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السنة الثانية

العراقي

اجلنون هو أن تفعل ذات
الشيء مر ًة بعد أخرى وتتوقع
نتيج ًة مختلف ًة.
«ألبرت أينشتاين»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفة يومية سياسية مستقلة

علي الدراجي

 16صفحة

قبــل الطبــع

املرجعية تبلغ الشهرستاين والعطية:
مستـاؤون جـد ًا من قضيـــة حــل الربملــــان..
وبارزاين حيذر من مستنقع دم عراقي
جــديــد يف حـــال اختــــاذ قرار «الـحــــل»

خـــالفــات حــادة بيــن شيخيــن والعيســاوي

رسالة من قادة األنبار للاملكي :فض االعتصامات مقابل «اإلقليم السني»
المستقبل العراقي /رائد حازم
كشف مصدر سياس�ي مطلع ،رافق اللجنة التي
ِّ
لح�ل األزم�ة الحالية ،عن
ش�كلها مجلس ال�وزراء
أن المطال�ب التي قدمه�ا المتظاه�رون إلى رئيس
الحكومة نوري المالكي تختلف عن تلك التي أعلنت
في وسائل اإلعالم.
وكان مجل�س الوزراء قرر ف�ي  8كانون الثاني
تش�كيل لجنة وزارية لتلق�ي طلب�ات المتظاهرين
«المش�روعة» والتي ال تتعارض مع الدستور ،ودعا
المتظاهرين النتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم
وتس�ليمها إلى مجالس المحافظ�ات أو إلى اللجنة
مباشرة .وقال المصدر ،الذي ّ
فضل عدم الكشف عن
هويته ،إن المطلب الذي حملته الرسالة التي تسلّمها
ُّ
(الس�نة العرب) بتحقيق
المالكي هي «قبول مطلب
حلم اإلقلي�م مع ضمان حصة من نف�ط الجنوب ال
تقل عن  20%تتقاضاها حكومات اإلقليم الجديد».
وأك�د المصدر إن «ه�ذا المطلب أت�ى على رأس
قائم�ة المطالب» ،مش�يرا ً إلى أن الرس�الة تع ّهدت
للمالك�ي في حي�ن القب�ول بإعالن اإلقليم الس�ني
بانتهاء التظاهرات واالعتصامات مباشرة.
وكش�ف المصدر عن أن الرس�الة تسلمت نسخا ً
عنها األمم المتح�دة ،منوِّها ً بأن المالكي لم يرفض
أو يقب�ل طلب الرس�الة ،موضح�ا ً أنه «طل�ب وقتا ً
لك�ي يعرض المطالب على باق�ي مكونات التحالف
الشيعي».
يذك�ر أن مص�درا ً دبلوماس�يا ً ق�د كش�ف
ل�»المس�تقبل العراقي» عن لقاءات بين مسؤولين

نواب :احلكومة
أغلقت املنافذ
احلدودية خوف ًا
مـن ترسب
األسلحة

أميركيي�ن وسياس�يين عراقيين في مقر الس�فارة
األميركي�ة ف�ي بغداد ،مش�يرا ً إلى أن تل�ك اللقاءات
تهدف إلى حص�ول هؤالء القادة عل�ى مطلبهم في
إعالن «اإلقليم السني».
وقال المصدر ،الذي رفض الكش�ف عن هويته،
ل�»المستقبل العراقي» ،إن نتائج اللقاءات تمحورت
حول حصول محافظات االنب�ار والموصل وصالح
الدين وديالى على االستقالل،
وأش�ار المص�در ،ال�ذي اطل�ع عل�ى تفاصي�ل
االجتماعات في الس�فارة األميركية ،إلى أن اإلدارة
األميركية تميل إلى منح الشيعة االستقاللية الكاملة
لترع�ب بها دول الخليج ،مؤك�دا ً أن الدول الخليجية
مرعوبة من مش�روع الدولة الشيعية وزحفها نحو
الخليج خاصة وأن إيران تقف خلفها.
على صعيد آخر ،كش�ف مصدر سياس�ي مطلع
التق�ى بمجموع�ة م�ن الش�خصيات العش�ائريةوالسياس�ية عل�ى هام�ش األزم�ة الحاصل�ة بي�ن
المحافظات «الغربية» وحكومة بغداد -عن خالفات
داخلية بين الداعين إلى التظاهرات تتمثل بالتنافس
بي�ن ق�ادة المك�ون «الس�ني» ،مؤك�دا ً أن الموقف
ت�أزم وأن التظاه�رات واالعتصام�ات ف�ي االنب�ار
بدأت تخرج عن طريقها الصحيح .وأش�ار المصدر،
الذي ّ
فضل عدم الكش�ف ع�ن هويته ،إلى أن «بعض
القادة الس�نة البارزين يرون بأن وزير المالية رافع
العيساوي التهم شعبيتهم وبدأ يوزع المناصب على
أشخاص مقربين منه ويترك من أطلقوا التظاهرات
وحركوه�ا» ،مؤك�دا ً أن هناك ش�يخين بارزين في
األنبار يرون انه تم التآمر عليهم.

متظاهرون أمريكيون:

أغلــق «غـــوانتنــامــو»
يـا أوبـامـا
ص5

توقعات بنمو اقتصاد

العراق بنسبـة  %9العــام

احلــالــي
ص6

التلـــوث السيايس

«كتـائب محــاس العراق»
مـــثــــاالً

النفــط والطـاقــة:
تعاقد اإلقليم مع رشكـات النفـط
أمـــر مرفــوض

ص7

مجع الطوابع..

ص2

هـوايـــــــة تلـــفـــظ

جلنة الصحة :حمافظة بغداد ليس هلا
عالقة بإحصائيات األمراض

ص2

أنفـاسـهـا

كهرمانة في استراحة إدامة

ص2

ص16

«تصوير  :سعداهلل اخلالدي»

خمـتـصـون :بسمـايـة متوقـف ..االستثمـــار يـراوح و«اهليئـة» ميتــة ســريـريــ ًا !!
منتخبنا الوطـني
يحقـــق العالمـة
الــكـــامــلـــة
والـسـعـــوديـة
«بـــاي بــــاي»

نقطة نظام

«العـراقيـة» ..قنـاة دولـة
أم قنـاة سمـك ؟!
المستقبل العراقي  /خاص
يدع�ي القائم�ون عل�ى قن�اة «العراقي�ة» الفضائي�ة أنه�ا
قن�اة الدولة ،وأنها تقف على مس�افة واحدة م�ن الجميع ،وال
تمي�ز بين جه�ة وأخرى عندما تس�لط الضوء على النش�اطات
واألحداث المتعلقة بجهة سياس�ية ما .وما أروع هذا الكالم لو
أنه يسلك طريقه الى الواقع؟ يكاد ال يختلف اثنان ممن يتابعون
ه�ذه القناة عل�ى أنها قناة منحازة لجه�ات دون أخرى ،تظهر
م�ن تش�اء وتخفي من تش�اء ،ألس�باب ال يمكن تفس�يرها إال
بتوجيه�ات تتلقاه�ا إدارة القناة من «جه�ات عليا» .وقد حدث
ه�ذا األمر ي�وم أمس ،حي�ن كان أحد زعماء القوى السياس�ية
المهم�ة يلق�ي كلمة مباش�رة في ه�ذه المرحل�ة الحرجة من
تاري�خ الع�راق ،وهو رئي�س المجلس األعلى اإلس�المي عمار
الحكي�م .حي�ث كان الحكي�م يلقي كلم�ة مهمة ف�ي مهرجان
كتلة االنتفاضة الش�عبانية المنضوي�ة في قائمة المواطن يوم
أمس ،وبينما كان الحكيم يتحدث عن األزمات العراقية الراهنة
وس�بل حلحلتها ،كان�ت «العراقية» تع�رض برنامجا ً
عن الس�مك! ،فيما كان يجدر بها –كقناة دولة-
أن تنق�ل كلمة الحكيم نقالً مباش�راً ،بوصفه
زعيم جهة سياسية لها قاعدتها العريضة
ف�ي الش�ارع العراق�ي ،وبوصف�ه أح�د
الزعم�اء السياس�يين الذي لعب�وا دورا ً
مهما ً في نزع فتي�ل أزمات متالحقة
مر بها العراق.

ص14

المستقبل العراقي  /فالح الشامي

فيم�ا وصف�ت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار
البرلماني�ة ,أم�س الس�بت“ ,هيئ�ة االس�تثمار”
ب�”الميتة سريرياً” ويجب حلها ,أكدت أن “بسماية”
مش�روع ال يزال حبرا ً عل�ى ورق ج�راء التجاوزات
الحاصل�ة عل�ى األرض المخصصة ل�ه ,بمقابل هذا
اتف�ق خب�راء اقتصادي�ون عل�ى أن االس�تثمار في
العراق يواجه كثيرا من المعوقات والتحديات بسبب
اضطراب األوضاع السياسية.
وق�ال عض�و لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار في
مجلس النواب عن عبد الحسين ريسان ل�”المستقبل
العراقي” إنه سمع عن رئيس الوزراء نوري المالكي
قوله ان “االس�تثمار في العراق يكاد ينعدم بس�بب
المش�اكل السياس�ية”.وطالب ريس�ان بحل الهيئة

الوطنية لالس�تثمار وتخويل المحافظين باس�تالم
وإدارة ملف االستثمار في محافظاتهم وبصالحيات
واس�عة ب�دال عنها ,واصف�ا ً هذه الهيئ�ة في الوقت
الحاض�ر ب�”(الميتة س�ريرياً) مثلها مثل الكثير من
مؤسس�ات الدولة”.وعن س�بب تراجع االس�تثمار
في العراق ,أش�ار ريس�ان إلى أن “أهم سبب هو أن
كثي�را م�ن المس�ؤولين ال يتعاط�ون بإيجابية مع
قانون االستثمار باعتباره ثقافة جديدة في عملهم
السيما وأن اغلبهم كان يعمل في زمن النظام البائد
بنظام اشتراكي تحكمهم آنذاك قوانين تعمل بالضد
م�ن “الالمركزي�ة” ,فضال عن اإلرب�اك الحاصل في
المش�هد السياسي والذي جعل بدوره البلد بيئة غير
آمنة وطارده للمستثمرين”.

التفاصيل ص3

نواب :تصحيح مسار جملس النواب لن يتـم إال بإقالة النجيفي !!

وزير خـارجيـة قطــر خمــاطبـ ًا أمريهـا :فريـق املالكي يف جيبنـا !!
المستقبل العراقي  /خاص

تؤك�د وس�ائل إعالمي�ة متفرق�ة أن قطر
تس�يطر على الكثيرين من مستش�اري رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي ،وذلك ما يفسر
إقدامه على خطوات تصب نتائجها في مصلحة

خصومه .وأصبح واضح�ا ً أن قطر تتدخل في
ش�ؤون الع�راق إلى ح�د كبير ،بع�د تدخالتها
المعلن�ة ف�ي الش�أن الس�وري ،هادف�ة بذلك،
ومعها قوى إقليمية أخ�رى توافق توجهاتها،
إلى إحداث تغييرات مبنية على أس�س طائفية
ف�ي البلدان األكثر أهمية ف�ي المنطقة ،وعلى

رأسها س�وريا والعراق .ويظهر ذلك من خالل
التعامل اإلعالمي القطري ممثالً بقناة الجزيرة
الفضائي�ة مع تظاه�رات المحافظات الغربية
والشمالية في العراق.

التفاصيل ص3

األزمات املفتعلة وأثرها يف ميول الناخبني ...أزمة العيساوي مثـاالً

الفنــانـات يتـابعـن األبـــراج
ويـؤمـن باحلـظ أكثـر

ص9 - 8

الوحدة الوطنية واالنقسام

املجـتـمـعــي !

ص2

ص4

اقـرأ غـد ًا فـي

بعــد مـــرور ربــع قـــرن

علـى اغـتـيــــالـــــه يف الـســــــــــودان..

مهدي احلكيم ..نفتقد صوتك !

تفاصيل جديدة لـم تنرش
ملخطــط االستيالء عىل الغــربية..
هل بـــدأت ســاعة الصفـر؟

موسكو وواشنطن  :وضع سوريا

يراوح يف مكانه

ص2

ص5
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الــوحــدة الوطــنــيــة واالنقســـام املـجــتــمــعــي!

التحليل السياسي /غانم عريبي
عادت س�احة التحرير الى الواجهة وعاد
المتظاه�رون يرفعون األع�الم العراقية ولكن
ه�ذه الم�رة تأيي�دا لرئي�س الحكوم�ة وليس
لالعت�راض علي�ه وب�دل ان تغي�ر الطائ�رات
عل�ى المتظاهري�ن به�دف التخوي�ف حلقت
الطائرات العس�كرية تأييدا ..وال احد يفهم ما
الذي يجري مابين االنب�ار وبغداد ..متظاهرو
المنطقة الغربية ومتظاه�رو الحكومة!.كان
بإمكان رئيس الحكومة السيد نوري المالكي
ان يعم�ل بصمت م�ن اجل إنه�اء التظاهرات
واالعتراض�ات الصوتية في االنبار على خلفية
المطالب التي اس�تمع إليها عب�ر الذهاب الى
البرلم�ان والجلوس مع الكتل السياس�ية وان
يتفاه�م معها على أس�اس تصنيف المطالب
ال�ى محرمة وأخرى قابل�ة للحل وثالثة يمكن
حله�ا بق�رار من�ه باعتب�اره رئيس الس�لطة
التنفيذي�ة وتح�ل المش�كلة وننته�ي من هذا
الس�جال الذي ب�دأ يتطور الى ح�رب أهلية او
حرب طائفية..لكن الرئيس لم يفعل وضاعت
علينا فرصة تفوي�ت الفرصة وتقديم الذريعة
سهلة بين يدي اردوغان والوهابية السعودية!.
أين المصلحة في عدم االستجابة للمطالب او
القول أنها فقاع�ة او القول أن األموال القذرة
تدف�ع إلخراج ألف او ألفي�ن للتظاهر من اجل
أجندة أجنبية وهنالك مطالب تم االعتراف بها

من قبل الحكومة وتش�كلت لجنة من الوزراء
برئاس�ة الشهرستاني لهذا األمر؟!.الذي حدث
ان عدم االس�تجابة للتظاهرات وعدم الذهاب
الى البرلمان نتج عنه تجييش مذهبي طائفي
خرج في االنب�ار وأخرى في س�احة التحرير
وس�قطنا ف�ي االنقس�ام المجتمع�ي وصرنا
فئتين واحدة في االنبار تدعو الى رفع اإلقصاء
وأخرى تطالب بتطهير البالد من (المؤامرة)..
حيث توس�طت الفتة عريضة لها في س�احة
التحرير!.نح�ن اآلن ف�ي (ن�ص) االنقس�ام
المجتمعي أيها الس�ادة وإذا بق�ي الحال كما
ه�و علي�ه اآلن إلى أربعة أش�هر أخرى أي إلى
حين إجراء االنتخاب�ات المحلية القادمة فان
التجيي�ش الطائف�ي س�يصل ال�ذروة والعمل
(االنتخابي) الى القمة وس�يجني المجيشون
كل األوراق ول�ن يحص�ل (الوس�طيون) اال
الحصرم وهو جزء يس�ير من فاتورة (الحملة
االنتخابي�ة) التي يش�تغل عليه�ا اليوم بعض
السياس�يين في المنطقة الغربية وسياسيون
في بغداد احتلوا س�احة التحرير ورفعوا الفتة
(المؤام�رة) ش�عارا انتخابي�ا الن الحظ�وظ
هبط�ت واالنهي�ارات بدت واضحة ف�ي األداء
والهزال على جسد الحكومة واالنسحابات من
مجلس الوزراء سباق ماراثون!.
هل نجحنا ف�ي تمرير مفهوم (الس�يادة
الوطنية) عب�ر تظاهرات التجيي�ش الطائفي
ف�ي االنبار وبغداد وهل يمكن إدارة البالد التي

صواريخ باتريوت لحماية (س�نة العراق) من
اإلقصاء والتهميش!!.
ه�ل كن�ا بحاجة ل�كل ذلك ؟! .لق�د بدأت
(الثورة الس�ورية) بمجموعة من التظاهرات
الخفيفة في الضواح�ي وحين تم إطالق النار
عليها تشظت نفس التظاهرات الى تظاهرات
اكب�ر واكب�ر ال�ى ان امت�دت رقع�ة التظاهر
لتشمل كل المناطق السورية وتمت محاصرة
(الالذقي�ة) والمناط�ق العلوي�ة بح�زام م�ن
المقاتلي�ن والكتائب المس�لحة وتم االعتراف
الدول�ي والعرب�ي ب�(الث�ورة) وتدف�ق الم�ال
والذه�ب والغض�ب لس�وريا وهاهي س�وريا
تغرق بالحرب األهلية والطائفية وتمتد ساحة
الدم لتش�مل كل المناط�ق  ..وهنالك من يريد
إغراقن�ا ف�ي المس�تنقع الس�وري م�ن عرب
البت�رول وع�رب العراق!.من الحكم�ة ان نهدأ
اللع�ب مع الن�اس وان نقود عملية سياس�ية
إضافية أه�م واكبر لتخطي مؤامرة إس�قاط
النظ�ام الديمقراط�ي ال�ذي يمث�ل حل�م كل
العراقيي�ن ألنه ج�اء على خلفي�ة الظلم الذي
لح�ق بالعراقيي�ن جميعا ولم يصنع�ه احد ال
فئة وال مجموعة وال شخص مثلما يجب على
اإلخوة السنة او مشايخ التظاهرات واألحزاب
والش�خصيات السياس�ية الت�ي تدي�ر وتقود
التظاهرات الش�عبية في المناطق الغربية ان
تفصح ع�ن مطالبها وال تتخف�ى وراء هتاف
الناس لتنفذ أجندة إسقاط النظام!.

تعصف فيها أزمات وملفات صعبة كالخدمات
واألم�ن وفس�اد الصفق�ات المالي�ة الكبي�رة
ف�ي التج�ارة والنف�ط والطائ�رات االوكرانية
والصربي�ة بمثل هذه الطريقة التي تفتقد الى
الحكمة والدراية والتروي والرؤية السياس�ية
الواقعية؟!.م�ا يجري انقس�ام مجتمعي أكثر
ح�دة من الحرب الطائفي�ة التي جرت فصوال
دموية في ال�� 2005و 2006وفي المعلومات
الت�ي امتلكه�ا ان جبه�ة النص�رة ومقاتلي�ن
عرب�ا وأجانب س�يتركون الس�احة الس�ورية
بع�د القض�اء على حكم األس�د وس�يتجهون
الى الس�احة الغربي�ة العراقية وسيتس�للون
إليها كما تس�للوا بداية التغيير في  9نيس�ان
 2003رغم�ا ع�ن أهله�ا وبعضه�ا بموافق�ة
جه�ات حزبي�ة وسياس�ية ويب�دأوا بعمليات
عس�كرية تعرضية لقطع�ات الجيش العراقي
بغي�ة إح�الل نظام س�لفي في تل�ك المنطقة
وهو مش�روع وهابي سلفي قاعدي لن يصب
بالتأكيد في صالح العملية السياس�ة والدولة
وأه�ل االنب�ار ومس�تقبل الع�راق الحدي�ث.
الذريعة توفرت وبات البلد على صفيح ساخن
والعملية السياس�ية في مواجهة زلزال أش�به
بالزل�زال الذي تهدد البلد في العام  2003حين
تم إس�قاط صدام حس�ين بعملية دولية وإذا
أدركنا س�ر الس�كوت األمريكي إزاء ما يجري
في العراق هذه األيام سندرك طبيعة المخطط
القطري الس�عودي وإطالق يد تركيا في نشر

إثـر رفـضــه رفــع الحـصــانـــة عـن  13نـائـبـــًا

نواب :تصحيح مسار جملس النواب لن يتم إال بإقالة النجيفي !!

المستقبل العراقي  /نهاد فالح
ف�ي حي�ن اته�م ائت�الف دول�ة
القانون رئيس مجلس النواب برفض
رفع الحصانة ع�ن  13نائبا ً من كتل
مختلفة متهمين ب�"اإلرهاب" ،أكد أن
تصحيح مسار مجلس النواب لن يتم
إال من خالل إقالة أس�امة النجيفي.
وقال النائب عن دولة القانون محمّد
الصيهود أن "س�بب المسار الخاطئ
لمجلس النواب هو نتيجة للسياس�ة
التي يعتمدها رئي�س مجلس النواب
أس�امة النجيف�ي" ،مش�يرا ً إلى أنه
"إذا أردن�ا تصحي�ح مس�ار العملية
السياس�ية الت�ي تمر بأزم�ات يجب
أن نصحح مس�ار مجلس النواب من
خالل إقال�ة أس�امة النجيفي".وأكد

الصيهود أن النجيفي "يتعامل بتح ِّيز
واضح لجهة سياس�ية ما" ،موضحا ً
ِّ
"يمث�ل أجندات واضح�ة تماماً،
أن�ه
فض�ال ع�ن اس�تبداده ودكتاتوريته
الت�ي انف�رد به�ا تمام�ا ً بمجل�س
النواب وس�ار به إلى هذه المسارات
الخاطئة" ،بحس�ب قوله.وأضاف أن
"هن�اك  13نائب�ا ً متهمون وال بد من
أن ُترفع عنهم الحصانة" ،منوِّها ً بأن
"عدم رفع الحصانة عنهم هو تستر
عليه�م" ،مؤكدا ً أن "هؤالء ال� 13هم
م�ن قائمة واح�دة" ،في إش�ارة إلى
القائم�ة العراقية.م�ن ناحيت�ه ،قال
النائب عن دولة القانون علي الشاله
"أتمنى على رئيس مجلس النواب أن
يق ِّدم تبري�را ً واحدا ً لتأخيره إجراءات
العدال�ة" ،مش�يرا ً إلى أن "ه�ذا أمر

ِّ
يمث�ل ع�دم احت�رام لمب�دأ فص�ل
الس�لطات".وأوضح الشاله أن هناك
رؤية لمجل�س النواب و"كأنه يحمي
أعضاءه المتهمي�ن" ،مبينا ً أن "هذا
أمر طرح بقوَّة في الجلس�ة األخيرة
عندم�ا كان (األخ كاظ�م الصيادي)
ي�راد ش�طب عضويت�ه ويع�رض
مباش�رة على التصويت ،في حين أن
هناك أناسا متهمون بتهم أخطر منذ
فت�رة طويلة".ولفت الش�اله إلى أن
اللجنة المس�ؤولة عن متابعة قضيّة
االتهام�ات الموجه�ة إل�ى الن�واب
"ل�م تجتم�ع أصالً ول�م نش�هد لها
اجتماعا ً منذ أكثر من عامين" ،مبديا ً
تساؤله "متى سترفع الحصانة (عن
المتورطي�ن) بع�د أن تنته�ي الدورة
الحالية؟".وتابع الش�اله بالقول أنه
ّ
"حت�ى اآلن نح�ن ال نري�د أن نب�دو
ً
متش�ددين" ،كاش�فا ع�ن "طل�ب
للتهدئ�ة بي�ن السياس�يين" ،لكن�ه
اس�تدرك بالقول أنه عل�ى "النجيفي
أن يعود إل�ى موضوعيته وأن يحترم
أس�س العم�ل النياب�ي وأن يح�وِّل
طلبات رفع الحصانة ويرس�ل هؤالء
الزمالء إلثب�ات براءتهم على األقل".
وذك�ر أنه "أرجو أن ال نس�تمر بهذه
الطريق�ة في العم�ل" ،مضيف�ا ً "ال
نريد أن تبدو األمور كما لو كانت من
دون ج�دوى وأن ينظر ذوو الضحايا
إل�ى مجلس النواب وهو ي�أوي عددا ً
م�ن المتجاوزي�ن عل�ى العدال�ة".

يذك�ر أن النائ�ب عن دول�ة القانون
عل�ي العالق ق�د ق�ال إن "هنالك 13
عضوا ً م�ن مجلس الن�واب متهمون
باإلرهاب" ،مؤكدا ً أن "القضاء اصدر
أوامر باس�تدعائهم إل�ى المحكمة".

واته�م الع�الق النجيف�ي ب�"رف�ض
رف�ع الحصانة عنه�م" ،معتب�را أن
"النجيفي" أصبح جزءا ً من المشكلة
م�ن خ�الل تعامل�ه م�ع القوانين"،
بحسب قوله.

كاريكاتير

فؤاد حسون

علــى خلفـيـــة قـيـــامه بتصـديـر النـفـط الخام إلـى تـركـيـــا

النفـــط والطـــاقة :تعـــاقـد اإلقليـــم مـع شـــركـات
النـفــــط أمـر مـرفـــوض
المستقبل العراقي /فالح غالي
ف�ي حي�ن أك�د التحال�ف
الكردس�تاني ,أم�س الس�بت ,قيام
اإلقلي�م بتصدي�ر كمية م�ن النفط
الخام الى إح�دى المصافي التركية
لس�د حاجة اإلقليم من المش�تقات
النفطي�ة لمواجه�ة فصل الش�تاء،
أشارت لجنة النفط والطاقة إلى أن
"تعاقد اإلقليم مع ش�ركات عمالقة
دون الرجوع ل�وزارة النفط هو أمر
مرفوض"،وقال النائب عن التحالف
الكردستاني قاسم محمد ل�"وكالة

أنب�اء المس�تقبل" إن "الحكوم�ة
المركزي�ة ال تعطي الحصة الكافية
لإلقلي�م م�ن المش�تقات النفطي�ة
لذل�ك يضط�ر اإلقلي�م إل�ى تصدير
كميات من النف�ط الخام الى إحدى
المصاف�ي التركي�ة لغ�رض إع�ادة
تكري�ره وتصفيت�ه لمواجهة فصل
الش�تاء القاس�ي ف�ي اإلقلي�م".
ونف�ى محم�د ان "يك�ون اإلقلي�م
يص�در النفط بدون عل�م الحكومة
المركزية" ,مبينا أن "اإلقليم إذا قام
بتصدير النفط فسيكون هذا بصالح
الع�راق" ،مش�يرا ً إل�ى أن "الع�راق

م�ازال تح�ت الفصل الس�ابع ,كما
أن زي�ادة صادرات النفط ستس�هم
ف�ي س�د النق�ص ف�ي الموازن�ة
االتحادية مما س�ينعكس باإليجاب
على الخدم�ات المقدمة للمواطن"،
بحس�ب قوله.وأك�د محم�د عل�ى
ضرورة "اإلس�راع بتش�ريع قانون
النفط والغاز من اجل حل الخالفات
النفطية بين المركز واإلقليم وبقية
المحافظ�ات" ،مبين�ا ً أن "خط�وة
إيق�اف تصدير النفط م�ن الحقول
هو للضغط على الحكومة المركزية
لدفع مس�تحقات الشركات العاملة

في اإلقليم".وذكر أن الحكومة أخلت
باالتفاق المب�رم بينها وبين اإلقليم
لدفع مس�تحقات الشركات العاملة
في كردستان" .بمقابل هذا ،طالب
عضو لجن�ة النف�ط والطاقة فرات
الش�رع اإلقليم "بالتنسيق وسالمة
النواي�ا ف�ي االس�تثمار م�ع وزارة
النفط" ،مشيرا ً إلى أنه يجب ان "ال
يكون هناك ن�وع من أنواع الخروج
عن صالحيات الوزارة السيادية ألن
هذا ما يمنع الش�فافية ويبني نوعا
م�ن الفتن�ة وع�دم الوضوح".وأكد
الش�رع ل�"المس�تقبل العراقي" أن

 15ألـف مـصـــاب بـ"الـثــالسـيـمـيــــا"

 :حمـــافظة بغــداد ليس هلــا عـالقـة
جلنـــة الصحـــة لـ
بإحصــائيــات األمــراض
المستقبل العراقي  /مها بدر

ذك�رت لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة
البرلماني�ة ,ام�س الس�بت ,أن
اإلحصائي�ات الت�ي أعلنه�ا مجل�س
محافظ�ة بغداد عن أع�داد المصابين
بمرض "الثالس�يميا" غير دقيقة،
الفتة إلى أن هذا المرض هو وراثي
وال يمكن الس�يطرة عليه ,كاشفة
ع�ن انخف�اض مع�دل اإلصاب�ات
ب�"اإلم�راض المس�تعصية" ف�ي
العراق مقارنة بالدول األخرى.
وق�ال عض�و اللجن�ة حبي�ب
الطرف�ي ل�"المس�تقبل العراق�ي"
إن اإلحصائي�ة الت�ي أعلنتها لجنة
الصحة في مجلس محافظة بغداد,
أم�س ,عن إصابة  15ألف ش�خص
ف�ي الع�راق بمرض "الثالس�يميا"
غي�ر دقيق�ة ،موضح�ا ً ان "وزارة
الصحة ه�ي الجهة الوحي�دة التي
تمتل�ك إحصائي�ة رس�مية بذلك",
متوقع�ا أن "يكون العدد اقل بكثير
م�ن ما ذكرت�ه اللجنة ف�ي مجلس
بغداد".
وأك�د الطرف�ي إن "ه�ذه
اإلحصائية مبالغ فيها" ،مشيرا ً إلى
أنه "ال توجد ف�ي العراق مثل هكذا
نسبة إصابة بالمرض المذكور وان
لجن�ة الصحة في مجلس محافظة
بغ�داد أوردت ه�ذه المعلوم�ة من
خالل مصادر طبية ليس لها عالقة
بإعداد مثل هذه اإلحصائيات".

وبيّ�ن أن "لجنة الصح�ة والبيئة
في مجلس الن�واب ال تتعامل مع مثل
هذه المعلومات بشكل جدي".
وع�ن ط�رق التدابي�ر الموضوعة
للوقاية من هذا المرض أشار الطرفي
إلى إن "(الثالسيميا) هي مرض وراثي

ينتقل من خالل الدم وان طرق الوقاية
منه تأتي عبر الوع�ي االجتماعي بين
الناس والس�يما موضوع الزواج حيث
ثبت إن زواج األق�ارب هو احد عوامل
انتش�ار هذا الم�رض نتيج�ة النتقال
عوامل جينية بين الزوجين".

وبين عضو لجن�ة الصحة والبيئة
البرلماني�ة ان "نس�ب اإلصابة بكثير
من األمراض المستعصية كالسرطان
وغي�ره ه�ي قليل�ة مقارن�ة بال�دول
األخرى على الرغم تردي الخدمات".
وكان�ت عض�و مجل�س محافظة

بغداد عن لجنة الصحة والبيئة كريمة
الفتالوي قد ذكرت في بيان لها أمس،
تلق�ت "المس�تقبل العراقي" نس�خة
منه ،إن "هناك  15ألف مصاب بمرض
الثالس�يميا ف�ي الع�راق بينهم 2500
في بغ�داد" ،مبينة أن "تش�كيل لجنة

وزارية برئاسة وزارة الصحة وعضوية
لجنة الصحة في مجلس بغداد لتفعيل
برنام�ج الوقاي�ة والمعالج�ة له�ذا
الم�رض نظرا الزدياد ح�االت اإلصابة
به".
وأضافت الفتالوي أن "الثالسيميا
"م�ن أم�راض ال�دم الوراثي�ة
االنحاللي�ة الت�ي تس�بب تكس�ر
كريات ال�دم الحمر الش�ائعة على
مس�توى العالم بش�كل عام وعلى
مس�توى منطقة البحر المتوسط
بش�كل خاص بحيث يعرف باس�م
انيميا البحر المتوس�ط" ،مش�يرة
إل�ى أن "ه�ذا الم�رض ي�ؤدي إلى
ع�دم ق�درة الجس�م عل�ى تكوين
كري�ات ال�دم الحم�ر الت�ي تنق�ل
الغ�ذاء واألوكس�جين لمختل�ف
أنحاء الجسم بش�كل سليم نتيجة
لخلل ف�ي تكوي�ن الهيموغلوبين،
مم�ا يؤدي إلى تكس�ر كريات الدم
وانحالله�ا بع�د فت�رة قصيرة من
إنتاجها".وأك�دت الفت�الوي أن
"المص�اب به�ذا الم�رض يتعرض
إلى ش�حوب وإرهاق وع�دم زيادة
في الوزن إضافة إلى تضخم الكبد
والطحال وتأثيرات على العظام الن
النخاع يبدأ بالعمل بشكل مضاعف
جدا لتعويض فقر الدم وخاصة عند
األطفال" ،الفت�ة إلى أن "المريض
يحتاج إلى نقل دم بشكل دوري كل
 3او 4أسابيع حسب عمره ودرجة
نقص الهيموغلوبين".

"تعاقد اإلقليم مع ش�ركات عمالقة
دون الرجوع ل�وزارة النفط هو أمر
مرف�وض" ،مبين�ا ً أن�ه ف�ي الوقت
ذاته "يضط�ر الحكوم�ة االتحادية
أن تؤش�ر وتخاطب تلك الش�ركات
لعدم التعامل م�ع اإلقليم".وأوضح
الش�رع أن�ه "ال يوج�د ش�رعنة
حقيقي�ة لتصدي�ر اإلقلي�م للنف�ط
خ�ارج اط�ار الحكوم�ة المركزي�ة
س�وى الق�راءة الخاطئ�ة لبع�ض
فق�رات الدس�تور خصوص�ا ً المواد
(،115، 114، 113، 112، 110،111
 ،")،116وأضاف "نحتاج إلى رؤية
أكث�ر وضوحا وموقف أكثر س�المة
من قب�ل اإلقليم إزاء ه�ذه الفقرات
وإزاء م�ا يج�ري من أج�ل تحقيق
المصلحة العلي�ا وعدم هدر األموال
العامة" .وكش�ف الشرع عن وجود
"إج�راءات للجن�ة النف�ط والطاقة
من خالل زيارة األماكن األساس�ية
والحيوية في اإلقليم تؤكد ان يكون
هناك تس�ارع إلقرار قان�ون النفط
والغ�از ال�ذي ينظ�م العالق�ة بي�ن
اإلقليم والمركز" ،مشيرا ً إلى أن هذا
القانون "سيس�هم بشكل كبير في
حل المشكلة في توضيح صالحيات
ً
فض�ال عن أنه ينظم عمل
كل طرف
تصدي�ر النفط ويفه�م الصالحيات
ما بين الحكومات المحلية والمركز
من جهة والمركز واإلقليم من جهة
أخرى".يش�ار إلى أن بغ�داد وأربيل
ق�د تبادلت�ا التهدي�دات بقطع ضخ
النفط المستخرج من أراضي إقليم
كردستان ويصدر عبر ميناء جيهان
الترك�ي ،واته�م الك�رد الحكوم�ة
االتحادي�ة بع�دم دفع مس�تحقات
الش�ركات العامل�ة ف�ي اإلقلي�م،
وهددت بغ�داد ب�"اتخ�اذ إجراءات
رادعة".وكانت شركة نفط الشمال
الوطنية أعلنت الخميس الماضي أن
"إقليم كردس�تان قطع ضخ النفط
عبر الخط الفرعي لحقول خورماله
وط�ق ط�ق وطاوك�ي المرب�وط
بالخ�ط االس�تراتيجي بي�ن كركوك
وميناء جيه�ان" ،واعتبرته "إجراء
غي�ر قانوني يؤثر س�لبا ً في عملية
التصدي�ر" .ويبلغ إنت�اج النفط من
هذه الحقول نح�و  120ألف برميل
يومي�اً ،وللمرة الثانية خالل أقل من
عام تقطع حكومة اإلقليم اإلمدادات
النفطية بحجة أن الحكومة لم تدفع
نح�و بلي�ون ونص�ف بلي�ون دوالر
مس�تحقات الش�ركات العاملة في
اإلقلي�م ع�ام .2012يذك�ر أن أربيل
أعلنت في وقت س�ابق أنها سترفع
اإلنت�اج خالل عام  ،2013فيما يبلغ
مع�دل التصدير الحال�ي من حقول
كرك�وك إلى جيه�ان الترك�ي نحو
 425أل�ف برمي�ل يومي�اً ،أما حجم
النف�ط المصدر م�ن موانئ البصرة
فيص�ل إلى أكثر من  2مليون برميل
يومياً.

جهــود إلعـادة املنــافـــع االجتــمـــاعيـــة يف مــوازنـــة !!! 2013
المستقبل العراقي  /خاص

العراقي

كش�فت اللجن�ة المالية ف�ي مجلس النواب ,أمس الس�بت ,عن وجود مس�اع إلعادة تخصيص أم�وال “المنافع
االجتماعية” للرئاس�ات الثاث خال موازنة  ,2013مبينة في الوقت ذاته أن الموازنة س�وف لن تشهد أي زيادة في
روات�ب موظفي الدولة وأنها س�تتضمن أموال المن�ح المالية لطلبة الجامعات وزيادة روات�ب المتقاعدين في حال
إقرار قانونهم.وقال عضو اللجنة أمين هادي ل�”المستقبل العراقي” إن “بعض أعضاء مجلس النواب يريدون إعادة
تخصيص مبالغ المنافع االجتماعية للرئاس�ات الثاث الت�ي تم إلغاؤها خال موازنة  ,”2012موضحا ً ان “المطلب
تضمن إعادة هذه المنافع بشرط تقليل األموال المخصصة إال أننا سوف ندفع بإلغائها نهائيا كما حصل في موازنة
الع�ام الماضي”.وأش�ار هادي إلى ان اللجن�ة طالبت الحكومة بتخصيص أموال كافية ضم�ن موازنة العام الجاري
لمنح طلبة الجامعات التي اقرها البرلمان في وقت س�ابق فضا عن توفير األموال الازمة لمش�روع تعديل رواتب
المتقاعدين في حال إقراره.وأضاف عضو اللجنة المالية ان “موازنة  2013لن تتضمن أي زيادة في رواتب موظفي
الدولة” ,مطالبا بتخصيص مخصصات بدل الخطورة لعدد من الوزارات بحسب طبيعة عملها”.
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 4متـهـمـيــن فيهـــا مــهــددون باإلنتــربــول

عضـو يف النزاهـة النيابيـة :صفقة األسلحة الروسيـة
«سـيــاسـيــة بـامـتـيـــاز»
المستقبل العراقي  /خاص

م�ن المتوقع أن يلج�أ القضاء العراقي
للمحاك�م الدولي�ة واإلنترب�ول لجل�ب
المتهمين بقضية صفقة الس�اح الروسي
في حال لم يمتثلوا للحضور أمام المحاكم
العراقي�ة ،بحس�ب م�ا أعلنت لجن�ة األمن
والدف�اع النيابية .وتأتي الحاجة إلى تدخل
اإلنترب�ول والمحاك�م الدولي�ة ألن اللجنة
التحقيقية النيابي�ة الخاصة بالتحقيق في
تل�ك الصفق�ة أوصت ف�ي تقريره�ا الذي
عرضته أمام مجلس النواب في وقت سابق
بإحال�ة  8ش�خصيات إل�ى هيئ�ة النزاهة
للتحقيق معهم ،ومن بين تلك الشخصيات
لبنانيان اثنان ووزير روس�ي سابق ورجل
أعمال عراقي يحمل الجنس�ية األوكرانية.
وبحسب لجنة األمن والدفاع ،فإن األربعة
المقيمي�ن خ�ارج الع�راق والمتهمي�ن
بقضي�ة صفقة الس�اح الروس�ي س�تتم
محاس�بتهم وفق القضاء العراقي ،وإن لم
يحضروا س�يلجأ القضاء للمحاكم الدولية
واالس�تعانة باإلنتربول لتس�ليمهم .وبهذا
الصدد ،أكد خبي�ر قانوني أن هيئة النزاهة
ه�ي المس�ؤولة ع�ن التحقيق م�ع هؤالء
األربع�ة –المقيمين في الخ�ارج -باعتبار
أن لجن�ة النزاه�ة أحال�ت مل�ف القضي�ة
إل�ى هيئ�ة النزاهة .بينما ش�كك عضو في
لجن�ة النزاه�ة النيابية بوجود فس�اد في
الصفقة ،مشيرا ً إلى أنها صفقة “سياسية
بامتي�از” .وق�ال الخبي�ر القانون�ي ناصر
الخليف�ة ل�”المس�تقبل العراقي” أمس أن
الجه�ة التي أحي�ل اليها مل�ف القضية من
اللجن�ة التحقيقية في مجل�س النواب هي
التي تتولى التحقيق مع المتهمين األربعة،
فإذا كان مجلس النواب قد أحال الملف إلى
هيئة النزاهة فهي المسؤولة عن التحقيق
معهم .وق�د ذكر بي�ان صادر ع�ن الدائرة
اإلعامية لمجلس النواب األربعاء الماضي

أن مجل�س النواب في جلس�ته الرابعة من
فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة
أس�امة النجيفي رئيس البرلمان وبحضور
 233نائب�اً ،ق�رر إحال�ة تقري�ر اللجن�ة
الخاص�ة بصفقة األس�لحة الروس�ية إلى
هيئة النزاهة واالدعاء العام والتحقيق مع
علي الدباغ ،الناطق الرسمي السابق باسم
الحكومة ،وعبد العزيز البدري ،المستشار
في رئاس�ة الجمهورية ،وماجد القيس�ي،
رجل األعمال العراقي الذي يحمل الجنسية
األوكرانية ،ورجل�ي األعمال اللبنانيين كل
من ج�ورج نادر وعلي فياض ،ويوري ش،
مدير ش�ركة نفطية روسية ووزير سابق،
واالس�تماع إلى إفادة الشهود للوفد الفني
والمف�اوض واالس�تماع لش�هادة النائب
ع�زت الش�ابندر والمراجع�ة والتحقي�ق
ف�ي كل صفقات األس�لحة الس�ابقة ،بعد
أن أوص�ت اللجن�ة التحقيقي�ة بذلك .ومع
أن تقري�ر اللجنة التحقيقية ش�خص أكثر
من خل�ل في إجراءات إب�رام تلك الصفقة،
إال أن طال الزوبعي ،عض�و لجنة النزاهة
النيابية والنائب ع�ن القائمة العراقية عبّر
ل�”المس�تقبل العراقي” ع�ن عدم اعتقاده
بوجود فساد في صفقة األسلحة الروسية،
وأنها صفقة “سياسية بامتياز”.
وق�ال الزوبعي أن “بعض أعضاء الوفد
أرادوا بتلك الصفقة تغيير الموقف الروسي
تجاه القضية السورية ،وعندما فشلوا في
ذل�ك أرادوا التملص م�ن الصفقة ،فأعلنوا
أن فسادا ً يش�وبها” .وأضاف “أتوقع عدم
صدور حكم بشأن القضية ،وإذا صدر حكم
فه�و تصفية حس�ابات داخلي�ة ليس إال”،
على حد قوله .لكن تقرير اللجنة التحقيقية
أش�ار إلى وج�ود عقود لصفقة األس�لحة
الروسية تم التوقيع عليها باألحرف األولى
بي�ن الجان�ب العراقي والجانب الروس�ي،
فضا عن البدء بالتعامات المالية من خال
المفاتحات والمراس�ات لمصرف التجارة
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العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة
لألس�لحة وبإش�راف الهيئ�ة الفيدرالي�ة
الروس�ية للتس�لح.وبين التقرير أن هناك
فرقا ً شاس�عا ً باألس�عار ما بي�ن العروض
األولية التي قدم�ت للوفد المفاوض األول
وم�ا توصل إلي�ه الوف�د الثان�ي ،حيث تم
تخفيض األسعار في العقود المختلفة من
 .%30-9وأش�ار التقرير أيضا إلى أن هناك
مبالغة كبيرة في أسعار بعض األسلحة في
العروض األولية ،فعلى س�بيل المثال كان

سعر ساح القناص في العرض بقيمة 26
ألف دوالر ،ومقارنة مع أغلى سعر لساح
مماث�ل ال تتجاوز قيمته  6آالف دوالر .كما
أن وسطاء غير عراقيين اشتركوا في إتمام
الصفقة ،بنا ًء على إفادات الش�هود كل من
عزت الشابندر وعلي الدباغ.
وأوضح التقرير أن مبلغ العقد يتجاوز
صاحي�ة مس�ؤول امن�ي وال�ذي تبل�غ
صاحيت�ه ف�ي التعاقد م�ا ال يتجاوز 100
ملي�ون دوالر ،فيم�ا كان�ت قيم�ة العقود

ف�ي الصفقة أربعة ملي�ارات و 300مليون
دوالر ،كم�ا ال توج�د تخصصي�ات مالي�ة
لتغطي�ة التزامات العقود ضم�ن الصفقة
ف�ي موازنة وزارة الدفاع .وأش�ار التقرير
إلى عدم تزويد مكتب القائد العام أو وزارة
الدفاع للعقود األولية للصفقة الى اللجنة،
فيما ل�م ترد إجابة رئي�س مجلس الوزراء
حت�ى اآلن ،إال ما صدر من بيانات ولقاءات
صحفية فق�ط .وقد أوضح خالد العلواني،
مقرر لجن�ة النزاهة البرلمانية ،إن التقرير
الخ�اص بصفقة الس�اح الروس�ي واجه
اعتراض�ات من قبل بع�ض النواب ،ومنهم
النائ�ب عدنان الش�حماني ،وهو نائب عن
ائت�اف دول�ة القانون وأح�د أعضاء لجنة
التحقي�ق بالصفق�ة .وق�ال العلوان�ي أن
الش�حماني ص�رح بأن التقري�ر لم يحصل
عل�ى التواقي�ع الكافية لرفعه إلى رئاس�ة
البرلمان ،فرد علي�ه بهاء االعرجي ،رئيس
لجن�ة التحقي�ق بالمل�ف“ ،ه�ذه التواقيع
الخاصة بالتقري�ر  24توقيعا ً من أصل 34
للنواب الذين كلفوا بكش�ف فس�اد صفقة
الساح الروسية”.
ً
ناق�ا الق�ول عن
وأض�اف العلوان�ي،
األعرجي ،إن اس�تنتاجات وتواقيع النواب
للتحقي�ق بالصفق�ة س�جلت عل�ى قرص
مدمج (س�ي دي) فقرة فقرة ،تبين أقوال
أعض�اء لجنت�ي األم�ن والدف�اع والنزاهة
البرلمانيتي�ن .وأش�ار العلوان�ي إل�ى أن
األعرج�ي ق�ال إنه مس�تعد ألن ي�زود كل
أعض�اء البرلمان بهذا الق�رص ،باإلضافة
إلى إمكانية عرضه على رئاس�ة البرلمان.
ولف�ت إل�ى أن الكت�ل السياس�ية جميعها
ناقشت الملف خال قراءته ،وأوضح عزت
الش�ابندر ،النائب عن ائتاف دولة القانون
الذي أدرج اسمه ضمن المتهمين بالصفقة،
إنه كان شاهدا ً على الصفقة وليس متهما ً
به�ا ،ف�رد البرلم�ان علي�ه “نعم ،ق�ل ذلك
للمحكمة عندما تذهب وهي تحدد”.

تأكيـــدات علــى اختــراق مكتبــه ومستشــاريــه

ايران تدخــل عىل خط االزمة

والعيساوي يبحث عن بديل !!
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مصدر مقرب من القائمة العراقية ع�ن محاولة وزير
المالي�ة رافع العيس�اوي التنازل عن منصبه والع�ودة كنائب في
مجل�س النواب ،مبينا انه فاتح نائبا عن قائمته ليحل بدال عنه في
البرلمان ،الفتا ً إلى أن إيران تسعى للتدخل
بهدف معالجة قضية االعتصامات.وقال
المصدر لموقع “المسلة” إن “الحكومة
اإليرانية كلفت رئيس منظمة بدر ،وزير
النقل هادي العامري للتفاوض مع وزير
المالي�ة القيادي ف�ي القائم�ة العراقية
رافع العيساوي لكي ينهي االعتصامات
وفق صفق�ة بين الجانبين ،بينها إعطاء
ضمانات لألخير بعدم المساس بوضعه
او شخصه”.وأضاف المصدر ،الذي ّ
فضل عدم الكشف عن هويته،
أن “وزي�ر المالي�ة القيادي في القائمة العراقية رافع العيس�اوي
فاتح النائب عن العراقي�ة لورانس متعب الهذال إلقناعه بمغادرة
البرلم�ان ليحل ب�دالً عنه” ،مبينا ان “العيس�اوي كل�ف عددا من
الش�خصيات ف�ي القائم�ة العراقية إلق����ن�اع اله�ذال الذي لم
ي���علن عن موقفه حتى اآلن”.

«عفا الله عما سلف»

توتــر املـوقف بني العـراقيـة
والكـردستـاين

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت النائب�ة ع�ن العراقية الح�رة عالية نصي�ف عن وقوع
مشادة كامية بين نائب عن القائمة العراقية ونائبين عن التحالف
الكردستاني في وسط القاعة الدستورية بسبب قانوني العفو العام
والمساءلة والعدالة.وقالت نصيف إن “سبب المشادة الكامية التي
ج�رت بين النائب ع�ن العراقية عمر الجبوري من جه�ة والنائبين
عن التحالف الكردستاني محسن السعدون وخالد شواني من جهة
أخرى بس�بب ط�رح األول مبدأ المصالحة الوطني�ة وعفا الله عما
سلف في قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة” ،مشيرة إلى انه
“كان هناك تش�نج من النائبين عن التحالف الكردس�تاني محس�ن
السعدون وخالد شواني تجاه النائب عمر الجبوري” ،معللة أسباب
ذلك إلى “عدم قبولهم أن يتخذ من إقليم كردستان بادرة للمسامحة
ألن�ه في ح�ال صدور العفو الع�ام في العراق فلن ينف�ذ هذا العفو
ف�ي اإلقليم باإلضاف�ة إلى ع�دم تعلق قان�ون المس�اءلة والعدالة
به�م لكنهم مع ذلك يصوتون بالتأييد او الرف�ض عليه لذا كان هذا
التصادم”.وأعلن مجلس النواب عن تأجيل جلسته االعتيادية أمس
إلى االثنين المقبل إلفس�اح المجال للكتل السياس�ية لاتفاق على
القواني�ن المختل�ف عليها ،حيث تم هذا االتف�اق بعد اجتماع جرى
بين النجيفي وقادة الكتل النيابية صباح أمس.

الربملان يشكل جلنة للتحقيق

وزير خـارجيـة قطـر خمـاطب ًا أمريهـا :فريـق املـالكي يف جيبنـا !!
المستقبل العراقي  /خاص

تؤكد وس�ائل إعامية متفرقة أن قطر تس�يطر
على الكثيرين من مستشاري رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي ،وذلك ما يفس�ر إقدامه على خطوات
تصب نتائجها في مصلحة خصومه .وأصبح واضحا ً
أن قطر تتدخل في ش�ؤون العراق إلى حد كبير ،بعد
تدخاتها المعلنة في الش�أن السوري ،هادفة بذلك،
ومعه�ا قوى إقليمي�ة أخرى تواف�ق توجهاتها ،إلى
إحداث تغييرات مبنية على أسس طائفية في البلدان
األكث�ر أهمي�ة في المنطقة ،وعلى رأس�ها س�وريا
والع�راق .ويظهر ذل�ك من خ�ال التعامل اإلعامي
القطري ممثاً بقناة الجزيرة الفضائية مع تظاهرات

المحافظات الغربية والش�مالية ف�ي العراق ،والذي
يش�به كثيرا ً التعامل مع األزمة الس�ورية .وبمقابل
ذلك ،يتعامل المالكي مع ما يحدث في األنبار وصاح
الدين ونينوى بنهج حاد ،مقلاً من شأن التظاهرات
ومن خش�ية تسرب الس�اح إلى معارضيه .وتؤكد
مص�ادر مختلفة أن قط�ر أرادت أن توج�ه المالكي
إل�ى الس�ير على خط�ى األس�د وإيقاعه ف�ي الفخ،
ففتحت قنوات اتصاالتها مع مستشاريه لكي تملي
عليهم رؤاها الت�ي يقترحونها الحقا ً على المالكي،
فيتح�ول إل�ى أداة بي�د قطر م�ن حيث ال يحتس�ب.
ويذك�ر الكاتب األميرك�ي روب جينفر في مقالة له
“توجهت إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن
جاسم بسؤال مباش�ر“ :القوى الشيعية في العراق

تتحدث عن سلبيتكم تجاههم ،ما السبب؟” ،فأجاب
بس�رعة“ :المالكي يصنع نهايت�ه برجاله” .ويتابع
الكاتب األميركي “لقد لفتت نظري عبارته ،ويظهر
ان المس�ؤول القطري الرفيع يقرأ لألديبة الشهيرة
فرجينيا وولف ،حيث اس�تخدم واحدة من عباراتها،
ولخص فيه�ا حال رئي�س الحكوم�ة العراقية بأنه
يس�تعين بطاق�م عم�ل يش�ورون عليه بم�ا يخدم
توجهات خصومه”.
وكان�ت بعض وس�ائل اإلع�ام ق�د تحدثت عن
تول�ي وزي�ر الدول�ة للش�ؤون الخارجي�ة القطري
خالد عب�د الرحمن العطية الملف العراقي إلى جانب
الملف الس�وري ،وانه يجري اتصاالت مستمرة مع
معارضي حكومة المالكي ،كما انه اس�تطاع ان يمد

جس�ور العاق�ة مع عدد م�ن أهم المس�ؤولين في
الحكومة وأشخاص مقربين من المالكي .وبحسب
وس�ائل اإلعام تلك ،فإن جلس�ة خاصة عقدت في
مكتب أمير قطر حمد ب�ن خليفة آل ثاني يوم األحد
 ،2012-12-30وجرى خالها إجراء اتصال هاتفي
م�ع رجل األعم�ال العراق�ي خمي�س الخنجر حول
التطورات في الع�راق ،حيث قال العطية ألمير قطر
أن “فري�ق المالكي في جيبن�ا” .ويظهر من متابعة
التح�ركات السياس�ية الت�ي تحيط بالمالك�ي أنه ال
يحيط بش�كل دقيق بعاقات مقربي�ه ،وأن بعضهم
يجري اتصاالته مع مس�ؤولين قطريين وسعوديين
لترتيب اتفاق�ات خاصة في ه�ذه المرحلة ،وتهيئة
األجواء لما بعد إقصائه.
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بترصحيات العلواين

بغداد  /ومع

شكل مجلس النواب لجنة تحقيقية خاصة بتصريحات النائب
ع�ن القائم�ة العراقي�ة احم�د العلواني الت�ي وصف فيه�ا إحدى
مكونات الشعب العراقي بالعميلة والخنازير.
وذكر مصدر مطلع في مجلس النواب لوكالة أنباء المس�تقبل
ام�س الس�بت إن “مجلس الن�واب ش�كل لجنة خاص�ة للتحقيق
ف�ي التصريحات المس�يئة التي اطلقها العلواني في وقت س�ابق
برئاسة النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي”.
وأضاف أن “اللجنة التحقيقية ستكون بعضوية كل من النواب
اياد الس�امرائي وحس�ن الجبوري وخالد ش�واني وعبد الحسين
عبطان وع�ادل لع����يبي وش�يروان الوائلي ومحمود الحس�ن
ولطيف حاجي”.

مشـــروع «بسمــايــة» متــوقف جــراء التجــاوزات والشــركــة الكــورية قــد ترحـــل

نواب وخمتصون لـ
المستقبل العراقي  /فالح الشامي
فيما وصف�ت لجنة االقتصاد واالس�تثمار البرلمانية,
أمس السبت“ ,هيئة االستثمار” ب�”الميتة سريرياً” ويجب
حلها ,أكدت أن “بس�ماية” مشروع ال يزال حبرا ً على ورق
جراء التج�اوزات الحاصل�ة عل�ى األرض المخصصة له,
بمقاب�ل هذا اتفق خب�راء اقتصاديون على أن االس�تثمار
ف�ي العراق يواجه كثيرا من المعوقات والتحديات بس�بب
اضطراب األوضاع السياسية.
وق�ال عضو لجنة االقتص�اد واالس�تثمار في مجلس
النواب عن عبد الحس�ين ريسان ل�”المس�تقبل العراقي”
إن�ه س�مع عن رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي قوله ان
“االس�تثمار ف�ي الع�راق ي�كاد ينعدم بس�بب المش�اكل
السياسية”.وطالب ريسان بحل الهيئة الوطنية لاستثمار
وتخويل المحافظين باس�تام وإدارة ملف االستثمار في
محافظاتهم وبصاحيات واس�عة بدال عنها ,واصفا ً هذه
الهيئة في الوقت الحاضر ب�”(الميتة س�ريرياً) مثلها مثل
الكثير من مؤسسات الدولة”.وعن سبب تراجع االستثمار

 :االستثامر يراوح يف مكانه و«اهليئة» ميتة رسيري ًا !!

في العراق ,أش�ار ريس�ان إلى أن “أهم سبب هو أن كثيرا
من المسؤولين ال يتعاطون بإيجابية مع قانون االستثمار
باعتباره ثقافة جديدة في عملهم السيما وأن اغلبهم كان
يعم�ل في زم�ن النظام البائ�د بنظام اش�تراكي تحكمهم
آن�ذاك قوانين تعم�ل بالضد م�ن “الامركزية” ,فضا عن
اإلرباك الحاصل في المش�هد السياسي والذي جعل بدوره
البلد بيئة غير آمنة وطارده للمستثمرين”.
وحول مش�روع بسماية ,كشف ريس�ان ان المشروع
“ال ي�زال حب�را ً عل�ى ورق ج�راء عدم مباش�رة الش�ركة
الكوري�ة بأعماله�ا” ,عازيا ً هذا التوقف ال�ى “التجاوزات
الحاصلة من قبل المواطنين على أرض المشروع”.
وأوضح ريسان ان إجراءات الحكومة بإزالة المعوقات
الت�ي تعت�رض العم�ل “خجول�ة وليس�ت بالمس�توى
المطل�وب” مؤكدا ً ان “الحال إذا م�ا بقي على ما هو عليه
ف�ان الش�ركة الكورية س�تترك المش�روع وترح�ل ألنها
ً
طوي�ا” ,مبين�ا ً ان “التج�اوزات ال تقتصر على
انتظ�رت
العشوائيات وإنما هناك مواطنون مستأجرون بعض هذه
األراض�ي الزراعي�ة وان الحكومة ال تريد ترحيلهم قس�را

وإنما من خ�ال دفع تعويضات مالي�ة لهم”.من جانبها,
قال�ت عضو اللجنة االقتصاد واالس�تثمار ناه�دة الدايني
ان “لجنته�ا لديها تحفظ على قانون االس�تثمار بصيغته
الحالي�ة كونه يعرقل عملية االس�تثمار” ,مطالبة بتعديل
كثير من بنوده وفقراته التي تعتبر “طارده للمستثمرين”
عل�ى ح�د وصفها.والداين�ي الت�ي اختلف�ت بال�رأي م�ع
زميلها النائب عبد الحس�ين ريس�ان بخص�وص ضرورة
حل هيئة االس�تثمار ,بين�ت أنها ضد ه�ذا التوجه خاصة
وان “الهيئ�ة لديها بعض األعمال الجي�دة والمتقدمة في
ع�دد من المحافظات رغم التعقي�دات التي يضعها قانون
االستثمار”.وأضافت الدايني ان “كثيرا من العوامل تسببت
بتراجع االس�تثمار من بينها ملكية األرض التي تخصص
لاستثمار وما يرافقها من (روتين قاتل) والفساد اإلداري
في بع�ض الدوائر التي تمنح إجازة االس�تثمار فضا عن
تداخ�ل الصاحيات بين الوزارات ومجالس المحافظات”,
مطالبة في الوقت ذاته بوضع جميع األراضي المخصصة
لاس�تثمار تحت تص�رف هيئة االس�تثمار والعمل بنظام
النافذة الواحدة كحل مثالي لكثير من المعرقات.

في الس�ياق ذاته ,عزا خب�راء اقتصاديون في حديثهم
ل�”المس�تقبل العراقي” تراجع االس�تثمار في العراق إلى
اضطراب األوضاع السياسية المحلية واإلقليمية ,مبينين
أن هيئة االس�تثمار “ال داع لوجودها أصا” وان الوزارات
هي من يجب أن تتولى األمر.
وق�ال الخبير االقتصادي ثامر البياتي إن “االس�تثمار
ف�ي القطاع�ات الحيوي�ة ال يزال ي�راوح ف�ي مكانه وان
المواطن لم يجد اي تقدم ملموس في مش�اريع الكهرباء
وإنشاء الطرق وبناء السدود وإدخال طرق حديثة للسقي
تمن�ع ه�در المياه”.البيات�ي ال�ذي اعتب�ر أن المش�اريع
المطروحة لاستثمار “ليست بمستوى الطموح” ,كشف
عن فش�ل مش�روع بس�ماية الس�كني “جراء عدم إقبال
المواطني�ن عليه م�ا اجبر هيئة االس�تثمار إلع�ادة فتح
التس�جيل مرة أخ�رى وتخفيض نس�بة ما يدف�ع مقدما
لشراء الوحدة السكنية”.وأش�ار البياتي إلى أن “االرتباك
الحاص�ل ف�ي األوض�اع السياس�ية الداخلي�ة واإلقليمية
جعل�ت المس�تثمرين يتخوفون م�ن الدخول إل�ى العراق
السيما في ظل التهديدات المستمرة بإغاق مضيق هرمز

وإغ�اق المناف�ذ الحدودي�ة مع دول الج�وار في اي وقت
ممكن حسب طبيعة المتغيرات أو أي طارئ”.
ف�ي المقابل ,ش�دد الخبير االقتص�ادي ناصر الخليفة
على ضرورة تفعيل العمل بنظام النافذة الواحدة “كخطوة
إلنع�اش العملية االس�تثمارية خاصة وأنها تل�زم الهيئة
الوطني�ة لاس�تثمار بإكم�ال جميع اإلج�راءات الخاصة
بالمس�تثمرين خ�ال  40يوما”.وق�ال الخليف�ة إن “م�ا
نس�مع عنه من المش�اريع التي تطرحه�ا الهيئة الوطنية
لاس�تثمار يبعث الس�رور إال أننا ال نجد أي ش�ي ملموس
عل�ى ارض الواقع” ,مبينا ً ان “عملية طرح االس�تثمارات
تجري بشكل غامض بعيدا ً عن الشفافية” ،مؤكدا ً أن “هذا
ما يثير الكثير من التساؤالت بخصوص عدد المشاريع”.
وأوض�ح الخليف�ة أن “الفوضى السياس�ية في الباد
وتردي الوضع األمني جعل المناخ االستثماري غير مائم
لكثي�ر من الش�ركات العالمية “ ,مضيف�ا ان “ثبات قيمة
الدينار العراقي سوف ينعكس بشكل ايجابي على العملية
االس�تثمارية الس�يما وان الع�راق يحتوي عل�ى كثير من
الفرص االستثمارية”.
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واشنطن :التصعيد "السني" ضد المالكي يمنح الكرد فرصة لـ"االنفصال"

تقرير أمريكي :أردوغان مصمم عىل إخضاع "اهلالل اخلصيب" لـ"السلطة العثامنية"
المستقبل العراقي  /فريد محمود

أشار تقرير استخباراتي أميركي
إل�ى إن رئيس ال�وزراء التركي رجب
طي�ب اردوغان مصم�م على تحقيق
اله�دف ال�ذي ترغ�ب به واش�نطن،
وهو فرض هيمن�ة حلف الناتو على
منطقة الشرق األوسط "الحساسة"
لوض�ع ح�د أم�ام النف�وذ اإليراني.
وتح�دث التقري�ر -الذي ت�م تقديمه
من قب�ل خبراء امي�ركان إلى اإلدارة
األميركية -عن التطورات المتسارعة
في منطقة الش�رق األوس�ط ،حيث
تحدث ع�ن تقدم ملحوظ للسياس�ة
التركي�ة ف�ي المنطقة ،مش�يرا ً الى
تأيي�د الوالي�ات المتح�دة لتوجهات
أوردغان في التوسع والسيطرة على
المنطقة ،يس�ير بخطى جيدة .وذكر
التقري�ر ،الذي ت�م إعداده األس�بوع
الماض�ي ،أن تصاع�د االحتجاج�ات
ُّ
"للس�نة" ف�ي األنب�ار
الجماهيري�ة
والموص�ل ومناط�ق أخرى يش�جع
على إعادة النظر في أحداث س�وريا
ورفض اي تس�وية سياسية ،طالما
أن عم�ق النش�اط قد توس�ع ووصل
الى الع�راق .وبحس�ب التقرير ،يجد
الزعماء األكراد في التصعيد الس�ني
ض�د حكومة رئي�س ال�وزراء نوري
المالك�ي فرص�ة مناس�بة لترتي�ب
مقدم�ات اإلع�ان ع�ن دولته�م،
"فطبقا ً لنصائ�ح تلقاها األكراد من
مس�ؤولين إس�رائيليين أن الوق�ت
المناس�ب لانفص�ال ه�و ف�ي تأزم
العاقة بين المالك�ي وبين القيادات
الس�نية" .وع ّد التقري�ر األميركي أن
إس�رائيل هي واحدة من القوى التي
تعتب�ر "المعرك�ة" الت�ي ت�دور في
الش�رق األوس�ط اآلن معركتها ،ألن
نتائجها اإلس�تراتيجية س�تكون في
صالحه�ا فيم�ا إذا اس�تمرت وأدت
إل�ى التغيي�ر المأم�ول م�ن وجه�ة
نظ�ر إس�رائيلية ،يض�اف إل�ى ذل�ك
دول أخرى على رأس�ها تركيا وقطر
والس�عودية .ولفت التقرير إلى نظر
اإلدارة األميركي�ة إل�ى التصعيد غير
المس�بوق لألزمة داخل العراق والتي
راحت تول�د مناخ�ات وتربة خصبة
من أج�ل انتقال الصراع في س�وريا
إلى العراق ،الفتا ً الى أن االحتجاجات
التي اندلع�ت في عدة محافظات في
الع�راق ،من بينها األنب�ار في الغرب
ونين�وى وصاح الدين في الش�مال،
يجري وبش�كل حثيث لتوظيفها من
أج�ل أجن�دات دولي�ة وإقليمي�ة ،أي
توس�يع دائرة األزمة والصراع الدائر
في س�وريا ليمتد ش�رقا إلى العراق
ث�م جنوب�ا إل�ى األردن .وفي س�ياق
الطموح�ات التركي�ة ف�ي المنطقة
ق�ال التقري�ر أن رئي�س المؤسس�ة
المركزي�ة لاس�تخبارات والمهمات
الخاصة (الموس�اد) ل�م يكن يمزح
عندم�ا ق�ال أن تركي�ا عائ�دة إل�ى
المنطقة ،ويقص�د بذلك إلى منطقة
الهال الخصيب (حوض نهري دجلة
والف�رات والجزء الس�احلي من باد
الشام) ،أي عودة السلطنة العثمانية
لتحك�م ه�ذه المنطق�ة .وادع�ى أن
رج�ب طيب أردوغان لم يتردد في أن
يفص�ح أمام الرئيس األمريكي باراك
أوبام�ا بأن تركيا تتدخل في س�وريا
وتتدخ�ل ف�ي العراق وس�تتدخل في
مناط�ق أخ�رى بما فيه�ا األردن من
أج�ل تقويض م�ا هو قائ�م وإعادة
البناء م�ن جديد بمواصف�ات تركية
ولتكون هذه المنطقة ضمن المجال
الحيوي اإلستراتيجي لحلف الناتو أي
توسع حلف الناتو نحو الشرق ونحو
الجن�وب .وياح�ظ أن واش�نطن لم

من مظاهرة ،أمس ،في بغداد ترفض إلغاء قانون املسائلة والعدالة
تشأ التدخل في ما يحدث في العراق،
ً
فض�ا عن الدور ال�ذي يمكن وصفه
بال�"بسيط" الذي تلعبه في سوريا،
بمقابل تدخات قوية ومكشوفة لدول
إقليمية ف�ي المنطق�ة أبرزها تركيا
وقطر والسعودية.وعلى صعيد آخر،
توقعت مس�ؤولة الملف العراقي في
إدارة الرئيس األمريكي السابق بوش
أن الحكومة العراقية تنتظرها "أيام
عصيب�ة" .وأك�دت أن الع�ام الحالي
لن يكون س�ها عليه�ا (الحكومة)،
عازية سبب ذلك الى صعوبة مواجهة
الحكوم�ة لم�ا أس�متها بال�"ق�وى
اإلقليمية" التي من ش�أنها أن تشكل
تحدي�ا ً للتقدم الذي يش�هده العراق،
باإلضاف�ة ال�ى صعوب�ة مواجه�ة
المش�اكل الداخلي�ة .كم�ا تطرق�ت
المسؤولة األمريكية في حديثها الى
األزمة القائم�ة بين المركز واإلقليم،
والت�ي وصفته�ا بال�"معق�دة"،
مش�يرة الى أن سلس�لة الضغوطات
الت�ي يتع�رض له�ا رئي�س ال�وزراء
ن�وري المالك�ي م�ن الكرد والس�نة
وحت�ى بع�ض األط�راف الش�يعية،
يعززه�ا التدن�ي الواضح لمس�توى
الخدم�ات المقدمة للمواطنين ،األمر
الذي يثير اس�تياءهم وتذمرهم على
الحكومة .وقالت ميغان اوسوليفان
ف�ي مقابلة م�ع مؤسس�ة العاقات
الخارجي�ة األمريكي�ة ان الحكوم�ة
العراقية برئاسة رئيس الوزراء نوري
المالكي س�تواجه ايام�ا عصيبة في
العراق هذا العام ،مضيفة أن الس�نة
المقبلة لن تكون س�هلة على العراق
أيضا ألنها ل�ن تقتصر على مواجهة
حشد المش�اكل المحلية القائمة ،بل
تقتض�ي ايض�ا التعامل م�ع القوى
اإلقليمية التي ستكون كافية لتحدي
التقدم الحاصل في العراق .وأشارت
اوس�ولفيان الى أن المالكي يتعرض
لضغط كبير ليس من السنة واألكراد
فقط ،بل من الش�يعة أيض�ا بقيادة
مقت�دى الصدر الذي يع�ارض الكثير

تصوير /سعد اهلل اخلالدي

من سياساته .وأوضحت اوسولفيان
أن م�ا س�يزيد م�ن األي�ام العصيبة
بالنس�بة للمالك�ي هو عدم تحس�ن
األوضاع المعيش�ية للعراقيين ،الفتة
إلى انه على الرغم من أن العراق غني
بثروته النفطية وغيرها من الثروات
الضخم�ة ،إال أن اغل�ب العراقيي�ن
ل�م ي�روا هذه الث�روات تترج�م على
ارض الواق�ع بش�يء يحس�ن م�ن
حياته�م اليومية ،مؤك�دة أن معظم
العراقيي�ن يلوم�ون الحكوم�ة على
فش�لها ويتهمونها بالفساد .وقالت
اوسوليفان أن الش�ارع العراقي اآلن
ب�ات أقوى م�ن البرلم�ان وقد يكون
مص�درا للضغ�ط السياس�ي عل�ى
المالكي ،مس�تدركة ب�أن "هذا األمر
يتطل�ب اندماج الحركة الس�نية مع
حركة الشارع الصدري القوي لتكون
نوع من التحدي" .وعدت اوسوليفان
أنه "منذ انس�حاب القوات األمريكية
في العام الماضي لم يطرأ اي تحسن
ف�ي العراق على مس�توى الخدمات،
كم�ا أن الوض�ع السياس�ي تده�ور
بش�كل تراجي�دي ،وه�ذا ما جس�ده
الع�ام  2012م�ن اس�تمرار لازمات
السياس�ية" .ووصفت اوس�وليفان
العاق�ة بي�ن المرك�ز واإلقلي�م
ب�"المأزق الذي ب�دا أكثر تعقيدا من
أي فت�رة س�ابقة" ،مش�يرة إل�ى أن
"التوت�رات بي�ن بغ�داد واربيل كانت
على مس�توى واطئ في العام 2003
إال أنها كادت تؤدي إلى التصادم بين
قوات الطرفين حاليا".

خبيـــر :سيـرفـــع األسـعــــار ويـربـــك حـركـــة الـســـوق

نــواب :احلـكــومة أغـلـقــت املنــافـذ احلـدوديــة خـوفـــ ًا مـن تـســـرب األسـلـحــــة
المستقبل العراقي /فالح الناصري
ف�ي الوقت ال�ذي يتصاعد الج�دل حول
شرعية مطالب المتظاهرين في المحافظات
الغربي�ة ،تأتي إج�راءات الحكوم�ة إلغاق
منافذ (طريبيل ،الوليد ،ربيعة) ،وفي الوقت
ال�ذي يؤكد فيه خب�راء االقتص�اد أن إغاق
المنافذ الحدودية من ش�أنه أن يربك حركة
تدف�ق الس�لع والبضائع ،يش�ير برلمانيون
إل�ى أن هذا اإلج�راء يأتي لغل�ق الباب أمام
تس�رب األس�لحة وبع�ض المتس�للين من
الجماع�ات المس�لحة بي�ن المتظاهري�ن.
وق�ال عض�و اللجن�ة االقتصادي�ة النائ�ب
قصي جمعة ل�"المستقبل العراقي" ،أمس
الس�بت ،إن "إغاق الحكومة العراقية لعدد
من المناف�ذ الحدودية بين س�وريا واألردن
هو وض�ع طبيعي لما يجري في العراق من
تظاهرات لتافي دخول جماعات مس�لحة
تزعزع األمن واالس�تقرار ف�ي الباد خاصة
وأن ع�ددا ً م�ن الكت�ل السياس�ية وجه�ات
خارجية تقف وراء تلك التظاهرات" حس�ب
قوله.م�ن جانبه ،قال النائب عبد الحس�ين
عبطان ل�(المستقبل العراقي ) إن "خطوة
إغ�اق المناف�ذ ال يأت�ي م�ن ب�اب توجي�ه
عقوب�ة إل�ى متظاهري االنب�ار" ،مؤكدا ً أن
التحال�ف الوطن�ي يتج�ه باتج�اه حل هذه
األزمة وتلبية مطالب المتظاهرين ،مش�ددا ً
بالقول "ال نقبل أن يكون هناك عقوبة بهذه
الطريقة".
وأش�ار إلى أن "قرار إغاق هذه المعابر
ج�اء نتيج�ة الخ�وف من تس�رب جماعات
مسلحة إلى صفوف المتظاهرين" ،مضيفا ً
أن "التأثي�ر االقتص�ادي م�ن ج�راء إغاق
المناف�ذ الحدودية يؤثر في الدولة المصدرة
للعراق وليس على األسواق العراقية" ،مؤكدا ً

على ضرورة افتتاح هذه المعابر
.من ناحيته ،قال الخبير االقتصادي عاء
فه�د ل�"المس�تقبل العراقي" أن "الس�وق
العراقية تعتمد بصورة رئيس�ية على السلع
والبضائع الداخل�ة من دول الجوار" ،مؤكدا ً
أن "غل�ق المناف�ذ الحدودية س�يؤثر تأثيرا ً
مباش�را ً في تدفق السلع والبضائع الداخلة
إلى الس�وق وبالتالي يؤثر في األس�عار".
وأوض�ح أن "إغ�اق المناف�ذ س�يزيد
الضغط على منافذ إيران عن طريق البصرة
(منف�ذ المنذري�ة وزرباطي�ة) وبالتال�ي
ي�ؤدي إلى ارتفاع األس�عار وش�حة الس�لع
والخدم�ات" ،مبينا ً أن "الع�راق يحتاج إلى
تدف�ق المواد الغذائية بش�كل يومي وإغاق
الحدود يوق�ع العراق بمأزق ومش�كلة هي
ع�دم تغطي�ة الس�وق المحلية م�ن حاجة
االس�تهاك ".وذك�ر أن "التاج�ر العراقي ال

يبن�ي توقعات�ه على أس�اس الم�دى البعيد
وإنما ينظر إلى األمور بش�كل يومي مؤقت
وهذا ما قد يربك الس�وق وبالتالي المواطن
ه�و المتض�رر الوحي�د م�ن ق�رار اإلغ�اق
خصوص�ا ً ذوي الدخ�ل المحدود".إلى هنا،
ع�د نائ�ب رئيس مجل�س محافظ�ة االنبار
س�عدون عبيد الش�عان ،أمس الس�بت ،أن
حكوم�ة بغ�داد المركزية تعم�ل على إرباك
األوضاع دون حلول للمش�اكل واألزمة التي
يمر به�ا البلد عب�ر إغاق منف�ذي طريبيل
والوليد الحدودي غربي االنبار .
وق�ال س�عدون ل�"وكال�ة أنب�اء
المس�تقبل" أن "الحكوم�ة المركزية تعمل
عل�ى إرب�اك األوضاع ف�ي البلد عب�ر إغاق
منفذي طريبيل والوليد الحدودي بين العراق
وس�وريا واألردن وكان األج�در به�ا وض�ع
حلول ناجعة للمشكلة واألزمة دون تصعيد

الموقف اإلعامي والسياس�ي" ،مضيفا ً انه
"س�يخاطب رئيس الوزراء هاتفي�ا ً او عبر
اللق�اء به ش�خصيا لفتح منف�ذي طريبيل
والوليد الحدودي في أسرع وقت ممكن".
وبي�ن س�عدون أن "إغ�اق المناف�ذ
الحدودي�ة أم�ر خطير وسيس�هم في إرباك
الوض�ع األمني واالقتص�ادي وهناك ارتفاع
كبير في أس�عار المواد الغذائية منذ يومين
مما س�ينهك كاهل المواط�ن والعوائل ذات
الدخل المحدود".
وكانت وزارة الدف�اع العراقية قد أعلنت
أم�س األوّل عن إغاق منفذي ربيعة والوليد
الحدوديي�ن م�ع س�وريا اعتبارا ً م�ن اليوم
األحد.
ويأتي هذا اإلغاق بعد قرار سابق لوزارة
الدف�اع بإغاق منفذ طريبي�ل الحدودي في
محافظة االنبار المحاذي لألردن.

عىل طريق االنتخابات

األزمـــات املفتعـلـــة وأثرهــا يف ميــول الناخبيــن ...أزمــة العيســاوي مثــاالً

المستقبل العراقي  /ضياء السراي

تص�ف النظ�م االنتخابي�ة ف�ي العالم
المتطور الحراك الشعبي الموجه والقضايا
الت�ي تماث�ل األزم�ة الحالية الت�ي يمر بها
البلد من تظاه�رات واعتصامات وعلى كل
األصع�دة ب�( األزم�ات المفتعل�ة)  ،وهذه
األزمات يتم الترتيب لها ودراس�تها بش�كل
جيد وتحريكها قبيل أي عملية انتخابية او
اس�تفتاء او اتخاذ قرار مصيري في أي بلد
والغاية من خلفها تكون بتحريك الجماهير
وتوجيهه�ا ص�وب زوايا معين�ة وإقناعهم
بالتح�رك يما يخ�دم الهدف ال�ذي أعدت له
مثل تلك األزمات.
والي�وم نرى الناخ�ب العراقي قد وصل
إل�ى مرحل�ة م�ن الضج�ر والحن�ق عل�ى
واقع�ه والندم ألن�ه أعطى صوت�ه لجهات
ل�م تحقق له مصالحه ولم تقدم له ابس�ط

الخدمات ،وهي مس�ألة شخصتها األحزاب
الحاكم�ة والمتش�اركة ف�ي الكابين�ة
البرلماني�ة والحكومية ف�ي البلد وال يمكن
لقائ�ل االدع�اء بأن المالكي وح�ده يتحمل
الذنب ب�ل الكل ش�ركاء باس�تثناء من هم
خارج الحكومة من األحزاب التي خس�رت
االنتخاب�ات الماضية .ل�ذا فإن المخططين
وراس�مي السياس�ات يلجئون إلى افتعال
بعض األزمات التي تنس�ي الناخب العراقي
هموم�ه وتضع�ه أمام تحد عش�ائري تارة
ودين�ي تارة أخ�رى او قوم�ي ،ومع وجود
األرضي�ة المائمة لنمو مثل ه�ذه األزمات
حيث تنس�جم مع مبنى الشخصية العربية
والعراقية التي تنام وتصحو وفي ضميرها
نصرة األخ ظالما او مظلوما والنعرة لذوي
القربى والتقوق�ع الطائف�ي المقيت ،فإن
البيئة مناس�بة جدا لمحو الذاكرة الشعبية
الس�يئة ع�ن الح�كام الحاليين م�ن خال

تأجي�ج تل�ك المبتنيات.وب�كل تأكي�د فان
األمية وضعف مس�تويات التعليم والتربية
ونقص الثقافة لدى العامة تس�هل اختراق
تلك الجماهير وتحريكها بسهولة مع وجود
قاعدة عشائرية عريضة تتاقى معها قاعدة
دينية عريضة فتوظف كل من هذه القواعد
وتدفع باتج�اه صناعة المي�ول االنتخابية
وإعادة تفعيلها من جديد وهي حيل تنطلي
في كل مرة وقبيل كل عملية انتخابية على
الناخ�ب العراقي ،وأفضل الدراس�ات تقول
بان مي�ول الناخب العراق لن تتغير قبل 10
سنوات أخرى وستبقى الوجوه والمسميات
الحالية مستمرة حتى بروز أجيال انتخابية
جديدة وهذا األمر بحاجة الى  15-10س�نة
أخرى.ومن خ�ال هذه األزم�ات المفتعلة
تتحق�ق جملة منافع للكيان�ات االنتخابية
األكب�ر ،من بينه�ا معرفة حج�م قواعدها
االنتخابي�ة وصناعة وترس�يخ االنطباعات

الخاص�ة والعام�ة ل�دى تلك القواع�د التي
س�تدفعها نحو منح أصواته�ا إلى المكون
الت�ي تظاه�رت او ناصرت�ه مؤخ�را فضا
عن تحييد مناص�ري الكيانات األخرى التي
كان�ت على الطرف اآلخر من األزمة أو التي
لم تش�ترك م�ع المك�ون الواح�د وتصفية
الخص�وم ،كما هو الحال م�ع كتلة األحرار
التي تراها القواعد الشعبية الشيعية حاليا
على ضفة النهر األخرى حيث يقف خصوم
المذه�ب او العش�يرة ،والح�ال ذات�ه م�ع
المكون�ات الس�نية التي وقف�ت إلى جانب
المالك�ي وكما حص�ل مع صال�ح المطلك
ال�ذي احترقت أوراق�ه انتخابيا ومن العبث
المجازفة والدخ�ول في قائمة المطلك وان
أعاد صياغة خطابه السياس�ي مرة أخرى
إال أن م�ا أصاب�ه ف�ي التظاه�رات احرقه
تماما وتنظر له القاعدة السنية االنتخابية
بأنه خائ�ن لقومه ومذهب�ه وعلى الجانب

اآلخ�ر فان القواعد الس�نية ل�ن تنتخب اي
عنصر او مرشح من كتلة األحرار وهو أمر
مفروغ منه بينما ستخس�ر كتل�ة األحرار
الصوت الش�يعي المحايد او المتردد فضا
عن جزء كبير من قواعدها الشعبية.ويمكن
المقارنة بين ما تعرض له الهاش�مي وهو
رمز س�ني له ثقل سياس�ي وش�عبي لدى
المكون السني أضعاف ثقل العيساوي وهذا
ما تثبته األص�وات االنتخابي�ة التي جناها
في االنتخابات األخيرة والتي تفوق أصوات
العيساوي بنسبة  ،%80مع ذلك فان الشارع
الس�ني لم يتظاهر لنصرته وقد تعرض إلى
موقف أقس�ى مم�ا تعرض له العيس�اوي،
لك�ن الف�ارق بي�ن القضيتين ه�و أن أزمة
الهاش�مي لم تكن معدة لغاي�ات انتخابية
،بينما أزمة العيس�اوي أع�دت لتكون أزمة
سياسية تحرك الشارعين السني والشيعي
وقبي�ل االنتخابات مع احتفاظ العيس�اوي

بامتيازاته وعدم المس�اس به كما تضمنته
االتفاقية المبرمة لصناعة هذه األزمة.
أم�ا الكيان�ات االنتخابي�ة األخرى التي
تمث�ل األغلبي�ة وه�ي بمجمله�ا جدي�دة
ومغم�ورة أو ل�م تك�ن طرف�ا ف�ي األزمة
الحالية فإنها لن تحص�ل على نتائج جيدة
ف�ي االنتخابات عدا محافظ�ة كركوك التي
ترى أن األزمة الحالية ضد المالكي من قبل
المكون الس�ني صبت بصالح الكرد وعليه
ف�ان المالك�ي إن رش�ح ممثلي�ن عنه في
كرك�وك لش�غل مقاعد مجل�س المحافظة
فانه سيكس�ب وينافس السنة األغلبية في
هذه المحافظة ،وعلى الجانب المقابل فان
المجلس األعلى وبدر ق�د يحصدان أصواتا
كثي�رة م�ن أص�وات التي�ار الص�دري في
االنتخابات المحلية المقبلة بس�بب موقف
األخير من التحالف الشيعي والتغريد خارج
السرب الشيعي.
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تعاون أمني للحد من سيطرتهم

الكويــت :نـــعـــم ..نـــدعم إخـــوان اإلمــــــارات

المستقبل العراقي /متابعة
ذكرت مص�ادر كويتية مطلعة أن األجهزة
األمني�ة ف�ي بالده�ا ،فتح�ت خ�ط اتص�ال
مباش�ر م�ع نظيرته�ا اإلماراتي�ة في س�ياق
تب�ادل معلومات ش�ديدة الحساس�ية ،تتعلق
بكش�ف الحكومة الكويتية ع�ن قيام عدد من
الكويتيي�ن بتمويل خلية اإلخوان المس�لمين
في دولة اإلمارات.
وقال�ت أط�راف نيابي�ة وحكومي�ة خالل
جلس�ة لمجل�س األم�ة خصص�ت لمناقش�ة
الوض�ع األمن�ي ف�ي الب�الد بحض�ور رئي�س
الحكوم�ة الكويت�ي الش�يخ جاب�ر المب�ارك
الصب�اح ونائب�ه وزير الداخلي�ة ،إن الحكومة
الكويتية أطلعته�ا على مجريات التحقيق مع
خلية اإلخوان المسلمين الموقوفة باإلمارات،
وإنها تأكدت من خالل ذلك ،من وجود ارتباط
بين الخلية وبين جهات وشخصيات كويتية.
وكش�ف عدد من النواب ف�ي مجلس األمة
الكويتي في تصريحات تداولتها وسائل إعالم
محلي�ة وعربي�ة ع�ن أن الحكومة أك�دت لهم
ف�ي جلس�ة برلمانية س�رية ،حقيق�ة تمويل
أش�خاص كويتيي�ن للخلي�ة اإلخواني�ة ف�ي
اإلمارات ،في تأكيد لسالمة التمشي اإلماراتي
ف�ي مس�عاه لوضع ع�دد م�ن الش�خصيات
الكويتي�ة على قوائ�م الممنوعي�ن من دخول
األراضي اإلماراتية.
وق�ال الن�واب الكويتيون في الجلس�ة إن
حكوم�ة بالده�م أكدت له�م حقيق�ة تمويل
كويتيي�ن لخلي�ة اإلخ�وان المصري�ة ف�ي
اإلمارات.
وتطرق بعض النواب في الجلسة إلى ملف
“خلية إخوان اإلمارات” ضمن الملفات األمنية
األخرى التي تشغل بال الكويت هذه األيام.
وأكدت النائبة صفاء الهاشم على صفحتها
ب�”تويتر” أن “سمو رئيس الوزراء ،أكد قائمة
اإلم�ارات والخالي�ا اإلخواني�ة بالكوي�ت ،وأن
مصدر تمويلهم هو الكويت”.
كما كش�ف النائب هشام البغلي عن إعالن

رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ،وجود من
يمول الخاليا اإلرهابية في دولة اإلمارات.
وأض�اف أن أه�م ما خ�رج به الن�واب من
ساعات من السرية هو “أن رئيس الوزراء أكد
لنا وجود من يمول الخاليا اإلرهابية باإلمارات،
وعدا ذلك ال يستحق السرية”.
وم�ن جانبه�ا ،كش�فت مص�ادر نيابي�ة

وحكومي�ة كويتية رفيعة عن وجود ارتباطات
بين خلية اإلخوان المسلمين المضبوطة بدولة
اإلم�ارات العربي�ة المتحدة وأط�راف كويتية
تعمل على تمويلها ودعمها لوجيستيا.
وقال�ت تقارير إماراتي�ة إن ابوظبي أعدت
قوائم لكويتيين قررت منعهم من دخولها بعد
أن تأكد تورطهم في دعم اإلخوان المس�لمين

المصريين في اإلمارات ،ماليا.
ووفق�ا لنف�س المعلوم�ات ،ف�إن قائم�ة
الممنوعي�ن م�ن دخ�ول دولة اإلم�ارات ،التي
تم الكش�ف عنه�ا مطل�ع الع�ام  2013تضم
سياسيين وأعضاء مجلس أمة سابقين.
وكان األم�ن اإلماراتي ق�د تأكد من ضلوع
هذه الشخصيات الكويتية في عملية التمويل،

إث�ر تحقيقات اجراها مع  11مصريا مقيمين
ف�ي اإلم�ارات ،كان اعتقله�م مؤخ�را بعد أن
تأكد من نش�اطهم ف�ي قيادة خلي�ة لإلخوان
المس�لمين بالب�الد تعم�ل لحس�اب جماع�ة
اإلخوان المصرية.
وقال�ت المص�ادر الكويتي�ة الت�ي تحدث
عن بدء التنس�يق األمن�ي الكويت�ي اإلماراتي

متظاهرون أمريكيون:
أغلق «غوانتنامو»يا أوباما

حريق يف املنامة يودي بحياة  13آسيوي ًا
المستقبل العراقي/وكاالت
أودى حريق هائ�ل اندلع في أحد المباني التي
يسكنها عش�رات العمال اآلسيويين في العاصمة
البحريني�ة المنام�ة ،بحياة  13منه�م على األقل،
وأسفر أيضا ً عن سقوط عدد من الجرحى ،بينهم
أحد أف�راد فريق اإلطف�اء ،فيما تواص�ل األجهزة
المعني�ة عملي�ات البحث عن مزيد م�ن الضحايا
المحتملين.

وصرح القائم بأعمال مدير عام اإلدارة للدفاع
المدني بأن غرفة العمليات الرئيس�ية تلقت بالغا ً
يفي�د بان�دالع حريق ف�ي مبنى مكون م�ن ثالثة
طواب�ق ،ف�ي منطق�ة “المخارق�ة” بمحافظ�ة
المنام�ة ،مش�يرا ً إل�ى أن وحدات الدف�اع المدني
وصل�ت إل�ى موق�ع الحري�ق وباش�رت عمليات
إخم�اد الحريق وإنق�اذ القاطني�ن بالمبنى.وقال
المس�ؤول البحريني ،وفق م�ا نقلت وكالة األنباء

الرسمية “بنا” ،إن انهيار سقف المبنى أسفر عن
إصاب�ة أحد أفراد الدفاع المدني ،وأضاف أن آليات
الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق،
والحيلول�ة دون امت�داده للمبان�ي المج�اورة،
وانتش�ال جث�ث المتوفيي�ن ،وم�ا زال�ت عمليات
البحث متواصلة.وأش�ار القائم بأعمال مدير عام
اإلدارة العام�ة للدف�اع المدني إلى أن�ه تم إخطار
النيابة العامة التي حضرت للموقع ،كما باش�رت

الجه�ات المختص�ة التحري�ات ،لمعرفة أس�باب
ومالبسات اندالع الحريق.
وتزاي�دت ف�ي اآلونة األخي�رة الح�وادث التي
يتع�رض له�ا العم�ال الواف�دون ف�ي المملك�ة
ً
خاص�ة في بعض المناط�ق القديمة،
الخليجية،
نتيج�ة مخالفة بعض المباني لمعايير الس�المة،
وتك�دس الكثير من العمالة األجنبي�ة فيها ،نظرا ً
النخفاض أسعارها.

رجال أعمالها بدأوا العودة إليها

مقديشو  ..السعي للوصول إىل لندن ومنهاتن
المستقبل العراقي /وكاالت
ل�م يع�د الرص�اص يلعلع في مقديش�و فب�دأت الحي�اة تعود
تدريجي�ا ً إلى البل�د الذي مزقته ح�رب أهلية طاحن�ة ،ومعها بدأ
صوماليو الش�تات يعودون أدراجهم إلى وطنهم حتى أن صحيفة
ذي غارديان البريطانية أصدرت تقريراً ،أمس السبت ،تحت عنوان
“مقديش�و أش�به بمانهاتن ،في مقارنة طريفة مع أشهر أحياء
مدينة نيويورك األميركية”.
صمتت أصوات الرصاص التي كانت تش�ق س�كون العاصمة
مقديش�و ليح�ل محله�ا ضجي�ج آالت البن�اء لتش�رئب البنايات
والمش�اريع التجارية م�ن بين األنقاض ومظاه�ر الفوضى التي
ظلت تطغى على كل مناحي الحياة في هذه الدولة الواقعة بشرق
أفريقيا طيلة عقدين من الزمان وأكثر ،هذا ما تذكره الغارديان.
وم�ع ع�ودة كثير من الن�اس من دول الش�تات ،ش�هد قطاع
العقارات والمساكن طفرة تفوق العرض بكثير فزادت اإليجارات
ثالثة أضعاف في األحياء الرئيسية من المدينة.
وتنقل الغارديان عن مرس�ال ماك -وهو رجل أعمال بريطاني
 1987ث�م
م�ن أص�ل صومالي هجر مس�قط رأس�ه عام
ا ألوق�ا ت
ع�اد إلي�ه ع�ام  -2009بأن هذا هو أنس�ب
“ شا هد ت
لكي يب�دأ عمل�ه التجاري .وف�ي ذلك يقول
مقديش�و
كثيرا من التغي�رات منذ عام  2011إلى اآلن.

تتطور بسرعة هائلة وقد كنت في المطار اليوم لمدة ساعة ورأيت
ست طائرات كلها تجارية تحط في أرضه .وهناك ازدحام مروري
في الشوارع”.ويضيف “العقارات تشهد طفرة في مقديشو ،فقد
باتت المدينة أشبه ما تكون بمانهاتن أو وسط لندن ،فاألسعار ال
تصدق عندما تتحدث عن العقارات”.
وأما الش�اهد الثاني الذي تأخذه الصحيفة فهو بش�ير عثمان
رجل أعمال من مقديش�و ومالك فندق “الس�الم” فيها -اشترىلنفس�ه قطعة أرض في س�احل “جزيرة” بنية إقامة أول منتجع
س�ياحي ف�ي العاصمة.وبناء منتجع س�ياحي عن�د عثمان ليس
بالهدف البعيد المنال ،فهو صاحب تجربة في استضافة األجانب
الذي�ن وص�ل بعضهم للت�و دون أن تكون لهم خط�ط أو ترتيبات
للمستقبل.
يق�ول عثمان “تعرفت عل�ى أول زبائني الس�ياح عام .2010
كان رجال كنديا ً قابلته مش�اكل في الحصول على تأشيرة دخول.
وعندم�ا أبلغ س�لطات الهجرة بأنه س�ائح ،ردوا عليه بأنه إما أن
يكون مخبوال أو جاسوسا وحاولوا إعادته من حيث أتى”.
وتنق�ل الصحيفة عن عثم�ان قوله “كان الوض�ع حينذاك ما
ي�زال خطرا للخروج والتجول في المدينة ،لذا فقد قضى الس�ائح
الكن�دي معظم أوقاته في المجمع ال�ذي كان يقيم فيه ..أما اآلن
عندما يأتي الناس إلى مقديش�و كسياح فإن السؤال الوحيد الذي

توجهه لهم س�لطات الهج�رة هو عن المدة الت�ي ينوون اإلقامة
خاللها”.
صومال�ي آخر يدعى عمر عثم�ان ،آثر العودة إل�ى وطنه بعد
أن ع�اش ف�ي الوالي�ات المتحدة نيفا ً وعش�رين
عام�ا ،ويحكي عمر قصته قائ�ال “مثل كل الذين
ع�ادوا إل�ى أرض الوط�ن ،أحسس�ت ب�أن ثم�ة
فرصة لصنع الفارق .فقد نش�أت وترعرعت في
المملكة العربية الس�عودية .وكانت البداية هنا
صعبة للغاية بالنسبة لي ،ذلك أنني عدت مطلع
 2012قب�ل أن تتولى الحكوم�ة الجديدة زمام
األمور فكنا نس�مع أصوات المدافع وطلقات
الرص�اص لكن األمور تحس�نت اآلن”.أنش�أ
عمر وشركاؤه مصرفا ً تجاريا ً هو “البنك
الصومال�ي األول” ،وق�ال به�ذا الصدد
“لدين�ا مص�رف قائ�م اآلن والن�اس
يودعون فيه أموالهم ويس�حبونها،
لكننا ال نقدم قروضا .فنحن بانتظار
أن تسن الحكومة القوانين واللوائح
قبل أن نقوم بإقراض الناس ،فهدفنا
أن نعم�ل كمص�رف نظام�ي ونمول

إن ه�ذا التنس�يق س�يمكن م�ن التحق�ق من
معلوم�ات وبيان�ات ماتزال قي�د البحث ،ومن
بينه�ا “خط�وط تموي�ل ووس�ائل دع����م
لوجيستي”.
وتس�عى دولة اإلمارات إلى توسيع الرقعة
الجغرافي�ة لدائ�رة معالج�ة مل�ف اإلخ�وان
المس�لمين ليكون تحركا خليجيا ً ش�امالً بعد
أن أثبت�ت التط�ورات ف�ي المرحل�ة األخي�رة
أن التنظي�م اإلخوان�ي وإن كش�ف عن أخطر
ش�بكاته في اإلمارات فإن له امتدادا إلى أكثر
من دولة خليجية.
وكان�ت الس�لطات اإلماراتي�ة ق�د اعلن�ت
نهاي�ة كان�ون األول  ،2012ع�ن تفكيك خلية
تضم س�عوديين واماراتيي�ن كانوا يخططون
لتنفيذ هجم�ات “ارهابية” ف�ي البلدين وفي
دول أخرى “شقيقة”.
ويقول محللون إن هذه التطورات تكش�ف
عن دق�ة معلوم�ات إماراتية س�ابقة ،حذرت
م�ن مخاط�ر اإلره�اب ومخطط�ات “تنظيم
اإلخ�وان” الس�رية ف�ي اإلم�ارات وف�ي دول
الخليج لالس�تيالء على أنظمة الحكم في هذه
الدول في السنوات القليلة المقبلة.
وكان الفري�ق ضاح�ي خلف�ان ،قائد عام
ش�رطة دبي ،أعلن ف�ي آذار  2012أن اإلخوان
لديه�م “خط�ة للس�يطرة عل�ى الحك�م ف�ي
بلدان الخلي�ج” ،متوقعا ً أن “تكون البداية من
الكويت في عام  ،”2013وبذلك يتحول الخليج
إلى “حكومات تملك وال تحكم”.
وأكد أن “تطبيق هذه الخطة يس�تمر حتى
ع�ام  ،”2016مش�يرا إل�ى أنه اس�تقى “هذه
المعلومات من أجهزة مخابرات غربية” ،وذكر
أن “الكويت مهي�أة أكثر من أي دولة خليجية
أخرى لسيطرة اإلخوان”.
وش�دد على أنه يحذر دول وأنظمة الخليج
بقوة من جماعات اإلخوان.
وصرح خلف�ان بأن “على الس�عوديين أن
ينتبهوا من مخطط لتجزءة الش�رق األوسط،
بحيث تكون هناك أكثر من دولة وإقليم”.

المستقبل العراقي/وكاالت
تظاه�ر نح�و مائتي ش�خص الجمع�ة بالعاصمة األميركية واش�نطن
ف�ي ذكرى م�رور  11عاما على وص�ول الدفعة األولى م�ن المعتقلين إلى
س�جن غوانتانامو في كوبا ،وذلك للمطالبة باإلغالق الفوري لهذا الس�جن
ولمطالبة األميركيين بالمكافحة للدفاع عن سمعة بلدهم.
وتصدر المظاهرة  55شخصا يرتدون سترة برتقالية ولثاما أسود بعدد
معتقلي غوانتانامو الذين تعتبر الس�لطات األميركية أنهم “أهل ألن يطلق
سراحهم” وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
ورف�ع المتظاه�رون الفت�ات “أقفل�وا غوانتانام�و ف�ورا” متوجهي�ن
بطلبه�م إلى الرئي�س األميركي باراك أوبام�ا.وردد المتظاه�رون “فلننته
من غوانتانامو” في تذكير ألوباما بالوعد الذي قطعه في الس�اعات األولى
م�ن وصوله إلى البيت األبيض في كانون الثاني .2009وانطلقت التظاهرة
م�ن أمام المحكمة العليا -وهي أعلى مرجعية قضائية س�محت لمعتقلي
غوانتانامو باالعتراض على مشروعية اعتقالهم أمام المحاكم -ثم توجهت
إلى البيت األبيض مرورا بالكونغرس.وبعد مرور  11عاما على افتتاح السجن،
ال ي�زال  166معتقال ف�ي غوانتانامو من أصل 779
أودع�وا وراء قضبانه.وت�م الحك�م عل�ى تس�عة
فق�ط من ه�ؤالء أو إحالتهم للقضاء العس�كري.
ف�ي المس�يرة
و ش�ا ر ك
مجمو ع�ا ت
م�ن منظم�ة
العفو الدولية،
و مر ك�ز
ا لحق�و ق
الدس�تورية،
و مجل�س
ا لعال ق�ا ت
ا أل مير كي�ة
ا إل س�ال مية ،
وش�بكة العدال�ة
الدولي�ة ،والحمل�ة
الوطني�ة الديني�ة
لمناهضة التعذيب.

اجتماعات جنيف لـم تفض إلى جديد

روسيا والواليات املتحدة :وضع سوريا يراوح يف مكانه
المستقبل العراقي/وكاالت
فشل الوس�يط الدولي األخضر اإلبراهيمي
ومبعوثان كبيران من روسيا والواليات المتحدة
في إح�راز تقدم ف�ي المحادث�ات التي جرت
بينه�م يوم الجمع�ة بهدف الوص�ول إلى حل
سياسي للصراع في سوريا.وقال االبراهيمي
في بيان مش�ترك تاله بعد محادثاته المغلقة
م�ع ولي�ام بيرن�ز نائ�ب وزي�رة الخارجي�ة
األمريكي�ة وميخائيل بوغدان�وف نائب وزير
الخارجي�ة الروس�ي “أكدن�ا مج�ددا أن�ه ال
يوجد م�ن وجه�ة نظرنا حل عس�كري لهذا
الصراع”.
واتفق المجتمعون على الحاجة الى حل سياس�ي
يستند إلى البيان الذي توصلت اليه القوى الدولية في
جنيف ف�ي حزيران الماض�ي والذي دع�ا إلى مرحلة
انتقالية في س�وريا .لكن هذا البيان ترك دور الرئيس
الس�وري بش�ار االس�د في ه�ذه المرحل�ة االنتقالية
مفتوح�ا ،ويبدو ان هذا األم�ر كان نقطة خالفية في
محادثات يوم الجمعة.
وقال االبراهيمي للصحفيين “الشيطان يكمن في

التفاصيل” ،وقال ان الحكومة االنتقالية التي ستتولى
السلطة خالل الفترة االنتقالية لن تبقى لفترة طويلة
وس�تقوم بتوجيه المرحل�ة االنتقالية التي س�تنتهي
باج�راء انتخابات س�يتم االتف�اق عليها ،وأش�ار إلى
ان ه�ذه الحكوم�ة س�تكون له�ا كل الصالحيات في
الدول�ة.وردا عل�ى س�ؤال صحفي بش�أن إح�راز أي
تق�دم حقيق�ي ق�ال االبراهيم�ي “إذا كنتم تس�ألون
عم�ا إذا كان الح�ل قريب المن�ال  ..فأنا لس�ت واثقا
م�ن ذلك”.وتؤكد الواليات المتح�دة والقوى االوروبية
ودول الخليج العربية على ضرورة رحيل االسد النهاء
الحرب .وتقول روس�يا ان هذا يجب اال يكون ش�رطا
مسبقا للتسوية.وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية االمريكي�ة فيكتوريا نوالند ان تقدما
ح�دث باتجاه رؤية عامة خ�الل االجتماع لكنها قالت
انها ل�ن تقدم اي تفاصيل بش�أن التغيرات المحتملة
ف�ي المواق�ف االمريكي�ة او الروس�ية.وقالت نوالند
“نعتق�د اننا نحقق تقدما عل�ى صعيد توفيق وجهات
النظ�ر بش�أن طريق�ة المض�ي قدم�ا” .واضافت ان
هن�اك المزيد من العم�ل المطلوب وان م�ن المتوقع
ان يتح�دث االبراهيم�ي م�ع المعارض�ة والحكوم�ة

الس�ورية كخطوة تالية .وأشارت إلى انه من المتوقع
ان يبل�غ االبراهيم�ي مجل�س االم�ن الدول�ي بنتائج
محادثاته نهاية الشهر الحالي.وادلى احد المشاركين
ف�ي المحادث�ات بتصريح�ات تضمنت تقييم�ا اكثر
تف�اؤال لمحادث�ات ي�وم الجمع�ة وقال لرويت�رز بعد
ان طل�ب عدم الكش�ف عن هويته “ه�ذه المرة كانت
(المحادثات) أكثر تركيزا وعملية”.ونددت سوريا يوم
الخمي�س باالبراهيمي ووصفته بانه “منحاز بش�كل
س�افر” ما ألقى بظالل من الش�ك عل�ى قدرة مبعوث
األمم المتح�دة وجامعة الدول العربي�ة على مواصلة
مهمته.وكان االبراهيمي قد قال لرويترز في القاهرة
في اليوم الس�ابق إن االس�د ال مكان ل�ه في حكومة
انتقالي�ة وهو أقرب م�ا قاله الدبلوماس�ي الجزائري
المخضرم من الدعوة مباشرة إلى تنحي االسد.وسئل
االبراهيمي يوم الجمعة عما اذا كان الروس يشاركونه
وجهات النظر بشأن االسد فقال “انا متأكد تماما من
ان ال�روس مهتم�ون بق�در اهتمامي وبق�در اهتمام
األمريكيي�ن بالموق�ف الس�يئ في س�وريا وتدهوره
المس�تمر”.لكن عند سؤاله عما اذا كان بوغدانوف قد
اتى بمقترحات جديدة تمهد الطريق لتحول سياس�ي

قال “ناقش�نا أشياء كثيرة .كانت لديهم افكار وكانت
ل�دى االخري�ن أفكار ايض�ا”.وكان مس�ؤول امريكي
قد ق�ال في وقت س�ابق ان المحادثات س�تركز على
“توفير الظ�روف لدفع الحل السياس�ي قدما ..وعلى
وج�ه التحديد تش�كيل هيئة حكم انتقال�ي” وهو ما
تم االتفاق علي�ه خالل محادثات جرت في جنيف في
حزيران.وق�ال المس�ؤول االمريكي ال�ذي طلب عدم
نش�ر اسمه “الموقف األمريكي واضح :االسد فقد كل
الش�رعية ويجب ان يتنحى ليفتح الطريق امام الحل
السياسي واالنتقال الديمقراطي الذي يحقق تطلعات
الشعب السوري”.
وقب�ل االجتم�اع ك�رر بوغدان�وف موقف روس�يا
الراف�ض إلخراج األس�د من الس�لطة م�ن خالل قوى
خارجي�ة وق�ال ان خروج�ه يج�ب اال يكون ش�رطا
مسبقا لحوار سياسي سوري.
ونقل عنه قوله لتلفزيون روس�يا اليوم إن روسيا
“تتطلع بق�وة إلى تفعيل االتفاق�ات التي تم التوصل
إليه�ا ف�ي جني�ف دون المس�اس بس�يادة ووح�دة
االراضي الس�ورية ودون انتهاك حق الشعب السوري
في اختيار زعمائه”.
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املبارشة بتجديد شبكات الكهرباء
يف قضاء اهلندية

أمانة بغداد تتخذ إجراءات مشددة بحق أصحاب ساحات وقوف السيارات املخالفة لضوابط التسعرية
بغداد  /امل�ضتقبل العراقي
أك�دت أمانة بغ�داد اتخاذه�ا إجراءات
مش�ددة بحق أصحاب ساحات وقوف
الس�يارات الرس�مية املخالفة لضوابط
التس�عرية املحددة بألف دينار قد تصل
إىل فس�خ عقوده�ا .وذك�رت مديري�ة
عالقات وإعالم األمانة يف بيان صحفي
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه
ان «الدائ�رة القانوني�ة التابع�ة ألمانة
بغداد أقامت مؤخ�را ً دعاوى عدة بحق
اصح�اب س�احات وق�وف الس�يارات
املخالف�ن للتس�عرية الرس�مية ألجرة
وق�وف املركبات بع�د توجي�ه انذارات
رس�مية له�م» .وأضاف�ت ان «دائ�رة
العق�ارات التابعة لألمان�ة حددت عددا ً
كبريا ً م�ن س�احات وقوف الس�يارات
املخالف�ة للتس�عرية الرس�مية لوقوف
املركب�ات بع�د اج�راء كش�ف موقعي
لها الس�يما تل�ك الواقع�ة يف منطقتي
االعظمي�ة والقادس�ية وع�دد أخر من
املناط�ق يف جانب�ي العاصم�ة بغداد».
وبين�ت ان «أمان�ة بغ�داد ألزم�ت يف
توجيه س�ابق اصحاب ساحات وقوف
الس�يارات الرس�مية بنص�ب لوح�ات
تعريفية تبن الجهة التي تم اس�تئجار

الساحة منها واسم املؤجر ومدة العقد
وتس�عرية الدخولي�ة ع�ى ان توضع يف
مكان بارز» .وأش�ارت اىل وجود «لجنة
تعم�ل ع�ى تدقي�ق عم�ل الس�احات
النظامية املؤج�رة من قبل امانة بغداد
وإل�زام أصحابه�ا باألس�عار املح�ددة

اإلعدام ملدان بارتكاب
جريمة قتل عىل طريق
بغداد  -بعقوبة
بغداد  /امل�ضتقبل العراقي

قضت محكمة جنايات الرصافة باإلعدام على
ش�خص ارتك�ب جريمة قتل على طري�ق بغداد -
بعقوبة.
وقال بيان للسلطة القضائية تلقت “المستقبل
العراق�ي” نس�خة منه أم�س إن محكمة جنايات
الرصاف�ة حكمت على “م.ك” بعد إدانته بارتكابه
جريم�ة قتل اعترف عليها بص�ورة مفصلة وجاء
ذلك مطابقا ً لكش�ف الداللة الذي أجرته السلطات
المتخصصة على محل الحادث.
وأش�ار البيان إلى ان الم�دان اعترف بارتكابه
جريمت�ي قتل متفرقتي�ن ع�ام  2009بحق رجل
وامرأة ،األولى على ش�خص م�ن أهالي محافظة
ديالى رمى جثته في منطقة الفراهي على طريق
بغ�داد  -بعقوب�ة الس�ياحي وف�ي ضوئها قضت
المحكمة عليه باإلعدام شنقا حتى الموت .وأضاف
“أما الجريمة الثانية فقد أفاد بأنه قتل امرأة تبلغ
م�ن العمر  30عام�ا ً بعد قيامه بممارس�ة الفعل
الجنس�ي معها ومتهمين آخري�ن ووضعوا جثتها
في برمي�ل عليه طين وحص�ى بمنطقة الفراهي
أيض�ا ،لكن األدلة لم تك�ن متوفرة بهذه الجريمة،
ما أدى إلى إسقاط التهمة عنه”.
وأوض�ح البي�ان أن المته�م أدي�ن عل�ى وفق
الم�ادة الرابع�ة 1 /وبداللة الم�ادة 1/و 3و 8من
قانون مكافحة اإلره�اب ،وان القرار قابل للطعن
التمييزي اس�تنادا إلى الم�ادة /182ج من قانون
أصول المحاكمات الجزائية.

وضم�ان ع�دم اس�تيفاء اي مبال�غ
اضافي�ة ع�ى أج�رة وق�وف مركبات
املواطن�ن يف ه�ذه الس�احات ورص�د
املخالفن ومحاسبتهم وفرض غرامات
مالية كبرية بحقهم».
كم�ا دع�ت االمان�ة املواطن�ن كاف�ة

اىل ع�دم دفع أي�ة مبال�غ اضافية عى
السعر املحدد من قبلها واإلبالغ عن أية
مخالفات بخصوص رفع أسعار وقوف
الس�يارات يف هذه املرائب ليتس�نى لها
اتخاذ اإلجراءات األصولي�ة والقانونية
بشأنها.

من جان�ب آخ�ر ،تواصل أمان�ة بغداد
جهودها الخدمي�ة الرامية اىل النهوض
بالواق�ع الخدم�ي للعاصم�ة وتوف�ري
كل م�ا يحتاجه املواطن م�ن خدمات.
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واإلعالم يف
بيانه�ا ان «دائ�رة بلدية ال�دورة قامت
بحملة خدمية واس�عة لرف�ع النفايات
واألنق�اض ضم�ن محل�ة  840ح�ي
الرشط�ة وتنظي�ف الش�ارع الرئي�س
وش�ارع املص�ايف وتوزي�ع اكي�اس
النفايات عى املواطن�ن» .وأضافت ان
«قس�م املجاري قام بتنظيف وتس�ليك
خطوط املج�اري واالمط�ار يف املحالت
الس�كنية  834-832-824بواس�طة
الجهد اآليل (الش�افطات والصاروخية)
فيما قام قس�م امل�اء بصيانة وإصالح
 60نضحا و 6كس�ور يف املحالت -846
 864-840ورفع التجاوزات عى شبكة
املاء الصايف».
وبينت ان «قس�م الزراعة ق�ام بإدامة
وتنظي�ف حدائ�ق (اإلس�الة وال�وادي
والجمهوري�ة والجزي�رة) وزراع�ة
املقاط�ع الزراعي�ة للجزرة الوس�طية
لشارع املصايف اىل جانب التهيئة إلنشاء
حدائ�ق ومتنزهات جديدة لخدمة أهايل
منطقة الدورة.

إجراء تعديل عىل قانون استثامر قطاع تصفية النفط
بغداد  /ومع

عدلت لجن�ة النف�ط واالقتصاد النيابي�ة قانون
االس�تثمار الخ�اص بقط�اع التصفي�ة النفطية
من خالل زيادة نس�بة الفائدة ل� %5للمس�تثمر
بدال م�ن  %1عن كل برميل منتج من املش�تقات
النفطي�ة .وأقرت الحكومة العراقية هذا القانون
يف الس�ادس من ترشي�ن الثاني امل�ايض وأحالته
إىل مجلس النواب اس�تنادا ً ألح�كام املادتن /61
البن�د أوالً ،و/80البن�د ثانيا ً من الدس�تور للبت
في�ه .ووقع الع�راق عى مدى الس�نوات املاضية
صفق�ات ك�رى م�ع رشكات نف�ط عمالق�ة،
ورف�ع س�قف إنتاج�ه اىل نح�و ثالث�ة مالي�ن
برميل يوميا ألول م�رة .وقال عضو لجنة النفط

والطاق�ة قاس�م محم�د يف بيان صحف�ي تلقت
وكالة أنباء املس�تقبل نس�خه منه أمس السبت
إن قانون االس�تثمار الخ�اص باملصايف النفطية
كان يتضم�ن منح نس�بة فائدة  %1للمس�تثمر
ع�ن كل برميل منتج من املش�تقات النفطية ،ما
جع�ل املس�تثمرين يعزفون عن االس�تثمار بهذا
القطاع .وأضاف أن لجنته أجرت تعديالً للقانون
من خالل زيادة نس�بة الفائدة إىل  %5للمس�تثمر
لغ�رض ج�ذب املس�تثمرين لالس�تثمار بقطاع
التصفية النفطية وإنش�اء مصايف جديدة يف البلد
وسد الحاجة املحلية من املشتقات النفطية .وقد
أعلن�ت وزارة النف�ط يف وق�ت س�ابق عن عرض
أربعة مصايف نفطية اىل االس�تثمار يف محافظات

كركوك وكربالء وذي قار وميس�ان لسد الحاجة
املحلي�ة من املش�تقات النفطي�ة يف البلد .وتنص
املادة الخامس�ة م�ن القانون ال�ذي يحمل الرقم
 64لس�نة  2007ع�ى أن تق�وم وزارة النف�ط
بتجهيز املصايف بنفط خام بما يتناسب والطاقة
التش�غيلية لها وباألس�عار العاملية بموجب عقد
يوقع بن وزارة النفط والرشكة املس�تثمرة وفق
املعادل�ة الس�عرية التالية (س�عر تصدير النفط
الخ�ام العراقي مطروحا ً ع�ى ظهر الناقلة FOB
لألسواق العاملية مطروحا منه  %1واحد من املائة
باإلضاف�ة إىل كلف�ة نقل النفط الخ�ام من اقرب
نقطة تسليم إىل املصفاة).

توقعات بنمو اقتصاد العراق بنسبة
 %9خالل العام احلايل
بغداد  /امل�ضتقبل العراقي

توق�ع البن�ك املرك�زي العراقي نم�و اقتصاد
الع�راق بمع�دل تس�عة باملائ�ة خ�الل العام
الجاري  2013م�ع ارتفاع إنتاجه من النفط.
وتوقع القائم بأعم�ال محافظ البنك املركزي
العراقي عبد الباس�ط ترك�ي أيضا ،يف مؤتمر
م�ريف عق�ده يف بغ�داد الجمع�ة ،أن تبل�غ
االحتياطي�ات األجنبي�ة للعراق م�ا بن 105
ملي�ارات دوالر و 110ملي�ارات بنهاي�ة ه�ذا
العام .وقال املسؤول العراقي «أتوقع أن يصل
النات�ج املحيل اإلجم�ايل إىل  150ملي�ار دوالر
بنهاية  ،2013وسيكون النمو تسعة باملائة».
وكان البنك املركزي العراقي قد توقع أن يبلغ

املدير العام

االقتصاد النيابية :عدم تطبيق التعرفة
اجلمركية سببه "أيا ٍد خفية" يف احلكومة
بغداد  /امل�ضتقبل العراقي

أرج�ع عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار جاس�م محمد حس�ين أس�باب
ع�دم تطبي�ق التعريفة الجمركية إلى وج�ود أياد خفية تعم�ل في الحكومة
االتحادي�ة لها منافع ش�خصية من ع�دم تطبيق القانون .وقال حس�ين في
تصري�ح صحف�ي أمس “بالرغم م�ن أن قانون التعريف�ة الجمركية يعد من
القواني�ن االقتصادي�ة المهمة في البلد كونه يدعم المنت�ج المحلي إال انه ما
زال غير مف ّعل من قبل الحكومة االتحادية ألس�باب ومبررات غير منطقية”.
وأض�اف أن “مجلس الوزراء طالب بتأجيل تطبيق القانون في العام الماضي
لش�هر ومن ثم لثالثة أش�هر وبعدها تم تحديد موعد تنفي�ذه نهاية حزيران
الماض�ي وايض�ا ً لم يطب�ق ،وهذا ما ي�دل على وجود أش�خاص وجهات في
الحكوم�ة االتحادية مس�تفيدة م�ن الوضع االقتص�ادي الحالي ،ل�ذا فإنهم
يعارض�ون تطبيقه” .يذكر أن قانون التعريفة الجمركية قد تم تش�ريعه في
مجل�س الن�واب .وكان مجلس الوزراء ق�د أعلن عن التري�ث بتطبيقه لحين
تأهيل البن�ى التحتية الخاصة بالمنافذ التصديري�ة .وينص قانون التعريفة
الجمركية الجديد الذي أقره مجلس النواب على إلغاء قانون التعريفة رقم 77
لس�نة  ،1955وأمر س�لطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم  54لسنة 2004
(سياس�ة تحرير التجارة لعام  ،) 2004وأمر س�لطة االئتالف رقم  38لس�نة
( 2003ضريب�ة إعادة إعم�ار العراق وتعديالته) .ويؤك�د القانون على أنه ال
يعمل بأي قانون أو تعليمات أو أنظمة تتعارض مع أحكامه.

رشكات حملية وأجنبية تبدي استعدادها
لالستثامر يف املناطق احلرة

بغداد  /امل�ضتقبل العراقي

الفائ�ت  2012نحو 10
باملائ�ة ،بعدما قال إن
االحتياطيات بلغت يف
كان�ون األول املايض
نحو  70مليار دوالر.
ويعتم�د الع�راق عى
 95باملائ�ة تقريب�ا ً م�ن
اإلي�رادات العامة من قطاع
النف�ط ،فيم�ا ال ي�زال بحاجه
لالستثمار يف القطاعات غري النفطية
وتطوي�ر البنية التحتي�ة املتهالكة ومنظومة
توليد الكهرباء.

تعل�ن املديري�ة العام�ة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة للمنطقة
الوس�طى عن مناقصة (نقل منتس�بي) محطة كهرباء ديزالت
الجادرية ومصفى الدورة فعى الراغبن من الرشكات واملكاتب
املس�جلة رس�ميا داخل العراق واملقاول�ن ذوي االختصاصات
تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط ومسارات الخطوط التي يمكن
الحص�ول عليها من قس�م الش�ؤون التجارية يف مق�ر املديرية
الكائ�ن يف الباب الرشقي قرب س�احة غرناطة لقاء مبلغ قدره
( )50000 / -دينار غري قابل للرد يسلم إىل أمانة الصندوق عى
أن يرفق مع العطاء وصل القبض وشهادة اإلعفاء من الرضيبة
وشهادة التسجيل وتوضع جميعها داخل ظرف مغلق ومختوم
يف صندوق املناقصات ،علما أن آخر موعد لغلق املناقصة سيكون
قبل الس�اعة الثانية عرش ظه�را ليوم (األح�د) املوافق 2 / 10
 2012 /وس�يهمل كل عطاء غري مس�تويف للرشوط او يرد بعد
تاريخ غلق املناقصة واملديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات
ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن.

أعل�ن مس�ؤول مش�روع تأهيل ش�بكات كهرب�اء الهندية خي�زران عبد
الحس�ين عن المباش�رة بتجديد ش�بكات الكهرباء في عدد من أحياء قضاء
الهندية بكربالء .وأضاف
عب�د الحس�ين ف�ي
تصري�ح صحف�ي أمس،
أن الم�الكات الهندس�ية
والفني�ة ف�ي مديري�ة
كهرب�اء كرب�الء أنج�زت
 %22من أعمال الش�بكة
الكهربائي�ة لمناط�ق أبو
روي�ة والكراف�ة وح�ي
الضب�اط ومناطق أخرى
من قضاء الهندية .وأوضح أن المشروع الذي تنفذه دائرة المشاريعوبالتعاون
مع دائرة الكهرباء تتجاوز كلفته  500مليون دينار.

أفاد مدير الهيئة العامة للمناطق الحرة صباح صالح القيس�ي ،بأن عددا ً
من الش�ركات المحلية واألجنبية أبدت اس�تعدادها لالس�تثمار في المناطق
الح�رة ف�ي خ�ور الزبي�ر
ونينوى .ونقل بي�ان للهيئة
عن القيس�ي قوله أمس ،إن
شركات اس�تثمارية محلية
وأجنبي�ة تقدم�ت بطلب�ات
الستثمار المشاريع لمختلف
الصناعي�ة
القطاع�ات
والخدمي�ة والتجاري�ة ع�ن
طري�ق اس�تئجار األراض�ي
وإقام�ة المش�اريع فيه�ا.
وأوض�ح أن الهيئ�ة انج�زت
الطلبات المقدمة لتلك الش�ركات وستقوم بالمباشرة بتنفيذ المشاريع التي
تم التعاقد عليها خالل األيام المقبلة.
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الو�ضطى
رقم املناق�ضة :د  13 /ج 1152 /
اإعالن

كربالء  /امل�ضتقبل العراقي

رئا�ضة جمل�ض الوزراء
ديوان الوقف ال�ضيعي
ق�ضم العقود احلكومية

اإعالن مناق�ضة رقم ()2012 / 100
يعلن ديوان الوقف الش�يعي /قس�م العقود الحكومية عن
اج�راء املناقص�ة الخاص�ة ب� (صيان�ة وتأهيل حس�ينية
الصدري�ن) يف (قض�اء الدجي�ل – بل�د) فع�ى ال�رشكات
واملقاولن الراغبن يف التقديم من ذوي الخرة واالختصاص
واملؤهل�ن وف�ق ال�رشوط ادن�اه ومم�ن يحمل�ون هوية
التصني�ف ال تق�ل ع�ن الدرجة (الع�ارشة) الت�ي تؤهلهم
لالش�راك باملناقصة الس�ارية املفعول وصادرة من وزارة
التخطيط (أصلية) مراجعة مقر قسم العقود الحكومية يف
الكاظمية املقدسة لتسلم وثائق االشراك باملناقصة مقابل
مبلغ قدره ( )50,000خمس�ون ألف دينار غري قابلة للرد
وتقدي�م عطاءاته�م يف اغلف�ة مغلقة ومختوم�ة (ومدرج
عليها رقم املناقصة واس�م العمل) اىل س�كرتري لجنة فتح
العطاءات يف ديوان الوقف الش�يعي يف بغداد وسيكون آخر
موع�د لقبول العطاءات لغاية الس�اعة الثانية عرشة ظهر
يوم (الخميس) املوافق ( 2013 / 1 / 31عى ان تكون مدة
نفاذية العطاء بضمنه�ا التأمينات االولية ال تقل عن ثالثة
اشهر) ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
ومراجعة ش�عبة التعاقدات إلبرام العقد وخالل اربعة عرش
يوما من تاريخ اإلحالة.
الرشوط واملستمسكات والوثائق املطلوبة:
تأمينات اولية قدرها ( )% 1بموجب صك مصدق او خطاب
ضمان وخالفه يستبعد العطاء.
كت�اب ب�راءة ذمة ناف�ذة من الرضيب�ة معنون�ة اىل ديوان
الوقف الشيعي.
تحديد مدة تنفيذ العمل.
هوية اتحاد املقاولن مجددة (اصلية او مصورة) او هوية
تصني�ف ال�رشكات ص�ادرة م�ن وزارة التخطي�ط عى ان
تك�ون الهوية (خ�رضاء اللون) معتمدة وس�ارية املفعول
عن�د اإلحال�ة وتوقي�ع العقد وعى ض�وء تعليم�ات وزارة
التخطيط.
وصل رشاء الكشف التخميني (النسخة األصلية).
ش�هادة التأس�يس لل�رشكات وإج�ازة ممارس�ة مهن�ة
للمقاولن.

تكون األس�عار املقدمة بالدينار العراق�ي رقما وكتابة وان
يوقع عى جميع مستندات العطاء ومختومة بختم املقاول
ومدون فيه املجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة.
تخض�ع املقاول�ة املنبثقة عن ه�ذه املناقص�ة للتعليمات
الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية النافذة والرشوط العامة
للمقاوالت املدنية والكهربائية.
تقديم حس�اب ختامي مصدق من محاس�ب قانوني آلخر
سنة مالية بالنسبة للرشكات.
تلت�زم الرشكة املتعاقدة القيام بالتأمن عى أعمال املقاولة
لدى رشكات التامن املعتمدة من قبل وزارة املالية.
قائمة باألعمال املماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية.
ع�ى الرشكة او املقاول بيان طريق�ة ومنهج تقديم العمل
وتفاصيل ونوع املعدات املزمع استعمالها يف تنفيذ العمل.
ع�ى الرشكة او املق�اول تقدي�م منهاج العمل م�ع تقديم
وثائ�ق ومؤهالت الكادر الهنديس والفني واإلداري العاملن
رسميا يف الرشكة.
ال تقب�ل مراجع�ة املخولن بكتب من الرشك�ة وتقبل فقط
مراجعة الوكيل بوكالة قانونية نافذة.
ال يقب�ل اي تحفظ يقدم من قبل املقاول بخصوص رشوط
املناقصة.
مالحظة /الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
مالحظة /يف حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون
تاري�خالغل�قالي�ومال�ذييلي�ه.
مالحظة /اس�تنادا اىل كتاب وزارة التجارة املرقم  4969يف
 2011 / 2 / 10س�وف يتم حج�ب البطاقة التموينية عى
من ترسو عليه املناقصة.
مالحظة /عى الرشكة او املقاول مراجعة الدائرة الهندسية
لالستفس�ار ع�ن األم�ور الفني�ة والتصميمي�ة والخاص
باملرشوع.

مدير ق�ضم العقود احلكومية
E-mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com
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ملفات

التلوث السيايس يف العراق «كتائب محاس العراق» مثاالً"
www.almustakbalpaper.net

املت�سقبل العراقي /الدكتور علي التميمي
ابتيل العراق منذ القدم بالتلوث
الس�يايس ,ولذل�ك قال�ت العراف�ة
العربية " طريف�ة الكاهنة" والتي
وجه�ت املوج�ة العربي�ة األوىل يف
الهج�رة بع�د خ�راب مملكة س�بأ
بس�يل العرم الش�هري والذي تحدث
عن�ه الق�رآن الكري�م " لق�د كان
لس�بأ يف مس�اكنهم آية جنتان عن
يمني وش�مال كلوا م�ن رزق ربكم
واش�كروا له بلدة طيبة ورب غفور
 -15فاعرض�وا فأرس�لنا عليه�مس�يل الع�رم وبدلناه�م بجنتيه�م
جنت�ني ذوات�ى أكل خم�ط واث�ل
ويشء م�ن س�در قلي�ل –  -16ذلك
جزيناه�م بما كف�روا وهل نجازي
إال الكف�ور  -17-وجعلن�ا بينه�م
وبني القرى الت�ي باركنا فيها قرى
ظاهرة وقدرنا فيها الس�ري س�ريوا
ليايل وأياما آمنني  -18-فقالوا ربنا
باعد بني أس�فارنا وظلموا أنفسهم
فجعلناهم أحادي�ث ومزقناهم كل
مم�زق أن يف ذلك آلي�ات لكل صبار
شكور" –  -19سورة سبأ .
وقال�ت " طريفة الكاهنة " :من
كان يري�د منك�م :الثي�اب الرقاق,
والخيل العتاق ,وكنوز األرزاق ,والدم
امله�راق فليلحق "بأرض العراق" –
أخبار مك�ة – ج 1ص -159لإلمام
أب�ي الوليد محمد ب�ن عبد الله بن
احم�د األزرق املت�ويف س�نة 250
هجرية .
وأنا اخرتت خرب الهجرة العربية
األوىل وما قالته الكاهنة او العرافة
طريف�ة وأنا إمي�ل إىل تس�ميتها
بالعراف�ة وليس�ت بالكاهنة الن
اإلمام عيل عليه السالم قال" :أيها
الناس إياك�م وتعلم النجوم إال ما
يهت�دى به يف ب�ر أو بحر" واإلمام
هنا ينهي عن عما يس�مى "بعلم
التنجي�م" وهو العل�م املبني عىل
االعتق�اد بروحاني�ة الكواكب ,وان
لتل�ك الروحاني�ة العلوية س�لطانا
معنوي�ا ع�ىل العوال�م العنرصية ,
وان من يتص�ل بأرواحها بنوع من
االس�تعداد ومعاونة م�ن الرياضة
تكاشفه بما غيب من أرسار الحال
واالس�تقبال  ,فه�ذا املدعى ممنوع
 ,أم�ا عل�م الفض�اء بم�ا في�ه من
كواكب ونجوم ومج�رات فهو علم
يدعو إليه اإلسالم " يا معرش الجن
واإلنس ان استطعتم أن تنفذوا من
أقطار الس�ماوات واألرض فأنفذوا
ال تنف�ذون إال بس�لطان" – -33
سورة الرحمن.
ث�م يق�ول اإلم�ام ع�يل علي�ه

اخطر أنواع الفساد عندما
ملوثا بالدم
يكون ً
وهتك األعراض
الس�الم" :أن التنجي�م تدع�و إىل
الكهانة واملنجم كالكاهن ,والكاهن
كالس�احر ,والس�احر كالكاف�ر,
والكاف�ر يف النار – نه�ج البالغة –
ج 1ص .117
والعراف�ة "طريف�ة" عندم�ا
تقول عن العراق بع�د كل الصفات
الجميل�ة التي وصفته به�ا إال أنها
قالت لجماع�ة "جذيم�ة االبرش"
ومن س�كن بالحرية بان العراق هو
بل�د الدم املراق ،والدم املراق هو من
مظاهر فس�اد السياس�ة والحكم,
وه�ذا الفس�اد ه�و نوع م�ن أنواع
االعتق�ادات الخاطئة وه�ي كثرية
تأت�ي نتيج�ة البح�ث الخط�أ ع�ن
الرشعية بدون وسائلها الصحيحة
وطرقه�ا املعرفة بواس�طة الوحي
لرس�ل البرشي�ة وه�م األنبي�اء ,
وعندم�ا نتكلم عن األنبي�اء نقصد
بهم "العق�ول" الراجحة ,واألدمغة
الت�ي تختزن العل�وم اللدني�ة التي
تمت�از بالثبات والس�مو ,وهي غري
العل�وم الكس�بية الت�ي تتع�رض
للتغي�ري واالنكم�اش حت�ى ليصل
صاحبه�ا إىل أرذل العم�ر وه�ي
الش�يخوخة املتقدمة جدا يف العمر

حي�ث يصبح صاحبها "ال يعلم من

كتائب محاس
العراق تلوث
سيايس باسم الدين
بعد علم شيئا".
فاالعتق�ادات الخاطئ�ة ه�ي
املحطة التي تجلب الفساد للمجتمع
الب�رشي ,واخط�ر أن�واع الفس�اد
عندم�ا يك�ون ملوث�ا بال�دم وهتك
األعراض ,والوهابي�ة التي تمارس
اإلرهاب بالقتل والذبح واالغتصاب
والكراهية والتكفري ,أصبحت اليوم
لها أس�ماء وعناوي�ن فرعية كثرية
مما ي�ؤدي ذلك إىل خداع العامة من
الناس وغشهم  ,فأسماء مثل -:
 -1دولة العراق اإلسالمية
 -2جبهة النرصة
 -3جيش العرسة
 -4جيش الراشدين
 -5كتيبة الفاروق
 -6كتيبة الصديق
 -7ولواء التوحيد
 -8وأحرار الشام
 -9وكتائب حماس العراق:
وه�ي عن�وان حديثنا الس�يما
والع�راق يش�هد مظاه�رات
مطلبي�ة وأخ�رى احتجاجي�ة
يراد لها ان تك�ون اعتصامات
تتخذ من قط�ع الطرق العامة
والرئيس�ة ميدان�ا له�ا ,وتق�ف
وراء ه�ذا التحري�ض وتلك املطالب
الت�ي ل�و نظم�ت بش�كل عقالئي
لكان�ت موض�ع إجم�اع العراقيني
 ,ولكن م�ع وجود كتائ�ب حماس
الع�راق وتنظي�م ما يس�مى بدولة
العراق اإلس�المية وكل منهما اتخذ
م�ن الش�حن الطائف�ي منطلق�ا
ومرتكزا وهو دليل اإلفالس الفكري
والس�يايس ال�ذي أصب�ح قاس�ما
مشرتكا ألحزاب العراق الدينية منها
وغري الدينية مما أضيف يشء جديد
للتلوث السيايس يف العراق واملنطقة
عندما أصبح مرشوع الصفقات يف
سباق الس�لطة ال يستثني إرسائيل
من املش�اركة بتل�ك الصفقات وما
عملي�ة تحوي�ل جناح م�ن أجنحة
املقاوم�ة إىل حاضن�ات عربي�ة
متورط�ة بالعالقة م�ع الصهيونية
ذات الغطاء التوراتي الذي استظلت
ب�ه قيادة الحك�م يف كل من أمريكا
وأورب�ا ,ولذل�ك أصبح�ت إرسائيل
خط�ا متقدم�ا يف األم�ن األمريكي
واألوربي.
وم�ن ه�ذا الخ�ط املتق�دم يف
اللعبة الدولية تم توظيف الس�لفية
والوهابي�ة يف الع�راق واملنطق�ة

إلشعال الفتن والحروب ,وتظاهرات
العراق اليوم هي الفرصة الذهبية
للش�حن الطائف�ي وكتائ�ب
حم�اس الع�راق ه�و االس�م
الجدي�د املضلل الخرتاق املش�اعر
واختطاف العواطف خصوصا يف
املنطقة الس�نية من العراق ,والن
هذه املنطقة تعرضت اىل انتشار
والءات ال تنتم�ي لروح اإلس�الم
فأش�هرت الرشاه�ة للس�لطة
ب�روح عدائي�ة همجي�ة بدائي�ة
ف�كان البعث ممثال لها ,ثم كانت
مرحل�ة ال�والءات الت�ي ظاهرها
اإلس�الم وباطنها االنح�راف فكان
فيها صف�ات" :املارقني ,والناكثني,
والقاس�طني" م�ن الذي�ن حلل�وا
القت�ل منهج�ا والذب�ح وس�يلة
واالغتصاب تش�فيا والتدمري
والخراب عنوانا .
التل�وث
فاكتم�ل
السيايس بأثقل امللوثات
وبأبشع الصور ،التلوث
الس�يايس يف الع�راق
قدي�م ول�ه تاريخ ألنه
املكان األول الذي شهد
االجتم�اع الب�رشي
واالجتم�اع الب�رشي
ه�دف رس�ل الس�ماء,
ووحي الس�ماء هو الذي
عل�م األح�كام والدس�اتري
وصن�ع مفه�وم الحكوم�ة
"ومن ل�م يحكم بما ان�زل الله
فأولئ�ك ه�م الكاف�رون" وقواع�د
الحكومة اإللهية هي التي انقس�م
الن�اس تجاهه�ا " كان الناس امة
واحدة فبعث الل�ه النبيني مبرشين
ومنذرين فاختلفوا" وعىل ضوء ذلك
االختالف عرف�ت مفاهيم "الظلم"
والفس�ق" يف مقابل مفاهيم
العدل واإلحسان "لقد أرسلنا
رس�لنا بالبينات وأنزلنا معهم
الكتاب واملي�زان ليقوم الناس
بالقسط والقس�ط هو العدل
وهو غاية الحكومة اإللهية".
والتل�وث الس�يايس يف
املجتم�ع الب�رشي ظه�ر يف
تأس�يس الحكومات الوضعية
"حكم القبيلة وحكم السلطة
الزمنية" التي عرف منها :
 -1الحكوم�ة الدكتاتورية
الظاملة
 -2حكومة الوراثة باس�م
الدين
 -3حكوم�ة الوراث�ة باس�م
الحزب
وكتائ�ب حم�اس الع�راق تلوث
س�يايس باس�م الدين ,والدين اتخذ
غطاء ألهواء شخصية كما عرب عن
ذلك معاوية بن أبي س�فيان ,واحد
خطب�اء تظاه�رة م�ن التظاهرات
التي تعترب حاضنة لكتائب حماس
العراق وه�و جناح وهابي تكفريي
قال ذلك الخطيب متحدثا خطأ عن
صل�ح اإلمام الحس�ن م�ع معاوية
فقال  :س�يدنا الحس�ن عقد صلحا
م�ع س�يدنا معاوي�ة؟ وم�ن هن�ا

نعرف التل�وث الس�يايس يف العراق
وما ه�ي مصادره ,فال�ذي ال يزال
يرى معاوية س�يدا هو الذي يتقبل
النش�اط الوهاب�ي يف الع�راق م�ن
الزرق�اوي ال�ذي كان اح�د وزراء
حكومة العراق اليوم طبيبا له مثلما
يتقبل مثل "دولة العراق اإلسالمية"
وهي إم�ارة للذب�ح أمراؤها جهلة
وأتباعها رعاع ال يميزون بني الناقة
والجمل.
وه�ذه اإلم�ارات الوضعي�ة
كله�ا تمث�ل االختالف ال�ذي وقعت
ب�ه البرشي�ة يف مقاب�ل ع�دم فهم
رس�الة الس�ماء ,ومنذ بداي�ة ذلك

خفق النعل" ،وكان املس�يح عيىس
بن مريم عليه السالم ،يتوسد الحجر
ويف�رتش األرض ويلتح�ف
السماء وكانت قدماه حماره
وخادمه يداه.
وم�ن هنا يتضح ع�دل الله
يف انه أعطى عق�ال لكل البرش
وانزل رسائل لكل الناس فمن
توه�م يف الرس�ائل أو ابتع�د
عنه�ا ,فان معه عقله عليه ان
يحكمه فيما يواجه من مواقف
مختلف�ة وأراء متضارب�ة
ومتناقض�ة ,فم�ن تخ�ىل عن
دي�ن الل�ه ول�م يعم�ل بعقله
فهو يف التلوث الس�يايس واقع
ويف التل�وث البيئ�ي منغم�س,
والعراقيون اليوم يعيش�ون التلوث
الس�يايس من خالل تظاهراتهم
ال يف أص�ل التظاهر ورشعيته
ولكن فيما ظهر يف التظاهر
من :
 -1هتاف�ات :مليئ�ة
بالتل�وث الفك�ري مث�ل:
"إي�ران بره ب�ره وبغداد
ح�رة حرة" ومث�ل كفانا
حك�م املج�وس ،ومث�ل
قصي�دة طه الدليمي التي
ي�روج له�ا البع�ض وهي
بنفس طائفي وهابي حيث
تق�ول "الربيع الس�ني قادم
ليش م�ا رصتوا اوادم" ويقصد
بهم الشيعة وهذا تلوث سيايس يف
األفكار وهو نذير للفتنة والدم�ار.
 -2الالفتات والصور :رفع صور
اوردغان الرتكي الذي يريد مد أنبوب
امل�اء من س�د أتات�ورك إىل إرسائيل
ع�رب األرايض الس�ورية ولذل�ك هو
متحمس إلس�قاط
بشار األسد وتدمري
س�ورية والذي�ن
يرفع�ون صورت�ه
م�ن العراقي�ني هم
مص�در التل�وث
الس�يايس يف العراق
وجبه�ة الن�رصة
وليدة دول�ة العراق
اإلسالمية الوهابية
ه�ي م�ن يتعاط�ى
أحس�ن العالق�ات
اوردغ�ان
م�ع
الرتكي الذي ينصب
صواري�خ باتريوت
عىل أرض�ه لحماية
امن إرسائيل موهما
اإلخوان املسلمني يف
سورية ومعهم جبهة النرصة ولواء
التوحي�د املتصل تنظيمي�ا بكتائب
حم�اس الع�راق والت�ي تحظ�ى
بدع�م بع�ض رؤس�اء العش�ائر يف
منطقة االنب�ار وصالح الدين بينما
رفض اغلب رؤس�اء عشائر نينوى
التعاون مع ه�ذه التنظيمات التي
تمث�ل تلوث�ا جدي�دا يف السياس�ة
خصوصا يف املثلث املمتد بني سوريا
والعراق والس�عودية  ,ويراد ألفراد
ه�ذا التنظي�م م�ع بقاي�ا تنظي�م
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االخت�الف ب�دا التلوث الس�يايس
يأخ�ذ مداه ,فكثر يف بقعة وخف يف
بقعة اخ�رى طبقا الح�كام العقل
واعم�ال التفك�ر واالس�تفادة من

املطالب التي رفعها
املتظاهرون ،ليست مطالب
مجاهريية وإنام هي هتديد
للنظام العام وإسقاط الدولة
وإشاعة الفوضى
التجرب�ة كم�ا يق�ول رس�ول الل�ه
"ص"" :لل�ه ع�ىل الن�اس حجتان
حجة ظاهرة وهي إرس�ال الرس�ل
وإن�زال الكتب الس�ماوية" وحجة
باطن�ة :وه�ي العق�ل ,والعقل هو
وض�ع ال�يء يف محله كم�ا عرفه
األإمام عيل بن أبي طالب الذي كان
يق�ول" :والله لق�د رقعت مدرعتي
حت�ى اس�تحييت م�ن راقعه�ا"
وهذا الكالم حج�ة عىل من دخل يف
الحكم وأكث�ر من حول�ه الحوايش
والحماي�ات ,وع�يل بن أب�ي طالب
يق�ول" :هلك الرج�ل إذا كثر خلفه

البعث أن يدخ�ل االنتخابات املقبلة
بأم�وال قطرية س�عودية كانت قد
عملت عىل إنشاء األقاليم يف الوسط
والجن�وب بالتع�اون م�ع إقلي�م
كردستان العراق وعندما فشلت تلك
املشاريع الن القائمني عليها ليسوا
من األرقام االجتماعية والسياسية
لذلك كرسوا اهتمامهم عىل املنطقة
الغربية مستغلني أخطاء الحكومة
ت�ارة وت�ارة أخ�رى وبدرج�ة اكرب
مس�تغلني العامل الطائفي ,والذين
يقارن�ون ب�ني رفع البع�ض لصور
الخميني يف العراق وصور اوردغان
ه�م يعانون من انفص�ام يف الفهم
السيايس هو سبب التلوث السيايس,
فالس�يد الخميني هو مرجع ديني
ومن يقلده ويرفع صورته ال يعترب
ه�ذا العمل خطأ سياس�يا الس�يما
انه لم يكن رفع صورة الخميني أو
خامنئي يف تظاهرة سياس�ية وإذا
ح�دث فه�و كذلك خطأ س�يايس؟,
بينما م�ن يرفع ص�ور اوردغان يف
تظاه�رة سياس�ية عراقي�ة يكتب
ع�ىل نفس�ه خط�أ سياس�يا يطال
الس�يادة ووح�دة الوط�ن والهوية
وم�ن يرفع عل�م الجيش الس�وري
الح�ر يم�ارس خط�أ سياس�يا يف
العراق ألن هذا العلم لفريق مس�لح
معارض س�اهم يف تدمري س�ورية

االعتقادات اخلاطئة
هي املحطة التي
جتلب الفساد للمجتمع
البرشي
وتهجري أهلها وهو مدعوم من قبل
قط�ر والس�عودية وهم�ا الدولتان
اللت�ان تقف�ان موقفا ي�رتاوح بني
السلبية والعداء للعراق وهذا العمل
م�ن أعم�ال التلوث الس�يايس الذي
يهدد وحدة العراق وس�يادته ,ومن
يرفع علم إقليم كردس�تان يمارس
اس�تفزازا سياسيا بعد املواقف غري
الدستورية للسيد مسعود البارزاني
واالحت�كاكات املخجلة التي صدرت
عن البيشمركة مع قوات دجلة.
 -3أم�ا املطال�ب الت�ي رفعه�ا
املتظاه�رونومنه�ا:
ا -إلغاء املادة  4إرهاب
ب -إلغاء اجتثاث البعث
ت -العف�و العام عن الس�جناء
واملحكومني
ث -إطالق رساح كافة السجناء
والسجينات
ج -منع االعتقاالت ليال
ح -نقل الس�جينات يف بغداد إىل

االنبار
خ -نقل قضية رافع العيساوي
وحمايته إىل قضاء االنبار
فهي ليس�ت مطالب جماهريية
وإنم�ا ه�ي تهدي�د للنظ�ام العام
وإس�قاط الدولة وإشاعة الفوىض
تق�ف وراءه�ا أجن�دات تعمل عىل
إضع�اف الع�راق وإس�قاط دولته
لصال�ح كتائ�ب حم�اس الع�راق
وبقي�ة التنظيم�ات الوهابي�ة ,وال
يخفى ان اس�تعمال اس�م حماس
نتيجة املقاومة الباسلة التي أبدتها
حرك�ة حم�اس تج�اه إرسائي�ل
وبدع�م من إي�ران واحتض�ان من
س�ورية وه�ذه الحقيق�ة جعل�ت
أنظم�ة التبعية العربي�ة يف كل من
قط�ر والس�عودية تس�عى جاهدة
وتب�ذل املس�تحيل يف س�بيل إبع�اد
حماس عن سورية وإيران وقد كان
له�ا ذلك ،وه�ذا يمثل قم�ة التلوث
الس�يايس يف حرك�ة املقاوم�ة ضد
إرسائي�ل ويظهر التلوث الس�يايس
يف الع�راق خصوصا عندما يش�ارك
بعض الن�واب وبعض ال�وزراء مع
متظاهرين ال يفرق�ون بني املطلب
الش�عبي وب�ني اإلرادات الخارجية
التي تدفع ماليني الدوالرات لزعزعة
االستقرار يف العراق ,وإذا كان بعض

العراقيني ال يعرفون شيئا عن خلية
عم�ان "األردن" وهي خلية عراقية
من ممولني عراقيني أصبحوا اثرياء
ع�ن طريق م�ا لديه�م م�ن أموال
صدام حس�ني وولديه عدي وقيص
ورشكاتهم التي كان يعمل بها هؤالء
الذي�ن يتخذون من عم�ان منطلقا
للتواص�ل مع املخابرات الس�عودية
والقطرية ومن ثم�ة تواصلهم مع
بعض األحزاب ورؤس�اء العش�ائر
مم�ا جعل له�م تأثريا مب�ارشا عىل
مجري�ات االنتخاب�ات يف بع�ض
املناطق وهذا الل�ون من العمل هو
أس�وأ أنواع التلوث السيايس الذي ال
يوازي�ه يف ال�رر إال التلوث البيئي
ال�ذي أصب�ح ضحيت�ه نه�را دجلة
والفرات وفروعهما ,ومن جراء ذلك
تلوث�ت امل�زارع وصناع�ة املثلجات
وامل�واد الغذائي�ة ,وباس�تكمال
تل�وث البيئ�ة والتلوث الس�يايس يف
الش�عارات واألف�كار ف�ان الع�راق
أصب�ح مح�ارصا بهذي�ن التلوثني
القاتلني للحي�اة ,والوطني هو من
يعم�ل ع�ىل تنقية املناخ الس�يايس
مثلما يعمل عىل تنقية املناخ البيئي,
فالعم�ل الوهابي التكفريي هو من
يساهم يف صناعة التلوثني السيايس
بالرهان مع التوراتي�ة الصهيونية
واس�تباحة قت�ل الن�اس وتهدي�م
منازله�م وتخري�ب ممتلكاته�م
وتعطيل الصناع�ة والزراعة واملثل
ع�ىل ذلك العراق وس�ورية حيث تم
نق�ل محتوي�ات مصان�ع منطقة
حل�ب اىل تركيا  ,أم�ا التلوث البيئي
فه�و قيامه�م املوثق بقت�ل الناس
والتمثيل بجثثهم ورميها يف االنهار،
ونهرا دجلة والفرات يف العراق ونهر
العايص يف س�ورية شاهد عىل ذلك,
وإذا كان التل�وث البيئ�ي يم�ارس
من قبل اجه�زة الدولة حيث يصار
اىل إف�راغ املياه الثقيل�ة يف مجاري
األنه�ار علن�ا مثلما تك�ب نفايات
املعام�ل واملصانع ومحالت الجزارة
يف األنه�ار  ,ويق�وم العامل�ون
بقيادة س�يارات نقل املياه الثقيلة
اىل إفراغه�ا ع�ىل جوان�ب الط�رق
الخارجي�ة دون الخ�وف من عقاب
حكومي أو محاسبة شعبية.
إن ادمان التلوث السيايس والبيئي
يف الحي�اة العراقية هو من أس�باب
تغيري امل�زاج العام للف�رد واملجتمع
 ,وله�ذه الظاه�رة عق�د نفس�ية
تختل�ط مع غريها من عق�د الحياة
االجتماعي�ة غ�ري املخطط�ة وغ�ري
املنظم�ة فتصن�ع الي�أس والقنوط
مما يجعل الفش�ل واضح�ا للعيان
يف املؤسس�ة الحكومية ,ويف االعمال
والهيئات االهلية لذلك صار االتجاه
لالستعانة باأليدي العاملة األجنبية
خصوص�ا يف األعم�ال الخدمية مما
ضاعف من نسب البطالة التي ظلت
ب�دون معالج�ات  ,وب�دون خط�ط
تنموي�ة برشي�ة ,وم�ن نتائ�ج هذا
التلوث السيايس الذي أصبحت القوة

املحركة في�ه هي مجموعة اإلرهاب
املتمثلة بصنف من الش�باب اغلبهم
م�ن غ�ري املتعلمني املندفع�ني بقوة
الهرمون�ات ذات الكيميائية العالية
يف بعث النش�اط والحركة الجسدية
التي تظل تبحث عن توظيف ,فكان
التوظي�ف الخاط�ئ ينتظ�ر ه�ؤالء
الش�باب يف منعطف حيات�ي مظلم
ومناخ سيايس ذات مناشئ سياسية
وعقائدي�ة مش�تبكة ومختلط�ة
ومؤسس�ات ضعيفة ومرتهلة مثل
مجل�س الن�واب والحكوم�ة ولذلك
رأين�ا كل منهم�ا غ�ري ق�ادر ع�ىل
مواجه�ة ما ي�راد لتل�ك التظاهرات
من نواي�ا واه�داف ال تنتمي لهوية
الع�راق الوطني�ة ,فرأين�ا الط�رق
الدولي�ة تقط�ع وتتوق�ف التج�ارة
والصناعة ومعها تتوقف الحياة ولم
نجد ملجلس الن�واب صاحب الصفة
الترشيعي�ة والرقابي�ة موقفا مثلما
وجدن�ا الحكومة منقس�مة ,وهذه
ه�ي فرصة ذهبية ألصح�اب اللعبة
الدولية وأدواتهم الجديدة يف املنطقة
ومنه�ا املجاميع اإلرهابي�ة ،ومنها
كتائب حماس العراق.
رئيس مركز الدراسات واألبحاث
الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com
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ري إن وان) شعر وصحافة ومتثيل

باقر جعفر العالق( :ث
الحوار /سعدون شفيق سعيد

أجرى
تجمع اكثر من موهبة يف شخص
من الصعوبة ان
إلب�داع ،الن التنافس ما بني تلك
واحد ع�ىل طريق ا
متعبا ..لكن�ه اجتاز تلك املحنة..
املواهب س�يكون
عرا وم�ع تواصله الش�عري وجد
لكون�ه ابتدأ ش�ا
وإعالميا وفجأة وخالل ممارسته
نفس�ه صحفيا
وجد نفس�ه يدخ�ل املضمار الفني
ملهنة الصحافة
مش�اركات  ...وليثبت لآلخرين
كممثل يشق عرش
وفق ما بني التجارب الثالث ودون
بانه استطاع ان ي
قول يف املصطلح االنكليزي (ثري
تشتت ،فهو كما ن
إن وان).
عالمي واملمثل باقر جعفر العالق
ذاك هو الشاعر اإل
والذي كان معنا يف هذا الحوار :
*كيف تع ّرف نفسك؟
مي واملمثل باقر جعفر العالق..
 أنا الشاعر واالعالخضت�ه ه�و الش�عر وباحراف
واول مج�ال
من اساتذة ش�عراء كبار وهذا
واعراف
جعلني اس�تمر ش�اعرا متأنيا
م�ا
وال أتس�ابق ع�ىل (املنص�ة) كما
يتس�ابق اآلن بع�ض الش�عراء
حتى تمكنت وبعد مرور أربع
س�نوات من املشاركة يف أول
مهرج�ان قطري عام 1973
وألش�كل حض�ورا متميزا يف
وقتها.
* وبعد هذا الحضور الشعري
املتميز؟
� اخ�ذت عىل

مبدعا فيها.
املراة ما الذي يقوله ( اإلنس�ان
*حينما تنظر اىل
لذي يحمل كل تلك املواهب الثالث؟
باقر) ل
الق ش�كرا لله الذي منحك هذه
� اقول لباقر الع
من خاللها احببت الحياة لكوني
املواهب والتي
رصا فاعال ومثمرا ومبدعا فيها .
عن
رأس�ك عىل وس�ادتك ليال بماذا
*وحينما تضع
تفكر يف اليوم التايل؟
خالل نهار كامل وإذا ما وجدت
� اراجع نفيس
طأت يف حق االخرين اشعر بالذنب
نفيس قد اخ
يوم التايل تصحيح خطأي ،لكوني
واحاول يف ال
�انا طيب�ا ح�د النخاع ولس�ت
بطبيعت�ي انس
مؤذيا.
* متى تكره نفسك؟
مترسعا يف اتخاذ القرارات التي
� عندما اكون
تصدر عني يف حاالت الغضب .
*ومتى تكره االخرين ؟
� انا ال اعرف الكره ابدا .
*هل تحب نفسك ؟
نب الفن�ان الراحل عب�د الخالق
ومهم�ا صدر عني اي يشء يرض
جا
ادم )  ..وكنت اىل � احب نفيس
عاتق�ي خ�وض
ملخت�ار يف مسلس�ل ( املصري الق�
والصحاف�ة والحم�د ا
حيم يف (بيت او ينفع املقابل .
مج�ال اإلع�الم
الفنان محمد حس�ني عب�د الر
اين تكمن معاناتك هذه األيام؟
ه�ذه املرحلة جانب
(الصي�ادون) واالج�زاء *و
الل�ه تمكنت من اجتياز
من الوضع النفيس الذي اعيش�ه
البن�ات) ..والك�ون م�ع
ش�خصية (ابو � ع�ىل الرغم
باعراف أساتذة كبار يف اإلعالم.
لثالث�ة م�ن (حكاي�ة جامعية) يف
م�ن انفعاالتي اليومية يف البيت
و
نفس�ك تدخ�ل املجال ا
رج عزام صالح  ..وعىل الرغم
* وكي�ف وجدت
سلوى)  ..ومن جديد يرشحني املخ
وي مع نفيس واحاسبها حسابا
خالل (الهروب  ..اال انني انز
الفني (ممثال) ؟
جس�يد ش�خصية القايض  ..من
رص عسريا واقول مع نفيس :
يف مواق�ع التصوير لت
والكون مع املخرج االردني ايمن نا
 م�ن خ�الل تواجديج�ام غضب�ي عىل انس�ان هو
ي ..أحببت املستحيل)
صية (االستاذ " مل�اذا اص�ب
ألعمال الفنية الدرامية كصحف
والكاتب باسل الشبيب يف شخ
ع�ي النفيس وانفعاالتي اليومية
ل
ك�ون هذا املجال الدين
بعيد عن وض
أن أخ�وض تجربة التمثيل
ض) يف مسلسل (باب الشيخ).
مي ؟ ! لهذا اقرر ان ال اعكر جو
شعر والصحافة ..فيا
ووجع�ي اليو
قريبا جدا من ال
* وآخر شخصية كنت عندها؟
�ان وحتى اذا كان يعي�ش معي ..
�ي) يف مسلس�ل ذل�ك االنس
�ام
األي
رور
م�
وم�ع
تجس�يدي لش�خصية (الرشط
ظة تراني ان�دم برسعة لكوني
صبح رصي�دي من �
ويف تل�ك اللح
هار.
أ
باشا) مع املخرج باسم عبد الق
طف جياشة مع االخرين ومن هنا
�ال الدرامي�ة (سليمة
التواجد الش�عري امتلك عوا
ألعم
ا
*وم�اذا ق�ال االخرون عن ه�ذا
ضا اب�دأ بط�رد كل انفعاالتي من
تجدن�ي اي
( )11مسلس�ال
وكل االش�كاالت كي اس�عد نفيس
واإلعالمي والفني؟
ن�ي اخوض التجارب امامي ..
تلفزيونيا.
 اع�رض عيل الكثريون لكو ....واسعد االنسان املقابل..
قف
ن
أن
* هل لنا
�تت
تش
والت�ي ت�ؤدي يف املحصل�ة اىل ال
ت�ك الظ�روف س�ارقا  ...فم�اذا
عند بع�ض من الث�الث
عت ان اوفق بني *ل�و جعل
لكنن�ي اقول له�م بانني اس�تط
و
ال يس�تطيع اي سترسق ؟
تلك األعمال؟
�ث
ه�ذه املج�االت الث�الث  ..بحي
من � سأرسق محبة اآلخرين.
جس�دت
�
من جرف اآلخ�ر ..وتلك نعمة
مج�ال ان يأكل
ش�خصية
حني تلك املواهب الثالث وألكون
اىل الله تعاىل الذي من
(الق�ايض)

فالح إبراهيم بابا مهنغواي
أنج�ز الفن�ان فالح إبراهيم تصوير دور البطولة يف الفلم الس�ينمائي القصري (باب�ا همنغواي) لصالح دائرة
الس�ينما واملرسح ..والفيلم من تأليف وإخراج س�الم شدهان وبمش�اركة الفنان حميد شاكر ومجموعة
كبرية من طلبة كلية الفنون الجميلة يف بابل ،ويتحدث الفيلم عن شخصية كاتب يعجز عن الكتابة وهذا
ما حدث يف الحقيقة مع الكاتب الكبري ارنست همنغواي ومن هنا جاء عنوان الفيلم.
الفيلم تصوير خالد ابو زهرة ومساعد املخرج شهاب احمد وتم التصوير يف مناطق عدة يف محافظة بابل
والفيلم ينتمي ألفالم الشخصية الواحدة ومن املؤمل عرضه يف ايام بغداد عاصمة الثقافة العربية.
من جهة أخرى يستع ّد الفنان الشاب سامان العزاوي لتصوير احد ادوار البطولة يف فيلم (أحالم اليقظة)
للمخرج الكبري صالح كرم وفيلم (نجم البقال) للمخرج املغرب عامر علوان.
ويف ترصيح لوسائل اإلعالم كشف العزاوي عن مرشوع وصفه ب�(العمالق) وهو عبارة عن اوبريت
س�يكون من اخراجه ومن املؤمل مشاركة حش�د كبري من الفنانني وهو من انتاج رئاسة
مجل�س الوزراء وم�ن املتوقع الب�دء بالتحضري لتقديمه قب�ل انطالق فعاليات
بغداد عاصمة الثقافة العربية.

تامر يتحدى توقعات الفلك

برغم توقعات علماء الفلك بأن عام  2013سيكون األسوأ بالنسبة للفنان
تامر حسني متوقعني أنه س�ينفصل عن زوجته الفنانة املعتزلة بسمة
بوسيل ،إال أن الفنان املرصي أعلن أنه سيتحدى هذه التوقعات.
تامر قال إن بعض ما يقوله علماء الفلك يقع بالصدفة والبعض اآلخر
ال يقع ،فما س�يحدث ألي ش�خص يبقى يف علم الغي�ب وال يعلمه غري
الل�ه ،مؤك�دا أنه لم يك�ن يوما من املؤمن�ني بهذه التوقع�ات لذا فهو
تعامل معها كأي شائعة تطلق عليه.
وعن توقع�ات انفصاله عن زوجته قال« :لن أت�رك زوجتي أو انفصل
عنه�ا ،وذلك ألن�ي باختص�ار عمري م�ا هنفصل عن بس�مة ،فنحن
ارتبطن�ا بعد قصة حب كبرية من الصعب أن تنتهي أو تستس�لم آلراء
هؤالء الذين تحدثوا عن انفصالنا».
وأض�اف« :عالقت�ي بزوجتي أقوى م�ا يكون ،فنحن نعيش أس�عد أيام
حياتن�ا ،خاص�ة أننا ننتظر ضيف�ا جديدا علين�ا من ش�أنه أن يزيد من
س�عادتنا ومن تماس�ك عالقتنا ،التي أدعو الله أن تس�تمر إىل األبد بعد أن
وج�دت ما كنت أبحث عنه يف هذه الزوجة التي رزقني الله بها ،لتكون
من أهم وأسعد األحداث يف حياتي».

غادة عادل  :جتربة
"عيل جثتي" خمتلفة
قال�ت الفنانة ،غادة ع�ادل ،أن فيلمها الجديد "عىل جثتي" الذي
أحم�د حلم�ي ،هو
تش�ارك يف بطولت�ه م�ع املمثل،
تجربة سينمائية مختلفة عماَّا
قدمته خالل مش�وارها الفني،
مش�رية إىل أن التع�اون م�ع
حلمي له مذاق خاص.
ورفض�ت غ�ادة يف ترصيحات
ل�"إي�الف" الكش�ف ع�ن
تفاصي�ل دوره�ا يف الفيل�م،
مؤك�دة أن حال�ة الرسي�ة
املفروض�ة عىل العم�ل تعود
لرغب�ة فريق العم�ل يف جعل
الجمه�ور متش�وِّق ملتابعته
ل�دى طرح�ه يف دور العرض
السينمائية.
وأكدت غادة أن موعد عرض
الفيل�م هو م�ن اختصاص
الرشك�ة املنتج�ة ،لكنها يف
الوق�ت نفس�ه ترى طرح�ه خالل
منتصف الشهر الجاري ،أي إجازة نصف العام الدرايس،
ً
خصوصا يف ظل وج�ود رغبة لدى الجمهور
موع� ًدا جي ًدا
للذهاب إىل الس�ينما ،مس�تبعدة أن تؤث�ر احتفاالت ذكرى
الثورة عىل السينما املرصية.
نجاح�ا جماهري ًيا كب ً
ً
ريا
وتوقعت غ�ادة أن يحقق الفيلم
يف ظ�ل املجهود الذي بذل�ه فريق العمل ،مرجعة س�بب
غيابها س�ينمائ ًيا خالل الفرة املاضية للبحث عن عمل
جيد وهو ما وجدته يف "عىل جثتي".

شاعر غنائي :نعيش عرصنا الذهبي !

أعلن الش�اعر
الغنائي حسني الرشيفي عن تعاونه مع
ع�دد م�ن
املط
ربني
الع
�رب والعراقيني منه�م املطربة
اللبنانية
س
�اند
رين
خليل الرايس بأغنية (حطيتك عىل
رايس).
ال
وق�ال رشيف�ي لوس�ائل إع�الم "س�أتعاون ايض�ا ً
م�ع الفنان العر
ب�ي احمد بريش�ة والفن�ان عبد الله
البدر بأغنية
س�تظهر قريبا ع�ىل الفضائيات العربية
بعنوان(م�ا ير
جعون)كم�ا يتعاون حالي�ا مع امللحن
عمر ضياء ال
دين
يف
أ
غنية (حسك عينك)".
وأض�اف :ك
م�ا
انت
هيت من كلم�ات األغني�ة الجديدة
للفنان حا
ت�م
ا
لعراقي بعنوان (عزيزين عليه) أالحان
عمر ضياء الدين.
وتاب�ع :أن
إقب
�ال
العرب ع�ىل األغنية
ا
العراقية زداد عن الس�ابق وصارت
القصي�دة العراقية تعيش عرصها
الذهب�ي حتى ب�الد املغ�رب العربي
صارت تطلب القصيدة العراقية وبات

اللون العراقي محببا ً لهم.

مجتمع فني

الفنانات
بغداد /عبد الجبار العتابي*
تباين�ت آراء الفنانات العراقيات يف مس�ألة إيمانهن
بالح�ظ أو حرصهن عىل ق�راءة التنبؤات والطالع
واألبراج ،الس�يما م�ع نهاية س�نة أو بداية
س�نة جدي�دة ،فهناك م�ن تتطل�ع إىل تلك
التنب�ؤات بيشء من الح�رص ،وهناك من
تنظر إليها بيشء من الفضول والتسلية،
وفيما ال يع�رف البعض منهن بالحظ
فهن�اك من ت�رى أنه األه�م يف الحياة
ومن دونه ال يس�تطيع اإلنسان عىل
األغلب أن يحقق طموحاته.
تؤكد الفنانة أمرية جواد حرصها
عىل قراءة التنبؤات التي يطلقها
الفلكي�ون بداي�ة كل س�نة
جديدة ،مش�رية إىل أنها تؤمن
بالحظ ،فيم�ا تقرأ برجها يف
الصحف كون قراءته صارت
تمثل لحالة نفسية ،وقالت:
ً
ً
وأحيانا
أحيانا أؤمن بالحظ،
أق�ول ال ،علين�ا أن نجته�د
ونبحث ع�ن الفرص�ة وعن
ال�زواج والش�هادة وغريه�ا،
ومع ه�ذا أعرف أن�ه ال بد للحظ
أن يك�ون معه�ا ،اَّ
وإال فربما ال تميش
األمور من دون أن يتدخل الحظ ،فهو
ال�ذي يجعل تل�ك األش�ياء يف طور
التحقي�ق ،كم�ا أنن�ي أق�رأ أبراج
الح�ظ يوم ًيا لكنن�ي ال أصدقها،
وبرصاح�ة ه�ذه ص�ارت حال�ة
نفسية ال بد من متابعتها.
وأضافت :مع بداية كل س�نة

يعجبني البحث وقراءة التنب
الجدي�دة من أحداث ،يعجب
ب�رج الحوت ،بل يهمني أن
صحي�ح أنني ال أث�ق بالتنب
حينما أقرأها.
من جانبها ،أكدت الفنانة آ
أحوال برجه�ا ،فقالت :نعم
بش�كل مس�تمر ملعرف�ة م
ً
وأحيانا أس�تمتع به ،وقبل
اقتناء كتاب ماغي فرح الذ
للعال�م ولألش�خاص ولألب
وأح�رص يوم ًيا عىل قراءة
فيه من باب الفضول.
أم�ا الفنانة فائزة جاس�م ف
الح�ظ بابه فهو س�عيد ،وق
وأقول دائمًا أن من يطرق ال
الجنان ،فالحظ موجود بال
ً
محظوظا.
الذي يكون
وأضاف�ت :أما األب�راج فال
ولكن أسمعها من خالل الر
ال أذه�ب إىل جري�دة من أج
نهاية س�نة يحاول اإلنس�
جدي�دة ويأمل أن يحققها،
اق�رأ ما يتنب�أ به اآلخرون ح
يعتقده البعض يف الحظ ،م
إذا اش�تغل بجد سيحقق أح
بابه فأعتقد أنه بكل اس�ر
إذا ابتعد الحظ عنه قليالً فأ
واملثاب�رة قد يحققها ،ولكن
م�ا وض�ع نصب عينيه طم
الحقيقيني لهما دور يف تحق
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مسرحية انا والعذاب وهواك

انفصلت النجمة األميركية بريتني س��بيرز عن
خطيبه��ا جايس��ون ترافي��ك ،ولكن م��ا زالت تربط
بينهما عالقة صداقة وطيدة.
ونق��ل موقع "ت��ي إم زي" األميرك��ي عن مصادر
مطلع��ة أن س��بيرز انفصل��ت ع��ن ترافي��ك ،وكان
االنفصال وديًا وهما ما زاال صديقين.
وأش��ارت المص��ادر إل��ى أن ترافي��ك ل��م يك��ن
يرغ��ب باإلع��الن ع��ن االنفص��ال إلى أن يزال اس��مه
من الوصاية على سبيرز.

تأليف واخراج  /عواطف نعيم
تمثي�ل  /عزي�ز خي�ون � محمد
هاشم
تقدي�م  /الفرق�ة الوطني�ة
للتمثيل
الفني�ون  /س�هيل البيات�ي (
س�ينوغرافيا ) � عماد غفوري (
االزي�اء واملكياج ) � صالح يارس
( املوس�يقى � املؤثرات ) � بهاء
خيون ( مخرج مساعد ) � نهلة
داخل ( ادارة مرسحية ) � اندريه
اس�طيفان (االضاءة ) � ليث هادي وعباس قاس�م ( مساعدا

إضاءة)
الزمان 2012 � 12 � 3 /
املكان  /املرسح الوطني
"اعطني يا س�يدي ما ي�زرع الصر ..
يوق�ف الس�ام  ..ويمأل العين�ني دموع
ف�رح  ..اعطن�ي فق�د أعطيت�ك عمري
واعطيك لو اس�تزدت  ..ليتنا يا س�يدي
نبح�ر يف فجر جدي�د  ..ونبعث من آهة
االذالل والصمت البغيض  ..ليتها ليلتنا
حب�ىل بألوان ق�زح  ..اعطني  ..اعطني
وطنا ال روع فيه".
املخرجة د .عواطف نعيم

أميرة جواد تتزوج جيرانها
بعد زواجها من احد جريانها  ..اعلنت الفنانة امرية جواد وبعد مرور ش�هر عىل
ذل�ك الزواج  ...بان زوجها تعرض ملضايقة الدوائر األمنية مما اضطره للهروب
إىل الخ�ارج وليغي�ب عنها ثالث�ني عاما  ..وبع�د ان بحثت عنه س�نوات طويلة
تتفاجأ بموته يف النهاية.
ذاك ما جس�دته الفنانة أمرية جواد من خالل قيامها ببطولة الفيلم السينمائي
الروائي (انرفيو) سيناريو وإخراج اسعد الهاليل ،والذي شارك مؤخرا يف فعاليات
مهرجان بغداد السينمائي الدويل  ..والذي حصدت من خالله عىل شهادة اإلبداع
من املهرجان.

راكور ..عمل مسرحي يتناول األخطاء السياسية

عرض املخرج املرسحي محمد عبد األمري مرسحيته (راكور) عىل خشبة مرسح
الطليعة أمس السبت.
وقال عبد األمري(للوكالة االخبارية لالنباء) :تدور أحداث املرسحية عن األخطاء التي وقع بها الساسة وذهب ضحيتها العديد من
األبرياء فالحرب هي خطأ سيايس والتخبطات الحالية ناجمة أيضا عن أخطاء الساسة.
وأضاف :تم اشتغال العمل عىل ما بعد الحداثة حيث سيظهر املمثلون بستايل جديد ولن يسريوا عىل خشبة املرسح بل سيبدون
كأنهم محلقون يف الهواء كونهم يعيشون يف عالم افرايض وليس واقعيا.
وتابع :س�يتم عرض العمل ضمن فعالي�ات مهرجان(بغداد تزدهر بإبداع ش�بابها)الذي تقيمه"نينورت�ا للفنون"بالتعاون مع
رابط�ة املرأة العراقية ووزارة الثقافة مع ش�بكة املس�تقبل الديمقراطية ضمن فعاليات بغداد عاصم�ة الثقافة العربية ويتخلل
املهرجان معرض تشكييل وفوتوغرايف مع فلم قصري.

حياة الشواك :أنا نورية التي سرقت طف ًال

تس�تمر الفنانة حياة الش�واك يف تصوير دورها يف مسلسل (ش�يطان يف قلب امرأة) من إخراج السوري
أيمن نارص الدين وتأليف عباس متعب.
وقال�ت الش�واك لوكالة أنباء محلية أنها تؤدي ش�خصية نورية التي تدفعه�ا غريزة األمومة إىل
رسق�ة طفل يبل�غ ش�هرين والهرب ب�ه ألحدى
املحافظ�ات ،وبع�د عرشي�ن عام�ا ً تصادف
عائل�ة الطف�ل الحقيقي�ة وتع�رف ما حل
بأهله حيث تكون والدة حبيس�ة يف إحدى
س�جون النس�اء يف ح�ني يك�ون ابنه�ا
بمنصب مالزم أول.
ويف س�ياق آخ�ر ،دع�ت الفنان�ة كت�اب
الس�يناريو إىل االلتف�ات إىل مش�اكل
الش�باب الجامع�ي وطرحه�ا ع�ىل
الشاش�ات ملا برز مؤخ�را ً من ظواهر
غريبة يف الجامعات العراقية.
وأضافت حت�ى اآلن لم يأخ�ذ الكتاب
ما يحص�ل يف الجامع�ات العراقية
ع�ىل محم�ل الجد وهم منش�غلون
بالطروحات السياس�ية ،يف حني بدأت
ت�رز عىل الس�طح أف�كار طارئة
بني الش�باب بتوجه�ات دينية
غريبة لم تكن موجودة سابقاً.
وتابعت :صار التخلف أحد س�مات الس�لوك الجامعي لدى الشباب،
وهناك خوف من ترسب تلك األفكار لألطفال يف املدارس.

ريهانا في إطاللة مجنونة
التقط�ت عدس�ات
كام�ريات الباباراتزي
ص�ورا ً للنجمة ريهانا
وهي تخرج من ملهى
لييل يف هوليوود.
ريهان�ا
وفاج�أت
جماه�ريا بإطالل�ة
غريب�ة حي�ث أنه�ا
ّ
ركبت ش�عر مستعار
م�ن جهة واح�دة من
رأس�ها وبقي�ت جهة
بش�عرها
اليم�ني
القص�ري ج�داً .كم�ا
ارت�دت ريهانا رسواال
أس�ود ضيق�ا وت�ي
ش�ريت بيضاء تظهر
جزءا صغريا من بطنها.
يذك�ر ان ريهانا وحبيبها كري�س براون لم يظهرا س�ويا ً منذ أكثر
من أسبوع.

هولمز ممنوعة من حمل سوري

أش�ار تقرير نرشته مجلة "س�تار" إىل أن الطبيب الخاص بالنجمة
األمريكي�ة كاتي هوملز اَّ
حذرها من حمل ابنتها س�وري ،وأكد لها أن
ً
هذا األمر سيلحق رضرا ً بالغا بصحتها إذا تمادت فيه.
وأوض�ح التقرير أن الطبيب أكد أن اس�تمرار كات�ي هوملز يف حمل
ابنته�ا س�وري البالغة من العمر س�بعة أعوام من ش�أنه أن يلحق
بظهرها رضرا ً حقيق ًيا قد يصعب عالجه.
وعىل الرغ�م من أن األطباء منع�وا كاتي هوملز
من حمل األش�ياء الثقيلة بعد إصابة ظهرها يف
حادث طفيف يف يوليو املايض؛ إال أن النجمة
الش�ابة كانت تجد صعوب�ة كبرية يف أن
تقول ال لصغريتها الحبيبة عندما تطلب
منها أن تحملها.
وأش�ار التقري�ر إىل أن أح�د األس�باب
الرئيس�ية الت�ي تدف�ع كات�ي هومل�ز
لحم�ل ابنتها س�وري هو أنه�ا ترغب
يف إخف�اء وج�ه الطفل�ة بعي�دا ً ع�ن
عدس�ات املصورين الذين يالحقونها
باستمرار.
من جانبه ،نفي موقع Gossip Cop
الخر تماما ً وأك�د أن مصدرًا مق اَّر ًبا
م�ن كاتي هوملز أوض�ح أن الطبيب
ل�م ِّ
يحذرها من حم�ل ابنتها ،ونفى
أيض�ا ً قصة الحادثة الت�ي وقعت لها
خالل الصيف املايض.
اَّ
ً
كب�ريا عىل
وش�ن املوق�ع هجومً �ا
اَّ
مجلة ستار واتهمها بنرش األخبار
الكاذبة وفق�دان املصداقية،
اَّ
ودلل عىل ذلك بنرش املجلة
ً
س�ابقا لتقري�ر مزياَّ�ف
عن عودة نش�وء عالقة
ب�ني كاتي هومل�ز وتوم
كروز.

كيدمان تريد
ابنتها ُمغنّية
حيرصن عىل قراءة تو ُّقعات كل سنة جديدة

ِّ
باحلظ أكثر
ويؤمن
ت يتابعن األبراج
َّ

بؤات التي يقدمها الفلكيون حول ما سيحدث يف السنة
بني أن أقرأ بش�كل عام وليس م�ا يخص برجي فقط ،
ن أقرأ ما يدور وما س�يحصل يف العراق والكرة األرضية،
ب�ؤات  % 100ولكنها حالة نفس�ية ،وبرصاحة أنا أهدأ

آسيا كمال حرصها عىل قراءة
م أحرص ع�ىل قراءة برجي
م�ا يتضماَّن�ه من نش�اطات
ل نهاية كل عام أحرص عىل
ذي تتوقع فيه ما س�يحدث
ب�راج يف الس�نة الجدي�دة،
ال�رج ،وأحاول أن أرى ما

التنب�ؤات ومعرف�ة

فأش�ارت إىل أن من يطرق
وقالت :نع�م أؤمن بالحظ،
لحظ بابه تفتح له بوابات
لتأكيد ،وما أسعد اإلنسان

أقرأها دائمً�ا يف الصحف
راديو والتلفزيون ،لكنني
جل ق�راءة برجي ،ويف كل
�ان أن تكون له مشاريع
 ،فراني من باب اإلطالع
حول الع�ام الجديد ،وما
مع أنني أجد أن اإلنسان
حالمه ،وإذا طرق الحظ
رخاء س�ينجزها ،ولكن
أعتقد أنه بالكد والجهد
نني يف مجمل القول ،أقول إن اإلنس�ان إذا
ً
موح�ا ما فإنه س�يحققه بالتأكيد ألن الج�د واإلجتهاد
قيق الطموحات.

فيما أكدت الفنانة آالء حس�ني عدم إيمانها بالحظ واألبراج والتنبؤات ،وقالت :ال
أؤمن بالحظ وال أنتظر التوقعات أب ًدا ،ألنني ال أفهم يف مثل هذه األشياء وال أؤمن
بها ،هناك أش�ياء كثرية ال أؤمن بها مثل الحسد والسحر وكل األشياء الغبية التي
ً
متخلفا ،فاملجتمع حني ينش�غل بها يرج�ع إىل الوراء ،مع
تجع�ل املجتمع يبق�ى
ً
احرامي للناس الذين يعترونها مهمة وحقيقية ،لكنني ال أشعر أن اَّ
لدي وقتا لها
وال أي اهتمام يف داخيل.
بينم�ا قال�ت الفنان�ة فات�ن كري�م :نعم
أؤم�ن بالحظ ،ألن يف حياتن�ا نرى الكثري
م�ن األش�خاص ،ه�م ال يشء يف الحي�اة
ولك�ن لديهم الح�ظ الذي رفعه�م ،انا ال
اتح�دث عمن يج�د ويجتهد ،ع�ىل الرغم
م�ن وجود الكثري م�ن املجتهدين ولكنهم
لم يس�تطيعوا الحصول عىل فرصة ،بينما
الذي�ن مثلما يقال (حظهم كاعد) ،تأتيهم
االشياء من دون جهد وال تعب.
واضافت :اؤمن بالحظ كث ً
ريا ،وهناك امثال
كثرية يف حياتنا تمج�د الحظ وهي لم تأتِ
من ف�راغ بل عن تج�ارب ،ولكنني ال اؤمن
باالبراج ،اعتقد أن ما يكتب يف االبراج اكثره
كذ ًبا ،والحظ غري االبراج.
وتابع�ت :ربم�ا هناك من يح�رص ،مع كل
س�نة جدي�دة ،أن يذهب للبح�ث عن طالعه
وم�ا يخبئ�ه ل�ه الح�ظ يف الس�نة الجديدة،
لكنني ال افعل ه�ذا ،ال اخاف من التوقعات،
ولكن اغلب التنبؤات كذب ،كالتنبؤ الذي قال
إن يف نهاية عام  2012س�تكون نهاية العالم
ولك�ن اينه�ا؟ لذلك ان�ا ال اؤم�ن باالبراج وال
ً
واحيانا اسمع
بقراءة الفنجان وال بالس�حر،
من البع�ض يقول يل (انت ما عن�دك ايمان)،
اقول القصة ليس�ت قصة ايمان بل قناعة ،وانا ليس�ت لدي قناعة بهذه التنبؤات
الفلكية.

اما الفنانة برشى اس�ماعيل فقد اش�ارت اىل
أنها تؤمن بوجود الحظ لكنها ال تهتم بالتنبؤات
لتش�غلها ،وقالت :نعم اتابع قراءة االبراج وتستهويني
ق�راءة الطال�ع ولكنني لس�ت مؤمنة ج� ًدا ،فرج�ي دائمًا
ً
صحيحا ،ولكن مع
اتفاج�أ به ،فالكالم الذي يقال فيه ليس
ً
احيانا للتس�لية ،الحظ موج�ود ،وهناك بالتأكيد
ذلك اتابع
ج�د واجته�اد ولك�ن يرافقهما الح�ظ ،فال بد م�ن وجود
الح�ظ ،واالم�ام ع�يل (ع) هناك ق�ول يقول في�ه (اللهم
اجعلن�ي من اصح�اب الحظوظ) ،فمن املؤك�د أن الحظ
يدخل يف كل قضايا الحياة.
واضافت :ليس�ت كل التنبؤات نصدقها ،ربما نسعى اليها
م�ن ب�اب الفضول ،ولك�ن ال اهتم بها كث ً
ريا لتش�غلني ،انا
مؤمنة بأنني اعيش يومي فقط ،اما غ ًدا فال اعرفه.
فيما اك�دت الفنان�ة نجالء فهم�ي أنه�ا وان كانت تؤمن
بالح�ظ فال تؤمن بم�ا تطرحه االبراج وقالت :أنا انس�انة
واقعية ومؤمنة بالقدر ،ولكن يف بعض االحيان اقرأ االبراج
مع االصدق�اء للمتعة واملزاح فقط ،ولك�ن االبراج ال تؤثر
عىل س�لوكياتي او نفس�يتي يف يشء ،قد اؤم�ن بالحظ يف
حياتنا ولكنن�ي ال اؤمن بما تطرحه االبراج عىل صفحات
الجرائد ،واالهم من هذا أنها ال تشغلني وال ابحث عنها.
اما الفنانة اس�ماء صفاء فقالت :احرص دائمًا وبش�دة
عىل قراءة برجي لكن مع اس�ماء معينة وأهمها (ماغي
ف�رح) التي احرص عىل أن اقرأ ما تتوقعه قبل حلول كل
سنة جديدة ،فدائمًا ما تصيب األشياء التي تتحدث عنها،
وعىل العموم انا من برج امليزان وبرجي منذ بداية 2011
ولغاية ش�هر  9من  2012يف انتكاسة عىل كل املستويات
والل�ه أعلم ،لكنني ملس�ت نتيجة هذه االنتكاس�ة وفعالً
صدق�ت تنبؤات ماغي فرح ،وأكي�د (كذب املنجمون ولو
صدق�وا) لكنني اتاب�ع األبراج يف الذي يخ�ص علم الفلك
وليس الدجل.

قال�ت النجم�ة
األس�رالية نيك�ول
كيدم�ان إنها تحب أن
تك�ون ابنته�ا البك�ر
روز"
"صن�داي
غني�ة ،خصوص�ا ً
مُ ّ
وأنه�ا تظه�ر قدرات
صوتية بالرغم من أن
عمره�ا ال يتع�دى األربع
سنوات ونصف السنة.
ونقل�ت وس�ائل إع�الم
أمريكية عن كيدمان قولها
يف مقابل�ة ضم�ن برنامج
ديجينريي�س"
"إيل�ني
التلفزيون�ي ،إن ابنتيه�ا
صن�داي روز ( 4س�نوات
ونص�ف الس�نة) وفاي�ث
مارغري�ت (س�نتان) م�ن
زوجه�ا املُ ّ
غني كي�ث أوربان،
مزيج أسرايل � أمريكي.
وأوضح�ت أن لهج�ة الطفلتني
مزيج من األسرالية واألمريكية،
بما أن الوالدين أس�راليان ،ولكن
العائل�ة تقي�م يف جن�وب أم�ريكا.
وذك�رت أن صن�داي روز تس�ري
ع�ىل خط�وات والدها املوس�يقية،
وأش�ارت اىل أنه�ا تظه�ر قدرات
صوتي�ة ،قائل�ة "أن�ا أح�ب أن
تصبح مُ ّ
غنية".
وكش�فت أن "أجم�ل م�ا يف
الزواج برجل موس�يقي هو
أن املوس�يقى موج�ودة
دائم�ا ً يف البي�ت ،وأحيانا ً
يعزف كيث عىل البيانو
عند السابعة صباحاً..
نتن�اول
فيم�ا
الفطور".
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الليايل

يف �شاأن اإنتاج مفهوم عراقي للثقافة الوطنية

العراقية

جمعة الالمي
" الإن�شان بنيان اهلل  .ملعون من هدمه " (حديث �شريف)
()3

يف مث�ل ه�ذا التش�خيص  ،اي بتفاع�ل
املثق�ف العراق�ي يف الع�ر الحدي�ث م�ع
مكونات الشخصية املحمدية  ،او اإلسرتشاد
بمعطياته�ا  ،او بالح�وار معه�ا ،ال يك�ون
حال�ة منتهي�ة بموت�ه الجس�دي  ،ولي�س
حال�ة معرفية منقطع�ة او متوقفة بتوقف
انتاجه الفكري واإلبداعي  ،وإنما هو متصل
ومتأص�ل يف ادباء ومفك�ري العراق والعرب
واملس�لمني  ،م�ن خالل تمثله مل�ا ابدعوه يف
العص�ور الس�ابقة  ،ومتواصل م�ع الحركة
التفصيلي�ة والعام�ة يف ميدان�ه املتع�ني ،
بواس�طة اعادة القراءة األضافية إلنتاج من
س�بقوه  .بكونها ق�راءة ال تس�تقيم اال ان
تك�ون معرفي�ة  ،اي نقدي�ة وإختبارية من
جانب  ،واإلفادة م�ن كمّها الكبري باعتباره
خربة  ،لفحص وإستقصاء الحارض  ،عبورا
اىل مستقبل مفتوح عىل جدل الحياة والكون
والوجود  ،من جانب آخر .
هذه العملي�ة املعرفية � الثقافية ترتبط
بالتحديث والحداثة .
فاملثقف العراقي يف س�ياق هذه العملية

الثقافي�ة واإلبداعية وتفصيالته�ا  ،ال بد ان
يكون مجددا ومحدثا .ان التجربة التاريخية
الواقعي�ة تؤيدنا يف ه�ذا املي�دان  .والثقافة

�شعر

يا َف ْه ٌ
ــــد !! .. ،
جمعة الالمي
يف الهزيع األخري من كل ليلة ،
حني العزلة املطلقة.
حني ..أنت  ،وحسب الشيخ جعفر  ،وأنا
حول مائدتنا الوحيدة املفضلة ،
يف حديقة إتجاد األدباء ،
نعيط كما شخصيات دستويفسكي،
أو نتذكر صامتني ،
حكايات الهور وقراه البعيدة،
و( جمعية اصدقاء الفالح) بريف العمارة ،
التي أسسها سميّك الشيوعي األول  :فهد ،
و( مقربة بربلني ) )1 (..
حيث يرقد "خلف بن جودة ".
كيف يمكن " تأميم املايض  ..ابا نؤاس ..؟ " ،
تلك هي � يا فهد � رسالتي األوىل اىل ( ابو نؤاس) نرشتها بجريدة ( الخليج )
بع�د أس�ابيع عىل مغادرة مائدتنا  ،حيث ت ّم عىل أثره�ا التحقيق معه بحجرة " األمن "
بمقر املؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون . .
وتلك هي أيامنا الت تغنى بها لريمنتوف،
يف ( بطل من هذا الزمان )
قبل ان نسمع به .
يا فهد ..
ما سمعت به اليوم ،
مزاح ثقيل ،
ثقيل جدا .
*******
صباح الثالثاء
2013/1/8
******
( )1من قصيدة شهرية لحسب الشيخ جعفر
شعر
يا َف ْه���� ٌد !! .. ،
جمعة الالمي
يف الهزيع األخري من كل ليلة ،
حني العزلة املطلقة.
حني ..أنت  ،وحسب الشيخ جعفر  ،وأنا
حول مائدتنا الوحيدة املفضلة ،
يف حديقة إتجاد األدباء ،
نعيط كما شخصيات دستويفسكي،
أو نتذكر صامتني ،
حكايات الهور وقراه البعيدة،
و( جمعية اصدقاء الفالح) بريف العمارة ،
التي أسسها سميّك الشيوعي األول  :فهد ،
و( مقربة بربلني ) )1 (..
حيث يرقد "خلف بن جودة ".
كيف يمكن " تأميم املايض  ..ابا نؤاس ..؟ " ،
تلك هي � يا فهد � رسالتي األوىل اىل ( ابو نؤاس) نرشتها بجريدة ( الخليج )
بع�د أس�ابيع عىل مغادرة مائدتنا  ،حيث ت ّم عىل أثره�ا التحقيق معه بحجرة " األمن "
بمقر املؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون . .
وتلك هي أيامنا الت تغنى بها لريمنتوف،
يف ( بطل من هذا الزمان )
قبل ان نسمع به .
يا فهد ..
ما سمعت به اليوم ،
مزاح ثقيل ،
ثقيل جدا .
*******
صباح الثالثاء
2013/1/8
******
( )1من قصيدة شهرية لحسب الشيخ جعفر

اإلس�المية بقدر ما هي وجه�ة نظر نقدية
للثقاف�ة العربي�ة الس�ائدة م�ا قب�ل البعثة
املحمدي�ة وما تالها  ،فإنه�ا من جانب آخر
خزنة ثقافية حافظت عىل املجيد واإلنساني
يف الثقاف�ة العربية قبل االس�الم ومن بعده
ايضا  ،عىل سبيل املثال .
ان الش�عر يف صدر االسالم  ،اختلف عنه
يف فرتة ما قبل البعثة املحمدية  .فلقد ارتبط
الش�عر العرب�ي ما قب�ل االس�الم بوظيفته
االجتماعي�ة الس�ائدة حينئذ  ،حي�ث كانت
العبودية تذر قرونها  ،ويتم اس�رتقاق املرأة
وتحويلها اىل س�لعة رخيص�ة  ،بينما تحقق
للش�عر العرب�ي يف ص�در االس�الم  ،الرتابط
بني املهم�ات االجتماعية الجديدة وبني الفن
 ،حت�ى كان الش�اعر � م�ع االق�رار بوجود
اس�تثناءات � هو الش�عر والفن متالزمني .
وهنا تحقق تطابق الحياة اليومية والواقعية
للش�اعر بالرسالة الكونية للشعر  ،بحيث ال
يمكن الفص�ل بينهما  .ولعل هذه الوضعية
تكاد تكون الحالة الفريدة عربيا عند قياسها
بتجارب موازية عىل الصعيد العاملي .
هن�ا  ،نش�ري اىل ان الف�رتات الالحق�ة
املتصل�ة يف العري�ن االم�وي والعبايس ،
والتطورالب�ارز لحرك�ة الش�عر العربي يف
االندلس  ،كانت االمتداد التاريخي والنوعي
 ،بالتجدي�د والتحدي�ث عىل صعيد مش�هد
الش�عر العربي عموما  .ويف موازاتها ايضا
كان�ت خطوط التجدي�د يف ميادين الثقافة
والفنون الرفيعة ويف الفكر ايضا  .حدث ذلك
يف خضم رصاع سيايس � اجتماعي � ديني
� ثق�ايف  ،اتخذ احيانا طابع العنف من قبل
الس�لطة ومناوئيها  ،بني القديم والجديد ،
بني الثابت واملتحول  ،بني التسلط والحرية
 .ويف تل�ك العملية التي ال تزال محفوظة يف
تراثنا العربي واإلسالمي  ،نجد اإلتجاه نحو
العقل ومنطقه  .ونجد كذلك خروج املثقف
العراق�ي والعربي من بيئت�ه الجغرافية اىل
العال�م  .ونلم�س كذل�ك اإلحتف�اء بمنجز
"اآلخ�ر" املس�لم وغ�ري املس�لم  .وه�ذا ما
هيأ ملدرس�ة العقل ان تكون رس�الة العقل
العراقي � العربي � املس�لم اىل العالم  .وهو
ما س�يعرفه االوربيون بع�د انهيار الحكم
العرب�ي يف االندل�س  .ان رس�ائل الكن�دي
والجاحظ والتوحي�دي ومقامات الحريري
واملنت�ج العرفاني الكب�ري واألدب الجغرايف
 ،عىل س�بيل املثال  ،بالت�الزم مع منجزات
نظرائه�م من العلماء واالدباء املس�لمني يف
زمانه�م  ،دليل عىل اح�رتام العقل العراقي
والعرب�ي ومنجزات�ه  ،وهو تط�ور وجد يف
الثقاف�ة االس�المية  �،بم�ا عليه األس�الم
بكونه وجهة نظر جديدة وكونية يف الحياة
والوج�ود � بعدها العاملي واإلنس�اني  .اي
انها رسائل يف البحث والتجديد والتحديث .
ولعل كت�اب " الحيوان :للجاحظ  ،من باب
رضب االمثلة لإلعتب�ار والفائدة  ،يعيد اىل
األذه�ان كتاب " الحيوان" ألرس�طو ،وهو
منجز للعق�ل العراقي  ،العربي � املس�لم ،
كذروة س�نام الجمل  ،كما يحلو للعربي ان
يقرب اي موضوع لألفهام  ،يف تبني الشأن

العلمي يف التفكري والعمل.
ولعل تناول "البيئة املوسيقية" يف العراق
وشبه جزيرة العرب أوبالد الشام  ،وهي ذات
عالقة حيوية بالشعر ومجالسه وأغراضه ،
ستضع قبالتنا فضاءات من املعرفة والفنون
والثقاف�ات والعل�وم  ،قطع�ت اش�واطا يف
التجديد والتحدي�ث  ،مقارنة بالعصور التي
سبقت العرين االموي والعبايس .
ان موس�وعة مث�ل " األغاني" س�تضع
امام مؤرخي املوس�يقى الغربيني  ،مش�هدا
فني�ا � ثقافي�ا غ�ري مس�بوق  .كم�ا ان"
اللي�ايل العربي�ة" او " الف ليل�ة وليلة " كما
نعرفه�ا نح�ن يف الع�ر اق والب�الد العربي�ة
واإلس�المية  ،س�تكون بالنس�بة اىل ّ
كت�اب
وقس�س ومس�ترشقني  ،تعبريا ع�ن " بيئة
فنية � موس�يقية " هي نتاج العقل العراقي
� العربي � املس�لم  ،الذي اتخذ من االس�ئلة
مفتاحا للولوج اىل فضاءات العقل واملعارف
والفن�ون  .كت�ب الباح�ث االمريكي هنري
فارم�ر  ،بحث�ا معتربا عنوانه  ":املوس�يقى
والغن�اء يف ال�ف ليلة وليلة "  ،س�يكون احد
املداخ�ل االوروبية املهمة لفهم وجهة النظر
العراقية � العربية واالس�المية يف املوسيقى
 .وح�ول ه�ذه املس�الة يصدق الق�ول " ان
املوسيقى ارتبطت دائما بتاريخها  ،باملظاهر
األجتماعية " .ب�ل ان تطور صناعة االدوات
املوس�يقية يف الغرب  ،غري منعزل عن املنابع
االوىل له�ذه اآلالت يف العراق والرشق  .وربما
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ينسحب ذلك عىل عالقة املوسيقي بالساحر
 .ويف هذا الصدد ينقل "فارمر" عن "فاجنر"
قوله  ":ليس�ت ق�وة املؤلف املوس�يقي غري
قوة الس�احر  .ونحن يف الحقيقة نستمع اىل
احدى س�يمفونيات بيتهوف�ن  ،يف حالة من
اإلنسحار".
هكذا نجد ان املثق�ف العراقي  ،واملثقف
العربي عام�ة  ،هو الوريث الحقيقي � وهو
االمتداد واالس�تمرار ايضا � ألؤلئك االبدال يف
ميادين االدب والفكر والفن والعلم  ،متمثال
ملنجزاته�م  ،منفتحا عىل م�ا حوله من آراء
وافكار ومعطيات معرفي�ة  .اي ان التجديد
والتحدي�ث  " :حالة عراقي�ة "  ،اي عربية �
اسالمية تاليا  .وإن من يحاول الوقوف بوجه
ه�ذا املنحى التاريخ�ي � الحضاري � املعريف
 ،إم�ا ان يكون جاه�ال بالحالة العراقية  ،او
غري متص�ل بالبعد الروح�ي � الثقايف لهذه
الحال�ة  ،اي الوج�ود الروح�ي له�ا  ،ومنها
الثقافة االسالمية  .وهذا ما يضعه يف ميدان
آخر خارج الثقافة اإلس�المية  ،وبعيدا عنها
 .يق�دم لن�ا هذا البح�ث ان التطاب�ق ما بني
املثق�ف العراق�ي  ،والعرب�ي � املس�لم  ،وما
بني رس�الته ودوره .وان هذا املثقف  ،حتى
يف الواق�ع العراق�ي � العرب�ي � املس�لم غري
املريض  ،ال يكون قرينا بالشخصية العراقية
 ،وبالتصور العراقي للثقافة الوطنية  ،اال اذا
ارتبط بالتجديد والتحديث يف الفكر والحركة
والعمل .

حامت ال�شكر

تذهب الشاعرة العراقية املغرتبة دنيا ميخائيل
إىل أل�ف ليل�ة وليل�ة أو (اللي�ايل العربي�ة) كم�ا
عرفها الغرب؛ لتحوّله�ا إىل الليايل العراقية ،ليس
لس�مة الل�ذة أو املتع�ة ،ولكن لغرائبي�ة األحداث
وق�وة الداللة املتأتية من عجائبي�ة ما يحدث وال
يس�تطيع س�وى منطق الخيال الرسدي الحر أن
يقتنع بإمكان حصوله.
لكن قصائ�د اللي�ايل العراقية تحي�ل إىل ذاكرة
مت�ون أخ�رى أيض�ا ً كمراج�ع بجان�ب اللي�ايل
املهيمنة عىل الفتة العنوان هي األلواح السومرية
وال�رتاث العراقي القدي�م :أس�اطريه وحكاياته
وشخوصه وأمكنته .واس�تدعاء ذلك كله بجانب
املعان�اة الش�اخصة أو املعارصة يه�ب نصوص
دني�ا ميخائي�ل األخ�رية تنوعا لم تعرف�ه قصائد
ديوانه�ا (الحرب تعمل بج ّد) ..املكرس لفجائعية
الحرب وتفاصيلها وتداعياتها .هنا حياة مرتامية
األطراف تش�د حبال أرجوحتها أخيلة ممتدة من
أمريكا ،حيث تقي�م وتعيش ،لبغداد حيث حياتها
املس�تمرة منذ والدتها  ..وبالعكس! تس�افر حرة
من األمكنة الحارضة إىل البائدة ..ومن زمن تحجر
يف اللق�ى والجدران إىل وق�ت تعلّب يف ماكنة األلم
اليومي! وال يفعل الحنني فعله الشعوري املبسط
فيث�ري النوس�تالجيا املرضية ،بل يصن�ع متحفا
للذاكرة وتفاصيلها؛ فتش�ارك الش�اعرة زمالءها
الشعراء املغرتبني يف االس�تنجاد بالرتاث العراقي
ومدوناته املؤثرة ذات النفوذ املستمر ،وتلك سمة
موضوعية وفنية تس�تحق الدراس�ة ،فقد حرض
املرج�ع الرافديني بأس�اطريه ومالحمه وفنونه،
كم�ا لم يكن يف ش�عر الهج�رات األوىل؛ حني كان
شعراء املنايف واملهاجر واملغرتبات بشتى أحوالهم
وسبل اتصالهم بوطنهم ،مأخوذين بما يحدث من
رصاع تدبره السياس�ة غالبا ،ويضع القصيدة يف
موقف اآلن والحارض املحت�دم بالعنف والطغيان
والخسائر التي تمس الذات والوطن ،ولكن معاناة
جيل الهجرة يف األلفية الثالثة تغدو مصهرا ملؤثرات
ومثريات شتى يف مقدمتها حضور الوطن كوجود
حضاري وإنساني تس�تهدفه دكتاتورية الحكام
وش�هوات املحتل ووحش�ية املتطرفني ،فيجتمع
الطغاة والغزاة والغالة عىل مأدبة الدم ومهرجان
األلم الذي يلوح بني ضحاياه كل ما ترك العراقي
م�ن إرث ،ولكن بغداد تلتم�ع ال كبقعة بعيدة بل
كضوء علوي ،فتخاطب الش�اعرة طفلتها الرسا
عن حبها يف نص يحمل اسمها( :وأحبك أكرب من
كوك�ب األرض /من هنا إىل بغداد /ذهابا وإيابا/
وأحب�ك أق�وى م�ن أص�وات االنفجارات/وأحبك
أعم�ق من جرح) وال يحجب جرح الوطن معاناة
الذات ،تكتب الش�اعرة متمثلة جريان املألوف يف
جسد الحب بني رجل وامرأة فيصبح املشهد(:هو
يش�اهد التلفزي�ون /وه�ي تمس�ك رواية /عىل
غالف الرواية /رجل يش�اهد التلفزيون /وامرأة
تمسك رواية).
فنيا ً تعتمد الش�اعرة قصيدة النثر؛ مس�تفيدة
مما تتيحه من الرسد وتداعيات املونتاج؛ فتتدرج
القصائ�د من لحظ ٍة م�ا لتتطور الحق�ا وتكتمل
زمنيته�ا ،كقصيدته�ا ع�ن دورة حي�اة س�يدة
سومرية وعن الرس�ا املرتقية ساللم الحياة وعن
الحي�اة ذاته�ا يف عادياته�ا واحتمال اس�تبدالها
بأخ�رى ،ومن كوك�ب األرض إىل كوكب آخر مثل
يوتوبيا برشية ،متس�ائلة عما س�يحدث لعشتار
بع�د الليل�ة األلف لع�ل يف القصائد م�ا يعني عىل
معرفة الجواب.

لوام�س الر�شم  ...ا�شتنها�شات النحت

عناءات البيئة و نزق الن�شان يف اأعمال (و�شام زكو)
ح�شن عبد احلميد

لي�س النق�د طوق�ا...أو مجموع�ة م�ن
املحرمات -تبعا ملا كان يرى(عزرا باوند) حني
وض�ع جملة م�ن نصائ�ح تل�زم التعامل مع
ال�يء عىل نحو مب�ارش س�واء أكان ذاتيا أم
موضوعيا،موحيا-ايضا -بعدم اس�تخدام أية
كلمة ال تس�هم يف طبيعة العرض والتناول،بل
يع�ده(أي النقد) نقطة انط�الق ثابتة للحكم
والتقيي�م عىل تجربة معين�ة،واذا كان(باوند)
يريد بالش�عر نس�قا ومس�عى لبسط وفرض
هيبة ذل�ك النص�ح يف عموم مرامي�ه النقدية
و مياس�م فضاءات�ه الش�عرية،تعزيزا طوعيا
ومحكوما كم�ا فعل يف فح�ص وتقييم رائعة
(ت.س.اليوت) يف قصيدت�ه امللحمية (األرض
اليباب) .لعيل-هنا -أحاول سحب مجرى متن
م�ا أرادت الوقوف عنده تلك النصائح الذهبية
لربطها بانس�اق تجربة تشكيلية عراقية عرب
خالصات ما قدم الفنان (وس�ام زكو/مواليد
 )1955ع�رب نصوع محاوالت ج�ادة ورصينة
يف مجمل تناوالته ملحنة االنسان ورس تواصله
الدائ�م م�ع األرض وكل م�ا يع�رتي البيئ�ة و
مرداف�ات الطبيع�ة وم�ا الحقها م�ن جور و
ظلم تغيريات طائش�ة ،مهدت ل� (وس�ام) أن
يرصدها بالرس�م تارة وبالنحت تارات أخرى،
كما س�نمر عليه�ا يف متن مقالنا ه�ذا تقييما
وتثمين�ا ملنجزات وعيه ورصاح�ة موقفه من
مجريات م�ا تتعرض له البيئة م�ن تجاوزات
من جهة وما أتيح للفنان من وس�ائل التعبري
والتربير -بالرسم والنحت -عىل منوال استمرار
وتدفق مخاوفه بأزاء تلك املجريات ،عىل ضوء
ما ملسنا وتنفسنا يف رهان محتويات معرضه
األخري ال�ذي أقيم ع�ىل قاع�ة (رواق البلقاء-
عم�ان /األردن /20كان�ون أول )2012/حني

أب�اح أقرتاح متقاربات نوعية س�عت لتوضيح
مقاص�د ذلك التقابل الضمن�ي من خالل رصد
وتقيي�م نواتج الفع�ل الجمايل-البري بنحو
م�ا يفرضه الرس�م م�ن مناخ�ات وتنويعات
حس�ية ،و ما يج�رأ عليه النحت يف اس�تهاض
مقومات رصاحة وقوة الفعل وتنامي تدفقاته
التجس�يدية بحك�م صل�ة تص�ارع الكتلة مع
الف�راغ و بفائ�ض قيم�ة أثر غي�اب اللون من
مجمل خصائ�ص وح�دات البنائية،فضال عن
توضيح ثقة مقاصده االبداعية ،تبعا ملا أمتثل
اليه (وس�ام زك�و) بعد جهد وجد اس�هاماته
وتطلعات�ه (مع�ارض جماعية/جوائ�ز
وش�هادات تقدير/وسبعة معارض شخصية)
ش�خصت وعمقت م�ن نصاعة نس�ق العبارة
وبراع�ة حدود الوعي وس�المة املوقف الجمايل
والنق�دي مما يحصل يف محيط حياتنا الراهنة
وهول م�ا يحدق بها من عناءات وتخرصات و
مخاط�ر -قطع�ا -كان يقف وراءها االنس�ان
بف�وىض نزقه وتي�ه لحظات تم�رده وجوره
بحق نفس�ه والبيئة التي يعي�ش فيها .تقف

محاوالت اس�تنهاض مساند (النحت) يف مهام
ه�ذا املعرض -الذي ل�م يحمل أس�ما أوعنوانا
يش�ري اىل مقرتبات تلك املقاصد التي من اجلها
أقي�م -اىل جانب تعلي�ق بعض اللوح�ات التي
وس�مت تجربة (وسام)،هنا،ربما لتأكيد عمق
ذاته كونه رس�اما أكثر مما ه�و نحاتا،مع ان
نواتج تل�ك األفع�ال أفصحت-بل-أك�دت مرة
أخرى صدق اسهاماته وسعه ذهنه يف استلهام
مق�درات موضوعات�ه نحو ما يخ�دم اغراضه
واهدافه الجمالي�ة برمته،وفق معادالت الهدم
والبن�اء ع�رب التهش�يم أو الثلم والتكس�ري يف
اقامة مس�ارب وثقوب تبدو عش�وائية،لكنها
مقص�ودة بف�رض هيب�ة الس�كون مقاب�ل
حيوي�ة الحركة التي تج�رس عليها تفويضاته
كل ه�ذه التصدع�ات والخ�روق لصالح خلق
دينامية ش�اخصة بارزة يف تهجى حروف تلك
اآله�ات واآلالم التي تجرتحها الفن�ان الواعي
لدوره التنويري .يف النحت كما يف الرسم تربز
قيم�ة التأريخ كوع�اء ملحت�وى مقومات ذلك
الراع املتنامي برس�م وزرع حشود وممرات
والت�واءات وأخاديد تمت�ىلء بفيوضات اللون
عن�د (الرس�م) كذل�ك اللصق(الك�والج) فيما
يقاب�ل النحت -هن�ا -قيمة الوع�ي باملغامرة
واملغايرة لتجسيد الفعل من خالل ابراز فعل أو
مجموعة افعال برشية تالزم محاولة االنسان
مقاوم�ة دف�ع صخ�رة تفوق�ه ق�وة ومتانة
وحض�ور درام�ي له س�مة وصفة االث�ارة،أو
ما توحي من زاوية نظر أخرى أن االنس�ان يف
منحوت�ات (زكو) هو من تنش�د الخالص من
مطاردة ق�وة هائلة تتدح�رج باتجاه وتربط
به بحبال الف�كاك منها اال بالهرب أو مقاومة
التص�دع واملل�ل والتكرار،م�ع أن ص�دى فعل
االثنني (الصخرة واالنس�ان) يف ميدان وميزان

تلك العالقة تب�دو -بالتايل -غري متكافئة أصال
وقصدا تحريريا (م�ن الناحية البرية) وبما
يحث باملش�اهد و يزرع لديه رغبة املشاركة يف
ازاحة تلك البل�وى القدرية التي تحيط وتحدق
ب�ه وبعامله،ومن خالل ذلك تتواز العالقة لتقف
عىل أقدام أزمة أزلية متزامنة مع مقدرات ذلك
الراع،ال�ذي يقاوم به (وس�ام زكو) درجات
ما تعرتيه م�ن خوف وتوج�س وانهماك بحثا
ع�ن خالص ينه�ي تنازع�ات نواح�ي الرفض
وعدم قبول باألمر الواقع،فيما يعاود البحث -
ايضا -وبنفس درجات ذلك االحس�اس عن ما
يديم صلته الوثقى بالتأريخ السحيق وامتنانه
ال للحض�ارة البرشي�ة ع�رب دوال (املس�الت/
الهرم�ات /اللق�ى اآلثاري�ة /الكتاب�ات ع�ىل
ج�دران الكهوف) وس�مة االع�رتاف القصوى
بقيم�ة الح�روف املس�مارية الت�ي كان يطرز
بها مس�الك لوحاته و حافاته�ا وحني يحيلها
اىل لغ�ة تعبريية تحادد رصاحة وحرارة الوانه،
ع�رب تنام�ي وتس�امي وح�دة االحت�دام التي

يبغيه�ا بتنايف وتنافر موجه�ات رؤاه وصالبة
ج�ذره العلمي والهنديس وعم�ق توردات ذاته
التعبريي�ة وه�ي تتش�كل لحالها من س�مات
وتنويع�ات تجريدية،تص�ب بنهاي�ة س�فرها
نح�و قداس�ة وأبه�ة تمجي�د امل�ايض البعي�د
بمقوم�ات وخالص�ات ومخت�ربات وأس�انيد
مح�كات ومح�ركات التأريخ كونه�ا هي من
تعطي س�مة الدخول ملن يلزم�ه فحص نواتج
الحارض بضياعه و اآلمه وأزماته وتوجس�اته
املتوالية خوفا وخشية من القادم وبما يحمل
من ه�ول،و ما ينتظرنا م�ن تضاعف مخاوف
وت�وايل رصاع�ات لها أول وليس له�ا من آخر،
جراء تجني االنس�ان عىل نفس�ه و مقدسات
وج�وده متمث�ال بالبيئ�ة التي ج�اءت أعمال
معرض(وس�ام زك�و) األخ�ري ت�داوي بع�ض
أوجاعها ،أو (أي أعمال ذلك املعرض) ما أرادت
ان تعيده لألذه�ان -مجددا -عب�ارة (ريلكه)
القائل�ة ( :الفيلس�وف والفن�ان هم�ا طبيب�ا
الحضارة) .
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قانونيون :قانون األحزاب حيقق االنتظام يف عملها ويزيل مظاهر اخللل

ا�صتطالع حمرر ال�صفحة

تعد األحزاب السياسية املرتكز األساس للمشاركة
السياس�ية وتداول الس�لطة والتعددي�ة الحزبية و قد
ظه�رت األحزاب السياس�ية وكانت تع�ر عن املصالح
االقتصادية واالجتماعية املختلفة يف املجتمع بحس�ب
الواق�ع التاريخ�ي له�ذا املجتمع .إال ان�ه طبيعة هذه
األحزاب تختلف من بل�د آلخر بحيث أن وجود األحزاب
السياس�ية ب�ات دالل�ة واضح�ة ع�ى نص�وع الحياة
الديمقراطية يف أي بلد ،وال بد من وجود اإلطار القانوني
الذي تعمل بموجبه األحزاب والذي يبني كيفية تشكيل
هذه األحزاب واالنخراط فيها خصوصا مع كثرة هذه
األح�زاب التي تتبن�ى رؤى وأف�كارا وعقائ�د مختلفة
س�مح لها بموجب الدستور املش�اركة يف قيادة البلد..
إال ان تجرب�ة األحزاب السياس�ية يف العراق (الحديثة)
تعان�ي العدي�د من املش�اكل التي قد تق�ف حائال أمام
عمله�ا .واألمر الذي يوجب إص�دار قانون خاص بذلك
هو قانون األحزاب .
جتارب الدول الأخرى
أصدرت العديد من الدول العربية ترشيعات خاصة
تنظم عم�ل األحزاب السياس�ية منها م�ر و األردن
واملغ�رب حيث ينظم عمل ه�ذه األحزاب ما يجوز وما
ال يج�وز و املبادئ الواجبة اإلتب�اع مثلما يرى الباحث
القانون�ي بهاء نامس والذي أضاف كما يجب أن يحدد
مصدر التمويل ومن أي�ن تأتي األموال الواردة إىل هذه
الح�زب ف�إذا كان التموي�ل ذاتيا من املنظم�ني إىل هذا
الحزب يج�ب أن يذكر ذل�ك وإذا كان من مترعني من
الخ�ارج فمن الالزم أن يكون ب�إرشاف الدولة ومعرفة
الجه�ات التي تمول وان ع�دد هذه األحزاب قد ازداد يف
العراق بش�كل كبري خصوصا بعد الع�ام  2003بحيث
أصبح العدد كب�ريا جدا والفتا للنظر وهذا ما الحظناه
يف االنتخاب�ات األخرية التي ج�رت يف العراق األمر الذي
يوجب إيجاد قانون خ�اص باألحزاب ينظم عمل هذه
األح�زاب كما ه�و الحال مع منظم�ات املجتمع املدني
الت�ي تم تنظيم عمله�ا و كذلك الجمعي�ات ..ال بد من

وضع الرشوط الالزمة لتكوين هذه الكيانات واألحزاب
يف س�بيل أن ينصب عملها لخدمة العملية السياس�ية
ويحق�ق األه�داف العامة للبلد من اج�ل تفعيل الحياة
الحزبية يف العراق .
تخ�صي�ص الأموال
إن ترشي�ع قانون األحزاب ي�ؤدي إىل تجاوز الخلل
الحاص�ل يف مظاه�ر العمل الحزبي مثلما ترى الس�ت
أنعام عودة ثجيل ماجس�تري يف القانون والتي أضافت:
يج�ب أن يح�دد عدد األف�راد املؤسس�ني للح�زب وان
تحدد نس�بة النس�اء يف هذا الحزب وان تكون إجراءات
تش�كيل ه�ذه األح�زاب بس�يطة و الحظن�ا أن بعض
األح�زاب تق�وم بجباي�ة األم�وال م�ن املواطنني تحت
ذرائع واسباب مختلفة وهذا غري وارد ،كما أن بعضها
تستخدم األموال املخصصة ألغراض إنسانية لألغراض
السياسية و اليشء املهم يف هذا القانون أن تتوىل الدولة
عملية التمويل وان تحديدها إىل هذه األحزاب التي تم
تش�كيلها وفق�ا للقانون باألموال التي تس�اعدها عى
أداء عمله�ا ضمن أطر وضوابط معينة و نالحظ أيضا
الكثري م�ن األحزاب تمارس عملها عن طريق وس�ائل
إعالم مختلف�ة تروج لها مث�ال الفضائيات والصحف،
وه�ذا االم�ر يحت�اج اىل ضواب�ط ورشوط ،وليس بهذا
الش�كل ال�ذي لم يوض�ع يف اط�ر مختلفة وه�ذا األمر
يحتاج اىل إجراء التعديالت عى بعض قوانني الصحافة
واإلعالم و االس�تفادة من الترشيع�ات التي صدرت يف
الكثري من الدول التي سبقتنا يف إصدار قوانني األحزاب
والتي نجحت يف ذلك .
أما املحامي طارق مهدي قنديل فقد قال:
يف الظ�روف الحالية الت�ي يمر بها الع�راق الجديد
وم�ا رافق ذل�ك من ف�وىض سياس�ية ج�رت الويالت
والك�وارث عى الش�عب العراقي حري بن�ا االن بعد ان
س�اد االس�تقرار النس�بي وتصارع�ت قوى سياس�ية
كثرية من اجل الوصول إىل الس�لطة بطريق سلمي من

مقال

الفساد املايل واإلداري..
األسباب واحللول
علي جابر

لق�د ازدادت يف اآلونة األخ�رية ظاهرة
الفس�اد االداري وامل�ايل لي�س يف الع�راق
فحس�ب ،ب�ل يف كل دول العال�م ،وباتت
األساليب املتبعة تدل عى الخرة املرتاكمة
واالح�رتاف اإلجرامي وال�ذي ال محال له
م�ن الخلفيات ال�يشء الكث�ري ،حيث أن
الظاه�رة عندم�ا تب�دأ يمكن الس�يطرة
عليها اال أنها عندما تتشعب ويصبح لها
ذيول يكون أمر احتوائها صعبا للغاية.
ولم تكن ه�ذه الظاهرة ولي�دة اليوم
بل تمت�د بجذورها اىل البعيد واىل التاريخ
ال�ذي يذك�ر الح�وادث املتش�عبة والتي
غ�ريت مس�ارات الش�عوب واألح�داث،
ألنها كانت الس�بب يف ذلك ومن األسباب
الكث�رية التي تؤدي اىل انتش�ار الفس�اد
بأنواعه ،هي ضع�ف الوازع الديني الذي
يؤدي باالنسان اىل عدم التمييز بني الحق
والباط�ل ،أو الخ�ري والرش ،له�ذا ينطلق
اث�ر هواه بال هوادة وال تأني حيث يغيب
العقل تماما ً فيكون هذا االنس�ان هائما ً
يف امليدان الواس�ع لالحداث التي تسحبه
اىل الجريم�ة دون هوادة او رادع اخالقي
يحمي االنس�ان من العاديات ،والس�بب
اآلخ�ر هو الرتبية العائلي�ة التي لها االثر
الكبري كذلك يف آن تكون السد املانع الذي
يحول بني االنس�ان والولوج اىل الجريمة
التي يضع اآلباء ألوالدهم االرتكازات التي
تحول بينهم وبني الجريمة املس�تقبلية،
حي�ث أن ه�ذه الوصاي�ا ه�ي الثواب�ت
التي يس�تعني به�ا األوالد م�ن التأثريات
الخارجي�ة الت�ي يح�اول االخ�رون أن
يدخلوه�م فيها وهن�اك عامل مهم آخر،
هو املدرس�ة التي لها التأثري هي االخرى
يف الحد من الجريمة وتحول بني االنسان
وب�ني الهاوي�ة املتمثل�ة يف الفس�اد املايل
واالداري ال�ذي له اس�باب اخ�رى تتعلق
بالدوائ�ر ذاتها والتي يكون البعض منها
غري مؤهل�ة الحت�واء ه�ذه االنحرافات
الخطرة ،كما أن وسائل اإلعالم ال تلعب يف
بعض االحيان الدور املطلوب الذي يطلع
فيه املوظف�ون عى ما يجري من احداث
تخص الفساد االداري واملايل املسترشي،
وربما تك�ون القوانني املوجودة اآلن غري
كافية لتس�هم يف القضاء ع�ى الظاهرة
وألن أهم يشء هو القوانني الرادعة التي
تك�ون خ�ري رادع ملن تس�ول له نفس�ه
االقدام عى مث�ل هذه االعمال التي تؤثر
يف املجتمع برمته.
وربما تكون الحلول املقرتحة هي :
• إشاعة ثقافة النزاهة يف املجتمع من
خالل وس�ائل االع�الم والتي تب�ني اآلثار
الخطرة لهذا الظاهرة حتى يطلع الناس
عى ما يجري م�ن احداث وعقوبات عى
الجانحني.
• تفعيل القوانني الرادعة
• وض�ع املناه�ج الدراس�ية لتش�كل
اساسا ً يمنع من الوقوع يف الخطأ.
• مس�اهمة منظمات املجتمع املدني
يف الحد من هذه الظاهرة وكذلك وسائل
االعالم.
• إع�ادة تدريب املوظف�ني إلفهامهم
خطورة هذه الجرائم .

 -10أن يسعى لبناء دولة املؤسسات والقانون .
 -11ان يؤم�ن الح�زب بمبادئ حقوق اإلنس�ان و
حقوق املرأة و الطفل .

خ�الل االنتخابات علينا اآلن أن نفك�ر جديا يف صياغة
قانون ينظم الحياة السياس�ية عى الس�احة العراقية
و ذل�ك بترشيع قانون األحزاب بحيث يكون منس�جما
مع الظ�روف الجديدة التي يمر به�ا العراق اآلن يتميز
بالسمات التالية :
 -1طل�ب تش�كيل الح�زب يك�ون م�ن صالحي�ة
وزي�ر الداخلية وقراره يك�ون خاضعا لرقابة املحكمة
االتحادية.
 -2ال يح�ق لوزي�ر الداخلية اتخاذ إج�راء ضد أي
ح�زب س�واء بالح�ل أم التجمي�د إال بموافقة مجلس
النواب و ه 1تجس�يدا ملبدأ الديمقراطية ومنع لتعسف
الوزير يف استعمال حقه .
 -3أن يك�ون املؤسس�ون م�ن أصحاب الس�معة
الطيبة واملش�هود لهم بالوطنية والخلفية السياس�ية
النظيفة .

واقعة ق�صائية
اعداد  :امل�صتقبل العراقي
سعاد معلمة تمارس عملها اليومي
بنش�اط وحيوي�ة بعيدا ً ع�ن الغايات
أو التلك�ؤ بالرغم م�ن أنها تعيش مع
أختها الصغرى التي اجتازت اإلعدادية
وأمها العجوز بع�د أن تويف والدها اثر
مرض مفاجئ  .ولم تس�لك (س�عاد)
ٍ
أي س�لوك غري�ب أو غ�ري ع�ادي مع
أخته�ا أو أمها أو جريانها فهي تذهب
بطريقها وتع�ود وال عالقة لها بأحد.
ولكن بع�د ان تج�اوز عمرها الثالثني
بع�ام وزواج أختها الصغ�رى (منى)
وبقاؤه�ا وحيدة مع أمه�ا املريضة..
حي�ث س�يطرت عليه�ا (وه�اوس)
وأف�كار غريب�ة فق�د أهملت نفس�ها
وأمها وبيتها إلحساس�ها بأن القطار
قد تجاوز محطة عمرها األخرية وأنها
تعيش عى األطالل وقد ذوى الش�باب
ونض�ب البه�اء والزهو واألل�ق ،وكم
حاول�ت أن تبع�د ه�ذه األف�كار التي
تس�يطر عليها وتحوّل ليله�ا إىل نهار
يؤرقها ويسهدها وبدأت تصطدم مع
اآلخري�ن فبدأت ت�رب الطلبة كثريا ً
وتقدم أولياء األمور بالشكاوى عليها

 -4أن يقدم طالب اإلجازة منهاجا سياسيا للحزب
املطلوب إجازته وكذلك النظام الداخيل للحزب .
 -5أن يبني طالب اإلجازة مصادر تمويل الحزب و
يمنع التمويل الوارد من خلف الحدود .
 -6أن تك�ون أه�داف الحزب وطني�ة جامعة غري
مفرقة تجمع كل العراقيني .
 -7أن تك�ون أهداف الحزب بعيدة عن الطائفية و
التخندق املذهبي و تنس�جم مع مبدأ املواطنة العراقية
.
 -8أن يؤم�ن الح�زب بمبدأ (ال�رأي والرأي اآلخر)
وت�داول الس�لطة بالط�رق الس�لمية وينب�ذ العن�ف
واإلره�اب عى ان تكون الديمقراطي�ة الطريق الوحيد
لتحقيق أهدافه .
 -9أن يحاف�ظ عى وحدة الع�راق وهويته العربية
اإلسالمية .

الأ�ص�ص الطائفية مرفو�صة
إذا أردنا ان نصدر قانونا خاصا باألحزاب السياسية
فيج�ب أن يكون متظمن�ا رشطا يمنع قي�ام األحزاب
عى األس�س الطائفي�ة أو فئوي�ة أو مناطقية لغرض
املس�اهمة يف تطوير التجربة الديمقراطية هذا ما قاله
الدكتور حس�ني العبيدي والذي أضاف :كما أن عى كل
األح�زاب ان تتقارب قدر اإلمكان ما دام يجمعها هدف
واحد ه�و تطوير العراق ،وان تض�ع القضايا الوطنية
يف أوىل أولوياته�ا وان تتحاش�ا االرتباط�ات الخارجية
م�ع ال�دول األخرى أي�ا كانت ،ولألس�ف هن�اك بعض
األحزاب تس�تغل املناس�بات الوطنية والدينية لرتسيخ
او إنجاح مش�اريعها يف حني من الالزم أن يتم تس�خري
هذه املناسبات لتعزيز الروح الوطنية وتقديم مصلحة
البل�د فوق كل املصالح خصوصا أن الكثري من األحزاب
تف�وز باالنتخاب�ات وتتب�وأ املراكز املهم�ة يف املجالس
النيابي�ة وال�وزارات كم�ا ان م�ن حق ه�ذه األحزاب
تشكيل الحكومة يف حالة فوزها باالنتخابات ،حيث ان
األحزاب تسعى دائما إىل تغيري املجتمعات نحو األفضل
وتحقيق األحسن  .ال بد من إقرار القانون
السيد حسني محمود التميمي األمني العام للتجمع
الوطني املوحد قال :
إن تأخر إق�رار هذا القانون يعرق�ل عملية التقدم
يف العملية السياس�ية ويؤخر عملية االستقرار األمني
ونحت�اج اىل دعم الحكومة ماديا له�ذا األحزاب وقطع
اإلم�دادات الخارجية الت�ي تتأتى من البل�دان األخرى
والتي تشكل خرقا للقانون العراقي وتدخال يف الشؤون
الداخلي�ة ،ونحتاج إىل ان تت�م املوافقة عى مرشوع او
مس�ودة القانون يف مجلس الن�واب وال بد من اإلجماع
عى كل من قبل مجلس النواب ،وكان املفروض ان يتم

إق�رار هذا القانون من�ذ زمن بعي�د إال ان اإلقرار عليه
تأخر يف مجلس النواب والفرصة مؤاتية إلقرار القانون
خصوص�ا ان�ه كان محظ�ورا يف زمن النظام الس�ابق
ممارس�ة أي نش�اط ال بل أن العقوبة تصل إىل اإلعدام
ملن يمارس ذلك وفقا للمادة  200من قانون العقوبات
العراقي.
أما األس�تاذ يارس الع�زاوي ،رئي�س تحرير مجلة
الثقايف فقد قال:
ع�ى الرغم من كثرة األحزاب السياس�ية يف العراق
إال ان تأثريها عى الس�احة السياس�ية قلي�ل و الكثري
م�ن هذه األح�زاب لم تندم�ج مع الش�عب ولم تعرف
كيف ترتجم مبادئه�ا إىل ارض الواقع و يبدو أن بعض
األح�زاب السياس�ية و خصوصا الحديثة اس�تخدمت
لغرض الرتويج لبعض الشخصيات السياسية بدال من
أن تكون رقم�ا مؤثرا عى الس�احة العراقية ومدافعة
عن أهداف الشعب و هذه األحزاب التي تعمل يف العراق
اآلن ب�دون ضواب�ط و قواع�د و رشوط مم�ا جعله�ا
تتح�رك بش�كل كيفي األمر الذي أدى اىل العش�وائية يف
العلم األمر الذي يتطلب س�ن قانون األحزاب وان تعمل
هذه األحزاب إىل االندماج مع املجتمع وإيجاد األرضية
الصالح�ة ألداء عملها ،وأنا اعتق�د أن وجود هذا العدد
الكب�ري ي�دل عى عدم االتف�اق ع�ى اآلراء وإنما وجود
خالفات وانشقاقات أدت اىل هذا الترشذم .
عدم اإ�صدار قانون الأحزاب �صي�صكل اأزمة
الكثري م�ن األحزاب التي تم�ارس عملها يف العراق
تفتق�د إىل البني�ة الداخلية الديمقراطية ،ه�ذا ما قاله
الناشط السيايس إس�ماعيل علوان الذي أضاف :اغلب
ه�ذه األحزاب غ�ري مؤثرة ع�ى الحي�اة العامة وليس
لها تأثري عى القاعدة الش�عبية ،فبعض هذه األحزاب
غ�ري ديمقراطي�ة وال تس�تطيع أن تنه�ض بالعم�ل
الديمقراطي.

ملاذا قضمت املعلمة أذن جارهتا ؟!
إىل إدارة املدرس�ة .وق�د طلب�ت منه�ا
(مديرة املدرس�ة) أن تأخذ إجازة ملدة
ش�هر من باب (االس�تجمام) وإعادة
ال�روح املعنوي�ة الت�ي ب�دأت ترتاجع
لديه�ا وظن�ت أن ه�ذه اإلج�ازة التي
حصلت عليها س�وف تزيل ذلك القلق
والسواد الذي يظهر أمام عينها ويبعد
الهمس�ات الكئيبة من مس�امعها إال
ان حالتها ازدادت س�وءا ً وتردت كثريا ً
 ،وهي يف ه�ذه اإلجازة فبعد أن كانت
تق�ي وقتها بني الصغار يف املدرس�ة
وتخرج وترى الناس فقد أصبحت اآلن
جليسة املنزل تشدها األفكار املتالطمة
وتسحبها أنى ش�اءت ..ضاق صدرها
وب�دأت "تتنرف�ز" عى أتفه األس�باب
حت�ى أن أمها حاولت ألكث�ر من مرة
أن تعي�د لها (روحه�ا املعذبة) وقالت
لها (توجه�ي إىل الله بالصالة والدعاء
فبذك�ر الله تطمنئ القلوب) إال أنها لم
تس�تطع أن تبعد (الش�يطان) الجاثم
ف�وق صدرها وال�ذي يس�وقها يف أي
اتجاه يش�اء .ويف إحدى املرات كرست
الكث�ري من األواني املنزلية (واملواعني)

املحامي /علي التميمي
اإلجهاض  ..معناه اإلبعاد أو التخلص من الجنني قبل
امل�دة الطبيعي�ة للوالدة والت�ي تحدد ب��( )180يوما عى
األقل بعد الحم�ل ،فاإلجهاض إذن هو اعتداء موجه ليس
عى كائن حي بل ضد رشوط تكوينية.
إن اإلجه�اض الذي يع�د جريمة يف نظ�ر القانون هو
أيضا غري مقبول من الناحيتني االجتماعية و األخالقية يف
العديد من البلدان ولو أن بعض الدول قد أباحت اإلجهاض
لس�بب أو آلخ�ر ،ه�ذا و يختل�ف اإلجهاض الذي يش�كل
جريمة يف نظر القانون عن اإلجهاض الذي يأمر به الطب
حماية لحياة األم لذلك فاإلجهاض الذي نحن بصدده هو
اإلجهاض الجنائي حيث يعد ش�ديد الخطورة عى الهيئة
االجتماعية.
واإلجه�اض وان كان يختل�ف عن قت�ل الطفل حديث
الوالدة يف بعض صوره إال انه ال يبتعد عنه كثريا فقد كتب
يف ه�ذا الصدد الفيلس�وف (جان بول س�ارتر) (أن اإلبرة
التي تندف�ع بال رحمة توخز العني هذه العقدة التي تكر
يف البطن والتي يجب ان تصبح روح إنسان) ان اإلجهاض

وأغراض أخ�رى نتيجة لحالة جامحة
وغضب س�يطر عليها مؤقتا ً ثم تعود
إىل هدوئها وتجهش يف البكاء والنحيب
حتى يتالىش ذلك اليأس فتعود إىل حالة

اله�دوء والصفاء وكأنه�ا لم تكن تلك
الثائ�رة املجنونة التي ال يقف بوجهها
أي يشء .وذات يوم وهي تقوم بتنظيف
باب الدار وغسله ترسبت املياه إىل باب

جارتها (أم احمد) ذات الس�بعني سنة
والتي رصخ�ت بوجه (س�عاد) قائلة
له�ا (إىل متى ترم�ني ببابنا األوس�اخ
أال تخافني من الله؟) فقابلتها س�عاد

اإلجهاض ..وعقوبته القانونية
الجنائي الذي نحن بصدده يختلف عن اإلجهاض التلقائي
أو العالجي ذلك أن األول هو املعاقب عليه قانوناً.
عقوب�ة اإلجهاض تق�ع عى من يقوم به�ذه العملية
املخالفة للقان�ون واألخالق العامة وتكون العقوبة اش�د
عندم�ا يكون الفاعل طبيبا او ممرضة او قابلة او غريهم
ممن يمارسون مهنة الطب كما يعاقب من تعاون أو زين
أو حب�ذ األمر او أج�رى بعض الطرق إلح�داث اإلجهاض
وهذا ما أشارت إليه املادة ( )317من القانون الفرنيس.
أم�ا املرشع العراق�ي فقد عالج امل�واد ( 417إىل )419
من قان�ون العقوبات موضوع اإلجه�اض و بني الحاالت
التالية:
 -1حالة إجهاض املرأة لنفسها .
 -2حال�ة إجه�اض امل�رأة الحام�ل م�ن قب�ل الغ�ري
برضاها.
 -3حال�ة إجهاض املرأة الحامل عندا ً من دون رضاها
.
 -4حالة إجهاض املرأة الحامل لنفسها اتقاء العار أو

إجهاضها من قبل الغري او أقاربها اىل الدرجة الثانية .
 -5حالة إجهاض املرأة الحامل برضاها من قبل الغري
وأدى اإلجهاض اىل وفاتها .
 -6حال�ة إجه�اض امل�رأة الحام�ل من قب�ل طبيب ،
صي�ديل،كيمي�اويأوقابل�ةأواح�دمعاونيه�م.
 -7حالة االعتداء عى املرأة الحامل بالرب او الجرح
او العنف او بإعطائه�ا مادة ضارة بارتكاب فعل مخالف
للقانون من دون قصد إجهاضها وتسبب ذلك يف إجهاضها
 ،علما أن القانون قد اعتر اإلجهاض الذي يجريه الطبيب
أو الصي�ديل أو القابلة أو الكيمي�اوي أو أي من معاونيهم
ظرف�ا مش�ددا كما اعت�ر اإلجه�اض الذي تجري�ه املرأة
لنفس�ها اتقاء العار او تجريه لها إحدى قريباتها للدرجة
الثالثة ظرفا مخفف�ا ،فاإلجهاض الجنائي يرمي اىل ازالة
طفل قبل مجيئه للدنيا يف حني ان قتل طفل حديث الوالدة
يعن�ي أن الطف�ل قد ج�اء للحي�اة و بالت�ايل االعتداء عى
حياته فالوالدة إذن ركن مهم يف هذه الجريمة .

استشارات قانونية
 -1املواطن س�عيد حمزة ،بغداد -الكاظمية يس�أل ،هل
يجوز تخلية عقاري الذي هو آيل للسقوط بعد أن مىض عى
بنائه مدة أكثر من خمسني سنة ؟
ج /نع�م يج�وز تخلية عقارات املس�تأجر من قبل الغري
بعد أن تتحقق املحكمة املختصة و هي محكمة البداءة ملوقع
العق�ار من خالل املعاينة والكش�ف بواس�طتها وبواس�طة
خراء مختصني بغية اتخاذ القرار العادل .
 -2املواطن حس�ني التميمي ،حي الخراء يس�أل ،هل
يجوز الطالق بالوكالة ؟
ج /ل�م يبح قانون األحوال الش�خصية الطالق بالوكالة
وال عند التحكيم وال إجراء البحث االجتماعي .
 -3املواط�ن ن�ارص ش�كور "بابل" ،يس�أل ،ه�ل يجوز
للمواطن إخبار قايض التحقيق املختص بجريمة رسقة ضد
سارق ؟
ج /نع�م يج�وز ألي مخ�ر تقدي�م إخباره ع�ن طريق
قايض التحقيق املختص ويعتر مخرا ً رسيا ً ويحجب اسمه
يف التحقي�ق ويبقى اس�م املخر فقط لدى ق�ايض التحقيق

بال�راخ واقرتب�ت منه�ا وتماس�ك
االثن�ان باأليدي وس�حب الثي�اب فما
كان م�ن س�عاد إال ان ت�رخ بوجه
(العجوز) وتطرحها أرضا وترك فوق
صدرها (وتعض أذنها) بكل قوة حتى
قطعته�ا بالكام�ل ،وتجمه�ر الناس
وفكوا االش�تباك وعادت (س�عاد) إىل
حالتها املألوفة وس�يطر عليها الهدوء
فأجهشت بالبكاء .واشتكت (العجوز)
ع�ى س�عاد بالرغ�م من الوس�اطات
والرجاءات والشفاعات إلنهاء املشكلة
إال أن اإلجراءات أخذت طريقها املألوف
وتم التحقيق مع (س�عاد) وأحيلت إىل
محكمة الجنايات وف�ق املادة ()412
من قانون العقوبات رقم  111لس�نة
 1969وه�ي م�ن الجرائ�م التي تؤدي
إىل إح�داث (عاه�ة مس�تديمة) حيث
أحالته�ا املحكم�ة إىل لجن�ة طبي�ة
مختصة أعط�ت تقريرها بان س�عاد
(مريض�ة نفس�ياً) إال أن الحكم صدر
عليها بخمس س�نوات ملراعاة حالتها
النفس�ية ولكون املجن�ي عليها امرأة
كبرية السن

املخت�ص ع�ن طري�ق تس�جيل اس�مه يف س�جل املخري�ن
الرسيني.
 -4املواطن عباس حمزة "حي الش�عب" يسأل ،ما هي
اإلجراءات املناس�بة لطلب زوجتي للمطاوعة بعد أن خرجت
بدون علمي ؟
ج /بإمكانك إقامة دع�وى مطاوعة عن طريق محكمة
األحوال الشخصية املختصة بعد ان تهيئ بيتا رشعيا وبأثاث
زوجي�ة جديدة ومؤونة ملدة ش�هر واحد وم�ن رشوط البيت
الرشع�ي أن ال يكون القصد منه التعس�ف ضد الزوجة وان
تكون األثاث يف البيت غري متنازع عليها .
 -5املواطن محمد قاس�م "كربالء" يسأل ،ما الفرق بني
مجلس القضاء األعى واملحكمة االتحادية العليا ؟
ج /االثن�ان هما جزء من الس�لطة القضائية االتحادية
يف العراق ،اختصاصات مجلس القضاء األعى إدارة ش�ؤون
القض�اء واإلرشاف عى القض�اء االتحادي وترش�يح رئيس
وأعض�اء محكمة التميي�ز االتحادية ورئي�س االدعاء العام
ورئيس هيئة اإلرشاف القضائي وعرضها عى مجلس النواب

لتعيينهم وكذلك اقرتاح مرشوع املوازنة الس�نوية للس�لطة
القضائية االتحادية وعرضها ع�ى مجلس النواب للموافقة
عليه�ا  .أم�ا املحكم�ة االتحادية العليا فه�ي هيئة قضائية
مس�تقلة مالي�ا وإداريا تختص باختصاص�ات مهمة منها:
الرقابة عى دس�تورية القوانني وتفس�ري نصوص الدستور
والفصل يف القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانني االتحادية
والفص�ل يف املنازعات التي تحصل ب�ني الحكومة االتحادية
وحكومات األقاليم واملحافظات والبلديات واإلدارات املحلية
والفص�ل يف املنازعات التي تحصل ب�ني حكومات األقاليم أو
املحافظات والفصل يف االتهامات املوجهة لرئيس الجمهورية
ورئي�س مجلس ال�وزراء وال�وزراء واملصادقة ع�ى النتائج
النهائية العام�ة لعضوية مجلس الن�واب والفصل يف تنازع
االختصاص�ات بني القض�اء االتحادي و الهيئ�ات القضائية
لألقالي�م واملحافظ�ات غ�ري املنتظم�ة بأقالي�م والفصل يف
تن�ازع االختص�اص فيما بني الهيئات القضائ�ي لألقاليم أو
املحافظات غري املنتظم�ة يف إقليم ،علما ً أن قرارات املحكمة
االتحادية العليا باتة ملزمة للسلطات كافة.

مفاهيم دستورية
املادة ( )111من الدس�تور العراقي
(النف�ط والغ�از ه�و مل�ك الش�عب العراق�ي يف كل األقالي�م
واملحافظات).
املادة ()112
أوال :تقوم الحكومة االتحادية بإدارة النفط والغاز املستخرج
من الحق�ول الحالية مع حكومات األقالي�م واملحافظات املنتجة
ع�ى أن ت�وزع وارداته�ا بش�كل منصف يتناس�ب م�ع التوزيع
الس�كاني يف جمي�ع أنح�اء البالد م�ع تحديد حصة مل�دة محددة
لألقالي�م املت�ررة والتي حرمت منها بص�ورة مجحفة من قبل
النظام السابق والتي تررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية املتوازنة
للمناطق املختلفة من البالد وينظم ذلك بقانون.
ثاني�اً :تق�وم الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ات األقالي�م
واملحافظات املنتجة معا ً برس�م السياسات السرتاتيجية الالزمة
لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعى منفعة للشعب العراقي
معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار.
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أشخاص يخاصمون الحياة

االنطوائيون شخصيات سريعة العطب وضعيفة القدرة
عرض�ة إلي�ذاء النف�س ه�ي ش�خصيات
كثيرا ما تعاني من صراعات نفسية وآالم
نفس�ية وتجعل م�ن إيذاء نفس�ها تعبيرا
عن ذلك أو للتخفيف من المعاناة النفسية
التي يعانيها وللتخفيف من تسلط وإلحاح
األفكار عليه.

امل�ستقبل العراقي  /متابعة

تؤك�د الدراس�ات ب�أن نح�و ثلث س�كان
العال�م يميلون لالنطوائي�ة ،ترى هل أنت
أحد هؤالء ؟
يش�عر الش�خص االنطوائ�ي بصعوب�ة
تعامله مع الحياة من حوله حيث الضجيج
واألحداث االجتماعي�ة التي يضطر المرء
للتعامل معها بش�كل أو بآخر .وبحس�ب
موق�ع  PTBف�إن الش�خص االنطوائ�ي
يش�عر بالتعب من اضط�راره للتعامل مع
الكثي�ر م�ن الواجب�ات االجتماعي�ة التي
أصبحت مألوف�ة بين الن�اس .لكن وعلى
الرغم من الحرج المرافق لتجنب األحداث
االجتماعي�ة ،إال أن الش�خص االنطوائ�ي
غالبا ما يفضل مشاعر الحرج واللوم من
البعض على أن يواجه االشتراك باألحداث
االجتماعية المختلفة.
ال�سخ�سية االنطوائية
تعريفه�ا :ه�ذه الش�خصية متقوقع�ة
ومنطوية على نفسها ،وفي أكثر األحيان
يعيش في عالمها الخاص بطبعتها ،حتى
إن كان معها شيئا ً من اإليجابية فهي تقع
في دائرته�ا أو مبدع�ة فإبداعها مطعمة
بصفاته�ا ل�ذا فه�ي عائق�ة ف�ي طري�ق
تقدمها.
�سفاتها
ويرى الباحث ع�الء علي عبد ،أن من ابرز
صف�ات الش�خصية
االنطوائي�ة ه�ي
"ع�دم الق�درة على
إيج�اد العالق�ات
الناجح�ة م�ع م�ن
حولها .وغياب المخالطة
اإليجابي�ة أو عدم القدرة
االس�تمرارية
عل�ى
المخالط�ة
ف�ي
والعالقات.
وكذلك عدم القدرة
على االنس�جام واالقتراب أو االنتماء مع
مجامي�ع إنس�انية ضروري�ة (كالعائل�ة
الكبيرة أو الش�ريحة المهينة) .وأيضا من
صفات الش�خصية االنطوائي�ة انه غريب
بتص�ور اآلخري�ن وبعيدا بع�دم واقعتها.
إل�ى ذل�ك تتميز الش�خصية ه�ذه بعدم
الق�درة عل�ى التربية الذاتية بس�بب
انطباعاته�ا الخاص�ة به�ا .وهي
باردة األعصاب تجاه تحمس و
عواطف اآلخري�ن" ويضيف
"وم�ن صفاته�ا األخ�رى
ه�ي أنه�ا ال تس�تجيب
عاطفي�ا ألصدقائه�ا
ولمن حوله�ا إال لمن
يتحمله�ا وفيه�ا
بع�ض الصف�ات
المشابهة.
ع�دم تحم�ل النقد

كيف متزق االنطوائية
ولتتمك�ن من تج�اوز انطوائيت�ك يمكنك
االستفادة من النصائح
اآلتي�ة الت�ي أورده�ا
مجموع�ة م�ن علماء
النفس :
*·االقتن�اع بض�رورة
تج�اوز االنطوائي�ة:
"كلم�ا زادت معرفت�ك
بنفس�ك وباحتياجاتك
ّ
ق�ل عدد األش�ياء التي
تزعجك" .يج�ب عليك
بداية أن تدرك ضرورة
قيام�ك بالغط�س ف�ي بح�ر العالق�ات
االجتماعية .عليك أن ت�درك بأن المواقف
التي لطالما خش�يت مواجهتها ،آن األوان
معه�ا،
لتتعام�ل
وأن تتم�رن عل�ى
التواجد في األماكن
المكتظ�ة بالن�اس
دون خشية زائدة.
* التحضي�ر له�ذه
الخط�وة قبل وقت
كاف" :الفش�ل في
التحضي�ر يعن�ي
التحضير للفش�ل".
التحضي�ر الس�ليم
الف�وز
يمنح�ك
بنصف المعركة ،لذا
قبل الذهاب لمقابلة
عل�ى
الحص�ول
وظيفة معينة مث�ال حاول أن تفكر بمدى
فائ�دة الوظيف�ة عليك وم�دى االمتيازات
التي س�تحصل عليها حال ت�م قبولك .بعد
ذلك فك�ر باألس�ئلة التي م�ن الممكن أن
توج�ه لك من قبل الش�خص الذي يقابلك.
من ش�أن هذه األمور أن تجعل�ك مرتاحا
نوعا ما للتعامل مع المقابلة حتى قبل أن
تبدأ.
* اس�تفد من صفات القوة لديك" :مفتاح
الفوز في أية معركة هو أن تستخدم قوتك
وتخفي ضعفك" ،على الرغم من المفهوم
الخاطئ للش�خص االنطوائي ،فإنه يملك
قدرات كبيرة لقيادة الحديث مع أي شخص
طالما أن المحادثة تتعلق بموضوع يهمه.
م�ن خالل م�ا س�بق يتبي�ن لك أن�ه حتى
تتمكن من االس�تفادة من صف�ات القوة
لديك حاول أن تتجنب المواضيع الخارجة
عن اهتمامك وبدال من الس�كوت والعزلة
حاول أن تقوم أنت بقيادة مجرى الحديث

لتجبر الطرف المقابل أن يتحدث معك في
األم�ور التي تهم كليكم�ا .على الرغم من
صعوبة هذا األمر إال أنه ال يعد مس�تحيال
ولك�ن تذكر ب�أن ال تبالغ بش�كل يظهرك
بش�كل المتس�لط ال�ذي ال يري�د التحدث
سوى عن موضوع معين فحسب.
* الح�رص عل�ى أخ�ذ نف�س عمي�ق
كلم�ا س�نحت الفرص�ة" :حفاظ�ي على
صحت�ي يجعلني أعمل بأقص�ى طاقتي"،
يش�ترك معظ�م
ا ال نطو ا ئيي�ن
بصف�ة أنه�م
يستهلكون الكثير
من طاقتهم ،وهم
يحاول�ون فه�م
لغ�ة جس�د م�ن
حولهم والمعاني
المبطن�ة التي قد
يحملها كالمهم،
األمر الذي يسبب
لالنطوائ�ي الكثي�ر من التع�ب واإلرهاق.
فالعق�ل خالل قيام�ه بالتعرف على معان
خفي�ة لمن يحدثه يكون ف�ي الواقع يبذل
جهدا كبي�را خالل ه�ذه العملي�ة ،لذا من
المناس�ب جدا للمرء أن يأخذ اس�تراحات
قصي�رة من الحدي�ث الس�تعادة طاقاته.
فالحصول على دقيقة استراحة بعد نصف
س�اعة من الحدي�ث يقوم الم�رء خاللها
بالتنفس بعمق يمكن أن تس�اعده بش�كل
كبير وس�تجعله أكثر ق�درة على مواصلة
الحديث فيما بعد.
كيفية الت�سحيح واملعاجلة
ويح�دد الدكت�ور احم�د العل�ي الع�الج
وتصحي�ح الوض�ع باعتم�اد ط�رق عدة
ومنها :
 محاولة ذوبانها وانصهارها في الدوائراالجتماعية
 ع�دم اإللحاح ف�ي دفعه�ا لالختالط إالّباقتناعه�ا ،الن الت�ي ال تق�در ذلك يصاب
بعقد نفسية
 مس�اعدتها بروي�ة الكتس�اب مهاراتتخرجها من عالمها الخاص
 محاول�ة توضي�ح إيجابياته�ا ودع�معوامل النجاح فيها.
 اختي�ار الوظائ�ف واألعمال والوس�ائلالتي يالئمها الستثمار جهودها
 محاولة اس�تدراجها واقتناعها بحكمةومرون�ة م�ن طري�ق م�ن يعالجه�ا من
أصدقائها
نحو االختالط واإليجابية االجتماعية.
 وعل�ى األبوين الح�ذر من ه�ذه الصفة منذالطفولة حت�ى اليحتاج إل�ى معالجتها ،ولعل
أبرز الصفات التي تجمع بين الذين تمكنوا من
تجاوز انطوائيتهم ،ه�ي قدرتهم على التعرف
على مكامن القوة في ش�خصيتهم وتنميتها،
بحيث تعم�ل على مس�اندتهم عندم�ا يتطلب
األمر مواجهة موقف اجتماعي أو ما شابه.

عليك أن تدرك بأن املواقف

التي لطاملا خشيت مواجهتها،
آن األوان لتتعامل معها

والنصيح�ة والتصحي�ح .فه�ي صعب�ة
االنقياد بس�بب خصوصياته�ا المتطبعة
في ذاتها .تحب االحترام
و ا لتقد ي�ر

مفتاح الفوز يف أية معركة
هو أن تستخدم قوتك
وختفي ضعفك

لذاتها مع أنها ال تراعي لآلخرين حقوقهم،
مش�اركاتها ضعيفة في أف�راح اآلخرين
وإحزانه�م .تتلذذ بتصرفاتها و أس�اليبها
الخاصة".
اأنا انطوائية ..واأكره االجتماع بالنا�س !
تعت�رف خول�ة ناج�ي ""20
سنة قائلة" :مشكلتي تكمن
بج�رح نفس�ي أم�ا عن�د
الش�عور بتأنيب الضمير
مث�ال ألن�ي رأيت أناس�ا
أو تحدث�ت م�ع أن�اس،
أو أخرجون�ي أهلي من
المنزل وأن�ا انطوائية..
وأكره االجتماع
با لن�ا س ،

أو أحيانا أش�عر
بتع�ب نفس�ي
داخل�ي وتع�ب
با أل عص�ا ب
وأف�كار تص�رخ
برأس�ي تطل�ب
من�ي أن أج�رح
نفسي فما أرتاح
إال بع�د الجرح"
وتضي�ف ،وهي
تش�رح حالته�ا
"بالس�ابق كنت
أرت�اح وأه�دأ،
لك�ن اآلن إن جرح�ت ربم�ا أرت�اح قليال،
لكن تأتي فكرة أخ�رى تطلب مني الجرح
أكث�ر ،فك�رة تطلب مني ج�رح وريد لكي
أموت ،فكرة تش�ويه م�كان آخر أو جرح
م�كان آخر ،وأعيش صراعات مع نفس�ي
ول�م أعد بإمكاني أج�رح ألن أهلي عرفوا
بالموضوع ،وفوق هذا صاروا يقولون إن
مع�ي جنية وهي التي تطلب مني الجرح !
بينما أنا س�ليمة وليس مع�ي ال جنية وال
سحر".
وعن هذه الحالة يقول الدكتور س�عد
محم�ود "نفس�ية وعصبي�ة" إن
محاول�ة إي�ذاء النف�س هي من
المحاوالت الش�ائعة بين العديد
من األش�خاص وف�ي مختلف
مراح�ل العم�ر ،وبالرغم من
أنها أكثر ش�يوعا ً بين النساء
منه�ا عن�د الرج�ال كم�ا إن
الش�خصيات الت�ي تعتبر أكثر

حين تنحسر مساحة العقالنية

ظاهرة الخرافة تحتل المساحة األوسع
واالحالم الكاذبة كلها وسائل للتجهيل
عب�ر ناف�ذة الخرافة .فقد س�معت من
أن شخصا ً
أبي رحمه الله في هذا الباب َّ
بس�يطا ً من مدينة الكوفة بنى قبرا ً
وا ّدع�ى أنه قبر الس�يدة
خديج�ة زوج
ا لنب�ي

امل�ستقبل العراقي  /عالء اخلطيب

إن منظوم�ة التخل�ف الت�ي تتحك�م بالش�عوب
العربية جراء س�يطرة حكام الغلبة واالس�تبداد
لفت�راتٍ طويلة من بعد حقبة االحتالل العثماني
والغربي قد أثرت تأثيرا ً كبيرا ً في انتشار ظاهرة
الالعقالنية ف�ي المجتمعات العربية التي جعلت
الشعوب تتخبط في غياهب الال وعي مما سمح
للدجالين بالظهور ،وللخرافة بالعودة الى العقول
التي استس�لمت لها ،و حينما تنحس�ر مس�احة
العقالنية تتس�ع مساحة الحديث المُ ْس َتمْلَ ُح من
الكذِب ،وال ننس�ى نس�ب األمية المرتفعة سواء
كانت أمية حضارية ام أمية أبجدية فتحت الباب
على مصراعيه لمفس�ري االحالم والمشعوذين
وفتاحي الفال والعرافين الستغفال الناس.

املجتمعات الفقرية وانت�سار اخلرافة

ونجد الخرافة تنتش�ر ف�ي المجتمعات الفقيرة
والمهمش�ة والت�ي تبح�ث ع�ن بصي�ص أم�ل
يخرجه�ا الى عالم الحياة الكريمة ,وذلك لوجود
مس�احة غيبي�ة ال مرئي�ة تق�ض مضاجعه�م
باس�تمرار ,وتجعل المس�تقبل مجهوال بالنسبة
لهم ,وببس�اطة ان مروج�ي الخرافة يعتمدون
عل�ى المس�احة الالمرئي�ة ف�ي حياة البس�طاء
الذين يعانون اصال ً من ضغط الحياة  ،لذا يعاني
العق�ل العرب�ي الي�وم من هم�وم فكري�ة اولها
عقلية الخرافة واألسطورة التي تسيطر وبشكل
ق�وي على ثقاف�ة الش�ارع ،فقد اس�تغل بعض
المتربصين بالبسطاء
فعمد على ،استغاللهم
من خالل المقدس تارة
والتمن�ي بمس�تقبل
زاه�ر موه�وم ت�ارة
اخر  ,وبنظرة بس�يط
على ما تزخر به بعض
القنوات الفضائية من
دجالي�ن ومش�عوذين
ومفس�ري أح�الم
ٍ ش�ياطين كافي�ة
لمعرف�ة م�ا يعان�ي
من�ه المجتم�ع م�ن
الالعقالنية ,لذا يجد العقل في منطقتنا صعوبة
االنتق�ال من عقلية البدع�ة والخرافة الى عقلية
التفكي�ر المعقلن .لذا ما نراه اليوم في الش�ارع
المص�ري والعراقي والتونس�ي والس�وري هي
صورة عن ارتدادات هذه الظاهرة.

محمّد
( ص )
وأن�ه رأى
الس�يدة فاطمة

احلكايات اخلرافية تنتقل

تاأثريها يف حياة النا�س

م�ن هنا نج�د أن تأثير
الخرافة في حياة الناس
ق�د أثر تأثي�را ً على نوع
العالق�ات االنس�انية
بينه�م ,فعل�ى س�بيل
المث�ال :فق�د نق�ل ل�ي
أحده�م قص�ة واقعية
ق�د نجده�ا تك�رر عند
الكثي�ر م�ن الن�اس في
مجتمعن�ا .تدور القصة
حول رج�ل فقير الحال
يحل�م بال�رزق ولكن ال يج�ده ,فيتح�ول غضبه
ال�ى البيت في كثير من االحيان ,وذات يوم رجع
الى بيته خال الوف�اض من المال وهو ال يحتمل
نفس�ه فراح يض�رب زوجته بجن�ون فعمد الى
كسر يدها تألمت المرأة وتورمت يدها وقالت له

بني الناس كالنار يف اهلشيم,
فالبعض جيد متعة روحية

كبرية يف الالمعقول

خذني الى المستش�فى فقال لها ضعي ش�ريطا ً
أخصر(العل�ك) عليه�ا وستش�فين ,ل�م تتحمل
المرأة األل�م فباتت تصرخ من�ه والزوج يرفض
ويصر على الشريط االخضر وهو يقول سمعت
أحده�م (واع�ظ م�روج للخراف�ة) يق�ول :أن
الشريط يشفي من كل داء ونسي هذا الواعظ ان
اإلمام علي عليه الس�الم يقول( :الداعي بال عمل
كالرام�ي بال وتر) ,المهم اتصل�ت المرأة بأخيها
ليأخذها الى المستش�فى جاء االخ ولكن الزوج
بق�ي مص�را ً عل�ى قولته ومتمس�كا ً بالش�ريط
األخضر ووقع شجار بين االخ والزوج تطور الى
نزاع عش�ائري ,أدى الى س�فك للدماء وخسائر
ٍ
مادية كبيرة ,

�سوكالته مقد�سة!!

ولعل هذه القصة ش�بيه بم�ا ينقله أحد مروجي
الخراف�ة عن قطعة الش�وكالته المقدس�ة التي
تش�في عش�يرة بكامله�ا ألنها وزع�ت في أحد

مجال�س الذك�ر .وراح
الن�اس يتهافت�ون على
الحصول على قطعة من
الش�وكالته وتسمى
باللهج�ة العراقية
( جكليت�ه )
ظن�ا ً منه�م
ق�ل
بأ
الحاجة
ا ن

بالش�فاء
التكالي�ف,
و د و ن
الى الطبيب.
مو ر و ثن�ا
الش�عبي يزخ�ر
بالكثير من قصص
الخراف�ة الممزوجة
بالمقدس وهي أخطر
أن�واع الخراف�ة  ,ولع�ل
ظاه�رة القب�ور الوهمي�ة

فنهره الشيخ وقال له :ما قيمة رأيك في اليقظة
حتى نأخذ رأيك في المنام.

هلو�سة رجل اأفريقي !!

وشبيه هذا الجاهل هناك جاهل آخر من أفريقيا
سمع من إمام المسجد في مدينته عن الرؤيا في
آخ�ر الزمان ه�ي من المبش�رات ورؤيا المؤمن
ه�ي جزء من س�تة وأربعي�ن جزءا ً م�ن النبوة،
فاعتقد بنفسه نبيا ً والمظنون أنه كان مهلوساً،
وكما يقولون أمة الجهل واحدة،
رأى ف�ي المن�ام ّ
إن�ه يذب�ح ول�ده ،فلم�ا أصبح
قام إل�ى ولده وأضجع�ه ،وذبح�ه! وكان يعتقد
ْ
أن يف�دى الغ�الم بذب�ح عظي�م! كما ف�دى الله
ع�ز وج�ل إس�ماعيل بذب�ح (كب�ش) عظي�م!
فلما س�ئل هذا لجاهل عن فعلت�ه؟ قال :فعلت
ذل�ك ّ
اتب�اع لس�نة إبراهي�م عليه الس�الم فإن
إبراهي�م لما رأى أنه يذبح ولده إس�ماعيل قال:
إني أرَى ِف�ي المَنام ِّ
�ي ِّ
أني ْ
أذبَحُ َ�ك ْ
فان ُظ ْر
{يا ُب َن ِّ
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
مَ
َ
م�اذا َترَى ق�ال يا أبتِ افع�ل ما تؤ ُر س�ت ِجد ِني
اب ِر َ
إن ش�ا َء اللَّ ُه مِ َ
ْ
�ن ّ
ين * َفلَمّا ْ
أس�لَما و ََتلَّ ُه
الص ِ
ص َّد ْقتَ
ي�ن * وَنا َديْن�ا ُه ْ
أن يا إبْراهِ ي� ُم * َق ْد َ
َ
لِلْج ِب ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
س� ِن َ
ين * ْ
إن َهذا لَ ُهوَ
المُ
الر ُّْؤي�ا إنا كذلِك نجْ ِزي حْ ِ
َ
ُ
َ
يم} الصافات
ال َبال ُء المُ ِبين * وَف َديْن�ا ُه ِب ِذب ٍْح ع ِظ ٍ
.107 – 102وتستمر الحكايات الخرافية وتنتقل
بين الن�اس كالنار ف�ي الهش�يم  ,فالبعض يجد
متعة روحية كبيرة في الالمعقول ويعتبر بعض
الخرافات مسلمات مقدسة ال يجوز المساس بها
وتتحول بع�ض الحكايات
بمرور الزمن الى موروث
إجتماع�ي ال يتمكن أحد
مناقش�ته ,ولطالما بقي
ح�ال الش�عوب عل�ى ما
هو عليه ستبقى الخرافة
تص�ول وتج�ول ف�ي
العقول .إن ما تعاني منه
المجتمع�ات الي�وم وما
يعان�ي منه الع�راق على
وجه التحديد هو طغيان
الالمعق�ول عل�ى عق�ل
الشارع الجمعي ,وصعود
نخبة من المتخلفين الى
مراكز القرار التثقيفي ,مما
ساعد على تفشي ثقافة الكراهية والعنف ,وكل
ذلك بفضل ثقافة الخرافة التي تنتش�راليوم في
مجتمعاتنا ولألسف.

مروجو اخلرافة يعتمدون
عىل املساحة الالمرئية
يف حياة البسطاء الذين
يعانون أصال من ضغط
ً
احلياة.

الزهراء
في المن�ام وقالت
له َّ
إن ف�ي الموضع الفالني
قب�ر ألم�ي خديج�ة وه�و
الموض�ع الذي بن�ى الرجل
في�ه القب�ر ،وتط�ورت
الحكاي�ة وراح البس�طاء
يحجون إلى القبر وينذرون
النذور ،فوجد الرجل ضالته
المالية ،فس�مع به المرجع
الدين�ي ف�ي النج�ف
آن�ذاك الش�يخ محمّد
ً
رج�ال متنوراً،
حس�ين آل كاش�ف الغطاء وكان
فاس�تدعاه فجاء الرجل وس�أله الش�يخ كاشف
َّ
وقص الرجل عليه حكاية الحلم
الغطاء عن القبر

 13الراأي

العدد ( )418االحد  13كانون الثاني 2013
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مهدي جابر مهدي
يثير المش�هد السياسي العراقي اليوم
المخاوف واألسى في آن .فالتساؤالت
كثيرة عن حقائق االمور – التي يضيع
الكثي�ر منه�ا في تفاصي�ل الصراعات
واألزم�ات– وتداعياته�ا م�ع تح�ول
البل�د الى ملعب كبير نزلت اليه اطراف
االزمة في تنافر الف�ت مقترن بتعمق
االنقس�ام المجتمع�ي في المس�ارين
العمودي واألفق�ي ،القومي والديني،
الطائف�ي والمذهب�ي ،االجتماع�ي
والسياس�ي ،والثقاف�ي والنفس�ي.
وتغ�ذي ذلك االنقس�ام عوامل داخلية
–كاالستبداد والفساد وفقدان األمن –
وعوامل اقليمية ذات اجندات ومصالح
مؤث�رة  ،وعوام�ل دولي�ة – خاص�ة
األمريكية – التي فش�ل مشروعها في
تحقي�ق الديمقراطية الت�ي ادعت انها
ج�اءت من اجل�ه بل وزاد الش�ك حول
جديتها اصال في ذلك التوجه .
أدى تفاع�ل ه�ذه العوام�ل والتواطؤ
بينه�ا ال�ى اإلخف�اق الش�امل :فش�ل
سياس�ي /فش�ل امني /فشل خدمي،
وتراك�م المش�كالت باالرتب�اط م�ع
تش�ابك المقدمات بالنتائ�ج واالليات
مث�ل تحول الريع الى رش�وة وفس�اد
(المال السياس�ي) لينتج عوائق جدية
ام�ام التح�ول نح�و الديمقراطي�ة،
خاصة مع تحول التوافقات السياسية
الى محاصص�ات اثنو -طائفية جاءت
بعناص�ر فاس�دة وضعيف�ة الى مركز
صنع القرار ليتصدر المش�هد اناس ال
يملكون مؤهالت ادارة الدولة واصبح
همهم الس�لطة والحفاظ عليها  ،ليس
من خ�الل المؤسس�اتية الديمقراطية
وآلياته�ا وانما عبر ال�والءات الضيقة
من خالل عس�كرة وتسييس الطوائف
واذكاء العصبي�ات الت�ي امت�دت م�ن
النخ�ب ال�ى المجتم�ع حي�ث تحولت
الطائفة الى شكل من اشكال االعتصاب
االجتماع�ي وتوس�عت الطوائفي�ات
حتى أصبح�ت او تكاد ،هوي�ات بديلة
تلغي وتطم�س الهوية الوطنية  -التي
هي اليوم ف�ي اضعف حاالتها – حيث
التصعي�د الطائفي ،وب�روز الطائفية
السياسية كلما كانت الحاجة ضرورية
للتغطي�ة على الفش�ل ،ويترافق معها
صع�ود متزامن للعش�ائرية الس�اعية
لتص�در المش�هد عبر مقايض�ة الوالء
بالمصال�ح  ....كل هذا وغي�ره الكثير
يذكرن�ا بما قال�ه ادونيس ع�ن تحول
السياس�ة الى ش�ركات وتحول الدين
والثقافة الى مجرد أدوات.
فالعراق بعد عش�رة اعوام من سقوط
ص�دام حس�ين ونظام�ه الدكتاتوري،
ورغم ما تحقق من منجزات ومكاسب

سياس�ية واقتصادي�ة هام�ة ،يواجه
تحدي�ات جس�يمة عل�ى الصعيدي�ن
الداخل�ي والخارج�ي  ،وف�ي المقدمة
منها التح�دي األمني ،وحص�اد العقد
المنصرم يؤش�ر سلس�لة م�ن خيبات
االمل واالحباط منذ االحتالل األمريكي
للع�راق في  2003وه�ا نحن في العام
 2013نجد ازمة نظام سياسي – ازمة
حكم وازمة مجتمع  ،ازمة نخب وازمة
معارض�ة ،ازم�ة فكر وثقاف�ة وازمة
برام�ج  ،ازمة انجاز وازمة ش�رعية –
ومن كل ذلك نصل الى ازمة دولة.
فالمصدر االساس�ي لكل تلك االزمات
يكمن في الصراع على السلطة والثروة
والنف�وذ وامتدادات�ه الخارجية  .كما
تؤكد مقدم�ات ونتائج ذلك الصراع أن
الذي س�قط في  2003لي�س الطغيان
وإنما شكل من أشكاله.
والج�رد الس�ريع لبعض الممارس�ات
توض�ح ذلك ومنها على س�بيل المثال
ال الحص�ر :هيمن�ة ثقاف�ة التهمي�ش
واالقص�اء والتكفي�ر والتخوي�ن
واالتهام�ات المتبادل�ة وتغذي�ة
التحري�ض وإذكاء الكراهية (ويذكرنا
ذل�ك بمقولة هوبس  :ح�رب الكل ضد
ال�كل) وق�ادت ه�ذه التوجه�ات ال�ى
االحتقان السياس�ي والمجتمعي والى
تقدي�م المزيد م�ن القرابين البش�رية
خدم�ة للطبقة السياس�ية ودفاعا عن
مصالحها.
وج�راء ذلك وصل�ت البالد ال�ى حافة
الح�رب االهلية بل ودخل�ت أحيانا في
اتونها وهانحن الي�وم نقف من جديد

عقلية رجل السلطة
واثق اجلابري

تذك�رت حكاية تقول إن امرأتين اختلفا على طفل فحكم بينهما بتقس�يم الطفل الى
نصفين فقبلت األولى وصرخت الثانية وقالت ال فقال لها الحكيم أنت أم الولد ،إذ
ليس من المعقول والمقبول أن نقس�م نصفين او أكثر مع هذا او ذاك بل نقرأ ما بين
سطور الشعارات والنوايا ونحدد المشترك ومن بين الضجيج ننصت إلى صوت التهدئة
والحوار والعودة للدس�تور والقوة التي تس�تطيع التوصيل بي�ن األقطاب المتنافرة،
وهنالك قوى تقرع طبول الحرب والطائفية والتقس�يم واالرتماء باحتضان الخارج
غير مقدرين مصالح المذاهب التي يدعون الدفاع عنها ليكون شعبها حطبا للنار من
حش�د الش�ارع وجعله يصطف الى جانبهم ،لقد أوهمت الطبقة السياسية مواطنيها
بالدفاع عنهم ولم تأخرها مصالحها الحزبية للمصالح الوطنية ولم تحم مواطنا من
اإلرهاب او غرق األمطار ،فالحش�د في الرمادي اس�قط أقنعة الساسة مثلما اسقط
الحش�د اآلخر في بقية المحافظات وكال الحش�دين لم يتحوال إل�ى ثورة اعتراضات
ووس�ائل للضغط بصور مش�روعة على الحكومة والبرلم�ان ومجالس المحافظات
كي يصحح مس�ارها ،فإذا فش�ل ساس�ة االنبار بتحقيق المطالب المش�روعة وغير
المشروعة سوف يرفعون سقوف المطالب للمطالبة بإقليم على أساس طائفي ومن
ثم االنفصال مثلما يقابلها كردود فعل او بالتس�خين السياس�ي بالمطالبة بحجة ان
الجن�وب من يملك النفط وهذا ما ي�دل ان كال الطرفين لم يخدما ناخبيهم ،والقيادات
السياس�ية عليها تجاوز الثغرات وبناء دولة المؤوسس�ات والمواطن صاحب الدور
االول ليوفر له العيش الكريم ،والنائب والمس�ؤول في اي مفصل من الدولة ينقصه
الوعي بالمس�ؤولية واهيمتها وانه ممثل لش�عب كامل وليس لدائرته االنتخابية وال
يدخ�ل الخالفات من خالل الممارس�ات الحكومية ،لينطوي نتائ�ج هذه العقلية على
كل المؤسس�ات وم�ن اس�اس تش�كيلها بالمحاصصة والت�وازن لتمت�د اذرعها لكل
المؤسس�ات ،فاب�ن الجنوب يمثل اب�ن الرمادي في مؤوسس�ة الدول�ة ،اليوم الدور
مطلوب من الجميع تقديم الحلول وال يكون جزء من مش�كلة وينتقد السلوك السيئ
أينم�ا كان والقب�ول بالمطالب المش�روعة واالعتراض على غيرها ،ولكن الساس�ة
اغلبهم يفكر بعقلية رجل السلطة وليس رجل الدولة ومقابلة التظاهرات بتظاهرات
س�يؤدي إلى مزيد م�ن االحتقان واالنقس�ام السياس�ي والطائفي ويمزق النس�يج
االجتماعي ،وطلب التظاهر من المس�ؤول مس�ألة خطيرة تدل على فشله في إيجاد
الحلول من موقع المسؤولية وإخراج المظاهرات من عفويتها ،المواطن يرفض هذه
الطبيعة لكن المحاوالت إلى إش�راك الش�ارع من اخطر المراحل وال يمكن السيطرة
علي�ه وربما تدفعه العاطف�ة والطائفة حينما يرى الساس�ة يتحدثون بها ،والدولة
ال تق�اس بأش�خاص وال منظ�ور ان ال بديل عن الحاكم اال نف�س الحاكم ،وقد اصبح
مس�ؤولونا مس�خرة للعالم والش�ارع فاقد للثقة بهم وربما حين يراهم في الشارع
يصمت تحت قوة س�الح حمايتهم ،فالقضية هي ليس�ت ش�خصية والدولة اكبر من
أش�خاص واكبر من الحكومة نفس�ها ،والتأثير على الرأي العام ال يأتي بالمظاهرات
ب�ل من خطوات عملية تفرز في صندوق االقتراع ،وحين تمرير ذلك المش�روع يعني
الخداع والمراوغة واس�تغفال الشارع واالستهانة بقدرة المواطن ،وكل سلطة اليوم
مس�ؤولة بالتضامن م�ع األخرى وال تلقي الل�وم على االخرى والغربل�ة ال تأتي من
إف�رازات الش�ارع الذي ربما يخرج م�ن العقل الجمعي وقد يصل للعصيان ،الساس�ة
اليوم س�قطوا في مستنقع المصالح الش�خصية حين اخراجهم التظاهرات وشحن
الش�ارع وفش�لوا امام جماهيرهم وانهم ممثلين لهم يحققون مصالح وطن اوال ثم
مصالح ناخبين بالتحديد وان تكون مصالح الوطن فوق مصالح الساسة والسلطات،
وس�قطوا حينما يسيسون الس�لطات والقضاء والمطالب الغير مشروعة واالبتعاد
عن الدس�تور والحوار والتهدئة وعدم دراسة نتائج افعالهم المتشنجة في ازدواجية
المعايير في القضايا وادارة الدولة وتناقض فعلهم الظاهر عن الباطن.

على مشارفها.
وب�دال م�ن تحلي�ل االوض�اع ونقدها
والغوص في فهم أسبابها وتداعياتها
ومعالجاتها ،حل�ت المواقف الجاهزة
واالنفعالية العالية والسرعة المفرطة
ف�ي التخوي�ن  ،وكل ذل�ك يعب�ر ع�ن
اشكالية في الثقافة السياسية للنظام
السياس�ي والمجتم�ع .وكم�ا يق�ول
الكات�ب اللبنان�ي ح�ازم صاغي�ة في
كتابه الجديد (االنهيار المديد)  :نشهد
وصول السياسة المصنوعة رسميا الى
ذروة كارثته�ا ،خصوصا وان خطابها
االيدلوج�ي اثبت ازمته في الجمع بين
واقع متغير ومقولة ثابتة.
وب�دال م�ن ان يتخ�ذ المجتم�ع وقواه
الحية موقفا رافضا لكل تلك األوضاع،
نجد االنس�ياق الجارف وراء المؤثرات
العاطفية بفع�ل عملية تالعب منظمة
بالرم�وز –دينية /طائفي�ة /قومية/
حزبي�ة /قبلي�ة  – ....وتوظيفه�ا
سياس�يا -ونج�د الجماهي�ر أحيان�ا
تتظاه�ر ض�د نفس�ها –وه�ي م�ا
يس�ميها الدكت�ور فؤاد زكري�ا :محنة
العقل -وتس�ير تحت عواطف جياشة
في الالوع�ي عبر تحكم ق�وى النفوذ
السياس�ي والمال�ي الت�ي تعتمد هذه
الوس�ائل كونها اس�هل الطرق القامة
جدار تحتمي ب�ه وتصرف االنظار عن
مأزقه�ا وعجزه�ا عن تحقي�ق االمن
والتنمية واالستقرار.
الالف�ت هن�ا ان النظ�ام السياس�ي لم
يعد يأب�ه او يكترث للس�قوط اليومي
لضحاي�ا اإلره�اب وب�ات ذل�ك مجرد

مش�هد يوم�ي تتك�رر ص�وره ف�ي
الفضائي�ات  ،كم�ا اصب�ح المجتم�ع
متعايش�ا معه دون ارادته وصوال الى
انتهاك براءة الطفولة .
ولم نج�د من يتحم�ل المس�ؤولية او
يقف وقفة جادة  ،يضاف الى هذا وذاك
االنته�اكات المريعة لحقوق االنس�ان
التي يتم ذكرها في بورصة المنافسات
السياس�ية  ...ان�ه لم�ن المخيف حقا
ان ه�ذه االوض�اع تكاد تنس�ينا حجم
الضحايا في عراق كان حلمنا ان يكون
آمنا ومزدهرا ومتس�عا لكل ابنائه بعد
زوال الطاغي�ة صدام حيث ذاق العراق
وش�عبه الوي�الت خالل س�ني حكمه
.واليوم اكثر م�ا يخيفنا هو االحتمال
الس�يئ الذي رجحت كفته خالل نهاية
العام المنصرم وبداية العام الحالي.
بع�د ه�ذا التوصي�ف الس�ريع لمحنة
العراق ولالزمة والمأزق واالستعصاء
– سموه ماشئتم – الذي تمر به العملية
السياس�ية  ،يطرح سؤال الحل واالفق
والضوء في نهاية النفق  ...وبأعتقادي
ان هذا الس�ؤال وجوابه يخصان اولئك
الذين يقف�ون خارج اط�راف الصراع
المتناح�رة م�ن سياس�يين ومثقفين
ومس�تقلين ورج�ال دي�ن واح�زاب
سياس�ية ومنظم�ات مجتم�ع مدن�ي
وطاق�ات ش�بابية ونس�ائية واعي�ة
لمصائر الش�عب والوطن  ،اضافة الى
الصامتي�ن من العراقيي�ن من مختلف
القوميات واالدي�ان  -وهم باعتقادي
اغلبي�ة – فاالغلبي�ة الصامت�ة ت�درك
عجز الطبقة السياس�ية وفش�لها في

األزمات ال تلد بناء
بن�اء دول�ة جدي�دة تقوم على اس�س
الديمقراطي�ة والعدال�ة االجتماعي�ة ،
دولة تكون لمجموع مواطنيها .
فالمطل�وب م�ن ه�ؤالء ان يش�كلوا
تيارا ش�عبيا يعلنون من خالله موقفا
رافضا لما يجري من تدهور وتداعيات
خطي�رة ته�دد بم�ا ال يحم�د عقب�اه،
وان يضغطوا على الطبقة السياس�ية
–الق�وى المتنفذة م�ن كل االطراف–
وإجبارها على االنصياع لصوت العقل
واالحت�كام ال�ى مب�ادئ الديمقراطية
ورف�ض الط�رف واالقص�اء واإللغاء
واالحتكار والتمييز وتجييش المشاعر
والكراهي�ة ونب�ذ اس�تخدام الق�وة
والتهديد باس�تخدامها .وكل ذلك على
طريق صياغة عقد اجتماعي – سياسي
جديد يقوم على الرضا ال على اإلكراه،
يجس�د حق�وق المواطنة المتس�اوية
في دولة تقوم بتعريف الناس بكونهم
مواطنين ال بكونه�م جماعات مغلقة
 ،وتعتم�د الديمقراطي�ة كمنهج والية
وقيم�ة تهي�ئ األرضي�ة المناس�بة
للتداولية الس�لمية عبر انتخابات حرة
نزيه�ة وتحدد بوضوح طبيعة العالقة
بين السلطة واس�لوب الممارسة على
مس�توى األفراد ،وطبيعة العالقة بين
الس�لطة والمؤسس�ة عل�ى مس�توى
المجتم�ع وتصوي�ب الفه�م المتعلق
بالعالق�ة بي�ن الس�لطة والقان�ون
وعالقات القوة بين الناس  ،واالعتراف
بالتعدد واالختالف.
بقي ان اشير الى ان الهروب الى االمام
باتجاه حل المؤسسات القائمة رغمعجزه�ا ،وإج�راء انتخاب�ات مبكرة –
ليس حال كافي�ا  ،فذلك ال يؤدي اال الى
اع�ادة انت�اج االزم�ات .والمطلوب ان
يس�بق هذه الخط�وات تهيئة األرضية
السياسية والقانونية المناسبة وإعادة
جسور الثقة بين مكونات المجتمع .
وعس�ى ان نتعلم جميعا الدرس المهم
 ،وه�و ان نتقن اختيار م�ن يمثلنا في
مؤسسات الدولة عبر االنتخابات  ،وان
ي�درك المواطن ان الص�وت االنتخابي
ه�و ح�ق وب�ذات الوق�ت الوق�ت هو
مس�ؤولية  ،وعند ممارسته ينبغي ان
ال نكون أسرى الوالء الضيق مهما كان
 ،بل ينبغي التوعي�ة بفداحة المخاطر
المحدق�ة الكامن�ة وراء التخندق�ات
الضيقة.
هذا ه�و الحل االفضل – وف�ق رأيي -
لخ�روج الع�راق من محنت�ه ،فهل هو
عصي على التحقي�ق؟ وهل هو دعوة
غير واقعية ام استجابة معقولة لواقع
مأزوم يبحث عن مخرج مناسب يجنب
البالد والعباد الويالت والكوارث ؟
أس�ئلة اتركها برس�م إجابة العراقيين
أنفسهم.....
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عبد اهلل اجليزاين
العراق بلد متعدد القوميات واألديان والمذاهب ،وورث تركة ثقيلة
من المش�اكل التي سببها نظام ديكتاتوري هو األشرس في تاريخ
البلد وربما المنطقة،مارس كل انواع التخريب والتدمير،وعلى كل
المستويات استهدف اإلنسان بإنسانيته وقيمه وأخالقه ،واستهدف
االرض والم�اء وال�زرع والبناء،لم يترك ش�يئا اال وكانت له بصمة
تخري�ب فيه ،زرع ألغاما ً بين مكوناته وخلق مناطق رخوة يمكنها
ان توف�رت لها االجواء المناس�بة ان تحول البل�د الى اثر بعد عين،
وكذا خلق اج�واء دائمة من التوتر مع الجوار االس�المي والعربي
والدولي ،من خالل ممارس�اته الطائش�ة ومحاولت�ه نقل معركته
مع الش�عب الى الح�دود مع الجيران،وايض�ا كان العراق منقوص
السيادة لخضوعه للبند السابع من ميثاق االمم المتحدة،ديون غير
واضح�ة وح�دود مجهولة المعالم م�ع الجيران،اقتصاد ال يخضع
ألي م�ن قواعد االقتص�اد المتبعة في العالم،س�خر الله اعتى قوة
في العالم الى ان تزيح هذا النظام من على كاهل الش�عب العراقي
بع�د ان كاد يه�وى على ي�د ضرب�ات المجاهدين،ف�كان االحتالل
القش�ة التي قصمت ظهر البعير،وأكيد ان االحتالل كانت له اجندة
ومش�روع اليتف�ق م�ع المش�روع الوطني ال�ذي رس�مته القوى
الوطنية المعارضة واتفقت على مالمحة الرئيسة في المهجر،هذا
مجم�ل لوضع الع�راق بعد س�قوط النظ�ام البائد،مش�هد واضح
المعال�م ويراد تحوي�ل هذا المش�هد الى نقيضه ،حل اإلش�كاالت
الت�ي خلفتها سياس�ة النظام بي�ن مكونات الش�عب ،ومع الجوار
اإلس�المي والعربي ،وسد الثغرات التي قد تكون سبب في اي أزمة
داخلي�ة بين المكونات ،وخارجية مع الجوار اإلس�المي والعربي،
وأيض�ا العمل مع المجتمع الدولي إلخراج الع�راق من طائلة البند
الس�ابع ،ومع انطالق العملية السياسية وضعت القيادات الوطنية
المخلص�ة برنام�ج عملي يتن�اول المش�كالت الواردة آنف�ا ً وآلية
التعامل معها لغرض تغييبها من المش�هد العراقي وبالتدريج،وقد
تحقق�ت خطوات جيدة في ه�ذا اإلطار،وتوضحت معالم للحلول،
فق�د تغي�رت معادلة الحكم ،وكتب دس�تور دائم للبل�د يكاد يكون
األفضل على مس�توى المنطقة ،وتم االتفاق مع الدول الدائنة على
آلية التس�ديد ديون العراق بعد تخفيضه�ا ،وجرت مفاوضات مع
االمم المتحدة حول آليات إخراج العراق من البند السابع ،ووضعت
إلي�ه عملية في معالجة الخالف على الح�دود بين المحافظات من
جه�ة ومع الجوار م�ن جهة أخ�رى ،وكذا وضع�ت برامج إلعادة
تأهي�ل المجتمع من خالل س�ن قواني�ن تعويض ضحاي�ا النظام
البائد من خالل مؤسس�تي الشهداء والسجناء واعادة المفصولين
السياس�يين وايض�ا تم اقرار قان�ون لكيفية التعام�ل مع رجاالت
النظ�ام البائد،وعل�ى العموم وضعت للبلد خارط�ة طريق مقبولة
ليتجاوز المحنة رغم صعوبة الظرف من وجود االحتالل واإلرهاب
وتصارع االجندات على ارضه،لكن ومنذ سبع سنوات عطل كل شي،
وتم إحياء الكثير من المشاكل وتسخيرها لخلق االزمات وبطريقة
تحاكي طريقة النظام البائد،وتم التجاوز على الدستور واستهداف
القوانين التي س�نت الجل تعويض الضحايا وتعطيل آليات التعامل
م�ع رجاالت النظام البائ�د ومع المجامي�ع االرهابية ،وأصبح كل
شيء خاضعا للمساومة في هذا الملف ،وتوالت األزمات وتحولت
إل�ى عقد مس�تعصية في مس�يرة العملية السياس�ية ،مما ش�كل
نكس�ة في الش�ارع العراقي المتطلع لالس�تقرار واإلعمار والبناء
واالزده�ار االقتصادي خاصة م�ع توفر االمكاني�ة لذلك ،ووجود
االرضية التي وضع�ت لهذا الغرض ،إن اس�تمرار صناعة االزمات
به�دف تحقيق مكاس�ب ش�خصية او حزبية والتالع�ب بعواطف
المواطن ومحاولة كسب شعبية زائفة ،وتغطية األخطاء وملفات
الفس�اد والفشل في اداء الواجب يتناقض كليا مع تطلعات الشعب
العراقي المظلوم،ويعد بمثابة الخيانة لقطار التضحيات التي دفعت
في طريق االنعتاق من التسلط والتهميش والتغييب،واالستخفاف
بدماء الش�هداء من العلماء والفضالء وعامة ابن الشعب العراقي،
ف�ال يمكن لالزم�ات ان تلد بن�اء او أعمار ،انما تضاعف المش�اكل
والدم�ار وتضاعف�ت اله�وة بين مكون�ات الش�عب العراقي وهذا
خالف المطلوب...

ماذا لو ارتفع السالح عىل صوت املنطق ؟

يبدو ان العراق ودع عام�ه بمظاهرات انطلقت
ف�ي المنطقة الغربية قبل أي�ام على أثر اعتقال
أح�د ح�راس عض�و القائم�ة العراقي�ة ووزير
المالية بتهمة القيام بأعمال وأنشطة إرهابية .
وقد ش�هدت هذه المدن خ�روج مظاهرات على
أثر هذه االزمة الجديدة التي تضاف الى االزمات
في العملية السياسية ،هذه التظاهرات خرجت
من كونها مظاه�رات عفوية ديمقراطية وهذا
م�ا اكده الدس�تور والقان�ون العراق�ي  ،إذ انها
تحول�ت الى صيحات ون�داءات طائفية وأخذت
بع�دا ً خطيرا ً ج�داً ،حي�ث بلغت اوجه�ا منادية
بس�قوط العملية السياسية والحكومة  ،وإلغاء
الم�ادة  4اره�اب  ،وخ�روج كاف�ة المعتقلي�ن
وغيرها من مطاليب  ،إذ كان الهدف واضحا ً من
وراء مثل هذه التظاهرات والتي جاءت متزامنة
مع التوتر الس�ائد في العراق والمنطقة العربية
 ،اذ كان الهدف االعالن عن والدة االقليم السني
ف�ي المنطق�ة الغربي�ة  ،وه�ذا بالضب�ط حال
المظاهرات التي خرجت أبان عام  1991وإعالن
الحك�م الذاتي وإقلي�م كردس�تان  ،أذ ان النوايا
بتت واضحة المعال�م وظهرت مبكرا ً وفضحت
الني�ات المبيت�ة  ،إذ انكش�فت ه�ذه النوايا من
خ�الل مطالب�ات المتظاهري�ن والت�ي وصفت
بالتعجيزي�ة ،والدخ�ول الى بغ�داد واالعتصام
وإعالن هذه المناطق انه مناطق سنية .
لذلك وم�ن خالل هذه النوايا المكش�وفة والتي
التحت�اج ال�ى جلس�ة ح�وار أو مصالح�ة أو
زي�ارات متبادل�ة او مجامالت القيم�ة لها أمام
ه�ذا المخطط الكبير  ،الن هن�اك خريطة معدة
ومرسومة مبكرا ً في العراق .
وق�د اعط�ي االمر بالتنفي�ذ من الخ�ارج  ،لذلك
ال داع�ي لمثل ه�ذه التحركات الت�ي التغني وال
تس�من من جوع  ،هذا المخطط الذي سيكس�ر
ظهر العراق اذا نفذ وأصبح امرا ً واقعيا ً  ،وبدعم
من دول المنطقة واللوبي االسرائيلي .
القضية ليست مسألة ديكتاتور حكم العراق او
ربما صراعا ً على الس�لطة بق�در ماهو مخطط
إلفشال العملية السياس�ية خصوصا ً اذا قراءنا
الش�عارات التي انطلقت ف�ي التظاهرات  ،وما
ه�ذه الدعوات إال اعالم لتوجيه الرأي العام نحو
الصراع بين السياس�يين وعلى الس�لطة ،إذ أننا
هنا نطرح التس�اؤل  :لماذا لم ينسحب الوزراء
الس�نة من الحكومة ؟ ولماذا لم ينسحب نواب

وأعض�اء القائمة العراقية من الن�واب؟ ولماذا
لم ينس�حب النجيفي من رئاسة مجلس النواب
؟ ولم�اذا ما زالوا مس�تمرين بعمله�م الى هذا
الوقت بالرغم من التظاهرات واالعتصام؟
م�ن يتظاه�ر الي�وم ف�ي الفلوج�ة والرمادي
والموصل ومدن اخرى هم انفس�هم مشاركون
ف�ي العملي�ة السياس�ية وفي الحكوم�ة ولهم
وزراء ،وله�م  91نائب�ا ً ف�ي مجل�س الن�واب ،
ورئيس مجلس الن�واب واحد من هؤالء النواب
 ،وم�ا ه�ي إال لعب�ة انطلت عل�ى ابناء ش�عبنا
العراقي  ،إذ صورت لهم ان هناك طرفا ً مظلوما ً
ومحاول�ة إلقصاء اإلخوة الس�نة م�ن العملية
السياس�ية والحكومة  ،وه�و دليل واضح على

ضعف وقولة الوعي السياسي لدى السياسيين
انفس�هم وادعم�ي هذه التظاه�رات ،أذ ان هذه
الث�ورة االنباري�ة ج�اءت لتضيف أزم�ة جديدة
تض�اف إل�ى ازمات الع�راق السياس�ي بعد بدء
عصي�ان مدني  ،ف�ي وقت يتواص�ل التوتر بين
الحكومة المركزية وإقليم كردستان .
أعتقد ان العراق يمر بمرحلة خطيرة وحساسة
 ،وبمفت�رق طرق كون�ه خضع لنواي�ا خطيرة
تري�د النيل من وحدة ش�عبه وأرضه  ،من خالل
إش�عال نار الفتنة الطائفية والعودة بالبالد الى
أحداث .2006 – 2005
الي�وم عل�ى الجمي�ع ان يعل�ن الب�راءة م�ن
اإلره�اب واإلرهابيي�ن ،وإعالن ال�والء للعراق

وش�عبه ،والتصدي ألي محاول�ة خبيثة ونوايا
خل�ف الحدود تريد الس�وء بالع�راق  ،من خالل
المش�اركة الوطني�ة في الجلوس بي�ن الفرقاء
تحت قبة البرلمان لتكون هي الحكم والفيصل ،
وممارسة القضاء لدوره القضائي في محاسبة
االره�اب والفس�اد اينم�ا كان ووج�د ،وعل�ى
الجميع ان ينظر بعين الحرص على دماء الناس
وما حصدته ماكينة اإلرهاب من دماء بريئة من
شيوخ ونس�اء وشباب وأطفال ،و على الجميع
االنتم�اء لهذا الوط�ن فقط وان يك�ون هدفهم
حمايته من التهديد الخارجي ومن المخططات
المش�بوهة التي تريد النيل م�ن وحدته ووحدة
شعبه الجريح .
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الصحف البحرينية تحاول التأثير على معنويات العبينا

بفوزه على اليمن ..منتخبنا الوطني يحقق العالمة الكاملة في دور المجموعات لخليجي21
المستقبل العراقي /حسن البيضاني
اض�اف املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي ث�اث نق�اط
لرصي�ده بفوزه عىل نظ�ره اليمني مس�اء امس
الس�بت ،لرتف�ع اىل تس�ع مغ�ردا ً وحي�دا ً بصدارة
املجموعة الكاملة محققا ً العامة الكاملة .الش�وط
االول من املباراة شهد تقدم فريقنا بهدفني دون رد
بعد فرض منتخبنا الوطني س�يطرته عىل مجريات
املباراة منذ بدايتها فقام بش�ن العديد من الهجمات
ع�ىل املرمى اليمن�ي ،وتمكن املنتخ�ب العراقي من
تس�جيل الهدف االول يف الدقيقة  18من رضبة حرة
سددها الاعب رضغام اس�ماعيل.ويف الدقيقة 32
ومن رضبة ركنية سدد الاعب عاء عبد الزهرة كرة
رأسية ولكن الحارس اليمني سعود السوادي تمكن
م�ن صد الك�رة ،بعدها بثاث دقائق س�جل الاعب
حم�ادي احم�د اله�دف الثان�ي للمنتخ�ب العراقي
بعدما تجاوز الحارس اليمني س�عود السوادي.ويف
ش�وط املباراة الثاني دخل العب�و منتخبنا الوطني
بكل حماس س�عيا منهم لتس�جيل الهدف الثالث ،
وسيطر عىل مجريات الشوط الثاني ،باستثناء كرة
مهاجم اليمن التي ردها العارضة ،وحاول منتخبنا
الوطن�ي تعزي�ز هدفيه به�دف ثال�ث اال ان املباراة
انته�ت بالنتيجة ذاتها .وس�ياقي اس�ود الرافدين
منتخ�ب البل�د املضي�ف البحري�ن بعد غ�د الثاثاء
لحس�اب مباري�ات دور النص�ف نهائ�ي لبطول�ة
خليجي.21وكش�ف مدرب اللياقة البدنية للمنتخب
الوطن�ي العراقي رسدار محمد ب�ان كابتن املنتخب
يون�س محم�ود ت�درب منف�ردا يف الفن�دق امللحق
بفن�دق كراون ب�ازا بالعاصم�ة البحرينية املنامة.
وقال رسدار إن "يونس تدرب منفردا بشكل مكثف
امس السبت بما يشابه اسلوب خوض مباراة كاملة
وملدة  90دقيقة تضمنت االنطاق بالحركة والوضع
الثاب�ت والقفز والتعامل مع الكرة".واضاف رسدار
ان "التدريبات جاءت لحرمان الس�فاح من خوض
املباراة مع اليمن لنيله انذارين يف مباراتي السعودية
والكوي�ت" .و اب�دى يون�س محم�ود "اس�تعداده
ملب�اراة نص�ف النهائي مع املنتخ�ب البحريني التي
س�يخوضها بأريحية اكرب بدني�ا" .يذكر ان الاعب
يون�س محم�ود ل�م يش�ارك يف مب�اراة االمس مع
املنتخ�ب اليمن�ي ضم�ن مباري�ات الجول�ة الثالثة
للمجموعة الثانية لبطولة خليجي 21لحصوله عىل
انذارين.عىل صعيد متص�ل ابدى عضو اتحاد الكرة
العراق�ي نعيم صدام ،الس�بت ،قلقه م�ن احتمالية
تأث�ر العبي املنتخب العراقي بالحرب االعامية التي
ب�دأت بوادرها بعد معرف�ة منافس�ه البلد املضيف

عدسة /البيداوي العراقي

لحظة تسجيل المهاجم حمادي احمد الهدف الثاني

البحرين يف مباراة نصف النهائي والتي س�يخوضها
الثاثاء املقب�ل يف خليجي.21وق�ال :إن "الصحافة
البحريني�ة بدأت منذ االمس حرب نفس�ية اعامية
ع�ىل العب�ي منتخبن�ا الوطن�ي م�ن خ�ال االعام
املكت�وب واملقروء ،وس�يتعمد البحرينيون ارس�ال
صحفهم اىل غرف الاعبني بشكل متعمد مثلما حدث
الس�بت".واكد ان "هن�اك نية لدى البعث�ة العراقية
بمنع وصول الصحف الرياضية البحرينية اىل غرف

الاعب�ني لكي يبقى الاعب متحفزا وال يتأثر بالجو
العام لتل�ك الحرب املعروفة عىل مس�توى بطوالت
الخلي�ج".و حجز األزرق الكويت�ي البطاقة الرابعة
يف مرب�ع الكبار لخليجي  21باملنامة ،بعدما حس�م
الكاسيكو الخليجي أمام األخرض السعودي بهدف
نظي�ف يف املواجه�ة الت�ي جمعت الفريقني مس�اء
الس�بت يف خت�ام لق�اءات ال�دور األول باملجموع�ة
الثاني�ة للبطول�ة والتي أقيمت عىل س�تاد البحرين
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الكاظمية واألعظمية يحرزان لقب بطولة الرواد بالمصارعة
المستقبل العراقي /متابعة

أختتمت منافس�ات بطولة ال�رواد باملصارعة،
الس�بت ،يف ن�ادي الكاظمي�ة بمش�اركة أندية
بغ�داد واملحافظ�ات التي نظمها اتح�اد اللعبة
ضمن منهاجه العام ،وتمك�ن نادي الكاظمية
من إحراز لق�ب املصارعة الرومانية وفاز نادي
األعظمية باملصارعة الحرة.وش�هدت البطولة
الت�ي أقيم�ت ع�ىل بس�اط ن�ادي الكاظمي�ة
وحرضته�ا "الس�ومرية نيوز" ،مش�اركة 15
ناديا من أندية بغداد واملحافظات وبواقع 166
مصارع�ا ،تم تقس�يمهم إىل ث�اث فئات وفقا
ألعماره�م ،وجرت منافس�ات الفئ�ات اقرتانا

طائرة الصناعة
تضم محترف ًا إيراني ًا

باألوزان املحددة يف البطولة ،وأس�فرت النتائج
الفرقي�ة للمصارع�ة الروماني�ة تتوي�ج نادي
الكاظمية باملرك�ز األول ،فيما حل نادي الصيد
بالرتتيب الثان�ي وجاء البرصة يف املركز الثالث،
وذهب املرك�ز الثالث املكرر لن�ادي كركوك.ويف
منافس�ات املصارع�ة الحرة تمك�ن رواد نادي
األعظمية من الفوز بلقب البطولة تاركني املركز
الثاني لنادي الرشطة فيما كان املركز الثالث من
نصيب نادي بغداد ،يف حني أحرز البرصة املركز
الثالث املكرر ،وشهدت البطولة منافسات قوية
وأداء أش�اد ب�ه الح�ارضون اقرتت بع�د التأثر
بتق�دم العم�ر من خ�ال الح�ركات واألوضاع

أعلن نادي الصناعة
أن فري�ق الن�ادي
للك�رة الطائ�رة
تعاقد م�ع املحرتف
اإليران�ي روح الل�ه
لتمثي�ل الفري�ق يف
منافس�ات دوري
الك�رة الطائ�رة
املمت�از ،مبين�ا أن
إدارة الن�ادي وم�درب الفري�ق إتفق�ا ع�ىل رشوط
التعاق�د م�ع الاع�ب اإليران�ي وس�ينضم رس�ميا
لصفوف الفريق.وقال عضو املكتب اإلعامي للنادي
حس�ني البهاديل :إن "إدارة ن�ادي الصناعة تعاقدت
رسميا مع الاعب املحرتف اإليراني روح الله لتمثيل
فريق الصناعة بالكرة الطائرة يف منافسات الدوري
املمت�از" ،مبين�ا أن "إدارة الن�ادي وم�درب الفريق
إتفقا م�ع الاعب اإليراني عرب لق�اءه يف إيران عىل
رشوط التعاقد".وأض�اف البه�اديل أن "روح الل�ه
س�ينضم رس�ميا لصف�وف الفري�ق وسيش�ارك يف
مبارياته يف إطار منافس�ات الدوري املمتاز بالكرة
الطائرة بهدف تدعيم صفوف الفريق لتحقيق نتائج
مميزة يف املسابقة".

التي اتخذها املصارعون عىل البس�اط.وأرشف
االتح�اد العراقي للعبة عىل منافس�ات البطولة
الت�ي ج�اءت ضم�ن منهاج�ه العام للموس�م
الحايل وش�هدت حضور ش�خصيات عديدة من
داخل الوس�ط الريايض وم�ن خارجه ،حيث تم
تس�ليم الجوائز والكؤوس والهداي�ا التقديرية
بني الفائزي�ن واملش�اركني يف البطولة.يذكر أن
اتحاد املصارع�ة يعتمد س�نويا إقامة بطوالت
لل�رواد وفق لوائ�ح االتحاد ال�دويل حيث تعترب
ه�ذه البطوالت من البطوالت التنش�يطية التي
يعتمده�ا االتح�اد ال�دويل واآلس�يوي والعربي
فضا عىل االتحادات الوطنية.

حكام عمانيون إلدارة مباريات
دوري النخبة الكروي

أعل�ن اتح�اد الكرة عن اإلتف�اق مع نظ�ره العماني
عىل تبادل الطواقم التحكيمية يف منافس�ات الدوري
يف البلدي�ن ،مبينا أن نظره العمان�ي تعهد بتفعيل
التع�اون وه�و يمل�ك رؤي�ة واضح�ة ع�ن الحكم
العراقي ،فيما أعرب عن امله بأن تتضمن اإلتفاقية
التعاون بني املنتخبات واالندية.وقال عضو االتحاد
نعيم صدام يف رسالة نقلها الوفد اإلعامي لخليجي
 :21إن "االتح�اد العراقي لكرة القدم إتفق وبش�كل
مبدئ�ي مع االتحاد العماني الك�روي لتبادل الطواقم
التحكيمية لقيادة مباري�ات دوريي العراق وعمان" ،مبينا
أن "لقاء خاصا عقد مع رئيس لجنة الحكام العمانية
حمي�د الجاب�ري الذي أب�دى رغبت�ه العارم�ة لتبادل
الطواقم التحكيمية ب�ني البلدين".وأضاف صدام أن
"الجابري يملك رؤي�ة واصحة عن أباطرة املاعب
العراقيني والذي�ن كان آخرهم الطاقم التحكيمي
العراق�ي املش�ارك يف خليجي البحري�ن" ،معتربا
أن "ه�ذا ي�دل عىل أن حكامن�ا بخر وهذا يشء
مف�رح ونفخر به".وأعرب صدام عن "أمله بأن
تتحق�ق أتفاقي�ة التعاون مع االتح�اد العماني
وأن التقترصع�ىل مس�توى الح�كام فحس�ب
بل تنس�حب عىل املنتخب�ات الوطني�ة واألندية
لتحقيق الفائدة الكربى لألرتقاء بواقع كرتنا".

تشيلسي يجهز عرض ًا مجنون ًا لغوارديوال
المستقبل العراقي /وكاالت

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة
أن تش�يليس اإلنجلي�زي ومالك�ه
ال�رويس روم�ان أبراموفيتش يج ّهز
عرض�ا ً مجنونا ً لضمان ت�ويل مدرب
برش�لونة الس�ابق بي�ب جوارديوال
ملقاليد الفريق الفنية بد ًء من املوسم
املقبل .وبحس�ب ما ذكرته صحيفة
"ذا ص�ن" ف�إن أبراموفيتش لم يعد
يثق يف مدرب الفري�ق الجديد رفائيل
بنيتيز خصوصا ً بعد الخس�ارة أمام
س�وانيس س�يتي بهدف�ني نظيفني.
وأش�ارت الصحيف�ة اإلنجليزي�ة إىل
أن أبراموفيت�ش مس�تعد لتحوي�ل
جوارديوال إىل املدرب األغىل يف التاريخ

بتقديمه لراتب أس�بوعي قدره 362
ألف يورو أو ما يعني  65مليون يورو
يف  3س�نوات هي م�دة العقد املُنتظر
أن يقدم�ه تش�يليس للم�درب ال�ذي
أعلن خال حفل الك�رة الذهبية عن
نيته العودة للتدريب بد ًء من املوس�م
املقب�ل دون أن ُيفص�ح ع�ن وجهته
املقبلة علما ً بأن اس�مه ارتبط بأكثر
م�ن نا ٍد يف إيطاليا وإنجلرتا وأملانيا يف
مقدمته�م ميان وإنرت ومانشس�رت
س�يتي وتش�يليس وباي�رن ميون�خ
ب�ل وصل األمر إىل ربط اس�مه بريال
مدريد نفسه واقرتن كذلك بربشلونة
يف الفرتة التي أُعل�ن فيها عن إصابة
م�درب الباوجران�ا تيت�و فيانوف�ا

بم�رض الرسط�ان لك�ن
رسع�ان ما خفت�ت هذه
التقاري�ر بعد إجراء األخر
لجراحة ُش�في ع�ىل إثرها
من امل�رض اللعني.صحيفتا
"ذا ص�ن" و "دي�يل مي�ل"
اتفقتا عىل أن أبراموفيتش لن
يق�وم بإقالة بينيتي�ز من تدريب
الفريق وس�يجعله يكمل املوس�م
عىل أمل االحتفاظ بمكانه يف املراكز
األربعة األوىل املؤهلة لدوري أبطال
أوروب�ا املوس�م املقب�ل باإلضافة
إىل محاول�ة اقتن�اص لق�ب ه�ذا
املوسم ثم يقوم امللياردير الرويس
بخطوته املزمعة.

الوطن�ي .أحرز هدف املباراة الوحيد يوس�ف نارص
يف الدقيق�ة ، 13لرف�ع األزرق رصي�ده إىل  6نقاط
احتل به�ا املركز الثاني خلف العراق ،يف الوقت الذي
ودع فيه االخرض الس�عودي البطول�ة بعدما توقف
رصي�ده عند  3نقاط احتل بها املركز الثالث.خاض
املنتخب الكويت�ي املواجهة النارية بتكتيك أكثر من
رائ�ع اعتمد ع�ىل ركيزتني أساس�يتني هم�ا الدفاع
القوي والهجمات املرتدة ،ونجح جوران بتغيراته يف

الحفاظ عىل األداء املميز للفريق.البداية انحرصت يف
منطقة الوسط دون أفضلية لفريق عىل األخر وسط
محاوالت س�عودية إلخرتاق التحصين�ات الدفاعية
للكويت ،قوبلت بهجمات مرتدة رسيعة لألزرق كاد
أن يخطف يوسف نارص من أحداها التقدم بتسديدة
قوي�ة تصدى لها الحارس الس�عودي وليد عبدالله.
وقب�ل أن تم�ر الدقيق�ة  13كانت جماه�ر االزرق
ع�ىل موعد مع الفرحة من إح�دى الهجمات املرتدة

فيسنينا تحرز أول لقب في بطوالت الفردي
المستقبل العراقي /وكاالت
أحرزت الروسية ايلينا فيسنينا لقبها األول يف مسرتها وذلك يف دورة
هوبارت األسرتالية الدولية لكرة املرضب البالغة جوائزها  235الف
دوالر ،بفوزه�ا عىل االملانية منى بارتيل املصنفة تاس�عة وحاملة
اللقب  3-6و 4-6الس�بت يف النهائي.وه�ذا اللقب االول يف بطوالت
الف�ردي لفيس�نينا ( 26عام�ا ومصنف�ة  68عامليا) بع�د ان خرجت
خارسة من جميع املباريات النهائية الس�ت يف مسرتها (اخرها العام
امل�ايض يف دورة بودابس�ت).وكانت املب�اراة النهائي�ة املواجهة الثانية
ب�ني بارتي�ل ،بعد تلك الت�ي جمعتهما املوس�م املايض يف ال�دور الثالث
1 -6
من دورة بكني حني فازت الروس�ية بس�هولة تامة
و.1-6وخاضت بارتيل غمار النهائي للعام الثاني
عىل التوايل بع�د ان تغلبت ع�ىل البلجيكية يانينا
فيكماي�ر يف نهائ�ي العام املايض ،علم�ا بانه لم
يس�بق لاعب�ة األملاني�ة البالغ�ة م�ن العمر 22
عام�ا واملصنف�ة  32عامليا أن خاض�ت أي مباراة
نهائي�ة خارج دورة هوبارت.واصبحت فيس�نينا،
املتخصص�ة ايضا يف بط�والت الزوجي ،ثاني العبة
روسية تحرز لقب الدورة بعد انا شاكفيتادزه عام
 2007ونالت جائ�زة  40الف دوالر أمركي.وتواجه
فيسنينا يف الدور األول من بطولة اسرتاليا املفتوحة
الفرنس�ية كارول�ني غارس�يا املصنف�ة  164عامليا،
فيما تلعب بارتيل مع الكازاخس�تانية كس�ينيا برفاك
املصنفة  79عامليا.

عندما أهدى املطوع تمريرة يف العمق ليوسف نارص
املنطلق كالس�هم ،ليتخطى املول�د برسعته وينفرد
باملرمى ويسدد الكرة تمر من بني يدي وليد عبدالله
لتكسن الشباك الس�عودية معلنة عن أول األهداف.
ل�م تفلح تغيرات رايكارد يف إح�داث أي جديد ،ولم
تك�ن هن�اك خط�ورة حقيقية عىل مرم�ى الكويت
بإستثناء محاوالت تيس�ر الجاسم  ،لينتهي اللقاء
بفوز كويتي مستحق.

اتحاد غربي آسيا يتعهد
بدعم العراق من أجل
رفع الحظر عن مالعبه
المستقبل العراقي /متابعة

أك�د اتحاد الكرة ،أن ،الس�بت ،أن رئيس اتحاد غربي آس�يا عيل
بن الحس�ني تعه�د بدعم العراق م�ن أجل رفع الحظ�ر املفروض
ع�ىل املاع�ب العراقية ،مبين�ا أن االتح�اد وضع امام اتح�اد غربي
آس�يا صورة واضحة عن املاعب العراقية وس�ر املباريات فيها ،فيما
تم مناقش�ة س�بل تطوير الرياضة النس�وية يف دول املنطقة.وقال عضو
االتحاد كامل زغر إن "االتحاد العراقي ش�ارك يف جتماع اتحاد غربي آس�يا
لكرة الق�دم الذي عقد الخميس املايض(،العارش من كانون الثاني الحايل)،
يف العاصم�ة األردني�ة عم�ان" ،مبينا أن "االجتماع ش�هد تن�اول محاور
رياضي�ة عديدة تخ�ص دول املنطقة".وأضاف زغ�ر أن "من بني هذه
املحاور بحث مسألة رفع الحظر عن املاعب العراقية ،التي تعهد رئيس
اتحاد غربي آسيا عيل بن الحسني بدعم العراق يف سعيه لرفع الحظر"،
مش�را إىل أن "االتح�اد قدم ص�ورة وافية عن املباريات التي تس�ر يف
املاع�ب العراقي�ة فضا ع�ىل العاص�م بغداد".وأوضح زغ�ر أن "من
املح�اور األخرى التي بحثه�ا االجتماع هي تطوير الرياضة النس�وية
والنهوض بواقعها وتنمية القدرات الفنية فيها بدول املنطقة".يذكر ان
االتحاد العراقي أكد أنه يس�عى إليصال صوت العراق للفيفا واالتحادات
األخ�رى من أجل رفع الحظ�ر الكيل عن املاعب العراقي�ة ،بعد ان تم رفعه
بشكل جزئي واملوافقة عىل إقامة املباريات عىل ماعب اربيل ودهوك.

الشيخ عيسى بن راشد

عــراب كــــأس الـخــلــيــــج

المستقبل العراقي /كاظم فنجان الحمامي

جم�ع هذا الرج�ل الوديع كل الخص�ال الطيبة ,وت�رك بصماته الكروية
الجميل�ة يف املاعب الخليجية الخرض املمتدة من بغداد إىل عمان ,ورافق
دورات كأس الخلي�ج منذ دورته�ا األوىل وحتى دورتها األخرة املقامة
عىل بعد بضعة أمتار من منزله يف املنامة . .ولد عام  1938يف املحرق
ع�ىل ضفاف البحرين ثم انتقل إىل الرفاع ,أحب الرياضة منذ نعومة
أظف�اره ,وتعلق قلبه بها ,فعش�قها وعش�قته فل�م يفارقها ولم
تفارقه ,حتى صار رمزا م�ن رموزها التي ال تنىس. .أحبه الناس
يف عم�وم العواص�م الخليجية من كبره�م إىل صغرهم ,فحقق
بينهم ما لم يحققه غره ,وكان معروفا بشعبيته الكبرة ,التي
اكتس�بها م�ن دون أي دعاي�ة إعامية ,فامتدت ش�هرته خارج
ح�وض الخلي�ج العرب�ي ,وتألق نجمه ع�ىل الصعيدي�ن العربي
واآلس�يوي . .كانت رصاحته وطيبته وعذوب�ة حديثه ووضوحه
ومصداقيت�ه وطرافته هي القناطر املب�ارشة املخترصة ,التي قفز
فوقها نح�و عوالم الرياضة والفن واألدب ,لكن�ه كان متميزا أيضا
يف عالم السياس�ة ومس�الكها الدبلوماس�ية. .تقل�د مناصب عدة يف
مشواره الريايض الطويل ,ومسرته الش�بابية الحافلة باالنجازات,
بدأه�ا برئاس�ة ن�ادي البحري�ن ,ثم ص�ار رئيس�ا للجن�ة األوملبية
البحرينية عند تأسيس�ها عام  ,1979وأصبح رئيسا بدرجة وزير
ملؤسس�ة الرياضة والش�باب ,الت�ي كانت هي الب�ذرة املثمرة يف
صناع�ة األمج�اد الرياضية . .كت�ب أجمل األناش�يد الوطنية,
وأروع األوبريتات ,وأصدق األشعار الوجدانية ,فشارك الناس
أفراحه�م وأتراحه�م ,فش�قت كلمات�ه طريقه�ا إىل قلوب
الكب�ار والصغار ,ورددت املحافل املوس�يقية والتجمعات
املدرس�ية أناش�يده ,وصدح�ت قصائ�ده يف اإلذاع�ات
والفضائي�ات العربي�ة ,ويف الحفات الش�عبية. .تركت
قصائ�ده الغنائي�ة بصماتها املرهفة يف مس�امعنا من

طنجة إىل البرصة ,فغناها العراقي
والكويتي والجزائري والس�وداني
واملرصي واملغربي ,وذاع صيتها يف
الخليج حتى يومنا هذا ,ابتدا ًء من
(واك�ف عىل بابك�م) ,و(يا الزينة
ذكرين�ي) ,و(ولهان ي�ا محرق),
و(ال تسأليني) ,وغرها كثر. . .
http://www.youtube.com/
4EaHzKz9dWQ=watch?v
ال يم�ل الناس س�ماع (س�والفه
اللطيف�ة) وحكايات�ه وطرائفه
ومقالب�ه م�ع رؤس�اء اللج�ان
األوملبية العربية ,فالشيخ عيىس
بن راش�د آل خليف�ة هو أطرف
ش�خصية يف املحافل الخليجية
عىل وجه الخصوص. .
http://www.youtube.com/watch?v=RBtDf_YCRgs
كان وال ي�زال ودودا طيبا مع الجميع ,وكان صمام األمان يف تذليل العقبات,
لم أر اهدأ منه يف عالم الرياضة ,وال يش�بهه أحد من رجال الكرة يف رصاحته
وبس�اطته وتواضع�ه. .كان يل رشف زيارة البحرين والتجوال يف بس�اتينها
وواحاتها وينابيعها عام  2007برفقة صديقي الكابتن عبد املنعم الجناحي,
وك�م كنت متلهفا حينه�ا إىل لقاء هذا الرج�ل الودود فل�م يحالفني الحظ.
.دعائ�ي له بالتوفي�ق والنجاح وراحة البال ,وأم�يل أن يحذو رجال الرياضة
حذوه يف التحيل بالصرب والهدوء والحكمة. . .
يقولون :كن يف حياة اآلخرين كحبات الس�كر حتى وأن اختفت تركت طعما ً
حلواً ,وهكذا كان هذا الش�يخ الحكيم الوديع يرتك يف نفوسنا دائما ً أثرا ً طيبا ً
كلما تجددت أعراس الخليج الكروية.
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يعالج املرضى يف مواقف السيارات !

برجك اليوم
 21ابريل –  21مايو

22مار�س20 -ابريل

الثور

احلمل

قد تحت�اج إىل الصرب والهدوء يف هذا
اليوم الذي قد يسبب لك بعض االرتباك،
كما قد يسود الغضب أو بعض الفوىض.
ّ
بتجنب السفر كليا ً عاطفياً :قد
انصحك
تجد نفسك بن املايض والحارض

ً
عم�ال او فك�رًا او اهتمامً ا
تالح�ق
ً
ارشاقا كبرياً
جدي� ًدا ،ويحمل هذا الي�وم
ووعو ًدا حلوة ومفاجآت ،فالقمر الجديد
يف برج الجدي يعني ً
فرصا تأتي اليك من
بعيد ،وتجارب جديدة

 22مايو 22 -يونيو

 22يونيو 23 -يوليو

ح�اذر الغ�رية الش�ديدة والتملّكية
وك�ن متف ّهمًا .القم�ر الجديد يف الجدي
يتح�دث ع�ن ف�رص تتعل�ق ببع�ض
املمتلكات املشرتكة ،وقد يعني االمر ً
إرثا
ما او تسوية قانونية

ف�رص عاطفية هي يف الطريق اليك
اوع�ن خوض مغامرة م�ا صحياً :النوم
باكرا ً والنهوض باكرا ً ملمارسة الرياضة
أمر يف غاية األهمية صحيا ً

 24يوليو –  23اغ�سط�س

الأ�سد

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

العذراء

تفسح لك الظروف يف املجال لوضع
النق�اط عىل الح�روف بش�أن العالقة.
ح�ان الوق�ت للتخل�ص م�ن الخالفات
الس�ابقة صحي�اً :ال تك�ن منذم�را ً من
الواجبات التي عليك القيام بها

ال بد من اتخاذ قرار بتحسن شأنك
العاطفي .إذا كنت أعزب ستفرح بعالقة
مس�تجدة ،ولن تكون وحي�دا ً بعد اليوم
صحياً :من املحتمل أن تطلع عىل وضع
مربك يخص أحد املقربن،

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

ً
ً
أحيانا.
طباع�ا رشس�ة
ق�د تظه�ر
لس�ت قادرًا عىل تمالك اعصاب�ك فتهددّ
بذلك الجهود الس�ابقة باله�در والضياع
عاطفياً :خالفك مع الحبيب حان الوقت
إلنهائه

يطرأ عنرص من املايض ّ
ليغري اآلفاق،
أو ليقل�ب األوضاع ويجعل�ك تعيد النظر
مس�تجدات أو قرارات اتخذته�ا صحياً:
م�ن ال�روري الخض�وع للفح�وص
روتينية

اجلوزاء

امليزان

اوجد الفروقات

اضط�ر مستش�فى بريطان�ي ملعالج�ة
عرات املرىض الذي قصدوه بحالة إسعاف يف
مواقف السيارات التابعة له ،بعد امتالء وحدة
الح�وادث والط�وارئ فيه بأش�خاص يعانون
م�ن أعراض اإلس�هال .وقامت الف�رق الطبية
بمعالجة  72مريضا داخل س�يارات اإلسعاف
أثناء االنتظار للسماح لهم بدخول املستشفى،
باإلضاف�ة إىل أن األزم�ة وقع�ت أواخ�ر العام
امل�ايض يف ذروة وب�اء «نوروفاي�روس» ال�ذي
يسبب اإلسهال والتقيؤ.
وتس�بب الوباء بجعل س�يارات اإلس�عاف
تق�ف يف طواب�ري أم�ام مستش�فيات أخ�رى،
جراء اكتظ�اظ وح�دات الح�وادث والطوارئ
فيها باملرىض ،من جانبه أش�ار احد مس�ؤويل
املستش�فى ب�أن خدم�ة اإلس�عاف تواج�ه

ضغوط�ا متزاي�دة خالل موس�م أعي�اد امليالد
ورأس الس�نة ،حيث تلقت مكاملة كل  10ثوان
يف تل�ك املواس�م .وكان وب�اء «نوروفايروس»
أص�اب أكثر من  1.1مليون ش�خص يف جميع
أنحاء بريطانيا.

ثعبــان عــىل جنـــاح طــائرة !
ُ
صدم ال�ركاب عىل طائ�رة رحلة خطوط
"كانتاس" الجوية األس�رتالية حن ش�اهدوا
ثعبانا ً عالقا ً بجناح الطائرة ،التي كانت تطري
ع�ىل ارتفاع  30ألف قدم ،م�ن مدينة " كرينز
" ش�مال أس�رتاليا إىل "بابوا غيني�ا الجديدة"
جنوب غربي املحيط الهادئ.
وقالت صحيفة "الدي�يل ميل" الربيطانية
إنه بع�د بدء الرحل�ة بنح�و  20دقيقة ملحت
س�يدة ع�ىل مت�ن الطائ�رة الثعب�ان أس�فل
الجن�اح ،وكان واضح�ا ً أنه يجاه�د ويكافح

ال�سرطان

لقطة من
الزمن اجلميل

م�ن أجل البق�اء حيا ً يف مواجهة ب�رودة تق َّدر
ب��  12درج�ة مئوي�ة تحت الصف�ر ،ورسعة
رياح تبلغ  500كيلومرت يف الس�اعة ،فلم يجد
إال الزاوي�ة بن الجناح واملحرك؛ حيث اختبأ يف
ركن فاصل.
ونقلت صحيفة "سيدني مورنينج هريالد"
األس�رتالية عن الراكب روبرت ويرب أن الركاب
يف مؤخ�رة الطائ�رة ظل�وا يتابع�ون الثعبان
باهتمام ش�ديد وهم يتساءلون كيف وصل إىل
هذا املكان؟.

ساحة اخلالين يف السبعينيات

العقرب

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

أمور جيدة تع�زز العالقة بينك وبن
الري�ك وتق�رّب املس�افة وترف�ع م�ن
منسوب الثقة صحياً :حاول أن تصطحب
العائلة يف رحلة يف احضان الطبيعة أطول
مدة ممكنة

 21يناير –  19فرباير

ق�د يدفع�ك الوض�ع المتقل�ب
ال�ى التصرف بفوض�ى ويولّد بعض
المتاع�ب ،إذ تش�عر ب�أن عمل�ك بال
ج�دوى .حذار اضطرا ًب�ا على صعيد
شراكة او مشكالت مهنية

سمكري..
حمارض فيزياء بامتياز

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

تعط�ي االتص�االت والصفق�ات
التجاري�ة نتائ�ج مرضي�ة ج� ًّدا ،وتبدو
ً
وفرحا ،وتحصد ثم�ار ما زرعته
س�عي ًدا
ً
ً
أخ�ريا عاطفيا :تتخطى هذا اليوم الكثري
من الحواجز

إحم مصالحك من الكالم المنمق،
ِ
وال تبحث عن الج�دال ،بل عن التوافق
والحلول الت�ي ترضي معظم األطراف
عاطفياً :تجد نفسك مرتاحا ً ومطمئنا ً
الى سير العالقة

اكتش�ف عميد إحدى الكلي�ات الصحية يف جامعة
س�عودية ،أن س�باكا هنديا يعمل بالجامعة (محارض
فيزياء) ،بحس�ب صحيفة "الجزيرة" السعودية .وأكد
العمي�د يف خطابه أن�ه قام بمراجعة امللف�ات الخاصة
بهيئ�ة التدري�س ،وتب�ن أن الهن�دي مهنته (س�باك)
ويعمل محارضا ً بالفعل ،باإلضافة إىل أن كفيله الحايل
يختلف عن اس�م الكفيل املكت�وب يف ملفه .وتبعا ً لذلك
قام عميد الكلية بإيقاف املحارض عن العمل.

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

تعل�ن محافظة ميس�ان  /قس�م العقود العام�ة الحكومية عن اع�ادة اعالن املناقص�ة املدرجة
تفاصيله�ا يف ادناه للمرة الثالثة ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبن يف االش�رتاك يف املناقصة
مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الروط
واملواصف�ات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العط�اءات مقابل دفع مبلغ قدره ( )100,000مائة الف
دينار غري قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف  2013/1/24الساعة
الثانية عر ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العقود العامة الحكومية يف الطابق
الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• املحافظة غري ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام 2013
• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نر االعالن
.
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنس�بة  % 1من قيم�ة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ
املفعول ملدة شهرين و( )28يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة
واملعنون اىل محافظة ميس�ان  /تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من
كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .
ت

اسم المشروع

1

انشاء غرفة
سيطرة لميزان
جسري بابعاد
( )4*4م

مديرية زراعة
ميسان

12 – 2 – 17 – 6

 150يوم

محمد بن راش�د آل مكتوم نائب
رئي�س الدول�ة رئي�س مجل�س
الوزراء حكم دبي ،مقاليد الحكم
يف إمارة دبي .هذا وتمكنت دائرة
الس�ياحة والتس�ويق التج�اري
بالتع�اون مع جمعي�ة اإلمارات
للطه�اة يف إطالق مب�ادرة املائدة
اإلماراتية بحش�د ه�ذا العدد من
الطه�اة م�ن العامل�ن بعدد من
الفنادق واملطاعم باإلمارة.

انت�ر عرب مواق�ع التواص�ل االجتماعي،
وموق�ع «يوتي�وب» العامل�ي ،مقط�ع فيديو
يتضمّ �ن ماعزا ً يف مزرع�ة يقوم بتقليد صوت
الدجاج ،حيث حصد املقطع أكثر من 140000
مشاهدة خالل اليومن املاضين من عرضه.
وتق�ول تفاصي�ل املقط�ع إن املاعز نيس
صوته بس�بب اختالط�ه الطوي�ل بالدجاج يف
إحدى املزارع.

تعلن محافظة ميس�ان  /قسم العقود العامة الحكومية عن اعادة اعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها يف ادناه
للمرة الثالثة ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبن يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات
يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة من الروط واملواصفات الفني�ة والتعليمات اىل مقدمي
العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره ( )100,000مائة الف دينار غري قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو
يوم االحد املصادف  2013/1/24الساعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود
العامة الحكومية يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• املحافظة غري ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام 2013
• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنس�بة  % 1من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة
ش�هرين و( )28ي�وم من تاريخ غلق املناقص�ة وصادر من احد املصارف العراقية املعتم�دة واملعنون اىل محافظة
ميس�ان  /تنمي�ة االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاول�ة ومن ضمنها مبلغ
االحتياط العام عند رسو املناقصة .

الدائرة المستفيدة

كان عيل ان أتسلق جباال وأخرتق
شالالت عالية وأعرب غابة مطرية
كثيفة شائكة".
وكان الضف�دع ذو الل�ون
األخر الرباق والذي يبلغ طوله
 10س�نتيمرتات وبطن�ه بيضاء
قد تمك�ن من االختباء عن عيون
علم�اء األحي�اء إىل أن اكتش�ف
مؤخ�را بالقف�ز والط�ريان ب�ن
األش�جار ع�ىل ارتف�اع  20م�رتا
فهو ال ينزل إىل األرض إال للتكاثر
وس�ط املس�تنقعات املؤقتة التي
تخلفها األمطار.

ماعز يقلد
صوت الدجاج !

اعادة اعالن مناقصة رقم ( )321لسنة 2012
مشاريع تابعة ملديرية زراعة ميسان /تنمية االقاليم

التبويب

أف�راد حرك�ة أمناء جب�ل الهيكل
يقتحمون املس�جد األقىص وبرفقتهم
الحاخ�ام مويش ش�يغل وبعض قادة
حركة هاتحيا وأرادوا الصالة فيه وهم
يرفع�ون العلم اإلرسائي�يل ويحملون
كتب التوراة.
 -1986إرسائي�ل تواف�ق ع�ىل
التحكيم بشأن مس�ألة طابا املختلف
عىل سيادتها مع مرص.
ان�دالع قت�ال ب�ن جناح�ن يف
الح�زب الحاك�م يف جمهوري�ة اليمن
الديمقراطية الش�عبية يؤدي إىل مقتل
عرة آالف ش�خص وتغيري الحكومة
وإع�دام الرئيس األس�بق عب�د الفتاح
إس�ماعيل ورفاق�ه عيل أحم�د نارص
عن�رت وع�يل ش�ائع ه�ادي وصال�ح
مصلح قاسم.
 -1992الياب�ان تعتذر لكوريا عن
االعت�داءات الجنس�ية الت�ي أرتكبه�ا
جنودها بحق النساء أثناء فرتة الحرب
العاملية الثانية.
 - 2001زلزال يف السلفادور بقوة
 7.7ع�ىل مقي�اس ريخ�رت ي�ؤدي إىل
مقتل  844ش�خصا وإصاب�ة ،4723
وتحط�م  108226بيتا وت�رر أكثر
من  150000بناية.

أكبــر جتمــع للطهـــاة فــي دبــي

اعادة اعالن مناقصة رقم ( )323لسنة 2012
مشاريع تابعة ملديرية ماء ميسان /تنمية االقاليم

مدة التنفيذ

 -1915زلزال يف أفيتسانو بإيطاليا
بقوة  7.5عىل مقياس ريخرت يؤدي إىل
مقتل أكثر من  29000ش�خص ،وهو
أحد أخطر زالزل العالم.
 -1930ظه�ور سلس�لة األف�الم
الكارتونية ميكي ماوس ألول مرة.
 -1953إع�الن الدس�تور يف
يوغوسالفيا واختيار املارشال جوزيف
بروز تيتو رئيسً ا لها.
 -1954السلطات األمنية املرصية
تعتق�ل  318م�ن أعض�اء اإلخ�وان
املسلمن.
 -1964القاهرة تستضيف مؤتمر
القم�ة العرب�ي األول والذي اس�تغرق
أربعة أيام والذي تم بدعوة من الرئيس
امل�رصي جم�ال عب�د الن�ارص لبحث
التح�ركات اإلرسائيلي�ة ع�ىل الجبهة
السورية.
أعمال شغب ضد املسلمن يف كلكتا
بالهند أدت إىل مقتل  100شخص.
 -1967انقالب عس�كري يف توغو
يؤدي إىل إلغاء األحزاب السياسية.
 -1979آي�ة الل�ه الخمين�ي يعلن
يف باري�س عن تش�كيل املجلس األعىل
للثورة اإلس�المية وذلك بهدف إسقاط
شاه إيران محمد رضا بهلوي.

اكتشفت عاملة أحياء اسرتالية
وزمالء فيتناميون لها نوعا جديدا
م�ن الضفادع الطائرة التي تقفز
وتحل�ق يف اله�واء يف منطقة عىل
مس�افة تقل ع�ن  100كيلومرت
من واحدة م�ن أكثر مدن جنوب
رشق آس�يا نش�اطا .وقالت رويل
عاملة األحياء الربمائية يف املتحف
االس�رتايل "عىل جذع شجرة كان
يرقد عىل جان�ب املمر كان يقف
ه�ذا الضف�دع األخ�ر الطائ�ر
الضخم".حتى اكتش�ف نوعا من
الضفادع لم يكن معروفا من قبل

نجحت إم�ارة دبي بتنظيمها
تجمع�ا يض�م  2847طاهي�ا يف
تخطي الرق�م القيايس الس�ابق
يف موس�وعة «غينيس» واملسجل
باس�م العاصمة الكورية سيئول
بتجم�ع  2111طاهي�ا .وأت�ى
حشد الطهاة يف دبي يف الرابع من
الش�هر الجاري ،وفق�ا لصحيفة
«االتح�اد» اإلماراتي�ة ،بالتزامن
مع االحتفال بذكرى تويل الشيخ

اجلدي

13
كانون الثاين

ضفــــــادع طائــــــرة

Apago PDF Enhancer

 23دي�سمرب20 -يناير

يف مثل هذا اليو م

ت

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

1

نصب وحدة تحلية
( )roتعمل بالطاقة
الشمسية في مناطق
الهدى ،الزم شعيع،
المدثرة ،في مركز
المحافظة وقرية
الكريمة في ناحية
المشرح

مديرية ماء
ميسان

الدرجة والتصنيف
العاشرة /انشائية
عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

التبويب

91 – 1 – 17 – 9

مدة التنفيذ

 100يوم

الدرجة والتصنيف

العاشرة /كهرباء -
ميكانيكي

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

افقي
 – 1األسم الثاني لالعب كرة قدم فرنسي
 – 2شاعر هندي من أعالم األدب العالمي – رفض
 – 3فريق كرة قدم أسباني
 – 4عكس دخولي
 – 5عاصمة أسيوية – عفلوا عن
 – 6عاصمة أوروبية
 – 7حرف جر – جوابنا
 – 8من المستحيالت – متشابهة
 – 9عكسها غابات – غير مطهي .

عمودي
 – 1كلمت�ان :أحد القديس�ين  +األس�م الثاني لالع�ب كرة مضرب
عالمي
 – 2تعب – عاصمة أسيوية
 – 3مدينة مغربية تعرضت لزلزال مدمر عام  – 1960للنهي
 – 4مدينة فرنسية – ملك األجواء
 – 5عكسها من األلوان – حب
 – 6عال الثوب الوسخ
 – 7مدينة روسية
 – 8ماركة سيارات – عمل إبداعي
 – 9ممثلة مصرية

16

األخيــــرة

العراقـي
المستشـار العام

مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

العدد (  ) 418االحد  13كانون الثاني 2013

صحيفةيومية سياسية مستقلة

العثور عىل  110قطعة ذهبية

دغدغات

حكومات ...
حتكتتتومتتات !!
* حسن العاني

بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت محافظة واسط عن العثور
عىل تل اثري يف قضاء العزيزية شمال
الك�وت ،يض�م  110قطع�ة ذهبي�ة
اثرية ،مش�رية إىل أن الت�ل يعود لعهد
الفرثي�ون بعد فجر الس�الالت ،فيما
أك�دت أن عملية العثور عىل التل تمت
من قبل اح�دى الرشكات املحلية التي
تنفذ مرشوعا للرصف الصحي.
وق�ال قائ�م مق�ام العزيزية عيل
هلي�ل ان «اح�دى ال�رشكات املحلية
املنف�ذة مل�رشوع ال�رصف الصح�ي،
عثرت خ�الل عملي�ات الحفر عىل تل
اث�ري يف منطق�ة الش�ط االعمى4( ،
كم جن�وب العزيزي�ة)» ،موضحا أن
«التل غري مس�جل لدى دائرة االثار يف

املحافظة».
وأض�اف هلي�ل أن «الت�ل يض�م
 110قطع�ة ذهبية لم تتأثر بالعوامل
الجوي�ة ،ومنقوش ع�ىل الوجه االول
ملك يعلو راس�ه تاجا والجهة االخرى
مش�عال للنار» ،مش�ريا إىل أن «علماء
اآلث�ار أك�دوا ب�ان القط�ع الذهبي�ة
تع�ود اىل عه�د الفرثي�ون بع�د فجر
السالالت».
وأوض�ح أن «الحكومة املحلية يف
واس�ط ق�ررت إيقاف عم�ل الرشكة
املنفذة ملرشوع الرصف الصحي لحني
حصول موافقة مفتش�ية اثار واسط
عىل اس�تئناف العم�ل م�رة اخرى»،
مش�ريا اىل انه «ت�م وضع خطة امنية
تتواله�ا مديري�ة حماي�ة املنش�آت
لحماية املوقع األثري املكتشف».

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

تزوجا مرة ثانية بعد خفض الوزن

لندنUPI /

لندنUPI /

ق�رّر زوج�ان بريطاني�ان تجدي�د زواجهم�ا وعقد
القران مجددا ً بعد  8س�نوات م�ن الزواج اللتقاط صور
جديدة لهما وهما نحيفان.
وذكرت صحيفة «دييل ميل» الربيطانية أن الزوجني
دامون كلريك ( 37عاماً) وهو س�ائق س�يارة أجرة من
منطقة شارمينس�ر ،وزوجته كل�ري ( 31عاماً) اللذين
تزوج�ا يف الع�ام  2004وأنجب�ا ولدي�ن ،ق�ررا االحتفاء
بخسارتهما ما يزيد عن  70كيلوغراما ً من وزنيهما.
ووج�د الزوج�ان ص�ور عرس�هما قب�ل  8س�نوات
بوزنهم�ا الزائد محرجة ،فقررا عق�د قرانهما مجددا ً يف
حزيران/يوني�و املقبل بالكنيس�ة نفس�ها حيث نظما
عرسهما عام .2004
وخرس دامون قرابة  60كيلوغراما ً خالل  11ش�هرا ً
فق�ط بعد رؤيته رضورة القيام بفعل حاس�م لتخفيض
وزنه حني أصبح غري قادر عىل ممارس�ة لعبة كرة القدم
مع ابنيه.
واتب�ع الرجل نظام�ا ً غذائيا ً وأس�لوب حياة صحي،

األمر الذي ش�اركته فيه زوجته التي خرست بدورها 19
كيلوغراماً.
وبعد أن بلغ وزنه الهدف ،تق ّدم دامون مجددا ً للزواج
من كلري ألنه ش�عر بأنه «رجل آخر» ،وب�ات أخريا ً واثقا ً
من نفسه أمام الكامريا.

نقار الخشب

قتتطتتتة تزئر كاألسد

وُصف�ت قطة أليفة ُتس�مى «مريل�ني» وتملكها امرأة
بريطاني�ة ،بأنها تمل�ك أعىل صوت ب�ني نظرياتها القطط
وتموء مثل زئري األسد.
وقال�ت صحيف�ة دييل م�ريور أول من أم�س إن مواء
مريلني ،وعمرها اثني عرش عاماً ،مرتفع ويضاهي الصوت
املنبعث من صف درايس لألطفال ،أو من قطار مرو أنفاق
لندن ،أو صوت بوق سيارة من مسافة تصل إىل نحو سبعة
أمتار.
وأضاف�ت أن تري�ي مالك�ة مارلني أك�دت «أن صوت
قطته�ا س�جّ ل يف ذورته  100وحدة ع�ىل مقياس الصوت،
ويمكن أن يكون أعىل من ذلك أيضاً».
يش�ار إىل أن القط س�موكي ،من مدين�ة نورثامبتون
الربيطاني�ة ،هو حامل الرقم القيايس العاملي يف موس�وعة
غيني�س لألرقام القياس�ية البالغ  92وح�دة عىل مقياس
الصوت.
ونس�بت الصحيف�ة إىل تري�ي ،التي تعي�ش يف مدينة
توركي بمقاطعة ديف�ون الربيطانية ،قولها إنها «تخطط

اآلن لجع�ل قطته�ا مريل�ني تحط�م الرقم القي�ايس ألعىل
صوت بني نظرياتها».ويقول خرباء الصوت إن مس�تويات
الضجي�ج الت�ي ت�راوح قوته�ا ب�ني  90و  95وحدة عىل
مقي�اس الص�وت ،يمكن أن ت�ؤدي إىل فقدان الس�مع عند
التعرض لها لفرات طويلة.

تضتتترب شتترطيتت ًا لتتتدختتل الستتجتتتن

مستحقات
ضتتحتتتايتتتتا!..

واشنطن /وكاالت

بفت�ور اس�تجابات بطيئة ال تضاهي -حتى -بطء س�ري الس�لحفاة...
تس�لل خرب تعويض ( )71عراقيا ممن كانوا معتقلني يف سجن (أبو غريب)
وسجون أخرى من التي كانت تديرها الواليات املتحدة يف العراق -بمبلغ ()5
مالي�ني دوالر لم تتضح -حتى اللحظة -معال�م وزينة وهيئة وطبيعة آلية
توزيع ذلك املبلغ الذي (تعطف�ت) ووافقت عليه إحدى الرشكات األمريكية
املتعاق�دة مع الجيش األمريكي -ربما ج�اءت موافقتها عىل مضض أو من
ب�اب ذر الرم�اد يف عيون وظنون من يش�ك -قطعا -بص�دق عدالة وأصالة
(ماما أمريكا) يف دفاعها املس�تميت عن حقوق اإلنس�ان ،أين ما حل وكان
ع�ىل كوك�ب أرض ه�ذا الزم�ان .لعل ط�ني الذاكرة ل�م يجف بع�د ،حول
اقران اس�م (س�جن أبو غريب) بفضيحة ما ترسب م�ن عيب وحزن وألم
وقسوة وبش�اعة س�لوكيات وترصفات قام بها حراس أمريكيون بتعذيب
س�جناء عراقي�ني ،وفق م�ا نقلت ووثقت لن�ا صور لخص�ت جانبا صامتا
طبعا -من مش�اهد الرويع والتقريع والتعذيب بشتى الصنوف والظروفواملمارس�ات القذرة والس�ادية التي مورس�ت ضد ضحايا تلك الفضيحة يف
العام2004/والت�ي أث�ارت حينها موج�ات من انتقادات واس�تياء وغضب
عامليني يندى لها جبني اإلنس�انية الحقة وتوقفت عندها الكثري من ضمائر
الرشف�اء واألوفياء من ينظرون اىل اإلنس�ان ع�ىل (انه بني�ان الله ،ملعون
م�ن هدمه) كم�ا ينص عىل ذلك حديث رشيف للرس�ول الكريم (ص) .وأنا
اس�تحث دفع ذاكرتي باتجاه النظر اىل ماض قري�ب من اآلن ،يصوب حول
ما حل بمالبس�ات وتداعيات هذه الفضيح�ة الدامية-الدامعة وما ناله من
أدين من (أبطال ملحمة) تلك األعمال واألفعال العدوانية الشائنة،الس�ادية
ح�د النخاع ،وخالص�ات ما نتج م�ن محاكمات صورية وش�كلية وإطالق
رساح آخرين بتربيرات ومس�وغات و فربكات (هوليودية) أجدها ال تناسب
رشر ذل�ك الذنب و ال قيمة تلك التعويضات بحق من تعرض لس�وء ودنس
تلك املمارس�ات ...وس�يحتار (مثيل) من يتلمس خطوط وخيوط تتبع آثار
املدان�ني يف مس�تنقعات تل�ك فضيحة والبال�غ عدده�م ( )11جنديا متهم
بانته�اك القوانني العس�كرية والعقوبات التي لحق�ت بهم،وبعضهم ممن
تلقوا أحكاما بالسجن لسنوات قليلة ،ال توازي-فعال -فداحة الفعل وقذارة
الذنب،و الحتى قيمة التعويضات املذكورة ،اذا ما عدنا اىل قيمة التعويضات
التي (تك�رم) باملوافقة عليها-بكرم حاتمي أصيل -مجلس النواب العراقي
يف أيار من عام 2011/بش�أن تسديد مبالغ تصل قيمتها اىل()400أربعمائة
مليون دوالر أمريكي لعدد من األمريكان كان النظام السابق قد أستخدمهم
ك�دروع برشية يف بعض منش�أته الحيوية لتفادي غ�ارات الحلفاء الجوية
خ�الل حرب الخلي�ج الثانية  1991/لتحري�ر الكويت،ووفق ما نصت عليه
الش�كاوى التي تم رفعها اىل منظمة األم�م املتحدة،بخصوص تعويض من
تعرض-فقط -لحاالت من الهلع والخوف والتهديد والحجز والتلويح بالقتل
كم�ا نصت عليها مرافعات الدع�وة املرفوعة يف أيلول 2010/وتمت موافقة
مجلس النواب(الحباب) عىل دفع تلك التعويضات(وعىل داير مليم) .

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

زوجة بت 6000دوالر!!
هانوي  /وكاالت

نقل�ت صحيفة «ص�ن» األمريكية ع�ن تقارير لرشط�ة مدينة
واش�نطن «إن رشطيا ً تم اس�تدعاؤه إىل أحد املتاج�ر ،حيث التقى
بام�رأة كان�ت تحم�ل زجاجة مي�اه غازية ،وطلبت م�ن الرشطي
اصطحابها إىل الس�جن ،غري أنه رد عليه�ا بالرفض ،بحجة أنها لم
ترتك�ب أي جرم ،فغضبت املرأة وس�ألت الرشطي :ماذا لو اعتديت
عليك؟ ورمته بزجاجة الصودا ما أدى إىل إصابته يف أنفه».وأضافت
الصحيف�ة أن الرشط�ي أدمع�ت عيناه لش�دة األلم واحم� ّر أنفه،
ً
مبدية
وس�ألها عما تفعله ،فاس�تدارت وثبتت يديه�ا وراء ظهرها
اس�تعدادها للتكبيل وبالتايل حصلت عىل ما تمن�ت وتم احتجازها
بتهمة االعتداء عىل رشطي وحددت كفالتها ب� 10آالف دوالر.

* حسن عبد الحميد

سامي عزيز جرجيس ،مواطن مسيحي من مواليد أربيل  ،1961انتقل
مع أرسته إىل مدينة الس�ماوة بحكم وظيفة والده ،وهو يف س�ن الرابعة،
واس�تقر فيها ،ولم تغادر األرسة ه�ذه املدينة التي أحبتها وأحبتهم ،حتى
بعد إحالة األب عىل التقاعد.
أكمل جرجيس دراس�ته االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية يف السماوة،
وحصل عىل وظيفة يف إحدى دوائرها الرسمية ،وتزوج من فتاة مسيحية
تعرف عليها يف املدينة ،واس�تطاع ان يش�ري بيتا صغ�ريا  ،ويكون عائلة
سعيدة تضم زيادة عىل زوجة  ،بنتا وولدين.
قبل ثماني س�نوات تقريبا تعرض املواطن س�امي اىل عارض صحي
طارئ ل�م يعره اهتماما  ،واكتفى بتناول بضع�ة أقراص طبية  ،وصفها
الصي�ديل  ،وتماثل للش�فاء  ،غ�ري ان العارض الصحي نفس�ه داهمه بعد
اس�بوع واحد  ،ولم تنفع معه هذه املرة ( وصفة ) الصيديل  ،ولهذا قصد
املستشفى وحصل عىل عالج جديد  ،لكنه لم يشعر بأي تحسن  ،وما هي
اال ايام قالئل حتى رافق العارض الصحي يف معدته الم خفيف لم يلبث أن
اشتد وتفاقم ،بحيث بات يقلق نومه ويربك حياته  ،ولهذا بدأ الرجل رحلة
طويلة بني املؤسسات الصحية وعيادات األطباء الخاصة ،واصبحت لديه
اضب�ارة كبرية من االش�عات وتحاليل ال�دم والس�ونار والناظور وخزانة
اكرب من ش�تى العالجات واملضادات الحيوية واملقويات واملسكنات ولكن
م�ن دون جدوى  ،فصحته تس�وء  ،وامل�ه يتعاظم حتى ل�م تعد االقراص
املهدئة تنفع معه  ،وامام حالته الصحية االخذة بالتدهور  ،تشكلت لجنة
طبي�ة من اعىل الكفاءات واالختصاص�ات  ،وكتبت تقريرا مفصال اوصت
فيه برضورة عالج املواطن س�امي يف خ�ارج العراق  ،واخلت اللجنة بذلك
مسؤوليتها .
اخذ املواطن س�امي التقري�ر وهو يف غاية األمل والتفاؤل والس�عادة
وعرضه ع�ىل (الحكومة املحلية) يف مدينته ،وقد تعاطفت معه الحكومة
املحلي�ة ،ولكنه�ا اعت�ذرت له  ،الن مس�ألة العالج خارج الع�راق هي من
اختص�اص ( حكوم�ة التواف�ق ) املركزي�ة يف بغ�داد  ،وتوج�ه الرجل اىل
حكوم�ة التواف�ق الت�ي تعاطفت معه  ،ولكنه�ا اعتذرت ل�ه  ،الن بطاقة
احواله الش�خصية تش�ري اىل انه من مواليد اربيل  ،وبالتايل فان (حكومة
االقليم) هناك هي املس�ؤولة  ،وتوجه الرجل اىل كردستان  ،وقد تعاطفت
معه حكومة االقليم  ،ولكنها اعتذرت له  ،النه موظف يف (حكومة املثنى)
املحلية وهي املس�ؤولة عن رعاية موظفيها  ،وعاد اىل (حكومته املحلية)
الت�ي اكدت له ان (حكوم�ة الرشاكة الوطني�ة) يف العاصمة  ،وحدها من
يس�تطيع ارس�اله اىل الخ�ارج  ،وتوج�ه الرجل م�ن جدي�د اىل ( حكومة
الرشاكة) التي قالت له  ،ان االمر واضح  ،فمع انه عراقي  ،ولكن انتماءه
الرسمي اىل (حكومة االقليم) وعاد اىل حكومة االقليم التي قالت له برصيح
العبارة  :من غري املعقول ان تعمل يف (حكومة املثنى) وأنت معاىف ،وعندما
تمرض يكون عالجك عىل (حكومة اإلقليم) ،ورجع اىل ( حكومته املحلية)
الت�ي اك�دت له من جدي�د ،ان ( حكومة املركز) هي صاحب�ة الصالحية ،
وتوج�ه اىل بغ�داد ( وقد اصبح وجه�ا معروفا لكثرة مراجعاته ) وس�أل
ع�ن الح�ل فاوضحوا ل�ه ان حالت�ه من اختص�اص (حكوم�ة األغلبية)
املس�تقبلية حيث ال يوجد رشكاء يختلفون عىل كل يشء ويسيسون حتى
الحالة املرضية وتس�اءل الرجل عن طبيعة ه�ذه االغلبية فاخربوه اما ان
تكون حكومة ش�يعية او س�نية ،وق�د يتفق املالكي وعالوي ويش�كالن
( حكوم�ة اغلبية) وبعد ش�هر واحد فقط يختلف�ان عىل منصب رئيس
مجلس الوزراء  ،وعليك ان تستغل الفرصة وتراجع يف شهر العسل بينهما
 ،وإال فانت وحدك من يتحمل التقصري ،وأراد ان يسأل سؤاال أخريا ً ولكنه
مات من القهر قبل ان تقوم حكومة االغلبية !!

«اش�ر زوجة من فيتنام ب��  6000دوالر
فقط» هذا ما ورد يف إحدى الصحف الفيتنامية
التي نرشت إعالنا ً تروّج فيه «لزوجات» للبيع.
وبحس�ب اإلعالن ف�إن البائع يضم�ن عذرية
زوجة املستقبل ،ويتكفل بتسليمها يف غضون
 3أش�هر ،دون تكب�د تكالي�ف إضافي�ة .كما
يضم�ن «تاجر الزوج�ات» أن تلت�زم الزوجة
بع�ام كام�ل مع ال�زوج ويف ح�ال هربت منه
فتتكفل هذه الجهة بالتعويض عىل «الزبون»
بتوفري عروس ثانية مجاناً.

مجع الطوابع ..هواية تلفظ أنفاسها األخرية مع انحسار الربيد
بغداد /المستقبل العراقي
ال ُي ّ
ع�د جمع الطواب�ع هواية عراقية
فحس�ب ،بل هي من الهواي�ات التي تنال
ش�هرة واس�تحبابا يف العالم أجمع ،ومن
ابرز املش�اهري الذين يهتم�ون بها العبة
كرة امل�رضب الروس�ية ماريا ش�اربوفا
الت�ي تجم�ع طواب�ع كل البل�دان خ�الل
جوالته�ا العاملي�ة وفق�ا ً ملا قال�ت يف أحد
لقاءاته�ا الصحفي�ة ،لكن ه�ذه الهواية
بدأت تتالىش يف الس�نوات األخرية بس�بب
التطور االلكروني الذي ح ّد من الظروف
والطوابع الربيدية.
وم�ع انحس�ار العم�ل بالرس�ائل
والط�رود الربيدي�ة يف الس�نوات األخ�رية
بس�بب تع�دد وتط�ور وس�ائل االتصال
االلكروني�ة ،إال إن هن�اك أش�خاصا ً م�ا
زال�وا يتوجّ هون إىل دوائ�ر الربيد للتعرف
عىل آخر إص�دارات الطواب�ع والتصاميم
الجديدة لتنمية هوايتهم يف جمع الطوابع
الت�ي كان�ت تجم�ع محبّ�ي الطواب�ع يف
أماك�ن التجمعات واملقاه�ي لتبادل أقدم
األنواع وأندر التصاميم.
ويق�ول الدكت�ور املهن�دس املتقاع�د
ميثم محم�د الذي يناهز عمره  65عاما،
ان�ه يمتل�ك أكث�ر م�ن  100ألب�وم كبري
للطواب�ع الن�ادرة والقديم�ة م�ن العراق

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

وم�ن بل�دان أخ�رى ،مضيف�اً« :أجم�ع
الطواب�ع من�ذ ع�ام  ،1958وكانت هذه
هوايتي املفضلة منذ الطفولة ،وأسس�نا
يف س�تينيات وس�بعينيات الق�رن املايض
تجمع�ات ملحب�ي الطوابع ،وكان�ت أكثر
الطواب�ع قرب�ا ً إىل نفوس�نا الت�ي تحمل
صور املل�ك ،واآلن أن�ا مازلت أت�ردد عىل
دائ�رة الربيد للتعرف عىل أخر اإلصدارات،
واقوم بمراس�لة روابط عاملي�ة يف جميع
إنحاء العالم ،ولدينا عالقات واسعة بهذا

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

اإلطار ،الن الطابع رمز من الرموز الفنية
والتاريخية ،ويعط�ي صورة إلعالم البالد
ومدى تحرضها وذوق شعبها».
وتوج�د ش�عبة متخصص�ة بإصدار
الطوابع واالهتمام بجمعها والعناية بها،
يف دائ�رة الربي�د والتوفري التابع�ة لوزارة
االتصاالت الكائن�ة يف منطقة الصالحية.
ويقول مدير الشعبة واثق محمد غالب إن
حجم إصدار الطابع انخفض بشكل كبري
من مليون طابع شهريا ً إىل قرابة  50إلف

لالشتراك
واإلعتالن

07901463050
07709670606

شهرياً ،بس�بب انخفاض نس�ب التداول
ع�رب الربيد الورق�ي أو الط�رود الربيدية،
ويش�ري اىل ان الطوابع من فئات متعددة
حسب حجم الطرود ،تصل إىل طابع فئة
 50ألف دينار إلحجام الطرود الكبرية جداً،
مضيفاً« :هناك مس�ابقات تجرى بشكل
سنوي أو نصف سنوي الختيار التصاميم
الجميل�ة واملع�ربة ع�ن تاري�خ الع�راق،
ويتق�دم ع�دد م�ن الفنانني التش�كيلني
لعرض تصاميمه�م ،وهناك جوائز مالية
للفائزي�ن،

كما إن هناك معارض يف بغداد وكردستان
لع�رض أخ�ر األعم�ال بمش�اركة ممثيل
ال�وزارات ومنظم�ات فني�ة وثقافي�ة،
ويساهم فيها محبو جمع الطوابع الذين
لديه�م رابطة تأسس�ت من خمس�ينات
القرن املايض».
وأض�اف غالب أن مديري�ة الربيد تويل
اهتماما ً خاصا ً للطواب�ع وهواة جمعها،
وخصصت مق�را ً ثابتا ً للرابط�ة يف مركز
بري�د القش�لة ال�ذي تجرى في�ه مزادات
ش�هرية لبيع وت�داول الطوابع مع وجود
تنس�يق عايل املستوى من دول
العال�م وم�ع رواب�ط دولي�ة
لجمع الطوابع.
ّ
وبني مدير ش�عبة الطوابع
إن آخ�ر تصامي�م الطواب�ع
الت�ي أص�درت مؤخ�را ت�م
اختياره�ا وف�ق مواصف�ات
إبداعي�ة ووطني�ة وتاريخي�ة
من خالل لجنة خرباء يف دائرة
الربيد مع التأكي�د عىل اختيار
صور املش�اهري م�ن املفكرين
والرياضي�ني واألدباء والعلماء
من مختلف الفرات التاريخية
كن�وع م�ن االحتف�اء برم�وز
الع�راق وتثبي�ت هوي�ة البل�د
الوطنية.
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