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علي الدراجي

»أندريه موروا«

نحن نقدر الصراحة ممن يحبوننا، 
أما الصراحة من األخرين فنطلق 

عليها وقاحة

فتح احلـدود أمـام »املتطرفني« قلب السحر عىل اإلقليـم
كردستـــان تقـــف على بـــاب الخــروقـــات األمــنيـــة

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

قال مصدر كردي مقرب من الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان، 
إن بارزاني تس�بب باختراق ام�ن اإلقليم من خالل 
سياس�ته الت�ي فتح�ت الح�دود م�ع الجماع�ات 
اإلس�المية المتطرف�ة ف�ي س�وريا والجماع�ات 
اإلرهابي�ة التي كانت تس�توطن االنب�ار والموصل 
والت�ي انتقلت ال�ى المنطقة الكردية عبر س�وريا. 
وأعلن إقليم كردس�تان االثنين الماضي عن إحباط 
مخط�ط لجماعة مرتبطة بما يس�مى تنظيم دولة 
العراق اإلسالمية، الذراع المحلي لتنظيم القاعدة في 
العراق. وقالت مديرية األمن )االس�ايش( في أربيل 

في بيان صحف�ي إنه “بعد ورود معلومات عن نية 
الجماعة المس�ماة بدولة العراق اإلسالمية بإدخال 
متفج�رات إل�ى مدين�ة أربيل وكانت تض�م عبوات 
لتنفي�ذ عمليات إرهابية داخ�ل المدينة”. وأضافت 
“بع�د مراقبة دقيق�ة بدأت منذ 5 من ش�هر كانون 
الثان�ي الجاري لنقطة تفتي�ش زوركزراو )جنوب 
أربيل الطريق المتجه إلى قضاء مخمور( تم اعتقال 
إرهاب�ي داخ�ل س�يارة حم�ل وبحوزت�ه 6 عبوات 
مغناطيسية وكان ينوي إدخالها الربيل”. وأشارت 
مديري�ة األم�ن إل�ى أن المعتقل يدع�ى معن حمد 
محمد الرملي ومن س�كنة منطق�ة هيجلي التابعة 
لمحافظة صالح الدين. وجاء في البيان أن المعتقل 
الذي أحيل إلى القضاء “اعترف ان هذه المتفجرات 

مصنوعة من المادة C4  شديدة االنفجار”. وتحدث 
مراقبون س�ابقاً عن “آثار س�لبية” لسياسة إقليم 
كردس�تان في “دعم الجماعات اإلرهابية والجيش 
السوري الحر وتنظيم القاعدة”. وقال المصدر الذي 
رفض الكش�ف عن اسمه ل�”المس�تقبل العراقي” 
أن 6 خالي�ا كانت تنوي تنفي�ذ عمليات إرهابية في 
أربيل عثر عليها في اقليم كردستان في يوم واحد، 
الفت�ًا إل�ى أن المخاب�رات الكردية واالس�تخبارات 
وفري�ق مكافحة اإلرهاب مس�تنفر ب�كل قوته في 
اثر معلوم�ات تفيد بموج�ة ارهابي�ة كبيرة تتجه 

نحو اربيل تحديدا.

                                        التفاصيل ص3

هروب الى املاضي              » تصوير: سعداهلل اخلالدي«
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      المستقبل العراقي / فريد محمود   

أك�د مصدر أمني بارز ل�”المس�تقبل العراقي” أن 
“هناك فري�ق مخابرات تركيا يخّطط من�ذ مّدة للقيام 
بعمليات اغتيال بحقِّ مسؤولين من طائفة واحدة بغية 
إشعال فتنة الحرب الطائفية في البالد”. وقال المصدر، 
ل عدم الكش�ف عن اس�مه، إن “ه�ذا الفريق  الذي فضَّ
تسنده جهات في الحكومة العراقية فضالً عن ارتباطه 
المباش�ر بنائب رئيس الجمهوري�ة المطلوب للقضاء 
العراقي بتهم تتعلّق باإلرهاب طارق الهاشمي”، مشيراً 
إل�ى أن “الهاش�مي يعمل منذ فترة على تش�كيل هكذا 
فريق بمساعدة وزير المالية رافع العيساوي”.وأوضح 
المص�در أن “العيس�اوي يح�اول تكبير نط�اق األزمة 
حتى وصولها إلى أزمة طائفية يحصل من خاللها على 
اإلقليم السني الذي تدعمه تركيا”.وترافق قول المصدر 
األمن�ي مع حديث مصادر في المنطقة الخضراء أكدت 
أن س�فارات عربيَّة وأجنبيَّة عدَّة تس�لَّمت رس�الة من 

الس�فارة التركية ف�ي بغداد حّذرتها فيه�ا من التجول 
خارج المنطقة الخض�راء لعدم وجود األمان خارجها، 
فضالً عن تحذيرها من ازدياد العمليات اإلرهابية.وقالت 
المصادر ل�”المس�تقبل العراقي” ان السفارة التركية 
تش�هد منذ ثالثة أيام حراكاً غي�ر طبيعي في كوادرها 
ومع ش�ركات تركية عاملة في العراق ومس�ؤولي تلك 
الش�ركات فضالً عن لقاءات مس�تمرة بينها، مش�يرة 
إلى أن فريقا امنيا في السفارة التركية مرر رسالة إلى 
بعض الس�فارات األخرى تقول بض�رورة تقييد حركة 
موظفيها األجانب خ�ارج المنطقة الخضراء لتوقعات 
ب�ان عمليات إرهابية كثيرة س�تحصل ف�ي بغداد وفي 
محيط ش�رق وش�مالي بغ�داد. وأك�دت المص�ادر ان 
الس�فارة التركية تعمل وفق المعلومات التي تتسلمها 
من مصادرها في العراق ومن مس�ؤولي الملف األمني 

في تركيا .

                                      التفاصيل ص2

      المستقبل العراقي / متابعة

إن  اخباري�ة  ووكاالت  مواق�ع  قال�ت 
المسؤول في وزارة الشباب والرياضة، الذي 
ته “المس�تقبل العراق�ي” قبل  نش�رت قصَّ
ثالث�ة أيام وّرطه النائب ف�ي مجلس النواب 
ع�ن دول�ة القانون ش�روان الوائل�ي بمبلغ 
المليار دينار، مؤك�دة أن النائب بقي وراءه 

حتى قبل بصفقة الرشا.
وأش�ارت المواق�ع وال�وكاالت إل�ى إن 
الوائل�ي ظ�ل يالح�ق المس�ؤول الكبير في 
الوزارة حتى أقنعه بالرش�وة مقابل توقيعه 
على عق�ود تتضمن الموافق�ة على إحاالت 
للمدينة الرياضية في البصرة التي يتقاس�م 

الوائل�ي به�ا م�ع المق�اول عبد الل�ه عويز 
صفقة بنائها.

يذكر أن “المس�تقبل العراقي” نش�رت 
قبل ثالثة أيام قّصة المس�ؤول الذي يحاول 
إيجاد مخ�رج بغية اس�ترداده مبلغ المليار 
دينار الذي حصل عليه جراء إتمامه صفقة 
عقد المدينة الرياضية في البصرة للش�ركة 

العائدة للمقاول عبد الله عويز الجبوري.
وكش�ف مصدر مطل�ع ل�”المس�تقبل 
العراقي” إن “المسؤول أودع المبلغ بحساب 
مصرفي باس�م أح�د موظفيه”، الفت�اً إلى  
أن الُمودَْع باس�مِه توفي ف�ي احد الحوادث 
اإلرهابي�ة وتحوَّل المبلغ الم�ودع العائد إلى 
المسؤول الوزاري إلى عائلة المتوفى “شرعاً 

وقانوناً”. مؤكداً ان “المسؤول الكبير ذهب 
إل�ى عائل�ة الش�هيد وبي�ن ماهي�ة األموال 
المودع�ة بالمصرف ومقدارها موضحاً لهم 
إنه�ا عائدة له”، مس�تدركاً بالق�ول “إال أن 
زوجة الش�هيد )الرياضي( أكدت أن األموال 
التي باس�م زوجها هي حق�وق أطفالها وال 

دخل لها بما يتحدث عنه )المسؤول(”.
يشار إلى أن النائب شروان الوائلي دافع 
ألكث�ر من مرة عن وزير الش�باب والرياضة 
جعفر محمد جاسم في مجلس النواب بغية 
عدم استجوابه، فضال عن دفاعه المستميت 
عن شركة العويز المتورطة بشبهات فساد 
كثي�رة، والتي تؤك�د مص�ادر أن الوائلي له 

نسب أرباح فيها. 

هـل بــدأت عملـيـــة 
سحــب البســـاط مـن حتــت 

املـالـكــي ؟

البنتاغون: سلمنا ثالث
طــائرات من طـراز »ســكـوت 

407« للجيش العراقي

أفالم بغداد عاصمة الثقافة ..
 هل ستــدفع عجلــة السينـام

 إىل اإلمام ؟

تنشــر مـحـضـــر اجـتـمـاع
 بــــاريــــس

رؤية حتليلية للقضايا
 العامليـة األكثـر إحلـاحـًا 

يف عـــام 2013

شناشيل مدينةالعامرة 
مهددة بالزوال وتنتظر 

من حيميها
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تركيا تحذر موظفي الشركات والسفارات من عبور مربع المنطقة الخضراء

مصدر أمني: فريـق تركـي قـام بالتفجريات 
واالغتياالت خللق فـتـنة طائفـية

حكاية املسؤول الذي ورطه النائب رشوان الوائيل بمليار دينار

نــواب: دول إقـليـمـيـة تـقـف وراء التفجـريات إلشـعـال فتـنـة طــائفـيــة
مطالبة "يونـامــي" بتفعيل دورهـــا الرقـابـي حلفظ حـقــوق اإلنـسـان
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امللــك السعــودي مـربــوط
 عىل منظم قلب دائم

غدًا.. منتخبنا الوطني يتطلع ملعـانقـة الكـأس اخلليجيـة 
بعـــد غيــاب 25 عــامـــــًا !

االتـصـــال السيــاســي و االنـتخـابـي يـبـــشـر 
»بحكـــومــة أزمــة« وبـامتيــاز

خ�اض منتخبن�ا الوطن�ي للش�باب مباريات�ه ف�ي دولة 
اإلم�ارات العربي�ة المتح�ّدة وقبله�ا خ�اض تصفي�ات كأس 
العالم في قط�ر، وهذه األيام، يخوض المنتخب الوطني األّول 
مبارياته في كأس الخلي�ج 21 في البحرين، والغريب في كل 
ه�ذه المباريات إن أعالم النظ�ام المقبور ما زالت ترفرف في 
المالعب الخليجية بأيدي مشجعين عراقيين، فيا ترى من أين 
يأتي هؤالء بهذه األعالم، ومن المس�ؤول ع�ن حملهم إياها؟ 
وأين الحكومة ووزارة الخارجية على وجه الخصوص من هذا 
األمر، وماذا تفعل سفاراتنا في دول الخليج مقابل هذا اإللغاء 
الس�افر للعلم الجديد وللتحوَّل الذي حصل في البالد، وما هو 

دور االتحاد العراقي لكرة القدم؟.
الع�راق مقبل على خ�وض مباراته النهائي�ة في خليجي 
21 يوم غد، فهل س�تبقى أعالم النظام المقبور ترفرف، بينما 
المنتخ�ب يحق�ق نجاحاته لصال�ح العراق الجدي�د، ولصالح 
الجمه�ور الذي عانى من قمع النظام القديم.. س�ؤال برس�م 

المسؤولين عن هذا األمر.

ال تـقبــل التـــأجــيــل
نقطة نظام

نواب: حـل األزمـة ليس قريـبًا... و»ظلمه 
ودليلها اهلل« تالئم ما جيري

الربيسم لـ                                   :  مقـاطعة وزراء العـراقيـــة تنصـل عـن املسـؤوليـة..
ص2اجلمييل: وزراؤنا كتبوا استقاالهتم حلني حتقيق مطالب املتظـاهرين!!

ص5

ص4

ص3

ص4

هـــل يــأكـــل
املـلـح مــا تـبــقـى

 مـن البرصة ؟
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األمراض النفسية
 قادت هؤالء لتغيري تاريخ 

العـــالـــم ؟
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي  

ها هي القاعدة تدخل من باب 
التظاه�رات العراقية ف�ي االنبار 
بع�د ان ت�م اخراجها ف�ي اإلعالم 
من الس�احة العراقي�ة وتبين ان 
تلك )القاعدة( تنظي�م نافذ يعبر 
عن نفس�ه من خ�الل االغتياالت 
والعبث  والعش�ائرية  السياس�ية 
بش�ؤون البالد واألمن واستهداف 

العملية السياسية!.
الس�ؤال الذي أوجهه إلخوتنا 

ف�ي االجه�زة االمنية وه�م اعزة 
ورجال ساهرون على امن الدولة 
والمواطن..كي�ف يمك�ن لتنظيم 
ارهاب�ي اكدن�ا دائم�ا ان�ه يلفظ 
انفاس�ه األخيرة من ان يطل بين 
الفترة واألخ�رى عامال مهما في 
التصعي�د األمن�ي وعنص�را م�ن 
عناص�ر التحري�ض الطائفي بل 
ويتدخل في التفاصيل ذات الطابع 
الشعبي والمطلبي ويتوغل عميقا 
ف�ي وس�ط الجماهي�ر ويعان�ق 
العيساوي  الشهيد عيفان  النائب 

ويس�تهدف النائ�ب وت�وت م�ن 
العراقي�ة ويفج�ر مق�را للحزب 
ويوقع  الكردستاني  الديمقراطي 
اكث�ر م�ن226 قتي�ال وعش�رات 

الشهداء في طوزخورماتو؟!.
كي�ف يمك�ن له�ذا التنظي�م 
ال�ذي قت�ل عش�رات اآلالف م�ن 
العراقيي�ن وتفج�رت التظاهرات 
بش�ان المخبر الس�ري الذي من 
المفت�رض ان يك�ون وض�ع يده 
ان  التنظي�م  ارب�اع  ثالث�ة  عل�ى 
يرتك�ب كل ه�ذه الموبقات وفي 

ظ�ل ه�ذه الموج�ة العاتي�ة من 
العمل الس�ري والعلني إلس�قاط 
العملي�ة السياس�ية ودفن احالم 
المقاب�ر الجماعية بالتراب  ابناء 

مرة اخرى؟!.
وان�ا  كثيري�ن  اعتق�اد  ف�ي 
منهم..اننا نعاني كثيرا من ضعف 
في بنية األمن والتقاط المعلومة 
وف�رض الجو األمني عل�ى البيئة 
التي تشتغل عليها خاليا القاعدة 
ف�ي الع�راق ول�وال ه�ذا الضعف 
ف�ي بني�ة التق�اط المعلوم�ة ما 

قام�ت تل�ك التظاه�رات المنددة 
باعتق�ال بريئات عراقي�ات ربما 
يك�ون أبناؤه�ن مارس�وا أعماال 
إرهابية استهدفت مصالح الناس 

وأرواحهم!.
يجب ان يدرك القادة االمنيون 
ان القاعدة اتس�عت وتنفذت في 
الع�راق في عز حديثن�ا اإلعالمي 
عن نهايتها وم�ن يظن في ضوء 
التدبي�رات األمني�ة اإلرهابية لها 
في المدن العراقية واس�تثمارها 
اج�واء التظاه�رات وتغلغلها في 

الحش�ود انها مات�ت او انتهت او 
ضعفت فان�ه واه�م وليراجع او 
على األقل البد ان تشكل التدبيرات 
االمني�ة واالغتي�االت السياس�ية 
ف�ي الفلوج�ة واالنب�ار وكركوك 
مراجعة  ورق�ة  وطوزخورمات�و 
وس�لم تقييم ألدائ�ه األمني الذي 
هزمت�ه تلك المجموع�ات األمنية 

اإلرهابية.
ان عدم االعت�راف بالحقيقة 
وع�دم معالج�ة الثغ�رات االمنية 
الت�ي تتعاظ�م يوم�ا بع�د ي�وم 

س�يعاظم المش�كلة السياس�ية 
في البل�د ويفاق�م من المأس�اة 
والمعاناة الش�ديدة التي يكابدها 
المناط�ق  كاف�ة  ف�ي  الن�اس 
العراقية السيما المناطق الغربية 
التي عانت األمرين من نفوذ هذه 
التنظيم�ات المحتلة في صفوف 
ناس�ها وابريائه�ا واذا لم نعترف 
بتل�ك األخط�اء ل�ن نتمك�ن م�ن 
تحقي�ق رب�ع انتصار عل�ى هذه 
الثل�ة المجرم�ة من اوغ�اد حائل 
وعس�ير والمتعاوني�ن معها من 

العراقيي�ن الذي�ن باعوا ش�رفهم 
وضميرهم وعراقيتهم لها!.

وإذا بقينا هك�ذا نتحدث في 
اإلعالم عن األمن دون ان نش�تغل 
على األمن بعي�دا عن اإلعالم فان 
القاع�دة س�تفجر بيوتن�ا واحدا 
واح�دا وهاهي تتع�اون مع قطر 
والسعودية وقيادات عربية قريبة 
وبعي�دة ع�ن المش�هد العراق�ي 
العراقية  الفضائي�ة  لتمن�ع ب�ث 
وفضائيات عراقية اخرى بدعوى 
إقامة الربيع العربي في العراق!.
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القاعدة خرجت من شباك اإلعالم ودخلت من باب التظاهرات!

          المستقبل العراقي/ فريد محمود

فيما اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب دوالً 
إقليمي�ة وتنظيم القاعدة اإلرهابي بالوقوف وراء 
سلس�لة التفجيرات التي حصلت, أمس االربعاء, 
ف�ي عدد من مناط�ق البالد, وص�ف ائتالف دولة 
القان�ون االتهامات الموجهة الى اي�ران باغتيال 
النائب عيفان العيس�اوي بالساذجة، بمقابل هذا 
أكد مص�در أمني عل�ى وجود فري�ق تركي يقوم 
باالغتي�االت والتفجي�رات بغي�ة إش�عال الفتن�ة 
الطائفي�ة ف�ي البالد. وق�ال عضو ائت�الف دولة 
القانون إحسان العوادي ل�"المستقبل العراقي" 
ان "التفجي�رات الت�ي اس�تهدفت األبري�اء أمس 
تعطي رس�ائل غي�ر مطمئنة مفاده�ا ان تنظيم 
القاعدة بدأ ينش�ط في عدد من المناطق مستغالً 
اإلرباك الحاصل في المش�هد السياس�ي".واتهم 
الع�وادي دوال إقليمية راعية للس�لفيين واألخوان 
ف�ي  تفجي�رات"،  وراء  بالوق�وف  المس�لمين 
اش�ارة الى الس�عودية وقطر وتركيا، مضيفاً ان 
"تنظيم القاعدة ومن يدعمه بات يس�خر حشود 
المتظاهرين لتنفي�ذ أعماله اإلجرامية ودليل ذلك 
ان اغلب التفجيرات حصلت في المناطق الغربية 

مثل محافظات صالح الدين والموصل واالنبار".
وكانت محافظة األنبار قد أعلنت، أمس األّول 
الثالثاء، ع�ن مقتل النائب ع�ن القائمة العراقية 
عيفان العيساوي بتفجير انتحاري بواسطة حزام 
ناسف وسط الفلوجة.ووصف العوادي اتهام ابو 
ريش�ة للح�رس الث�وري اإليراني بالوق�وف وراء 
اغتيال النائب عيفان العيس�اوي, ب�"الساذجة", 
مبين�اً ان "اب�و ريش�ة يعرف م�ن اغت�ال النائب 
المذكور وهم نفسهم من اغتالوا شقيقه في وقت 
س�ابق".واتهم زعيم مؤتمر صحوة العراق احمد 
أبو ريشة، أمس األربعاء، الحرس الثوري اإليراني 
بالوق�وف وراء عملي�ة اغتيال النائب العيس�اوي 
واحد ش�يوخ عش�يرة الجبور محمد طاهر العبد 
ربه.وأوض�ح النائب عن دولة القان�ون ان اهالي 
االنب�ار يعرفون حق�اً من يق�ف وراء قتل النائب 
عيفان العيساوي الس�يما وانه تعرض ألكثر من 
محاولة اغتيال س�ابقة وان كثي�را من أقاربه قد 
قتلوا لس�بب انهم م�ن قادوا صح�وة االنبار ضد 
تنظي�م القاعدة".م�ن جان�ب آخر, اته�م النائب 
ع�ن كتلة المواط�ن حبيب الطرف�ي دوالً اقليمية 
بالوق�وف وراء تفجي�رات أم�س, الس�يما وانها 
اس�تهدفت جميع مكونات الش�عب ولم تس�تثِن 
احد".وق�ال الطرفي ل�"المس�تقبل العراقي" إن 

"األزم�ة السياس�ية الراهن�ة ق�د الق�ت بظاللها 
عل�ى الواقع األمني , وان التفجيرات هي رس�الة 
واضحة ان العراق مستهدف وعلى جميع الفرقاء 
السياسيين ان يجلسوا الى طاولة الحوار الهادف 
لحلحل�ة األزمة".وأوض�ح الطرف�ي ان "نوعي�ة 
التفجي�رات التي حصلت واختي�ار اماكن محددة 
يؤكد وقوف اجندات خارجية وراءها السيما انها 
اس�تهدفت المناطق الغربية والقادة الس�نة لكي 
يرمى بكرة االتهام والتقصير في ملعب الحكومة 
بقتلهم في خطوة لخلط األوراق من اجل إش�عال 

الفتنة الطائفية في البالد".من جانبه، أكد مصدر 
أمن�ي ب�ارز ل�"المس�تقبل العراق�ي" أن "هناك 
فريق مخاب�رات تركي�ا يخّطط منذ م�ّدة للقيام 
بعملي�ات اغتي�ال بح�قِّ مس�ؤولين م�ن طائفة 
واحدة بغية إش�عال فتن�ة الح�رب الطائفية في 
ل عدم الكش�ف  الب�الد". وقال المصدر، الذي فضَّ
ع�ن اس�مه، إن "ه�ذا الفريق تس�نده جهات في 
الحكوم�ة العراقي�ة فضالً عن ارتباطه المباش�ر 
بنائ�ب رئي�س الجمهوري�ة المطل�وب للقض�اء 
العراقي بتهم تتعلّق باإلرهاب طارق الهاشمي"، 

مش�يراً إلى أن "الهاش�مي يعمل من�ذ فترة على 
تشكيل هكذا فريق بمس�اعدة وزير المالية رافع 
"العيس�اوي  أن  المص�در  العيس�اوي".وأوضح 
يحاول تكبير نطاق األزمة حتى وصولها إلى أزمة 
طائفي�ة يحصل م�ن خاللها على اإلقليم الس�ني 
الذي تدعم�ه تركيا".وترافق قول المصدر األمني 
م�ع حديث مصادر في المنطق�ة الخضراء أكدت 
أن س�فارات عربيَّة وأجنبيَّة عدَّة تس�لَّمت رسالة 
من الس�فارة التركية في بغداد حّذرتها فيها من 
التجول خ�ارج المنطق�ة الخضراء لع�دم وجود 

األمان خارجه�ا، فضالً عن تحذيره�ا من ازدياد 
العمليات اإلرهابية.وقالت المصادر ل�"المستقبل 
العراق�ي" ان الس�فارة التركية تش�هد منذ ثالثة 
أيام حراكاً غير طبيعي في كوادرها ومع شركات 
تركية عاملة في العراق ومسؤولي تلك الشركات 
فضالً ع�ن لقاءات مس�تمرة بينها، مش�يرة إلى 
أن فريقا امنيا في الس�فارة التركية مرر رس�الة 
إل�ى بع�ض الس�فارات األخ�رى تق�ول بضرورة 
تقيي�د حركة موظفيها األجان�ب خارج المنطقة 
الخض�راء لتوقع�ات بان عملي�ات إرهابية كثيرة 

س�تحصل في بغداد وفي محيط ش�رق وشمالي 
بغداد. وأكدت المصادر ان السفارة التركية تعمل 
وفق المعلومات التي تتسلمها من مصادرها في 
الع�راق ومن مس�ؤولي الملف االمني ف�ي تركيا 
وباالعتم�اد على آراء عراقيين ش�ركاء في تركيا 
م�ن بينهم نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة المطلوب 
للقض�اء العراق�ي لته�م تتعلَّق باإلره�اب طارق 
الهاش�مي ومجاميعه المسلحة التي أنشأها بعد 
تحالف�ه األخير م�ع فريق م�ن البعثيي�ن لتنفيذ 

عمليات إرهابية في العراق.
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           المستقبل العراقي/ فالح الشامي

فيم�ا اعتبر ائت�الف دول�ة القانون 
العراقي�ة  القائم�ة  وزراء  مقاطع�ة 
جلس�ات مجل�س ال�وزراء تنص�ال ع�ن 
مسؤولياتهم تجاه مطالب المتظاهرين 
"المش�روعة", اك�د خبي�ر قانون�ي ان 
الدس�تور أعط�ى الحق لرئي�س الوزراء 
اقال�ة ال�وزراء المتغيبي�ن ب�دون ع�ذر 
شرعي.وكانت مصادر حكومية مطلعة 
كشفت, امس, عن توجيه رئيس الوزراء 
ان�ذارا نهائيا ل�وزراء القائم�ة العراقية 
لحضور جلس�ة مجلس الوزراء المقبلة 
واال س�يتم فصلهم.وقال�ت النائ�ب عن 
ائت�الف دول�ة القان�ون جنان البريس�م 
ل�"المستقبل العراقي" إن "غياب وزراء 
القائم�ة العراقية عن جلس�ات مجلس 
ال�وزراء يعد تنص�ال عن مس�ؤولياتهم 
الس�يما في ما يخ�ص بتنفي�ذ مطالب 
ان  مبين�ة  المش�روعة"  المتظاهري�ن 
"المقاطع�ة لم تجد نفع�اً وان المجلس 
عق�د جلس�اته بع�د اكتم�ال النصاب". 
وأشارت البريسم، وهي عضو في اللجنة 
القانونية النيابية، الى ان "رئيس الوزراء 
من حقه رفع أس�ماء الوزراء المتغيبين 
عن جلس�ات مجلس الوزراء لطلب رفع 
الحصان�ة عنهم وتكليف وزراء بالوكالة 
ب�دال عنه�م", مؤك�دة أن�ه "لي�س من 
ح�ق المالكي فص�ل ال�وزراء المتغيبين 
لعدم وجود نظام داخل�ي للمجلس لحد 
اآلن يح�دد ه�ذه الضواب�ط", موضحة 

ان "الدس�تور ين�ص عل�ى ان مجل�س 
الن�واب هو الجه�ة الوحيدة المس�ؤولة 
ع�ن إقال�ة الوزراء".وتوقعت البريس�م 
ان "يحض�ر وزراء القائمة العراقية في 
جلس�ة مجلس الوزراء المقبل�ة نتيجة 
للتفاهم�ات واالتفاق�ات االيجابية التي 
تمخض�ت عن اجتماع الكتل السياس�ية 
ال�ذي رع�اه رئي�س التحال�ف الوطن�ي 
إبراهي�م الجعف�ري, أم�س األول, م�ن 

خالل قبول النظر بمطالب المتظاهرين 
بتنفيذها".م�ن  وااللت�زام  المش�روعة 
جانب�ه, ق�ال الخبي�ر القانون�ي طارق 
حرب ل�"المستقبل العراقي", امس, إن 
"الوزير ه�و موظف ع�ام ويطبق عليه 
ما يطب�ق عل�ى اي موظف آخ�ر وعليه 
واجب�ات يج�ب القي�ام به�ا وان تغيبه 
يج�ب ان يك�ون بعذر مش�روع", مبيناً 
ان "القان�ون العراقي ال يحتوي على اي 

مادة تعطي الح�ق للوزير ان يتغيب عن 
دوامه ألس�باب سياسية".وأش�ار حرب 
الى ان تغيب وزراء القائمة العراقية عن 
حضور جلس�ات مجلس ال�وزراء تحت 
عن�وان المقاطعة لحي�ن تنفيذ مطالب 
المتظاهرين ال يوجد له اي سند قانوني 
ودس�توري وان رئيس الوزراء من حقه 
إقالته�م طبق�ا للصالحي�ة المخولة له 
الدس�تور  م�ن   )78( الم�ادة  بموج�ب 

العراقي".ف�ي المقابل, توقع�ت النائب 
ع�ن القائم�ة العراقية وح�دة الجميلي 
ان "يقوم رئي�س الوزراء نوري المالكي 
بإن�ذار ال�وزراء المتغيبي�ن ك�رد فع�ل 
طبيع�ي", داعية اي�اه ال�ى التعامل مع 
مثل هذه األمور بحكمة و)صدر واسع( 
السيما وان المقاطعة جاءت لحين تنفيذ 
الجميلي  المتظاهرين.وقال�ت  مطال�ب 
ل�"المستقبل العراقي" ان "رئيس ليس 

م�ن حق�ه إقال�ة او فص�ل اي وزير الن 
ه�ذا األمر م�ن صالحية مجل�س النواب 
كون�ه هو م�ن أعط�ى الثقة لل�وزراء", 
مؤك�دة ان "المالكي م�ن حقه أن يعين 
وزراء بالوكالة بدال ع�ن وزراء العراقية 
باعتب�ار ان المقاطع�ة س�وف توق�ف 
عمل الحكومة".وكش�فت الجميلي عن 
"وضع وزراء القائم�ة العراقية ونوابها 
اس�تقالتهم بي�د رئيس مجل�س النواب 

اس�امة النجيفي لحي�ن تحقيق مطالب 
الغربية",  المحافظات  المتظاهرين في 
مش�يرة الى ان االس�تمرار ف�ي العملية 
للقائم�ة  "انف�ع وأفض�ل"  السياس�ية 
العراقي�ة وللمك�ون ال�ذي تمثل�ه م�ن 
المقاطعة الس�يما وأنها "تسنمت كثيرا 
من المناصب والمواقع الحساسة".هذا 
وقد كش�ف مصدر مقرب من الحكومة، 
امس االربعاء، عن توجيه رئيس مجلس 
ال�وزراء ن�وري المالك�ي ان�ذاراً نهائياً 
للوزراء المتغيبين عن جلسة, امس االول 
الثالثاء, بالفصل في حال تكرار تغيبهم 
م�رة أخرى.وق�ال المص�در ان "النظام 
الداخلي لمجلس الوزراء نص على فصل 
من يتغيب عمدا عن جلسات المجلس من 
دون سبب مانع والذي يشمل المرض او 
الوفاة"، مبين�اً أن "الوزراء الذين تغيبوا 
عن جلسات مجلس الوزراء ليس لديهم 
أس�باب موضوعية".وأض�اف المصدر، 
ال�ذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه ان 
"رئاس�ة مجلس الوزراء وجهت إنذارات 
نهائية لل�وزراء المتغيبين عن الجلس�ة 
بالفصل ما لم يس�تأنفوا حضورهم الى 
جلسات مجلس الوزراء".وتابع المصدر 
ان "الوزي�ر ال�ذي يرغ�ب بالمقاطع�ة 
يستطيع تقديم استقالته، واما غير ذلك 
يعد غي�ر قانون�ي ودس�توري ومعرقال 
ألعمال ومهام مجلس الوزراء"، الفتاً إلى 
أن "المجلس س�يتخذ ق�رارات بالفصل 
في الجلسة المقبلة بحق من يتغيب من 

الوزراء".
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          بغداد / المستقبل العراقي

اف�رزت التظاهرات الحالية التي يش�هدها البلد، وما 
تخلله�ا من ردود فعل م�ن قبل الجهات الرس�مية، ومن 
أبرزه�ا االعتق�االت واالعت�داءات الت�ي ش�هدتها بعض 
المحافظات، عن تصريحات أشارت إلى ضعف دور األمم 
المتح�دة في الح�د من انحدار واقع حقوق اإلنس�ان في 
الع�راق، وال يقتصر الموضوع بش�أن االعتقاالت الحالية 
ب�ل تعداه إلى كافة المجاالت، وقد أكد النائب عن القائمة 
العراقي�ة محم�د إقب�ال أن "انته�اكات حقوق اإلنس�ان 
وتنفيذ عملي�ات االعتقال باإلنابة ما تزال مس�تمرة وما 
ت�زال تنفذ من دون أوامر قضائية". وقال إقبال في بيان 
له، تلقت "المس�تقبل العراقي" نسخة منه، إن موضوع 
حق�وق اإلنس�ان "يرتبط بحق اإلنس�ان بالعل�م والعمل 
والعيش ضمن حياة مس�تقرة ورغيدة"، مش�يراً إلى أنه 
"ال يقتص�ر عل�ى جانب واح�د حيث هناك نس�بة عالية 
م�ن البطالة والتس�رب م�ن المدارس بالنس�بة لألطفال 
ومعدالت واسعة لألمية في أوساط النساء"، عاداً أن ذلك 
"يؤش�ر الى انحدار حقوق اإلنسان في العراق". وأضاف 
أن "هن�اك انتهاكات تحدث منذ 2003 إلى يومنا هذا من 
خ�الل ح�االت االعتقال غي�ر المثبتة بأوام�ر قضائية أو 
باإلنابة من المواطنين واعتقال النس�اء بدالً عن ذويهم، 
والحاالت التي تحدث بحق بعض المحتجزات من الضغط 
عليه�ن في انت�زاع االعترافات"، مش�يراً إل�ى أن تقارير 
دولية "صدرت خالل اآلونة األخيرة أش�ارت إلى أن نسبة 

انتهاك حقوق اإلنسان في العراق ما تزال عالية".
يذك�ر أن بعث�ة األم�م المتح�دة لمس�اعدة الع�راق 

)يونام�ي( أصدرت، نهاي�ة العام الس�ابق، بالتعاون مع 
مفوضية األمم  المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تقريراً 
عن أوضاع حقوق اإلنسان في العراق أكدت من خالله أن 
ين في  احترام حقوق اإلنس�ان وحمايتها "ما يزاالن هشَّ
 العراق".كما أن وقف االعتقاالت العش�وائية واالنتهاكات 
ضد المعتقلين يش�كل أحد أبرز المطالب التي ينادي بها 

المتظاهرون حاليا.
م�ن جانبها، قالت النائبة عن حركة التغيير ش�ايان 
محم�د طاه�ر أن "المش�اكل الت�ي تعصف ف�ي العراق 
والخروقات واالنتهاكات في مجال حقوق اإلنسان سببها 
ع�دم قي�ام بعثة األم�م المتحدة ف�ي الع�راق )يونامي( 
بواجباته�ا بنحو صحيح وكامل"، داعي�ة األمم المتحدة 

إل�ى "تحمل مس�ؤولياتها ودوره�ا في مراقب�ة حقوق 
اإلنس�ان، وحل المشاكل السياسية بش�كل أكثر فاعلية 

وبما ينسجم مع دورها وثقلها الدولي والريادي".
"المس�تقبل  تلق�ت  بي�ان،  ف�ي  طاه�ر  وأضاف�ت 
العراقي" نس�خة منه، أن "يونامي لو كانت قد مارس�ت 
دوره�ا الرقابي وثقلها الدولي كما ينبغ�ي لما تجرأ أحد 
عل�ى انته�اك حقوق اإلنس�ان ف�ي العراق أو المس�اس 
به�ا"، محذرة م�ن أن "واق�ع حقوق اإلنس�ان والعملية 
الديمقراطية في العراق ينحدر بش�كل متس�ارع ومقلق 
نحو الخط�ر"، مطالب�ة البعثة األممي�ة "بالضغط على 
الحكوم�ة العراقي�ة إلجراء إصالحات ش�املة وس�ريعة 
لمعالجة االنتهاكات الخطيرة في مجال حقوق اإلنس�ان 
وتحقي�ق الش�راكة الحقيقي�ة ف�ي إدارة البالد الس�يما 

بالملفات األمنية والسياسية واالقتصادية".
إلى ذلك، أقرت لجنة الحكماء التي شكلت نهاية العام 
2012 من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي اطلعت 
على األوضاع في السجون، بوجود انتهاكات في سجون 
النس�اء، وقال رئيس اللجنة الشيخ مهدي الصميدعي إن 
"اللجنة قامت بزيارة الس�جون التابع�ة لوزارة الداخلية 
واستدعت 16 سجينة أكدن وجود تجاوزات من قبل أفراد 

الجيش والشرطة عليهن".
وكان رئيس يونامي، مارتن كوبلر، أكد خالل مؤتمر 
صحافي أن "التظاهرات حق مش�روع يكفله الدس�تور 
العراق�ي وأن بع�ض مطال�ب المتظاهري�ن مش�روعة 
والبع�ض اآلخ�ر منها غير مش�روعة"، وأض�اف "ندعو 
المتظاهرين إلى أال تكون ش�عاراتهم قاسية وأن يعبروا 

عن مطالبهم بالطرق السلمية".

مطالبة "يونـامــي" بتفعيل دورهـــا الرقـابـي حلفظ حـقــوق اإلنـسـان



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي

فتـح احلـدود أمـام »املتطرفني« قلب السحر عىل اإلقليـم
كردستـــان تقـــف على بـــاب الخــروقـــات األمــنيـــة

ذي قـــار ترفـــع أجـــور عمــال النــــظــافــة إلــــى 10 آالف دينــار!!

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

قال مص�در ك�ردي مقرب م�ن الحزب 
يتزعمه  ال�ذي  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
رئيس إقليم كردس�تان، إن بارزاني تس�بب 
باختراق امن اإلقليم من خالل سياسته التي 
فتح�ت الحدود م�ع الجماعات اإلس�المية 
المتطرفة في سوريا والجماعات اإلرهابية 
التي كانت تستوطن االنبار والموصل والتي 
انتقل�ت الى المنطقة الكردية عبر س�وريا. 
وأعل�ن إقلي�م كردس�تان االثني�ن الماضي 
ع�ن إحباط مخط�ط لجماع�ة مرتبطة بما 
يس�مى تنظي�م دول�ة الع�راق اإلس�المية، 
الذراع المحل�ي لتنظيم القاعدة في العراق. 
وقالت مديرية األمن )االس�ايش( في أربيل 
في بيان صحفي إن�ه “بعد ورود معلومات 
عن ني�ة الجماعة المس�ماة بدول�ة العراق 
اإلس�المية بإدخ�ال متفجرات إل�ى مدينة 
أربي�ل وكانت تضم عب�وات لتنفيذ عمليات 
إرهابي�ة داخ�ل المدين�ة”. وأضاف�ت “بعد 
مراقبة دقيقة بدأت منذ 5 من ش�هر كانون 
الثاني الج�اري لنقطة تفتي�ش زوركزراو 
)جن�وب أربي�ل الطريق المتج�ه إلى قضاء 
مخمور( ت�م اعتقال إرهابي داخل س�يارة 
حمل وبحوزته 6 عبوات مغناطيسية وكان 
ين�وي إدخاله�ا الربيل”. وأش�ارت مديرية 
األمن إلى أن المعتقل يدعى معن حمد محمد 
الرملي ومن س�كنة منطقة هيجلي التابعة 
لمحافظ�ة صالح الدين. وجاء في البيان أن 
المعتق�ل ال�ذي أحيل إلى القض�اء “اعترف 
ان ه�ذه المتفج�رات مصنوعة م�ن المادة 
C4  ش�ديدة االنفجار”. وتح�دث مراقبون 
س�ابقاً ع�ن “آثار س�لبية” لسياس�ة إقليم 

كردس�تان في “دعم الجماع�ات اإلرهابية 
والجيش الس�وري الحر وتنظيم القاعدة”. 
وق�ال المص�در ال�ذي رف�ض الكش�ف عن 
اس�مه ل�”المس�تقبل العراقي” أن 6 خاليا 
كان�ت تن�وي تنفي�ذ عملي�ات إرهابية في 
أربي�ل عثر عليه�ا في اقليم كردس�تان في 
ي�وم واحد، الفتاً إلى أن المخابرات الكردية 
واالس�تخبارات وفريق مكافح�ة اإلرهاب 
مس�تنفر بكل قوته في اث�ر معلومات تفيد 
بموج�ة ارهابي�ة كبي�رة تتجه نح�و اربيل 
تحدي�دا. وأوضح ان المجموع�ة اإلرهابية 
الت�ي ضبط�ت مؤخ�را كش�فت ع�ن دور 
للمخاب�رات التركي�ة، وهو ام�ر “تحفظت 
علي�ه الجه�ات السياس�ية الكردي�ة، لك�ن 
نواب�اً في حزب طالبان�ي )االتحاد الوطني 
الكردستاني( أش�روا هذا األمر وخطورته 
وح�ذروا بارزاني س�ابقا م�ن تركيا وعدم 
الركون واالطمئنان لها”. ويشتهر بارزاني 
بعالق�ات متمي�زة م�ع الجان�ب الترك�ي، 
وتحدي�داً م�ع رئي�س الحكوم�ة التركي�ة 
رج�ب طيب أردوغ�ان، في وق�ت تبدو فيه 
عالقة االتح�اد الوطني الكردس�تاني الذي 
يتزعم�ه طالبان�ي بتركي�ا ليس�ت على ما 
ي�رام. وانطالق�اً م�ن حلفه م�ع أردوغان، 
يتخ�ذ بارزان�ي موقف�اً مؤي�داً ل�”الجيش 
الس�وري الحر”، الذي تدعمه تركيا بش�كل 
واضح، ويتخذ في الوق�ت ذاته موقفاً غير 
واضح من حزب العمال الكردس�تاني الذي 
حمل الس�الح بوجه الس�لطات التركية في 
ع�ام 1984، لمحاول�ة إقامة وط�ن عرقي 
في منطقة جنوب ش�رق تركي�ا. ويبدو أن 
تركي�ا ال تثق تماماً بحليفه�ا بارزاني، فقد 
س�بق لها أن دعته الى التصدي بحزم أش�د 

لمقاتل�ي ح�زب العم�ال في اجتم�اع عقد 
ف�ي الراب�ع م�ن نيس�ان 2012 ف�ي أنقرة 
ض�م بارزان�ي ووزي�ر الخارجي�ة الترك�ي 
احم�د داود اوغلو. وربما يتغاف�ل بارزاني 
عن مثل هكذا إش�ارات تركي�ة توضح أنها 
غير مقتنع�ة تماماً بوالئه، لطالما تس�هل 
منطقت�ه بكردس�تان التج�ارة م�ع تركيا، 
والتي يبلغ حجمها السنوي نحو 8 مليارات 
دوالر، فض�اًل عن مصالح سياس�ية أخرى 
تجمعه باألتراك. وتبعاً لذلك، يتخذ بارزاني 

موقفاً معارضاً لحزب االتحاد الديمقراطي 
الس�وري، وهو حزب كردي يش�كل إحدى 
أح�زاب الهيئ�ة المعارض�ة لح�زب العمال 
الكردس�تاني، وتعرف باسم مجلس شعب 
غربي كردس�تان. ويعرف عن ه�ذا الحزب 
معارضته الشديدة لتركيا، وبالتالي للجيش 
السوري الحر الذي يعده عميالً لتركيا. ومن 
هن�ا تأتي التوقعات بدع�م بارزاني للجيش 
بطبيع�ة  يتأل�ف  وال�ذي  الح�ر،  الس�وري 
الح�ال من مجموعات إس�المية متش�ددة، 

ق�د تكون “القاع�دة” إحداه�ن. ومن جهة 
أخرى، فإن لبارزاني عالقة متوترة جداً مع 
رئيس الحكوم�ة المركزية في بغداد نوري 
المالكي، ونتيجة لتلك العالقة، فإن بارزاني 
يتفق مع كل ما يعارضه المالكي. وقد سبق 
لرئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين 
البرلماني�ة محم�د الهنداوي أن كش�ف عن 
أن اإلقلي�م س�يرعى مؤتمرا لدعم “الس�نة 
والجيش الس�وري الح�ر”، مطالبا حكومة 
اإلقليم بمن�ع عقده واعتقال الش�خصيات 

التي ستحضره ومنهم النائب السابق عدنان 
الدليم�ي وأمين عام ما يس�مى هيئة علماء 
المس�لمين حارث الضاري اللذان وصفهما 
“بكبار اإلرهابيين”. كما أن بارزاني س�بق 
له أن أعلن اس�تعداده التام الس�تقبال عزة 
الدوري، المطلوب األول للحكومة العراقية، 
وق�ال أنه مرحب به في كردس�تان متى ما 
أراد المج�يء. ويظه�ر ذل�ك أن بارزان�ي ال 
يرى إش�كاالً ف�ي إقامة عالق�ات مع رموز 
عرفوا بقيادتهم لمجاميع مس�لحة متهمة 
بارتكاب أعم�ال إرهابية ف�ي البالد. ودفع 
ذلك البعض إلى تحميل بارزاني مس�ؤولية 
الت�ردي األمني الذي يته�دد اإلقليم. وكانت 
نس�بت  ق�د  الكردي�ة  “ه�وال”  صحيف�ة 
ال�ى مص�ادر خاصة ف�ي بغ�داد ان اجهزة 
مكافحة اإلرهاب تلق�ت تقارير “خطيرة” 
ح�ول ني�ة تنظي�م م�ا يس�مى ب�”دول�ة 
العراق االس�المية” اس�تهداف م�دن إقليم 
كردس�تان، وخاص�ة أربيل والس�ليمانية، 
وبع�ض االقضي�ة والنواح�ي الواقعة على 
خ�ط التماس مع ما يطل�ق عليه “المناطق 
وكال�ة  ح�ذرت  فيم�ا  عليه�ا”.  المتن�ازع 
حماية أمن إقليم كردس�تان )االستخبارات 
المحلي�ة( في وقت س�ابق مواطني اإلقليم 
من وق�وع عمليات إرهابية محتملة، داعية 
المواطني�ن إل�ى اليقظ�ة والح�ذر ورص�د 
التحركات المش�بوهة في األماكن العامة. 
ولع�ل تل�ك المح�اوالت إلح�داث خروقات 
أمنية في اإلقليم، تش�كل مؤشرات واضحة 
لتدهور أمني مرتقب اذا ما استمرت رئاسة 
اإلقليم بفتح أبوابها وعالقاتها أمام جهات 
وشخصيات تتخذ من السالح وسيلة وحيدة 

للعمل السياسي.      

نواب: حـل األزمـة ليس قريـبًا... واملثل يـالئم ما جيري
مواطنــون: األزمــة السيــاسيــة »ظلمــه ودليــلهــا الله«

        المستقبل العراقي / سام محمود

في حلقة جديدة من المسلس�ل السياس�ي 
المستمر منذ عام 2003، وضع الشارع العراقي 
أمثاالً من وجهة نظره تتوافق مع ما يجري في 
العراق حالياً ألجل تبس�يط األمور وتوضيحها 
أكث�ر بعيداً عن التحليل السياس�ي وتصريحات 
أصح�اب الق�رار الت�ي تملؤه�ا الدبلوماس�ية 
واألمنيات، ومنه�ا )ظلمة ودليلها الله(، وعلى 
حد تعبي�ر المواطنين أن م�ا يرونه هو الظالم 
فق�ط، والدليل ه�و الله س�بحانه وتعالى الذي 
ي�أذن بالخالص وي�أذن ببقاء الظالم ويرش�د 
المواطن لرزقه، وه�ذا المثل “أصدق ما يمكن 
أن يق�ال تج�اه العملي�ة السياس�ية الحالي�ة” 

بحسب تعبيرهم.
وقد أتفق بعض السياس�يين على طرح هذا 
المث�ل كوصف لما يج�ري، وأختل�ف اآلخر، إذ 
قال�ت النائبة عن العراقي�ة الحرة عالية نصيف 
أن “المث�ل فع�ال يتوافق مع م�ا يجري، ويجب 
أن يك�ون )ظلمة ودليلها أعمى( والس�بب في 
ارتب�اط بعض السياس�يين بأجن�دات خارجية 

وغياب قانون األحزاب”. 

وأضاف�ت نصي�ف ل�”المس�تقبل العراقي” 
الي�وم اختلطت علين�ا “األوراق واألزمات، كما 
اختلط�ت األجن�دات الخارجية الت�ي يعمل بها 
في الوكالة داخل الع�راق، وهذا ما أوصلنا إلى 
هذه النتيجة”، مشيرة إلى احترام “كل مطالب 
الش�عب، لكن هناك انتقائية في الممارس�ات، 
ويج�ب أن يعام�ل العراقيي�ن ال�كل عل�ى ح�د 

سواء”. 
باش�رت  “الحكوم�ة  أن  إل�ى  وأش�ارت 
بإج�راءات إصالحية، لكن تبقى هناك خش�ية 
كبي�رة م�ن األجن�دات الخارجية الت�ي تحاول 

تكبير األزمة”.
م�ن جانبه، ق�ال النائ�ب عن ائت�الف دولة 
القانون علي الشاله، أن هذا المثل “ينطبق إلى 
ح�د ما، لك�ن ليس تماما”، موضح�اً أن “أغلب 
الدول متعددة األعراق والطوائف والتي تش�هد 
فت�رات تح�ول تنتابه�ا فت�رة فوض�ى، وهذه 

الفوضى تحتاج إلى وقت لكي تنظم”.
وبي�ن أن الع�راق حالي�ا ف�ي أواخ�ر “هذه 
الفترة، وهي فترة حاس�مة، ونحن اآلن بصدد 
تحدي�د هوي�ة الدولة وش�كلها، ونعتق�د الذي 

يجري اليوم هو امتحان عسير”.

وقال أن “اإلنس�ان الواع�ي يدرك أن ما يمر 
ب�ه العراق مرحلة ليس�ت س�هلة، وأن العملية 
ابتدأت بدخول قوات أجنبية للبلد، وأقيمت على 
أس�س ليس�ت محلية، بل تكاد تك�ون دولية”، 
منوه�اً بأن العراقيين حاولوا “قلب النظام من 
الداخ�ل ومن الخارج لكنهم لم ينجحوا بس�بب 

دموية النظام السابق”.
وأعرب الشاله عن اعتقاده بأن “نهاية هذه 
ال�دورة البرلمانية س�تكون نهاية أصعب فترة 

في عمر العملية السياسية”.
وحس�ب ما ذك�ر مواطن�ون أن “العراق لم 
يش�هد ولو لمرة واحدة منذ عام 2003 ولغاية 
اآلن أي لحظ�ة يمكن أن يش�عر بها الش�خص 
بق�رب انف�راج األزم�ات المتتالي�ة”، وأوضح 
قادر رس�ول )52( عاماً أن “الوضع السياسي 
أرب�ك كل عناصر الحي�اة اليومية لدى العائالت 
العراقي�ة، وأننا كمواطنين لم نفهم ش�يئا مما 
يدور بي�ن السياس�يين، غير تل�ك التصريحات 
الت�ي تنف�ي كل واح�دة منه�ا األخرى”.وقال 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن “المواطن بحاجة 
إلى توضيح كامل من قبل السياس�يين حول ما 
يجري، فإن الظالم يخيم على كواليس المنطقة 

الخضراء، والش�عب متروك تح�ت هذه الغيمة 
السوداء دون أّي شمعة تحترق لتنير دربه”.

التحال�ف  ع�ن  النائب�ة  قال�ت  ذل�ك  إل�ى 
الكردستاني نجيبة نجيب إن “الشعب العراقي 
، الس�يما وأنه قد خرج من تركة اجتماعية  َملَّ
ونفس�ية وسياس�ية ثقيل�ة، وم�ن المفترض 
بالسياسيين الجدد أن يعالجوا جروح الماضي 

لكنهم لم يفعلوا”.
وأضافت ل�”المستقبل العراقي” “أنا عضو 
في البرلمان وأعرف أن الش�عب يريد أن يعيش 
ويرت�اح، لك�ن إن كان�ت هناك إرادة سياس�ية 
س�يكون الح�ل قريب�ا، وإذا عدمت فس�يكون 
بعي�داً”، مبين�ة أن “الع�راق بحاجة إل�ى إرادة 
سياس�ية لحل المش�اكل، وأن الحلول متوفرة 
فهن�اك ش�روط وضواب�ط والح�ل األمثل هو 
االحت�كام إل�ى الدس�تور إليجاد الحل�ول، لكن 
التغاضي عن الدستور والحلول المتوفرة يسير 

باألمور تجاه الظالم”.
وقال�ت أن “اإلرادة الجدي�ة ه�ي م�ن تولد 
الثق�ة، وعندما تتولد الثقة تبدأ األمور )تبش�ر 
بخي�ر(، وإن م�ا يج�ري ه�و مس�ألة تراكمية 

وليست وليدة اللحظة”.

            ذي قار / المستقبل العراقي 

قررت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار رفع أجور عمال التنظيف في بلديات المحافظة، 
خ�الل العام الجاري 2013، من س�بعة آالف دينار الى عش�رة آالف. وقال مع�اون محافظ ذي قار 
لش�ؤون الخدمات كاظم السهالني انه بعد المداولة مع مدراء الدوائر البلدية في الوحدات اإلدارية 
ف�ي المحافظة تقرر تغير آلية اإلنفاق في مش�روع التنظيفات خالل العام الجاري 2013 .وأش�ار 
الى ان المحافظة ستتوقف عن شراء اآلليات لمشروع التنظيف، وسترصد األموال الفائضة لصالح 
رفع مرتبات عمال التنظيف في عموم بلديات المحافظة. وبين ان اجر العامل اليومي سيرتفع من 
س�بعة آالف دينار الى عش�رة آالف دينار، فضال عن رفع أجور الفئات الماهرة والس�ائقين، بهدف 
تحسين األداء واستقطاب فئات عمرية اكثر إنتاجية، الفتاً الى ان الحكومة المحلية ستقترح على 
وزارة البلديات تغيير العنوان الوظيفي لعمال النظافة من اجير يومي الى متعاقد مع الوزارة، الن 

مشروع التنظيفات اصبح من المشاريع شبه الثابتة.
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    المستقبل العراقي / وكاالت

أعلن�ت دائ�رة الهج�رة والجنس�ية الكندية، أم�س األربعاء، 
اس�تعدادها الس�تقبال خمس�ة آالف الج�ئ عراق�ي وإيران�ي 
متواجدي�ن عل�ى األراض�ي التركي�ة، وفي حين أك�دت أن خطة 
الحكوم�ة الكندي�ة إلع�ادة توطين عش�رين ألف الج�ئ عراقي 
مس�تمرة، دعت الحكومة التركية إلبقاء حدودها مفتوحة أمام 
الهاربي�ن من أعم�ال العنف الجارية في س�وريا إلى حين أكمال 
إعادة توطينهم في 2018.وقال وزير الهجرة الكندي، جيس�ون 
كيني، في تصريح لوكالة كندا فيزا “بسبب تصاعد أعمال العنف 
ف�ي المنطقة وتزاي�د أعداد الالجئي�ن المتواجدين على األراضي 
التركي�ة، فأن الحكومة الكندية أع�دت خطة إلعادة توطين أكثر 
من خمس�ة آالف الجئ عراقي وإيراني لتخفيف الضغط المتزايد 

على الحكومة التركية جراء نزوح الكثير من السورين للبلد”.
وأش�ار كيني إلى أن “خطة الحكومة الكندية إلعادة توطين 
هؤالء ستستمر إلى غاية العام 2018”، داعيا “الحكومة التركية 
إل�ى إبق�اء حدودها مفتوحة  أم�ام الالجئين من أح�داث العنف 

الجارية في سوريا”. 
وأش�ار وزي�ر الهج�رة الكن�دي إل�ى أن “الحكوم�ة الكندية 
اس�تطاعت لغاي�ة اآلن إعادة توطين نح�و 12 ألف الجئ عراقي 
غالبيته�م من الذين هربوا م�ن األوضاع الجارية في س�وريا”، 
مؤك�دا أن “كن�دا م�ا زالت على تعهده�ا الذي قطعت�ه في العام  

2009، 2010 إلعادة توطين نحو عشرين ألف الجئ عراقي”.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة البيئ�ة, أم�س االربع�اء, عن حج�ز كميات 
جدي�دة م�ن الم�واد الملوثة إش�عاعيا بميناء اب�و فلوس في 
محافظ�ة البصرة بعد الكش�ف عنه�ا من قبل الف�رق الفنية 

التابعة لمديرية بيئة البصرة.
وق�ال مدير عام دائرة التوعية واإلع�الم البيئي امير علي 
الحس�ون في بيان, تلقت “المس�تقبل العراق�ي” إن “مفارز 
ال�وزارة في البصرة تمكنت م�ن ضبط )3( قطع ملوثة وهي 
كرين ع�دد )2( وم�واد احتياطية اخرى”، مبينا انه “س�يتم 

اعادة هذه القطع الملوثة الى بلد المنشأ”. 
واش�ار الحس�ون ال�ى ان “وزارة البيئ�ة تق�وم بحمالت 
مكثف�ة من الفحوص�ات الدورية الس�يما المع�دات والمواد 
االحتياطي�ة المس�توردة وذلك في اطار الجه�ود الرامية في 
حماية المواطن العراقي وبيئته من مخاطر التلوث االشعاعي 
الس�يما البضائع والمعدات التي تدخل االراضي العراقية عبر 
المنافذ الحدودية والتي تكون ملوثة باإلشعاع في مصادرها 

والدول القادمة منها”.

كندا: مستعدون الستقبال 
الالجئني العراقيني

البيئة حتجز مــواد ملـوثة 
إشعاعيًا يف ميناء أبو فلوس

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن موقع الجي�ش األمريكي, أم�س االربعاء, 
أن قي�ادة المس�اعدات األمني�ة للجي�ش األمريكي 
م�ع قيادة الصواري�خ والطيران ومكت�ب البرنامج 
التنفي�ذي قام�ا بتس�هيل وتس�ليم ث�الث طائرات 
هليكوبت�ر من طراز س�كوت 407 لطي�ران الجيش 

العراقي.
وأضاف الموق�ع ان “هذه الوجب�ة تمثل  إكمال 
التس�ليم الس�ادس للجيش العراقي م�ن مروحيات 
س�كوت 407 من خالل برنامج المبيعات العسكرية 
ان  مبين�اً   ،”2010 ع�ام  ب�دأت  الت�ي  األجنبي�ة 
“المروحيات وطاقمها س�تحمل على طائرات سي 
17 في طريقه�ا إلى العراق وقال هال ريدلي رئيس 
الدعم اللوجس�تي لبرنامج مروحيات سكوت 407 
“ س�نطير من ألمانيا ثم إلى الع�راق إلفراغ وإعادة 

تجمي�ع المروحي�ات ث�م س�نجري اختب�ار طيران 
بها وإجراء ج�رد كامل لجميع بن�ود االتفاقية قبل 

التوقيع عليها من قبل العراقيين”.
وقدمت قيادة الذخائر المشتركة أنواعا مختلفة 
من الذخيرة التي طلبها العراق كما أن وزارة الدفاع 
العراقي�ة لها أيضا متطلبات داخلي�ة لما بعد مهمة 
حماي�ة أمن الحدود لمروحيات س�كوت 407 حيث 
تستعمل هذه المروحيات أيضا للدوريات والعمليات 

األمنية.
وقال�ت وزارة الدف�اع األمريكي�ة “نح�ن نبن�ي 
قدرات شركائنا وهو ما يعني أن العراقيين يقومون 
ببناء قدراتهم الخاصة والتي تتيح لهم القيام بتنفيذ 
عمليات ليس�ت الواليات المتحدة هناك لتس�اعدهم 
بها”.وشملت عملية تسليم المروحيات قطع الغيار 
ومعدات الدعم األرضي والدعم اللوجستي وصيانة 

الطائرات باإلضافة إلى تدريب الطيارين.

البنتاغون: سلمنا ثالث طائرات من طراز "سكوت 407" للجيش العراقي



    المستقبل العراقي / رائد حازم 

مدين�ة األل�ف نه�ر، هكذا ي�رد يف 
أدبيات تاريخ الب�رة، وهناك مصادر 
تاريخي�ة تش�ر إىل انه�ا مدينة بعرشة 
آالف نهر، وقيل أكثر، وملن يتجول فيها 
اليوم يجد حقيقة األرقام هذه عن قرب، 
لكن مل�اذا لم ينتفع س�كانها بأنهارها 
الكثرة هذه، بل ملاذا تكون األنهار هذه 
واحدة من النقم واملشاكل التي تزيدها 
تعقي�دا، وملاذا لم تنجح مش�اريع مثل 
إقامة س�د عىل ش�ط الع�رب لتخليص 
املدينة من لس�ان امللح ال�ذي يندلع كل 
صيف عليها، او ملاذا يظل نهر العش�ار 
واح�دا من قن�وات ال�رف الصحي يف 
وس�طها، كذلك إىل أين وصلت مشاريع 
وأف�كار وأح�ام حكومته�ا املحلي�ة يف 
اس�تعادة املدينة ملاضيه�ا كونها كانت 
تسمى فينيسيا الرشق، عن أي فينيسيا 
يتح�دث هؤالء؟.مبالغ كث�رة تصل إىل 
ع�رشات امللي�ارات س�تضطر حكومة 
الب�رة إىل دفعه�ا س�نويا إذا لم تقدم 
ع�ىل بناء س�د عىل ش�ط الع�رب يمنع 
اللسان امللحي من االرتداد ثانية وثالثة 
ورابعة وحتى قيام الس�اعة كما يقول 
الفاح�ون واملزارعون الذي�ن انقطعت 
بهم الس�بل بني الزراع�ة وعدمها، ذلك 
ألن موسم األمطار والزيادة يف مناسيب 
املي�اه يف موس�م الش�تاء م�ن كل عام 
س�يظل يخدعه�م بأن األزم�ة قد عدت 
ع�ىل خ�ر دونما م�ن أحد يفك�ر جاداً 
بحل عق�ي علم�ي يمنع تدفق لس�ان 
امللح يف الصي�ف املقبل.ورئيس املجلس 
صب�اح البزوني الذي وزع دفعة جديدة 
من مبالغ التعويضات ملترضري ارتداد 
اللس�ان امللح�ي يف قضاء الف�او حيث 
ش�ملت الوجب�ة اكث�ر من خمس�مائة 
مواطن م�ن اه�ايل القض�اء، يقول إن 
"األرضار الت�ي تعرض له�ا االهايل هي 
اك�ر م�ن حج�م التعويض�ات، ولكن 
نعمل باملتيرس واملمك�ن حالياً بانتظار 
ايج�اد الحلول النهائية من خال اقامة 
الس�د والح�رص عىل ان تأخ�ذ البرة 
حصتها الكاملة م�ن االطاقات املائية 
م�ن املحافظات املجاورة" مش�دداً عىل 
ان "عملية التأخر يف بناء الس�د تكلف 
محافظ�ة الب�رة ثمن�اً كب�راً يدفعه 

االهايل من خال الخسائر التي تعرضوا 
له�ا خ�ال املوس�م املايض".ل�م يج�د 
س�كان القض�اء املنك�وب إال أن يعروا 
عن ش�كرهم ملتابع�ة الحكومة املحلية 
لش�ؤونهم ذلك ألنهم فق�دوا الكثر من 
اراضيهم ومحاصيلهم وأنهم يطالبون 
الحكوم�ة االتحادي�ة ب�اإلرساع يف رفع 
املعان�اة عنه�م والتفاعل م�ع مطالب 
الس�د  انش�اء  يف  املحلي�ة  الحكوم�ة 
واالهتم�ام بالزراع�ة لرف�د االقتص�اد 
املحي باإليرادات االضافية، لكن املجلس 
كان أقر يف وقت س�ابق مرشوع الس�د، 
وه�و بتعب�ر مهن�ديس وزارة امل�وارد 
املائية ليس معجزا، إذ ال تتجاوز س�عة 
ش�ط العرب يف أي نقطة منه ال� 1000 
مرت، وهي مس�افة ال تشكل شيئا أمام 
امكاني�ات الدول�ة الفدرالي�ة مثلم�ا ال 
تحت�اج اىل رشكة عماقة لتنفيذه، لكن 
غي�اب االرادة وع�دم الش�عور بأهمية 
امل�رشوع يح�والن دون تنفي�ذه بوقت 
قي�ايس.ويف الوقت الذي ق�دم فيه وزير 
العام�ة املهندس  البلدي�ات واألش�غال 
عادل مهودر االعتذار للش�عب العراقي 

ع�ن األرضار الت�ي لحق�ت به�م جراء 
االمط�ار االخرة تتخ�ذ وزارة البلديات 
واالش�غال العام�ة سلس�لة اج�راءات 
ملعالجة مش�كلة تجمع مي�اه االمطار 
يف الش�وارع واالحي�اء الس�كنية. حيث 
أقرت الوزارة بوجود مشكلة يف شبكات 
املج�اري مؤكدة ان "الوزارة مس�تعدة 
ملن�ح االم�وال والصاحي�ات للمديرين 
تل�ك  وح�ل  العقب�ات  تج�اوز  بغي�ة 
املش�كلة، وبذلك يقول مهودر "الوزارة 
لديها ث�اث رؤى لتجاوز تلك املش�كلة 
األوىل: تتضم�ن وض�ع حل�ول جذري�ة 
من خال انش�اء مش�اريع سرتاتيجية 
ك�رى وق�د قام�ت بإحال�ة العديد من 
تلك املش�اريع اىل التنفيذ اال انها تحتاج 
اىل وق�ت إلكم�ال تنفيذه�ا والثاني�ة: 
حل�ول متوس�طة تعتم�د ع�ىل متابعة 
املهندس املقيم للمش�اريع التي احيلت 
عىل الرشكات من خ�ال تزويد األحياء 
الس�كنية بش�بكات ال�رف الصحي 
تباع�ا" وع�دم االعتم�اد ع�ىل اكمالها 
لجمي�ع املناط�ق بوقت واح�د ومن ثم 
تس�ليمها اىل الدوائ�ر البلدي�ة إلتم�ام 

عملي��ة تبليطه�ا واكس�اء األرصف�ة 
الجانبية اضاف�ة اىل الحلول اآلنية التي 
تعتم�د عىل ف�ك مناط�ق االختن�اق يف 
ش�بكات األمطار من خ�ال تريفها 
اىل اق�رب مب�زل او انش�اء محطة رفع 
بأرسع وق�ت بطريق�ة التنفيذ املبارش 
وباالعتم�اد عىل األم�وال املخصصة يف 
الذي  الناظم  التش�غيلية.وألن  املوازن�ة 
أقامته رشكة محلية يف وقت سابق عىل 
نهر العشار لم يؤد الغرض املنشود منه 
حيث تقول مصادر محلية بأن إنشاءه 
إنم�ا تم بموجب صفق�ة ملرشوع آخر، 
ال عاق�ة له بالنهر واملياه اآلس�نة التي 
فيه منذ أكثر من 25 س�نة، النهر الذي 
يشق مركز املدينة من الطول إىل الطول 
تنبع�ث من�ه ش�تى الروائ�ح الكريهة 
بس�بب تحويله إىل مجرى ملياه مجاري 
العش�ار والجزائر والس�عدي  ضواحي 
املش�كلة  وألن  القديم�ة،  والب�رة 
اس�تعصت عىل حكوم�ة الدكتور خلف 
عب�د الصم�د أيض�ا، ول�م تتمك�ن من 
حلها فقد نظم�ت بلدية البرة مطلع 
هذا الع�ام حملة لتنظي�ف انهر مدينة 

البرة مبتدئة بنهر العشار يف منطقة 
نظران قرب الشناشيل وستستمر هذه 
الحملة ملا يقارب األس�بوع حيث يقول 
مس�ؤول صيانة األنهر واملبازل عصام 
حس�ن ياس�ني "بدأنا العمل بمجموعة 
تنظي�ف واحدة ثم اضفن�ا مجموعتني 
أخري�ني وقد رفعنا باألي�دي اطنانا من 
النفايات الت�ي كانت تس�د النهر، بدءاً 
من املنطقة القريب�ة إلعدادية  البرة 
للبن�ني م�روراً بمنطقة ك�وت الحجاج 
وانته�اء بنهر الخندق. وستش�مل هذه 
الحملة انهارا اخ�رى يف منطقة املعقل 
واألبل�ة يف األيام القليل�ة القادمة".لكن 
النهر ُنّظ�َف ألكثر من م�رة، وجرت يف 
عه�د النظام الس�ابق عملي�ات تبطني 
بالحجر له، ثم ان قضيته تطرح سنويا 
وط�وال العرشي�ن س�نة املاضي�ة عىل 
ط�اوالت املحافظ�ني وم�دراء البلديات 
لك�ن الحلول معدوم�ة تماما، وقضيته 
ال تختلف عن قضية النفايات يف املدينة 
مثلم�ا ال تختلف عن مش�كلة املجاري 
العويصة واملستعصية منذ أزمنة وهكذا 
تدور طاحونة الخرابات دونما أي حلول 

له�ا، لك�ن حكومتنا املحلية يب�دو أنها 
عثرت ع�ىل الحل النهائي ملش�كلة املاء 
الجاري والراك�د واملالح والصالح وذلك 
ع�ن طريق خطة تتضمن إع�ادة النقل 
النهري يف البرة وه�ذا ما أعلنت عنه 
رئيس لجنة السياحة واآلثار يف املجلس 
حيث قالت إن "الخطة تشتمل عىل بناء 
مرايس للسفن واستحداث باص نهري 
يض�م 8 زوارق اىل جانب إعداد دراس�ة 
ملرشوع التاك�ي النه�ري" مؤكدة أن 
"هذا املرشوع سيخدم السكان ويسهم 
يف تقلي�ل معاناتهم اليومية من الزحام 
الحاص�ل يف الش�وارع بمرك�ز وأطراف 
"العم�ل  أن  إىل  مش�رة  املحافظ�ة"، 
جار حالياً عىل اكم�ال مرشوع الباص 
النهري، بعد أن أنجزت دراسة املرشوع 
بالتع�اون م�ع رشك�ة النق�ل النهري 
وأرسل اىل املحافظة، واملرشوع سرفع 
للمجلس بهدف املصادقة عليه، ليكون 
تجرب�ة جدي�دة يف البرة". وبحس�ب 
البجاري فإن املرشوع "سيضم 8 زوارق 
و6 مرايس عىل جانبي جرس العش�ار يف 
التنوم�ة، وهو تجربة س�ياحية جديدة 

يف النقل النه�ري وخطوة ملرشوع كبر 
للنقل بواس�طة املياه يف املستقبل الفتاً 
اىل ان "امل�رشوع س�يقدم خدمة كبرة 
للبريني، وس�يقلل التل�وث البيئي يف 
املدين�ة، ويعيد الحياة لألنهار، ويخفف 
م�ن زح�ام الس�يارات عىل الش�وارع، 
وسيسهم يف حل جزء كبر من مشكلة 
الزحام�ات الت�ي تعاني منها ش�وارع 
املحافظة، لكنها ل�م تتطرق للنقل هذا 
ع�ر نه�ر العش�ار ال�ذي يرب�ط مركز 
املدين�ة )العش�ار( بالب�رة القديمة، 
وهي املنطق�ة املزدحمة والت�ي تعاني 
م�ن اختناق�ات مروري�ة، ل�و عولجت 
النته�ت واحدة من اعق�د ازمات املرور 
يف العالم بحسب تعليقات عىل املوقع".

املحلي�ة  الب�رة  أن حكوم�ة  ويب�دو 
ج�ادة يف إيج�اد حل�ول نهائي�ة لكثر 
من املش�اريع التي تعطل الحياة فيها، 
وخاص�ة يف قط�اع النق�ل والعبور عىل 
الجس�ور لذا أعلنت مؤخ�را عن القرب 
من االنتهاء من أعم�ال تعمر وصيانة 
ج�رس خالد ال�دويل الذي يرب�ط العراق 
بايران عر جزيرة الس�ندباد املهجورة 
الي�وم وبذل�ك يق�ول عض�و مجل�س 
محافظة البرة محمود الطعان بأن 
"الجرس ش�ارف ع�ىل انج�از مرحلته 
األوىل، الج�رس الذي يربط قضاء ش�ط 
العرب بمركز املدين�ة، والذي وصل إىل 
مراحل متقدمة يف األعمار، والذي تقوم 
بتنفي�ذه إحدى  رشكات وزارة األعمار 
واإلس�كان"، حيث يؤكد ان "الحكومة 
املحلية يف البرة تعمل ليل-نهار عىل 
اعمار البنى التحتية املدمرة يف البرة، 
وبناء املزي�د من الجس�ور التي تخدم 
أهايل املدينة"، مشيدا "بنسب الجهود 
املبذول�ة ألعم�ار هذا الج�رس الحيوي 
لتخفي�ف زحمة م�رور املركبات التي 
يعان�ي منها أهايل قضاء ش�ط العرب 
والتنوم�ة بش�كل خاص".ت�رى ه�ل 
تك�ون انهار الب�رة نعم�ة عليها يف 
حال جدية حكومتها بعمل املش�اريع 
يف تحلي�ة مائه�ا ونص�ب جس�ورها 
وتخليصه�ا من ش�بكة املج�اري بما 
ينسجم مع تاريخ املدينة املائي، اسئلة 
مهمة قد تكون فكرة النقل املائي التي 
تطرحها رئيس لجنة السياحة واآلثار 

يف املجلس خر جواب عليها.
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هـــل يــأكـــــل املـلـــح مـــا تـبــقـــــــى مــن الــبــصــــــرة ؟
حكـايـــة األنـهــر التـــي تتـحول إلـى مـيــــاه آسـنــــة

            المستقبل العراقي / ضياء السراي

قد تتداخل املصطلحات واالس�تخدامات اللغوية حول 
)االتصال الس�يايس( و)االتصال االنتخاب�ي( ويف حقيقة 
األم�ر فان هنال�ك من يفرق ب�ني املفهوم�ني وهنالك من 
يعدهم�ا تعبرا ثنائيا عن معنى واحد وان كاهما يهدفان 
لغاية واحدة وهي االتصال، والحقيقة تفرض ان ال توضع 
فوارق بني املصطلحني وال باس ان يس�تخدم كاهما عىل 
اعتبار ان الحملة االنتخابي�ة او الدعاية االنتخابية ترافق 
الس�يايس ط�وال عم�ر عمل�ه يف السياس�ة وكذل�ك األمر 
ينطبق عىل الحزب او الكتلة وما نحو ذلك، واالختاف كما 
يفصل يف ان االتصال السيايس يعني األنشطة والفعاليات 
الت�ي يزاوله�ا الساس�ة يف عملي�ة اتصاله�م بالجماهر 

م�ن اجل تحقي�ق اهداف سياس�ة تهمهم عىل املس�توى 
الع�ام والخاص. اما تعريف االتص�ال االنتخابي، فهو كل 
األنش�طة والفعاليات التي يزاولها الساسة من املرشحني 
لتحقي�ق  بالجماه�ر  اتصاله�م  لانتخاب�ات يف عملي�ة 
اهدافهم بالفوز باالنتخاب�ات والتأثر بامليول االنتخابية، 
والحقيق�ة ان االتصال االنتخاب�ي يعتمد باألصل عىل قوة 
االتص�ال الس�يايس ومدى فاعليته بالنس�بة للمرش�حني 
الذين يرتش�حون لدورات نيابية او رئاسية ومحلية ثانية 
او ثالث�ة وهو مهم ايضا اي االتصال الس�يايس بالنس�بة 
للذي�ن يرتش�حون للم�رة االوىل.ويف ض�وء ه�ذه التقدمة 
املبس�طة لاتصال االنتخاب واالتصال السيايس نستقرئ 
االتص�ال الس�يايس لكل م�ن الكتل السياس�ية الكرى يف 
العملية السياسية يف العراق عىل اعتبار أنها املقدمات األهم 

واألبرز لحماته�م االنتخابية املقبلة والقريبة والتي بدات 
منذ فرتة عىل املس�توى غر املب�ارش للحمات االنتخابية، 
وتس�عى الكتل األكر يف العملية السياس�ية حاليا لتكويد 
االتصال الس�يايس الخاص بها واعطائه رموزا اساس�ية 
س�تكون يف االي�ام املقبل�ة وضم�ن الرتجم�ة املعكوس�ة 
لاتصال الس�يايس عبارة عن شعارات انتخابية وعناوين 
برامج انتخابية، فالعراقي�ة ككتلة نيابية كبرة تعتمد يف 
اس�س االتصال الس�يايس حاليا عىل اب�راز نقاط الضعف 
والخلل لدى كتلة دولة القانون ورمي املس�ؤولية كاملة يف 
كل ما يصيب البلد ع�ىل كاهل دولة القانون. وبالتايل فان 
شعاراتها االنتخابية لن تتجاوز العناوين البارزة لازمات 
الحالي�ة وم�ن بينها)الرشاك�ة ، العدال�ة، الخدم�ات، نبذ 
الطائفية ومحاربة الفس�اد املايل واإلداري الخ(. وباملقابل 

ف�ان دول�ة القان�ون س�رتكز عىل بع�ض املنج�زات التي 
تحقق�ت ع�ىل ارض الواقع وعىل رمي مس�ؤولية العرقلة 
التي اصابت عمل الحكومة للكلتة العراقية والكتل األخرى 
وإظهار الرملان بأس�وأ مظهر وانه عن طريق الكتل التي 
تش�كله تس�ببت بكل ما حصل من خلل يف عمل الحكومة 
وعليه ستكون الشعارات االساسية هي )حكومة األغلبية 
واملعارضة النيابية(. وعىل مس�توى الكت�ل االصغر وهي 
الكردس�تاني وكتلة االحرار فان االتصال الس�يايس ليس 
بأحس�ن منه ل�دى الكتل الك�رى املذك�ورة يف اعاه لكن 
الف�ارق ان ه�ذه الكتل الصغرة لي�س بحوزتها اكثر مما 
ادمنت التريح به خال املرحلة الحالية واملاضية . وهنا 
نس�مي االتصال الس�يايس للكت�ل كلها ) اتص�ال التعرية 
السياسية( وهو أسوأ انواع االتصال السيايس وتشتهر به 

النظم السياس�ية العربية واالفريقية فقط، وآثاره سلبية 
لكا الطرفني املس�تخدم واملقصود بالتعرية السياس�ية.

وه�ذه الرؤية الخاطئة لاتصال الس�يايس س�ببت العمى 
املؤقت للكتل السياس�ية التي لم تنزل اىل مستوى الشارع 
العراقي وتع�رف طموحات ومطالب املواطن وبالتايل فان 
االتص�ال االنتخابي لن يتجاوز مس�افة العمى التي تمتاز 
به�ا تلك الكت�ل ومخرج�ات االتصال االنتخابي س�تكون 
معق�دا جدا مض�اف اليه�ا ان طريق�ة التوزي�ع الرقمي 
للمقاعد )س�انت ليجو املعدلة( ستس�هم بش�كل كبر يف 
منح الكيانات السياسية الصغرة والتي ستحصد عىل اقل 
تقدير نس�بة من االصوات تؤهله�ا المتاك مقعد واحد يف 
النواب العراق، وهذا األمر سيزيد التعقيد يف تخريج القرار 

وصناعته وسنشهد والدة)حكومة ازمة( بامتياز.

االتصال السيايس و االنتخايب يبرش )بحكومة أزمة( وبامتياز
عىل طريق االنتخابات

   المستقبل العراقي / نهاد فالح

واض�ح أن التحذي�رات الت�ي ص�درت ع�ن 
كتاب ومثقفني وسياس�يني عىل حد س�واء، من 
االستمرار بممارس�ة لعبة االستهداف السيايس 
كان�ت كث�رة، وكان يمك�ن لتل�ك التحذيرات لو 
أنه�ا لقي�ت آذاناً صاغي�ة أن تح�ول دون وقوع 
الع�راق يف األزمة التي يش�هدها اآلن، وهي أزمة 
جاءت يف زم�ان ومكان خاطئني، ولع�ل التقليل 
من ش�أنها والرك�ون إىل لغ�ة التصعي�د وتبادل 
االتهام�ات ال يص�ب يف مصلح�ة أح�د، ال م�ن 
السياس�يني وال املواطن�ني. ومع�روف أن العراق 
مح�اط اآلن بإش�كاليات جمة وتحدي�ات كثرة 
وكب�رة، فيما الدولة العراقية م�ا زالت بعد أكثر 
من 9 س�نوات من هدمها تسر ببطء شديد نحو 
إعادة بنائها. وهي خال جميع املراحل السابقة 
تعرض�ت النتكاس�ات عدي�دة ج�اءت كنتيج�ة 

حتمية للنظام الس�يايس الذي أس�س عىل جملة 
مرتكزات تتخللها أخطاء كثرة. وربما من سوء 
ح�ظ الع�راق أن تندلع يف هذه املرحل�ة الخطرة 
من تاريخه موجة التغي�رات التي رضبت بلداناً 
عربي�ة عدة، والتي باتت تعرف يف ما بعد بالربيع 
العربي. هذا الربيع العربي الذي اخرتقته تدخات 
خارجي�ة، إقليمي�ة ودولي�ة، صار ورق�ة رابحة 
تمس�ك بها قوى طموح�ة لتش�هرها بوجه كل 
نظام س�يايس ال تستس�يغ هيكليته وتوجهاته. 
وق�د كان عىل سياس�يي الع�راق أن ينتبهوا لهذا 
األم�ر، وأن يؤجل�وا امللف�ات الت�ي كان متوقع�اً 
استثمارها الستفزاز الشارع، واإلعان عن اندالع 
رشارة يخىش من تحولها إىل سلسلة نران تلتهم 
كل ما يقف بطريقها. كان عىل سياسيي العراق 
أن يضعوا يف حساباتهم التحرك اإلقليمي املتوقع 
لزج البلد يف فتنة طائفي�ة ال تطاق عقباها، وأن 
يدركوا أن مصالحه�م الخاصة –باعتبارها الهم 

األول له�م- س�تكون يف مرمى الن�ران أيضاً اذا 
ما تطورت األمور ونجح�ت املخططات يف توأمة 

الحالة العراقية مع الحالة السورية. 
املالك�ي أعلن رصاحة أنه ي�رى أن ما يحدث 
اآلن ال يعدو عىل كونه س�حابة خفيفة ستدفعها 
ري�اح املل�ل والضج�ر، وهن�ا تكم�ن إش�كالية 
عويص�ة، فاالنقي�اد وراء ه�ذا الفه�م لألم�ور 
س�ينتج تعاماً مع الواقع يفتقر إىل الجدية، وقد 
يصطدم يف ما بعد بمفاجآت لم يكن قد أعد العدة 
ملواجهتها واحتوائها، وعند ذاك، سيمنح ملناوئيه 
فرصة لاشتغال يف منطقة التشويه والتسقيط، 
بحض�ور دع�م واس�ع يحم�ل بصم�ات قطرية 
وس�عودية وتركي�ة. وإذا كان املالك�ي يظن أنه 
يس�تند إىل الجدار اإليراني املني�ع، فإن اإليرانيني 
م�ا عادوا يحتمل�ون وجود رج�ل مثله عىل رأس 
الحكوم�ة العراقي�ة، بحس�ب ما تق�ول مصادر 
إيرانية-، الس�يما بعد أن أب�دت املرجعية الدينية 

يف النجف اس�تياءها من إطاقه نعوتاً غر الئقة 
عىل تظاه�رات املحافظات الغربية والش�مالية. 
وه�ذا املوقف م�ن املرجعية تج�اه املالكي، دفع 
التحالف الوطني –بحس�ب مصادر- إىل التفكر 
بجدية للطل�ب من املالكي تقديم اس�تقالته من 
التحال�ف والحكومة، وترش�يح الجعفري ليحل 
محل�ه. وربم�ا تأت�ي خط�وة التحال�ف الوطني 
هذه لتدارك ما جرى يف قضية العيس�اوي، وملنع 
املالكي من القيام بخطوته التالية التي هدد بها، 
واملتمثل�ة بفتح ملفات ضد رئيس كتلة العراقية 
يف الرملان سلمان الجميي، كرد فعل انتقامي منه 
للقياديني الس�نة الذين أراد التق�رب منهم بغية 
تعزيز ش�عبيته يف الشارع السني، وهم –إضافة 
اىل الجمي�ي- رئي�س الرمل�ان أس�امة النجيفي 
ووزي�ر املالي�ة رافع العيس�اوي، والذي�ن تركوه 
وش�كلوا كتل�ة "متح�دون" لخ�وض انتخابات 

مجالس املحافظات املقبلة.

هـل بــدأت عملـيـــة سحــب البســـاط مـن حتــت املـالـكــي؟
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  المستقبل العراقي / خاص
حصلت “المستقبل العراقي” على نسخة 
من “محضر باري�س” – وهو االجتماع الذي 
جمع وزيري خارجية فرنس�ا وروسيا وقادة 
المعارضة الس�ورية “ائتالف الدوحة” نهاية 

الشهر الماضي.
وأش�ار محض�ر االجتم�اع، الذي س�رّبته 
مصادر خاص�ة، إلى أنه “التق�ى في باريس 
بوس�اطة م�ن وزي�ر خارجية فرنس�ا لوران 
فابي�وس وبحضور وزير الخارجية الروس�ي 
س�يرغي الف�روف م�ع ق�ادة م�ن )ائت�الف 
الدوح�ة(”، مؤك�داً أن الفروف “اس�تمع لهم 
)للمعارضة( قرابة الس�اعة وهم يش�رحون 
رأيهم وخصوص�اً في تقاريرهم عن المجازر 
والقتل في س�ورية، وما يجب أن يكون عليه 
موقف روس�يا في مجلس األمن وما يجب أن 
يكون عليه موق�ف أوروبا وأميركا في الدعم 

العملي العسكري للمعارضة”. 
ولف�ت المحضر إلى أن الف�روف نظر إلى 
فابيوس وقال “هي المرة األولى التي يس�مح 
فيه�ا فريق لنفس�ه -وهو يتعلم السياس�ة- 
ف�ي تعلي�م الكب�ار م�ا عليه�م أن يفعلوه”، 
واس�تدرك الفروف قائالً “لم أس�مع مثل هذا 
إال عندم�ا أبلغني مندوبنا ف�ي مجلس األمن 
فيتالي تش�وركين ما قاله له وزير الخارجية 

القطري”.
وتاب�ع المحض�ر بالقول توج�ه الفروف 
إلى ق�ادة المعارضة متس�ائالً “ تعالوا نضع 
قضيتين تقلقان العال�م من تداعيات الوضع 
في س�وريا، فمن جه�ة توجد قضية )جبهة 
النصرة( كتنظيم إرهابي ناشط على األراضي 
الس�ورية ومس�تقبل وزنه وكيفي�ة التعامل 
مع�ه إذا دعم�ت المعارض�ة وتحق�ق لها ما 
تريد، ومن جهة قضية السالح الكيميائي بيد 
الحكومة وكيفية التعامل معها إذا استخدمها 
الجي�ش، فف�ي القضي�ة الثاني�ة قدمنا نحن 
الضمان�ات لكن في األولى لم يتمكن أحد من 
دول الغ�رب على تقديم أي ضمانة، فهل أنتم 

قادرون على تقديم مثل هذه الضمانة؟(.
وأوض�ح المحضر إن، الف�روف توّجه إلى 
المعارضة قائ�اًل “إذا كنتم قادرين فيجب أن 
تكون نس�بة القوة بينكم وبينها في الميدان 
طاغية بصورة كاس�حة لحسابكم، وإذا كان 
هذا ه�و الوضع فبإمكانكم االس�تغناء عنها 
وع�ن وجودها وإنهائه، وفي هذه الحال لنبدأ 
بخطوة عملي�ة واحدة مهدت لكم واش�نطن 
لوائ�ح  عل�ى  النص�رة  بتصني�ف  اتخاذه�ا 
اإلره�اب، وعندم�ا تعلنونها تنظيم�اً إرهابياً 
تنفتح أب�واب التفاوض معكم بصورة جدية، 
وعندم�ا تحقق�ون عزلها وتصفي�ة وجودها 
يص�دق العالم أنكم ق�وة حقيقي�ة ويتعامل 
معك�م بغير حس�ابات العداء م�ع الحكومة 
واستخدامكم لتصفية الحسابات معها، فهل 

تستطيعون ذلك؟”.
وأض�اف الف�روف للمعارض�ة “إذا كنت�م 
ب�دون  الحكوم�ة  مقاتل�ة  ع�ن  عاجزي�ن 
)النص�رة(، فهذا يعن�ي أنها القوة الرئيس�ة 

ف�ي الميدان، ومن يعجز ع�ن قتال )النصرة( 
بمفرده�ا والحكوم�ة بمفرده�ا كي�ف له أن 
يطل�ب منا تصديق أنه قادر على قتال االثنين 
مع�اً ؟ وطالم�ا أنكم والنصرة مع�اً عاجزون 
عن تحقي�ق النصر عل�ى الحكوم�ة؟ فكيف 
تريدوننا أن نصدق أنكم تس�تطيعون وحدكم 
النص�ر عل�ى الحكوم�ة و)جبه�ة النص�رة( 

معاً؟(.
واس�تمر الف�روف بتوجي�ه الحدي�ث إلى 
المعارض�ة قائ�اًل “إذا كنت�م قادري�ن عل�ى 
اإلمس�اك بالميدان فهذا يعن�ي أنكم قادرون 
على تنفي�ذ وقف إلطالق الن�ار ونحن نعطي 
ضماناتنا لتقييد قوات الحكومة بهذا االتفاق 

فهل تضمنون قدرتكم على ذلك؟.
إذا كنتم واثقين من وقوف أغلبية الشعب 
السوري معكم فلماذا تعقدون مهمتنا بطلب 
ش�يء ممن يفترض أنه عدوكم، فتقولون إن 
عل�ى المجتمع الدولي الضغ�ط على الرئيس 
األس�د ليتنحى وهذا أمر بيد طرف ثالث؟ وما 
يس�تطيعه المجتمع الدولي إذا حققتم وقفاً 
للنار وتقيدتم به وفرضتموه على جماعاتكم 
هو التمهيد لالس�تفتاء على مستقبل سورية 
بعدة خيارات نضم�ن لكم أن تكون مفتوحة 
وتضع�ون م�ا تري�دون بينه�ا، بما ف�ي ذلك 

االستفتاء على تنحي الرئيس أو إعالن سورية 
دولة إس�المية، ويض�ع الحك�م بالمقابل ما 
يري�د، ونع�رف نح�ن ف�ي المجتم�ع الدولي 
م�اذا يريد الش�عب الس�وري، ونضمن رقابة 
دولية على االستفتاء، فهل أنتم قادرون على 

ذلك؟”.
وأشار الفروف بالقول “إذا كنتم تخشون 
مثل ه�ذا االس�تفتاء مبك�راً نتفهمكم، فهل 
يمك�ن النتخاب�ات برلماني�ة س�ريعة تجري 
وفق�اً لقانون توافقي، يدي�ر التفاوض حوله 
األخض�ر اإلبراهيمي ويجري في ظل مبادرته 
ومراقبي�ن دوليي�ن من كل العال�م، بعد وقف 
ش�امل للعن�ف، ويعطيك�م فرص�ة التمهيد 
لتنظيم صفوفكم سياسياً تمهيداً لالنتخابات 

الرئاسية، فهل تستطيعون ذلك؟”.
الف�روف  أنه�ى  المص�در  وبحس�ب 
أسئلته وتناوب على الكالم الحضور الخمسة 
م�ن المعارض�ة دون أن يقدم أحده�م جواباً 
على أس�ئلته، رغم م�رور ثالث س�اعات من 
“ديالوغوخ�ي”  بالروس�ية  الكالم، فق�ال 
“فالي�ق  وأض�اف  طرش�ان”  “ح�وار  أي 

سترانيمتسا” أي “فالج ال تعالج”.
ونظر الفروف إلى نظيره الفرنس�ي قائالً 
“لقد ح�ان وقت النوم، الجماع�ة يريدون أن 

نقاتل عنهم ونجلب لهم الحكم على طبق من 
ذهب، وبعده�ا نقاتل النصرة منعاً لس�لبهم 

الحكم، ونقاتل من يرفضهم”.
أدانت الحكومة األميركية بقوة تصريحات 
تحط م�ن ش�أن اليهود اف�ادت تقاري�ر بأن 
الرئي�س المص�ري محمد مرس�ي أدل�ى بها 
قبل ثالث س�نوات حي�ن كان زعيما بجماعة 
اإلخوان المس�لمين وحثته عل�ى أن يتبرأ من 

تصريحاته.
وبث�ت مؤسس�ة األبح�اث حول وس�ائل 
اإلع�الم في الش�رق األوس�ط الت�ي تتخذ من 
واش�نطن مق�را لها ش�ريط فيدي�و يتضمن 
خطابا لمرس�ي ألق�اه قبل أكثر من س�نتين 
عندم�ا كان م�ن زعام�ات جماع�ة االخوان 
المسلمين يصف فيه االسرائيليين ب�”محتلي 
فلسطين بابناء القردة والخنازير” ويدعو الى 
اعتماد “كل أش�كال المقاومة في فلس�طين 

ضد المجرمين الصهاينة”.
وقال المتحدث باس�م البيت األبيض جاي 
كارني للصحفيين تعليقا على محتوى شريط 
الفيدي�و، ان اللغ�ة التي اس�تخدمها مرس�ي 
“مهينة بش�دة” وان المس�ؤولين األميركيين 
عبروا للحكومة المصري�ة عن القلق في هذا 

الشأن.

وأثن�اء اللق�اء اليوم�ي م�ع الصحفيي�ن 
بالبي�ت األبيض ق�ال كارني لدى س�ؤاله عن 
تعليق�ات مرس�ي “نحن نرف�ض تماما هذه 
التصريح�ات مثلما نفعل مع أي�ة لغة تتبنى 

الكراهية الدينية”.
وكان مرس�ي قيادي�ا سياس�يا بجماع�ة 
اإلخ�وان المس�لمين ف�ي 2010، حي�ن حث 
المصريي�ن، حس�ب فيدي�و حصل�ت علي�ه 
صحيف�ة نيويورك تايم�ز األميركية، على أن 
“نرض�ع أبناءن�ا وأحفادنا كراهي�ة لهؤالء.. 
يرضع�وا  أن  يج�ب  اليه�ود..  للصهاين�ة.. 

الكراهية.. يجب أن تستمر الكراهية”.
مقابل�ة  ف�ي  ان�ه  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
تلفزيونية بعد ذلك بشهور وصف الصهيونيين 
بأنه�م “مصاص�و الدماء مش�علو الحروب.. 

أحفاد القردة والخنازير”.
وتضع هذه التصريحات الرئيس المصري 
في خان�ة المعادين للس�امية وفق�ا لقانون 
أميرك�ي يطال مفعوله أي ش�خص يدلي بما 
يفيد كراهية اليهود في أي مكان من العالم.

وأق�ر الكونغ�رس األميرك�ي في تش�رين 
األول ع�ام 2004 “قانون معاداة الس�امية” 
والذي يل�زم وزارة الخارجية برصد وإحصاء 
األعمال المعادية للسامية في العالم وتقويم 

مواقف الدول من هذه األعمال.
وين�ص القانون عل�ى ضرورة اس�تمرار 
الوالي�ات المتح�دة ف�ي جهوده�ا لمحارب�ة 
ع�داء الس�امية ف�ي العالم. كم�ا ينص على 
تكلي�ف وزارة الخارجية برص�د أعمال العداء 
للس�امية والعن�ف ض�د اليه�ود ف�ي جميع 
المؤسس�ات كالم�دارس والمعابد في جميع 
ال�دول، والجه�ود المبذول�ة م�ن الحكومات 
للتأك�د من تطبيق القوانين المتعلقة بحماية 
حقوق الحرية الدينية لليهود، ورصد األعمال 
الدعائية في وس�ائل اإلعالم الحكومية وغير 
الحكومي�ة الت�ي تب�رر الكراهي�ة لليه�ود أو 

التحريض على العنف ضدهم.
ودع�ا كارن�ي مرس�ي ال�ذي انتخ�ب في 
أطاح�ت  ش�عبية  انتفاض�ة  بع�د  حزي�ران 
بالرئي�س المص�ري الس�ابق محمد حس�ني 
مبارك ان “يوضح انه يحترم اتباع كل االديان 
وان هذا األس�لوب في الكالم ليس مقبوال وال 

مجديا في مصر الديمقراطية”.
لكنه أش�ار إلى ان مرس�ي كرئيس ساعد 
ف�ي التوس�ط ف�ي وق�ف إلط�الق الن�ار بين 
إس�رائيل وحرك�ة حم�اس الفلس�طينية في 
غ�زة وتعهد بدعم اتفاقية الس�الم بين مصر 

وإسرائيل.
الخارجي�ة  باس�م  المتحدث�ة  وقال�ت 
األميركي�ة فكتوري�ا نوالن�د إن “اللغ�ة التي 
س�معناها مس�يئة للغاية.. ونعتقد انه يجب 
ان يتم التراجع عن هذه التصريحات وبشكل 

حازم”.
وأضاف�ت نوالند “نري�د أن ن�رى الرئيس 
مرس�ي وهو يقول بشكل واضح جدا لشعبه 
وللمجتم�ع الدولي بأنه يحترم الناس من كل 
الديان�ات وان هذا النوع م�ن الخطابات غير 
مقب�ول، وه�و غير بن�اء من قب�ل رئيس في 

مصر ديمقراطية”.
وأوضحت نوالند أن اإلدارة األميركية أبلغت 
القاه�رة ب�”قلقها” إزاء ه�ذه التصريحات. 
كما قالت بأنها تحكم على مرسي “ليس على 

ما يقوله فحسب بل أيضا على ما يفعله”.
وتابع�ت “منذ أصبح رئيس�ا كرر الرئيس 
مرسي مرارا التزام مصر بمعاهدة السالم مع 
إس�رائيل والتزامه بالعمل معنا ومع إسرائيل 
على أهداف مشتركة وبينها وقف إطالق النار 
ف�ي غزة” الذي ت�م التوصل اليه في تش�رين 

الثاني 2012.
ويمكن للجدل بشأن إهانة مرسي لليهود 
ان يثير توترات دبلوماس�ية مع واشنطن في 
حين تسعى حكومته حديثة العهد الى انتهاج 
خ�ط معتدل تج�اه الغرب والف�وز بمزيد من 

المساعدات الدولية القتصادها المعتل.
وكان الرئي�س األميرك�ي ب�اراك اوبام�ا 
قلقا في البداية من جذور مرس�ي المرتبطة 
بجماعة اإلخوان المس�لمين.. لكن الزعيمين 
أقام�ا عالقة بناءة في جولة م�ن المكالمات 
الهاتفي�ة الت�ي أدت في نهاي�ة األمر الى دور 

مصر في قمع األزمة في غزة.

“                     ” تنشر محضر اجتماع باريس

الفروف للمعارضة السورية: تريدون أن نقاتل عنكم ضّد األسد و »النرصة« ؟

األطباء نصحوا بمشاركة شكلية له في قمة الرياض االقتصادية

امللك السعودي مربوط عىل منظم قلب دائم
المستقبل العراقي / متابعة

يقول ش�خص عل�ى تويتر أن وضع الملك الس�عودي عب�د الله بن عبد 
العزي�ز الصحي ما يزال في صعود وهبوط، وقد تعرض النتكاس�ة جديدة 
منعته من الحضور لمجلس الوزراء رغم وجود التس�هيالت لعقد المجلس 
ف�ي قصره. وينش�ر هذا الش�خص، الذي م�ن المرجح أن يكون س�عودي 
الجنس�ية، ولك�ن ال تعرف هويت�ه، تغريدات على تويتر يكش�ف فيها عن 
تفاصي�ل غي�ر معلنة عما يج�ري في الس�عودية وأفراد األس�رة الحاكمة 

فيها. 
ويق�ول الش�خص ذاته، ويس�مي نفس�ه “مجته�د”، “لنفس الس�بب 
-وهو تردي صحة الملك- تأجلت جلس�ة قسم مجلس الشورى التي كانت 
مبرمج�ة ي�وم أم�س األول إلى ي�وم الجمعة وربم�ا تؤجل لما بع�د القمة 
االقتصادي�ة. ورغ�م وضع المل�ك الصحي المتقلب وصعوب�ة خروجه من 
القصر، ما تزال تنفق مئات الماليين على المباني الجديدة في روضة خريم 

بإشراف التويجري. 
والتويج�ري ه�و خالد بن عب�د العزيز بن عبد المحس�ن التويجري، 
رئي�س الدي�وان الملك�ي الس�عودي. ويق�ول “مجته�د” أن القمة 
االقتصادية سوف تشكل حرجا، ألن األطباء أوصوا بعدم مشاركة 
الملك، وحين ضغط عليهم التويجري نصحوا بمشاركة شكلية 

بعد مراجعة وضعه يوم األحد. 
ومن المقرر عقد القمة االقتصادية والتنموية العربية 
الثالثة في الرياض يومي 21 و22 من الش�هر الحالي. 
وتؤكد مصادر “مجته�د” أن الملك تعرض بعد 
العملية الجراحية التي أجراها لظهره مباشرة 
لتباط�ؤ ف�ي نبضات القل�ب واضط�ر األطباء 
لتركيب منظم قلب مؤقت إلى أن جاء المدد من 
“ماي�و كليني�ك”. ومايو كلينيك مستش�فى في 
والية نيويورك األميركية، وبحس�ب “مجتهد”، 
فإن الملك الس�عودي )89 عاماً( أجرى 
العملية فيه، حيث أمضى أربعة أسابيع 
تقريباً في هذا المستش�فى، خضع 
لتثبيت  خالله�ا لعملية جراحي�ة 
التراخ�ي ف�ي الراب�ط المثبت 
واس�تغرقت  الظهر،  أعلى 
العملية نحو 15 ساعة. 
ويق�ول “مجته�د” أن 
16 طبيباً حضروا من 
من  كليني�ك  ماي�و 
بالقلب  المختصين 
بتركي�ب  وقام�وا 
منظ�م قل�ب دائ�م 
)بيس ميكر(، ومع 
ذلك ما يزال األطباء 
وضع  م�ن  قلقي�ن 

قلبه. 

فرنسا تستعد ملواجهة متمردي مايل بريًا
المستقبل العراقي/وكاالت

تس�تعد الق�وات الفرنس�ية ف�ي مالي ألول 
مواجهة برية أمام المتمردين المتشددين.

وخرجت قافل�ة تتكون من نح�و 30 عربة 
عس�كرية مصفح�ة م�ن العاصم�ة باماك�و 
متوجه�ة نحو مدينة ديابال�ي، التي تبعد 350 
ك�م إلى الش�مال، بعد ان وقعت تحت س�يطرة 

المتمردين االثنين.
وم�ن المق�رر أن تص�ل الدفع�ة األولى من 
الق�وات اإلفريقي�ة لدعم الفرنس�يين األربعاء. 
كان�ت باري�س ق�د ق�ررت التدخ�ل ف�ي مالي 
الجمعة الماضي�ة لتمنع تقدم المتمردين نحو 

العاصمة.
ق�د  فرنس�ية  حربي�ة  طائ�رات  وكان�ت 

اس�تهدفت مواقع قال�ت إنها لمتش�ددين بعد 
أن س�يطر المتمردون على ديابالي من قبضة 

القوات المالية.
وأك�د وزي�ر الدف�اع الفرنس�ي جي�ن ايف 
لودريان األربعاء توجه قوات بالده نحو الشمال 
لتقدي�م يد العون للق�وات المالي�ة التي تقاتل 

الستعادة السيطرة على المدينة.
وتابع “نحن أمام خصم مصر وعاقد للعزم 
ومسلح ووال يستس�لم بسهولة لكن الهجمات 
الجوي�ة الفرنس�ية ضرب�ت في عم�ق مناطق 

سيطرتهم”.
وق�ال مراس�ل ب�ي ب�ي س�ي ف�ي باماكو 
م�ارك دويل إن القافلة الفرنس�ية التي غادرت 
العاصم�ة كان�ت تحم�ل أف�رادا م�ن الجي�ش 

وأسلحة معدة لالستخدام.
كان مس�ؤول ف�ي الجي�ش المال�ي قال إن 
الجيش قد اس�تعاد الس�يطرة على مدينة كونا 
وس�ط البالد، بيد أن وزير الدفاع الفرنسي قال 

إن المدينة ليست في أيدي الماليين. 
ويقول مراس�ل بي بي سي إن تحقيق تقدم 
للجيش�ين الفرنس�ي والمالي أمام المتشددين 
يعني ضرورة اس�تعادة الس�يطرة على كل من 

كونا وديابالي.
ولفرنس�ا ف�ي مال�ي نح�و 800 جندي في 
القوات البرية وتقول وزارة الدفاع الفرنسية إن 

العدد مرشح للزيادة ليصل إلى 2500 جندي.
لكن فرنس�ا تس�عى جاهدة لح�ث القوات 
اإلقليمي�ة من غرب أفريقي�ا على التدخل لدعم 

قواتها البرية. 
وعق�د الثالث�اء اجتماعا لقادة ق�وات دول 
غ�رب أفريقيا في باماكو لالتفاق على النش�ر 

السريع للقوات داخل مالي.
ووص�ل أم�س األربع�اء نح�و 190 جندي�ا 
م�ن نيجيري�ا لتك�ون أول دفعة لدع�م القوات 
الفرنس�ية. وم�ن المق�رر أن تق�ود نيجيري�ا 
الحمل�ة العس�كرية المكون�ة م�ن 900 جندي 
م�ن الدول األفريقية الت�ي تعهدت بتقديم دعم 
عس�كري وهي بنين وغانا والنيجر والس�نغال 
و بوركين�ا فاس�و وتوجو.ووفقا لق�رار األمم 
المتحدة س�يبلغ قوام القوات من غرب إفريقيا 
المشاركة في العملية العسكرية في مالي نحو 

3.300 جندي.

أمريكا تقلل من خطر استخدام النظام السوري لألسلحة النووية
المستقبل العراقي/وكاالت

قللت الواليات المتحدة من شأن تقرير صحفي 
عن اس�تخدام أس�لحة كيماوية في الحرب الدائرة 
في سوريا، لكنها جددت القول بأنه إذا استخدمت 
حكومة الرئيس الس�وري بشار األسد تلك األسلحة 

فإنها ستحاسب على ذلك.
وقال تومي فيتور المتحدث باسم مجلس األمن 
القومي في البيت األبي�ض في بيان “التقرير الذي 
شاهدناه من مصادر إعالمية، فيما يتعلق بحوادث 
مزعومة الس�تخدام أسلحة كيماوية في سوريا، ال 
ينس�جم مع ما نعتقد أنه حقيقي، بش�أن برنامج 

األسلحة الكيماوية السوري”.
وكان البي�ت األبيض يعقب على تقرير نش�رته 
في وقت س�ابق مجلة )فورين بولسي( بأن وزارة 
الخارجي�ة األمريكية توصلت إل�ى أنه من المرجح 
أن الجيش السوري استخدم غازا ساما ضد شعبه 

في هجوم سقط فيه قتلى الشهر الماضي.
وق�ال فيت�وال “إذا ارتك�ب نظام األس�د الخطأ 
المأساوي واستخدم أسلحة كيماوية، أو أخفق في 
تنفيذ التزامه بتأمينها، فإنه سيحاسب على ذلك”.

وقال وزي�ر الخارجية الروس�ي س�يرغي الفروف 
الش�هر الماضي إن حكومة األس�د قامت بتجميع 
ترسانتها الكيماوية في مستودعين، وذلك لجعلها 
أكثر أمانا. وقلل الفروف أيضا من ش�أن احتماالت 

أن تستخدم تلك األسلحة ضد مقاتلي المعارضة.
ووفق�ا لألمم المتح�دة، فإن أكثر م�ن 60 ألف 

ش�خص قتلوا في الصراع المستمر منذ 22 شهرا، 
بي�ن قوات األس�د والمعارض�ة التي تقات�ل إلنهاء 

عقود من حكم أسرته.
وعلى الصعيد السياسي، يواصل رئيس الوزراء 
الس�وري وائ�ل الحلقي زيارته لطه�ران على رأس 
وف�د وزاري كبير، حي�ث التقى بالرئي�س محمود 
أحمدي نجاد، ووزير الخارجية علي أكبر صالحي.

وجدد أحمدي نجاد دعم بالده لسورية، وإعادة 
االستقرار فيها، مضيفا أنه ال حل لألزمة السورية 

إال بوق�ف العن�ف عب�ر الح�وار والتفاه�م 
الوطني.

أما وزير الخارجي�ة على أكبر صالحي 
فوص�ف المحادث�ات الس�ورية اإليراني�ة 
بالممت�ازة، مش�ددا على رف�ض التدخل 
الخارجي في الش�ؤون الس�ورية، داعيا 
إلى حوار بي�ن الحكومة والمعارضة في 

سورية لحل األزمة السورية.
عل�ى  الجانب�ان  يوق�ع  وس�وف 

اتفاقي�ات للتع�اون ف�ي 
مج�االت النف�ط والغاز، 
والصح�ة،  والكهرب�اء، 

والتعاون  والمصارف، 
ختام  ف�ي  التجاري، 

الزيارة.



أكدت أن معامالت االستفسار تصل إلى 120 ألف معاملة

املصاحلة النيابية تقلل من أمهية رفع احلجز عن 4200 عقار تابعة لـ "جمتثني"
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           بغداد / امل�ستقبل العراقي
واملس�اءلة  الوطني�ة  املصالح�ة  لجن�ة  قلل�ت 
الربملانية من اإلج�راءات التي تتخذها الحكومة 
بشأن املشمولني بقانون اجتثاث البعث، يف وقت 
أعل�ن فيه عن رفع الحجز عن ما يقارب األربعة 
آالف عقار تعود ملجتثني. وتم بموجب قرار رقم 
88 لسنة 2003 إيقاف التعامل بمئات العقارات 
واألرايض الس�كنية الت�ي تعود اىل مس�ؤولني يف 
النظام الس�ابق ومنتس�بني يف األجه�زة األمنية 
الس�ابقة. وأعلن رئيس هيئة املساءلة والعدالة 
فالح شنش�ل رف�ع الحجز ع�ن 4200 عقار تم 
احتجازه�ا وفق�ا للقرار 88 تخص املش�مولني 
بإج�راءات االجتثاث. وق�ال يف ترصيح صحفي 
أم�س أن مجل�س ال�وزراء ق�رر يف جلس�ة يوم 

أم�س األول رف�ع الحجز عن أي دار س�كنية او 
ش�قة او قطعة ارض تعود للمشمولني بالقرار 
88. وأضاف شنش�ل ان الهيئة ستبارش بإعادة 
ال��4200 عقار املحج�وزة إىل دائرة التس�جيل 
العق�اري لرف�ع الحج�ز عنها. وتاب�ع »إذا كان 
الش�خص يمتلك أكث�ر من عقار، فهن�اك لجنة 
وزارية مش�كلة برئاسة وزير املالية وأعضاء يف 
هيئة املس�اءلة ودائرة التسجيل العقاري وزارة 
العدل للنظر بهذا الش�أن«. ولم يرش شنش�ل اىل 
االس�باب القانوني�ة واىل توقي�ت الق�رار. وقال 
رئي�س لجنة املصالحة الوطنية قيس الش�ذر يف 
ترصيح صحفي أمس إن اإلجراءات األخرية التي 
اتخذتها هيئة املس�اءلة والعدالة ال تشكل فرقا 
كبريا لحل املشاكل الناتجة عن قانون االجتثاث. 

وأوضح أن املعامالت املرتاكمة لالستفس�ار عن 
العق�ارات املحجوزة يف هيئة املس�اءلة والعدالة 
تص�ل اىل 120 ألف معاملة، مش�ريا اىل ان اغلب 
تلك العق�ارات حجزت »دون مس�وغ قانوني«. 
وين�ص ق�رار مجل�س الحك�م رقم 88 لس�نة 
2003 عىل حجز االم�وال املنقولة وغري املنقولة 
العائدة اىل املس�ؤولني يف النظام الس�ابق وكبار 
اعضاء حزب البعث )املنح�ل( واألجهزة األمنية 
ووكالئه�م.  وأقاربه�م  وأوالده�م  وزوجاته�م 
وين�ص أيضاً عىل إيقاف العم�ل بأحكام القرار 
رق�م 1198 لس�نة 1977 املع�دل بالقرار 1426 
لس�نة 1983 بالنس�بة للدعاوى املقامة او التي 
س�تقام عىل املش�مولني أعاله. وقد أدى تطبيق 
هذا القرار إىل وقف استغالل عقارات كثرية كان 

من املمكن االس�تفادة منه�ا يف جوانب عدة، ما 
ينعكس إيجاباً عىل الواقع االقتصادي يف العراق. 
ويق�ول القايض حايف س�الم جاس�م يف مقال 
ن�رشه قبل نحو عام إن »هناك مش�كلة تخص 
العق�ارات واألم�وال املش�مولة بق�رار مجل�س 
الحك�م 88 لس�نة 2003، حي�ث من�ع الق�رار 
املذكور املالكني من الترصف بالعقارات واألموال 
وأصبح�ت ادارة تل�ك األم�وال بواس�طة دائ�رة 
عقارات الدولة. وإننا نرى بأن هذا االتجاه غري 
سليم، اذ ان تلك الدائرة قد ترصفت بها وادارتها 
بش�كل غري مس�ؤول وترصفت ببعضها ونقلت 
ملكيتها إىل اشخاص متنفذين بالدولة وباعتها 
بأس�عار بخس�ة«، مضيف�اً »وحي�ث ان ق�رار 
الحجز قد رشع أساس�ا ملنع تهريب تلك األموال 

والت�رصف به�ا لح�ني الوق�وف ع�ىل مصريها 
باملص�ادرة ام برفع الحجز وحي�ث انها لم تجر 
مصادرتها قانونا، فإن ادارتها بهذا الشكل غري 
س�ليمة«. وكانت انباء صحفية قالت قبل أيام، 
ان هن�اك مطالبة لدى الربملان بتأجيل مناقش�ة 
القان�ون مل�دة ش�هر لوج�ود س�وء يف تطبي�ق 
الفقرت�ني الخاصت�ني بحجز العق�ارات. وتأتي 
إج�راءات رفع الحجز ع�ن العق�ارات املذكورة 
بالتزام�ن مع خطوات الحكوم�ة لتلبية مطالب 
املتظاهرين، حيث دع�ت األمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء العراقي 9590 من منتس�بي الكيانات 
املنحل�ة الس�ابقة من املش�مولني بقانون هيئة 
املس�اءلة والعدال�ة الجتثاث البع�ث إىل مراجعة 
هيئ�ة التقاعد العامة إلنه�اء ملفات تقاعدهم، 

حيث نرشت أس�ماءهم ودعت اآلخرين ملراجعة 
اللجن�ة املكلفة بإنهاء معام�الت نحو 700 ألف 
ينتس�بون إىل حوايل 28 مؤسس�ة تم حلها لدى 
س�قوط النظام الس�ابق عام 2003. كما وافق 
مجلس الوزراء عىل ترويج املعامالت التقاعدية 
لكافة املشمولني بقانون املساءلة والعدالة، عدا 
فدائي�ي صدام وأعضاء الف�روع. كما وافق عىل 
تمدي�د مدة تقديم طلبات اإلعادة إىل الوظيفة أو 
اإلحالة عىل التقاعد للمش�مولني بهذا القانون. 
وقد أعل�ن أيضا رئيس هيئة املس�اءلة والعدالة 
فالح شنش�ل يف ترصيحات صحفية عن صدور 
27 أم�را ديوانيا تم بموجبها إحالة 10 آالف من 
املش�مولني بقانون املس�اءلة والعدالة الجتثاث 

البعث إىل التقاعد.

اقتصادي يدعو إىل توسيع 
صالحيات اهليئات االستثامرية

         
        بغداد / امل�ستقبل العراقي

دع�ا الخبي�ر االقتص�ادي س�الم الداين�ي، إل�ى ض�رورة توس�يع صالحيات 
المحافظ�ات والهيئ�ات االس�تثمارية ف�ي تنفي�ذ المش�اريع االس�تثمارية 

ضم�ن موازنة ع�ام 2013. وقال الداين�ي في تصريح 
صحفي أمس، إن اغلب الهيئات 

االس�تثمارية في المحافظات 
تش�كو من تقييد صالحياتها 

المش�اريع  تنفي�ذ  ف�ي 
االستثمارية تحديداً فيما يخص 
منح األراض�ي وبعض إجراءات 
موازن�ة  أن  وأض�اف  الدول�ة. 
الع�ام الحال�ي يج�ب ان تمن�ح 
الصالحيات الواسعة للمحافظات 
العراقي�ة ف�ي كيفي�ة اس�تثمار 

االموال المخصصة له�ا في تنفيذ 
واالس�تثمارية  الخدمي�ة  التي تتبناها الوزارات المش�اريع 

متلكئة في جمي�ع المحافظات. اآلن، م�ا جعل�ت العملي�ة االس�تثمارية 
وق�د أعلن�ت وزارة المالية عن ان الموازنة المقترحة لع�ام 2013 بلغت 113 

مليار دوالر، وبسعر نفط 90 دوالرا للبرميل الواحد.

جامعة األنبار تنجز تنصيب أول حمطة 
متكاملة لألنواء اجلوية

      

      بغداد / امل�ستقبل العراقي
أنجز مركز بح�وث الطاقات المتجددة في جامعة األنبار تنصيب أول محطة 
متكامل�ة لألنواء الجوية. ونقل بي�ان لوزارة التعليم العال�ي والبحث العلمي 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس عن مدير المركز الدكتور صالح 
محم�د صال�ح قول�ه، إن هذه المحط�ة “تعّد األول�ى التي يت�م تنصيبها في 
محافظة االنبار في المجالين التقني والمعلوماتي”، مشيرا إلى انه تم نصب 
أعم�دة على ارتف�اع 50 مترا وتثبيت مستش�عرات حراري�ة وهوائية لقياس 
درجات الحرارة والرطوبة النس�بية وس�رعة الرياح بشكل دقيق. وأضاف أن 
جمع المعلومات س�يعتمد على تحليل البيان�ات داخل المركز من قبل خبراء 
ومختصي�ن بالفيزي�اء والجيوفيزي�اء. وتابع أن هذه المحطة ستس�هم في 
إعداد البيانات التنبؤية الش�املة للمتخصصي�ن في العلوم الزراعية والموارد 
المائي�ة ومكافح�ة التصحر، فضال عن تقديم ش�روحات للتغيرات المناخية 

الحاصلة في العراق

       بغداد / امل�ستقبل العراقي
لالتص�االت  زي�ن  ش�ركة  وزع�ت 
جوائز ع�دة على مش�تركيها الفائزين 
بمس�ابقة 4443 في حفل أقامته على 
ن�ادي العلوي�ة ف�ي بغ�داد وحضرت�ه 
“المستقبل العراقي” أمس. وقال بيان 
العراقي”  للش�ركة تلقت “المس�تقبل 
نس�خة منه أن “االحتف�ال الذي جرى 
في ن�ادي العلوي�ة وبحض�ور إعالمي 
مكثف هو برهان الشركة على التعامل 
الدقيق مع كافة مش�تركيها ألنه تعبير 
ع�ن مصداقية الش�ركة ف�ي التعاطي 
م�ع كاف�ة المش�تركين”، مش�يراً إلى 
أن “الحفل كرس لتوزيع س�بعة عشر 
س�يارة حديث�ة ط�راز )كيا س�ورينتو 
2013( وتوزي�ع جوائ�ز نقدي�ة عل�ى 
خمسة وسبعين فائزا قيمة كل واحدة 
عراق�ي”.  دين�ار   4,000,000 منه�ا 
وأض�اف البي�ان “اما الجائ�زة الكبرى 
ومقداره�ا 50,000,000 دين�ار فه�ي 
من نصيب فائز واحد”. وأوضح البيان 
أنه “للمرة الثالث�ة على التوالي تواصل 
ش�ركة زي�ن الع�راق توزي�ع جوائزها 
القيمة على الفائزين بمس�ابقة 4443 
والت�ي س�جلت فيه�ا أرقاما قياس�ية 

س�واء في قيم�ة الجوائ�ز المقدمة أو 
ف�ي التزام الش�ركة بالوفاء في وعدها 
ام�ام مش�تركيها، وقدم�ت مث�ل هذه 
الجوائز القيمة”. وقد كرس�ت ش�ركة 
زي�ن ه�ذا االحتف�ال الذي اطل�ق عليه 
مهرج�ان الس�عادة لتوزي�ع الجوائ�ز 
على مس�ابقتها التي ج�رت من خالل 
اس�ئلة معرفية وثقافي�ة. وعلى طول 

الفت�رة الس�ابقة أصبح ه�ذا االحتفال 
تقليدا تقيمه شركة زين ألكثر من مرة 
كل عام “وه�و يعبر عن اس�تراتيجية 
التواص�ل ل�دى الش�ركة والمصداقي�ة 
العالية التي تالزم فعالياتها ألنها تعتبر 
المشتركين بمثابة رصيد دائم لديها”، 

بحسب البيان. 
ويأتي هذا االحتف�ال مكمال لخطة 

زي�ن له�ذا الع�ام ف�ي ابت�كار ف�رص 
التعاط�ي م�ع ع�دد المش�تركين الذي 
اخذ يفوق الثالثة عش�ر مليونا ونصف 
الملي�ون حالي�ا، األم�ر ال�ذي تعتب�ره 
نج�اح  عل�ى م�دى  الش�ركة مؤش�راً 
استراتيجيتها وقدرتها على إدخال آخر 
المبتكرات التكنولوجية كي يس�تطيع 
المش�ترك مواكبة التط�ورات الحديثة 

الحاصلة ف�ي العالم. وأكدت الش�ركة 
ف�ي بيانه�ا أنه�ا ماضي�ة ف�ي ابتكار 
البرام�ج التي تتواصل م�ن خاللها مع 
مش�تركيها، مش�ددة عل�ى “تجس�يد 
االنتم�اء  ف�ي  االس�تراتيجية  قيمه�ا 

والمحبة والشفافية”.
ه�ذه  خ�الل  “م�ن  أنه�ا  وبين�ت   
المس�ابقات تعمل على توسيع قاعدة 
المش�تركين لتش�مل اكبر عدد ممكن 
م�ن  االس�تفادة  بإمكانه�م  يك�ون 
جوائزها ضم�ن هذه الفعالية الثقافية 
التي خصصت لها جوائز بلغت قيمتها 
850,000,000 دين�ار عراقي جس�دت 
اس�تراتيجية ش�ركة زين للتواصل مع 

قاعدة المشتركين الكبيرة”.
 وأكدت الش�ركة سعيها إلى تطوير 
هذه الفعاليات في المستقبل من خالل 
خطط ف�ي تخصيص جوائ�ز اكبر في 
المستقبل “نحاول من خاللها ان نكون 
األق�رب ال�ى نف�وس الن�اس”. وكانت 
الش�ركة قد أقامت احتفالين في وقت 
س�ابق، أقي�م األول في ن�ادي العلوية 
والثان�ي ف�ي ن�ادي الصي�د، حي�ث تم 
توزيع جوائز نقدية ضخمة وس�يارات 

حديثة عديدة على الفائزين.

رشكة "زين" توزع جوائز بقيمة 850 مليون دينار عىل مشرتكيها

           بغداد / امل�ستقبل العراقي
العراق�ي  امل�رصف  إدارة  دع�ا رئي�س مجل�س 
اإلس�المي احم�د ولي�د احم�د اىل رضورة تقييم 
اداء عم�ل املص�ارف األهلي�ة ودعمه�ا ب�كل ما 
جي�دة  مرصفي�ة  خدم�ات  لتقدي�م  تحتاجه�ا 
للمواطنني واملس�تثمرين. وقال احمد يف ترصيح 
صحف�ي أم�س إن امل�رصف العراقي اإلس�المي 
عم�ل ع�ىل تطوي�ر جميع أقس�امه، م�ا ادى اىل 
يف  األجنبي�ة  ال�رشكات  م�ن  الكث�ري  اس�تقبال 
التعامل مع امل�رصف. وأضاف أن املرصف مركز 
عىل القط�اع النفطي ويدعم املش�اريع النفطية 
يف جن�وب الع�راق وبش�كل كامل، مش�رياً اىل ان 
ال�رشكات األجنبية تتعامل مع املرصف حس�ب 
ما يقدم لها من خدمات جيدة وبيئة اس�تثمارية 
وتس�هيالت مرصفي�ة وائتماني�ة. وأك�د اهمية 
تقييم عمل واداء املص�ارف األهلية ودعمها بكل 
ما تحتاجه للنه�وض بالواقع املرصيف، الن هناك 
مصارف عراقية تعمل بش�كل جدي ووصلت إىل 
مراح�ل متقدمة يف العمل ال تعل�م بها الحكومة 
ومؤسساتها. وتأسس املرصف العراقي اإلسالمي 
لالستثمار والتنمية بتاريخ 1992/12/19، وقد 
بدأ بممارسة عمله استناداً ملوافقة البنك املركزي 
باعتب�اره هو اول مرصف خاص يف العراق وأول 
مرصف يعم�ل وفق الرشيعة اإلس�المية. ويبلغ 

رأسماله 152 مليار دينار. 

         بغداد / امل�ستقبل العراقي
نفت اللجنة المالية ما تناولته وس�ائل اإلعالم 
بشأن الدرجات الوظيفية، مؤكدة ان حصة وزارة 
الس�ياحة للعام 2013 خمس درجات فقط، ثالث 
منها لش�غل منص�ب مدير ع�ام ووكيلي�ن. وقال 
عض�و اللجنة المالية هيث�م الجبوري في تصريح 
صحفي أمس انه ال صحة لما ذكرته بعض وسائل 
اإلعالم عن تخصيص 12 ألف درجة وظيفية لوزارة 
الس�ياحة، مؤكدا انه تم منح الوزارة ثالث درجات 
وظيفي�ة فق�ط. وأضاف الجبوري إن، اإلش�اعات 
حول موافق�ة اللجنة المالية بزيادة عدد الدرجات 
الوظيفي�ة الخاصة ب�وزارة الس�ياحة غير دقيقة 

الس�يما وان ق�رار زيادة الدرجات م�ن صالحيات 
المحكمة االتحادية. 

وكان رئي�س لجنة الس�ياحة واآلث�ار النيابية 
النائب بكر حما ذكر ان لجنته حصلت على موافقة 
اللجنة المالية على رفع الدرجات الوظيفية لوزارة 
الس�ياحة واآلث�ار إلى 12 ألف درج�ة، مضيفا أنه 
ت�م أيضا تخصي�ص مبلغ 50 ملي�ار دينار إلعادة 
تأهيل هيئة الس�ياحة، وأن لجنته تعمل بالتنسيق 
م�ع اللجنة المالية في مجل�س النواب على زيادة 
تلك الدرج�ات الوظيفية وكذل�ك الميزانية المالية 

للوزارة. 
إلى ذلك بين عضو اللجنة المالية عبد الحسين 

الياس�ري، أن ه�ذه الدرج�ات الث�الث المخصصة 
ل�وزارة الس�ياحة س�تكون بصفة م�دراء عامين 
كونها وزارة ناش�ئة بع�د أن انفصل�ت عن وزارة 

الثقافة. 
ولفت الياس�ري إلى انه، يدعم مش�روع زيادة 
الدرجات المخصصة لوزارة الس�ياحة، مشيرا إلى 
أن الدرجات الوظيفية المخصصة ال تكفي لتثبيت 
أصحاب العقود المكلفين بواجب حماية المناطق 

األثرية. 
وس�بق للجنة المالية النيابي�ة أن أعلنت نيتها 
زيادة ع�دد الدرج�ات الوظيفية في المؤسس�ات 

الحكومية ضمن موازنة العام 2003.

         بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعل�ن مجل�س القض�اء األعلى معدالت الحس�م الس�نوية 
لرئاس�ة جهاز االدعاء في ع�ام 2012، مؤكدا بته ب�15739 
دعوى بنس�ب انجاز تصل إلى 100% من القضايا المعروضة 
أمامها، منبها أن ع�دد الزيارات التي قام بها أعضاء االدعاء 
الع�ام ف�ي تلك الفت�رة أكثر م�ن 8800 زيارة إلى الس�جون 
والمواق�ف. وذكر بي�ان صادر عن الس�لطة القضائية تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أم�س إن “جهاز االدعاء 
الع�ام تلقى في العام الماض�ي 15767 دعوى، أنجز 15739 
منه�ا”، موضحا إن “نس�ب الحس�م بلغت ما يق�ارب %100 
وذلك لبت معظم هيآت االدعاء العام في الدعاوى المعروضة 

أمامها”.
 وأوض�ح البيان انه “في ع�ام 2012 تلقت الهيئة 
العام�ة 673 قضية حس�مت جميعه�ا، وكذلك الحال 

بالنس�بة إلى هيئة الجناي�ات التي نظرت في 12781 
قضي�ة”، مبين�ا إن “هيئة األحداث حس�مت أيضا 
جمي�ع الدع�اوى المعروض�ة أمامه�ا والبالغ�ة 
1985”. ف�ي حين أك�دت الس�لطة القضائية إن 
“هيئ�ة الطع�ن لمصلح�ة القانون بت�ت ب�300 
قضي�ة، وقامت بتدوي�ر 28 أخرى إل�ى 2013”، 
الفت�ة إلى إن “ع�دد الكتب الصادرة من رئاس�ة 
االدعاء العام بلغ 26457، فيما ورد إليها 47400 
كت�اب”. كما أنهى أعضاء االدع�اء العام ونوابهم 
8806 تقاري�ر عن زي�ارات الس�جون والمواقف 
بشكل دوري في 2012، فيما بلغ عدد التعقيبات 
تعقي�ب،   300 البي�ان  حس�ب  القانوني�ة 
لقضاي�ا  متابع�ة   2159 إل�ى  باإلضاف�ة 

الموقوفين وشكاوى المواطنين.

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

أك�دت دائرة صحة صالح الدي�ن أن عام 2012 
5 مستش�فيات و9 مراكز ش�هد بن�اء 

العديد  وافتتاح  صحية 
من ردهات الطوارئ 
العمليات  وصاالت 
ال�دم  ومص�ارف 
العديد  وتأهي�ل 

من 

مباني املستشفيات وتجهيزها بأحدث األجهزة 
الطبي�ة. ونق�ل بي�ان ل�وزارة الصح�ة تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه أم�س عن 
مدير ع�ام دائرة صح�ة صالح الدي�ن الدكتور 
رائ�د إبراهيم حم�د قول�ه أن »الدائ�رة أنجزت 
العديد من املشاريع الصحية خالل العام املايض 

وأنش�أت عدة مستش�فيات ومراك�ز صحية يف 
عم�وم املحافظة«. وأش�ار اىل ان�ه »من ضمن 
املش�اريع التي أطلقت خالل عام 2012 إنش�اء 
أربعة مستش�فيات  سعة 100 رسير يف كل من 
الدجي�ل والط�وز وس�امراء وال�دور و9 مراكز 
صحي�ة«. وأوضح حم�د انه تم افتت�اح بنايات 
قط�اع الرعاي�ة الصحية األولية يف بلد وش�عبة 
التدرن يف مستش�فى بل�د وبناية مرك�ز العقم 
يف مستش�فى دجل�ة العام واملخت�رب املركزي يف 
تكريت وافتتاح رده�ة للطوارئ ومرصف للدم 
وتأهيل املباني يف مستش�فيات تكريت وبيجي 
والرشقاط. واضاف، ان هناك مش�اريع أطلقت 
يف 2012 وصل�ت مراحل االنجاز فيها اىل نس�ب 
متقدم�ة منه�ا بناية قط�اع الرعاي�ة الصحية 
األولي�ة يف الدجي�ل ووح�دة نس�ائية ورده�ة 
للطوارئ يف مستشفى الرشقاط ووحدة للعالج 
الطبيعي وغس�ل الكىل يف مستش�فى بلد العام 
ومستش�فى س�عة 166 رسيراً يف االس�حاقي. 
ولف�ت مدي�ر صح�ة ص�الح الدي�ن اىل وج�ود 
مش�اريع اخ�رى يف املحافظ�ة ضم�ن الخط�ة 
االس�رتاتيجية لوزارة الصحة، منه�ا بناء أربع 
صاالت عمليات يف مستش�فى تكريت التعليمي  
وتجهيز املراكز الصحية بأحدث األجهزة الطبية 

واملختربية الحديثة.

املالية النيابية تنفي ختصيص 12 ألف درجة وظيفية للسياحة

القضاء األعىل يؤكد إنجاز القضايا املرفوعة أمام جهاز االدعاء 100 % 

صحة صالح الدين تؤكد بناء 5 مستشفيات و9 مراكز صحية خالل 2012

املرصف العراقي اإلسالمي 
يدعو احلكومة إىل دعم 

املصارف األهلية

إعالن حكم غيايب
اىل املطل�وب اطفاء حق الترصف بحقهم كل م�ن مهند واية وزهراء اوالد محمد مهدي 

وضي�اء حس�ن القزوين�ي ومحمد وع�الء وصالح اوالد محس�ن القزوين�ي وجعفر وفاقة 

وفاطم�ة اوالد محم�د عيل وفخري�ة ومنى بنتي ع�الء الدين ومحمد حس�ني ومهدي جواد 

ومحس�ن وتق�ي وعيل وصادق وعباس وتقي�ة وزهرة اوالد ه�ادي القزويني ومرزة موىس 

وسماح عالء الدين ولبيبة جواد هادي واحمد وعدنان ورياض وحمدية وسلمى اوالد حميد 

احمد وزهوري وحضية اوالد محس�ن حس�ني واقبال عبد الحس�ني وحامد محس�ني احمد 

وكردي وداعة صايف وابراهيم ثامر حس�اني وعباس ثامر حساني وحسني عيل كاظم وعبد 

االمري حس�ن مهدي واحمد مهدي سلمان وحسن هاش�م وامان وزمان وغسان اوالد عبود 

هادي وحس�ني محمد عيل كاظم وحس�ن ثابت عالوي وصالح مهند محمد وقاس�م محمد 

عيل جواد وبدرية ش�ارع عبد الرضا ومحمد جواد وغس�ان عيل محمد وغفران عودت وعيل 

حس�ني يوسف واحمد ثامر وهادي محمد عيل ومهند عبد زيد وعادل حسني جاسم وحسن 

عبد اليمة وجاس�م محمد رايض ولؤي س�ليم عبد عمران وعبد الله محس�ن ضباب وحسن 

عريب�ي كاظم وكريم جاس�م مراد ورعد ووحيد عجيل وابراهيم غازي حس�ن وحس�نوية 

كاظم نجم واحمد كريم محمد ورائد حس�ن علوان وخضري عيل ش�عالن وعالوي فضل ابو 

ال�دود وناجي حميد طحني وفراس نعمة خرض وجه�اد صالح حميدي ومحمد نعمة جواد 

وخليل رحيم حربي ومهدي كاظم جرب وحميد فرحان ناجي ورشيف هاش�م عبد الحس�ن 

وبسعاد عبود طباب واحمد عباس حسن واقتصاد موىس وفاضل حسن علوان وعيل لطيف 

مخيف وس�وادي حسن عيل وعيل خطار صكبان واسعد عزيز يحيى ومنتظر عباس هاشم 

ومحم�د نعمة هوال وقبيلة محس�ن عبد وميثم عباس محمد وس�جاد محمد كريم موىس 

وس�الم عب�د الزهرة عبد الحس�ني وآمال حبيب كاظ�م والنصف الثاني من املغروس�ات اىل 

فاضل حسني علوان وحسني عيل كاظم ووداعة وفاخر ولدي حساني صحو.

اق�ام املدير العام للهيأة العامة للطرق والجس�ور اضافة لوظيفت�ه امام هذه املحكمة 

الدعوى االس�تمالكية املرقمة اعاله لغرض اس�تمالك مس�احة قدرها 1 دونم و 11 اولك و 

58 م2 م�ن القطع�ة املرقمة 13 م9 مليبيج الرشقية ملرشوع انش�اء ج�ر الهندية الثاني 

وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم بصحيفة محلية يومية عىل موعد املرافعة املصادف 

18 / 11 / 2012 ولع�دم حضورك�م صدر بحقكم القرار الغياب�ي املرقم اعاله بتاريخ 9 / 

12 / 2012 وعن�د عدم حضوركم او اعرتاضكم بالطرق القانونية س�وف يكتس�ب الحكم 

درجة البتات.

                                                                                                                                                      القايض
راسم رحيم اليارسي

العدد/ 4 / س / 2012 
التاريخ/ 13 / 1 / 2013 

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف كربالء االحتادية

حمكمة بداءة اهلندية
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جي�سيكا توكمان ماثيوز
 عر�ش: ن�سرين جاوي�ش، باحثة يف العلوم ال�سيا�سية

رؤية حتليلية للقضايا العاملية األكثر إحلاحًا يف عام 2013
م�ن األمثل�ة العدي�دة عىل ذل�ك اعتقاد 
الكثريين بأن الرئيس الس�وري بشار األسد 
لن يش�هد عام 2013، وهو يف س�دة الحكم 
يف س�وريا. وع�ىل الرغ�م من ذل�ك، نرى أن 
بش�ار ال يزال يف منصبه. ويف الوقت نفسه، 
ال يل�وح يف األفق أي نهاي�ة لعمليات القتل 
والتعذيب والتدمري املستمرة، بل وقد تزداد 
ع�ن العام املنق�ي. أزمة منطق�ة اليورو 
ش�هدت عىل أثرها العديد من االجتماعات، 
والت�ي تنبأ البع�ض بتخطيه�ا بنهاية عام 
2012 وهو ما لم يحدث، بل قد تستمر لعام 
آخر. فبعد اثني عرش شهراً من املفاوضات 
واالجتماع�ات، ال ت�زال اليون�ان يف منطقة 
اليورو وال تزال أزمتها مس�تمرة. وبالنظر 
إىل إس�بانيا، والربتغال، وإيطاليا، وفرنس�ا 
فهي أيضاً عىل ش�فا مرحلة الخطر، ولكن 
بدرج�ات متفاوتة، يف حني تق�اوم أملانيا، 
وتؤك�د أن منطق�ة اليورو ستس�تمر عىل 

قيد الحياة.
بدأت روس�يا الع�ام املنق�ي باندالع 
االحتجاج�ات غ�ري املتوقع�ة إب�ان إجراء 
االنتخاب�ات الربملاني�ة، وه�و م�ا أوح�ي 
بح�دوث تغيري كبري يف املس�تقبل القريب. 
وع�ىل الرغم من ذل�ك، تم انتخ�اب بوتني 
به�دوء. وبنهاية الع�ام، تراجعت أصوات 

التغيري.
جيس�يكا  تتن�اول  الش�أن،  ه�ذا  ويف 
املُعنون�ة  دراس�تها  يف  ماثي�وز  توكم�ان 
"العالم يف 2013"، والصادرة عن مؤسسة 
كارنيجي للس�ام الدويل، الخمول النسبي 
عىل مس�توى التح�ركات الدولي�ة يف عام 
2012، وال�ذي يرجع يف ج�زء كبري منه إىل 
تغي�ري القي�ادات، وبخاص�ة يف دول رشق 
آس�يا، ويف مقدمته�ا روس�يا، والص�ني، 
الجنوبي�ة،  الش�مالية، وكوري�ا  وكوري�ا 
والياب�ان، والت�ي تح�اول قياداته�ا إم�ا 
الرتكي�ز عىل السياس�ة الداخلي�ة، وإبقاء 
األم�ور بالخارج هادئ�ة، حتى يتم توطيد 
الس�لطة، ومن أمثلة ذلك: كيم يونج أون، 
الذي قىض العام بهدوء يف كوريا الشمالية، 
أو تطوير اتجاهات سياسية جديدة، ومن 
أمثلة ذلك: الرئيس الصيني يش جني بينج، 
ال�ذي من املتوق�ع أن يس�تمر يف التطوير 

طوال عام 2013.
تق�وم  عندم�ا  ذل�ك  م�ن  وُيس�تثني 
بع�ض الحكومات باس�تخدام الرصاعات 
الخارجية لكس�ب ود السياسة يف الداخل، 
وأب�رز مثال عىل ذلك الرصاع املس�تعر بني 

اليابان والصني، والذي تلوح بدايته يف األفق 
عىل جزء من الجزر يف بحر الصني الرشقي، 
والذي لن تتنازل يف سبيله أي منهما، يف ضوء 
االنتخابات التي تلوح يف األفق، باإلضافة إىل 
رغبة كل منهما يف تحقيق مطالب السيادة 
املطلق�ة املرتتبة عىل تأجيج 
ن�ريان القومي�ة بداخ�ل كل 
منهم�ا، وتأم�ل ماثي�وز يف 

تجنب وق�وع رصاع بحري 
بينهم�ا، واملحاولة للوصول 

إىل حل وسط.

الأحداث الأكرث اإحلاحًا يف 2013

تؤك�د ماثي�وز أن هن�اك ثاث�ة أحداث 
رئيس�ة ُتعد بمثابة القوة الدافعة لألحداث 

يف عام 2013، وهي:

اأول: اأزمة النظام الغربي

 وس�ببها الرئيس ع�دم ق�درة الواليات 
املتح�دة وأوروبا عىل التعام�ل مع القضايا 
املالي�ة والرضيبية. فاملش�اكل االقتصادية 
ضع�ف  نق�اط  س�ببها  تواجههم�ا  الت�ي 
سياس�ية باألس�اس، ويتزام�ن م�ع ذل�ك 
محاولة الواليات املتحدة تفادى السقوط يف 
الهاوية املالية، وهو ما قد ُيجرب الكونجرس 
األمريك�ي بانتهاج منه�ج خفض اإلنفاق، 
وزيادة اإليرادات من خال زيادة الرضائب، 
وهي إجراءات شديدة القسوة، ولكنها تعد 
الحل األمثل يف ه�ذا التوقيت. وعىل الصعيد 
األوروبي، فالقضايا االقتصادية أشد وطأة 
فقد يكون من املس�تحيل استجماع اإلرادة 
السياسية الازمة التخاذ الخطوات الازمة 
إلنق�اذ منطق�ة الي�ورو من االنهي�ار املايل 

الوشيك.
وتؤكد ماثيوز أن عواقب الفشل املستمر 
س�ينتج عنها ضعف الغ�رب يف بقية أنحاء 
العال�م، خاص�ة م�ع ع�دم قدرتهم�ا عىل 

تحقيق االزدهار، وحماية وتعزيز املصالح 
الوطنية األساسية.

ثانيا: ارتفاع الفتنة الطائفية يف ال�سرق الأو�سط

 خاص�ة م�ع االضطراب�ات السياس�ية 
املصاحبة للصحوة العربية، والربيع العربي، 
وانتقال اإلس�اميني من صفوف املعارضة 
لس�دة الحك�م، وم�ا نت�ج عنه م�ن تحول 
الحركات الدينية من جماعات محظورة إىل 
تش�كيل األحزاب السياس�ية، واملشاركة يف 
كتابة الدس�اتري لألنظمة الجديدة، وإجراء 
االنتخابات. وتش�ري ماثي�وز إىل أن مظاهر 
الفتنة الطائفية يف منطقة الرشق األوس�ط 
س�وف تصب�ح املحرك الرئي�س لألحداث يف 

املنطقة خال عام 2013.

ثالثًا: الن�سحاب الأمريكي من العامل

 والذي ُس�يلقي بظاله عىل الش�ؤون 
العاملي�ة يف عام 2013 وم�ا بعده، وإثارة 
املخاوف حول االنس�حاب املق�رر للقوات 
األمريكي�ة م�ن أفغانس�تان بنهاية عام 
2014، والذي تس�تعد له ال�دول املتاخمة 
ألفغانس�تان، بما يف ذلك باكستان، وإيران، 
والهند، وآس�يا الوس�طي بإتباع سياسات 
م�ن ش�أنها الحفاظ ع�ىل نفوذه�ا عقب 
االنس�حاب األمريك�ي، باإلضاف�ة إىل عجز 
امليزاني�ة األمريكي�ة، والحاج�ة إىل خفض 
اإلنف�اق، خاصة يف ميزانية الدفاع، وهو ما 
يوحي ب�أن الواليات املتحدة س�تلعب دوراً 

أصغر يف الفرتة املقبلة.

ال�سرق الأو�سط يف 2013

تؤكد ماثيوز يف البداية أن موجات الربيع 
العربي التي اجتاحت منطقة الرشق األوسط 
كان م�ن ش�أنها أن ت�ؤدي إىل تغيري رسيع 
وحلول لألوض�اع السياس�ية واالقتصادية 
الت�ي تفاقم�ت يف ه�ذه ال�دول. ولكن عىل 
العكس م�ن ذلك، فإن تعق�د األوضاع دفع 
بالوالي�ات املتح�دة إىل إتب�اع إس�رتاتيجية 
طويلة األم�د للتعامل مع األوضاع الجديدة 
الطارئ�ة، وكذلك الجماع�ات الجديدة التي 
اتجه�ت للصع�ود إىل الحكم به�ذه الدول. 
ولعل أبرز األمثلة عىل ذلك التطور السيايس 
يف م�رص، والذي يزداد تعقي�داً. فبعد التأكد 
م�ن تخيل الجي�ش ع�ن رغبت�ه يف الحكم، 
ص�ارت مقالي�د األم�ور يف أي�دي جماع�ة 
اإلخوان املس�لمني، وهو ما نتج عنه الكثري 
من العن�ف الس�يايس الذي سيس�تمر من 
وجه�ة نظر ماثيوز يف ع�ام 2013 . وتؤكد 
كذل�ك أن األوض�اع س�تظل غري مس�تقرة 

أيضاً يف كل م�ن ليبي�ا، واألردن، والكويت، 
 ، ت ا ر إلم�ا وا
العراق.  فبع�د وكذلك 
حي�ل  القوات ر
يف  األمريكي�ة 
 2011 ع�ام 
الع�راق،  م�ن 
رئي�س  اته�م 

 ، العراق�ي  ال�وزراء 
نائبه  املالك�ي،  ن�وري 
بالخيان�ة، وهو ما ُعد 
املحلل�ني  جان�ب  م�ن 
م�ؤرشا  السياس�يني 
ال�رصاع  ع�ىل  مبك�را 
يف  املتفاق�م  الطائف�ي 
الباد. ومنذ ذلك الحني، 
الس�يايس  والنس�يج 

أصبح أكثر ضعفا بشكل ُمطرد يف العراق.
أم�ا فيما يخ�ص دولة املغرب، فتش�ري 
املغرب�ي يف  النظ�ام  إىل اس�تمرار  ماثي�وز 
املماطلة باالعتماد عيل نظام الحكم امللكي 
به، مح�اوالً تجنب االحتجاج�ات، والبقاء 
يف الس�لطة. كذل�ك، س�تبقى األوضاع غري 
املس�تقرة يف الع�راق. وتنتق�ل الكاتب�ة إىل 
امل�أزق الس�وري، الذي أصب�ح الرصاع فيه 
يس�ري نح�و الهاوي�ة يف إط�ار اإلف�راط يف 
استخدام القوة العسكرية من كا الطرفني، 
والتي قد تحقق مكاس�ب حاس�مة أحياناً 
ألح�د الطرفني، والتي تع�ود رسيعاً لصالح 
الط�رف اآلخر. وتؤكد اس�تمرارية ضبابية 
الوضع يف سوريا، وأن نظام األسد سيقاوم 
للبقاء يف السلطة، عىل الرغم من شدة وطأة 

العقوب�ات االقتصادي�ة الدولية املفروضة، 
وهو ما يفرض بالرضورة رضورة التوصل 
إىل تس�وية سياس�ية بني عن�ارص النظام 
)والتي ال تشمل األس�د( واملعارضة، سواء 
املوج�ودة خ�ارج الب�اد أو 

داخلها.
وعن إيران، تشري ماثيوز 
قيم�ة  انخف�اض  أن  إىل 
والتضخم،  اإليرانية،  العملة 
كان�ت  املتزاي�دة  والبطال�ة 
أهم مامح تراجع االقتصاد 
 2012 ع�ام  يف  اإليران�ي 
م�رة،  ألول  إي�ران  لتدف�ع 
س�عيها  مقاب�ل 
للحص�ول  الحثي�ث 
نووية  أس�لحة  عىل 
النووية  املواجهة  يف 

طويلة األمد.
الرغ�م  وع�ىل 
من ذلك، س�عت طهران نحو االس�تمرار يف 
تخصي�ب اليوراني�وم لتش�غيل املفاع�ات 
املدني�ة، وواصل�ت إرسائي�ل س�عيها نحو 
الدفع لبدء ح�رب ضدها، ولكن االنتخابات 
األمريكية حال�ت دون ذلك، وهو ما أدى إىل 
اس�تمرار املفاوض�ات، يف ضوء ع�دم قدرة 
الوالي�ات املتح�دة ع�ىل تحدي�د "الق�درات 
النووي�ة اإليرانية" بش�كل دقي�ق، وهو ما 
يحول دون الدخول يف مواجهة حقيقية مع 
إيران. يف حني أكد كا املرشحني األمريكيني 
للرئاس�ة إبان ف�رتة االنتخاب�ات يف مطلع 
نوفم�رب 2012 أنه من غ�ري املقبول احتواء 
إيران النووية، ولكن ما يحول دون ذلك هو 

عدم تحديد قدرتها النووية بش�كل دقيق.
تط�رح ماثي�وز الس�ؤال األه�م يف ه�ذا 
الس�ياق، ومف�اده: م�اذا س�يحدث اآلن؟ 
وتقصد بذلك إرسائيل، ورضورة قيام رئيس 
الوزراء اإلرسائييل، بنيامني نتنياهو، إلعادة 
تقيي�م خياراته يف ضوء نتائ�ج االنتخابات 
األمريكي�ة، والتعبري العلني ع�ن املعارضة 
للحرب م�ن قبل العديد من العس�كريني يف 
إرسائيل، وق�ادة االس�تخبارات، باإلضافة 

إىل أن االنتخاب�ات املق�ررة يف يناي�ر 
يك�ون  س�وف  إرسائي�ل  يف   2013
له�ا أك�رب األثر يف ف�رض تعديات يف 
املتبعة فيما  السياس�ة اإلرسائيلي�ة 
يخص قضية إيران النووية، وهو ما 
يلقي بالع�بء األكرب عىل الحكومات 
لتش�جيع  واألوروبي�ة  األمريكي�ة 

اس�تئناف مفاوضات جادة يف هذا الشأن يف 
2013. وفيما يخص الرصاع الفلس�طيني- 
اإلرسائي�يل، ت�رى ماثيوز أن ح�ل الدولتني 
الذي أصبح من وجهة نظرها كأنه لم يكن. 
فالحل القائم عىل إقام�ة دولتني، إحداهما 
إرسائيلية، وأخرى فلسطينية، أصبح وكأنه 
ل�م يعد عىل قيد الحي�اة، خاصة مع امتداد 

أجل عملية السام إىل أجل غري مسمى.
ومع الصحوة العربية الحادثة يف منطقة 
الرشق األوسط، تشري ماثيوز إىل أن االتفاق 
بني إرسائيل وفلس�طني لم يعد كافياً، وأنه 
أصبح�ت هناك حاجة إقليمي�ة للتوصل إىل 
اتف�اق م�ا بني إرسائي�ل والع�رب، وهو ما 
س�يتطلب جهداً هائاً م�ن جانب الواليات 
املتحدة. ومن ثم، فإن الس�ؤال هنا مفاده: 
هل سيكرس أوباما الجزء األكرب من واليته 
الثانية لتحقيق هذا الهدف التاريخي؟ ترى 
ماثي�وز أن�ه أصبح أم�را بعيد املن�ال، بعد 

القتال يف نوفمرب 2012 يف غزة.

جنوب اآ�سيا بعد ان�سحاب القوات الأمريكية

بمجرد إعان الرئيس أوباما يف عام 2011 
أن القوات األمريكية ستغادر أفغانستان يف 
نهاية ع�ام 2014، وصلت أرق�ام الضحايا 
ألع�ىل مس�توياتها بعد تس�ع س�نوات من 
الحرب لتصل إىل أعىل املس�تويات عىل مدى 
عامي 2011 و2012 ، باإلضافة إىل حوادث 
إط�اق النار عىل الق�وات األمريكية وقوات 
حل�ف ش�مال األطليس م�ن قب�ل الرشطة 
األفغاني�ة، وه�و م�ا أدى إىل رضورة البدء 
يف املفاوض�ات م�ع طالب�ان، وك�ذا تهيأت 
الدول املتاخمة ألفغانس�تان لفرتة من عدم 
االس�تقرار، والتي ستحدث بشكل أكرب بعد 

مغادرة القوات األمريكية والدولية.
املتح�دة  الوالي�ات  أن  ماثي�وز  وت�رى 
إىل  س�يضطرون  الدولي�ني  ورشكاءه�ا 

توسيع جهودهم الرامية إىل بناء املصالحة 
السياس�ية لتش�مل الجماع�ات األفغانية، 
وأنهم س�يقومون بالضغط من أجل إجراء 
انتخاب�ات رئاس�ية نزيهة تنه�ي من والية 
الرئيس األفغاني حامد كرزاي يف عام 2014 
، حتى ال تتسبب هذه االنتخابات يف نكسة 
مدمرة.ع�ىل الجانب اآلخر، م�ن املرجح أن 
تش�هد االنتخاب�ات الباكس�تانية يف الع�ام 
املقبل نهاي�ة الفرتة األويل من الحكم املدني 
بها بش�كل سلمي، واستبعاد حدوث عنف، 
أو انق�اب عس�كري، خاص�ة م�ع تراجع 
هواجس باكس�تان مع عدوتها التقليدية، 
الهند، والحديث عن جهود جديدة للوصول 
إىل تس�وية طويلة األمد للنزاعات اإلقليمية 

بني الهند وباكستان.
ويع�زز م�ن ذل�ك تزاي�د التج�ارة ع�رب 
الحدود بينهما بش�كل ملح�وظ، وتخفيف 
القيود عىل التأش�ريات، وهو ما يخفف من 
وطأة احتمال س�قوط إسام آباد يف قبضة 
حكومات غري ودية، وكذا الحال يف نيودلهي 
وكاب�ول، وه�و م�ا سيس�مح لباكس�تان 
بالقي�ام ب�دور أكث�ر إيجابي�ة يف تش�كيل 

مستقبل أفغانستان.

رو�سيا.. ل تغيري

بعد أن اجتاحت األرايض الروسية موجة 
عارمة من االحتجاجات يف ختام عام 2011 
واملس�توحاة من الصحوة العربية، وهو ما 
تنبأ له املحللون السياس�يون بأنه سيكون 
بمثاب�ة نقطة تح�ول فاصلة يف السياس�ة 
الروس�ية، إال أن الحرك�ة ضعف�ت. وبع�د 
ثاثة أش�هر فق�ط، أعي�د انتخ�اب رئيس 
ال�وزراء ال�رويس فاديم�ري بوت�ني ملنصب 
الرئيس، وال�ذي ترتب علي�ه إلحاق أرضار 
جسيمة بالرشعية، فقد جمع أكرب قدر من 
الس�لطات بيده. تؤكد ماثي�وز أنه من غري 
املتوقع يف ع�ام 2013 ، وربم�ا لعدة أعوام 
مقبلة، حدوث أي تغريات جذرية يف روسيا، 
خاصة يف ظل اس�تمرار دعم روسيا للنظام 
الس�وري بقيادة بش�ار األس�د، والحيلولة 
دون الحصول عىل قرار حاس�م من مجلس 
األم�ن ال�دويل، يف ظ�ل مس�اندتها والصني 
للنظ�ام الس�وري. وبالتايل، ف�إن أهم قرار 
عىل املدى القريب- بناء عىل تحليل ماثيوز- 
ه�و م�ا إذا كانت س�تجد كل م�ن الواليات 
املتحدة وروس�يا وس�يلة للتعاون عىل بناء 
أنظمة الدف�اع الصاروخية أم ال، والذي من 
ش�أنه تغيري قواعد اللعبة بعاقات روس�يا 

بالغرب، والحد من األسلحة النووية.

مالحظات ختامية:

تؤكد ماثيوز يف ختام دراستها جملة من 
املاحظات، أهمها:

املتح�دة  الوالي�ات  تمكن�ت  إذا  أوال: 
وأوروبا من التعامل مع القضايا 
تواجهه�ا  الت�ي  االقتصادي�ة 

بفاعلية، فسوف تطغى 
ع�ىل  القضاي�ا  ه�ذه 
باق�ي القضاي�ا األمنية 

والسياس�ية عىل م�دى ع�ام 2013. ثانيا: 
البد من اتفاق األطراف السياس�ية الفاعلة 
يف الوالي�ات املتح�دة ع�ىل وس�يلة لتخطي 
الهاوي�ة املالية التي تس�ري نحوها، خاصة 
مع س�يادة حالة من الضبابية االقتصادية 
ط�وال ثمانية عرش ش�هراً مضت، وإعطاء 
دفعة الس�تثمارات القطاع الخاص، والتي 
م�ن ش�أنها اإلس�هام يف حال�ة االنتع�اش 
االقتص�ادي الرضوري�ة والازمة. وتضيف 
فيم�ا  املتمثل�ة  السياس�ية  الظ�روف  أن 
يف  س�ريغب  الجمه�وري  الح�زب  كان  إذا 
الوصول إىل اتف�اق حقيقي يخص النهضة 
االقتصادي�ة املبتغ�اة أم ال هو ما س�يحدد 
املس�رية االقتصادية يف الفرتة املقبلة. ثالثا: 
بالنس�بة ألوروبا، الكيان االقتصادي األكرب 
يف العال�م.  فإنها عىل ش�فا مرحلة حرجة، 
وهو ما يستدعي اإلرادة السياسية لتحقيق 
االنضب�اط االقتص�ادي املط�رد، وأن عليها 
بذل الجهد الازم إلنقاذ اليورو، مع األخذ يف 
الحسبان أن اإلصاحات الهيكلية املطلوبة، 
وما س�يصاحبها م�ن إجراءات تقش�فية، 
ستس�تمر لس�نوات عديدة.  وتؤكد ماثيوز 
أن التحدي الحقيق�ي هو تجنب حدوث أي 
انتكاس�ات طوال ع�ام 2013 لهذه الخطة 
التقشفية، وبشكل خاص يف فرنسا. تعريف 

الكاتب: خبرية يف العاقات الدولية

نظام األسد سيقاوم
 للبقاء يف السلطة، عىل 

الرغم من شـــدة 
وطأة العقوبــات 
االقتصادية الدولية

مظاهر الفتنة الطائفية
 يف منطقة الشـــرق

 األوسط سوف تصبح 
املحرك الرئيــــس 
لألحــداث يف 2013

األوضاع ستظل غري 
مستقرة يف كــل

 من ليبيا، واألردن، 
والكويت، واإلمارات، 

والعـــــراق

 العدد )422(  اخلميس 17  كانون الثاني  2013

اأزمـــــات عالقــــة:

نحن على اأعتاب العام اجلديد، 2013، لبد من اإجراء تقييم �سريع للعام املنق�سي 
2012، والذي كان وبحق عام التغريات الكربى. فال�سمة الأ�سا�سية لهذا العام هي 

اأنه عام التغريات ال�سريعة، والبطء يف اتخاذ القرارات، والتي ا�ستغرقت وقتًا 
اأطول مما كان متوقعًا لها.



كـــالكيــــت

خمرج: ال عدائية بني الشباب والرواد
نفى املخرج التلفزيوني إحسان الفاضل وجود عدائية بني املخرجني الشباب والرواد، مشرياً إىل تمسك بعض املخرجني الكبار بوجهة نظرهم ولد 

ىل اختالفاً بني الجيلني.وقال الفاضل لوكالة أنباء محلية أمس إن املخرجني القدامى متمسكون بآرائهم وأحياناً يصل تمسكهم هذا  إ
ح�د التزمت بنظرياتهم يف مج�ال العمل اإلخراجي، لكن لم تصل الحالة لدرجة العدائية بل بالعكس املس�ألة تبدأ 

وتنته�ي بتب�ادل اآلراء ب�ني الجليلني ليس إال.وأضاف: عىل املخرجني الش�باب أن يكونوا أكث�ر مرونة يف تقبل 
نصائح من سبقهم يف العمل اإلخراجي فهذا كله يصب بمصلحة العمل التلفزيوني املقدم للجمهور.

شدهان ينتهي من "احلياة الشائكة"
انته�ى املخ�رج الس�ينمائي س�الم ش�دهان من 
تصوير فيلم�ه الجديد )الحياة الش�ائكة(.وقالت 
رئيس قس�م العالق�ات واإلعالم يف دائرة الس�ينما 
واملرسح زينب القصاب لوس�ائل إع�الم إن دائرة 
الس�ينما واملرسح انتهت من إنتاج خامس أفالمه 
الروائية القص�رية الذي يتطرق بجرأة فنتازية إىل 
حي�اة املثق�ف العراقي يف وطن يج�ده الكثريون 
مس�لوب اإلرادة بعد ان جفت ينابيع اإللهام فيه.
وأضاف�ت القصاب: القصة تتن�اول حياة مثقف 
عراقي عانى من سلبيات املجتمع وقرر االنتحار 
بعد نض�وب مصادر اإللهام بالرحيل س�ريا عىل 
األق�دم نحو الحدود وإذا به يس�قط س�جني يف 
حلم بني قضبان محكمة كربى تطالبه بالعودة 
والع�دول ع�ن االنتحار.وتابع�ت: يف لحظة أمل 
يجد املثق�ف ورقة ناصعة البي�اض ليكتب بها 
قصيدة األمل والعودة للوطن بعد أن وخزه خط 
الحدود الشائك، والفيلم بطولة إبراهيم وحميد 

شاكر وآخرون.

ك وكفوري يعرض عليها تنفسا اصطناعيا مايا تتوعَّ
 

مها املتعهد  عرضت شاشة MBC الجزء األوَّل من "شط بحر الهوى" الرَّحلة البحريَّة الَّتي ينظِّ
الفّني يوسف حرب س�نويًّا وتنطلق من ميامي وتجمع عدًدا كبريًا من النُّجوم اللبنانيني 

والعرب.وش�ارك يف رحل�ة هذا العام كل م�ن الفنانني وائل كف�وري، مايا دياب، 
كارول س�ماحة، ملحم زين، باسم فغايل، وتامر حسني، الذين مارسوا 

نش�اطات ومغامرات عديدة.ويف هذا الجزء ذهب وائل ومايا 
يف رحلة عىل مت�ن طائرة هوائيَّة، وبدا الخوف 

واضحاً عىل وائل وح�اول إقناع مايا بعدم 
ت عىل  نها أرصَّ تجرب�ة هذه املغامرة ولكَّ
ذلك فتعرّضت لدوار بسيط.وانترش عرب 
موقع يوتي�وب مقطع م�ن الربنامج 

يجمع مايا ووائل بعد الدوار واإلعياء 
ال�ذي أصابها، فيما يق�ف وائل إىل 

جانبها ويحاول مس�اعدتها مع 
فري�ق عمل الربنام�ج، عارًضا 
أّنْ  امل�زاح  ب�اب  عليه�ا م�ن 
االصطناعي  بالتنفس  يقوم 

وه�و ما س�بَّب موجة من 
الضحك بينهما، علًما أنَّ 

تجمع  صداقة وطيدة 
وقت  من�ذ  بينهم�ا 

طويل.
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*ما الذي تقوله عن الفكرة التي تمخض عنها إقامة املعرض املش�رتك جاء هذا الحوار مع املصور الفنان عيل عيىس:خطاه ولده وفق رؤى ش�بابية متطلعة لفن فوتوغرايف رصني .. ولهذا تبن�اه الوالد منذ بداية تعيينه يف دائرة الس�ينما واملرسح وليس�ري عىل م�ن خالل الصور املنتقاة اإلبداعية والتي تعترب امتدادا لألرش�يف الذي الوق�وف عندها كوثيقة تاريخية اثبتت لنا بان "فرخ الوز عوام" وذلك تلك الباردة والتي تعترب وبحق بادرة تستحق التقييم والتثمني والبد من مرة بني الوالد الفنان عيل عيىس وولده، كان علينا ان نكون قريبني من البغدادي يف ش�ارع املتنبي .. وألهمية املعرض املش�رتك الذي أقيم الول عم�ار من قب�ل املرك�ز العراقي للمرسح وال�ذي أقيم مؤخ�را يف البيت بمناس�بة إقامة املعرض املشرتك للفنان الفوتوغرايف عيل عيىس ونجله أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
حتى س�نحت الفرصة اىل اقامة اول معرض ولكن الحل�م لم يتحقق حتى هذه اللحظة .. الصحفي�ة واإلعالمية والفنية وذلك من خ�الل التنافس بني املحرتفني امثال الفنان فؤاد ش�اكر والفنان سمري مزبان ومن اجل تبني الصورة كنت أتمنى إقامة معرض فوتوغرايف مش�رتك مع املصورين املحرتفني � الفكرة كانت قديمة قبل أكثر من )35( سنة وليست وليدة اليوم حيث مع ولدك عمار؟

ع�يل عي�ىس بع�د ان وج�دت يف لوحات�ه م�ا فوتوغرايف مش�رتك  ومع ولدي املصور عمار 
تستحق ان تكون معي يف معرض مشرتك. 

ص�ورة من بينها ) 50 ( صورة لولدي الفنان شارع املتنبي .. وضم املعرض كثر من )150( العراق�ي للم�رسح يف )البي�ت البغ�دادي ( يف - املع�رض اقي�م بمناس�بة مهرج�ان املركز * وما الجديد يف هذا املعرض املشرتك؟ 
العزاوي وفتحي زين العابدين وفخري العقيدي ومحس�ن العيل وحيدر خلي�ل وبدري حس�ون فري�د وعواطف نعي�م وعزيز خيون ومحس�ن العبودي وقاس�م محمد وس�امي عبد الحميد وصالح القصب وفاضل امثال ابراهيم جالل وبهنام ميخائيل وجاسم املخرج�ني والكبار يف الفرقة القومية للتمثيل املرسحي�ة القديمة والحديث�ة لعدد كبري من عم�ار .. علما ب�ان صوري جس�دت االعمال 

منعثر وناجي عبد االمري وغريهم.
والتي هي النواة الحقيقية والتاريخية القامة )املتحف املرسحي( الذي � تناولت االعمال املرسحية يف الس�بعينات والثمانينات والتس�عينات.. * وما الذي تناولته تلك الصور؟

س�تتبنى اقامته دائرة الس�ينما واملرسح وبعد ان اصبح لدي االرشيف 
املتكامل لكافة االعمال املرسحية. 

بولدك�م  *رأي�ك 
عم�ار  املص�ور 
خ�الل  وم�ن 
ضكم�ا  معر

املشرتك ؟
وج�دت  لق�د   �
يف ص�ور عم�ار 
الفن�ي  الح�س 
واالبداعي والذي 
ب�والدة  يب�رش 
صحفي  مصور 
واعالم�ي وفني 
مكان�ه  يأخ�ذ 
ب�كل  وال�ده 
 .. واقت�دار  ثقة 

والدلي�ل انه ب�ات يمتلك ارش�يفا 
كب�ريا يس�تحق الثن�اء والتقدي�ر 

والتقييم.
* هل تتذكر بداياته الفوتوغرافية 

معك؟
- كان يرافقن�ي اثن�اء التصوي�ر 
منذ ان كان يف السابعة من عمره 
ومن يومه�ا بات محب�ا للكامريا 
والدلي�ل انه ق�د أقام اكثر م�ن معرض متخصص من�ذ التعيني وحتى لكون�ه يمتلك املؤهالت الت�ي تؤهله ان يكون عند تل�ك املكانة الفنية.. دائرة الس�ينما واملرسح بصفة )مصور صحفي وفيديوي وسينمائي( بعد ان تميز  بالتصوير يف مرحلة الهواية.. وأخريا تم تعيينه مصورا يف يف املحلة  واملدرس�ة.. حتى وجدته مؤه�ال  لكي يكون مصورا محرتفا الش�خصية يف التصوير داخل البيت ومن ثم قيامه  بتصوير  اصداقائه  وللتصوير.. وحينما اصبح عمره عرش سنوات قام باستخدام كامريتي 

اليوم. 
� بدايتي كمحرتف كانت عند عام 1977 * وماذا عن بدايتك؟

حينم�ا ت�م تعيين�ي يف دائرة الس�ينما 
واملرسح كمصور صحف�ي وإعالمي.. 
ولكن بدايتي الحقيقي�ة كانت يف بداية 

السبعينات. 
* وماذا عن معارضك الشخصية؟

� أول معرض ش�خيص أقمت�ه يف عام 
1978 عن املرسح العراقي وكان تحت 
عن�وان )لقط�ات فنية( حت�ى أصبح 
ل�دي الي�وم )73( معرضا ش�خصيا.. 
وآخره�ا مع�ريض املش�رتك األول مع 

ولدي املصور الفنان عمار. 
*وم�اذا ع�ن الجوائ�ز املهم�ة الت�ي 
عال�م  يف  رحلت�ك  خ�الل  حصدته�ا 

التصوير ؟
� كث�رية ومنها جائ�زة افضل لقطة 
فني�ة يف )مهرجان الرتويج الفني يف 
تونس( وكانت مختارة من مرسحية 
) عزل�ة يف الكريس�تال ( للمخ�رج 
د .  ص�الح القص�ب ع�ام 1986.. 
والجائزة الثانية العاملية يف املهرجان 
وجائ�زة افضل مص�ور لعام�ي 2009 و2010 يف االس�تفتاء الذي الصحفي�ة يف املهرجان الذي اقامة مرك�ز الصدريني يف الحبيبية .. مرسحية للمخرجة د . عواطف نعيم .. والجائزة االوىل عن الصورة اخراج غانم حميد.. والجائزة الفنية الثانية يف مهرجان دمشق عن الس�نوي للجمعية العراقية للتصوير عام 1989 عن مرسحية  من 

االعمال املرسحية للش�باب والذي تم افتتاحه مؤخرا يف مهرجان واالعالمي�ة بعد ان انتهى مؤخ�را باقامة معرضه املتخصص عن بات  يملكه عن الس�ينما واملرسح واللقط�ات الفنية والصحفية .. والجدير باالشارة اىل انه بصدد اقامة معرض شامل لخزينه الذي والنشاطات ملوسم 2012 والتي قامت بها دائرة السينما واملرسح � تناول ولدنا الفنان عمار يف املعرض املش�رتك االعمال املرسحية تناولتها ولها ولدعم املصور الفنان عمار يف معرضكما املشرتك ؟*وأخ�ريا .. ليكن مس�ك ختام الح�وار  الوقوف عن�د الصور التي اجرته مؤسسة عيون للثقافة والفنون .
بغداد ملرسح الشباب العربي االول.

عيل عيسى: عدسة آل عيسى تؤّرخ للمرسح العراقي أول فوتوغرافي يقيم معرضًا مشتركًا مع ابنه

اليارسي وهند كامل.. حلم وردي
بدأ املخرج الكبري فيصل اليارسي تصوير أول مشاهد الفيلم السينمائي )بغداد 

حلم وردي( يف إحدى ضواحي بغداد.. الفيلم والذي كتب له اليارسي السيناريو 

مأخ�وذ م�ن رواية ميس�لون ه�ادي )حلم وردي 

فات�ح الل�ون( ويتحدث عن قضي�ة االنتماء ..ويف 

ترصيح�ات صحفية قال الي�ارسي ان اكرب تحٍد 

يف هذا العم�ل كان كيفية مواكبة التقنيات 

الحديث�ة م�ن اجهزة تصوي�ر وإضاءة 

لتقدي�م س�ينما راقي�ة وه�ذا ما تم 

بالفع�ل.. عىل صعي�د متصل بدأت 

الفنانة الكبرية هند كامل تصوير 

)بغ�داد حل�م  فيل�م  يف  دوره�ا 

وردي( معلنة إنهاء غربة دامت 

أكث�ر من عرشة أعوام تنقل�ت فيها يف بلدان عدة.. ويش�ارك 

كام�ل بطولة الفيل�م نخبة من النجوم م�ن بينهم د.عواطف 

نعيم و س�مر محمد وامرية ج�واد وآالء نجم وآخرون وتدور 

أحداثه بني عامي 2008-2007.

بغداد/ عبدالجبار العتابي*
بني نظرات متفائلة اىل املستقبل من خالل ما تحاوله 
وزارة الثقاف�ة يف تحريك لعجلة الس�ينما يف العراق، 
تنطل�ق نظ�رات مليئ�ة بالتش�اؤم وال ترى س�وى 
الضباب ع�ىل الواقع الس�ينمائي ال�ذي يعاني من 
موت رسيري منذ س�نوات طويلة جدا وش�اهدها 

عدم وجود اي دار عرض سينمائي صالح.
 تباين�ت آراء املعني�ني بالس�ينما العراقي�ة حول 
م�ا تقوم به وزارة الثقافة م�ن إنتاج للعديد من 
األف�الم ضمن مرشوع بغ�داد عاصمة للثقافة 
العربية 2013، فهناك من يرى ان هذه املبادرة 
ستكون وقتية وفقا للمناسبة وبعدها ستعود 
عجلة السينما لتتوقف ويأكلها الصدأ وربما 
ال تق�وم له�ا قائم�ة اال يف مناس�بة ثقافية 
اخرى، النهم يرون ان الس�ينما صناعة قبل 
اي يشء،وه�ذه الصناعة غ�ري موجودة يف 
الع�راق حاليا، كما انتقد البعض االس�ماء 
الت�ي تم اختياره�ا الخراج ه�ذه االفالم، 
فيم�ا ي�رى اخ�رون ان هذه االف�الم ما 
ه�ي اال خطوة عىل طري�ق طويلة ربما 
ستجعل الوزارة تنتبه اىل قيمة السينما 
يف حي�اة الش�عوب وتح�اول ان تقدم 
الدع�م للمخرج�ني الجيدي�ن من اجل 
االهتم�ام مج�ددا بالس�ينما، وهذا ما 
يتمناه العاملون واملعنيون يف السينما 

العراقية.
فاملخ�رج ع�زام صالح ي�رى انها افالم 
مناس�بة تنته�ي بانتهاء املناس�بة ولن 
االف�الم  الذاكرة،فق�ال: ه�ذه  تبق�ى يف 
ستكون أفالم مرحلة او افالم مناسبة، اي 
ان�ه لوال مرشوع عاصم�ة الثقافة العربية لم 
تك�ن هذه األف�الم، فاليشء املؤكد ان ه�ذا الروتني 

املوج�ود يف ال�وزارات وال�ذي يتمث�ل يف امل�دة الزمني�ة 
ل�رصف الفلوس،انا اتس�اءل اوال عن اللجنة املس�ؤولة 
عن كتاب�ة االفالم هذه فنيا ؟ وانا اع�رف الجواب،انهم 
االش�خاص نفس�هم الذي�ن لديه�م افالم، فم�ن كان يف 
زم�ن الدكتاتورية، واذك�ر اس�ماءهم برصاحة، محمد 

ش�كري جميل وفيص�ل اليارسي 
وص�الح كرم وط�ارق الجبوري 
وغريهم، هم موجودون يف زمن 
الدكتاتوري�ة وموج�ودون االن، 
يعني انهم أنفسهم الحارضون 
يمك�ن  مت�ى  واذن..  دائم�ا، 
للش�باب وللذين لديهم إمكانية 
والذي�ن ل�م تس�نح له�م فرص 
سابقا ان يأخذوا فرصهم ؟، هذا 
من ناحي�ة، ومن ناحي�ة ثانية 
انا ش�خصيا حاول�ت ان أصلح 
ليأتوا  سيناريو فيلم فأهملوني 
اي منج�ز،  يمتل�ك  ال  بمخ�رج 
يعني ليس لديه فيلم س�ينمائي 
)رشي�ط(، وكل م�ا لدي�ه فيلم 
تلفزيون�ي ص�وره قب�ل ع�ام 
2003، وهناك اسماء ال نعرفها، 
انا ال يهمني ان يكون املخرجون 
م�ن الش�باب او الكب�ار، ولكن 

امله�م ان يك�ون ما يت�م تقديمه 
جي�دا فعال، فانا مثال واحد من مخرجي دائرة الس�ينما 
وامل�رسح ولكنن�ي ال اعرف ما االف�الم الت�ي اختاروها 
وكي�ف وعىل اي أس�اس، وهل ان ه�ذه األفالم جميعها 
ارشف عليها مدير عام السينما واملرسح ومدير السينما 
؟ ث�م ان هن�اك قضية مهمة وه�ي ان اللج�ان االدارية 
ص�ارت اكثر من الفنية، وص�ارت املبالغ املرصوفة عىل 
ه�ذه اللج�ان اكرب م�ن املبال�غ املرصوفة ع�ىل االفالم. 

وأضاف: هذه افالم مناس�بة لذلك س�وف ل�ن نؤثر ولن 
تبقى يف الذاكرة سوى انها سيقال عنها يف يوم من االيام 

انها كانت أفالم بغداد عاصمة الثقافة العربية فقط.
فيما يرى املخرج هاش�م ابو عراق ان الس�ينما مفصل 
من مفاصل الصناعة والبد من توفر رأس املال لديمومة 
ه�ذه الصناع�ة، لذلك ان ل�م تدعم 
الدول�ة الس�ينما فأنها س�تتوقف 
حتما، وقال: ملناس�بة الحديث عن 
التهيئة  العراقي�ة وع�ن  الس�ينما 
ل�دوران عجلتها مج�ددا من خالل 
فعالي�ات مرشوع بغ�داد عاصمة 
الثقاف�ة العربية ع�ام 2013، ويف 
الحقيقة رصدت مبالغ جيدة الدارة 
عجلة الس�ينما ولكن السؤال هنا: 
هل س�تدوم هذه العجلة بالدوران 
ام س�تتوقف بعد انته�اء املرشوع 
؟، هناك ثالث�ة اراء، رأي يقول: بل 
انها ستس�تمر النها س�تخلق جوا 
احتفالي�ا وجوا ش�عبيا من خالل 
االف�الم التي س�تقدم وس�تعرض 
الس�ينمائية،  الع�رض  دور  يف 
وباعتقادي انها س�تعيد املش�اهد 
الع�رض  ص�االت  اىل  العراق�ي 
الس�ينمائية، وه�ذا س�يجعل من 
عجلة السينما مستمرة يف دورانها، 
ول�و بأقل من ه�ذه االفالم، وال�رأي الثان�ي: ان الدولة 
ستهتم بالسينما العراقية وس�تقوم بمد دائرة السينما 
وامل�رسح من خالل وزارة الثقافة بميزانية تس�اعد عىل 
ان تظ�ل العجل�ة تدور، وهن�اك رأي ثالث: ان الس�ينما 
س�تتوقف بعد ان ينتهي مرشوع بغداد عاصمة الثقافة 
العربي�ة، الن التمويل غ�ري موجود، فالس�ينما صناعة 
بحاج�ة اىل تمويل، بحاجة اىل رأس�مال، اهم عنرص من 

عن�ارص قي�ام الصناع�ة ه�و رأس امل�ال، 
والس�ينما مفصل من مفاصل الصناعة يف 
العالم، والبد من توف�ر رأس املال لديمومة 
ه�ذه الصناعة، لذل�ك ان لم تدع�م الدولة 

السينما فأنها ستتوقف حتما.
اما املخرج هادي االدرييس فقد اشار اىل العديد 

م�ن املعوق�ات الت�ي اعرتضت اختي�ار االفالم 
هذه،وق�ال: ه�ذه االف�الم كما نعرف ملناس�بة 

معينة او لزمن مخت�رص معني، ولكننا نقول انها 
تبرش بخري اذا بدأت عجلة الس�ينما بدأت تدور من 
خ�الل تقديم عدد م�ن االف�الم الروائي�ة الطويلة 
والقص�رية، لكنن�ا نتس�اءل كس�ينمائيني: ه�ل 

هذه املوج�ة او الفعالية ازاحت معوقات العمل 
الس�ينمائي ؟ وما مدى نسبة ازاحة املعوقات 
؟، فأن�ا كوني احد العاملني الحد هذه االفالم 
اجد اننا ال زلنا نعاني من املعوقات نفس�ها، 
اداري�ا وماليا، ب�ل انني اؤك�د ان املعوقات 
االدارية اكرب من املعوقات الفنية، السينما 
مصن�ع حالها حال اي مصنع، ويجب ان 
تكون غري خاضعة لالدارة بالشكل الذي 
يعيق العمل، وعىل حساب جودة العمل 
ب�ل ان تك�ون االدارة عامال مس�اعدا. 
واض�اف: ه�ذه االف�الم صنيعة مدة 
معينة لذلك س�تكون قابلة للعرض 
ليوم او يوم�ني او ربما بالكثري ملدة 
اسبوع، وخاصة بمرشوع عاصمة 
الثقافة، وال اتصور انها س�تكون 
المد طويل خاصة مع عدم وجود 
ص�االت للع�رض الس�ينمائي، 
ولكنن�ا نق�ول الحمد لل�ه اننا 
بدأنا ندخ�ل املضمار عىس ان 

تتواصل الحركة.

البعض يراها خاصة بالمناسبة ستنتهي مع انتهائها

أفالم بغداد عاصمة الثقافة .. هل ستدفع عجلة السينما إلى اإلمام؟

ًً



كـــالكيــــت

سوالف .. مزيٌد من الرومانسية
رأت النجمة الش�ابة س�والف جليل أن الدراما العراقية س�اهمت إىل حٍد كبري يف 
الروي�ح عن الش�عب العراقي يف ف�رة العنف والتوتر من خ�ال طرحها بعض 
القصص الرومانس�ية التي تس�اعد عىل االسرخاء وتجذب املش�اهد بعيداً عن 
االضطرابات بعد أيام مثقلة باملتاعب، وش�ددت ع�ىل رضورة اللجوء إليها ألنها 

تلقى رواجا وتجذب املشاهدين أكثر من بقية القصص.
وكان أول ظهور لس�والف يف عمل مرسحي عنوانه: )شفت بعيني محد كيل(، يف 
ح�ن أن أول عمل تلفزيوني لها بعنوان )أبي العاء املعري(، ثم تواصلت الفنانة 
مع األعمال الفنية املختلفة، لتكون الحقا مقدمة للربامج يف السومرية والحرية، 

اىل جانب مشاركتها يف عدد من األعمال يف املرسح والتلفزيون.

بايلوت قاسم السيد
أكمل الفنان قاس�م السيد مؤخرا تصوير املسلس�ل االجتماعي )بايلوت( الذي تنتجه قناة العراقية، وقال إن هناك عدة اتفاقات 

ألعمال مرسحية سيرشع بتنفيذها قريبا.
ومن جهة أخرى، وبعد ان نجح يف الجزء االول من مسلس�ل )حب يف الهند( نجاحا كبريا، ذكر الفنان الكوميدي أن س�بب النجاح 
يعود لطغيان املش�اهد الخارجية عىل املش�اهد الداخلية حيث بلغت 70 % بينما لم يجد ذلك النجاح يف الجزء الثاني لكونه اعتمد 

عىل املشاهد الداخلية.

أسيل قلقة من التقدم بالسّن
أعرب�ت الفنانة أس�يل عادل ع�ن تخوفها م�ن احتمال عدم تمكنه�ا من مواصلة 

مشوارها الفني عندما يتقدم بها العمر وتنشغل بأمور الحياة.
وقالت عادل لوكالة أنباء محلية أمس إن "ابتعادي عن التلفزيون خال الفرة 
الس�ابقة كان نتيجة انشغايل بأطفايل كونهم ما زالوا صغاراً ويحتاجون إىل 
عناي�ة خاصة إضافة إىل كوني ال اس�تطيع القبول ب�أي دور يتضارب مع 
املخص�ص  الوق�ت 

لعائلتي".
وأضاف�ت "أتمنى 
بع�ض  م�ن 
ج�ن  ملخر ا
يس�تغلوا  أن 
بعض  تف�ّرغ 
ت  ن�ا لفنا ا
لي�اً  حا
ص�ة  خا
والبعض من 
جين�ا  مخر

من  يش�كون 
العن�ر  قل�ة 
ي  لنس�و ا

األعم�ال  يف 
الدرامية".

يذك�ر أن الفنانة أس�يل ع�ادل كان�ت انطاقتها من امل�رسح بعدها لفتت 
األنظ�ار لها من خال ظهورها يف مسلس�ل )طرقات اللي�ل( للمخرج نبيل 

يوسف يف عام 2002 الذي نجحت فيه بتجسيد دور الفتاة الصماء.

غاربر يكشف مفاجأة سيئة
أك�د املمثل األمريك�ي "فيكتور غاربر" أنه مثيل الجنس، مس�تغرباً 

أن يتس�اءل البع�ض عن األمر 
يف وق�ت كان يظ�ن أن الجميع 

يعرفون ذلك.
ورد "غارب�ر" ع�ىل س�ؤل من 
الصحايف "غريغ هرنانديز" يف 
مقابل�ة أجراه مع�ه ونرشها 
عىل موقعه الخاص "غريغ إن 
هوليوود"، عما إذا كان بالفعل 
مثلي�اً، فقال "أنا ال أتحدث عن 
املوضوع لكن الجميع يعلمون 

ذلك".
وُسئل غاربر عن هذا املوضوع 
ع�ىل خلفية ما نرش عىل موقع 

"ويكيبيديا" بأنه يقيم مع رشيكه "راينر أندرس�ن" منذ 13 سنة. 
يشار إىل أن غاربر اش�تهر بدوره يف مسلسل "الياس"، وُرّشح ل�6 
جوائز "إيمي"، كم�ا أنه مثل يف فيلم "تايتانيك"، وهو بطل يف فيلم 

"أرغو" من إخراج "بن أفليك".
وع�رّب غارب�ر عن فرحت�ه بالتواصل م�ع "أفليك" وزوجت�ه املمثلة 

"جنيفر غارنري" التي تشاركه بطولة مسلسل "ألياس".

بيري ترفض عمليات التجميل
اعرفت النجمة هايل بريي أنها امرأة صلبة وأن القليل من األشياء 
يمكن أن يخيفها، مش�رية إىل أنه�ا تجهل مصدر هذه الصابة 
والقوة لديها. وأضافت أنها كانت عىل الدوام من النوع الذي 
يع�رف ما ال�ذي يريده من الحي�اة وال يخ�ى التحديات 
الجديدة التي تظهر أمامه، مش�رية إىل أن االرتقاء املهني 
الذي حصلت عليه قبل عدة سنوات كان مهماً جداً، لذلك 
أهمل�ت العديد من األش�ياء الهامة يف حياته�ا. أما اآلن 
فإنها أعادت ترتي�ب أولوياتها، فجاءت صحتها وابنتها 

يف املرتبة األوىل.
ورداً عىل س�ؤال يف ما إذا كانت تعتزم الخضوع 
لعملية تجميل من نوع ما، أجابت النجمة هايل 
بأنه�ا لن تق�وم بذلك حتى ول�و بالصدفة، ألن 
لديها ش�عوراً بأن عملي�ات التجميل تغرّي وجه 
اإلنس�ان وتحول�ه إىل  يشء اصطناع�ي وتدمر 
الجمال الحقيقي.  كما وأنه ال وجود لضمانات 

بالنسبة لنجاح العملية.
وتضيف أنها شخصياً ترفض عمليات التجميل، 
وهي س�عيدة جداً بلون برشة وجهها وجس�مها 
وأنها تأمل أن يستمر األمر هكذا لبعض الوقت.

شقيقة بينلوبي ال تعرف 
والد طفلها

رغبتها الش�ديدة يف أن تصبح أماً وع�دم عثورها عىل 
الرجل ال�ذي تمنت االرتباط به، دفع ش�قيقة النجمة 
بينلوبي كروز، العارضة األس�بانية مونيكا كروز 
)35 عام�ا( ، اللج�وء إىل التلقي�ح االصطناع�ي 
باالعتم�اد ع�ىل الحيوانات املنوي�ة ألحد الرجال 

الواهبن حتى تتمكن من تحقيق حلم األمومة.
مونيكا كروز التي اعرفت عرب مدونتها عىل موقع 
صحيف�ة "El País" األس�بانية، أنه�ا تنتظ�ر 
فعلي�اً والدة أول طفل لها م�ن ذلك الواهب 
املجهول، قالت "سأصبح أماً لقد حققت 
حلم حياتي فأنا لجأت إىل تلك الطريقة 
ألن�ي أخاف أال ألتقي الرجل املناس�ب 
يف الوقت الذي استطيع فيه اإلنجاب 
وأنا أرغب بش�دة يف تجربة مشاعر 

األمومة".
وأضاف�ت موني�كا الت�ي اعت�ربت 
إعانها خرب حملها رسمياً، وسيلة 
لجع�ل طريق�ة الحمل بواس�طة 
الواهب�ن أكثر قب�والً يف املجتمع، 
قائلة: "كش�فت عن حميل، ألني 
أردت االحتفال بذلك الخرب السعيد 
يف حياتي، وحتى أشكر كل الرجال 
بحيواناته�م  يتربع�ون  الذي�ن 
املنوي�ة حت�ى يحقق�ون أحام 
إىل  النس�اء"، مش�رية  بع�ض 
أنها س�تحرص ع�ىل االبتعاد 
خ�ال الش�هور األوىل م�ن 
حمله�ا عن اإلع�ام ومن 
َثم س�تعمل عىل تحديد 

هوية الواهب.
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كيــم  الواقــع  تلفزيــون  نجمــة  توجهــت 
كارداشــيان صبــاح أول مــن أمــس إلــى نيويــورك 
 live with kelly and لتصويــر حلقة برنامــج
لونــه  فســتانًا  ترتــدي  كانــت  حيــث   micheal
بيــج مليئًا بالــورود الصفــراء، وقد فّصل الفســتان 
منحنيــات كيــم الممتلئــة خاصــًة بعــد حملهــا من 
حبيبهــا مغنــي الــراب كينــي ويســت، والتقطــت 

الكاميرات لها العديد من الصور.

تأليف / عدي املختار
إخراج / محمد عطية 

تمثي�ل/ عبد الق�دوس الحلف�ي - ليث 
الغريب - عيل باس�م - احم�د فيصل - 
غ�زوان كريم - أس�عد األس�دي - وعدد 

من الرباعم 
تقديم / محرف  ميسان املرسحي 

الزمان / كانون األول 2012 

املكان / مرسح ميسان 
املناس�بة / افتت�اح مهرج�ان املرسح 

الحسيني االول 
بأس�لوب  يتمي�ز  املرسح�ي  "العم�ل 
الطرح واملعالجة اإلخراجية بعيدا عن 

املبارشة التشابيه الحسينية".
املؤلف

عدي املختار

مسرحية  سفينة النجاة 

بغداد/ عبدالجبار العتابي*
بن نظرات متفائلة اىل املستقبل من خال ما تحاوله 
وزارة الثقاف�ة يف تحريك لعجلة الس�ينما يف العراق، 
تنطل�ق نظ�رات مليئ�ة بالتش�اؤم وال ترى س�وى 
الضباب ع�ىل الواقع الس�ينمائي ال�ذي يعاني من 
موت رسيري منذ س�نوات طويلة جدا وش�اهدها 

عدم وجود اي دار عرض سينمائي صالح.
 تباين�ت آراء املعني�ن بالس�ينما العراقي�ة حول 
م�ا تقوم به وزارة الثقافة م�ن إنتاج للعديد من 
األف�ام ضمن مرشوع بغ�داد عاصمة للثقافة 
العربية 2013، فهناك من يرى ان هذه املبادرة 
ستكون وقتية وفقا للمناسبة وبعدها ستعود 
عجلة السينما لتتوقف ويأكلها الصدأ وربما 
ال تق�وم له�ا قائم�ة اال يف مناس�بة ثقافية 
اخرى، النهم يرون ان الس�ينما صناعة قبل 
اي يشء،وه�ذه الصناعة غ�ري موجودة يف 
الع�راق حاليا، كما انتقد البعض االس�ماء 
الت�ي تم اختياره�ا الخراج ه�ذه االفام، 
فيم�ا ي�رى اخ�رون ان هذه االف�ام ما 
ه�ي اال خطوة عىل طري�ق طويلة ربما 
ستجعل الوزارة تنتبه اىل قيمة السينما 
يف حي�اة الش�عوب وتح�اول ان تقدم 
الدع�م للمخرج�ن الجيدي�ن من اجل 
االهتم�ام مج�ددا بالس�ينما، وهذا ما 
يتمناه العاملون واملعنيون يف السينما 

العراقية.
فاملخ�رج ع�زام صالح ي�رى انها افام 
مناس�بة تنته�ي بانتهاء املناس�بة ولن 
االف�ام  الذاكرة،فق�ال: ه�ذه  تبق�ى يف 
ستكون أفام مرحلة او افام مناسبة، اي 
ان�ه لوال مرشوع عاصم�ة الثقافة العربية لم 
تك�ن هذه األف�ام، فاليشء املؤكد ان ه�ذا الروتن 

املوج�ود يف ال�وزارات وال�ذي يتمث�ل يف امل�دة الزمني�ة 
ل�رف الفلوس،انا اتس�اءل اوال عن اللجنة املس�ؤولة 
عن كتاب�ة االفام هذه فنيا ؟ وانا اع�رف الجواب،انهم 
االش�خاص نفس�هم الذي�ن لديه�م افام، فم�ن كان يف 
زم�ن الدكتاتورية، واذك�ر اس�ماءهم براحة، محمد 

ش�كري جميل وفيص�ل اليارسي 
وص�اح كرم وط�ارق الجبوري 
وغريهم، هم موجودون يف زمن 
الدكتاتوري�ة وموج�ودون االن، 
يعني انهم أنفسهم الحارضون 
يمك�ن  مت�ى  واذن..  دائم�ا، 
للش�باب وللذين لديهم إمكانية 
والذي�ن ل�م تس�نح له�م فرص 
سابقا ان يأخذوا فرصهم ؟، هذا 
من ناحي�ة، ومن ناحي�ة ثانية 
انا ش�خصيا حاول�ت ان أصلح 
ليأتوا  سيناريو فيلم فأهملوني 
اي منج�ز،  يمتل�ك  ال  بمخ�رج 
يعني ليس لديه فيلم س�ينمائي 
)رشي�ط(، وكل م�ا لدي�ه فيلم 
تلفزيون�ي ص�وره قب�ل ع�ام 
2003، وهناك اسماء ال نعرفها، 
انا ال يهمني ان يكون املخرجون 
م�ن الش�باب او الكب�ار، ولكن 

امله�م ان يك�ون ما يت�م تقديمه 
جي�دا فعا، فانا مثا واحد من مخرجي دائرة الس�ينما 
وامل�رسح ولكنن�ي ال اعرف ما االف�ام الت�ي اختاروها 
وكي�ف وعىل اي أس�اس، وهل ان ه�ذه األفام جميعها 
ارشف عليها مدير عام السينما واملرسح ومدير السينما 
؟ ث�م ان هن�اك قضية مهمة وه�ي ان اللج�ان االدارية 
ص�ارت اكثر من الفنية، وص�ارت املبالغ املروفة عىل 
ه�ذه اللج�ان اكرب م�ن املبال�غ املروفة ع�ىل االفام. 

وأضاف: هذه افام مناس�بة لذلك س�وف ل�ن نؤثر ولن 
تبقى يف الذاكرة سوى انها سيقال عنها يف يوم من االيام 

انها كانت أفام بغداد عاصمة الثقافة العربية فقط.
فيما يرى املخرج هاش�م ابو عراق ان الس�ينما مفصل 
من مفاصل الصناعة والبد من توفر رأس املال لديمومة 
ه�ذه الصناع�ة، لذلك ان ل�م تدعم 
الدول�ة الس�ينما فأنها س�تتوقف 
حتما، وقال: ملناس�بة الحديث عن 
التهيئة  العراقي�ة وع�ن  الس�ينما 
ل�دوران عجلتها مج�ددا من خال 
فعالي�ات مرشوع بغ�داد عاصمة 
الثقاف�ة العربية ع�ام 2013، ويف 
الحقيقة رصدت مبالغ جيدة الدارة 
عجلة الس�ينما ولكن السؤال هنا: 
هل س�تدوم هذه العجلة بالدوران 
ام س�تتوقف بعد انته�اء املرشوع 
؟، هناك ثاث�ة اراء، رأي يقول: بل 
انها ستس�تمر النها س�تخلق جوا 
احتفالي�ا وجوا ش�عبيا من خال 
االف�ام التي س�تقدم وس�تعرض 
الس�ينمائية،  الع�رض  دور  يف 
وباعتقادي انها س�تعيد املش�اهد 
الع�رض  ص�االت  اىل  العراق�ي 
الس�ينمائية، وه�ذا س�يجعل من 
عجلة السينما مستمرة يف دورانها، 
ول�و بأقل من ه�ذه االفام، وال�رأي الثان�ي: ان الدولة 
ستهتم بالسينما العراقية وس�تقوم بمد دائرة السينما 
وامل�رسح من خال وزارة الثقافة بميزانية تس�اعد عىل 
ان تظ�ل العجل�ة تدور، وهن�اك رأي ثالث: ان الس�ينما 
س�تتوقف بعد ان ينتهي مرشوع بغداد عاصمة الثقافة 
العربي�ة، الن التمويل غ�ري موجود، فالس�ينما صناعة 
بحاج�ة اىل تمويل، بحاجة اىل رأس�مال، اهم عنر من 

عن�ارص قي�ام الصناع�ة ه�و رأس امل�ال، 
والس�ينما مفصل من مفاصل الصناعة يف 
العالم، والبد من توف�ر رأس املال لديمومة 
ه�ذه الصناعة، لذل�ك ان لم تدع�م الدولة 

السينما فأنها ستتوقف حتما.
اما املخرج هادي االدرييس فقد اشار اىل العديد 

م�ن املعوق�ات الت�ي اعرضت اختي�ار االفام 
هذه،وق�ال: ه�ذه االف�ام كما نعرف ملناس�بة 

معينة او لزمن مخت�ر معن، ولكننا نقول انها 
تبرش بخري اذا بدأت عجلة الس�ينما بدأت تدور من 
خ�ال تقديم عدد م�ن االف�ام الروائي�ة الطويلة 
والقص�رية، لكنن�ا نتس�اءل كس�ينمائين: ه�ل 

هذه املوج�ة او الفعالية ازاحت معوقات العمل 
الس�ينمائي ؟ وما مدى نسبة ازاحة املعوقات 
؟، فأن�ا كوني احد العاملن الحد هذه االفام 
اجد اننا ال زلنا نعاني من املعوقات نفس�ها، 
اداري�ا وماليا، ب�ل انني اؤك�د ان املعوقات 
االدارية اكرب من املعوقات الفنية، السينما 
مصن�ع حالها حال اي مصنع، ويجب ان 
تكون غري خاضعة لادارة بالشكل الذي 
يعيق العمل، وعىل حساب جودة العمل 
ب�ل ان تك�ون االدارة عاما مس�اعدا. 
واض�اف: ه�ذه االف�ام صنيعة مدة 
معينة لذلك س�تكون قابلة للعرض 
ليوم او يوم�ن او ربما بالكثري ملدة 
اسبوع، وخاصة بمرشوع عاصمة 
الثقافة، وال اتصور انها س�تكون 
المد طويل خاصة مع عدم وجود 
ص�االت للع�رض الس�ينمائي، 
ولكنن�ا نق�ول الحمد لل�ه اننا 
بدأنا ندخ�ل املضمار عىس ان 

تتواصل الحركة.

البعض يراها خاصة بالمناسبة ستنتهي مع انتهائها

أفالم بغداد عاصمة الثقافة .. هل ستدفع عجلة السينما إلى اإلمام؟



اس�تطاعت الرواية العربي�ة بعد مرحلة 
صعودها وتسيدها للمشهد الثقايف 
العرب�ي يف العقدي�ن األخريي�ن، أن 

تجت�ذب إليه�ا العديد من الش�عراء 
العرب، الذي أغرته�م مغامرة الرسد 

التجرب�ة  مغام�رة  يخوض�وا  ب�أن 
والتجريب يف هذا املجال، ولعل الشاعر 

اللبنان�ي عب�اس بيض�ون واح�داً من 
تلك االس�ماء، التي حاولت عرب روايتها 

تق�دم  أن  الخس�ارة،  ألب�وم  الجدي�دة 
منجزه�ا الروائي الثاني يف هذا الس�ياق، 

ال�ذي يط�رح أكثر من س�ؤال، ع�ن مدى 
نجاح تلك التجارب، وقدرتها عىل اإلخالص 

للفن�ي وال�رسدي فيها أكثر م�ن إخالصها 
للكتابة السريية، التي تحتل مساحة واسعة 

يف تلك األعمال. 
الش�ك يف أن التجريب يع�د ملمحاً واضحاً 
يف كث�ري من التج�ارب الروائي�ة الحداثية التي 
تروم كرس اإلطار الرسدي الواقعي يف نس�خته 
الش�ائعة عربي�اً، وه�ي مح�اوالت بق�در ما 
تعكس هاجس البحث والتجديد، فإنها البد أن 
تعاني نتائج تلك املحاوالت عىل مستوى البنية 
الرسدي�ة الحكائي�ة للرواي�ة. لك�ن التجريب 
ال�ذي تقدمه مس�اهمات الش�عراء القادمني 
من خ�ارج التجرب�ة الرسدية، الب�د أن يحمل 
مع�ه بعضاً من تأثريات الحق�ل اإلبداعي الذي 
يعد مجاله الحيوي كالشعر عند عباس، حيث 
يظه�ر أث�ره يف اللغ�ة الش�عرية ذات اإليق�اع 
الرسي�ع لل�رسد، والتقطي�ع املش�هدي ال�ذي 
منحه عناوين خاصة، مس�تبدال بها التقسيم 

التقليدي للرواية إىل فصول.

مالمح التجريب 

 تقتح�م جملة االس�تهالل ح�دث الرواية 
املرك�زي م�ن دون مقدم�ات أو تمهي�د، كما 
تفعل الرواي�ة الواقعية غالبا، حيث يرتكز هذا 
الحدث يف عرض الحالة الشعورية التي تنتاب 
امل�رء ع�ادة، يف مرحل�ة خري�ف العم�ر، وهو 
يعاين حياته ترشف عىل نهاياتها، بعد أن يبلغ 
الستني من العمر، إذ يبدأ يدرك حجم الخسارة 
التي بات يعيش�ها مع تلك الرسعة، التي باتت 
تتحرك فيها أعوام العمر يف هذه املرحلة “مثل 

لجميع  ا
برسعة  وصلت 
إىل الس�تينيات لس�ت متأك�دا من أن 
الزمن يميش بالرسعة نفس�ها يف كل املراحل. 
يف الطفول�ة نس�تعجل الزم�ن، أم�ا اآلن فهو 
يج�ري خطف�ا. ال أعرف متى ب�دأ ذلك. أعرف 
أن م�ن الجن�ون أن أفكر هك�ذا لكني مع ذلك 
أش�عر أني مس�ؤول إىل حد ما وأنن�ي لم أفعل 

شيئا لتأخريه”. 
إن هذه اإلشكالية الوجودية عىل مستوى 
الوع�ي الذاتي الحاد لبطل الرواية تمثل البؤرة 
املرك�زي الت�ي يتح�رك معها وحوله�ا الرسد 
الحكائ�ي ووعي بط�ل الرواي�ة يف عالقته مع 
العالم والذات، ما يجعل الكاتب عرب استخدامه 
لضم�ري املتكل�م يهيم�ن ع�ىل عال�م الرواي�ة 
ويطبعه�ا بطابعه�ا االيديولوج�ي الخ�اص، 
ابتداء م�ن جملة االس�تهالل األوىل يف الرواية، 
حيث يتخذ الرسد االستعادي لذكريات ووقائع 
حيات�ه املاضية ش�كالً من أش�كال املحاكمة 
لطبيع�ة الوع�ي الذي كان يهيمن عىل س�لوك 
تل�ك الش�خصية ومواقفه�ا يف تل�ك املرحل�ة، 
التي يح�اول اختب�ار عمق األلم ال�ذي تركته 
ع�ىل صفحة النف�س بالكتابة، وص�والً إىل إىل 
نوع من تصفيه الحس�اب مع تلك الحياة التي 
عاشها أو كان من املمكن أن يعيشها أو يحلم 

بأن يعيشها. وإذا كان العنوان الرئيس للرواية 
بما يمثله من إطار عام جامع واختزال مكثف 
ملضمون الرواية، قد أفص�ح عن املعنى الداليل 
واملح�وري لتل�ك الحي�اة الت�ي عاش�ها بطل 
الرواي�ة، فإن ما يس�عى ال�رسد لتحقيقه هو 
إعادة تجميع مزق صور هذا األلبوم الكتشاف 

صورة الرجل الذي كان يقتفي أثر ظله.

   �صورة القرين

يمث�ل القط نين�و الذي يفتت�ح الكاتُب 
الرواي�ة بالحدي�ث عنه، وع�ن عالقته به، 
تالزم�ه  تظ�ل  الت�ي  القري�ن  ش�خصية 
ع�ىل الرغم من مح�اوالت التفل�ت منها، 
باعتباره�ا الش�خصية الت�ي كان ي�رى 
فيه�ا الجانب الذي ال يري�د أن يراه من 
والش�يخوخة  كامل�رض  ش�خصيته، 
والوحدة، م�ا جعل تل�ك العالقة تتخذ 
ل�ه يف  طابع�ا عدائي�ا، بحك�م منافس�ته 
الس�يطرة عىل امل�كان � البي�ت والرسير، لكن 
من دون أن يس�تطيع التجرد من مسؤولياته 
تجاهه بسبب مالزمته له بعد أن سافر ولداه 

تاركني مسؤولية رعايته له. 
الرواي�ة  الش�خصية يف  تل�ك  إن توظي�ف 
محاول�ة م�ن الكات�ب للكش�ف ع�ن حال�ة 
االزدواجي�ة واالنقس�ام الت�ي تعيش�ها تل�ك 
الش�خصية، العم�ر، والخ�وف م�ن مواجهة 
الوض�ع الجديد لها يف هذا العمر، وعدم الرغبة 
يف االعرتاف به، ما يجعل تلك الش�خصية تمثل 
الش�خصية األخرى التي ال يري�د لها أن تحتل 
س�احة الوع�ي الحزين بم�آالت العم�ر، لكنه 
ال يس�تطيع أن يلغيه�ا من حياته.  يس�تخدم 
الكات�ب الرسد بضمري املفرد املتكلم، ما يجعل 
العالقة بني املتكلم/ البطل واملتلقي يف الرواية 
مبارشة، ويضفي عليها طابعا حميميا بسبب 
إلغاء الحواج�ز بينهما. ينتقل الس�ارد البطل 
بني فص�ول الرواية بحرية، فيق�دم يف البداية 
مجموع�ة من األحداث والحكايات عن حياته، 
وعالقاته من دون أن يك�ون ثمة ناظم لها أو 
راب�ط فيما بينها، األمر ال�ذي يضفي عىل تلك 
الحكايات طابع املجاورة وليس الوحدة، وهو 
ما يبدو واضحا يف كثري من أجزاء الرواية، التي 
ينتقل فيه�ا الكاتب بني موضوعات وحكايات 
مختلفة، وتجارب تجعل حركة الزمن يف الرواية 
تتخذ ش�كالً حلزونياً، تسمح له باالنتقال بني 
أزمنة وأحداث مختلف�ة. إن العالقة بني عتبة 
ال�رسد أو مقدمات�ه، ونهاي�ات الرواية، تتخذ 
طابع�اً م�ن االتص�ال والرتابط ، يح�اول من 
خالله الكاتب أن يؤك�د عىل وحدة هذا العمل، 
الذي ينطلق من وعي ال�ذات املعذب يف مرحلة 
متقدم�ة م�ن العم�ر، تجع�ل بط�ل الرواية/ 

الس�ارد، وهو يقف عند تخ�وم العمر، يحاول 
أن يعي�د بناء صورة الحياة التي عاش�ها، من 
خالل خليط من الوه�م والحقيقة، الدالة عىل 
معنى التجربة التي يحياها اإلنسان، بوصفها 
رحلة فيها الكثري من الوهم الذي كنا عشناها 
به أو الذي لم نستطع أن نعيشه فيها، إضافة 
إىل الرغبة يف تأكيد هذا الوهم وتعزيزه، وسط 
حال�ة البلبلة التي باتت تعيش�ها الذات، وهي 
تح�اول ع�رب اس�تعادة ذكرياته�ا الكاملة أو 
الناقصة أن تخترب معناها وعمقها وواقعيتها 
ودالالتها: “أج�د كثرياً من أش�باه الذكريات، 
الت�ي ل�م أعش�ها أو الذكريات التي ليس�ت يل 
تماما أو التي هربت قبل أن تصبح ش�يئاً. أجد 
كثرياً منها، وأفاجأ بأنها ال تزال هناك، تنتظر 
م�ن يعثر عليها. يف الخامس�ة والس�تني ليس 
علين�ا أن نقوم بعملية اج�رتار طويل لحياتنا 

املاضية. يمكننا أن نكون أحراراً معها”. 
تقديمش�خصية  يف  الرواي�ة  تب�دأ  هك�ذا 
بطل الرواية � الس�ارد فيه�ا، وتنتهي أيضاً يف 
عرضه�ا للمآالت التي انته�ى إليها عرب عالقة 

الذات بالعالم، وه�و يواجه حياته الواقعية أو 
املتخيلة، كاش�فاً عن هذا الرتابط القائم فيها 
ب�ني األلم بالجنون، باعتباره تجس�يداً حزيناً 
لحالة الشعور بالخس�ارة، وما يتولد عنه من 
إحس�اس فادح بالزمن، بع�د أن حفر مجراه 
العميق يف حياته، األم�ر الذي يجعله يدرك أنه 
والقط نينو/ قرينه قد اس�تطاعا االس�تمرار 
كل ه�ذا الزمن الطويل الذي عاش�اه يف خداع 
الحياة، عىل الرغم من األلم الذي عانياه فيها.  
إن السؤال الذي تحاول الرواية أن تجيب عليه، 
يتمثل يف هل الحياة التي نحاول أن نستعيدها 
يف الكتابة ه�ي الحياة الحقيقي�ة أم تلك التي 
كن�ا نتأمل أن نعيش�ها أو كان م�ن املمكن أن 
نعيش�ها، وإىل أي ح�د ه�ي تش�بهنا أو نحن 
نش�بهها، وكي�ف يمكن لنا أن نتقاس�م معها 
الذك�رى واألل�م والوعي بوجوده�ا وأرسارها 
الس�يما ع�رب عالقاتن�ا باآلخر/ امل�رأة واآلخر 
ال�ذات األخرى/ القرين لن�ا، عندما نحاول أن 
نواج�ه ذاتنا وقد عرتها الكتاب�ة من أوهامها 

تماماً؟.

جمموعة تغيريات يف هيئة حتريرها ُتعلن قريبًا 
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حامت ال�صكر

 الرواية الس�وداء هي االس�م � أو الوص�ف اآلخر باألحرى � 
للرواية البوليس�ية وتنويعاتها املمكن�ة، كرواية املخرب الرسي، 
وأدب الجريم�ة، والتحلي�ل النفيس للمجرم، وح�ّل اللغز، وأدب 
السجون، وغريها من الكيفيات املتوافرة واملتحصلة، أو املتفرعة 

عن تلك الكتابة املتداولة منذ قرنني يف أوروبا وأمريكا.
 وكنُت قد تناولُت يف اس�تطرادات س�ابقة هذا العام ما ُعرف 
بالرواي�ة الجنائية احتكاماً إىل ع�رض قدمه الزمالء يف “االتحاد 
الثقايف” مللتقى خاص عىل هامش معرض الكتاب، ذكر املسهمون 
فيه أنهم جاؤوا إىل الرواية الجنائية من عملهم يف حقول مهنية 
تتصل مبارشة بكش�ف اللغز الجرمي بواسطة األدلة الجنائية، 
والبصمات، واس�تخدام عل�م الجينات والتكنولوجي�ا الحديثة، 
وعرب مشاهدات واقعية أخضعوها لتداولية مفاهيمهم املهنية، 

كمرسح الجريمة والشاهد الصامت وغريهما.
لكن انعقاد مهرجان الرواية البوليسية أو السوداء يف إسبانيا 
قبل أس�ابيع، وم�ا صاحبه من عروض الفيلم األس�ود وإصدار 
يومية الصحيفة الس�وداء، أعادت يل الرغبة يف مناقشة موقفنا 
م�ن هذا النوع الروائ�ي املهّمش يف أدبنا. وتس�اءلُت عن إمكان 
تفس�ري ذل�ك بضخامة نس�خة الواقع م�ن الجريمة سياس�يًة 
واجتماعية ونفسية، بمقابل نسخة الفن التي ال تجد لها جدوى 
يف فض�اء تفوق مفرداته أية مخيل�ة. لقد أراد منظمو املهرجان 
أن ُيغن�وا تجارب الكتابة البوليس�ية وع�رض تاريخها املقرتن 
بأس�ماء، مثل أجاثا كريس�تي وكونان دوي�ل وموريس لوبالن 
وشخوصها الشهرية، كش�ارلوك هوملز وأرسني لوبني، وروادها 
مثل أدج�ار ألن بو الذي يقول بورخيس إن كتاباته تحافظ عىل 
النظ�ام يف زمن الفوىض، وإنها إنجاز يس�تحق منا االعرتاف وال 

يخلو من استحقاق.
ويف مراجع�ة لس�بب نعته�ا بالرواية الس�وداء يرد تفس�ري 
طري�ف يتعلق باألجواء املظلمة أو س�اعات الليل التي تدور فها 
األح�داث، وربم�ا العمى عن رؤية ح�ل أللغ�از أحداثها وهوية 
ش�خوصها، ما يذكرنا بقول أح�د املهتمني بها ب�أن تفاصيلها 
تجعل�ك ترتك املصابي�ح مضاءة، كمع�ادل موضوعي للغموض 
والرعب والعتمة الت�ي تثريها قراءتها. فلماذا تضمر كتابتها يف 

أدبنا الرسدي قصة ورواية وفيلماً؟
يج�د الدارس�ون ميالً لتصوي�ر الجريمة يف كتاب�ات روائيني 
مكرّس�ني كنجي�ب محف�وظ والطي�ب صال�ح وف�ؤاد التك�ريل 
وس�واهم، لكنها ليس�ت منتمية كليا الش�رتاطات البولييس أو 
الجنائ�ي كنظ�ام يوح�د العمل، ويتبع ذلك هشاش�ة الس�ينما 
املتعلق�ة بالجريم�ة وضعفها، م�ا الدور األخالقي ال�ذي تؤديه 
عىل مستوى التلقي. رغم أن قراءة أدب الجريمة شديدة السواد 

تلقى رواجا يف أوساط قرائنا.
لقد ح�ر قرابة أربعمائ�ة كاتب وكاتبة مهرج�ان الرواية 
الس�وداء وعرضت أفالم وُقدمت تجارب وشهادات، لكن الكتاب 
والفنانني العرب ليس�وا يف س�ياقها، النش�غالهم بمعاينة نسخ 
الواق�ع الكثي�ف واملدمر املع�روض عليهم يف عص�ف برصي ال 
يجعلهم يرون س�واه، كالضوء الباهر الذي يحجب الرؤية. هل 
الس�بب إذن يف ال�وازع األخالقي ورغبتن�ا يف تجميل مجتمعاتنا 
وتربئته�ا من الدنس، ظناً ب�أن الجريمة هي م�ن صنع املجرم 

وحده، وليس للسواد املحيط بها من ذنب يف ارتكابها؟.

الرواية

 السوداء

�صرفات

حممد �صليمان 
  

عالية ٌرايات العميان هنا
عالية مثل وباٍء

وتعربُد ىف الساحاِت
وفوق الربج 

وىف أفواه الحكائنَي
وىف عربات املرتو

وتُصّب عمًى ... ودماً ودخاناً
هل مازلت ترى 

بعيوٍن مثل عيون الصقر ِ
وقلٍب لم يأخذه النشالوَن 

ونّداهاُت الصحراء؟
لتَ�ُشد من األدراج ِصباَك

وُسرتََة حربِ�َك ... وأغانيَك
وقمراً معك من األطراف أتى

ليُصدَّ عمًى
ويحاِصَ غوالً؟

أم َدَهَسك يأُسك فاّدحرجَت
وُرْحَت تباهى بالعميان أتوا

ليصريوا حال؟
قْف ...

واقرأ ياسني وطاها
      وسليماَن ويوسْف

ً وُقل: األعمى ال ُيْختاُر أمريا

      أو بّحاراً
      أو حامَل سيْف

ال تقُ�ل األعمى يبرص أحياناً بيديِه
ويرسم حداً بني النخلِة والعصفوِر 

ويعرُف أن الحائط ليس امرأة ً
والغيمَة ليست سوراً

وله أن يلعب بالراياِت وَيْجرى
خلف عصاُه

ويحمَل ُرتْ�بَة شيٍخ
      أو جندٍى
ً ويقوَد قطارا

ال تقل: األعمى باألذنني يرى 
وَيُشدُّ من األصواِت

كصياٍد محرتٍف قمراً
وطيوراً ومحاراً

وله أن يبحث عن جناٍت
ىف الصحراِء وناس ٍكمالئكٍة ساروا 

فوق الرمل وطاروا
األعمى سوف يظلُّ أسرَي عصاً

وحوائط وأساطرَي 
وسوف تظل الظلمة قفصا لْه

هل تسمع ىف امليدان أناشيَد العميان
وتلمح ىف مرآتك مثيل

صوَر املقتولنَي 
وبعَض ظالل القتلة ؟

مثل وباء 

فرج يا�صني

 بعد أن أدخل الفالح رايض حماره زعرور إىل الزريبة ، سمع 
صوتا ناعما يقول له : قف .. دقيقة من فضلك . 

 تعجب الف�الح رايض وصاح بصوت مرتجف : من ؟ وفكر ، 
ربم�ا يوجد أحد ما يختبئ خلف كدس التبن يف مؤخرة الزريبة ، 

لكن الصوت هتف : ال .. ال تخف ، أنا أريد أن أتحدث معك .
 قال الفالح رايض : من أنت ؟ 

 أجاب الصوت : أنا زعرور .
 دار حول نفسه ، وركض خارجا ، ساقاه تصطفقان وقلبه 
يرتج�ف . ج�ال يف الفن�اء أمام الزريب�ة وألقى نظ�رة فاحصة 
ع�ىل الحمار ، وم�ا لبث أن أنرصف مرسعا ثم ع�اد وهو يحمل 
مصباحا يدويا . س�لط الضوء عىل زعرور فشاهده وهو يهّش 

بذنبه ويضحك .
 - الت�ي رسقت املوبايل من عرزالك يف حقل الذرة هي جارتك 
وصديقتك زهرة ، والتي أحرقت البيدر يف الصيف ابنتك الغاضبة 
ريم�ا ، والذي أعطب الدّراس�ة املس�تأجرة قب�ل أن تبدأ حصاد 
حقل�ك ابن أخيك صابر ، وزجاج�ات الخمر الفارغة التي عثرت 
عليه�ا خلف امل�راح ؛ رشبها ولدك عزيز هن�ا يف الزريبة ، وحني 
التقين�ا املختار عّواد أول أم�س عند عودتنا من الحقل ، ودفعت 
له الخمس�ن أل�ف دينار ، رأيته وه�و ُيخرج لس�انه ، وُيرقص 

شاربيه ؛ ساخرا من حمقك وغفلتك .. وقبل ثالثة أشهر... 
 قاطعه الفالح رايض صارخا : 

 - صه يا حمار 
 فرد الحمار زعرور ، وهو يرفس األرض ويضحك :

 - من الحمار ؟ !

  امل�صتقبل العراقي: متابعة
عراء  جّددت هيئة تحرير مجلّة "بيت"، دعوتها إىل الس�ّيدات والساّدة من الشُّ

والُكّتاب العراقّيني والعرب إىل رفد املجلّ�ة بإسهاماتهم يف األبواب اآلتية: 
�عر العربّي الحديث )باإلمكان إرس�ال أكثر من 3  * نصوص: قصائد من الشِّ

قصائد مع إعطاء املجلّ�ة حّق االختيار(. 
عر العاملّي ونقده.  * آخر: ترجمات لقصائد وكتابات يف الشِّ

عر ونقده.  * نظر: دراسات يف الشِّ
عر بالفنون األخرى )ملف خاّص يف العدد الرابع  * تخوم: كتابات يف عالقة الشِّ

عر والسينما(.  عن الشِّ
* وثائق: أّية وثائق أصلّية أو مخطوطات عن شاعر عراقّي، يمكنها أن تكون 

خاّصة ب�"بيت". 
* اس�تعادات: دراسات تستعيد تجارب ش�عرّية عراقّية، وتقّدم للقرّاء ما هو 
جديد والفت للمرّة األوىل، بإضاءة جانب أو أكثر كان مخفياً عىل جمهور املثقفني 

واملتابعني. 
مالحظة: 

ّته  �عر العراق�ّي ومجل� )1(  ُترس�ل امل�واّد ع�ىل الربي�د اإللكرتون�ّي لبيت الشِّ
"بيت". 

 iraqihpoetry@yahoo.com
)2(  تعتذر املجلّ�ة مسبقاً عن التعامل مع أّية ماّدة ترسل إليها وهي منشورة 
يف مطب�وع ثاٍن أو موقع إلكرتون�ي، احرتاماً لضوابط الن�رش املعلنة منذ اإلصدار 

األّول ل�"بيت". 
)3(  يتّم إقفال باب تسلم املشاركات عند صباح يوم األحد املصادف ل� 20 من 

شهر كانون الثاني الجاري. 
ه�ذا وس�تعلن الهيئ�ة االداري�ة لبيت الش�عر العراقّي، خ�الل األّي�ام املقبلة، 

مجموعة من التغيريات يف هيئة تحرير مجلّتها الثقافّية الفصلّية "بيت". 
يذكر إّن بيت الشعر العراقّي، نّظم مؤّخراً، مؤتمره االنتخابي الثاني، بحضور 
نخبة من ش�عراء العراق ونّقاده، وذلك عىل قاعة م�دارات ببغداد جوار أكاديمية 
الفن�ون الجميل�ة، إذ انطلقت أعمال املؤتمر بق�راءة التقاري�ر الثقافّية واإلدارّية 
واملالّية للهيئة اإلدارية يف دورتها األوىل 2009-2012،  من قبل الش�اعرين س�هيل 
نجم وحس�ام ال�رساي، حيث ج�رى فيه�ا الحديث ع�ن مجمل نش�اطات البيت 
وسياس�ته الثقافّية وموضوعات تتعلّق بعمل�ه اإلداري ومقره ببغداد، إضافة إىل 
تقدي�م ملخص عن إيرادات البيت ومرصوفاته وتس�ويقه ملجلته »بيت« يف ش�ّتى 

محافظات العراق. 
وبع�د إعالن الش�اعر س�هيل نجم ح�ّل الهيئ�ة اإلداري�ة ودعوت�ه إىل اللجنة 
التحضريّي�ة إلدارة املؤتمر االنتخابي، والتي تألفت من األس�اتذة:د.صادق رحمة، 
د.صال�ح زام�ل، صادق ن�اص الصكر، د.جاس�م محمد جس�ام، وب�إرشاف من 
املحامي عيل س�لمان البيضاني، حيث أوضحت بدورها كيف أعلن البيت، ألسبوع 
كام�ل، عن فتح باب الرتش�يح إىل عضوية هيئته االداري�ة الجديدة عرب نرش بيان 
صح�ايفّ يف )8( صحف محلّية ومواقع التواص�ل االجتماعّي، ومن ثّم دعت اللجنة 
املرش�حني العرشة إىل تقديم أنفسهم إىل أعضاء الهيئة العامة، وهم كّل من: عمر 
الجّف�ال، صالح الس�يالوي، حس�ام الرساي، ميث�م الحربي، زاهر م�وىس، أحمد 

عزّاوي، هنادي جليل، مؤيد الخفاجي، جمال كريم، زعيم النصار. 
ليصّوت الحضور من أعضاء الهيئة العامة عىل انتخاب سبعة أسماء لعضوية 
الهيئة اإلدارّية الجديدة، فكانت النتيجة، فوز كّل من: حسام الرساي )41 صوتاً(، 
ميثم الحربي )32 صوتاً(، صالح السيالوي )29 صوتاً(، عمر الجفال )29 صوتاً(، 

زاهر موىس )26 صوتاً(، هنادي جليل )25 صوتاً(، مؤيد الخفاجي )23 صوتاً(. 
وف�ور إعالن فوز هذه األس�ماء اجتمع�ت بوصفها الهيئ�ة اإلدارّية الجديدة، 
لتنتخب حس�ام الرساي رئيس�اً، وزاهر موىس نائباً له، وميثم الحربي أميناً عاماً 

لبيت الشعر العراقّي.

احلمار زعرور

دعوة لال�صهام يف جملة "بيت" الثقافّية الف�صلّية 

مفيد جنم
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ال يس�تثني المرض النفس�ي أحدا، والرؤس�اء 
أناس طبيعيون، قد يمارسون حياتهم اليومية 
بش�كل أق�رب للعامة، وبالتال�ي فإنهم عرضة 
كغيرهم إلى اإلصابة باألمراض النفس�ية التي 
تك�ون مرجعها في األغل�ب مرحلة طفولتهم، 
التي ُترسب كل تفصيلة دقيقة مروا بها، لتنمو 
بداخله�م ومعه�م، إلى أن تظهر في س�لوكهم 
وقراراتهم بعد ذلك، ومن هنا تأتي أهمية إجراء 
تحليل نفس�ي لمرشحي الرئاس�ة قبل التورط 

معهم بأزمة نفسية قد ال يحمد عقباها.
ومن بين رؤساء وسياس�يي العالم، الذين قام 
موقع الكتروني عربي برصد األزمات النفسية 
ل��5 منهم ه�م األكث�ر تأثي�را في المئ�ة عام 

األخيرة:
1( أدولف هتلر: مازالت المنظمات الصهيونية 
تط�ارده إلثب�ات محرق�ة الهولوكوس�ت التي 
راح ضحيته�ا اآلالف من اليهود، وبالعودة إلى 
طفولت�ه نج�د هتلر قد عاش�ها معذباً بس�بب 
والده الذي عامله بقسوة بالغة، كما أن والدته 
أيضاً كانت تعامله بش�كل سيئ، فكثيراً ما قام 
بصفعه�ا أمامه، مم�ا جعله بعد ذلك ش�خصاً 
س�يكوباتياً عصب�ي الم�زاج، ومنح�رف ع�ن 
السلوك الس�وي المتوافق مع المجتمع وقيمه 
اإلنس�انية، وقد زادت تلك الصفات بعد الهزائم 

المتكررة التي 
ض�ت  تعر
ألماني�ا  له�ا 
الحرب  خالل 
لمي�ة  لعا ا
 ، ني�ة لثا ا
ت�ه  فقد فأ
بنفسه  الثقة 
د  ا د ز ا و
بأنه  شعوره 
غي�ر محصن 
خش�ي  و
م  هج�و
عليه  رفقائه 
ت  ر تط�و و
ب�ه أخيراً إلى 
تحويل خوفه 
غض�ب  إل�ى 
ة  قس�و و
أو  متزاي�دة 

الهيستريا.
س�يطرة  نتنياه�و:  بنيامي�ن   )2
النس�اء عل�ى حيات�ه ابت�داًء من 
اعت�ادت  الت�ي  تس�ياله،  والدت�ه 
صفعه على وجه�ه لكي ال يزعج 
والده المتف�رغ ألبحاثه الخاصة، 
ث�م زوجاته الث�الث، ومحاولتهن 
بش�كل ما فرض سيطرتهن عليه 
وعل�ى الق�رارات الت�ي يتخذه�ا، 
هذا كل�ه جعله يختل�ق نوعاً آخر 
من الثقة المكتس�بة من الذات بل 
ويبال�غ أحياناً ف�ي تقدير حجمه 
ووضعه السياسي، فعانى بالتالي 

نوعاً من جنون العظمة أو 
ما ُيطل�ق عليه البارانويا، 
الت�ي يعتق�د معه�ا أن�ه 
أو رئيس دولة  إمبراطور 
عظمى ج�اء ليحكم باقي 
دول المنطق�ة، كم�ا أن�ه 

الواع�ظ  ب�دور  يق�وم 
للحكام العرب.

ب�وش  ج�ورج   )3
أزمت�ه  االب�ن: 
الحقيقية كانت مع 
وال�ده، ال�ذي عجز 
ع�ن تخط�ي ظل�ه 

ته  سطو و
ه  ثي�ر تأ و

لمستمر  ا

عليه، وقد حاول كثيراً بناء هوية مس�تقلة عن 
أبيه ولكن دون جدوى، لذلك عانى من االكتئاب 

الخمر  وتعاط�ي الكوكايي�ن في وإدم�ان 
فترة من حياته، 
ت�م  و

اعتقاله أثناء إحدى حاالت الُسكر أثناء مرحلة 
اإلدمان، فنش�أ ش�خصاً يعتمد عل�ى والده في 
أدق التفاصيل وغير قادر على اتخاذ القرارات، 
وأثن�اء أح�داث 11 س�بتمبر 2001 ظ�ل هارباً 
ينتق�ل م�ن طائ�رة ألخ�رى ومن مخب�أ آلخر 
حتى نهرته والدته بشدة وطلبت منه أن يكون 
رج�اًل ويواجه األزمة ويحاول الظهور لطمأنه 
الجماهي�ر المرتعدة، ولكنه ف�ي الحقيقة كان 

ابناً صغيراً مرتعداً أكثر من غيره.
4( جوزيف س�تالين: هذا الرجل أعدم أكثر من 
مليون شخص بين أعوام 1935 : 1938 وأيضاً 

بي�ن أعوام 1945 : 1950 أم�ا طوال حياته 
فقد أعدم نحو خمس�ين مليون شخص، 

وتسبب في تهجير عش�رات الماليين 
ع�ن بالده�م، وصف�ه األطب�اء بأنه 
يعان�ي م�رض نفس�ي ه�و الذهان 
الهذياني، ومن أعراضه الوسوس�ة 
والش�ك، فكان يعيش هاجس وجود 

معارضي�ن يتربصون بنظام�ه، وكان 
يصدر ق�رارات فردية بإعدام الماليين 

لمجرد الش�ك والتخمي�ن، ويقال 
إن�ه ف�ي 8 ديس�مبر ع�ام 1938 
وقع وثيقة بإعدام 30.000 رجل 
ثم قام لمش�اهدة فيل�م »الرجال 

السعداء«!!
5( ص�دام حس�ين: م�ن أكثر 
أث�ارت  الت�ي  الش�خصيات 
الجدل حديثا، اجتهد العلماء 
في تحلي�ل الرئيس المقبور 

نفسيا.
وص�دام اقت�رب كثي�راً م�ن 

عم�ه خيرالله، ال�ذي نجح في 
زيادة كراهيته األجانب، لذلك نشأ 
ش�خصاً يؤمن بالقومية العربية 

إلى أقصى ح�د أو كان يتبّدى له 
ذلك فم�ا ارتكب م�ن أخطاء ال 
تدل على حبه لقوميته، وعانى 
من نرجس�ية ش�ديدة وقسوة 
س�ادية وافتق�اد كام�ل للندم، 

فقد وضع نفسه مع »ُبختنصر« 
الملك البابل�ي الذي دخل القدس، 

و»ص�الح الدي�ن األيوب�ي« ال�ذي 
أخ�رج الصليبيين من القدس ومع 

»جمال عبدالناص�ر« الذي أجبر 
البريطانيي�ن عل�ى الخروج من 
مصر، ولكنه فش�ل ف�ي النهاية 

من تحقيق وحدة العرب.

كان نابليون بونابرت رجال محلق العبقرية ش�امخ الش�خصية ص�ارم العزم وأحد نوادر قادة 
الجيوش واألمم المعروفين في التاريخ وقد تجلّت مواهبه في صور واضحة ومواقف مختلفة 
منذ مستهل نشأته وكان مزودا بمؤهالت عديدة وقدرة على العمل خارقة. وقد أثارت عبقريته 

معاصريه المتعددة الجوانب  إعجاب 
حتى  ح�ول ودهش�تهم  تكاث�رت 
عجائ�ب  اإلخبار.س�يرته 
, ويعتب�ر نابلي�ون  ت ب�ر نا بو
ر  ط�و ا مبر وصاحب إ فرنس�ا 
ت  ا ر نتص�ا ال وأعظم ا المتع�ددة 
عسكرية  عرفها التاريخ.عبقرية 
في  1769 ولد  آب   15  (

جزي�رة  ف�ي   )
الت�ي  كورس�يكا 
كان�ت فرنس�ا قد 
استولت عليها قبل 
بخمس�ة  والدت�ه 
ش�هراً,  عش�ر 
تعليم�ه  وتلق�ى 
وتدريبه العسكري 
في فرنسا, تخرج 
وهو في السادسة 
عمره  من  عش�رة 
)1785م(  ع�ام 
ثان  م�الزم  برتبة 
في الجيش الفرنس�ي,  وكان نابليون مهتما بقراءة التاريخ فقد 
كان مالزم�ا إذ ق�رأ جمهوري�ة افالط�ون وكت�ب ملخصات عن 
الحك�م في فارس القديمة وأثينا وجغرافية بالد اليونان وتاريخ 
مصر القديمة والهند واطل�ع على تاريخ العرب ولكن الحياة لم 
تكن في نظره رس�الة وانما كانت في رواية سيرة يعمل خاللها 

على بلوغ أهدافه وتحقيق أطماعه.
كان نابلي�ون ال يعمل من اجل تحقيق غاية س�امية او مثل أعلى 
بل كان يعمل من اجل مجده الش�خصي ولم تكن تهمة فرنسا وال 
أوربا وال إنس�انية وإنما عظمته الش�خصية وتفرده بالسلطة هي 
محور اهتمامه ومناط آماله واتجاهاته وهو يمثل النزعة الفردية.

فف�ي س�نة )1796( اصب�ح قائداً للجيش الفرنس�ي ف�ي ايطاليا, 
وبفض�ل انتصاراته في الجبه�ة االيطالية بين األع�وام )1796 - 

1797( عاد إلى فرنسا بطالً وطنياً. 
في س�نة )1798( قام بحملته الش�هيرة على مصر ومن ثم على 
فلس�طين التي كانت نهايتها الفشل الذريع لنابليون وجيشه بعد 

مغادرة نابليون مصر في اعقاب فشله باحتالل عكا )1799(.
عاد إلى فرنس�ا ليش�ارك في انقالب عس�كري كانت نتيجته قيام 
حكوم�ة جديدة وتعيين نابليون القنصل األول لفرنس�ا وس�رعان 
ما أصب�ح حاكماً دكتاتورياً بفرنس�ا, واثناء حكمه لفرنس�ا ادخل 
إصالحات جوهرية, وخاصة في النظام اإلداري والتشريعي واهتم 
كذلك باصالح النظام المالي والقضائي , وانش�أ بنك فرنس�ا,  ولعل 

اهم اعماله ماعرف ب�)دستور نابليون(. 
ع�رف ع�ن نابليون قص�ر قامته وعش�قه للنس�اء وفش�له بحياته 
الزوجي�ة وذكائ�ه النادر, أح�رز بفضل نبوغه وعبقريت�ه انتصارات 
باهرة في ميادين القتال والمعارك, كما عرف عنه بأنه لم يكن يشرع 
في رس�م أي خط�ة حربية إال وهو يمص أقراص الس�وس, كما كان 
خطه ف�ي الكتابة رديئاً ج�دا, حتى أن البعض ظن أن رس�ائله رموز 
أو خرائ�ط حربية , وقال عنه المقربون من�ه انه كان غريب االطوار, 
وكان نابلي�ون قائداً بارعاً للمدفعية , ووطنياً متطرفاً جاءت فرصته 
بش�كل خ�اص في س�نة ) 1793( عندم�ا حاصر الفرنس�يون مدينة 

تولون واستردوه

كاليجوال هو االمبراطور الروماني اشهر 
طاغية ف�ي التاريخ االنس�اني المعروف 
بوحش�يته و جنونه و ساديته، وله صلة 
قرابة من ناحية االم لإلمبراطور األشهر 
نيرون الذي احرق روما و اسم كاليجوال 

الحقيقي هو )جايوس(. 
وتول�ى حك�م روم�ا من�ذ الع�ام 37 الى 
41 ميالدي�ا وأطلق�وا علي�ه هذا االس�م 
"كاليجوال" وهو معناه الحذاء الروماني 
س�خرية من�ه في صغ�ره و ظ�ل يحمل 

االسم حتى مصرعه.
عبقرية جمنونة

لم يكن كاليجوال مجرد طاغية حكم روما 
ب�ل كان نموذجا للش�ر وجن�ون العظمة 

والقسوة المجسمة في هيئة رجل.
ت�أليه الذات وجنون العظمة

اما االكثر ش�هرة من افعال الطاغية فهو 
انه كانت اس�تبدت به فك�رة انه اله على 
االرض وملك هذا العالم باس�ره يفعل ما 
يحل�و ل�ه، ولهذا اس�تبد به الح�زن حين 
عج�ز عن الحصول علي�ه و كثيرا ما كان 
يبك�ي عندما يرى انه برغم كل س�لطانه 
وقوته ال يستطيع ان يجبر الشمس علي 
الش�روق من الغ�رب، او يمنع الكائنات 
م�ن الموت!."كاليج�وال" اذ ان�ه كان 
يعتب�ر نفس�ه روما ف�كان في بعض 
األحي�ان يأم�ر بقت�ل بع�ض األثرياء 
حس�ب ترتيب القائمة التي تناس�ب 
ه�واه الش�خصي ك�ي ينق�ل ارثهم 
س�ريعا اليه دون الحاج�ة النتظار 

االمر اإللهي! 
و كان يب�رر ذلك بعبارة ش�هيرة 

جدا"أما نا فاسرق بصراحة" 
يتبعه�ا  عب�ارة  وه�ي   -

الكثي�رون الي�وم م�ن 
و  الكبار  اللص�وص 

الصغار!
ي�ري  كان 

طالم�ا  ان�ه 
ف  عت�ر ا

بسرقته فهذا مباح. 

ال�صمت يزيد الظلم
وايضا اضطرابه النفس�ي يظهر واضحا 
ف�ي التالع�ب بمش�اعر حاش�يته الذين 
أفس�دوه وجعل�وه يتم�ادى ف�ي ظلم�ه 
وقس�وته بصمته�م وجبنه�م وهتافهم 

ل�ه في كل م�ا يقوم به 
خوفا من بطشه و 

المزيد  في  طمعا 
م�ن المكاس�ب 
وراء  م�ن 

نفاقهم له. 
ح�ال  وه�ذا 
كل طاغي�ة ف�ي 

التاري�خ ال يتجبر 
إال عندم�ا يس�مح 

ل�ه ش�عبه بذلك 
ويجبنوا 

عن 

مواجهته 
الكات�ب  أب�دع 
المب�دع  العبث�ي 
)البي�ر  الفرنس�ي 
كام�و( في وصف 
ف�ي  ش�خصيته 
مسرحيته )كاليجوال( 
والتي قدم فيها رؤيته 
لحي�اة ه�ذه الطاغية 

ببراعة وحرفية.

حتى االأتب�ع ال ي�أمنون غدر الطغ�ة
و ق�د اخ�ذ جن�ون كاليجوال ي�زداد يوما 
بع�د يوم و الذي اس�هم اكث�ر في تعاظم 
جنون�ه وبطش�ه ان الش�عب كان خائفا 
من�ه وكذل�ك كان رجاله رغ�م أنهم كان 
بإمكانه�م أن يجتمع�وا ويقض�ون عليه 

لكنهم استسلموا للخوف فزاد ظلمه.
وازداد جن�ون كاليج�وال عن ح�ده حتى 
جاءت لحظ�ة الحادث�ة الش�هيرة والتي 
أدت ال�ى مصرع�ه ف�ي النهاي�ة اذ دخل 
كاليجوال مجلس الشيوخ ممتطيا صهوة 
ج�واده العزيز "تانتوس" و لما أبدى احد 

األعضاء اعتراضه على هذا السلوك.
ق�ال له "كاليجوال" أن�ا ال ادري لما أبدى 

العض�و المحت�رم مالحظة عل�ى دخول 
جوادي المحترم رغم انه اكثر اهمية من 

العضو المحترم فيكفي انه يحملني"!
و طبعا كعادة الحاش�ية هتفوا له وايدوا 
ما يق�ول فزاد في جنون�ه و اصدر قرارا 
بتعيين جواده العزي�ز عضوا في مجلس 

الشيوخ! 
و طبع�ا هلل االعضاء لحكم�ة كاليجوال 
في تعبير فج عن النفاق البشري وانطلق 
كاليج�وال ف�ي عبثه ال�ى النهاي�ة فاعلن 
ع�ن حفلة ليحتف�ل فيها بتعيي�ن جواده 
المحترم عضوا في مجلس الشيوخ وكان 
البد عل�ى اعضاء المجلس حضور الحفل 

بالمالبس الرسمية . 
و ي�وم الحف�ل فوج�ئ الحاض�رون الن 

المأدبة 
ل�م 

يك�ن به�ا س�وى 
التبن والش�عير! فلما اندهش�وا قال لهم 
كاليجوال انه ش�رف عظيم لهم ان يأكلوا 
ف�ي صحائ�ف ذهبية م�ا ياكل�ه حصانه 
و هك�ذا اذع�ن الحض�ور جميع�ا لرغبة 
الطاغية وأكلوا التبن والش�عير! ال واحدا 
كان يدع�ى "براك�وس " رف�ض فغضب 
عليه كاليجوال وقال " من انت كي ترفض 
ان تاكل مما يأكل ج�وادي و اصدر قرارا 
لتنحيته من منصبه و تعيين حصانه بدال 
من�ه"!! وبالطب�ع هلل الحاض�رون بفم 

مل�يء بالق�ش و التبن وأعلن�وا تأييدهم 
لذلك الجنون!.

نه�ية الط�غية
اال ان "براك�وس" ق�د ث�ار وص�رخ ف�ي 
كاليجوال واألعضاء وأعلن الثار لش�رفه 
وص�اح ف�ي أعض�اء مجل�س الش�يوخ" 
ال�ى متى يا اش�راف روما نظل خاضعين 
لجب�روت كاليج�وال "وق�ذف حذائه في 
وج�ه حص�ان كاليج�وال و ص�رخ" ي�ا 
أش�راف روم�ا افعل�وا مثل�ي اس�تردوا 
ش�رفكم المه�ان" فاس�تحالت المعركة 
باإلطب�اق و كل ش�يء و تجمع االعضاء 
واعوان كاليج�وال عليه حتى قضوا عليه 
و قتل�وه حصانه ايضا ،و لما وصل الخبر 
ال�ى الش�عب خ�رج مس�رعا وحطم كل 
تماثي�ل كاليج�وال ومعه�ا ايض�ا تماثيل 

افراد عائلته كنيرون!!
لو نظرنا الى هذه المأس�اة س�نجد 
ان فع�ال كل طاغي�ة ال يصي�ر 
كذلك إال بالحاشية الفاسدة 
والش�عب  حول�ه  الت�ي 
الذي يخض�ع للجبروت 
للخ�وف  يستس�لم  و 
االذالل  ه�ذا  يقب�ل  و 
ل�و  نفس�ه،و  عل�ى 
ف�ان موقف  انصفن�ا 
"براكوس" ايضا ليس 
بطوليا مئة بالمئة النه 
لم يث�ر على كاليجوال اال 
عندم�ا عزله م�ن منصبه 
اي عندما مس�ه ايذاء وظلم 
و جن�ون كاليج�وال مصلحت�ه 
الش�خصية، فعنده�ا ق�رر ان يثور 
ويلع�ب دور شمش�ون فنه�ض ليه�د 

المعبد على الجميع. 
و لو اردن�ا ان نأخذ عظة من هذه القصة 
الملحمي�ة فإنن�ا قد نس�تخلص ان مهما 
عظم شان الطاغية و تجبر في األرض فان 
هذا الظلم كفيل ان ي�ورده موارد الهالك 
على ي�د أعوان�ه الذين كانوا يس�اعدونه 

يوما ما لمصالحهم الشخصية. 
فهم اول م�ن ينقلب عليه عند المس�اس 
معه�م  يفي�ق  و  فيفيق�وا  بمصالحه�م 
الش�عب فالخوف يزيد الطغيان و المزيد 

من الطغيان يولد االنفجار.
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ج�زر املالديف هي ج�زر صغرية تقع 
يف ق�ارة آس�يا يف املحي�ط الهن�دي، وهي 
دولة مس�لمة حي�ث أن معظم س�كانها 
مس�لمون، ويم�ر عليه�ا خط االس�تواء 
الع�رب قديم�ا  جنوب�ا، وكان يس�ميها 
ذيب�ة املََهل أو محلديب وُيرجح أنه قد تم 
تحريفه وأصب�ح ينطق مالديف. حكمت 
بريطانيا جزر املالديف 78 سنة بوصفها 
محمي�ة بريطاني�ة، وقد اس�تقلت جزر 
املالديف يف عام 1965م، واسمها يف اللغة 
الرس�مية هو ديف�ي راج�ي )جمهورية 
املالديف(، ويبلغ عدد س�كانها 309 آالف 

نسمة وعاصمتها ماليه.
وجزر املالديف عضو يف دول الكومنولث 
وق�د انضمت يف 1982 وق�د قدم الرئيس 
الحايل محمد نشيد استقالته يوم الثالثاء 
2012/02/07 بعد احتجاجات استمرت 
ثالثة أس�ابيع م�ن املعارض�ة وانضمت 
إليها الرشطة وقام بتس�ليم الس�لطة إىل 

نائبة محمد وحيد حسن مانيك.
ج�زر املالديف تش�مل تقريب�اً 1,190 
سلس�لة  يف  جمع�ت  مرجاني�ة  جزي�رة 

مضاعفة من 26 جزيرة مرجانية.
م�ن  متكون�ة  املرجاني�ة  الج�زر  إن 
الحي�ة والحواج�ز  املرجاني�ة  الش�قوق 
الرتابي�ة، ويبلغ طول أس�فل حافة تحت 
مس�توى س�طح البح�ر 960 ك�م الت�ي 

ترتفع فجأًة من أعماق املحيط الهندي.

الغروب يف جزر املالديف
املحيط الهندي له تأثري كبري عىل البالد 
كحاج�ز للحرارة، ويمتصه�ا، ويخزنها، 
بب�طء،  االس�توائية  الح�رارة  ويص�در 
وترتاوح درجة ح�رارة جزر املالديف بني 
24 ْ- 33 ْم، بالرغم من أن الرطوبة عالية 
نسبياً، وتبقي أنسام البحر الباردة الثابتة 

انتقال الهواء والحرارة سكناً.

مدينة ماليه
مدين�ة ماليه ه�ي عاصم�ة مالديفز 
وأك�ر مدين�ة عاصم�ة الب�الد واملين�اء 

الرئييس تش�غل مس�احة صغرية ولكنها 
فري�دة وجذابة وتش�به امل�دن الكبرية ملا 
تتميز به من نظافة وترتيب ونظام، تكثر 
بها املس�اجد، واألسواق، تتخللها شوارع 
صغ�رية متش�ابكة تب�دو كاملتاهة ملن ال 

يعرفها األمر الذي له سحره الخاص. 
جزيرة ماليه يبل�غ طولها كيلومرتين 
وحدوده�ا  واح�د،  كيلوم�رت  وعرضه�ا 
مكتظ�ة بالبناي�ات، وعدد الس�كان بها 
ح�وايل 65,000، لكن مع العّمال األجانب 
والس�ياح، يص�ل تعداده�ا إىل 100,000 
ش�خص وهي تب�دو كذلك فع�ال. جزيرة 
أدو املرجاني�ة ه�ي ثاني م�دن املالديف، 
ويمثل مصيفها أفضل مكان ينطلق منه 
السياح لزيارة بقية جزر املالديف وسكان 
الجزيرة يس�مون »أدو« وهم مستقلون 
جداً، ويتكلّمون لغة مختلفة عن س�كان 
العاصم�ة وحاول�وا م�رة االنفصال من 

الجمهورية.
ولعب�ت بريطانيا دوراً كب�رياً يف تغيري 
ش�كل املدين�ة وذل�ك بع�د أن اتخذته�ا 
قاع�دة حربية له�ا ابان الح�رب العاملية 
الثانية، ويف س�نة 1956 ميالدية انش�أت 
فيه�ا بريطانيا قاعدة جوية، وذلك خالل 
الح�رب الباردة، ه�ذه العوامل اكس�بت 
املدينة الشكل الحديث الذي تبدو به اآلن.

منتجعات
معظم الس�ياح يأت�ون إىل املالديف يف 
رحالت منّظم�ة، لزيارة أح�د املنتجعات 
الت�ي يزي�د عددها عىل س�بعني منتجعاً، 
ومعظمه�ا يف الج�زر املرجاني�ة الث�الث 
القريب�ة للعاصمة وهي جزي�رة مارالي 
الجنوبي�ة  م�ارالي  جزي�رة  الش�مالية، 
وجزي�رة آري، وهناك بضع�ة منتجعات 

أخرى يف الجزر املرجانية القريبة.

اللغة التي يتحدث بها غالبية السكان 
والرسمية هي لغة الديفيهي التي تحوي 

الكثري من املفردات العربية.
اس�تعملت الس�فن التجاري�ة املحلية 
والخارجي�ة لتحمي�ل ه�ذه املنتجات إىل 
رسيالن�كا ونقله�ا إىل موان�ئ أخ�رى يف 
املحيط الهن�دي. يف القرن الثاني امليالدي 
كانت تعرف الجزر باسم )جزر املال( من 
جانب العرب الذين كانوا يسيطرون عىل 
ط�رق التج�ارة يف املحيط الهن�دي. جزر 
املالديف قدمت كميات هائلة من األصداف 
والتي كانت عملة دولية يف الزمن القديم، 
والصدفة اآلن تستعمل كرمز لهيئة النقد 

)املال( يف املالديف.
ج�زر املالديف كان�ت مجهولة إىل حد 
كبري للس�ياح حت�ى اوائل الس�بعينيات 
امت�داد خ�ط  بتناثره�ا ع�ىل  ميالدي�ة، 

االستواء يف املحيط الهندي. 
تمتلك جزر املالديف ارخبيلية جغرافية 
استثنائية فريدة من حيث كونها جزيرة 
صغري البلد. الطبيعة قسمت األرخبيل إىل 
1190 جزيرة صغرية والتي تشغل واحدا 
يف املئ�ة من مس�احتها البالغ�ة 90000 

كيلومرت مربع. 
185 جزيرة فقط هي موطن السكان 
البال�غ عدده�م ح�وايل 300000 نس�مة 
تس�تخدم  األخ�رى  الج�زر  أن  ح�ني  يف 
كلي�ا ألغ�راض اقتصادية مثل الس�ياحة 
والزراعة والتي هي أكثر انتش�اراً. وتمثل 
السياحة 28% من الناتج املحيل اإلجمايل، 
وأكث�ر م�ن 60% م�ن اإلي�رادات للعملة 

األجنبية.
 أكث�ر من 90% م�ن إي�رادات رضيبة 
الحكوم�ة تأت�ي م�ن رس�وم االس�ترياد 
والرضائب ذات الصلة بالس�ياحة. تنمية 
وتطوي�ر الس�ياحة عزز النم�و اإلجمايل 
القتص�اد البالد، لقد أوجدت فرص العمل 
املب�ارشة وغري املب�ارشة وتوليد الدخل يف 
الصناع�ات األخ�رى ذات الصل�ة، وكان 
يف  األوىل  الس�ياحية  املنتجع�ات  افتت�اح 
ع�ام 1972 ميالدية م�ع منتجع جزيرة 

باندوس وقرية كورامبا.

يجلس اليوم، ويف ي�ده اليمنى هاتفه الذكّي، وبالطبع ال 
يلبس س�اعة يد. تباغته، »كم الساعة؟«، ينظر حتماً إىل يده 
اليرسى. »روليكس«، »كارتييه«، »لونجني«، »تيّس�و«، كلها 
أسماء ساعات عريقة تاريخياً، لكنها ال تعنى بالوقت تحديداً 
يف املنافس�ة. املنافس�ة الي�وم ع�ىل احتكار الفخامة، ش�كالً 
وس�عراً. هي س�وق للمجتمع الذي يريد التباه�ي باملاركات 
فقط، مجتمع دخل يف التفاصيل وأغفل الفكرة األساس، دقة 
الوقت. عر آالف الس�نني، اس�تخدم العديد من اآلالت لقياس 
وتتبع الوقت. واعتمد اإلنس�ان عىل النظام الس�ّتيني لقياس 
الوق�ت من�ذ الع�ام 2000 ق.م، وبع�د ذلك، قّس�م املرصيون 
القدماء اليوم إىل فرتتني، كل منهما 12 س�اعة، واس�تخدموا 
املس�الت الكبرية لتتبع حركة الش�مس. كما اعتمد اإلنس�ان 
عىل حركة الشمس يف سماء النهار وتحرك النجوم والكواكب 

لقياس الفرتات األطول من الوقت.
ل�م يصب�ح الوقت ش�يئاً بال�غ األهمي�ة بحي�ث يتطلب 

تسجيله أقىص درجات الدقة ووفق معيار واحد، إال يف مرحلة 
متأخ�رة نس�بياً م�ن تاري�خ البرشية. ل�و أنن�ا عارصنا تلك 
املرحلة، لعرفنا اليوم نعمة الوقت. الوقت الدقيق بالس�اعات 
والدقائ�ق والثواني، وحتى بأجزاء الثوان�ي أيضاً. لكن كّل ما 
ذكر أعاله انتفى. فنظرية إتباع الشمس لم يعد لها أية أهمية 
ملعرف�ة الوقت، أصبحت ك�رة كبرية لإلضاءة فق�ط وللدفء 
ربما، يف ظّل التطّور التكنولوجي التاريخي الكبري للس�اعات 
ع�ىل وج�ه الخص�وص. يف الق�رن الرابع عرش، كانت نش�أة 
الس�اعات الجداري�ة امليكانيكية، لكن األمر اس�تغرق قرنني 
آخري�ن من الزمن قب�ل أن يخرتع األملاني بيرت هنلني س�اعة 
صغرية يمكن حملها. وكانت تلك هي البداية لظهور ساعات 
اليد املعارصة. الس�اعات األوىل الت�ي أنتجها املصّنعون كانت 
تقيس مرور الساعات فقط. لم تكن مجهزة بعقرب للدقائق 
يقي�س مرورها ب�ني بداية ونهاي�ة كل س�اعة، وبالتايل كان 
فيه�ا عقرب واح�د فقط. إال أن العالم اإليط�ايل غاليليو أدرك 
أهمية »البندول« كأداة لقياس مرور الوقت 
يف الع�ام 1580. وبع�د ذل�ك بحوايل 
80 عام�اً، قام الفلك�ي والفيزيائي 
األملاني كريس�تيان هيوغنز باختبار 
وتوس�يع اخرتاع غاليلي�و، وأصبح أول 
م�ن يطبق نظري�ة »البندول« يف الس�اعات 
لقي�اس الوقت يف الع�ام 1656. ولم يمض وقت 
طويل عىل إس�هام كريستيان هيوغنز هذا حتى 
شهدت صناعة الس�اعات قفزة كبرية وأصبحت 
»البندول«، والتي تأتي غالباً يف صندوق خشبي، 
ش�ائعة ع�ىل الج�دران. وم�ع تزاي�د حض�ور 
الس�اعات والرغبة يف مزيد م�ن الدقة، رسعان 
ما ظه�ر فيها العقرب الثان�ي للدقائق يف العام 
1670. م�ع الوق�ت أخ�ذت الس�اعات تصب�ح 
أكث�ر ش�عبية، وخصوصاً يف أوس�اط الطبقات 
املخملّي�ة، حي�ث أصبحت ج�زءاً أساس�ياً من 
الكمالي�ات الش�خصية ألولئ�ك القادري�ن عىل 
رشائه�ا. وكخطوة طبيعية أصبحت الس�اعات 
تزي�ن باألحجار الثمينة، وتحولت إىل حيل. لكن 
غاليلي�و وهيوغن�ز، ل�م يعلما أننا س�نصل إىل 
يوٍم س�يصبح هاجس معرف�ة الوقت فيه من 
آخ�ر االهتمامات. يف ظّل الث�ورة التكنولوجية، 
أصب�ح »املفهوم الرمزي« للس�اعة دخيالً عىل 
معظ�م األش�ياء. بدءاً م�ن الهوات�ف املحمولة 
وغ�ري املحمول�ة، والذكي�ة والبدائي�ة. مفه�وم 
الس�اعة صار بديهّياً أو لزوم م�ا يلزم. لن يدخل 
أحد يف ي�وم من األيام إىل متجٍر ل�رشاء أية قطعة 
إلكرتونية ويسأل: »هل بداخله ساعة ديجيتال؟«. 
بني املايض والح�ارض روٌح تصارع 
نفس�ها، لي�س لديه�ا املق�درة عىل 
كرس نمطي�ة املعارصة، وال حنينها 
يعي�د فتح أبواب األجيال الس�ابقة. 
وتبق�ى هذه اإلش�كالية عىل الرغم 
م�ن بس�اطتها يف الظاه�ر، تطرح 
نفس�ها يوم�اً بع�د يوم م�ع الكثري 
من التس�اؤالت واالستغراب، إال أنها، 
وكما غريها من إش�كاليات حارضنا، 
ال تحت�اج إىل ح�ّل إنما تبقى كم�ا هي عليه 

لتحكي قصة مجتمع بني األمس والغد.
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مهنة التطريز يف غزة: نساء حيكن الرتاث.. واهلوية

هوس تفتيح البرشة جيتاح أفريقيا

صحراء الدهناء تتحول إىل مالذ يف الشتاء

مهنة التطريز الفلسطيني فّن امتاز بالعراقة واإلبداع، 
امت�دت جذوره عر ق�رون وتوارثت�ه األجيال النس�ائية.  
حيث تحكي املشغوالت ثقافة كل قرية ومدينة فلسطينية 
ُهّج�ر أهلها منها، كم�ا تلعب دوراً ممّي�زاً يف الحفاظ عىل 
الهوي�ة الفلس�طينية.  تحرص الحاجة أم فتحي يوس�ف 
عىل العمل أربع س�اعات يومياً يف الحياك�ة والتطريز عىل 
قماش ذي مواصفات تناس�ب الشكل املطلوب. أم فتحي، 
وه�ي يف منتص�ف العق�د الس�ابع م�ن العمر، ل�م توقف 
الش�يخوخة عزيمتها عىل مواصلة التطري�ز اليدوي الذي 
ورثت�ه عن أمه�ا، وهي تتخ�ذ م�ن منزلها يف غ�زة مكاناً 
ملزاولة مهنتها.  وتعتر أم فتحي التطريز »فنا وإرثاً وطنياً 
يجب التمس�ك به«، ففي أركان منزلها أشكال متنوعة من 
املش�غوالت املطرزة يدوياً، منها ُمعلق�ات وبراويز وأثواب 
فالحية وجالبيب نس�ائية وأغطية طاوالت وإكسس�وارت 
عليها رموز وصور وأش�كال هندس�ية ملّونة وغريها من 
املش�غوالت.  تؤكد أم فتحي بطريق�ة عفوية »أنا بعملش 
علشان الفلوس، لكن علشان أحافظ عىل أصالة وحضارة 
وجمال زّينا الشعبي، وقد علمته لبناتي وحفيداتي ولناس 
كتري«.  للتطريز أشكال وأساليب وقواعد محددة. بدورها، 

تق�ي أم عم�رو، وهي س�يدة غزاوية، وق�ت فراغها يف تطريز أش�كال 
متنوع�ة من املش�غوالت. وترشح أن هذه املهنة لها أس�س وقواعد أثناء 
عملي�ة التنفي�ذ، تكم�ن يف اختيار نوع القم�اش والخيط. وتش�ري إىل أن 
حياكة التطريز تتكون من وحدات ومجموعات وغرز زخرفية، لكل منها 

معناه�ا الخاص وفق التصميم الهنديس املَُعّد س�لفاً، ليخ�رج يف النهاية 
التصمي�م والش�كل املطلوبان.  وتعتقد أُم عمرو أن اإلبداع يف الرس�ومات 
تأتي مس�تلهمة ومس�توحاة من البيئة الفلس�طينية. وتعزو بقاء املهنة 
»لتفاخر الفلس�طينيني عر أجيال بزيهم الرتاثي واعتزازهم وتمس�كهم 
ب�ه، هذا ال�زي الذي أخذ تصاميم إبداعية بأل�وان جذابة«.  أما ريم، وهي 

مدربة يف إحدى مراكز التدريب املهني يف غزة، فتستند إىل الحكمة 
القائل�ة »إذا أردت أن تعرف ش�عباً.. أدرس تاريخه«.  وتحرص 
ريم عىل »تدريب الفتيات والنس�اء إلخ�راج عمل تطريز يدوي 
بصور معرة، تنطق من دون الحاجة إىل الكالم عن املضمون«. 
وعن االستلهام يف الرس�وم وأعمال التطريز اليدوية، َتعتر ريم 
أن البيئة الفلس�طينية غزيرة بذل�ك يف الوقت الحارض، إذ تأخذ 
أش�كاالً تراثية مختلفة تعر ع�ن املايض وتمتزج بالحارض مع 
الحفاظ عىل الش�كل القديم. وعن مدى توجه واهتمام وتركيز 
عمله�م الحايل، توضح ريم أن الثوب الفلس�طيني وغطاء رأس 
امل�رأة وصور الريف واآليات القرآنية ح�ارضة يف عملهم. بينما 
األهم يف التوجهات »مش�غوالت مطرزة إلكسسوارات معارصة 
تعر ع�ن تراثنا ومالمح قضيتنا وتروي حكاية ش�عبنا املهجر 
وحص�اره يف غ�زة«.  م�ن جهته�ا، تضيف إح�دى املتدربات يف 
املرك�ز أن أهم م�ا يجذبها »تطريز الورود والس�نابل املمزوجة 
بأفرع النباتات«. وتش�ري فتاة أخ�رى إىل أن توجهات املتدربات 
تختلف يف ما بينهن، بعضهن يفضلن تطريز ما تعكس�ه البيئة 
الصحراوي�ة التي تختلف عن الحياة الجبلية، وأخريات يفضلن 

تطريز ما تعكسه حياة القرية واملدينة. 
وتحرص الجمعيات واملؤسسات النسائية واملدنية والرتاثية 
يف قطاع غزة بش�كل مميز ومس�تمر ع�ىل عق�د دورات وورش تدريبية، 
ون�دوات حول الحف�اظ عىل الرتاث الفلس�طيني وإع�ادة إحيائه، ومنها 
مهنة فن التطريز التي س�اهمت بمش�اركة منتجاتها يف معارض محلية 

وعربية ودولية. 

ترتس�خ يف أذهان الكثري من األفارقة منذ الصغر 
مقولة مأثورة تفيد بأن »اللون األبيض مفتاح لكل ما 
هو جيد«، وهو اعتقاد عّززه املستعمرون، وأسهم يف 
زعزعة ثقة املاليني بأنفسهم، وجعل صاحبات البرشة 
الفاتح�ة أكثر طلب�اً بني الرج�ال. وه���كذا، يجتاح 
الق���ارَة األفريقيَة السوداء ال��يوم ه���وُس تفتيح 
البش���رة، إذ كشف���ت دراسة حديثة أن السيدات 
يف جن�وب أفريقيا يلج���أن إىل تبي���يض برشتهن، 
عر منتجات يؤكدن أنها تجعلهن يش���عرن بأنهن 
»أكث�ر جماالً وإش����راقاً«، بح��س�ب املوس�يقية 
املحلية نوماسونتو مشوزا منييس الت�ي باتت تفخر 
بلون برشتها الجديد. وبحسب الدراسة، التي أجرتها 
جامعة »كيب تاون«، تعرّضت املوس�يقية األفريقية 
النتقادات واس�عة النطاق من جانب وس�ائل اإلعالم 
املحلية ومواقع ش�بكات التواصل االجتماعي، لكنها 
أك�دت أن تفتي�ح برشته�ا خي�ار ش�خيص. وبّررت 
ذلك بالقول: »لس�نوات عديدة كنت س�وداء وبرشتي 
س�وداء. وأردت أن أعرف ما سيبدو عليه األمر عندما 
أكون بيضاء... أنا س�عيدة«. واستغرق األمُر منييس 
عام�ني تقريباً أج�رت خاللهما عددا م�ن العالجات، 
كان�ت تتكل�ف يف املوس�م الواح�د 590 دوالرا. وهي 

ت���دافع عن خيارها رابطة إياه بأنه تغيري يف املظهر 
الخارجي فقط، ف�»أن���ا لس�ت بيضاء من الداخل، 
وال أتحدث اإلنكليزية بط���القة ولدي أطفال س�ود 
البش����رة. أنا فتاة من البل�دات، فقط كل ما فعلت 
هو تغي�ري طريقة مظه�ري الخارجي�ة«. ولكن هذا 
الهوس ال يخلو من املخ���اطر، فه���و يسبب ردات 
فعل عكسية خطرية، وق��د دفع بكثريات عانني من 
تأثريه الس��لبي إىل تنظيم أنفسهن يف حملة لتحذير 

من لم يقعن يف رشك اللون األبيض بعد.
وتكمن املخاطر املرتبطة باس�تخدام بعض هذه 
الدهانات يف أنها تس�بب رسطان�ات الدم مثل مرض 
اللوكيمي�ا ورسطان�ات الكب�د وال�كىل، باإلضافة إىل 
إصاب�ات ش�ديدة تصيب الب�رشة مثل م�رض يطلق 
عليه »Ochronosis« وهو ش�كل من أشكال اصطباغ 
البرشة وتحويلها إىل اللون األرجواني الداكن، بحسب 
كبري الباحثني يف جامعة كيب تاون ليس�رت ديفيدس. 
ُيذك�ر أن حملة إعالني�ة لنوع من مس�احيق تفتيح 
الب�رشة، تعد بالحص�ول عىل نتائج خ�الل 15 يوماً، 
أشعلت جدال رشسا عىل شبكات التواصل االجتماعي 
الس�نغالية من�ذ أيلول امل�ايض. لقد وضع�ت الحملة 
الفتات دعائية كت�ب عليها عبارة ترجمتها »الجميع 

أبي�ض« أو »الجمي�ع فات�ح البرشة« يف ش�تى أرجاء 
الب��لدة مع تصوير بش����رة سيدة »قبل« و»بعد« 
اس�تخدام���ها للمس�حوق املع��لن عن�ه، إذ كانت 
س�وداء الب�رشة ثم أصبح�ت بيضاء إىل ح�د ما. وقد 

طل�ب نح�و ألفي ش�خص يف حملة عىل »فيس�بوك« 
إزال�ة هذه الالفت�ات الدعائية، لتظه�ر بعدها حملة 
دعائية مض�ادة تدافع عن فكرة »االعت�زاز بالبرشة 

السوداء«.

بدأت أوىل طالئ�ع املخّيمني بالتوافد 
إىل الدهن�اء )رشق عاصمة الس�عودية 
املنطق�ة  تغ�ّص  حي�ث  الري�اض(، 
باملخّيم�ني يف مثل هذه األيام، ويصلون 
إىل ال�ذروة يف إجازة الربيع التي تبدأ بعد 
أي�ام. ُيذك�ر أن الصح�راء تحت�ل حيزاً 
واس�عاً يف وج�دان الس�عوديني، وم�ع 
دخول موس�م الش�تاء تصب�ح صحراء 
الدهناء مالذاً واسعاً للعائالت السعودية 
وكذلك الش�باب، يف محاولة للهروب من 
وط�أة الحياة التي تفرضه�ا املدن التي 

تختنق بقيم وأدوات العيش العرصي.
يق�ول أح�د املخّيمني: "نخ�رج للر 

بش�كل دائم يف هذه األوق�ات؛ ألننا نجد 
فيها م�الذاً آمناً وراح�ة، خصوصاً بعد 
جه�د كب�ري يف العم�ل.. أش�ياء كث�رية 
اإليق�اع  للصح�راء".  نه�رب  تجعلن�ا 
اله�ادئ للصح�راء يس�تمد روح�ه من 
الن�ار والقه�وة العربي�ة األصيلة، حيث 
يعيش السعوديون كما فعل األجداد منذ 
مئات السنني، يمارسون الهوايات التي 
تعر عن الفروس�ية والحنني إىل املايض. 
ويضيف أح�د املخّيم�ني أن القهوة تعد 
ش�يئاً أساس�ياً ط�وال ال��24 س�اعة، 
باإلضاف�ة إىل التمر والقصي�د، عىل حد 
قوله.وألن الصحراء تمثل عش�قاً كبرياً 

ومكاناً ترنو إلي�ه البصائر واألفئدة, إال 
أنه أيضاً أصبح مصدراً ملليارات الرياالت، 
حيث تنش�ط تج�ارة تتعاظ�م أرباحها 
مع زي�ادة الطلب عىل وس�ائل التخييم 
يف الصحراء.وكما يؤكد مس�ؤول يف أحد 
املتاجر، فإن حجم استهالك السعوديني 
لل�وازم الرح�الت ربم�ا يتج�اوز املليار 
ورب�ع املليار، ومن املتوق�ع أن يصل إىل 
مليارين خالل السنوات الثالث القادمة.

وال يتوقع أن يرتاج�ع زخم اإلقبال عىل 
األودي�ة والواح�ات يف الس�عودية حتى 
نهاي�ة الربي�ع, حيث س�يلجأ املزيد من 

السعوديني إىل ماضيهم.

جـــزر املالديـــــف وسحـر الشواطـئ اخلالبـــــة

مفهوم »الساعة«.. 
بني املايض واحلارض
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  وليد خالد احمد 
ما من كاتب أو سياس�ي عراقي ال يتحدث 
هذه األي�ام عن مدى الت�ردي الذي أصاب 
واقعنا في المرحلة الراهنة، وكلهم ُيحسن 
تش�خيص هذا الواقع المت�ردي وتصوير 
المس�تقبل المظل�م ال�ذي ينتظ�ر الوطن 
والش�عب ف�ي ح�ال اس�تمراره. ولكنهم 
– ماع�دا القل�ة منه�م– ال يتعرضون إلى 
األس�باب التي أدت إلى حدوث هذا التردي 
أو إل�ى مس�ببيه، وال يعالجون الوس�ائل 
الكفيلة بانتش�النا منه، وإن فعلوا فإنهم 
يعم�دون إل�ى التعميم وإط�اق األحكام 
المبتس�رة والمرتجلة. فالحكومة عندهم 
واألح�زاب  فاس�دة،  مؤسس�اتها  ب�كل 
ومختل�ف  قاص�رة،  واألف�كار  مفلس�ة، 
فئات الش�عب عاجزة مشلولة، والحريات 
مذبوح�ة... ال�خ . ويتحدث�ون ع�ن ذل�ك 
بأساليب يقطر منها اليأس وكأن مهمتهم 
من حي�ث يدرون أو ال ي�درون هي تقرير 
هذا الواقع المتردي وتكريس�ه وتعميقه 
في نفوس مختلف فئات الشعب وتيئيسها 
م�ن إمكانية التغلب عليه ، وبالتالي تقبله 
والرض�وخ ل�ه كق�در مكت�وب عليها وال 

مهرب لها منها.

إنن�ا ال نختل�ف معه�م ف�ي أن حكومتن�ا 
مس�ؤولة ع�ن ه�ذا الت�ردي ، وال ف�ي أن 
الكثي�ر م�ن مؤسس�ات ه�ذه الحكوم�ة 
ينخرها الفس�اد، بل ه�و أخطر منه حتى 
العظ�م. وإن العديد من األح�زاب قد أثبت 
فش�له وعج�زه وانحرف ع�ن خطه. وإن 
كل األفكار غير األصيلة قد س�قطت، وإن 
الحري�ات في عراقن�ا اليوم تعان�ي أزمة 
خطي�رة، ولكننا نختلف معهم في طريقة 

التصدي لكل ذلك.
إنن�ا نعتق�د أن الواج�ب الوطن�ي يفرض 
عل�ى كل كاتب ومثق�ف عراق�ي، وكذلك 
على كل سياس�ي وطني نظي�ف في هذه 
المرحلة الدقيقة من حياة وطننا وشعبنا 
أن يكون إخاصه للوطن ولعموم الشعب 
قبل أي شيء آخر، وأبسط ما يفرضه هذا 
الواجب هو مكاش�فة شعبنا بموضوعية 
وصدق وشجاعة ، ووضع الحقائق أمامه 
ع�ن كل مؤسس�ات الحكوم�ة وع�ن  أي  
ح�زب أو جماعة أو تنظيم على حدة، لكي 
يس�تطيع أن يعرف من هو الفاس�د منها 
وم�ن ه�و غير الفاس�د، من ه�و المجرم 
ومن هو المخطئ، م�ن هو الصادق ومن 
ه�و ال�كاذب ، من ه�و الذي يتب�ع النهج 

الصائب وكيف ، ومن هو الذي يتبع النهج 
المنحرف وكيف.

كم�ا أن الواجب الوطن�ي يفرض على كل 
كات�ب ومثقف عراق�ي أن يناقش األفكار 
المطروحة مناقش�ة علمي�ة موضوعية، 
فيف�رق بين ما ه�و أصيل منه�ا وما هو 
ط�ارئ، وأن يتصدى لمكامن القصور في 
األصي�ل منها بقص�د إغناء ه�ذه األفكار 
وتطويره�ا لتك�ون قادرة عل�ى مواجهة 
هذا الواقع المتردي واالنتقال به إلى حال 
أفض�ل . أما الحريات ف�ا يصونها البكاء 
عليها وإنما الذي يصونها هو ممارس�تها 
بصدق مع الذات أوالً ومع الش�عب ثانياً ، 

والنضال الجاد من أجلها.
ق�د يبدو هذا الكام قاس�ياً، وق�د يعتبره 
البعض جارحاً، ولكنه في اعتقادنا صحيح 
ويمثل جانباً من جوانب حالة التردي التي 
وصلن�ا إليه�ا إن لم يك�ن الجانب األخطر 
منها. ذلك، أن الكتاب والمثقفين مهمتهم 
عل�ى ال�دوام ق�ول الحقيق�ة، ومهمتهم 
األخطر هي رسم طريق المستقبل. وتلك 
مهمة كانت وال تزال وسوف تبقى مهمة 
ش�اقة بالمخاط�ر وباهظ�ة الثم�ن، فإذا 
تخل�ى هؤالء عنه�ا فلمن تك�ون ؟ وماذا 

تصبح مهمتهم إذن ؟
صحي�ح أن تش�خيص ال�داء أس�هل م�ن 
استش�راء  عن�د  ال�دواء خاص�ة  وص�ف 
المرض بصورة خطي�رة ، وصحيح أيضاً 
أن المثقفين والكت�اب من أصحاب اآلراء 
الجريئ�ة  الواضح�ة  والمواق�ف  الح�رة 
أصبحوا أهدافاً س�هلة لاغتي�ال بل القتل 
في وضح النه�ار، وأن ثمن الكلمة أصبح 
يعادل حياة صاحبها في كثير من األحيان 
. ولك�ن ذلك كله مع خطورة وبش�اعة ما 
يعنيه، ال يعفي الكت�اب وال المثقفين وال 
السياس�يين الش�رفاء من مس�ؤولياتهم 
في قول كلمة الحق إزاء أمتهم وأنفس�هم 
وضمائره�م وأبنائه�م الذي�ن تنتظره�م 
أحل�ك األيام إذا ما اس�تمر الوضع على ما 
هو عليه . وخير له�م إن هم آثروا الراحة 
ويعلن�وا  األق�ام  يكس�روا  أن  واألم�ان 
الصمت ويبحث�وا عن مهنة وهوية أخرى 
بدل اللجوء إلى التعميم والكتابة بأساليب 
المش�ي عل�ى الحب�ال أو وس�ط حق�ول 
األلغام فيصبحوا أدوات تضليل للجماهير 

وشهود زور للحكومة.
الش�ك، في أن الوضع العراقي يعيش اآلن 
مرحل�ة ش�ديدة التردي تعبر عن نفس�ها 

ف�ي هذا الضعف والتخاذل أمام غطرس�ة 
اآلخ�ر واحتال�ه لوطننا بهذا الش�كل او 
ذاك  والذي يعبر عن نفس�ه في ما يحمله 
م�ن أخطار جدية بتقس�يم عراقنا العزيز 
طائفي�ة/  )دوي�ات(  محافظ�ات  إل�ى 
قبلية وفق األه�داف المعروفة والمعلنة. 
وكذلك، تخلي الكثير من القوى واألحزاب 
الدف�اع ع�ن وح�دة  والمؤسس�ات ع�ن 
العراق، والس�يما تلك الت�ي مألت األرض 
زعيق�اً وادع�اًء، وأس�همت بدرجة كبيرة 
وخطيرة في بلبلة آراء اغلب فئات شعبنا 
وتيئيسها، وفي المحاوالت الراهنة للتآمر 
عليها ، وش�ق وحدتها، كما يفعل البعض 
أو دفعها إلى التفري�ط بحقوقها والتنكر 
لمبادئها كما يفع�ل البعض اآلخر. وتعبر 
عن نفس�ها أيضاً في المواقف الا وطنية 
التي اتخذها البعض باالنحياز إلى الجانب 
المقاب�ل وتقديم الدعم له في ممارس�اته 
القهري�ة المس�تمرة، وكذلك ف�ي موقف 
التف�رج والامب�االة ال�ذي تقف�ه القوى 

األخرى من هذه الممارسات.
إن تشخيص حالة التردي وتعداد وجوهها 
، أم�ر مهم وضروري لتوعية جميع فئات 
الش�عب العراقي إل�ى مخاطره�ا. ولكن 

األه�م، وه�ذا ما ندع�و إليه، ه�و تبصير 
فئات ش�عبنا بأس�باب حدوثها والكشف 
لهم عن الممارس�ات الخائنة والمنحرفة 
التي قامت وتقوم بها حكومات ما بعد 9 
\ نيس�ان  بمختلف مؤسساتها والزالت.. 
إليصالن�ا إليها ، وح�ث المواطن العراقي 
على امتاك إرادته بنفسه وتعميق إيمانه 
بوحدة وطن�ه وتقديس ترابه ليتمكن من 
مواجهة هذه الحال�ة وتجاوزها، وكذلك، 
إطاع�ه عل�ى ح�االت النه�وض ونقاط 
اإلشراق التي تبعث األمل بكل تفصياتها 

حتى ال يستولي على نفسه اليأس.
إن أحد أهم األسباب التي أوصلتنا إلى حالة 
الت�ردي هذه، ف�ي اعتقادنا، ه�و االبتعاد 
ع�ن الخط الوطني الصميمي، واس�تهانة 
البع�ض حت�ى باالنتم�اء إل�ى المواطن�ة 
العراقية، وركضهم وراء األفكار الدخيلة 
والح�ركات المش�بوهة التي قام�ت بيننا 
وم�ن حولن�ا بع�د 9 / نيس�ان . إن حالة 
التردي هذه ليس�ت س�وى مرحلة عابرة 
ف�ي تاريخ ش�عب عري�ق يمك�ن القضاء 

عليها وتجاوزها.

waleedkaisi@yahoo.com

www.almustakbalpaper.net

احلكيم يعيد طاولة احلوار

حمطــات تســويقيــة وسيطــة مشكــوك فيــهـا

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

الدبلوماس�ية فن من فنون الحوار للوصول لألهداف, وقد 
تسعى بعض األطراف لنفس الهدف بلغة الحروب والعنف 
واألزمات ولكنها حينما تعجز تلجأ للدبلوماسية والحوار, 
وكما يقال الدبلوماس�ية ح�رب بصورة لطيف�ة والحرب 
دبلوماس�ية بصورة عنيف�ة و هما وجه�ان لعملة واحدة 
وف�ي كا الحالتين س�وف يصل بهما الف�رد لنفس الغاية 
فأن كانت نبيلة فوس�ائلها نبيلة, ومن�ذ انتهاء االنتخابات 
النيابي�ة في الدورة الحالية الى يومن�ا هذا توالت األزمات 
واالختاف�ات واختلف�ت آلي�ات الوصول لله�دف وتعددت 
الوس�ائل المش�روعة وغير المش�روعة وانط�وت تحتها 
ملفات لتستخدم للتس�قيط السياسي وربما دفعت بعض 
األطراف لاستعداد بالتضحية بالعملية السياسية وتخطت 
مراحل خطيرة , واعترفت الحكومة واألطراف السياس�ية 
بصعوبة إيجاد المشترك في توجهاتها , لتطلب دون إدراك 
ال�ى حل الحكومة والبرلمان او س�حب ثقة رئيس الوزراء 
والبرلم�ان او دع�وات للتقس�يم دون إدراك مخاط�ر تل�ك 
الطلبات وع�دم اهتمام للواقع المجتمعي الذي بدأ يتراجع 
بس�بب الصراع�ات السياس�ية الش�خصية, الس�يد عمار 
الحكي�م ومن�ذ أزمة تش�كيل الحكومة وصعوب�ة االتفاق 
على صيغة مش�تركة ط�رح الحلول بالطاولة المس�تديرة 
, ولك�ن ه�ذا الطرح ترك لتص�ورات بعض الكت�ل انها في 
س�باق وال تريد احد يس�بقها ويس�دد كرته نح�و الهدف, 
وه�ذه الممانع�ة ول�دت حكوم�ة كانت مفق�س لازمات 
والوكاالت غي�ر متكاملة األركان, وتوال�ى التصعيد ليزج 
فيه الش�ارع ويطلب من المواطن الدفاع عن السياس�يين 
وحل مش�اكلهم العصي�ة رغ�م امكانياته�م وامتيازاتهم 
الهائل�ة, وبع�د وصول األزم�ة للعق�دة والمختنق حاولت 
بعض القوى حشد الجماهير وخداعهم بطوائفهم المهددة 
وتنصيب تلك القوى أنفس�ها نخب ومدافع عن الطوائف , 
وهذا النزول الى الش�ارع ولد االنقس�امات بين المكونات 
وف�ي داخل المكون نفس�ه واتجه�ت العملية السياس�ية 
اتجاهات خطي�رة , المرجعية الديني�ة كان لها االعتراض 
الواضح على السياسات الحكومية وفي وقت سابق رفض 
استقبال السياس�يين لحين اإليفاء بالوعود التي قطعوها 
للمواط�ن واعترضت اليوم على ح�ل الحكومة والبرلمان 
واعتب�رت ذل�ك خطا احمر , واس�تمرت بدعواه�ا للتهدئة 
والحوار والعودة للدس�تور وحماية المتظاهرين وسماع 
مطالبهم بما يتفق مع الدس�تور, وه�ذا ما أوقع األطراف 
المتناحرة في حرج كبير وكش�فت أوراقها, وبقيت تبحث 
عن مخرج لها وبالذات التحالف الوطني عليه المس�ؤولية 
الكبرى في إرس�اء قواعد الدولة وحف�ظ النظام باعتباره 
الكتلة األكبر, ما جعل قوى التحالف تطلب من السيد عمار 
الحكيم بصورة مباشرة للتدخل لجمع األطراف على طاولة 
الح�وار وهذا ما ينس�جم م�ع أطروحاته الدائم�ة للحوار 
والدس�تور وتواصله مع بقية القوى السياسيين ووقوفه 
بنفس المس�افة عنها, وهذا الطلب رحبت به كتلة األحرار 
والفضيل�ة وحزب المؤتم�ر وقوى أخرى وه�ذا ما صرح 
به رئيس ح�زب المؤتمر احمد الجلب�ي, وأيقنت األطراف 
السياس�ية انه�ا بحاج�ة للحل�ول الجذرية م�ن تصفيرها 
األزم�ات واالبتع�اد عن لغة التش�نج واالنفعاالت وان لغة 

الدبابات ال تستطيع بناء الدول.

كرمي اعا 
عندما نتحدث عن األداء السياسي لتنظيم معين فا بد أن نربط بين ممارساته 
ومواقفه، ف�ي عاقتهما بمرجعيت�ه الفكرية. كل هذا ف�ي عاقته بهموم 
الجماهي�ر الش�عبية وفي مقدمتها عماله�ا وفاحيها الفق�راء وكادحيها 
ومعدميها. فمرآة تقدم أي حزب أو تأخره في الساحة السياسية ال يتم بأخذ 
ذاته مرجعي�ة للتقييم، بل بأخذ طموحات ومصال�ح الطبقات االجتماعية 
التي من المفروض أنه يعبر عنها مقياس�ا له�ذه العملية. ولعل تغييب هذا 
المقياس يبين حقيقة واحدة، وهي أن مثل هذا تنظيم ال عاقة له بمصالح 
الفئات الش�عبية، وهو واجهة للذود عن مصالح فئات استغالية ورجعية. 
فم�ا نفع تزايد قاعدة المنتس�بين لحزب معين مقابل تزاي�د أعداد الفقراء 
والمعدمي�ن؟ ما القيم�ة المضافة الرتفاع منتخبي�ه، إذا كان ذلك مصاحبا 
بارتفاع األس�عار وغاء المعيشة؟ ما جدائية تطور المؤسسات وقوانينها 
أمام تطور أشكال القمع والتنكيل بأبناء الشعب المحتجين؟ ما االنعطافة، 
إذا كان المس�تفيدون من الوضع القديم/ الحالي هم أسياد الباد والعباد؟ 

العدي�د من التناقضات التي تبين أن تنظيمات تقدم نفس�ها كرافعة لتحول 
مزعوم، ليست في الحقيقة إال واجهة لمصالح طبقية غير مصالح العمال 
وعم�وم الكادحين. فالصراع السياس�ي في جوهره ص�راع بين الطبقات، 
المالكة لوسائل إنتاج الخيرات، الطامحة لتأبيد هذا التملك، والمحرومة من 
وسائل إنتاج هي وقودها وخزان طاقتها الذي ال ينضب. هذا الصراع يتخذ 
لبوسا فكرية يس�تغل فيه المالكون جميع الوسائل وجميع األساليب، من 
التضليل إلى االفتراء، مرورا باستغال العقائدي والديني والطائفي واإلثني 
وجمي�ع تجليات ظامية الفكر البرجوازي المقي�ت. لن تنطلي حيلة إقبار 
الص�راع الطبقي إال على الذين ال يزال الفكر البرجوازي معشش�ا في ثنايا 
عقولهم. أما المتشبعون بثقافة الواقع المرير، الطامحون لبناء غد ينمحي 
فيه االستغال واالضطهاد فا شك أنهم لن يضيعوا بوصلة مصلحة العمال 
وعم�وم الكادحين. األداء الحزبي في المقام األول واألخير، س�يتم تقييمه 
بالنظ�ر له�ذه المصلحة، وم�ن يغيبها فهو يق�دم الدليل القطع�ي على أنه 

تنظيم في الصف المعادي للتحرر والمساواة. 

�ساطع راجي 
األزمة الراهنة هي تراكم لمش�اكل ليست شخصية بل تتعلق أساسا بعملية تحول من 
نظام سياس�ي إلى آخر، وكان لعملية التحول ان تحدث بخس�ائر أقل لوال ان األطراف 
المتناحرة والزعامات المتنافسة بذلت جهودا جبارة لاستفادة من هذه المرحلة ولو 
بإطالتها وتعقيدها، وهكذا انتقلنا من المش�اكل المؤسس�ية إلى القضايا الش�خصية 
وصرنا ندرك إن حل هذه المش�اكل يحتاج إلى حوار وتش�ريعات واتفاقات سياس�ية 
وقرارات حاس�مة وخطوات عملية ولكننا لن ننج�ح اال بتغيير الوجوه وإزاحة بعض 
األش�خاص، فالتراكم جعل الكثير من المش�اكل ذات طابع ش�خصي خاصة مع حالة 
الركود السياسي التي منعت تجدد الدماء في حلبة السلطة وصار الزعماء "كلمن عدوه 
قبال عينه". الزعماء أنفسهم يشعرون اليوم أننا بحاجة لتغيير الوجوه لكن كل منهم 
يص�ر عل�ى ان يكون هو الباقي األخير بعد أن تتغير كل وجوه العملية السياس�ية وان 
يتقاعد زعماء كل دول العالم ورؤس�اء الجمعي�ات الخيرية والتعاونية وأندية البليارد 
ومخاتير قرى االهوار. كل زعيم من زعمائنا يظن أن وجوده هو أمل العراقيين األخير 
رغ�م ان وج�وده تحديدا هو س�بب كل اليأس، وي�رى كل زعيم إن الع�راق لن يتجاوز 

محنت�ه إال ف�ي ظل قيادته رغم ان قيادته هذه هي س�بب المحن�ة، ويرى كل زعيم ان 
العراق لن يس�تقر إال بوجوده رغم ان وجوده هذا هو س�بب عدم االس�تقرار، ويروح 
الزعيم يغالط نفس�ه بالحديث عن شعبية واسعة رغم انه كسبها بأموال ومؤسسات 
الدول�ة وخارج القانون ويتحدث ع�ن انتخاب الجماهير رغم ان�ه حصل على منصبه 
بصفقة محاصصة بذل فيها س�يا من الوعود على حس�اب الدولة ال حسابه الخاص. 
الزعم�اء يعرفون ان حل األزم�ة العراقية فعا يتطلب التخلص من بعض الوجوه على 
األق�ل ولذلك هن�اك من يقترح ح�ل البرلمان وهن�اك من يقترح ح�ل الحكومة، وحل 
البرلمان س�يؤدي النتخابات في أجواء ش�حن طائفي تجلب المتشددين من الطرفين 
ونعود الى نفس المش�كلة هذا إذا تجاوزنا العقبات التش�ريعية والفنية باإلضافة إلى 
الكلف�ة المالية واألمنية لانتخابات، لكن المعتاد في حال�ة النظم البرلمانية )نظامنا 
السياسي منها( أن يكون حل الحكومة هو األسهل واألقل كلفة. تغيير الوجوه لن يحل 
المش�اكل تماما ولكنه بالتأكيد س�يخفف من حدة االحتقان وق�د يزيله تماما ويجدد 
الدماء ويخلصنا من مباراة التنس الطويلة والمملة التي نعيش�ها با أمل، مفتاح الحل 

في كلمة سهلة "مللناكم".

كاظم فنجان احلمامي
إذا كان�ت وزارة الزراعي�ة األردني�ة تزعم في 
تقريره�ا الس�نوي لع�ام 2011 إنه�ا صدرت 
كمي�ات هائل�ة م�ن الخض�روات تق�در بنحو 
 )87306( وص�درت  اطن�ان,   )754404(
اطنان من الفواك�ه والحمضيات إلى أكثر من 
)35( دولة, ه�ي اإلمارات وألباني�ا والبحرين 
والبوس�نة والدانمارك والس�عودية والس�ويد 
والعراق والكويت وألمانيا والنمس�ا واليونان 
وبلجي�كا  وبريطاني�ا  وايطالي�ا  وأوكراني�ا 
وبلغاري�ا وبولن�دا وتركيا وروس�يا ورومانيا 
وس�وريا وسويس�را وعمان وفرنس�ا وقطر 
وكرواتي�ا وكن�دا وكوس�وفو ولبن�ان ومصر 
ومقدوني�ا وملديفيا وهنغاري�ا وهولندا)1(, 
وتزع�م أيضا إن حصة األس�د م�ن صادراتها 
الزراعي�ة كان�ت م�ن نصي�ب الع�راق, وتقدر 
بنح�و )181000( ط�ن م�ن الخض�روات بما 
يزيد عل�ى ربع صادراتها لع�ام 2011 تقريباً, 
وص�درت للع�راق )27646( طناً م�ن الفواكه 
والحمضي�ات, بما يزي�د على ثل�ث صادراتها 
قط�اع  كان  وإذا    .)2( تقريب�اً   2011 لع�ام 
اإلنتاج الزراعي في األردن يعاني من مش�اكل 
كثي�رة ومركب�ة, وأحيان�ا قاتل�ة باعتراف�ات 
رس�مية صرح بها أصحاب الشأن هناك, فمن 
ش�حة المياه في أغلب ش�هور الس�نة, وسوء 
اس�تغالها, إلى ضع�ف التموي�ل ومحدوديته 
الشديدة, وصوالً النحسار مساحات األراضي 
المزروع�ة, وبالتالي قصور اإلنت�اج الزراعي 
وتدني عائداته, وش�هد في الس�نوات األخيرة 
تراجعاً ملحوظاً بس�بب اإلهمال واالرتفاعات 
الحادة للمستلزمات الزراعية, وما إلى ذلك من 
تردي في األرباح, وسوء الدعم الحكومي)3(. 
وعل�ى الرغم م�ن تناقض التقاري�ر الزراعية, 
والمواق�ف المتأرجحة بين انخف�اض اإلنتاج 

وارتفاعه, وبين تعثر التصدير وتدفقه, ذكرت 
جري�دة )الع�رب الي�وم( األردني�ة: إن ارتفاع 
أس�عار البن�دورة )الطماطم( ف�ي عمان كان 
بس�بب ارتفاع كمياتها المص�درة إلى العراق, 
والت�ي بلغ�ت حوالي )21000( طن في ش�هر 
نيس�ان )أبري�ل( 2012 , ناهي�ك ع�ن ارتفاع 
صادراتها إل�ى س�وريا )104000( طن, والى 
الس�عودية )4000( طن, والى بلغاريا )146( 
طن�ا, والى قط�ر )2000(, تضاف إليها بضعة 
آالف م�ن الطماط�م المص�درة إل�ى الكوي�ت 
واإلمارات)4(, ثم خرج علينا الناطق اإلعامي 
باس�م جمعي�ة مص�دري ومنتج�ي الفواك�ه 
والخض�ار ف�ي األردن )عب�د الرحم�ن غيث( 
ليص�رح لوكالة أنباء المس�تقبل في الس�ابع 
عش�ر من مايس )مايو( 2012 بقيام المملكة 
بتصدير )1000( طن م�ن الخضار إلى العراق 

عبر الطريق البري)5(. 
نس�تنتج من مراجعتن�ا لألرق�ام المعلنة عن 
حجم ص�ادرات الفواكه والخض�ار, وبخاصة 
المص�درة منها إل�ى الع�راق, إنه�ا متناقضة 
منطقي�اً وحقلياً, فم�ن يص�دق أن العراق بلد 
النهري�ن يس�تورد م�ن األردن ه�ذه الكميات 
الهائل�ة من الخض�روات, الت�ي تنتجها مزارع 
تفتق�ر إل�ى ابس�ط الم�وارد المائي�ة ؟, ومن 
يص�دق أن األردن الصغيرة تنت�ج في أراضيها 
الوع�رة ما يكفي لس�د احتياجاته�ا المحلية, 
الس�هل  احتياج�ات  من�ه  الفائ�ض  ويغط�ي 
الرس�وبي العراق�ي ؟. ومن يص�دق أن قوافل 
الش�احنات تنقل يوميا إل�ى العراق, ومن دون 
انقط�اع هذه األطن�ان األلفية م�ن حمضيات 
غ�ور األردن, الت�ي يب�دو إنه�ا ال تنض�ب وال 
تنقطع ؟.  من المس�لم به إن الفاح المتمرس 
يدرك تمام�ا أن ما يحصده من س�نابل القمح 
ال يس�اوي بالنتيج�ة النهائي�ة صاف�ي الغلة, 

ويعل�م علم اليقي�ن أن صافي الغل�ة هو ناتج 
عمليات المعالج�ات الحقلية, التي يفترض أن 
تسبق التخزين والتصدير, فحسابات الحقل ال 
تطابق أبداً حس�ابات البيدر, وحسابات البيدر 
ال تتواف�ق مع حس�ابات التخزي�ن والمناولة 

والتصدير. 
 وبن�اًء على م�ا تقدم يحق لن�ا, في ضوء هذه 
المتداخل�ة,  والوقائ�ع  المتناقض�ة  األرق�ام 
أن نرت�اب ونش�كك, ونعب�ر عن ع�دم قناعتنا 
بصحته�ا, ويح�ق لنا أن نفت�رض وجود دولة 
أخرى اس�تغلت الغط�اء التس�ويقي األردني, 
وراح�ت تصدر منتجاته�ا الزراعية إلى العراق 
ف�ي ظل غي�اب الرقاب�ة اإلقليمي�ة, وإال بماذا 
نفس�ر تدفق هذه المنتج�ات الزراعية الهائلة 
من الحق�ول األردني�ة, التي ت�رزح اآلن تحت 
أقس�ى الظروف الزراعية والمناخية, وأكثرها 
تعقي�داً وتخلف�اً, فيأت�ي الجواب س�ريعاً من 
بع�ض المص�ادر الخجول�ة, ليق�ول لن�ا: إن 
المنتجات الزراعية اإلسرائيلية تغزو األسواق 
العراقية بشكل يومي من خال شركات أردنية 
تلعب دور الوس�يط, تتولى اس�تام البضاعة 
اإلس�رائيلية, ث�م تعي�د تغليفه�ا لتتمك�ن من 
تسويقها إلى العراق والبلدان العربية األخرى, 
م�ن دون اإلش�ارة إلى أص�ل المنت�ج,)6( في 
الوق�ت الذي تصاع�دت فيه وتي�رة الصادرات 
الزراعية اإلس�رائيلية إلى األردن, وحصد فيها 
الجزر والمانجا الحصة األكبر من بين الفواكه 
والخضار اإلس�رائيلية, وبلغ�ت نحو )4664( 
طن�ا.  يق�ول )ج�اك فيل�ر(, أس�تاذ االقتصاد 
في جامع�ة )بار أي�ان( اإلس�رائيلية, مؤلف 
دليل األعمال عن إس�رائيل باللغ�ة العربية: إن 
الصادرات اإلسرائيلية إلى الدول العربية تتركز 
عل�ى ثاثة تصنيف�ات زراعية, ه�ي: المعدات 
الحقلية والمنتج�ات والمبيدات. . وأضاف: إن 

المنش�أ اإلس�رائيلي للبضائع يتم إخفاؤه عبر 
إج�راءات وس�ياقات مدروس�ة بعناي�ة, فمن 
الش�هادات اللبناني�ة واألردني�ة المزيفة, إلى 
األختام الكاذبة, مروراً بإزالة الكتابات العبرية 
عن المنتجات الموجهة إلى األسواق العربية.   
)الش�مام(  رائح�ة  إن  للس�خرية  المثي�ر 
اإلس�رائيلي هي التي فضحت عمليات التمويه 
ف�ي التس�ويق عب�ر المناف�ذ األردني�ة البديلة 
المفتوحة على األس�واق الخليجية, وهي التي 
كش�فت بعطورها الحقلية الفواحة مسلس�ل 
المؤامرات الغذائية التسويقية.   ختاما نقول: 
ال علم لنا بإجراءات التبادل الزراعي مع البلدان 
المجاورة, وال نمتل�ك المعدات واألجهزة التي 
تس�اعدنا في ضب�ط المنتج�ات اإلس�رائيلية 
المتدفقة إلى األس�واق العربي�ة ومن ضمنها 
العراقي�ة, لكننا نقول: أما آن األوان أن نحارب 
إس�رائيل بعقولن�ا فنتبن�ى البرام�ج الزراعية 
الذكية, ونس�تعين بالتقني�ات الحديثة, ونذلل 

المصاعب التي يواجهها الفاح العراقي ؟. 
أم�ا آن األوان أن نقتحم حلبة اإلنتاج الزراعي, 
بجودته�ا  المعروف�ة  منتجاته�م  ونناف�س 
العالية, فنس�وق منتجاتنا إلى مدننا بأس�عار 
زهيدة, م�ن دون حاجة إلى االرتباط بمافيات 
المنتج�ات الزراعية البديل�ة, ومن دون حاجة 

إلى االعتماد على األسواق الوسيطة ؟. 
 عندئذ ل�ن تجد إس�رائيل وال غيرها أي موطأ 
ق�دم لتس�ويق بضاعتها إل�ى أس�واقنا, لكننا 
ولألسف الش�ديد أصبحنا نس�تورد أردأ أنواع 
التمور من البلدان المتصحرة, في الوقت الذي 
قطعنا فيه أعناق أش�جار النخي�ل, واقتلعناها 
بأيدين�ا م�ن ضف�اف ش�ط العرب وبس�اتين 
البصرة والس�ماوة, حتى سكت وإلى األبد ذلك 
الص�وت الش�جي, الذي كان يص�دح بترنيمته 
الريفية الجميلة: )نخل السماوة يقول طرتني 

س�مرة(, فالش�ط مات والنخيل ف�ي ضفافه 
انتحر, اثنان غابا في العراق: الشمس والقمر. 
والله يس�تر م�ن الجايات )1(راج�ع التقارير 
المنشورة على موقع وزارة الزراعة األردنية, 
http://www. :تجدها عل�ى الرابطة التالي�ة

moa.gov.jo/ar-jo/home.aspx
)2( المصدر السابق.

الجزي�رة  قن�اة  بثت�ه  خ�اص  برنام�ج   )3(
القطري�ة, على لس�ان مذيعها )أحمد بش�تو( 
بعنوان: )مشاكل القطاع الزراعي في األردن( 

في 5/4/2010. .
)4( خبر: وكالة نون الخبرية 12/5/2012

ف�ي  المس�تقبل  أنب�اء  وكال�ة  خب�ر:   )5(
.17/5/2012

)6( خب�ر: )الع�راق أكب�ر مس�تورد للبضائع 
اإلس�رائيلية عن طريق األردن( نشرته شبكة 

)المدينة نيوز( بتاريخ 6/12/2012.
)7( خب�ر: )المملك�ة تس�تورد 4.8 ط�ن م�ن 
الخضار والفواكه اإلس�رائيلية( نشرته شبكة 

)روافد األردن اإلخبارية( في 2/10/2012. 
تس�وق  )إس�رائيل  دراس�ة:   )8(
بضائعها لل�دول العربية والخليجية( نش�رها 
موقع )ملتق�ى البحرين( على الرابطة التالية: 
http://bahrainonline.org/showthread.

php?t=244801
وفواك�ه  خض�ار  أردنيي�ن  تج�ار  اس�تيراد 

إسرائيلية
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=BkkuAc248YQ
اعتص�ام لاحتج�اج عل�ى تس�ويق منتج�ات 

اسرائيلية في االردن
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=QO5P4EpvVH0

يف األداء السياســـــي

تشخيص الداء ووصف الدواء

احلــــل األسهــــل

كاريكاتري / فوؤاد ح�سون 
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منعم جابر

فرح كبري ونتائج ايجابية وانجاز كروي متميز 
حققت�ه كرتن�ا يف منافس�ات خليج�ي 21 املقامة 
يف البحري�ن ولع�ل أولها تلك النتائ�ج املتميزة التي 
احرزه�ا فريقنا الوطني يف مباريات�ه الثالث االوىل 
يف دور البطول�ة االول حي�ث ف�از ع�ى عمالق�ة 
الكرة الخليجية الس�عودية والكويت وأكد زعامته 
ملجموعت�ه ي�وم تغلب ع�ى منتخب اليم�ن وتألق 
ابن�اء الرافدين ليؤك�دوا حضورهم وأحقيتهم يوم 
انترصوا ع�ى منتخ�ب البحرين البل�د املنظم عى 
ارض�ه وبني جماهريه بع�د مب�اراة مارثونية اكد 
فتيتنا احقيتهم واس�تحقاقهم للصعود اىل املباراة 
النهائية وعى الرغم من هذه النتائج وما س�تؤول 
النتيجة يف مباراة الختام يوم الجمعة القادم اال ان 
االنج�از األهم الذي تحقق يف ه�ذه البطولة والتي 
س�بقتها يف غرب آس�يا وبقي�ادة امل�درب الوطني 
حكيم ش�اكر هو تلك النخبة الجديدة من املبدعني 
والنج�وم الالمعة يف س�ماء الك�ره العراقية والتي 
احتضنت الكف�اءات والخربات العالي�ة اضافة اىل 
ش�بيبة الجيل الجديد من وجوه منتخبي الش�باب 
واالوملب�ي بما يضمن تواصل االجيال وس�د الفراغ 
واش�غال الفج�وات الت�ي تعاني منه�ا اجيال كرة 
الق�دم وق�د اكد يونس وس�الم ورحيم�ة وصربي 
تألقه�م وعملقته�م مقابل انفجار ق�درات همام 
وحمادي وس�يف وعيل ورضغ�ام وانطالقهم نحو 
النجومية واش�غالهم املراكز بكل كف�اءة واقتدار. 
ولعل م�ا قدمه مبدعون�ا هو فاتحة خري ملواس�م 
كروي�ة ونتائ�ج ايجابية ومس�تقبل م�رق لكرة 

القدم العراقية.
 ان م�ا تحقق هذه االيام م�ن نتائج وانجازات 
تتطل�ب م�ن املعنيني باللعب�ة االهتم�ام ببطوالت 
الفئ�ات العمرية واالعتناء بالصغار ألنهم اس�اس 
بناء مس�تقبل كرة القدم اضافة اىل رضورة رعاية 
الدوري الكروي واالهتمام باملالعب  والساحات لقد 
تحقق هذا االنجاز بفضل الدعم الرسمي والجهود 
والعم�ل االس�تثنائي الذي بذل�ه ال�كادر التدريبي 
الوطني وكذلك اتحاد الك�رة ودورة االيجابي بذلك 
والبد لنا من ان نشد عى األيدي الخرية التي أسهمت 
بما تحقق لكرتنا من نجاحات وعى مختلف الصعد 
والدرج�ات ..نقول ألحبتنا يف املنتخب الوطني وكل 
املنتخبات العراقية التي حققت االنجازات وتأهلنا 
اىل نهائيات العالم يف مختلف البطوالت ألف مربوك 

واىل املزيد من النجاحات.

مبارك لكرتنا 
انجازاتها..

بالصميم

العراق�ي  املنتخ�ب  الع�ب  أش�اد 
الس�ابق أحمد رايض باألداء املميز 
يف  الع�راق  ال�ذي قدم�ه منتخ�ب 
خليج�ي 21 املقام�ة منافس�اتها 
البحريني�ة  العاصم�ة  يف  حالي�ا 
املنامة وغرب آسيا املاضية .ونقلت 
ان  الس�عودية  الري�اض  صحيف�ة 
رايض أشاد باألداء املميز الذي قدمه 
منتخب العراق يف خليجي 21 املقامة 

منافس�اتها حاليا يف العاصم�ة البحرينية 
املنام�ة وغ�رب آس�يا املاضية , مش�ريا اىل 
أن الع�راق دخ�ل البطول�ة بمجموع�ة من 
الالعب�ني الش�باب الذين يملك�ون الحافز 
الكب�ري إلثب�ات أنفس�هم وتقدي�م النتائج 
االيجابي�ة التي ت�ريض الش�ارع العراقي.

وع�ن االخت�الف الذي ي�راه ب�ني بطوالت 
الخليج س�ابقا وحاليا قال دائما ما يكون 
لدورات الخلي�ج طعم خاص ومختلف عن 
البط�والت األخرى بس�بب التنافس الكبري 
ب�ني جميع املنتخب�ات الخليجي�ة، وكانت 

تحظى باهتمام بالغ وزخم أكرب من الوقت 
الحايل ال�ذي يؤكد أن البطولة فقدت بعض 

الزخم الذي تحظى به س�ابقا حيث كنا 
نح�رص كالعبني عى املش�اركة يف 

البطولة ألنه�ا تحظى باهتمام 
كبريين  وإعالم�ي  جماهريي 

والدلي�ل أن البطولة أنجبت 
النج�وم  م�ن  العدي�د 
الخليجي�ني الذي�ن برزوا 
عى الساحة ووصلوا إىل 

العاملية .

كش�ف مصدر مق�رب من امل�درب ناظم ش�اكر ان األخري ب�ات قريبا من 
تدريب فريق حتا اإلماراتي. وقال املصدر ان "املدرب العراقي ناظم ش�اكر 
أصبح قريبا جدا من تس�لّم مهمة تدريب نادي حتا اإلماراتي"، مبينا ان 
"املفاوضات بني ش�اكر والنادي وصلت اىل مراحلها النهائية". وأضاف 
املصدر ان "شاكر سيضم املدرب املساعد فاروق عبد جاسم اىل الكادر 
التدريب�ي املس�اعد للفري�ق بغية العمل مع�ا يف حت�ا اإلماراتي. وكان 
املدربان ناظم ش�اكر وفاروق عبد جاس�م قد عمال معا يف وقت سابق 

مع فريقي القوة الجوية والنفط.

اعرتف املدرب الفرنيس أرسني فينغر أن مشواره قد اقرتب من نهايته مع أرسنال 
الذي توىل مس�ؤوليته يف ش�هر س�بتمرب / أيلول من عام )1996( فيما دعا إدارة 
الن�ادي للتعاق�د مع مدرب جدي�د يكون قادراً ع�ى الوصول بالفري�ق إىل القمة.

وق�ال فينغ�ر يف مؤتمر صحف�ي عقده امس: “أن�ا اآلن يف ال� )63( 
م�ن عمري ولهذا لن أعمل بنس�بة مئة يف املئ�ة ، ومع ذلك فإن 

ه�ذا ليس ه�و األهم ولكن م�ا هو مهم هو أن�ه عندما تكون 
يف م�كان م�ا فيجب علي�ك أن تعطي أفضل ما لدي�ك دائماً”.
وتاب�ع بقول�ه : “كم من الوقت يمكنن�ي البقاء ؟؟ لدي عقد 
حتى عام )2014( وأن�ا دائماً احرتم عقودي ولكن من املهم 

أن يذهب النادي يف االتجاه الصحيح ، لدينا فريق ش�اب جداً 
ولديه صفات رائعة ومن املهم أن أساعدهم للحصول عى تلك 

الصفات التي تتحول إىل نتائج إيجابية”.

احـمــد راضــي يـشـيــد بـالعبيـنــــا
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

يتطل�ع أس�ود الرافدين غ�داً الجمع�ة ملعانقة كأس 
الخلي�ج للمرة الرابعة يف تاريخه بعد غيابه لخمس�ة 
وعري�ن عام�اً ع�ن منص�ات التتوي�ج, ويالق�ي 
منتخبن�ا الوطن�ي نظ�ريه اإلمارات�ي عند الس�اعة 
الثامن�ة بتوقيت العاصمة بغداد يف نهائي خليجي21 
املقام�ة حالياً يف البحرين وتس�بقها مب�اراة تحديد 
املركزين الثالث والرابع بني مضيف البطولة املنتخب 
البحريني ومنافسه املنتخب الكويتي, وتأهل فريقنا 
ملباراة الخت�ام عقب مباراة ماراثوني�ة انتهى وقتها 
األصيل بالتعادل االيجاب�ي بهدف ملثله لتصل لركالت 
الج�زاء والتي ابدع فيها الح�ارس نور صربي عندما 
رد ركلتني وس�جل الركل�ة الخامس�ة واألخرية التي 
اعلنت فوزنا ع�ى البحرينيني.واعترب مدرب املنتخب 
الوطن�ي حكيم ش�اكر أن مب�اراة املنتخ�ب الوطني 
أمام نظريه البحريني التي حس�مها العراق بركالت 
الرتجي�ح كان�ت من أصع�ب املواجه�ات، عازيا ذلك 
إىل االندف�اع الكب�ري للمنتخ�ب البحرين�ي وتس�لحه 
ب�األرض والجمهور، فيم�ا تعهد بالظه�ور األفضل 
يف نهائ�ي البطولة أمام اإلمارات.وقال حكيم ش�اكر 

إن "مب�اراة املنتخب الوطني أم�ام منتخب البحرين 
يف نصف�ف نهائي خليجي 21 التي حس�مها املنتخب 
بف�ارق ركالت الرتجيح كانت م�ن املباريات الصعبة 
يف البطول�ة"، عازيا ذلك "لالندف�اع الكبري للمنتخب 
البحرين�ي الذي حاول بكل م�ا يملك من قوة تحقيق 
الف�وز ألنه يطمح بخطف لق�ب البطولة للمرة األوىل 
يف تأريخه".وأض�اف ش�اكر أن "املنتخ�ب الوطن�ي 
قدم اداء جيدا يف ش�وط املب�اراة األول لكنه تراجع يف 
الش�وط الثاني ومن الطبيع�ي ان يواجه ضغطا من 
املنتخ�ب البحريني الذي رمى بكل أوراقه مس�تفيدا 
من املؤازرة الجماهريية الكبرية واللعب عى أرضه"، 
مؤك�دا أن "املنتخب الوطني نج�ح يف إغالق املنطقة 
الدفاعي�ة ولم يس�مح للكرات البحريني�ة باالخرتاق 
وبالتايل تمكن من الفوز عرب ركالت الرتجيح".وتعهد 
ش�اكر أن "يقدم الالعبون مس�توى أفضل يف املباراة 
النهائية رغ�م صعوبتها حيث اثبت منتخب اإلمارات 
ان�ه منتخب ق�وي ويلعب بأس�لوب مميز"، مش�ريا 
إىل أن "ه�ذا ال يعن�ي أن املنتخب الوطن�ي لن يتمكن 
من الحد من أداء اإلماراتيني حيث س�نضع األسلوب 
املناس�ب للمباراة ونلعب من اجل الف�وز بالكأس".

ويلتقي املنتخب الوطني نظ�ريه اإلماراتي يف ال� 18 

من كانون الثاني الحايل، يف نهائي خليجي 21 بعد أن 
تمكن من إقصاء املنتخب البحريني صاحب الضيافة 
من الدور نصف النهائي.من جانبه أكد العب املنتخب 
الوطن�ي يون�س محم�ود أن املنتخ�ب الوط�ن نجح 
بالتأهل للمب�اراة النهائية لخليجي 21 املقامة حاليا 
يف البحرين بفع�ل الروح القتالية لالعب�ني، مبينا أن 
املنتخ�ب مازال بحاج�ة لالعبني من النج�وم الكبار، 
فيم�ا وص�ف اإلع�الم العراق�ي ب�"العاطفي"،وقال 
يون�س محمود يف ترصيح�ات صحافية إن "املنتخب 
الوطني نج�ح بالتأهل للمباراة النهائية لخليجي 21 
بفضل الروح القتالية وتمكن من تحقيق الهدف من 
املب�اراة بعدما دخلناها بقوة وتمكنا من إحراز هدف 
التق�دم والظهور بمس�توى جيد يف الش�وط األول"، 
مبين�ا أن "مس�توانا تراجع بش�كل كبري يف الش�وط 
الثان�ي وهذا أمر طبيعي يف ظل افتقاد معظم العبينا 
للخ�ربة وعدم تعودهم عى اللع�ب تحت الضغط ويف 
أج�واء جماهريي�ة مث�ل األج�واء التي أقيم�ت فيها 
املباراة".وأضاف محمود أن "املهم هو صعود املنتخب 
الوطن�ي  للنهائي وأتمنى أن يكون ش�بابنا اس�تفاد 
من ه�ذه التجرب�ة الصعب�ة"، مؤك�دا أن "املنتخب 
أفتق�د  لعدد م�ن النج�وم الكبار رغ�م أن وجودهم 

رضوري كي يس�تفيد منهم الشباب الصاعد".وتابع 
محم�ود "ما زلنا نحتاج نش�أت أكرم يف خط وس�ط 
الفري�ق ألنن�ا يف حاجة إىل العب يف مث�ل خربته يقود 
مجموعة العبي الوس�ط الش�باب ويتعلمون منه"، 
معت�ربا أن "تراجع أحمد حمادي للدفاع بس�بب قلة 
الخ�ربة يف مثل ه�ذه املواقف."ووص�ف محمود  أن 
"اإلعالم العراقي ب�"العاطفي"، يف أي لحظة  يتحدث 
ومن ثم يعود ليغري كالمه" الفتا إىل أن "هناك العديد 
مم�ن طالبوا بإبع�اد يونس محمود م�ن املنتخب يف 
امل�دة األخرية".وب�ني محمود أن "نش�أت كان نجما 
يف آس�يا وكذلك كرار، لكنهما ليس�ا معنا اآلن بسبب 
بعض اإلعالميني واملس�ؤولني الذين اتفقوا مع زيكو 
ع�ى إبعادهم" معتق�دا أن "يك�ون للنج�وم الكبار 
مكان يف القائمة الجدي�دة للفريق".فيما أكد حارس 
مرم�ى املنتخ�ب الوطني نور ص�ربي، األربع�اء، أن 
مب�اراة املنتخب الوطني أمام نظريه البحريني كانت 
صعبة وكان املنتخب البحريني ندا قويا واستفاد من 
األرض والجمه�ور، مبين�ا أن الفضل يف الحفاظ عى 
شباكه كان لقوة  خطي الدفاع والوسط، فيما أعرب 
عن ش�كره مل�درب ح�راس املرمى إلعادت�ه لحماية 

مرمى املنتخب الوطني.

وقال نور ص�ربي يف ترصيحات صحافية إن "مباراة 
املنتخب أم�ام البحرين كانت قوية وعصيبة يف اغلب 
أوقاتها ورغم س�يطرة املنتخب الوطني عى الشوط 
األول فق�د اختل�ف أداؤه يف الش�وط الثان�ي"، مبينا 
أن "م�ن الطبيعي جدا ان يضغ�ط الفريق الخصم يف 
الشوط الثاني مس�تثمرا عاميل األرض والجمهور".

وأض�اف ص�ربي " أدي�ت دوري مع املنتخب بش�كل 
كامل، وهذا واجبي، الفضل يف الحفاظ عى ش�باكي 
نظيف�ة باس�تثناء ه�دف البحري�ن يع�ود إىل الدفاع 
والوس�ط والهج�وم"، مش�ريا إىل أن ال�روح الكبرية 
لالعبني واملدرب حكيم ش�اكر، والتي لوال مساندتهم 
مل�ا وصل�ت له�ذا املس�توى".وتابع ص�ربي "رب�ي 
منحن�ي قوة كب�رية يف التصدي ل�ركالت الجزاء، إنها 
املرة الس�ابعة أو الثامنة الت�ي أخوض فيها رضبات 
ترجيحي�ة وأف�وز بها مع املنتخ�ب العراقي"، معربا 
عن "شكره ملدرب الحراس عبد الكريم فلوال جهوده 
ملا عدت لحماية عرين األس�ود بقوة".وكان الحارس 
نور صربي من�ح املنتخب الوطني الف�وز يف مباراته 
م�ع البحري�ن يف نص�ف نهائ�ي خليج�ي 21 بعد ان 
تص�دى لركلتني ترجيحيتني ونجح يف التس�جيل من 

الركلة األخرية للمنتخب.

غدًا.. منتخبنا الوطني يتطلع لمعانقة الكأس الخليجية بعد غياب 25 عامًا!
مروض األسود يتعهد بتقديم مستوى متميز في النهائي

نادال يعود للمالعب
عبر بوابة البرازيل

أعل�ن اتح�اد العبي التن�س املحرتف�ني ان رفائي�ل نادال بطل فرنس�ا 
املفتوحة س�وف يعود اىل املالعب يف بطولة الربازيل املفتوحة يف ش�باط 
املقبل بعد غياب بفعل اإلصابة واألول له عن بطولة اس�رتاليا املفتوحة 
للتن�س.وكان نادال املصنف االول عامليا ابتعد عن املباريات منذ تعرضه 
إلصابة يف الركبة اثناء بطولة ويمبلدون العام املايض. ومنيت آمال نادال 
يف املش�اركة ببطولة اس�رتاليا املفتوحة املقامة حاليا برضبة بس�بب 
املرض. وس�يكون ه�ذا هو الظهور األول لن�ادال يف إحدى البطوالت يف 

امريكا الجنوبية منذ عام 2005. وتقام البطولة يف ساو باولو.

ادع�ى صان�ع ألعاب مانشس�رت س�يتي 
"دافيد س�يلفا"، بأن خ�روج فريقه من 
مرحلة دوري أبطال أوروبا له فوائد كثرية، 
معت�رباً أه�م فائدة هي حف�اظ الالعبني 
ع�ى تركيزه�م يف الربيمريلي�ج ملواصلة 
الضغ�ط ع�ى –املتص�در- مانشس�رت 
يونايتد الذي س�يخوض معارك رشسة 
يف البطولة األوروبية من شأنها أن تؤثر 
عى نتائجه املحلية –بحس�ب تعبريه-. 

ويع�رف املُهر اإلس�باني أن الش�ياطني 
الحمر سيقابلون عمالق إسبانيا وأوروبا 

"ريال مدريد" ذهاباً وإياباً ضمن مباريات 
دور ال�16 ل�دوري أبطال أوروبا، لذا توقع أن 

يدف�ع فريجس�ون ورجاله الثمن عى املس�توى 
املحيل ليفتح املج�ال للس�يتيزينز لتقليص فارق 
الس�بع نقاط، ومن ث�م االنقضاض ع�ى صدارة 
املس�ابقة املُفضل لجماهري السيتي.وقال سيلفا 
للصحفي�ني "هن�اك ممي�زات م�ن خروجنا من 
دوري األبط�ال، ويكف�ي أن اليونايت�د س�يكون 
أمام�ه مهمة صعبة أمام ري�ال مدريد، ونحن ال 
ُنفكر س�وى يف الدوري فقط، وانشغال اليونايتد 
بالبطولة األوروبية سيعمل لصالحنا، ونأمل أن 
ننجح يف تقليص فارق السبع نقاط لنتمكن من 

االحتفاظ باللقب للعام الثاني عى التوايل".

أعل�ن نادي بايرن ميوني�خ متصدر جدول ترتيب ال�دوري األملاني 
لكرة القدم اليوم األربعاء عن تعاقده مع جوسيب جوارديوال املدرب 
الس�ابق لربشلونة األسباني.وس�يتوىل جوارديوال /41 عاما/ منصب 
املدير الفن�ي للنادي البافاري الصيف املقبل، بعق�د يمتد لثالثة أعوام، 

خلف�ا للمدرب الحايل يوب هاينكس ال�ذي ينتهي عقده يف 30 حزيران/
يوني�و املقب�ل، والذي أعلن أنه س�يعتزل عال�م التدريب.وق�ال كارل هاينز 
رومينيج�ه رئيس مجل�س إدارة نادي بايرن ميونيخ يف بيان ل�ه "بيب جوارديوال أحد 

أنج�ح املدرب�ني يف العالم".وأضاف "نحن س�عداء بنجاحنا يف الف�وز بخدمات الخبري 
اكروب�ي بي�ب جوارديوال، الذي ت�م مفاوضته ومخاطبت�ه من قبل العدي�د من األندية 

الش�هرية".وعاش جواردي�وال تجرب�ة فريدة من نوعها مع برش�لونة ب�ني عامي 2008 
و2012 حيث قاد الفريق إلحراز 14 لقبا من بينها احراز لقب دوري أبطال أوروبا مرتني ولقب 

مونديال األندية مرتني.. ولكن أخذ هدنة من التدريب يف املوسم الحايل وعاش يف نيويورك منذ ذلك 
الحني.وبجان�ب باي�رن ميونيخ، ، تلقى جوارديوال اتصاالت من جان�ب ميالن اإليطايل وباريس 

س�ان جريمان الفرنيس، بجانب تشيليس ومانشسرت سيتي اإلنجليزيني.ويعد بايرن ميونيخ 
أنجح وأغنى نادي يف أملانيا، حيث فاز بلقب البوندسليجا 22 مرة بجانب تتويجه ب15 لقبا 
يف كأس أملانيا، وأربعة ألقاب يف دوري أبطال أوروبا، ولقب وحيد يف كأس األندية البطلة ويف 
كأس االتحاد األوروبي.ويضم الفريق الحايل لبايرن ميونيخ العديد من املواهب الالمعه مثل 
الهولندي آريني روبن والفرنيس فرانك ريبريي واألملان باس�تيان شفاينشتايجر وتوماس 
مول�ر والقائ�د فيليب الم.وجاء نب�أ تعاقد بايرن ميونيخ مع جواردي�وال، يف نفس اليوم 
الذي تحدث فيه جوارديوال برسالة فيديو يف الذكرى ال150 لتأسيس االتحاد اإلنجليزي 

لكرة القدم، مؤكدا أنه يعتزم العمل يف الدوري اإلنجليزي املمتاز يف مرحلة ما.

المستقبل العراقي /وكاالت

سيلفا يتوقع 
"سقوط" اليونايتد

ناظم شاكر يقترب
من تدريب حتا اإلماراتي

فينغر: سأغادر المدفعجية

جوارديوال مدربًا لبايرن ميونيخ 
من الموسم المقبل

أك�دت صحيف�ة األكس�ربيس الربيطاني�ة أن املهاج�م ال�دويل 
اآليرلندي املخ�رضم لنادي لوس أنجل�س جاالكيس األمريكي 
س�ينضم إىل تدريبات ناديه الس�ابق يف انجلرتا توتنهام 
االس�تعداد  به�دف  املقبل�ة  الف�رتة  يف  هوتس�بري 

للموس�م الجدي�د يف ال�دوري األمريكي. ك�ني الذي ُيع�د واحداً 
م�ن أب�رز الالعبني الذين م�روا عى فريق توتنهام هوتس�بري يف 
الس�نوات األخ�رية من املف�رتض أن يتواجد يف تدريب�ات النادي 
اللندني ع�ى مدار األس�بوعني القادمني وذلك بهدف اس�تعادة 
لياقت�ه ُمجدداً عقب فرتة توقف نهاية املوس�م املايض. ُيذكر أن 

الدوري األمريكي لُلمحرتفني س�ينطلق يف آذار املقبل.

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مدرب ريال مدريد 
جوزيه مورينيو اشتبك مع نجم الفريق كريستيانو 
رونالدو عقب مباراة املرينجي أمام فالنس�يا والتي 
انته�ت بفوز الفري�ق امللكي بهدف�ني مقابل اليشء 
ضم�ن ذهاب دور الثمانية من كأس ملك إس�بانيا يف 
اللقاء الذي أقيم عى ملعب س�نتياجو برينابيو. جاء ذلك 
عرب موقع إنرتكونوميا اإلسباني والذي أفاد أن جوزيه مورينيو كان غاضًبا 
جًدا من كريس�تيانو رونالدو أثناء مباراة فالنس�يا بسبب فقدانه لكثري من 

الكرات وضياع مجهود الفريق، واس�تمر ذل�ك الغضب حتى بعد نهاية املباراة يف غرفة 
خلع املالبس. وبحسب املوقع أيًضا فإن كريستيانو رونالدو علم بكل ما قاله مورينيو فغضب جًدا وحدثت مشادة كالمية حادة 

مما استدعى تدخل رئيس ريال مدريد فلورنتينو برييز والالعبني لحل هذه املشكلة.

أكد مهاجم مانشس�رت يونايتد خافيري هرنانديز “تشيتش�اريتو” أنه يحلم يف الفوز بثالث 
بطوالت رئيس�ية يف املوسم الحايل مش�رياً إىل رغبته يف الوصول إىل نهائي آخر مع فريقه يف 
مسابقة دوري أبطال أوروبا.ويتصدر نادي الشياطني الحُمر منافسات الدوري اإلنجليزي 
بفارق سبع نقاط عن املطارد مانشسرت سيتي فيما سيخوض أبناء السري أليكس فريغسون 
اختب�اراً صعب�اً ضد ريال مدريد يف الدور ثمن النهائي م�ن دوري أبطال أوروبا.وقال 
الالعب املكسيكي : “اليشء األكثر أهمية هو أننا نبتعد بفارق سبع نقاط يف 
املقدمة عن أقرب مطاردينا يف الدوري اإلنجليزي ونحن يف مرحلة خروج 
املغلوب من دوري أبطال أوروبا وذلك ألننا يف املوس�م املايض لم نفعل 
ذلك”.وفيما يتعلق بإمكانية تحقيق هذا األمر يف املوسم الحايل يف ظل 
منافس�ة رشس�ة من جانب األندية األخرى واضاف : “كما 
قل�ت يف بداية املوس�م ، حلمي الكبري هن�ا هو الفوز بثالث 
بط�والت ، قد يقول البعض أنه مس�تحيل ولكني أعتقد أن 
كل يشء ممكن هنا”.وأشاد تشيتشاريتو بالراكة مع واين 
رون�ي العائد من اإلصابة وروب�ن فان برييس وقال : “كل مهاجم 
لديه يشء يقدمه للفريق ولكن روني وفان برييس العبان متكامالن 
، أنهما جيدان جداً ويفعالن كل يشء بش�كل دقيق مثل ملس الكرة 

واملراوغة والتمرير والتهديف”.

روبي كين ينضم لتدريبات توتنهام

مورينيو يشتبك مع رونالدو

تشيتشاريتو يحلم بالثالثية
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يف  س�عودي  ش�اب  ق�ام 
بالذهاب  العم�ر  العرشين م�ن 
إىل رشط�ة ينبع النخ�ل وتقديم 
ب�اغ ض�د ش�اب آخ�ر اتهم�ه 
في�ه بمنع�ه م�ن دخ�ول الحي 
وإيذائ�ه  بالحج�ارة  ورمي�ه 
بش�كل مس�تمر. وذكر الناطق 
املنورة  املدينة  األمني بمنطق�ة 
»أن أح�د األش�خاص ادعى عىل 
ش�خص آخر رم�اه بالحجارة 
ومنعه من دخول الحي وأزعجه 

بش�كل مس�تمر، وقد استدعى 
إىل  ملرافقت�ه  الرشط�ة  رج�ال 
مكان الش�خص املدع�ى عليه، 
وأثن�اء خروج األخ�ر إىل رجال 
الرشط�ة، قام املدعي بدهس�ه 
أمام أفراد الرشطة، فتم القبض 
عليه وإيقافه، وم�ا زال الرجل 
املدهوس منوما يف املستش�فى، 
فيم�ا تم�ت إحال�ة الجان�ي إىل 
هيئ�ة التحقيق واالدع�اء العام 

بحسب وسائل إعامية «.

 احتجاج�ا ع�ىل قي�ام ضاب�ط امل�رور بس�حب 
رخصته ملخالفته قانون املرور، أقدم س�ائق سيارة 
خاصة عىل إش�عال النار يف سيارته بمدينة دمنهور 
وكان مدير أمن البح�رة قد تلقى إخطارا بالحادث 
وتب�ن أنه أثن�اء قيام ضابط بإدارة امل�رور بتنظيم 
حرك�ة املرور عىل الط�رق تمكن من ضبط س�ائق 
س�يارة خاصة تعم�ل يف نق�ل ركاب باألجرة بدون 
ترخيص وبس�ؤاله عن رخص�ة قيادته أف�اد بأنها 

سحبت منه منذ فرتة طويلة.
 وفوجئ الضباط بالس�ائق وه�و يصب البنزين 
عىل الس�يارة ويقوم بإشعال النار فيها مما أدى إىل 
تفحم أج�زاء كبرة منها، وتدخ�ل بعض املواطنن 

إلطفاء الحريق والسيطرة عليه.

تاح�ق الدوري�ات األمني�ة يف رشط�ة 
محافظة الخفجي بالس�عودية شابا شارك 
زميل�ه يف اقتح�ام ثانوي�ة لتعدي�ل إجابته 

صحيف�ة  وأبل�غ  الس�بت.  مس�اء 
“الوطن” السعودية مصدر أمني أن 
الدوريات األمنية تلق�ت باغا يفيد 
لثانوية “النهضة”  باقتحام شابن 
بالخفج�ي، وأش�ار املص�در إىل أن 
الدوريات األمني�ة هرعت إىل املكان 
وتمت مط�اردة الش�ابن، حيث تم 
القبض عىل أحدهما يف مدرسة بنن 
مجاورة، فيما لم تتمكن من القبض 
عىل الش�اب اآلخر، بع�د تمكنه من 
الف�رار. وأش�ار املص�در األمني إىل 
أن التحقيق�ات األولية مع الش�اب 

الذي تم ال�قبض علي�ه تفيد أنه أحد طاب 
املدرسة، وك�ان يسعى للحصول عىل أوراق 

االختبارات، إلجراء تعديل عىل إجاباته.

أدي�ن طف�ل يف الثاني�ة 
ع�رشة م�ن عم�ره أم�س 
ال�ذي  أبي�ه  بقت�ل   ، األول 
كان قيادي�ا نازيا ملحاولته 
زوجت�ه،  ع�ن  االنفص�ال 
ل�وس  صحيف�ة  وذك�رت 
أنجلي�س تايمز أن محكمة 
رأت  كاليفورني�ا  والي�ة  يف 
أيضا ثب�وت تهمة مخالفة 

الطفل قان�ون الس�اح. وكان الطفل يبلغ من العم�ر عرشة أعوام 
عندم�ا قتل أباه جيف�ري هول يف منزل العائل�ة يف مايو عام 2011 
مس�تخدما مس�دس األب. وقال الق�ايض إنه يعت�زم تحديد مقدار 
العقوبة يف وقت الحق. ويواجه الطفل عقوبة الس�جن ملدة قد تصل 
إىل 23 عاما بحس�ب ما ذكرت الصحيفة التي أشارت إىل أن العقوبة 

قد تكون مع إيقاف التنفيذ. 
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1819- س�يمون بوليفار يعلن عن 
قيام جمهورية كولومبيا.

1885- الق�وات الربيطاني�ة ته�زم 
دراوي�ش امله�دي يف معركة أب�و طليح 
بعد خس�ائر فادحة منعتها عن هدفها 
الرئي�س وه�و نج�دة الجنرال تش�ارلز 

جورج غوردون يف الخرطوم.
1917- الوالي�ات املتح�دة تدفع 25 
ملي�ون دوالر للدنم�ارك مقاب�ل التنازل 

عن الجزر العذراء يف البحر الكاريبي.
1929- تتوي�ج حبي�ب الل�ه غازي 

ملًكا عىل أفغانستان.
1941- ق�وات الكومينتان�غ تفتح 
الن�ار عىل الق�وات الش�يوعية بأمر من 
ش�يانج كاي ش�يك مس�تأنفة الح�رب 

األهلية الصينية.
1946- انعق�اد أول جلس�ة ملجلس 

األمن الدويل.
إىل  ال�رب  انضم�ام   -1947

جمهورية يوغوسافيا.
والثائ�ر  الزعي�م  اغتي�ال   -1961
ورئي�س الحكوم�ة الكونغ�ويل باتريس 
امل�وايل  تش�ومبي  ومومي�ز  لومومب�ا، 

لبلجيكا يلتهم كبده للتأكد من وفاته.
يف  حكوم�ة  أول  تش�كيل   -1962
الكوي�ت وذلك بع�د انتخاب�ات املجلس 

التأس�ييس، وكان�ت الحكومة برئاس�ة 
أم�ر الكويت الش�يخ عبد الله الس�الم 

الصباح.
انعق�اد أول مؤتم�ر قم�ة عربي يف 

القاهرة.
نورثري�دج  يف  زل�زال   -1994
بكاليفورني�ا بق�وة 6.7 ع�ىل مقي�اس 
ريخ�رت يؤدي إىل وفاة س�تون ش�خصاً 
وإصابة أكثر من 7000 وترشد 20000 

شخص.
يف  عض�وًا  التش�يك  قب�ول   -1996

االتحاد األوروبي.
2009- منتخب ُعمان يفوز بكأس 
بطول�ة الخلي�ج لك�رة القدم التاس�عة 
عرش واملقامة يف سلطنة عمان ألول مرة 
يف تاريخ�ه وذلك بعد فوزه عىل املنتخب 

الس�عودي بركات الرتجيح.
2010- أعمال ش�غب بن جماعات 
مس�لمة وأخ�رى مس�يحية يف ج�وس 
بنيجري�ا أدت إىل مقت�ل م�ا ال يقل عن 

200 شخص.
2011- اإلعان عن تشكيل الحكومة 
التونس�ية الجديدة والتي يرأسها محمد 
به�ا زعم�اء م�ن  الغن�ويش ويش�ارك 
املعارض�ة وذل�ك بعد أيام م�ن اإلطاحة 

بالرئيس زين العابدين بن عيل.

يف مثل هذا اليو مالفيتامني يرّض باجلسم
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أش�ار بحث جدي�د إىل أن تناول 
جرع�ات عالي�ة م�ن الفيتامين�ات 
يمكن أن يرّض الجس�م بمنع قدرته 
عىل الشفاء. ومن املعلوم أن ماين 
الت�ي  الحب�وب  يتناول�ون  الب�رش 
تعزز مس�تويات فيتاميناتهم، مثل 
فيتام�ن »يس« و»إي« الت�ي ه�ي 

مضادات أكسدة يف ذاتها.
وه�ذه بدورها تنظ�ف جزيئات 
م�ا يعرف بالجذور الحرة، املس�ماة 
أيضاً عينات األوكسيجن التفاعلية، 
املبك�رة  بالش�يخوخة  املرتبط�ة 

والرسطان.
وكان الرأي السائد لزمن طويل، 
أن الجرع�ات املفرطة من مضادات 

األكس�دة ت�رض بالفعل، مم�ا يقود 
عىل س�بيل املث�ال إىل جرع�ة عالية 
م�ن حب�وب فيتام�ن »يس« الت�ي 
تحتوي عىل ع�رشة أضعاف الكمية 
امل�وىص به�ا يومي�اً. وبالرغ�م من 
ذل�ك، يكتش�ف العلم�اء تلميح�ات 
بأن الجذور الح�رة يمكن أن تكون 

مفيدة للجسم أيضاً.
ومن ناحية أخرى وجدت دراسة 
موس�عة يف العام امل�ايض أن الناس 
يتناول�ون مكم�ات  كان�وا  الذي�ن 
الفيتامين�ات كان�وا معرضن أكثر 
ب��8 يف املئة لخطر أن يتطور لديهم 
الرسطان، مقارن�ة بأولئك الذين لم 

يتناولوها.

 س�ّهل لّص يف الوالي�ات املتحدة عىل 
الرشطة مهمة البحث عنه، بعد أن وّقع 
اس�مه يف أحد األمكنة التي سطا عليها. 
وذكرت صحيفة )فيادلفيا إنكوايرير(، 
أن الرشط�ة اعتقل�ت كريس�توفر كيرت 
)26 عام�اً(، بع�د أن انتح�ل ش�خصية 
رج�ل إطفاء لي�رسق 3 مؤسس�ات من 
بينها معهد موس�يقي رسق منه جهاز 
كمبيوتر وسماعات رأس وجهاز راديو، 
ثم رسق رادي�و وميكروفون من متحف 
محم�ول  كمبيوت�ر  وجه�ازي  مح�يل 
الرشطة  الفنون.وتمكن�ت  م�ن معه�د 
م�ن اعتقال الرج�ل بعد أن وّقع اس�مه 
الحقيق�ي يف س�جل زوار معهد الفنون.

واتهم كيرت، بانتحال ش�خصية موظف 
والتع�دي الجرم�ي والرسق�ة، وق�د تم 

العثور عىل املرسوقات يف بيته.

 اس�تغلت الع�روس الربيطانية "كريس�تي لن 
- 30 عام�اً" وظيفته�ا كمس�ؤولة مالية يف رشكة 
رئيسها "بيرت س�وتون" لتس�حب وتختلس مبلغاً 
يق�در بح�وايل 1,200,000 ري�ال لس�داد تكالي�ف 
حف�ل زفافه�ا امل�رتف والب�اذخ معرض�ة الرشكة 
لخط�ر اإلفاس وفقدان 25 ش�خصاً م�ن زمائها 
لوظائفهم. واس�تعانت العروس الت�ي بدت خجلة 
وسعيدة يف الصور التي جمعتها مع عريسها  يف تلك 
الليل�ة بأكرب رشكات الضياف�ة ومتعهدي الحفات 
لتنظيم الحفل ال�ذي وصفه الحضور بالفخم جداً.

وانكش�فت حكاية "كريس�تي" بعد أيام قليلة من 
زواجها يف ع�ام 2011 وإيقافها عىل ذمة التحقيق 
عندما ظه�رت عليها عامات الث�راء املفاجئ ليتم 
ربط ذل�ك بعملية االختاس يف الرشكة ليتبن بأنها 
كانت تستغل وظيفتها منذ عام 2008 ونفذت 122 
عملية س�حب ألموال من حساب الرشكة وإيداعها 
يف حس�ابات متفرق�ة تخصه�ا وتخ�ص زوجه�ا 
"غراهام" الذي برأته املحكمة - بعد شهادة زوجته 
- م�ن أي تهم لعدم علمه عن مص�در األموال التي 

كذبت زوجته بش�أنها حن أودعتها يف حس�ابه.

كلامت متقاطعةطفل يقتل أباهطالب يقتحم مدرسته لياًل

احـتـجـاج سـائـقاملتحف البغدادي يف السبعينيات

يتحدى الرشطة ويقتل غريمه

لون مع

متاهـــــة توقيــــع لــــص !

عروس ترسق !

افقي

عمودي

1 – والية أميركية – نظير 
 2 – شاعر عباسي 

 3 – غير مطبوخ – مطربة عربية راحلة 
 4 – سطل – منتصف 

 5 – سجنت -  نصف أصيل 
 6 – شاهدت – إحسان – حرف عطف 

 7 – نسبة إلى دولة أسيوية – إجال وإحترام 
 8 – دولة أوروبية 

 9 – أسم الحطيئة – سحاب .
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احلمل
إجتماعي�ة  انش�غاالت 
وتح�ركات ش�عبية. تضطر إلى 
االهتمام بأوالد غيرك، وتنش�غل 
لق�اء  أو  لمؤتم�ر  باالس�تعداد 

عائلي أو إجتماعي

الثور 
لديك بعض الميول للسيطرة 
عل�ى الش�ريك، لك�ّن ذل�ك قد ال 
يكون في مصلحتك ألنه لن يقبل 
هذا الوضع. تشكو المسؤوليات 

المتراكمة

اجلوزاء
األم�ور  مواجه�ة  علي�ك 
بواقعية وجدّية، وس�ترى قريباً 
أّن ما قمت به سيكون لمصلحتك 

في مواجهاتك مع اآلخرين.

ال�سرطان 
بمس�ؤولياتك،  تس�تخف  ال 
والته�ور  التس�رع  ع�ن  ابتع�د 
والطيش. التزم القوانين واعتمد 
الوقاية وتقّبل االوضاع من دون 

احتجاج والقيام برقابة ذاتية

الأ�سد 
قد يعاكسك الحظ في بعض 
المهّمات، أو يجعلك تنتظر جواباً 
ال يأتي. إالّ أّنك تتصرف كمسؤول 

وتكون المرجعية لآلخرين،

العذراء 
تمتلك طاقات كبي�رة، لكّنك 
تفتقد بعض الجرأة لإلقدام على 
خطوات حاسمة، علماً أنها تعزز 

موقعك في العمل.

امليزان
متوقع�ة  غي�ر  مس�تجّدات 
إل�ى ضغ�وط مكثف�ة،  تدفع�ك 
فح�اول أال ترتب�ك ونّظم أمورك 

على نحو هادىء تافياً للخطأ.

العقرب 
ح�اول أن تبتعد عن العدائية 
غير المبّررة في العمل، فالمرحلة 
المقبلة س�تفرض عليك التعامل 

مع اآلخرين بجدية.

القو�س 
علي�ك أن تجد حل�والً عملية 
وس�ريعة للمش�كات الت�ي ق�د 
تواجهه�ا ه�ذا االس�بوع، وق�د 
مواق�ف  اتخ�اذ  إل�ى  تضط�ر 

حاسمة

الدلو 
قد تش�هد انفراج�ات مالية 
مفاجئ�ة، وه�ذا س�يدفعك إل�ى 
مزيد م�ن التبذي�ر غي�ر المبّرر، 
فحاول أن تخّبىء قرشك األبيض 

ليومك األسود.

اجلدي
حي�ن تج�د نفس�ك متورطاً 
ف�ي أم�ور أكب�ر م�ن طاقتك، ال 
تتردد في طلب المس�اعدة حتى 
ال تق�ع ف�ي المحظ�ور وتدف�ع 

الثمن غالياً.

حوت 
ستش�هد في الفترة المقبلة 
تط�ورات إيجابي�ة ف�ي العم�ل، 
وهذا سيعود عليك بفائدة كبيرة 

على عدة صعد

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 
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صفـــــحـة 

لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

              المستقبل العراقي/ خاص

بطبع�ة ثاني�ة وبحلة أنيقة ص�درت للروائية الكردية ك�ه الويز صالح 
روايتها املوس�ومة »نحو كهف الش�جعان« ترجمة وتقدي�م كمال غمبار، 
وه�ي ثالثية روائية تتصدى ملراحل تاريخية من كفاح ش�عب كردس�تان، 
اخت�ارت فيه�ا الكاتب�ة الروائية ك�ه الويز صال�ح عقيلة الكات�ب الروائي 
املع�روف إبراهي�م احمد عينتني م�ن رشائح املجتمع الك�ردي متمثلتني يف 

عائلتي كاكه حاجي والحاج مجيد 
حيث أنهما أخوان قد تزوجا أختني، 
وق�د خ�رج م�ن صل�ب العائلتني 
دخل�وا  مناضل�ون  وبن�ات  أبن�اء 
مع�رك الحياة السياس�ية العلنية 
والرسي�ة والكف�اح املس�لح، وقد 
عانت العائلت�ان بجميع أفرادهما 
ج�راء ذلك حياة القس�وة والترشد 
والغربة واالستالب، واختيار املنفى 
اضط�رارا م�ن دون أن تثب�ط تلك 
اآلالم وحي�اة البؤس والش�قاء من 

إرادتهم وعزيمتهم.
ويقع الكت�اب يف 568 صفحة 

من القطع الكبري.

كه الويتتز صالتح تصتدر
 »نحتو كهتف الشجعتتان«

              نيودلهي/ وكاالت

يف قري�ة صغ�رية يف الهن�د، يقدم أحد 
الكهن�ة ب�ني الي�وم واآلخر عرض�اً مميزاً 
يجل�ب حول�ه العدي�د م�ن الن�اس الذين 
يغادرون والدهش�ة مرتس�مة تماماً عىل 

وجوههم.
املمي�ز يف هذا الكاهن ان�ه يقوم بنوع 
معني من الس�حر الذي يعطيه القدرة عىل 
وضع رأس�ه يف النار ولكن دون أن يصاب 

بأي حرق يذكر.
ويعي�د الكاه�ن الكرة أكث�ر من مرة، 
حت�ى وأن�ه يس�كب البنزين عىل نفس�ه 

ولكن دون تسجيل أي احراق.

رأس بري ال حيرق!

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

كان محم�د ب�ن ظاهر ب�ن عيل بن عم�ر بن يعقوب ب�ن عبد الله 
الذهب�ي، اعل�م علماء ع�ره يف الكتاب والحديث والفق�ه.. وأكثرهم 
دراي�ة  بالقضاء، اىل جانب عناية كب�رية يف االدب ، وقد طلبه الخليفة 
لتويل منصب قايض بغداد، بعد ان كثرت ش�كاوى الناس وتظلماتها.. 
غ�ري ان الرجل اعتذر مرة ومرت�ني وثالثا حتى ضاق الخليفة ذرعا به، 
فاس�تدعاه اىل دار الخالفة وهو ش�به غاضب وس�أله )ما الذي يحول 
بين�ك وبني طلبن�ا، اهو ل�ني الخليفة ام اعوج�اج فيه ؟!( ف�رد عليه 
)عاف�اك الل�ه وايدك بتوفيق�ه، ال هذا وال ذاك، ولكن بغ�داد ام العلماء 
والفقهاء، وفيها مئة قاض وقاض، أجدر بوالية القضاء( قال الخليفة 
)والل�ه ي�ا رج�ل ما اخرتك ع�ن ه�وى  يف نفيس، وإنما هي مش�ورة 
اس�ترشت بها  اه�ل الرأي والعل�م والفقه، فما  رأيت أحداً اش�ار عيل 
بغ�ريك، فهل ترى حكماء امت�ي يجمعون عىل امر واخ�رج عليه .. ال 
والل�ه(،  أجابه الذهبي )بل الرأي ما رأت األمة، غري ان يل رشوطا( قال 
الخليف�ة منزعجا )هل ذهب الظن بالذهبي ان يدنا ش�حيحة ، ام انه 
يرغ�ب يف مزيد من العطاء؟!( رد علي�ه )معاذ الله ان اكون كذلك، وما 
احوج موالنا اىل االس�تغفار عن سوء الظن( سأله الخليفة )وما قولك 
فيم�ن يفرض رشوط�ه ؟! ( رد عليه ) لو اس�توضحت قب�ل ان تتهم 
ألدركت م�رادي(، قال الخليفة: )أصبت يا رجل، اس�معها وأنا موافق 
عليها، وان ش�ئت سأوافق من دون س�ماعها( أجابه )بل تسمعها يا 
م�والي ثم ترى، فلعل فيه�ا، او من بينها، ما يمنع�ك!( قال الخليفة: 

)هات ما عندك(. 
ق�ال الذهبي )رشوطي أربعة ليس س�واها، أن ال أتقاىض راتبا أو 
تصلني هدايا ، وال يش�ملني الخليفة بالكسوة، وال يخصص يل حمارا، 
ينقلني وعبدا يقوم عىل خدمتي، وان ال تسألني عن أسباب ذلك( بهت 
الخليفة وأخذته الدهش�ة، وهو يس�مع رشوطا ترض بصاحبها وكان 
يظن به الطمع، ثم قال )لقد رأيت منك أكثر مما سمعت، لك ما تريد ، 

وان خالف ما نريد ، بارش عملك عىل بركة الله(. 
وهكذا توىل الرجل امر القضاء عاما كامال، س�اد فيه العدل وردت 
املظال�م، ومع مس�تهل العام الجديد اش�تكى رجل م�ن عامة الناس 
عىل صه�ر الخليفة، ألنه اس�توىل عىل بس�تانه غصبا، ودف�ع له ماال 
دون ثمنها واس�تحقاقها، ول�م يردد القايض عن اعادة البس�تان اىل 
صاحبها، واالمر بحبس املغتصب س�تة اش�هر، وحني وصل الخرب اىل 
الخليفة، ثارت ثائرته واستدعى الذهبي، وهو يكاد ينفجر غيظا حتى 
اذا مثل امامه، س�أله غاضبا )ما فعلت يا قايض بغداد؟!( رد عليه )لم 
آت فع�ال يغضب الله!( وس�أله م�ن جديد )هل كنت تع�رف ان الرجل 
الذي اودعته الس�جن هو صهري؟(، أجابه ) نعم.. ولن يغادر س�جنه 
اال بعد انقضاء املدة(... وبلغ الغضب بالخليفة مبلغه )اية جرأة تدفع 
ب�ك عىل اإلتيان بفعل ل�م يأت به احد من قبل�ك( رد عليه ) وهل كنت 
يا موالي س�آتي هذا الفعل وامتلك الجرأة لو قبل�ت عطاياك؟!( تذكر 
الخليف�ة قضية ال�رشوط  وأدرك رسها، فبكى حت�ى اخضلت لحيته 
وق�ال )اصبت يا رج�ل ، فما يشء مثل عطايا الخلفاء، افس�د العلماء 
والقضاة والش�عراء، امض يف حدود الله ولو كانت يف شأن من شؤون 
الخليف�ة(. وعىل ما بلغنا من هذه الحكاي�ة الراثية ، ان الذهبي داوم 
عىل القضاء عرش س�نوات لم تقع فيها مظلم�ة إال ردت ، ويوم واتته 
املني�ة خرج�ت بغ�داد عن بك�رة أبيها لت�ودع الرجل اىل مث�واه األخري 
وم�ا زالت الناس حت�ى يومنا هذا تذكره بالخ�ري واملعروف، وتدعو له 
بالرحمة، فقد كان عىل م�ا يروى آخر القضاة الذين رفضوا العطايا ، 

وخرجوا عن طاعة الخليفة إىل طاعة الله!!! 

* حسن العاني

اخلليفة والقايض

دغدغات

• تصلن�ي- كم�ا كتبت هنا ذات ي�وم- مقاالت بال توقي�ع يطالبني 
مرس�لها بالنرش يف الحيز املمنوح يل من الجريدة؛ احيانا اجد املرس�ل يل 
جميال لكنه طائفي؛ وأحايني اخرى اجده تحريضيا ألغراض التحريض 
فقط؛ويف النادر طريفا يس�تحق االشادة والتنويه؛ وان كان اغفال اسم 
كاتبه )او مرس�له ع�ىل االقل( يفّوت الفرصة ع�ىل القارئ بمعرفة ذلك 

الكاتب ومتابعته فيما بعد .
• أم�س.. وصلني مقال جميل عن كلمة عراقي�ة بامتياز وال أظنها 
متداول�ة بني أي ش�عب من الش�عوب العربي�ة؛ وان كان الكاتب يرّجح 
ان أصوله�ا فارس�ية وطوّعها العراقي�ون لتصبح األث�رية يف متداولهم 

الشعبي.
إنه�ا )كلمة  بس ( و)بس�ني( أتحدث عنه�ا دون أن انقل للقراء ما 

وصلني عنها.
•  يقول الكاتب أنها )فعل أمر بمعنى يكفي وهو املعنى األصيل لها، 
فأصب لك الش�اي فتنظر إىل )االس�تكان(، وعندما يق�ارب عىل االمتالء 
.. تق�ول برسعة: َبْس َب�ْس َبْس. )يفضل العراقي�ون قولها َصيليِ وليس 
باملف�رد(، أو تقول ام حس�ن اىل ابو حس�ن الذي اس�تمر يلعب بذياله ) 

لهنانه وَبْس . اني رايحه ألهيل(!!
• َبْس: الظرفية للزمان

تتح�ول إىل أداة لظ�رف الزمان وكان يس�أل: وصل�ت؟ فيجيبك عىل 
املوباي�ل: ال بعدني بالس�يطرة.. فتقول له: بس توص�ل ُدْگ عيّل.. أي يف 

لحظة وصولك.
• بس بمعنى فقط: كان يسأل شلتاغ:

اشگد لقطت منهم؟؟ فيجيبه عواد برباءة: بس مليارين..ويمكن ان 
يقول : مليارين بس.

• َبْس: بمعنى ما اكثر )مثل هاي شنو بس تلغي(.
• َبْس: االلتماس والرشط: مثل اتدلل أني بخدمتك بس ال تزعل.

بْس: أس�م عل�م : وهو من اغ�رب االخراع�ات اللغوي�ة العراقية.. 
فعندما سئلَت املطربة الكبري)بس عاد وهبي( ملاذا سماك أبوك ، االستاذ 
وهب�ي، ب�س عاد؟ يف حني س�مى أخواتك الثالثة هيف�اء ووفاء وهناء؟ 
أجاب�ت: ماما عندها بنات وكنت انا الرابع�ة وكان بابا وهبي بدو ولد . 
وعندما علم انها بنت اصيب باالحباط والهترسيا وحلف ان التحبل امي 

مجدداً واسماني بس عاد.
• واما َبْس�يَّة أم الگرگري خالدة الذكر، فأن اسمها مشتق من )بس 
ه�ي( – وتأتي أيضا بمعن�ى )الهمس( ، فعندما يخت�يل جواد بفطومة 
جانب�ا بعيدا ع�ن بقية الخط�ار وهما يتهامس�ان.. تق�رب منهما ام 

فطومة والرشر يتطاير من عينينها: شعدكم تبسبسون؟؟
• َب�ْس: بمعنى )ولك�ن(: عندما يناوش�ك وكيل الغذائية الس�كر .. 
تس�أله وبعد؟ فيقول لك بس هاي .. فرد عليه غاضباً : بس وين التمن 

.. وين الزيت؟؟.
اخ�ريا يقول الكات�ب )ويذكر الط�ربي يف تاريخه: ان جويس�م بعد 
ان حالف�ه الحظ وظهر اس�مه يف قرعة مدينة بس�ماية الجديدة. ذهب 
اىل موق�ع املرشوع لريى اىل اين وصلت الرشك�ة الكورية يف تنفيذه، واىل 
أي طاب�ق. فوجد انه�ا مجرد ارض ضحل�ة فارغة تطؤه�ا مياه راكدة 
فت؟؟؟ فأجابها  ونزيزة.. فعندما عاد س�ألته أم جويس�م:  هااا.. إْششيِ

: بس مايه!!.

  *  جواد الحطاب

بتس.. بتس .. بتس

الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

UPI /ستوكهولم             

 أقدمت س�ويدية أول من أمس عىل رسقة قطار محيل لتصطدم به يف نهاية 
املطاف بأحد املنازل يف ضواحي العاصمة الس�ويدية، ستوكهولم، ما أسفر عن 
إصابتها بجروح خطرية.ونقلت وسائل إعالم سويدية عن توماس هيدينيوس، 
املتحدث باس�م رشكة »أريفا« املش�غلة للقطار قول�ه إن »عاملة تنظيف قامت 

برسقة القطار ألسباب غري معروفة« من محطة سالتسجوبادن برشق البالد.
وأضاف أنها »نجحت يف دخول 
إح�دى مقط�ورات القط�ار أثناء 
وج�وده يف مخ�زن القط�ارات«، 
متابع�اً أنن�ا »نحق�ق يف طريق�ة 
حص�ول ذل�ك«. ووق�ع الح�ادث 
قراب�ة الثالث�ة صباح�اً بالتوقيت 
املحيل، يف محطة سالستجوبادن، 
املحطة األخرية عىل خط سلوسن-
سالتس�جوبادن املح�يل، يف وق�ت 
ل�م يك�ن في�ه أي ركاب عىل متن 
القطار، غ�ري أن عاملة التنظيف، 
وبع�د اصطدامها باملبن�ى، بقيت 
عالقة تحت الركام ملدة س�اعتني 
قب�ل تمك�ن عم�ال اإلنق�اذ م�ن 
انتشالها. ثم، نقلت املرأة بواسطة 
مروحي�ة إىل مستش�فى »كارولينس�كي« لع�الج إصاباتها الخط�رية.وكان يف 
املبن�ى 5 مقيم�ني م�ن 3 أرس مختلف�ة نياما عند وق�وع الحادثة، واس�تقرت 
املركبة األساس�ية يف مطبخ الطبقة األوىل، متس�ببة بأرضار جسيمة فيه.وأمر 
كريس�توفر فينرهول�م، مفوض النقل الع�ام يف مجلس مقاطعة س�توكهولم، 

بتشديد اإلجراءات األمنية، عىل خلفية هذه الحادثة الفريدة من نوعها.

سترقتتت قتطتتارًا !!

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

كتتتتاديتتتتالك ستتتيتتتتارة 2012
CNN /دبي              

 )ATS( ف�ازت س�يارة الكاديالك 
بلقب »س�يارة العام« لس�نة 2012، 
يف مع�رض ديروي�ت للس�يارات هذا 
الش�احنة  ف�ازت  بينم�ا  األس�بوع، 
 »1500  Ram« ن�وع  الصغ�رية م�ن 
العام«.وس�اعد  »ش�احنة  بجائ�زة 
هذان اللقبان يف اس�تعادة وهج اسم 
كل م�ن رشكت�ي »جن�رال موت�ورز« 
و«كرايزل�ر«، بع�د أن أوش�كتا ع�ىل 
اإلفالس، وعمدت الحكومة األمريكية 
إىل مس�اعدتهما قب�ل أربع س�نوات، 
باإلضاف�ة إىل أن »ف�ورد« اس�تعادت 
لكلت�ا  ُرّش�حت  عندم�ا  مكانته�ا 
الجائزتني.وُتعد مثل هذه الجوائز عىل 
مستوى كبري من األهمية، وباألخص 
يف مجال صناعة السيارات، إذ يشارك 

يف تحديده�ا مجموع�ة تتألف من 49 
مختص�اً وناقداً يف مجال الس�يارات.
ويعت�رب ف�وز »كادي�الك« األول من�ذ 
تاري�خ الجائزة الطوي�ل، والذي يمتد 
إىل 20 عام�ًا، بالرغم من فوز »جنرال 

موتورز« بلقب »سيارة العام« خمس 
مرات، وباألخص عندما فازت سيارة 
»ش�يفروليه فولت« به�ذا اللقب عام 
2011. أم�ا ف�وز »Ram 150« بلقب 
أفضل ش�احنة صغرية لع�ام 2012، 
فيعد األول لرشكة »كرايزلر« منذ عام 
2005، عندما فازت س�يارة »كرايزلر 
س�يدان 300« بالجائزة، وكانت املرة 
األوىل الت�ي تفوز فيه�ا الرشكة بلقب 
أفض�ل ش�احنة، من�ذ ف�ازت رشكة 
»جيب« به عام 1999.وتعترب س�يارة 

رفاهي�ة  س�يارة   »Cadillac ATS  «
 BMW« صمم�ت لتناف�س س�يارات
series-3«، الت�ي حققت هي األخرى 

مبيعات قياسية بالنسبة لفئتها.
ورغم أن رشكة »كاديالك« باعت 
3 آالف س�يارة من ه�ذا النوع، وهي 
 Mercedes« أق�ل م�ن نظرياتها م�ن
 ،»series-3  BMW»و  »C-Class
إال أنه�ا حقق�ت ثاني أع�ىل مبيعات 
لتصمي�م رشكة »كاديالك«، يف املرتبة 
.»Cadillac CTS« التي تيل شقيقتها

             بغداد/ المستقبل العراقي

الشناش�يل ط�راز معم�اري م�ن األبني�ة 
القديمة الت�ي تعترب جزءاً من الراث العراقي، 
ومن املدن العراقية التي اشتهرت بشناشيلها 
العريق�ة العاصم�ة بغ�داد ومدين�ة البرة، 
وكان�ت مدينة العمارة تتميز هي األخرى وإىل 
وقت ليس بالبعيد بانتشار الدور الراثية أو ما 

تسمى بالشناش�يل ذات الزخارف 
املعمارية الخش�بية الجميلة، التي 
يعود إنش�اؤها إىل م�ا قبل بدايات 

القرن العرشين.
الشناش�يل  بات�ت هذه  اليوم 
مهددة باالنقراض ألسباب عديدة، 
إال أن مدير دائرة اآلثار يف املحافظة 
مرت�ى هاش�م أك�د يف تري�ح 
الح�ر(  )الع�راق  إذاع�ة  أوردت�ه 
وجود خط�ط ومش�اريع لحماية 

الشناشيل املهددة باالنهيار.
محاف�ظ  أش�ار  جانب�ه  م�ن 
ميس�ان عيل دواي إىل أن الحكومة 
املحلي�ة وضعت مس�ألة الحفاظ 
ع�ىل الدور الراثية بنظ�ر االعتبار 
ضمن خططها املس�تقبلية، مبينا 
يف الوقت نفس�ه أن األم�ر لم يخُل 
م�ن العوائ�ق التي تتمث�ل بملكية 

تلك الدور.

إىل ذل�ك اجمع مواطنون ع�ىل رضورة أن 
تق�وم الجهات املعنية بالحف�اظ عىل املوروث 
الحض�اري يف كل منطق�ة م�ن أج�ل إتاح�ة 
الفرص�ة لألجي�ال املقبلة لالط�الع عىل عمق 

الحضارة والثقافة.
وتتمي�ز بي�وت الشناش�يل مثلم�ا تعرف 
يف مدين�ة العم�ارة بواجهاتها الخش�بية التي 
رس�مت عليها نقوش عديدة ويسمى الخشب 

املس�تخدم يف صناع�ة الشناش�يل »بالقوق« 
ويف كل بي�ت توج�د س�احة صغ�رية تس�مى 
»الح�وش«، وه�ي محاطة بالغ�رف الصغرية 

املبنية بالطابوق، بحسب باحثني.
ويق�ال إن كلم�ة شناش�يل تنح�در م�ن 
أص�ل تركي، وإن الكلم�ة تتألف من مقطعني 
هم�ا شان-ش�يل ويع�ود التعام�ل معه�ا إىل 
أربع�ة قرون مض�ت، وكان من كثرة ش�يوع 

ه�ذا النمط من البن�اء أن أطلقوا ع�ىل املدينة 
أم )الشناش�يل( ، حتى جاءت يف كتب الش�عر 
والش�عراء الذي�ن تغزل�وا بالشناش�يل وبنات 
الشناش�يل ، وم�ا زال�ت يف ذاكرتن�ا قصائ�د 

السياب يف ديوانه ) شناشيل ابنة الجلبي(.
وقد روع�ي يف بناء هذا الن�وع من البيوت 
ذات الشناشيل طبيعة األرض الرخوة وخاصة 
يف الب�رة الت�ي ال تتحم�ل أكث�ر م�ن بن�اء 

طاب�ق واح�د، وألن الحاجة أم االخ�راع فقد 
تم�ت مراعاة رقع�ة األرض البرية فتم بناء 
الطوابق العليا من الخش�ب، والخش�ب طبعا 
ألن�ه أخف م�ن الطاب�وق واإلس�منت بكثري، 
والخش�ب متوف�ر بكثرة ويمك�ن توفريه عن 
طري�ق نقل�ه ع�رب املين�اء مبارشة، بحس�ب 
باحث�ني ومتخصص�ني يف الش�أن الفلكلوري 
والتاريخي.ق�د تنوعت الشناش�يل يف الش�كل 
واملحتوى واتفقت مع الذوق وكل 
هذا ج�اء بس�بب حري�ة الحركة 
يف الخش�ب وس�هولة الترف به 
حيث منح الن�اس فرصة التنويع 
والتغي�ري ، فهن�اك أن�واع عدي�دة 
بأس�ماء مختلفة مث�ل )املقبط ، 
أب�و الس�تارة ، أب�و البالكونات ، 
املخلط ( . وقد حافظت شناش�يل 
الب�رة ع�ىل طابعه�ا الخاص ، 
فهي مطعمة بالزخارف املتناظرة 

مع الفسيفساء . 
أنها  الشناش�يل  ومن طرائف 
تده�ن بدهن الورد وت�رش بمائه 
، بحيث ال يخف�ى عطرها الفواح 
ع�ىل القادم ، فيش�م رائحة الورد 
وه�و عىل مس�افة بعي�دة منها ، 
ولذل�ك جرى العرف بني س�كانها 
وضيوفه�ا وزواره�ا أن يطلق�وا 

عليها مدينة الورد.

شناشيل مدينةالعامرة مهددة بالزوال وتنتظر من حيميها
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بمزي�د من األلم تلقينا نبأ استش�هاد النائب عيفان العيس�اوي الذي طالته يد 
الجريم�ة واإلرهاب، وبهذا املصاب الجلل نتق�دم ملعايل وزير الثقافة ووزير الدفاع 
وكالة الس�يد س�عدون الدليمي بأحر التعازي واملواساة س�ائلني العزيز القدير أن 
يش�مل الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصرب والس�لوان، وان يمّن عىل شعبنا 
بنعمة الوحدة والتآلف والتماس�ك بوجه املخططات اإلرهابية وأجندات دول الرش 

والظالم وكل من يريد بالعراق رشا.
وانا لله وإنا إليه راجعون 

نح�ن لفي�ف م�ن املواطن�ني نتق�دم بوافر الش�كر 
والتقدي�ر إىل الس�يد حامد نعم�ة الن�وري املدير األقدم 
يف املديري�ة العامة لتوزي�ع كهرب�اء الرصافة ولجميع 
العامل�ني فيها، للجه�ود املبذولة يف تس�هيل  معامالت 
املواطن�ني وتذلي�ل كل الصعوبات الت�ي تواجههم أثناء  
املراجع�ة وتلبية نداءات الصيان�ة وإصالح العطالت يف 

مناطق بغداد الرصافة.
متمنني لهم املوفقية والنجاح

مؤسسة املستقبل تعزي وزير الثقافة
 باستشهاد النائب عيفان العيساوي

شكر وتقدير

عيل الدراجي 
رئتيتس متؤستستة املستتقتبتل

لفيف من مواطني
بتتغتداد الرصتتافتتتة 


