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السنة الثانية

العراقي

عليك أن تتحلى
بالشجاعة الكافية الستخدام
عقلك.
«إمانويل كانت »

بالدفاع عن وزير الشباب..

علي الدراجي

 16صفحة

املــديــنـــة الريــاضــــيــة لــم تـكــتـمـــل حلــد االن !!
ملاذا استقتل النـائب رشوان الوائلـي

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفة يومية سياسية مستقلة

قريـبــ ًا فـي

وما عالقة املقاول عويز بذلك ؟!!

السيستاني والفياض رفضا اللقاء ..واستقبلهما نجالهما

الزهريي والشهرستاين حيمالن توصيات املرجعية :حل الربملان مرفوض
المستقبل العراقي  /خاص
كش�ف عضو ف�ي التحال�ف الوطن�ي عن رفض
المرجعية الدينية في النجف اس�تقبال شخصين من
ائت�اف دولة القان�ون ،بعد أن ذهبا إل�ى النجف من
أج�ل لقاء آية الله العظمى الس�يد علي السيس�تاني
الذي رف�ض اس�تقبالهما ،كما رفض ذل�ك المرجع
الديني الشيخ اسحق الفياض ،لكن جرى االتفاق في
النهاية على اجتماع نجل السيستاني ونجل الفياض
بهم�ا ف�ي مكتب األخي�ر ،وأبل�غ نج�ا المرجعين،
الممثلي�ن عن دولة القان�ون أن البرلمان خط أحمر
وال يجوز حله ،فضاً عن جملة توصيات وماحظات
تتعلق باألزمة الراهنة .وترفض المرجعيات الدينية
في النجف منذ فترة استقبال المسؤولين العراقيين،
«المتعاضه�ا من س�لوكهم وانش�غال الكثير منهم
بمصالحه�م م�ن دون مصال�ح الش�عب» ،بحس�ب
م�ا يذكر مص�در مقرب م�ن المرجع السيس�تاني.
وقال مص�در في التحال�ف الوطني رفض الكش�ف
ع�ن هويته ل�»المس�تقبل العراقي» إن الش�خصين
اللذي�ن ذهب�ا ال�ى النج�ف هم�ا القيادي ف�ي حزب
الدعوة االسامية ومستش�ار رئيس الوزراء الشيخ
عب�د الحليم الزهيري ونائب رئيس الوزراء لش�ؤون
الطاق�ة حس�ين الشهرس�تاني .وق�ال المص�در أن
السيد السيستاني رفض استقبال هذين المسؤولين
ورفض أن يعق�د االجتماع معهما ف�ي مكتبه ،لكن
الش�يخ الفياض سمح بعقد االجتماع في مكتبه من
دون حض�وره ،حيث حضر نجل�ه نيابة عنه .ولفت
المص�در الى انه ت�م اباغ الزهيري والشهرس�تاني
م�ن قبل نجل�ي المرجعي�ن ان البرلم�ان خط احمر
وال يجوز حله ،وأن تفس�ير المادة  64من الدس�تور

نـواب لـ

ال يخول رئي�س الحكومة ورئي�س الجمهورية –او
نائبه -حل البرلمان ،كون البنية السياس�ية القائمة
في الباد هي بنية برلمانية .كما أبلغاهما باعتراض
المرجعي�ة عل�ى طبيعة اللجن�ة الوزارية المش�كلة
لتسلم مطالب المتظاهرين ،حيث انتقدت المرجعية
تش�كيل هذه اللجنة من وزراء ش�يعة ووزير سني
واح�د هو وزي�ر الدف�اع وكال�ة س�عدون الدليمي،
مطالبة بتضمينها ش�خصيات سنية .وقال المصدر
أن نجل�ي المرجعين أبديا للزهيري والشهرس�تاني
اعت�راض المرجعية الكبير على وص�ف التظاهرات
بنعوت غي�ر الئقة ،ألن المتظاهري�ن جزء مهم من
الش�عب العراقي ،كم�ا أبلغاهما أن ل�دى المرجعية
«قل�ق كبير بس�بب التصرف�ات غير المس�ؤولة من
قب�ل الحكوم�ة التي تل�ت التظاهرات ف�ي االنبار».
وبحس�ب المص�در ،ف�إن المرجعي�ة ت�رى ان ليس
م�ن مصلحة البل�د التصعيد ،لذلك طالب�ت بالتهدئة.
كما انه�ا تعتقد بوقوع «مظالم كبي�رة على العباد»
يج�ب أن ترفع ،وطالب�ت ب�»تطبيق أمث�ل» لقانون
المس�اءلة والعدالة .وأضاف المص�در أن المرجعية
أوص�ت الوفد بض�رورة أن تدار األزم�ة القائمة في
الباد من قبل التحالف الوطني وليس من قبل رئيس
ال�وزراء ،ألن التحالف الوطني ه�و من جاء برئيس
ال�وزراء .وح�ذرت المرجعي�ة أيضا ً م�ن االصطدام
بالمتظاهرين ،مطالبة بحماية التظاهرات بواسطة
الشرطة المحلية في المناطق التي تشهد تظاهرات،
وليس من قبل الجيش او الشرطة االتحادية .وأوضح
المصدر أن المرجعية أبلغت الزهيري والشهرستاني
بوجود «خروقات في تطبيق العدالة» ،مش�ددة على
ضرورة تافي ه�ذه الخروقات عبر التطبيق األمثل
للمحاكمات وإجراءات العدالة.

مـصـر :تـعـيـد

حمـاكمة مبارك بـ «نقـض

احلكــم»
ص5

النفط :هنايةالشهر
احلايل موعد ًا لتــوقيع عقـد

الـرقــعــة 9
ص6

باعة الشاي اجلوالني:

ضيوف جدد عىل التقاطعات

Apago PDF Enhancer

 :حتديد الرئاسات ستطعن

به «االحتادية» لعدم «رشعيته»

املرورية
ص12

مطالبة بإعادة قانون

ص4

املتقــاعديــن إىل الربملــان

"الكردستاين" :لن نصوت لصالح إطالق رساح

املجرمني ..و "العراقية" :نتوقع إقراره!!

للتصويت عليه

ص2

«تصوير  :سعداهلل اخلالدي»

املتنبي في حراسة دجلة!

ص3

مبــادرة كوبلــر تسقــط التهــم عــن العيســاوي وتتــرك للقضـاء ملـف محـايتـه!!
المستقبل العراقي /خاص

برملانيون :إقرار «الطاقة

املتجددة» رضوري ..وبعض الكتل

تؤخره بذريعة «بلدنا غني»!

ص4

إقليم غرب العراق  :خطوة باجتاه

املرشوع اإلرسائييل

ص4

السفري األميـركي :حكـــومـتــنــا
ملتزمة باستثـمـار ٨
مــلـيـارات دوالر

ص2

إرسائيـل ..كيــان ينخر
الفساد مؤسساته

ص5

في الوقت الذي كش�ف فيه ممثل األمم
المتح�دة ف�ي الع�راق مارت�ن كوبل�ر عن
مبادرة أطلقها المرجع الديني الس�يد علي
السيس�تاني لح�ل جميع األزم�ات الحالية
وخصوص�ا التظاه�رات التي تثي�ر النزعة
الطائفي�ة ،أك�د مصدر سياس�ي ب�ارز أن
كوبلر َّ
حث السياس�يين عل�ى إبقاء قضيَّة
حماية وزير المالية بيد القضاء.
وقال كوبلر ،ف�ي مؤتمر صحفي عقب
لقائ�ه المرج�ع الس�يد علي السيس�تاني،
أمس األحد ،إن “هذه المبادرة تنسجم مع

الزيارات التي قام بها مع عدد من األطراف
الكردس�تانية والقائم�ة العراقي�ة وكذلك
دول�ة القان�ون بغية إنه�اء األزم�ات التي
تش�هدها الب�اد” ،مضيف�ا ً انه “تم
التوصل مع المرجع السيس�تاني
إطاق مب�ادرة تحم�ل كثيرا من
البن�ود الت�ي يج�ب ان تنفذ وفق
الح�وار الس�لمي والديمقراط�ي
وتش�كل لجانا لدراس�ة المطالب
المش�روعة الت�ي حملها
المتظاه�رون أثن����اء
التظاهرات في المناطق
الغربية”.ودع�ا رئي�س

بعث�ة يونام�ي ف�ي الع�راق “الحكوم�ة
العراقية الى ضبط النفس وإظهار المرونة
والحف�اظ عل�ى الس�لم وتوفي�ر األجواء
المناسبة للتظاهرات”.
م�ن جانب��ه ،ق�ال مص�در
سياس�ي ب�ارز إن “كوبل�ر يرى
يبحث ع�ن نقطة تقارب إلخماد
األزمة الت�ي تندلع منذ وقت في
البلد على خلفية التهم التي طالت
حماية وزير المالية رافع
العيساوي” ،موضحا ً
أن كوبلر طرح مبادرة
“تتض��من إس�قاط

ملف الته�م التي وجهت للعيس�اوي وترك
القضاء يعم�ل بما يخص الته�م الموجهة
ال�ى حمايته” ،مس�تدركا ً أن هذه المبادرة
تحاف�ظ عل�ى “تنفي�ذ الج�زء الممكن من
مطالب متظاهري المنطقة الغربية وعدم
المساس بالدستور والمنجزات الدستورية
ً
فض�ا ع�ن إيق�اف التظاه�رات خوفا من
خ�روج األزم�ة الى م�ا ال يحم�د عقباه”،
بحسب قوله.
وذك�ر المص�در أن جول�ة “كوبل�ر
ستش�مل بعض الساس�ة م�ن كل التيارات
المتعارضة” ،مؤكدا ً أنها “ستخرج بحلول
قريبة لازمة العراقية الحالية”.

نصيف :من يقدم ثـالث وجـبـات طعــام للمتـظــاهــريـن ؟!

معظــم الغـيـابـات يف البـرملان لـ «أسباب سياسيـة»!!

ص3

ص3

منـظـمـات دولية :تغـريم الصحفييـن حيــد من حــريـة التعـبيـر
المستقبل العراقي /خاص

انتقدت جه�ات دولية ومنظمات إعامية السياس�ة
الت�ي تتبعه�ا المؤسس�ات الحكومي�ة في البلد بس�بب
لجوئه�ا ال�ى تغري�م الصحفيي�ن ومقاض�اة الصح�ف
ووس�ائل اإلعام ،الفتة إلى أن هذه السياسة تصب في

نجــمــات عـربـيـــات تـربــعـن
علــى عــرش اإلغــراء

ص9 - 8

تقييد وتحديد حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.
يأتي هذا في وقت يبالغ فيه القضاء العراقي بفرض
غرام�ات مجحفة تبل�غ نحو  200أل�ف دوالر -كما فعل
محافظ بغداد صاح عبد ال�رزاق برفع ِه دعوى قضائية
ض�د إحدى الصحف العراقية وحص�ل على المبلغ بقرار
قضائي.-

مــهــــدي الـحـــكــــيـــــم..
نـفـتـقــد صــوتــك!

ص2

وتش�ير منظمات دولية إلى أن على القضاء أن يكون
متس�اهاً مع اإلعام في الوقت الذي يسجل في ِه العراق
أعلى نسبة في مقتل الصحفيين على أراضيه ،مؤكدة أن
اللج�وء إلى هذه المبالغ الضخمة تح ّد من حريَّة التعبير
وتجعل وس�ائل اإلعام متخوّفة من نشر وبث صفقات
فساد كبيرة تخص مسؤولين متنفذين.

مخسـة مـن العبينــا ضمن التشكيلـة

املثـاليـة خلليجــي21

ص14

مصدر  :التحالف

الوطني لـم

يدع الصدريني

واجللــبـي إىل
اجتامعه

ص2

السـنة العــرب
هـم اخلاســر
األول فـي
االنتــخـابـــات
املحلـيــة
ص4
املقـبـلـة
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مــهــــدي الـحـكــيــــم ..نـفـتـقـــد صــوتـــــك!

التحليل السياسي /غانم عريبي
س�قط شهيدا بعد أكثر من 30
عام�ا قضاها ف�ي ميادي�ن الفكر
وتمثيل المرجعية الدينية وتأسيس
الح�زب االس�امي (ح�زب الدعوة
االس�امية) والتخطي�ط ألح�داث
التغيي�ر والعم�ل م�ع المعارض�ة
العراقية لكنه ل�م يمت حيث هوى
في السودان!.
مهدي الحكيم الذي كان اسمه
مخيف�ا لنظام البع�ث ومبعث قوة
ف�ي نظ�ام المعارض�ة العراقي�ة
وركي�زة أساس�ية ف�ي جبه�ة
العم�ل من اجل االنس�ان والكرامة
والمجتم�ع واإلس�ام ومش�روع
الحكومة االس�امية وقي�ام الدولة
المدني�ة هو ذات�ه مه�دي الحكيم
بعد رب�ع قرن من استش�هاده في
الس�ودان وربما زادته تلك الشهادة
وه�و غري�ب ع�ن وطن�ه بعيد عن
األس�رة والنجف والنص واالجتهاد

وسنوات االحتفاء بالرسول األعظم
أي�ام م�ا كان يلقي كلم�ة المرجع
الحكي�م  1970 – 1952والعم�ل
ف�ي الخلي�ة االولى لح�زب الدعوة
االس�امية او وهو يخطط للتغيير
م�ع الضب�اط األحرار وهو يش�به
س�يد قطب في فكره وطريقته في
العمل االسامي اذ بعد اكثر من 40
عاما على استشهاد قطب عرفنا ان
الرجل كان مفكرا اساميا مستقا
ولم يكن منظرا او مرش�دا لإلخوان
المسلمين في مصر!.
الحديث عن مهدي الحكيم هو
حديث عن الوعي االسامي وأصالة
الروح االس�امية التي تشتغل على
العل�م والجهاد وتوفي�ر الجهد من
اج�ل تربية جيل م�ن تيارات العمل
اإلس�امي لمواكب�ة رك�ب التطور
الفك�ري واالجتماع�ي والعلم�ي
وصناعة نظام لإلس�ام قائم على
ص�د موج�ات التغري�ب وتعمي�م
ال�روح الكبرى للثقافة االس�امية

مثلما يكتس�ب الحديث عن مهدي
الحكيم اهمية كبرى اضافية لجهة
الحاج�ة الى رج�ال مثله ف�ي تلك
المرحلة المهمة من تاريخ التجربة
الوطني�ة وه�و ال�ذي كان ل�ه دور
كبي�ر في تأس�يس عمل سياس�ي
معارض للدكتاتورية..نحن بحاجة
ال�ى مه�دي الحكيم بع�د ربع قرن
على اغتياله كون المرحلة الحالية
تواج�ه خط�ر االغتي�ال والتصفية
والتجربة رصاص غي�اب الواقعية
والحكم�ة ف�ي ادارة العملي�ة
السياس�ية تل�ك العملي�ة التي قدم
مهدي الحكيم من اجلها روحه في
الس�ودان بعد ان ب�ذل غاية الجهد
م�ن اج�ل بلورتها وتوجي�ه خطها
وتصحيح مسارها وتجذير اسسها
في واقع المعارضة العراقية.
مه�دي الحكيم..نفتقد صوتك
ألنك كن�ت اكبر م�ن كل التفاصيل
التي نختل�ف عليها الي�وم ونتوغل
ف�ي الخاف حتى نصل الى تقطيع

اوصال الوطن الذي ننتمي وتنتمي
ان�ت الي�ه وال نع�رف الس�بيل الى
الواقعية الن التيار االس�امي الذي
م�ن المفت�رض ان يق�ود الحي�اة
العراقي�ة ال�ى ما كنت تريد فش�ل
ف�ي تنفي�ذ ما نري�د بل ان الفش�ل
تح�ول ال�ى مش�روع فتنة س�قط
العراقيون في مستنقعها الطائفي
وانت الذي اش�تغلت على ان يكون
االس�ام والمرجعية الدينية والتيار
االسامي مش�روعا عابرا للطوائف
والطائفيات!.
لو كنت موج�ودا بيننا حاضرا
ف�ي التفاصي�ل لكن�ت قلت ش�يئا
مختلف�ا يليق بمكانت�ك الجوهرية
وواقعي�ات الفك�ر االس�امي الذي
نش�أت علي�ه وتربي�ت ف�ي حجره
وربم�ا كن�ت محوري�ا قب�ل ه�ذا
الوق�ت وقب�ل خروجك م�ن العراق
عام  1969حي�ن كنت تتحرك على
اتجاهات المجتمع العراقي فتخمد
فتنة اجتماعية بين العشائر وكنت

الضليع بمعرفة األنس�اب واسماء
القبائل والعاقة بالناس والمشايخ
والرم�وز العش�ائرية ول�و كن�ت
حاضرا لما تركت تل�ك التظاهرات
تاخذ طابعا طائفيا ولو كنت لقلت
ش�يئا الئقا في األزم�ة بعد ظهور
االشياء غير الائقة التي استشرت
فيها واجتاحتها!.
لو كن�ت حاضرا لمت كمدا لما
قد تراه وتسمعه في مربع الصورة
التلفزيوني�ة والسياس�ية في البلد
الذي اعطيته روحك فلم تسلم روحه
م�ن مح�اوالت التجزئ�ة الطائفية
والسياس�ية وطغيان المحاصصة
وربم�ا رفع�ت الس�يف بوج�ه تلك
الفئة السياسية التي اختطفت البلد
وأفسدته وهي جماعات من مذاهب
ش�تى وأح�زاب متنوع�ة وتيارات
وشخصيات ولصوص ومجموعات
ال هم لها س�وى اس�تخدام الناس
حطبا لحروبه�ا الناعمة وخاياها
النائمة..القائمة!.مه�دي الحكيم..

نحن نحتاج الى عودة ألصالة الروح
التي ش�كلت الخلية االول�ى للعمل
االس�امي وألول اجتماع لتاس�يس
حزب اس�امي عقد في كرباء قبل
االعان عن تش�كيل ح�زب الدعوة
االس�امية ع�ام  1957لك�ي نعود
بالممارس�ة الحزبية والسياس�ية
ال�ى الروح االولى فما نش�هده اآلن
ي�كاد يقض�ي عل�ى روح العم�ل
الحزبي االسامي ويدمي المشروع
االسامي ويضع مس�تقبل العراق
والعملي�ة السياس�ية ف�ي فوه�ة
النار!.مه�دي الحكيم بعد ربع قرن
حجة علينا من النجف الى السودان
وم�ن االته�ام ال�ى الش�رعية التي
توجها بالش�هادة وكلله�ا بأكاليل
الغار وعلى الذين اطلقوا عليه النار
من كوات�م المخابرات العراقية في
الخرطوم العار والشنار وهو حجة
في القول والفعل والممارسة وهو
حجة علينا قائمة في تنفيذ اس�س
المش�روع الوطن�ي ال�ذي اقس�م

اليوم" ..العفو العام" و"المحكمة االتحادية" على طاولة مجلس النواب

 :لــن نصــوت لصـالــح إطــالق
"الكردستـانـي" لـ
ســـراح املجرمـيــن ..و "العراقـيــة" :نتوقــع إقــراره!!

المستقبل العراقي  /فريد محمود
ف�ي حين أكدت القائم�ة العراقية
ان قانون "العفو العام" سيعرض على
التصويت خال جلس�ة مجلس النواب
التي س�تعقد ,اليوم االثني�ن ,متوقعة
اقراره ,لوح التحالف الكردستاني الى

عدم التصويت لصالح هذا القانون في
حال ش�موله جميع المعتقلين خاصة
المجرمين منهم.
وقالت النائب عن القائمة العراقية
لقاء وردي ل�"المستقبل العراقي" ان
جلس�ة مجلس الن�واب التي س�تعقد
اليوم االثنين ستتضمن التصويت على

قان�ون العفو الع�ام" ,مبينة ان الكتل
السياس�ية لديها كثير من الماحظات
على هذا القانون".
وأش�ارت وردي إل�ى ان "القائمة
العراقي�ة م�ع التصويت عل�ى قانون
العفو العام الذي يضمن إطاق س�راح
جميع المعتقلين باس�تثناء من يثبت

ضده الج�رم المش�هود" ,متوقعة في
الوقت ذاته اقراره خال جلسة اليوم.
في المقابل ,قال الناطق الرسمي
باس�م التحال�ف الكردس�تاني النائب
مؤيد الطيب ل�"المس�تقبل العراقي"
ان "تحالفه ل�ن يصوت لصالح قانون
العف�و الع�ام في حال اق�راره بصيغة
تضم�ن اط�اق س�راح المجرمي�ن
والقتلى".
وأش�ار الطيب ال�ى ان "التحالف
الكردس�تاني مع قان�ون العفو العام
من حيث المبدأ لكن�ه لن يصوت عليه
اال بعد حصول توافق بين جميع الكتل
السياسية داخل مجلس النواب".
وبي�ن الناط�ق باس�م التحال�ف
الكردس�تاني ان هذا القانون كان احد
بنود اتفاق اربيل اال ان كثرة االشكاالت
عليه من بعض الكتل السيما التحالف
الوطن�ي أخ�ر عرض�ه عل�ى مجل�س
الن�واب" ,مؤكدا ان "اي عملية تضمن
إطاق س�راح المجرمي�ن من تلطخت
ايديه�م بدم�اء العراقيي�ن مرفوض�ة
كونه تداعياتها ستنعكس على الوضع
األمني بشكل سلبي ومؤثر".
من ناحيته ،أكد عضو كتلة األحرار
النائ�ب حس�ين الش�ريفي أن مقترح
قانون العفو العام سيطرح في جلسة
مجلس النواب ،اليوم الثاثاء ,وسيمرر
دون تصوي�ت ائت�اف دول�ة القانون
عليه.وق�ال الش�ريفي ل�"المس�تقبل

العراقي" إن "هن�اك اتفاقا بين الكتل
السياس�ية على تمري�ر مقترح قانون
العف�و الع�ام وأن القان�ون س�يمرر
حت�ى وان لم يصوت عليه ائتاف دولة
القان�ون لوج�ود أغلبي�ة إلقراره".اما
عض�و ائت�اف دولة القان�ون منصور
التميم�ي كان له رأي آخ�ر ,حيث بين
على أن كتلته ليس�ت ضد اقرار قانون
العف�و العام الفتا ً إلى إن دولة القانون
"مع تش�ذيب ه�ذا القان�ون وجعله ال
يس�مح لإلرهابيين والقتل�ة بالخروج
من الس�جون ال�ى الش�ارع العراقي،
وكذلك سراق المال العام".
وبي�ن التميم�ي أن�ه "وحس�ب
معلومات�ه عل�ى القان�ون بصيغت�ه
الحالي�ة توج�د فق�رات كثي�رة في�ه
بإم�كان اي مح�ام جيد ان يس�تغلها
إلطاق سراح الكثير من القتلة" ،داعيا ً
اللجن�ة القانوني�ة ال�ى معالج�ة هذه
الفق�رات قبل طرح�ه للتصويت عليه
بمجلس النواب".
وكان مص�در برلمان�ي ق�د ذكر،
ام�س األح�د ،أن مجل�س الن�واب
سيس�تجوب خ�ال جلس�ته الت�ي
س�تعقد,اليوم االثنين ،وزير الش�باب
والرياض�ة ويص�وت على مش�روعي
قانون�ي المحكم�ة االتحادي�ة والعفو
ً
فض�ا ع�ن الق�راءة الثاني�ة
الع�ام،
لمقترح قانون تحديد والية الرئاسات
الثاث.

العام�ة الش�هيد ان يبق�ى نزيه�ا
م�ن عنت المتس�للين وجور بعض
االس�اميين نظيفا م�ن ادران من
وضعوا مشروع المدنية السياسية
الجديدة على حافة االنهيار!.
مه�دي الحكي�م ال�ذي تعرفت
علي�ه بعد استش�هاده كن�ت رأيت
تظاه�رات الناس ي�وم هتفت على
خلفي�ة اتهامه بالجاسوس�ية هو
المارد االسامي الذي كان وراء قوة
المعارضة العراقي�ة ووصولها الى
مقاع�د المجتمع الدول�ي وإيصال
رس�الة الع�راق الى الن�اس جميعا
واتذك�ر ان العامة الش�هيد جلس
على مقعد االم�م المتحدة وتحدث
عن الظلم واالس�تبداد الذي يعانيه
العراقيون ودعا الى الحرية والعدالة
يوم كان�ت المعارضة العراقية هي
مهدي الحكيم.
قال ل�ي نجل�ه األكب�ر الحجة
الس�يد علي الحكيم م�رة وكنا في
بي�روت م�ن ع�ام  1998انه س�أل

والده يوما ..هل تقرأ الرسائل التي
تأتي�ك م�ن اطراف واش�خاص في
المعارض�ة العراقية وهم بين كاره
وحاق�د ومحب وناق�م على خلفية
ما كان يجري في الساحة العراقية
من ازمات ومش�اكل وخافات ايام
المجل�س األعل�ى وزعامة الس�يد
محم�د باق�ر الحكيم ل�ه وما كان
يواجه من خاف وكام من اطراف
اسامية اخرى خصوصا من حزب
الدع�وة فرد والدي عل�ي قائا ..إذا
ق�رأت كل م�ا يردن�ي فل�ن أواصل
عملي!.
مه�دي الحكي�م ..ف�ي الوقت
الذي نفتق�د صوتك ك�م نتمنى ان
تك�ون لنا رق�اب تحتم�ل المكاره
وال تقول ش�يئا اال بعد ترو وحكمة
وصب�ر واحتم�ال اذى وال نتس�رع
بإلقاء الكام على عواهنه!.
رحم�ك الل�ه ي�ا س�ليل النب�ل
والكرامة والحكمة والثورة والعدالة
وعدم االنحياز اال للناس.

" :التحالف الوطني
مصدر لـ"
لـم يد ُع الصدريني واجللبي إىل اجتامعه
المستقبل العراقي  /خاص
كش�ف مصدر مطلع في التحالف الوطني
عن ع�دم توجي�ه دع�وة إل�ى التي�ار الصدري
ورئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي في
االجتماع الذي عقده التحالف األربعاء الماضي.
وعق�د التحال�ف الوطن�ي األربع�اء الماض�ي
اجتماع�ا ً قال بعد انتهائه أنه ش�دد خاله على
"ض�رورة تكاتف�ه ووحدته ف�ي مواجهة كافة
العقبات".
وق�ال رئي�س كتل�ة المواط�ن باق�ر جبر
ص�والغ أن االجتم�اع ت�م التش�ديد في�ه عل�ى

"أهمي�ة ان يكون التحالف الوطني هو المحور
الذي تس�تند إليه وتنطلق من�ه كافة المكونات
المنضوية تحته".
وق�ال المص�در ال�ذي رفض الكش�ف عن
اس�مه ل�"المس�تقبل العراق�ي" أن  40نائب�ا ً
ف�ي البرلم�ان باإلضاف�ة ال�ى احم�د الجلبي،
رئي�س حزب المؤتمر الوطن�ي ،لم تتم دعوتهم
ال�ى اجتماع التحال�ف المنضوين فيه .وفس�ر
المصدر هذه الخطوة بالقول "ربما لكي تتمكن
األطراف النافذة في التحالف من تمرير ما تريد
تمريره في ما يخص حل البرلمان والذهاب إلى
خيارات عسكرية" ،على حد تعبيره.

 5000آالف عريب يف أربيل سجلوا
بياناهتم للمشاركة باالنتخابات

أربيل  /المستقبل العراقي
مفوضي�ة
أعلن�ت
االنتخابات ف�رع أربيل ،أمس
األح�د ،أن أكث�ر م�ن 5000
مواطن عربي في أربيل سجلوا
أس�ماءهم للمش�اركة ف�ي
االنتخاب�ات المقبل�ة ،وأكدت
أنه�ا س�تفتح س�بعة مراك�ز
لاقتراع في المحافظة .وقال
مدير عام الفرع هندرين محمد
صالح ف�ي أن " 5320مواطنا
عربيا ساكنا في أربيل سجلوا
أس�ماءهم لغرض للمشاركة

ف�ي انتخاب�ات مجال�س
المحافظ�ات المقبلة" ،مبينا
أن "ع�دد الع�رب الذي�ن يحق
له�م المش�اركة باالنتخابات
في المحافظة يبل�غ ."9700
وأض�اف صال�ح أن "البع�ض
م�ن الع�رب ف�ي المحافظ�ة
ال يرغب�ون بالمش�اركة ف�ي
االنتخاب�ات" ،مش�يرا إلى أن
"المفوضية س�تفتح س�بعة
مراك�ز لاقت�راع موزع�ة في
ع�دة محط�ات موزع�ة ف�ي
مركز أربيل ،وشقاوة ،وقضاء
خب�ات ،وكه ل�ك ،وعين كاوه،

وب�ي س�اوه".وأكدت صالح
أن�ه "يح�ق ل�كل المراقبي�ن
السياس�يين و المنظم�ات
ووس�ائل اإلع�ام أن يتواجدوا
في مراكز االنتخابية ،بش�رط
أن نس�جل أس�ماءهم عن�د
مكت�ب المفوضية ف�ي أربيل
إلص�دار باجات له�م" .وكان
مكت�ب مفوضي�ة االنتخابات
في محافظة السليمانية أعلن،
أمس األوّل ،عن تسجيل 1000
ناخب من س�كان محافظات
أخرى للمشاركة في انتخابات
مجالس المحافظات المقبلة.

أشــاد بالنجـــاح السيـاســـي واالقتـصــادي الـذي حققـتــه بـغـــداد

السفري األمريكي :حكومتنا ملتزمة باستثامر نحو  ٨,٨مليارات دوالر منذ عام  ٢٠٠٣يف العراق
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أك�د س�فير الوالي�ات المتح�دة األميركية في
العراق س�تيفن بيكروفت أن العاقات بين البلدين
في تطور مس�تمر ،مش�يدا ً بالتقدم الدبلوماس�ي
الذي حققه العراق بعد انسحاب القوات االميركية
من�ه .وش�دد الس�فير األميرك�ي عل�ى أن ب�اده
س�تواصل دعمها للع�راق على الصعيد السياس�ي
ً
قائ�ا "س�نعمل مع�ا ً
واالقتص�ادي والعس�كري،
عل�ى تحقيق األهداف المش�تركة على الوجه الذي
ينبغ�ي على األصدقاء فعله" .وق�ال بيكروفت في
مق�ال رأي اطلعت عليه "المس�تقبل العراقي" أن
"الش�هر الماضي ش�هد م�رور الذكرى الس�نوية
األول�ى لإلنس�حاب العس�كري األمريك�ي م�ن
الع�راق ،وبداية فصل جديد م�ن عاقتنا الثنائية"،
مش�يرا ً الى أن "الع�راق تبوأ خال الع�ام الماضي
مكانة مرموقة وبش�كل متزايد في المنطقة على
الصعيدي�ن السياس�ي واإلقتصادي .فعلى س�بيل
المث�ال ،اس�تضاف الع�راق قم�ة جامع�ة ال�دول
العربية ،إضافة إلى محادثات "الخمس�ة  +واحد"
مع إيران بخص�وص برنامجها النووي .كما يقوم
العراق حاليا بانتاج مزيد من النفط بمستويات لم
يبلغها سابقا خال الس�نوات الثاثين الماضية".
وأضاف "تش�ير التنب�ؤات الى أن اقتص�اد العراق
س�يكون األس�رع نم�وا ً ف�ي العال�م خ�ال العام
 ،"2013مؤكدا ً أن "الواليات المتحدة ترحب بنجاح
العراق ،كما س�تواصل تقدي�م الدعم له ،من خال
اتفاقي�ة اإلطار الس�تراتيجي التي تحك�م عاقتنا
الثنائية ،وذلك مع سعي العراق نحو بناء اقتصاده
وتقديم الخدمات األساس�ية ألبناء شعبه ،وحماية
الحق�وق الدس�تورية لكاف�ة مواطني�ه ،وبن�اء
منظومة عس�كرية متطورة للدفاع عن سيادته".
وتابع بيكروفت "بالنس�بة للواليات المتحدة ،فإن
توسيع نطاق االستثمار األمريكي في العراق وبناء
عاق�ات تجاري�ة ثنائية يع�د من أه�م األولويات،
خصوص�ا ً عن�د األخذ بنظ�ر االعتب�ار أهمية دعم
القط�اع الخاص في نمو االقتص�اد والقضاء على

البطالة ورفع مستوى الحياة" .ولفت السفير الى
أن "الجن�اح األمريك�ي في معرض بغ�داد الدولي
الذي أقيم في ش�هر تش�رين الثاني الماضي شهد
تواج�دا ً للعديد م�ن الش�ركات األمريكي�ة الرائدة
الت�ي ترغب في االس�تثمار في الع�راق .وقد زادت
خال عام  2011الص�ادرات العراقية إلى الواليات
المتح�دة بنس�بة  ،%40فيم�ا ارتفع�ت الصادرات
األمريكية إلى العراق بمقدار  .%47كما قام العراق
مؤخرا ً بش�راء طائرة ركاب بوينغ  777األمريكية

الصنع ،والتي بإمكانها نقل مزيد من المس�افرين
والبضائع إلى مس�افات أبعد من تلك التي تقطعها
أي طائرة أخرى ف�ي الوقت الحاضر .ومن المقرر
أن يبدأ العراق باس�تام  30طائرة أخرى من الجيل
القادم من طائرات بوينغ  737خال منتصف عام
 ."2013ون�وه الى أن "حكوم�ة الواليات المتحدة
أكدت على التزامها تجاه العراق من خال استثمار
م�ا يقارب  8.8مليار دوالر أمريكي منذ عام 2003
في مش�اريع البنى التحتية وأخرى لدعم المجتمع

المدني والديمقراطية ،والنمو االقتصادي ،إضافة
إلى مش�اريع ترك�ز على المس�اعدات اإلنس�انية
والتعليم والصحة والبيئة .فعلى سبيل المثال ،قام
برنامج الدعم المجتمعي التابع للوكالة األمريكية
للتنمية الدولية بمساعدة المجتمعات المحلية في
ده�وك واألنب�ار والبصرة على اس�تكمال 10,000
مش�روع محل�ي ،مث�ل مش�اريع بن�اء المدارس
والعيادات الطبية والطرق وشبكات المياه" .وقال
بيكروفت "بالرغ�م من مغادرة الجنود األمريكيين

الب�اد ،فإنن�ا مس�تمرون ف�ي العمل م�ع العراق
إلعادة بناء منظومته العس�كرية من أجل تشكيل
مزيد من القوة الدفاعي�ة المحترفة والفعالة التي
تسهم في تعزيز األمن والسام في المنطقة .ومن
خال مكت�ب التعاون األمني في س�فارة الواليات
المتحدة ،نقوم بتزويد العراق بالطائرات والس�فن
البحري�ة لمس�اعدته عل�ى حماية ح�دوده وتلبية
احتياجات�ه الدفاعية المش�روعة خال الس�نوات
المقبلة .وتمث�ل برامجنا الهامة في مجال القيادة

العسكرية وحقوق اإلنسان والتدريبات التقنية التي
نقدمها لعناصر القوات العس�كرية العراقية جزءا ً
من عاقة أمنية وثيقة ومثمرة والتي نتوقع نموها
وتطورها في قادم األعوام" .وأكد أن "العاقة بين
الوالي�ات المتح�دة والع�راق تتجاوز ف�ي مجملها
حدود المجاالت السياس�ية واالقتصادية واألمنية،
ونح�ن فخورون بالعاقات بين الش�عبين تحديداً.
فنحن ندعم برامج الفنون والعلوم والتعليم ،ونقيم
عاقات شراكة مع الجامعات في كافة أرجاء الباد
من أجل تأسيس أواصر الشراكة في مجال التعليم
لما له�ا من أهمية عظمى ل�كا البلدين" ،مضيفا ً
أن "هناك عدد متزايد من العراقيين الذين يدرسون
ف�ي الوالي�ات المتح�دة (بزي�ادة  %31ع�ن العام
الماضي) ويس�تفيدون من أفض�ل أنظمة التعليم
العال�ي في العال�م ،كما تقوم الس�فارة بإرس�ال
المئ�ات من الش�باب إلى الوالي�ات المتحدة ضمن
برامج الزي�ارات المتبادلة" .وزاد "كما نعمل على
تقوي�ة أواصر العاقات الثقافية الثنائية من خال
جل�ب العروض الموس�يقية والش�عراء ومخرجي
األفام واألدباء لمشاركة الجمهور العراقي رؤاهم
وأفكارهم .كما شارك ما يزيد على ألف من الشباب
العراقيين الذين يعانون ظروفا ً صعبة في برامجنا
األكثر ش�عبية لتعليم اللغ�ة اإلنكليزية ،فيما يقوم
برنام�ج زم�االت الفولبراي�ت المرم�وق بتموي�ل
مزي�د من العراقيي�ن إلكمال دراس�اتهم العليا في
الوالي�ات المتحدة وبأعداد تتج�اوز الطلبة من أية
دول�ة أخرى في المنطقة" .وختم بيكروفت مقاله
بالقول "يلتقي العراقيون واألمريكيون ويتعلمون
ويعملون معا ً بأعداد غير مسبوقة لمساعدة بلدينا
ك�ي ينعما بمس�تقبل ينب�ض بالحي�اة والرفاهية
والديمقراطية .وس�وف تس�تمر الواليات المتحدة
ف�ي صداقته�ا الحقيقي�ة م�ع العراق ،وس�نقدم
المس�اعدة كم�ا يفع�ل األصدق�اء ،كما س�نكون
صادقين كأصدقاء أيضا ،وس�نعمل معا ً أيضا ً على
تحقيق األهداف المشتركة على الوجه الذي ينبغي
على األصدقاء فعله .ه�ذا هو اإللتزام الذي تقدمه
حكومتي والوعد الذي أقدمه شخصياً".

مطـالبـة بإعـادة قـانـون املتقــاعديــن إىل البــرملــان للتصـويـت عليـه
بغداد  /ومع

العراقي

طالبلت كتلة المواطن النيابية األمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة إرسلال قانون
التقاعد الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
وقلال النائلب عن الكتللة عبد الحسلين عبطان فلي مؤتمر صحفي عقلده في مبنى
البرلملان ملع عدد من نلواب الكتلة والذي حضره مراسلل وكالة انباء المسلتقبل ،أمس
األحد ،ان “قانون التقاعد موجود منذ  45يوما ً في األمانة العامة لمجلس الوزراء ولم يتم
إرسلاله حتى اآلن الى مجلس النواب ،لذلك من الضروري ارسلال مجلس الوزراء القانون
الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه”.
وأضاف ان “هناك اتفاقا واجتماعا من قبل الكتل السياسلية بالتصويت على القانون
حال وصوله الى البرلمان” ،مبينا ً ان “زيادة رواتب المتقاعدين ستخصص ضمن موازنة
العام الحالي”.
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قيـادي في التظـاهـرات :األزمـات العـربيـة أثـرت فـي «منطقتنـا»

 :من يقدم ثالث وجبـات
النــائبــة نصيـف لـ
طعــام للمتـظــاهــريـن ؟!
المستقبل العراقي  /سام محمود

طالبلت النائبة عن ائتلاف العراقية
الحلرة عالية نصيلف بتقديلم طلب إلى
الجامعلة العربيلة واألملم المتحلدة
ليتدخلوا في إيقلاف “التدخل اإلقليمي”
في التظاهرات التي تشهدها محافظات
غربية وشلمالية .وعللق رئيس الوزراء
نلوري المالكي فلي كلملة ألقاها خال
حضلوره االحتفاليلة المركزية بذكرى
تأسليس الشلرطة العراقيلة األربعلاء
الماضلي بلأن “القضية ليسلت كل من
يخلرج ويجمع ألفا أو ألفيلن ويعطيهم
 100دوالر للكل شلخص ملن أملوال
وسخة جاءت من الخارج هو الذي يمثل
إرادة الشلارع العراقي” ،في إشارة منه
إلى التظاهرات التي تشهدها محافظات
األنبلار وصلاح الديلن ونينلوى منلذ
أكثر من أسلبوعين .وطاللب النائب عن
القائملة العراقية رعد الدهلكلي النائبة
عالية نصيف بتقديم دليل “قاطع” على
ملا ذكرتله .وفيما ع ّد نائلب عن ائتاف
دوللة القانلون التدخلل الخارجلي في
التظاهلرات “واضلح جلداً” ،نفلى أحد
قياديلي تظاهلرات األنبار ،وهو شليخ
عشليرة ،وجود أي دعم ماللي خارجي
للتظاهرات ،مؤكدا ً أن عشائر المحافظة
“تتسلابق” لخدملة المتظاهرين .ومع
أنله نفى الدعم الخارجلي ،لكنه أقر بأن
“الحدود المشتركة مع سوريا تؤثر في
ما يجري باألنبار”.
وأكلدت نصيلف لل”المسلتقبل
العراقلي” وجلود “مجسلات خاصلة
كشفت عن وجود تدخل للدول اإلقليمية
فلي التظاهلرات ،وأن هلذه اللدول
تضلخ أمواالً وتقلدم الدعم اللوجسلتي
للتظاهرات”.
وأوضحلت نصيلف أن “الماحلظ
فلي التظاهرات هلو الدعم اللوجسلتي
الواضلح ،باإلضافلة إللى تقديلم ثاث
وجبات طعلام للمتظاهريلن ،وكل هذا
يشير إلى وجود أموال تضخ للتظاهرات،

باإلضافلة إللى تغطيلة قنلاة الجزيلرة
لألحداث العراقية وموازاتها بما يحصل
في سوريا”.
وقالت “هناك دول تسلعى لتقويض
العملية السياسلية في العلراق وإلحاقه
بملا يحصلل فلي سلوريا” ،داعيلة إلى
تعريف اللدول اإلقليمية بأن التحول في
العراق هلو ديمقراطي واالنتخابات فيه
تجري بصيغة دستورية.
وأضافلت “طالبنا الجامعلة العربية
بلأن يكلون لهلا دور فلي منلع اللدول
المتطرفة من التدخل ،كما طالبنا وزارة
الخارجية التدخل إليصال هذه المطالبة
إللى األملم المتحلدة” ،مبينلة أن “هذه
المطالبة قلد تلحقها تواقيع برلمانية”،
مسلتدركة بالقلول “لكننلا سلننتظر
ملا ستترشلح عنله اللجنلة الوزاريلة
المشلكلة لقراءة المطالب ،وما تحققه
للمتظاهرين”.
وبينلت أننلا “نحتلرم مطاللب
المتظاهريلن ،كونهلا مشلروعة
ودستورية والحكومة بدأت باالستجابة
لهلا” .ملن جانبله ،طاللب النائلب في
القائمة العراقية رعلد الدهلكي ،النائبة
عالية نصيف ،بتقديم الدليل القاطع على
ما صرحلت به ،قائا “نتمنى من النائبة
نصيف أن يكون كامهلا مدعوما بدليل
واضح قبل أن تتهم العراقيين”.
وبين الدهلكي “للو كان هناك تدخل
إقليملي فلي التظاهلرات لكان سلقف
المطالبلات أعلى ،وليلس ضمن ملفات
اجتماعيلة ولهلا تملاس مباشلر ملع
المواطلن” ،مؤكلدا ً أن المتظاهرين “لم
يطلبوا مطلبا ً تعجز الحكومة عن تنفيذه
أو ضلد الدسلتور ،وأن مطالب الشلعب
نبعت من رحم المجتمع العراقي”.
وقلال الدهلكلي لل”المسلتقبل
العراقي” إن “العراقيين خرجوا مطالبين
بحقوقهلم الدسلتورية ،وأنهلم سلبق
وطالبلوا بتظاهرات سللمية بسليطة،
وملن خلال المؤتملرات ،لكلن إصرار
الحكومة على عدم تقديم أي شيء لهم،

صحفيو دهوك :مؤسسات اإلقليم
متحيزة جتاه الصحفيني
دهوك  /عبد الخالق سلطان
نظمت نقابة صحفيي كردسلتان فرع دهوك جلسة مفتوحة جمعت
اعضلاء نقابلة الصحفيين في المحافظلة مع مدراء الدوائلر الحكومية،
ناقشت ضرورة منح الصحفيين المعلومات المطلوبة.
وقاللت نقيبة الصحفيين في دهلوك فيان عباس ان “الهدف من وراء
هذه الجلسلة الوصلول الى صيغة ملع ملدراء الدوائلر الحكومية لمنح
الصحفيين المعلومات التي يحتاجون اليها عند مراجعتهم للمؤسسلات
الحكومية”.
واشلار عضو الهيئلة االداريلة لنقابلة الصحفيين في دهلوك رقيب
محملود الى “وجلود عدد كبير من الشلكاوي تصلل الى النقابلة تتعلق
بالمشلاكل التي يعاني منها الصحفيون فلي الحصول على المعلومة من
المصلادر الرسلمية” .ويؤكلد محملود ان هناك صحفيلون يمنعون من
الدخلول الى بعض المؤسسلات او يضطرون الى االنتظلار لفترة طويلة
للحصول على تصريح من مدير ناهيك عن ورود شلكاوي بالتحيز لبعض
المؤسسات االعامية على حساب مؤسسات اخرى”.
وقلد شلارك العديد من ملدراء الدوائلر والمؤسسلات الحكومية في
هذه الجلسلة ومنهم المستشار الصحي في رئاسة صحة دهوك عبد الله
جاسلم الذي شلكى من “عدم وجود صحفيين يعملون بحيادية ومهنية
مما يسبب لنا مشاكل قضائية واجتماعية من جراء التحريف الذي يقوم
به بعلض الصحفيين لتصريحات المسلؤولين” .واضاف ان “هناك ايضا
تحريض وتشلهير يقلوم به الصحفي سلواء عن قصد ام بلدون قصد”،
داعيلا الصحفييلن الى ضلرورة ان يكون الصحفي مهنيا فلي نقل الخبر
وحياديا في نقل المعلومة الصحيحة للمواطنين”.
وفي سلياق متصلل ،دعت النائبة فلي برلمان اقليم كردسلتان زكية
صالح الى ضرورة سن قانون خاص يمنح الصحفيين حق الحصول على
المعلوملة مع مراعلاة تضمينه عقوبات جزائية لملن يخفي المعلومات
علن الصحفييلن وخاصة المؤسسلات الخدميلة” ،الفتة اللى ان “بعض
المعلوملات التي يطلبها الصحفيلون قد تكون سلرية وخاصة تلك التي
تملس االملن القومي لكن مع ذللك يجب ان ينظم هذا االملر بقانون كي
نستطيع بواسطته الدفاع عن حقوق الصحفيين” ،بحسب تعبيرها.
يذكلر ان قانلون العملل الصحفي الذي تلم المصادقة عليله من قبل
برلمان االقليم يمنح الصحفيين حق الحصول على المعلومة أينما كانت،
لكن منظمات صحفية في االقليم أعلنت في وقت سلابق أن  132صحفيا
تعرضلوا لانتهاكات بإقليم كردسلتان خلال العلام  ،2012منتقدة في
الوقت ذاته سلطات اإلقليم لعدم العمل بقانون حماية الصحفيين.

ووصولهلا إلى أيامهلا األخيرة ،أدى إلى
انفجار الشارع في مطالبته بحقوقه”.
وبشلأن التدخل اإلقليمي في شؤون
البلاد أوضلح الدهلكي “نحلن نرفض
أي تدخلل إقليمي في الشلأن العراقي”،
مشليرا ً إلى أن “على الدول اإلقليمية أن
تعلي إن العلراق قادر عللى إدارة األزمة
بنفسله دون تدخلات خارجية سلواء
كانت مادية أو لوجستية أو أمنية”.
بمقابلل هلذا ،يرى النائلب عن دولة

القانون علي الشاه أن التدخل اإلقليمي
فلي التظاهلرات “واضح جلداً” ،مؤكدا ً
على وجود مؤشرات بهذا الصدد.
وقلال الشلاه أن “هناك مؤشلرات
واضحة بشلأن التدخل في التظاهرات،
ونحلن نعضد رأي النائبلة عالية نصيف
فلي ما يخلص رفعهلا لمطالبلة دولية
حول منع اللدول اإلقليمية ملن التدخل
فلي الشلأن العراقي”.وأكلد الشلاه
لل”المسلتقبل العراقلي” أن “يلوم أول

ملن أملس ،أعلنلت الحكوملة التركيلة
علن تعييلن وال عثماني إلدارة شلؤون
السلوريين” ،مبديا ً اعتقلاده بأن يكون
بعض السياسليين يريدون الوصول إلى
هذا المستوى“ ،ونحن نخشى من هذا”
بحسب قوله.
وأضلاف أن “دور الجامعلة العربية
هلو دور اعتبلاري وشلرفي ،وليس لها
تلك القابليلة في إيجاد الحللول ،وحتى
توصياتهلا لم يتم األخذ بهلا” ،موضحا
أن “هذا األمر سيشلكل رسلالة واضحة
لللدول ،ال أكثلر ،وأن الجامعلة العربية
ستكتفي بإرسلال كتب فقط إلى الدول
األعضلاء فيهلا وغيلر األعضاء”.وبين
الشلاه أن فلي ما يخلص الحكومة من
جانلب التظاهلرات فأنها شلكلت لجنة
الحكملاء واللجنلة الوزاريلة و”يجري
تنفيلذ ملا يخصهلا ضملن القوانيلن
والدستور” ،مطالبا أن “تكون المطالب
عقانيلة ودسلتورية وليلس تعجيزيه،
وتحتلاج إللى اسلتفتاء”.إلى ذللك ،قال
القيلادي في تظاهلرات االنبار الشليخ
سلعيد الافلي إن “المحافظلة ليسلت
بحاجلة إلى دعم إقليمي ملن أجل إعداد
وجبلات طعلام للمتظاهريلن ،وأن
العشائر اآلن تتسابق على هذه المسألة،
وان المحافظة معلروف عنها بل(الكرم
والطيلب) ،والعشليرة الواحلدة حاليلا
تستطيع أن تتكفل آالف المواطنين”.
وأضلاف الافلي أن “السياسليين
يخشلون حاليلا ً ملن أن ملا يحصل في
االنبار سليكون له امتداد لما يجري في
سلوريا ،وبالطبلع المنطقلة اليوم تمر
بأزمة كبيرة ،واألحداث في الدول العربية
تؤثر بالطبع في الدول األخرى” ،مؤكدا ً
أن “هذا شليء طبيعي طالما أن الحدود
مشتركة” مع سوريا .وبين أن “يوم غد
(اليوم) سليأتي وفد من بغداد ليسللمنا
نتائلج المطالب ،وليلس للتفاوض ،كما
سليتم فتح منفلذ طريبيل” ،مؤكلدا ً أن
شيوخ العشائر سيكونون بانتظار الوفد
القادم من بغداد.
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طالب املوصل :التظاهرات
أثرت يف تعليمنا

الموصل  /المستقبل العراقي
أبلدى طاب من جامعة الموصل ،أمس األحد ،اسلتياءهم
أثنلاء خوض امتحانات نصف السلنة التي بلدأت ،مؤكدين أن
األحداث األخيرة بعطلها وتظاهراتها أثرت سللبا في العملية
التعليمية.
وقلال علدد من طلاب جامعة الموصل لمراسلل “شلفق
نيلوز” أن “كثلرة أيلام العطلل
والتظاهرات الجارية اآلن أثرت
سللبا ً فلي العمليلة التعليمية
في الجامعة”.
وأوضحلوا ان “كثلرة
السليطرات فلي الشلوارع
أخلرت وصولنلا منلذ اليوم
األول لامتحانلات ،فضلا
عن البرد الذي تشلهده قاعات
االمتحانات ،و علدم توفير أجهزة
تدفئلة” مطالبيلن جامعلة الموصلل بل
“زيادة عدد األسلئلة ليتسلنى لهم اإلجابة على بعض منها”.
يذكلر أن عددا من المحافظلات العراقية من ضمنها محافظة
نينلوى تشلهد تظللللاهلرات واعتلللصامات واسلعة ضد
حكومة بغداد.

نائب :جيب وضع موازنة 2013
عىل جدول أعامل الربملان
بغداد /ومع

دعا النائب عن ائتاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي
إلى إعادة الحكومة إرسلال موازنة علام  2013الى البرلمان،
مطالبلا ً رئاسلة مجللس النلواب بإدراجهلا بجلدول األعمال
لمناقشتها وإقرارها بأسرع وقت.
وقال الخفاجي في بيان ،تلقت
وكاللة أنبلاء المسلتقبل نسلخة
منه ،أمس األحلد أن “تأخر إقرار
الموازنلة يؤثلر كثيلرا فلي عمل
اللوزارات ومؤسسلات الدوللة
التي تشتكي من التأخر في إقرار
الموازنلة االتحاديلة ،باإلضافلة
إلى التأخلر في إطلاق الدرجات
الوظيفية رغم إرسلال الحكومة
مشلروع القانلون بدايلة شلهر
تشلرين األول الماضي”.ودعا الخفاجي “النواب الى ان يكون
موضوع الموازنة من أول اهتماماتهم والتصويت عليه بأسرع
وقت وعدم إدخالها ضمن الصراعات السياسية التي تؤدي الى
تعطيل عملل الدولة وتؤثر في حيلاة المواطن ،الن الخافات
السياسية يفترض ان ال تزج الموازنة بهذا الصراع”.

أكــدوا وجـــود اهمــال فــي تطبيـــق اإلجـــراءات

نواب :معظم الغيابات يف الربملان لـ "أسباب سياسية"
والعقوبة استقطاع  500ألف دينار من الراتب!
المستقبل العراقي  /أمجد صالح
قلما يشلهد البرلمان العراقلي حضورا ً كاماً
ألعضائله منلذ تأسيسله حتلى اآلن .وملع أن
االنتقادات لهلذه الظاهرة كثيرة ،إال أنها لم تفلح
في تحقيق نتيجة تذكر .وأكد نواب لل”المستقبل
العراقلي” أن العقوبلة الحالية التلي تترتب على
النائلب المتغيلب ال تتجلاوز العقوبلة الماليلة،
المتمثللة بقطع مبللغ من راتبه الشلهري .وأكد
بعضهلم أن البرلمان لم يشلهد حتلى اآلن تعليق
عضوية أحد أعضائه بسلبب تكرر غياباته ،فيما
قلال بعضهلم اآلخلر أن الجلسلات تعقلد حاليلا ً
بنصلاب كامل فلي ظل األزمة الراهنلة .واكتمال
النصلاب القانوني لعقد جلسلة البرلمان ال يعني
حضور جميع أعضائه الباللغ عددهم  325نائباً،
وانملا يمكن تحقيق النصاب بحضلور  163نائبا ً
فقط ،وهلو العدد الذي يؤللف األغلبية المطلقة،
بحسلب ما نصت عليه الفقلرة األولى من المادة
 59في الدستور .وقال النائب عن القائمة العراقية
اسكندر وتوت لل”المستقبل العراقي” أن “غياب
األعضاء يؤخر التصويت على بعض القوانين التي
يجب ان تكون لها األسبقية ،ومنها قانون العفو
العام واألمن الوطني والحراس الليليين واإلرهاب
وغيرها الكثير” .ونصت الفقرة الثانية من المادة
 59عللى أن “تتخذ القرارات في جلسلات مجلس
النواب باألغلبية البسيطة ،بعد تحقق النصاب ،ما
لم ُينلص على خاف ذللك” .ومصطلح “األغلبية
البسيطة” يعني نصف الحضور المحقق للنصاب

 .1+وتغيبات النواب ليسلت السلبب الوحيد الذي
يؤخر التصويت على القوانين المهمة ،فقد يحدث
أن ينسحب نواب كتلة ما من الجلسة عند الشروع
بالتصويت على قانون ما ،ألن كتلتهم ال تريد لذلك
القانلون أن يقل ّر ما لم تجر عليله التعديات التي
تريدها إجراءها .وقد حلدث هذا األمر في أحيان
كثيلرة ،فل”هناك أسلباب سياسلية ،وقلد يكون
تعليق الحضور للجلسة من قبل الكتل السياسية،
وهذا اسلتحقاق لجميلع الكتل بلأن تأخذ موقفا ً
من الموضوع المطروح في الجلسة وتقاطعها”،
كما تؤكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية جنان
البريسم لل”المستقبل العراقي” .وتقول البريسم
أيضلا ً “قبل األزمة ال توجد غيابلات في البرلمان
من دون أسلباب ،وهناك قرار يتم بموجبه خصم

 500ألف دينار من راتب النائب المتغيب” .وأكدت
“فلي الوقلت الحاللي الجلسلات تعقلد بنصلاب
كاملل وال يوجلد غياب فلي ظل األزملة الحالية،
والغيابات تكون ضمن أسلباب صحية او إجازات
اعتياديلة او ايفلادات” ،موضحلة “لغاية اآلن لم
نصل الى تعليق عضوية نائب بسلبب الغياب ،ألن
ذلك يحتاج الى تصويلت أعضاء البرلمان بأغلبية
مطلقلة” .لكلن البريسلم أقلرت فلي النهاية أن
القوانين والضوابط المتعلقة بغيابات النواب “لم
تطبق بشلكل تام ،ومع أنها سلاهمت في التقليل
من نسلبة الغيابلات ،لكنها ما زاللت موجودة”.
وعن سبب عدم تطبيق الضوابط بشكل تام قالت
“نلرى ان بعض قيادات الكتل تغيب عن الحضور،
وهناك أعضلاء يتغيبلون دون ان تتأثر رواتبهم.

بالتأكيلد لديهم ترتيلب مع لجنة الرئاسلة ،اذ أن
هنلاك ترتيبات يمكن إجراؤها بهذا الشلأن ولكن
ليس على حساب القانون” .وقال النائب اسكندر
وتوت لل”المسلتقبل العراقي” أن “أسبابا كثيرة
تقلف وراء غيلاب النواب ،منها العاج والسلفر،
كما أن هناك غيابات ألسلباب سياسية ،او عندما
ال تتفق كتلة معينلة على قانون معين يطرح في
الجلسلة فتقاطعها” .وفي ما يخص السفر ،فإن
النظام الداخلي للبرلمان ال يعتبر فترة اإليفاد من
قبله غيابا ً للعضو .وأشلار وتوت الى أن “اإلجراء
القانونلي هو الغرامة الماليلة فقط ،وقد طبقت
الغرامة عللى بعض النواب وتم االسلتقطاع من
رواتبهم” .وتقتصر العقوبة على استقطاع مبلغ
مالي من الراتب ،ألن عقوبة اسلتبدال نائب بآخر
ملن قائمته اذا تغيب لل 5جلسلات متتالية أو 10
أيام متفرقة لم يتم التصويت عليها في البرلمان.
وقال النائب عن التحالف عن التحالف الكردستاني
محملود عثملان لل”المسلتقبل العراقلي” أن
“أسلباب الغياب اما سياسية او ألمور شخصية،
لكلن الغياب متكرر وكثير داخل البرلمان” .وقال
أن “اإلجلراء هلو االسلتقطاع من الراتلب ،ومن
المفتلرض اتخاذ إجلراء آخر ضد بعلض النواب،
لكن القوانين ال تطبق بشلكل جلدي” ،داعيا ً الى
إقالة النواب الذين تتكرر غياباتهم من البرلمان”.
وأضاف “النواب الذين يتغيبون بشكل مستمر ما
زالوا موجودين في البرلمان ،وال اعرف األسباب
وراء علدم اتخاذ اإلجراءات بحقهم .من المحتمل
ان يرتبط الموضوع بمجامات سياسية”.
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"العـراقيـــة" و "الكــردسـتــانـــي" :سنـصـــوت علـيـــه

" :حتديد الرئاسات ستطعن به "االحتادية" لعدم "رشعيته"

نواب لـ"
المستقبل العراقي  /فالح الناصري

تصطدم محاولة إقرار قانون تحديد
واليات الرئاس�ات الثالث بمعوقات عدة،
بحس�ب ن�واب ومتخصصني بالش�ؤون
القانوني�ة .ومن تل�ك املعوق�ات احتمال
تع�رض القان�ون لنق�ض املحكم�ة
االتحادي�ة ،أو نقضه م�ن مجلس النواب
الق�ادم يف ح�ال تج�اوز عقب�ة املحكمة
االتحادي�ة .وفيم�ا أكد نائب ع�ن ائتالف
دولة القانون عىل أن والية رئيس الوزراء
يحدده�ا الناخ�ب نفس�ه ،وأن قان�ون
تحديد الواليات غري دس�توري ،قال نائب
ع�ن القائم�ة العراقي�ة أن ه�ذا القانون
م�ن اختصاص الربمل�ان ،لكن�ه توقع أن
"اآلخري�ن" س�يحصلون ع�ىل نقض من
املحكم�ة االتحادية يف حال تقديمه إليها،
األمر ذاته ال�ذي أكدته نائبة عن التحالف
الكردستاني ،قائلة أن املحكمة االتحادية
"س�تطعن بالقانون مئة باملئ�ة" .ورأى
خب�ري اقتصادي أن ترشيع ه�ذا القانون
ال�دورة الحالي�ة للربملان "ال قيم�ة له"،
مبينا ً أن بإمكان مجلس النواب الحايل أو
القادم ان يلغيه قبل تكليف شخص جديد
برئاس�ة الحكومة .واعترب محلل سيايس
أن إرصار ن�واب االئت�الف ال�ذي يتزعمه
رئيس ال�وزراء ن�وري املالك�ي عىل عدم
ترشي�ع القانون يعكس ع�دم انطالقهم
م�ن رؤي�ا مس�تقبلية ملس�تقبل الع�راق
ونظام�ه .قال النائب ع�ن دولة القانون
خالد األس�دي إن "الدس�تور أعطى الحق
للناخ�ب العراق�ي يف تحدي�د والية رئيس
الوزراء من خالل صناديق االقرتاع" ،الفتا ً
إىل أن تغي�ري ه�ذه املدة "تصط�دم بإرادة
الناخب نفسه" ،مؤكدا ً أن الجدل الحاصل
الي�وم "ه�و محاول�ة سياس�ية للع�ب
عىل وت�ر االنتخابات" .وأوضح األس�دي
ل�"املستقبل العراقي" أن "اي قانون غري
دس�توري يقدم للربملان س�رتفضه دولة
القانون" ،مؤكدا ً أن "تحديد الواليات غري
دس�توري".من جانب�ه ،أك�د النائب عن
القائمة العراقية قيس الشذر إن "قانون
تحدي�د الوالي�ات ه�و م�ن اختص�اص
الربمل�ان" ،مس�تدركا ً أن "هن�اك توج�ه

من قبل (اآلخري�ن) لتقديمه إىل املحكمة
الدستورية حتى لو رشع داخل الربملان"،
ّ
متوقعا ً أن "يحصلوا عىل حكم معاكس"،
يف إش�ارة إىل نقض�ه م�ن قب�ل املحكمة
االتحادي�ة .وأش�ار الش�ذر إىل أن وج�ود
"رصاع دائ�م ب�ني الس�لطة الترشيعي�ة
والتنفيذي�ة" ،مبين�ا ً أن ه�ذا األمر ادخل
البلد يف "دوامة ولن يتحقق يشء من هذا
الرصاع" ،بحس�ب تعبريه.أما النائبة عن
التحالف الكردستاني آال طالباني أشارت
إىل أن "م�ن ح�ق مجلس الن�واب ترشيع
قان�ون تحديد والية رئيس ال�وزراء وفق

البـرلـمـــان يعطـلـــه والـكـهــربـــــاء :غيــر قــادرة
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برملانيون لـ"
المستقبل العراقي  /فالح الشامي
م�ازال قان�ون "الطاق�ة املتج�ددة" عالقا ً يف
أروقة مجلس النواب منذ الدورة النيابية السابقة
وحت�ى اآلن ع�ىل الرغ�م م�ن قراءته ق�راءة أوىل
الس�يما وان استخدام هذه الطاقة اصبح رضورة
ملحة ملا يش�هده العالم من تط�ور يف هذا الجانب
ملا يوفره من مردود اقتصادي كبري خصوصا ً وأنه
يجنب البالد االعتماد املف�رط عىل الوقود يف توليد
الطاقة الكهربائية.
ويف الوق�ت ال�ذي اتهمت فيه عض�و يف لجنة
االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة بع�ض الجهات
السياس�ية -ل�م يس�مها -بتعطيل إق�رار قانون
الطاق�ة املتجددة او البديلة ,ش�ددت لجنة النفط
والطاق�ة ع�ىل رضورة اإلرساع بإق�راره داخ�ل
مجلس الن�واب ,بمقابل هذا قللت وزارة الكهرباء
م�ن أهمي�ة هذه الطاقة "ألنها ال تس�تطيع س�د
الحاجة من الكهرباء".
وق�ال عض�و لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار
محما خليل ل�"املس�تقبل العراقي" إن "مرشوع
قانون الطاقة املتجددة يعد من املشاربع الحيوية
واملهمة" ،مشريا ً إىل انه "عمل منذ الدورة الربملانية
السابقة عىل إقراره اال ان جهات سياسية رفضت
ذل�ك ومازال�ت تعمل خ�الل ال�دورة الحالية عىل
تعطيله ألسباب واهية وغري مقنعة".
ولف�ت خلي�ل اىل ان "القان�ون تم�ت قراءته
ق�راءة أوىل يف مجل�س الن�واب وينتظ�ر الق�راءة
الثانية من قبل لجنة النفط والطاقة خالل الفرتة
املقبل�ة" ،مبين�ا ً ان "القانون ينص عىل تش�كيل
هيئة خاصة تعنى بش�ؤون الطاقة املتجددة التي
تعتمد عىل (الطاقة الشمسية او الرياح او الطاقة
البايلوجي�ة) لتولي�د الطاقة الكهربائي�ة وتكون
هذه الهيئة مرتبطة اما بوزارة الصناعة واملعادن
او وزارة العل�وم والتكنولوجي�ا" ,مضيف�ا ان

اآللي�ات والس�ياقات الدس�تورية ووفق
النظ�ام الداخ�ي الدس�توري حت�ى وان
كان�ت املحكمة االتحادية س�تطعن به"،
مبينة أن "القان�ون تم قراءته قراءة أوىل
وت�م االتفاق ع�ىل ترشيع�ه" ،وأكدت أن
تحالفها س�يصوت لصالح القانون.لكن
طالبان�ي أب�دت اعتقادها ب�أن املحكمة
االتحادية س�رتد القانون "لعدم رشعيته
ودس�توريته" ،منوّه�ة ب�أن املحكم�ة
"س�تطعن به مئة باملئة وسيكون جواب
املحكمة ال دس�تورية للقانون" ،بحسب
قولها.وتابع�ت طالباني بالق�ول إنه "يف

حال طع�ن املحكمة الدس�تور بالقانون
فلن يكون أمام من يريد تحديد الرئاسات
س�وى التعدي�ل بالدس�تور".الخبري
القانوني طارق ح�رب رأى بأنه طاملا ان
الدس�تور حدد واليات رئيس الجمهورية
فقط ول�م يحدد والي�ات رئي�س الوزراء
فهذا يعن�ي ان "الدس�تور أطل�ق تجديد
الوالي�ات لرئيس الوزراء ول�م يحددها"،
مشريا ً إىل أن "الدس�تور لو أراد تحديدها
لحددها كما فعل مع رئيس الجمهورية".
ولفت حرب إىل ان "النظام الربملاني الذي
يأخذ به الدس�تور العراقي نظام ال يحدد

عدد واليات رئاس�ة الوزراء كما هو حال
املانيا والهند وغريهما الكثري من األنظمة
الربملانية".وأك�د ان "القانون الذي يصدر
بتحدي�د الوالي�ات ال قيم�ة قانوني�ة له،
ألن�ه باإلمكان إلغائه م�ن مجلس النواب
الق�ادم" ،موضح�ا ً أن "القان�ون ال�ذي
يص�دره مجل�س النواب بدورت�ه الحالية
بتحديد الواليات بإم�كان مجلس النواب
الح�ايل والق�ادم ان يلغي�ه قب�ل تكلي�ف
شخص جديد برئاس�ة الحكومة" .وذكر
حرب "يف ح�ال حول القانون اىل املحكمة
االتحادي�ة فإنه س�ينقض ويت�م الطعن

يف دس�توريته وحت�ى ع�ىل ف�رض ع�دم
تحويل�ه اىل املحكمة االتحادية" ،مش�ددا ً
بالق�ول إنه "قانون يمكن إلغائه باعتبار
ان خال�ق القان�ون ه�و مجل�س النواب
فيمكن ل�ه إلغاؤه قب�ل تكليف اي رئيس
وزراء جدي�د بعد وهو ام�ر ممكن يف ظل
التحالفات السياسية وإفرازات املرحلة".
وعىل الرغم م�ن قول حرب إن القانون ال
يمك�ن ترشيع�ه إال بصعوب�ة بالغة فإن
النائب عن التحالف الكرس�دتاني ش�وان
محم�د ط�ه يق�ول إن "تحدي�د والي�ات
الرئاس�ات الثالث�ة أمر طبيع�ي" ،مؤكدا ً

أن تحالف�ه "م�ع ترشيع�ه كون�ه يصب
يف مصلح�ة اإلنس�ان العراق�ي" ،منوّها ً
ب�أن القانون "ن�وع من أنواع املمارس�ة
الديمقراطي�ة وه�و لي�س اس�تهدافا
لش�خص او كتل�ة معينه".م�ن ناحيت�ه
رأى املحلل الس�يايس احم�د الخاقاني إن
"قان�ون تحدي�د الوالي�ات للرئاس�ات له
دور فاع�ل يف التحرر واالنعتاق من ثقافة
التفرد يف الس�لطة" ،مش�ريا ً إىل أن "ردود
األفع�ال واملواق�ف الت�ي صاحب�ت طرح
مق�رتح قان�ون تحديد الوالي�ات من قبل
الكتل السياس�ية والن�واب تطرح ارصارا ً
عجيبا ً من الطرف�ني املؤيد والرافض عىل
موقفهم�ا" ،معلالً ذلك بالقول أن "الكتل
السياس�ية الت�ي ترف�ض ه�ذا القان�ون
نجده�ا كتل�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء
الحايل ،وه�ذا مؤرش يعطينا داللة عىل ان
ه�ؤالء النواب الرافضني ل�م ينطلقوا من
رؤيا مستقبلية للعراق ونظامه ال حرصا
عىل دس�تور او قانون ب�ل كان االنطالق
ه�و مصلح�ة الكتل�ة لالنف�راد بالعراق
كغنيمة" ،بحس�ب قوله.يذكر أن مجلس
الن�واب اس�تطاع تحقيق الق�راءة األوىل
لقان�ون تحديد واليات الرئاس�ات الثالث
يوم الثالث�اء  8كانون الثاني بعد تأجيله
ملرات عديدة مع وجود بعض االعرتاضات
من قبل بع�ض األعضاء.وتنص املادة 72
من الدس�تور عىل ان تح�دد والية رئيس
الجمهورية بأربع سنوات ،ويجوز إعادة
انتخابه لوالي ٍة ثاني ٍة فحس�ب وان تنتهي
والي�ة رئي�س الجمهورية بانته�اء دورة
مجلس الن�واب ،فيما لم ينص الدس�تور
عىل تحديد والية رئييس الوزراء والربملان.
وكانت اللجنة القانوني�ة الربملانية أقرت
األس�بوع املايض مرشوع قان�ون تحديد
والية الرؤساء الثالثة بدورتني انتخابيتني،
وس�ط اع�رتاض ش�ديد م�ن كتل�ة دولة
القان�ون الت�ي يتزعمه�ا رئي�س الوزراء
ن�وري املالك�ي ،والت�ي ه�ددت باللجوء
اىل القض�اء للطع�ن بع�دم دس�تورية
القانون.وين�ص مرشوع القانون الجديد
ع�ىل تحديد والي�ات رؤس�اء الجمهورية
والحكومة والربملان بواليتني فقط س�واء
كانتا متتاليتني او غري متتاليتني.

 " :إقرار "الطاقة املتجددة" رضوري ..وبعض الكتل تؤخره بذريعة "بلدنا غني"
"العراق يمتلك كافة املقومات الالزمة الس�تخدام
مث�ل ه�ذا الن�وع م�ن الطاقة".وذك�ر خلي�ل ان
"التوجه الس�تخدام الطاقة املتجددة سوف يوفر
كث�ري من ف�رص العم�ل للعاطلني وس�وف يخلق
نقلة نوعية يف مجال توليد الطاقة الكهربائية من
خالل وس�ائل نظيفة وصديق�ة للبيئة ورخيصة
مقارن�ة بالوق�ود" ,مش�ددا ً ع�ىل أن "أغلب دول
العالم ودول الجوار اتجه�ت بهذا االتجاه لضمان
استمرار توفري الطاقة الكهربائية مستقبالً خوفا ً
م�ن أي ط�ارئ قد يح�دث فيما يخ�ص موضوع
االعتم�اد ع�ىل الوقود".م�ن جانب�ه ,ق�ال عضو
لجنة النف�ط والطاقة ف�رات ال�رشع إن "قانون
الطاق�ة املتج�ددة تأخ�ر يف مجلس الن�واب مثله
مث�ل الكثري من القوانني املهمة والحيوية بس�بب
األزمات السياس�ية املتعاقبة وكث�رة التداخالت"،
مش�ريا ً إىل ان "مجلس النواب أعطى اولوية لكثري
م�ن القوانني علي�ه بذريعة ان البل�د غني بالنفط
ويمكن�ه ان يعتم�د ع�ىل الوقود يف تولي�د الطاقة
الكهربائية".
ودعا ال�رشع الحكومة اىل "التوجه الفعي اىل
إنشاء مشاريع اسرتاتيجية ومهمة لتوليد الطاقة
املتج�ددة خاص�ة وان العراق س�يصبح مضطرا ً
خالل الس�نوات املقبلة عىل استخدم هذه الطاقة
عىل الرغم م�ن ارتفاع تكاليفه�ا نتيجة ملتغريات
العرص".
وأكد الرشع ل�"املستقبل العراقي" أن "التخي
عن الطاقة البديلة بذريعة وجود كمية كافية من
الوقود سوف يدخل البلد يف نفق مظلم مستقبالً".
وعن تأخري إقرار قانون الطاقة املتجددة يف مجلس
النواب ,أش�ار ال�رشع إىل أن القانون املذكور رحل
م�ن الدورة الس�ابقة لوجود خ�الف عليه خاصة
وان بعض الكتل ت�رى ان هذا القانون من الخيال
وان�ه "كمايل" وغ�ري واقعي يف ظل وج�ود الثروة
النفطي�ة ,معربا عن أمله بان "يت�م إقراره خالل

الف�رتة املقبلة خاصة وان الجمي�ع ادرك رضورة
ه�ذه الطاق�ة وأهمي�ة القانون نظ�را للمتغريات
الحاصل�ة يف مج�ال الطاقة حي�ث ان اغلب بلدان
العال�م اصبح�ت تعتمد عىل الطاقة الشمس�ية يف
توليد الكهرباء".يف املقاب�ل ,قللت وزارة الكهرباء
من أهمية الطاقة املتجددة كونها ال تس�تطيع ان
تس�د حاجة البلد م�ن الطاق�ة الكهربائية يف ظل
التزايد املس�تمر يف كمية االس�تهالك ,كاشفة عن
ال�رشوع بإقامة عدد من مش�اريع توليد الطاقة
املتجددة.
وقال الناطق الرس�مي باسم الوزارة مصعب
املدرس ل�"املس�تقبل العراق�ي ان "وزارته ركزت
يف عملها عىل توليد الطاق�ة الكهربائية من خالل
االعتم�اد عىل الوق�ود واملي�اه يف تولي�د الكهرباء
وانها تعتمد بش�كل رئييس عىل املحطات الغازية
والبخاري�ة" ,كاش�فا عن التوج�ه لبناء محطات
لتولي�د الطاق�ة البديل�ة او املتجددة خ�الل العام
الح�ايل بعد تحديد املواقع املخصصة واملالئمة ملثل
هذه املشاريع.وأوضح املدرس ان "وزارة الكهرباء
بارشت يف قطاع الطاقة املتجددة من خالل الطاقة
الشمس�ية وطاقة الرياح حي�ث حددت  14موقع
يف الب�الد إلنش�اء مش�اريع عليه�ا يف محافظات
االنب�ار والس�ماوة وذي ق�ار والبرصة وميس�ان
وواس�ط" ,مبينا ً ان "هذه املواقع ستش�هد نصب
وحدات لتوليد الطاق�ة الكهربائية تعمل بالطاقة
الشمس�ية لتولي�د طاقة ترتاوح م�ن  50اىل 100
ميكاواط تستخدم يف تغذية بعض القرى واملناطق
الحدودية البعيدة عن شبكات التوزيع".
وأوض�ح ان "ع�ددا م�ن ال�رشكات العاملي�ة
الرصين�ة قدم�ت عروضه�ا بع�د زي�ارة املواق�ع
املذك�ورة" ،متوقعا ً ان "تدخ�ل اول محطة لتوليد
الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية خالل العام
املقبل اال انه قل�ل من أهمية هذه املحطات كونها
غ�ري قادرة ع�ىل توليد كميات كافي�ة من الطاقة

الكهربائي�ة خاص�ة وان الطلب ع�ىل الكهرباء يف
تزايد مس�تمر يف العراق نتيج�ة للزيادة الحاصلة
يف عدد الس�كان وكثرة املش�اريع التي تعتمد عىل
الكهرب�اء بش�كل مب�ارش" .وكانت عض�و لجنة
االقتصاد واالس�تثمار النيابية ن�ورة البجاري قد
اس�تبعدت ،ام�س االول ،التصوي�ت ع�ىل قانون

الطاقة املتجددة لعدم وجود التخطيط االقتصادي
واالس�تثماري.وقالت البجاري ان "قانون الطاقة
املتجددة يس�اعد الع�راق عىل إيج�اد بدائل لتوليد
الطاق�ة الكهربائية" ،مش�ري ٍة اىل "امتالك العراق
مناط�ق جي�دة الس�تثمار ه�ذه الطاق�ة ترتف�ع
فيه�ا تي�ارات اله�واء واألش�عة الشمس�ية لكن

عدم وج�ود التخطيط االقتصادي واالس�تثماري
يغيب ه�ذا القانون".يذكر ان جمي�ع دول العالم
والس�يما الدول الصناعية ب�دأت تبحث عن بدائل
للطاقة املتحققة من البرتول ومشتقاته كالطاقة
الشمس�ية والطاقة املعتمدة عىل الهواء كمصادر
جديدة صديقة للبيئة.

عىل طريق االنتخابات
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المستقبل العراقي  /ضياء السراي
ان التحديث األخير للكيانات السياس�ية المصادق عليها
النتخاب�ات مجال�س المحافظ�ات  2013يؤش�ر ارتفاع عدد
الكيانات لتصبح  ،265انس�حب منها ثالثة كيانات والمتبقي
ه�و  263كيانا ،عدد الكيانات الش�يعية يتراوح بين 105-85
كيان�ات ،والكيانات الس�نية  100-80كيان ،وهنالك  27كيانا
يمث�ل األقليات بينما عدد الكيانات الت�ي تمثل األكراد فقط 9
 ،والتركم�ان  ،7االيزدي�ة  6وهنالك كيانات تمثل الش�يوعيين
وأخرى مختلطة تمثل سنة وشيعة في مكون واحد.
تبي�ن خريط�ة التوزيع االنتخاب�ي الرقم�ي المبني على
النوع الطائفي ان هنالك مش�كلة كبيرة وهي مشكلة تشتيت
األصوات االنتخابية بس�بب كثرة الكيانات ،وسيكون الخاسر
األول هذه المرة ،المكون الس�ني الذي يش�هد مجتمعه شهية
مفتوح�ة بع�دد الكيان�ات االنتخابي�ة الت�ي س�جلت وتم�ت
المصادق�ة عليه�ا وه�ي بطبيع�ة الح�ال س�تلتهم األصوات

االنتخابية وتشتتها فنسبة  100-80كيان تتنافس على قرابة
 5ماليين ناخب ،تعني أنها لن تحصل على مجالس محافظات
متوازنة تسمح بصناعة القرار مع وجود نوعين من التنافس
االول تنافس كردي -س�ني في المناطق المشتركة مع الكرد
والثان�ي تنافس ش�يعي -س�ني ف�ي مناطق االخت�الط .اما
المكون العش�ائري فقد وضع ثقله ف�ي هذه المرة مع وجود
شخصيات عشائرية سنية لها ثقلها وهو ما يخيف الكيانات
المنافس�ة األخرى في ه�ذا المجتمع.وعلى الجانب الش�يعي
نجد تزايد ف�ي عدد الكيانات ايضا لكن بنس�بة مقبولة حيث
يتناف�س  105 -85كيان�ات على م�ا يقرب م�ن أكثر من 12
مليون ناخب عدا المناطق المختلطة مع الس�نة او الكرد كما
هو الحال في س�امراء وديالى وكركوك وبغداد ،والمش�هد لن
يكون بأحسن منه على الجانب السني لكن مع فارق ان الكتل
الكبي�رة الداخلة ف�ي تحالفات وهي ال تتج�اوز ثالثة كيانات
س�تنفرد هذه الم�رة بمقاعد مجالس المحافظات وس�يكون
للعش�يرة دور مميز ايضا لكن على مستوى المجالس البلدية

ومجال�س االقضية اكثر منه عل�ى مجالس المحافظات وهذا
ال يعني انهم لن يحصلوا على تمثيل في مجالس المحافظات
فنس�بة تمثيلهم لن تقل ع�ن  % 20-15تقريبا وفق القراءات
األولي�ة للميول االنتخابي�ة واثر الفئ�ات االجتماعية والدينية
عليها.
االك�راد وفق المنظور ذاته زادت ع�دد كياناتهم في هذه
الم�رة نوع�ا ما مع وج�ود منافس�ين لهم من العرب الس�نة
واألقلي�ات األخ�رى ،وهنالك  9كيان�ات كردية مض�اف اليها
المكون�ات األخرى التي ذكرناه�ا تتنافس على اكثر من ثالثة
ماليي�ن ناخ�ب داخ�ل االقلي�م وملي�ون ناخب ف�ي المناطق
المختلطة ،وهم ايضا لن يش�هدوا راحة في صناعة السياسة
كتل�ك الت�ي ش�هدوها في الم�رة الس�ابقة وقد تزيح نس�بة
المش�اركة الس�نية المرتفع�ة كما يتوقع لها ف�ي هذه المرة
هام�ش المقاع�د الكثيرة الت�ي حصل عليها االك�راد والتي ال
تتناس�ب الى حد كبير مع حجمهم االنتخابي الفعلي وهي ما
أشرتها جهات مراقبة وأعلنت ان هنالك خطأ في نسبة الفوز

الت�ي حققها االكراد وهي نس�بة مبالغ به�ا وال تعكس حجم
الناخبي�ن الفعلي في االقليم او خارجه .وذهبت جهات اخرى
ومنه�ا دولي�ة الى فرضي�ة ان نتائ�ج االنتخاب�ات زورت وتم
تقاس�م المقاعد وديا بعيدا عن اعين المراقبين وان الكيانات
السياسية الكبرى وزعت فيما بينها الحصص بعلم االميركان
ومباركتهم وبشرعية دولية مبطنة فبخس حق السنة العرب
ورفعت حظوظ الكرد على حس�ابهم والسبب ان مشاركتهم
في االنتخابات ل�م تكن جيدة.وفي الواقع ف�ان عدم التنظيم
والعش�وائية في اي مرحل�ة انتخابية تفرز اخطاء جس�يمة
وكما تعكس كثرة الكيانات االنتخابية مدى هشاشة األوضاع
السياس�ية والتزاح�م األعم�ى عل�ى المناصب وع�دم نضوج
التجرب�ة االنتخابية لدى المكونات وتؤش�ر ايض�ا عدم اتفاق
وتواف�ق اجتماعي سياس�ي في المك�ون الواحد س�واء كان
ش�يعي ،س�ني او كردي .وفي الدول المتقدم�ة تلجأ األحزاب
البارزة الى عقد اجتماعات ومؤتمرات وجلس�ات تفاوض من
اج�ل النزول ال�ى االنتخابات بأق�ل عدد ممكن م�ن الكيانات

لتس�هيل العملية االنتخابية وعدم تش�تيت االصوات ،لكن في
العراق يحص�ل العكس .وقبل ايام قليلة كنت في جلس�ة مع
مرش�ح لالنتخابات المقبل�ة وتبادلنا اط�راف الحديث وتبين
ان�ه يعول عل�ى تموي�ل حملت�ه االنتخابية من بيع�ه مركبة
يملكه�ا ال يتج�اوز ثمنه�ا  20مليون دينار عراق�ي ،علما انه
تاب�ع لكيان سياس�ي مرم�وق ومعروف لكن رئي�س كيانهم
قرر في اآلونة األخيرة ان يوقف تمويل اكثر من  400مرش�ح
لقائمته في المحافظ�ات فأصبح هؤالء مجبرين على تمويل
حملتهم االنتخابية .وبغض النظر عن أس�باب رئيس كيانهم
فان قرار إش�راك  400مرش�ح كان قراره ه�و ولم يلتفت الى
حج�م الميزانية الت�ي س�تكفي لتمويل حمل�ة انتخاب 400
مرش�ح في  14محافظة ،وهو قرار سيؤدي الى فشل الحملة
االنتخابية برمتها الن مدخالت الحملة االنتخابية غير موفقة
وخاطئة وبالتالي لن تأتي المخرجات جيدة وستفشل الحملة
االنتخابية برمتها وستسهم في إهدار أصوات الناخبين الذين
علقوا آمالهم على ذلك الكيان.
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وزراء ونواب متهمين بقضايا كبيرة أفرج عنهم

إرسائيل ..كيان ينخر الفساد مؤسساته
المستقبل العراقي /متابعة
تعليقا ً على فضائح الفس�اد في إسرائيل
التي ش�ملت كبار السياس�يين ،نشرت مجلة
فورين أفيرز مق�اال للكاتب أيدو بوم في هذا
الس�ياق ،جاء فيه أن النائب العام اإلسرائيلي
يه�ودا فانيش�تاين أعلن مؤخ�را إقفال ملف
التحقي�ق بح�ق وزي�ر الخارجي�ة الس�ابق
أفيغدور ليبرمان بش�بهة اس�تخدام شركات
وهمي�ة أجنبية إلخف�اء أم�وال تلقاها خالل
تس�لمه منصبه ،وأضاف فانيشتاين أنه “في
حال عرض القضية أمام المحكمة فربما تتم
تبرئة ليبرمان” ،ولكن�ه ومع ذلك قرر تقديم
تهمة أقل خطورة نس�بيا بحق�ه وهي تهمة
انتهاك ثقة الجمهور.
وليس من الواضح بع ُد األث ُر الذي سيلحق
بحياة ليبرمان السياسية ،وما زال يلزم إعالن
خ�اص م�ن جان�ب المحكم�ة بأن�ه تصرف
بطريقة غير أخالقية إلجباره على االنسحاب
مؤقتا م�ن الحي�اة السياس�ية ،وبالرغم من
تقديم ليبرمان الس�تقالته فإن اس�تطالعات
ال�رأي م�ا زال�ت تق�ول إن حزب�ه اليمين�ي
المتط�رف إس�رائيل بيتنا س�يكون ش�ريكا
ف�ي زعامة االئت�الف الحكومي الق�ادم على
افت�راض أنه س�يصدر حكم مخف�ف بحقه،
مما يؤهله ليكون وزي�را رفيعا في الحكومة
اإلسرائيلية المقبلة.
وف�ي ض�وء النتائ�ج الهزيل�ة لملف�ات
التحقي�ق ف�ي الفس�اد ،يقر مس�ؤولون في
وزارة الع�دل ب�أن ذلك يعد دلي�ال على تراجع
قدرة تطبيق القانون في مواجهة السياسيين
الفاسدين.
وفي هذا السياق ،يقول برلماني إسرائيلي
س�ابق له س�جل في النش�اط ضد الفس�اد،
إن هن�اك ثالث�ة أن�واع من أعضاء الكنيس�ت
(البرلم�ان اإلس�رائيلي) ،فمنهم م�ن يتلقى
األموال داخل المغلفات حينما تعرض عليهم،
ومنه�م من يرف�ض مثل ذلك الع�رض ،وفئة
ثالثة ال يج�رؤ أي منها على القيام بمثل ذلك
العرض ،ويب�دو أن الفئتي�ن األخيرتين بدأت
ف�ي التعرض لخطر االنق�راض ،والدليل على
ذل�ك هو إبع�اد ثالثة من ش�خصيات الليكود
من الحياة السياسية خالل انتخابات الليكود
التمهيدي�ة ،مم�ن ال يفك�رون ف�ي عرض أو
قبول الرشا ،وهم دان ميريدور ،وبيني بيغن،
وميخائيل إيتان.
ومع ازده�ار االقتصاد اإلس�رائيلي خالل
الس�نوات األخيرة ،بات الفس�اد أكث�ر إدرارا
للم�ال ،فهل أصبح سياس�يو إس�رائيل أكثر
فس�ادا من غيره�م؟ هذا ما يتبي�ن للمراقب
الخارجي “فال توجد لدى الحكومة اإلسرائيلية
معلومات رس�مية عن ع�دد التحقيقات التي
طالت قضايا فس�اد السياسيين” ،لكن الرقم
ازداد في العقد األخير خالل والية ميني مزوز
كنائب عام ف�ي واليته التي امتدت من 2004
إل�ى  ،2010فق�د زاد عدد السياس�يين الذين
وجه�ت له�م التهم بالفس�اد وتم�ت إدانتهم
خالل فترة واليته أكثر من أي ممن س�بقوه،
ومنهم أبرهام هيرش�ون وزي�ر المالية الذي
حكم عليه بالس�جن بسبب االختالس ،ووزير

الرف�اه االجتماعي ش�لومو بن عي�زري الذي
أدي�ن بتلق�ي الرش�وة ،وكذل�ك وزي�ر األمن
القومي صاحي هانيغبي الذي حوكم بس�بب
اإلدالء بشهادة كاذبة ،وكذلك عضو الكنيست
عمري ش�ارون -اب�ن رئيس وزراء إس�رائيل
األس�بق أريي�ل ش�ارون -ال�ذي حك�م عليه
بالس�جن لمخالفات مالي�ة انتخابية ،وهناك
أيض�ا أربعة أعض�اء كنيس�ت إضافيين على
األقل.
وكان عل�ى رأس القائم�ة توجي�ه النائب
الع�ام مزوز التهم�ة بالفس�اد لرئيس وزراء
إس�رائيل الس�ابق إيهود أولم�رت عام 2009
مما تس�بب في اس�تقالته وفت�ح الباب أمام
انتخاب نتنياهو ،وقد أدين أولمرت في ش�هر
تم�وز الماضي بتهمة خيان�ة ثقة الجمهور،
ولكن تم�ت تبرئته من التهم األخرى ،رغم أن
المحكمة تبين لها أنه خالل عمله كوزير تلقى
مغلفات غير موثقة تحوي كميات كبيرة من
المال من رجل أعمال يهودي أميركي.
ول�م يكن مفاجئ�ا على ضوء ه�ذه التهم
الخطيرة ،أن يشعر اإلسرائيليون بأن الفساد
يتصاعد ف�ي بالدهم“ ،فقد صنفت مجموعة
الش�فافية الدولية الخاصة بالفساد في عام
 2012إس�رائيل في المرتب�ة  24من بين دول
منظمة التع�اون المتقدمة والمتطورة البالغ
عدده�ا  ،37والتي كانت إس�رائيل تحتل فيها

المرتبة  15قبل عقد من الزمن”.
وبينم�ا يق�ول المتفائل�ون الحكومي�ون
الرس�ميون إن هناك جانبا مشرقا في تدهور
تصنيف إس�رائيل لكون التصنيف يعتمد على
اس�تطالعات الرأي ،وإنه كلما زادت مكافحة
الس�لطات للفس�اد ،زادت التغطية اإلعالمية
وحذر وإدراك الجمه�ور ،وإذا ما صحت هذه
النظري�ة “ف�إن ال�دول المدرجة في أس�فل
القائمة كأكثر الدول فس�ادا” ربما ستكونان
األنظ�ف واألع�دل فيه�ا جميعا ،لك�ن كوريا
الش�مالية والصومال وكل منهما في المرتبة
 ،174ليس�تا بالضب�ط مثاال يحت�ذى للحكم
الرش�يد.وهناك بع�ض المصداقية فيما يقال
من أن الفس�اد في إسرائيل يبدو سيئا بشكل
خ�اص بس�بب يقظة وحماس�ة من ش�غلوا
منصب المدعي العام ،وكذلك وس�ائل اإلعالم
المتحمس�ة والمفتوح�ة في إس�رائيل ،لكن
ليس معنى هذا أن القضية مجرد وجهة نظر
شعبية ،وبالنس�بة لدولة ذات اقتصاد نشط،
ف�إن معظم القط�اع الخ�اص في إس�رائيل
يبقى منظما بدرجة عالية ،ومنه يأتي لفيف
من السياس�يين ،ولكن م�ع محاولة عدد من
المس�ؤولين الذين تمت إدانتهم في الماضي
العودة إلى دخول الكنيس�ت مرة أخرى ،فإن
إس�رائيل ما زالت بحاجة إلى االس�تمرار في
مكافحة الفساد.

وكان الدافع لمعظم السياسيين الفاسدين
هو الرغبة في عودة انتخابهم وتجاوز القيود
المفروضة عل�ى تمويل حمالتهم االنتخابية،
ففي عام  2000فتحت الش�رطة تحقيقا في
حملة إيهود باراك االنتخابية الذي كان يومها
رئيسا للوزراء بش�بهة التحايل على القانون
عن طريق توجيه ماليين من الشيكل (العملة
اإلسرائيلية) كمساهمات سياسية لجمعيات
مس�تقلة دعمت حملته االنتخابية ،كما فتح
تحقيق مش�ابه ضد حزب إس�رائيل بيتنا في
نفس الس�نة ،ولكن السياسيين ومساعديهم
المتورطين اختاروا التزام الصمت ،وتم إغالق
تلك القضايا بداعي نقص األدلة.
وف�ي الوقت ذاته ،فإن النظ�ام االنتخابي
التمهي�دي ال�ذي تتبن�اه معظ�م األح�زاب
اإلسرائيلية “أدى إلى جعل مصير السياسيين
رهن�ا بأي�دي مجموع�ة صغي�رة نس�بيا من
أعضاء الح�زب ،وفي حال انتخاب سياس�ي
عل�ى رأس قائم�ة حزب�ه ،فإن ذل�ك ال يعني
دخول الكنيس�ت فحس�ب ولكن الدوس على
ش�رف المنصب في حال انضمام الحزب إلى
االئت�الف الحكوم�ي ،وهذا ما دف�ع بالوزراء
خ�الل معظ�م العق�د الماض�ي إل�ى مكافأة
ناخبيه�م المخلصين بوظائ�ف مدنية ،وعلى
سبيل المثال أش�ار تقرير مراقب الدولة عام
 2004إل�ى (أن هانغب�ي عي�ن أكث�ر من 80

م�ن أقاربه م�ن ح�زب الليكود ف�ي مناصب
في وزارة ش�ؤون البيئة) ،وب�دأ النائب العام
ف�ي كبح جم�اح هذه المش�كلة ع�ن طريق
توجيه التهم�ة لهانغبي بتعيينات سياس�ية
غير مالئمة ،وبالرغم م�ن تبرئة هانغبي من
معظم تلك التهم فإن المحكمة وجدته مذنبا
بإعطاء إفادات كاذبة ،وأجبر على ترك معترك
الحياة السياس�ية ،وبذلك تكون هذه الخطوة
قد حالت دون تعيينات كهذه.
وت�دور أح�دث تحقيق�ات الفس�اد حول
دافع بسيط وهو الجشع ،فمع تزايد النشاط
االقتص�ادي وازده�اره ف�ي إس�رائيل ف�ي
السنوات األخيرة ،وكون الفساد أضحى أكثر
ربحا ،تم تخصيص بعض قطاعات االقتصاد،
ولكن الحكومة تس�تمر ف�ي توجيه ومراقبة
المص�ادر القومية ،وعلي�ه فقد أصبح النفوذ
على السياسيين منجما من الذهب.
وكشفت لجنة حكومية مختصة بفحص
تركيز الثروة في إسرائيل أن أقل من  20عائلة
تسيطر على أكبر التجمعات االقتصادية ومن
خاللها تس�يطر على معظم االقتصاد ،ومنها
من يعتمد عل�ى الحكومة في جن�ي األرباح،
ونتيجة لذل�ك فقد تأصلت وتج�ذرت ظاهرة
الب�اب ال�دوار داخ�ل الحكومة ،وعلى س�بيل
المثال ف�إن العديد من كبار المس�ؤولين في
وزارة المالي�ة يعملون مع ش�ركات صناعية

أصيب على إثرها ً 29
رجال من الشرطة

بنغازي :السعي للتحول إلى مقبرة للدبلوماسيين

يتـعـرض ملحـــاولة اغتــيال فـــي ليـــبيا
القنصل اإليـطالــي
َّ

س�تيفنس وثالث�ة أميركيي�ن آخري�ن ،م�ن أخطر
الحوادث المس�لحة في المدينة منذ انتصار الثورة
الليبية.
ووفق�ا لرواي�ة وكالة األنب�اء اإليطالي�ة ،كان
المهاجمون يس�تهدفون القنصل ال�ذي كان عائدا
من مقر عمله .والقنصل دي س�انكتيس يعمل في
ليبيا منذ اندالع الثورة في  17شباط .2011
وقال مصدر أمن�ي ليبي ،إن عناصر من اللجنة
األمني�ة العليا حضروا إلى موق�ع الهجوم ورافقوا
القنصل إلى م�كان آمن ،مضيفا أن أحدا لم يعتقل
بعد.
ووضع رئيس الحكومة الليبية علي زيدان األمن
على رأس أولويات حكومته التي تس�لمت السلطة
قب�ل بضعة أس�ابيع ،وتم اإلعالن مؤخ�را عن ضم
آالف المسلحين لجهاز الشرطة.
وهدد زي�دان قبل أيام باس�تخدام القوة لفض
االحتجاج�ات التي تس�تهدف مراف�ق حيوية مثل
مرافئ تصدير النفط.

المستقبل العراقي/وكاالت
قال�ت تقارير إن مس�لحين أطلق�وا النار على
موك�ب القنصل اإليطالي في بنغازي ش�رقي ليبيا
دون أن يتسبب الهجوم في إصابات.
وأضاف�ت أن س�يارتين كانت�ا ضم�ن الموكب
أصيبت�ا بأض�رار طفيف�ة ،إال أن�ه لم يص�ب أحد.
ووفقا لش�هود ،فإن منفذي الهجوم أربعة أطلقوا
النار على موكب القنصل من سيارة مدنية.
وفي رواية أخرى ،قالت وكالة األنباء اإليطالية
(أنس�ا) إن س�يارة القنصل غيدو دي س�انكتيس
أصيب�ت بعدة رصاص�ات عند تقاط�ع للطرق في
مدين�ة بنغ�ازي التي ش�هدت ف�ي اآلون�ة األخيرة
سلس�لة من الهجمات اس�تهدفت أساس�ا عناصر
أمني�ة خدم�ت ف�ي عه�د العقي�د الراح�ل معم�ر
القذافي.
وكان الهج�وم عل�ى مقر القنصلي�ة األميركية
ببنغ�ازي منتص�ف أيل�ول الماضي ،والذي أس�فر
عن مقتل الس�فير األميركي لدى ليبيا كريس�توفر

أستقبله صوت « بنحبك يا ريس»

مرص :تعيد حماكمة مبارك بـ «نقض احلكم»
المستقبل العراقي/وكاالت
قضت محكمة النقض المصرية -وهي أعلى سلطة تقاضي في البالد-
أمس األحد بإعادة محاكمة الرئيس الس�ابق حسني مبارك ووزير داخليته
حبي�ب العادل�ي وس�تة من مس�اعديه في قضي�ة قت�ل المحتجين خالل
االنتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في شباط .2011
وكان�ت محكمة الجنايات قض�ت في حزيران  2012بالس�جن المؤبد
على مبارك والعادلي وبراءة ستة من معاونيه.
وكان�ت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية ،وهو تقرير
استش�اري غير ملزم للمحكم�ة ،بنقض حكم محكم�ة الجنايات وإعادة
المحاكم�ة في ش�أن مب�ارك والعادل�ي ،وذلك في ض�وء الطع�ن المقدم
منهما.
لك�ن مب�ارك والعادلي عل�ى األرجح س�يظالن قي�د االحتجاز بس�بب
اتهامهما في قضايا أخرى.
وفور إعالن الحكم ،هتف أنصار الرئيس الس�ابق داخل قاعة المحكمة

«يحيا العدل» وهم يرفعون صورت�ه وعانقوا بعضهم البعض ،بينما هتف
العش�رات خارج القاعة «بنحبك يا ريس» ،حس�بما أف�ادت وكالة فرانس
برس.
ويعان�ي مب�ارك م�ن مش�اكل صحي�ة منذ
دخوله إلى السجن.
وتولى مبارك الحك�م لنحو  30عاما،
ونج�ا من س�ت مح�اوالت اغتيال قبل
اإلطاح�ة ب�ه ف�ي االنتفاض�ة التي
اندلعت في  25كان�ون الثاني عام
.2011وانتخ�ب محم�د مرس�ي
ال�ذي ينتم�ي لجماع�ة اإلخوان
المس�لمين رئيس�ا للب�الد في
أواخر حزيران العام الماضي.

تعتمد بشكل كبير على الحكومة في إدارتها،
وحي�ث إن وزارة المالي�ة تش�رف وتراق�ب
كاف�ة العقود الحكومية الرئيس�ية وهي رئة
تلك التجمع�ات “فلدى رج�ال األعمال هؤالء
كل األس�باب لتوظيف مس�ؤولين س�ابقين،
ولكي تعرف كيف أن األرباح الكبيرة تتس�بب
في فس�اد كبير ،يكف�ي أن تنظر إلى س�وق
العق�ارات” فلدى إس�رائيل بعضا م�ن أعلى
أس�عار البيوت ف�ي العالم ،وعلي�ه فقد أوعز
مزوز في بداية واليته كنائب عام إلى الشرطة
للتحقيق في هذه المشكلة.
وق�د انتهى األم�ر بالعثور عل�ى مزيد من
األدلة لتوجيه التهم إلى أولمرت لكونه تس�لم
رش�ا خالل عمله كرئيس لبلدي�ة القدس من
أج�ل زيادة عدد الش�قق في مجمع إس�كان
ضخم يعرف بمش�روع األرض المقدس�ة في
إح�دى الضواح�ي الس�كنية بالعاصمة ،وما
زالت محاكمة الرشوة هذه في بداية مراحلها،
ومن المحتمل أن تبقي أولمرت خارج الحياة
السياسية إلى أن يتم البت فيها ،وستستغرق
سنة إضافية أو سنتين.
وتعتبر إس�رائيل دولة صغيرة توجد فيها
شبكة مصالح للسياس�يين ورجال األعمال،
وال يوج�د الكثي�ر مما يمكن إخف�اؤه ،ولكن
م�ا تراه الجماهير يمك�ن أال يتم إثباته داخل
المحكمة وأمام القضاة ،فمعدل اإلدانات في
إسرائيل فوق  ،%90ولكن نظرا لكون مجتمع
المتنفذي�ن اإلس�رائيليين متعصب�ا ومتنفذا،
فمن الصعب إيجاد ش�اهد يرغ�ب في اإلدالء
بش�هادته ضد سياس�يين“ ،فف�ي محاكمة
أولم�رت يعتم�د االدع�اء على ش�خص ملتو
رفض اإلدالء بش�هادته إل�ى أن دفع له مبالغ
كبيرة من المال ،أما قضية أصحاب الشركات
األجنبية الوهميين فقد أغلق الملف بعد وفاة
ش�اهدين واختف�اء الثال�ث ،ورف�ض الرابع
العودة إلسرائيل”.وبالمقارنة مع والية مزوز،
فإن عدد السياسيين الذين تم التحقيق معهم
قد تراجع خالل والية فاينشتاين ،وربما يعود
ذلك في جزء منه إلى كون بعض السياسيين
ق�د اس�تخلصوا العبر ورفضوا قبول الرش�ا،
بينما عرف اآلخرون كيف يخفون نشاطاتهم
الفاس�دة بطريق�ة أفض�ل ،كم�ا أن النياب�ة
العام�ة اإلس�رائيلية تلقت لطمة بع�د تبرئة
أولم�رت ،وعلي�ه فق�د بات�ت في وض�ع أقل
تحدي�ا“ ،فمنذ ثالث س�نوات قريبا من موعد
تسلم فاينشتاين لمنصبه” اقترب بروفيسور
إيطال�ي من محام إس�رائيلي -خ�الل مؤتمر
ف�ي أوروب�ا -قائال ل�ه نريد مس�اعدتكم في
كيفية محاربة الفس�اد من قبل رجالكم ،أما
الي�وم فقد انقلب�ت األمور رأس�ا على عقب،
فقد أطيح ببرلس�كوني من سدة الحكم ،في
حين أن أس�هم ليبرمان ما زالت في تصاعد،
بينم�ا يدور جدل حول إمكانية عودة أولمرت
لتزعم جبهة اليسار والوسط ،وهناك وزيران
س�ابقان عل�ى األقل أدين�ا بالفس�اد -وهما
هانغبي وأرئيه درعي -على وش�ك انتخابهما
للكنيس�ت ،ومن المحتمل تسلمهما مناصب
وزارية ،ولعل األس�وأ من ذلك كله عدم وجود
من يلقي باال لذلك.

الطائفية هلا آذان صاغية يف إيرلندا
المستقبل العراقي /وكاالت
أصيب  29رجل ش�رطة على األقل في اشتباك بمدينة بلفاست عاصمة أيرلندا
الشمالية ،بين شبان مؤيدين لبريطانيا وقوميين أيرلنديين ،بعد احتجاج آخر على
قرار عدم رفع العلم البريطاني فوق مبنى مجلس المدينة.
وبدأت أعمال الش�غب بع�د اجتياز محتجين أغلبهم من البروتس�تانت منطقة
كاثوليكية في طريق عودتهم من تجمع حاش�د في وسط بلفاست ضد قرار عدم
رف�ع العلم البريطاني ،وس�ارعت الش�رطة بالفص�ل بين الطرفي�ن اللذين تبادال
الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وأرس�لت تعزيزات من الشرطة من بينها عش�رات من سيارات الجيب وطائرة
هليكوبتر وما ال يقل عن ثالث شاحنات مزودة بخراطيم مياه في محاولة للسيطرة
على الحشود ،وقالت الشرطة إنها أطلقت ست طلقات بالستيكية على األقل.
وقال متحدث باس�م الش�رطة إن خدم�ة القطارات في بلفاس�ت تعطلت بعد
العثور على شحنة ناسفة صغيرة قرب خط للسكك الحديدية في المدينة.
وينظ�م الموالون لبريطانيا احتجاج�ات ليلية منذ أن وافق األعضاء القوميون
في مجلس بلفاس�ت ف�ي الثالث من كانون األول الماضي عل�ى إنهاء تقليد متبع
منذ مائة عام برفع علم االتحاد البريطاني يوميا فوق مجلس المدينة.
وصوت المجلس المحلي لبلفاس�ت -الذي يض�م حاليا فصيال كاثوليكيا أقوى
مواليا إليرلن�دا -لصالح رفع علم بريطانيا في أيام محددة فقط بدال
من رفعه بش�كل يومي ،وهو القرار الذي اعتبره البروتس�تانت
المؤيدون لبقاء الس�لطة البريطانية تعدي�ا على هويتهم،
وأن�ه ُقدمت تنازالت أكثر من الالزم للقوميين األيرلنديين
في حكومة تقاسم السلطة.
ومن المقرر عقد قمة إليجاد حل س�لمي األسبوع
المقبل تجمع بين رئيس وزراء إيرلندا الش�مالية بيتر
روبنس�ون ونائبه مارتن ماكجينيس من الشين فين،
الح�زب الكاثوليكي الرئيس�ي ،ووزيرة ش�ؤون إيرلندا
الش�مالية البريطانية تيريزا فيليي�رز ،ووزير الخارجية
األيرلندي أيمون جيلمور.
ومنذ أكثر من ش�هر ،تشهد أيرلندا الشمالية -المقاطعة
البريطاني�ة الت�ي تتمت�ع بنصف اس�تقالل ذات�ي -مظاهرات
عنيف�ة أحيانا للمطالب�ة بالعودة إل�ى رفع العل�م البريطاني في
بلفاست بشكل دائم .وفي آخر حصيلة للشرطة فقد أدت المواجهات
إلى جرح أكثر من مائة ش�رطي واعتقال نح�و مائة آخرين منذ مطلع
الشهر الماضي.
وعاش�ت أيرلندا الش�مالية ثالثين عام�ا من أعمال العن�ف المذهبية
بي�ن الموالين البروتس�تانت والجمهوريين الكاثوليك أس�فرت عن
س�قوط  3500قتيل .وعل�ى الرغم من اتفاق الس�الم الموقع
عام  1998والذي أرسى تقاس�ما للسلطة بين الكاثوليك
والبروتس�تانت ،فإن حوادث متفرق�ة ال تزال تحصل
في المنطقة.
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أمانة بغداد ترشح  5حماور إلنشاء مواقع للتبادل التجاري عند مداخل العاصمة
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

رش�حت أمانة بغ�داد خمس�ة محاور
إلنش�اء مواق�ع للتبادل التج�اري عند
مداخ�ل العاصمة بغداد به�دف تفريغ
الش�احنات الكب�رة ونقله�ا يف آلي�ات
صغرة حفاظا ً عىل الشوارع والجسور
وف�ك االختناق�ات املروري�ة .وذك�رت
مديرية عالق�ات وإعالم األمانة يف بيان
صحف�ي تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه أم�س أن االختي�ار ج�اء
خالل اجتم�اع للجن�ة مواق�ع التبادل
التج�اري التي ت�م تش�كيلها بناء عىل
طل�ب اللجنة املرورية املش�ركة لبحث
وإعداد واختيار تل�ك املواقع .وأضافت
أن املجتمعني اطلعوا عىل خمسة مواقع
مقرحة قدمها عضو اللجنة من وزارة
النق�ل ،ويق�ع املوق�ع األول الش�مايل
ضم�ن قاطع بلدية التاج�ي والجنوبي
ضمن قاطع ناحية اليوسفية والغربي
ضمن قاطع بلدية أبو غريب والرشقي
ضم�ن قاط�ع بلدي�ة املدائ�ن واألخ�ر

ضمن قاطع بلدية الراشدية .وأوضحت
أن املجتمعني ناقش�وا هذه املواقع وقد
ابدى ممثل بلديات بغداد استعداده ألن
ي�زود اللجنة يف االجتم�اع املقبل املقرر
عق�ده يف الرابع والعرشين من الش�هر
الح�ايل بالقط�ع املالئمة إلنش�اء هذه
املواقع وبمساحة  50دونما ً فأكثر لكل
موقع مع استضافة املسؤولني يف هذه
البلدي�ات م�ع الخرائط املطلوب�ة ليتم
مناقش�تها تفصيلياً .وأش�ار البيان اىل
إن الغ�رض من إنش�اء مواق�ع التبادل
التج�اري ه�و املحافظ�ة ع�ىل البن�ى
التحتي�ة وف�ك االختناق�ات املروري�ة
التي تسببها الش�احنات الكبرة ومنع
دخولها اىل الشوارع الداخلية للعاصمة
بغ�داد ،مبين�ا ً ان اللجن�ة تضم ممثلني
عن وزارات البلديات واالش�غال العامة
واإلس�كان واالعمار والنقل ومحافظة
بغداد وعق�ارات الدولة ومديرية املرور
العام�ة ودوائر أمانة بغ�داد (العقارات
والتصامي�م واملش�اريع والعالق�ات
واإلعالم).

النفط حتدد السابع والعرشين
من الشهر احلايل موعد ًا لتوقيع
عقد تطوير الرقعة 9
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

ح�ددت وزارة النف�ط ي�وم األح�د المص�ادف
 2013/1/27موعدا لتوقيع عقد الخدمة لتطوير
الرقع�ة  9االستكش�افية بصيغت�ه النهائي�ة بعد
موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم
الثالث�اء الماض�ي  .2013/1/8وق�ال المتح�دث
باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان صحفي
أم�س ،إن ال�وزارة س�توقع في الموع�د أعاله مع
ائتالف ش�ركتي كويت انرجي الكويتية ودراغون
اإلماراتية عقد تطوير الرقعة االستكش�افية 9
ال�ذي فاز فيه االئتالف ضمن جولة التراخيص
الرابعة الخاصة بالرقع االستكشافية .وأضاف
جهاد انه بتوقيع عقد الرقعة التاس�عة ستكون
ال�وزارة وقعت أربع�ة عقود بصيغته�ا النهائية
لتطوي�ر أربع رق�ع استكش�افية ()12,10,9,8
ضم�ن ما عرضته الوزارة ف�ي جولة التراخيص
الرابع�ة الت�ي عرض�ت للتأهيل أمام الش�ركات
العالمي�ة المش�اركة ف�ي الجول�ة  12رقع�ة
استكش�افية موزع�ة بين المحافظ�ات .ويذكر
أن الرقع�ة التاس�عة تقع ف�ي محافظة البصرة
بمساحة  900كم باحتماالت الهايدروكاربونية
(نفطي�ة) فاز به�ا االئتالف بأج�ر ربحي قدره
 6,24دوالر لبرميل النفط المكافئ.

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

جتارة السيارات تعلن عن تسويق وجبة جديدة يف  3حمافظات
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة لتجارة السيارات واملكائن،
إح�دى رشكات وزارة التج�ارة ،ع�ن قيام قس�م
التس�ويق يف بغداد وفروع الرشك�ة يف محافظتي
الب�رة وميس�ان بتس�ويق وجب�ة جدي�دة من
سيارات الصالون والسيارات الخدمية من باصات
وبيك آب مختلفة األنواع .ونقل بيان لوزارة التجارة
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه أمس عن
مدير عام الرشكة عدنان جاس�م الرشيفي قوله،
أن قسم التسويق ما زال مستمرا بتسويق املكائن

واملعدات ،منها شفالت ورافعات شوكية باإلضافة
اىل بيع عدد من مطافئ الحريق .وأش�ار الرشيفي
إىل «قيام القسم الفني بدراسة املواصفات الفنية
لعدد م�ن الس�يارات واملكائن واآللي�ات املعروفة
كنم�اذج لدينا من قبل بعض ال�رشكات املتعاقدة
مع الرشكة بموجب مذكرة التفاهم ،وكذلك قيام
وحدة التدريب يف قس�م الرشك�ة بتنظيم الدورات
التدريبي�ة التطويري�ة والبال�غ عدده�ا  6دورات
وع�دد املش�اركني فيه�ا  9موظفني م�ن مختلف
االختصاص�ات واألقس�ام لرفع كفاءة منتس�بي

بغداد /
امل�ستقبل العراقي

وبيئت�ه .ونق�ل بي�ان صحف�ي
للوزارة تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه أمس ع�ن مدير عام
دائرة التوعية واإلعالم البيئي أمر
ع�ي الحس�ون قول�ه أن «وزارة
الصح�ة اس�تجابت ملطالب وزارة

التعليم تعلن إجراء اختبار للطلبة العراقيني الوافدين
للعام الدرايس احلايل يف  18شباط املقبل
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي عن
إجراء اختب�ار للطلب�ة العراقي�ني الوافدين
للعام الدرايس  2013 -2012يوم االثنني
املواف�ق  .2013 / 2 /18ونقل بيان
للوزارة تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه أم�س ع�ن املدي�ر
العام لدائرة الدراس�ات واملتابعة
والتخطي�ط الدكت�ور س�هيل
نجم عبد الله قول�ه ،إن االختبار
«س�يجرى للطلب�ة العراقي�ني
الوافدي�ن بكاف�ة التخصص�ات من
املرحلتني األوىل والثانية يف البلدان التي
وفدوا منها الساعة العارشة صباحا من يوم
االثن�ني املواف�ق  ،»2013 / 2 / 18مؤكدا انه يف حال
فشل الطلبة يف االختبار س�يتم تعديل ترشيحهم بما
تؤهلهم معدالتهم يف الدراسة اإلعدادية وحسب سنة
التخرج.

وأض�اف املدير العام أن االختبار س�يجري يف الكليات
املوازية الختصاصات الطلب�ة ،مبينا أن اختبار طلبة
كليات الطب سيجري يف كلية الطب بالجامعة
املس�تنرية ،فيم�ا س�يجري اختب�ار
طلبة كليات طب األسنان بكلية طب
األس�نان يف جامعة بغداد ،موضحا
أن اختب�ار طلبة كلي�ات الصيدلة
سيجري يف كلية الصيدلة بجامعة
بغداد.
وتاب�ع أن اختب�ار طلب�ة كلي�ات
الهندسة سيجرى يف قسم الهندسة
الكهربائي�ة بالجامعة التكنولوجية،
فيم�ا س�يجرى اختب�ار طلب�ة كليات
القان�ون يف كلي�ة القان�ون بالجامع�ة
العراقية.
وأوضح املدير العام أن اختبارات باقي االختصاصات
س�تجرى يف الكليات الت�ي قبل بها الطلب�ة الوافدون
وكل حسب اختصاصه ويف املوعد نفسه.

الصحة تتلف كميات من املواد الغذائية الفاسدة يف كربالء
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

قام�ت فرق الرقاب�ة الصحية يف دائ�رة صحة كربالء
بحم�الت ع�ىل املح�ال
واألس�واق التجاري�ة
ومناف�ذ بي�ع امل�واد
الغذائي�ة للمواطن�ني
تم عىل أثرها مصادرة
وإت�الف كميات كبرة
من هذه املواد.
ونق�ل بي�ان لل�وزارة
تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه
أم�س ع�ن املتح�دث
الرس�مي لل�وزارة
الدكت�ور زي�اد طارق
قوله ،أن العملية نفذت
بالتع�اون مع الجهات الحكومية املحلية يف املحافظة
وش�ملت مختلف املواد الغذائية املطروحة الستهالك

الرشك�ة» .وأش�ار الرشيفي أيضا ً اىل قيام قس�م
الكراج�ات بإدخال ع�دد من الس�يارات املختلفة
األن�واع ألغ�راض التصلي�ح والصيان�ة وانج�از
تصلي�ح وصيانة  352س�يارة صال�ون ،فيما بلغ
عدد تصليح الش�احنات  85ش�احنة و 13مولدة.
وع�ىل صعيد متصل ،زار وفد م�ن الرشكة العامة
لتجارة السيارات يرأس�ه مستشار الوزارة كاظم
ترك�ي ويرافق�ه مدير ع�ام الرشكة ،دول�ة الهند
تلبي�ة للدعوة املوجهة من قبل رشكة تاتا الهندية
لتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.

البيئة تلزم املؤسسات الصحية باسترياد أجهزة حديثة ملعاجلة النفايات الطبية
أصدرت وزارة البيئة
تعليم�ات بيئي�ة
للمؤسسات الصحية
الحكومي�ة واألهلية
ألزمت هذه الجهات
ب�رورة اس�تراد
أجه�زة حديث�ة
وصديق�ة للبيئ�ة
ملعالج�ة النفايات
الطبي�ة الخطرة
والتي تؤثر تأثرا
سلبيا عىل صحة
املواط�ن

االقتصاد النيابية :جملس اإلصالح االقتصادي
حيتاج إىل بيئة سياسية مستقرة

املواطنني يف أسواق املحافظة.
وأش�ار اىل أن ف�رق مش�ركة م�ن الرقاب�ة الصحية
والشعبة االقتصادية
لجهاز األمن الوطني
يف املحافظ�ة تمكنت
من مصادرة وإتالف
 50طن�ا ً م�ن اللحوم
املس�توردة الفاسدة
نتيج�ة س�وء الخزن
إضاف�ة اىل أكث�ر من
ط�ن م�ن الحلويات
م�ن
وكمي�ات
املرشوبات والعصائر
املختلف�ة ،موضح�ا
أن هذه الفرق قامت
بإتالف امل�واد واتخاذ
اإلج�راءات القانوني�ة بح�ق الجهات املخالف�ة بهذا
الخصوص.

البيئة وتبنت ضمن إسراتيجيتها
الجديدة اس�تراد عدد من أجهزة
خل�ط وتقطيع النفاي�ات الطبية
بأس�اليب حديث�ة وصديق�ة
للبيئ�ة بدال من املح�ارق املعالجة
للنفايات الطبية الصلبة التي تؤثر
بشكل س�لبي عىل صحة املواطن
وبيئته».
وأوض�ح الحس�ون أن «وزارة
الصح�ة خاطبت ال�وزارة من
اج�ل بي�ان رأيه�ا يف االعتم�اد
األص�ح م�ن الناحي�ة البيئي�ة

ملحارق النفايات الطبية (صديقة
للبيئ�ة) وخصوص�ا أن اغل�ب
املؤسس�ات الصحي�ة تقع ضمن
الوحدات الس�كنية وهل يس�مح
باس�تخدام املحارق يف املؤسسات
الصحي�ة للتخلص م�ن النفايات
الطبي�ة ام يجب اس�تخدام تقنية
أخرى».
وش�دد الحس�ون يف البي�ان ع�ىل
رضورة متابع�ة املؤسس�ات
الصحية من قب�ل الفرق الرقابية
التابع�ة ل�وزارة البيئ�ة م�ن اجل
توفر تلك املواصف�ات عند نصب
األجهزة يف املستش�فيات واملراكز
الصحية.
وأش�ار اىل ان وزارة البيئة تطالب
بني الحني واألخر الجهات الرقابية
يف وزارة الصحة بتش�ديد الرقابة
عىل هذه املستشفيات والعيادات
بعد أن اكتش�فت املفارز الرقابية
التابعة ل�وزارة البيئ�ة مخالفات
عديدة منها وجود محارق قديمة
غر مؤهلة ومرة.

اس�تبعد مقرر لجنة االقتصاد واالس�تثمار النائب عن التحالف الكردس�تاني
محم�ا خليل تنظي�م االقتصاد العراقي وتطويره عند إنش�اء مجلس اإلصالح
االقتص�ادي الذي تروم الحكومة تأسيس�ه .وقال خلي�ل في تصريح صحفي
أم�س إن “االقتص�اد الوطن�ي يحتاج
الى بيئ�ة سياس�ية مس�تقرة ومناخ
امني جاذب للنهوض به” ،مشيرا ً الى
ان “البيئ�ة العراقي�ة طاردة وليس�ت
جاذبة لالستثمار” .وأضاف أن “فكرة
تأس�يس مجلس لإلصالح االقتصادي
ال تس�اعد عل�ى تنظي�م وتطوي�ر
االقتص�اد الوطن�ي ،وانم�ا تطوي�ره
ياتي عن طريق القضاء على الفس�اد
المالي واإلداري وترجمة التش�ريعات
القانوني�ة على ارض الواقع كالتعرفة
الجمركي�ة وحماي�ة المنت�ج المحلي
لنس�تفيد م�ن اإلمكاني�ات الواع�دة
ف�ي االقتص�اد الوطن�ي” .وكان لجن�ة
االقتصاد واالس�تثمار النيابية قد أعلنت عن تمرير مش�روع قانون تأس�يس
مجل�س اإلص�الح االقتصادي في مجلس الن�واب بعد التصوي�ت على قانون
الموازنة العامة.

السجن  15عام ًا ملدان برسقة  5ماليني
دينار يف منطقة احلسينية

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

قضت محكمة جنايات الرصافة بالس�جن خمس�ة عشر عاما ً على مدان
بجريم�ة س�رقة حصلت في منتصف اللي�ل بإحدى نواح�ي العاصمة بغداد.
ونقل بيان للس�لطة القضائية تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس
ع�ن مصدر قضائي قول�ه إن المتهم “أ.م.خ” قام باالش�تراك مع أخر هارب
بس�رقة مبلغ قدرة خمس�ة ماليين دينار في منطقة الحس�ينية ببغداد عام
 ،2011موضحا ان الجريم�ة وقعت ليالً .وتابع المصدر انه مع ضبط المبلغ
ف�ي حوزة المتهم اعترف بعملية الس�رقة بعد دخوله دار المش�تكي ليالً من
خالل الس�طح ،موضح�ا ً ان المحكمة وج�دت االدلة كافي�ة لتجريم المتهم
وتحدي�د عقوبته اس�تنادا ً ألحكام الم�ادة  1/132من قان�ون العقوبات ألنه
ش�اب في مقتبل العمر وليست لديه س�وابق وقضت عليه بالسجن لمدة 15
عاماً .وأش�ار إل�ى ان القرار اتخذ حضوريا وقابالً للتميي�ز والتمييز التلقائي
استنادا الى أحكام المادة  /182أ األصولية.

جامعة واسط تبارش بإنشاء املرحلة الثانية من
األقسام العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد
وا�سط  /امل�ستقبل العراقي

باشرت المالكات الهندس�ية في جامعة واسط بإنشاء مشروع المرحلة
الثانية من األقس�ام العلمية لكلي�ة اإلدارة واالقتصاد .وقال بيان صحفي بثه
المكتب اإلعالمي لجامعة واس�ط وتلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه
في
أم�س أن هذا المش�روع يعد من المش�اريع الهامة
الجامعة والذي يس�توعب عددا ً كبيرا ً من الطلبة
ويساهم في إبراز الجانب الحضاري والمعماري
له�ا .ونق�ل البيان ع�ن مدير إع�الم الجامعة
ع�الء زوي�ر العتابي قوله ،أن المش�روع يقام
على مس�احة بن�اء بح�دود  3500م 2بكلفة
 5293860000دينار عراقي وبمدة انجاز تبلغ
 700يوم ،مش�يرا ً إلى ان نس�بة انجاز المشروع
الحالي�ة تبلغ نح�و  .%8وأض�اف العتاب�ي أن البناية
تتك�ون م�ن ثالثة طواب�ق وتحتوي على قاعات دراس�ية ومختب�رات علمية
وغرف لألس�اتذة مع جناح لمكت�ب العميد مع مجاميع صحي�ة ويتم تنفيذ
المش�روع بأيدي وكوادر عراقية وبإش�راف مباش�ر من قبل قس�م الشؤون
الهندسية في رئاسة الجامعة.

املوارد املائية تنفذ مشاريع بكلفة  100مليار دينار يف الديوانية خالل العام املايض
أعلنت مديرية املوارد املائية يف محافظة الديوانية عن تنفيذ
مشاريع إسراتيجية بكلفة  100مليار دينار عراقي خالل
الس�نة املاضية ،وفيما أشارت إىل أن مرشوع مبزل الفرات
االسراتيجي سيخدم نحو مليون دونم من األرايض ،أكدت
أنها بطنت  60كم من جداول املحافظة.
وق�ال مدير املوارد املائية أحم�د كاظم يف تريح صحفي
أم�س ،إن «مديرية املوارد املائية بارشت بتنفيذ مش�اريع
يف مناط�ق مختلفة يف املحافظة خالل العام املايض بكلفة

 100ملي�ار دين�ار عراقي عىل نهر الديواني�ة وتفرعاته»،
مبين�ا ً أن «بع�ض املش�اريع ال�ذي نفذت من قب�ل إحدى
رشكات القط�اع الع�ام س�يتم افتتحه�ا منتص�ف العام
الح�ايل» .وأض�اف كاظ�م أن «أه�م املش�اريع املنفذة هو
مرشوع مب�زل الفرات اإلس�راتيجي الذي س�يخدم نحو
مليون دونم من أرايض املحافظة» ،مشرا ً إىل أن «املرشوع
سيسهم بزيادة املساحات الصالحة للزراعة والقضاء عىل
مش�كلة امللوح�ة وتقليل الضائع�ات املائي�ة» .وأكد مدير
املوارد املائية يف محافظة الديوانية أن «املديرية استطاعت

تبطني  60كم من جداول املحافظة» ،الفتا ً إىل أنها «تسعى
إىل إكم�ال تبطني  120كم ،خ�الل العام الحايل ،فيما بلغت
الجداول املبطنة يف املحافظة نحو  220كم».
يذك�ر أن محافظ�ة الديواني�ة ( 180ك�م جنوب�ي بغداد)
تعد من املحافظات الزراعي�ة املهمة يف العراق ،حيث تبلغ
املس�احات الزراعي�ة فيه�ا نحو ثالثة مالي�ني و 268ألف
دونم ،منها مليون و 420ألفا صالحة للزراعة ،فيما تعاني
مس�احات شاسعة من ارتفاع نسب امللوحة وتغدق الربة
التي تعيق الزراعة.

أعل�ن محافظ ميس�ان عي دواي الزم ع�ن تخصيص أكثر من
 47ملي�ار دينار ملش�اريع الرف الصح�ي يف املحافظة ضمن
خطة ع�ام  .2012ونقل بيان ملحافظة ميس�ان عن الزم قوله
أمس ،أن محافظة ميسان وضمن تخصيصاتها السنوية لعام
 2012خصص�ت مبلغ  47مليارا و 734مليون دينار لتنفيذ 19
مرشوعا ً لش�بكات الرف الصحي ومي�اه األمطار يف عدد من

أحياء املحافظة .وأضاف أن املشاريع شملت تنفيذ مجاري حي
األمر وحي القلعة الثانية وإنش�اء محط�ة قضاء عي الغربي
وتنفيذ ش�بكات يف قضاء املجر إلحياء الكشاش�ية والعسكري
والشهداء والصناعي وتنفيذ شبكة رصف صحي لحي املرتىض
م�ع إنش�اء محط�ة يف ناحي�ة الع�دل .وتاب�ع «كم�ا تضمنت
املش�اريع املنفذة تنفيذ ش�بكة رصف صحي الرسية والرساي
واملحمودي�ة يف مدينة العمارة وتنفيذ خط دفع مع محطة رفع

مياه الرف الصحي املحطة الوسطية لجنوب مدينة العمارة
وتنفي�ذ املع�ر الج�رسي وخط الدف�ع املكمل ملرشوع ش�بكة
ال�رف الصحي لقض�اء امليمونة/الجانب األيم�ن ،فضال عن
تنفيذ مشاريع أخرى شملت عموم أقضية ونواحي املحافظة».
وأكد املحافظ أن «محافظة ميس�ان تسر بوترة متصاعدة يف
انجازها للمشاريع الخدمية والعمرانية بهدف االرتقاء بالواقع
الخدمية والعمراني لكافة مدن ميسان».

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

حمافظة ميسان تعلن عن ختصيص أكثر من  47مليار دينار ملشاريع الرصف الصحي يف 2012

مي�سان  /امل�ستقبل العراقي

وزارة األعامر واإلسكان
إعالن مناقصة رقم ()2013 / 8 / 60

تعلن الهيئة العامة للطرق والجس�ور إحدى تش�كيالت وزارة األعمار واإلسكان عن مناقصة
األعمال التكميلية لطرق إنعاش األهوار إلنش�اء طريق العرات /الش�حالوية /املعدان ضمن
م�رشوع تبلي�ط  38,5كم طرق يف مناطق إنع�اش األهوار يف محافظة ذي قار (عىل حس�اب
املقاول الناكل) بكلفة تخمينية مقدارها ( )1 549 002 000دينار التبويب ()23 / 6 / 1
عىل الرشكات واملقاولني من ذوي الخرة واالختصاص املصنفني لدى وزارة التخطيط الراغبني
باالش�راك يف املناقصة بدرجة ال تقل عن الصنف (الس�ادس) مراجع�ة مقر الهيئة يف بغداد/
كرادة مريم /مقابل فندق الرشيد لغرض رشاء وثائق املناقصة (بموجب النسخة األصلية من
هوي�ة التصنيف /إنش�ائية) بمبلغ قدره ( )100 000دينار (مائ�ة ألف دينار) غر قابل للرد
عىل أن يتم وضع املس�تندات التي تش�مل العطاء واملستمس�كات املدرج�ة الحقا داخل ظرف
مغلق ومختوم وموقع ومدرج عليه اس�م ورقم املناقصة وموعد غلقها ويسلم إىل سكرتارية
لجنة فتح العطاءات يف مقر الهيئة وان الهيئة غر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن وال يتم قبول اي تحفظ من قبل املقاول يتعارض مع
اإلعالن ويرتب عليه كلف إضافية وآخر موعد لبيع الوثائق الساعة ( )12من ظهر يوم / 24
 2013 / 1وآخ�ر موع�د لتقديم العطاءات هو الس�اعة  12 / -من ظهر يوم 2013 / 1 / 27
وبإمكان مقدمي العطاءات الراغبني حضور عملية الفتح التي تجري يف مقر الهيئة يف املوعد
آنفا .علما ان للهيئة منح السلفة التشغيلية ملقاويل القطاع العام والخاص حسب النسب التي
تق�رر من قبل الوزارة مقابل خطاب ضمان بقيمة الس�لفة يف حالة طلب ذلك يف كتاب تقديم
العط�اءات وبخالفه يهمل الطلب عند ترويجه الحقا بعد القرار عىل اإلحالة ومصادقة العقود
الرسمية مع املقاولني.
املستمسكات املطلوب تقديمها مع العطاء:
هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط (س�ارية املفعول) مصورة (النموذج البالس�تيكي
الجديد)
هوية اتحاد املقاولني (مجددة) مصورة.
شهادة التأسيس للرشكات وإجازة ممارسة املهنة للمقاولني (ساريتي املفعول)

فقدان

كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للرائب النسخة األصلية معنونة إىل الهيئة العامة للطرق
والجسور (سارية املفعول)
قائمة باألعمال املماثلة املنفذة من قبل مقدم العطاء مؤيدة من الجهات املعنية
قائم�ة باملكائن واملعدات (مؤيدة من الجهات املعنية) والجه�از الفني من االختصاصني لدى
مقدم العطاء
الحسابات الختامية آلخر ثالث سنوات مصادق من قبل محاسب قانونية إضافة إىل الحسابات
الختامية التي تتضمن مصاريف وإيرادات مشاريع األعمال املماثلة التي يقدمها املقاول.
ما يؤيد امتالك املقاول او الرشكة ملعمل إسفلت
ص�ك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرف معتمد يف العراق (بكامل التأمينات األولية)
البالغة  % 1من مبلغ العطاء (بالدينار العراقي) معنون ألمر الهيئة العامة للطرق والجس�ور
ناف�ذا ملدة ( )3أش�هر يف حالة عدم تقديمها يس�تبعد العطاء علما ان الص�ك املصدق الصادر
م�ن مرف أه�ي معتمد يجب ان ال يتجاوز مبلغه عن ( )5 000 000دينار (خمس�ة ماليني
دينار) حسب التعليمات.
وصل قبض املستندات.
عقد رشاكة يف حالة وجود رشيك (مصدق من كاتب عدل أصوليا)
عىل الرشكات واملقاولني تقديم تحليل س�عري لكل فقرة من فقرات الكشف الخاص بالعطاء
املقدم من قبلهم لدراسته عند التحليل.
بطاقة السكن
كشف املرف لغاية  2011 / 12 / 31ومؤيد من قبل املرف (مختوم بختم املرف)
مالحظة /املوقع االلكروني للهيئة WWW.TURRUQJISSOR.IMARISKAN.GOV.IQ
الريد االلكروني لشعبة املناقصات والعقود tenders_scrb@yahoo.com

املدير العام

فق�دت من�ي هوي�ة
امل�دي�ري��ة الع�ام�ة
للتنمي�ة الصناعي�ة
باسم املرشوع رشكة
الوج�دان للحلوي�ات
واملعجن��ات م��ال�ك
امل�رشوع م.م أي�رس
ع�ي محم�د صال�ح
رقم اإلج�ازة ()3751
عىل م�ن يعث�ر عليها
تس�ليمها إىل جه�ة
اإلصدار.
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اإ�سرائيل الكربى من الفرات اإىل النيل

إقليم غرب العراق  :خطوة باجتاه املرشوع اإلرسائييل
الهن�دي كرانجي�ا كتاب�ا تضمن
وثيق�ة رسي�ة ارسائيلي�ة تنص
ع�ىل إقام�ة "إرسائي�ل الكربى"
م�ن الف�رات اىل الني�ل وتق�ي
الخطة كذلك بتقس�يم سوريا اىل
ث�الث دويالت "درزي�ه ،وعلوية،
وعربية س�نية" وتقس�يم لبنان
اىل دولت�ني "مارونية وش�يعية"
ويف كت�اب اص�دره املؤلف�ان
االمريكي�ان ادوارد جوزي�ف
ومايكل اوهائيون تفصيالت اكثر
واوضح اطلقا اس�م "التقس�يم
السلس" عىل املرشوع االرسائييل
لتقس�يم العراق حيث اش�ارا اىل
ان موضوع تقس�يم الع�راق لم
يعد طرح�ا نظريا بل اصبح اآلن
القضية املفضلة لتيار واسع من
السياس�يني اإلرسائيليني وكذلك
األمريكي�ني ،ب�ل ان املعلوم�ات
املخابراتية املترسبة من ارسائيل
وبعض املحافل األمريكية تش�ري
اىل عملي�ة التقس�يم تتجاوز االن
الصي�غ التقليدي�ة الت�ي طرحت
من قب�ل ارسائي�ل وف�ق الخطة
الوثيقة التي فضحها

امل�ستقبل العراقي  /حليم االعرجي
يب�دو انه قد ب�ات من الصعب
ان ل�م يك�ن م�ن املس�تحيل ان
يرتفع صوت للعقل واملوضوعية
واملنط�ق واإلنص�اف الحقيق�ي
وس�ط ه�ذا الجن�ون امللته�ب
بعوام�ل وأحاج�ي وتربي�رات
وتسويفات بعضها زائف وغريها
كاذب ورغبة البعض من الالعبني
يف العملية السياس�ية ،يف التعامل
م�ع القضاي�ا الخالفي�ة بالقوة
الدموي�ة او بتكري�س صي�غ
التباع�د والتباغض وبناء أس�س
وقواعد الالوطنية ب�كل املفاهيم
االنفصالية واالنعزالية ورسعان
م�ا يوج�ه االتهام للم�رء املدرك
والواع�ي بالتس�فيه والالقومية
واالنهزامي�ة او بالش�يفونية
والتعصب األعم�ى والكراهية او
بالطائفية والصفوية وغري ذلك.
املطل�وب اآلن ه�و ان يك�ون
اإلنس�ان يف الع�راق منطقي�ا،
وواقعيا ،وشجاعا ومخلصا ،رغم
كل الذي حصل ويحصل ،فما عاد
األم�ر يحتم�ل أكثر مم�ا يحصل
اآلن ،فق�د فتح البعض ش�بابيك
وأب�واب الوطن امام كل او بعض
اولئ�ك الذي�ن يرتبص�ون خ�ارج
الحدود الفرص.
قال احدهم ..يف حوار جرى يف
إحدى القرى عىل الحدود السورية
الرتكي�ة ،وق�د مد ب�ره بعيدا،
حيث تبدو مجاميع املقاتلني من
كل الجنس�يات الرشق أوس�طيه
م�ع بع�ض األت�راك واألوربي�ني
واألمريكي�ني ،واخ�رون م�ن
الصعب معرفة الجهة التي قدموا
منها ،موجها كالمه لشخص
عراقي عاش بينهم لفرتة ،ثم
عاد اىل الع�راق بعد ان اتيحت
له فرصة الخ�روج من تركيا
ضم�ن وفد م�ن املعارضة زار
ايطاليا ،ومن هناك اس�تطاع
االنف�الت م�ن الوفد والس�فر
اىل الجزائ�ر وم�ن الجزائر اىل
بغداد:
� هل ت�دري أنن�ا عىل أحر
من الجم�ر يف وضعنا الراهن،
فقد كنا نتصور ،ان نظام بشار
األس�د ،لن يصم�د أمامنا كل هذا
الوقت ،وال يبدو اآلن ،انه سيسقط
قريبا ..ومىض يف حديثه:
� نظام األسد ليس إال الخطوة
األوىل ع�ن طريق ش�ائك وطويل،
لن ينتهي إال وبغ�داد " محررة "
تحت السيطرة الكاملة !!!
ويس�تمر املتحدث وهو قيادي
م�ن الخ�ط األول للمعارض�ة،
فيق�ول بحس�ب رواي�ة ال�راوي
العراقي الذي هو اآلن حر يرزق :
� تأك�د م�ن أنن�ا ال نتاج�ر
بالش�عارات وال باألهداف املبالغ
بها ،أنن�ا واقعيون إس�الميون،،
ولذلك قلت لك أنن�ا لن نتوقف اال
يف بغداد وعليك ان تصدق ذلك !!
ويم�ي ال�راوي يف روايت�ه
فيقول :
يتقاىض كل مقاتل يف املعارضة
يف الح�د األدن�ى "  " 600دوالر
وص�ور القت�ىل تباع ع�ىل ذويهم
وكذل�ك صور املعتقل�ني ويتواجد
بني كتائ�ب املعارضة ع�دد كبري
جدا من األت�راك املدرب�ني تدريبا
عالي�ا ،كم�ا توجد لديه�م احدث
األس�لحة ويق�ول  :ان تأس�يس
املعارضة يق�وم عىل خطة معدة
بعناي�ة ،تس�تهدف اس�تنزاف
قوات النظام السوري القائم ،ثم
اإلجه�از عليها باقتح�ام مقرات
التحكم والس�يطرة لقوات بشار
األسد.
� ولك�ن ماذا بع�د الوصول اىل
اإلطاحة بنظام األسد؟
*التبقى غري خطوتني:
األوىل :تحرير بغداد وإعالن
محافظ�ات
انفص�ال
"االنبار ،ص�الح الدين،
دي�اىل،
املوص�ل،
بغداد".
الثانية  :إعالن
الوحدة او االتحاد
الفي�درايل م�ع
إقليم كردستان.
�وماذا بشان
سوريا..؟
* وس�تكو ن
س�وريا بثالث�ة
أقالي�م وربم�ا
أربعة ،وبالنس�بة
لكردستان سوريا،
يمك�ن أن تنظ�م
إىل إقلي�م كردس�تان
الجنوبية لتحقيق االطاللة
البحري�ة املطلوب�ة للدول�ة
الكردي�ة القادم�ة ،ذل�ك واح�د
م�ن الس�يناريوهات املطروح�ة
اآلن ع�ىل بس�اط التنفي�ذ الفعيل

بع�د أن تمخضت عن مش�اورات
ومباحثات ومفاوضات ش�اركت
فيها أنق�رة والري�اض وتل أبيب
والدوحة وبعلم ودراية واش�نطن
وباريس جرت يف غضون األشهر
املاضي�ة ،بعد ان أيقن هذا املحور
م�ن صالب�ة موق�ف النظ�ام يف
الع�راق من خ�الل صالب�ة وقوة
املن�اخ الديمقراط�ي ال�ذي فتح

إرسائيل ترفض عرض ًا سوري ًا
لتطبيع العالقات وترد ..لقد
تأخرتم كثري ًا !!
األب�واب ع�ىل مصاريعه�ا أم�ام
الش�عب العراقي ليم�ارس دوره
يف العملي�ة السياس�ية يف تجربة
ناجح�ة أثبتت نضجه�ا وقدرتها

تتعارض
فك�ر ة
قيا م

عملي�ة التخلص م�ن آثار املايض
وه�وى النفوس وضع�ف الرتبية
األخالقي�ة وحداث�ة التجرب�ة
أس�همت يف خل�ق الكث�ري م�ن
االزمات ،واملآزق التي كلفت الكثري
من الجهد والوقت واعطت القوى
املضادة فرصة الطعن من الخلف
وخلق املش�اكل وإنتاج املصاعب
لف�رض املتاه�ات والتأث�ري ع�ىل
ثقة الش�عب بتجربت�ه وبقدرته
ع�ىل ايج�اد الس�لطة املمثلة له
واملنف�ذة مل�ا يريد والس�اعية اىل
بذل املزيد م�ن الجهد عىل طريق
تحقيق اماني واحالم الش�عب يف
الحرية والكرامة.
يف تناغ�م يث�ري الكث�ري م�ن
الشكوك اعلن " الشيخ " ضاري
عزمه ع�ىل تحقيق فص�ل غرب
العراق فيما اس�ماه ب�� " اقليم
غرب " العراق ويأتي هذا اإلعالن
ليض�ع النق�اط ع�ىل الح�روف
يف مسلس�ل تنفي�ذ امل�رشوع
الصهيون�ي لبن�اء دولت�ه الحلم،
إرسائي�ل من " الف�رات اىل النيل
" مل�اذا ,,,؟م�رشوع فصل غرب

تراجع�ت الوالي�ات املتح�دة
االمريكي�ة ع�ن امل�رشوع ال�ذي
اطرته منذ البداي�ة باطار غري "
امللزم " واذا حاولنا دراس�ة فكرة
فص�ل غ�رب الع�راق ع�ن وطنه
االم ..نجد ان هذه الفكرة ليست
من بنات افكار " الشيخ " ضاري
وقبل�ه عدنان الدليمي فهما اقل
واتفه من ان يج�رؤان عىل طرح
هكذا فكرة ،ب�ل هما قاال ما امرا
به ،ذلك ان الفكرة قديمة تعود اىل
خمس�ينات القرن املايض عندما
طرحت�ه ارسائيل ليك�ون الوطن
البديل لالجئني الفلسطينيني ،ثم
طرحه املحافظ�ون الجدد يف عام
 1998حي�ث اك�د امل�رشوع عىل
اهمي�ة ورضورة تقس�م العراق
اىل ث�الث دوي�الت تك�ون دويل�ة
غرب العراق م�الذا ابديا لالجئني
الفلس�طينيني بي�د ان ه�ذه
الفك�رة ج�رى االع�رتاض عليها
م�ن قبل ارسائي�ل ،التي تراجعت
تماما ع�ن فكرة توطني الالجئني
الفلس�طينيني يف غ�رب الع�راق،
بيد انها أيدت فكرة س�لخ الغرب

"ارسائيل
الك�ربى "
من الف�رات اىل
النيل وهذا ما اشار
الي�ه الكات�ب االرسائييل
املع�روف "لي�زيل غيل�ب" يف
مح�ارضة القاه�ا يف جامع�ة

العراق بدأ عمليا وفعليا ،يف
عام  ،1991عندما منح
نظ�ام صدام حس�ني
وبغباء سيايس او هو
نتيج�ة عمل مبيت،
الفرصة المريكا ان
تتدخل ملنح شعبنا
الك�ردي الحماي�ة
عملي�ات
م�ن
االب�ادة الجماعية
والتطه�ري العرقي
ث�م ج�اءت عملي�ة
غ�زو الع�راق ،م�ن
قبل الوالي�ات املتحدة
االمريكي�ة ع�ام ،2003
وكان م�رشوع باي�دن
باقام�ة ثالث�ة دوي�الت،
وسنس�تان
شيعيس�تان
وكردس�تان ،ونتيج�ة الضغ�ط
املحيل يف العراق ويف عموم املنطقة
والعامل�ني العرب�ي واإلس�المي،

عن العراق ،ويف ه�ذا االطار كتب
الكات�ب االرسائييل مقالة بعنوان
"إسرتاتيجية إرسائيل" دعا فيها
إىل تقس�يم الع�راق عىل اس�اس
عرقي وديني ومذهبي ،مؤكدا أن
العراق هو الخطر األكرب بالنسبة
إلرسائي�ل وان الوصول اىل اهداف
إرسائي�ل الكامل�ة يم�ر ع�رب
التحطيم الكيل للعراق وقبل هذه
الدراس�ة نرش الكاتب االرسائييل
برناردلويس دراس�ة دعا فيها اىل
تقس�يم الوطن العربي وبش�كل
خاص العراق.
ان انقس�ام الرأي يف ارسائيل،
ب�ني مؤيد ملرشوع ش�ارون الذي
أطلق عليه اس�م "الوطن البديل"
وال�ذي يقوم عىل اس�اس س�لخ
منطقة غرب الع�راق من العراق
وجعله�ا وطن�ا بدي�ال لالجئ�ني
الفلس�طينيني وب�ني رأي آخر ال
يؤي�د ه�ذه الفك�رة باعتباره�ا

االسكندرية عام  2003وبحضور
رئي�س الجامعة عب�د الاله وعدد
كبري من اعض�اء الحزب الوطني
الحاكم يف حين�ه ،مؤكدا ان قيام
" اقلي�م " يف غ�رب الع�راق ويف
اط�ار اتح�اد كونف�درايل يحق�ق
م�ا تنش�ده إرسائي�ل يف وج�ود
حالة اس�تقرار يف الع�راق ويمنع
نم�و التط�رف الذي يه�دد االمن
اإلرسائييل وام�ن املنطقة ككل..
وق�د تناولت الصحف االرسائيلية
ه�ذا املوضوع بالبح�ث والتقييم
ط�وال اكثر من ثمان�ني عاما بيد
أنه�ا ضاعفت من اهتمامها بهذا
املوضوع منذ عام  2003وتصاعد
خالل الس�نوات القليلة املاضية،
ويؤك�د ه�ذا الكات�ب امل�ري
الدكتور احمد سعيد تاج الدين يف
كتابه " محن�ة امة " ان إرسائيل
طرح�ت فك�رة تقس�يم الع�راق
من�ذ  1957حني ن�رش الصحفي
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"كرانجيا"
الصحف�ي الهن�دي ع�ام 1957
او م�رشوع باي�دن او املش�اريع

الضاري وإقليم غرب العراق
واملساعي اإلرسائيلية
لتقسيم العراق

ع�ىل الصمود والتص�دي رغم أن

األخ�رى التي تح�دث عنها كتاب
إرسائيلي�ون..
وصحفي�ون
التقس�يم الجدي�د ينه�ض ع�ىل
فكرة التقس�يم العرقي واملذهبي
والدين�ي بش�كل كام�ل ..وبذلك
يكون العراق مجزأ ً اىل تسع وليس
ثالثدويالتوعىلالنح�والت�ايل:
 � 1اقلي�م اربي�ل ويش�مل
"سليمانية واربيل ودهوك"
 � 2اقليم املوصل
 � 3اقليم كركوك
 � 4اقليم سهل نينوى
 � 5اقلي�م االنبار وهو االقليم
"السوبر" بالنسبة إلرسائيل.
 � 6إقلي�م الف�رات األوس�ط
ويش�مل "الحل�ة  ،الديواني�ة،
والسماوة"
 � 7اقلي�م النج�ف ويش�مل
كربالء
 � 8اقلي�م الجن�وب ويض�م "
البرة وميسان وذي قار".
 � 9اقلي�م بغداد ويضم " دياىل
والكوت "
بهذه الصيغة ،تكون ارسائيل
مطمئنة وواثقة من ان مرشوعها
التاريخ�ي م�اض باالتج�اه
الصحيح ..وهذا ما يجسده قول
لوزير ارسائييل سابق " ايف ديخرت
" بقول�ه " ان الع�راق يت�الىش
كق�وة عس�كرية وكبل�د متح�د
وان تقس�يمه عن طريق تكريس
التجزءة تشكل اهمية سرتاتيجية
غاية يف االهمية لالمن الصهيوني
ويضي�ف اىل ذلك قائ�ال "املعادلة
الحاكمة يف حركتنا االسرتاتيجية
يف البيئة العراقية تنطلق من مزيد
م�ن تقوي�ض حزم�ة الق�درات
العربية يف دولها الرئيسة من اجل
تحقي�ق املزيد من االمن الرسائيل
تلك هي الحقيقة فلعبة االقاليم،
لعب�ة ارسائيلية قبل ان تكون اي

يشء آخر".
يقول احد كبار اإلسرتاتيجيني
األمريكي�ني يف ح�وار يل مع�ه :ال
مصلح�ة لنا كامريكا يف تقس�يم
العراق بل عىل العكس نحن ننتظر
م�ن العراق بعد ان دش�ن مرحلة
الديمقراطي�ة ان يلعب دورا بالغ
األهمية يف ترس�يخ الديمقراطية
يف املنطق�ة م�ن خ�الل النموذج
ال�ذي نتاب�ع تط�وره يف العراق..
ويتساءل ..ما املصلحة يف تقسيم
العراق..؟ ويجيب  :اليشء طبعا..
التن�وع والتعدد االثن�ي والقومي
والديني واملذهبي والسيايس ليس
مربرا للتقس�يم فنح�ن يف امريكا
لدين�ا تعددية ولدين�ا تنوع ومع
ذل�ك فنح�ن وطن واحد وش�عب
واحد وحكوم�ة مركزية اتحادية
واح�دة ..وكذلك الحال بالنس�بة
للع�راق ويضيف  :هن�اك جهات
اقليمية لها مصلحة يف ذلك وهذا
ندركه تماما ونعي وجوده ونحن
نق�ف ض�ده النن�ا ال نجد س�ببا
وجيها للقبول بفكرة التقسيم..
نعم علينا ان نع�رتف بان صدام
حس�ني فتح االبواب ام�ام هكذا
افكار ،نتيجة اساليبه التعسفية
ومحاوالت�ه االجرامي�ة ،يف مجال
التطه�ري العرق�ي واملذهب�ي
والدين�ي ولك�ن م�ع ذلك،
لحسن الحظ ان سياسة
التخريبي�ة
ص�دام
ل�م تج�د له�ا الرتبة
الصالحة ".
االن ثم�ة م�ن
يح�اول أن يكمل
م�ا ب�دأه الزمن
ا لصد ا م�ي
ال�رديء ،هن�اك
جه�ود تب�ذل
مدعوم�ة م�ن
جه�ات إقليمي�ة
معروف�ة ،تحاول
م�ن
الخ�روج
األوض�اع الراهن�ة
برتتيب�ات تتم�اىش
مع ما تريده إرسائيل
عىل وجه التحديد.
اح�د
يحدثن�ي
الدبلوماس�يني العرب رفض
ذكر اسمه :انه اتيحت له فرصة
االط�الع تفصيلي�ا ع�ىل ع�رض
س�وري نقل اىل ارسائيل بواسطة
طرف ثال�ث ،جاء فيه ان النظام
يف س�وريا مس�تعد لعقد صفقة
م�ع إرسائيل يطب�ع بها عالقاته
معها مقابل ان تسعى إرسائيل
إىل من�ع حلفائه�ا وأصدقائها
يف املنطق�ة م�ن م�د املعارض�ة
باألسلحة ومنع تدفق املتطوعني
واملرتزق�ة ،ف�كان رد ارسائي�ل
رفض العرض قائلني وبالحرف
الواحد " لسنا بحاجة اىل تطبيع
عالقاتك�م وحتى اعرتافكم بنا"
ولق�دتأخرت�مكث�ريا!!
ذلك هو املوق�ف اآلن ،موقف
باتج�اه ضي�اع السياس�ة
واالس�تقالل وف�رص النه�وض
والتق�دم تح�ت ظ�ل النه�ب
واالحتواء والهيمنة فارسائيل لها
مصلح�ة يف التفتي�ت والتقس�يم
لسببني:
االول  :تاريخي ،وهو املرشوع
االرسائي�يل التاريخ�ي بقي�ام
ارسائيل الكربى ،وهذا لن يتحقق
إال اذا أصبح�ت االم�ة العربي�ة
واالس�المية غ�ري ق�ادرة ع�ىل
الوقوف بوجه هذا املرشوع.
الثان�ي  :الهيمنة والس�يطرة
عىل مناب�ع النفط والغاز والعمل
ع�ىل مد انابيب النفط والغاز عرب
البح�ر وعن طري�ق تركيا بعد ان
رفضت االردن ذلك ما يجري االن
يف سوريا وما يحصل من ترتيبات
وتخطيط�ات رسية ومش�اورات
وجوالت مكوكية تس�تهدف اوال
وآخرا الوص�ول اىل طبخة تطيح
بالوضع القائم يف العراق وتسدل
الستار عىل اية امكانية يف االبقاء
ع�ىل العراق ،بلد واح�د قادر عىل
حماية سيادة وحدة أراضيه.
ولعل ما حصل يف غزة يفصح
عن ج�زء من املخطط فقد عادت
العالقات الرتكية اإلرسائيلية عىل
افضل وأحسن ما تكون ،ويف ذلك
تأكيد لتكهن�ات وتوقعات من ان
م�ا حصل ب�ني تركي�ا وإرسائيل
ابتدأ من حادثة باخرة املساعدات
املفتعل�ة ل�م يك�ن اال س�يناريو
كاذب اريد به تضليل الراي العام
العرب�ي وارس�ال رس�ائل للعرب
مفاده�ا ان تركي�ا مخلصة يف "
عثمنتها " وانها الساعية الجادة
العادة حقوق الع�رب املهضومة
يف فلسطني !!!
وم�ن لم يكن اله�دف من كل
ذلك ،اال ما يحصل االن يف س�وريا
وما سيحصل يف العراق مستقبال
ان افلحوا يف ذلك .
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ي :مع كل إيامءة أقول أشياء كثرية

طالل هاد

هب ) وبذلك اعطاني الفرصة
ع�رض العمل هي ( جرة الذ
*ه�ل تعتقد ان اس�تمرارية
للتعلم وتحمل املسؤولية .
أجرى الحوار /سعدون شفيق سعيد
نت عنده قبل العرض االخري
ثانية تأتي لصالحك؟
وان فريق *اخر عم�ل ك
الراهن لم يغادر بل�ده العراق
ع�م يف صالح العم�ل  ..خاصة
عن�د الظ�رف
 ..ولكنه كان � ن
الذي يجتهد ويواظب يف ؟
رب
تغ�
ال
أو
�رة
هج
� مرسحي�ة ( قط�ة امللك
بمفه�وم ال
املرسحية من النوع
مع املش�اركة يف األعم�ال التي
) ع�ام  2005ث�م توال�ت
ع�ىل تواصل
ت�م انجازها خ�ارج الوطن..
مجموعة من املرسحيات
ي
تل�ك التي قدمها عىل املرسح
الشعبية يف سوريا ومنها
أو
لس�يايس وتحديدا يف سوريا..
 " :امري�كان يف البس�تان
ا
�ى وجدن�اه مؤخ�را عن�د
" وه�و من ن�وع املرسح
حت
تأليف�ه وإخراج�ه ملرسحي�ة
السيايس .
كوميدي�ا األح�زان) لتك�ون
*اخ�ر عم�ل تلف�ازي
(
سك الختام للموسم املرسحي
م
شاركت به ؟
لدائرة السينما واملرسح.
� مسلس�ل ( سليمة باشا
ه�و الفن�ان ط�الل هادي
) حيث جسدت من خالله
ذاك
ذي كان معنا يف هذا الحوار:
شخصية اليهودي ( انور
وال
اية ما الذي اردت قوله خالل
بد
شاؤول )
ملك االخري كوميديا االحزان\
*هل تكره نفسك ؟
ع
� فقط يف لحظات الغضب
؟
ش�ياء كث�رية كان�ت م�ع
أ
الفنان  ..وهي نادرة جدا
حرك�ة وإيم�اءة وح�وار..
راء الحياة اليومي�ة  ..وخاصة
كل
الواحد ..وهو اس�تق
�ف من *هل تحب نفسك؟
مواضيع كثرية يجمعها الهم
الش�وك ) ان�ه ممث�ل يرتش
لنفس هو جزء من حقوقها
و
�ي
حق
(
انه فنان � طبعا ..حب ا
واملواط�ن  ..ام�ا التفاصيل
ات الواقع اليشء الكث�ري ...
هم�وم الوط�ن
لبناء اي يشء يجب ان تحبه
�رد
مف
 ..ولكي تسعى
فكانت قد وصلت اىل املتلقي.
تبني نفسك اذا لم تحبها ؟!!
واقعي وحقيقي.
 ..فكيف
ي؟
تلق
*وكيف كان التجاوب مع امل
ق؟
ألف
ا
يف
ديد
هل هناك ثمة يشء ج
ذي تقوله للذين يكرهونك ؟
رسح ان�ك تتلق�ى ردود الفع�ل
املؤجلة يف حياتي *وما ال
 هناك الكثري من املشاريعناك م�ن يكرهني  ..وان وجد
� ح�الوة امل�
ندباد) التي � ال أظن ان ه
ىل ..وكان الضح�ك والب�كاء
ي�ة ومنها مرسحي�ة (الس�
ألو
ا
اقرتب مني وسوف تحبني ).
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املندالوي يدعو إىل تنمية صناعة السينام
دعا نقيب الفنانني صباح املندالوي الجهات املعنية بالس�ينما إىل رضورة الترسيع بتنمية
الصناعة السينمائية.وقال املندالوي  :إن صناعة السينما يف العالم باتت تستغل يف حركات
التبشري ضد مجتمعنا لنرش أفكار لجهات وتيارات معادية لالستقرار األمني لذا أصبحت
س�الحا ذا حدين الكل يس�عى إىل اس�تغالله وتوظيف�ه بما يخ�دم أراءه.وأضاف :بات
من الرضوري خلق س�ينما متطورة تس�تطيع مواجهة التطور التكنولوجي يف العالم
وم�ن خالله يمكن التس�لل إىل قلوب الناس عن طري�ق فضائيات.وتابع:الكثري من
األفالم تحمل أفكارا ً شوهت وسببت زعزعة واضطرابات لدى الشباب لذا يفرتض
بالجه�ات املعنية بالس�ينما التفكري جديا بصناعة س�ينما طموحة تأخذ دوره
الحقيقي يف املتغريات العاملية للفن السينمائي.

مايا دياب :أنا قدوة للفتيات!

قالت الفنانة مايا دياب إنها ال ترى أن مالبس�ها مثرية بل عىل العكس
فهي تراها طبيعية وتتناس�ب مع شخصيتها ،مش�رية إىل أنها تختار
املالبس التي تتناسب مع روح العمل الذي تقدمه ،وأنها تعشق التنوع
والتغيري ،وتحرص عىل أن تظهر كل مرة بشكل جديد.الفنانة اللبنانية
أضاف�ت -يف حوارها يف مجل�ة أخبار النج�وم« -أنا قدوة بني
الفتيات وهذا موضع فخر ومس�ئولية يجب أن أحافظ عليها
يف قلوب املش�اهدين واملتابعني ،ولك�ن يحزنني التقليد األعمى
والظهور بش�كل قد ال يتناس�ب م�ع الفتاة».ووجهت نصيحة
للفتي�ات قائلة «نصيحت�ي أن تختار كل فت�اة ما يتالئم مع
ش�خصيتها وأن تحدد لنفس�ها املظهر ال�ذي تريده وليس
ملجرد التقليد أو مسايرة املوضة بشكل ساذج».

مليس تكشف أرسارها الزوجية :

م�اذا تريد املرأة أكثر من ذلك؟ ،ه�ذا ما قالته النجمة
الرتكية توبا بيوكستون واملعروفة يف العالم العربي باسم
«مليس» ،مؤكدة أنها تعيش أسعد أيام حياتها مع توأمها ومع
زوجها الفنان أنور صيالك.توبا قالت إنها تعيش حياة سعيدة
مع زوجها ،مش�رية إىل أن كل منهما أثر عىل اآلخر إيجا ًبا وليس
س�ل ًبا ،وأن حبها له زاد بعد إنجابها ألنها اكتشفت فيه مميزات
أخرى لم تكن تعرفها ،وأنها فقط عندما تكون حزينة ال تحتاج
إال أن تنظ�ر إىل عينيه.ملي�س الرتكية أضاف�ت أن ابنتاها كل
يشء يف حياته�ا ،ورغم أنها ولدته�م بطريقة مخيبة لآلمال،
حي�ث أجرت عملية قيرية إال أنه�ا طلبت من الطبيب أن تظل
مستيقظة لتس�مع أول رصخة لهما عىل الحياة ،وتراهما تغتسالن
ألول مرة.الفنان�ة الرتكية أكدت أنها رفضت االس�تعانة بمربية ،وأنها
هي وزوجها اعتنيا بالطفلتني منذ يومهما األول ،وأش�ارت إىل أن زوجها
ساعدها يف كل أمورها وليس فقط مساعدة معنوية ،بل كان يهتم بنظافة
األوالد ،ويس�تيقظ ليال لتجهيز الرضعة لهم�ا حينما تكون متعبة.مليس
تحدثت عن منافستها الحالية يف الدراما الرتكية بريين سآت ،والشهرية
ب�«فاطم�ة» ،قائل�ة إنها ال ترى أنها منافس�تها ،فه�ذه آراء اإلعالم
وليس لها عالقة بها ،الفتة إىل أنها لم
تقابلها من قبل.

هيام خامس أمجل
امرأة يف العالـم
بحس�ب اس�تفتاء "hollywood
 "buzzالعاملي حول النس�اء األكثر
جم�االً وجاذبي�ة ونجاح�ا ً وذكاء
يف العال�م  ،احتل�ت املمثلة الرتكية
مريم أوزريل الش�هرية املعروفة يف
الوطن العربي بالس�لطانة هيام،
املرتبة الخامسة.
وكان�ت مريم قد تس�لمت جائزة
املرأة األكثر إث�ارة لإلعجاب لعام
 2012م�ن جامعة يل�دز التقنية
وذل�ك ي�وم الخمي�س  10كانون
الثاني.

أف��ادت الممثل��ة األميركي��ة ليندس��ي لوه��ان
بأنها ستجس��د ش��خصية الفنان��ة الراحل��ة مارلين
مون��رو من خالل فيلم س��ينمائي جديد يحمل اس��م
" ،"InAPPropriate Comedyوق��د أطلقت
الش��ركة المنتج��ة ع��ددا م��ن الص��ور للوه��ان وهى
مرتدية مالبس مونرو كنوع من الدعاية.
ومن المق��رر أن يع��رض InAPPropriate
 "Comedyف��ي منتص��ف ش��هر آذار المقب��ل،
وش��ارك لوه��ان البطول��ة ع��دد كبي��ر م��ن النج��وم
أبرزه��م روب ش��نيدر وادري��ان ب��رودي وآن��ا آكانا
وتيو فون.

تشكييل :ال مزادات وال
أسواق فنية

نوه الفنان التش�كييل م
حمد عباس بخطر غياب األسواق الفنية
ً
التي تقيم األعمال التشكي
لية ،مشريا إىل أن غيابها شجع املافيا
املرتبص�ة بالف�ن العر
اقي.وق�ال عباس يف حدي�ث للصحافة
"اختف�ت األس�واق وا
مل�زادات العلنية منذ زمن عن الس�احة
التش�كيلية ،ما خل�ق أ
زمة ثقافية كبرية عىل الس�احة وصار
الفن�ان يمر بأصعب حا
الته كون العملية التش�كيلية صارت
"مريض�ة" تعان�ي من
عل�ل جمة".وأضاف :رصن�ا ال نملك
ً
تمثي�ال دولي�ا ً يف املحا
ف�ل العاملية كون املتصدري�ن للثقافة
ليسوا بمثقفني،
حتى مرشوع بغداد عاصمة الثقافة صار
يش�كل
عبئا
ع�ىل الثقافة بدال م�ن تنميتها".وتابع:
معظ�م ال
فنان�ني اآلن ال يعرفون س�وى الفنانني
الرواد وأ
غلب األس�ماء الجديدة يف الفن التشكييل
غري معر
وفة
فرب
حيل
ال
رواد الكل سيجهل األسماء
الجديدة".

مجتمع فني

برزن يف ا

نجامت عر
القاهرة  /وكاالت
عرف�ت الس�ينما العربية عد ًدا من نجم�ات اإلغراء اللَّواتي كان�ت لهن الريادة يف
رس�م الخطوط العريضة لهذا الفن ،وتعترب أيقونتهن الفنانة هند رستم ،وجاءت
من بعدها ناهد رشيف ،ومديحة كامل ،ونبيلة عبيد ،وس�هري رمزي ،ونادية لطفي
وغريهن.
وكانت لكل منهن مميزاتها الجمالية وأدواتها الفنية ،وتفردن يف تقديم الشخصية
املغرية عىل الشاش�ة ،بعضهن اعتمد عىل املشاهد الساخنة وأخريات ّ
أتقن اإلغراء
بنظرة العني أو حركة الفم وإيماءات الجسد.
ومع مرور الزمن وظهور الفضائيات وش�يوع فن الفيدي�و كليب ،لم يعد اإلغراء
مقت�را عىل الس�ينما ،ف�ربزت يف العقد األخري مجموع�ة من َّ
ً
الفنان�ات اللَّواتي
لفت�ن اإلنتباه وحاولن تقديم فن اإلغ�راء بصور مختلفة ،بعضها تقبَّله الجمهور
وبعضه�ا َّ
تحف�ظ علي�ه ،منهن من حج�زت لها مكاناً ب�ارزا ً يف قل�وب الجماهري
ً
وحقق�ت نجومية س�احقة ونجحت واس�تمرت .وأخري�ات تالش�ني تدريجيا اىل
غياهب النسيان.
ومن أبرز األسماء َّالتي برزت والتصق بها وصف اإلغراء نستعرض َّ
التايل:

هيفاء وهبي
تع� ُّد هيف�اء واحدة من أب�رز نجمات اإلغ�راء يف العالم العرب�ي ،ويكفي أن نعلم
َّأنه�ا جاءت يف املرتبة  49عىل قائمة أكثر ِّ
النس�اء جاذبيَّ�ة يف العالم طبقاً ملوقع
َّ
لنتأك�د من ذلك .وفازت بعدها بعرشات اإلس�تفتاءات الجمالية منها
Askmen
ما هو محيل ومنها ما هو عاملي.
بدأت هيفا حياتها املهنيَّة يف مجال اإلعالنات ،اوائل تسعينيَّات القرن املايض،
َّ
ولكنها
وشاركت كموديل يف أغنية "إرىض بالنصيب" للفنان جورج وسوف،
إنطلق�ت فعل ًيا م�ع بدايات الق�رن الحايل من خ�الل أغنية "أق�ول أهواك"
املص�ورة التي ص�درت عام  2001وأحدث�ت ضجة كب�رية ،وخلقت ظاهرة
حاول�ت الكثريات تقليدها ولكنهن لم يفلحن ،فحافظت هيفاء عىل تفردها
ومكانته�ا يف الصدارة بهذا املجال .ربم�ا ألنها تميّز جيدا ً الخط الفاصل بني
الج�رأة واإلبتذال ،وتمس�ك بيدها خيوط اإلبهار ،س�ائرة عىل نهج نجمات
الغرب يف األسلوب واملظهر واللباس.
تتال�ت أعماله�ا املصورة التي قوبل�ت معظمها يف البداي�ات بالهجوم

والرف�ض الذي خف تدريج ًيا و
أعمالها بش�غف س�واء أحبها
وال ينك�ر أحد أنها من أكثر الف
شهرة واسعة يف العالم العربي
ل�م تكتفِ هيفاء بالغناء ،وطر
يوس�ف ،الذي تضمن مشاهد
َّ
أن هناك مشاهد أخرى أكثر س
زواجها يف حينها من رجل األع
ومما عزز مكانة هيفاء عىل قم
نالتها من سيدة اإلغراء هند رس
غ
قطعت غ�ادة عبد الرازق مش�
العقدي�ن املاضي�ني إلثبات نفس
كفتاة إعالنات ث َّم ق َّدمت بعض
يف مسلس�ل "عائل�ة الحاج مت
ِّ
يحقق لها املكاسب اآلنية التي
بشكل كبري لدى املشاهد العرب

ومنذ ذلك الوقت ،بدأت غادة يف
كان يف فيل�م "األجندة الحمراء
ه�ذا املجال لم ترتس�خ إال بعد
ً
وخصوصا فيل�
خال�د يوس�ف
إحتوى عىل مشاهد ساخنة له
كما َّ
نجاحا كب ً
ً
ريا
حققت غادة
الدراما التلفزيونيَّة ولفتت اإلنت
مسلسلها األخري "مع س�بق اإل
الص�ورة النمطي�ة يف ذه�ن الج
بائعة الهوى أو البنت الش�عبي
عائلة أرس�تقراطية ،ونجحت
لكن بأسلوب وأدوات مختلفة.
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إعداد وإخراج /د  .عبد الباسط
سلمان
تمثي�ل  /فاض�ل عب�اس م�ع
نخبة من نجوم وزارة الش�باب
والرياضة
الزمان 2012 � 12 � 22 /
املكان  /املرسح الوطني
"تجس�د املرسحي�ة امللحم�ة
البطولي�ة للف�ارس وه�ب

مسرحية العائلة المسيحية

النران�ي وعائلت�ه املس�يحية
لن�رة اإلم�ام الحس�ني علي�ه
الس�الم يف معرك�ة الط�ف
الخالدة".
املخرج
د  .عبد الباسط سلمان
املخرجة د .عواطف نعيم

صادق الوالي يتعرض لكسر في ساقه
أثناء قيامه بتصوير احد مش�اهد املسلسل التلفزيوني "مواقف وعرب" للمخرج
ع�يل االنصاري تعرض الفنان صادق الوايل اىل كرس يف س�اقه  ..حيث كان الوايل
يركب الستوتة يف املشهد الذي شهد تعرضه للكرس.
هذا وأبدت الجهة املنتجة للعمل اس�تعدادها لنقل الوايل اىل خارج العراق إلكمال
عالج�ه  ..اال ان ال�وايل رفض الس�فر معتم�دا عىل إكمال عالج�ه داخل العراق،
الجدير باالش�ارة أن صادق الوايل كان اىل جانب إبداعه املتميز يف العمل املرسحي
(هذه حكاية حمادي).

رياض أحمد في مسلسل تلفزيوني

أعل�ن الكات�ب ع�يل ص�ربي عن
بداي�ة كتاب�ة مسلس�ل عراق�ي
يحك�ي الس�رية الذاتي�ة للمط�رب العراقي الراح�ل رياض
احمد..وق�ال ص�ربي يف تري�ح أوردته وكالة أنب�اء الفن
العراق�ي انه حصل عىل موافقة عائل�ة املطرب الراحل وبدأ
بالفع�ل يف كتاب�ة اوىل الحلق�ات ،مش�ريا ً إىل أن العمل يبدأ
من مرحل�ة الطفولة عندما كان ري�اض طالبا ً يف االبتدائية
وينته�ي بوفاته ..ويعكف الكاتب عىل لقاء عدة ش�خصيات
من البرة وغريها عارصوا املطرب الراحل وجمعتهم عالقات
فنية أو شخصية ،هذا وسيحمل العمل اسم (رياض احمد) كما
مكتوب يف النص.
العم�ل هذا جاء بناء ع�ىل طلب من جهة إنتاج كلفت عيل
ص�ربي بكتاب�ة العم�ل لكن األخ�ري رفض
حاليا ً الكش�ف عن تلك الجه�ة يف الوقت
الحايل.

تحسن الدراما
كامل إبراهيم يستبعد ّ

اس�تبعد الفنان كام�ل إبراهيم انتعاش
وق�درة الدرام�ا املحلية عىل منافس�ة
العربي�ة يف ظ�ل الظ�روف اإلنتاجي�ة
املتاحة حالياً.
وق�ال إبراهي�م يف حديث نقلت�ه وكالة
أنباء محلية أم�س إن "كل ما مرت به
الدراما وما س�تمر به مستقبال مرتبط
بوع�ي الجه�ات اإلنتاجي�ة بأهمي�ة
العملي�ة الدرامي�ة ،فكل فك�رة جديدة
أو حتى تقليدية تظهر عىل الشاش�ات
يق�ف وراءه�ا الدعم اإلنتاج�ي ومدى
تفضيل�ه وتش�جيعه لتل�ك الفكرة عن
غريها".
وأض�اف :متى ما ابتعدنا عن حس�اب
اإلرب�اح املادي�ة لكل عم�ل قبل طرحة
وفكرن�ا ً جدي�ا ً بطبيعة وج�ودة املادة
املطروح�ة ع�ىل املش�اهد س�نكون ق�د
قطعنا شوطا ً كبريا ً يف هذا الجانب.

السنوات العرش األخرية وأثرن جدالً كبري ًا
َّ

ربيات تر َّبعن عىل عرش اإلغراء
َّ

وتحول تدريجياً اىل ثناء وتقدير .بات الجمهور ينتظر
أو لم يحبه�ا .وإرتفع س�عرها يف بورصة الحفالت،
َّ
فنانات العربيَّات ذكا ًء ونالت بفضل ذكائها وجمالها
ي.
رقت باب الس�ينما يف فيلمها "دكان ش�حاتة" لخالد
إغراء بس�يطة وأقل من املتوقع ،ولكن البعض ِّ
يؤكد
سخونة حذفت بطلب منها ،لتزامن عملها بالفيلم مع
عمال املري أحمد أبوهشيمة.
مة عرش اإلغراء يف الوطن العربي تلك اإلشادة التي
ستم يف أحد الربامج التلفزيونيَّة.
غادة عبد الرازق
ً
كفاح�ا مريرًا عىل مدى
�وارًا طويالً وكافحت
س�ها وموهبتها ،بدأت مس�ريتها هي األخرى
ض األدوار َّ
الصغرية حتى ابتسم لها الحظ
تويل" ،وع�ىل الرغم م�ن أن الدور لم
توقعتها َّإال أنه ساهم يف شهرتها
بي.

تقديم مش�اهد اإلغراء أبرزها
ء" ،ولك�ن صورتها كنجمة يف
د أفالمها األخ�رية مع املخرج
�م "الر ِّيس عمر ح�رب" الذي
ها.
يف الس�نوات األخرية يف مجال
تباه كث ً
ريا ملوهبتها التمثيليَّة يف
إلرصار" يف محاولة منها لتغيري
جمهور ،فإبتعدت عن ش�خصية
ية ،وقدمت دور محامية أنيقة من
ومغر
بتقديم نفسها يف إطار جميل
ٍ
.

ميريام فارس
من�ذ أن ظهرت مريي�ام فارس يف كليبها األوَّل "أنا والش�وق" وهي تحظى بالكثري
من اإلهتمام ،ويصنفها البعض َّ
كفنانة من فنانات اإلغراء بسبب أعمالها املصورة،
َّ
والش�خصية الفنية التي رس�متها لنفس�ها ،ويدلل عىل ذلك بكليباتها التي تتس�م
بالجرأة يف الحركة ،واإليماء ،وتعمد إبراز الكامريا ملفاتنها بشكل تفصييل.
َّ
ولعل السَّ �بب يف ذلك هو ممارس�تها الباليه منذ
وتتميَّز مرييام بالرَّش�اقة والخفة
ً
كانت يف الخامس�ة من عمره�ا .وإتقانها للرقص بكافة أنواع�ه كما ظهر جليا يف
فوازير مرييام التي قدمته�ا قبل عامني عىل قناة القاهرة والناس ،وهذا
منحه�ا صف�ة الفنانة الش�املة ،فه�ي تغني وترق�ص وتمثل لكن
ع�ىل إس�تحياء ،حيث أن لها تجرب�ة يتيمة بدور رئي�ي يف الفيلم
اللبناني "س�يلينا".وتتميز مرييام بشعر أحمر مموَّج يعترب جزءا ً
من ش�خصيتها ،وتحرص دائمًا عىل إبراز جمال عينيها بالظالل
ال َّداكنة.
مايا دياب
ع�ىل الرغم من َّأنها لم تكن يف بدايته�ا َّإال واحدة من ضمن فتيات
ً
ملحوظا
فرقة ال�"َّ "Cats 4إال أن الس�نوات األخرية ش�هدت تواج ًدا
ونجومي�ة متزايدة لها ،بعدما طرقت ب�اب َّ
التقديم التلفزيوني من
خ�الل برنام�ج "هيك منغن�ي" الذي َّ
ً
ً
كب�ريا ،وتبعته
نجاحا
حق�ق
بربنامج املسابقات " "Deal or No Dealعىل قناة َّ
النهار.
َّ
وتتمت�ع مايا بجمال مختل�ف وجرأة يف املالبس َّالت�ي ترتديها مما
َّ
جعل البعض يراها واحدة من أهم فنانات اإلغراء يف الوطن العربي.
وملاي�ا تجارب تمثيليَّ�ة َّ
حققت بع�ض َّ
النجاح مثل "كالم نس�وان"
ً
و"أس�د وأربع قط�ط" وهي تركز حاليا يف إثبات نفس�ها كمغنية
منف�ردة بعيدا ً ع�ن فريق الف�ور كاتس .وأبرز م�ا يم ِّيزها
ثقتها َّ
الشديدة بنفسها.
مروة
بدأت مروة اللبنانيَّة مش�وارها يف اإلغراء بفيديو كليب
ألغنية ش�هرية تنتمي إىل الفلكلور امل�ري وهي "أمَّ ا
نعيم�ة" ،ث�م ق َّدمت بع�ض الكليب�ات الت�ي أظهرت من
خاللها جمالها منها "مطرب حمبويل" وغريها.

وع�ىل الرغم من الدالئل التي بيَّنت س�عيها ألن تكون نجمة إغراء َّإال أن
هذا األمر لم َّ
يتأكد إال بعد دخولها عالم الس�ينما حيث ق َّدمت مش�اهد
مث�رية يف فيلم "حاحا وتفاحة" ،ويف فيلم "أحاس�يس" الذي لعبت فيه
دور إمرأة خائنة ،وأثار الكثري من اللَّغط ودعم صورتها كفنانة إغراء،
ولكن يف اإلطار الشعبي الذي ال يخل من سوقية.
روبي
روب�ي القادمة من عال�م التقديم التلفزيوني ،بدأت مس�ريتها الفنية
ب�دور صغري ج� ًّدا يف "فيلم ثقايف" ،ولم تكن تنب�ىء َّ
بأنها نجمة إغراء
قادم�ة ،فقد كانت أقرب للفتاة العادية التي نراها كل يوم يف ش�وارع
القاهرة.
ولفتت روب�ي األنظار عندما ق َّدمت دور حبيبة مصطفى ش�عبان يف
فيلم يوسف شاهني "سكوت هنصور" وأ َّدت فيه مشه ًدا مث ً
ريا سلّط
عليها الضوء ،وزاد اإلنتباه واإلحتفاء بها َّ
كفنانة إغراء بعد تقديمها
عد ًدا م�ن الكليبات َّالتي أب�رزت مفاتنها ومن أهمه�ا وأكثرها إثارة
للضج�ة "إنت عارف ليه" ويف هذه املرحل�ة أخذت الصحف تقارنها
بهيف�اء وهبي ،ولكن مس�ريتها تعثرت كمغنية بع�د إنفصالها عن
رشيف صربي.
كم�ا كانت لروبي تجارب س�ينمائيَّة ق َّدمت فيها اإلغ�راء من أهمها
"سبع ورقات كوتش�ينة" الذي لم ِّ
َّ
يحقق َّ
املتوقع منه ،لكنها
النجاح
عادت وقدمت دورا ً أنجح يف فيلم "الوعد" مع آرس ياسني.

َّ
الراقصة دينا
عىل الرغم من أن دينا موجودة يف عالم ممثالت اإلغراء منذ تسعينيَّات
القرن املايض فهي تعتمد يف األساس عىل شهرتها كراقصةَّ ،إال َّأنها
يف السنوات األخرية برزت ضمن الخانة األوىل أكثر وأكثر بعد نجاح
عدد كب�ري من أفالمها َّالتي أنتجها السَّ �بكي وأصبحت القاس�م
املش�رتك يف أغل�ب األفالم التي يق ِّدمها ،وتعتم�د دينا يف أفالمها
ع�ىل براعته�ا يف الرَّقص فقلَّما ظه�رت يف أفالمها األخرية من
دون أن تق ِّدم رقصة أو أكثر وهي أيضاً ممن يمكن أن يصنفن
يف خانة اإلغراء الشعبي (البلدي).

أديل :أشعر وكأني ميريل ستريب
يب�دو أن غن�اء النجم�ة الربيطانية أدي�ل لألغنية الرئيس�ية لفيلم
"جيم�س بوند" األخري والذي حمل اس�م " ،"SkyFallكان له تأثريا ً
ايجابي�ا ً ع�ىل ذلك العم�ل الس�ينمائي ،إذ أنه وبعد م�رور  31عاما ً
رُش�حت األغنية الخاصة بفيلم "جيمس بوند" لجائزة األوس�كار،
كما أن الفيلم ككل حصل عىل  5ترشيحات أوسكار هذا العام ،وهو
أك�رب عدد ترش�يحات
يحص�ل علي�ه فيل�م
من سلس�لة "جيمس
بون�د" من�ذ بداي�ة
إطالقها.
أدي�ل الت�ي احتفل�ت
مؤخرا ً ب�والدة طفلها
تعي�ش
األول،
حالي�ا ً حال�ة
من السعادة
لرت ش�يح
أغنية فيلم
""SkyFall
لجا ئ�ز ة
األوس�كار،
ً
فض�ال ع�ن
تر ش�يح
األغني�ة أيض�ا لجائ�زة "بري�ت" وه�ي الجوائ�ز املنتظر
توزيعه�ا يف حفل ضخم ي�وم العرشين م�ن فرباير املقبل،
علم�ا ً بأن ترش�يح أغنية "أدي�ل" لعدد كبري م�ن الجوائز،
دفعه�ا إىل التعلي�ق قائل�ة ع�ىل صفحتها
عىل موقع "تويرت"" :يا إلهي ،أش�عر
وكأني مرييل س�رتيب ،أشكركم"،
وذلك يف إشارة منها إىل أن وضعها
ال يختلف عن النجمة "س�رتيب"
ذات ال�( 63عاما) والحاصلة عىل
أكرب عدد من الرتشيحات لجوائز
األوس�كار ،إذ أنه�ا رُش�حت 17
مرة لجوائ�ز األوس�كار ،وفازت
فعليا ً بثالث جوائز فقط.

اتهام كارداشيان
وأخواتها بالسرقة
قامت املوديل األمريكية «يل تيليت»
بالتهدي�د برف�ع دع�وي قضائي�ة
بح�ق كال من كيم وكلوي وكورتني
كارداش�يان ،الدع�وى تتضم�ن
اتهامات السطو من قبل األخوات عىل

العالم�ة
ا لتجا ر ي�ة
الخاص�ة ب��
تيليت صاحبة االس�م التجاري ل��«  »Khroma Beautyكخط
إنتاج مستحرضات التجميل.
خبرية التجميل األمريكية «يل» تس�عي من خالل الدعوى إىل طلب
مبل�غ  10مالي�ني دوالر نظ�ري األرضار الت�ي لحقته�ا م�ن جراء
اس�تخدام نجمات الواقع وفريقهم للتس�ويق ،العالمة املس�جلة
لحسابهم ،والذي أسسته يف عام .2004
وقال�ت ملكة جمال والية فلوري�دا «تيليت»« :أنا من قام بوضع
خ�ط « »Kromaبنفي ،وقد بنيت ذلك من خالل عميل الش�اق،
وسوف اتخذ الخطوات القانونية الالزمة لحمايته».

ميدلتون تسعى لالنتقام لديانا
بع�د أن كش�فت وس�ائل اإلع�الم الربيطانية ع�ن نية دوقة
كمربي�دج كيت ميدلتون ،زوجة األمري ويليام ،املصنف ثانيا ً
عىل العرش الربيطاني ،إطالق اسم حماتها األمرية الراحلة
ديان�ا ع�ىل مولودها الجديد إذا كان فتاة ،وما قد يس�تتبع
ذل�ك من ص�دام داخ�ل العائلة املالك�ة; حيث يع�د خرقا ً
للقوانني امللكية.
إرصار كيت عىل هذا االسم الذي قد يجر عليها الكثري من
املتاعب ،أثار عدة تس�اؤالت وأعتقد البعض أنه قد يكون
إرضا ًء لزوجها ويليام املعروف بقربه الشديد من والدته
الراحلة ،ولكن السبب الحقيقي قد يكون غري ذلك.
كيت ،وفقا ً ملصدر مقرب منها ،أكد أن س�بب إرصارها
ه�و رغبته�ا يف االنتقام من كامي�ال باركر ،زوجة ويل
العه�د األم�ري تش�ارلز ،والد زوجه�ا ويلي�ام ،والتي
حل�ت محل ديانا بعد وفاته�ا يف باريس عام ،1997
وس�يكون اختيار كيت السم حماتها كالسهم الذي
يخ�رتق كاميال بقس�وة ،وهذا بالضب�ط ما تريده
دوقة كمربيدج ،بل وتعهدت به أمام قربها.
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يف �شاأن اإنتاج مفهوم عراقي للثقافة الوطنية

حمفوظ

جمعة الالمي
" الإن�شان بنيان اهلل  .ملعون من هدمه " (حديث �شريف)
()4
تعن�ى " نظري�ة املعرف�ة " يف كل
منظومة فكري�ة بتقديم إطار ثقايف �
فكري � معريف ُ ،يسرتشد به يف مناقشة
وتفس�ر وتحليل الظواهر واملشكالت
الكونية واألجتماعية والفلسفية  ،عىل
صعيد خل�ق او وجود الك�ون والعالم
 ،وس�رورة تط�ور املجتم�ع البرشي
 ،واالنفج�ارات االجتماعي�ة ،والبن�اء
االجتماعي واالقتصادي والثقايف .
ويعت�رب الربيطان�ي موري�س
كومف�ورث ،املُولِّ�د األكث�ر ج�دارة
لنظرية املعرفة يف الفلسفة ااملاركسية

 ،بع�د األس�س املتجهة نح�و العدالة
والخر والجمال  ،التي وضعها هيجل
وتلمي�ذاه كارل مارك�س وفردري�ك
انجلز .لق�د برع فالس�فة ومفكرون
غربي�ون يف بريطانيا وأملانيا وفرنس�ا
والوالي�ات املتحدة يف صياغة فلس�فة
مناهض�ة للماركس�ية له�ا نظريتها
املعرفي�ة أيضا ً  ،اعتم�دت عىل الرتاث
اإلغريقي ونقد الرتاث املسيحي  ،كبناء
فوقي لنظرية الس�وق الرأس�مالية يف
مجاليه�ااالقتص�اديواالجتماع�ي.
ورغ�م أن كث�را م�ن الغربي�ن،
خالفا ً لخطابات آباء فلس�فة هيجل �
مارك�س  ،كانوا عىل اتص�ال ومعرفة
بالفكر العراقي والعربي � االس�المي
الذي انتهى إليهم عرب األندلس العربي
املس�لم  .إال أنه�م أش�احوا بفكره�م
وتحليالته�م ع�ن تل�ك االنج�ازات يف

ميادي�ن الفك�ر والفلس�فة والثقافة
 .وه�ذا ال يلغ�ي � طبع�ا ً � التفات�ات
املتاخرين م�ن الفالس�فة واملفكرين
األوروبي�ن للثقافة العراقية والعربية
� االسالمية.
إن ه�ذه املقابلة ما بن الفلس�فة
الغربي�ة يف مختل�ف تجلياته�ا وب�ن
الثقافة العراقية والعربية – االسالمية
يف واق�ع الحال  ،فرضت نفس�ها عىل
الحي�اة العربي�ة � االس�المية ثقافيا ً
وفكري�ا  ً،بس�بب ن�زوع قطاع�ات
واسعة من املثقفن العراقين والعرب
نح�و االرتب�اط بامل�رشوع النهضوي
الغربي أوالً  ،ورجوع عدد
م�ن املفكري�ن العراقين
واملس�لمن
والع�رب
إىل الح�وار م�ع تراثه�م
ومكون�ات حارضه�م
الثق�ايف ثاني�اً .وهذا هو
ال�ذي أدى � كنتيج�ة �
إىل ب�روز وتنامي األفكار
واملنظوم�ات الثقافي�ة ،
الت�ي ترك�ز ع�ىل الهوية
الثقافي�ة الحضاري�ة
للع�راق  ،وتنتم�ي او
تعي�د صياغ�ة انتمائه�ا
 ،اىل اف�كار الحري�ة
والعدالة والحوار والسالم
والتسامح.
ولوال خض�وع املثقف
العراقي ( واملثقف العربي
عموم�ا) الش�رتاطات
"الس�يايس بتجليات�ه
كافة" وهيمنته  ،لتمكن
م�ن إنج�از تل�ك املقابلة
لصالح الثقافة العراقية  ،ألن التفاعل
م�ع الفك�ر املارك�ي  ،والح�وار مع
الثقاف�ة الغربية بش�كل عام  ،لم يجد
مصداقيت�ه إال م�ن خ�الل منظوم�ة
األفكار العراقية والعربية � االسالمية
التي بدأت تتش�كل مع رموز النهضة
الفكرية الثقافية العربية منذ نهايات
القرن االتاسع عرش  ،ثم تطورت كثرا
م�ع عق�ود الق�رن العرشي�ن  ،والتي
تكرس�ت يف الخمس�ينات والستينات
والسبعينات  ،ال سيما بعد بدء انهيار
"املرشوع القومي � الوطني" يف البناء
االجتماع�ي واالقتص�ادي والثق�ايف .
وهو املرشوع ال�ذي كان يف مضامينه
ومحتويات�ه  ،إما أن يكون س�تالينيا ً
رصفا ً أو رأس�ماليا ً رصفا ً ،أو تلفيقيا ً
يجمع ما بن جناحي أفكار "املدرسة
الس�وفيتية الس�تالينية"  ،والوضعية

�شعر

ولكن ُ�ش ّبه يل...

الغربية.
لقد ازاح الفكر العربي � االسالمي
املتج�دد عىل ي�د عدد م�ن املفكرين
العراقي�ن والع�رب  ،ويف مقدمتهم
السيد محمد باقر الصدر  ،عددا من
محاور نظري�ة ماركس  ،يف تكوين
الك�ون والعالم  ،واملس�ماة باملادية
الجدلية  ،من خالل مبارزة اعتمدت
األسلوب الهيجيل � املاركي نفسه
يف الج�دل والحوار  .فإذا كان الكون
املادي � حس�ب بعض املاركس�ين
الذين هجروا هيجل � يطور نفس�ه
بنفس�ه  ،فإن هذا لي�س من فعل "
قوة عمياء "  ،او نتيجة " الصدفة"
وإنما نتيجة لقدرات " قوة عاقلة "
مب�رصة ومتبرصة .وه�ذه " القوة
العاقل�ة " اخالقيا وثقافيا ً ،ال يمكن
اال أن تكون الله تعاىل .وتتبلور هذه
الفكرة يف كتابات محمد باقر الصدر
وس�يد قط�ب ومحمد ع�يل جناح ،
فضال عن وجودها لدى الشخصيات
العرفاني�ة يف النم�اذج " املتأله�ة"
منهم خصوصا.
ان االنجازات العبقرية لإلنسان
 ،ال سيما يف مجال العلوم الفيزيائية
والرياضي�ة تؤك�د وج�ود " الق�وة
العاقلة" التي تدير الكون الالنهائي
وتنظم شؤونه.
كم�ا أن ه�ذا الفكرالعراق�ي �
العرب�ي � االس�المي  ،كم�ا يقدمه
الش�هيد محم�د باق�ر الص�در ،هو
الذي ازاح نظرية ماركس فيما يتعلق
بتطور املجتمعات البرشية عىل أساس
"الرصاع الطبقي" واملس�ماة " املادية
التاريخي�ة "  ،ألن هذه النظرية ذاتها
ارتطمت بانتقادات مرموقة ومعتربة
ع�ربت عنها كتاب�ات ش�ارل بتلهايم
الفرني  ،وزميله اس�حاق دويترش ،
فضالً عن مثقف�ن بارزين من بينهم
املفك�ر ال�رويس األخالق�ي نيق�والي
برديائيف .وأود ان يطلع بعض املثقفن
م�ن طلبة العلم يف الحوزات العراقية ،
سواء كانوا من " مدرسة الصحابة " ،
او اتبعوا منهج " مدرسة اهل البيت"
عىل اآلراء القيم�ة لهذا املفكر الرويس
 ،الذي ارتبط بالبالشفة يف وقت مبكر
من الدعوة األشرتاكية يف اوروبا  ،لكنه
هجر "مارك�س � اللينين�ي"  ،وليس
"ماركس � املاركي"  ،ألن االول حول
"الحزب" اىل "اله يعبد"  ،بينما حولت
الراسمالية "املسيح"  ،اىل "رصاف" يف
بنك  ،او "محارب � ومبرش" .
إن " نظري�ة املعرف�ة " العربي�ة �
اإلس�المية  ،كما وضع اسسها السيد
محمد باقر الصدر  ،يف مؤلفاته  ،وهي
يف جذره�ا عراقي�ة � عربي�ة  ،ورث�ت
الحضارات البرشية التي اطلعنا عليها
بعد التدوي�ن  ،او تواجهت معها ومن
خاللها بطرق ش�تى  ،تطرح مس�ألة

�شرود

كوللة نوري
ُ
النسيان
ببساطة ،إطفاء الضوء
ّ
يتلصص بخبث من ثقب ما يف القلب.
أمام حنن شقي
وهو،فتح مقصود لباب امام العاصفة
لتقلَبنا و نتقطر بعضنا.
ُ
النسيان
صمت مفرط وفخور،
وعزلة وردة.
تقي جديد يعانق الربد عن طيب خاطر
ٌّ
كرشيك يف رقصة التوحد.
عبثي يف العرشين
والنسيان،
ٌّ
يمأل جسده بوشم مكرر
الغواية..الغواية...الغواية
النسيان أيضا
ورقة رابحة
يف كومة من َ
تذكر ّ
مرتب
حسب اصول الالوجع،
والنسيان
ُ
تتغيب عن ألوانها
فصويل التي
وتبقى كفلم طويل باألبيض واألسود
يذكرني به برنامج وثائقي.
ْ
لكن شبّه يل..شبّه يل...
فالنسيان
زر عاطل ال يطفؤك
وسعة قلب عىل مقاس عينيك.
وعاصفة خرقاء تتخطاني لتدق بابك.
وهو رصخة وردة تمزقنى ألتع ّدد
كل واحدة تقودني اليك.
تقي َك َفر
وبعد،هو جلد ٍ
ليحرتق أكثر من مرة.
والنسيان الورقة الغائبة
لالعب محرتف يف يومه اليء

" تط�ور املجتمع�ات البرشي�ة " عىل
قاع�دة "تراتبي�ة الرس�ل واألنبياء" ،
حتى املصطف�ى األمن محمد بن عبد
الل�ه صىل الل�ه عليه وعىل آله وس�لم
 ،بالت�الزم م�ع الرس�الة الثقافي�ة �
االجتماعي�ة � الحضاري�ة ل�كل نب�ي
ورسول إلهي .
وتش�كل البعث�ة املحمدي�ة  ،قم�ة
من قم�م ه�ذا التط�ور االجتماعي �
األخالق�ي � الفك�ري  .فالبرشي�ة ،
حسب الرس�الة املحمدية  ،وصلت إىل
سن الحكمة ،بفضل الرساالت االلهية
الت�ي اول�ت االنس�ان اهمي�ة خاصة
 ،وعليه�ا أن تعي�د الش�أن اإلله�ي إىل
األرض  ،عرب التخل�ق بأخالق الله من
جانب  ،ومن جانب آخر إيالء اإلنسان
أهمية خاصة باعتباره خليفة الله يف
األرض ،واملخلوق إإللهي الحر  ،وضعت
من اج�ل ترقي�ة ذوقه وش�خصيته ،
جمي�ع املخلوقات املب�رصة والظاهر
األجتماعية فوق هذا الكوكب.
إن محم�د باق�ر الص�در ،يف كتب�ه
املوج�ودة ب�ن ظهرانين�ا  ،ه�و الذي
أعاد تأليف الشخصية اإلنسانية  ،من
وجهة نظرعراقية وعربية � اس�المية
 ،وموقفه�ا يف الك�ون والعال�م  ،وهو
الذي قدم منجزا ً ثقافيا ً واقعيا ً معتربا
ملفهوم الزمن والحري�ة  ،باعتبارهما

تجلي�ات متصاع�دة للتخل�ق بأخالق
الله  ،وعىل العكس تماما ً من التطبيق
اللينيني ملاركس  ،كما ترجمته واقعيا
الدكتاتوري�ة الس�تالينية عىل الصعيد
امليدان�ي  ،وال�ذي ح�وّل اإلنس�ان إىل
ت�رس مهمل يف كي�ان الدول�ة  ،وبنى
دول�ة املخاب�رات النموذجي�ة  ،وع�ىل
التض�اد تماما ً مع الطروحات الغربية
� الرأس�مالية التي حولت اإلنسان إىل
آلة وسلعة يف سوق العمل .
وعند ه�ذه النقطة الحيوية يتجىل
املفهوم العراقي � العربي � االسالمي
لإلنس�ان  ،كم�ا أعاد طرحه الش�هيد
محمد باقر الصدر  ،باعتبارها تصورا ً
س�ام  ،ال تس�تطيع أي
ذا بع�د إله�ي
ٍ
قدرة أن تحط من قيمته ،أو أن تعطل
م�ن دوره يف تعمر األرض  ،أو تبعده
ع�ن تثم�ر طاقاته يف إع�ادة صياغة
العالقات البرشية باتج�اه عالم أكثر
إنسانية .
أن ه�ذا التصور العراقي � العربي
� اإلسالمي  ،للش�خصية اإلنسانية ال
يس�تقيم إال بإع�ادة تحلي�ل وتركيب
الكث�ر م�ن املنظوم�ات الفكري�ة و
الثقافي�ة  ،ح�ول مفهومنا لإلنس�ان
وحقوقه  ،والتي سقطت منذ زمن  ،أو
تسقط اآلن  ،أو التي تومئ بالسقوط
عراقيا وعربيا ً وعاملياً.

جابر ع�شفور

عندما تتأمل موضوعات وأحداث وشخصيات
نجي�ب محفوظ ،س�وف تالحظ اتس�اع عدس�ة
الكام�را الروائية التي تصور ش�خصيات العالم
التاريخ�ي أو الواقع�ي .والبداي�ة ه�ي الروايات
التاريخية ،سوف تجد الفرعون الفاسد الذي يسلم
أم�ره إىل غانية ،يف مقابل الفرع�ون العادل الذي
بنى اله�رم األكرب .أعني خوفو الذي لم يس�تطع
مقاومة سخرية األقدار يف الرواية التي تحمل هذا
االسم .وفيها تتعدد الشخصيات وتتنوع ،ومن ثم
تتعدد املواق�ف ،وتتنوع االتجاهات التي تتصارع
أو تتوارى.
وانتقل إىل قص�ص الواقعية النقدية ،فتجدها
تدور ح�ول مصائر ش�خصيات متع�ددة؛ منهم
الق�روي بال�غ الفقر ال�ذي تنتهي ب�ه االنتهازية
إىل أن يك�ون ديوثا ،مؤمنا ب�أن قرنن عىل الرأس
أفض�ل من امل�وت جوعا ،ومن ثم يكون ش�عاره
الدائم “طز” يف كل يشء .ابتداء من القيم الدينية،
وانته�اء بالقي�م االجتماعي�ة واملب�ادئ الفكرية
والسياس�ية ع�ىل الس�واء .وع�ىل النقي�ض من
ش�خصية محجوب عب�د الدايم االنته�ازي الذي
س�تتكرر صوره بأش�كال وأس�ماء متع�ددة يف
الرواي�ات الواقعية والرمزية عىل الس�واء ،هناك
زمي�ل محجوب املتدي�ن الذي يؤمن ب�أن االلتزام
الديني يحمي من كل رش .ولكن هذا الزميل يقابله
نقيض آخر يساري ،هو عيل طه الذي ال يكف عن
الكفاح الرسي ضد االحتالل وامللكية الفاس�دة يف
الثالثينيات التي تدور فيها أحداث الرواية .ولذلك
أطلق صالح أبو سيف عىل الفيلم الذي صنعه من
الرواية “القاهرة .”30
وإذا نظرن�ا إىل الش�خصيات م�ن الناحي�ة
الفكري�ة ،فس�وف نجدها تتعدد وتتن�وع ما بن
أقىص اليمن واليس�ار والوس�ط .س�نجد ،مثال،
حس�نن يف رواي�ة “بداية ونهاية” يف�رح عندما
يقرأ كتابا ً يؤكد له أنه ال تناقض بن االش�رتاكية
التي يتطلع إىل ش�يوعها يف مجتم�ع تتحقق فيه
العدالة االجتماعية واإلس�الم الذي نش�أ عليه وال
يمكن أن يتخىل عنه .ونجد الثنائية الضدية تظهر
م�ا بن املثقف التقليدي املحافظ واملثقف املحدث
الس�اعي وراء تغير كل األشياء .وذلك من خالل
ش�خصية أحمد عاك�ف الذي يدل اس�مها الثاني
ع�ىل العكوف عىل ما هو م�وروث وعدم الخروج
عليه .أما النقيض ،فهو أحمد عارف املفتوح عىل
الجدي�د ،املنحاز دائما إىل العلم الحديث .وس�وف
تتك�رر هذه الثنائية باملعنى الس�يايس الحدي يف
الجزء األخر من الثالثية ،فتجد أحمد شوكت الذي
يميل إىل املاركس�ية وينح�از إىل الطبقة العاملة،
وعب�د املنع�م ش�وكت ال�ذي ينض�م إىل جماع�ة
اإلخوان املس�لمن ،ويمارس دور النقيض ألخيه
فكرا وسياسة وتصورا ملستقبل املجتمع .والحق
أن الثالثية بأجزائها الثالثة ،هي بانوراما ضخمة
متع�ددة التي�ارات متنوعة الش�خصيات ،ففيها
الثائ�ر الروماني فهمي الذي قتل يف أحداث ثورة
 ،1919وهناك ياس�ن الذي ال هم له سوى إشباع
الغريزة ،وأخرا كمال األخ األصغر :الليربايل املعذب
بن املعتقدات واألفكار ،منذ أن كتب عن س�قوط
معتق�دات وصع�ود مجتمعات مخالف�ة ،ويظل
ع�ىل تذبذبه الهاملتي إىل نهاية الرواية ،باقيا عىل
حالة الالمنتمي إىل نهاية الثالثية ،فأصبح نقيضا
البني ش�قيقته الذي انتمى أولهما إىل الشيوعية،
وثانيهما إىل اإلخوان املسلمن.

الآن او بعـــــــد �شنيـــــن

حممد �شهيل احمد
امرأتي العزيزة
أما بعد ..
تذكرين والش�ك ليلتن�ا األخرة فوق
سطح البيت!
بالنسبة يل س�تظل نجمة ال تنطفئ
يف سماء ذاكرتي..
اآلن ..أو بعد سنن..
ملاذا تلك الليلة بالذات؟
ال ادري..
لعله�ا الليل�ة الوحيدة م�ن خطرت
تفاصيله�ا بب�ايل قب�ل ان تح�دث حقا..
كال ..لم تكن التفاصيل بل النهايات التي
كان سيمتزج فيها رسور خفي بشجن..
أس�ف لنهاي�ات ال مناص م�ن وقوعها:
امل�ذاق األخ�ر ..العن�اق األخ�ر ..طعم
القبلة األخرة..لون النظرة األخرة!
م�ازال ذل�ك املصر يخلف يف نس�يج
روحي ما يخلفه رأس ابرة يرقص غائصا
يف أدمة جلد اخرتمتها شظية خشب.
كان�ت ليلة من أجمل لي�ايل حياتي..
أو حياتن�ا مع�ا .كانت ليل�ة افول صيف
وابت�داء خريف ..اذكر أنه�ا بدأت حالكة
الظلم�ة وانتهت بقمر به�ي غمر الكون
بشعاع فيض ناعس..
الساعات التي أعقبت ذلك كانت من
أعذب س�اعات حياتي وأشدها تعذيبا يف
ان معا  .منذ الغروب تعدين السطح كيما
يم�ي ركنا أليف�ا تحت س�ماء مطرزة
بمالين النجوم .كنت ،ساعتئذ ،منشغال
بتودي�ع بع�ض األقرب�اء والج�ران قبل
ان يتع�ن ع�يل ان ارحل يف صب�اح اليوم

الت�ايل .لقيت�ك وقد نفضت يدي�ك توّا من
رش ارض السطح بماء ورد وفرغت من
ترتيب رسيرنا األثري بأعمدته ورماناته
األربع واكساء الحشية القطنية برششف
وردي ووض�ع وس�ادتن لهم�ا الل�ون
نفس�ه(كان ذلك جهاز عرس�نا املني).
مازل�ت أحف�ظ تل�ك الس�اعات الهاربة
ثاني�ة فثاني�ة ..هواء ش�مايل عذب ّ
حف
بأرض السطح املرشوشة مدغدغا خديك
وخصالت ش�عرك .بجوار الرسير نصبت
طاولة صغ�رة مكللة بصح�ون امتألت
بعناقي�د عنب ورطب جنبا اىل جنب جرة
ماء بارد قراح..
وحن س�كت الليل ع�ن الكالم املباح
كن�ت اش�عر بنس�ائم ب�ادرة تهطل عىل
وجهي واس�مع ص�وت اصطفاف طيور
محلق�ة ،ص�وت دراب�ك وغن�اء يخرتق
صم�ت البس�اتن متعالي�ا للحظ�ات ثم
يع�ود خافت�ا متب�ددا كرش�قات عط�ر
غام�ض تعقبه نباح�ات كالب وأصوات
اطالقات بعيد..
وتس�لل الصباح ونحن يف غفلة عنه
نيام..فس�كتت شهرزاد عن الكالم املباح
!
أفقت مفزوعا .انحنيت هازا كتفيك.
توقفت ذراعي عن
اإلتي�ان بأيّم�ا حركة .لقيت�ك نائمة
بوداعة طفل..
لم يكن أمامي س�وى ان الثم جبينك
وخديك!
ارتدي�ت ثياب�ي وغ�ادرت ..اىل حيث
موتي البعيد البطيء..
أليس الغياب موتا بطيئا؟!

زوجي الحبيب
وصلت رسالتك األخرة وان متأخرة
قلي�ال .ال تتص�ور م�دى لهفت�ي لتتب�ع
أخب�ارك ..قرأته�ا للم�رة األل�ف ..يام�ا
أغرقته�ا بطوف�ان م�ن الدم�ع ..اآلن ال
يمل�ك مخل�وق ان يلقي عيل ول�و نظرة
رثاء ..رائح�ة البصل ت�رصخ يف ثيابي..
نار التنور تس�فع ش�عر رأيس وتس�لّخ
راحتي يدي .وجهي يه�وى يف كل مرة..
رغيف�ا م�ن بن األرغف�ة لوه�ج النار..
تنحت رموش عيني..
أنا واملرايا ..من منا هجر األخر؟!
زوجي العزيز
محفورة يف القل�ب ذكرى تلك الليلة
الس�احرة ع�ىل س�طح البي�ت ..لكن�ك
انس�للت م�ن الرسير كالل�ص ..مازالت
غص�ة وداع�ك تش�ك حنجرت�ي وتمزق
أوصال روحي تمزيق�ا ..اعرف انك ترى
دم أس�نانك وال تطي�ق ان تش�هد لحظة
وداع..
من قال لك أنني اعش�ق تلك اللحظة
البغيضة؟!
أن�ت تتحدث ع�ن ليايل الس�طوح..
وآه ي�ا حمزة ..أية س�طوح تبقت لنا؟!
آه..أيه�ا البعي�د القريب ..أيه�ا الغائب
الح�ارض ..أيها الحبي�ب  ..مازال عطرك
متعلق�ا بإه�اب جيدي ولم ت�زل رائحة
ثياب�ك تج�وب أرف�ف خزانتن�ا ..أنن�ي
أتس�اءل :ما ال�ذي ّ
حل بوجه�ك بعد كل
س�نوات الغي�اب؟! آه ..توقفت ذاكرتي
� مثل عقارب س�اعة � ع�ىل وجه ّ
يتقد
عزما ونضارة غر عاديتن..
السطوح ..ال تس�لني عن السطوح

فقد تغ�ر بها الحال مثلم�ا تغرت بنا..
فبع�د ان رممن�ا الحف�رة الت�ي أحدثتها
قذيف�ة معادي�ة بالج�زء الغرب�ي م�ن
الس�طح � حيث نصبنا ألحالمنا خيمة�
جاء من ش�يد عمارة من خمسة طوابق
س�دت علينا مهب ريح الصبا الشمالية ،
وغصت ش�ققها العلوية بمئات العيون.

هجرنا الس�طوح اىل غ�ر رجعة ..كال ..
لم تعد الس�طوح هي الس�طوح بل آلت
اىل ان تم�ي عوالم منس�ية توقفنا عن
ارتيادها!
سأظل بانتظارك حتى آخر العمر
وداعا او إىل لقاء
املخلصة :إمرأتك
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هــواة مجــــع "الاليكـــــات"
توفيق اأبو �سومر

ُ
س�ماته وهواياته  ،فقد كانت لنا في
عصر
لكل
ٍ
ٌ
ْ
القرن الماض�ي هوايات انقرضت في هذا القرن،
فقد كان معظمُ الش�باب من�ذ نصف قرن أو أكثر
مولعي�ن بجم�ع الطواب�ع البريدية ل�دول العالم،
الهواة يتبادلون طوابع الدول المُ كر َ
ُ
َّرة فيما
وكان
إلبوم�ات طوابعهم ،وكانوا
بينه�م ليضموها إلى
ِ
يفخ�رون به�ذا الجمع ،حت�ى أن رفيق�ا لي كان
يضع طابع البريد لكل دولة من الدول في إلبومه،
طاب�ع بريدها،
ويكت�ب ُنب�ذة ع�ن الدولة ورم�ز
ِ
ُ
وت ِّ
ً
ُ
مفيدة ُتعلّمُ ُ
ثقف.
الهواية
فكانت
ٌ
وكان�ت هن�اك هواي�ة أخ�رى وه�ي مراس�لة
األصدقاء ،وكانت الصحف تنش�ر أس�ماء وصور
وعناوي�ن الراغبين في مراس�لة األصدقاء في كل
أنحاء العالم ،وكان كثيرون يتبادلون الرسائل مع
ش�خصيات عرفوها من خ�الل إعالنات الجرائد
ٍ
و ا لمج�ال ت ،

وكانوا يتعلمون أيضا منها ،بتحس�ين خطوطهم
وأس�اليبهم ليظه�روا بالمظهر الالئ�ق ،وما أزال
أذكر صديقا كان مولعا بمراس�لة صديق مغربي،
َّ
ظل مواظبا على استش�ارة أصدقائه في رسائله
التي ينوي إرسالها للصديق المغربي ،وكان يقوم
ً
ٌ
عديدة ،وه�ذا تعليمٌ
وتدريب على
مرات
بتعديله�ا
ٍ
الكتابة واألسلوب!
ثم انتش�رت ف�ي الق�رن الماضي أيض�ا هواية
ٌ
جميلة أخرى ،وهي االحتفاظ بمفكرة ُي ِّ
سجل فيها
صاحبها تعليق�ات أصدقائه بخطه�م ،وبخاصة
ُ
المفكرات
قب�ل انتهاء الع�ام الدراس�ي ،وكان�ت
َ
أجم�ل الهدايا ،وكان لبعض ه�ذه المفكرات قفلٌ
نحاسي ظريف!
ٌ
َّ
فلعل أبرزها
أم�ا هوايات جي�ل األلفية الثالث�ة،
َ
هواي�ة جم�ع (الالي�كات) م�ن كلمة
الي�وم
الي�ك() LIKEاإلنجليزية الت�ي تعني أحبَّ ،
وهي الكلمة الش�هيرة ف�ي مواقع التواصل
الفيس�بوكي والتي تلي نشر صورة جديدة
أو تعلي�ق أو خاط�رة لمنتس�بي ش�بكات
ُ
كنت أحاول معرفة مدى
التواصل ،وعندما
اس�تفادة الجيل الجديد م�ن هذه المواقع
هالن�ي م�ا رأي�ت ،فمعظ�م التعليق�ات
والص�ور الت�ي تحظ�ى بع�دد كبي�ر من
الي�كات المجام�الت ،هي أش�ياء تافهة
ال ُتعل�م األجي�ال ،ب�ل إنها ُتف�ر ُ
ِّج عنهم
ِّ
وتنف�س احتقانه�م عل�ى
ضائقته�م،
شاش�ات الكمبيوتر ،وليس في المجال
العملي المُ نتج! ومن أخطر آثارها أنها
تدفعهم إلى الغرور واالس�تعالء أيضا،

بطايق  ..بطايق

�سعد اهلل اخلالدي

فقد قال ل�ي أحدهم بأن ما كتب�ه (حصد) مئات
الاليكات وعشرات التعليقات!!
كم�ا أن ه�ذه الهواي�ة ترمي إلى تحطي�م اللغة
العربي�ة ،واس�تبدال حروفها بح�روف إنجليزية،
ومزجه�ا بكلم�ات دارج�ة ومنحوت�ة بص�ورة
ارتجالي�ة ،مما يدفعني للقول ب�أن ما يحدث في
ٌ
جريمة بش�عة في
كثير م�ن صفح�ات اإلنترنت
ح�ق لغتن�ا العربي�ة ،وفي ح�ق أبنائن�ا الذين لن
ٌ
وقت طويل إال وينس�ون ه�ذه اللغة
يم� ّر عليهم
والكتاب�ة به�ا ،حينئ ٍذ تتح�ول اللغ�ة العربية من
لغتهم الرئيس�ة ،إلى لغة ثاني�ة ،وهي قد تحولت

رواد مقاهي اإلنترنت ،ال يبحثون إال عن أنفسهم
في الش�بكة ،ويودون أن يبرزوا فيها تعويضا عن
إحباطهم وعجزهم ،لذا فإنهم يبحثون عن أمثالهم
ونظرائه�م ،يجاملونهم ليحصلوا بعدئ ٍذ على ثمن
مجامالتهم عددا من التعليقات ،أو الاليكات ،وهم
يقاطعون كل مَ ن ال ُيجاملهم ،ويش�اركهم شرب
أرجيلة التويتر ،وفصفصة مكس�رات الفيس بوك
ولنكدين وغيرها من مقاهي األلفية الثالثة!!!
لعل أخطر اآلثار الجانبية لهذه المقاهي مضافا
إلى ما س�بق  ،ه�ي أنها تحاول صياغ�ة الجميع
في بوتق ٍة واحدة ،لهدف تطويعهم  ،ثم تسييرهم

بالفعل عند كثيرين!!!
كما أن انتشار المجامالت في شبكات اإلنترنت
أم�ر ال يقل خطورة ع�ن تحطيم اللغ�ة ،فمعظم
شاربي أرجيلة الفيس بوك والعبي نرد التويتر من

وفق إرادة األقوياء!!
ويل للزمن الذي ال َي ُ
وس�أظل أرددٌ (( :
ش ُّذ فيه إال
ِ
القليلون)!!

نح�ن موظفو فروع ومكاتب
المص�رف الزراع�ي التعاون�ي
ف�ي محافظة القادس�ية جئنا
بتظلمنا ه�ذا راجي�ن إنصافنا
ورف�ع الظل�م عنا ومس�اواتنا
بأقرانن�ا م�ن الموظفي�ن ف�ي
الدوائ�ر األخ�رى حي�ث وكم�ا
تعلم�ون أن اج�ور النق�ل التي
تصرف إل�ى الموظف في دوائر
الدول�ة حس�ب س�لم الروات�ب
الع�ام المطب�ق ف�ي كاف�ة
الوزارات هي كاآلتي ()40000
أربع�ون أل�ف دين�ار للموظف
إذا كان يس�كن ف�ي ناحي�ة
و( )30000ثالث�ون ألف دينار
إذا كان الموظ�ف يس�كن ف�ي
قضاء و( )20000عشرون ألف

ديناراذا كان يس�كن في مركز
المحافظ�ة ولكن ال�ذي يحدث
معنا انه تص�رف لنا ()20000
عشرون ألف دينار اينما نسكن
س�واء ف�ي ناحي�ة أم قض�اء
أم مرك�ز محافظ�ة وال نع�رف
م�ا الس�بب وكتبنا إل�ى إدارتنا
العام�ة الواقعة ف�ي محافظة
بغداد ألس�نك ولكن لم تردنا أي
إجابة راجين منكم التحقق من
األمر ولم�اذا ه�ذا التمييز بين
الموظفين ؟ فالقانون هوواحد
ويعم�م عل�ى جمي�ع موظفي
الدول�ة وليس على احد ما دون
اآلخ�ر راجين التفض�ل االطالع
وإنصافنا
ولكم جزيل الشكر والتقدير..

�سوؤال عابر

من يقف وراء هؤالء؟!
تحولت اغلب األزقة الفرعية للشوارع التجارية واألرصفة
والس�احات الش�اغرة ومحرم�ات عدد من الش�وارع التي
تتواجد فيها عيادات األطباء أو الدوائر الرسمية إلى مرائب
غير نظامية وغير مش�روعة وغي�ر مأمونة لمجموعة من
الزمر واإلفراد غير المخولين من أية جهة رس�مية ,س�واء
كانت مرورية أو أمنية أو بلدية وراحوا يستوفون باإلكراه
عن كل س�يارة يضطر س�ائقها إليقافها في هذه المواقع
بش�كل مؤقت مبلغا يتراوح ما بين (اإللفين والثالثة آالف
دين�ار )  ..وهناك عصابات تجاوزت حدود هذه التس�عيرة
اإلجباري�ة وراحت تطالب بدفع مبلغ (خمس�ة آالف دينار
) !!! المواطن�ون يس�تغربون لصم�ت األجه�زة المعني�ة
ويش�يرون بأصابع االته�ام الى عدد م�ن المتواطئين مع
هذه العناصر االبتزازية  ..ويتس�اءلون من المس�ؤول عن
انتعاش هذه الظاهرة غير المسبوقة وغير المشروعة ؟

الكهرباء واملولدات  ..اىل متى ؟!

العدسة
صيد
Apago PDF Enhancer
ال ش�ك ان اعتم�اد المواطن عل�ى المولدات األهلي�ة لتجهيزه
بالطاق�ة يؤث�ر بش�كل كبير على دخل�ه وخاصة مع اس�تغالل
أصح�اب تلك المولدات وان التقديرات تش�ير إل�ى أن المواطنين
ينفق�ون  15مليار دوالر س�نويا للحصول على إم�دادات التيار
الكهربائ�ي من المول�دات الصغي�رة الخاصة به�م او التجارية
,فضال عل�ى فواتي�ر الكهرباء الت�ي تطالب بها الوزارة بس�بب
استخدامهم للكهرباء الوطنية غير الموجودة أصال ولهذا مشكلة
الكهرباء العراقية ما زالت تراوح مكانها على أمل إيجاد مخارج
حقيقية للمش�كلة  ,حتى قرار مجلس ال�وزراء القاضي بتزويد
المول�دات األهلية بالوقود المجاني لحلها لم يس�تطع حس�مها
او التخفي�ف م�ن حدتها كم�ا كان متوقعا فس�رعان ما تعالت
أصوات المواطنين بالشكوى من أصحاب المولدات إذ أن ارتفاع
س�عر األمبير من قبل أصحاب المول�دات على ما هو عليه حالة
التذبذب للكهرباء الوطنية (التي غيابها أفضل من مجيئها ألنها
بات�ت بمجيئها المفاج�ئ وبترددات متغيرة وتي�ار عال وواطئ
تس�بب تلف العديد من األجه�زة المنزلية ) وعلى أية حال األزمة
م�ا زالت قائمة وما من معالجات بل مس�كنات ليس�ت ش�افية
.ان قل�ة الطاقة الكهربائية في الع�راق واالعتماد على المولدات
التجاري�ة والخاصة .ل�م تؤثر في دخل المواطن وحس�ب وإنما
على صحته نتيجة التلوث الكبير الذي تس�ببه تلك المولدات مع
ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في العراق ....

م�ست�سفى املحمودية العام � ..سح يف بع�س االخت�سا�سات الطبية واملالكات الفنية

توفري  500مليون دينار لرشاء أجهزة خمتربية وبناء ردهات وقاعات طوارئ حديثة
ح�سني ال�سرع

أين ميزان أجور النقل؟!
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حمنة املواطنني مع

�سباح الر�سام
بطاي�ق ..بطاي�ق نف�ط ..بطاي�ق  ،يص�رخ المتجول�ون
بالمح�الت واألزق�ة ،وكثي�را ً ما نس�مع هؤالء الذي�ن يطلق
عليهم المصطلح الشعبي «الدوارة» ،خصوصا ً في المناطق
الش�عبية وهم يشترون بطاقات قس�يمة النفط التي انتهت
صالحيتها حسب قانونهم وقانون محطات الوقود..
أي انته�ى وقت اس�تالم الحصة في ه�ذه البطاقة ،وتعتبر
انها سقطت ،وأيضا يشترون التي لم تسقط ،ولم يأت الشهر
ال�ذي يتم تجهيز النفط بها وهؤالء يش�ترون البطايق صيفا ً
وش�تاءا ً  .شراء البطايق او قسيمة تجهيز النفط تطرح عدة
تس�اؤالت لم�اذا يش�ترونها ؟ وم�ن اين يحصل�ون بها على
النف�ط ؟ ومن هم وراء ه�ذه العملية؟ هل ه�م تجار النفط
ام مس�ؤولين ..ام ه�م عصاب�ات منظم�ة؟ لماذا يش�ترون
البطاق�ات التي اليجهزون بها المواطن في المحطات؟ فمن
اين يس�تلمون بهذه البطاقات التي ترفض المحطات تجهيز
المواط�ن بها  .ش�راء البطاي�ق توحي بأن هنالك فس�ادا ً لم
ينتب�ه اليه اح�د ،والضحية هو المواطن الذي اليس�تطيع ان
يس�تلم ببطاقت�ه الحص�ة المخصصة له لس�بب عدم وجود
النفط ف�ي المحطات ،او بس�بب تأخر المواطن ،او بس�بب
ارتباط المواطن بعمله اثناء وقت التهجيز ..او أي سبب آخر
 ،فتنتهي صالحيتها وال يس�تطيع االس�تالم به�ا الحقاً ،مع
العل�م ان من حقه ان يس�تلم بها في أي وق�ت  ،بينما هؤالء
الذين يش�ترونها طبعا ً سيس�تلمون بها وه�ذا مؤكد واال ما
الذي يجعلهم يشترونها منتهية الصالحية التنفع وال تضر .
نتمنى من الس�ادة في وزارة النفط ان يلتفتوا لهذه الحالة
والقضاء عليها الن هؤالء يتس�ببون ف�ي ازمات النفط وهم
الذين يتس�ببون في حيرة المواطن في برودة فصل الش�تاء
وهم الذين يجعلون العراق نكتة مضحكة تقول « :احنة اهل
النفط ونتحس�ر على النفط « ،عل�ى الجهات ذات العالقة ان
تزود المواط�ن الذي يمتلك بطاقة االس�تالم النها حقه ،وان
انتهت صالحية الشهر ترشده باالحتفاظ بها وتزويده الحقا،
وال يجوز رف�ض تزويده بها ،ألنه س�يبيعها للذين يتجولون
وه�ؤالء الاحد يعرف لمن يعملون ،وكل االحتماالت تؤدي الى
نتيجة وجود فساد منظم يجب القضاء عليه .

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني
وتن�سر جمان ًا
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين

يعتب�ر مستش�فى المحمودية الع�ام واحدا ً من
اهم المستش�فيات في العراق ألنه يقع في رقعة
جغرافية كبيرة تضم العدي�د من القرى واألرياف
وأرب�ع نواح�ي إضاف�ة ال�ى قض�اء المحمودية
ويؤدي خدماته الصحية الى سكان هذه المناطق
حيث يستقبل يوميا مئات المراجعين وهو مشيد
على ارض شاس�عة تض�م عدة بنايات مقس�مة
عل�ى ش�كل أجنح�ة غير منظم�ة وعل�ى الطراز
القديم وطرق�ه الداخلية معقدة ويصعب الس�ير
فيها وتوج�د بناية واحدة مش�يدة حديثا ً كعيادة
خارجية ال تس�توعب كث�رة المراجعي�ن ولم تف
بالحاجة أما ش�عبة الط�وارئ وردهات المرضى
الراقدين واإلدارة واألقسام األخرى فكلها بحاجة
ال�ى أعادة هيكلة وتصامي�م جديدة وبعد تجوالنا
في المستش�فى للتعرف على حاج�ة المواطنين
م�ن المراجعين والراقدين من�ه توجهنا الى مدير
المستش�فى الدكت�ور عل�ي حام�د عب�د الحميد
وطرحنا أمامه تس�اؤالتنا ومالحظات المواطنين
فق�ال حامد عب�د الحمي�د .بالنظر لق�دم البناية
وع�دم مالئمته�ا وكفايته�ا لألنش�طة الصحي�ة
الحديثة حسب األنظمة الصحية الدولية ومراعاة
لحال�ة المري�ض المراج�ع وكذل�ك الراق�د فق�د
ق�ررت وزارة الصح�ة إنش�اء مستش�فى حديث

ومتكامل وحسب المواصفات المطلوبة وبصورة
مس�تعجلة وسريعة جدا ً ...ونأمل ان يتحقق ذلك
قريبا ً ان ش�اء الله ...وقد وف�رت لنا دائرة صحة
بغ�داد الك�رخ مبلغا ً ق�دره( 500ملي�ون ) دينار
لسد احتياجات المستش�فى.من األدوية والمواد
واألجه�زة الضروري�ة وت�م التعاقد م�ع المكاتب
ذات االختص�اص من قبلنا مباش�رة على ش�راء
أجه�زة طبي�ة ومختب�رات حديثة وتش�مل أيضا
أجهزة صاالت عمليات وأجهزة منظاريه وأجهزة
إنعاش للقلب وأجه�زة مختبرية للعالج الطبيعي
وكن�ا نفتقر اليه�ا .وأضاف الدكت�ور علي حامد
عبد الحمي�د قائالً .يس�تقبل المستش�فى يوميا
مئات المراجعين ويحصلون على العالج المتوفر
فيه�ا ..ولدينا ش�عبة ط�وارئ تعمل لي�ال ونهارا
الستقبال كافة الحاالت الطارئة وفي المستشفي
 100س�رير للراقدين ولدينا وحدة كاملة بخمسة
اس�رة لغس�ل الكل�ى ويعم�ل ف�ي المستش�فى
أطب�اء أكفاء مخلص�ون ومنه�م االختصاصيين
والمقيمين ولكننا ما نزال نعاني من ش�ح بعض
االختصاص�ات وان العم�ل في المستش�فى قائم
على قدم وساق وكافة الكوادر مستنفرة للحاالت
المس�تعجلة ..معهد التمريض ....وخالل جولتنا
زرنا جناح معهد التمريض فكان وللحقيقة يرثى
ل�ه فالطالب�ات يقبعن مع المديرة ف�ي (كرفان)

ال يصل�ح حت�ى لمخزن للم�واد المس�تهلكة فال
مغاس�ل ومرافق صحية ال مكان للدراسة وعندما
سألنا الدكتور عنه قال سنوفر لهم المكان المالئم
وس�نفتتح إعدادي�ة للتمري�ض بدال م�ن المعهد
وس�نغير (الكرفانات) بالبناي�ة الجديدة ومعذرة
للمدي�رة الت�ي طلب�ت من�ا موافق�ة لنتحدث مع

طالباتها عن مظلمتهن وشكرا ً للدكتور علي مدير
المستشفى على متابعته ومرافقته لنا وصراحته
التامة معنا ...ونأمل ان تحظى هذه المستش�فى
باهتمام اش�مل واوس�ع من قب�ل وزارة الصحة
وان تفي بوعدها لبناء المستش�فى الحديث التي
وعدت به وعسى ان يكون ذلك قريبا ...
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دعواهم "يا رب ثلجها"

باعة الشاي الجوالين ..ضيوف جدد على التقاطعات المرورية
امل�ستقبل العراقي  /متابعة
لم تكن مش�اهدة ش�خص يعرض عليك "شايا
ح�ارا" في تقاطع مروري ببغ�داد ،أمرا مألوفا
قبل ش�هور ،إذ كان باعة الصحف والماء وعلب
المناديل الورقية ملمحا أساسيا من أي تقاطع
مروري ،ولكن ضيفا جديدا حل على هؤالء هو
بائع الش�اي الج�وال .ولكي تكون بائع ش�اي
ج�واال فإن كل ما تحتاجه ه�و "ترمز" وعمود
طويل من األكواب التي تس�تعمل لمرة واحدة.
وال تن�س أن تخت�ار تقاطع�ا مروري�ا مزدحما
بالحركة ،ويفضل أن يكون من تلك التقاطعات
بع�د انتظار
التي ال تجتازه�ا المركبات إال
بغداد.
طوي�ل ،وم�ا أكثره�ا ف�ي

عمل �سريف

واعت�اد س�ائقو المركبات
الكثي�ر
مش�اهدة
الجوالي�ن
الباع�ة
التقاطعات المرورية ببغداد،
تب�اع الصحف والم�اء وعلب
المناديل الورقية وغيرها ،كما
ينتش�ر في ه�ذه التقاطعات
متس�ولون ،بعضهم
يعرض على المارة
عاه�ة أصي�ب بها
الس�تدرار المزي�د
م�ن العواط�ف.
يق�ول ،ناص�ر ،وهو
بائ�ع ش�اي ج�وال،
رف�ض نش�ر اس�مه
الكام�ل ،إن "صعوب�ة
العث�ور عل�ى عم�ل في
بغداد أجبرتني وكثيرين
غيري عل�ى اللجوء إلى
هذه المهنة".
وعن س�ؤاله عم�ا إذا
كا ن

عل�ى
م�ن
ف�ي
حيث

غير س�عيد بعمل�ه ،أو أن�ه ينظر
إلي�ه بدوني�ة ،ق�ال "لي�س ف�ي
العمل الش�ريف م�ا يخجل ،ولكن
دعون�ي أتح�دث بصراح�ة ،ه�ذا
عم�ل ينظر إليه الناس من فوق".
وأضاف "باعة الشاي ال يحظون
بالتقدي�ر الكافي وه�م يعملون
ف�ي المقاهي وأم�ام المطاعم،
فكي�ف إذا تحول�وا إل�ى

جوالين".

ح�ساد "ح�سب الت�ساهيل"

لك�ن أس�عد ناظ�م ،ال�ذي يتح�رك بخف�ة بين
السيارات التي تقف عند إضاءة اإلشارة الحمراء
في تقاطع الزه�ور ،ال يتفق مع ناصر ،ويقول
"ما دمت أكس�ب رزقي بش�رف فل�ن أخجل أيا
كان عملي ،وال تنس�وا أن الرس�ول محمد كان
راعيا وهو خير الخلق".
ويرى ناظم أن "الناس تنظر للمتس�ول ،س�ليم
الجس�د والعق�ل ،باحتق�ار ،وما دمت س�ليما،
فلي�س هناك م�ا يمنعني من العم�ل ،ولن أهتم
لم�ن يعتبر عمل�ي متواضعا" .ولك�ن ناظم ،ال
ينكر أن "معظم السائقين ،أو من يجلس معهم
ف�ي الس�يارة ،يعاملونن�ا بلطف ،وف�ي الكثير
م�ن األحي�ان يدفع�ون لن�ا ضعف م�ا نطلب".

ويضيف "في مرات عدة حصلت على (خمسة)
م�ن س�ائق أو راكب طل�ب مني كوب ش�اي".
والخمس�ة هي الصفة الشعبية التي تطلق على
فئة الخمس�ة آالف دينار عراق�ي ،والتي تعادل
نح�و  4دوالرات أميركية .ناظم يقول إنه يبيع
كوب الش�اي الواحد في تقاطعه ب�  500دينار،
لكن م�ن النادر أن يحاول المش�تري اس�تعادة
الباق�ي ،بعد أن يدفع ورقة نقدية من فئة األلف
دينار عراقي .وعن المبلغ الذي يجنيه يوميا من
عمله ،يقول "حس�ب التس�اهيل ،ولكن دخول
فصل الشتاء ّ
حسن من مبيعاتي كثيرا" ،مضيفا
أن "الناس يطلبون الكثير من الشاي الحار كلما
اشتد البرد" ،داعيا الله أن "يثلّجها في بغداد".

ترمز واأكواب وخري وفري

رس�ول كمال ،ش�اب في منتصف العشرينات،

اخت�ار أن يحم�ل
"ترمزه" وأكوابه،
ويقف في تقاطع
مستش�فى الكرخ
الجمه�وري ،قرب
جس�ر الصرافية،
يق�ول " "عندم�ا
كان الح�ر عل�ى
أش�ده ف�ي بغ�داد
قبل ش�هور قليلة
كنت أحيان�ا أعود
إل�ى المن�زل دون
أن أبيع كوب شاي
واحدا".
ويضي�ف كم�ال قائ�ا "حتى الس�ائقين الذين

يري�دون أن يش�ربوا ش�ايا ف�ي فص�ل الصيف
(يتعاجزون) عن فتح ش�باك الس�يارة حتى (ال
ي�روح التبري�د)" .وم�ع ذلك ،فإن كم�ال يؤكد
أنه حصل على مبال�غ ال بأس بها خال الصيف
المنقضي من "س�ائقين متعاطفي�ن" .ويتابع
كمال قائا "بعض السائقين يطلبون حضوري،
ويدفعون ل�ي مبلغا ما بمج�رد وصولي إليهم،
ويرفضون أن يأخذوا الشاي مني".
ويؤك�د كمال "م�ع فرحي بالحص�ول على أي
مبل�غ مالي فأنا أرفض نظ�رة البعض لي بأنني
اس�تجدي ،وأفض�ل كس�ب رزق�ي م�ن البي�ع
الحقيق�ي" .وف�ي م�ا يتعل�ق بالس�ائقين فإن
بعضه�م ي�رى أن باعة الش�اي الجوالي�ن حلّوا
مش�كلة كبيرة .ويقول الس�ائق وسام عادل إن
"باعة الشاي الجوالين حلّوا لي مشكلة كبيرة،
فأنا معتاد على ش�رب الش�اي من أجل التركيز
ف�ي عمل�ي" .ويضيف ع�ادل انه "قب�ل ظهور
باع�ة الش�اي الجوالين كنت اتج�ه يوميا ،أكثر
من مرة ،إلى مكان ما لشرب الشاي ،وقد أفشل
في الحصول على مكان لسيارتي في ظل رفض
شرطة المرور وقوفنا في أي مكان تقريبا".
ويتاب�ع عادل "اآلن أجد الش�اي في كل مكان،
وص�رت خبي�را بالباع�ة الذين يقدمون ش�ايا
جي�دا" ،موضحا "أنا ش�خصيا أفضل أن اقطع
مس�افة طويل�ة ك�ي أحص�ل على ش�اي لذيذ،
أرتش�فه أثناء القيادة ،عل�ى الوقوف في مكان
قريب والترجل للغرض نفسه".
وي�رى ع�ادل أن "ه�ذه
المهن�ة ال تختل�ف ع�ن
جميع المهن األخرى ،فهي
مصدر ش�ريف للعيش ،وال
تس�تغرب إن وج�دت بائع
ش�اي جواال يحمل شهادة
البكالوري�وس" ،مش�يرا
إل�ى أن�ه يعرف أش�خاصا
"أصيب�وا بأم�راض ج�راء
جلوسهم في منازلهم بعد
أن فشلوا في الحصول على
فرصة عمل" .ويؤكد عادل
أن "التنقل بين المركبات ،وعرض الش�اي على
الن�اس من أجل كس�ب الرزق ،خي�ر من مرض
البطالة".

التنقل بني املركبات ،وعرض

الشاي عىل الناس من أجل

كسب الرزق ،خري من مرض
البطالة

من مظاهر االنفتاح

إقبال متزايد للشباب على عمليات التجميل و"الترميم" !!
عيوب جس�ديّة بيولوجية ذات انعكاس�ات
نفسيّة وحتى اجتماعية.
ّ
يق�ض
فعندم�ا يتخلّ�ص المراه�ق ممّ�ا
مضجع�ه ،يرب�ح إحترام�ه الذات�ي ويرتاح
إلى شكله ،مما يش�جّ عه على االنخراط مع
الغير وعيش حياة طبيعية بعيدا ً عن الخجل
واالنزواء".
والجدير بالذكر ّ
أن المحيطين بالمراهق من
ّ
ويضخمون
زم�اء وأتراب ،يقس�ون علي�ه
أي ش�ائبة ليصب�ح حت�ى مدع�اة س�خرية
وهزء ويش�متون به وينتقدون�ه الختافه
ويحبطون عزيمته .فالخيار الصحيح عندها
هو الخضوع للجراحة حتماً.
قيود و�سروط
بينما يش�دد الدكتور احمد كامل " نفسية
ّ
يتمتع المراهق
وعصبية" على ضرورة "أن
بالنض�ج العاطف�ي الكاف�ي ليفه�م القيود
المفروض�ة على الجراحة ،حتى يس�توعب
ماهي�ة النتائج التي يمك�ن تحقيقها ،بعيدا ً
عن التش�بّه بالنج�وم والمش�اهير! إذ على
ّ
المختص واألهل والمراهق الجلوس
الطبيب
ّ
والح�ل والنتيجة
مع�ا ً لمناقش�ة المش�كلة
ّ
ّ
يترتب على الشخص ،وحتى
المتوقعة وما
العواقب واأللم وإمكان الخطأ.
ففي بعض األحيان ،ال يمكن اإلقدام على
ّ
الجسدي واكتمال
الجراحة إالّ بعد النضج
النم� ّو مثاً .كما على الش�خص أن يفهم
أخطار الجراحة التجميلية".
دعم الوالدين
كم�ا ه�و

امل�ستقبل العراقي  /متابعة

ف�ي عص�ر العولم�ة والس�رعة واإلنترنت
واالنفتاح على الغير ،بات من غير المسموح
أن يقبع اإلنس�ان في قوقعت�ه وينعزل عن
المجتم�ع والن�اس .وال ب� ّد له م�ن مواكبة
الزمن المتغيّر ،بالموضة والثياب وتسريحة
الشعر ،وحتى معايير الجمال!
صحي�ح ّ
أن مقوّم�ات الجم�ال تختل�ف من
عصر إل�ى آخر ،ومن ثقافة إل�ى أخرى ،بيد
أنه ال مج�ال لنكرانها أو حتى رفضها .ومع
الوقت ،تتطوّر النظ�رة إلى مفهوم الجمال،
ّ
لتتخط�اه م�ن ترمي�م إل�ى تجمي�ل بح�ت،
ولتطال مختل�ف فئات المجتم�ع ومختلف
األعمار.
فقد انتش�رت ف�ي اآلونة األخي�رة «موضة
جراح�ات التجمي�ل للقاصري�ن» ،ألس�باب
مختلفة ومتع ّددة ،تت�درّج من الترميم الذي
ال ّ
ب�د منه ،إل�ى التجمي�ل لغ�رض التجميل
فحسب.
اإ�ساءة عامة
يح�اول المراهقون قدر المس�تطاع إرضاء
رغباتهم عبر تحس�ين صورته�م الخارجية
الت�ي تنعكس عل�ى نظرتهم الذاتي�ة وتؤثر
على نفسيّتهم ومزاجهم.
ّ
ويتوج�ه كثي�رون منه�م إلرض�اء ه�ذه
الرغبات عبر الخض�وع لجراحات تجميلية،
ّ
ّ
وتمكنه�م من
تحس�ن ش�كلهم الخارج�ي
التأقل�م بساس�ة ف�ي المجتم�ع ،ليتقبّلهم
الغير.وللوق�وف عل�ى أبعاد وأس�باب تزايد
إقبال الش�باب من الجنس�ين عل�ى عمليات
التجميل كان لن�ا لقاء مع االختصاصية في
عل�م النف�س د .من�ى جميل.وم�ع عدد من
االطباءفي الجراحات التقويمية.
اأ�سباب التجميل
تش�ير د.من�ى إل�ى "وج�ود أس�باب ع� ّدة
تدف�ع بالمراهقي�ن إلى الخض�وع للجراحة
التجميلية ،منها أّننا نعيش في مجتمع يعلّق
الخارجي ،ويح ّدد
أهميّة كبرى على الش�كل
ّ
معايير للجم�ال ويعطي مقاييس مفروضة
للتشبّه بالمشاهير.
ّ
تحض جميع
وثقافة المجتمع�ات الحديثة
الراغبي�ن ،م�ن كل األعم�ار ،على تحس�ين
ذواتهم ،للش�عور بالرضى الداخلي وتعزيز
الثقة بالنفس.
كما ّ
أن تطوّر الجراحة التجميلية وس�هولة
القيام به�ا والنتائج المُ رضية التي تعطيها،
ً
وسيلة لتحقيق
تشجّ ع الناس على اختيارها
ما يحلمون ب�ه" .تضيف جميل ":وال ب ّد من
التش�ديد على ّ
أن المراهقين بش�كل خاص،
نفسي هائل من زمائهم،
يخضعون لضغط
ّ
فا ّ
ب�د لهم م�ن التأقل�م والتخلّ�ص من ّ
أي
ش�ائبة ،مهم�ا بدت س�طحية أو بس�يطة،
خوفا ً من االنتقاد الاذع والنقد المؤلم".
لك�ن مهما اختلفت األس�باب ،يبقى الحافز
ّ
األه�م هو تح� ّدي المراه�ق لذات�ه ،واتخاذ
الق�رار المائ�م .ل�ذا ،عل�ى الداف�ع أن ينبع

منه ش�خصياً ،وفق�ا ً القتناعات�ه الخاصة،
المنطقية والمدروسة.
إذ يجب أن ينبع الق�رار بعد التحليل وإجراء
ّ
المخت�ص
البح�ث واستش�ارة الطبي�ب
والخضوع للتشخيص الصحيح وليس تلبية
لنزوة عابرة أو رغبة جامحة.
دوافع منطقية
وع�ن األس�باب والدواف�ع الت�ي تدف�ع
المراهقين للجراحة التجميلية قالت ":غالبا ً
ما يكون خضوع ش�خص مراه�ق لجراحة
تجميلي�ة ذا أه�داف مختلف�ة ع�ن أس�باب
البالغين .إذ تختلف أولوياتهم ونظرتهم إلى
الحياة وأفكارهم.
األساسي
ففي معظم األحيان ،يكون الدافع
ّ
ترميم�ي ،لتحس�ين ش�ائبة جس�دية،
ه�و
ّ
ّ
تش�كل مصدر إح�راج أو عيب ،وقد تنعكس
س�لبا ً على الحياة االجتماعية والش�خصية

للمراهق .وقد تؤثر على المراهق
خال مرحلة البلوغ".
ويمك�ن الق�ول ببس�اطة ّ
إن
المراهق يخض�ع لعملية التجميل
للتش�به بغي�ره ،ك�ي يتأقل�م معه
ويشبهه ،فيما يقدم البالغ على هذا
الجراحي للتميّز عن س�واه،
اإلج�راء
ّ
بغية البروز في المجتمع ،بش�كل فريد
ال يشبه أحد !
ترميم ضروري
لفت�ت أخصائية علم النفس إلى ّ
أن "مطالب
ّ
محقة أحياناً ،وتكون
المراهقين قد تك�ون
ّ
ّ
وتحت�م الخض�وع لعملية
ماس�ة
الحاج�ة
ترميمي.
أساسها
تجميلية،
ّ
فاألنف البارز أو األذنان الناتئتان أو الثديان
الكبي�ران الحج�م أو غي�ر المتس�اويين ،أو
حبوب الشباب والندبات الناتجة عنها ،كلّها

ا لح�ا ل
م�ن
مع أية جراحة،
المطلوب موافقة الوالدين على كل إجراءات
الجراح�ة التجميلي�ة الت�ي تج�رى عل�ى
المراهقي�ن الذي�ن تق�ل أعماره�م ع�ن 18

عاما.
ويق�ول د .احم�دّ ،
إن "دع�م الوالدي�ن أم�ر
ضروري ،فا بد من احت�رام رغبة المراهق
ف�ي الحصول عل�ى جراحة التجمي�ل ،متى
أع�رب بوض�وح ولفت�رة م�ن الزم�ن ع�ن
أهدافه.
فبع�ض المراهقي�ن لديهم أه�داف واقعية
كاف التخاذ قرارات مدروسة.
وعندهم نضج ٍ
وعل�ى األه�ل أن يش�رحوا فوائ�د الجراحة
التجميلية وقيوده�ا ،كي يتجنبوا االنجراف
باألوهام غير الواقعي�ة حول التغيرات التي
س�تحدث ف�ي حياتهم نتيجة له�ذا اإلجراء.
كما يجب أن يلفتوا نظرهم إلى قدرتهم على
تحمل مش�قة الجراح�ة والتش�وه المؤقت
الذي يتبع عمليات التجميل".
اجلراحات الأكرث �سيوع ًا
يقول الدكتور
س�امان

محم�د خورش�يد احد
أخصائي�ي الجراح�ة
التقويمي�ة ّ
إن "أكث�ر
عملي�ات التجمي�ل
شيوعا ً بين المراهقين
م�ن الجنس�ين ه�ي
تجمي�ل األن�ف ،تجميل
األذنين ،تصحيح ش�كل
الثديين وحجمهما وعدم
تس�اويهما ،تكبي�ر الث�دي
 ، tتصغي�ر الث�دي Breast
 ،Reductionتصغي�ر الث�دي
عن�د الذكور ،وعاج حبّ الش�باب
والندبات في البشرة "
ويفس�ر ذل�كّ :
ّ
إن جراح�ة تجمي�ل األنف أو
ّ
إعادة تش�كيل األنف تش�كل نحو  30%من
مجمل جراحات التجميل للمراهقين .يكون
ذلك لتصويب مسار العظم أو إزالة النتوءات
أو تعديل الطرف أو فتح مجرى التنفس.

من المستحسن عدم القيام بهذا اإلجراء قبل
س�ن الخامس�ة عش�رة للفتيات والسادسة
ّ
ليكتمل نمو األنف".
عشرة للفتيان،
يضي�ف" :أمّ �ا جراح�ة األذن التجميلي�ة،
ّ
تش�كل نحو  11%م�ن مع ّدل العمليات
فهي
للقاصري�ن .وهدفها تصحي�ح نتوء األذنين
نحو األمام ،بحيث ّ
يت�م إرجاعها إلى الخلف
لتتناسب مع شكل الوجه.ويمكن إجراء هذه
الجراحة بعد سن الخمس سنوات".
من جهة أخرى ،يوضح الجراح االختصاصي
أن�ه "باإلم�كان إج�راء مختل�ف الجراحات
لمنطقة الثدي ،حس�ب الحالة.إذ ّ
إن أكثر ما
ُيطلب هو تصحيح شكل الثديين وحجمهما
وتعديل تساويهما وتماثلهما ،خاصة عندما
ينمو حجم ث�دي واحد أكثر بكثير من الثدي
اآلخر.
عنده�ا ،يت� ّم اللجوء إل�ى عملي�ة لتصحيح
الفارق ،إمّ �ا عبر تكبير الث�دي األصغر،
أو تصغي�ر الث�دي األكب�ر ،أو تعديل
حج�م الثديي�ن مع�اً .لك�ن يجب
االنتظ�ار الكتمال نم�و الثدي
قبل الخضوع لهذه الجراحة
م�ن أج�ل الحص�ول عل�ى
النتائج الفضلى" .ويمكن
إجراء عملية لتكبير حجم
الثديي�ن أو لتصغيره عند
الفتي�ات للتغلّ�ب عل�ى
المشاكل النفسية وحتى
الجس�دية الناتج�ة ع�ن
ذلك .فقد يفضي كبر حجم
الثديي�ن المف�رط إلى آالم
ظه�ر مزمنة ،ما يس�تدعي
لدواع صحّ يّة.
تصغيره
ٍ
يس�تطرد الدكت�ور االخصائي:
"ق�د يعاني بع�ض الش�باب أيضا ً
ّ
تضخم
مش�كلة محرجة للغاية ،ه�ي
حج�م الثديين ،لذلك من الضروري الخضوع
لجراحة الستئصال للثدي".
م�سكلة حب ال�سباب
وأخيراً ،يبق�ى ّ
أن معظم المراهقين يعانون
مشكلة حبّ الشباب والندبات الناتجة عنها.
وقد أصب�ح باإلم�كان الس�يطرة على هذه
الشائبة عبر استخدام أدوية وعقاقير طبية
مدروسة.
وف�ي بع�ض األحيان ،ق�د يس�تعين طبيب
مس�اعدة إلعادة الملمس
التجميل بتقنيات
ِ
الناعم للبش�رة م�ن خال اس�تخدام ماكنة
اللي�زر للتقش�ير ،أو تقني�ة الب�ري عبر ال�
 ،Microdermabraisonأو حت�ى التقش�ير
الكيميائي ،للحصول على نتائج مُ رضية .ال
ُينصح بالجراحة التجميلية ،وللشباب الذين
هم عرضة لتقلب المزاج أو السلوك خاطئ.
او للش�باب الذي�ن يتعاط�ون المخ�درات
والكح�ول .وكذلك الذي�ن يخضعون للعاج
من االكتئاب أو مرض عقلي آخر.
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الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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الدولة حتمي الفاسدين !
جبار التميمي

كاظم فنجان احلمامي
نخش�ى عل�ى حال الع�راق أن يك�ون كحال ابن
عباس عندما رثى صاحبه ,فقال:
جبل تدكدك ثم مال بجمعه في البحر فاجتمعت
عليه األبحر
فق�د تش�تت أفكار عام�ة الناس بي�ن من يدعو
لنصرة الطائفة (س�ين) ,وبين من يدعو لنصرة
الطائف�ة (ش�ين) ,وبي�ن م�ن يدع�و النفصال
القومي�ة (كاف) ع�ن (عين) ,وبي�ن من يطالب
بالتأقلم واالنعزال في األقاليم الهش�ة ,فتس�لل
االنتهازي�ون والوصولي�ون إل�ى المناص�ب
العلي�ا ,والت�ف حوله�م وعاظ الس�الطين ,في
الوق�ت الذي كرس�ت في�ه الفضائي�ات الخبيثة
أجهزتها المس�مومة لتضليل الناس واإلس�هام
في تحريضهم ,وراحت فئ�ة قليلة من الخطباء
تنف�خ بأب�واق التنافر لتضي�ف الري�اح القوية
لمهزلة التقس�يم والتجزئة ,وبي�ن حانة ومانة
ضاعت لحانا
الب�د لن�ا قب�ل التط�رق إل�ى حم�الت التبري�ر
السياس�ي ,التي تس�وقها اليوم فئ�ة قليلة من
المحس�وبين عل�ى الخطب�اء لحث الن�اس على
اختيار الفاس�دين والمفس�دين ,ومن كان على
شاكلتهم من الوصوليين واالنتهازيين ,ودعمهم
في االنتخابات القادمة بذرائع وحجج ومبررات
طائفية ضيقة ,ال ترقى إلى ابس�ط مس�تويات
التح�رر العقلي ,وال تنتمي إلى أضيق التوجهات
المذهبية ,وال إلى النعرات العرقية .قبل التطرق
إلى ه�ذه الحمالت الهجينة ,الت�ي ال تمت للدين
بصلة ,البد لنا من مراجعة كتاب الش�يخ محمد
ص�ادق الكرباس�ي ( )1لالس�تئناس بتوجهاته
الخطابية الرائعة ,وهو كتاب توعوي ومنهجي,
يحم�ل عن�وان( :الخطاب�ة ف�ي دراس�ة نوعية
ش�املة) ,يق�ع ف�ي ( )256صفحة م�ن القطع
المتوسط ,من إصدارات بيت العلم للنابهين في
بي�روت ,ص ّدره بمقدمة انتق�د فيها حال المنبر
الحس�يني ,كانت بعنوان( :المنبر الحسيني إلى
أين ؟) ,قال فيها( :أن عطاء المنبر الحسيني في

أننتخب االنتهازي يا شيخ ؟

الوقت الحاضر ال يتقارب مع مقدار ما ُي ّ
سخر له
من طاقات ,فالبون شاس�ع ,والمسافة كبيرة),
ويرى إن بعض المجالس ال تالمس األذهان ,وال
تثير دفائن العقول.
يس�تعرض الكرباس�ي تاري�خ الخطاب�ة من�ذ
الع�ام الهجري األول حتى يص�ل بها إلى بدايات
الق�رن العش�رين المي�الدي ,إل�ى الفت�رة التي
اتج�ه فيها خطباء المنبر الحس�يني نحو العمق
الفكري ,والممارس�ة السياسية المثمرة ,وكان
م�ن روادها الس�يد صالح الحل�ي خطيب ثورة
العشرين ,والشيخ محسن أبو الحبّ .
ث�م يتح�دث ع�ن دور الخطي�ب وموقع�ه ,وما
ينبغ�ي له قوله للناس ,يتطرق بعدها عن المادة
الخطابي�ة بوصفه�ا م�ن أركان الخطابة ,فيعد
الق�رآن الكري�م الم�ادة األولى للخطي�ب ,تليها
الس�نة النبوية المطهرة ,ثم الح�وادث الواقعة,
وسيرة األنبياء واألئمة ,وأخيراُ األدب.
ويتح�دث ع�ن مواصفات الخطي�ب ,ويذكر من
جملتها :اإليم�ان والعمل ,والتقوى واإلخالص,
واألس�لوب ,واألخ�الق ,والصف�اء ,والتواضع,
واألمانة ,والش�جاعة ,ويرى ان مهمة الخطيب
تنحصر ف�ي توجيه ش�رائح المجتمع بمختلف
توجهاته�م نحو جادة الصواب ,والتعامل معهم
بقدس�ية العق�ل والمعرفة ,م�ن دون التعرض
إلى الفكر اآلخ�ر .من هنا يتضح لنا أن من أهم
واجبات الخطي�ب المؤمن بقضايا وطنه ودينه
اإلسهام في تعميق معنى اعتدال الدين باعتباره
السبب الرئيس في نشر الفضيلة وانتشارها في
مشارق األرض ومغاربها.
فف�ي الوق�ت ال�ذي يش�دد في�ه الخطب�اء على
نقل األح�داث إل�ى الن�اس بواقعي�ة ,واالبتعاد
ع�ن العواط�ف ,والتحل�ي بم�كارم األخ�الق,
والتوج�ه لالنتخاب�ات بنف�وس متج�ردة م�ن
عق�د الماضي ,متح�ررة من التبع�ات الطائفية
والعرقية والعش�ائرية الختيار األفضل واألكفأ
واألق�وى واألج�در ,واختيار المع�روف بعفته

ونزاهت�ه ,يخ�رج علينا م�ن يتظاه�ر بحرصه
على (الش�ريعة) ,وهي في الحقيقة ليس�ت إال
أكم�ة يتس�تر خلفه�ا لتنفيذ مش�اريع التفريق
والتجزئة ,فيدعو الناس إلى االختيار بعشوائية
مقيتة تشترط انتماء المرشح إلى فئة معينة.
قبل بضعة أيام اس�تمعت لخطبة ألقاها الشيخ
(صاد) ف�ي مدينة الوردية ببابل ( ,)2قال فيها:
أي كان ,حتى لو كان يكذب عليكم)),
((انتخبوا ٍ
ويقول(( :انتخبوه�م حتى لو كانوا يقولون ما
ال يفعل�ون)) ,في مخالفة صريحة لقوله تعالي
في محكم كتابه المجيدَ :
((ك ُب َر مقتا عند الله أن
تقولوا ما ال تفعلون))( ,)3وحسبك أن الله جل
ش�أنه جعل المقت عنواناً لالنفصام بين القول
والعم�ل ,بل جعل�ه أكبر المقت ,وأش�د البغض,
بينما يبرر الش�يخ كالمه بلغة متش�نجةُ ,يفهم
منها :ان المفس�د ال�ذي ينتمي إلي�ك أفضل من
النزيهة الذي ينتمي إل�ى الطرف اآلخر ,وبكالم
ي�راد من�ه :ان األمي والجاهل ال�ذي ينتمي إليك
أعلى كعب�ا وأرفع درجة من العبق�ري والعاقل
الذي ال ينتمي إليك ,ونستنتج منه:
ان الظال�م الذي تعرف�ه خير لك من العادل الذي
ال تعرفه.
نظري�ة عجيب�ة ,ومعادل�ة سياس�ية غريب�ة,
ال يقره�ا عق�ل ,وال يقبله�ا منط�ق ,ولي�س
ف�ي المجل�س م�ن يس�تطيع الوق�وف بوجهه
ومناقش�ته أو ال�رد علي�ه ,فالرج�ل يتخن�دق
في الخن�ادق الطائفي�ة المغلق�ة ,ويتحدث مع
الناس (بتفويض ش�رعي) ,ال يقبل التحاور وال
التش�اور .ال مج�ال للمقارن�ة ف�ي أي زمان أو
مكان بين الدين والتظاه�ر بالتدين ,فالدين هو
المنه�ج المقدس ,الذي يحت�وي على مجموعة
م�ن العقائ�د والمفاهي�م واألح�كام واألخالق
والممارس�ات المرتبط�ة بذل�ك المنه�ج ,ام�ا
التظاهر بالتدين ,أو (التدين النفعي) فهو صفة
وصولية وخصلة انتهازي�ة يتصف بها المرائي
الذي يس�عى للوص�ول إلى مكان�ة اجتماعية أو

لتحقيق أهداف ش�خصية ,أو مكاسب سياسية,
من خالل استغالل الناس والتقرب منهم لكسب
مودتهم ,وتس�خير الدين لخدمته ,ومثل هؤالء
تجدهم دائما حيث توجد المكاس�ب والمصالح
الدنيوية ,لكنك تفتقدهم في الشدائد والمحن.
فالدين حقيقة ,والتظاهر بالتدين خدعة ,وليس
الدين أو المذهب أو الطائفة نقابة من النقابات,
أو جمعية من الجمعي�ات حتى ينحاز المرء في
مواقف�ه إلى ح�د التقاطع والتناف�ر مع اآلخر,
وال هو نزعة عش�ائرية متعصبة تؤمن بش�عار
(أنصر أخاك ظالم�اً أو مظلوماً) ,وال هو مجرد
كلمات يرددها المرش�ح على لس�انه ,ومظاهر
خداعة يتظاهر بها أمام الناس ,وعبارات منمقة
يتش�دق بها في المناس�بات م�ن دون أن يكون
لها أثره�ا الملموس في س�لوكه ,ومن دون أن
يترجمه�ا إلى واقع حي يراه الناس ,فيكون هذا
الواقع العملي الظاهر وااللتزام به مؤش�را ً على
اإليمان الصحيح وعمقه في نفس صاحبه.
فهو ال يتحدث هنا عن المفهوم الشعبي المؤمن
بمقولة( :الش�ين الذي تعرفه أفض�ل من الزين
ال�ذي ال تعرف�ه)) ,ب�ل يس�عى لتأس�يس فكرة
طائفي�ة قائمة على التش�كيك بنواي�ا اآلخرين,
وقائم�ة على تأجيج الخالفات القديمة ,وقائمة
عل�ى التقوقع ف�ي خن�ادق الص�راع الطائفي,
ويس�عى لتس�ويقها في المجالس والمس�اجد
باعتباره�ا تمث�ل التوج�ه العام للدي�ن ,تمهيدا
لخدم�ة المرش�ح المخ�ادع ,ال�ذي يق�ول ما ال
يفعل ,ضاربا بمصالح البالد عرض الحائط.
من المفارقات المرصودة على الساحة العراقية
ان توجهات الش�يخ (ص�اد) تتناقض تماما مع
توجه�ات بعض األحزاب الديني�ة ,التي خاضت
تجاربها المتعثرة في حلبات العملية السياسية,
وغادرتها من دون أن تحقق أي مكاسب ,فحملت
هذه المرة لواء الوطنية ,وعبرت عن توجهاتها
الجديدة في ش�عاراتها الحالي�ة الرافضة لفكرة
المحاصص�ة الطائفي�ة ,والمعارض�ة لفك�رة

التبعي�ة لدولة االحتالل ,ف�ي محاولة لالنطالق
م�ن الصفر نحو بن�اء العراق على أس�س العدل
واإلنص�اف والمب�ادئ الصحيح�ة القائمة على
التفاه�م والتالحم والتواد ,وتعال�ت في الوقت
نفس�ه األصوات األخرى الداعي�ة إلى مقاطعة
العمل السياس�ي ألس�باب تأثيمي�ة وتحريمية
ذات نزع�ات وطني�ة رافض�ة للطائفي�ة ,بينما
يتوقع المحللون ظهور أكثر من تيار وطني في
المحافظات العراقية ,التي أرهقتها المحاصصة
الطائفية. .
ختام�ا نق�ول :ليس ف�ي ني�ة الناس بع�د اآلن
خس�ارة أصواتهم للم�رة الثالث�ة أو الرابعة في
س�يناريوهات الخ�راب واالنش�قاق م�ن أج�ل
انتخاب الوصوليي�ن واالنتهازيين والمخادعين
بغ�ض النظر ع�ن انتماءاتهم الش�كلية إلى هذه
الطائفة أو تلك.
وخير ما نختتم به ردنا على الشيخ (صاد) هذه
اآلية الكريمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
((ا ْد ُع إلَ�ى َس�بي ِل َر ِّب َ
�ك ِبالْ ِح ْكمَ� ِة وَالْ َمو ِْع َظ� ِة
ِ
ِ
َ
َ
الْ َحسَ َ
ُ
ُ
َّ
�ن ِة و َ
َجادِلْ ُه ْم ِب َّال ِتي هِ َي أحْ سَ ن إِن َربَّك ه َو
أ َ ْعلَ ُم بم َْن َ
ض َّل َع ْن َس ِبيلِ ِه و َُه َو أ َ ْعلَ ُم ِبالْمُ ْه َتد َ
ِين))
ِ
()4
صدق الله العظيم
( )1عال�م جلي�ل ينتم�ي إل�ى القبائ�ل العربية
النخعي�ة ,ولد بكرب�الء في العراق ع�ام ,1947
مارس التدريس والتألي�ف والتحقيق واإلمامة,
تجاوزت مؤلفاته المائة ,توّجها بدائرة المعارف
الحسينية ,التي تتكون من ( )600مجلد.
( )2اسمه يبدأ بحرف الصاد ,والخطبة موجودة
على اليوتيوب ,لكننا نفضل عدم اإلش�ارة إليها
اآلن حتى ال تكون نافذة من نوافذ تحريك الفتنة
الطائفية.
( )3سورة الصف ,اآلية الثالثة.
( )4سورة النحل ,اآلية (.)125

احلكومة واملعارضة يف الشارع
م�ؤيد عبد ال�ستار

ال أح�د يع�ارض فك�رة الخروج بتظاه�رة من أجل مطلب ع�ادل في نظام
ديمقراطي أو ش�به ديمقراط�ي ،حتى األنظمة الملكية تس�مح للمواطنين
تنظيم تظاهرات تنفيسا للغليان الشعبي الذي يجنب المجتمعات اضطرابات
عنيفة ،كما سمحت بعض الحكومات بتظاهرات ومسيرات لمعارضيها كي
تظهر بلب�اس ديمقراطي وتلك ه�ي فنون الديمقراطية الحق�ة والمزيفة .
لدين�ا في العراق الكثي�ر من المطالب الت�ي بحاجة الى اكثر م�ن تظاهرة ،
واذا أردنا ع� ّد أسباب التظاهر فأولها الفقر ،وليس أصدق من مقولة:عجبت
للفقير الذي ال يجد طعاما لعياله كيف ال يخرج إلى الناس شاهرا سيفه .بما
أن معدل الفقر في العراق يفوق ثلث س�كانه فليس عجبا أن يخرج الفقراء
في تظاهرات ،وارى انها اخذت ش�كل مس�يرات مليونية إلى كربالء اضافة
الى مسحتها الدينية وتعاطفها مع مأساة الحسين ،انها احتجاج على الفقر
واستنجاد باإلمام الشهيد  ،وأحسب أن هذه المسيرات المليونية تعبير أولي
للوعي الشعبي الذي يتفتح على االحتجاج ،ولكنه احتجاج غير مباشر على
الحكام الذي�ن ينعمون بالثراء الباذخ والس�يارات الفاره�ة المدرعة ،بينما
يس�عد الفقراء ببلغة طعام في طريقهم الى ضري�ح أبي عبد الله ،يقطعون
عشرات الكيلومترات سيرا على األقدام  ،شكاية وتظلما وعزاء .وليس غريبا
أن تذكر االحصاءات ان جموع المش�اة الى كربالء بلغ حوالي عشرة ماليين
مواط�ن ،وهو الع�دد التقريبي لفقراء العراق او لماليين�ه تحت خط الفقر.
األم�ر الملفت لالنتب�اه أن تنفجر التظاهرات في االنب�ار ومحافظات أخرى
إث�ر اعتقال مجموعة من حماية وزير المالية السيد رافع العيساوي ،ولكن
التظاه�رات بدأت من�ذ يومها األول بإع�الن العصيان المدن�ي – وهو أح�د

أعلى أشكال االحتجاج – ثم أعلنت قطع الطريق الدولية إلى األردن وسوريا
ال�ذي يمثل عصب التج�ارة والنقل بين الع�راق والخ�ارج  .إضافة الى رفع
ش�عارات طائفي�ة ،وبذلك خرجت عن كونها تظاه�رات لتصبح إعالن تمرد
وعصيان على الحكومة وش�يعتها .األمر الجديد الذي جاء ليزيد الطين بلة
خروج التظاهرات ببغداد ومحافظات أخرى مؤيدة للحكومة ترفع شعارات
دعم الس�يد ن�وري المالكي في محاولة لمعارض�ة التظاهرات التي خرجت
ف�ي االنبار التي تطالب بإس�قاط رئيس الوزراء  .ح�ول هاتين التظاهرتين
توزعت القوى السياس�ية س�واء في حكوم�ة الش�راكة المفترضة ،أم في
مجلس الن�واب العراقي  ،وبذلك تكون الحكومة العراقية ممثلة بمجلس�ها
النيابي (البرلمان) نقلت الخالفات الى الش�ارع بدال من اللجوء الى سياس�ة
معالجة الخالفات داخل قبة البرلمان .
ان خط�ورة نق�ل الخالف�ات او نق�ل الص�راع الى الش�ارع ه�و بمثابة نقل
التفاوض حول خالف ما من أروقة المؤسس�ات الدبلوماس�ية والسياسية
ال�ى حلب�ة المصارع�ة ،وهو م�ا يذكرن�ا بالقائد الض�رورة ال�ذي في قمة
الص�راع م�ع الوالي�ات المتح�دة االمريكية طرح عل�ى الرئي�س األمريكي
جورج بوش النزول إلى س�احة المعركة ليحس�ما الص�راع بينهما ،أي على
طريقة أفالم الكاوبوي ،ناس�يا ان تلك االفالم م�ن انتاج هوليود وليس من
انت�اج الدبلوماس�ية وأصولها التي وضع�ت لمعالجة الخالفات السياس�ية
بي�ن البل�دان والش�عوب المختلف�ة  .وليس خافي�ا على أح�د أن غلق أبواب
الدبلوماس�ية والحلول السياس�ية أمام أي خالف يجعل�ه ينتقل الى مرحلة
معقدة أصعب ،تلك هي مرحلة الصراع المسلح  ،لذلك تحاول الدول الناضجة
تجنب غلق األبواب الدبلوماسية والسياسية مع أي عدو فكيف بشعب واحد
كالش�عب العراقي مع تعدد قومياته وأديانه ومذاهبه ،وهو ما الحظناه من

مفاوضات بي�ن فيت�نام وأمريكا س�ابقا ،وبين إيران وأمري�كا حاليا حول
المشروع النووي اإليراني .
إن التف�اوض والص�راع السياس�ي والحل�ول الدبلوماس�ية وغيره�ا م�ن
محادثات ونقاش�ات مهما طالت واس�تمرت يجب أن ال تفض�ي إلى اليأس
والقنوط  ،ألنها مهما طالت و اس�تمرت لسنوات تبقى أفضل من يوم حرب
واح�د  ،فالحروب هي التي تأتي بالخراب الذي يصعب عالجه ،بينما الحلول
السياس�ية ان تم التوصل إليها وان تأخرت تك�ون نتائجها أفضل بكثير من
الحروب .
المالحظ ان حكومة السيد المالكي تحاول ضبط اعصابها ولجم أي خطأ قد
يح�دث في إطالق أي�ة رصاصة باتج�اه المتظاهرين ،وهو امر تحمد عليه ،
لكن ذلك لن يبقى تحت سيطرة الحكومة طويال ،فان بعض القوى المعادية
للعملية السياس�ية في العراق ستحاول جاهدة إطالق النار على الطرفين –
الحكومة والمتظاهرين المعارضين – كي تسير األحداث نحو األسوأ  ،لذلك
تبرز الحاجة إلى تدخل جهات لها نفوذ بين المتظاهرين كي تفك االش�تباك
بأس�رع وقت دون حدوث تط�ورات قد تكون مفاجئ�ة للجميع  .أرى دعوة
األردن للمس�اهمة بالوساطة والمس�اعدة في التوصل الى اتفاق صلح بين
الطرفين ما دامت األردن ستكون المتضرر األول جراء قطع الطريق الدولية
وغلق منفذ طريبيل الحدودي ،وال بأس من إشراك األمم المتحدة أو الواليات
المتح�دة األمريكي�ة باعتب�ار ان لها مصلحة مباش�رة في ضم�ان مصالح
ش�ركاتها النفطية وكونها مس�ؤولة من خالل االتفاقية اإلستراتيجية بين
الطرفين.لي�س عيبا اللجوء الى جميع الحلول الممكنة من أجل إطفاء نيران
الص�راع المتأججة ف�ي البلد ،ولكن العيب في التخل�ي عن البحث عن حلول
عملية للخالفات.

أمريكا..صعود األقليات الدينية
متارا كيمزيل

ف�ي البداية ،كانت هن�اك حملة "رومن�ي" لالنتخابات الرئاس�ية في عام
 ،2008ثم جاءت حملة كنيس�ة الس�يد المس�يح للقديس�ين في العالقات
العامة تحت عنوان "أنا من المورمون" ،التي أغرقت ساحة "تايم سكوير"
في مدينة نيويورك وعددا من المدن األميركية األخرى ،وبعدها مس�رحية
"كتاب المورمون" الموسيقية على مسارح "برودواي" ،وأخيرا ً وفي عام
 ،2011ترشح "رومني" لالنتخابات الرئاسية مرة أخرى.
جرت تس�مية هذه الفترة الزمنية بش�كل جماعي "اللحظة المورمونية".
وبالنس�بة ألتباع ه�ذه الطائف�ة الذين يبل�غ عددهم  14مليون ش�خص،
والمس�تعدين للتخلص من س�معتهم بأنهم طائفة غير مسيحية ،تمارس
تعدد الزوجات ،جاء ذلك في الوقت المناسب.
لك�ن "المورمون" ل�م يكونوا الطائفة المس�يحية الديني�ة الوحيدة التي
ألقي�ت تحت األضواء خ�الل الحملتي�ن االنتخابيتي�ن الرئاس�يتين .دارت
خ�الل حملتي عام  2008وعام  2012تصريحات زائفة بأن أوباما مس�لم.
كذلك تص ّدر اإلس�الم والمس�لمون عناوين األخبار ف�ي الواليات المتحدة

أثن�اء الجدل ح�ول تحقيقات النائب "الجمهوري" بيت�ر كنج الخالفية في
الكونج�رس ح�ول التطرف اإلس�المي ،ومش�اريع قوانين ف�ي الواليات
تمنع اس�تخدام المبادئ القانونية اإلس�المية أو غير األميركية ،وبرنامج
"األميركي المسلم" التلفزيوني الذي يق ّدم المسلمين في ديترويت.
تتخذ لبنى إس�ماعيل ،توجه�ا ً إيجابيا ً ّ
بنا ًء حيال تغيي�ر الطرح العام حول
عقيدة األقليات في الواليات المتحدة .فهي من ناحية ،تنخرط في برنامج
نش�ط لتدري�ب المتجاوبي�ن األوائل ف�ي وزارة العدل ح�ول "كيف يمكن
االنخ�راط بش�كل فاعل مع المس�لمين األميركيي�ن" .عندما يع�ود األمر
إلى نش�ر الرس�الة بين أصدقائها والجمهور الواس�ع ،تتبنى "لبنى" نهجا ً
مختلف�اً ،وهو إضافة وجه لديانتها .في بعض الحاالت ،تس�تخدم "لبنى"
وجوه األطباء وأصحاب المتاجر والجيران المس�لمين .إال أنه عندما يعود
األم�ر إلى هؤالء الذين نش�أت معه�م وتعرفهم جيداً ،تق�ول إنها ّ
تذكرهم
بنفسها" .تذكروا وجهي ،أقول لهم .أنا صديقتكم ،تذكروني".
وكم�ا تبيّن ،فإن نتائج البحوث التي أصدرها "منتدى بحوث بيو" ،تقترح
أن ه�ذه الظاه�رة المتعلقة بإعط�اء الدين وجه�ا ً (في ه�ذه الحالة وجه

رومن�ي) كان�ت واح�دة من أفض�ل نتائج اللحظ�ة المورموني�ة وأكثرها
َ
المستطلعين من "اإلنجيليين البيض" الذين
إيجابية .كما انخفضت نس�بة
ً
ش�عروا أن المورمون "مختلفون جدا" من  70في المئة إلى  61في المئة،
وبين "البيض من التيار الرئيس" من  56في المئة إلى  48في المئة ،وبين
"الكاثوليك البيض" من  68في المئة إلى  58في المئة.
ّ
تحسناً ،فإنها تقترح كذلك وجود مساحة
وبرغم أن إحصائيات كهذه تظهر
كبيرة للتحس�ين قبل أن يتم قبول "المورمون" بنفس السرعة والسهولة،
على سبيل المثال ،الكاثوليك أو البروتستانت ،وينطبق هذا األمر كذلك على
المسلمين .إال أنه مع نهاية الصراع في االنتخابات ،تشعر "لبنى" أن بعض
الخالفات قد انتهت مع االنتخابات.
ربما يكون األمر المُ َطمئن هو تفاؤل "لبنى" بالمستقبل ،ففي الوقت الذي
تس�تمر فيه األمة بالنمو في التنوع ،فإنها تؤمن "أننا كأميركيين ،سنعود
إل�ى مبادئن�ا األساس�ية ح�ول التعددية" ونقب�ل ليس فق�ط بالمورمون
والمس�لمين ،وإنم�ا ب�كل من يس�هم ف�ي النس�يج االجتماع�ي للواليات
المتحدة.

لي�س اعتباطا أن ننظم إلى دول العال�م الثالث أو مجموعة الدول
النامية أو أن نكون في أس�فل قائمة النزاه�ة لدول العالم أو في
أعلى قائمة الدول األكثر فس�ادا ،وليس من المس�تغرب أن نكون
ف�ي أعلى قائمة الدول التي تنتهك حقوق اإلنس�ان ،ال نتعجب إذا
كانت عاصمة بلدنا من العواصم الخطرة ،ال نس�تغرب بأن القتل
ف�ي بلدنا كثي�ر وال نس�تغرب عندما يس�رق السياس�يون المال
العام في وضح النهار إذا كان الش�عب ينتخبه�م ،ولماذا الحيرة
إذا كان البرلماني�ون ال يش�رعون القواني�ن أو الت�ي تل�ك توف�ر
األرضية لمناخ اس�تثماري يزيد من فرص العمل  ،فلماذا العجب
م�ن حكومة اتحادي�ة وحكومة محلية ال تتف�ق ما يخصص لها
من مالية ضم�ن الموازنة العامة ،وما الداعي باإلس�راع ألعمار
المعام�ل والمصان�ع ولحماية المنت�ج الوطني من المس�تورد،
عندما توف�رت كل هذه المواصفات لك أن تع�رف انك في العراق
ليس العراق ش�اذا عن دول العال�م المتخلف في هذه الحالة حتى
ضمن منظمة اليورو لوحظ أن الدول ذات االستقرار االقتصادي
والنمو المتصاعد تأخذ كامل مس�تحقاتها المالية من الصندوق
األورب�ي إلج�راء المزيد من الخدم�ات لمواطنيه�ا يقابلها بقاء
مبالغ مالية غير مصروفة لدول تعيش خالة فس�اد إداري ومالي
في حي�ن إنها تحتاج إل�ى خدمات أكثر من ال�دول األخرى ،هذه
الظاهرة تكررت مع الحكومات العراقية المتعاقبة بعد السقوط
كذلك مع الحكومات المحلي�ة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم
فما تزال اغلب الوزارات لم تتفق لما خصص لها من مالية ضمن
الموازنة العامة لكل عام وسط تزايد في عدد من الموظفين الذين
ال يجدون لما يقومون به من عمل س�وى تنفيذ أجندات األحزاب
المهيمن�ة على هذه الوزارة أو تلك ،ولكن األكثر خطورة من ذلك
نجد أن السياسيين قد تركوا مواقع عملهم وتحولوا إلى مقيمين
على شاش�ات التلفاز يكيلون التهم ويخلقون المشاكل لبعضهم
أو يتس�ترون على بعضهم لتغطية حادثة فس�اد في سرقة المال
العام  ،وعندما يس�أم العراقيون من هذه الحالة فالبد للمتنفذين
من التصعيد حتى في استخدام الجيش وسيلة لتصفية النزاعات
.
ليس هناك في مفهوم العمل السياس�ي أن يلجأ ش�عب بمختلف
فئاته وطبقاته إلى التفكير في حل مشاكل سياسية ،فالعديد من
البرام�ج التلفزيونية تعرض الكثير م�ن المواطنات والمواطنين
ممن يط�رح األف�كار والحلول لمش�اكل السياس�يين العراقيين
،وكأن المعادل�ة انقلب�ت فبدال م�ن مطالبتهم بتوفي�ر الخدمات
وخلق فرص العمل راحوا يطالبون باللجوء إلى التهدئة والجلوس
عل�ى طاول�ة الحوار ما يعك�س تراجع مش�اكل المواطنين أمام
مشاكل السياسيين.
وف�ي خض�م انق�الب الموازي�ن وتصاع�د الحال�ة م�ع اقتراب
االنتخابات يغيب عن الصورة مشهد تقديم المفسدين من جميع
األطراف إلى المحاكم فعلى الرغم من ارتفاع األصوات المطالبة
بالقصاص ممن انكش�ف أمرهم في الصفقات فأن ما يجري من
مس�رحية في البرلم�ان والقضاء العراقي انه تحول إلى س�احة
لتبرئة المفس�دين فال وزير حكم بالفس�اد عل�ى الرغم ما انفق
عل�ى الكهرباء من أم�وال ،وال وزير أو وكيل ثبتت عليه س�رقة
أموال الحصة التموينية على الرغم من تسرب ملياراتها من اجل
مواد رديئة ونقص كبير في مكوناتها وال حكم على احد بس�بب
الرشاوى في أجهزة كشف المتفجرات.
نعم على الرغم من محاسبة روسيا لمر تشيها في صفقة السالح
المبرم�ة مع الع�راق بتوقيع رئيس الوزراء لم نش�هد لحد اليوم
محاكمة أي مس�ؤول عراقي ،أما المل�ف األمني وعلى الرغم من
المش�ادات الكالمية في البرلمان بس�بب تهريب إرهابي القاعدة
م�ن س�جن البص�رة وآخرين من س�جن تكريت وأح�داث أخرى
متش�ابهة ل�م يقدم اح�د للمحاكمة أم�ا الخدمات فه�ي تتوارى
خلف زعيق (المس�عولين) على شاش�ات التلفاز ،فال تس�تغربوا
فعلى الرغم من كل ذلك لم نس�مع بوزير قد اس�تقال ،فالحكومة
العراقية خرساء بعد أن فقدت ناطقها الرسمي.

أجندات ..أجندات
غازي امل�سعل

كل ح�دث او تح�رك او تصري�ح او
كلم�ة في عراق اليوم  ..يفس�ر على
ان وراءه أجن�دة خارجية أو إقليمية
أو دولي�ة وربم�ا كوني�ة؛ ينفذه�ا
ه�ذا الط�رف او ذاك عل�ى ارض هذا
الوطن المبتلى منذ ثلث قرن بالتمام
والكمال.
واك�رر قولي ثانية وثالثة وعاش�رة
أن الش�عب المس�كين ..والمواط�ن
البس�يط على وجه التحديد ال يعرف
أوال معنى األجندة ،وان القلة القليلة
الت�ي تع�رف معناه�ا تؤم�ن يقينا ً
انه�ا مجرد ورق�ة تراش�ق إعالمي
بالمدفعي�ة اللس�انية واللفظي�ة
الثقيل�ة ..وإنها وس�يلة للهروب أو
التهرب من المسؤولية ،أو المشاكل
التي اس�تعصت على الح�ل وال يبدو
ف�ي األف�ق أي أم�ل في حلّه�ا ،فيما
تحج�م الجه�ات الت�ي ت�روج لهذه
النظرية عن التصريح بالجهات التي
ً
مكتفية
تق�ف وراء ه�ذه األجن�دة،
بإش�ارات ضبابية أو هالمية وإلقاء
المس�ؤولية عل�ى دول ومنظم�ات
وأط�راف وأجه�زة مخاب�رات ال
تس�ميها على األغلب ،واألمثلة على
وجود األجندة في العراق كثيرة وال
تعد وال تحصى ..وتحفل بها صحفنا
وفضائيتنا وتصريحاتنا ومجالس�نا
لي�ل نه�ار ..فقضي�ة نائ�ب الرئيس
المحك�وم علي�ه تنف�ذ بأجن�دات
تركية هدفها تقس�م العراق طائفيا ً
وإع�ادة نظ�ام الخالف�ة العثمانية..
وتظاه�رات االنب�ار والموص�ل
وغيرها والعصيان المدني ومطالب
الن�اس فيه�ا (وغالبيتها مش�روع)
وراءه�ا أجن�دة قطري�ة س�عودية
صهيوني�ة ال�خ  ..وبالمقاب�ل ف�ان
إغالق منفذي طريبيل والوليد وراءه
أجندة إيرانية ،مثلم�ا كانت األجندة
اإليراني�ة وراء الدع�وة إلقامة إقليم
الجنوب فيما تقف األجندة الخليجية

والغربية وراء الدعوة إلقليم االنبار..
وانس�ياقا وراء ذلك؛ وحسب طبيعة
األش�ياء فان التظاه�رات المطالبة
بالكهرب�اء او الخدم�ات كان�ت
وراؤه�ا أجن�دات ..كم�ا أن انتق�اد
عج�ز الدوائ�ر الخدمي�ة والبلدي�ة
ف�ي جمي�ع المناط�ق بالتعامل مع
طوفان األمطار األخيرة الذي اغرق
الب�الد والعباد ..كانت وراءه أجندات
إقليمية ،ووراء استبعاد البصرة من
اس�تضافة خليج�ي  21والتش�كيك
بمنش�ات المدين�ة الرياضي�ة ورائه
أيض�ا أجن�دات مجهول�ة الهوي�ة،
والتش�كيك بصفقات السالح وملف
البنك المركزي والخدمات المفقودة
والبطاقة التموينية والكهرباء التي
طال رقوده�ا في غ�رف اإلنعاش..
والش�لل الت�ام في الب�الد (باعتراف
دولة رئيس الوزراء وليس اعترافي)
ُ
اردت
كله�ا وراؤه�ا أجن�دات ..وإذا
االس�تمرار باألحداث والتصريحات
الت�ي وراؤه�ا أجن�دات فس�أحتاج
حتم�ا إلى موس�وعة ،وس�تقفلون
الصفح�ة ح�االً (وهذا م�ن حقكم)
ألنك�م س�تمضون وقتا ً فارغ�ا ً وقد
تك�ون وراؤك�م أجندات ش�يطانية
والعياذ بالله.
أما الشعب المس�كين  ..الذي يراقب
األجندات تنه�ال عليه من كل جانب
وح�دب وص�وب ،وال درع يحمي�ه
م�ن ش�ررها ..ف�ال أجن�دة ل�ه هذه
األي�ام س�وى أن يع�ود العب�وه من
بطول�ة الخليج بال�كأس العتيد بعد
ربع قرن من آخ�ر لقب ،وان يقترن
ذل�ك بمن�ح البصرة حق اس�تضافة
البطول�ة المقبل�ة ،وعس�ى ان
يتحقق ذلك لينس�ى الشعب همومه
مؤقتا ..ويتيح الفرصة للسياس�يين
والمسؤولين ليهنأوا الشعب بالفوز
(وهم فالحون جدا في ذلك) ولكن..
بعي�دا ً ع�ن األجن�دات الخبيث�ة التي
تتربص بنا.
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بانقضاء الدور األول

موافقة مرهونة بزيارة لجنة التفتيش

الكويت لعبت دور ًا بارز ًا العتماد خليجي 22في البصرة خمسة من العبينا ضمن التشكيلة المثالية لخليجي21
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /المنامة
أس�فر اجتم�اع رؤس�اء االتح�ادات الثماني�ة
املش�اركة يف كأس الخلي�ج وال�ذي انعقد ظهر
أم�س األحد عىل هامش بطول�ة خليجي  21يف
املنام�ة العاصم�ة البحرينية عن ق�رار مؤقت
باعتم�اد إقام�ة بطول�ة خليج�ي  22يف مدينة
البرصة العراقية عام .2015
القرار رهن املوافقة النهائية بما سيكون عليه
تقرير لجنة تفتيش التي سيتم تشكيلها وتقوم
بزي�ارة رس�مية إىل الب�رصة العراقية يف ش�هر
أيار املقب�ل لإلطالع عىل م�دى جاهزية املدينة
الرياضية التي ستحتضن الحدث ،ويف حال جاء
التقرير الذي ستسلمه لجنة التفتيش إىل أمناء
ال�ر يف دول مجلس التعاون الخليجي س�لب ًيا
ُ
ستنقل "خليجي  "22وقتها إىل السعودية التي
سبق وأعلنت عن جاهزيتها الستضافة الحدث
يف مدين�ة جد الساحلية.وتش�ر املصادر إىل أن
موقف الكويت كان عنرصا ضاغطا يف املوافقة
عىل إعطاء العراق فرصة ،وجاءت وعود الشيخ
أحم�د الفهد رئي�س اللجنة األوملبية اآلس�يوية
"انوك" بأنه لن يحرض إىل البرصة إال ومعه قرار
رفع الحظ�ر عن املالعب العراقية الذي يفرضه
االتحاد الدويل لكرة القدم "الفيفا" منذ سنوات
بثمارها بالخروج بقرار باملوافقة للبرصة عىل
ً
مرشوطا ومرهونا
اس�تضافة خليجي  22ولو
برأي لجنة التفتيش بعد عدة أشهر.
الجدي�ر بالذك�ر أن أنب�اء قوية خرج�ت األيام
املاضي�ة ع�ن مطالب�ة س�عودية باس�تضافة

البطول�ة وهو ما حرص الع�راق عىل الرد عليه
بأكثر م�ن مؤتمر رس�مي ،وكان من املفرتض
أن تك�ون النس�خة الحالية يف الع�راق إال أنه يف
ترشين الثان�ي  2011تقرر إس�ناد التنظيم إىل
البحرين بسبب الظروف األمنية يف العراق وعدم
جاهزية املالعب العراقية بحسب تقرير اللجان
التي زارت مدينة البرصة يف وقت سابق.
ع�ىل صعيد آخر كث�ف منتخبن�ا الوطني لكرة
الق�دم تحضرات�ه للمواجه�ة املرتقب�ة الت�ي
س�تجمعه م�ع املنتخ�ب البحرين�ي ي�وم غ�د
الثالث�اء من خ�الل اجراء وحدت�ني تدريبيتني
صباحي�ة يف فندق ك�راون ب�الزا يف املنامة من
أج�ل اس�تعادة مرون�ة العض�الت وتنميته�ا ،
ومسائية تركزت عىل تدريبات خفيفة لالعبني
الذين اشرتكوا يف مباراة اليمن  ،فيما تم اعطاء
العنارص االساسية جرعات تدريبية اكثر فضال
عىل كيفي�ة التعامل مع الكرات وتطبيق بعض
الجمل التكتيكية .
واس�تفاد مدرب اللياقة البدني�ة رسدار محمد
من عملية ايقاف كابتن فريقنا يونس محمود
ملباراة اليمن  ،ليعطي السفاح تمارين تدريبية
اضافي�ة بغي�ة الحفاظ ع�ىل املخ�زون البدني
وتجهي�زه ملوقع�ة البحري�ن الت�ي تع�د بوابة
العبور اىل نهائي البطولة .
وق�ال حكيم ش�اكر  :ان ارصارن�ا واضحا عىل
الف�وز ع�ىل اليم�ن لكس�ب العالم�ة الكامل�ة
م�ن النق�اط وتجهيز بقي�ة الالعبني الش�باب
لجولتي الحسم كما استفدنا يف اراحة العنارص
االساس�ية بعد ان دفعنا بخمسة العبني شباب

يف التشكيل االسايس ملباراة اليمن ،فريقنا لعب
باس�لوب ونظام جيد كانت السيادة والسيطرة
في�ه لفريقن�ا ط�وال الوق�ت وكان يمك�ن ان
نخرج بف�وز عريض لكنني اعرتف انني طلبت
م�ن الالعب�ني يف الدقيقة  55االكتف�اء بتهدئة
اللعب وع�دم املغامرة يف االلتحام�ات للحفاظ
عليهم من االصابات  ،غايتنا االساس�ية كانت
يف االس�تمرار يف تحقي�ق الفوز باقل الخس�ائر
دون اصابات او بطاقات ملونة.
وعن مباراة البحرين املقبلة اشار مدرب منتخبنا
الوطني :علينا ان نجهز فريقنا لتقديم اسلوب
افضل ،هناك ارصار وتحدي يف نفوس�نا جميعا
عىل تقدي�م يشء كبر لوطنن�ا وتحقيق نتائج
ايجابية ،لن اعد الجمهور واملعنيني بيشء لكننا
نعمل من اج�ل االفضل لكرتن�ا وفريقنا ،املنا
ان نكون احد طريف املب�اراة النهائية برغم قوة
الفريق البحريني املتس�لح بحشود جماهرية
هائلة ،الفريق املتمكن هو من يستطيع تجريد
منافسه من عاميل االرض والجمهور يهمنا ان
نظهر بمس�توى مميز يف مباراة صعبة للغاية،
العبونا الشباب لم يعتادوا الضغوطات الكبرة
لكننا نمل�ك ثقة كبرة يف قدرته�م عىل اجتياز
الصع�اب وتقديم عرض يلي�ق بالكرة العراقية
الريايض.
واح�الم ش�عبنا وجمهورن�ا

إبراهيموفيتش :ال يمكن أن أسخر من ميسي!!
المستقبل العراقي /وكاالت
رفض النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش تماما ً األخبار
التي تحدثت عن س�خريته من مييس حيث ّ
أكد بأنه لم يقم
بذل�ك إطالقا ً وأن ما نقلته عنه وس�ائل اإلعالم غر صحيح
باملرّة .

العب :عدم دفع نسبة مالية للمدرب أبعدني عن كرة الكهرباء!!
المستقبل العراقي /حسن البيضاني
أك�د احد العبي الكهرب�اء :أن عدم مواصلة
مش�واره م�ع فريق الكرة يعود بس�بب
عدم دفع�ه ملبالغ مالي�ة للمدرب الذي
فضل العبني آخرين عىل حسابه.وقال
مصطفى محم�ود يف ترصيح خاص
ل�"املس�تقبل العراقي" :كن�ت راغبا ً
باس�تمرار اللعب مع ك�رة الكهرباء
ملواس�م أخ�رى إال أن م�ع اس�تالم
املدرب حس�ن احمد تغر كل يشء
بالفريق وب�ات يفضل العبني عىل
آخرين بسبب التمييز بني أعضاء
الفري�ق الواحد.وأوضح :املدرب
ج�اء بالعبني ج�دد للفريق
مفضالً إياهم

المان يونايتد يقهر ليفربول ويوسع الفارق مع السيتي
المستقبل العراقي /وكاالت

اإلعالم السعودي يطيح
بالعالمي ريكارد!!

ش�ن اإلع�الم الس�عودي هجوما الذعا ع�ىل مدرب
املنتخ�ب الهولن�دي فرانك ري�كارد مطالبا إقالته
م�ن منصبه بعد الخروج املبكر من خليجي ،21
حيث اس�تجابت الش�باب والرياضة السعودية
ملطال�ب الش�ارع الس�عودي وأقال�ت املدرب،
فيما تعه�د الرئيس العام للش�باب والرياضة
فيص�ل بن فه�د بدفع ال�رشط الجزائي.وقال
الوفد اإلعالم�ي لخليجي  21يف رس�الة تلقت
"الس�ومرية نيوز" ،نس�خة منها إن "اإلعالم
السعودي ش�ن هجوما الذعا طيلة أيام بطولة
خليجي  21ضد مدرب املنتخب الهولندي فرانك
ريكارد" ،محمال "املدرب مسؤولية تراجع النتائج
والخروج املبكر من منافس�ات البطولة"وأضاف الوفد بحس�ب
الرس�الة أن "الرئيس العام للشباب والرياضة فيصل بن
فهد اس�تجاب للمطالبات بإقالة
ريكارد وقرر إقالته من منصبه"،
متعهدا "بدف�ع الرشط الجزائي
للم�درب والبال�غ نحو خمس�ة
مالي�ني دوالر".وكان امل�درب
الهولن�دي فرانك ريكارد أخفق
يف قيادة املنتخب السعودي بعد
خروجه من الدور األول لكأس
الخلي�ج  21باحتالل�ه املركز
الثال�ث يف املجموع�ة الثانية
جامعا ثالث نقاط فقط من
ف�وزه الوحي�د ع�ىل اليمن
والخس�ارة أم�ام الع�راق
وم�ن ث�م أم�ام الكوي�ت
بهدف نظيف.

ثالثة منتخبات ،أحدهم حس�م ال�رصاع مبكرًا وهو
املنتخب العراقي الذي حقق ثالثة انتصارات ساحقة
وصعد بس�هولة يف املركز األول ً
تاركا البطاقة الثانية
تحدد يف اللقاء الختامي لدور املجموعات الذي جمع
الس�عودية والكويت واس�تطاع األخر الفوز بهدف
املهاجم يوس�ف نارص وم�ن ثم مواصلة مش�واره
نح�و اللق�ب الح�ادي ع�رش يف تاريخه.املنتخ�ب

السعودي ربما هو أكثر املنتخبات التي عقدت عليها
جماهرها آمال وخيبها الجهاز الفني والالعبون ،ال
ش�ك أنه يجب أن يقف املس�ؤولون ويبحثوا أسباب
تراجع األخرض ،وه�ل الجهاز الفن�ي الحايل بقيادة
ريكارد قادر عىل قيادة الفريق نحو العودة أم ال !؟
واآلن م�ع اختي�ارات جول.كوم العرب�ي لفريق دور
املجموعات من خليجي : 21

تصريح خطير

إبراهيموفيت�ش قال يف ترصيح�ات صحفية  ” :كل
ما قيل عن سخريتي من مييس غر صحيح …فكيف
أسخر منه وأنا قد صوت له ؟؟”
يذكر أن زالتان إبراهيموفيتش وبصفته قائدا ً ملنتخب
الس�ويد ص�وّت للنج�م األرجنتين�ي ليونيل مييس
وتشايف من بعده وأندريا برلو يف املركز الثالث .

حس�م مانشس�رت يونايتد القمة العتيدة لصالحه بفوزه عىل ليفربول  1-2يف املباراة
التي أقيمت بينهما بملعب أولد ترافورد معقل الش�ياطني الحمر  ،يف الجولة  22من
ال�دوري اإلنجلي�زي  ،وبهذه النتيجة إرتفع رصيد مانشس�رت يونايتد ل  55نقطة
متصدرا املس�ابقة بفارق  10نقاط عن منافس�ه س�يتي الذي سيلعب بعد دقائق
أمام األرسنال  ،بينما تجمد رصيد ليفربول عند  31نقطة يف املركز الثامن  .جاءت
املباراة قوي�ة تليق بالقمة بني الفريقني  ،وإن كانت الس�يطرة واضحة إلصحاب
األرض وأحرز للمانيو القناص فان بريس (د )19و باتريس إيفرا (د  ، ) 54وأحرز
للريدز س�توريدج (د .) 57

فرض نج�وم منتخبن�ا الوطني أنفس�هم بقوة عىل
اإلعالم العرب�ي والخليجي حيث تم اختيار خمس�ة
العبني من اسود الرافدين ضمن التشكيلة املثالية من
املنتخبات الثمانية املش�اركة يف خليجي 21الجارية
حالي�ا ً يف املنام�ة ,واخت�ار موقع جول ك�وم العاملي
بنسخته العربية الحارس نور صربي واملدافع سالم
شاكر و وليد س�الم يف الخط الدفاعي و عيل رحيمة
يف خط الوس�ط والالعب الخامس هو حمادي احمد
ضمن األفض�ل يف خط الهجوم ,وتكونت التش�كيلة
الخليجية املثالية الكاملة حسب طريقة  3-3-4من
( ن�ور صربي – العراق -لحراس�ة املرم�ى و رباعي
خ�ط الدفاع س�الم ش�اكر –الع�راق -ومحمد احمد
–اإلم�ارات -و ولي�د س�الم –الع�راق -وفهد عوض
– اإلم�ارات -ولخط الوس�ط اختار املوق�ع الالعبني
عيل حس�ني رحيمه –الع�راق -وعمر عب�د الرحمن
اإلمارات -وأمامهم بدر املطوع –الكويت -ويف خطاملقدمة جاء كل من عيل مبخوت – اإلمارات -وفوزي
عاي�ش –البحرين -وحمادي احمد –العراق )-وجاء
تقرير املوقع كاآلتي:
انقىض ال�دور األول م�ن بطولة خليج�ي  21والذي
لم يش�هد أي مفاجئات عىل اإلطالق وتأهل الرباعي
الذي توقعه الخرباء قبل البطولة واس�تحقت جميع
الفرق التي خرجت أن تعود إىل بالدها مبكرًا.
البطولة ربما هي األنش�ط من حيث الزخم اإلعالمي
والتغطيات املتواصلة من ش�تى املحطات الفضائية
والصحف الخليجية وحتى العربية ،لم نشهد بطولة
خلي�ج حظي�ت باهتمام مثل ه�ذه من قب�ل ،ربما
هو نابع من التس�هيالت الواضحة م�ن قبل اللجنة
املنظم�ة لإلعالمي�ني وحثهم ع�ىل الق�دوم لتغطية
البطول�ة ،أو قد يكون نتيج�ة التنافس عىل الجوائز
التي س�تقدمها بع�ض املؤسس�ات الخاصة ألفضل
التغطيات اإلعالمية.لنتحدث برصاحة البطولة داخل
امللعب لم تش�هد ذات اإلثارة خارج�ه ،وكانت أغلب
مباريات دور املجموعات مملة بعض اليشء نتائجها
متوقع�ة ،وق�د تابعنا بع�ض املنتخب�ات تكافح من
أج�ل التهديف وبعضها لم يص�ل ملبتغاه طوال ثالث
ً
ً
وأهدافا.
نقاطا
مباريات وخرج بنتيجة البياض
املجموعة األوىل صعد منها املنتخب الرشس الش�اب
ال�ذي يع�د أب�رز املتوقعني للظف�ر باللق�ب األبيض
اإلماراتي الذي كان العبيه الشبان عىل قدر املسؤولية
الت�ي ألقت عىل عاتقهم واس�تطاعوا حصد  9نقاط
وتحقيق العالمة الكاملة.لحق بهم أصحاب الضيافة
املنتخ�ب البحريني بعدم�ا تفوق عىل قط�ر يف لقاء
الصعود املبارش بفضل هدف النجم "فوزي عايش"
م�ن عالمة الجزاء.الخ�روج كان من نصيب العنابي
الذي خيب الظن وظهر بأسوأ مستوى له يف البطولة،
ً
وأيض�ا أبناء الفرنيس "بول لوجوين" منتخب عمان
الذي فش�ل يف تقديم اإلضاف�ة وودع البطولة مبكرًا.
بينما املجموعة الثانية فش�هدت منافسة قوية بني

ع�ىل العبني آخرين برغ�م عدم اس�تحقاقهم الرتداء
فانيل�ة الفريق بس�بب مس�توياتهم املتدنية والدليل
معظمه�م يجلس�ون عىل دك�ة الب�دالء او املدرجات
وتهميش من كانت له�م بصمة واضحة مع الفريق
والس�بب يع�ود لنس�بة العق�د ال�ذي تقاض�اه من
الالعبني م�ن العقود التي وقعوها م�ع النادي وهذا
األس�لوب ال يمكن أن اس�لكه.وتابع :بع�د أن مثلت
الكهرباء خمسة مواسم قبل انتقايل منه هذا املوسم
اعد نفيس احد أبناء النادي الذين س�اهموا بش�كل
كبر يف سطوع نجمه وتفوقه عىل العديد من األندية
املحلي�ة وحتى الخارجية ,وعالقتي مع رئيس النادي
وأعض�اء اإلدارة جيدة ج�دا ً وتربطني معهم عالقات
وطيدة ولذلك اجد ان خروجي كان فيه إجحاف بحقي
كون�ي امتلك القدرة عىل خدمة الن�ادي اال ان رغبتي
الجامح�ة اصطدمت بعقبة ع�دم إرضاء املدرب
ال�ذي ال يخت�ار الالعبني عىل اس�اس الكفاءة

عماد محمد يقترب من األنيق
المستقبل العراقي /متابعة

أف�اد مصدر مقرب أن نادي الطلبة يس�عى للتعاقد مع مهاج�م املنتخب الوطني
عماد محمد لتعزيز قدرات الفريق الكروي الهجومية ،مبينا أن الالعب واإلدارة
بص�دد االتف�اق النهائي ع�ىل رشوط التعاقد وتمثيل الفريق  ،فيما كش�ف
ع�ن رغبة الالعبني املغادري�ن بالعودة لصف�وف الفريق.وقال املصدر إن
"مهاج�م املنتخب الوطن�ي عماد محم�د يقرتب من االنضم�ام لفريق
الطلبة وتمثيله خالل مدة االنتقاالت الشتوية التي تفتتح خالل شباط
املقبل" ،مبينا أن "الالعب واإلدارة بصدد االتفاق عىل الرشوط والبنود
النهائية للعقد الذي سيربم بني الطرفني".وأضاف املصدر أن "الفريق
يسعى لتعزيز قدراته الهجومية من خالل استقطاب العبني هدافني
للظهور بمس�توى يليق باسم وسمعة الكرة الطالبية" ،كاشفا أن
"العدي�د من الالعب�ني الذين غادروا الفريق يف املوس�م املايض
يرغبون بالع�ودة لتمثيل الفريق وهم مجيد حميد وثامر
ف�ؤاد ون�واف ص�الل وعب�اس قاس�م".وكان مصدر
مقرب أكد يف الس�ادس من كان�ون الثاني الحايل ،عن
نية ن�ادي الطلبة بالتعاقد مع مداف�ع املنتخب الوطني
ع�يل بهجت وض�م الالعب�ني عب�اس رحيمة وحس�ني كريم
بع�د ان تلق�ى النادي دعما مالي�ا من وزارة التعليم الع�ايل يقر بنحو
ملياري دينار عراقي.يذكر أن نادي الطلبة شهد هجرة ألغلب عنارصه
األساسية يف املوسم املايض نتيجة الضائقة املالية وتأخر دعم الوزارة التي
يرتبط بها النادي يف منح املبالغ الالزمة للفريق.

فابريغاس سيعود إلى ارسنال!!
المستقبل العراقي /وكاالت

كشف مدرب ارس�نال أرس�ن فنغر عن قناعته بعودة
سيس�ك فابريغاس إىل برش�لونة يوما ً ما .وقال املدرب
الفرنيس “أنا غر موافق عىل كالم البعض بأن سيس�ك
لن يعود أبدا إىل ارس�نال”.وأضاف “هو رجل ارس�نال،

ه�و يح�ب ارس�نال ،يش�اهد كل مباراة
الرس�نال”.وعن رحيل�ه لربش�لونة ق�ال
متفهما ً “برش�لونة هي بلدت�ه التي ترعرع
فيها  ،وبرش�لونة أفضل ناد يف العالم وبالتايل
علينا قب�ول هذا”.ورد عىل موع�د عودته “ربما
بعد عامني أو ثالثة ،ولكن ليس قبل ذلك”.

بل عىل
الفائ�دة املادي�ة وه�ذا األمر
لي�س بغريب عىل حس�ن احمد كونه كان سمس�ارا ً
يف لبن�ان وليس مدرب�ا ً إضافة اىل ال�كالم الذي ذكره
الالعب وليد س�الم يف وقت سابق وفضحه بالتفصيل
وبرغم كل هذا فأن الحقيق�ة ال يمكن تغيرها والبد
ان يأخذ كل ذي حق حقه بإنصاف واس�تحقاق.

الشرطة يتغلب على أربيل بثالثة
أشواط نظيفة بدوري الكرة الطائرة
المستقبل العراقي /متابعة

تغلب نادي الرشطة ،األحد ،عىل ضيفه أربيل بثالثة أشواط
نظيف�ة يف مباراتهما التي ج�رت يف إطار الدور الثاني من
منافسات الدوري املمتاز للكرة الطائرة بمرحلته األوىل،
ليع�وض الرشط�ة خس�ارته يف الجولة املاضي�ة أمام
البشمركة.وش�هدت املباراة التي جرت يف قاعة نادي
االرمني تفوقا واضحا لالعبي الرشطة السيما الدور
الكب�ر لالعبني املحرتف�ني يف الفريق حيث تمكن
الفري�ق من إنهاء الش�وط األول ب�� 25نقطة
مقاب�ل ثماني نقاط فق�ط لفريق أربيل الذي
بات واضحا أنه فريق ش�بابي يسعى إلثبات
الذات يف املنافسة .ويف الشوط الثاني واصل
الرشط�ة س�يطرته حتى تمكن م�ن الفوز
ب� 25نقط�ة مقابل  19نقطة لفريق أربيل
الذي تحسن أداؤه خالل الشوطني األخرين
لك�ن الخ�ربة قال�ت كلمتها وحق�ق الرشطة
الفوز يف الشوط الثالث ب� 25نقطة مقابل  18نقطة
لينهي املباراة فائزا وليعوض الخسارة املاضية أمام
البشمركة عندما خر بثالثة أشواط دون رد .وقال
مدرب الفريق س�لمان رزوق�ي إن "العبي الرشطة
قدم�وا أداء جي�دا رغم ان املباراة بص�ورة عامة لم
تك�ن متكافئة نظ�را لكون فريق أربي�ل من الفرق
الفتية الذي يضم عنارص شبابية" ،مؤكدا أن "فريق
الرشطة تمكن من فرض الس�يطرة واللعب بخربة
العبي�ه املحليني واملحرتفني وواضح من النتيجة أن
املب�اراة كانت لصالح الفريق يف كل يشء".يذكر ان
فري�ق الرشطة يلعب ضمن املجموعة الثانية التي
تض�م بش�مركة الس�ليمانية واربيل وش�قالوة
وهيث ومصايف بيجي والحبانية.
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ت�سايل

أفريقيا خترس ُأسـودها !

بدأت األسود تختفي من غابات
أفريق��يا بشكل متسارع ،بحسب
تقري�ر ص�در مؤخ�را ً ع�ن منظمة
بريطانية ملس��اعدة األس�ود أك��د
أن هذه الفصيلة ش�به املنس�يّة يف
دول غ�رب أف���ريقي�ا ،نيج��رييا
ً
م���ث�ال ،بات����ت ع�ىل حاف���ة
االنق�راض بع�د الرتاج�ع الهائل يف
أعداده�ا خ�الل الس�نوات املاضية.
وبحس�ب املنظم�ة ،هن�اك فق�ط
الي�وم ح�وايل  645أس�دا ً يف غابات
أفريقي�ا الرشقي�ة والوس�طى .هذا
يعن�ي أن األس�ود انقرض�ت يف 25
بلدا ً أفريقياً ،وبات�ت عىل الحافة يف
 10بلدان أخرى ،كما يعني أيضا ً أن
 15ألف أسد فقط موج��ودة اليوم

يف الق�ارة ككل ،مقارنة ب� 200ألف
كانت هن�اك قبل  30عام�اً .ويعزو
أح�د املرشف�ني ع�ىل الدراس�ة هذا
«التده�ور الخطري يف حياة األس�ود
يف أفريقيا ،وتحديدا ً غربي أفريقيا»
إىل «إهم�ال ه�ذه األس�ود لف�رتة
طويلة من الزم�ن ،وعدم حصولها
ع�ىل برام�ج الرعاي�ة الالزم�ة» .يف
ّ
ح�ذر م�ن «خط�ر االنقراض
وقت
الحقيق�ي الذي يداهمه�ا» .ويعترب
التقري�ر أن التحدي�ات الحقيقي�ة
الت�ي تواجهه�ا أفريقي�ا تتمث�ل يف
نسبة الفقر املرتفعة وغياب الوعي
السيايس ألهمية الحفاظ عىل الثروة
ً
فض�ال عن ع�دم تطور
الحيواني�ة،
البنية التحتية لسياحة الغابات.

برجك اليوم
22مار�س20 -ابريل

احلمل

تكون موقع تقدير واحرتام مميز،
وتكس�ب ثق�ة م�ن كان يت�رف
بحذر معك ألنه كان يجهلك تسعى
مع الرشيك لحضور أهم املناسبات
الكبرية

كل م�ن تأنى حصل ع�ىل مبتغاه.
ها أنت تحصل عىل ما كنت تتمناه
لتحقي�ق مس�تقبل واع�د وزاهر.
نجاح تلو آخر ،وتقدم ملحوظ عىل
كل الصعد.

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

ك�ن متجاوبا ً مع اآلخرين ّ
ألن األدوار
ق�د تتبدل يوم�ا ً ما ،فتنقل�ب األمور
ضدك وتجد نفسك مضطرا ً إىل تحمّل
ردات الفعل التعتقد أن طيبة الرشيك
تمنحك املجال لتستم ّر يف غيّك

خيارات حازمة مع الرشيك ،وتجد
نفس�ك مضط�را ً إىل تحديد مس�ار
األمور يف املس�تقبل القريب تبارش
قريب�ا ً امليش س�اعة يومي�ا ً بعدما
أدركت أنك بحاجة إىل ذلك

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

حاول أن تل�زم الصمت وأن تخفي
بعض األفكار واملخططات ،وابحث
ع�ن الدواف�ع الحقيقي�ة لبع�ض
األعمال ال تس�مح لآلخرين بعرقلة
تقدمك عاطفيا ً

ارتب�اك األج�واء يف العم�ل وس�وء
تفاه�م وعدائية .املصارحة ال تعطي
ثمارها ب�ل تنقلب عليك كالم نافر يف
غ�ري مكانهّ ،
لكنك تغف�ر للرشيك ما
يخلصك من دفع الثمن

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

ال ت�دع الرتاكم�ات القديم�ة تف�رض
نفس�ها ،ومعالجته�ا كان يج�ب أن
تقوم به�ا منذ زمن بعي�د أمور مثرية
للجدل تناقش�ها مع الرشيك ،وهي يف
معظمها ما ّدة دسمة لتزكية الخالف

14
كانون الثاين
 - 1911تأسيس جريدة فلسطني
يف ياف�ا لصاحبيه�ا ومحرريها عيىس
داود العي�ىس ويوس�ف العيىس ،وهي
جريدة سياسية إخبارية تصدر مرتني
يف األسبوع.
 - 1929ملك أفغانستان أمان الله
خان يتنازل عن العرش.
 - 1935بدأ تش�غيل خ�ط أنابيب
النفط الذي يربط بني مدينة املوصل يف
العراق وميناء حيفا يف فلسطني.
 - 1952إع�ادة انتخ�اب جوزيف
ب�روز تيت�و رئيسً �ا للجمهوري�ة
اليوغسالفية.
 - 1956اململكة األردنية الهاشمية
تعلن رفضها اإلنض�ام إىل حلف بغداد
ال�ذي كان�ت اململك�ة املتح�دة تقوده
ويضم العراق وتركيا وباكستان.
 - 1958هولندا تفتتح س�فارتها
بإرسائي�ل يف الق�دس لتك�ون أول بلد
يفتتح سفارة بلده يف املدينة.
 - 1972األم�رية مارغري�ت تعتيل
عرش الدنمارك تحت اس�م مارغريت
الثاني�ة وذلك بع�د وفاة والده�ا امللك
فريدريك التاسع.
 - 1980مجل�س األم�ن ال�دويل
يتخ�ذ قرارًا يقيض بانس�حاب القوات

ركوب اخليل عالج ًا إلدمان اإلنرتنـت

قبل أربعة أش�هر ،ف�اض الكيل بزوجني
يف كوري�ا الجنوبية بس�بب إدم�ان ابنتهما
املراهق�ة عىل تصفح اإلنرتن�ت ،وخصوصا ً
املواقع اإلباحية .لكن اآلن ،وبفضل برنامج
عالج يعتمد ع�ىل رياضة ركوب الخيل ،فقد
ع�ادت االبن�ة لتتحك�م بنم�ط حياتها عىل
ما يب�دو .يف كوريا الجنوبي�ة ،أكثر البلدان
اس�تخداما ً لالتص�االت وحي�ث يمل�ك ثلث�ا
الس�كان هواتف ذكية ،بات إدمان اإلنرتنت

لقطة من
الزمن اجلميل

مش�كلة كبرية.ووفق�ا ً لبيان�ات حكومية،
ف�إن  680أل�ف طفل ت�رتاوح أعمارهم بني
 10أع�وام و 19عاما ً يدمن�ون اإلنرتنت ،أو
م�ا يعادل نح�و  10يف املئة من ه�ذه الفئة
العمرية.وملعالج�ة ه�ذا الوض�ع ،أص�درت
الحكومة ما يسمى ب�«قانون اإلغالق» العام
املايض ،الذي يمنع رواد األلعاب اإللكرتونية
مم�ن ه�م دون  16عام�ا ً م�ن اللع�ب بني
منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً.

شارع الرشيد يف السبعينيات

الثور

تربح أمواالً ع�ن طريق عمل ثقايف
أو أدب�ي أو فن�ي و تنفت�ح أمامك
آف�اق ،لذل�ك تش�عر باألم�ان أكثر
هذا اليوم إذا ناقشت شؤؤنا ً مالية
ومهنية مع بعض املقربني

امليزان

اكتش�ف علم�اء الفلك أضخ�م كوكبة من
األج�رام الفضائي�ة يف الكون ،ه�ي عبارة عن
مجموع�ة من أش�باه النج�وم الهائلة الحجم
التي يس�تغرق عبوره�ا أثناء الس�فر برسعة
الضوء ،أربعة مليارات سنة .وقال الباحثون إن
ه�ذا الحجم الهائل يتحدى أيض�ا املبدأ الكوني
أللربت آينش�تاين الذي يفرتض أن الكون يبدو
هو نفسه عند النظر إليه من أي زاوية للرصد.
ونرشت النتائج الجمعية امللكية لعلماء الفلك،
وقال�ت الجمعية إن�ه منذ عام  1982أش�ارت
االكتش�افات إىل أن أش�باه النج�وم تمي�ل إىل
التكتل معا يف تكوين�ات أو كوكبة من األجرام
الفضائية بأحجام ضخم�ة وعىل نحو مذهل،
لتش�كل مجموعات هائلة من أشباه النجوم.
وأضاف�ت أن ه�ذه املجموع�ة الضخم�ة من

متـاهة

يف مثل هذا اليو م

أشباه النجوم املكتش�فة حديثا يبلغ حجمها
 500ميغابارسيك .ويساوي امليغابارسيك 3.3
ماليني س�نة ضوئية .وهذا الحجم أكرب 1600
مرة من املس�افة بني مج�رة درب التبانة التي
تضم املجموعة الشمس�ية وب�ني أقرب مجرة
لها وهي املرأة املسلسلة (أندروميدا).

ال ت�دع املش�اكل تؤث�ر يف أدائ�ك يف
العم�ل .علي�ك أن تتجاوزه�ا بكل
ه�دوء وروي�ة ،وأن تض�ع خططا ً
واضح�ة لتحركات�ك املس�تقبلية
وضح وجهة نظرك اىل الحبيب فهو
سيتفهم وضعك

 22مايو 22 -يونيو

الأ�سد

اكتشاف أضخم كوكبة فضائية

 21ابريل –  21مايو

 22يونيو 23 -يوليو

اجلوزاء

www.almustakbalpaper.net

املنتجات السوفياتية :حنني احلارض إىل املايض
ش�عور غريب ينتاب املرء عندما يتنق�ل بني زوايا املتاحف
ويحتك بنظ�ره والحضارات القديمة التي س�بقت وجوده يف
هذه الحياة بآالف الس�نني .فكيف يكون هذا الش�عور عندما
ّ
مفصالً ،يعرض إىل جانب تحف العصور
يصطدم املرء بأمس�ه
املاضي�ة ؟ ه�ذا ما ش�عر ب�ه آالف ال�روس الذين ح�روا إىل
معرض «التصاميم الس�وفياتية» ال�ذي ُ
افتتح يف الخامس من
كان�ون الثاني الحايل ،وس�ط موس�كو .يف ه�ذا املعرض ،أرصّ
املنظمون عىل اس�تعراض كل ما ولّدته املدرس�ة الس�وفياتية
للتصمي�م ،من س�يارات إىل غس�االت إىل تلفزيون�ات وغريها.
ربّما يحمل هذا املعرض بالنس�بة ألي مواطن أجنبي لم يعش
الحقبة الس�وفياتية جانبا ً تثقيفيا ً أو تعليمي�ا ً غريبا ً للتعرّف
عىل «اآلخر الس�وفياتي» ،أما بالنس�بة للمواطن الرويس فهذا
املعرض � املتحف يجسّ د جزءا ً من ذاته.وضم املعرض ما أنتجه

العقرب

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

ح�اول أن تك�ون مقنع�ا ً اذا أردت
تحس�ني وضعك يف العمل ،والغاية
قد تربر الوس�يلة يف بعض األحيان
عاطفياً :قد تعجز قريبا ً عن إيجاد
الحلول الحاسمة مع الرشيك

االتح�اد الس�وفياتي كافة من خمس�ينيات حت�ى ثمانينيات
القرن املايض ،كاستعراض إلمكانيات املبتدع السوفياتي .

يف دمشق ..غسـل الثلج القلوب
أدى تساقط نادر للثلوج التي غطت
دمش�ق باللون األبيض أم�س األول ،إىل
ّ
ب�ث جو م�ن املرح بني الس�وريني الذين
تجاهلوا للحظات حربهم الدامية ونسوا
انقس�اماتهم ب�ني معارض�ني وموالني
وجنود.وأش�ارت إيم�ان  ،وه�ي م�ن
س�كان حي الشعالن يف وس�ط دمشق،
إىل أن «الليل�ة املاضية كان�ت املرة األوىل
من�ذ أش�هر الت�ي أس�مع فيه�ا صوت
الضح�كات ب�دالً م�ن القص�ف .ب�ل إن
قوات األمن ألقت أس�لحتها وس�اعدتنا
يف صن�ع رجل الجلي�د» .وتابعت «كانت

ال�سرطان

العذراء

السوفيتية من أفغانستان.
 - 1985مجلس الوزراء اإلرسائييل
يوافق عىل خطة لالنسحاب من جنوب
لبنان عىل  3مراحل.
 - 1990وفاة  100شخص ً
غرقا يف
بنغالديش لدى انقالب مركب بحري.
 - 1996انتخاب جورج س�امبايو
رئيسً ا للربتغال.
 - 1997توقي�ع اتفاقي�ة الخلي�ل
ب�ني الس�لطة الوطنية الفلس�طينية
وإرسائي�ل يف إيري�ز بش�مال قط�اع
غ�زة تتضمن تقس�يم مدين�ة الخليل
الفلس�طينية ب�ني الجانب�ني ،وإعادة
انتش�ار الق�وات اإلرسائيلية يف بعض
املناطق الفلسطينية.
 - 1999مجلس الشيوخ األمريكي
يبدأ محاكم�ة الرئيس بيل كلينتون يف
ما عرف باسم فضيحة مونيكا غيت.
 - 2005هبوط املسبار هيغنز عىل
تيتان قمر كوكب زحل.
 - 2011الوزي�ر التون�ي األول
محم�د الغنويش يعلن توليه الس�لطة
ً
مؤقتا بس�بب تع�ذر أداء الرئيس زين
العابدين بن ع�يل ملهامة بعد مغادرته
تون�س ع�ىل إث�ر إن�دالع ث�ورة ض�د
حكمه.

مكسيكية تضع ستة توائم
أنجب�ت ام�رأة ش�ابة يف العرشي�ن من
عمرها س�تة توائم يف مقاطعة ميتشواكان
غرب املكس�يك ،عىل ما أفاد مصدر رسمي.
وأوض�ح املص�در أن األم لديها يف األس�اس
ثالثة أطفال ،وأنها واألطفال الجدد يف صحة
جيدة .وقالت باتريس�يا مورا زوجة حاكم
املقاطع�ة "ول�د األطف�ال الخميس وهم يف
صحة ممتازة" .وأضافت مورا "قبل أن تلد
أتت الشابة إلينا للحصول عىل مساعدة عىل
شكل حفاظات وحليب موضحة أنها ستلد
ستة توائم" هم أربع بنات وصبيان.
وق�د قدم�ت الجمعي�ة الحفاظ�ات
والصاب�ون واألدوية وغريه�ا من حاجيات
األطف�ال إىل الوال�دة .ووجه�ت رئيس�تها
ن�داءات إىل جمعي�ات ومؤسس�ات خاصة

لون مع

إعدام رجل أكل  11إنسان ًا حي ًا ؟!

ه�ذه ه�ي امل�رة األوىل منذ زم�ن طويل
التي أتذكر فيها أنني تحدثت مع جرياننا
املؤيدي�ن للمعارضة».ورضبت عاصفة
شتوية س�وريا وجريانها هذا األسبوع،
واجتاح�ت الفيضان�ات وغط�ت الثلوج
بل�دات ومدن�ا ً يف أنح�اء املنطق�ة .لكن
سكان دمشق اعتربوا أن الثلوج خففت
من مشاعرهم الحزينة لربهة.وبالنسبة
لكثريين ،فإن هدنة الثلج لم تقدم الكثري
م�ن األم�ل يف أي�ام أفضل ،لك�ن البعض
ق�ال إنه�ا أظهرت أن�ه ال يزال يف وس�ع
السوريني التعايش يف املستقبل.

كلامت متقاطعة

أع�دم يف مقاطعة يونان الصينية املجرم تش�انغ يونمني الذي أكل 11
لتقدي�م مالب�س وأَرسة وحاجي�ات أخرى.
وتدعى األم سالود رومريو وهي ربة منزل ،إنس�انا ً بينما كانوا عىل قيد الحياة ،حس�بما ذكرت "تش�اينا دييل" .وقد
وزوجها ّ
البناء يوشيو ساليناس .وكان كان نقل�ت الصحيفة ع�ن إعالن املحكمة املحلية أن يونم�ني املحكوم باإلعدام
ق�ام يف ش�هر تموز من ع�ام  2012بارت�كاب جرائمه "بقس�وة خاصة،
لهما قبل إنجاب التوائم ،ابنتان وابن.
ظروفها ونتائجها كانت وخيمة" .وأشارت وكالة "شينخوا" إىل أن القاتل
قط�ع جثث ضحاياه إىل أش�الء
وكان يق�وم بأكله�ا م�ن اج�ل
إخف�اء الجريم�ة .ونقلت وكالة
"فران�س برس" ع�ن الصحيفة
أن ج�ريان يونمني رأوا أكياس�ا
تتدىل من منزل�ه تحتوي عىل ما
يشبه العظام .باإلضافة إىل ذلك
كان القات�ل يبيع م�ا تبقى من
ضحاياه عىل ش�كل لحم النعام
يف السوق.

افقي
 – 1ينتسب إلى اتجاه سياسي وفكري معين
 – 2شاعر أموي أمر المنصور بدفنه حيا ً
 – 3نهر أوروبي – تصمم على
 – 4يعتقل – لفظه هجاء
 – 5مطرب مصري
 – 6سهم
 – 7أسم علم مؤنث – كفر
 – 8األسف – ضمير متصل
 – 9ممثلة سينمائية مصرية

عمودي
 21يناير –  19فرباير

الدلو

مهما س�عى بع�ض الزمالء لوضع
العراقيل أمام مش�اريعكّ ،
فإن ذلك
سيدفعك إىل التألق والنجاح تجد أن
الصف�ات التي يتمت�ع بها الرشيك
مؤثرة ،فتضطر إىل معاملته باملثل

 20فرباير –  21مار�س

حوت

تك�ون ع�ىل اس�تعداد ملواجهة أي
طارئ .هذا الظرف الصعب يضعك
أمام اختبار لتكتش�ف قدراتك عىل
املواجهة وإيج�اد الحلول الناجعة
االستقرار رشط لنجاح أي عالقة

 – 1نهر إيطالي
 – 2أنوار – واضب على
 – 3لفظة هجاء – بنطالي
 – 4يجل أو يقرر – أحصل
 – 5مدينة فرنسية – األسم األول "لمطربة الجيل"
 – 6الدنيء – وميض
 – 7جدها في "لييج" – سرور
 – 8بحر – نسبة إلى بلد أوروبي
 – 9اإلسم األصلي لفنانة لبنانية .
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مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

الأخيــــرة
العدد (  ) 419االثنني  14كانون الثاني 2013

صحيفةيومية سياسية مستقلة

الروس  ..أكثر سعادة من قبل

انشغاالت

ضتتمتتور
* حاتم حسن

بموسكوUPI /
وجد اس�تطالع جدي�د أن الروس
بات�وا أكثر س�عادة يف حياتهم من أي
وقت قبل  7سنوات.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوس�تي»
الروسية عن االس�تطالع الذي أجراه
مركز ( )VTsIOMالستطالعات الرأي
ال�ذي تدي�ره الدول�ة ،خالل الش�هر
الفائت ،أن رضا ال�روس عن حياتهم
بلغ  60نقطة ،بزي�ادة عن  43نقطة
يف العام .2011
وبات الروس أيض�ا ً أكثر إيجابية
م�ن قب�ل بش�أن أوض�اع عائالته�م
املالي�ة ،فبل�غ رضاه�م  64نقطة يف
العام  2012مقابل  55يف العام 2011
و 37نقطة يف .2005

ويرتاوح نظام القياس من ناقص
 100لأكث�ر س�لبا ً إىل  100لأكث�ر
إيجاباً.
وأشار االستطالع أيضا ً إىل تفاؤل
أكرب ل�دى ال�روس حول ما س�تكون
عليه حياتهم خالل س�نة ،فسجّ ل 66
نقطة مقابل  53العام الفائت.
ون�ال تقيي�م ال�روس القتص�اد
بالده�م  48نقط�ة ،مقاب�ل  61يف
كان�ون األول/ديس�مرب  ،2007أم�ا
بالنس�بة ملش�اعرهم تج�اه الوضع
الس�يايس فق�د س�جّ لت  63نقط�ة
مقاب�ل  68يف العام .2007وقد ش�مل
االس�تطالع  1600شخصاً ،وأجري يف
 22و 23كانو األول/ديس�مرب املايض
يف  46منطق�ة روس�ية ،وبلغ هامش
الخطأ فيه .%3.4

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

التتتطيتتور املتتهتتتاجترة تتتحتتتط
فتي هتتور التدملتج

الالمي نائب ًا أول يف احتاد الصحفيني العرب
بغداد  /المستقبل العراقي
َّ
حقق نقيب الصحفي�ني العراقيني مؤيد الالمي
ف�وزا ً مس�تحقا ً بمنص�ب النائ�ب األوّل لرئي�س
االتح�اد العام للصحفيني العرب خ�الل االنتخابات
التي ج�رت ،األربعاء امل�ايض ،يف العاصمة املرصية
القاهرة بمشاركة وفود نقابات الصحفيني العربية
وحضور وزير اإلعالم امل�رصي صالح عبد املقصود
ورئيس االتحاد الدويل للصحفيني جيم بو ملحة.

وج�اء ف�وز الالم�ي بع�د أن كان�ت نقاب�ة
الصحفيني العراقيني محط احرتام وتقدير واعتزاز
م�ن قبل كافة الصحفيني الع�رب ودورها االيجابي
والفاعل عى املس�تويات املهني�ة وتعزيز العالقات
م�ع كاف�ة النقاب�ات واالتح�ادات العربية.وبهذه
املناس�بة تتق ّدم صحيفة «املستقبل العراقي» بأحر
التهان�ي والتربي�كات بف�وز الالم�ي به�ذا املنصب
ّ
يس�تحقه ،متأملة له النجاح الدائم يف تحقيق
الذي
األفضل للصحافة العراقية.

الكتابة باالزميل

بغداد /المستقبل العراقي

أفعى تشارك ركاب طائرة رحلتهم
سيدني  /وكاالت

جملس عزاء والدة
مظفر النواب
* جواد الحطاب
• انته�ى مجلس عزاء الراحل الكبري فهد االس�دي عى خري–
كم�ا يق�ال – وانتهى كذلك مجل�س عزاء ه�ادي الربيعي؛ ومن
قبلهما مجلس عزاء محمد عيل الخفاجي و..و..و
وعندم�ا تس�أل أه�ل الفقي�د :هل وصلك�م احد م�ن طرف
املس�ؤولني؛ يأتي�ك الجواب خج�ال وحزينا :نعم ج�اء ممثل عن
الحكومة و(ايد وره و ايد ليكدام)!!
..واعرف ان ال احد ينتظر معونة مادية من السيدة الشمطاء
التي تس�مى (الحكومة) الن..اذا يف حياة املبدع ويف اش�د حاجة
اهل�ه وحاجة الثقافة اىل يدها؛ يش�لّها البخل واالنش�غال بالفر
ه�ود العام؛ فه�ل نعول عليها يف ابداء (الواج�ب) املتعارف عليه
اجتماعي�ا؛ الس�يما وان اغلب من تتصدر صوره�م الفضائيات
والصحف هم أوالد عش�ائر وجالس دواوي�ن؛ ودالل قهوة ؛ غري
ان املتحقق..غري املرجو!!
• يف مجل�س عزاء فهد االس�دي؛ وانا ارى وف�د اتحاد االدباء
(املشكور لسعيه عى االقل) بعد ان جردته الحكومة من معونتها
املالي�ة وتركته عرضة لالح�راج يف مثل ه�ذه املواقف؛عادت بي
الذاك�رة اىل بداي�ة التس�عينيات؛ ايام كن�ت أمينا عام�ا لأدباء؛
فق�د تناهى الينا يف املكتب التنفيذي بان الس�يدة والدة الش�اعر
مظف�ر النواب؛ قد اصيبت بالش�لل وتحت�اج اىل كريس معوقني
(وكان ايامه�ا من الندرة بمكان بس�بب الحصار واذا توفر فان
ثمن�ه الباه�ظ يجعله عزي�زا حتى عى ميس�وري الح�ال) ولم
يرتدد املكت�ب التنفيذي قيد لحظة بقرار رشاء الكريس وإيصاله
اىل بي�ت املغف�ور لها؛ عى الرغم من ان الش�اعر النواب كان من
املحظورات التي يسبب االتصال بها املساءلة و(س)و(ج) يف اقل
االحتماالت.
• عادت بي الذاكرة اىل اجتماع املكتب التنفيذي (ولأمانة كان
عى رأس�ه الش�اعر رعد بندر وفيه وارد بدر الس�الم ومنذر عبد
الحر وش�وقي كريم وخالد مطلك وهادي ياسني عيل) واتخاذنا
ربم�ا واحدة من اخطر الحماقات التي لوالها لم نكن أدباء؛ فقد
وصلن�ا خرب وفاة الس�يدة ام مظفر الن�واب؛ لنقرر باإلجماع ان
يتحم�ل اتحاد األدب�اء كل تكاليف مجلس الع�زاء؛ وطوال ثالثة
أي�ام املجلس الذي أقيم يف حس�ينية (النواب) يف الكاظمية؛ كنت
حارضا مع ش�قيق الش�اعر الن�واب؛ املوظ�ف يف وزارة التجارة
أيامها؛ وأظن ان اس�مه (حس�ام) اذا لم تخن�ي الذاكرة؛ ومعي
املتناوب�ني م�ن أعضاء املكت�ب التنفي�ذي يف اس�تقبال وتوديع
املعزين وتقبل التعازي نيابة عن شاعرنا الكبري الغائب.
• نس�تقبل ونودع ونؤدي واجب املراسيم؛ وأيدينا عى قلوبنا
كما هي أيدي اهلنا وأصدقائنا؛ فهو مظفر النواب راية املعارضة
العراقي�ة وهجاؤه�ا األول للنظ�ام؛ لكنها الحماق�ة التي لو لم
ترتكبها ملا احرتمت كل صواب حياتك فيما بعد .
• واليوم..حكوم�ة املظلوم�ني ترس�ل من يمثله�ا و(ايد من
وره واي�د من كدام) ليحرض مجلس ع�زاء واحدا من أهم كتاب
القصة ليس يف العراق فقط؛ وإنما يف الوطن العربي أيضا؛ وليس
املادي�ات هي املهم لكن املبادرة هي األهم واألكثر وقعا لدى اهل
الفقيد ولدى املثقفني عموما.
• بالتأكيد..س�يقرأ املس�ؤولون ه�ذه األس�طر ث�م يرم�ون
الجريدة جانبا؛ فعن اي واج�ب يتحدث الحطاب؛ والناس لديها
م�ا لديها م�ن خطط لتوافق�ات وصفقات وترتيب أمور فس�اد
ومواعي�د للحج والعمرة؛ فعىس ان يغف�ر الله لهم ما نهبوا وما
سلبوا من حقوق األحياء واألموات.
• أفك�ر مرة..ماذا ل�و تنادى األدب�اء والكتاب وق�رروا عدم
الكتابة يف الصحف واملجالت وقاطعوا الفضائيات؛ احتجاجا عى
تهميش�هم؛ وأعلنوا موقفهم هذا لكل العالم؛ اال يشكل موقفهم
ورقة ضغط فائقة التأثري عى أصحاب القرار!!؟
..لكن الذي يتحدث(هندي) والذي يرتجم من(الجبايش)!!!!!

العراقـي

فوجئ ركاب رحلة لرشكة «كوانتاس» األسرتالية برؤية
أفع�ى «أصل�ة» طولها ثالثة أمت�ار تس�افر بطريقة رسية
ع�ى جناح طائرة كانت تقوم برحلة تس�تمر س�اعتني بني
كرينز وبورت موريس�بي ،ولم يروا األفعى إال بعد ان أقلعت
الطائ�رة ووصلت إىل علو مرتفع.ه�ذه األفعى هي من نوع
أصلة ،وتعترب من األطول يف أسرتاليا ،وتمكنت من اللجوء يف
مرحلة أوىل إىل مكان يحميها من الهواء ،إال أن ذنبها بقي يف
مهب الريح والربد الشديد ،مما حتم نفوقها.

يف موس�م هج�رة الطي�ور ،وصل�ت أن�واع
مختلفة من الطيور لتستقر يف مسطح بحريات
ه�ور الدمل�ج ،أح�د أه�م املس�طحات املائية يف
الديواني�ة كونه يقع ضمن خط الهجرة الدولية
للطي�ور القادم�ة م�ن س�يربيا
والص�ني وروس�يا.ويؤكد مدي�ر
البيئ�ة يف الديوانية حي�در عناج ،أن
أنواع�ا ً م�ن الطيور منها م�ا هو نادر
ومنه�ا ما ه�و مه�دد باالنق�راض،
حطت رحالها يف مس�طح
بحريات هور الدملج
حيث سجلت
مديرية بيئة
ا لد يو ا ني�ة
أن�واع من
أكث�ر م�ن 10
م�ن املؤم�ل أن تص�ل
الطي�ور املهاج�رة
ألكثر من  35ن�وع .األخص����ائ�ي اإلحيائي
يف مديرية البيئة عباس جاس�م تحدث لوسائل
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مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

إع�الم ع�ن تنوع ه�ذه الطي�ور ب�ني الحباري
وك�روان امل�اء والكط�ه والنح�ام باإلضافة إىل
أن�واع أخ�رى م�ن الطي�ور .وبحس�ب البيئي
مهند كريم فأن أكثر من أربعة أش�هر هي مدة
اس�رتاحة الطيور املهاج�رة والقادمة من دول
العال�م لتح�ط رحالها يف منطقة ه�ور االدملج،
الواقع ضمن خط الهجرة الدولية لتس�توطنها
وتتكاثر.مدير عام بيئة منطقة الفرات األوسط
كريم عبد عسكر قال
أن وزارة البيئ�ة لديها
خطة اس�رتاتيج���ة
إلدارة مل�ف الت��ن�وع
اإلحي����ائ�ي يف الع�راق
وحماية ه�ذا الت����نوع من
جميع املمارس�ات غري القانونية.من
الجدير بالذكر أن مس�طح بحريات
هور الدملج هو احد أهم املسطحات
املائية يف محافظة الديوانية ويمتاز
بوجود األحياء املائية والطيور النادرة باإلضافة
إىل وقوعه ضمن خط الهجرة الدولية.

لالشتراك
واإلعتالن
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كي�ف ينظ�ر هذا الوزير اىل نفس�ه؟؟ هل يزعم ان�ه يتوفر عى
كربي�اء وكرامة؟ إذا كانت وزارته بال عمل جدي ,بال فعل حقيقي
..ب�ال تنفيذ ملا هو منتظر منها ..كيف ينظر اىل صورته يف الكريس
...اىل كيانه يف املنصب ؟؟
لطامل�ا ادع�ى العربي بكرامت�ه واعتزازه بها ..بل س�اوى بني
وج�وده وب�ني كرامت�ه ,وم�أ اآلف�اق بمعن�ى كرامت�ه وكرمه و
كربيائ�ه ...اال ان م�ن نس�مع أخبار اس�تقاالتهم م�ن مناصبهم
ومواقعه�م تأت�ي ,يف الغال�ب  ,م�ن األوربي�ني ..من الغ�رب ...من
غ�ري العرب ...وحامل�ا تلحقهم تهمة التلك�ؤ والتقصري يف إعمالهم
ومس�ؤولياتهم ,ذودا ع�ن كرامتهم وكربيائه�م ...وال يطيقون ان
يروا أنفس�هم مقرصين بعيون مواطنيهم وناسهم ...وبذا يعربون
باس�تقالتهم عن اعتزازه�م بذواته�م وكرامتهم ,ث�م باحرتامهم
للمجتمع ...وعن أسفهم ملا سببوه من أذى من تلك الوظيفة العامة
...وهذا ما يندر حصوله يف مجتمعات (التهريج بالكرامة)...
الوزي�ر يف وزارة مش�لولة وعاج�زة ع�ن تحقي�ق م�ا ينتظره
املواط�ن منه�ا وال يعت�ذر وال يس�تقيل ال يش�هد عى نفس�ه عى
خل�وه من الكرام�ة فقط ..بل ,وع�ى جبنه ودناءت�ه ..وعى دبقه
بامتي�ازات منصب�ه ..وع�ى ع�دم اكرتاث�ه بمصائ�ر مواطني�ه
..وباس�تهانته بنباهتهم وانتباههم لعوقه ولتبعيته وبكونه دمية
 ...وم�ن املؤس�ف ان الع�راق ,وهو يس�جل اكرب فضائح الفس�اد
اإلداري واملايل واألخالقي لم يس�جل اعتذارات واستقاالت ملحوظة
...وب�دا ان ابطال هذا الفس�اد من األش�باح التي قد تأخذ اس�ماء
...وبذا يكون البعثيون هم من يقف وراء الصفقات واالس�تريادات
الفاسدة واملشاريع املغشوشة ...وهجرة العقول والكفاءات ...وان
االجندات الخارجية هي التي ضخت اىل الش�ارع كل هذه الحش�ود
من املتسولني واملجرمني والقتلة ..ونرشت هذه االمراض واالوجاع
....وحولت ارض السواد اىل ارض البياض امللحي ...وارغمت ,اخريا
العراقي�ني الهاربني من الجحيم الس�وري للع�ودة اىل ذاك الجحيم
االهون ...
ه�ذا الوزي�ر ال يعبأ بكل ال�رأي العام..وليش�تمه الع�راق كله
..ف�ذاك ال يعني�ه ...وال يمس ش�عرة يف دواخله ..فه�و بال كربياء
ليتأثر ..وبال احرتام وود للناس لكي يش�عر بالحياء ...وانه سادر
يف نعيمه يحلق معه ..ربما لينجز رشطا من ارشاط الس�اعة حيث
االس�عد بني الن�اس هو(اللكع ب�ن اللكع) اي م�ن كان نكرة وبال
نفع ألحد...
يتحجج�ون للبق�اء بمناصبهم دم�ى ...فضخام�ة االمتيازات
ونعي�م املنص�ب تمحو وتجتث كل م�ا يلحقه ..وقد يهزأ ويس�خر
ويدعو (الس�ذج) للتخم�ة بكرامتهم ,ام�ا هو فله دني�ا اخرى لو
ش�موا رائحتها عن بع�د كيلومرتات لوضع�وا كراماتهم بأقدامهم
عىس ان تعجل وصولهم اليها ...
هل بني العرب من استهلك عواطفه ووطنيته وكربيائه بالكالم
ولم يبق للفعل شيئا؟؟
بي�د ان الوزير يخض�ع لقوانني ونظم ومناه�ج الدولة ,وليس
فق�ط لضمريه واخالقه...وان اتس�اع ه�ذه الظاه�رة ال يعني وال
يش�ري فقط لخلل بني�وي يف الدولة ,ب�ل ويف املجتمع...وربما الداء
مرسحية يف الالمعقول ....بطلها ضمري ضامر.
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