�ي الكمال النواقص فيها حس�ب ما 

بينته دائرة املستشار القانوني.
3. يت�م اخب�ار دائرة املستش�ار القانوني 
يف حال�ة القبض عىل رج�ل الرشطة من غري 

الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة.

حمكمة اآمر ال�ضبط والطعن بها

اص�ول  قان�ون  م�ن   11 امل�ادة  نص�ت 
املحاكمات الجزائية العس�كرية عىل س�حب 
التحقي�ق من قبل وزير الداخلية هذا ما قاله 
املحامي سعد الطرشاني مضيفاً ، حيث يحق 

له س�حب التحقيق خالل 15 يوماً من تاريخ 
علم�ه بالق�رار او م�ن تاري�خ ورود االوراق 
اىل مكت�ب الوزي�ر يف اي قضي�ة وايداعها اىل 
س�لطة تحقيق اخرى او الغاء القرار الصادر 
من مجل�س التحقيقي او القائ�م بالتحقيق 
وذلك لتحقي�ق العدال�ة او ملخالفته للقانون 

او ألس�باب أخ�رى مرشوعة ول�ه اي للوزير 
اعادةالتحقيق او فرض العقوبة املناس�بة او 
احالة االوراق اىل محكمة قوى االمن الداخيل 
او ف�رض اح�د العقوب�ات االنضباطي�ة عىل 
من يحمل رتبة لواء او من يش�غل رتبة مدير 

ع�ام فما فوق وللوزير تخويل س�لطة آمري 
الضب�ط س�لطة جزائي�ة، وله نق�ل الدعوى 

ونقل التحقيق. 
اما ع�ن اختصاص محكم�ة آمر الضبط 
فقد تح�دث عنها املحامي حس�ن س�عدون 
عب�ادي )ضابط متقاع�د( قائالً: ب�ان املادة 

18 م�ن قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية 
بينت بان ه�ذه املحكمة تختص باملخالفات 
والعقوب�ات االنضباطي�ة وه�ي التي نصت 
عليه�ا امل�ادة )47( م�ن قان�ون العقوب�ات 
ومنها العقوب�ات االنضباطية ويجوز فرض 
ال�رسي  والتوبي�خ  الضاب�ط  ع�ىل  عقوب�ة 
والتوبي�خ العلن�ي وقطع جزء م�ن الراتب ال 
تزيد عىل العرشة ايام واعتقال الغرفة ويمنع 
الضابط فيها من مزاولة الواجبات الرسمية 
ملدة ال تزيد عن 30 يوما واعتقال الدائرة مدة 
ال تزيد عن 30 يوم�ا ، بعد ان تحال الدعاوى 
اىل محكم�ة آم�ر الضب�ط حيث يع�ني موعد 
املرافع�ة ويح�ر املته�م ويفه�م بالتهمة 
واملادة ويجوز آلمر الضبط استدعاء املشتكي 
واملخرب واملدعي بالحق الش�خيص واالستماع 

اىل الشهود واملتهم. 

حمكمة قوى الأمن الداخلي

ع�ن محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل قال 
املحام�ي صب�اح س�عد رحي�م ان ذلك نصت 
عليه املادة 28 من قان�ون اصول املحاكمات 
الجزائية وهي تشكل بأمر من وزير الداخلية 
وهي برئاس�ة ضابط برتبة عميد وعضوين 
برتبة ال تقل عن عميد وعضو احتياط برتبة 
عقي�د ويحملون ش�هادة القانون ويس�مي 
الوزي�ر رئيس�اً للمحكم�ة يف حال�ة احال�ة 
مته�م رتبته اع�ىل من رتبة رئي�س املحكمة 
وبأم�ر من وزير الداخلية يت�م تعيني ضابط 
حقوق�ي كمدعي عام ال تقل رتبته عن عقيد 

وعن مناطق تش�كيل هذه املحاكم فاحداها 
يف بغ�داد واربي�ل واملوصل والحل�ة والبرصة 
ولوزي�ر الداخلي�ة صالحية اص�دار امر بفك 
ارتباط محافظ�ة او اكثر والحاقها بمنطقة 

اخرى.
وعن حقوق املتهم تحدث املحامي ياسني 
محم�د امني قائالً، بان له ح�ق توكيل محام 
يداف�ع عن�ه ذي الصالحية املطلق�ة تمنحه 
حق الرتافع ام�ام املحاك�م الجنائية ويجوز 
للمحكمة ان تنتدب محامي�ا للمتهم الذي ال 
يس�تطيع ذلك وال يعد س�كوت املته�م دليالً 
ض�ده وله حق قب�ول العضو ال�ذي تعرضه 
املحكم�ة وال تأخذ املحكم�ة باالعرتاف الذي 
يأتي ع�ن طريق االك�راه او الوعيد وللمتهم 
الح�ق يف االط�الع ع�ىل االوراق التحقيقي�ة 
بموافق�ة املحكم�ة والحق بمواجه�ة وكيله 
املحام�ي ول�ه ح�ق االع�رتاض ع�ىل هيئ�ة 
املحكم�ة او اح�د اعضائه�ا وتب�ت املحكمة 
بهذا االع�رتاض وله حق تمييز قارر املحكمة 
خالل 10 ايام م�ن تاريخ تدوينه وللمحكمة 
ان تحي�ل الدعوى اىل محكم�ة اخرى اذا رأت 
انها ليس�ت م�ن اختصاصها ويج�وز اجراء 
املحاكم�ة الغيابي�ة ويج�وز االع�رتاض عىل 
الحك�م الغياب�ي، وهن�اك محكم�ة التمييز 
الخاص�ة بقوى االمن الداخ�يل وهي تنظر يف 
الطع�ون املقدمة اليها وهي برئاس�ة ضابط 
برتبة ل�واء ونائبان ال تق�ل رتبتها عن عميد 
واربعة اعضاء اصليني وعضوان احتياط من 
الضباط الحقوقيني وعىل محكمة التمييز ان 
تبت يف قرار الطعن خالل 30 يوما من تاريخ 

ورود الطعن بها . 

قان�ون االس�تثمار رق�م 13 لس�نة 
 2006

املادة 2 
يهدف هذا القانون اىل ما ييل:

1. تش�جيع االس�تثمارات يف العراق 
ونقل التقنيات

2. تنمية املوارد البرشية
وممتل�كات  حق�وق  حماي�ة   .3

املستثمرين
4. توسيع الصادرات

5. تعزيز ميدان املدفوعات
6. تقرير امليزان التجاري العراقي

االمتي�ازات  املش�اريع  من�ح   .7
واعفاءها من الرائب والرسوم 

س. لفيف من موظفي العقود يف معهد وكلية الفنون 
التطبيقي�ة التابعة لهيئة التعليم التقني يف وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي يناش�دون السيد الوزير بتحويلهم 
اىل املالك الدائم؟ علماً انه مىض عليهم 7 سنوات عقود ؟

ج. نض�م صوتن�ا اىل صوت االخ�وة باعثي الرس�الة 
ونتمن�ى ان يصل صوته�م اىل معايل وزي�ر التعليم العايل 
والبح�ث العلم�ي وان يت�م تحويله�م اىل موظف�ني عىل 
امل�الك الدائم خصوصاً ان هناك ع�دداً كبرياً من الوزارات 
ق�د قامت بتحويل موظفي العق�ود اىل املالك الدائم وهي 
خطوة يس�تحقها هؤالء املوظفون خصوصاً انهم قدموا 
خدم�ات جليل�ة اىل وزارة التعلي�م الع�ايل ويس�تحقون 

املكافئ عىل ذلك.
س. لفي�ف من االخوة املهاجرين واملهجرين العائدين 
اىل العراق بعد العام 2003 يقولون لم يشملهم التعويض 
ال�وارد يف القرار 140 كونه�م لم يتزوجوا وهم يف الخارج 

او الداخل؟
ج. نتمنى شمول هؤالء االخوة الذين ضحوا بشبابهم 

واي�ام عمرهم وه�م يهربون م�ن جحيم النظ�ام البائد 
وبالت�ايل فان املكرمة او املكافأة هي مس�ألة ش�خصية 
بحت�ة ال عالقة لها بالزواج او عدم�ه.. ولهم الحق ايضاً 
الطع�ن او االعرتاض حول ه�ذا القرار بمراجعة مجالس 

املحافظات املختصة. 
س. من االخت ام صابر تقول، زوجي تم اعتقاله مع 
مجموع�ة من االفراد وقد تم اط�الق رساحهم جميعاً اال 
زوج�ي ، فماذا افع�ل علماً انه موقوف وف�ق املادة 421 

قانون العقوبات ؟
ج. ي�ا اختنا العزيزة هذه املادة هي من مواد االرهاب 
وهي تتعلق بالخطف وهناك ادلة اذا توفرت عىل الشخص 
فان�ه ال يمك�ن اط�الق رساح�ه، ويف حال�ة ع�دم وجود 
ادل�ة فإن ملحكمة التحقيق ان تطل�ق رساحه وفق املادة 
130/ب م�ن قان�ون االحوال الجزائية وم�ن هذه االدلة 
االعرتاف والش�هود واملضبوطات وافادة املشتكي... ولك 
ان تقدمي طلبا مب�ارشا أو عن طريق محام اىل املحكمة 

للمطالبة باالفراج عن زوجك. 

تعت�رب الدس�اتري وقواعدها هي القوانني املهمة واالساس�ية 
لل�دول وانظمته�ا القانونية لذلك تعترب صاحب�ة املكانة العليا يف 
تنظيم ال�دول وهي ملزمة للس�لطات عىل اختالفه�ا الترشيعية 
والتنفيذية وحتى القضائية، ويتوجب عىل الجميع احرتامها من 
مرشعني وقضاة واداريني علماً بأن الدس�اتري املكتوبة ال يمكنها 
من احتواء جمي�ع التفاصيل صغريها وكبريها يف ضمان حقوق 
االنس�ان كما يجب. وملا كانت هذه الحقوق هي حقوق طبيعية 
ومتأصل�ة يف االنس�ان نقول ان الدس�تور ال يقوم بإنش�اء هذه 
الحق�وق بل ه�و يقوم باالع�الن عنها فقط ، اي ان الدس�تور ال 
يمكنه ان ينص عىل جميع الحق�وق الواجبة التي تضمن كرامة 
االنسان وادميته . ان ما يهم من ذكر لحقوق االنسان يف الدساتري 
العاملي�ة يضف�ي عليها مكان�ة رفيعة ملا يتمتع به الدس�تور من 
مكانة رفيعة ع�ىل مختلف ترشيعات الدول كالقوانني والقرارات 
ومن هن�ا فأننا يف جميع االحوال يمكننا الق�ول بأن الرقابة عىل 
تنفيذ هذه الدساتري من املسائل املهمة لضمان الحقوق الفردية 
يف جمي�ع املجتمع�ات وتأتي هنا الرقاب�ة القضائي�ة التي تمثل 
األه�م واالج�در واالكثر فعالي�ة لضمان هذه الحق�وق وحماية 

الحريات االساسية لألفراد وذلك بسبب طبيعة وتشكيل السلطة 
القضائية واس�تقالليتها وهذه الضمانات القضائية تتمثل بكل 
من الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني وكذلك رقابة اعمال 
االدارة الن عالقة الس�لطة بالفرد يحددها الدستور ويحدد نطاق 
الحقوق والحريات ومضمونها ويضفي لهذه الحقوق والحريات 
اهميته�ا املرج�وة منه�ا وهن�اك مبدأ مس�لم ب�ه هو مب�دأ علو 
الدستور وسيادته يف الدول الديمقراطية املتطورة عند تالقي مبدأ 
الرشعية ومبدأ علو الدس�تور اي نسلم بعلو القاعدة الدستورية 
ع�ىل القوانني العادي�ة ومع وجود رقابة قضائية عىل دس�تورية 
القوانني الصادرة عن الس�لطة الترشيعية وذلك لكي تتحقق من 
مدى مطابقتها للنصوص الدستورية. هنالك دول متطورة يف هذا 
املجال تقوم بتوفري رقابة سياسية عىل دستورية القوانني تكون 
وقائي�ة قبل ص�دور القانون من قب�ل مجلس دس�توري تعرف 
بالرقاب�ة الوقائية وهناك رقابة قضائية عىل دس�تورية القوانني 
تك�ون الحق�ة لس�ن القان�ون وص�دوره والعمل به وتمارس�ه 
جهات لها اختصاصات قضائية ويمكنها الدفع بعدم دس�تورية 
القان�ون ويمكنها املطالبة بعدم تطبيق القانون اذا رأت املحكمة 

ذلك صحيحاً. ان ضمان حقوق االنس�ان وحرياته ليست نظرية 
فق�ط بل يجب ان يف�رض الجزاء عىل مخالفته�ا مبدأ الرشعية 
اذا ارادت ال�دول تطبيقه�ا بع�د م�ا تضمنتها دس�اتريها وذلك 
لضمان احرتامها وعدم االعتداء عليها بإتاحة املجال لألشخاص 
والهيئات اىل اللجوء اىل القضاء واملحاكم املختصة للطعن يف عدم 
دس�تورية القوانني وضمان تنفيذها بش�كل يسري وغري معقد. 
ويج�ب الرقابة لترصف�ات االدارة فيما لو مس�ت حقاً من هذه 
الحقوق بش�كل غري مرشوع ، بل ان يتم الترصف يف اصدار قرار 
في�ه مخالفة للقانون او اس�اءة اس�تعمال الس�لطة من خالل 
الرقاب�ة القضائية ع�ىل اعمال الس�لطة التنفيذي�ة ألنها تكون 
اكثر من غريه�ا عرضة لالنحرافات ويمكنه�ا مخالفة القانون 
ملا تملكه من س�لطات واس�عة وهي اكثر احتكاكاً بالناس االمر 
ال�ذي يدفعه�ا اىل انتهاك الحق�وق والحريات العام�ة من خالل 
اصدار ق�رارات وتعليمات مختلفة وهن�ا الرقابة القضائية هي 
الت�ي تض�ع الضمانات مل�ا لها من حي�اد واس�تقاللية يف مجال 
حقوق وحريات االفراد ملنع الس�لطة التنفيذية من التعس�ف يف 

ممارستها لسلطاتها ومن املخالفات القانونية للدستور. 

ح�رص )أب�و ع�يل( أو حات�م 
س�لمان ع�ىل أن تك�ون ترصفاته 
بعيدة عن األخط�اء واملطبات وان 
يكون مكتفياً ذاتي�اً، فزوجته من 
عائلة ثرية ساعدته عىل رشاء بيت 
صغري وسط مدينة الكرادة وسيارة 
حديث�ة كم�ا ان�ه يعم�ل يف إحدى 
املؤسس�ات الخاصة كونه حاصل 
ع�ىل )البكالوري�وس يف االقتصاد( 
وبس�بب ش�دته وحزم�ه وتعامله 
الدقيق مع الناس وخصوصاً ممن 
يعملون معه فق�د نفره اآلخرون 
وكان ي�ردد م�ع نفس�ه )الحق لم 

يبق يل صديقاً(.
وبالرغ�م م�ن ذلك ه�و )طيب 
القل�ب( ته�زه الكلم�ات الحزينة 
وتس�تعطفه اآلمال والدموع التي 
يراها يف عيون الفقراء.. ولم يعتد ال 
هو وال زوجته عىل زيارات اآلخرين 
فباس�تثناء أخته الت�ي تزوره مع 
زوجها يف املناس�بات لم يزره احد 
غريه�م.. ويف إحدى امل�رات جاءته 
أخت�ه )أم س�عد( ومعه�ا جارتها 

)نتيله( ذات الستني من عمرها. 
ذات  )نتيل�ه(  ب�ان  وأخربت�ه 
ان  أرادت  وأنه�ا  عالي�ة  أخ�الق 

تتع�رف عليه م�ن كث�رة الحديث 
ال�ذي س�معته عن�ه فرح�ب )أبو 
ع�يل( بأخت�ه أم س�عد وجارته�ا 
)نتيله( التي قررت ان تبيت ليلتها 
يف بيت )أبو عيل( وفعالً عدت الليلة 
األوىل وبعد أس�بوع جاءت )نتيله( 
اىل )بي�ت أبي ع�يل( وقضت ليلتها 
حت�ى الصب�اح يف غرف�ة الضيوف 
مع�ززة مكرم�ة ولكن 
بع�د يومني 
م�ن 

الزيارة الثانية اكتشفت زوجة )أبو 
عيل( أن قس�ماً كبرياً من )ذهبها( 
قد اختفى فقد اعتادت عىل وضعه 
يف علبة خاصة يف صندوق مالبسها 
دون ان تغل�ق الب�اب الطمئنانه�ا 
وعدم دخ�ول الغرباء ، ورضب أبو 
باألسداس  األخماس  عيل وزوجته 
، وذهبت بهم الظنون ش�تى إال أن 
)أبا عيل( شك يف )نتيله( وذهب اىل 
احد أصدقائه املحامني الذي اخربه 
برورة اإلبقاء ع�ىل ذات الوضع 
الس�ارقة  الن  )كم�ني(  ونص�ب 
س�تعاود الك�رة م�ا دام املوضوع 
ل�م يث�ار العتقاده�ا ان األمر لم 
يكتش�ف واخ�ربه ان يراقبه�ا 
طيلة الليل عند قدومها وفعالً 
ج�اءت )نتيل�ه( واس�تقبلها 
)أب�و ع�يل( وزوجت�ه ب�ذات 
األس�لوب والرتحيب وتركوها 
نائم�ة يف غرف�ة الضي�وف إال 
أن أب�ا ع�يل ل�م تغم�ض عيناه 
للحظة ، ودعا من الله ان يكش�ف 
الجريم�ة، ومر الليل بطيئ�اً ثقيالً 

كأنه دهر حتى دقة س�اعة املنزل 
الرابعة فجراً حيث س�مع أبو عيل 
حسيس�اً وحرك�ه ورأى ش�بحاً يف 
الضي�اء الخافت املنبعث من غرفة 
الضيوف، ف�أدرك أن )نتيله( بدأت 
فأمهله�ا  للرسق�ة  حركاته�ا  يف 
دقائق ثم سار خلفها فرآها تفتح 
صيوان مالبس زوجته وتستخرج 
)علبة الح�يل( الذهبي�ة ثم أخذت 
جزءاً منها ودستها يف صدرها فما 
كان م�ن أبي ع�يل إال ان يصفعها 
ون�ادى  ووجهه�ا  رأس�ها  ع�ىل 
زوجت�ه واتصل�وا بالرشطة حيث 
اعرتفت )نتيل�ه( بالرسقة الحالية 
والسابقة فتم توقيفها وفق املادة 
)443( من قانون العقوبات فجاء 
أوالده�ا حت�ى يتنازل )أب�و عيل( 
الذي تنازل عنها بعد ان اسرتد كل 
ذهب زوجت�ه ولكنها لم تفلت من 
العق�اب حي�ث حكمته�ا املحكمة 
سبع سنوات فكانت عربة لآلخرين 
والك�رم  ال�زاد  بخيان�ة  لقيامه�ا 

واستغالل الطيبني.
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واقعة ق�ضائية

احلكم سبع سنوات لسارقة الذهب

الفساد أنواع وأش�كال .. فكل استغالل ملوقع 
أو منصب ويتحقق عرب كس�ب مادي أو معنوي 
يدخل يف خانة الفساد من أحد أبوابه، فهناك باب 
يف�ي اىل ترقي�ة أو منصب أكرب وق�د يتبع ذلك 
األصول أو الس�يطرة عىل منافذ تؤدي إىل منافع 
مادية ، وإذا ما اقترصت الرتقية عىل املنصب فقط 
أو تعدت اىل اإلمس�اك باملنافذ املادية فهي فساد 
يف الحالت�ني عىل الرغم من أن الحال�ة الثانية قد 
يعدها البعض انشغاال واهتماما باملركز والنفوذ 
االجتماعي ال غري .. مثل هذا الفس�اد موجود يف 
كل العالم حت�ى املتحر منه ومعالجته ال تبدو 
أم�را عس�ريا، فاملوظف الذي يمد ي�ده للمواطن 
لقب�ض ثمن خدم�ة ينال ثمنها آخر الش�هر من 
ألدول�ه يمك�ن احالت�ه إىل القضاء ومحاس�بته 
وتجريمه عىل وفق القانون وينتهي أمر الفس�اد 
يف املوضع الذي كان يشغله أي أن الفساد إذا كان 
متعلقا بس�لوك أفراد فيمكن معالجته باملراقبة 
واملحاسبة من جهات تابعة للدولة ال تعمل كيف 
ما أتفق أنما تستند للقانون املفعل أصال لحاالت 
الفس�اد هذه، لكن هناك فس�ادا ينحو يف بعض 
أو معظم الدول التي تحكم من أنظمة ش�مولية 
مس�تبدة تبيح كل تجاوز واستغالل للمال العام 
م�ادام الفاعلون محس�وبني عىل ه�ذه األنظمة 
س�واء م�ن داخ�ل األجه�زة التنفيذي�ة أم الذين 
ينفذون املؤسسات خاصة تمارس نشاطا تجاريا 
واقتصاديا مع مؤسس�ات الدولة وهم غالبا عىل 
عالقة بش�بكة الفساد من داخل الدولة يقدمون 
الرش�ا للموظفني بينما يسهل هؤالء لهم العقود 
والعطاءات.. هذا الفس�اد أخط�ر األنواع وهو ال 
يع�دم اآلليات لخربته بس�بب تغلغل�ه العميق يف 
املؤسسات هذا النوع تعضده أشكال أخرى وهو 
املس�ترشي يف الدول�ة العراقي�ة وربما األش�كال 
املضاف�ة األخرى أكث�ر خطورة ذل�ك انها تعمل 
عىل وف�ق منهج يتج�اوز مصالحه الش�خصية 
إىل إس�رتاتيجية هدفه�ا إدامة التخري�ب الهائل 
الذي حص�ل يف هيكلية الدولة فه�ي مجموعات 
سياسية يف املقام األول كانت متنفذة يف األجهزة 
املرشف�ة عىل مرافق الدول�ة وتمتلك خربة عالية 
يف املفاص�ل االقتصادية وعجل�ة تقدمها وقياس 
درج�ة تأثريها واضح من عج�ز إجراءات الدولة 
يف التص�دي له�ا ومعالج�ة إش�كاالتها، أذن هذا 
فس�اد إداري واقتص�ادي يدعمه هدف س�يايس 
يجعل الجه�ات الفاعلة يف آليات الفس�اد تركيز 
عىل ترسيخه وتثبيته وصوال إىل تركيع الحكومة 
وإفش�الها بعد س�لبها أه�م أدوات الق�وة وهو 
االقتصاد فض�ال عما يجذبه م�ن دمار يف حيات 
الناس ومعيش�تهم ومس�توى الخدمات املقدمة 
لهم .. وبما أن هذا الفس�اد س�يايس  واقتصادي 
فهو يكس�ب أعدادا أكرب من املفسدين منهم من 

يزعم أنه معارض للدولة الحالية. 
ومنهم من هو مس�تعد الن يكون فاس�دا مع 
أي نظ�ام ملصلحت�ه الش�خصية وهكذا تتس�ع 
الدائ�رة م�ع انع�دام أي فرصة إليقاف الفس�اد 

تمهيدا للقضاء عليه..
 هذا الواقع يؤرش أن قضية الفس�اد ش�ائكة 
ومعقدة وبعيدة عن الحل الذي يؤتي أكله برسعة 
أنما يجب أن تكون الخطط سياسية من قبل أن 
تكون عمليات جراحية اقتصادية تعمل بحكمة 
وصرب داخ�ل منظومة الفس�اد لتفككها وتوهم 
مراكز القوى داخلها.. تلك القوى التي تبدو اآلن 

أكثر تنظيما من مؤسسات الدولة نفسها.

علي جابر

الفساد آفــــة 
ينخر يف عضد الدولة
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ومن الوجوه الش�ابة يف ميدان العمل 
الس�يايس املرش�ح النتخاب�ات مجل�س 
محافظة واس�ط يربز اسم حاكم عطية 
الش�حماني خري�ج العل�وم السياس�ية، 
فض�ا ع�ن القانون م�ن جامع�ة بغداد 
ليمث�ل واحدا م�ن الكفاءات ع�ن حركة 
رؤيت�ه  وملعرف�ة  الوطن�ي..  الوف�اق 
وبرنامج�ه وقراءته لانتخاب�ات املقبلة 
كان لنا معه هذا الحوار الش�امل، ويف ما 

ييل نص الحوار :
 * يف االنتخابات الس�ابقة لم تش�ارك 
الكثري من الكفاءات واملثقفني يف الرتشيح 
لانتخاب�ات بينما نجد حالي�ا الكثري من 
أصحاب الشهادات تقدموا للرتشيح وأنت 

من ضمنهم . ما هو السبب يف رأيك ؟ 
كان�ت  الس�ابقة  االنتخاب�ات  يف   -
بداي�ة تجربة جديدة وصعب�ة ولن تفهم 
الديمقراطية بشكلها الصحيح كما هو يف 
الدول الغربية املتقدمة، وكل بداية تحيط 
به�ا الظروف الصعب�ة وخاصة الظروف 
التي أحاطت بالعراق وشعبه من احتال 
أمريكي غاش�م وتدخات إقليمية موغلة 
يف الحقد عىل العراق وشعبة وتدمري البنى 
التحتية وحرق مؤسسات الدولة وتفتيت 
وتمزي�ق النس�يج االجتماع�ي للش�عب 
وكل الظروف املعروف�ة التي أحاطت بنا 
س�وى الظاهرة منه�ا او املخفية أدت إىل 
انكس�ار وي�أس وانحس�ار دور املثق�ف 
العراقي يف التصدي للمس�ؤولية وخوض 
غم�ار االنتخاب�ات ولك�ن وبع�د نج�اح 
بعملي�ة  اإلرساع  يف  العراق�ي  املف�اوض 
انس�حاب االحت�ال األمريك�ي والقضاء 
عىل املليشيات املسلحة وتقزيمها وحلول 
قوة الدول�ة وهيبته�ا وس�يادة القانون 
فسحت املجال للجميع بالظهور وخوض 
االنتخاب�ات واملس�اهمة فيه�ا م�ن اجل 
أنجاح العملية السياس�ية وارساء دعائم 

الديمقراطية الجديدة إن شاء الله . 

ال�ضيا�ضة بني احل�ضور والغياب ؟!

* نرى يف شخصك الغائب الحارض عن 
السياسية فما قولك ؟ 

- أنا ل�م ابتعد ع�ن السياس�ية يوما، 
ولكن الاعب السيايس مثله كمثل الاعب 
الريايض عندما ال يس�تطيع املشاركة يف 
املب�اراة فإنه يقف عىل املقصورة من بعد 
ويش�اهد اللعب�ة ويب�دي أراءه وأفكاره 
وانتقادات�ه وكأن�ه يخ�وض املب�اراة او 
اللعبة بنفس�ه وقد س�اهمت مس�اهمة 
فعالة يف حش�د الجماه�ري يف االنتخابات 
الوطن�ي  الوف�اق  اىل حرك�ة  للتصوي�ت 
بزعام�ة الدكتور أياد ع�اوي، وأنا حاليا 
مس�ؤول مكت�ب حركة الوف�اق الوطني 
يف قض�اء الح�ي وكذلك املمث�ل القانوني 
محافظ�ة  يف  الوطن�ي  الوف�اق  لحرك�ة 
واسط، ويل دور كبري يف املساهمة يف كافة 
النش�اطات السياس�ية وكيف ابتعد عن 
السياس�ية واختصايص علوم سياس�ية 
وتخرج�ت منها يف عام 1991 وقد دخلت 
كلي�ة القانون وتخرجت منها عام 2003 
واعم�ل حالي�ا يف مهن�ة املحام�اة وكلتا 
الش�هادتني القانون والعلوم السياس�ية 
يعتربان من مؤهات السيايس الناجح إذا 

س�نحت له فرصة الفوز باالنتخابات .

ملاذا حركة الوفاق الوطني

* ما هو سبب اختيارك لحركة الوفاق 
الح�ركات  العراق�ي م�ن دون  الوطن�ي 

األخرى؟ 
- اعجابي وتقديري للمواقف البطولية 
لدولة رئيس الوزراء السابق الدكتور أياد 
عاوي ودوره البارز يف إعادة مؤسس�ات 
الدول�ة وبس�ط األمان والنظ�ام يف ربوع 
الع�راق خ�ال ف�رتة وجيزة ج�دا وكذلك 
دوره البط�ويل يف وصوله إىل الحدث دون 
االهتم�ام بأمنه الش�خيص حي�ث نجده 
متواج�د  األح�داث  خط�ورة  خض�م  يف 
الع�اج  له�ا  رئاس�ته ويض�ع  ف�رتة  يف 
والحل�ول وكذلك دوره املتميز يف إرس�اء 
دعائم الدي�ن والديمقراطي�ة واملصالحة 
الوطني�ة والتآخ�ي ب�ني جمي�ع فئ�ات 
الش�عب ومحاربته للفساد اإلداري واملايل 
وانجازاته معروف�ه للجميع ومن أهمها 
أجرى االنتخابات يف وقتها املحدد وس�لم 
الس�لطة بمح�ض إرادته ب�دون التحايل 
عىل اإلرادة الشعبية واملماطلة يف التأخري 
لكس�ب الوقت وانتهاك حرمة الدس�تور، 
ف�كان حق�ا رم�زا مع�ربا ع�ن الحري�ة 
والديمقراطية وجميع أفكاره وانجازاته 
وش�عاراته التي رفعه�ا مقبولة من قبل 
فئات جميع الش�عب أصبح برنامج عمل 
ملن كان يحاربونها ويرفضونها يف البداية 
أصبح�وا مقلدين له�ا يف الوقت الحارض. 
وكذل�ك اختيارن�ا للحركة ألنه�ا الحركة 
الوحيدة التي ليست لها مليشيات موغلة 
بقتل الشعب العراقي وأنها حركة ال تؤمن 
بالعنف مطلقا" وأنها كذالك لم تمول من 
خ�ارج العراق وإنما ما يش�اع عليها من 
تموي�ل من الخارج كام ال صحة له ألننا 
نعمل يف امليدان ونعلم الحقيقة والصورة 

الناصعة لحركة الوفاق ورموزها .

قراءة لالنتخابات املقبلة

* كي�ف تق�رأون طبيع�ة االنتخابات 
القريب�ة املقبلة وه�ل من تش�ابه بينها 

وبني املاضية؟ 
- إن هذه االنتخابات متميزة ومختلفة 
ع�ن س�ابقاتها، الربام�ج تختل�ف ع�ن 
املاضية كونها كانت تعتمد عىل الشعائر 
والطقوس الدينية ونرصة املذاهب ورفع 
رايات الطائفية والتعك�ز عليها، أما اآلن 
وحالي�ا فتعتمد ع�ىل الربام�ج العقانية 
والواقعي�ة التي تخاط�ب حاجات الناس 
الخدم�ات واختي�ار  لربام�ج  واألولوي�ة 
النزيه�ة  والش�ابة  الكف�وءة  العن�ارص 
واملخلصة وم�ن العنارص املحلية القريبة 
من الواقع واملعايش�ة مع ظروف الناس 
الن الجماهري عجزت من اتباع عواطفها 
وأنها حاليا مس�تعدة الستعمال عقولها 
يف اختي�ار ممثليها والتصوي�ت لهم وان 
الجماه�ري عازم�ة ع�ىل اختيار املرش�ح 
املناسب إىل املوقع املناسب وال يخفي عىل 
الجماهري املرش�ح الكفء وااليجابي عن 
املرشح الخامل والكسول السلبي واملزايد 
م�ن اجل مصالح�ة )الجميع ه�ذه املرة 
اقتنع بالش�عار القائل الدين لله والوطن 

للجميع(.

اأ�ضباب ودوافع ؟!

* مل�اذا انس�حب بع�ض الن�واب م�ن 
حركة الوفاق الوطن�ي إىل أحزاب وقوائم 

أخرى؟ 
منه�ا  أس�باب  لع�دة  انس�حبوا   -1  
تعرض بعضه�م إىل الضغط والتهديد من 
قبل بعض األحزاب األخرى املتنفذة وذات 

األجنحة العسكرية . 
ع�ن  البع�ض  تراج�ع  وكذل�ك   -2
األيم�ان بامل�روع الوطن�ي الحض�اري 
للديمقراطي�ة واالن�زواء والتخندق وراء 

املروع الطائفي اإلقليمي . 
يف  الف�وز  بع�د  اآلخ�ر  والبع�ض   -3
والتفاخ�ر  الزه�و  أخذه�م  االنتخاب�ات 
والغرور بأنفسهم وأنكروا فضل الدكتور 
أي�اد ع�اوي يف إيصالهم إىل تل�ك املواقع 

الت�ي كان�وا يحلم�ون به�ا . 
املادي�ة  األس�باب  إىل  باإلضاف�ة   -4
واملصلحية واملنافع الشخصية واإلغراءات 
التي عرضت عليهم من املناصب الوزارية 
والحكومية املهمة لهم وألقربائهم بشكل 
خ�اص عىل حس�اب مصلح�ة الجماهري 
التي أوصلته�م إىل تلك املقاع�د الربملانية 
ووج�دوا ضالتهم يف األح�زاب والحركات 
األخرى للحصول ع�ىل الغنائم الوظيفية 
واألموال والتخاذل والس�كوت من الدفاع 
عن حقوق الشعب والبعض األخري اختلف 
مع عاوي بسبب عدم اقحامه لنفسه يف 
الس�لطة لغرض الكس�ب السيايس اآلني 
واملؤق�ت عىل حس�اب مصلحة الش�عب 
والوط�ن واملوقف املرف، وكان الدكتور 
أياد ع�اوي رافضا دائم�ا يف الوصول إىل 
السلطة عن طريق الوسائل غري الريفة 
وغ�ري الرعي�ة إذا كانت خدم�ة العراق 
والش�عب هي الغاية وقد نأى بنفسه عن 
كاف�ة املناصب من جل اس�تقرار العراق 

واس�تمرار العملية السياسية والحيلولة 
دون انهيارها والع�ودة بالعراق إىل حالة 

الفوىض األوىل .

حرية التعبري

*بماذا يش�عر النائب يف قائمتكم عن 
باقي األحزاب ؟ 

- النائ�ب يف حرك�ة الوف�اق الوطن�ي 
العراق�ي ل�ه حري�ة التعب�ري ع�ن آرائ�ه 
وأفكاره ومناقشة اآلراء واألفكار األخرى 

املنافسة له بحرية بدون تدخل وضغوط 
زعيم القائم�ة العراقية ل�ه، وله الحرية 
يف القب�ول والرف�ض بالتصوي�ت وه�ذا 
يختل�ف ويتقاطع م�ع الن�واب اآلخرين 
التابعني للح�ركات األخرى الذين لم تكن 
لهم مثل تلك الحرية فيتعرضون لابتزاز 
املايل بقطع رواتبهم وال يحق لهم التعبري 
والتصويت لصالح الش�عب بحرية وإنما 
وفق�ا ألهواء ورغبات زعيم القائمة ومن 
يتجاوز تلك التعليمات يتعرض للمساءلة 
الحزبي�ة والعقوب�ة، بينم�ا يف العراقي�ة 
الحرية مطلقة لنوابها وأصبحت حركتنا 
مصنع�ا للرم�وز السياس�ية والكفاءات 
حيث تعدها وتدعمها وتصدرها اىل باقي 
الحركات واألحزاب بكل طيب خاطر، وال 
عتب عىل احد لك�ون الدكتور أياد عاوي 
زعيم القائمة يؤمن بالحرية الش�خصية 
ويرف�ض  الس�يايس  العم�ل  يف  للن�واب 
املنافقني وهزازي الرؤوس عبيد املصالح 

اآلنية دائما وال يصافحهم مطلقا .  

احلركة و�ضروط مر�ضحها

* هل اشرتط الدكتور أياد عاوي عىل 
املرشح للحركة رشوط يتحىل بها املرشح 

؟ 
- نعم ، أن يكون املرشح حسن السرية 
والس�لوك وذا ثقل اجتماعي معروف وان 
تكون له شهادة أولية جامعية عىل األقل  
أو  للعدال�ة  مطلوب�ا  يك�ون  ال  أن   -

ملطخة يداه بالدم العراقي  
- أن ال يكون مشموال بقانون املساءلة 

والعدالة  
- أن يكون مستعدا ألداء القسم بعدم 

الخيانة

الر�ضيد اجلماهريي

* من هم األش�خاص أو الفئات الذين 
تعول عليهم يف االنتخابات ؟ 

- يل عاقات واس�عة وصادقة مع كل 
الكيانات السياسية املتواجدة يف محافظة 
واس�ط ومتع�اون مع الجمي�ع وخاصة 
مع جماهري التيار الص�دري الذين أعول 
عليه�م يف دعم�ي يف ه�ذه االنتخاب�ات، 
لكوني قدمت لهم خدمات كبرية وجليلة 
يف الدف�اع ع�ن معتقليهم أب�ان االحتال 
األمريك�ي للع�راق بدون مقاب�ل، وكذلك 
اعتمادي عىل زمائ�ي املحامني يف قضاء 
الح�ي ومركز الك�وت وقض�اء الصويرة 
والنعماني�ة،  والزبيدي�ة  والعزيزي�ة 
إضاف�ة إىل دع�م حركة الوف�اق الوطني 
العراق�ي كوني اح�د أعضائه�ا البارزين 
فيه�ا ولجانها املحلي�ة يف كافة االقضية 
والنواح�ي التابعة إىل محافظة واس�ط، 
باإلضاف�ة إىل اعتمادي الرئي�س والكبري 
عىل عش�اق ومحبي الدكتور أياد عاوي 
يف املحافظ�ة ال�ذي ه�و خيمتن�ا االك�رب 
ورصيدنا القوي يف االنتخابات وهو رجل 

املرحلة إن شاء الله .  

امل�ضروع الوطني للحركة
وطموحاتك�م  أهدافك�م  ماه�ي   *

تحديدا ؟
وتنفي�ذ  تطبي�ق  إىل  نه�دف  نح�ن   -
امل�روع الوطن�ي العراق�ي ال�ذي تبنته 
الحركة بقيادة الدكتور أياد عاوي . وانا 
شخصيا أسعى يف حالة الفوز بانتخابات 
مجلس املحافظة يف واس�ط إىل رفع راية 
العراقي�ة عالي�ا م�ن خال العم�ل الجاد 
والشجاع عىل تحقيق طموحات الجماهري 
يف املحافظة من خال املس�اهمة الفعالة 
يف األم�ور الخدمي�ة والصحي�ة واإلدارية 
ومراقب�ة املش�اريع وحماية امل�ال العام 
والدف�اع ع�ن حق�وق اإلنس�ان وحماية 
املعتقلني واملوقوفني األبرياء من التحقيق 
البدائ�ي والتعذي�ب وس�وء املعاملة التي 

يرفضها القانون . 
وكذل�ك قطع�ت عهدا ع�ىل نفيس بان 
أكون وفيا لجماهري القائمة وطموحاتها 
وعه�دا بالوفاء وعدم الخيانة إىل مروع 
الوف�اق الوطن�ي وناخبيه�ا وسأس�عى 
واب�ذل كل جه�ودي لتطويره�ا وإرضاء 
جماهريها بالحصول عىل حقوقها أسوة 

بالحركات املنافسة األخرى .   
*ه�ل هنالك برامج تع�رتض عليها يف 

حركة الوفاق الوطني العراقي ؟ 
- ل�و كانت الظروف األمنية مش�جعة 
وقي�ادات الحركة غري مس�تهدفة لطلبنا 
بق�وة يف دع�وة الدكت�ور أياد ع�اوي إىل 
الج�والت امليدانية يف املحافظ�ات وزيارة 
فروعن�ا ومكاتبنا كاف�ة يف عموم القطر 
وألقمنا الندوات وجه�ًا لوجه مع الباقي 
م�ن وزاراتن�ا لغ�رض تقدي�م م�ا يخدم 
جماهرين�ا ولو بأضعف اإليم�ان ، ولكن 
أملن�ا كب�ري باملس�تقبل املقب�ل بنج�اح 
السياس�ية وتج�اوز س�لبيات  العملي�ة 
املرحلة املاضية بس�لب ح�ق العراقية يف 
االس�تحقاق االنتخاب�ي وحقها املروع 
بمجلس السياسات السرتاتيجية واملواقع 
الوزارية األخرى م�ن خال االنقاب عىل 

اتفاقية اربيل ومواثيقها .

املعاجلة املطلوبة

* أن�ت رجل قانون ما رأيك بما يجري 
يف السجون واالعتقاالت العشوائية ؟

- اس�تعمال القوة بدون عقل وحكمة 
يول�د قوة مض�ادة عمياء وغ�ري مبرصة 
واعتقد معالجة األسباب أفضل من وضع 
القوان�ني الظاملة، وان إقرار قانون العفو 
الع�ام وتعزي�ز وتفعي�ل دور املصالح�ة 
الوطنية سينهي اغلب املشاكل واألزمات 
يف الع�راق وان انته�اك حرمة املس�اجني 
وحقوقهم انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان 
وانته�اك وتج�اوز خطري عىل الدس�تور 
العراق�ي ال�ذي يكف�ل حري�ة اإلنس�ان 
وحماية حق�ه يف الحياة والعيش بكرامة 
وس�معة غري طيب�ة عاملي�ا ع�ن العراق 
ونظامه الديمقراطي يف حالة االس�تمرار 

كهذه .يف انتهاكات 
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العام وتعزيز وتفعيل دور 
املصاحلة الوطنية سينهي 

اغلب املشاكل واألزمات 
يف العراق 
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ع�ضو حركة الوفاق الوطني حاكم ال�ضحماين: 

االنتخابات المقبلة لمجالس المحافظات
 ستكون متميزة عن سابقاتها برامجًا وتوجهًا وعناصر 

حوار : حيدر ح�ضون العابدي 
ت�ضوير: علي العبودي

اال�ضتحقاق االنتخابي املقبل ملجال�س املحافظات عنوان تناف�س م�ضروع يف اإطار العملية الدميقراطية الختيار قيادات 
املرحلة على طريق خدمة الوطن واملواطن، وميثل وعي الناخب �ضمام االأمان يف تاأ�ضري االأف�ضل واالكفاأ من حيث 

ال�ضخ�ضية والربنامج بعدما اخترب التجربة املا�ضية وبانت �ضورة الوعود والواقع املعا�س جلية وا�ضحة، بدورها 
احلركات والتيارات ال�ضيا�ضية حتاول من جانبها طرح وجوه �ضابة يف غمار املناف�ضة لعلها حت�ضد النجاح وحتقق الفوز يف 

نيل ح�ضة اكرب من املقاعد يف املحافظات.. 
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يحيى علوان احلجامي 

صنع القرار السيايس حيتاج إىل مهارة 
ودراسة.. متى يفهمها الساسة ؟

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

يقص�د بعملية صنع الق�رار بصفة عامة، الكيفي�ة التي يمكن من 
خاللها التوصل إلى صيغة عمل معقولة من بين عدة بدائل متنافسة، 
وكل القرارات ترمي إلى تحقيق أهداف معينة، أو تس�تهدف تجنب 
ح�دوث نتائج غير مرغوب فيها. كما أن اختي�ار القرار يرتبط في 
أساس�ه بوجود معايير ترشيدية يمكن االس�تناد إليها وتحكيمها 
ف�ي عمليات التقييم والموازنة والترجيح والمفاضلة النهائية بين 
مختل�ف البدائ�ل التي يطرحه�ا الموقف، حيث أن االس�تقرار على 
اختي�ار ق�رار معين الب�د وأن يتأتى نتيجة اقتن�اع منطقي بكل ما 
يمثله مضمون الق�رار وما يرمز إليه، وفي إطار التصور العام لما 

يمكن أن يترتب على األخذ به من مخاطر. 
تعتب�ر عملي�ة صن�ع الق�رار السياس�ي مح�ل اهتم�ام علمي في 
الدراس�ات السياس�ية بمجاالته�ا المختلفة وفروعه�ا المتباينة. 
ولم يعد تحليل عملية صنع القرار السياس�ي قاصراً على القرارات 
الداخلي�ة في الدولة، بل امتد إلى الق�رارات التي تتخذها الدولة في 
النطاق الخارجي. ولذلك أضحى التمييز بين ما يسمى قراراً داخلياً 

وما يسمى بقرار خارجي، أمراً هاماً.
كما أن دراس�ة عملية صنع القرار السياسي، تعد مدخالً مهماً في 
فهم طبيعة النظم السياس�ية في جمي�ع دول العالم بصفة عامة، 
ودول العال�م الثال�ث بصف�ة خاص�ة. فتحليل عملية صن�ع القرار 
تكش�ف عن مدى ديمقراطية األنظمة الحاكمة ف�ي العالم الثالث، 
ودرجة تطور هذه األنظمة، والتوجهات األساسية للنخبة الحاكمة، 
ومن هم األش�خاص المس�يطرون على العملية السياسية؟ وكيف 
يدي�رون الدولة من خ�الل القرارات السياس�ية المختلفة ولصالح 
من؟ وأس�اليب هؤالء في صنع واتخاذ القرارات؟ وقد توصلت إلى 
نتيجة هامة تتركز في أنه كلما اتسعت دائرة المشاركين في صنع 
القرار السياسي من حيث عدد األفراد، ومن حيث أدوار المؤسسات 
الدس�تورية الفعلية، كلما يكش�ف ذلك عن تط�ور حقيقي في أداء 
النظام السياس�ي نحو الديمقراطي�ة وبالتالي فإن احتمال النجاح 
تصبح أكبر من احتماالت الفش�ل في إصدار القرارات السياس�ية . 
فالق�رارات كما يعرفها )ديفيد إيس�تون( ، هي " بمثابة مخرجات 
النظ�ام السياس�ي أياً كان ش�كله والت�ي يتم من خالله�ا التوزيع 
الس�لطوي للقي�م في المجتمع س�واء كانت هذه القي�م داخلية أم 

خارجية" .
كم�ا تعرف عملية صنع الق�رار بأنها عملية االختي�ار الواعي بين 
بدائ�ل متاح�ة وعديدة ال يخلوا أي منها من عنصر الش�ك، ومن ثم 

فإن أساس عملية صنع القرار هي الخيار بين البدائل المتاحة . 
فعملية صنع القرار السياس�ي عملية فكرية وعلمية متى يتعلمها 
الساس�ة ويفهمها العاملون في ادارة ش�ؤون الدول�ة , فهي بحد 
ذاته�ا تتجرد م�ن الدكتاتوري�ة , وتنافي من مبدأ )ال�رأي الواحد( 
, وتحت�رم جمي�ع العاملين ف�ي الدول�ة وتوضح لهم ب�ان جميع 
الساس�ة مش�تركين في بناء الدولة دون إقصاء احد, وكذلك تبعث 
الروح الوطنية لدى الجميع بان الدولة من صنع قرارات سياستهم 
, وم�ن اجل ذلك البد من ان نخرج بقرار سياس�ي موحد لمواجهة 

والمش�كالت  الداخلية والخارجية .األزم�ات 

 

   

            كاظم فنجان احلمامي

يرقد الع�راق كله اآلن في ردهة الطوارئ بعد 
فش�ل الجراحة الترقيعية في صاالت العملية 
السياس�ية المضطرب�ة, فب�دت على جس�ده 
عالمات اإلصابة الجلدية بفيروسات التجزئة, 
وارتفعت فوق سريره رايات الفلول المتحركة 
بدعم الق�وى األجنبية المغرضة, في محاولة 
خبيثة لتقس�يم إرثه, وتفريق قبائله إلى سنة 
وشيعة, وعرب وأكراد وكلدانيين وآشوريين 
وسريان وتركمان وشبك ويزيديين وصابئة, 
وتعال�ت ف�ي الوقت نفس�ه صيح�ات البقاء 
تح�ت خيم�ة الع�راق الت�ي جمع�ت األعراق 
كلها في أفيائها الوارفة.لقد عش�نا هنا فوق 
هذه األرض المقدس�ة بتواد وانس�جام. كلنا 
س�نة وكلن�ا ش�يعة, ال نواص�ب وال روافض 
ب�ل إخ�وة, كلنا ع�رب وكلنا أك�راد في عراق 
األعراق, ليس منا من يس�عى لتأجيج الصراع 
الطائف�ي وال العرق�ي, وليس من�ا من يخون 
العراق ويس�تل خنجره ليطعنه في خاصرته. 
. لكننا نقف اآلن لألس�ف الشديد على أرصفة 
محطات المرحلة القلقة من مسارات التخبط 
وخطوط التأرج�ح والتفكك الذي وصلنا إليه 
في بداية الع�ام الميالدي الجدي�د 2013, في 
ظل اإلف�رازات المعقدة, التي أنتجتها العملية 
السياسية المتعثرة منذ اليوم الذي ارتدت فيه 
ثوب التعددية الطائفية, ألول مرة في حياتها, 
قبل عش�رة أعوام, وعبر مس�يرتها القصيرة 

الحافلة بالتناحر والتنافر. .
قال�وا لن�ا قبل عقد م�ن الزم�ان: ال عيب في 
التعددي�ة, على اعتبار إنها الواجهة الرئيس�ة 
للنظ�م التي تضع أق�ل القي�ود الممكنة على 
حرية التعبي�ر والتنظيم والتمثيل لألفضليات 
السياسية, فاكتشفنا إنها ال تخلو من المثالب 
والعثرات, فلم يش�عر بعضن�ا بمن يمثلهم أو 
يعبر ع�ن مصالحهم, بس�بب غي�اب المعيار 
ال�ذي يجس�د همومه�م ومش�اكلهم, ناهيك 
عن تباين الموارد السياس�ية لمختلف األفراد 
والجماع�ات, واتضح لنا فيم�ا بعد ان النظام 

التع�ددي قادنا من حيث ندري أو ال ندري إلى 
تفاقم قوة الكتل السياس�ية الكبرى, وتبوئها 
المواقع الطليعية في حلبة العملية السياسية, 
وهك�ذا توس�ع تمثي�ل األغلبية على حس�اب 
انحسار تمثيل األقلية, فتذبذب عندنا الشعور 
بالرضا في خضم التفاوت الكبير لمؤش�رات 
القوة والضعف بين األغلبية القوية واألقليات 
المهمش�ة, بي�د أنه�ا ل�م تك�ن مؤث�رة على 
تأجي�ج حدة الص�راع مثلما فعل بن�ا الغليان 
المكب�وت في المراج�ل الطائفي�ة المتفجرة 
بوق�ود التحري�ض الخارجي مدف�وع الثمن, 
فتوسعت دائرة التنافر الطائفي شيئا فشيئا, 
حت�ى وصل بنا األمر إل�ى ظهور مالمحه بين 
أقطاب المذهب الواحد, أو بين عناصر الفرقة 
الواح�دة, كان المس�لمون في العراق )س�نة 
وشيعة( يش�كلون في أيام الخير لحمة طيبة 
مع المس�يحيين واليهود والصابئة, ويش�كل 

الع�رب م�ع األك�راد والتركم�ان والقوميات 
األخرى صورة رائعة من صور التآلف والتواد, 
وم�ا أن هب�ت عليهم رياح التدين السياس�ي, 
الت�ي أصبحت فيه�ا الفت�اوى االرتجالية هي 
القاع�دة التي قام�ت عليها هي�اكل التعددية 
الجدي�دة حت�ى انقلب�ت الص�ورة رأس�ا على 
عقب, وتفجرت براكين العداء ألتفه األسباب, 
فتعمق الش�عور لدينا بعدم الرضا عن النظام 

التعددي القائم على المحاصصة الطائفية. .
 كن�ا نأم�ل أن تعث�ر األقطاب المش�تركة في 
العملي�ة السياس�ية عل�ى طريقه�ا الفع�ال 
إلج�راء المصالح�ة, وتهت�دي لتخفيف حدة 
الع�داء بين بعضها البعض, وكان من الممكن 
أن تك�ون لمهارات القوى السياس�ية األدوار 
الفاعل�ة في م�د جس�ور التق�ارب والتالحم 
نح�و ضف�اف األم�ن واألم�ان. . وكن�ا نأمل 
أن تس�عى الحكوم�ة نح�و خلق مؤسس�ات 

مبتك�رة لها طابع ديمقراطي واضح لتحقيق 
المصالح�ة السياس�ية, والتوفيق بين عوامل 
التباي�ن والتنوع بين الجماع�ات المتصارعة, 
فول�دت وزارة المصالح�ة الوطني�ة لتمنحنا 
بصي�ص أم�ل, لكننا ل�م نلمس منه�ا النجاح 
المتوق�ع إلح�راز الح�د األدن�ى م�ن التوافق 
واالنس�جام بي�ن األط�راف المتناف�رة. .لقد 
تفج�رت اآلن الخصومات الطائفية بتحريض 
واضح وصريح من أرباب الطائفية البغيضة, 
بالتقس�يم  المطالب�ة  لهج�ة  فتصاع�دت 
واالنفص�ال, وبات�ت تهدد آخر ق�الع العملية 
السياسية, وتنذر بتسلل المليشيات الطائفية 
عبر الثغرات الحدودية للبلدان المستفيدة من 
تدمي�ر العراق, حت�ى وصل بنا الح�ال إلى ما 
وصلنا إليه من تشرذم وضياع وقلق, ولم يبق 
أمامنا من فس�حة أمل في إخ�راج العراق من 
ردهة اإلنعاش السياسي, ونقله بسالم إلى بر 
األمان إال بالتشبث بأش�رعة الدستور قبل أن 
تمزقها زوابع الطائفية, عس�ى أن ننجح من 
خالله�ا في توطين مصادر القوة س�واء على 
مس�توى السلطات التنفيذية أو التشريعية أو 
القضائية, أو على مستوى التوزيع الجغرافي 
للم�وارد, وبالتال�ي ف�إن الح�د األدن�ى م�ن 
اإلخالص الوطني كفيل باختفاء واضمحالل 
أقوى أنماط التنافر السياس�ي أو الطائفي أو 
العرقي. . والبد لنا في الختام من اإلشارة إلى 
أهمية الفصل الدستوري التام بين السلطات, 
إلى جانب العدالة االجتماعية والمساواة بين 
الن�اس على اخت�الف مش�اربهم ومذاهبهم, 
العقار  وااللت�زام بالديمقراطي�ة باعتباره�ا 
السحري, الذي سيؤدي إلى تنوع البدائل أمام 
القوى الوطنية, ومن ثم التقليل من احتماالت 
انفراد أو تسلط طرف منها, واستحواذه على 
كل شيء مقابل ال شيء للطرف اآلخر, ويقلل 
م�ن ح�دة التعصب بي�ن أقط�اب المعارضة, 
ويغل�ق النواف�ذ والثغ�رات بوج�ه المخال�ب 
التخريبي�ة, الت�ي ماانفك�ت تس�عى لتفتيت 
العراق وتجزئته, وتس�عى لبث الفرقة, وزرع 

الفتن بين أبنائه. . .
والله يستر من الجايات

           �شاكر كتاب 
تصاعدت في اليومين األخيرين أصوات تنادي بحل 
الس�لطتين التنفيذي�ة والتش�ريعية دون اإلش�ارة 
إلى إج�راء انتخابات مبكرة والت�ي يجب أن تكون 

تحصيل حاصل لحل السلطتين المذكورتين.
 وحت�ى ف�ي ح�ال االفت�راض أن المنادي�ن هؤالء 
يقصدون ضمنا الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة 
ف�إن اللجوء إل�ى فكرة ح�ل الحكوم�ة والبرلمان 
ينطوي على أخطاء إستراتيجية وخطايا سياسية 
كبي�رة. من هنا فنحن نرف�ض فكرة حل الحكومة 
الملتهب�ة  الظ�روف  ه�ذه  مث�ل  ف�ي  والبرلم�ان 

واالس�تثنائية الت�ي يمر به�ا العراق ش�عبا ودولة 
لألسباب التالية:

-1 تجنب�ا لمخاط�ر الفراغ السياس�ي الكبير الذي 
سينشأ عن حل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

-2 س�ينعكس ه�ذا الفراغ مباش�رة عل�ى الوضع 
األمني.

-3 س�تبقى الحكوم�ة تتمت�ع ب�كل الصالحي�ات 
واالمتيازات والسلطة دون أن تتحمل أية مسؤولية 

ألنها ستكون حكومة تصريف أعمال.
-4 كذل�ك الحال بالنس�بة للبرلمان الذي س�يتمتع 
أعضاؤه بكل امتيازاتهم وصالحياتهم وحصاناتهم 

دون تحمل المس�ؤولية عن أي شيء قد يحدث في 
البالد.

-5 ع�دا ع�ن كل ه�ذا ف�إن الس�لطتين التنفيذي�ة 
والتش�ريعية وكذل�ك القضائي�ة ه�ي المس�ؤولة 
عم�ا آلت إليه األوضاع في الب�الد لذلك يجب عليها 
مواجه�ة األزمة الوطنية الخانق�ة وإيجاد الحلول 
الناجعة لها وتلبية مطالب ش�عبنا أو أن يصار إلى 
اتخاذ إجراءات قضائية بحق من يتهرب من تحمل 

المسؤولية.
ع�اش الع�راق والخزي لدع�اة التقس�يم الطائفي 

وعمالء األجنبي.

العراق يف ردهة الطوارئ

نرفض فكرة حل احلكومة والربملان

          جيم�س زغبي
بوس�ع باراك أوباما، وهو يستعد لبدء واليته الثانية 
ف�ي البيت األبيض، أن يش�عر ببع�ض االرتياح نظراً 
ألن المواق�ف اإليجابي�ة تجاه الوالي�ات المتحدة قد 

ارتفعت من جديد في عدد من البلدان العربية. 
فبعد أن تدنت إلى مس�تويات قياس�ية خالل سنوات 
ب�وش، أدى انتخاب أوباما في الع�ام 2008 وجهود 
الرئي�س الجدي�د األول�ى للتواص�ل والتق�رب م�ن 
العالمين العربي واإلسالمي إلى ارتفاع في المواقف 
اإليجابي�ة تج�اه الوالي�ات المتح�دة عب�ر المنطقة 
العربية. غير أنه بحلول منتصف العام 2011، ونظراً 
لحقيق�ة أن معتق�ل غوانتانام�و م�ا زال مفتوح�اً، 
والق�وات األميركي�ة م�ا زالت ف�ي الع�راق، والبيت 
األبيض استس�لم للتصلب اإلس�رائيلي على ما يبدو، 
تدن�ت المواقف العربي�ة تجاه أميركا م�ن جديد إلى 

المستويات التي كانت سائدة في عهد بوش. 
غير أن استطالع الرأي الذي أجرته »مؤسسة زغبي« 
ف�ي تش�رين الثاني الع�ام 2012 كش�ف أن إجمالي 
التقييم�ات اإليجابي�ة للوالي�ات المتح�دة قد عرف 
ارتفاع�اً في معظم البلدان العربي�ة. ولعل األهم من 
ذلك هو أن ثمة، في ه�ذه اللحظة، أغلبيات قوية في 
عدد من البلدان ترى أن الواليات المتحدة تقوم حالياً 
بمساهمة إيجابية في السالم واالستقرار في العالم 
العربي. يشار إلى أنه إضافة إلى البلدان التي تغطيها 
اس�تطالعات ال�رأي التي تجريها »مؤسس�ة زغبي« 

ع�ادة )المغرب ومصر ولبنان واألردن والس�عودية 
واإلمارات(، فإن اس�تطالع الرأي شمل أيضاً كالً من 

العراق وفلسطين وتونس. 
وما يش�ير إليه اس�تطالع الرأي الع�ام 2012 هو أن 
التراجع ف�ي المواق�ف اإليجابية الذي ش�هدناه في 
الع�ام 2011 تج�اه الواليات المتحدة ق�د توقف وأن 
التقييم�ات عادت لالرتف�اع. ففي الس�عودية، على 
س�بيل المثال، بلغت التقييم�ات اإليجابية األميركية 
مس�توى مرتفع�اً غير مس�بوق هو 62 ف�ي المئة، 
بينما عادت المواقف اإليجابية في األردن واإلمارات 

لترتفع إلى حيث كانت في العام 2009. 
وفي مصر، م�ا زالت التقييمات الخاص�ة بالواليات 
المتحدة متدنية حيث بلغت 10 في المئة؛ غير أن ذلك 
يمثل ضعف معدل 5 اإليجابي الذي منحه المصريون 
للوالي�ات المتحدة في الع�ام 2011، ولكنه بعيد كل 
البعد عن مس�توى ال��30 في المئة ال�ذي كان عليه 
عندما وجه أوباما خطاب »بدايات جديدة« إلى العالم 
العرب�ي م�ن منصة جامع�ة القاهرة. أما ف�ي لبنان 
والمغ�رب، فقد بقيت المواقف من الواليات المتحدة 
ثابتة على حالها. ولعل النتيجة الالفتة حقاً هي األكثر 
م�ن 80 في المئ�ة من األردنيي�ن واإلماراتيين الذين 
يقولون اليوم إنهم يعتق�دون ان »الواليات المتحدة 
تس�اهم في السالم واالستقرار في العالم العربي« - 
وهو ارتفاع دراماتيكي مقارنة مع األقل من 10 في 
المئة الذين كانوا يحملون هذا الرأي قبل عام ونصف 

الع�ام. ويقابل هذا ثالثة أرباع الس�عوديين، ونصف 
المصريين، وأكثر من ثلث اللبنانيين والمغاربة الذين 
يتفق�ون أيضاً على أن الوالي�ات المتحدة تلعب دوراً 
إيجابي�اً في المنطق�ة. وفي كل هذه الح�االت، كان 

االرتفاع منذ عام 2011 مهماً وجوهرياً. 
أما في تلك البلدان التي ليس�ت لدين�ا معطيات عنها 
لع�ام 2011، فنج�د تقييم�ات إيجابي�ة منخفض�ة 
للواليات المتحدة عموم�ًا )13 في المئة في العراق، 
و2 في المئة في فلسطين، و19 في المئة في تونس(. 
والتونس�يين  والفلس�طينيين  العراقيي�ن  أن  غي�ر 
يعطون في المقاب�ل معدالت مرتفعة لدور الواليات 
المتح�دة اإلقليمي؛ حي�ث نجد أن 65 ف�ي المئة من 
الفلس�طينيين، و49 في المئة من التونس�يين، و40 
ف�ي المئة م�ن العراقيين، يتفقون عل�ى أن الواليات 
المتح�دة تق�وم ب�»مس�اهمة إيجابي�ة في الس�الم 

واالستقرار في العالم العربي«. 
وف�ي محاولة لفهم هذه النتائج أجرينا مقابالت مع 
مجموعة من صناع الرأي من صحافيين وسياسيين، 
فقيل لنا إن أس�باب هذا االرتفاع في المعدالت، ولئن 
كانت تختلف شيئاً ما من بلد إلى آخر، تعكس تقديراً 
للمقارب�ة التعاوني�ة واألكث�ر »تواضع�اً« التي أخذ 
يتعامل بها أوباما مع العالم العربي. ويش�يرون في 
هذا اإلطار إلى وفاء اإلدارة بتعهدها باالنسحاب من 
العراق، وعملها في بناء االئتالف في ليبيا، وجهدها 
الدبلوماس�ي م�ن أج�ل دع�م التغيي�ر في س�وريا، 

ومقاربتها األخالقي�ة تجاه التحول الديمقراطي 
في مصر. على أن النقطة الس�لبية، بالطبع، هي 
ضعف اإلدارة بخصوص الموضوع الفلسطيني، 
إال أن كثيرين يحافظون على بعض األمل في أن 
تق�وم الواليات المتح�دة بمحاولة جديدة تروم 
تحقيق سالم إسرائيلي فلسطيني خالل الوالية 

الثانية. 
ولئ�ن كان ه�ذا االرتف�اع ف�ي الثق�ة والدع�م 
ينبغي أن يقابل بالترحيب في واش�نطن، فإنه 
يأتي أيضاً مقرون�اً بتحذير. فهذا هو االرتفاع 
الثان�ي ف�ي التقييم�ات اإليجابي�ة للوالي�ات 
المتح�دة خ�الل فترة تول�ي أوباما الرئاس�ة 
ف�ي البيت األبي�ض. ومن الواض�ح أن هناك 
ش�عوراً باالرتياح لكون الرئيس قد نأى عن 
السياس�ات األحادية التي كان يتبعها سلفه 
ب�وش. بي�د أن اآلم�ال كبي�رة ف�ي أن لدى 

الواليات المتحدة القدرة على القيادة. 
وهك�ذا، فإن الرئيس يبدأ واليته الثانية في 
وق�ت يمنحه ال�رأي العام العرب�ي تصويتاً 
ثانياً بالثقة. ولكن التحدي واضح: عليه أن 
يتح�رك اآلن، ألن فقدان�ًا ثانياً لألمل يمكن 

أن يكون نهائياً وال رجعة فيه.

            �شريين �شباهي 
ع�زة الدوري.. الغائب الحاضر في المي�دان العراقي . أتى 
وأتت مع�ه عدة محاور وعالم�ات اس�تفهام؟؟، منها ما 
يثي�ر الس�خرية ومنها ما يعطي مؤش�رات خط�رة على 
وجود فتنة تش�د رحالها نحو أرض الرافدين ولكن بلباس 
عاري المالمح والنوايا، لم�اذا ظهر اليوم وليس األمس؟ 
م�ن يحتضن ال�دوري ولماذا ل�م تتم تصفيت�ه حتى هذه 
الس�اعة؟لو تركنا أفكارنا لترتطم مع واقع الحال لوجدنا 
أنفسنا نلُف في زمن المستحيل أو ربما نقف أمام سيناريو 
خط�ر.. وضعت�ه دول كبرى لتنفيذ حل�م أكبر. هل ظهور 

الدوري في هذا الوقت تحديدا ليكشف ضغائن األمس؟ 
ف�ي خطابه الهزي�ل للعراق ب�رر ظهوره بأح�داث االنبار 
وكأنه ال صراع وال أحداث في العراق منُذ السقوط إال هذا 
الحدث ؟ هناك غاية إس�تراتيجية من هذا الخطاب ما هي 

المقوم�ات التي يقف عليها الدوري.. الجيش.. الس�الح.. 
الق�وة.. ليوج�ه ه�ذا الخط�اب؟، إذن ه�و لس�ان ناط�ق 
لط�رف أخ�ر يملك ما ال يملك�ه الخصم  وض�ع العراق قد 
أدركه المخاض ولكنه لي�س أي مخاض.بين المد والجزر 
تعبث زوابع سياس�ية مرهونة بانته�اكات وتجاوز على 
عدال�ة العراق وآدمية العراقيين هذا م�ن طرف، ما الغاية 
من وجود الخطاب السياس�ي الس�عودي ف�ي نفس فترة 
ظهور الدوري هذه ؟ وهل س�تعبث الس�عودية في منابر 
الدين وممرات السياس�ية، ما هي الغاية التي نّوه بها عزة 
ال�دوري ح�ول وجوده في باب�ل.. بالطيع س�تكون هناك 
انخراطات جانبية من الحكومة في العراق اتجاه المناطق 
التي خرجت إلى الش�ارع .خطاب الدوري ل�م تكن الغاية 
منه ضم السواعد بل على العكس تماما، خرج الدوري من 
جح�ره اآلن، ألنه الجوك�ر الذي كانت الس�عودية تطبخه 

على ن�ار العراق المقبل لتقدمه قرباناً لتدخلها في العراق 
وتح�ت بند الدوري مع اليقين التام أنه من مخلفات عراق 
األمس، أهل مكة أدرى بش�عابها وأهل العراق هل يدرون 
ما في شعابهم؟ خطاب الدوري وتهاليل المتسابقين على 
أح�داث االنبار هي كبوات رعناء، تل�ف وتدور في معترك 
النزعة الطائفية القادمة من الش�رق الجديد. والسير على 
خ�ط متعرج حتما س�يؤدي إلى الوقوع ف�ي عدة مطبات 
خط�رة، منها الفرقة بين الساس�ة العراقيين والمهاترات 
بي�ن رج�االت الدول�ة الت�ي وصلت إل�ى عال�م الفضيحة 
. المكل�ل برض�ا  الجنس�ية والفس�اد والنه�ب المغل�ف 
المسؤولين، النزاع على المناصب وبهرجة رجاالت الدين 
والتس�لق على س�يرة آل البيت  لكس�ب أط�راف خارجية 
، كل م�ا ن�راه الي�وم ه�و ليس خروج�ا ع�ن المألوف بل 
العك�س هو طبيعي جداً . ألنه أرض العراق -وطنياً- بور، 

وحت�ى بذور ع�ودة التذكير بخير 
الرافدين لن يجدي نفعاً ألنه مياه 
الضمي�ر قد تلوثت بخس�ة النفس 

وموت الحق . وغي�اب المخافة من 
الل�ه حت�ى ف�ي األرواح، الن�زاع مرير 

والطري�ق ل�م تع�د طويل�ة لن�رى النهاي�ة 
المفبركة ألرض الس�واد ،كلما ش�د الواق�ع حاله كلما 
أرتخى ضباب الحقيقة وانقش�ع ليل المتآمرين والحت 
قنادي�ل القادم م�ن الح�دث.. ال نأمل م�ن العراقيين إال 
الس�ير باالتجاه الصحيح ألنه الوقت يمضي والس�اعات 
في أن تستجمع قواها لتعيد زمن األمس بكل ما فيه من 
بط�والت ، وكبري�اء الرجال، الخيار صع�ب عليهم ولكن 
في يد العراقيين القرار األخير والحاسم .. وليس الدخالء 

واأليام خوالي لنرى ما في تحت بواطنها.

أوباما مطمئن إىل صورة »أمريكا العربية«

عزة الدوري.. جوكرسعودي يف رصاع العراق اجلديد
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أكد مختصون كروي�ون أن فوز منتخب العراق عىل 
الس�عودية بهدف�ن دون رد يف مس�تهل مش�واره 
ببطولة خليجي 21 سيش�كل حاف�زا لتحقيق الفوز 
عىل املنتخب الكويتي يف املباراة الثانية، رغم صعوبة 

املهمة.
وق�ال املدرب حمي�د س�لمان، أن "مب�اراة املنتخب 
املقبل�ة أم�ام الكويت س�تكون صعبة ج�دا، كوننا 
سنواجه فريقا ال يستهان به من ناحية خربة العبيه 
وامتالكه عنارص جيدة"، مبينا أن "الكويت هو أحد 
املنافس�ن ع�ىل اللقب وبالت�ايل يتطلب م�ن الكادر 
التدريب�ي أن يض�ع الخط�ة املناس�بة التي تحس�م 
املباراة لصالحنا".وأضاف ان�ه "يجب اعتماد خطة 
تكتيكي�ة ناجحة من الناحيتن الفردية والجماعية، 
اىل جان�ب معالج�ة الس�لبيات الحاصل�ة يف املباراة 
الس�ابقة مع املنتخب الس�عودي، خاصة يف منطقة 
الوس�ط"، الفت�ا اىل "وجود ثغرات ظه�رت بمنطقة 
العملي�ات، وه�و لي�س بصالح املنتخ�ب، خاصة يف 

مواجهة فريق متمرس يسعى لتصدر املجموعة".
وتاب�ع س�لمان "رغم صعوب�ة مب�اراة الكويت، إال 
أنن�ا متفائل�ون بإمكاني�ة تحقي�ق الف�وز واللعب 
ب�ذات الروحي�ة التي كان عليها الالعب�ون يف املباراة 
األوىل، مع وجود العنارص املتميزة التي كانت س�ببا 
يف الفوز عىل الس�عودية".بدوره، ق�ال مدرب فريق 
الكهرباء حس�ن أحمد ان "مباراة الكويت س�تكون 
صعبة جدا، اس�تنادا لجوانب تكتيكية مهمة تتمثل 
بامتالك�ه العب�ن أصحاب خربة وتجرب�ة طويلة يف 
امللعب، وهو ما ملس�ناه يف مب�اراة اليمن، حيث جاء 
هدف�ا الف�وز م�ن هجمت�ن ملعوبتن".وأضاف ان 
"الحافز املعنوي والفني لدى العبينا يمكن أن يشكل 
عامال مهما يف تحقي�ق نتيجة ايجابية، اىل جانب ما 
نمتلكه من العبي خربة سيش�كلون عامل قوة، كما 
ملس�ناه يف مب�اراة السعودية".وأش�ار أحم�د اىل أن 
"الكفة متوازن�ة بن الفريقن العراق�ي والكويتي، 
وكالهما يمتلك فرصة متساوية، ولهذا فان التعادل 
ربما س�تكون النتيجة التي ستحس�م املباراة، وهو 
ما س�يصب لصالح منتخبنا م�ن ناحية اقرتابه من 
ص�دارة املجموع�ة، ع�رب تج�اوز أق�وى منتخب يف 

املجموعة.م�ن جانبه أكد م�درب فريق الطلبة بكرة 
الق�دم ن�زار ارشف ان "الفوز ال�ذي حققه منتخب 
العراق عىل نظريه الس�عودي ج�اء من خالل تركيز 
عال وإحساس باملس�ؤولية جعلهم يتفوقون طيلة 
وق�ت املب�اراة عىل خصمه�م العني�د ".وقال ارشف 
ان" العبي منتخبنا تمكنوا خالل املباراة من التفوق 
بش�كل ملف�ت للنظر وظه�ر االنس�جام واضحا يف 
خط�وط الفري�ق الثالثة التي من خالله اس�تطاعوا 
الوص�ول عدة م�رات اىل املرمى الس�عودي وتهديده 
وباملقابل ظه�ر خط الدفاع العراق�ي بصورة جيدة 
تمك�ن إزاءه العب�وه م�ن إحب�اط كل الهجم�ات 
التي ش�نها مهاجمو الس�عودية وم�ن خلفهم تألق 
الح�ارس نور صربي الذي تمكن من التصدي للعديد 
من الكرات الخطرة". وأضاف ان" الفريق السعودي 
يتمت�ع بط�ول قام�ة مهاجمي�ه خصوصا أس�امة 
هوس�اوي وأس�امة املول�د لك�ن بعقلية وش�جاعة 
وصالبة الدفاع العراق�ي الذي لعب بروحية وعزيمة 
األبطال اس�تطاعوا إحباط كل املحاوالت الس�عودية 
الس�يما الك�رات العالية التي تش�كل مص�در تهديد 
مبارش, مبينا يف الوقت ذاته كان ألداء الالعبن احمد 
ياسن وهمام طارق الدور الفعال يف عملية املناورة 
وإشغال الخصم وتمويل الكرات للمهاجمن والعودة 
اىل الخلف للمش�اركة مع الخط الدفاعي، فقد اظهر 
هذان الالعبان مق�درة هجومية ودفاعية كبرية من 
ش�أنها أن س�اعدت يف وصول منتخبنا اىل أغىل ثالث 
نق�اط" .وأش�ار ارشف اىل أن" الف�وز ع�ادة يف أول 
مباريات البطولة يعني الكثري للفريق الفائز السيما 
إذا كان عىل فريق بمس�توى الفريق السعودي الذي 
أع�د إع�دادا كبريا له�ذه البطولة ودخل املنافس�ات 
بخرية العبيه وعقلية مدربه الهولندي فرانك ريكارد 
لك�ن اس�ود الرافدين قال�وا كلمتهم الفص�ل يف هذا 
اللقاء ليس�حبوا البساط من تحت أقدام السعودين 
وينتزعوا ثالث نقاط ستجعل الطريق سانحا أمامهم 
ملواصلة املش�وار بنجاح والتأهل اىل الدور الثاني من 
البطول�ة" .وأك�د ارشف علين�ا اآلن أن ن�رتك مباراة 
الس�عودية جانب�ا ونقلب صفحة جدي�دة ونفكر يف 
كيفي�ة تحقي�ق الفوز ع�ىل املنتخ�ب الكويتي الذي 
ال يقل ش�أنا عن س�ابقه الس�يما انه بطل النسخة 
املاضي�ة يف خليجي 20 , وم�ا يضمه هذا الفريق من 

العبن مهمن عىل الس�احة الخليجية خصوصا أننا 
ش�اهدنا مباراته أمام الفري�ق اليمني عندما هزمه 
بهدف�ن نظيفن لذلك أتمنى ع�ىل العبينا أال يفكروا 
بمب�اراة الس�عودية ويرتكوها جانب�ا ويركزوا جيدا 

يف مب�اراة الكوي�ت ويضاعف�وا جهوده�م من اجل 
إعادة السيناريو ذاته وخطف نقاط املباراة التي تعد 
األق�وى يف البطول�ة , ومعروف ع�ىل كل العصور ان 
مباراة العراق والكويت تحظى باهتمام عال من قبل 

املسؤولن واملتابعن واملراقبن والجمهور الخليجي 
ملا يحمله املنتخبان من أهمية قصوى عىل الس�احة 
الخليجي�ة وما يتمتع به الفريق�ان من قوة ومهارة 

وإمكانية فنية مشجعة تثري اهتمام املتابعن.

يذكر أن منتخب العراق اس�تهل مش�اركته ببطولة 
خليج�ي 21، األحد، بالفوز عىل املنتخب الس�عودي 
بهدف�ن دون رد، وس�يالقي املنتخ�ب الكويتي يوم 

األربعاء املقبل يف ثاني مبارياته بالبطولة.

مختصون: مواجهة الكويت صعبة وعلى المدرب تصحيح أخطاء مباراة السعودية
المستقبل العراقي/ متابعة

تنطل�ق يوم غد االربعاء وعىل مالعب نادي بغداد منافس�ات بطولة 
العراق للقوس والسهم.

ذكر ذلك غضنفر حسن نائب رئيس الهيئة االدارية للنادي املرشف 
ع�ىل اللعبة وقال: تقام منافس�ات بطولة العراق للقوس والس�هم 
للمتقدمن واملتقدمات عىل مالعب نادي بغداد الريايض للعام الثاني 
عىل الت�وايل يحتض�ن نادينا منافس�ات بطولة الع�راق للمتقدمن 
واملتقدمات للفرتة من 9 � 12 كانون الثاني الحايل عىل حدائق متنزه 
الزوراء.وتاب�ع: يمكن اعتبار مالعب نادين�ا مضمارا تدريبيا للعبة 
االجداد القوس والسهم اللعبة التاريخية , مشرياً: ان أبطال املنتخب 
الوطني بالفعالية امثال عيل عدنان ومحمد محمود  وغزوة اسماعيل 
وف�رح ع�الء جعفر ه�م من ابن�اء نادين�ا وحققوا نتائ�ج متميزة 
ونس�عى للحفاظ عىل لق�ب بطولة العراق للمتقدم�ن واملتقدمات 

التي احرزناها يف املوسم 
الس�ابق وحصول العبنا 
محمد محمود عىل املركز 
االول برصيد 605 نقطة 
عدن�ان  والالع�ب ع�يل 
ثانيا  برصي�د 585 اما 
للمتقدم�ات  بالنس�بة 
فاح�رزت اللقب  غزوة 
وجمع�ت  اس�ماعيل 
564 نقطة ورند سعد 
ثاني�ا  الرشط�ة  م�ن 
واملرك�ز  533نقط�ة 

الثالث فرح عالء جعفر من نادي بغداد  
531 نقطة .

كش�ف النجم الكرواتي لوكا مودريتش 
ع�ن ندمه ع�ىل االنضمام لري�ال مدريد 
ويرغ�ب بالعودة إىل ال�دوري اإلنجليزي 
م�رة أخرى كم�ا ذكرت صحيف�ة الدييل 

الترصيح  االنجليزية.ه�ذا  مي�ل 
أندية مان يونايتد  دفع 

وتش�يليس ومان 

س�يتي للتأه�ب م�ن أجل ض�م مودريت�ش )27 
عاماً( حيث أن البلوز يريد تعويض فرانك المبارد 
املتقدم يف العمر والسيتي يريد تعزيز خط وسطه 
وامل�ان يونايتد بحاجة إىل صان�ع ألعاب إىل جانب 

الياباني كاغاوا.
مودريت�ش يقول: “انضمامي لري�ال مدريد كان 
أك�رب من�ي.. حاول�ت جاه�داً إثبات نف�يس لكن 
دون ج�دوى.. لعب�ت مباريات جي�دة وأخرى 
س�يئة.. عليك أن تكون بكامل الجاهزية 
عىل ال�دوام للعب أساس�ياً مع فريق 
بحجم ريال مدريد وهذا ما ال أقدر 
عليه”.يذك�ر أن مودريتش اختري 
الصفق�ة األس�وأ يف الليغ�ا ه�ذا 
املوس�م إىل جانب ألكسندر سونغ 

العب برشلونة.

اع�رتف رئيس نادي نابويل “أوريلي�و دي الورينتيس” أنه قد رفض عرضاً مغرياً من 
مانشس�رت س�يتي اإلنجلي�زي للحصول عىل املهاجم إدينس�ون كافان�ي فيما تؤكد 
وسائل اإلعالم اإليطالية إمكانية االستغناء عنه يف حال دفع قيمة الرشط الجزائي.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشس�رت س�يتي بقيادة مدير الكرة تشيكي 
بيغريس�تاين يري�د التخلص يف أرسع وقت من املهاجم ماري�و بالوتييل املثري للجدل 

مشرية إىل إدارة النادي تفكر يف تقديم الالعب اإليطايل يف صفقة تبادل مع كافاني.
وعىل الرغم من أن بالوتييل يحظى بالحماية الكاملة من مالك مانشس�رت س�يتي إال 
أن صرب الجميع عىل “س�وبر ماريو” قد نفد م�ن جانب مدربه روبرتو 
مانش�يني وعدد من الالعبن مثل قائد الفريق فينس�نت كومباني 
والالعب غاريث باري وآخرين.وقدم مانشس�رت س�يتي حس�ب 
وس�ائل اإلع�الم الربيطاني�ة )55( ملي�ون ي�ورو للحصول عىل 
إدينس�ون كافاني وهو ما أكده رئيس 

نادي ناب�ويل وق�ال : “كافاني هو 
كل  يجس�د  ال�ذي  املقات�ل 
القي�م لناب�ويل ولذلك نحن 
ق�د رفضن�ا مؤخ�راً عرض�اً 
بقيم�ة )55( ملي�ون ي�ورو”.

ورداً ع�ىل س�ؤال ح�ول إمكانية 
انتق�ال املهاج�م ماري�و بالوتييل 
وأض�اف  ناب�ويل  صف�وف  إىل 
أن  ع�ن  تتح�دث  “الصحاف�ة   :
مانشترس س�يتي يريد بيع بالوتييل 
للتعاق�د م�ع كافاني ونحن نق�ول أننا 
نري�د أن يلعب ماريو إىل جان�ب كافاني هنا يف 

ملعب سان باولو”.

عباس رحيمة 
يطلب 100 مليون 

نقدا لالنتقال!!

نابولي يرفض عرضًا مغريًا 
من السيتي لضم كافاني

أش�اد املدرب الس�ابق ملنتخبنا الوطني األملاني س�يدكا بالروحية القتالية التي يتمتع بها العبو املنتخب العراقي 
لكرة القدم يف خليجي 21 يف املنامة والس�يما العنارص الش�ابة التي أثبت�ت حضورها القوي يف املباراة 

األوىل .وقال س�يدكا: إن فوز العراق مهد الطريق ل�ه اىل االنتقال اىل املرحلة الثانية 
رغم ان التكتيك الس�ود الرافدين لم يكن باملستوى املطلوب ، وقد هنأتهم بعد 

انته�اء املباراة ع�ىل اإلرصار يف تحقيق النقاط الثالث الس�يما أمام منتخب 
ق�وي كاملنتخب الس�عودي الس�اعي لبل�وغ األدوار املتقدم�ة .وتابع: أن 

خطوة االس�تعانة بجيل جديد من الالعبن س�يؤتي ثماره يف املس�تقبل 
حي�ث كانت توليفة املنتخب العراقية متجانس�ة من خالل االس�تعانة 

بالعبي الخربة اىل جانب الشباب الذين اثبتوا جدارتهم فوق املستطيل 
األخرض مشريا اىل انه يحتفظ بذكريات جميلة مع الالعبن أبرزهم 

يونس محمود وعيل حس�ن ارحيمة وعالء عبد الزهرة وس�الم 
ش�اكر وآخرين .وذكر : ان فرتة اإلعداد الطويلة احد العوامل 
املهم�ة للوصول اىل الجاهزية املطلوبة وان املنتخب العراقي 
بحاجة اىل إعداد مناس�ب لغرض تحقيق النتائج االيجابية 

يف االس�تحقاقات املقبل�ة وان خ�وض الع�راق وقط�ر 
وعمان غمار تصفيات كاس العالم يعطي منافسات 

خليج�ي 21 ق�وة مضافة.وأوض�ح س�يدكا: ان 
وج�وده يف املنامة جاء بناء ع�ىل دعوة وجهت 
ل�ه م�ن التلفزي�ون البحريني لغ�رض تحليل 
مباري�ات البطولة ع�رب اس�توديو تحلييل ، 

وأن التكه�ن بهوية املنتخ�ب األقرب للفوز 
بلق�ب الخليج يعد أم�را صعبا خاصة وأن 
مس�تويات جمي�ع املنتخب�ات متقاربة.

وس�يدكا س�بق وان ارشف ع�ىل قي�ادة 
املنتخب العراقي يف 2010 و2011 مقابل 

عقد س�نوي قيمته 500 ألف دوالر، غري 
ان اتحاد الكرة لم يجدد عقده وفضل 

االستعانة بالربازييل زيكو بعقد 
س�نوي وص�ل اىل مليون�ن 
دوالر،  امللي�ون  ونص�ف 
 1954 موالي�د  م�ن  وس�يدكا 
وكان العب وسط ولعب ألندية هريتا 

بريلن وميونيخ 1860 وفريدر بريمن ، وبدأ مس�ريته التدريبية 
سنة 1987ومنذ عام 1988وحتى 2009 عمل مدربا ومساعد 

مدرب يف العديد من األندية.

احتفظ الربيطاني آندي موراي 
للتنس  بريس�بن  بلقب بطولة 
بع�د ف�وزه األح�د يف املب�اراة 
النهائية عىل البلغاري جريجور 
ديمي�رتوف 7-6 و6-4. وقدم 
اللق�ب  أح�رز  ال�ذي  م�وراي، 
الخامس والعرشين يف مشواره، 
أوراق اعتماده مبكرا كأحد أبرز 
املرشحن للفوز ببطولة أسرتاليا 
املفتوح�ة، أوىل البط�والت األرب�ع 
س�الم”.وتقدم  “جران�د  الك�ربى 
ديمي�رتوف )21 عاما(، الذي كان 
يخوض أول نهائي له يف بطوالت رابطة 
العبي التنس املحرتفن، 3-0 يف املجموعة 
لك�ن حام�ل  الثاني�ة،  يف  األوىل و3-4 
ذهبي�ة دورة لن�دن 2012 واملصن�ف 
الثال�ث عاملي�ا تمك�ن بخربت�ه من 
تحوي�ل دفة املجموعت�ن ملصلحته.

وأه�دى م�وراي )25 عام�ا( الفوز 
ألحد أصدقائه املقرب�ن، الذي يعاني 
من املرض حاليا، قبل أن يهدي كلمات 
محفزة ملنافسه الشاب. وقال األسكتلندي 
“إن�ه النهائ�ي األول له والجميع س�يتفق عىل أنه قدم 

أداء مثريا للغاية. كانت مباراة صعبة للغاية”.

األلماني سيدكا: العراق يملك منتخب المستقبل شتوتغارت
ُيمدد عقد غينتنر

موراي ُيهدد قبل 
انطالق استراليا 

المفتوحة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي/ حاتم العيساوي

غدًا إنطالق بطولة العراق للقوس والسهم

أف�اد مصدر مق�رب من ن�ادي الطلب�ة أن إدارة النادي 
تلقت دعما ماليا كبريا م�ن وزارة التعليم العايل للتعاقد 
م�ع العبن لتعزيز قوة الفرق، مبينا أن من بن الالعبن 
الذين يسعى النادي لضمهم مدافع املنتخب الوطني عيل 

بهجت، فيما كش�ف عن رغبة الفريق بضم الالعب 
عباس رحيمة الذي اش�رتط الحصول عىل مبلغ 

100 ملي�ون دينار.وق�ال املص�در يف حدي�ث 
ل�"السومرية نيوز"، إن "إدارة نادي الطلبة 

تلق�ت دعما ماليا كبريا م�ن وزارة التعليم 
العايل حي�ث منحت النادي مبل�غ ملياري 
دين�ار عراقي"، مبينا أن "اإلدارة تس�عى 
بع�د توفر هذه املبال�غ للتعاقد مع العبن 
مميزين لتعزيز قوة الفريق يف منافس�ات 
دوري النخب�ة الكروي". وكش�ف املصدر 

من  "عدد  الالعبن الذين تح�اول اإلدارة التعاقد معهم عن 
لتمثيل الفريق وهم مدافع املنتخب الوطني عيل بهجت والالعب حسن 

كريم والعب الفريق الس�ابق عباس قاس�م ال�ذي انتقل لنادي 
بغداد"، مشريا إىل أن النادي أبدى رغبته بالتعاقد مع الالعب 

عباس حس�ن رحيمة إال أن األخري اش�رتط الحصول عىل 
مبل�غ 100 مليون دين�ار عراقي تدفع ل�ه دفعة واحدة 

وقبل أن يدخل النادي".

أك�د ن�ادي ش�توتغارت رس�مياً تجديد عقد كريس�تيان 
جينتن�ر العب وس�ط الفريق حتى ع�ام 2016 املقبل مع 

شمول العقد لبند يسمح بالتمديد لعام إضايف يف حال رغب 
أحد الطرف�ن يف ذلك بعدما كان ينتهي عقد الالعب بنهاية 
املوسم الحايل.فريدي بوبيتش املدير الريايض للفريق تحدث 
عقب إتم�ام هذه الصفق�ة قائالً:" كريس�تيان لعب جيداً 
عىل م�دار 200 مباراة يف البوندس�ليغا معنا ويمتلك خربة 

احرتافية كبرية ستس�اعد فريقنا ال�ذي يمتلك العديد من 
الش�بان، لقد مىض جينتنر معظم مس�ريته االحرتافية 

يف ش�توتجارت ونج�ح يف الف�وز بلقب البوندس�ليغا 
معن�ا يف 2007 لذل�ك فه�و يع�رف الفريق جي�داً". 
م�ن جانبه أع�رب جينتنر ع�ن س�عادته بالتجديد 

يحتل  ش�توتغارت  مكان�اً خاصاً يف قائ�اًل:" 
قلبي، لقد بدأت مس�ريتي 
هن�ا وأري�د أن أق�دم كل 
م�ا أمل�ك له�ذا الفري�ق 
قدرتن�ا  يف  تمام�اً  وأث�ق 
ع�ىل تقدي�م مس�تويات 
رائع�ة خ�الل الس�نوات 
القليلة املقبلة". ُيذكر أن 
جينتنر كان قد رحل عن 
شتوتجارت لفرتة دامت 
قضاها  س�نوات  ث�الث 
يف ن�ادي فولفس�بورج 
لق�ب  حص�د  حي�ث 
م�رة  البوندس�ليغا 
أخ�رى هن�اك قب�ل أن 
يعود مللعب املرسيدس 
ش�توتغارت  م�ع  بنز 

ُمجدداً.

المستقبل العراقي /متابعة

مودريتش: نادم على االنضمام لريال مدريد!!
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يف ابت�كار غري�ب م�ن نوعه، 
قام مطعم برازييل بتوفري تغليف 
هامربغر قابل ل�أكل، وذلك للحد 
من النفايات والتخفيف من تكلفة 
إعادة التدوير حفاظاً عىل البيئة. 
أم�ا الورق ال�ذي يتم اس�تخدامه 
للتغلي�ف فأبيض اللون ومصنوع 
من م�واد عضوي�ة ال طع�م لها، 
ولي�س لها أي تأث�ريات جانبية يف 
عملية الهضم. وقد أكد املطعم أن 
هذا االبتكار لقي إعجاب الزبائن، 

وحقق هدفه ع�ن طريق التوصل 
لع�دم إبقاء أي يشء من مخلفات 
الهامربغر املعت�ادة. املطعم الذي 
إذن  ب�وب، س�جل  اس�م  يحم�ل 
ابتكارا هو األول من نوعه، ولقي 
الرغم  الزبائ�ن ع�ىل  استحس�ان 
م�ن أن ردة الفع�ل األوىل ج�اءت 
مرتددة، إال أن مرتادي هذا املطعم 
للوجب�ات الرسيع�ة، رسع�ان ما 
أقدم�وا عىل تل�ك التجربة الغريبة 

واملفيدة للبيئة يف آن.

ق�ررت رشك�ة العق�ارات األمريكية 
الت�ي تتوىل عملية بيع اكرب ميزان حرارة 
يف العال�م بكاليفورنيا عرضه للبيع لقاء 
1.75 ملي�ون دوالر. وذك�رت صحيف�ة 
األمريكي�ة  تايم�ز«  انجيلي�س  »ل�وس 
أن رشك�ة كولدي�ول بانكر كومريش�يل 
تع�رض  انجيلي�س  بل�وس  للعق�ارات 
ه�ذا املي�زان للبيع لق�اء ملي�ون و750 
أل�ف دوالر. وق�ال بارون كاس�تيلو احد 
العامل�ن يف الرشك�ة ان�ه يمك�ن رؤية 
امليزان عىل بعد عدة كيلومرتات، مش�ريا 
إىل ان�ه بحاجة إىل بع�ض الرتميم ليعمل 
مج�ددا. وأض�اف أن ه�ذا املي�زان الذي 

يملك�ه يف الوق�ت الح�ايل األمريكي مات 
باي�ك يعد معلما، معتربا أن كل ما يتعن 

فعله هو إصالحه بالطريقة املناسبة.
 ويحتوي امليزان ع�ىل دوائر ضوئية 
حم�راء عىل جوانبه تعطي يف حال كانت 
مض�اءة حرارة الطقس الدقيقة. يش�ار 
اىل ان امليزان الذي يملكه يف الوقت الحايل 
االمريكي مات بايك يعود اىل العام 1991 
وقد صنعته رشكة »يونغ الكرتيك ساين 
كومبان�ي« الت�ي يملكها رج�ل األعمال 
ويلي�س هارون من والية يوتاه، وكلفت 
عملية بنائه 700 ألف دوالر واس�تغرقت 

25 عاما.

يف كل مكان من العالم تتمتع س�كك القطارات وتقاطعات 
الس�كك بقواعد أمني�ة صارمة لتجن�ب الح�وادث والكوارث ، 
لك�ن هذا خالف م�ا يحصل يف تايلند يف اح�دى القرى الصغرية 
والتي اتخذ س�كانها سكة القطار مكانا لعرض بضائعهم من 
فواكه وخرضاوات ومالبس وغريها من املنتجات املحلية لهذه 

القرية. 
يمر القطار يف ساعات النهار من خالل هذه القرية ورسعته 
ال تتج�اوز ال�24 كم يف الس�اعة، يطلق القط�ار صافرته قبل 
وصول القرية مما يس�بب تشوها كامال للسوق بحيث ال تكاد 
تص�دق انه كان هنا س�وق أصال وما أن يتع�دى القطار هذه 

القرية حتى يعود السوق ليحتل سكة القطار من جديد.
لو كنت احد س�كان هذه القرية وباألخ�ص احد التجار يف 

هذا السوق ، هل ستشاركهم مغامرتهم؟
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لقطة من
 الزمن اجلميل

638 - املسلمون يفتحون مدينة 
القدس وينتزعونها من البيزنطين.

1297 - اس�تقالل موناك�و عن 
جنوة.

1790 - جورج واش�نطن يلقي 
من نيويورك أول خطاب سنوي له.

"معرك�ة  وق�وع   -  1863
سربينغفيلد" يف إطار الحرب األهلية 

األمريكية.
1892 - عب�اس حلم�ي الثان�ي 
يت�وىل حك�م م�ر خلًف�ا لوال�ده 
الخديوي توفيق ال�ذي تويف يف اليوم 

السابق.
األمريك�ي  الرئي�س   -  1900
ويلي�ام مكينيل يضع أالس�كا تحت 

الحكم العسكري.
1912 - تأسيس املؤتمر الوطني 
األفريق�ي، وهي منظمة سياس�ية 

تأسست يف جنوب أفريقيا.
األمريك�ي  الرئي�س   -  1918
وودرو ويلسون يعلن مبادئه ال�14، 
وه�ذه املب�ادئ م�ن نتائ�ج الحرب 

العاملية األوىل.
1926 - تنصي�ب عب�د العزي�ز 
آل س�عود س�لطاًنا عىل نجد وملًكا 

للحجاز.

1959 - الجنرال ش�ارل ديغول 
يتوىل رئاسة فرنسا.

1961 - عقد استفتاء يف فرنسا 
والجزائ�ر حول حق تقرير املصري يف 

الجزائر.
1973 - انطالق املهمة الفضائية 

السوفيتية لونا 21.
أندي�را غان�دي تف�وز   - 1980

برئاسة الحكومة الهندية.
الكنيس�ت  م�ن  وف�د   -  1986
يقتحم املس�جد األقىص، اس�تمرت 

هذه املحاوالت عىل مدار أسبوع.
رم�زي  ع�ىل  الحك�م   -  1998
الحي�اة  م�دى  بالس�جن  يوس�ف 
لتورطه يف تدبري تفجري مبنى مركز 

التجارة العاملي يف والية نيويورك.
زل�زال ق�وي ي�رضب   -  2006
جن�وب اليونان بق�وة مقدارها 6.7 

عىل مقياس ريخرت.
2009 - مجل�س األم�ن ال�دويل 
يتبنى القرار رق�م 1860 الداعي إىل 
وقف ف�وري إلطالق الن�ار يف قطاع 
غ�زة يليه انس�حاب كام�ل للقوات 
اإلرسائيلي�ة وذل�ك إليق�اف الحرب 

اإلرسائيلية عىل القطاع.

النحت عىل الثلج 
من أقدم املهرجانات 

حظك اليوم

يف مثل هذا اليو م

8
كانون الثاين

مس�ابقة النحت عىل الثلج والجليد 
يف مدين�ة هاربن الصيني�ة، واحدة من 
أقدم وأه�م املهرجان�ات يف مدينة الثلج 
كما تسمى، حيث ترتاوح درجة الحرارة 
فيه�ا م�ا ب�ن 25 و13 درج�ة مئوي�ة 
تح�ت الصفر. وإلظهار س�عادتها بهما 
تحتف�ل س�نويا بأك�رب مهرج�ان فني 
للنحت ع�ىل الجلي�د بمش�اركة ثمانن 
متسابقا من إحدى عرشة دولة.وتجمع 
ب�ن االس�رتخاء واملتعة يف عال�م الجليد 
والثل�ج يف هارب�ن، الت�ي توف�ر أماكن 
خاصة للس�ياح واملتس�ابقن، حيث إن 
املتنافس�ن قدموا من مجاالت مختلفة؛ 
منهم رس�امون وفنانون ومهندس�ون 
اخت�اروا الصقي�ع لالبتكار.وتق�ول لن 
ه�ان إح�دى املش�اركن يف املس�ابقة، 

فكرتنا هي املزج بن الربونزية الصينية 
والعال�م الغرب�ي، هنا نجس�د الش�عور 
املصاحب لإلنس�ان من سعادة وغضب 
وح�زن وفرح، ليبق�ى هدفنا األخري هو 
إظه�ار رسورنا.وأوضح ليم�ان ميتول 
أح�د املش�رتكن "إنه�ا تجرب�ة رائع�ة 
توقع�ك يف غرامها بس�هولة، ال أنكر أن 
الربد ش�ديد، لذل�ك فمن امله�م أن تأكل 
جي�دا وترتدي مالبس دافئ�ة جدا، حتى 
نس�تطيع اس�تكمال أعمالن�ا. ويرقص 
بعض السياح عىل أنغام غنغنام ستايل 
 "psy" للمغني الكوري الش�هري بس�اي
حيث توس�ط تمث�ال جليدي له وس�ط 
املدين�ة لب�ث روح املرح يف ج�و جليدي 
كه�ذا.    يع�ود تاريخ املهرج�ان إىل عام 

1898 وهو األكثر شعبية يف الصن.

بيعت س�مكة تون�ة بمبلغ قيايس 
وص�ل إىل 155.4 ملي�ون ي�ن يابان�ي 
1.76)ملي�ون دوالر( الس�بت امل�ايض 
يف أول م�زاد يجرى هذا العام يف س�وق 
بطوكي�و.  للس�مك  "تس�وكيجي" 
واشرتى كيويش كيمورا رئيس سلسلة 
مطاع�م )س�ويش زانم�اي( الس�مكة 
وه�ي م�ن ن�وع التون�ة ذات الزعانف 
الزرقاء وت�زن 222 كيلوجراما، بمبلغ 
700 ألف ي�ن للكيلوغرام الواحد. ونقل 
ع�ن كيمورا قوله "كان�ت غالية الثمن 
إىل حد م�ا.. لكنني آم�ل أن نتمكن من 
تش�جيع اليابان من خ�الل توفري تونة 

جي�دة". وحطمت س�مكة التونة التي 
ج�رى صيده�ا يف مقاطع�ة أوم�وري 
ش�مال اليابان الرقم القيايس الس�ابق 
الذي تم تس�جيله قبل عام عندما دفع 
نفس املشرتي 56.49 مليون ين مقابل 

يواج�ه ش�اب إيراني يف التاس�عة سمكة تزن 269 كيلوجراما.
عرشة من عمره مشكلة غري اعتيادية 
ينم�و يف جس�مه  ال�ذي  الش�عر  م�ع 
بمناط�ق غريب�ة، حيث يمل�ك يف مقلة 
عين�ه كتلة مش�عرة م�ن ال�ورم التي 
يخ�رج منها بصيالت الش�عر لتنمو يف 
بؤبؤ العن الش�مال، وتسبب له ضعف 
الرؤية وحالة شديدة من اإلزعاج. وقال 

موقع الدييل ميل الربيطاني، إن األطباء 
املتابع�ن للش�اب يف جامع�ة "تربيز" 
للعلوم الطبية يف إيران، أكدوا أنه يعاني 
مرض�اً ن�ادراً يصي�ب حال�ة أو اثنتن 
فق�ط س�نوياً، ويأتي عىل ش�كل ورم 
ينمو يف العن أكث�ر وأكثر ويخرج منه 
شعر تس�بب عيوب الرؤية أو تحجبها 
جزئياً. وقال الطبيب املعالج، إن الكتلة 
املصاب بها الرج�ل أصابته منذ والدته 
ولكنه�ا بدأت ىف النم�و تدريجياً وخرج 
منها ش�عر حتى وصل إىل هذه الحالة. 
وأوض�ح أن الورم يبلغ حجمه 5.5 ملم 
وس�يعمل ع�ىل إزالته من عن الش�اب 
اإليران�ي املري�ض بس�بب تأث�ريه عىل 

حياته اليومية وعمله.

 )لص�وص لك�ن ظرف�اء( ه�ذا هو الش�عار 
الوحي�د ال�ذي ينطب�ق ع�ىل الس�ارق األمريكي 
"جن إدوارد" الذي اعتقل خلف القضبان بتهمة 
رسقة بسكويت الكوكيز من بيت جاره.  القصة 
الطريف�ة تب�دأ عند ج�ار "إدوارد" ال�ذي يعيش 
حالة خالف شبه دائمة معه والتي قرر "إدوارد" 
ع�ىل أثره�ا بمهارات�ه اإلجرامي�ة غ�ري املحرتفة 
رسقة بيت هذا الجار باإلكراه واالنتقام منه. ويف 
صباح أحد األيام أحكم "إدوارد" الخطة، وقرر أن 

ذل�ك هو اليوم املوعود لتنفي�ذ العملية، ويف ذات 
الي�وم صباحاً وصل ج�ار "إدوارد" للبيت تاركاً 
7 علب كاملة من بس�كويت الكوكيز يف الش�قة 
بعد أن عش�م نفس�ه بأكلها يف اللي�ل حتى أخر 
قضمة.  وىف املساء ذهب "إدوارد" ملثماً إىل بيت 
جاره وكرس الباب، و لكن مفاجأة كبرية كانت 
يف انتظ�اره: وهي أن البيت خ�او تقريباً من أي 
ممتل�كات ثمينة عدا علب البس�كويت الس�بعة 
والتي انهم�ر عليها وأخذ ي�أكل فيها حتى آخر 

اعتقال رجل لرسقته بسكويت جاره

سوق فاكهـــة عىل سكــــة قطار

أكرب ميزان حرارة بـ 1.75 مليون دوالرساحة التحرير يف السبعينيات

 "هامربغر" مع غالف قابل لألكل

لون مع

احلمل
ربح مايل وفري يهبط عليك فجأة 
من األفضل أن تستثمره يف صفقة 
رابحة عاطفياً:خطوة جريئة تقوم 

بها يف عالقتك بالحبيب.

الثور 
تتحم�س لفكرة ت�راودك رّساً، 
لحلم ال تجرؤ عىل البوح به، عندما 
يع�اود كوك�ب “مرك�ور” س�ريه 

املستقيم يف برج العقرب.

اجلوزاء
ال ترغ�م الرشيك عىل ما ال تقبله 
ه�ي  بينكم�ا  فاملس�اواة  لنفس�ك، 
مفت�اح النج�اح واالس�تمرارية زن 
ضغطك ب�ن وقت وآخر، وال س�يما 

حن تشعر بدوخة غري اعتيادية

ال�سرطان 
تسرتد معنوياتك أفضل م السابق 
إال أن�ك تمي�ل إىل الوح�دة واالنزواء. 
تفتقد الحيوية والش�جاعة وتحتاج 
إىل م�ن يدعم�ك قد يهيم�ن جو من 

امللل عىل حياتك العاطفية

الأ�سد 
االبتع�اد ع�ن املواجه�ة والعنف 
والنش�اطات الدقيقة. قد تبدأ جديداً 
يف مج�ال عملك وتعرّب ع�ن أفكارك، 

كن متأّنياً جداً

العذراء 
ال تدع االرتباك يس�يطر عليك يف 
العم�ل، ألّن ذل�ك يدفع�ك إىل ارتكاب 
هف�وات وأخط�اء قد تك�ون مكلفة 
تهم�ل  ال  عاطفي�ًا:  رة  م�ربَّ وغ�ري 

الرشيك بأي شكل من األشكال

امليزان
قد ال تزعجك انتقادات أرباب العمل، 
لك�ن ال تنفعل، فبعض هذه االنتقادات 
منطق�ي ج�دا ح�اول أن تب�ذل جه�داً 

مضاعفاً لتحسن عالقتك بالرشيك

العقرب 
اس�تعد لعراقي�ل واضطرابات عىل 
مختل�ف الصع�د أو معاكس�ات كبرية 
تتطلب منك جهداً ملحارصتها قد تكون 

عىل موعد مع حب جديد وطارئ

القو�س 
تبدو منش�غالً بأم�ور كثرية تحول 
دون تفك�ريك يف الش�أن الخ�اص الذي 
تهمله قليالً أو يهملك! قد تشكو برودة 
أو غياب�اً، أو تضطر إىل القي�ام بمهّمة 

تبعدك عن الحبيب

الدلو 
ق�د تق�دم ع�ىل مش�اريع مح�ددة 
تس�اعدك ع�ىل زي�ادة مداخيل�ك، وهذا 
س�يخلق عندك حافزاً للمستقبل رفضك 
التقي�د ب�رشوط الرشي�ك قد تك�ون له 

انعكاساته

اجلدي
خ�الف بس�يط مع بع�ض الزمالء، 
يكش�ف ل�ك حقيقتهم ويظه�ر أمامك 
كل األقنعة، فتبدو األمور أكثر وضوحاً 
األي�ام املقبل�ة ق�د تتطلب من�ك بعض 

التضحيات من أجل الحبيب

حوت 
بالقوة وتعكس صورة  تش�عر 
جي�دة لآلخري�ن، لكن ح�ذار قلقاً 
يجتاحك وأفكاراً مجنونة تس�كنك 
تطّل بجاذبية كبرية ويكون سحرك 

مشعاً

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

23 دي�سمرب- 20يناير23 نوفمرب – 22 دي�سمرب

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

بيع سمكة تونة 
بـ 1.7 مليون دوالر!

شعره ينمو داخل عينيه !

 العدد )415(  الثالثاء  8  كانون الثاني  2013

كلامت متقاطعة

افقي

عمودي

1 – مخرج سينمائي مصري 
 2 – ملحن مصري 

  3 – كتاب لسعيد عقل – مفتش سري 
 4 – أغلظ أوتار العود – قرض – ركيزة 

 5 – غزال – نظر
 6 – قفز – ماركة سيارات

 7 – جدها في هواء – إمارة عربية
 8 – دخول – ناقة 

 9 – ممثلة مصرية .

1 – األسم األصلي ألبي تمام 
 2 – تحية – حظ 

 3 – من أدوات الحداد – عشق 
 4 – مدينة مغربية – من األقارب 

 5 – عكسها فك – قسم 
6 – أقوى – شعور 

 7 – أطرى – مثَّال ونحات فرنسي 
 8 – دولة إسالمية – من األلوان 

 9 – عكس يمينية .
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لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

CNN /أتالنتا              

ل�م يدر بخلد لص أمريك�ي أن الطائرة الصغرية التي تحلق 
فوق�ه هي لصاحب مقطورة نجح يف رسقتها من منزله بعدما 
ش�هد عملية السطو فيما كان يس�تعد للهبوط بمطار مجاور 
يف فلوريدا.وقال ديفيد زين�ر، صاحب املقطورة املرسوقة، إنه 
كان يستعد برفقة زوجته للهبوط بطائرته الصغرية من طراز 
»سيس�نا« بمطار مجاور ملنزله يف منطقة »فورت مايرز«، بعد 

قضائهم�ا عطلة أعياد املي�اد يف منزلهما اآلخر، عندما لحظا 
شاحنة اللص بالقرب من مسكنهما.

وأض�اف زين�ر، 56 عام�اً: »مم�ر الهب�وط 
قريب م�ن بيتنا واعتدنا 
عىل التحليق فوقه عقب 
كل رحل�ة جوي�ة، وعند 
 300 الرتف�اع  الهب�وط 
يدور  »ش�اهدناه  ق�دم 

ح�ول منزل.«وتابع: »الغريب 
أن�ه كان ينظ�ر إلين�ا ونح�ن 

نحل�ق فوقه، ب�ل بلغ به األم�ر أن وضع يديه يف وس�طه وأخذ 
يحمل�ق فينا.«ورسق اللص مقط�ورة متحركة متوقفة خارج 
مسكن زينر، بمقاطعة غليدز وقام األخري بماحقته من الجو 
حتى أجربه عىل التوقف بمنطقة معينة، عندها هبط بطائرته 

الصغرية رسيعاً، واتصل بالرشطة لتحديد مكان مرسوقاته.
وعث�رت الرشطة عىل املقطورة املرسوق�ة وبداخلها بنادق 
اتض�ح الحق�اً أنها تخ�ص اللص.وعق�ب زينر م�رسوراً عىل 
استعادة مقطورته: »يف مثل هذه الجرائم يصعب عىل الرشطة 
اس�تعادة املرسوق�ات، لكننا نجحن�ا يف ذلك«، بعد 

مطارة اللص من الجو.

طيتتار يشتتتاهتتد رسقتة منتتزلتته من اجلتتتو

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

1 / 1 / 2013، ال اص�دق أن أح�داً غرين�ا ابتكر كتابة الرس�ائل، 
ثم نتس�اءل: أال يكفين�ا هذا التجوال الصباحي يف الش�وارع املرعات 
برائح�ة القداح وقص�ور املرفني، وبني قاعة ال�رواق والدروبي حتى 
نلقي الرحل عند “حوار” قاسم سبتي وثرثرات املثقفني؟ ويف االمايس 
املحلقة باألحام بيت صغري أو كوخ بس�يط ال يتس�ع لغري حبنا، كنا 
نتس�اءل كذلك: ملاذا نتبادل الرس�ائل، وأية متعة أسمى من أن نكون 
مع�ا، الكف بالكف ونحن نعارش ليايل الصيف املقمرة، ونداعب حبات 
املطر يف ليلة عذبة الش�تاء؟ حني نس�رخي عند دجلة، ونرمي أحجار 
املاء والدوائر املتسعة، يكتشف كانا، أن الحب ما عاد يكفيه، فنبحث 
ع�ن جنون اكرب من جنون الصباحات واملس�اءات، واكرب من هو من 
الس�فر املفاج�ئ ما ب�ني اربيل واالنب�ار والحلة والتأميم والراش�دية 
واملدائ�ن وبيوت األصدقاء، ولهذا نكت�ب.. ونكتب كي نطلق العنان ملا 
تخفيه مشاعر الحياء والردد والكلمات املخذولة يف اللحظة املناسبة، 
وكان أح�ىل ما يف كتاباتنا، أن الرس�ائل ال تحمل س�طورا بل خلجات 
روح تتبادلها حروفن�ا املرتبكة وأخطاؤنا الجميلة ونكهات أصابعنا، 
فنضحك ونكتب، وأحىل ما يف كتاباتنا، إنني اس�مع رس�التي بصوتك 
وان�ا مس�كون باملخ�اوف، وألنك تس�معني رس�ائلك بصوت�ي، وأنت 
مسكونة بالرقب، فقد يكون هنا حرف ضائع، وقد يكون هناك فعل 
من غ�ري فاعل، ومع كل رس�الة جديدة نحاول ابت�كار لغة ال تنتمي 
إىل لغات العالم، ونكتش�ف ما لم يفصح عنه الصيف والش�تاء ومدن 
السفر وضفة النهر، نحذف ونضيف ونجتاز الذي ما عاد يكفينا، إنها 
لغتن�ا وابتكارنا ورس�ائلنا بعطر أوراقها وخربش�ة حروفها ورائحة 

أنفاسها.. 
ي�ا الحبيبة.. م�ا توقفنا 33 س�نة عن طقس الرس�ائل والذي ما 
ع�اد يكفين�ا، فما ال�ذي تغري حتى تك�ون آخر رس�ائلك أنيقة كأنها 
علب�ة ثلج مس�تورد، أو هدية بني غريبني؟ اعلم إنن�ي رجل بدوي ما 
زال يتنفس نقاوة الصحراء، وحرية البادية، ولم تهش�م صابة رأسه 
عج�ات، واع�رف أن العال�م يكتب نواي�اه عىل ورق صقي�ل بحروف 
ليزري�ة وآالت صامت�ة، تغتال فطرة العش�ق وبراءة العش�اق، لكننا 
ال ننتم�ي -أنا وأن�ت- إىل غري كوكبنا الذي اكتش�فناه بني يدي موفق 
الخطي�ب وجهاد زاير وملياء نعمان وقاس�م س�بتي وعيىس اليارسي 
وأطوار بهجة، واعرف إنني ما اس�تمعت بح�رف وال كلمة، فأنت لم 
تكون�ي يف الرس�الة، كان الكومبيوتر، الذي ال ترتع�ش مفاتيحه، وال 
ي�رك بصمات أنفاس�ه وال يمارس كذبات صغرية، كن�ا نهتدي إليها 
من زل�ة قلم او عبارة مش�طوبة، فيدغدغ االهت�داء مواطن البهجة، 
ح�ارضا، وح�ده كان ح�ارضا، عىل ال�ورق الصقيل، ب�اردا من وجع 

العشق كقلوب العجائز! 
احتم�ي بداوت�ي، واكتب�ي كما األمس، م�رة عىل مندي�ل قماش 
حري�ري، مرة عىل قصاصة عتيقة، ومرة ع�ىل ورقة جوري، ومرة ال 
أجد يف املظروف غري زنبقة ياسمني، ويف كل املرات بتلك الفوىض وعبث 
العاش�قات، وانا ادرك ان هذه رس�الة عتب او شوق او اعتذار او زعل 
او لهف�ة واعرف من رس�م الكلمات او احمر الش�فاه، أي الهواجس 

تبثها الروح.. عامك وعام العشاق والوطن مطرز بالسام واملحبة.

* حسن العاني

رستالتة حتب

دغدغات

   ملن نيس ولم يعد يتذكر..... أو ملن ال يعرف من هو )شوارتزكوف(..... 
بإيجاز نعلن ونقول؛ هو الجن�رال األمريكي ذو األصل األملاني )نورمان 
ش�وارتزكوف( قائ�د القوات األمريكية التي ش�نت بم�ا عرف اصطاحا 
ب�)حرب الخليج الثانية( التي بدأت رشارة اشتعالها األوىل ليلة السادس 
عرش/ السابع عرش من كانون ثاني عام/1991، من أجل تحرير الكويت 
من الغزو العراقي له يف الثاني من آب عام/1990، تلك الحرب التي وقف 
واجتمع واتفق فيه�ا العالم -ألول مرة- عىل مواجهة دولة واحدة )هي 
الع�راق( تمردت عىل االنصياع يف تنفيذ اإلرادة الدولية بعدم االس�تجابة 
لتطبيق نداء املنطق والعقل وس�نن العدالة باالنسحاب من أرايض دولة 
أخ�رى، ولتتجش�م -بع�د تلك- حش�ود وجي�وش أكثر م�ن ثاثني دول 
عناء خ�وض تلك الحرب- تحت راية و)صاي�ة( الرشعية الدولية وليعد 
الع�راق مرغم�ا، بعد قرابة أكثر م�ن أربعني يوما هي عم�ر تلك الحرب 
التي عرفت بعمليات )عاصفة الصحراء( و)درع الصحراء( تحت قيادة 
ش�وارتزكوف أو )الدب( كما كان يعرف به و يف وس�ائل االعام يسمى، 
إىل مرحلة )عرص ما قبل الصناعة( حس�ب وصف وتعبري وزير خارجية 
مام�ا أمريكا -آن�ذاك- )جميس بيك�ر( ابان فرة رئاس�ة )بوش األب(  
لها، بعد أن أخذت عىل عاتقها  تبني مهمات تحرير الكويت،أو )العس�ل 
املر( كما يحلو للمحليني واملراقبني تس�ميتها، وبكل الوس�ائل والغايات 
واملربرات التي جعلت من العراق بلدا معاقا جراء تقطع أوصال جسوره 
وتحطم ش�بكات مياهه وتخريب محطاته الكهربائية وتعطيل خدماته 

وبناه التحتية وحرص نظامه بعزلة دولية قاتلة. 
  يوم 27/كانون األول/2012 مات )شوارتزكوف(عن عمر 78عاما، 
تاركا نياش�ني وأوس�مة حروبه كما ت�رك مذكراته بجزأي�ن كبريين قد 
كتبهم�ا بع�د نهاية عاصف�ة الصحراء بع�ام، حال تقاع�ده من خدمة 
)البنتاغون( تح�ت عنوان رئييس )األمر ال يحتاج اىل بطل( وآخر ثانوي 
ه�و )وثائق وأرسار خطرية( طبع�ت بعدة طبعات وترجمت -طبعا- إىل 
العربية عن منش�ورات )دار الكتاب العربي/يف دمشق والقاهرة( تناول 
الجزء األول قصة حياته منذ والدته وحتى اللحظات األوىل لحرب الخليج 
إياه�ا، فيما تناول الثان�ي تفاصيل وأرسار تلك الح�رب، قال إنها تنرش 

ألول مرة.
  ما اس�توقفني -صدقا- يف نسق وسطور مذكراته، برغم رشاستها 
ورضاوة مقاصدها وبش�اعة نتائجها العامة بالنس�بة لنا، هو ما تعلق 
-ايضا- بجوانب حياته العائلة، أمه املمرضة العاملة واملسجلة بنقابات 
املمرضات،مثا )كيف انتقلت اىل نيويورك وعملت بمستشفى كولومبيا 
برس�بيرتان وأخذت تخوض عاقات رومانس�ية مع رجال آخرين كي 
تغي�ض والده املغرم بها حني كان رئيس�ا للبوليس وطلب الزواج منها( 
كم�ا ي�رد يف )ص 25( م�ن املذكرات -قب�ل أن يتحول وال�ده إىل الخدمة 
العس�كرية يف الجي�ش برتب�ة عقيد، فضا ع�ن معلوم�ات واعرافات 

تناولت حياته الشخصية والعائلية يطول رشحها.
 م�ن هن�ا أتح�دى أي قائد عس�كري أو أمني، حكوم�ي أو برملاني، 
عراقي�ا كان أم عربي�ا أن يجرؤ ويبوح بالطريق�ة والجرأة التي باح بها 

)شوارتزكوف( يف كتابه مذكراته تلك... يا جماعة الخري.!!

  *  حسن عبد الحميد

مات.. »شوارتزكوف« .. 
متتتات

نقار الخشب

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

              بابل/ مروان الفتالوي

ول�د  الح�دوث،  ن�ادرة  حال�ة  يف 
الطفل حسني عي خليل بطقم أسنان 
وسط استغراب ذويه يف سدة الهندية 
غرب الحلة، غ�ري أنه تويف بعد الوالدة 

بساعة.
يف  املخت�ص  الطبي�ب  وق�ال 
األس�نان  »إن  املس�ّيب  مستش�فى 
ل�م تك�ن ه�ي س�بب الوف�اة، وهذه 
الحادثة تمر بن�ا للمرة األوىل، وأثارت 
اس�تغرابنا«، وأرجع الطبيب الذي لم 
يتسّن ل�)املس�تقبل العراقي( معرفة 
اس�مه س�بب الوفاة إىل الع�اج الذي 

كان�ت تأخ�ذه والدته املصاب�ة بغدد 
س�امة.وقال أحد أقرب�اء الطفل وهو 
حس�ني رحيم »لق�د دهش�نا بأربعة 
أس�نان يف الف�ك العلوي، وفك س�في 
كام�ل من حي�ث عدد األس�نان إال أن 
فرح�ة ذوي�ه ل�م تدم س�وى س�اعة 

بسبب وفاته«.
وتس�اءل كث�ريون يف ح�ال بقاء 
الطف�ل ع�ىل قي�د الحياة ع�ن كيفية 
إرضاعه وهل ستستطيع والدته ذلك، 
وإىل أي م�دى س�تتقبل امل�رأة إرضاع 
مول�ود جديد بأس�نان. يذكر أن هذه 
الحادثة ليس�ت ه�ي األوىل من نوعها 

بحسب مصادر طبية.

والدة طفتل بأسنتان يف احللتة

Hasanhamid2000@yahoo.com

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

             موسكو/ وكاالت

يقع كرملني موسكو عىل تل “بوروفيتسكي”، 
وذلك عىل الضفة اليرسى لنهر موس�كوفا، حيث 
يصّب فيه نهر نيغليناي�ا. ويبلغ ارتفاع التل نحو 
25 مرا، وتش�تق تس�مية »بوروفيتس�كي« عن 
كلمة »بور« الروس�ية التي تعني غابة الصنوبر، 
ويقول علماء اآلثار أن أول إنس�ان داس�ت قدمه 
يف غاب�ة الصنوب�ر، كان يف أواخر األلفي�ة الثانية 
قبل املياد، وأنش�ئت فيه أول مستوطنة سافية، 
تعت�رب املدماك األول ملدينة موسكو.أس�س االمري 
ي�وري دولغوروك�ي عام 1156 حصن موس�كو، 
الذي تحول كرملني موس�كو يف عهد االمري إيفان 
كاليت�ا من قلعة عادي�ة اىل مقر لألمراء املعظمني 
واملطارن�ة، وبات أهل موس�كو يبن�ون  يف أرضه  
منش�آت من الحجارة البيضاء. وأنش�ئت  يف أعىل 
موقع يف التل يف عام�ي 1326-1327،  كاتدرائية 
اوسبينس�كي، الت�ي كان�ت الفاتحة لبن�اء أكثر 
من كاتدرائية التي لم تتغري س�ماتها األساس�ية 
حت�ى اآلن، ويتفق أكثر املؤرخني عىل أن تس�مية 
الكرمل�ني يع�ود تاريخه�ا إىل الع�ام 1331.بع�د 
الحري�ق الضخ�م، ال�ذي ش�ب يف موس�كو ع�ام 
1365  أدى ألرضار فادحة بالكرملني، أتخذ وقتها 
األمري دميري قرارا بإنش�اء حصون مشيدة من 

الحجارة عىل تل بوروفيتس�كي، مّما ُشيد الكثري 
م�ن الحيطان واالبراج  الت�ي تحولت إىل أول قلعة 
مبنية من الحجارة البيضاء يف شمال رشق روسيا.  
والجدي�ر بالذكر ان االمري دمي�ري، قد ترك ألبنه 
لقب األمري املعظم يف موسكو. وبات يدرك الجميع 
ان موسكو صارت وارثة لتقاليد األرض الروسية، 
وبحلول القرن الخامس عرش  أنشئت يف موسكو 
كل املجمعات املعمارية التي تتصف بها العواصم، 
وامللفت يف املوض�وع أن كل املباني والكاتدرائيات 
املبني�ة يف س�احات الكرملني، ق�د ُبنيت عىل أيدي 
املعماري�ني ال�روس، وااليطالي�ني، وذل�ك للدمج 
ب�ني التقليد املعماري ال�رويس، وبني املبادئ لعهد 
النهضة االيطالية.وبل�غ الكرملني ذروة ازدهاره 
يف أواخر القرن السابع عرش، وكان جمال املجمع 
وأصالته يثريان الدهش�ة ل�دى املعارصين، الذين 
كانوا يقارنونه بمدينة الجنة، شهد القرن الثامن 
ع�رش اصاحات كبرية وواس�عة للقيرص بطرس 
االول، ث�م  ع�ام 1712 نق�ل عاصمة روس�يا اىل 
ضفاف نه�ر النيفا حيث أسس�ت مدينة س�انت 
بطرسبورغ، وان الجمال والتصميم الروعة ملشهد 
املباني والكاتدرائيات، واللذين يعتربان قطعة من 
التاريخ يف حارض اليوم، ُمضافا إليها األرث الكبري 
والضخ�م لقي�ارصة وبطارك�ة روس�يا، ليعطيا 

مشهدا جذابا، لتصاميم الكرملني من الداخل.

مبنتتى الكترمتليتتن يف متتوسكتتو.. فتولكلتتور روستي عتريتق
كـــان حصــنـــًا ثــم مـقــرًا لـــألمــراء

              واشنطن/ رويترز

 توفيت مامي ريردن التي س�جلت منذ نحو أس�بوعني 
أكرب مس�نة ع�ىل قيد الحياة يوم األربع�اء املايض عن 114 
عاما.وقالت سارة ريردن ابنة مامي الصغرى لرويرز  هذا 
االس�بوع إن والدتها وهي من ساوث كاروالينا توفيت يوم 
األربعاء يف مستش�فى يف أوجوستا بجورجيا عىل بعد نحو 

32 كيلومرا جنوبي منزلها يف ساوث كاروالينا.
وول�دت مام�ي ريردن يف الس�ابع من س�بتمرب 
أيل�ول ع�ام 1898 عندم�ا كان ولي�ام مكين�ي 
رئيس�ا للواليات املتح�دة يف إدجفيلد يف س�اوث 
كاروالين�ا وقال�ت ابنتها أنها نش�أت وعاش�ت 

هناك طول حياتها.
وكانت تعمل معلم�ة يف بداية حياتها إىل أن 
تزوجت وقررت أن تنيشء أرسة لذا استقالت من 
عمله�ا وأصبحت ربة من�زل وأنجبت 11 طفا. 
وقالت سارة إن والدتها أصيبت يف اآلونة األخرية 
بكرس يف الفخذ وكانت تتنفس بصعوبة يف األيام 
األخرية مضيفة »كنت أنظر إليها عندما لفظت 
أنفاس�ها األخرية.«وتقول مجموعة أبحاث علم 

الش�يخوخة إن مام�ي ري�ردن حتى مع تقدمه�ا يف العمر 
كانت تبدو أصغر من أكرب شخص عىل قيد الحياة يف العالم 
وه�و اليابان�ي جريومون كيم�ورا البالغ م�ن العمر 115 
عاما.وتش�ري إحص�اءات املجموع�ة إىل أن مامي أصبحت 
أكرب ش�خص عىل قي�د الحياة يف الوالي�ات املتحدة قبل 16 
يوم�ا فقط من وفاته�ا بعد وفاة دين�ا مانفريديني )115 

عاما( يف 17 كانون األول يف أيوا.

              لندن/ وكاالت

كش�فت دراس�ة علمية حديثة عن أن عضة س�مكة 
البريانا املفرس�ة ذات اللون األس�ود م�ن أقوى العضات 
مقارن�ة بجمي�ع الكائن�ات الحية م�ا قب�ل التاريخ عىل 
سطح الكرة األرضية فهي أرشس من عضة ديناصور من 
فصيل�ة »تي ريكس«، وأعنف من قوة قروش امليجالدون 

الضارية.وأش�ارت نتائ�ج الدراس�ة إىل أن 
عض�ات الف�ك الضخم�ة التي تتمي�ز بها 
س�مكة البريانا تجعل لدغته�ا بقوة تعادل 
وزن جس�مها بأكث�ر م�ن 30 م�رة، وه�و 
إنجاز ال مثيل له يف العالم الطبيعي، يف حني 
أن بع�ض الحيوانات األخ�رى مثل القرش 
األبي�ض الكبري، والضبع والتمس�اح يمكن 
أن تك�ون عضته�م أكث�ر ق�وة، ولكن قوة 
الطح�ن أقل وقع�ا عند مقارنته�ا بالحجم 
وال�وزن اإلجم�ايل، طبق�اً مل�ا ورد بوكال�ة 
»أنب�اء الرشق األوس�ط«.وتعيش أس�ماك 
واألورينوك�و  نهراألم�ازون  يف  »البريان�ا« 
وأنه�ار غويان�ا ونه�ر باران�ا ونهر س�ان 

فرانسيس�كو، وبعضه�ا يعيش يف مجاالت تضاريس�ية 
واسعة وعادة مايكون طول أسماك البريانا من 15 - 25 
سم، بالرغم من أن الباحثني وجدوا أسماكا يصل طولها 
إىل43 س�م، وتمتاز بفك له أس�نان حادة قاطعة كاملوس 
تشبه املنشار مثلثة الشكل تنطبق عىل بعضها البعض ، 
يمكنها أن تقطع أكثر الجلود سمكا، وتجزئة الحيوانات 

الضخمة إىل قطع صغرية.

عضتة »البيترانا« أقتوى عضة يف التتاريخوفتاة أكرب معمرة أمريكيتة عن 114 عتامًا

تحتفل ه�ذه األيام أرسة قن�اة »الرش�يد« الفضائية بذكرى 
تأسيس�ها. وبه�ذه املناس�بة الجميل�ة أتقدم باس�مي وكادر 

مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة للصحافة 
والنرش ب�أرق وأجمل التهان�ي إىل كادر 

القناة وجميع العاملني فيها.. متمنياً 
له�م مزي�داً من األل�ق واإلب�داع عىل 
طريق مسرية اإلعام الوطني الحر.

قناة الرشيد الفضائية.. ألف مربوك

علي الدراجي
رئيس مؤسسة المستقبل العراقية للصحافة والنشر


