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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»غوتفريد بن«

في البدء كانت الكلمة 
وليس الثرثرة، وفي النهاية ال تكون 

الدعاية بل الكلمة كذلك

ظـافر العـاين يمجد »كيمـاوي« البعث املقبـور يف الدوحـة
اإلخوة في القائمة العراقية.. هل تسمح وطنيتكم بهذا التجاوز؟!

هل تنجو النوارس من الفيضان؟

العدد ) 432 ( 3 شباط 2013           السنة الثانية         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (

 

      بغداد / المستقبل العراقي

فيم�ا ح�ذر اقتصادي�ون عراقي�ون م�ن 
السياس�ية »غير الحكيمة« الت�ي يتبعها البنك 
المرك�زي حي�ال المص�ارف األهلي�ة، قالو إن 
اعتم�اد سياس�ة الدوالر الحر ال�ذي يطرح في 
الش�ارع العراقي أثَّر س�لباً في مخزون الذهب 
االستراتيجي.وقال اقتصاديون، في تصريحات 
صحفي�ة، إن البن�ك المركزي ينتهج سياس�ية 
غير صائبة في التعامل مع المصارف األهلية، 
مؤكدي�ن أنها س�تلحق أض�راراً ف�ي االقتصاد 

العراقي.وتحّم�ل الحكومة العراقي�ة القّيمين 
السابقين على البنك المركزي مسؤولية وجود 
زي�ادة كبيرة في الطلب عل�ى مبيعات الدوالر، 
حي�ث لم تتجاوز مبيعات الم�زاد المركزي في 
نهاي�ة 2010 ال� 200 ملي�ون دوالر يومياً، ثم 
قفزت في 2011 لتسجل رقماً قياسياً هو 500 
ملي�ون دوالر يومياً، مؤك�دًة حصول عمليات 
غس�ل وتهريب أموال الى الخارج.وأشارو إلى 
ان السياسية التي يعتمدها المركزي من خالل 
اعتم�اد سياس�ة الدوالر الحر ال�ذي يطرح في 
الش�ارع العراقي أثَّر س�لباً في مخزون الذهب 

االس�تراتيجي، موضحي�ن أن البن�ك المركزي 
اعتمد ثالثة مصارف ذات رؤوس أموال ليست 
عراقي�ة، مبيني�ن أنه كان األج�در بالبنك جلب 
أموال للع�راق وليس إخ�راج أموال�ه إلى دول 
أخ�رى، مؤكدين أن هذا ي�ؤدي إلى ضرر كبير 
بالقط�اع المصرف�ي العراق�ي.وكان صندوق 
النق�د الدولي قال إن الع�راق خفض احتياطيه 
م�ن الذه�ب بمق�دار الرب�ع ليصل إل�ى 29.9 
ط�ن في تش�رين الثاني 2012، مش�يراً إلى أن 
احتياطيه في شهري أيلول وتشرين األول من 

العام الماضي وصل إلى 39.4 طن.

      المستقبل العراقي / خاص

كش�ف مص�در سياس�ي بارز 
مقرب من القائمة العراقية ان أزمة 
الموازن�ة المالي�ة س�تكون التالية 
لألزمة الحالي�ة، موضحاً أن الكتل 
السياسية اش�ترطت على »الحزب 
الحاك�م« منحها امتيازات تس�مح 
ب�«س�رقة« ثلث�ي الموازنة مقابل 
إقرارها. ولم يصوت مجلس النواب 
عل�ى الموازنة لغاي�ة اآلن، بعد أن 
صادقت عليه�ا الحكومة قبل أكثر 
من 3 أش�هر ورفعتها إلى المجلس 
بعد اسبوعين من المصادقة عليها. 
وقال المصدر الذي رفض الكش�ف 
العراقي«  عن هويته ل�«المستقبل 
أن »تأخي�ر اق�رار الموازن�ة يعني 
انهي�اراً حكومي�اً تقريب�اً وعج�ز 
تقدي�م  ع�ن  الحكومي�ة  الماكن�ة 
الخدم�ات، الس�يما وانن�ا دخلن�ا 
الش�هر الثاني من السنة الحالية«. 
وأضاف »من غير المنطقي أن يحل 

الش�هر الثاني من العام والموازنة 
غير مقرة، وما تزال هنالك خالفات 

كبيرة عليها«. 
وألم�ح ال�ى ان »خط�ة تأخير 
الموازن�ة ال ته�دف إل�ى اس�قاط 
الحكوم�ة فق�ط، ب�ل له�ا وج�ه 

اخ�ر يتمث�ل بمنح الح�زب الحاكم 
امتي�ازات لبقي�ة الكت�ل لك�ي يتم 
إقرارها بشكل يسمح بسرقة ثلثيها 
تقريبا«، مبيناً »لم يعد هنالك وقت 
إلنجاز عروض المشاريع واالمور 
للوزارات، وبالتالي فإن  التشغيلية 

الوزارات س�تكون مجب�رة لترتيب 
واقس�ى  اصع�ب  وف�ق  اوراقه�ا 
الظروف االدارية، وهو امر يسمح 
بالفس�اد بنس�بة كبي�رة ويك�ون 
ال�وزراء وغيره�م مجبري�ن عل�ى 

تمرير كل ما يعرض عليهم«. اقتصاديون حيذرون من السياسية املتخبطة للبنك املركزي

أزمـة املـوازنـة: متـرينـات إحـمـاء للسـرقـة

احلكــومــة
اإلسـبانيــة مـهــددة

بـالـرحيــل
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ة س�ؤال جوهري يلوح ف�ي األفق، كيف  ثمَّ
يتس�نم أحد منصبين متناقضين، منصبين يبدو 
اح�د منهما رقي�ب على اآلخر وعل�ى الرغم من 
ذلك يديرهما ش�خص واحد، ه�ذا أمر قد يحدث 
في األفالم، أو ربما في القصص غير المنطقية، 
أو تلك األكثر واقعية سحرية، إال أنها في العراق 
تحدث، حيث يتسلم اآلن رئاسة ديوان 
الرقاب�ة المالية، وه�و في الوقت 
ذات�ه محاف�ظ البن�ك المرك�زي 

وكال�ة، نعم.. ال ب�د أن يس�تغرب المواطن هنا، 
وال بد لإلعالم ان يستغرب أكثر، فالبلد الذي كنا 
نحلم به ي�دار بالوكالة، ي�دار بمناصب  متعددة 
ة سؤال آخر على المعنيين اإلجابة  متناقضة.ثمَّ
عليه: كيف س�ينهض العراق نهض�ة اقتصادية 
تعادل تلك التي ُوِعدن�ا بها في األعوام التي تلت 
االحتالل وكل حكامها هم خصم وحكم بحسب 

قول شاعرنا المتنبي.
سؤال برسِم المعنيين.. ال أكثر! 

خـصـم وحــكــم
نقطة نظام
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ديانا كرازون:
أعــيــش قـــصــة

حــــــــب

قانونيون:
 عىل قانون التقاعد 
شمل رشائح املجتمع 

برواتب اجيابية 

الكردستاين:
 لن نتدخل يف األزمة 

احلالية.. الوطني: 
هدف االستجواب 

سيايس واضح
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إيران تكشف 
النقاب عن طائرة 

مقاتلة
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      المستقبل العراقي/ الدوحة
 

عقد مؤخراً مؤتمر في الدوحة تحت 
عنوان »المش�كلة الكردية في المشرق« 
حض�ره عدد م�ن الش�خصيات العربية 
واالجنبي�ة وكان م�ن بي�ن المدعوي�ن 
د.ظافر العاني من العراق في خطوة من 
المنظمين تهدف إلى تلميع صورة البعث 
والسياس�ية  اإلعالمي�ة  وش�خصياته 

السابقة.
ع�ن  مداخل�ة  العان�ي  الق�ى  وق�د 
المش�كلة الكردي�ة في الع�راق أكد فيها 
ان م�ا حصل عليه الكرد في زمن النظام 
1970 كان  آذار   11 باتفاقي�ة  المقب�ور 
م�ن »انج�ازات دول�ة البعث« ول�م يقل 
جمهوري�ة الع�راق او الدول�ة العراقي�ة 
»ه�ذه  وان  العراقي�ة  الحكوم�ة  او 

االتفاقية انصف�ت االكراد«.وبرر العاني 
عملي�ات االنف�ال وحلبجة الت�ي اوقعت 
آالف الش�هداء والجرح�ى ف�ي صفوف 
ابناء ش�عبنا الك�ردي في الع�راق بانها 
البع�ث فيه�ا  »ض�رورات مرحل�ة كان 
مضطرا الخذ موقف واجراءات كهذه«.

وفي تعليقه على انتفاضة الش�عب 
العراق�ي ع�ام 1991 ق�ال العان�ي امام 
الحاضرين إن ما ج�رى في العام 1991 
»كان تمرداً ش�يعياً مدعوم�اً من ايران« 
وخت�م العاني قائ�ال ان »9 نيس�ان عام 
االيران�ي  االحت�الل  بداي�ة  كان   2003
للع�راق« ول�م يتط�رق الى دخ�ول آالف 
القوات االمريكية للعراق التي دخلت من 
قطر بتمهيد جوي واستخباري من قاعدة 
العدي�د االمريكي�ة ضواح�ي العاصم�ة 
الدوحة!.والسؤال الذي نوجهه في هذه 

المناسبة للبرلمان والحكومة واالجهزة 
االمني�ة وللقائم�ة العراقي�ة: إل�ى متى 
يبق�ى ظافر العاني مس�تهتراً بمش�اعر 
الش�عب العراقي ومس�تخفاً بانهار الدم 
التي أراقها النظام الدكتاتوري الفاش�ي 
دجل�ة  نه�ري  ضفت�ي  عل�ى  والبعث�ي 
والف�رات م�ن دم ابناء الش�عب العراقي 
م�ن عرب وك�رد؟ وه�ل يج�وز لقائمة 
تقدم نفس�ها انها تقود مشروعا وطنيا 
للتغيير والوطنية ان تضم بين صفوفها 
أش�خاصا مش�بعين بروح الحقد البعثي 

ضد الشعب العراقي؟!.
نطالب القائمة العراقية بمحاس�بة 
العان�ي عل�ى آرائ�ه المخلف�ة البس�ط 
درجات العراقي�ة والوطنية ولما تدعيه 
القائم�ة العراقي�ة ف�ي البرلم�ان وف�ي 

وسائل االعالم العراقية والعربية.

      المستقبل العراقي / علي الكعبي

أك�د مص�در مق�رب م�ن التحال�ف 
الوطني أن كتل�ة األحرار ماضية باتخاذ 
ق�رارات مصيرية وخطي�رة، ومن بينها 
س�حب رئاس�ة التحالف من يد ابراهيم 

الجعفري. 
وق�ال المص�در ال�ذي فض�ل ع�دم 
ل�«المس�تقبل  هويت�ه  ع�ن  الكش�ف 
العراق�ي« أن بع�ض الكت�ل المنضوي�ة 
ف�ي التحال�ف الوطن�ي بدأت تش�عر أن 
الجعفري لم يعد االصلح لرئاس�ة الكتلة 
االكبر في مجلس النواب، رغم ان رئاسة 

التحالف امتي�از منحته الكتل المنضوية 
في�ه للجعف�ري بع�د خس�ارته الكبيرة 
والفادحة في االنتخاب�ات، والتي توهم 

أنه قادر على الفوز فيها. 
الحكوم�ة  الجعف�ري  وت�رأس 
ف�ي ال�دورة الت�ي س�بقت دورة رئيس 
الحكوم�ة الحال�ي ن�وري المالكي، ولم 
ينجح ف�ي تولي منصب رئي�س الوزراء 
ف�ي االنتخاب�ات النيابي�ة الت�ي ج�رت 
ف�ي 2010، لك�ن كتل التحال�ف الوطني 

رشحته ليكون رئيس التحالف. 
وق�ال المص�در: ان الجعف�ري »لم 
يقم بدور يذكر لتوحيد االئتالف الوطني 

ورأب الص�دع في�ه بي�ن كتل�ة االح�رار 
وائت�الف دول�ة القان�ون«، مش�يراً الى 
ان�ه »كان جزءاً من الخ�الف الكبير بين 
مكونات التحالف، تارة بسكوته واهمال 
واجب�ه كرئي�س كتل�ة واخ�رى متعمداً 
لك�ي يحظ�ى بمقبولية الكت�ل االخرى، 
على أمل ان يصيب حلم رئاس�ة الوزراء 
مرة اخ�رى كبديل ع�ن المالكي«. وقال 
المص�در أن الجعف�ري »يدفع الى تغذية 
االزم�ة الحالية وتركها تص�ل الى نهاية 
الطري�ق بحي�ث لن يك�ون الحل س�هال 
حينه�ا، م�ا يضط�ر الكتل االخ�رى إلى 

قبول الجعفري كبديل عن المالكي«.

اجلعفري يقرتب من توديع رئاسة التحالف الوطني!

مؤامرة قطـرية السقــاط مشــايخ اخلليــج

حترك اقليمـي منــاوئ للربيـــع 
القطري وخطة الحتواء ربيع اخلط 
السلفــي يف العراقيـــة وفــوج امحــد ابــو ريشــة!

النفط والطـاقة لـ                           : احلكـومة
 اعرتفت بعقود اإلقليم..وعضـو آخر: ال جيـوز هلـم

التصــرف بالــثــروة

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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جلنة نيابـية: بـارزاين مـسـؤول عــن فـيـضــانـات نـيـنـــوى وصـــالح الــديــن
هــل ينـــجــح املـحـــور العــراقـي-السـعـودي بقـتـل أفـعـى قـطـر وتـركــيـا ؟

مــؤسســات عراقيــة
تفـتــح النــار عىل »هـيـومـن 

رايـــتـــس«

الـــحـــــل
فـــــي االتــــفـــــــاق

ال بـالـتوافــق! ص2ص3

القيثارة اخلرضاء 
تعزف حلن الصدارة 

بــجــدارة
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طــرق ومـجامـيــع تـزيـيــف قـراءات الـرأي الــعـــام

غدًا فـي

عبد الصمد :البرصة 
ستشهد هنوضًا عمرانيًا 

لـم تشهده من قبل

ص11

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com


Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

          التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي  
  

نح�ن اآلن ف�ي قل�ب الطوفان 
السياس�ي وربما هنال�ك ربيع على 
طريق�ة الربيع العرب�ي يتحرك في 
المناط�ق الغربية لم يتحدد ش�كله 
بسبب كثرة المطالب وتعدد التيارات 
السياسية والعش�ائرية التي تتبنى 
تلك المطالب مضافا اليها العناصر 
االرهابية التي اندس�ت وتحولت الى 

جزء من نسيج الحراك الشعبي!.
السؤال الذي ترشحه التطورات 
التعاط�ي  ..كي�ف يمك�ن  االخي�رة 
مع مش�كلة هي االعق�د واالصعب 
العملي�ة  تاري�خ  ف�ي  واالخط�ر 
السياسية في العراق اذ ال احد قادر 
عل�ى التنب�ؤ بما س�يجري بعد ذلك 
خصوص�ا وأن الح�راك )الش�عبي( 
تح�ول إلى حراك )عس�كري( خالل 
جمع�ة وربم�ا كان عن�وان جمعة 
)الرباط( هو الذي دفع ب� )جمعة ال 
تراجع( الى احتواء الحراك الشعبي 

واالنطالق الى حوار البنادق؟!.
ان التوافق ال�ذي حكم العملية 
السياس�ية من�ذ الي�وم االول لبن�اء 
الحكومات الت�ي تعاقبت على ادارة 
االوض�اع العراقي�ة ه�و ال�ذي دمر 
كل القواني�ن الناظم�ة لمايس�مى 
والعملي�ة  السياس�ية  التعددي�ة 
السياس�ية واتخ�اذ الق�رار وبن�اء 
الدول�ة واختي�ار االدارة السياس�ية 
االولى ف�ي البل�د )رئيس ال�وزراء( 
ل�ذا يمك�ن اعتب�ار م�ا يج�ري في 
المناط�ق الغربي�ة واحدا م�ن اهم 
تداعي�ات سياس�ة العم�ل بمنط�ق 
التوافق ولوال هذه )السياس�ة( لما 
وصلنا الى م�ا وصلنا اليه اليوم من 
احتقان طائفي وقومي وسياس�ي 
وال نكاد نتفق على شيء حتى ندمر 
م�ا اتفقنا عليه وها ه�ي الحكومة 
الت�ي تش�كلت بالتواف�ق تنهارعلى 
رؤوس س�اكنيها ووزرائه�ا وربما 
س�ندخل نف�ق االحت�راب الداخل�ي 
االقليمي�ة  ال�دس  آلي�ات  بس�بب 

وعوامل الش�د السياسي وهشاشة 
الوض�ع االمني!.التواف�ق ه�و الذي 
اوصلن�ا الى الهشاش�ة السياس�ية 
والبرلماني�ة وه�و ذات�ه ال�ذي بنى 
الدول�ة وعملي�ات بن�اء )الفاعلي�ة 
السياس�ية( التي تتم�رد اليوم على 
وتح�اول  الديموقراطي�ة  اآللي�ات 
ما اس�تطاعت اختراق بني�ة الدولة 
والعم�ل على اس�قاطها واال لوكان 
هنال�ك نوع م�ن االتف�اق او العقد 

الت�ي  الوطني�ة  معايي�ر  والت�زام 
)توافق( القادة السياس�يون عليها 
وعلى مفرداتها لما تنصل عنها من 
تنصل ف�ي اطار تش�كيل الحكومة 
وبناء الشراكة ولما استدعت ضرورة 
)التواف�ق( ان يتح�رك هذا الطوفان 
في الغربية عل�ى مجموعة عناصر 
متورطة بعمليات ارهابية ثم يجري 
تحويلهم )قضائي�ا( الى مناطقهم 
ف�ي الرم�ادي وهي حج�ة قانونية 

للفراغ من المش�كلة والتحلل منها 
وتعطي�ل كل النتائ�ج المترتبة على 
الجرائم التي تم ارتكابها في الفترة 
الس�ابقة وربما اطالق س�راحهم!.
اذا بقين�ا نتوافق عل�ى حل االزمات 
توافقن�ا  السياس�ية كم�ا  والعق�د 
عل�ى ادارة الدولة وتش�ريع اش�ياء 
في السياس�ة ف�ي جوهره�ا تمثل 
مخالفة صريحة للدستور ومعايير 
والديموقراط�ي  الوطن�ي  العم�ل 

كالمحاصصة الحزبية والسياس�ية 
فانن�ا س�ائرون الى المجه�ول وقد 
نك�ون مأموري�ن في اط�ار نظرية 
الشد االقليمي الذي يتناهب صفوفنا 
وكتائب احزابنا السياسية مع انني 
ال اتمنى ان نكون كذلك على خلفية 
دول وانظمة سياسية عربية نفذت 
جري�ا  بالنياب�ة  وقاتل�ت  اجن�دات 
عل�ى قاعدة )اترك�وا الناق�ة فانها 
الحراك  او  الحالية  مأمورة(!.االزمة 
الش�عبي في المناطق الغربية ومع 
االقرار بان هنالك مطالب مشروعة 
عمل�ت اللجن�ة الوزاري�ة عل�ى حل 
الكثي�ر منه�ا ومازال�ت تعم�ل في 
المش�كلة كم�ا  ان  اال  ذات االط�ار 
يب�دو اعمق م�ن ان تكون مش�كلة 
مطال�ب عميقا ف�ي االص�رار على 
تكري�س االنقس�ام والتظاه�ر من 
اج�ل تحقيق اح�الم لعب ع�دد من 
السياسيين ومن قوائم معروفة في 
البرلم�ان والعملية السياس�ية على 
اذكاء جذوته�ا وتحري�ك عناصرها 

الطائفي�ة حت�ى بتنا نش�هد نزوعا 
حقيقيا نحو )اقامة االقليم السني( 
ال على اس�اس تنم�وي او اداري بل 

على اساس سياسي طائفي!.
التواف�ق هن�ا ال يح�ل االزم�ة 
انم�ا يعقده�ا الننا اساس�ا وطبقا 
لمس�يرة عمرها عش�ر س�نوات لم 
نس�تطع االنس�جام مع ما توافقنا 
عليه وربما تك�ون العملية الوطنية 
العراقي�ة الحالي�ة اكث�ر العملي�ات 
السياس�ية ف�ي المحي�ط والعال�م 
اعالنا للخيبة والفش�ل في التعاطي 
مع )التوافق( وقد نذهب الى الحرب 
االهلية حين تعود الكتل السياس�ية 
ال�ى التوافق بعد انقس�ام حتى في 
والسياس�ية  الوطني�ة  العالق�ات 
والشخصية على خلفية التظاهرات 
عنه�ا  اس�فرت  الت�ي  والتداعي�ات 
وربم�ا نعود ال�ى اي�ام )الحصرم( 
وقلع االش�جار وس�مل العي�ون اذا 
اصر القادة السياسيون على العمل 
االزم�ة  الن  )التواف�ق(  بالتراض�ي 

االخيرة وكما بدت في مربع الصورة 
والعربي�ة  العراقي�ة  التلفزيوني�ة 
ليس�ت من النوع ال�ذي يمكن حله 
بالنظرية السابقة!.الحل كما يعتقد 
واصح�اب  وسياس�يون  معني�ون 
ش�أن وحريص�ون عل�ى االجتم�اع 
السياسي العراقي يكمن في الحوار 
الوطني ال�ذي يجلس في�ه الجميع 
عل�ى طاول�ة الح�وار م�ع مباركة 
المرجعيات الديني�ة من الطائفتين 
خلفي�ة  عل�ى  الح�ل  يج�ري  وان 
حماي�ة الوحدة الوطنية من الغرباء 
واحتضان المطال�ب كونها مطالب 
انسانية واخالقية واجتماعية الهلنا 
وابناء ش�عبنا وان يلتق�ط التحالف 
الوطن�ي اللحظ�ة التاريخي�ة عب�ر 
مبادرة وطنية تمهد الس�بيل الجراء 
مصالحة حقيقية وليس�ت شكلية 
تع�زز مفه�وم المواطن�ة وتعط�ي 
الديموقراطي�ة دورها في  اآللي�ات 
بناء دولة مفتوحة وليست منظومة 
قائمة على تقارير المخبر السري!.
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الـحــل فـي االتـفــاق ال بـالـتـوافــق!

هل ينجح املحور العراقي-السعودي بقـتل أفـعـى قطر وتـركـيا؟

النفط والطاقة: احلكومة اعرتفت بعقود اإلقليم.. وعضو آخر: ال جيوز هلم الترصف بالثروة

           امل�ستقبل العراقي/ نهاد فالح

يبدو أن األزم�ات العربية لن تحّل، بحس�ب 
ل مح�ور عرب�ي  إذا تش�كَّ ال�وزراء، إال  رئي�س 
يتكوَّن من العراق والسعودية ودول من المغرب 
العربي واألردن مقاب�ل المحور التركي القطري 
ال�ذي يدعم ث�ورات "الربي�ع العرب�ي" في عدد 
م�ن ال�دول العربيَّ�ة، ويس�عى في الوق�ت ذاته 
إل�ى تصدير هذا الربيع إل�ى العراق، عبر ممرات 
طائفية، إال أن السياس�يين العراقيين لهم رؤية 
في تش�كيل المحور في ه�ذا الوقت، ففي حين 
يصف التحالف الكردستاني تشكيل المحور مع 
الس�عودية ب�"الخيالي"، يرى التحالف الوطني 
انه "ليس من مصلحة العراق أن يدخل في لعبة 
المحاور في الوقت الحاضر".وقد وصف النائب 
عن التحالف الكردس�تاني محم�ود عثمان كالم 
رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل محور مع 
السعودية بالضد من تركيا وقطر ب�"الخيالي".

وق�ال عثم�ان ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن 
"العالق�ات الدبلوماس�ية بي�ن بغ�داد والرياض 
م�ا ت�زال متوت�رة ج�داً", مس�تبعدا ان "يكون 
البلدي�ن مع�اً مس�تقبالً  هن�اك مح�ور يض�م 
نتيج�ة الختالف وجهات النظ�ر حول العديد من 
القضاي�ا"، موضح�اً ان "السياس�ية الخارجية 
العراقي�ة ضعيفة جداً وتكاد تكون معدومة وأن 
م�ا معمول به ف�ي الوقت الحاضر هو سياس�ة 

كتل وليست سياسة دولة".
وأش�ار عثمان إلى أن الدول األخرى تؤسس 
لعالقاتها مع العراق من خالل الكتل السياسية، 
مؤكداً أن "هذا أمر مؤسف ألنه يؤثر بشكل سلبي 

في المشهد السياسي الداخلي والخارجي".
وكان رئي�س وزراء الع�راق ن�وري المالكي 
قد أك�د في حوار م�ع قناة المياي�ن أمس األّول 
الجمع�ة، أن "هن�اك محور اعت�دال عربي جديد 
يتش�كل في مواجه�ة المحور الترك�ي القطري 
المتط�رف"، مش�يراً إل�ى أن�ه "يض�م الع�راق 
والس�عودية واإلمارات والكوي�ت واألردن ودوالً 

من المغرب العربي".
وح�ذر المالك�ي م�ن سياس�ة تركي�ا التي 
"تسعى للعودة إلى العثمانية، في ظل معارضة 
إيران وسوريا والعراق واألردن وحتى السعودية".

م�ن جانبه, بي�ن النائب ع�ن التحال�ف الوطني 
حبي�ب الطرفي ان�ه "ليس من مصلح�ة العراق 
أن يدخ�ل في لعبة المحاور ف�ي الوقت الحاضر 
ألن تداعياتها س�تؤثر في العملية السياسية في 
البالد".واس�تبعد الطرفي ان "تدخل الس�عودية 
في محور لمواجهة قطر وتركيا النهم يشتركون 
ف�ي عدد م�ن ال�رؤى واألف�كار الس�يما في ما 
يخص حركة الربيع العربي", واصفاً هذا الربيع 
ب�"الهندسة )االس�رائيلية – االمريكية( لتدمير 
الشعوب العربية واضعاف بلدانهم وتقسيمها".

وق�ال الطرفي ل�"المس�تقبل العراقي" من 
"المضح�ك المبكي ف�ي الوقت نفس�ه أن قطر 
بات�ت دولة فاعلة خاص�ة وانها دولة صغيرة لم 
تكن في الحس�بان س�ابقا", محذراً من تدخلها 
بمشاركة تركيا في الش�ؤون العراقية الداخلية 
لخلق فوضى كما حصل في سوريا, داعياً جميع 
القوى الوطنية الى التصدي لهذا المش�روع ألنه 
يه�دف ال�ى تقس�يم البل�د على اس�س طائفية 

وعرقية، بحسب قوله.
وأشار المالكي في الحوار إلى أن التظاهرات 

في غرب العراق فضح�ت النوايا المبيتة برفعها 
لصور ص�دام وأردوغ�ان وعلم النظام الس�ابق 
وبإطالقه�ا للش�عارات الطائفي�ة، موضح�اً أن 
"قضية حماية العيساوي قضائية، وهي جاءت 
عقب دعاوى رفعها ضحايا من مدينة العيساوي 
ذاته�ا"، متس�ائال "هل تس�تحق قضية عش�رة 
متهمي�ن بقضاي�ا جنائي�ة المطالبة بتقس�يم 
العراق؟".وق�ال المالك�ي "رصدن�ا اجتماع�ات 
عقدت في تركيا وقطر ومناطق أخرى لتحضير 
وتموي�ل عملية اس�تهداف العراق، تحت ش�عار 
الي�وم س�وريا وغ�دا بغ�داد". وأض�اف "هناك 
عناص�ر مخابرات من دول إقليمية في المناطق 

التي تشهد تظاهرات".
ف�ي الس�ياق ذات�ه, كش�ف مص�در مطلع 
ل�"المس�تقبل العراقي" ان رئيس الوزراء نوري 
المالكي بعث برسالة الى ملك السعودية حملها 
نائب رئيس الجمهوري�ة خضير الخزاعي خالل 
مش�اركته في أعمال القم�ة العربي�ة التنموية 

االقتصادية التي انعقدت الشهر الماضي.
وق�ال المصدر ان الرس�الة تضمن�ت دعوة 
الس�عودية لتوحي�د مواقفه�ا مع الع�راق لصد 
المش�روع القط�ري التركي والذي تق�ف وراءه 
)اس�رائيل وامري�كا( لتدمي�ر الوط�ن العرب�ي 
واش�عال الحروب الداخلية.ال�ى ذلك, قال عضو 
ائت�الف دولة القان�ون ان العراق الي�زال يرفض 
وبش�دة الدخول في اي مح�ور, مبيناً ان رئيس 
ال�وزراء بدأ بالتحرك لردع تركيا وقطر من خالل 
توحي�د المواقف العربية وليس من خالل تكوين 
المحاور.واش�ار الع�وادي ال�ى ان "المش�روع 
التركي القطري والذي ترعاه اس�رائيل يستهدف 
جمي�ع البل�دان العربية وال يس�تثني احدا ويراد 

منه تقس�يم هذه الدول ف�ي خطوة الضعافها", 
مبيناً ان "االمر بات خطرا جدا على جميع الدول 
ويس�تدعي وقف�ة عربي�ة موحدة خاص�ة وان 

استقرار المنطقة يصب في مصلحة الجميع", 
الفتا الى ان "بعض الدول كالس�عودية اخذت 
تش�عر بهذه المخاطر الس�يما بع�د الحديث 

الترك�ي المتكرر عن ع�ودة االمبراطورية 
التركية".

يذك�ر أن المالكي دعا اردوغ�ان في الحوار 
إل�ى االهتمام بأوضاع ش�عبه المتأزمة ومظالم 
األك�راد والعلويي�ن ف�ي تركي�ا، قب�ل أن يهت�م 
بقضايا الشعوب، مؤكدا أن "العالم كله يشتكي 
من المحور التركي القطري"، في ظل "التدخل 

الخارج�ي ف�ي س�وريا، ال�ذي أصب�ح 
فاضحاً وغير مقبول"، بحسب قوله.

وأش�ار المالك�ي إل�ى أن التدخ�ل 
التركي في كردس�تان ه�و أكثر 
ما يقلقه ألنه يستجلب تدخالت 
أخرى، لكنه قال إن "الخالفات 
ح�ول موض�وع الفيدرالي�ة ال 
تش�كل مشكلة إذا بقيت تحت 

سقف الدستور".
أن  المالك�ي  وكش�ف 
السياس�ة العراقي�ة المعمول 
بها هي سياس�ة االس�تيعاب 
وامتص�اص األزم�ات، مؤكدا 
أن "الذين يرفعون الش�عارات 
إل�ى ال  الطائفي�ة س�ينتهون 
ش�يء، ألن�ه ال أح�د يقبل بهم 

في العراق".

          امل�ستقبل العراقي / �سام حممود

لم تثمر الدع�وات إلى الح�وار واالتفاق بين 
حكوم�ة اإلقلي�م والحكوم�ة االتحادي�ة بش�أن 
تصدي�ر النف�ط ع�ن نتيج�ة تذك�ر، وم�ا زال�ت 
الخالفات مس�تمرة بين الطرفي�ن دون التوصل 
إل�ى اتف�اق أو إق�رار قان�ون النف�ط والغاز من 
الح�وارات  أن  بي�د  التش�ريعية،  الس�لطة  قب�ل 
بي�ن الطرفي�ن ق�د تكون ق�ادرة عل�ى الحد من 
التجاذب�ات في حال تم إتباعها كأس�لوب للحل. 
وبقيت مواد الدس�تور المتعلقة بالشأن النفطي 
رهينة تفس�يرات تعبر ع�ن وجهة نظر كل جهة 
بما تمليه عليها مصالحها في ظل غياب تشريع 
قانون النفط والغاز. وف�ي حين يؤكد اإلقليم أن 
حكومة كردستان كانت تفضل العمل والتنسيق 
مع الحكومة المركزية في مجال صناعة النفط، 
لكن "انعدام الرغبة م�ن الطرف اآلخر في اتخاذ 
الق�رارات جعله�ا مهمة صعب�ة"، تق�ول لجنة 
النف�ط والطاق�ة ان�ه م�ن الطبيع�ي أن "تكون 
مواقف الحكومة المركزي�ة مختلفة مع مواقف 
اإلقلي�م، الن موق�ف الحكوم�ة نابع م�ن موقع 
الحف�اظ عل�ى الث�روة النفطي�ة وتنظي�م المال 
العام".وأنتق�د عض�و لجنة النف�ط والطاقة في 
مجلس النواب فرات الش�رع ق�رار حكومة إقليم 
كردس�تان بمد خ�ط أنبوب لنقل النف�ط باتجاه 
تركي�ا, مبينا أن العراق بحاجة إل�ى وحدة الرأي 
بين المرك�ز و اإلقليم للنهوض بالثروة النفطية.

وقال الش�رع لوكالة أنباء المس�تقبل إن "النفط 
ثروة س�يادية نفطية كما اقرها الدس�تور, وإن 
الس�بب األس�اس في المش�اكل التي تحدث بين 
اإلقليم والحكومة المركزية هو عدم إقرار قانون 
النفط والغاز الذي ينظم العالقة بينهما والعالقة 
مع الشركات االس�تثمارية".وأضاف الشرع "ال 
يج�وز لمس�ؤولي اإلقلي�م أن يتصرف�وا بالثروة 
النفطية دون الرجوع والتنس�يق م�ع الحكومة 
المركزي�ة", موضح�اً أن "اإلقلي�م ال يمك�ن أن 
يتخذ عدم دفع الحكومة االتحادية لمس�تحقات 
الش�ركات النفطي العاملة فيه، ذريعة لمثل هذه 
األفعال".واكد أن "العراق اليوم بحاجة الى وحدة 
الرأي فيما يخص الث�روة النفطية للنهوض بها, 
وأن مثل هذه المواقف ستؤثر سلبا في مستقبل 

النفط العراقي".واوضح الشرع انه "من الطبيعي 
ان تكون مواقف الحكومة المركزية مختلفة مع 
مواق�ف االقلي�م، الن موقف الحكوم�ة نابع من 
موقع الحفاظ على الثروة النفطية وتنظيم المال 
العام", مبينا أن "التنس�يق والتوافق هو منطلق 
ح�ل االزمة الراهن�ة اآلن بين المرك�ز واالقليم".

وكان�ت حكوم�ة إقلي�م كردس�تان، ق�د ق�ررت 
مد أنب�وب لنقل النف�ط مع تركي�ا دون موافقة 
الحكومة المركزية في بغداد، معتبرة إنها ليست 
بحاجة إل�ى إذن إلنش�اء البنى التحتي�ة وقطاع 
النفط.وقال وزير الم�وارد الطبيعية في حكومة 

إقليم كردستان أشتي هورامي إن حكومة اإلقليم 
"مصمم�ة على المضي قدم�ا في مد خط أنبوب 
لنقل النفط باتجاه تركيا دون انتظار أي تسوية 
مع حكومة بغداد المركزية"، موضحاً أن اإلقليم 
"ال يحتاج إلى أي ترخيص من بغداد للس�ماح له 
بإنش�اء البنى التحتية بما فيها ما يتعلق بقطاع 
النفط ألن الدس�تور يخول له هذه الصالحيات"، 
مش�يرا إلى أن حكومة كردس�تان كانت "تفضل 
العم�ل والتنس�يق م�ع الحكوم�ة المركزية في 
مج�ال صناع�ة النفط لك�ن انع�دام الرغبة من 
الطرف اآلخ�ر في اتخاذ الق�رارات جعلها مهمة 

صعبة".واعتب�ر الوزير أن�ه إذا "انتظرنا كل هذا 
الوقت م�ا كان بإمكاننا توقي�ع حتى عقد واحد 
م�ن العق�ود الخمس�ين الت�ي وقعته�ا حكومة 
اإلقليم مع شركات أجنبية تعمل في اإلقليم حتى 
اآلن"، مش�يراً إلى أن "االستعدادات بلغت مرحلة 
متقدم�ة إلط�الق المش�روع".وكانت حكوم�ة 
كردس�تان العراق قد أعلنت العام الماضي خطة 
لم�د خ�ط أنابيب خ�اص به�ا يمر عب�ر أراضي 
اإلقليم باتجاه تركيا وضمه إلى األنبوب الرئيسي 
الذي يص�در النفط الخام من كرك�وك إلى ميناء 
جيهان التركي بطاقة تقدر بمليون برميل يوميا.

إلى ذلك، قال عض�و لجنة النفط والطاقة بايزيد 
حسن ل�"المستقبل العراقي" إن "العام الماضي 
ش�هد اتفاقي�ة بين حكوم�ة اإلقلي�م والحكومة 
االتحادي�ة"، مضيف�اً أن "أس�اس االتف�اق ه�و 
أن تق�وم الحكومة االتحادية بدفع مس�تحقات 
شركات النفط العاملة في اإلقليم، وأن الحكومة 
قد دفعت الدفعة األولى والتي قيمتها 650 مليار 
دينار، وكان عليها أن تدفع نهاية العام الماضي 
350 مليار دينار لكنها لم تقم بدفعها"، مش�يراً  
إل�ى أن "االتفاق تضمن عل�ى أن تضع الحكومة 
االتحادية 750 مليار دينار اخرى في موازنة عام 

2013، وهذه تم االتفاق عليها".وبين حس�ن أن 
"حكومة االقليم تقول أن الحكومة االتحادية لم 
تقم بدفع مس�تحقات الش�ركات، وهذا يعني أن 
االقلي�م ال يمكنه تصدير النفط، بس�بب مطالبة 

هذه الشركات بمستحاقتها".
وأش�ار إل�ى أن "الحكوم�ة االتحادية كانت 
تقول بان عقود نفط االقليم غير دستورية، لكنها 
اقتنعت بعد ان اس�تلمت عائدات النفط من هذه 
العقود، وهذا معناه ان الحكومة أعترفت ضمنيا 
بالعق�ود الت�ي ابرمه�ا االقليم".وتاب�ع بالق�ول 
"االقلي�م حاليا يدع�ي بان المش�تقات النفطية 
التي تصله من الحكومة االتحادية ليست كافية، 
لذل�ك اتجهت حكومة االقليم ال�ى تصدير النفط 
عب�ر صهاريج ال�ى تركيا لتس�تبدلها بصهاريج 
اخرى تحمل المش�تقات النفطية"، مش�يراً إلى 
أنه "يمكن تفادي هذه المش�كلة بتشريع قانون 
النف�ط والغاز، وال�ذي ينظم عم�ل المحافظات 
واالقالي�م المنتجة للنفط"، عازيا عدم تش�ريعه 
لغاي�ة االن م�ن قب�ل مجل�س النواب إل�ى "عدم 
التوافق بين الكتل السياسية، وعدم االتفاق على 
عائ�دات النف�ط من قب�ل المحافظ�ات المنتجة 
واالقلي�م والمركز".م�ن جانب�ه، أوض�ح الخبير 
القانون�ي ناص�ر الخليف�ة أن "الم�ادة 111 من 
الدستور نصت على أن النفط والغاز ملك للشعب 
العراق�ي ف�ي كل األقالي�م والمحافظات".وقال 
خليف�ة ل�"المس�تقبل العراقي" أما "ف�ي البند 
أوالً م�ن المادة 112 نص على أن تقوم الحكومة 
االتحادية ب�إدارة النفط والغاز المس�تخرج من 
الحق�ول، مع حكوم�ات األقالي�م والمحافظات 
المنتجة، ويوزع بش�كل عادل ومنصف يتناسب 
مع التوزيع الس�كاني في جمي�ع العراق".وبين 
أن "الش�طر األخير من المادة 112 نص على أن 
ينظم هذا بقانون، إذ على الس�لطة التش�ريعية 
أن تص�در قانون ينظم مس�ألة النف�ط والغاز".

وقال أن "البند الثاني م�ن المادة 112 نص على 
أن تقوم الحكوم�ة االتحادية وحكومات األقاليم 
والمحافظ�ات المنتج�ة للنف�ط والغ�از برس�م 
السياس�ية الس�تراتيجية الالزم�ة لتطوير ثروة 
النف�ط والغ�از، بما يحقق أعلى منفعة للش�عب 
العراق�ي، معتمدة احدث تقنيات مبادئ الس�وق 

وتشجيع االستثمار".

سيـاسيــون يـشـكـكــون.. واعـتـبـــروه »خـيــالـيـــًا«

قـانـونـيــون: ال يـحــق لـغـيــر بـغــداد إدارة الـنـفــط والـغـــاز

ال نكاد نتفق عىل يشء حتى ندمر ما اتفقنا 
عليه وها هي احلكومة التي تشكلت 
بالتوافق تنهارعىل رؤوس ساكنيها



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

جلنة نيابية: بارزاين مسؤول عن فيضانات نينوى وصالح الدين!!
»الموارد المائية« تؤكد سيطرتها  على ارتفاع مناسيب دجلة.. والتحذيرات تقول العكس

البرصة تطـالب بإنشـاء جمـازر عرصيـة.. ومتنـع »رعي األغنـام« يف املدينـة
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بغ�داد  العاصم�ة  تس�ود 
وعددا م�ن المحافظ�ات حالة 
م�ن الخ�وف والرعب تحس�با 
ارتفاع  لوقوع فيضانات جراء 
مناسيب مياه نهر دجلة نتيجة 
االمطار كم�ا حصل في صالح 
الدين ونينوى, السيما في ظل 
التحذي�رات الحكومي�ة وحالة 
واالجراءات  القص�وى  التأهب 
االحترازي�ة الت�ي قام�ت به�ا 
الحكومي�ة  الدوائ�ر  بع�ض 

المختصة .
فف�ي الوق�ت ال�ذي اعلنت 
في�ه مديرية الدفاع المدني عن 
وضع خط�ة محكمة بالتعاون 
الحكومي�ة  الجه�ات  م�ع 
والوزارات النق�اذ المواطنيين 
ف�ي ح�ال حص�ول فيضان�ات 
في بغداد, حمل�ت لجنة نيابية 
رئيس اقليم كردستان مسعود 
الفيضانات  مسؤولية  بارزاني 
ونين�وى  الدي�ن  ص�الح  ف�ي 
بس�بب رفضه ووقوفه بالضد 
من انش�اء س�د لخ�زن المياه 
ف�ي نينوى.وقال عض�و لجنة 
الزراعة والمي�اه النيابية كريم 
عليوي ل�”المستقبل العراقي” 
ان محافظة بغداد مهددة ايضا 
التوقع�ات  وان  بالفيضان�ات 
خط�ر  ان  ال�ى  تش�ير  كان�ت 
ارتف�اع مناس�يب المي�اه ف�ي 
نهر دجلة سيصل, مساء امس 
االول, العاصمة ما ينذر بكارثة 
للس�اكنين  الس�يما  انس�انية 
النهر.واوضح  بالقرب من هذا 
عليوي ان االجه�زة الحكومية 
الدف�اع  ب�وزارة  والمتمثل�ة 
والداخلي�ة والم�وارد المائي�ة 
وامان�ة بغ�داد اتخ�ذت العديد 
االحترازي�ة  االج�راءات  م�ن 
ف�ي بغداد الس�يما فيما يخص 
المنازل والمباني  انذار واخالء 
نه�ر  م�ن  بالق�رب  الواقع�ة 
دجل�ة فضال عن تفكيك جس�ر 
العطيفي�ة باعتب�اره قريبا من 

المياه ومهددا بالغرق “.
عليوي الذي ب�دد المخاوف 
من انهيار الس�دود والخزانات 
عل�ى نه�ري دجل�ة والف�رات 
الحالية  بموجة االمط�ار  تأثراً 
الن مس�توى االمطاره�و اقل 
بكثير من الطاقة االس�تيعابية 

او الخزنية لهذه السدود, حمل 
رئيس اقليم كردستان مسعود 
الفيضانات  مسؤولية  بارزاني 
التي حصلت في نينوى وصالح 
الدين بسبب وقوفه بالضد من 
انش�اء س�د لخ�زن المي�اه في 
المقرر  الموص�ل وال�ذي م�ن 
انجازه قبل عام من االن, مبيناً 
ان “الس�د المذك�ور ل�و انج�ز 
بوقته المحدد لوقف حائال امام 
غرق عدد من القرى والمناطق 

في هذه المحافظات.
ق�د  االمط�ار  وكان�ت 
تس�ببت بغرق عدد م�ن القرى 
محافظت�ي  ف�ي  والمناط�ق 
ص�الح الدي�ن ونين�وى نتيجة 
الرتف�اع مناس�يب المي�اه في 
بحيرة الثرثار فوق المس�توى 
الطبيعي ما تسبب بنزوح آالف 
االس�ر مخلف�ة اض�رارا مادية 

جسيمة.
ق�ال  ذات�ه,  الس�ياق  ف�ي 
المتحدث باس�م مديرية الدفاع 
المدن�ي العمي�د كاظ�م بش�ير 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” فرق 
الدف�اع المدن�ي وضعت خطة 
فيضان�ات  لوق�وع  تحس�باً 
م�ع  بالتع�اون  بغ�داد  ف�ي 
ع�دد م�ن الدوائ�ر وال�وزارات 
الجي�ش النقاذ  الس�يما قوات 
المتضررين في حال وقوع اي 
فيضان.وبين بشير ان “الخطة 
ش�ملت نش�ر مف�ارز نهري�ة 
ف�ي نهر دجل�ة باالضاف�ة الى 
اخالء ال�دور والمباني الواقعة 
بالق�رب م�ن هذا النه�ر فضال 
ع�ن وضع جمي�ع المفارز في 
حال�ة تاه�ب قصوى تحس�باً 
لوق�وع اي طارئ.من جانبها, 
أك�دت وزارة الم�وارد المائي�ة 
أنه�ا تس�يطر عل�ى الموجات 
الفيضاني�ة ال�واردة م�ن نه�ر 
دجلة م�ن خ�الل تخزينها في 
الموارد  وزي�ر  البحيرات.وقال 
المائية مهند السعدي في بيان 
له, تلقت “المستقبل العراقي” 
نس�خة من�ه، ام�س الس�بت، 
عل�ى  مس�يطرة  “وزارت�ه  ان 
موجات الفيضانات الواردة من 
نه�ر دجلة من خ�الل تخزينها 
ف�ي البحيرات الخزنية بش�كل 
منتظ�م لالس�تفادة منه�ا في 

الموسم الصيفي المقبل”.
ص�الح  محافظ�ة  وكان�ت 

الجمع�ة  اعلن�ت،  ق�د  الدي�ن 
أكث�ر  هج�رة  ع�ن  الماضي�ة، 
من 6 آالف أس�رة م�ن منازلها 
بسبب الفيضانات التي ضربت 
عددا م�ن مناط�ق المحافظة، 
داعي�ة الحكومة إلى مس�اعدة 
المتضررين م�ن أموال موازنة 

الطوارئ.
وقال محاف�ظ صالح الدين 
احم�د عب�د الل�ه الجب�وري إن 
“الفيضانات الت�ي حصلت في 
المحافظة  مناط�ق ع�دة م�ن 
تس�ببت بهجرة أكثر من 6000 
أس�رة م�ن منزله�ا”، مبينا أن 
“تلك الفيضانات أدت إلى إلحاق 
دون  كبي�رة،  مادي�ة  خس�ائر 
وقوع أية خسائر بشرية”.وأكد 
الجب�وري أن “خلية األزمة في 
محافظة ص�الح الدين عقدت، 
اجتماع�ا طارئا وقررت صرف 
مبال�غ اإلغاثة من أموال تنمية 
اإلقلي�م”، الفتا إل�ى أن “إدارة 
خطط�ا  وضع�ت  المحافظ�ة 
للح�د م�ن توس�ع الفيضانات 
أخرى”.وتابع  مس�احات  على 
الجب�وري أن “هناك معلومات 
تش�ير إل�ى احتمالي�ة ارتف�اع 
دجل�ة  نه�ر  مي�اه  مناس�يب 
خالل األيام المقبل�ة”، مطالبا 
ب�”اإلس�راع باتخاذ اإلجراءات 
الالزم�ة لتالف�ي أي�ة كارثة”.

وق�ررت الحكوم�ة، الجمع�ة، 
إغاث�ة المتضررين من اإلمطار 
وخاص�ة ف�ي محافظة صالح 
فيم�ا  وتعويضه�م،  الدي�ن 
ش�كر رئيس الحكوم�ة نوري 
الذي�ن  المواطني�ن  المالك�ي 
س�اعدوا المتضررين، مش�ددا 
عل�ى ض�رورة اس�تمرار حالة 
م�ن  الخ�روج  حت�ى  التأه�ب 
األزمة بتلك المناطق.وش�هدت 
معظ�م مناط�ق الب�الد موجة 
سيول بس�بب ارتفاع مناسيب 

نهر دجلة بعد اإلمطار الغزيرة 
الت�ي س�قطت منذ ي�وم األحد 
الماضي، ففي الوقت الذي دعا 
فيه محافظ بغ�داد صالح عبد 
ال�رزاق، المواطني�ن إلى إخالء 
ضفة نهر دجلة من المنش�آت 
والمضخات واآلليات خوفاً من 
تلفها بس�بب ارتفاع منس�وب 
نه�ر دجل�ة, طالب�ت محافظة 
واس�ط، جميع األسر الساكنة 
على ضفاف نهر دجلة بمغادرة 
منازله�م إلى مناطق أكثر أماناً 

بسبب موجة المياه القادمة.
ام�ا ف�ي محافظ�ة ديال�ى 
فق�د فج�رت قوة م�ن الجيش 
العراقي، امس السبت، جسرين 
يربطان بي�ن محافظتي ديالى 
وص�الح الدين عل�ى نهر دجلة 
منع�اً العاقتهما جري�ان النهر 
مس�بوق  غي�ر  ارتف�اع  بع�د 
لمناس�بيه، فيما أخلت عشرات 
العوائل في ديالى والتي تقطن 
على ضفاف دجلة منازلها بأمر 

من الجيش.

مــؤسســات عراقيــة تفتــح النــار عىل »هيـومـن رايتـس ووتـش«
أكدت أن تقاريرها مليئة بالـ »مغالطات«
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انتقدت الجه�ات الرس�مية العراقية 
المتخصص�ة بش�ؤون حقوق االنس�ان 
م�ا ج�اء ف�ي تقري�ر منظم�ة »هيومن 
رايت�س ووت�ش« الدولية ع�ن أن قيادة 
العراق اتخذت إجراءات ش�ديدة القسوة 
ض�د ساس�ة المعارض�ة والمحتجزي�ن 
والمتظاهري�ن والصحافيين، وانتقادها 
لما أس�مته »نظام العدال�ة الجنائية في 
الع�راق«. وع�د عضو في لجن�ة حقوق 
االنس�ان النيابية تقارير المنظمة »غير 
واقعي�ة«، وق�ال أن المنظم�ة تس�تمع 
لجه�ة واح�دة عندم�ا تع�د تقاريره�ا. 
وأك�دت وزارة حق�وق اإلنس�ان وجود 
»مغالط�ات« كثيرة ف�ي التقرير األخير 
الذي أعدته المنظم�ة، وفي الوقت الذي 
أق�رت في�ه ال�وزارة بوج�ود انتهاكات 
لحق�وق اإلنس�ان ف�ي العراق، ش�ددت 
عل�ى أن تلك االنتهاكات هي ممارس�ات 
فردية وال تمثل نهج الحكومة العراقية. 
وقد ذك�رت »هيوم�ن رايت�س ووتش« 
ف�ي تقريرها الذي أصدرت�ه أمس األول 
الجمع�ة، وه�و تقريرها الس�نوي لعام 
وفي�ات  تزاي�د  الحظ�ت  أنه�ا   ،2012
 ،2012 ف�ي  العن�ف  بس�بب  المدنيي�ن 

مبينة انه قتل اآلالف من أفراد الش�رطة 
والمدنيي�ن ف�ي نوب�ات عن�ف، ش�ملت 
االغتياالت وسط أزمة سياسية مستمرة 
من�ذ كان�ون األول 2011. وإل�ى جان�ب 
تزايد العنف، ش�نت قوات األمن حمالت 
اعتق�ال جماع�ي وعذب�ت المحتجزي�ن 
النت�زاع اعترافات م�ن دون أدلة كافية. 
وقالت المنظمة في تقريرها إن القوات 
األمنية والقضاة يدينون المعتقلين وفق 
الم�ادة 4 م�ن قانون مكافح�ة اإلرهاب 
م�ن دون أدلة يس�تندون إليه�ا، متهمة 
الحكوم�ة العراقي�ة بأنه�ا ترك�ز عل�ى 
تقليص حق العراقيين في حرية التجمع 
المطالب�ة  التظاه�رات  كان�ت  »بينم�ا 
باإلص�الح ف�ي العال�م العرب�ي تجت�اح 
المنطقة«. وأكدت المنظمة أنها الحظت 
كيف تدخلت الس�لطات العراقية بنجاح 
ف�ي تظاهرات مي�دان التحرير )س�احة 
التحرير( ف�ي العراق ع�ن طريق إغراق 
التظاهرات األسبوعية بمؤيدي المالكي 
وعمالء األمن المتخفين. وقال المتحدث 
الرس�مي لوزارة حقوق االنس�ان كامل 
أمين أن تقرير »هيومن رايتس ووتش« 

انطوى على »مغالطات« كثيرة. 
وأوضح أمين ل�«المستقبل العراقي« 
أن م�ن بين تلك المغالطات حديث تقرير 

المنظمة عن أن هناك اآلالف من المدنيين 
ورج�ال االم�ن والش�رطة ت�م قتله�م 
م�ن قب�ل مجامي�ع العن�ف والمجاميع 
المس�لحة الت�ي يقص�د به�ا االره�اب، 
بينما تتهم السلطات األمنية والقضائية 
في الوق�ت ذاته بتنفيذ حم�الت اعتقال 
جماع�ي وإدان�ة المعتقلي�ن بالم�ادة 4 
إره�اب. وأش�ار أمي�ن إل�ى أن تع�رض 
المدنيين ورج�ال األمن للقتل على أيدي 
المجموعات المسلحة اإلرهابية يفرض 
على الحكوم�ة مط�اردة القتلة وحفظ 
أم�ن مواطنيها، ومن حقه�ا اعتقال من 
يشتبه به بالضلوع في عمليات إرهابية، 
عل�ى أن يك�ون القض�اء ه�و الفيص�ل 

في قضاي�ا المتهمي�ن. وأقر 
أمي�ن بوجود ح�االت تعذيب 
المحتجزين  واغتصاب تطال 
أثناء فت�رة التحقيق من قبل 
أفراد ف�ي األجه�زة األمنية، 
لكن�ه أكد أن تل�ك االنتهاكات 
وال  فردي�ة  ح�االت  ه�ي 
تمث�ل نهج�اً حكومي�اً، الفتاً 
ال�ى أن مرتكب�ي مث�ل هكذا 
انته�اكات مذنب�ون ويج�ب 
محاس�بتهم عل�ى أفعاله�م. 
التعمي�م  منط�ق  إن  وق�ال 

ال�ذي اتبعت�ه المنظمة ف�ي الحديث عن 
عمل أجهزة األم�ن واألحكام القضائية، 
والتي عدتها غير صحيحة جميعاً، يعتبر 
تجنياً على األجه�زة األمنية والقضائية 
في الع�راق. ودعت المنظم�ة الحكومة 
العراقي�ة الى التحقيق في مزاعم انتهاك 
حق�وق المحتجزين، خصوصاً النس�اء، 
كم�ا يج�ب عليه�ا التحقي�ق م�ع قوات 
األمن المس�يئة. وذكر تقري�ر المنظمة 
ان�ه »رغ�م االس�تنكار واس�ع النط�اق 
ألعمال اإلس�اءة واالغتصاب التي طالت 
النس�اء أثن�اء االحتج�از الس�ابق عل�ى 
المحاكمات، فإن الحكومة لم تحقق مع 
الجناة وال حاس�بتهم. وفي رد فعل على 

االحتجاج�ات الجماعية بس�بب معاملة 
ال�وزراء  رئي�س  أص�در  المحتج�زات، 
ن�وري المالكي عفواً ع�ن 11 منهن، إال 
أن مئات أخريات م�ا زلن قيد االحتجاز، 
وتزعم كثي�رات منهن التعرض للتعذيب 
التواص�ل م�ع مح�ام  والحرم�ان م�ن 
للدف�اع«. وق�ال المتحدث باس�م وزارة 
حق�وق االنس�ان أن ح�االت االغتصاب 
الت�ي يتح�دث عنه�ا التقرير ق�د تكون 
موج�ودة ولكن ليس بش�كل عام، فتلك 
ممارس�ات فردية، »لق�د التقينا بالكثير 
م�ن الس�جينات ول�م تخبرن�ا إحداه�ن 
عن تعرضه�ا لتعذي�ب او اغتصاب. نعم 
هنالك ممارس�ات غي�ر منضبطة ترافق 
عملي�ات االعتقال، كالتلف�ظ بكالم غير 
الئق م�ن قبل بع�ض العناص�ر األمنية، 
لك�ن ذل�ك يفس�ره الش�د والتوت�ر لدى 
تل�ك العناص�ر ألنه�م يواجهون أناس�اً 
يحاول�ون قتله�م، ولكن م�ع ذلك يبقى 
هذا األمر مرفوضاً«. وأضاف »كان على 
المنظم�ة أن ال تعم�م تلك الممارس�ات 
الفردي�ة على جميع األجه�زة األمنية«.

وعما تناوله تقري�ر المنظمة من انتقاد 
لتعام�ل الحكومة مع التظاه�رات، قال 
أمي�ن »أس�تغرب تدخ�ل المنظم�ة ف�ي 
الجانب السياس�ي، والحكومة العراقية 

تعاملت مع التظاهرات بكل حرفية، فلم 
يتعرض أحد م�ن المتظاهري�ن العتداء 
من األجهزة األمنية س�وى ما حدث في 
الفلوجة، وهي قضية تم تش�كيل لجان 
تحقيقية بش�أنها وس�تعمل على إحالة 
المتورطي�ن فيه�ا إل�ى القض�اء لينالوا 

جزاءهم العادل«.
م�ن جهت�ه، ق�ال عضو لجن�ة حقوق 
اإلنس�ان النيابي�ة، النائ�ب ع�ن ائت�الف 
دول�ة القان�ون عب�د المه�دي الخفاج�ي 
ل�«المس�تقبل العراق�ي« أن »تقارير هذه 
المنظم�ة غي�ر واقعي�ة وال تق�رأ الوضع 
قراءة صحيحة، باعتبارها تستمع وتحتكم 
ال�ى جه�ة واحدة، ف�ي الوقت ال�ذي كان 
يجب ان تس�تمع ال�ى الطرفين«. وأضاف 
»ال اعتق�د ان احداً تعامل م�ع التظاهرات 
مث�ل م�ا تعامل�ت الدول�ة العراقي�ة. من 
خالل قراءة بس�يطة لكل الدول المحيطة 
نالح�ظ ان اقل احت�كاك تعقب�ه مجزرة، 
كم�ا حص�ل ف�ي الكثير م�ن ال�دول حتى 
في بريطانيا وامريكا«. وأش�ار الخفاجي 
ال�ى أن »الحكوم�ة العراقي�ة تعاملت مع 
التظاهرات تعام�اًل حضارياً، ثم ان كوبلر 
عندم�ا زار المحافظ�ات المتظاهرة ابدى 
قلق�ه م�ن ب�دء خ�روج التظاه�رات من 

الجانب السلمي«، على حد تعبيره.
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            بغداد / ومع

طالب�ت وزارة البيئ�ة مديرية بلديات البصرة بإنش�اء مجازر عصرية حديث�ة صديقة للبيئة تتوفر فيها الش�روط البيئية 
والصحي�ة وذات مواصف�ات عالمية من اجل حماية المواطن العراقي وتحس�ين بيئته.وذكر بيان لل�وزارة تلقت وكالة انباء 
المستقبل نسخة منه، أمس السبت، انه “خالل عقد مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة البصرة جلسته الخامسة في 
مقر ديوان المحافظة برئاس�ة مستشار المحافظ للشؤون الزراعية محسن عبد الحي ومدير بيئة البصرة خيرية عبود حيث 
تمت خالل الجلسة مناقشة طالب وزير البيئة سركون صليو كافة الدوائر والمؤسسات بتشخيص المشاكل والمعوقات التي 
تعرقل تنفيذ قرارات المجلس واقتراح الحلول التي من شانها تفعيل اعماله”.ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة 
امير علي الحسون القول ان “وزارة البيئة حملت الدوائر ذات العالقة في البصرة تدني الواقع البيئي والصحي لبعض المجازر 
وخاصة في االقضية والنواحي وعدم  قيامها بإنش�اء مجازر عصرية حديثة تتوفر فيها الش�روط البيئية والصحية من اجل 
حماية المواطن العراقي وتحسين بيئته”.واكد ان “اعضاء المجلس رحبوا بمبادرة المحافظ لقيامه بتشكيل لجنة متابعة من 
المحافظة والبلدية والشرطة المحلية لمتابعة ظاهرة الرعي داخل المدينة واعطاء اوامره بوضع اعالنات تحذيرية في كافة 

الشوارع والمناطق السكنية تتضمن عدم الرعي داخل المدينة ومصادرة الحيوانات التي ترعى في الشوارع”.

قوة عسكرية تساهم برفع جسر الكريعات للمشاة من نهر دجلة بسبب فيضان بعض املدن                                         تصوير / صباح عرار

فوجئ�ت بحج�م الض�رر ال�ذي تس�ببت ب�ه موج�ة 
الفيضانات التي اجتاحت صالح الدين وتكريت ومناطق 
عزي�زة من غ�رب العراق وفوجئت ايضا بش�هامة رجل 
عراقي نذر نفسه من اجل مساعدة العوائل التي انهارت 
مس�اكنها الطيني�ة ف�ي ص�الح الدي�ن دون ان يعبأ بما 
س�يجري على عائلته وهي في الجانب االخر من الريف 

الغارق بالنكبة!.
سالت نفسي ..لماذا لم )تفزع( وال دولة عربية تقاتل 
من اجل تسخين الس�احة العراقية في المناطق الغربية 
وتض�خ خط�اب الكراهي�ة من اجل مس�اعدة الش�عب 
العراق�ي المنكوب في ص�الح الدين وهي الت�ي لطالما 
تحدثت ف�ي الجزيرة والعربية عن )اقصاء اهل الس�نة( 

لكنها لم ترسل وال كيس طحين واحد لهذه العوائل؟!.
عل�ى ش�عبنا العراقي ان ي�درك وعل�ى المتظاهرين 
الذين يعولون على فضائيات االفيون والجزيرة القطرية 
والعربية السعودية انهم خارج حسابات االعاربة واهل 
االفيون واليخ�وت والروليت وفنادق الدرجة االولى في 
نيوي�ورك وكزابالن�كا وال يرف لهم جف�ن حتى لو غرق 
العراقي�ون جميعه�م في الطوفان ومن ال يرس�ل كيس 
طحي�ن او خيمة تقي عائلة عراقي�ة منكوبة من المطر 
والطين كيف يمكن التعويل عليه في )اغاثة اهل السنة( 
فيما يح�اول بعض المعممين والمندس�ين ايهام الناس 
او اس�قاطهم في وهم ان العرب الذين من حولنا يبكون 

دما عبيطا على اهل العراق!.
العراق اليحتاج لطحين العرب وال لخبزهم او خيامهم 
النه االقوى واالعظم واالس�مى ولطالم�ا اطعم العراق 
جوع العرب واوى فقرائهم ومهجريهم واسكنهم بيوته 
وامنه�م م�ن خ�وف االنظم�ة الروليتية ..لكن�ه موقف 
نذك�ر ب�ه اخوتنا في ص�الح الدين او تكري�ت او االنبار 
او الفلوج�ة ان يخفف�وا التعويل على ه�ؤالء الغارقين 
بطوفان الفساد ويلتفتوا لوطنهم وشعبهم وان يوقنوا 
ان من اليقف م العراق في محنته ونكبته الحالية اليريد 
منهم سوى ان يكونوا حطبا لربيعه الملوث وان يغرقوا 
ببح�ر الدم وهو حلم اس�رائيلي خليجي..نعوذ بالله من 

شر الشياطين!.

الفيضان والعرب و.....!
رئيس التحرير

      المستقبل العراقي / رائد حازم

أطلقت الس�لطات الكويتية س�راح س�فينة صيد 
عراقي�ة م�ع طاقمه�ا بع�د احتجازها ألربع�ة أيام 

بداعي اختراق المياه اإلقليمية الكويتية. 
وتتك�رر ظاه�رة اعتق�ال الصيادي�ن العراقيين 
بش�كل مس�تمر من قب�ل الس�لطات الكويتي�ة التي 
تح�اول ف�رض س�يطرتها عل�ى أج�زاء م�ن المياه 
اإلقليمي�ة العراقي�ة، في ظ�ل غياب وج�ود القوات 
البحري�ة العراقية في عمق المي�اه اإلقليمية العائدة 

للعراق. 
وقال مصدر في محافظة البصرة ل�«المس�تقبل 
العراقي« أن السفينة التي يقودها الربان عبد األمير 

خضير الشريفي تم احتجازها من قبل دورية تابعة 
لخفر الس�واحل الكويتية مع طاقمه�ا لمدة 4 أيام، 
وأطل�ق س�راحها مع الطاق�م أم�س األول الجمعة. 
وقال المصدر أن سفن الصيد الخاصة التي تحتجزها 
السلطات الكويتية غالباً ما يطول احتجازها ألشهر 
عدة، لكن هذه السفينة أخلي سبيلها بعد 4 أيام فقط 
ألس�باب غير معروفة، مؤكداً أن طاقم الس�فينة لم 
يتعرضوا العتداءات من السلطات الكويتية و«القوا 

معاملة حسنة« على حد قوله. 
وع�زا المصدر س�بب تك�رار احتج�از الصيادين 
العراقيي�ن م�ن قب�ل خف�ر الس�واحل الكويتية إلى 
»صمت الحكومة العراقية عن تلك الظاهرة«، مشيراً 
إلى أن »هناك جهات حكومية وبرلمانية مس�تفيدة 

من الجانب الكويت�ي وال تريد إثارة هكذا قضايا مع 
الكويت«. 

وأك�دت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة ف�ي وق�ت 
س�ابق ان مس�ألة اعتقال الصيادي�ن العراقيين من 
قبل الس�لطات الكويتية س�يتم حلها عب�ر القنوات 
الدبلوماسية، إال أن الموضوع ما زال معلقاً ولم يتم 

التوصل إلى اتفاق بشأنه. 
وس�فن الصيد هي سفن أهلية يقودها طاقم من 
الصيادين يتراوح عدد أفراده من 8 إلى 10 صيادين. 
ويعمل أكثر م�ن 10 آالف مواطن من أهالي البصرة 
ف�ي مهنة الصي�د، ويرت����بط معظمه�م بجمعية 
النص�ر لصيد األس�ماك والتي تأسس�ت ف�ي قضاء 

الفاو عام 1975.

الكويت تفرج عن سفينة صيد عراقية بعد احتجازها لـ4 أيام

رأي المستقبل
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العراقية تجمع األصوات الستجواب المالكي داخل البرلمان!

الكردستاين: لن نتدخل يف األزمة احلالية.. الوطني: هدف االستجواب سيايس واضح

           �سياء ال�سراي

ق�د تبدو ه�ذه املقال�ة مختلف�ة نوعا ما ع�ن باقي 
املقاالت الس�ابقة الت�ي نرشتها ضمن سلس�لة )قراءات 
انتخابي�ة( النها س�ركز ع�ى حقائق يخج�ل الكثريون 
م�ن البوح به�ا والحديث عنه�ا الس�يما يف موضوع يعد 
االكث�ر اهمي�ة يف العم�ل االنتخاب�ي او الس�يايس، وهو 
طرق قي�اس الراي الع�ام. وتعتمد ثالثة طرق اساس�ية 
يف عمليات قياس الراي العام )االس�تفتاء، املسح، تحليل 
املضم�ون( وه�ي الط�رق التقليدي�ة التي كانت س�ائدة 
والت�زال مس�تخدمة م�ع تغ�ريات كث�رية اصاب�ت هيئة 
بعضه�ا، وادخلت طرقا جديدة ايض�ا تعتمد عى تقنيات 
االتصال ووس�ائل التواصل الحديثة ومن بينها ش�بكات 
التواصل االجتماعي بمختلف انواعها واستخدام خدمات 
شبكات النقال ورشكات االتصاالت. وتعامل طرق قياس 
الراي العام بحساس�ية فائقة يف كل م�كان اال يف البلدان 
العربي�ة والعراق اهمها تقريبا الس�يما هذه املرحلة. اما 

يف وضعن�ا الح�ايل فان ط�رق قياس الراي الع�ام تختلف 
ويمكن ان نس�ميها )طرق تزييف ق�راءات الراي العام(. 
هذه الطرق هي )االكاذيب، املجامالت، االش�اعات( وهي 
طرق تستخدم بكثرة يف مجتمعاتنا، وقد ابدعت مجاميع 
تزييف قراءات الراي العام يف توظيفها لخداع فئتني االوىل 
ه�م املعزول�ون يف القواقع العليا) رؤس�اء، وزراء، مدراء 
ال�خ( والعناوي�ن ليس�ت حكرا ع�ى الجان�ب الحكومي 
بل نقص�د بها ايضا االح�زاب والكتل والتي�ارات. والفئة 
الثانية هي )الش�عب(.  ومن منظورنا اعاله تعد الطريقة 
االوىل لقي�اس ال�راي الع�ام هي الك�ذب، االكثر ش�يوعا 
وتغلب عى االخريات من الطرق، النها س�هلة االستخدام 
ورخيص�ة ويمكن تطبيقها من قب�ل الكوادر التي يعتمد 
عليها املس�ؤول بغ�ض النظر عن نوعه يف تس�لم الصور 
الخاصة بالش�ارع عموما)مجاميع تزييف قراءات الراي 
العام(، ه�ذه املجاميع تعتمد طرق الكذب عى املس�ؤول 
فال يطلعونه عى الحقائق ويعكس�ون االشارات القادمة 
من الشارع لتتحول اىل ايجابية وان كانت سلبية، وعندما 

يس�ال املسؤول عن مدى تقبل الشارع لقراراته وادائه او 
مدى مقبوليته يف الش�ارع فانهم يجيبونه بان طرقهم يف 
قياس الرأي العام قد ارشت مدى محبة الش�ارع وتفانيه 
يف خدمت�ه. واالم�ر ينطب�ق ع�ى االح�زاب ايض�ا فقادة 
االح�زاب وضمن االتكيت الس�يايس يتعال�ون عن النزول 
اىل الش�ارع ويعتمدون عى كوادرهم الت�ي تطلعهم عى 
نتائج مزيفة للراي العام اعتمدت عى قلب الحقائق وهو 
امر نافع لتلك الكوادر كونه يحقق االستدامة يف استنزاف 
ام�وال االم�ني العام للح�زب او الوزير او رئي�س الوزراء 
او الجمهوري�ة والربملان او املرش�ح االنتخابي. وباملقابل 
فانهم لكي يعزل�وا الراي العام عن املس�ؤول ذاك ليثبتوا 
افراءهم وكذبهم، يقومون برشاء وسائل االعالم بأموال 
املس�ؤول ويقدمون نماذج وعينات عن مقاس�ات الراي 

العام مزيفة تسهم بتزييفها هذه الوسائل االعالمية.
ام�ا الطريق�ة الثانية فهي املجامالت، وهي ش�ائعة 
ايضا يف االعراف السياس�ية الحارضة يف بلدنا، فاملجاملة 
تاتي من االصدقاء واملقربني الذين يعتمد عليهم املسؤول 

الحزب�ي او الحكوم�ي لتعزي�ز قناعته وتنوي�ع مصادر 
معلوماته عن الشارع او الراي العام، وهنالك الدس الذي 
يقدمه الخصوم عرب دس وسائل اعالم وشخصيات تجامل 
مسؤوال ما ضمن حربها معه لتسقيطه فتغريه بقراءات 
راي عام مزيفة. والطريقة الثالثة وهي االشاعات، وهذه 
الطريق�ة يف قي�اس الراي الع�ام تندرج ضمنه�ا تقنيات 
كث�رية وه�ي مكلفة نوع�ا ما النه�ا بحاجة اىل وس�ائل 
تروي�ج بارزة ومعروفة لبث تلك االش�اعات، ومن نماذج 
هذه الطريقة ان يتم اطالق اشاعة عامة وانتظار النتائج 
ملعرفة مدى تأثر الراي العام بتلك االش�اعة وبالتايل فانها 
تعط�ي قراءة عن الراي العام قد تك�ون واقعية يف الكثري 
من االحي�ان. وه�ي طريقة قابل�ة لالس�تخدام من قبل 
االصدقاء واالعداء فتارة تطلق االش�اعة لجس مس�توى 
تضامن الراي العام مع املسؤول )س( وتارة اخرى تطلق 
من قبل خصم ما لتاجيج الراي العام عى املس�ؤول)س( 
وبكلتا الحالتني يمكن قياس الراي العام من خالل حركته 

تجاه تلك االشاعة.

وبغض النظر عن اس�تخدام انواع طرق قياس الراي 
العام فان الخلل يكمن اساس�ا يف شخص املسؤول املعني 
بالقضي�ة والباحث عن حقيقة ش�عبيته خ�ارج مكتبه 
ومحيطه امليلء بالتملق واملجاملة، فنسبة نزول املسؤولني 
السياس�يني اىل الش�ارع باتت ش�به منعدمة وتنحرص يف 
تحقيق منفعة ما كالكس�ب االنتخابي او التاييد الشعبي 
يف اوقات االزمات وقد ارتضوا النفس�هم ان يس�معوا عن 
ه�ذه القضية من س�واقهم ومدراء مكاتبهم ومس�ؤويل 
االعالم لديهم واصدقائهم، ولم ينوعوا مصادرهم عن هذه 
املعلومات املهمة التي تس�تخدم يف بناء الخطط الخاصة 
بالحمالت السياس�ية واالنتخابية واعادة تلميع صورهم 
للش�ارع، وليس كافيا ان يصار اىل تحليل املضمون العام 
لالعالم الستنتاج تلك القراءات، فهذه الطريقة ايضا تاتي 
بنتائج ال تطابق الواق�ع طاملا يرنح االعالم بني الوالءات 
السياس�ية والطائفية ويفتقر لالس�تقاللية وليس لديه 
مصادر تموي�ل خاصة تعطيه هامش�ا م�ن املوضوعية 

واملصداقية يف معالجة هذه املوضوعة.

طـرق ومـجــامـيـــع تـزيـيــف قـراءات الــرأي الـعــام
عىل طريق االنتخابات

         المستقبل العراقي / فريد محمود

ل�م يتوقف حراك ن�واب القائمة 
رئي�س  اس�تجواب  إزاء  العراقي�ة 
الوزراء نوري المالكي في البرلمان، 
بالرغ�م م�ن الجه�ود الت�ي بذله�ا 
األخي�ر ف�ي محاولة تطوي�ق أزمة 
التظاه�رات وتنفي�ذ مطالبها التي 
يعتبرها "مش�روعة". وتأتي حملة 
أزم�ات  وس�ط  ه�ذه  االس�تجواب 
نح�و  ل�م تج�د طريق�اً  متراكم�ة 
الح�ل حت�ى اآلن، األمر ال�ذي جعل 
ائتالف دولة القان�ون الذي يتزعمه 
المالكي يصف الس�عي الس�تجواب 
بال�"سياس�ي  الحكوم�ة  رئي�س 
وغي�ر المهن�ي". ويق�ف التحال�ف 
الكردس�تاني عل�ى مس�افة تب�دو 
واحدة م�ن الخصمي�ن التقليديين، 
إل�ى االعتق�اد  ال�ذي يدع�و  األم�ر 
بأن الك�رد ينتظ�رون ما ستس�فر 
أخي�راً  والتح�رك  المجري�ات  عن�ه 
وف�ق النتائ�ج النهائي�ة للصراعات 
القائمة، الس�يما وأن ما بات يعرف 
بأزمة التظاهرات غطى على األزمة 
الشديدة التي تصاعدت بين المركز 
واإلقلي�م قب�ل ذل�ك. وه�و م�ا أدى 
إلى انش�غال تيار رئي�س الحكومة 
م�ع  الخصوم�ات  خ�وض  ع�ن 
الجانب الك�ردي.إذ أك�د النائب عن 
القائم�ة العراقية، حمي�د الزوبعي، 
استكمال إجراءات استجواب رئيس 
المالك�ي، مش�يرا  ن�وري  ال�وزراء 
إل�ى أن"مجل�س الن�واب بانتظ�ار 
اإلجابات على األس�ئلة التي وجهت 
إليه ف�ي طلب االس�تجواب". وقال 
ف�ي تصريح لوكال�ة الف�رات نيوز 
المالك�ي  اس�تجواب  إن"إج�راءات 
كاملة لدى رئاس�ة البرلم�ان وإنها 
بعثت بكتاب إل�ى مجلس الوزراء"، 
مبيناً  اعتقد أن "اإلجابة على األسئلة 
المتضمنة لالستجواب ستأخذ وقتا 
حت�ى تك�ون قانونية ودس�تورية، 
والكل يع�رف أن المالكي س�يكون 
مماطال باتجاه االستجواب".وكانت 
القائمة العراقي�ة قد تقدمت بطلب 
إل�ى مجل�س النواب خالل جلس�ته 
االعتيادي�ة التي عقدت في منتصف 
الش�هر الحال�ي الس�تجواب رئيس 
الوزراء ن�وري المالكي بتهمة خرق 
الدستور. وتابع الزوبعي أننا "أكدنا 
من�ذ ب�دء األزمة ان�ه الب�د أن تولي 
الحكوم�ة اهتماما كبي�را وواضحا 
وان تستجيب لمطالب المتظاهرين 
به�دف تحقي�ق حقوقه�م". وبين 
أن"الخيارات مفتوحة أمام القائمة 
ل�م  وزراءه�ا  أن  منه�ا  العراقي�ة، 
يحضروا جلس�ات مجل�س الوزراء، 
فيما هم يمارس�ون أعمالهم بشكل 
طبيع�ي، إضافة إلى ع�دم الحضور 
إل�ى جلس�ات البرلم�ان باس�تثناء 
بمطال�ب  تتعل�ق  الت�ي  الجلس�ات 
المتظاهرين وس�حب الثقة".وكان 
العراقي�ة  القائم�ة  ائت�الف  وزراء 
الثمانية قد قاطعوا جلسات مجلس 
الوزراء، في وقت أكدت فيه القائمة 
أنها ستس�تمر بذلك بس�بب تجاهل 
الس�لطات لمطال�ب المتظاهري�ن، 
فيم�ا علق�ت حض�ور نوابه�ا إل�ى 
الجلس�ات  باس�تثناء  البرلم�ان 
الت�ي تناق�ش س�حب الثق�ة ع�ن 
المتظاهرين. ومطال�ب  الحكوم�ة 
ع�ن  النائب�ة  قال�ت  جانبه�ا  م�ن 
آال طالباني،  الكردستاني،  التحالف 
أن "التحال�ف ل�م يوق�ع على طلب 
التحال�ف  أن  بس�بب  االس�تجواب، 
ال يري�د أن يك�ون ج�زءا م�ن هذه 
األزمة )ال مع التحالف الشيعي ضد 
الس�نة وال مع الس�نة ض�د تحالف 
الشيعة(. بحس�ب قولها. وأضافت 
ل�"المس�تقبل العراقي" أن "قضية 
االس�تجواب في هذا الوقت، قضية 
سياس�ية بحت�ة، وليس له�ا عالقة 
ب�أداء الحكومة". وأش�ارت إلى أن 
"االس�تجواب يبقى محل تس�اؤل، 
هل س�ينجح أم ال، ألنن�ا لغاية االن 

عجزن�ا ع�ن اس�تجواب الكثير من 
المس�ؤولين، ومنهم وزي�ر التعليم 
العال�ي بعد أن اجمع�ت أغلب الكتل 
عل�ى اس�تجوابه، ووزي�ر الش�باب 
ال�ذي اس�تجوب غيابيا،  والرياضة 

لع�دم حض�وره"، مش�يرًة إل�ى أن 
"موضوع اس�تجواب رئيس الوزراء 
يبق�ى مح�ل ش�ك بش�أن حضوره 
م�ن عدم�ه، وه�ل س�تكون هناك 
اجاب�ة عل�ى االس�ئلة ام ال، فاألمر 

س�يبقى رهن االحتم�االت". وبينت 
أن "االستجواب ليس لغرض سحب 
الثق�ة، وإنما ه�ي محاول�ة لطرح 
االسئلة بشان الخروقات الدستورية 
م�ن قبل رئيس ال�وزراء"، موضحة 

أن "س�حب الثقة ع�ن المالكي أمر 
غي�ر وارد حالي�ا، لعدم وج�ود عدد 
أص�وات كاف داخل البرلم�ان تؤيد 
هذا الموضوع". وقالت أن "ال ش�ك 
جزء م�ن أس�باب االس�تجواب هو 

بيان جوانب كثيرة خاصة بتش�كيل 
العملي�ات ووج�ود الجي�ش داخ�ل 
الص�راع  الم�دن واس�تخدامه ف�ي 
الداخل�ي". إلى ذلك ق�ال النائب عن 
التحال�ف الوطن�ي، ع�ادل فضالة، 

أن "لغاي�ة هذه اللحظ�ة لم يناقش 
التحال�ف الوطني ه�ذا الموضوع". 
وق�ال ل�"المس�تقبل العراق�ي" أن 
"لدينا علما بوجود طلب اس�تجواب 
مق�دم م�ن قب�ل ع�دد م�ن ن�واب 
ال�ى  االخري�ن  والن�واب  العراقي�ة 
رئاس�ة البرلمان، بش�ان استجواب 
رئيس الوزراء". وأضاف أن "جلسة 
االس�تجوب ل�م تح�دد لغاي�ة االن، 
واألس�ئلة لم تصل إل�ى دولة رئيس 
الوزراء، حتى تتضح لنا الرؤية فيما 
اذا كانت هناك اسباب قانونية او غير 
قانونية لهذا االستجواب". وبين أن 
"األمر واضح بالنس�بة للرأي العام 
والصحاف�ة، فانه يش�ير إلى أن أي 
تحرك الس�تجواب معين وخصوصا 
رئي�س الحكوم�ة، ه�و ذات دوافع 
سياس�ية"، مش�يراً إلى أن "الغاية 
منه هو محاولة التأثير في الحكومة 
وعل�ى التحالف الوطن�ي". وقال أن 
"اغل�ب التظاهرات قد نادت بصوت 
واض�ح، أن الغاية م�ن التظاهرات 
ليست إطالق سراح المعتقلين وإنما 
إس�قاط الحكومة بس�بب أو بآخر، 
بالتالي أي اس�تجواب يتحرك بهذه 
األج�واء هو سياس�ي وهدفه إبعاد 
المالك�ي عن رئاس�ة ال�وزراء بأي 
شكل من األش�كال". وأشار إلى أن 
" الموضوع ولغاية اآلن مجرد طلب 
مقدم الى رئاسة البرلمان والرئاسة 
ل�م تتخ�ذ أي ق�رار بش�أنه". فيما 
بين النائ�ب عن القائم�ة العراقية، 
قيس الش�ذر، أن "الطل�ب قدم منذ 
ثالثة أسابيع، وهو اآلن لدى رئاسة 
الن�واب، وأن م�ن ضم�ن  مجل�س 
المح�اور التي تضمنه�ا الطلب هو 
مس�ألة الخروقات القانونية في ما 
يخص سياقات العمل الدستوري". 
وق�ال ل�"المس�تقبل العراق�ي" أن 
"الطلب قدم قبل أن تحدث األخطاء 
التي أدت الى استشهاد مواطنين من 
المتظاهرين، وهذا األمر لم يتضمنه 
طلب االس�تجواب". وأش�ار إلى أن 
"الكت�ل السياس�ية لديه�ا وجهات 
نظ�ر و رؤي�ة مختلف�ة، فالبع�ض 
يرى االس�تجواب سياس�ياً، واآلخر 
يراه مهنيا ومن صلب واجبات عمل 
مجلس الن�واب، وهذا تابع للخلفية 

السياسية للكتل".

          بغداد / المستقبل العراقي

مليار  لنحو  حاجتها  عن  كربالء،  محافظة  كشفت 
دوالر أميركي للنهوض بواقع الخدمات فيها، وفيما 
المقاولين  عزوف  من  محليون  مسؤولون  شكى 
مدراء  بعض  وفشل  الصغيرة  المشاريع  تنفيذ  عن 
التخصيصات  أموال  إنفاق  في  والنواحي  األقضية 
بطرق فعالة، انتقدوا "غياب التخصص" في توزيع 
المحامين  أحد  تولي  إلى  يؤدي  ما  المسؤوليات، 

رئاسة لجنة الصحة، على سبيل المثال.
وبلغت حص�ة كربالء من الموازن�ة، خالل العام 
الماضي، في مختلف التخصيصات، نحو 386 مليار 
دينار عراقي، أنفقت منها 90 مليارا، فيما تس�لمت 
العتبة العباسية 100 مليار أخرى لشراء استمالكات 
تتعلق بتوس�عتها، والمتبقي أدرج ضم�ن التزامات 
تعاقدي�ة بنحو 600 مليار ليت�م تنفيذها في األعوام 

المقبلة.
وقال رئيس لجنة االعمار والتخطيط االستراتيجي 
بمجل�س كربالء، الدكتور عباس ناصر حس�اني، إن 
"كرب�الء بحاجة لما يقرب من ملي�ار دوالر أميركي 

للنهوض بقطاع الخدمات".
وأضاف حس�اني، في حديث لوكالة "السومرية 
نيوز"، إن "م�ا تلقته كربالء من أموال من الحكومة 
االتحادي�ة ف�ي إطار تخصيص�ات الموازن�ة العامة 

ومشروع الزائر دوالر وسائر التخصيصات بلغ نحو 
386ملي�ار دينار عراقي"، موضحا أن "ما تم إنفاقه 
من ه�ذه األموال ه�و 90 مليار دين�ار، فيما منحت 
الحكومة المحلية نح�و 100 مليار دينار الى العتبة 

العباسية لشراء استمالكات خاصة بالتوسعة".
 وق�ال إن "م�ا تبق�ى م�ن المبل�غ أدرج ضم�ن 
التزامات تعاقدية بنح�و600 مليار عقدتها حكومة 

كربالء ويتم تنفيذها في االعوام المقبلة".
م�ن  والنواح�ي  األقضي�ة  حص�ص  وبش�أن 
التخصيصات المالية لمدينة كربالء، قال حساني إن 
"األقضية والنواحي مجتمعة على ما مجموعه %30 
من التخصيصات المالية، لكنه لفت إلى أن "طريقة 
إدارة مل�ف اإلعم�ار ف�ي األقضية والنواحي يش�هد 
تعثرا بس�بب عجز بعض إداراته�ا عن إنفاق أموالها 

بطريقة فعالة".
وذك�ر حس�اني، إن "قط�اع الط�رق الداخلي�ة 
والخارجي�ة، وقط�اع الكهرباء حظيا بأعلى نس�بة 
تخصي�ص مالي م�ن حصة كرب�الء المالي�ة يمكن 

تقديرها ب�%40".
ويقول حس�اني إنه ال يمكن تحديد أرقام معينة 
لنسب اإلنجاز في المشاريع المنفذة في المحافظة، 
بس�بب تف�اوت هذه النس�ب بين مش�روع وآخر أو 
تلكؤ التنفيذ، لكنه اعترف بأن "المش�اريع المتلكئة 
والمسحوبة في المحافظة قد تجاوزت 40 مشروعا 
ف�ي مج�االت الصحة والبلدي�ة والتربي�ة والطرق"، 

ولف�ت إل�ى أن "بع�ض ه�ذه المش�اريع محالة في 
الس�نوات الس�ابقة وتمت معالجته�ا قانونيا العام 

الماضي".
م�ن جهت�ه، ق�ال عل�ي منص�ور، مدير ش�عبة 
العق�ود في مجل�س كربالء،  إن "هناك مش�كلة في 
مجال إحالة المش�اريع بسبب عزوف المقاولين عن 
التعاقد على المش�اريع الصغي�رة، وعدم كفاية عدد 
المقاولي�ن، معتبرا إن "ع�دد المقاولي�ن الكفوئين 

اليتجاوز أصابع اليد الواحدة".
وأض�اف منصور أن "من المقاولي�ن من لم يعد 
راغبا بالتعاقد على مشاريع صغيرة". وتابع "صرنا 
نعم�د إلى دمج عدد من المش�اريع ببعضها البعض 
لتكون على شكل حزمة ترغيبا للمقاولين، لكن هذا 

االمر لم يكن مشجعا بشكل كاف".
وبين أن "مجلس كرب�الء كان يأمل دائما بتولي 
ش�ركات أجنبية رصينة تنفيذ مش�اريع خدمية في 
المحافظ�ة يمكنه�ا بما تتمتع به م�ن خبرة وقدرة 
على التنفيذ من تطوير قطاع الخدمات"، مشيرا إلى 
أن"األوضاع في البالد لم تكن مش�جعة على ما يبدو 

لدخول هذه الشركات".
م�ن جانب�ه، وص�ف حس�ين ش�دهان، عض�و 
مجل�س كربالء عن كتل�ة االحراء مل�ف االعمار في 
المحافظة ب� "الفاش�ل". وقال شدهان إن "كربالء 
متقدمة في مجال تردي الخدمات وفش�ل مش�اريع 
اإلعمار وبالفس�اد المالي واالداري"، محمال مجلس 

المحافظة "مس�ؤولية االخفاق ف�ي ملف اإلعمار". 
وتاب�ع "كان عل�ى مجل�س المحافظ�ة االهتم�ام 

باالعمار بدال من الخوض بالخالفات".

وأضاف ش�دهان أن "غي�اب التخصص من أهم 
المش�اكل التي تعت�رض النهوض بواق�ع االعمار". 
وق�ال "أنا مث�ال محام، لكنن�ي مكلف ب�إدارة لجنة 
الصحة في المجلس بس�بب عدم وج�ود طبيب من 

بين أعضاء المجلس".
ومض�ى قائ�ال أن "عدم وج�ود متخصصين في 
المجل�س يضط�ره الى االس�تعانة بأش�خاص غير 
متخصصي�ن لتولي العدي�د من المه�ام"، مؤكدا أن 

"هذا هو أحد أسباب فشل ملف االعمار".
ولفت ش�دهان إلى أن"الكثير من األموال ستعاد 
الى خزانة الدولة بس�بب عدم انفاقه�ا"، معتبرا إن 

"هذا خطيئة بحق كربالء".
وقال "البد من االس�تعانة بهيئة مستشارين من 
ذوي االختصاص للمس�اعدة ف�ي ادارة ملف االعمار 
يس�اعدون اعضاء المجلس من غير المتخصصين" 
لكن�ه لفت إلى "ضرورة إعطاء المستش�ارين حرية 

في إبداء المشورة وعدم المجاملة". 
وقال "قد يخش�ى المستش�ارون من إبداء الرأي 
الصريح ف�ي تقيي�م أداء المس�ؤولين او االعتراض 
على أفكارهم وآرائهم وهذا ما يجعل من االس�تعانة 

بهم أمرا ال فائدة منه".

غــيـــاب الــتــخــصــص يــعــطــل هنــوض كــربـــالء
40 مشروعًا فيها متوقف



صنعت يف طهران.. ودشنها نجاد

إيران تكشف النقاب عن طائرة مقاتلة
        املستقبل العراقي / وكاالت

ذك�رت تقارير إعالمي�ة إيرانية أن الرئيس محمود أحمدي نجاد كش�ف 
النقاب أمس الس�بت عن أحدث طائرة إيراني�ة مقاتلة في إطار االحتفاالت 

بالذكرى ال�34 للثورة اإلسالمية في إيران.
ضح�ت  و أ و
أن  التقاري�ر 
الت�ي  الطائ�رة، 
تصميمه�ا  ت�م 
ف�ي  وتصنيعه�ا 
إيران والتي تحمل 
 ”313 اسم “قاهر 
المقاتل�ة  تش�به 
“إف/ األميركي�ة 

ايه18-”.
الرئيس  وق�ال 
إن  اإليران�ي 
الجديدة  الطائ�رة 
المقات�الت  م�ن 
في  تقدما  األكث�ر 

العالم، مش�ددا عل�ى أن البرامج العس�كرية لب�الده فقط ألغ�راض الدفاع 
والردع.

من جهته، قال وزير الدفاع أحمد وحيدي إن “قاهر 313” صممت وبنيت 
بالكامل من قبل خبراء الطيران اإليرانيين.

السلفيون هيددون باعة الصحف باملوت

اإلعالم التونيس مهدد باالنقراض
         

           املستقبل العراقي / وكاالت
أعلن طيب الزهار مدير أس�بوعية “حقائق” التونس�ية المس�تقلة، الجمعة 
توقف األسبوعية عن الصدور “مؤقتاً” بسبب سحب اشتراكات وإعالنات عمومية 
“بتعليمات من جهات حكومية” وتعطيل توزيع األسبوعية داخل البالد.ويترأس 
الزهار “جمعية مديري الصحف” في تونس، ويدير مجلة “رياليتي” األسبوعية 
الناطقة بالفرنس�ية، وجري�دة “حقائق”.وقال الزهار “ابلغنا المس�ؤولون عن 
المؤسس�ات العمومية التي سحبت االش�تراكات واإلعالنات أنهم تلقوا تعليمات 
ش�فوية في هذا الش�أن من جهات حكومي�ة” لم يكش�ف هويتها.وأضاف، أن 
اصحاب أكش�اك بيع الجرائد داخل البالد تلقوا “تهديدات بحرق أكش�اكهم” من 

قبل “أشخاص” لم يحدد هويتهم، إذا واصلوا توزيع “رياليتي” و”حقائق”.
وتابع “تلقينا مالحظات من أشخاص )مسؤولين( في الحكومة الحالية وفي 
حركة النهضة حول مضمون حقائق ورياليتي”، موضحا أن نشر “حقائق” في 
وق�ت س�ابق تحقيقا حول “انش�قاقات” داخل حركة النهض�ة “أزعج” أعضاء 
ف�ي الحركة.وذكر، أن أس�بوعية حقائق كانت توزع قبل تس�عة أش�هر 60 ألف 
نسخة وأصبحت توزع اليوم ما بين 10 و15 ألف نسخة، ما كبدها خسائر مالية 
كبيرة.واعتب�ر أن هناك مؤش�رات إل�ى انتهاج الحكومة “سياس�ة إرهاب وردع 
وتجويع وخنق للصحافة المس�تقلة التي ال تتماشى مع سياساتها”.وتأسست 
جري�دة “حقائق” الع�ام 2006 وكانت تصدر مرة كل أس�بوعين ثم تحولت إلى 
أسبوعية بعد الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني 2011 بالرئيس المخلوع 
زين العابدين بن علي.وتش�غل األس�بوعية 20 صحافيا وخمس�ة فنيين بحسب 
مديره�ا. وفي التصني�ف األخير لحري�ة الصحافة في العالم للع�ام 2012 الذي 
أصدرت�ه منظمة مراس�لون بال ح�دود، تراجع ترتي�ب تونس إل�ى المرتبة 138 
مقارن�ة بالعام 2011 )المرتب�ة 134(.وعزت المنظمة ه�ذا التراجع إلى تعيين 
الس�لطة للمس�ؤولين عن المؤسس�ات اإلعالمية العامة وممارس�ة العنف ضد 
الصحافيي�ن أو مالحقته�م قضائيا.ولم تطبق الحكومة حتى اآلن المرس�ومين 
115 و116 اللذي�ن ينظمان قطاع اإلعالم في تونس رغم صدورهما في تش�رين 

الثاني 2011 في الجريدة الرسمية.
وأظه�رت الصور الت�ي وزعتها وكالة أنب�اء الجمهورية اإلس�المية أن 
“قاهر 313” طائرة ذات مقعد واحد، وتقول الوكالة إنها مقاتلة تس�تطيع 

مواجهة كل من الطائرات األخرى واألهداف األرضية.
وخ�الل األع�وام الس�ابقة أعلن�ت طه�ران م�رارا تطويره�ا لقدراتها 

العسكرية خاصة قدراتها في مجال الصواريخ والطائرات الحربية.
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                        املستقبل العراقي / متابعة
ومواطن�ون  إس�بانية  أح�زاب  طالب�ت 
رئي�س الوزراء ماريانو راخوي باالس�تقالة 
ف�ي أعق�اب مزاعم بتلق�ي قي�ادات بحزب 
الش�عب الحاكم الذي يتزعمه أمواال بصورة 
غير قانونية من ش�ركات بين عامي 1990 

و2009.
وقالت األح�زاب التي تنتمي لتيار أقصى 
اليس�ار إنه يج�ب أن يتنحى، كما وقع  أكثر 
م�ن 300 أل�ف ش�خص على عريض�ة على 
اإلنترن�ت يطلب�ون فيه�ا م�ن قي�ادة حزب 

الشعب بزعامة راخوي االستقالة.
وتجمع اآلالف من اإلسبان الخميس أمام 
مقر الح�زب وس�ط العاصم�ة مدريد وهم 
ي�رددون عبارة “لص�وص”، ورفعوا الفتات 

كتب عليها “تنحَّ اآلن”.
وتصاعد القلق بش�أن مصي�ر الحكومة 
بعد أن نشرت صحيفة “إل باييس” اليومية 
وثائق تشير إلى أن راخوي وغيره من زعماء 
الحزب قد تلق�وا أمواال بصورة غير قانونية 

من شركات لسنوات.
وق�ال المدع�ي الع�ام إدواردو توري�س 
دولسي إن هناك س�ببا وجيها للتحقيق في 
هذه االدعاءات، وإنه يمكن استدعاء راخوي 

نفسه لالستجواب.
العام�ة  النياب�ة  أعلن�ت  جانبه�ا،  م�ن 
لمكافحة الفس�اد فتح تحقيق في القضية، 
لكن حزب الش�عب نفى تلقي راخوي وقادة 

آخرين لرشاوى.
وق�ال س�ورايا س�اينز دي س�انتاماريا 
نائب رئي�س الوزراء إن الحكومة مس�تقرة 
وإن س�لوك راخ�وي كان دائم�ا “مثالي�ا” 
و”مس�تقيما”. وأضاف أن راخوي قد يعلق 
عل�ى هذه القضية، عندما تعقد قيادة حزبه 

اجتماعا طارئا.
وب�دوره، ق�ال الناطق باس�م الحزب إن 
رئيس الوزراء اإلسباني دعا الجتماع طارئ 

للجنة التنفيذية للحزب لمناقشة القضية.
وكانت صحيف�ة “إل باييس” قالت إنها 

حصل�ت عل�ى وثائق تحت�وي عل�ى بيانات 
مالية “س�رية” توضح الرواتب التي تلقاها 

ق�ادة الح�زب، بم�ا فيه�م رئي�س ال�وزراء 
ماريانو راخوي خ�الل الفترة ما بين 1990 

و2009.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن الوثائ�ق تظهر 
أن راخ�وي تلقى 25 ألف�ا و200 يورو )34 
ألف دوالر( س�نويا على مدار 11 عاما، قبل 
أن يتول�ى منص�ب رئي�س ال�وزراء في عام 

.2011
كم�ا حصل ثالث�ة من القادة الس�ابقين 
للحزب، بينهم المدير العام السابق لصندوق 
النقد الدولي رودريغو راتو ووزير االقتصاد 
الس�ابق، عل�ى مبالغ مقاربة لذلك بحس�ب 

الصحيفة.
وتع�ود الحس�ابات الت�ي كش�فت عنها 
بح�زب  ماليي�ن  لمس�ؤولين  الصحيف�ة 
الشعب، أحدهما هو لويس بارسيناس الذي 
اس�تقال من منصب�ه عندما ب�دأ قضاة في 
تحقي�ق باحتمال تورطه في مدفوعات غير 
قانونية ورشاوى -من شركات فازت بعقود 

حكومية- لمسؤولين بالحزب.
وكان التحقيق القضائي الجاري كش�ف 
أن المس�ؤول المالي الس�ابق للحزب لويس 
بارسيناس كان يملك حسابا من 22 مليون 

يورو في سويسرا حتى 2009.
وق�د كلف راخ�وي األمين الع�ام للحزب 
ماري�ا دولوريس دي كوس�بيدال بالرد على 

التقرير الذي نشرته الصحيفة.
وق�ال دولوريس “حزبن�ا لديه مجموعة 
واحدة من الحسابات، وهي نظيفة وشفافة 
الرس�مي”.  المحاس�بة  لدي�وان  وتخض�ع 
مضيفا “ليس لدينا على اإلطالق ما نخفيه”. 
وأش�ار إلى أن دفاتر الحسابات كانت مليئة 

باألكاذيب.
وتضرب الفضيح�ة الحكومة في الوقت 
الذي تتصارع فيه ضد معدل بطالة قياس�ي 

وركود متفاقم.

تلقى حزهبا أمواالً غري قانونية

احلــــكــومة اإلسـبــانــيـــة مــــهـــددة بــــالــرحيـــــل

ثورة الطلبة لـم تنضب
السودان: الطلبة يثورون صباحًا.. واحلكومة تعتقل لياًل

يبلغ عددهم 23 مليونًا
22 شخصًا من املحاربني القدامى األمريكيني ينتحرون كل يوم

           املستقبل العراقي / وكاالت
قال ناشطون وش�هود عيان إن شرطة مكافحة 
الشغب السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على 
طالب في الوق�ت الذي اقتحم فيه أنص�ار الحكومة 
الحرم الرئيس للجامع�ة في العاصمة الخرطوم في 

ثاني يوم من االضطرابات في الجامعة.
العرب�ي”  “الربي�ع  ث�ورات  الس�ودان  وتف�ادى 
الت�ي أطاح�ت بح�كام مص�ر وليبيا وتون�س ولكن 
التضخ�م المرتفع أثار احتجاجات صغيرة اتس�عت 
الى مظاهرات س�خط ضد حك�م الرئيس المخضرم 
عمر حس�ن البش�ير.ورأى ش�اهد عش�رات الطالب 
يج�رون في حالة ذعر من حرم الجامعة الواقعة في 
قل�ب الخرطوم بعد اندالع حري�ق هائل. وقال طالب 
عدة، أن أنصار ح�زب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه 
البش�ير اقتحم�وا الجامع�ة ف�ي س�اعة مبكرة من 
ل الجمعة وأضرم�وا النار في مبنى  مس�اء أمس األوَّ

إلقامة الطالب.وقال شاهد طلب عدم نشر اسمه إن 
“طالبا من حزب المؤتمر الوطني وأش�خاصا آخرين 
يدعمون الحكومة اقتحم�وا المهجع وأضرموا النار 
في حجرات الناش�طين المطالبين بالديمقراطية”. 
وأضاف ان “الحريق امتد بسرعة للمهجع بأكمله”.

وش�م ش�اهد أيضا رائحة الغاز المسيل للدموع 
ال�ذي قال ناش�طون، أن ش�رطة مكافحة الش�غب 
اطلقته.وفي الجامعة مركز السخط ضد البشير الذي 
يحكم الس�ودان منذ ع�ام 1989 طوق أكثر من 100 
من أفراد ش�رطة مكافحة الشغب والشرطة السرية 
الجامعة حيث توقفت العديد من شاحنات الشرطة.
وقال ناش�طون وش�هود عدة، أنهم يعتقدون انه تم 
اقتحام المبنى ردا عل�ى احتجاج وقع يوم الخميس 
عندما تظاه�ر طالب معارضون ض�د الحكومة في 
حفل تخرج حضره الحاج ادم يوس�ف النائب الثاني 

للرئيس. وقال طالب “كان هذا انتقاما واضحا”.

           املستقبل العراقي / وكاالت
ظهرت دراس�ة أجرتها الحكومة األميركية وتعد 
األش�مل حت�ى اآلن أن مع�دل االنتح�ار بي�ن قدامى 
المحاربي�ن -البالغ عدده�م 23 مليون محارب- في 
تزايد أكث�ر مما كان يعتقد في الس�ابق حيث يموت 
22 ش�خصا كل يوم أي بمعدل واح�د كل 65 دقيقة 
في المتوسط.وشملت الدراس�ة التي نشرتها وزارة 
ش�ؤون قدامى المحاربين الفترة من عام 1999 إلى 

2010، وبالمقارن�ة مع دراس�ات س�ابقة أقل دقة، 
ف�إن تقديراتها أش�ارت إلى 18 حال�ة انتحار يوميا 
قدام�ى  وزارة ش�ؤون  المتحدة.وقال�ت  بالوالي�ات 
المحاربين إن عدد حاالت االنتحار بالواليات المتحدة 
إل�ى 2010. بالفت�رة م�ن 2007  زاد بنس�بة %11 

وأضافت الوزارة أن أكثر من 69% من حاالت االنتحار 
بي�ن المحاربين القدماء كانت بين األفراد الذين تبلغ 
أعمارهم خمسين عاما فأكثر.وبدوره، قال السناتور 

الديمقراط�ي باتي موراي عن والية واش�نطن الذي 
تبنى تش�ريعا يدع�م الرعاي�ة الصحي�ة للمحاربين 
القدم�اء “تق�دم ه�ذه البيانات ص�ورة أكث�ر دقة. 
وهي صورة محزنة ب�ل مثيرة لالنزعاج عن معدالت 
انتحار المحاربين القدامى”.ووردت هذه األنباء بعد 
أس�بوعين م�ن إقرار الجي�ش األميركي ب�أن حاالت 
االنتحار بلغت رقما قياسيا عام 2012 متفوقة على 
عدد القتلى الذين يسقطون أثناء القتال وبلغ عددهم 

349 ش�خصا أي بمعدل واحد يوميا تقريباً.ويحدث 
هذا رغم التركيز األكبر على -مستوى القيادة بوزارة 
الدف�اع األميركية )بنتاغون( ووزارة ش�ؤون قدامى 

المحاربين- على مشكلة االنتحار.
وحصلت رويت�رز العام الماضي على بيانات أقل 
تفصي�ال للفترة م�ن 2005 إل�ى 2010 من 32 والية 
أظهرت أيضا زيادة ملحوظة في عدد حاالت االنتحار 

بين المحاربين القدماء في البالد.

يبحث عن الدعم من دول اخلليج
اليمن خيرج بمظاهرات حاشدة ملعاجلة جرحى الثورة

           املستقبل العراقي / وكاالت
خرج المئات م�ن أهالي قتلى وجرحى الث�ورة التي أطاحت 
بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مظاهرات 
بمدن عدة، للمطالبة بتقديم العالج للمصابين واالهتمام بأس�ر 

القتلى.
وتحت ش�عار “جمعة فبراي�ر اإلباء ننتصر للش�هداء”، نفذ 
مجموعة من شباب الثورة اعتصاما أمام مقر الحكومة اليمنية 
ف�ي صنعاء للمطالب�ة بمعالجة مئات المصابي�ن بجروح بالغة 
تس�تدعي نقله�م للعالج خ�ارج البالد، كم�ا طالب�وا بإقالة كل 
المتهمين ممن “تلطخت أيدهم بدماء الش�هداء والجرحى” من 
كل المؤسس�ات الحكومية.كم�ا دع�ا المتظاه�رون للقصاص 
وع�دم التفري�ط ف�ي حقوق أس�ر الضحاي�ا، وج�ددوا رفضهم 
لقانون الحصانة الممنوح للرئيس المخلوع وأعوانه، أو السماح 
لمتهمي�ن بالقتل باالنخراط في مؤتمر الح�وار الوطني المقبل، 

كما أعلنوا أنهم سيصعدون احتجاجاتهم خالل الفترة المقبلة.
وكان النائب أحمد سيف حاشد قد بدأ الثالثاء الماضي إضراباً 
عن الطعام للمطالبة بتس�فير عش�رة من جرحى االحتجاجات 
للعالج في ألمانيا وكوبا، بعدما أصدرت المحكمة اإلدارية حكماً 

لصالحهم يلزم الحكومة بعالجهم في الخارج.
وقالت الحائزة على جائزة نوبل للس�الم ت�وكل كرمان أثناء 
زيارتها للمعتصمين أمام مقر الحكومة، إن 200 جريح سافروا 

إل�ى الخارج للع�الج بجهود ش�خصية، وإن حكوم�ة الوفاق لم 
تقدم أي ش�يء لجرحى الثورة حتى اللحظة. وأضافت أن الوفود 

الطبية الزائرة لليمن كانت تتم أيضاً بجهود شخصية.
من جانبها، قالت وزيرة حقوق اإلنسان السابقة وهيبة فارع 

إن الحكومة لم تس�تمع إلى النداءات ولم تبادر لمعالجة 
الش�باب رغم الدعوات المتكررة، وأضافت أن االعتصام 
أمام رئاس�ة الوزراء أصبح واجباً لم�ن فقد األمل في أن 

يجد آذاناً صاغية.
الس�ياق،  ه�ذا  وف�ي 
نقل�ت وكال�ة يونايت�د برس 

ع�ن  إنترناش�يونال 
بجامع�ة  المحاض�ر 
صنعاء س�مير العبدلي 
أن  مف�اده  اقتراح�ا 

يتولى النائب حاش�د 
صن�دوق  رئاس�ة 
تقوم  وأن  الجرح�ى، 
كرم�ان  الناش�طة 
بحمل�ة تبرع�ات من 
كم�ا  الخلي�ج،  دول 
لجنة  بتشكيل  طالب 

رقاب�ة مالية وبمراعاة العدالة ف�ي معالجة الجرحى دون تمييز 
حسب التوجهات السياسية والمذهبية والمناطقية.

وتأتي هذه االحتجاجات وس�ط استعدادات شعبية لالحتفال 
لثورة 11 ش�باط الت�ي أطاحت بالذكرى الس�نوية الثانية 

الس�ابق  عل�ي عبد الل�ه صالح وبعض بالرئي�س 
أعوانه.
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       بغداد/ امل�ستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الكهرباء يف بي�ان إعادة الخطوط 
الناقلة للطاقة إىل الخدمة بعد انفصالها بسبب 
األمط�ار يف محافظت�ي صالح الدي�ن وكركوك. 
وأنجزت صيانة خط استرياد الطاقة اإليراني إىل 

محافظة دياىل.
 وذك�ر البيان ال�ذي تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه أمس ان�ه جراء املنخف�ض الجوي 
الذي ش�هدته البالد وهطول كمي�ات كبرية من 
األمطار منذ صباح يوم االثنني املايض، انفصلت 

جمي�ع خطوط نق�ل الطاق�ة الضغ�ط الفائق 
الواردة من محطة بيجي البخارية والغازية. 

واملحط�ات هي كل من كرك�وك- بيجي الغازية 
وبيج�ي الحرارية غرب بغ�داد وبيجي– موصل 
وبيج�ي– حديثة، مما تس�بب بانطف�اء تام يف 
معظ�م املحط�ات الثانوي�ة يف محافظة صالح 
 35 اىل  املحافظ�ة  حم�ل  وانخف�اض  الدي�ن 

ميكاواط. 
وأش�ار اىل ان�ه ع�ى الف�ور ب�ارشت امل�الكات 
الهندس�ية والفني�ة العاملة يف ش�بكات صالح 
الدي�ن لنقل الطاقة بأعم�ال الصيانة، وتمكنت 
بزم�ن قي�ايس إع�ادة الخط�وط اىل الخدم�ة، 
وتحديداً يف الس�اعة السادس�ة م�ن صباح يوم 
األربع�اء املايض. وذكر البي�ان أيضاً أن املالكات 
الهندسية والفنية يف املديرية العامة لنقل الطاقة 
الكهربائي�ة ملنطقة الفرات األعى أنجزت أعمال 
تحويل خط اس�ترياد الطاقة من إيران مريساد 
� دي�اىل، من القطر القديم خانة HL6 إىل القطر 
الجدي�د املنف�ذ من قب�ل مديرية مش�اريع نقل 
الطاقة الكهربائية اىل الخانة HL1. واس�تمرت 

مدة صيانة العمل بالخط ليومني.

       كربالء / امل�ستقبل العراقي
كش�فت محافظ�ة كربالء ع�ن حاجتها لنحو 
مليار دوالر أمريك�ي للنهوض بواقع الخدمات 
فيه�ا، وفيما ش�كا مس�ؤولون محلي�ون من 
عزوف املقاولني عن تنفيذ املش�اريع الصغرية 
وفش�ل بع�ض م�دراء األقضي�ة والنواحي يف 
إنف�اق أم�وال التخصيص�ات بط�رق فعال�ة، 
توزي�ع  يف  التخص�ص«  »غي�اب  انتق�دوا 
املس�ؤوليات، ما ي�ؤدي إىل تويل أح�د املحامني 
رئاسة لجنة الصحة، عى سبيل املثال. وبلغت 
حص�ة كربالء من املوازنة، خالل العام املايض، 
يف مختل�ف التخصيص�ات، نح�و 386 ملي�ار 
دين�ار عراقي، أنفق�ت منها 90 ملي�ارا، فيما 
تس�لمت العتبة العباس�ية 100 ملي�ار أخرى 
لرشاء اس�تمالكات تتعلق بتوسعتها، واملتبقي 
أدرج ضم�ن التزام�ات تعاقدي�ة بنح�و 600 
ملي�ار ليتم تنفيذه�ا يف األع�وام املقبلة. وقال 
رئيس لجنة االعمار والتخطيط االس�راتيجي 
بمجلس كربالء الدكتور عباس نارص حساني 
إن »كرب�الء بحاجة ملا يقرب م�ن مليار دوالر 
أمريكي للنهوض بقط�اع الخدمات«. وأضاف 
حس�اني ل�«الس�ومرية نيوز« إن »م�ا تلقته 
كرب�الء من أم�وال من الحكوم�ة االتحادية يف 
إط�ار تخصيص�ات املوازنة العام�ة ومرشوع 
الزائ�ر دوالر وس�ائر التخصيص�ات بل�غ نحو 
386 مليار دين�ار عراقي«، موضحا أن »ما تم 
إنفاق�ه من هذه األموال ه�و 90 مليار دينار، 
فيم�ا منحت الحكومة املحلية نحو 100 مليار 

دينار اىل العتبة العباس�ية لرشاء اس�تمالكات 
خاصة بالتوسعة. وقال إن »ما تبقى من املبلغ 
أدرج ضمن التزامات تعاقدية بنحو 600 مليار 
عقدتها حكومة كربالء ويتم تنفيذها يف األعوام 
املقبلة«. وبش�أن حص�ص األقضية والنواحي 
م�ن التخصيصات املالي�ة ملدينة كرب�الء، قال 
حس�اني إن »األقضي�ة والنواح�ي مجتمع�ة 
ع�ى م�ا مجموع�ه 30% م�ن التخصيص�ات 
املالي�ة«، لكنه لف�ت إىل أن »طريقة إدارة ملف 
اإلعم�ار يف األقضي�ة والنواح�ي يش�هد تعثرا 
بس�بب عجز بعض إداراتها عن إنفاق أموالها 
بطريق�ة فعال�ة«. وذك�ر حس�اني إن »قطاع 

الطرق الداخلي�ة والخارجية، وقطاع الكهرباء 
حظيا بأعى نس�بة تخصي�ص مايل من حصة 
كرب�الء املالية يمكن تقديرها ب�40%«. ويقول 
حساني إنه ال يمكن تحديد أرقام معينة لنسب 
اإلنجاز يف املشاريع املنفذة يف املحافظة، بسبب 
تفاوت هذه النسب بني مرشوع وآخر أو تلكؤ 
التنفيذ، لكن�ه اعرف بأن »املش�اريع املتلكئة 
 40 تج�اوزت  ق�د  املحافظ�ة  يف  واملس�حوبة 
مرشوعا يف مجاالت الصح�ة والبلدية والربية 
والطرق«. ولفت إىل أن »بعض هذه املش�اريع 
محالة يف الس�نوات الس�ابقة وتمت معالجتها 

قانونيا العام املايض«.

جلنة نيابية: هيمنة املصارف األهلية 
وراء تذبذب مؤرش البورصة

بغداد / امل�ستقبل العراقي
أرجع نائب رئيس اللجنة المالية النائب عن التحالف الكردستاني احمد حسن 

فيض الله، سبب تذبذب مؤشر سوق العراق 
ل�أوراق المالية الى المش�اكل السياس�ية 
وهيمنة البنوك األهلية على تداول األس�هم 
في الس�وق. وقال فيض الل�ه في تصريح 
صحف�ي أم�س، إن حركة الس�وق تعتمد 
على مزاجية المتعاملين به أي بين )الباعة 
والمشترين(، فالبعض منهم ال يثق بسوق 
األوراق المالية واآلخر يسيطر على األسهم 
ما يجعل المؤش�ر يتذبذب بين االنخفاض 
واالرتفاع. وأضاف أن المش�اكل السياسية 
التي يش�هدها البلد حالياً لها تأثر مباش�ر 
على حركة نش�اط س�وق الع�راق لأوراق 
المالية ألنه يجعل المتعاملين في “حيرة” 
ويخش�ون من طرح أس�همهم، باإلضافة 

ال�ى هيمنة اغلب البنوك األهلية على الس�وق والتالعب باألس�هم دون وجود 
رقابة فعلية على عملهم. ويش�هد مؤشر سوق العراق لأوراق المالية تذبذباً 
خالل الفترة الحالية حيث س�جل انخفاضاً مس�تمراً وألي�ام متتالية وبعدها 

عاود إلى االرتفاع.

دعوة لتعديل قانون املصارف العام
بغداد / امل�ستقبل العراقي

أفاد الخبير المصرفي محسن علي بأن البنوك األهلية تشهد نمواً مستمراً 
ب�رؤوس أموالها بس�بب زيادة حج�م ودائعها، داعياً إل�ى تعديل قانون 
المص�ارف العام للنهوض بالقط�اع المصرفي. وقال عل�ي في تصريح 
صحف�ي أمس، إن التقارير الس�نوية الصادرة عن البنك المركزي تش�ير 
إلى ان البنوك الخاصة في نمو مستمر ولديها مساهمة كبيرة في تنمية 
االقتص�اد الوطني م�ن خالل تمويلها للمش�اريع االس�تثمارية وبكافة 
القطاع�ات االقتصادية المختلفة. وأضاف أن المصارف الخاصة تش�هد 
زيادة كبي�رة برؤوس أمواله�ا والناتج عن زيادة حج�م الودائع المالية 
والتي تعمل على اس�تثمار تلك األموال في مش�اريع استثمارية، ما يدل 
على أنها في نمو مستمر وتلعب دوراً كبيراً في نشاط السوق واالقتصاد 
الوطني. وأكد الخبير المصرفي على أهمية تعديل قانون المصارف العام 
لسنة 2004 وفق القوانين التي تعمل عليها البنوك العالمية لدعم القطاع 

المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات االقتصادية في البلد.

مطالبة احلكومة باستغالل مبادرة 
وزير التجارة الربيطاين

   بغداد / امل�ستقبل العراقي
أش�ادت عض�و لجنة االقتص�اد واالس�تثمار البرلمانية ن�ورة البجاري، 
بمب�ادرة وزير التجارة البريطاني في حث ش�ركات بلده على العمل في 
العراق، داعية الحكومة العراقية الستغالل هذه الفرصة لجذب الشركات 
االنكليزية لالس�تثمار في البلد. وقالت النائبة ع�ن القائمة العراقية في 
تصري�ح صحفي أمس، إن العملية االس�تثمارية في الع�راق بحاجة إلى 
دخول شركات عالمية كبرى رصينة ألن لديها خبرات متراكمة وكفاءات 

متط�ورة تس�اعد م�ن خاللها ف�ي نقل 
التطورات التكنولوجية الحديثة إلى البلد 
بمختلف المجاالت االقتصادية. وأضافت 
التج�ارة  وزي�ر  مب�ادرة  أن  البج�اري 
البريطان�ي لحث الش�ركات البريطانية 
للعمل في داخل العراق تعد خطوة جيدة 
لتعزيز العالقات االقتصادية بين العراق 
وبريطانيا، مؤكدًة أهمية استغالل هذه 
المب�ادرة من خ�الل وضع التس�هيالت 
وإزالة المعوقات من أمام المس�تثمرين 
االنكلي�ز لدخوله�م وبق�وة ف�ي بغداد 
والمحافظ�ات. وق�د زار وزي�ر التجارة 
البريطان�ي محافظة البص�رة وأكد على 

أهمية االس�تثمار في العراق ألنه يعد بيئة اس�تثمارية جاذبة للشركات 
العالمية، داعياً شركات بالده إلى االستثمار في العراق، باإلضافة الى انه 
توعد بإعادة فتح القنصلية البريطانية في محافظة البصرة التي أغلقت 

مؤخراً ألسباب وصفها الوزير ب�”المالية”.

مساٍع لتخفيض أجور الكليات األهلية إلى 50 %

الربملان يعد طلبة اجلامعات بمنحة عىل الـ«كي كارد«

أقتصاد وحمليات6
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          بغداد / امل�ستقبل العراقي
كش�فت لجنة التعلي�م العايل يف مجل�س النواب 
عن جملة إج�راءات تعتزم اتخاذها من ش�أنها 
إعانة طلبة الجامعات ورفع بعض األعباء املالية 
عنهم. ففيما أكدت اللجنة أن منحة الطلبة التي 
لن تشمل طلبة الدراسات املسائية سيتم رصفها 
عرب املصارف يف وقت قريب، كش�فت عن سعيها 
لترشيع قانون صندوق تسليف طلبة الجامعات، 
عى أن يشمل جميع الطلبة من دون استثناءات. 
كما أش�ارت اللجنة اىل انها تسعى لوضع سقف 
زمن�ي لتحديد أجور الكلي�ات األهلية، والتي من 
املق�رر تخفيضه�ا إىل نس�بة 50% من األس�عار 
الحالية. وأكد رئيس لجنة التعليم العايل يف الربملان 
النائب عبد ذياب العجييل أن منحة الطلبة سوف 
يتم رصفها عن طريق املصارف، مرحجاً اعتماد 
البطاق�ة الذكي�ة )ك�ي كارد( لتوزيعه�ا. وقال 
العجي�يل لوكالة »دنانري« أن منح�ة الطلبة، بعد 
املوافق�ة عى ادراجها يف املوازنة، س�يتم رصفها 
عن طريق املصارف، وربما س�يعتمد يف توزيعها 
نظام البطاقة الذكية )كي كارد( لتصل اىل الطلبة 
ب�كل سالس�ة دون أي تالعب. وكش�ف العجييل 
عن عدم ش�مول طلبة الدراسات املسائية بهذه 
املنح�ة، موضحاً ان الهدف م�ن من هذه املنحة 
هو مساعدة رشيحة طلبة الصباحي الن اغلبهم 
ال يمتل�ك وظيف�ة او مص�در دخل ثاب�ت، بينما 

طلبة املسائي هم »أحسن حاال« من أقرانهم. 
وكان ع�دد م�ن ط�الب الجامع�ات يف بغ�داد قد 
هددوا بالخروج يف تظاهرات احتجاجا عى تأخر 
رصف منحة الطلبة التي صادقت عليها رئاس�ة 
الجمهورية العام املايض. وكان الكثري من طالب 
الجامع�ات يتوقع�ون رصف ه�ذا املبل�غ خالل 
الش�هر االول من الس�نة الجديدة وبأثر رجعي، 
لك�ن آماله�م ل�م تتحق�ق لح�د االن. ويف مطلع 
ترشين األول للعام املايض أكدت الدائرة القانونية 
رئاس�ة  مصادق�ة  ال�وزراء  مجل�س  أمان�ة  يف 

الجمهورية عى منحة طلبة الجامعات واملعاهد 
العراقي�ة الحكومية. وينص القانون عى رصف 
منح�ة ش�هرية مقدارها 100 أل�ف دينار لطلبة 
)البكالوري�وس(،  األولي�ة  الجامعي�ة  الدراس�ة 
وطلبة الكليات التقنية )البكالوريوس( واملعاهد 
الفنية )الدبل�وم الفني( التابع�ني لهيئة التعليم 
التقني, عى أن يرصف املبلغ ملدة تس�عة أش�هر 
ابت�داًء من 10/1 حتى 6/30 من كل عام درايس 
وبم�ا ال يتجاوز املدة األصغرية للدراس�ة. ونص 
القانون أيضاً ع�ى رصف 150 ألف دينار لطلبة 
الدراسات العليا )الدكتوراه واملاجستري والدبلوم 
الع�ايل(، وي�رصف املبل�غ املذك�ور ابت�داًء م�ن 
تاريخ بدء الدراس�ة حتى انته�اء املدة االصغرية 
للدراس�ة. ويتوقف رصف املنح�ة يف حال تأجيل 
الطالب للدراس�ة او الرس�وب أو بل�وغ غياباته 
أكثر م�ن 10% س�نوياً يف مادة دراس�ية او اكثر 

خ�الل الس�نة الدراس�ية او الفصل ال�درايس او 
يف حال فص�ل الطالب من الدراس�ة. وال ترصف 
املنح�ة املذك�ورة للموظ�ف او الطال�ب املمنوح 
مخصص�ات وفقاً للقان�ون وال يمنح الفرق بني 
املنح�ة واملخصصات ان كانت األخرية دون مبلغ 
املنحة، ويتسلم مبلغ املنحة الطالب املشمول وال 
تقبل اإلنابة عنه بالوكالة. ويشمل القانون الذي 
صادق�ت عليه رئاس�ة الجمهوري�ة فقط طلبة 
الدراس�ات الصباحي�ة يف الجامع�ات الحكومية 
ح�رصاً وملجل�س الوزراء ش�مول طلب�ة املعاهد 
التخصصية التابعة للوزارات األخرى بأحكام هذا 

القانون بناء عى اقراح من الوزير املختص.
ومن جهة أخرى، كشفت لجنة التعليم عن سعي 
الربمل�ان ترشيع قان�ون صندوق تس�ليف طلبة 
الجامع�ات، مؤك�دة أن ه�ذا القانون سيش�مل 
جمي�ع الطلب�ة ب�دون اس�تثناء. وق�ال رئي�س 

اللجنة عب�د ذي�اب العجييل، ان الربملان يس�عى 
لترشيع قانون صندوق تسليف طالب الجامعات 
للمس�اهمة يف تحس�ني الوض�ع امل�ادي للطالب 
العراق�ي. وأض�اف العجي�يل، أن م�رشوع ه�ذا 
القانون ستتم مناقشته خالل مطلع العام املقبل 
بسبب عدم تخصيص مبالغ كافية له هذا العام، 
ويف حال إقراره سيشمل رشيحة الطلبة يف كافة 
الكليات والجامعات األهلي�ة والحكومية وحتى 

الطالب العراقيني الدارسني خارج العراق.
وتسعى لجنة التعليم أيضاً إىل وضع سقف زمني 
ألجور الكليات األهلية، مش�ريًة إىل وضع نس�بة 
تخفي�ض تص�ل إىل 50% م�ن األس�عار الحالية. 
وقال عضو اللجنة النائ�ب عن القائمة العراقية 
عاشور صالح ل�«دنانري« إن لجنة التعليم تعمل 
عى دراسة اقتصادية لوضع سقف زمني ألجور 
الدراس�ات األهلية، مش�رياً إىل أن األجور لبعض 
هذه الكلي�ات تصل ألرقام فلكية، مثالً دراس�ة 
الصيدل�ة وط�ب األس�نان تراوح ما ب�ني ال�10 
و12 أل�ف دوالر. وأضاف صالح أن اللجنة تعتزم 
خفض ه�ذا املبل�غ إىل ما ب�ني 4 و5 آالف دوالر، 
وال يتج�اوز ال��6 آالف دوالر س�نوياً، منوهاً إىل 
أن تحدي�د هذه األجور س�يكون أعى بقليل من 
أجور الدراس�ات يف الكلي�ات الحكومية. وأضاف 
»كم�ا تعمل اللجنة عى تحديد املس�توى العلمي 
للطلبة القادم�ني لهذه الكلي�ات، التي أصبحت 
الكث�ري منها دكاكني«، ع�ى حد وصفه. وأوضح 
صالح ان لجنة التعليم ما زالت تعمل عى دراسة 
مدخالت ومخرج�ات واقع الكلي�ات األهلية من 
حيث األجور والنفقات والتأهيل العلمي للطلبة. 
ويف ي�وم الثالث�اء املايض، تطرقت لجن�ة التعليم 
الع�ايل والبحث العم�يل مع وفد منظم�ة األنوار 
لتنمية الشباب واقع التعليم االهيل وسبل تطوير 
ه�ذا القط�اع امله�م وامكانية تخفي�ض االجور 
الدراسية للطلبة والخطوات التي اتخذتها اللجنة 
لتطوي�ر البحث العلمي وس�بل دع�م الكفاءات 

العلمية واألساتذة االكفاء.

       بغداد / امل�ستقبل العراقي
وافقت وزارة البلديات واألشغال العامة عى تنفيذ 
مرشوع إنش�اء مجمع املاء السراتيجي يف ناحية 
جبلة شمايل محافظة بابل. وقال مدير ناحية جبلة 

عيل جاس�م يف ترصيح صحفي أم�س، أن الطاقة 
اإلنتاجية للمرشوع تبلغ 4000 م3/ساعة، مشريا 
إىل ان املجمع ينفذ عى ارض مساحتها 20 دونماً. 
وأضاف ان املرشوع ال�ذي من املؤمل املبارشة فيه 

قريبا سيوفر املاء الصالح للرشب آلالف املواطنني 
يف ناحي�ة جبل�ة ويلغ�ي الحاج�ة إىل املجمع�ات 
الصغرية التي تتوقف عادة بسبب الكهرباء او شح 

املياه الخام من املصادر الرئيسة.

املوافقة عىل تنفيذ جممع ماء اسرتاتيجي يف »جبلة« منح 15 يومًا ملالكي العقارات 
لتسوية موقفهم الرضيبي   

    
       بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب ع�ن فت�ح 
أب�واب دوائره�ا أم�ام مالك�ي العق�ارات يف 
بغ�داد واملحافظ�ات ملراجع�ة فروعها ضمن 
الرقعة الجغرافية لعقاراتهم لتس�وية املوقف 
الرضيب�ي خ�الل ف�رة ال تتج�اوز خمس�ة 
عرش يوم�ًا. وتفرض وتس�توىف رضيبة عقار 
أساس�ية مقداره�ا 10% من اإليراد الس�نوي 
لجمي�ع العقارات. وتفرض وتس�توىف رضيبة 
عقار إضافية عى ما يزيد عى 750 ألف دينار 
م�ن مجم�وع دخل املكل�ف م�ن عقاراته بما 
في�ه حصته االرتزاقية من العقارات املوقوفة، 
وتك�ون الرضيبة بنس�بة 5% عى م�ا زاد عى 
750000 دين�ار اىل 1250000 دين�ار. و%10 
عى ما زاد عى 1250000 دينار اىل 1750000 
دينار. و15% عى ما زاد عى 1750000 دينار 
اىل 2250000 دين�ار. و20% ع�ى م�ا زاد عى 
2250000 دينار. وق�ال بيان لهيئة الرضائب 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أمس 
»يف حال انته�اء املدة املحددة وع�دم املراجعة 
س�وف تتحقق فائ�دة بنس�بة 10% من مبلغ 
الرضيبة ويتم اس�تحصال الدين وفقاً لقانون 
تحصي�ل الدي�ون الحكومي�ة رقم 56 لس�نة 

1977 املعدل«.

الكهرباء تعيد اخلطوط الناقلة للخدمة بعد أن فصلتها األمطار

كربالء تؤكد حاجتها ملليار دوالر للنهوض باخلدمات

املوضوع / إعادة إعالن املناقصة املحلية املرقمة )1088(
ملحطة كهرباء القدس 

تعلن املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى 
)CROWN عن مناقصة لتجهيز  )زيت التورباين نوع

فع�ى الراغب�ني من الرشكات واملكاتب املس�جلة رس�ميا » داخل 
الع�راق وخارجه تقديم عطاءاتهم ع�ى املناقصة املذكورة أعاله 
الت�ي يمكن الحص�ول عى كمياتها ومواصفاته�ا ورشوطها من 
قسم الش�ؤون التجارية  يف مقر املديرية الكائن يف الباب الرشقي 
س�احة غرناطة محلة )109(  ش�ارع )19( بناي�ة )15( ص.ب 

.)1085(
لق�اء مبلغ ق�دره )50000( دينار فقط غري قابل للرد يس�لم إىل 
أمان�ة الصندوق عى أن يقدم العطاء مع املستمس�كات املطلوبة 
املدرج�ة أدناه وتوضع داخل ظ�رف مغلق ومختوم ومؤرش عليه 
رق�م املناقصة وموعد الغلق يوض�ع يف صندوق املناقصات ، علما 
» ان أخر موعد لغلق املناقصة سيكون الساعة الثانية عرش ليوم 
الثالث�اء املوافق 2013/2/26 وس�يهمل كل عطاء غري مس�تويف 

للرشوط أو يرد بعد تاريخ غلق املناقصة. 

املدير العام

املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
 املنطقة الوسطى

فقدان هوية
فقدت هوية صادرة عن معهد التخطيط 
الحرضي واإلقليمي للدراسات العليا يف 

جامعة بغداد
باس�م: خضري عباس حس�ني/ طالب 

ماجستري.

فقدان هوية
 435 8009-td فق�دت الهوي�ة  املرقم�ة
العام�ة  الصح�ة  وزارة  ع�ن  الص�ادرة 
باسم: عالء جاسب عبد الزهرة، العنوان 
الوظيفي / صيديل أقدم، يرجى من يعثر 
عليها تسليمها لجهة اإلصدار أو الجريدة 

مع الشكر.
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        علي الطالقاين
أصبحت الجماعات الجهادية تشكل تهديداً كبيراً في العراق 
ألس�باب عدة، تصاعد وتيرة الخالفات السياسية، وتساهل 
الجماع�ات اإلس�المية ف�ي بع�ض الم�دن م�ع المتطرفين 
والجهاديين، وضعف الدول�ة العراقية.هناك أزمات خطيرة 
له�ا تداعي�ات تلقي بظاللها عل�ى الس�احة الداخلية ويبقى 
تنظيم القاعدة المستفيد من الفوضى الحاصلة، فإن العراق 
يفتق�ر إلى نظام الدولة الذي يمكنه�ا من إدارة الحرب، مما 
يش�كل ذلك تهدي�داً كبيراً. وم�ن غير المتوقع أن يستس�لم 
جمي�ع عناصر تنظيم القاعدة بفروعه أو أن يلقي الس�الح.
ف�ي الوقت الذي أعلن فيه هذا التنظي�م دعمه لالحتجاجات 
ض�د حكومة نوري المالك�ي رئيس ال�وزراء العراقي، يرى 
مراقبون أن تنظيم القاعدة بدأ يسترجع قوته بسبب افتقار 
الع�راق إلى المعلوم�ات واإلمكانيات االس�تخبارية وهناك 
أدلة متزايدة من تحول بعض المناطق إلى عامل اس�تقطاب 
للتط�رف، ف�إن بع�ض المناط�ق ق�د تصب�ح مرك�ز تجمع 
للجهاديي�ن وخصوصاً مع دخول العامل الس�وري في هذه 
المناط�ق. وقال بعض أف�راد تنظيم القاعدة ف�ي العراق أن 
لهم عالقات مع تنظيم "جبهة النصرة" في س�وريا وهناك 
مصالح متبادلة.وتقول معلومات، أن بعض الجماعات التي 
تؤم�ن بالعمليات القتالية ضد الحكوم�ة والتي كانت تقاتل 
إب�ان معركة الفلوجة دخل�وا العراق عن طريق الس�عودية 
بالتزامن م�ع الفوضى والتظاهرات ف�ي بعض المدن تجاه 
القرى واألرياف في مناطق جنوب غربي بغداد وشمال بابل 
وعامرية الفلوجة، وتؤكد معطيات على أن هذه المجموعات 
تخط�ط لعمليات إرهابية.والش�ك أن هن�اك عوامل داخلية 
وخارجية تقف بوجه جهود مكافحة اإلرهاب قد جعلت من 
اإلرهاب يضرب بقوة داخ�ل العراق من أبرزها:األمر األول، 
فشل إدارة العملية السياسية بسبب تبني سياسات توافقية 
مبنية على أس�اس طائفي وقومي.األمر الثاني، مس�اهمة 
دول الجوار في تسقيط الحكومة على أساس أن الشيعة هم 
م�ن يقودون الحكم.األمر الثالث، دخ�ول المحور األمريكي 
الس�عودي التركي اإليراني حيث يش�هد العراق اس�تقطابا 
بين إس�تراتيجيات هذه الدول.ونتيجة ه�ذه الفوضى تلعب 
التنظيم�ات المتطرفة دورا خطيرا ربم�ا يترتب عليه حرب 
طائفية أو قومية. وتشير معطيات الحرب على اإلرهاب في 
الع�راق عل�ى أن تنظيم 

القاع�دة يخ�وض حرباً تعتم�د على طرق متعددة مس�تغال 
األوض�اع السياس�ية واألمني�ة المعقدة.وبلغ ع�دد ضحايا 
العمليات اإلرهابية في العراق خالل عام 2012 أكثر من أربعة 

آالف و982 بي�ن قتي�ل وجري�ح. وكش�ف 
تقري�ر لبعث�ة األم�م المتحدة ف�ي العراق 
أن ألف�ا و346 مدني�اً قتل�وا، وثالث�ة آالف 
و660 آخرين جرحوا، خالل األشهر الستة 
األول�ى من ع�ام 2012.وبعد أن اس�تطاع 
التنظيم اختراق الكثير من المدن العراقية 
عب�ر تفخي�خ الس�يارات، اعتم�د مؤخ�را 

على القي�ام بأعم�ال إرهابية عبر تفخي�خ منازل 
المواطني�ن والمس�ؤولين، وتعتبر ه�ذه الطريقة 
من أبس�ط الطرق التي يت�م عبرها تنفيذ العمليات 

اإلرهابية، حي�ث قام التنظيم بتفجير ع�دد من المنازل في 
مناط�ق مختلف�ة من العراق ف�ي قضاء المس�يب ومنطقة 
الحصوة التابعتين لمحافظة بابل وفي العاصمة بغداد وفي 
محافظ�ة صالح الدين، وفي قضاء ال�دور وفي ناحية بهرز 
وف�ي ناحية يثرب التابعة لقض�اء بلد جنوب تكريت، ويبدو 
أن المجاميع اإلرهابية لها القدرة على تنفيذ عمليات كهذه.

إن الظ�روف الخاصة في العراق قد تكون الس�بب وراء هذا 
النهج المختلف، وبمرور الوقت شهدت بعض المناطق التي 
تع�ارض الحكومة العراقية وخصوصاً الس�نية منها تحول 
بع�ض الجماعات إلى التطرف واتخذت من العنف كوس�يلة 
للضغ�ط على الحكومة م�ن أجل تقديم تن�ازالت عدت أنها 
غير دس�تورية، مما أدى إلى إيجاد قوى قتالية مدعومة من 
بعض السياس�يين ورجال األمن.وتحاول بعض التنظيمات 
الجهادي�ة تلمي�ع صورتها من خ�الل االبتعاد عن الس�لوك 
الوحش�ي العش�وائي مس�تغلة األوضاع المتأزمة.أن جعل 

بع�ض المدن تتبرأ م�ن التنظيمات اإلرهابي�ة قد ال تكون 
مهمة س�هلة ولعل أدل ما ُيعبر ع�ن ردود األفعال 

تلك الص�ورة التي حدثت خالل المظاهرات، 
حم�ل ع�دد كبي�ر م�ن حي�ث 

المتظاهري�ن ف�ي 
ج�ة  لفلو ا

ص�ل  لمو ا و
ي�ت  تكر و
ت  ا ر ش�عا

طائفية تخلله�ا رفع العلم العراقي القديم وعلم ما يس�مى 
بالجيش الحر وعلم تنظيم القاعدة إضافة إلى بعض الشعارات 
الطائفي�ة. حيث االس�تقطاب الطائفي واس�تخدام الخطب 
الحماسية، وبث المظاهرات عبر وسائل اإلعالم وتحريض 
المتظاهرين، مستغلين في ذلك معاناة المواطنين.وتكهن 
محلل�ون أن الوضع ف�ي العراق يفتح المج�ال أمام حرب 

شاملة تصارع فيها القوى السنية األكراد، ويقاتل الطرفان 
فيها الحكومة العراقية ذات األغلبية الش�يعية. في وقت من 
المفترض أن يكون هناك تميي�ز بين المظاهرات الحقيقية 
وتلك التي تسرقها التنظيمات اإلرهابية.إن مقاتلة اإلرهاب 
ف�ي العراق مرتب�ط وبقوة بجه�ود ال�دول اإلقليمية ودعم 
الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة -الت�ي بينه�ا وبي�ن العراق 
معاه�دة أمني�ة- أم�ا أن تقف م�ع العراق من أج�ل القضاء 
عل�ى اإلرهاب أو التنحي مما يبقي العراق س�احة مفتوحة 
للصراع�ات.وال يمك�ن ألية سياس�ة لمكافح�ة اإلرهاب أن 
تكون ناجحة دون معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتش�ار 
اإلره�اب، وهناك عوام�ل ينبغي إدراكه�ا.أوال، إعادة النظر 
بمفه�وم الحرب على اإلرهاب، حيث يتعي�ن على الحكومة 
أن تدرك أن قوات األمن بحاجة إلى خبرة عسكرية أكبر مثل 
الدعم القتالي واللوجس�تي واالس�تخباراتي 
والتدري�ب المكث�ف والتواجد االستش�اري.
ثانيا، أن زيادة عدد أفراد الجيش والش�رطة 

تحقي�ق  ف�ي  االستقرار. يس�هم 
اج�ل  التمكن من وم�ن 

في�ر  في تو األم�ن 
ى  لق�ر ا
واألري�اف. 
ف  يه�د و
توفير  ذل�ك 

تواجد مس�تمر لقوات أمنية ذات طابع دفاعي يتم تجنيدها 
محلي�اً وُت�درب على ي�د ق�وات العمليات الخاص�ة. على أن 
تخضع الش�رطة المحلي�ة وبعض قوى الصحوة لس�لطات 
أساس�ية  بأس�لحة  تزويده�ا  ويت�م  االتحادي�ة  الش�رطة 
باإلضافة إلى تلقيها رواتب ش�هرية منتظمة.ثالثا، الضغط 
على الدول المجاورة. ال يتمكن العراق من تحقيق الس�يادة 
دون ح�ل مش�كلة األم�ن ف�ي دول الج�وار. 
ويتطلب ذلك معالجة األمر ونقاشه مع الدول 
المعني�ة. إن ع�دم القض�اء عل�ى التنظيمات 
المتطرفة داخل دول المنطقة تكش�ف 
الحقيقية حول استقرار  إستراتيجيتها 
ق�ادة  كب�ار  اس�تهداف  العراق.رابع�ا، 
التنظيم�ات اإلرهابي�ة. إن وج�ود هذه 
دعم�اً  تق�دم  س�وف  إالس�تراتيجية 
عس�كرياً ومعنوياً للحكوم�ة وللقوات 
األمنية، وبالتالي س�تكون هناك مس�احة أمني�ة أكبر بينما 
تتولى الحكومة ش�ؤون أمنية أخرى.خامس�ا، القضاء على 
الفس�اد، إن صفقات التسليح والنثريات التي تصرف بشكل 
كبي�ر أدت إل�ى تفش�ي الفس�اد. كم�ا أن قص�ور الحكومة 
وعجزها عن التصدي لهذا الملف يثير أس�ئلة خطيرة بشأن 
قدرتها على إدارة الصراع بش�كل مسؤول.وعالوة على ذلك 
يتطلب أن تكون هناك ميزانية عس�كرية مدروس�ة تخفض 
م�ن اإلنفاق�ات الفائضة مما يقل�ل ذلك م�ن التكاليف التي 
يتكبدها البلد.سادس�ا، إجراء محادثات مع قادة التنظيمات 
المتطرفة، وليست مفاوضات. إن شن حملة كبيرة لهزيمة 
القاعدة س�وف يؤدي بالتأكيد إلى سعي بعض المتعاطفين 
م�ع القاعدة إلى االنضمام تحت ل�واء الحكومة أو التصالح 
معه�ا. كم�ا يمك�ن أن تحدث ه�ذه اآللية م�ن وضع فرصة 
أمام من يريد التخلي عن التنظيم ولو بشكل مخفي.سابعا، 
إجراء انتخابات رئاسية، من أجل عدم تكرار األزمة كما هو 
اآلن مع الحكومة الحالية. فاتهامات السيطرة المطلقة من 
قبل رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ومواضيع الفساد 
وغيرها قد أثارت الش�كوك حول ش�رعية البقاء.ثامنا، من 

المه�م أن تكون هناك متابعات حثيثة وتنفيذ الخطط 
الموضوع�ة ح�ول قضاي�ا اإلره�اب والتهدي�دات 

المس�تمرة التي يش�كلها وأفضل 

الس�بل لصياغة استجابات ش�املة للتعامل مع ويالت هذه 
اآلفة.تاس�عا، هناك حاج�ة لقيام الحكومة العراقية بش�ن 
حملة لبس�ط االس�تقرار في بع�ض المدن. أم�ا المداهمات 
التي تحقق انتصارات تكتيكية فهي غير كافية. ويتعين على 
األجهزة الحكومية األخرى واللجان العش�ائرية والش�عبية 
ذلك.عاش�را،  يس�تطيعون  كان�وا  إن  األم�ر  ه�ذا  متابع�ة 
السياس�يون العراقيون مطالبون بإجراء تعديالت سياسية 
ومعالجة واق�ع االقتص�اد المتردي.ومن أج�ل كبح العنف 
الذي تقوم به التنظيمات اإلرهابية، ينبغي على واشنطن أن 
تفهم حقيقة التنظيمات الجهادية وان تقدم دعما للحكومة 
العراقية في هذا المجال من خالل مجموعة من الحوافز منها 
اقتصادية ودبلوماس�ية وتوفير المعلومات االستخباراتية.

ويج�ب على الحكومة العراقية أن تضع برنامج يس�هل من 
تفكيك خاليا القاعدة واستيعاب بعض الجهاديين وإدخالهم 
في برنام�ج تأهيلي وتوفي�ر المتطلب�ات الحياتية المهمة. 
وكذل�ك حث رجال الدين إلقناع بعض الذين يؤمنون بالفكر 
الجهادي بخطأ تفسيراتهم للدين.وكإستراتيجية مستقبلية 
ينبغ�ي على الحكوم�ة العراقية توفير ف�رص عمل وفرص 
اقتصادية للمناطق الفقيرة. وهذا سيعمل على تغيير الفكر 
المتط�رف مم�ا س�يغير قناع�ات المتطرفين تج�اه النظام 
المدن�ي والحكومة وإنها هي من يعمل على مكافحة الفقر، 
وليس الفك�ر المتطرف. فهناك مش�اريع ينبغي دعمها في 
هذه المناطق منها الخدمات والصناعة والس�ياحة والتعليم 

والصحة والتنمية.
توصيات سياسية

لكي يواجه البرنامج الحكومي مشكلة القاعدة ينبغي عليها 
االستعانة بأدوات مختلفة، ينبغي على الحكومة أن تتعاون 
ف�ي مجال الحصول على المعلومات م�ن أجل تحديد أماكن 
اإلرهابيي�ن ومراقبته�م. وعل�ى الرغم م�ن أن العديد ممن 
يدعون الجهاد لم تثبت إدانتهم باإلرهاب وإطالق سراحهم، 
إال أن تفكيك خالياهم أصبح أمر ضروري ويتطلب المراقبة 
والتأك�د م�ن عدم عودتهم ألي نش�اط مش�بوه مس�تقبال، 
وتفعي�ل تكنولوجي�ا التعق�ب لإلرهابيين وتنفي�ذ مذكرات 
االعتق�ال حتى بح�ق الذين تظه�ر عليهم مؤش�رات القيام 

بالتخطيط ألعمال إرهابية.

        امل�ستقبل العراقي / الدكتور علي التميمي
حس�ناً فع�ل المتظاه�رون الذي�ن رفض�وا دعوات 
تنظيم القاعدة المنكرة في حمل الس�الح في وجه 
الحكوم�ة العراقي�ة, وتنظي�م القاع�دة الوهاب�ي 
اإلرهابي التكفيري أكثر من اكتوى بمكره وخيانته 
لألمان�ة وتنكره للضياف�ة وفس�اده وانحرافه عن 
الش�ريعة هم أهلن�ا في األنب�ار والموصل وتكريت 
وديال�ى وكل مكان حلت فيه هذه الش�راذم التي ال 
تعرف من القرآن إال رس�مه ومن اإلسالم إال اسمه 

ومن الجهاد إال لفظه.
ي�ا عش�ائرنا المكتوي�ة بن�ار وفتن�ة التكفيريي�ن 
الوهابيين, ويا مثقفينا في األنبار ونينوى وصالح 
الدي�ن ال تكرروا أخطاء من انخ�دع بالبعث المرحل 
عب�ر التبش�يريات الفرنس�ية والموظ�ف ألغراض 
العمالة المخابراتية م�ن قبل بريطانيا وأمريكا وال 
تنس�وا اعت�راف علي صال�ح الس�عدي نائب رئيس 
وزراء انق�الب عام 1963 الدموي ال�ذي قال: جئنا 

على قطار أمريكي!.
يا أهلنا الذين يطالبون بالحقوق نحن معكم, ولكن 
ال تحول�وا التظاه�ر إل�ى عق�وق للوطن وه�ذا ما 

يحدث االن.
المالك�ي ذاهب وغيره كذلك ذاه�ب والبقاء للعراق 
الوطن بأهل�ه عربا وأك�رادا وتركمان�ا ووجودات 
أخ�رى كريمة وال أقول "أقليات" فاإلنس�ان وجود 
قل أو كثر وهذا الوجود بحاجة إلى رسالة, ورسالة 
الوجود اإلنس�اني هي رس�الة السماء فقط وفقط 
وفق�ط, وكل الدع�وات األخ�رى حروف ب�ال نقط، 
والوهابي�ة من تلك الح�روف الخالية م�ن التنقيط 
والرسم والبيان والتي ال يفهم منها اال إثارة األحقاد 
والس�خرية من العباد والعبث بالبالد والتفرقة بين 
األه�ل واألصدقاء واألصهار واألحف�اد, ال يعترفوا 
بمقدس, والمقدس ش�أن معرفي وحاجة إنسانية 
تنك�روا له�ا م�ن جهله�م وحماقته�م رغ�م أنهم 
يستعملوها من حيث ال يش�عرون، فاألمير عندهم 
مط�اع حتى ل�و كان جاهال بأحكام الل�ه وبالعلوم 
وتقنياته�ا وبالحض�ارة ومدنيتها, وه�ذه الطاعة 
العمياء عندهم هي ترجمة للقداس�ة بشكل محرف 
ألنهم يقدسون من ال يس�تحق القداسة، فالقداسة 
لله وح�ده, واالحترام والهيب�ة والتقدير يكون من 
نصيب من يطي�ع الله عن وع�ي وإدراك ويعبد الله 

عن فهم وتعمق.
وطاعتهم العمياء ألمرائهم الجهلة هي التي جعلتهم 
ال يتورع�ون عن قتل المس�لم ال�ذي يختلف معهم 
س�نيا كان أم ش�يعيا, كرديا كان أم عربيا, مس�لما 
كان أم مس�يحيا, فال�كل عندهم س�واء يذبحونهم 
بالس�يف وان لم يجدوا الس�يف فبالسكين, وان لم 
يج�دوا ه�ذه الوس�ائل فبالمنش�ار الكهربائي وقد 

اس�تعملوه ف�ي الش�ام, وان لم يجدوا وقت�ا لكثرة 
الضحاي�ا رموهم من أعلى البناي�ات كما حدث في 
حلب وحماة, واليوم يريدون إعادة الكرة في العراق 
ارض الرافدي�ن التي ش�هدت دعوة األنبياء من نوح 

إلى إبراهيم "عليهما السالم".
وق�د اطل من عل�ى قناة الميادين س�لفي تونس�ي 
يدعى "أبو ايوب التونسي" ليقول ويعلنها صراحة: 
أنهم يرفعون السالح ويقاتلون في الشام والعراق, 
ثم اس�تطرد قائال نقاتل الصفوي المالكي، ثم قال: 
لدينا جماع�ة تملك األرض في الع�راق! وهو يعني 
فل�ول القاع�دة وتنظيمها المس�مى بدول�ة العراق 
اإلس�المية التي يتخذ بعضهم م�ن صحارى االنبار 
الواس�عة ملج�أ لهم, فانتبه�وا يا أهلنا ف�ي األنبار 
فهؤالء هم سرطان المجتمع وأصحاب الضاللة في 
الدعوات, ف�ال يتورط احد ويق�ول، ال يوجد تنظيم 
للقاع�دة ف�ي االنبار كم�ا نقلت ذلك قناة الش�رقية 
ع�ن لس�ان محافظ األنب�ار وهو تحري�ف وتزييف 
للواقع وما يعج به من اختراقات وفلول شاردة في 
الفل�وات،  وأرجو ان ال يحدث م�ع اهلنا في االنبار 
ونين�وى وصالح الدي�ن كما حدث ف�ي لبنان حيث 
أعل�ن وزير الدف�اع اللبناني في الع�ام الماضي عن 
وجود لجماعات ترتبط بتنظيم القاعدة في عرسال 

القرية اللبنانية الواقعة على الحدود الس�ورية وإذا 
بجماعة الحريري والجماعة اإلسالمية وجماعة 14 
آذار يجن جنونهم وينكرون ذلك معتبرين من يقول 
بوج�ود القاع�دة إنم�ا يتهم 
أهال�ي عرس�ال  ث�م تطورت 

األح�داث الس�ورية فكان�ت س�فينة لط�ف 2 التي 
نقلت شحنة أسلحة من ليبيا الى سورية عبر ميناء 
طرابل�س ف�ي لبنان ثم تك�ررت أح�داث المواجهة 
ف�ي عرس�ال ضد ق�وات األم�ن والجي�ش اللبناني 
وأخي�را وقع ما ال يحمد عقباه حيث نصبت جماعة 
الجيش الحر الهاربة من سورية المدعومة من قبل 
الجماعات السلفية والوهابية التي تتخذ من مدينة 
طرابل�س مركزا له�ا حيث تعرض الوزي�ر اللبناني 
فيص�ل كرامي إلى حادث اغتي�ال داخل طرابلس ثم 

قتل وجرح عش�رة من اف�راد الجي�ش اللبناني في 
عرسال بواس�طة كمين مش�ترك بين الجيش الحر 
السوري والجماعات الوهابية اللبنانية مع تشجيع 
بواس�طة مكرفون�ات المس�جد وصيح�ات بعض 
المؤازري�ن للجماع�ات التكفيري�ة اإلرهابية حتى 

وجدت الحكوم�ة في لبنان 
نفسها محشورة في وضع 

ال يحترم س�يادتها وال يحمي جيشها الوطني  فهل 
يري�د اهلن�ا ف�ي االنب�ار أن يحصل معن�ا ما حصل 
ف�ي لبنان من قب�ل الجماعات الوهابي�ة التكفيرية 
المنفلت�ة, الس�يما وقد ش�اهدنا من يرم�ي قوات 
الجيش في الفلوجة بالحج�ارة واألحذية والعصي 
وبعضهم يصيح بأعلى صوته: خونة اطردوهم، أي 
على اف�راد الجيش العراقي!، وأنا هنا اس�أل عقالء 

أهلنا ومشايخ الفتوى: هل يجوز ذلك ؟ وهل يصح 
منا أن نس�كت على مثل هذه األعمال ؟ الم يكن من 
ق�ام بهذا العمل المنكر وطنيا وأخالقيا وعش�ائريا 
هو من ال ينتمي لهذا الوطن وقد باع نفسه ألجندات 
أجنبي�ة خارجية تتصدرها تركي�ا وقطر وتعلم بها 

امريكا وتروج لها اسرائيل؟.
له�ذه األس�باب ولغيره�ا وهي كثي�رة مما ظهرت 
في تظاهرات كنا نري�د لها أن تلتزم بروح الوطنية 
العراقي�ة حتى تج�د من بقي�ة المحافظ�ات تأييدا 
وتواص�ال ال يقف ف�ي منتصف الطري�ق كما فعلت 
بعض الجهات التي تسرعت في تقييم ما يجري وما 
يحض�ر لتلك التظاهرات التي وجدت فيها اس�رائيل 
ضالتها فكتب�ت صحافتها بضرورة إش�عال الفتنة 
ف�ي العراق بعد س�ورية وقد قدم ضابط الموس�اد 
اإلس�رائيلي "مهيفي" تقريرا للقيادة اإلس�رائيلية 
بضرورة تحري�ك الفتنة الطائفية ف�ي العراق لذلك 
تحركت خلية عمان لغسيل األموال وهي مجموعة 
من العراقيين الذين اس�تنفدوا مما تبقى لديهم من 
أموال ش�ركات عدي وقصي فاس�تأثروا بالس�احة 
األردنية بعدما قدموا "25" مليون دوالر لألردن و" 
5" ماليين دوالر لرئي�س جهاز المخابرات األردني 
ال�ذي أقيل م�ن منصبه بع�د افتضاح أم�ره, وهذه 

الخلي�ة هي من مول�ت انتخابات القائم�ة العراقية 
ولذل�ك أصب�ح احده�م مم�ن راح يس�مي نفس�ه 
ويس�ميه اإلعالم المرتش�ي برجل األعمال العراقي 
وراحت بع�ض الجهات المس�تفيدة تظهر صورته 
وتنقل ل�ه مخاطبات لمتظاهري األنب�ار وتنقل له 
تصريح�ات ضد المالكي, والمالكي اش�رف من كل 
ه�ذه الجماع�ات التي تتاج�ر اليوم ب�دم العراقيين 
وبس�يادة الع�راق, اقل ذل�ك ال دفاعا ع�ن المالكي 
وال مجاملة له وأنا م�ن انتقدته وانتقده دائما على 
أخطائه في الحكم ولكن من اجل العراق, فالمالكي 
مخل�ص للعراق وأخط�اؤه ممك�ن معالجتها ألنها 
في دائرة الوطن والس�يطرة وصن�دوق االنتخابات 
اح�د الوس�ائل الديمقراطية, أما خلي�ة عمان ومن 
معه�ا فهم مرتبط�ون بأجندات خارجية توس�عية 
تس�تعمل العامل الطائفي وس�يلة ألهدافها لذلك ال 
يمكن إيقاف تأثيرها إال بعزلها عن تظاهراتنا وعن 
حياتنا السياسية, وحس�نا فعل احد شيوخ عشائر 
االنبار الوطنية عندما صاح بوجه مراسل الشرقية 
قائال: كيف تريدون إخراج من قتلنا من الس�جن أي 

الوهابي اإلرهابي حتى يعود لقتالنا ؟
وهذا نداء ل�كل المتظاهرين أن يكفوا عن المطالب 
غي�ر الش�رعية وان يتوقفوا عن التظاه�ر الذي بدأ 
يصب في خانة األجندات الخارجية ومنها إسرائيل 
التي ضرب طيرانها الحربي مركزا لألبحاث في ريف 
دمش�ق بعد أن فق�دت الثقة بالجماعات المس�لحة 
التي استهدفت هذا المركز ولم تحقق شيئا فجاءت 
الغ�ارة اإلس�رائيلية اس�تكماال ألعم�ال العصابات 

المسلحة التي صنعت الدمار في سورية.
إن مح�ور االعتدال بدأ يتس�ع وتنض�م إليه أطراف 
جديدة منها السعودية واإلمارات والكويت واألردن 
والمغ�رب مما يجع�ل محور الممانع�ة والمقاومة 
يدخ�ل الح�ل الس�لمي في س�ورية بقوة وه�ذا ما 
أيقنت ب�ه أمريكا ومن معها ولذل�ك أوعزوا ألحمد 
مع�اذ الخطيب رئي�س االئتالف الوطني الس�وري 
بالقبول لمحاورة رجال النظام الس�وري مما جعل 
االئتالف ينقس�م على نفس�ه لع�دم معرفة البعض 

باللعبة الدولية التي حذرنا منها.
بع�د كل ه�ذه التوضيحات التي نري�د إقامة الحجة 
فيه�ا عل�ى م�ن ال يع�رف م�ا خل�ف الكواليس وال 
يع�رف كيف يقرأ الحدث السياس�ي له�ؤالء جميعا 
ولعش�ائرنا نق�ول بمحبة، اطردوا تنظي�م القاعدة 
المخ�رب وانتص�روا لوطنك�م واجعل�وا أوالدك�م 
يتنعم�وا بخيرات العراق الذي أصب�ح أول دولة في 
العال�م من حي�ث النم�و االقتصادي, ف�ال تضيعوا 
الفرصة وتقس�موا وطنكم بطائفي�ة مقيتة وانتم 

لستم بطائفيين.

7
www.almustakbalpaper.net

ملفات
العدد )432(  االحد 3  شباط  2013

جعل بعض املدن تتربأ من التنظيامت 
اإلرهابية قد ال تكون مهمة سهلة!!

 حس�نًا فعل احد ش�يوخ عش�ائر األنبار الوطنية عندما صاح 
قائاًل  كيف تريدون إخراج من قتلنا من الس�جن حتى يعود 

لقتالنا ؟

يا عشائر "شمر وعنزة والدليم"
اطردوا الوهابيني والعمالء من عراقكم العظيم

التنظيامت "اجلهادية" تسهم يف تغيري طبيعة الرصاع يف العراق
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طارش .. المجنون في )باب الشيخ2(
يس�تعد الفن�ان رضا ط�ارش لتصوي�ر دوره يف الجزء الثاني من مسلس�ل )باب الش�يخ( الذي 

سيكون بعنوان )أعماق األزقة( للمؤلف باسل شبيب واملخرج األردني أيمن نارص الدين.
وقال طارش لوكالة أنباء محلية أمس "سأس�تمر بتجسيد الشخصية السابقة التي ظهرت بها 
يف الج�زء األول م�ن العمل وهي ش�خصية عيىس املجنون الذي أحبه كل الن�اس يف املنطقة، لكن 

هذه املرة ستتوسع األحداث بشكل أكرب بتلك الشخصية".
وأض�اف: يش�اركني العم�ل الفنانة آس�يا كمال والفنان غال�ب جواد وآالء حس�ن وعبد الجبار 
الرشق�اوي ومحمد هاش�م وآخرون.  ويف س�ياق منفصل ن�وه الفنان بأن املنظوم�ة اإلنتاجية 

تحتاج إىل إصالح بسيط يبلغ )10%( يف بعض مفاصله وليس كلها.
وتابع: أن اهتمام الفنان بأدائه بعيدا عن العملية اإلنتاجية جعل الوس�ط الدرامي يبرش بخري يف 

اآلونة األخرية.
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افنى زهرة ش�بابه حتى أحيل عىل التقاعد بعد أن نفدت الس�نوات اجرى الحوار / سعدون شفيق
التي تس�مح له بالتواص�ل مع العمل 
الوظيفي يف مج�ال االضاءة مع دائرة 
عن�د  وليك�ون  وامل�رح..  الس�ينما 
تميزه يف العديد من االعمال املرحية 
الت�ي رش�حته لني�ل جوائ�ز ألفض�ل 
املهرجان�ات  عن�د  وخاص�ة  إض�اءة 
املحلي�ة والخارجي�ة.. حتى انه واكب 
جمي�ع دورات مهرج�ان باب�ل الدويل 
كم�رشف ع�ىل االض�اءة.. وال غرابة 
اذا م�ا وجدناه عن�د العديد من الدول 
العربية.. وحتى املسارح االهلية كان 

فارس االضاءة فيها..
ذاك هو فنان االضاءة )جاسم وحيد( 

والذي كان معنا يف هذا الحوار:
* اين نجد خطواتك االوىل؟

- كان�ت بدايت�ي الفني�ة يف امل�رح 
العم�ايل يف مج�ال التمثي�ل من س�نة 
1972 ولغاية سنة 1976.. حيث كنت 
م�ع مرحي�ات: )البواب�ة واملعادلة 
والراس( من اخراج محس�ن العزاوي 

والراحل ابراهيم جالل. 
* وبعد تلك الخطوة؟

-  تحولت اىل دائرة الس�ينما واملرح 
يف مج�ال االض�اءة م�ع العدي�د م�ن 
املخرجن واالعم�ال املرحية.. حيث 
كن�ت م�ع الراح�ل قاس�م محم�د يف 
ثالث�ة اعمال هي: )املجنون ورس�الة 
جائزة افضل اضاءة عن مرحية )رس�الة الطري( التي شاركت يف الطري وبن املالك واململوك( وحصدت 

-  كن�ت مع )أفضل إض�اءة( من خالل مهرجان مرح الطفل مع الطري( هل هناك ثمة جوائز حصدتها بهذا املجال؟* وبمناس�بة الجائ�زة الت�ي حصلت عليها عن مرحية )رس�الة مهرجان املرح.

يف هي جائزة االبداع الكربى يف مجال اإلضاءة عام 2002.املخ�رج عالوي حس�ن ومرحية )الوصول( ولك�ن أفضل جائزة  خربت�ك  اكتس�بت  وكي�ف   *
اإلضاءة؟

-  م�ع تواص�ي يف االعمال املرحية 
املهرجان�ات داخ�ل وخ�ارج العراق 
ولعل أفضل خربة اكتسبتها من خالل 
إرشايف ع�ىل اإلض�اءة لكاف�ة دورات 
مهرج�ان بابل الدويل وذلك من خالل 
التعامل مع الفرق العربية والعاملية.. 
حيث تمكنت من االبتعاد عن مفهوم 
اإلنارة والت�ي ال تتعامل مع الفضاء 
املرح�ي وب�كل موجودات�ه.. وهنا 
تكم�ن خط�ورة التعام�ل بمفه�وم 
اإلن�ارة ومفهوم االض�اءة.. فاالنارة 
بامكان أي عام�ل كهربائي ان ينفذ 
االن�ارة الي م�رح.. ولك�ن الفنان 
املاه�ر ه�و ذل�ك ال�ذي بامكانه ان 
يتعامل ويتفاعل مع النص املرحي 
وأب�راز ذلك النص للجمه�ور املتلقي 
ووفق الرؤيا االخراجية والتي تتطلب 
جه�دا وتعاون�ا ك�ي تضاء خش�بة 
املرح وما ي�دور عليها وما يتواجد 

عليها بشكل فني علمي مدروس..
* م�ا ه�ي املرحي�ة الت�ي تطلبت 
تواجدك الفني باالضاءة ويف املناطق 

التي عرضت فيها؟
-  تل�ك ه�ي مرحي�ة )االس�فار( 
للمخ�رج حازم كمال الدي�ن وقد تم 
عرضها يف االماك�ن التالية: )منتدى 
بلجيكا )بروكس�ل ويف مدين�ة انتورين وكن�ت يف بلجيكا ويف برلن امل�رح يف بغداد ومهرج�ان عمان املرحي ومهرج�ان الفنون يف 

- القاه�رة وطرابل�س وبنغ�ازي وليبي�ا وصنع�اء وع�دن واليمن * وماذا عن الدول التي زرتها وبرفقتك فن االضاءة؟عاصمة املانيا(. 

* وال�ذي نعرف�ه ان اضاءت�ك ش�اركت يف االعم�ال املرحية ذات والكويت واملغرب وتونس والجزائر واالردن .
الس�ينما وامل�رح علما بان جمي�ع املرحيات كان�ت من تاليف كانت تابعة ملكتب الشهيد الصدر )قدس( والتي باتت تابعة لدائرة -  ش�اركت يف كافة االعمال املرحية لفرقة الراية املرحية والتي الخطاب االسالمي؟

الحوائ�ج وحي�اة االمام م�وىس الكاظم عليه الس�الم وعرضت يف يف اي�ران وتحديدا يف طهران ومش�هد واالح�واز.. ومرحية )باب -  م�ن تل�ك املرحي�ات: )دم يف كربالء ومعرك�ة الطف( عرضت * هل لنا عند اهم االعمال املرحية ذات الخطاب االسالمي؟واخراج الفنان منري رايض.
وهناك )الثورة الزينبية( الس�بايا وقدمت هذه املرحية يف بغداد بغداد..

تظهر الش�خوص عىل امل�رح وكانها اش�باح تتحرك وتتحرك تس�لط عىل خشبة املرح وبش�كل عشوائي وغري فني وبالتايل ان يق�وم باالنارة لكونها تعتمد عىل املصابيح الكهربائية والتي وهناك فرق شاس�ع ما بن املفهومن.. الن اي شخص بامكانه اي اهم�ال يف هذا الجانب يعني ان )االض�اءة( تنقلب اىل )انارة( جدا والبد م�ن توفري كافة املس�تلزمات الرضورية والعلمية الن -  بدءا البد من القول ان عمل االضاءة يف املس�ارح االهلية صعب * وماذا عن مشاركاتك يف املسارح االهلية؟وكربالء والنجف.
معها ظاللها.

شهرزاد -  دجلة -  الريموك.. اضافة اىل مسارح دائرة السينما )دار الس�الم -  االحتف�االت -  زيون�ه -  النج�اح -  الن�ر -  -  عمل�ت يف عدد كبري من املس�ارح االهلي�ة والحكومية منها: * هل من وقفة عند تلك املسارح االهلية؟
االحداث املرحية يف مجال االضاءة وكيفية تجسيد االضاءة فتح�ي زي�ن العابدي�ن هو ال�ذي علمن�ي الكث�ري يف معالجة االض�اءة.. ولكن يبقى الق�ول بان معلمي واس�تاذي املخرج امل�رح ط�وال م�ا يق�ارب االربع�ن عام�ا وكمس�ؤول عن -  اكاد ان اق�ول جميعه�م وخ�الل فرتة تواجدي عىل خش�بة * اخريا... املخرجون الذين تعاملت معهم؟واملرح(.

خدمة للعمل املرحي.

جاسم وحيد: حزت جوائز عديدة يف إضاءة املرسح

بعدما أدت أحداث املوجة الجديدة من الثورة 
املرية إىل رضب املوسم الدرامي الجديد 
الذي كان م�ن املفرتض أن يطرح فيه 
صناع الدراما بعض أعمالهم املؤجلة 
من رمضان امل�ايض مثل "الصقر 
ش�اهن"، "يف غمض�ة ع�ن"، 
ك�ف  و"ع�ىل 
عفري�ت"، ب�ات 
املوس�م الدرامي 
املقبل  الرمضاني 
مهدداً أيضاً.وكان 
املف�رتض  م�ن 
قن�اة  تع�رض  أن 
مسلس�ل  الحي�اة 
"الصقر ش�اهن" 
الذي يقوم ببطولته 
الحسن  تيم  الفنان 
ورانيا فريد ش�وقي 
ع�ادل  وش�ريي 
ذك�رى  م�رور  بع�د 
أجلته  بعدم�ا  الثورة 
الرمضاني  الع�رض  م�ن 
الزدح�ام خريطته�ا، لكن 
األحداث السياس�ية فرضت 

جيل�ه  ألجل غ�ري مس�مى.نفس األمر تأ
ملسلسل  أدت بالنس�بة  حي�ث  عفري�ت"  ك�ف  "ع�ىل 

االضطرابات السياسية لتأخر االنتهاء من تصويره وبالتايل 
تأجي�ل عرضه، فيما لم تح�دد مجموعة قنوات ام بي يس 
مصري مسلسل "يف غمضة عن" حيث أعلن عرضه خالل 
ش�هر شباط الحايل ولم يتحدد ما إذ كان سيعرض عىل 
الرغم من الظروف أم س�يتم تأجيله حتى إشعار آخر.

املسلسالت التي لم تلحق بماراثون الدراما الرمضانية 
املايض تأجلت بشكل تلقائي للعام الجاري منها "مولد 

وصاحب�ه غايب" للفنان�ة اللبنانية هيفاء وهب�ي وفيفي عبده، 
إضاف�ة إىل "مرياث الري�ح" الذي يقوم ببطولت�ه محمود حميده 
وس�مية الخش�اب، "ذات" للفنانة نيلي كريم وانتصار، و"حافة 
الغض�ب" للفنان حس�ن فهم�ي ورانيا محمود ياس�ن وغريهم 
من التج�ارب لتكون عىل مائدة رمضان املقب�ل بعد عدم عرضها 
يف املوس�م الجديد الذي اتفق عليه املنتجون س�لًفا.وأدت األحداث 
السياس�ية املش�تعلة إىل إرب�اك الخريط�ة االنتاجي�ة، فالرشك�ة 
املرية ملدين�ة االنتاج اإلعالمي لم تحدد حت�ى اآلن االعمال التي 
ستقوم بإنتاجها عىل الرغم من ضيق الوقت املتبقي عىل رمضان 
ووج�ود أكث�ر من مرشوع لديها، م�ن بينها "م�داح القمر"، "أنا 
والس�فاح وه�واك"، "يومي�ات زوج�ة مفروس�ة"، وغريها من 
االعم�ال التي ال تزال تنتظر الس�يولة املالية.نفس األمر بالنس�بة 
لرشكة "صوت القاهرة" التي تقوم باس�تكمال أعمالها املتوقفة 
منه�ا "ويأتي النهار" ال�ذي يقوم ببطولته الفن�ان عزت العاليي 
و"الضاب�ط والجالد"، ولم تحدد الرشكة مالمح خطتها االنتاجية 
السيما وأن أعمالها العام املايض لم تسوق بشكل جيد للمحطات 
الفضائية ولم تحقق عائًدا إعالنًيا أو نس�بة مشاهدة تذكر وسط 
الزخ�م الرمضاني.املنتج�ون صف�وت غط�اس وأحم�د الجابري 
ومحم�د فوزي ق�رروا االكتفاء بم�ا لديهم من مش�اريع مؤجلة 
للع�رض خالل رمضان املقبل وعدم تقديم أي أعمال جديدة، فيما 
اكتفت رشكة "سرينجي" بتقديم مسلسل "العراف" للفنان عادل 
إم�ام بميزانية ضخمة، وتقدم رشكة كينج توت مسلس�ل "برش 
مثلكم" الذي يقوم ببطولته عمرو س�عد وريهام س�عيد.التأجيل 
أصاب مسلس�ي "دموع السندريال" للفنانة رشيهان والذي تأجل 
للع�ام الثاني ع�ىل التوايل لع�دم االنته�اء من كتابته، ومسلس�ل 
"ع�ر الحريم" الذي تق�وم ببطولته دره ويمث�ل التجربة األوىل 
للمخرجة إيناس الدغي�دي يف مجال الدراما التلفزيونية وهما من 
إنتاج رشكة "كينج توت".بعض الفنانن الكبار أيًضا لم يستقروا 
عىل تجاربه�م الدرامية املقبلة، ومنهم ن�ور الرشيف الذي ال يزال 
يبحث عن نص درامي وإلهام شاهن وكالهما لم يتفق مع رشكة 
إنتاج حت�ى اآلن، فيما اكتفت رشكة "الصباح" بتقديم مسلس�ل 
للفنان جمال س�ليمان بعد تأجيل مسلس�ل ش�ريين عبد الوهاب 

لحاجته لتحضريات متعددة.

كرازون: أعيش قصة حب
ألول م�رة كش�فت املطرب�ة األردنية ديانا ك�رازون عن أنها تعيش قصة حب ل�م تصل بعد إىل 

مرحل�ة الزواج.ديان�ا أعرب�ت عن س�عادتها بحالة الحب التي تعيش�ها، ولكنها ل�م تذكر أي 

تفاصيل عن حبيبها، الفته إىل أنها تخىش من خطر زوال الحب بعد الزواج، وذلك خالل مقابلة 

تليفزيوني�ة له�ا يف برنام�ج »دنيا يا دنيا« الذي يعرض عىل قناة »رؤيا«.س�وبر س�تار العرب 

ش�ددت عىل أن ما تس�مى بثورات »الربيع العربي« لن تصل إىل األردن التي يحكها أحىل قائد، 

وأجمل عائلة هاش�مية بحس�ب تعبريها، وب�ررت تأجيل إطالق ألبومها حت�ى اآلن باألحداث 

املضطربة التي يشهدها العالم العربي.

 يس�تعد الفن�ان عب�د جعف�ر النجار لع�رض مرحيته 
الكوميدي�ة الجديدة )مركز رشطة املرحوم(عىل خش�بة 
مرح النر.وأوردت وكاالت أنب�اء عن النجار قوله إن 
املرحية م�ن "تأليف الفنان ثامر الش�طري وإخراجي 
ومفاجأة هذا العمل هو ع�ودة نجم الكوميديا من جديد 
الفنان جاس�م رشف بعد انقطاع ع�ن املرح مع وجود 
نخبة من نجوم الكوميديا أمثال قاسم السيد وعي داخل 
والفنانة أس�ماء صفاء". وأضاف: سيعرض قريبا ايضا 

مرحية )حمدان عدل عىل الربملان( تأليف جواد املدهش 
وتمثي�ل محمد حس�ن عبد الرحيم و ل�ؤي احمد وانعام 
الربيع�ي ومازن محم�د مصطفى وآخ�رون عىل مرح 
النجاح.وتاب�ع: أما يف التلفزي�ون أتهيأ لالطالع عىل نص 
تلفزيوني جديد للمخرج هاشم أبو عراق لقناة العراقية.

ويف س�ياق آخر، ذكر الفنان أن الدراما العراقية مرشحة 
حالي�اً لتصب�ح رائ�دة يف الس�احة العربي�ة خاص�ة بعد 

الظروف التي مرت بها مر وسوريا.

نور التركية في مسلسل مصري 
بعد تحقيقها شهرة كبرية يف مر والعالم العربي عقب عرض مسلسل نور، ستطل الفنانة 
الرتكي�ة س�نجول أدون الش�هرية بنور عىل الجمه�ور املري يف رمضان الق�ادم ليس من 
خالل مسلس�ل تركي بل من خالل مسلسل مري.أدون ستقوم بدور البطولة النسائية يف 

هنا املسلسل املري »تحت األرض« بمشاركة الفنان أمري كرارة  والفنانة 
ش�هر ش�يحة وإنج�ي املقدم، وم�ن املقرر الب�دء يف تصويره 
ق�د ش�باط الح�ايل يف مر.يذكر أن س�نجول أدون كانت 
زارت م�ر من قب�ل عندما حل�ت ضيفة رشف عىل 
مهرج�ان القاهرة الس�ينمائي ال�دويل برفقة الفنان 

الرتكي كيفانج تاتلتوج الشهري ب�»مهند«.

اعتزل يا عز "حرصًا
 على سالمة الوطن"!      

مفارق�ة كبرية حدثت للفنان أحمد عز، حيث 
قام�ت ث�ورة 25 يناي�ر بع�د أي�ام قليلة من 
ط�رح فيلم�ه »365 يوم س�عادة«، وتصادف 

أيض�ا أن يجت�اح الش�غب ش�وارع مر عقب 
عرض فيلمه الجديد »الحفلة«، مما أثار سخرية 
الكثري من نش�طاء مواقع التواص�ل االجتماعي.

هذه املفارق�ة قابلها البعض بس�خرية ش�ديدة 
ع�ىل مواقع التواصل، وكانت أبرز التعليقات 
الس�اخرة »ص�دق أو ال تص�دق، أحمد عز 
مفجر الثورة«، وقال آخر »عز ملا فكر يقدم 
365 يوم س�عادة عيشنا يف 365 يوم كآبة، 
وملا فك�ر يعم�ل الحفلة أقام�ت الداخلية 
حفل�ة تعذيب عىل رشف الث�وار ومن غري 
تذاكر«.فيما ذهب البعض إىل حد مطالبة 
عز باالعتزال حرصا عىل س�المة الوطن، 
حي�ث قال أحدهم »أيه يا عز ده كله، أنا 
لو منك أبطل تمثي�ل«، وقال آخر »والله 
باي�ن عليه نحس عىل نفس�ه، تمام زي 
واحد صاحبنا ما هو نحس عىل نفس�ه 
وع�ىل البل�د كله�ا.. هنق�ول إي�ه ربنا 

كبري«.

عبير: الدراما العراقية 
تسعى للعالمية اآلن!

ت�رى الفنانة عبري فريد أن الدرام�ا العراقية تجاوزت 
محليته�ا منذ وقت طوي�ل كون "الكثري م�ن فنانينا 
معروفن عربياً". وقالت لوس�ائل إع�الم إن "الدراما 
العراقي�ة تس�عى للعاملي�ة، خاصة بعد تزاي�د اإلنتاج 
الدرام�ي وط�رح أف�كار جديدة".من ناحي�ة أخرى، 
تس�تمر الفنانة عب�ري فريد بالتدريب ع�ىل املرحية 

االحتفالية )عبد الله السائب( للمخرج زهري كامل.
وقال�ت فري�د "أنه�ا تجس�د يف تل�ك 

ثمان�ي  املرحي�ة 
ش�خصيات كل واح�دة مختلف�ة عن غريه�ا، ويف كل 
مرحلة تفرز شخصية وحالة مختلفة عن ما سبقها، 
كم�ا تواصل بالت�درب أيضاً عىل مرحي�ة )كوميديا 
األيام السبعة( للمخرج ظفار أحمد فياض املفرجي".
وأضافت "يشاركني يف كال العملن املرحين الفنان 
عمر ضي�اء الدين وآخرون، ويف الس�ينما انتهيت من 
الفيل�م الس�ينمائي )صم�ت الراع�ي( للمخ�رج رعد 

مشتت".

السياسة هتدد دراما رمضان يف مرص

جعفر النجار يدخل في "مركز شرطة المرحوم"

دراما وتلفزيون
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بعيد أن حيدث خياٌف حياٌد بينهيا وبين 
خطيبهيا رجيل األعميال نييك لوييب أثناء 
احتفالهما بأعياد املياد مما أدى النتشيار 
الشائعات التي تؤكد انفصالهما، شوهدت 
الفنانة الكولومبية صوفيا فريغارا بصحبة 

خطيبها مؤخرا يف أحد املطاعم.
وقيد بدا عيى الفنانية وخطيبها السيعادة 
الشيديدة أثناء خروجهميا من املطعم الذي 
يقدم السيويش يف لوس أنجلوس، وذلك بعد 

تناولهما عشاء رومانيس هناك.
يذكر أن لوييب يغري عيى خطيبته صوفيا 
بشيدة، مما يسبب لها العديد من املشكات 
واملتاعيب، حتيى أن أصدقياء الفنانية قيد 
حذروها كثرياً من غرية خطيبها الشيديدة، 
كميا نصحوهيا أن ترتكه خوفياً من تعديه 

عليها بالرضب.

اعداد واخراج/ سليم الجزائري
تمثييل / اميري عيل رضيا -  فاطمية غالب 
-  عيادل جواب -  احام عيل -  باالشيرتاك 
ميع اطفيال حضانية دار الكتيب والوثائق 

الوطنية.
املناسبة/ االحتفاالت السينوية لدار الكتب 
والوثائق الوطنية وهي احد تشكيات وزارة 

الثقافة. 

الزمان/ كانون االول 2012 
املكان/ دار الكتب والوثائق الوطنية

"املرسحيية مين تألييف عيدد مين الكتاب 
مرتجمية  مرسحيية  وهيي  التشييكين.. 
والهدف من العرض تعليم االطفال عى زرع 

روح التعاون يف الوقوف بوجه الرش".
املخرج 

سليم الجزائري

مسرحية مشاكس في مسرح العرائس

كاردشيان:
 أريد شيئًا غير تلفزيون الواقع

ذكيرت النجمة األمريكية كيم كاردشييان انها تيود القيام بيشء 
غري تلفزيون الواقع، مشريًة إىل انه عى الرغم من ان اليشء جدياً 

بعيد، إال انهيا تجيري محادثات 
مسلسيل  يف  للمشياركة 

تلفزيوني.
وقالت كاردشيان ملوقع "دبليو 
دبلييو دي" األمريكي "بالتأكيد 
أرى نفييس بعيدة عن تلفزيون 
الواقع وربما أشيارك بمسلسل 
تلفزيوني"، مسيتدركًة أن هذا 
األمير ميدار بحث "رغيم أن ال 

يشء جدياً بعد".
وذكرت انها تحلم أيضاً بالعمل 
بالشيعر  العنايية  مجيال  يف 

والبرشة.
إىل مسيألة حملهيا  وتطرقيت 
بطفلهيا األول من املغني كايني 

ويسيت، مؤكدًة انها سيتحرص عى بقائه بعيداً عن األضواء ولن 
ترشكه يف أي برنامج تلفزيوني.

بعد أن تخّلى عنها..
 بيبر يعود إليها؟!

نرشت أخبار جديدة عن النجم الكندي جاسيتن 
بيرب أنه يدخن "الحشيشة" مجدداً، عى الرغم 

مين تعهيده يف الفيرتة االخرية 
بأنه يحاول أن يصبح شيخصاً 

أفضل.
وأفياد موقيع "تيي إم زي" ان 
وسائل إعام عدة تتناقل أخبارا 
وصيورا جدييدة لبييرب يدخين 
الحشيشية خيارج أحيد املنازل 

بلوس أنجلس.
وكان بييرب قد أعلين يف 6 كانون 
الثانيي امليايض، أنيه يحياول أن 
يصبح شخصاً أفضل، بعد أن كان 
موقع "تي إم زي" قد نرش له صوراً 
مع مغني الراب ليل تويسيت، وهو 
يحميل بيده ما يبدو أنها سييجارة 
حشيشية يف فنيدق بليوس أنجلس، 
وذلك بعد يوم واحد عى مقتل مصور 
الباباراتزي الذي صدمته سييارة فيما 

كان ياحق الفرياري الخاصة باملغني.
ورفض فريق بيرب التعليق عى املوضوع.

بينيلوبي كروز.. حامل
تنتظير النجمية األسيبانية بينيلوبي كيروز طفيًا جديداً من 

زوجها خافيري بارديم.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" األمريكية عن مصدر مقرب 

من كروز تأكيدها بأنها حامل بطفلها الثاني من بارديم.
وأشيارت إىل ان كروز ظهرت بالفعل مؤخراً وقد اكتسيبت بعض 
اليوزن. يشيار إىل ان لكيروز وباردييم ابن يدعى "ليو إنسييناس 

بارديم" وقد ولد يف كانون الثاني/يناير 2011 يف لوس أنجلس.
وكانيت كيروز عربت مين قبل عن حبهيا لألمومة واصفية إياها 
بأنهيا "تجربة ثورية". ورفض املتحدث باسيم كروز التعليق عى 

املوضوع.

بعدما أدت أحداث املوجة الجديدة من الثورة 
املرصية إىل رضب املوسم الدرامي الجديد 
الذي كان مين املفرتض أن يطرح فيه 
صناع الدراما بعض أعمالهم املؤجلة 
من رمضان امليايض مثل "الصقر 
شياهن"، "يف غمضية عين"، 
كيف  و"عيى 
عفرييت"، بيات 
املوسيم الدرامي 
املقبل  الرمضاني 
مهدداً أيضاً.وكان 
املفيرتض  مين 
قنياة  تعيرض  أن 
مسلسيل  الحيياة 
"الصقر شياهن" 
الذي يقوم ببطولته 
الحسن  تيم  الفنان 
ورانيا فريد شيوقي 
عيادل  وشيريي 
ذكيرى  ميرور  بعيد 
أجلته  بعدميا  الثورة 
الرمضاني  العيرض  مين 
الزدحيام خريطتهيا، لكن 
األحداث السياسيية فرضت 

جيليه  ألجل غيري مسيمى.نفس األمر تأ
ملسلسل  أدت بالنسيبة  حييث  عفرييت"  كيف  "عيى 

االضطرابات السياسية لتأخر االنتهاء من تصويره وبالتايل 
تأجييل عرضه، فيما لم تحيدد مجموعة قنوات ام بي يس 
مصري مسلسل "يف غمضة عن" حيث أعلن عرضه خال 
شيهر شباط الحايل ولم يتحدد ما إذ كان سيعرض عى 
الرغم من الظروف أم سييتم تأجيله حتى إشعار آخر.
املسلسات التي لم تلحق بماراثون الدراما الرمضانية 
املايض تأجلت بشكل تلقائي للعام الجاري منها "مولد 

وصاحبيه غايب" للفنانية اللبنانية هيفاء وهبيي وفيفي عبده، 
إضافية إىل "مرياث الرييح" الذي يقوم ببطولتيه محمود حميده 
وسيمية الخشياب، "ذات" للفنانة نيليل كريم وانتصار، و"حافة 
الغضيب" للفنان حسين فهميي ورانيا محمود ياسين وغريهم 
من التجيارب لتكون عى مائدة رمضان املقبيل بعد عدم عرضها 
يف املوسيم الجديد الذي اتفق عليه املنتجون سيلًفا.وأدت األحداث 
السياسيية املشيتعلة إىل إربياك الخريطية االنتاجيية، فالرشكية 
املرصية ملدينية االنتاج اإلعامي لم تحدد حتيى اآلن االعمال التي 
ستقوم بإنتاجها عى الرغم من ضيق الوقت املتبقي عى رمضان 
ووجيود أكثير من مرشوع لديها، مين بينها "ميداح القمر"، "أنا 
والسيفاح وهيواك"، "يومييات زوجية مفروسية"، وغريها من 
االعميال التي ال تزال تنتظر السييولة املالية.نفس األمر بالنسيبة 
لرشكة "صوت القاهرة" التي تقوم باسيتكمال أعمالها املتوقفة 
منهيا "ويأتي النهار" اليذي يقوم ببطولته الفنيان عزت العاييل 
و"الضابيط والجاد"، ولم تحدد الرشكة مامح خطتها االنتاجية 
السيما وأن أعمالها العام املايض لم تسوق بشكل جيد للمحطات 
الفضائية ولم تحقق عائًدا إعانًيا أو نسيبة مشاهدة تذكر وسط 
الزخيم الرمضاني.املنتجيون صفيوت غطياس وأحميد الجابري 
ومحميد فوزي قيرروا االكتفاء بميا لديهم من مشياريع مؤجلة 
للعيرض خال رمضان املقبل وعدم تقديم أي أعمال جديدة، فيما 
اكتفت رشكة "سرينجي" بتقديم مسلسل "العراف" للفنان عادل 
إميام بميزانية ضخمة، وتقدم رشكة كينج توت مسلسيل "برش 
مثلكم" الذي يقوم ببطولته عمرو سيعد وريهام سيعيد.التأجيل 
أصاب مسلسييل "دموع السندريا" للفنانة رشيهان والذي تأجل 
للعيام الثاني عيى التوايل لعيدم االنتهياء من كتابته، ومسلسيل 
"عيرص الحريم" الذي تقيوم ببطولته دره ويمثيل التجربة األوىل 
للمخرجة إيناس الدغييدي يف مجال الدراما التلفزيونية وهما من 
إنتاج رشكة "كينج توت".بعض الفنانن الكبار أيًضا لم يستقروا 
عى تجاربهيم الدرامية املقبلة، ومنهم نيور الرشيف الذي ال يزال 
يبحث عن نص درامي وإلهام شاهن وكاهما لم يتفق مع رشكة 
إنتاج حتيى اآلن، فيما اكتفت رشكة "الصباح" بتقديم مسلسيل 
للفنان جمال سيليمان بعد تأجيل مسلسيل شيريين عبد الوهاب 

لحاجته لتحضريات متعددة.

قالت الفنانة الشيابة منه شيلبي أنها بيدأت بالفعل تصوير أحدث أفامها السيينمائية 
"رسائل حب" مع املخرج داود عبد السيد، 
مشيرية إىل حسين حظها بالتعامل معه 
خصوًصا ملا يتميز به أسلوبه السينمائي 
مين قدرة عيى جيذب انتباه املشياهد 
وعدم رضاه بأنصاف الحلول يف العمل.
وأضافيت منية أنهيا فيور االنتهاء من 
الفيلم، سيتبدأ تصوير أحدث تجاربها 
الدرامية ميع املخرج خالد مرعي وهو 
مسلسل "نريان صديقة" الذي ينتمي 
ألعمال البطولة الجماعية، مشرية إىل 
أن العمل يشاركها يف بطولته كا من 
رانيا يوسيف وكنده علوش بحسيب 

اإلتفاقات التي تمت حتى اآلن.
وأشارت إىل أن املسلسل من املفرتض 
أن يبدأ تصويره نهاية الشهر الحايل، 

مؤكيدة أنها تراهن عى العمل بقوة لكونه يضم فريق 
عمل متمييز وقصة إجتماعية مشيوقة لكن لم يحن 
الوقيت بعد للحدييث عين تفاصيلها بنياًء عى طلب 

الرشكة املنتجة له.
ولفتيت إىل أن تجربية الدراميا أصعيب بكثيري مين 
أي تجربية سيينمائية أخيرى لطيول الوقيت اليذي 
تسيتغرقه، مشرية يف الوقت نفسيه إىل أن حماسها 
لفكيرة "نيريان صديقة" هو السيبب اليذي جعلها 
تقرر خيوض التجربة بعد غياب 3 سينوات منذ أن 
شياركت يف مسلسل "حرب الجواسيس" مع باسم 

ياخور ورشيف سامه.
وأوضحت منه شيلبي أنها مشيغولة حتيى بداية 
رمضيان املقبيل بالعميل، الفتة إىل أنهيا قد تصور 
بعض مشاهدها يف املسلسل بالتزامن مع تصوير 

دورها يف الفيلم بسبب ضيق الوقت املتبقي عى 
شهر رمضان.

جسيد الفنيان احميد رشجيي شيخصية 
محوريية يجسيدها ألول ميرة مين خال 
مشياركته يف مسلسيل )الشييطان يف قلب 
قامية(  )جبيار  شيخصية  وهيي  اميرأة( 
االنتهازية الحقودة الغيورة والتي تسيتغل 
ضعيف اآلخرين لتحقييق مآربها.. ومن ثم 
تشيتغل يف التهرييب وادارة مطبعة للعملة 

اضياف  الشيخصية  هيذه  املزورة.وعين 
الفنيان احمد الرشجي بانها تمثل انموذجا 
لجيل غري متعليم يمتهن االحتيال والنصب 
عيى االخرين.وقيال ايضيا: ان الصعوبة يف 
تجسيد هذه الشخصية عندما تكون بعيدة 
عن الصيغية التقليدية وتتوغيل يف االجرام 

للوصول الرسيع اىل الثراء الفاحش.

احمد شرجي بدور "جبار قامة"

ضياء سالم يكتب
 أمرًا سريًا

رصح الكاتب ضياء سيالم بان املشياهد العراقي سيريى 
والول مرة عما كتبه للشاشية الصغيرية تحت عنوان 

)امر رسي( يتحدث عن التغيري الذي حل بالشخصية 
العراقية ذاتها بعد احداث عام 2003 وانعكاسيات 

سيقوط النظام السييايس السيابق عيى طبيعة 
الشارع العراقي.

والجديير بالذكر ان الكاتب ضياء سيالم حصد 
الكثيري من الجوائز يف مجيال القصة واملرسح 
والسييناريو ومين ذليك الحصياد افضل نص 
مرسحيي عين مرسحيتيه )انتظرينيي ايتها 
السنوات( وكان مؤخرا عند الكثري من االعمال 

الدرامية التلفازية ومنها )قنرب عيل(.

وكندةالسياسة هتدد دراما رمضان يف مرص ورانيا  شلبي  منة  صديقة" بني  "نريان 

دراما وتلفزيون
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بعد غياب اختاره ليسكن به امله من فواجع 
يراه�ا كل يوم يف ارض ارت�وت عروقه منها منذ 
تنفست رئتاه هواءها يف كربالء..عاد عىل صهوة 
الش�عر والتجديد، مبدعاً اصي�اًل، عاد بكنز كبري 
جم�ع محتويات�ه خالل رب�ع ق�رن، لينثره عىل 
العراق حباً وانتم�اًء.. انه املوقف، رشف الكلمة، 
الوفاء للوط�ن الكبري، ش�اعراً وكاتباً ومرسحياً 
مبدعاً.. اقتنصنا من وقته سويعات رغم وضعه 
الصح�ي الصع�ب لنح�اوره يف رحل�ة عمر مع 
الش�عر والكتابة.. انه الش�اعر املبدع محمد عيل 

الخفاجي:
* بع�د انقط�اع دام رب�ع قرن هل اس�تطاع 
الش�اعر محمد عيل الخفاجي ان يؤكد حضوره 

غداة عودته اىل )وطن قيدوه عىل جمٍل(؟
- يمكنني هذه املرة ان اقول نعم، فقد اكدت 
ذل�ك الحض�ور باص�دار مجموعة م�ن االعمال 
االدبية، ش�عرية ومرسحيات ش�عرية بعد سنة  
3003 بلغت س�ت مرسحي�ات واوب�را وديواني 
ش�عر حازت عىل مجموعة من الجوائز العراقية 
والعاملي�ة. رغ�م النظ�رة السياس�ية للثقافة يف 
)وطن قيدوه عىل جمل ظل يميش جنوباً والريح 
تجري شماال( ورغم انشغال السيايس بكل يشء 
اال الثقاف�ة فنحن منذ س�نة 2003 وحتى يومنا 
ه�ذا لم نش�هد او نس�مع باجتماع لسياس�يني 
يتحدث�ون عن الثقافة وهمومه�ا يف البلد، هذا 

البل�د ال�ذي كان اول من ب�رى قلم�اً يف التاريخ 
وكتب ثم قرأ، ولم نقرأ يف الش�عارات التي رفعها 
املرش�حون السياسيون يف الفتاتهم وبوسرتاتهم 
ش�عاراً ثقافي�ا واح�داً، ولعل امليزانية الس�نوية 
الضئيل�ة والرص�د املايل ال�ذي يخص�ص لوزارة 

الثقافة كل عام خري دليل وشاهد عىل ذلك.
* مدينت�ك كربالء، نش�أتك االوىل، حاضنتك، 
هل س�اهمت يف اختيارات�ك لنصوصك املرسحية 
-ثانية يجيءالحسني، مس�لم بن عقيل، ابو ذر، 

نوح ال يركب السفينة..الخ؟
- كثرياً. فقد ظلت مواقف الحسني والتواضع 
املرتف�ع للح�ر الرياح�ي امثل�ة مبدئي�ة أقتدي 
به�ا يف االرصار ع�ىل اختيارات�ي. وكربالء مدينة 
الحزن املنترص وف�رت يل الخزين الهائل للدراما 
وطقوس الرتاجيديا بش�كل خاص، بطقوسها 
وممارس�اتها املتعددة واملتنوعة. ولعل كتابتي 
لقصي�دة الدرام�ا الت�ي ه�ي نهج�ي الخاص 
يف كتاب�ة القصي�دة ومثلها اعم�ايل املرسحية 
)ثاني�ة يج�يء الحس�ني، مس�لم ب�ن عقبل، 
الجائزة.. الخ( هي دليل النسكاب ذلك الحزن 
عىل ثيابي. كما ان طرق العرض العفوية من 
تشابيه وجوقات واكسسوارات وسينوغرافيا 

عق�دت الصلة ب�ني ثقافتي املرسحي�ة النظرية 
الس�يما يف امل�رسح االغريقي وبني مش�اهداتي 

لتلك التشابيه والجوقات يف كربالء.
* كي�ف تق�ارن بني الف�رتة الت�ي انقطعت 
فيها والفرتة التي تلت عودتك من حيث انحس�ار 

واتساع مساحة التلقي؟
- رغم توفر الكثري من وسائل النرش املضافة 
اىل الكت�اب واللق�اءات )االنرتن�ت والشاش�ات.. 
الخ( فقد انحرست مساحة التلقي للظروف التي 
تحكم الواقع وانحسار الخدمات املهمة والرغبة 
يف التلق�ي الحقيق�ي حت�ى صار الذي�ن يكتبون 
يزي�دون كثريا ع�ن الذين يق�رأون ويحرضون. 
ففي الش�عر اصبح الذين يكتب�ون قصيدة النثر 
او املحس�وبون عليهم اكثر من جمهورهم وهو 

دليل واحد من ادلة عديدة عىل ذلك.
* اين يجد الشاعر محمد عيل الخفاجي ذاته؟ 

يف النص املرسحي الشعري ام يف القصيدة..؟
- يف ما يحقق يل ولالبداع من اضافة.

* ماذا تعني لك القصيدة النثرية؟

- قصيدة النث�ر احدى االجناس األدبية وهي 
قديمة جداً وس�ابقة عىل ال�والدة الكاملة للبيت 
الش�عري بش�عريتها التي صارت تفتقدها لدى 
الكثريي�ن من كتاب الي�وم. تلك الش�عرية وذلك 
االمتاع اللذان حفلت بهما اش�عار النثر املاضية. 
فق�د كتب احدهم يف القرن الرابع الهجري يصف 

األوراق يف قوله:
"االوراق يف البستان

كتاب مرقوم
انني اسأل رشحه

ممن عنده علم الكتاب"

* ه�ل لدينا مس�احة نقدية واس�عة، ونقاد 
مهتمون باملنجز االبداعي بما ينعكس عىل املبدع 

والعملية االبداعية؟
- املس�احة النقدية مازال�ت ضيقة وضيقة 
ج�دا، والناقد ال�ذي يهتم باملنج�ز االبداعي نادر 
ويف بع�ض االحي�ان ينش�غل 
بالتفس�ري اكث�ر مما ينش�غل 
العراق�ي  والنق�د  بالنق�د. 
زال  م�ا  عموم�اً  والعرب�ي 
اس�تعاريا يعيد م�ا عرفه، وما 
وصل�ت الي�ه منج�زات الدرس 
النق�دي الجدي�د دون ان ي�يش 
بخصوصية واضح�ة، حتى اننا 
حت�ى االن لم نصل اىل تأس�يس 
نظرية نقدية مستقلة  يمكن لنا 

ان ندعي براءة اخرتاعها. 
* بع�د التغي�ري هل اس�تطاع 
املنجز االبداع�ي ان يؤثر يف الواقع 
الس�يايس واالجتماعي والثقايف يف 

العراق؟
- املنج�ز االبداع�ي بحاج�ة اىل 
الدعم الس�يايس وتقبل�ه له ووعيه 
خاص�ة الواق�ع الذي علي�ه الثقافة 
العراقية وبدون ذلك يظل هذا املنجز 
يغرد بعي�دا عن اذن الس�يايس الذي 
تخ�ىل يف الع�راق ع�ن كل ما يس�اند 
الحرك�ة الثقافي�ة. ه�ل الحظنا ذات 
يوم مثالً حضوراً للسيايس يف الندوات 
الثقافي�ة البحت�ة ومش�اركته فيها؟ 
ابداً ب�دءاً من تاريخ 2003 ولحد يومنا 
ه�ذا وان ح�رض املس�ؤول ذات يوم يف 

مهرج�ان ما ف�إن حض�وره س�يكون حضوراً 
ترشيفياً ولفرتة مخترصة.

* يف االجناس الش�عرية املختلف�ة ملن برأيك 
البقاء؟

- للن�ص الحقيقي االب�داع والصادق واملمتع 
ايا كانت الطريقة التي يكتب بها. املهم انني اقرأ 
ش�عراً، ال يهمني ان كان قديماً او حديثاً، بيتاً ام 
تفعيل�ة ام نث�را، ما دام يحفل بالش�عرية كبيت 

عنرتة الغزيل:
ويف لون خ�دك هذا االصيل/ ويف ليل ش�عرك 

بعض الظالل
او قول الش�اعر القديم نثرا ش�عرياً:

وجهك مصحف
ال سهو فيه وال غلط

ال ف�رق ما دام الكالم ش�عراً ولكنني ارى ان 
البقاء بعد كل هذا للقصيدة الدرامية، فهي تأخذ 
م�ن فنني رفيعني هما الش�عر والدرام�ا، وكذلك 
االوب�را التي ه�ي م�ن مجموعة فن�ون صيغت 
شعرا. وقد جربت ذلك يف كتابتي الول اوبرا عربية 

هي اوبرا سنمار املطبوعة سنة 2008.
* م�ن ت�رى أنصف�ك؟ النق�د؟ الصحاف�ة؟ 

الوسط األدبي؟
رس�ائل  الس�يما   ،2003 بع�د  جميعه�ا   -
املاجس�تري واطاريح الدكتوراه ولجان التحكيم 
التي ظلت تمنحني دائم�اً جوائزها االوىل عراقياً 
الق�ارئ  ال�ذي  انصفن�ي ه�و  ان  أي  وعاملي�ًا. 

الحقيقي  كما كتبت.
* برأي�ك ما س�بب اهم�ال الثقاف�ة من قبل 

الحكومة؟
- رغم ان السياس�ة هي جزء من الثقافة اال 
ان السيايس يأنف من االعرتاف بذلك فهو ما زال 

ينظر اىل الثقافة عىل انها نشاط ثانوي ومؤجل. 
واال مل�ا ظ�ل املبدعون دون دعم ومل�ا ظلت بناية 
اتح�اد االدباء ع�ىل حالها منذ العه�د امللكي بعد 
ان كانت ناديا للوزراء من قبل. ومثلها املس�ارح 
املهملة )مرسح الرش�يد، ومرسح بغداد ومرسح 
الخيم�ة وامل�رسح الوطن�ي( املفتق�ر لكثري من 
الخدمات منها التدفئة والتربيد. ألم ينس املرشع 
العراق ذكر مفردة الثقافة يف الدس�تور العراقي 
ومن قبله قانون ادارة الدولة، هل قرأنا يف شعار 
من الش�عارات التي رفعها املرش�حون ذات يوم 

شعاراً يخص الثقافة؟
* ستكون بغداد سنة 2013 عاصمة الثقافة 
العربي�ة. ترى هل بامكانها ان تكون وهي تهمل 

الثقافة العراقية واملثقفني العراقيني؟
- ارجو ذلك وارجو ان ال يصبح ذلك النشاط 
مجرد طقس اعالمي وروتيني ومجرد رغبة فقط 
دون ان نحدث انقالباً حقيقيا يف رؤانا وتوجهاتنا 
وممارساتنا تؤهلنا النتزاع االعرتاف من السيايس 

بنا بعيداً عن التقاسم واملحاصصة.
* ه�ل م�ا يحدث م�ن عالقة ب�ني الحكومة 

واملؤسسات الثقافية يشء طبيعي؟
- العالقة التواصلية بني الحكومة واملؤسسة 
الثقافية ت�كاد تك�ون معدومة. وضآل�ة املنحة 
التي تمنحها الحكوم�ة للمثقفني واملماطلة بها 
ش�هوراً تحت ذرائع ومربرات غري مقنعة توضح 

ذلك وتظهر عدم تكافؤ العالقة بني الطرفني.
* ما سبل النهوض بالثقافة العراقية؟

- كث�رية وه�ي يف ظن�ي ليس�ت بغائبة عن 
االذه�ان. ب�ل ان الجمي�ع يعرفه�ا دون الحاجة 
اىل التذك�ري بها. فقد يعد ذل�ك نافلة من النوافل. 

ولكنها تهمل عن عمد وقصد او ال مباالة.

حتت �صعار "حوار ال �صدام" 
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فاطمة الناعوت

أخريًا س�أكفُّ   عن العبث بالس�اعة البيولوجية التي  تعمُل    يف رأيس   
منذ ش�هور . س�أتوّقُف  ع�ن إرغام عقاربه�ا عيل التلك�ؤ والتأخر عرش 
س�اعات كلَّ  ي�وم    .    س�أكف ع�ن الحي�اة املقلوب�ة :نه�اري        ليٌل، 
ولييل نهار    !سأنتهي من حساب الوقت ومعاتبة جرينيتش عيل كل هذا 

العذاب. أخريًا، أخريًا عدُت إيل مرص    .   
أمضيُت  الش�هور الثالثة املاضية بالجنوب األمريكي  يف والية الذهب 
:  كاليفورني�ا . أقىص غ�رب الكرة األرضية، حيث املحيط الهادي، املحيط 
الكهل، الذي اكتشفه األس�باُن  يف  بدايات القرن السادس عرش ومنحوه 
اسم  "   بحر الجنوب "   ، ثم أطلق عليه الربتغايلُّ فريدينادو ماجالن اسم 

:  البحر الهادئ، عام 1521 .    
        ش�هوٌر   ثالثة،  أنظُر   إيل س�اعة الحائط،  ثم أخصم س�اعتني،        
ثم أقلب النهاَر  ليال، والليل نهار، فأعرف توقيت القاهرة    .    فالش�مس 
ت�زور الرشق املرصيَّ  أوال، ث�م تتهادي نحو الغرب لتصل حيث أكون بعد 
عرش س�اعات، تفصل بني توقي�ت القاهرة وتوقي�ت كاليفورنيا . وما يل 
بتوقي�ت أمري�كا؟ ! ذهني   وقلبي وروحي  مضبوط�ة عيل توقيت بالدي  
التي  ال أعرف وال أحبُّ سواها .الساعة اآلن يف  القاهرة الخامسة صباًحا 
ألنها يف س�اعة كاليفورنيا الس�ابعُة   مس�اًء . ويف   العارشة صباًحا هنا، 

ستكون الساعة الثامنة مساء بتوقيت مرص الطيبة    .    
دّرب�ُت نف�ي ع�ىل الحياة املعكوس�ة ط�وال الش�هور تلك  .  أس�هُر        
الليَل        األمريكيَّ ألعيش نهار القاهرة . وحني ينام املرصيون ليال،  أنام 
نه�ار األمريكان، فأنفصل عنهم باملكان والزم�ان،    ألن مكاني وزماني 
معق�ودان بناصية القاهرة . طقٌس ش�اقٌّ عليك أن تمارس�ه بفرح، كي 

تخّفف من آالم الغربة وفراق الوطن .    
ح�ني اعتصم الث�ّواُر  أم�ام االتحادية،  كنُت  أس�هر عليه�م  . أطلب 
له�م البطاط�ني واملياه عرب "   تويرت"؛  فيس�تجيُب  أهايل  مرص الجديدة 
الطيب�ون .  وحني تم االعت�داُء  عليهم، أوجعتن�ي كل وجيعة أصابت كل 
ثائر ضّحي بأمنه كي يحرر بالده من لصوص البلدان والثورات  . رضبني 
الرصاُص  الذي أسقط الصحفي النبيل     "   الحسيني أبو ضيف " ،  كما 
رضب كلَّ  مرصّي ومرصية  . وأدمت جسدي السياُط التي أدمت جسد  "   
مينا فيليب  " ورفاقه  عذاُب        املغرتب عذابان،  يف  لحظات قهر األوطان  
. ع�ذاُب تعذي�ب الوطن،        وعذاب ل�وم النفس عيل البعد االضطراري   . 
كان ع�يّل  املك�وث أكث�ر بأمريكا،        ألنني لم أكم�ل عالجي هناك . لكن 
أوج�اَع الغرب�ة أع�رُس        من أوجاع الجس�د  .  فاخ�رتُت الوجَع  األيرس 
وعدُت  ألقف مع أش�قائي        عيل باب 25 يناير،  يوم العملية الجراحية 

الصعبة التي ستخوضها األمُّ  النتزاع الورم الرسطانّي    .   
أخريًا دخلُت        بيتي  . النباتاُت  تتلّفُت  يل وتنظر إيل حقيبة الس�فر 
بعت�اب  ! بعُضه�ا ح�يٌّ وبعضه�ا اخت�ار أن  يزّين الجن�َة        للراحلني  .  
القطط كربت جدًّا .    يبدو أن أرستي كانت تعّوضها عن فراقي        بمزيد 
من الطعام حتى توّحش�ت وازداد الش�عُر        كثافة وطوال    .    س�اعة 
الحائط الخاصة بأمي  معطلة؟    !    ألم أخربكم أن يف        صوتها  يسكن 
ص�وُت  أم�ي؟ وأن يف   صمتها تأكيًدا عىل رحي�ل أمي،  هي الحقيقة التي 
أرفُض تصديقها؟ ال ترتكوا الساعة تتوقف عن الرنني كيال يصمَت صوُت 
األمهات اللواتي يرتكن طفالتهن ويطرن إيل حيث تطري األمهاُت وال يعدن 

أبًدا    .   
ه�ا ه�ي  تعمل من جديد،  العق�ارُب الفضية ت�دور،  وحركة الثواني        
ُتصدر "   التكتكة "  املحببة، والبندول يروح ويجيء ليمأل البيت بالونس 
والن�ور  . أمي  تم�أل املكان من جديد،  وتجول بني الغرف لتش�يع الدفَء 

واملحبة    .    
الس�اعُة  اآلن الثاني�ة ع�رش ظه�رًا،  أي العارشة مس�اء يف   مرص    .    
تبًّ�ا  !  أن�ا اآلن يف  م�رص  ! توقفي أيتها الحس�ابات يف رأيس  .    أريحيني 
واس�رتيحي .  الثاني�ُة ع�رشة ظهرًا تعن�ي الثانيَة عرشة ظه�رًا  . النهاُر   
يعني  النهاَر، والليل  يعني الليَل، والعرُص هو العرُص  .  يا زماَن  مرَص عْد  
إيلّ .  ف�ال زم�اَن  إال زماُنك . وال مكان إال م�رص .  وال دفء ثمة،  إال دفء 
هذه الطيبة التي نهجرها كمًدا ونعود إليها فرًحا .  عاد الزماُن  إيلّ، وعاد 
املكان  .  فمتى تعوُد   مرص  التي  أعرفها؟ وحشتيني، أوي يا مرص    !   

يا زماَن 

 مرَص، ُعْد  إيّل    !   

�صرفات

ميخائيل زو�صت�صينكو / رو�صيا
تـرجمة: عبد احلميد الغرباوي

يمكن�ك االس�تحمام يف حماماتن�ا الش�عبية، فه�ي ليس�ت يف 
درجة كبرية م�ن الرداءة.إال أننا، يف ه�ذه الحمامات، نجد صعوبة 
يف التعام�ل مع تذاكرها. فيوم الس�بت املايض دخل�ت إىل أحد هذه 
الحمام�ات، و يف حجرة املالبس، س�لموني تذكرتني؛ واحدة ملالبي 
الداخلية واألخرى للقبعة و معطفها. لكن، أين سيضع املرء العاري 

التذكرتني؟
و ك�ي أك�ون رصيحا و دون ل�ف أو دوران: يف ال م�كان. و أمر 
الجي�وب محس�وم فيه. تأم�ل ذاتك. كل ما هنالك بطن و س�اقان. 

املش�كل الوحي�د يكم�ن يف التذاك�ر. و يس�تحيل ربطها إىل 
لحيتك.

و هكذا ربطت تذكرة بخيط يف كل س�اق كي ال أفقدهما 
معا يف وقت واحد. دخلت الحمام.

التذكرتان اآلن ترفرفان عىل ساقّي. يشء مثري للضيق أن 
تميش بهذه الطريقة.

ولك�ن عليك أن تميش. لك�ي تبحث عن جردل. وإال كيف 
يمكنك االستحمام؟ إنه املشكل الوحيد. 

أخ�ذت أفتش عن ج�ردل. و أرى أحد املواطنني يس�تحم 
بثالث�ة ج�رادل. يق�ف داخ�ل واحد. يغس�ل رأس�ه بالثاني 
ويمس�ك بالثالث يف يده اليرسى، كي ال يتمكن أحد من أخذ 

جردل منه.
جذبت الجردل الثالث، بيد أن املواطن لم يرتكه يل.

" ماذا تفعل؟، قال..أ ترسق جرادل الناس اآلخرين؟
وعندما أرصرت عىل جر الجردل، رصخ مهددا:

� س�أرمي بجردل بني عينيك، و بذلك ل�ن تكون يف غاية 
السعادة"

قل�ت:" لس�نا يف النظام الت�زاري كي تتج�رأ عىل رضب 
الناس بالجرادل."

و أردف�ت: " أناني�ة. األنانية املح�ض. لآلخرين الحق يف 
االستحمام أيضا . أو تظن نفسك عىل خشبة مرسح.

 لكنه أدار ظهره يف استخفاف، و واصل االغتسال.
قل�ت يف خاطري: " لن أظل واقفا أمامه أنتظر. يبدو أنه 
سيس�تمر يف االس�تحمام لثالث�ة أيام أخ�ر " تحركت طوال 

مغريا مكاني.
و بعد س�اعة رأيت عجوزا مثريا للهزل فاغرا فمه، يداه 
ال تقبض�ان عىل جردله. يبحث عن صابون أو أنه ببس�اطة 

يحلم، لست أدري. رفعت الجردل. ووليت به هاربا.
إذن اآلن هناك جردل، لكن ال مكان للجلوس. وأن تستحم واقفا، 

فأي نوع من االستحمام هذا؟ إنه املشكل الوحيد. 
حسنا. إذن، أنا واقف. الجردل يف يدي و أنا أستحم .

لكن حويل، مواطنون ينظفون مالبسهم كاملجانني؛ واحد يغسل 
رسوال�ه؛ آخر يدعك�ه وثالث يعرص مالبس�ه. و هذا يعن�ي أنك ما 
إن تغتس�ل حتى تتس�خ مرة أخرى. هؤالء األوغاد يرش�ونني بماء 

التصبني.
وه�ذا الضجيج الناتج ع�ن عملية الدعك، يحرم�ك من كل متع 
االس�تحمام. و ال تستطيع أن تسمع حتى صوت احتكاك الصابون 

بجسدك. إنه املشكل الوحيد. 
قلت يف خاطري:

"ليذهب�وا إىل الجحي�م. س�ينتهي ب�ي األم�ر إىل االس�تحمام يف 
املنزل".

ع�دت إىل حج�رة املالبس. أعطيته�م تذك�رة فأعطوني مالبي 
الداخلية. فحصتها فوجدت أن كل يشء يل ماعدا البنطلون. 

قلت:
" أيه�ا الن�اس بنطلوني لم يك�ن به ثقب هنا. ب�ل كان به ثقب 

هناك."
لكن الخادم قال يل:

" لس�نا هن�ا خصيص�ا ملراقبة ثقوبك. أنت لس�ت عىل خش�بة 
مرسح. "

حس�نا. ارتديت هذا البنطلون، و ها أنذا أطلب معطفي. رفضوا 
إعطائ�ي إياه. يريدون التذكرة. كنت نس�يت التذكرة عىل س�اقي. 
عيل أن أخلع مرة أخرى. خلعت البنطلون. بحثت عن التذكرة. 

غري موجودة. الخيط حول ساقي. أما التذكرة فال أثر لها.
سلمت الخادم الخيط. امتنع وقال يل:

" لن نس�لمك أي يشء مقابل خيط. بإمكان أي شخص أن 
يقط�ع خيطا من مكان ما و يأت�ي به. ثم ليس لدينا معاطف 
تكف�ي الجميع. انتظر حتى ين�رصف كل الزبائن ونعطيك ما 

تبقى."
"يا أخي افهمني. افرض أنه لم يبق أي يشء. أ هذا معقول؟ 

لسنا هنا عىل خشبة مرسح." قلت.
و أردفت:

" س�أصفه لك. له جيب مم�زق وال يوجد جيب آخر غريه، 
و يف م�ا يخ�ص األزرار، فالزر العلوي موج�ود و الباقي يجب 

أال تظهر.
و بعد أخذ و رد، أعطاني إياه، لكنه لم يأخذ مني الخيط.

ارتدي�ت املعطف و خرجت إىل الش�ارع. فجأة، تذكرت أني 
نس�يت صابوني. عدت أدراجي ثانية. منعوني من الدخول إىل 

داخل الحمام مرتديا معطفي.
قالوا يل: "اخلع". 

قلت لهم:
� »انظروا أيها املواطنون، ال يمكنني أن أخلع للمرة الثالثة. 

هذا ليس مرسحا. باألقل، أعطوني قيمة الصابون ".
دون جدوى، و  هكذا غادرت دون صابون. 

إن القارئ املتعود عىل الشكليات، بالتأكيد سيكون فضوليا 
ملعرف�ة أي نوع م�ن الحمامات ه�ذا؟ أين يقع؟ م�ا عنوانه؟ 
إن�ه الن�وع العادي ال�ذي ال يكل�ف الدخول إليه س�وى عرشة 

)كوبكات( فقط.

احلمـــــــام ال�صعـــــــــبي

حاوره/عالء املاجد

 انح�صرت م�صاحة 
التلقي حتى �صار 

الذين يكتبون اكرث 
من القــــــراء

ق�صيدة النرث �صابقة على الوالدة الكاملة للبيت ال�صعري

اإيان هاملتون/ �صكوتالندا 
ترجمة: حت�صني اخلطيب 

 العا�صفة

 إلمياٍل بعيًدا، عاصفٌة تندلُع. إّنها 
تموُج إىل غرفتنا.

تنظري�َن يف الّض�وِء فيخطُف أحَد 
جانبيِّ

وجه�ِك، فَم�ِك الكتي�َم، وعيني�ِك 
املذهولتنِي.

تعودي�َن إيلَّ، وح�نَي أن�ادي عليِك 
هّيا

اجل�ي ع�ىل ركبتي�ِك اآلَن ُقربي، 
راغبًة

يف أن أحضَن رأسِك بنَي يديَّ كأّنُه
تقّصف�ُه  ق�ْد  رقي�ٌق  ط�اٌس 

العاصفُة.
تريدي�َن أن أح�وَل بين�ِك والرّع�َد 

الغاشَم.
ولكّن�ي حنَي أريُح ي�ديَّ الهائلتنِي 

عىل جسدِك ترتعُش،
تنبُض عليِك ثّم، وأنا أتساءل كيف 

أفعُل ذلَك، تنقبُض.
فُم�ِك  آَن  يِفَّ  العاصف�ُة  وتم�وُج 

ينفغُر.

 ن�صرة اأخبار
حرُب فيتناَم تدوُر

يف إحدى زوايا غرفِة معيشتنا.

الحديُث يدوُر
ليأخذها فيِه.

رؤوسنا املُدّخنُة
تطفْو عائدًة إلينا

مَن الّنرياِن الرّماديِة لجنوِب رشِق 
آسيا.

 اأبي يحت�صر 

أصابُعَك، ذؤاباُت شعِر بّطانيٍة
بني أظافرها، تمتدُّ لتلمَس

وروَد جانِب الرسي�ِر التي تتقرّشُ 
يف الحرِّ.

تسقُط بتالٌت بيضاُء.
واقعًة يف رَشِك يدَك

تعتُم، تعلُق يف العَرِق، ثّم تتجّعُد 
تجفُّ وتهوي بعيًدا.

ساعًة إثَر ساعٍة
تقطُر من الغصِن. أخريًا

صاَر الغصُن نظيًفا، وحنَي ملسَتُه، 
بارُد.

تميُل أماًما كي تنظَر األشواَك
منتوفًة عىل جلدَك بحرياٍت بيضاَء

. 'يدي تنزُف آَن قبضُتَك تشتدُّ
ُتزِهُر'، تقوُل، 'ودمي يثرُي

حطاَم البتالِت. ولسوَف أعيُش'.
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جاء يف املادة األوىل لقانون التقاعد املوحد 
رقم 27 لس�نة 2006 "تحت�م إحالة املوظف 
إىل التقاعد عند إكماله س�ن "63" من العمر 
وهو الس�ن القانوني للتقاع�د بغض النظر 
عن م�دة خدمته، واذا ق�ررت اللجنة الطبية 
الرس�مية املختصة عدم صالحيت�ه للخدمة 
ويجوز احال�ة املوظ�ف اىل التقاعد بناء عىل 
طلبه اذا كان قد اكمل الخمس�ن سنة او اذا 
كانت له خدمة تقاعدية ال تقل عن 25 سنة، 
وع�ىل الوزير املتختص ان يبت يف طلبه خالل 

مدة 45 يوما .
ويه�دف هذا القان�ون اىل توحي�د انظمة 
تطبيقاته�ا  وتبس�يط  املختلف�ة  املتقاع�د 
وادخ�ال مفاهيم حديثة عليه�ا وايضا لرفع 
الغبن ع�ن املتقاعدين الذين تآكلت حقوقهم 
او اهمل�ت لضمان مس�تقبل من س�يتقاعد 
الحق�ًا واع�ادة العم�ل يف صن�دوق التقاعد 

كنوع من انواع التوفري.

م�شروع القانون اجلديد
ب�ن املحام�ي ولي�د محمد الش�بيبي، ان 
قان�ون التقاع�د املوحد لم يص�ل اىل مجلس 
النواب املوقر حيث ال يزال يف مجلس ش�ورى 
الدول�ة لغ�رض التعديل واالضاف�ة ويحتاج 
ه�ذا القان�ون اذا ما اري�د له النج�اح جملة 
من النق�اط التي تأت�ي يف مقدمتها رضورة 
الت�ي  النقاش�ات  يف  املقاعدي�ن  مش�اركة 
سوف تس�بق هذا املوضوع، وان تكون هذه 
النقاش�ات عن طريق النقاب�ات والجمعيات 
التي تمثل املتقاعدين التي تصل اعدادهم اىل 
املالين، حتى يقولون ما يعتلج يف صدورهم 
م�ن امور مهمة تحت�اج اىل املناقش�ة داخل 
اروق�ة مجل�س الن�واب املوق�ر، وحت�ى يتم 
ش�مول العدد الكبري منه�م بالقانون الجديد 

واضافة كل االم�ور الواقعية التي يمكن من 
خاللها انجاح القانون الجديد.

االم�ري  عب�د  ش�يماء  املحامي�ة  وت�رى 
التميم�ي، ان تخص�ص نس�بة م�ن املوازنة 
العام�ة الجدي�دة للمتقاعدي�ن حت�ى يمكن 
م�ن خالله�ا ح�ل ه�ذه املش�كلة والصعود 
بالروات�ب التقاعدي�ة اىل اىل الح�ل امل�ريض، 
اذ ان ه�ذه الروات�ب التقاعدي�ة هي نس�ب 

مرتاكمة للمتقاعدين تحتس�ب لهم عىل 
مدار سني الخدمة، وهي ليست مّنة من 
احد كونهم ضحوا وافنوا زهرة ش�بابهم 

يف خدمة الناس وبالت�ايل يحتاجون اىل ان 
تك�ون لهم خدمة تقاعدي�ة تالءم وضعهم 

وحاالته�م الصحية وظروفه�م االجتماعية، 
فباالم�كان ان تكون هناك مناقالت يف ابواب 
املوازن�ة العامة واالس�تغناء ع�ن الكماليات 

والنفقات الشكلية مثل االيفادات والنثريات 
والسيارات وجعلها يف خانة املتقاعدين.

حل�ول  إىل  تحت�اج  املتقاعدي�ن  حق�وق 
رسيع�ة الباح�ث القان�ون ع�دن الش�مري 
ق�ال، ان حل مش�كلة املتقاعدين واعطائهم 
الرواتب املجزية يمكن ان تكون حال  للفساد 
االداري وامل�ايل يف الع�راق، الن املوظ�ف الذي 
يرى بان راتبه التقاعدي سوف يكون "كافيا 
للعي�ش" س�وف يب�دع يف عمل�ه ويبتعد عن 
كل م�ا هو غري صحيح، يف ح�ن عندما يرى 
ان مصريه س�يؤول اىل رات�ب تقاعدي قليل، 
ال يكف�ي للعالج او االيجار س�يفكر يف امور 
اخرى ال تخ�دم العم�ل وال الوظيفة العامة، 
وبالتايل ارى ان يك�ون هناك تغيري يف رواتب 
املتقاعدين صعودا مع الوضع االقتصادي او 
ان تكون حسب اسعار الذهب العاملي بشكل 

يمكنهم من العيش الرغيد.
ام�ا القانوني�ة فائ�زة الطائي ف�رتى، ان 
يأخ�ذ هذا القان�ون بتجارب ال�دول العربية 
األخ�رى، وان يت�م االخ�ذ بالرات�ب ال�كيل 
يف احتس�اب الراتب التقاع�دي وليس 
الرات�ب االس�مي، وحس�ب م�ا هو 
معتمد يف القانون 27 لسنة 2006 
والتي اعتمدت عىل احتساب 80 
% م�ن الرات�ب االس�مي االخري 
وان يك�ون بنس�بة 100% من 
ان  ونالح�ظ  االخ�ري،  الرات�ب 
بعض ال�دول االجنبي�ة اعطت 
للذي�ن ال  التقاعدي�ة  الروات�ب 
يحمل�ون جنس�يتها ب�ل وحتى 
للذي�ن ال يعملون ، كونه انس�انا 
بغض النظر عن العمل وعدم العمل 
، وهذه هي فلس�فة قوان�ن التقاعد 

التي يجب العمل وفقها االن.

القانون والإعالم ومنظمات املجتمع 
املدين

اك�د االعالمي عيل قحط�ان وهو يعمل يف 
جري�دة بلدي، ع�ىل رضورة عرض مس�ودة 
القان�ون ع�ىل وس�ائل االع�الم وان تك�ون 
هناك مناقش�ة مس�تفيضة ل�ه حتى يمكن 
اغناؤه باالراء واملقرتحات العامة وان يكون 
الرات�ب التقاع�دي للف�رد وعائلت�ه ويكون 
ضمانة وحتى االرامل واملطلقات من املمكن 
ش�مولهن بهذا القانون ال�ذي من املمكن ان 
يكون واسعا وعاما وشامال للجميع، وحتى 
باإلمكان ش�مول ذوي االحتياجات الخاصة، 
وارى ان يكون الراتب 750 ألف دينار يف هذه 

املرحلة، وان يتساوى فيه الجميع.
يف  النس�وية  الناش�طة  ت�رى  حي�ت  يف 
منظمات املجتمع املدني احالم قاسم املالكي، 
ان توحد الرواتب ويتم رفعها حسب األوضاع 
االقتصادي�ة، وان ال تقل عن 500 الف دينار 
يف هذه املرحلة ، وان يتم ش�مول العاملن يف 
القط�اع الخاص خصوصا ان العراق هو من 
البلدان املتوجهة اىل القطاع الخاص، وبالتايل 
باالمكان توس�يع عمل هذا القطاع وتطوير 
البلد م�ن الناحية االقتصادي�ة وان يتم دفع 
اش�رتاكات من العامل�ن يف القطاع الخاص 
اىل نقابة العمال التي تق�وم بدورها بدفعها 
اىل دائ�رة التقاعد او هيئة التقاعد ، كما ارى 
ان يتم ش�مول العاملن يف منظمات املجتمع 
املدن�ي كونه�م يعملون وف�ق قانون خاص 

بهم ، ولديهم عدد كبري من املوظفن.

املادة 73 من الد�شتور 
العراقي

الجمهوري�ة  رئي�س  يت�وىل 
الصالحيات التالية:

اوال– اص�دار العفو الخاص 
بتوصي�ة م�ن رئي�س مجل�س 
ال�وزراء باس�تثناء م�ا يتعل�ق 
واملحكوم�ن  الخ�اص  بالح�ق 
بجرائم دولية واالرهاب والفساد 

االداري واملايل.
ع�ىل  املصادق�ة  ثاني�ا– 
الدولية  االتفاقيات واملعاه�دات 
النواب،  بع�د موافق�ة مجل�س 
ويعد مصادق�ا عليها بعد ميض 
خمس�ة ع�ر يوما م�ن تاريخ 

تسلمها.
ويص�در  يص�ادق  ثالث�ا- 

القوان�ن الت�ي يس�نها مجلس 
النواب وتعد مصادقاً عليها بعد 
م�يض خمس�ة عر يوم�ا من 

تاريخ تسلمها. 

1-  املواطن عبد احلميد احل�شني، ي�شاأل عن جرمية القتل العمد هل �شملت بالعفو العام 
الأخري؟

ج/ لم تش�مل جرائم القت�ل العمد يف العفو العام الذي صدر مؤخرا املرقم 19 لس�نة 
2008 و قد شملت جريمة القتل الخطأ رشط تنازل ذوي املجني عليه. 

2-  املواطن علي ح�شني، الب�شرة، ي�شاأل ما هي اإجراءات املحكمة لإجراء الطالق اخللعي بني 
الزوجني ملتداعيني ؟ 

ج/ يجب تقديم دعوى يف محكمة األحوال الش�خصية املختصة يطلب فيها الزوجان 
املتداعي�ان إجراء الطالق الخلعي مقابل بذل الزوج�ة جميع أو بعض حقوقها الرعية 
والقانوني�ة وقبل هذا اإلج�راء تجري الباحثة االجتماعية بحثه�ا إلصالح ذات البن وان 

تعذر ذلك فرتسل إىل الطرفن إىل املحكمة إلكمال إجراء دعوى الطالق الخلعي. 

3-  املواطنة مها عبود املهداوي، دياىل، ت�شاأل عن كيفية احت�شاب اأجرة احل�شانة ونفقة 
العدة؟ 

ج/ أجرة الحضانة تحتس�ب عندما تكون هناك حالة طالق أو تفريق وتحتس�ب إذا 
كان هن�اك أطف�ال أما نفقة العدة فهي مقطوعة ملدة ثالثة أش�هر فق�ط إذا كان هناك 

طالق للمرأة أو تفريق.

املحامية/ زينب العاديل
ع�رف قان�ون االرهاب رق�م 13 لس�نة 2005 يف املادة 
االوىل من�ه "بأن�ه كل فع�ل اجرام�ي يق�وم ب�ه ف�رد او 
جماعة منظمة اس�تهدفت ف�ردا او مجموعة من االفراد 
او جماعات او مؤسس�ات رس�مية او غري رس�مية اوقع 
االرضار باملمتل�كات العام�ة او الخاص�ة بغي�ة االخ�الل 
بالوضع االمني او االستقرار او الوحدة الوطنية او ادخال 
الرع�ب والخ�وف والفزع ب�ن الن�اس او اث�ارة الفوىض 

تحقيقا لغايات ارهابية".
ومعروف ان اكثر دول العالم تس�عى ملكافحة االرهاب 
وبكاف�ة الوس�ائل املتاح�ة، حت�ى تحافظ ع�ىل وحدتها 
الوطني�ة، وينع�م اهلها باالمان واالطمئن�ان، وقد جاء يف 
هذا القانون اعاله بمفهوم واسع ملعنى االرهاب، فالعنف 

والتهدي�د هم�ا ارهاب اذا اريد منه�ا زرع الخوف والرعب 
وتهديم املمتلكات العامة والخطف وتقييد الحريات فتعد 
ه�ذه األمور وغريها إرهابا، م�ا يعني ان هذا املفهوم هو 
فضفاض، ألنه يش�مل حتى التحريض او من يعطي املال 
او الدف�ع بأية وس�يلة، وبالتايل فإن ذل�ك يعطي للجهات 
القضائية والتحقيقية سلطة واسعة يف االجتهاد والتوسع 
يف تطبي�ق النص أع�اله بالرغم من ان الدس�تور العراقي 
يف امل�ادة "7" منه ال�زم الدولة بمكافح�ة اإلرهاب بكافة 
أشكاله وان ال تكون ممرا او معربا لإلرهاب، وهذا ال يمكن 
ان يكون اال بوج�ود "قانون خاص" كي يكون أداة لذلك، 
فكان قانون مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005 اال ان 
هن�اك من يطالب الغاء هذا القان�ون، والقاعدة القانونية 
تق�ول " ال يخال�ف القانون األدنى األع�ىل" أي ان تريع 

قان�ون يلغي قان�ون مكافح�ة االرهاب س�وف يصطدم 
بالدستور الذي ال يمكن ان تخالفه القوانن، وايضا هناك 
ضحايا كثريون لإلرهاب "هم املدعون بالحق الش�خيص" 
وبالتايل ال يمكن قانونا الحديث عن الغاء قانون مكافحة 
االره�اب وانم�ا يمك�ن تحدي�د آلي�ات التطبي�ق وتعديل 
واضافة م�واد اخرى اىل هذا القان�ون، وكل ذلك يقع عىل 
عاتق مجلس النواب العراقي املوقر وهو القناة التريعية 
االوىل وه�و ممثل الش�عب العراقي برمته، كم�ا ال بد من 
االش�ارة اىل ان قان�ون العقوب�ات العراق�ي يف الكثري من 
مواده عال�ج ونص عىل الجرائم التي تم�س بأمن الدولة 
الداخ�يل والخارج�ي ابتداء م�ن املادة 156 من�ه اىل املادة 
200 وه�ي كلها قابلة للتطبيق كبديل عن املواد الواردة يف 

قانون مكافحة اإلرهاب.

"فوزي�ة" تعيش مع بناتها الثالث منذ عرين عاما 
مع زوجها دون مش�اكل، فهي معلم�ة وهو "رشطي" 
كل مش�غول بعمله، وبالرغم م�ن انه لم يجتز االبتدائية 
إال انها صنعت له ش�خصية وط�ورت حياته وترصفاته 
الطائش�ة وحولته اىل أنموذج كما تريده هي، وقد بدأت 
حياتها معه يف األي�ام األخرية تأخذ طابعا مغايرا، فمرة 
ي�رب البن�ات ألتفه االس�باب، وم�رة يرم�ي الطعام 
بوجهها، وتطورت الخالفات فطلب منها دون مقدمات 
ترك البيت والذهاب اىل اهلها وان التعود اال عندما يرسل 
يف طلبه�ا. رضبت أخماس�ا بأس�داس وبحك�م تربيتها 
وخربتها ش�ّكت ان هناك "امرأة" خل�ف الكواليس هي 
التي حركت مش�اعر لم تكن ظاهرة، ولم تحتج اىل وقت 
طويل الكتش�اف األمر، فقد ش�اهدته ينظر اىل زميلتها 
املعلم�ة "س�عاد" يف املدرس�ة ذاته�ا ، يالها م�ن خائنة 
ويالطب�ع الخيانة املر، أيعقل "س�عاد" اعز صديقة لها 
تحفر القرب بيدها، فلنقرأ عىل الدنيا السالم، ومن ذا الذي 
يس�تطيع أن يطلع عىل خبايا النفوس سوى الله تعاىل، 
امللعون�ة تركب م�ع زوجها يف الس�يارة نفس�ها عندما 
يأتي زوجها إليصالها ثم تحوك املؤامرات الس�امة، هذا 
هو الغدر االس�ود وهذه هي ابل�غ الدروس عن الخيانة، 

وتطور املوضوع وأخربها زوجها انه سيخطب "سعاد" 
ألن�ه يريد ان يحصل عىل "ولد"، طعنها يف الصميم "من 
كان�ت تظن�ه موىس طل�ع فرع�ون" وخطب "س�عاد" 
وتركه�ا مع بناتها بوجه بارد وقل�ب حزين، ماذا فعلت 

وملاذا هذه الطعنة النجالء؟ 
وفوض�ت األمر اىل الله ب�أن يثأث�ر لكرامتها وعزتها 
وكربيائها، اذن "س�عاد" صديقته�ا أخذت منها زوجها 
ال�ذي بال�غ يف إذاللها، ف�كان يأتي كل يوم اىل املدرس�ة 

لياخذ "س�عاد" وهي تضح�ك ويرتك "فوزية" تس�خر 
منها عي�ون املعلم�ات والطالبات عىل حد س�واء.. أيام 
وأي�ام، ولدت "س�عاد" ولكن ليس كما كان�ت تريد ولداً 
ب�ل بنتاً، زادت الطن بلة وتأزم�ت العداوة بن "فوزية" 
وبناته�ا من جهة وبن وس�عاد وتحريضها لزوجها من 
جه�ة أخرى، حت�ى كان يوم ش�اهدت فوزية يف حديقة 
دارها "وج�ود "رصة كبرية" من املالب�س البالية واالبر 
وش�عر الحيوانات" ادركت يف حينها انه س�حر قد وضع 
لها يف دارها، ومن فورها ذهبت اىل احد الس�حرة الكبار 
يف املدين�ة، والذي اخربها انه "س�حر عداوة" ووعد بفك 
طالسمه وانهائه وإعادة الحالة إىل وضعها مقابل مبلغ 
كب�ري، حت�ى كان له م�ا أراد وحقق ما ق�ال، وعاد زوج 
فوزي�ة بعد ان تم�رض وتركت�ه "س�عاد" وهربت منه 

"وطلقته" يف املحكمة للخالفات معه.
ع�اد اىل "فوزي�ة" مكس�ورا وقال له�ا، "أنت األصل 
وان�ت بن�ت االوادم" عاد متوس�ال وألنها "بن�ت اوادم" 
س�امحته اال ان الجرح النفيس الذي س�ببه لها يف قلبها 

بقي عالقاً، وكما قال الشاعر :
جراحات السنان لها التئام 

وال يلتام ما جرح اللسان.
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حصل�ت اعرتاضات عىل مس�ودة قانون 
الدفع باآلجل أو قانون البنى التحتية الذي 
ه�و يهدف إىل إعادة بن�اء البنى التحتية يف 
الع�راق والت�ي أنهكتها ودمرته�ا الحروب 
واإلره�اب ع�ىل مدار الس�نوات الس�ابقة، 
وهناك تقارير لصندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل تشري إىل ان اعادة اعمار البنى التحتية 
يف الع�راق يحتاج إىل 650 مليار دوالر وهذا 
الرقم الكبري ال يمكن س�حبه م�ن املوازنة 
العام�ة، ومن املع�روف ان الع�راق هو بلد 
ريع�ي يعتمد يف إيراداته ع�ىل النفط فقط، 
وبالتايل ال يمكن وفقا له�ذا املنظور اعادة 
بناء البنى التحتية التي هي أس�اس التقدم 
والرقي االجتماعي، وبالتايل تحسن الحالة 

االقتصادية والدخل الفردي العام.
ووفق�ا لهذه الرؤية وبمب�ادرة ايجابية 
توجه�ت الحكوم�ة العراقي�ة للتعاقد مع 
رشكات رصين�ة وعمالق�ة له�ا س�معتها 
الكب�رية وه�ي رشكات كوري�ة جنوبي�ة 
وصينية وروسية وتشيكية، عىل أساس ان 
تق�وم هذه الركات ببن�اء البنى التحتية 
العراقية خالل س�نوات مقبل�ة وان يكون 
الدف�ع "باالجل" فمثال تعهدت احدى هذه 
الركات ببناء 1000 مدرسة واخرى ببناء 
مجمعات سكنية فخمة يمكن من خاللها 
القض�اء عىل أزمة الس�كن، ورشكة اخرى 
تعه�دت بإع�ادة بن�اء املنظوم�ة الصحية 
وغريها، اال ان مروع ه�ذا القانون القى 
اعرتاضات اثناء مناقشته يف مجلس النواب 
ولم يتم تريعه اىل االن، والس�بب هو عدم 
النظرة اىل املصلحة العامة من قبل البعض، 
وانما تقترص االهتمام بمصالحهم الحزبية 
الخاص�ة، وبالت�ايل لم يرع ه�ذا القانون 
امله�م ال�ذي أحوج م�ا يكون إليه الش�عب 
العراقي، حيث أن طريقة الدفع باآلجل هي 
طريق�ة معتم�دة يف كثري م�ن دول العالم، 
وهي حل لإلشكاالت واألزمات التي تعانيها 
الدول، وال بد من اإلشارة اىل ان العقود التي 
تربم مع هذه الركات باإلمكان ان تكون 
مقي�دة لها وان يكون هن�اك رشط جزائي 
مرتفع، كما باإلمكان وضع سقوف زمنية 
إلنه�اء أو انجاز العمل ه�ذه كلها رشوط 
وقواعد يف إبرام العقود باإلمكان ان تجعلنا 
نبتع�د  أن  وباإلم�كان  املب�ادرة  أصح�اب 
عن الش�ك والتخ�وف، وان ال تك�ون هناك 
مساومات من البعض عىل أساس املوافقة 
ع�ىل ه�ذا القان�ون مقاب�ل التصويت عىل 
قانون أخر، فإن مث�ل هذه اإلجراءات غري 
موج�ودة يف كل دول العالم، كون القوانن 
ترع لحاج�ة الناس لها، وهي التي تحدد 
مس�ارات الش�عوب وال يمك�ن أن تك�ون 
ميدان�اً للمس�اومات أو املناف�ع الخاصة، 
عندئ�ذ فقط قل أن التريعات خرجت من 

ثوبها املألوف منذ آالف السنن؟.
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حقاً.. والحق يجب أن يقال ... ان خلف عبد 
الصم�د خلف محافظ البص�رة الحالي هو 
ثروة أمة.. وثروة وط�ن.. وثروة مدينة.. 
ومس�ؤولية خل�ف عبد الصم�د حقبة من 
تاري�خ ه�ذه المدين�ة, وفك�ر خل�ف عبد 
الصم�د وانجازاته وأخطاؤه جزء ال يتجزأ 
من حياة هذه المدينة.  بصمات خلف عبد 
الصم�د طبعت ف�ي تاريخ ه�ذه المدينة.. 
إنها بصمات مسؤول غيور ذي ضمير حي 
.. وأخيرا هي بصمات بشر غير معصوم.

منجزات�ه ه�ي منج�زات أبن�اء الضمي�ر 
الح�ي والغيرة الفوالذية الت�ي )ال تلين(.. 

وأخطاؤه هي أخطاء البشر.
وخل�ف عبد الصمد المحافظ المس�ؤول.. 
له حواريوه ومحب�وه والمؤمنون بفكره 
وتوجهاته وأسلوبه ومسيرته والمدركون 
إلنجازات�ه وله أيضا المع�ادون واألضداد 

والكارهون.
ولك�ن خل�ف عب�د الصمد خل�ف )ليس له 
ورث�ة( ان أجيالن�ا ال تريد صمتا وال مدحا 
ونفاق�ا فق�د تع�ودت ان يك�ون النف�اق 
لألحي�اء فق�ط.. أجيالنا تري�د نقدا لخلف 
عبد الصمد ينبع من أخالق القرية العربية 
والقري�ة البصري�ة.. تري�د نق�دا وتحليال 
مرتبطين بأخالق اإلسالم وقد حان كشف 
الحس�اب م�ع د. خل�ف عب�د الصم�د في 
ميادين وس�وح العم�ل.. وهي التي تجيب 
)المحبين والمنافقين( في آن واحد.. نعم 
شموخ المش�اريع في األحياء والشوارع 
والمزارع والمصانع والمعامل والميادين 

السياحية والصحية والتربوية األخرى.

عام مي�صي وامل�صاريع ت�صعد وتعلو
هاهو عام بأكمله يمر على تولي محافظنا 
البص�ري المعقل�ي ومن خلف�ه وبمعيته 
واألف�راح،  والغم�وم  الهم�وم  تش�اطره 
حزم�ة من إش�راف وم�ن حمل�ة الضمير 
الح�ي يس�يرون جنب�ا إل�ى جن�ب صوب 
شموخ البناء والعمران والعدل والمساواة 
الت�ي بدأت )بصرتنا( تنهض بها من جديد 
بع�د أن لفه�ا وغلفه�ا اإلهمال لس�نوات 
ط�وال.. وهاه�م أبن�اء البص�رة الفيحاء 
عروس الخلي�ج العربي ودرته تعود ثانية 
للحي�اة بحل�ل زاهي�ة ترتاده�ا وتزورها 
بلهفة وشوق الوفود الصديقة والشقيقة 
من كافة أرجاء المعم�ورة.. وهاهم أبناء 
البص�رة.. بل أبن�اء العراق يلهثون باس�م 
المحافظ خلف عبد الصمد عنوانا للشرف 
والنزاهة والعطاء والخلق واألخالق.. وها 
هي المش�اريع تصعد وتعلو لتعانق عنان 

السماء بكل فخر واعتزاز.

فن الإدارة.. هبة من اهلل 
والحم�د لله ال�ذي وهب فيه�ا لمحافظنا 
)خل�ف عبد الصم�د( موهب�ة )القيادة(.. 
والقيادة ال يمكن أن تأتي لإلنس�ان بفضل 
الدراس�ة فحس�ب ش�أنها ش�أن )الفنان 
والرياض�ي واألدي�ب والرس�ام والطبيب 
والمهن�دس والعامل ..الخ( ب�ل هي قدرة 
خارق�ة يمنحها الله لمن يش�اء من عباده 
لكي يتبوأ ذلك )الموهوب( مكانة مرموقة 
ف�ي قلوب البش�ر ه�ذه الموهب�ة.. وتلك 
المن�ة اإللهي�ة الت�ي وهبها الل�ه للدكتور 
خل�ف عبد الصم�د خلف محاف�ظ البصرة 
الممزوج�ة بخبرة )المجتمع�ات المثقفة 
والمتحض�رة( م�ن جهة وميادي�ن العمل 
الت�ي تقلدها م�ن جه�ة أخرى بم�ا فيها 
ميدان الجهاد من اجل قضية إسعاد الناس 
وحماي�ة كرامة الوطن جعل�ت منه رجال 
يتواصل في البحث عن كل ما يسعد الناس 
ويفرحهم ويعيد لهم وللوطن إنس�انيتهم 
وكرامتهم التي افتقدوها لسنوات عجاف 
ط�وال. وها هو الي�وم ابن البص�رة.. ابن 
المعقل يمنحه الله إلى جانب تلك المواهب 
مواصفات المنصب لتجس�يدها بين أبناء 
مدينت�ه بالح�ق والعرفان وها ه�و اليوم  
في المي�دان يواصل الليل بالنه�ار )إداريا 
ومكتبيا وميدانيا( في المواقع دائما دون 
كلل وملل.. فهو يقابل العشرات إن لم نقل 
المئ�ات من مختلف الش�رائح االجتماعية 
الطيب�ة  بالكلم�ة  ويودعه�م  يس�تقبلهم 
واالبتسامة العريضة الدائمة والمودة التي 
عززها الله في نفس�ه لكل إنسان يسألهم 
أحوالهم وأفراحهم وأتراحهم ويستفس�ر 
ويبحث في استفس�اراتهم ومقترحاتهم 
وح�ل مش�اكلهم وم�ا يش�غلهم ويحظى 
ه�ذا الفقي�ر بحض�ن دافئ وتل�ك العجوز 
بقبلة حارة يطبعها على رأسها او جبينها 
ويقب�ل رأس وأي�ادي معلميه وأس�اتذته 

ف�ي الم�دارس االبتدائي�ة ممن أن�اروا له 
طري�ق العلم عن�د البداي�ة من�ذ الطفولة 
ألول مرة ويستفس�ر ويس�أل عنهم وعن 

الرياضيين وأصدقاء 
وصب�اه  طفولت�ه 
وكذل�ك  وش�بابه 
واألدب�اء  الفناني�ن 
ويتفقدهم  والعلماء 
ف�ي  ويزوره�م 
وأهليه�م  دياره�م 

األولى  تع�د  ف�ي ملحم�ة 
لمسؤول يتفقد فيها بمثل 
)ص�الت  الطريق�ة  ه�ذه 

الرح�م( بتواضع اإلنس�ان الح�ر المتعلم 
الوفي. 

�صباق مع الزمن
محافظ البصرة د . خلف عبد الصمد خلف.. 
ال يخ�اف لومه الئ�م وال يع�رف للمحاباة 
عل�ى الحق أو الزمن مكانا .. فهو يقول أن 
الزمن بالنس�بة لعمر اإلنسان والمسؤول 
خاصة )مهم(.. وإذا قطعه أمام الجماهير 
م�ن عامة الناس فان الواج�ب يحتم عليه 
أن يس�تثمره لخدمتهم ورعايتهم وان من 
ينطق ويتمنطق دوم�ا بعبارات الواجبات 
والخدم�ات مهما كلف ثم�ن وزمن أولئك 
المتمنطقون فها هو )الميدان ياحميدان( 
وأبوابنا مفتوحة مثل قلوبنا لكل من يحب 
ان يترجم أقواله في الميدان عمال مخلصا 
فالزمن ان لم )تقطع�ه قطعك( أربا أربا.. 
وترك ) أفواه الحاقدين والمارقين ( تتفوه 
عنا وعن اي مسؤول شريف وغيور بما لذ 
وط�اب لهم من عبارات )القذف( وأنا قلت 

)ألح�د أصحاب الش�ركات( الت�ي تقدمت 
أصولي�ا للمش�اركة في بن�اء وإعمار احد 
المواقع السياحية في الجبيلة التي أحيلت 
بعهدة ش�ركته مناقصة بناء ذلك الموقع 
حينم�ا أس�رف بالزم�ن والوق�ت تح�ت 
وعناوي�ن  مس�ميات 
ت  جع�ا ا لمر ا (
والخرائط( وأولويات 
تلك وهذه الدائرة التي 
استغرقت وقتا طويال 
م�ن الزمن امتد ألكثر 
من )خمس�ة شهور( 
حينم�ا ع�اد ل�ي مع 
ضيف )مقاول عربي( 
يود ان يجد له موطئ 
قدم عمل ف�ي البصرة )علي�ك أنت اوال ان 
تعي�د ل�ي م�ن عم�ري وعم�ر المحافظة 
)خمسة ش�هور( ضاعت بسبب )روتينك 
ووع�ودك( وبعده�ا تكلم عن المش�اريع 
وكيفية التنفيذ.. أذن هكذا نعمل نحن هنا 
في البص�رة مع )عنصر الزم�ن والوقت( 
فنحن في س�باق من اج�ل تعويض )أهلنا 
ف�ي البصرة( م�ا فاتهم من حي�ف حكام 
اي�ام زمان الذين انش�غلوا بالق�ال والقيل 
وتهميش م�دن الجنوب.. ونح�ن كذلك ال 
نقبل ان تش�غلنا الوفود الواف�دة للبصرة 
من اج�ل العمل فق�ط )بال�كالم والتقاط 
الصور التذكارية( ومن ثم )ال ابو علي وال 
مس�حاته( بل نحن نعم�ل بمبدأ من يقول 
من اصحاب الش�ركات )نح�ن عملنا كذا.. 
وكذا.. في كذا بلدان.. وكذا مدن نحن نريد 
أيضا تطبيق مبدأ نري�د هذا مثل هذا( واال 

فلي�س لدينا وقت لتبادل الكلمات المنمقة 
فنح�ن في زم�ن يس�تحق في�ه أهلنا في 
البص�رة ان نق�دم لهم كل ما يس�تحقون 

مخل�ص  عط�اء  م�ن 
ث�ورات  ميادي�ن  ف�ي 
والعم�ران  )الجس�ور 
والخدم�ات(  والبن�اء 
طريقن�ا  ف�ي  ونح�ن 
نس�ير. بخط�ى حثيث�ة 
لبناء ثالث مدن بصرية 

جدي�دة بديلة لمدني�ة البصرة 
القديم�ة الت�ي س�تتحول الى 
مرك�ز تج�اري وتل�ك الم�دن 

س�تطل عل�ى بحي�رات تحيط به�ا أحياء 
س�كنية تتراوح وحداتها ألكثر من )100( 
ألف وحدة سكنية لكل مدينة في مراحلها 
األولى. وكذلك ثورة الجسور والمخسرات 
مجس�راً   )14( تنفي�ذ  حالي�اً  تش�هد 
ش�ملت معظم تقاطع�ات مرك�ز المدينة 
ومداخلها لتخفيف زحمة مرور المركبات 
والس�يارات فضالً عن تواصل العمل لربط 
)المدين�ة الرياضي�ة( باربع�ة مجس�رات 
عمالق�ه تربطها فيما بين مط�ار البصرة 
الدولي من جهة الش�مال تالقياً مع جسر 
الزبير وساحة سعد.. وكذلك سيشهد يوم 
2012/8/1  افتتاح جسر )التنومة( الذي 
نفذته شركة )ابن ماجد( العراقية البصرية 
الوطنية والتي نجد فيها قوة التحدي للرأي 
األمريك�ي التعجيزي الذي يش�كك بقدرة 
العراقيي�ن عل�ى إقامة وتنفي�ذ مثل هكذا 
جس�ور عمالقة ذات فتحة مالحيه لمرور 
السفن الوافدة لميناء المعقل الذي ستعود 

الحي�اة له بعون من الل�ه والمخلصين في 
وزارة النقل و شركة موانئ العراق.. كذلك 
يتواص�ل العم�ل م�ن قبل إحدى ش�ركات 
وزارة اإلس�كان والتعمير إع�ادة الحياة 
إلعمار جس�ر )خالد بن وليد( الذي يصل 
الضفة الغربية من 
شط العرب الخالد 
بجزيرة الس�ندباد 
وجزي�رة الفيحاء 
مع تنفي�ذ )فتحة 
ترب�ط  مالحي�ة( 
جهة جنوب ش�ط 
بنه�ري  الع�رب 
والف�رات  دجل�ة 
التقائهما في  عند 
القرنة مروراً بناحية الهارثة شماالً وشط 

البصرة غرباً. 

ال�صتعداد للمبا�صرة باإعادة جزيرة 
ال�صندباد 

كم�ا ون�زف البش�رى ألهلنا ف�ي البصرة 
وفي كل محافظات العراق بأن المباش�رة 
إلع�ادة بن�اء وإعم�ار واحي�اء )جزي�رة 
الس�ندباد( الخال�دة التى ارس�ى دعائمها 
مدي�ر عام مصلحة الموانئ العراقية آنذاك 
)الل�واء الركن المرحوم مزهر الش�اوي( 
س�تعود ثانية بثوب يليق بها ولكي تكون 
مرتعاً للسياح والزوار وهي ترتدي أثواب 
العزة والكرامة والفرح والس�رور. ويؤكد 
الدكتور خل�ف عبد الصم�د خلف محافظ 
البص�رة بان االهتمام ينصب حالياً إلعادة 
بناء واعمار مرافق سياحية جديدة وكبيرة 

من بينها انش�اء مرائب متع�ددة الطوابق 
لوقوف السيارات وفنادق سياحية جديدة 
وحدائ�ق عامة بم�ا فيها جعل س�احة ام 
البروم لكي تع�ود رئة مفتوحة بحدائقها 
وس�احاتها تمهي�داً لع�ودة أي�ام الزم�ن 
الجمي�ل لمدين�ة المعقل )ماركي�ل( التي 
شهدت في فترة الخمسينيات والستينيات 
المرحلة الذهبية بعطائها الثر في ميادين 
الحض�ارة المدني�ة  واالجتماعي�ة وه�ي 
تض�م مختل�ف الطوائف واألدي�ان حالها 
حال البصرة كمحافظة ومدينة تعايش�ت 
فيه�ا الطوائ�ف واألدي�ان والمذاهب على 
للبع�ث  كان  وإنس�انية  أخالقي�ة  أس�س 
دور س�ام في تدميره�ا وقتلها وتحويلها 
لمدينة عس�كرية مجابهة كخطوط اولى 
لعس�كريات وعنتريات البع�ث والبعثيين 
القتلة المارقين على حدود الله واالنسانية 

والخلق واألخالق.
     مشاريع في كل القطاعات

وال أخفيك�م ق�والً ان البصرة التي تش�هد 
تنفي�ذ أكثر م�ن )820( مش�روعاً خدمياً 
وس�ياحياً  وعمراني�اً  وتربوي�اً  وصحي�اً 
وصناعياً سيش�هد فيه�ا القطاع الزراعي 
هو االخر نهوضاً كبيراً إلعادتها لما كانت 
عليه إبان فترة الخمس�ينيات الس�تينيات 
إلعادة إحياء بس�اتينها ومزارعها في ابي 
الخصيب والهارثه والجزيرة وشط العرب 
والقرنة والزبير والفاو والمدينة. واالكثار 
م�ن إنش�اء )م�زارع ومحط�ات النخيل( 
الت�ي بدأنا به�ا وقطعنا بها ش�وطاً كبيراً 
ف�ي محطتين ضمت آالف ش�تالت النخيل 
المختلفة والتي ستعززها القناة االروائية 
العمالق�ة الت�ي تمت�د ألكث�ر م�ن )130( 
كيلومتراً امتداداً من ملتقاها من عند شط 
العرب ف�ي منطقة كتيبان وحت�ى الفاو. 
كما س�تعود )حناء الف�او( التي تعد أرقى 
وأج�ود أن�واع )الحنة( ف�ي العالم ومعها 
سيعلو بناء )ميناء العراق الكبير في الفاو( 
وس�تنطلق منصات التحمي�ل الخمس في 
الفاو التي تنفذ من قبل الشركات النفطية 
العالمية بمساندة شركات بصرية عراقية 
وطنية تمهيداً لزيادة الطاقات التصديرية 
للنفط الخام عبر مينائي البصرة والعمية 
وكما كان للخدمات دورها كان للناس من 
مختل�ف فئات الش�عب في البص�رة الحق 
في تمل�ك األراضي الس�كنية الت�ي تعدى 
توزيعه�ا عش�رات اآلالف وكذل�ك أنش�اء 
المرحلة األولى من المدينة الكر فانية في 
الزبير لذوي االبنية العشوائية والمباشرة 
ببن�اء الوح�دات الس�كنية التي س�تكون 
امتداداً لتنفيذ آالف الوحدات التي ستشمل 
فيحي�ن  االجتماعي�ة  الش�رائح  مختل�ف 
يتواص�ل ش�حذ الهم�م لتنظي�م وتنظيف 
وإع�ادة الحي�اة لجمي�ع انه�ر وش�طئان 
البصرة الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع 
الجهات التخصصية من مهندسين وفنيين 
إلعادة تنظيمها وفق عمليات المد والجزر 

في شط العرب الخالد. 

كرنفال جماهريي
واختتم الدكتور خلف عبد الصمد أس�بوع 
عمله بإقامة كرنفال جماهيري كبير اقيم 
عل�ى قاعة المرك�ز الثقاف�ي النفطي في 
البصرة لتكريم رواد التعليم والمدرس�ين 
الذين افن�وا زهرة ش�بابهم لتعليم أجيال 
كبي�رة من ش�باب وأطف�ال البص�رة في 
مختل�ف المراحل الدراس�ية وتق�دم هذه 
الكوكب�ة األس�تاذ ومربي األجي�ال احمد 
س�الم الفرج تولد )1924( الذي قوبل من 
قبل الس�يد المحاف�ظ باألحض�ان وطبع 
قبل�ة محب�ة وم�ودة واحت�رام على رأس 
وي�دي هذا المربي الجلي�ل كون المحافظ 
كان اح�د طلبت�ه النجب�اء أي�ام الدراس�ة 
االبتدائي�ة ووزع الس�يد المحاف�ظ وقائد 
ش�رطة البص�رة الل�واء فيص�ل العب�ادي 
دروع المحب�ة والوف�اء تثمينن�ا للوجب�ة 
األول�ى المكرمة من قبل الس�يد المحافظ 
والت�ي تجاوز عددهم أكثر م�ن مئة معلم 
ومعلم�ة وم�درس ومدرس�ة وقبلها كان 
الس�يد المحافظ قد ش�ارك في كرنفاالت 
الف�رح العراقي بتكريم ال�رواد من األدباء 
والفناني�ن واإلعالميين فض�ال عن اللقاء 
الموس�ع الكبي�ر ال�ذي جمع�ه على ظهر 
)سفينة السالم( بش�ط العرب الخالد مع 
)أيتام البصرة( من األطفال والذي فس�ح 
المج�ال للحضور بالمش�اركة في اضافة 
لمس�ة حنان وحضن داف�ئ على كل طفل 

يتيم وطفلة يتيمة.
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م�ن يق�رأ الق�رآن الكريم ق�راءة متمعن�ة بعقل 
متجرد من الرواسب الفكرية الموروثة, ويتعمق 
في دراس�ة الس�نة النبوية المطهرة, ويستطلع 
منه�ج آل بيت النبوة, يكتش�ف ان دي�ن الفطرة 
م�ع كل  تمام�اً  يتقاط�ع  الرس�الي(  )اإلس�ام 
المناهج السياس�ية المبنية على الدهاء والخداع 
والغ�ش والمداهنة, ويترفع ف�وق كل المهاترات 
الطائفي�ة الت�ي ولدت ف�ي مس�تنقعات التناحر 

السياسي المقيت.
كنا نتمنى في ظل ما تعيشه األمة من انقسامات 
يطف�و فيه�ا المذهبي عل�ى السياس�ي أن يظهر 
علين�ا قائد يتجرد م�ن هوى التمذهب والتش�دد 
والتخاصم ليعي�د إلينا رش�دنا وصوابنا, ويلملم 
صفوفنا المبعثرة, فيجمعنا على األلفة والمحبة 
والتواد, ويتعامل مع المعطيات التاريخية بروح 
االنتم�اء الوطني الواح�د الموحد م�ن أجل بناء 

مجتمع عربي ال ينتمي إلى اإلسام الُمسيس.  
 نحن اآلن في أمس الحاجة إلى رجل مصلح يعيدنا 
إل�ى المربع الحضاري, فيرمم ال�ذات والمجتمع 
على نحو إسامي إنساني, يهتم بجوهر المساواة 
والعدل, وينقي ما ش�اب مس�يرتنا المتعثرة عبر 
هذه القرون المظلمة, فيخلصنا من ثقافة الدمار 
وصناعة الموت الت�ي أحرقت األخضر واليابس, 
وينقذنا من ممارسات الفكر التكفيري, وينتشلنا 
من مفردات الس�باب والش�تيمة واللعن والجهل 
الطق�وس  والبدع�ة, ويخلصن�ا م�ن  والفرق�ة 
اإلس�ام,  عل�ى  الدخيل�ة  العبادي�ة  والمظاه�ر 
ويحذرنا من تقديس الح�كام والصنمية, ويرفع 
عندنا مؤشرات الوعي إلى المستوى الذي يؤهلنا 
لمقاوم�ة برامج االس�تغفال الذهن�ي والتضليل 
اإلعام�ي, ويمنعنا من االنجرار خل�ف التيارات 
الهامش�ية والقضايا المفتعل�ة, ويعطينا القدرة 

على مواجهة األنظمة ذات الطابع االس�تبدادي, 
ويضع لن�ا القواع�د الفقهي�ة المش�تركة, التي 
تجم�ع المذاه�ب اإلس�امية في س�فينة الهدى 

والنجاة. .
والمتج�ددة  الموروث�ة  الطائفي�ة  فالخاف�ات 
والمس�تحدثة ل�م تك�ن موضوعي�ة, ول�م تكن 
حقيقي�ة, وأن المنط�ق االجتماعي يستس�خف 
الجدل المس�تفحل ف�ي دهاليز التط�رف الديني, 
ويضحك على ذق�ون أصحابه, فهو في نظر أهل 
الحكم�ة ج�دالً قبلياً أو سياس�ياً أكث�ر منه جدالً 
مبدئي�اً, وإال أين الخاف في الموقف من رس�ول 
الل�ه ؟, وأي�ن الخاف في الموقف م�ن القرآن ؟, 
وأي�ن الخاف ف�ي الموقف م�ن القبل�ة ؟, وأين 
الخاف ف�ي الموقف من الصيام ؟, وأين الخاف 
ف�ي الموقف م�ن مناس�ك الحج ؟, أليس�ت هذه 
هي المحاور الرئيس�ة التي ترسم مامح التنافر 

الحقيقي ؟. . 
 ثم إن االختاف بين التس�نن المحمدي والتشيع 
العلوي لي�س أكثر من االختاف بي�ن عالمين أو 
فقيهي�ن من مل�ة واحدة ح�ول مس�ألة علمية. 
ويرى المفكرون المتعقلون: أن التش�يع العلوي 
واح�د,  لكت�اب  عنوان�ان  المحم�دي  والتس�نن 
يمثان طريقان متاقيان, من يسير في أحدهما 
البد أن يأت�ي اليوم الذي يلتق�ي فيه مع صاحبه 
ليتوح�دا معاً في مس�يرة واح�دة. .لقد اختلطت 
األغ�راض السياس�ية بالدي�ن, وامت�زج خداعها 
بنقاء القيم السماوية, فاغتالت السياسة عذرية 
الدين, وفق�د الكثير م�ن خلفاء الدول�ة األموية 
والعباس�ية والفاطمية واالدريس�ية والصفوية 
والعثمانية والبويهية والسلجوقية توازنهم أمام 
إغراءات السلطة, ما أدى إلى ظهور طبقة وعاظ 
الس�اطين ليتاجروا بالدين ف�ي أروقة التدليس, 

وباالتج�اه ال�ذي يغ�ذي تهافت الس�اطين على 
صولجان الس�لطة. .  مما يؤس�ف ل�ه إن أجهزة 
التضلي�ل اإلعام�ي المعادية للش�يعة دأبت على 
رصد األقاويل والمزاعم التي يتش�دق بها أقطاب 
التش�يع الصفوي من أجل اإلس�اءة إلى الش�يعة 
كله�م, وتش�ويه صورتهم عند اخوانهم الس�نة, 
وفي المقابل فإن أجهزة التضليل الصفوية تفعل 
الشيء نفس�ه, فتتربص بش�طحات أعداء الحق 

لتلصقها باسم السنة جميعاً. .
لي�س فينا من ينكر االختاف المذهبي, وليس�ت 
هذه الظاهرة مقتصرة على اإلسام والمسلمين 
وحدهم دون غيرهم من أبناء الديانات السماوية, 
لكننا نسعى من خال كامنا هذا إلى التفريق بين 
االختاف والخاف, ونس�عى إلى إش�اعة ثقافة 
حسن الظن باآلخر, واالبتعاد عن التشنجات, كي 
ال نقع في خطيئة التراش�ق والتكفير والزندقة, 
وأن ننتبه إلى ما يخطط ل�ه أعداء األمة للوقيعة 

بين أتباع الملة الواحدة. .  
 

وليعل�م الناس جميعا إن المس�افة بين اإلس�ام 
الرس�الي واإلس�ام الطائفي هي عين المسافة 

بين الجمال المطلق والقبح المطلق. .
ختام�ا نقول: مت�ى يخرج علينا م�ن يقودنا إلى 
اإلس�ام الرس�الي, وينتش�لنا م�ن مس�تنقعات 
الطائفية البغيضة, التي تس�للت منها بلدوزرات 
اإلسام الُمسيس لتمزق نسيج األمة اإلسامية, 

وتهدم صروحها بتوجيه من القوى الظامية. .
والله يستر من الجايات

ميكافيلي والطائفية
ق�ال ميكافيلي ف�ي كتابه )األمي�ر(: إن التطرف 
الديني ض�روري للدولة, ال لحفظ الفضيلة وإنما 

لتضليل الناس وإخضاعهم لسلطتها. 

جاء ف�ي كتابات ي�وم األربعاء ب�أن مجلس ال�وزراء اقر 
اتفاقي�ة تنظي�م الماحة في خ�ور عبد الله  بي�ن العراق 
والكويت بعد جدل سياس�ي أس�تمر عامين بي�ن البلدين، 
وق�ال أمين عام مجل�س الوزراء في مؤتم�ر صحفي مع 
نائ�ب رئي�س الوزراء ب�ان أهم ق�رارات مجل�س الوزراء 
الموافقة على االتفاقية التي وقعت بش�كل أولي في وقت 

سابق.                                 
ليس من المعروف تفاصيل هذه االتفاقية ولكن فيما يبدو 
بأنها تجيز م�ا قامت به الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير 
في جزيرة بوبيان وهو ما يؤثر حتما على الممر الماحي 
إل�ى مين�اء أم قص�ر ويضيق عل�ى مداخل ومخ�ارج هذا 
الميناء ال�ذي يعتبر الميناء العراق�ي الرئيس على الخليج 
العرب�ي، لق�د ص�درت تقاري�ر وتصريح�ات مختلفة من 
الجانبين العراق�ي والكويتي عن هذا المش�روع الكويتي 
وبعضها تصريحات هستيرية، وبنظرة موضوعية لألمر 
فأن الكويت ليس�ت بحاجة إلى هذا الميناء وال يشكل لها 
أية أهمية إال إلحاق الضرر بميناء أم قصر كما أن الجدوى 
االقتصادية للمش�روع غي�ر متوفرة إال ف�ي حالة واحدة 
وه�ي اس�تخدامه كمنفذ للتج�ارة العراقية على حس�اب 
مين�اء أم قص�ر، فالجزيرة غي�ر مس�كونة وال تتوفر بها 
أي�ة مادة اقتصادية معدني�ة أو غير معدنية وال حتى مياه 
الشرب أو أقامة مشاريع اقتصادية فكل مقومات الميناء 
س�تأتي من خارج الجزيرة وحتى االيدي العاملة فيه،  إذا 
فالثاثة مليارات دوالر التي ستنفقها الكويت لن تستفيد 
منها ش�يئا الله�م إال إذا اعتبرتها من أم�وال التعويضات 
العراقية التي ال تستحقها أصا وبذلك ينطبق عليها المثل 
الش�هير "مال الماء للماء ومال اللبن للبن"، واألمر المثير 
لاستغراب هو تصريحات بعض المسؤولين العراقيين غير 
المبالية أو المؤيدة لهذا الميناء، ويصاب المرء بالدهش�ة 
عندم�ا يقارن بين هؤالء وبين رجال عظام في الثاثينات 
واألربعينات الذين لم يتنازلوا ابدا عن حق العراق في خور 

عبد الل�ه وجزيرتي ورب�ة وبوبيان وفى مين�اء أم قصر، 
فقد أصدرت مديرية الموانئ العراقية في 12 / 5 / 1942 
بيانا فرضت فيه رسوما على السفن التي تدخل خور عبد 
الله الى أم قصر واحتجت السفارة البريطانية على البيان 
واعتبرته استفزازيا وطلبت من الحكومة العراقية سحب 
البي�ان وكان ج�واب نوري الس�عيد أن رف�ض االحتجاج 
بش�دة وقال أن س�حب البيان يعني تخلي العراق عن جزء 
من س�يادته. أما  وزير خارجية العراق توفيق الس�ويدي 
فقد حص�ل على وعد من وزير خارجية بريطانية )اللورد 
هاليفاك�س( ع�ام 1938 بتعدي�ل الح�دود بي�ن الع�راق 
والكويت لتدخل الجزيرتين وما يقابلهما على األرض في 
حدود العراق )لكن المسؤولين االنكليز كعهدهم سرعان 
م�ا تراجعوا عن هذا التعه�د رغم إص�رار العراقيين عليه 
وتذكي�ر المس�ؤولين االنكليز ف�ي لندن وس�فارتهم في 

بغداد مرارا وتكرارا بضرورة تنفيذه.
يصاب المرء با شك بالدهشة لهذه التنازالت غير المبررة 
ولمصلح�ة م�ن تق�دم وما ه�و الداف�ع لها، وه�ل هانت 
المصلح�ة الوطني�ة إلى الدرجة التي لم يع�د التمييز فيها 
بين مصلحة الوطن ومصالح الذين يس�عون الى اإلضرار 
ب�ه ب�ل أن األض�رار بمصالح�ه أصب�ح نهجا سياس�يا ال 
تخفيه العين، ونش�كر أجهزة اإلعام الكويتية التي تعبر 
عن�ه بصراحة بين الحين واآلخر وكلما طرأت مش�كلة أو 
موقف اختاف بين البلدين، بل أنها مش�كورة تنقل لنا ما 
يداري مس�ؤولو بلدنا أن يقولوه ويعلن�وه صراحة إذا ما 
تعلق األمر بعاقات البلدين المرتبكة. رحم الله ساس�ون 
حس�قيل وزي�ر مالية الع�راق الذي أصر ع�ام 1921 على 
تس�جيل مين�اء أم قص�ر باس�م الحكوم�ة العراقية رغم 

اعتراض السفارة البريطانية على ذلك.  
يمكن الرجوع الى كتابنا الحدود العراقية الكويتية، دراسة 
وثائقي�ة تأريخية، ش�واهد التأريخ وحقائ�ق الجغرافية، 

وفيه تفاصيل عن حقوق العراق.

البـدايـة الـحـقـيـقيـة

اتفاق خور عبد اهللالعودة إىل اإلسالم الرسايل

عج�ٌب للع�رب؟ يفرح�ون او يصمت�ون أو تتب�دد مش�اعر 
خلجاتهم وتتشتت كل لحظة، كل آن... ال يوجد موقف واحد 
يوحّدهم واليوجد موق�ف واحد يّفرقهم أيضا يجمعون كل 
متناقضات الكون في ردود أفعالهم على البطيخ مقارنة ب� 
نانس�ي عجرم وال تعرف ماذا اوحت لنا من إلهام، القيادات 
العربي�ة ف�ي الزمن المعاصر بع�د غياب عت�اة الدكتاتورية 
واإلنغاقية صدام ومبارك وزين الكاذبين بن على والقذافي 
وعل�ي عب�د الل�ه صال�ح وغيره�م م�ن معوق�ات الحي�اة 
العربيةالحّرة الكريمة؟ وحدها دول الخليج وإماراتها ظلت 
عصية على الدمع!! نتذكر إطاالت أغدا ألقاك وال نجد ال الغد 
وال ألقاك فا موقف ثوري او رجعي وال رد فعل إس�تنكاري 

حتى لو دخل نتياهو لغرف النوم!
إس�رائيل اليوم لم تضرب س�وريا ولم يتعرض األسد لألذى 
وال لإلنفلون�زا الوبائية ولكن قلب العرب جميعهم هش�مته 
غارة إس�رائيل! أدمغة العرب كلهم مزقتها أصوات صواريخ 
إس�رائيل ألن الصمت العرب�ي المطبق حول رد الفعل مؤذي 
مقزز معيب مؤلم قاس.. الشاعر ربابة بدوي إستنكره ولم 
يكتب عنه باالدفانس والرت�ارد.. نزار قباني وال الجواهري 
وال االعش�ى وال لبي�د وال ابو ن�ؤاس الننا نحارب إس�رائيل 
بالش�عر وتراثنا!! اليوم إسرائيل هش�مت كل القيم العربية 
بالت�آزر والتآل�ف والتعاض�د والّت�واد والّتراح�م والتاح�م 
والكذب االجتماعي واللغة والدم والمصير المشترك والعيش 
الرغي�د المرتدية آزياء النفاق العربي وهي تضرب س�ورية 
التضرب االس�د اليوم صمت القادة وصمتت الش�عوب كله 
بأقس�ى من صواريخ الغ�ارات اإلس�رائيلية التي لن تتوقف 
وستتكرر ونحن نشجب! ونستنكر! ونصرخ ! ونترحم على 
الش�هداء ونمنحهم نياش�ين مابعد الموت لم يحلموا بها...

صحيفة عربية ش�هيرة أفردت خبرين حول الغارة وجدتها 
تف�رح فرحا غامرا كالفيضان !!ول�وال العيب وإلن الصحف 
ال تمل�ك الناطقات لزغ�ردت!! ولرقصت كم�ا كانت ترقص 
جذل�ى نجوى فؤاد وس�هير زكي أستش�هد به�ن النهن من 
جي�ل ذكرياتي .. فهل حقا إن إس�رائيل قصفت قافلة بعران 
او جم�ال بالمفهوم المتحّضر للكلم�ة كانت متوجهة لدعم 
س�وريا تحمل صواري�خ اس ايه 17 عل�ى طريق ابي جهل- 
واب�و س�فيان؟ كما نش�رت الصحيف�ة؟ ولماذا ل�م تحصل 
إنفج�ارات هائل�ة ويموت العش�رات ف�ي القافلة وينتش�ر 
الخبر كالنار في الهش�يم؟ وهل البادة هكذا في نقل قوافل 
االس�لحة على مرآى العالم بين سوريا وحزب الله لترصدها 

بذكائها البارق الخارق إسرائيل الغباء؟
إكرهوا س�وريا االسد ماشئتم وهي ليست كذلك ،مليار طن 
كره وحقد وغّل ولكن إكرهوا إس�رائيل أكبر من مجرة درب 
التبان�ة النها اليوم قصفتكم كلكم م�ن المحيط إلى الخليج 
وقصف�ت كرامتكم و صمتكم وبادتك�م وكل غبائكم بدول 
عربي�ة آمنة تجد ف�ي النتن ياه�و ش�قيقا بالرضاعة يلهو 
بإراضيك�م بصواريخه كلهو اطفالكم بإلعاب االتاري وانتم 
جذلي�ن ببراعتهم ..اليوم هي قصفت بقصف مركز البحوث 
العلمي�ة في منطق�ة جمراي�ا بالقلمون بريف دمش�ق، كل 
عواصم العرب م�ن بغداد للرباط ولكنكم كالجبال الّش�ماء 
الّصم�اء العّمي�اء البّكم�اء صامت�ون ش�امتون تصفق�ون 
وتفرح�ون مس�رورين لامي�ر جوعان؟! على ش�راء أغلى 
س�يارة في العالم وتبتهجون بفوز هيف�اء وهبي بالمرتبة 
29 ألجمل فتيات الكون الن صواريخ جسدها الفاتن تسقط 
في مدامعكم لُتبهجها وجفونكم وش�غاف قلوبكم لُتّسرها 
وليس مهما اين تس�قط صواريخ النتن ياهو في أي موقف 

لدم كرامتكم النزيف النزيف مع األشد آسف.

مرص تحولت اىل ميادين قتال.
وىل  حيثم�ا  تزه�ق  واألرواح  ي�راق  ال�دم 

اإلنسان وجهه يف أنحاء مرص.
م�ا أقىس أن يش�عر املرء بأن�ه مضطر ألن 
يكون مجرد مراقب لألحداث من خارج ميادين 
القت�ال. ما أقىس أن ترقب العنف يحصد أرواح 
الش�باب املرصيني الذين اتخ�ذوا قرارا واضحا 
ب�أن ال بديل م�ن التضحية. فهذا ه�و الطريق 
الوحي�د اىل إنق�اذ مرص من الجم�ود والخمول 
والرتاجع والتقهقر بعد ثورة عظيمة أشاد بها 
العالم وتمناها ثورة تعم املنطقة كلها التي ما 

عرفت مرص إال دورا قياديا فيها.
لك�ن األمل ال ينقطع وال يم�وت أبدا، يف ان 
تس�تأنف مرص ثورتها وتنتزع مكاس�بها من 
أي�دي الذي�ن أرادوا له�ا ان تنتك�س. ان مرص 
إنما تس�تأنف ثورة »25 يناير« بتصميم أش�د 
وهّم�ة ال مثي�ل له�ا. وتظهر مرص اس�تعدادا 
أكي�دا الن تب�ذل من أرواح ش�بابها كل ما يلزم 
لكي تس�تأنف الثورة وتس�تعيد الس�لطة التي 
أراد فري�ق ال ينتم�ي اىل الق�وى الثوري�ة بأي 
ح�ال، ان يس�تويل عليها وان يخنقه�ا يف إطار 
تنظيم، أظهر منذ س�نوات وسنوات استعداده 
الن يمالئ الس�لطة من أجل املشاركة معها يف 
الحكم. عرفت مرص وعرف شبابها، ان ال مفر 
من ان تعلن بوضوح رفضها س�لطة »اإلخوان 
املسلمني«، ذلك التنظيم الراكد الذي انقض عىل 
السلطة بعد أحداث »ثورة يناير« 2011 بخدعة 
الديمقراطية، بتزييف الديمقراطية تحل محل 
الثورة وأهدافها ومحل انطاقتها لرتيس حكما 
رجعيا يتحالف مع أكث�ر ديكتاتوريات الوطن 
العربي خداعا وثراء. عرفت مرص ان »اإلخوان 
املس�لمني« تنظي�م ال تهم�ه م�رص الوطن وال 
م�رص القائدة لث�ورة الوطن العرب�ي. فكان ال 
بد لش�بابها الث�وري أن يربهن ع�ىل ان الثورة 

مس�تمرة وإنها ل�م تتوقف ولم تذب�ل. تربهن 
أحداث األيام املاضي�ة منذ الخامس والعرشين 
م�ن كانون الثاني 2013 عىل ان الربيع العربي 
يب�دأ من مرص. وتربهن ه�ذه األحداث عىل ان 
ما فات من بدايات 2011 لم يكن ربيعا عربيا، 
إنم�ا كان مخط�ط املؤام�رة الغربي�ة البت�اع 
الث�ورات العربي�ة وتثبيت قوى عرف�ت بميلها 
األكي�د نحو الرجعية واالس�تعداد للتحالف مع 
االمربيالي�ة األمريكي�ة والصهيوني�ة. تربه�ن 
أح�داث مرص الجارية ان للربي�ع العربي بداية 
جدي�دة وانطاق�ة جدي�دة. بداي�ة تنطلق من 
م�رص. ولن تجد مرص نفس�ها م�رة اخرى يف 
بداية مس�رية للرتاجع عن الثورة، إنما يف بداية 
مس�رية عربية لألم�ام تدفع الث�ورة يف املحيط 
العربي كله، ال تس�تثني الديكتاتوريات امللكية 
وال ترتك السلطة بيد التنظيمات الرجعية التي 
ارتض�ت ان تتحالف م�ع االمربيالية األمريكية 
واألوروبية العائدة إلجراءات فرض س�يطرتها 

عىل الوطن العربي واالنطاق منه اىل إفريقيا.
هذه هي البداية الحقيقية للربيع العربي. 
ول�ن يس�تطيع أحد من الطامع�ني يف البقاء يف 
الس�لطة أن يخمد هذه البداية بعد ان فضحت 
قوى الث�ورة يف مرص التحالف بني قوى اليمني 
املس�لحة يف مرص، وقبل ذلك يف تونس، وبعدها 
يف ليبيا ثم يف س�وريا وق�وى الهيمنة األمريكية 
والغربية. وس�ط أحداث الثورة التي استأنفها 
الش�باب املرصيون النتزاع السلطة من تنظيم 
»اإلخ�وان املس�لمني«، تفاجت م�رص بوصول 
وف�د »عس�كري« أمريك�ي اىل القاه�رة يف عز 
ح�رارة امليادين بالثورة وال�دم، وفد يضم قائد 
القوات األمريكية يف املنطق�ة ومدير املخابرات 
وقائد العملي�ات الخاصة بمكافحة اإلرهاب يف 
»البنتاغون« )وزارة الدف�اع األمريكية(. زيارة 
وصفت إخباريا بأنها ملدة س�اعات فقط، ولم 

يك�ن قد أعلن عنه�ا من قبل. وق�د بدأت هذه 
الزيارة بعد س�اعات فقط م�ن بداية اإلحداث 
الثوري�ة يف م�رص. وقي�ل ان الوفد العس�كري 
األمريك�ي ج�اء اىل القاهرة إما م�ن العاصمة 
االردنية عّم�ان أو من ب�ريوت. ومعنى هذا ان 
التعليمات صدرت اليه ب�أن يذهب اىل القاهرة 
يف مهم�ة عاجل�ة. تس�أل يف الش�ارع املرصي 
الغ�ارق يف دخان الغازات املس�يلة للدموع عن 
رأي الشباب يف زيارة الوفد العسكري االمريكي 
فا تج�د أي قدر من االهتمام ب�ه، ال بتكوينه 
وال باملهم�ة التي من أجلها ج�اء يف هذا الوقت 
العصيب. الش�باب يش�عر أن ال يشء يمكن ان 
يوقف مهمت�ه الثورية مرة أخ�رى. ان تجربة 

العامني املاضيني كافية.
ان  املرصي�ة  العاصم�ة  يف  وي�رتدد 
لغرض�ني  ج�اء  االمريك�ي  العس�كري  الوف�د 
أساس�يني: اوال معرف�ة مجري�ات االمور عىل 
الطبيع�ة وإظه�ار مدى االهتمام »العس�كري 
واملخابرات�ي« االمريك�ي بما يج�ري يف مرص، 
وثاني�ا تقدي�م النصيح�ة بما ينبغ�ي عمله يف 
مواجه�ة ه�ذه الث�ورة. ي�رتدد يف القاهرة ان 
وصول الوفد العس�كري واملخابراتي االمريكي 
اىل مرص يعطي مؤرشات اىل ان االدارة االمريكية 
والس�لطة العس�كرية تحت إمرتها مش�غولة 
تماما بما يمكن أن تس�فر عنه ث�ورة »يناير« 
الثانية. وليس هناك أي استبعاد الحتمال بالغ 
الخطورة م�ن وراء هذا االهتمام االمريكي بأن 
ت�رشع االدارة االمريكية يف االس�تعداد لتطبيق 
الس�يناريو الس�وري يف مرص. ولن تس�مع يف 
أي من ش�وارع القاهرة أو امل�دن االخرى التي 
س�يطرت عليها حالة الثورة م�ن يعرب عن أية 
مخاوف نتيجة لهذا التدخل االمريكي املحتمل. 
الثورة مستمرة أيا كانت ردود الفعل من جانب 
الس�لطات االخواني�ة وأي�ا كان�ت ردود الفعل 

م�ن املركز هناك يف واش�نطن أو قريبا منها يف 
البنتاغ�ون أو قريبا منها ع�ىل الناحية االخرى 

حيث وكالة املخابرات املركزية الشهرية.
ويف ش�وارع القاهرة تسمع من يتوقع با 
خشية من أي نوع ان الخطط البديلة، يف حالة 
م�ا اذا ق�ررت االدارة والقي�ادة االمريكية ان ال 
مجال للتدخل، يمك�ن أن تنفذ تحت علم دولة 
قطر. ويف هذا االطار تأتي التوقعات يف ش�وارع 
القاه�رة ب�أن هزيم�ة س�لطة »االخ�وان« يف 
مرص س�تبدأ بهروب قادة هذه السلطة وقادة 
التنظي�م نفس�ه اىل قط�ر وغريه�ا م�ن بلدان 
الثورة املضادة. وس�يكون ه�ذا �وفقا ملا يرتدد 
يف الش�ارع املرصي الثائر� أه�م األدلة عىل ان 
»االخوان املسلمني« لم يكونوا يف أي وقت جزءا 
م�ن ث�ورة »25 يناي�ر«. وهو ادعاؤه�م الذين 
يس�تندون الي�ه يف تربير زحفه�م الرسيع عىل 
السلطة التي دانت لهم يف املواجهة مع املجلس 

االعىل للقوات املسلحة.
وعىل ذكر املجلس االعىل للقوات املس�لحة، 
فإن الش�ارع املرصي يبدي اهتماما فائقا بما 
يمكن ان يكون عليه موقف الجيش املرصي من 
الث�ورة وقد تجددت يف مدن مرص بصورة أوقع 
وأش�د تأثريا مما كانت يف البدايات يف اوائل عام 
2011. وتلقى بيانات القوات املسلحة املرصية 
اهتمام�ا م�ن الجماهري املرصية املش�اركة يف 
أحداث الث�ورة واملتابعة لها، تتناولها بالتحليل 
وتدق�ق فيه�ا ملعرف�ة القص�د م�ن إصدارها. 
وحت�ى وقت كتابة هذه الس�طور فإن الحرية 
بادية بش�أن هذه البيانات وما اذا كانت تعني 
تحذير ش�باب الث�ورة من مواصل�ة طريقهم، 
أو اذا كان�ت تعن�ي باالح�رى تحذيرا لس�لطة 
»االخوان املس�لمني« يف الحكم م�ن ان الجيش 
لن ي�رتك االمور لرصاع دام بني هذه الس�لطة 
وجماه�ري الث�وار والثوري�ني املرصي�ني. وقد 

حظ�ي بأقىص اهتمام م�ن الجماهري املرصية 
كله�ا � كما من املراقبني الخارجيني � ما أعلنه 
الجيش امل�رصي من انه »يقف عىل مس�افات 
متس�اوية من الجميع«. أي من جميع أطراف 
ال�رصاع الدائر بني القوى الثوري�ة والحاكمة، 
وكذلك بني القوى السياس�ية التي تنقس�م اىل 
التنظيمات الدينية، إخوانية وسلفية وغريهما 
م�ن ناحي�ة والتنظيمات السياس�ية الليربالية 

واليسارية من ناحية اخرى.
بعض هذه القوى أبدى ما اعتربه حس�ن 
نية م�ن جانب الجيش املرصي يف هذه العبارة 
حي�ث يوح�ي بالحي�اد الت�ام ب�ني االط�راف 
املتصارع�ة. وبعضه�ا اآلخر أبدى م�ا اعتربه 
اش�ارة غري رصيح�ة من الجي�ش اىل انه يتخذ 
موقف�ا مغايرا للموقف ال�ذي كان قد التزم به 
يف بداية ث�ورة »25 يناي�ر« 2011 عندما أعلن 
رصاح�ة ان�ه يف ذل�ك ال�رصاع ينحاز للش�عب 
امل�رصي.. هكذا بوضوح وبغ�ري لف أو دوران. 
وه�و م�ا أدى اىل ترسيع تخيل حس�ني مبارك 
عن قمة الس�لطة. ان س�لطة »االخ�وان« اآلن 
مرش�حة النهيار يب�دأ باس�تقاالت من بعض 
ش�بابها، ب�ل م�ن بع�ض قياداته�ا الذي�ن ال 
يرتبطون بالخارج، فستكون هذه االستقاالت 
املحتج�ة ع�ىل الرتاج�ع والرتاخ�ي االخوان�ي 
والس�ري يف غري طريق الث�ورة الدليل االكيد عىل 
انفراط عقد التنظيم االخواني كنتيجة مبارشة 

لطريقة هذا التنظيم يف ممارسة السلطة.
ل�ن يم�ي وق�ت طوي�ل قب�ل أن يتضح 
االدارة االمريكي�ة م�ع »االخ�وان  ان تحال�ف 
املسلمني« هو نتيجة لهيمنتهم عىل السلطة. ال 
يفيد االهداف االمريكية س�قوط هذه السلطة 
به�ذه الرسعة، ولن يمي وقت طويل قبل أن 
يتض�ح ان الربيع العربي وج�د يف مرص بدايته 

الحقيقية.

كاريكاتري / فوؤاد ح�سون 
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د. بشير ناظر الجحيشي

بعيداً عن السياس�ة وأزماتها املس�تمرة يف بلدي العراق، 
وكمتاب�ع ريايض منذ الصغر، ومتخصص يف علم االجتماع، 
فقد استنهضتني روحي الرياضية عندما كنت أتابع من عىل 
شاش�ة قناة الكأس والدوري االستعدادات لالحتفال باليوم 
الري�ايض لدولة قط�ر، واس�تذكرت الرياض�ة يف مجتمعنا 
العراق�ي، والت�ي تع�د اليوم ه�ي املتنف�س الوحي�د ألبناء 
املجتمع العراقي، وهي املؤسس�ة التي تكاد تكون الوحيدة 
الت�ي تتمتع بأع�ىل مس�تويات الش�فافية والديمقراطية، 
وبغ�ض النظر عن اتفاقنا أو اختالفن�ا مع دولة قطر يف ما 
يتعلق بسياس�تها الخارجية اتجاه البلدان العربية، إال أنها 
تع�د نموذجا رياضي�ا ال بد من الوقوف عن�ده، مع إيماني 
إن األم�م تنه�ض من خ�الل الرياضة وأمثلته�ا كثرية هنا، 
فعىل مس�توى كرة الق�دم لدينا الربازيل وأس�بانيا وغريها 
الكثري من البلدان األوربية التي تعد الرياضة أحد أهم موارد 
الب�الد فيه�ا. قطر اليوم تعد م�ن البلدان العاملي�ة يف املجال 
الري�ايض، فقد أعلن�ت قبل ع�ام تقريباً إن كل ي�وم ثالثاء 
م�ن األس�بوع األول من ش�هر فرباي�ر من كل س�نة يعترب 
عطلة رس�مية بمناس�بة اليوم الريايض للدولة. وبعيداً عن 
املقارن�ات بني بلدي العراق وقطر من خالل املس�احة وعدد 
الس�كان والعمق التاريخ�ي، فأننا الي�وم نعيش يف عصور 
رياضي�ة بحاج�ة إىل وقفه ج�ادة من الجمي�ع، اليوم نحن 
بحاجة إىل ث�ورة رياضية وعىل جمي�ع القطاعات من أجل 
نهضة الرياض�ة واملجتمع العراقي، وم�ن أجل تنمية هذه 
املؤسس�ة التي طاملا جمعت ووحدت أبناء املجتمع العراقي 
ويف جمي�ع املحافل الرياضية وخصوصاً يف كرة القدم، ومن 
أجل أن تك�ون رياضتنا متواجدة ليس فقط عىل املس�توى 
العرب�ي، بل العاملي أيضاً. له�ذا نحن بحاجة إىل يوم ريايض 
للدول�ة العراقي�ة يحتفل ب�ه ليس الرياضي�ني فقط، وإنما 
جمي�ع فئات املجتمع، ويكون دافع�اً وحافزاً من أجل مزيد 
من االنج�ازات واالنتصارات وبمختل�ف األلعاب الرياضية. 
وكمتخص�ص أرى ال ض�ري م�ن الس�ري ع�ىل ه�دي بعض 
ال�دول واالقتداء بتجاربها، فالحضارة اإلنس�انية املعارصة 
حضارة كونية، والباب مفتوح إمام الجميع ليس�هم فيها، 
ومفتوح بالقدر نفس�ه إمام كل طرف ليفي�د منها، وأؤكد 
ان�ه مفت�وح أيضا ملن يريد إن ينش�ق عنه�ا، ويلقيها وراء 
ظه�ره ويتجاهلها، وكذلك الرك�ود ممكن، والتخلف مباح، 
ولكن الجهاد من اجل مس�تقبل أفض�ل ملجتمعنا، يفيد من 
تجارب الب�ر اآلخرين هو ميدان التضحية الحقيقية. وما 
تملك�ه قطر قد يكون قطرة يف بح�ر مما يملكه العراق من 
رأس مال بري واقتصادي واجتماعي وسيايس، إليكم هذا 
ي�ا وزارة الش�باب والرياضة مع إيمان�ي بأنكم األقدر لحل 
مش�كالت الرياضة يف العراق وامليض بها إىل اإلمام. وتحقيق 
حلم الكثريين بان يكون هناك يوم ريايض للدولة العراقية، 

فهل سيكون يا ترى؟.

اليوم الرياضي 
للدولة

ثقافة رياضية

ارتق�ى الرطة لصدارة ج�دول ترتي�ب دوري النخبة بكرة 
الق�دم بعد فوزه ع�ىل فريق كربالء به�دف نظيف يف املباراة 
التي اقيمت بني الفريقني عىل ملعب كربالء ضمن منافسات 
ال�دور الثاني عر م�ن املرحلة االوىل لدوري النخبة .س�جل 
ه�دف الفوز لفريق الرطة الالعب حس�ني كريم يف ش�وط 
املب�اراة االول , وح�اول العب�و كربالء خالل دقائق الش�وط 
الثان�ي العودة اىل اجواء املب�اراة وادراك التعادل بعد أن رموا 
بكل ثقلهم يف ساحة لعب الرطة لكن صافرة الحكم كانت 
االقرب اىل نهاية املباراة واعتالء الرطة صدارة فرق الدوري 
برصي�د 25 نقطة مس�تفيداً من خس�ارة رشيك�ه املتصدر 
الس�ابق فريق دهوك أمام فريق اربي�ل بهدفني مقابل هدف 
واح�د يف املباراة التي اقيم�ت بينهما عىل ملعب دهوك ضمن 
منافس�ات الدور ذاته .انتهى ش�وط املب�اراة االول بالتعادل 
الس�لبي بني الفريقني ويف شوط املباراة الثاني تمكن مدافع 
اربيل االوغندي ايفان بوكينا من افتتاح التسجيل يف الدقيقة 
53 , وحاول العبو دهوك ادراك التعادل وش�كلوا ضغطا عىل 
مرم�ى اربيل لك�ن العبي اربيل كان له�م رأي آخر يف املباراة 
ليتمكن مهاجم اربيل أمجد رايض من تسجيل الهدف الثاني 

يف الدقيق�ة 69 من زم�ن املباراة ليقلص الع�ب فريق دهوك 
جاس�م س�ليمان الفارق لفريق�ه يف الدقيقة 96 بتس�جيله 
هدف فريقه الوحيد لتنتهي املباراة بفوز اربيل بذات النتيجة 
.ويف مباراة اخرى ضمن منافس�ات ال�دور ذاته تمكن فريق 
ال�زوراء من تحقيق الفوز عىل فري�ق املصايف بهدفني مقابل 
هدف واحد , انتهى شوطها االول بتقدم الزوراء بهدف السبق 
عن طريق الالعب مروان حسني , ويف شوط املباراة عاد نفس 
الالعب وس�جل الهدف الثاني لفريق ال�زوراء ليحاول العبو 
املص�ايف من تقليص الفارق وق�د تحقق لهم ما أرادوا عندما 
س�جل الالع�ب عيل ماجد ه�دف الفريق الوحي�د قبي نهاية 
املب�اراة التي انته�ت لصالح الزوراء .وتع�ادل فريقا كركوك 
والنف�ط من دون أه�داف يف املباراة الت�ي اقيمت عىل ملعب 
كركوك ضمن منافس�ات الدور ذاته .وبالنتيجة ذاتها انتهت 
مباراة فريقي بغداد والكهرباء التي اقيمت عىل ملعب بغداد.
تغلب فري�ق القوة الجوية عىل فري�ق الطلبة بهدفني لهدف 
واح�د يف مباراتهم�ا التي جرت الجمعة، عىل ملعب الش�عب 
الدويل، ضمن إطار منافسات الجولة ال�12 من دوري النخبة 

الكروي.
األول  الش�وط  وش�هد 

من املب�اراة التي قادها 

الحك�م الدويل هيثم محمد عيل تقدم فريق الطلبة عن طريق 
عقي�ل عب�اس الذي لع�ب الكرة الت�ي خرجت عن س�يطرة 
الحارس فهد طالب رأسية إىل الشباك، لكن الطالب لم يهنأوا 
طوي�ال بفرحة الهدف إذ رسعان ما عادل الالعب أكرم حميد 
الكف�ة بعد دقيق�ة واحدة. ويف الدقيق�ة 22 تمكن الجويون 
من إضافة اله�دف الثاني عرب ركلة جزاء منحها الحكم بعد 
ارتط�ام الكرة بيد املدافع حس�ني ع�يل وحيد لينف�ذ الركلة 
عيل سعد بنجاح. ويف الش�وط الثاني ورغم توفر الفرص لم 
يتمكن الجويون من تعزي�ز تقدمهم مثلما أخفق الطالب يف 
تحقي�ق التعديل رغ�م أن خصمهم لع�ب منقوصا بعد طرد 
الالع�ب محم�د احمد لتنته�ي املب�اراة بفوز الق�وة الجوية 
بهدف�ني لواحد.فيما تمكن فريق نف�ط الجنوب بكرة القدم 
من تحقيق الفوز عىل غريم�ه التقليدي فريق امليناء باربعة 
اه�داف مقاب�ل ثالثة اه�داف يف مباراة ديرب�ي البرصة التي 
ضيفها ملعب نفط الجنوب عرص هذا اليوم ضمن منافسات 
الجول�ة الثانية عر من املرحلة االوىل ل�دوري النخبة .ابتدأ 
نف�ط الجن�وب التس�جيل عن طري�ق الالعب باس�م عيل يف 
الدقيق�ة 17 من زمن املب�اراة وعادل للمين�اء الالعب نارص 
ط�الع من رضبة ج�زاء منحها لهم حكم املب�اراة الدويل عيل 
صب�اح وطرد يف اثرها العب فريق نفط الجنوب عيل جاس�م 

بعد تعمده مخاش�نة الالعب نارص طالع ليكمل فريق نفط 
الجنوب الشوط االول بعرة العبني فقط .ويف شوط املباراة 
الثاني عاد العبو نفط الجنوب اىل اجواء املباراة بعد ان تسيد 
العبوه دقائق الشوط الثاني حيث تمكن الالعب حسام مالك 
يف الدقيق�ة 50 من زم�ن املباراة من وض�ع فريقه باملقدمة 
بتسجيله الهدف الثاني لنفط الجنوب ليعود العب امليناء عيل 
حصني من اع�ادة املباراة اىل نقطة البداية بتس�جيله هدف 
التعادل لفريقه يف الدقيقة 51 ليستمر الضغط متواصال من 
قبل العبي نفط الجنوب لكس�ب نقاط املب�اراة حتى حانت 
الدقيقة 80 لتعلن تقدم نفط الجنوب بهدف الرتجيح الثالث 
عن طريق الالعب باسم عيل ليعود العب نفط الجنوب سجاد 
حس�ني ويسجل الهدف الرابع لفريقه قبل ان يقلص الفارق 
لفريق امليناء الالعب حس�ن حمود يف الدقيقة 90.ويف املباراة 
الثاني�ة للدور ذاته تمكن فري�ق زاخو من تحقيق الفوز عىل 
مضيف�ه فري�ق الصناعة بهدف نظيف حم�ل توقيع الالعب 
سعيد محسن يف الدقيقة االخرية من املباراة التي اقيمت عىل 
ملع�ب الصناعة .فيما حق�ق فريق الس�ليمانية فوزا مهما 
ع�ىل ضيفه فريق النجف بهدف نظي�ف حمل توقيع الالعب 
كامريان عيل يف الدقيقة 43 من زمن الش�وط االول حس�اب 

الجولة ذاتها.

الـقـيـثـــارة الـخـضــراء تـعــزف لـحــن الـصــدارة بـجــدارة
الصقور تبعثر اوراق الطالب في قمة الشعب

ميسي لكارانكا: اخرس يا دمية مورينيو!

توص�ل االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم اىل 
اختي�ار ثالثة اس�ماء من املدرب�ني االجانب 
الذين بعثوا س�ريهم الذاتية من اجل استالم 
مهمة تدري�ب املنتخب العراق�ي وقيادته يف 

االستحقاقات املقبلة.
وقال�ت مصادر مقربة م�ن االتحاد العراقي 
لكرة القدم ان املدربني االورغوياني فوساتي 
والفرنيس تروس�يه واالملان�ي ماثيوس هم 
ابرز املرش�حني لتويل قي�ادة تدريب املنتخب 
ان تم�ت دراس�ة س�ريهم  العراق�ي بع�د 
بش�كل كبري واالنجازات التي حققوها مع 
املنتخبات التي عملوا معها خالل السنوات 

املاضية.
واضاف�ت املصادر ان لجن�ة اختيار املدربني 
يف االتح�اد العراق�ي وبع�د اجتم�اع مطول 
قناع�ة  اىل  توصل�ت  االراء  اىل  واالس�تماع 
برتش�يح ثالث�ة مدرب�ني اجان�ب م�ن اصل 
عري�ن ضمتهم القائمة الت�ي كانت تحت 
لت�ويل  الش�ديدة  الدراس�ة 
تدري�ب  ع�ىل  االرشاف 
العراق�ي  املنتخ�ب 
االس�تحقاقات  يف 
خلف�اً  القادم�ة 
للمستقيل الربازييل 

زيكو.
 واش�ارت املص�ادر : تم�ت 

دراس�ة الس�ري الذاتية له�ؤالء املدربني وان 
اختي�ار احده�م مدرب�ا للمنتخ�ب العراقي 
س�تكون قريبة جداً وس�تكون بع�د مباراة 
العراق واندونيس�يا يف تصفيات كاس اس�يا 
ع�ىل ابعد تقدير.واكد املصدر : ان هناك عدد 
م�ن الروط التي وضعه�ا االتحاد العراقي 
امام املدرب الذي يرغب باستالم املهمة ومن 
اهم هذه الروط هو قيادة املنتخب العراقي 
يف بغداد ومتابعة مباريات الدوري وان يكون 
متواجداً باستمرار يف العراق من اجل اختيار 

الالعب�ني 
ودعوتهم اىل تش�كيلة املنتخب 

العراقي.
وكان االتحاد العراقي لك�رة القدم قد ابقى 
عىل امل�درب حكيم ش�اكر مدرب�ا للمنتخب 
العراق�ي يف اوىل مباريات�ه يف تصفيات كاس 
اسيا امام اندنوس�يا يف السادس من الشهر 
املقب�ل وذل�ك لضي�ق الوق�ت وع�دم اكمال 
املفاوض�ات م�ع املدرب�ني االجان�ب الذي�ن 
ينتظر ان يتم االعالن عن اسم املدرب الجديد 

خالل الفرتة املقبلة.

استغنى نادي روما املنافس يف دوري 
الدرج�ة االوىل االيط�ايل لك�رة الق�دم 
عن خدم�ات مدربه زديني�ك زيمان 
الس�بت بعد هزيم�ة الفريق 2-4 

امام كالياري.
وق�ال بيان للن�ادي "يعلن 
نادي روما انه اعفى الس�يد 
زدينيك زيمان من منصبه 
كم�درب للفري�ق االول.. 
مس�ؤولية  وانتقل�ت 
مؤقتة  بصف�ة  الفري�ق 
اوريلي�و  السس�يد  اىل 
الهزيم�ة  اندرياتس�ويل."واثر 
اصب�ح روم�ا يف املرك�ز الثامن ب�ني فرق 
دوري ايطاليا العري�ن برصيد 34 نقطة من 
23 مب�اراة متخلف�ا بفارق تس�ع نقاط عن 
جاره التس�يو ال�ذي يحت�ل املرك�ز الثالث 
املؤهل لدوري ابطال اوروبا رغم انه لعب 

22 مباراة فقط.

يس�تعد منتخ�ب الع�راق لك�رة الطاولة للمش�اركة 
يف بطول�ة قط�ر الدولية التي س�تقام للف�رتة من 20 
وتس�تمر لغاية 24 من شهر ش�باط الحايل بمشاركة 
دولية واس�عة .وقال رئيس االتح�اد العراقي املركزي 
للطاول�ة كاظ�م خزع�ل ان منتخ�ب الع�راق باللعبة 
يستعد للمش�اركة يف بطولة قطر الدولية التي ستقام 
يف العاصم�ة القطرية الدوح�ة للفرتة من 20 لغاية 24 

من ش�هر شباط الحايل بمشاركة دولية واسعة, مشريا 
اىل انه س�يتم خ�الل الفرتة املقبلة اختي�ار 4 العبني من 
مجموع�ة الالعب�ني املؤهلني لتمثي�ل املنتخ�ب العراقي 

للمش�اركة يف هذه البطولة وفق معطياتهم ومؤهالتهم 
الفني�ة التي تجعله�م مهيئني للمش�اركة وتمثيل العراق 

خ�ري تمثي�ل يف ه�ذه البطول�ة الت�ي تع�د مثالي�ة كونها 
تض�م منتخبات لها ب�اع طويل يف مجال اللعب�ة من بقية 
دول العال�م .وأض�اف ان املدرب االيران�ي أحمد آصفي هو 
م�ن س�يقود منتخب الع�راق يف ه�ذه البطولة بع�د ان تم 
التعاقد معه موس�ما واحدا قابال للتجديد وفق النتائج التي 
سيحققها العبونا يف االس�تحقاقات الدولية املرتقبة, مبينا 
يف الوقت ذاته انه سريافق وفد منتخب العراق لهذه البطولة 
اثنان من حكامنا الدوليني لغرض املش�اركة يف قيادة بعض 
مباريات تلك البطولة املهمة وستش�هد االيام املقبلة تسمية 

الحكمني.

أكد مدرب املنتخب الوطني حكيم ش�اكر أن املباراة الودية التي خاضها املنتخب الوطني 
كش�فت مس�تويات العبي املنتخب بعد تجريبهم يف املباراة، مبين�ا أن املباراة حملت 

إيجابي�ات عدي�دة وهي بروفة أخرية قب�ل التصفيات، فيما اعت�رب أن مباراة 
املنتخب أمام نظريه األندونييس ستكون بوابة ملستقبل الكرة العراقية 

يف التصفيات.
وق�ال حكيم ش�اكر إن "املب�اراة التي خاضه�ا املنتخب الوطني 
أمام نظريه املاليزي يف اإلمارات وانتهت بفوز املنتخب بثالثية 
نظيفة كش�فت املس�توى الفني لجميع العبي املنتخب بعد 
أن تم الزج بعن�ارص املنتخب بغية التجريب والوقوف عىل 
املس�توى الحقيق�ي لهم".وأض�اف ش�اكر أن "املباراة 
ورغ�م أنها أخذت الطابع ال�ودي إال أنها حملت العديد 
من األهداف وخرجت بإيجابيات كثرية لعل من أهمها 

من�ح الفرص�ة لالعبني باللع�ب فضال عن أنه�ا بروفة 
اخ�رية للمنتخ�ب قب�ل الول�وج يف تصفيات آس�يا التي 
س�تنطلق يف السادس من ش�باط الحايل".وأشار شاكر 
إىل أن "الالعب�ني قدموا أداء مميزا يف املباراة س�جلوا من 
خالله ثالثة أه�داف وأضاعوا الكثري من الفرص لكنهم 
طبق�وا الواجبات والتوجيهات وجس�دوا أس�لوب األداء 

املطلوب منهم"، معتربا أن "اليشء املهم هو ظهور الالعبني 
بمس�توى مقنع وجميعهم لعبوا بص�ورة صحيحة رغم أن املنتخب 

املاليزي أحد منتخبات رشق آسيا  من املنتخبات الجيدة".
وتابع ش�اكر أن "أس�لوب املنتخب املاليزي مش�ابه ألس�لوب املنتخب 

األندوني�يس ال�ذي س�نقابله يف التصفي�ات لذا ف�إن املباراة لن تك�ون صعبة 
عىل العبينا رغم أننا س�نتعامل باحرتام مع املنتخب األندونييس"، واصفا "خس�ارة 
أندونيس�يا أمام األردن ب�"غري الطبيعي�ة"، حيث عانى املنتخب األندونييس من أجواء 

املباراة واألمطار فضال عن استغالل املنتخب األردني للفرص املتاحة له يف املباراة". 
يذك�ر أن املنتخب الوطني س�يلتقي يف الس�ادس من ش�باط الحايل، نظ�ريه األندونييس يف 

اوىل مبارياته بتصفيات آس�يا التي تأتي ضم�ن مجموعته التي تضمم أيضا منتخبي الصني 
والسعودية.
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أك�دت صحيف�ة س�بورت الكتلوني�ة يف خ�رب 
ح�رصي له�ا أن نادي برش�لونة االس�باني قد 
تعاقد مع الربازييل نيمار العب نادي س�انتوس 
الربازييل حيث س�يبدأ اللعب مع الفريق انطالقاً 
من املوسم القادم . الصحيفة أّكدت بأن العملية 
اس�تغرت وقت�اً طوي�اًل للغاي�ة وتم�ت برّسي�ة 
مطلقة…ويتوق�ع أن ينتق�ل نيم�ار مبارشة بعد 

كأس الق�ارات القادم�ة حي�ث س�يوّقع العقد يف 
تموز املقبل …وقد ش�ددت الصحيف�ة مراراً عىل 
أن االتفاق قد تم ولم يبق س�وى بعض اللمس�ات 
البس�يطة ومن بعدها اإلعالن الرس�مي. يذكر أن 
قصة انتقال نيمار بني الريال والربشا ويف كل مرّة 
ينفي س�انتوس األخبار الت�ي تأتي عىل الصحف 
األس�بانية …فهل األم�ور حقيقية ه�ذه املرة أم 

مجرّد لعبة إعالمية ؟؟

أكد املدرب املس�اعد لفريق اربيل مهدي عبد الصاحب أن مدرب الفريق الكرواتي رادن أبعده عن 
الجه�از الفن�ي للفريق بعد س�وء املعاملة والتهمي�ش، مبينا أن إدارة الن�ادي رضخت لطلب 
امل�درب وتضامنت معه إلبعادي عن الفريق رغم نجاحي، فيما كش�ف أن الكرواتي رادن 
يتعامل بأسلوب غري أخالقي مع الالعبني خالل التدريبات. وقال مهدي عبد الصاحب 
إن "املدرب الكرواتي رادن الذي يرف عىل تدريب فريق اربيل أبعدني عن الجهاز 
الفن�ي للفري�ق رغم نجاح�ي يف عميل مدربا مس�اعدا"، مؤك�دا أن "املدرب كان 
يهم�ش دوري رغم أني أرشفت ع�ىل الفريق يف مباراته الودية أمام الس�ليمانية 
وحققت نجاحا مع الالعبني لكنه لم يرق له هذا النجاح والتميز الذي كان عىل علم 
به مس�بقا". وأضاف عب�د الصاحب أن "املدرب وبعد مباراة الس�ليمانية بدأ يهمش 
دوري وال يعرين�ي أي اهتم�ام وال يركن�ي بوجهات النظر خ�الل املباريات رغم أن يل 
دراية ومعرفة بأسلوب اللعب وأداء الالعبني لخربتي الطويلة يف مجال التدريب"، مشريا إىل 
أن "املدرب املساعد الكرواتي تجاوز عيل بألفاظ نابية ال تمت بصلة إلخالق الرياضيني وعندما 

علم املدرب باألمر كان بالنسبة له شيئا عاديا وطلب مني الرحيل عن الفريق".

فوساتي أبرز المرشحين لتدريب أسود الرافدين

ال ي�زال الس�لوك العدائي غ�ري املتوقع م�ن أفضل 
الع�ب يف العال�م، األرجنتيني ليونيل مي�يس، اثناء 
مب�اراة الكالس�يكو االخ�رية مث�ار ج�دل ومحط 
انظ�ار وس�ائل االعالم اإلس�بانية، حي�ث وجه له 
اتهام جديد ب�"البصق" عىل جماهري ريال مدريد.

والتقطت عدسات قناتي )السيكستا( و)الكوراتا( 
اإلس�بانيتني لقطات للهداف التاريخي لربش�لونة 
وهو يبصق تجاه مدرجات الريال بعد احتكاك مع 
الظهري األيمن ألبارو أربيلوا.وأش�ارت اللقطات اىل 
أن مييس كان يقف ام�ام مقاعد بدالء ريال مدريد 
مبارشة، لكنها لم تحدد اىل أين وجه البصقة، سواء 
ألح�د املش�جعني، أو ألحد أعض�اء الجه�از الفني 
للخص�م. وكان برنام�ج )بونت�ا بيلوت�ا( الريايض 
الش�هري قد كش�ف أن أفضل الع�ب يف العالم خالل 
االعوام األربعة االخرية وج�ه إهانة أليتور كارانكا 
املدرب املس�اعد بفري�ق ريال مدريد عق�ب مباراة 
الكالس�يكو. وذك�رت قن�اة )السيكس�تا( وإذاعة 
)الكوب�ي( اإلس�بانيتان أن مييس التق�ى بكارانكا 
يف النف�ق امل�ؤدي لغرف املالبس بملعب س�انتياغو 
برنابي�و عق�ب انتهاء لق�اء ذهاب نص�ف نهائي 
كأس املل�ك الذي انته�ى بالتعادل )1-1(.ولس�بب 
ما انفعل "الربغوث" وفقد أعصابه ليبدأ يف توجيه 
الس�باب للمدرب الثاني بالريال.ووفقا للوسيلتني 
وما ألقت عليه الض�وء صحيفتا )ماركا( و)آس(، 

قال مييس لكارانكا "ملاذا تنظر ايلّ؟ 
اخرس..إنك دمية مورينيو"، وهو 

ما أكده العب املريينغي خوسيه 
ماري�ا كاييخون، ال�ذي أوضح 

أن�ه كان ش�اهد عي�ان عىل 
مي�يس  أن  الواقعة.يذك�ر 

يف  متواضع�ا  أداء  ق�دم 
يظهر  ولم  الكالسيكو، 
املعه�ود  مس�تواه  يف 
حي�ث بدا علي�ه عدم 
الرتكي�ز، كم�ا تورط 
م�ع  آخ�ر  يف ش�جار 

ألب�ارو أربيل�وا يف مرآب 
للتقاري�ر  امللعب..ووفق�ا  بنف�س  الس�يارات 
الصحفية ذاتها، فإن مييس توجه اىل املرآب بعد 
ساعة ونصف من انتهاء اللقاء يف حالة عصبية 
ليصطدم بأربيلوا ويلوم�ه عىل كثرة تدخالته 
العنيفة خالل املباراة. وتطور األمر اىل أن مييس 
تعدى بالقول عىل أربيلوا امام زوجته كارولوتا 

قب�ل ونعت�ه ب�"الغب�ي"، 
أح�د  يتدخ�ل  أن 

الربسا  مس�ؤويل 
قائ�د  ويج�ذب 

منتخ�ب 
اىل  األرجنت�ني 

غرفة املالبس.
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نيمار أولى صفقات برشلونة

الكرواتي رادن يبعد مهدي عبد الصاحب !

حكيم شاكر: بروفة ماليزيا ايجابية

منتخب الطاولة
يستعد للمشاركة

في بطولة قطر الدولية

المستقبل العراقي/ حسن البيضاني

رومـا يقيـل زيمـان



ل�م تعد املجوهرات كافية لتلبي�ة رغبات رجل األعمال 
الهندي داتا بهوغ 42 عاماً الذي يعيش يف والية ماهاراشرتا، 
فق�رر أن يصن�ع قميصاً م�ن 14 ألف قطع�ة ذهبية من 
22 قرياطا. واس�تغرقت صناعة ه�ذا القميص الذي يزن 
٣.٣ كيلوغرام�ات، 16 يوم�ا عىل أي�دي 15 عامال، وكلفه 
12.7مليون روبية 177 ألف يورو.  وقال رجل األعمال: أنا 
شغوف بالذهب منذ طفولتي، ولطاملا كنت أضع الساعات 
واألساور والخواتم والسالسل الذهبية. وقد خططت لهذا 
املرشوع الع�ام املايض مع مصمم مجوه�رات، وال أرتدي 
ه�ذا القمي�ص إال خ�الل املناس�بات الفخم�ة، وأضعه يف 
خزنة خالل األيام العادية. وأشار اىل ان الجميع يلقبني يف 
املنطقة بالرجل الذهبي. وبعض األثرياء اآلخرين ينفقون 
10 ماليني روبية لرشاء س�يارة فخمة فأي خطأ ارتكبت؟ 

أنا أعشق الذهب بكل بساطة. 

تش�ري نتائ�ج دراس�ة اىل احتم�ال وج�ود ارتب�اط ب�ني 
الس�منة لدى الصغار عموماً، والفتي�ات املراهقات عىل وجه 
الخصوص، وتشخيص االصابة ب�"التصلب" العصبي املتعدد 

وذل�ك باملقارن�ة بأصح�اب ال�وزن الطبيعي. وتزي�د عوامل 
الخطر بش�أن االصابة بهذا املرض بواقع أربع مرات لدى من 
يعان�ون من البدانة املفرطة.  والتصل�ب العصبي املتعدد هو 
أحد أمراض املناعة الذاتية، وفيه تهاجم خاليا بالجس�م عىل 
س�بيل الخطأ مادة املايلني التي تغطي األلياف العصبية مما 
ي�ؤدي اىل بطء رسيان االش�ارات العصبية ب�ني املخ وأعضاء 
الجسم، وبالتايل تصاب بعض هذه األلياف بالتلف. ومن بني 
أعراضه أيضاً تراجع حاسة البرص، واالرهاق املزمن، وصعوبة 
الكالم، وضعف الذاكرة، وعدم التوافق الحركي وش�لل بعض 
األطراف. ويعاني نحو 400 ألف ش�خص من مرض التصلب 
املتع�دد يف الواليات املتح�دة، وعادة يتم تش�خيص املرض يف 
مرحلة الطفولة. وقالت الدراس�ة ان واح�داً أو اثنني من بني 

كل 100 ألف طفل يتم تشخيص اصابته بالتصلب املتعدد.

الصحية  الفوائ�د  إن  يق�ال 
ل�"اليوغا" ال تحىص وال تعد... 
م�ن ع�الج التوت�ر اىل خف�ض 
النظ�ام  ش�حذ  اىل  الده�ون 
املناع�ي، واآلن جاءت دراس�ة 
امريكي�ة جدي�دة لتق�ول إنها 
ق�د تفيد من يعان�ون من عدم 

انتظام رضبات القلب. 
وتق�ول الرابط�ة االمريكية 
ملي�ون   2.7 نح�و  إن  للقل�ب 
املتح�دة  الوالي�ات  ش�خص يف 
يعان�ون م�ن حال�ة ارتج�اف 
اذيني التي يرتعش فيها الجزء 
بش�كل  القل�ب  م�ن  العل�وي 
ح�دوث  م�ن  ب�دالً  فوض�وي 
انقباضات طبيعية. وهذا يزيد 

م�ن خطر التع�رض اىل أزم�ات قلبية. 
وذك�ر الباحثون انه ع�ىل الرغم من أن 
م�رىض هذه الحال�ة يعالجون بأدوية 
للسيطرة عىل نبضات القلب اال انها ال 
تفلح م�ع الجميع... وعندها يمكن ان 
يأتي دور اليوغا. وتابع معّدو الدراسة 
ط�وال ٣ أش�هر الحال�ة املرضية ل�4٩ 
ش�خصاً عان�وا من اإلرتج�اف األذيني 

لخمس سنوات. 
ويف املرحل�ة الثاني�ة من الدراس�ة 
ش�اركت نف�س املجموع�ة يف دروس 
اليوغ�ا مرتني يف األس�بوع مل�دة ثالثة 
اشهر اخرى مع نفس املتابعة لحالتهم 
الصحي�ة. وق�د انخفضت ع�دد املرات 
التي ش�كوا فيها من اإلرتجاف األذيني 

من نحو أربع مرات اىل مرتني فقط. 

ت�سايل 15
www.almustakbalpaper.net

لقطة من
 الزمن اجلميل

أول  تأس�يس   -  1815
مصنع تجاري إلنتاج الجبن يف 

سويرسا.
تع�رتف  إس�بانيا   -  178٣

بالواليات املتحدة األمريكية.
1867 - األمري موتسوهيتو 
يتوىل حكم اليابان ويتخذ اسم 

اإلمرباطور ميجي.
الربيطاني�ون   -  1٩0٣
يس�تولون ع�ىل مدين�ة كان�و 
حارضة شمال نيجرييا، وكان 
وقته�ا معظم جن�وب نيجرييا 
قد خض�ع للحماية الربيطانية 

وذلك منذ عام 1٩00.
1٩17 - الوالي�ات املتح�دة 
تقطع عالقاتها مع أملانيا غداة 
إع�الن األخ�رية ع�ن سياس�ة 
غ�ري  الغواص�ات"  "ح�رب 
املح�دودة وذل�ك أثن�اء الحرب 

العاملية األوىل.
الح�زب  1٩٣0 - تأس�يس 

الشيوعي الفيتنامي.
معرك�ة  بداي�ة   -  1٩45
ماني�ال الس�رتجاع العاصم�ة 

اليابان  الفلبيني�ة وذل�ك ب�ني 
والوالي�ات املتحدة بتحالف مع 

الفلبينيني.
الرشط�ة   -  1٩50
الربيطانية تلق�ي القبض عىل 
العال�م النووي كالوس فوكس 
بتهمه التجسس عىل الربنامج 
الن�ووي الربيطاني واألمريكي 

لصالح االتحاد السوفيتي.
1٩62 - الرئي�س األمريكي 
ج�ون كيني�دي يق�رر ح�ر 
جميع أن�واع املبادلة التجارية 
امل�واد  باس�تثناء  كوب�ا  م�ع 

الغذائية واألدوية.
عرف�ات  ي�ارس   -  1٩6٩
يتوىل رئاس�ة منظمة التحرير 
باجتماع  وذل�ك  الفلس�طينية 
املجل�س الوطني الفلس�طيني 

املنعقد يف القاهرة.
تكوم�اه  ح�زب   -  2004
ينظ�م  اإلرسائي�ي  اليمين�ي 
مس�رية حول أس�وار املس�جد 
أبواب�ه  وبمح�اذاة  األق�ىص 

شعارها بناء الهيكل.

يف مثل هذا اليو ملصوص أجنحةعروض راقصةتعويـــــض
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بدأت محكمة أبو ظبي املدنية 
بنظ�ر دع�وى تعويض تق�دم به 
شخص من جنس�ية دولة عربية 
ضد مستشفى خاص يف أبو ظبي، 
اتهمه�ا بالتس�بب ل�ه يف ضمور 
وهب�وط يف كتف�ه األيرس، وميالن 
وصعوب�ة  وال�رأس،  الرقب�ة  يف 
الي�رسى،  ذراع�ه  تحري�ك  يف 
مصحوبة بآالم مربحة يف املنطقة 
املصاب�ة، وأصب�ح معه�ا عاجزاً 
عن اس�تخدام يده اليرسى وهي 
الي�د الت�ي يس�تعملها يف حياته، 
باعتب�اره أعرس.وق�ال املدعي إن 
ذل�ك أثر س�لبياً يف قدرته عىل أداء 
واجباته الوظيفي�ة يف عمله الذي 
يعتمد بش�كل كبري ع�ىل الكتابة، 

وقدر الرر امل�ادي الذي لحق به 
بمليوني درهم، إضافة إىل مليون 
األرضار  ع�ن  تعويض�اً  دره�م 
النفس�ية واملعنوي�ة التي يعانيها 
جراء الخط�أ الطبي الذي وقع به 
أحد جراح�ي املستش�فى املدعى 
عليه خالل إجرائه عملية جراحية 
بس�يطة تعت�رب تجميلي�ة، وهي 
اس�تئصال عقدة ملفاوية صغرية 
أس�فل رقبته من الجهة اليرسى. 
، وبناًء عليه تقدم بدعواه مطالباً 
بتعويض قدره ثالثة ماليني درهم 
عن إجمايل األرضار التي أصابته، 
خصوص�اً أن�ه ال يوج�د احتمال 
لش�فائه من العجز ال�ذي أصابه 

نتيجة خطأ املدعى عليه.

كلامت متقاطعة

خماطر البدانةاحليدر خانة يف االربعينات

قميص من ذهب

فائدة اليوغا

لون مع

عمودي

افقي

متاهةيوم املهرجني

تش�هد العاصم�ة مونتيفيدي�و، كرنفاال 
راقصا، عىل غرار كرنفال الريو الش�هري، وقد 
تواف�د اىل عاصم�ة األورغواي ع�دد كبري من 
الف�رق املحلية للمش�اركة يف ه�ذا الكرنفال. 
وق�ّدر ع�دد املش�اركني ب�اآلالف، وكل فرقة 
مكوّن�ة م�ن أكثر م�ن 10 أش�خاص، ارتدوا 
أفراده�ا أزياء غريبة ومبتكرة وحملوا معهم 
ع�دة الرق�ص الخاص�ة به�م. وأب�رز الفرق 
املرش�حة الس�تقطاب الحض�ور يف كرنف�ال 
الم�اداس، فرق�ة كومبارس�ا التي اس�تعّدت 

جيدا لهذا الحدث. 

 تمكن�ت الرشط�ة 
جورجي�ا  والي�ة  يف 
إلق�اء  األمريكي�ة م�ن 
لص�ني  ع�ىل  القب�ض 
رسق�ا جوان�ح دج�اج 
أل�ف دوالر.  بقيمة 65 
وذك�رت قن�اة )دابليو 
ج�ي يس أل( يف أتالنت�ا 

أن الرشطة اعتقلت رينالدو جاكسون وديواني باترسون وهما يعمالن يف مخزن 
"نوردي�ك" للتربي�د بعد التبليغ عن رسقة 12 ألف كيلوغ�رام من جوانح الدجاج 

املثلجة. وقدرت قيمة جوانح الدجاج املرسوقة ب�65 ألف دوالر أمريكي. 

احتش�د عدد كبري من املهرجني يف احتفاالت س�نوية تقليدية، تقام يف 
مختلف انحاء العالم، حيث قدموا عروضاً متنوعة أمتعت الجمهور الكبري 
الذي توافد للمش�اركة يف املناس�بة. ففي مدينة برين الس�ويرسية، التقى 
تس�ع  مهرج�ون من 
دول اوروبية وامريكية 
ع�رس  يف  جنوبي�ة 
الزاهية  األل�وان  م�ن 
واألش�كال  والف�رح 
تميزهم  التي  املتعددة 
يف عروضه�م العادية، 
وهو ما حصل ايضا يف 
مدينة ريو دي جانريو 

الربازيلية. 

احلمل
يّولد اج�واء متوّترة قليالً والتباًس�ا 
يف بع�ض االعمال او االنطباعات. يدعوك 
الفلك اىل مس�ايرة الظ�روف، وخصوصاً 
اذا تعلّق األمر برشاكة. قد تناقش قضية 

عقار او عائدات مشرتكة 

الثور 
يحم�ل إليك الحقل امل�ايل صفقات 
طموح�اً  تك�ون  أّن  ب�رشط  مثم�رة، 
باعتدال. الظروف تمّكنك من أن تكون 
تحت األض�واء عاطفياً: فينوس ينتقل 

اىل برج الدلو

اجلوزاء
تش�عر بأن�ك رقي�ق اإلحس�اس، و 
كمكافأة عىل هذه الحساس�ية الرفيعة 
تنتزع اللطف من كل من هم حولك. هذا 
االمر سيس�اعدك ع�ىل رف�ع طاقتك اىل 

اقىص حد انت يف وضع مهني جيد 

ال�سرطان 
دع األم�ور كما هي عليه حالياً حتى 
َتتوّص�ل إىل َبْع�ض النتائ�ِج. الثق�ة هي 
م�ن االمور املهمة يف الحي�اة. لذا حاول ا 

تتمتع بها بدل فهمها 

الأ�سد 
تواج�ه الكث�ري من ضغ�وط العمل. 
ح�اول أن تطلب املس�اعدة م�ن الزمالء 
ملفاج�أة  تح�ر  عاطفي�اً:  األوفي�اء 
يعي�د  ق�د  لق�اء  للحبي�ب.  رومانس�ية 

الذكريات الجميلة إىل الواجهة

العذراء 
أن�ت عني�د بطبع�ك وتذه�ب حت�ى 
النهاية وال تقيم وزناً لبعض التحذيرات. 
ال تس�تمر عىل هذا النح�و وإال حصدت 
النزاع�ات  ح�ذار  عاطفي�اً:  الخيب�ة 

الشخصية فقد تطرأ مع الحبيب.

امليزان
عارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً 
بها، العش�وائية لن تك�ون يف مصلحتك 
عاطفياً: دعوة من الرشيك للخروج معاً 
يف سهرة رومانس�ية، تقبلها برسور، أو 

قوما برحلة سفر

العقرب 
أو  بنف�وذ  يتعل�ق  جدي�د  اختب�ار 
برصاع عىل الس�لطة، وقد تجد نفس�ك 
امام اس�تحقاق مهم. تمال�ك أعصابك 
وال تش�ّوه س�معتك عاطفياً: تذهب يف 

أحالمك العاطفية 

القو�س 
التغ�ري الحاص�ل يف وضع�ك املهني 
يشري اىل فرص جيدة واىل نجاحات تنمو 
وحلول وانتع�اش. إبق عىل حذرك وأّجل 
كل موع�د عاطفي�اً: ينتق�ل فينوس اىل 

برج الدلو لكي يغرّي قدرك العاطفي

الدلو 
تواجه ضغوط�اً فالقم�ر يف مرّبع 
مع برج�ك يحّملك بعض املس�ؤوليات 
ويجعلك امام خيار صعب ويثري بعض 
البلبل�ة يف حيات�ك عاطفياً:ك�ن أكث�ر 

جدية تجاه عالقتك العاطفية

اجلدي
يف  يك�ون  ال  ق�د  الوق�ت  عام�ل 
مصلحتك، لذا يستحس�ن أن تبادر فوراً 
إىل إنهاء كل األمور العالقة عاطفياً: كن 
حاس�ماً يف املواقف الت�ي تواجهها، لئال 
تتعرّض الحقاً للمضايقات من الرشيك

حوت 
تدخل مرحلة م�ن االرتباك والتنازع 
بني االس�رتخاء والعمل عاطفياً: الحبيب 
يحت�اج منك أن تظهر له املزيد من الحب 

فال تبخل عليه بمشاعرك

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 

1 – مخرج سينمائي مصري 
2 – ملحن مصري 

  3 – كتاب لسعيد عقل – مفتش سري 
 4 – أغلظ أوتار العود – قرض – ركيزة 

 5 – غزال – نظر 
 6 – قفز – ماركة سيارات 

 7 – جدها في هواء – إمارة عربية 
 8 – دخول – ناقة 

 9 – ممثلة مصرية .

1 – األسم األصلي ألبي تمام 
 2 – تحية – حظ 

 3 – من أدوات الحداد – عشق 
 4 – مدينة مغربية – من األقارب

 5 – عكسها فك – قسم
6 – أقوى – شعور 

 7 – أطرى – مثَّال ونحات فرنسي 
 8 – دولة إسالمية – من األلوان 

 9 – عكس يمينية .
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العراق�ي
امل�ست�س�ار العام 

ــي  ــالم ــة ال ــع مج

 حضن اصدر صدام حسضن يف عضام 1999 أمرا يقضي بمنعي من 
النضر يف وسضائل اإلعضام العراقية كافضة، تنبهت من بن مضا تنبهت 
اليه، ان قرار منعي عن الكتابة، جاء بمنزلة اكتشضاف وكشف ملواقف 
زمائضي االعاميضن، ووضعهم عىل املحك، واذا اسضتثنيت واحدا منهم 
فقضط، كان اذا رآني يف مجلضة “الف باء” -حيث كنضت اعمل- او رآني 
يف الشضارع مصادفة، حاول التشاغل بأية طريقة لكي يتحاىش تبادل 
الحديث معي، اىل حد انه كان يخىش حتى من رفع يده إللقاء السام!

اقول : اذا اسضتثنيت هضذا الزميل، فقد نجح اآلخضرون جميعهم يف 
االختبضار، وكان موقفهضم الرافض واملسضتنكر يف الضر والعلن لقرار 
رئيضس النظضام السضابق، ايضة يف النبضل والشضجاعة، ومدعضاة للفخر 
واالعتزاز، واذا بدأت بذكر بعض تلك االسضماء الكريمة مثل حسب الله 
يحيى ومحمد مزيد وسضمري خريي وعبد اللضه الامي وداوود الفرحان 
وزيضد الحضي، ومصطفى كامل ونرمن املفتي، فان القائمة ستشضمل 
مئات االسضماء التي تصعب االحاطة بها يف هضذا الحيز الضيق، ولذلك 
اعتضذر لهم، بقدر ما اعرتف لهم بالفضل الذي طوقوا به عنقي دينا ال 
انسضاه مدى العمر النهم سعوا ما وسعهم السعي، واجتهدوا لنرصتي 
ما وسعهم االجتهاد، عىل انني ال استطيع ان اتجاوز، حيث استعفتني 
الذاكرة العجوز، عددا من الزماء الذين وقفوا اىل جانبي وقفة ال تخلو 
من مجازفة محفوفة بالخطر، فالزميل جواد الحطاب الذي كان يرأس 
تحريضر جريدة تابعة لاتحضاد التعاوني عىل ما أظن، بادر اىل دعوتي ض 
وبالحاح ض لكتابة عمود صحفي يف جريدته باسم مستعار، عىل الرغم 
مضن ان قرار املنضع صادر من صضدام وليس من مزبضان خرض هادي، 
وكتبت له فعا، وظهر العمود االول، ولكن لم يظهر غريه فقد “تربع” 
احدهم واوصل )املؤامرة( اىل االسضتاذ الفاضل عدي الذي وجه عقوبة 
إدارية قاسضية للزميل جواد، وقد دفعضه خلقه الكريم اىل االعتذار مني 
بضدالً من ان اعتذر منه! الزميل عادل ابراهيم، الذي كان يشضغل يومها 
منصب مدير عام دائرة الشضؤون الثقافية، وقد صادف ان مجموعتي 
القصصيضة الرابعة )الولضد الكبري( موجودة يف )الضدار( لطباعتها قبل 
قرار املنع، ولهذا ذهبت اىل الشؤون الثقافية السحبها او اعرف االجراء 
الضذي سضتتخذه الدار، وشضاءت املصادفة ان التقي الزميضل ابراهيم يف 
ساحة )الدائرة( قبل ان اراجع قسم النر، وبعد ان انتهينا من العناق 
واملصافحة والسؤال عن الصحة واالحوال، قال يل بالحرف الواحد )اني 
ادري انضت ممنوع من الكتابة، ولكن لم يصلني اىل االن اشضعار بذلك، 
ولهضذا وافقت عضىل طبع كتابضك، وبعدينن اذا صضار يش، الله كريم؟( 
وصدر الكتاب فعا، ولم اسأل الرجل وهو يضع موقعه الوظيفي عىل 
كف عفريت ان كان تعرض للمساءلة بسببي، وقد رأيت ولو بعد فوات 
االوان ان اعتضذر لضه مع االمتنضان، من غري ان تفوتني االشضارة، اىل ان 
هضذه املجموعة حظيت باكرب عدد من زمائي الذين كتبوا عنها، وكان 
واضحا ان هذا )االقبال( يعرب عن نوع من التحدي لقرار السلطة النهم 
يكتبون عن كاتب ممنوع!! وفيما )دبرت( يل الزميلة منى سعيد عما 
صحفيا يف خارج العراق، بعيدا عن عن النظام ويده، فقد كان للزميل 
الراحل نرص الله الداوودي، رئيس تحرير جريدة العراق، والزميل اكرم 
عي حسضن، مدير التحرير فيها، موقف يسضتحق الذكر باجال، كانا 
)يجازفضان( ويرصفان اجوري الشضهرية )وانا كاتب عضىل املكافأة(، 
حيضث ينظمان ورقة االجضور الخارجية ويكتبضان فيها )يرصف مبلغ 
كذا للسضيد حسضن العاني عن كتاباته لشضهر تموز( او آب... الخ من 
دون ان اكتب حرفا واحدا، وللحديث عن االخرين صلة، ولكن الغريب، 
ان الزميل الوحيد الذي كان يخىش حتى من رفع يده للسام، كان اول 
من زارني يف البيت بعد سضقوط النظام، لكضي يخربني ان )قلبه( كان 

معي... مقبولة!! 

ح�سن العاين

شهـادات للتـاريخ

دغدغات

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

العملية السياسية -عندنا- برمتها، تحديدا وبعد االطاحة 
بعرش الديكتاتورية لم تعي -لآلن- أو تسضتفيد من مجريات 
ما حولها من أوضاع وظروف ومابسات، تتطلب أخذها بعن 
االعتبضار فيما يخضص عدة نضواٍح تتعلق بالتقضارب والتفاعل 
الحيوي ما بن الركاء )باالسضم( والفرقاء )بالجسضم( من 
جوهضر وفعل ما يحدث عضىل أرض ذلك التفاعل الذي عادة ما 
راح يتحول اىل تنافر يومي ومسضتمر عجز عن رسضم أبسضط 
صضورة توضيحيضة مقنعة ملضا ينتظرنا يف الغد وما سضيتيحه 
لنا املسضتقبل الغامض والحزين جضراء مجريات تلك األحداث 
التضي أكلت أموالنا ونخرت أحامنا وهددت حياتنا طيلة عر 
سضنوات لم ينقطع دبيب رسيان حمى عدوى )العداوات( بن 
ممثي الكتضل واالئتافات يف مجلس النضواب ومجلس الوزراء 
و)مآثر( فضائياتنا املحلية املنتشضية يف نر غسضيل عمليتنا 
السياسضية، هكذا باملجضان، لتجعل من )املا يشضرتي يتفرج( 
عضىل ما وصلنا اليه يف أسضهل اتفضاق أو أصعضب وأهم قضية 

تمس سيادة الوطن عىل حد سواء.  
نحضن قاب قوسضن وأدنضى من اسضتصدار قانضون للعفو 
العام، تماطلت يف البضت فيه جهات وناورت أخرى يف تعطيله 
أو تقييضده أو تمريضره، ذلك القانون النائم منضذ أكثر من عام 
يف إدراج أهضواء طبيعضة وحاجضة ومتطلبضات هضذه الكتلة أو 
تلك، امتثضاال لدواعي ورغبات جمهورهضم أو طوائفهم أومن 
يمثلهم -افرتاضا- هكذا دون ادنى محاوالت اقناعهم وحثهم 
عضىل احرتام القانضون وبنود الدسضتور وفق واجبضات الوطن 
ومقومضات الوطنية الحقضة يف بناء مجتمضع متفهم لحقوق 
وواجباتضه، عضىل السضري وراء التشضتيت والتفريضق والرتويج 
بمربرات ومسضوغات زادت من فجضوات التباعد ال التوادد بن 
أبناء شضعبنا، كما لو أنهم يرسخون من جديد ملعنى ومفهوم 
أضحى بعيدا عن ثقافة وأفكار وايقاع العرص هو؛)الشضعوب 

عىل دين ملوكهم(.   
لقد درسضنا يف علضم النفس ان اختضاف الناس بخصوص 
طبيعة اسضتقبالهم لألمضور وطرائق تفكريهضم تتحدد جملة 
عوامضل منهضا درجضات الوعي/ التعليضم/ الثقافضة/ امليول/ 
االهتمامات/ الدوافع/ والحاجات التي هي اسضاس السضلوك 
البضري والعمود الفقري الي انسضان أين ما حل وكان..  ويف 
كل عرص وآن.واذا كان العرب يرون يف الباغة ايجازا واعجازا 
فان االنكليز يعتقدون ان الشضيطان يكمن يف التفاصيل، رغم 
حاجتنضا للتفاصيل -يف بعض الحاالت- الصابة هدف وجوهر 
الحقيقة، وحيث نسعى االقرتاب -هنا- من مساعي خطوات 
الحكومة لحسضم أمر عفوها العام عن السضجناء واملوقوفن 
واملحكومضن يف مسضعى للصفضح واعطضاء فرصضة ليواصلوا 
حياتهم بنهج صحيح، وكضم تجد حن تقف عند حدود كلمة 
)عفضو عضام( احساسضا عارمضا بالرهبضة جضراء تتداخل ذلك 
االحسضاس يف نفوس متفرقة وأخرى متحرقة بحسب دوافع 
وحاجضات هضذا الطضرف أو ذاك تحت خيمضة حكومة رشاكة 
وطنية انتظرناها بفارغ صرب و)طولة( بال، لكنها -لآلسف- 
خيبضت اآلمال تلو اآلمضال، يف الكثري من الظروف واألحوال، لذا 
نقول ونحن نشضدد عىل أهمية شضمول كل من اقرتف جريمة 
)قابلة للعفو( -فقط- بذلضك القانون بعد أن تصالح القلوب 

وتتاقح العقول طبعا.!

ح�سن عبد احلميد

قـاب قـوسـيـن..
من قانون  العفو

نقار اخل�سب

Hasanhamid2000@yahoo.com
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              برلين/ وكاالت

يعيضش العسضكري املتقاعضد فرينر 
فروينضد يف إحضدى املحميضات الطبيعية 
يف أملانيضا مضع مجموعضة مضن الذئضاب 
القطبية.ووفقضاً ملضا نرتضه صحيفضة 
»ديي ميل«، فضإن الرجل)79 عام( بعد 

تقاعضده مضن الحيضاة العسضكرية، قاد 
مجموعة من الذئاب القطبية  يف إحدى 
املحميضات الطبيعيضة يف أملانيا، و عاش 
معها وأصبح زعيمضاً عليها لدرجة أنه 
يحضرص عىل إطعامها بفمضه، يرعاها، 
يلعضب معهضا، يعضوي معهضا ويصطاد 

فريسته بنفسه.

يطــعــم الذئـــاب مـن فمـه !

»3«

           واشنطن/ وكالت

وجد املسضؤولون عن تربية الهرة 
“هضويل” طريقضة مميزة ملسضاعدتها 
عضىل التخلص من الضوزن الزائد وهي 
السباحة يومياً.ونقل موقع “بيبول” 
األمريكضي عن املسضؤول عضن منتجع 
مخصص للحيوانضات، قوله ان الهرة 
“هضويل” البالغضة من العمر 13 سضنة 
والتضي تزن اكثر مضن 8 كيلوغرامات، 
تسضبح يوميضاً بغية مسضاعدتها عىل 
التخلضص مضن حضوايل 3 كيلوغرامات 
إضافية تزعجها.وذكرت مالكة الهرة 
التي تعمل يف املنتجع انها كانت قلقة 
من وزن هرتها الزائد ما دفعها لحثها 

الهضررة  ان  إىل  السباحة.يشضار  عضىل 
تعضرف بكرههضا للماء، لكضن “هويل” 
ال تواجه مشضكلة من هضذه الناحية. 
وتسضبح الهضرة يوميضاً نصف سضاعة 

وهي دائماً تحت املراقبة.

قطة ختفف وزهنا !
تتقدم ارسة مؤسسة املستقبل العراقية للصحافة 
والنضر باجمضل التهاني وازكضى التربيضكات للعقيد 

عمضران  محمضد  )احمضد  املهنضدس 
الحسناوي( مدير العاقات واالعام 
يف مديريضة رشطة كرباء املقدسضة 
اعضىل  رتبضة  اىل  ترقيتضة  بمناسضبة 

متمنن لضه دوام التقدم واملوفقية 
خدمة لعراقنا الغايل.

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة

هتنئة


