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العراقي

اللباقة طريقة
للحصول على إجابة بنعم دون
طرح سؤال واضح
«ألبير كامو»

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفة يومية سياسية مستقلة

علي الدراجي

 16صفحة

جلنــة نيــابيــة:
وزارة اخلـارجية صــرفـت مبــالـغ
ص6
إضافية خالل القمة العربية

عرب كركوك :الكرد حياولون تأجيل االنتخابات
ليحققوا تغليب الطابع الكردي !!
ص3

اقـنـعـتــه بأنهــا تهـيمــن عــلــى البــرلـمــان العــراقي

الكويت تقفز عىل بغداد وتعقد « »3اتفاقيات مع اإلقليم
المستقبل العراقي  /علي الكعبي

كشلف مصلدر سياسلي مطللع ان ثلاث
اتفاقيلات مهملة جلرت بيلن الكويلت وإقليلم
كردسلتان لم تطلع عليهلا الحكوملة العراقية،
أولهلا بشلأن االسلتثمارات النفطيلة والثانيلة
بشلأن االسلتثمارات السلكنية والثالثلة بشلأن
االستثمارات التجارية.
وقال المصلدر الذي فضل عدم الكشلف عن
هويته لل”المسلتقبل العراقي” ان اإلقليم “عجز
تقريبا عن اسلتدراج الشلركات والدول األوربية
إلى أسواقه لتستثمر فيها ،ألنها كانت تبحث عن
ضامن لها من الدول الخليجية”.
وأشلار اللى أن “الكويت أبلغت الكلرد بأنها

سلتتولى تقديلم ضمانلات لألوربيين ملن أجل
حثهم على االسلتثمار فلي اإلقليلم” ،مبينا ً أنها
أقنعلت الكلرد بأنها “تمللك اصواتلا ً في مجلس
النلواب العراقي اكثر من األصلوات التي تملكها
كتلة األحرار او التحالف الكردسلتاني ،حتى ولو
بشكل غير مباشر” ،على حد زعمه.
وتشلهد العاقلات بين الكويت وكردسلتان
تطلورا ً واضحلا ً في اآلونلة األخيلرة ،إذ أن وفدا ً
ً
إعاميلا كويتيا ً كان قد زار إقليم كردسلتان قبل
أيام والتقى برئيسه مسعود بارزاني.
وقلد دعا بارزاني في لقائه بالوفد إلى العمل
على إنشلاء خط طيران مباشلر من الكويت إلى
اإلقليم لل”يسلهم فلي توطيد وتعزيلز العاقات
والتواصلل بيلن األشلقاء” .وقلال بارزانلي انه

دائملا يشلعر بأنله قريب ملن الكويلت وأهلها،
مؤكلدا “متانة عاقتله مع القيادات السياسلية
في الكويت وعلى رأسلها صاحب السلمو األمير
الشيخ صباح األحمد الذي يكن لسموه كل محبة
وتقدير”.وقلال المصلدر السياسلي ان “الكلرد
أيقنلوا ان للكويت اثرا كبيلرا على صناعة القرار
السياسلي قد يوازي اثر ايران او تركيا ،وهو اثر
للم تلتفت له األوسلاط السياسلية تقريبا ،لكنه
كان واضحا ً من خال عجز البرلمان العراقي عن
االعتراض على ميناء مبارك او معارضة الطموح
الكويتي في البصرة والنفلط العراقي” ،مضيفا ً
أن “األقلوى من ذلك كلله ،ان اتصلاالت العراق،
البنية األكثر ثلراء بعد النفط ،تدار من الكويت”،
بحسب تعبيره.

ماذا يعني ان تكون بغداد عاصمة للثقافة العربية ؟!
«رمـــز نــزاهــة» متــورط بهـــا

دول الربيع
العـربـي ..طريـق
طويل وصعب
ص7

قانون عام 66
انصف املتقاعدين
واجلديد أحلق
الــغــبــن
ص12

عموالت الصفقة الروسية من  400إىل  500مليون دوالر !!
المستقبل العراقي  /خاص
قلال مصلدر نيابلي إن العموالت
التي تسببت بإيقاف صفقة األسلحة
الروسلية ليسلت  800مليون دوالر،
وإنملا تتلراوح بيلن  400اللى 500
مليون دوالر فقط.
وفيما أكلد المصدر اللذي رفض
الكشلف علن اسلمه لل”المسلتقبل
العراقلي” أن هنالك عملوالت اخرى
تقاضتها لجان اخلرى في الصفقات
الحكوميلة كلها في إقليم كردسلتان
وفي المركز ،أشار الى أن وزارة الدفاع
ليسلت الوحيلدة المتهملة بتقاضي
عموالت .وقال أن “المعارض األول”
لصفقة األسللحة الروسية حاليا “لم
ترضله حصتله من تللك العملوالت،
ّ
فلزل لسلانه وفضلح المسلتور ولم

العراقية لـ

يعد بمقدوره التراجع” .وقد كشفت
اللجنة التحقيقية النيابية في صفقة
األسللحة ملع روسليا علن وجلود
عملوالت ماليلة بنحلو  800مليلون
دوالر للمشلتبه بهم في الصفقة من
الجانبيلن العراقي والروسلي .حيث
تبللغ نسلبة العملوالت ملن الجانب
العراقي نحو  10%ملن المبلغ الكلي
البالغ اربعلة مليلارات و 200مليون
دوالر للصفقلة ،ونفلس النسلبة في
الجانب الروسلي ،ويكون مجموعها
 800مليلون دوالر ،اي  400مليلون
دوالر للكل جانلب ،وهلو أكثلر ملن
المبلغ اللذي أعلن عنله والبالغ 195
مليلون دوالر .وقلال المصلدر أن
النظلام المتبلع اآلن هلو اسلتخراج
العملوالت ملن الصفقلات والعقود،
ومن ثم ارسلال حصلة كل “رمز من

الرملوز” ،على حلد وصفه .وأشلار
اللى أن عموالت العقلود النفطية في
إقليم كردسلتان تصل الى  4مليارات
دوالر منذ العلام  2007وحتى اليوم،
مؤكلدا ً أن “هنالك وثائلق وأدلة تثبت
ذلك” ،الفتا ً الى أن هنالك عموالت في
اللوزارات األخرى ايضا فلي المركز،
وهناللك عملوالت “دوارة” في البنك
المركلزي وعملل المصلارف األهلية
ومزاد العملة يتولى ادارتها “رمز من
الرملوز” التي تتبنى ملف النزاهة في
العراق.
وأوضح المصدر أن تلك العموالت
تصل الى مليار دوالر سلنويا ً تقريباً،
مبينلا ً أن ذللك “أملر تتسلتر عليله
األجنحلة السياسلية ألنهلا منتفعلة
وتملول أحزابها وتملأل أرصدتها عن
هذا الطريق”.
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واملعــامــل اخلــاصــة!

المستقبل العراقي  /فريد محمود

تشهد مؤسسات وأماكن عمل في القطاع الخاص ممارسات
«مشلينة» ضد النساء العامات فيها ،ومع غياب قانون يحد من
هذه الظاهلرة ،وانشلغال الحكومة بملفات السياسلة واألمن،
اتخذت هذه المؤسسات منحى «االستغال الجنسي» للتوظيف أو
لزيادة المرتبات من قبل أرباب العمل.وقد أجرت منظمة هيومن
رايتس ووتش بحوثا ً في سلبع مدن عراقية بهذا الشلأن وأثبتت
أن «النسلاء هن أكثر الفئات تعرضا ً لانتهلاكات في المجتمع».
وأشار تقرير المنظمة إلى أن «الحياة في العراق تتدهور بالنسبة
للنساء واألقليات ،وإن العراق اليوم يقف على مفترق الطرق (أما
أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي السلليمة وحقوق اإلنسان)،
وإال فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسلية» ،داعية الحكومة
العراقية إلى «تعديل قانلون العقوبات وجميع القوانين األخرى
التي تميز ضد النساء.

التفاصيل ص2

نواب  :ترصحيات بارزاين
إلرضـاء تركـيـا و «الكــردستـــاين»
يصفها بـ «املـزاجـيـــة»
ص4

احلـــملــة اإلعـالمـيــة العـمـيــاء..
واملــوت املفــاجئ
ص4

التعــرفة الكـمركيــةمـــؤجلـــة
ص3
لـ «أسبـاب واقعيـة»!!

 :عدد وفيـات «األنفلونزا الوبـائيـة»
جلنة الصحة
كبــيــر ووزارة الصحـــة تعـتـــم عليــه !
ص2

جريارد خيشى
ليفــربــول

تنقيب في التاريخ

« تصوير :سعداهلل اخلالدي»

 :ال ضري أن تدفع احلكومة الدية لذوي املجني عليهم !!

حكايات عن االغتصاب يف املؤسسات

رحيل سـواريز من

ص2

لطيفة ال تعيش
ص14

قصـة حـب ..ونجـوى

تعيد حساباهتا

ص9 - 8

أحــداث الـعـراق مـن صـفـيــن إلـى االنـبــار

نكرب ونزهو
بعراق واحد

مـؤمتـر وحـدة العـراق

نقابة الصحفييلن العراقيين تقيم
مؤتملر وحلدة العلراق فلي بغلداد
بحضلور كافلة صحفيلي واعاميي
العراق رفضا ً للطائفية وحفاظا ً على
وحدة الوطن ارضا ً وشعباً.

ص2

ص4
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مـاذا يعنـي ان تكـون بغـداد عـاصمــة للثقـافــة العـربيــة؟!
التحليل السياسي /غانم عريبي
يعن�ي ان تس�تعيد بغ�داد
تاريخه�ا وحضارته�ا وحرفه�ا
العربي الجميل ومكانتها بين األمم
المقهورة في اطار ربيعها الوطني
والديموقراط�ي المجيد وإال كيف
يمك�ن االحتف�اء ببغ�داد عاصمة
لكل عواص�م الثقافة العربية دون
مكانة ودور ووظيفة فكرية؟!.
يعن�ي ان تتأل�ق بغ�داد ف�ي
محي�ط العواصم العربي�ة القلقة
على المصير والمس�تقبل والفكر
والهوية والتاريخ والعروبة وتتأنق
وكأنها فتاة عراقية تس�تلقي على
نهر دجلة وتتح�دث للعالم بلغتها
العربية القرآنية الجميلة وعبارتها
الفكرية البغدادي�ة األجمل وتقول
للن�اس جميعا ان ه�ذه العاصمة
المجي�دة في كل ش�يء عادت الى
حضيرتها العربية وعادت العروبة
لحض�ن بغ�داد وس�تضيف تل�ك
العاصمة من اصالة كل المفردات

الفكري�ة القومي�ة واإلس�امية
والفلسفية والروحية والحضارية
فيه�ا عل�ى العروب�ة الممزق�ة
أحشاؤها الش�يء الكثير وان اول

اصاب وذاكرة رجالها ممن حملوا
الفك�ر اإلس�امي واإلنس�اني الى
األم�م األخرى حت�ى تفوقت بغداد
على اممية روما حيث كان يدرس

هذه العاصمة املجيدة يف كل يشء
عادت اىل حضريهتا العربية
م�ا س�تفعله بغ�داد وه�ي تلبس
ث�وب الثقافة العربي�ة وعاصمتها
المجي�دة ان تك�ون قبل�ة للع�رب
وقبل�ة ثانية للعروب�ة وان الهوية
العربية منها والعروبة شامخة في
اصاب رجالها وابنائها البررة.
بغ�داد ف�ي ع�رس العاصم�ة
األول�ى ه�ي بغ�داد األممي�ة ف�ي
فكرها وأصالة الثقافة العربية في

ويش�تغل عل�ى الن�ص والقض�اء
والكتاب�ة ونظام الش�رطة ونظام
المستش�ارين فيه�ا كل النوعيات
البش�رية م�ن مش�رق األرض
ومغربها وربما استولت في لحظة
تاريخية مش�رقة تلك التي تسمى
بغداد في وقت كانت األمم األخرى
تغط ف�ي ن�وم عمي�ق وانصهرت
فيها كل الجنسيات وتكاملت على

حواف انهارها الهويات اإلنسانية
والفكرية فأنتجت في غضون فترة
وجيزة من عمر االنسان اول مسلة
قوانين مدنية وأنارت الدروب لمن
اتوا في اطار االشتغال على النص
اإلس�امي واإلنساني وهكذا كانت
تولد ألف بغداد على حافات األنهار
لبغ�داد الثابت�ة ف�ي األرض وف�ي
اصاب الرجال ايها السادة.
وحي�ن نحتف�ل به�ذا الربي�ع
البغ�دادي األصي�ل انم�ا نحتف�ل
بالحرف األول وخمس�ة آالف سنة
قبل التاريخ وباألممية اإلنس�انية
العالي�ة وبالن�اس الذي�ن حج�وا
اليه�ا وأفادوا من العل�م والمعرفة
وصروح األدب والباغة والفلسفة
والن�ص الفك�ري والقرآن�ي وفي
تطوي�ر الحركة الفكري�ة والدولة
والمجتمع وصناعة األمم وأنا على
يقي�ن ان كل األم�م التي تش�كلت
تاليا على هامش الحركة البغدادية
ف�ي التاريخ انما اخ�ذت من بغداد
كل ه�ذا االنج�از ف�ي االس�تنباط

والس�عي الوجي�ز من اج�ل فرادة
ف�ي الحرف وفي العزف على اوتار
االجتهاد واالستدالل واألممية التي
كان�ت تضج س�اما ووداعة وأمنا
واستقرارا وتعاونا مجيدا من اجل
البلوغ ببغداد ه�ذا المنزل الجميل
من منازل الدنيا قبل اآلخرة!.
الي�وم الب�د ان نبن�ي لبغ�داد
منزلته�ا المجي�دة بي�ن األم�م
ومنزلته�ا الفري�دة بي�ن امه�ات
الكت�ب والمح�اوالت الفكري�ة
والعمراني�ة ف�ي تطوي�ر الن�ص
المكت�وب وف�ي اعم�ار الط�رق
والمشاريع العمرانية التي هدمتها
السياس�ة بالتعطيل والتأجيل قبل
ان تتعطل بفعل فاعل هنا في هذه
المؤسس�ة الخدمي�ة او تلك وهنا
البد م�ن يد العون لبغداد الحاضرة
التاريخية التي يستظل بها الجميع
ويتداع�ى للدف�اع عنه�ا م�ن كل
ح�دب وصوب عراق�ي وعربي الن
بغ�داد ايها الس�ادة تتعرض لغزو
تتاري بل�ون عربي وتح�ت غطاء

ربيع يتمدد بالس�اح والمتفجرات
والع�دوان عل�ى كل العواص�م
العربية وان حماي�ة العاصمة من
مش�روع التخري�ب العربي القادم
على صه�وات كتائب المس�لحين
هو وظيفة عربية الن بغداد اممية
الطبع وحمايتها من خطر التمزيق
لوحدته�ا الس�كانية والسياس�ية
والفكري�ة ه�و مس�ؤولية عربية
ايضا قبل ان تكون مسؤولية ابناء
محليين.
ان بغ�داد ف�ي الذاك�رة ه�ي
ال�والدة األول�ى ألول ح�رف عربي
في الك�ون وألول زه�رة برية في
الت�راب وألول حب

مزق احشاء الذرة الروحية وانفلق
صارخ�ا بكل القادمين لس�حقه..
كفى ثرث�رة!.ان احياء مهرجانات
بغداد عاصمة للثقافة يجب ان يتم
على خلفية حماي�ة العاصمة من
مح�اوالت االنقاب عل�ى تاريخها
وتجرب�ة الحك�م السياس�ية فيها
وعلى ارثها االجتماعي والفلكلوري
والفكري وكل المثاليات االخاقية
التي صدح�ت في تاريخه�ا بعيدا
عن محاوالت التس�ييس والخدمة
االنتخابي�ة وهن�ا اق�ول للجمي�ع
سياس�يين وزعماء كت�ل واحزاب
سياس�ية..ضعوا خافاتكم جانبا
حين يبدأ االحتفاء ببغداد عاصمة

اليوم البد ان نبني لبغداد منزلتها
املجيدة بني األمم

"الوطنــي" رفـض مقتـرحـاتهــا بشـأن "العفـو العــام" ..فانسحبـت مـن "الملتـقــى"

العـراقيــة لـ

 :ال ضيـر أن تـدفــع احلكـومــة الديـة لــذوي املجنــي عليـهـــم

المستقبل العراقي  /سام محمود
أك�دت القائم�ة العراقي�ة أن انس�حابها
م�ن اجتم�اع الملتق�ى الوطن�ي ال�ذي دع�ا
إلي�ه التحال�ف الوطني جاء نتيج�ة لعراقيل
وضع�ت م�ن قب�ل التحال�ف بش�أن قانون
العف�و الع�ام ،والذي م�ن المفت�رض إقراره
قريبا ً في جلس�ة مجلس الن�واب ،فيما اتفق
التحالف�ان الوطن�ي والكردس�تاني ،الل�ذان
اجتمعا بغياب العراقية ،على رؤية مشتركة
في م�ا يخص قانون العفو الع�ام ،ال تتاءم
مع ما طالب�ت به العراقية والت�ي تزعم بأن
مطالبها هي "مطالب الجماهير" وال توافق
على المس�اومة أو االنس�حاب عنه�ا .وقال
النائب عن القائمة العراقي�ة حميد الزوبعي
أن "مقاطعتنا لاجتماع جاءت نتيجة وضع
التحالف الوطن�ي عراقيل تجاه قانون العفو
الع�ام ،ولم يناقش�وا األمر بص�ورة جدية".
وأوض�ح الزوبع�ي ل�"المس�تقبل العراقي"
أن "العراقي�ة طالبت أن يك�ون قانون العفو
العام مفتوحا ً لكل السجناء ،وال ضير في أن
تدف�ع الحكومة الدية ل�ذوي المجني عليهم،
وتق�وم بإطف�اء الحق الش�خصي ،وبالتالي
تكون هناك فرصة للمواطن العراقي ،ويكون
القان�ون هو قان�ون إصاحي" .وأش�ار إلى
ض�رورة إيجاد "صيغة نهائي�ة لهذا القانون
لطرح�ه ف�ي البرلم�ان ،وإن العراقية تبنت
مطالب الجماهير لتش�عر المواطنين بوجود
اهتمام م�ن قبل الحكومة والبرلمان بش�أن
مطالبه�م" .وكش�ف ع�ن أن "التظاه�رات
مس�تمرة والمطالب موجودة ونحن نس�عى
لتحقيقه�ا ،رغم األزم�ة الحالية بي�ن الكتل
السياسية".
إلى ذلك ،قال النائب عن التحالف الوطني
علي العاق أن "الذي حصل ،هو قبل الملتقى
كان هناك ثاثة اجتماعات للجنة الخماسية
لمناقش�ة ما جاء في مطال�ب العراقية ،وقد
درست هذه المطالب بصورة جدية وتوصلنا
إل�ى رؤي�ة به�ذا الص�دد" .وأض�اف العاق
ل�"المس�تقبل العراق�ي" أن العراقية أصرت
على أن يكون قانون العفو ش�اماً للجميع،
وبمقابل ذلك اتهمت التحالف الوطني بوضع
عراقيل .وكش�ف عن أن المقترح الذي اتفق
علي�ه التحالفان الوطني والكردس�تاني هو
تقييد قانون العفو العام ،إذ ال يش�مل إطاق
س�راح المجرمين والقتلة واإلرهابيين ،لكن
يضم�ن إطاق س�راح م�ن ارتكب�وا جريمة
"قابلة للعفو".
وق�ال الع�اق أن "العراقي�ة ال تمث�ل
المتظاهري�ن بش�كل ج�اد ،وال نعل�م إن
كان�ت ه�ذه المطال�ب سياس�ية أو خاص�ة

للثقاف�ة العربي�ة وأزيح�وا ع�ن
صدورك�م غم�ة الخ�اف وظلمة
التناف�س وقي�ح الثرث�رة وصاعق
االتهام�ات السياس�ية المتبادل�ة
الت�ي مله�ا العراقي�ون وعرف�وا
مقاصده�ا ومزايداته�ا الكامي�ة
وانتبهوا لخطورة عدم المش�اركة
ألنكم اذا تقاعس�تم وابتعدتم كون
المش�روع واالحتف�اء وسلس�لة
األي�ام الثقافي�ة الت�ي س�يتم
اعتمادها فأنكم ترس�لون رس�الة
للعراقيين مفاده�ا انكم تكرهون
بغ�داد وال تكره�ون حكوم�ة
المالك�ي وه�و (احتمال) س�يرد
ف�ي خاط�ر كل عراقي س�يحضر
االماس�ي االحتفائي�ة وصباحيات
المهرجان�ات البغدادي�ة وال يراكم
في مقدمة الحاضرين لها!.
لتفش�لونه بع�دم الحض�ور
..بيضوا وجوهنا أمام الفضائيات
وأرس�لوا رسالة للعالم اننا نختلف
في كل ش�يء ونتفق عل�ى وحدة
العاصمة!.
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جلنة الصحة لـ

 :عدد وفيات "اإلنفلونزا الوبائية" كبري ووزارة الصحة تعتم عليه

المستقبل العراقي  /نهاد فالح

على هذا الوباء".في س�ياق متصل ,اعلن وزير
صح�ة إقليم كردس�تان ريكوت رش�يد ,امس,
عن تس�جيل أول حالة إصابة بم�رض أنفلونزا
الخنازيز في محافظة السليمانية.
وق�ال رش�يد ان "ام�رأة تبل�غ م�ن العمر
 64عام�ا ً اصيب�ت به�ذا المرض ونقل�ت فورا
إل�ى المستش�فى" ،موضحا ً ان "حال�ة المرأة
مس�تقرة حالي�ا ً وترقد في المستش�فى تحت
العناية مركزة".
وأش�ار إلى انه "تم اتخ�اذ كافة اإلجراءات
االحترازي�ة للحد من انتش�ار ه�ذا المرض بين
المواطنين في اإلقليم".يذكر أن األمانة العامة
لمجل�س الوزراء العراق�ي أعلنت ،في الخامس
م�ن تم�وز  ،2012أنه�ا ق�ررت منع اس�تيراد
الطي�ور والبيض من  18دولة ،مش�يرة إلى أن
الق�رار اتخذ للحفاظ على البيئة المحلية ومنع
انتشار مرض أنفلونزا الطيور.

تضاربت األنباء بش�أن عدد الوفيات جراء
اإلصاب�ة ب�(األنفلونزا الوبائية) التي انتش�رت
ف�ي الباد مؤخراً ,وفيما قالت وزارة الصحة إن
اإلحصائية الرسمية تكشف عن وفاة شخصين
وإصاب�ة  24آخري�ن ،أك�دت لجن�ة الصح�ة
والبيئ�ة البرلماني�ة أن وزارة الصحة تعتم على
حجم الخس�ائر خوفا ً من ال�رأي العام ,معتبرة
إجراءاتها الوقائية غير كافية.
واألنفلون�زا الوبائي�ة وال�ذي يرم�ز إلي�ه
 H5N1بحس�ب منظمة الصح�ة العالمية ،هو
م�رض فيروس�ي يصي�ب الحيوان�ات عموم�ا ً
والطيور بش�كل خاص ،ويكم�ن الفيروس في
دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها فتخرج
ف�ي برازها الذي يجف ليتح�ول إلى ذرات غبار
متطايرة يستنش�قها الدجاج واإلنسان القريب

من الدج�اج ،ويعتبر الوز والب�ط والدجاج هم
األكث�ر إصاب�ة به�ذا الفيروس.وق�ال الناط�ق
الرس�مي باس�م وزارة الصح�ة زي�اد ط�ارق
ل�"المس�تقبل العراقي" ,امس ,إن االحصائية
الرسمية تكشف عن وفاة شخصين واصابة 24
آخرين إلى حد االن ج�راء (األنفلونزا الوبائية)
التي ضربت الباد مؤخراً.
واش�ار طارق ال�ى أن وزارته "اس�تنفرت
جهوده�ا" واتخ�ذت ع�ددا م�ن التدابي�ر
والخط�ط لمواجه�ة ه�ذا الم�رض م�ن خال
"التوعي�ة الصحية وتجهي�ز اللقاحات وتهيئة
المستشفيات الس�تقبال المصابين" .الفتا ً إلى
تكلي�ف مديريات الوزارة في كافة المحافظات
بمتابع�ة الموضوع للحيلولة دون انتش�ار هذا
الوباء .وأوضح ط�ارق أن "األنفلونزا الوبائية"
جاءت الى العراق من األردن وفلسطين ,مشيرا ً
إلى أن حجم اإلصابات في العراق يعد أقل بكثير

من هذه البلدان".في السياق ذاته ,كشف عضو
لجنة الصح�ة والبيئة في مجلس النواب حمزة
الكرطان�ي عن وفاة  6اش�خاص في محافظة
بابل جراء اصابتهم ب�"األنفلونزا الوبائية".
وقال الكرطاني ل�"المستقبل العراقي"إن
لجنته ليس لديها احصائية عن عدد المصابين
بالم�رض المذك�ور س�وى ان�ه س�جل وفاة 6
أشخاص في محافظة بابل ,مبينا ً ان ما ذكرته
وزارة الصح�ة ع�ن حجم اإلصاب�ات والوفيات
غير صحيح.وبين الكرطاني ان "وزارة الصحة
تعت�م على المعلوم�ات الحقيقية الس�يما عن
ع�دد الوفي�ات خوفا من الرأي الع�ام الن حجم
الخس�ائر كبي�ر" ,مبين�ا ً إن اإلج�راءات الت�ي
اتخذته�ا الوزارة للوقاية من ه�ذا المرض غير
كافي�ة وليس�ت بمس�توى الطم�وح" ,مطالبا
إياه�ا بتصحي�ح األخط�اء والعمل الج�اد على
انق�اذ ارواح المواطني�ن م�ن خال الس�يطرة

بالمتظاهري�ن ،إذ أن المتظاهري�ن لديه�م
لج�ان خاصة ،وقال�وا أن السياس�يين الذين
يجتمعون ال يمثلونا ،ولدينا لجاننا الخاصة،
وأننا كسياسيين نطالب المتظاهرين بإرسال
وفود خاصة تحمل مطالبهم الحقيقية لنا".
يش�ار إلى أن التحالف الوطن�ي دعا إلى
اجتماع الملتقى الوطني لمناقش�ة الملفات
العالق�ة ومنها قانون العفو العام ،بحس�ب
بي�ان أص�دره نائ�ب رئي�س التحال�ف خالد
العطية ،وتلقت وكالة أنباء المستقبل نسخة
من�ه .وأش�ار البي�ان إل�ى أن "وف�د القائمة
العراقية س�اهم بش�كل فاعل في الحوارات
التي جرت في اللجنة المنبثقة عن الملتقى،
إال أن�ه اعت�ذر ع�ن حض�وره ه�ذا االجتماع
لوج�ود بعض النق�اط العالقة الت�ي تحتاج
إلى مزيد من البحث ولحاجتهم إلى التشاور
م�ع زمائه�م ف�ي القائم�ة العراقية".م�ن
جانبه قال النائب عن التحالف الكردس�تاني
شريف سليمان ان هناك "تقاربا في وجهات
النظر ،لكن لم يتم تحديد إطار نهائي لبعض
القوانين" .وأضاف س�ليمان ل�"المس�تقبل
العراقي" امس "أننا بحاج�ة الى المزيد من
التحاور لنس�يطر على ح�دة األزمة وليكون
هناك س�بل وط�رق للخروج منه�ا" ،مؤكدا
وجود "صعوبة ف�ي التوصل إلى حل نهائي،
لكن البد من اس�تمرار اللق�اءات ألن العملية
السياس�ية ف�ي خط�ر مح�دق ،وجميعن�ا
كسياس�يين ف�ي مرك�ب واح�د ،وعلين�ا
االس�تمرار ف�ي اللق�اءات للتوص�ل إلى حل
نهائي".وج�اء في البيان ال�ذي أصدره نائب
رئي�س التحال�ف خال�د العطي�ة إن "ممثلي
الكت�ل السياس�ية عق�دوا اجتماع�ا ً ثاني�ا ً
للملتقى الوطني برئاس�ة ابراهيم الجعفري
رئيس التحالف" ،مبينا أن "اللجنة الخماسية
المنبثقة ع�ن االجتماع األول قدمت تقريرها
حول سير الحوارات والمناقشات التي جرت
بين أعضائها ،للتوصل إلى الحلول المطلوبة
لألزمة الراهنة".وأضاف العطية أن "الملتقى
استمع إلى تقرير عن أعمال اللجنة الوزارية
وإجراءاتها السريعة التي اتخذتها بخصوص
مل�ف المعتقلين وغي�ره م�ن المطالب ذات
الصفة اإلجرائية التي طرحها المتظاهرون،
كم�ا ناقش المجتمعون موض�وع الخطوات
التش�ريعية الازم القي�ام بها".وأكد العطية
ف�ي بيانه عل�ى "ض�رورة اس�تمرار انعقاد
الملتق�ى لفت�ح المج�ال أم�ام المزي�د م�ن
الح�وارات الج�ادة والمس�ؤولة ،م�ن أج�ل
الوص�ول إلى حزم�ة اإلصاح�ات المطلوبة
لتلبية ما هو مشروع من المطالب ،والسيما
إص�دار قان�ون للعفو م�ع وض�ع الضوابط
والضمانات الستثناء اإلرهابيين والقتلة".

البـرلمــان :لـم نسجلـهـــا ..مختصــون :يجــب محـاكمــة الجنــاة

حكـايــات عـن االغتـصــاب فـي املـؤسـســـات واملـعــامــــل الـخــاصـــة!
المستقبل العراقي  /فريد محمود
تش�هد مؤسس�ات وأماكن عم�ل في القط�اع الخاص
ممارس�ات "مش�ينة" ض�د النس�اء العام�ات فيه�ا ،ومع
غي�اب قانون يح�د من ه�ذه الظاهرة ،وانش�غال الحكومة
بملفات السياس�ة واألمن ،اتخذت هذه المؤسس�ات منحى
"االس�تغال الجنسي" للتوظيف أو لزيادة المرتبات من قبل
أرباب العمل.
وقد أج�رت منظمة هيوم�ن رايتس ووت�ش بحوثا ً في
س�بع مدن عراقية بهذا الش�أن وأثبتت أن "النساء هن أكثر
الفئات تعرضا ً لانتهاكات في المجتمع".
وأش�ار تقري�ر المنظم�ة إل�ى أن "الحي�اة ف�ي العراق
تتدهور بالنس�بة للنس�اء واألقليات ،وإن العراق اليوم يقف
على مفترق الطرق (أما أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي
السليمة وحقوق اإلنس�ان) ،وإال فهو في خطر التحول إلى
دولة بوليسية" ،داعية الحكومة العراقية إلى "تعديل قانون
العقوبات وجميع القوانين األخرى التي تميز ضد النساء.
وق�د كش�فت مص�ادر خاص�ة أن "النس�اء العام�ات

ف�ي القطاع الخ�اص يتعرضن الس�تغال جنس�ي واضح،
وباألخ�ص العامات في األقس�ام اإلداري�ة أو المقربات من
مسؤولي العمل" ،مشيرة إلى أن "المرأة المستهدفة أمامها
احتماالن :إما الخضوع لرغبات صاحب العمل أو ترك العمل،
وف�ي كا الحالتين تكون ضحية أم�ام خيارين أحاهما مر
من اجل كسب لقمة عيشها".
َ
وحم�ل المص�در الحكوم�ة مس�ؤولية ه�ذا األم�ر "إذ
عل�ى الحكوم�ة أن تتعاطى مع هذه الظاهرة بش�كل جدي
وملح�وظ" ،مضيفا ً "لكنها لغاية اآلن وعلى ما أعتقد تجهل
هذه الظاهرة وتتغاضى عنها" ،بحسب تعبيره.
إل�ى ذلك ،ق�ال عضو لجنة حقوق اإلنس�ان في مجلس
النواب علي ش�بر ل�"المس�تقبل العراق�ي" أن "على وزارة
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ووزارة حقوق اإلنس�ان أن
تأخ�ذ دورها ف�ي معالجة هذا األمر ،الس�يما وأن الوزارتين
تعدان من الجه�ات التنفيذية" ،مضيف�ا ً أن "اللجنة دورها
تش�ريعي" ،مؤكدا ً أن لجنته ستتابع هذا الموضوع في حال
ورود أي شكوى أو معلومة بخصوصه".
وبين ش�بر أن "من الضروري أن نحافظ على (النساء)

العراقي�ات ،وان ال نركز عل�ى إن العراقيات قد اغتصبن ،وال
يمكن أن نسمح للمساس بالمرأة العراقية وشرفها".
وتنق�ل إحدى المتعرض�ات لحالة "اغتص�اب" قصتها
بالق�ول إن صاحب أحد المعام�ل هددها بفصلها من العمل
ف�ي حال لم ترضخ لطلباته .مش�يرة إلى أنه بعد أن رفضت
بدأ يضايقها ّ
حتى تركت العمل ولم تعد إليه مطلقاً.
وأشارت إلى أن الكثير من زمياتها عانين هذا األمر من
قبل أصحاب العم�ل ،وأكدت أن األمر ال يقتصر على القطاع
الخاص فقط.
وعل�ى موقع التواص�ل االجتماع�ي فيس ب�وك تتناقل
شابات ع ّدة حاالت تعرضهن إلى مضايقات من قبل رؤساء
العمل .كما ينقل شباب صورا ً لشابات أثناء قيامهن بالعمل
مستغلين عدم معرفتهن بوجود كاميرا تصورهن حيث هن
موجودات.من جانبها ،قالت عضو المفوضية العليا لحقوق
االنسان اثمار شاكر ل�"المستقبل العراقي" إن "المفوضية
لم تردها أي معلومات بهذا الشأن" ،الفتة إلى أنها "ال تملك
إحصائيات بخصوص هذه الحاالت".
وعزت ش�اكر األمر إلى "حساس�ية الموضوع وطبيعة

المجتم�ع وعادات�ه وتقاليده ،وأن اغلب م�ن يتعرضن لهذه
الممارس�ات ال ُيعلِ َّن عنها" ،مبين�ة أن "هذه حالة موجودة
في اغلب المجتمعات وليس في المجتمع العراقي فحس�ب،
لكنها تبقى حالة".
وتش�ر منظمة هيوم�ن رايتس ووتش ف�ي تقريرها أن
"تدهور الوضع األمني في العراق بعد عام  2003أدى لعودة
بع�ض ممارس�ات العدال�ة التقليدي�ة والتطرف السياس�ي
المدفوع بتوجهات دينية ،مما كان له أثر سلبي على حقوق
النس�اء ،داخل البيت وخارجه" ،مبينة أن "النساء والفتيات
يتعرض بش�كل متزايد للوقوع ضحايا في بيوتهن نفس�ها،
بسبب جملة من التعديات على شرف األسرة أو المجتمع".
ويع�د االس�تغال الجنس�ي للم�رأة العراقي�ة ،من أهم
واجب�ات المنظم�ات المدني�ة الت�ي تعن�ى بش�ؤون المرأة
وحقوق اإلنسان ،والتي من المفترض أن تمارس دورها في
رص�د هذه الحاالت ورفعها إل�ى الجهات المعنية ،لكن يعود
األمر مجددا ً إلى انشغالها بقضايا االنتهاكات الجنسية داخل
السجون وغيرها من القضايا ،تاركة هذه الظاهرة على كف
"عفريت".إل�ى ذل�ك ،قال الخبي�ر القانوني ناص�ر الخليفة

ل�"المس�تقبل العراقي" إن "قان�ون العقوبات العراقي رقم
 111لس�نة  1969المعدل يعالج مس�الة استغال الموظف
لوظيفت�ه" ،موضحا ً بأن هذا األمر يعد وفق القانون جريمة
يعاق�ب عليه�ا الجان�ي ،مفس�را ً أن "كل موظ�ف يس�تغل
وظيفته ألغراض غير مشروعة وخارج نطاق عمله يتعرض
لمس�اءلة جزائية ،كما يعاقب القانون على كل فعل فاضح
بعقوبة معينة بحسب الفعل المرتكب".
وق�ال الخليف�ة "أنا ش�خصيا لم تصلن�ي أي معلومات
عن اس�تغال جنس�ي ف�ي دوائر الدول�ة ،لكن ف�ي القطاع
الخ�اص ممكن حدوثه�ا" .وتختتم منظم�ة هيومن رايتس
ووتش تقريرها بأن "مس�تقبل العراق كمجتمع ديمقراطي
يعتمد على احترام حقوق اإلنسان األساسية ،وسوف يستند
إلى حد كبير على ما إذا كانت الس�لطات العراقية س�تدافع
بالش�كل الكافي عن ه�ذه الحقوق" ،متابع�ة "حتى تعمل
الحكوم�ة العراقية عل�ى تحقيق هذا ،عليها تش�كيل نظام
عدال�ة جنائي�ة موث�وق يف�ي بالمعايي�ر الدولي�ة الخاصة
بالتعذي�ب وحري�ة التعبي�ر والعنف ضد الم�رأة وغيرها من
الجماعات المستضعفة في المجتمع العراقي".

اهلجــرة واملهجــريــن :بنــاء  250وحــدة سكنيــة للنــازحني فـي واســط

العراقي
�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة
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بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الهج�رة والمهجري�ن ،أمس االثنين ،عن تخصيص  20دونما ً لبناء  250وحدة س�كنية توزع بين األس�ر
النازحة في محافظة واسط ،مؤكدة أنها أنجزت  440وحدة سكنية للمهجرين والنازحين منذ عام .2006
وق�ال وزي�ر الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوس�كي ف�ي حديث لوكالة “الس�ومرية نيوز” عل�ى هامش زيارته
لمحافظ�ة واس�ط ،إن “اإلدارة المحلي�ة في محافظة واس�ط وافقت عل�ى تخصيص  20دونما ً لبناء  250وحدة س�كنية
يتم توزيعها بين األس�ر النازحة في المحافظة” ،مبينا ً أن “المش�روع س�ينفذ من قبل وزارة الهجرة بالتعاون مع إحدى
المنظمات العالمية”.وأضاف دوس�كي أن “محافظ واس�ط مهدي الزبيدي أبدى موافقة مبدئية على تخصيص  40دونما ً
أخرى إلنش�اء مجمع س�كني توزع وحداته السكنية بين األسر المهجرة والنازحة” ،مش�يرا ً إلى أن “المجمعات السكنية
الت�ي تعت�زم الوزارة تنفيذها في المحافظات من ش�أنها حل أزمة الس�كن التي تعاني منها األس�ر النازحة” .وأكد وزير
الهجرة أن “الفترة الماضية شهدت اندماج  3500أسرة نازحة في محافظة واسط بين أفراد المجتمع بعد حصول موافقة
الحكومة المحلية في المحافظة” ،معتبرا ً أن “محافظة واس�ط من المحافظات العراقية التي أبدت تعاونا ً كبيرا ً مع ملف
المهجرين والمهاجرين وتسهيل خطة الوزارة في عملية اندماج النازحين في المجتمع”.
www.almustakbalpaper.net
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تحتاج إلى  5آالف موظف ..ونظامها مستورد من اإلمارات

التعرفة الكمركية مؤجلة حتى مطلع متوز املقبل لـ «أسباب واقعية»!!
المستقبل العراقي  /فالح الناصري
تنته�ي المهلة التي منحها مجلس
الن�واب لهيئة الكمارك م�ن أجل البدء
بتطبي�ق قانون التعرفة الكمركية في
مطلع تم�وز من العام الحالي ،بعد أن
أقر هذا القانون في سنة  2010بهدف
حماية المستهلك العراقي واالقتصاد
الوطن�ي من اإلغ�راق الس�لعي الذي
تعرض�ت ل�ه الس�وق العراقي�ة من�ذ
س�قوط النظام الس�ابق ف�ي .2003
وق�د طلب�ت الهيئ�ة تأجي�ل تطبي�ق
القانون ألس�باب رأت لجنة االقتصاد
واالس�تثمار أنه�ا واقعية ،م�ن بينها
الوقت الذي يس�تغرقه تطبيق النظام
الكمرك�ي الذي اس�تورده العراق من
اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة .كما أن
تطبي�ق التعرف�ة الكمركي�ة بحاج�ة
ال�ى إعادة تأهي�ل المناف�ذ الحدودية
وتخصي�ص درج�ات وظيفي�ة تصل
ال�ى أكث�ر م�ن  5آالف درج�ة بغي�ة
تأمي�ن كادر لتطبي�ق النظ�ام .وقال
النائب عبد العباس شياع ،عضو لجنة
االقتص�اد واالس�تثمار ف�ي مجل�س
الن�واب ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن
القان�ون موج�ود ومش�رع ،وكان
يفت�رض أن تب�دأ الحكوم�ة بتطبيقه
ف�ي  ،2011/7/1لكنها رأت نفس�ها
غير جاهزة لتطبي�ق القانون وطلبت
التري�ث م�ن مجل�س الن�واب ،إال أن
المجلس لم يوافق على التريث إلى إن
يشرع تأجيل تطبيق التعرفة الكمركية
بقانون .وأش�ار ش�ياع الى ان اللجنة
االقتصادية استضافت مدير عام هيئة
الكمارك واس�تعلمت عن أسباب طلب
التأجي�ل ،وقدم مدي�ر الهيئة مبررات
“أش�به بالواقعي�ة” ،حي�ث بي�ن إن
المنافذ الحدودية غير جاهزة وعندما
ي�راد تطبيق قانون التعرفة الكمركية
فالب�د م�ن تطبيقها عل�ى كل المنافذ
البرية والجوي�ة والبحرية .ولفت إلى
أن “الوضع الحالي” ال يسمح بتطبيق
القانون ألنه س�يطبق في هذه الحالة
على منفذ دون آخر وتتضرر محافظة
دون أخ�رى .وق�ال ش�ياع أن قانون
التعرفة الكمركي�ة بحاجة إلى نظام،
مستدركا ً بأن هذا النظام تم استيراده
من قبل دولة اإلم�ارات ،لكن تطبيقه
يحتاج إلى وقت في المنافذ الحدودية.

وأوضح أن المناف�ذ الحدودية تحتاج
إلى إع�ادة تأهي�ل والى بن�اء مكاتب
جديدة ومالكات ،حيث يحتاجون إلى
اكثر من  5000درجة وظيفية لتأمين
تطبيق القانون .وأكد شياع أن مجلس
ال�وزراء طلب أن تكون فت�رة التمديد
مفتوحة ،ولكن مجلس النواب رفض

ذلك واقترح أن يش�رع طل�ب التأجيل
والتري�ث ،الفتا ً الى أن طل�ب التأجيل
قرئ قراءة اول�ى ثانية ليكون جاهزا ً
للتصويت على أن تكون المدة سنتين
م�ن تاري�خ  .2011/7/1وبين عضو
لجنة االقتصاد أن الخالفات السياسية
“دخلت أيضا ً على الخط” ،باعتبار أن

المنافذ الحدودية في اقليم كردستان
يفت�رض أن تنضم أيض�ا ً إلى مجموع
المناف�ذ وتخضع للقان�ون االتحادي
وتلتزم به ،لكن االقليم رفض االلتزام
بالقان�ون .وأش�ار الى وج�ود منافذ
غير رس�مية ف�ي االقليم وه�ي ممر
لدخول وخ�روج البضائع ،األمر الذي

يؤثر في المنافذ األخرى .وأكد ش�ياع
أن اللجن�ة االقتصادي�ة م�ع التعرفة
الكمركي�ة باعتبارها تحم�ي المنتج
المحلي وتمكن المصانع من أن تعمل
وتوفر أي ٍد عاملة وايرادات أخرى للبلد
بدالً م�ن أن تذهب تلك االي�رادات الى
بل�د آخر بس�بب عدم وج�ود التعرفة
الكمركية.
من جهته ،أكد النائب عبد الحسين
ريس�ان ،وهو عضو لجن�ة االقتصاد
واالس�تثمار أيض�اً ،م�ا أك�ده زميله
شياع .وقال ل�”المس�تقبل العراقي”
أن الحكوم�ة قامت بتأجي�ل القانون
اكث�ر م�ن ث�الث م�رات ،وف�ي آخ�ر
اجتم�اع للجن�ة االقتصادية مع هيئة
الكم�ارك قدمت الهيئ�ة مجموعة من
المعوق�ات ،واش�ترطت اس�تكمال
جميع المخططات التي تقوم بتفعيل
ه�ذا القان�ون خ�الل س�نتين ،وم�ن
المفت�رض أن يتم تطبيق القانون بعد
الس�نتين من خ�الل نظ�ام الكتروني
متطور عل�ى غرار النظ�ام االماراتي
ف�ي هذا المج�ال .وأض�اف أن اللجنة
طالب�ت وما زال�ت تطال�ب الحكومة
بتفعي�ل القانون بأس�رع وقت وعدم
تأجيل�ه ،لما له من اهمي�ة كبيرة في
المنظومة االقتصادية ،فهو يوازي من

حيث الفائدة قانون حماية المستهلك
ويوازي دعم القطاع الخاص وتفعيل
نظام الضرائب في العراق والسيطرة
النوعي�ة للبضائع الداخلة إلى العراق،
الفتا الى أن قانون التعرفة الكمركية
هو مفتاح جميع تلك القوانين.
إل�ى ذلك أك�د الخبي�ر االقتصادي
مك�ي محم�د ان أبرز أس�باب تراجع
الواقع االقتصادي في العراق هو عدم
وج�ود سياس�ة اقتصادي�ة واضحة،
األم�ر الذي جع�ل االقتص�اد العراقي
مش�وّه المعالم نتيجة فقدانه المئات
م�ن الكف�اءات المهم�ة ،وافتق�اره
للم�دن الصناعية الحديثة ،اضافة الى
الغزو السلعي الذي اجتاح البالد لعدم
تش�ريع او تعطي�ل بع�ض القواني�ن
الجديدة والتي من ش�أنها أن تش�جع
االقتصاد كقانون التعرفة الكمركية.
وقال محمد ل�”المس�تقبل العراقي”
أن الكثي�ر م�ن أصح�اب المصان�ع
يش�كون من إغراق الس�وق العراقية
بالبضائ�ع المس�توردة ,ابت�داء م�ن
األدوات المنزلي�ة وم�رورا باألدوي�ة
والمس�تلزمات الطبي�ة وانته�اء
باإلط�ارات وقط�ع غيار الس�يارات،
م�ن دون رقابة عل�ى ج�ودة المنتج
ونوعيت�ه وكفاءته ،األمر الذي يش�ل

الصناعة المحلية العتبارات األس�عار
المنخفضة لتلك السلع وتدفقها بكثرة
أم�ام الح�دود المفتوحة .أم�ا الخبير
االقتص�ادي الدكت�ور ص�ادق زوي�ر
الس�عيدي في�رى إن عل�ى الحكوم�ة
اعتم�اد آلي�ة التفتي�ش والفح�ص
المسبق للبضائع قبل التوريد ،مشددا ً
على اهمية ذلك ف�ي حماية االقتصاد
الوطن�ي اوال وحماي�ة المس�تهلك
العراق�ي وتحس�ين مس�توى اإلنتاج
الوطن�ي وحماية الث�روات الوطنية،
بعد أن شهدت األسواق الحلية اغراقا ً
س�لعيا ً من�ذ الع�ام  .2003ويخش�ى
البع�ض م�ن أن تطبيق ه�ذا القانون
قد ي�ؤدي الى ارتفاع أس�عار الس�لع
المس�توردة ،إال أن الس�عيدي أوضح
ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن القانون
يؤكد على خص�م مبالغ من الواردات
الكمركي�ة بنس�بة  %10إلى  %20على
الس�لع الكمالي�ة ،واس�تثناء الم�واد
الغذائية ,الفتا الى ان الكمارك ستفعل
دوره�ا عل�ى الس�لع الكمالي�ة الت�ي
ال تؤث�ر ف�ي الوضع االقتص�ادي في
البالد ،وس�تكون حصص تلك الس�لع
ضم�ن جداول مح�ددة تحدد النس�بة
الكمركية على كل الس�لع شريطة أال
تتجاوز ال�.%20

عـــرب كركــوك :الكــرد حيــاولــون تأجــيــل االنتــخــابــات
ليحققـوا تغليـب الطــابــع الكــردي !!

المستقبل العراقي /علي الكعبي
ف�ي حي�ن تش�ير توقع�ات إل�ى تأجيل
انتخاب�ات كرك�وك إل�ى عام  2014بس�بب
الخالف بين المكونات الثالثة في المحافظة،
تت�ردد أحاديث من قب�ل القوميتين العربية
والتركماني�ة ف�ي المحافظة ب�أن المكوّن
الك�ردي ه�و ال�ذي يضغط بش�دة من أجل
تأخير االنتخابات.
وقال سياسي من عرب كركوك إن الكرد

يضغطون بقوة على المكونات األخرى في
كركوك من أج�ل تأخير إج�راء االنتخابات
ف�ي المحافظ�ة إلى ع�ام  ،2014الفت�ا ً إلى
ان التأخير “سياس�ة تس�ويف ومماطلة”،
مؤكدا ً أن “المحافظة لن تشهد اي انتخابات
حت�ى يطمأن الك�رد ال�ى أنهم ق�د حققوا
مخططاتهم في تغليب الطابع الكردي على
المحافظة”.
وأوض�ح المص�در ،ال�ذي ّ
فض�ل ع�دم
الكشف عن هويته ،ل�”المستقبل العراقي”

أن “المكوني�ن العرب�ي والتركمان�ي ف�ي
المحافظ�ة يحمِّ�الن القائم�ة العراقية كل
المش�اكل الت�ي تحص�ل ف�ي المحافظة”،
مضيف�ا ً أن “القائم�ة العراقي�ة ل�م تدع�م
مطالبه�م في البرلم�ان في اعتماد س�جل
 2004للس�كان واالنتخابات لكي يتم اجراء
االنتخابات المحلية المقبلة .”2013
وكش�ف المصدر ع�ن وج�ود “اتفاقية
بي�ن العراقية والتحالف الكردس�تاني على
حساب العرب والتركمان في المحافظة”.

م�ن جانب�ه ،ق�ال النائ�ب التركمان�ي
ارش�د الصالح�ي ف�ي تصري�ح اطلع�ت
علي�ه “المس�تقبل العراق�ي” أن “المك�ون
التركمان�ي لديه تحفظ على اعتماد س�جل
الناخبي�ن لع�ام  ،2010ف�ي حي�ن يطال�ب
التركم�ان باعتم�اد س�جل الناخبي�ن لعام
 2004ألن�ه ل�م تج�ر علي�ه أي�ة إضافة من
الس�كان الوافدي�ن الجدد” ،مبين�ا ً ان هناك
طلبا موقع�ا ً من ( )50نائبا ً ق�دم إلى هيئة
رئاسة مجلس النواب يقضي االعتماد على

سجالت عام .”2004
وأش�ار المصدر إلى أن “هناك نية مبيتة
لع�دم إج�راء أي انتخاب�ات ف�ي المحافظة
وإبق�اء الهيمنة الكردية بنظ�ام وضع اليد
على كل ش�يء” ،مش�ددا ً بالق�ول أنه “من
المفت�رض أن يتظ�����اه�ر أبن�اء جلدتنا
من المحافظات الغربية التظاهر على الكرد
بدالً م�ن التظ���������اهر على الحكومة
المركزية التي ص�وت نوابها العتماد تعداد
سجالت .”2004

بدال من شط العرب وجزيرة السندباد ّ
وبر البرجسية

السيــاحــة يف البصــرة بيــن مـد التــراث وجــزر احلـداثــة
المستقبل العراقي  /رائد حازم
هناك حكاية تروى داخل المدينة سنة
 2007مفاده�ا أن ش�ركة أجنبية أرادت
اس�تثمار منطقة القصور الرئاسية في
ضاحي�ة البراضعية بمش�اريع ترفيهية
لصالح سكان المدينة ،وجرى حديث بين
الشركة وهيئة االس�تثمار لكن األخيرة
رفض�ت بحج�ة أن المنطقة س�تتعرض
للقص�ف بالهاونات من قبل المليش�يات
وبهذه الطريقة وغيرها الكثير خس�رت
المدينة واحدا من المش�اريع السياحية
الكبرى.
ول�م يع�رف ع�ن دائ�رة الس�ياحة
واآلث�ار وال ع�ن لجنة الس�ياحة واآلثار
ف�ي مجل�س محافظ�ة البص�رة قيامها
بمش�اريع س�ياحية مدني�ة ،ترفيهي�ة
تقلل من الضغط النفس�ي الذي يعيش�ه
المواط�ن ،ف�ال مش�اريع ف�ي جزي�رة
السندباد المحتجزة من قبل المتجاوزين
من�ذ  10س�نوات وال ش�روع حقيق�ي
ببناء بيت الش�اعر بدر ش�اكر الس�ياب
وال مرافق س�ياحية على شط العرب وال
عودة متوقعة لنزهات في بر البرجسية
(منطق�ة األث�ل) وال مش�روع يذكر لها
ف�ي متنزه الربيع في منطقة الس�راجي
وس�وى الجه�د ال�ذي يقوم ب�ه القطاع
الخاص ال وجود لمشاريع حقيقية أبدا،

وبحس�ب مراقبين محليين فأن الجهات
القائم�ة عل�ى الش�أن الس�ياحي ف�ي
البصرة جعلوا من األماكن المقدسة في
كربالء والنج�ف والكاظمية وس�امراء
المثال الوحيد الذي يمكن أن تكون عليه
الس�ياحة ،بمعن�ى أن الس�ياحة ديني�ة
حص�را ،وأي مش�اريع ترفيهي�ة أخرى
غي�ر ممكنة ،وال تنف�ع ألنها ،بال مردود
م�ادي ،لهذا يالح�ظ أن لجنة الس�ياحة
واآلثار تبحث في صح�راء البصرة وفي
أزقته�ا عن مراق�د وأضرح�ة ومزارات
لتجع�ل منه�ا أماكن مقص�ودة من قبل
الزائرين.
وبذلك تق�ول زهرة حم�زة البجاري
رئي�س لجن�ة الس�ياحة واآلث�ار ف�ي
المجلس ”:البص�رة تمتاز بوجود مراقد
ديني�ة مهم�ة باإلم�كان اس�تثمارها
الس�تقطاب آالف المواطني�ن س�نويا”،
معتب�رة أن “تنش�يط الس�ياحة الدينية
واالهتم�ام به�ا م�ن ش�أنه أن يدع�م
االقتص�اد المحل�ي بش�كل ملموس في
البصرة”.الفت�ة إلى”ض�رورة إدارة
أنش�طة الس�ياحة الديني�ة بحرفي�ة
وتنظيم وإعادة اعمارها وفق التصاميم
االس�المية” .ويب�دو أن بع�ض األماكن
ه�ذه تتداخل مع مش�اريع مهمة ،وذات
نف�ع ع�ام إال ان أف�كار لجنة الس�ياحة
واآلث�ار تصر على إحياء مزارات ومراقد

لم يعرف عنها الخاصة والعامة انها ذات
أثر صحيح ،ل�ذا فهي تعتمد على الذاكرة
الش�عبية التي غالبا ما تخطئ ،بحس�ب
مؤرخين معروفين .لك�ن رئيس اللجنة
تق�ول”:إن الحكومة المحلية ،ترمي إلى
دعم السياحة الدينية عبر اعمار المراقد
الديني�ة التي اهملها النظ�ام البائد خالل
مرحل�ة الس�نوات الماضي�ة ،فضال عن
إنش�اء بعض المرافق الخدمية ،مش�يرة
ال�ى ان” مرق�د خليفة بن عل�ي الهادي
الموجود في منطق�ة البراضعية والذي
يقع بالقرب م�ن ارض مقبرة ،وهو من
ضمن المزارات التي سجلت في المزارات
الش�يعية بأن صاحب المرقد يعود نسبه
الى اإلمام موس�ى بن جعفر(ع) ويعتبر
الموق�ع م�ن االراض�ي التابع�ة للوقف
الش�يعي حتى نهاي�ة ع�ام  1968حيث
تحول�ت ه�ذه االرض لصال�ح البلدي�ة،
وت�م نقلها الى رئاس�ة جامع�ة البصرة
ع�ام .”2005مش�يرة إل�ى اتف�اق م�ع
رئاس�ة جامعة البص�رة على تخصيص
مس�احة 1000مت�ر للمرقد،وتعوض ب�
3000مت�ر مربع اخرى في م�كان آخر،
وهي اتفاقات جرت بين رئاسة الجامعة
ودائ�رة الم�زارات الش�يعية  ،ولحد اآلن
ل�م ينفد المش�روع ،وتم حجز مس�احة
 360مت�را مربع�ا لبناء المرق�د ،وبقيت
مس�احة األرض لمش�روع المستشفى

الجامعي ،وحس�ب االتفاق مع الش�ركة
التركية فأنها س�تقوم بإعادة اعمار هذا
المرق�د على عاتقها .والمستش�فى هذا
مرف�ق تخصصي طبي كبي�ر يضم 400
سرير ،س�يكون من الصعب على رئاسة
الجامع�ة اقتط�اع مس�احة  1000مت�ر
منه .ألنه مبنى من شأنه ان يقدم خدمة
طبية مهمة ف�ي المدينة التي تعاني من
قلة في مشاريعها الصحية خاصة .
ه�ذا وكان مجلس محافظة البصرة

ق�د خصص نح�و  11مليار دين�ار لدعم
وتطوي�ر قط�اع الس�ياحة واآلث�ار في
المحافظة.لك�ن البج�اري بين�ت ”:ان
الميزاني�ة المرص�ودة له�ذا القط�اع
تتضم�ن تنفيذ بناء مرق�د الصحابي زيد
بن صوحان ف�ي قرية س�يحان جنوبي
البصرة واس�تمالك األراض�ي المحيطة
بمرقد الصحابي عل�ي بن يقطين ،وهي
منطق�ة ضيق�ة ج�دا محاط�ة بمتاجر
ومح�ال متراصة تقع في ش�ارع بش�ار

بالبص�رة القديمة كذلك تق�ول البجاري
بتأهيل دار الش�اعر بدر ش�اكر الس�يَّاب
وتحويله�ا ال�ى مرك�ز ثقاف�ي وترميم
مفتش�ية آث�ار البصرة وجعله�ا متحفا
تراثيا”.
ويالح�ظ أن رئيس اللجن�ة تقول ب�
“تخصيص أكثر م�ن ( )7مليارات دينار
لتطوير الم�زارات والمراق�د الدينية في
المدين�ة وأم�وال اخرى لتنفي�ذ جزرات
وس�طية في مرك�ز المحافظة وإنش�اء
متنزهات في قضاءي الف�او والقرنة”.
لكن الواقع يش�ير إل�ى أن اللجنة لم تقم
لح�د اآلن بمش�روع ترفيه�ي واحد ،بل
هي م�ا زال�ت تعتق�د بتحوي�ل البصرة
م�ن مدينة س�ياحية مطلقة ال�ى مدينة
بمزارات غير معروفة لدى الناس لتنفق
عليها المليارات على حس�اب المشاريع
الس�ياحية الت�ي تص�ب ف�ي مصلح�ة
المواط�ن المحاص�ر بالس�كن والبطالة
والنفايات واختناقات المرور وغيرها.
وبحس�ب نخ�ب مثقف�ة ف�أن
لجن�ة الس�ياحة واآلث�ار تعم�ل خ�ارج
الزمن،وتحي�ي األماك�ن الميت�ة فيم�ا
الحياة تنبض بمئات المش�اريع المدينة
الحضري�ة وه�ذا ش�ط الع�رب يش�كو
اإلهمال حيث ال أحد يفكر بمشروع على
إحدى ضفتيه الجميلتين .حيث الخضراء
والماء والوجه الحسن.
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أحــداث الـعـــراق مـن صـفـيــن إلـى االنـبــــار

المستقبل العراقي  /الدكتور علي التميمي
ع�رف العراق بانه بل�د "الدم املراق"
وقد عربت العرافة العربية طريفة الخري
ع�ن ذلك عندم�ا قامت بتوجي�ه الهجرة
العربي�ة األوىل .وس�بب ه�ذه املعرف�ة
القديم�ة ه�و انح�راف بعض ابن�اء آدم
علي�ه الس�الم ع�ن نهج�ه التوحيدي يف
الدي�ن " ان الله اصطف�ى لكم الدين "ثم
كانت وصي�ة يعقوب ألبنائه" فال تموتن
اال وانتم مس�لمون " ث�م تتالت األحداث
"فخل�ف م�ن بعده�م خل�ف أضاع�وا
الصل�وات واتبع�وا الش�هوات"من هن�ا
كانت انهار الدم بس�بب هوس الشهوات
وضي�اع منه�ج الصل�وات .ولذل�ك نرى
ونس�مع الي�وم تكاثر اخب�ار االغتصاب
الجماع�ي للفتيات  ,والهن�د مثاال " وما
ح�دث يف القاه�رة تح�ت حك�م اإلخوان
قريب مم�ا يح�دث يف الهن�د العلمانية ,
ويقاب�ل ذل�ك ارتفاع وترية ال�زواج املثيل
واعرتاف بعض الدول بذلك .والعراق كان
دائما هو مرسح الحدث يف املايض  ,ويراد
ل�ه اليوم ان يكون مرسح�ا للحدث بلون
ال�دم .وح�رب الجمل يف الب�رصة لم تكن
حدثا عرضيا  ,فقد كانت فيها املرأة التي
اذا أش�ارت بيدها س�ار الن�اس خلفها ,
وكان فيها الذي ال يرد وجهه عن السيف
 ,وكان فيه�ا الذي يعطي مل�ن يقاتل مع
املرأة س�يفا وفرس�ا وثالثن ألف دينار ,
ولذل�ك وصفت البرصة باملدين�ة القريبة
م�ن امل�اء البعي�دة ع�ن الس�ماء .وم�ن
املايض كانت صفن حيث كان ابو موىس
األشعري  ,وعمر بن العاصاحدهما خذل
صاحب�ه وهو عى الح�ق  ,واآلخر انترص
لصاحبه وهو عى الباطل .واليوم يحتدم
الح�دث يف االنبار مع تغ�ري يف املعطيات ,
فليس الحق كله يف جانب  ,وليس الباطل
كل�ه يف جان�ب آخ�ر .ولك�ن م�ا يتخلف
ع�ن الحق يف الطرف األول ه�و " اللمم "
وهو الخط�أ والذنب الصغري عى طريقة
وص�ف اإلمام عيل بن اب�ي طالب لبعض
الش�خصيات اإلس�المية التي قال عنها :
" ذهب نقي الثوب قليل العيب  ,وتركهم
يف طرق متش�عبة ال يهت�دي فيها الضال
وال يس�تيقن املهت�دي "  .وظ�ل الغالبية

من املس�لمن ال يعرفون هذا املعنى وهو
واض�ح .ومن وقع يف بعض الباطل  ,كان
الباط�ل فيهم ال يس�تهان بإثم�ه ذلك ان
فيه اإلرهاب وهو إث�م كله  ,واإلثم قليله
وكثريه س�واء .والعراقيون اليوم بحاجة
اىل اعم�ال الفك�ر والتأم�ل عميق�ا بم�ا
يواجهه�م من أح�داث هي فتن يش�يب
فيها الصغري ويه�رم فيها الكبري ويكدح
فيه�ا مؤمن حتى يلقى رب�ه .فهناك من
يريد بهم الهوان والتبعثر خس�ارة املكان
والزمان مع ضياع االنس�ان .وهناك من

ي�راد ل�ه ان يك�ون عرافة ب�دون معرفة
 ,وهن�اك من ي�راد له ان يكون سياس�يا
دون اإلملام بدفاتر السياس�ة عى طريقة
م�ن يح�رك الدول�ة الخفي�ة والح�روب
الصامتة ويعتمد عى خمس مؤسس�ات
استخبارية ميزانيتها "  "75مليار دوالر
س�نويا .وهن�اك من غلبت علي�ه العقدة
االيرانية املصنوعة بعقلية توراتية والتي
جعلت فريق�ا يف عراقن�ا ومنطقتنا يرى
فيه�ا الع�دو األول  ,وه�ذه هي مؤرشات
انتكاسة العقل املحبط الذي ينىس الجوار

والعقائ�د والتاريخ ويعيش ثمال بالحس
الطائف�ي الذي تغلغ�ل يف نفوس البعض
حتى أصبحت ارسائيل يف نظرهم مسألة
فيه�ا نظر  ,والتقرب م�ن ايران قضية ال
تغتفر.وفيهم من مىش مع الباطل بدون
روي�ة وال مراجع�ة فهو س�ادر يف غيه ,
وهؤالء معروفون مش�خصون منهم من
ينتم�ي لثقافة الق�رن الثام�ن الهجري
وه�ي ثقاف�ة من ق�ال " عليهم الس�يف
املسلول غاىل يوم القيامة " ثم اخذوا من
ثقافة الق�رن الثاني عرش الهجري وهي

ثقافة هدم القب�ور واألرضحة والتكفري
والكراهية والتي اصبح لها اليوم اس�ماء
وعناوين كثرية عرفها الناس واملسلمون
فال نطيل يف التعريف وأش�هر اعمالهم "
القت�ل ع�ى الهوية  ,والذبح كما ش�وهد
أخريا قطع الرؤوس باملنش�ار الكهربائي
" .ومنهم من ينتسبوا لثقافة األربعينات
من القرن العرشين وه�ي ثقافة دعمت
وس�ريت م�ن قب�ل التبش�ري الفرن�ي
الذي اس�تغل العاطف�ة القومية مدغدغا
م�ن ال يمتل�ك ثقافة تأسيس�ية اصولها

المالكي :رئيس اإلقليم يفتعل األزمات للتستر على عمليات تهريب النفط!

نـواب لـ

 :ترصحيــات بـارزاين إلرضــاء تـركيـــا

و «الكـردستــانـي» يصفـهـــا بـ «املـزاجـيـــة»

المستقبل العراقي /فالح الشامي
ف�ي الوقت الذي اعتبر فيه ائت�الف دولة القانون
تصريح�ات مس�عود بارزان�ي األخي�رة "هروب�ا
م�ن مش�اكله الداخلي�ة م�ع المعارض�ة الكردية",
وص�ف التحال�ف الكردس�تاني ه�ذه التصريح�ات
ب�"المزاجية" ,مش�يرا ال�ى ان الخالفات بين المركز
واإلقليم تس�ير نحو المجهول.وق�ال عضو التحالف
الكردس�تاني محمود عثمان ل�"المستقبل العراقي"
ان "تصريح�ات بارزان�ي األخي�رة التي تهج�م فيها
على الحكومة المركزية لم تأتي بشيء جديد يذكر"،
الفتا الى ان السياس�يين تعودوا عليها "منذ اكثر من
عامين".
وبيَّ�ن عثمان ان "اغل�ب التصريحات التي تصدر
م�ن حكوم�ة اإلقلي�م او الحكومة المركزي�ة ناجمة
عن خالفات ش�خصية ليس اال".وأع�رب عثمان عن
امتعاض�ه وأس�فه إلط�الق مث�ل ه�ذه التصريحات
المتش�نجة او "المزاجي�ة" كونه�ا "تعك�ر األج�واء
السياس�ية في البلد بشكل عام وبين اإلقليم والمركز
بش�كل خاص".وذكر عثمان ان العالق�ة بين اإلقليم
والحكومة المركزية تسير نحو المجهول السيما وان
المفاوض�ات الخاصة بحل المش�اكل العالقة بينهما

عىل طريق االنتخابات

ضياء السراي
أعلنت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات مؤخرا
أنه�ا قامت بتش�كيل لجان لرص�د الحم�الت اإلعالمية
يف الدعاي�ات االنتخابي�ة ،وهو ما نتمن�اه من املفوضية
ومجلس�ها الجديد ب�ان تتعامل مع الحم�الت اإلعالمية
يف الدعايات االنتخابي�ة بحيادية وموضوعية وإجبارها
ع�ى إتباع القواع�د واللوائح وع�دم املغاالة كم�ا ذكرنا
يف مق�ال س�ابق ولك�ي نمي�ز ب�ن الدعاي�ة االنتخابية
والحمل�ة االنتخابي�ة والحملة اإلعالمي�ة علينا الغوص
قلي�ال يف العالم النظري لتوصيف هذه املفاهيم ،فس�بق
ان فصلنا الحملة االنتخابي�ة والدعاية االنتخابية وجاء
الدور اآلن لتفصيل الحملة اإلعالمية ،فالحملة اإلعالمية
ه�ي مرحلة بث مركزة ومس�تمرة للرس�ائل االتصالية
لفرتات محددة وتوقيتات متفق عليها من خالل مجاالت
ووسائل االتصال التي سبق االشارة اليها وهذا هو الجزء
االول من الحملة اإلعالمية ويرافقه جزء ثاني يسري معه
بالت�وازي وهو الرصد الذي يس�تهدف الحملة اإلعالمية

"لم تأت بأي نتائج ايجابية" ,مس�تغربا من "تكليف
وفود عسكرية للتفاوض حول أزمة المناطق المتنازع
عليها مع ان المش�كلة سياس�ية وليست عسكرية"،
بحس�ب قوله.م�ن جانب�ه ,ق�ال عضو ائت�الف دولة
القان�ون احس�ان الع�وادي ل�"المس�تقبل العراقي"
ان تصريحات مس�عود بارزاني "غير منس�جمة مع
مواق�ف كتل�ة التحالف الكردس�تاني الت�ي تتفق مع
مواق�ف التحالف الوطني الس�يما فيما يخص رفض
إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة اإلرهاب",
معتب�را اياه�ا "ه�روب" من مش�اكله مع ش�ركائه
خاصة "بعد ان قدمت حركة التغيير المعارضة طلبا
الى برلمان اإلقليم بس�حب الصالحي�ات منه وتغيير
ش�كل الحكم م�ن رئاس�ي ال�ى برلماني" ،بحس�ب
تعبيره .وأشار العوادي الى ان "رئيس اإلقليم مسعود
بارزان�ي بات يفتعل األزمات م�ع الحكومة المركزية
من خ�الل مهاجم�ة رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي
بش�كل ش�خصي إلرضاء الدول اإلقليمي�ة المعروفة
بمواقفه�ا المناهضة للعملية السياس�ية مثل تركيا
وقطر".ف�ي الس�ياق ذاته ,اتهم النائ�ب عن التحالف
الوطني عبد الس�الم المالكي رئيس اإلقليم مس�عود
بارزاني بالعمل على ابقاء األزمة السياس�ية الراهنة
على حالها لتحقيق مكاسب شخصية.وقال المالكي

ل�"المس�تقبل العراق�ي" ان "الهج�وم ال�ذي ش�نه
بارزاني مؤخ�را على الحكومة ورئيس الوزراء يهدف
الى تعكير األجواء وخلق حال�ة من التوتر واالحتقان
بين الكتل السياس�ية إلبقاء األزم�ة الحالية من دون
اي حل يذكر لتحقيق مكاس�ب ش�خصية السيما في
ما يخص االس�تمرار في (تهريب النفط) بشكل غير
ش�رعي".وأوضح المالك�ي ان "تصريح�ات بارزاني
ي�راد منه�ا خلق أزم�ة سياس�ية جديدة ف�ي خطوة
للضغ�ط على الحكومة لتحقيق اكبر قدر من الفائدة
السيما في موضوع المنطق المتنازع".
وكان رئي�س إقلي�م كردس�تان العراق مس�عود
بارزاني قد أكد في بيان له على هامش لقائه وفدا من
الصحفيين الكويتيي�ن ،الخميس الماضي ,ان عقلية
االحتكام الى الدباب�ة والطائرة ما زالت موجودة عند
رئي�س الحكومة نوري المالك�ي ،محذرا المالكي من
تحش�يد قواته ضد اإلقليم ،مش�يرا الى ان س�يناريو
الح�رب األهلية يقترب كثيرا.ويعتبر هذا الخطاب هو
التصعي�د األول من قبل مس�عود بارزاني بعد ان دعا،
في ال� 16كانون األول من العام الماضي ،الى التهدئة
اإلعالمي�ة م�ع الحكوم�ة المركزية والتي تجس�دت
على ارض الواقع بين الجيش وقوات البيش�مركة في
المناطق المتنازع عليها.

ومرجعيته�ا وح�ي الس�ماء  ,فكان�ت
الثالثية الفاش�لة حصاد جموع فاش�لة
طمعت فيها امم اخ�رى فجددت عزمها
تارة باس�م الرشق األوسط الجديد بدون
جدة وتارة باس�م الرشق األوسط الكبري
بدون عزة وس�يادة .وم�ع هؤالء وبينهم
ضاعت طموح�ات من ش�ارك وتحمس
دون ان يع�رف الحقيق�ة .وعلي�ه وصل
العراقيون اليوم اىل نهايات حادة ومصري
يحتاج اىل إمعان النظر وتشغيل البصرية
حتى نضع األش�ياء يف محلها وذلك هو "
العقل ".العراقيون اليوم يحتاجون العقل
الذي يحتاج دائما ولكن اليوم اكثر من اي
وقت مىض .فالذين يميلون اىل التقس�يم
بع�د ان اعياهم جهد األحداث وثقلها هم
ال يجانبون الصواب  ,الن التقسيم يجعل
الذي�ن خططوا له ال يرتكونهم وش�انهم
 ,وانما سيس�عون لتقس�يم املقسم  ,الن
القابلية عى التقسيم موجودة ليس عى
مس�توى الدولة فقط وانم�ا هو موجود
عى مس�توى القبيل�ة واألرسة  ,واألفراد
 ,مثلم�ا هو موجود عى مس�توى العالم
والدول وامل�دن واألحياء يف املدن الصغرية
والكبرية .والذين يميلون الستعمال القوة
للحف�اظ عى وح�دة العراق مس�تعينن
باملقولة التي تقول " اذا ش�غب ش�اغب
اس�تعتب ف�ان أب�ى قوت�ل " ونس�وا ان
ه�ذه املقولة صحيحة ويمك�ن تطبيقها
يف الدول�ة املوح�دة والقي�ادة الرشعي�ة
املجمع عليها ولكنها تواجه حالة ش�غب
مجموع�ة صغ�رية .والع�راق اليوم ليس
موحدا حقيقة  ,وهو اقرب للتقسيم منه
للتوحيد  ,ولكنه مازال يمتلك القابلية عى
التوحي�د ان لم يكن ب�ن جناحيه العرب
واألك�راد الذي�ن افس�د عليهم الدس�تور
نعمة التوحد عندما اوجد دولة داخل دولة
وهي حالة مس�تعصية ع�ى الحل اال ما
رحم الله وعندما يكون البعض غري ناظر
لرحم�ة الله يف حس�اباته  ,فاألمر يصبح
أكثر إش�كاال واس�تحالة .وال تزال هناك
فرصة امام العرب العراقين من ش�يعة
وس�نة للتوح�د والتماس�ك الن توحدهم
س�يؤخر إق�دام األك�راد ع�ى االنفصال
لح�ن ان تح�دث متغ�ريات ربم�ا يتغري
معه�ا ال�رأي الك�ردي العراق�ي فيلتحق

بفصيل الوحدة العراقية وهذا امر ممكن
وليس مس�تحيال " وربك يفعل ما يشاء
" يمحو الله ما يش�اء ويثب�ت وعنده ام
الكتاب " " وال تقولن لش�ييء إني فاعل
ذل�ك غدا إال ان يش�اء الل�ه " .وما دامت
املش�يئة الربانية حارضة يف ثنايا الكون
والحي�اة  ,فمن العقل والحكمة ان يصار
اىل التفكري اآلتي -:العراق اليوم وصل اىل
أعى مس�توى للنمو االقتصادي يف العالم
وهناك فرق بن مس�توى النمو والتنمية
.فلو ان اهل العراق فكروا بأنفسهم مليا
وببالدهم جليا وبش�عبهم س�ويا لرتكوا
الفرق�ة واخرجوا م�ن صفوفهم اتباعها
وه�م معروف�ون ومش�خصون حتى ال
يتك�رر عنده�م املث�ل الس�وري عندم�ا
أصب�ح الشيش�اني واالفغان�ي والرتكي
وبقية مخ�دري العقول من العرب الذين
ترك�وا بلدانه�م نهب�ا ل�رشكات البرتول
واالستثمار وجاءوا اىل سوريا ال يعرفون
غري العبوات الناسفة والالصقة والقنابل
واملفخخ�ات الت�ي ه�ي س�الح العاج�ز
وليس الشجاع فأشاعوا الدمار يف سوريا
وهج�روا ش�عبها ال�ذي ل�م يحصل من
االمم املتحدة والدول التي كانت س�ببا يف
تهجريهم سوى الوعود الفارغة.ان أمام
أهل العراق ان ال يفكروا بخطأ فالن وفالن
فالجميع اش�رتكوا يف الخطأ ولكن هناك
فرق بن من يخطأ يف الحكم عى مستوى
التعيين�ات غ�ري العادل�ة واالعتق�االت
التي يش�وبها الكثري من الفس�اد  ,وبن
م�ن يس�تعن باإلره�اب ومجموعات�ه
التكفريية عى ش�عبه ويس�مح لهم بان
يطئ�وا ارض وطنه ويوفر لهم مالذا آمنا
 ,وكذل�ك م�ن يس�تعن ببقاي�ا االحتالل
واألط�راف الخارجي�ة لف�رض وج�وده
وموقعه يف الحكم فهؤالء جميعا يمثلون
جانب الخيانة التي ال ترحم العراق وأهله
 ,ويف ضوء هذه البوصلة وهذا التشخيص
يمك�ن امليض قدما يف التواصل والتناصح
وجم�ع الصف�وف بعي�دا ع�ن الطائفية
والعنرصية والفئوية واملحس�وبية حتى
ال يعود بيننا من هو ابو موىس األشعري
وال عم�ر بن العاص اللذي�ن مثال مرحلة
النكب�ة يف تاري�خ العراق ومعه�م تاريخ
املسلمن املثقل بالشوائب .

احلملــة اإلعـالميـــة العمـيــاء ..واملوت املفاجئ
للمرش�ح املعني والحمالت األخرى لباقي املرشحن مع
األخ�ذ بنظر االعتبار رفع التقارير اليومية واالس�بوعية
لنتائ�ج الحمل�ة اإلعالمي�ة الخاصة والحم�الت االخرى
ضمن املنافس�ة االنتخابية .وهنالك جملة من املرتكزات
األساس�ية التي يجب ان تعتم�د عليها الحملة اإلعالمية
وه�ي (التخطي�ط للحمل�ة اإلعالمي�ة ،تنس�يق الحملة
االعالمية ،تنفيذ الحملة االعالمية ،قراءة الجمهور بيانيا،
ميزانية الحملة االعالمية ،واقعية الحملة االعالمية).
ويف س�ياق اس�تعراض الحم�الت اإلعالمي�ة الت�ي
جردته�ا الكيانات السياس�ية واالنتخابية يف االنتخابات
الس�ابقة ل�م نش�هد حملة إعالمي�ة محرتفة بالش�كل
الصحي�ح وكانت عى األغلب عش�وائية وغري منضبطة
( حمل�ة اعالمية عمياء) كما يس�ميها خرباء هذا الفن،
وقد قادت تلك الحمالت اىل نتائج سلبية لبعض الكيانات
الت�ي اعتمدتها ،وقتل�ت كيانات اخ�رى ،وبغض النظر
ع�ن التوصي�ف ال�ذي قد يصح ع�ى تلك الحم�الت فان
التش�خيص األويل يقود اىل اس�تنتاج مفاده ان القائمن
عى تلك الحمالت االعالمية مزجوا بن املفاهيم واعتقدوا

ان الحمل�ة االعالمي�ة ه�ي ذاته�ا الحمل�ة االنتخابي�ة
وبعضهم قرص الحملة االنتخابية عى الحملة االعالمية
وه�و امر غاية يف الخط�ورة وال يدخل ضمن الصواب يف
تنفيذ الحم�الت االنتخابية.ويف وقت تنفق فيه الكيانات
االنتخابية امواال طائلة جدا عى الحمالت االعالمية فانها
ال تضع املنفذ او القناة االساسية للحملة االعالمية وهي
خلي�ة او مكت�ب او غرفة (االتص�ال واملعلومات) وهذه
الوح�دة س�واء كانت مؤلف�ة من فريق او من ش�خص
واح�د تب�ع لن�وع الكي�ان ان كان مؤلفا م�ن قائمة او
م�ن فرد ،فأنها االس�اس يف تحديد ن�وع وحجم الحملة
االعالمية واتجاهاتها األساسية ،ومن الخطأ ايضا إسناد
مهم�ة تنفيذ الحملة االنتخابية لهذا الفريق ألنه يقف يف
املنتص�ف كما صممت مهامه األع�راف االنتخابية دوليا
ويرشف ويوجه لكن بش�كل غري مب�ارش وال يتجاوز يف
بعض األحيان عامل االجتهاد ملدير الحملة االعالمية وله
دور رقابي ايضا ضمن نطاق مهامه .وعى سبيل املثال،
يف حملة اوباما ورومني يف س�باق االنتخابات الرئاس�ة
االمريكية ش�خص املراقبون جملة امور اس�همت بفوز

اوبام�ا من بينه�ا ان لم يك�ن اهمها قوة فري�ق  CIاي
االتص�ال واملعلوم�ات ،وهذا الفريق يع�د القلب النابض
للحملة االنتخابي�ة وليس االعالمية برمتها ألنها بمثابة
الع�ن والحواس التي تستش�عر بواس�طتها االتجاهات
واملس�ارات ويف ضوئها يتس�لم الدماغ ويس�لم األوامر.
ام�ا يف واحتنا املحلي�ة فان الكيان�ات االنتخابية ال تعري
اي اهمية ل�رأي الجمهور يف اطالق الحمالت االنتخابية،
وتهمل هذا الجهاز الحس�اس وامله�م وتعتمد عى فكر
املستشارين والخرباء الذين يختزلون كل يشء بما يف ذلك
أموال الكيانات واملرش�حن ،يف تحدي�د راي الجمهور او
(قراءة الجمهور بيانيا) ،بينما تقتيض رضورات التميز
والنجاح ان ال تتم تلك االمور اال عن طريق فريق االتصال
واملعلومات ألنه م�ن يخطط وينفذ تلك العملية ويعطي
تقاري�ر تبن اتجاهات ميول الناخبن ويف ضوئها يمكن
تكثيف الظهور االعالمي للمرشح وتسويقه وفق الخطة
املتف�ق عليها لتحقي�ق الهدف املطل�وب وتركيز الحملة
االعالمي�ة يف مح�ور م�ن املحاور لت�اليف اي تغ�ري يطرأ
عى ش�عبية مرش�ح من املرش�حن او التأثري يف شعبية

الخص�وم كما يحصل يف بعض األحيان ضمن املنافس�ة
االنتخابية ،او تغيري مسار الحملة االعالمية بمجملها.
ع�ى الجانب اآلخر نج�د أهمية ه�ذا الفريق يف آلية
التعامل مع فرق ولجان مفوضية االنتخابات والتواصل
املستمر معهم لجمع املعلومات ومعرفة أين أخطا فريق
الحملة االنتخابية وخالف اصول الدعايات او متابعة اي
تغيري او ق�رار تصدره الهيئة املس�ؤولة عن االنتخابات
حكومي�ا ،وعليه يمكن ضمان العم�ل بموجب القوانن
واللوائح عن طريق هذا الفريق ايضا.واملثري يف هذا الصدد
ان الكتل�ة الوحيدة التي حاول�ت ان تطبق جزءا من تلك
الحيثية اسست فريقا وأسمته (فريق الحملة االعالمية)
يف االنتخاب�ات النيابية  ،2010وت�وىل ادارة الفريق بائع
كارتات ش�حن موبايل والحجة انه محرتف يف تس�ويق
الكارتات ويمكن االستفادة من خربته يف تعبئتها لفريق
الحمل�ة االنتخابي�ة الكب�ري املنت�رش يف املحافظات ،ولم
يس�بق له ان م�ارس االعالم او الصحاف�ة او الدعايات،
وباملحصلة فان هذا الشخص قاد الحملة االعالمية التي
انفق عليها قرابة  400ألف دوالر اىل فشل ذريع.
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عجز في الموازنة وجمود في عملية السالم

إســرائيل حتــظى بــانــتخابــات رئـــاسية «فـــاتـــرة»
المستقبل العراقي /متابعة
ه�ل تك�ون االنتخاب�ات اإلس�رائيلية التي
س�تجرى اليوم الثالثاء األكثر فت�ورا ً وافتقارا ً
لروح التناف�س في تاريخ تل�ك الدولة؟ بعض
الخبراء والمحللين السياسيين يعتقدون ذلك.
والحالة ه�ذه ،يرى الناخب�ون أن القضايا
التي طالما ظلت محور السياس�ة اإلسرائيلية
ألجي�ال مض�ت اختف�ت إل�ى ح�د كبي�ر م�ن
الحمالت االنتخابي�ة هذه المرة ،واحتلت القيم
االجتماعي�ة والهم�وم االقتصادي�ة الواجه�ة
والقلب معا.
وإذا كان ثم�ة إجم�اع وس�ط الناخبي�ن
والمحللي�ن عل�ى حد س�واء في ه�ذه الحملة
االنتخابي�ة الجام�دة ،كم�ا تصفه�ا صحيفة
نيويورك تايمز ،فهو أن رئيس الوزراء بنيامين
نتنياه�و س�يفوز ال ري�ب بوالية ثالث�ة ،رغم
العج�ز الواس�ع ف�ي الموازنة وجم�ود عملية
الس�الم ،ورغم وجود ش�ريك سياسي له متهم
ف�ي قضاي�ا احتي�ال (ف�ي إش�ارة إل�ى وزير
خارجيته المستقيل أفيغدور ليبرمان).
أما العناوين التي تتصدر الحملة االنتخابية
الحالية فظلت تتراوح بين إخفاق تياري الوسط
واليس�ار المتش�ظيين في الدفع بمرشح ُي َ
عتد
به لمنافسة نتنياهو ،وبروز حزب ديني قومي
ذي موقف متشدد إزاء القضية الفلسطينية.
ويق�ول خب�راء إن غالبي�ة متزاي�دة م�ن
اإلس�رائيليين تخلت عن معادلة األرض مقابل
الس�الم التي ظل�ت تصبغ المحادث�ات لعقود،
األمر الذي ترى فيه الصحيفة األميركية تعزيزا
لتح�ول إس�رائيل نح�و اليمين في السياس�ة
والخطاب الشعبي.
وم�ن ش�أن ذل�ك أن ُي ِّ
عقد عالق�ة نتنياهو
المتوت�رة أص�ال بالرئي�س األميرك�ي ب�اراك
أوبام�ا في وقت تتعرض فيه إس�رائيل لإلدانة

الدولية بسبب استمرارها في التوسع في بناء
المستوطنات في الضفة الغربية.
ه�ي إذن االنتخاب�ات األق�ل تنافس�ية في
الذاك�رة ،واألدنى قيم�ة وأهمية بحس�ب أحد

كت�اب األعمدة ف�ي الصحف اإلس�رائيلية الذي
ق�ال إن “إس�رائيل ال مبالي�ة ومتثائبة (كناية
عن الس�أم والفتور)” هي التي س�تتوجه إلى
صناديق االقتراع.

وتعل�ق نيويورك تايم�ز قائلة إنه من حيث
األولوي�ات فإن كل حزب يخ�وض المباراة في
ملع�ب مختلف على ما يبدو ،في حين لم يركز
تحالف الليكود إسرائيل بيتنا في حملته ال على

قضاي�ا وال على إنجازات ،ب�ل أخفق حتى في
الكشف عن برنامج سياسي رسمي.
ووص�ف ديف�د ماكوفس�كي م�ن معه�د
واش�نطن لسياسات الش�رق األدنى انتخابات

مصر لم تشهد زخمًا كهذا منذ الخديوي

مريس يقدم رق ً
ام قياسي ًا برفع دعاوى عىل الصحفيني
المستقبل العراقي  /وكاالت

قضية م�ن هذا النوع من�ذ بدء العمل
بالمادة التي تجرم إهانة الحاكم عام
.1897
وس�جل التقرير أن ه�ذه القضايا
ف�ي عه�د مرس�ي تزي�د عل�ى أربعة
أضعاف ما ش�هدته مدة حكم الرئيس
المخلوع حسني مبارك على مدى 30
عام�اً ،ويس�اوى  24ضعف�ا من عدد
القضايا في عهد الرئيس األسبق أنور
السادات الذي اغتيل عام .1981
وس�جل التقري�ر أن ه�ذه الم�ادة
اس�تخدمت للم�رة األول�ى إلدان�ة
الصحف�ي المص�ري أحم�د حلم�ي
( )1936-1875ف�ي عه�د الخدي�وي
عباس حلمي الثاني ،الذي حكم البالد
بين عامي  1892و ،1914وحكم على
حلم�ي ف�ي نيس�ان  1909بالس�جن

قالت الش�بكة العربي�ة لمعلومات
حقوق اإلنس�ان في القاه�رة إن أول
مئتي يوم ف�ي حكم الرئيس المصري
محمد مرس�ي س�جلت رقما قياسيا
في مالحقة اإلعالميي�ن والصحفيين
“بزعم إهانة الرئي�س” بما يزيد على
ما ش�هدته مصر طوال أكثر من 115
عاما.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان
“جريمة إهان�ة الرئيس جريمة نظام
مس�تبد” ،ف�إن نصف ع�ام من حكم
مرس�ي الذي تولى المنصب في نهاية
حزيران  2012شهد  24قضية وبالغا
عن اتهام بإهانة الرئيس” ،مقابل 14

عشرة أشهر وبتعطيل جريدته “القطر
المصري” ستة أشهر التهامه بإهانة
“الذات الخديوي�ة” ،حيث كتب مقاال
عنوان�ه “مصر للمصريين” انتقد فيه
الخديوي ذا األصول األلبانية.
وقال التقرير إن عدد هذه القضايا
في عهد مرس�ي “ل�م يبلغه أي رئيس
أو مل�ك مصري من�ذ اس�تحداث هذا
االته�ام الفضف�اض ال�ذي نبذته كل
الدول الديمقراطية في العالم”.
وتعي�ش مص�ر حال�ة س�جال
سياسي حاد واستقطاب بين مؤيدي
الرئيس الق�ادم من جماع�ة اإلخوان
المس�لمين وتي�ارات أخ�رى علمانية
يصنف بعضها ضمن نطاق ما يسمى
“الفل�ول” المحس�وبين عل�ى النظام
السابق.
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نفذت هجومًا على «أميناس»

«املوقعون بالدم» تعد بلدان «احلملة الصليبية» هبجامت قاسية
المستقبل العراقي/وكاالت
توع�دت المجموع�ة المس�لحة الت�ي نف�ذت
الهجوم على منش�أة الغاز بعي�ن أميناس جنوب
ش�رق الجزائر بزيادة عملياتها ض�د البلدان التي
ش�اركت في ما وصفت�ه ب�”الحمل�ة الصليبية”
في مالي ،في إش�ارة منها إلى التدخل العسكري
الفرنسي الذي القى دعما إقليميا ودوليا .جاء ذلك
في بيان نشر على موقع إخباري موريتاني.
وتبن�ت الهج�وم عل�ى منش�أة عي�ن أميناس
وخطف رهائ�ن أجانب وجزائريي�ن ،كتيبة تطلق
على نفس�ها “الموقعون بال�دم” ،يقودها مختار
بلمختار أو خالد أبو العباس الملقب ب�”األعور”،
وهو جزائري كان مسؤوال في تنظيم القاعدة في
بالد المغرب اإلسالمي ،لكن جرى استبعاده مؤخرا
م�ن التنظيم.وجاء ف�ي بيان كتيب�ة “الموقعون
بال�دم” -وفق ما نقلت وكالة نواكش�وط لألنباء-

“إنن�ا نتوعد كل ال�دول التي ش�اركت في الحملة
الصليبي�ة على إقلي�م أزواد (ش�مال مالي) ما لم
ترج�ع عن قرارها بالمزيد م�ن العمليات”.ودعت
المجموعة من س�متهم بإخواننا المس�لمين إلى
ض�رورة االبتعاد ع�ن كل الش�ركات والمجمعات
الغربية وخصوصا الفرنس�ية منه�ا حفاظا على
س�المتهم.وتطرق بي�ان الكتيب�ة إل�ى تفاصي�ل
عملية عي�ن أميناس والمطالب الت�ي تقدموا بها
إلى السلطات الجزائرية ،وقال إن سرية “فدائية”
من كتيب�ة “الموقع�ون بالدم” بتنظي�م القاعدة
قامت بعملية “انغماس�ية مزدوجة” كان هدفها
السيطرة على مجمع الغاز وقاعدة الحياة التابعة
لش�ركة “ب�ي ب�ي” البريطانية واحتج�از بعض
العاملين الغربيين في المجمع.وأضاف البيان أنه
بعد أن ق�ام “الفدائيون” بجمع عدد من الغربيين
أطلقوا س�راح المس�لمين الموجودي�ن بالموقع،

عل�ى خالف لم�ا “ادع�ى” الجيش الجزائ�ري أنه
حرره�م ،كم�ا اتصلوا ب�إدارة الش�ركة وعرضوا
التفاوض معه�م وطلبوا ابتعاد الجيش عن مكان
االحتجاز.وق�ال البي�ان إن الجي�ش الجزائري رد
بقن�ص اثنين م�ن الرهائن المحتجزي�ن وبعدها
بدأت المروحيات الجزائرية بقصف قاعدة الحياة
التي تم فيها االحتجاز “في محاولة لقتل الرهائن
وإنهاء األزمة في أسرع وقت”.وبقيت المجموعة
“الفدائية” الموجودة في المصنع -يضيف البيان-
تع�رض التف�اوض مج�ددا ،وذكرت ما أس�ماها
البيان مطالبها المش�روعة وه�ي “وقف العدوان
على المس�لمين بمالي وإطالق سراح أسرانا لدى
الصليبيين” ،لكن الجيش الجزائري “لم يس�تجب
له�ذه المطالب المش�روعة ،ب�ل بدأ ف�ي اقتحام
مصنع الغاز مما أدى إلى مقتل الرهائن”.
وعن عدد المشاركين في هجوم عين أميناس،

نق�ل موقع “صحراء ميديا” ع�ن مختار بلمختار
قوله إن العملية على منش�أة عي�ن أميناس للغاز
“قادها أربع�ون مجاهدا مهاجري�ن وأنصارا من
بالد إسالمية شتى بل وحتى من بالد الغرب باسم
الموقعون بالدم”.وكشف وزير االتصال الجزائري
محم�د الس�عيد في تصري�ح إلذاع�ة جزائرية أن
المهاجمين ينتمون إلى س�ت جنس�يات من دول
غرب أفريقيا ،وحتى من خارج أفريقيا .في حين
يؤكد مس�ؤولون جزائريون أن جماع�ة بلمختار
وراء الهجوم لكنه لم يشارك فيها بنفسه.
ويقول مس�ؤولون أوروبي�ون وأميركيون إن
الهجوم كان غاية في الدقة إلى حد يس�تبعد معه
التخطي�ط له في ه�ذه الفترة القصي�رة ،رغم أن
التدخل العس�كري الفرنس�ي في مالي ربما كان
أحد األس�باب التي دفعت المسلحين لشن هجوم
أعدوا له بالفعل.

 2013في إس�رائيل بالهزلية التي ال تدور حول
ش�يء ،قائ�ال إنها لن تف�رز تفويض�ا واضحا
يعط�ي الحكوم�ة الجدي�دة “أقصى ق�در من
المرونة”.
ولعل أولى التحديات الماثلة أمام الحكومة
الجدي�دة تتمثل ف�ي عجز الموازن�ة البالغ 10
ملي�ارات دوالر .كم�ا يلوح في األف�ق الخالف
حول ما إذا كان يتوجب تجنيد غالة المتطرفين
اليه�ود والمواطني�ن الع�رب ف�ي الخدم�ة
العسكرية أو الوطنية.
وهن�اك العدي�د م�ن المحللي�ن ي�رون في
ً
الحمل�ة االنتخابي�ة ح�دا ً
فاص�ال بي�ن انهيار
الوس�ط واليس�ار ،وصع�ود االتج�اه الدين�ي
القوم�ي ،الذي يُطل�ق عليه أيض�ا “الصهاينة
المتدينون” ،ممثال في حزب “البيت اليهودي”
الذي يطالب بضم الجزء الذي يعيش فيه معظم
المستوطنين في الضفة الغربية.
ويدل�ي الحاخ�ام بيني الو ،الزعي�م الديني
القومي البارز ،بدلوه في الجدل الدائر إذ يقول
“هنا جيل جديد من الصهاينة المتدينين نش�أ
وترع�رع .ونحن ال نريد أن نك�ون تيارا ثانويا،
ب�ل نرغب بأن نقود .إنها مس�ألة هوية ذاتية،
ال سياس�ية ،لكنه�ا هوي�ة تري�د أن تكون في
الواجه�ة ،وه�ذا م�ا يدف�ع كثيرا من الش�بان
للتصوي�ت له�ذا التي�ار ،فهم يرغب�ون في أن
يكونوا فخورين”.
من جانبه ،يس�اور أس�تاذ القانون ونائب
رئي�س معه�د الديمقراطي�ة اإلس�رائيلية
يديدي�ا ش�تيرن االعتقاد بأن البرلم�ان القادم
سيتش�كل في معظمه م�ن متطرفين ،ذلك أن
هاج�س الهوية ب�دا أكثر وضوح�ا “فكل تيار
يريد أن يحكم وليس مج�رد أن يبقى على قيد
الحياة ،ألن ال�كل يعتقد أن توجهه هو األصلح
لليهود”.

عذبت فيها المئات

أفغانستان تدير سجون ًا رسية

المستقبل العراقي  /وكاالت

أف�اد تقري�ر أممي بأن ما يقرب من ثل�ث المعتقلين الذين نقل�وا مؤخرا إلى
س�يطرة الحكومة األفغاني�ة تعرضوا للتعذيب ،وأن وكال�ة المخابرات األفغانية
تدير س�جونا س�رية لتجنب المراقبة الحقوقية .وهو تقرير عبر االتحاد األوربي
عن قلقه البالغ بشأن ما تضمنه.واستند التقرير الصادر عن بعثة األمم المتحدة
في أفغانستان (يوناما) إلى مقابالت مع  635معتقال في  89منشأة بين تشرين
األول  2011تشرين األول  ،2012وتوصل التقرير الذي يتألف من  139صفحة إلى
“أدلة موثوقة ويمكن االعتماد عليها” على أن أكثر من نصف من جرت مقابلتهم
تعرض�وا للتعذيب أو س�وء المعاملة.وتعرض  25ش�خصا للتعذيب من أصل 79
معتقال تمت مقابلتهم وكانوا قد نقلوا من سيطرة حلف شمال األطلسي (ناتو)
إل�ى الس�يطرة األفغانية خالل  12ش�هرا ،وذلك بزيادة بنس�بة  %7عما ورد في
تقري�ر العام الس�ابق.ويمكن أن تلقي ه�ذه النتائج بظاللها عل�ى طريقة إدارة
عملية نقل الس�يطرة األمنية قبل انس�حاب القوات التي يقودها حلف الناتو من
أفغانس�تان بحلول نهاية العام المقبل ،حيث يجري تحويل مئات المعتقلين من
س�يطرة الحلف إلى الس�يطرة األفغانية.وبحس�ب التقرير فإن جهود الحكومة
األفغاني�ة للتصدي للتعذي�ب وجهود قوة المس�اعدة األمنية الدولية (إيس�اف)
“لم تؤد إلى تحس�ن ملحوظ وتراجع استخدام التعذيب”.وذكر التقرير أن هناك
“تقارير موثوقا بها” تفيد بأن أجهزة االستخبارات لديها “سجون سرية” تخفي
فيها المعتقلين عن أعين مراقبي حقوق اإلنس�ان ،مش�يرا إلى وجود العديد من
ح�االت “االختفاء”.وأضاف التقرير “هذا األمر يثير بواعث قلق في وقت تتس�لم
فيه الحكومة المس�ؤولية الكاملة تقريبا م�ن القوات الدولية عن المعتقلين في
أنشطة مرتبطة بالصراع”.وعبر االتحاد األوروبي عن قلقه البالغ بسبب التقرير،
وحث الحكومة األفغانية على تقديم مرتكبي مثل هذه األعمال إلى العدالة.
وش�ددت بعثة األمم المتحدة في أفغانس�تان في بيان على أن نتائج التقرير
تؤك�د الحاجة العاجل�ة والبعيدة األم�د إلدخال إصالحات ف�ي قطاعات القضاء
والنياب�ة وتطبيق القانون.ويعتبر هذا ثاني تقرير تصدره البعثة األممية يس�لط
الضوء على االنتهاكات الواسعة في نظام االحتجاز في أفغانستان.

النمساويون ال يقبلون بـ «جيش حمرتف»

بمساعدة الطائرات األميركية

اجليش اليمني :أسبوع حافل بصيد «القاعدة»
المستقبل العراقي/وكاالت
قالت مص�ادر متطابق�ة إن أربعة أش�خاص
يش�تبه في انتمائه�م لتنظيم القاع�دة قتلوا ،في
غ�ارة ش�نتها طائرة م�ن دون طيار يعتق�د أنها
أميركي�ة على س�يارة في محافظة م�أرب (170
كيلومترا شرقي العاصمة صنعاء).
ونقل موقع “ 26س�بتمبر” المقرب من وزارة
الدفاع عن مصدر محلي القول إن “أربعة إرهابيين
م�ن تنظي�م القاعدة لق�وا مصرعهم ف�ي ضربة
جوي�ة في منطق�ة العطيف على طري�ق صنعاء
مأرب” .وأوضح المصدر أن “الضربة اس�تهدفت
تلك العناصر اإلرهابية وهم على متن س�يارة ذات
دفع رباعي”.
وكان ثالث�ة عناصر م�ن القاعدة لقوا حتفهم
أم�س األوَّل ف�ي غ�ارة مماثل�ة لطائ�رة أميركية
من دون طي�ار في منطقة آل ش�بوان بمحافظة
م�أرب ،في حين أش�ارت وزارة الداخلي�ة اليمنية
إل�ى أن قتلى األحد كانوا س�بعة وم�ا زالت هوية
خمس�ة منهم مجهول�ة وتعمل األجه�زة األمنية

على التحقق منها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنس�ية عن مصدر
قبلي ل�م يفصح عن هويته قول�ه إن جثث أربعة
قتل�ى “تفحم�ت داخ�ل الس�يارة” ،وأنه ل�م يتم
التع�رف إال على هوية المس�ؤول المحلي لتنظيم

القاعدة إسماعيل بن جميل.
تجدر اإلش�ارة إلى أن الطائرات األميركية من
دون طيّ�ار تقدم دعما للقوات اليمنية التي تقاتل
تنظي�م قاع�دة الجه�اد ف�ي جزي�رة العرب الذي
نش�أ في كانون الثان�ي  2009نتيجة دمج فرعي

القاعدة في السعودية واليمن.
وكان�ت تقاري�ر محلي�ة ذك�رت أن تس�عة
أشخاص لقوا حتفهم ليلة السبت في ثالث غارات
منفصلة نفذتها طائ�رات أميركية من دون طيار
مس�تهدفة عناصر يش�تبه في انتمائه�ا لتنظيم
القاعدة بمنطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب.
على الصعيد ذاته ،قتل أمس األوَّل في محافظة
البيضاء جنوبي اليمن عشرة أشخاص على األقل
جراء انفجار في من�زل عضو في تنظيم القاعدة
يدع�ى أحم�د عب�د الل�ه ضيف الل�ه الذه�ب كان
يستخدم على ما يبدو في تصنيع المتفجرات.
ونقل�ت وكال�ة أسوش�يتد برس ع�ن مصادر
يمني�ة أن الح�ادث وقع في مدين�ة رداع عاصمة
المحافظة وأن المس�لحين منع�وا المواطنين من
الوصول إلى موقع الحادث.
وكانت القاعدة قد سيطرت في وقت سابق من
الع�ام الماضي عل�ى رداع ( 160كيلومترا جنوبي
العاصم�ة) قب�ل أن تع�اود الحكوم�ة الس�يطرة
عليها.

المستقبل العراقي  /وكاالت
صوّت النمس�اويون بأغلبية كبي�رة لصالح اإلبقاء عل�ى نظام التجنيد
اإللزام�ي في البالد ب�دال من تطبيق نظ�ام جيش محت�رف ،رافضين بذلك
خطة اقترحها الحزب الديمقراطي االجتماعي الذي ينتمي إليه المستش�ار
فيرن�ر فايمان.وف�ي اس�تفتاء عام جرى أم�س األحد أيّ�د  59.8%النظام
الحالي للخدمة العسكرية اإللزامية أو الخدمة االجتماعية البديلة للشباب،
في حين صوت  40.2%لصالح تشكيل جيش محترف.
وبذلك س�تظل النمس�ا واحدة م�ن دول االتحاد األوروب�ي القليلة التي
تعتمد نظام الخدمة العس�كرية اإللزامية ،باإلضافة إلى قبرص وإس�تونيا
وفنلندا واليونان.وتعاني الحكومة االئتالفية من انقس�ام حاد بش�أن هذه
القضية حيث يؤيد الحزب الديمقراطي االجتماعي إنهاء التجنيد اإلجباري،
في وقت يريد حزب الشعب المحافظ اإلبقاء على النظام الحالي.
وق�اد الحزب�ان حمالت مكثف�ة قبل االس�تفتاء حيث يس�عى الحزبان
لتس�جيل نقاط قبل االنتخابات البرلمانية المقررة في وقت الحق من هذا
العام.وبدأ الجدل بش�أن الدفاع في النمسا عام  2010عندما تحولت ألبانيا
والس�ويد إل�ى نظام الجيش المحت�رف وتبعتهما ألماني�ا وصربيا بعد ذلك
بعام.
يذك�ر أن النمس�ا لديه�ا واح�دة من أق�ل ميزاني�ات الدفاع ف�ي العالم
حي�ث تنفق  2مليار يور ( 2.7مليار دوالر) س�نويا بنس�بة  6%من الناتج
المحلي.
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سلف مؤسسات الدولة لغاية عام  2011بلغت  35ترليون دينار

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

جلنة نيابية :وزارة اخلارجية رصفت مبالغ إضافية خالل القمة العربية

كشفت لجنة العالقات الخارجية الربملانية عن
قي�ام وزارة الخارجي�ة رصف مبال�غ إضافية
خ�الل القم�ة العربي�ة الت�ي عق�دت يف بغداد
عىل ممثليات يف الخارج .فيما كش�فت اللجنة
املالي�ة الربملاني�ة أن مبالغ س�لف مؤسس�ات
الدول�ة لغاي�ة ع�ام  2011تبل�غ  35ترلي�ون
ً
مش�رة إىل أن ج�زءا ً من هذه الس�لف
دين�ار،
تضمنت فتح اعتم�ادات مرصفية تقدر ب�19
ترلي�ون دينار .وقال عض�و اللجنة النائب عن
كتل�ة األح�رار راف�ع عب�د الجب�ار يف ترصيح
صحف�ي أم�س إن وزارة الخارجي�ة رصف�ت
مبالغ إضافية عىل إدام�ة ممثليات يف الخارج
تج�اوزت املوازنة التي رص�دت للقمة العربية
التي عقدت يف بغداد ،موضحا أن املمثليات التي
تمت إعادة تأهيلها ش�ملت س�فارة وقنصلية
وممثلي�ة داخ�ل املنظم�ات الدولي�ة املعتمدة.
وأضاف عب�د الجبار أن املمثلي�ات العراقية يف
الخارج والبالغ عددها  90ممثلية يحتاج عدد
منها إلدامة ،لكن املبالغ التي رصفت من خالل

مخصصات القمة العربي�ة تعد تجاوزا .وذكر
النائ�ب أن لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة رفعت
تقريره�ا االويل للجن�ة املالي�ة الربملاني�ة ،وما
زالت املباحثات مس�تمرة لحس�م ملف القمة
العربي�ة واملالحظ�ات املس�جلة ع�ىل موازن�ة
وزارة الخارجية .ون�وه عبد الجبار إىل أن أبرز
ما تضمن�ه التقرير هو وج�ود ترهل يف مبالغ
القمة الخدمية .وكانت لجنة النزاهة الربملانية
ق�د كش�فت عن تأثي�ث أكثر من س�تة منازل
تعود ملس�ؤولني يف الحكومة م�ن تخصيصات
قمة بغ�داد ،مش�رة اىل ان ميزاني�ة القمة قد
تج�اوزت امللي�ون دوالر .وق�ال مق�رر اللجنة
والنائب ع�ن القائمة العراقية خال�د العلواني
يف ترصيح س�ابق العام املايض إن «املبالغ التي
خصص�ت لقمة بغ�داد قد رصفت عىل ش�كل
دفعات تصل إىل  450مليون دوالر ،لكن أضيف
عليه�ا مبالغ لتأثيث منازل مس�ؤولني وزهور
فاقت أس�عارها الحقيقية بكث�ر .وأوضح إن
هناك مبالغ رصفت من ميزانية قمة بغداد عىل
تأثيث أكثر من س�تة منازل تعود إىل مسؤولني

عميد كلية العلوم بجامعة واسط يشارك يف دورة تدريبية يف إيطاليا

امل�ستقبل العراقي  /عالء العتابي

ش�ارك األس�تاذ المس�اعد الدكتور ه�ادي دويج
العتاب�ي ،عمي�د كلي�ة العل�وم بجامعة واس�ط،
ف�ي دورة تدريبي�ة موس�عة ف�ي مج�ال فيزياء
البصري�ات والليزر والمعجالت النووية أقيمت في
المعهد العالمي للبصريات والليزر بجامعة فلورن
بإيطاليا .وتأتي هذه المشاركة في سياق انفتاح
جامعة واس�ط على الجامع�ات العالمية وخاصة

الجامعات األوربية وضمن برنامج تطوير الكوادر
التدريس�ية العراقية خارج العراق .وأوضح أ.م .د
.هادي دويج العتابي ،أن الهدف من هذه الدورات
يأتي في إطار تطوير المعلومات لدى التدريسيين
النعكاس�ها عل�ى الطال�ب العراق�ي مم�ا ي�ؤدي
ال�ى الرقي بالطال�ب علميا لبناء الع�راق الجديد.
وأض�اف أن الدورة التدريبية تضمنت المش�اركة
في اختب�ار بعض التجارب الحديثة واالطالع على

األجهزة والمختب�رات الحديثة وأبحاث الجامعات
ومنه�ا مختبر الطاقة الشمس�ية ومختبر التأثير
البصري على الحالة النفسية لإلنسان باستخدام
الط�رق البصري�ة وذل�ك ع�ن طري�ق اس�تخدام
الليزرات ودراسة االس�تطارة ,أما المختبر الرابع
فه�و مختبر الحال�ة الصلبة ،حي�ث يحتوي على
منظومة لليزر تساعد في دراسة تصاميم ليزرات
الحالة الصلبة وكيفية زي�ادة كفاءتها ،كما تمت

الصحة تغلق  87صيدلية أهلية ومذخر أدوية

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة ع�ن إغ�الق  87صيدلي�ة أهلية
ومذخ�ر أدوي�ة وتوجيه إن�ذار ل� 42أخ�رى خالل 511
حمل�ة تفتيش�ية أجرتها ف�رق الوزارة يف ش�هر كانون
االول امل�ايض .وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة
الدكت�ور زياد ط�ارق يف بيان صحفي تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه أمس أن الوزارة مستمرة بحمالتها
التفتيشية عىل املؤسسات الصحية والصيدليات ومذاخر
األدوية األهلية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق املخالفني
حرصا منها عىل س�المة املواطنني .من جانبه قال مدير
قس�م القطاع الدوائ�ي الخاص يف مكت�ب املفتش العام
الدكت�ور عيل ذن�ون ان الف�رق التفتيش�ية أجرت 511
حملة تفتيش خالل الشهر املايض شملت  280صيدلية

أهلي�ة و 68مذخ�ر أدوية وأربعة مصان�ع لألدوية و77
مكتب�ا ً علميا ً و 45محالً لبيع املس�تلزمات الطبية و16
محل لبيع األعشاب الطبية و 21صيدلية وهمية .وأشار
اىل انه تم خاللها إغالق  ،87منها  25صيدلية  16مذخر
أدوي�ة و 11مكتبا ً علمي�ا ً و 4مصانع لألدوية و 8محال
لبيع املس�تلزمات الطبية ومحالن لبيع االعشاب الطبية
و 21صيدلي�ة وهمي�ة .ولفت ذن�ون اىل انه ت�م توجيه
إنذارات ل� 12مكتبا ً علميا ً و 14صيدلية أهلية و 7مذاخر
لألدوية و 7محال لبيع املستلزمات الطبية ومحالن لبيع
األعشاب الطبية .وافاد ان فرق التفتيش جردت االدوية
املوجودة يف الصيدليات الوهمية التي أغلقتها يف ش�ارع
السعدون وكان معظمها أدوية مهربة وال توجد بها أية
إجازة استراد أو كتب فحص.

توقعات بنهوض العملية االستثامرية يف البالد العام احلايل

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

توقع عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النائب عن التحالف الوطني حسني املرعبي ،أن العملية االستثمارية ستنهض وتشهد
تط�ورا كبرا خالل العام الج�اري بعد توجه الحكومة ومجلس النواب إلزالة املعوقات من أمام املس�تثمرين .وقال املرعبي يف
ترصيح صحفي أمس ،أن هناك توجهات لتعديل قانون االس�تثمار من قبل مجلس النواب بصيغة تس�هل عمل املس�تثمرين
باإلضافة اىل قرار الحكومة إلزالة املعوقات بخصوص تمليك األرايض التابعة للدولة إىل املس�تثمرين .وتابع ان هذا ما سيجعل
عام  2013مميزا وس�يحظى بدخول عدد كبر من الرشكات االس�تثمارية األجنبية الس�يما يف املش�اريع الس�كنية كون البلد
بحاجة لبناء مليونني ونصف املليون وحدة سكنية.

وزارة الكهرباء
المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية
المنطقة الوسطى

الموضوع /إعادة إعالن المناقصة الخارجية
المرقمة (1 / 2 / 5م )5802 /
محطة كهرباء الدورة الحرارية

تعلن املديري�ة العامة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائية عن
مناقصة لتجهيز (محامل مختلفة)
فعىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املسجلة رسميا»
داخل الع�راق وخارجه تقديم عطاءاتهم عىل املناقصة
املذك�ورة أع�اله والتي يمك�ن الحصول ع�ىل كمياتها
ومواصفاتها ورشوطها من قسم الشؤون التجارية يف
مق�ر املديرية الكائن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة
محل�ة ( )109ش�ارع ( )19ب���ناي�ة ( )15ص.ب
(. )1085
لقاء مبلغ ق�دره ( )50,000دينار فقط غر قابل للرد
يس�لم إىل أمان�ة الصن�دوق ع�ىل ان يق�دم العطاء مع
املستمس�كات املطلوب�ة املدرجة أدن�اه وتوضع داخل
ظ�رف مغل�ق ومخت�وم ومؤرش علي�ه رق�م املناقصة
وموع�د الغل�ق يوضع يف صن�دوق املناقص�ات ،علما»
أن آخر موعد لغلق املناقصة س�يكون الس�اعة الثانية
عرش ليوم األحد املوافق  2013 / 2 / 17وس�يهمل كل
عطاء غر مس�توفيا» لل�رشوط او يرد بعد تاريخ غلق
املناقصة.

المدير العام

معروف�ني يف الحكوم�ة العراقي�ة ،إضاف�ة اىل
رشاء اكث�ر م�ن  400س�يارة مصفح�ة .ولم
يكش�ف العلواني عن أس�ماء املسؤولني الذين
أثث�ت منازلهم ،مكتفيا باإلش�ارة اليهم .وأكد
ان املبال�غ االضافية الت�ي رصفت خالل القمة
من الصعب تحديد ارقامها الحقيقية.
وب�ني ان هن�اك مبال�غ كب�رة رصف�ت لعدة
جهات هي وزارة الخارجية ورشكات .وأش�ار
مق�رر لجن�ة النزاه�ة الربملاني�ة النائ�ب عن
القائم�ة العراقية إىل أن هيئة النزاهة ش�كلت
لجنة لكش�ف الحقائق وتحدي�د حجم االموال
املرصوفة.
وكان�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء قد
أعلنت ان ما تم إنفاقه من مبالغ عىل فعاليات
القم�ة العربية يرتاوح ما ب�ني  50و 60مليون
دوالر فق�ط من أصل اجم�ايل املبلغ املخصص
والبال�غ  480ملي�ون دوالر.وع�ىل صعيد آخر،
قالت عض�و اللجنة املالية النائبة عن التحالف
الكردس�تاني نجيبة نجيب يف ترصيح صحفي
أمس إن س�لف الوزارات لغاية عام  2011تبلغ

زيارة مختبر التصوير المجسم ومختبر المحاكاة
وغيرها .وتمت المش�اركة في محاضرات نظرية
وعملية ومنه�ا محاضرة حول أساس�يات الليزر
والبصري�ات الالخطية والتش�ويش ف�ي الليزرات
للبروفس�ور تيتو الذي كان أحد المرش�حين لنيل
جائزة نوب�ل في الفيزياء .كم�ا ألقيت الكثير من
ال�دروس المهمة ومنها محاض�رة حول التصوير
الرقمي باستخدام األشعة تحت الحمراء.

إعالن مناقصة

تعل�ن املديري�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء الوس�ط
اح�دى تش�كيالت وزارة الكهرب�اء ع�ن املناقص�ة
(االس�ترادية) املرقمة  MED / 2 / 2013لتجهيز
 100ك�م قابل�و ض.ع حج�م  150 × 3ملم 11 / 2
ك�ي.يف من تخصيص�ات الخطة االس�تثمارية لعام
. 2013فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة أعاله
م�ن الرشكات املصنع�ة ذات االختص�اص مراجعة
مقر املديرية الكائن يف الوزيرية قرب مركز التدريب
املهن�ي للحصول عىل ال�رشوط التجارية لقاء مبلغ
قدره ( )250,000 / -مائتان وخمسون ألف دينار
عراقي فق�ط غر قابل للرد عىل ان تقدم العطاءات
يف موعد أقصاه الس�اعة الواحدة بع�د الظهر ليوم
(األربع�اء) املص�ادف  2013 / 1 / 30ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن واملصاريف
األخرى املرتتبة.
المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط

 35ترلي�ون دين�ار ،وكانت متضمن�ة يف مادة
يف مرشوع قانون املوازن�ة ،ولم يتم التصويت
عليها يف مرشوع قانون موازنة .2012
وأضاف�ت نجي�ب أن اللجن�ة طالب�ت دائ�رة
املحاس�بة يف وزارة املالي�ة ودي�وان الرقاب�ة
املالي�ة بتفاصي�ل الس�لف الت�ي ل�م تطف�أ يف
الس�نوات املاضية ،خصوصا ً فيما يتعلق بفتح
االعتمادات املرصفية والتي تقدر ب� 19ترليون
دينار.
وذكرت أن اللجنة يف ح�ال اقتنعت بالتفاصيل
التي س�تقدم لها ،س�يتم العمل عىل أن تكون
بمرشوع قانون متضمنا ً كل التفاصيل ويورد
إىل الربمل�ان للتصوي�ت علي�ه .وتدارك�ت «أما
حرصها يف مادة واحدة فقط يف قانون املوازنة
لن ينل االس�تجابة أو القب�ول من الربملان كما
جرى العام املايض».
ويف منتصف الشهر الحايل ،كانت اللجنة املالية
قد اس�تضافت مدير دائرة املحاس�بة يف وزارة
املالي�ة م�ع ممثل ع�ن دي�وان الرقاب�ة املالية
ملناقشة موضوع إطفاء السلف.

الشيخ محودي جيدد دعوة العراق إىل جعل
الرشق األوسط خالي ًا من األسلحة النووية
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

قال رئي�س لجنة العالقات الخارجية النيابي�ة ،أن التعبير الحقيقي للبرلمانات
يتناس�ب بمقدار تجس�يد النواب لإلرادة الحرة لناخبيهم وفي قدرة البرلمانات
على بناء نظام سياس�ي وحكومات تحقق آمال الش�عوب وتطلعاتها في حياة
كريم�ة تصان فيها حرية اإلنس�ان وتحف�ظ كرامته .وأضاف الش�يخ د .همام
حم�ودي في كلمة مجلس النواب أمام المؤتم�ر الثامن لمجالس بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي في الخرطوم أن بلدان العالم اإلسالمي تواجه تحديات كبيرة
ف�ي مقدمته�ا التطرف والحكم باس�م الدين واإلرهاب والتكفي�ر والفقر .وفي
الوق�ت ال�ذي أكد فيه حم�ودي على حق الش�عوب في امتالك الطاق�ة النووية
لألغراض الس�لمية ،جدد دعوة العراق إلى جعل الش�رق األوسط منطقة خالية
من األسلحة النووية .وأعرب حمودي عن قلقه فيما يجري في سوريا من سفك
مح�رم للدم ونزوح مخيف للعوائل واألفراد وعيش�هم في ظروف قاس�ية على
ح�دود بلدان الجوار لها ،داعيا ً إلى التجرد والقول الحق وإبعاد س�وريا الحبيبة
ع�ن الخطر الذي يلت�ف على عنقها .ودعا رئيس لجنة كتابة الدس�تور العراقي
الدائ�م ممثل�ي الدول التي تش�هد ربيعا ً عربيا ً إلى كتابة دس�اتير تتماش�ى مع
تطلعات الشعوب وتحترم ثقافتها واعتقاداتها الدينية والفكرية من دون إلغاء
ألح�د أو تهمي�ش له أيا ً كانت نس�بة تمثيله ف�ي البالد التي يعي�ش فيها ،وبما
ينطبق ومبادئ الديمقراطية المنشودة من قبل الشعوب.

صادرات النفط خالل الشهر املايض
بلغت  72مليون ًا و 800ألف برميل

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط العراقية أن الصادرات النفطية العراقية خالل ش�هر
كانون األول الماضي بلغت  72مليونا ً و 800ألف برميل ،مش�يرة إلى أن
متوس�ط س�عر البيع بلغ  103دوالر و 723سنتا ً للبرميل الواحد .وقالت
شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للوزارة في بيان صحفي أمس ،إن
“مجمل الصادرات النفطية لشهر كانون األول الماضي بلغت  72مليونا ً
و 800أل�ف برميل وبمعدل مليوني�ن و 348ألف برميل يومياً” .وأضافت
الش�ركة أن “اإليرادات التي تحققت من جراء بيعه للنفط الخام بلغت 7
مليارات و 551مليون دوالر” ،مش�يرا ً إلى أن “متوس�ط سعر البيع بلغ
 103دوالر و 723سنتا ً للبرميل الواحد ،حيث أن عدد الشركات التي قامت
بشراء النفط بلغت  30شركة عالمية من بينها شركات أميركية وصينية
وبريطانية” .ولفتت الشركة إلى أن “الكميات المصدرة من النفط الخام
لشهر كانون األول الماضي تقسمت بين نفط البصرة الذي بلغ مجموع
صادراته  62مليونا ً و 700ألف برميل وبمعدل مليونين برميل يومياً ،في
حي�ن بلغ مجموع الصادرات من نفط كركوك عش�رة ماليين و 100ألف
برميل وبمعدل  325ألف برميل يومياً”.

م /تنويه

نرش يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد ( )414يف
 2013 / 1 / 7اعالن املناقصة املرقمة ()1148
ً
وقد ورد خطأ (محركات نوع )4055 TOTAL
والصحيح (زيت محركات نوع )TOTAITL
لذا اقتىض التنويه
الشركه العامه لتجاره الحبوب
القسم القانوني

بريد االكتروني IMPORT1@iqgrainb.com -:

IMPORT 2@iqgrainb.com

IMPORT 3@iqgrainb.com

اعـــــالن

تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب عن مناقصه تحميل وتفريغ
الحبوب يف صومعة الوائلية .فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املناقصه
وفق الرشوط واملواصفات مراجعة القسم القانوني يف مقرالرشكة
الكائ�ن يف باب املعظم مدخل ش�ارع الش�يخ عمرل�رشاء الرشوط
واملواصفات مقابل دفع مبلغ ( )500,000فقط خمس�مائه الف
دينار غر قابل للرد وس�يكون اخر موعد لقب�ول العطاءات لغايه
الس�اعة الثانيه عرش ظهرا ليوم (االح�د) املوافق  2013/2/3مع
تأمينات اوليه بصك مصدق من احدى املصارف يف بغداد او بكفاله
مرصفي�ه المر الرشكه باس�م املناقص حرصا وناف�ذه ملده ثالثة
اش�هر من تاريخ غلق املناقصه عن دخ�ول مناقصه بمبلغ قدره
( )100,000,000مائ�ه ملي�ون دينار ويف حال�ة تقديم التامينات
من خارج بغداد فيكون عن طريق فروعنا يف املحافظات وارسالها
بموجب كتاب رسمي مزود بوصل قبض من الفرع,اما بخصوص

رقم المناقصة2013/4 /
رقم التبويب 3342 /:

خطاب الضمان فرس�ل مع تاييد صحة صدوره من موقعنا وان
الرشكه غر ملزمه بقبول اوطا العطاءات عىل ان يرفق مع العطاء
املستمسكات التاليه _:
الوثائق املطلوبه
_كتاب تاييد تسجيل املتقدم يف الهيئه العامه للرضائب.
_صورة هويه االحوال املدنيه.
_بطاقة السكن .
_البيانات االخرى املطلوبه بالعطاء.
_شهادة تاسيس الرشكه.
وسوف يهمل اي عطاء غر مستويف الرشوط اعاله وسيتحمل من
ترسو عليه املناقصه اجور نرش االعالن واية مصاريف اخرى..
جمال كامل عبد
المدير العام وكالة
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خريف القت�شاد

طاهر ال�شريف

دول الربيع العريب ..طريق طويل وصعب

عامان من “الربيع”!!
أس�فرت أح�داث الربي�ع العربي ع�ن تح�ول جوهري يف
الساحة السياسية يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
كانت الرشارة الش�هرية التي أش�علت الثورات يف جميع أنحاء
املنطقة هي ما قام به محمد البوعزيزي الشاب الذي يبلغ من
العمر  26عاما يف تونس .يف  17ديسمرب (كانون األول) أشعل
البوعزيزي النار يف جسده عندما هددته رشطية ومساعدوها
بمص�ادرة العربة التي يقتات منه�ا .أصبح البوعزيزي – من
بلدة س�يدي بوزي�د الريفية – رم�زا للثورة ضد دول�ة أثقلها
الفساد وتعاني من ارتفاع معدالت البطالة (التي تقدر بنسبة
 30يف املئة يف سيدي بوزيد) .انترشت الصور كالنار يف الهشيم
داخ�ل الدول�ة وعرب الح�دود .ع�ى الرغم من املح�اوالت التي
بذلتها الس�لطات من أجل احت�واء االحتجاجات ،بدأت الثورة
التونسية رسميا يف اليوم التايل 18 :ديسمرب .2010
بع�د عامني ،س�قطت األنظم�ة يف تونس وم�ر وليبيا،
وبدأت الثورات الشعبية تخرج العديد من الجماعات املعارضة
الولي�دة داخ�ل دول أخ�رى يف ال�رشق األوس�ط .ومن�ذ بداية
االحتجاجات الثورية ،تمر املنطقة بمرحلة انتقالية حرجة.

يعلمنا التاريخ اأنه بعد الثورات ،قد ي�شتغرق الأمر اأعواما اإن مل يكن عقودا
حتى تعود البالد اإىل ال�شتقرار ال�شيا�شي وم�شتويات الرخاء القت�شادي
ال�شابقة على قيام الثورات .رمبا ل يجب اأن نتوقع تغيريات ب�شكل فوري
ولكن ينبغي اأن نتخذ نهجا اأكرث واقعية.

توارث ال�شلطة
م�ن أجل اس�تيعاب أصول الربيع العرب�ي بصورة أفضل،
تج�در معرفة أن معظم الرؤس�اء يف البالد العربية اعتقدوا أن
لديه�م ملكية مطلقة لبالدهم .وكان هذا املفهوم للملكية من
وجهة نظرهم مربرا ألفعالهم .اس�تمر الرؤس�اء املطاح بهم
يف كل م�ن مر وتونس وليبيا يف الس�لطة ع�ى مدار عقود.
يف أثن�اء تل�ك األعوام أجري�ت تعديالت دس�تورية مفادها أن
الرؤس�اء الثالث�ة (بن عيل يف تون�س والعقيد الق�ذايف يف ليبيا
ومبارك يف م�ر) يملكون نفوذا كامال عى س�لطات الحكم
الث�الث :التنفيذية والترشيعية والقضائية .ولم يكن أي منهم
قابال للمس�اءلة أمام أي أح�د ،مم�ا أدى – كنتيجة حتمية–
إىل تزايد الفس�اد واملحس�وبية عى أعى املس�تويات .كان كل
من العقيد القذايف وحس�ني مب�ارك يخططان من أجل تمرير
منصب رئاس�ة بلديهما إىل ابنيهما .كانت االنتخابات ستزور
– كما كان األمر يف املايض – لضمان «توريث رشعي» للب�الد.
توزيع غري عادل
كما ذكرنا يف الس�ابق ،حصل قادة هذه األنظمة املستبدة
م�ن بالدهم ع�ى ما اعتق�دوا أنه حقه�م الرشع�ي ،ثرواتها
االقتصادية .وكان هذا أكثر وضوحا يف ليبيا ،التي طاملا انترش
االعتقاد بأنها من أغنى الدول يف العالم إذ تملك وفرة يف موارد
النفط عايل الجودة القريب من الس�طح ،ولكن يف الوقت ذاته،
ما زال نحو  40يف املائة من سكانها يعيشون يف فقر مدقع.
يقدر الخرباء أن نس�بة س�نوية ال تتجاوز  10يف املئة من
عائد البالد م�ن النفط والغاز يتم إنفاقه ع�ى البنية التحتية
والخدمات التي من بينها الرعاية الصحية والتعليم ،لذلك ليس
من املفاجئ أن تكون البنية التحتية والخدمات االجتماعية يف
ليبيا غري متطورة.
التفاوت بني األثري�اء والفقراء أقل حدة يف مر وتونس.
يعتم�د النمو االقتص�ادي بدرجة كبرية عى س�وق صادرات
قوية (ال س�يما يف قطاعي املنس�وجات واملنتجات الطازجة)
ودخل كبري من صناعة الس�ياحة .يف حالة مر ،تساهم
الصناعات الثقيلة (إس�منت ،حديد ،إلخ) بنس�بة كبرية يف
النم�و االقتصادي للدولة .كما تحتف�ظ الدولتان بعالقات
وثيق�ة مع الغرب .وتقيم تونس ص�الت تجارية قوية مع
االتح�اد األوروب�ي –رشيكه�ا التج�اري األول– وبخاصة
فرنس�ا وإيطاليا .أم�ا أهم رشيكني تجاري�ني ملر فهما
االتح�اد األوروبي والواليات املتحدة ،اللذان يمثالن نس�بة 70
يف املائة م�ن التبادل التجاري يف مجال الس�لع يف مر .تملك
تون�س ومر بنية تحتي�ة وخدمات اجتماعي�ة أكثر تطورا
(وبخاصة نظاما تعليميا قويا ،س�يتم تناوله بالتفصيل فيما
بع�د) .ولكن حتى يف تونس ومر ،منعت أعوام من الفس�اد
وصول الرخاء االقتصادي إىل الطبقات الدنيا من املجتمع.
تواج�ه م�ر ،إىل جان�ب إدارة ف�رة التح�ول الس�يايس
الصعب�ة واالنقس�ام املجتمع�ي الح�اد ،عددا م�ن التحديات
االقتصادية .فقد تضافرت عوامل خارجية مع تعطل النشاط
التجاري بس�بب الث�ورة م�ا أدى إىل إغالق البورص�ة لفرات
طويلة وانخف�اض عائدات الس�ياحة .وأدى تباطؤ االقتصاد
العاملي إىل تراجع تدفقات االستثمارات األجنبية املبارشة التي
انخفضت  50يف املئة لتصل إىل  3.7مليار دوالر يف املتوسط من
 2009إىل  ،2010أو أق�ل من واح�د يف املائة من إجمايل الناتج
املح�يل ،ثم واصلت انخفاضها عام  2011لتصل إىل  0.9مليار
دوالر.
كم�ا هب�ط احتياطي الب�الد من النق�د األجنب�ي هبوطا
ح�ادا يف الربع األول من عام  2011بع�د الثورة ،وظل يراجع
من�ذ ذل�ك الح�ني ليص�ل إىل  18ملي�ار دوالر بنهاي�ة كانون
األول  ،2011أي م�ا يع�ادل قيم�ة واردات الب�الد من الس�لع
والخدمات لثالثة أش�هر .ونظرا لألثر الراكمي لهذه العوامل
الداخلي�ة والخارجي�ة ،يتوق�ع أن يصل النم�و إىل  2.5يف املئة
ع�ام  2012ث�م إىل  3.5يف املئ�ة عام  2013ع�ى الرغم من أن
مخاطر الهبوط كبرية بسبب أزمة الديون السيادية املستمرة
يف أوروب�ا وانع�دام اليقني بس�بب عملية التحول الس�يايس.
ويزيد انخفاض معدالت النمو من خطر اإلحباط االجتماعية
املتفاقمة إذ لن تكفي هذه املعدالت لتوفري الوظائف والفرص
الكافي�ة .ويتوقع أن تظل البطالة يف إط�ار نطاقها البالغ 12
يف املائة مع مخاطر كب�رية باحتمال زيادتها .وأظهرت مر
خالل العقدين املاضيني تحس�نا عى صعيد عدد من املؤرشات
االجتماعية ش�ملت :انخفاض معدالت وفيات الر َّ
ُضع وس�وء
التغذية بني األطفال بمقدار النصف ،وارتفاع متوس�ط العمر
من  64عاما إىل  71عاما .ومع أن  22يف املائة من سكان مر
ما زالوا يعيش�ون تح�ت خط الفقر الوطني ،ف�إن هذا الرقم
يرتف�ع إىل  43.7يف املائ�ة يف صعيد م�ر .وعانى  20يف املائة
آخرون من السكان من الفقر يف وقت من األوقات خالل العقد
املايض ،وه�و ما يزيد من اإلحس�اس بالحرم�ان االجتماعي
وانعدام األمن.
وس�يواجه الرئي�س الجديد محمد م�ريس تحديا مزدوجا
يتمثل يف معالجة التفاوت االجتماعي ويف الوقت نفسه تحرير
النظام السيايس ليسمح لكل املريني باملشاركة الحقيقية.
ُ
املهم�ة امللحّ �ة املتمثلة يف وضع ح�د لراجع
ُتض�اف إىل ذل�ك
االستثمارات األجنبية املبارشة.
األكيد أن تحقيق معدالت نمو تش�مل الجميع واس�تعادة
ثق�ة املجتم�ع الدويل بش�أن اس�تقرار االقتص�اد الكيل ملر
س�يتطلب إصالحات واس�عة النط�اق .وس�ينطوي ذلك عى
إصالح نظام دعم أس�عار الطاق�ة واملواد الغذائي�ة ،وتطوير
نظ�ام تعليمي يزود الط�الب باملهارات الالزمة للمنافس�ة يف
االقتص�اد العاملي ،وإيجاد قطاع خ�اص يعمل يف إطار قواعد
وقوانني ش�فافة تحقق املساواة يف دخول األسواق والحصول

واس�تمرار االس�تثمارات العامة الكربى ،وحزمة اإلصالحات
التي اعتمدتها الحكومة املؤقتة والتي من املتوقع أن تؤدي إىل
زيادة يف االس�تثمارات .اس�تمرت االضطرابات االجتماعية يف
 2012يف صورة اعتصامات وإرضابات ش�ملت تقريبا جميع
القطاعات ،ومن املتوقع أن تظل معدالت البطالة مرتفعة عى
املدى القصري .ويف أعقاب الثورة ،زادت معدالت البطالة إىل 19
يف املائ�ة يف  ،2011وهي زيادة بلغ�ت  6نقاط مائوية مقارنة
بالس�نة الس�ابقة .وعى الرغم م�ن تراجع مع�دالت البطالة
يف  2011إىل  17.6يف املئ�ة ،ف�إن ه�ذا الراجع لم يك�ن كافيا ً
لخفض نسبة قوة العمل املعطلة من الشباب املتعلم .وبالتايل،
م�ن املتوقع أن تؤدي األوض�اع االقتصادية الصعبة عى املدى
القص�ري إىل اإلبق�اء ع�ى مع�دالت البطال�ة عن�د  18يف املئة
تقريب�ا ً يف  .2013 – 2012هذا وال يزال اقتصاد تونس يتس�م
بانخفاض مستوى األجور وتدني القيمة املضافة ،وغري قادر
عى استيعاب الزيادة يف العمالة املاهرة .وسمحت املحسوبية
واملمارس�ات املناوئ�ة للمنافس�ة ألقلية محظوظ�ة بالتمتع
بنصيب األس�د من املنافع الناش�ئة عن النمو واالزدهار .وقد
أعلنت الحكومة االنتقالية التي بدأت يف ممارسة مهام عملها
قب�ل االنتخابات ع�ن خطة ط�وارئ بمبلغ  1.5ملي�ار دوالر
ملعالج�ة قضاي�ا البطالة وتحقي�ق التنمي�ة اإلقليمية ضمن
مجموعة متنوعة من الش�واغل األخرى .و من دون نمو قوي
وش�امل للجميع ،فإن مشاعر اإلحباط واإلحساس باإلقصاء
–وهو ما أشعل الثورة– يمكن أن تهدد االستقرار االجتماعي
م�رة أخرى .ترتفع نس�بة التضخم نس�بيا يف تون�س ولكنها
أكثر اس�تقرارا يف مر .كانت ليبي�ا يف ظل حكم القذايف دولة
اش�راكية ،تتبع سياس�ات اقتصادية تختلف كثريا عن مر
وتون�س .أث�رت صداقة العقي�د القذايف مع فيدل كاس�رو يف
كوبا بصورة مبارشة عى بعض من سياساته االشراكية .لم
يس�مح النظام الليبي االشراكي بالتضخم .يف الواقع ،استقر
التضخ�م يف ليبي�ا يف عام�ي  2003و 2004عند نس�بة  2.2يف
املائة وكان التحكم يف األس�عار جزءا م�ن الحياة اليومية من
خالل الدع�م وقيود صارمة عى األس�عار ،وفرضت عقوبات
قانونية عى أي انتهاكات .أدت هذه السياس�ات إىل التس�عري
املزدوج وأخريا إىل اقتصاد السوق السوداء.

حرية وعدالة اجتماعية

عى فرص األعمال.

الزيادة ال�شكانية

تعاني كل من تونس ومر من مش�كالتهما الخاصة .يف
األعوام األخرية ،أصبح تعداد الس�كان يف م�ر يزداد بمعدل
اثنني يف املائة س�نويا .ومن أجل تحمل هذه الزيادة السكانية
الكبرية ،يجب أن يصل مع�دل زيادة الناتج املحيل اإلجمايل إىل
أكثر من  4يف املائة س�نويا .وعندما ال يصل النمو االقتصادي
إىل الطبقات املتوسطة والدنيا ،ال يمكن الحفاظ عى مستوى
معيش�ة مجموعات عريضة من الس�كان .ال ترتفع الرواتب،
ولكن يرفع التضخم أسعار السلع .وبالتايل
يصبح الفارق بني الدخل والنفقات حتميا،

يف تونس ومرص ،يبدو الطريق
إىل الديمقراطية هش ًا ،أصبح

معدل البطالة يف كلتا الدولتني
أعىل مما كان عليه منذ عامني،
عندما بدأت الثورة

وتتس�ع الفجوة بني األغنياء والفقراء .وتش�ري التقديرات إىل
أن نح�و  40يف املائة من املريني يعيش�ون حاليا تحت خط
الفقر (أي يقل دخلهم عن دوالرين يوميا).

البطالة ونق�ص العمالة
يف تونس ،كان الفس�اد والقمع أكثر انتشارا منه يف مر
قب�ل أح�داث الربي�ع العربي .كان�ت تونس تعان�ي أيضا من
ارتف�اع معدالت البطالة ،وبخاصة بني الش�باب (بنس�بة 30
يف املئة) .وكما أش�ري يف الس�ابق ،يخرج نظ�ام التعليم يف كل
من تونس ومر خريجني ماهرين إىل سوق العمل .وتتشابه
املش�كلة يف الدولتني ،تتسع الهوة بني املوظفني املاهرين وغري
املاهري�ن .كما يقل عدد املؤسس�ات التعليمي�ة األخرى التي
ت�درب متخصصني ش�به ماهرين .والش�هادة الجامعية هي
املؤهل الوحيد املقبول ثقافيا .وبالتايل أصبحت البطالة ونقص

العمال�ة مفهوم�ني ش�ائعنيُ .يج�رب الخريج�ون الحاصلون
ع�ى درجة عالية م�ن التدريب عى ممارس�ة أعمال تقل عن
قدراتهم ،أو يجلس�ون يف منازلهم ،عى الرغم من إنفاق كثري
من الوقت والجهد واملال يف التعليم.

الأمن الغذائي
«العيش» كلمة رئيسية يهتف بها املتظاهرون يف الشوارع
أثناء الثورة .يرمز العيش إىل الحياة ،هو أدنى مصدر يحتاجه
املرء من أجل البقاء ،وأسمى األهداف (وكانت الحرية والعدالة
االجتماعية الكلمتني األخريني اللتني ترددتا أثناء املظاهرات).
يؤكد بحث صدر مؤخرا عن املعهد الدويل لبحوث السياسات
الغذائي�ة عى أهمي�ة األمن الغذائ�ي عى املس�تويني الكيل
والجزئي يف العالم العربي .يشري البحث إىل أنه بدال من دخل
الفرد وعدم املس�اواة والحكم الس�يئ ،أصبح األمن الغذائي
يف الغالب س�ببا رئيس�يا للن�زاع يف املنطقة ،وتحس�ينه هو
الحل للخروج إىل انتقال س�لمي .تش�ري األرق�ام إىل أن «أداء
ليبيا جيد عى املس�توى الكيل ،فيما يتعلق باألمن الغذائي (يف
األس�اس بفض�ل ثروتها النفطي�ة) ،ولكنها تواج�ه تحديات
أم�ن غذائي عى املس�توى الجزئي ،حيث يعان�ي  21يف املائة
من أطفالها من س�وء تغذية» (بريسينجر وآخرون.)2012 ،
يأتي أداء تونس عى املس�توى الجزئي أفضل نس�بيا مقارنة
بم�ر وليبي�ا .ولكنها تحت�اج إىل وضع سياس�ات من أجل
تحس�ني املس�توى الكيل لألم�ن الغذائي .بينم�ا تظهر يف
مر مستويات خطرية من انعدام األمن الغذائي عى كل
من املستويني الكيل والجزئي.

الت�شخم
كما نرى يف الج�دول باألعى ،تجد مر صعوبة يف قضية
األم�ن الغذائ�ي عى املس�تويني الكيل والجزئي .م�ن املعروف
جيدا أن معدل التضخم يمكن أن يؤثر بقوة عى األمن الغذائي
يف ال�دول النامي�ة .يمكن أن تؤث�ر معدالت التضخ�م املتقلبة
عى األس�عار وتب�دد املدخرات واالس�تثمارات وتع�وق النمو
االقتص�ادي ،واألكثر أهمي�ة أنها قد تؤدي إىل عدم اس�تقرار
سيايس واجتماعي .إذا ألقينا نظرة عى معدالت التضخم منذ
عام ( 2003انظر الشكل يف األسفل) ،تصبح العالقة بني األمن
الغذائي والتضخم واضحة .يظهر معدل التضخم يف مر أنه
األكثر تقلب�ا بني الدول الثالثة محل هذه الدراس�ة .كما يثري
معدل التضخم املكون من رقمني تحديدا يف عام  2008القلق.
تعاني الغالبية العظمى من الس�كان يف الدول النامية بالفعل
من س�وء التغذي�ة ،ومن املرجح أن ي�ؤدي االرتفاع الرسيع يف

أس�عار السلع الغذائية إىل مزيد من اإلضعاف لهؤالء السكان.
وكما ذكرنا فيما سبق ،قبل أحداث الربيع العربي ،كان النمو
االقتصادي بالكاد يصل إىل الطبقات الوسطى والدنيا يف الدول
الث�الث .وتزداد الهوة ب�ني الدخل والنفق�ات بدرجة ال يمكن
تحملها عندما تصاحبها معدالت تضخم عالية .وهكذا يصبح
االضطراب االجتماعي أمرا حتميا.
ال تزال الحكومة التونسية تواجه تحديات اقتصادية نظرا ً
لعدم تع�ايف االقتصاد يف  2011بالوترية الت�ي كانت متوقعة.
ففي حني قامت الحكومة باعتماد موازنة تكميلية يف حزيران
 2011تضمن�ت حزمة حواف�ز كبرية للمالي�ة العامة ،لم يتم
استيعاب سوى جزء منها ،وبلغ عجز املوازنة  3.5يف املئة من
إجم�ايل الناتج املح�يل يف ( 2011بدالً مما
كان متوق�ع بنس�بة 5.1

تواجه مرص ،إىل جانب
إدارة فرتة التحول السيايس
الصعبة واالنقسام املجتمعي
احلاد ،عدد ًا من
التحديات االقتصادية
يف املائة).
ونظرا ً لتدهور امليزان التجاري ،وتراجع عائدات السياحة
واالس�تثمارات األجنبي�ة املب�ارشة ،زاد العج�ز يف الحس�اب
الج�اري بصورة كبرية ليصل إىل  7.3يف املئة من إجمايل الناتج
املح�يل يف  .2011وبالت�ايل تراجع�ت مع�دالت احتياطي النقد
األجنبي من  4.7ش�هر لتموي�ل الواردات يف نهاي�ة  2010إىل
 3.5شهر يف نهاية  .2011وبدأ النمو يف التعايف يف  ،2012ومن
املتوقع أن يصل إىل  2.4يف املائة ،ويرجع الفضل يف ذلك بصورة
رئيس�ية إىل زيادة عائدات السياحة ،واالس�تثمارات األجنبية
املبارشة ،وتطبيق حوافز مالية عامة قامت السلطات الحالية
باعتمادها.
ومن املتوقع أن تزيد وترية النمو لتصل إىل  3.7يف املئة تقريبا ً
يف  ،2013و 4.9يف املئ�ة يف  2014نتيج�ة لالنتعاش املس�تدام
يف الصادرات ،والس�ياحة واالس�تثمارات األجنبي�ة املبارشة،

بعي�دا عن املخ�اوف االقتصادية الس�ائدة يف ليبيا وتونس
وم�ر قبل قيام ث�ورات الربي�ع العربي ،من امله�م أن نذكر
أن االحتجاج�ات كان�ت مدفوع�ة بدرجة كب�رية أيضا برغبة
الش�عوب يف الحرية والعدال�ة االجتماعية .اتس�مت األنظمة
الثالث�ة جميعها بالقمع املف�رط ،وإح�كام قادتها قبضتهم
ع�ى جميع جوانب املجتمع والحياة السياس�ية لكي يضمنوا
مواقعهم ويحرسوا ثرواتهم الهائلة .قبل الثورات ،كانت هذه
الدول ديكتاتورية بوليسية ،تضع الحكومة فيها قيودا صارمة
وقمعي�ة عى الحي�اة االجتماعي�ة واالقتصادية والسياس�ية
لألمة بمس�اعدة أجه�زة وقوات رشطة رسي�ة .كانت أنظمة
مس�تبدة تفتقد إىل املنافس�ة السياس�ية والش�فافية وحرية
التعب�ري وح�ق االخت�الف يف الرأي واح�رام حقوق اإلنس�ان
ومساءلة املؤسسات الحكومية .وكي تضمن األنظمة أن تظل
الش�عوب يف جهل ،تم فرض قي�ود عى االتصاالت ورقابة عى
املطبوع�ات .ويف تون�س وليبيا عى وج�ه الخصوص ،لم تكن
املؤرشات االقتصادية الدقيقة متاحة ،وكان الغرض األسايس
م�ن ه�ذه اإلجراءات ه�و اإلبقاء ع�ى الوض�ع القائم ومنح
األنظمة سلطة سحق املعارضة والسيطرة عى عملية تفكري
الجماهري ،وبخاصة الشباب.

«دعم» الربيع العربي
عمد ق�ادة ليبيا وتون�س إىل تقييد قوة جيش�يهما .وعلم
الق�ذايف وبن عيل أن وجود جيش قوي ذي إعداد جيد س�يمثل
تهدي�دا للنظام القائم ،وقد تكون الثورة املرية أثبتت صحة
رأيهم�ا .يمك�ن القول إن مر تملك أق�وى جيش يف املنطقة
العربية ،لذا عندما أيدت القوات املسلحة املرية املتظاهرين
يف الش�وارع يف يناير (كانون الثان�ي)  ،2011علم الجميع أن
أيام مبارك يف حكم مر أصبحت معدودة.
يف الوق�ت الذي انترشت في�ه الصدمات السياس�ية جراء
الث�ورات يف تون�س وم�ر وليبي�ا يف جميع أنح�اء املنطقة،
س�ارع الزعماء السياس�يون الدوليون إىل وضع أنفس�هم يف
جان�ب الثوار .وواجه القادة العامليون انتقادات حادة بس�بب
عدم تأييدهم األويل لهذه املظاهرات .وكان النظامان املري
والتون�ي ع�ى وج�ه التحديد عى عالق�ات وثيق�ة بالغرب،
وبدا قادته أكث�ر اهتماما بالحفاظ عى االس�تقرار اإلقليمي
واس�تمرار تدفق التجارة واالس�تثمارات مع الرشق األوس�ط
حتى اتضح لهم أن املظاهرات سوف تسقط األنظمة.

طريق طويل و�شعب
الي�وم وقد م� ّر عامان عى ان�دالع الثورة التونس�ية التي
أش�علت الربي�ع العرب�ي ،م�ا زال االقتصاد يف م�ر وتونس
وليبيا متأثرا يف أعقاب الثورات ،وتس�تمر االضطرابات بينما
ير القادة الجدد لل�دول الثالث عى امليض قدما وإعادة بناء
اقتصاده�م املتعث�ر .وكان الهجوم عى األنظمة الس�ابقة –
التي اتس�مت بالعلمانية – يعني تويل املعارضة الدينية األكثر
تنظيم�ا والتي تمثلها جماعة اإلخوان املس�لمني الس�لطة يف
كل م�ن تون�س ومر .يبدو أن القي�ادة الجديدة يف ليبيا غري
قادرة عى التعامل مع املش�اكل التي تواجهها مع امليليشيات
املسلحة .وقد تعثرت التحقيقات التي تجرى يف الهجوم األخري
عى القنصلية األمريكية يف بنغازي وأسفر عن مرع السفري
األمريكي كريس�توفر س�تيفنز وثالث�ة آخرين ،بس�بب تردد
السلطات الليبية يف اتخاذ إجراءات ضد املتطرفني املشتبه بهم
واملنتم�ني إىل هذه امليليش�يات القوية .يف تونس ومر ،يبدو
الطريق إىل الديمقراطية هش�ا .أصبح مع�دل البطالة يف كلتا
الدولتني أعى مما كان عليه منذ عامني ،عندما بدأت الثورة .لم
تثمر سلسلة من التغيريات الوزارية ومحاوالت وضع دستور
جديد عن نتائج مس�تقرة حتى اآلن .كما أن حزم املساعدات
املالي�ة الدولية لم تتحقق حتى اآلن ،عى الرغم من اس�تمرار
املباحثات بني املنظمات الدولية املختلفة وقادة كل من تونس
وم�ر .وتكمن عقبة أخرى خطرية أم�ام اإلرساع باإلصالح
الس�يايس يف املعارض�ة املس�تمرة للق�وى الليربالي�ة لغالبية
القوانني والقرارات التي يصدرها النظام الحايل .ال ش�ك يف أن
الربيع العربي يقدم فرصا عظيمة للحكومات واملجتمع املدني
م�ن أجل معالجة التحديات االقتصادي�ة القديمة يف املنطقة،
وم�ن بينها عدم وجود نمو ش�امل ،وارتفاع مس�تويات عدم
املس�اواة والبطالة ،وكذلك ارتفاع معدل عدم األمان الغذائي.
ال يجب أن تثنينا العقبات عن إدراك هذه الحقيقة ،ولكن عى
األرجح سيكون الطريق إىل املستقبل طويال وصعبا.
• طاه�ر الرشي�ف :خبري اقتص�ادي ،األمني الع�ام لغرفة
التجارة املرية  -الربيطانية
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وتوغرايف أثري مطر :الشهرة ت

الف

فيق سعيد

أجرى الحوار /سعدون ش
امل�رشوع الكث�ر ،إىل جانب كل
صور ش�اب يمتلك م�ن الطموح
م
ؤهل�ه أن يكون يف كن�ف عائلة
اله�دوء ال�ذي يملكه وال�ذي ي
ل�ك
ذ
ج�ة والتهريج ..هو حفي�د عائلة
يدنه�ا اإلب�داع بعيدا ع�ن البهر
د
معروفة عىل املس�تويني املحيل
ربة فوتوغرافية" يف دياىل باتت
"مط
إحس�ان مط�ر الذي كان معنا
رجي ..إنه املصور الش�اب أثر
والخا
يف هذا الحوار:
بالعائلة املطربة الفوتوغرافية؟
* ماذا تعني
طر) كان من رواد الفوتوغراف
دي الفنان الراحل (عيل حسني م
جعيل مطر) هو ذلك الفنان الذي
الخمسينات ..ووالدي (إحسان
عند
توغراف يف دي�اىل والعراق حيث
وال ي�زال يف طليع�ة فناني الفو
كان
عراقية للتصوير ألكث�ر من دورة
�غل مهمة رئاس�ة الجمعي�ة ال
ش
فني أن يكون انتمائي لتلك العائلة
انتخابية ..وأنا وبكل فخر ويرش
قي األصغر سيف إحسان مطر.
املطربة واىل جانبي شقي
العائلة املطربة الفوتوغرافية؟
*واليوم اين نجد تفكر
� يف مج�االت عوال�م
الكومبيوت�ر وع�ىل
طري�ق تطوي�ر ف�ن
التصوي�ر م�ن خالل
كل ذل�ك الكم النوعي
الحاص�ل يف التقنيات
العاملي�ة يف مج�ال
التصوي�ر ..حت�ى ان
والدي رب األرسة وقد
واك�ب ذل�ك التط�ور
وبروحي�ة الش�باب
املتطلع نحو األفضل.
* بطاقتك الشخصية
والفنية؟
� والدت�ي يف مدين�ة
بعقوب�ة ع�ام 1980
وبدأت العمل يف مجال
التصوي�ر عام ..1997
اإلداري�ة للجمعي�ة العراقي�ة
يل رشف العضوي�ة يف الهيئ�ة
وكان

لكومبيوتر كي يفرض إبداعه يف

كب التطورات الحاصلة يف عالم ا
للتصوير فرع دياىل ..يوا
هذا الفن الجميل والصعب.
ه�ل س�تكون لوح�دك يف رحل�ة
*و
اإلبداع؟
ي�د س�يكون الق�دوة يل وال�دي
� أك
�ب تواج�د ش�قيقي االصغ�ر
اىل جان
�ور (س�يف) الذي انض�م للعائلة
املص
رافي�ة باندفاع ش�بابي ليكون
الفوتوغ
الثان�ي الذي س�ار عىل خطى
الحفي�د
الوالد الجد.
*الشهرة ماذا تعني لديك؟
تس�ع الجميع  ..ولكن الناس
� الشهرة
اس الحقيق�ي لتقييم الطاقات
هم املقي
اإلبداعية.
*ما الذي قدمته لوطنك؟
قدمته والذي س�أقدمه ال يفي
� كل الذي
طن ولكن يبقى حبي لوطني هو
ح�ق الو
الحب الدائم لدي .
ماذا عن ( االنسان ) اثر مطر؟
*و
اث�ر ال يغ�ار م�ن اح�د ..وكل
� االنس�ان
منصبه يف فن التصوير ..فضال
اهتماماته
للعمل وملدينة اسمها بعقوبة.
عن حبه
لمة (شكرا) ملن تقولها اليوم؟
*ك
ي�ن يحب�ون ويحرص�ون ع�ىل
� ل�كل الذ
ألمن ووحدة العراق من شماله
اس�تتباب ا
إضافة
اركاتي العدي�دة يف املع�ارض
جنوبه.
إىل مش�
تلك املشاركات حصدت ا ىل
غرافية داخل القطر ..ومن خالل
* وباقة ورد ملن تهديها؟
الفوتو
والذين يؤمنون بالكلمة الطيبة.
ية.
من الجوائز والشهادات التقدير
� لكل الناس الطيبني
عددا
*وماذا عن اهتماماتك االخرى ؟
*واين انت اليوم ؟
ألمل يف بعقوبة ..االمتداد العريق
وكم تمنيت ان اكون العبا يف فريق
 التواصل من خالل أستوديو ا� انا من عش�اق كرة القدم
لتاريخ فن التصوير يف دياىل.
كروي.
رسالة تود توجيهها لآلخرين ؟
* ملن تدين ملكانتك الفنية؟
ن�ي ب�ان *واخرا  ..هل من
�ان إحس�ان مط�ر ال�ذي علم
رسالة محبة لجميع العراقيني.
 لوال�دي املص�ور الفنمع�ني  � . .ليس لدي سوى
الطم�وح ال يتوق�ف عند حد
ب�ات
والدلي�ل ان�ه الي�وم

لطيفة ال تعيش قصة حب ..ونجوى
تعيد حساباهتا
أك�دت الفنان�ة التونس�ية لطيف�ة أنه�ا لن تغ�ادر مرص
لالس�تقرار يف دبي كما يش�اع عنها ،وبررت ذلك قائلة:
"من املس�تحيل فمرص بلدي التي احتضنتني ويوجد
بها ش�قتي ورشكتي ،وال يمكن الرحيل عنها ،لكنني
أتواج�د بدب�ي بس�بب إقام�ة عائلت�ي من�ذ فرتة،
باإلضافة إىل أعمايل الفنية هناك".لطيفة
أعربت ع�ن اس�تيائها من أوض�اع بالد
الربي�ع العرب�ي ،وقال�ت" :من املؤس�ف
الق�ول إن الوض�ع محزن ومؤس�ف ،فجميع
الث�ورات الت�ي قام�ت ببالدن�ا العربية من
تون�س ومرص ولبيبا ومؤخرا ً بس�وريا ،لم
تزه�ر وردة م�ن ورودها بع�د ،والربيع
بائ�س ل�م ي�أتِ بالخ�ر ،فالش�عوب
ّ
مرشدة ،ولكن مع جرعة تفاؤل ،أتمنى
ً
أن نجني بعد عدة س�نوات ش�يئا حتى
ال نص�اب باإلحباط".مقدم�ة برنام�ج
«ص�وال» نف�ت ارتباطه�ا عاطفي�ا ً يف
الوق�ت الحايل ،وأضاف�ت" :أتمنى ذلك،
فالزواج واالستقرار يشء مهم يف حياة
الفن�ان ،وال يوجد ح�ب بحياتي اآلن".
من جهة أخ�رى وبعد حالة من الهدوء
الفني ،أك�د أحد امللحن�ني املقربني من
الفنانة اللبناني�ة نجوى كرم أنها تعيد
حساباتها يف هذه الفرتة ،وخاصة أنها
تحتاج لتجديد حالتها الفنية ،وخوض
مجاالت جديدة.الفنانة التي اعتدنا عىل
نشاطها الدائم ،تفكر هذه األيام كيف
تصن�ع حالة جديدة للجمه�ور ،فتعيد
حس�اباتها لخلق موضوع�ات جديدة،
حي�ث أن التكرار الفني ال�ذي مرت به
نجوى مع نفس امللحن�ني والكتاب أثر
عليها.
املقرب�ون منه�ا أش�اروا إىل أن نج�وى
ال تتح�دث حال ًي�ا عن ألبومه�ا القادم،
الفت�ني إىل أنه�م يتعجب�ون م�ن حالة
الخمول التي تمر بها.

السقا :كنت موفق ًا
يف  2012ال حمظوظ ًا

أك�د املمثل أحمد الس�قا أن عام 2012
كان موفق�ا في�ه ول�م يعترب نفس�ه
محظوظ�ا ألن الح�ظ م�ن الدنيا أما
التوفيق فمن عند الله ،وأن ما حققه
من نجاح يعود لفريق العمل بالكامل
الذي تعاون معه س�واء الس�ينما أو
التليفزيون.وتابع الس�قا أن يف بداية
أول  8حلقات من مسلس�ل "خطوط
حم�راء" تعرض لهج�وم ونقد كبر،
ولك�ن بعد ذل�ك تغر الوض�ع وأثنى
الجميع عىل املسلسل وما حققه من
نجاح ،سواء عند الجمهور أو النقاد،
وأض�اف ":يف النهاي�ة حص�ويل ع�ىل
جائ�زة أفض�ل ممث�ل تلفزيوني يعد
نجاحا للمسلس�ل بأكمله عىل الجهد
املبذول من فري�ق العمل كله ،ألننا يف
النهاية فريق عم�ل واحد والنجاح ال
يحسب لفرد".
واختتم السقا حدثيه بأنه حاليا يحرض
جلسات عمل مع املخرج رشيف عرفة
لتحدي�د إمكاني�ة عم�ل جزء ث�ان من
فيل�م "الجزي�رة" ،ولكن حت�ى اآلن لم
يتم االس�تقرار عىل أي تفاصيل أو حتى
إمكانية تنفيذ العمل من عدمه.

سعد اليابس هياجم
املطربني الشباب

ً

اتهم مع�اون مدي�ر ف
رقة البرصة للفنون الش�عبية س�عد
الياب�س ،معظ�م املط
ربني الش�باب بع�دم امتالكهم الحس
ً
ا
لوطني ،مش�را إىل أنهم جاءوا عن طريق ن�وا ٍد ليلية بحثا ً
ع�ن
املاد
ة.ون
قلت
وس
�ائل إعالم عن الياب�س قوله إن أغلب
املطربني الش�باب ب
رزوا
وظ
هرت
أ
صوا
تهم يف الدول العربية
املجاورة مثل األردن و
س�وريا ،والكث�ر منهم لم يكن له أي
موقف فني مما يح
صل يف بلده من أزمات سياسية عصفت
بالشارع.
وأضاف
"
ع�ىل
الع
كس
م�ن مطربي الس�بعينات املعروفني
بمواقف
ه�م
الس
ياس
�ية تجاه ما يدور يف بلده�م آنذاك ،فإن
مط
ربي
ال
يوم
حتى أ
غانيهم العاطفية ال صلة لها بالعاطفة
ا
لعرا
قية
وهم منفصلون عن بلدهم تماماً".

ً

سجل فيه ع
لماذا منع عن دخول األستوديو الذي ّ
عوض دوخي ومشاكسات النص اللحني

كتب /فاروق حمدي
منذ مطلع الستينات وحتى عام  1972عملت يف آن واحد بعدة مؤسسات صحفية وإعالمية يف الكويت ولبنان والعراق
يف صميمها تاريخ تحت الصنع وجدت ان أمانة املسؤولية تحتم عيل ان أتناول جوانب وحكايات عن حياة بعض العما
من الفنانني واألدباء والش�عراء من الذين اثروا الس�احة العربية والعاملية منجزاتهم الكبرة التي خلدها التاريخ حتى
كبرة جيل ال يزال يتغنى به وينشده وآخر يعيش عىل ذكراه وذكرى ملن يستحق الذكر أرجو ان أوفق معكم.
إن اش�د ما كان يعجب محبو املطرب عوض دوخي هو تواضعه وبس�اطته مع زمالئه من الفنانني واملوس�يقيني س�واء
وخفة دم رغم ان من يشاهده بضخامة جسمه وغالضة كتفيه يتوهم بان هذا الرجل صعب املراس والتفاهم وقد يتهمه
الكويت األول وكان يشكل مع شقيقه امللحن الكبر يوسف دوخي ثنائي فني رائع حيث تغنت أجيال الستينات والسبعينا
ص�وت الس�هارة ورد قلبي عدا ترجماته وحس�بما يترصف بما غن�ى للراحلة كوكب الرشق ام كلثوم يف أغنية عودت عيني
يزعجهم أن يف الساعة التي سيسجل عوض دوخي عمال فنيا له سيدخلون إنذارا فنيا يمتد لساعات طويلة ألغنية ال تتجاوز
رحم�ه الل�ه كان يف بعض أغانيه يخرج ع�ىل النصوص واإليقاعات مما تفاجئ هذه الحالة املوس�يقيني الذين هم بدورهم
يخرج�ون ع�ن االيقاع ،االمر الذي يدفع اىل توقف التخت املوس�يقي عن العزف فتضطر ه�ذه الحالة فنيي الكنرتول إلعطاء
كلمة قف والعودة من جديد وكان املطرب والفنان الكويتي الكبر عوض دوخي كثرا ما يقوم بأعمال الثرثرة اإلضافية الفنية
الجميل�ة يف أغانيه ب�ني كوبليه وآخر وتلك كانت مصيبة أخ�رى تحل بجميع الفنانني من موس�يقيني وفنيني ،ولكن الجميل ما
يف ه�ذه الصف�ات هو ان الفنان الراحل كان يثني عىل عمل الجميع وخاصة املوس�يقيني الكبار يف فرقة اإلذاعة أمثال رئيس فرقة
االذاعة الفنان الكبر نجيب رزق الله وعازف الكمان األول املوس�يقار ميش�يل املرصي وعازف القانون رضا غنيمة وعازف الناي عيل
الحفني وهؤالء وخالل فرتة التس�جيل يف اإلذاعة واذا ما انفرد احدهم بجملة موس�يقية خاصة باغته عوض دوخي خروجا عن النص
الغنائي (آه آه يا جميل ).
وكان اش�د ما يميز طيبة هذا الفنان الكبر هو انه خجول وكان اذا وضع فرقته املوس�يقية يف حرج فني ويعاتبونه او حتى قبل عتابه يتصبب
عرقا وكانت هذه هي األخرى تشكل مصيبة كربى للمخرج التلفزيوني حيث كانت دقة الكامرات تسلط بوضوح عىل عوض دوخي يف لقطات
الكلوز وجبينه يتصبب عرقا يف عز الش�تاء وإحساس�ا منه بأنه سيكون السبب يف إطالة عمله الفني بقصد من خالل مشاكساته للنص اللحني
والغنائي ليطلب املخرج تنشيف عرقه وإعادة التسجيل مرة ثانية.
كان هذا الفنان الكبر بس�يطا يف عالقاته الفنية مع زمالئ�ه الكويتيني والعرب الكبار امثال
العمالق�ة فري�د األطرش وعبد الحلي�م حافظ ومحرم ف�ؤاد وناظم الغزايل ونج�اة الصغرة
وفايزة احمد وصباح وكمال الطويل ومحمد املوجي وبليغ حمدي.
وكنت اذا ما وجدت عوض دوخي يف حجرة الفنان الكويتي الكبر الراحل سعود الراشد الذي
كان يش�غل يف ذلك الحني رئيس�ا لقس�م املوس�يقى يف اإلذاعة الكويتية فانك يمكن ان تلقاه
واقفا بني ممرات االذاعة او يف الكافتريا داعيا مجموعة من أصحابه لوليمة مرطبات واذكر
ان العندليب االس�مر الراحل عبد الحليم حافظ يف إحدى زياراته للكويت منتصف الس�تينات
وكان يهم انذاك للقيام بتس�جيل خاص الغنية اهواك والتي وضع الحانها موسيقار االجيال
محمد عبد الوهاب يوم ذاك طلبوا من الفنان عوض دوخي ان ال يصل داخل قس�م املوسيقى
وكنرتول اإلذاعة النه سيفس�د بعاطفته الكبرة تسجيل األغنية ألنه عىل حد قول زمالئه بان
ع�وض ومن خالل س�ماعه لعبد الحليم وهو محلقا يف أجواء الغناء س�يجعل عينا ع�وض دوخ
ويثني عليه وكان هذا هو حال هذا الفنان الكبر يجمع بني اإلنسانية والود والطفولة والحنان
مطرب الكويت األول.
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السبايا في قصر يزيد
إعداد وإخراج /عيل الرواف (مدير اإلعالم
بجامعة الكوفة)
تقدي�م /قس�م التاري�خ يف كلي�ة اآلداب
بجامعة الكوفة
الزمان /كانون األول 2012
املكان /جامعة الكوفة
تمثيل /لفيف من طلبة قسم التاريخ
املناس�بة /إحياء لواقعة الط�ف األليمة
وذك�رى استش�هاد اإلمام الحس�ن وآل
بيته األطهار عليهم السالم

"تناولت املرسحية قضية الحس�ن عليه
السالم والثورة العظيمة التي قام بها ضد
الظلم والطغيان به�دف دفع املجتمع اىل
اإلصالح والتمسك بالقيم السماوية التي
جاءت بها الرس�الة املحمدية ..واش�تمل
العرض اس�تعراض ملواقف السيدة زينب
بن�ت اإلمام عيل ب�ن ابي طال�ب عليهما
الس�الم يف مجل�س يزي�د ب�ن معاوية يف
الشام وخطبتها املدوية".
املخرج عيل الرواف

يعري العنف
جبار خاوة ّ

قب�ل أن يكون مديرا للمرسح الوطني حاز الفنان جبار جودي عىل جائزة أفضل
س�ينوغرافيا عن مرسحية (انظر وجه املاء) للمخ�رج عزيز خيون يف مهرجان
بغداد للمرسح العربي الرابع.
ثم توالت مشاركاته حتى كان عند شخصية (جبار خاوة) التي اشتهر بها .وعن
جدي�ده ذكر جودي بأنه بص�دد تقديم عمل يعري العنف الذي يراه يف الش�ارع
 ..وه�و ينتظر بف�ارغ الصرب لحظة انتهاء املؤلف من الكتاب�ة بقي ان نعلم ان
جودي كان مؤخرا مع مرسحية " روميو وجوليت يف بغداد " التي تم عرضها يف
لندن وقطر .

هارف وزينب ..شبيك لبيك
من اخراج د  .حس�ن عيل هارف وتأليف زينب عبد األمري تجري االس�تعدادات يف
املركز العراقي للطفل لتقديم مرسحية (ش�بيك لبيك) وهي من تمثيل عبد األمري
عبد الرحمن حسن وخالد احمد مصطفى وعمار جهاد وذلك من خالل املهرجان
األول ملرسح الدمى والعرائس الذي تقيمه وزارة الثقافة.
هذا وسيقدم املهرجان اىل جانب مرسحية ( شبيك لبيك ) مجموعة من العروض
الفنية الخاصة بالطفولة علما بان املرسحية تعتمد عىل تقنيات الدمى والعرائس
وقد سبق للفنانن د  .حسن عيل هارف وخالد احمد مصطفى ان قاما بتاسيس
مرك�ز عربي مل�رسح الدمى والعرائس ش�اركت فيه تونس وفلس�طن ومرص
واالردن اىل جانب العراق .

مهدي الحسيني :ال جوانب دينية في (م .م)

انتهى الفنان مهدي الحس�يني من تصوير دوره يف مسلس�ل (مي�م ميم) يف بريوت،

تأليف عبد الخالق كريم وإخراج حسن حسني.
وقال الحسيني لوكالة انباء محلية إن أحداث املسلسل "تدور حول موضوع (زواج املتعة و املسيار) الذي ينترش يف العراق واملجتمعات
العربية ،وما يخلفه ذلك الزواج من مشاكل اجتماعية".وأضاف :أنه عمل اجتماعي بعيد عن املسائل الدينية ويتحدث عن خطورة تلك
الزيجات الوقتية التي أغلبها تتم دون السن القانونية.وتابع :كما عدت مؤخرا ً من عمان بعد إكمال مشاهدي يف مسلسل (أيام الخلود)
للمؤلف صباح عطوان واملخرج عيل ابو سيف.ويف سياق آخر :يرى الحسيني رضورة ارتباط الكوميديا بواقع اإلنسان لتعرب عن أهداف
تسخر لخدمة املجتمع ككل فهذه من اهم وظائف الكوميديا.

تحض��ر الممثل��ة االيطالي��ة مونيكا بيلوتش��ي
لبطول��ة الفيل��م المقبل للمخرج أمير كوستوريتس��ا
ال��ذي ي��دور حول قصة ح��ب في زمن الح��رب ،ويبدأ
تصويره خالل الربيع المقبل في البوس��نة بحس��ب ما
أعلن المخ��رج .واوضح كوستوريتس��ا الحائز الجائزة
الذهبي��ة في مهرج��ان "كان" مرتين ،ام��ام الصحافة
وبحض��ور النجم��ة االيطالي��ة أن فيل��م "الح��ب
والس��الم" س��يبدأ تصويره ف��ي أيار/مايو  2013في
"تريبينيه" جنوب شرق البوسنة.

عبد الحليم؟!
ي والغنائي

ق وكما يؤكد األستاذ الكبري محمد حسنن هيكل أن الصحافة
القة من الفنانن العرب حيثرشهدت تلك الفرتة ظهور الكبار
يومنا هذا والتي ما تزال تعيش عىل أسسها وقواعدها أجيال

ء من داخل الكويت او من الفنانن العرب وكان صاحب نكتة
ه البعض بالغرور ألنه كان وال يزال رغم رحيله املبكر مطرب
ات من القرن املايض واىل يومنا هذا بروائعه الغنائية وخاصة
ي وكان زمالؤه املوس�يقيون وكنرتول إذاعة الكويت اش�د ما
ز إذاعتها لدقائق معدودات والسبب يعود اىل ان عوض دوخي

خي تدمعان ويدخل عىل عبد الحليم غرفة األس�توديو ليقبله
ن يف قلب وأحاسيس جعلت منه ومنذ ذلك الحن وليومنا هذا

زهرة العال ..رفضها يوسف وهبي
فدخلت الفن بالواسطة!

ناهي مهدي في بطولة فيلم

يش�ارك نجم الكوميديا ناهي مه�دي يف بطولة الفيلم العراقي
(أحالم اليقظة) للمخرج صالح كرم حيث يلعب دور (ابو
مهند) الرجل الجنوبي البس�يط والذي يقرر الس�فر يف
فرتة العنف الطائفي الت�ي عصفت بالبالد بن عامي
 ..2007-2006وخ�الل الرحل�ة ت�دور االح�داث يف
الباص الذي يقله للسفر اىل سوريا.
ويف ترصي�ح صحف�ي كش�ف مه�دي ع�ن اعتزازه
به�ذه التجربة كون "الس�ينما تع�د تاريخا ً حقيقيا ً
ألي فن�ان ..وأضاف ناه�ي :عىل الرغم من قس�اوة
األح�داث يف الفيلم كونها مس�توحاة م�ن فرتة مؤملة
عاشها العراقيون لكن الدور سيكون مخففا ً من حدة
األح�داث يف الفيل�م ..باختصار الدور س�يكون بمثابة
(فاكهة العمل)".

حينما تكون فنانة واحدة قاس�ما ً مش�رتكا ً بأكثر من  50عمالً خالل حقبة الخمسينات
فق�ط ،فنحن بال ش�ك أمام فنان�ة ُتعد تميمة الحظ التي يس�عى الجمي�ع إىل وجودها
ويتطل�ع الجمه�ور إىل أعمالها ،ونكون بال ش�ك نتحدث عن الفنانة زه�رة العال ،التي
أثبتت نجاحها ليس بالس�ينما فق�ط بل واملرسح والتليفزي�ون واإلذاعة عرب أكثر من
 150عمالً.زهرة من مواليد  10يونيو عام  1934بحي محرم بك باإلس�كندرية لعائلة
بس�يطة تع�ود أصولها إىل املحل�ة الكربى ،ولها ع�دد كبري من األبناء عددهم س�بعة،
وبس�بب دخ�ل والدهم املحدود وكث�رة التنقل وعدم االس�تقرار بحك�م طبيعة عمله
عانت األرسة كثريا ً ماديا ً ومعنوياً ،حتى استقر بهم املقام يف القاهرة ،ورغم الظروف
الصعبة إال أن األب كان عاشقا ً للفن وكثريا ً ما اصطحب ابنته للسينما وعروض فرقة
رمسيس ،والتي كان يملكها صديقه الفنان يوسف بك وهبي.
كث�رة الرتدد عىل فرقة وهبي جعلت بين�ه وبن الطفلة صداقة جميلة مهدت لعالقة
أقوى مع الفن فأصبح التمثيل هو شغلها الشاغل; فكانت تمارسه بن أفراد األرسة
ويف املدرس�ة ،فقامت بتكوين فريق للتمثيل وأرشفت عليه ومرّنت التالميذ وأخرجت
األعمال بنفسها ،وحينما أصبح عمرها  13عاما ً
ع�رض والدها عىل وهب�ي انضمامه�ا لفرقته
املرسحية ،إال أنه رفض ذلك بش�دة لصغر سنها
ولش�عوره بحقها يف ممارس�ة طفولتها بعيدا ً
ع�ن أعباء الف�ن الثقيلة ،وس�معت زه�رة ذلك
وانهارت باكية وراء الكواليس.
أمينة رزق ملحت الطفلة الباكية واكتش�فت رس
بكائها ،فأعطته�ا خطابا ً للفنان زكي طليمات
لك�ي يضمه�ا للفرق�ة املرسحية التي يس�عى
إىل تكوينه�ا من طلب�ة املعهد الع�ايل للمرسح،
ورغم عدم اس�تيفائها للرشوط من حيث السن
لكنه خالف لوائح املعهد ووافق بس�بب خطاب
التزكي�ة وضمها بالفعل ع�ام  ،1951ومنذ ذلك
التاريخ ش�اركت زهرة يف عروض هامة وكبرية
أثقلتها فنيا ً للغاية مثل« :البخيل»« ،املتزحلقات»« ،بجماليون» وغريها ثم انضمت بعد فرتة
لفرقة إسماعيل ياسن ،عندما شاركته بعض بطوالت أفالمه ،وبعد ّ
حل فرقته قدمت مع فؤاد
املهندس وش�ويكار مرسحية«حواء الس�اعة  »12وهكذا تواىل مش�وارها املرسحي ،الذي عربت
من خالله للسينما والتليفزيون.
زهرة تزوجت مرتن فقط من داخل الوسط الفني ،األوىل كانت من الفنان الراحل صالح ذوالفقار،
ّ
وظال أصدقاء وزمالء يف العمل ،واملرة الثانية كانت من املخرج الكبري
ملدة عام واحد وانفصال بعد ذلك
ً
حسن الصيفي الذي عاشت معه  42عاما وحتى رحيله عام  ،2005وأنجبت منه ابنتيها أمل و املخرجة
منال الصيفي.

كيدمان ال تتحدث عن معتقدات كروز
أك�دت النجمة نيك�ول كيدمان أنها ال تس�تطيع مقاومة ش�غفها
باألفالم املستقلة ذات امليزانيات
البس�يطة إذا كان�ت تق�دم
أفكارا ً جدي�دة ومتميزة ،وأنها
تفضلها ع�ىل األف�الم الكبرية
ذات امليزانيات الضخمة.
وتش�ري النجم�ة الت�ي تق�وم
حالي�ا ً ببطولة فيل�م (Grace
 )of Monacoال�ذي يتط�رق
إىل حياة غري�س كييل ،إىل أنها
تجد نفس�ها مدفوع�ة بقوة ال
إرادي�ة تنبع من عقلها الباطن
إىل القب�ول باألفالم املس�تقلة
التي تنجز بميزانيات بسيطة،
وب�رَّرت ذل�ك بأن تلك األفالم تق�دم تجارب مغايرة عما هو س�ائد،
وأعربت عن سعادتها بمشاركتها يف أفالم من هذه النوعية.
وأش�ارت النجمة البالغ�ة من العمر  45عام�ا ً يف حوارها مع مجلة
"هولي�وود ريبورت�ر" إىل أن مقي�اس النجومي�ة َّ
تغ�ري تماما ً هذه
األي�امَّ ،
ودللت عىل ذلك بالنجاح الكب�ري الذي حققته كلري دانيس يف
مسلسل (.)Homeland
من ناحية أخرى ،رفضت نيكول كيدمان الحديث عن اعتناق زوجها
الس�ابق توم كروز ،والذي انفصلت عنه منذ أكثر من  10س�نوات،
الفلس�فة الدينية املسماة (الس�ينتولوجيا) وأكدت أنها ال يمكن أن
تتحدث يف هذا األمر علنا ً ألن إثنن من أطفالها وهما كونور وايزابيال
يعتنقان هذه الفلسفة وهي تحرتم اختياراتهما.

ماكونهي :الوضع في منزلي شبيه بالسيرك
النج�م
أعل�ن
األمريك�ي ماثي�و
ماكونه�ي أن�ه ال
يعت�زم التخيل عن
التمثيل ،مشريا ً إىل
أن الحياة مع ثالثة
أطف�ال ش�بيهة
بالس�ريك ،وذل�ك
بعد ميض أقل من
ش�هر ع�ىل والدة
طفله الثالث.
ونقل�ت وس�ائل
إعالم أمريكية عن
ماكونه�ي ،قول�ه
إن�ه ال يعت�زم
التخ�يل عن
عمل�ه
ا لح�ا يل ،
قائالً "أستمتع كثريا ً من العمل كممثل".
ع�ىل عك�س النج�م األمريك�ي ب�ن أفلي�ك ،الذي ه�و والد
لثالث�ة أطفال ،والذي أصب�ح وراء عدس�ة الكامريا ليأخذ
ع�ىل عاتقه مؤخرا ً إخ�راج وإنتاج عدة أعمال س�ينمائية،
ّ
أكد ماكونه�ي أنه "عرض ّ
عيل أن أنت�ج بعض األعمال غري
ً
ّ
أنني رفضت ألنني أس�تمتع كثريا بقضاء الوقت وأنا أتحض
ألدواري ،وش�خصياتي ،وقيامي بكل ما يف وسعي ألداء الدور
األفض�ل ،وإتمام�ي املهمة ،وقويل يف تلك اللحظ�ة :لقد أمضيت
وقتا ً ممتعاً..شكرا ً لكم . .أراكم..سأعود إىل عائلتي".
ومن جهة أخرى ،أش�ار ماكونه�ي إىل أن الوضع يف املنزل "يصبح
أكثر فأكثر شبيها ً بالسريك".

ديكابريو
"مرهق جد ًا"
بع�د إنج�ازه لثالث�ة أف�الم
متتالية ،أعلن النجم األمريكي
ليون�اردو ديكابري�و أن�ه
اكتفى من التمثيل يف الوقت
الح�ايل معرب�ا ً ع�ن رغبته
بأخذ اسرتاحة طويلة.
وق�ال ديكابري�و يف حديث
لدوري�ة "بيل�د" األملاني�ة
"أنا متعب بعض اليشء"،
مضيفا ً "سآخذ اسرتاحة
طويلة جداً".
وتابع "قمت بثالثة أفالم
يف غضون عامن ،وأشعر
باإلرهاق".
غري أن الناش�ط البيئي
ال ينوي االسرتاحة كلياً،
فق�د أعرب ع�ن رغبته
يف اإلف�ادة م�ن وقت�ه،
ً
قائ�ال "أو ّد العمل عىل
تحسن العالم".
وأض�اف "س�أطري
ح�ول العال�م خ�الل
قيام�ي بنش�اطات
مفي�دة للبيئة".يذك�ر
ّ
مث�ل
أن ديكابري�و
دور البطول�ة يف فيل�م
كوينت�ن تارانتين�و
"دجانغ�و أنتش�ايند"،
ّ
ومثل يف فيلم "ذئب وول
س�رتيت" "the Wolf of
 "wall Streetللمخ�رج
مارتن سكورس�يزي ،كما
أدى دور البطول�ة يف فيل�م
لب�از لورم�ان "ذا غري�ت
غاتسبي".
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نذير املاجد

عندم�ا اطلع الصاحب ب�ن عباد أحد
مثقفي امل�رق العربي يف القرن العارش
املي�ادي ع�ى "العقد الفري�د" البن عبد
ربه ،قال قوله الش�هري" :هذه بضاعتنا
ردت إلين�ا" ،يف إش�ارة إىل أن�ه ل�م يج�د
جديدا يمثل عبقرية األندلس ،مما يعني
أن املسافة الثقافية التي افرتضها كانت
أق�ر بكثري مما ه�ي علي�ه يف الواقع،
والصاح�ب بن عب�اد يف قوله هذا ال يعرب
ع�ن نرجس�ية ثقافي�ة بق�در م�ا يؤكد
انتش�ار ظاه�رة التأث�ر والتأث�ري يف كل
وح�دة ثقافي�ة تتس�م بتواش�ج وتبادل
يف مكوناته�ا الثقافية وتراثها املش�رتك،
وهي ظاهرة تسفر عن وجهها للمتلقي
املع�ارص الذي قي�ض له مطالعة س�فر
إبداعي فذ ه�و رائعة الكاتب اإلس�باني
رسفانتس" :دون كيخوتة".
والقارئ الذي يدرك أن يف تراثه الثقايف
أعماال رسدية تتضم�ن ذات الخصائص
الرسدية مثل "ألف ليلة وليلة" ،و"كليلة
ودمن�ة" ،و"منط�ق الط�ري" ،وغريه�ا

لتؤل�ف إط�ارا يجم�ع ش�تاتا رسدي�ا
يتمخض يف محصلته عن واقعية سحرية
متخم�ة بالرته�ات والبط�والت الزائفة،
فالعمل بحكايته األم (الحكاية /اإلطار)
وخطه�ا امللت�وي وامللت�ف ح�ول رسد
استطرادي حينا ورسد هاميش حينا آخر
يتطل�ب جهدا وص�ربا يف مرافقته ال يقل
عما تكبده بطلنا دون كيخوت من تجلد
وأعباء ومقالب ومكائد لكي يتوج بلقب
الفروسية الذي يطمح إليه.
البط�ل دون كيخ�وت ،ال�ذي ينتم�ي
إىل طبق�ة النب�اء ،حكي�م لكن�ه أحمق،
وربما ألنه حكي�م بإفراط صار مجنونا،
وهنا يس�تحرض الق�ارئ رسيعا ظاهرة
البهلول يف الرتاث العربي ،فكاهما يبدي
م�ن خ�ال جنون�ه حكمة فائق�ة ،لكن
بطلنا يمتاز بفرادة فروس�يته املتأخرة،
حيث يص�وره رسفانتس كفارس جوال
أراد أن يبع�ث ثقاف�ة الفروس�ية وم�ا
يرتبط بها من قيم وقواعد وما تمثله من
عر ذهبي يكش�ف حج�م القبح الذي

سيجد عى الفور أن عمل رسفانتس هو
أيضا "بضاع�ة ردت إلينا" فثمة حكاية
هي األس�اس وأخرى تستكمل أو ترح
أو تستطرد لتنتج يف األخري مزيجا معنويا
لواقعية سحرية ممتدة من عالم سندباد
البح�ري ومغامرات�ه يف ألف ليل�ة وليلة
م�رورا باملحادث�ات الش�يقة ب�ن كليلة
ودمنة والتي أنطقها الحكيم بيدبا كل ما
يريد قوله من حكمة سياس�ية تتواشج
تماما مع م�ا أراده فري�د الدين العطار
من وراء رحلة البح�ث الطويلة عن ملك
الطيور وصوال لدون كيخوت وهو يجوب
اآلفاق بحثا عن ذاته الضائعة.
الحكاي�ات م�ع رسفانتس تتناس�ل

يلطخ ع�ره الحارض ،وباختصار :ولد
دون كيخ�وت متأخ�را ،حي�ث ثمة خطأ
متعم�د يف التحدي�د الكرنولوج�ي لحياة
البط�ل ،فب�دل أن يعيش الع�ر الزاهر
للفروس�ية تأخر يف والدت�ه ثاثة قرون،
لكن�ه لم يرتاج�ع بل عزم ع�ى مواجهة
الحارض التعيس بانبعاث عر س�عيد،
هو عر دون كيخوته ،البطل الذي تأثر
بكتب الفروسية الرائجة آنذاك ،يف القرن
الس�ادس عر ،أي يف عر املؤلف الذي
س�خط من ترهاتها فع�زم عى فضحها
وتعريته�ا م�ن خ�ال حماق�ات دون
كيخوت وسذاجة رفيقه سينشو.
الحكاي�ة األم ه�ي إذا ً حكاية فارس

�ستاتيكا

�سارل اللو
ترجمة :عدنان املبارك
إن ظاه�رة إقتصادي�ة بالغ�ة
األهمية كاملوضة ينبغي أن تملك سندا
يف تنظي�م ضخم  ،و لي�س بالرضورة
ان يك�ون ظاه�را للعي�ان .وعندم�ا
تط�رد األقمش�ة ذات النقوش  ،فجاة
 ،األخرى ذات الل�ون الواحد أو عندما
يزداد الطلب عى الفراء الرمادي اللون
رغ�م أن األس�ود كان يف أوج ش�هرته
قب�ل أمد لي�س بالبعي�د  ،يصعب عى
املرء تصوّر أن هذه املواد التي ظهرت
بن عش�ية وضحاها وأغرقت أسواق
أورب�ا وأمري�كا كان�ت نتيج�ة نزوة
مفاجئة لبضع س�يدات م�ن الطبقة
العلي�ا .وه�ذا الف�راء ه�و يف الواق�ع
مهيّ�أ بصورة مبكرة ،وخال موس�م
أو موس�من تكدس�ت كميات كبرية
من�ه يف مخازن كربي�ات دور األزياء .
مثا تجم�ع قطع الف�راء  ،ببطء  ،يف
مخازن اليبزغ و أمريكا ويخاط منها
اللب�اس ط�وال الربي�ع والصي�ف أي
أنهم يخيطون هذا الفراء بوقت مبكر
يسبق نس�اء باريس اللواتي يعتقدن
بأنهن خالقات املوضة و أنهن يعرفن
ّ
أي موض�ة س�يأخذن به�ا يف القريب
أي يف الع�ام الجدي�د .ونفق�ة تجارية
واحدة تأمربالدعاية التالية للموضة.
وهك�ذا تكىس ع�ى املوض�ة الجديدة
املمث�ات والغاني�ات كم�ا تع�رض يف
أفخر املخ�ازن التجارية ( املوديات )
املخصص�ة ألغنى الزبائن و تتضاعف
النري�ات واإلعان�ات يف مج�ات
ّ
املص�ورة التي توزع
املوضة واألخرى
يف مختل�ف أرج�اء العال�م .بإختصار
تقام الدعاي�ة اليوم للموضة الجديدة
تماما كما لو أنه يروّ ج لنوع جديد من
الشكوالته أو السيارات  ،وينبغي هنا
أن تتوفر املوهبة والرس�اميل الكبرية
عى السواء.
وعندم�ا يحق�ق الرأس�ماليون
ممّ ول�و املوض�ة أو رواب�ط كب�ار
الخياط�ن األكث�ر أو األق�ل رسّ ي�ة ،
النجاح يف املضاربات املتعلقة بالدعاية
املاهرة تكون األرباح بالغة الضخامة.

يج�وب اآلف�اق لي�زج بنفس�ه يف أت�ون
املغامرات التي ال تس�تهدف سوى إغاثة
املظلوم ومنع الفساد ومناهضة الرذيلة،
حتى وإن ق�اده هذا الحلم املتهور إىل أن
يكون موضوع س�خرية واس�تهزاء من
صاحبه الطيب حد الس�ذاجة :سينشو.
وعى امتداد الرحات الثاث لدون كيخوت
نشهد عاملا من التيه والعشق والشجاعة
والحكمة وأيضا الجن واملردة التي تحدق
وترتبص بدون كيخ�وت وتمنحه عاجا
وهميا لجنونه.
إن الغ�وص يف عال�م دون كيخ�وت
يكش�ف الس�مة األساس�ية التي يتمتع
به�ا البطل ،فهن�اك مزيج م�ن الحكمة
والحماقة ،التهور واللياقة األدبية ،الحب
والخيان�ة ،الصداقة أو اإلخاص واملكائد
الت�ي تتاب�ع ب�ن الثنائ�ي دون كيخوت
ورفيقه سينشو من جهة وبينهما وبن
س�ائر الواقعين األذكياء من ش�خوص
الرواي�ة من جهة أخ�رى" :ال أدري ماذا
أقول لك يا ول�دي ،لقد رأيته يأتي أعماال
ال تص�در إال عن أكرب مجن�ون يف الدنيا،
بينم�ا أقوال�ه من الحكم�ة بحيث تنيس
املرء أفعاله".
إن�ه مزي�ج مس�تمر م�ن الحكم�ة
والجنون ألن الخيط الفاصل بن الحكمة
والحماقة ،بن املثال والواقع ،بن الروح
والجس�د ،هو خيط دقيق يكاد ينعدم يف
ه�ذه الرواية الت�ي تحذرنا م�ن الوقوع
يف فخ النرجس�ية ،أو وهم دون كيخوت
الف�ارس املق�دام والبطل الغي�ور ،حيث
ص�دق الخدع�ة الت�ي نس�جتها ال�ذات
لتصبح موضوعا للتندر والش�فقة ،هذا
االنخداع الذي يعمر الواقع أحيانا سيتخذ
صورا عديدة يف الرحل�ة الدون كيخوتية
الطويلة :انخداع الحب ،انخداع الفضيلة،
انخداع الباحث عن الحقيقة ..الخ.
ق�د يب�دو الس�يايس أو رج�ل الدي�ن
أو املثق�ف ه�و أيض�ا دون كيخ�وت،
فرسفانت�س املؤلف اإلس�باني الذي كان
يح�دق يف حديقته نح�و الف�راغ متأما
يف ك�ون من العم�اء واالنخداع املس�تمر
واألزيل ،يعلمن�ا أن الواق�ع غ�ري من�زه
م�ن الس�قوط يف انخ�داع أو نرجس�ية
وانفص�ال عن الواقع ذاته ،أي انش�طار
الواقع وفصاميت�ه ،فالبطل هنا مصاب
بالش�يزوفرينية ،بين�ه وب�ن الواق�ع
مس�افة تفصله عن مولده ،فهو ال يعبأ
بالحارض ،ألنه مهجوس باستعادة املجد
الضائع لزمن وىل ولن يعود ،زمن يراد له
أن يبعث من جديد.
وهك�ذا ف�دون كيخ�وت ماض�وي ال

يختلف كثريا عن أي س�لفي يريد شطب
الواق�ع ألن�ه ببس�اطة مفص�ول عن�ه.
الس�لفي كائن ش�يزوفريني ينتج عامله
الوهم�ي املع�زول عن الواق�ع وتحدياته
وتحوالت�ه ،إن صاحبنا املدجج بس�احه
من رأس�ه حتى أخمص قدميه ،الفارس
الش�جاع والذي ولد متأخ�را ثاثة قرون
هو نس�خة طبق األصل ع�ن كل نموذج
سلفي منسحب من اللحظة الراهنة نحو
ماض عتيد يسقطه عى كل اللحظات.
ٍ
الس�لفية تعني تثبي�ت ،فثمة نموذج
قابع يف م�كان ما من التاري�خ اإلدراكي
لل�ذات ،نم�وذج يتس�م بس�طوة األصل،
لريغم الذات الشيزوفرينية عى ممارسة
منغمس�ة يف تكراره وتوليده املس�تمر.
املحتس�ب أو األصويل منشد دائما لفكرة
أو فضيلة أو مبدأ يتأصل دائما ويتجاوز
الحارض بوصفه م�دان ومتهم بمجافاة
املثال االفرتايض ،ثم�ة عجز متأصل عن
إدراك جوه�ر العاقة الجدلية بن الواقع
واملثال ،حي�ث ال بد لكل واق�ع من مثال
يكب�ح الن�زوع الواقعي للع�دم أو املوت،
ولك�ن من جه�ة أخرى ال ب�د للمثال من
واق�ع يحد من طوباويت�ه ،هذه العاقة
الجدلي�ة ال يعيه�ا الش�يزوفريني ،كم�ا
يم�ارس عملية إخص�اء دائم للذات حن
ال تتج�اوب م�ع حركي�ة الواق�ع وتبدل
حاجات�ه ،إن الس�لفي وباختص�ار ميت
قبل أن يولد.
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والس�لفية تعن�ي انخ�داع ..ال يخل�و
كل س�لفي من غرور ،فهو مثل صاحبنا
دون كيخوت ،معتد دائما بأصله الذي ال
يتزحزح ،ونموذجه الذي ال يأتيه الباطل.
إنه معتد بذاته مثل الفتى نرس�يس الذي
كان ال يرى سوى ذاته فهلك .النرجسية
السلفية تتجى أكثر يف ممارسات اإلقصاء
الناج�م ع�ن الوث�وق املف�رط بالفك�رة
اليتيمة واملس�تبدة داخل العالم الذهني،
الفكرة التي ال ترتك مجاال للرتاكم املعريف
الناجم أساسا عن حركة األفكار املتسمة
بطابع ديالكتيكي ،والفكرة حن تصبح
يتيم�ة تطغى وتس�تبد ،لكنه�ا تتصاغر
عن�د احتكاكها بفك�رة مغاي�رة وهكذا
تتول�د األف�كار ويصبح التح�ول طبيعة
مرتس�خة ،تح�د م�ن الن�زوع النرجيس
الناج�م يف أغل�ب األحيان ع�ن انخداع أو
جهل مركب أو حماقة متأصلة.
غ�ري أن الس�لفي موع�ود بالصحوة،
ولك�ن بعد خ�راب مالط�ة ،تمام�ا مثل
فارس�نا الذي ع�اد إىل رش�ده بعد فوات
األوان" :لق�د كنت مجنون�ا واآلن رصت
عاقا ،لقد كنت دون كيخوته دال منتشا.
وأن�ا اآلن كما قلت لكم ألونس�و كيخانو
الطي�ب  -وهو اس�مه الحقيق�ي -ولعل
توبت�ي وص�دق مش�اعري أن يس�رتدا
احرتامكم السابق يل".
لست وحدك األحمق يا دون كيخوته!

�سرفات

الرواية

اجلنائية

حامت ال�سكر

يس�تجيب املصطلح لتطور املفاهيم وتبدالت النظم املعرفية
والبن�ى األس�لوبية للنوع األدب�ي .والنقد الروائ�ي يتقدم اليوم
باقرتاح ذي داللة هو االنتقال من الرواية البوليس�ية كمس�مى
اصطاحي إىل الرواي�ة الجنائية .وهذا ما أثارته قراءتنا لتغطية
صحفية قدمتها مؤخرا ً صفحات “االتحاد” الثقافية للفعاليات
َ
الكتاب
املصاحبة ملعرض الش�ارقة للكتاب ،حي�ث التم عدد من
تحت ش�عار يغ�ري بالتأمل “الرواي�ة البوليس�ية � البحث عن
الحقيق�ة /كيف نجعل ذكرياتنا تخدعنا” وهو تلخيص ملهمات
الرواية البوليس�ية التقليدية أيضا ،حي�ث تعنى أحداثها وأفعال
ال�رسد فيها بالبح�ث يف الغامض من الجرائ�م ،والتقاط خيوط
الحقيق�ة من خال احتماالت يزيدها الخي�ال اختاطا وتعقيدا
لتج�د نهايتها األخرية أو خاتمتها ،ومصائ�ر أبطالها بالوصول
إىل الجاني أو الجناة املفرتضن ما يش�بع فضول القارئ املسهم
يف اقرتاح الطرق الازمة للعثورعى الفاعل بن احتماالت الخيال
الروائي ،ولعبة اإلخفاء التي يفرتضها البولييس يف بنيته الروائية
وشعريته.
هك�ذا كان الفضول يغلبنا لنعث�ر يف لحظة انفعال وفضول
ع�ى الفاعل من خال التلصص عى نهاية الرواية قبل ختامها،
لكن االنتقال من البوليسية إىل الجنائية يفرتض تغيريا يف وجهة
من الفاعل الجرمي إىل التعرف عى الكاش�ف
النظر ،أي االنتقال ٍ
الجنائي واملحقق واملخرب ،وتحول التبئري من الجاني إىل املحقق،
وه�ذا ما يؤكده قول املس�همن يف الندوة انهم جاءوا إىل الرواية
الجنائية م�ن عملهم يف حقول مهنية تجمعهم وتتصل مبارشة
بكش�ف اللغز الجرمي عرباألدلة الجنائية والبصمات واستخدام
علم الجين�ات والتكنولوجيا الحديثة لغرض الدفاع عن املجتمع
وصيانت�ه أخاقي�ا .وهم يتفقون عربا وغربي�ن عى أن أحداث
أعمالهم كلها ثمرة مشاهدات ومعايشات واقعية أتاحها عملهم
املهن�ي ،لذا فهم ينوهون بمفردات ق�د ال يتنبه لها العاملون يف
الن�وع الروائ�ي البولي�يس؛ كالحفاظ عى الوض�ع كما هو عى
مرسح الجريمة املس�مى بالش�اهد الصام�ت ألهمية تفاصيله
وقيمتها ،واالهتم�ام باألدلة الجنائية وتمثيلها رسديا يف العمل،
واستخدام السبل املتاحة للكشف عن الجاني ،وتحليل شخصيته
لبيان الدوافع الخفية لجنوحه وتكوينه النفيس واألرسي ،وتلك
نقط�ة افرتاق أخ�رى بن العم�ل البولييس التقلي�دي والجنائي
الجدي�د ،حي�ث كان الهدف س�ابقا ً هو توظيف ال�رسد لتوريط
القارئ يف الغامض فحسب ،كلعبة رسدية يمارسها بتلذذ تأكيدا ً
لذاته ،وللتطهري عرب شعوره أنه ليس مجرما!
يت�م ه�ذا باتفاق م�ع كت�اب الرواي�ة عامليا وهو م�ا أكدته
مس�اهمات األجانب يف الن�دوة ،وما يظهر يف أرش�يف الرتجمة
الروائية لهذا النوع الذي يبدو للمهتمن مهمش�ا ومقىص داخل
الرواية ذاتها ،كونه يحمل تبس�يطا واش�تغاال س�طحيا بسبب
الرتاث الروائي البولييس الذي يركز عى الغموض والكشف دون
الغور يف ما يصاحب الجريمة من دوافع ومشاهد ودالالت.
تقول إح�دى دور النر مروجة لرواية جنائية :إنها مخيفة
إىل الح�د الذي يدفعك إىل إبقاء املصابي�ح مضاءة ،وإبقاء الكلب
يف الداخل! .ولعل هذا يرب�ط مايض البولييس بجديده يف مبالغة
إعانية تغفل تطوير دور الكلب املدرب يف كشف الجريمة!

املو�سة موهبة ور�ساميل كبرية
ولك�ن يحصل أحيانا كم�ا لو أن األمر
محض مصادفة  ،أن تخطيء املوضة
التي س�بقتها دعاي�ة آالف الخياطن
يف خمس�ن من املدن الكبرية  ،الهدف
وتلقى املقاومة أو يف أحس�ن األحوال
عدم إكرتاث الجمهور .والهزيمة التي
لحق�ت يف ربيع ع�ام  1919بالرسوال
 التنورة قد كش�فت عن هذه اآللية.و أح�كام املوض�ة يف ذلك املوس�م لم
يخض�ع لها كب�ار الخياطن و بضعة
أش�خاص م�ن عال�م مش�بوه جرؤا
ع�ى أن يح�ذو ح�ذو اولئ�ك .و كان

معرفة جديدة يف مجال الصحة تشري
بأس�لوب أكيد اىل أنها مس�الة عقيمة
تمام�ا حن تق�وم أم للعائل�ة بكنس
البص�اق والغبار يف الش�ارع بتنورتها
الطويل�ة ثم تنر املكروبات يف بيتها.
و لكن اليشء من هذا القبيل .فالرتف
ه�زم الحاجة الفعلية  :تبن أن العادة
ه�ي أق�وى م�ن املوض�ة .ومج�ات
املوضة التي تخىش م�ن نفور قرائها
البوروجوازي�ن و اآلخري�ن املعتدلن
 ،وق�د تكون غري مموّلة بس�خاء  ،لم
تق�دم عى يشء غري القي�ام بالدعاية

املجم�وع الكب�ري من الن�اس قد تردد
أم�ام ه�ذه الث�ورة الراديكالية رغم
أنها ب�دت منطقية تماما و عى ضوء
الع�ادات آن�ذاك و أزاء ش�يوع ش�تى
أن�واع الرياضة و األعمال ذات النطاق
اآلخذ باإلتساع والتي تقوم بها النساء
م�ن مختل�ف الطبق�ات ،خاص�ة إذا
عرفن�ا بأن الفس�تان هو غ�ري مريح
أثن�اء العم�ل والحاج�ة اىل القول عن

للموض�ة الجدي�دة كرع�ة قصرية
األم�د و النج�اح ينتظرها يف املوس�م
القادم .وعندم�ا إنتبه كبار الخياطن
اىل هذا املناخ غري املائم قاموا بخفض
ع�دد املج�ات اليومية  ،وهك�ذا كان
ممكن�ا العث�ور ط�وال أس�ابيع عى
إعانات ه�ؤالء الخياط�ن و األخرى
عن الفس�اتن التي كان سعرالواحدة
منه�ا يص�ل اىل أل�ف فرن�ك .وكان�ت

ه�ذه اإلعان�ات تن�ر يف الصح�ف
الزهي�دة الثم�ن والرائج�ة بفض�ل
تعليقاته�ا املرغوب فيها ب�ن الخدم
وحراس البي�وت والعمال .و الحق أن
هذا التاكتيك كان األس�وأ  ،فعى سلم
الطبقات اإلقتصادية تنزل املوضة اىل
أس�فل و التصعد اىل أعى أبدا .وعندما
نيس كبار الخياطن هذا األمر تحملوا
كلف�ة اإلعان�ات التي لم تك�ن هناك
ّ
أي رضورة له�ا  ،أم�ا املوضة التي لم
تك�ن تمل�ك اإلحتياط�ي م�ن األفكار
الجدي�دة  ،وكان هذا أمرا فائقا يف تلك
الفرتة  ،فقد جمدت يف مكانها وكررت
نفس�ها طوال الع�ام الت�ايل .و أظهر
تط�ور املوضة يف أثناء الحرب ( 1914
  ) 1918بص�ورة أكث�ر جاء الرباطالق�وي ال�ذي يش�د ه�ذه املؤسس�ة
بالحي�اة اإلقتصادي�ة  ،كم�ا كش�ف
حقيقة قي�ام هذا الرب�اط علىعنر
املفارقة  ،فاملوضة تتحكم باإلقتصاد
ولكي تقف ضده .ويف األخري فهذا هو
يشء طبيعي إذ أنه ينبغي عى املوضة
أن تك�ون تس�لية قب�ل كل يشء .ويف
عام  1912أصبح�ت موضة التنورات
الضيقة سبب أزمة يف صناعة النسيج
 :من  %25اىل  %50من مراكز النس�يج
يف ش�مال فرنس�ا توقفت عن العمل.
وبعده�ا جاءت حرب عام  1914التي
س�ببت يف جمي�ع البل�دان املتحارب�ة
 ،وحت�ى املحاي�دة  ،ش�حة كب�رية يف
الص�وف والقط�ن والجل�ود والف�راء
والكاوتش�وك .و إخت�ار أصح�اب
املصانع تلك اللحظ�ة بالذات للرتويج
للموضة الباهضة الثمن ( الفس�اتن
 األج�راس ) بتنوراته�ا العريض�ةوطيّاتها الكثرية والتي ش�اعت يف كل
البلدان املتحالف�ة والعدوة ،بدءا بعام
 . 1915ويف ع�ام  1916عندم�ا أفتقد
الكاوتش�وك إس�تنتجت النس�اء بأن
املعاط�ف املصنوعة م�ن املطاط هي
رضوري�ة أثناء هطول املط�ر بالرغم
م�ن ان قوان�ن األناق�ة كان�ت تقف
بح�زم لغاية ذل�ك الحن ض�د إرتداء
مثل هذه املعاطف .ويف الوقت نفس�ه
ح�ن نف�د إحتياط�ي الجلود بس�بب
إس�تخدامها لس�د حاج�ات الجي�ش

ولدت موض�ة األحذي�ة الطويلة التي
وصلت اىل الركبة .والحق أنه يف الوقت
نفس�ه ّ
ق�رت التن�ورات بالط�ول
نفسه  ،ولكن لكي تسخر املوضة لحد
أكرب من اإلقتص�اد تضاعفت الحاجة
اىل القم�اش بس�بب األخ�ذ بموض�ة
القمصان الطويلة التي كانت تصل اىل
الركبة أيضا  ،وإعتربت خري زينة لتك
التن�ورات يف ع�ام  .1918و إذا خ�ص
األم�ر الفراء فقد أصب�ح عى املوضة
بع�د أن كفت روس�يا ع�ن تصديره ،
وحتى أنه اصبح زينة للباس الصيفي

أسعارها وتطلبت املصلحتان الفردية
والوطني�ة توفري هذه امل�واد توجهت
املوضة بداف�ع العناد الغ�رزي صوب
األناقة املرتفة أي ضد مصالح العموم
وحتى ضد ال�روح الوطنية الحقيقية
 ،ولك�ن ملصلحة الصناعي�ن الذين ال
يلجمه�م ّ
أي وازع .لقد قامت املوضة
ّ
الت�ي التأب�ه ب�أي مش�اعر أخ�رى ،
بوظيفته�ا اإلجتماعي�ة  ،بكل صابة
 ،وس�ط الخرائ�ب املحيط�ة به�ا -
وظيفتها ك( منظمة  /بكرس الظاء/
التبذير ) .هذا ه�و طابعها الحقيقي

حي�ث خي�ط الف�راء يف حواف�ه .ويف
األخ�ري حن بدأت يف صيف عام 1918
تصعد أس�عار الص�وف راح اصحاب
املصانع ذوو األف�كار املبتكرة بصنع
تعاويذ صغ�رية مضحكة من الصوف
 ،وكان الغ�رض منها حماية حامليها
من الغارات الجوية ..
وبكلم�ة واح�دة  :ح�ن ش�حّ ت
مواد معينة بس�بب الحرب و إرتفعت

يف مي�دان كبري هو الكماليات يتس�ع
لشتى أنواع الفن.
وكم�ا ق�ال رينان فاملوض�ة التي
ه�ي األكثر أنثوية تك�ون األكثر فنية
من جميع الفن�ون ايضا .ولكن يبقى
ّ
معن من الس�خرية
ع�ى ال�دوام ظل
و الش�ك يف الق�ول الذي ح�اول رينان
الربهنة علي�ه بصورة ج�ادة .و يرى
أرمان سلفس�رت ان النزوات الساذجة

للموضة النس�ائية ليس�ت إال وسيلة
إلبراز املزي�د من أجزاء جس�م املرأة :
بعضهم يؤكد عى الصدر وآخرون عى
الردفن وغريهم يكتش�فون القدمن
واليدي�ن .ولك�ن املوض�ة اصبح�ت
مملكة املرأة لغاي�ة أمد ليس بالبعيد.
ع�دا ذلك أال توجد هناك املوضات التي
تجعل امل�رأة قبيحة؟ .مث�ا هناك ما
يس�مى ( الفساتن  -القمصان) التي
جعل�ت م�ن انيقات ع�ام  1918كتا
اليع�رف اىل ّ
أي م�ن الجنس�ن تعود ،
يف ح�ن أن املتأنقن ميّزوا أنفس�هم ،
لغرض تحقيق التع�ارض مع موضة
النس�اء  ،بإرتداء اللب�اس الضيّق عند
الخر والعريض عند الردفن واملربز
للثدي.
إذن ال معن�ى هن�اك ّ
ألي تن�اول
عاطف�ي  ،وه�ذا اليحص�ل ن�ادرا ،
ملعجزات األناقة التي يزعم بانها عمل
للي�د والقل�ب  ،أي معج�زات أنثوي�ة
و أرس�تقراطية  .وه�ذ ( املعج�زات
) يروجه�ا الخياط�ون املمتهن�ون يف
الواق�ع أي الرج�ال الذي�ن ه�م غ�ري
مدفوعن بنداء القلب ،فهم عادة عمال
س�ابقون يملكون بالتأكيد مهارات و
لكنهم ب�دون تعليم ويربعون قبل كل
يشء يف التع�رف بص�ورة جي�دة عى
إتجاه حاجات الجمهور املخفية ومن
ثم تلبيتها يف الوقت املناسب و اإلبقاء
ع�ى أداة الدعاي�ة الخبيئ�ة بأيديهم.
إنهم طفيلي�ات الطبق�ة الغنية  ،ويف
األخري ليست املوضة إال مظهرا للفعل
الطفي�ي أو ع�ى األق�ل للتكاف�ل مع
الطفيلي�ة  ،وذلك بإس�تغال الس�لم
اإلقتص�ادي للطبق�ات اإلجتماعي�ة
وتنافس�ها أو ( معركته�ا م�ن أج�ل
الرتف ).
وتصب�ح املوض�ة يوم�ا بع�د يوم
نشاطا صناعيا رصف اليدفعها اىل أن
ّ
تغري طبيعتها  ،فقد كانت عى الدوام
ظاه�رة من حق�ل الكماليات قبل كل
يشء و بعد ذلك استيتيكية و إيروسية
ويف بعض األحيان دينية و عس�كرية
 ،ولكنه�ا إقتصادية باألس�اس  ،إنها
إجتماعي�ة ع�ى ال�دوام وأكث�ر منها
فردية.
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ا�ستطالع  /حمرر ال�سفحة

من هو املعقب؟

بلني أن مهمة اللدالل تنتهي بمجلرد إتمام
االتفاق بلني الطرفني داخل مكتلب الداللة،
وال يكلون للدالل عاقة او متابعة يف الدوائر
يف حني ناحظ أن بعض الداللني لهم عاقات
واسلعة ملع املوظفلني يف دوائر التسلجيل
العقاري وهلذه العاقة قديمة وقوية وهذا
مخاللف للقانون أعاه وبالتايل يوجب األمر
منلع دخلول هلؤالء املعقبني وذلك بسلبب
ظهلور عدد كبر من حاالت التزوير والتأثر
عىل املعامات وتغير مجراها بالرغم من أن
إجراءات البيلع والرشاء يف دوائر التسلجيل
العقاري مشددة إال أن هناك حاالت حصلت
كما نرشت بعض وسلائل اإلعام مثا قيام

هلو املسلؤول علن تعقلب املعاملات
واملصاللح الخاصلة باألشلخاص الذيلن
يكلفونله بمتابعتها وانجازها يف وقت معني
لقاء مبلغ يتم االتفاق عليه ،وهذه املهمة ال
تحتاج اىل شهادات عليا ،وال اىل خربة بل كل
اللذي تحتاجه إىل عاقلات ومعرفة بالجهة
التلي يقلوم املعقلب بمتابعتهلا ،والكثلر
بالتأكيلد يتخلذون هلذه املهملة مصلدرا
للعيش واللرزق  ،وبالتايل ما يحصلون عليه
من مال يتأتى من هذه املتابعة تكون دافعا
لهلم لاسلتمرار يف ذلك ،وهنلاك تخوف من
الكثرين ملن الناس يف التعامل مع املعقبني
خوفلا من ضياع امللال الذي يعطونله ،لهذا
تجلد بعضهم يتأنى كثرا قبلل إعطاء املال،
ويقول أريد ضمانات وشخص ثالث وسيط
كضمانة،

املعقبون واملوقف القانوين
أشلار املحاملي وليد محمد الشلبيبي إىل
املوقف القانوني للمعقب ،وقال أن املحامي
هلو املعقلب للدعلوى وللمعامات بشلكل
قانوني ،فهلو يعرف كل صغلرة وكبرة يف
القانلون ،ومراجعتله بموجلب وكاللة من
امللوكل أو صاحب الشلأن يف حني ان املعقب
من غلر املحامني يف بعض األحيلان يراجع
بموجب وكاللة إال انه يجهل القانون وليس
هنلاك قانلون مثلل قانلون املحاملاة الذي
يسلتند عليه املحامي  ،لهلذا تجد أن املعقب
ملن غر املحامي قد يتعلرض اىل اإلحراج يف
بعض القضايا والزوايا واملفاجآت التي تطرأ
عىل عملله او متابعتله للمعاملات كما ان

املوظفلني يف الدوائر يقيملون وزنا واعتبارا
قانونيلا للمحامي عىل عكس املعقبني الذين
ينظر لهلم املوظفون عىل أنهلم يصطادون
يف امللاء العكلر ،وأنهلم سلمارسة يرومون
الحصلول عىل املال من هلذا وذاك ،وقد كثر
يف اآلونة األخرة املعقبون فأنت تجدهم عىل
أبلواب الدوائر واللوزارات وحتلى العيادات

مقال

قانون املرور
وقيادة السيارات
علي جابر
يف كل دول العالم هناك تشلدد كبر جدا ،وربما
يكون هو األصعلب يف الحصول عىل رخصة قيادة
السليارة ،فلا تعطى إال بعد اختبارات ومسلارات
سلواء ملا يخلص قيلادة السليارة أم ميكانيكية
السليارة ،والسلبب يف ذلك هو الحفلاظ عىل حياة
النلاس وأهميلة املحافظلة علىل الشلارع بكل ما
يحتويله ،وهلذا اإلجلراء كان متبعلا ًيف العلراق يف
سلنوات سلابقة بحيث يكون الحصول عىل إجازة
السلوق صعبا ً للغاية ،فقد اختربت أنا شخصيا يف
علام  1985ملدة خملس مرات حتلى حصلت عىل
إجازة السلوق الخصويص ،حيلث كان من يرشف
علىل االختبار هو ضابط بدرجة عقيد دقيق إىل حد
الشعرة .
وللو رجعنلا إىل قانون امللرور العراقلي النافذ
لوجدنلا أن هناك عقوبة جزائيلة تصل إىل الحبس
مللدة شلهر وحجز السليارة أيضلا ،وان أي حادث
يرتكب تكون املسؤولية عىل حائز السيارة الذي ال
يحمل رخصة القيادة.
واليلوم أنت تتفحص السليارات الكثلرة التي
ملأت الشلارع تجد الكثلر من هؤالء الشلباب ال
يحملل رخصلة القيلادة ن وبالتلايل هلو ال يعرف
أصلول القيادة املتزنلة او املثاليلة ،وبالتايل كثرت
الحلوادث والزحاملات ،وإال كيلف تفلرس وجلود
شلباب "أحلداث" أعمارهلم تقلل علن 18عاملا
ويقود سليارة "أجلرة" وهي توجلب حمل إجازة
"عموملي" وليلس خصوصياً ،وهلذا كله مخالف
للقانون ،وتقع املسلؤولية األكلرب عىل أولياء أمور
هؤالء الصغار ،الذين يسللمون لهم السيارات التي
تحتاج إىل بالتأكيد إىل بلوغ سن الرشد ،وهناك أمر
آخلر هو قيادة الصغلار الذين تقلل أعمارهم عن
الخامسلة عرشة لدراجات نارية حيث نشر إىل أن
قانون املرور ينطبق عىل كل ما يسلر بمحركات،
وبالتايل فإنه ينطبق علىل الدراجات النارية ،وهذا
يوجب املراقبة خصوصا إن هؤالء الشباب يقومون
بإصدار األصوات النشلاز التي تحلدث الفوىض يف
املجتملع وتؤثلر يف املستشلفيات وامللرىض ،وعىل
العوائل وتحدث الضوضاء والتلوث واملرض.

الخاصلة باألطباء ،فمثا تجدهم عىل أبواب
دوائلر القارصيلن وعلىل أبلواب التسلجيل
العقلاري واملرور ومراكلز الرشطة والدوائر
املختلفلة ،وهلم يسلتغلون حاجلة الناس
والرغبلة يف الرسعة يف انجاز امللفات العالقة
وحسلمها ،أما املحامية شليماء عبد األمر
قالت  ،أن قانون الداللة رقم  58لسنة 1987

واقعة ق�سائية
اعداد  :امل�ستقبل العراقي

أشلار الباحث القانوني عدن الشلمري،
إىل رضورة اللجلوء إىل انجلاز املعامات عن
طريق الربيد االلكرتوني وان تقوم كل وزارة
أو مؤسسلة بوضع أيميلل أو عنوان خاص
بهلا وتلروج املعاملات علن طريقله حتى
نضمن رسعلة االنجاز ونبتعد علن الروتني
والفساد وهذا الحال موجود يف دول الخليج
العربلي وباإلملكان اللجلوء إليله يف هلذه
املرحلة للقضاء عىل ظاهرة الفساد اإلداري
يف العلراق كما البلد من وجلود حملة عامة
عن طريق وسائل اإلعام حتى يعلم املوظف
بخطلورة األرضار باملصلحة العامة يف حالة
تلكؤ املعامات أو تأخرها وما ينعكس عىل
املواطلن من رضر عندما يقوم بإعطاء املال
اىل املعقب النجاز املعاملة عن طريق الرشلا
فإنله يكلون رشيلكا يف ذلك ألن امللادة 307
من قانون العقوبات العراقي تعاقب الرايش
واملرتلي والوسليط بنفلس العقوبة وهي
جناية تصل إىل سبع سنوات.
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وفق النظلام النيابي الربملاني
املعملول به يف أكثلر من  25دولة
يف العاللم  ،أي بنسلبة  % 40ملن
سلكان العاللم ومنهلا بريطانيا
وأملانيا وجنلوب أفريقيا وغرها
فإن للربملان الصاحيات الواسعة
يف ترشيلع القوانني كونله القناة
الترشيعية األوىل ،كما أن للربملان
سلطة رقابية واسعة عىل السلطة
التنفيذيلة وفق مبلدأ الفصل بني
السللطات كافلة ،ولهلذا فملن
حق مجلس النلواب دعوة الوزير
أو رئيلس اللوزراء السلتجوابه
واالسلتفهام منله وفق ملا يثار
من إشكاالت ترافق عمل السلطة
التنفيذية وهذه السلطة الرقابية
تتأتى بسبب أن الربملان هو الذي

املعامالت والتطور االلكرتوين

من غرائب جرائم الن�سب واالحتيال

"خوللة" معلمة تحلب زوجها وعملها وابنهلا الصغر ،وهي
مسلتأجرة لبيت صغر ،يف محافظة دياىل ،وحياتها
منظملة ملن الجوانلب كافة ،تشلرتك يف السللف
وتشلرتي للوازم البيلت ،صحيلح أن راتبهلا ال
يسلاعدها كونه قليا ،إال انه تحسلن يف األعوام
الاحقلة ،واسلتطاعت أن تشلرتي قطعلة
ارض صغلرة 100م وبلدأت تفكلر يف بنائها يف
املسلتقبل القريلب بالتعاون ملع زوجها الذي
يعمل معلما هو اآلخلر وهي ال تذهب إىل بغداد
إال لزيلارة الطبيب أو اصطحلاب ولدها الوحيد
للعاج أو لرشاء الحاجات الرضورية من سوق
"الشلورجة" وبأسلعار مدعومة وهي حسلنة
النيلة تصدق كل ما يقال لهلا ،وال تظن بالناس
إال خرا ،ويف احد األيام ذهبت وشلدت الرحال إىل
العاصملة الحبيبلة كما كانت تسلميها ،وجاءت
معهلا صديقتها معلمة أيضا وأخلذت معها بعض
امللال علهلا تجلد حاجة أو جهلازا تسلتفاد منه يف
شلقتها الصغرة اململوءة باللورود والتحف ،وفعا
ويف منطقلة النهضلة باللذات وجلدت "تلفزيونا"
ملونلا ً أعجبهلا بريقله املللون وإشلعاعه الجميل
وسعره املغر الذي إذا ما قورن باألسعار يف مدينتها
"شلهربان" فهو نصف السلعر بالتملام والكمال،
وحثتها صديقتها املعلمة عىل الرشاء بعد العودة من

املحامي وليد ال�سبيبي

البعض ببيع األرض او البيت ألكثر من جهة،
وانه يقوم بفتح بيلان واحد فقط  ،دون ان
يكمل إجلراءات البيع األخلرى وان املعقبني
يظهلرون بمجلرد أن تتعرقلل املعامللة أو
تتأخر حيث يحس املواطن ان الوقت يميض
ويصلاب بالضجلر وبالتلايل يقلوم بإيكال
املهمة إىل املعقب الذي يأخذ منه مبلغا كبرا
وبالتلايل نكون أملام حالة الفسلاد اإلداري
واملايل الذي نتمنى أن يزول من بلدنا.

"الشلورجة" إال أن "خولة" أرصت علىل التعامل مع البائع
اللذي بدا علىل وجهله الوقلار واألدب الجم فهلو يحمل
مسلبحة كبلرة ويدملدم بكلملات االسلتغفار وأجاب
"خوللة" وهو مطرق الرأس وأمام ذللك اطمأنت خولة
وصديقتها املعلمة وأرصت "خولة" عىل دفع السلعر إال
أن البائلع رفض وقال" هذه دنيا كلي يصر" وطلبت
منله "خوللة" أن يبقى التلفزيلون لها حتلى تعود من
"الشلورجة" وبالفعلل قلام بإطفائه ووضعله يف علبة
كبرة ،وهو يدمدم "الله يا الله" وعندما رجعت "خولة"
وصديقتها من "الشورجة" تحمان الورود وأدوات البيت
الازمة وجدت البائع وهو يبتسلم بأدب جم وشلاهدت
التلفاز يف علبته وسلمت البائع املبلغ الذي عدته "صيدة"
وهو " "250ألف دينار سلاعدها عىل حمله إىل السليارة
"الكيا" العائدة بخولة وصديقتها مع العائدين من بغداد
إىل دياىل ،ولكن هال "خولة" وزوجها أن يكون التلفزيون
ال يعملل بالرغم من املحاوالت وجلاء "املصلح" الذي أكد
لل"خولة" أن هذا التلفزيلون مملوءا بالحجارة وال توجد
فيله أيلة تقنيلة  ،وأدركت حينهلا أنها تعرضلت للنصب
واالحتيال ،وعادت ملع زوجها إىل "النهضة" لكن لم تجد
ً
درسلا أن ليس
الرجل امللتحي ولم يعرفه أي احد ،وتعلمت
كل ملا يلمع ذهبا ً وتغلرت نظرتها عىل األشلياء بعد هذه
الحادثة ،فأصبحت "تظن الظنون" وال تأخذ األشلياء بحسن
نية أبداً.

االستجــــــواب الربملانــــــي
يختار وملن أروقته يتلم اختيار
أعضاء السلطة التنفيذية كما أن
هذه السلطة الرقابية ،ممنوحة
للربملان بموجب الدستور والنظام
الداخلي ،وبالتايل فلإن وجود أي
خلل يكون من حق الربملان سحب
هذه الثقة التي أعطاها للوزير.
ويجوز وفق الدستور العراقي
والنظلام الداخلي للربمللان ألي
عضو ملن أعضاء مجلس النواب
اسلتجواب أي وزيلر أو رئيلس
الهيئلة املسلتقلة وان يحلرض
"املسلتجوب منله" إىل مجللس
النلواب السلتجوابه وتوجيله
األسلئلة له بعد االستجواب ،فإن
ملجللس النلواب التصويلت علىل
إقالتله باألغلبيلة املطلقلة لعدد

األعضاء ويف حالة عدم حضوره
إىل مجللس النلواب لاسلتجواب
فلإن ملجللس النلواب أن يجعلل
االسلتجواب غيابيلا كملا هلو
الحلال يف اإلجلراءات القضائيلة
فإن هلذا االسلتجواب هلو نوع
ملن "التحقيق السليايس" الذي
لله نتائج قلد تصلل إىل اإلقالة يف
حالة علدم حضور "املسلتجوب
منله" حيلث يجلوز لخمسلني
نائبلا التوقيع عىل سلحب الثقة
ملن الوزير املسلتجوب  ،ويجوز
"للمسلتجوب منه" بعلد صدور
قرار باإلقالة الذهاب إىل املحكمة
االتحادية لاعلرتاض عىل القرار
الصلادر ،ويكون قلرار املحكمة
االتحادية باتاً.

استشارات قانونية

 -1املواطن عالء فليح ح�سني  /الزعفرانية ي�ساأل ،اشلرتيت
قطعلة ارض و قد انشلأت أبنية عليها و لكن هلذه األبنية
عبارة عن غرفة من البلوك املسلقف بالجينكو  4×3يف عقار
مسلاحته 550م 2مخصص لغسلل السليارات هل يجوز يل
إقاملة دعوى تمليك وفلق قرار  1198لعام  1977باسلمي
المتنلاع البائع من التسلجيل لدى دائرة التسلجيل العقاري
املختصة ؟

ج /ال يجلوز لك ذلك لكلون الفقرة أوال ملن قرار 1198
لعلام  1977املعلدل اشلرتطت أحلداث أبنية او منشلآت يف
العقلار املطلوب تملكه وحيث انك انشلأت غرفة من البلوك
مسقفة بمساحة  4×3يف عقار مساحته 550م 2مخصص
لغسلل السليارات وحيلث أن ما نشلأته ال يرقلى أن يكون
منشلآت فليس للك أن تطلب إقاملة دعوى تمليك اسلتنادا
للقرار املذكور.
 -2املواطن��ة اإقب��ال خليل  /االعظمية ت�س��األ ،كيف يجري
الرهن الحيازي وهل يسجل يف دائرة الطابو أم ال ؟

ج /يجري الرهن الحيازي باالسلتناد اىل إقرار املتعاقدين
بالرهن و تسلليم العقار املرهون إىل الدائن املرتهن او إىل أيد
عدل بموافقلة عىل أن يدرج اسلمه بالكامل يف حقل خاص
من سلجل الرهن وال ينعقد الرهن الحيازي إال بتسلجيله يف
التسجيل العقاري.
املواط��ن ماه��ر عبد اهلل ك��رمي  /الكلرادة ما هو
-3
اإلكراه وكيف يكون اإلكراه ملجئا ً أو غر ملجئ؟
ج /علرف القانون املدني العراقلي النافذ يف املادة /112أ
منله اإلكراه هو (إجبار الشلخص بغر حق علىل أن يعمل
عملا دون رضلاه) وقلد اقتبس امللرشوع العراقلي هذا ال
تفريلق من مجللة األحكام العدلية امللادة  948حيث جاء يف
هذه املادة (اإلكراه هلو إجبار احد عىل أن يعمل عما بغر
حق ملن دون رضائه باإلضافة) أما اإلكلراه امللجأ فهو إذا
هناك تهديد بخطر جسيم محدق كإتاف لنفس أو عضو او
رضب مربح او إيذاء شديد او إتاف خطر باملال أما اإلكراه
غلر امللجأ إذا كان تهديدا ً بما هو أدنى دون ذلك كالحبس و
الرضب عىل حساب أحوال الناس.

مفاهيم دستورية

املادة 19 /من الد�ستور العراقي الدائم

أوال -القضاء مستقل ال سلطان عليه غر القانون
ثانيلا -ال جريملة وال عقوبة إال بنلص ،وال عقوبة إال
عىل الفعل الذي يعده القانلون وقت اقرتافه الجريمة ،وال
يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب
الجريمة.
ثالثا -التقايض حق مصون ومكفول للجميع
رابعا -حلق الدفاع مقدس ومكفلول يف جميع مراحل
التحقيق واملحاكمة.
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):

رئيس الجمعية اإلنسانية للمتقاعدين لـ(

قانون عام  66انصف المتقاعدين والجديد ألحق غبن ًا بهم
مجل�س النواب ،نحن حصلنا على  200صوت
م�ن مجموع أص�وات مجلس الن�واب مؤيدة
لمقترحاتنا ومطالبينا المشروعة والعدد في
تزايد مس�تمر نتأم�ل الخير وكذلك اإلس�راع
ف�ي إقرارها ألن الوقت ط�ال أكثر ممّا ينبغي
فلقد مضى اكثر من س�بعة اشهر في حين ال
يس�تغرق إعداد القانون اكثر من ش�هر واحد
واألم�ر ما ي�زال في حضانة لجن�ة أعداد هذا
القان�ون التي يترأس�ها رئيس هيئ�ة التقاعد
الوطني�ة هذه اللجنة تحاول أن تناور وتناظر
في تأخير عرض المسودة على مجلس النواب
واألس�باب واضحة وكامنة في تعمد بإلحاق
الض�رر والحي�ف بالمتقاعدي�ن لق�د وعدن�ا
عدد من أعضاء مجلس الن�واب بأن الموازنة
االتحادية لعام  2013لن تمر من دون التعديل
عل�ى رواتب المتقاعدي�ن والموظفين ويأتي
أق�رار القان�ون الجدي�د متزامن�ا م�ع إقرار
الموازنة االتحادية لعام .2013

بغداد � /شاكر املياح
يبدو أن هموم المتقاعدين العراقيين ال انتهاء
لها بعد أن افنوا س�نوات أعمارهم في خدمة
الوط�ن والمواطن س�واء كانوا ف�ي قطاعي
الخدمتي�ن المدنية والعس�كرية ،س�نوات ال
يمك�ن ان تعوضه�ا إياه�م رزم الدنانير التي
يتقاضونه�ا كل ش�هرين والت�ي يس�ميها
بعضه�م ب�(التفاليس) ال ت�درأ عنهم البؤس
والحرمان والعوز بجميع اشكاله ،كلما تقدم
به�م العم�ر وثقلت خطاه�م او عج�زوا عن
الحرك�ة ،فضال عن األم�راض المزمنة وغير
المزمن�ة الت�ي تتطلب منهم نفق�ات إضافية
لتوفي�ر العالجات الت�ي يحتاجونها لتخفيف
آالمهم وأوجاعهم كلما سار بهم قطار العمر،
ال�ذي ل�ن يتوقف إال عن�د محطت�ه األخيرة..
أنهم يطمحون ب�أن ينعموا بحياة كريمة بما
تبق�ى لهم م�ن س�نوات الكبر والش�يخوخة
بعدم�ا أدوا رس�التهم الوطني�ة واإلنس�انية
بإخالص وأمانة إحساسهم بخيبة األمل اآلن
كبير ،واألسى يقبع في أعماقهم مثل ركامات
السحاب فتظاهروا مرات عديدة ولكن ما من
اس�تجابة لمطالبيهم المشروعة في تحسين
أوضاعه�م المعيش�ية التي تت�ردى يوما بعد
آخر.
وتعال�ت أصواتهم لكنها لم تل�ق أذانا صاغية
م�ن ل�دن الس�لطات الث�الث (التش�ريعية
والقضائية والتنفيذية) فذهبت أدراج الرياح
 ،وكانت آخر تظاهرة لهم قبل مدة وجيزة.
وللتعرف عل�ى مطال�ب المتقاعدين في تلك
التظاهرة التقت (المس�تقبل العراقي) رئيس
الجمعي�ة اإلنس�انية للمتقاعدي�ن عبد الرضا
الخفاظي وبدأ بالحديث قائال:

جدول رواتب هيئة التقاعد بائ�س

إنه�م يطالب�ون بالكثي�ر من اس�تحقاقاتهم
القانوني�ة والش�رعية ،إن قان�ون التقاع�د
الموح�د رقم  27والمع�دل بالقانون رقم 69
ف�ي 2007 / 12 / 27
وطب�ق اعتبارا م�ن 1 / 1
 2008 /ق�د حجب الكثير
م�ن حق�وق المتقاعدين،
لقد قبلن�ا بقانون التقاعد
ف�ي صيغت�ه األول�ى الن
المادة رق�م  6منه منحت
المتقاعدين نس�بة معينة
م�ن الراتب قدره�ا 55%
وتض�اف نس�بة % 1,75
عن كل سنة إضافية ولكن
التعدي�ل األول لقان�ون
التقاع�د رق�م  69الغ�ى
ه�ذه الم�ادة واس�تبدلها
بالم�ادة رقم  7من قانون
التقاع�د التي ع�دت هي
األس�اس ف�ي احتس�اب
الراتب وان القانون حينما
ش�رع ل�م ينف�ذ إطالقا إذ
أوقفت�ه وزارة المالي�ة
رغم انه صدر من السلطة
التشريعية المخولة بإصدار القوانين وحظي
بمصادقة هيئة الرئاس�ة ف�ي حينه وطبقت
القان�ون الجديد وهو التعدي�ل األول رقم 69
الذي من�ح المتقاعدين نس�بة  2,5%عن
كل س�نة خدمة لخمس�ة حاالت فقط
األول منه�ا أن يك�ون المتقاع�د ق�د
تج�اوز الس�تين م�ن عم�ره ولديه
خدمة  25س�نة والثانية إن يكون
تج�اوز ال� 55م�ن عم�ره ولديه
خدمة  30س�نة فأكثر  ،والثالثة
أن يكون قد أحيل على التقاعد
ألس�باب صحية ،والرابعة ان
يك�ون متوفي�ا اثن�اء الخدمة
وبالنسبة للعسكريين ان يكون
قد تجاوز الخمس�ين س�نة
ولدي�ه خدم�ة عش�رين
س�نة ه�ؤالء فقط هم
الذين يس�تحقون
نس�بة 2,5
%

خم�ش�شات الزوجية واالأوالد

عن كل س�نة خدمة اما الذين ال تنطبق عليهم
هذه الحاالت الخمس فيتقاضون  2%عن كل
سنة خدمة فقط ،ويضيف  :هذا القانون طبق
اعتبارا م�ن  2008 / 1 / 1فالذي لديه خدمة
قدرها  32سنة وتجاوز عمره ال� 55من عمره
يس�تحق  80%من معدل ال� 12راتبا األخيرة
التي تقاضاها بالنسبة للمحالين على التقاعد
بع�د 1/2008 /1
اما عل�ى التقاعد قبل
هذا التاري�خ فمنحوا
رواتب بموجب جدول
بائ�س أصدرته هيئة
التقاع�د الوطني�ة ال
يم�ت ال�ى قان�ون
التقاع�د بصلة فهو ال
يع�دو كون�ه اجتهادا
ش�خصيا من رئيسها
وبه�ذا يك�ون ق�د
اوجد غبن�ا وإجحافا
بح�ق
كبيري�ن
جمي�ع المتقاعدي�ن
المحالين قبل /1 / 1
 2008ولذل�ك ح�دث
تباي�ن وتماي�ز بي�ن
المتقاعدي�ن القدماء
الذي�ن ال يتقاض�ون
رواتبه�م عل�ى وفق
القان�ون ومتقاعدي�ن احيل�وا بع�د / 1 / 1
 2008يتس�لمون رواتبهم على وفق القانون
الجديد.

القانون اجلديد
اجتهادي وخاصة
بالنسبة للمتقاعدين
القدامى الذين
حلق هبم غبن كبري
بسبب هيئة التقاعد
الوطنية

اإعداد القانون يجب
اأن يكون ب�شياق
علمي

و يستر س�ل
ا لحفا ظ�ي :
نح�ن نعتق�د
ان القان�ون
بصيغت�ه
الحالية مجحف
بح�ق جمي�ع
ا لمتقا عد ي�ن
الس�ابقين منهم
و ا لال حقي�ن .
ا لقا ن�و ن
يج�ب

ً

ان يع�د على وفق س�ياق علمي متعارف عليه
وبدورن�ا قدمن�ا مقترحا في ان يك�ون الحد
األدن�ى للرات�ب التقاع�دي لم�ن لدي�ه خدمة
تبلغ  25س�نة  80%ومن لدي�ه خدمة ال تقل
عن  15%يس�تحق  60%وتزداد بنس�بة 2%
حت�ى وصول�ه إلى  80%م�ن رات�ب أقرانهم
المس�تمرين بالخدمة حالي�ا ،وهذا يرفع كل
الحيف والغبن عل�ى أن تزداد الرواتب بعد كل
تعديل لرواتب الموظفي�ن نحن نفترض اآلن
بان األساس في احتساب رواتب المتقاعدين
يتم عل�ى وفق راتب موظفي الدولة والقطاع
العام رقم  22المعدل المعمول به حاليا ،وفي
حالة تعديل القانون وزيادة رواتب الموظفين
وهذا يعني وجوب زي�ادة رواتب المتقاعدين
بنف�س النس�بة وبمق�دار التضخم الس�نوي
وبحس�ب تقارير وزارة التخطي�ط والتعاون
إلنمائي.

وه�ذا يحق�ق نس�بة رات�ب تصل ف�ي بعض
األحيان الى  100%للعس�كريين والشرطة و
 90%للمدنيي�ن  ،هذا القان�ون هو أفضل من
القان�ون الحالي رق�م  27المع�دل بالقانون
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خم�ش�شات الزوجة واالأوالد

ويؤك�د الحفاظي :يجب ان يش�مل المتقاعد
بمخصصات الزوجية واألوالد أسوة بأقرانهم
المس�تمرين بالخدم�ة ،ف�إذا كان�ت زوج�ة
المس�تمر بالخدمة عراقية فزوجة المتقاعد
أيضا عراقية وتستحق هذه المخصصات النها
هي اس�تحقاق وطني لزوج�ة المتقاعد كما
هو الح�ال مع زوجة الموظ�ف الذي يمارس
مهامه حاليا وينطبق األمر على األوالد .

تعنت رئي�س هيئة التقاعد الوطنية

ويواص�ل رئي�س الجمعي�ة اإلنس�انية
للمتقاعدي�ن حديثه
قائال:
التقاع�د
قان�ون
القدي�م مض�ى على
تش�ريعه وإص�داره
م�ا يق�رب م�ن 46
عاما وه�و برقم 33
لسنة  1966ويسمى
بقان�ون التقاع�د
المدن�ي ال�ذي ح�دد
الراتب التقاعدي على
وفق معادلة ال تقبل
الخط�أ واحتس�ابه
على أس�اس عدد اش�هر الخدمة مضروبا في
الراتب االخير ومقس�وما على  420بالنس�بة
للمدنيين ولمنتس�بي ق�وى األم�ن الداخلي،
وع�دد اش�هر الخدم�ة مضروبا ف�ي الراتب
االخي�ر مقس�وما عل�ى  360اما بالنس�بة
لمنتس�بي الجي�ش فيكون
المق�ام 260

رقم  69ومن القانون الجديد ال يحتسب حتى
س�نوات الخدمة ،خذ مثال متقاعد لديه خدمة
 15س�نة وآخر لديه  24سنة خدمة يتسلمان
الراتب نفس�ه مع أن هناك فارقا في س�نوات
الخدم�ة ق�دره  9س�نوات وال تؤخ�ذ بعي�ن
االعتبار سنوات الخدمة فما بالك بعدد األشهر
القانون القديم احتس�ب عدد اش�هر سنوات
الخدمة كأساس للراتب التقاعدي وكان اكثر
عدالة م�ن القانون الجدي�د ،وكان موضوعا
عل�ى وفق قاع�دة علمية وواقعي�ة ،في حين

جراء هيئة التقاعد الوطنية وخاصة رئيسها
الس�يما وان هؤالء ال يتقاضون سوى نسبة
 55إلى  60%من استحقاقهم القانوني.

مقرتحات لرفع الغنب

* أي�ن وصلت جهودكم الحثيثة من اجل رفع
هذا الغبن عن كاهل المتقاعدين القدامى؟
 قدمن�ا مقترحاتنا ال�ى اللجن�ة المالية فيمجل�س الن�واب والى هيئة التقاع�د الوطنية
وجميع الجهات ذات العالقة تضمنت ان يكون
الحد األدنى للرات�ب التقاعدي  400ألف دينار
ب�دال عن  200أل�ف دينار وعلى وفق دراس�ة
أع�دت م�ن قب�ل وزارة التخطي�ط والتعاون
اإلنمائ�ي عندما حددت احتياج الفرد العراقي
والى الكفاف ب� 75إلف دينار واعتبرنا ان عدد
أفراد األس�رة العراقية خمسة أشخاص وهذا
يعني ان الحد األدنى لراتب المتقاعد هو 400
إلف دين�ار ألنه بالكاد يس�د متطلبات الحياة
األساس�ية وقدمن�ا أيض�ا مقترح�ا يتضمن
ض�رورة زي�ادة الرات�ب التقاع�دي صع�ودا
وكل بحس�ب مدة خدمته ودرجته الوظيفية
وصوال إلى نس�بة  80%من روات�ب اقرانهم
المس�تمرين بالخدم�ة ل�و ت�م تش�ريع هذه
المقترحات وإقرارها في مجلس النواب ومن
قبل هيئ�ة التقاعد الوطنية س�يلغي الفوارق
بي�ن المتقاعدي�ن وس�يحقق الح�د األدن�ى
المطلوب للرواتب التقاعدية وهذا ما نأمله.

نواب جميع الكتل يوؤيدون مقرتحاتنا

ويسترسل الحفاظي فيقول:
نح�ن وم�ن خ�الل
اتصاالتن�ا بأعض�اء
الن�واب
مجل�س
وم�ن جمي�ع الكت�ل
السياس�ية لمس�نا
يؤي�دون
أنه�م
مقترحاتنا ويسعون
م�ن اج�ل تطبيقه�ا
ولك�ن ولح�د اآلن لم
نلمس حقيقة واقعة
بالرغ�م م�ن وج�ود
االس�تجابة الكامل�ة
وه�ذا يتجل�ى ف�ي
اغلب تصريحاتهم في جميع وس�ائل اإلعالم
المق�روءة والمس�موعة والمرئي�ة فمتى ما
اس�تطاعت الس�لطة التش�ريعية م�ن فرض
إرادتها على الس�لطة التنفيذية ممثلة
بهيئة التقاعد الوطنية ،عند ذاك ننال
استحقاقاتنا القانونية والعكس
صحي�ح ،عن�د ذاك تمكنت هذه
الهيئة ووزارة المالية رأيهما
عل�ى

قدمنا مقرتح ًا وهو أن يكون احلد األدنى
للراتب التقاعدي ملن لديه خدمة  25سنة %80
ومن لديه خدمة ال تقل عن  %15يستحق %60
القانون الجدي�د اجتهادي وخاصة بالنس�بة
للمتقاعدين القدامى الذين لحق بهم غبن كبير

*ه�ل حددت�م نس�ب مخصص�ات الزوجي�ة
واألوالد؟
تن ّهد الحفاظي وقال:
بالتأكيد هي النسب ذاتها المقررة للموظفين
وه�ي  50ألف دينار للزوج�ة و 10آالف دينار
لحد الولد الرابع من المس�تمرين بالدراسة او
القاصرين وهو حق مش�روع للمتقاعد وعن
توقعاته بالع�ام الجديد قال :التوقعات كثيرة
فعل�ى ح�د علمن�ا بان رئي�س هيئ�ة التقاعد
الوطني�ة ق�دم مس�ودة قان�ون إل�ى اللجنة
المالي�ة البرلماني�ة وتحدي�دا في ي�وم / 13
 2012 / 11ه�ذا القان�ون ينص عل�ى زيادة
رواتب المتقاعدين بنسبة  20%وقد رفضناه
واتصلنا بعدد من أعضاء مجلس النواب وكان
موقف اللجنة المالية البرلمانية مش�رفا حقا
بعدم�ا ابلغوا رئيس الهيئة ب�ان األوراق التي
قدمها يج�ب أن يعيدها ال�ى مكانها في مقر
الهيئة النهم يرفضونها جملة وتفصيال الحد
األدن�ى للراتب التقاعدي اليق�ل عن  400الف
دين�ار م�ع المخصص�ات وصوال الى نس�بة
 80%وكل بحسب خدمته ودرجته الوظيفية
ه�ذا نع�ده موقف�ا ايجابي�ا للجن�ة المالي�ة
البرلماني�ة ويلق�ى تأيي�دا من اغل�ب أعضاء
مجل�س النواب ويضيف :لقد اعيدت مس�ودة
القانون ،ولكن السؤال المطروح هو :هل تم
تعديله على وفق ما نريد وما نطمح اليه وهل
هن�اك اجته�ادات أخ�رى؟ هذا ما ستكش�ف
عنه األيام المقبلة نحن نتوقع وحس�ب وعد
أعض�اء مجلس الن�واب انهم س�ينظرون في
المسودة الجديدة حال تسلمها ونحن بدورنا
س�نطلع عليها حتما وس�نثبت موقفنا سواء
بالسلب أو اإليجاب إن كانت المسودة منصفة
للمتقاعدي�ن فخي�ر عل�ى خي�ر ،وان لم تكن
كذلك فس�يكون لدينا موق�ف معين كجمعية
وكمتقاعدين في عموم العراق.

و�شائل كثرية الإثبات احلقوق

ويؤك�د الحفاظ�ي ب�أن ل�دى المتقاعدي�ن
العراقيي�ن وس�ائل كثي�رة يمكن اس�تغاللها
من اجل تثبيت حقوقه�م التي هضمت لزمن
طويل وإلحاق الحيف بنا.
*ماذا عن السكن للمتقاعدين؟
� قدمن�ا مقترح�ات عدي�دة وبالنس�بة ال�ى
أمان�ة بغ�داد تحديدا فق�د س�بق وان اتخذت
ق�رار بع�دم توزيع قط�ع أراض س�كنية الن
الرقع�ة الجغرافية لمدينة بغداد قد اتس�عت
اكثر مم�ا يجب وخرجت عن حدود التخطيط
األساس�ي لها واقترح�ت ان يص�ار الى بناء
عمودي بواسطة هيئة االستثمار والشركات
االس�تثمارية وان ت�وزع الوحدات الس�كنية
عل�ى عم�وم المواطنين ومنه�م المتقاعدين
وباألقس�اط أما ف�ي المحافظات ف�ان األمر
مختل�ف فقد ت�م توزي�ع قطع اراض�ي على
المتقاعدي�ن ف�ي عدد م�ن المحافظات وهذا
م�ن صالحي�ات الحكوم�ات المحلية وضمن
الرقعة الجغرافية.

حج وعمرة و�شفر و�شيارات باالإق�شاط

ويش�ير الحفاظي الى بعض انشطة الجمعية
فيق�ول :نس�عى لتوفي�ر كل م�ا م�ن ش�أنه
ان يس�اعد المتقاعدي�ن عل�ى اإلف�ادة م�ن
الخدم�ات الت�ي تقدمه�ا بعض الش�ركات أو
الدوائ�ر الحكومية على س�بيل المثال وليس
الحص�ر الس�لف وق�روض الس�يارات فق�د
حصلن�ا في اآلون�ة األخي�رة عل�ى موافقة
مصرف الرش�يد عل�ى تجهي�ز المتقاعدين
بالس�يارات ذات النوعي�ة الخاصة
وبالتقس�يط المريح بعد تس�لم
المقدم�ة المالية وعل�ى مدى
خمس سنوات وكذلك بالنسبة
للسفرات الس�ياحية الى دول
الجوار ،والدول األخرى تؤمن
عن طري�ق اح�د المصارف
األهلي�ة اذ يق�دم ق�رض
للمتقاعد وهناك مش�روع
للحج والعمرة سينفذ في
ش�هر ربيع األول المقبل
لتمكي�ن المتقاعدي�ن
من تأدية مناس�ك الحج
والعمرة ومش�روع اخر
لبيع المتقاعدين السلع
المعمرة.
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املرجعية الدينية
أسقطت دعايات االنتخابات
حممد ح�سن ال�ساعدي

أوبــــامـــا الثانـــي وتركيــــا

م�سطفى اللباد

يفتح االنتص�ار االنتخابي للرئي�س األميركي
الجدي�د القدي�م ب�اراك أوبام�ا األب�واب أم�ام
اس�تكمال مش�روعه في السياس�ة الخارجية
عموما ً والشرق أوسطية خصوصاً ،أي تحقيق
المصال�ح األميركي�ة عبر ترتيب�ات وتوازنات
دولي�ة وإقليمي�ة جدي�دة ،تعتم�د «الق�وة
األميركي�ة الناعم�ة» لتعزي�ز دور الوالي�ات
المتح�دة األميركي�ة ف�ي العال�م .وإذ ثب�ت
فش�ل القوة العس�كرية كأداة حصرية لحفظ
المصال�ح في فت�رة حك�م الجمهوريين ،فقد
كان الوع�د بالتغيير طريق أوبام�ا إلى واليته
األولى التي شهدت خطوات على هذا الطريق،
ف�ي حي�ن يتوق�ع أن تش�هد واليت�ه الثاني�ة
خطوات أبعد على المضمار عينه .ترتكز القوة
السياس�ية ف�ي النظ�ام الدول�ي عل�ى عوامل
أربعة أساسية هي :القدرة االقتصادية ،القوة
العس�كرية ،التف�وق التكنولوج�ي ،والنف�وذ
الثقافي .ويثبت تقليب النظر في المؤشرات أن
موقع أميركا المتميز في النظام الدولي ما زال
قائماً ،بالرغم من تراجعه النسبي في العقدين
األخيرين .ما زالت الواليات المتحدة األميركية
االقتص�اد األق�وى ف�ي العال�م متفوق�ة على
الصين واالتحاد األوروبي ،مع التسليم بتراجع
حصتها في االقتصاد العالمي من  25في المئة
ف�ي مطل�ع الق�رن الجديد إل�ى  19ف�ي المئة
فق�ط في نهاي�ة عام  .2011كم�ا أن الواليات
المتح�دة األميركي�ة هي أكث�ر دول العالم في
اإلنفاق على التس�لح وبفارق شاس�ع عن كل
منافس�يها ،حي�ث تس�تحوذ أمي�ركا وحدها
عل�ى نصف هذا اإلنف�اق .ولم تنف�ك الواليات
المتحدة حائزة تفوقا تكنولوجيا نس�بيا أمام
منافسيها ،وأقربهم في هذا المضمار اليابان.
كم�ا تحوز نف�وذا ثقافي�ا عالمي�ا يتضح عند
مقارنته بمثيله لدى الصين مثاً .ولكن متابعة

المؤشرات األربعة ذاتها ألميركا ومنافسيها،
وإمعان النظر في وتي�رة صعودها وهبوطها
ينبئ�ان ب�أن التغيير ف�ي النظ�ام الدولي يبدو
متوقع�ا ً ب�ل ومرجحا ً بعد عقدي�ن من اآلن إذا
س�ارت األمور بالوتيرة نفس�ها .يمثل الشرق
األوس�ط بم�وارده الهائلة م�ن الطاقة أهمية
فائقة للوالي�ات المتح�دة األميركية في إطار
س�عيها إلدامة مصالحها فيه ،وهي المصالح
الق�ادرة عل�ى حس�م التناف�س األميركي مع
األقط�اب الدولي�ة األخ�رى ،وبالتال�ي التأثير
ف�ي وتي�رة الصع�ود والهب�وط واالحتف�اظ
ف�ي النهاي�ة ألمي�ركا بموقعه�ا االس�تثنائي
في النظ�ام الدولي .تأسيس�ا ً عل�ى ذلك ،تأتي
هذه السلس�لة من التحليات حول سياس�ات
أوباما المرتقبة حيال األقطاب اإلقليميين في
الش�رق األوسط :إيران ،مصر ،تركيا ،إسرائيل
والس�عودية لتح�اول استش�راف السياس�ة
األميركية في الس�نوات األرب�ع القادمة حيال
كل قطب منها.
تغيرت تركي�ا بعد مرور أحد عش�ر عاما ً على
حك�م ح�زب «العدال�ة والتنمي�ة» ،فأصبحت
شريكا ً مس�تقرا ً ألميركا يقدر على لعب أدوار
خ�ارج ح�دوده السياس�ية ،عل�ى العكس من
الحكوم�ات التركي�ة المتعاقبة التي س�بقتها
والت�ي كان�ت ش�ريكا عس�كريا ً حص�راً .أفاد
حزب «العدال�ة والتنمية» تركي�ا على الصعيد
االقتص�ادي ،بحي�ث أصبحت تركي�ا االقتصاد
رق�م واح�د في الش�رق األوس�ط ،واالقتصاد
األكبر في جوارها الجغرافي القريب .وترافق
مع هذا التح�ول االقتصادي تح�ول اجتماعي
مواز له ومساو في المقدار واالتجاه ،تمثل في
صعود نم�ور األناضول إلى واجهة السياس�ة
واالقتص�اد التركيي�ن ،م�ا أح�دث بالنهاي�ة
خريط�ة جدي�دة للنخب�ة التركي�ة .ق�د تب�دو

التحوالت االقتصادية واضحة أو قابلة للقياس
بالمعايي�ر اإلحصائية واألرقام والمؤش�رات،
إال أن التح�والت االجتماعي�ة العميق�ة داخل
الخريط�ة التركي�ة ال تبدو واضح�ة لكثيرين؛
ربما بس�بب عدم تواف�ر أدوات قياس واضحة
على غرار التح�والت االقتصادية .ويظهر اآلن
واضحا ً أن النخبة التركية الجديدة شرعت في
إع�ادة تعريف نفس�ها ودوره�ا ومصالحها،
فالشرق األوسط لم يعد مكانا ً جغرافيا ً يحاول
األت�راك الن�أي بأنفس�هم عنه ،وإنما س�احة
أساسية يرون فيها منافع اقتصادية ومصالح
سياس�ية تصب في صال�ح بادهم وتدعم من
الخريطة السياسية  -االقتصادية الجديدة في
تركيا .باختصار بعد مرور عش�ر سنوات على
حك�م حزب «العدالة والتنمي�ة» يبدو بوضوح
أن تركي�ا حس�مت خياره�ا بالتوج�ه جنوبا ً
لتمدي�د األدوار واكتس�اب مس�احات إقليمية
جديدة ،بعد طول تردد بين الغرب حيث البلقان
وروابط تركي�ا العرقية والتاريخية وكوابحها
األوروبية ،والش�رق حيث القوقاز وامتدادات
تركي�ا اللغوي�ة والحضاري�ة وعوائقه�ا
الروس�ية .هن�ا في الش�رق األوس�ط العربي
يب�دو ال�دور التركي مرحب�ا ً به م�ن الواليات
المتحدة األميركية ،التي تفتقر إلى نسق جديد
للعاق�ات والتحالفات بعد «الربي�ع العربي»،
والتح�والت عميقة المدى التي عصفت ببلدان
عربية كثيرة.
تحت�اج الوالي�ات المتح�دة األميركي�ة إل�ى
إس�ناد إقليمي إضافي لسياساتها ،بعد اهتزاز
تحالفاته�ا التقليدية ف�ي المنطقة ،فأصبحت
السياس�ة األميركية محتاجة اآلن إلى البوابة
التركية بوضوح .ومع وضوح التوجه التركي
نح�و الجنوب العربي ،واحتياج واش�نطن إلى
إس�ناد إقليمي مباش�ر ،خصوصا ً مع تحوالت

«الربيع العربي» تبدو المصلحة المشتركة بين
واش�نطن وأنقره واضح�ة .ويزيد من جاذبية
األمر لواشنطن أن ميزان القوى بين الطرفين
عاد ليتعدل لمصلحة واشنطن ،فتركيا أصبحت
تحتاج إلى واش�نطن اآلن في الس�ياق الجديد
أكثر مما تحتاج واش�نطن إلى تركيا ،وهو ما
يجع�ل موازين الق�وى الثنائية بين واش�نطن
وأنق�ره طيلة الفترة الممت�دة من العام 2008
وحتى العام  2010جزءا ً ال يتجزأ من الماضي.
بمعن�ى آخ�ر ،يحت�اج طم�وح تركي�ا لقيادة
العالم العربي واإلس�امي إلى إسناد أميركي،
والفرص�ة لبلوغ تلك القي�ادة تبدو قائمة أمام
أنقره بتحالفها مع «اإلخوان المس�لمين» في
مص�ر وتونس وم�ع قطر .وع�اوة على ذلك،
فق�د أظه�رت األزمة الس�ورية ح�دود القوة
الناعمة التركية التي تطورت خال الس�نوات
الخمس الماضية ،بحيث أصبحت تشبه اليابان
في امتاك قوة ناعمة واضحة ،ولكنها تشترك
م�ع اليابان أيضا ً في أن كليهما يحتاج مع ذلك
إل�ى إطار أمن�ي خارجي يتحرك في�ه ،ألنه لم
يبل�غ بعد مرحل�ة الفعل المباش�ر دون غطاء
دول�ي .أظه�رت األزم�ة في س�وريا القدرات
الحقيقي�ة لتركي�ا والم�دى ال�ذي تس�تطيع
بلوغ�ه دون الغطاء األميرك�ي الواضح ،حتى
م�ع اختال مي�زان القوى التركي  -الس�وري
بوضوح لمصلحة أنقره .كما أن ورقة س�وريا
الواضح�ة حي�ال تركي�ا م�ا زال�ت تتمثل في
األكراد مش�كلة تركيا الداخلي�ة األكبر ،والتي
تعوق اندفاعته�ا الخارجي�ة .وبالمقابل ،فإن
منافس�ي تركي�ا اإلقليميين ال يب�دون راغبين
بالضرورة في قيادة تركيا للمنطقة ،فا إيران
ستس�هل ذلك ال في سوريا وال في العراق ،وال
السعودية ستنظر بعين الرضا إلى تمدد تركيا
اإلقليمي وال إس�رائيل سترحب بالدور التركي

أرشس املعارك املينائية ..معركة
الفاو وقناة السويس

كاظم فنجان احلمامي

إنها الحرب المعلنة في حلبات التنافس المينائي
منذ ثمانينات القرن الماض�ي وحتى يومنا هذا,
حرب تجاهلها الكبار في غمرة شعورهم بنشوة
العظم�ة ,فتس�لل إل�ى حصونه�م الصغ�ار من
بوابات المنافذ البحرية المفتوحة على بحار الله
الواسعة.
حرب باتت تهدد المصالح االقتصادية المصرية,
وتس�تفز المواقع المينائية العراقي�ة ,بدأت منذ
اللحظة التي فكر فيها العراق ببناء ميناء (العراق
الكبي�ر) ف�ي التس�عينيات بمش�روع تقدمت به
ش�ركة إنماء الخليج التي يديره�ا ورثة العراقي
المغترب (حنا الشيخ) ,وتفجرت منذ اليوم الذي
فكرت فيه مصر بتوسيع قناة السويس وتأثيثها
برادارات أنظم�ة المراقبة االلكترونية ,فتحركت
الكوي�ت بعد ع�ام  2005لتباش�ر بتنفي�ذ ميناء
(بوبي�ان) ,وتضعه في الم�كان المقابل للموقع
المق�رر إلنش�اء ميناء (الف�او الكبي�ر) ,على ان
تض�رب أكثر م�ن عصفور عراق�ي بحجر واحد,
لتقطع الطريق على موان�ئ العراق في أم قصر,
وتقطع�ه عن خ�ور الزبير ,وتغ�رز خنجرها في
خاصرة ميناء الفاو ,وتعطل موانئ شط العرب.
أما الرئيس المخلوع حسني مبارك فما أن سمع
بفكرة ميناء الفاو الكبير ,أو ميناء العراق الكبير
حتى أطلق العنان لتصريحاته النارية المتشنجة,
الت�ي أبدى فيها احتجاجه على المش�روع جملة
وتفصي�ا ,فق�ال كلمت�ه الش�هيرة(( :ده خراب
بيوت)) .ثم دارت األهلة دورتها ,ورحل حسني,
ونفذت الكويت مش�روعها بدع�م عربي مطلق,
وبتأيي�د م�ن بع�ض األط�راف العراقي�ة ,ورفع
الرئي�س محم�د مرس�ي راية الترش�يح لخوض
معركت�ه االنتخابية ض�د خصم�ه الفريق أحمد
ش�فيق ,وأعلن عن رغبته الجامحة لتعميق قناة
السويس وتوسيع ممراتها الماحية الستقطاب
المزي�د من خطوط الش�حن البح�ري ,وتحقيق
المزي�د من الم�وارد المالية بالعم�ات األجنبية
الصعب�ة ,فأعلن�ت حكوم�ة اإلم�ارات العربي�ة
المتحدة ع�ن وقوفها بوجه�ه ,ودعمها للفريق
أحمد ش�فيق ف�ي معركت�ه االنتخابي�ة ,فكانت
فك�رة تطوي�ر قناة الس�ويس هي الداف�ع األول

لعداء اإلمارات لنظام الرئيس مرسي.
فاز الدكتور محمد مرس�ي بالرئاسة ,وسيباشر
بتنفيذ أحامه االقتصادية ,ولم يعلم عامة الناس
أن تطوي�ر القن�اة وتأهيله�ا ماحي�ا ومينائي�ا
سيهدد مستقبل الموانئ اإلماراتية ويخرجها من
الخدم�ة ,باعتبارها قائمة عل�ى تقديم الخدمات
اللوجستية للسفن التجارية والناقات العماقة,
م�ا جعله�ا تحت�ل مواقع الص�دارة ,وتس�تحوذ
عل�ى الس�فن الماخ�رة ف�ي المحي�ط الهن�دي
والبح�ر األحمر ,بعد أن س�جلت انتص�ارا باهرا
عل�ى موان�ئ عدن ,فس�حبت البس�اط من تحت
أقدامها ,وألحق�ت بها هزيمة منك�رة ,وبالتالي
ف�ان تط�ور النواح�ي الخدمي�ة ف�ي الس�ويس
ومرافئها ,وتمتعها بموقعها االس�تراتيجي بين
الموانئ األوربية والموانئ اآلس�يوية س�يضمن
لمص�ر تبوأ مركز الص�دارة ,ويلغي دور الموانئ
اإلماراتية ,أو يصيبها بالشلل الجزئي ,ناهيك عن
احتمال تعطل موانئ دبي بالكامل بمجرد إطاق
الش�رارة األولى ف�ي الحرب المبيتة ض�د إيران,
عندئ�ذ س�تكون دب�ي هي األكث�ر تض�ررا ألنها
تفتقر للموارد الطبيعية ,وتعتمد على األنش�طة
المينائية الخدمية الفائقة ,وهذا هو س�ر العداء
اإلمارات�ي لمص�ر ,فل�و تم فع�ا تطوي�ر القناة
بالش�كل المثال�ي فإنها س�توجه ضربة قاصمة
لموانئ اإلمارات على وجه العموم ,وموانئ دبي
على وجه الخصوص.
ث�م إن إم�ارة دب�ي ترتب�ط بإي�ران بعاق�ات
اقتصادية متينة ,وإن مصر ستكون هي الرابحة
اقتصاديا ً من أي عدوان عس�كري تش�نه أمريكا
وحلفائها ضد إيران ,إذ يحتمل أن تنتقل العاقات
اإليرانية من دبي إلى مص�ر ,بمعنى أن اإلمارات
هي المتضرر األول بعد اندالع المعارك المحتملة
بين ضفت�ي مضيق هرمز ,ما ي�ؤدي إلى تغييب
الغط�اء الج�وي األمريكي عنها عم�دا ً (مؤقتاً),
فتصب�ح مه�ددة ,وق�د تك�ون عرض�ة للتدمير,
لتأتي الش�ركات األمريكية بعد الخراب المتوقع,
فترمم م�ا أحرقته الح�رب باألم�وال اإلماراتية
المودعة في البنوك األمريكية .بات من المس�لم
به أن تطوير قناة السويس ,واالرتقاء بمستواها

الماح�ي والخدم�ي إل�ى مس�تويات المفاضلة
المعاصرة س�ينقل جمهورية مصر العربية نحو
األفضل ,ويجعلها في مص�اف البلدان المتفوقة
اقتصادي�اً ,ويقض�ي عل�ى اآلم�ال الخليجي�ة,
األم�ر الذي دفع اإلمارات لفتح بوابات التنس�يق
واالس�تثمار والس�عي نح�و تش�جيع الحكومة
العراقية لإلس�راع في تنفيذ مين�اء الفاو الكبير,
فتقدمت عام  2006من خال ش�ركة حنا الشيخ
القابض�ة بمش�روع جب�ار ف�ي محاول�ة جادة
لاس�تفادة م�ن موقع البص�رة االس�تراتيجي,
باعتبارها تمثل جسر العالم القديم ,الذي ترتبط
به القارات الثاث (أوربا آسيا أفريقيا) ,لكنها لم
تح�رز أي تقدم في هذا االتجاه ,وتجدر اإلش�ارة
ان موان�ئ ُ
(األ ِبلَّة) العراقي�ة القديمة كانت تقف
في منتصف طرق القوافل البرية والبحرية ,وان
موان�ئ البصرة الحديثة س�جلت تفوق�ا مينائيا
مذها في س�تينيات الق�رن الماضي ,فازدهرت
في زم�ن مزهر الش�اوي ازده�ارا رائع�اً ,حتى
تفوقت على كبريات الموانئ العالمية.
أما لماذا ال تفكر اإلمارات باستثمار أموالها في
ميناء (مبارك) الكويتي عل�ى الرغم من الفرص
الكثي�رة المتاح�ة ,فيعزا ذل�ك إل�ى قناعتها بأن
ه�ذا المين�اء ولد ميت�اً ,ولن يكون باس�تطاعته
العم�ل بمفرده ما لم تكون له امتدادات برية عبر
األراضي العراقية ,وما ل�م يلق الدعم والمؤازرة
م�ن الحكوم�ة العراقية ,التي يفت�رض أن تمنح
ثقله�ا كله لموانئها الوطنية ,وهذا يفس�ر إدراك
اإلم�ارات لع�دم ج�دوى المين�اء ال�ذي ش�يدته
الكوي�ت فوق بوبي�ان خ�ارج الخط�وط البرية
الصحيح�ة ,وخ�ارج الرب�ط الس�ككي (خطوط
الس�كة الحدي�د) ,على اعتبار إنه س�يظل بمعزل
عن البلدان األوربية ,ولن يرتبط بها إال من خال
العراق ,وبالتالي فإن دوره سيقتصر على السفن
المتوجهة إلى الكويت.
ختاما نقول :إنها واحدة من الحروب المس�تعرة
بين البلدان العربية ,وس�يكون الف�وز فيها لمن
يحسن التصرف ,ويس�ارع إلى استثمار الفرص
المؤاتي�ة في الوقت المناس�ب ,وه�ذا الميدان يا
حمدان.

كاريكاتري  /فوؤاد ح�سون

دون انخراطه بالكامل تحت المظلة األميركية.
وال يمك�ن النظر إل�ى الس�عودية وتركيا على
أنهما يتش�اركان في مصال�ح فقط ،ولكنهما
ينخرطان في تنافس كذل�ك ربما تنافس أكثر
ض�راوة م�ن التناف�س اإليراني  -الس�عودي
ذي البع�د المذهب�ي الرائ�ق .لم تظه�ر األزمة
السورية فقط لتركيا حدود قوتها الناعمة ،وال
حت�ى الفجوة الداخلية الكردي�ة في اندفاعتها
اإلقليمي�ة ،ولكنها أظهرت أيض�ا ً أن التواصل
االس�تراتيجي األميرك�ي  -الترك�ي لي�س في
أحس�ن حاالت�ه ،والدلي�ل عل�ى ذل�ك أن تركيا
ذهبت بعيدا ً في مواجهتها لسوريا منذ نيسان
 ،2011ثم اكتش�فت الحقا ً أنه�ا كانت وحيدة
في موقفها في حين لم تش�اطرها واش�نطن
والعواصم الغربية رؤاها السورية ،ما أفقدها
الكثير من قدرتها على المناورة والتأثير .تركيا
رافع�ة مهمة ألوباما في حال قرر االس�تمرار
ف�ي رهان�ه عل�ى «اإلخ�وان المس�لمين» في
مصر ،باعتبار أن المحور التركي  -المصري -
القطري هو رافعة اإلخوان اإلقليمية الحصرية
حتى اآلن .في ان تركيا مهمة ألوباما أيضا ً ألن
إدارته ستخوض مفاوضات قريبة مع طهران
ح�ول ملفها النووي ،فإن أنقره مهمة ألوباما
ف�ي كل احتماالت األزمة األميركية  -اإليرانية
سواء كي يوازن إيران في حال قرر االستمرار
ف�ي سياس�ة االحت�واء ،أو كي يش�ارط إيران
عل�ى حدود أدواره�ا اإلقليمية ف�ي حال تكلل
المفاوضات بالنجاح .يبدو أن مس�تقبل الدور
الترك�ي في المنطقة لن يتح�دد وفقا ً لقدرات
تركيا الذاتي�ة والموضوعية فقط ،وإنما أيضا ً
بتصورات أوباما للش�رق األوس�ط وتوازناته
في فترة واليته الثانية!
رئي�س مرك�ز الش�رق للدراس�ات اإلقليمي�ة
واإلستراتيجية � مصر

كلم�ا اقترب موعد انتخابات في العراق بدأ المواطن العراقي يش�عر
بتخوف من ارتفاع وتيرة التوترات السياسية وإثارة األزمات وزيادة
االضطرابات األمنية وقد أخبروا ذلك من تجربة الس�نوات الماضية.
وع�ام االنتخاب�ات المقبل ( )2013ب�دأت بوادره تط�ل بوضوح مع
تصاعد الحمات اإلعامية وتفاقم األزمات وكثرة الخروقات األمنية
انه عام االس�تقطاب الشعبي بامتياز .ومع بداية هذا العام بدأ الوعد
والوعيد والتهديد بحل البرلمان على أثر خافات وصراعات مشخصة
إذ أن األزمة السياس�ية األخيرة تزداد تعقي�دا يوما بعد يوم ،في ظل
اس�تمرار التظاه�رات المناوئ�ة للحكوم�ة ،ومح�اوالت الجماعات
المسلحة استغال هذه التظاهرات إلذكاء التوتر ،في وقت تزداد فيه
المخاوف من عودة العنف الطائفي مرة أخرى.
إن المرجعي�ة الديني�ة وجهت نحو حل�ول ناجعة للخ�روج من هذه
األزمة كما أنها قدمت خارطة طريق لوضع حد للتدخات الخارجية
في العراق ،فمن الواضح أن تنظيم القاعدة يحاول استغال األوضاع
الس�اخنة في العراق وص�ب الزيت على النار وتوس�يع رقعة األزمة
الحاصلة بالعراق .إن المرجعية الدينية للش�يعة في النجف االشرف
كانت على صلة علمية مستمرة مع إتباع الفرق والمذاهب اإلسامية
األخ�رى فل�م تكن معزول�ة فكري�ا ً وعقائدي�ا ً رغم جهد الس�لطات
المتعاقبة في محاولة عزلها عن ممارسة دورها األبوي في الحفاظ
على مصالح الش�عب العراقي وكانت توصياته�ا وتوجيهاتها نابعة
م�ن الحرص عل�ى أمن واس�تقرار المواط�ن العراقي  .أن المش�هد
السياس�ي يقف على صفيح ساخن مرش�ح لانفجار في أية لحظة،
س�يما وان العام المقبل سيش�هد انتخابات مجالس المحافظات في
نيس�ان (ابريل) وبعده بثمانية أو تس�عة أشهر س�تكون االنتخابات
التش�ريعية .الدعاي�ات االنتخابية ل�ن تتوقف إذا ،وكذل�ك الحال في
مسلسل التسقيط والمزايدات السياسية والسبب ببساطة أن غالبية
الكتل ترى في األزمات الطائفية والقومية طريقا ً إلى كس�ب الناخب
ع�ن طريق عقل�ه ال عواطفه .اليوم المرجعي�ة وضعت اإلصبع على
القش�ة التي قصمت ظهر البعير حيث تؤكد أن سبب ما نعيشه اليوم
من تفقيس لازمات وعدم تصفيرها هو ما تقوم به الكتل السياسية
والق�ادة من تس�ييس بعض الملفات والمؤسس�ات والت�ي يجب ان
تحظى باس�تقالية وفق الدستور والقوانين المقره منها على سبيل
المث�ال ال الحصر ملف المس�اءلة والعدالة وال�ذي يفترض أن يكون
بعيد جدا عن التسييس وان ال يخضع لألجندات السياسية بل يحظى
باس�تقالية قضائية وال يشمل باالستثناءات لجهات معينة لتحقيق
مكاسب سياسية وكذلك ملف المحكمة االتحادية في مجلس النواب
يجب أن يحظى باس�تقالية ويكون بعيدا جدا عن محاوالت تحقيق
مكاس�ب سياس�ية ويجب التأكيد على اس�تقالية القض�اء من قبل
الق�ادة والكتل السياس�ية عما وق�وال  .وهنا تظهر جلي�ا لكل عين
موقع المرجعية الحكيم في إطفاء نيران الفتن الطائفية او المذهبية
او الحزبي�ة او غير ذلك،كم�ا يتبين موقفها العادل والمتس�اوي من
جمي�ع فئات الش�عب العراق�ي من دون تميي�ز بين قري�ب أو بعيد ،
يبقى أن نرى ردة الفعل العقائية والمنطقية من أطراف النزاع تجاه
هذا النداء األبوي الحريص على س�امة الوط�ن وأبنائه من مختلف
الطوائ�ف والمذاهب العراقية ،ويثب�ت للجميع ان من يقف ضدها له
سوء العاقبة وهو الخسران المبين.

فزع من اإلخوان

إخوان اخلليج ..مكر األعدقاء
نادين البدير
الخليج فزع ،ويفزع مواطنيه من الديمقراطية
وحك�م األغلبي�ة وم�ن إخ�وان الخلي�ج بع�د
الربيع.
والرؤية غير واضحة أمام األغلبية الس�احقة
م�ن المواطني�ن .ف�كل م�ا يعرف�ه المواط�ن
البس�يط هو أن بيانات مطلبية تكتب وتنش�ر
هن�ا أو هناك ،وأن تظاه�رات عددها ال يوحي
بالقلق تحتش�د فجأة بتل�ك الطرقات وتطالب
باإلصاح واالنتخاب�ات واإلفراج عن معتقلي
الرأي ..إلخ كلها أم�ور ال تخيف المواطن لكن
الباعث عل�ى القلق هو األخب�ار التي تصدرها
الداخلي�ات الخليجي�ة مؤك�دة عل�ى خاي�ا
ومؤامرات تحاك إخواني�ا ً وعربيا ً وغربيا ً ضد
أم�ن الداخل ،ف�ي بيانات حكومي�ة تربط بين
هذه المؤامرات والتظاهرات والمطالبات التي
اعتقد المواطن أن بها إحياء للنهضة ومحاولة
لتحسين معيشته .نبدأ اآلن باالستماع للعنات
المواطنين عل�ى الديمقراطي�ة والحرية وكل
من اخترع مبدأ المشاركة السياسية.
التخوي�ف السياس�ي الدارج يش�ير للش�وارع
ٍّ
«تشف» عريضة :انظروا إلى
العربية بابتسامة
ما حدث في مصر .انظروا لما أصاب تونس.
تجيب ب�أن التحول الديمقراط�ي يتطلب وقتا ً
فيأتيك الرد :لن يخرج اإلس�اميون من الحكم
إال بعد عش�رات السنين ،حينها يكون اإلنسان
ق�د انته�ى من هن�ا .ث�م انظروا للقس�مة في
ليبيا.
ال أري�د ث�ورة تفت�ت األرض وتعي�د قس�مة
العشرينيات من جديد ،كأن قدرنا أن نموت كل
مائة عام ..لكن الس�ؤال :هل األرض أغلى من
اإلنس�ان ،أم الكرامة أغلى من كل ش�يء؟ وإن
حياة با كرامة ال تليق بإنسان.
س�يحيا العربي بي�ن كرامة وأمن واس�تقرار
يوما من األي�ام ..أما متى فذلك في علم الغيب
ومت�روك لق�دره م�ع الحكوم�ات القديم�ة
والجديدة ومع االس�تعمار المزمن ومع أشياء

مهلكة أخرى.
أع�ود للفزع الخليج�ي ،عدا القط�ري بالطبع
الذي يحتضنه�م ويدعمهم كما يدعم الثورات،
وم�ا يهمني ه�و التخويف من حكم اإلس�ام
السياسي «اإلخوان» في بلد حكمته مؤسسات
الدين عشرات الس�نين .فهل تكون هذه يقظة
أخي�رة؟ «طبع�ا ال يتم التخويف بش�كل علني
إنم�ا عبر مقاالت الصحاف�ة واإلعام وغيرها
من قنوات الحكومة الدارجة».
فه�ل ترغب الس�عودية ف�ي الخ�اص نهائيا ً
م�ن التط�رف الس�ائد؟ وه�ل ه�ذه بداي�ة
للتح�رر من الحك�م الديني «الس�لفي»؟ أم أن
المقص�ود هو تنظيم اإلخوان بغض النظر عن
أيديولوجيتهم؟
وهنا تبرز قصة أخرى ،فالسعوديون يصرون
عل�ى أن اإلخوان هم س�بب النكس�ة الثقافية
وال�ردة الحضاري�ة التي نعيش�ها ف�ي الداخل
الس�عودي .الرواية التاريخية تق�ول إنه حين
اس�تقطب النظ�ام اإلخ�وان المضطهدين من
حكوماته�م الس�ورية والمصري�ة وغيره�ا،
عهد لهم بس�ذاجة سياسية بمقاليد أهم أبواب
الحض�ارة والتنش�ئة وه�ي التعلي�م ،إضاف�ة
طبع�ا لمناصب مهمة أخ�رى ،لكنهم بمكرهم
ودهائه�م أمس�كوا من خ�ال التعلي�م بزمام
األجي�ال المقبل�ة بتنظي�م محك�م ،تحكم�وا
فيه�ا وأخرجوا ماردا متوحش�ا هو خليط من
الس�لفية واإلخواني�ة ،وعنه تفج�رت النزعة
اإلرهابية.
وما أعرفه من أبي وجدي والناس الذين عاشوا
النص�ف األول م�ن الق�رن العش�رين أن الباد
كانت ترزح تحت السلفية لكنها لم تكن تعاني
التطرف مطلقاً .حتى التفاصيل الصغيرة التي
ُحرمن�ا منه�ا الي�وم كانت موجودة وبش�كل
طبيعي في الم�دن والقرى وغيرها .حتى دور
الس�ينما كان�ت موجودة في الري�اض وجدة.
وكان�ت المذاه�ب األربع�ة تدرس ف�ي الحرم

المك�ي جنبا إلى جنبا ً بأجم�ل أنواع التعايش.
وكان أب�ي ي�رى ف�ي طفولته ف�ي أربعينيات
الق�رن الماضي نس�اء بلدته متجه�ات للحقل
دون غط�اء يكس�و الوج�ه .ل�م نك�ن واجهة
حضاري�ة متقدمة ،كانت بيئة بس�يطة لكنها
متحررة بشكل حضاري متصاعد.
هذه القصص واألمثلة على الحرية المجتمعية
في الماضي السعودي يتداولها كثيرون إلثبات
أن اإلخوان هم سبب التعصب والدمار الفكري
الذي نعايشه اليوم ويكاد يخنقنا لحد الموت.
فهل الحذر من اإلخوان مشروع؟
وإن كان الح�ذر منه�م لمج�رد مواق�ف
سياس�ية تبنوها ف�ي أوق�ات مختلفة كحرب
الخليج وأفغانس�تان وغيره�ا فهل الحذر اآلن
مش�روع؟ أن�ا مواطن�ة وأريد أن أض�ع نهاية
للفزع؟ مخاوفي ليست كمخاوف المصريين.
أن�ا نش�أت بم�كان يضطهد حتى صوت�ي ،لذا
فتس�اؤلي بعيد عن صاحية الحكم السياسي
اإلسامي من عدمها ،سؤالي لمعرفة ما نهاية
الفزاع�ة :أهي انفراجة حضارية أم قمع ديني
جديد؟ س�ؤالي مبنى عل�ى ردة فعلنا الماضية
بعد الثورة اإلسامية بإيران وحركة جهيمان
بمك�ة ،فقد ارتمينا في حض�ن رجال التطرف
والش�دة .فه�ل س�يعاد الخط�أ الي�وم ،أم أن
اس�ترجاع التاريخ القريب جدا ً س�يوقظنا من
سباتنا المريض؟
أري�د أن أعرف ألني س�ئمت سياس�ة الصمت.
ومللت م�ن عرض األخب�ار المخيف�ة بإيجاز
وترك التخمين للمواط�ن كما أحاول التخمين
الي�وم .ه�ل إخ�وان الخلي�ج مس�لحون؟ م�ا
أعدادهم؟ هل لهم ارتب�اط بمنظمات إخوانية
عربية؟ هل تسعى قطر بالتعاون مع اإلخوان
النقابات في السعودية واإلمارات؟ هل تجسد
قطر ع�دوا ً جديداً؟ وهؤالء الذين يتآمرون من
الداخ�ل ،ما أش�كالهم؟ م�ا أس�ماؤهم؟ كيف
يحاكمون؟ وما تهمتهم؟ وللحديث شجون.
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الكهرباء يقتنص ثالث نقاط من كركوك ..والزوراء يعود بنقطة ثمينة من زاخو

باملناسبة

يضيف الميناء البصري ..وبغداد والجوية في لقاء القمة
اليوم ..الشرطة ّ

لنبدأ من جديد
السويد  /إحسان كريم ديبس

المستقبل العراقي  /حسن البيضاني

تس�تكمل الي�وم الثالث�اء مباري�ات الجولة
الع�ارشة م�ن دوري النخب�ة بك�رة الق�دم
بإقام�ة أرب�ع مواجه�ات بعدم�ا ق�ررت
لجن�ة املس�ابقات يف االتح�اد العراقي لكرة
القدم انطالقه�ا أمس االثن�ني بإقامة ثالث
مباريات.
حي�ث يضيّ�ف الرشط�ة يف ملعب�ه وأم�ام
جماه�ريه فري�ق املين�اء الب�رصي بقيادة
طاقم تحكيمي مؤلف م�ن زيد ثامر واحمد
عب�د الحس�ني وأكرم ع�ي وامج�د صبحي
ويحتض�ن ملع�ب النجف ع�ى ملعبه وبني
جماه�ريه ضيفه البغ�دادي فري�ق الطلبة
والت�ي يقودها واثق محم�د ومحمود خلف
ومحمد جابر وسمري ساجت.
فيم�ا يتواج�ه الش�قيقان نف�ط الجن�وب
والنف�ط يف ملع�ب األول والت�ي س�يحكمها
الطاق�م التحكيم�ي املك�ون من ف�الح عبد
وجلي�ل صيفي وحيدر عبد الحس�ني وعمار
موىس وختام مباريات اليوم ستجمع فريق
القوة الجوية مع بغداد بتحكيم أمري حسني
وعب�د الرحي�م عب�د الس�تار وجعفر ش�رب
وسالم عامر.
يف حني س�تقام يوم غ�د األربع�اء مباراتان
ستجمع األوىل فريقي كربالء واربيل بملعب
األول والتي سيقودها تحكيميا ً مهند قاسم
ونجاح رحم ووس�ام محمد وصباح عبود ،
يف حني س�افر املصايف صوب الشمال ملالقاة
املتص�در فري�ق ده�وك ع�ى ملعب�ه وب�ني
جماهريه ويق�ود املباراة صب�اح عبد وعي
زيدان وعدنان قحطان ونوزاد صالح.
هذا وقد أسفرت نتائج يوم أمس االثنني عن
تعادل س�لبي ملب�اراة فريق�ي الصناعة مع
نظريه الس�ليمانية يف املواجهة التي أقيمت
لحس�اب مباري�ات الجول�ة الع�ارشة م�ن
الدوري النخبوي والتي أدارها س�الم جمعة
وميثم خماط ورائد حبيب واحمد مجيد.
فيم�ا اقتنص فريق الزوراء نقطة ثمينة من
ملعب زاخ�و بعدما تعادل م�ن دون أهداف
مع أهل الدار والتي قادها الطاقم التحكيمي
املؤلف من ضياء عبد الحسني وسبهان احمد
واحمد خرباط ومحمد نجاح.

فيما خ�رس كركوك أم�ام الكهرب�اء بهدف
يتي�م يف املب�اراة الت�ي ضيفها ملع�ب األول
والتي قادها الحك�م الدويل هيثم محمد عي
ورحيم شالل واحمد عباس وشاكر صبحي،
وس�جل الكهرباء هدفه الوحي�د عن طريق
الالعب ثامر برغش.
ويتص�در فريق دهوك دوري النخبة الكروي
برصيد  18نقط�ة بفارق نقطتني عن اقرب
مالحقيه الرشطة ,فيما يتذيل فريق النجف
جدول الرتتيب برصيد ست نقاط.
ع�ى صعيد آخر أكد عض�و االتحاد العماني
لك�رة الق�دم ورئي�س لجنة الح�كام حميد

الطالب والنجف في لقاء الهروب من القاع!!
الجاب�ري  ،أن اس�تقدام طواق�م تحكيمي�ة
عراقية لل�دوري املمتاز العماني من ش�أنه
االرتق�اء بواقع املس�تويات الفنية ،ملا يمثله
الح�كام العراقي�ون من مكان�ة رفيعة عى
الصعيد العربي واآلسيوي.
وق�ال الجاب�ري يف ترصيحات لوكال�ة أنباء
محلية :إن االتحاد العماني لكرة القدم ومن
قبل�ه لجنة حكام�ه جادون وبق�وة بتبادل
الطواقم التحكيمية لقيادة مباريات الدوري

يف الس�لطنة  ،وه�و ما دعان�ي للقاء عضو
اتحاد الكرة نعي�م صدام الذي أبلغته رغبتنا
العارمة باس�تقدام ح�كام عراقيني لدورينا
ليكونوا س�ببا ً لالرتقاء بمس�تويات دورينا،
مؤك�دا ً أن االتح�اد العراقي طلب اس�تقدام
ح�كام عماني�ني لقي�ادة مباري�ات الدوري
النخب�وي ،وأملن�ا كب�ري ان تتكل�ل جهودنا
بالنجاح لتحقيق هذه الخطوة املهمة.
وأوض�ح :نملك رؤية واضحة ع�ن التحكيم

جيرارد يخشى رحيل سواريز!
المستقبل العراقي /وكاالت
اعرتف قائد ليفربول ستيفن جريارد أنه
يخىش م�ن رحيل نجم هج�وم الفريق
لويس س�واريز عن النادي إذا ما فشلوا
يف التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ويحت�ل ليفرب�ول املرك�ز الس�ابع عى
الئحة ترتيب الربيمريليج بفارق تس�ع

نقاط كاملة عن صاح�ب املركز الرابع
وذل�ك بع�د انتص�اره العري�ض ع�ى
نوريت�ش س�يتي بخماس�ية نظيفة يف
الجولة األخرية .وقال جرياد للصحفيني
"نأم�ل م�ن أن نتمك�ن م�ن مواصل�ة
القتال حتى نهاية املوسم لنحتل املركز
الرابع".أض�اف "أنا أع�رف طموحاته
وأحالم�ه ،ه�و يس�تحق أن يلع�ب يف

دوري أبط�ال أوروب�ا،
وعى الجميع أن يعرتف
أن�ه بعي� ًدا ع�ن مي�ي
وكريس�تيانو رونال�دو
هو العب جيد".
واختت�م قائ�د املنتخ�ب
اإلنجليزي "إنه عى األرجح
أفضل الع�ب لعبت معه ،وأنا

فييرا "يهرب" من قبضة الزمالك!!
المستقبل العراقي /وكاالت
فجر العبو فريق الكرة األول بنادي الزمالك مفاجأة
من العيار الثقيل بعدما كش�فوا عن حوارات دارت
بينهم وب�ني الربتغ�ايل جورفان في�ريا املدير الفني
للفري�ق نقل خاللها رغبته يف ع�دم العودة للقاهرة
ومواصل�ة تدري�ب الفريق ،بل وأك�د لهم انه حصل
عى أغلب أوراقه الش�خصية وجمع متعلقاته قبل
الس�فر إىل اإلمارات .وكان فري�ق الزمالك قد وصل
من اإلمارات اول أمس بعد انتهاء معسكره وخوض
مباراتني أمام ش�اختار األوكران�ي وزينيت الرويس
وتخلف في�ريا عن الحض�ور للقاهرة م�ع الفريق.
وأكد الالعبون أنهم مازال�وا ينتظرون وصول فيريا
يف أي وقت وقبل بداية عودة التدريبات التي ستكون

البرازيلي مارسيلو يختبر
قدراته في بغداد

المستقبل العراقي /خاص

رغم تش�ابه األس�ماء لكن اختالف املراكز واألداء هو س�مة الفاصل�ة بني الالعبني
ورغم افتقار ريال مدريد االس�باني خدمات العبه الربازيي املتألق مارسيلو الظهري
األي�رس الذي صنع وقطع وس�جل للريال اال ان صفوف بغداد ش�هدت اختبارات
للنجم الكروي الربازيي اآلخر مارسيلو الذي يخضع للتجربة وبعد ذلك يتم
التعاق�د معه علما ان مارس�يلو قدم من ال�دوري الجزائري وكذلك
لعب س�ابقا للنجمة اللبنان�ي وينتظر بغداد ع�ددا آخر من
الالعبني املحرتفني إلجراء االختبارات والتوقيع معهم يف
بع�ض املركز يذكر ان مارس�يلو يعلب بمركز العب
االرتكاز .

غدا األربعاء.ويف مجل�س اإلدارة لم يكن هناك
ترصيح رس�مي وحيد بش�أن عودة فيريا من
عدم�ه وتح�دث الجميع فقط عن ع�دم إقالة
فيريا بس�بب الرشط الجزائ�ي البالغ  60ألف
دوالر ،ول�م يمان�ع بع�ض أعض�اء املجل�س
رحيل�ه رشط أال يتحمل الن�ادي أي نفقات،
خاصة وانه�م وصلوا ملرحلة امللل من كثرة
تهدي�دات فيريا بالرحيل ألن موضوع عدم
ع�ودة الدوري ليس قرار الن�ادي بل قرار
س�يادي من
الدولة.

عادل عبد زيد يرغب بالعودة لكربالء
المستقبل العراقي /حاتم العيساوي
كش�ف نائب رئي�س الهيئة اإلدارية لنادي بغداد غضنفر حس�ني
عن نية فريقه منح الالعب عادل عيد زيد بطاقة االس�تغناء بنا ًء
عى طلبه ولظروفه الخاصة حسب ما جاء يف معرض طلب زيد,
وأوضح حس�ني يف ترصيح خاص للمس�تقبل العراقي :ان املالك
التدريب�ي وإدارة الن�ادي لن تقف أمام رغب�ة الالعب يف االنتقال
لنادي كربالء حال تسديده املبلغ املتبقي يف ذمته من قيمة العقد
والبالغ�ة  %60والذي تس�لمه بداية املوس�م الك�روي من جانبه
ذك�ر الالعب عادل عبد زيد :احرتم اإلدارة واملالك التدريبي اال ان
الظ�روف هي التي أوجبت عي البقاء يف مدينتي كربالء لالعتناء
بوالدت�ي الت�ي الزمت الف�راش وهو س�بب لالبتع�اد عن فريق
العاصمة الذي عشت معه أجمل املواسم الكروية.

اليوم ..منتخبنا بمواجهة الصين في بطولة
آسيا للكرة الشاطئية
المستقبل العراقي /متابعة
يس�تهل منتخ�ب الع�راق بالك�رة
الش�اطئية مش�واره يف التصفي�ات
اآلس�يوية املؤهل�ة اىل كاس العال�م الي�وم
الثالث�اء عندما يواجه نظريه
منتخب الصني يف أوىل مبارياته
خالل التصفيات التي س�تنطلق
ي�وم غ�د يف العاصم�ة القطري�ة
الدوحة وتس�تمر حتى ي�وم  26من هذا
الش�هر .وقال عضو االتحاد العراقي لكرة القدم
يحيى زغري رئيس الوفد العراقي املش�ارك يف البطولة
ان "منتخب العراق بالكرة الش�اطئية سيس�تهل
مش�واره يف التصفي�ات اآلس�يوية

دي ماريا :الخماسية
أخرست البعض!!
المستقبل العراقي /وكاالت

أبدى العب ريال مدريد أنخيل دي ماريا
س�عادة كبرية بع�د أن تمك�ن أخريا ً
من تقديم أفضل مس�توياته خالل
مباراة فريقه أمام فالنس�يا التي
انته�ت لصالح فريقه بخماس�ية
نظيفة ،كما أك�د أن مباراة إياب
كأس ملك إس�بانيا التي ُ
ستلعب
يوم األربعاء القادم يف فالنس�يا
س�تكون مختلفة عن مباراة
االحد.
ففي حديث لوس�ائل اإلعالم
الي�وم ،ق�ال دي ماريا " لقد
لعبت مباراة كب�رية ،وحمدا ً
لله ،لق�د تمكنت من إخراس
بعض األفواه"
ورف�ض دي ماري�ا تحدي�د
املقصود بكالمه حني ُس�ئل عن
ما إذا كان يقص�د مورينيو الذي
انتق�ده مؤخ�را ً " موريني�و ق�ال
ما يج�ب عليه قول�ه ،وكل واحد منا
يعرف كي�ف يترصف ،وأنا أع�رف جيدا ً
من أقصد عندما أرصح بمثل هذا"
واختت�م حديث�ه قائالً " مب�اراة اإلياب أمام
فالنس�يا س�تكون صعبة جدا ً ومختلفة عن
مباراة االحد ،وسيكون علينا أن نقدم مباراة
مثل هذه املباراة ".

العراق�ي والذي�ن كان أخره�م الطاق�م
التحكيم�ي العراق�ي املش�ارك يف خليج�ي
البحرين املكون من حكم الساحة عي صباح
ومس�اعديه ل�ؤي صبح�ي وحس�ني تركي
اللذين ابلوا بال ًء حس�نا خالل املباريات التي
ارشفوا عليها ونتمن�ى تواجدهم وزمالئهم
اآلخرين يف الدوري العماني.
يذكر أن االتحاد العراقي لكرة القدم اس�تغل
حض�وره يف خليج�ي  21لعقد لق�اءات مع
نظرائه الخليج�ني لتوطي�د أوارص التعاون
والعمل بش�كل ج�دي عى رف�ع الحظر عن
الكرة العراقية.

انته�ت بطول�ة الخليج وانته�ى معها حلم كان يراود الش�عب
العراقي من أقىص زاخو حتى أدنى الفاو ،عندما اتحدت القلوب
والحناجر معا ً يف صورة زاهية عكس�ت حقيقية العراقيني التي
يريد أعداؤهم تشويهها .
انتهت البطولة وكانت نفس كل عراقي غيور تتمنى نيل كأسها
 ،ووج�وب عودت�ه لخزائن الع�راق هذه املرة  ،بع�د غياب طال
أمده ،وبعد املس�توى الرائع الذي قدمه أس�ود الرافدين يف هذه
البطولة .
انتهى كل يشء يف خليجي  21وكل ما كس�بناه هو جيل ذهبي
أج�زم أن الكلم�ة العليا س�تكون له يف قادم البط�والت العربية
واآلسيوية  ،ومع مزيد من االهتمام والتطوير وفق طرق حديثة
يف ك�رة القدم  ،فمن املؤكد أنه س�يملك كلم�ة عليا يف البطوالت
العاملية .
والسؤال الذي يطرح نفس�ه يف هذا الوقت  ،هو ماذا بعد الخليج
؟
ال يختل�ف اثنان أن االس�تحقاقات القادم�ة ملنتخبن�ا الوطني
تعد أهم بكثري من بطولة الخليج ،الس�يما التصفيات الختامية
املؤهلة لكأس العالم يف الربازيل  2014والتي مازال األمل للتأهل
حارضا ً وبقوة ،وهذا ما يجب علين�ا أن نعد له العدة .
املدرب حكيم رصح وألكثر من مرة بأن مهمته يف تدريب املنتخب
الوطني انتهت بنهاية خليجي  ،21وانه س�يعود لتدريب فريقه
املحب�ب ( منتخب الش�باب ) الذي أمامه هو اآلخر اس�تحقاق
كبري يف نهائيات كأس العالم للش�باب  ،كما أن معظم اآلراء من
أصحاب الش�أن الكروي تعتقد أن املهمة القادمة للوطني أكرب
من أن يدير دفتها الس�يد حكيم بع�د أن خرس ثالثة نهائيات يف
وقت قصري  ،وال يمكن أن نعول عليه يف االس�تحقاقات القادمة
التي تعد أكثر صعوب�ة من الخليج وحتى من غرب آسيا .
إذن م�ا ع�ى اإلتح�اد فعله ه�و أن يس�ارع الخط�ى يف البحث
ع�ن مدرب عامل�ي ذي خربة كبرية يف عالم املس�تطيل األخرض ،
ول�ه من اإلنجازات ( كمدرب ) ما يس�تحق أن يقود بها أس�ود
الرافدين نحو الربازيل  ،وكذلك يف التصفيات املؤهلة لكأس آسيا
القادم�ة  ،ولكن قبل ذلك عى اإلتحاد أن يعي مس�ؤوليته هذه
املرة وال يج�ب أن يكرر أخطاء املايض يف التعاقدات مع املدربني
األجان�ب  ،وأن يكون ش�فافا ً يف تعامله م�ع الجميع  ،ويكفينا
خفايا وأرسار يتم االتفاق عليها من تحت طاولة التعاقدات وما
ش�ابه ذلك  ،فالفرتة املقبلة ال تحتمل هذه األمور  ،والجماهري
الكروي�ة ( جزعت ) من األحداث التي تعصف بني الحني واآلخر
بكرتن�ا  ،والجميع ينتظر فرحة كبرية تعيد الش�عب لوحدت�ه ،
إذ أن الكرة أصبحت هي الوحيدة التي يمكن من خاللها توحيد
الشعب العراقي بعد أن عجز سياسيو العراق عن ذلك .

إبراهيم سالم بدي ًال لجليل زيدان
مع منتخب الشباب
المستقبل العراقي /متابعة
أف�اد مص�در مق�رب أن امل�درب
حكي�م ش�اكر س�يعود لتدري�ب
منتخب الش�باب بعد انتهاء مهمته
املؤقت�ة مع املنتخ�ب الوطني عقب
انته�اء بطول�ة خليج�ي  ،21مبينا
أن ش�اكر رف�ض مق�رتح اتح�اد
الكرة باإلبقاء عليه مدربا للمنتخب
الوطني ،فيما كشف عن رغبة شاكر
بتس�مية إبراهيم س�الم مدربا لحراس
مرمى املنتخب بدال من جليل زيدان.وقال
املصدر إن "املدرب حكيم شاكر قرر العودة
لتدريب منتخب الش�باب وقيادته يف منافس�ات
كأس العال�م يف تركي�ا  ،"2013مبينا أن "ش�اكر
رفض مق�رتح اتحاد الك�رة باإلبق�اء عليه مدربا
للمنتخب الوطني بعد قيادته يف بطولتي غربي آسيا
وخليجي ."21وعزا ش�اكر رفضه لتدريب املنتخب
الوطن�ي وفقا للمص�در إىل "رغبته باالس�تمرار يف

بن�اء منتخ�ب الش�باب بعد
نجاح�ه مع�ه يف تصفيات
آسيا وتأهله لكأس العالم
فضال ع�ى تقديمه لعدد
م�ن الالعب�ني الذي�ن
ركن�ا
سيش�كلون
أساس�يا يف املنتخ�ب
الوطن�ي" ،كاش�فا أن
"هن�اك رغب�ة كبرية يف
تس�مية امل�درب إبراهي�م
س�الم لتدريب ح�راس مرمى منتخب الش�باب
خلفا للمس�تقيل جليل زي�دان الذي ترك املهمة
بع�د تعاقده مع ن�ادي اربي�ل" .وكان حكيم
ش�اكر ق�اد املنتخ�ب الوطن�ي يف 11مباراة
بينها وديتان أمام البحرين وانتهت بالتعادل
الس�لبي وأم�ام تون�س وانتهت بخس�ارة
املنتخب الوطني بهدفني لواحد فيما خرس
مباراتني أمام سوريا يف نهائي غربي آسيا
وأمام اإلمارات يف نهائي خليجي .21

املؤهل�ة اىل كاس العالم اليوم الثالثاء عندما يواجه نظريه منتخب الصني يف اوىل
مباريات�ه خالل التصفيات التي س�تنطلق يوم غ�د يف العاصمة القطرية الدوحة
وتس�تمر حت�ى ي�وم  26من هذا الش�هر  ,مضيف�ا ان منتخبنا س�يخوض ثاني
مبارياته غدا األربعاء أمام منتخب ايران".
وأض�اف ان "منتخ�ب العراق س�يختتم مباريات�ه يف هذه التصفي�ات بمواجهة
منتخ�ب الفيلب�ني يوم الخميس املقبل املوافق  24كان�ون الثاني الحايل  ,مبينا يف
الوق�ت ذاته ان منتخبنا أوقعته القرعة الخاصة بالبطولة يف املجموعة الرابعة
التي تع�د أقوى املجاميع كونه�ا تضم منتخب ايران حام�ل اللقب ومنتخب
الصني الوصيف للنس�خة املاضية فضال عن منتخب الفيلبني الذي يعترب من
املنتخبات املتطورة يف مجال اللعبة" .وأشار زغري اىل ان "نظام البطولة يقيض
بتأهل اصحاب املراكز األوىل يف كل مجموعة من املجاميع األربع اىل الدور نصف
النهائي ومنه يتأهل ثالثة منتخبات عن القارة اآلسيوية اىل نهائيات كاس العالم
التي ستقام يف هايتي الصيف املقبل".

اإلصابة تحرم اتلتيكو
من جهود فالكاو
المستقبل العراقي /وكاالت
تعرض اله�داف الكولومبي املتأل�ق راداميل فالكاو
نج�م أتلتيكو مدريد اإلس�باني إلصابة عضلية قوية
س�تحرمه من اللعب ملدة  20يوما ً ع�ى األقل.وأصيب
فال�كاو بتمزق عض�ي يف أوت�ار الركبة الي�رسى أثناء
الش�وط األول من مباراة ليفانتي ،ليعجز عن اس�تكمال
اللق�اء ويخ�رج اضطراريا يف الدقيقة  57يف مش�هد أرعب
جماهري ملعب فيسنتي كالديرون.واعرتف املدرب األرجنتيني
دييغو س�يميوني بأن فالكاو سيغيب عن املالعب لفرتة ترتاوح
ب�ني  20و 25يوم�ا ،وأن اإلصابة دهمته من تلقاء نفس�ه أثناء قيادته
إلحدى الهجمات الرسيعة دون تدخل عنيف من مدافعي ليفانتي.وفاز
أتلتيك�و يف اللقاء بهدف�ني نظيفني ليعزز وصافته للدوري اإلس�باني
بف�ارق ثمان�ي نق�اط ع�ن املتص�در برشلونة.وس�يخضع "النمر"
الكولومب�ي لفحوص طبية لتقييم اإلصابة وتحديد الفرتة الرس�مية
التي س�يغيبها عن املالعب.ويحتل النج�م الالتيني مركز الوصيف يف
قائم�ة هدايف الليغا ب� 18هدفا بالتس�اوي مع الربتغايل كريس�تيانو
رونالدو نجم ريال مدريد ،فيما ينفرد أفضل العب يف العالم األرجنتيني
ليونيل ميي بالصدارة ب� 29هدفا.
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ت�سايل
سلطة املرأة

www.almustakbalpaper.net

السالح األمريكي ..زينة للسيدات
ش�هدت والية نيوارك ،توافد أعداد
كب�رية م�ن الس�كان الذي�ن يرغبون
بتس�ليم أس�لحتهم ،لتذويبها وإعادة
تصنيعها .وعرضت إح�دى الرشكات
رشاء ه�ذه األس�لحة وتحويله�ا إىل
أس�اور ومجوه�رات حديدي�ة تتزين
بها الس�يدات ويمكن االستفادة منها
بهدف تش�جيع املواطن�ن األمريكين
عى تس�ليم أس�لحتهم بغية الحد من
نس�بة الجرائ�م املرتفع�ة يف الواليات
املتحدة والتي تهدد املجتمع األمريكي
ب�أرسه .وق�د الق�ت ه�ذه الخطوة
الت�ي ب�دأ تنفيذه�ا م�ن الرشك�ة
املهتمة باملوض�وع ،تجاوبا ً كثيفا ً مع

أظه�رت دراس�ة أمريكية أن
ت�ويل النس�اء إدارة أرسه�ن يف
املن�زل قد يح�د م�ن رغبتهن يف
الوصول إىل السلطة يف العمل.
وذك�ر موق�ع هل�ث داي
ني�وز األمريك�ي ،أن الباحث�ن
بجامع�ة كاليفورني�ا وجدوا أن
النس�اء الالت�ي ي�درن أرسه�ن
أقل أرجحيه للس�عي إىل الرقية
بالعمل .ولكن الدراس�ة أظهرت
أن طموحات الرج�ال بالعمل ال
تتأثر بمس�تويات مسؤولياتهم

املنزلية.
وأش�ارت الباحثة املش�اركة
يف الدراسة س�ريينا شن أن تويل
مس�ؤولية الق�رارات األرسي�ة
ربما يجلب مظه�را من مظاهر
الس�لطة ل�دور امل�رأة التقليدي
بحيث يكب�ح رغبته�ا يف البحث
عن سلطة إضافية خارج املنزل.
ويق�ول الباحثون إن النس�اء ما
زلن يمل�ن إىل تحمل مس�ؤولية
تربية األطفال والقيام باألعمال
املنزلية وإدارة اإلنفاق.

برجك اليوم
22مار�س20 -ابريل

احلمل

الرغب�ة يف تحس�ن أوضاع�ك
املادية واملعنوي�ة ،ال تعني الترسّ ع
يف اي مج�ال عاطفي�اً :ال�روي
والهدوء يف معالجة االمور ،سيخلق
ارتياحا ً كبريا ً عند الرشيك

متاهـــــة

اجلوزاء

نج�اح يف االتص�االت والعالق�ات
العام�ة .أف�كار بن�اءة ونش�اط فائ�ق.
قد تس�تثمر األم�وال يف مش�اريع البناء
عاطفي�اً :تغاض ع�ن س�لبيات الحبيب
ّ
وتحاش الكالم الجارح

منذ ق�رون عدي�دة تس�تهلك الحرشات
كجزء م�ن النظ�ام الغذائي اليوم�ي لعديد
من س�كان العالم من الس�كان األصلين يف
أس�راليا الذين يفضلون يرق�ات الوتجوتي
إىل األسواق الليلية يف تايالند.
حي�ث الوجب�ات الخفيف�ة م�ن الجراد
والخناف�س املقلي�ة املقرمش�ة والت�ي
يتناولونه�ا مع الب�رية املثلجة ! فالحرشات

لقطة من
الزمن اجلميل

ه�ي واحدة من أكث�ر األطعمة املغذية فهي
أغن�ى م�ن الدج�اج بالربوت�ن وال تح�وي
الكولس�رول .وتقوم رشكة تود الربيطانية
املحدودة بتس�ويق مجموعة م�ن الوجبات
الخفيفة من الحرشات تحمل عالمة تجارية
"إيدب�ل" .والغريب يف املوض�وع أن الرشكة
املشهورة هاريف نيكولز تبيع هذه األطعمة
يف موقعها.

جرس الشهداء يف االربعينيات

الثور

تتع�رض لعراقي�ل وتذه�ب جهودك
س�دى ،وتواج�ه اس�تفزازات وعملي�ات
تأخ�ري وتس�ويف وحواجز تح�ول دون
تحقي�ق األه�داف عاطفي�اً :ال تعاند وال
تتشبث وال تحاول فرض ارادتك

 22يونيو 23 -يوليو

ال�سرطان

ق�درة ضخمة عى املتابع�ة بال ملل،
ول�ن ت�ر ّدد يف التوج�ه باك�را ً اىل عمل�ك
او العم�ل س�اعات إضافي�ة إذا وج�دت
ّ
أن االم�ر يتطلّ�ب ذلك عاطفي�اً :بادر إىل
االستفادة من الوقت

 24يوليو –  23اغ�سط�س

الأ�سد

العذراء

ظ�روف مس�تجدة تح�ول
المحيط العائلي إلى مستشار .تشعر
بالحاجة إلى زمالئك كس�ند معنوي
إضاف�ي عاطفياً :ي�وم مالئم إلعادة
النظر في مسألة عزوبيتك.

ابتع�د ع�ن ش�رح اوضاع�ك او
اإلفشاء بأس�رارك .قد \"يسطو\"
اآلخ�رون عل�ى اف�كارك او يعيقون
خطواتك ،مسلّحين بهذه المعلومات
عاطفياً :تعيد النظر في عالقتك

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

تلق�ى علي�ك مس�ؤوليات وأعباء
تتطلّ�ب من�ك جه� ّدا ً كبي�راً .تص�اب
ولكنك لن تفش�ل ،بل ّ
ّ
تحقق
باالرهاق
ً
أفض�ل النتائ�ج عاطفي�ا :األج�واء
الرومانسية تغمر حياتك العاطفية

نبش دفاتر الماضي يعيق تقدمك
في العمل ،فاألم�ور تغيرت نحو مزيد
من التط�ور والتقدم عاطفي�اً :يظهر
في حياتك ش�خص كنت تك�ن له حبا ً
شديداً ،لكن الظروف باعدت بينكما

امليزان

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

ق�د تواج�ه اس�تحقاقاً مالي�اً او
جماهيرياً ،حسب المهمة التي تقوم بها.
ف�ي الجو موقف ال بد من�ه يقابله تمهل
من قبل�ك عاطفياً :قف بجانب الش�ريك
ً
عوضا عن تبادل االتهامات بينكما.

رئيسة األرجنتني يف أنفاق فيتنام
خالل زيارتها اىل فيتنام،
قام�ت رئيس�ة األرجنت�ن
كريس�تينا فرناندي�ز دي
كريش�نر بتفق�د األنف�اق
الت�ي كان يس�تخدمها ثوار
الفيتكونغ خالل حربهم ضد
أمريكا.
وأثناء هذه الزيارة قامت
كريش�نر بالدخ�ول إىل أح�د
ه�ذه األنف�اق حي�ث قامت
بجولة أطلعت خاللها عى ما
واجهه ه�ؤالء الثوار ،وأبدت
دهش�تها من إمكانياتهم يف
تحقي�ق التف�وق يف حربهم
مع الجنود األمريكين.

العقرب

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

تحرز تقدماً كبيرا ً وتكون الظروف

مؤاتي�ة إلحداث تغيير في عملك .تحصل
على الدعم المطلوب وقد تحقق المرتجى
عاطفياً :تطرأ بعض األحداث لتسبّب لك
المشكالت او الفشل

 -1879ق�وات الزولو تهزم
الق�وات الربيطانية يف "معركة
إس�اندلوانا" وذل�ك فيما عرف
باسم "حرب الزولو".
 -1899زعم�اء س�ت
مس�تعمرات أسرالية يلتقوا يف
ملبورن ملناقش�ة قيام االتحاد
الكونفدرايل.
 -1901تنصي�ب إدوراد
ً
مل�كا ع�ى اململك�ة
الس�ابع
املتحدة بعد وف�اة والدته امللكة
فيكتوريا.
 -1923زل�زال يف رأس
ميندوسينو يف كاليفورنيا بقوة
 7.2عى مقي�اس ريخر ،وهو
أحد أضخم ال�زالزل يف الواليات
املتحدة.
 -1924تألي�ف أول وزارة
عمالي�ة يف اململك�ة املتح�دة
برئاسة رامزي ماكدونالد.
 -1941الق�وات الربيطانية
تس�تويل عى طربق من القوات
النازي�ة يف الح�رب العاملي�ة
الثانية.
 -1970أول طائ�رة ركاب
جامب�و تحم�ل ركاب تح�ط

مـحمـصة
حشـرات
ّ

 21ابريل –  21مايو

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب
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خطوته�ا ،فتخلص�ت م�ن األس�لحة
وباع�ت األس�اور ،فحقق�ت نجاح�ا ً
مضاعفاً.

Apago PDF Enhancer
 22مايو 22 -يونيو

يف مثل هذا اليو م

لون مع

اللـــــص الغبــــي
عندم�ا وصل اىل امل�كان تذكر أن
املبن�ى مجهز بكام�ريات مراقبة
وهو ل�م يتقن�ع .ولم يك�ن لدى
الل�ص اال ث�وان مع�دودة لح�ل
املشكلة فوضع راسه بدلو بسعة
 19لرا عى رأس�ه .اال أنه لس�وء
حظ�ه توص�ل اىل ه�ذه الفك�رة
متأخ�را حي�ث رص�دت اح�دى
كامرات املراقبة وجهه.
وعث�رت الرشط�ة ع�ى اث�ر
اللص غري املحظوظ بسهولة وتم
اعتقاله وأحيل للتحقيق.

الل�ص املح�رف ال ينىس أبدا
أن يتنكر ويتقنع .ويبدو أن شابا
أمريكيا من مدينة ساليدل بوالية
لويزيان�ا لم يس�بق ل�ه يف حياته
القي�ام برسقة ،اذ أنه ملا وصل اىل
مكان اختاره الق�راف الجريمة
فوج�ئ بأنه نيس وضع قناع عى
وجهه.ونق�ل موق�ع "مي�رو"
االخباري الربيطاني أن ريتشارد
ب�ودرو ( 23عاما) خطط لرسقة
النق�ود م�ن الصن�دوق باملطعم
الذي سبق له أن عمل فيه .اال انه

 300حيــوان فــي املنــزل
دخل أفراد جمعيات خريية يرت�دون أقنعة واقية منزل
رج�ل يف أوهايو ،ش�كا جريانه من الرائح�ة القوية املنبعثة
من بيته ،ليجدوا نحو  300طائر وحيوان منها طيور داجنة
وأران�ب وكالب وقط�ط.
وقالت ش�يال ماركيز ،من
الجمعي�ة اإلنس�انية يف
بل�دة دايت�ون  ،إن معظ�م
الطي�ور والحيوان�ات التي
تم العثور عليها ستعيش،
حت�ى التي أصابها املرض.
ونق�ل العم�ال يف الي�وم
األول  60حيوانا ً من طيور

الحم�ام والدج�اج والديك الروم�ي من املنزل ،ث�م عادوا يف
ً
حيوان�ا منها مئة حمامة و 30أرنباً.
اليوم التايل ألخذ 223
وأش�ارت ماركي�ز إىل أن الحم�ام يمكنه أن يحم�ل أمراضا ً
ينقلها الهواء ،تش�كل خطرا ً
ع�ى الصح�ة .وستس�مح
الس�لطات األمريكي�ة للرجل
باالحتف�اظ بكلب�ن وبعض
القطط يف منزل�ه ،ولم يعرف
ما إذا كانت ستوجه له تهمة
إهم�ال الحيوان�ات وانته�اك
حقوقه�ا ،وهي تعترب بمثابة
الجنحة يف أوهايو.

طرق فنية لعرض اخلضار
تتناف�س محال الخضار عى
تقديمه�ا للزبون بش�كل يفتح
النفس والش�هية ع�ى الرشاء.

يف مط�ار هيث�رو قادم�ة م�ن
نيوي�ورك وذل�ك يف أول رحل�ة
لها.
 -1979تفج�ري س�يارة
مفخخ�ة يف ب�ريوت ي�ؤدي إىل
اغتيال القائد الفلس�طيني عيل
حسن سالمة وذلك بعد خروجه
من منزل زوجت�ه ملكة جمال
الكون جورجينا رزق.
يف
زل�زال
-1989
طاجيكس�تان بق�وة  5.3ع�ى
مقياس ريخ�ر يؤدي إىل مقتل
ً
شخصا وحدوث انهيارات
274
طينية يف منطقة جيسار.
 -1997مادل�ن أولرباي�ت
تت�وىل رس�م ًيا منص�ب وزي�ر
الخارجي�ة يف الوالي�ات املتحدة
لتصب�ح أول ام�رأة يف تاريخها
تتوىل هذا املنصب.
 -1998املحكمة الدستورية
الركية تأمر بحل حزب الرفاه
اإلس�المي ومنع رئيس�ة نجم
الدين أربكان من ممارس�ة أي
نشاط سيايس وذلك بعد الفوز
الكبري ال�ذي حقق�ه الحزب يف
االنتخابات البلدية والنيابية.

كلامت متقاطعة

كما أن عددا ً من مجالت الزراعة
تقيم مس�ابقات الختيار أجمل
تقديم ومكافأة صاحب املحل.

افقي
 – 1ممثلة مصرية
 – 2شهر هجري
 – 3عملة أسيوية – أسم لشهر آذار
 – 4عكسها العهد أو مكان الوعد – عكسها غير مطهي
 – 5مع الصياد – تقتل وتبيد
 – 6حبي – وجهة نظر
 – 7أضحية – نصف أمين
 – 8نصف أديب – أعلى قمة جبل في العالم
 – 9صنم جاهلي – مؤذن الرسول .

عمودي
 21يناير –  19فرباير

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

يوم جيّ�د تحصد جه�ودك المهنية
األم�وال واألرب�اح ،ويك�ون بانتظ�ارك
فرح�ة على ه�ذا الصعيد .عق�د جديد أو
تعاقد على مش�روع ضخم جدا عاطفياً:
أنصح لك االستراحة

تثم�ر االتص�االت والصفق�ات
التجارية نتائج مش�جعة ج ّداً ،وتكون
سعيدا ً وفرحاً ،وتحصد ثمار ما زرعت
طوال عام عاطفياً :تختفي الغيوم في
ّ
التمتع
هذا اليوم ويصبح بإمكانك

 – 1ممثل مصري
 – 2من أدباء األندلس سماه المتنبي "مليح األندلس"
 – 3ثلثا تين – عكسها األسم الثاني لمطرب فرنسي
 – 4طائر يقال لذكرها الظليم – أقارب
 – 5عكسها في البيضة – كسب
 – 6أوقات عصيبة – قلب
 – 7متشابهة – أسم علم مؤنث
 – 8دولة أفريقية
 – 9عاصمة أوروبية – عائلة .
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العراقـي
المستشـار العام

مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة
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صحيفةيومية سياسية مستقلة

لص يدفتتن بعتتد  133عتتام ًا

دغدغات

علتى إعتتدامتته!

أحتزان صحتفيتة

«»2

سيدنيUPI /
ّ
اللص األس�طوري االسرتايل نيد كييل ،نفذت رغبته
بعد  133س�نة عى وفاة
األخ�رية ودف�ن جثمان�ه أول م�ن أم�س إىل جانب ق�رب والدته يف ش�مال رشق
فيكتوريا.
وذك�رت وكالة األنباء االس�رتالية (أي�ه أيه بي) أن قرابة  200ش�خص من
سالة كييل باإلضافة إىل عدد من املهتمني ،اجتمعوا يف مراسم الدفن التي أقيمت
يف بلدة غريتا بش�مال رشق فيكتوريا ،بعد ان كان قد تم التعرف عى جثته قبل
عام�ني م�ن دون رأس يف مق�ربة جماعية وت�م التأكد منها بواس�طة فحوص
الحمض النووي.
وقالت ابنة حفيدة أخت كييل ،جوان غريفيث إن العائلة سعيدة لدفن رفات
اللص الذي طاملا انقسم املجتمع االسرتايل حول شخصيته ،بني من يعتربه بطاً
واجه سيطرة اإلنكليز ومن يعتربه لصا ً خارجا ً عن القانون.

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

تطبيتق يتدرس متزاج املتصتل !

تحت شعار «نكبر ونزهو بعراق واحد»

نقابة الصحفيني تقيم مؤمتر ًا موسع ًا
لصحفيي وإعالميي العراق

نيويوركCNN /
أعلن�ت أحد الرشكات التكنولوجية
عن تصميم تطبيق جديد يمكنه دراسة
مزاج املتصل وتقديم الئحة من املواضيع
التي تث�ري اهتمام الطرف�ني وتقديمها
ملس�تقبل املكاملة.وج�اء يف التقري�ر
ال�ذي نرش ع�ى مجلة تاي�م األمريكية،
أن االقرتاح�ات الت�ي يقدمه�ا التطبيق
الجديد يتم اس�تنتاجها من خال وصل
التطبي�ق م�ع حس�اب املس�تخدم عى
أح�د مواقع التواص�ل االجتماعي حيث

المستقبل العراقي /خاص
يق�وم النظام بالتعرف عى األش�خاص
املدرجني كأصدقاء عند املستخدم وربط
أس�مائهم باألس�ماء الت�ي يس�تقبلها
املس�تخدم لتقديم اقرتاحات املواضيع.

نقار الخشب

نصتتائتح من أجل
صناعة فرح
* حسن عبد الحميد
بحض�ور ع�دد م�ن السياس�يني والربملاني�ني واألدب�اء والكتاب
واإلعامي�ني وعى أعى مقامات ما يش�غلون من مناصب يف نقابات
واتح�ادات وجمعيات وم�دراء قن�وات فضائية وإذاع�ات ،أحيطت
بحش�د متابع م�ن مهتم�ني ومعجبني لحي�اة الثقاف�ة وروح الفن
ومتعة اإلحساس بهما ،تمثل بجمهور جاء لرؤية ومتابعة فعاليات
احتفال مؤسس�ة (عي�ون) للثقاف�ة والفنون وهي توقد ش�معتها
الخامس�ة ،مختارة من يوم الس�بت (20كانون ثاني الحايل) موعدا
لعيد التأس�يس ومن قاعة صاح الدين يف فندق فلسطني/مرييديان
مكانا مفعما بالحيوية والفرح الذي طغى عى وجوه الحارضين ...
حشد جماهريي عفوي وعدد ممن احتفت بهم املؤسسة عرب مجلتها
الوحي�دة التي تصدر عنها -متصلة ومتواصلة منذ خمس س�نوات-
ب�دأب وصرب نادري�ن ملن يعرف كيف يجب أن تدار مؤسس�ات تعنى
بالثقافة ومش�ارب الفنون (س�ينما /مرسح /تلفزيون /تشكيل)
فض�ا عن فنون وش�ؤون كل ما يتعلق بوس�ائل الصحافة واإلعام
(مرئي /سمعي /مكتوب) ،وألن األمر -عندي هنا -سيخالف املألوف
يف نسق االحتفال بما أقدمت عليه مؤسسة (عباس الخفاجي) وهذا
ه�و اس�مها الحقيقي-املتخفي تحت الفتة مؤسس�ة (عيون) التي
تف�ردت بنهج احتفالها واحتفائها برموز وأس�ماء من أدباء وكتاب
وفنان�ني مبدع�ني ،مثابرين تس�اموا بنتاجاته�م وتجاوزا الس�ائد
واملأل�وف عرب براعة تنويعات إبداعاتهم يف ش�تى صن�وف املعرفة..
أق�ول لقد تفردت (عيون /عب�اس الخفاجي) بهذا االحتفال بثقافة
وف�ن الغايل العراق بعمقه وش�موخه ،رغم ضآل�ة ومحدودية الدعم
واملحص�ول امل�ايل -إذا لم يكن معدوما يف أغلب األح�وال -الذي تعمل
به هذه وعدم اعتمادها انس�اقا بمعايري يجب ان تتس�م بالدقة رغم
أن املؤسس�ة وهي تتنفس لوحدها برئ�ة واحدة  ....هي رئة املخرج
والكاتب واالنسان املتفاني (الخفاجي عباس) وهو يكابد من وطأة
ثقل ما يعاني من فقر ومرض وحاجة لسكن الئق به وبعائلته ،رغم
نزوع املؤسسة اىل ذلك ولكن ليس بالدقة التي كان يجب ان تتوخاها
فيما يخص بعض األسماء والوجوه التي نالت تلك االستحقاقات.
كم�ا هناك الكثري من التس�اؤالت عن املؤسس�ة الت�ي تفتقد اىل
موقع الكرتوني يعد من ابس�ط مقوماتها إلعان وجودها الحقيقي
ولك�ن ال نريد إثارة هذه التس�اؤالت الن ما نبتغي�ه هو النصح ليس
إال ،ه�ي نصيحة نبثه�ا من اجل صناعة فرح حقيق�ي ....وعذرا اذا
تش�كيت بدال عنك يا عباس ...فاني أعرف حجم ما تعاني من ضيق
ذات الح�ال ،لكن�ك تتغافل وتتغاىض عما يحيط ب�ك وما يغمرك من
ترف�ع وكربياء  ....اال يف م�ا يخص طبيعة صناعة ذل�ك الفرح بمن
نس�عى الن نحتفي بهم ومن أجلهم وهذا م�ا تعجز ،بل عجزت عنه
مؤسس�ات ثقافية وفنية رس�مية وحكومية ذات صل�ة أقرب -من
ناحي�ة اإلمكانيات مما عزمت عليه أنت أيه�ا املغامر العنيد الودود،
عرب تكريم املبدعني من الداخل والخارج -عى حد سواء كما جاء مع
الروائية الكبرية لطفية الدليمي وآخرون من صناع الثقافة يف الحياة
يف الف�ن يف رس�م الحياة،والب�د ان نهمس بذلك لك�ي نزيد من موقع
املؤسس�ة بما يس�تحق العطاء الراس�خ ونوعية التكريم،كي نكون
معها صف�ا و موقفا حضاري�ا وفكريا يليق بحجم حبن�ا للعراق...
وشكرا يا عباس.

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

وب�ني التقرير أن التطبي�ق الجديد يبني
اقرتاحات املواضيع عى خلفية ما يكتبه
املتصل من أفكار ومشاعر أو غريها من
األمور التي يدرجها املتصل عى صفحته
بموق�ع التواص�ل االجتماع�ي ومنه�ا
يتم اش�تقاق املواضيع.وألق�ى التقرير
الضوء عى أن التطبيق الجديد واس�مه
« »،Current Caller IDيس�تنبط أيضا
باالس�تعانة بحس�اب الفرد عى موقع
التواص�ل االجتماع�ي املعلوم�ات ع�ن
حالة الطقس الحالي�ة واملتوقعة خال
األي�ام القادمة باإلضاف�ة إىل العديد من
املعلوم�ات األخ�رى التي يمك�ن بنائها
حول هوية املتصل.

انطاقا من املس�ؤولية الوطنية الت�ي يضطلع بها
صحفي�و وإعامي�و الع�راق بالحف�اظ ع�ى وحدة
الع�راق العظي�م أرض�ا وش�عبا ونب�ذ كل أش�كال
الطائفي�ة املقيت�ة ،تقي�م نقاب�ة الصحفي�ني
العراقيني مؤتمرا موس�عا تحت ش�عار (نكرب
ونزهو بعراق واحد) صباح يوم السبت املقبل
املواف�ق  2013 / 1 / 26ع�ى قاع�ة امل�رسح
الوطني ببغداد.
وقال نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد
الام�ي ان الهدف م�ن املؤتمر هو إعان
املوق�ف الوطني لصحفي�ي وإعاميي
الع�راق بالدعوة للحف�اظ عى وحدة
العراق من خ�ال الخطاب اإلعامي

اله�ادف والكلم�ة الصادق�ة الت�ي تأخ�ذ ع�ى عاتقها
مس�ؤولية تعزيز تاحم أبناء الش�عب العراقي ووحدة
الوطن والس�عي لبنائه عى أسس املش�رتكات الوطنية
ب�ني كافة أطياف�ه ،وأوضح الامي خ�ال الندوة
التشاورية التي عقدت يوم أمس يف مقر نقابة
الصحفي�ني بحضور رؤس�اء املؤسس�ات
اإلعامي�ة وم�دراء القن�وات الفضائي�ة
ورؤس�اء ف�روع النقاب�ة يف عم�وم
الع�راق وجمع م�ن الصحفيني
واإلعامي�ني الع��راقي�ني ،ان
املؤتمر سيتميز بمشاركة كبرية
ج�دا م�ن قب�ل ف�روع النقابة يف
بغ�داد واملحافظ�ات مؤك�دا عى ان
البيان الختامي والقسم الصحفي سيصبان
يف بودقة حب الوطن ووحدة العراق.

Apago PDF Enhancer

م�ع بداية عام  1981رشعت بكتاب�ة مقالة (يومية) يف جريدة
(الع�راق)  ،ل�م تلبث بعد بضع س�نوات أن تحول�ت إىل ( )3مرات
يف األس�بوع ،ثم مرت�ني واخريا مرة واحدة ،وعل�ة ذلك ان الجريدة:
كانت ترفض قرابة  70%من املقاالت النها (خش�نة) او (جريئة)،
وه�ذا الرفض مقرف ومن الصعب القبول ب�ه والتواصل معه ،ولم
انتظ�ر حتى يبادر رئيس تحرير جري�دة العراق املرحوم نر الله
الداوودي ،ب�ل انا الذي بادرت واخربته انني س�أتوقف عن الكتابة
وال استطيع وصف السعادة التي غمرته  ،الن طلب (اإليقاف) جاء
مني ،وبذلك جنبته مش�قة الحرج  ،ولكنن�ي ما حزنت عى توقف
زاوية صحفي�ة مثل حزني عى زاوية (رضبة جزاء) التي اس�تمر
صدورها يف جريدة العراق قرابة  12س�نة متواصلة ،وكانت بطاقة
دخويل اىل الصحافة من أوسع أبوابها!!
يف ع�ام  � 1986اذا لم تخذلن�ي الذاكرة � تم االتفاق بيني وبني
الزمي�ل كامل الرشقي  ،رئيس تحرير مجل�ة “الف باء” عى كتابة
مقال اس�بوعي ضمن الصفحة االخرية  ،ذي طابع نقدي س�اخر،
وق�د اخرتت للمقالة او العمود عن�وان (ألف ياء) ،ولم تمض اكثر
من ( )7اشهر  ،او ثمانية حتى استدعاني الرشقي وهو يعتذر ألنه
مضطر اىل “ايقاف” مقالتي واعجبتني رصاحته (انا اسف التخاذ
القرار  ،فلس�ت قادرا عى تحمل املس�ؤولني وغضبهم) ،وش�عرت
باح�رتام كبري للرجل ،وطمأنته انني س�أتوقف عن طيب خاطر ..
وانتهت الزاوية وهي يف مرحلة الخدج!
ال يحرن�ي اي ع�ام م�ن اع�وام  ..العقد التس�عيني  ،حني
ال�ح ّ
عيل احد الزماء يف جريدة الثورة ان اكتب مقالة اس�بوعية يف
الصفحة األخرية ،وكنت اعرف كثرة املمنوعات يف (الثورة)  ،ولذلك
نقلت له معلوماتي عن (ممنوعات) الجريدة  ،اال انه قال يل (اكتب
ع�ى هواك وم�ن دون محاذير) وظهرت املقال�ة األوىل ،وتم ايقاف
الزاوية عى الفور ،ولم اهنأ بمقالة ثانية !
عندما توىل أس�تاذي الزمي�ل امري الحلو رئاس�ة تحرير مجلة
“ال�ف باء” عدت مج�ددا اىل كتاب�ة مقالة أس�بوعية بعنوان (وما
خفي  )...لعلها لم تكمل شهرها الثامن حني أوقفها وزير اإلعام،
ثم ختم صدام حس�ني يف عام  1999بالشمع األحمر عى كتاباتي،
واضع�ا ً بذل�ك ح�دا ملسلس�ل اإليقافات بمنع�ي ع�ن الكتابة مدى
العمر!!
م�ا بني  2004 � 2003بدأت اكت�ب برنامجا إلذاعة بغداد تحت
عنوان (عش�نه وش�فنه) ،وكان صديقي املبدع الفنان عبد الستار
الب�ري يتوىل قراءته ويعطي�ه حقه من الق�راءة ،بحيث يضفي
نكه�ة الجمال واالمت�اع ،وقد حقق الربنام�ج يومها حضورا كبريا
بحيث اتصل بي البري وهو يف قمة السعادة ليخربني ان الربنامج
فاز (مع برنامج اخر) باملرتبة االوىل يف االستفتاء الجماهريي الذي
قام�ت به االذاع�ة ،وكنا ننتظر تكريما اذاعيا ،وبعد اس�بوع واحد
فق�ط اتصل بي الب�ري مجددا ليخربني ان مدي�ر االذاعة اوقف
الربنام�ج  ،ومل�ا يكمل عامه الثاني ،وكان رئيس املؤسس�ة العامة
لإلذاع�ة التلفزي�ون يف تس�عينات الق�رن املايض ،ق�د فعل اليشء
نفسه ،اال انه لم يكتف بايقاف برنامجي يف اذاعة صوت الجماهري
 ،بل منعني كذلك من دخول املؤسسة!
يف اع�وام الحق�ة بع�د ع�ام  2004تم إيق�اف أكثر م�ن زاوية
صحفية كنت اكتبها  ،كان آخرها يف عام  ،2011ويف الجريدة التي
كنت من ابرز مؤسس�يها ،ثم يقولون :انك ال تعرب النهر مرتني ،الن
مياها جديدة قد جرت ،واقسم برب العزة انني عربت النهر عرشين
مرة ..وما تغري منه قاع وال جرف وال ماء ..اللهم اني تعبت  ..تعبت
 ..تعبت  ..اللهم فاشهد!

شطيترة تثتتيتتتر جتدالً عىل االنرنت !!

مسدس يف حقيبة تلميذ !

سيدني  /رويترز

نيويورك /وكاالت
عثر عى مس�دس م�ن عيار  5.6ميلمرت يف حقيبة تلميذ يف الس�ابعة من
العم�ر ،يف مدرس�ة ابتدائية يف نيويورك ،ولكن حتى اآلن لم يتم الكش�ف عن
هوية التلميذ ولم يعرف ان كان الساح الذي عثر عليه مح���ش���واً.
وقد رضبت الرشطة طوقا ً حول مدرسة «وايف
بريباراتوري» الواقعة يف حي فار روكواي يف منطقة
كوينز ملدة س���اعة .واتى هذا االكتشاف يف خضم
النقاش حول األس�لحة النارية بعد أكثر من ش�هر
عى مجزرة نيوتاون (كونيتيكت) حيث اقدم شاب
مخت�ل عى قتل  20طفاً ببندقي�ة هجومية فضاً
عن ست نساء يعملن يف مدرسة يف ساندي هوك.

* حسن العاني

ش�طرية طولها ق�دم تقدمها سلس�لة مطاعم
(صب�واي) األمريكية لألكات الرسيعة يف اس�رتاليا
أحدثت غضبا عارما عى موقع التواصل االجتماعي
فيسبوك عى االنرتنت.
ق�ام الش�اب االس�رتايل م�ات جورب�ي بقياس
ش�طرية اش�رتاها من املطعم ليج�د أن طولها يقل
 2.54سنتيمرت.
ص�ور الش�طرية ونرشها عى صفح�ة صبواي
للمعجبني عى فيس�بوك مع رشيط للقياس لتجذب
مئ�ات اآلالف من املعجبني ومئ�ات التعليقات.وردا

عى ذلك قالت سلس�لة مطاعم صبواي اسرتاليا إن
«الشطرية التي يبلغ طولها قدم» هي عامة تجارية
مس�جلة «كاس�م وصف�ي للش�طرية الت�ي تباع يف
سلس�لة مطاعم صبواي وليس الغرض منها قياس
الطول».وقال�ت الرشك�ة يف بيان ن�رش يف صفحتها
ع�ى فيس�بوك «عندم�ا ننظ�ر إىل الص�ورة ...التي
تظهر ش�طرية حجمها أقل ..يتضح أن هذا الرغيف
م�ن الخبز ل�م يت�م خب�زه بمعايرينا».ورسعان ما
تكالب عش�اق الشطائر من الغاضبني عى االنرتنت
لل�رد ع�ى الرشكة.وقال فيل تري�ب «أرفض أن آكل
يف مطع�م أحتاج أن أح�ر معي فيه رشيط قياس
الختيار الخبز».وقال ج�ون رالف «بوصة أو اثنتان

يمك�ن أن تح�دث فارقا كبريا ...لو كانت الس�فينة
تيتاني�ك ابتع�دت عن جب�ل الثلج بواق�ع بوصة أو
اثنتني ملا غرقت».

يعتبره األهالي أداة لتنشيط أطر المصالحة ألن المشاركين به من جميع الطوائف

«حلة الطيتور احلمراء» ..مهرجان سنوي بداية كتل عتام يف ديتاىل
بغداد /المستقبل العراقي
وسط صفري وهتافات مربي الطيور وعدد
غفري من املتفرجني انطلقت أرساب الحمام يف
س�ماء محافظة دي�اىل إيذانا بب�دء مهرجان
«حل�ة الطيور الحم�راء» .انه تقليد س�نوي
اعت�اد علي�ه أبن�اء املحافظة منذ نح�و أربعة
عقود لوداع عام واس�تقبال ع�ام جديد ،وهو
رسالة محبة وس�ام لجميع أطياف املجتمع،
طبقا ً ملا ورد يف (السومرية نيوز).
فف�ي بداي�ة كل ع�ام يأت�ي
مربو الطيور وعش�اقها قادمني
م�ن ناحية به�رز ( 8كم جنوب
بعقوبة) وم�ن مناطق أخرى يف
املحافظ�ة ليلتقوا ،يف أجواء م�ن الفرح ،قرب
تقاط�ع األم�ني ( 5كم ش�مال رشق بعقوبة)
ويبعثوا برس�ائل الس�لم واملحب�ة مع أرساب
الطي�ور الحمراء كتحية وداع للعام الذي رحل
وتحي�ة اس�تقبال للعام ال�ذي يتق�دم مكللة
باألمنيات الطيبة بغد أفضل.
ويق�ول مرب�ي الطي�ور كري�م خالص أن
«املهرج�ان عادة م�ا يقام يف األول من ش�هر
كانون الثان�ي إال ان موعده تأخ�ر هذا العام

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

احرتاما ألربعينية األمام الحسني التي تزامنت
مع�ه» .وح�ول م�ا إذا كان�ت هن�اك قواع�د
للمهرج�ان يق�ول خال�ص إن «هناك
قواع�د بالطب�ع منه�ا أن

ويق�ول مرب�ي طي�ور آخ�ر ه�و عدن�ان
ه�ادي ،بع�د أن أطل�ق  30زوجا م�ن الحمام
األحمر مع العرشات من املش�اركني ،ان «أكثر
م�ن ثاثة آالف طري انطلق�ت يف آن واحد نحو

املهرجان يكرم أي مربي طيور
تعود حماماته أوال إىل مسكنها
قبل غريها بعد تأكيد كل مرب
حقيقة عودة طي�وره كاملة
دون أي نق�ص» ،مضيف�ا ان
«من تستقطب طيوره طيور
اآلخرين وتعود بها إىل أبراجها
يب�ادر بإعادته�ا إىل أصحابها
من باب حسن النية».

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
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س�ماء بعقوبة كإش�ارة لبدء ه�ذه الفعالية
السنوية».
ويضي�ف ه�ادي ،وق�د تع�اىل صف�ريه
منافس�ا الكثري من الش�باب رغ�م انه تجاوز

العقد الخامس من عمره ،ان «املهرجان يعيد
النشاط إليه ويجعله يعود بذكرياته إىل الوراء
لسنني طويلة» ،مشريا إىل ان «هذا اللقاء يخلق
أجواء من املرح والس�عادة بعد عام طويل من
الكد والتعب».
وبعي�دا ع�ن أج�واء امل�رح التي يش�يعها
املهرجان يف قلوب مربي الطيور وعشاقها من
املتفرجني يرى اس�ماعيل فاه�م ان املهرجان
«أداة لتنش�يط أط�ر املصالح�ة الوطني�ة ألن
املش�اركني به هم من السنة والش�يعة الذين
نب�ذوا الفتنة والطائفية ،كما انه يعد رس�الة
محبة وس�ام» .ويضيف فاهم ان «املهرجان
ه�و تأكي�د ع�ى ع�ودة االس�تقرار األمني إىل
بعقوب�ة بعد ان توقف املهرجان س�نوات عدة
إث�ر االضطراب�ات االمني�ة التي اعقب�ت عام
 2006بس�بب تهديدات املجاميع املس�لحة».
من جانبه يعترب هاش�م بريسم (مربي طيور
يف العق�د الثال�ث من عمره) ،ال�ذي ورث حب
تربي�ة الطيور عن ج�ده وأبيه ولديه أكثر من
 50زوجا من أصناف عدة منها ،ان «مهرجان
الطيور يف بعقوبة رسالة قوية للقاعدة بأنهم
لن ينت�روا علينا ما دام�ت طيورنا تلحق يف
سماء املدينة».
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