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اللحيــة ال تصـنــع 
الفيلسوف

نــواب: »العلـــوانـــي« رأس  الفـتـنـــة  ومـحــراث الـشـــر
يتلقى دعما قطريا لتفجير الصراع الطائفي

       المستقبل العراقي/ نهاد فالح

اتهم ع�دداً من الن�واب من مختلف 
الكت�ل السياس�ية النائ�ب ع�ن القائمة 
العلوان�ي وع�دد م�ن  العراقي�ة احم�د 
اح�داث  وراء  بالوق�وف  السياس�يني 
بع�ض  دف�ع  خ�ال  م�ن  الفلوج�ة 
املتظاهري�ن اىل التص�ادم م�ع الجيش, 
اطلقه�ا  الت�ي  التهدي�دات  واصف�ني 
بعض من املحس�وبني ع�ى التظاهرات 
ائت�اف  عض�و  ب�“الوقحة“.وقال�ت 
دول�ة القان�ون الوطن�ي بت�ول ف�اروق 
„األح�داث  إن  العراق�ي“  ل�“املس�تقبل 
التي حصل�ت يف مدين�ة الفلوجة, امس 
االول, كان مخطط�ا له�ا وج�اءت وفق 

خطط موضوعة مس�بقا من قبل بعض 
ال�دول االقليمية بهدف تحميل الحكومة 
املس�ؤولية يف خط�وة الش�عال الح�رب 

الطائفية“.
ارتب�اط  „ع�ن  ف�اروق  وكش�فت 
ويف  العراقي�ة  القائم�ة  ن�واب  بع�ض 
العلوان�ي  احم�د  النائ�ب  مقدمته�م  
بقط�ر وتركيا وانهم يتلق�ون الدعم من 
الدولت�ني املذكورتني يف خطوة لتش�كيل 
)اقليم س�ني( بعد الربي�ع العراقي الذي 
يس�عون الي�ه م�ن خ�ال التظاه�رات 
الحالي�ة“، الفتاً اىل ان „العلواني كان وال 
ي�زال يواصل نهج�ه العدائ�ي للحكومة 
والعملية السياس�ية برمتها كونه يمثل 
التيار السلفي املتطرف وله ارتباط وثيق 

بجماعة االخوان املسلمني املدعومة من 
قط�ر“. وكان النائب احم�د العلواني قد 
ه�دد خال كلم�ة له ام�ام املتظاهرين, 
ام�س االول, باللج�وء اىل خيارات اخرى 
يف ح�ال عدم س�حب قطاع�ات الجيش 
العراق�ي م�ن الفلوجة وتس�ليم الجنود 
الذي�ن اطلق�وا الن�ار ع�ى املتظاهري�ن 
وتحقي�ق مطال�ب املتظاهري�ن بارسع 
وقت.يف السياق ذاته, اتهم النائب احسان 
الع�وادي بع�ض الش�خصيات الس�يما 
التهدي�دات والترصيحات  اطلق�ت  التي 
املتش�نجة بالوقوف وراء تصعيد املوقف 

يف الفلوجة.

                     التفاصيل ص4

      المستقبل العراقي/ خاص

أك�د مصدر يف لجنة األم�ن والدفاع 
النيابي�ة ان م�ا يحص�ل يف كركوك من 
تفج�رات وخل�ل أمن�ي ه�و تصفي�ة 
حسابات بامتياز«، الفتاً إىل أنها تندرج 
ضمن »معركة بني مكونني سياسيني يف 

املحافظة يعدان األكرب«.
وكانت لكرك�وك الحصة األبرز من 
الهجم�ات االرهابي�ة الت�ي اس�تهدفت 

املدينة منتصف الش�هر الجاري، إذ قتل 
م�ا ال يقل عن 26 ش�خصا وجرح اكثر 

من 190 آخرين بتفجرين انتحاريني.
وق�ال املص�در، ال�ذي فض�ل ع�دم 
ل�«املس�تقبل  اس�مه،  ع�ن  الكش�ف 
العراقي« إن »التفج�رات التي  تحصل 
يف كركوك هي حرب بني الكرد والعرب«، 
ومش�راً إىل أن هذه الحرب »تس�تخدم 

عنارص االرهاب عى طريف املعادلة«.
م�ن  »ع�ددا  أن  املص�در  وأوض�ح 

العملي�ات الت�ي حصلت كان�ت مهيئة 
وس�بقتها عملي�ات تهدي�د م�ن اح�د 
االطراف املهيمن�ة يف املحافظة«، مبيناً 
أن املنطق الس�ائد يف كركوك هو »اسلم 

تسلم«.
وذك�ر أن »ه�ذا املنط�ق ه�و الذي 
يحك�م الرصاع يف املحافظ�ة حيث تلجأ 
الكت�ل الب�ارزة فيه�ا اىل تنش�يط دور 
املجامي�ع االرهابي�ة واس�نادها لتقوم 

بواجبها«.

      المستقبل العراقي/ خاص

قي�ام  ع�ن  مطل�ع  مص�در  كش�ف 
مجموع�ات مس�لحة باحت�ال منطق�ة 
المنص�ور وس�ط  ف�ي ح�ي  ال�داوودي 

العاصم�ة بغ�داد من مس�اء أم�س األول 
الجمعة حتى صباح أمس السبت. 

وق�ال المص�در الذي رفض الكش�ف 
ع�ن هويت�ه ل�«المس�تقبل العراقي« أن 
مجموعات مس�لحة قامت مساء الجمعة 

باحتال منطقة ال�داوودي في العاصمة 
بغ�داد حت�ى صب�اح الس�بت، مؤك�داً أن 
قوة كبيرة م�ن الجيش العراقي مدعومة 
بالدبابات قامت بتطهير المنطقة من تلك 

الجماعات.

      المستقبل العراقي/ خاص

أف�اد مص�در سياس�ي مطل�ع ب�أن 
انس�حاب نواب القائم�ة العراقية من 

جلس�ة مجل�س النواب لي�وم أمس 
جاء بعد اتص�ال هاتفي ورد لقيادة 

القائمة من رجل األعمال العراقي وممول 
القائمة خمي�س الخنجر. وكانت القائمة 
العراقي�ة بزعام�ة اياد ع�اوي قد أعلنت 
عن مقاطعتها جلس�ات مجلس النواب 
باس�تثناء المخصصة منها لس�حب 
الثق�ة م�ن الحكومة والت�ي تناقش 

مطال�ب المتظاهرين. وقال بيان للقائمة 
ام�س »اس�تجابة لمطال�ب المتظاهرين 
ق�ررت القائم�ة العراقي�ة أال تحض�ر إال 
جلس�ات مجل�س النواب التي ت�ؤدي إلى 
س�حب الثق�ة م�ن الحكوم�ة وتخصص 

لمناقشته والتصويت عليه«.  

اتصــال من »اخلنـجـر« سحـب »العراقيـة« من الربملــان

زراعــة االلــوان 
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     المستقبل العراقي / خاص

يعود العراق مجددا اىل الساحة العربية، لكن بشكل آخر، 
إذ كشفت تظاهرات مرص االخرة عن مخطط كبر للسلفية 
تدعمه قوى اقليمية يهدف اىل تاسيس دولة سلفية كربى يف 
املنطقة. وبحسب مصادر خاصة، فإن بداية املرشوع كانت 

من العراق لكنه لم ينجح.
وبني مص�در مطلع ل�“املس�تقبل العراقي“ أن „فش�ل 
امل�رشوع يف الع�راق ادى اىل نقله اىل مرص، ثم ع�اد حاليا اىل 
سوريا“. وأضاف املصدر أن „مرشوع السلفية مرشوع كبر 
وخطر جدا، ويهدف اىل القضاء عى إحدى مكونات العراق، 
وهدف�ه االكرب هو حرص املذهب الش�يعي يف العراق، ومنعه 

من التمدد يف املنطقة الخليجية“.
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي  
 

التحال�ف  عل�ى  يج�ب  م�ا 
الوطن�ي فعل�ه لي�س العم�ل مع 
او  الش�يعية  والكت�ل  الكيان�ات 
العراقي�ة  الحكوم�ة  م�ع  حت�ى 
اليج�اد حل للمطالب المش�روعة 
واالزم�ة السياس�ية الكبيرة التي 
تنش�غل بها االمة.انما العمل مع 
السنة ومع القيادات الرأسية في 
العراقية واال فنح�ن ذاهبون الى 

المجهول!.
التحال�ف  س�يتحرك  مت�ى 
الكتل�ة  يش�كل  ال�ذي  الوطن�ي 
االكبر والحكم والقرار السياس�ي 
وه�و  العراقي�ة  الدول�ة  وادارة 
يرى العق�د االجتماع�ي العراقي 
ينفرط والوح�دة الوطنية تتمزق 
باتج�اه  رايحي�ن  و)الجماع�ة( 
االقلي�م الس�ني ..مت�ى يتح�رك 

التحال�ف واالزم�ة كبي�رة وبدأت 
االنب�ار  اعال�ي  م�ن  تتدح�رج 
والفلوج�ة وصالح الدين وتكريت 
ان  المعلوم�ات  تق�ول  بينم�ا 
زعي�م التحالف الوطن�ي ابراهيم 
الجعفري امض�ى 3 ايام يحاضر 
بمعن�ى كلم�ة االص�الح ودالالته 
واث�ر  واالجتماعي�ة  الفلس�فية 
االصالح ف�ي تط�ور الدولة وحل 
المش�اكل الناجم�ة ع�ن غي�اب 

االصالح الحقيقي!.
اذا ل�م يتح�رك التحالف على 
االزمة ف�ان الحكومة الحالية بما 
تراكم من مش�اكل وم�ا تأزم من 
مش�كالت س�تكون عام�ال لفتح 
جبه�ة مماثل�ة في تقزي�م االمة 
والوطن والس�يادة الوطنية وهي 
الم�رة االول�ى الت�ي يك�ون فيها 
التيار االسالمي عامال من عوامل 
التمزيق والتشظي والتقسيم في 

حي�ن س�قط نظام ح�زب البعث 
العربي على اس�وار بغداد – زورا 
وبهتان�ا – دفاع�ا ع�ن الوح�دة 

الوطنية وسيادة العراق!.

التظاه�رات  ان  المش�كلة 
االول  ام�س  انطلقت  والمطال�ب 
م�ن الكوت ه�ذه المرة وليس�ت 

من الرم�ادي او الفلوجة في اول 
اطاللة للمارد الشيعي واذا تسللت 
المطالب الى الوضع الشيعي فان 
التحال�ف الوطني س�يفقد مبرر 

واالجتماعي  السياس�ي  وج�وده 
كممث�ل وحيد لالكثرية الش�يعية 
ث�ار  واذا  الحكوم�ة  لتش�كيل 

الش�ارع الش�يعي فان العراقيين 
ال�ذي  الي�وم  عل�ى  س�يندمون 
صوتوا فيه على الدستور والدولة 
الوطنية والخوض في االنتخابات 

ني������ة  لبرلما ا
والمحلي�ة النهم س�يكونون على 
يقي�ن م�ن ان ه�ذا التحال�ف لن 

يك�ون س�قفهم او خيمته�م او 
مرجعيتهم السياسية والبرلمانية 
ب�ل ه�و المرجعي�ة الت�ي اعطت 
الش�رعية للخطأ وازاحت الستار 

عن حجم الخيبة!.
التحالف الوطن�ي اليوم امام 
البق�اء والبرهن�ة على  امتح�ان 
الوجود والشرعية والقوة والفعل 
والتراج�ع  الخيب�ة  او  واالنج�از 
وربما س�يكون س�قوط التجربة 
الوطنية على يد التحالف الوطني 
واذا ح�دث مث�ل ه�ذا االم�ر فلن 
تقوم للش�يعة ف�ي الحكم قائمة 
ولن يكون الس�نة به�ذه الكثافة 
السياس�ية والوج�ود االجتماعي 
النوعي وجودا مماثال في س�لطة 
تمتعوا بامتيازاتها اكثر من شيعة 
السلطة الذين تمتعوا بامتيازاتها 

المالية والسياسية.
الكت�ل  كل  تق�ف  ل�م  واذا 

السياس�ية ف�ي التحالف الوطني 
الموق�ف الوطني ال�ذي تفترضه 
فإنن�ا  التاريخي�ة  المس�ؤولية 
س�ائرون الى المجهول والتحدي 
وكتائ�ب  والقاع�دة  االكب�ر 
المس�لحين والمفخخ�ات وربما 
تك�ون المفخخ�ات التي تفجرت 
وطوزخورمات�وا  الش�علة  ف�ي 
النائ�ب عيفان  وكرك�وك ومقتل 
العملي�ة  وتهدي�د  العيس�اوي 
السياس�ية وربما نحمل الس�الح 
وندخ�ل معركة محلي�ة من غير 
نك�ون مختاري�ن ف�ي ه�ذه  ان 
الفترة انما الخيار لكتل سياسية 
تص�در بيان�ات التحري�ض م�ن 
المنطقة الخضراء وتختبئ خلف 
الصب�ات!.ان ه�ذا ال�كالم ال�ذي 
نقول�ه اآلن في هذه المقالة قد ال 
نس�تطيع كتابة مق�ال آخر مثله 
اذا ما احتدم االش�تباك المس�لح 

على ضفاف الف�رات واعالي هذا 
النهر العظيم والمعلومات االمنية 
تق�ول ان اكثر م�ن 2000 عنصر 
من عناص�ر القاع�دة يتواجدون 
حالي�ا في منطقة عيثة س�امراء 
واالحزم�ة  بالس�الح  مدجج�ون 
لخ�وض  ويتهي�أون  الناس�فة 
المعركة الفاصل�ة بعد ان تنتهي 
مرحل�ة االحتجاجات السياس�ية 
والمطالب المشروعة ليتم بعدها 
س�رقة جهود الناس ومطاليبهم 
عام�ل  واس�تثمار  المش�روعة 
الغض�ب على الحكومة الس�قاط 
العملية السياس�ية وعودة البعث 

والقاعدة في العراق.
الوطن�ي  التحال�ف  ياق�ادة 
والمب�ادرة  للعم�ل  ..تهي�أوا 
واال  والح�ل  الكبي�ر  والمش�روع 
س�نكون في مهب الريح والحرب 

االهلية!.
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التـحــالــــف الـوطـنــي وإسقــاط الـذريـعـــة!

         المستقبل العراقي / فريد محمود

قال مص�در مطلع أن رئيس االتح�اد العراقي لكرة 
الق�دم ناج�ح حمود لم يطل�ب من الجه�ات البحرينية 
المنظم�ة لبطولة خليجي 21 لك�رة القدم تغيير الحكم 
الس�عودي خليل الغامدي الذي أدار المب�اراة، مؤكداً أن 
حمود كان "منشغالً بالتزلف لألمراء" بدالً من انشغاله 

بمتابعة شؤون المنتخب الوطني العراقي. 
وألق�ى الكثي�ر م�ن العراقيي�ن اللوم عل�ى الحكم 
الس�عودي ال�ذي رأوا أنه كان منح�ازاً للفريق اإلماراتي 
في المباراة النهائي�ة التي جمعت العراق باإلمارات في 

العاصمة البحرينية المنامة وانتهت بخسارة المنتخب 
العراقي أمام نظيره اإلماراتي بهدفين لهدف. 

وق�ال المص�در ال�ذي رفض الكش�ف ع�ن هويته 
ل�"المس�تقبل العراقي" أن رئيس اتحاد الكرة العراقية 
ناجح حمود كان منش�غالً بالتزلف لألمراء عن التواجد 
م�ع وفد الحكوم�ة العراقي�ة الممثل بوزي�ر الخارجية 
ونائب رئيس ال�وزراء للش�ؤون االقتصادية روز نوري 

شاويس. 
وأوضح أن جميع رؤس�اء اتحادات الكرة في الدول 
التي ش�اركت بخليجي 21 اختاروا الحكام بأنفس�هم، 
واس�تبدلوا الحكام الذين لم يرغب�وا بهم بحكام آخرين 

م�ن هنغاريا وبلغاريا لمعرفتهم ان حكام الخليج "غير 
محبوبين في الخليج"، مستدركاً "لكن ناجح حمود لم 
يقم برفض الحكم السعودي الذي تم تعيينه قبل 3 أيام 

من المباراة النهائية". 
وعّب�ر المص�در ع�ن اعتقاده ب�أن حمود ل�م يكن 
بمستوى مشاعر شعبه، اذ لم يبذل اي جهد في الضغط 
على الس�لطات البحرينية للس�ماح للجمه�ور العراقي 
بالتواج�د على مدرجات ملع�ب المنامة اس�وة باتحاد 
الكرة االماراتي الذي اس�تحصل آالف تأشيرات الدخول 

من البحرين. 
وق�د ش�كا العراقيون ف�ي المب�اراة من اج�راءات 

صارم�ة اتخذته�ا الس�لطات البحريني�ة ضدهم حالت 
دون وص�ول أع�داد كبيرة منهم إلى الملعب لمش�اهدة 

المباراة. 
وق�ال المص�در "بع�د موافق�ة وزارة الخارجي�ة 
البحرينية على سفر 1000 مواطن عراقي إلى البحرين 
لمش�اهدة نهائي خليجي 21 هبط�ت الطائرة العراقية 
في الكويت وهي تقل عراقيين، لكنها عادت من الكويت 
الى بغ�داد بقرار من الس�لطات البحريني�ة التي نكثت 

باالتفاق مع وزارة الخارجية العراقية".
 وأش�ار ال�ى أن موض�وع من�ح التأش�يرة واعادة 
الطائرة من الكويت "مبيت ومدروس"، حيث تم حرمان 

حت�ى المواطني�ن البحرينيين من الدخ�ول الى الملعب 
خوف تشجيعهم المنتخب العراقي ل�"أسباب طائفية"، 
فيم�ا غص الملعب باآلالف من جمهور االمارات "الذين 
كانوا يهتفون بس�قوط النظام العراقي"، على حد قول 

المصدر. 
وكش�ف عن ان بع�ض العائالت العراقي�ة المقيمة 
في بعض الدول االوروبية وتحمل جوازات سفر اجنبية 
رغب�ت بالحضور لمش�اهدة المباراة، إال أن الس�لطات 
البحريني�ة قام�ت بمنعها م�ن الدخ�ول وارجاعها من 
المط�ار في س�ابقة غير معه�ودة اطالقاً قب�ل مباراة 

العراق واالمارات بيومين.

مصدر لـ                              : رئيس احتاد الكرة العراقي »يتزلف لألمراء« وهيمل مشاعر شعبه
حمـلــه مسـؤوليــة عـدم المطـالبــة بتغيـيــر الحـكـــم السـعـــودي

ال وجــود ملـنـطـقـــة خـضــراء للـدبـلــومـاسـيـيـــن فـي البـصـــرة
           المستقبل العراقي / رائد حازم     

على خالف ما يتمتع به الدبلوماس�يون 
الع�رب واألجان�ب خ�ارج الع�راق ال يخفي 
العاملون في السلك الدبلوماسي في البصرة 
م�ن معاناته�م، متطلعي�ن ال�ى ان تق�وم 
الحكومة المحلية ببناء حي دبلوماسي لهم، 
عل�ى غرار منطقة المس�بح ف�ي العاصمة 
بغ�داد، او اإلقلي�م حي�ث تتوف�ر المزيد من 

الخدمات. 
ع�ن ه�ذه تح�دث االس�تاذ نبي�ل دياب 
مس�ؤول الش�ؤون القنصلية المصرية عن 
بعض م�ا يمك�ن القيام ب�ه دعم�ا إلنجاح 
مهمت�ه ف�ي البص�رة الت�ي ق�ال عنه�ا انه 
بي�ن أبناء عمومت�ه، وهو الس�عيد بتجواله 
فيه�ا ليال ونه�ارا، وكأنه في إح�دى المدن 
المصرية كما يقول، لكن يقترح بناء مجمع 
دبلوماس�ي في البصرة ألسباب كثيرة منها 
إمكاني�ة تأمي�ن المبن�ى أمني�ا م�ن خالل 
الس�لطات العراقية كذلك له فائدة ثانية انه 
يعم�ل عل�ى مركزي�ة الحماي�ة األمنية، ألن 
حماية ع�دة مبان متباعدة أعقد من حماية 
مبن�ى بمدخل واح�د، لذا يمكن ان نس�مي 

الحي هذا  بمنطقة خضراء بصرية.
ويقول السيد دياب "من االساسيات التي 
ن�رى ضرورة توفرها ايضا هو وجود مكتب 
تصديق�ات ل�وزارة الخارجي�ة العراقية في 
البصرة لتس�هيل مراجعة الراغبين بالسفر 
أوال ولعدم تحميل الراغبين بالسفر وممثلي 
الش�ركات الزيادة ف�ي المصاريف، ذلك ألن 
الحاج�ة تظ�ل قائم�ة لتصدي�ق الخارجية 
بالنس�بة لهؤالء، لذا فوجود المكتب يس�هم 

في تقليل النفقات وقلة المتاعب ايضا".
ويفض�ل دي�اب أن يكون هن�اك مكتب 
متابع�ة تاب�ع لمجل�س المحافظ�ة لتلقي 
الشكاوى والس�لبيات، وظيفته رفع طلبات 
المواطني�ن ال�ى المجل�س، او الجهات ذات 
العالق�ة. هن�اك ش�ركات مصري�ة تتطل�ع 
لوجود مث�ل التس�هيالت هذه، بغي�ة زيادة 
التعامل التجاري واالستثماري مع المدينة، 

بحسب قوله.
لكن السيد مس�ؤول الشؤون القنصلية 
المصري�ة في البصرة لديه معاناة مع دائرة 
الم�رور أيض�ا فه�و يق�ول ب�أن الخارجية 
المصرية س�بق لها ان خصصت س�يارتين 
واح�دة للقنصلية المصرية في أربيل وثانية 
للقنصلي�ة ف�ي البص�رة، والس�يارة ن�وع 
باجي�رو مودي�ل 2010 لكنها م�ا زالت في 
أربيل، لذا فسيارته ال تحمل لوحات تسجيل 
هيئة دبلوماسية حيث رفضت دائرة المرور 
تسجيلها ومنحها رقما دبلوماسيا قائلة له 
"عليك أن تش�تري سيارة من خارج العراق، 
ثم يمكننا تسجيلها لذا فهو يطالب بترخيص 
سيارة القنصلية أسوة بما عملت به حكومة 
كردس�تان، وان يتعامل م�ع قضية من هذا 
الن�وع كما تتعام�ل الخارجية المصرية مع 

السفارة العراقية في القاهرة".
 علما أن القنصلية المصرية في البصرة 
هي أول قنصلي�ة عربية ف�ي المدينة، وانه 
قبل العم�ل في البصرة بعد 70 دبلوماس�يا 
مصريا عرض عليهم العمل ورفضوا ألسباب 
كثيرة أهمها الجانب األمني، لكنه يقول "أنا 

سعيد بعملي في المدينة التي أحببتها".
وكانت بعثة منظم�ة األمم المتحدة في 
جن�وب الع�راق ق�د افتتحت مكتب�اً لها في 
البص�رة يعمل فيه موظفون من جنس�يات 
مختلفة، في وقت دع�ت الحكومة المحلية 
في المحافظة البعثة األممية الى مس�اعدة 
العراق ف�ي الخروج من البند الس�ابع وحل 

مشاكله العالقة مع بعض دول الجوار. 
القنصلي�ة  ان  إل�ى  االش�ارة  وتج�در 
المصري�ة تق�ع ف�ي ضاحي�ة البراضعي�ة 
بالق�رب من القنصلي�ة الروس�ية والتركية 
واإليرانية لذا يتطلع الس�يد دياب مع زمالئه 
الدبلوماس�يين إل�ى تبليط الط�رق المؤدية 
للقنصليات، وإنارة الشوارع هذه بما يجعل 
م�ن العم�ل أكثر يس�را وس�هولة بالنس�بة 

للدبلوماسيين والمراجعين.
وبمناس�بة افتتاح القنصلية الروس�ية 
ف�ي البص�رة وبناء عل�ى دعوت�ه زار عضو 
مجلس المحافظة ورجل األعمال المعروف 
عقي�ل الخالدي القنص�ل )فاجيف كراييف( 
الزيارة التي يقول عنها بأنها الدعوة الثانية 
الت�ي اتلقاها م�ن القنصل ال�ذي أعرب عن 
رغبته في زيادة حج�م التعامل االقتصادي 
والتج�اري حي�ث ت�م توج�ه دع�وة لرجال 
األعم�ال العراقيين لزيارة موس�كو وإقامة 
مع�ارض للش�ركاِت هناك وفت�ح معارض 
بهذا الشأن، و"كنت قد تكلمت معه برغبتي 
ف�ي دخول الش�ركات الروس�ية خاصة الى 
البصرة"، ويق�ول الخالدي أيضا "معلوم أن 
ش�ركة لوك اوي�ل النفطية الروس�ية، وهي 
من كبري�ات الش�ركات النفطي�ة العالمية  
تعمل في البصرة ضمن ثالثة عقود نفطية، 
وهناك عق�د حقل غرب القرن�ة 1 كما انها 
س�تأخذ من ش�ركة اكس�ون موبي�ل حقل 
غ�رب القرن�ة 2 وبل�وك 10 ف�ي الناصرية 
وق�د تكلمت مع القنصل ف�ي قضية دخول 
الش�ركات الروس�ية وخاصة في مجال في 
الط�ب والتج�ارة والصناع�ة ولي�س فقط 
الش�ركات النفطية"، مش�يراً إلى أنه أخبره 
"بانه�م مس�تعدون لمنح زماالت دراس�ية 
لطلب�ة بصريين الى الجامعات الروس�ية"، 
كذلك وعلى الصعيد التجاري يقول "سنقوم 
بعمل مع�ارض لرجال االعم�ال في البصرة 
ال�ى روس�يا،  التأش�يرات  وتس�هيل عم�ل 
باإلضافة الى ايفاد اطباء روس الى البصرة 
للوقوف عل�ى حاجاتهم خاص�ة وان الطب 
في روس�يا متطور جدا في تخصصات طب 
االطف�ال والعي�ون النهم يملكون مدرس�ة 
خاصة فيها تختلف عن مدرس�تي بريطانيا 

وأمريكا".

يعـانــون مـن تسـجـيـــل سيـارتـهـــم

          المستقبل العراقي / خاص

يعود العراق مجددا الى الس�احة العربية، 
لكن بش�كل آخ�ر، إذ كش�فت تظاهرات مصر 
االخي�رة ع�ن مخطط كبي�ر للس�لفية تدعمه 
قوى اقليمية يهدف الى تاس�يس دولة سلفية 
كبرى في المنطقة. وبحس�ب مصادر خاصة، 
ف�إن بداية المش�روع كانت من الع�راق لكنه 
ل�م ينجح.وبين مص�در مطلع ل�"المس�تقبل 
العراقي" أن "فش�ل المشروع في العراق ادى 
الى نقله الى مصر، ثم عاد حاليا الى سوريا". 
وأضاف المصدر أن "مشروع السلفية مشروع 
كبير وخطي�ر جدا، ويهدف ال�ى القضاء على 
إح�دى مكون�ات الع�راق، وهدف�ه االكبر هو 
حصر المذهب الشيعي في العراق، ومنعه من 
التمدد في المنطقة الخليجية".وأش�ار إلى أن 
"الصراع االخير في مصر كشف اوراقا خطيرة 
ج�دا، فالمش�روع كان مخططاً ل�ه ان ينطلق 

من العراق ومنه يستمد قوته، السيما المالية، 
ويعتمد عل�ى الم�ورد المالي للع�راق لتمويل 
توسعه نحو س�وريا ولبنان ومصر واالردن".

أطل�س  دويق�و  اإلس�رائيلي  المحل�ل  وكان 
)يه�ودي من أص�ل عراقي( قد ذك�ر في وقت 
س�ابق أن "الجهد التركي المنسق مع الواليات 
المتحدة األمريكية وحلفائها ومع دول إقليمية 
-السعودية قطر والبحرين- يتجه نحو تحقيق 
هدف إستراتيجي ستكون له تداعيات إيجابية 
وكبي�رة بالنس�بة للمش�روع التركي".وق�ال 
أن "هدف المش�روع هو تقوي�ض النظام في 
سوريا واستبداله باألخوان المسلمين من اجل 
السيطرة على س�وريا ومن ثم توجيه التركيز 

نحو العراق".
وأضاف أطلس أن"دولة إسالمية مركزية 
معتدل�ة بقيادة تركية تس�يطر على المنطقة 
هي أفضل من خيارات تعدد الدول والس�لطات 
بالنس�بة إلس�رائيل وكذلك الوالي�ات المتحدة 

األمريكي�ة، وإن ه�ذه المقول�ة كان له�ا وما 
ي�زال اث�ر كبير، بل بع�د اس�تراتيجي في هذه 
التح�ركات". وقد كش�فت نش�رة )حمانيت( 
التي تصدرها شعبة االس�تخبارات العسكرية 
االس�رائيلية أن "المعركة بسوريا في طريقها 
إل�ى المزيد من التصعيد والتعقيد ألن األطراف 
المش�اركة فيه�ا تقات�ل بض�راوة م�ن أج�ل 
استكمال هذا المشروع وبدون حسم".ويذكر 
ان العراق لم يخُل من اصحاب النفوذ التابعين 
لالخوان المس�لمين، ومنهم الحزب االسالمي 
العراق�ي. وال يتوق�ف االمر هن�ا، اذ تعداه الى 
اقلي�م كردس�تان، ونوايا االقلي�م بالتقرب من 
االخوان نكاية بالمالكي، اذ اكد الش�يخ المثير 
للجدل يوسف القرضاوي انه تلقى دعوة لزيارة 
إقليم كردس�تان العراق عن طريق نائب رئيس 
اإلقليم لش�ؤون اإلعالم كفاح السنجاري.ومن 
المؤش�رات االخ�رى، أن وزير التعلي�م العالي 
والبحث العلمي علي األديب اتهم في تصريحات 

صحفي�ة رئيس ال�وزراء الترك�ي رجب طيب 
أردوغ�ان بالس�عي ل�"تزع�م حرك�ة اإلخوان 
المس�لمين"، وحّمل الدول الغربية مس�ؤولية 
الفوضى التي يشهدها الش�رق االوسط.وقال 
األدي�ب إن "هن�اك مخطط�ا واضح�ا لخلخلة 
األوض�اع في المنطقة العربي�ة والدور التركي 
في�ه من أوض�ح األدوار"، عادا م�ا يحدث في 

الدول العربية "خريفا وليس ربيعا".
وأض�اف االديب أن "رئيس الوزراء التركي 
رج�ب طي�ب أردوغ�ان يس�عى لتزع�م حركة 
األخ�وان المس�لمين التي تس�يطر على العالم 
العرب�ي ف�ي الوقت الحال�ي"، مش�يرا إلى أن 
"م�ا يحدث في مصر وتونس والجزائر واليمن 
وس�وريا والي�وم في األردن وربم�ا في العراق 
يدل على وجود س�الح دمار شامل كان يحذره 
الغرب للفتك به�ذه المنطقة، وهو واضح من 
خالل الص�راع بين الق�وى الداخلي�ة وتوجيه 

الديمقراطية باتجاه مخالف ألسسها".

بعــد مصــر وسـوريــا.. الـعــراق علــى الئحــة األخــوان املسـلـمـيـــن
خطــط لـه أن يكــون األول

ّ

اذا لـم تقف كل الكتل السياسية يف التحالف الوطني 
املوقف الوطني الذي تفرتضه املسؤولية التارخيية 

فإننا سائرون اىل املجهول
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اقتصاديون لـ                                  : الرواتب التقاعدية للربملان تنذر بكارثة اقتصادية
المالية النيابية تكشف عن مقترح إللغائها ومختصون يستبعدون

هــــل يتــحــول هـــور الـــدملــج إلـــى حمــمـــيـــة طــبـيــعــيـــة؟

    المستقبل العراقي/ فالح الشامي

تثير مس�ألة المرتب�ات التقاعدية 
“الخيالي�ة” الت�ي يتقاضاه�ا اعضاء 
مجل�س النواب امتع�اض المواطنين 
بين الحين واآلخر كونها تعد استنزافا 
ألم�وال البالد من جه�ة وظلماً كبيراً 
مقارنة برواتب الموظفين في دوائر 
الدول�ة من جهة أخ�رى, وفي الوقت 
ال�ذي كش�ف فيه عض�و ف�ي اللجنة 
المالي�ة النيابي�ة عن وج�ود مقترح 
إللغ�اء ه�ذه الروات�ب, ح�ذر خبراء 
اقتصادي�ون م�ن مغب�ة االس�تمرار 
بصرفه�ا ف�ي ظ�ل ارتف�اع تكليفها 
وتزاي�د اع�داد الن�واب المس�تفيدين 

منها مستقبال.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية 
امين هادي ل�”المستقبل العراقي” إن 
“مجلس النواب لدي�ه مقترح يقضي 
بإلغ�اء الروات�ب التقاعدي�ة ألعضاء 
البرلم�ان خ�الل ال�دورة البرلماني�ة 
المقبلة واحتساب مكافأة مالية بدالً 

عنها”.
واوض�ح  ه�ادي ان “المكآف�ات 
تقتص�ر على النواب غي�ر الموظفين 
ف�ي دوائ�ر الدول�ة قب�ل حصوله�م 
على عضوية مجل�س النواب وإحالة 
الموظفين منهم الى التقاعد ويحسب 
لهم راتب تقاع�دي يقدرب�80 بالمئة 
م�ن راتب�ه الوظيف�ي ولي�س الراتب 

الذي يتقاضاه من البرلمان”.
واضاف ه�ادي ان “عضو مجلس 
تقاعدي�ا  راتب�ا  يتقاض�ى  الن�واب 
بنس�بة  30 بالمئة م�ن الراتب الكلي 
والمخصص�ات و80 بالمئ�ة للن�واب 
الذي�ن يف�وزون بدورتي�ن متتاليتين 

بحسب القانون الحالي”.
خب�راء  رأى  آخ�ر,  جان�ب  م�ن 
حديثه�م  خ�الل  م�ن  اقتصادي�ون 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” ان الرواتب 
التقاعدية الباهض�ة العضاء مجلس 
الن�واب س�وف تش�كل عبئ�اً كبي�راً 
على موازن�ة الدولة خالل الس�نوات 

المقبلة.
وق�ال  الخبي�ر االقتص�ادي ماجد 
التقاعدي�ة  “الروات�ب  ان  الص�وري 
مع انتهاء ال�دورة البرلمانية الحالية 
س�تقدر ب�”ملي�اري دوالر ونصف”، 
موضح�اً ان “ه�ذه االموال س�تكون 
بمثاب�ة ازم�ة اقتصادي�ة حت�ى ل�و 
ارتفعت وارداتنا المالية المستحصلة 

من تزايد عملية تصديرالنفط”.
واضاف الصوري ان “االس�تمرار 
بص�رف م�ا نس�بته 80 بالمئ�ة م�ن 

الراتب الكل�ي العضاء مجلس النواب 
س�يحمل موازنة الدول�ة اعباء كبيرة 
الس�يما  المقبل�ة  الس�نوات  خ�الل 
برلماني�ة  الع�راق يش�هد دورة  وان 
جدي�دة كل اربعة س�نوات ينتج عنها 
ع�ن  الص�وري  نائبا”.واع�رب   325
أس�فه إلص�رار مجلس الن�واب على 
ابق�اء رواتبه�م التقاعدي�ة “باهضة 
وخيالي�ة” والتي تص�ل إلى 9 ماليين 
دين�ار وان كان�ت خدم�ة النائ�ب ال 
تتجاوز عاما واحدا في حين يبخلون 
زي�ادة  مس�ألة  ف�ي  يتقاعس�ون  او 
روات�ب المتقاعدي�ن الت�ي ه�ي دون 
مستوى الطموح في الوقت الحاضر, 
متسائال عن سبب خلق هذه الفوارق 
الكبيرة بين الش�ريحتين خاصة وان 
الموظفين ممن لديهم خدمة تتجاوز 
ال�25 تك�ون رواتبهم التقاعدية 500 
ألف دينار في احس�ن االحوال.واشار 

الصوري الى ان اعضاء مجلس النواب 
تقاع�دي  رات�ب  اي  يس�تحقون  “ال 
كونه�م غي�ر موظفي�ن ف�ي الدول�ة 
وانم�ا هم منتخبون من قبل الش�عب 
اال اذا تج�اوزت خدمته�م ال�20 عاما 
كم�ا هو معمول في بع�ض البلدان”, 
داعي�ا ال�ى اس�تخدام ه�ذه االم�وال 
الطائل�ة في عملي�ة البن�اء والتطور 
تنموية.ف�ي  وألغ�راض  العمران�ي 
السياق ذاته, شدد الخبير االقتصادي 
نصير الحسون على ضرورة “خفض 
الروات�ب التقاعدية العض�اء مجلس 
الن�واب التي هي بمثاب�ة تكريما لهم 
ع�ن خدمتهم ف�ي منص�ب رفيع في 
الدول�ة العراقية”.وبين الحس�ون ان 
عملية تخفي�ض هذه الرواتب تتطلب 
تش�ريع قانون جدي�د يمرر من خالل 
مجل�س الن�واب, موضح�اً ان التاثير 
النفس�ي له�ذه الرواتب يك�ون اكبر 

بكثي�ر م�ن الجان�ب االقتصادي.الى 
ذلك, حذر الخبي�ر االقتصادي صادق 
زوي�ر م�ن االس�تمرار ف�ي ص�رف 
الروات�ب التقاعدية الباهضة العضاء 
مجل�س الن�واب كونها س�تترك اثارا 
تراكمية على موازنة الدولة العراقية 
مع انتهاء كل دورة برلمانية.واضاف 
ان “ه�ذه االم�وال ل�و صرف�ت على 
الفق�راء ألس�همت بش�كل كبير في 
خف�ض مس�توى الفقر ف�ي البالد”, 
مستبعدا الغاء وخفض هذه الرواتب 
في الوقت الحاض�ر الن اغلب اعضاء 
مجل�س الن�واب يقف�ون بالض�د من 
ه�ذا التوجه الن�ه ال يخدم مصالحهم 
وس�يخفض المنافع الت�ي يحصلون 
عليها بعد انتهاء عضويتهم, الفتاً الى 
ان اغلب المرش�حين بات�وا يطمعون 
في الراتب التقاعدي والمنافع وليس 

لخدمة المواطن.

سد املوصل عىل وشك االهنيار.. والربملان يؤكد: "بحالة جيدة" !!
العـــراق مهـــدد بــالــطـــــوفـــــان

       المستقبل العراقي / سام محمود

أم�ران متناقضان، انهيار س�د الموصل 
وال�ذي من ش�أنه أن يؤدي إلى غ�رق البالد 
م�ن ش�مال الموص�ل إل�ى البص�رة، وبناء 
تركيا لس�دود على نهر دجل�ة. إذ تضع هذه 
المعطيات العراق بين خيارين: أما استخدام 
المياه المخزونة في سد الموصل ألجل غرق 
البالد، الس�يما وأنها ال تس�تخدم في الحياة 
اليومي�ة، أو جفاف األنهر بس�بب الس�دود 
التركية، وف�ي كال الخيارين س�تفقد البالد 
كمي�ات المي�اه المطلوب�ة لقض�اء حاجاته 
اليومي�ة. وهذه المعطيات ت�ؤدي إلى طرح 
تس�اؤل: كيف بإمكان سد الموصل أن يغرق 
الع�راق، في حي�ن أنه يعاني م�ن نقص في 

المياه؟.
ويعد س�د الموصل من أكبر الس�دود في 
منطقة الشرق األوس�ط، وبدأت رحلته منذ 
ع�ام 1950، بع�د تأس�يس مجل�س االعمار 
العراق�ي، واس�تغرق المجل�س ثالثين عاما 
الختي�ار الش�ركة المنف�ذة ل�ه، إذ تعاقب�ت 
الكثير من الش�ركات على اج�راء التحريات 
والكش�وفات الالزمة بش�أن موقع االرض 
ومدى تحملها النش�اء مثل هذا السد عليها، 

ويذك�ر ان ش�ركات من االتحاد الس�وفيتي 
والوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة والممكل�ة 
المتح�دة وفنلندا، ق�د تعاقدت م�ع مجلس 
االعمار وقدمت كشوفها بخصوص االرض 
ومخطط�ات البناء، إال أن االختيار وقع عام 
1980 عل�ى ش�ركة )جيمود( وهي ش�ركة 
المانية – ايطالية لبناء الس�د؛ وتم بدء بنائه 

عام 1981 وانهاؤه عام 1986.
ويعاني حالياً السد من تصدعات وإهمال 
كبيري�ن وق�د ح�ذر خب�راء جيولوجي�ون، 
الع�ام الماضي، م�ن أن التصدعات في س�د 
الموص�ل باتت خطيرة وتهدد بانهياره، مما 
بات يه�دد جدياً بغرق الموص�ل وصوالً إلى 
بغ�داد. وتأتي هذه التحذيرات بعد أن حذرت 
الواليات المتحدة ف�ي عامي 2006 و2007 
من أن سد الموصل آيل لالنهيار، مما يعرض 
مدين�ة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق التي 
يسكنها أكثر من مليون و700 ألف شخص، 
إل�ى موجة م�ن المي�اه يبل�غ ارتفاعها 20 

مترا.
وقد أعلن�ت محافظة ديال�ى، أمس، عن 
استكمال خطتها الوقائية لمواجهة تداعيات 

انهيار سد الموصل.
وق�ال مدي�ر قس�م اإلع�الم ف�ي ديوان 

المحافظة ت�راث العزاوي، إن “خلية األزمة 
التي يترأس�ها محافظ ديالى عمر الحميري 
والط�وارئ  األزم�ات  ب�إدارة  والمعني�ة 
اس�تكملت إجراءاته�ا الوقائي�ة لمواجه�ة 
تداعيات انهيار س�د الموص�ل”، مضيفاً أن 
“الخط�ة تتأل�ف من ثالث�ة محاور رئيس�ة 
تهدف لتقليل الخسائر البشرية والمادية في 
المناطق الت�ي قد تتضرر ف�ي المحافظة”، 
موضحاً أن المحاور”تتضمن إخالء س�كان 
معالج�ات  ووض�ع  المتض�ررة  المناط�ق 
جذري�ة ف�ي المناط�ق الرخ�وة، فضال عن 
تقدي�م مس�اعدات عاجلة لألهال�ي وتأمين 

فرق اإلنقاذ”.
م�ن جانبه، قال النائب في لجنة الزراعة 
والمي�اه ف�ي البرلمان هادي نعمة أن “س�د 
الموصل يعاني من بعض القضايا البسيطة 
منها حقن االساس�ات وغيره�ا، وقد تبنت 

وزارة الموارد المائية هذا االمر”.
وأضاف ل�”المس�تقبل العراقي” أنه “ال 
توج�د خطورة مثل ما يش�اع ف�ي االعالم، 
وهناك لجن�ة خبراء اطلعت على الس�د كما 
تم�ت اس�تضافة مدير الس�د داخ�ل مجلس 
الن�واب”، وأك�د أن “الس�د بحال�ة جي�دة”، 
مش�يراً إلى أن “الس�د لم يصل إل�ى مرحلة 

االنهي�ار كما صوره البع�ض، وعلى مجلس 
محافظة ديالى أن يطلعوا على السد ميدانياً 

وأن تصريحاتهم بهذا الشأن غير دقيقة”.
ف�ي هذا الوق�ت، أكد مدير س�د الموصل 
عب�د الخالق ذن�ون، اس�تمرار عمليات دعم 
السد باالسمنت، وقال إن السد “بوضع جيد 

وليس هناك ما يثير القلق في هذا الصدد”.
وكان�ت إدارة س�د الموص�ل ق�د اتخذت 
إج�راءات ع�دة للحيلولة دون انهي�اره، من 
بينه�ا تحديد منس�وب خزن المياه بس�بعة 
ملي�ارات مت�ر مكعب كحد أقص�ى، بدال من 
المنسوب التصميمي للس�د البالغ 11 مليار 

متر مكعب.
ويعيش اهال�ي الموص�ل والمحافظات 
القريبة من الس�د حالة من الخوف المزمن. 
ويقول محمد ادري�س 47 عاما أننا “نعيش 
ف�ي ازمة حقيقي�ة، اذ ان الخب�راء يؤكدون 
قرب انهي�ار الس�د والحكوم�ة والقائمون 
عليه ينفون ذلك، وال نعلم اذا انهار الس�د-ال 

سمح الله- كيف سيكون الوضع”.
وأض�اف أن “الحال�ة التي نم�ر بها هي 
ترق�ب الم�وت الجماع�ي، في ح�ال حدوث 
االنهيار”.وبصدد التأثي�ر التركي في المياه 
بالعراق، وما تتبعه اس�طنبول من سياس�ة 

بناء الس�دود عل�ى نهر دجلة، حي�ث تعتزم 
حالياً تركيا بناء س�د جديد بعد سد اوليسو، 
الذي س�يكتمل انش�اؤه قريبا، ومن ش�أنه 
ان يقط�ع نص�ف م�وارد الع�راق المائي�ة، 
وقد باش�رت تركيا بضخ الم�اء عبر قنوات 
الى خزان الس�د، ق�ال نعمة ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” إن “تركي�ا أكمل�ت تصاميم س�د 
جديد يسمى س�د جزرة )يبعد 40 كيلو مترا 
عن الحدود العراقية( سوف يستهلك كميات 
اكبر من هذا سد اوليسو”. وبين أن هذا السد 

ذات خطورة اكبر من اوليسو.
وأشار نعمة إلى أن “تركيا بدأت بتحويل 
المي�اه عبر قن�وات التحويل الى الس�د، كما 
الترك�ي”،  البيئ�ة والغاب�ات  ص�رح وزي�ر 
موضح�اً “انه�م مصصم�ون عل�ى انه�اء 
بناء الس�د، الذي وصفوه بالمش�روع الهام 
واالس�تراتيجي، وبعدها يتم غل�ق البوابات 
وم�لء الس�د وتس�تمر ه�ذه العملي�ة لعام 
كام�ل”. وذك�ر أن “الع�راق يطال�ب تركي�ا 
وحس�ب البن�د الخامس م�ن اتفاقي�ة عام 
1947، وال�ذي ين�ص عل�ى اط�الع الجانب 
اآلخر على عزم دولة المنبع إنش�اء س�دود 
او خزان�ات، كما تل�ت هذه االتفاقية س�تة 
بروتوك�والت بذات المضم�ون”، متابعاً أنه 

ف�ي “ع�ام 1997 وقع العراق عل�ى اتفاقية 
لألغراض غير المالحي�ة، تنص على ضمان 

الحصة المائية للدول المتشاطئة”. 
وق�ال نعمة أن�ه “ال يوج�د قانون ينص 
على منع تركيا من اقامة السدود، لكن عليه 
وحسب االتفاقيات، مش�اركة البلدين بهذه 
الس�دود، ونح�ن على اس�تعداد للمش�اركة 
فيها اذا كانت تهدف الى توليد تيار كهربائي 

او للمشاريع  االروائية”. 
اس�تيائهم  ع�ن  مواطن�ون  عب�ر  وق�د 
الش�ديد م�ن بناء تركي�ا لمثل هذه الس�دود 
التي من ش�أنها أن تتسبب في جفاف النهر 
والبحي�رات واالهوار التي يمر بها دجلة، ما 
يعود بالض�رر على المواط�ن العراقي الذي 
كان يفتخ�ر بنه�ري دجل�ة والف�رات، لكن 
اآلن علينا ان نش�تري الماء من تركيا، وقال 
جعفر ابراهيم أن “الحكومة العراقية تتحمل 
مس�ؤولية ما تقوم ب�ه تركيا حالي�ا، وهذا 
نتيج�ة للسياس�ة الخاطئة الت�ي انتهجتها، 

وعدم اهتمامها بالموضوع”.
أن  العراق�ي”  ل�”المس�تقبل  واض�اف 
“الحكومة لم تحرك ساكناً تجاه تركيا، ولم 
تتحاور معه�ا بهذا الصدد تاركة تركيا تبني 

على هواها، غير مبالية بجفاف دجلة”.
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بحثت األمانة العامة لمجلس الوزراء مقترح تحويل هور الدلمج الى محمية طبيعية.وقالت األمانة في بيان صحفي 
تلقت وكالة انباء المس�تقبل نس�خة منه، أمس السبت، ان “اجتماعا عقد برئاس�ة معاون االمين العام لمجلس الوزراء 
لش�ؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيس�ى حس�ن لمناقش�ة ش�ؤون هور الدلمج الواقع بين محافظتي الديوانية 
وواس�ط”، مضيف�اً ان “االجتم�اع الذي حضره نائبا محافظي الديوانية وواس�ط ومدير عام دائرة ش�ؤون اللجان في 
االمانة العامة لمجلس الوزراء ناقش الس�بل الكفيلة للنهوض بواقع الهور، ومعالجة الواقع الزراعي والبيئي واالمني 
فيه”.واش�ار البيان الى ان “االجتماع بحث مقترح اللجنة المش�كلة العالن هور الدلمج محمية طبيعية واالطالع على 
آراء وتوجه�ات الجه�ات المعني�ة، واس�تعراض الواقع االمني ومدى حاجت�ه الى قوات امنية لضب�ط االمن فيه ومنع 
تحوله الى ملجأ للخارجين على القانون، ومناقشة ما تردد من تقارير صحفية عن وجود حاالت صيد جائرة تهدد بيئة 
الهور”.وذكر ان “ممثلي المحافظتين عرضا الرؤى بش�ان االدارة وفرص االس�تثمار في الهور، اضافة الى بيان اآللية 
المقترحة لفس�خ عقد اس�تئجار الهور في الجزء الواقع بمحافظة واسط بالش�كل الذي ال تترتب أية تبعات قانونية او 

مالية على الدولة”.

      المستقبل العراقي / فالح غالي  

أك�دت لجن�ة الصحة والبيئ�ة في مجلس 
النواب أن مسألة إيجاد الحلول لمشكلة النمو 
السكاني هي من اختصاص وزارة التخطيط 
ولي�س وزارة الصح�ة، وذل�ك تعليق�اً عل�ى 
تفويض الحكومة لوزارة الصحة بالتعاقد مع 
“صندوق األمم المتحدة للسكان” إليجاد حل 
سريع للمشكلة. وأكد متخصصون أن الزيادة 
الس�ريعة في عدد س�كان العراق بات يشكل 
خطراً عل�ى األوض�اع االقتصادي�ة والبيئية 
والصحية والمعيشية، داعين إلى رسم خطط 
اس�تراتيجية طويلة األمد لتنظي�م هذا النمو 
وتوزيع الموارد الطبيعية بشكل متوازن بين 
أف�راد المجتمع. وقد ذك�رت تقارير صحفية 
أن الحكومة العراقي�ة فوضت وزارة الصحة 
إبرام عقد مع صندوق األمم المتحدة للسكان 
إليجاد حل سريع لمشكلة النمو السكاني، في 
ضوء تحذيرات منظم�ات دولية ومحلية من 
وقوع كارثة س�كانية نتيجة تصاعد معدالت 
النمو السكاني ألكثر من 2.3 في المئة سنوياً. 
وقالت رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية 
النائب لقاء آل ياس�ين “إن كان هناك تخويل 
لوزارة الصحة فهذا الموضوع من اختصاص 
وزارة التخطيط ، وهي المسؤول االساس”. 
وأوضحت آل ياس�ين ل�”المستقبل العراقي” 

أن من المفترض تشكيل لجنة برئاسة وزارة 
التخطي�ط والتعاون مع بقي�ة الوزارات، بما 
فيه�ا وزارة الصح�ة، م�ن اج�ل وضع خطة 
اس�تراتيجية له�ذا الموض�وع، نافية صواب 
أن تك�ون وزارة الصحة هي المس�ؤولة عن 
هذا الموضوع. وقالت أن النمو الس�كاني في 
الع�راق يتجاوز حجم النم�و في جميع الدول 
االقليمية، حيث يصل إلى 3،5 بالمئة س�نوياً، 
مش�يرة إلى أن “هذا األمر فيه تأثير كبير في 
البيئ�ة وف�ي اس�تخدام الم�وارد والمجاالت 
االقتصادي�ة”. وبينت آل ياس�ين أن صندوق 
االمم المتحدة للس�كان منظم�ة اممية تعمل 
بالع�راق من ضمن منظم�ات ال�”un”، وهي 
تعمل تحت خيمة وزارة التخطيط. ولفتت إلى 
أن موضوع الزيادة السكانية وزيادة االنجاب 
ه�ي موضوع�ات له�ا مح�ددات اجتماعي�ة 
تتعل�ق بالصح�ة والفق�ر والس�كن، مكررة 
تأكيدها عل�ى أن “الموضوع ال يخص وزارة 
الصح�ة فقط. نح�ن كلجنة الصح�ة والبيئة 
نطالب بحلول واقعية لهذه المشكلة ونطالب 
برسم استراتيجية طويلة االمد لوضع حلول 
واقعي�ة لهذه المس�ألة”. وأوضح�ت الحلول 
اآلنية والس�ريعة في موض�وع تقليل الزيادة 
الس�كانية يجب ان يكون ضمن اطر قانونية 
وتش�ريعية ودس�تورية”. وقال�ت “يجب ان 
تك�ون لجن�ة الصح�ة والبيئة ولجن�ة المرأة 

ولجن�ة الش�باب ولجن�ة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعية ف�ي مجلس النواب متواصلة مع 
الجهات التنفيذية لرسم استراتيجية متكاملة 

لمعالجة هذه المسألة”. 
لرئي�س  اإلعالم�ي  المستش�ار  وأعل�ن 
الوزراء علي الموس�وي أن موافقة الحكومة 
عل�ى تفويض وزارة الصحة تأتي بهدف دعم 
القط�اع الصحي وتنمي�ة المجتم�ع وتقليل 
أعب�اء حاالت الم�رض على النظ�ام الصحي 
الوطن�ي بتوفير مس�تلزمات تنظيم األس�رة 
من خالل تنفي�ذ اس�تراتيجيات دولية مهمة 
ومعتمدة عالمياً، حيث يعتبر تنظيم األس�رة 
أمراً في غاي�ة األهمية لصحة المرأة والطفل 
واألس�رة والح�د م�ن ح�االت الفق�ر. وأكد 
الموسوي أن العقد المبرم مع صندوق األمم 
المتحدة للسكان سيوفر مستلزمات برنامج 
تنظيم األس�رة بتمويل يت�راوح بين مليوني 
إل�ى ثالث�ة ماليين دوالر س�نوياً لم�دة ثالث 
س�نوات، وس�يدعم الصندوق جوانب أخرى 
م�ن البرنامج كالتدريب واإلعالم وس�يتكفل 

بزيادة خبرات موظفي وزارة الصحة.
من جهت�ه، أكد الخبي�ر االقتصادي مكي 
محم�د ردام أن الزي�ادة المس�تمرة ف�ي عدد 
الضخم�ة  المش�اكل  م�ن  واح�دة  الس�كان 
الت�ي يعان�ي منه�ا الع�راق، خصوص�اً اآلن، 
حي�ث هناك اث�ر واضح وملحوظ ف�ي زيادة 

الس�كان بش�كل كبير وبنمو متسارع. وقال 
ردام ل�”المس�تقبل العراقي” أن زيادة أعداد 
السكان “من الممكن أن تكون سبباً لمشكلة 
اخرى, باعتبار أن هذا النمو السريع للسكان 
ينعك�س عل�ى البيئ�ة والصناع�ة والتج�ارة 
التأثي�رات  ع�ن  فض�اًل  الغذائ�ي،  واالم�ن 
االجتماعي�ة كالتعلي�م والس�كن والصحة”. 
وأض�اف أن ه�ذا النمو غي�ر المنضبط يؤدي 
الى اس�تغالل الموارد الطبيعية بش�كل سيء 
لع�دم  االقتصادي�ة كنتيج�ة  البن�ى  ويدم�ر 
التوازن بين االثنين نظرا للتضخم الس�كاني، 
مؤك�داً الحاج�ة “بش�كل ملح” إل�ى صياغة 
خطط طويلة االمد  للتنمية البشرية وتوزيع 
السكان باالس�لوب االمثل من قبل الحكومة 
ووض�ع حل�ول جذري�ة وعاجل�ة لمعالج�ة 
عش�وائية زي�ادة ونمو الس�كان ف�ي العراق 
ال�ذي يعان�ي انفجارا س�كانيا هائال يصحبه 
ايضا س�وء تقدي�ر توزيع الم�وارد الطبيعية 

بحسب حصة الفرد.
وكان وزي�ر التخطي�ط علي الش�كري قد 
أكد ف�ي حزيران م�ن العام الماض�ي أن عدد 
س�كان العراق بلغ 31.6 مليون ألف ش�خص 
في تموز 2011، فيما ارتفع إلى 34.7 مليون 
شخص، بزيادة تجاوزت ثالثة ماليين شخص 
خالل س�نة. وأعلن الشكري أن نسبة الزيادة 
السكانية في العراق هي األعلى على مستوى 

العال�م بعدما تجاوزت 2.3 في المئة بس�بب 
ع�دم وجود آلي�ة لتحديد النس�ل أو النمو في 
البلد، وكذلك بسبب عدم وجود آلية مدروسة 
للهجرة والهجرة المعاكس�ة، مش�يراً إلى أن 
ارتفاع نسبة النمو السكاني جعلت المجتمع 
العراق�ي م�ن المجتمعات الش�ابة المعطلة، 
فيما أوضح أن سكان العراق يتضاعفون كل 
25 س�نة. الى ذلك، قالت الباحثة االجتماعية 
المش�كلة  إن  المن�دالوي  نهل�ة  الدكت�ورة 
الس�كانية لها تأثير مباش�ر في التعليم وتعد 
م�ن اخط�ر التحدي�ات الت�ي تواج�ه العراق 
والعال�م. وقال�ت المن�دالوي ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” إن “االنفج�ار الس�كاني والزيادة 
الس�ريعة في معدالت نمو الس�كان يسببان 
خلالً في التوازن بين معدالت التنمية الشاملة 
ومعدالت النمو السكاني والنظام االقتصادي 
“وج�ود  أن  ال�ى  وأش�ارت  واالجتماع�ي”. 
أي خل�ل بين مع�دل النمو الس�كاني المتزايد 
ومع�دل نم�و الم�وارد المتاح�ة ي�ؤدي إلى 
خلل ف�ي النظام االجتماع�ي ويرفع معدالت 
المش�اكل االجتماعية ويزيد من نسب الفقر 
المعيش�ة  مس�توى  وانخف�اض  والتخل�ف 
بالنس�بة للفرد واألس�رة والمجتمع”، مبينة 
أن هذه المشكلة “تقف حجر عثرة في سبيل 
تحقيق أه�داف التنمية الش�املة، خاصة في 

التعليم والصحة”. 

متخصصون يؤكدون ضرورة رسم خطط ستراتيجية لمواجهته

جلنة نيابية: إجياد حلول ملشكلة النمو السكاين من اختصاص وزارة التخطيط وليس الصحة



�سيا�سية4
 العدد )  427  (  االحد 27  كانون الثاني  2013

www.almustakbalpaper.net

العــراق يـواجــه املجهــول بـدعــوات هتـدئــة تقليـديــة
انـسـحــاب الجيــش مـن األنبــار لـم يخفـف حـدة التـوتــر

           ضياء السراي

واالنتخاب�ي  الس�يايس  التس�ويق  ع�رى  تمزق�ت 
املبكر وتوال�ت الصدمات عىل املواطن وانقس�م الخليط 
االجتماعي اىل ثالثة اقس�ام )عربي شيعي، عربي سني، 
ك�ردي( وهي عملية تجزئة مقصودة تمهيدا الي عملية 
انتخابي�ة لضمان مبدأ تحييد القواع�د االنتخابية ودفع 
املي�ول مرغمة لالنخراط يف قالب الطائفة والقومية. ويف 
منطق العرف الس�يايس الخاص بصناعة االزمات غالبا 
ما يتم رصد نس�بة ترتواح مابني 10-30% تسمى نسبة 
)الخط�ر واالنزالق( وتعني خروج االزمة عن الس�يطرة 
فالق�راءات املجتمعي�ة ال يمك�ن ضبطه�ا كم�ا تضبط 
االختبارات والتج�ارب العلمية ومهما اخضعت االزمات 
للدراس�ة والتمحي�ص والتقدير والقي�اس إال انها تبقى 
غ�ر مضمونة وال يمكن ضبطها والتنبؤ بما س�تنتجه. 

وم�ن خالل ق�راءة املش�هد العراقي نج�د ان هنالك من 
يحمل من الس�ذاجة السياسية القدر الكبر كما انجرف 
البع�ض قبل اش�هر كث�رة وج�رد ادواته ليش�ن حملة 
انتخاب�ات تمهيدي�ة انفق فيها االم�وال والجهود لكنها 
ذهبت وتالشت كالهباء املنثور وابتلعتها مكونات اخرى 
عن طريق نظام )ازمات الشارع(.ومن محاسن االزمات 
وقد ذكرنا بعضا من مس�اوئها من وجهة نظر املصلحة 
الحزبي�ة، انه�ا مجاني�ة ال تنفق فيه�ا الكيان�ات التي 
تش�علها من اموالها الخاصة، فأزمة بغداد - كردستان 
)املالكي - بارزاني( كانت مجانية وكل ما انفق اتى من 
خزين�ة الدولة لكن النتيجة ذهب�ت لصالح طريف األزمة 
فش�عبيتهما ارتفعت يف محيط كل منهما. واملثال اآلخر 
هو االزمة العربية الش�يعية - العربية السنية )املالكي - 
العيس�اوي( وهي االخرى ايض�ا مجانية عىل اقل تقدير 
لطرف واحد من اطراف االزمة، لكنها اتت اكلها فالدفع 

الطائفي القومي اخذ بالتنامي واملشاعر الشعبية تلتهب 
يف ات�ون التخن�دق وكل الخصوم ت�م التهامهم معممني 
كان�وا او علمانيني واملكونات عىل االغلب خارسة ما خال 
ط�ريف االزمة. ومن فوائ�د االزمات ايض�ا تامني قراءات 
مجانية لقياس ش�عبية ضانع االزم�ة واملأزوم ويمكن 
لالطراف االخرى ان تطلع عىل مس�توى شعبية الخصم 
من خالل االزم�ة ويبقى ان تتقن االط�راف االخرى من 
غر صانعي االزمة االستفادة منها وتوظيفها لخدمتهم 
باللع�ب ع�ىل متنه�ا كما فعل�ت بعض الكت�ل الصغرة 
بلعب دور االعت�دال املصطنع رغ�م ان تاريخها القريب 
يبني انها كانت طرفا اساسيا يف ازمات البداية الطائفية 
و)مرشوع محنة العراق(.وباالعتماد عىل منطق صناعة 
االزم�ة فان القراءات االولية للش�ارع املت�أزم تقودنا اىل 
استنتاج ان االزمة بدات تاخذ مديات مغايرة لالحداثيات 
الت�ي لقمت لها قبل رشوعها، اليوم نرى ان العيس�اوي 

وازمته قد تالش�يا من ذاكرة املتظاهرين ولم يعد مطلب 
العيس�اوي واف�راد حمايته م�ن بني املطال�ب، وتغرت 
ث�الث مجاميع قيادية يف االزمة وب�رز اليوم فريق قيادة 
جدي�د للتظاهرات واالزم�ة لم يكن ل�ه دور حتى االيام 
الثالثة املاضية عندما اقيص الحزب االس�المي ونفذ املد 
املايل القادم من تركيا وقطر واصبح الرشيك العش�ائري 
والدين�ي هما املتس�يدان.وهذه النس�بة الت�ي تبدأ وفق 
تصني�ف مخاط�ر االزم�ات املفتعلة ب��10-30% قابلة 
لالرتف�اع والتغر كليا واليوم نش�هد ه�ذه االنقالبة غر 
املحسوبة لالزمة املمهدة لالنتخابات، وهي كما اريد لها 
ان تكون يف البداية ازمة االنطباع االول والرضبة القاضية 
الت�ي تمهد لس�حب الش�ارع االنتخابي باتج�اه الروافد 
الثالث�ة الت�ي ذكرنها يف املقدمة والتي يقف عىل راس�ها 
ش�خوص ثالثة، قد انقلب�ت اآلن ولم يعد باالمكان رصد 
وحس�اب اثارها فقد خرجت م�ن االثر املرغوب ودخلت 

ضم�ن الخطر غر املحس�وب والخ�ارس يف االزمة من ال 
يملك وس�ائل املناورة والدوران الكامل مع زوبعة االزمة 
لالمس�اك بزر االيق�اف الذي يدور حالي�ا برسعة تفوق 
رسع�ة حركة صناع االزمة بعرشات املرات وال يعرف اي 
يد سياسية ستمس�كه.وبالعودة اىل املخطط االنتخابي 
املس�بوق باالزمة الصاعقة فأن واقع الش�ارع العراقي 
الي�وم يماثل يف صورته املريض ال�ذي تلقى جرعة زائدة 
ومبالغا فيها وقد تقوده اىل نهاية مأساوية وانقالبة عىل 
الديمقراطية بشكل كامل، والحل االمثل للكتل السياسية 
الحالي�ة اللجوء اىل ع�الج االنتخابات املبك�رة او الغائها 
وجمعه�ا بس�لة واحدة حتى ع�ام 2014، والحقيقة ان 
امكاني�ة اللجوء الي من الحلني صعب ومصري ويبقى 
التسليم بالواقع وقبول ما جرته عليهم ايديهم من وبال 
فالحكوم�ة املقبلة لن تحصل فيه�ا كتلة من الكتل عىل 

نسبة اصوات تزيد عىل %11.

مـحـاســـن األزمــات فـي مـيـــزان االنـتـخــابـــات
عىل طريق االنتخابات

   المستقبل العراقي / فالح الناصري  

وضعت أح�داث الفلوجة األخرة العراق 
عىل صفيح ساخن ستالقي األطراف املعنية 
صعوب�ة بالغ�ة يف تربي�ده، يف ظ�ل وج�ود 
احتماالت كبرة بأن جهات داخلية وخارجية 
ستحاول استثمار األزمة بأقىص طاقاتها من 
أجل توجي�ه البالد نحو الضفاف التي ترغب 
بإرس�ائها عندها. ومع أن الحكومة أدركت 
يف وقت متأخر جداً أن وجود الجيش يف املدن 
املتظاهرة لم يعد أمراً صائباً، فس�حبته من 
الفلوج�ة ومحافظ�ة االنب�ار عموم�اً، لكن 
األيام املقبلة قد تشهد مفاجآت غر منتظرة 
من ش�أنها زيادة ح�دة التوتر بني الخصوم، 
الس�يما وأن نداءات عدة انطلقت من األنبار 
تدع�و املتظاهري�ن إىل رف�ع الس�الح بوجه 
الق�وات الحكومي�ة اذا اقت�ى "الدفاع عن 
النفس" ذلك، وهي دعوات قابلة لالس�تثمار 
وفق تأويالت مختلفة لخلق حالة من النزاع 
املس�لح بني الحكومة واألهايل يمكنه سلوك 
طريق نحو احتقان طائفي يمهد له الوضع 
السيايس يف العراق الذي تم تأسيسه بصيغة 
مفتوح�ة  ضمان�ات  توف�ر  باس�تطاعتها 
لخل�ق األزم�ات الطائفية. وم�ع أن الجميع 
يهتف باس�م الوح�دة الوطنية ونب�ذ العنف 
وعدم االنج�رار اىل منزلق االقتتال الطائفي، 
إال أن التجرب�ة العراقي�ة تخ�رب متابعها أن 
هك�ذا هتافات لم تكن فاعل�ة نهائياً عندما 
كانت الجثث مجهولة الهوية تمأل الش�وارع 

العراقية يف عامي 2006 و2007.
وع�ىل هذا الصعيد، ع�د النائب عن كتلة 
املواط�ن فرات ال�رشع أن الحلول الس�لمية 
واملتأتي�ة ع�رب الح�وارات ما زال�ت ممكنة، 
وأن األزم�ة بالرغم من اش�تدادها ستش�هد 
انفراج�اً قريب�اً، مؤك�داً يف الوق�ت ذات�ه أن 
جميع األصوات املتعصب�ة قومياً أو مذهبياً 
ال�رشع  وق�ال  قاطع�اً.  رفض�اً  مرفوض�ة 
ل�"املس�تقبل العراق�ي" أن "االم�ل ما يزال 
كب�راً بانفراج االزم�ة وتطويقها من خالل 
عقد اللق�اءات والحوارات بش�كل مس�تمر 

واس�تمرار ارس�ال الوف�ود لس�ماع مطالب 
املتظاهري�ن والعمل عىل تنفيذها"، مش�راً 
اىل أن "هناك مؤسس�ات قانونية ودستورية 
يجب ان تأخذ دورها عىل مس�توى عاٍل من 
املس�ؤولية، االم�ر الذي يس�هم بامتصاص 
االمتعاض�ات والخ�روج م�ن االزم�ة ورأب 
الصدع". وانتق�د ال�رشع الترصيحات التي 

بالق�ول "نع�م، هن�اك  القضي�ة"  "تله�ب 
ترصيحات من هنا وهناك قد تلهب القضية، 
فيجب أن يكون هناك وعي من الكل وشعور 
باملس�ؤولية"، مضيف�اً "الب�د م�ن االبتعاد 
ع�ن كل ما هو طائف�ي وقومي وعرقي عىل 
حس�اب مصلحة الش�عب واملواطن". ولفت 
اىل أن الدعوات التي "تؤجج الوضع الطائفي 

وتدع�و اىل القت�ال م�ن اي ط�رف كان هي 
دعوات مرفوضة". 

وهددت عشائر وقبائل محافظة األنبار، 
الجمع�ة، بإع�الن "الجه�اد" ض�د عنارص 
ووح�دات الجي�ش املتمرك�زة داخ�ل م�دن 
املحافظ�ة إذا لم تس�لم الحكوم�ة من أطلق 
الن�ار ع�ىل متظاهري�ن يف مدين�ة الفلوجة. 

وقال أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر مجالس 
الصح�وات يف الع�راق، إن أم�ام الحكوم�ة 
"س�بعة أيام لتس�ليم الجنود الذي�ن أطلقوا 
الن�ار ع�ىل املتظاهري�ن الع�زل". وكان أبو 
ريش�ة يتحدث من أعىل املنصة الرئيس�ة يف 
س�احة االعتصام بمدينة الرمادي وبجواره 
رؤس�اء ووجهاء قبائ�ل املحافظة، التي تعد 

واح�دة م�ن محافظات ومدن ع�دة يف غرب 
الع�راق والت�ي تش�هد احتجاج�ات مناوئة 
للحكوم�ة من�ذ أكث�ر من ش�هر. وق�ال أبو 
ريش�ة يف ترصيحات لبي بي يس عند سؤاله 
ما املقص�ود تحدي�دا بكلمة "الجه�اد"، إن 
"وحدات الجيش املتمركزة داخل املدن سيتم 
اس�تهدافها إذا ل�م تل�ب الحكوم�ة رشوط 
ش�يوخ القبائ�ل". واش�رتط أبو ريش�ة أن 
"تمث�ل امليليش�يات التابعة إلي�ران وقائدها 
أم�ام محكم�ة عادل�ة يف قض�اء األنب�ار". 
وأضاف أنهم ال يثق�ون يف محاكم العاصمة 

بغداد "ألنها مسيسة". 
وم�ن جانب آخر، عد نائ�ب عن القائمة 
العراقي�ة أن ن�واب قائمته فق�دوا الرشعية 
بمج�رد خ�روج املتظاهري�ن يف مناطقهم, 
بافتع�ال  الحكوم�ة  يف  "جه�ات"  متهم�ا 
األزمات. وقال النائب طالل الزوبعي لوكالة 
انباء املس�تقبل ان "ن�واب العراقي�ة عندما 
عج�زوا ع�ن تحقي�ق مطال�ب جماهرهم 
الت�ي خرجت يف تظاه�رات اصبحوا فاقدين 
للرشعي�ة"، مبينا ان "الجماه�ر اليوم هي 
التي تح�دد الخيارات وطبيعة النقاط وليس 
واته�م  املترضري�ن".  اول  ألنه�ا  العراقي�ة 
الزوبع�ي جه�ات -لم يس�مها- يف الحكومة 
بإثارة املش�اكل وافتعالها منذ بداية الحكم, 
مبين�ا ان "الحكوم�ة ه�ي املس�ؤولة ع�ن 
عمليات القتل والتعذيب والتهجر", منتقداً 
املتظاهري�ن  ملواجهته�ا  االمني�ة  االجه�زة 
الس�لميني بالرصاص الح�ي. وأكد الزوبعي 
ان كل الخي�ارات اآلن مفتوحة امام القائمة 

العراقية للتعليق او االنسحاب واالستقالة.
وكان رجل الدين الس�ني البارز الش�يخ 
عبد امللك الس�عدي قد ش�دد يف بي�ان أصدره 
ام�س االول الجمعة ع�ىل رضورة أن "يرتك 
املتظاهرون العنف واالس�تفزاز"، واستدرك 
"إال اذا وجه�ت اىل صدورك�م نار ظاملة تريد 
النيل من دمائك�م وأرواحكم، فعندئٍذ يكون 
ذل�ك دفاعا مرشوعا ع�ن النفس". وتحدثت 
أنب�اء غ�ر مؤك�دة ع�ن وق�وع عملي�ات 

استهدفت بعض الجنود يف الفلوجة.

نــواب: »العلــوانـــي« رأس  الفـتـنـــة  ومـحــراث الـشـــر
يتلقى دعمًا قطريًا لتفجير الصراع الطائفي
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اته�م ائت�الف دولة القان�ون النائب عن 
القائم�ة العراقية احم�د العلواني وعدد من 
السياس�يني بالوقوف وراء اح�داث الفلوجة 
من خالل دفع بعض املتظاهرين اىل التصادم 
مع الجيش, واصف�اً التهديدات التي اطلقها 
بع�ض م�ن املحس�وبني ع�ىل التظاه�رات 

ب�"الوقحة".
وقال�ت عض�و ائت�الف دول�ة القان�ون 
الوطني بتول فاروق ل�"املس�تقبل العراقي" 
إن "األحداث التي حصلت يف مدينة الفلوجة, 
ام�س االول, كان مخطط�ا لها وجاءت وفق 
خطط موضوعة مسبقا من قبل بعض الدول 
االقليمية بهدف تحميل الحكومة املسؤولية 

يف خطوة الشعال الحرب الطائفية".
وكش�فت ف�اروق "ع�ن ارتب�اط بعض 
نواب القائمة العراقية ويف مقدمتهم  النائب 
احمد العلواني بقط�ر وتركيا وانهم يتلقون 
الدع�م م�ن الدولت�ني املذكورت�ني يف خطوة 
لتش�كيل )اقليم س�ني( بعد الربيع العراقي 
ال�ذي يس�عون اليه م�ن خ�الل التظاهرات 
الحالية"، الفتاً اىل ان "العلواني كان وال يزال 

يواص�ل نهج�ه العدائي للحكوم�ة والعملية 
السياسية برمتها كونه يمثل التيار السلفي 
املتطرف وله ارتب�اط وثيق بجماعة االخوان 

املسلمني املدعومة من قطر". 
وكان النائ�ب احم�د العلوان�ي ق�د هدد 
خ�الل كلم�ة ل�ه ام�ام املتظاهري�ن, امس 
االول, باللج�وء اىل خي�ارات اخ�رى يف ح�ال 
عدم س�حب قطاعات الجي�ش العراقي من 
الفلوج�ة وتس�ليم الجن�ود الذي�ن اطلق�وا 
الن�ار ع�ىل املتظاهري�ن وتحقي�ق مطال�ب 
الس�ياق  وق�ت.يف  ب�ارسع  املتظاهري�ن 
ذات�ه, اتهم النائب احس�ان الع�وادي بعض 
الشخصيات الس�يما التي اطلقت التهديدات 
وراء  بالوق�وف  املتش�نجة  والترصيح�ات 
تصعي�د املوق�ف يف الفلوجة.وق�ال العوادي 
ل�"املستقبل العراقي" ان "تظاهرات االنبار 
اصبحت عسكرية وليس�ت سلمية"، مشراً 
إىل أن "اس�تهداف الجيش والق�وات االمنية 
بالقاذفات واالس�لحة القناص�ة يف الفلوجة 
خ�ر دلي�ل عىل ذل�ك", كاش�فا ع�ن وجود 
"جه�ات كب�رة تخط�ط وتم�ول لحص�ول 
اش�تباك مع القوات االمني�ة لتفجر الرصاع 
ب�ني مكونات الش�عب".واعرب العوادي عن 

خش�يته م�ن ع�ودة املجامي�ع االرهابية اىل 
محافظ�ة االنب�ار الس�يما بع�د الخطابات 
املتش�نجة التي اطلقها بعض الش�خصيات 
املحسوبة عىل التظاهرات, واصفا التهديدات 

بحمل السالح ضد الحكومة ب�"الوقحة".
وطالب العوادي الحكومة باتخاذ بعض 
االجراءات بح�ق "مطلقي هذه الترصيحات 
والتهدي�دات كونه�ا ته�دد وح�دة النس�يج 
العراقي وتس�عى لزرع الفتن�ة بني مكونات 
الش�عب العراقي من خالل ع�ودة محافظة 
االنبار اىل احضان تنظي�م القاعدة االرهابي 

كما كان يف السابق".
واس�تغرب النائب عن التحالف الوطني 
من مسلس�ل الترصيح�ات املتش�نجة التي 
يطلقها النائب احمد العلواني التي تستهدف 
الحكوم�ة الس�باب طائفية, مبين�اً انه "لم 
يح�رض اىل جلس�ات مجل�س الن�واب من�ذ 
ترصيحات�ه القبيحة التي تط�اول فيها عىل 
املكون الشيعي ولحد اآلن واكتفى بمواصلة 
العدائ�ي م�ن خ�الل مش�اركته يف  نهج�ه 

التظاهرات".
وع�ن س�حب الجيش م�ن الفلوجة قال 
الع�وادي ان "ه�ذه املطال�ب تن�درج ضمن 

رغب�ات تنظيم القاعدة االرهابي وان رشطة 
االنبار غر قادرة عىل ادارة امللف االمني النها 
تتع�رض اىل ضغوطات كبرة من قبل القتىل 
واملجرم�ني املرتبط�ني باجن�دات خارجية"، 

بحسب قوله. 
ووص�ف الع�وادي خ�روج الجي�ش من 
االنب�ار ب�"الكارث�ة" الت�ي س�يتعرض لها 
ابن�اء املحافظ�ة قب�ل غره�م خاص�ة وان 
تنظيم القاعدة يسعى اىل العودة اىل ممارسة 
نش�اطه يف املحافظ�ة مس�تغال اضط�راب 

االوضاع السياسية واالمنية.
اىل ذل�ك, دع�ا التحال�ف الوطن�ي، امس 
الس�بت، املتظاهري�ن يف املحافظات إىل عدم 
األمني�ة وتفوي�ت  الق�وات  االحت�كاك م�ع 
الفرصة عىل املندسني والجماعات اإلرهابية، 
فيم�ا طالب القوات األمنية بضبط النفس يف 

التعامل مع املتظاهرين.
صدام�ات  الفلوج�ة  مدين�ة  وش�هدت 
وقع�ت بني قوات الجيش ومتظاهري املدينة 
أسفرت عن مقتل س�بعة أشخاص وإصابة 
58 آخري�ن بجروح، فيم�ا أكد مصدر مطلع 
أن الجيش انس�حب من الفلوج�ة، بناًء عىل 

طلب من شيوخ العشائر وأهايل املدينة.
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األمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  ب�دأت 
“البنتاغ�ون” إج�راءات التخل�ص من 
نح�و 46 ألف موظف، م�ن المتعاقدين 
والموظفي�ن المؤقتي�ن، ضم�ن خطة 
النفق�ات  لتقلي�ص  تقش�ف صارم�ة 
العس�كرية، على خلفية األزمة المالية 
الراهن�ة، التي تواجهه�ا إدارة الرئيس 
باراك أوباما، في بداية فترته الرئاسية 
الثانية.وقال نائب وزير الدفاع األمريكي 
الجنرال آش كارتر في مقابلة صحفية 
إن الخط�ة التي تهدف إل�ى توفير نحو 
أن  أيض�اً  تتضم�ن  دوالر  ملي�ار   50

يت�م من�ح إج�ازة لجمي�ع الموظفين 
المدنيي�ن ف�ي ال�وزارة، والذي�ن ُيقدر 
عددهم بمئ�ات اآلالف يوماً إضافياً كل 
أس�بوع ولمدة 22 أس�بوعاً.وفي وقت 
الحق أكد المتحدث باس�م وزارة الدفاع 
ما ج�اء على لس�ان المس�ؤول الثاني 
ف�ي البنتاغون. وتأتي ه�ذه الخطوات 
ضم�ن جهود الوزارة لتقليص النفقات 
العس�كرية، لمواجه�ة خفض محتمل 
في ميزانية الوزارة بعشرات المليارات 
م�ن الدوالرات، في حال�ة إذا لم يتمكن 
الكونغرس من التوصل إلى اتفاق لرفع 
سقف الدين العام، وحل أزمة الميزانية 

االتحادية، قبل حلول الربيع القادم.

وأم�ر وزير الدف�اع األمريكي، ليون 
بانيت�ا، ف�ي وقت س�ابق، بب�دء تنفيذ 
خط�ة تقش�ف صارم�ة، لمواجهة أي 
خفض محتمل في الميزانية الدفاعية، 
والذي أشارت تقارير سابقة إلى أنه قد 

تصل نسبته إلى 10 في المائة.
ودخل االقتص�اد األمريكي”مرحلة 
القل�ق” مؤخ�راً، وس�ط مخ�اوف من 
عج�ز حكوم�ة الوالي�ات المتحدة عن 
س�داد التزاماتها، في الوقت الذي يدور 
في�ه نقاش حول إضافة فقرات جديدة 
إلى قانون رفع س�قف الدين العام، بما 
يحول�ه إلى ما يش�به “حزم�ة إنقاذ” 

جديدة.

     المستقبل العراقي / وكاالت

اعتب�ر محاف�ظ البن�ك المرك�زي 
التونس�ي الش�اذلي العي�اري، ان آفة 
البطال�ة المزمن�ة ستس�تمر م�ا لم 
تحص�ل “معج�زة” في تون�س التي 
تتزاي�د فيه�ا المش�اكل االجتماعي�ة 
العنيف�ة أحيان�ا بع�د س�نتين عل�ى 
الثورة.وق�ال العي�اري ف�ي تصري�ح 
إلذاعة ش�مس- اف.ام “إذا ما توصل 
سوق العمل في السنوات المقبلة الى 
إيجاد حل لهذه المش�كلة )البطالة(، 
فس�يكون ذلك معج�زة”. وأضاف إن 
“عدد العاطلي�ن عن العمل كبير جدا، 
يبلغ 700 ألف، مع 100 ألف ش�خص 
يدخلون س�نويا )سوق العمل( منهم 
50% م�ن الحاصلي�ن عل�ى اإلجازات 
الجامعية... وحتى إذا ما اس�تحدثت 
100 أل�ف فرص�ة عم�ل س�نويا، لن 
نتمك�ن من خف�ض المخ�زون” من 
العاطلين ع�ن العمل. واعتبر العياري 
ال�ذي اس�تند ال�ى دراس�ات أجري�ت 
للفترة م�ن 2015-2017، أن نس�بة 

البطالة قد تستقر عند حدود %11-10 
“في أفضل الظروف” االقتصادية في 

مقابل 17-18% في الوقت الراهن.
ف�ي  والع�وز  البطال�ة  وكان�ت 
صفوف الش�بان خصوص�ا، من بين 

ابرز العوامل التي فجرت ثورة كانون 
الثان�ي 2011. لك�ن الخيب�ة ب�ددت 
اآلمال ومنذ الصيف تفش�ت المشاكل 
االجتماعي�ة الت�ي غالب�ا م�ا تحولت 

أعمال عنف.

من جهة أخرى، أدى الوضع األمني 
الهش منذ سنتين وضبابية المستقبل 
السياسي للبالد بس�بب عدم التوصل 
الى تسوية حول الدستور الجديد إلى 
استمرار تراجع االستثمارات التي من 

شأنها أن تنعش سوق العمل.
ووع�دت الحكوم�ة الت�ي تقودها 
حركة النهضة اإلسالمية بتشغيل 75 
ألف شخص بينهم 25 ألفا في القطاع 

العام، خالل سنة 2012.
ودعا رئي�س البنك الدولي األربعاء 
“إصالح�ات  إج�راء  إل�ى  الماض�ي 
مؤلم�ة” ف�ي تون�س ال�ذي يعان�ي 
مش�اكل اجتماعي�ة وتنامي�ا للفق�ر 

والبطالة بعد عامين على الثورة.
وقال جيم يونغ كيم خالل زيارته 
تونس “نعلم بان اإلصالحات الجارية 
حالي�ا صعب�ة ومؤلم�ة إال أنن�ا نعلم 
أيضا بان كل المجتمعات التي اتخذت 
ه�ذه التدابي�ر وأدارت ه�ذا األلم على 
المدى القصير تمكنت من بناء أسس 

نمو اقتصادي على المدى الطويل”.
وشهدت األشهر األخيرة في تونس 
تزايدا في أعم�ال العنف الناجمة عن 
النزاعات االجتماعي�ة، كما أن النمو، 
رغم انه يفترض أن يتخطى 3% العام 
2012، يبق�ى غي�ر كاف الس�تيعاب 

المستويات الكبيرة للبطالة.
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قال�ت مص�ادر دبلوماس�ية إن المخ�اوف 
الغربية من تنامي ق�وة “المعارضة الجهادية 
المس�لحة” ف�ي س�وريا تتزاي�د مم�ا يعرقل 
المس�اعدات لالئت�الف الوطني الس�وري، في 
حي�ن أب�دى محتجون ف�ي العديد م�ن المدن 

السورية غضبهم على المقاتلين ضد النظام.
وفش�ل االئت�الف - ال�ذي يتمت�ع باعتراف 
واس�ع ف�ي الحصول عل�ى دعم عل�ى األرض 
ف�ي س�وريا منذ تش�كيله في تش�رين الثاني 
وقوضت مصداقيته بفشله في تأمين السالح 
والتموي�ل ف�ي المعرك�ة م�ن أج�ل اإلطاحة 

بالرئيس السوري بشار األسد.
وفي الوقت نفس�ه، أدى غياب االنس�جام 
داخل االئتالف الذي فش�ل في تشكيل حكومة 
انتقالي�ة إل�ى ردع الغرب عن تعزي�ز الدعم له 
خاص�ة بالس�الح والذخي�رة الت�ي تحتاجه�ا 

المعارضة المسلحة.
وت�رك ذلك الباب مفتوح�اً أمام الجماعات 
اإلس�المية التي تحص�ل على المال والس�الح 
م�ن دول خليجي�ة غنية وأف�راد لتصبح أقوى 
الفصائ�ل المقاتل�ة ف�ي س�وريا. واكتس�بت 
“المعارض�ة المس�لحة اإلس�المية” االحترام 
يقلق�ون  لكنه�م  لفاعليته�ا  األرض  عل�ى 
البعض في الغرب. ويأمل مس�ؤولون غربيون 
وف�ي االئت�الف أن يتمكن�وا االثنين من كس�ر 
ه�ذا الجم�ود في اجتم�اع في باريس وس�ط 
اتهامات من االئتالف بمخالفة الوعود بتقديم 
المس�اعدات وانقس�امات ف�ي الغرب بش�أن 
كيفي�ة التعام�ل م�ع وج�ود اإلس�الميين في 

صفوف المعارضة المسلحة.
وق�ال مص�در دبلوماس�ي فرنس�ي “هذا 
االجتماع يه�دف إلى دق ناقوس الخطر. علينا 
أن نؤك�د لالئت�الف دعمن�ا ودع�م المجتم�ع 
الدولي”. وأض�اف “علينا أن نتفادى تش�كيل 
حكومة ف�ي المنفى. الهدف ه�و وجود تأثير 
مباش�ر على األرض”. ويقول مس�ؤولون في 
االئت�الف الوطني الس�وري إن أفضل وس�يلة 
للتأثير هي تس�ليح مقاتل�ي المعارضة. لكن 
دبلوماس�يين غربيي�ن قلقون م�ن الخالفات 
داخ�ل االئتالف ويخش�ون وقوع الس�الح في 
أيدي اإلس�الميين في س�وريا وف�ي المنطقة 

المضطربة بأسرها.
وتقاتل قوات فرنسية متمردين إسالميين 
في مالي مدعومين بأسلحة يعتقد أنها جاءت 
م�ن ليبيا بع�د االنتفاضة الت�ي دعمها الغرب 

عام 2011 ضد معمر القذافي.
وقال المصدر الفرنس�ي “تعلمنا أيضا من 
التجربة ونحن نرى ذلك في مالي حيث جاءت 
أس�لحة من ليبيا للجماعات المس�لحة هناك 
اآلن. ما ال نريده هو وقوع األس�لحة في أيدي 
األشخاص غير المناسبين”. وأضاف المصدر 
أن تس�ليح المعارضي�ن ربم�ا كان أس�هل لو 
المعارض�ة عل�ى تش�كيل حكوم�ة  اتفق�ت 

انتقالية.
ويزي�د م�ن تعقي�د األم�ور االنقس�امات 
الواضحة بشأن كيفية التعامل مع الجماعات 
اإلس�المية مث�ل “جبه�ة النص�رة” المتصلة 
بالقاع�دة وه�ي واحدة م�ن أكث�ر الجماعات 
المس�لحة تماس�كا وانضباط�ا بي�ن القوات 

المعارضة لألسد في سوريا.
وأدرج�ت الوالي�ات المتح�دة الجبهة على 
وتش�اطرها  اإلرهابي�ة  المنظم�ات  قائم�ة 
بريطاني�ا نفس المخ�اوف فيما يب�دو. وقال 
دبلوماس�ي غرب�ي طل�ب ع�دم الكش�ف عن 
اس�مه “من المثير للقل�ق أن أقوى الجماعات 

م�ن المقاتلي�ن اإلس�الميين الذي�ن تربطه�م 
صل�ة محتملة بالقاعدة وم�ن الواضح أن من 
مصلحتنا الوطنية الحيوية ضمان عدم حدوث 

ذلك”.
ولم توفر تظاهرات عديدة س�ارت الجمعة 
ف�ي مناط�ق مختلف�ة م�ن س�وريا طالب�ت 
بالحرية وإسقاط النظام، أيضا في انتقاداتها 
اإلس�الميين  س�يما  ال  المعارض�ة  مقاتل�ي 
المتطرفين، بحسب ما أظهرت أشرطة فيديو 
نش�رت عل�ى ش�بكة االنترن�ت. فف�ي مدينة 
س�راقب في محافظ�ة ادلب )ش�مال غرب(، 
حم�ل المتظاه�رون الفت�ة كت�ب عليه�ا “ال 

لحك�م الغرباء، ال لحكم العس�كر، ال للترهيب 
والتخوي�ف”. وأوضحت تعليقات الناش�طين 
على صفحات “فيسبوك” أن التظاهرة موجهة 

ضد جبهة النصرة اإلسالمية المتطرفة.
ورفعت الفت�ات أخرى كت�ب عليها “ملثم 
+ مس�لح + يقتح�م البي�وت = هو ش�بيح”، 
و”الجهاد على الجبهات وليس بالمداهمات”، 
أهلن�ا  انت�م  المس�لحين،  الث�وار  و”إخوانن�ا 
وأحباؤن�ا لك�ن نحذركم من االعت�داء على أي 
مدني”، و”سراقب ستبقى مدنية مهما كثرت 

البواريد فيها”.
بينم�ا هتف المتظاهرون “ي�ا حرية وينك 

وينك: التعس�ف بين�ي وبينك. ي�ا حرية وينك 
وين�ك: االرهاب بين�ي وبين�ك”، وايضا “واحد 
واحد واحد البوط العسكري واحد”، في إشارة 
ال�ى ان كل المقاتلي�ن إل�ى أي�ة جه�ة انتموا 
يقومون باالنتهاكات نفسها. وجاء على موقع 
“يوتيوب” في التعليق على الشريط “سراقب: 

ليسقط المستبدون بكل ألوانهم”.
لك�ن االئت�الف الس�وري ال�ذي ال يرغ�ب 
ف�ي اس�تبعاد جماعة تقاتل ضد األس�د انتقد 
الخط�وة األميركي�ة بينما هونت فرنس�ا من 
شأن نفوذ اإلسالميين. وقال المصدر الفرنسي 
“هناك عدد من الجماع�ات والفصائل.. الوالء 
السياس�ي والعس�كري يتغير طوال الوقت... 
ال نعتق�د أن�ه يمك�ن أن تك�ون هن�اك جبهة 

إسالمية”.
وف�ي الوق�ت نفس�ه ربم�ا تك�ون هن�اك 
ضغ�وط عل�ى االئتالف الس�وري ك�ي يتحول 
إل�ى أنصار المقاتلين األكث�ر تدينا خاصة في 
منطقة الخليج للحصول على المال والس�الح 

في غياب الدعم الغربي.
رئي�س  إن  بالمعارض�ة  وقال�ت مص�ادر 
االئتالف رجل الدين معاذ الخطيب س�افر إلى 
قط�ر في محاول�ة للحصول على مس�اعدات 
مالية وسط المفاوضات التي كانت جارية في 

اسطنبول من أجل تشكيل حكومة انتقالية.
وم�ن الممكن أن يح�ول الدع�م الخليجي 
االئت�الف الس�وري المع�ارض إلى كي�ان أقل 
شموال وهو ما سيستبعد أقليات مثل العلويين 
والمس�يحيين واألك�راد ويؤج�ج الصراع�ات 
الطائفية. وتحرص الدول الغربية على تفادي 

حدوث ذلك.
وقال الدبلوماس�ي الغرب�ي “أحد األهداف 
الرئيس�ة لمشاركتي الدبلوماس�ية ومشاركة 
زمالئ�ي الغربيين ه�و مواصل�ة الضغط على 
االئت�الف الوطن�ي ليش�مل مختل�ف اآلراء في 
س�وريا”. ورف�ض االئت�الف ه�ذا القل�ق لكن 

المخاوف تتزايد بين األقليات السورية.
وق�ال مناف ط�الس ال�ذي كان مس�ؤوال 
عس�كريا ب�ارزا قب�ل أن ينش�ق ع�ن الجيش 
الس�وري إن ع�ددا كبي�را م�ن المس�يحيين 
والعلويي�ن ال يرون أنهم ممثلون ال في النظام 
وال ف�ي المعارض�ة التي يخش�ون م�ن تزايد 

هيمنة اإلسالميين المتشددين عليها.

المعـــارضــة في قــارب مثقـوب

املجتمــع الـدويل: اإلسالميــون حيـولـون دون سقـوط األسـد

تحيطها ثورة جديدة

تـونـس بحـاجــة إىل »معجــزة« حلــل مشكــلة البطــالــة

     المستقبل العراقي / وكاالت

أعل�ن نائب الرئي�س الفنزويلي 
الرئي�س  أن  م�ادورو،  نيك�والس 
“عالج�ا  يتلق�ى  تش�افيز  هوغ�و 
ش�هر  بع�د  للس�رطان  مكم�ال” 
العملي�ة  م�ن  الش�هر  ونص�ف 
الجراحية التي خضع لها في كوبا. 
وقال م�ادورو الذي عاد من هافانا 
أن “الرئيس دخ�ل مرحلة عالجات 
مكملة لمواجه�ة المرض”، مؤكدا 
ان�ه س�يقدم تفاصيل ع�ن الوضع 
الصحي لتشافيز. وأضاف أن وجع 
تشافيز “في أفضل حال” في األيام 

الماضية.
وتابع مادورو ان تش�افيز )58 
عاما( “متفائل وواث�ق جدا في ما 
نفعل�ه )...( انه يتمس�ك بيس�وع 
وزي�ر  وكان  والحي�اة”.  المس�يح 
الخارجي�ة الفنزويل�ي الياس خاوا  
قد صرح الخميس ان تشافيز يحقق 
تقدما بع�د العملية التي خضع لها 
في إطار معالجته من الس�رطان، 
لكنه يواجه معركة قاس�ية مقبلة. 
وقال خاوا الذي ع�اد الخميس من 
كوب�ا بعد زي�ارة للرئيس تش�افيز 
“يمكنن�ا الق�ول بالنس�بة لمرحلة 
ما بع�د العملي�ة ان الرئيس يحقق 
تقدم�ا ف�ي عملي�ة تعافي�ه، لكن 
مع ذل�ك، المعرك�ة القادم�ة اكثر 
تعقي�دا وخط�ورة”. وأوض�ح ان�ه 
التقى تش�افيز “عدة مرات” خالل 
األس�بوع الج�اري بم�ا ف�ي ذل�ك 
الخمي�س، برفق�ة نائ�ب الرئي�س 
نيك�والس م�ادورو ووزي�ر النفط 
رافاييل راميريز وش�قيق الرئيس، 
والمدعي�ة  تش�افيز  ادان  الحاك�م 
العامة في فنزويال سيليا فلوريس. 
وكدلي�ل عل�ى ذلك ع�رض مادورو 

على الش�بكة التلفزيونية الرسمية 
عدة وثائ�ق متعلقة بملفات عديدة 
تحمل توقيع تشافيز.ووجه رسالة 
م�ن الرئيس إلى القوات المس�لحة 
لتبق�ى منتش�رة “بش�كل دائ�م”، 
ونداء ال�ى أنص�اره للتظاهر دعما 
للحكومة في الرابع من شباط في 
ذك�رى االنقالب الفاش�ل الذي قام 
ب�ه هوغو تش�افيز من قب�ل. على 
صعي�د آخر، قتل 50 ش�خصا على 
األق�ل ف�ي أعمال ش�غب ش�هدها 
سجن بفنزويال حسب عاملين في 
أحد المستشفيات، واندلعت أعمال 
ش�غب ف�ي الس�جن عندم�ا بث�ت 
وسائل إعالم محلية خبرا مفاده أن 
الس�لطات الفنزيلية أرسلت جنودا 
إل�ى س�جن أوريبان�ا ف�ي منطقة 
باركيس�يميتو بحث�ا عن أس�لحة، 
حس�ب وزي�رة الس�جون، أي�رس 
فارس�يال.وقال مدير المستش�فى 
المحل�ي روي ميدينا لوكالة األنباء 
ش�خصا   90 نح�و  إن  الفرنس�ية 
أصيب�وا بج�روح، معظمه�م جراء 
طلقات نارية.ومن بين القتلى نزالء 
الس�جن وحراس�ه وعامل�ون فيه. 
وقال منس�ق منظم�ة “نافذة على 
الحرية” كارلوس نيتو بالما، وهي 
منظمة غير حكومية لبي بي س�ي 
موندو الموجهة إلى العالم الناطق 
الحصيل�ة  إن  اإلس�بانية  باللغ�ة 
يمك�ن أن ترتفع.وأضاف قائال “ما 
كان يمك�ن أن يكون إجراء روتينيا 
في أي س�جن انتهى بمواجهة بين 
الحرس الوطني )جنود حكوميون( 
ونزالء الس�جن”. ومض�ى بالقول، 
إن منظمته تصنف س�جن أوريبانا 
بوصف�ه أخطر س�جن في فنزويال 
بس�بب أن�ه أكثر س�جن ف�ي البلد 

يشهد اندالع أعمال عنف فيه.

     المستقبل العراقي / وكاالت

قالت صحيفة ديلي تلغراف إن بريطانيا أدرجت إس�رائيل ضمن قائمة 
من 28 دولة ُيعتبر سجلها في مجال حقوق اإلنسان مثيرا للقلق.

ورأت الصحيفة أن من ش�أن هذا التصنيف أن يقض مضاجع إسرائيل 
التي تتباهى بأنه�ا الدولة الوحيدة التي تتبنى الديمقراطية منهجا للحكم 
في الش�رق األوس�ط، وتنظر إل�ى بريطانيا على أنها حليف�ة لها في قارة 

أوروبية تزداد نزعتها النقدية لها.
وجاءت إس�رائيل في التقرير الربع س�نوي الذي صدر الخميس برفقة 
دول مثل أفغانستان وروسيا البيضاء وإيران وزيمبابوي، وهي دول تعتبر 
وزارة الخارجي�ة البريطاني�ة أن س�جلها في حقوق اإلنس�ان يثير “قلقا 

خاصا”.
وورد اس�م الس�لطة الوطنية الفلس�طينية في القائمة أيضا، رغم أن 
رفض إس�رائيل تحوي�ل عائدات الجمارك لها قد أضع�ف من قدرة القيادة 

في رام الله على إنفاذ القانون وإرساء النظام.
ورك�ز التقري�ر -المؤلف م�ن أربع صفح�ات الذي يغط�ي الفترة من 
تش�رين األول إلى كان�ون األول 2012- على حملة القص�ف المكثف التي 
ش�نتها إسرائيل في تشرين الثاني على قطاع غزة، وعلى خططها المعلنة 

للتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
ويقر الدبلوماس�يون البريطانيون في إس�رائيل بأن إحباطا متعاظما 
يالزم حكومتهم من عناد رئيس الوزراء اإلس�رائيلي بنيامين نتنياهو على 
التوس�ع في إقامة المس�توطنات في مناطق ُيفت�رض أن تكون جزءاً من 
حدود الدولة الفلسطينية في المستقبل، وهي سياسة تعتقد بريطانيا أن 
من ش�أنها أن ُتخرج عملية الس�الم عن مس�ارها كليًة، ولذلك فهي تتخذ 

أقوى المواقف للتعبير عن هذا اإلحباط.
وامتنعت الحكومة اإلسرائيلية عن إبداء أي رد فعل رسمي على التقرير 
البريطاني، لكن مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أكدت أنها اطلعت 
على التقري�ر ووجدت فيه اختالفا في وجهات النظر فقط هي على دراية 

به من قبل. وقال أحد الدبلوماسيين “ليس ثمة جديد في التقرير”.

سجن فنزويال يشهد شغبًا

تشافيز »متفائل« بتلقيه
 »عالجًا مكماًل«

بريطانيا تثري قلق إرسائيل ! سرحت 46 ألف موظف

البنتاغون ترتك موظفيها يف العراء
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وزارة الدفاع - دائرة املستشار القانوين 
املحكمة العسكرية يف البرصة 

اعالن حكم غيايب
1 . حكمت املحكمة العسـكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة اسـماؤهم يف القوائم املرفقة طيا غيابيا بما ييل : اـ  الحبس الشديد 

ملدة ) سنة واحدة ( وفق احكام املادة 33 / اوال من ق  ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة 79 من قانون اصول املحاكمات العسكرية 

رقم 30 لسـنة 2007 . ب .  تخويل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن 

محل اختفاءه اسـتنادا الحكام املادة )82 ( من قانون اصول املحاكم الجزائية العسـكري رقم 30 لسـنة 2007 .ج ـ. تنفذ بحقة 

عقوبة الحبس الواردة يف اعاله بعد القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما واكتسـاب الحكم الدرجة القطعية .2 ـ. لذا عليك 

مراجعة  وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 30 يوم من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكسه 

يصبـح الحكـم الغيابي بمنزلة الحكـم الوجاهي بعد  نفاذ  القانونية اعـاله واملنصوص عليها باملـادة ) 243 ( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية رقم 23  1971 املعدل .
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حممد عبد القادر خليل

االستعداد لألسوأ.. هل تدفع تركيا حلف الناتو للتصعيد العسكري حيال سوريا ؟

 سوريـــــا ضحيـــــة أنبــــوب الغـــــاز القطـــــري

شهدت العالقات الرتكية - السورية، خالل الشهور 
القليل�ة املاضي�ة، تط�ورات دراماتيكي�ة، نقلت هذه 
العالقات من حيز التوتر السيايس إىل نطاق االضطراب 
األمن�ي، وذلك بعدم�ا تحولت املواجهة السياس�ية إىل 
مواجهة عسكرية محدودة أسفرت عن إسقاط طائرة 
تركية داخ�ل املجال الجوي الس�وري، وس�قوط عدد 
م�ن القتىل والجرحى بفعل عملي�ات القصف املدفعي 
املتب�ادل وقذائ�ف اله�اون ال�ذي تعرض له ع�دد من 
البلدات املختلفة عىل جانب�ي الحدود، عىل النحو الذي 
دفع تركيا إىل مطالبة حلف الناتو، بمقتىض املادة )5( 
 3-PAC من ميثاقه، بنرش صواريخ باتريوت - إصدار
أمريكية الصنع- داخ�ل الحدود الرتكية، وبالقرب من 
األرايض الس�ورية، اس�تعدادا عىل ما يب�دو للتطورات 

األكثر دراماتيكية عىل ساحة إقليم الرشق األوسط.
يرتبط ذلك بطبيع�ة التقديرات والتقارير املتواترة 
التي تشري إىل احتمال تصاعد التوتر خالل العام الراهن، 
ليس فحس�ب عىل صعيد األزمة الس�ورية، املرش�حة 

ألن تفيض إىل أزمة دولية تش�به تلك التي س�ادت إبان 
الح�رب الباردة، وإنم�ا أيضا عىل الس�احات املجاورة 
كالس�احة اللبنانية، واإليراني�ة، والرتكية، والتي غدت 
تتأثر بصورة مبارشة بمس�ار التط�ورات األمنية عىل 
أرض العمليات يف دمش�ق، وذلك وف�ق معطيات رؤية 
كل من إيران وحزب الله لألزمة الس�ورية من منظور 
ما يعرف يف األدبيات السياس�ية بالنظريات الصفرية 
التخوف�ات  إىل  باإلضاف�ة  ه�ذا   .Zero-Sum Game
الغربية من قيام النظام الس�وري باستخدام أسلحته 
البيولوجية، أو الكيماوية يف لحظة بائس�ة، أو بنقلها 
إىل ح�زب الل�ه لتغي�ري مع�ادالت األم�ن اإلقليم�ي، أو 
بتصدي�ر األزم�ة إىل األرايض الرتكي�ة املج�اورة، م�ن 
خالل التصعيد العس�كري باستخدام صواريخ قصرية 
ومتوس�طة املدى كصواريخ SS-21 سوفيتية الصنع، 
أو صواريخ سكود-B القادرة عىل حمل رؤوس حربية 

كيماوية.

خيارات الناتو جتاه الأزمة ال�سورية

ه�ذه التخوفات عكس�تها تقارير غربي�ة عديدة 
أش�ارت إىل أن حلف الناتو بات يمتل�ك بالفعل خططا 

جاهزة للتعاط�ي مع األزمة الس�ورية، تتضمن عددا 
من الخيارات والبدائ�ل التفصيلية التي قد يتم اللجوء 
إليها بمقتىض تطورات الرصاع العسكري عىل األرض. 
ويأتي ضمن هذا النط�اق نرش صواريخ باتريوت عىل 
طول الح�دود بني س�وريا وتركي�ا، ويف عمق األرايض 
الرتكي�ة، من خالل االس�تجابة للمطال�ب الرتكية من 
قبل الدول الثالث التي تمتلك منظومة هذه الصواريخ 
ضم�ن 28 عض�وا داخ�ل حل�ف الناتو، وه�ى كل من 
الوالي�ات املتحدة، وأملانيا، وهولندا. وهذه االس�تجابة 
تختل�ف كليا عن موق�ف الناتو، حينم�ا تم نرش هذه 
الصواري�خ يف تركيا ع�ام 2003 إبان االس�تعداد لغزو 
الع�راق، حي�ث أخذت املفاوض�ات ب�ني الجانبني عدة 

أشهر يف مباحثات مشرتكة.
بي�د أن تطورات الرصاع عىل الس�احة الس�ورية، 
وترجي�ح امت�داده للس�احة اإليرانية دفع�ا الناتو إىل 
تلبي�ة املطالب الرتكية رسيعا، حي�ث طالبت تركيا، يف 
21 نوفم�ر 2012، بنرش صواريخ باتريوت عىل طول 
الحدود مع س�وريا، وتم�ت املوافقة عىل هذا الطلب يف 
4 ديسمر 2012. ويف 14 من الشهر نفسه، وقع وزير 
الدف�اع األمريكي، لي�ون بانيتا، ق�رارا بنرش بطاريتي 
صواري�خ أرض-ج�و م�ن ط�راز باتري�وت يف تركيا، 

ترافقها قوة قوامها زهاء 400 جندي.
وقد جاء ذلك يف س�ياق التوجه�ات الجديدة إلدارة 
أوبام�ا الثانية، والتي تش�ري تط�ورات مواقفها حيال 
األزمة السورية إىل أنها تخلت عن اسرتاتيجية "بصمة 
الق�دم الخفيفة" Light Foot Print، التي تعاملت بها 
مع تطورات اإلقليم عىل مدى السنوات القليلة املاضية، 
وذلك لصالح اس�رتاتيجية أكثر فاعلية بالتنس�يق مع 
كل م�ن حلف الناتو دوليا، وتركي�ا وإرسائيل إقليميا. 

يش�ري ذلك إىل موافقة واش�نطن الرسيعة عىل صفقة 
أسلحة مع تركيا تقدر بقرابة 140 مليون دوالر، ومن 
قبله�ا انضمام تركيا إىل منظوم�ة الدرع الصاروخية، 
ثم اإلقدام عىل نرش صواري�خ باتريوت، وإعالن تركيا 
موافقته�ا ع�ىل انضم�ام إرسائي�ل إىل أنش�طة حلف 
النات�و غ�ري العس�كرية لع�ام 2013، وس�ماح تركيا 
للناتو بتحويل قاع�دة أزمري الجوية التابعة للحلف إىل 
مركز قيادة للقوات الرية للحلف يف مدينة أزمري غرب 

تركيا.
جدوى الت�سعيد ع�سكريًا

مجمل التحركات الغربية هكذا عىل مرسح عمليات 
املنطقة تس�تهدف تأكيدا أن االس�تعداد لألس�وأ قائم، 
وأن�ه ال تركي�ا وال واش�نطن أو حلف الناتو س�ينتظر 
أيا منها، حتى تصبح أطراف�ا إقليمية أخرى متورطة 
يف ال�رصاع اإلقليم�ي عىل نحو مب�ارش، دون أن يكون 
هن�اك رد فعل دويل، ال س�يما أن القوى الغربية تعتمد 
حت�ى اللحظة عىل اس�رتاتيجية ال�رصاع بالوكالة من 
أجل اس�تنزاف كل الطاقات، سواء يف شقها السيايس، 
أم يف جانبه�ا العس�كري، حتى تنهك الق�وى، ويكون 
ق�رار التدخل العس�كري وف�ق رشوط اللج�وء إليه ال 
يحمل الكثري من العواقب األمنية، سواء عىل تركيا، أم 

إرسائيل، أو املصالح الغربية يف املنطقة.
لذلك، فثمة خطوات تدريجية ُتتخذ يف هذا السبيل، 
يأت�ي عىل رأس�ها منظومة ال�درع الصاروخي�ة التي 
انضمت إليها تركي�ا، وتضمنت نرش رادارات متطورة 
ق�رب مدين�ة ماالطي�ا الرتكي�ة بالق�رب م�ن الحدود 
اإليرانية، تستهدف تعزيز مراقبة الصواريخ اإليرانية، 
ال س�يما أن انضم�ام تركي�ا إىل ه�ذه املنظومة يمنح 

الق�وى الغربية مي�زة القدرة عىل إس�قاط الصواريخ 
اإليراني�ة داخ�ل األج�واء اإليراني�ة، حيث يت�م الرصد 
منذ لحظ�ة انطالق الصواريخ وقب�ل رصدها من قبل 
رادارات الناتو املوجودة يف إرسائيل بزهاء ست دقائق. 
ونظ�را لوجود النظام الصاروخ�ي بالقرب من جنوب 
رشق تركي�ا، وباعتب�ار أن تركيا تحد إي�ران من جهة 
الغرب، فيمكن لهذا النظام- وفق تقديرات عسكرية- 
أن يوفر الحماية لنطاق جغ�رايف يمتد من داخل إيران 

إىل أغلب مساحة القارة األوروبية.
وتكم�ن نقط�ة ق�وة نظ�ام الدف�اع الصاروخ�ي 
"باتريوت" يف مقاومة الصواريخ التكتيكية متوسطة 
وقصرية املدى، وهو ما يجعل الدول األوروبية يف مأمن 
نس�بيا من صواريخ "ش�هاب-3"، والتي يصل مداها 
ألكثر م�ن 2000 كم. لذلك، فإن النات�و، عىل ما يبدو، 
يس�عى الس�تغالل الظرف اإلقليمي الراهن، من خالل 
نرش منظومة الصواريخ التابعة له يف املناطق املحيطة 
بإي�ران الس�تخدامها يف إطار الح�رب املحتملة عليها. 
كما أن قرب تركيا، من ناحية أخرى، إىل س�وريا يوفر 
حماية أيضا من الصواريخ السورية، والتي ال يتخوف 
الغرب من أن يكون مصدرها النظام السوري فحسب، 
وإنم�ا أيضا بعض التيارات املعارضة اإلس�المية التي 
قد تصل األس�لحة الس�ورية إىل قبضتها، وذلك يف ظل 
التطورات املتس�ارعة داخل األرايض الس�ورية، وبروز 
حركات عس�كرية ذات طابع إس�المي اس�تطاعت أن 
تحق�ق تقدما كبريا يف مواجهة قوات النظام عىل مدى 
الشهور الخالية، وعىل رأس�ها "جبهة النرصة"، التي 
وضعتها اإلدارة األمريكية أخريا ضمن قائمة الحركات 
اإلرهابية عىل مستوى العالم. وترى تركيا أن من شأن 
ن�رش منظومة الصواري�خ والرادارات داخ�ل أراضيها 

-وفق الصيغ األمنية التي بدأت تنخرط فيها بعد تردد- 
تس�هيل مهمتها يف التوصل إىل توافق دويل حيال إنشاء 
منطقة حظر جوى فوق مساحات كبرية من األرايض 
الس�ورية، بما يدع�م عمليات نقل األس�لحة إىل قوات 
املعارض�ة، ويضعف م�ن قدرة النظام عىل اس�تخدام 
صواريخ س�كود، أو قصف مواقع املعارضة بواس�طة 
الطائرات العس�كرية، كما من ش�أن ذلك توفري مزيد 
من الحماية لنقاط عبور الالجئني، ومناطق تمركزهم 

بالقرب من الحدود.

التداعيات ال�سيا�سية لتحركات الناتو

ه�ذه التط�ورات خلق�ت توت�رات ك�رى مع كل 
من روس�يا وإيران، إذ رأت كلت�ا الدولتني أن تحركات 
الناتو عىل ساحة إقليم الرشق األوسط تنذر بتطورات 
وتداعيات أمينة خط�رية، كونها تمهد لتدخل الناتو ىف 
الرصاع يف سوريا، يف محاولة الستنساخ تجربة إسقاط 
معم�ر الق�ذايف يف ليبيا. وق�د تصاعد التوت�ر الرويس- 
الرتكي، رغ�م محاولة الطرفني إظه�ار ما بينهما من 
مصال�ح اقتصادية وسياس�ية، حيث نصحت روس�يا 
أنقرة بعدم اس�تعراض العضالت، ع�ر نرش صواريخ 
أرض- جو عىل الحدود مع س�وريا، مؤكدة أن عسكرة 

الحدود ستفيض إىل تداعيات خطرة.
هذا فيما أش�ار وزير الخارجية الرويس س�ريجي 
الفروف، إىل أن أي عمل استفزازي يف املنطقة قد يقدح 
زن�اد رصاع مس�لح خطري ج�دا، قائال "إن�ه بقدر ما 
نكدس من أس�لحة بقدر ما يزداد خطر استخدامها". 
وخالل زيارة الرئيس الرويس فالديمري بوتني إىل تركيا 
يف الثالث من ديس�مر 2012، أكد أن مراكمة األسلحة 
ع�ىل تخ�وم بلد آخر ل�ن تف�يض إىل تحقيق اس�تقرار 
إقليمي، مشريا إىل أنه "إذا كان هناك مسدس معلق عىل 
الحائ�ط يف بداية العرض، فإنه س�ينطلق بالتأكيد مع 
قرب نهاية العرض". كما أوضح أن صواريخ باتريوت 
لم تعد أفض�ل التكنولوجيا العس�كرية املوجودة، كما 

أنها تضمن سالمة مشكوكا يف تحققها.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن األمني الع�ام لحل�ف الناتو، 
أن�درس ف�وج راسموس�ن، أش�ار إىل أن االنتق�ادات 
واملخاوف الروسية غري مررة، وأنه تم التأكيد للجانب 
الرويس ع�ىل أن "منظومة صواري�خ باتريوت" تدخل 
يف نط�اق الدفاع ع�ن األرايض الرتكي�ة، وليس يف إطار 
استعدادات الهجوم عىل س�وريا، فإن روسيا حاولت، 
م�ن خالل تحريك بع�ض بوارجها يف مياه املتوس�ط، 
وتحري�ك بعضها اآلخ�ر إىل مرفأ طرطوس الس�وري، 
أن تش�ري إىل أنه�ا ت�درك أن التصعي�د من قب�ل حلف 
الناتو يف هذا التوقيت يش�ري الحتماالت تحول "الشتاء 
الس�وري القارص" إىل "صيف إقليمي ودويل ساخن"، 
إذا م�ا اتس�ع نط�اق املواجه�ة الت�ي ق�د ترتتب عىل 
تجاهل املصالح السياس�ية ألي م�ن األطراف املعنية. 
وهى رس�الة تحمل ق�درا من التصعي�د لتأكيد الرغبة 
يف الحاف�ظ ع�ىل مصالحها يف س�وريا، وذل�ك انطالقا 
من األهمية اإلس�رتاتيجية التي تحظى بها دمش�ق يف 
إطار منظومة األمن واملصالح السياسية الروسية، أو 
لكونها سوق سالح مهمة بالنسبة ملوسكو، التي تحتل 
صادرات األس�لحة املرتبة الثالث�ة يف قائمة صادراتها، 
بعد الغ�از الطبيعي والنفط. وقد تصاعد بالتوازي مع 
ذل�ك حالة التوت�ر بني إي�ران وتركيا، حي�ث أكد وزير 

الدف�اع اإليران�ي، أحم�د وحي�دي، أن ن�رش منظومة 
صواري�خ باتري�وت يف تركيا عىل حدودها مع س�وريا 
ل�ن يعزز من أمنها، وإنما س�يرض بها. هذا فيما ألغي 
الرئيس اإليراني زيارة كانت مقررة إىل أنقرة يف الشهر 
املايض. كما أش�ار قائد الق�وات الجوية اإليرانية، أمري 
ع�ىل حاجي زاده، إىل أن بالده قد تس�تهدف منظومة 
الدرع الصاروخية التابعة للحلف يف تركيا، حال نشوب 
أي رصاع إقليمي يف املستقبل. وهى ترصيحات أفضت 
يف مجمله�ا إىل تصاع�د ح�دة اللهج�ة الرتكي�ة حيال 
السياسات اإليرانية، ال سيما بعدما كشفت السلطات 
الرتكية عن خلي�ة تابعة لحزب العمال الكردس�تاني، 
اع�رتف أعضاؤه�ا بتلق�ي دع�م ومس�اندة طه�ران 

الستهدافهم األرايض واملصالح الرتكية.
ومن ثم، يمكن القول إن املشهد اإلقليمي بات يزاد 

تعقيدا يوما بعد يوم، ويكتنفه غموض يشبه ذلك الذي 
س�اد املنطقة إبان الحرب الباردة، وذلك يف ظل تصاعد 
أدوار قوى دولي�ة وإقليمية تريد أن تثبت أنها يف حالة 
يقظة، وتمتلك خططا طارئة يمكن أن تضعها موضع 
التنفيذ، إذا ما تصاعدت األزمة الس�ورية، وتمددت إىل 
مناط�ق الجوار الجغرايف، بما ق�د يرض بمصالح هذه 
الق�وى، والتي يأتي عىل رأس�ها أنقرة، كونها تس�عى 
إلع�ادة التموض�ع عىل مرسح عملي�ات اإلقليم، بفعل 
تنام�ي حدة التوترات التي بات�ت تجمعها مع جوارها 
الجغرايف، س�واء املبارش مثل إيران، والعراق، وسوريا، 
أو غ�ري املب�ارش مث�ل روس�يا، وه�و األمر ال�ذي غدا 
يخلق بيئ�ة أمنية تدفع تركيا إلع�ادة توثيق عالقاتها 
االس�رتاتيجية بحلفائها القدامى، تحسبا لتطورات أو 
توترات تجعل الجس�د الرتكي يكافح من أجل الحفاظ 

عىل سالمته، إن لم يكن تماسكه.
 

تعريف الكاتب:

باحث بوحدة العالق�ات العربية واإلقليمية بمركز 
األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتجية، متخصص 
يف ش�ئون تركي�ا وامل�رشق العرب�ي، ول�ه العدي�د من 

الدراسات واملقاالت باللغتني اإلنجليزية والرتكية.

غامن كوندا 

بع�د س�قوط االتح�اد الس�وفيتي انهار 
ع�ىل  مبني�ا  كان  ال�ذي  روس�يا  اقتص�اد 
التخطيط املرك�زي وعىل رأس�مالية الدولة, 
ولم ترتك أمري�كا والنظام الرأس�مايل الدويل 
مجاال إال وتدخلت من خالله إلركاع روس�يا 
ك�ي ال تق�وم له�ا قائمة م�رة أخ�رى, تارة 
ب�رشاء رجال النظام الس�ابق وت�ارة أخرى 
بتمويل الرأسمالية القذرة , هذه الراسمالية 

ة  ر لق�ذ لت�ي ا ا
األموال  كونته�ا 
م�ن  املرسوق�ة 
الدول�ة املنه�ارة 
ام�وال  وم�ن 
لية  س�ما أ لر ا

األمريكية.
امري�كا  خ�رست 
رجالها يف روس�يا بعد 
بوت�ني  اس�تطاع  أن 
القي�ادة  تنظي�ف 
الروس�ية م�ن ه�ؤالء 
بكل جدارة  واس�تطاع 
أن يعيد لروسيا دورها 

يف العال�م وال�ذي ال يروق ألمري�كا وال لدول 
التحالف االمريايل. 

االنطالقة الكبرية يف اسعار املحروقات يف 
العالم أدى إىل نمو مطرد يف االقتصاد الرويس 
مكينته�ا  تط�ور  ان  روس�يا  امكاني�ة  واىل 
العس�كرية وان تعود تقف عىل رجليها وهذا 
لم ي�روق للصق�ور يف االدارة االمريكية التي 
تريد ان تكون االمر الناهي يف العالم بمساعدة 
االنظمة الدائرة يف فلكها املمتدة من اوربا اىل 
الرشق االوسط . ففي كل محاوالتها اليقاف 
العجلة الروسية من التقدم اىل االمام لم ترتك 
باب�ا اال وطرقت�ه للوص�ول اىل الوحدانية يف 
قيادة العالم.  ففي كل الحروب التي صنعتها 
امري�كا يف املرشق كان لها ه�دف واحد هي 
الس�يطرة ع�ىل منابع النفط لي�س لرسقته 
كما يفرس البعض بل الدارة االقتصاد العاملي 
تحت سيطرتهم وباألخص بعد ظهور الصني 
كمناف�س رأس�مايل تحت س�يطرة املركزية 
للح�زب الش�يوعي,  التغ�ري ال�ذي حصل يف 

الس�وفيتي  االتح�اد  الص�ني بع�د س�قوط 
اس�تقبلته امريكا برحابة وس�اعدت يف نمو 
الرأس�مال الصيني عىل امل ان يفقد الحزب 
الش�يوعي الس�يطرة ع�ىل إدارة الدولة.  ويف 
س�بيل الوص�ول اىل الهدف املنش�ود لم ترتك 
أمري�كا باب�ا إال وطرقت�ه وحي�ث ان الغاية 
ترر الوسيلة,  لم ترتك امريكا رجالها الذين 
اعتمدت عليهم يف الوص�ل اىل نصف الطريق 
اعن�ي رجاله�ا يف الرشق األوس�ط,  اعتمدت 
امري�كا ع�ىل الوهابي�ة ملحاربة الش�يوعية 
واالشرتاكية باعتبارهما نظاما ملحدا وعدوا 
امريكا  واستطاعت  للدين 
ترويد االس�الم الس�يايس 
وجعل�ه اق�وى االس�لحة 
يف ه�ذه الح�رب, وخ�دم 
هذا التيار االس�المي الذي 
ازدادت شدة سيطرته عىل 
وتم  السياس�ية  الس�احة 
التيار  هذا  بواس�طة 
التيارات  كل  ايق�اف 
الت�ي  واالتجاه�ات 
الس�تينيات  يف  كانت 
م�ن  والس�بعينيات 
تبدي  امل�ايض  القرن 
اجتماعي�ا  تح�وال 
السياس�ية  الديمقراطي�ة  وسياس�يا نح�و 
واالجتماعي�ة يف ال�رشق االوس�ط وش�مال 
افريقي�ا وبالتايل كان س�يؤثر ع�ىل ما كانت 
الرأسمالية الش�مولية )االمريالية( تخطط 
له من السيطرة عىل عصب االقتصاد العاملي 
النف�ط والغ�از.   قط�ر الت�ي اصبحت رأس 
الحربة التي بواس�طتها اس�تطاعت أمريكا 
تح�ت العل�م االخوان�ي االس�المي القطري 
وتحت راية ال اله إال الله اس�تطاعت أمريكا 
خل�ط كاف�ة االوراق يف املنطق�ة املمتدة من 

حدود الهند واىل املحيط االطليس االفريقي. 
واصبح�ت االم�وال القطرية االس�المية 
بالدي�ن  املخ�درة  الش�عوب  م�ن  مقبول�ة 
وأصبحت ه�ذه الدولة القاعدة العس�كرية 

تجول وتصول يف هذه الساحة الكبرية. 
وأموال هذه الثروات استغلت لجعل قطر 
الجن الذي خرج من القمقم الذي باستطاعته 

تحقي�ق املعج�زات ل�إدارة االمريكية و لقد 
نفذت قطر خطة املئة سنة يف عرش سنوات. 
لنع�د اىل قطر وعالقتها بروس�يا والهدف 
األمريكي برضب االقتصاد الرويس من خالل 
ايص�ال الغاز القطري اىل اوربا بأس�عار اقل 
م�ن الس�عر ال�رويس وقط�ع الطري�ق امام 
روس�يا يف التقدم ويف ازدهار اقتصادها ومن 
ثم زي�ادة قوتها العس�كرية وزي�ادة التأثري 
الس�يايس لها يف ال�رشق االقىص واالوس�ط 
وأوربا. ان التحالف الرويس السوري االيراني 
وبمبارك�ة صينية اوقف الخط�ة التي كانت 

امريكا وقطر وتركيا قد وضعتها ملد خط من 
أنابيب الغاز والنفط من قطر والسعودية اىل 
اوربا مرورا برتكيا التي انضمت اىل العصابة 
اإلسالمية بعد وصول اردوغان آخر السالطني 
من ال عثمان, هذا الخط الذي كان س�يجعل 

اقتصاد وتأثري روسيا من املايض.
لكن س�وريا ل�م تس�تطع الخ�روج من 
املحور الرويس االيراني حتى لو رغب النظام 
بذلك بسب ارتباطه بهذا املحور وبسبب عداء 
الدول الخليجية له لكونه نظاما تحت قيادة 
علوية مرتبطة بإيران منذ وصول خميني اىل 

الحكم, فكان القرار إس�قاط سوريا يف ايدي 
االخوان وجعله�ا معرا للخط�ط األمريكية 
ومع�را ألنابيب الغاز, اذا س�وريا وش�عبها 
يدفع ثمن ه�ذا األنبوب القطري ويتم تدمري 
هذا البلد العريق بأيدي جيش من اإلرهابيني 
اإلس�الميني امل�رىض عقلي�ا وش�عب ص�دق 
ب�ان الربيع العرب�ي هو الطري�ق إلزالة هذا 
النظام الشمويل الفاسد فقاموا بانتفاضتهم 
الس�لمية يف الب�دء, ولكن اس�تطاعت تركيا 
وبتحري�ض من قطر والس�عودية ادارة دفة 
هذه االنتفاضة نحو التسلح وتدخلت تركيا 

تدخ�ال س�افرا وس�افال يف س�وريا, وج�رى 
تخريب سوريا بأيدي اإلرهابيني والسوريني 
الذي�ن تورط�وا مع االرهابي�ني ومن الطرف 
اآلخر املاكن�ة العس�كرية الحكومية التي ال 
يهمه�ا البلد كليا, ال�يء املهم الوحيد لديها 

هو إبقاء سيطرتها عىل مفاصل الدولة. 
ونرى اليوم أخبارا تحم�ل تراجع امريكا 
امام االرصار الرويس عىل بقاء االسد ونظامه 
البعثي وانخفاض مستوى التشجيع الرتكي 
القطري للمسلحني وسنرى حل سيايس بعد 

كل هذا الخراب والقتل والتهجري.

املشهد اإلقليمي بات
يزداد تعقيدًا ويكتنفه 

غموض يشبه ذلك 
الذي ساد املنطقة إبان 

احلرب الباردة

الذي جعل دور قطر 

التخريبي يزداد قوة هو 

النفط والغاز القطري

القوى الغربية تعتمد 
حتى اللحظة عىل 

اسرتاتيجية الرصاع 
بالوكالة من أجل 

استنزاف كل الطاقات
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توقعيت الفنانية شيهرزاد شياكر أن تاقي األفيام الرتكية رواجاً كبيراً يف حال 
عرضها عىل الفضائيات العراقية.

وقالت شياكر لوكالة أنباء محلية "انه مثلما القت املسلسيات الرتكية بأجزائها 
رواجياً وإقباال كبراً يف األوسياط الشيعبية، فيأن األفام الرتكيية التي اقتحمت 
صياالت العرض املرصيية مؤخراً سيتاقي ذات النجاح وأكثر كونها سيتخترص 

أجزاء املسلسات يف فيلم واحد يف حال عرضت يف الفضائيات العراقية".
وأضافيت "أن ضخامية اإلنتياج الرتكيي واالهتميام بيأدق التفاصييل جعليت 
بعيض املشياهدين مدمنني عيىل األعمال الرتكيية التي اسيتحوذت وتمكنت من 

مشاهدنا".  
وتابعت "يف حال عرض االفام الرتكية عىل الفضائيات العراقية ستسيتحوذ عىل 

الشاشة واملشاهد العراقي".
يذكر أن الفنانة شهرزاد شاكر شاركت يف عدة أعمال محلية بجانب عمل خليجي، 

ما ساعدها عىل إثبات قدرتها عىل تجسيد الشخصيات املختلفة.

مجتمع فني

www.almustakbalpaper.net
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أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
بمسيتوى التضحية للفرد العراقي الذي ولد واقفا ويموت ينابييع معهيد الفنيون الجميلية.. وهو يحياول ان يكون كي يكون مبدعا عىل الطريق كان عليه أن يلحق بأساتذته 

ذلك هو الفنان احمد  محمد صالح والذي كان معنا يف هذا وبالتيايل كان علييه ان يعليم االخرين ما هيي التضحية .. واقفا، كما يعرب.
العامليي وهي ايضيا كانت وما زاليت رافدا مهميا للحركة تؤسيس وتطبق مناهج دراسيية ومذاهب عاملية للمرسح ادائيية عالية جدا مين الطلبة املوهوبني وهيي ايضا كانت املشاكسية العالية يف الرؤى االخراجية مسيتعينة بطاقات املرسحيية العامليية اذا ليم اكين مبالغا حييث تحتوي عىل يف بغداد حيث كانت العروض يف تلك الفرتة توازي العروض نتاجات قسيم الفنون املرسحية يف معهيد الفنون الجميلة يف عقيد الثمانينات والتسيعينات ومن خال مشياركتي يف - كانيت الخطوة االوىل االحرتافية يف معهد الفنون الجميلة * اين كانت خطوتك االوىل يف عالم االحرتاف املرسحي؟الحوار :

*هيل لنا ان نقف عند موجز ألهم املحطات املرسحية التي الفنية العراقية. 
اىل جانيب املخرج طه املشيهداني اليذي كان ممثا.. واياد الديين يف مهرجان )أغادير ( يف املغيرب عام 2007 ، وكنت جائزة أفضل موسييقى وهي عزف حي للفنان عمر ضياء - هناك مرسحية )صحراء الشلب( التي حصدنا من خالها كنت عندها ؟

نخبية من النجوم " امرة جواد وطه املشيهداني وذلك من السلطان وجسيدت خالها شخصية )الشييخ ( اىل جانب ي مرسحيية ) حيب يف زمين الطاعيون ( للمخرج اسيامة * والعمل االخر عىل مستوى املهرجانات؟الطائي وعمار وزينب فؤاد .

خال املشياركة يف ) مهرجان القاهيرة العربي التجريبي ( 
وحصدت املرسحية درع املهرجان .

واملرسح وتم تقديمها من قبل الفرقة الوطنية للتمثيل.كانت )مسيك الختام( للموسيم املرسحي لدائرة السيينما وطال هيادي وبتول كاظم واسييل عيادل( .. واملرسحية وكان معي )حقي الشوك وطه املشهداني وسامان العزاوي ي مرسحية ) كوميديا االحزان( تاليف واخراج طال هادي * اخر عمل مرسحي كنت عنده؟
نمر بها وال تسيتوقفنا فكرييا .. وهو مرسح داخل مرسح )املتن الربشيتي( وهي مجموعة مواقف او حكايات يومية لانسيان يف العيراق وباسيلوب كومييدي سياخر اقرب اىل العراقي الذي اصبح من املسيلمات ضمن التكوين الحياتي - املرسحية شاكسيت هذا الهّم االجتماعي الذي يبثه الفرد * وما الذي ارادت قوله املرسحية؟

باسلوب )الفرجة االحتفالية(. 

( للمخرج اكرم كامل ويف )الصيادون( للمخرج عمار. - يف )امطار النار( للمخرج عزام صالح ويف )صدى املايض * واين نجدك تلفزيونيا؟
* وسينمائيا؟

ي يف فيلم )محسين السيعدون(. 
بسبب ذاك الوحش العماق  )الكريس(. منقذ له.. وتؤملني حالة الفوىض التي نعيشيها كفنانني يحرتق كالشيمعة لييضء درب االخرين وليس هناك من اسيتحواذ الخيداع عىل الصيدق.. ويؤملني الفنيان عندما الشيخصية ولهذا يؤملني تهميش اآلخير لآلخر.. ويؤملني - هنياك اجابات كثرة لكنني احياول االبتعاد عن االمور *ما الذي يؤملك كفنان هذه االيام ؟

خرب كان ويكون مجرد ذكرى وينتهي وحيدا .ويصبح حديثا عاديا واكره الفن عندما يكون الفنان يف رسالته االنسانية واكره الفن عندما يفقد حالة السمو ي أكيره الفن حينما يكيون رخيصيا.. وعندما ال يؤدي * ومتى تكره الفن؟
ماذا يعني الفن  لديك؟ - الفين الحقيقي هو كمال االنسيانية .. وهو السيمو • 

الروحي.
والفنان ماذا يعني لديك؟ االخاقية واالنسانية وما دون ذلك ليست هناك رسالة - الفين الحقيقيي هيو الذي يمثيل اعيىل املواصفات • 

* واخيرا .. ميا الذي تقوليه لنا بطاقتك الشيخصية حقيقية.
)هاملت( وشخصية )شيايلوك( يف تاجر البندقية .. للتمثيل .. ومن طموحاتي املرشوعة تمثيل شخصية الفنيون الجميلية وحاليا ممثيا يف الفرقية الوطنية ي دبليوم معهيد الفنيون الجميلة وبكلورييوس كلية الفنية؟

وشخصية )محمد مهدي الجواهري(. 

امحد حممد صالح: أحلم بتجسيد اجلواهري وهاملت وشايلوك

بغداد/ المستقبل العراقي

نعت نقابة الفنانني العراقيني الفنان، صادق عيل شاهني، 
الذي تويف صباح الجمعة يف منزله ببغداد بعد معاناة طويلة 

مع املرض.
واسيتبدل األطبياء رشاييني قلبه قبل نحو سينة، لكين ذلك لم 
ينقيذه، وكما قالت زوجته املذيعة السيابقة ليىل الحمداني: مكث 
يف البييت  ال يخرج وحالتيه تتدهور صحًيا،  فقد الوعي بسيبب جفاف قرشة 
 الدمياغ وضعفت ذاكرته وأصابه  خمول ونسييان وأجهيزت الجلطة  عىل ما 
تبقى من صحته، إذ فقد  النطق وتوقف عصب اليد عن  اإلسيتجابة، ولم يعد 
يقوى إال عىل  بضع خطوات يمشييها بصعوبة، ثم تعرض اىل كرس يف عظم 
الفخذ، أقعده تماًما وزاد من أوجاعه حتى فارق الحياة عن عمر يناهز 74 

عاماً، بحسب ما ورد يف موقع اياف.
والفنان شياهني مين مواليد مدينة 
بغيداد سينة 1939، عانيى الكثير 
يف طفولتيه بدايية بسيبب العمى يف 
سينواته األوىل لكنيه عوليج عيىل يد 
طبيب املاني، وكذلك يف دراسته األولية 
يف الكتاتييب لكنه واظب واجتهد حتى 
اكمل دراسيته االبتدائية ثيم الثانوية، 
وتخرج من أكاديميية الفنون الجميلة 

سنة 1964 – 1965.
اإلذاعية  مجيال  يف  العميل  ميارس 
والتلفزيون، والسيينما واملرسح، وقدم 
الكثير مين الرباميج اإلذاعيية إعيداداً 
وإخراجاً. عمل يف اإلذاعة منذ عام 1959 
ميع فرقية الفنيون الشيعبية للتمثيل، 

وظهر يف عام 1959 يف أول تمثيلية تلفزيونية "يريد يعيش"، ليبدأ رحلة استمرت نحو 
نصف قرن.

كان مميزًا يف ادائه السيما يف ادوار الرش، شغل الفنان مناصب عديدة أهمها مدير اإلنتاج 
التلفزيونيي يف تلفزيون العراق منذ عام 1979 ولغايية 1983 الذي أداره بنجاح وقدم 
خال هيذه امليدة العديد 
واملمييزة،  األعميال  مين 
لكنه بعد عيام 2009 بدأ 
يغييب عين الحضيور اىل 
دائيرة السيينما واملرسح 
بعدما وجيد أن صحته ال 
تساعده، ومن ثم اختفى 
إىل أن بيدأت أخبار اعتال 
يف  تتواىل.عميل  صحتيه 
اإلذاعية منذ عيام 1959 
مع فرقة الفنون الشعبية 
للتمثيل التي كان يرأسها 
مهنيد  املرحيوم  الفنيان 
األنصياري، وتوجيد شيهادة بذليك من مديير االذاعة 
السابق عبد الرحمن فوزي، وعمل يف قسم التمثيليات 
والربامج الخاصة عام 1962، ويف عام 1964 قدم اول 
مسلسيل إذاعيي يف )14( حلقة عن الفيارس العربي 
)سيعد بن ابي وقاص( من اعداده واخراجه، ويف عام 
1966 قدم مسلسيل )ابن زيدون(، وطوال عمله قدم 
الكثر من الربامج االذاعية إعداًدا وإخراًجا.ويف مجال 
التلفزيون إشرتك عام 1959 يف أول تمثيلية تلفزيونية 
"يرييد يعيش"، وشيارك يف العرشات من املسلسيات 
والسيهرات مين أهمها )جيرف امللح( تألييف صباح 

عطيوان وإخراج ابراهيم عبد الجليل والذي 
أدى فيه دوًرا مميزًا منحه شيهرة واسيعة، 

وهو شيخصية )ميا فاخر( اليذي يتعرض 
لليرب من اهيل القرية التي يجيري فيها 
تمثييل العمل الن الناس اعتقدوه مشيعوًذا 

حقيقًيا.
ويف السينما اشيرتك بي 16 فيلما أولها فيلم 
)اوراق الخيييرييف( اخيراج حكمت لبيب 
عيام 1963، وآخرهيا فيليم )املليك غازي( 
اخيراج محميد شيكري جمييل عيييييام 
1993، ويف املسيييرح ليه حضيور واضيح 
من خيال عيرشات املرسحيات ابتيداء من 
مرسحية )كلنا برش( إخراج مهند األنصاري 
عام 1960 وانتهاًء بمرسحية )حفلة لسيد 

محرتم ( إخراج قاسم وعل الرساج.
الطويلية شيغل  الفنيية  العدييد مين املناصيب خيال مسيرته 
1968(، منها سيكرتر لقسيم اإلنتياج التلفزيوني  ي   1966(

رئيس قسم التنسيق لربامج املحافظات )1967 ي 1968(، رئيس قسم 
التنسيق التلفزيوني يف تلفزيون العراق منذ عام 1968 ولغاية 1979، 
سيكرتر لجنة تخطييط الربامج يف تلفزيون العيراق منذ عام 1968 
ولغايية 1979، مدير االنتاج التلفزيوني يف تلفزيون العراق منذ عام 

1979 ولغاية 1983.
الفنان الراحل رصح لنا ذات مرة يف حوار معه: "التمثيل منحني 
السمو والرتفع عن الكثر من األمور، التمثيل هو تطهر لنفس 
اإلنسان من أدران الحارض واملايض كما يقول أرسطو، التمثيل 
جعلني أتسامى وأترفع، وكثرًا ما أرى االشياء صغرة يف دوامة 

الحياة".رحم الله صادق عيل شاهني إنساًنا وفناًنا.

بعد مسيرة حافلة... ومعاناة مع المرض

صادق عيل شاهني.. عاش صاخبًا ورحل هبدوء

نفت الفنانة رانيا يوسيف ما تردد عن أن السيبب يف خافاتها مع حسيني صالح مخرج فيلمها 

الجديد هو عدم التزامها بمواعيد التصوير.

رانيا قالت: »هذا الكام فارغ وليس له أساس من الصحة والكل يشهد عىل ذلك فأنا فنانة ملتزمة 

جدا بمواعيدي وأعرف جيدا ما هو املطلوب مني فكل من تعامل معي يشهد عىل أنني أحر قبل 

بدء التصوير بفرتة كبرة كي استعد لدوري جيدا«.

وأضافت: »سيبب الخاف يعود إىل إجراء املخرج الكثر من التعديات عىل السييناريو دون علمي 

باعتبياري بطلة الفيلم كما هو منصوص يف العقد، حيث قام صالح بإضافة الكثر من املشياهد 

ملصالحه الشيخصية كمشياهد كثرة 
لطليقتيه روان فؤاد عىل حسيابي، وأنا ممثلة 

كبيرة وال أقبيل بهيذه املعاملة 
مطلقا«.

يف  حوارهيا  –يف  وأشيارت 
موقيع النيرشة الفنيية- إىل أنهيا لن 

تعود لتصوير مشياهدها 
املتبقية يف الفيلم إال بعد أن يتعهد 

بااللتزام  حسني صالح 
بالسيناريو األول الذي وقعت 

كل  ويحيذف  علييه 
التيي  اإلضافيية  املشياهد 

العمل  عيىل  أدخلهيا 
من أجل طليقته روان.

رانيا يوسف: أنا ممثلة كبيرة وال أقبل ذلك
شهرزاد: األفالم التركية ستالقي نجاحًا ايضًا

يسيتعد الفنان د.خالد احمد مصطفى للسفر إىل املغرب 
مع مرسحية )لعب وهم( تأليف وإخراج الدكتور ياسني 
إسيماعيل - تقدييم الفرقية القومية للتمثييل يف الوقت 
اليذي يواصل التدريبات مع الفرقية أيضا عىل مرسحية 
)فاليص( للكاتيب عبياس لطييف واملخرجة نغيم فؤاد 

ويشاركه البطولة فيها الفنان إياد الطائي.
مرسحييًا ايضياً انتهيى مصطفى من عيرض مرسحية 
)موليد فكرة( مين تأليفه واخراج د.حسيني عيل هارف 
بطولته مع رسول عباس, مروج جبار, وسوزان مهدي.. 
ومرسحية )شيبيك لبيك( والتي جسد فيها دور)عفريت 
املصبياح( العميل كان يف ختام مهرجيان طفولتي الذي 

أقامته دائرة ثقافة األطفال.
وعىل صعييد تقديم الربامج يسيتعد مصطفيى لتقديم 
 cinema برناميج سيينمائي جدييد هو )سيينما تيراك

track(  والعميل يسيتعرض عىل ميدى أكثر 
مين دورة تلفزيوينة - تاريخ السيينما منذ 
بداياتهيا األوىل.. كذليك برناميج )عبقيري 

بغداد( والربنامجان هما من إعداده 
و تقديميه، وكشيف مصطفيى يف 
نهاية حديثه عن مرشوع ضخم مع 
قناة العراقيية يحمل عنوان )الطفل 
النجم - child star( والذي سيصور 

يف جمييع محافظات العراق, هو 
الدكتور  إعداده وفكيرة  من 
حسيني عيل هارف ويشيارك 

الفنان بعضوية لجنة التحكيم 
يف الربنامج مع زينب عبد األمر و 

وليد حبوش.

تسيتعد الفنانة واإلعامية عسيل عماد، ملجموعة مين األعمال املرسحية 
الخاصية بالطفل، مشيرة إىل انها ترتقب اإلطاع عليهيا لتبدي موافقتها 

بخصوص تلك األعمال.
وقاليت عمياد لوكالة انبياء محلية "اعتيذرت عن مرسحيية )كلكامش( 
لاسيتاذ سيامي عبد الحمييد نتيجة انشيغايل بعميل اإلعاميي وتضارب 

الوقت، كما اتخوف من تأثر ذلك عىل مجاالت عميل األخرى".
وأضافيت "إن الفنيان مناضل داود طلبنيي يف احد أعماليه املرسحية التي 

اسعى ملعرفة دوري فيها خال األيام القليلة القادمة".

تسيتمر الفنانة وداد القييس بتصوير دورها يف مسلسيل )شييطان يف قلب أمراة( من 
إخراج األردني ايمن نارص الدين وتأليف عباس متعب.

وقاليت القيييس "حصلت عىل هذا الدور بصعوبة كوني ال أملك أي عاقات شيخصية 
ترشيحني للمشياركة يف األعميال الدراميية وقد تم اختيياري لتأديية دور "خادمة" 
وبالرغم من تأديتي ذات الدور يف مسلسيل )سيليمة باشا( لكن مفاجأتي للمشاهد 

هذه املرة ستكون مختلفة.
وتابعت: هناك نقلة نوعية يف طبيعة هذا الدور سيكتشيفه املشياهد خال متابعة 
العميل بالرغيم من أن الشيخصية غر رئيسيية لكنها تحمل شييئاً مين األحداث 

املشوقة.
وأضاقت: ان العمل يشارك به نخبة من نجوم الدراما منهم كاظم القرييش وسعد 

مجيد وحياة الشواك وآخرون.

خالد مصطفى يأخذ )لعب وهم( إلى المغرب

عسل عماد: أتهيأ ألعمال 
مسرحية للطفل 

وداد القيسي: حصلت على 
دور "الخادمة" بصعوبة

قالت الفنانة منة فضايل إنها دائما ما تتعرض للحسد، 
فهي ترى أن الناس يحسدونها 24 ساعة يف اليوم.

منة قالت: »أنا محسيودة 24 سياعة يف اليوم ومهما 
فعلت ال توجد فائدة، لبسيت خاتما بفص أزرق وعني 
زرقاء، ولكن من دون فائدة«، مشرة إىل أنها ال تعرتف 
بالحظ، حيث أنها مؤمنة بأن كل يشء يحدث لإلنسان 

يكون مكتوبا.
وعين حياتهيا العاطفيية قالت -يف حوارهيا يف مجلة 
روتانا-: »أنتظر نصيبي عىل الرغم من أن حظي دائما 
يسء، فإميا يكون نصابا أو أكتشيف أنه متزوج، لهذا 
أصبحيت أتأنى يف اختياراتي وال أرى أن أتعجل، واملهم 

أن أجد رجا يحبني ويدلعني ويحرتم فني«.

منة فضالي تبحث 
عّمن »يدلعها«
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أب��دت الفنانة الش��ابة رؤى خالد س��عادتها بترش��يحها 
للعم��ل مع المخرج الكبير محمد ش��كري جميل في  بطولة فيلم 
)األوجاع والمس��رات( والذي من المق��رر البدء بتصويره قريبًا. 
رؤى قال��ت "ان��ه ش��رف ألي فن��ان مج��رد الوق��وف أم��ام كاميرا 
ه��ذا المخ��رج العم��اق ألنه ببس��اطة يخت��زل تاريخ الس��ينما 
العراقي��ة". والفيل��م مأخوذ عن رواية باالس��م نفس��ه للروائي 
الكبي��ر فؤاد التكرلي وكتب له الس��يناريو الكاتب ثامر مهدي، 

ويشارك في بطولته نخبة من نجوم العراق.
س��ينمائيًا أيض��ا انتهت رؤى من تصوي��ر الفيلم القصير 
)الندم( مع حس��ين عج��اج, وتنتظر بدء تصوير مش��اهدها في 

مسلسل )تي تي جابي القطار( مع النجم قاسم الماك.

تاليف واخراج / زياد طارق 
تمثيل / بيادر كاظم ـ شريين حاتم 

تقديم/ جمعية ايادي الرحمة االنسانية 
الزمان/ كانون االول 2012 

املكان / مدينة البرصة 
املناسبة/ برنامج ملنظمات املجتمع املدني 
يف البـرصة للتصـدي لظاهـرة العنف الذي  

تتعرض له النساء يف املجتمع العراقي 

"إن العمـل املرسحـي يعمـل عـى تغيـري 
الحـاالت السـلبية يف املجتمـع مـن خـال 
معالجتـه لتلـك الظواهـر ومنهـا تعنيـف 
املراة خاصة يف املناطـق الريفية وبطريقة 
مبـارشة ومفهومة للطبقـات االجتماعية 

وضمن املناطق املذكورة".
املخرج

زياد طارق     

مسرحية / حكايات نساء

سيلينا غوميز: فيلمي للكبار فقط 

طلبت املمثلة سـيلينا غوميز من جمهورها ومعجبيها منع 
أبنائهـم دون الثامنـة عرشة من مشـاهدة فيلمها الجديد، 
مربّرة السـبب بأنه يحتوي عى العديد من املشـاهد التي ال 

تائم عمرهم.
سلينا قالت: لقد بذلت كل جهدي لتحذير اآلباء من مشاهدة 
فيلمـي »Spring Breakers«، الـذي صنفته عى أنه فيلم ال 
تائم مشـاهده معجبيها الصغار الذيـن اتخذوها نجمتهم 

املفضلة بعد عملها يف أفام ديزني.
وكانـت جوميز قد رصحت لجريدة »Express« الربيطانية، 
بـأن فيلمهـا الجديـد يتماىش مـع املرحلـة العمريـة التي 
تعيشها بعد بلوغها الحادية والعرشين، وقالت: يدور الفيلم 
حول 4 فتيات صديقات منذ الدراسـة، يجربن عى العمل يف 
تجارة األسلحة واملخدرات، موضحة أن الفيلم يأتي تماشياً 
مـع رغبتها يف تأدية أدوار مختلفـة عما قدمته وهي نجمة 

مراهقة يف أفام ديزني.

عائلة باتينسون تشجعه على إنهاء 
عالقته بستيوارت

تأكـدت الظنون وقرر الفنان الربيطاني روبرت باتينسـون 
االنفصـال عن حبيبتـه نجمـة Twilight Saga كريسـتني 
سـتيوارت، بعـد أن عادت العاقة بينهمـا مجدداً يف ترشين 

االول املـايض إثر خيانتها له 
مع املخرج روبرت ساندرز، 
وذلـك بعـد أن قضـوا عطلة 
عيد املياد سـوياً يف مسقط 

رأسه ومع عائلته.
مصادر مقربة من باتينسون 
أكـدوا رضاهم التام عن هذا 
القرار قائلـني: "ال أحد يميل 
عليه ماذا يفعل ولكن بعض 
األشـخاص يظنـون أنـه لم 
للتعامل  الوقت  يمنح نفسه 
مـع مـا حـدث وتخطي 
ويعتقـدون  املسـألة 
بالخيـار  قـام  أنـه 

الصحيح"، وقد تأكـدت رغبته باالنفصال بعد أن 
اختـرب عاقتهما طوال عطلـة عيد مياد ورأس 
السـنة مع عائلتـه، حيث لم تجـر األمور عى 

نحو جيد كما ظن.
عائلة باتينسـون وخاصة شقيقاته وجدن 
أنه من الصعب مسـامحة كريسـتني عى 
األذى والعـار الذي سـببته لـه، كما أنها 
أغضبته كثرياً باشـراكها يف تتمة فيلم 
 Snow White and the Huntsman
رغـم أن املخرج روبرت سـاندرز لن 
يكون مشرًكا فيه، فقد ظن روبرت 
أنـه ال مشـكلة يف ذلـك طاملـا أن 
سـاندرز لم يعد مشركاً بالفيلم 
ولكنه لم يعد يشـعر أنه مرتاح 
لذلـك وهـذا مـا سـبب نقطة 

توتر قوية.
كريسـتني، وفقـاً للمصـادر، 
مازالت تأمل أن يرجع حبيبها 
يكـون  وأن  إليهـا  السـابق 

االنفصال مؤقًتا.

أنجلينا في 
فيلم   وثائقي   
كتابيـة  تجربـة  أول  يف 
تنـوي  لهـا،  وإخراجيـة 
الفنانة األمريكيـة أنجلينا جويل 
إنتـاج فيلـم وثائقـي عـن مشـوار 
حياتهـا فيما يتعلق باألعمال اإلنسـانية، 
وذلـك حتى يخـرج الفيلـم للجمهور بالصـورة التي 

رسمتها يف مخيلتها.
أنجلينا، وفقاً ملصدر مقرب منها، تريد توثيق حياتها 
ونشـأتها والصعـاب التـي واجهتها حتـى أصبحت 
نجمة كما هي اآلن، وقد رسـمت ملسـار الفيلم خطاً 
معينـاً لذلك سـتقوم بأول تجربة كتابيـة وإخراجية 

وإنتاجية عن طريق هذا الفيلم.
رفيقهـا الفنـان األمريكـي بـراد بيت، سـعيد بهذه 
التجربـة للغاية، حيث سـتؤّرخ ملـا قدمته جويل يف 
مجال األعمال الخريية، وهو الجانب الذي ال يعرف 
عنه النـاس كثرياً، وتمنـى أن ُتكلل تلـك التجربة 
بالنجـاح، وتكون مقدمـة ألعمال أخرى يف نفس 

السياق.

بغداد/ المستقبل العراقي

نعت نقابة الفنانني العراقيني الفنان، صادق عيل شاهني، 
الذي تويف صباح الجمعة يف منزله ببغداد بعد معاناة طويلة 

مع املرض.
واسـتبدل األطبـاء رشايـني قلبه قبل نحو سـنة، لكـن ذلك لم 
ينقـذه، وكما قالت زوجته املذيعة السـابقة ليى الحمداني: مكث 
يف البيـت  ال يخرج وحالتـه تتدهور صحًيا،  فقد الوعي بسـبب جفاف قرشة 
 الدمـاغ وضعفت ذاكرته وأصابه  خمول ونسـيان وأجهـزت الجلطة  عى ما 
تبقى من صحته، إذ فقد  النطق وتوقف عصب اليد عن  اإلسـتجابة، ولم يعد 
يقوى إال عى  بضع خطوات يمشـيها بصعوبة، ثم تعرض اىل كرس يف عظم 
الفخذ، أقعده تماًما وزاد من أوجاعه حتى فارق الحياة عن عمر يناهز 74 

عاماً، بحسب ما ورد يف موقع اياف.
والفنان شـاهني مـن مواليد مدينة 
بغـداد سـنة 1939، عانـى الكثـري 
يف طفولتـه بدايـة بسـبب العمى يف 
سـنواته األوىل لكنـه عولـج عـى يد 
طبيب املاني، وكذلك يف دراسته األولية 
يف الكتاتيـب لكنه واظب واجتهد حتى 
اكمل دراسـته االبتدائية ثـم الثانوية، 
وتخرج من أكاديميـة الفنون الجميلة 

سنة 1964 – 1965.
اإلذاعـة  مجـال  يف  العمـل  مـارس 
والتلفزيون، والسـينما واملرسح، وقدم 
الكثـري مـن الربامـج اإلذاعيـة إعـداداً 
وإخراجاً. عمل يف اإلذاعة منذ عام 1959 
مـع فرقـة الفنـون الشـعبية للتمثيل، 

وظهر يف عام 1959 يف أول تمثيلية تلفزيونية "يريد يعيش"، ليبدأ رحلة استمرت نحو 
نصف قرن.

كان مميزًا يف ادائه السيما يف ادوار الرش، شغل الفنان مناصب عديدة أهمها مدير اإلنتاج 
التلفزيونـي يف تلفزيون العراق منذ عام 1979 ولغايـة 1983 الذي أداره بنجاح وقدم 
خال هـذه املـدة العديد 
واملميـزة،  األعمـال  مـن 
لكنه بعد عـام 2009 بدأ 
يغيـب عـن الحضـور اىل 
دائـرة السـينما واملرسح 
بعدما وجـد أن صحته ال 
تساعده، ومن ثم اختفى 
إىل أن بـدأت أخبار اعتال 
يف  تتواىل.عمـل  صحتـه 
اإلذاعـة منذ عـام 1959 
مع فرقة الفنون الشعبية 
للتمثيل التي كان يرأسها 
مهنـد  املرحـوم  الفنـان 
األنصـاري، وتوجـد شـهادة بذلـك من مديـر االذاعة 
السابق عبد الرحمن فوزي، وعمل يف قسم التمثيليات 
والربامج الخاصة عام 1962، ويف عام 1964 قدم اول 
مسلسـل إذاعـي يف )14( حلقة عن الفـارس العربي 
)سـعد بن ابي وقاص( من اعداده واخراجه، ويف عام 
1966 قدم مسلسـل )ابن زيدون(، وطوال عمله قدم 
الكثري من الربامج االذاعية إعداًدا وإخراًجا.ويف مجال 
التلفزيون إشرك عام 1959 يف أول تمثيلية تلفزيونية 
"يريـد يعيش"، وشـارك يف العرشات من املسلسـات 
والسـهرات مـن أهمها )جـرف امللح( تأليـف صباح 

عطـوان وإخراج ابراهيم عبد الجليل والذي 
أدى فيه دوًرا مميزًا منحه شـهرة واسـعة، 

وهو شـخصية )مـا فاخر( الـذي يتعرض 
للـرب من اهـل القرية التي يجـري فيها 
تمثيـل العمل الن الناس اعتقدوه مشـعوًذا 

حقيقًيا.
ويف السينما اشـرك بـ 16 فيلما أولها فيلم 
)اوراق الخـــريـف( اخـراج حكمت لبيب 
عـام 1963، وآخرهـا فيلـم )امللـك غازي( 
اخـراج محمـد شـكري جميـل عـــــام 
1993، ويف املســـرح لـه حضـور واضـح 
من خـال عـرشات املرسحيات ابتـداء من 
مرسحية )كلنا برش( إخراج مهند األنصاري 
عام 1960 وانتهاًء بمرسحية )حفلة لسيد 

محرم ( إخراج قاسم وعل الرساج.
الطويلـة شـغل  الفنيـة  العديـد مـن املناصـب خـال مسـريته 
1968(، منها سـكرتري لقسـم اإلنتـاج التلفزيوني  ـ   1966(

رئيس قسم التنسيق لربامج املحافظات )1967 ـ 1968(، رئيس قسم 
التنسيق التلفزيوني يف تلفزيون العراق منذ عام 1968 ولغاية 1979، 
سـكرتري لجنة تخطيـط الربامج يف تلفزيون العـراق منذ عام 1968 
ولغايـة 1979، مدير االنتاج التلفزيوني يف تلفزيون العراق منذ عام 

1979 ولغاية 1983.
الفنان الراحل رصح لنا ذات مرة يف حوار معه: "التمثيل منحني 
السمو والرفع عن الكثري من األمور، التمثيل هو تطهري لنفس 
اإلنسان من أدران الحارض واملايض كما يقول أرسطو، التمثيل 
جعلني أتسامى وأترفع، وكثريًا ما أرى االشياء صغرية يف دوامة 

الحياة".رحم الله صادق عيل شاهني إنساًنا وفناًنا.

بعد مسيرة حافلة... ومعاناة مع المرض

صادق عيل شاهني.. عاش صاخبًا ورحل هبدوء

انتقد النجم كاظم السـاهر ما نرشته بعض وسائل 
اإلعـام عن رفضـه الغنـاء يف العـراق بالتزامن مع 

اختيار بغداد عاصمة للثقافة العربية عام 2013.
كاظم انزعج بشـده مما ُنـرش عنه، ونقل اإلعامي 
هانـي الحامد قوله تعليقاً عى وسـائل اإلعام التي 
نـرشت عنه هذا الـكام: »عيـب عليهـم«، وذلك يف 
برنامجه »يا شـباب«، مناشـداً الصحف ووسـائل 

اإلعام التحري من دقة ما ينرشوه.
الحامد أوضح أن كاظم الساهر لم يقل إنه لن يغني 
بـل  قال: »لـن أذهب إىل العراق ألقـدم حفا صغريا 
بل سـأذهب ألقدم شـيئا كبـريا لبلدي وأسـهم مع 
اليونيسـيف يف بناء مدارس ومستشفيات لألطفال 

يف املناطق الشمالية والجنوبية«.

كاظم الساهر: عيب عليهم.. سأغني في العراق

من املنتظر أن تظهر الفنانة ميادة الحناوي عى شاشة »إم 
بي يس مرص«، لتصوير حلقة مـن برنامج وفاء الكياني 

الجديد »العمر كله« يف دورة الربامج الجديدة.
ميادة طالبت القناة بدفع ثمن املابس التي سـتظهر 
بها خـال الحلقة، وذهبت إىل أحد املحات الشـهرية 

بوسـط بـريوت، برفقة املذيعـة وفـاء الكياني، 
واختـارت حـذاء بقيمـة 10 آالف دوالر وثوبـا 
بقيمـة 22 ألف دوالر لتصور بهمـا الحلقة عى 

مدار يومني.
ويبـدو أن القنـاة وجدت أن املبلـغ كبري فرفضت 

دفعه، مـا أغضب ميـادة التي قررت عـدم تصوير 
الحلقـة، مما دفـع القنـاة للرضوخ لطلـب الفنانة، 

وأرسـلت يف اليـوم التـايل أحد األشـخاص للمحل لدفع 
املبلـغ وأحـر الحذاء والثـوب، وذلك بحسـب ما نرش 

بـ»أنا زهرة«.

الحناوي تجبر MBC على شراء حذاء وفستان



إن للش�عر وعىل األخص يف سياق النثر مبادرات 
تجعله بقابلية ذات ميزة يف إنتاج نمط من القصائد 
املتحرك�ة املعن�ى، ب�ل إن هناك مس�توى نجده يف 
قصي�دة النثر هو مؤه�ل كي يجتاز تل�ك الوظيفة 
يف حراك املعن�ى إىل تحريره مم�ا يالزمه من صفة 
وجودية اجتماعيا ويكون يف سياق الجملة الشعرية 
غري مالزم للحراك فق�ط بل يكون يف تحرره معنى 
جدي�داً ق�د يعك�س إيح�اء أوس�ع بجوه�ره مما 
تقصده الجملة الشعرية واىل حد ما يكون جزء من 
بنية تلك الجملة وقيمة الشعر هنا ليس يف اإلفصاح 
عن املعنى املحرر وإنما لتأكيد صفة اإليحاء املهمة 
يف كل أنم�اط الش�عر والتي احد أه�م ميزاته فنيا، 
وان اكثراالنم�اط الثالث�ة فاعلي�ة يف ه�ذا املج�ال 
هي قصي�دة نثر، ويمثل ديوان ثراي�ا الرماد ألحمد 
عبد الس�ادة يف مجال ح�راك املعن�ى وراتبه والبعد 
الوجودي الواضح يف كي�ان القصيدة ميزة متقدمة 
منذ عن�وان الديوان والذي فيه إحال�ة رمزية تمثل 
بتا إيقونة النص البعد العام للمادة الشعرية إجماال 
، والعن�وان مركب بني جهة املج�رد وجهة املادي ، 
وم�ن هنا يكون له تأثري عايل يف املس�توى النقدي ، 
الن الشعر عىل وجه الخصوص يبدأ كقيمة جمالية 
وفني�ة من إيقون�ة النص تحديدا ومنذ االس�تهالل 
الش�عري تقريب�ا ، وهنا تتمثل أهمي�ة توقفنا عند 
عن�وان الدي�وان وق�راءة املي�زة الفنية في�ه ، وقد 
استطاع الشاعر احمد عبد السادة إن يكون محاور 
ع�دة يف ثريا النص الش�عري ، يمثل األول منها بعدا 
وجودي�ا حساس�ا، فالرماد ه�و النتيج�ة األخرية 
لالحرتاق وفيه يف املس�توى الش�عري إحالة رمزية 
عميقة ، والثري هي الس�مو والهيب�ة والنور والبد 
إن تل�ك الس�مات يمكنها إن تكون مس�توى رمزيا 
مؤثرا يف اإليقونة واملتن الش�عري والتلقي البرصي 
االبتدائ�ي وما يليه من مس�تويات تلق�ي تأويلية ، 
وإما املحور الثاني فهو يتمثل يف اإليحاء بكونه احد 
األسس الشعرية املهمة ، حيث أوحى لنا الشاعر إن 
الوجود هو قيمة تس�مو وتنري ومن ثم تصري رمادا 
، ولكن مقصد الش�اعر القف عن�د تلك الحدود ، بل 
يتجاوزها عرب الش�عر إىل مناط�ق أعمق واهم عند 
اإلحس�اس الشعري لدا الشاعر، وإما املحور الثالث 
فهو يرتب�ط باإليقاع ، حيث إيقاع مفردة ثريا فهو 
ارمون�ي وغنائي رمزيا ، فيما إيق�اع مفردة الرماد 
فهو ح�اد ورمزيا مأس�اوي ، ورصاحة من الوهلة 
األوىل يوقفن�ا ديوان احمد عبد الس�ادة إمام أهمية 
إيقونة نصه التي مثلها عنوان ديوانه ) ثريا الرماد 
( ، وتل�ك ميزة أوىل تحيل إىل مس�توى جمايل وإبداع 
أدبي يف جنس الشعر الذي تمثل فيه السمة النثرية 
مرحل�ة ح�ارض حيوي وع�ىل األخص نوع�ا برغم 
االس�تهداف األيدلوجي من قبل القصيدة العمودية 
لقصي�دة النثر واالس�تئثار بالفضاء الش�عري عرب 

امليزة التاريخية وليس النوع اإلبداعي.
إن مهمة الش�اعر هي أعمق بكث�ري من مهمة 
التلقي يف معايشة نصه واالنتماء إليه ، واإلحساس 
األدب�ي يف الش�عر أكث�ر توهج�ا مم�ا ه�و موجود 
يف األجن�اس األدبي�ة األخ�رى ، وهنا تتج�ىل أهمية 
املعن�ى األدب�ي , حي�ث الش�عر خالصة أحاس�يس 

وتوه�ج وانفعال ، وهذا ما يتيح 
للمعنى الشعري إن يكون وحدة 
جمالي�ة ال تتأث�ر إذا اخ�ذ ذلك 
املعنى بع�دا جديدا غ�ري الذي 
عه�د ب�ت ، والش�اعر احم�د 
أنموذجه  الس�ادة ق�دم  عبد 
املعن�ى  إط�ار  يف  الش�عري 
إن  أو م�ا يمك�ن  املتج�دد 
يف  بالديناميك�ي  نس�ميه 
مجم�ل قصائ�د ديوانه ) 
ثريا الرماد ( ، واملستوى 
تش�كله  ال�ذي  الح�ي 
املفردة الشعرية إضافة 
إىل بعدها الرمزي دليل 
ع�ىل إن الجملة يف أي 
قصي�دة م�ن قصائد 
الدي�وان مث�ال فني 
التعب�ري  متكام�ل 
فيه�ا  والص�ورة 
لذل�ك  انع�كاس 
التكام�ل ، ونورد 

يف  للش�اعر  مث�اال 
قصيدة )تداعيات انكسار بديهي ( ، يمثل 

عدة إبع�اد ) مرغم�ا ... – أوقظ غابة ه�ذا الجرح 
– واصع�د س�لم التع�ب الوحيد – لس�طوح القمر 
املقض�وم حتى النص�ف ( ، ويتمي�ز املعنى املتجدد 
هن�ا بديناميكي�ة لكونه نت�اج صورة غ�ري ملزمة 
بالثبات االيقون�ي ومنظمة يف إط�ار الديناميكية ، 
ونجد هن�اك تقابل أو تنظي�م إيقاعي بني مفردات 
الجمل الش�عرية والتي جعلت الصورة ال تقف عند 
حد مح�دد للمعان�ي ، وهناك هدف ش�عري يمنح 
الص�ورة الش�عرية الكمال االس�تاطيقي ، فإيقاظ 
غاب�ة الجرح مع وجود اإلزاحة تكون االنتقال فيها 
من االيقوني إىل الحي وكذلك يش�كل صعود س�لم 
التع�ب ذات التمثل وأيضا ما يف س�طوح القمر من 
تراكب ضايقوني- حي يؤرش ذا ت املقصد ، والذي 
البد إن الش�اعر اس�تثمره ليفرد صورته الشعرية 
ويجنبها التش�ابه ، وكان�ت له هدفيه ملا عرفت بت 
قصي�دة النثر من مؤرش وجودي أو ذاتي ولكن عرب 
كيان القصيدة وليس كيانه ، وقد ابرز الش�اعر هنا 
ملم�ح فاع�ل يف هوية قصي�دة النثر ه�و التصدي 
للمعن�ى الحيات�ي ولكنه خالف املألوف يف اس�رتاح 

اليومي إىل كيان القصيدة وإنما جعل القصيدة مثال 
فن�ي خالص للمعنى االس�تثنائي يف الواقع اليومي 
، وال�ذي يمثل أعم�ق املناطق الحس�ية والوجدانية 
أيضا .  إن الش�اعر احمد عبد الس�ادة لم يرد لنصه 
الش�عري املب�ارشة فاس�تثمر ديناميكي�ة املعنى ، 
وكما لم يكن يسعى إىل إغراق نصه الشعري يف بحر 
الغموض الذي يرى البعض إن قصيدة النثر تشتغل 
عليه عكس�تما تشتغل القصيدة 
العمودية عىل بحور 
عدة ، وجعل قصيدة 
بالوض�وح  تتس�م 
امتياز  وهو  الغامض 
الن الوض�وح وح�ده 
قد يؤثر يف قيمة الشعر 
م�ن  نس�بة  يفق�د  أو 
,وإما  الجمايل  مس�تواه 
الغموض سيتيح للتأويل 
من جهة االنحياز إىل عدم 
الفه�م ، وم�ن جهة أخرى 
املعن�ى  صياغ�ة  س�تتأثر 
الشعري ومس�تويات داللته 
أو يتب�دد إيح�اءه ، وبالتتايل 
يكون كي�ان القصيدة معتما 
،ولكن الش�اعر اس�تطاع بناء 
جملت�ه دون إن تتأث�ر، واقرتب 
ت�الزم  يف  الجرجان�ي  رأي  م�ن 
املفردة الش�عرية بم�ا يليها وان 
اختلفت�ا يف التصني�ف ايقوني�ا أو 
مج�ردة ، ففي قصيدة ) عىل كتف 
غيم�ة ( اس�توقفتنا تل�ك الجم�ل 
الشعرية األخاذة ) كأن العمر نافذة – رائحة التوت 
يف خطوك – ونعومة الصوت املؤنث يف شفة الليايل( 
، وتلك الصور الش�عرية ليس�ت استثنائية إال داخل 
كيان القصيدة ، والتي هي قد تميزت بعنوان يحيل 
إىل ما بلغته من تراكب عرب وضوح الجملة الشعرية 
الغام�ض وندي�ات املعنى االس�تاطيقية التي تتيح 
للمعنى التجدد ، وقيمة الش�عر لي�س دائما تتجىل 
بأوضحه وتلك املقولة نس�بية ، وقد تمكن الشاعر 
احمد عبد الس�ادة من تحجيم تلك النس�بية ودون 
قص�د غري فني ، وكما أت�اح لقصائده التناهي مع 
املعنى وان يس�توعب ذلك املعن�ى املظهر الوجودي 
وان يخت�رصه وف�ق املس�توى ال�ذي يج�ي عن�ه 
املب�ارشة أو الثب�ات . إن املهم�ة التي يجد الش�اعر 
هنا نفس�ه قد اضطر إليها ه�ي إن يكون عقالنيا , 
وطبعا البد إن يكون الشاعر متوازنا مهما استبدت 
ب�ت وجوديته أو قاده الفن نحو تحطيم األش�ياء ، 
ولكن األدب وخصوصا الش�عر عىل النقيض تماما 
من العلم فالش�عر ال يقدم قيما مادية ال للناس وال 

للتلقي األدبي ، ومن هنا كانت قصائد ديوان ) ثريا 
الرم�اد ( منذ العن�وان العام تنتمي للفن الش�عري 
وتس�عى إىل إىل أغن�اء التجربة الش�عرية عرب خلق 
مقوم�ات إبداعي�ة وإنت�اج طاقة جمالي�ة وتميز 
ش�عري ، ونج�د هناك مس�توى روماني ش�فيق 
يف قصي�دة التفعيل�ة) دفء هارب ( حي�ث اإليقاع 
يتناغم مع املفردة ) تعايل ..تعايل – سيميض الزمن 
– ونب�يض جرح – بمنفى عني�د..- وأنت الوطن ( , 
وأهمي�ة اإليقاع يف هذه القصيدة ترتبط بمس�توى 
الغنائي�ة التي يبديه�ا وزن القصي�دة ، وهي تمثل 
مقصد أراده الش�اعر إن يمثل إن له مقدرة يف بناء 
الن�ص املوزون مثلما له مق�دره يف بناء نص نثري 
، وكم�ا إن إيقاعه الش�عري الخارج�ي والداخي ال 
يختلف يف نظامه عما هو عليه يف قصيدة النثر وان 

اتصفت بديناميكية املعنى .
إن ارتب�اط الذاكرة االجتماعية بالفن الش�عري 
يش�كل إتاحة للمعاني إن تتجدد بع�د تحركها من 
املس�توى االجتماعي إىل املس�توى الفني ، وكما إن 
الح�س بدوره س�يختلف والبد م�ن إن يتوهج عرب 
االنفعال الذي يعيش�ه الش�اعر املع�ارص عىل وجه 
الخص�وص ، حيث الش�اعر القديم خصوصا عرص 
الجاهلي�ة وما تاله ، كان الش�اعر منبهرا يف حدود 
قص�وى فناج�ى املج�رد وذل�ك عائد لوج�ود فراغ 
كب�ري داخل فضائ�ه االجتماع�ي  ، ويق�ول الناقد 
حات�م الصقر يف كتابه / األصابع يف موقد الش�عر، 
) يس�هل عمل الذاكرة ، كما تسهل االستفادة منها 
،احتكام�ا إىل م�ا تتيحه الرشوط الفنية من س�عة 
وتوس�ع ، فال حدود تحد مف�ردات الذاكرة وال قيود 
ع�ىل اس�تحضار صوره�ا(، وللش�اعر احم�د عبد 
السادة استثمر إمكان تطوير املعنى االجتماعي إىل 
معان�ي عدة داخل معنى واح�د ، وتلك الديناميكية 
هي احد الوس�ائل الفنية املثمرة يف العمل الش�عري 
، ويف قصي�دة )ك�ي يكتم�ل املكان ( يريد الش�اعر 
إن يزي�ح املعن�ى املح�دد للم�كان ع�رب تعميمه يف 
القصي�دة ، فيقول )وكي يس�تمر املكان ..- البد إن 
اج�رده ..- من بذور الظالل – ح�ني ينثرها الوقع 
الصارخ – لخطوات الشمس ( ، فأي معنى شعري 
تتيحه املف�ردات يف تلك الجمل الواضحة الغامضة ، 
فالظالل له بذور والشمس لها خطوات ، وتلك سمة 
القوة الش�عرية التي تتصف بت�ا قصائد احمد عبد 
الس�ادة ، وهو أيضا قد منحها من إرادته الشعرية 
وإحساس�ه األدب�ي مما يجعله�ا إضافة إىل عنرص 
القوة أنها تكون أيض�ا ميزة تفرد بتا وتفوق أيضا 
بخصوصية إيقاع التجربة وميزة األداء الش�عري ن 
حيث تجد ذلك يف أعلب القصائد إن لم يكن جميعها 
.  هناك ميزة مهمة يف جميع عناوين القصائد حيث 
إن إيقون�ة النص تتي�ح للتلقي تأمله�ا قبل قراءة 
الن�ص كي يتفه�م القاري إن هن�اك تقنية فنية يف 

إط�ار الوضوح الغامض ال�ذي تتصف بت القصائد 
ب�دء م�ن العنوان ، وكم�ا إن أعل�ب القصائد كانت 
تتص�ف بقوة االس�تهالل وال�ذي يجع�ل القصيدة 
تتج�ه عموديا باتجاه�ه كي تحكم عن�رص الزمن 
وتتجاوز بت حدود التحديد ، وكثريا ما كان الشاعر 
احم�د عب�د الس�ادة يمنح الزم�ن الش�عري حرية 
اك�رب ويفرغ�ه أيضا م�ن التاريخ ، فف�ي قصيدته 
)من قوايف أمي ( ، هناك مفتتح أو اس�تهالل عالية 
الحس وحاد اإليقاع ، حيث يقول ) بأصابع الدموع 

– تقل�ب ثياب أب�ي الراحل ( ، وجاءت اإلش�ارة إىل 
إالم س�ابقة يف عن�وان القصيدة ، وتل�ك إضافة إىل 
كونها داللة مقدرة ش�عرية ، فهي أيضا ميزة فنية 
وجمالية , وكما هي يمكن اعتبارها تكنيك شعري 
له أهميته عند الش�عر يف وعيه الش�عري وتجربته 
الثقافية وأيضا قد أدى وظيفة اعتبارية داخل كيان 
القصي�دة ، ويعترب صمود الش�اعر ب�ذات الصيغة 
وأيضا األس�لوب تفسري لإلرادة الشعرية التي تمثل 

كيان الشاعر داخل منجزه الشعري .
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 استديري ايل
 بنسائك ينتسبن اىل الشعر

 والعشق
 والفاجعة
 استديري

 استديري ايل
 قلقي ذئاب تتعاضد

 قمري مرضج بالسواد
 ونافذتي مطفأة

عادل كامل

غبار 

 هل ستطلق الرصاصة، يف رأسك، أم ال ..؟ 
إنها ليس�ت لعبة نرد، بل أن�ت صغتها حتى 
نهايتها! ودار بخلده س�ؤال، ومازال إصبعه 
يالمس الزناد، هل ستكون الخاتمة مناسبة 

ملقدماتها؟ 
 فجأة ملح س�تارة النافذة تتحرك، وتتجه 
نحوه، مستنشقا ً رائحة زنابق كان سقاها 
يف الصب�اح، يف حديقة املنزل، وثمة نس�مات 
هواء بارد داعب�ت محياه، فلم يجد أصابعه 
تنصاع لقراره األخري: نفذ! فرتكها تنبس�ط 
أمام�ه م�ن غ�ري عقاب، ب�ل تركها تمس�ك 

برأسه، وقد استحال إىل غبار. 
 

 حركة 

 طلب�وا منه ان يتوق�ف، فتوقف. وطلبوا 
من�ه ان يتح�رك، فتح�رك. بعد عقود س�أل 
نفس�ه: أكان باس�تطاعتي ان ال أتوقف، ويف 
املرة الثانية: أكان باس�تطاعتي ان أجد مالذا 
ً م�ا غ�ري ان أتس�مر، وأنا ال اس�تطيع إال ان 

أتحرك! 

 ....  

 ال ح�ظ، كلم�ا أرسع يف الركض، ان ظله 
يتقل�ص، ث�م رأى، وه�و يتوق�ف، ان ظل�ه 
يمتد. آفاق، وراح يجري، كي ال يرى ش�يئا ً، 

فتوقف، فوجد جسده قد تالىش تماما ً. 
 

  نقاط 

 يف النقط�ة الت�ي كان يق�ف فيه�ا، نظر 
الش�اب إىل األمام، ش�اهد بقعة زرقاء تبتعد 
عنه. وعندم�ا نظر إىل الخلف، ش�اهد بقعة 
مماثلة لكنها حمراء وهي تقرتب منه. فسأل 

نفسه: ما الذي حدث يف املشهد األول...، وما 
ال�ذي حدث يف املش�هد الثان�ي؟ بعد لحظات 
أدرك ان موقع�ه ل�م يع�د ثابت�ا ً، فالنقط�ة 
الحمراء ازرق�ت، والزرق�اء أصبحت بيضاء 
حتى ان�ه لم يعد يس�تطيع ان يحدد موقعه 
بينها، فراح يرى الزرقاء تستحيل إىل حمراء، 
والحم�راء تتوارى تاركة لون�ا ً رماديا ً، فيما 

كان ال يرى شيئا ً، وهو يكف عن املراقبة! 
 

  متاهات 

 ما املس�افة، بني أن أك�ون منفيا ً واطرد 
م�ن منفاي، وب�ني منفي يعثر ع�ىل منفاه 
باملصادف�ة..؟ وأي منفي ه�ذا الذي ال عمل 

لدي�ه، إال البحث عن منفى لن يتخىل عنه..؟ 
ابتس�م الش�اب، وهو يخطط ملص�ريه، من 
غري عاطف�ة زائدة، م�رددا ً الكلم�ات ذاتها 
التي نط�ق بها يف منف�اه القديم: أنا لس�ت 
س�وى حبة رم�ل يف ه�ذا الس�احل العظيم، 
ف�ان أواني منفاي، أو طردن�ي، فما � هي � 
املسافة � وقد اتسعت � بيني وبني نفي...، 
إن كن�ت منفيا ً بال منف�ى، أو كنت يف مكان 
ب�ال منفيني؟ مس�تعيدا ً كلم�ات والده وقد 
حف�رت فيه هاجس األس�ئلة: انك تتس�اءل 
م�ا معن�ى ان يك�ون لك عقل تح�رص ان ال 
تستخدمه، وبني بحثك عن عقل سلب منك؟ 
فان�ا أتذك�ر ان جدي ق�ال يل: طامل�ا حلمت 
ان اخف�ي أحالمي، كي ال يراه�ا احد، ولكن 

ما ان اكتش�فت أنها قد ت�وارت، حتى رحت 
ابح�ث عنها. قال الش�اب، مع نفس�ه، وقد 
اجتاز خطر املوت، إنها ليس�ت إال ومضات، 
ومضات ال حدود لها، مثل املسافة وقد بلغت 
ذروتها: ان تجد ظال ً تس�كنه، وان لم تجده، 
ترتكه يس�كنك! وأنت ان ل�م تجد املوت الذي 

تبحث عنه، فهو وحده لن يتخىل عنك!

  رمال 

 عندم�ا أعادوا رأس�ه إليه، ل�م يكن لديه 
فم ينطق به، أو وسيلة أخرى للتعبري. فقال 

رأسه الذي مازال بعيدا ً عنه، يخاطبه: 
 � ليس لصوتك معنى، ال تكرتث، أعده إىل 

جسدك، ومنذ اآلن، عليك ان تتعلم الدرس! 
 عندما أعاد رأس�ه إىل جسده، وتطلع يف 
الوجوه، لم يجد كلمة توازي ما دار بخلده، 
آن�ذاك مد أصابعه إىل رأس�ه، خلع�ه، وتركه 

يتدحرج، متواريا ً يف الرمال. 
 بعد ان انش�غل بمحو أي اث�ر دال عليه، 
وقد خّيل إليه انه لم يرتك شيئا ً يلفت النظر، 
سأل نفسه: اذا كنت استطعت ان أمحو هذا 

كله...، فانا من سيمحونني؟ 
 رفع رأس�ه ونظ�ر إىل الس�ماء: فراغات 
تمت�د...، كأنن�ي أصبح�ت ج�زءا ً منها! بل 

وكأنها وحدها هي التي تكونني! 
يف:  يح�دق  وراح  الخل�ف،  إىل  تراج�ع   
أزق�ة تمت�د نهاياته�ا لتلتقي بأزق�ة، مارة 
يع�ربون، يتقدمون م�ن الخل�ف إىل األمام، 
وم�ارة يرتاجع�ون م�ن األم�ام إىل الخل�ف، 
بنايات رصفت الواحدة لصق األخرى تلتقي 
بمس�تطيالت، وهياكل م�دورة، وأخرى من 

غري أشكال.. 
 " ال أحد يستطيع ان يمحوني" إنما، دار 
بخل�ده أيضا ً: "إنه�ا لحظات غياب وحدها 
تس�بق من يرج�ع إىل هذا ال�ذي أنا أصبحت 
امث�ل فراغ�ات امت�داده، وها ه�ي حافاته 

تعيدني إليه " 
 بأصابع مرتجفة امسك باملفتاح، مصغيا 
ً إىل أزي�زه، يدور يف القفل، وقد دخل غرفته، 
ووض�ع حقيبته فوق األرض، وجلس يحدق 
يف ج�دران غرفته: هو ذا أن�ا الكائن الذي ال 

احد يستطيع ان يحذفه من الوجود! 
 بع�د ذل�ك ال اح�د رآه، وال س�معه نطق 

بكلمة.

حممد يون�س
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هناك حادثة حصلت هي وفاة احد األشخاص 
ملن كبار السلن بسلبب إطلاق املفرقعات تحت 
أقدامله من قبل بعض الشلباب ملا أدى اىل موته 
كونله مصابا بمرض القللب، وأدى ذلك اىل التأثري 
عليه ولم يحتمل الصوت املرتفع "للطرقة"، فمات 
يف املستشلفى وللم تسلعفه اإلجلراءات الطبية، 
وعندما تم عرض املوضوع اىل املحكمة اعتربت ان 
هذا املوضوع هو "قتل خطأ" وفق املادة 411 من 
قانون العقوبات العراقي رقم 111لسلنة 1969، 
ألنله الذي يقلوم برمي هذه املفرقعلات عليه أن 
يتوقع أنها سوف تؤدي إىل هذه النتيجة، ومعلوم 
أن كل دوللة يف العالم تحرص عىل تنمية وتطوير 
مواهب الصغار، فمثا يف الصني الشعبية يقومون 
بإدخال طاب املدارس االبتدائية إىل ورش صناعة 
"الراديلو الصغلري" الذي يتلم تصديلره إىل دول 
العالم الثالث حتى يتعلملون كيفية صناعة مثل 
هلذا الراديلو وهم يعلملون أن مثل هذا السللوك 
سلوف يكلرب مع الصغلري وينمو مع شلخصيته 
وبالتايل سوف تكون موهبته عىل أشدها، وبالتايل 
تكون له شلخصية ناضجة كبلرية محبة للعالم 
وللتطلور واإلبداع وهلذا ما أكده عللم النفس يف 

املجاالت واالتجاهات كافة.

اإطالق العيارات النارية والقوانني
كان النظلام السلابق قلد اصلدر قانونلا يف 
الثمانينلات أوقلع فيه عقوبة الحبس ملدة شلهر 
عىل من يقوم بإطاق العيارات النارية ومصادرة 
السلاح سلواء يف املناسلبات أم األعراس.. ويرى 
الباحلث القانونلي محسلن حميلد، أن مثل هذا 
السللوك هو مسلتهجن فقد تويف احد الشباب يف 
فلوز الفريلق العراقي يف إحلدى املباريلات جراء 
إطلاق العيلارات النارية الحية وهلذا يعترب وفق 
القانون قتل خطأ يحاسلب عليه القانون ألنه تم 
إطاقه برعونة وعلدم مراعاة القوانني واألنظمة 

والتعليملات أو لم يتلم فيه توخلي الدقة وهناك 
مشكلة تواجهنا يف العراق هي االسترياد العشوائي 
لهذه املفرقعات الكثرية واللعب النارية التي تكثر 

يف العلراق علىل عكس كل دول العالم والسلبب يف 
ذلك هو سلوء االسترياد وسلوء الرقابة عىل هذه 
املواد الداخلة وخصوصا السماح للقطاع الخاص 

باالسلترياد دون ضوابلط، وللو ناحلظ أن هذه 
اللعلب يف بلدانهلا إنما هلي تقلوم بتصديرها إىل 
دول أخلرى ويلؤدي اىل اإلرضار بهلا، أي أن هذه 

البضاعة صالحة لاستهاك الخارجي فقط..

البد من تظافر اجلهود
كانلت هناك حمللة كبرية يف العلراق للقضاء عىل 
هلذه الظاهلرة وخصوصا ملن اإلعام، هلذا ما قاله 
اإلعامي عاء الحسلناوي وأضاف، معلوم أن لإلعام 
دورا كبلريا يف التأثلري علىل السللوك العلام والحد من 
الظواهلر الخاطئلة التلي يمكلن القضلاء عليهلا او 
حتلى الحلد منهلا الخلاص منهلا ونحن نحتلاج اىل 
توعيلة باإلضافلة اىل اإلعام فان هنلاك دور املدارس 
وخصوصلا االبتدائيلة التي يمكن ملن خالها توعية 
الصغلار وإفهامهم خطورة هلذه األلعاب وما تؤديه 
باإلضافلة اىل الحاجة اىل صدور قرارات وتعليمات من 
وزارة الداخليلة باملنلع وتطبيق القوانلني التي يمكن 
من  خالها السيطرة التامة عىل مثل هذه الترصفات 
النشاز وال بد من اإلشارة أيضا إىل اثر األفام والربامج 
التلفزيونيلة الهادفلة الظاهرة أو حتلى التوعية لكي 

نستطيع أن نمنع مثل هذه املمارسات مستقبا .

�سغار يحملون ال�سالح
وأشلارت املحاميلة امانلس قاسلم إىل أن هنلاك 
حاالت قتل حصلت جراء استخدام الساح، فان هناك 
صغلريا عملره 15 سلنة قتل شلقيقه ألنله ال يعرف 
كيفية اسلتخدام السلاح كما أن هناك طفلة صغرية 
عمرها 8 سنوات انتحرت متأثرة باملسلسات املدبلجة 
والن بطل املسلسللة انتحر! هذه كلها توثر يف سللوك 
الصغلار املسلتقبيل .والسلبب واملسلؤولية تعود عىل 
اآلباء واملراقبة وعدم ترك الحبل عىل الغارب والقوانني 
واضحة يف اسلتخدام مثل هذه املفرقعات التي تؤدي 
إىل التأثلري عىل النظلام العام، وتقللق الناس وتحدث 
الفوىض، اذن هنا تقع املسؤولية عىل أجهزة الرشطة 
بمنع مثل هذه الظواهر السللبية خصوصا مع وجود 
النصوص القانونية التي تمنع إطاق العيارات النارية 
العشوائية والتي تؤدي إىل وفاة األبرياء دون ذنب. فان 

للحرية حدودا وللقانون حدود.

املادة/ 30 من الدستور العراقي الدائم

أوال: تكفلل الدولة للفرد وللأرسة وخاصة 
الطفلل وامللرأة الضمان االجتماعلي والصحي 
واملقوملات األساسلية للعيش يف حيلاة كريمة 

تؤمن لهم الدخل والسكن املائمني. 

* أمل عيل حسني من مدينة الشعلة تسال عن عقوبة 
لعب القامر؟

ج/ جلاء يف قانون العقوبات العراقي املرقم 111 
لسلنة 1969 املعدل يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل 
سلنة وبالغرامة أو بإحلدى هاتلني العقوبتني وكل 
من فتح أو أدار محلا أللعاب القمار واعده لدخول 
النلاس وكذلك كل من نظم ألعابا ملن هذا القبيل يف 
محلل علام أو محل مفتوح للجمهلور أو يف محل أو 

منزل اعد لهذا الغرض0
كملا ويعاقلب بالعقوبلة ذاتهلا صيارفلة املحل 
وتصادر أدوات اللعب والنقلود وللمحكمة أن تحكم 

بإغاق املحل ملدة ال تزيد عىل السنة. 
* السيد ناجي كريم مهرج من الكرادة داخل يسأل عن 

جريمة التهديد وعقوبتها يف القانون ؟
ج/ جاء يف املادة 430 ملن قانون العقوبات رقم 
111 لسلنة 1969 يعاقب بالحبلس مدة ال تزيد عىل 
سبع سلنوات أو بالحبس كل من هدد أخر بارتكاب 

جناية ضد نفسله أو ماله أو ضد نفس أو مال غريه 
بإسناد أمور مخدشلة بالرشف ، كما ويعاقب بذات 
العقوبلة إذا كان التهديلد يف خطلاب خال من اسلم 
مرسلله أو كان منسلوب صدوره إىل جماعة رسية 

موجودة أو مزعومة0
* إيامن عبد احلكيم عيل من زيونة تسأل عن زواج من 

يكمل الثامنة عرشة من عمره ؟
ج/ يجلوز زواج ملن للم يكملل الثامنلة عرشة 
ملن العملر، وللقايض أن يأذن للم إذا ثبت له أهليته 
وقابليتله أو إذا وجد رضورة قصلوى تدعو إىل ذلك، 
ويشلرط تحقيق البلوغ الرشعلي والقابلية البدنية 

0
* عبري عز الدين القييس من دياىل، تسأل عن رشوط 

احلاضنة ؟
ج/ حدد قانون األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 
1959 رشوط الحاضنلة أن تكون عاقلة بالغة أمينة 
قلادرة عىل تربية املحضون، وال تسلقط حضانة إال 

من املطلقلة بزواجها وتقرر املحكمة يف هذه الحالة 
أحقيلة األم أو األب يف الحاضنلة يف ضلوء مصلحلة 
املحضون وإذا أتم املحضون الخامسلة عرشة يكون 
له حق االختيار يف اإلقامة مع من يشاء من أبويه او 

احد أقاربه لحني إكماله الثامنة عرشة.
* سمري كاظم شناوة من املوصل، يسأل عن إيقاف 

التنفيذ؟
ج/ جلاء يف املادة 144 لقانون العقوبات العراقي 
رقم 111 لسلنة 1969 للمحكمة يف جناية أو جنحة 
أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا لم يسبق للشخص 
أخاقله  ملن  ورأت  عمديلةن  جريملة  ارتكلب  أن 
وسللوكه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث 
عىل االعتقاد بأنه لن يعود إىل ارتكاب جريمة جديدة 
وتكون مدة إيقاف التنفيذ 3 سلنوات تبدأ من تاريخ 
الحكم، وإذا انقضت مدة التجربة ولم يصدر منه ما 

يشكل جريمة تلغي العقوبة بشكل نهائي. 

عندملا تنظر محكملة التحقيق يف أيلة قضيلة جنائية تعرض 
عليهلا، ويف أية مادة قانونيه سلواء كانت جنحلة أم جناية، فإنها 
تنظر أوال إىل األدلة املتوفرة، وثانيا إىل التكييف القانوني وهو نسبة 

الفعل املرتكب إىل مادة قانونية.
حتى يمكن التأكد هل أن هذه املادة تقبل إطاق الرساح بكفالة 
ملن عدمه وفق امللادة 109 من قانون أصلول املحاكمات الجزائية 

العراقية رقم 23 لسنة 1971.
 فهنلاك مواد قانونية ال يمكن إطاق الرساح فيها بكفالة وهي 
التلي عقوبتها اإلعدام او الخطرة عىل املجتملع وهي جرائم القتل 
العمد واإلرهاب وغريها حيث تقيد هذه املادة مسألة إطاق الرساح  
بكفالة ولهذا فان املتهم املوقوف وفق هذه املواد إذا خيش من إطاق 
رساحه بكفالة وكان ذلك يوثر عىل سلري التحقيق وعىل قرار املتهم 
فهنلاك حل أخر قلد يلجأ إليه قضاة التحقيلق وهو إطاق الرساح 
لعلدم كفاية األدللة وفق امللادة 130 من قانون األصلول الجزائية 
أعلاه، وبالتايل فإن محكمة التحقيق تبحلث عن األدلة، وهل هي 
تكفلي لإلحالة اىل محكمة الجنلح أو الجنايات، فإذا وجد ان األدلة 
غلري كافية يتلم إطاق الرساح لعلدم كفاية األدللة وهي صاحية 

ممنوحلة لقضاة التحقيلق.. وعادة ما يتم ذللك يف وقت قد يقرص 
وقد يطول، وهناك عبارة عادة ما تردد يف قرار قضاة التحقيق هي 

"مالم يكن موقوفا أو مطلوبا عىل ذمة قضايا أخرى" 
هلذه العبلارة هي التي تلؤدي اىل تأخري إطاق اللرساح ويبقى 
اإلنسلان املطلق رساحه موقوفا او محجلوزا دون أمر حتى تتأكد 
الجهلات التحقيقية من كونه غري مطلوب يف قضايا أخرى سلواء 
عن طريق "الحاسبة" أم املعلومات وهذا يؤدي إىل تأخريه اىل أشهر 
طويللة، وهنا نقول ملاذا لم يتلم إدخال أجهزة الكومبيوتر الحديثة 
يف هذا املوضلوع املهم الذي هو عىل تماس بحياة الناس وأرواحهم 

وملاذا يتم اإلبقاء عىل الناس موقوفني وهم أبرياء؟!
قلد قال القائمون عىل القضلاة كلمتهم الفصل يف اإلفراج عنهم 
وهل يمكن مقاضاة ومحاسبة الجهات التي تقوم باالحتجاز دون 

سند قانوني.
 ملن هلي الجهة التي تحاسلبهم؟ هذه كلها أسلئلة تحتاج إىل 
ان تراجلع من الربمللان العراقي املوقر، ومن الجهلة الرقابية لعمل 
السللطات القضائية وهي جهاز االدعاء العام الذي يستطيع فعل 

الكثري أمام للقوانني.

عبلد القلادر أو "قلدوري" كملا كانلت أمه 
تسميه، كاذب ومحتال وال يقف عىل ظهره املاء 

يلعلب عىل الحبال، وملذ كان صغريا كان يرسق 
ملن البيوت ويربى الطيلور وما أن وصل بعمره  

إىل العرشيلن عاملًا حتلى بلدأ يلرشب الخملور 
ويسلكر مع شللة ملن الفاسلدين، وعلرف كل 
أساليب الحرام وهجر بيت أمه التي كانت تقول، 
له "أنلت طايح حظك يا قلدوري" وهو يضحك 
بصلوت علال ويسلتهزئ بهلا، وكان يلجلأ اىل 
أسلاليب النصب واالحتيال يف الحصول عىل املال 
يف وجوده يف األماكن العامة واألسواق الشعبية، 
وبلدأت مثل هذه األفعلال تكثر حتى بدأ يخطط 
يف رسقلة احلد محلال الصاغة حيلث راقب هذا 
املحل وعلرف الفرة التي يأتي بهلا ابن صاحب 
املحل الصغري الشلاب الذي يحلل محل والده يف 
فرة الظهرية ليذهب األب للراحة، ورسلم خطة 
كبلرية وهلي انله اسلتعان بإحلدى الراقصات 
الكبلريات مملن كان يعرفهلن يف حياته املاضية 
واتفق معهلا عىل رسقة محل الذهب واسلتعار 
سليارة من احد املعارض لساعة ومن ثم تعرف 
عىل إحدى الفتيات ووعدها بالزواج حتى يتمكن 
من استخدامها كطعم للرسقة، ويف اليوم املحدد 
للتنفيذ جاء بالسيارة مع الراقصة التي قال لها، 
أن تقول أنها امه أمام الفتاة األخرى، وتوجه اىل 
املحل يف وقت التنفيذ وعند الوصول طلب من أمه 
املزعوملة أن تبقى يف السليارة عىل أسلاس انها 
كبرية السلن وذهب هو والفتلاة إىل املحل وطلب 

منهلا ان تجلس واخرب الشلاب املوجود يف املحل 
انه جلاء لرشاء " تخلم" للزواج وبلدأ يتفحص 
الذهب حتى اختار مجموعلة منوعة قدر ثمنها 
الشلاب بلل 5 مايني دينار ثم طللب قدوري من 
الشلاب ان يذهلب بالذهلب إىل امه يف السليارة 
حتى تراه كونها امرأة كبرية السن وال تستطيع 
النزول من السليارة واخرب الفتاة الباسلمة بأنه 
سوف يعود حاالً، وانطلت الحيلة عىل الشاب الن 
الفتاة كانت جالسة يف املحل ضمانة ولكن هرب 
قدوري مع أمه املزعومة الراقصة القديمة وترك 
الفتلاة يف املحل وهي "الطعلم" تواجه مصريها 
األسود . هرب قدوري باملال الحرام ليبعثره عىل 
ملذاتله الخاصة كيفما اتفلق يف العربدة ورشب 
الخملور، وجلدت الرشطة يف البحلث والتحري، 
لكن يف أكثر األحيلان مثل هذه الجرائم ال يمكن 
القبض عىل مرتكبيها بسلبب التخطيط املسبق 
لهلا. وظل قدوري يف أسلاليبه املحتاللة وحياته 
القائملة علىل عمليلات النصلب والخلداع حتى 
كان يلوم أطلق احدهم الرصلاص عليه فأصابه 
يف ظهره ودخل املستشلفى وظل مشللوال راقدا 
وقد تخىل عنه الجميع حتى مات منتحرا بسبب 
الفاقلة والحرمان وفعلا "من يعيلش بالحيلة 

يموت بالفكر" .
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ا�ستطالع / حمرر ال�سفحة

اعداد : امل�ستقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�سائية

نصب واحتيال ورسقة ذهب بخمسة ماليني دينار

املحامي / �سالح امل�سلحي

قانونيون: إطالق العيارات النارية واملفرقعات احلية خمالفة للقوانني النافذة

إطالق الرساح لعدم كفاية األدلة

مقال

معلروف يف كل دسلاتري العاللم بأنهلا ترسلم 
الخطوط الرئيسلة ويتلم وفقها ترشيلع القوانني 
الفرعية التلي تنظم الحياة العاملة يف املجتمع ويف 
الدسلتور العراقلي وردت هلذه العبلارة "يلرشع 
بقانون" هي ملزمة للجهات كافة، وهي لها صفة 
الوجوب ويتطلب من الجهلة الترشيعية "الربملان" 
ترشيع هذه القوانني وحسلب األهمية حيث هناك 
قوانلني توجب الترشيع املسلتعجل ومنهلا قوانني 
"األحلزاب ، واملحكمة االتحاديلة، والنفط والغاز" 
ومثل هذه القوانني هي التي تنظم الحياة العامة يف 
الباد ومن كافة الجوانب، وان سلبب عدم الترشيع 
يعود إىل هذه األهمية وربما يكون ذلك هو الذي أدى 
إىل التأخري والشلدة والجذب.. كما ال بد من اإلشارة 
هنلا يأتي صلدرت يف زملن النظام السلابق توجب 
التعديل او حتى اإللغاء ومنها قرارات الثورة املنحل 
مثل هذه الظروف غري هذه الظروف حتى القوانني 
النافذة حاليا ومنها قانون األحوال الشخصية الذي 
صدر يف علام 1959 وقانون العقوبلات الذي صدر 
علام 1969 وبقيلة القوانني التي صلدرت يف حقب 
زمنية سلابقة وهلي بالتأكيلد لم تعد تلاءم روح 
العرص وال املجتملع اآلن بتطوراته حيث ان املرشع 
اللذي "فصله" أو رشّعله إىل مجتملع يختلف عما 
هلو عليله اآلن لهذا فإن هلذه القوانلني تحتاج إىل 
ملسلات جديدة وتؤطر بأطر التطورات والتعقيدات 
الحاصلة ألن عدد سلكان العراق يف عام 1960 كان 
ال يساوي سكان "مدينة الصدر" اليوم وبالتايل فإن 
القوانني وكما هو معروف هي التي تحدد مسارات 
وخطى الشلعوب، نتمنى أن ترشع هلذه القوانني 
املنصلوص عليها يف الدسلتور العراقي والتي وردت 
يف الكثلري من املواد وهي عبلارة "ويرشع بقانون" 
وان تكلون هنلاك األولوية يف الترشيلع، ألن قانون 
املحكملة االتحاديلة مثلا هلو يمثل جهلة رقابية 
مهملة لهلا الرقابة علىل القوانني وتتلوىل النظر يف 
تفسري القانون وبالتايل وجودها كما هو املعلوم يف 
كل دول العالم جهة عليا للنظر يف الخافات، وكذلك 
قانلون النفلط والغاز اللذي ينظم العاقلة ما بني 
املركز واإلقليم واملحافظات، وكذلك قانون األحزاب 
الذي ينظم العملية السياسلية وممارسلة النشاط 
السليايس يف العراق هذه القوانني من األهمية التي 
يمكلن من خالها وضلع البلد عموما عىل السلكة 

القانونية الصحيحة.    

علي جابر

ويرشع بقانون؟

 العدد )427(  االحد  27  كانون الثاني  2013
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وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام
املحكمة العسكرية يف البرصة

إعالن
إىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم ملا كنتم متهمني 
وف�ق املواد املبينة إزاء كل منهم من قانون العقوبات العس�كري يف القضايا املؤرشة إزاء أس�مائهم 
وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل أن تحرضوا أمام املحكمة 
العس�كرية يف البرصة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وعند عدم حضوركم سوف 
تج�ري محاكمتكم غيابي�ا وإعطاء الحق للموظف�ني العموميني بإلقاء القب�ض عليكم وإلزام كل 
ش�خص يعلم بمحل اختفائكم عىل أن يخرب الجهات العس�كرية بذلك استنادا للمادة 81 من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 .

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام
املحكمة العسكرية يف البرصة

إعالن
إىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم ملا كنتم متهمني 
وف�ق املواد املبينة إزاء كل منهم من قانون العقوبات العس�كري يف القضايا املؤرشة إزاء أس�مائهم 
وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل أن تحرضوا أمام املحكمة 
العس�كرية يف البرصة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وعند عدم حضوركم سوف 
تج�ري محاكمتكم غيابي�ا وإعطاء الحق للموظف�ني العموميني بإلقاء القب�ض عليكم وإلزام كل 
ش�خص يعلم بمحل اختفائكم عىل أن يخرب الجهات العس�كرية بذلك استنادا للمادة 81 من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 .

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام
املحكمة العسكرية يف البرصة

إعالن
إىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم ملا كنتم متهمني 
وف�ق املواد املبينة إزاء كل منهم من قانون العقوبات العس�كري يف القضايا املؤرشة إزاء أس�مائهم 
وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل أن تحرضوا أمام املحكمة 
العس�كرية يف البرصة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وعند عدم حضوركم سوف 
تج�ري محاكمتكم غيابي�ا وإعطاء الحق للموظف�ني العموميني بإلقاء القب�ض عليكم وإلزام كل 
ش�خص يعلم بمحل اختفائكم عىل أن يخرب الجهات العس�كرية بذلك استنادا للمادة 81 من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 .

وزارة الدفاع - دائرة املستشار القانوين 
املحكمة العسكرية يف البرصة 

اعالن حكم غيايب
1 . حكمت املحكمة العس�كرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة اسماؤهم يف القوائم املرفقة طيا 
غيابيا بما ييل : ا � الحبس الش�ديد ملدة ) س�نة واحدة ( وفق احكام املادة 33 / اوال من ق  ع ع 
رقم 19 لس�نة 2007 وبداللة 79 من قانون اصول املحاكمات العس�كرية رقم 30 لسنة 2007 
. ب .  تخوي�ل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة 
باالخب�ار عن محل اختفاءه اس�تنادا الح�كام املادة )82 ( من قانون اص�ول املحاكم الجزائية 
العس�كري رق�م 30 لس�نة 2007 .ج �. تنفذ بحق�ة عقوبة الحبس الواردة يف اع�اله بعد القاء 
القبض عليه او تس�ليم نفسه نادما واكتس�اب الحكم الدرجة القطعية .2 �. لذا عليك مراجعة  
وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رس�مية خالل 30 يوم من تاريخ 
تبليغك هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد  نفاذ  القانونية 
اع�اله واملنصوص عليها بامل�ادة ) 243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23  1971 

املعدل .

إعالن  للمدعى عليه عيل حسان ثابت
أقام�ت املدعي�ة زهراء خال�د مكي الدعوى الرشعية  بعدد 109 / بح�ث / 2013  ضدك  تطلب 
فيه�ا فس�خ عقد زواجكما الص�ادر من هذه املحكم�ة وملجهولية  حمل تعاقدك حس�بما ورد 
برشح القائم بالتبليغ وكتاب مركز رشطة املعقل وتأييد املجلس البلدي ملنطقة دور الهندية لذا 
ق�رر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني للحضور أمام مكتب البحث االجتماعي  صباح يوم 31 

/ 1 / 2013 وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .

القايض
عبد اخلالق مبارك

إلحاق�ا بكتابين�ا املرقم�ني 292 
 /  1  /  10 يف  املؤرخ�ني  و293 
2013 والخاص�ة بإع�ادة إع�الن 
 )323,321( املناقصت�ني  رق�م 
حي�ث ورد س�هوا  ان اخ�ر موعد 
لغل�ق املناقصتني أع�اله هو يوم 
 2013/1/24 املص�ادف  األح�د 
والصحي�ح ه�و ي�وم الخمي�س  
املص�ادف 2013/1/24 لذا وجب 

علينا التنويه.

العدد : 109 / بحث / 2013 
التاريخ :20 /1/ 2013 

قسم العقود احلكومية
تنويــه

قسم العقود احلكومية

وزارة الدفاع - دائرة املستشار القانوين حمكمة األحوال الشخصية يف البرصة
املحكمة العسكرية يف البرصة 

اعالن حكم غيايب
1 . حكمت املحكمة العس�كرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة اسماؤهم يف القوائم املرفقة طيا 
غيابيا بما ييل : ا � الحبس الش�ديد ملدة ) س�نة واحدة ( وفق احكام املادة 33 / اوال من ق  ع ع 
رقم 19 لس�نة 2007 وبداللة 79 من قانون اصول املحاكمات العس�كرية رقم 30 لسنة 2007 
. ب .  تخوي�ل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة 
باالخب�ار عن محل اختفاءه اس�تنادا الح�كام املادة )82 ( من قانون اص�ول املحاكم الجزائية 
العس�كري رق�م 30 لس�نة 2007 .ج �. تنفذ بحق�ة عقوبة الحبس الواردة يف اع�اله بعد القاء 
القبض عليه او تس�ليم نفسه نادما واكتس�اب الحكم الدرجة القطعية .2 �. لذا عليك مراجعة  
وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رس�مية خالل 30 يوم من تاريخ 
تبليغك هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد  نفاذ  القانونية 
اع�اله واملنصوص عليها بامل�ادة ) 243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23  1971 

املعدل .
العقيد احلقوقي

رئيس املحكمة العسكرية يف البرصة 

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف البرصة 

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف البرصة 

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف البرصة 

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف البرصة 

                          اعــالنـــــــك فـي الـــ
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ص�ادر »اإلخوان المس�لمون« الث�ورة المصرية. 
وصل�وا إلى الس�لطة ليبدأ اختباره�م. لم يغيروا 
ش�يئاً ف�ي سياس�ة الحك�م ال�ذي حل�وا مكانه. 
عج�زوا عن تلبية المطالب الش�عبية. عجزهم لم 
يك�ن نتيجة ع�دم خبرتهم، على م�ا قالت وزيرة 
الخارجي�ة األميركية هيالري كلينت�ون، بل كان 
نتيجة طبيعية لمسيرتهم التاريخية ولرؤيتهم إلى 
االقتصاد واالجتماع والسياسة، فهم محافظون 
وقف�وا ض�د أي�ة محاول�ة لإلص�الح. ول�م تكن 
الشركات المالية التي أسسوها باسم الدين سوى 
أدوات لنه�ب الفق�راء وصغار المالكين، تش�هد 
على تلك الفضائح التي رافقت هذه الشركات في 

ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته.
رف�ع المتظاهرون ف�ي القاهرة ش�عار »خيرت 
الش�اطر = جمال مبارك«، األول يوهم الناس بأن 
سلوكه »شرعي« سيعيدهم إلى جنتهم التاريخية 
المفق�ودة، فيما الثاني يوهمهم بأنه س�يدخلهم 
جنة الدول الرأس�مالية المتقدمة. وكالهما يعمل 
على إفقارهم، باعتماد الرأس�مالية المتوحش�ة، 
والصدق�ة  عليه�م.  يتص�دق  الش�اطر  أن  عل�ى 
واإلحسان جزء أساس من أيديولوجية »اإلخوان« 
التبس�يطية لالقتص�اد. بواس�طتها، وبخطابهم 

الديني يعتقدون أنهم يحلون مشكلة الفقر.
»اإلخ�وان  حك�م  مقارن�اً  أمي�ن  س�مير  كت�ب 
المسلمين« في مصر بالنموذج الباكستاني، حيث 
»يوج�د برلم�ان بغالبية إس�الموية وم�ن ورائه 
مؤسس�ة عس�كرية إس�المية هي األخرى« لكن 
فش�ل النم�وذج كان، وما زال، مثاالً لفش�ل دول 
العالم الثالث، منذ انفصال إسالم آباد عن الهند في 
أربعينات القرن الماض�ي. وقارنه بنموذج حكم 
اإلس�الميين في الصومال التي أصبحت عش�رات 
الدويالت، ثم بالسودان، حيث أدت سياسة حسن 
التراب�ي ومن بعده إلى انفص�ال الجنوب، ويلوح 

في األفق انفصال الغرب عن الخرطوم.
»اإلخ�وان« ليس�وا حزب�اً إس�المياً. ه�م ح�زب 
»يمين�ي رجع�ي«. لم يغيروا ش�يئاً من سياس�ة 

النظام الس�ابق. عالقتهم بصن�دوق النقد الدولي 
وبالوالي�ات المتح�دة ه�ي ذاتها عالق�ة نظامي 

مبارك والسادات.

هذا على المس�توى االقتصادي، أما على مستوى 
السياس�ة الخارجي�ة فكان المصري�ون ومعظم 
العرب ينتظرون من الثورة إعادة القاهرة إلى لعب 
دوره�ا الفاعل في قضاياه�م الكثيرة، خصوصاً 
في هذه المرحل�ة التاريخية، بعد أكثر من ثالثين 
س�نة من انكفائها ووقوعها بما يش�به الغيبوبة 
لم تحركها كل التط�ورات الهائلة، من غزو لبنان 
واحت�الل أول عاصم�ة عربي�ة ع�ام 1982 إل�ى 
الحروب اإلسرائيلية المتعاقبة على غزة واحتالل 
العراق ومحاوالت تقسيمه. أي أنها تركت مداها 
الحي�وي في المش�رق للسياس�ات اإلس�رائيلية 
واألميركي�ة. ولم تتنبه إلى مداها االس�تراتيجي 
اآلخر في أفريقيا فتركت السودان ولم تعر منابع 
الني�ل اهتمام�اً يذك�ر، حي�ث اس�تقطبت الدولة 
العبرية معظم الدول المحيطة بها من إثيوبيا إلى 

جنوب السودان.
من�ذ وص�ول »اإلخ�وان« إل�ى الحكم ل�م يغيروا 
ش�يئاً في هذا الس�لوك أو في الخطاب الرس�مي 
الس�ابقين. ب�ل اجته�دوا لتكري�س سياس�اته، 
مؤكدي�ن المحافظة على االتفاق�ات وعدم النية 
إلع�ادة النظ�ر فيه�ا )رس�الة الرئي�س مرس�ي 
إل�ى »الصدي�ق« ش�معون بيري�س(. وحاول�وا 
التنص�ل م�ن تصريح�ات قديمة للرئي�س عندما 
استعادها الس�يناتور جون ماكين لوصم مرسي 

بالالسامية.
ه�ّم »اإلخ�وان« تربي�ة المجتمع عل�ى »األخالق 
الحميدة«، هّمهم ماذا يلبس الناس وماذا يأكلون 
وكيف يتزوجون وينجبون، أما إدارة السياستين 
الداخلية والخارجية لتلبي�ة متطلباته والنهوض 

به فمن النوافل.
ربيع »اإلخوان« امتداد لخريف مصر.

                                نقالً عن صحيفة "الحياة"

من طبيعي القول ان نقول ان ندرة النس�اء الشجاعات 
والكفوءات والقائدات والنزيهات في المجتمع العراقي 
هو نتاج لطبيعة المجتمع العراقي والظروف المحيطة 
ب�ه ولك�ن الس�بب االهم ه�و ذل�ك التغيي�ب القصري 
لدوره�ا ف�ي المجتمع رغ�م النس�به الكبي�رة للمراة 
وتجاهل ومحارب�ة النماذج الخيره منه�ن والدكتورة 
النائب�ه حنان الفتالوي نموذجا فهي صاحبة الس�جل 
الذهب�ي الناصع ف�ي تاريخها خ�الل تقلدها المناصب 
والمس�ؤوليات السياس�ية واالنس�انية فه�ي الطبيبة 
واالنسانه الرائعة والشجاعة المتفردة في عطائها فهي 
المراة التي اسقطت فعليا المفوضية العليا لالنتخابات 
الماضي�ة اال ان اجندة بعض  الكتل ومجموعة مصالح 
لبع�ض  الن�واب حال�ت دون ذلك رس�ميا وحالت دون 
تحقيق العدالة واحقاق الحق وسيسجل التاريج بفخر 

واعت�زاز هذا الموقف المس�ؤول التي دكت به حصون 
الدكتاتوريات عبر رصان�ة معلوماتها الدقيقة اال انني 
استش�هد بقول س�يد البلغ�اء امير المؤمني�ن علي بن 
ابي طالب عليه الس�الم )س�الكي طري�ق الحق قالئل( 
له�ذا نج�د ان طروح�ات الفتالوي ال ت�روق الصحاب 
االجن�دة الخاصة وان كانت تمثل صوت الحق والعدالة 
له�ذا حاولوا اس�كاتها ولم  تجد الع�ون اال من القالئل 
وباستحياء احيانا وكان الفاضلة الفتالوي  قد ارتكبت 
جرما مش�هودا ف�ي حين ان  االعالم الخير والش�جاع 
يجد ف�ي طروحاتها  تم�ام الحق واالنص�اف والعدالة 

عبر وثائقها الدامغة .
لهذا س�نبدا بالدعوة النصافها  واعادة صوتها كممثلة 
البناء شعبها  خدمة لدور المراة العراقية في المجتمع 
اوال وانصاف لمكانتها كنائبة في برلمان يمثل الشعب 

كاف�ة فليس هن�اك  وصي عل�ى هذا البرلم�ان وان لم 
ينص�ف فلن�ا كالم اخر ام�ا اخوانه�ا م�ن كتلتها فان 
بعضهم قد س�لك طري�ق الخوارج كما خ�رج الخوارج 
باالمس على امير المؤمنين تماما وما اشبه مواقفهم 
الي�وم في البرلمان م�ن موقف الخ�وارج من حكومة 

خليفة المسلمين وامامهم علي ابن ابي طالب ع 
اخيرا ندعو الفتالوي للثبات كما ثبت اصحاب رس�ول 
الله محمد ص وابن عمه ابن ابي طالب ع والقالئل من 
امثال ابا ذر وعمار ابن ياس�ر ومالك االش�تر وغيرهم 
.. وضحوا في س�بيل احق�اق الحق وذكره�م التاريخ 
باحرف م�ن نور ونس�ي التاري�خ المتخاذلين وخونة  

المبادىء 
ولن�ا عوده ان لم نجد الفتالوي تصدح بكل حرية والله 

الموفق .

جمال الهنداوي 
لم تحس�ن الكثير من وس�ائل اإلعالم إخفاء ارتياحها لألنباء –األقرب إلى الصدمة- التي 
وردت من الفلوجة, وتلقف اقرب إلى التهليل هو ما بدر عن العديد من الفعاليات السياسية 
الباهتة التي قد يكون االنزالق إلى االقتتال الداخلي هو فرصتها الوحيدة الستعادة زعامة 
مضاع�ة.. ولكن رغ�م االنقباض الذي تثيره في النفس هذه الممارس�ات إال اننا ال يمكن 
لن�ا أن نتجاوز على أن فش�ل الق�وات الحكومية ف�ي التنبه إلى المنزلق ال�ذي جرت إليه 
رغم انه كان من الوضوح-إعالميا على األقل- حد تداوله في منتديات الدردش�ة المرمية 
على هامش الشبكة العنكبوتية, وهذه الغفلة كانت أكثر وضوحا في التعاطي المشوش 
للق�وى األمنية العراقية مع الحدث واإلجراءات اإلعالمي�ة واإلجرائية التي اتخذت بعده, 
وكنتيج�ة ل�ه والتي أدت إلى تعقيد الصورة التي آلت إليه�ا األمور بدال من تجاوزها بأقل 

الخسائر الممكنة.
فبعد الفش�ل األولي في استقطاب التظاهرات والتعامل معها كحركة معارضة قد تكون 
ضروري�ة في ظل الحال�ة البرلمانية الراهنة مما جعل المش�هد يتس�يد م�ن قبل القوى 
المحرضة المعادية للعملية السياس�ية, تأتي الخطوات الرامية لس�حب القوى الرس�مية 
كن�وع من اإلف�الت القصدي لزمام المب�ادرة والتخل�ي الطوعي للدولة ع�ن واجبها في 
حماية التظاهرات وتحصينها من االنس�ياق خلف المخططات الخارجية التي تس�تهدف 
الني�ل من الوحدة الوطنية والتي تكلمت الحكومة عنها مرات عدة اقرب إلى الثبات وابعد 
م�ن أن يبرر تجاهلها مرة واحدة بهذه الطريقة المربكة, ويصعب على الحكومة التغافل 
عنها وترك الس�احة ألدواتها لالمعان في جر المش�هد إلى النقطة –المطلب- للعديد من 
القوى اإلقليمية الساعية لفرض هيمنتها على العراق المهيض الجريح، والتي ستكون .

وق�د يكون أكثر الممارس�ات خطأ هو التضييق على اإلع�الم الحقيقي المحترف ومنعه 
م�ن التغطية المهني�ة للحدث وترك الس�احة نهبا للتغطي�ات األقرب الى العمل الس�ري 
االس�تخباري التي قامت به�ا بعض القنوات من خالل فرض ص�ورة معينة منمطة على 
األحداث وباستخدام وسائل قد ال تكون باإلتقان المطلوب ولكنها تملك حظها من التأثير 

بال أدنى شك.
وتل�ك الصورة س�اهم في ترويجها انكف�اء اإلعالم العراقي الرس�مي وتغطيته لألحداث 
من على التل ومن خالل الكاميرات المقربة.. واالكتفاء بكم منفر من الحوارات المكررة 
المملة المستعرضة لما أنجز وما سوف ينجز من أمور لم يتلمسها المواطن على األرض 

حتى اآلن.
ورغم التأكيد على مسؤولية الجهات المنظمة للتظاهرات في تطويرها وتنظيمها ضمن 
عملية واضحة المعالم موحدة الخطاب والش�عار وتح�ت قيادة وتنظيم معلن ومعروف 
وواض�ح وذو ص�وت واحد.. وتحصينه�ا من االختراق�ات التي يراد له�ا ان تنجرف عن 
أهدافها الوطنية والس�لمية.. إال اننا في الوقت نفس�ه ال نتفق م�ع الحكومة في التخلي 
ع�ن واجبها في ضبط األوضاع وحماية التظاهرات ممثل�ة بأجهزتها التنفيذية, بل كان 
عليها االس�تمرار في واجبه�ا وبمهنية وحنكة في مواجهة االس�تفزازات واالحتكاكات 
التي قد تنش�أ بقصدية مبيت�ة أو كحوادث عرضية في مثل هذه الممارس�ات.. خصوصا 
وان العدي�د من الفعاليات السياس�ية حاولت إيالج فقرة إخ�راج القوات االتحادية ضمن 
مطال�ب المتظاهرين مما قد يغري البعض لتكرار الح�دث في مناطق أخرى أكثر إلحاحا 

ورغبة.
يتوجب على الحكومة النظر باهتمام الى مطالب المتظاهرين المش�روعة بجدية وتمعن 
وإيج�اد قن�وات تواصل مباش�رة معهم- ومع الش�عب بأكمله بما يتماش�ى مع حراجة 
الموق�ف- وع�دم ترك الفض�اء مفتوحا أمام الق�وى المناهضة للحري�ة والديمقراطية, 
واالهم,عزل القوى والعناوين السياسية التي تحترف التكسب على آالم الشعب والمبادرة 
باإلصالح عن طريق إطالق حملة وطنية ش�املة للقضاء على الفساد والمفسدين بغض 
النظر ع�ن عناوينهم وانتماءاتهم الحزبية او الفئوي�ة, وتحصين الديمقراطية من خالل 
اشراك الشعب في صياغة القرارات المصيرية وممارسة دوره في مراقبة وتقويم األداء 
الحكوم�ي.. ودون ذل�ك، ف�ان البالد ق�د تجر إلى ما ال ينف�ع معه الندم وق�د يفتح الباب 
على مصراعي�ه الختطاف المطالبات الجماهيرية المش�روعة وتجييرها لخدمات أفكار 

وشعارات ظالمية سوداء بائدة.

التظاهرات يف العراق .. مرحلة جديدة

نائبة وموقفخريــــــف مصـــــر

حادث متوقع.. ترصف متعجل

نحن نفهم مواقف المعارضة على إنها يفترض أن تتخذ لتعبر عن اآلراء 
الرافضة ألخطاء الحكومة وهفواتها وانحرافاتها وكبواتها المتكررة 
أو المتعمدة, ويفترض أن تصمم لتعبر عن رفض القرارات والتوجهات 
التي ال تخدم اإلصالح, وال تس�عى نحو تقديم البديل األفضل, لكننا لم 
نفه�م حتى اآلن أه�داف هذه األنواع الجديدة من المعارضة الس�لبية, 
الت�ي هبطت علين�ا من فض�اءات الديمقراطية الطائفي�ة, تارة تكون 
فيها المعارضة من أجل المعارضة, ومن أجل المشاكس�ة والمقاطعة 
بقصد تش�ويه ص�ورة الخصوم بأي ثمن, فتعي�ق خطواتهم وتتجنب 
تصويب أخطائهم, وتارة تكون فيها موالية للحكومة ومناصرة لها في 
الحق والباطل, وهكذا اختفت عندن�ا المعارضة االيجابية, فتأرجحت 
بياناته�ا وتصريحاته�ا بين العن�اد والتضاد, وبين ال�والء واالنحياز, 
ولم تق�دم لنا النموذج الحضاري المطلوب في ه�ذه المرحلة القلقة, 
ول�م تكن فاعلة أبداً في القيام بدور المعارضة الوطنية, التي يفترض 
أن يكون هدفها األس�اس هو  البناء ولي�س الهدم, ويفترض أن تضع 
في أولوياتها مصالح الش�عب العراقي, وتدعيم أمنه واستقراره, وان 
ال تق�ف خلف دعوات التقس�يم والتفريق والتمزق, فتفتعل المش�اكل 
واألزمات, وتش�حذ على أب�واب أعداء العراق, لتس�تجدي منهم المال 

والسالح, وتتفانى في تنفيذ خططهم العدوانية الهدامة. 
 م�ن منك�م س�مع بمعارضة يحم�ل أقطابه�ا الجنس�يات المزدوجة 
والوالءات المتعددة, ويعيش�ون في الفنادق الفخمة, ويمضون أجمل 
أوقاته�م في الش�قق المفروش�ة, والش�اليهات الفاره�ة, والقصور 
األوربي�ة المنيف�ة ؟, وم�ن منكم س�مع بمعارضة غارقة ف�ي البذخ 
والترف, تتالعب بمصير ش�عب محروم كيفما تش�اء ومتى ما تش�اء 
؟, وم�ن كان فيك�م يتوق�ع ما آل�ت إليه أحوالنا البائس�ة ف�ي األلفية 
الثالثة عندما عادت بنا األجندات السياسية والسيناريوهات الطائفية 
والمواقف الفوضوي�ة إلى خنادق المعارك البالي�ة, التي دارت رحاها 

في القرن الهجري األول ؟. 
 ال يوجد في األعراف السياسية وال في المنطق العقالني حاكم معصوم 
من الخطأ حتى لو كان عبقريا في نبوغه وفطنته وحنكته, وحتى لو 
كان بإق�دام عمرو وس�ماحة حاتم وحلم أحن�ف وذكاء أياس, وحتى 
لو امتلك حكمة كونفوش�يوس, وجسارة هنبيعل, وصالبة زرادشت, 
وبساطة غاندي, وتواضع خوسيه موخيكا, ونضال جيفارا, ووطنية 

مهاتير محمد, وبسالة جنود الساموراي, وعذرية األم تريزا. 
ثم إن العبقرية والدهاء السياس�ي ال تعني العصمة, وال تعني التشبث 
في المواقف المعارضة لمصلحة الش�عب العراقي, فالعراق ليس ملكاً 
ألحد, وال كرة تتالعب بها األطراف المتنازعة على الس�لطة, وال حقال 
استثمارياً من حقول الكيانات السياسية الغارقة في تجارب التخريب 

والتغريب. 
العراق ش�جرة طيبة مغروس�ة فوق أكتاف الرافدين وفروعها ملتفة 
حول كوكب عطارد تؤتي أكلها كل حين وحتى قيام الساعة, والشعب 
العراق�ي أعرق الس�الالت البش�رية وأقدمه�ا بإقرار واعت�راف علماء 
األجن�اس, فم�ن غي�ر المعق�ول أن يكون مصي�ره بيد فئ�ة من تجار 
الفرص�ة الذين مارس�وا التناحر فيم�ا بينهم عن طري�ق االنتقام من 
الشعب العراقي نفس�ه, وعن طريق تفخيخ أسواقه وتفجير مدارسه 
واغتياله بالمسدس�ات الكاتمة, ونسف مس�تقبله بالعبوات الالصقة 
والم�واد المتفجرة, فس�لبوا راح�ة الناس بافتع�ال األزمات وتصنيع 

الحوادث.  
ولس�نا مغالي�ن إذا قلن�ا إن األعمال اإلرهابي�ة التي اس�تهدفتنا نحن 
جميع�ا, والتي اش�تملت على النس�ف والتفجير والخط�ف والتهجير 
كان�ت م�ن ضمن أنش�طة العن�اد والتضاد السياس�ي ال�ذي برعت به 

الفئات المستهترة. 
 كن�ا نعتق�د أن المعارضة والم�واالة هي الفالت�ر الصحيحة لتصفية 
المواق�ف التي تخدمنا, وهي التي تعزز مس�يرتنا نح�و بناء المجتمع 
اآلمن المس�تقر, وتضمن لنا الرخاء والعدالة االجتماعية المنش�ودة, 
وتزيح عنا اله�م والغم بعد أن أرهقتنا المصائ�ب والنكبات, ولم نكن 
نعل�م أنهم س�يمتطون ديناصورات العن�اد والتض�اد, ويخربوا البالد 
ويبعث�روا العب�اد من أجل إخضاعن�ا لتجاربهم الفاش�لة, وإدعاءاتهم 

الباطلة، والله يستر من الجايات.

بعد االحتكاكات الخفيفة في نينوى وسامراء 
أح�داث   2013/1/25 األول  أم�س  وقع�ت 
مؤس�فة في الفلوجة راح ضحيتها ثالثة من 
المتظاهري�ن وعش�رات الجرح�ى األمر الذي 
ينقل المظاهرات إلى مرحلة أعلى ومس�توى 
أكث�ر خطورة.وهذا بالضبط ما كنا نحذر منه 
كل األط�راف وال زلنا نطالب بالس�يطرة على 
الموقف من قبل الحكومة وقيادات المظاهرات 
وحكمائها والحفاظ على سلميتها وتماشيها 
مع الحقوق المش�روعة ألبناء شعبنا ومع ما 
يتيحه الدستور واألعراف المتبعة في التعبير 

عن المواقف السياسية والجماهيرية. 
إننا نعتقد:

1 - أن بإم�كان الحكوم�ة س�حب الجيش من 
المناط�ق المحتج�ة وم�ن س�احات التظاهر 
واالستعاضة عنهم بقوات الشرطة التي يجب 
أن تتح�دد مهامه�ا ف�ي حماي�ة المتظاهرين 
فقط والحفاظ على القانون وممتلكات الدولة 
والمواطنين. فالتظاهرات واالحتجاجات هي 
ش�أن داخل�ي تك�ون وزارة الداخلي�ة حصرا 
مس�ؤولة عنها وال عالقة ل�وزارة الدفاع وال 

قوات الجيش بها.
2 - أن حكم�اء وقادة المظاه�رات بإمكانهم 
قي�ادة اإلحتجاج�ات ب�روح وطني�ة س�لمية 
مفعمة بالش�عور العالي بالمسؤولية حفاظا 
عل�ى نقاوتها ووطنيته�ا والتركيز فقط على 
األه�داف الت�ي أعلن�ت عنها المظاه�رات في 
بداياتها وهي أهداف مطلبية خدمية ش�عبية 

ديمقراطية مشروعة. 
3 - أن البعض ممن ال يريدون للعراق الس�الم 
واالس�تقرار أو مم�ن يعمل�ون على إس�قاط 

الحكوم�ة وكل العملي�ة السياس�ية )كه�دف 
وحيد( بش�تى الس�بل قد يكونون استطاعوا 
االندس�اس في صفوف المظاه�رات والتأثير 
عل�ى بع�ض المس�اهمين فيه�ا من الش�باب 
خطي�رة  باتجاه�ات  فيدفع�ون  المتحم�س 
تس�يء للمظاهرات من جانب وتهيئ األجواء 
المالئمة لمواجه�ات خطيرة قد تكون دموية 
بي�ن المتظاهري�ن والق�وات الحكومي�ة من 

جانب آخر.
4 - أن بعض األطراف المساهمة في الحكومة 
)من الس�نة والش�يعة على حد سواء( تنطلق 
م�ن طائفي�ة بغيض�ة وارتباط�ات خارجي�ة 
تعمل على تأزيم األوض�اع والعمل على إبقاء 
التوترات والتشنجات مستمرة بل ومتصاعدة 
وص�وال إل�ى وق�وع م�ا ال تحمد عقب�اه كي 
تتهيأ آنذاك الف�رص لتنفيذ مآربهم المريضة. 
ومنه�م في الحقيقة من يخش�ى م�ن إنتهاء 
األزمة بس�الم فيخس�ر رهانه عل�ى تطورات 
درامايت�ة وضع كل أوراقه السياس�ية وحتى 
مصيره الشخصي عليها فيعمل بشتى السبل 

على تأجيجها.
5 -أن هناك أطرافا كثيرة ومهمة في الحكومة 
وفي قي�ادات المظاهرات تح�اول حل األزمة 
بم�ا يخدم مصلح�ة البالد ويؤس�س لعالقات 
متوازنة بين مكونات الش�عب العراقي الواحد 
والحف�اظ عل�ى وح�دة الع�راق دول�ة وترابا 
وشعبا. لكننا يجب أن نعترف أن هذه األطراف 
باتت اليوم ضعيفة التأثير بسبب من سلبيتها 
وترددها وأدائه�ا دور الحمائم وضعفها إزاء 
صقور مفترس�ة راحت تنش�ب أظافرها في 

جسد الحراك الوطني الديمقراطي والسلمي.
6 - أن البع�ض م�ن دول الج�وار انته�ت من 
مرحلة الترقب والمتابع�ة للوضع في العراق 

وراح�ت تتدخل مباش�رة بش�ؤوننا عمال في 
ضوء مصالحها المتنوع�ة والتي تتراوح بين 
م�ا تدعيه من دع�م أتباعها س�واء طائفيا أم 
سياس�يا أم اقتصادي�ا وبي�ن تطلعه�ا لجعل 
العراق لي�س فقط ضعيفا بل وتاب�ع لها ولو 
بجزء منه. وبالتالي فإن لعبة تقس�يم العراق 
إلى أقاليم طائفي�ة ال تبتعد عن توصيفنا هذا 
لدور دول الجوار وتدخالتها في بلدنا وتحديدا 

في األزمة الراهنة.
ف�ي  اآلن  حت�ى  فش�لت  الحكوم�ة  أن   -  7
التعامل اإليجابي الس�ديد مع األزمة وطلبات 
المتظاهري�ن والت�ي نتعاط�ف معه�ا نح�ن 
بال أدنى ش�ك م�ع حذرن�ا وتحذيرن�ا الذي ال 
نتوان�ى وال للحظة م�ن التذكير به وهو مغبة 
الوقوع في أحد المخاطر األربعة – تدخل دول 
الجوار – الصراع الطائفي – العنف – األقاليم 
الطائفي�ة. فال اللجان التي ش�كلتها الحكومة 
)لجنة الحكماء – لجنة الشهرس�تاني – لجنة 
الجعفري( وال المبعوثون من قبل مكتب السيد 
المالكي اس�تطاعوا أن يتعاملوا بما يؤدي إلى 
احت�واء وطني مالئ�م لألزمة بما ي�ؤدي إلى 
حلها وطنيا بمعنى الحفاظ على أمن وسالمة 
البالد من جه�ة والحفاظ على وحدة ش�عبنا 

ثانيا وتحقيق مطالب المتظاهرين.
أنن�ا ن�رى من أج�ل الس�يطرة عل�ى الموقف 
والحيلولة دون تفاقمه وتجنيب البالد صراعا 
دموي�ا مأس�اويا والحفاظ على وح�دة البالد 

والشعب يجب :
1 - إلغاء كافة اللجان التي ش�كلتها الحكومة 
والمش�ار إليه�ا أع�اله والك�ف ع�ن إرس�ال 
الوسطاء الذين اثبتوا فشلهم في التواصل مع 
المتظاهرين ألس�باب عدي�دة أحدها تعاملهم 
معهم بتعال مريض أنعكس على كيفية تعامل 

المتظاهرين معهم. 
 2 - االس�تعاضة عن كل هذه اللجان وهؤالء 
الوس�طاء المعلولي�ن بلجن�ة وطني�ة واحدة 
مركزي�ة تتك�ون من ط�رف حكومي يرأس�ه 
دول�ة رئيس الوزراء مباش�رة وط�رف يتمثل 
فيه المتظاهرون من قبل مندوبين عن القادة 

الميدانيين من كل المحافظات المنتفضة. 
3 - تك�ون المفاوض�ات علني�ة أمام وس�ائل 
اإلع�الم ك�ي يطل�ع عليه�ا وعل�ى مجرياتها 
الش�عب نفس�ه )ومعه طبعا كل العالم( فهو 
ف�ي المحصل�ة النهائي�ة صاح�ب المصلح�ة 
األولى واألخيرة في كل ما يمكن تحقيقه من 
نتائ�ج إيجابية وهو المتض�رر األول واألخير 

في حال انتكاسة المفاوضات.
4 - يس�تبعد م�ن اللجن�ة وأعماله�ا نهائي�ا 
البرلمان كمؤسسة أثبتت فشلها الذريع سواء 
في تمثيل الش�عب العراقي أم المس�اهمة في 

قيادة البالد نحو أي هدف إيجابي.
5 - تس�تبعد ع�ن اللجنة كل الكتل السياس�ية 
الت�ي س�اهمت به�ذا الق�در أو ذاك ف�ي خلق 
األزمة بسبب سياساتها الفئوية والمصلحية 
والطائفية. ومن الممكن إشراك - كمراقبين- 
ممثلي�ن عن جامع�ة ال�دول العربي�ة وإقليم 
كردس�تان ومنظمة الدول اإلسالمية والقوى 
السياس�ية العراقي�ة م�ن خ�ارج الحكوم�ة 

والبرلمان.
6 - ينطل�ق برنام�ج المفاوض�ات م�ن تأكيد 
الحقائ�ق التالية التي يج�ب أن تكون برنامج 

االتفاق األولي بين الطرفين:
أوال: أن الع�راق بل�د الجميع ال ف�رق فيه بين 
أي مواطن وآخر بس�بب االنحدار الطائفي أو 
العرق�ي أو المذهب�ي أو ألمناطقي أو االنتماء 

الحزبي.

ثاني�ا:- ال ف�رق بين ش�يعي وس�ني وكردي 
وتركماني ومسيحي وصابئي وكل العراقيين 

لهم نفس الحقوق المدنية كمواطنين.
ثالث�ا: يتفق الطرفان على ض�رورة الحيلولة 
بكل الس�بل دون تدخ�ل دول الجوار بالصراع 

الوطني العراقي الداخلي.
رابع�ا: يتف�ق الطرفان على ض�رورة تجنيب 
الس�ماح  وع�دم  الطائف�ي  الص�راع  الب�الد 
للطائفيين بجر الش�عب إلى أي اصطدام على 

خلفية طائفية أو عرقية.
خامس�ا: يتفق الطرفان عل�ى ضرورة تجنب 
المتظاهري�ن  بي�ن  مس�لحة  مواجه�ة  أي�ة 

والقوات الحكومية.
سادس�ا: يتفق الطرفان أن تقسيم البالد خط 
أحمر ومرفوض تحت أي مس�مى كان وعلى 

األخص على أرضية طائفية.
7 - يق�دم الطرف�ان من�ذ بداي�ة المفاوضات 
ضمانات قانونية وأخالقية لتنفيذ كل ما يتم 
اإلتفاق عليه دون تأخير في حدود الس�قوف 
الزمني�ة التي يقره�ا الطرف�ان. )نؤكد على 
ه�ذا األمر هنا ألننا نعلم بوجود أزمة ثقة في 

تنفيذ الحكومة اللتزاماتها(.
8 - ه�ذه النق�اط يج�ب أن تش�كل أرضي�ة 
اإلنط�الق للتفاهم�ات واالتفاق�ات األخ�رى 
مطال�ب  بتنفي�ذ  مباش�رة  والمتعلق�ة 

المتظاهرين.
إن حزبنا حزب العمل العراقي يعلن أيضا هنا 
اس�تعداده ألداء دوره الوطن�ي س�واء أكان 
للتوس�ط بين ق�ادة المظاه�رات الميدانيين 
ف�ي  كمراق�ب  للمس�اهمة  أم  والحكوم�ة 
المفاوض�ات الت�ي نقترحه�ا عل�ى أن تكون 
المس�لمات المبدئية المذكورة أعاله مقبولة 

من الطرفين.

كاريكاتري / فوؤاد ح�سون 

كاظم فنجان احلمامي
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د. بشير ناظر الجحيشي

أتمن�ى أن يق�رأ ه�ذا املقال بع�ض ق�ادة الرياض�ة يف العراق، 
وبع�ض املس�ؤولني يف وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي، أو يف 
وزارة الش�باب والرياضية، ومهما يكن ال ب�د من الكتابة من أجل 
نهض�ة املجتمع العراقي أوالً، والرياض�ة العراقية ثانياً، أن ميدان 
علم االجتماع الريايض يعاني من اإلهمال يف كليات اآلداب والرتبية 
الرياضية، مع انه من املواد األساس�ية يف الكثري من الدول العربية 
واألجنبية والتي تعترب اليوم من الدول املتقدمة يف املجال الريايض، 
فهو من املواد األساس�ية يف الدراس�ات الجامعية األولية والعليا يف 
كل من الجامع�ات )املرصية، والقطري�ة، والكويتية، واإلماراتية، 
واملغربي�ة، والجزائري�ة، والتونس�ية(، وغريه�ا كث�ري، فضالً عن 
الع�رات م�ن املؤلفات األجنبي�ة يف هذا املجال ومن�ذ عقود. لهذا 
ال ب�د أن يكون هناك دور لوزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي يف 
تفعيل هذه املادة يف الجامعات العراقية، فاملتخصص يف هذا املجال 
يستطيع أن يكون مادة خصبة يف جميع األنشطة الرياضية، فهو 
وس�يلة الربط بني الرياضة واملجتمع، وله ال�دور الكبري يف تكوين 
الثقاف�ة الرياضية ل�دى أفراد املجتم�ع، وله ال�دور الكبري يف رفع 
الروح املعنوية لدى الرياضيني ويف جميع األلعاب، وتعد –أي الروح 
املعنوية- احد أهم عنارص الفوز يف الكثري من األلعاب سواء كانت 
الع�اب فردي�ة أم فرقية، وش�واهدها كثرية، واأللع�اب الرياضية 
متنوعة ومشاركة منتخباتنا متعددة سواء يف البطوالت الداخلية أو 
الخارجية، ونحن نرى الالعب واملدرب واإلداري واملرف يف أي وفد 
ريايض، ولكن نحن بحاجة إىل متخصص لرفع الروح املعنوية لدى 
الالعبني، حيث أن املدرب سيكون مشغوال بتوجيه الالعبني بتنفيذ 
واجباتهم وتحقيق ما مرسوم لهم من خطة بأعىل وجه، واإلداري 
ل�ه ما يقوم به وأي خطأ إداري س�وف يكلف الفريق اإلقصاء كما 
حدث ملنتخبنا االوملبي بك�رة القدم عندما أُقيص من حلم الوصول 
إىل مدين�ة الضباب بخطأ إداري ل�م ينتبه إليه احد، وغريهم هكذا، 
فالكل له دور يقوم به، ويف اغلب األلعاب هناك أوقات مس�تقطعة 
وأوقات اس�رتاحة وهذه يعتربها الكث�ري قد تكون نقطة تحول يف 
كل مب�اراة، وهنا للمتخصص يف عل�م االجتماع الريايض دور كبري 
يف رف�ع ال�روح املعنوية لدى الالعب�ني قبل املب�اراة وأثنائها. نحن 
الي�وم بحاجة إلقرار هذه املادة كأحد املواد األساس�ية يف أقس�ام 
عل�م االجتماع والخدم�ة االجتماعي�ة واالنثروبولوجي�ا يف العراق 
وهي اليوم أكثر من عرة أقس�ام منترة بني جامعات العاصمة 
بغداد واملحافظات، فضالً عن كليات الرتبية الرياضية، فمادة علم 
االجتماع الريايض هي أحد أهم آليات تشكيل الثقافة الرياضية يف 
املجتمع، والرياضة هي من أهم مؤسس�ات التماسك االجتماعي، 
وهي من توحد الشعوب بكافة ألوانها وأشكالها، لهذا ال بد من أن 
يكون لهذه املؤسس�ة ناطق رس�مي عىل املستوى النظري متمثل 
بمادة عل�م االجتماع الري�ايض، من أجل تدعيم الجان�ب امليداني، 

وتوثيق الصلة بني الرياضة واملجتمع.

علم االجتماع
الرياضي

برصاحة

غدًا.. التداخل ما بين منتخبي الوطني والشباب في ندوة نقاشية
رابطة الصحفيين الرياضيين تلتقي وزير الشباب

كشف مدير لجنة املس�ابقات يف اتحاد الكرة 
ع�ن مباريات ال�دور 11 م�ن املرحل�ة االوىل 
ملنافس�ات دوري النخب�ة، الت�ي ح�دد موعد 

انطالقها اليوم االحد.

وقال شهاب احمد ان "ست مباريات ستجري 
الي�وم االحد املواف�ق الس�ابع والعرين من 
الش�هر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 

من دوري النخبة العراقي لكرة القدم".
وأض�اف ان "ملعب نفط الجنوب س�يضيف 
مب�اراة املين�اء والس�ليمانية، بينم�ا يواجه 

النجف عىل ملعبه ضيف�ه الصناعة، ويالقي 
الرط�ة ع�ىل ملعبه فري�ق نف�ط الجنوب، 
بينم�ا يضي�ف الطلب�ة ضيف�ه زاخ�و، فيما 
يضيف ملعب الشعب الدويل مباراة القمة بني 
الق�وة الجوية وال�زوراء، يف حني تقام مباراة 

الكهرباء مع دهوك عىل ملعب النفط".

وتابع احم�د ان "الجولة س�تتواصل يوم غد 
االثن�ني باقام�ة ث�الث مواجه�ات، يلتقي يف 
االوىل فريق�ا النفط وكربالء عىل ملعب االول، 
ويواج�ه يف الثاني�ة اربيل ضيف�ه كركوك، يف 
حني يس�تضيف ملع�ب املصايف مب�اراة أهل 

الدار مع بغداد".

وكانت لجنة املس�ابقات قد حددت الس�اعة 
الثاني�ة والنص�ف موع�دا النط�الق جمي�ع 
مباري�ات ال�دور الح�ادي ع�ر، باس�تثناء 
مباراة الق�وة الجوية والزوراء التي س�تقام 
عىل ملعب الشعب الدويل يف الساعة الخامسة 

مساًء.

الوطني�ة  املنتخب�ات  مس�تقبل  ملناقش�ة 
لك�رة القدم وايض�اح الرؤية ج�راء تداخل 
ملنتخب�ي  املش�اركات  مواعي�د  وتق�ارب 
الش�باب والوطن�ي والالعب�ني الذي�ن باتوا 
قاسما مشرتكا بينهما, تستضيف الرابطة 
العراقي�ة للصحفي�ني الرياضيني الش�باب 
ي�وم غد االثن�ني ويف تمام الس�اعة الثانية 
ع�رة ظه�راً م�درب املنتخ�ب الوطن�ي 
حكي�م ش�اكر وممثال عن اتح�اد الكرة يف 
قاع�ة اتحاد االدب�اء والكت�اب العراقيني.
يف الوق�ت ذات�ه ت�م دع�وة العدي�د م�ن 
املهتمني بالش�ؤون الكروي�ة من مدربني 

ومختصني واكاديميني ومتابعني فضالً عن 
رجال الصحاف�ة واالعالم.ع�ىل صعيد آخر 
التق�ت الهيئة االدارية التأسيس�ية للرابطة 
العراقي�ة للصحفي�ني الرياضيني الش�باب 
ام�س الس�بت بوزي�ر الش�باب والرياضة 
املهن�دس جاس�م محمد جعف�ر .  وتحدث 
رئيس الرابط�ة الدكتور موفق عبد الوهاب 
لتعريفه باملنظم�ة الصحفية الجديدة التي 
تهتم يف املجال الش�بابي واالعالمي ورشح 
أس�س واهداف الرابطة واألنش�طة 
التي تروم اقامتها مع التأكيد ان 
الرابط�ة بتوجهاته�ا واهدافها 
وش�خوصها ل�ن تك�ون بالند 
م�ن جه�ة او مؤسس�ة ب�ل 
س�تكون جزءا مكمال ألدوار 
بقي�ة املؤسس�ات الصحفية 
واملهني�ة من اج�ل االرتقاء 

والصحفيني. الصحاف�ة  بواقع 
من جانبه اش�ار وزير الشباب اىل ان العمل 
بتأن وعدم االس�تعجال وترس�يخ اس�اس 
متني ومهني و واقعي من ش�أنه ان يسهم 
بدرج�ة كب�رية يف إنج�اح اي عمل.وتاب�ع: 
كجه�ة قطاعية تعنى بالش�باب والرياضة 
نج�د انفس�نا كمؤسس�ة معني�ة برعاي�ة 
الشباب املبدعني يف ش�تى املجاالت ونسعى 
لتوف�ري االرض الخصبة لتطوي�ر طاقاتهم 
ليكون�وا م�ن املس�اهمني يف بن�اء الع�راق 
الجديد.واوض�ح: ان الوزارة تفت�ح ابوابها 
لرابطة الصحفيني الرياضيني الشباب وامام 
جمي�ع التش�كيالت واملنظم�ات الت�ي تقع 
ضمن مس�ؤوليتنا وسنسعى لتقديم كل ما 
يسهم يف انجاح االنش�طة والفعاليات التي 
تقيمونها او الربامج واالفكار التي نتقبلها 
بما يخدم الرياض�ة واملجتمع.هذا وقد عرب 

ء  عض�ا أ
الهيئة اإلدارية التأسيسية لرابطة 

الصحفي�ني الرياضيني الش�باب ع�ن بالغ 
رسورهم بالحفاوة والتفاعل من قبل وزير 
الش�باب وتفاؤلهم باملس�تقبل الذي ستمد 
فيه الرابطة جسور التعاون مع املؤسسات 
الرياضية واملهنية الصحفية.وحرض اللقاء 
مدي�ر منتدى ش�باب الكرخ ومدي�رة اعالم 
ال�وزارة الدكت�ورة عاصف�ة موىس.الجدير 
بالذك�ر ان الرابط�ة العراقي�ة للصحفي�ني 
الرياضي�ني الش�باب اعلنت عن تأسيس�ها 
يف )2012/12/12( وانتخب�ت هيئة ادارية 
تكونت م�ن ) د.موفق عبد الوهاب رئيس�اً 
وهيثم الطائي نائباً اول وعماد الركابي نائباً 
ثاني وحس�ن البيضاني اميناً للرس ومحمد 
الجزائ�ري اميناً مالياً وكريم درويش و عيل 

حميد اعضاء.

ابدى الالعب الس�ابق للمنتخب العراق باسم 
عباس اعجابه باملس�توى الجيد الذي ظهر 
علي�ه الالعب�ون الش�باب يف بطول�ة 
خليجي 21.وقال باس�م عباس ان 
"الالعب�ني الش�باب يف املنتخ�ب 
مس�توى  قدم�وا  العراق�ي 
متميزا يف البطولة عىل الرغم 
م�ن انهم لعب�وا الول مرة 
يف بطول�ة كب�رية مث�ل 
خليج�ي 21".واش�اد 
ال�ذي  ب�"املس�توى 
ظه�ر علي�ه مداف�ع 
اليس�ار ع�يل عدنان 
يف البطول�ة، مبينا انه 
واج�اد  ش�اب  "الع�ب 
الدفاع يف مركزه بجدارة". 
"س�بب  ان  عب�اس  وب�ني 
ه�ي  املنتخ�ب  ع�ن  غياب�ي 
االصابة التي لحقت بي مؤخرا، 
وان�ا جاه�ز يف اي لحظة يطلب 
من�ي تمثي�ل املنتخ�ب العراقي يف 

اي بطولة مقبلة".واشار اىل انه 
ش�في تماما من االصابة 

فريق�ه  م�ع  وش�ارك 
اس�تئناف  يف  بغ�داد 
دوري  منافس�ات 

النخبة الكروي".
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طالب آرس�ن فينغر مدرب أرس�نال بفرض قيود تحد من تعاق�دات األندية اإلنجليزية يف 
س�وق االنتقاالت الش�توية.وقال فينغر: “أرى أنه من األفضل إلغاء االنتقاالت الش�توية 
بالكامل أو أن يقترص كل فريق عىل ضم العبني اثنني كحد أقىص.”وبرر فينغر رأيه بأن 
بعض األندية كنيوكاس�ل يونايتد تش�رتي عدداً كبرياً من الالعبني يف يناير مما يؤدي إىل 
تغيري جذري يف تشكيلها خالل مرحلة اإلياب.واوضح فينغر أن بعض الفرق تواجه مثل 

ه�ذا النادي مرتني يف مرحلة اإلياب بعد ان يحس�ن فريقه مم�ا يعني إن تلك التي 
واجهت�ه مرة واحدة تحظى بأفضلية عىل تلك الت�ي تلعب ضده مرتني يف بعد 
يناير يف أواخر مرحلة الذهاب باإلضافة ملباراة اإلياب.يف املقابل، يبدو األرسنال 

كس�والً جداً يف سوق االنتقاالت الش�توية ويحاول فينغر إجبار بقية الفرق عىل 
الخمول يف املريكاتو الشتوي أيضاً.

أش�ار املدي�ر الفني لفريق مانشس�رت يونايتد، الس�ري أليكس فريغس�ون إىل 
ع�دم نيته االس�تغناء عن الحارس الش�اب دافي�د دي خيا إب�ان االنتقادات 
الالذع�ة التي توجهه�ا الجماهري له عقب مباراة توتنهام األخرية.وأكد فريغس�ون 
يف ترصيح�ات صحفية عىل ثقته الكبرية بدي خيا مضيفاً "دي خيا يمتلك إمكانيات 
كبرية، وأنا واثق من قدرته عىل الرد كل هذه االنتقادات الالذعة."وأكمل ترصيحاته 

قائ�اًل "ال أرى أن هناك داعي لهذه االنتقادات الكثرية لدي خيا، الحارس يكون رائع 
يف الكث�ري م�ن األوق�ات، وال أتصور أنه يس�تحق كل هذه الضجة."وكان رد الس�ري 

أليكس عىل الش�ائعات التي تقول أن نادي برش�لونة اإلسباني يستعد لتقديم عرض 
للن�ادي اإلنكليزي الس�تقطاب الحارس الش�اب بدي�اًل عن الح�ارس الراحل فيكتور 

فالديز.كما كان دي خيا مسار حديث النادي اإلسباني اآلخر ريال مدريد، قبل أن يضم 
امللكي حارس�ه السابق دييغو لوبيز ويغلق ملف حراسة املرمى وخالفة إيكر كاسياس 

املصاب.ويعترب الشاب اإلسباني دي خيا هو األسايس يف حراسة عرين الشياطني الحمر، 
متفوقاً عىل الحارس املخرضم ليندغارد.

كرم رئيس مجلس محافظة ميسان عبدالحسني عبد الرضا الساعدي 
، الجمع�ة ، الع�ب املنتخب الوطن�ي العراقي رضغام اس�ماعيل 

بدرع مجلس املحافظة وش�هادة تقديرية م�ع مبلغ من املال 
وذل�ك لجهوده املتمي�زة والرائعة يف بطول�ة الخليج العربي 

بنس�ختها ال�)21(.وق�ال الس�اعدي " نح�ن فخ�ورون 
بمنتخبنا الوطني املشارك يف بطولة الخليج"، معتقدا ان 
"املركز االول كان من نصي�ب العراق لوال تضافر جهود 
البعض سواء اللجنة املنظمة او الحكم السعودي وغريه 
عىل من�ح منتخب االم�ارات الكاس".واض�اف ،" لقد 
لعب ابطالنا بمس�توى الطموح وكانوا مثاال لتجانس 
النسيج العراقي املوحد"، مهنئاً بأسم كل اهل ميسان 
" العب�ي املنتخب الوطني النجاح والتقدم واالحرتاف 
ع�ىل املس�توى العامل�ي ".وم�ن جانبه ع�رب الالعب 
رضغ�ام اس�ماعيل ع�ن "ش�كره وتقدي�ره لهذا 
التكريم الذي يعربعن اهتم�ام الحكومة املحلية يف 
ميسان بمبدعيها يف مختلف املجاالت".عىل صعيد 
آخر حرض نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد 
كبي�ان نهائيات بطولة  ال�كاس التي أقيمت عىل 
ساحة الش�هيد حسن هادي يف محافظة ميسان 
حي�ث جرت املب�اراة النهائية ب�ني فريقي  االمل 
وش�باب اله�ادي وكان�ت النتيجة بف�وز فريق 
االم�ل ب�ركالت الرتجيحية بنتيج�ة )6-5( بعد 
م�ا كان التعادل حارضا بهدفني لكال الفريقني 
يف مباراة مليئ�ة باإلثارة وقد تم توزيع الهدايا 
التقديرية يف نهاية املب�اراة عىل أعضاء الفرق 
الثالث�ة األوىل املش�اركة يف البطول�ة إضافة إىل 

توزي�ع هداي�ا تقديري�ة عىل أفضل الع�ب وافضل 
فري�ق وافض�ل ح�ارس مرم�ى وتكري�م الطاقم 

التحكيمي للبطولة.

نف�ى االتح�اد العراقي املرك�زي لكرة 
الق�دم تقديم�ه ش�كوى ضد عضو 
مجل�س الن�واب احم�د العريبي، 
عىل خلفية ما حدث بني االخري 
ورئيس االتحاد ناجح حمود 
البحريني�ة  العاصم�ة  يف 

املنامة خالل بطولة خليجي 
21.وقال عضو االتحاد عيل 

جبار ان "ما حدث بني رئيس 
االتح�اد ناج�ح حم�ود والنائب 

أحم�د العريب�ي، خ�الل تواجدهما يف 
بطولة كأس الخلي�ج التي اختتمت مؤخرا يف 

البحرين، هو مجرد س�وء فهم ال أكثر". وأضاف ان "املوضوع انتهى يف 
الفندق الذي حدث خالله سوء الفهم، وال يوجد أي داٍع الثارة املوضوع 
وتهويله واعطائه أكثر من حجمه".وتابع جبار ان "حمود والعريبي 
حريصان كل الحرص عىل رفع اس�م الع�راق عالياً يف كل املحافل، 
كونهما أخوة ويعمالن ملصلحة العراق وشعبه، كال من منصبه". 
يذكر ان وس�ائل االعالم العربية ذكرت ان "مش�ادة" وقعت بني 
النائب عن الكتلة البيضاء احمد العريبي ورئيس االتحاد ناجح 
حمود يف فن�دق بالعاصمة البحرينية املنام�ة، خالل فعاليات 

بطولة خليجي 21 لكرة القدم.

أكد اتحاد الكرة أن مباراة املنتخب الوطني املقرتحة 
أمام نظريه الس�وري نهاية ش�هر كان�ون الثاني 
الح�ايل، يف اربيل ألغيت وس�يلتقي املنتخب الوطني 
نظ�ريه املاليزي يف مب�اراة بديلة، عازي�ا ذلك إىل أن 
حج�وزات املنتخ�ب الس�وري إىل م�رص ويصع�ب 
تغيريه�ا، فيم�ا أش�ار إىل ان املدرب حكيم ش�اكر 

سيقود املنتخب يف املباراة.
وق�ال عضو االتحاد كامل زغ�ري أن "املدرب حكيم 
ش�اكر س�يقود املنتخب الوطني يف املب�اراة الودية 
أم�ام ماليزي�ا التي تأت�ي ضمن معس�كر املنتخب 
ال�ذي يقام اس�تعدادا التصفيات آس�يا التي يلتقي 
فيه�ا املنتخب الوطني يف مباراته األوىل أمام نظريه 
األندونييس عىل ملعب النادي األهيل يف السادس من 
شباط املقبل".يذكر ان اتحاد الكرة أعلن عن تلقيه 
طلباً من نظريه الس�وري يتضم�ن إجراء مباراتني 
وديتني ب�ني املنتخبني يف محافظة اربيل اس�تعدادا 

الستحقاقاتهما املقبلة.
يف الوق�ت ال�ذي أعل�ن اتحاد الك�رة، الس�بت، عن 
تس�مية الالع�ب الدويل الس�ابق ليث حس�ني مديرا 
إداريا للمنتخب الوطني خلفا للمدير السابق رياض 
عب�د العباس، مبينا أن اتحاد الكرة اتخذ هذا القرار 
خالل  منافس�ات بطولة الخليج ال�21، فيما أعرب 
عن ثقته الكبرية بنجاح حسني يف مهمته الجديدة. 
وق�ال عضو االتح�اد كامل زغري إن "اتح�اد الكرة 
قرر تسمية الالعب الدويل السابق ليث حسني مديرا 
إداريا للمنتخب الوطني خلفا للمدير السابق رياض 

عبد العباس"، مبينا أن "اتحاد الكرة اتخذ القرار 
خالل منافسات بطولة خليجي 21 التي 

اقيمت يف البحري�ن وأحرز فيها 
املنتخب مركز الوصيف".
وأض�اف زغري أن "وجود 

مدير إداري مع املنتخب 
الوطني من رضورات 

م�ن  والب�د  العم�ل 
وج�ود مث�ل ه�ذا 

ليكون  املنص�ب 
الوصل  حلق�ة 

ب�ني أعض�اء 
املنتخ����ب 
 ،" واالتح�اد 

ع�ن  معرب�ا 
"ثقت�ه الكبرية 

ال�دويل  بالالع�ب 
لي�ث حس�ني  الس�ابق 

وإمكاني�ة نجاح�ه يف مهمت�ه 
الجديدة".

وكان املدير اإلداري السابق رياض عبد 
العباس ترك مهمته مع املنتخب الوطني 
إثر خالفات مع املدرب الربزييل زيكو أدت 

إىل ح�دوث تقاطع�ات ب�ني املدير وبعض 
الالعبني تناولتها وسائل 

االع�����الم 
املختلفة.

إلغاء مباراة سوريا..
والوطني يلتقي ماليزيا في دبي

باسم عباس
يشيد بتميز الشباب

فينغر يطالب بإلغاء الميركاتو الشتوي

فيرغسون ينفي بيع دي خيا لبرشلونة ميسان تكرم الالعب ضرغام اسماعيل
اتحاد الكرة ينفي تقديم شكوى ضد 

النائب العريبي

المستقبل العراقي /متابعة



قالت صحيف�ة "دييل مي�ل" الربيطاني�ة، إن مجموعة من 
العلم�اء الربيطاني�ن، تمكنون من زراع�ة وتنمية أنف يف ذراع 
رجل أعمال مريض يف السادس�ة والخمسن من العمر، كان قد 
فق�د أنفه بس�بب إصابته برسطان الجلد. وذل�ك لزراعة األنف 
الحقاً مكان أنفه السابق. وطبقاً للمصدر فإن الباحثن يف كلية 
لن�دن الجامعية يأملون يف أن يتمكن املريض، وهو رجل أعمال 
طلب عدم الكش�ف عن هويته، من التمتع بحاس�ة الش�م بعد 
تركيب األنف الجديد. وأضافت أن هذه هي املرة األوىل التي تتم 
فيه�ا تنمية أنف من مرحل�ة الصفر يف العال�م، ويأمل العلماء 
الربيطانيون يف أن يتمكنوا من اس�تخدام هذا اإلجراء ملس�اعدة 

ضحايا حوادث السيارات والجنود الجرحى.

ب�دأ حزب يمين�ي متطرف يف 
الهند توزيع آالف السكاكن عىل 
نس�اء يعش�ن يف إحدى الواليات 
مس�اعدتهن  به�دف  الرشقي�ة 
يف  أنفس�هن  الدف�اع ع�ن  ع�ىل 
حال تعرض�ن العتداء، وذلك بعد 
االغتصاب الجماعي الذي وقعت 
ضحيت�ه طالب�ة يف نيودله�ي يف 
كانون األول/ديسمرب.وبدأ حزب 
"شيف سينا" املعروف بمواقفه 
الصارم�ة بتوزيع الس�كاكن يف 
بومباي  وقال أحد املس�ؤولن يف 
الح�زب ملنارصاته "كما تقطعن 

الخض�ار، اقطعن يد الش�خص 
الذي يلمس�كن"، مش�راً إىل أنه 
عىل النس�اء االحتفاظ بالسكن 

امل�زود بش�فرة طوله�ا س�بعة 
سنتيمرتات يف حقائبهن.ويعتزم 
الح�زب توزي�ع ح�وايل 21 ألف 
س�اح أبي�ض يف كل أنحاء والية 
ماهاراش�رتا التي تعت�رب معقل 
الح�زب الرئييس.يذكر أنه يف 16 
/كانون األول امل�ايض، تعرضت 
طالبة تبلغ م�ن العمر 23 عاماً 
مت�ن  ع�ىل  وح�ي  الغتص�اب 
حافلة عىل يد ستة رجال رموها 
الحقاً من الحافلة ش�به عارية. 
وقد توفيت بع�د 13 يوماً يف أحد 

مستشفيات سنغافورة.

الجمع�ة،  مس�ؤولون  ق�ال 
اس�تدعت  إفريقي�ا  إن جن�وب 
الرشطة للمش�اركة يف مطاردة 
نح�و 10 آالف تمس�اح طلي�ق 
بعد أن هربت م�ن مزرعة أثناء 
الفيضان�ات وجرفتها املياه إىل 
أحد أكرب أنه�ار جنوب إفريقيا.

وتس�تخدم م�زارع التماس�يح 
أربط�ة  والرشط�ة،  واأله�ايل 
باس�تيكية لربط أرجلها خلف 
ظهورها ثم نقلها إىل شاحنات.

وفتحت بواب�ات الفيضانات 
يف حديق�ة راكوين�ا كروكودايل 
القريبة من الحدود مع بتسوانا 

وزيمباب�وي ي�وم األح�د خوفا 
م�ن أن يتس�بب ارتف�اع مياه 
الفيضانات يف سحق التماسيح 
مم�ا أدى إىل انج�راف نح�و 15 

ألف تمساح لنهر ليمبوبو.
ويبلغ طول معظم التماسيح 
أقل م�ن مرتي�ن. واملنطقة بها 
عدة مزارع تمد صناعة املوضة 

بجلود التماسيح. ".
يف  الرشط�ة  وأص�درت 
زيمباب�وي الواقعة عىل الطرف 
اآلخ�ر م�ن ليمبوب�و تحذيرات 
للمواطن�ن بتجن�ب الذهاب اىل 

املياه بسبب خطر التماسيح.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

661 - استشهاد اإلمام عيل بن 
أبي طالب )عليه السام( وذلك بعد 
أيام م�ن الطعنة الت�ي تلقاها من 

الخارجي عبد الرحمن بن ملجم.
1832 - انطاق مقاومة األمر 
عبد القادر ض�د االحتال الفرنيس 

للجزائر.
1900 - اندالع ثورة املاكمن يف 
الصن، والدبلوماسيون األجانب يف 

بكن يطالبون بتأديب املتمردين.
1926 - اإلنجلي�زي ج�ون برد 

يخرتع التلفاز.
قي�ام  ع�ن  اإلع�ان   -  1927
مملكة نج�د والحج�از يف الجزيرة 

العربية.
ع�ن  الحص�ار  رف�ع   -  1944
مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 
ي�وم منذ بدايته وذل�ك أثناء الحرب 

العاملية الثانية.
الفض�اء  1967 - تفح�م رواد 
الثاثة عىل مت�ن أبولو قبل انطاق 
املركب�ة إىل الفض�اء نتيجة تماس 

كهربائي.
املتح�دة  الوالي�ات   -  1973
وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية 
وجماع�ة الفيت كون�غ يوقعون يف 

باري�س اتفاقية إلحال الس�ام يف 
فيتنام.

1980 - روب�رت موجابي يعود 
من املنفى إىل روديسيا.

1991 - إرغام الرئيس الصومايل 
محمد س�ياد بري ع�ىل التخيل عن 
الس�لطة بعد مع�ارك اس�تمرت 4 

أسابيع يف العاصمة مقدشو.
1996 - العقي�د إبراهي�م بارع 
مع�ن ال�رة يطيح ب�أول رئيس 
النيج�ر  يف  ديمقراطًي�ا  منتخ�ب 

مهمان عثمان.
النق�اب ع�ن  - كش�ف   1999
اليم�ن  ناش�طي  أح�د  تخطي�ط 
اإلرسائييل املتطرف حسب اعرتافاته 
لتنفيذ عملي�ة تفجر كبرة تهدف 

إىل نسف املسجد األقىص.
2003 - مدي�ر الوكالة الدولية 
للطاق�ة الذري�ة محم�د الربادع�ي 
يعل�ن يف تقري�رة ملجل�س األمن إن 
فري�ق الوكال�ة لم يعث�ر حتى اآلن 
عىل أي أنش�طة نووية مشبوهة يف 

العراق.
2006 - زل�زال يف بح�ر البان�دا 
بق�وة مقداره�ا 7.7 ع�ىل مقياس 

ريخرت.

يف مثل هذا اليو متغــريم عنـــــزة !
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كانون الثاين

التحقي�ق  قاضي�ة  ق�ررت 
االربعاء إلغ�اء الغرامة املفروضة 
أس�رتايل  كومي�دي  ممث�ل  ع�ىل 
أس�رتاليا  دوالرا   440 وقدره�ا 
بس�بب أكل ماع�زه للزهور من 
حديقة عامة يف وس�ط س�يدني 
وذل�ك بتهمة »إت�اف نبات دون 
تريح«.ورغم اتف�اق القاضية 
أن  يف  الرشط�ة  م�ع  ال�رأي  يف 
املاعز التهم�ت نباتات الزهور إال 
أنه�ا حكمت ب�أن صاحبها جيم 
ديزارنول�دس لم يكن يف مقدوره 

منعها.

 كم�ا قال�ت القاضي�ة إنه ال 
يوجد أي دليل يثبت أنه اصطحب 
ماع�زه إىل الحديق�ة بحث�ا ع�ن 
ديزارنول�دس  لها.وق�ال  ق�وت 
)42 عاماً(، ال�ذي لم يتمكن من 
اس�رتداد املصاري�ف القضائي�ة، 
إنه ما كان يج�ب إحالة القضية 

مطلقا اىل املحكمة.
 وأردف قائا »منحت الرشطة 
كل الفرص قدر استطاعتي لكي 
ال نضيع الوقت يف املحاكم بسبب 
هذه القضية وأعتقد بالفعل أنه 

كان بمثابة إهدار للوقت«.

س�ارت عارض�ات داخل قطار 
مرتو دبي ليقدم�ن أحدث األزياء، 
انطاق�ا م�ن محطة دب�ي مول، 
ووصوال إىل محط�ة جبل عيل، ثم 
كان�ت العودة إىل املحطة األوىل مع 
القس�م الثان�ي من الع�رض الذي 

نظمه مهرجان دبي للتسّوق. 
واىل جان�ب ع�رض األزي�اء يف 
املرتو قّدمت فرقة موسيقية داخل 
قطار املرتو مجموعة من األغنيات 

واملعزوفات املوسيقية. 
وقد تضّمن هذا العرض املبتكر، 
األزي�اء  ع�روض  متطلب�ات  كل 
العادي�ة، وس�ارت العارض�ات يف 

املم�ر الذي يفص�ل مقاعد جانبي 
أح�دث  ليقدّم�ن  امل�رتو  قط�ار 

صيحات املوضة.

نص�ح باحث�ون أمركي�ون عّش�اق 
الوش�م بالت�زام الحيط�ة والتدقي�ق يف 
اختي�ار م�ن ينّفذ له�م ه�ذه العملية، 
بع�د ان رصدوا وجود صل�ة بينها وبن 
خط�ر اإلصابة بفروس الكب�د الوبائي 
يس وه�و الس�بب الرئي�يس يف اإلصابة 

برسطان الكبد.
وجاء يف دراس�ة أعّدها الباحثون ان 
ع�ددا م�ن املصابن بف�روس يس الذي 

ينتق�ل عرب الدم، س�بق لهم أن تعرّضوا 
لتجرب�ة الوش�م. ويبلغ ع�دد املصابن 
بف�روس الكب�د الوبائ�ي يف الوالي�ات 
املتح�دة نح�و 9،2 ملي�ون نس�مة وان 
انه�م مصاب�ون  يعرف�ون  ال  كثري�ن 
باملرض. وش�ملت الدراسة نحو 2000 
مري�ض يف 3 مستش�فيات يف منطق�ة 
نيوي�ورك يف الف�رتة من ع�ام 2004 اىل 

العام 2006.

10 آالف متساح هارب

شارع الرشيد يف اخلمسينيات
سكــاكيــن للنســـاء !!

زراعـــة "أنـف" يف ذراع

لون مع

عرض أزياء يف قطار 

الوشــــم ومرض الكبــــــد !!

كلامت متقاطعة

افقي

عمودي

1 شجاع ويجسر على خوض غمار الشيء o مخترع أمواس الحاقة.
2 الزي الياباني الشهير.

3 ممثل هوليوودي متمرس في رياضة الدفاع عن النفس o توجه إلى.
4 يابسة o أنس o من يمتهن سقاية الماء.

5 اسم رئيس تحرير صحيفة األهرام سابقا o من صفاته أنه خناس
6 يمشي متقارب الخطوة o تعبأ

7 نحب ونرغب o تصدير
8 الشام o جمع سديم )معكوسة(.

9 صاح�ب الش�يء ومالك�ه o من اه�م اعمال نيك�وس كازنتزاك�ي األديب 
اليوناني المعاصر.

10 مخترع التلس�كوب وصاحب نظرية األرض كروية في العصور الوسطى 
o ضمير متكلم.

1 نصف جابر o جميل وفيه بهاء o يوضع على الحصان.
2 مخترع الديناميت.

3 هدأ o غاز يدخل في تركيب ملح الطعام.
4 مخترع محرك الديزل

5 رجل )باالنجليزية( o ثاثة حروف من راوي.
6 مخترع اآللة البخارية o نصف سرور.

7 عملة يابانية o ارتقاء ورفعة.
8 مخترع قلم الحبر .

9 أوسمة أو أوشحة المسؤولية كالرئاسة وغيرها.
10 مخترع المصباح الكهربائي.

حظك اليوم

احلمل
قرار حاسم يحدد لَك مستقبلك 
ع�ىل الصعد كاف�ة وخصوص�اً ما 
يغ�ر حياتك عاطفياً: ق�د يتهاون 
الرشي�ك يف ع�دة امور، باس�تثناء 

الخيانة التي يعتربها خطاً أحمر

الثور 
�ا ج�ًدا ازاء الجدي�د  ُك�ن متحّفظًّ
يف ه�ذه االثن�اء، وال تع�طِ ثقة يف غر 
مكانها صحي�اً: عليك أن تكون لجوجاً 
يف كل م�ا يع�ود عىل صحت�ك بالفائدة 

واالبتعاد عن األمور املرض

اجلوزاء
يقرّب�ك من بعض االحّب�اء. ينتابك 
حن�ن ربم�ا او تجتم�ع للحدي�ث عن 
امل�ايض وق�د تب�دأ نش�اطات مهم�ة 
اجتماعية وش�خصية، وتقيض فرتات 

من التسلية واملبارزات الفكرية

ال�سرطان 
ربح م�ادي ق�د تحقق�ه او توظيف 
جديد واس�تثمار واعد عاطفياً: إذا كنت 
مرتبًطا فإن الظروف مناسبة جداً تماًما 
لتوثي�ق الروابط وتقريب املس�افة بينك 

وبن الرشيك

الأ�سد 
يمّكن�ك م�ن إظه�ار حقيقتك 
واملجاه�رة بآرائك وأف�كارك. تبدو 
منس�جماً مع نفس�ك، ق�ادراً عىل 
قول ما تريد وترغب بدون خوف أو 

خشية. تكون املشاعر غنية جداً

العذراء 
يدعوك اىل العمل بصمت وبدون 
اع�ان او طبل وزمر. ق�د تميل اىل 
الس�لبية والهدم والقلق وتفسد ما 

انجزت حتى اآلن. فحاذر

امليزان
تح�اط  األس�ارير،  تنف�رج 
باألصدقاء، تحتفل بجديد، وتذهب 
اىل لقاء أو تسافر عاطفياً: األجواء 
هادئة، وهذا مؤرش إيجابي قياساً 

بما كانت عليه األمور يف السابق

العقرب 
تتعلّم جدي�داً أو تعلم أنت اآلخرين 
درساً، لكّن الغضب قد يسيطر والتوّتر 
أيض�اً عاطفي�اً: ابتعد ع�ن التّرفات 
الصبيانة مع الرشيك وتجنب القرارات 

االرتجالية

القو�س 
تجارب جديدة يف الس�فر وعىل 
بع�ض  والتواص�ل م�ع  االنفت�اح 
عاطفي�اً:  واألفرق�اء  الجماع�ات 
تتش�ّجع عىل الخ�روج من صمتك 

والتخيّل عن تحّفظك.

الدلو 
ي�وم مناس�ب ج�ًدا لتحدي�د أولوياتك 
ووضع خطوط عريضة لها. تتمّتع برسعة 
بديهية وقدرة عىل اس�تيعاب االمور، لذلك 
تعترب منافًسا رشًس�ا عاطفياً: لن تتوّقف 

طوياً امام العقبات

اجلدي
ملح�ة  مالي�ة  نقاش�ات  اىل  يأخ�ذك 
ويح�ذرك من بعض التغي�رات الطارئة يف 
حياتك املهنية كما الش�خصية عاطفياً: ال 

تورط الرشيك يف مشكاتك

حوت 
نق�اش ح�اد يبل�غ ح�د القرار 
ع�ن  االنفص�ال  أو  بالقطيع�ة 
الرشي�ك، أو ينش�د أحدكما حريته 

ويطالب بالرحيل أو بالحسم

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

 العدد )427(  االحد  27  كانون الثاني  2013

القطة "سنوبي" هي واحدة 
م�ن القط�ط األكث�ر ش�هرة يف 
الص�ن.  يف  العال�م وخصوص�ا 
تتميز بشعرها القصر وبعينيها 
الكبرت�ن.  انت�رشت صوره�ا 

بشكل كبر عرب شبكة االنرتنت 
وتهتم مالكتها بتزيينها بأجمل 
ويقال  واإلكسسوارات.  األلبسة 
عنه�ا إنه�ا القطة الت�ي يتمنى 

الجميع الحصول عليها.

االمجل يف العالـم

اعالن
ق�دم املدع�ي س�عد خليل 
سبتي العزاوي طلبا يروم فيه 
تبديل اسم ابنه وجعله سنان 
بدل من سفيان فعىل من لديه 
اع�رتاض مراجع�ة مديري�ة 
الكرخ  جنسية واحوال بغداد 

ليتسنى لنا اجراء الازم.
مع التقدير

                                                املقدم
                                                    حسني حاتم حممود

مدير قسم شؤون احوال الكرخ
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لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

              بغداد/ المستقبل العراقي  

ردد مئات الصحفيني العراقيني قس�م 
الحف�اظ ع�ى وح�دة الكلم�ة الصحفية، 
وال�ذي نص ع�ى: اقس�م بالل�ه العظيم.. 
ان  املهن�ي  وب�ريف  الواح�د..  وبالع�راق 
اصون وحدة العراق ارضا وشعبا.. والتزم 
بخط�اب اعامي وطني يحث عى الس�ام 
واملحبة والتصدي لكل من يدعو اىل العنف 
والطائفية ويرفض الحوار الوطني ويهدد 
وحدة الع�راق الواحد وس�امته والله عى 
م�ا اق�ول ش�هيدا. وج�اء ذل�ك يف املؤتمر 
الوطني لوح�دة العراق الذي نظمته نقابة 
الصحفي�ني العراقي�ني أم�س ع�ى قاعة 
املرسح الوطني تحت ش�عار )نكرب ونزهو 
بع�راق واح�د( وبحضور اكث�ر من 1500 

صحفي.
وم�ن جهته، ح�ذر نقي�ب الصحفيني 
العراقي�ني مؤي�د الامي، يف كلم�ة ألقاها 
يف املؤتمر، السياس�يني من مغبة التمادي 
يف تمزي�ق وحدة الع�راق ومواصلة انتهاج 
الس�بل الت�ي تف�رق وال توح�د، مؤكدا ان 
االنتخابات املقبلة س�تكون درس�ا قاسيا 

الولئك الذين اوغلوا يف هذا الدرب. 
كاف�ة  السياس�يني  الام�ي  ودع�ا 
»الجل�وس اىل طاول�ة الح�وار لحل جميع 
الخاف�ات السياس�ية، مش�يدا بدع�وات 
الدي�ن يف كل  الديني�ة ورج�ال  املرجعي�ة 
الع�راق« الذين وقفوا بوجه كل من يحاول 
ان يقس�م العراق ويجعل�ه يف خطر، ونبذ 
الت�رذم  ان�واع  كل  ورف�ض  الطائفي�ة 

والتمزيق«.
كما دعا نقيب الصحفيني السياسيني 
اىل »تلبي�ة مطال�ب الن�اس وان ال يضعوا 
انفسهم فوق العراق«، مشرياً إىل اهمية ان 
يتوحد جمي�ع الصحفيني يف العراق يف هذا 

الظرف الحساس الذي يمر به البلد.
واش�ار اىل ان »االنتخاب�ات مقبلة وان 
االرسة الصحفي�ة ل�ن ترحم اي ش�خص 
يح�اول ان يم�زق وح�دة الع�راق يف تل�ك 

»بع�ض  ان  ع�ى  مش�دداً  االنتخاب�ات«، 
الساس�ة وصلوا اىل مرحلة تمزيق وتجزئة 
الصحفي�ني  نقاب�ة  ذل�ك  كل يشء وم�ن 

بأموالهم«.
وحي�ا صحفي�ون ح�ول العال�م، من 
مؤسس�ات ونقاب�ات واتح�ادات عاملي�ة 
الذين بعثوا برس�ائل التحي�ة من عرات 
الدول للتضامن م�ع الصحفيني العراقيني 
يف وقفته�م م�ع وح�دة الع�راق ومن اجل 

مستقبله.
م�ن  مئ�ات  رف�ع  املؤتم�ر  وتضم�ن 
الصحفيني العراقيني العلم العراقي وترديد 
النشيد الوطني ونشيد الصحافة العراقية، 
باالضاف�ة اىل االغاني الوطني�ة التي تحث 
عى وح�دة العراق وتماس�ك ابناء ش�عبه 
وقصائ�د القاه�ا عدد م�ن الش�عراء لنبذ 
الطائفي�ة والتفرق�ة ومؤكدة ع�ى وحدة 

العراق ارضا وشعبا.

فـــــــي مــــؤتــــمــــر وطــــــنــي 
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العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

أنا معجب حقيقة بالحكومة العراقية،  وطريقة ادائها، فقد 
اثبتت عرب مس�رية السنوات العر املاضية، انها تتحرك يف اطار 
محيطها العرب�ي، وتلتزم بنهج الحكومات العربية الش�قيقة، 
بغ�ض النظ�ر عن ك�ون النظام هنا ام�ارة او مش�يخة وهناك 
ملك�ي او جمه�وري الن االس�اس ال يقوم عى ص�ورة النظام 
وش�كله وكيف يختار مسؤوليه، بل عى كيفية عمله ، واسلوب 
تعامل�ه!! ومن هنا ف�ان الع�راق يف ملف الس�جون واملعتقات 
واع�داد املعتقل�ني ومعاملتهم عى س�بيل املث�ال، يتوافق تمام 
التوافق مع الخطاب الس�ائد يف عموم الوط�ن العربي وآية ذلك 
ان االجه�زة التنفيذية جميعها تتحدث بلس�ان واحد ومضامني 
متطابق�ة، وترس�م لوحة وردية لن�زالء الس�جون واملعتقات، 
بحيث يتمنى الفقراء والعاطلون عن العمل لو امضوا حياتهم يف 
ذلك النعيم، ألن النزيل، رجا كان او امرأة، ال يتعرض اىل اي نوع 
من )االعتداء( او التعذيب او اإلهانة، ويأكل عى افضل ما يكون 
الطع�ام، ويتلقى م�ن الرعاية الصحية م�ا اليحظى به املرىض 
يف مستش�فياتنا، وباختص�ار ش�ديد فان ترصيح�ات االجهزة 
التنفيذية املرفة عى الس�جون واملعتق�ات ، من الرطي اىل 
الوزير ، تؤكد بمناس�بة ومن دونها، ان املعايري الدولية لحقوق 
االنس�ان تطبق بالكامل وفوقها )بوس�ه( يف معتقاتنا العلنية 

التي الوجود يغريها يف الخفاء او الرس!! 
امام�ي )رواي�ة( ال ادري ماذا س�يقول )جماعتن�ا( ؟ وهل 
سأكون بعد تقديمها متهما بالعمالة او خدمة أجندات اجنبية، 
وبالت�ايل يمك�ن ان تاحقن�ي امل�ادة )4( املس�لفنة والجاهزة، 
والرواي�ة تق�ول: ان اللجنة التي تش�كلت اخ�ريا للنظر بقضايا 
املعتقل�ني واملعتق�ات، بع�د اش�تعال التظاه�رات الش�عبية يف 
اكث�ر من مكان طلبت اضبارة اح�دى املعتقات التي مىض عى 
وجوده�ا )6( س�نوات يف املعتقل م�ن دون محاكمة، او نظر يف 
قضيتها وقد اكتش�فت اللجن�ة انه ال يوجد يف اضبارة الس�يدة 
املعتقلة منذ ست سنوات غري ورقة واحدة فقط تشري إىل أن ابن 
الس�يدة املذكورة، جاء اىل منزله وهو يحمل كيس�ا اس�ود ربما 
يوجد يف داخله س�اح او مادة متفجرة، وألنهم لم يلقوا القبض 
عى الولد، فقد تم اقتياد والدته اىل الس�جن، ومكثت هناك ست 

سنوات! 
اذا حاول احد املس�ؤولني تكذيب )إفادتي( او أراد مزيدا من 
املعلومات ، احيله اىل رجل ع�رف بالرصاحة والجرأة وهو وزير 
س�ابق توىل ث�اث حقائب وزارية، وعضو برمل�ان حايل، وعنوان 
كبري من عناوين العملية السياس�ية ، اس�مه باقر جرب الزبيدي 
، الذي ق�دم هذه الرواية املأس�اوية عرب الح�وار التلفازي الذي 
اجرته معه فضائية البغدادية فطوبى لكل من ال تأخذه يف الحق 

لومة الئم. 

* حسن العاني 

امترأة معتقتلة!!

دغدغات

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

)لك�ي تكون أس�طورة... عليك أن تعرف متى تخ�رج من الصورة( 
ه�ذه العبارة التي تكاد تامس الحكمة، تري�د ان تقول -بمعنى وآخر- 
كيف يجب عى الفنان الحقيقي أو أي انس�ان مش�هور يف أي مجال ان 
يح�رم نفس�ه وقيمته ويع�رف كيف ومت�ى يحدد -بعد نف�اد موهبته 
وخف�وت بريقه- س�اعة اعتزاله قبل ان يتح�ول اىل )عالة( عى عائلته 
وجمهوره ومحبيه.  عودة اىل فكرة تلك العبارة التي )ملحتها( وسمعتها 
-الول م�رة- وهي ترد عى لس�ان املطربة اللبناني�ة )أصالة نرصي( يف 
لقاء تلفزيوني أجري معها وتحدثت عن بداية مش�وارها الفني، وكيف 
أعجب�ت وتوقف�ت عندها كث�ريا الس�يدة اصالة )اي تل�ك العبارة( حني 
س�معت الشاعر الشهري الذي كتب معظم اغاني )فريوز( ولعل أشهرها 
)بغ�داد... والش�عراء والص�ور...( نعن�ي )منص�ور رحبان�ي( يذكرها 
ردا ع�ى ج�واب كان يتعلق بموضوع رضائب الش�هرة وأس�بابها فهي 
كثرية كما هي أس�باب العطش .... وكيف تسبب لصاحبها املشاكل تلو 
املشاكل،التي تجعل من مجرد الحلم بتناول )لفة فافل( أمرا مستحيا، 
ال بل صعب وغري مناسب يف أحسن أحواله، وطبعا، هذه املشكلة ليست 
لها عاقة بس�بب طبيعة )األكلة( ونوعها، بل بطبيعة ممارس�ة الحياة 
بش�كل ولون وطعم طبيعي خالص وخاص.  ثمة من يقول ويدعي من 
الطامع�ني الاهثني وراء ارت�داء مجد حمل تاج الش�هرة؛ بأن الوصول 
اليها )أي الشهرة( وتسلق قمتها ألجل الربع عليها أسهل بكثري من أمر 
االحتفاظ بها اىل األبد، وقد يبالغ أولئك الذين تمتعوا وتلوعوا بنار ورشار 
وهجها، أو من تمرغ يف تراب وعذاب وخراب نتاج ذلك التاج، بخصوص 
طبيعي�ة م�ا يواجه�ون من مصائ�ب ومتاع�ب ش�خصية واجتماعية 
ونفس�ية تحرمهم من ممارسة أبسط حق من حقوقهم تمتعهم بهواء 
الحري�ة التي يتمت�ع بها أفقر فقراء عامة الناس م�ن )املكاريد(.  فيما 
يعان�ي نج�وم العالم من املش�اهري ما يجعلن�ا )ننقه�ر عليهم( كلبس 
والح�دس يف أمر انتحار نجمة اإلغ�راء األوىل يف هوليود )مارلني مونرو( 
رغ�م املجد والجاه الذي كان يحيط بها، أو أمر انتحار الروائي )ارنس�ت 
همنغواي( صاحب رواية )الش�يخ والبحر( حني تجرأ عى باطاق النار 
عى نفسه من بندقية صيد كان يستعملها يف رحاته،تاركا -لآلن- لغزا 
محريا يف فاجعت�ه كما أجد بأن اذكر بان نهاية نجم الكوميديا العراقية 
األول -با منازع- )س�ليم البرصي( حالة محرية، فقد كان يضطر بعد 
أن تحولت الشهرة اىل وبال عليه- لاستعانة بالرطة لتفريق املعجبني، 
لك�ن حني م�ات لم يمش بجنازته س�وى ثاث�ة أنفار-فق�ط- أبرزهم 
)عبويس( صنوه ورفيق عم�ره يف )تحت موس الحاق(. وأخريا... وعى 
هامش س�رية النجاح والش�هرة أجد ان أنقل لكم خاصة نص رس�الة 
)نصية( بعث بها ايل مرة اس�تاذي وصديقي الطبيب املخرضم أخصائي 
االنف و االذن والحنجرة د. احس�ان رش�يد الحس�ن يف احدى املناسبات 
تق�ول: )ال أعرف قواعد النجاح ولكن أعرف أن أهم قاعدة للفش�ل، هي 

ارضاء كل الناس( مو صحيح بله؟!

  * حسن عبد الحميد

كفاكتم اهلل..
شتتر الشتهتترة

نقار الخشب

Hasanhamid2000@yahoo.com
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أقام�ت جمعي�ة أنس�ب يف مدينة 
أمس�ية  الدنماركي�ة  روس�كيلدة 
ثقافي�ة وش�عرية مؤخرا ألق�ى فيها 
الدكتور زهري ياس�ني ش�ليبه قصائد 
دنماركية باللغة العربية من اختياره 
وترجمته.. كما تحدث الدكتور شليبه 
عن حياته ونشاطاته األدبية وتجربته 
يف مجال الرجمة بش�كل عام والشعر 
الدنمارك�ي بال�ذات.. والدكتور زهري 
ياسني ش�ليبه العراقي األصل هو أول 
مرجم أصدر أول انطولوجيا للش�عر 
الدنمركي من ترجمته واختياره العام 
)2000/1999( ث�م تبعه�ا يف الع�ام 

انطولوجي�ا  بإص�دار   2002  /2003
ثانية تع�د األكرب واألوس�ع وباللغتني 
العربي�ة والدنماركي�ة، وه�و اس�تاذ 
جامعي مقي�م يف الدنم�ارك منذ أكثر 
من عقدين، يمارس الرجمة والبحث 
األدبي يف هذا البلد االسكندينايف لتكوين 
صورة ايجابي�ة عن العراق، يف ظروف 
ي�زداد فيها تأث�ري الق�وى اليمينية يف 
 )INSA( الدنمارك.. ويذكر إن جمعية
إنس�ب تهت�م بالنش�اطات الثقافي�ة 

واألكاديمية املختلفة.
كم�ا إن الدكت�ور زه�ري ياس�ني 
الش�اعر  مؤخ�را  ش�ارك  ش�ليبه 
الدنمارك�ي الكب�ري بن�ي أندرس�ن يف 
ق�راءات ش�عرية مختلط�ة بالعربية 

والدنمركي�ة  يف حفل كبري بمناس�بة 
عي�د الفط�ر املب�ارك املق�ام يف مدينة 
روس�كيلدة عى خش�بة مرسح قاعة 
موس�يكون.  وح�رضت ألس�يدة جو 

)محاف�ظ املدين�ة( وجمه�ور غف�ري 
من الع�رب والدنماركيني واملس�لمني 
املقيمني يف هذه املدينة الصغرية التي 

يبلغ تعدادها 75 ألف نسمة.

مجعيتة »INSP« تقييتم أمسيتتة شعريتة عراقيتة

الصحفيتون يرددون قسم احلفتاظ عىل وحدة العتراق من غتول الطتائفيتة

             باريس / وكاالت

أقيم يف فرنس�ا حفل 
جم�ال  ملك�ة  انتخ�اب 
البدان�ة، وف�ازت جولي�ا 
كاستييل بهذا اللقب للعام 
2013 حس�ب ما أوردت 
.»Paris Match« مجل�ة
املنافس�ة بني  وقد جرت 
واعرب�ت  مرش�حة،   24
الفائ�زة )22 عام�اً( عن 
ان تصب�ح  يف  س�عادتها 
س�فرية لجي�ل جديد من 

النساء البدينات.

ملكة مجال 
البدانة!

باس�مي وجميع العاملني يف مؤسسة املستقبل العراقية للصحافة 
والن�ر ووكال�ة انباء املس�تقبل وجريدة املس�تقبل العراق�ي اتقدم 
بخال�ص العزاء واملواس�اة لاخوي�ن )عيل عبد الجب�ار، ابو عبد وابو 
حي�در( اصحاب مطبعة املفك�ر العربي لوفاة املغف�ور لها والدتهما 

تغمدها الله بواسع رحمته والهم اهلها وذويها الصرب والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون

باس�مي وجمي�ع العاملني يف مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة للصحافة 
والن�ر ووكالة انباء املس�تقبل وجريدة املس�تقبل العراق�ي اتقدم باحر 
التعازي لوكيل وزير الشباب والرياضة )عباس الشمري( لوفاة شقيقتيه، 
سائلني املوىل عز وجل ان يتغمد الفقيدتني بواسع رحمته وان يلهم اهلهما 

الصرب والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون

عيل الدراجي
رئيتس جملتتس االدارة

عيل الدراجي
رئيتس جملتتس االدارة

رئيس مؤسسة املستقبل العراقيةتعزية
 يعزي وكيل وزارة الشباب


