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العراقي

محكوم على اإلنسان أن يكون حرا،
ألنه ما إن يُل َقى به في هذا العالم حتى
يكون مسؤوال عن كل ما يفعله.
«جان بول سارتر»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

 16صفحة

أجــواء التجـسـس بــروح جـديـدة!

ص10

يف اعدادنا املقبلة

العراق خارج حسابات
الكونغرس االمريكي ..والسفارة
تغرد خارج الرسب

فــي اجــتــمــاع جــمــعــهــم فــي قــطــر

اهلاشمي وشيوخ عشائر يطلبون من «درع اجلزيرة» الدفاع عن االنبار
املوظف بني
الكفـالة وقـطــع
الراتــب

ص12

المستقبل العراقي /خاص

بمقابل هذا كشف مصدر سياسي
ع�ن مباحث�ات ج�رت بي�ن الح�زب
اإلس�المي وأعض�اء ف�ي القائم�ة
العراقي�ة مع جهات دولي�ة يوم امس
األ ّول ،مش�يرا ً إل�ى أن المباحث�ات
طرح�ت فكرة إس�ناد أهال�ي الفوجة
واالنبار والموصل بقوات عربية «درع

الجزيرة».
وأك�د المص�در ،الذي َّ
فض�ل عدم
الكش�ف عن هويت�ه ،أن «قطر وتركيا
ابديتا اس�تعدادهما لدع�م هذا لحماية
أبن�اء األقلية الس�نية في الع�راق من
بطش الفئات االخرى» ،بحسب قوله.
وكش�ف المصدر عن هذه الفكرة
طرح�ت بمب�ادرة م�ن نائ�ب رئي�س
الجمهوري�ة المحكوم علي�ه باالعدام

طارق الهاش�مي بع�د أن أمضى أربعة
أي�ام في قط�ر كان آخرها ي�وم امس
األوّل ،مش�يرا ً إل�ى أن�ه كان مع�ه
مجموع�ة من ممثلي ش�يوخ عش�ائر
االنبار والموصل.
وقال إن هؤالء أب�دوا رغبة كبيرة
ف�ي أن يتم إرس�ال ق�وات عس�كرية
خليجي�ة ومع�دات إلى االنب�ار لتأمين
حماية لهم ،بحسب زعمه.

أيـتـهــا احلكــومــة ..ال تـنــازالت دون مـقـابـل!
خبري مرصيف:
املصــارف األجنبية
فـي العــراق
حتـــاول نـهــب
ثـــرواتــه

احلكومة متنح
الصومال  15مليون
دوالر لبناء مستشفى
أمراض عقلية!

ص2

ص7

الــــطــلـبـــــة
العـراقيـون
يـتـعـــرضـــون
لالستـهـداف

ص2

ص3

تـؤثــر علـــى اإلعــالم وغسيــل األمــوال والبنــك المـركــزي

ص6

مصـر :2013
«اإلخوان املسلمون»
ومناوراهتم
الـــسيـــاسيـــة

كـوبلـر :دور األمم
املتحدة يف
العراق يقتــرص عىل
الوساطة

ص2

نـــواب :قــوانيـــن بــريمــر مــا زالـت فــاعـلــــة
المستقبل العراقي  /سام محمود
ما تزال بقايا بول بريمر الحاكم المدني
الذي نصبته اإلدارة األميركية على العراق
– على الرغم من فت�رة حكمه القصيرة-
تؤثر بش�كل كبي�ر في عمل المؤسس�ات
العراقي�ة ،وبالتال�ي يعود الض�رر األكبر
على عمل المواطن والموظف الحكومي،
حي�ث تعاني الكثير من الدوائر التي تعمل
لغاية اآلن بالتشريعات التي أسنها بريمر
من إش�كاالت كبيرة ،ولم تعالج بالش�كل
الواف�ي من قب�ل البرلمان -وه�و الجهة
التشريعية المسؤولة عن تعديل القوانين

او تغييره�ا -بع�د أن أضف�ى الدس�تور
الش�رعية على كافة القوانين المش�رعة
قبل تصويت الشعب على الدستور العراقي
ع�ام  .2005وأوض�ح الخبي�ر القانوني
ط�ارق ح�رب ل�»المس�تقبل العراق�ي»
بهذا الش�أن أن «المادة  130من الدستور
العراقي تنص على أن جميع التش�ريعات
السابقة للدستور نافذة ما لم يتم إلغاؤها
أو تعديلها من قبل مجلس النواب» .وبين
حرب أن «هذه التش�ريعات نافذة حالياً»،
مؤك�دا ً أن «هناك أمثلة كثيرة منها قانون
غس�يل األم�وال وقان�ون هيئ�ة اإلعالم
واالتص�االت وش�بكة اإلع�الم العراق�ي

والبن�ك المركزي والمص�ارف العراقية»،
موضحا ً أن «الدستور يأتي باحكام عامة
والقانون هو الذي يفصلها ،مثال الدستور
بين أن البنك المركزي هيئة مستقلة لكن
القان�ون هو المس�ؤول ع�ن تفصيل هذا
الحكم».وكان سياسيون وخبراء قانون،
قد اجمعوا في وقت سابق ،على أن غياب
قان�ون ينظ�م عم�ل األح�زاب العراقي�ة
تسبب في الفوضى التي تشهدها الساحة
العراقي�ة رغم مرور تس�ع س�نوات على
احتالل العراق.

متطر موسيقى وقصائد

التفاصيل ص4

االتــحـاد األوربـي :لــيــسـت كــل مــطــالـب املتـظــاهـرين قـانــونــيـة
الــعــراق مشــروع دولـــة ام بـــنــاء حــكـــومـــة ؟

ص13

«احلصبــة» ختــرج من خميمــات السـورييــن
وتطــرق أبــواب العــراقييــن
المستقبل العراقي  /فالح الناصري

اتض�ح من تأكي�دات جهات مس�ؤولة
عن الش�ؤون الصحية أن االجتماع العاجل
ال�ذي عقدت�ه وزارت�ا الصح�ة االتحادي�ة
والكردس�تانية في دهوك لمناقشة ظهور
حاالت من مرض الحصبة يعتقد أنها دخلت
م�ع الالجئين الس�وريين ال يش�كل مدعاة
للقلق ،ألن الحصبة متوطنة أصالً في العراق
والتخلص منها بشكل تام بات قريباً .ومع
أن نائب�ا ً في لجنة الصح�ة والبيئة النيابية
ش�كك بقدرة وزارة الصحة في الس�يطرة
على األمراض االنتقالي�ة الممكن ورودها
م�ن وراء الحدود ،لكن ال�وزارة أكدت أنها
تحك�م س�يطرتها عل�ى فح�ص الوافدين،

كم�ا أكدت أن الحاالت الت�ي عقد االجتماع
لمناقش�تها ه�ي ح�االت متوقع�ة وغي�ر
متفش�ية إل�ى درجة أن تش�كل وباء .ومن
التطمينات التي بعثتها الجهات المسؤولة،
ُبعد مخيمات الالجئين السوريين عن مراكز
الم�دن العراقية ،م�ا يجعل انتق�ال عدوى
الحصبة وانتشارها بشكل واسع أمرا ً غاية
في الصعوب�ة .وقد عق�دت وزارتا الصحة
االتحادي�ة والكردس�تانية ،أم�س االول
األحد ،اجتماعا ً عاجالً في محافظة دهوك،
بحض�ور مس�ؤولي الوقاي�ة الصحية في
محافظ�ات اقليم كردس�تان والمحافظات
المح�اددة لالقليم مث�ل الموصل وكركوك،
باالضاف�ة الى مس�ؤول الوقاي�ة الصحية
ف�ي االنب�ار نظ�را لوجود معس�كر خاص

حـكاية القرية

اللبنانية التي أصبحت

إســرائيـليــة

ص4

بالالجئي�ن الس�وريين ف�ي القائ�م ،وذلك
لبحث ه�ذا الموضوع ومحاولة الس�يطرة
علي�ه في اق�رب وقت .وأكد مدي�ر برنامج
التلقيح�ات ف�ي وزارة الصح�ة ف�ي بغداد
الدكت�ور معتز محمد ف�ي تصريح صحفي
ان هن�اك ح�االت من الحصب�ة ظهرت بين
العراقيي�ن ف�ي بغ�داد ،اضافة ال�ى ظهور
ح�االت مماثلة في مخي�م دوميز لالجئين
الس�وريين ف�ي محافظة ده�وك ،مضيفا ً
“نعتقد بأن الفاي�روس قد دخل عن طريق
هؤالء الالجئين الى العراق ،لذلك قمنا بعقد
ه�ذا االجتم�اع الط�ارئ لمنع تفش�ي هذا
المرض”.

الدعاية االنتخابية بني ثقافة االعالن وأكاذيب الساسـة

التفاصيل ص3

ص4

قصـي منري

ص5

يعـود لتمثيـل فريـق

بــغـــداد

العراقيون :اللحوم املحلية
نــار مشـتـعـلـة و«املسـتـــوردة»
تــهـدد الـصـحــة

 11ميـلون
مهــاجـر بانتظــار
وفاء أوبـامـا
ص5

انتـقــاد فـكـرة إنشـاء منــطــقـــة حـرة يف بـغـداد

ص6

الرشطة املحلية يف االنبار خمرتقة من «القاعـدة»

المستقبل العراقي /نهاد فالح
فيم�ا كش�ف مص�در مق�رب م�ن رئيس
ال�وزراء عن وجود تقارير لدى وزارة الداخلية
والدفاع تؤكد اختراق تنظيم القاعدة لالجهزة
االمنية المحلية في االنبار ,حذرت لجنة االمن
والدفاع اهالي المحافظة من السماح لالرهاب
بالعودة مرة اخرى كونه سينتقم من الجميع،
بمقابل هذا دعا نائب عن التحالف الوطني الى
ابق�اء الجيش والش�رطة االتحادية لردع اي
تحرك ارهابي.
وقال عض�و ائتالف دول�ة القانون
احسان العوادي ل�”المستقبل العراقي”

ان الجي�ش العراق�ي والش�رطة االتحادية لم
ينس�حبا خارج مدينة الفلوجة وانما عادا الى
قواعده�م ,مبين�ا ً ان مجلس محافظ�ة االنبار
سوف يتحمل المسؤولية الكاملة في حال طلب
تس�ليم الملف االمن�ي الى الش�رطة المحلية.
وكشف العوادي عن وجود تقارير لدى وزارتي
الدف�اع والداخلي�ة تؤك�د ان اجهزة الش�رطة
المحلية في االنبار غير قادرة على ادارة الملف
االمن�ي كونه�ا مخترقة م�ن تنظي�م القاعدة
والجماعات المسلحة وان هذه االجهزة كانت
ف�ي ي�وم م�ن االي�ام اداة بي�د االرهابيين
لقت�ل االبرياء.واضاف العوادي ان تنظيم
القاعدة هو المس�تفيد الوحيد من عملية

ماجد املهندس

ص14

ص3

فــي مـــهـــرجـــان
الــــربــيـــع

س�حب الجيش من االنبار واالس�تعراض الذي
اقامه ه�ذا التنظيم امس االول ,خير دليل على
ذل�ك ,محذرا ً ش�يوخ ووجه�اء المحافظة من
االنج�رار وراء مطال�ب س�حب الجي�ش النها
ستنعكس بشكل سلبي على الواقع االمني وهم
المتضرر االكبر ,الفتا ً الى وجود مناشدات من
االهالي تطال�ب بابقاء الجي�ش لحفظ االمن.
وعن االزمة السياس�ية الراهن�ة ,دعا العوادي
القائم�ة العراقية الى تغليب منطق العقل على
لغ�ة التهديد والجلوس ال�ى طاولة الحوار من
اجل حل المشاكل العالقة.

التفاصيل ص3

ذوو املعتقـالت
ص9 - 8

مدعوون لتقديم طلبات

عفــو خـــاص

ص2

2
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أيـتـهـــا احلكـومــة ..ال تـنـــازالت دون مقـابـــل!

التحليل ال�سيا�سي /غامن عريبي
س�ؤال اوجه�ه ل�اخ رئي�س
الوزراء واالخ الشهرستاني رئيس
اللجن�ة الوزارية المكلفة بمتابعة
مطالب المتظاهرين وكل الوزراء
الموجودي�ن ف�ي اللجنة..انك�م
قدمت�م الكثي�ر وانجزت�م الكثي�ر
واطلقتم سراح المئات من الرجال
والنس�اء واوقفت�م ق�رار اعتقال
الن�اس بجري�رة تقري�ر المخب�ر
السري ،ماذا قدم (جماعة جمعة
ال تراجع والرباط وال تخادع واخيرا
جمع�ة ارح�ل) للحكوم�ة ولماذا
كل ه�ذه التن�ازالت دون مقاب�ل
ودون ضمان�ات وش�روط؟!.ال
شيء معالي الوزير الشهرستاني
سوى السخرية مما قدم والمضي
ف�ي مش�روع اس�قاط النظ�ام
وهو نظام يش�ارك في�ه كل الذين

يرفعون قبضاتهم وبنادقهم نوابا
ووزراء وبعضه�م يرف�ع الدفوف
ويضرب ف�ي خي�ام المتظاهرين
وكانه يعيد ذات السيرة (العطرة)
لقري�ش وه�ي تض�رب الدف�وف
ف�ي ليل�ة معرك�ة ب�در الكبرى..
ف�اذا كان "الجماعة" يس�خرون
من تنفي�ذ المش�اريع االصاحية
والخط�وات الكبيرة الت�ي اقدمت
عليه�ا الحكوم�ة واوقف�ت العمل
باالج�راءات القانونية فيما خص
المس�اءلة والعدال�ة والمخب�ر
الس�ري و 4اره�اب واطلق�ت من
الس�جون العدي�د م�ن االرهابيين
واالرهابيات فلم�اذا انتم ماضون
ف�ي االج�راءات با ه�وادة وفوق
ه�ذا وذاك يرس�ل مجل�س النواب
وفدا برلمانيا لتقصي حقيقية ما
جرى ف�ي الفلوجة وال�كل يعرف
ان مجموع�ة م�ن المندس�ين مع

بعض المتظاهرين الذين س�اقهم
االعان واالعام والهتاف هي التي
اشتبكت مع الجيش العراقي فوقع
من وقع قتيا وس�قط من سقط
جريحا؟! .اقول للمتظاهرين ..لو
كان الرئيس المالكي او الحكومة
او القي�ادة العس�كرية العراقي�ة
لديها ق�رار بادارة

ملف التظاهرات امنيا لفتحت النار
عل�ى اول متظاهر او اول تظاهرة
ولمنع�ت الن�اس م�ن التظاه�ر
بعي�دا ع�ن (الص�والت االعامية)
ورف�ع البن�ادق والتهويل بالحرب
والتهليل القامة االقليم السني مع
اننا واثقون ان هنالك اخيارا ابرار
ال يريدون التهوي�ل وتبرير الخطأ

وال يس�عون الى مغان�م انتخابية
ب�رؤوس اليتام�ى م�ن اهالي تلك
المنطق�ة العراقي�ة العزي�زة او
الوصول الى مغانم السلطة!.
انا اتمن�ى على االخوة الوزراء
المكلفي�ن ب�ادارة التف�اوض مع
المتظاهري�ن ان يتوقف�وا ع�ن
تقديم التنازالت لحين معرفة قادة

الكل يعرف ان جمموعة من املندسني مع بعض
املتظاهرين الذين ساقهم االعالن واالعالم واهلتاف
هي التي اشتبكت مع اجليش العراقي

التظاهرات الحقيقيين والس�قف
ال�ذي يتطل�ع الي�ه المتظاهرون
وقادتهم والذي�ن دخلوا على خط
التظاه�رة م�ن اط�راف اقليمي�ة
ودولي�ة خصوص�ا اؤلئ�ك الذي�ن
اجتمع�وا ف�ي تركي�ا وتحدث�وا
ف�ي قط�ر ونال�وا م�ن الحكومة
العراقية في السعودية واال فنحن
س�ائرون ال�ى حكومة ب�ا هيبة
وس�لطان با صولجان!.ان الدولة
العراقية ليس�ت دول�ة دكتاتورية
ولوكان�ت كذل�ك لذبح�ت الن�اس
في الش�وارع وقتلت العمائم التي
غردت لقادسية صدام على منابر
الجمع�ات الغربي�ة ليل نه�ار ولو
كانت كذلك لبن�ت حول كل مدينة
س�ورا من القوة والعسكر واالمن
والتفجيرات واالس�اك الش�ائكة
تماما كما بنت الق�وات االيطالية
س�ورا عل�ى مليون مواط�ن ليبي

نـواب :لـم تردنــا أي معلـومــات بهــذا الـشـــأن

الطلبة العراقيون يتعرضون لالستهداف يف دول "الربيع العريب"
امل�ستقبل العراقي  /فريد حممود
ال يقتصر األمر على معاناة العراقي داخل
بل�ده فحس�ب ،إذ يعان�ي العراقي ف�ي الدول
األخ�رى أيض�اً ،وباألخص الطلب�ة العراقيين
ف�ي ال�دول العربي�ة (المتأزم�ة) حاليا ،فهم
يتعرضون إلى استهداف مباشر من قبل بعض
الجماع�ات المس�لحة هن�اك ،كم�ا تعرضت
دراستهم إلى التوقف كثيرا ً بسبب الصراعات
التي تش�هدها تلك الدول ومنه�ا مصر .وفي
ظل هذه األزم�ة ،تقول لجن�ة التعليم العالي
ف�ي مجلس الن�واب أن "اللجنة ل�م يردها أي
خبر بهذا الش�أن" ،فيما تؤكد مصادر خاصة
أن وزارة التعلي�م العالي "تجبر" الطاب على
البقاء لتس�عة شهور أخرى .وتتحدث تقارير
صحفي�ة عن إن نح�و  2000طال�ب وطالبة

م�ن العراقيين الدارس�ين في مص�ر يعانون
من تحدي�ات وصعوبات تعترض مس�يرتهم
الدراس�ية ،بدءا من مراحل التس�جيل ،وحتى
االلتح�اق بالجامع�ات والم�دارس ،ف�ي ظل
ع�دم وج�ود ملحقي�ة ثقافية عراقي�ة داخل
الس�فارة العراقية بالقاهرة ترعى ش�ؤونهم
العلمية والتعليمية ،وتس�هل عليهم خطوات
االلتحاق بالجامعات المصرية .وأكدت عضو
لجنة التعليم العالي في مجلس النواب ش�لير
عزي�ز عل�ى أن "اللجن�ة ل�م يرده�ا أي طلب
به�ذا الخصوص ،كما لم يدرج هذا الموضوع
ضمن جدول اعم�ال اللجنة" .وأضافت عزيز
ل�"المس�تقبل العراقي" أن "عل�ى الطلبة أن
يقدموا طلب�ا ً للجنة ،ونحن س�ندرس الطلب
لنجد طريق�ة قانونية كي يكملوا درس�اتهم
في العراق" ،مبينة "س�يكون هناك حل لهم،
مث�ل الحلول الت�ي قدمت للط�اب العراقيين

العائدين من س�وريا ،وس�يكون ضمن إطار
قانون�ي في مجل�س ال�وزراء ووزارة التعليم
العالي" .وأش�ارت إلى "أننا كنواب س�نطلب
من وزارة التعليم احتواءهم أسوة بالطلبة في
الداخل ،وندعمهم ونطال�ب بحقوقهم" .وقد
ذكر مصدر مطلع أن "وزارة التعليم العراقية
ل�م تلتف�ت الى ما يصي�ب الطلب�ة العراقيين
الدارس�ين ف�ي ال�دول التي تش�هد صراعات
سياس�ية وأزمات أمنية مستمرة كما يحصل
في مصر حاليا" .وبين المصدر ل�"المستقبل
العراق�ي" أن "وزارة التعلي�م العالي تفرض،
وبأمر من الوزير ،ش�رط بقاء الطلبة تس�عة
اشهر لطلبة الدراسات العليا في تلك الدول"،
موضح�ا ً أن "هذا الش�رط مجحف ،باألخص
لم�ن أنه�ى الكورس�ات او من هم يدرس�ون
بنظام البحث وليس االنتظام في الدراس�ة".
وق�ال المص�در أن "ال�وزارة بحاج�ة إلعادة

نجدة بغداد تضبط  6سيارات مطلوبة وتعثر عىل  3عبوات ناسفة
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
ضبط�ت دوري�ات النجدة ف�ي بغداد  6س�يارات مطلوب�ة وعثرت
على اس�لحة واعتدة واعتقلت ش�خصين يقومان بس�رق المواشي في
ممارسات أمنية نفذتها تلك الدوريات في مناطق متفرقة من العاصمة.
واف�اد مصدر أمني ان دوريات النجدة المنتش�رة ف�ي العاصمة تمكنت
من ضبط  6س�يارات مطلوبة في مناطق الش�عب والحبيبية وسيطرة
بعقوبة الس�ياحي والنهض�ة والغزالية .وأضاف المصدر ان الس�يارات
المضبوطة صادر بحقها مذكرات ضبط وتم تسليمها مع الحائزين الى
الجه�ات المختصة .وعثرت دوريات نجدة بغداد على  3عبوات ناس�فة

ومخلف�ات حربية في منطقتي الفحامة والش�ورجة ف�ي بغداد .وافاد
مصدر امني ان دوريات النجدة تمكنت من العثور على  3عبوات ناسفة
في منطقة الفحام�ة بقرية البو دالي ،حيث تم تطويق مكان المنطقة
م�ن قب�ل الدوريات المذك�ورة وتفكيك العبوات بنجاح م�ن دون وقوع
خس�ائر بش�رية او مادية تذك�ر .واضاف "كما عث�رت دوريات النجدة
على مخلفات حربية في منطقة الش�ورجة ببغ�داد والتي كانت عبارة
ع�ن صاروخ مقاوم للطائرات وقنبرة ه�اون واطاقات عيارية  75ملم
مقاوم للطائرات" .واشار الى انه تم رفع المخلفات الحربية وتسليمها
الى الجهات المختصة .والقت دوريات النجدة أيضا ً القبض على عصابة
مكونة من شخصين يقومان بسرقة المواشي في العاصمة بغداد.

النظ�ر ببع�ض الق�رارات التي تس�ير عليها
وتلك التي أقرتها مؤخرا" .وكان وزير التعليم
العال�ي قد ق�رر في ش�باط  2011اس�تثناء
الطلب�ة العراقيي�ن الدارس�ين ف�ي مصر من
ش�رط اإلقامة لمدة س�نة نظرا لاضطرابات
السياس�ية التي تشهدها الس�احة المصرية.
وق�ال مصدر مس�ؤول ف�ي ال�وزارة إن علي
األديب "وجّ ه باس�تثناء الطلبة العراقيين في
مص�ر من ش�رط اإلقام�ة لمدة س�نة ،ودعا
من يواجه منهم ظروفا ال تس�مح له بالبقاء
الع�ودة إلى الع�راق لحين اس�تقرار األوضاع
األمنية في مصر" .ويذكر أن الطالب العراقي
ال�دارس خ�ارج الب�اد ال تج�وز ل�ه الع�ودة
إل�ى العراق خال م�دة اقامته الدراس�ية في
الخارج ،لكن قرار الوزير هذا يس�مح للطلبة
العراقيي�ن في مصر فق�ط بالعودة إلى الباد
مؤقتا لحين تحسن االوضاع في مصر الكمال
دراس�تهم هن�اك .إلى ذل�ك ق�ال النائب عن
التحال�ف الوطن�ي حبيب الطرف�ي إن "لجنة
التعلي�م العال�ي في المجلس هي المس�ؤولة
ع�ن هذا األمر ،وحس�ب ما اعتق�د لم تصلها
أي أنب�اء بهذا الخص�وص" .واوضح الطرفي
ل�"المستقبل العراقي" أنه "من الطبيعي جدا
ان يتعرض الطاب العراقيون الى اس�تهداف
في تلك الدول" ،عازيا ً السبب إلى شعور هذه
ال�دول بأن العراق تحول إلى دولة ديمقراطية
ومس�تقرة ،وأن "م�ا حصل ف�ي دول الربيع
العرب�ي هو (خريف عربي وربيع إس�رائيلي)
بس�بب الدم�ار الهائ�ل القتصاده�ا ودم�ار
اإلنس�ان فيها" ،بحس�ب قوله .وأشار إلى أن
"الش�كوى يجب أن تقدم إلى مجلس النواب،
وس�نتعامل م�ع الموض�وع ب�كل إيجابية".
وقال أن "الوزارة تتابع وضع الطالب العراقي
في هذه الدول بشكل جيد".

وقتلت الن�اس ايام احتالها لليبيا
ولمألت السجون بالناس والمقابر
الجماعية باالبرياء كما فعل صدام
حس�ين في قادس�يته الت�ي كان
حطبها المقه�ورون من المناطق
الش�يعية واخوتن�ا ف�ي الغربي�ة
ام�راء عل�ى الس�واتر!.االنصاف
والعدال�ة واالخ�اق تقتض�ي ان
نتق�دم خط�وة باعتبارنا حكومة
وننتظ�ر ان ن�رى خط�وة مماثلة
من قب�ل المتظاهري�ن او قادتهم
او م�ن يمثله�م في الس�ر والعلن
او م�ن يقود حراكه�م الذي نضع
عل�ى الكثي�ر منه خطوط�ا حمرا
واال م�ا الداع�ي او المب�رر ال�ذي
يدفع اللجنة الى المزيد من تقديم
(الهب�ات) الكبي�رة الت�ي لم تحلم
به�ا القاع�دة وهي ت�رى اتباعها
خارج السجون  -عدا عن االبرياء
وان�ا اق�ف معهم ض�د اج�راءات

الحكوم�ة – وم�ا المب�رر اذا م�ا
تح�رك المعمم�ون وهم يس�بون
ويش�تمون باتجاه خريطة الفتنة
ونحن نعطيه�م كل ما يريدون؟!.
الحكوم�ة ام�ام اختب�ار الهيب�ة
والنف�وذ وتطبي�ق القان�ون واال
فسنخس�ر مب�رر وج�ود حكومة
حقيقية تمث�ل مايي�ن الناخبين
العراقيين الذي�ن خرجوا النتخاب
تل�ك الحكوم�ة وتحملوا المش�اق
والموت والتفجيرات..ال تنازل امام
من يسخر من الحكومة خصوصا
احمد ابو ريش�ه الذي يهزأ من كل
ما تم تنفيذه من مطالب ويتحدث
بلغة اس�تعائية ويري�د ان يترجم
(مطالبه) باللغة الفارس�ية وهو
العارف ان عروب�ة الحكومة اكبر
من عروبة كانت تتوسل االقليمي
من اجل حيازة غاز عكاز!.
ال تنازل وال تراجع.

مسلحــون يقتـلــون خمـتــار ًا
تـركامنيــ ًا فـي كـركــوك

بغداد  /امل�ستقبل العراقي
أفادت الشرطة المحلية في كركوك ،أمس الثاثاء ،بان مسلحين مجهولين قتلوا مختارا
تركمانيا ش�رقي المدينة ،فيما نجا مدير ش�رطة الطوارئ من انفجار وقع في ش�مالها.
وقال ضابط في الش�رطة لوكالة "ش�فق نيوز" إن "احمد تقي وهو مختار تركماني في
حي األسرى قتل بانفجار عبوة الصقة مثبتة في أسفل سيارته قرب منزله في الحي ذاته"
الواقع في ش�رقي كركوك.وفي حادث آخر ،أضاف الضابط أن قائد شرطة طوارئ كركوك
العمي�د خطاب عمر نجا من انفجار بعبوة ناس�فة في منطقة ش�وارو ش�مال كركوك"،
مشيرا إلى انه لم يصب بأذى.

فـي إطــار تـحقـيـــق الحـكــومـــة لـمطــالـــب الـمتـظــاهـريــن

ذوو املـعـتـقــالت مـدعــوون لـتـقـديــم طـلـبــات عـفــو خــاص
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
ب�ات عل�ى ذوي المعتق�ات تقديم
طلبات العفو الخاص إلى لجنة المبادرة
العش�ائرية بع�د أن وافق رئي�س الوزراء
نوري المالكي عل�ى مقترح تقديم طلب
عفو خ�اص إلط�اق س�راح المعتقات
جميعا ً دون استثناء عبر تلك اللجنة التي
رحب بتش�كيلها بش�أن األزمة الراهنة.
وتش�كلت اللجنة العش�ائرية من شيوخ
عش�ائر من محافظة األنبار ومحافظات
عراقي�ة أخ�رى به�دف التوس�ط بي�ن
الحكوم�ة والمتظاهري�ن لح�ل األزم�ة
الت�ي تمر بها الباد .وكان إطاق س�راح
المعتقات أحد أبرز مطالب المتظاهرين
الذين خرج�وا في األنبار ونينوى وصاح
الدي�ن من�ذ أكث�ر م�ن ش�هر مطالبي�ن
الحكوم�ة بجمل�ة مطالبات أخ�رى من
بينها إلغ�اء قان�ون المس�اءلة والعدالة
والمادة  4إرهاب .وجاءت هذه الموافقة
في اجتماع للجنة مع المالكي نوقش فيه
أيضا ً تعديل قانون المساءلة والعدالة بما
يكفل حقوق اآلخرين .وقال المالكي في
بيان صدر أمس عقب اس�تقباله بمكتبه
الرس�مي أعض�اء اللجن�ة إن "الحكومة
قامت بإج�راءات عملية لتنفيذ المطالب
المش�روعة للمتظاهري�ن" ،موضحا أن
"اللج�ان المختص�ة س�تواصل عمله�ا
لتحقيق هذه المطالب" .ورحب المالكي
"بتش�كيل لجن�ة المبادرة العش�ائرية"،
مؤك�دا عل�ى "ض�رورة تضاف�ر الجهود
لحفظ وحدة العراق وأمنه واس�تقراره".
من جهته قال متحدث باس�م اللجنة في
مؤتم�ر صحف�ي "لقد التقين�ا اليوم مع
رئيس الوزراء وتباحثنا معه حول جميع

االمور التي من ش�أنها تحقيق المطالب
المش�روعة" ،موضح�ا أن "رئاس�ة
الحكوم�ة اك�دت اس�تجابتها للطلب�ات
المشروعة بما يكفله الدستور ،وقد جرى
االتفاق على ان تقوم اللجنة باإلشراف او
التنس�يق مع كل اللجان المش�كلة فيما
يخ�ص طلب�ات المتظاهرين" .وبش�أن
قضي�ة المعتق�ات ق�ال "انن�ا حصلن�ا
عل�ى موافقة رئيس ال�وزراء على ان يتم
تقدي�م طل�ب العفو الخاص ع�ن طريق
هذه اللجنة المختصة إلطاق س�راحهن
جميع�ا دون اس�تثناء" ،داعي�ا "جمي�ع
ذوي المعتق�ات في محافظ�ات العراق
لتقدي�م طل�ب العف�و الخ�اص" .وتأتي
هذه التطورات بعد أن وافق المالكي قبل

أكثر من ش�هر على نقل ملف السجينات
والمعتق�ات العراقي�ات إل�ى محاك�م
اس�تئناف األنبار بش�رط تش�كيل هيئة
دفاع م�ن المحافظة .وأعلن�ت الحكومة
العراقي�ة ف�ي مناس�بات ع�دة إط�اق
وجبات م�ن المعتقلي�ن والمعتقات في
إط�ار م�ا اعتبرت�ه اس�تجابة لمطال�ب
المتظاهري�ن .وأعلن�ت وزارة العدل في
وقت سابق ان العدد الحقيقي للسجينات
 980س�جينة وليس  ،5000نافية وجود
سجينة في دائرة االصاح التابعة للوزارة
اعتقلت بس�بب ذويها .وأش�ار المتحدث
باس�م اللجن�ة إل�ى أن "رئي�س ال�وزراء
س�يعمل من جهت�ه على تس�هيل مهمة
هذه اللجن�ة مع الدوائر التحقيقية العليا

للمساهمة بتنفيذ هذا القرار ،الى جانب
ايق�اف العمل بجميع مذك�رات االعتقال
بالنس�بة للمخبر الس�ري لحين تش�ريع
قانون خاص بذلك" .وكان رئيس اللجنة
الوزاري�ة المكلف�ة بالنظ�ر ف�ي مطالب
المتظاهري�ن حس�ين الشهرس�تاني قد
أك�د أم�س االول إن القضاء ق�رر ايقاف
العمل بأوامر الق�اء القبض المبنية على
إف�ادات المخبر الس�ري ،واش�ار الى انه
س�تتم مراجع�ة ادل�ة االته�ام او االدانة
للمتهمين وف�ق تلك اإلفادات.أما بش�أن
تعديل القوانين ،أوضح المتحدث "اتفقنا
مع رئي�س الوزراء على تعدي�ل القوانين
والعم�ل على اقراره�ا ،مع اق�رار العفو
بع�د ان يكف�ل جمي�ع حق�وق االطراف

االخرى" .وأك�د المتحدث باس�م اللجنة
أن "اللجن�ة بحث�ت م�ع رئيس ال�وزراء
قان�ون المس�اءلة والعدال�ة ،وس�يكون
اي تعدي�ل للقانون بالش�كل الذي يكفل
حق�وق االخرين ويرفع اي حيف او ضيم
يمك�ن ان يقع على اي ش�خص اخر من
ج�راء التعدي�ل" ،داعيا "مجل�س النواب
والجهات ذات العاقة الى التعاون لخدمة
المصلحة العامة وبما يحافظ على وحدة
العراق" .وقد أكد ش�يوخ العش�ائر أنهم
شكلوا لجنتهم بعد النداءات التي وجهت
للعشائر من قبل المواطنين ورجال الدين
في مس�عى إلطف�اء الفتنة الت�ي يحاول
أعداء العراق إش�عالها ومتابعة المطالب
المشروعة للمتظاهرين.

احلكومة متنح الصومال  15مليون دوالر لبناء مستشفى أمراض عقلية!
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
أعل�ن مجلس الوزراء العراق�ي ،أمس الثاثاء،
منح مبال�غ مالية تص�ل إلى اكثر م�ن  56مليون
دوالر كمس�اعدات لاجئين السوريين ،ومنح لبناء
مستشفى لألمراض العقلية في الصومال ،وتأهيل
مط�ارات في جزر القم�ر ،وبدائل عن مس�اعدات
عسكرية لموريتانيا.
وذك�ر بيان صدر ع�ن مجلس ال�وزراء ،تلقت
"المس�تقبل العراقي" نس�خة منه ،أن "المجلس
واف�ق على تقديم وزارة الهجرة والمهجرين منحة
مالي�ة إلى النازحين الس�وريين ف�ي مخيم دوميز
مقداره�ا ( )400ال�ف دين�ار ل�كل عائل�ة والبالغ
عدده�ا ( )3613عائل�ة و( )150ال�ف دين�ار لكل

ف�رد أع�زب والبالغ عدده�م ( )11174ف�ردا ً ومن
موازنتها".وأش�ار البي�ان إل�ى "تخصي�ص ()10
ملي�ون دوالر لمس�اعدة الاجئي�ن الس�وريين في
الع�راق" ،مضيف�ا أن المجلس اق�ر "تحويل مبلغ
( )175ال�ف دوالر المخص�ص من وف�رة صندوق
وزراء الش�ؤون االجتماعي�ة الع�رب الى حس�اب
وزارة الهجرة والمهجرين لتوزيعها مباش�رة على
الاجئي�ن الس�وريين".وأكد البي�ان ان "المجلس
ق�ام بتعديل الفقرة األولى من قرار مجلس الوزراء
رق�م ( )461لس�نة  2012لتمكي�ن وزارة المالي�ة
م�ن تخصيص مبلغ ( )13,5ملي�ون دوالر لتأهيل
وصيانة وتوس�يع مطارات جزر القمر المتحدة".
وبي�ن البي�ان ان مجلس ال�وزراء العراقي خصص
مبلغ "( )15,270,000دوالر لبناء وزارة األش�غال

ومعه�د التدري�ب المهن�ي والتقن�ي ومستش�فى
لألم�راض العقلي�ة والنفس�ية ف�ي جمهوري�ة
الصومال" ،مبينا ان هذه األموال منحت "من مبلغ
احتياط�ي الط�وارئ لع�ام  2013وتكلي�ف وزارة
اإلعمار واإلس�كان لتنفيذ هذه المش�اريع".وتابع
البيان "كما قرر المجلس منح موريتانيا مساعدة
مالية قدره�ا ( )15مليون دوالر بدالً من تزويدهم
باآلليات واألدوات العسكرية حسب القرار السابق
لمجلس الوزراء".
وأوع�ز المجل�س بحس�ب البيان ال�ى "وزارة
المالي�ة لدف�ع مبل�غ الف�رق الحاصل ف�ي رواتب
الموظفي�ن العاملي�ن ف�ي مكت�ب جامع�ة الدول
العربية في بغداد والبالغ ( )21,875دوالر ش�هريا ً
من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لسنة ."2013
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السنة الثانية

أعلن�ت مديري�ة بيئة محافظ�ة الديوانية ،أمس الثالثاء ،عن اكتش�اف عي�ون كبريتية في المحافظ�ة للمرة األولى،
موضح�ة أن العي�ون غني�ة جدا بالمواد الكبريتي�ة ومعادن أخرى ،كما أكدت على تش�كيل فريق بالتع�اون مع جامعة
القادس�ية لدراس�ة أن�وع المعادن واس�تثمار العيون طبي�ا وس�ياحيا.وقال مدير بيئ�ة الديوانية حيدر عن�اج ،لوكالة
“الس�ومرية ني�وز” ،إن “فرق المديرية وم�ن خالل أخبار األهالي اكتش�فت وجود ثالثة عي�ون كبريتية ألول مرة في
المحافظ�ة” ،مبين�ا أن “العيون موجودة في منطق�ة العصية بناحية غماس 70( ،كم غ�رب الديوانية) ،ضمن منطقة
صحراوية تحيط بالناحية”.وأضاف عناج أن “مياه العيون تحمل رائحة كبريتية قوية جدا ،فيما ترسبت حولها العديد
من المعادن كمادة أسفلت األرض التي من الممكن استخدامها في تصنيع مواد طبية مختلفة فضال عن أنواع أخرى من
المعادن” ،مؤكدا أن “نوعية المياه تؤكد وجود أنواع مختلفة من المعادن الطبيعية في تلك األرض ما يعد ثروة طبيعية
البد من اس�تثمارها بالش�كل الصحيح كمورد اقتصادي للمحافظة” .وتابع عناج أن “المديرية ش�كلت فريق بحث مع
جامعة القادس�ية لغرض دراس�ة نوعية المعادن الموجودة ،فضال عن وضع خطة لتطوير المنطقة واستثمارها طبيا
وسياحيا خاصة وأن نوعية المياه الكبريتية من التي تستعمل لعالج األمراض الجلدية بشكل واسع في العالم”.
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الصحة :نسيطر على فحص الوافدين

«احلصبة» خترج من خميامت السوريني وتطرق أبواب العراقيني
المستقبل العراقي  /فالح الناصري

اتض�ح م�ن تأكي�دات جه�ات
مس�ؤولة ع�ن الش�ؤون الصحية أن
االجتماع العاج�ل الذي عقدته وزارتا
الصحة االتحادية والكردس�تانية في
ده�وك لمناقش�ة ظهور ح�االت من
مرض الحصب�ة يعتقد أنها دخلت مع
الالجئين الس�وريين ال يش�كل مدعاة
للقلق ،ألن الحصبة متوطنة أصالً في
العراق والتخلص منها بشكل تام بات
قريب�اً .ومع أن نائبا ً في لجنة الصحة
والبيئ�ة النيابية ش�كك بق�درة وزارة
الصحة في الس�يطرة عل�ى األمراض
االنتقالية الممك�ن ورودها من وراء
الحدود ،لكن الوزارة أكدت أنها تحكم
س�يطرتها على فحص الوافدين ،كما
أكدت أن الح�االت التي عقد االجتماع
لمناقش�تها هي حاالت متوقعة وغير
متفش�ية إل�ى درجة أن تش�كل وباء.
ومن التطمين�ات التي بعثتها الجهات
المس�ؤولةُ ،بع�د مخيم�ات الالجئين
السوريين عن مراكز المدن العراقية،
م�ا يجع�ل انتق�ال ع�دوى الحصب�ة
وانتش�ارها بش�كل واس�ع أمرا ً غاية
ف�ي الصعوب�ة .وق�د عق�دت وزارتا
الصح�ة االتحادي�ة والكردس�تانية،
أمس االول األحد ،اجتماعا ً عاجالً في
محافظ�ة دهوك ،بحضور مس�ؤولي
الوقاي�ة الصحية في محافظات اقليم
كردس�تان والمحافظ�ات المح�اددة
لالقلي�م مث�ل الموص�ل وكرك�وك،
باالضاف�ة ال�ى مس�ؤول الوقاي�ة
الصحي�ة ف�ي االنب�ار نظ�را لوج�ود
معس�كر خاص بالالجئين السوريين

في القائم ،وذلك لبحث هذا الموضوع
ومحاول�ة الس�يطرة عليه ف�ي اقرب
وقت .وأكد مدير برنام�ج التلقيحات
ف�ي وزارة الصحة في بغ�داد الدكتور
معت�ز محمد في تصري�ح صحفي ان
هن�اك ح�االت م�ن الحصب�ة ظهرت
بي�ن العراقيين في بغ�داد ،اضافة الى
ظهور حاالت مماثلة في مخيم دوميز
لالجئي�ن الس�وريين ف�ي محافظ�ة
دهوك ،مضيفا ً “نعتقد بأن الفايروس
قد دخل عن طريق هؤالء الالجئين الى
العراق ،لذلك قمنا بعقد هذا االجتماع
الطارئ لمنع تفشي هذا المرض”.
من جهته�ا ،ع�دت وزارة الصحة
االتحادي�ة الحاالت الت�ي تحدث عنها
اجتم�اع ده�وك طبيعي�ة وال تدخ�ل
ضم�ن صالحياته�ا ،وإنم�ا ضم�ن
صالحيات وزارة صحة اإلقليم .وقال
المتح�دث الرس�مي ل�وزارة الصح�ة
الدكت�ور زياد ط�ارق ل�”المس�تقبل
العراقي” أن حاالت الحصبة المسجلة
هي ح�االت متوقع�ة وطبيعي�ة ولم
تص�ل إل�ى مرحل�ة التفش�ي ،وه�ذا
االم�ر (ظه�ور إصاب�ات) حص�ل في
موقع دومنيز في دهوك ،وهو خارج
سيطرة وزارة الصحة االتحادية ،الفتا
الى أن الوزارة تتعاون مع االقليم وتم
طمأنته�م بأن االمر بس�يط .وأكد أن
“االج�راءات مس�تمرة ف�ي موضوع
فحص الوافدي�ن وهي جيدة جداً ،وال
يوجد لدينا مشكلة مع الوافدين.
هن�اك واف�دون من بع�ض الدول
نطالبهم بش�هادات طبية من بلدانهم
من خالل التنسيق مع منظمة الصحة
العالمي�ة التي تقول لن�ا إن الوافد من

دولة معينة يجب أن يطالب بش�هادة
طبي�ة” ،مضيف�ا ً “ولكن بش�كل عام
ال يوج�د تقيي�د لحرك�ة الوافدي�ن”.
والحصب�ة ه�ي م�رض فيروس�ي
انتقالي حاد ومع�دي يصيب األطفال
غالب�اً ،وم�ن أعراضه ارتف�اع حرارة
المصاب لتت�راوح ما بي�ن  39الى40
درج�ة لم�دة ثالث�ة اي�ام ،م�ع زكام
شديد وس�عال جاف واحمرار بالعين
وحرق�ان .وبع�د نهاية الي�وم الثالث
تظه�ر بق�ع بيضاء داخل الفم تش�به
ذرات المل�ح .وف�ي اليومي�ن الراب�ع
والخام�س يظهر طف�ح جلدي احمر
اللون يبدأ خلف االذنين ثم ينتشر على
الوجه ثم الجذع واخيرا ً يغطي س�ائر
الجسد ويسبب حكة غالباً.
واتهم عضو لجنة الصحة والبيئة
النيابية ج�واد البزوني وزارة الصحة
(االتحادي�ة) بالعج�ز ع�ن متابع�ة
االمراض الوبائية والس�يطرة عليها،
مطالبا ً اياه�ا بتش�ديد اجراءاتها في
فح�ص الوافدين الذين أك�د أن العديد
منهم يدخلون العراق محملين باأليدز
وأمراض انتقالية أخرى.
وق�ال البزون�ي ل�”المس�تقبل
العراق�ي” أن “وزارة الصح�ة عاجزة
عن متابعة هذه القضايا والمواضيع،
س�واء المتعلقة باالنفلون�زا الوبائية
او م�ا يتعل�ق بالحصب�ة او االمراض
االنتقالية .هن�اك معلومات لدينا بأن
العديد م�ن الوافدين االجانب يدخلون
إلى الع�راق مصابين باالي�دز والعديد
م�ن االم�راض االنتقالية ،ل�ذا نطالب
ال�وزارة أن تش�دد م�ن اجراءاته�ا
ف�ي مراقب�ة وفح�ص الوافدي�ن

باعتب�ار إن المس�ألة تتعل�ق بحي�اة
المجتم�ع والوزارة غي�ر مهتمة بهذا
الموضوع” .وأض�اف البزوني “نحن
نتابع هذا الموضوع في لجنة الصحة
البرلمانية ،واجرين�ا اتصاالً مع مدير
الصح�ة العام�ة ،وه�و مس�ؤول عن
ه�ذه القضايا ،فوجدناه مس�افرا ً إلى
دول�ة اإلم�ارات ت�اركا ً البل�د مصابا ً

باالنفلونزا الوبائية” .وأوضح “نحن
ال نث�ق بلقاحات األم�راض االنتقالية
الموجودة ف�ي العراق ألنها فاش�لة.
وبالنس�بة لالجئي�ن الس�وريين ،فإن
مناطقه�م بعي�دة ومح�ددة وبالتالي
فإن انتقال الم�رض من تلك المناطق
سيكون بنسبة قليلة”.
ً
داخ�ال ف�ي مرحلة
ويع�د الع�راق
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األمن النيابية لـ

التخل�ص م�ن مرض الحصب�ة ،حيث
لم تس�جل خالل العام الماضي سوى
حالتين في بغداد ُيعتقد بأنها وافدة من
الالجئين الس�وريين .واعتبرت رئيس
لجن�ة الصحة والبيئ�ة النيابي�ة لقاء
آل ياس�ين وجود الحصبة في العراق
ليس جدي�داً ،مؤكدة أن وزارة الصحة
االتحادية تغطي معظم مناطق العراق

باللقاحات الالزمة لمكافحته .وقالت
آل ياسين ل�”المس�تقبل العراقي” أن
“م�رض الحصب�ة لي�س بجدي�د على
العراق .ه�و موجود ومتوطن وهناك
مصاب�ون ف�ي كل أنحاء البل�د ،ولكن
بنس�ب محددة ومعروفة ،باعتبار إن
العراق م�ن الدول الرائدة في الش�رق
األوس�ط حس�ب احص�اءات منظمة
الصحة العالمية في موضوع تحصين
وتطوي�ق ه�ذا الم�رض” .وأش�ارت
الى أن “وزارة الصح�ة تغطي معظم
مناطق العراق ف�ي كافة المحافظات
بالتلقي�ح الوقائي م�ن خالل حمالت
التلقيح التي تنفذه�ا الفرق الطبية”.
وأوضحت أن “اصابات الحصبة قليلة
وق�د تحدث احيان�ا ً بن�اء على ضعف
المناع�ة ل�دى االطف�ال ،او نتيج�ة
تس�رب من ج�داول التحصي�ن وعدم
االلتزام به�ا” ،الفتة ال�ى أنه “مرض
بسيط يأخذ دورته وينتهي”.
وبش�أن الس�يطرة عل�ى فح�ص
الالجئي�ن قالت “يوم األح�د الماضي
اس�تضفنا دائ�رة الصح�ة العام�ة
باعتباره�ا المس�ؤولة ع�ن متابع�ة
االم�راض االنتقالي�ة وش�ددنا عل�ى
موض�وع المناف�ذ الحدودي�ة ،البرية
والجوي�ة والبحري�ة ،وطالبناه�م
أن يك�ون جمي�ع الوافدين إل�ى البلد
يحمل�ون ش�هادة طبية م�ن بلدانهم،
باالضافة إلى انشاء فرق طبية عراقية
تراق�ب المنافذ الحدودي�ة” ،مضيفة
“نح�ن نق�ول إن االج�راءات مقبولة
ولكنها ليس�ت بالمس�توى المطلوب
ويج�ب أن تكون تلك االج�راءات اكثر
دقة واكثر علمية”.

 :نحذر من عودة االرهاب ألنه سينتقم من الجميع !!

الشــرطــة املحليــة فــي االنبـــار خمتـــرقـــة مــن «القـــاعـــدة»..
وانسحــاب اجليــش ينــذر بكـارثــة أمـنيـــة

المستقبل العراقي /نهاد فالح

فيما كش�ف مص�در مق�رب من
رئيس الوزراء عن وجود تقارير لدى
وزارة الداخلية والدفاع تؤكد اختراق
تنظي�م القاع�دة لالجه�زة االمني�ة
المحلي�ة ف�ي االنب�ار ,ح�ذرت لجنة
االمن والدفاع اهال�ي المحافظة من
السماح لالرهاب بالعودة مرة اخرى
كونه س�ينتقم من الجمي�ع ،بمقابل
هذا دع�ا نائب عن التحال�ف الوطني
الى ابقاء الجيش والشرطة االتحادية
لردع اي تحرك ارهابي.
وق�ال عضو ائتالف دولة القانون
احس�ان الع�وادي ل�”المس�تقبل
العراق�ي” ان الجي�ش العراق�ي
والش�رطة االتحادي�ة ل�م ينس�حبا
خارج مدينة الفلوجة وانما عادا الى
قواعده�م ,مبينا ً ان مجلس محافظة
االنب�ار س�وف يتحم�ل المس�ؤولية
الكاملة في حال طلب تس�ليم الملف
االمني الى الشرطة المحلية.وكشف
الع�وادي ع�ن وج�ود تقاري�ر ل�دى
وزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة تؤكد ان

اجهزة الش�رطة المحلي�ة في االنبار
غير ق�ادرة عل�ى ادارة الملف االمني
كونه�ا مخترقة من تنظي�م القاعدة
والجماع�ات المس�لحة وان ه�ذه
االجهزة كانت في يوم من االيام اداة
بيد االرهابيين لقتل االبرياء.واضاف
الع�وادي ان تنظي�م القاع�دة ه�و
المس�تفيد الوحيد من عملية س�حب
الجي�ش م�ن االنب�ار واالس�تعراض
الذي اقامه ه�ذا التنظيم امس االول,
خي�ر دليل عل�ى ذلك ,محذرا ً ش�يوخ
ووجه�اء المحافظ�ة م�ن االنج�رار
وراء مطال�ب س�حب الجي�ش النها
ستنعكس بشكل س�لبي على الواقع
االمني وه�م المتضرر االكب�ر ,الفتا ً
ال�ى وج�ود مناش�دات م�ن االهالي
تطالب بابقاء الجي�ش لحفظ االمن.
وع�ن االزم�ة السياس�ية الراهن�ة,
دع�ا الع�وادي القائم�ة العراقية الى
تغلي�ب منطق العقل على لغة التهديد
والجل�وس ال�ى طاول�ة الح�وار من
اجل حل المش�اكل العالق�ة ,مبينا ً ان
العراقية تعيش حالة انقس�ام كبيرة
بي�ن قياداتها وجماهيرها خالل هذه

الفترة بسبب اختالف وجهات النظر
وتذم�ر البع�ض م�ن تدخ�ل الجهات
االقليمية المتطرفة كحركة االخوان
المس�لمين.وبين ان ه�ذه الخالف�ات
وصلت حد التهديد حيث اصبح بعض
نواب وقادة العراقية غير قادرين على
الذه�اب ال�ى التظاه�رات وماحصل
لنائب رئيس ال�وزراء صالح المطلك
من اعتداء من قبل المتظاهرين اثبت
ذلك.من جانب ِه ،أك�د مصدر امني في
االنبار أن التظاهرات وسحب الجيش
العراقي من بعض المناطق الخطيرة
ف�ي محافظت�ي االنب�ار والموص�ل
اعطى زخما كبي�را ً لتنظيم القاعدة،
ً
الفت�ا إلى أن القاعدة ق�د تنقلب على
شيوخ العش�ائر في تلك المحافظات
كما فعل�ت في الس�نوات الس�ابقة.
وق�ال المص�در ،ال�ذي َّ
فض�ل ع�دم
الكش�ف عن هويت�ه ،ل�”المس�تقبل
العراق�ي” إن “مجاميع م�ن القاعدة
واغلبهم من عرب مختلفي الجنسيات
ع�ادوا م�رة أخرى إل�ى الع�راق عن
طريق س�وريا واإلقليم” ،مضيفا ً أن
“خط�ر القاع�دة لن يذه�ب أبعد من

مناطق السنة العرب ولن يتضرر منه
بالدرجة األساس غير العرب السنة”،
مبين�ا ً أن “االح�زاب السياس�ية التي
ازمت الموقف وصعدت وتائره كانت
ترم�ي لضرب النظام العش�ائري في
المنطق�ة الغربية لتحقيق حس�ابات
كثيرة يرومون الوصول لها”.بمقابل
ه�ذا ،قال عضو لجن�ة االمن والدفاع
النيابية حس�ن جهاد ل�”المس�تقبل
العراق�ي” ان الوض�ع االمن�ي ف�ي
االنبار مس�يطر عليه على الرغم من
حص�ول بع�ض الخروقات ,مش�يرا ً
ال�ى ان تنظي�م القاعدة م�ازال يعمل
في عدي�د م�ن المحافظات الس�يما
االنبار وانه يمثل (الخطر االكبر على
المش�هد االمني).وح�ذر جه�اد من
“السماح لتنظيم القاعدة بالعودة او
بالتس�لل مرة اخرى النه سوف يدمر
المحافظة ويقتل الش�يوخ والنس�اء
واالطف�ال ردا ً على حركات الصحوة
الت�ي هزمت�ه ف�ي الس�ابق ,متوقعا ً
انس�حاب الجي�ش م�ن المحافظ�ة
بشكل كامل خالل الفترة المقبلة.
ف�ي الس�ياق ذات�ه ,ق�ال النائ�ب
ع�ن التحال�ف الوطن�ي ع�ادل فه�د
شرشاب ل�”المس�تقبل العراقي” ان
اللجنة البرلمانية المش�كلة للتحقيق
بحادث�ة الفلوج�ة هي التي س�تحدد
امكانية سحب الجيش من المحافظة
م�ن عدمه�ا بالتنس�يق واالتف�اق
م�ع مجل�س المحافظ�ة واللج�ان
العسكرية والفنية.واوضح شرشاب
ان “الحكومة والبرلمان تتوجس من
موضوع سحب الجيش من محافظة
االنبار في الظرف الراهن السيما وان
العراق يتعرض لهجمة ارهابية عنيفة
تهدف الى افش�ال العملية السياسية
م�ن خ�الل اس�تغالل المظاه�رات
واللعب على وتر الطائفية”.

االحتاد األوريب :ليست كل مطالب املتظاهرين قانونية
بغداد  /المستقبل العراقي
ع ّد س�فراء االتحاد االوربي في العراق ،المشاكل
الت�ي يش�هدها الع�راق «مش�كلة س�يادة قان�ون»
وال عالق�ة له�ا باالوض�اع االمني�ة واالقتصادية او
التيارات الدينية ،فيما اكدوا على عدم امكانية اجراء
انتخابات تش�ريعية مبكرة في العراق في ظل وجود
تلك المشاكل.
وقالت س�فيرة االتحادة االوربي في العراق يانا
هيباسكوفا في بيان ،تلقت المستقبل العراقي نسخة
منه «نح�ن االوربيي�ن مهتمون باالزمة السياس�ية
ف�ي العراق».وأضاف�ت أنن�ا «نري�د ان نفع�ل كل ما
في وس�عنا لك�ي نتكلم م�ع كل الممثلي�ن لالطراف
السياس�ية والدينية لك�ي نقدم مث�اال اوروبيا وهو
ما حدث في اربعيني�ات القرن الماضي خالل الحرب
العالمي�ة الثاني�ة تعلمنا ان الديمقراطي�ة البرلمانية
هي الطريقة الوحيدة من اجل التعايش السلمي».

وأكدت هيباس�كوفا أن «هناك مشكلة كبيرة في
محافظ�ة االنب�ار وف�ي مناطق اخرى غ�رب العراق
ونحن نحترم في اي وقت وأي مكان الحق االنساني
الجوهري وهو حق التجمع».
وأش�ارت هيباس�كوفا إلى أننا «نحترم مس�اندة
التيار الصدري لمطالب المتظاهرين طبعا ليست كل
المطال�ب قانونية ،مبدية دع�م دول االتحاد االوربي
ل�»المطالب القانونية للمتظاهرين».
ورأت هيباس�كوفا أن «ه�ذه ليس�ت مش�كلة
اقتصادية وليس�ت مشكلة دينية او مشكلة مرتبطة
ً
مس�تدركة أنه�ا
بس�نة وش�يعة وتي�ارات ديني�ة»،
«مش�كلة س�يادة القانون وبالنس�بة لن�ا كأوربيين
فإن س�يادة القانون هي اهم ش�يء وهذا هو اساس
ل�كل ديمقراطي�ة برلمانية».وبين�ت هيباس�كوفا
«نح�ن كممثلي�ن عن عش�رين دول�ة اوربي�ة نعتقد
ليس باالم�كان ان تكون انتخاب�ات عامة مع وجود
االزمة».

كوبلر :دور األمم املتحدة يف العراق يقترص عىل الوساطة
نينوى  /المستقبل العراقي
دع�ا ممثل األمين العام لألمم المتحدة في العراق
مارتن كوبلر ،أمس الثالثاء ،الحكومة والمتظاهرين
لضبط النف�س لمنع تكرار أحداث الفلوجة ،مش�ددا ً
على ضرورة إع�ارة مطال�ب المتظاهرين “األهمية
القص�وى” ،فيما أكد أن دور األم�م المتحدة بالعراق
يقتصر على الوساطة.
وق�ال كوبلر ف�ي مؤتم�ر صحافي مش�ترك مع
محافظ نين�وى اثيل النجيف�ي إن “زيارتي للموصل
ته�دف للقاء المتظاهرين ونق�ل مطالبهم إلى بغداد

والجل�وس مع الحكوم�ة لتقريب وجه�ات النظر”،
مؤكدا أن “دور األمم المتحدة في العراق يقتصر على
الوساطة بشكل حيادي”.
وطال�ب كوبلر الحكومة والمتظاهرين ب�”ضبط
النف�س لمنع انتقال أح�داث الفلوجة إلى محافظات
أخرى ،وضرورة أن تكون التظاهرات سلمية” ،داعيا
الحكوم�ة إلى “إعارة مطال�ب المتظاهرين األهمية
القصوى وحمل تلك المطالب على محمل الجد” .كما
طال�ب ممثل األمين العام لألم�م المتحدة في العراق
الجمي�ع ب�”اللج�وء إلى الحوار الج�دي من اجل حل
المشاكل العالقة”.
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امل�ستقبل العراقي � /سام حممود
ما ت�زال بقايا ب�ول بريم�ر الحاكم املدن�ي الذي
نصبت�ه اإلدارة األمريكي�ة ع�ى الع�راق – ع�ى الرغم
من ف�رتة حكمه القصرية -تؤثر بش�كل كبري يف عمل
املؤسس�ات العراقية ،وبالتايل يعود الرضر األكرب عى
عمل املواط�ن واملوظف الحكومي ،حيث تعاني الكثري
م�ن الدوائر التي تعم�ل لغاي�ة اآلن بالترشيعات التي
أس�نها بريمر من إشكاالت كبرية ،ولم تعالج بالشكل
ال�وايف م�ن قب�ل الربمل�ان -وه�و الجه�ة الترشيعي�ة
املس�ؤولة ع�ن تعدي�ل القوان�ن او تغيريه�ا -بعد أن
أضفى الدس�تور الرشعية عى كافة القوانن املرشعة
قبل تصويت الشعب عى الدستور العراقي عام .2005
وأوض�ح الخب�ري القانوني طارق حرب ل�"املس�تقبل
العراق�ي" به�ذا الش�أن أن "املادة  130من الدس�تور
العراق�ي تنص ع�ى أن جمي�ع الترشيعات الس�ابقة
للدس�تور نافذة ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها من قبل
مجل�س الن�واب" .وبن ح�رب أن "ه�ذه الترشيعات
ناف�ذة حالياً" ،مؤك�دا ً أن "هن�اك أمثلة كث�رية منها
قانون غسيل األموال وقانون هيئة اإلعالم واالتصاالت
وش�بكة اإلع�الم العراق�ي والبنك املرك�زي واملصارف
العراقية" ،موضحا ً أن "الدس�تور يأتي باحكام عامة
والقانون هو الذي يفصلها ،مثال الدستور بن أن البنك
املركزي هيئة مس�تقلة لكن القانون هو املسؤول عن
تفصيل هذا الحكم".وكان سياس�يون وخرباء قانون،
قد اجمعوا يف وقت س�ابق ،عى أن غياب قانون ينظم
عمل األحزاب العراقية تسبب يف الفوىض التي تشهدها
الساحة العراقية رغم مرور تسع سنوات عى احتالل
العراق.وأك�دوا أن "القان�ون الحايل واملعم�ول به هو
قان�ون الحاك�م املدني االمريك�ي للعراق ب�ول بريمر
رغم إج�راء انتخابات برملانية لث�الث مرات (الجمعية
الوطنية وانتخابات عامي  2006و )2010والتصويت
عى الدستور".وأش�ارت إحصائيات ش�به رسمية إىل
وجود أكثر من  500حزب يعمل يف الساحة السياسية
من�ذ احت�الل العراق ع�ام  2003وحت�ى اآلن.إىل ذلك،
قال عض�و اللجنة القانونية يف مجل�س النواب ،عادل
فضالة ل�"املس�تقبل العراقي" إن "الدستور نص عى
أن القوانن املرشعة يف الفرتة السابقة للدستور نافذة
لح�ن إلغائه�ا أو تعدليها ،وبالتايل ه�ذا النص أضفى
الرشعية عى كافة القوانن املرشعة مس�بقاً" ،مبينا ً
أن�ه "تم تعديل بع�ض القوانن واآلخر ما زال س�اري
املفعول" .وأشار إىل أن "الحالة السياسية التي يمر بها
العراق حالي�ا ،ال يوجد فيها تعاون حقيقي بن الكتل
السياسية لتمرير القوانن ،وأن اغلب جلساته تتعطل

عىل طريق االنتخابات

بسبب الغياب او انسحاب بعض الكتل العرتاضها عى
القوانن املطروحة" .وعقب عى أن "س�وء اس�تخدام
القوانن من بعض األشخاص ال يعني ان القوانن غري
صالحة" .وأوضح أن "املس�ألة ليست ارصارا من قبل
السياسين عى بقاء هذه القوانن ،إال ان اآلليات التي
ص�درت فيها هذه القوان�ن كان بوجود خرباء قانون
دولين وعراقين لترشيعه�ا" ،متابعا ً أن "بعض هذه

القوان�ن عدل�ت وألغي بعضه�ا ،لكن بق�اء القوانن
األخرى يعني أنها قابلة للتطبيق وصالحة لهذه الدوائر
باالضافة اىل الرشعية التي أضفاها الدس�تور عليها".
وقال فضالة بش�أن هذه القوان�ن ،والتي تعد صادرة
من قبل قوات االحتالل ،وعى الربملان العراقي الغاؤها
او تعديلها بما يتالءم مع النظام الديمقراطي الجديد،
"أنه�ا لم تنظ�م حالة االحت�الل ،وإنم�ا نظمت عمل

دوائ�ر الدولة وفق النظ�ام الديمقراطي ،وان القوانن
ج�اءت لتنظيم عم�ل الدوائر التي ألغي�ت قوانينها يف
الس�ابق" ،مش�ريا ً إىل أن "ه�ذا ليس دلي�ال عى أن كل
القوانن جائرة (وهذا لي�س إنصافا لقوات االحتالل)
لكن طبيعة القوانن لم تس�بب مشاكل كبرية ،والذي
ش�كل مش�كلة ولم يتطابق م�ع الدس�تور الحايل تم
إلغ�اؤه" ،مبينا ً أنه "يف القريب العاجل إذا توفرت بيئة
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مناسبة إلصدار القوانن ستغري كل القوانن الصادرة
عن تلك السلطة" .والجدير بالذكر أن مرصد الحريات
الصحفية ،طالب هيئة اإلعالم واالتصاالت ب�"االعتماد
عى قانون جديد ينظم عالقتها مع وسائل اإلعالم بدالً
من القانون الذي سنه لها الحاكم املدني بول بريمر"،
وج�اء ذلك بع�د إن أعلنت الهيئة ع�ن إيقاف عمل 41
مؤسسة إعالمية .وقد عن بول بريمر ،من قبل الرئيس

تهريـب الأغنــام اإلـى دول اجلــوار زاد الطيــن بلــة

العراقيون :اللحوم املحليةنــار مشـتـعـلـة و«املسـتـــوردة»
تــهــــدد الـصـــحــة
امل�ستقبل العراقي  /فالح ال�سامي
انت�رشت اللح�وم املس�توردة (الهندي�ة
والربازيلية) يف االس�واق املحلية خالل السنوات
األخ�رية بش�كل الف�ت للنظر ,ما جع�ل الطلب
ع�ى نظريته�ا املحلي�ة يرتاجع بش�كل كبري يف
ظل ارتفاع اس�عار ه�ذه اللحوم وه�ذا ما حدا
باملواط�ن ذي الدخل املحدود عاجزا ً عن رشائها
وبالتايل حرم م�ن ثروته الوطنية التي (تهرب)
اىل دول الج�وار واس�تبدلها بلح�وم ال يع�رف
حقيق�ة مصدرها وال يحبذه�ا ولكن الظروف
االقتصادية اجربته عى ذلك.
وبهذا الش�أن ق�ال عضو لجن�ة االقتصاد
واالس�تثمار النيابي�ة عب�د العب�اس ش�ياع
ل�"املس�تقبل العراق�ي" إن "ع�زوف املواط�ن
ع�ن رشاء اللح�وم املحلي�ة (الطازج�ة) ج�اء
نتيجة ارتفاع اس�عارها بش�كل خيايل مقارنة
باللح�وم املس�توردة" ,مبين�ا ً ان "س�عر كيلو
لح�م الغنم العراقي وص�ل اىل  16الف دينار ما
جع�ل املواطن عاجزا عن رشائ�ه والتوجه نحو
اللحوم املس�توردة التي يصل سعر الكيلو فيها
اىل  7آالف دينار".وأوض�ح ش�ياع أن "اللح�وم

العراقي�ة تعد من أجود األنواع يف الوطن العربي
نظرا ً لطبيعة املراعي واالعش�اب" ,مشددا عى
رضورة وض�ع ضوابط صحية واقتصادية عى
عملية استرياد اللحوم املس�توردة من الربازيل
والهن�د وغريه�ا من الدول يف م�ا يخص نوعية
وجودة هذه اللحوم مع التاكد من مصادرها.
وح�ذر ش�ياع م�ن االف�راط يف عملي�ة يف
اس�ترياد اللحوم املس�توردة كونها تؤثر بشكل
كبري يف عملي�ة تنمية الثروة الحيوانية ,مطالبا
الحكومة بتقديم الدعم الالزم لهذه الثروة التي
ممك�ن ان تعود للموازنة بم�ردود مايل كبري يف
حال تصدير اللحوم العراقية اىل دول الخليج.
م�ن جان�ب اخ�ر ,ع�زا عض�و اللجن�ة
االقتصادية النيابية عبد الحسن عبطان ارتفاع
اسعار اللحوم املحلية اىل غياب الدعم الحكومي
ملربي الحيوانات الس�يما امل�وايش خاصة يف ما
يتعلق بموضوع توفري االعالف.
واض�اف عبطان ان الس�بب االخر الرتفاع
اسعار اللحوم املحلية هو تزايد عمليات تهريبها
اىل دول الجوار الس�يما اللحوم الحمر التي تعد
م�ن اجود االن�واع وتكون اس�عارها باهضة يف
هذه الدول مقارنة باسعارها داخل البالد.

وطالب عبطان بتوفري االعالف واللقاحات
واالدوي�ة ملربي الثروة الحيوانية من اجل زيادة
"ثروتن�ا الحيواني�ة للمس�اهمة يف توفري اكرب
ع�دد ممك�ن منه�ا تك�ون كافية لس�د حاجة
الس�وق وباسعار مناس�بة تلبي طموح البائع
واملش�رتي" ,متوقعا ً انخفاض اس�عار اللحوم
املحلي�ة خ�الل الف�رتة املقبل�ة.اىل ذل�ك ,اعرب
مواطنون يف احاديثهم ل�"املس�تقبل العراقي"
ع�ن اس�تيائهم م�ن ظاه�رة انتش�ار اللحوم
املستوردة يف االسواق.وقال املواطن عباس جرب
من بغداد ان "ظروفه املعيشية الصعبة حرمته
من رشاء اللحوم (الطازجة) واجربته عى رشاء
اللح�وم املس�توردة التي ال يع�رف مصدرها"،
متوقعا ان تكون اغلب هذه اللحوم غري صالحة
لالس�تهالك البرشي كون مظهره�ا الخارجي
ورائحت�ه يوحي�ان بذل�ك (واملواط�ن يش�رتي
وي�اكل والعل�م عن�د الله).ام�ا املواط�ن احمد
عباس حبش طالب االجه�زة الرقابية يف وزارة
الصح�ة بتكثي�ف حمالتها عى االس�واق التي
تبيع اللحوم املس�توردة الن اغلبها مشبوه وقد
يدخل للبلد بطرق غ�ري رشعية ما ينذر بكارثة
صحية.واش�ار حب�ش اىل ان "اغلب املطاعم يف

الوق�ت الحايل تقدم لزبائنها لحوما مس�توردة
ويقول لهم محلية لتحقيق اكرب قدر ممكن من
الربح الن اللحوم املحلية تكون اس�عارها اكرب
بمعدل النصف ,داعيا اىل وضع ضوابط صارمة
بهذا الخصوص الن اغلب الناس ال تأكل اللحوم
املستوردة وتعتربها غري رشعية.
فيم�ا قالت ام محمد -وه�ي ربة بيت -ان
"زوجها قد يطلقها اذا س�مع بدخ�ول اللحوم
املس�توردة اىل البي�ت كون�ه يش�ك بمصدره�ا
ويعتقد انها غري رشعية النها غري مذبوحة عى
(الطريقة االسالمية) وفيها تاثري صحي كبري".
واضاف�ت ام محمد ان "لح�م الغنم العراقي له
نكهة خاصة ومميزة تختلف اختالفا كبريا عن
اللح�وم االخرى التي ال نعرف م�ن اين تاتينا",
مطالبة بوضع رقابة عى اسعار اللحوم املحلية
الت�ي ترفع حس�ب اه�واء التج�ار والجزارين
بذريعة ان (السوق صاعد) .يشار اىل ان الفرق
الرقابية يف وزارة الصحة يف الس�نوات املاضية,
ق�د اعلنت عن اتالف كمي�ات كبرية من اللحوم
املس�توردة غري صالحة لالستهالك البرشي من
خالل جوالتها التفتيش�ية يف االسواق املنترشة
يف مختلف املحافظات.

األمريكي جورج بوش ،رئيسا لإلدارة املدنية واألرشاف
ع�ى إعادة إعمار الع�راق يف  6أيار ع�ام  .2003وقبل
تعيين�ه يف ه�ذا املنصب كان بول بريم�ر يرأس رشكة
استش�ارية لألزمات تابعة لرشكة مارش وماكلينان،
وهي رشك�ة تقدم خدمات للرشكات ملس�اعدتها عى
التعام�ل أو التع�ايف م�ن أي أزم�ة ق�د تواجهه�ا مثل
الكوارث الطبيعية ،واس�تعادة منتجاتها من األسواق،
والعن�ف يف م�كان العم�ل واإلره�اب.وكان بريمر قد
انض�م إىل الس�لك الدبلومايس ع�ام  ،1966حيث كان
مسؤوال سياسيا واقتصاديا وتجاريا يف سفارتي بالده
يف أفغانس�تان وماالوي .ويف الفرتة بن عامي -1976
 1979كان نائ�ب الس�فري والقائم بأعمال الس�فري يف
س�فارة أمريكا بأوس�لو يف النرويج .كما توىل منصب
املس�اعد التنفيذي واملس�اعد الخاص لستة من وزراء
الخارجي�ة األمريكي�ن .كما عينه الرئي�س األمريكي
الس�ابق رونال�د ريغان ،س�فريا لب�الده يف هولندا ملدة
ثالث سنوات منذ  .1983ويف عام  1986عن سفريا يف
وزارة الخارجية األمريكية لشؤون مكافحة اإلرهاب،
حي�ث كان مس�ؤوال عن تطوي�ر وتنفيذ السياس�ات
الدولية ملكافحة اإلرهاب التي تتبعها الواليات املتحدة.
كما كان كبري مستش�اري الرئي�س ووزراء الخارجية
األمريكين بشأن اإلرهاب يف األعوام الثالثة التالية.من
جانب�ه ،قال عضو اللجنة القانونية يف مجلس النواب،
ازاد ابو بكر ل�"املس�تقبل العراقي" إن "قوانن بريمر
ملزمة ملؤسسات بعد أن كفل ذلك الدستور العراقي"،
مبين�ا ً أن�ه "يف ح�ال حدوث مش�اكل يف تل�ك القوانن
ممكن تقديم مشاريع قوانن من قبل مجلس شورى
الدولة التابع لرئاسة الوزراء أو من قبل مجلس النواب
إللغاء القوانن التي تحوي عى إشكال معن".واوضح
أن "اللجن�ة لديها توجه بتعديل ه�ذه القوانن لتكون
باس�م الربملان ،كي نغري تلك الحقب�ة الزمنية" .وقال
"حتى ق�رارات مجلس قيادة الثورة املنحل س�ارية"،
مبينا ً أنه "ممكن إلغاء القوانن ،ولكن إلغاءها يشكل
فراغا دس�توريا وقانونيا لذا يجب أن نقدم مش�اريع
قوان�ن جديدة بدالً عن التي ألغيت ،وهذا هو الس�بب
يف عدم إلغ�اء تلك القوانن".وعزا أم�ر تغيري القوانن
إىل اللج�ان الربملاني�ة "إذ أن اللج�ان ه�ي املس�ؤولة،
وحسب اختصاصها ،وبالدرجة األوىل اللجنة القانونية
ه�ي بإمكانها ان تقدم مقرتحات ،وهي التي تس�تلم
مقرتحات اللجان األخرى بخوص مشاريع القوانن"،
بحس�ب قوله.واكد ان اللجنة القانونية لغاية اآلن "لم
تناقش فيما اذا كانت القوانن التي رشعها بول بريمر
تحوي عى إشكاالت أو تعار بعض القوانن األخرى"،
لكن�ه ب�ن أن "اللجنة تس�لمت مقرتحا بش�أن تغيري
قوانن بريمر".

تكنيـك الدعـايـة االنتخـابيــة بيـن ثقـافــة االعــالن وأكـاذيــب السـاســة

�سياء ال�سراي
يعد الجهل بتقنيات الدعاية االنتخابية أمرا ً مستهجنا
ل�دى خرباء التس�ويق والتكنيك االنتخاب�ي ورجال االعالم،
وإذا كان اإلع�الم ال يعت�رب بمثاب�ة ه�دف يف ح�د ذات�ه بل
وس�يلة ملعالج�ة األخب�ار يف إطار م�ن املنط�ق والتلقائية
فضال عن ش�موله للوسيلة وأس�اليب املعالجة ووظائفها
وحق�ول التطبيق وغري ذلك  ،فإن الدعاية وإن اس�تخدمت
نف�س وس�ائل اإلعالم لكنه�ا تفتقر إىل املنط�ق والتلقائية
يف معظ�م الح�االت ،وهذا هو الفارق ب�ن الدعاية واالعالم
ول�دى امل�دارس الحديث�ة تعد الدعاية وس�يلة من وس�ائل
االع�الم الت�ي البد ان يتقنه�ا رجال االعالم بش�كل خاص،
بينم�ا تذهب مدارس اخ�رى اىل القول بان االعالم وس�يلة
من وس�ائل الدعاية الس�يما االنتخابية فاالدارة كعلم هي
وس�يلة اخرى من وس�ائل الدعاية االنتخابية ،واالحرتافية

يف السياس�ة ومهارات التواصل كلها وس�ائل توظف ضمن
الدعاي�ة االنتخابية .بينما ترى املدرس�ة االمريكية الحديثة
لفن�ون الدعاية واالعالم االنتخابي ان الدعاية بش�كل عام
واالعالم وس�يلتان تعتمد عليهما الحملة االنتخابية بشكل
ع�ام للوصول اىل الطريق�ة االمثل يف التس�ويق االنتخابي.
واالس�اس يف نجاح الحم�الت االنتخابية هو ن�وع التكنيك
الدعائ�ي املس�تخدم وم�دى براع�ة الفري�ق يف تطبيق هذا
التكنيك او االس�لوب الدعائي ،وتعتمد الحمالت االنتخابية
ع�ى اس�لوب الدعاي�ة كحج�ر زاوي�ة يف ج�ذب القناعات
واس�تريادها .وم�ا بن قدرة االس�لوب الدعائ�ي عى جذب
الناخب وهو املس�تقبل للرس�الة االعالمي�ة واالبقاء عليه
ضمن الحيز الفكري الخاص بالكيان او املرشح االنتخابي،
وقابلي�ة الناخب عى تصديق الدعاية ومراعاة عدم التكرار
واملبالغ�ة املفضيان اىل انقالب القناعات ،تس�تقيم الدعاية
لتك�ون املحف�ز االكرب لالس�تقطاب وكس�ب االص�وات او

خس�ارتها.املراقب الع�ادي للحم�الت االنتخابي�ة يج�د ان
الدعايات عى االغلب كانت عش�وائية وات�ت كنتاج فكري
خ�اص بش�خص او فريق ضم�ن الحمل�ة االنتخابية ،ويف
الواق�ع ف�ان الدعايات تحدي�دا البد ان تنطل�ق كفكرة اوال
وترس�م مالمحه�ا ومن ث�م يص�ار اىل االس�تعانة (بغرف
ال�راي الع�ام) وهذه الغ�رف مؤقتة وفورية يتم تش�كيلها
باالس�تعانة بعنارص من املجتمع يتم اختيار هذه العنارص
بش�كل عش�وائي وغري مرتب ويراعى فيها ان تش�مل كل
الفئ�ات االجتماعية واملهنية من ذوي املس�تويات العلمية
والعمري�ة املختلف�ة .وتع�رض عليه�م نم�اذج للدعاي�ات
يدونون بناء عليها اراءهم عن االلوان والنصوص واالشكال
والصور داخل الدعاية واملقاسات ايضا ،بعد ذلك تجمع كل
تلك االراء ويستعان بها يف صنع دعاية جديدة ويتم تشكيل
غرف�ة اخرى لل�راي العام وتع�رض عليها كلت�ا الدعايتن
االوىل التي ابتكرها فريق الحملة والثانية التي اتت بناء عى

اراء الغرف�ة االوىل ،وياخذ ايضا باالراء والتعليقات الجديدة
ومالحظة الفارق حتى تتفق خمس اىل ست غرف مختلفة
عى نموذج واحد ليكون ه�و النموذج املعتمد ،وهذا االخري
سيكون مؤثرا ومقنعا النه نابع من الجمهور.
وكما يقال فان اإلعالم بمفهومه العميق يحمل بعدين
أساس�ين ،األول هو الحرية وأساسها املعرفة ،والثاني هو
الجدل والحوار وأساسه املنطق واملوضوعية ،وبغض النظر
عن العالقة مابن الدعاي�ة واالعالم فان مصداقية الدعاية
وموضوعيته�ا والالمبالغ�ة فيه�ا امور تق�ود اىل تحصيل
القناع�ات يف جو انتخاب�ي مفعم بالدعاي�ات الكاذبة التي
تبتع�د عى االغلب عن املنطق والنم�اذج التزال ماثلة حيث
يت�م املقارنة بن مرش�ح انتخاب�ي وبن نبي م�ن االنبياء
عليهم السالم ،او املقارنة بن مرشح وبن االمام عيل (ع)،
وتذه�ب بعض الدعايات اىل االدع�اء بان الله يدعم ويحض
عى اختيار مرش�ح من املرش�حن .مما يعني ان الكذب يف

الدعاي�ة تجاوز الح�دود وذهب اىل الغيبيات واىل اس�تغالل
املسميات الدينية واملقدسات من اجل تحفيز الناخبن واالمر
ال ينطيل بس�هولة عى الناخبن وعى اق�ل تقدير ال ينطيل
عى النس�بة االكرب منه�م ،فكل يشء ق�د اختلف اال عقول
املرشحن ومسؤويل حمالتهم االنتخابية .وبشكل عام فان
ثقافة الدعاية تعتمد باالصل عى وجود ثقافة اعالنات لدى
الناخب واملرش�ح ،وكما هو معروف فان العراق يش�خص
عى انه من ال�دول التي ال تعتمد االعالنات واالس�تثمارات
االعالني�ة ضعيفة جدا النه�ا ال تؤثر يف املس�تهلك العراقي
بقدر ما تؤثر فيه االش�اعة ،فاالشاعة تنطلق برسعة كبري
يف املجتمع�ات العراقية املختلفة وترتك اثارا كبرية ولالعالم
دور يف ترس�يخ ثقافة االشاعة وخصوصا يف اآلونة االخرية
حيث تنشط وسائل االعالم يف بث االشاعات التي استغلتها
بع�ض الكيان�ات لتكون دعاي�ات انتخابية مبك�رة تعتمد
عليها يف حمالتها االنتخابية.
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هل تستعيد بريوت أراضيها؟

حـكــايـــة الــقــريــة اللبــنــانية الـتــي أصبـحت إسـرائيـلية
املستقبل العراقي  /متابعة

أثار إقرار إس�رائيلي رس�مي ه�و األول
من نوعه منذ االنس�حاب م�ن جنوب لبنان
ع�ام  ،2000باحتالل وقض�م أراض لبنانية
في منطقة حدودية جنوبية تس�مى خراج
العديس�ة ،ردود فع�ل ومطالب�ات للدول�ة
بأهمية المسارعة إلى تنسيق استرجاع هذه
المنطقة.وفي تفاصيل اإلقرار الذي كشفته
صحيفة معاريف مؤخرا ،أن وزارة الداخلية
اإلس�رائيلية طلب�ت م�ن الس�لطة المحلية
بمس�توطنة “مس�كاف ع�ام” الحدودي�ة
االنس�حاب إلى “حدود إس�رائيل” كش�رط
للبحث ف�ي خطط التطوي�ر العمراني التي
رُفع�ت إليها من مجلس المس�توطنة ،وإال
فإن ذلك يعني الس�ماح بالبناء واالستثمار
العمراني داخل حدود دولة أخرى.
ووفق معاريف فق�د أدهش رد الداخلية
اإلسرائيلية س�كان المس�توطنة الزراعية،
ممن فوجئوا وألول مرة ومن دون مقدمات
بأنهم يعيش�ون منذ س�نوات في جزء كبير
م�ن س�كناهم واس�تثمارهم الزراع�ي في
لبنان وليس في “إسرائيل”.
وأثار رد وزارة الداخلية غضب الس�كان
الذين أعربوا عن نيتهم رفع دعوى تعويض
ض�د المؤسس�ة الرس�مية اإلس�رائيلية
بعش�رات ماليي�ن الش�واقل ،بذريع�ة أنهم
بات�وا “عاجزين قليل�ي الحيلة ،من دون أي
إمكانية للتوسع وتطوير قريتهم”.
ويع�ود تاري�خ التع�دي إل�ى االجتي�اح
اإلس�رائيلي األول للبنان عام  ،1978والذي
كش�ف عملي�ا بعد ترس�يم األم�م المتحدة
لم�ا يعرف بالخ�ط األزرق ع�ام  2000بعد
االنس�حاب من جنوب لبنان ،وهو الترسيم
ال�ذي اتهم�ت ب�ه آن�ذاك الق�وات الدولي�ة
بمحاباة االحتالل على حساب لبنان.
وكان�ت المنطق�ة المذك�ورة ش�هدت
توت�را عس�كريا قبل ث�الث س�نوات عندما

أقدم�ت جراف�ات إس�رائيلية عل�ى إزاح�ة
مجموع�ة من األش�جار بحجة أنه�ا واقعة
باألراضي المحتلة ،مما أدى حينها الشتباك

مس�لحبين جن�ود لبنانيين وإس�رائيليين،
نجم عن�ه مقتل جنديي�ن لبنانيين وضابط
إس�رائيلي ،إضاف�ة لصحف�ي م�ن جريدة

“األخب�ار” اللبنانية.وي�رى مراقب�ون ف�ي
اإلقرار اإلس�رائيلي فرصة جديدة للمطالبة
باس�تعادة األراض�ي التي قضمها ترس�يم

الخ�ط األزرق م�ن الناق�ورة حت�ى ش�بعا،
بوصفها أراضي سيادية لبنانية ،بينما يتجه
مال�ك أحدى األراضي هن�اك بعد هذا اإلقرار

مرص مهددة باالهنيار
صـــراع الكــتـــل الســيـــاسـيــة يـسـتــعـــر ..واحلــلــول غــائــبـــة
املستقبل العراقي  /وكاالت

أك�د وزير الدفاع المصري أن اس�تمرار صراع
مختل�ف القوى السياس�ية واختالفها حول إدارة
ش�ؤون الب�الد قد ي�ؤدي النهيار الدول�ة ،مضيفا
أن حماية قناة الس�ويس أحد األس�باب الرئيسية
النتش�ار قوات الجيش في مدن القناة .يأتي ذلك
في وقت ش�هدت فيه جلس�ات الح�وار التي دعا
إليها الرئيس المصري محمد مرسي تقدما حيث
تعهد األخير بتلبية جملة من المطالب.
وقال القائد العام للقوات المس�لحة المصرية
الفري�ق أول عبد الفت�اح السيس�ي إن التحديات
السياس�ية واالقتصادي�ة واألمني�ة الت�ي تواجه
مص�ر حاليا ً تش�كل تهدي�دا ً حقيقيا ً ألم�ن البالد
وتماس�ك الدولة.وأض�اف -أثن�اء لقائ�ه بطالب
الكلي�ة الحربية -أن محاولة التأثير في اس�تقرار
مؤسسات الدولة أمر خطير يضر باألمن القومي.
كم�ا أش�ار السيس�ي إل�ى أن ن�زول الجيش في
بورس�عيد والس�ويس يهدف إلى حماية األهداف
الحيوية واإلستراتيجية للوطن وعلى رأسها مرفق
قناة الس�ويس المهم الذي لن ُيس�مح بالمساس
به ،بحسب تعبيره.وختم السيسي حديثه بالقول
إن الق�وات المس�لحة تواج�ه إش�كالية خطيرة
تتمث�ل ف�ي كيفي�ة المزج بي�ن تف�ادي مواجهة
المواطنين وصيانة حقهم في التظاهر من جهة،
وبين حماية وتأمين األهداف والمنشآت الحيوية
الت�ي تؤثر على األمن القوم�ي المصري من جهة
ثانية.من ناحية أخرى ،علم مراسل قناة الجزيرة
بالقاه�رة أن الرئي�س محم�د مرس�ي تعهد في
جلسات الحوار الوطني التي انطلقت مساء أمس
األوّل بتأمي�ن كل الضمان�ات المطلوب�ة لنزاه�ة
االنتخاب�ات البرلمانية المقبلة بم�ا فيها الرقابة
الدولية.كما وافق مرس�ي على تش�كيل لجنة من
عش�ر ش�خصيات قانوني�ة وسياس�ية لصياغة
الوثيقة الدس�تورية الملزمة الت�ي تتضمن إعادة

صياغة المواد المختلف عليها في الدستور.
وأب�دى الرئيس المص�ري موافقته أيضا على
تشكيل لجان للتحقيق في أحداث العنف الجارية
في البالد ،وانتداب قضاة للتحقيق فيها.
وقال�ت مصادر مطلعة ش�اركت في جلس�ة
الح�وار إن المش�اركين اتفقوا كذل�ك على إعادة
قانون االنتخابات إلى مجلس الشورى إلعادته إلى
وضعه األصلي الذي اتفقت عليه جلس�ات الحوار
الوطني.وكانت جلسات الحوار قد انطلقت أمس
األوّل االثني�ن بحضور أحزاب ع�دة وغياب جبهة
اإلنق�اذ الوطن�ي التي رفضت المش�اركة بدعوى
ع�دم االنج�رار مجددا إل�ى ما س�مّتها “حوارات
إعالمية شكلية”.
وق�ال ق�ادة الجبه�ة ،وعل�ى رأس�هم محمد
البرادع�ي في مؤتمر صحفي ،إن الحوار يجب أن
يركز على جذور المشكلة وأن يكون الحل سياسيا

ال أمنيا ،بينما أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين
صباحي رفضه للحوار “احتراما لش�عبنا ووطننا
ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية”.
وق�د حضر جلس�ات الحوار الوطني رؤس�اء
وممثلو أحزاب عدة ،على رأس�ها الحرية والعدالة
والنور والوسط وغد الثورة ومصر القوية والبناء
والتنمية والحضارة ،إضافة إلى المرشح السابق
للرئاس�ة محم�د س�ليم العوا.عل�ى صعي�د آخر،
استمرت المواجهات والتظاهرات في محافظات
مصري�ة ع�دة ،حيث ق�ام مجهول�ون بمهاجمة
مبن�ى مجلس مدينة الزقازي�ق ،ومركز محافظة
الش�رقية ش�مال ش�رقي القاهرة وأضرموا النار
فيه وسرقوا بعض محتوياته.
كما ش�هد محيط مي�دان التحري�ر بالقاهرة
مواجهات متقطعة بين متظاهرين وقوات األمن،
مما أسفر عن سقوط قتيلين على األقل وعشرات

الجرحى.وف�ي اإلس�كندرية ،أغل�ق متظاه�رون
محطة القطار ووضعوا حواجز في الخط الرئيس
الرابط بين اإلسكندرية والقاهرة.وقتل شخصان
أثناء االشتباكات الدائرة أمام قسم شرطة العرب
بمدين�ة بورس�عيد ،وأوضح مصدر طب�ي أن 12
شخصا أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفيات،
بينهم اثن�ان أصيبا بالرص�اص و 10باختناقات
سببها الغاز المدمع.
وق�د ش�يع آالف م�ن أهال�ي المدينة س�بعة
قتل�ى قضوا في اش�تباكات األح�د الماضي أثناء
تش�ييع  28قتيال لقوا حتفهم خ�الل محاوالتهم
اقتحام السجن العمومي السبت .وتشهد المدينة
مواجهات بين قوات األمن ومتظاهرين يحتجون
على إصدار حكم قضائي بإعدام  21ش�خصا في
القضية المعروفة ب�”مجزرة بورسعيد”.
كم�ا خرج�ت مس�يرات ف�ي الس�ويس
واإلس�ماعيلية وبورس�عيد احتجاج�ا على إعالن
حالة الطوارئ.

البريوقراطية حتارب وجودهم

 11ميـلون مهـاجر بـــانتظار وفـــاء أوبــامـــــا
املستقبل العراقي  /وكاالت

كتبت صحيفة ديلي تلغراف أن  11مليون مهاجر غير
ش�رعي بالواليات المتحدة بانتظار العفو عنهم بموجب
خطط مثيرة للجدل سيكش�ف عنها هذا األسبوع الرئيس
ب�اراك أوبام�ا ومجموع�ة من أعض�اء مجلس الش�يوخ
الممثلين للحزبي�ن الجمه�وري والديمقراطي.وقالت إن
أوبام�ا ،الذي يق�ول إن إصالح الهجرة ه�و أولى أولوياته
في فترة رئاسته الثانية بالبيت األبيض ،سيطالب بتعديل
النظام األميركي المشوش خالل خطابه في الس فيغاس
بوالي�ة نيفادا.ومن المتوقع أن يقترح مخطط “جنس�ية
مكتس�بة” لماليي�ن المهاجرين غي�ر المس�جلين الذين
يعيش�ون حاليا في الواليات المتحدة مما يشجعهم على
أخذ خطوة لألمام ويصيرون أميركيين دافعين للضرائب.
وكان أوبام�ا ق�د قال في وقت س�ابق “نس�تطيع أن
نبتكر مجازا لوضع قانوني مقبول وعاكسا لقيمنا وقابال
للتفعيل” .وأضاف متحدث رسمي أن الرئيس ال يرى عذرا
للمماطل�ة أو التأجيل.وأش�ارت الصحيفة إلى أن خطاب
أوباما المنتظر يأتي بعد يوم من قيام مجموعة من ثمانية
س�يناتورات من الحزبين بنش�ر خطة منفصل�ة لتعديل
نظام الهجرة األميركي ومن�ح المواطنة للمهاجرين غير

الشرعيين .وخطتهم هذه ستجعل الحصول على الجنسية
أكثر تش�ددا من خطة أوباما وستجعل المخطط خاضعا
لتعزيز الحدود مع المكس�يك وإجراءات ضمان عدم بقاء
األجان�ب م�دة أط�ول م�ن التأش�يرة.وقالت باحتمال أن
تس�بب هذه المقترحات انقس�اما حادا ف�ي الكونغرس
الذي ظل لس�نوات يعيش قلقا مستمرا من مسألة كيفية
التعام�ل مع نحو  11مليون ش�خص يعيش�ون بطريقة
غي�ر قانونية في الواليات المتحدة .ووفقا الس�تطالعات
رأي حديث�ة عدة تفضل أغلبية من كل األميركيين منحهم
مخطط جنس�ية.وأضافت أن الجمهوريين ذوي الحذاقة
السياس�ية حريصون عل�ى المضي في إج�راءات مغرية
لتع�داد الس�كان المتنامي من اإلس�بان م�ن أصل التيني
الذي�ن صوتت غالبيتهم لصالح أوباما على حس�اب ميت
رومني ف�ي انتخابات تش�رين الثاني الرئاس�ية بنس�بة
 %71إلى .%27وفي المقابل ما زال المعارضون للتجنيس
يش�كلون قوة بين القاعدة الش�عبية للح�زب التي دفعت
رومن�ي لح�ث أولئ�ك المقيمين بش�كل غي�ر قانوني في
أميركا على “الترحيل الذاتي” كجزء من حملته الرئاسية
التمهيدية.ويشار إلى أن أوباما كان قد دعا بالفعل أولئك
الداخلي�ن ف�ي المخطط إل�ى تعل�م اإلنجليزية وتس�ديد

الضرائب والخضوع لمراجعات
الخلفية الجنائية قبل الس�ماح
له�م بالمضي ف�ي أن يصيروا
مؤهلين.وه�ذا يعن�ي أن كل
أولئك الذي�ن يتقدمون بطلبات
س�يتعين عليه�م أن يلتحق�وا
بمؤخرة طابور الهجرة الطويل
المش�هور بالفع�ل بتأخيرات�ه
والبيروقراطي�ة
الطويل�ة
المرهقة.ودع�ت “مجموع�ة
الثمانية” المهاجرين غير الشرعيين
للتقدم أوال بطلب “الوضع القانوني
االختي�اري” ال�ذي سيس�مح له�م
بالعي�ش والعمل في أمي�ركا لكنهم لن
يتأهلوا للمس�اعدات الحكومي�ة .ويمكنهم
حينئ�ذ أن يكون�وا مؤهلي�ن لتقدي�م طل�ب لإلقامة
الدائمة وأخيرا الجنسية األميركية.ومن جانبه ،أشاد
البي�ت األبي�ض بجه�ود المجموعة لكن�ه أضاف أن
أوباما سيستمر في حث الكونغرس على العمل حتى
يكون هناك إصالح جاد.

إلى رفع ش�كوى على إس�رائيل الس�تعادة
أرضه والتعويض عن سنوات احتاللها.وأقر
رئي�س لجنة التنس�يق اللبنانية مع القوات
الدولية العامل�ة في جنوب لبنان اللواء عبد
الرحم�ن ش�حيتلي ،باالحتالل اإلس�رائيلي
لتل�ك المنطقة بعد ترس�يم الخ�ط األزرق،
مش�يرا ف�ي تصريح�ات صحفي�ة إل�ى أن
المس�احة المحتلة قيد نقاش بين الطرفين
الدولي و”اإلسرائيلي” وأن هناك الكثير من
القضم للخط األزرق على حساب لبنان.من
جهته ،اعتبر المحلل السياسي نبيه البرجي
أن الخطوة اإلس�رائيلية ج�زء من مجموعة
إقرارات يجب على إسرائيل القيام بها حيال
مل�ف األراضي اللبنانية التي ال تزال محتلة،
فهناك مزارع ش�بعا وق�رى الغجر وغيرها
م�ن التعديات تحت�اج أيضا إلق�رار مماثل.
لكن�ه اعتبر أن العلة اآلن ليس�ت في اإلقرار
اإلسرائيلي على أهميته ،بل بمتابعة الدولة
اللبناني�ة له وتحصيله عب�ر األمم المتحدة.
وقال البرجي إن المعروف عن اإلسرائيليين
تلكؤه�م المس�تمر والمم�ل والبط�يء في
مثل هذه القضاي�ا ،وهو ما يحتاج لمتابعة
حثيثة م�ن جانب الدولة ل�دى كل المحافل
الدولية المعنية.كما سجل لومه على الدولة
اللبنانية أيضا ألنها “انش�غلت عن تحصيل
ومتابع�ة ش�ؤونها الس�يادية بالس�جال
والخ�الف والتش�رذم الداخلي” مما ش�جع
االحت�الل الس�تثمارها واالحتف�اظ به�ذه
المنطقة وغيره�ا دون أي اكتراثُ .يذكر أن
مستوطنة أو “كيبوتس” مسكاف تأسست
ع�ام  1945م�ن قبل ن�واة م�ن “البلماخ”
وه�ي الق�وة التابع�ة للهاجاناة ،واس�تمر
التم�دد والتوس�ع حت�ى دخ�ل األراض�ي
اللبناني�ة ،رغم أن تلك المس�توطنة تعد من
التجمعات اإلس�رائيلية القليل�ة العدد نظرا
لظروف وجودها الحدودي واألمني وبعدها
الجغرافي عن المناطق األخرى.

ليبيا :الفساد يفوق زمن القذايف
املستقبل العراقي  /وكاالت

تحدى رئيس منظمة العمل الوطني لحماية الثورة ومكافحة الفساد بشرقي
ليبيا ،وأمين عام ح�زب االتحاد الوطني ،محمد بوقعيقيص ،القادة الجدد بالرد
على ما بحوزته من وثائق رسمية عن فساد كبير بليبيا.
وق�ال في مقابلة تلفزيونية مطول�ة إن ليبيا بقمة الفس�اد اآلن ،مؤكدا أنه
فس�اد أكبر من الفس�اد في عهد العقيد الراحل معمر القذافي ،بش�هادة تقرير
ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وتصريحات المسؤولين أنفسهم.
واس�تند الرجل في تصريحاته إلى تقرير ديوان المحاسبة لعام  2011الذي
تس�لمه المجلس الوطني االنتقالي في الثامن من كانون الثاني  ،2012مش�يرا
إلى جرائم اقتصادية وتجاوزات بالتقرير ،قائال إنه “كان على المجلس تش�كيل
لجن�ة تحقيق مالية وقانونية لمناقش�ة ما جاء به مع رئي�س الديوان إبراهيم
بالخي�ر ،وليس إقالة األخير من منصبه” موضح�ا أن إقالة بالخير وضع أمامه
عالمة اس�تفهام كبيرة نتيجة كشفه الفس�اد ،وتعيين مسؤول آخر على عالقة
بالنظام السابق ،ومتهم في قضايا بالقانون.
وق�ال إن رئيس دي�وان المحاس�بة الجديد ظهر في وس�ائل اإلع�الم ،وبرر
عجز حكومة عب�د الرحيم الكيب الوارد بالتقرير ما بين األول من كانون الثاني
 2012إلى  30أيار من نفس العام ،وهو عجز بقيمة  2.5مليار دينار ،مؤكدا أن
المسؤول الرقابي ليست له عالقة بالتبرير.وأضاف أن ميزانية عام  2012قائمة
عل�ى الباطل ،وه�ي بقيمة  68مليار دين�ار (الدوالر يس�اوي  )1.28وأصدرتها
الدولة بدون أي أساس فني أو مالي.
ُيذكر أن رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف اتهم في تصريحات صحفية
قبل أي�ام رئيس الحكومة الس�ابق عبد الرحيم الكيب بصرف خمس�ة مليارات
دينار على تأثيث مكاتب الدولة.
وكشف بوقعيقيص عن صرف ميزانية عام  2012البالغة  71مليارا بالكامل،
مؤك�دا أن م�ا تبقى منها نحو س�تة ملي�ارات دينار ال غير ،وتس�اءل عن أوجه
ص�رف الميزاني�ة مقابل غياب أي آثار لها بالواقع “ال بنية تحتية وال مش�اريع
صغي�رة أو كبي�رة بالبالد”.وتحدث عن فس�اد كبي�ر بالمحفظة االس�تثمارية
الخارجي�ة التي تق�در ميزانيتها بنحو  65مليار دوالر ،متحدثا عن ش�خصيات
له�ا نفوذ في عه�د القذافي وفي الوق�ت الحالي على صل�ة بالمحفظة ،متهما
المؤتمر الوطني بالتغطية على الفس�اد والمفس�دين.كما تحدث عن مس�ؤول
كبير بالمجلس الوطني سابقا -عضو بلجنة المالية -قام بتحويل مبلغ 2.156
ملي�ار دوالر من حس�ابات المحفظ�ة االس�تثمارية بلبنان إلى ليبي�ا ،ومن ثم
اختفت القيمة حتى هذه الساعة ،مؤكدا أن مصرف ليبيا المركزي نفى
تس�لمه األموال ،مش�يرا إلى تصريحات رئيس المجلس المستش�ار
مصطف�ى عبد الجلي�ل بأنه أصدر تكليفا لش�خص ثق�ة بمتابعة
األم�وال الليبية في لبنان ،وقد اكتش�ف عبد الجليل بأن رفيقه باع
االس�تثمارات لصالحه.وانتقد بوقعيقيص ص�رف مبالغ ضخمة
ألعضاء المؤتمر الوطني المائتين منها ش�راء س�يارة لكل عضو
بقيم�ة  45ألف دينار ليبي ،ودفع بدل س�كن ثالثي�ن ألف دينار،
واالتصاالت ثالثة آالف دينار ،مؤك�دا أن األعضاء ما زالوا بفندق
ريكسوس.وجاء الفس�اد في شكل الحصول على سلف لبعض
أعض�اء المجل�س االنتقالي بالماليي�ن بدون تس�وية األموال
المس�حوبة ،منها عضو عن مدينة مصراتة قام بسحب 28
ملي�ون لعدة مرات بدون تس�وية المصروفات ،ومس�ؤول
كبير ب�وزارة المالية اس�تلم مبلغ ثالثي�ن مليون دينار
ظه�رت ف�ي تقاري�ر الدولة.ووف�ق بوقعيقيص ،قام
أمين س�ر المجل�س االنتقالي بإرس�ال كت�اب إلى
الجهات المالي�ة بتحويل مبال�غ بالعملة المحلية
إلى عمل�ة أجنبية لبعض األش�خاص بدون ذكر
األس�باب في وقت كان�ت فيه ليبي�ا تعاني من
أزمة الس�يولة ،وتحدد س�قف السحب بمائتي
دينار للمواطن.
وأش�ار إلى صفقة “مشبوهة “ جاءت
بإيداع الصك رقم  1078406بقيمة 328
أل�ف دينار في أحد حس�ابات مصرف
ليبيا المركزي لصرف ما يعادل القيمة
تتبع الجه�ات الرقابية للعملية تبين
بالدوالر ،وبعد
اإلدارة العامة للحس�ابات العسكرية
أنه محال من
الش�رقية لحس�اب أحد األش�خاص،
با لمنطق�ة
مرتبات منتس�بي الجيش الوطني ،وقد
والقيم�ة تمث�ل
تساءل “هل يحصل الثوار على مرتباتهم بالدوالر؟”.
ودلل السياسي بوقعيقيص على حديثه بالقول إن مسؤوال متنفذا
في المجلس االنتقالي اس�تلم مبلغا من شركة نفطية دعمت الثورة
بمبلغ ثمانية ماليين دينار ،ثم اكتشفت الشركة أن طلب المبلغ وارد
من ذات الشخص الذي قام بتسلمه وفق محاضر رسمية.
كما قال إن دعم الش�ركة تحول إلى شراء سيارات لم تكن ليبيا
ف�ي حاجة لها ،مثل الس�يارات الفارهة والمكيف�ة “بل كانت في
حاجة إلى سيارات لجبهات القتال”.
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دعا إلى دعم المصارف األهلية

ترجيح بتمرير موازنة 2013
خالل األسبوعني املقبلني

خبري مرصيف :املصارف األجنبية يف العراق حتاول هنب ثرواته
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

دعا الخبر املرصيف محسن عيل ،إىل رضورة دعم
املصارف األهلية وتش�جيع التعام�ل معها ،بدالً
م�ن الذهاب إىل فتح فروع للمصارف األجنبية يف
العراق ألنها ال تنفع االقتصاد الوطني وس�تؤثر
يف نش�اط القطاع امل�رصيف .وقال عيل يف ترصيح
صحف�ي أم�س ،إن تجربة فتح ف�روع ملصارف
عاملي�ة يف بغ�داد واملحافظات غ�ر نافعة كونها
اقت�رصت يف اآلونة األخرة عى مصارف ليس�ت
رصين�ة وتحاول نه�ب ثروات الباد واالس�تياء
عى مقدراته�ا وإلحاق الرضر بالقطاع املرصيف.
وأض�اف «يجب دع�م القطاع امل�رصيف العراقي
الخاص ب�كل ما يحتاجه ليتمك�ن من النهوض
بالعملي�ة االس�تثمارية م�ن خ�ال مس�اهمته
الفعال�ة كون�ه األس�اس يف تحقي�ق التنمي�ة
االقتصادية للبل�د» .ويتكون النظ�ام املرصيف يف
العراق من ثاثة وأربعن مرصفا ،فضا عن البنك
املركزي .وتتوزع املصارف حس�ب امللكية بن 7
مصارف حكومية و 30مرصفا ً أهلياً ،بضمنها 7
مصارف إس�امية إضافة إىل  6مصارف أجنبية.
وللبنك املركزي العراق�ي مواقف تبدو متناقضة
تجاه املص�ارف األجنبية ،فبالرغ�م من تأكيده
يف أوقات س�ابقة عى أن تلك املصارف رضورية
من أجل انضمام العراق ملنظمة التجارة العاملية،
لكن�ه ينوه إىل أن عمل املص�ارف األجنبية تحول
إىل مكاتب للتحويل املايل.
وقال نائب محافظ البنك املركزي السابق مظهر
محمد صالح يف آب من العام املايض أن املصارف
األجنبية قررت عدم الخوض يف معرتك االقتصاد
العراق�ي كونه غر مس�تقر رغم قوت�ه وارتفاع
مخزوناته ،مش�را إىل أنها قص�دت طريق الربح
الرسيع البسيط وعدم املخاطرة برؤوس أموالها
يف مشاريع قد تهدد مس�تقبلها .وأضاف صالح
أن البن�ك املرك�زي بص�دد تحدي�د رؤى جدي�دة
لتنظي�م عمل تل�ك املص�ارف يف الع�راق ووضع

أمانة بغداد تبارش باستخدام
آليات جديدة لتنظيف الشوارع
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن املبارشة باس�تخدام آليات
جدي�دة أوربية املنش�أ لتنظيف الش�وارع تعمل
بالش�حن الكهربائ�ي .وذكرت مديري�ة عاقات
وإعام األمانة يف بيان صحفي تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه أم�س أن دائ�رة بلدي�ة
الكاظمية بدأت باستعمال آليات شفط النفايات
بلجيكي�ة الصنع تعم�ل بالش�حن الكهربائي يف
ش�ارع ب�اب امل��راد كمرحل�ة أوىل ،ع�ى أن يتم
اعتمادها يف مناطق وشوارع اخرى من العاصمة
بغ�داد .وأضاف أن اس�تعمال ه�ذه اآلليات التي
تعد صديقة للبيئة يأتي يف إطار التوسع الحاصل
يف عم�ل أمانة بغداد وتحوله�ا إىل اعتماد اآلليات
والتقني�ات العاملية الحديث�ة وإدخالها يف املجال
الخدم�ي .وأوض�ح أن بلدي�ة الكاظمي�ة تواصل
حم�ات تنظي�ف الش�وارع واملحات الس�كنية
ورف�ع النفاي�ات واالنق�اض ونقله�ا إىل مواقع
الطمر الصحي واالستمرار بجهود توزيع أكياس
النفاي�ات والحاوي�ات الباس�تيكية للح�د م�ن
انتش�ار النفايات يف الشوارع والساحات العامة.
وبن ان البلدي�ة تعمل بعدة وجبات عمل لتقديم
أفض�ل الخدمات للمدينة املقدس�ة الت�ي يؤمها
آالف الزائري�ن م�ن املحافظ�ات ومختل�ف دول
العال�م وإظهارها باملظهر الائق الذي يتناس�ب
مع مكانتها الدينية لدى املسلمن.

رشوط جدي�دة يف العمل املرصيف ليكون وجودها
ايجابي�ا ً إىل ابع�د حد ممك�ن من خ�ال دعمها
للتجارة الحرة وتوريد العملة الصعبة للمشاريع
الصغ�رة والكب�رة .وبعد أيام م�ن ذلك ،أوضح

بلغت نسبة إنجازه %60

حزيران املقبل ..موعد افتتاح مركز
التدريب اإلقليمي خلدمات طب الطوارئ
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أك�د مدير الش�ركة المنفذة لمش�روع مركز التدري�ب اإلقليمي لخدمات
طب الطوارئ د .محمد الخاصكي أن نس�بة إنجاز المشروع بلغت 60%
بمعيار المدد الازمة لتنفيذ الفقرات ونسبة  30%بمعيار الكلف للفقرات
المنج�زة .وزار وف�د م�ن منظمة الصح�ة العالمية واالتح�اد األوروبي
المش�روع أمس لاطاع على مراحل تنفيذه .وتنفذ المشروع الذي يقع
بالقرب من مدينة الطب وسط بغداد دائرة المشاريع والخدمات الهندسية

تأكيد عىل رضورة تأسيس رشكة نفط وطنية يديرها القطاع اخلاص
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

دعا الخبر النفطي محم�د عبد الرضا إىل رضورة
اإلرساع بترشي�ع قانون تأس�يس رشك�ة نفطية
وطني�ة رشط أن ت�دار م�ن قبل القط�اع الخاص
لتطوي�ر الحق�ول النفطي�ة يف الع�راق .وقال عبد
الرضا يف ترصيح صحفي أمس ،إن الرضورة ملحة
لتأس�يس رشكة نفطية عراقية وطنية تس�هم يف

تطوير الحقول النفطية وفق التكنولوجية العاملية
الحديث�ة لتناف�س ال�رشكات األجنبي�ة العاملة يف
العراق ،ولكن العملية تحتاج إىل ترشيعات قانونية
تجي�ز إنش�اء رشكات قابض�ة م�ن قب�ل القطاع
الخ�اص .وأض�اف أن قان�ون ال�رشكات العراقية
يحت�اج إىل إصاح�ات وتعدي�ات لبع�ض فقراته
حتى ينص بموجبه تأس�يس رشكات استثمارية

برأس�مال كب�ر يف جميع القطاع�ات االقتصادية
والس�يما قطاع النفط والغ�از ،كون العراق يمتلك
احتياطي�ا ً كبرا ً م�ن النفط عى مس�توى العالم.
وأوض�ح أن العملي�ة تحت�اج إىل ف�رتة ال تقل عن
خمس سنوات تتلخص بإصدار ترشيعات قانونية
وتعدي�ل بع�ض فق�رات القوان�ن من اج�ل دعم
القطاع النفطي والنهوض به.

خالل زيارته لجامعة واسط

الوكيل األقدم لوزارة التعليم :جيب عىل اجلامعات إنتاج العقول املفكرة واملدبرة
امل�ستقبل العراقي  /وا�سط  /عالء العتابي

دعا األس�تاذ الدكتور عب�د عيل الطائ�ي ،الوكيل
األقدم لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،خال
لقائ�ه مجل�س الجامعة أثن�اء زيارت�ه التفقدية
لجامعة واسط ،إىل أن تعمل الجامعات عى إنتاج
العق�ول املفكرة واملدبرة ،أي املهنية والعلمية بما
يخ�دم املس�رة العلمية ويس�هم يف بن�اء العراق
الجدي�د ،مش�ددا ع�ى رضورة إبع�اد الجامعات
ع�ن التس�ييس ،وان ال تكون س�احة للرصاعات
السياس�ية .وأضاف «يجب عى األرسة التعليمية
أن تتمتع بأفضل العاقات ،السيما عاقة األستاذ
بالطالب وعاقة األس�تاذ بزميله بدءا ً من القسم
العلمي الذي يعد الخلي�ة املصغرة لعمل الجامعة
والتي م�ن خالها تنبثق االقرتاحات والطروحات

انتقاد فكرة إنشاء منطقة
اقتصادية حرة يف بغداد

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

انتق�د عض�و لجنة االقتصاد واالس�تثمار النائ�ب عن التحال�ف الوطني عبد
العب�اس ش�ياع فكرة انش�اء منطقة اقتصادي�ة حرة داخ�ل العاصمة بغداد
النها س�تؤثر س�لبا ً في حركة المرور وصعوبة نقل البضائ�ع ،مؤكدا ً اهمية
تأسيسها قرب المناطق الحدودية والموانئ .وقال شياع في تصريح صحفي
أمس إن انش�اء المناطق الحرة ستخلق ديناميكية اقتصادية كبيرة في البلد
من ناحية توفير فرص عمل وحركة بعملية النقل وشحن البضائع فضاً عن
دعم اسعار السلع في االسواق العفائها من الرسوم الجمركية ،ولكن بشرط
ان يكون موقعها مائما ً ليسهل عملية نقل البضائع .وأضاف أن توجه هيئة
المناطق الحرة النش�اء منطقة حرة في بغداد س�يؤثر سلبا ً في البيئة وعلى
حرك�ة الم�رور ،باالضافة الى صعوب�ة نقل البضائع ،مش�يرا ً الى ان المكان
المائم لها في الموانئ العراقية في البصرة اس�وة لدول العالم لتسهل عملية
التب�ادالت التجارية .وقد اعلن�ت هيئة المناطق الحرة عن البدء بانش�اء اول
منطق�ة اقتصادي�ة حرة للتب�ادالت التجارية في بغداد وتحدي�دا ً في منطقة
عويريج.

النفط تقرر عدم تدخل املجالس البلدية
يف توزيع املنتجات النفطية

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

صالح –الذي أخيل س�بيله قب�ل أيام بعد توقيفه
ع�ى خلفي�ة اتهام�ه بقضايا فس�اد -أن وجود
فروع ملصارف أجنبية يف العراق يمثل جزءا ً مهما ً
م�ن متطلبات انضم�ام العراق ملنظم�ة التجارة

العاملي�ة .وقال أن قانون البنك املركزي ذي الرقم
 94لس�نة  2004أت�اح للمص�ارف األجنبي�ة أن
تفت�ح فروعا ً له�ا يف العراق مقاب�ل فتح األخر
فروع يف مختلف الدول .وأضاف أن االنفتاح املايل
املتبادل بن العراق واملصارف األجنبية من شأنه
دع�م االقتص�اد املحيل وخلق بيئة تنافس�ية بن
املص�ارف العراقية ونظراته�ا األجنبية العاملة
يف س�احة امل�ال املحلي�ة .وأكد صال�ح أن جميع
ف�روع املص�ارف األجنبي�ة يف الع�راق خاضع�ة
لرقابة البن�ك املركزي ورشوط�ه الخاصة بمنح
الرخصة املتعلقة بفتح الفروع يف العراق.وأشار
إىل أن أه�م رشوط من�ح إج�ازة العمل للمرصف
األجنب�ي يف الع�راق تتمثل بالكش�ف عن مصدر
ومق�دار األرص�دة الت�ي س�يتم اس�تخدامها يف
رس�ملة االس�تثمار العراقي واإلفص�اح عن أية
غرام�ات مالي�ة أو غرام�ات أخ�رى تفرض من
قب�ل مقدمي الطلب للس�لطة الرقابية األجنبية،
إضافة إىل وصف اش�رتاطات البل�د األم ملكافحة
غس�يل األموال واإلرهاب او غرها من األنشطة
غ�ر املرشوع�ة ،وبيان ع�ن تنفيذ امل�رصف األم
للتوصي�ات ال�واردة يف قان�ون مكافحة غس�يل
األم�وال وعدده�ا  40توصية .وب�ن أن الرشوط
تتضم�ن أيضا ً تعهد املرصف بع�دم تعرضه ألية
غرامات مالية أو جزاءات أخرى من قبل س�لطة
الرقابة خال ال� 10سنوات املاضية أو أي إجراء
قانون�ي آخر اتخذ ضده أو أية قضايا أو قرارات
م�ن قب�ل س�لطة الرقاب�ة خ�ال ال� 3س�نوات
الس�ابقة .وعى الرغم من إن قانون االس�تثمار
رقم  13لس�نة  2006قد اس�تثنى االس�تثمار يف
قطاع املصارف من أحكامه ،إال أن االس�تثمار يف
القطاع امل�رصيف يأخذ إطاره القانوني اس�تنادا
إىل قانون�ي البن�ك املركزي رقم  56لس�نة 2004
واملص�ارف رق�م  94لس�نة  ،2004ويبل�غ الحد
األدنى لتأس�يس م�رصف يف الع�راق  100مليار
دينار عراقي ،أي بحدود  85مليون دوالر.

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أكد عضو اللجنة المالية النائب عن التحالف الوطني عبد الحس�ين الياس�ري
صعوبة إعادة توزي�ع إيرادات الموازنة االتحادية عل�ى المحافظات واإلقليم
ألنها س�تأخذ وقتا ً طوياً إلقرارها ،مرجحا ً تمرير الموازنة والتصويت عليها
خال األسبوعين المقبلين .وقال الياسري في تصريح صحفي أمس ،إن هناك
مطالبة من قبل بعض النواب إلعادة توزيع التخصيصات المالية للمحافظات
وإقليم كردستان ضمن الموازنة العامة ،وهذا ال يمكن ألنه سيأخذ وقتا ً ليس
بالقليل إلقرار الموازنة العام الجاري .وأضاف أن المعايير التي تتخذها وزارة
التخطيط إلعداد الموازنة االتحادية العامة تبنى على أس�اس عدد سكان كل
محافظة ونس�بة المحرومية فيها ،ولكن بعض النواب اعترضوا على نس�بة
تخصيصات إقليم كردستان والبالغة  %17ألنهم يرون عدد سكان اإلقليم اقل
بكثير من هذه النس�بة التي حددها الدس�تور .وأوضح أن هناك اتفاقا جرى
بين الكتل النيابية على تمرير الموازنة االتحادية على وضعها الحالي ،مشيرا ً
إل�ى أن رأي النواب المعترضين على الموازنة يرجع إلى رأي كتلتهم النيابية،
لذا فإن الموازنة ستمرر ويمكن التصويت عليها خال األسبوعين المقبلين.

قررت وزارة النفط عدم تدخل المجالس البلدية في توزيع المنتجات النفطية
ف�ي المحط�ات كافة .وذك�ر بيان للمكت�ب االعامي ل�وزارة النفط أمس ان
وزارة النفط برئاسة وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم اكرم عقدت
ام�س الثاث�اء في مقر الوزارة االجتماع الدوري الش�هري م�ع لجنة الطاقة
في مجل�س محافظة بغداد .واضاف انه تم خال االجتماع تدارس جملة من
التوصيات بينها تس�جيل المولدات المقدم�ة من قبل مجلس محافظة بغداد
لغرض اضافتها الى المولدات العاملة لتغطية مساحة واسعة من المحافظة
ومنحه�ا حصة من منتوج زيت الغاز مع زيادة الق�درة لبعض المولدات الى
جانب التأكيد على عدم تدخل المجالس البلدية في توزيع المنتجات النفطية
في المحطات .واش�ار الى انه تم ايضا التنس�يق بين مجلس محافظة بغداد
لجن�ة الطاقة وهيئ�ة توزيع بغداد لحل االش�كاالت العالقة م�ع امانة بغداد
بخصوص تطوير المحطات ،وايضا قيام ش�ركة توزي�ع المنتجات النفطية
ببن�اء معارض تجارية في المحطات لبيع منتجات وزارة النفط فيها ،فضا
عن االتفاق على عقد اجتماع دوري كل شهر مع مجلس محافظة بغداد على
ان يعقد خال النصف الثاني من كل ش�هر” .وحض�ر االجتماع كل من مدير
عام ش�ركة توزي�ع المنتجات النفطية ومدي�ر العمليات في ال�وزارة ومدير
هيئة توزيع بغداد ومدير غاز بغداد.

العلمية التي تعزز املس�رة الرتبوي�ة والعلمية».
وق�ال الوكي�ل األقدم «يج�ب ع�ى الجامعات أن
تتح�ول إىل جامع�ات منتج�ة م�ن خ�ال تقديم

املش�اريع البحثي�ة التي تخ�دم املجتم�ع وتعود
بالفائ�دة عليه�ا وتع�زز إمكانياته�ا العلمي�ة
واملادية» .وأش�ار إىل أن وزارة التعليم العايل تدعم
جهود الجامعات الفتية لتطوير قدراتها الس�يما
يف اس�تقطاب الكف�اءات والخ�رات التدريس�ية
ومس�تعدة لتوفر كاف�ة احتياجاتها الس�يما يف
مجال البناء واإلعمار وإنش�اء وتجهيز املخترات
العلمي�ة بأح�دث األجه�زة ومن مناش�ئ عاملية
معروفة .من جهته ،أشاد رئيس الجامعة األستاذ
الدكت�ور تقي عيل املوس�وي بالدع�م الا محدود
الذي تقدمه الوزارة لجامعة واس�ط والجامعات
الفتي�ة األخرى ،كما ثمن جهود الحكومة املحلية
يف دعم الجامعة يف مجال استقطاب األساتذة من
الجامع�ات الرصينة للتدريس يف جامعة واس�ط
ويف املجاالت األخرى كافة.

ف�ي وزارة الصحة بالتع�اون مع منظمة الصح�ة العالمية وبتمويل من
االتح�اد األوروبي .وق�ال الخاصكي في كلمة مكتوب�ة قرأها المهندس
المقيم في المش�روع محمد الموس�وي أن الموعد المتوقع لإلنجاز بعد
احتس�اب الم�دد اإلضافية القانونية هو بداية ش�هر حزي�ران من العام
الحال�ي  .2013وق�د ق�رأ الموس�وي كلم�ة الخاصكي من عل�ى منصة
احتفالية صغيرة أقيمت على هامش زيارة وفد منظمة الصحة العالمية
واالتحاد االوروبي للمش�روع وحضرتها “المستقبل العراقي” .ويتكون
المش�روع م�ن بناية رئيس�ة تتألف من ثاث�ة طوابق وتبلغ مس�احتها
الكلي�ة  4800م 2وتحت�وي عل�ى  4صفوف دراس�ية س�عة  4متدربين.
وتحت�وي البناية الرئيس�ة أيضا ً على ص�ف تدري�ب “”Tele Medicine
وصفي�ن للتدريب عل�ى العمليات المركزية وغرف�ة تدريب اتصاالت مع
غرف�ة لمع�دات االتص�االت وردهة تدريب اإلس�عاف الفوري س�عة 10
أسرة ،بواقع  3متدربين للسرير الواحد وقاعة رئيسة سعة  154شخصا ً
مجهزة بمستلزمات العرض والترجمة الفورية مع كافتيريا كاملة .كما
تض�م البناية مكتبة وغرفا ً لإلدارة وال�كادر ومخازن وجناح غرف منام
للرجال وآخر للنساء بسعة  50سريرا ،وتضم غرفا ً للخدمات (حمامات،
مطابخ ،مكوى ،بهو اس�تراحة للمتدربين) .ويتضمن المش�روع ساحة
تدريب خارجية على عمليات االسعاف الفوري الموقعي وغرفة للمحولة
الكهربائي�ة واللوحات الرئيس�ية وغرف حرس وتفتي�ش وخزانات ماء
كونكريتية للشرب ولمكافحة الحريق وساحات ومواقف للسيارات.

إنتاج وقود حيوي من متور «الزهدي»
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

تمك�ن باحث�ان يف جامع�ة بابل من انت�اج وقود
حي�وي من التم�ور العراقي�ة صن�ف (الزهدي)
واس�تخدامه كوق�ود للس�يارات او خلط�ه م�ع
البانزين لتقليل االنبعاث�ات من املحركات .ونقل
بيان لوزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه أمس عن الباحث
يف قس�م الهندس�ة امليكانيكية يف كلية الهندس�ة

الدكتور عدنان قحطان إبراهيم قوله إن الدراسة
الت�ي ارشف عليها الدكتور ه�ارون عبد الكاظم
ش�هد تضمنت تصميم وتجمي�ع جهاز خاص يف
مخت�رات قس�م الهندس�ة امليكانيكية وتحضر
عص�ر التم�ر (الدب�س) م�ن األس�واق املحلي�ة
فضا ع�ن إنتاج الكحول الحي�وي منه .وأضاف
الباح�ث أن عملي�ة التحضر تمر بث�اث مراحل
ه�ي (التخم�ر ،التقط�ر والتجفي�ف) ،متمثلة

بالتخمر عر اس�تخدام ثاثة انواع مختلفة من
الخم�رة (خم�رة الخبز ,خمرة الجب�ن ,اللبن)
الختي�ار األفضل منه�ا .وأش�ار اىل ان نتائج تلك
العملي�ة أظهرت أهمية اس�تخدام التمر كمصدر
النتاج الطاق�ة املتجددة اذ ينتج الطن الواحد من
تمر الزهدي  300لرت من االيثانول ،مبينا ان كلفة
انتاج اللرت الواحد من االيثانول تبلغ  1020دينار،
اي ما يعادل  85سنت امريكي ويمكن تخفيضه

 23مليار دينار إلنشاء طريق حديث بني الديوانية والنجف
الديوانية  /امل�ستقبل العراقي

خصص مجلس محافظة الديوانية  23مليار
دينار إلنشاء طريق حديث باتجاه محافظة
النج�ف ،وأك�د املجل�س ان تخصيص�ات
املرشوع م�ن امليزانية االس�تثمارية املقررة
للمحافظة لعام  .2013وقال عضو املجلس
داخ�ل صيه�ود يف ترصي�ح
صحفي ام�س إن «مجلس
املحافظ�ة ص�وت يف
جلسته التي عقدت امس
ع�ى تخصي�ص امليزانية
االس�تثمارية املق�ررة
للمحافظة إلنشاء طريق
حدي�ث باتج�اه
محا فظ�ة
النجف»،
مبين�ا ً
أ ن

«امليزانية االس�تثمارية تبلغ  23مليار دينار
عراق�ي» .وأض�اف صيه�ود أن «الطري�ق
س�ينفذ بطول  36ك�م ويبدأ م�ن الديوانية
ولغاي�ة قض�اء الش�امية ( 40ك�م غ�رب
الديوانية)» ،مش�را ً إىل أن «الطريق يعد من
البنى التحتي�ة املهمة التي
مش�اريع

ستسهم بتقليل الزخم الحاصل عى الطريق
ً
فض�ا عن تس�هيل عب�ور الزائرين
الح�ايل
والبضائع من املحافظات الوسطى باتجاه
النج�ف ع�ر الديواني�ة» .وأك�د صيهود أن
«إدارة املحافظ�ة س�تحرص ع�ى تنفي�ذ
املرشوع بمواصفات فني�ة عالية من خال
تشكيل لجان ملراقبة العمل» .وكان مجلس
الديواني�ة  180كم جنوب بغ�داد ،صادق يف
كان�ون األول املايض ،عى ميزانية املحافظة
الخاصة بتنمية األقاليم لعام  2013والبالغة
 257ملي�ار دينار ،مؤك�دا ً أن توزيع املبالغ
ت�م وفق�ا ً للنس�ب الس�كانية ل�كل ناحية.
يذك�ر أن محافظة الديواني�ة تطالب بزيادة
التخصيص�ات املالية املمنوح�ة للمحافظة
كونها من أفق�ر املحافظات وال تملك موارد
اقتصادي�ة أو س�ياحية وبلغ�ت ميزاني�ة
الديواني�ة ضم�ن تنمية
األقاليم لعام 2012
نحو  210مليار
دينار.

يف حال�ة اإلنت�اج التج�اري .وأوىص الباحث�ان
املؤسس�ات ذات العاقة إىل اعتم�اد إنتاج الوقود
الحيوي من التمور لس�هولة تحضره وإسهامه
يف املحافظ�ة ع�ى البيئة النه ال يول�د أية ملوثات
بيئي�ة ،فضا عن تش�جيع املزارع�ن عى غرس
أش�جار النخيل ومنح قيمة للتمور العراقية بدال
من تس�ويقها بأس�عار متواضع�ة او اعتمادها
كأعاف للحيوانات.

حمافظ البرصة يفتتح
بناية للوقف السني
ملناسبة مولد سيد الكائنات النبي محمد ( ص) وبرعاية السيد
محاف�ظ البرصة الدكتور خل�ف عبد الصمد ت�م افتتاح بناية
الوقف السني للمنطقة الجنوبية وقد حرض هذا االفتتاح ممثل
السيد قائد عمليت البرصة وممثل رئاسة ديوان الوقف السني
الس�يد خليل املش�هداني ومدير دائرة الوقف السني للمنطقة
الجنوبي�ة الش�يخ الدكتور عب�د الكريم الخزرج�ي الخزرجي
وممثل قائد الرشطة البرصة ومدير الوقف الشيعي يف البرصة
الشيخ محمد عيل املطوري وممثل مدير مرور رشطة البرصة
وحش�د كبر م�ن الصحفين واالعامي�ن وجمهور غفر من
جماهر البرصة وقد تضمن االحتفال قراءة س�ورة من الذكر
الحكي�م ثم الق�ى الدكتور الخزرجي كلمة باملناس�بة واعقبه
بكلم�ة الدكت�ور خلف عب�د الصم�د محافظ الب�رصة وتمتد
البناية عى مس�احة تقدر ب�  600م وب� (  )6طوابق وبكلفة
مقداره�ا (  )4مليارات  .تتكون البناية من مرأب كبر لوقوف
السيارات وقاعة كبرة لاحتفاالت قاعة الشهيد( عمار اسعد
الرمض�ان) وهن�اك قاعت�ان للرياض�ة تحتويان ع�ى احدث
االجهزة الرياضية اضاف�ة اىل وجود كافتريا كبرة ( مطعم)
كما وتحتوي البناية عى دوائر مختلفة منها وحدة املس�احة
واالرش�يف ووحدة النشاط النسوي ووحدة االرشاد االسامي
وكذل�ك وح�دة الدراس�ات والبح�وث والت�ي تعن�ى بالبحوث
والدراس�ات االس�امية كما تتصدر بناية الوقف السني وعند
مدخله�ا لوح�ة ضوئية كب�رة للرتحي�ب بالزائري�ن .وتضم
املقاطع�ة ايضا كلي�ة االمام االعظ�م التي تعنى بالدراس�ات
االس�امية وتق�وم بتخري�ج الطلب�ة م�ن كاف�ة املحافظات
العراق .كما زينت اعام العراق الواجهة االمامية لبناية الوقف
وتشجر تلك الواجهة بالزهور واالشجار املعمرة .
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مرص « :2013اإلخوان املسلمون» ومناوراهتم السياسية اجلديدة
م�صطفى اللباد

عادت مصر مرة أخرى إلى صدارة المش�هدين
اإلقليمي والدولي بعد التظاهرات التي اجتاحت
مدنها الكبرى ف�ي الذكرى الثانية النتفاضتها
الش�عبية الباس�لة ،التي أزاح�ت رأس النظام
الس�ابق ولكنه�ا لم ُتمك�ن من إزاح�ة النظام
بنس�قه المفاهيمي وانحيازاته االقتصادية -
االجتماعية .ومع اش�تداد المواجهات الدامية
بي�ن المتظاهرين والق�وى األمنية التي توقع
العش�رات من الضحاي�ا ،يهت�ز االنطباع الذي
روّجت ل�ه جماعة «اإلخوان المس�لمين» عن
نفس�ها ،باعتباره�ا الق�وة السياس�ية األكبر
والحائزة ثقة المصريين ،في مقابل معارضة
سياس�ية ال ج�ذور حقيقي�ة لها في الش�ارع
المص�ري .وم�ع اهت�زاز الص�ورة المغلوطة
المروجة في الفترة الماضية عن مدى شعبية
الجماع�ة ،يبقى الس�ؤال ع�ن تداعي�ات هذه
التظاهرات على المش�هد السياس�ي المصري
الجديد ،هو الس�ؤال المرك�زي للمرحلة .لذلك
تغام�ر الس�طور اآلتي�ة بمحاولة ق�راءة في
المشهد المصري الجديد والمناورات المتوقعة
من جانب السلطة اإلخوانية ،الحتواء الموقف
المتصاعد والضغط السياسي على المعارضة
للحفاظ على سلطتها.
مرحلة انتقالية فا�صلة
اجت�ازت مص�ر مرحل�ة انتقالية فاش�لة بعد
إطاحة رأس النظام السابق ،حيث تكالبت على
مشهدها السياسي قوى سياسية واقتصادية
واجتماعية وأمنية متنوع�ة ،بغرض الحفاظ
عل�ى س�لطاتها أو المش�اركة ف�ي الس�لطة
الجدي�دة ،فأنتجت مش�هدا ً اختل�ط فيه حابل
الش�عارات المرفوعة بنابل المصالح الكامنة.
قدم الجي�ش العرض االفتتاحي ف�ي المرحلة
االنتقالي�ة بالضغ�ط عل�ى حس�ني مب�ارك
ليتنحى بغرض الحفاظ على النظام من تطور
التظاه�رات إل�ى ثورة ش�عبية تطي�ح النظام
وتثب�ت مكان�ه نظام�ا ً آخر .وتالق�ت مصالح
الطرفين العس�كري واإلخوان�ي على خريطة
طري�ق تس�حب مكاس�ب الث�ورة ف�ي مقابل
صعود اإلخوان المس�لمين إلى المشاركة في
السلطة القائمة .وفيما اس�تمر المتظاهرون
ف�ي محط�ات كثي�رة بالتظاه�ر طيل�ة العام
 ،2011كان�ت االتفاق�ات بي�ن الطرفي�ن
العس�كري واإلخواني تس�ير برعاي�ة إقليمية
ودولي�ة ،فتم االنقض�اض على مطلب صياغة
دس�تور جديد لمصر إلى ترقيع دستور مبارك
وفت�ح الطري�ق أم�ام انتخاب�ات برلمانية في
غضون س�تة ش�هور لتظهير أغلبية سياسية
جديدة يملك فيها «اإلخوان المسلمون» أوراق
قوة ال يس�تهان بها من تنظي�م قوي يمتد إلى

ني�ف وثمانين عام�ا ً وأموال ورعاي�ة إقليمية
ودولي�ة ،في مقاب�ل تعهد اإلخ�وان بالحفاظ
عل�ى جوه�ر النظ�ام الس�ابق اقتصاديا وفي
السياس�تين اإلقليمية والدولية .لذلك فقد كان
التحالف «اإلخواني» مع فلول النظام الس�ابق
من أبرز س�مات العام  2011بالدستور الجديد
وبرئي�س ال�وزراء عصام ش�رف «اإلخواني»
والمنتم�ي إلى لجنة سياس�ات جم�ال مبارك
ف�ي الوقت نفس�ه ،ومع احتفاظ المؤسس�ة
العس�كرية بامتيازاتها كاملة وغير منقوصة.
ونظمت انتخاب�ات برلمانية ف�ي العام 2011
نجح فيه�ا اإلخوان المس�لمون في حصد 45
في المئة من األصوات بفعل العوامل السابقة
كلها ،وبمهاراتهم ف�ي حجب الصراع الرئيس
ف�ي مصر بين ق�وى الثورة وقوى االس�تبداد
لمصلح�ة ص�راع جديد يخ�دم مصالحهم بين
اإلس�الم والعلمانية .وهو صراع لم تس�تخدم
فيه أدوات النزال السياس�ية المعت�ادة ،وإنما
امت�د الس�تخدام المنابر والمس�اجد للحش�د
في مقاب�ل العلمانيين .ومع ن�زوع «اإلخوان
المس�لمين» إلى السيطرة على مفاصل الدولة
فق�د تصدت له�م أيض�ا ً بع�ض أذرع وأجهزة

وش�خصيات النظ�ام الس�ابق الت�ي تحالفت
معه�م ،فيم�ا اكتفت رم�وز أخ�رى باالنزواء
م�ع الحف�اظ عل�ى مصالحه�ا االقتصادي�ة.
وفس�ر كثيرون خطوات المجلس العس�كري
الس�ابق خطأ باعتبارها مواجهة بين العسكر
واإلس�الميين ،في حي�ن أن الحقيقة اتضحت
بالنهاية مع صفقة تسليم المجلس العسكري
الس�لطة السياس�ية «لإلخوان» عل�ى طريقة
تسليم المفتاح مع انتخاب محمد مرسي صيف
العام الماضي (رئيس بال دس�تور وبال برلمان
وبصالحي�ات لم يح�ظ به�ا أي حاكم مصري
س�ابق) ،ف�ي مقابل الخ�روج اآلم�ن لقيادات
المجلس واحتفاظ المؤسس�ة العسكرية بكل
امتيازاتها االقتصادية.
تاآكل �صرعية «الإخوان امل�صلمني»
مرت س�تة ش�هور على انتخاب محمد مرسي
رئيس�ا ً بأغلبي�ة ضئيل�ة للغاي�ة ،بع�د تخيير
المصريي�ن ف�ي الجول�ة الثاني�ة لالنتخابات
الرئاس�ية بين مرش�ح «اإلخوان المس�لمين»
وآخ�ر رئيس للوزراء في عص�ر مبارك ،ولكن
األمور مع ذلك لم تستقر بعد للحكام الجدد .لم
تفلح إعالنات مرس�ي الدستورية في تحصين

هيئة تأسيسية مطعون في شرعيتها التمثيلية
والدس�تورية ،في كس�ب رضا المصريين عن
دس�تور تم سلقه بليل ويؤس�س لوالية فقيه
سنية .ولم تفلح الكلمات المعسولة الغاطسة
في عس�ل المفردات الديني�ة في التخفيف من
الضائقة المعيشية المتزايدة لعشرات الماليين
من المصريين ،وال في نيل رضاهم عن «أخونة»
مؤسسات الدولة وتحويل االنتفاضة الشعبية،
التي ل�م يش�ارك بها «اإلخ�وان المس�لمون»
م�ن بداياته�ا ،إلى انتفاض�ة إخوانية تس�وّغ
احتالل مؤسس�ات الدولة واختراقها بالكوادر
«اإلخوانية» دون مسوغ قانوني أو دستوري.
ويزي�د من صدقية ه�ذه الفرضية أن الجماعة
الحاكم�ة ،عب�ر ممثله�ا ف�ي قصر الرئاس�ة،
م�ا زالت جماعة غير ش�رعية وغير مس�جلة
وال تس�تظل بمظل�ة القان�ون وال تخضع إلى
رقابة من أي نوع ،ال عل�ى التمويل وال نوعية
النشاط أس��وة بباقي الجماعات والجمعيات
والتيارات السياس�ية العامل�ة في مصر ،ومع
ذلك يصعد منتس�بوها باط�راد إلى قمة الهرم
التنفيذي واإلداري للدولة المصرية .باختصار
أبرز مالمح المش�هد الجديد بعد مرور سنتين
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القسم /شؤون االحوال المدنية

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

إعالن مناقصة جتهيز رقم ( )2تنمية 2012/تبويب()015 002 012 07

تع���لن محافظ��ة كرب���الء المقدس��ة عن إجراء مناقص��ة عامة لمشروع
تجهيز مواد لتحسين شبكات احياء في قضاء عين التمر(/الحساويين،الكعينات،حي الجهاد ج ،2آل بو هويدي،استحداث
مغ�ذي فص�ل المالح ع�ن الحس�اويين ،آلبو ش�بل آلبوح�ردان الش�ارع العام،البو ح�ردان الصخيرات،مرك�ز قضاء عين
التمر،الشعيب،ذياب المطلك،المالح االولى،المالح الثانية،ام رميلة)
ً
وفق الكميات والمواصفات المبينة في جداول الكميات الخاصة بالمشروع المذكور انفا والذي يمكن الحصول عليها من
قسم العقود العامة في المحافظة مقابل مبلغ قدره( )200,000مائتا ألف دينار غير قابل للرد فعلى الراغبين من الشركات
العربية واألجنبية أو مقاولين وش�ركات عراقية ممن لهم هوية ناف�ذة بدرجة تصنيف (غرفة تجارة/ممتاز او كهربائية
ميكانيكية /خامس�ة من الش�ركات التي لها حق ممارس�ة إعمال التجارة العامة مثبتة ضمن ش�هادة التأس�يس) تقديم
أعطيتهم المس�توفية للتعليمات والش�روط العامة إلى سكرتير لجنة فتح العطاءات المركزية في المحافظة مرافق معها
التأمين���ات األولية المذكورة ضمن ش�روط المناقصة أدناه مع وصل الشراء (باسم مقدم العطاء) النسخة االصلية مع
المستمس�كات األخرى المطلوبة والمبينة في اس�تمارة تقديم العطاء  .آخر موعد لتقديم وتسليم االعطية(موعد الغلق)
هو الساعة الثانية عشر ظهر ي�����وم (االثنين) المص�ادف .2013/2/11
شروط المناقصة/
 .1تقدم التأمينات األولية بنسبة التقل عن( )%1واحد من المائة من مبلغ العطاء على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان
ناف�ذ المفعول(لم�دة 88يوم) من تاريخ غل�ق المناقصة معنون إل�ى /محافظ����ة كرب�����الء/حس�اب����ات تنمية
األقاليم (وبالعملة المحلية وباس�م مقدم العطاء (بالنس�بة للمقاولين) أو المدير المفوض أو احد المؤسس�ين (بالنسبة
للشركات حصراً) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء المقدسة .
 .2يت�م تقدي�م العطاء من قبل المقاول نفس�ه أو وكيله المخ�ول والمصدقة وكالته النافذة لدى كات�ب العدل  ،ومن قبل
المخول رسميا ً بكتاب صادر وموقع من قبل المدير المفوض بالنسبة للشركات المقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية
مهما كانت األعذار .
 .3مدة نفاذية العطاء المقدم ()60يوم بعد تاريخ غلق المناقصة.
 .4يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن.
الملحوظات/
مدة المشروع ( )60يوم.
ً
على جميع الش�ركات والمقاولين تدوين االس�عار في جدول الكميات رقما وكتابة وبش�كل واضح وان يكون خالي من
الحك والشطب .
تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء المقدسة .
موعد انعقاد المؤتمر يوم(االثنين)المصادف  2013/2/4الس�اعة ( 11,00صباحا) في قسم العقود العامة لمناقشة أراء
ومالحظات المقاولين بخصوص المشروع أعاله.
على الشركات والمقاولين االلتزام بالشروط الخاصة المرافقة لوثائق المناقصة.
موقع المحافظة على االنترنيت .) gov.iq. ww w. HolyKerbala ( -:
البريد االلكتروني لقسم العقود العامة  ))E-mail . theholykarbala_gcd@yahoo.comلإلجابة على استفساراتكم0

املهندس آمال الدين جميد اهلر
حمافظ كربالء املقدسة

عل�ى االنتفاض�ة الش�عبية هو تآكل ش�رعية
الجماع�ة وممثلها ف�ي قص�ر االتحادية ،إلى
الحد الذي أمكن تش�بيهه بالرئيس السابق في
أغل�ب تظاهرات اليومين الماضيين .ولكن هل
يعني ذلك نهاي�ة المطاف للجماع�ة؟ اإلجابة
هي ليس بعد.
«جبهة الإنقاذ» وم�صاكلها البنيوية
تعاني «جبهة اإلنقاذ» المعارضة من مش�كلة
هيكلية تتعل�ق بقدرتها عل�ى ترجمة الضغط
الكبي�ر ال�ذي تمثل�ه التظاه�رات ض�د محمد
مرس�ي وجماعت�ه إل�ى انتصارات سياس�ية،
ويعود الس�بب في ذلك إلى الطابع الفضفاض
للجبهة بين تيارات ليبرالية ويسارية وقومية
ومن أحزاب على ش�اكلة حزب عمرو موسى،
وه�و ما يعرقل اتفاقها عل�ى خطوات محددة
بس�هولة .في الجبهة تيارات وحركات جذرية
وأخرى ت�رى مصلحتها الموقتة في االنخراط
به�ا .وإذ تش�ارك ف�ي التظاه�رات الحركات
والتيارات السياس�ية المنضوي�ة في الجبهة،
إال أنه�ا ال تق�ود ككتلة هذه التظاه�رات بأية
حال .والدليل عل�ى ذلك ظهور «األلتراس» من
مش�جعي كرة القدم المتحمس�ين إلى صدارة
المش�هد ،وعلمن�ا حك�م المحكم�ة الخ�اص
بأح�داث بورس�عيد (قتل خاللها  72مش�جعا ً
أهالويا ً في استاد بورسعيد العام الماضي في
مباراة لكرة القدم بين فريقي األهلي القاهري
والمصري البورس�عيدي) ،أن الهبة الش�عبية
الكب�رى المتوقع�ة ي�وم الس�بت الماضي لم
تحدث بس�بب حك�م المحكمة القاس�ي بحق
المتهمين من بورسعيد.
وإذ اختف�ت التظاهرات العارم�ة من القاهرة
يوم السبت واقتصرت على مواجهات متفرقة
في العاصمة ،فقد انتقل الغضب إلى بورسعيد
ليتط�ور إل�ى مواجه�ات أودت بحي�اة ثالثين
مواطنا ً مصرياً ،وما زال العدد مرشحا ً للزيادة.
وم�ن المتوق�ع أن تدف�ع الس�لطة بالق�وات
المسلحة للسيطرة على االضطرابات في حال
اس�تمرارها ،ألن قوات الش�رطة لن تفلح في
قم�ع التظاهرات بس�بب افتقارها إلى الغطاء
السياس�ي في أزمة مش�تعلة كهذه .باختصار
لم تس�تطع «جبهة اإلنقاذ» كتحالف سياسي
واسع  -حتى اآلن  -قيادة التظاهرات المليونية
المعارضة أو توجيهها ،ويعني ذلك أن النتيجة
المنطقي�ة هي عدم قدرة «جبهة اإلنقاذ» على
ترجم�ة خس�ارة «اإلخ�وان المس�لمين» في
الشارع إلى مكاسب سياسية لها.
ومع تآكل شرعية النظام ،وعدم قدرة «جبهة
اإلنقاذ» على ترجمة ه�ذا التآكل إلى مزيد من
الضغ�ط السياس�ي ،س�يعمد «اإلخ�وان» إلى
ش�ق الصفوف وكس�ب الوقت وتمييع طبيعة

وجوهر الصراع القائم.
املناورات ال�صيا�صية املتوقعة
ستش�هد مصر على األرجح في الفترة القليلة
المقبلة دعوات لما يس�مى «الحوار الوطني»،
وه�ي ح�وارات اس�تغلها محمد مرس�ي في
األش�هر الماضية إلظهار انفتاحه على القوى
السياس�ية ،ولك�ن دون تقدي�م أي�ة ضمانات
إلنجاح�ه واالكتف�اء بالتق�اط الص�ور أم�ام
الكامي�رات م�ع ممثل�ي المعارض�ة واتب�اع
السياس�ات ذاتها دون أي تغيي�ر بعد أن يضع
المعارضة في مأزق .ف�إن رفضت المعارضة
االنخ�راط في الحوار ،تظهر الرئاس�ة بمظهر
الساعي للتوافق في حين يبدو الطرف المقابل
ً
معرق�ال ،وإذا وافقت المعارض�ة على الحوار
تس�تخدم اللقاءات للس�حب من رصيدها بين
الجماهير والقوى الثورية .اآلن وبعد اش�تداد
التظاهرات وعدم القدرة على الس�يطرة عليها
بالوسائل البوليس�ية التقليدية ،خصوصا ً في
بورسعيد ،ال يتوقع أن تنطلي مراوغة «الحوار
الوطن�ي» دون ابت�كارات جديدة م�رة أخرى
عل�ى المصريي�ن (اقتصرت بع�ض الحوارات
الماضي�ة على أصحاب دور نش�ر وصحافيين
وبعض رجال القانون وكلهم من الدائرين في
فلك التيار اإلسالمي).
لذلك ستعمد الرئاسة على األرجح إلى الحديث
ع�ن «حكومة وحدة وطني�ة» مطعمة ببعض
رم�وز «جبه�ة اإلنق�اذ» لترع�ى االنتخاب�ات
البرلماني�ة المقبلة وتس�ير األعمال المتعثرة،
توطئ�ة للدخ�ول ف�ي انتخاب�ات برلماني�ة ال
ضمانات حقيقية لجديته�ا ونزاهتها ،هدفها
إعادة إنتاج ش�رعية ش�عبية غادرت الجماعة
بالفعل ف�ي األيام القليلة الماضية .األرجح أن
يدفع التدهور في شعبية «اإلخوان المسلمين»
بالشارع المصري إدارة أوباما الراعية للسلطة
القائمة إلى توسيع التحالف الحاكم في مصر
(«اإلخوان المسلمون» والمؤسسة العسكرية
والعص�ب االقتص�ادي للنظام القدي�م) ليضم
إليه�ا أحزاب�ا ً وح�ركات منضوي�ة حالي�ا ً في
«جبهة اإلنق�اذ» وبالتحديد من بعض أصحاب
األعم�ال فيها ،ما سيس�اهم في ح�ال نجاحه
بتلطي�ف االحتق�ان السياس�ي القائ�م راهنا ً
وإنق�اذ الجماع�ة من ورطته�ا المتزايدة على
األقل مرحلياً .لذل�ك ترتهن ترجمة االنتفاضة
الثاني�ة إل�ى مكاس�ب سياس�ية للمعارض�ة
بجذرية األخيرة ،وبقدرته�ا على اجتراح فرز
ال من�اص منه بي�ن صفوفها لتمكي�ن القوى
الثوري�ة ف�ي «جبه�ة اإلنق�اذ» م�ن مقارعة
الس�لطة اإلخوانية القائمة على أرضية الثورة
المغدورة واس�تكمال أهدافها التي لم تتحقق
حتى اآلن!

العدد 1840 :
2013/1/20

اعالن

عل�ى الدع�وة المقامة من قب�ل المدعي (عالء رحيم عطية) يطلب تبديل اس�مه م�ن (عالء) الى
(محمد) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه المديرية خالل مده اقصاها عشرة ايام وبعكسه سوف
تنظ�ر هذه المديري�ة في الدعوى وفق احكام المادة ( )21من قان�ون االحوال المدنية رقم ()65
لسنة  1972المعدل .
اللواء حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام وكالة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
املنطقة الوسطى
املوضوع  /اعالن املناقصة اخلارجية املرقمة (2/2/5م)5484/
جنوب بغداد احلرارية
تعلن المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية عن مناقصة لتجهيز
(محوالت توزيع) فعلى الراغبين من الش�ركات والمكاتب المسجلة
رس�ميا " داخل الع�راق وخارجه تقديم عطاءاته�م على المناقصة
المذك�ورة اعاله الت�ي يمكن الحص�ول على كمياته�ا ومواصفاتها
وش�روطها من قسم الشؤون التجارية في مقر المديرية الكائن في
الباب الش�رقي ساحة غرناطة محلة ( )109شارع ( )19بناية ()15
ص.ب (. )1085
لقاء مبلغ قدره ( )50000دينار فقط غير قابل للرد يس�لم الى امانة
الصندوق على ان يقدم العطاء مع المستمسكات المطلوبة المدرجة
ادناه وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤشر عليه رقم المناقصة
وموع�د الغلق يوضع في صندوق المناقصات  ،علما " ان اخر موعد
لغلق المناقصة س�يكون الس�اعة الثانية عش�ر ليوم االحد الموافق
 2013/2/24وس�يهمل كل عطاء غير مس�توفيا " للشروط او يرد
بعد تاريخ غلق المناقصة .
املدير العام

العدد ( )430االربعاء 0

فنون
عامد

kbalpaper.net

صفوك :لس ُت تقني ًا فقط ..أنا كاتب أيض ًا

ل�ك (لقمة العي�ش) تتخىل عن

* ه�ل تجع
مبادئك؟
لعي�ش واجب�ه لك�ن الكرام�ة
 لقم�ة اأوجب!!
* متى تكره نفسك؟
يس حينما يكون باستطاعتي ان
ـ أكره نف
وامتنع من تقديمه يف الظروف
أقدم ش�يئا
القاهرة.
* ومتى تكره الفن؟
س�خر الغ�راض ش�خصية وال
ـ حينم�ا ي
شعر بمعاناة الوطن واملواطن.
ي
ون الذين ترتاح معهم ..وملاذا؟
* املخرج
م�ل م�ع كل مخ�رج يع�رف
ـ اح�ب الع
�د ..رشط ان ال يتدخ�ل اح�د من
م�اذا يري
يف رأيه لك�ي ال يصبح مقوده
املس�اعدين

ش�اء الله س�يكون مفاجأة..
قصير ..وان
الحوار  /سعدون شفيق سعيد
ليه مع الصدي�ق املخرج عصام
أجرى
لني بصمت خلف واتفق�ت ع
إن�ه واحد من أولئ�ك العام
�لط األضواء عليهم الشمري.
الكوالي�س والذين ال تس
خر عمل مرسحي كنت عنده؟
ه�ا ،فاألعم�ال املنجزة ال * ا
رسحي بالنسبة يل وترية واحدة..
برغ�م احقيتهم ب
�م ..إنه م�ن أولئك ـ املوسم امل
ت�رى الن�ور إال بتواجده
ل�ه بارادت�ي ..وكل االعمال كنت
ون خط�ط نجاح فان�ا ملك
املجهولين الذي�ن يرس�م
ني�ا وفني�ا ..وهذا يخف�ف وطأة
تقني الخش�بة عنده�ا تق
أو فش�ل أي عمل فني ..هو
كل ما هو جميل يف فجري القادم
أنه يعكف حاليا الزمن عىل
عماد صفوك ،الذي كش�ف
انتظ�اري له بعد عسعس�ة ليل
كتابة س�يناريو الذي ط�ال
على تقديم مفاج�أة وهي
س�تقبل العراقي) يف طويل.
فيلم قصري ،التقته (امل
* اىل اين ياخذك الطموح؟
سياق الحوار اآلتي:
ح�ر متالطم االم�واج ..اطمح
لاح (تقن�ي ـ الطم�وح ب
* بداي�ة ،م�اذا يعن�ي اصط
س�ابقة القص�ة القصرية يف اذاعة
مؤخ�را يف أي عمل بجائزة م
الخش�بة) ال�ذي ظه�ر
لندن ولدي طموحات أخرى.
لتي حصدتها خالل مسيرتك يف
مرسحي؟
ب�ادئ األم�ر * ،الجوائز ا
 كان العم�ل املرسح�ي يفعاملني عىل عالم التقنيات؟
اثن�اء الحقبة املاضية يس�مى لل
ض�ل س�ينوغرافيا ع�ن عم�ل
ح) وهي تسمية  -جائ�زة اف
خشبة املرسح (فنيو املرس
جانب عدد كبري من الشهادات
لني من الكوادر لالطفال ..اىل
حقيقية اذ يبقى جميع العام
وميدالي�ة االب�داع م�ن تجمع
لتقنية الحديثة التقديري�ة..
الساندة هم (فنيون) لكن ا
حياة جعلتنا الفنان املطريي.
الت�ي دخلت يف كافة تفاصيل ال
ثمة مشاركات خارج العراق ؟
*هل هناك
التقنيات ش�اركت يف مسابقات
(تقنيات املرسح).
ن�ي العراقي والذي  -بعيدا عن
اال ان موهب�ة التقني الف
قصرية يف االذاع�ات العربية ويف
بة) حصلت عىل القص�ص ال
بات يس�مى (تقني الخش�
مشاركة اذاعة مونت كارلو.
عدة امتيازات واش�ادات من خالل
(الكاتب) عم�اد صفوك بعيدا
* وم�اذا عن
يف املهرجانات العربية والعاملية.
(تقني الخشبة) عماد صفوك؟
زمالئنا
االوىل يف املضمار الفني عن
* اين كانت الخطوة
عىل جائزة افضل س�ينوغرافيا يف
 حصلتطفل الثالث مع املخرج حسين
؟
ال
مهرجان
قسم التقنيات منذ عام .1978
ل�دي حينم�ا ارى بيد غريه.
مع
ـ
يشء
م�ل
أج
جوي�ر ..وان
* اخريا عالقتك باالعالم؟
* افضل عمل مازال يف ذاكرتك؟
اعمايل املرسحية ترى النور.
طيب�ة ج�دا ..اال ان االعلام
�ال جميل�ة وه�ي نتيج�ة فك�ر
موقع�ك يف قس�م ـ عالق�ة
ـ كل االعم
ح�د * معانت�ك وان�ت عن�د
املتهافت عىل الض�وء وليس له
ف�ان اعجبن�ي عملا م�ا يف ا
كالف�راش
وجه�د..
هم خلف الكواليس (اال ماندر)
خ�ر يعل�و عليه من التقنيات؟
س�عي الحبتي يف عالقة بمن
تفاصيل�ه ..فالعم�ل اال
ـ اتمن�ى ان اقدم كل ما بو
حيفتكم الغ�راء التي تبحث عنا
رة واليد قصرية ..ومنهم ص
ناحية اخرى.
القس�م ولكن العني بصي
وتحاورنا.
ام؟
االي
من
ابل
الق
* الجديد يف
يلم والربكة يف االدارة العامة.
حالي�ا على كتابة س�يناريو ف
ـ اعك�ف

المهندس في مهرجان الربيع

جلسة تأبينية لشكري العقيدي
أقامت دائرة السينما واملرسح ،أمس األول ،يف باحة املرسح الوطني جلسة تأبينية للفنان
الراحل شكري العقيدي بحضور عدد من الفنانني واإلعالميني.والقى رئيس املسارح الفنان
حيدر منعثر يف الجلس�ة التأبينية نبذة مخترصة عن املسيرة الفنية للفنان الراحل وأهم
منجزاته يف الوس�ط الفني مع ذكر األعمال الفنية الخالدة التي ش�ارك بها الفنان الراحل
شكري العقيدي.من جانبه عرب نقيب الفنانني صباح املندالوي ،عن بالغ حزنه برحيل أحد
الرموز الفنية الكبرية يف العراق وإن غيابه ترك أثرا واضحا يف الساحة الفنية.ثم توالت بعد
ذلك ش�هادات عدد من الفنانني بحق الفنان الراحل ،ومنهم شهادة الفنان كاظم القرييش
الذي حيّا الرصح الفني ،قاصدا ً بذلك الفنان شكري العقيدي "رحمه الله".

متخصص :األعمال المشتركة مع العرب تجذب المشاهد
تس�تعد رشكة عدس�ة الفن لالنتاج والتوزيع الفني ألول ظهور لها يف الس�احة
الفنية بإنتاج أربع أعمال درامية جديدة ومتنوعة ما بني اجتماعية ورومانسية.
وقال مدير الرشكة ليث الش�يخيل لوكالة أنب�اء محلية أمس "إن األعمال الفنية
األربع�ة ه�ي باكورة إنتاج الرشكة له�ذا لعام يف رمضان ومنها مسلس�ل قهوة
ع�زاوي ووالية بطيخ والعش�اق يبيع�ون القمر وزهرة وأوت�ار ،كما نتواصل يف
العمل عىل فلم سينمائي جديد يتحدث عن منتسبي وزارة الداخلية".
ويف س�ياق آخ�ر ،يرى املنتج الفني أن املش�اهد العراقي يفض�ل متابعة األعمال

روتانا لفضل شاكر:
أعد أموالنا ثم اعتزل!
طالبت رشكة "روتانا" للصوتيات الفنان املعتزل فضل
ش�اكر ،بإعادة املبلغ الذي كان قد تسلمه كدفعة أوىل
لعم�ل ألبوم جديد قبل أن يتخذ قراره باعتزال الغناء.
وقال مصدر يف الرشكة ،بحس�ب صحيفة "الجزيرة"
السعودية ،إنه يتوجب
على ش�اكر إع�ادة
األم�وال التي ل�م يعد
له ح�ق فيها ،وحينها
يك�ون ل�ه الح�ق يف
التوج�ه لإلنش�اد
الدين�ي واعت�زال
الغناء ،مؤك�دا ً أنهم
يبارك�ون ل�ه هذه
الخطوة.
ولك�ن رسع�ان ما
نفى ه�ادي حجّ ار
املدي�ر التنفي�ذي
لإلعالم والتسويق
"روتان�ا"،
يف
اتص�ال
يف
م�ع صحيف�ة
" ا أل خب�ا ر "
اللبناني�ة ،م�اورد أعاله يف خبر الصحيفة
الس�عودية ،وأكد حج�ار عدم وج�ود أي خالفات بني
الرشكة وشاكر.
تجدر اإلش�ارة إىل أن فضل ش�اكر كان ق�د أكد خالل
اس�تضافته يف برنامج "لقاء الجمع�ة" مع اإلعالمي
"عبد الله املديفر" قبل ايام أن اعتزاله الغناء ال رجعة
فيه ،مشريا ً إىل أن العاملني يف "روتانا" كانوا مقرصين
بحقه كفنان وأخل�وا بالعقد ،مضيفا ً أنه قبل اعتزاله
بثالث س�نوات لم ينج�زوا له أي ألبوم�ات ،وأنه أنهى
العقد معهم بالرتايض وال يريد منهم أي أموال.

يش�ارك الفنان العراقي ماجد املهندس يف الس
�هرة الثالثة من مهرج�ان "الربيع" الغنائي
 ،2013الذي يقام يف العاصمة
القطرية الدوحة ،خالل شهر شباط املقبل.
وتعتبر إدارة املهرج�ان ه�ذا
الحفل م�ن الس�هرات املميزة الت�ي يقدمها
املهن�دس ،الذي ح رّ
ّض�
مجموعة م�ن أجمل األغني�ات ومنها جديدة
من ألبومه األخري "أنا
وياك" ،بمش�اركة فرقته املوسيقية بقيادة
املايسرتو مدحت خميس.
ويصل ماجد اىل الدوحة يف  7ش�باط ،بعد عودته مبا ً
رشة من
اسطنبول،
حيث يصوّر "ليت يل" من األلبوم الجديد ،األغنية
م�ن ألحانه
وكلم�ات محمد عب�د الرحمن ،وس�وف يقوم
باخراجها
فائق
ح
سن.

"االس�تعراضية" الت�ي تتضمن مش�اركة عراقية وعربية.وأضاف :أن املش�اهد
العراقي يحتاج إىل التنويع ،كما يرغب باملقارنة بني الفنان املحيل والعربي ،فضالً

عن أن األعمال االس�تعراضية التي ترشك فنانني عرب�ا يف العمل العراقي تحصد
نس�بة مش�اهدة أكثر وتكون مؤثرة وتصل لجمهور أوس�ع وأكرب .يذكر أن ليث
الش�يخيل فنان ومخرج وعازف غيتار ،كما كان مدي�ر لرشكة مرايا لإلنتاج
والتوزي�ع الفني يف وقت س�ابق تعامل مع عدة قن�وات محلية يف مجال
اإلنتاج الدرامي ،منها السومرية والبابلية وقنوات سورية أخرى.

ماذ قالت ميس حمدان
عن الحب؟
قال�ت الفنانة األردنية ميس حمدان إنها ال تؤمن
بالح�ب األول ال�ذي غالب�ا ً م�ا ينتهي بالفش�ل
الرسيع بحسب تعبريها.
الفنانة األردنية بررت وجهة نظرها يف الحب
األول قائل�ة« :أي ف�رد يمر به�ذه القصة ال
يتجاوز عمره الـ  16عاماً ،ويف هذه الفرتة
تك�ون املش�اعر متغرية
وليست ثابتة بدليل فشل
معظ�م قص�ص الح�ب
األول فهو ال يدوم».
كالم مي�س ال يعن�ي أنها
لم تم�ر بهذا الح�ب ،حيث
كش�فت ع�ن صاح�ب أول
قصة ح�ب يف حياته�ا قائلة:
«أول قص�ة ح�ب ش�عرت بها
م�ع ش�اب أردني وكنت يف س�ن
صغيرة بع�ض الشيء ،ولك�ن
العالق�ة لم تكتمل ألنه حب مراهقة،
وعىل فكرة عندما أتذكر ذلك بيني وبني
نفيس أضح�ك ألنني كن�ت اعتربها وقتها
حبا ولكنها يف النهاية لم تتعد اإلعجاب».

علي بدر غير متفائل
بإعادة المطربين الرواد
رج�ح امللحن عيل بدر ،ع�دم نجاح مبادرة وزارة الثقافة إلنت�اج البومات غنائية للمطربني
الرواد ،كونها خطوة غري مكتملة.
وق�ال ب�در (للوكالة االخباري�ة لالنباء) :يج�ب اتمام تلك الخط�وة الجميلة الت�ي قام بها
القائمون عىل الثقافة من خالل انشاء قناة خاصة تبث ما أنتج من البومات غنائية ملطربي
السبعينات والرواد ،وبهذا نجذب املتلقي ونعيده للفن األصيل كما أفاد.
وأض�اف :أن جود قن�اة غنائية يشرف عليها متخصصين يف وزارة الثقاف�ة لتواجه البث
املتواصل لقنوات األغاني الهابطة ،سيجذب اهتمام الجمهور نحو تلك القناة الجديدة.

أصو
كتب /فاروق حمدي
م�ع بداية البث التلفزيوني يف الكويت عند مطلع الس�تينيات
كانت معظم الربامج التي تبث ويمكن التقاطها يف محافظة
البرصة ،منوعات مرصية ولبنانية ومسلسلات أجنبية أذكر
منها مسلسل (الهارب).
أما برامجهم املحلية فقد كانت تقترص عىل األغاني الشعبية
لعمالقته�م يف هذا امليدان وأذك�ر منهم عبد اللطيف الكويتي
وعبد الله فضالة ومحمود الكويتي ومنصور الراش�د وفرق
(الطقاقني) الش�عبية أي فرق (الدف�وف الكبرية واملراويس
َ
والبس�توكة) ..وم�ع تق�ادم الوق�ت ب�دأت مرحل�ة ظهور
أصوات نس�ائية محدودة جدا ً لم تجد مس�احتها يف النجاح
وذلك ألسباب تقاليد وعادات اجتماعية وعشائرية آنذاك لم
يس�مح بها املجتم�ع الكويتي وأذكر من بين تلك األصوات
صوت الرائدة الغائية (عايش�ة املرطة) التي كانت أغنياتها
تحاكي أجي�ال األربعينيات ومطلع الخمس�ينيات ..وكذلك
الح�ال بالنس�بة للحرك�ة املرسحية التي كان�ت تعاني من
أزمة عدم وجود العنرص النسائي رغم نشاط هذه الحركة
وتسيد الكبار عليها من أمثال سعد الفرج وحسني الصالح
ومحم�د املنيع وخال�د ألنفييس وعبد الحسين عبد الرضا
وصقر الرش�ود ومنص�ور املنصور وأخوان�ه فيما أنربى
أم�ام هذا الجمع م�ن عمالقة املسرح الكويت�ي آنذاك.
شخصية (رجالية) قبلت بتواضع أن تؤدي دور العنرص
النسوي هو الفنان املرحوم (عبد العزيز النمش) املكنى
ب�ـ(أم عليوي) وبني هذه الحال�ة وتلك ..حيث مخاض
عسير يعاني منه جميع الفنانني يف الكويت بسبب هذا
التدف�ق الهائل لظهور طاق�ات كبرية وكثرية يف آن واحد
والتلفزي�ون واإلذاع�ة الح�ول وال قوة لها .ف�إذا بصوت
غنائي جميل نس�ائي حنطي خليجي يظهر عىل الشاش�ة
الصغرية الجديدة العهد ليتس�يد عليها ليس�لب عقول وقلوب
املشاهدين واملستمعني يف آن واحد سوا ًء لجماهري دول الخليج العربي
أم يف البصرة أال وهو صوت املطربة الخليجية الكويتية املرصية األصل
(حورية سامي).
الخطوة األوىل
وحينم�ا أرى (أم مج�دي) حورية س�امي بني أروقة اإلذاعة وأقس�امها
كنت أظن من خالل لهجتها الخليجية البحتة بأنها كويتية األصل وكانت
تحظى بأهتمام واحرتام كبريين من لدن جميع الفنانني واإلداريني ولكني
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خالل صعوده�ا عىل املرسح
الس�تالم جائزة أفضل ممثلة
أول من أمس تعرضت املمثلة
العاملي�ة جينيف�ر لوران�س
ملوق�ف محرج بعد أن تعثرت
بفس�تانها ،وأث�ارت موقف�ا
طريف�ا ً هن�اك ،لك�ن املمثلة
تعاملت مع الوضع بكل روح
رياضي�ة واكمل�ت طريقه�ا
نحو املنصة لتستلم جائزتها
كأفضل ممثلة يف حفل جوائز
Screen Actors Guild
ع�ن دورها يف فيل�م "هانجر
جيمز" .Hunger Games

مسرحية شبيك لبيك
تأليف /زينب عبد األمري
إخراج /د  .حسني عيل هارف
تمثي�ل /عب�د االمري عبد الرحمن حس�ني �
خالد احمد مصطفى � عمار جهاد
تقديم /وزارة الثقافة
الزمان2012 /
املكان /املركز العراقي للطفل
املناس�بة /املهرج�ان االول مل�رسح الدمى

والعرائس
"املرسحي�ة تعتم�د ع�ىل تقني�ات الدم�ى
والعرائ�س ..علم�ا ب�ان املخرج د .حس�ني
عيل هارف واملمثل خالد احمد مصطفى قد
قاما بتأس�يس مركز عربي مل�رسح الدمى
والعرائس ش�اركت فيه تونس وفلس�طني
ومرص واالردن اىل جانب العراق".
املخرج د  .حسني عيل هارف

فيلمان في بنغازي لحميد الرماحي
تشارك دائرة السينما واملرسح يف مهرجان
الشاش�ة ال�دويل الثال�ث لألف�الم الروائي�ة
والوثائقية الذي يقام يف شهر شباط املقبل
يف مدين�ة بنغ�ازي وذلك من خ�الل فيلمني
من اخ�راج الفنان حمي�د الرماحي وهما:
(الطيور) الفيلم الروائي القصري و(الوفاء)
الفيل�م التس�جييل القصري وال�ذي يتحدث
ع�ن وثيقة مهمة م�ن املراحل السياس�ية
ابتدا ًء من النظام الس�ابق ومعاناة الشعب

العراقي م�رورا باالحتالل االمريكي والدور
امله�م للش�عب العراق�ي يف رحي�ل القوات
املحتلة يف العراق.
أم�ا فيل�م (الطي�ور) فأن�ه يتح�دث ع�ن
الطفولة العراقية واأليادي القذرة التي تريد
تخري�ب العراق وتدمري االنس�ان العراقي..
علم�ا ب�أن البطول�ة للفنان ف�الح إبراهيم
والفنانة ش�هرزاد ش�اكر والطفل املوهوب
املنتظر عباس الشواك.

المتنبي بصوت
سعدون جابر
يستعد املطرب سعدون جابر لتسجيل وتصوير مجموعة من االغنيات
الجدي�دة باللغ�ة العربية الفصحى م�ن قصائد املتنبي ب�روح لحنية
عراقي�ة يقوم بتلحينها الفنان الكبري طال�ب القره غويل ..اضافة اىل
اعادة تصوير مجموعة من االغنيات التي س�بق وان قدمها وحققت
حضورا ومنها( :حسابي) و(لعيونك انت يا حلو) و(افيش).
علم�ا بان املطرب س�عدون جابر س�بق له وان غن�ى باللغة العربية
الفصحى للشاعر الكبري السياب.

وات دافئة ومواهب تتحدى الزمن

وم�ع م�رور األي�ام واألش�هر علم�ت
بعد بأن حوري�ة مرصية األصل وأنها
عارصت اإلذاع�ة الكويتي�ة وفرقتها
املوس�يقية من�ذ مطل�ع الس�تينيات
حينما عملت مع فرقة كورس اإلذاعة
آن�ذاك املكون م�ن الفنان�ة العراقية
القديرة (خالدة) والفنانني العراقيني
الكبريين املطربني (حمدان الساحر)
وأخيه(محم�د الس�احر) ونج�اة
فغايل شقيقة املطربة صباح وهناء
م�ن الع�راق واثن�ان م�ن (لبنان)
كأص�وات رجالي�ة .وم�ن بعد ذلك
لتصبح أول صوت نسائي خليجي
رائد يتسيد عىل اإلذاعة والتلفزيون
حينم�ا املؤلف�ون وامللحن�ون
الكويتيون يغدق�ون عىل صوتها
الداف�ئ بألحانه�م الغنائية واتي
بدأته�ا بأغنية (والل�ه مادريت)
ذائع�ة الصي�ت .وحينما أجريت
ع�دة لق�اءات فنية م�ع حورية
س�امي نرت لها يف ذلك الحني
بع�دة صحف عراقي�ة ولبنانية
منها صحف (الث�ورة العربية,
والن�رص ,والخلي�ج العرب�ي,
والحي�اة والن�ور) يف الع�راق
وجري�دة (الي�وم) البريوتية..
أكدت يل أنها اكتشفت موهبة
صوته�ا حينم�ا كان�ت تردد
بينه�ا وب�ني نفس�ها أغاني
(أس�مهان ولي�ىل م�راد)
وحي�ث أن (أم الدنيا) مرص
يف ذلك الح�ني تضم عمالقة
املوس�يقى والغن�اء فأنه�ا
أش�ارت عىل نفسها أن تبدأ
م�ن (الكوي�ت) التي كانت
س�احة فنية كبرية لجميع

فيم�ا

املواهب الفنية ،وفعالً وجدت نفس�ها بني أهلها وذويها من أهل املوسيقى
يف إذاع�ة الكويت وخاصة من قب�ل (مديرها العام)
األس�تاذ عب�د العزيز محم�د جعفر واملوس�يقيني
س�عود الراش�د وعثم�ان الس�يد وع�وض دوخي
وعبد الحميد الس�يد ومحم�ود الكويتي لتبدأ أوىل
خطواته�ا يف الكورس وكما تقول حورية س�امي
الت�ي غن�ت ألكث�ر امللحنني ب�أن درج�ة صوتها
تنتم�ي لس�لم (الكون�ر ألت�و) حي�ث أن معظم
األص�وات النس�ائية تنتمي لث�الث طبقات وهي
أص�وات (س�وبرانو" )"1و(س�وبرانو ")"2
و(الكون�ر ألتو) ولهذا فأنها رسعان ماأجتهدت
لتهذي�ب صوتها م�ن خالل الفنان�ني العمالقني
املوسيقارين (أحمد عيل) و(حسني أمني) اللذين
كانا يرفان يف حينه�ا عىل قيادة فرقة اإلذاعة
املوس�يقية واملعه�د العايل للموس�يقى .وكانت
حورية س�امي تمتلك قلبا ً رقيق�ا ً وحنونا ً وهي
كان�ت بمثابة أخ�ت وأم وزميلة ل�كل الفنانني
وكان الجمي�ع يحرمه�ا ويرك�ن إىل صوته�ا
الدافئ الحنون وكانت تتلقى رس�ائل اإلعجاب
من معظ�م الجماه�ري يف دول الخلي�ج العربي
والب�رصة وكان�ت تطلعن�ي عىل بع�ض فضالً
عن أنها ش�اركت كفرس�ت يف ك�ورس اإلذاعة
والتلفزي�ون م�ع العديد م�ن املطرب�ني العرب
الكبار أمثال فري�د األطرش وعبد الحليم حافظ
ومح�رم ف�ؤاد ورشيف�ة فاض�ل وفاي�زة أحمد
وغريه�م يف الحف�الت الغنائية الت�ي كانت تقام
عىل مرسح سينما األندلس.
لتبقى حورية س�امي الص�وت الخليجي الدافئ
املخ�رج بملوح�ة مي�اه الخليج العرب�ي وعذوبة
الني�ل املتس�يدة ع�ىل اإلذاع�ة والتلفزي�ون رغ�م
ظهور (صوت نس�ائي) كويت�ي (يف حينها) واحد
ل�م ي َر النور ول�م يدم طويالً وبأغني�ة واحدة فقط
يف حني ظ�ل وليومنا ه�ذا صوت (حورية س�امي)
وقبلها الرائدة الكبرية (عائشة املرطة) ..حيث التزال
أصواتهما خالدة يف ذاكرة الجميع.

هل ستعود جنيفر لوبيز
لمارك أنتوني؟!
يب�دو أن ثنائي هوليوود الش�هري مارك أنتون�ي وجنيفر لوبيز لم
يتحمال الفراق لشهور بعد أن انفصال رسميا.
مارك وجنيفر كان�ت لكل واحد
منهم�ا حيات�ه الخاص�ة ،هو
ارتب�ط بموديل فنزويلية تدعى
شانون دي ليما ،وهي ارتبطت
براقص يف فرقتها.
ولكن مارك أنتوني أعلن رسم ًيا
انفصال�ه عن صديقت�ه التوب
موديل الفنزويلية ،ورغم أنه لم
يعلن السبب إال أن هناك أقاويل
تؤكد أن الس�بب ه�و رغبته يف
العودة لجنيفر لوبيز.
ش�اهد آخر يدل ع�ىل أن عالقة
م�ارك وجنيف�ر قد تع�ود مرة
أخ�رى ،حي�ث ذك�ر املوق�ع
األمريك�ي «بيب�ول» أن�ه ت�م
تصوير جنيف�ر وهي تدخل أحد الفنادق وحده�ا وأنها قد قابلت
طليقها رسًا ..فهل س�يعود هذا الثنائ�ي مجد ًدا خاصة أن جنيفر
لها طفلني من مارك أنتوني ..أم أنها مجرد تكهنات؟

ميال كونيس برفقة كوتشر
وفيلم جديد
ق�ررت املمثل�ة األمريكي�ة مي�ال كوني�س ،االنتق�ال م�ع
حبيبها املمثل أش�تون كوت�ر إىل العاصمة الربيطانية
لن�دن لتص�وّر فيلما ً ي�رف عليه مخرج�ا فيلم "ذا
ماتريكس" الشهري.
وقال مص�در مطل�ع لصحيف�ة "صن"
الربيطانية إن "ميال س�تميض  6أشهر
عىل األقل قرب لندن ،كما قرر أشتون

االنضم�ام إليه�ا" به�دف
تصوي�ر فيل�م "جوبي�ر
أس�اندينغ" م�ع األخوي�ن
أندي والري واكوسكي.
وأش�ار إىل أن الثنائ�ي
يبحث�ان ع�ن من�زل يف
منطقة ماريلب�ون بلندن،
حي�ث يعي�ش مش�اهري
مث�ل النجم�ة األمريكي�ة
كاي�ت هادس�ون واملخ�رج
الربيطاني غي ريتيش.
ولف�ت إىل أن كوت�ر أنه�ى
ّ
يجس�د فيه
للت�و عمله عىل فيلم
مؤس�س رشك�ة "آب�ل" الراحل
س�تيف جوبز ،كما يبقي�ه بعيدا ً
ع�ن الواليات املتحدة حيث توضع
اللمس�ات األخرية عىل طالقه من
النجمة األمريكية ديمي مور.
يشار إىل أن كونيس ستبدأ يف الربيع
املقبل تصوي�ر الفيلم الذي س�تؤدي
في�ه دور مهاجرة روس�ية ،وق�د أبدت
التزام�ا كبريا بدوره�ا الجدي�د ،حيث أنها
ب�دأت تأخذ دروس�ا ً يف الروس�ية لتعلم اللكنة
الصحيحة.

كيت موس مدمنة ..على
الحمص!!

أصب�ح طبق "الحمص بالطحينة" العربي الش�هري،
الطعام املفضل لدى عارضة األزياء كيت موس.
وذكرت صحيفة "دييل ستار" الربيطانية أن موس
بات�ت مدمنة ع�ىل "الحمص بالطحين�ة" منذ أن
تذوقته يف مطعم بشمال لندن.
وأش�ارت إىل أن عارضة األزياء أحبت الطبق
كث�ريا ً إىل درجة انها طلبت من الطاهي أن
يعطيه�ا دروس�ا ً حول طريق�ة تحضري
الحمص يف منزلها.
يذكر أن طب�ق "الحم�ص بالطحينة"
املصنوع من حب�وب الحمص هو من
أشهر أطباق املقبالت العربية وبات
يحظ�ى بش�عبية واس�عة ح�ول
العالم.
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"تنكر تايلر �س�جلر �سباي"

كادر

اأج�اء التج�س�س بروح جديدة!

هند هيثم
يس�أل أس�تاذ املدرس�ة طالبا ً منب�وذا ً يتنمر علي�ه األطفال
اآلخرون" ،ما الذي تربع في�ه؟" ف ُيجيب الولد" :ال يشء ".يقول
ُ
درس" :أنت مُ را ِقبٌ جيد".
امل ِ
ْ
ٌ
هذا مش�هد مفتاحي يف فيلم " ِتنكر تايلر س�ولجر س�باي"،
ورغم ّأنه قد يبدو  -للوهلة األوىل  -هامش�ياًّ ،إال ّ
أن فيه جالء ما
َغمُ َ
ض مِ ن الفيلم.
ُ
ُ
رغ�م املراجعات املختلط�ة ،وآراء بعض الجمهور الش�اكية
من ط�ول الفيلم (طوله س�اعتان وثماني دقائق ،فحس�ب ،أي
ّأن�ه يف طول "رشلوك هوملز :لعبة الظ�الل" ،وأقرص من "الفتاة
ذات وشم التنني") ،فإن " ِت َ
نكر ُ
تايلر سولجر سباي" يكا ُد يكون
ُتحفة سينمائية.
ً
ً
ّإن�ه فيل ٌم يس�تغرق الح�واس ،ويتطل�ب انتباه�ا دقيقا من
ٌ
مأخوذ م�ن رواية لجون لوكاريه بالعنوان
اللقطة األوىل .الفيلم
نفس�ه ،تدور يف زمن الحرب الباردة ،أيام كان االتحاد السوفيتي
رعب الغرب.
ُي ِ
ُ
هرم االستخباراتِ
قصة الفيلم بسيطة :ثمة رشخ يف أعىل ِ
الربيطاني�ة تترسب منه املعلومات إىل الس�وفييت ،وثمة من
يحاول اإليقاع بالوايش.
ُبني�ة الفيل�م  -عكس قصت�ه  -مُ َ
رك ٌ
ب�ة للغاي�ة ،وهذا ما
يجعله يقرتب من أن يكون ُتحفة سينمائية.
قبل ظه�ور عناوي�ن الفيل�م ،ثمة عملي�ة اس�تخباراتية.
ُ
رئي�س املُخابرات
ُعقدة الفيل�م واضحة من البداية :يس�تدعي
الربيطانية أحد كبار موظفيه إىل شقته ،و ُيكلفه بمُ قابلة جنرا ٍل
واش يف قمة هرم
مجري يف بودابست سيكشف له معلوماتٍ عن ٍ
االستخبارات الربيطانية.
العملي�ة كان�ت فخ�اً .يظف�ر ال�روس بالعمي�ل ويقتلونه.
العناوين .هذا املش�هد حجر الزاوية يف الفيلم ُكله ،وسيعود إليه
تايلر س�ولجر س�باي" مُ ش�اهدا ً
فيما بعد .لذلك ،يتطلب " ِت ْن َكر ُ
مُ نتبها ً منذ البداية.

ب�ريس ألالين (توبي جونز) يذه�ب إىل الحكومة الربيطانية من
وراء ظهره ،ويطلب تمويالً لعملية اس�تخباراتية ُكربى ُتس�مى
"وتش�كرافت" (الس�حر)ُ ،يديره�ا الربيطاني�ون بالتعاون مع
ِ
األمريكينيُ .يجرب كنرتول عىل التقاعد ،ويأخذ معه رجله جورج
سماييل (غاري أولدمان).
ُ
يص�ل نبأ يتعل�ق بوجود جاس�وس عىل قمة االس�تخبارات
الربيطاني�ة إىل اإلدارة املدني�ة لالس�تخبارات يف الحكوم�ة
ٌ
جاس�وس أُعلِن مُ ختفيا ً اسمه ريكي
الربيطانية ،ويوصل الخرب
تار (توم هاردي)ُ .يستدعى جورج سماييل من تقاعده ،ويُطلبُ
ضابط ش�اب يف
من�ه التحقي�ق يف األم�ر برسية ،فيطل�ب عون
ٍ
االس�تخبارات ،بيرت غيليام (بندكت بنكرباش) ،موا ٍل له ،ويبقى
غيليام ُين ِفذ مُ هماتٍ له طوال الفيلم.
غيليام كان رئيس ريكي تار املُبارش ،وبس�بب
ق�د
اختف�اء ت�ار ،فإن�ه

امل�ؤامرة

ال�سريك
االس�م الك�ودي للمخاب�رات الربيطاني�ة "الس�رك" ،وعن
طريق هذا الس�رك تلع�ب بريطاني�ا دورها يف الح�رب الباردة.
الس�رك  -والفيلم  -مزدح ٌم بالشخصيات ،وصعوبة ُبنية الفيلم
ع�ىل املتفرجني تكم�ن يف ارتجاعاته الزمني�ة ،ويف غياب الحدود
الفاصلة بني اآلن ،وبني م�ا حدث من قبل( .وهذه تقنية ُتعطي
" ِت ْنكر تايلر س�ولجر س�باي" ُعمق�ا ً كانت تقني�ة االرتجاعات
الزمنية flashbackلتحرمه منه).
خي�وط دقيق�ة
ش�خصيات الفيل�م الكث�رة تتح�رك ع�ىل
ٍ
ُ
ُ
يجع�ل التفري�ق ب�ني
واخت�الط األزمن�ة يف الفيل�م
يف الس�رك.
الشخصيات التي رحلت والشخصيات املوجودة يف الزمن الحارض
(ماض) يف الفيل�م ،وهذا جزء من تأثره :إن ما
صعب�اً .ال يوجد
ٍ
يحدث ،يحدث اآلن ،وال معنى للرتيق بني ما مىض وما هو حارضٌ
ألنهما ُكتلة واحدة ال تتجزأ.
رئيس االستخبارات الربيطانية  -الذي أمر بالعملية يف بداية
الفيل�م ُ -ي َ
لق�بُ ب� "كن�رتول" (جون هارت) ،وال ُيش�ر له أح ٌد
بغر هذا االسم.
ٌ
رج�ل ش�كاك وعصب�ي ،و ُيث�ر أعصاب مرؤس�يه
كن�رتول
بغضبات�ه وس�الطة لس�انه وارتيابه الش�ديد فيهم ،م�ا يجعل

عدم الثقة بالس�ارد سيشتبه يف سماييل أيضاً ،وهذا مما يزي ُد يف
صعوبة الفيلم.
لسبب بسيط ال
يف الواقع ،س�ماييل خارج اللعبة من البداية،
ٍ
ُيم ِكن للفيلم أن يتجاهله أبداً :لقد خرج من اللعبة وتقاعد ،فيما
الجاسوس مستم ٌر يف ترسيب املعلومات.
الشخصية األخرة املهمة يف السرك ،الجاسوس الذي ُي َ
قت ُل يف
البدايةِ ،جم بريدو (مارك س�رتونغ) .هؤالء شخصيات السرك،
والفيل�م لن يحي�د عنهمّ ،إال ليتبع قصة الجاسوس�ة الروس�ية
إيرينا (سفتالنا خودش�نكوفا) التي ُ
ستخرب تار بما ُيسميه "أم
األرسار".
ثمة ش�خصية حارضة-غائبة طوال الفيلم ،ال ُترى بوضوح
أبداً .آن س�ماييل ،زوجة جورج س�ماييل التي تهجره ألجل رج ٍل
آخر ،زمي ٍل له يف السرك.
أم�ا الحارض-الغائب األك�رب يف الفيلم ،فرجل االس�تخبارات
الرويس كارالّ .إنه  -بش�ك ٍل ما ( -رشير) الفيلم ،أو (الخصم) -
بعبار ٍة أدق  -لكنه ال يظهر بشك ٍل ُكيل ،رغم ّأنه حارض يف خلفية
ٌ
حارض يف املشهد الرئييس يف الفيلم.
األحداث ،كما ّأنه

تعرض ملشاكل
ومساءالت .كذلك ،يذهب سماييل ملُقابلة
كوني ساكس (كاثي ُبرك) ،الس�كرترة السابقة لالستخبارات،
وتريه صوراً( .طبعاً ،لها داللة ال تظهر ّإال الحقا ً يف الفيلم).
يكتم�ل اإلط�ار بمعرف�ة امل�دى الذي وص�ل إلي�ه كنرتول يف
تحقيقاته .لقد وصل إىل حرص املش�تبه بهم يف مجموعة أسماء،
بألق�اب من أغنية أطفا ٍل بريطانية تق�ول" :تنكر ،تايلر،
لقبها
ٍ
س�ولجر ،سايلرُ "....
وتعدد مهام ومراتب املُجتمع .أول األسماء
يف القائم�ة خليفته ألالينِ :تنكر� ٌ
رجل متواضع املرتبة ،ثم نائب
ألالين ،بل هاي ُدن (كولِن ِفرث)ُ :
تايلر-خياط ،ويليهما روي بالند
ِ
ِنسك):
(سياران هندز) :سولجر  -جندي ،وتوبي إسرتيز (ديفد د ِ
بورم�ان -فق�ر .الخامس هو س�ماييل نفس�ه  -رجل كنرتول،
والشخص الذي ُيحقق يف القضيةِ :بغرمان  -شحاذ.
" ِت ْن َك�ر تايلر س�ولجر س�باي" فيل�م تحقيق�ات بريطاني،
وعن�د ه�ذه النقطة ،فإن املش�اهِ د املُعارص الذي ق�د تدرّب عىل

ثق�ب يف قي�ادة املخابرات
ثم�ة أنب�اء متوات�رة ع�ن وج�ود
ٍ
الربيطاني�ة .هل ه�ذه األنباء مكيدة س�وفيتية إلح�داث قلقلة
يف االس�تخبارات الربيطاني�ة؟ ه�ل هذه أنب�اء حقيقية ترسبت
بس�بب خل ٍل يف النظام الس�وفيتي؟ ينتج عن هذه األنباء رصاع
قوة ،يخ�رج منه كنرتول خارساً ،ويس�تلم ب�ريس ألالين قيادة
االستخبارات.
ألالين ُيهمِل األنباء املتواترة ،وينفيها تماماً .كما ّأنه يتعامل
ً
تعام�ال مفتوح�ا ً مع األمريكيني ،بش�ك ٍل ُيحول االس�تخبارات
الربيطانية إىل الفرع الضعيف لالس�تخبارات األمريكية .ألالين
يفع�ل ذلك ّ
ألنه يعتق�د أن هذا ما ينبغي أن تكون عليه األمور،
لكن سماييل وكنرتول ال يتفقان معه.
وتوظف هذه
وإذن ،تصل أخبار املؤام�رة آذانا ً حكومية،
ِ
اآلذان سماييل .ويتأكد سماييل ،عن طريق تتبع ُكل الخيوط
قص�ة يف الفيلم تؤدي إىل املؤامرة .بل
املُعق�دة يف الفيلم ُ -كل
ٍ
ً
إن س�ماييل يع�رف من وراء املؤام�رة معرفة جي�دة ،رغم أنه ال
يظه�ر يف الفيل�مُ ،
وكل ما يظهر منه قداح�ة كان قد أخذها من
سماييل.
هذا فيلم تفاصيل دقيقة ،لذا يحتاج إىل صفاء با ٍل تام.
(وتش�كرافت)
ثمة مؤام�رة ،ومركز املؤامرة يدور يف عملية ِ
الت�ي عارضها كنرتول .املوظفة كوني التي اكتش�فت أن املُلحق
الثق�ايف الرويس يف لندن ضابط رويس رفيع املس�توى ُط ِر َدت من
عمله�ا ،وم�ن طردها كان ألالين .ألالين مُ ش�تبه ب�ه .واح ٌد من
ٌ
جاس�وس بالفعل.
األربع�ة عىل قم�ة االس�تخبارات الربيطانية
لِمَ؟ الفيلم يطرح الس�ؤال يف هيئاتٍ مُ تعددة ،لكنه يرتك اإلجابة
مُ علقة.

يوح�ي ّ
بأن�ه ال يشء يح ّدث حقاً ،رغم ُعن�فِ امليتات التي تح ّدث
ُ
فيه وبش�اعتها .بنية الفيل�م ال تتعلق باملؤامرة ،وال بالبحث عن
الجاسوس ،بقدر ما تتعلق بالعواطف.
والء رج�ال االس�تخبارات الربيطاني�ة لبعضه�م البع�ض -
باس�تثناء ألالين الذي يوايل نفسه فحس�ب ،وشعورهم املُشرتك
بالصداقة .م�ن الصعب عليهم أن ُيصدِقوا أن الجاس�وس واح ٌد
منه�م .حتى أن كوني تطلب من س�ماييل ّأال يع�ود لزيارتها إن
اكتش�ف الجاس�وس ألنها تري�د أن تتذكر (األوالد) كم�ا كانوا،
ُيحب�ون بعضه�م البع�ض ،ويوال�ون بعضهم البع�ض ،رُحماء
بينهم ،أشداء عىل الروس  -واألمريكيني.
ثم�ة مفاتيح كث�رة ُيلقيها الفيلم :ملاذا ل�م ُي َ
قتل ِجم بريدو
ُ
عطي ُفرصة جديدة لحيا ٍة
رغ�م التعذيب الذي يتعرض له؟ ملاذا أ ِ
مُ ختلف�ة؟ ملاذا اخت�ار الصبي البدين يف املدرس�ة ليصطفيه عىل
أقرانه؟ (بغض النظر عن كون الصبي منبوذا ً من أقرانه).
ُ
ٌ
متورط عاطفيا ً يف املسألة :جورج سماييل الذي تخونه
الكل
ً
زوجته ،ويش�تبه فيه رئيس�ه الس�ابق الذي كان مواليا لهِ .جم
بري�دو الذي يعرف الجاس�وس ويرفض اإلق�رار بمعرفته حتى
النهاية .توبي إس�رتيز الذي التقطه كنرتول وقد كان يوشك عىل
ً
وبل هاي ُدن ،الذي ُيعاني أيضاً ،رغم
املوت ،وصنع منه جاسوساِ .
ما يظهر عليه من عدم تأثر بمعاناة رفاقه.
من الجاسوس؟ املسألة محلولة يف النهاية ،محلولة يف املشهد
"بل" ،التلميذ
ال�ذي يصطفي فيه األس�تاذ التلميذ الذي ُيس�مى ِ
الذي ال يصلح ليشء .يف النهاية ،يواجه سماييل هاي ُدن ،ويسأله:
"هل كانوا ُيعدونك ملنصب؟" فرد هاي ُدن" :تعرف أنني ال أصلح
ملنص�ب ".هاي ُدن ال يصلح كذلك للعمل امليداني  -خالفا ً لصديقه
الحمي�م ِجم بريدو  -وهنا يس�أله س�ماييل الس�ؤال املحوري يف
الفيلم ُكله" :وما نفعك؟"

فيلم " ِتنكر تايلر س�ولجر س�باي" هادئ اإليق�اع ،حتى ّأنه

ألفر ُ
دسن ،بمعونة مواطنه
مُ خرج الفيلم السويدي توماس ِ
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اإبهاج الآخرين بال�سعر

ق�سيدتان
خل�د الفالح

"ال لعسل تشتهيه نفيس وال النحل"
سافو شاعرة إغريقية ولدت يف جزيرة ليسبوس ما بني
 580_ 610ص�درت مختارات ش�عرية من أعمالها معنونة
ب�� " ال العس�ل تشتهيه نفيس وال النحل" عن دار كنعان_
الطبعة األوىل  ،ترجمة :طاهر رياض وأمينة أمني.
ربة الفن�ن والآداب

برهان ال�ساوي
اأ�سمعك اأيهـا الـ�سمــت ..اأ�سمعك

اإىل حميد العقابي � ...سديقي

نعم أسمعك
أسمعك أيها الصمت ..أسمعك
ال تطرق بقوة عىل الباب
ال توقظ األشباح
ال ..ال تص�رخ هك�ذا
ت�مه��ل
أنا ق�ادم أيه�ا الص�مت
لحظة
سأفتح الب�اب
ل ِ� َم تص�رخ عالي��ا أيها الصمت؟
اصمت قليال ً
اص�مت أيها الص�مت
اصمت
ماذا؟
أنت هارب مثيل من أشباح الكالم؟
لحظة ،سأفتح الباب
اصمت قليال ً أيها الصمت
لقد فضحتني
إنني أسمعك
ها أنا أفتح الباب.

ال�سنعة

ُ
يخرج بفيل�م ثري برصياً،
مُ دي�ر التصوير هوي�ت فان هويتما،
حيث الصورة ،والتكوين ،يحمالن الفيلم.
املفاتي�ح يف الفيل�م برصي�ة أكث�ر منه�ا حواري�ة .املش�هد
االفتتاح�ي ،صور كوني ،الصب�ي الذي ُيح ّدق م�ن النافذة ،قتل
البوم�ة ،التحديق من النافذة ،عودة جورج س�ماييل إىل بيتهِ ،بل
هاي ُدن يرتدي حذاءه ،بريس ألالين يميش كامليت ،الطائرة تهبط
وتوبي إس�رتيز يرتعد ،حركات كن�رتول العصبية ،الكامرا التي
تنتظر خارج الغرفة الشبيهة بالزنزانة....،
ُ
ألفردس�ن وفان هويتما عمال من قبل عىل الفيلم الس�ويدي
"دع الش�خص الصحي�ح يدخ�ل" ( ،)2008ال�ذي يحكي قصة
مصاص�ة دم�اء تبقى يف عم�ر الثانية ع�رة وصديقه�ا الذي
يبلغ ال ُعمر نفس�ه ،ونجحا يف إنجاز عم ٍل مُ ش�ابه يف "تنكر تايلر
سولجر سباي" :رواية قص ٍة مشحونة عاطفياً ،من دون اإلفراط
يف املُبالغات الدرامية ،ومن دون أية ثرثرة.
رواي�ة لوكاريه توضح دوافع الجاس�وس ال�ذي كره تعاون
بالده مع الواليات املتحدة األمريكية ،وخسارة بريطانيا ملوقعها
ً
ق�وة ُعظمى يف الحرب الباردة ،بينم�ا ال يكرتث الفيلم
بوصفه�ا
بهذا .الفيلم يروي قصة صداقاتٍ وعالقاتٍ إنس�انية مُ تشابكة،
م�كان مُ حدد :م�ا دوره؟ ما
ويتعام�ل م�ع حاجة اإلنس�ان إىل
ٍ
نفعه؟
يوح�ي الفيلم ّ
بأنه صامت ،رغم ّأن�ه يحتوي عىل الكثر من
ٌ
واحدة من مناطق قوته.
الحوارات .وهذه
فيل�م "تنكر تايلر س�ولجر س�باي" ليس فيلم جاسوس�ية
ع�ادي من طراز أفالم جيمس بوندّ .إن�ه فيل ٌم عن الصداقة ،عن
فقدان املكان ،عمّا هو حق ،وما هو عدل ،وما ُيريده اإلنسان.
انتق�ام هادئ من ُكل مراراتِ الحياة،
ّإن�ه  -أيضا ً  -فيل ٌم عن
ٍ
ٌ
بعد س�نني كثرة ،وهزائم كثرة .تأمل هادئ يف طبيعة املؤامرة.
املؤام�رة ُ
الكربى التي ُتحرك األح�داث ،واملؤامرات الصغرة التي
ُ
ّ
تفضحها املؤامرة الكربى .إنه فيلم مثل س�يمفونية موسيقية،
ال ُيم ِكن حذف جز ٍء منه وإال فقد معناه تماما ً

اأرق�ســي اأيتهـا الأفعــــى
اإىل الغجري اجلميل ن�سيف النا�سري..
�سديقي
أوراق الورد األصفر،
ورماد املوتى املنسيني
وبقايا العظام غر املحرتقة،
كلها تلوث نهر أيامي .
القارب الوحيد
ينساب يف النهر عند الغروب
والشموع املتقدة
ُ
تبتهل وحدها يف أعماق املعبد املهجور.
األفعى تلتف حول الشمعدان
بينما كاهنات املعبد
ذراعي نحو املذبح
يأخذنني من
ّ
أنا ال أعرفهن
وال أعرف أين أنا
ُ
لست بوذيا
ال..
غر أني
فكرت باألحالم الت�ي راودت تمثال بوذا
الجبيل
الراقد يف ظالل األبدية..
أرقيص إذن أيتها األفعى
وفق نغمات ناي اإلله األزرق كريشنا
أرقيص أيتها األفعى
واتركي بوذا يف حلمه األبدي
اتركي حلم الحجارة الجبلية..

س�افو التي نالت شهرة واس�عة يف عرصها بما اكتنف
حياتها من جرأة وغموض وما أتسم به شعرها من عذوبة
وجم�ال يف حقيقة األمر لم تكن جميلة املالمح كما كتب يف
مقدمة الكتاب بل كانت أقرب إىل القبح ببرتها الس�مراء
وقامتها القصرة ومالمحها الخشنة.
أث�ر حول س�افو لغط كثر ال س�يما يف عرصها ،فهي
تك�رم حينا ً فيضع امليتليون "مواطن�و ميتيلن املدينة التي
قضت فيها معظم حياته�ا" صورتها عىل عملتهمُ ،
وتلعن
حين�ا ً آخر بس�بب ما أش�يع من حبه�ا للنس�اء لحميمية

عالقته�ا بث�الث م�ن رفيقاته�ا وهن :أتي�س ،تيليس�يبا،
ميجارا.
ويف ه�ذا املق�ام كتب عنه�ا أوفيد" ماذا علمت س�افو
فتياتها ،سوى أن يمزجن الحب بالنبيذ؟ ماذا َعلمت سافو
من ليسبوس الفتيات سوى الحب؟".
أم�ا أفالطون فوصفه�ا بالحكمة فق�ال" يقولون إنه
يوجد تسع موزيات "ربات الفنون واآلداب"  .هذا استهتار!
انظروا_ سافو من ليسبوس هي العارشة".
تعلم الرقة والذكاء
نفيت س�افو لع�دة س�نوات يف جزيرة صقلية بس�بب
نش�اط زوجها الس�يايس ولكنه�ا بعد عودتها م�ن املنفى
قام�ت بفت�ح ج�زء م�ن بيته�ا كمدرس�ة لتعلي�م فتيات
جزيرتها والج�زر املجاورة فنون الرق�ص والعزف والغناء
وتدريبهن عىل آداب اللياقة واألناقة وإعداد األكاليل وعقود
ال�ورد وتركهن يف حفالت الزف�اف ويف األعياد التي كانت
تتق�رب بها املدينة من اآللهة ،ويف مس�ابقات الجمال التي
كانت تقام تكريما ً ألفروديت يف املعبد املقدس عىل ش�اطئ

الخليج الكبر يف الشمال الغربي ملدينة ميتيلن.
وعندما سألت س�افو عن غرضها من تعليم الفتيات
هذه الفنون كانت تقول ان غايتي ليس تخريج راقصات
أو مغني�ات أو حت�ى كاهن�ات للمعابد ،بل إع�داد فتيات
يتمتع�ن بالجم�ال والرقة وال�ذكاء وامله�ارة ليقمن عىل
خدمة ربات الجمال.
حكاية �سعر �ساف�
يف الق�رن الثالث والثاني قبل امليالد جمع ما تبقى من
شعر س�افو ونره يف تس�عة كتب ،فقد أحتوى الكتاب
األول ع�ىل ألف وثالثمائة وعرين بيتا ً من الش�عر .ومع
ذلك فقدت هذه الكتب مع حلول القرن الثامن والتاس�ع
امليالدي.
يف العام  1898تم العثور عىل مقتطفات من ش�عرها
مكتوب�ة عىل أوراق الربدي وه�ي كل ما وصل إلينا ،فقبل
حوايل أربعني عاما صدرت الرتجمة العربية ألشعار سافو
ع�ن دار املع�ارف املرصية برتجم�ة الدكتور عب�د الغفار
مكاوي.

متابعات

ال�سفارة الفرن�سية حتتفل باملخرج حممد الدراجي
امل�ستقبل العراقي :متابعة
ضم�ن فعاليات بغداد عاصم�ة الثقافة العربية 201٣وبالتع�اون مع املركز
العراقي للفيلم املستقل ومؤسسة عراق الرافدين لالنتاج الفني ومؤسسة هيومن
فيلم  ،يقيم املركز الثقايف الفرنيس يف بغداد حفل تكريم املخرج السينمائي محمد
الدراج�ي عن مجم�ل جهوده ونش�اطه واعم�ال الفنيية يف دعم الواق�ع الثقايف
والس�ينمائي العراقي من خالل االفالم الس�ينمائية التي اخرجها وعمل ورشات
العم�ل الس�ينمائية التي يقيمها منذ س�قوط النظام اىل غاي�ة االن .ولد الدراجي
يف بغ�داد ،درس اإلخراج املرسحي وعمل مصورا ً يف هولن�دا بعد انتقاله إليها عام
 ،1995قبل أن يغادرها ايل اململكة املتحدة لدراسة السينما وليؤسس هناك مكانة
له عرب عدد من األفالم القصرة والوثائقية.
يف ع�ام  2005نال الدراجي إعج�اب النقاد عىل فيلم�ه الروائي الطويل األول
"أحالم" والذي قدم من خالله تصويرا ً صادما ً للحياة يف بغداد زمن الحرب .عرض
الفيلم يف اكثر من مائة مهرجانا س�ينمائيا حول العالم .وكان الدراجي قد صوّر
"أحالم" يف العراق رغم تعرضه للكثر من الصعوبات واملخاطر كإطالق النار عىل
موقع التصوير يف ش�ارع الرش�يد من قبل الجنود األمريكي�ني عام  ،200٤ليقدم
بعده�ا فيلمه الطويل الثان�ي وهو الفيلم الوثائقي "ح�ب وحرب ورب وجنون"
ال�ذي يعت�رب من اهم االف�الم الوثائقيه عن الع�راق ،عرض يف مهرج�ان روتردام

الس�ينمائي ال�دويل  2008وكثر من املهرجانات الدولية  .ث�م جاء فيلمه الروائي
الطويل الثالث "ابن بابل"  ،2010والذي فتح الطريق أمامه نحو العاملية. .يتناول
فيلم"ابن بابل" مشكلة العراقيني املفقودين عرب قصة فتى كردي يبلغ من العمر
 12عام�ا يقرر مع جدت�ه البحث عن أبيه الذي لم يعد إىل املنزل منذ حرب الخليج

عام .1991اما الفيلم الرابع فهو فيلم "يف احضان امي" مع اخيه عطية الدراجي
والفيل�م هو اس�تمرار لخطه يف تس�ليط االنتب�اه عىل قضايا انس�انية ملحة يف
املجتم�ع العراق�ي ويركز فيلم ( يف احضان أمي) عىل االهمال الذي يعيش�ه اآلف
االيت�ام يف الع�راق .والذين يعي�ش معظمهم يف ظروف انس�انية بالغة الصعوبة .
والختيار املخرج العراقي محمد الدراجي للفوز بجائزة "مخرج الرق األوسط"
الت�ي تقدمه�ا مجلة"فارييت�ي"يف ع�ام  ،2011وقد وصفت مجل�ة "فارييتي"
الدراجي بأنه "الس�ينمائي األكثر اجتهادا ً يف املنطقة" وأشادت بتصويره اآلرس
للحي�اة يف عراق ما بعد صدام ،املوضوع الذي تناوله يف ّ
كل من أعماله الوثائقية
والروائي�ة .تأتي هذه الجائزة لتض�اف إىل جوائز كثرة أخرى حصدها الدراجي
بعد أن حاز فيلمه "ابن بابل" الذي قدم عرضه يف مس�ابقة مهرجان ساندانس
ومهرجان برلني الس�ينمائي ومهرجانات عدة ...الجدير بالذكر أن افالم املخرج
محم�د الدراجي حصدت اكثر  85جائزه عاملية ع�ىل صعيد املهرجانات الدولية
كما وزعت افالمه يف كثر من دور العرض السينماية عىل نطاق العالم وسيكون
العرض االول لفيلم يف احضان امي يوم الخميس املصادف  201٣/1/٣1يف مقر
املعهد الفرنيس يف ش�ارع ابي نؤاس الساعه  ٣:٣0بعد الظهر عىل ان يتم عرض
االف�الم ومنه�ا احالم  ،فيلم عراق ح�ب حرب رب وجنون  ،اب�ن بابل يف كل يوم
خميس من شهر شباط يف نفس الوقت.
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رئاسة جامعة واسط
اعالن مزايدة

رئاسة جامعة واسط
اعالن
الحاق�ا باعالنن�ا المرقم ( 22908ف�ي  )2012 / 12/ 31تعلن جامعتنا ع�ن حاجتها الختصاص "
دكتوراه كيمياء " في الدرجة الثانية  ،فعلى الراغبين بالتقديم لالعالن وممن تتوفر فيهم ش�روط
www.uowasit.edu.
التعيين التقديم عن طريق الموقع االلكتروني للجامعة حصرا (
 ) iqولغاية . 2013/2/7
علما انه سيتم االعالن الحقا عن موعد اجراء المقابالت مع المتقدمين وفقا العالننا اعاله .
المستمسكات المطلوبة (نسخ ملونة) :
 1ـ وثيقة التخرج او امر الشهادة (نسخ اصلية)
 2ـ هوية االحوال المدنية
 3ـ شهادة الجنسية العراقية
 4ـ بطاقة السكن
 5ـ البطاقة التموينية
شروط التعيين :
 1ـ ان يكون عراقي الجنسية
 2ـ ان يكون ضمن السن القانوني للخدمة
 3ـ ان يكون ناجحا في الفحص الطبي
 4ـ ان ال يكون حاصال على شهادة اعلى من الشهادة المطلوبة في الهيكلية
 5ـ ان يتم التحقق من صحة صدور الشهادة قبل صدور االمر الجامعي بالتعيين
 6ـ ان ال يكون مشموال بقانون المسالة والعدالة
 7ـ ان ال يكون مطلوبا باية قضية فساد اداري او مالي او جريمة مخلة بالشرف
آلية المفاضلة بين المتقدمين للتعيين :
 1ـ االوائل على االقسام العلمية في الجامعة
 2ـ حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه)
 3ـ حملة االختصاصات النادرة التي تحتاجها الجامعة ممن يملكون الخبرة العلمية والوظيفية
 4ـ الكفاءات العلمية العائدة والذين يحملون شهادات من جامعات رصينة معادلة للشهادة العراقية
وحسب شهادة التقييم الصادرة من دائرة البعثات
 5ـ االلتزام بالوصف الوظيفي وضرورة انس�جام اختصاص من يتم تعيينه مع اختصاص الكلية او
القسم المعين فيه .
 6ـ معدل التخرج (وتسلسل الطالب بين خريجي السنة نفسها ضمانا للعدالة)
 7ـ سنة التخرج (االقدمية)
 8ـ الحاجة لالختصاص وفق الهيكلية العلمية وحاجة الجامعات
 9ـ يؤخ�ذ بنظر االعتبار عند اجراء التعيين المس�جلين في مكاتب العمل والتش�غيل التابعة لوزارة
العمل والشؤون االجتماعية حسب تنفيذ تعليمات الموازنة االتحادية لسنة . 2012

 1ـ هوية االحوال المدنية  +شهادة الجنسية العراقية
 2ـ بطاقة السكن
 3ـ كتاب عدم ممانعة من دخول المزايدات والمناقصات
صادر من الهيئة العامة للضرائب او احد فروعها نافذ
المفعول
 4ـ وصل قبض التامينات
 5ـ بطاق�ة الفح�ص الطبي صادرة من جهة رس�مية
بالنسبة للمتقدمين للنوادي الطالبية واكشاك االطعمة
وبع�د رس�و المزايدة يتعه�د المس�تاجر بجلب اجازة
صحية لممارس�ة العمل في الماجور حس�ب تعليمات
رقم ( )8لسنة  2000الصادرة من وزارة الصحة
 6ـ تقدي�م المزايدي�ن المتقدمي�ن لمواق�ع التصوي�ر
الفوتوغراف�ي م�ا يثبت ممارس�تهم لمهن�ة التصوير
صادرة من جهة رسمية .

استنادا الى احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
( )32لس�نة  1986المعدل تعلن رئاسة جامعة واسط
 /قس�م الش�ؤون القانونية عن اج�راء مزايدة علنية
اليجار االمالك التابعة لها المدرجة في الجدول المرفق
طي�ا وتب�دا بالتسلس�ل (  1ـ ن�ادي طالب�ي  /مجمع
كلي�ات العل�وم والقانون ) وتنتهي بالتسلس�ل ( 10ـ
تصوير فوتوغرافي  /كلية الطب البيطري ) وسيكون
موعد المزايدة ف�ي اليوم الثالثين تبدا من اليوم التالي
لنش�ر االعالن في الصحيفة واذا صادف يوم المزايدة
عطلة يعتبر اول يوم دوام يليه موعدا للمزايدة وتكون
مدة االيجار سنة واحدة  ،علما ان مكان اجراء المزايدة
س�يكون في بناي�ة رئاس�ة الجامعة فعل�ى الراغبين
بااليج�ار االطلاع عليه�ا ث�م الحض�ور ف�ي الزم�ان
والمكان المعينين اعاله لالشتراك في المزايدة العلنية
مس�تصحبين معهم التامينات القانوني�ة البالغة %20
االستاذ الدكتور
من القيم�ة المقدرة للماجور تقطع بوصل من قس�م
تقي عيل موسى املوسوي
 %2من بدل االيجار السنوي وال يسمح بدخول المزايدة
رئيس جامعة واسط
اال للمزايدي�ن الحقيقيي�ن الذي�ن يحمل�ون التامينات
القانونية الكاملة مع المستمس�كات المطلوبة االصل قائمة باالمالك التابعة لجامعتنا والتي تبدا بالتسلسل
( )1وتنتهي بالتسلسل (: )10
والصورة والتي تشمل :

نوع الماجور
ت
 1نادي طالبي
 2مكتب استنساخ
 3نادي طالبي
 4مكتب استنساخ
تصوير
5
فوتوغرافي
 6نادي طالبي
 7مكتب استنساخ
8

االستاذ الدكتور
تقي عيل موسى املوسوي
رئيس جامعة واسط

جـمهـوريـة الـعراق

حمــــافظة األنبار
قسم العقود

كافتيريا

 9مكتب استنساخ
تصوير
10
فوتوغرافي

موقعه
مجمع كليات العلوم والقانون
مجمع كليات العلوم والقانون
كلية التربية االساسية
كلية التربية االساسية

الفترة
لمدة سنة واحدة
لمدة سنة واحدة
لمدة سنة واحدة
لمدة سنة واحدة

كلية التربية االساسية

لمدة سنة واحدة

كلية الطب
كلية الطب

لمدة سنة واحدة
لمدة سنة واحدة

مجمع كليات(طب االسنان الحاسوب
والرياضيات)
مجمع كليات(طب االسنان الحاسوب
والرياضيات)

لمدة سنة واحدة

كلية الطب البيطري

لمدة سنة واحدة

لمدة سنة واحدة

إعالن

مناقصة رقم (  ) 1لسنة 2013

تعلن محافظة األنبار عن وجود مناقصة لتنفيذ المش�اريع المرفقة طيا ً فعلى الراغبين االش�تراك
بالمناقصة من الشركات ذوي الخبرة واالختصاص مراجعة ديوان المحافظة قسم العقود للحصول
على الكش�وفات والمخططات والش�روط الخاصة بالمناقصوة لقاء مبلغ قدره ( ) 100,000دينار
عن كل مش�روع غير قابل للرد ويتم تقديم العطاء بظرف مغلق ومختوم معنون إلى لجنة اس�تالم
وفت�ح العط�اءات في ديوان المحافظة وعلى مقدم العطاء أن يرفق الوثائق المدرجة أدناه علما أن
آخر موعد لقبول العطاءات في تمام الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا ً في ي�وم (االحد) الموافق 2 /17
 2013/وان موعد انعقاد المؤتمر لإلجابة عن أس�ئلة واستفسارات المقاولين في يوم ( االربعاء)
الموافق 2013 /2 /6
الوثائق المطلوبة:
هوية تصنيف الش�ركات والمقاولين صادرة من وزارة التخطيط نافذة المفعول مع شهادة
.1
تأس�يس الشركة وعقد التأس�يس مع كافة الوثائق والقرارات الخاصة بالتدرج والتصنيف للشركة
منذ تأسيسها وحتى وقت تقديم العطاء .
تأمين�ات أولية بنس�بة  %1من قيم�ة العطاء المقدم بموجب صك مص�دق او خطاب ضمان
.2
معنون إلى محافظة األنبار نافذة لمدة (  5اشهر) من تاريخ غلق المناقصة.
براءة ذم�ة صادرة من الهيئة العامة للضرائب نافذة المفع�ول معنونة إلى محافظة األنبار
.3
0
قائم�ة باألعمال المماثل�ة مقدمة من قبل مقدم العطاء وموثقة بكتب رس�مية صادرة من
.4
الجهات المستفيدة0
الكف�اءة المالية صادرة من قبل مصرف معتمد معززة بالحس�ابات الختامية مصادق عليها
.5
من قبل محاسب قانوني آلخر سنة
وصل شراء العطاء .
.6
يتم تقديم كافة وثائق العطاء ومستمس�كات الش�ركة على قرص  CDبنسختين يتم تسليم
.7
القرص االول ضمن عطاء الشركة والقرص الثاني يتم تسليمه الى مكتب المحافظ 0
األحكام العامة:
الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
.1
ف�ي حال�ة ثبوت عدم صح�ة صدور أي م�ن المستمس�كات المقدمة من قب�ل المقاول يتم
.2
مصادرة التأمينات االولية واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الشركة.
يكون السعر بالدينار العراقي .
.3
يكون سعر فقرات العطاء رقما وكتابة.
.4
يكون العطاء خالي من الحك والشطب و اإلضافة.
.5

تكون مدة نفاذية العطاءات  120يوما ً من تأريخ غلق المناقصة .
.6
يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر واإلعالن.
.7
ال يقبل أي تحفظ يرد في عطاء الشركة.
.8
 .9يك�ون تبليغ المقاول من قبل الدائرة عن طريق لوحة اإلعالنات الموجودة في ديوان المحافظة
والموقع االلكتروني الخاص بالدائرة0
 .11يتم اعتماد المعايير التالية في عملية تحليل العطاءات المتنافسة.
السعر % 75
أ-
ب -اإلعمال المماثلة % 8
ت -المعدات التخصصية % 5
املهندس قاسم حممد عبد
ث -رأي المحافظة % 12

مـحــــافظ األنبــــار

ت

اسم المشروع

التصنيف

الكلفة التخمينية

الموقع

1

انشاء دور واطئة الكلفة في الرطبة  10دار
وناحية النخيب  10دار وناحية الوليد  5دار

الثامنة

1,041,975,000

الرطبة

2

تبليط ومد شبكة تصريف مياه االمطار في حي
القدس والقادسية /الكرمة

الثامنة

748,650,500

الكرمة

3

تجهيز سيارة سحب مياة ثقيلة

العاشرة

150,000,000

بلدية
القائم

4

تبليط طرق في منطقة الكشاشي في الكرمة

العاشرة

199,300,000

الكرمة

5

ŗűŧŬƄƃŘœƒŧƍťŗƒŮŮŤřŘŒŧœƒŪŨƒƌŞř
ŧƍťœŽƄŪ G M ųƍƈ

السادسة

1,495,000,000

الفلوجة
والكرمة

6

ŗƆŧƂƃŒÏÍųŧœŬŻƄŤžƒŧűŇœŬƈŒ

التاسعة

499,500,000

الكرمة

12
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حتقيقات

www.almustakbalpaper.net

البيروقراطية الموؤ�ش�شاتية

الموظف بين الكفالة وقطع الراتب
الكوت  -علي ف�شيلة ال�شمري
ت�شوير  -علي حنتو�ش علي

الكفالة لالقتراض مسألة ليست جديدة في
تعامل المصارف والشركات على أنواعها،
باعتبارها إحدى الوسائل والسبل المتبعة
والمعتمدة بهدف ضمان اس�ترداد القرض
من المقت�رض ،والقروض ع�ادة تتفاوت
من حيث النوعية والكمية ،فهناك قروض
لإلسكان ،وأخرى للزراعة ،وكذلك قروض
صناعي�ة ،فض�ال عن ق�روض لمش�اريع
صغي�رة ،وتمن�ح ه�ذه األموال ع�ادة من
مص�ارف حكومي�ة وأخرى أهلي�ة ،ولكل
منها شروط واشتراطات مقابل التسليف،
بيد أن القاس�م المش�ترك األعظ�م بينهما
يبقى الكفيل ،ويش�ترط أن يكون موظفا
حكومي�ا ،لك�ي يضمن المص�رف أو جهة
التس�ليف حقوقه�ا ..إال انه من المؤس�ف
عملي�ة اإلق�راض بدال م�ن أن تكون عامل
إس�هام في ح�ل الضائقة المالي�ة للبعض
تحول�ت الى عامل منغ�ص للبعض اآلخر،
حيث انتش�رت في االون�ة األخيرة ظاهرة
الكفي�ل والمكف�ول وحج�ز الرات�ب بحق
الكفيل بينما يتمت�ع المكفول براتبة دون
اكت�راث لم�ن كفل�ه ،وللتعرف عل�ى كثير
من القصص الخاصة به�ذه الطريقة التي
يتمل�ص به�ا المكف�ول وان كان موظف�ا ً
ويتمتع براتبه بينما الكفيل يعيش المعاناة
والفصول العش�ائرية ومراجعة المحاكم
لرف�ع قضايا بحق المكفول وس�ط ضعف
اإلجراءات الرادعة بحق المتهرب من دفع
األقساط كانت لنا جولة.
جزاء الإح�شان!!
"أبو حس�ين" موظف يشغل مهنة التعليم
حدثن�ا عن حكايته م�ع الكفالة وما ترتب
عليها من آثار قائال "زارني احد األشخاص
وه�و صديق مق�رب وطلب من�ي كفالته
بمبلغ س�يقترضه من مص�رف حكومي،
ولثقتي به وقربه مني ،وثقت به كل الثقة
وهو سجين سياسي ،ويتقاضى راتبا جيدا
كل شهرين ،ولكنه يحب الظهور والتباهي
على حس�اب الواقع ،مع ذلك ومن اجل أن
ال أرد طلب�ه ،ذهبت معه لمصرف الرش�يد
ألكم�ل اإلج�راءات ،وأخ�ذت إج�ازة م�ن
الدوام ،وتأييدا من الدائرة ،تنهد أبو حسين
قلي�ال ثم اض�اف" ،ولكن كل ذل�ك لم يفت
في عضد صاحبنا الذي تناسى يوم جاءني
يتوسل أن اكفله ،واليوم اطلب منه التسديد
فيته�رب والزل�ت للش�هر الثان�ي يحج�ز
راتبي ،فهل جزاء اإلحسان غير اإلحسان،
واس�تغرب من إجراءات المص�ارف ،لديه
رات�ب م�ن مؤسس�ة الش�هداء فيترك�وه
يتمت�ع براتب�ه ويقطعون راتب�ي ،صحيح
راتبي جيد ويمكن أن ادفع القس�ط ،ولكن
المصرف يرفض يريد المكفول أن يس�دد،
وهذا معن�اه أن الدولة تريد المش�اكل في
المجتم�ع فلديها أكثر من حل ومنها حجز
راتب المكفول مباشرة ،أو وضع اليد على
أمالكه ،أو في أسوء االحتماالت وضعه في
الس�جن لحين الس�داد ،فلماذا يتم اللجوء
لحج�ز راتب الكفيل ،انه تس�اؤل يحيّر كل
كفيل اليوم؟!.
من اأجل املعروف
أما المواطن علي عبد الحس�ين "موظف"
ق�ال "كفلت عم�ي في المص�رف الزراعي
ألن عمي فالح ،فأراد أن يحصل على جرار
زراع�ي ،وفعالً تمت كفالت�ه وعند ذهابي
للمص�رف قلت لمدي�ر المص�رف ،لماذا ال
تجعل�ون األرض ه�ي الكفال�ة ووضعه�ا
بالمزاد بعد ستة أشهر ،أو وضع المكفول
بالس�جن لحي�ن الس�داد؟ قال انظ�ر على
الحائط في غرفة المدير التي طولها أربعة
في خمس�ة وارتفاعها ثالثة أمتار وجدت
ع�ددا كبي�را م�ن األراض�ي المحج�وزة،
ويقول ال نس�تطيع التصرف بها فهل هذا
معقول ،وكيف يت�م ردع المكفولين إن لم
تك�ن اإلج�راءات رادعة ،أو إلغ�اء الكفالة
بضم�ان األرض أو الس�كن أن كان غي�ر
موظف ب�دون وضع اليد على الراتب؟ قال
ال تكف�ل عم�ك ،قلت ل�ه ،ه�ذا يعني قطع
سبيل المعروف ،فأضاف " كما نرى اليوم
من تهرب وتحايل بعض المكفولين الذين
حصل�وا عل�ى مبال�غ مالي�ة كبي�رة ،فان
البعض بدأ يعد للعش�رة قبل أن يتورط في
كفال�ة االخري�ن حتى لو كان�وا من اقرب
أقربائ�ه خوف�ا من ان يتح�ول الى ضحية
ويدفع الثمن من ماله وأعصابه.
نكران اجلميل
فيما ذه�ب المعلم عقيل خزعل ،الذي لديه
قص�ة غريبة بعض الش�يء بس�بب زميل
له في المدرس�ة كفله لش�راء س�يارة من
نقاب�ة المعلمي�ن ،كفله عقي�ل ،ولكن بعد
فترة وهم في مدرس�ة واحدة ،وجد زميله
قد باع س�يارته وقب�ض ثمنها ،وطلب من
المش�تري أن يس�دد للمص�رف م�ا تبقى
بذمته ،وينزل من س�عر السيارة دون علم
الكفيل ،وبدون س�ابق إنذار قرر المصرف
قطع راتبه لحين تس�ديد خمسة أشهر من
قسط السيارة ،وعند مفاتحته بالموضوع،
أس�رد له القص�ة ،فصدم عقي�ل بتصرف
زميل�ه ال�ذي تص�رف بالنيابة عن�ه ،فهل

معق�ول أن تدار ملكية الس�يارة لش�خص
أخ�ر قب�ل س�داد ثمنه�ا وتعه�د بالضغط
على المش�تري بدفع األقس�اط واستغرب
"انه كفل زميله فوجد نفس�ه كافالً غيره،
ويتساءل عقيل" ،المكفول هو معلم مثلي
ولم يتم قطع راتبه ،ويجيب "أليس�ت هذه
م�ن مه�ازل الدول�ة العراقية ف�ي عهدها
الجديد؟ ،ويضي�ف بمرارة "حتى القوانين
الصدامي�ة كانت افضل بالنس�بة للمواطن
مما نحن عليه اآلن "حسب تعبيره".
املطلوب مراجعة النظام الراهن
وكانت لنا جولة مع رئيسة اللجنة المالية
في مجلس محافظة واس�ط آالء إسماعيل
حاجم الت�ي قالت "نتمنى عل�ى الدولة أن
تغير نظامه�ا ،ففي حالة هروب المكفول
يتحمل المسؤولية ويقطع راتبه فما ذنب

ونعاني من نفس الموضوع ،ولهذا نطالب
بإيجاد صيغة تضمن حقوق الكفيل ،وبدل
أن يش�كر ،يتع�رض لقط�ع راتب�ه النه ال
يع�رف مدى ص�دق المكفول ال�ذي يفرح
بالق�روض ويدفع ثم�ن االس�اءة الكفيل
لألس�ف الش�ديد ،وأضافت "وهنا يتوجب
عل�ى مجلس النواب العراق�ي إقرار قانون
الكفيل ال�ذي يجب أن يحميه أوال ويتحمل
المس�ؤولية إن ه�رب المكف�ول خ�ارج
الع�راق ،الن م�ا يحص�ل اآلن مهزل�ة م�ا
بعده�ا مهزلة ،والمصارف تعاقب الكفيل،
بينما المكفول يتمتع براتبه والمبلغ الذي
حصل عليه كقرض س�واء للبناء ويتجاوز
أكثر من عشرين او ثالثين مليونا ً وال يسدد
للمص�رف المقت�رض من�ه باإلضافة إلى
تمتعه براتبه الش�هري ،مما يقطع طريق

فيم�ا ي�رى النائ�ب أمين عباس ع�ن دولة
القان�ون "الكفال�ة تكون على ش�كل بناء
ارض لتش�يد دار أو لتطوي�ر مح�ل عم�ل
وبالتالي ممكن الحج�ز على المكفول من
خالل القنوات القضائي�ة وهذا االمر عائد
للمالي�ة العراقية التي ه�ي وزارة وممكن
اتخاذ مثل هذه التعليمات".بينما أكد مدير
مصرف الرشيد في الكوت جاسم التميمي،
اثناء مناقشته عن هذه األسباب التعسفية
ضد الكفي�ل بالقول "اننا نمس�ك بالكفيل
وف�ي حالة غي�اب الكفيل نتيج�ة موت أو
س�فر فإن المصرف يقي�م دعوى قضائية
مدنية على المكفول الس�ترجاع الحقوق،
والمكف�ول غير ملزم بكفالة أي ش�خص
غير موثوق به.
واوض�ح المحامي القانون�ي احمد محمد

ومالية.
أوال -الكفال�ة الش�خصية ،هي عبارة عن
تعهد شخصي معين او اكثر بضمان تنفيذ
المته�م لاللتزامات المفروض�ة عليه عند
اطالق س�راحه ،بحيث إذا أخل المتهم بما
الت�زم ،ص�ار الكفي�ل أو الكف�الء ملزمين
بدفع مبلغ الكفالة.ثاني�ا -يطلق على هذا
النوع م�ن الكفالة "الكفي�ل العيني" وفي
ه�ذا الن�وع م�ن الضم�ان يق�وم الكفالء
بدف�ع مبل�غ الكفالة لضمان قي�ام المتهم
بااللتزام�ات المفروض�ة علي�ه ،ومتى تم
وض�ع المبل�غ ف�ي صن�دوق المحكمة او
مديرية الش�رطة اخلي سبيل المتهم حاال
مال�م يكن موقوفا عن جريمة أخرى ،وقد
تطرق المش�رع ألحكام الكفال�ة بنوعيها
ف�ي الم�واد  114و 120م�ن األص�ول

كثير من الكفاالت
تحولت إلى ورطة
وتعذيب للكفيل ما
جعل البعض يعد إلى
العشرة قبل اتخاذ أية
خطوة

المصارف تعاقب الكفيل،
بينما المكفول يتمتع
براتبه والمبلغ الذي
حصل عليه كقرض سواء
للبناء أم لغيره وال يسدد،
فما الحل؟!

الكفيل الذي يقطع راتبه بينما المكفول ال
يس�دد قروضه ويتحملها من كفله ،وكأن
األمر تكريم للمسيئين لألسف الشديد".
فيم�ا عب�رت عض�وة مجل�س محافظ�ة

المعروف لقض�اء حوائج الن�اس ،فاليوم
نحن نحمل البرلمان مثل هذه المشاكل.
بني القانون والعرف وال�شريعة
ووج�د القاض�ي محي عبد الل�ه عبيد " ان
على الكفيل أن يش�تكي السترداد حقوقه

حسن بان "الكفالة هي ،ضم ذمة الى ذمة
المطالبة بتنفيذ االلتزام ،أي قيام ش�خص
بضمان شخص آخر وضع ذمته في التعهد
بحيث يصبح الكفيل مس�ؤوال مس�ؤولية
مالية عن إخالل الشخص الذي حرر التعهد

واس�ط رئيس�ة لجنة ش�ؤون المواطنين
آمال حس�ن مه�دي ع�ن رأيها قائل�ة "أنا
واح�دة م�ن الناس الت�ي تكف�ل اآلخرين،

لضم�ان ان�ه متض�رر م�ن ه�ذا اإلج�راء
باإلثب�ات بالدع�وى وم�ن خ�الل القانون
ممك�ن ان يتم تغيير الحجز على المكفول،

عل�ى نفس�ه بمق�دار المبلغ المح�دد في
التعه�د ،أما ان يكون بال ضم�ان او يكون
مقررا بكفالة ،والكفالة نوعان ش�خصية

الجزائي�ة .ثالثا -تحديد مبل�غ الكفالة ،أن
تقدي�ر مبل�غ الكفالة متروك أم�ره للجهة
الت�ي تطل�ق س�راح المته�م وتراع�ي في
تقدي�ره جمل�ة عوام�ل وظ�روف منه�ا
مرك�ز المتهم االجتماع�ي وحالته المالية
وخط�ورة الجريم�ة ومدى كفاي�ة األدلة
ضده وه�ذا ما نصت عليه الم�ادة 1-114
في األصول الجزائي�ة بقولها ،يحدد مبلغ
التعهد او الكفال�ة تبعا لظروف كل قضية
على أن يكون مناسبا لنوع الجريمة وحالة
المته�م ،أما القانون المدن�ي العراقي فقد
أشار الى الكفالة عن المواد 1017و1019
بأنها هو إحضار المكفول به فإن اش�ترط
في الكفالة تس�ليمه في وقت معين يجبر
الكفيل على إحضاره وتسليمه للمكفول له
في ه�ذا الوقت ،أنا اطلبه فان احضره يبرأ
من الكفالة وان لم يحضره جاز للمحكمة
أن تقضي عل�ى الكفيل بغرام�ة تهديدية،
مالم يظهر عجزه وعدم اقتداره على عجز
المكفول به ،والس�ؤال ه�ل يجوز توقيف
الكفيل بموجب القوانين النافذة؟
إن الكفي�ل ال يجوز توقيف�ه إطالقا إذا لم
يتمك�ن م�ن احض�ار مكفولة س�واء كان
ع�ن عمد ام ألم�ر خارج ع�ن إرادته ،حين
أن التوقي�ف يج�ب ان يتأس�س على نص
عقابي نافذ عمال بأحكام القاعدة الفقهية
"ال جريمة وال عقوبة إال بنص أو بناء على
نص".
أما رأيي ،فال يج�وز مطالبة الكفيل بمبلغ
الكفالة في حالة وجود الشخص المكفول،
أرى أن م�ن المف�روض ان يتحق�ق م�ن
وجود الشخص المكفول إن كان موجودا
من عدمه سواء داخل البلد أم خارجه وفي
حال�ة التحقق من عدم وجوده يتم إحضار
الكفيل.

الدين يو�شي بالرتاحم والتاآزر
احد علماء الدين في واس�ط الش�يخ داود
الربيع�ي قال ،أن الكفي�ل يضمن المكفول
في حالة غياب�ه والممانعة من دفع مافي
ذمته من حقوق بحيث يعجز صاحب الحق
العثور عليه واس�تحصال حقه منه ،أما إذا
كان المكف�ول موج�ودا وبإمكان صاحب
الح�ق العث�ور علي�ه واس�تحصال حق�ه
منه س�واء كان صاحب الح�ق يمثل طرفا
رسميا أم ش�خصيا ،ففي مثل هذه الحالة
يجوز لصاحب الحق رف�ع دعوى قضائية
واجب�اره على دفع ما في ذمته من حقوق
حتى لو اقتضى الس�جن ،فالكفيل يضمن
المكف�ول ف�ي حال�ة تعذر الحص�ول على
الحق من المكفول ،أما في غيابه بالس�فر
المفاج�ئ أو اله�روب من م�كان تواجده
وتمرده على صاحب الحق إال إذا كان هناك
اتفاق بي�ن صاحب الح�ق والكفيل بحيث
مت�ى م�ا امتن�ع المكف�ول من ع�دم دفع
الحقوق الى صاحبها يكون الكفيل ضامنا،
وفي الواقع نرى هناك الكثير من الحاالت
الشاذة والبعيدة عن روح اإلنسانية بحيث
يفتع�ل بع�ض األف�راد احتياج�ات معينة
ويصوره�ا بالضروري�ة ج�دا والحياتي�ة
البد منه�ا ،ويلجأون إلى أش�خاص طيبي
القل�ب ،فيطلب�ون من�ه كفالته�م بقرض
معين عندما ،يقوم صاح�ب القلب الطيب
وال�روح اإلنس�انية البن�اءة بكفالته ،نجد
أن المكفول ربما يدفع قس�طا أو قسطين
م�ن ه�ذا القرض ث�م يمتن�ع لدف�ع باقي
األقس�اط بدون س�بب حقيقي يعجزه من
دفع هذه االقساط ،ففي مثل هذه الحاالت
نج�د أن أصحاب الح�ق ال يطالبون المدين
وال يرفعون ش�كاوى قضائي�ة عليهم ،بل
يذهبون مباش�رة الى الكفي�ل ويطالبونه
بدف�ع م�ا تكف�ل ب�ه ف�ي ه�ذه المعاملة،
والمضحك المبك�ي ،أن هذا اإلجراء تتخذه
حت�ى الجه�ات الحكومي�ة الق�ادرة على
االمتص�اص م�ن المدي�ن وه�و موج�ود
ويتج�ول بحري�ة ويجاه�ر في ع�دم دفع
مافي ذمته بالحق�وق لآلخرين ،ويعلم أن
الكفي�ل تورط في كفالت�ه وعندما يعاتبه
الكفيل ويطالبه اليهتم بل ربما يس�تخدم
معه س�الح التهديد بالعش�يرة وبالموقع
االجتماع�ي ،وغي�ر ذل�ك م�ن أس�اليب
العنتري�ات التي ما أنزل بها من س�لطان،
ونح�ن نعيش ف�ي نظام ينبغ�ي أن تكون
العدالة االجتماعية والحقوقية سائدة فيه،
ونأم�ل من األخ�وة المس�ؤولين االلتفات
الى مثل هذه المسائل االجتماعية المهمة،
ألنه�ا ترتب�ط في حلق�ات بن�اء المجتمع
بناء س�ليما بعي�دا عن التف�كك واالنحالل
والتباغض والعداء ،ففي مثل هذه الوقائع
وتكراره�ا عن�د أش�خاص آخري�ن ،فق�د
سمعت مثل هذه القصص في واقع حياتنا
فهي كثيرة وتسهم في تفكك عرى األخوة
والعالقات الطيبة وتمنع سبيل المعروف،
ف�ال يقدم بعده�ا مثل هذا الكفي�ل وغيره
من أقربائه وأرحام�ه وأصدقائه للتصدي
ف�ي حل مش�كلة اجتماعي�ة او مالية ألنه
يخش�ى أن يت�ورط كما ت�ورط صاحبهم،
واإلس�الم يمنع مثل هذه األعمال بل يحث
عل�ى مواصلة العالق�ة الطيب�ة والتعاون
والت�آزر والمش�اركة ف�ي حل مش�كالت
الن�اس ،كم�ا قال رس�ول الله "صل�ى الله
علي�ه وال�ه وس�لم" "مث�ل المؤمنين في
تواددهم وتراحمهم كمثل الجس�د الواحد
إذا اش�تكى منه عضو تداعى سائر الجسد
بالسهر والحمى".
وللعرف الع�شائري ح�شوره
وكان�ت للع�رف العش�ائري كلم�ة ،حيث
التقينا الشيخ محسن فرحان ،احد شيوخ
ش�مر قال ،تدخل من باب الغدر بالصديق،
الكفي�ل ال�ذي س�اهم بش�كل كبي�ر بحل
مش�كلة وفي وقت حرج وعلي�ه إذا كانت
الدولة مص�رة على متابع�ة الكفيل عليها
أن تش�ترط أن يك�ون الكفيل ضمن درجة
القرابة لغاي�ة الدرجة الرابعة ،وما يحصل
اآلن في العراق يشغل العشائر بشكل كبير
ويدخلها في صراعات وإضاعة وقت ممكن
أن تتجاوزه بتشريع يحمي الكفيل ويتحمل
المسؤولية في حالة غيابه او سفره ،أما أن
يكون الكفيل موظف�ا والمكفول موظف،
ويالحق�ون الكفي�ل ،فهي بالتأكي�د فتنة
كبيرة تزرع بي�ن المواطنين والموظفين،
وإذا كان�ت الكفال�ة عل�ى ش�راء س�يارة
بالتقس�يط أو كفال�ة س�كن وم�ا ش�ابه
فيج�ب أن يكون الراتب ه�و الضمان ،وال
تتم مالحق�ة الكفيل إال إذا ترك البلد ،وهنا
نحمل الحكومة والمشرع العراقي بضمان
ه�ذا الحق ،وفي حالة يخرج علينا احد من
المش�رعين ويق�ول على المكف�ول إقامة
شكوى على المكفول لضمان حق الكفيل،
فهو بحاجة الى تشريع وقانون خاص كي
ال يقطع س�بيل المعروف ،والدولة تتحمل
ذل�ك بالتعليمات ،وإن تع�ذر وجود قانون
لح�ل مثل هذه اإلش�كاليات ،ألن العش�ائر
دوره�ا اكب�ر من ه�ذا الموض�وع وزجها
بمثل مواضيع كهذه هي نقطة ضعف على
المشرع العراقي والسلطة التنفيذية معاً.
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الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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إخوان العراق
ح�سني علي احلمداين

كاريكاتري  /فوؤاد ح�سون

د .ثائر الربيعي

العراق مرشوع دولة ام بناء حكومة ؟

يب�دو أن الطبي�ب الفرنس�ي جوزي�ف
غوبتي�ن ال�ذي صن�ع المقصل�ة والت�ي
س�ميت فيم�ا بعد بأس�مه واس�تخدمت
لقطع رؤوس الكثير من الشخصيات إبان
الثورة الفرنس�ية ع�ام  1798باعتبارها
آلة حاس�مة في قطع الرؤوس واستعان
الطبيب جوزيف بخبرة زميل جراح اسمه
انطوان لوي ،وش�رح االثنان أمام النواب
مزاي�ا اختراعهم�ا مؤكدي�ن أنها أس�رع
واضمن وسيلة إعدام وأقلها بربرية ،على
أس�اس تجنيبها المحكوم األلم ،كما وان
العراق فيه مقصلة من نوع اخر وظيفتها
قتل أي فكرة ترمي لبناء دولة قادرة على
اجتياز التحديات من خ�الل رؤى وأفكار
تتماش�ى مع واق�ع العص�ر ال يمكن لها
ان ت�رى النور فالهدم أس�رع واقل تكلفة
م�ن البناء ،وبناء الدولة ليس أمرا س�هالً
على الم�رء تحقيقه بين ليل�ة وضحاها,
فالدول�ة عديمة الطعم والل�ون والرائحة
حالها حال الماء والهواء الجميع يستفاد
من�ه ،فبالدول�ة يتع�دد الدي�ن والمعتقد
والقومي�ة وإيص�ال الخدم�ات وتوفي�ر
االحتياج�ات ال يقتص�ر بش�خص دون
أخر ,لكن الحكومة س�رعان ما تتالش�ى
وتذه�ب وتأتي حكومة أخ�رى ,لكن بناء
المقومات الرئيس�ة لمنظومة الدولة هي
أوسع وأعمق داللة من الحكومة.
إن التميي�ز بي�ن الدول�ة والحكومة ،رغم
أن المفهومي�ن يس�تخدمان بالتن�اوب
كمترادفات في كثير من األحيان .فمفهوم
الدولة أكثر اتس�اعا م�ن الحكومة .حيث
أن الدول�ة كي�ان ش�امل يتضم�ن جميع
مؤسس�ات المج�ال الع�ام وكل أعض�اء

نبيل الأمري التميمي

المجتم�ع بوصفه�م مواطني�ن ،وهو ما
يعن�ي أن الحكوم�ة ليس�ت إال ج�زءا من
الدول�ة .أي أن الحكوم�ة ه�ي الوس�يلة
أو اآللي�ة التي ت�ؤدي من خالله�ا الدولة
س�لطتها وه�ي بمثاب�ة عق�ل الدولة .إال
أن الدول�ة كي�ان أكث�ر ديموم�ة مقارنة
بالحكوم�ة المؤقت�ة بطبيعته�ا :حي�ث
يفت�رض أن تتعاق�ب الحكوم�ات ،وق�د
يتعرض نظام الحك�م للتغيير أو التعديل،
م�ع اس�تمرار النظ�ام األوس�ع واألكثر
اس�تقرارا ً ودوام�ا ً ال�ذي تمثل�ه الدولة.
كم�ا أن الس�لطة الت�ي تمارس�ها الدولة
هي س�لطة مج�ردة "غير مش�خصنة":
بمعنى أن األس�لوب ف�ي اختيار موظفي
وزارات ومؤسس�ات وهيئ�ات الدول�ة
وتدريبه�م يفت�رض ع�ادة أن يجعله�م
محايدي�ن سياس�يا تحصين�ا له�م م�ن
التقلب�ات األيديولوجية الناجمة عن تغير
الحكوم�ات .وثمة ف�ارق آخر وهو تعبير
الدول�ة (نظريا عل�ى األقل)ع�ن الصالح
الع�ام أو الخي�ر المش�ترك ،بينما تعكس
الحكومة تفضيالت حزبية وأيديولوجية
معينة ترتبط بش�اغلي مناصب الس�لطة
في وقت معين.
فق�د كان علي ابن أبي طال�ب (ع) محقا ً
وصاح�ب رؤي�ة وبصي�رة ثاقب�ة عندما
أوص�ى رفيق دربه ونضاله مالك االش�تر
ب�ان يك�ون اختي�ار األش�خاص لقي�ادة
مرافق الدولة في مصر ليس على اس�اس
المكون واللون والدين وانما على الكفاءة
والخب�رة والتجربة والجراءة في االقدام،
وأتذك�ر م�ا قاله الرس�ول األك�رم (ص)
ألبي ذر الغفاري (رض) يا رس�ول الله أال
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العراق وسياسة األزمات

يمر العراق اليوم بسلس�لة متواصلة من األزمات السياس�ية بما يشكل تدهورا ً خطيرا ً خصوصا ً
ف�ي ظل الوض�ع الدولي واإلقليمي المتوتر ،ومدى تأثير التغيير السياس�ي المحتمل في س�وريا
وال�ذي س�يؤثر وينعكس س�لبا ً على الوض�ع الداخلي العراق�ي ،وقد يصل األمر باهت�زاز النظام
السياسي والعملية السياسية والمشروع الوطني ككل.
لذلك ومن هذا المنطلق يجب أن يس�عى سياس�يونا األفذاذ إلى توحيد رؤاهم وأهدافهم للخروج
من عنق الزجاجة وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية والتفاهمات السابقة بين الشركاء السياسيين،
وتفوي�ت الفرصة عمن يصطاد بالماء الطائفي العكر ،وبمعنى آخر أن الوقت والوضع اليس�مح
اآلن بمث�ل ه�ذه الصراعات واألزمات والت�ي يدفع فيها المواطن العراق�ي الثمن ،ألن أمن العراق
وشعبه خط احمر ال يمكن تجاوزه ،كما أن تحركات المجاميع اإلرهابية وتحالف البعث الفاشي
مع�ه جعل االس�تهداف أكبر وأخطر ،مما س�يتيح لهم ال�دور والفرصة إلى العودة إلى الس�احة
السياسية بوجوه وصور أخرى.
ورغم دخول المرجعية الدينية على خط األزمة وبقوة من خالل رسمها لخارطة طريق الخروج
م�ن األزمة ،ورغم احترام الجمي�ع للمرجعية ،لكننا نرى أن األزمة قد ب�دأت وكأنها خرجت عن
س�يطرة السياسيين ،ألن التشنج واالصطفاف الطائفي في الشارع العراقي أدى إلى عدم اعتدال
الخطاب السياسي ما أسهم في تعميق المشاكل وتغليب المصلحة الفئوية على حساب المصالح
الوطنية ،كما أن نزول األزمة للشارع العراقي قد ّ
عقد األمر كثيراً ،ولن يكون من السهل السيطرة

خريي من�سور

تس�تعملني قال فضرب بيده على منكبي
ث�م قال ،يا أبا ذر إن�ك ضعيف وإنها أمانة
وإنها ي�وم القيامة خ�زي وندامة إال من
أخذه�ا بحقه�ا وأدى الذي علي�ه فيها",
فهل يعني أن أب�ا ذر غير مهيأ لمثل هكذا
أمر؟علم�ا ً ان�ه صاح�ب مق�والت رائ�دة
وخال�دة ف�ي مج�ال مكافح�ة الح�كام
الفاس�دين ونفيه للربذة احد األسباب في
رفضه للواقع المؤلم آنذاك.
فالس�لطة السياس�ية التي تحترم كرامة
اإلنس�ان ف�ي التعام�ل مع�ه ركي�زة من
ركائ�ز وجود الدول�ة المدني�ة وال يكفي
لنش�أة الدول�ة وقيامه�ا وج�ود ش�عب
يس�كن إقليما معينا وانما يجب أن توجد
هيئ�ة حاكم�ة تك�ون مهمتها االش�راف
على اإلقليم ومن يقيمون عليه (الشعب)
وتمارس الحكومة س�لطتها وس�يادتها
باس�م الدولة بحي�ث تصبح ق�ادرة على
ال�زام األفراد باحت�رام قوانينها وتحافظ
على وجودها وتمارس وظائفها لتحقيق
أهدافها.
الحكوم�ات الت�ي تعاقب�ت عل�ى حك�م
العراق ألكث�ر من ( )1400ع�ام لم تفكر
ملي�ا ً ببناء دول�ة مدنية في الع�راق فكل
يغن�ي على لي�اله ،فكان ه�م الحكومات
هو كيف تجني األموال وترس�لها لصناع
القرار لإلمبراطوري�ات التي حكمت البلد
م�رة باس�م الدي�ن وت�ارة باس�م حماية
المك�ون وحت�ى ال�والة الذين س�عوا الى
إج�راء اإلصالح�ات في ميادي�ن مختلفة
للنهوض بدولة حديثة ,تمت محاس�بتهم
ألنه�م قص�روا ف�ي جنيهم األم�وال من
البلد ومن ثم أرس�لوا لدولهم واس�تبدلوا

بآخرين عملوا جادي�ن على تعميق الهوة
ف�ي مفه�وم الدول�ة ورف�ض المواط�ن
للمساهمة بهذا المشروع حتى انه تحول
بداف�ع العق�د الس�يكولوجية ال�ى ع�دو
ينتهز الفرص لالنقضاض على فريس�ته
(الدول�ة) فكان زلزال التحول السياس�ي
الذي شهده البلد عام  ، 2003هو انعطافة
تاريخية بحياته فالنظام سقط وسقطت
مع�ه كل أركان الدولة والس�بب يعود في
ذلك ألن�ه اجتزئ ه�ذا المفهوم الواس�ع
بشخصه الديكتاتوري ,فهو القائد األوحد
وف�ارس األمة وصانع االنتصارات وبطل
الحرب والس�الم على العل�م أنني لم أجد
أي انتص�ار له ،فاالنتصار الذي حققه انه
أس�س لبنى تحتية من الفساد ومظاهره
وأش�كاله المختلف�ة .فم�ا كان يتوقع�ه
األع�م األغل�ب م�ن العراقيي�ن بتس�ليم
البالد بع�ض المواقع والمراك�ز لقيادات
شابة مؤمنة في قرارات نفسها بالتغيير
واالصالح والس�هر ليال�ي والتفكير بجد
ووض�ع الخط�ط والبرام�ج نقيي�ن من
العق�د بعك�س غيره�م الذي�ن ينظ�رون
للمرآة تهاجمهم ذكريات ماضيهم المؤلم
والمل�يء بالتناقضات ،فتغير واقع الحال
الس�يئ ألفضل وأحسن يتطلب من تتوفر
لديه القدرة على االنجاز والتقديم وفسح
المجال لتلك القيادات الواعدة والتي تعمل
لتؤس�س مش�روع دولة ال حكومة يبقى
ألجي�ال ينتقل من جيل آلخر ،ولعل قربي
م�ن األخ رائ�د الحداد الذي يعمل مفتش�ا ً
عاما ف�ي وزارة التخطيط وجدته يس�ير
بنه�ج اإلص�الح ويس�اهم مع غي�ره من
المصلحين في تضميد جراح العراق الذي

هجم�ت علي�ه الذئاب والوح�وش لتكمل
ان كان هنال�ك اليزال ش�يء من البس�مة
والفرح،وه�ذا يأتي من خ�الل الخطوات
المدروس�ة والنه�ج العلم�ي والعمل�ي
للعم�ل ورؤيته لالنفت�اح على األخر دون
النظر إل�ى اللون والش�كل ,فنجاحه جاء
بحكم التش�اور م�ع اآلخرين م�ن حوله
واألخذ بالرأي الصائب وبعده عن ظاهرة
االنف�راد بالق�رار ألن الحكم�ة تكمن في
إصدار قرار مناسب في الوقت المناسب،
األف�ق الواس�ع والتعال�ي ع�ن األصوات
والس�مو فوق الكثير من المس�ميات هو
ق�وة تحس�ب لرائ�د ،فهنال�ك م�ن ينظر
ال�ى المنص�ب باعتباره غنيمة وفريس�ة
وفرصة ال تعوض لملء الجيوب ،وتحويله
إلمبراطوري�ة جدي�دة يأت�ي بم�ن عل�ى
شاكلته وقول المثل الطيور على أشكالها
تقع ,المهم هو كيف ينتهي الشهر ويستلم
راتبه دون النظ�ر لحقل اإلبداع واالبتكار
والتطوير لموظفيه وش�حذ الهمم فيهم
ألن�ه يؤمن ببن�اء حكومة هزيلة فاش�لة
وبعده�ا يدير أدراج ظهره ويعلق فش�له
ألس�باب ومس�ببات غي�ر منطقي�ة ،انه
ص�راع بين إرادتين بين م�ن يبني ويعمر
ومن يخرب ويهدم والخاس�ر األكبر بهذه
المعادلة هو المواطن الذي تقزم طموحه
لمل�ل االنتظار والصب�ر ،فآماله وامنياته
هو بن�اء دول�ة عصرية مدني�ة تنعم في
ظلها كل مكون�ات المجتمع والعمل معه
س�ويا ً فهو النواة األولى للبناء والركيزة
األساس�ية ف�ي مش�روع ي�راد ل�ه النور
متحديا ً كل المعوقات التي تواجهه وعلى
وجه الخصوص مقصلة غوبتين الجديد.

على االختراقات التي ستحدث هناك.
إن الحل الوحيد للخروج من هذه األزمة هو تصحيح الخطاب السياسي الوطني للجميع وتوجيهه
بعيدا ً عن التخندق الطائفي وأحضان األجندات اإلقليمية.
ورغ�م أن بعض السياس�يين ق�د بدأوا أخيرا ً بااللتف�ات لما يلوح باألفق من ك�وارث وويالت في
الطريق ،وبدأوا باالنش�قاق على قوائمهم لما لمسوه من أجندات خطيرة فيها ،لكن لم يكن األمر
كافيا ألن مازالت هناك ذيول تلبس قناع الرؤوس تعمل بكد كبير لتوسيع وتعميق الخالف.
رغم أني أرى أن الحدود بين المدن والدول ليست بالمقدسة ،ورغم أني علمت من خالل متابعاتي
التاريخية ،أن الحدود تتغير حس�ب حاجات أبناء الدول والمدن ،لكن الزالت أرى أنه يمكن للعراق
أن يبق�ى موحدا ً إذا توحدت الجهود والتوجهات ،لكن ال س�مح الله ،إذا لم َي ْفلَح القائمون باألمر
في ذلك ،فلن نجد حالً س�وى تقسيم العراق حقنا ً لدماء الجميع ،ودرءا ً للفتنة إذا اشتعلت لن تذر
األخضر واليابس في طريقها اال وأحرقته.
ف�ي ظل ه�ذه الصراعات واألزمات المتالحقة يطرح الجميع تس�اؤالت طبيعي�ة عن ماذا ينتظ ُر
ٌ
وحرب طائفية وعرقية؟ وهل س�يت ُم تقس�يم هذا
مقبل على كارث ٍة سياس�ية
الع�راق؟ وهل هو
ٍ
الوطن إلى ثالث فدراليات؟ وهل هناك من بين السياس�يين حكماء س�يتداركون الكارثة؟ هذا ما
ستجيب عنه األيام القريبة المقبلة.

َت ْصنيع ْ
األشباه!!

ف�ي غياب الس�ياقات العضوية للتطور ،تزدهر صناعة األش�باه أو النس�خ طبق األصل من حيث
الش�كل فق�ط ،عندئذ يتطلب األم�ر قدرة فائقة على الف�رز ،وعزل الزؤان عن القمح ،والسّ �راب
ع�ن الم�اء وظل العص�ا عن الثعبان .وف�ي أيامنا هذه التي تش�هد خلطا ً غير مس�بوق للمفاهيم
واألوراق ،لم يعد من السهل التعرف على األصول من األشباه ،ألن التكنولوجيا بأقصى منجزاتها
وضعت في خدمة هذه الصناعة ،وقد يكون الشبيه أحيانا ً أكثر ادعاء لألصل تماما ً كما أن العسل
المغش�وش يتفوق على الش�هد في حالوته والعصير الكاذب ينافس ُّ
الس�الف على لونه ونكهته
الملفقة في المختبرات بعيدا ً عن الحقول .ش�به المثقف لديه من األدوات والمظهر واتقان الدور
من خالل القرائن ما يكفي ألن يستمر في دوره ساعات أو أياما ً أو حتى أعواماً .تماما ً كالقصدير
المطلي الذي يجب أن يكون في منأى عن عوامل الطبيعة والتعرية التي تفتضحه ،إذ تكفي قطرة
ّ
عرق ألن تكش�ط عنه الطالء ،بعكس المعادن األصلية الت�ي تتجوهر في التقادم وتزداد قيمتها.
وفي عصرنا كان لكل أصيل شبيه أو دوبلير كما يسمى في السينما ،فهذا الشبيه رأسماله الوحيد
هو مالمحه ورش�اقته في المحاكاة كالق�ردة ،لكنه ال يطمح على اإلطالق بأن يلعب دور البطل،
ألن دوره ككمبارس ينتهي فور ظهور البطل.

الث�ورات عرفت مثل هذا الدوبلير وكذلك الح�راك االجتماعي في كل مجاالته ،والى أن يتضح بأن
الضفائ�ر الناعم�ة هي مجرد باروكة على الرأس األملس تكون الخدع�ة قد مرّت ،لكنها ال تدوم،
وهناك ش�ركات كبرى متضررة من التقليد واألش�باه ،تسعى الى ش�راء كل ما يمكن شراؤه من
هذه النس�خ لكي تس�حقها في مي�دان أمام جمع غفير م�ن الناس ،لكن ه�ذا التطهير في مجال
الصناعة ليس متاحا ً في الثقافة والسياسة ،ألنه من الصعب ضبط البعض من األشباه متلبسين
في محاكاة األصول ،ألنهم س�رعان ما يعودون الى قواعدهم وكأن ش�يئا ً لم يكن .وعدد السّ �لع
المقلدة اآلن في أس�واق العالم أضعاف مضاعفة لعدد الس�لع األصلية ،بحيث لم يعد ممكنا ً ّ
فض
هذا االش�تباك بين الصوت والصدى وبين النور وانعكاس�اته على الصفيح أو السطوح الصقيلة،
فيم�ا مض�ى ،كان هناك خجل من التقمص والتقلي�د الذي يصل ح ّد التقريد ،لك�ن غياب الروادع
والكواب�ح الذاتي�ة جع�ل كل ش�يء متاحا ً ومباح�اً ،وما من ضمان�ة باقية اال الرادع الش�خصي
والضمي�ر واحترام الذات ،ومثل هذه الضمان�ات أندر من أن يراهن عليها.لهذا علينا أن ندفع ثمن
ما نخدع به من أشباه!.

م�ن يراق�ب الوضع العراق�ي ربم�ا ينتابه هاجس
الخوف م�ن أن يتحول العراق لحالة تش�به ما هي
موجودة ف�ي مصر وتون�س من هيمن�ة التطرف
والسلفية ممثلة باإلخوان والنهضة ،ولعلنا وجدنا
في األسابيع الماضية من حاول سواء عبر وسائل
اإلعالم العراقية أو العربية من أن يروج لربيع عربي
يقوده (إخ�وان العراق) من أج�ل إقامة (الخالفة)
في أرض الرافدين.
ونحن نق�ول هنا ،بأن ه�ؤالء تناس�وا ديمغرافية
الس�كان في العراق وانتمائهم لعقائدي البعيد جدا
عن الفكر الس�لفي ،ل�و كان لمش�روع (اإلخوان)
وجناحه العراقي الحزب اإلسالمي الذي لم يحصل
إال عل�ى مقاعد مع�دودة ،ل�و كان هذا المش�روع
قاب�ل للنج�اح لنجح ف�ي أول انتخاب�ات جرت في
الع�راق عام  ،2005لكن هوي�ة العراق اتضحت في
تلك أالنتخابات ،ليس�ت الهوي�ة الطائفية كما يظن
البعض لكن هوية المجتمع وانتمائه وعقيدته.
ه�ذه العقي�دة الت�ي رفض�ت م�ا يمك�ن تس�ميته
بمش�روع (اإلس�الم السياس�ي) الداع�ي لع�ودة
(الخالف�ة) وبالتال�ي ف�إن م�ا يجري الي�وم ليس
س�وى محاول�ة للعبث م�ن جهة ومن جه�ة ثانية
وهي األهم تتمثل بتعطيل بناء الدولة العراقية عبر
السعي وراء مشاريع يعرف الجميع إنها لن تنجح،
فالحرب األهلية التي يس�عى إليها البعض ال يمكن
أن تدور رحاها إن حصلت –ال سمح الله -في بغداد
وكربالء والنجف والبصرة  ،ال بل ستكون ساحتها
هنال�ك في مناط�ق يتواجد فيها الفك�ر المتطرف،
فالش�عب العراق�ي ال ينتظ�ر العدو يأت�ي إليه كما
يظ�ن البعض ب�ل هو س�يذهب إليه ،ولع�ل تجربة
السنوات الماضية كشفت بشكل دقيق ُ
جبن القوى
اإلرهابي�ة وهروبها من المواجه�ة ،ألنها لم تعتد
على المواجهة المباش�رة بق�در ما إنها كان تطعن
في الظهر.
وما يجعلنا متأكدين بأن القوى السلفية قد هزمت
في سوريا على أقل ،هو سعيها اآلن لفتح جبهة لها
ف�ي العراق ،خاصة وإن مي�زان القوى ومعادالتها
في المدن الس�ورية تغير كثي�را لصالح الحكومة،
وهذا ما دفع بالكثير من اإلرهابيين وحتى البعثيين
في اله�روب من س�وريا صوب المناط�ق الغربية
ومحاولة يائس�ة منهم لصنع مالذات آمنة لهم في
هذه المدن.
وه�ذا هو أح�د األه�داف الت�ي تس�عى له�ا بقايا
القاع�دة وفلول البع�ث بعد أن ضاق�ت بها أألرض
في سوريا واليمن ومصر وحتى تونس وليبيا ،فلم
يكن أمامها إال أن تعيد إنتاج نفس�ها من جديد في
العراق عب�ر ركوبها موجة التظاه�رات ومحاولة
تحويلها لمحافظ�ات عراقية أخرى لكنها فش�لت
ألنها انطلقت بش�عارات طائفي�ة مقيتة ،وبالتالي
لم تجد صدى لها سوى لدى القلة من الذين ال زالوا
يتنفسون برئة طائفية مثقوبة من عدة جهات.
له�ذا يمكننا القول بأن مش�روع (أخون�ة) العراق
فاش�ل بامتياز ألس�باب عديدة أولها بأنه لم ينجح
في بداية األم�ر ،وثانيا ال يمتل�ك مقومات الحياة،
وثالث�ا مرف�وض ش�عبيا ألن�ه يتع�ارض والفكر
العقائ�دي ألغلبية الش�عب العراق�ي ،ورابعا وهو
األهم إنه يسعى للفوضى والخراب أكثر من سعيه
للبناء واالستقرار.

النبل السيايس
حممد املياحي
ربما قد فهم البعض إن السياس�ة
فق�ط تتحك�م به�ا المصالح دون
وج�ود لألخالق والنبل السياس�ي
وه�ذا مآتم اس�تنتاجه ف�ي أغلب
األنظمة السياس�ية في العالم وما
نش�اهده بش�كل غي�ر كل�ي أيضا
اليوم في عراقنا  ,لقد أدخل شهيد
المح�راب الخالد مفهوم�ا جديدا
للعمل السياس�ي وأنتج المرجعية
السياس�ية الت�ي غاب�ت لق�رون
متع�ددة ل�دى المذهب الش�يعي,
وأس�س لنظ�ام سياس�ي يرتك�ز
عل�ى األخ�الق والثق�ة والوضوح
,ف�ي ظ�ل األزم�ات المتتالية التي
يم�ر به�ا بلدن�ا اليوم ن�رى صور
مختلف�ة ومواق�ف غي�ر ثابت�ة
وتناقض�ات كبيرة لبع�ض القوى
والش�خصيات السياس�ية ناهي�ك
عن المزايدات والمؤامرات  ,نراهم
يجلس�ون ويتفق�ون ويظه�رون
بمؤتم�رات صحفي�ة وجلس�ات
ودي�ة وبعده�ا نراه�م كاألع�داء
يتناح�رون ويش�كك كالً باألخ�ر
حتى ف�ي وطنيت�ه وانتمائه ,هذا
ح�ال بعض سياس�ي الي�وم الذي
انتخبه�م المواط�ن العراق�ي في
غفلة وتغافل ,لكن ما أثبت توازنه
واتزان�ه ه�و "الحكيم عم�ار" لم
نرى من�ه تناقض�ات أو مؤامرات

أو حتى مجام�الت لم يصطف مع
احد ضد احد وربما جاءته الفرص
الكبيرة ألخ�ذ مواقع مهمة لتياره
لكن�ه أب�ا إن يك�ون ش�ريكا ب�ال
ش�راكة وج�زءا م�ن مش�كلة بل
ضحى بالمناصب واالستحقاقات
وترك تقاسم السلطة واالمتيازات
للمختلفين الي�وم الذين لم يتفقوا
إل�ى على "توزي�ع المناصب" هنا
يتجلى لن�ا ويتأكد عن ماهية هذه
الشخصية التي تملك نبال سياسيا
قل إن وجد بين السياس�يين مازال
الحكيم عمار مص�را إن ال يعرض
س�معت عائلته الش�ريفة وتياره
الجه�ادي ألي موقف غير موزون
المتياز هنا أو هناك يعي بخطورة
المرحل�ة يع�رف ما يق�ول  ,تكبد
المصاع�ب والمصائ�ب المصاعب
لكنه م�ازال قويا ليس بقوة المال
والس�الح ب�ل قوي�ا بالل�ه تعالى
وبالمشروع وبجمهوره العقائدي
ومحب�ة الن�اس ,نع�م لق�د نج�ح
الحكي�م عم�ار بان يك�ون المعلم
األول للسياس�يين بض�رورة إن
يك�ون أدائه�م وس�لوكهم يتس�م
باألخالق والوضوح لم يجرح احد
أو يخف�ي ش�يء ما يقول�ه خلف
األب�واب المغلقة يس�معه الجميع
بعد فت�ح األبواب ,ه�ا نحن اليوم

نم�ر بأزمة سياس�ية هي األخطر
في ه�ذه المرحلة لكنه كما عودنا
إن يكون نبيال أكد ذلك النبل بدفاعه
ع�ن حقوق المواطني�ن وضرورة
تلبية احتياجاتهم المش�روعة مع
تأكيده الدائم بدع�م الحكومة في
خطواتها الصحيحة والمنس�جمة
مع الدس�تور ,وكلنا يع�رف بعدم
اشتراك تيار الحكيم في الحكومة
لكن�ه يداف�ع عنه�ا ألنه�ا ممثل�ة
لجمي�ع المكون�ات ويختلف معها
بطريق�ة التعامل مع األزمات ,كل
م�ا فعل�ة الحكي�م وما س�يفعله
نراه منس�جما ومطابقا مع رؤى
المرجعي�ة الديني�ة وه�ذا يعطينا
تأكي�دا عل�ى إن الحكيم ل�م يتخذ
أمرا مخالف�ا لتوجهات المرجعية
الديني�ة ويحت�رم كل م�ا متطلبة
وتطالب به  .لذا أن النبل السياسي
يمكن االستفادة منه كمدخل لحل
األزم�ات وتعميق الثق�ة والحوار
ب�دال من لغ�ة الح�روب واألزمات
ألنن�ا جميع�ا متضررين م�ن تلك
األزم�ات  ,فربما ال يفهم المواطن
البس�يط مواقف الحكي�م ورؤيته
لكنه�م البد إن يعرف�وا ويعوا تلك
السياس�ية الواضح�ة والواقعي�ة
وال تأخذه�م الش�عارات البراق�ة
لمتاهات نحن في غنى عنها .
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الكتالن دون فيالنوفا ..والملكي يشكو غياب نجومه الخمسة

كل أربعاء

بغداد والبصرة..
ديربي مختلف !

ريال رونالدو يتربص ببرشلونة ميسي في كالسيكو مكرر بكأس أسبانيا

دبي  -سالم المناصير

المستقبل العراقي /متابعة

للموس�م الثالث عىل الت�وايل  ،يصطدم قطبا
ك�رة القدم األس�بانية ببعضهم�ا البعض يف
مسابقة كأس ملك أسبانيا عندما يستضيف
ريال مدريد منافسه التقليدي العنيد برشلونة
الي�وم األربع�اء يف ذهاب الدور قب�ل النهائي
للمسابقة التي يدافع برشلونة عن لقبها.
وتس�تحوذ املواجهة بني الفريقني اليوم عىل
اهتمام بالغ كما تتس�م بإث�ارة طاغية رغم
أنها املب�اراة الخامس�ة عرش ب�ني الفريقني
منذ أن توىل الربتغايل جوزيه مورينيو منصب
املدير الفني للريال يف يوليو . 2010
وخ�الل املواجه�ات ال 14الس�ابقة ب�ني
برش�لونة والري�ال يف وجود موريني�و  ،كان
الفوز من نصيب برش�لونة ست مرات بينما
ف�از الريال يف ث�الث مباريات وس�اد التعادل
خمس مباريات بني الفريقني.
وتغل�ب الري�ال ع�ىل برش�لونة /1صف�ر يف
نهائي املسابقة عام  2011ولكنه سقط أمام
الفري�ق الكتالون�ي يف دور الثمانية للبطولة
املوس�م املايض بعدما خرس  4/3يف مجموع
مباراتي الذهاب واإلياب.
واس�تعد الفريقان بش�كل رائع ملباراة اليوم
من خالل انتصار مدو لكل منهما عىل ملعبه
يف مس�ابقة ال�دوري األس�باني األح�د حيث
اكتس�ح برش�لونة فري�ق أوساس�ونا 1/5
وس�حق الريال فريق خيت�ايف بأربعة أهداف
نظيفة.
واطم�ن كل م�ن الفريق�ني عىل أب�رز ورقة
رابح�ة يف صفوف�ه حي�ث س�جل املهاج�م
األرجنتين�ي ليونيل مي�ي  ،الفائ�ز بجائزة
الك�رة الذهبي�ة ألفض�ل الع�ب يف العالم عىل
مدار الس�نوات األربع املاضية  ،أربعة أهداف
(س�وبر هاتريك) لربش�لونة يف ه�ذه املباراة
كما سجل الربتغايل كريستيانو رونالدو ثالثة
أهداف (هاتريك) للريال يف مرمى خيتايف.
ويخوض برش�لونة املباراة يف غي�اب مديره
الفن�ي تيت�و فيالنوفا ال�ذي يوج�د حاليا يف
نيويورك ملتابعة عملي�ة العالج بعد الجراحة
الت�ي أجراها يف ديس�مرب املايض الس�تئصال
ورم رسطاني.
ويقود مساعده خوردي رورا الفريق مجددا
علما بأنه حقق سجال رائعا يف املباريات التي

قاد فيها الفري�ق يف غياب فيالنوفا حيث قاد
الفريق للف�وز يف جميع املباريات األربع التي
ت�وىل فيه�ا القيادة وس�جل الالعب�ون تحت
إرشاف�ه  17هدفا مقاب�ل أربعة أهداف فقط
يف مرماهم.
وكان رورا  ،مثل فيالنوفا وس�لفه جوس�يب
جواردي�وال  ،العب�ا يف صفوف برش�لونة كما
ت�وىل التدري�ب يف قط�اع الناش�ئني بالن�ادي
قبل عمله مع الفريق األول كمس�اعد للمدير
الفني.
وقال رورا  ،بعد الفوز الكاسح عىل أوساسونا
" ،أفضل طريقة اس�تعداد للمباراة يف مدريد
كان م�ن خالل األداء الجيد أمام أوساس�ونا.
وهذا بالضبط ما حدث .نحن اآلن بمس�توى
جيد قبل مواجهة الريال".

اليوم ..منتخبنا الوطني
يغادرنا إلى دبي
أك�د اتح�اد الك�رة أن
تدريبات املنتخب الوطني
اقت�رت ع�ىل التجم�ع
ومح�ارضة املدرب حكيم
ش�اكر ،مبينا أن املنتخب
س�يغادر إىل دبي لخوض
مبارات�����ه الودية أمام
ماليزيا ومباراته الرسمية
األوىل يف تصفي�ات آس�يا
أم�ام أندونيس�يا ،فيم�ا
كشف أن مصر املدرب حكيم شاكر سيحدد بعد مباراة أندونيسيا.وقال
عض�و االتحاد نعيم صدام إن "وفد املنتخب الوطني س�يغادر إىل مدينة
دب�ي اإلماراتية الي�وم األربعاء 30( ،من كانون الثان�ي الحايل) ،للدخول
بمعسكر تدريبي يخوض خالله مباراة ودية أمام ماليزيا ومن ثم يدخل
يف السادس من شباط املقبل ،منافسات تصفيات آسيا بلقاء أندونيسيا
عىل ملع�ب النادي األهيل".وأضاف صدام أن "املنتخب الوطني تجمع يف
ملعب الش�عب الدويل االثنني 28( ،م�ن كانون الثاني الحايل) ،واقترت
تدريباته عىل التجمع واالس�تماع ملحارضة املدرب حكيم ش�اكر بسبب
س�وء األحوال الجوية" ،مؤكدا أن "املدرب حكيم ش�اكر والجهاز الفني
للمنتخب س�يرشفون عىل تدريبات املنتخب يف اإلمارات".وكشف صدام
أن "موقف املدرب حكيم ش�اكر من املنتخبني الوطني والشباب سيحدد
بع�د مباراة املنتخب أمام اندونيس�يا يف تصفيات آس�يا حيث س�تكون
هناك مفاوضات لتحديد وجهة املدرب والتعاقد معه بصورة رس�مية".
يذكر أن املنتخب الوطني يس�تعد لخوض تصفيات آس�يا حيث يلعب يف
مجموعة تضم منتخبات اندونيس�يا والصني والس�عودية وتقام
مباريات املنتخب عىل ملعب نادي األهيل اإلماراتي.

قصي منير يعود
لتمثيل فريق بغداد
المستقبل العراقي /متابعة
أفاد نائب رئي�س الهيئة اإلدارية لنادي بغداد الريايض
وم�رشف الفري�ق الكروي غضنفر حس�ني بأن العب
املنتخب الوطن�ي قيص منر املح�رتف بصفوف قطر
القطري س�يعود مطلع األس�بوع املقبل للتوقيع عىل
كش�وفات الفريق البغدادي.وقال غضنفر حسني :إن
العب الوسط قيص منر أبلغ إدارة ناديه بأنه سيعاود
حضوره يف األس�بوع املقبل بعدما أنهى تعاقده مع
فريقه قطر القطري وأبدينا تمس�كنا به وس�يوقع
عىل الكشوفات ليش�ارك يف مباريات الدوري.وذكر:
أن فريقه الوحيد الذي لم يس�تقدم أي العب محرتف
بخ�الف األندي�ة النخبوية األخ�رى وبالرغم من ذلك
يتواج�د يف املركز الراب�ع بجدول ترتي�ب النخبة بعد
االنتصارين اللذين تحققا عىل الجوية واملصايف وأملنا
كبر بأن تتواصل االنتصارات لتحقيق ما نصبو إليه.
وم�ن جه�ة أخرى ع�اد فريق اربي�ل الك�روي لذاكرة
االنتصارات من جديد بعدم�ا تغلب عىل ضيفه كركوك
بسداسية نظيفة يف املباراة التي ضيفها ملعب فرانسوا
حري�ري يف اختتام مباريات الجولة الحادية عرشة من
منافس�ات دوري اسياس�يل الك�روي ،وأقتنص فريق
بغ�داد االنتص�ار م�ن ملع�ب املص�ايف عندم�ا تخطى
أصح�اب األرض به�دف وحيد كان من نصيب تيس�ر
عبد الحسني يف الدقيقة السابعة والستني ليصعد بغداد
للمرك�ز الرابع برصي�د  17نقطة فيم�ا تراجع املصايف
للمركز التاسع برصيد  14نقطة.

ولدى س�ؤاله عن ميي  ،أجاب رورا "ليست
ل�دي املزيد من الصفات لنعت�ه .عندما تفكر
فيما يفعله  ،تضع يدك عىل رأس�ك .طموحه
ال يمكن تصديقه .يريد إنجاز املزيد".
وأوض�ح رورا أن�ه ع�ىل اتص�ال دائ�م م�ع
فيالنوف�ا .وقال "إن�ه يش�اهد مبارياتنا من
هن�اك .وخ�الل املباريات  ،نناق�ش القرارات
التي يجب اتخاذها".
ومنح مورينيو بعض الراحة لعدد من نجومه
يف اللق�اء أم�ام خيتايف فلم يدف�ع بهم ضمن
التش�كيلة األساس�ية للفري�ق وه�م األملاني
س�امي خضرة والربازييل مارسيلو وألفارو
أربيلوا وتش�ابي ألونس�و واملهاجم الفرني
كريم بنزيمة.
ويفتقد مورينيو يف مباراة اليوم جهود بعض

عنارصه املؤثرة للغاي�ة حيث يعاني حارس
املرم�ى العم�الق إيك�ر كاس�ياس واملداف�ع
الربتغايل بيبي من إصابات كما يغيب الثالثي
س�رخيو راموس والربتغايل فابيو كوينرتاو
واألرجنتيني آنخل دي ماريا بسبب اإليقاف.
ورغ�م ذلك  ،أصبح مارس�يلو الظهر األيرس
للفري�ق ع�ىل أهب�ة االس�تعداد للع�ودة إىل
صف�وف الفري�ق بعد غياب�ه لف�رتة طويلة
بسبب اإلصابة.
وق�ال رونال�دو يف تريح�ات صحفي�ة إن
العن�ارص الغائبة عن صفوف الريال يجب أال
تكون مربرا للفريق .وأوضح "سنفتقد عددا
من الالعب�ني املهمني
ولك�ن يج�ب أال
يك�ون غيابه�م
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مربرا ..إنها مب�اراة مهمة ومعقدة أمام أحد
أقوى الفرق يف العالم .س�تكون ليلة عظيمة.
سنخوض املباراة بملعبنا مما يعني أنه يتعني
علينا تحقيق نتيجة جيدة".
وتق�ام املب�اراة الثانية يف ال�دور قبل النهائي
غدا الخميس بني أتلتيكو مدريد وأشبيلية.
ويتطل�ع أتلتيك�و مجددا إىل لياق�ة مهاجمه
الكولومبي الخطر راداميل فالكاو جارس�يا
الذي عانى من اإلصابة يف األيام املاضية.
ويف غي�اب فال�كاو  ،خرس الفري�ق صفر3/
أمام أتلتيك بلباو األحد يف الدوري األسباني.
بينم�ا ينتظر أن يعاني أش�بيلية من اإلجهاد
يف املب�اراة غد حيث خاض مباراة صعبة أمام
غرناطة االثن�ني حقق فيها الف�وز /3صفر
بالدوري األسباني.

التسيو ليس مهتم ًا بهداف اليوفنتوس
المستقبل العراقي /متابعة

أب�دى جوزي ِّب�ي بوتزو وكي�ل أعم�ال فابيو كوالياريال دهش�ته
الكبرة لدى سؤاله عن حقيقة اهتمام التسيو بالحصول عىل
مهاجم اليوفنتوس ،نافيا أن يكون لديه أي علم بش�أن نية
نادي العاصم�ة اإليطالية روما انتداب موكله يف آخر أيام
س�وق االنتقاالت الش�توية .وكان الرج�ل ذاته قد نفى
قب�ل بضعة أيام صح�ة ما قيل عن س�عي فيورنتينا
لدع�م هجومه�م به�داف اليوفنت�وس يف ال�دوري
اإليطايل بواقع س�بعة أهداف حتى اآلن هذا املوسم،
إال أن التكهن�ات برحيل�ه لم تتوق�ف يف ظل الوصول
املنتظر لنيكوالس أنيلكا واستمرار سعي النادي خلف
مهاج�م لي�ون ليس�اندرو لوبيز.ورغ�م تألق س�رجيو
َّ
فلوكاري مؤخرًا بجانب وجود الهداف األملاني مروس�الف
كلوزه والتش�يكي الش�اب ليبور كوجاك ،لم يمنع ذلك ادعاء
بعض املصادر وجود مس�اعي م�ن البيانكوتشيلس�تي النتداب
النجم األسبق لنابويل ،أودينيزي وسامبدوريا.
وق�د رد بوت�زو ع�ىل ذل�ك قائ�ال ملوق�ع تش�يتا
تشيليستي "أنا لست عىل علم بأي اهتمام من التسيو.
أنا عىل اتصال مس�تمر بالرئيس كالوديو لوتيتو واملدير
الري�ايض إيجيل ت�اري ،ولو كانا حريص�ني عىل ضمه
لكنت علمت بذلك".

سالم شاكر :أسود الرافدين مطالبون بتجاوز
أندونيسيا آسيوي ًا

المستقبل العراقي /متابعة

ذكر الع�ب املنتخب الوطني املح�رتف يف نادي
الخ�ور القط�ري س�الم ش�اكر ،أن اس�ود
الرافدي�ن س�يكون له�م الق�ول الفص�ل يف
مواجهتهم ألندنوسيا يف مستهل مشوارهم يف
التصفيات األس�يوية التي ستقام يف اإلمارات
األسبوع املقبل.
وق�ال س�الم ش�اكر :إن الك�رة يف رشق الق�ارة
اآلس�يوية تطورت كثرا ً وم�ن الواجب علينا الحذر
م�ن املنتخب االندنويس الذي س�نواجهه يف الس�ادس
من الش�هر املقب�ل ضمن
مباري�ات ال�دور األول
للمجموع�ة الثالثة

حرب كالمية بين بينيتيز وماتيرازي
المستقبل العراقي /وكاالت
اش�تعلت الح�رب الكالمية ب�ني مدافع اإلنرت الس�ابق مارك�و ماترازي ومدربه الس�ابق
ومدرب تش�يلي الحايل رافائيل بينيتيز يف أعقاب وصف األخر للدويل اإليطايل الس�ابق
بأن�ه "كاذب".هج�وم بينيتيز جاء كرد لهجوم بط�ل كأس العالم  2010عليه
عندم�ا قال ،أنه لم يكن أحد ُيري�د توليه تدريب اإلنرت ً
خلفا لجوزيه
مورينيو ،وأنه ال يس�تحق تويل تدريب فريق كبر .وأتى الرد
م�ن ماترازي ع�رب صحيف�ة الجازيتا ديلّو س�بورت
ً
قائ�ال "إذا كن�ت كاذب فبينيتز نحيل"
اإليطالي�ة
وذلك يف إشارة إىل زيادة وزن املدرب اإلسباني".
س�يكون م�ن الغطرس�ة أن أقول أن�ه كان
يجب إقالته قبل مدرب روما زيمان (املهدد
باإلقالة) ،لكن سأقول كذلك.وأضاف "يجب

لوران بالن أبرز
المرشحين لقيادة روما
المستقبل العراقي /وكاالت
أصبح الفرني لوران بالن أبرز املرشحني اآلن عىل الساحة األوروبية
لخالف�ة املدرب زيدنيك زيمان يف فريق الجيالورويس يف حالة تم عزل
األخ�ر ،حي�ث أكدت التقاري�ر األخ�رة إمكانية إعفائه م�ن منصبه.
وقد أثرت الش�كوك حول مس�تقبل املدرب التشيكي بعد تقهقر روما
للمرتبة الثامنة يف جدول الرتتيب ،وتم طرح أسماء ماركو جيامباولو،
ألبرتو ماليس�اني ،كريستيان بونوتيش ،ألبرتو دي رويس وكارلوس
زاجو.لكن تقارير يوم الثالثاء دلّت عىل أن مدافع فريق اإلنرت السابق
صاح�ب ال�� 47عامً ا لوران ب�الن هو هدف آخر محتم�ل لتويل تدريب
الفري�ق العاصمي.س�بق لبالن أن خ�اض تجربت�ني يف إيطاليا وهو العب
مع نابويل واإلنرت ،ودرب فريق بوردو ملدة  3س�نوات قبل أن يصبح مدر ًبا
للديوك الفرنس�ية منذ عام  2010وقد استقال من منصبه بعد بطولة
كأس األمم األوروبية األخرة.

ل�ن أقول أكث�ر من هذه العب�ارة :هنيئا ً لكل م�ن كان حارضا ً يف
ديرب�ي العاصمة الحبيبة بني الزوراء والقوة الجوية ،صور أعادت لنا
التفاؤل بعد أن "لعبت بينا" السياسة بغضا ً وعدا ًء!.
خمس�ون ألف ش�خص اكتظ�ت بهم مدرج�ات الش�عب ،روعة
بالتش�جيع والهت�اف والحماس متح ّدين الربد والتفتيش والش�وارع
"املگطع�ة" ،واألجم�ل هو تالحم الن�وارس والصق�ور يف أديم صامد
صابر ك�"صربنا" عىل بعض ساسة بلدي "الچذابني" والطائفيني!
الص�ورة اكتملت ب�أداء الفريقني الرائعني ،حت�ى أني كنت أفرح
وأصف�ق م�ع كل هدف وكأن�ي زورائي م�ع ص�اروخ أوس إبراهيم
ّ
وجوي عندما فعلتها رأس�ية حم�ادي أحمد ،مواجهة أعطتنا أمالً أن
القادم لن يكون س�وداويا ً كما تخطط له قن�وات ومنابر و"عگول"
الفتنة والنفاق!
الطاق�م التحكيم�ي للمباراة أثب�ت مقدرة عالية يف قي�ادة اللقاء
الن�اري إىل ب�ر األمان ب�ل أن الحكم الش�اب مهند قاس�م قدم صورة
رائعة عن الحكم الوطني ،ف�كان واثقا ً قائدا ً يملك لياقة بدنية عالية
ّ
"الحقانية" يف
س�اعدته عىل التواجد يف كل األماكن ومتخذا ً الصافرة
جميع القرارات باس�تثناء حالة واحدة مش�كوك بأمرها (ركلة جزاء
لحمادي أحمد) ،ولكن كما يقولون :أفضل الحكام أقلهم أخطا ًء !.
النق�ل التلفزيون�ي كان فارق�ا ً عما س�بق من قناتن�ا الرياضية،
كام�رات متنوعة وتغطية مختلفة من أرض امللعب ،وهذا ما يدعونا
إىل املطالبة بتعميم التجربة عىل بقية املباريات املهمة ألننا نعلم حجم
اإلمكاني�ات القناة "اليتيمة" واملنضوية تحت ل�واء واحدة من أغنى
الشبكات اإلعالمية يف الرشق األوسط!
بني الحزن والف�رح ،وبني الوفاء والنكران ،تأثرت كثرا ً بمش�هد
اعت�زال "باجي�و الجوية" ،حزنت عىل ابتعاد أحمد خضر فهو أس�م
كانت تهابه كل الش�باك ،وفرحت لتقدي�ر اإلدارة الزرقاء لهذا النجم
فيم�ا اإلدارات األخرى مش�غولة ب�"اللغف" وتعي�ني األوالد كمدربني
ومرشفني والعبني بعقود وهمية!.
و ّدعنا ديربي بغداد ب�"صفگة" وابتس�امة ،وسنس�تقبل ديربي
الب�رة برتقب وحذر ،مب�اراة تعيد إىل األذهان م�ا حدث قبل عامني
عندم�ا و ّدع نفط الجنوب األضواء بعد أن فش�ل يف تحقيق الفوز عىل
ّ
"والسفانة"
العريق والكبر امليناء" ،الفرس�ان" كما تس�ميه اإلدارة
كما تهتف له الجماهر "سيكونان عىل املوعد يف يوم مرتقب ومنتظر
منذ أيام وأش�هر ،الفوز ال يعني أنك س�تنال ثالث نقاط فقط بل أنك
س�تفتخر طوال املوس�م ،مواجهة بني مدربني جاري�ني وبني العبني
أفرتق�وا بع�د عرشة و"زاد" وب�ني إعالم باع القضية ب�� " "200ألف
دين�ار وأخ�ر مت�ربع باملج�ان ،أما م�ن يتحدث ع�ن أن�ه ديربي بني
الجماهر ،فأتصور أنه أصيب ب� "العمي" أو خانته الذاكرة!.
أخر كالم :كتب الكابتن عماد عودة مس�اعد مدرب نفط الجنوب
ع�ىل صفحته ب��" "facebookأن العب الرشطة "ع�يل عبد عيل" قد
وصف العب�ي الب�رة يف مباراتهم األخ�رة ب� "املحافظ�ات" ،وإذا
صدق�ت الرواية فأنا أنصح األخ "عبد عيل" باالعتذار قبل أن يجد ّ
ُ
منا
"نحن املحافظات" ما يكفي م�ن رد ليتأكد أننا رجال أكفاء قادرون
ع�ىل مواجه�ة اإلس�اءات بأخالقنا ولي�س بأخالق من ب�اع "األصل
و.!".....

يف تصفي�ات كأس آس�يا التي س�تقام يف اس�رتاليا عام
 ،2015مطالبا ً العبي املنتخب الوطني بنسيان تميزهم
يف خليج�ي  21وحصوله�م ع�ىل الوصاف�ة والتفك�ر
جديا ً بتخطي العقبة األندنوس�ية كونها الباب لتحقيق
االنتصارات.
وأض�اف :أن املس�توى الذي قدمت�ه يف مالعب االحرتاف
وتحدي�دا ً مع فريقي الخور جعلني أرفض اللعب يف احد
األندي�ة الصيني�ة التي عرضت عىل اللع�ب هناك إال أني
فضلت البقاء مع الخور لعدة اعتبارات منها شخصية.
وأش�ار إىل :أن أهم ما يشغلني حاليا ً هو تقديم مستوى
متمي�ز مع الوطني ال�ذي بات قريبا ً م�ن إحراز بطاقة
التأه�ل للموندي�ال الربازي�يل ونح�ن يف انتظ�ار انتهاء
الجوالت األخرة فضال عن تركيزي يف الوقت الحايل عىل
إحراز نتائج مميزة مع فريقي الخور.

كاتب خليجي :اإلمارات والعراق
تربطهما عالقات الجذور والمصير
المستقبل العراقي /متابعة
أثن�ى الكات�ب اإلماراتي حبيب الصاي�غ عىل موقف الحكومة العراقي�ة الذي عرب عنه
بيان رس�مي أصدرته الخارجية العراقية ،من املواق�ف والتريحات (الغامضة)
الت�ي صدرت أثناء وبعد مباراة العراق واإلم�ارات ،معتربا أنها "ال تمثل
املوقف العراقي الرس�مي" ،مما يعكس موقفا مرشفا تعتز به
قيادة وحكومة ش�عب اإلمارات.واعترب الصائغ يف مقال له
نرشته صحيفة (الخليج) اإلماراتية ،أن بيان الخارجية
العراقي�ة كان "مهما جداً ،وهو يعكس ،بما اش�تمل
علي�ه من موقف وفكر ،حالة من التوازن الس�يايس
وقب�ل ذلك األخالق�ي ،وهو م�ا يتي�ح ،بالرضورة،
مس�افة إىل األمام يف العالقة بني البلدين والش�عبني
الش�قيقني".وزاد يف الق�ول "الخارجي�ة العراقي�ة
أش�ارت يف بيانها إىل رضورة التحيل بأقىص درجات
املس�ؤولية لدى التعامل مع دولة اإلمارات ،واضعة
املب�اراة يف إطاره�ا الصحي�ح .هي مب�اراة متفوقة
وممتع�ة حقق�ت نجومي�ة الفريق�ني ،ويف نهاي�ة
املطاف فاز منتخب اإلمارات واستحق الفوز" .وأشاد
الصايغ أيضا بما أكده البيان عىل أن "ما أثر من قبل
بعض املعلقني أو وس�ائل اإلعالم ال يمثل رأي الحكومة
العراقية ،وال الجهات الرياضية الرسمية".وأحرز منتخب
اإلمارات لقب بطولة كأس الخليج الحادية والعرشين لكرة
القدم بفوزه عىل املنتخب العراقي  1-2بعد التمديد يف املباراة
النهائية يوم الجمعة املايض عىل اإلستاد الوطني يف البحرين.
ويخلص الصاي�غ إىل أن املطلوب من الرياضة ،الس�يما كرة
القدم" ،تجيرها لخدمة الش�عوب وال�دول ،لتكريس املزيد
م�ن التفاه�م والتع�اون ،والعتباره�ا جرسا ً يوث�ق ويربط
ويق�رّب" .وكانت موجة م�ن التعليقات خ�رج بعضها عن
املعقول واملأل�وف ،رافقت مب�اراة املنتخبني.واعترب الصائغ
أيض�ا أن املوقف العراق�ي يعرب عن "أريحي�ة" واصفا البيان
ب�"النبيل" .وزاد الصائغ يف القول "العالقة بني اإلمارات والعراق
ه�ي عالقات للحارض واملس�تقبل ،وعالقات الج�ذور واملصر".
وتابع قائال "أمام اإلمارات والعراق ،أهداف مش�رتكة وميادين
تدع�و إىل عم�ل يك�رّس األخ�وة ،ويذهب يف تحقي�ق مصلحة
البلدين والشعبني الشقيقني أشواطا ً بعيدة".
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دراجة تنقذ طف ً
ال

الباخرة العمالقة
كتب�ت الحياة لطف�ل بريطان�ي يف الثامنة
م�ن عم�ره بفضل ح�ادث دراجة تع�رض له
م�ا اس�تدعى نقل�ه إىل املستش�فى حيث تبني
ان ورم�ا ً ضخم�ا ً ينمو يف رأس�ه ويكاد يقي
عليه .وأف�ادت صحيفة 'ص�ن' الربيطانية ان
إصاب�ة لي�ام تايل�ور ( 8س�نوات) فيم�ا كان
يرك�ب دراجته ل�م تكن مؤذية بق�در ما كانت
مفي�دة إذ ان الح�ادث أنقذه م�ن املوت املحتم
وقاد األطباء لتشخيص إصابته بورم يف الدماغ

كان ليقتله لو لم تتم إزالته يف الوقت املناسب.
وأوضحت ان س�ائقا ً ص�دم تايلور عندما كان
يلعب ع�ىل دراجته فنقل إىل املستش�فى حيث
ارت�أى األطباء انه ال بد من تصوير رأس�ه ألنه
فقد ذاكرته ،وإذ بهم يكتش�فون ورما ً ضخما ً
كان سيتس�بب بوفاته خالل أس�بوعني فقط.
وأخضع الصبي ،لجراحة اس�تمرت  7ساعات
اس�تؤصل خاللها الورم وج�زء من جمجمته،
ويتوقع األطباء تعافيه بشكل تام.

متاهة

سباق تايالندي !!
رس�ت الباخ�رة ال�ركاب
العمالق�ة كوين ماري 2يف ميناء
زاي�د يف ابوظبي ام�س الثالثاء،
ليق�ي ركابه�ا البال�غ عددهم
 2620راكب�اً ،ف�رتة يف اإلم�ارة،
قب�ل أن تكمل الباخ�رة طريقها
اىل مرفأ كوشني يف الهند.
وتعترب ال كوي�ن ماري 2من
أكث�ر بواخ�ر ال�ركاب فخام�ة،
وبلغ�ت تكالي�ف صنعه�ا 880
ملي�ون دوالر أمرك�ي .وق�ال
املس�ؤولون عن قطاع السياحة

يف ابوظب�ي إن ه�ذه الزي�ارة
س�وف تدفع الحركة السياحية
بقوة وزخم ،وخاص�ة للرحالت
البحرية السياحية.
وقالت نورة الظاهري مديرة
تطوير املنتج السياحي الرتفيهي
يف هيئ�ة ابوظب�ي للس�ياحة
والثقاف�ة إن اس�تقطاب عابرة
محيطات عمالقة بمكانة كوين
م�اري 2يعكس مكان�ة ابوظبي
كوجهة عاملية مفضلة للس�فن
السياحية.

برجك اليوم
22مار�س20 -ابريل

احلمل

ال ترتاج�ع أم�ام الضغ�وط ،فأنت
تمتل�ك القدرة عىل مواجهتها مهما بلغ
حجمه�ا الغرة ح�ني تزيد ع�ن ح ّدها
تصب�ح مؤذية ،وتؤدي اىل عواقب كبرة
الحفاظ عىل رشاقتك

 22مايو 22 -يونيو

اجلوزاء

الأ�سد

صدي�ق قدي�م يق�دم لك عون�ا فال
ترفض�ه .ان�ت قل�ق وتج�د صعوبة يف
الرتكي�ز اال ان ه�ذه املرحلة س�تنتهي
قريبا ً الحب ما زال يف دارك وانت تعيش
سعادة كاملة.

ال تكن مرتددا ً يف األمور الحاس�مة،
ّ
ألن ذلك سيضعف موقفك أمام اآلخرين
ً
ً
وس�يجعلك ش�خصا عادي�ا االهتم�ام
باآلخري�ن يزي�د وت�رة الش�ك عن�د
الرشيك،

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

تط�وي مرحل�ة م�ن حيات�ك لتبدأ
ً
إشاقا ومنفعة عىل الصعيد
أخرى أكثر
واملهن�ي .ح�ذار املفاوض�ات وحس�م
األم�ور لئال رُتصاب بالخيب�ة واإلحباط.
تحتار يف امرك،

تحصد قريبا ً ثمار ما زرعته عىل
مدى س�نة تقريباً ،وستكون الغالل

القو�س

مفاجئ�ة ومتس�ارعة .ق�د تضط�ر اىل
اتخاذ ق�رارات رسيعة عىل اثرها ،يجب
أن تحت�اط لذل�ك رُك�ن ليّنا ً وارس�م عىل
شفتيك بسمة عريضة.

العقرب

وفرة وإيجابية لتحديد مس�تقبلك
املهني ش�كوك الرشيك فيك م ّ
ربرة

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي
طموحاتك مرشوع�ة ومربرة ،لكن
هن�اك صعوب�ات يجب تجاوزه�ا بأقل
رضر اذا كان الرشي�ك عني�داً ،ف�إن
الديبلوماس�ية وحدها كفيل�ة ّ
بحل كل
املشكالت.

 - 1948اغتي�ال مهاتم�ا
غان�دي عىل يد أح�د الهندوس
املتطرفني.
 - 1956حلف وارسو يعلن
انضمام أملانيا الرشقية إليه.
 - 1976محكمة إرسائيلية
تق�ر بح�ق اليه�ود يف الص�الة
بساحات املسجد األقىص يف أي
وقت يشاءون من النهار ،وذلك
بعد أن برأت  40يهوديا ً اتهموا
بالدخ�ول عنوة داخل املس�جد
مرددي�ن األناش�يد اليهودي�ة
مما تسبب يف وقوع اشتباكات
بينه�م وب�ني املس�لمني عن�د
ساحات املسجد.
 - 1984اكتش�اف ثالث�ة
قناب�ل يدوية من الن�وع الذي
يس�تخدمه الجيش اإلرسائييل
أم�ام ب�اب األس�ود ،وكان�ت
القناب�ل مخب�أة يف إحدى ثمار
القرع.
 - 2003بلجي�كا تواف�ق
عىل قانون يتي�ح زواج مثليي
الجنس.

والحق�ن وتحلي�ل األنس�جة ،م�ا
أوقعه فريسة للمشكالت النفسية
التي تطلبت رضورة نقله إىل مركز
رعاية متخصص.
ويذك�ر أن إدارة امللج�أ ال�ذي
يعيش فيه "كالي" حاليا قد قررت
تخصيص املبالغ التي تباع لوحات
"كالي" يف مقابله�ا لدع�م املزي�د
من الس�الالت النادرة م�ن القردة
والش�مبانزي ،علم�ا ً أن التكلف�ة
الس�نوية للحيوان الواحد تصل إىل
حوايل  16ألف دوالر.

رضيبـــة نـادرة
ق�دم رئيس عم�ال فرن�ي عىل دف�ع الرضائب
املرتتبة عليه يف شكل أكياس من قطع نقدية معدنية
تزن يف مجملها حوايل  50كيلوغراما.
وق�د اقب�ل املواط�ن الفرن�ي ه�ذا ع�ىل ه�ذه
الطريقة معربا عن احتجاجه عىل ارتفاع الرضائب،
حيث تمكن من جمع ه�ذه القطع النقدية من فئة
س�نتيم يورو وإثنني س�نتيم يورو وخمسة سنتيم
يورو طيلة ثالث س�نوات ،وبمس�اعدة أهل مدينته.
وقد توجه املواطن هذا إىل مصلحة الرضائب  ،وسلّم
األكي�اس التي تعادل قيمته�ا  429يورو ،وقد رُشع
يف عدد القط�ع النقدية من طرف موطفي الرضائب
ولم يتمكنوا من إكمال العد يف نفس اليوم ،بحس�ب
فرانس برس.

ال�سرطان

العذراء

 - 1649تنفي�ذ حك�م
اإلعدام بحق تشارلز األول ملك
إنجلرتا.
 - 1661إع�دام حام�ي
الل�وردات بإنجل�رتا أوليف�ر
كرومويل رس�ميا ً بع�د وفاته
بسنتني.
 - 1648التوقي�ع ع�ىل
"اتفاقي�ة مونس�رت" إلنه�اء
"ح�رب الثمان�ني س�نة" بني
هولندا وإسبانيا.
 - 1835الرئي�س األمريكي
أن�درو جاكس�ون يتع�رض
ملحاول�ة اغتيال أثن�اء وجوده
يف قاعة مجل�س النواب ،وهي
أول محاول�ة اغتي�ال لرئي�س
أمريكي.
 - 1893الخدي�وي عب�اس
حلمي الثاني يعفو عن أعضاء
الث�ورة العرابي�ة املنفي�ني إىل
رسنديب.
 - 1933أدولف هتلر يصبح
مستش�ارا ً للراي�خ األملان�ي
الثالث.

قرر ش�مبانزي يعيش يف ملجأ
للقردة بوالية فلوريدا األمريكية أن
يحوّل أحزانه إىل إبداعات يف صورة
لوحات فنية يرسمها يوميا ً وتباع
الواحدة فيها مقابل  150دوالرا.
ويعيش الش�مبانزي "كالي"
–ال�ذي يبلغ من العم�ر  25عاماً-
يف ه�ذا امللج�أ من�ذ م�ا يق�رب
م�ن  5أع�وام ،غ�ر أنه ق�د قىض
عم�ره بالكام�ل تقريب�ا يف مركز
أبحاث ،حي�ث كان يخضع إلجراء
اختب�ارات العقاق�ر واملس�كنات

 22يونيو 23 -يوليو

 24يوليو –  23اغ�سط�س

يحم�ل الي�ك ه�ذا الي�وم أحداث�ا ً

الكفة يف االربعينينات

تواص�ل م�ع محيط�ك ّ
ألن نجم�ك
س�يلمع ويس�طع ويس�اهم يف تلطيف
األج�واء الت�ي كان�ت محتدم�ة أخ ً
را،
وس�تق ّدم نتائ�ج أفض�ل ع�ىل الصعيد
املهني

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

لقطة من
الزمن اجلميل

30
كانون الثاين

شمبانزي رسام

الثور

ترت�اح لتط�ورات وتب�دو مزه�وا ً
بنفس�ك .تتبدد الغيوم .ق�د تنجز عمالً

امليزان

إح�دى
نظم�ت
الجمعي�ات الخري�ة يف
تايالند س�باقا ً فريدا ً من
نوعه ،يف ش�وارع مدينة
باتاي�ا التايالندي�ة .فقد
تب�ارى أكث�ر م�ن 50
ش�خصاً ،يج�رون أرسة
خاص�ة للمستش�فيات،
خصيص�ا ً
ومزين�ة
للمس�ابقة بأس�اليب
طريفة ومتنوعة أبهجت
الحارضي�ن واملش�اركني عىل حد س�واء .ويع�ود ريع هذا
السباق لدعم السياحة يف مدينة باتايا.

 21ابريل –  21مايو

ي�وم يخدم مصالح�ك .ال َت َخف من
املبادرة ،ق�د تفاجئك األحداث ويحالفك
الح�ظ لدع�م م�رشوع كن�ت تحلم به
تعاود االتصال بشخص قد وضعت حدا ً
للعالقة به

يالقي االستحس�ان .تختف�ي الضغوط
ويطم�ن بال�ك .إفتح ب�اب الحوار فقد
يصلح لقاء بسيط

يف مثل هذا اليو م

موضة عاملية
م�ا زالت ع�روض األزياء
هي العنوان األبرز يف عواصم
املوض�ة العاملي�ة ،حي�ث
ترتاف�ق األناقة م�ع الجمال
اىل جان�ب ملس�ات خاص�ة
يبتكره�ا املصممون ،لتكون
أش�به بالصدم�ة االيجابي�ة
الت�ي تمي�ز أي مجموع�ة
يعرضونها يف مختلف أنحاء
العالم ،والتي تالمس الخيال
اإلبداعي للموضة الحديثة.

لون مع

السيارة األغىل
عرض�ت يف الدوح�ة أمس االول
الس�يارة األغ�ىل يف العال�م ،وه�ي
ممه�ورة باس�م اللبنان�ي رال�ف
دب�اس ،ويبل�غ ثمنه�ا  2.2مليون
جنيه اس�رتليني .وهذه الس�يارة
مرصعة باألملاس وأغطية مقاعدها
محبوك�ة بالذهب وه�ي من طراز

 .LykanHypersportويتوق�ع أن
يحصل تزاحم للحصول عىل واحدة
م�ن س�بع س�يارات ت�م تصنيعها
ه�ذه الس�نة .ومصم�م الس�يارة
رالف دباس الذي كان يعمل سابقا ً
مع شك�ة أس�تون مارت�ن ،عمل
ست سنوات لالنتهاء منها.

كلامت متقاطعة

افقي
 – 1عاصمة أوروبية
 – 2ممثلة ألمانية راحلة
 – 3ك رُبرت – عكسها مرتفع صغير – سقي
 – 4نصف سالم – مزيج
 – 5إنتماء إلى – نصف دالي
 – 6أحد الوالدين – عملة أوروبية
 – 7حبلى – سروري
 – 8غير مطبوخ – متشابهة
 – 9سياسي لبناني .

عمودي
 21يناير –  19فرباير

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

ح�اول بع�ض الزم�الء يف العم�ل
تحذيرك م�ن أي خط�وة ناقصة ،لكنك
لم تك�رتث ،وهذا س�يكون ل�ه ثمنه يف
األي�ام املقبل�ة ال تفس�ح يف املجال أمام
املصطادين يف املياه العكرة.

بع�ض اإلرب�اكات ع�ىل الصعيد
املادي واملعنوي .تجنب حسم األمور.
تعان�ي التعب واالحباط ،وس�رتاوح
االعم�ال مكانه�ا .ح�ذار الف�وىض
والفشل.

 – 1دولة أوروبية – مدينة سورية
 – 2دولة أوروبية
 – 3سكوت – أسم علم مؤنث
 – 4لفظة تعجب – طرق ومناهج
 – 5إخفاق – والدة
 – 6يختار بالقرعة – طالع
 – 7تفسيرية – عكس بيع
 – 8فنان سوري
 – 9دولة أوروبية .
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العراق�ي
امل�ست�س�ار العام

مجــعــة الــالمــي

صفـــــحـة

األخــيـرة

العدد (  29 ) 429كانون الثاني 2013

صحيفةيومية سياسية مستقلة

طيور تغرد عىل توير

نقار اخل�سب

العـدل البطـيء
ح�سن عبد احلميد

لندن /وكاالت
حتى الطيور جاء لها اليوم لتغرد عىل «تويرت» ليس بصوتها لكن بمناقريها،
وذلك من خال لوحة املفاتيح.
ق�ام الفن�ان التفيا ودودمس فولدم�ارس ،بعمل فكرة بس�يطة تعتمد عىل
وض�ع لوحة مفاتي�ح قديمة ع�ىل رشفة بيتهم م�ع القليل م�ن مكعبات لحم
الخنزير املقدد والتي قاموا بتثبيتها بشكل جيد عىل األزرار بواسطة «براغي».
تأت�ي الطيور بعد ذلك لتأكل املكعبات بمناقريه�ا وتقوم بالنقر عىل األزرار
املثبت عليها اللحم ،وبذلك تكون قامت بالكتابة عىل اللوحة املتصلة بحاس�وب
التفيا ودودمس.

ك�اريك�ات�ري

ف�ؤاد ح�س�ن

الـــقــرد عــــاد ســــاملــــ ًا
طهران /وكاالت
أطلق�ت طه�ران أول م�ن أم�س بنج�اح تام
املسبار “بيش�غام” الذي حمل معه قردا ً إىل ارتفاع
أكثر من  120كلم إىل الفضاء وعاد لألرض حياً.
ونقل تلفزيون «العالم» عن منظمة الصناعات
الفضائية التابعة ل�وزارة الدفاع ان «إيران نجحت
االثن�ن يف إط�اق كبس�ولة س�ميت “بيش�غام”
(رائد) أقلت قردا ً إىل ارتفاع  120كلم قبل اس�تعادة
الحمولة با أرضار”.وكان مسؤول مؤسسة العلوم

الفضائي�ة اإليرانية حمي�د فاضيل أعل�ن أن إيران
تصم�م وتنتج يف الوقت الحارض العديد من األقمار
االصطناعية من طراز  Bيف الباد.وأضاف أن إيران
بص�دد إط�اق القمري�ن االصطناعي�ن “رشيف”

تغريم اإلنـتـرنـت

و”ناهي�د” خ�ال الع�ام اإليران�ي الح�ايل (ينتهي
يف  20آذار  ،)2013وان القمري�ن االصطناعي�ن
س�يطلقان ع�ر ناقل القم�ر الصناعي “س�فري1
.”Bوق�ال فاضيل يف ترصيح للصحافين ،إن القمر
االصطناع�ي “رشيف” والذي يصنع حاليا ً من قبل
الباحثن يف جامعة رشيف الصناعية ،سيطلق هذا
العام عر ناقل القمر الصناعي “س�فري .”B 1كما
أشار املسؤول إىل ان القمرين االصطناعين “أميد”
و”نويد” أطلقا س�ابقا ً عر ناق�ل القمر الصناعي
“سفري.A1

برلني /وكاالت
قض�ت محكمة أملانية األس�بوع
املايض بأحقية األشخاص يف املطالبة
بتعوي�ض م�ن رشكات خدم�ات
اإلنرتنت عند تعطل الخدمة وذلك ألن
اإلنرتنت أصبح جزءا ً «أساس�يا» من
حياة الفرد.
وأص�درت محكم�ة الع�دل
االتحادي�ة يف مدين�ة كارلرسوه�ه

كـريس للشــتـاء

الكتابة باالزميل

ما كانت من األول
يا دولة الرئيس ؟!!

وارسو /وكاالت

ج�اد احلطاب
خر أول:
(أعلنت اللجنة الوزارية ملتابع�ة مطالب املتظاهرين اإلفراج عن
ح�وايل الفي موق�وف ،بن اف�راج والكفالة الضامنة ،ونقل النس�اء
املحكومات اىل محافظاتهن ،واحالة الف و 714قضية تم اس�تكمال
التحقيق فيها ورفعها للقضاء الس�تصدار األحكام فيها او اإلفراج،
داعية املتظاهرين إىل إرس�ال من يمثلهم لبح�ث مطالبهم وما تنفذ
منها).
خر ثان:
(أعلن قائد رشطة كرك�وك اللواء جمال طاهر بكر ،اليوم األحد،
رفضه لقرار وزارة الداخلية إعفاء خمس�ة من كبار ضباط الرطة
يف املحافظة من مناصبهم ،ويف حن طالب بإلغاء القرار ،أكد أن قيادة
الرطة ومحافظة كركوك س�تخرجان بموقف موحد بهذا الشأن..
مبين�ا ً أن “هذا القرار ال ينس�جم و األوضاع التي نعيش�ها ؛ وهؤالء
الضباط عملوا يف رشطة كركوك منذ عر س�نوات واستهدفوا وهم
من خرية الضباط باملحافظة).
تعليق عىل األخبار
• من حق أي مواطن يف زمن الديمقراطية الجديدة ان يقف أمام
حريته ويتس�اءل ب�(حساب عرب)؛ ما الذي يفعله الجيش العرمرم
من مستش�اري دولة رئيس الوزراء؛ ممن يكلف�ون الدولة مليارات
الدنانري سنويا بحسب ارقام النائب صباح الساعدي!!؟
اذا كان�وا يمارس�ون واجب�ات االستش�ارة التي يمليه�ا عليهم
الضمري املهن�ي وال يأخذ بها دولة الرئيس؛ فع�ىل االقل يخرج واحد
بطل هم�ام منهم ويرصّ ح ويص�ارح الناس(يابه..ي�ا جماعة..تره
احن�ه أنطين�ه رأينا ومح�د اخذ بي�ه) لتنصفهم ال�وادم؛ فليس من
املعق�ول ان كل ق�رارات دولت�ه هي صائب�ة  100%وليس ألحد رأي
مخالف؛ ال يف السياس�ة وال يف االقتصاد وال يف التعليم وال يف اإلسكان
وال يف املجاري!!
النهم س�يعيدون الينا نموذج (القائد امللهم) مثلما س�يذكروننا
بجماع�ة (موافج-مواف�ق) تلك التي ارتبطت باس�م احد الش�يوخ
الرملانين يف العهد امللكي!!
..ولو كنت مكان دولته ولو ليوم واحد ألمرت بطرد املستشارين
(م�و كلهم بالطب�ع؛ بس اليل راح يأخذها ع�ىل روحه؛ ألني صاحب
عي�ال وذوله لو يخافون الله ج�ان اخلصوا النصح؛ مو كالها محمد
العظيم :إنما الدين النصيحة..وين النصيحة اليل قدموها للرئيس يف
كل األزمات!!؟)
• وأع�ود اىل التعلي�ق ع�ىل الخ�ر األويل وأقول لدولته :يا س�يدي
الرئي�س م�ا كان م�ن األول وتتعام�ل الدول�ة ب�روح الحكم�ة مع
متظاهري�ن كانوا بالعرات ويف منطقة واح�دة؛ ورفضتم اإلصغاء
إىل مطالبيهم؛ ثم صاروا باملئات ..فهددتموهم؛ وها هم االن باآلالف
وانت�رت رصخاته�م إىل محافظ�ات اخ�رى؛ وس�ال دم عراق�ي..
وأي�ادي دول جوار ..ومحاكم وقضايا؛ فأصب�ح عىل الدولة ان تثبت
انه�ا (دولة مواط�ن) ال دولة ح�زب او طائفة؛ فرتاكض�ت اللجان؛
وتن�ادى الحكماء ..والوزراء ..واملبعوثون ..ورصنا نتوس�ل بالعقاء
إلطفاء ن�ار الفتنة؛ما كانت الفتنة بمتن�اول ايدينا لو كان لدولتكم
مستش�ارون مخلصون وضعوا الحلول الصحيح�ة أمامكم الختيار
افضلها بدال من هذه الفضيحة التي وصلت لعمنا اوباما وسادتنا يف
البي�ت األبيض (ال بيض الله لهم وجها) الن ليس من املعقول ان هذا
املوقف موقفكم لوحدكم واال لتس�اءلنا لم امللي�ارات التي (يلغفها)
مستش�اروك إذن؛ اما اذا كانوا هم وراءه فعليك محاسبتهم لكارثية
النتائ�ج الت�ي يركض الجمي�ع لتداركها االن؛ والت�ي نتمنى من الله
ومن رجال الدين ومن العقاء والحكماء ان تأتي العواقب سليمة.
• الخ�ر الثاني امامك ي�ا دولة الرئيس؛ وب�وادره تعطيك مؤرش
القادم؛ فهل من مستشار يحلحل القضية ام ندخل يف ذات النفق؟!!

العراق�ي

كل ي�وم يبهرن�ا العال�م بابتكار
جديد ،وابت�كار اليوم ليس تكنلوجيا،
إذ ال يتعل�ق بج�وال أو حاس�وب أو
جهاز كهربائي.
موج�ات ال�رد القاس�ية الت�ي

رضب�ت اوروب�ا وال زال�ت دفع�ت
باملصممة البولندية «اجا بروجيستك»
اىل اخرتاع هذا الك�ريس العجيب الذي
يمكن لبس�ه يف اي�ام الش�تاء الباردة
تماما كم�ا لو انك تلبس «س�ويرت»..
الكريس م�زود ببطانية م�ن الصوف
الدافئ تدفع عنك الرد بعيدا.

ماكدونالدز تغرم نفسها
الواليات املتحدة /وكاالت

الفاتيكان /وكاالت

وافقت سلس�لة مطاعم ماكدونالدز الشهرية يف الواليات املتحدة األسبوع
الفائت عىل اتفاق تسوية قضائية ،ستدفع بموجبها  700ألف دوالر تعويضا ً

للجالية اإلس�امية يف مدينة ديربورن بوالية ميش�يغان ،بس�بب ادعائها بيع
شطائر دجاج حال تبن الحقا ً أنها ليست كذلك.
ويوج�د مح�ان فق�ط يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية لسلس�لة مطاعم
ماكدونال�دز يق�والن إنهما يبيع�ان منتجات لحوم حال ,ويقع�ان يف مدينة
ديربورن التي يقطنها حاليا نحو  150ألف مسلم غالبيتهم من العرب.
وطبق�ا ً التفاق التس�وية الذي أقره قايض محكمة دائ�رة مقاطعة واين
كاثلن ماكدونالد ،وحصلت الجزيرة نت عىل نس�خة منه ،فقد وافقت رشكة
فاني�يل التي تدير فرع مطعم ماكدونالدز رق�م  11663بمدينة ديربورن عىل
دف�ع مبل�غ  700أل�ف دوالر أمريكي ،ع�ىل أن يذهب املبلغ بع�د خصم أتعاب
املحامن لصالح مؤسس�تن خرييتن تقدمان خدماتهم�ا للجاليتن العربية
واإلسامية باملنطقة.

م�ؤي��دعب��دالزه��رة
�س��كرتري التحري��ر

جري��دة امل�س��تقبل العراق��ي

األملانية الحكم بعد االستماع لقضية
رجل لم يتمكن من اس�تخدام خدمة
اإلنرتن�ت ،الت�ي تق�دم أيض�ا خطا
للهات�ف والفاكس ،ملدة ش�هرين يف
الفرتة من أواخر عام  2008إىل أوائل
عام .2009
وتلق�ى الرجل بالفع�ل تعويضا
عن تكاليف اضطراره إىل اس�تخدام
الهاتف املحمول لكن�ه أراد تعويضا
عن عدم املقدرة عىل استخدام شبكة
اإلنرتنت.
وبموجب القانون األملاني يجوز
التعوي�ض ع�ن ع�دم املق�درة ع�ىل
استخدام العنارص املادية األساسية.
وقال�ت متحدثة باس�م املحكمة
لش�بكة تلفزي�ون محلي�ة «يلع�ب
اإلنرتن�ت دورا مهم�ا للغاي�ة الي�وم
ويؤث�ر عىل الحي�اة الخاص�ة للفرد
بطريقة حاسمة جدا.
ولذلك فإن الحرمان من استخدام
اإلنرتنت مثل الحرمان من استخدام
السيارة».

تصـدر عـن مؤسسـة املسـتقبل العراقيـة
للصحافـة والطباعـة والنـر

Hasanhamid2000@yahoo.com

نــــورس الـــفـــاتــيـــكـــان

ُ
احتبس�ت أنفاس املصلن املشاركن يف قداس
أقي�م يف الفاتي�كان اول م�ن ام�س ،وذل�ك عندما
أطل�ق الباب�ا بنديكتوس الس�ادس ع�ر حمامة
بيض�اء من رشفته كرمز للس�ام لكن رسعان ما
ظهر طائر نورس وراح ياحق الحمامة الباباوية
مح�اوال الفتك به�ا! املش�هد ،الطري�ف  -املخيف
يف آن معا ،لم يس�تغرق س�وى بضع ث�وان ،لكنه
كان جدي�را باالهتم�ام اذ ان الح�ر االعظ�م أراد
كعادته ان يوجه رسالة س�ام رمزية اىل املؤمنن
املحتشدين يف الساحة امام مقر اقامته .لكن ما ان
أطل�ق البابا الحمامة البيض�اء حتى انقض عليها
النورس الرس الذي علق عليه احد شهود العيان
مازح�ا «يبدو انه لم يس�تمع اىل العظ�ة االيمانية

لالشـراك
واإلعـالن

الع�دل البط�يء ...أو ب�طء العدال�ة يف اتخ�اذ القرار الحاس�م
الحازم -املناس�ب يف الوقت املناس�ب يعد من أخط�ر أنواع الظلمال�ذي يق�ع بحق مته�م م�ا ...واملتهم ...ي�ا جماعة الخ�ري –كما
تعرفون وكما سمعنا وعرفنا ورأينا منذ وعينا بالحياة وهمومها-
بريء حتى تثبت إدانته.
أش�هد أني لم أسمع بمفهوم أو مصطلح (العدل البطيء) ألول
مرة إال من خال لقاء مبارش مع الس�يد نقيب املحامن العراقين
األس�تاذ (محمد الفيصل) جرى عر أثري أحدى فضائياتنا املحلية،
واصف�ا إي�اه بنفس ذلك الوص�ف عىل انه أخطر أن�واع الظلم ،وان
ما أخذن�ي -حقا -الس�تكمال جوانب البحث ع�ن موضوع العدل
والعدالة من منظار علم االجتم�اع باعتبارهما وعاء وغطاء لبقاء
واس�تمرار الحياة بنس�قها الح�ر الصحيح وفق مقوم�ات فهمنا
العايل ملعنى ارس�اء العدالة يف املجتمع الذي نحياه فيه ،دون خوف
وهواج�س وتهدي�د من أج�ل محق الظل�م بكل مس�توياته و ثقل
كوابيس�ه الخانقة قدر املس�تطاع عر دواعي اس�تثمار املمكن يف
تثبيتات مس�اند السري عىل منوال وآمال العدل الذي يلزمه تعريف
لعال�م االجتماع الراحل الكبري (د.عيل الوردي) يف كتابه األثري املثري
(وعاظ الس�اطن) والذي اث�ار -يف حينه وما زال يثري -الكثري من
الجدل بأن ؛(العدل هو تفاعل مستمر مابن الظالم واملظلوم)  ،ثم
يضيف -بالنص -يف أحد فص�ول ذلك الكتاب الذي صدر قبل قرابة
نص�ف قرن ( :ان العدل االجتماعي ال يت�م اال اذا كان ازاء الحاكم
محك�وم واع يردع�ه ويهدده بالع�زل ..وحكام االم�م الحديثة لم
يص�ريوا عادلن النهم أناس أخيار يفك�رون تفكريا صحيحا ،انهم
باالحرى ال يس�تطيعون ان يكونوا ظلمة مثل اس�افهم البائدين،
فامامهم قد وقف املحكومون و بايديهم أوراق االنتخابات يهددونه
بالسقوط).
فهم واقعي حقيقي نابه ومبك�ر ذلك الذي الزمنا اياه وأوصله
الين�ا العامة (ال�وردي) ملا يج�ب ان يكون علي�ه مجتمعنا ،لكننا
ل�م نتعلم منه طيل�ة كل تلك العقود التي م�رت وأخذت من حياتنا
وطاقات ش�عبنا وأيامن�ا ما أخذت ،ولع�ل م�ا يؤهلنا-اليوم -هو
االرتقاء بجوهر العدالة وأن نعيد ونفحص كل ما فاتنا ،اس�تكماال
ملس�رية وع�ي ديمقراطي يبدأ من�ذ لحظة األيمان بقدرة االنس�ان
الذي هو بنيان الله جل شأنه.
هن�ا -تلزمني ذاكرت�ي الش�عرية...كما الزمتن�ي -بما فات-
ذاك�رة اهتمام�ي بعلم االجتماع ضم�ن دراس�تي الجامعية /علم
النفس (منتص�ف ثمانينات القرن امل�ايض) أن أعيد قراءة مقطع
م�ن قصيدة للش�اعر الراحل (بلند الحي�دري) لكثافة ما حوى من
عتمة ومن ظام ظلم تلك األيام،التي ال نريد لها أن تعود :
( القاعة ذات القاعة ....
نفس الياقات البيضاء...نفس األحذية اللماعة
والزمن املتخثر يف الساعة
صه ال تحكي القاعة ذات القاعة
منذ العهد الرتكي ( ...العدل أساس امللك) ..
كذب  ..كذب( ...امللك أساس العدل)
ان تملك سكينا ...تملك حقك يف قتيل ).
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التي كان البابا ق�د انتهى للتو من إلقائها».وتابع
املحتش�دون والبابا النورس املعت�دي وهو ياحق
الحمامة الوديعة عىل مقربة من الرفة البابوية،
وتنفس الجميع الصعداء بعد ان نجحت الحمامة

يف الف�رار من بن مخالبه ملتجئة يف ذعر اىل فجوة
بن أعمدة املبنى األثري الشاهق.
ول�م تكن تل�ك املرة االوىل التي ش�هدت موقفا
طريف�ا خ�ال إط�اق الباب�ا لحمامة س�ام من
رشفت�ه ،ففي العام امل�ايض أطلق الح�ر االعظم
حمامتي سام بيضاوين يف الهواء لكنهما فاجئتا
الجميع عندما ارتدتا عىل أعقابهما وعادتا مبارشة
اىل داخ�ل الناف�ذة البابوية التي كان�ت مفتوحة.
وعل�ق بنديكتوس الس�ادس عر ع�ىل ذلك االمر
آنذاك مازحا« :يبدو انهما ترغبان يف البقاء يف مقر
اقامة البابا».
وحت�ى اآلن ،لم ُتنق�ل عن الباب�ا اي تعليقات
حول واقعة الحمامة والنورس ،لكن من املؤكد انه
س�ارع يف حينه اىل الصاة من اجل نجاة وس�امة
رمز السام.
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