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ظاهرة قتل النساء 
تتفاقم.. وقطنة 

االنتخابات خترس 
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كلينتون ترحل.. 
ويذهب معها
 حلم تسليح 

املعارضة السورية

      المستقبل العراقي/ القاهرة / خاص

كش�ف مص�در دبلوماس�ي ب�ارز عن 
تحركات سياس�ية جرت في ال�72 س�اعة 
الماضية بين الع�راق ودول خليجية دخلت 
على خ�ط األزمة في الع�راق، الفتاً إلى أن 
التحركات جاءت عب�ر »اتصاالت هاتفية« 
من باب »دفع الضرر عن عواصم س�تكون 
عل�ى مرم�ى حجر ربي�ع قادم ال يس�تثني 
حاكما وال يتوقف عند قصر أمير«، بحسب 
زعمه.وقال المصدر، الذي رفض الكش�ف 
ع�ن هويت�ه، ل�«المس�تقبل العراق�ي« إن 
»التحركات التي تقدمت بها الدولة العربية 
أخذت باالعتبار النتائج السياس�ية األمنية 
والعس�كرية والواقع البائ�س الذي انتهت 
إليه بلدان الربيع العربي في تونس واليمن 
وليبي�ا وخاصة في س�وريا الت�ي يتهددها 
طوفان الحرب الس�ورية � اإلس�رائيلية«، 
موضح�اً أن�ه »وبع�د ان تلق�ى ح�زب الله 
إش�ارات )س�ورية صديقة( باستهداف ما 
ي�راه الحزب ضروريا م�ن مواقع ومراكز 
)ابحاث نووية( او مواقع امنية في تل ابيب 
رداً عل�ى القصف اإلس�رائيلي األخير ألحد 

مراكز األبحاث  االستراتيجية السورية«.
وأكد أن »الهواتف العربية التي اتصلت 

ببغ�داد أش�ارت ال�ى إمكاني�ة لع�ب دور 
)س�تراتيجي( على خ�ط األزم�ة العراقية 
مقاب�ل ان تق�وم بغ�داد بلع�ب دور مماثل 
عل�ى خط األزمة الس�ورية عب�ر ما تملكه 
من عالقات محورية مع القيادة الس�ورية 
الت�ي ترتبط بعالق�ات ممتازة م�ع حركة 
المقاومة اإلس�المية حزب الله«، مبيناً أن 
»الدولة العربية المعنية � وهي دولة مهمة 
في مجتم�ع مجل�س التع�اون الخليجي � 
لديها رغبة في تطوير العالقات السياسية 
واألمني�ة والتجارية مع القي�ادة العراقية 
ف�ي المس�تقبل لش�عورها بالخط�ر الذي 
س�يأتي أو الذي  تتوقع قدومه من الدوحة 
وح�كام قطر الذين يش�تغلون على نظرية 
رد )الصفعة( التي يتلقونها دائما من الكف 
الس�عودية وبقي�ة بل�دان الخلي�ج وليقين 
هذه الدولة ان قطر تريد استكمال )الدورة 
الدموي�ة( التي ب�دأت بتون�س البعيدة عن 
مرمى الص�راع العربي اإلس�رائيلي وليبيا 
المبتعدة أساسا عن هموم المسألة العربية 
واليمن غير القادر على مواجهة رياح التأثير 
القادم من دول الخليج وصوال الى س�وريا 
الت�ي في ح�ال س�قط نظامه�ا )القومي( 
فان مسيرة الس�الم العربية � اإلسرائيلية 
س�تمضي دون عراقيل وس�يكون الطريق 

سالكا إلس�قاط التجربة الديمقراطية في 
العراق« معل�اًل ذلك بأن »تلك التجربة لديها 
من الحرية في اتخاذ القرار والتمس�ك بما 
تراه مناس�با أقوى وأوسع من خيار قطر 
وما تقول�ه قناة الجزيرة«، بحس�ب قوله.

وذكر إن »اإلش�ارات العربي�ة لبغداد تؤكد 
ان الخط�ر الق�ادم ال يتمث�ل في الس�لفية 
وتياراته�ا الديني�ة واالجتماعية ومنابرها 
التبش�يرية«، منوه�ا بأن »هن�اك عالقات 
واضح�ة بين األجه�زة األمني�ة وبين ابرز 
مش�ايخها ورموزه�ا الديني�ة«، وأض�اف 
»ب�ل يكمن ف�ي عقلي�ة القي�ادة القطرية 
الت�ي تح�اول زرع الفت�ن الطائفية في كل 
مكان إلسقاط )الس�عودية( في كل مكان 
وصوال الى إسقاط األس�رة السعودية في 
الرياض«.وق�ال المص�در إن »بغ�داد تعمل 
على اس�تثمار اللحظة السياس�ية العربية 
الحالية من اجل تفادي االنزالق في المأزق 
الس�لفي والتوري�ط القط�ري واالنتهازية 

التركية المتربصة خلف الحدود«.
وتس�اءل »ه�ل س�تنجح بغ�داد ف�ي 
توظي�ف الورق�ة الخليجي�ة الت�ي تلق�ت 
إش�ارتها في 72 س�اعة الماضية؟«.مبدياً 
أمله »بتفادي مشروع قطري جائر ظاهره 

اإلقليم السني وباطنه تدمير العراق«.

      المستقبل العراقي / خاص

أكد مصدر سياسي مطلع ان العراق 
ومص�ر يم�ران بمراحل حراك سياس�ي 
متش�ابه تقريبا من حي�ث »بيع« ثروات 
الب�الد مقاب�ل صم�ت البرلم�ان في كال 

البلدين. 
وق�ال المصدر الذي رفض الكش�ف 

عن هويته أن »توجه الحكومة المصرية 
لبيع شركة قناة السويس، وهي المصدر 
والمورد المالي األكبر في البلد، الى قطر 
واإلمارات والس�عودية، يذكر بما قامت 
به الحكومة العراقي�ة حين باعت الممر 
المائ�ي العراقي الى الكويت بش�كل غير 
مباش�ر وصمت البرلمان عن حق العراق 
في استثمار ممره المائي ليكون مضطرا 

للتعام�ل تجاري�ا م�ع دول�ة أخ�رى هي 
الكويت، ومن خلفها فري�ق من الدول«. 
وأوضح المص�در ان الحكومة المصرية 
»تس�تعير خط�وات الحك�م ف�ي العراق 
عند تعاملها م�ع الثروات المصرية، وقد 
تستعير من العراق خبراء الفساد المالي 
واإلداري لتب�ادل الخب�رات«، عل�ى ح�د 

تعبيره.

احلكـومة املرصيـة تتعلـم من نظريهتـا العراقيـة
 بيــع ثـروات الشعـب !!
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أخطاء الكسب املفرد 
وعامل التدريب يف بناء 

احلملة االنتخابية

األزمة السياسية: حلول
 يف األفق القريب.. وتصعيد 

»العراقية « مستمر!!

نــواب : تـلــويـح 
الصــدريـيــن بــسحــــب 

وزرائهـم جمرد كـالم

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3كركوك مرتع لإلرهاب.. والسياسيون: ال نعرف من نحاسب !!

      المستقبل العراقي / خاص

كشف مصدر سياس�ي مطلع عن تحضيرات 
غاي�ة ف�ي الس�رية والدقة لتش�كيل جه�از مواز 
لجهاز المخاب�رات العراقي الحال�ي يتبنى عملية 
متابعة عمالء المخاب�رات األجانب والعرب الذين 

»يعشش�ون« ف�ي الع�راق. وق�ال المص�در الذي 
رفض الكش�ف عن هويته ل�«المستقبل العراقي« 
أن رئي�س الوزراء ن�وري المالكي يس�عى لتغيير 
األطق�م األمنية ف�ي الحكومة، وم�ن المتوقع أن 
تشهد المرحلة المقبلة انتقالة نوعية على مستوى 
العمل األمن�ي المخابراتي بما يمكنه من مطاردة 

الجواسيس الذين وصل بعضهم الى »مراكز صنع 
القرار ودخلوا المؤسس�ات الحكومي�ة«. وانتقد 
المصدر جهاز المخابرات الحالي واصفاً إياه بأنه 
»يغط في س�بات عمي�ق وتتجاذب�ه المحاصصة 
التي قتل�ت كل اطر العمل المؤسس�اتي وأطاحت 

بالوالء للوطن«، على حد تعبيره. 

تشكــيــل جــهــاز أمـنـي ملـطـاردة اجلــواسـيـس
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املعارضة املرصية: 
يـجــب مـحــاكـمــة

حمـــمـد مرســي
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كرار جاسم:
احتاد الكـرة حيـارب

 نجوم املنتخب!

بـابــــل تـشـــتـهــي املـــال.. وتـــنـــجــب الـخـــــراب!

مفوضية حقـوق اإلنسان تعلن حاجتهـا لـ400 درجـة وظيفيـة

القانونية: رفع احلجز عن ممتلكات املشمولني باملساءلة غري قانوين

مركبات تركية »جمهولة« جتـوب بعـض املحافظـات

كيـف نتـجـنـب نتـائـج مـا فـات مـن ربيـع 
السـلفيـة املجـاهـدة ؟!

التحالف الوطني: املوازنة قد مترر األربعاء.. 
الكردستاين: نصوت برشوط !
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          التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي  
 

نح�ن اآلن ف�ي قل�ب العاصف�ة 
السلفية وفي عمق الصورة الوهابية 
وف�ي تفاصي�ل المش�روع الطائفي 
الذي بدأ بمطالب ال تتعدى اإلصالحات 
الخدمي�ة واألمني�ة وتغيير ف�ي بنية 
الت�وازن وانته�ى ال�ى مرب�ع المأزق 
السياس�ي ل�كل الص�ورة التراجيدية 
التي عادة ما ينتهي اليها ربيع العرب 
في تون�س ومص�ر وليبيا..إس�قاط 

النظام!.
كل الحل�ول التي ترش�حت لآلن 
لم تكن مرضي�ة للمتظاهرين ومنها 
حل�ول حقيقي�ة مث�ل اطالق س�راح 
س�جناء وس�جينات وتعدي�الت ف�ي 
العدال�ة والمس�اءلة وع�ودة الملكية 
ل�دور ومن�ازل البعثيي�ن الن الصورة 
عليه�ا  تركب�ت  الت�ي  السياس�ية 
مش�هدية الربيع العربي ف�ي العراق 
تتعدى المعتقلين ألسباب جرمية الى 
النظام الدستوري ومستقبل العملية 
إع�ادة  السياس�ية وبكلم�ة أوض�ح 
الع�راق ال�ى الحكوم�ة الس�نية التي 
تضع األكثرية الش�يعية ف�ي الجيب 

الخلف�ي وتض�رب بع�رض الحائ�ط 
المطالب وصناديق االقتراع في مكب 
القس�رية للسلطة  النفايات والعودة 
ألنه�ا تعتق�د انه�ا انما خلق�ت لكي 
تركب الس�لطة كم�ا ركبها األمويون 
والعثماني�ون والعباس�يون والمغول 
وال ينته�ي االم�ر اال حي�ن ينفخ في 

الصور!.
رفعه�ا  الت�ي  الش�عارات  كل 
المتظاه�رون ال عالقة لها بالمطالب 
الش�عبية التي تحددت ب��13 مطلبا 
كم�ا اعل�ن عن ذلك ش�يوخ عش�ائر 
واللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء 
للنظر ف�ي مطالب المتظاهرين ومن 
يقرا الش�عارات ويس�تمع للصيحات 

يلحظ ما يلي:
1-  ان الهتاف�ة الذين يصرخون 
بين المتظاهري�ن يتحدثون بعبارات 
قاسية على الرئيس المالكي ال مجال 
لذكرها ألنها قاس�ية ومن قسوتها ال 
يستطيع من يحترم نفسه وقلمه ان 
يتح�دث بها ومع ذل�ك يزعم منظمو 
مرتبط�ة  خالي�ا  وه�م  التظاه�رات 
بتنظيم�ات واحزاب سياس�ية لديها 
اجن�دة واضحة ومكش�وفة في اطار 

ما يج�ري ف�ي المناط�ق الغربية ان 
التظاه�رات ذات طاب�ع س�لمي مع 
ان ش�عارا واح�دا لو هتف به عش�رة 
اش�خاص ف�ي دولة أخ�رى يتعرض 
بالتجريح الش�خصي لرئيس الوزراء 
فان�ه كاف الن يض�ع  الحكوم�ة  او 
هؤالء الهتافة في العدالة والمساءلة 
الفك�ري  االره�اب  وخل�ف قضب�ان 
والسياس�ي وم�ع ذل�ك ل�م تتح�رك 
السلطة العراقية عليهم وتركتهم في 

طغيانهم يعمهون!.
  -2

الت�ي لم  العس�كرية  االس�تعراضات 
اش�اهد نظي�را له�ا ف�ي كل بل�دان 
الربي�ع العربي ..ش�باب بعمر مبكر 
يظه�رون عرايا ال يرتدون ش�يئا في 
ظ�ل ه�ذا الش�تاء الب�ارد والق�ارس 
والمن�اخ  والمط�ر  المتوت�ر  والج�و 
الملب�د بالغي�وم والس�حب الهاطل�ة 
س�وى بيجام�ات خفيف�ة وملثمون 
وهم يرفع�ون قبضاتهم ال�ى االعلى 
ويس�يرون في الش�وارع في مش�هد 
اقل ما يقال عنه انه مش�هد مس�تفز 
للمش�اعر الوطنية ورس�الة للجيش 

انهم س�يقاتلون  والدولة  والش�رطة 
..يب�دو ان الذي اعده�م لهذه المهمة 
اراد التذكي�ر ان المش�هد ق�د يتطور 
في ظ�ل هذا الحم�اس )الثوري( من 
اظهار القبضات واألي�دي الى اظهار 
الس�الح المقبوض على االصابع كما 
ظه�ر احم�د العلواني وبي�ده بندقية 

كلشنكوف!.
3-   ان مشهد التظاهرات ال يبدو 
انه س�ائر باتجاه تحقي�ق مجموعة 
مطالب انما هو س�ائر اما إلس�قاط 
العملية السياس�ية وتشكيل حكومة 

جديدة من ق�ادة التظاهرات والقوى 
السياس�ية الس�اندة والداعم�ة له�ا 
او انه س�ائر الى معرك�ة يطاح فيها 
بال�رؤوس واأليدي واألرج�ل ويفتقد 
فيها العراق ال�ى اهم عناصر وجوده 
االجتماع�ي والتاريخ�ي والسياس�ي 

ووحدته الوطنية.
عل�ى  يش�رفون  الذي�ن     -4
التظاه�رات غي�ر مبالي�ن بال�ذي تم 
انجازه لآلن من قب�ل اللجنة المكلفة 
المتظاهري�ن  مطال�ب  بمتابع�ة 
العاديي�ن انم�ا هم س�ائرون باتجاه 
القف�ز عل�ى مطال�ب الن�اس الى ما 
يحق�ق الغرض االس�اس م�ن وجود 
تظاه�رات كثيف�ة عل�ى االرض وفي 
مقدم�ة م�ا يج�ب تحقيقه ف�ي هذا 
اإلطار – كم�ا يريد هؤالء المتالعبون 
بمصائ�ر الناس وفوراته�م العصبية 
الغاضب�ة هو اس�قاط  وصيحاته�م 
النظ�ام والمج�يء للس�لطة كبدي�ل 
عربي س�ني كما يعتق�دون لينظموا 
في النهاية الى سياق األنظمة العربية 
الس�نية الموجودة في العالم العربي 
او المحي�ط مع أنهم الب�د ان يدركوا 
البعد الشاسع بين عروبتهم االنبارية 

الت�ي ال يحبه�ا ع�رب الخلي�ج وبين 
عروبته�م العراقي�ة المكروه�ة التي 
ينظر اليها الع�رب نظرتهم الطائفية 
إليران كونها دولة ش�يعية ولن يغفر 
عرب الدوالر في قطر الحمد العلواني 
او احم�د اب�و ريش�ه وقوفهم�ا مع 
العلوان�ي  الن  الحالي�ة  التظاه�رات 
الن�واب  نائب�ا ف�ي مجل�س  انته�ى 
مس�تفيدا من امتيازات المجلس من 
راتب وسيارة وتخصيصات ووجاهة 
وتمثي�ل ورك�وب طائ�رات الدرج�ة 
االول�ى وهو قب�ل هذا لم يكن ش�يئا 
ب�ل كان ش�يئا منس�يا واب�و ريش�ه 
قبل س�قوط الش�هيد عبد الستار ابو 
ريش�ه س�وى صياد صقور يطاردها 
في صح�راء الرطب�ة وصديقا مقربا 
لرئي�س الوزراء..ووجود 800 عنصر 
)ف�وج حماية( له م�ن قبل الحكومة 
بكامل اسلحتهم س�يكون خلة عليه 
ولو اغتس�ل بماء زمزم 100 مرة فلن 
يب�رأ من تل�ك الخلة أم�ام عرب قطر 

والرياض وعسير ونجران!.
نحن اآلن في قلب العاصفة ومن 
لم يش�اهدها ف�ي االنب�ار والفلوجة 
وصلي�خ  زيون�ة  ف�ي  فليش�اهدها 

والمنص�ور واليرم�وك والعامرية في 
العاصمة بغداد..

ومن يري�د ان يك�ون على يقين 
أن الن�ار ب�دأت تلتهم البي�ت العراقي 
والوح�دة الوطني�ة فلي�ر التفجيرات 
الدموية وعملي�ات التعرض باأللغام 
الت�ي يقوم به�ا الطائفي�ون والقتلة 
والمجرمون في كل مكان من العراق 
وفي الوق�ت الذي تتظاه�ر الفلوجة 
بس�بب س�قوط س�بعة م�ن القتلى 
عل�ى خلفي�ة صدامات م�ع الجيش 
ويطالبون كل الكتل السياس�ية إدانة 
العراق�ي و)يعمل�ون قصة  الجي�ش 
طويلة عريضة( حول هذا الموضوع 
يس�قط بليلة واحدة 100 ش�هيد في 
طوزخورمات�وا ول�م يتح�رك ضمير 
الغربي�ة من اجله�م وكأنهم ليس�وا 
عراقيين في حين يطالبوننا بإسقاط 
الحكوم�ة ومحاكمة الجيش بس�بب 
الصدام مع مجموعة من الشباب الذي 
هاج�م الجي�ش المتمرك�ز بعيدا عن 
التظاهرات والن�اس عبر الفضائيات 
ش�اهدت كي�ف كان هؤالء الش�باب 
والعس�كريون  الجي�ش  يهاجم�ون 

يلوذون خلف سياراتهم العسكرية!.
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كيـف نتـجـنـب نتـائـج مـا فـات مـن ربيـع السـلفيـة املجـاهـدة؟!

القانونية: رفع احلجز عن ممتلكات املشمولني باملساءلة والعدالة غري قانوين
           امل�ستقبل العراقي / �سام حممود

ش�كل ق�رار رف�ع الحجز ع�ن ممتل�كات المش�مولين 
بقان�ون المس�اءلة والعدالة إحدى الخط�وات التي اتخذتها 
الحكومة في إطار ما أس�مته تحقيق المطالب المش�روعة 
للمتظاهري�ن، لكن هذا القرار لم يمر من أمام أنظار اللجنة 
القانوني�ة في مجلس الن�واب من دون انتق�اد، حيث عدته 
"خرق�اً قانوني�اً"، بينم�ا أكدت لجن�ة المصالح�ة الوطنية 
شرعية القرار ألنه ال يقع تحت طائلة قراري مجلس الحكم 

76 و88 اللذين يختصان بهذا الشأن.
وقال عضو لجنة المصالحة الوطنية والمس�اءلة قيس 
الش�ذر ل�"المس�تقبل العراقي" إنه "تم التوافق على إطالق 
دار س�كن العائل�ة والس�ماح بتحويل�ه والس�ماح بترويج 
معام�الت بيعه وش�رائه"، مضيف�اً أن "هذا الق�رار ال يقع 
تحت طائلة قراري مجلس الحكم 76و88، وال يخالف قانون 
هيئة المساءلة والعدالة"، مشيراً إلى أن "اللجنة اآلن بصدد 

االتفاق على إلغاء قرار 88، وتعديل القرار 76". 
وبين الش�ذر أن "بعض المشمولين بالحجز هم بخالف 
قانون هيئة المس�اءلة والعدالة الس�اري، وقد أبلغت اللجنة 
الخماسية الهيئة بعدم الرد على أي استفسار أو سؤال بهذا 
الشأن، بسبب أن اغلب المعامالت هي تخالف قانون الهيئة 
ذاته".وكانت اللجنة المكلفة للنظر في مطالب المتظاهرين 

اتخذت ق�رارا يقضي برف�ع الحجوزات عن العق�ارات التي 
تعود الى المشمولين بقرار المساءلة والعدالة واقربائهم.

وق�ال رئي�س اللجنة، حس�ين الشهرس�تاني، في وقت 
سابق، أن مجلس الوزراء وافق على القرار، داعيا في الوقت 
ذاته أصحاب تلك العقارات لمراجعة الجهات المختصة لرفع 
الحجز، مش�يرا إلى أن "وزارة العدل أبلغت دوائر التس�جيل 
العق�اري بتطبي�ق القرار"، مبين�ا أن "الق�رار تضمن أيضا 

إحالة غالبية المشمولين بإجراءات الهيئة على التقاعد". 
كم�ا أعلنت األمان�ة العامة لمجلس الوزراء، وبحس�ب 
بيان صدر لها في وقت سابق، أن المجلس وجه وزارة العدل 

بتنفيذ قرارات اإلفراج عن المعتقلين فورا.
وق�ال البيان أيضاً "من التوصيات التي اقرها المجلس، 
هي ترويج المعامالت التقاعدية لكافة المش�مولين بقانون 
المس�اءلة والعدال�ة ع�دا فدائي�ي ص�دام وأعض�اء الفروع 
والمباشرة فورا باستالم طلباتهم لمن لم يقدم طلب اإلحالة 
عل�ى التقاعد".بمقابل هذا، أكد عض�و اللجنة القانونية في 
مجل�س النواب امي�ر الكنان�ي أن "قراري الحج�ز 76 و88 
أصدرهما مجلس الحك�م، وبالتالي إن اإلج�راءات المتخذة 
حاليا من قبل مجلس لوزراء غير دستورية"، مبيناً أن "الذي 
يجري هو انتهاك للدس�تور ومخالفة للقوانين، وعبارة عن 
إج�راءات ش�خصية تقوم به�ا الحكومة لترضي�ة طرف أو 
جهة معينة"، بحسب قوله.وحمل الكناني "مجلس الوزراء 

واللجنة الخماسية مسؤولية هذا الخرق القانوني"، موضحاً 
أن "اللجنة الخماسية تقع اآلن تحت المساءلة القانونية".

وبخصوص رفع الحجز عن فئة معينة من المش�مولين 
والتريث بشأن اآلخرين قال الكناني ل�"المستقبل العراقي" 
إن "ه�ذه التطبيق�ات انتقائي�ة وبالتالي ال توج�د ضوابط 
معينة لتنفي�ذ هذا القرار".من جانبه ق�ال الخبير القانوني 
ط�ارق حرب ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن "القرارين اللذين 
اصدرهم�ا مجلس الحك�م يتضمنا حجز األم�وال المنقولة 
وغير المنقولة للذين ذكرت اسماؤهم في القرار وأقرباؤهم 
لح�د الدرج�ة الرابع�ة"، مضيف�اً أن "هذي�ن القراري�ن ال 
ي�زاالن نافذين لعدم صدور قانون م�ن الجمعية الوطنية أو 
مجل�س الن�واب بإلغائهما أو تعديلهما".وأش�ار إلى أن "ما 
ص�در اآلن إعادة النظر ف�ي القرارين، حي�ث تنفيذهما من 
مس�ؤولية وزارة العدل ومديرية التس�جيل العقاري العامة 
التابعة للوزارة"، مش�يراً إلى أن "إج�راءات اللجنة الوزارية 
برف�ع الحج�ز إج�راء موافق للقان�ون، الن مجل�س الحكم 
يوازي مجلس ال�وزراء الحالي، لذلك تجد أن اللجنة الوزارية 
المش�كلة قامت بإع�ادة النظر بهذه الق�رارات وهذا موافق 
للقانون". وق�ال من "حق مجلس ال�وزراء الحالي أن يلغي 
ويع�دل ق�رارات مجلس الوزراء الس�ابقة، وص�وال لمجلس 
الحك�م دون الع�ودة للبرلم�ان".وكان وزي�ر العدل حس�ن 
الش�مري، ق�د اعتبر أن  ق�رار حج�ز عقارات المش�مولين 

بالمس�اءلة والعدال�ة اتخ�ذ لحماي�ة الممتل�كات العراقية 
من الس�رقة.  مؤك�دا أنه "عند تدقيقنا للس�جالت العقارية 
وجدنا أن بعض العقارات باس�م أش�خاص منتمين للنظام 
الس�ابق". وأكد الش�مري أن "الحكومة استطاعت في هذه 

الفت�رة التعامل مع هذا القانون وطلبنا س�حبه من مجلس 
الن�واب للنظر به مجددا وإج�راء التعديالت عليه"، الفتا إلى 
أن "المواطني�ن بإمكانهم مراجع�ة الدوائر المعنية لترويج 

معامالتهم لرفع الحجز عن عقاراتهم".

نـواب: القرار ال يـقــع تـحــت طـائـلــة قــرارات مـجـلــس الـحـكـــم

نـواب لـ                                     : تـلــويــح الصـدريـــني بسـحــب وزرائـهــم مـجــرد كــالم
والـظــرف الـسـيــاســي ال يـتـحـمــل الـمغــامــرات!

           امل�ستقبل العراقي/ نهاد فالح 

فيم�ا بينت كتل�ة األح�رار التابع�ة للتيار 
الص�دري ان�ه ال عالق�ة له�ا بقرار انس�حاب 
وزرائه�ا م�ن الحكومة ك�ون األمر بيد الس�يد 
مقتدى الصدر, حذر التحالف الوطني من تبعات 
هذا القرار, مس�تبعدا تطبيقه ألنه مجرد ورقة 
ضغ�ط ليس إال, في حين يرى محلل سياس�ي 
ان الصدريين يريدون إفش�ال حكومة المالكي 
تماش�يا مع رغبات القائمة العراقية والتحالف 

الكردستاني لتحقيق مكاسب خاصة.
وق�ال النائ�ب ع�ن كتل�ة االحرار حس�ين 
الش�ريفي ل�"المس�تقبل العراقي" إن "كتلته 
لي�س له�ا عالق�ة بموض�وع التهديد بس�حب 
الوزراء من الحكوم�ة", مبيناً ان "القرار االول 
واالخي�ر به�ذا الخصوص بي�د الس�يد مقتدى 

الصدر وال احد يتدخل به".
من جانب آخر, استبعد النائب عن التحالف 
الوطني عبد الحس�ين عبطان انس�حاب وزراء 
الكتلة الصدرية من الحكومة, محذراً من تبعات 
هذا القرار الس�يما وانه س�يزيد من المش�اكل 
السياس�ية في البلد والتي تفاقم�ت في اآلونة 
األخي�رة بعد انس�حاب وزراء القائمة العراقية 

وتعليق حضور نوابها في مجلس النواب.  
وقال عبط�ان ل�"المس�تقبل العراقي" إن 
"كتل�ة األح�رار مطالب�ة ف�ي الوق�ت الحاضر 
بتكثي�ف جهودها السياس�ية لحلحل�ة األزمة 
الراهن�ة تماش�ياً مع رغب�ة وتوج�ه التحالف 
الوطن�ي في حل جمي�ع القضاي�ا العالقة مع 

القائمة العراقية والتحالف الكردستاني".
في الس�ياق ذاته, قال عضو كتلة المواطن 
النائ�ب ع�ن التحالف الوطني فرات الش�رع ان 
"المش�هد السياس�ي ال يتحمل ازم�ات اخرى 
وان اي�ة مغامرة قد يلجأ إليه�ا التيار الصدري 
بسحب وزرائه سوف تكون تبعاته وخيمة على 
العملي�ة السياس�ية".ورجح الش�رع ان يكون 

تلويح الصدريين بسحب وزرائهم من الحكومة 
هو مجرد وس�يلة للضغط السياس�ي ليس اال, 
مس�تبعدا في الوقت ذاته حصول ذلك الس�يما 
في ظل وج�ود مبادرات لع�ودة وزراء القائمة 
العراقي�ة, داعياً كتلة األحرار الى حل الخالفات 
من خالل الحوار وليس من خالل التصعيد ألنه 

ال يصب في مصلحة احد. 
إل�ى ذل�ك, رأى المحل�ل السياس�ي فوزي 
عبد الرحي�م ان التيار الصدري يحاول افش�ال 
حكومة المالكي من خالل اخذ دور المعارضة, 
مبين�اً ان تخبط مواقف كتل�ة األحرار قد تدمر 

العملية السياسية برمتها.
وقال عبد الرحيم ل�"المس�تقبل العراقي" 
ان التي�ار الصدري مع اي مش�روع يهدف الى 
افشال الحكومة الحالية وما سمعنا به مؤخراً 

حول التلويح بس�حب ال�وزراء م�ن الحكومة 
م�ا هو اال ق�رار بنفس اتجاه موضوع س�حب 

الثقة.
وأش�ار ال�ى ان الصدريين بات�وا يغازلون 
العراقي�ة واالك�راد م�ن خ�الل الخالف�ات مع 
لترش�يح  مقبولي�ة  أكث�ر  ليكون�وا  المالك�ي 
رئي�س وزراء منهم بع�د االنتخاب�ات المقبلة, 
مح�ذرا اياه�م م�ن التفكي�ر به�ذه الطريق�ة 
ألنه�ا س�تفقدهم جمهورهم الذي بدا يش�عر 
باالحباطات السياس�ية التي تمثله, مشيراً الى 
انهم جزء من األزم�ة الحالية لعدم انضباطهم 

سياسيا و ازدواجية مواقفهم.
وكان النائ�ب ع�ن كتل�ة األح�رار النيابية 
ج�واد الحس�ناوي, ق�د ذك�ر, ام�س االول, ان 
"السيد مقتدى الصدر ناقش مع اعضاء الكتلة 

في مجلسي النواب والوزراء مسألة االنسحاب 
من الحكومة كأحد الحلول المطروحة للضغط 

على ائتالف دولة القانون والمالكي".
ل�م  وال�كالم  "التظاه�رات  ان  وأوض�ح 
يعدان أدوات ناجحة للضغ�ط، لذلك فان التيار 
الص�دري بصدد مناقش�ة عدد م�ن اإلجراءات 
الت�ي م�ن ش�انها الضغ�ط مثل س�حب الثقة 
او االس�تجوابات داخ�ل البرلم�ان او من خالل 
االنسحابات".وكشفت مصادر ان كتلة األحرار 
النيابية ناقشت انس�حابها من الحكومة وهي 
تمتل�ك 6 وزراء، األمر الذي يرفع ع�دد الوزراء 
المنس�حبين من الكابينة الوزارية الى النصف، 
وسيؤثر حتماً في عمل الحكومة وقد يؤدي الى 

حلها.
وكان وزراء ائت�الف القائم�ة العراقي�ة قد 
قاطعوا جلسات مجلس الوزراء احتجاجا منهم 
على عدم الجدية بتنفي�ذ مطالب المتظاهرين 
عل�ى حس�ب رأيه�م، األمر ال�ذي دف�ع رئيس 
مجل�س ال�وزراء الى إعطائهم اج�ازة اجبارية 
لمدة ش�هر واحد واس�تبدالهم ب�وزراء آخرين 

لديمومة عمل الحكومة.

األحــرار: األمــر لـيــس بـيــدنــــا

ربـيـــع طـائـفــي وخـريــف وطـنــي

كل الحلول التي ترشحت لآلن لـم تكن 
مرضية للمتظاهرين ومنها حلول حقيقية 

مثل اطالق سراح سجناء وسجينات

        بغداد / امل�ستقبل العراقي

كش�فت مفوضي�ة حقوق اإلنس�ان، ام�س االحد، عن اس�تعدادها 
إلطالق اكث�ر من 400 درجة وظيفي�ة بمختلف االختصاص�ات للتعيين 
عل�ى مالكها الدائم، مش�يرة الى أن إطالق الدرج�ات متوقف على أقرار 

مجلس النواب للموازنة االتحادية لعام 2013.
وقال عضو مجلس المفوضين فاضل الغراوي لوكالة "شفق نيوز"، 
إن "مفوضية حقوق اإلنس�ان حددت ضمن موازنتها للعام الحالي 425 
درج�ة وظيفية بمختلف االختصاصات س�تطلق ح�ال مصادقة مجلس 
الن�واب عل�ى الموازن�ة االتحادية".وأوض�ح أن "المفوضي�ة س�تطلق 

التعيينات عبر اعالن وطني وحسب سلم درجات وزارة المالية، وستراعي 
من خالل التقديم مجموعة اس�س وثوابت منه�ا الخبرة للمتقدمين في 
مجال العمل اضافة الى مراعاة مجموعة من الفئات منها ذوي الشهداء 
واالحتياجات الخاصة".وأضاف أن "مفوضية حقوق اإلنس�ان ستفتتح 
19 مكتبا لها في عموم البالد وفقا لقانونها، وستتولى مهامها المؤشرة 
ضمن القانون المصادق عليه من قبل البرلمان".وصادق مجلس النواب 
ف�ي تش�رين الثاني الماض�ي على موازن�ة مقترح�ة لمفوضية حقوق 
اإلنسان بلغت 26 مليار دينار لعام 2013.ومن المؤمل ان يصوت مجلس 
الن�واب على الموازنة االتحادية لعام 2013 األس�بوع الجاري بعد اتفاق 

على تسوية جميع النقاط الخالفية بشأن تفاصيل الموازنة.

مفوضية حقوق اإلنسان تعلن حاجتها لـ400 درجة وظيفية
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

التحالف الوطني: املوازنة قد مترر األربعاء.. الكردستاين: نصوت برشوط !
الثالثاء موعد التصويت عليها.. والعقبات محتملة

اتــفـــاق عــلــى إنــشــاء مــستــشــفــى كـــــوري فـــي العــراق

    المستقبل العراقي / فالح الناصري

مجل�س  تصوي�ت  أن  يب�دو  ال 
النواب عل�ى الموازن�ة العامة للعام 
الحالي، والمقرر إجراؤه في جلس�ة 
يوم غ�د الثالثاء، س�يتم بالس�هولة 
المتوقع�ة، بعد أن طالت النقاش�ات 
اعتراض�ات عدة  بش�أنها وس�جلت 
من مختلف الكتل السياس�ية بش�أن 
فقراتها. ومع أن أحد نواب التحالف 
الوطن�ي رجح أن تق�ر الموازنة في 
جلس�ة الثالث�اء او األربع�اء، إال أن 
الكردس�تاني  التحال�ف  ف�ي  نائب�ة 
أن  العراق�ي”  “المس�تقبل  أبلغ�ت 
تحالفه�ا م�ا زال متمس�كاً بش�رط 
ال يص�وت لصال�ح تمري�ر الموازنة 
ف�ي حال ع�دم تنفي�ذه. ويتعلق هذا 
الش�رط بفق�رة في الموازن�ة تمنح 
رئيس ال�وزراء صالحية اس�تقطاع 
مبالغ من حصة اإلقليم من الموازنة 
العامة، إذ تؤكد النائبة الكردستانية 
أن اإلقليم يشترط تسديد مستحقات 
ش�ركات النف�ط العامل�ة في�ه م�ن 
مقاب�ل  المركزي�ة  الحكوم�ة  قب�ل 
تمري�ر الموازنة، وحت�ى وإن بقيت 
متضمن�ة فق�رة صالحي�ات رئيس 
الوزراء. وق�ال عضو لجنة االقتصاد 

واالستثمار النائب عن كتلة المواطن 
عبد الحسين عبطان أن األيام القليلة 
التي تس�بق التصويت على الموازنة 
تش�هد ع�ادة مطالب�ات م�ن بعض 
الكتل السياس�ية أو النواب لتضمين 
الموازن�ة بع�ض الفق�رات أو حذف 
فق�رات منه�ا، لك�ن ما يح�دث في 
النهاية إج�راء مفاوضات بين الكتل 
التصويت  الموضوع، متوقعاً  إلنهاء 
عليها خالل األس�بوع الحالي. وقال 
العراق�ي”  ل�”المس�تقبل  عبط�ان 
أن “المقي�اس هو انه هن�اك قانون 
ودستور وأس�س معتمدة لموضوع 
كل  ف�ي  الموازن�ة  م�ع  التعام�ل 
القطاعات وموازنة تنمية األقاليم او 
غيرها. هذه األرقام لم تأت من فراغ 
وإنما من اس�س”. وأض�اف “جرت 
العادة أن تقوم الكتل السياس�ية في 
يوم التصويت على الموازنة أو اليوم 
الذي يس�بقها بتقدي�م مطالب تصر 
على تنفيذه�ا مقابل التصويت، لكن 
في النهاية تعقد جلس�ات للتفاوض 
بين جميع الكتل لالتفاق على صيغة 
نهائي�ة تق�ر الموازن�ة بموجبه�ا”، 
مش�يراً إل�ى أن الخالف�ات النفطي�ة 
المتعلق�ة بإقلي�م كردس�تان يمكن 
حلها في اطار المفاوضات والتوصل 

القان�ون  ضم�ن  مش�ترك  التف�اق 
والدس�تور. ورجح عبطان أن يكون 
األربع�اء هو اليوم المناس�ب إلقرار 
الموازن�ة. م�ن جهته�ا، قالت عضو 
اللجن�ة المالية النائبة ع�ن التحالف 
الكردستاني نجيبة نجيب أن التحالف 
يطال�ب ب�إدراج اتفاق�ات جرت في 
وقت س�ابق بي�ن حكومت�ي المركز 
واإلقليم ضمن فقرات الموازنة، وفي 
مقدمتها االتفاق بش�أن مستحقات 
ش�ركات النفط العامل�ة في اإلقليم. 
ل�”المس�تقبل  نجي�ب  وقال�ت 
العراق�ي” أن التحالف الكردس�تاني 
له العديد من الطلبات المنسجمة مع 
االتفاقات التي حصلت بين الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ة اإلقلي�م، منها 
النفطية  الش�ركات  دفع مستحقات 
والبالغة 4 ترليون و200 مليار دينار 
لغاية عام 2016، مؤكدة أن ذلك “أمر 
ت�م االتف�اق عليه وأصبح ج�زءاً من 
الموازنة، لكن المستحقات لم تدرج 
بالموازنة ونحن نطالب بإدراجها”. 
وقال�ت نجيب أن الموازن�ة يجب أن 
تتم دراس�تها م�ن الكتل السياس�ية 
القان�ون  لتمري�ر  البرلم�ان  داخ�ل 
دون  تق�ر  ال  الموازن�ة  ان  باعتب�ار 
التواف�ق السياس�ي، وال يكون هناك 

تمرير دون ه�ذا التوافق. وأوضحت 
أن التحالف الكردستاني له اعتراض 
عل�ى بعض النص�وص ال�واردة في 
الموازن�ة، ومنه�ا اعط�اء صالحية 
لمجل�س ال�وزراء باالس�تقطاع من 
حص�ة اإلقليم و”محاصرت�ه” لعدم 
تس�ليمه المنتجات النفطي�ة، “فإذا 
ال  المس�تحقات  الحكوم�ة  دفع�ت 
إش�كال لتبقى هذه النصوص، ولكن 
ف�ي حال ع�دم الدفع فنح�ن نطالب 
الن�ص  ه�ذا  إدراج  ألن  بتغييره�ا 
س�يثير مش�كالت في المس�تقبل”. 
وأش�ارت نجيب الى أن “األمر اآلخر 
هو النفقات الس�يادية الت�ي ترتفع 
سنة بعد أخرى، والتي تستقطع من 
حص�ة المحافظ�ات واإلقليم، وهي 
فقرة نطال�ب بتعديلها. نحن نرفض 
التصويت على الموازن�ة دون تنفيذ 

هذه المطالب”.
ويتهم اإلقليم الحكومة االتحادية 
باالتف�اق  االلت�زام  ع�ن  بالتراج�ع 
المعقود بي�ن الطرفين خالل ش�هر 
أيل�ول من العام الماضي، حيث تؤكد 
حكومة اإلقليم أنها أبدت استعدادها 
لض�خ الكميات المتف�ق عليها وهي 
175 أل�ف برميل م�ن النف�ط يومياً 
عب�ر األنابي�ب العراقي�ة الناقلة إلى 
تركيا. وقال المتحدث باسم حكومة 
كردس�تان س�فين دزي�ي “التزمن�ا 
بإنت�اج وتصدي�ر تلك الكمي�ة، وكنا 
نخط�ط للوصول إلى مس�توى 200 
أل�ف برمي�ل لك�ي نزي�د من م�وارد 
الخزينة العراقية، وتعهدت الحكومة 
االتحادي�ة بموجب ذل�ك االتفاق بأن 
تدفع جمي�ع المس�تحقات المترتبة 
األجنبي�ة  الش�ركات  أعم�ال  ع�ن 
بإقلي�م كردس�تان والبالغة  العاملة 
مليار دوالر، وكان يفترض أن تدفع 
تل�ك المس�تحقات بوجبتي�ن، ولكن 
الحكوم�ة االتحادية دفع�ت الوجبة 
األول�ى البالغ�ة 650 ملي�ون دوالر، 
وتراجع�ت عن دفع القس�ط الثاني، 
وه�ذا م�ا أدى بتل�ك الش�ركات إلى 
وقف نش�اطاتها، ونحن ال نستطيع 
أن نضغ�ط عليه�ا به�ذا االتجاه ألن 
المس�تحقات م�ن حقه�ا، وليس�ت 
لدينا الم�وارد الكافي�ة لنغطيها من 

ميزانيتنا اإلقليمية”.
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية 
النائب عن ائتالف دولة القانون امين 
هادي أن التصويت على موازنة عام 
2013 م�ا زال موض�ع خ�الف بي�ن 
الكتل السياس�ية، مبين�اً انها تحتاج 
الى التوافق حتى يتم تمريرها. وقال 
ه�ادي لوكال�ة انب�اء المس�تقبل ان 
“هناك  بعض األشياء المختلف عليها 
في ما يخص الموازنة لهذا العام اثر 
خلفيات سياسية”، مبينا ان إقرارها 
يحتاج ال�ى توافق الكتل السياس�ية 
حتى تع�رض عل�ى ج�دول األعمال 
وتنتهي اما بالتواف�ق والتصويت او 

اعادتها إلى الحكومة. 

األزمة السياسية.. حلول يف األفق القريب.. وتصعيد »العراقية « مستمر!!
هل يخرج الملتقى الوطني بنتيجة طيبة؟

     المستقبل العراقي/ فالح الشامي

تتج�ه األنظ�ار إل�ى االجتم�اع الثالث 
للملتقى الوطني المقرر عقده خالل األيام 
القليل�ة المقبلة للخروج بنتائ�ج ايجابية 
من ش�أنها ان تنهي جمي�ع الخالفات بين 
الكتل السياس�ية, وس�ط تفاؤل كبير من 
التحال�ف الوطن�ي بقرب انف�راج األزمة، 
إال أن القائم�ة العراقي�ة مازال�ت تواصل 
مسلسل التصعيد الس�يما بعد ان وصفت 

الحوارات الجارية ب�”غير المجدية”. 
وكش�ف النائب عن التحال�ف الوطني 
األزم�ة  ق�رب ح�ل  الش�رع ع�ن  ف�رات 
السياس�ية الراهنة بع�د التوصل إلى كثير 
م�ن النتائج الطيبة في م�ا يخص تحقيق 

مطالب المتظاهرين.

وقال الش�رع ل�”المس�تقبل العراقي” 
إن “لق�اءات الكتل السياس�ية والحوارات 
األخي�رة توصلت الى نتائ�ج ايجابية وان 
ح�ل األزم�ة الراهن�ة ب�ات قريبا ج�دا”, 
متوقعا ان تنتهي التظاهرات خالل الفترة 
القليل�ة المقبلة بع�د “التق�دم الملموس 
في تحقي�ق مطالبه�م من خ�الل اللجان 

الحكومية”.
وبي�ن الش�رع ان “الكت�ل السياس�ية 
تجري ح�وارات مكثفة خ�الل هذه األيام 
للخروج من األزمة”, مرجحا عودة وزراء 
ون�واب القائم�ة العراقي�ة ال�ى العملي�ة 

السياسية في وقت قريب جدا.
ال�ى ذل�ك, أش�ار عض�و ائت�الف دولة 
القان�ون عل�ي الفياض, أم�س االحد, إلى 
ان البساط انس�حب من تحت السياسيين 

الذين يحاولون تأجيج الطائفية من خالل 
التظاهرات.

وقال الفياض لوكالة أنباء المستقبل ان 
“تحقيق مطالب المتظاهرين المش�روعة 
سحب البساط من تحت السياسيين الذين 
يحاول�ون وضع الزيت عل�ى النار”, مبينا 
ان المتظاهري�ن ش�عروا بوجود مخطط 
م�ن اجندات خارجي�ة لتأجي�ج الطائفية 
ولتقس�يم العراق ولخلق ازمة”, موضحاً 
ان الحوارات تسير بش�كل صحيح و”من 
المتوق�ع ان تح�ل األزم�ة خ�الل األي�ام 

المقبلة”، بحسب قوله.
م�ن جانب آخر, ذكر النائب عن ائتالف 
العراقي�ة مظه�ر الجنابي أن م�ا خرج به 
التحالف الوطني ف�ي االجتماع الذي عقد 
م�ع نائب رئيس ال�وزراء صال�ح المطلك 

بخص�وص قانون العفو العام “لن يرضي 
المتظاهرين”.

وقال الجنابي في تصريح صحفي “ال 
نرى جدوى من اس�تمرار هذه الجلس�ات 
واالجتماع�ات م�ا دام�ت الطروح�ات ال 
ترتقي إلى المستوى المطلوب ألنها تسير 

بنفس الوتيرة”.
ال�وزراء صال�ح  نائ�ب رئي�س  وكان 
المطلك قد اجتم�ع, الجمعة الماضية, مع 
وفد من التحالف الوطني العراقي برئاسة 
إبراهي�م الجعف�ري لمناقش�ة األوض�اع 
السياسية في البالد ومطالب المتظاهرين 
والس�بل الكفيل�ة باالس�تجابة لها، وذكر 
بي�ان لمكتب المطل�ك أن االجتماع ناقش 
م�ا توص�ل الي�ه التحالف الوطني بش�أن 
ف�ي  المتظاهري�ن  لمطال�ب  االس�تجابة 

ض�وء المقترح�ات الت�ي كان ق�د قدمها 
المطلك خالل اجتماعات اللجنة الخماسية 
بخص�وص اق�رار قان�ون العف�و الع�ام 
وتعديل أو الغاء قانوني المساءلة والعدالة 

والفقرة الرابعة من قانون اإلرهاب.
وكان�ت القائم�ة العراقية, ق�د اتهمت 
مج�دداً، أم�س األح�د، رئي�س الحكوم�ة 
نوري المالكي بتروي�ع 170 نائبا صوتوا 
على تحديد والياته، معتبرة أن حديثه عن 
ع�دم تحديد المحكم�ة االتحادي�ة لوالية 
الرئاس�ات الثالث بدورتين “تدخالً سافراً 

في عمل القضاء”. 
وقال�ت القائمة ف�ي بيان له�ا، امس، 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، 
إن “رئي�س الوزراء ن�وري المالكي صرح 
أن المحكم�ة االتحادي�ة لن تم�دد قانون 

تحديد والية الرئاس�ات الث�الث بدورتين، 
كم�ا صرح أن مجل�س الن�واب ال يحق له 

إصدار التشريعات”. 
واعتب�رت العراقي�ة “حدي�ث المالكي 
تدخالً س�افراً في عمل القضاء، ومحاولة 
لترويعه بشكل استباقي، كما أنه محاولة 
لتروي�ع األغلبي�ة المطلق�ة ف�ي مجلس 
النواب التي صوتت عل�ى القانون، والذي 
تجاوز عددهم 170 نائباً وترويع للش�عب 

العراقي أجمعه”. 
واتهمت العراقية المالكي ب�”محاولة 
إلغ�اء الدور التش�ريعي لمجل�س النواب، 
حي�ث ان�ه يقوم بتفس�ير الدس�تور وفق 
أهوائه بما يضمن دوام بقائه في الكرسي 
ضارب�اً مب�دأ الت�داول الس�لمي للس�لطة 

عرض الحائط” بحسب قولها. 
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            بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس لجنة العالق�ات الخارجية ف�ي البرلمان هم�ام حمودي، 
أم�س األحد، عن التوصل الى اتفاق أولي مع الس�فيرة الكورية لدى بغداد 
بارك س�ونجا إلنش�اء مستش�فى كوري في الع�راق. وق�ال حمودي في 
بيان تلقت “المس�تقبل العراقي”، نس�خة منه، إن “مؤسسة بهجة الباقر 
الخيرية توصلت الى اتفاق أولي مع مؤسس�ات صحية في س�يئول بشأن 
انش�اء مستش�فى كوري ف�ي الع�راق بعد اط�الع الجه�ات الكورية على 
الجهود الكبيرة للمؤسسة في القطاع الصحي وإعجابهم ببرنامج البيوت 

الصحية”.
وثمن حمودي وهو المش�رف العام على المؤسس�ة “جهود الس�فيرة 
بارك س�ونجا ومواقفها اإلنس�انية في تس�هيل اجراء عملي�ات كبرى في 

القلب لخمسة أطفال”.

تصوير / ضياء الناشي

      المستقبل العراقي / فريد محمود

فيم�ا عزت لجنة األمن والدف�اع تفجيرات كركوك 
إلى »عدم توزيع المس�ؤوليات في المحافظة«، قالت 
القائمة العراقية »اإلدارة األمنية للمحافظة تش�وبها 

الكثير من األخطاء«. 
وقال عضو لجنة األمن والدفاع، حس�ن جهاد، إن 
»المس�ؤول األول، بعد تنظيم القاع�دة، عن الهجمات 

اإلرهابية في المحافظة، هي قيادة عمليات دجلة«.
»س�يطرة  أن  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل  وأض�اف 
ه�ذه القي�ادة عل�ى كرك�وك وخل�ط األوراق وع�دم 
توزيع المس�ؤوليات بش�كل دقيق س�بب رئيس لهذه 
الخروق�ات األمني�ة الت�ي تح�دث منذ أربعة أش�هر«، 
مش�يراً إل�ى أن »التنظيمات اإلرهابية تعمل وتنش�ط 
ف�ي المناطق الرخ�وة، وهذه المناط�ق خلقتها قيادة 
عملي�ات دجلة«. وتش�هد محافظة كرك�وك هجمات 
مس�تمرة منذ عدة أش�هر، وآخرها كان يوم أمس، إذ 
حاول مس�لحون اقتحام مبنى مديرية شرطة كركوك 
بعد تفجيرهم لسيارة مفخخة، لكنهم لم يتمكنوا من 
ذلك. وقد أصيب في االنفجار ما ال يقل عن 90 شخصا 
بينهم رئيس الش�رطة المحلية العميد س�رحاد قادر، 
وأحد مس�ؤولي المكتب الصحفي لمديرية الش�رطة 
وال�ذي وصف�ت حالت�ه بالخطيرة. ونق�ل االثنان إلى 
مستش�فى في اربيل.ويذكر أن هذا المبنى يضم عددا 
م�ن المعتقلين المتهمين بقضايا اإلرهاب، وبحس�ب 
شهود من عناصر الشرطة فإن االنتحاري الذي اقتحم 
البوابة الرئيسة كانت تقله سيارة مطلية بنفس طالء 

سيارات الشرطة.

وبحسب فرانس برس، فإن عددا كبيرا من السيارات 
المدنية احترقت بينما انتشرت أشالء الضحايا وغطت 

الدماء مساحات واسعة في موقع االنفجار.
من جانبها، قالت النائب عن القائمة العراقية لقاء 
األمني�ة  »اإلدارة  إن  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل  وردي 
لمحافظ�ة كركوك تش�وبها الكثير م�ن األخطاء، وال 

نعرف من نحاسب، ومن المسؤول عن الخلل«.
وأضافت وردي ل�«المستقبل العراقي« أن »المركز 
أدخل قوات إلى كركوك، واالس�ايش متواجدون فيها، 
فالملف مش�ترك وبالتالي ال تستطيع محاسبة الجهة 
المس�ؤولة ع�ن المحافظ�ة، وهذا التش�تيت ال يخدم  

المواطني�ن«، مؤك�دة أنه�م »الضحي�ة األول�ى لهذه 
المشكلة«. 

وبين�ت أن »مجلس النواب ال يعرف من يحاس�ب، 
فف�ي ه�ذه الفوضى ال نص�ل إلى أي ش�يء، أو توزع 
الس�لطات األمنية مناطقيا، حت�ى عندما يكون هناك 
خرق امني بمنطقة معينة نحاس�ب الجهة المسؤولة 
عن حف�ظ المكان، أما إذا كان هن�اك صراع امني في 
المحافظة، اعتقد أن هذا ليس من مصلحة المواطن«.

وأش�ارت إل�ى أن�ه »يج�ب أن تك�ون هن�اك جلس�ة 
مخصص�ة في مجلس النواب لت�دارك وضع محافظة 
كركوك، ويجب ان يكون هناك طرح سياس�ي معقول 

هدفه التعايش الس�لمي ولي�س أن تحتكر المحافظة 
لمكون او قومية معينة«، مش�يرة إل�ى أن »هذا الحل 
من ش�انه ان ينهي األزمة، كي ال نبقى أمد الدهر نعيد 

بموضوع كركوك«. 
وقال�ت أم�ا الح�ل اآلخ�ر »ه�و أن نخل�ي كركوك 
من س�اكنيها وخذوها ي�ا سياس�يين، ألن مواطنيها 
س�ئموا من ه�ذا الص�راع السياس�ي المناطقي، فهم 
غي�ر مس�تفيدين من ث�روات ه�ذه المنطق�ة وال هم 

مستفيدون من الناحية األمنية«.
وتضم كرك�وك مزيج�ا عرقيا متع�دداً، وتقع في 
صلب نزاع بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة 
إقليم كردس�تان بشأن حقوق إنتاج النفط واألراضي، 

نظرا الحتياطياتها الضخمة من النفط.
إل�ى ذلك، ق�ال النائب ع�ن التحال�ف الوطني امين 
هادي ل�«المس�تقبل العراقي«: »هن�اك مثل يقول إذا 

نحلت مشكلة كركوك تنحل مشكلة العراق ككل«.
وأض�اف ه�ادي ل�«المس�تقبل العراق�ي« أن الذي 
يج�ري ه�و نتيج�ة »التزاحم بش�أن الس�يطرة على 
كرك�وك بي�ن المكونات الثالث�ة والتي تمثل الش�عب 

العراقي )االكراد والعرب والتركمان(«.
ولفت إلى حل األزمة الوحيد هو »اتفاق المكونات 
الثالث�ة«، موضح�اً أن »أي تدخ�ل خارج�ي أو فرض 

داخلي أو تصويت ال ينفع لحل المشكلة«.
وق�ال إن »الحل ه�و اتفاق المكون�ات على توزيع 
الس�لطات في ما بينهم، وه�ذا نظرياً، أم�ا عمليا فال 

اعلم إذا كان هذا قريبا او بعيدا«. 
وأضاف »ليأخذ السياسيون كركوك ويجعلوا منها 

إقليما خاصا بهم ويسموه إقليم األخوة«..

كركوك مرتع للعمليات اإلرهابية.. والسياسيون: ال نعرف من نحاسب!!

      المستقبل العراقي / علي الكعبي

كش�ف مصدر امني مطلع عن وجود نشاط مكثف لألتراك في العراق وفي عدد من المحافظات منها 
البصرة وبغداد وديالى وكركوك. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ل�”المستقبل العراقي” ان 
مركبات تركية تحمل لوحات هيئة دبلوماس�ية تجوب تلك المحافظات بش�كل يومي تقريباً، األمر الذي 
يمنع األجهزة األمنية من التعرض لها كونها تحمل لوحات هيئة دبلوماسية مما يمنحها حصانة. وأكد 
أن مس�ؤولين أمنيين يعتقدون أن تلك المركبات يتم من خاللها تمرير ش�خصيات مطلوبة او نقل “مواد 
محظورة”، مضيفاً “لكن بمجمل األحوال فإن الشكوك التي تدور حولهم تؤشر مضامين ريبة وشك في 

تنقالتهم بشكل عام، وقد يصار الى إتباع إجراء لتحديد حركتهم نوعا ما”.

مـركـــبــات تــركـــيــة »مـــجــهــولــة« 
جتوب بعــض املحــافظــات
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بـابــل تـشـتـهــي املـال.. وتـنـجــب الـخــراب!

           �سياء ال�سراي

التدري�ب مفه�وم يس�قط ايض�ا كباق�ي املفاهيم 
واملضام�ن الخاصة بالحم�ات االنتخابية من حقائب 
مس�ؤويل تلك الحمات فهم ال يؤمن�ون بان التدريب قد 
ينفع الحملة االنتخابي�ة او الدعاية وتنتفي الحاجة اىل 
إنف�اق مبالغ تعد زائدة او فائضة ومن باب اإلرساف ان 

تنفق عىل التدريب.
والتدري�ب يأت�ي يف املرتبة الثالثة بع�د وضع خطة 
الحمل�ة االنتخابي�ة واختيار فريق الحمل�ة االنتخابية، 
وتع�ره املجاميع السياس�ية اهمية قص�وى ألنه يعني 
التناس�ق والتكامل بن اعضاء فريق الحملة االنتخابية 
صغ�ر او كرب هذا الفريق، وال يمك�ن التعامل مع فريق 
حمل�ة انتخابي�ة غر مؤهل ول�م يتلق تدريب�ا عىل اقل 
تقدير بمضامن الخط�ة االنتخابية بمختلف مفاصلها 

لك�ي يبارش العمل عليها اثناء ف�رة االنتخابات ألنه قد 
يقود الحملة كلها نحو الفش�ل.

ويف ع�رف التهيئة االنتخابية فان هنالك ثاثة انواع 
من التدري�ب، النوع األول يتلقاه الفري�ق العام للحملة 
االنتخابي�ة، والثان�ي يتلقاه فريق مراقب�ة االنتخابات، 
والثالث يتلقاه املرشحون ضمن قائمة الكيان السيايس 
لخ�وض االنتخاب�ات. وهذه األن�واع الثاث�ة تختلف يف 
مفرداته�ا الخاصة باملهارات وتنمي�ة املهارات الفردية 
ومهارات الفريق بش�كل عام وتتشابه يف اطر التسويق 
والرويج الدعائي والسيايس واالتصال االنتخابي. ومن 
الرضورة بمكان اس�تهداف هذه الفئات بربامج تدريب 

استباقية لضمان جودة األداء ودقته.
ويف حقيق�ة األمر فان الفرق االنتخابية التي عملت 
لصالح الكيانات السياسية يف االنتخابات السابقة والتي 
تعمل حالي�ا لم تتلق اي تدريب، وحت�ى تلك التي تلقت 

تدريبات فأنها كانت هامشية ولم تف بالغرض فالسوق 
االنتخابي يفتقر اىل مدربن محرفن يف مجاالت التهيئة 
واإلدارة االنتخابي�ة وتجهي�ز متخصص�ن يف مج�االت 
العمل االنتخابي بش�كل عام. ويف ب�اب املقارنة نجد ان 
املرصين يف انتخاباتهم املاضية انقس�موا اىل قس�من، 
جه�ة نظم�ت جهوده�ا يف مج�ال الحمل�ة االنتخابية 
كاالخوان والسلفين وفازوا يف االنتخابات والجهة التي 
اطلقت الثورة وغرت النظام املرصي الراس�خ خرست 
والس�بب كان قلة التنظيم وضعف التدريب الذي تلقته 
ك�وادر العمل االنتخابي. اما يف العراق فان النماذج التي 
يمكن االس�تعانة بها قليلة واهمها نموذج كتلة األحرار 
التي سعت لتطبيق منهج التدريب الثاثي لكنها لألسف 
فش�لت يف توجي�ه الجه�د التدريبي عىل الفئ�ات الثاث 
املعني�ة وتحديدا املرش�حن بينما تقاط�ع عامل الزمن 
مع قلة املدربن بالنسبة للمراقبن وبالتايل كانت عملية 

التدري�ب قارصة. وعىل مس�توى آخر نج�د فيه االكراد 
اهمل�وا جوانب التدريب ل�كل تلك الفئ�ات وركزوا عىل 
عنارص االنتش�ار وأعطوهم تدريب�ات مكثفة لتحقيق 
التس�ويق بأفض�ل وجه. ام�ا العراقية ودول�ة القانون 
فقد عملتا وفق خطط عش�وائية غر متسقة تضاربت 
فيها ك�وادر الحمات االنتخابية االساس�ية مع الكادر 
االنتخاب�ي الخاص بكل مرش�ح وكان الفضل يف نجاح 
الحمل�ة االنتخابي�ة لكل من القائمتن يعود باألس�اس 
اىل اش�خاص افراد من املرش�حن عىل تلك القوائم وهم 
من اس�تقطب الجمهور الذي لم تش�ده حملة انتخابية 
بل ش�ده اش�خاص بعينهم يف القوائم تلك مثلوا بشكل 

مبارش رموز طائفية دينية وقبلية.
وبالنس�بة للمرحل�ة القريب�ة املقبل�ة لانتخابات 
ف�ان الكتل لم تغر من س�راتيجيات عملها ولجأت اىل 
تجربته�ا الس�ابقة ولم تطور من وس�ائلها ومن بينها 

تدري�ب الك�وادر وإع�داد املرش�حن وتهيئ�ة املراقبن 
وبالت�ايل ف�ان النتائ�ج ل�ن تأتي بأحس�ن م�ن النتائج 
السابقة وستنعكس الهامشية عىل مستوى النتائج كما 
ذكرنا س�ابقا فبن مهمل لعامل التدريب وبن متجاهل 
وبن جاهل بأصول التدريب لن تتحسن تقنيات الكسب 
االنتخاب�ي ولن تتج�اوز الكتل عقبة االنتش�ار االصغر 
للتمثيل االنتخابي وهو ما يعيق اماكنية نجاح التجربة 

الديمقراطية يف املرحلة التي ستيل االنتخابات.
وقد يخطئ الساس�ة الذين كس�بوا نس�ب اصوات 
كب�رة يف امل�رة الس�ابقة ان يحقق�وا النج�اح ذاته بل 
س�تنخفض اسهمهم بناء عىل نس�بة الوعي املبني عىل 
تك�رار التج�ارب بالنس�بة للناخ�ب العراق�ي فهو كما 
اس�لفنا يف اكثر من مناس�بة قد اس�توعب الدرس ولن 
يقع يف الخطأ مرة اخ�رى ويختار انطاقا من عاطفته 

ووالئه .

أخطاء الكسب املفرد وعامل التدريب يف بناء احلملة االنتخابية
عىل طريق االنتخابات

بـلـغــت مـوازنـتـهــا 334 مـلـيــار ديـنـــار

   بغداد / امل�ستقبل العراقي

م�ن  كغره�ا  باب�ل،  محافظ�ة  تش�كو 
املحافظات العراقي�ة، نقصاً يف التخصيصات 
املالية، وعىل الرغ�م من أن موازنتها يف 2012 
بلغت 334 ملي�ار دينار عراقي، إال أن واقعها 
الخدم�ي ال يب�دو بخ�ر. ويأت�ي ذلك وس�ط 
انتق�ادات يوجهها مس�ؤولو ه�ذه املحافظة 
لتوج�ه نظرائه�م يف محافظات أخ�رى نحو 
تنفيذ مش�اريع هي م�ن اختصاص الوزارات 
االتحادي�ة، وه�و م�ا يرون�ه س�ببا يف ل�وم 

املحافظات عىل الفشل يف امللفات الخدمية.
وتقع بابل عىل بعد )125 كم( من بغداد، 
ويبل�غ ع�دد س�كانها نح�و )1,800,000(، 
حس�ب اإلحص�اءات املحلي�ة غر الرس�مية. 
وفض�ًا ع�ن احتضان ه�ذه املدين�ة حضارة 
يرب�و عمره�ا ع�ىل س�تة آالف ع�ام، تتميز 
بأرض خصبة ومساحات واسعة من األرايض 
الخرض. ويقول نائب محافظ بابل للش�ؤون 
اإلداري�ة، وه�و مس�ؤول املل�ف الخدم�ي يف 
املحاف�ظ، ص�ادق املحن�ا، يف حدي�ث لوكال�ة 
"الس�ومرية ني�وز"، إن "ميزاني�ة محافظة 
بابل للع�ام 2012 بلغ�ت )334 ملي�ار دينار 
عراقي(، رصف منه�ا أكثر من 90%، والباقي 
من املمك�ن ان يدور اىل عام 2013"، مش�را 
إىل أن "ه�ذا املبل�غ ال يتناس�ب م�ع حاج�ة 
املحافظة". ويضيف املحنا أن "املشكلة تكمن 
يف طرق اإلنفاق عىل املشاريع الحيوية"، الفتا 
إىل أن "إقامة املش�اريع الضخمة التي تخص 
قطاع التعليم والصحة والخدمات ليس�ت من 
مه�ام الحكوم�ة املحلي�ة بل م�ن اختصاص 
ال�وزارات االتحادي�ة". وتاب�ع إن "الحكومة 
املحلي�ة تدع�م وتنم�ي مث�ل هكذا مش�اريع 
وتض�ع رؤي�ة مس�تقبلية إلنم�اء املحافظة 
كوضع خطط تتعلق بإنش�اء مدينة صناعية 
او إنش�اء معامل تعليب عىل اعتبار املحافظة 
زراعية أو إيجاد ش�بكة طرق خارجية تربط 
املحافظ�ة باملدن األخ�رى"، منتق�دا "توجه 
الحكومات املحلية نحو مهمة إنجاز املشاريع 
املتعلقة بالوزارات، ومن هنا جاء الحديث عن 
تقصر الحكومات املحلية يف مهام ال تقع عىل 
عاتقها، بل هي يف عهدة الوزارات املختصة".

لكّن املحنا يعرف بأن "الحكومة املحلية 
تتحم�ل جانب�ا م�ن األخط�اء بس�بب ع�دم 
تنس�يقها مع الوزارات"، مشراً إىل أن "الحل 
يتمثل يف تحويل مبالغ املشاريع من الوزارات 
إىل الحكوم�ة املحلية، وهو ما يس�مح بتنفيذ 

مش�اريع ضخم�ة تخ�دم املحافظ�ة". وعرب 
املحنا عن أسفه لعدم تنفيذ مشاريع ضخمة 
يف بابل، باستثناء مرشوع مجرس نادر املمول 
من قبل وزارة اإلسكان واإلعمار، مشرا إىل أن 
"باقي املش�اريع املنفذة ال ترتقي إىل مستوى 

طموح املدينة". وانتقد املحنا غياب التخطيط 
الذي قاد إىل الفش�ل يف تنفيذ مشاريع مهمة. 
وق�ال "هنا األم�ر ال يتعلق بس�وء التخطيط، 
بل بع�دم وجود تخطيط أساس�ا"، معترباً أن 
"الجميع مسؤول عن ذلك، وزارات وحكومات 

محلية ومجالس محافظات ودوائر مختصة". 
ويق�ول نائ�ب محاف�ظ باب�ل أن "املحافظة 
طالب�ت الحكومة املركزية بمش�اريع تعّوض 
تل�ك املرحلة إىل محافظ�ات أخرى، كمرشوع 
مط�ار الحل�ة الكبر ومرشوع معم�ل تكرير 

النف�ط، وحت�ى اآلن ل�م نحص�ل ع�ىل نتائج 
طيبة". وبشأن املش�اريع الصغرة التي تقع 
ضمن اختص�اص الحكومة املحلية، والتي لم 
تنج�ز حتى اآلن، ق�ال إن "هذه املش�اريع لم 
يتوق�ف العم�ل بها، رغم أنه�ا واجهت بعض 

الع�ام 2013".  اىل  وق�د رحل�ت  املعرق�ات، 
وأضاف "لس�ت مقتنعا ش�خصياً باملشاريع 
الت�ي تنفذ ألنه�ا تتحرك ضمن مس�احة آنية 
وليست مستقبلية، فضاً عن وجود مشاريع 
نفذت ضمن إرادات وأهواء لم تستند إىل أسس 
موضوعية قائمة ع�ىل التخطيط الصحيح". 
ول�دى س�ؤاله عن أس�باب عدم التع�اون مع 
الرشكات االستثمارية األجنبية التي لم تحصل 
ع�ىل ف�رص تذكر، ق�ال املحنا إن�ه "يف بعض 
األحيان تواجه الرشكات االستثمارية صعوبة 
يف التعام�ل مع الدوائ�ر"، معت�رباً أن "الخلل 
يكمن يف القوانن ولي�س يف الدوائر".وأضاف 
"نحن بحاجة إىل ترشيع قوانن تس�هل عمل 
الرشكات املستثمرة للخروج من أزمة التنمية 
يف املحافظة، وعدم االتكال عىل الوزارات التي 
اثبت�ت افتقارها للقدرة عىل إنجاز املش�اريع 
الت�ي تحتاجها مدن الع�راق ومنها محافظة 
باب�ل". وق�ال املحن�ا إن محافظت�ه مهتم�ة 
بمرشوع تدوير النفايات الذي اقرحت تنفيذه 
إحدى ال�رشكات األملاني�ة، موضح�ا أن بابل 
خصصت 70 مليار دين�ار من ميزانية 2013 
له�ذا امل�رشوع، رغم انه ط�رح يف عام2012. 
وأضاف "كنا بصدد دراس�ة املوضوع وهناك 
وف�د مختص من محافظة بابل س�وف يزور 
بعض الدول لدراسة إنشاء املرشوع والخروج 
بدارس�ة متكاملة ع�ن فائ�دة وأهمية وفرة 

وتكلفة مثل هذه املشاريع".
وي�رى املحنا أن "الرؤي�ا الخاصة بتنفيذ 
املشاريع العماقة يف املحافظة تكمن يف ثاثة 
محاور، أوله�ا ان تعمل ال�وزارات عىل إنجاز 
مش�اريعها املخصص�ة يف املحافظ�ة، وثانيا 
تنمي�ة املش�اريع والتي تتم بن�اء عىل معرفة 
ودراسة طبيعة املحافظة، بينما املحور الثالث 
يتعلق بتحويل بابل اىل مدينة سياحية أثرية"، 
مش�را إىل أن "نج�اح هذه الرؤي�ا يعتمد عىل 
تجاوز املعرق�ات، ومنها بعض القوانن التي 
تح�ول دون تنفي�ذ العمل، فضا ع�ن أهمية 
أال يك�ون اإلنجاز عش�وائيا، وذل�ك من خال 

االستعانة بمكاتب استشارية عاملية".

ظـاهــرة قتــل النســاء تتفـاقــم.. وقطنــة االنتخـابـات ختــرس املسـؤوليــن
ذي قــار: الـ�سـكـيــن لـهـــا �سلـطتـهـــا!!

   بغداد / امل�ستقبل العراقي

تصاع�دت ظاه�رة قت�ل النس�اء بالنارصي�ة، خال 
اليومن املاضين لتحصد ثاث�ة أرواح جديدة، بعد العثور 
ع�ىل جثتن المرأت�ن يف العراء كانت تنهش�ها الحيوانات، 
فيم�ا قتل�ت الثالث�ة بمنزله�ا، وس�ط رفض املس�ؤولن 
يف محافظ�ة ذي ق�ار، الحدي�ث ع�ن املش�كلة لتداعياتها 

املجتمعية ولتأثرها يف فرصهم االنتخابية.
وقال مصدر طبي إن "رشطة قضاء الشطرة أحرضت 
للط�ب العديل يف النارصي�ة جثة امرأة تبلغ م�ن العمر 34 
عام�ا، عثر عليه�ا مقتول�ة بع�د اصابتها بطعن�ات بآلة 
ح�ادة"، مبينا أن الرشطة "فتح�ت تحقيقا واعتقلت احد 
األش�خاص املش�تبه بتورطه بالجريمة ملعرفة مابس�ات 
الح�ادث ودوافعه".وأضاف املص�در "باألمس كانت دائرة 
الط�ب العديل اس�تقبلت جثت�ن المرأت�ن مقتولتن، عثر 
عليهم�ا يف مكان�ن منفصل�ن، الجثة األوىل تع�ود المرأة 
مجهولة الهوية يف الثاثن من العمر، وعثر عليها يف ساعة 
متأخرة من الليل ملقاة يف احد األنهر شمال النارصية بينما 
كان�ت الحيوانات تنهش جثتها بع�د ان قتلت اثر تعرضها 
للرضب بآلة ح�ادة قبل رميها قرب نهر بمكان مهجور".
وتاب�ع "إما الضحية الثانية فيبل�غ عمرها 20 عاما وعثر 
ع�ىل جثتها داخ�ل منزلها  يف احد أحي�اء مدينة النارصية 
وقد قتلت طعنا بآلة حادة يف أكثر من مكان من جسمها".
وأوض�ح املصدر الطبي ان "الجثتن س�ترشحان يف الطب 

يف مرحلة االنتخابات وهي فرة حساسة عىل املرشحن ان 
يتنبهوا لخطواته�م فيها".جهات حكومية أخرى رفضت 
إعطاء إحصائية لعدد النساء املقتوالت سنويا باملحافظة، 
بحجة "عدم وجود صاحيات بالترصيح لوسائل اإلعام"، 
او لكونه�ا "جرائ�م خ�ارج األرسة وغر معني بها قس�م 
حماي�ة األرسة برشطة ذي قار". منظمات مجتمع مدني 
اعتربت ان الحوادث تج�اوزت الترصفات الفردية لتصبح 
ظاهرة باملجتمع يف محافظة ذي قار ما يثر القلق.وقالت 
الناشطة شذى القييس إن "قتل النساء تجاوز حالة ردود 

العديل يف اطار التحقيق الذي فتحته الرشطة ملعرفة دوافع 
الجريمتن والتوصل اىل الجناة".

جهات حكومية بالنارصية ومع قرب اجراء انتخابات 
مجالس املحافظات املقررة يف نيس�ان املقبل، فضلت عدم 

الحديث عن املوضوع "لحساسيته".
وقال مس�ؤول محيل مرش�ح لانتخابات، فضل عدم 
ذكر اسمه لوكالة "أصوات العراق" "ارفض التطرق لهذه 
املش�كلة الصغرة، فالحديث عنها يمكن ان يثر حفيظة 
جهات عشائرية تمارس عادة ما يسمى بغسل العار، ونحن 

الفع�ل الفردية ليصبح لألس�ف ظاه�رة اجتماعية تهدد 
النس�اء، دون تدقيق او تحقيق بصحة ادعاء البعض بحق 
نس�اء، واللجوء اىل غس�ل العار الذي تمارس تحت غطائه 

هذه الجرائم".
ونبه�ت القي�يس اىل ان "معظ�م ضحايا غس�ل العار 
يسجل كحاالت انتحار ولكن هنالك أدلة واضحة عىل وجود 
جناية قتل وخصوصا باملناطق العش�ائرية"، مضيفة ان 
"القوانن الس�ائدة تس�اعد عىل تزايد هذه الظاهرة حيث 
يحكم عىل كل ش�خص متورط بجريمة قتل غس�ا للعار 

بالسجن الفعيل لسنة واحدة ويخرج بعدها حرا".
وطالب�ت القي�يس الجه�ات التنفيذي�ة والترشيعي�ة 
"بالتنب�ه لهذا الخل�ل ومعالجته ملنع تكرار ه�ذه الجرائم 
وتزايده�ا يف املجتمع".يذك�ر ان ح�االت انتح�ار النس�اء 
املس�جلة رسميا يف مدينة النارصية، شهدت تزايدا بعد ان 
كانت هنالك 13 حالة انتحار يف عام 2010 لتبلغ 28 حالة 
انتحار خال تسعة اشهر من عام  2012 ، يف وقت يتجنب 

معظم األهايل تسجيل حاالت االنتحار.
وكان�ت اكثر حوادث غس�ل العار، اث�ارة للجدل، تلك 
التي شهدتها ذي قار العام املايض حيث القي القبض عىل 
سبعة رجال بالغن بتهمة قتل قريبتهم )ام ألربع أطفال( 
حيث وجدت كفوف القتيل�ة بجيوب احد املتورطن، ومع 
ذلك حكم بعقوبة خفيف�ة. وأظهرت التحقيقات ان املرأة 
قتلت يف بيت الزوجية وأمام زوجها، ملخالفتها أمر أخوتها 

بطاقها من زوجها، وعودتها اليه.
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      المستقبل العراقي/ متابعة

قالت صحيف�ة نيويورك تايمز األميركي�ة، إن البيت 
األبيض رفض خط�ة أعدتها وزيرة الخارجية الس�ابقة 
هي�اري كلينتون والرئيس الس�ابق لوكال�ة المخابرات 
المركزية )سي آي أي( ديفد بترايوس لتسليح المعارضة 

السورية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت األبيض أن 
الخطة أعدت الصيف الماضي وقدمت إلى البيت األبيض 
ال�ذي رفضها خوفا من مخاط�ر محتملة ينطوي عليها 
تس�ليح الثوار الس�وريين. وكان البيت األبيض يخش�ى 
تحدي�دا أن تصل األس�لحة إلى م�ن يصفه�م بمقاتلين 
متشددين يواجهون نظام الرئيس السوري بشار األسد.
ووضعت واشنطن مؤخرا جبهة النصرة ألهل الشام 
- وه�ي واح�دة من بي�ن كتائب عدي�دة تقات�ل القوات 
الس�ورية- على الئحة ما يوصف بالمنظمات اإلرهابية، 
بحجة ارتباطها بتنظيم القاعدة في العراق.كما أن البيت 
األبي�ض كان يخش�ى أن يؤث�ر قرار من ه�ذا القبيل في 
حظوظ الرئيس ب�اراك أوباما في االنتخابات الرئاس�ية 

التي جرت في تشرين الثاني الماضي، وفقا للصحيفة.
وأوضحت أن الخطة كانت تش�مل تدريب معارضين 
س�وريين في دول بالمنطقة ومّدهم باألس�لحة، ونقلت 
عن مس�ؤولين لم تحدد هوياتهم أن وزي�ر الدفاع ليون 
بانيتا -الذي س�يخلفه تش�اك هاغل- كان متعاطفا مع 

فكرة تسليح المعارضة السورية.
وبحس�ب نيويورك تايمز، فإن المسؤولين في إدارة 
أوباما كان�وا يتوقعون أن ُيثار مجددا موضوع تس�ليح 
المعارضة الس�ورية بعد االنتخابات الرئاسية الماضية 
التي فاز فيه�ا أوباما بوالية ثانية، إال أن ذلك لم يحصل. 
وقالت في هذا السياق إن الخطة ماتت على األرجح بعد 

استقالة بترايوس في تشرين الثاني الماضي.
وفي مقابلة أجريت معها األسبوع الماضي، امتنعت 
هياري كلينتون عن التعليق على التقارير المتعلقة بتلك 
الخط�ة، لكنها عرضت في المقاب�ل الجهود التي قامت 
به�ا واش�نطن لخلق مناخ م�ن “الش�رعية” للمعارضة 
الس�ورية، باإلضاف�ة إل�ى العقوبات الت�ي ُفرضت على 

نظام األسد.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن هياري كلينت�ون التي 
ش�اركت بترايوس في خطة التس�ليح س�بق له�ا إقناع 

البيت األبيض بإقامة عاقة مع القادة العس�كريين في 
ميانمار لدفعهم إلى نهج الديمقراطية.

وعرض�ت الصحيف�ة الجه�ود الت�ي بذلته�ا وزي�رة 
الخارجية السابقة في مختلف األزمات الدولية منذ تولت 
منصبها عام 2009، وأش�ارت في هذا السياق إلى الدور 
الب�ارز ال�ذي قامت به إلقن�اع البيت األبيض بمش�اركة 
الواليات المتحدة في العملية العس�كرية األطلس�ية في 

ليبيا.
وقال�ت إن الربيع العربي عزز قناعته�ا بأن الغضب 

الش�عبي الكامن منذ عشرات الس�نين مدفوعا بشبكات 
التواصل االجتماعي، س�يغير النظ�ام القديم في العالم 

العربي.
من جانب اخر اتهم الرئيس الس�وري بش�ار األس�د، 
أم�س األحد، إس�رائيل بالعمل على “زعزعة اس�تقرار” 
ب�اده و”إضعافه�ا” بعد أي�ام من غارة ش�نها الطيران 

اإلسرائيلي على منشآت عسكرية قرب دمشق.
ونقلت وكالة األنباء الس�ورية الرس�مية )سانا( عن 
األس�د تأكيده خ�ال لقائه أمين المجل�س األعلى لألمن 

القومي اإليراني س�عيد جليلي أن “العدوان اإلس�رائيلي 
)...( يكش�ف ال�دور الحقيقي ال�ذي تقوم به إس�رائيل 
بالتعاون م�ع القوى الخارجية المعادي�ة وأدواتها على 
األراضي السورية لزعزعة استقرار سورية وإضعافها”.
وأك�د األس�د أن ب�اده “بوع�ي ش�عبها وق�وة جيش�ها 
وتمسكها بنهج المقاومة قادرة على مواجهة التحديات 
الراهنة والتصدي ألي عدوان يس�تهدف الشعب السوري 
الدف�اع  وزي�ر  والحض�اري”.وكان  التاريخ�ي  ودوره 
اإلس�رائيلي أيهود باراك قد أكد في وقت سابق من أمس 

األح�د ضمنيا ف�ي ميونيخ الغ�ارة التي ش�نها الطيران 
اإلسرائيلي األربعاء على منشآت عسكرية قرب دمشق.

وقال ب�اراك خ�ال المؤتمر الدولي ح�ول األمن “ما 
حص�ل قبل أي�ام )...( يثبت ان�ه حين نقول ش�يئا إنما 
نلت�زم به. لقد قلنا أننا ال نعتقد انه يجب الس�ماح بنقل 

أنظمة أسلحة متطورة إلى لبنان”.
ول�م تعل�ق الحكوم�ة اإلس�رائيلية حت�ى اآلن عل�ى 
المعلومات التي أكدتها واش�نطن ومفادها أن إس�رائيل 
ش�نت غ�ارة األربع�اء في س�وريا مس�تهدفة صواريخ 
ومجمعا عسكريا قرب دمشق، حيث أن إسرائيل تخشى 

نقل أسلحة إلى حزب الله اللبناني.
م�ن جهته، أعرب جليلي بحس�ب الوكال�ة عن ثقته 
بحكم�ة القيادة الس�ورية في التعامل م�ع هذا العدوان 
الغاشم الذي يستهدف الدور الريادي لسورية في محور 
المقاوم�ة وأك�د دع�م الجمهوري�ة اإلس�امية الكامل 
للشعب الس�وري المقاوم في مواجهة العدو الصهيوني 
وحرصها على التنس�يق المس�تمر مع س�وريا للتصدي 
للمؤامرات والمشاريع الخارجية التي تهدف إلى زعزعة 

امن المنطقة واستقرارها”.
كما عبر المس�ؤول اإليراني عن تقدي�ر باده لخطة 
الح�ل السياس�ي الت�ي طرحها األس�د لح�ل األزمة في 
س�وريا والخط�وات التي تق�وم بها الحكومة الس�ورية 
لتنفي�ذ مراحل ه�ذه الخطة، مج�ددا اس�تعداد طهران 
لتقديم أية مس�اعدة تس�اهم في انجاز الحوار الوطني 
باعتباره “الس�بيل الوحيد لخروج س�وريا من أزمتها”، 

حسبما نقلت عنه الوكالة.
وكان وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي علي اكب�ر صالحي 
رح�ب األحد برغبة رئي�س االئتاف الس�وري المعارض 
احمد معاذ الخطيب في التحاور مع النظام في دمشق.

وقال صالحي “أنها خطوة جيدة إلى اإلمام”، مشيرا 
إلى عرض الخطيب الذي عقد معه “اجتماعا جيدا جدا” 

على هامش المؤتمر حول األمن في ميونيخ.
وهذا االجتماع هو األول بين صالحي والخطيب الذي 
التقى أيضا الس�بت في ميونيخ وزير الخارجية الروسي 

سيرغي الفروف ونائب الرئيس األميركي جو بايدن.
وكان الخطي�ب الذي انتخب في نهاية 2012 رئيس�ا 
لائتاف الوطني السوري المعارض أعلن األربعاء للمرة 
األولى انه مس�تعد لحوار مع النظام لكن بشروط، وهو 
الع�رض الذي كرره في ميونيخ م�ع إعان رفضه وجود 

قادة “أيديهم ملطخة بالدماء”.

كلينتون ترحل.. ويذهب معها حلم تسليح املعارضة السورية

      المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلنت جبهة اإلنقاذ الوطني )ائتاف المعارضة 
الرئيس�ي في مص�ر( تأييدها الكام�ل ل�”مطالب 
االس�تبداد  نظ�ام  بإس�قاط  المص�ري  الش�عب 
وهيمنة اإلخوان المس�لمين عل�ى الحكم”، ودعت 
إل�ى محاكم�ة الرئي�س المص�ري محمد مرس�ي 
على “جرائم القت�ل والتعذيب”.وقالت الجبهة في 
بيان أنها “تنح�از انحيازا كاما لمطالب الش�عب 
المص�ري وقواه الحية التي تنادي بإس�قاط نظام 
االس�تبداد وهيمنة اإلخوان المسلمين على الحكم، 
وتؤيد كل أش�كال التعبي�ر الس�لمي لتحقيق هذه 
المطالب”.وتج�د الس�لطة المصري�ة نفس�ها في 
وضع حرج بعد بث لقطات مصورة الس�بت لرجل 
يتم تجريده من مابس�ه وضربه بوحشيه وسلحه 
من قبل الشرطة مساء الجمعة قرب قصر الرئاسة 
ف�ي القاهرة أثن�اء تظاه�رات مناهض�ة للرئيس 
محمد مرسي أوقعت قتيا.وبثت قنوات التلفزيون 
المحلي�ة ومواقع التواصل االجتماعي فيديو يظهر 

شرطة  افراد  من فيه 
ت  ا ق�و

فحة  مكا

الش�عب وهم يضرب�ون رجا بالعص�ي ويدفعونه 
ويجردون�ه من مابس�ه ويس�حلونه عل�ى األرض 
ث�م يضعونه في س�يارة مصفحة تابعة للش�رطة 
بالق�رب من قصر االتحادية الرئاس�ي في ضاحية 
مص�ر الجديدة.وقدمت وزارة الداخلي�ة “اعتذارا” 
عن الواقع�ة مؤكدة أنها تمث�ل “تصرفا فرديا” 
وأعلنت عن فتح تحقيق فيها.وقال المتحدث 
الرسمي باسم الجبهة خالد داوود في بيان 
أن “الص�ور البش�عة والمخزية لضباط 
وجن�ود األمن المرك�زي وهم يقومون 
بسحل وضرب مواطن عار تماما من 

مابسه بطريقة وحشية في محيط قصر االتحادية 
وسقوط شاب قتيا في نفس المواجهات، ال يمكن 
أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرس�مي 
باس�م وزارة الداخلية، بل يتطل�ب األمر إقالة وزير 
الداخلية نفس�ه وبش�كل فوري”.وطالبت الجبهة 
أيض�ا ب�”تحقيق قضائي محايد ف�ي جرائم القتل 
والتعذيب واالحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة 
المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس 
الجمهوري�ة ووزي�ر داخليته وكافة ش�ركائه في 
الجريم�ة”. وقالت الرئاس�ة المصرية في بيان انه 
“آلمه�ا ذلك المقطع الصادم”.وأكد البيان انه “في 

إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات األحداث 
المؤسفة التي وقعت أمام قصر االتحادية، فقد آلم 
مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور 
تعامل بعض أفراد الش�رطة م�ع أحد المتظاهرين 
بش�كل ال يتفق م�ع الكرامة اإلنس�انية أو حقوق 
اإلنس�ان”.وأضاف البيان ان “مؤسس�ة الرئاس�ة 
تؤك�د حرصه�ا وكل اجهزة الدولة عل�ى تفعيل ما 
ورد في الدس�تور المصري من ضمانات للمواطن 
تحظ�ر تعذيبه او ترهيبه او اكراهه او إيذاءه بدنيا 
أو معنويا”.ودع�ت جبهة اإلنق�اذ “المصريين إلى 
االحتشاد الس�لمي في كل ميادين مصر دفاعا عن 
كرامة اإلنسان المصري”. وأكدت انها “لن تخوض 
ف�ي ملف الح�وار في ظل الدم وقب�ل إيقاف نزيفه 
والمحاس�بة عليه واالستجابة لمطالبها”.وطالبت 
أيض�ا ب�”إنه�اء معاناة المواطن المصري بس�بب 
الفق�ر وارتف�اع األس�عار نتيجة السياس�ات التي 
ال تلب�ي طم�وح المصريي�ن إلى عدال�ة اجتماعية 
حقيقية”.وتع�رض موك�ب رئيس الوزراء هش�ام 
قنديل صباح أمس األّول الس�بت لهجوم بالحجارة 
والزجاجات الفارغة من قبل متظاهرين في ميدان 
التحري�ر بوس�ط القاه�رة في ح�دث يدل�ل كذلك 
على المناخ السياس�ي الس�ائد في الباد.ويستمر 
االحتقان السياسي واالحتجاجات الشعبية بمصر، 
وكان آالف المتظاهري�ن تحدوا حظر التجول الذي 
فرض�ه الرئي�س المص�ري بنزوله�م بكثاف�ة إلى 
الش�وارع ومطالبته برحيل مرس�ي الذي يتهمونه 

بخيانة مبادئ الثورة التي أوصلته إلى السلطة.

      المستقبل العراقي/ وكاالت
اتح�اد أكثر مرونة، وبيئة أكثر تنافس�ية، ومرك�ز أقل تدخا مع كتلة 
داخلي�ة للدول الرئيس�ة أكثر تمركزا، مع اس�تمرار إتاحة الوصول للس�وق 
الواح�دة للجميع.. ذلك ه�و جوهر الرؤي�ة الجديدة ألوروب�ا لديفد كاميرون 
رئي�س ال�وزراء البريطاني.وص�ف توم�اس كاي�ن بروكه�وف ف�ي مق�ال له 
بصحيف�ة كريس�تيان س�اينس مونيتور أم�س، الرؤية التي طرحه�ا كاميرون 
بش�أن االتحاد األوروبي بأنها موظفة لخدمة مصالح كاميرون الش�خصية 
بش�كل س�افر ال لبس فيه.وأش�ار الكات�ب إلى أن وع�د كاميرون 
بالس�ماح للبريطانيين باالس�تفتاء على عضوية 
بادهم في االتحاد األوروبي، الهدف منه 
ضمان إعادة انتخابه لرئاسة وزراء 
بريطانيا.وقال في الوقت نفسه، 
إن الرؤية تش�كل هدفا يستحق 
الت�داول، وإنها س�تجد بعض 
الداعمين في القارة. وأضاف 
أن كامي�رون رم�ى بالفع�ل 
حج�را ف�ي المي�اه الراك�دة 
األوروبي.وذك�ر  لاتح�اد 
كاي�ن، أن رؤي�ة كامي�رون 
ماك�رة ومحفوف�ة بمخاطر 
جدي�ة علي�ه وعل�ى االتحاد 
األوروبي، كم�ا أن لها وجها 
آخ�ر إذ إنها تم�ارس ضغطا 
على الدول األعضاء باالتحاد 
لك�ي تحّس�ن م�ن قدرته�ا 

التنافسية، باإلضافة إلى تحديها الجهاز البيروقراطي باالتحاد ليتحّول إلى اتحاد 
أكث�ر فاعلية واس�تجابة.وأوضح أن رؤية كاميرون الت�ي طرحها في خطاب له 
األس�بوع الماض�ي من الممكن قراءة ج�زء كبير منها كمحاولة للس�يطرة على 
جناح المتمردين داخل حزبه، حزب المحافظين، المتشككين في جدوى االتحاد 
األوروبي بتلبية جزء من مطالبهم.وأش�ار الكات�ب إلى أن هؤالء غير راضين عن 
تدخل رئاس�ة االتحاد في بروكس�ل في الش�ؤون الداخلية للدول األعضاء، وعن 
نفوذ العملة األوروبية التي ال تس�تخدمها بريطانيا، وبعضهم يرغب في مغادرة 
بادهم االتحاد.وأضاف أن كاميرون ربط إعادة النقاش في المعاهدات األساسية 
لاتحاد واالس�تفتاء المترت�ب عليها بإعادة انتخابه ع�ام 2015، إذ يقول إنه إذا 
فاز فس�يحاول إعادة تش�كيل االتحاد بحيث ُتعاد المزيد من السلطات إلى الدول 
األعضاء.ونوه بأن كاميرون غلف طلب بريطانيا بمزيد من المعاملة الخاصة لها 
برؤي�ة اتحادية ألوروبا. ووصف ذلك بأنه يقترب م�ن االبتزاز “أعطونا ما نطلب 
ف�ي الوقت الذي نحدد، أو أننا س�نتخلى عن االتحاد”.وق�ال الكاتب إن كاميرون 
بهذه اإلستراتيجية قد خلق عصبة من 26 رئيس حكومة أوروبيا ربما يعارضون 
بهدوء إعادة انتخابه.أما عن المخاطر التي تحف أسلوب كاميرون، فقال كاين، 
إنه من الصعب عليه الس�يطرة على مخرج�ات العملية التي أطلقها من عقالها. 
فاألرجح أن الش�ركاء األوروبيين ال�26 ال يريدون ما يريد، خاصة إعادة النقاش 
ف�ي أس�س االتحاد.ووص�ف المقال م�ا طرحه كامي�رون أيضا بأنه مس�رحية 
جيوسياس�ية ستضمن تقريبا اس�تمرار االضطراب في أوروبا لنصف عقد آخر، 
وتعط�ل بروز أوروبا كفاعلة في المس�رح الدولي، نظرا إلى أن االس�تفتاء الذي 
يقترحه لن يتم قب�ل 2017.وقال إن العديد من االنتقادات التي وجهها كاميرون 
لاتح�اد األوروبي، مثل ضعف التنافس�ية، واتس�اع رقعة االتح�اد وديمقراطية 
أسس�ه وضخامة بيروقراطيته وضعف فعاليته�ا والخلل في العاقة بين المركز 
واألعض�اء، صحيحة؛ وإن أكبر مس�اهمة ل�ه في الحوار األوروب�ي هو تفكيكه 

لألسطورة التي تأسس عليها االتحاد: “المسيرة التصاعدية نحو الوحدة”.

بسبب تورطه بـ”جرائم القتل والتعذيب”

املعارضة املرصية: جيب حماكمة مريس

هل تبقى بريطانيا في خيمة االتحاد األوربي ؟

خطابات كامريون متلق ألجل إعادة انتخابه

    المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن�ت إي�ران أمس األح�د أن جول�ة جديدة م�ن المفاوضات 
ح�ول برنامجها النووي س�تعقد ف�ي ال�25 من هذا الش�هر في 
كازاخستان, وأبدت من جهة أخرى استعدادها للتفاوض مباشرة 

مع األميركيين بشرط أن يكونوا راغبين في حل.
وق�ال وزير الخارجي�ة اإليراني علي أكب�ر صالحي في مؤتمر 
صحفي بميونيخ إنه س�مع “خبرا س�ارا” م�ن أن مجموعة 1+5 
)وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن: الواليات 
المتحدة وروس�يا والصي�ن وبريطانيا وفرنس�ا، إضافة أللمانيا( 
س�تجتمع يوم 25 ش�باط في كازاخستان, دون أن يؤكد بوضوح 

مشاركة باده في االجتماع.
وكان�ت وكال�ة أنباء مهر ق�د قالت في وقت س�ابق من أمس، 
إن عرضا بعق�د الجولة في هذا التاريخ بكازاخس�تان ُقدم خال 
لقاءي�ن منفصلي�ن جمع�ا صالح�ي بنظيري�ه األلمان�ي غي�دو 
فيسترفله واإليطالي جوليو تيرسي على هامش المؤتمر العالمي 

لألمن في مدينة ميونيخ األلمانية.
يش�ار إلى أن إيران والقوى الكبرى عقدت العام الماضي ثاث 
ج�والت تفاوض لم تفض إلى تقدم عل�ى طريق حل الخاف الذي 
ي�دور حول تخصيب إيران لليورانيوم, وهي عملية يش�تبه الغرب 
وإسرائيل في أنها قد تتيح لطهران صنع ساح نووي، فيما إيران 

تنفي ذلك.
ويأتي اإلعان عن جولة المفاوضات الجديدة بعد س�اعات من 
إعان ج�و بايدن نائب الرئيس األميركي أم�س األّول في ميونيخ 
استعداد باده إلجراء محادثات مباشرة مع إيران حول برنامجها 

النووي بش�رط أن تكون جادة في ذلك.
وقال وزي�ر الخارجية اإليراني أمس ردا على تصريحات بايدن 
إن باده مستعدة تماما إلجراء مفاوضات )مع األميركيين(, ولكن 
هذه المرة يجب أن تكون لدى الطرف اآلخر رغبة في التوصل إلى 

حل.
وكان بايدن قد قال أمس األّول، إن عرض الحوار جدي، مشيرا 
إل�ى أن ق�رار محاولة إيجاد ح�ل لألزمة بات ش�أنا إيرانيا. وجدد 
نائ�ب الرئيس األميركي التأكيد على أن الواليات المتحدة س�تمنع 

إيران من حيازة الساح النووي.
من جهته, أعلن داني إيالون نائب وزير الخارجية اإلس�رائيلي 
أن تل أبيب لن تعارض مفاوضات مباش�رة محتملة بين الواليات 

المتحدة وإيران.
ونقل�ت صحيفة يديعوت أحرونوت أم�س األحد عنه قوله في 
ميوني�خ، إن إس�رائيل ال ترى أن هناك تغيرا ف�ي هذا االتجاه لدى 
طهران, مضيفا أن العقوبات المفروضة على إيران ناجعة, وثمة 

حاجة إلى المزيد من الضغوط من جانب المجتمع الدولي.

االتحاد األوربي يبدي تفاؤال بها

كازخستان.. حمطة جديدة 
للمفاوضات بشأن النووي اإليراين

األسد: إسرائيل تعمل على “زعزعة استقرار” سوريا و”إضعافها”

ً



       بغداد/ امل�ستقبل العراقي
أعلنت لجنة املرأة واألرسة والطفولة عن املبارشة 
بمخاطب�ة مجال�س املحافظ�ات بالتعاون مع 
وزارة اإلعم�ار لتخصي�ص أراٍض لبناء وحدات 
س�كنية لألرامل املس�جالت حرصاً بدائرة املرأة، 
منوهًة إىل عزمها تخصيص 20% من املجمعات 

لهذه الرشيحة. وقالت رئيس اللجنة النائبة عن 
القائمة العراقية انتصار عيل الجبوري، إن لجنة 
املرأة خاطب�ت األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
لتخصيص نسبة 20% من املجمعات السكنية يف 
البالد لألرامل ولم يصلها الرد، كما قابلت اللجنة 
وزير اإلعمار به�ذا الخصوص و«وعدها خرياً«. 

وأك�دت الجبوري أن اللجنة طالبت النائبات من 
غري لجنة امل�رأة ومن محافظات عدة بمخاطبة 
محافظاتهن لتخصي�ص األرايض الالزمة لبناء 
املجمعات لألرام�ل. ونوهت إىل أن اللجنة تنتظر 
موافق�ة وزارة اإلعم�ار لتعميم كت�اب املطالبة 
بتخصيص األرايض إىل املحافظات ومجالس�ها. 
ويف نهاية الشهر املايض زارت لجنة املرأة واألرسة 
والطفولة وزير اإلس�كان واالعمار وبحثت معه 
مقرتح اللجنة بتخصيص مساكن واطئة الكلفة 
واقتصادية للنساء األرامل واألرس عديمة الدخل 
املشمولة يف ش�بكة الحماية االجتماعية ودائرة 
امل�رأة ويت�م اس�تيفاء مبلغ املس�اكن من راتب 
الش�بكة االجتماعي�ة. وق�ال بي�ان ص�ادر عن 
الدائ�رة اإلعالمية ملجلس النواب يف وقت س�ابق 
إن النائب�ة انتص�ار الجب�وري واألعضاء طالبن 
بزيادة نس�بة التوزيع من املجمعات الس�كنية 
عىل األرامل وأن ال تقل عن نس�بة 20% وإن كان 
بإمكان توزيعها مجاناً عىل األرامل. من جانبها 
طرح�ت النائبة الجبوري س�ؤاالً ع�ن محافظة 
املوصل بش�أن إرس�ال أسماء املس�تفيدين من 

املجمعات يف املحافظة.

       بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلن أمن بغداد عبد الحس�ن املرش�دي، عن 
إعداد خطة لالرتقاء بواقع الخدمات يف منطقة 
الدهنة غربي الغزالية تش�مل مد شبكة مجار 
جديدة تتبعها أعمال اكس�اء للطرق الرئيسة 

والفرعية فيها. 
ج�اء ذلك خالل جولة ميداني�ة ألمن بغداد اىل 
مدينة الشعلة ومنطقة الدهنة برفقة عضوي 
مجل�س محافظ�ة بغ�داد صال�ح الجزائ�ري 
وعباس علي�وي واملديري�ن العام�ن لدائرتي 
بلديت�ي الش�علة واملنص�ور به�دف االط�الع 
ع�ىل واقع الخدم�ات فيهما ولق�اء املواطنن 
واالستماع اىل مشكالتهم ومقرتحاتهم وإيجاد 

الحلول املناسبة والرسيعة لها. 
وذكرت مديرية عالقات وإعالم األمانة يف بيان 
صحف�ي تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه أم�س ان ام�ن بغ�داد اكد خ�الل لقائه 
جمع�اً من ش�يوخ ووجه�اء منطق�ة الدهنة 
أن امانة بغداد س�تقوم خالل الثالثة أس�ابيع 
املقبلة بإعالن مرشوع لتنفيذ مد شبكة مجار 
جديدة للمنطقة تنفذ من قبل إحدى الرشكات 

املتخصصة. 
وأض�اف املرش�دي، أن األمانة بع�د انجاز مد 
ش�بكة املج�اري س�تقوم م�ن خ�الل دائ�رة 
املشاريع بإكساء الشوارع الرئيسة والفرعية 
يف املنطق�ة وم�د القال�ب الجانب�ي بواس�طة 
املاكن�ة الحديث�ة )بور كريبر( به�دف تحقيق 
مس�توى التكام�ل يف الخدمات وح�ل معاناة 
س�اكنيها بشكل نهائي. وأش�ارت اىل ان أمن 
بغ�داد وجه دائ�رة بلدية املنص�ور بمضاعفة 
الخدم�ات البلدي�ة املقدمة للمنطقة وتس�يري 
عجل�ة تخصصي�ة لجم�ع النفاي�ات وكذل�ك 

توزي�ع أكي�اس النفايات ع�ىل دور املواطنن 
والقيام بقش�ط وح�دل الس�بيس املوجود يف 
الشوارع الرئيسة وعمل س�ياج واق للمجرس 
وتابع�ت  الصقالوي�ة.  مب�زل  ع�ىل  املوج�ود 
أن املرش�دي وج�ه دائ�رة م�اء بغ�داد بوضع 
املعالجات ملشكلة الش�حة يف املاء الصايف التي 
تعاني منها دور السكك ودور الري يف املنطقة 

خالل فصل الصيف.
 وأوضحت ان املرشدي وجه ايضاً خالل لقائه 
جمعاً م�ن وجهاء وش�يوخ منطقة الش�علة 
الدائ�رة البلدي�ة بفت�ح جميع االنس�دادات يف 
خطوط وش�بكات ومنهوالت املجاري ملعالجة 
الطفوح التي قد تحصل جراء هطول األمطار 

بكمي�ات كب�رية. وأش�ارت اىل أن أم�ن بغداد 
أكد عزم األمانة عىل تطوير ش�وارع وأرصفة 
محل�ة 462 يف الش�علة إلظهاره�ا باملظه�ر 
الالئ�ق, داعي�اً إىل رضورة رف�ع التج�اوزات 
لتمك�ن م�الكات الدائ�رة البلدية م�ن القيام 
بأداء واجباتها الخدمية وتنفيذ أعمال اكس�اء 

الشوارع ورصف األرصفة بالحجر امللون. 
وشدد امن بغداد عىل رضورة ايجاد املعالجات 
لجمي�ع املش�كالت الخدمي�ة يف بعض محالت 
املنطق�ة ابرزه�ا موضوع املج�اري من خالل 
تنظيف املش�بكات وعمل خط دفع بطول 70 
م يمنع حصول أي طفوح يف الشوارع يف حالة 

هطول أمطار غزيرة.

       بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلن�ت الخطوط الجوية الكويتية عن تنازله�ا لنظريتها العراقية عن القضية 

املرفوعة ضدها بعد تسلمها 500 مليون دوالر. 
وبذلك تس�تطيع »الخط�وط العراقية« ف�ور إنهاء إجراءات إس�قاط القضايا 
املرفوع�ة ضدها من »الكويتية« أن تبدأ يف اس�تالم طائراته�ا الجديدة املتعاقد 
عليها من مصانع رشكة »بوينغ« لتحديث أس�طولها بعدد 400 طائرة حديثة 
بقيمة 5.5 مليارات دوالر، ومن ضمنها طائرات بينغ دريمالينر B787 وسوف 
تستطيع طائرات الخطوط العراقية التحليق والطريان يف جميع أنحاء املعمورة 
بعد إس�قاط القضايا املرفوع�ة ضدها من الكويتية، والت�ي كانت تحجز عىل 

أصول وممتلكات العراقية يف العالم.
 وقال�ت صحيفة »الوطن« الكويتية إن رئي�س مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لرشكة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف سيغادر إىل لندن يوم الثالثاء 
أو األربعاء املقبل للتوقيع عىل إجراءات إسقاط األحكام املرفوعة ضد الخطوط 
العراقي�ة، تنفيذاً اللتزامات وفق اتفاق التس�وية املوقع مع حكومة العراق يف 
19 كانون األول املايض، وبذلك يغلق ملف النزاع القضائي الذي بدأ يف 11 كانون 

الثاني 1991 واستمر 22 عاماً. 
وأوض�ح مصدر لصحيفة »الوطن« أن إس�قاط القضايا يف لندن تمتد بالتبعية 
إىل 7 دول أوروبية إضافة اىل كندا، الفتاً إىل أن رئيس »الكويتية« سامي النصف 
أنهى األس�بوع املايض إس�قاط القضايا ضد الخطوط العراقية يف األردن خالل 
ثالث�ة أي�ام فقط، وتم إرس�ال الحكم إىل محام�ي الكويتية يف لن�دن لرتجمته 
وتسليمه إىل بنك »جي بي مورجان« األمريكي فرع لندن الذي تم تحويل املبلغ 
املتف�ق علي�ه كتعويض بقيم�ة 500 مليون دوالر يف حس�اب »L/C« بخطاب 
اعتماد مستندي بالرشوط املتفق عليها بإشعار إىل البنك من الخطوط العراقية 
بتاري�خ 14 كانون الثاني امل�ايض. يذكر أن »الكويتية« نجحت يف تحويل املبلغ 
 ESCROW »بدالً من الحساب السابق »اسكرو »L/C« املتفق عليه يف حس�اب
وهو حساب خاص باألمم املتحدة وال يستطيع أحد الترصف فيه إال بإجراءات 

قانونية معقدة للغاية. 

نفذ 93 % من موازنته للعام الماضي

القضاء األعىل يؤكد استيفاء أكثر من 14 مليار دينار كإيراد هنائي للدولة يف 2012
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        امل�ستقبل العراقي / اإينا�س جبار
أك�دت الس�لطة القضائي�ة أنها حققت نس�ب 
انجازات مالية عجزت عنها العديد من الجهات، 
مستثمرة بذلك جميع اإلمكانات والقدرات لسد 
احتياجاتها خدمة ملصلحة املواطن. وعىل الرغم 
من تمتع الس�لطة القضائية بموازنة مستقلة 
املبال�غ  أن  إال  احتياجاته�ا،  بموجبه�ا  تنف�ذ 
يحدده�ا مجلس النواب ع�ىل وفق خطة الدولة 
املالية، وهذا بدوره يحدد السلطة بما مخصص 
لها وليس كما يش�اع عن أن السلطة القضائية 
تضع مبالغ مالية مستقلة. وبحسب مسؤولن 
يف الس�لطة القضائية، فإن موازنة القضاء تمر 
بعدة مس�الك من خالل مناقشات مع الجهات 
ذات العالقة. ويقول مدير عام الش�ؤون املالية 
يف مجلس القضاء األعىل أن التخصيصات املالية 
للقضاء جزء من ميزانية الدولة ويتم تحديدها 
بعد سلسلة من النقاشات مع وزارة التخطيط، 
مؤك�دا إن موازنة القض�اء مس�تقلة، وعندما 
ال تكف�ي املبال�غ املرصودة للس�لطة القضائية 
يت�م اللجوء إىل مجلس الن�واب باعتباره الجهة 
الت�ي تقره�ا، لك�ن املس�ؤول امل�ايل يوضح أن 
اإلجاب�ة دائما م�ا تكون باالعت�ذار لعدم وجود 

تخصيصات أخرى يف موازنة الدولة.
املوازنة اال�ستثمارية وامل�ساريع املقامة

م�ع اس�تقالل الس�لطة القضائية ع�ام 2003 
رشع�ت ال�دول املانح�ة بعمليات تموي�ل لبناء 
أربع�ة قص�ور عدال�ة، اثن�ان منه�ا يف بغ�داد 
)استئنافا الكرخ والرصافة(، وواحد يف البرصة 
وآخر يف نينوى، حي�ث تعرض إىل عملية تفجري 
م�ن الجماع�ات اإلرهابي�ة. ولم تكت�ف الدول 
املانحة بعمليات التش�ييد، بل أس�همت برتميم 
بعض دور العدالة واملحاكم عىل مستوى جميع 
املناطق االس�تئنافية، ويجري العمل ايضاً عىل 

إنش�اء البناي�ة الجديدة ملجل�س القضاء األعىل 
وهي م�ن ضم�ن تخصي�ص موازن�ة القضاء 
االس�تثمارية وكلفته�ا 23,321 ملي�ار وع�ىل 
مس�احة 7 دوانم، وتت�وىل الس�لطة القضائية 
تنفيذها حسب قانون تنفيذ العقود الحكومية 
رق�م 1 لس�نة 1981. ويربط مدير ع�ام املالية 
بن إنش�اء البناي�ة وخطة القضاء الخمس�ية 
باعتبارها جزءا منها، وذكر أن »تنفيذ املشاريع 
ضم�ن ه�ذه الخطة يك�ون حس�ب األولوية«، 
لكن�ه عاد ليبن أن »هذا التقييد ال يعرقل س�ري 
االنج�ازات ألننا نفذنا يف 2012 ما نس�بته %93 
من املش�اريع الت�ي كانت ضم�ن الخطة العام 
امل�ايض«. ورداً عىل س�ؤال عن كفاي�ة التمويل 
املح�دد وإمكاني�ة رغب�ة الس�لطة القضائي�ة 
ينب�ه  مش�اريعها،  إلتم�ام  إضافي�ة  بمبال�غ 
املسؤول املايل إىل ان هذا االمر ال يكون اال بانتهاء 
النص�ف االول م�ن الع�ام وذل�ك حس�ب االلية 

التي تعتمده�ا وزارة التخطيط التي تطلب من 
جميع املؤسس�ات تقريرا بشأن نسب االنجاز، 
ويف حال ع�دم تجاوز احداهن نس�بة 25% يتم 
املتبق�ي منه�ا وتحويله�ا اىل تل�ك الت�ي تفوق 
النسب املحددة، الفتة إىل ان »السلطة القضائية 
عادة ما تكون نس�ب انجازها عالية، ويف العام 
املن�رصم كانت نس�بة تنفيذها للنص�ف األول 
56% وتم�ت إضاف�ة مبل�غ 24,826 فضال عن 
14 مليار وتخصيصات مضافة قاربت املليارين 
فأصبح�ت املوازن�ة االس�تثمارية 43 مليارا«، 
ش�ارحا ان�ه »تم تنفي�ذ 40 ملياراً منه�ا فعلياً 
وعىل نحو إنفاق أربعة عرش مليارا لرشاء ارض 
يبن�ى عليها قرص للعدالة يف رئاس�ة اس�تئناف 
نينوى االتحادية ومبل�غ عرشة مليارات لرشاء 
ارض مماثلة لقرص العدالة يف استئناف البرصة 
االتحادي�ة ومبلغ ملي�ار ونص�ف املليار ألرض 
ق�رص العدالة يف النجف ومبلغ 810 مالين ثمن 

قطعة أرض إلنشاء قرص املثنى ورشاء ارض يف 
ناحية الطليعة ببابل بقيمة 50 مليونا«.

ن�ستويف الر�سوم اإيرادًا نهائيًا لوزارة املالية
يزي�د املتحدث عىل ما س�بق موضوع الرس�وم 
وعما إذا كانت تس�تويف الدوائر التابعة للسلطة 
القضائي�ة رس�وماً أو مبال�غ كتموي�ل ذات�ي، 
حيث يوضح أن املحاكم تأخذ الرس�وم العدلية 
بموج�ب قان�ون 114 لس�نة 1981 وقان�ون 
رس�وم الطاب�ع وتس�لم جميعها إي�راداً نهائياً 
للدولة يرس�ل إىل وزارة املالية يف كل عام وليس 
ملصلح�ة مجلس القض�اء األعىل، وهذا يش�مل 
املجل�س وجميع الدوائر واملناطق االس�تئنافية 
التابع�ة له حي�ث تتبع للس�لطة القضائية 16 
رئاس�ة استئنافية و152 دار عدالة وقد أجملت 
اإلي�راد النهائي لعام 2011 بمبلغ 9,479 مليار 
وش�هدت ارتفاعاً نس�بياً ملحوظاً للعام 2012 

حيث بلغ 14,321 مليار.

الرواتب ت�سكل 87 % من املوازنة االعتيادية
ميزاني�ة  املالي�ة  الش�ؤون  مدي�ر  ويفص�ل 
الس�لطة القضائية بأنها متكون�ة من الرواتب 
واألجور واملس�تلزمات الس�لعية كالقرطاسية 
واملس�تلزمات الخدمي�ة مث�ل امل�اء والبنزي�ن 
والصيانة وخدمات متنوعة، أي تأمن موجودات 
غري نقدية مثل األثاث. وقد بلغت موازنة 2012 
االعتيادي�ة ثالثمئ�ة مليار وتس�عمائة مليون، 
يف ح�ن كانت املوازن�ة االس�تثمارية 16 مليار 
وثمانمئ�ة مليون، م�ا يجمل املبل�غ بأكثر من 
317 ملي�ار. وتتضم�ن املوازن�ة االعتيادية 87 
% وه�و مبلغ م�رصوف عىل روات�ب املوظفن، 
بم�ا يعن�ي أن املوازنة اغلبه�ا تذهب اىل رصف 
الروات�ب يف حن يكون نصيب االس�تثمارية ما 
مبلغه 5% والباقي اىل املوازنة التشغيلية. ويؤكد 
أن »لراوت�ب املوظفن قانون�ا ينظمها، كما أن 
روات�ب القضاة لها قان�ون، وال يطالب مجلس 
القض�اء بموازن�ة ه�و يضعه�ا انم�ا يحددها 
بمعدل سنوي يقس�م من 4-5 سنوات وتشمل 
األبنية واألثاث، وهي جميعها نفقات إضافة اىل 
ما تستهلكه الرواتب من موازنة املجلس والتي 
يحدده�ا مجلس النواب، ونحن بدورنا نترصف 
ع�ىل وفق م�ا يخصص وت�وزع املبالغ حس�ب 
االحتياج�ات«، ويس�تدرك أن »مبل�غ املوازن�ة 
االعتيادي�ة يقره مجل�س النواب، أم�ا املوازنة 
االس�تثمارية فتق�ر من قب�ل وزارة التخطيط، 
وتعتم�د كخط�ة خمس�ية وتناق�ش موازن�ة 
مجلس القضاء مرت�ن األوىل أمام وزارة املالية 

والثانية أمام الربملان«.
اآلية و�سع اخلطط يف ق�سم املوازنة اال�ستثمارية

وقال مدير قس�م العق�ود االس�تثمارية حدثنا 
عن آلية عمل القس�م أن عم�ل مجلس القضاء 
األع�ىل خدمي الن عم�ل دور العدالة هو إكمال 

املعامالت القانونية للمواطنن والبت بالدعاوى 
والشكاوى املقدمة عىل وفق األصول القانونية، 
م�ا يتطلب إع�داد موازن�ة اس�تثمارية لتحليل 
الخط�وط العريض�ة يف تنفيذ املش�اريع، وهي 
إنش�اء أبنية وقص�ور ودور العدال�ة )املحاكم( 
ومنازل الس�ادة القضاة واملجمعات الس�كنية 
الخاص�ة بموظف�ي مجل�س القض�اء األع�ىل، 
ل�ذا ف�إن بناءها يتم بم�ا يدخل وينس�جم مع 
الرؤى املس�تقبلية واألهداف الرئيس�ة للسلطة 
القضائية. وأضاف أن آلية العمل والتحليل قبل 
اإلقدام عىل أية خطوة يقوم القس�م بالدراس�ة 
املس�تفيضة عن املش�اريع التي ي�راد إدراجها 
ضمن املوازنة االستثمارية والتي تسمى بالخطة 
االستثمارية ومن أهم خطواتها الدراسات التي 
يعتمد عليه�ا التخطي�ط الس�رتاتيجي، والذي 
يعت�رب مفت�اح وض�ع الخطة، أال وه�و معرفة 
االحتياجات االساس�ية كإنش�اء قص�ور ودور 
عدالة ل�كل محافظة وبالصورة الفعلية للواقع 
حينها، مؤكداً أن من اهم اساس�يات التخطيط 
الس�رتاتيجي املتبعة هو التخطيط التحلييل من 
خالل تحلي�ل املعلوم�ات الواردة من رئاس�ات 
االستئناف مثل ان البناية مستأجرة او الحاجة 
لبناء دار عدالة يف منطقة معينة حسب الحاجة 
الس�كانية، ويتم تقييم األولية حس�ب الكثافة 
الس�كانية والخط�ورة األمني�ة ومعايري أخرى 

معتمدة.
 واس�تدرك يف حديثه أن أعمال الرتميم لن تدخل 
ضمن املوازنة االستثمارية وذلك حسب اإلعمام 
األخ�ري ل�وزارة التخطي�ط )الجهة الرئيس�ة يف 
اإلع�داد والتصدي�ق عىل املوازنة االس�تثمارية( 
ب�أن أعم�ال التأهي�ل والرتمي�م ال تدخل ضمن 
املوازن�ات االس�تثمارية وأصبح�ت م�ن أعمال 

املوازنة االعتيادية )التشغيلية(.

       بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلنت وزارة الرتبية عن بناء 20 جناحا إداريا ألقسام 
اإلرشاف الرتبوي يف بغداد واملحافظات. وقال الناطق 
اإلعالمي لوزارة الرتبية وليد حس�ن يف بيان صحفي 

أمس، أن الوزارة وضعت ضمن خطتها االس�تثمارية 
بن�اء 20 جناح�ا إداريا ألقس�ام اإلرشاف الرتبوي يف 
بغداد واملحافظات. وأضاف حسن أن الوزارة أنجزت 
10 أجنح�ة إدارية ألقس�ام اإلرشاف الرتبوي وبواقع 

جن�اح إداري ل�كل مديري�ة م�ن مديري�ات »نينوى، 
كركوك، االنبار، بابل، النجف، الديوانية، املثنى، دياىل، 
واس�ط، ميس�ان«، وهناك أيض�ا 10 أجنح�ة إدارية 

اخرى قيد اإلحالة موزعة عىل بقية املديريات.

اخلطوط اجلوية الكويتية تتنازل عن الرتبية: بناء 20 جناحًا إداريًا ألقسام اإلرشاف الرتبوي
قضيتها املرفوعة ضد نظريهتا العراقية

منح نصف واردات املنافذ 
احلدودية للمحافظات 

الواقعة فيها  
    

       بغداد / امل�ستقبل العراقي
واملحافظ�ات  األقالي�م  لجن�ة  كش�فت 
ع�ن اب�رز تعديالت القان�ون 21 الخاص 
يتضم�ن  ان�ه  مؤك�دة  باملحافظ�ات، 
توس�يع الصالحيات املالية واالقتصادية 
للحكوم�ات املحلي�ة. وق�ال نائب رئيس 
اب�رز  أن  التميم�ي،  منص�ور  اللجن�ة 
التعدي�الت الت�ي تم إدخاله�ا عىل قانون 
املحافظ�ات غ�ري املنتظم�ة بإقليم رقم 
طاب�ع  ذات  كان�ت   2008 لس�نة   21
اقتص�ادي م�ايل. وأوض�ح التميم�ي، أن 
التعدي�الت تضمنت توس�يع الصالحيات 
املالي�ة للب�رتودوالر كحق�وق مكتس�بة 
للمحافظ�ة التي تحدد من خالل موازنة، 
باإلضافة اىل منح املحافظات ذات املنافذ 
الحدودي�ة نص�ف ال�واردات الحدودي�ة. 
واض�اف ان التعديالت ش�ملت أيضا حق 
التعيينات للمناص�ب االدارية واملوظفن 
واملدراء العامين باإلضافة اىل تس�هيالت 
يف تخصيص االرايض لالس�تثمار. ولفت 
التميم�ي اىل ان القانون س�يأخذ طريقه 
اىل التصويت بعد أن يتم انجازه بالشكل 
الكام�ل وإضافة أخر التعديالت، مرجحاً 

انجازه خالل الشهرين املقبلن.

جلنة نيابية تعتزم ختصيص 20 % من املجمعات السكنية لألرامل

أمانة بغداد تعّد خطة لتحسني خدمات »الدهنة«

تعلن املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى 
) K.V 132 عن مناقصة لتجهيز )تجهيز قواطع دورة

فعىل الراغبن من الرشكات واملكاتب املسجلة رسميا" داخل العراق 
وخارجه تقديم عطاءاتهم عىل املناقصة املذكورة أعاله التي يمكن 
الحصول عىل كمياتها ومواصفاتها ورشوطها من قس�م الشؤون 
التجاري�ة يف مقر املديرية الكائن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة 

محلة )109( شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085( .
لق�اء مبلغ ق�دره )100000( دينار فقط غري قابل للرد يس�لم اىل 
أمان�ة الصندوق ع�ىل ان يقدم العطاء مع املستمس�كات املطلوبة 
املدرج�ة أدن�اه وتوضع داخل ظرف مغلق ومخت�وم ومؤرش عليه 
رق�م املناقصة وموعد الغلق يوضع يف صن�دوق املناقصات، علما" 
أن آخ�ر موعد لغلق املناقصة س�يكون الس�اعة الثانية عرش ليوم 
الثالثاء املوافق 26 / 2 / 2013 وسيهمل كل عطاء غري مستوفيا" 

للرشوط او يرد بعد تاريخ غلق املناقصة.

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى

إعالن املناقصة املحلية املرقمة ) 1142 ( 
ملحطة كهرباء جنوب بغداد احلرارية

»فقدان وصل«
تم فقدان وصل القبض املرقم )008938( يف 2011/2/14 بأسم السيد )برجس إبراهيم 
رشيد(  املدير املفوض لرشكة بوابة آشور الصادر من رشكة حمورابي العامة للمقاوالت 

اإلنشائية بمبلغ )2715000 دينار( فعىل من يعثر عليه تسليمه  لجهة اإلصدار . املدير العام
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       امل�شتقبل العراقي/الأخ�شر بن �شيبة 

"ال نريد حرباً في جوارنا المباشر. نريد حالً سياسياً، 
ق«. هذا ما أش�ار إليه عبر  وهذا الح�ل ممكن التحقُّ
اإلذاعة الجزائرية، وزي�ر الخارجية الجزائري مراد 
مدلس�ي في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. وقد 
اعتمد مدلس�ي لهجًة أكثر إيجابية بالنسبة لتراجع 
حظ�وظ الخيار العس�كري في ش�مال مالي، وهو 
الخيار الذي تحّث عليه فرنس�ا، وتدعمه بشكل آلي 
�ك الجزائر  معظم دول غرب أفريقيا في مقابل تمسُّ
ب�»الحل السياس�ي«. وقد لفت الوزير إلى أن الدول 
التي سبق لها أن دافعت عن خيار التدخل العسكري 
»ب�دأت بالع�ودة تدريج�اً ع�ن مواقفه�ا«، مش�دداً 
على أهمية اس�تعداد حركات متم�ردة من الطوارق 
)»الحركة الوطنية لتحرير أزواد«، و»منظمة أنصار 
الدي�ن«( لالنخ�راط في ح�وار جّدي م�ع الحكومة 
المالي�ة. وفي اليوم التالي، اس�تبعد الموفد الخاص 
لألم�م المتح�دة، اإليطال�ي رومانو ب�رودي، تنفيذ 
خيار التدخل العس�كري قبل أيلول/سبتمبر 2013، 
عاكساً بذلك تفاؤل الوزير الجزائري. وأعلن برودي 
من الرب�اط، بعد لقاءات عقدها مع وزير الخارجية 
المغربي س�عد الدي�ن عثماني، أّن »جمي�ع الخبراء 
)السياس�يين والعس�كريين( موافق�ون على أن أي 
تدخل عس�كري ال يمك�ن أن يحصل إال ف�ي أيلول/
س�بتمبر 2013«. وف�ي العاصم�ة الجزائرية، يرى 
بع�ض المراقبين، بح�ذر، أن الجزائ�ر أُعطَيت مهلًة 
لفرض الحّل السياسي الذي تدعو إليه، مع اعتبارهم 
أن النج�اح لي�س مضمون�اً بع�د. وكان الوضع في 
داً مزمناً  شمال مالي، الذي يشهد منذ عقود عّدة تمرُّ
لفصائل الطوارق، حيث تجّذرت مجموعات جهادية 
من خالل الفديات التي ُدفَعت في مقابل اإلفراج عن 
رهائن غربيين، قد تدهور بش�كل كبير غداة انقالب 
حصل في 22 آذار/ مارس 2012 في عاصمة مالي، 
باماك�و، نّف�ذه ضّباط صغ�ار في الجي�ش المالي. 
وبع�د مرور أي�ام على االنق�الب، وتحدي�داً في 30 
آذار/مارس، انقّض التنظيم اإلس�المي الطوارقي، 
»أنصار الدي�ن«، و»الحركة الوطنية لتحرير أزواد«، 
باإلضاف�ة إل�ى تنظيم »القاع�دة في ب�الد المغرب 
اإلس�المي« و»جماع�ة التوحيد والجه�اد في غرب 
أفريقيا«، على مدينة كيدال )شمال شرقي مالي(، ثّم 
جاو وتومبوكتو. تفّكك الجيش المالي، وانقس�مت 
الب�الد إلى جزأي�ن. وقد أعلن�ت »الحرك�ة الوطنية 
لتحري�ر أزواد« في 6 نيس�ان/ أبري�ل 2012، وهي 
التنظي�م األعرق بين الحركات الطوارقية المتمردة، 
واألكثر شهرًة إعالمياً، دولة األزواد المستقلة التي 
ل�م تعترف بها أي دول�ة في العال�م وال حتى الدول 
المج�اورة. غير أن »الحركة الوطنية لتحرير أزواد« 
ٌهزَمت بدورها على يد »أنصار الدين« والمجموعات 
الجهادية األخرى التي طردتها من المدن. وتكش�ف 
تصرفات االس�الميين ف�ي المناطق التي س�يطروا 
عليه�ا، م�ن التعذي�ب الجس�دي وتدمي�ر أضرح�ة 
المرابطي�ن في مدينة تومبوكتو، عن تش�دُّد س�لّط 
اإلع�الم األض�واء عليه، وهو م�ا تم االس�تناد إليه 
كحجة لتبرير تدخل عس�كري. ومن�ذ البداية، كانت 

فرنسا المدافعة عن السير بهذا الخيار.

اإحدى نتائج حرب حلف الأطل�شي
بالنس�بة إلى الجزائر، س�يكون التدخل العس�كري 
السيناريو األس�وأ الذي يمكن أن يحصل، وهو كان 
متوقع�اً بعد الفوض�ى التي اندلعت ف�ي ليبيا بفعل 
التدخل العس�كري الغرب�ي. وقد ت�زّود المتمردون 
الط�وارق والجهاديون بش�كل كبير من الترس�انة 
العس�كرية الليبي�ة، قبل الذه�اب ل�»فتح« ش�مال 
مالي. وبالنس�بة للجزائريين، ليست األزمة في هذا 
البلد الصحراوي الس�احلي س�وى نتيجة مباش�رة 
للتدخل العس�كري ف�ي ليبيا، وس�يكون ألي تدخل 
عسكري جديد في شمال مالي، تحت شعار »الحرب 
الكوني�ة عل�ى اإلره�اب« الم�زري، أث�راً مزعِزع�اً 
الس�تقرار المنطقة بأكملها. أثٌر ل�ن تكون الجزائر 
بمنأى عنه، حيث يعيش س�كان ط�وارق يرتبطون 
بعالق�ات قربى مع طوارق مال�ي. وترتبط الجزائر 
بح�دود بري�ة مش�تركة تبل�غ 1.376 كيلومتراً مع 
مالي، وبحدود مع ليبيا يبلغ طولها 982 كيلومتراً. 
وق�د أّدت الح�رب في ليبيا إلى تعبئ�ة عدد كبير من 
الجن�ود لمراقب�ة ه�ذه الح�دود. وتف�رض األزمة 
ف�ي مالي عل�ى الجزائر بذل جهد أكبر، فهي تنش�ر 
حوال�ي 35 ألف جندي على حدودها معها. وإن كان 
المس�ؤولون الجزائري�ون يمتنعون ع�ن االعتراف 
بذل�ك، ف�إن الصح�ف تكّرر بش�كل دائ�م أن األزمة 
في مال�ي هي نتيجة مباش�رة لتدخل حلف ش�مال 
األطلس�ي في ليبيا، ولتحوير قرارات مجلس األمن 

الدولي حول ليبيا. وخالل الحرب على ليبيا، ُوّجَهت 
إلى النظ�ام الجزائ�ري اتهامات دائم�ة لكنها ظلّت 

م�ن دون إثب�ات، تفيد 
بدعمه القوات الموالية 
العام  والرأي  للقذافي. 
الجزائ�ري، ال�ذي كان 
البداية  ف�ي  متحمس�اً 
المتمردين  جان�ب  إلى 
موقفه  غّي�ر  الليبيين، 
بع�د  ج�ذري  بش�كل 
ش�مال  حل�ف  تدخ�ل 
األطلس�ي ال�ذي يك�ّن 
عداًء  الجزائري�ون  ل�ه 
تاريخي�اً يعود إلى أيام 
حرب التحرير الوطني. 
م�ن ش�أن األزم�ة في 
مالي التسبُّب بضغوط 
غربي�ة جدي�دة هدفها 

توريط الجيش الجزائري مباشرة في األزمة.

ال�شغوط والتهامات الفرن�شية
اتخذت هذه الضغوط في البداية ش�كل التملُّق الذي 
كان ُيترَجم بعبارة »يستحيل فعل أي شيء في مالي 
م�ن دون الجزائر«، قبل االنتقال إل�ى اتهام الجزائر 
ب�»الغم�وض«، وصوالً إل�ى اتهامه�ا ب�»التالعب« 
بالمجموعات المس�لحة الناش�طة في شمال مالي. 
وقد صرح مسؤول فرنسي دون الكشف عن هويته 

لصحيف�ة »لوموند«، أّن الجزائ�ر »التي عانت كثيراً 
م�ن اإلره�اب، تعتمد سياس�ة ف�ي المنطقة يمكن 
وضعها في خانة رعاية 
وبحس�ب  االره�اب!«. 
المجه�ول  المس�ؤول 
نفسه، لو كانت الجزائر 
بّن�اًء«،  دوراً  »ت�ؤدي 
لكانت مش�كلة الساحل 
ُحلّت س�ريعاً ومن  »قد 
عس�كري  الت�زام  دون 
وف�ي  أفريق�ي«.  غي�ر 
يتس�اءل  آخ�ر،  مق�ال 
وزارة  ف�ي  مص�در 
الفرنس�ية،  الخارجي�ة 
م�ن دون الكش�ف ع�ن 
عم�ا  أيض�اً،  هويت�ه 
الجزائري�ون  كان  إذا 
يؤث�رون »االتف�اق مع 
تنظي�م القاع�دة في ب�الد المغرب اإلس�المي على 
عدم االعت�داء المتبادل، عوضاً عن القضاء على هذا 
التنظي�م«. ُفه�م األمر على الش�كل التال�ي: وصلت 
الرس�الة وت�م تفكيك رموزه�ا: المطل�وب توريط 
الجزائ�ر وجيش�ها ف�ي مس�تنقع حرب يس�تحيل 
االنتص�ار فيها. وفي الس�ياق، راحت فرنس�ا تدعم 
خيار التدخل العس�كري األفريقي، الذي س�يقتصر 
الدعم الفرنس�ي له على الجانب اللوجستي. ويشّدد 
جمي�ع الخب�راء العس�كريين، عل�ى أن�ه يس�تحيل 

اس�ترداد ش�مال مالي من دون تخصيص إمكانات 
كبي�رة. يحتاج األمر ألكثر بكثير م�ن الجنود البالغ 
عدده�م 3300 التابعي�ن ل�»المجموعة االقتصادية 
لدول غ�رب أفريقي�ا« المدعومين م�ن جيش مالّي 
المه�زوم، وال�ذي يحت�اج إلع�ادة البن�اء. بالتالي، 
م�ن الواض�ح أن باري�س، وبدرجة أقل واش�نطن، 
ترغبان بتدخل عسكري للجيش الجزائري. الجزائر 
إذاً، وبعدم�ا كان�ت متهمة خالل الح�رب ضد ليبيا، 
بات�ت مدعّوة بش�كل واضح لممارس�ة »زعامتها« 
في الس�احل الصح�راوي، و»تحمل مس�ؤولياتها« 
بوصفه�ا الق�وة األساس�ية ف�ي المنطق�ة. وق�د 
اس�تنكرت وس�ائل االعالم الجزائرية، التي عكست 
الرفض القوي للرأي العام الجزائري لخيار إرس�ال 
قوات عس�كرية خارج ح�دود الجزائ�ر، »الضغوط 

مدَّعية الصداقة« المماَرسة على الجزائر.

ظ راأي عام متيقِّ
لق�د اس�تنفر عس�كريون جزائريون س�ابقون من 
أجل التحذير م�ن أي نّية لدى الس�لطات بالخضوع 
للضغ�وط، وبالتورط خ�ارج األراض�ي الجزائرية. 
وق�د أعل�ن الديبلوماس�ي الجزائري الس�ابق، عبد 
العزي�ز رحاب�ي، أّن لدى بالده كاف�ة المبررات لكي 
ل تعريف�اً، جبه�ة  تقل�ق. وق�ال إّن »الح�دود تش�كِّ
عس�كرية محتمل�ة إن لم تك�ن نش�طة. وإذا راقبنا 
الوض�ع في منطقتنا، س�ندرك أن الجزائ�ر نادراً ما 
اختبرت وضعاً حساساً كالوضع الحالي. فحدودها 
غير مستقرة حالياً مع كل من موريتانيا والمغرب، 

وه�ي ف�ي حالة ع�داء مع مال�ي وليبي�ا. من جهة 
أخرى، فإّن التنظيمات المس�لحة في تلك المنطقة 
مجهزة ومنظمة بش�كل أفضل من تجهيز وتنظيم 
الجيوش النظامية لبلدان الساحل الصحراوي. هذه 
ل�ة جزئياً من البل�دان الغربية التي  المنظمات مموَّ
خضع�ت لالبتزاز ودفعت حوال�ي 90 مليون دوالر 
م�ن الفديات، وهو ما يش�كل حوال�ي 10 في المئة 
م�ن موازن�ات مالي والنيج�ر«. أما موق�ف العقيد 
الس�ابق في جهاز االس�تخبارات الجزائرية، محمد 
ش�فيق مصباح، فقاطع: الغربيون الذين ال يريدون 
الغوص في رمال الساحل الصحراوي، يوّدون جعل 
الجزائر وش�ركاء أفارق�ة آخرين بمثاب�ة »وكالء« 
عنهم، مع احتفاظهم بس�لطات الدعم اللوجيستي، 
واإلش�راف الدبلوماس�ي. ويش�ير العقي�د مصباح 
إل�ى أنه »عل�ى الصعي�د العملياتي، توصي فرنس�ا 
بشكل غير مباشر بعملية عسكرية، آملًة بأن تكون 
الجزائ�ر المنفذة عل�ى األرض. على المرء أن يكون 
غبي�اً لكي يتخي�ل أن الجزائر س�توافق، بكل خفة، 
عل�ى الت�ورط بمهم�ة تكون فيه�ا طرفاً مس�اعداً 
لخدمة مصالح إس�تراتيجية فرنسية في أفريقيا«. 
في الواق�ع، يعكس هذا االس�تنفار اإلعالمي وذلك 
الذي أب�داه ضباط عس�كريون س�ابقون، مقاومة 
قوية من كوادر النظام ألي نية حيال إرس�ال الفرق 
الجزائرية إلى مالي. ويبدو وزير الداخلية الجزائري 
داحو ولد قابلية حاس�ماً على هذا الصعيد، قائالً إن 
»الجزائر ال تأمل حصول التدخل العسكري، وتفّضل 
الحل السياسي. إن كان الناس يرون أنه يجب إعادة 
بس�ط السلطة المركزية على شمال مالي من خالل 

الحرب، فستكون لذلك عواقب خطيرة للغاية«.
وقد رّك�ز الجهد الجزائري الرس�مي على الحركات 
الطوارقية المتمرِّدة. وق�د ُدعَيت »الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد« إلى التخلي عن فكرة دولة للطوارق، 
مع دعوة منظمة »أنصار الدين« إلى قطع عالقاتها 
مع المجموعات الجهادية. وبدا أن هذه المهمة التي 
قامت بها أجهزة االستخبارات الجزائرية، قد وصلت 
ال�ى نتيجة. وقد أصبح الحل السياس�ي الذي تنادي 
ب�ه الجزائر، أكث�ر وجاهة. لك�ن لم يع�د باإلمكان 
تأجيل »التفاهم« عس�كرياً م�ع الجهاديين طويالً، 
فهم يخلقون وضعاً متوتراً يتم اس�تخدامه كذريعة 
للتدخالت العسكرية. يقّدر وزير الداخلية الجزائري 
عدد الجهاديين بما يتراوح بين ألَفين إلى ثالثة آالف 
عنص�ر. وفور انخراط المجموع�ات الطوارقية في 
عملية سياس�ية مع حكومة ش�رعية ف�ي عاصمة 
مال�ي، باماك�و، »س�يصبح القضاء عل�ى اإلرهاب 
وتجار المخدرات في ش�مال مالي أمراً س�هالً، ألّنه 
حينها، ستتمكن السلطة المركزية المالّية الموحدة 
م�ن تنس�يق جهوده�ا م�ع س�كان تل�ك المنطقة 
للقضاء عل�ى المخّربين وتجار المخدرات«. وهكذا، 
فال يس�تبعد االش�تراك ف�ي جهد عس�كري إقليمي 
ل مع الطوارق مس�ار سياسي اندماجي،  حالما يفعَّ
الذين يجدر التذكير دوماً بأنهم ليسوا غرباء. ال تزال 
عملية مماثلة بعيدة عن التحقق. لكن يبدو أنه على 
الجزائر بذل جهود كبي�رة إلنجاح خطتها، وتفادي 

الوقوع في الفخ المالي المنصوب لجيشها.
* كاتب من الجزائر

بعدما انته�ت أزمة الخطف الجماع�ي للرهائن في حقل 
تيغنتورين إين أميناس بحصيلة بش�رية ثقيلة، يتس�اءل 
الجزائريون: هل حان دور بلدهم في لعبة إعادة التقسيم 
العنفي�ة الت�ي يقوده�ا الغربيون منذ عقدي�ن في العالم 
العربي؟ ينتاب الجزائريين القلق إزاء الضعف السياس�ي 
لنظامهم التس�لّطي الذي قد يش�ارك في ه�ذه اللعبة من 
أجل المحافظة على نفس�ه، بدال من انخراطه في عملية 
إص�الح ديموقراطي داخلي بات�ت »حاجة ملّحة من أجل 

األمن القومي«.
وصلت الحصيلة الرس�مية لعملية خط�ف الرهائن حتى 
ي�وم االثنين الماضي، على يد مجموعة جهادية »متعددة 
الجنس�يات« ف�ي حق�ل تيغنتوري�ن للغ�از، إل�ى مقت�ل 
23 رهين�ة و»تطهي�ر« 32 إرهابي�اً. وُيخش�ى أن تكون 
حصيلة الخس�ائر البش�رية أكبر، على ض�وء المعلومات 
الت�ي ت�رددت عن العثور عل�ى 25 جثة مجهول�ة الهوية 
ف�ي الحق�ل في منطق�ة إين أمين�اس الواقعة عل�ى ُبعد 
100 كيلومت�ر من الح�دود مع ليبيا. وفي حي�ن لم تنتِه 
الس�لطات الجزائرية بعد من احتساب الخسائر البشرية، 
والتأثي�ر االقتص�ادي له�ذا الهج�وم الذي يم�ّس قطاعاً 
مركزياً ف�ي االقتصاد الجزائري، ُتطَرح أس�ئلة خطيرة: 
كي�ف ولماذا تمّكن اإلرهابي�ون »تقنياً« من الوصول إلى 
حق�ٍل ُيفتَرض ب�ه أن يكون متمتعاً بحماية ش�ديدة؟ أما 
سياس�ياً، فتتمحور التساؤالت حول السياسة الخارجية 
للجزائر، وحول عالقات هذا البلد مع القوى الغربية التي 
انخرط�ت بش�كل هجومي في ح�روب من أج�ل الدفاع 
عن تفّوقها السياس�ي- االقتصادي المهدَّد بفعل صعود 

المارد الصيني.
أين تكمن الثغرة ؟

عل�ى الصعي�د »التقن�ي«، ي�درك معظ�م الجزائريين أن 
الهجوم الذي قامت به القوات الخاصة للجيش الجزائري 
كان حتمي�اً. وبحس�ب ه�ؤالء، ف�إّن الق�وات الجزائرية 

بعمليتها،  تفادت  الخاصة 
للوض�ع  نظ�راً  األس�وأ، 
أي بوجود حوالي  القائم، 
700 رهينة، وحقل نفطي 
الجهاديي�ن.  أي�دي  بي�ن 
من وجهة النظ�ر تلك، تّم 
التي  االنتق�ادات  تفس�ير 
وّجهه�ا االع�الم الغرب�ي 
وصفها  الت�ي  لألس�اليب 
للجي�ش  ب�»العنفي�ة« 
زاوي�ة  م�ن  الجزائ�ري، 
اعتب�ار  عل�ى  سياس�ية، 
أّنه�ا عبارة عن ممارس�ة 
للضغ�ط عل�ى الحكوم�ة 
الجزائري�ة به�دف لجمها 
لتوريطه�ا  واخضاعه�ا، 
أكثر في العمليات الحربية 

الجارية في منطقة الساحل األفريقي.
وف�ي الواق�ع، ليس�ت اإلدارة الجزائري�ة لعملي�ة خطف 
الرهائ�ن، بح�د ذاته�ا، م�ا يثي�ر النق�اش ف�ي أوس�اط 
الجزائريي�ن. فبالنس�بة لهؤالء، األس�وأ من ذل�ك هو أن 
الجهاديي�ن تمكن�وا من الوص�ول إلى حقل الغ�از. وذلك 
»فش�ل أمني« كبير. فش�ٌل مقل�ٌق ألّن النظ�ام الجزائري 
نفس�ه كان أول َمن ح�ّذر من األثر المزعزع لالس�تقرار 
الذي يمكن ان تتس�بب به حرب القوى الغربية على ليبيا 
إلزاح�ة القذافي. ه�ذا بينم�ا النظام الجزائري مش�لول 
بهّم�ه األكب�ر، أي الحف�اظ عل�ى نفس�ه وس�لطته من 

خ�الل رفضه االنخراط ف�ي اإلصالح�ات الديموقراطية 
الحقيقي�ة، والرهان عن مدى نفعه لل�دول الغربية. وقد 
ُرب�َط  تطّور األوضاع في منطقة الس�احل األفريقي، أي 
انهيار الجيش المالي في 
ش�مال البالد، وس�يطرة 
والجهاديين  المتمردي�ن 
على مس�احات شاس�عة 
منه�ا، مباش�رًة بالحرب 
الغربي�ة في ليبيا. ذلك أّن 
ترسانات األسلحة الليبية 
»تس�وق«  أم�ام  ُفتَح�ت 
الط�وارق  مجموع�ات 
والجهاديي�ن.  المتم�ردة 
لم�اذا ل�م تترَج�م ه�ذه 
القراءة التحليلية الدقيقة 
الت�ي قدمه�ا  والمقلق�ة 
الجزائريون  المسؤولون 
أكث�ر  أمني�ة  بإج�راءات 
حزم�اً، وبيقظ�ة أكب�ر؟ 
الس�ؤال  له�ذا  بالطب�ع، 
طاب�ع »تقن�ي«: لم يك�ن حّراس حق�ل الغاز مس�لّحين، 
وهو ما س�مح للجهاديين باحتالله بس�هولة. هنا ُيطرح 
س�ؤال »تقني« آخر: الوضع خطير منذ أشهر في منطقة 
الساحل، والتدخل العسكري الفرنسي في مالي يزيد من 
وتي�رة المخاطر. ويتفاقم ذلك مع إعالن وزير الخارجية 
الفرنس�ي لوران فابيوس أّن الجزائر س�محت ب�»تحليق 
غير محدود« للطائرات العسكرية الفرنسية، وهو اعالن 
احرج الس�لطات الجزائرية التي كانت بغنى عن مثل هذه 

الدعاية.
بطبيع�ة الح�ال، تفت�رض طبيع�ة الهج�وم عل�ى حقل 

تيغنتوري�ن أنه�ا قد س�بقتها فترة تحضي�ر طويل، لكن 
فابي�وس، من خ�الل »توريط« النظام الجزائري بش�كل 
داً«، بينم�ا لم تكن قبل  علن�ي، جعل الجزائر هدف�اً »مؤكَّ

ذلك س�وى هدف محتمل. 
م�ن  الكثي�ر  ش�عر  لق�د 
بالصدم�ة  الجزائريي�ن 
لمعرفته�م  وبالغض�ب 
أّن المقات�الت الفرنس�ية 
تجوب األجواء الجزائرية. 
»الذاك�رة«  أن  ذل�ك 
الجزائري�ة ع�ن »االعمال 
ق�ام  الت�ي  التمديني�ة« 
الفرنس�ي  الجي�ش  به�ا 
التحري�ر  ح�رب  خ�الل 
الوطني�ة، ال تتقبل عودة 
الحربي  للطي�ران  مماثلة 
األج�واء  إل�ى  الفرنس�ي 
الجزائرية، حتى ولو كان 
ه�دف ه�ذا التحليق ش�ّن 
حرب خارج الجزائر. وما 

أثار المزي�د من غضب الجزائريين، تلّقيهم هذا الخبر من 
الوزير الفرنس�ي، في حين أّن المسؤولين الجزائريين لم 
راً  يخبروهم بش�يء. ويجسد هذا الس�ماح الجزائري تنكُّ
للسياسة الجزائرية الرسمية التي ظلّت تكّرر منذ أشهر، 
أّن تدخ�اًل عس�كرياً ف�ي مالي س�تكون له آثار عكس�ّية 
ومزعزع�ة لالس�تقرار. ث�م إن فابي�وس بإعالن�ه ذاك 
وّرط الجزائر مباش�رة في الحرب. وبالنس�بة للعديد من 
ر السلطات الجزائرية لموقفها السابق،  المحللين، فإّن تنكُّ
وانحيازه�ا إلى صفوف الحرب، هم�ا عالمتان مقلقتان 
تؤش�ران إلى »الضع�ف السياس�ي« للنظ�ام الجزائري. 

كان الموقف الجزائري صائباً، لكّن الهّم األكبر بالنس�بة 
للمس�ؤولين الجزائريي�ن، أي المحافظ�ة عل�ى النظ�ام 
القائم بدال من إصالحه، قد جعل هذا الموقف في النهاية 
في وضع يستحيل الدفاع 
عنه. إّن تسلسل األحداث، 
من »هج�وم« الجهاديين 
في جن�وب مال�ي )وهو 
النظ�ر  وجه�ة  م�ن 
حرك�ة  اإلس�تراتيجية 
عبثي�ة، ت�ّم اس�تخدامها 
المناس�ب  الوق�ت  ف�ي 
كمب�ّرر لتدخل عس�كري 
فرنس�ي يتم التحضير له 
منذ أش�هر(، وص�والً إلى 
الهج�وم االرهاب�ي ض�د 
الجزائ�ري،  الغ�از  حق�ل 

يعّري ضعف 
ل�ة  و لد ا

الجزائرية. وهو ضعف يعود بش�كل 
أساسي إلى الطبيعة االستبدادية لهذه 
الدولة. هكذا يمكن التخلي عن تحليل 
صائب، ألن النظام الجزائري، ش�أنه 
ش�أن الكثي�ر م�ن األنظم�ة العربية 
االستبدادية، يس�تمّد جزءاً كبيراً من 
»مش�روعيته« من وظيفة »حراسة« 
األسوار التي يعرض تأديتها لمصلحة 

»المركز« الغربي.

م به.. لكنه بلد معاٍد نظام ميكن التحكُّ
يقوم محلّلون جزائريون منذ أش�هر بنوع من التس�جيل 
لوقائ�ع حملة كبيرة هادف�ة إلى التالعب بق�رار بلدهم. 
ويعرب هؤالء المحللون عن قلقهم أيضاً من أن السياسة 
الجزائرية غامضة، يقودها رئيس بات نش�اطه محدودا، 
حت�ى ولو أنه ال يزال راغباً على ما يبدو بالتجديد، ويعمل 
للحصول على »الموافقة« الغربية لوالية رئاسية جديدة، 
في مقابل »مساهمة« جزائرية في المناورات العسكرية 
الجاري�ة في منطقة الس�احل األفريقي. وهذا، بحس�ب 
بعض المحللي�ن، أحد عناصر الضعف السياس�ي للنظام 
الجزائ�ري. إنها لعبة خطي�رة تصل نيرانها ف�ي النهاية 
إل�ى الجزائر. وقد س�اءت األوض�اع بفعل عج�ز النظام 

المس�ؤولين  أن  حي�ث  ا وجم�وده،  ليس�و
مي�ن  ي محكو بأ

التزام تجاه 

المواطني�ن. »بالنس�بة للغربيين، تش�كل الجزائر حالة 
مفاِرقة، بين نظام تجعله نقاط ضعفه العضوية ُعرضة 
للتالع�ب به م�ن جهة، وبلد معاٍد بعمق م�ن جهة ثانية. 
نح�ن هنا أمام ميدان للمن�اورات، والحيل القذرة التي ال 
يمك�ن تفاديه�ا إال إذا تصالح النظام السياس�ي الوطني 
مع البالد«. تقّدم الصحافية لينا عزيزي وصفاً دقيقاً عن 
الوضع العام: »يدرك علماء السياس�ة األمر جيداً. الدولة 
التي تكون مؤسساتها غالباً مجّرد واجهات، ال يتم فيها 
وضع األشخاص الذين يقع عليهم عبء المسؤوليات أمام 
متطلبات كبيرة. إّن األشخاص الذين يمتلكون المؤهالت 
التقني�ة ينتظرون الضوء األخضر من السياس�يين، غير 
الموجودي�ن أص�اًل، بما أن القرار السياس�ي غير متوفر 
ف�ي الواق�ع إال في إطار ضّي�ق للغاي�ة )...( وهنا تكمن 
المش�كلة الخطيرة. إّن إلغاء حياة سياسية جدية، حيث 
تتم مناقشة مس�ائل وطنية بشكل جدي، أصبح مشكلة 
بالغة الخط�ورة. لم يعد اإلصالح الديموقراطي ترفاً، بل 
ض�رورة من ضرورات األم�ن القومي. ذل�ك هو الدرس 
الصحيح لمأس�اة حقل عين أميناس. الحادثة هي نقطة 
نظام بالنس�بة لألم�ة الجزائري�ة. وهناك خط�ر من أن 
تصبح نقطة قطيعة إذا تركنا أنفسنا نتورط في األلعاب 

التي يخطط لها اآلخرون«.
وفي إطار مش�ابه، يس�تعيد كات�ب افتتاحي�ة صحيفة 
»وه�ران« اليومي�ة، األس�ئلة الخطي�رة المطروحة في 
الجزائ�ر: »عن أي مصلح�ة علينا أن نداف�ع؟ هل نوعية 
تس�مح   - وفعاليته�ا  ديموقراطيته�ا،   - مؤسس�اتنا 
بحماي�ة البلد بطريق�ة ذاتية في من�اخ معّقد، فنتصدى 
لحماية مصالحنا من دون أن نصبح وكالء أو مساهمين 
في لعبة إعادة تقس�يم مقررة م�ن الخارج، وذلك خدمًة 
لمصالح ليست خاصة بنا؟«. ورداً على افتتاحية صحيفة 
وه�ران، يثي�ر الش�يوعي المخض�رم الص�ادق هجريس 
مسألة »الفش�ل الذي غالباً ما يتم إخفاؤه لإلستراتيجية 
الجزائرية الش�املة، المش�لولة بفعل الخطيئة األصلية، 
والت�ي تفتقد منذ االس�تقالل إح�د المكون�ات والدعائم 
األساس�ية، أي التوافق واللحمة والدعم الوطني. وتنص 
هذه اإلس�تراتيجية الش�املة على ح�د أدنى من اإلصالح 
الديموقراط�ي والمش�اركة ف�ي الرأي ح�ول التوجهات 
الت�ي تق�رر مصير األمة، وه�و عامل ش�ّكل، على الرغم 
م�ن جميع العوائ�ق، المفتاح للكف�اح المنتصر من أجل 
االستقالل«. تلك هي األسئلة الثقيلة التي يطرحها 

تسلسل وقائع انعدام االستقرار المعلَن.
* كاتب من الجزائر
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كة للساحل األفريقي اجليش اجلزائري يف مواجهة الرمال املتحرِّ

اجلزائر.. وقائع انعدام االستقرار

استنفر عسكريون 
جزائريون سابقون 

من أجل التحذير 
من أي نّية لدى 

السلطات بالخضوع 
للضغوط

يدرك معظم 
الجزائريين أن 

الهجوم الذي قامت 
به القوات الخاصة 

للجيش الجزائري كان 
حتميا

المسؤولين ليسوا 
محكومين بأي التزام 

تجاه المواطنين. 
»بالنسبة للغربيين، 
تشكل الجزائر حالة 

مفارقة
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الرشقاوي مزارع .. وخليل "حدقجي"!
ينش�غل الفنان الش�اب خليل فاضل خلي�ل حالياً بتصوي�ر دوره يف الفيلم الس�ينمائي 

الجديد )بغداد ..حلم وردي( مع املخرج الكبري فيصل اليارسي.. ويف ترصيح لوكالة انباء 
محلية كشف خليل عن طبيعة دوره يف الفيلم بالقول "أجسد يف هذا الفيلم شخصية عمار 

)الحدقجي(، وهو ش�خص حسن الخلق واألخالق ويحب مس�اعدة الناس وكل من يحتاج 
إليه، وهذه أهم ميزات الشخصية".

العم�ل مأخوذ ع�ن رواية للروائية ميس�لون هادي وكتب له الس�يناريو فيص�ل اليارسي..  
ويش�ارك يف بطولته مجموعة كبرية من النجوم بينهم هند كامل, أمرية جواد, س�مر محمد, 

آالء نجم, فالح عبود..وآخرون.
م�ن جهته، انته�ى الفنان عبد الجبار الرشقاوي من تصوي�ر دوره يف فيلم )مهرجان البلوط( 

تأليف طه علوان وإخراج عمار العراجي.
وق�ال الرشقاوي "تدور أحداث الفيلم عن الفالح أبو محمود الذي يعاني من بخل الطبيعة عليه 

وقلة املطر الذي يعد عالمة للحياة وعندما تبخل السماء عليه تبدأ الحياة باملوت ويفكر باملغادرة 
ويرى الكل من حوله يغادر".

ي�ة وتابع "يخرس أبو محمود كل يشء بسبب الجفاف فيضطر لبيع املعزتني التي يملكهما ليطعم عائلته  لنها با و
يقتنع أن انتظاره للمطر كذبة والفلم يعرب عن رسالة إنسانية مرتبطة بكرم الطبيعة وبخلها أحياناً". 

وأضاف: أنه يتهيأ لفبلمني سينمائيني أحدهما مع املخرج شكري جميل واآلخر مع املخرج الفرنيس عراقي األصل 
عمار علوان والذي سيكون بعنوان )نجم البقال(. 

جدير بالذكر أن الفنان عبد الجبار الرشقاوي انتقل للفرقة القومية للتمثيل عام 1981و له العديد من املشاركات 
املهم�ة ومش�اركته كعضو لجان التحكيم يف مهرج�ان القاهرة لإلعالم العربي ألرب�ع دورات ونجاحه املؤكد يف 

تأسيس وإدارة إذاعة fm عام 2004 وتأسيسه ألول اتحاد يف العراق بعد التغيري.

كليب "أسعد وحدة" حمظور
 بسبب مشاهده املثرية

منذ بدء عرضه ويرافقه الجدل بعدما تبنيَّ أنَّ هناك مشهد من كليب "أسعد وحدة" مأخوذ من إعالن 
أجنبي، ولكن ذلك لم يؤثِّر عىل نس�بة مشاهدته وتحقيقه نجاًحا الفًتا خصوًصا أنَّ الفنَّانة 

إليسا واملخرج سليم الرتك لم ينكرا األمر.
ودائ�رة الجدل تع�ود لتحيط بالكليب م�ن جديد بعد مرور حوايل ش�هر عىل بدء 

دت إليس�ا يف تغريدة لها عىل "توي�رت" أنَّ العمل  اش�ات، إذ أكَّ عرض�ه عىل الشَّ
أوق�ف عن العرض عىل القن�وات الفضائيَّة التَّابعة ل�"روتانا" بس�بب إثارته 
ومشاهده الجريئة، وأنَّهم اكتشفوا ذلك بعد شهر من عرضه بعدما شاهده 

أكثر من 2 مليون مشاهد عىل موقع يوتيوب.
ة بي عىل  وأضافت إليسا: "لكن يمكنكم مشاهدة الكليب عىل القناة الخاصَّ

موقع يوتيوب، وهذا كّل ما يمكنني قوله حتَّى اآلن".
ل إيقاف كليب إليسا عىل "روتانا" صدمة ويثري اإلستغراب، أوَّالً ألنَّها  ويشكِّ
كة، وثانًيا ألنَّه مرَّ حوايل ش�هر عىل عرضه  من أكثر الفنَّانات املدلالت يف الرشَّ

ل مئات آالف املش�اهدين، علًما أنَّ العديد من  بعدما ش�اهده منذ اليوم األوَّ
القنوات اللبنانيَّة مازالت تبثه عىل شاشاتها.

وفور إعالن الخرب ش�نَّ محّبو إليس�ا حملة عىل رشكة "روتانا"، فخرج 
كة س�الم الهندي ع�ن صمته وأعل�ن أنَّ الكليب أوقف عن  رئي�س الرشَّ
طري�ق الخط�أ، وكت�ب يف تغريدة له ع�ىل "تويرت": "بالنس�بة لكليب 
النَّجم�ة إليس�ا حصل خطأ تقني غ�ري مقصود م�ن إدارة التلفزيون 

أوقف بموجبه الكليب، ولكن تمَّ تدارك األمر وسيتم إعادة بثه".
د أنَّ "روتانا" تطل�ب إعادة مونتاج الكليب ونزع كّل املش�اهد  وي�رتدَّ

املثرية والجريئة منه، وهو ما ليس وارداً أو مقبوالً عند إليسا.

إياد رايض خمرجًا.. واملالك 
يواصل )يت يت(

بعد سلسلة من األدوار الرائعة يف الكوميديا والرتاجيديا يخوض النجم إياد رايض تجربة 
جديدة من خالل اإلخراج التلفزيوني يف مسلسل كوميدي جديد يمثل خطوة مهمة يف 

حياة الفن�ان املبدع.. ويف ترصيح أوردته وكالة أنباء محلية قال رايض إن "العمل 
هو مسلس�ل كوميدي بحلقات متصل�ة منفصلة كل حلقة 

تط�رح موضوعا مختلف�ا..  وهو من 
إعدادي وإخراجي وتمثيل 
نخب�ة طيبة م�ن املمثلني 
الذين اعت�ز بهم وأترشف 

بالعم�ل معه�م مثل س�عد 
خليف�ة, إحس�ان دعدوش, 

ط�ه عل�وان, ناه�ي مهدي, 
نسمة, نغم السلطاني, طالل 

الحس�يني,  مه�دي   , ه�ادي 
س�والف تم�ارة, اس�عد عامر 

وآخرين.
رايض ع�رب ع�ن س�عادته بهذه 

التجرب�ة ووصفها بأنه�ا تجربة 
لذيذة ولها طعمها الخاص. 

وم�ن جه�ة أخ�رى ويف الكوميديا 
أيضاً، يواصل الفنان النجم قاس�م 

ي�د امل�الك تصوي�ر مش�اهد مسلس�له  لجد ا
محم�د( الذي يعم�ل كفاحص )تي تي( حيث يؤدي يف العمل دور )ابو 

للتذاكر واملفتش عنها يف ويعمل عىل تأمني الحياة ألرسته من خالل عمله 
كس�ائق س�يارة أجرة أيضاً. املسلس�ل كتبه املالك مع املخرج جمال عبد 
جاس�م والذي يخرج العمل الذي يقع يف ثالثني حلقة..  ويشارك يف بطولة 
العم�ل النج�وم "أنع�ام الربيعي, وألول م�رة مع النجمني محمد هاش�م 
واحمد طعمة, اىل جانب عدي عبد الس�تار,  نغم الس�لطاني,  رؤى خالد, 

سوالف جليل, رزاق احمد..وعدد آخر من النجوم.

دبي/ وكاالت
راغ�ب عالمة هادئ ومش�اكس، نانيس عجرم ش�اردة ومرهقة، 
مازن حايك متأهب للدفاع، أحالم س�عيدة بنجاحها ومدافعة رشسة، حسن الشافعي 

ي�ن  وشارد الذهن ومنتقد.حز
ا  كان الح�ال عىل طاولة النجوم يف املؤتمر الصحايف هك�ذ

الضخ�م ال�ذي أقامته مجموع�ة mbc يف فندق 
رساي دب�ي لإلعالن عن إطالق املوس�م الثاني 
م�ن برنام�ج "Arab Idol" بحض�ور صحايف 

ضخم من كل البلدان.
بدأ املؤتم�ر عىل غري الع�ادة بأغنية من نجمة 
املوس�م الس�ابق كارمن س�ليمان ودنيا بطمة 
ويوس�ف عرفات يف تريو بعن�وان "عظمة عىل 
عظم�ة"، ليب�دأ بعده�ا املؤتم�ر الصحايف 
التحكي�م  لجن�ة  نج�وم  بحض�ور 
جميعاً واملتحدث الرسمي باسم 
مجموع�ة mbc م�ازن حايك 
وجل�س النج�وم كفريق�ني 
منعزلني نان�يس وراغب من 
جهة اليمني، وأحالم وحسن 
ويتوّس�طهم  اليس�ار،  م�ن 

مازن حايك.

دخ�ول نان�يس وح�رب أحالم 
وراغب

وكان الس�ؤال األب�رز هو دور 
نانيس عجرم يف لجنة التحكيم، 
وه�ل ه�ي ق�ايض صل�ح بني 
أح�الم وراغ�ب أم ه�ي طرف 
موازن بني راغ�ب من جهة 
وأحالم وحس�ن من جهة 

أخ�رى؟ فأجاب�ت نانيس بأنها لم تلمس حرًبا بني راغب وأح�الم وأن وجودها وما تضيفه 
اىل الربنامج س�ؤال تجيب عن�ه mbc. فرد مازن حايك بأنهم اذا ل�م يختاروا نانيس عجرم 

فمن يختاروا.
فيم�ا أك�د راغب بأن خالفه مع أحالم ال يحمل أي طابع ش�خيص بل هو خالف يف وجهات 

النظ�ر حول رأيهم باملتس�ابقني وهو م�ا يكون غالًبا ملصلحة املتس�ابق، وأكدت 
أحالم أنها تحمل كل الود واالحرتام لراغب ولكنها جاهزة 

تماًما ملواجهته يف املوسم الثاني.
وقالت ممازحة "خالل املوس�م األول 
وقعت عقدي عىل باب املؤتمر الصحايف 

أم�ا الي�وم فأن�ا مس�تعدة لك جي�داً"، 
ول�م تم�ر س�وى لحظ�ات حت�ى بدأت 

املناوشات بني راغب وأحالم فقال راغب 
"ال تقاطعين�ي عندم�ا أتكلم ي�ا أحالم"، 

لرتد عليه بأن نانيس أتت حتى تنور مكان 
راغب ألنه كان مظلما بوجوده وغريها من 

الترصيحات الالذعة من كل طرف لآلخر.

رصاصة طائشة تصيب نانيس عجرم 
ويب�دو أن نانيس عجرم لن تس�لم من الحرب 

ب�ني راغب وأح�الم عىل الرغم م�ن أنها اتخذت 
الدور الهادئ واملس�الم يف املؤتمر، إال أن كلمات 

الذع�ة أصابته�ا بالخط�أ فهمتها ضده�ا بينما 
كانت موجه�ة إىل راغب، فعن�د تعليق راغب عىل 

الفرق يف اإلطاللة ب�ني نانيس وأحالم قال: "نانيس 
ال ال تح�ب ارتداء املجوهرات"، فعلق�ت أحالم بأنه ال  ام�رأة  توج�د 

تحب ارتداء املجوهرات إال إذا كان زوجها بخيالً وال يش�رتيها لها" قاصدة راغب باالنتقاد 
والج�دال، ففهم�ت نان�يس أن ال�كالم موجه لها ف�ردت قائل�ة "أن زوجه�ا يعتربها هي 

الجوهرة" فاعتذرت أنها أحالم وقالت لم تكن تقصدها إنما راغب.

 "X factor" واملنافسة والتَّحدي مع "Arab Idol"
وإذا كان�ت mbc ق�د أقامت ه�ذا املؤتمر الصح�ايف الضخم لخش�يتها من املنافس�ة التي 

سيش�كلها برنام�ج "X Factor"، رد م�ازن حايك أن القناة ال تخ�ى من الربامج األخرى 
وهي ملتزمة بالتس�ويق لربامجها بحرفية عالية بعي�ًدا عن أي اعتبارات، وقال بأنه يجب 

األخرى اذا كانوا يخشون برنامج "Arab Idol".أن يسأل القائمون عىل الربامج 

أحالم وروتانا واالنفصال 
ويف س�ياق آخر، أكدت أحالم أن رشكة "روتانا" 
هي بيته�ا وأنها ابنة هذا البيت وخالفها معهم 
ال يعني بأنها قد ترتكهم أو تنفصل عنهم، كما 
لم تعِط إجابة واضح�ة إذا كان االنفصال قد 

تم أو ال.
ويف ترصي�ح خاص ل�"إي�الف" بعد املؤتمر 
الصحف�ي أكدت أحالم أنها ل�م ترتك روتانا 
بع�د ع�ىل الرغ�م م�ن ترصيحها الس�ابق 
عندم�ا قالت ع�ىل صفحتها ع�ىل تويرت: 
"روتان�ا خرستوني لألب�د"، وأكدت أنها 
كان�ت منفعل�ة وغاضب�ة عندم�ا قالت 
هذا الكالم، وقالت أنه�ا لم تجتمع بعد 
مع أي مس�ؤول م�ن روتان�ا وال يزال 

املوضوع قيد البحث.

راغب عالمة واحرتاف السياسة 
إىل ذلك، أكد الفن�ان راغب عالمة أنه متابع 
جي�د لألوضاع السياس�ية يف لبنان ول�ه ترصيحات الذع�ة يف هذا 
املجال، وحول ما اذا كان يفكر بالعمل السيايس قال إنه ال يمكنه االتجاه اىل السياسة يف 
واقع س�يايس طائفي وعندما يتم الفصل بني السياس�ة والطائفية سيكون أول املشمرين 

عن زنودهم للعمل من أجل تقدم لبنان ووضعه يف املكانة التي يستحقها.

وأك�د عالمة تقديمه أغنية دويت�و مع نانيس قريًبا جًدا، وهي م�ن ألحانه وكلمات طوني 
أبي كرم، نافًيا ما يرتدد عن ظهور لوبي لبناني يشكله مع نانيس يف لجنة التحكيم مؤكدا 
العك�س تماًم�ا، وقال أن�ه يف أحيان كث�رية يتفق يف ال�رأي مع أحالم ويختل�ف مع نانيس 

وحسن.
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فنــــون

بغداد/ المستقبل العراقي
وفاء.. لزميله الفنان الراحل فاضل جاسم، كتب الفنان 
قاس�م صبحي مرسحية ش�عبية تحمل عنوان )أخويه 
مفت�ح(، ويهديه�ا اىل روح�ه فضال عن ج�زء من ريع 
املرسحي�ة س�يكون ألرسة الراح�ل، مؤك�دا عىل عمق 
الصداقة التي كانت بينهما الس�يما أنهما ش�كال ثنائيا 
جميال يف امل�رسح والتليفزيون، مش�ريا يف حوار أجرته 
)اي�الف( اىل ان�ه كتب ه�ذه املرسحية لتك�ون عربون 
وفاء لتلك األيام التي أمضياها معا مثلما هي استذكار 

للراحل الذي ربما لم يذكره احد.
 * ما حكاية مرسحيتك الجديدة؟

- املرسحية عنوانه�ا باللهجة العامية )أخويه مفتح(، 
اي انه ش�في م�ن العمى، وهي مه�داة اىل روح الفنان 
الراحل فاضل جاس�م الذي كان اح�د أعضاء فرقة 14 
تموز للتمثيل، والفنان فاضل جاس�م تعرض اىل العمى 
عندما كان يمثل للتليفزيون يف احد املسلس�الت، وأثناء 
التمثي�ل انفج�ر علي�ه مصباح كب�ري )بروجك�رت( اثر 
عىل عيني�ه، فراجع العديد من املستش�فيات يف اخرها 
ذه�ب اىل الهند للعالج لكن األطب�اء هناك قالوا له نحن 
متأس�فون فالش�بكية منتهية وال عالج له�ا، هذا كان 
عام 2007، فرجع اىل بغداد، ويبدو ان حالته النفس�ية 
ل�م تكن ع�ىل ما ي�رام فأصيب بمرض الس�كري، لذلك 

أصيب بالعمى التام.

* ما الذي تتحدث عنه املرسحية؟
- تتن�اول اش�ارة اىل الفن�ان فاض�ل جاس�م من حيث 
ان�ه اعم�ى يف املرسحية هناك )س�توري( مع ش�قيقه 
)جبوري(، وهناك زوج أختهما، مقاول يعمل يف تهريب 

الحشيش�ة، فحت�ى يورطهم�ا يجعلهما 
يعم�الن معه، بينم�ا أختهم�ا اعرتضت، 
بعملي�ة  ويقوم�ان  يش�غلهما  لكن�ه 
فتفاجأهم الرشط�ة ويتم القبض عليهما 
ويودعان يف الس�جن، لكن األعمى يتعرض 

اىل ه�ذه الصدمة القوية فيجد نفس�ه وقد 
اس�تعاد البرص، انا هنا ال أتحدث عن س�رية 
حي�اة فاضل جاس�م الفن�ان ولكنني اعطي 
انطباعا ان الراحل عزي�ز علينا فأتينا بذكراه 

م�ن خالل ش�خصية االعم�ى، وهي اه�داء اىل 
روح املرحوم وسيكون ربع ريع املرسحية الهل 
الراحل مس�اهمة من�ا يف مس�اعدتهم وعربون 

وفاء مني لصديق العمر.
* ملاذا املرسحيات الشعبية غري موجودة االن؟

- كانت موجودة الن املؤلفني الجيدين موجودون، 
مثل املرحوم عيل حس�ن البياتي ال�ذي كان ضالعا 

باالعمال الش�عبية والفنان يوس�ف العاني والفنان 
املرح�وم قاس�م محمد، ه�ؤالء كان يكتب�ون للمرسح 
الش�عبي، انا لم اش�اهد مرسحيات واقعية تمثل حياة 
العراق�ي مث�ل ما كانت علي�ه مرسحيات الس�تينيات، 

ال يوجد حاليا يشء اس�مه املرس الش�عبي،االن اش�اهد 
مرسحيات كلها رقص وغناء و )ابوذيات( 

نة  س�تها ال ا و

ط�ة  لرش با
م�ن خالل تكرار ظاه�رة )مفوض 
الرشطة( البس�يط واالس�تهانة باملواطنني من س�كنة 
بعض مناطق العراق، والضحك عىل الذقون، فما فائدة 
ان ادف�ع قيم�ة تذك�رة بخمس�ة وعرشين ال�ف دينار 
)نحو 25 دوالرا( واجلس ملدة س�اعتني ألش�اهد مهزلة 

ع�ىل امل�رسح، انا فن�ان عمري الفني 50 س�نة 
وعمري االن 74 س�نة، اي انني مذ كان عمري 
24 سنة وانا أمثل، لم اشاهد مرسحيات مثل 
هذه املهازل التي تقدم عىل خش�بة املرسح، 
اس�تدعوني اكث�ر م�ن م�رة للمش�اركة يف 
اعماله�م واعت�ذرت وانا اقول له�م : هذه 
ليست شغلتي، هذه املهازل ليست مهنتي، 
لذلك فأن ما يقدم عىل خشبة املرسح هي 
اعم�ال هزيل�ة وتهريج، ولس�ت انا من 
يقول هذا، فاملثقفون يعرفون قيمة هذا 

املرسح لذلك هم ال يرتادونه.
* اي يمكن الخلل برأيك؟

- الخل�ل اوال يف ع�دم وج�ود مؤلفني 
جيدي�ن، والخل�ل ايض�ا يف املمثل�ني 
الذي�ن يقبل�ون العمل يف مث�ل هذه 
اعمال، فما معنى مرسحية عنوانها 
)بطي�خ يف املري�خ(، هل ه�و ضحك 
ع�ىل الذقون، ه�ذا امر معي�ب، أليس عيب�ا ان يقول 
ممث�ل امام الجمهور وعىل خش�بة م�رسح محرتم )يا 
امي.. الرشطة اجلسوني عىل البطل/ قنينة مرشوب(، 
والغريب ان هذا املمثل حني يسأل عنها يقول ليس فيها 
يشء، هناك أتعس منها قدم عىل املرسح، وانا اعتب عىل 

الجمهور الذي عليه ان ينتبه لهذه املهازل.
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بعدما أكدت خبر انفصالها عن صديقها العب الركبي 
االسكتلندي توم ايفانز، التقطت عدسات الباباراتزي 
صــورًا للعارضــة والممثلة كيلي بــروك اول من امس 

وهي تتمشى في شوارع "ميامي" وحيدة.
وظهــرت بــروك فــي الصــور واالبتســامة ال تفــارق 
وجهها، خاصة ان انفصالها عــن ايفانز كان بطريقة 
ودية حيث اتفقا سويا على عدم قدرتهما على إكمال 

العالقة. 

مهّند غاضب من شائعة وفاته

عرّب املمثل الرتكي كيفانش تاتليتوغ املعروف يف الوطن العربي باس�م مهند 

عن غضبه من اإلش�اعات التي يتم تناقلها عرب وسائل اإلعالم وتتناول خرب 

وفاته .

ف�رّصح كيفان�ش: " م�ن جدي�د قتلون�ي! أصدق�اء وأقرب�اء يتصلون بي 

ليس�ألوني عما إذا كنت بخري. كم ش�خص عديم املسؤولية كتب خرب موتي 

أنظروا حال الوسائل اإلعالمية املزري." 

من جهة أخرى، كش�فت دراس�ة اس�تطالع أج�راه مركز إع�الم تركي أن 

تاتليت�وغ كان األكث�ر ش�عبية وطلباً من وس�ائل اإلعالم م�ن زمالئه يف 

ع�ام 2012 باحتالله املركز األول )3310( خرباً ومقاالً عنه، متفوقاً 

عىل زميلته األعىل أجراً يف تركيا حالياً بريين س�ات التي شاركته 

بطولة مسلس�له الس�ابق "العش�ق املمنوع"، والت�ي احتلت 

املرك�ز الثان�ي بعده ب�� )2543( خ�رباً ومقاالً كت�ب عنها، 

تالهم�ا باملركز الثالث النجم كينان أمريزايل أوغلو الش�هري 

بإيزل ب� )1940( مقاالً وخرباً كتبت عنه.

املمثل  الراب�ع  املرك�ز  واحت�ل 

بيازيت أوزتورك، 

ك�ز  ملر ا و

الخامس املمثل 

نجاتي شاشماز 

الشهري بمراد علم 

ب��)1568(  دار 

خ�رباً ومق�االً، 

باملرك�ز  ت�اله 

املمثل  الس�ادس 

بيلجين�ري  هال�وك 

عربياً  املع�روف  غري 

املمثلة  بع�د، واحتل�ت 

يشلش�اي  نورج�ول 

الش�هرية بياسمني 

وفاء لصديقه الراحل فاضل جاسم كتب مرسحية

قاسم صبحي: مهازل عىل خشبة املرسح ال مرسحيات

مناكفات راغب وأحالم ترسق االهتامم من الربنامج نفسه!

Arab Idol 2 ينطلق مبرشًا بحرب حامية بني نجوم جلنته

ميايكروفون



أوشام المشاهير.. موضة ال تخدم نجوميتهم
ال يوفق بعض املش�اهري، يف كثري من األحيان، يف اختياراتهم سواء عىل 
صعيد األزياء واإلكسسوارات أو قّصات الشعر أو األوشام التي يقررون 
الظهور بها بعد رس�مها عىل مناطق مختلفة من أجس�امهم كش�كل 
من أش�كال املوضة. حيث يمكن أن ال تخ�دم نجوميتهم أبداً وتجعلهم 
يف مح�ل انتق�ادات كب�رية من قب�ل الصحافة وع�ر مواق�ع التواصل 

االجتماعي.
إليك�م قائم�ة م�ن مجموعة 
صور ُتظهر اختي�ارات بعض 
النجوم والنجمات غري املوفقة 
األوش�ام  تل�ك  صعي�د  ع�ىل 
الت�ي ظه�روا به�ا والتقطتها 

كامريات املصورين:
ليندس�اي لوهان: وشم مثلث 
األيم�ن  ذراعه�ا  ع�ىل  أحم�ر 
م�ن الداخ�ل وأس�فله عب�ارة 
 What dreams may" تق�ول 

."come
س�كارليت جوهانسون: وشم 

."Lucky you" من الحر مزدان بنجوم ومكون من كلمتني هما
إيفا لونغوريا: وشم بتاريخ زفافها وضعته عىل رسغ يدها اليمنى من 

الداخل.
أنجلينا جويل: وش�م التنني واسم زوجها السابق بييل بوب، وهو الوشم 

الذي أزالته عقب انفصالها عنه.
نيك�ول ريتيش: وش�م لكلم�ة "Virgin" عىل رس�غ يده�ا اليمنى من 

الداخل.
ميالني غريفيث: وشم وضعته 
"أنطوني�و  زوجه�ا  باس�م 
باندي�راس" بخ�ط زخ�ريف يف 

داخل قلب.
ماي�ك تايس�ون: وش�م مميز 
وش�هري حول عين�ه اليرسى، 
وهو الوش�م الذي قام بسببه 
واضع�ه وه�و فنان وش�م 
أمريك�ي بمقاضاة رشكة 
وارن�ر ب�روس، املنتج�ة 
للج�زء الثان�ي من فيلم 
 "The Hangover"
ه�ذا  الس�تخدامها 

الوشم من دون الرجوع إليه. 
ميالني يس: وهي مش�هورة بأوشامها غري املالئمة وغريبة 

الشكل.
مي�ل بي: الوش�م ال�ذي دقته ع�ىل ذراعها األيم�ن وجاء 

بارزاً.
وش�م املمثلة مينا س�وفاري: التي  ل�دق  تمي�ل 

",Word عبارة عن ثالث كلمات  ه�ي 
 "Sound, Power ص�ورة أس�فل 

أسد  تبدو عليه مالمح لوجه 
الرشاسة.

كول:  ش�رييل 
ع�ىل  وش�م 
ش�كل فراشة 
أسفل ظهرها. 
وذل�ك يف الوقت 
ال�ذي تظه�ر في�ه 
قليالً  ع�دداً  النجم�ة 
من الش�عارات األخرى 
وباألخص  جس�دها،  عىل 
وشم الشخصية الكارتونية 

تويتي بي.
أماندا سيفرايد: وشم كلمة 
" Minge" املكتوب�ة يدوياً 
بخ�ط صغ�ري ع�ىل وج�ه 

قدمها اليرسى.
�ة برنام�ج إك�س  ُمحكمِّ
الت�ي  تولي�زا:  فاكت�ور 
 The" بوش�م  ظه�رت 
ع�ىل   "Female Boss

ذراعها األيمن. 
كريس�تينا  املمثل�ة 
ريت�يش: التي أثارت 
الوشم  بذلك  الحرية 
ع�ىل  دقت�ه  ال�ذي 
ظهره�ا ولم يتحدد 
م�ا إن كان أس�داً أو 
شبحاً أو سحابة من 
الس�حب التي تس�بح 

عالية يف السماء.
بيكس�تور:  الي�س  صويف 
 "Family" الت�ي دقت كلم�ة

كوشم بداخل قلب عىل ذراعها األيمن.
س�ارة هاردين�غ: التي اخت�ارت الظهور بوش�م 

."Don't be Bitter – Glitter " يقول
سامانثا كامريون: وش�م عىل شكل دولفني 

صغري عند كعب قدمها اليمنى.
ميغ�ان فوك�س: الت�ي وضعت وش�ماً 
 We will all laugh" مح�رياً يق�ول
ع�ىل   "at gilded butterflies

ظهرها.

دبي/ وكاالت
راغ�ب عالمة هادئ ومش�اكس، نانيس عجرم ش�اردة ومرهقة، 
مازن حايك متأهب للدفاع، أحالم س�عيدة بنجاحها ومدافعة رشسة، حسن الشافعي 

ي�ن  وشارد الذهن ومنتقد.حز
ا  كان الح�ال عىل طاولة النجوم يف املؤتمر الصحايف هك�ذ

الضخ�م ال�ذي أقامته مجموع�ة mbc يف فندق 
رساي دب�ي لإلعالن عن إطالق املوس�م الثاني 
م�ن برنام�ج "Arab Idol" بحض�ور صحايف 

ضخم من كل البلدان.
بدأ املؤتم�ر عىل غري الع�ادة بأغنية من نجمة 
املوس�م الس�ابق كارمن س�ليمان ودنيا بطمة 
ويوس�ف عرفات يف تريو بعن�وان "عظمة عىل 
عظم�ة"، ليب�دأ بعده�ا املؤتم�ر الصحايف 
التحكي�م  لجن�ة  نج�وم  بحض�ور 
جميعاً واملتحدث الرسمي باسم 
مجموع�ة mbc م�ازن حايك 
وجل�س النج�وم كفريق�ني 
منعزلني نان�يس وراغب من 
جهة اليمني، وأحالم وحسن 
ويتوّس�طهم  اليس�ار،  م�ن 

مازن حايك.

دخ�ول نان�يس وح�رب أحالم 
وراغب

وكان الس�ؤال األب�رز هو دور 
نانيس عجرم يف لجنة التحكيم، 
وه�ل ه�ي ق�ايض صل�ح بني 
أح�الم وراغ�ب أم ه�ي طرف 
موازن بني راغ�ب من جهة 
وأحالم وحس�ن من جهة 

أخ�رى؟ فأجاب�ت نانيس بأنها لم تلمس حرًبا بني راغب وأح�الم وأن وجودها وما تضيفه 
اىل الرنامج س�ؤال تجيب عن�ه mbc. فرد مازن حايك بأنهم اذا ل�م يختاروا نانيس عجرم 

فمن يختاروا.
فيم�ا أك�د راغب بأن خالفه مع أحالم ال يحمل أي طابع ش�خيص بل هو خالف يف وجهات 

النظ�ر حول رأيهم باملتس�ابقني وهو م�ا يكون غالًبا ملصلحة املتس�ابق، وأكدت 
أحالم أنها تحمل كل الود واالحرتام لراغب ولكنها جاهزة 

تماًما ملواجهته يف املوسم الثاني.
وقالت ممازحة "خالل املوس�م األول 
وقعت عقدي عىل باب املؤتمر الصحايف 

أم�ا الي�وم فأن�ا مس�تعدة لك جي�داً"، 
ول�م تم�ر س�وى لحظ�ات حت�ى بدأت 

املناوشات بني راغب وأحالم فقال راغب 
"ال تقاطعين�ي عندم�ا أتكلم ي�ا أحالم"، 

لرتد عليه بأن نانيس أتت حتى تنور مكان 
راغب ألنه كان مظلما بوجوده وغريها من 

الترصيحات الالذعة من كل طرف لآلخر.

رصاصة طائشة تصيب نانيس عجرم 
ويب�دو أن نانيس عجرم لن تس�لم من الحرب 

ب�ني راغب وأح�الم عىل الرغم م�ن أنها اتخذت 
الدور الهادئ واملس�الم يف املؤتمر، إال أن كلمات 

الذع�ة أصابته�ا بالخط�أ فهمتها ضده�ا بينما 
كانت موجه�ة إىل راغب، فعن�د تعليق راغب عىل 

الفرق يف اإلطاللة ب�ني نانيس وأحالم قال: "نانيس 
ال ال تح�ب ارتداء املجوهرات"، فعلق�ت أحالم بأنه ال  ام�رأة  توج�د 

تحب ارتداء املجوهرات إال إذا كان زوجها بخيالً وال يش�رتيها لها" قاصدة راغب باالنتقاد 
والج�دال، ففهم�ت نان�يس أن ال�كالم موجه لها ف�ردت قائل�ة "أن زوجه�ا يعترها هي 

الجوهرة" فاعتذرت أنها أحالم وقالت لم تكن تقصدها إنما راغب.

 "X factor" واملنافسة والتَّحدي مع "Arab Idol"
وإذا كان�ت mbc ق�د أقامت ه�ذا املؤتمر الصح�ايف الضخم لخش�يتها من املنافس�ة التي 

سيش�كلها برنام�ج "X Factor"، رد م�ازن حايك أن القناة ال تخ�ى من الرامج األخرى 
وهي ملتزمة بالتس�ويق لرامجها بحرفية عالية بعي�ًدا عن أي اعتبارات، وقال بأنه يجب 

األخرى اذا كانوا يخشون برنامج "Arab Idol".أن يسأل القائمون عىل الرامج 

أحالم وروتانا واالنفصال 
ويف س�ياق آخر، أكدت أحالم أن رشكة "روتانا" 
هي بيته�ا وأنها ابنة هذا البيت وخالفها معهم 
ال يعني بأنها قد ترتكهم أو تنفصل عنهم، كما 
لم تعِط إجابة واضح�ة إذا كان االنفصال قد 

تم أو ال.
ويف ترصي�ح خاص ل�"إي�الف" بعد املؤتمر 
الصحف�ي أكدت أحالم أنها ل�م ترتك روتانا 
بع�د ع�ىل الرغ�م م�ن ترصيحها الس�ابق 
عندم�ا قالت ع�ىل صفحتها ع�ىل تويرت: 
"روتان�ا خرستوني لألب�د"، وأكدت أنها 
كان�ت منفعل�ة وغاضب�ة عندم�ا قالت 
هذا الكالم، وقالت أنه�ا لم تجتمع بعد 
مع أي مس�ؤول م�ن روتان�ا وال يزال 

املوضوع قيد البحث.

راغب عالمة واحرتاف السياسة 
إىل ذلك، أكد الفن�ان راغب عالمة أنه متابع 
جي�د لألوضاع السياس�ية يف لبنان ول�ه ترصيحات الذع�ة يف هذا 
املجال، وحول ما اذا كان يفكر بالعمل السيايس قال إنه ال يمكنه االتجاه اىل السياسة يف 
واقع س�يايس طائفي وعندما يتم الفصل بني السياس�ة والطائفية سيكون أول املشمرين 

عن زنودهم للعمل من أجل تقدم لبنان ووضعه يف املكانة التي يستحقها.

وأك�د عالمة تقديمه أغنية دويت�و مع نانيس قريًبا جًدا، وهي م�ن ألحانه وكلمات طوني 
أبي كرم، نافًيا ما يرتدد عن ظهور لوبي لبناني يشكله مع نانيس يف لجنة التحكيم مؤكدا 
العك�س تماًم�ا، وقال أن�ه يف أحيان كث�رية يتفق يف ال�رأي مع أحالم ويختل�ف مع نانيس 

وحسن.
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مسرحية "أنا والعذاب وهواك"
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف واخراج/  عواطف نعيم

تمثيل / عزيز خيون  � محمد هاشم 

تقديم/ الفرقة الوطنية للتمثيل

الفنيون / س�هيل البيات�ي )س�ينوغرافيا( � عماد غفوري 

)االزي�اء واملكياج( � صالح يارس )املوس�يقى واملؤثرات( � 

بهاء خيون )مخرج مساعد( � نهلة داخل )ادارة مرسحية( 

� اندريه اس�طيفان )االضاءة( � ليث هادي وعباس قاسم 

)مساعدا إضاءة( .

الزمان /3�12�2012 

املكان/ املرسح الوطني

"اعطني يا س�يدي ما يزرع الصر.. يوقف الس�أم ويمأل العينني دموع فرح .. أعطني قد أعطيتك 

عمري وأعطيك لو اس�تزدت.. ليتنا يا س�يدي نبحر يف فجر جديد.. ونبعث من آهة اإلذالل والصمت 

البغيض ليتها ليلتنا حبىل بألوان قزح .. أعطني .. أعطني وطنا ال روع فيه".

املخرجة د . عواطف نعيم

نغم فؤاد في مقبرة
تتواص�ل الفنانة نغم فؤاد س�الم يف رؤاها اإلخراجي�ة النجاز عملها 
املرسح�ي )فالس( الذي كتبه عباس لطيف ويش�ارك يف تمثيله خالد 
احم�د مصطفى واي�اد الطائي والوجه الجديد رسم�د احمد.علما بان 
العم�ل تجريبي وتدور أحداث�ه يف مقرة وهو يميل للقضايا النفس�ية 
مقرتب�ا من الواقع العراقي  وما يح�دث يف البالد. هذا ومن املؤمل عرض 

)الفالس( عىل خشبة املرسح الوطني.

حسين نعمة يهدد باالعتزال 
حس�ني  املطرب  نعمة باعتزال الغناء بش�كل نهائي احتجاجا عىل املوجة الهابطة التي رضبت ه�دد 

االغني�ة العراقية خالل الس�نوات األخرية.. وبس�بب حال�ة اإلهمال التي يتع�رض لها املبدع�ون العراقيون من قبل 
مؤسسات  الدولة املختلفة، وهدد  نعمة انه يف حالة عدم تنفيذ إنذاره هذا فسيبتعد عن الغناء ويلجأ للرسم وإقامة 

ن املعارض الشخصية.كما اشار نعمة اىل أن خزينه من العطاء الغنائي لم ينضب حتى اآلن..  وا
التهديد باالعتزال يعني كرسالة احتجاج عىل حالة اإلهمال.

قفطان ينتمي لمنظمة إسالمية 
انض�م الفنان س�امي قفطان اىل منظم�ة النهضة اإلس�المية التي 

تش�كلت ع�ام 1918 ضم�ن ش�خصيات ديني�ة م�ن كل طبقات 
املجتم�ع العراقي وبع�د قيام ثورته�م بعد االحت�الل االنكليزي  

وذلك من خالل تجس�يده لش�خصية )نجم البق�ال( يف الفيلم 
الروائي الطويل للمخرج العراقي املغرتب عامر علوان ..

علما بان سالم حربه قام بكتابة الحوار والسيناريو  للفيلم 
وال�ذي سيش�ارك في�ه فنان�ون بريطاني�ون وخراء 
فرنسيون اىل جانب عواطف السلمان 
نعي�م  وعواط�ف 
وعزي�ز خيون وعبد 

الجبار الرشقاوي.
والجدي�د يف الفيلم ان 

البقال س�امي قفطان 
الكولوني�ل  بقت�ل  يق�وم 
وع�ىل  س�مث  مارش�ال 

اث�ر ذل�ك تق�وم القوات 
الريطانية بإعدامه.

مناكفات راغب وأحالم ترسق االهتامم من الربنامج نفسه!

Arab Idol 2 ينطلق مبرشًا بحرب حامية بني نجوم جلنته

ميايكروفون
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ثم�ة وباء يتفىش يف أنحاء املدينة 
الربتغ�ايل  الكات�ب  تخيله�ا  الت�ي 
"جوزي�ه س�اراماغو"، ه�و وب�اء 
العم�ى ال�ذي يفت�ك بمؤسس�اتها 
يتس�م  وقيمه�ا وأخالقه�ا، عم�ى 
أو  النق�اء،  بخاصي�ة فري�دة ه�ي 
ت�ذوب  حي�ث  ذروت�ه  يف  البي�اض 
األشياء وتتناسخ يف سريورة موازية 

للع�دوى الت�ي تفت�ك باملدين�ة.
هن�اك عتم�ة يف رواي�ة "العمى" 
لساراماغو، لكنها عتمة من بياض، 
حتى الكالب لم تسلم، فهي مصابة 
ب�داء البكاء املزم�ن، تبك�ي املدينة 
الت�ي ص�ارت نقي�ة مث�ل صحراء، 
ألبش�ع  ارت�دت  الت�ي  والحض�ارة 
همجية يمارس فيها القتل، ويصبح 
فيه�ا اإلنس�ان آكال للح�وم البرش، 
ه�ذه الص�ورة املعتم�ة والقاتم�ة 
تعيدن�ا إىل قلب إش�كالية الحضارة 
أو التنوي�ر الذي يبدو هنا يف موضع 
تس�اؤل، فل�ن كان التنوير ش�علة 
تنتق�ل وتش�يع الن�ور ف�إن املدينة 
هن�ا تصاب بالعم�ى، والبياض هنا 
تش�كيك بالش�علة ذاتها. فهل صار 
التنوير يف مدينة س�اراماغو ومعها 

كل مدينة تبشريا؟
للعثور عىل إجابة س�أبدأ مع ابن 
رش�د، ذلك العقالن�ي األندليس الذي 
قدم برشوحه عىل فلس�فة أرسطو 
هدي�ة ال تع�وض لآلخ�ر الغرب�ي، 
إىل  تتح�ول  أن  لفلس�فته  فلي�س 

واقعة اجتماعية، لسبب بسيط هو 
نخبويته، فالرجل أراد للفلس�فة أن 
تكون حك�را عىل الصف�وة دون أن 
تتعداها للعوام، وهو يقصد بالعوام 

كل ما ليس بفيلسوف.
ابن رش�د لم يك�ن تنويريا، فمع 
تش�طري املعرفة ونخبويتها، يصبح 
والفيلس�وف  اصطف�اء،  العق�ل 
متوح�دا، قابع�ا يف برج�ه العاج�ي 
يتأم�ل ويش�يد مملك�ة الفالس�فة 
ش�علة  لحم�ل  وحده�م  املؤهل�ن 
براميثي�وس، أما التنوير فيؤس�س 
ذاته عىل افرتاض الوحدة واملس�اواة 
يف املعرف�ة والعق�ل، ف�كل إنس�ان 
مؤهل لخالف�ة براميثيوس رشيطة 
أن يتخىل عن الكسل، كما كان يردد 

كانط.
ت�رتك نخبوي�ة ابن رش�د مهمة 
التبش�ري للوظيف�ة النبوي�ة، فيم�ا 
يس�تحوذ عليه�ا كانط ويس�ميها 
تنوي�را، م�ع األول نلم�س تراتبي�ة 
وازدواج�ا يف كل يشء، فالحقيق�ة 
الت�ي ه�ي مزدوجة ليس بوس�عها 
االنتق�ال والتعمي�م إال م�ن خ�الل 
ازدواجي�ة أخرى ه�ي ثنائية العوام 
والخواص، واملثقف إما فيلسوف أو 
نبي. أما كانط فقد عزم عىل توحيد 
العقل واملعرفة وأورث املثقف وحده 
املش�عل التنويري. لكن اإلش�كالية 
الرش�دية ال ت�زال ت�راوح مكانه�ا، 
لصعوب�ة االرتف�اع بالوع�ي الع�ام 
والذي ه�و بطبيعته وعي مس�طح 
إىل متطلب�ات املعرف�ة 
املثق�ف  والتنوي�ر، 
به�ذه  يق�ر  الرش�دي 
فينس�حب،  الصعوب�ة 
لك�ن التنويري الصامد 
اإلش�كالية  يجاب�ه 
ت�ودد  يف  باالنغم�اس 
"العام�ة"، ع�ىل العامة 
وتح�ارب  تق�رأ،  أن 
"ع�دوى العم�ى" بن�ور 
املعرف�ة! وب�ن واقعي�ة 
املثقف الرشدي وسذاجة 
املثق�ف  وطوباوي�ة 
م�ن  ب�د  ال  التنوي�ري، 
مجابهة اإلشكالية بإعادة 
صياغتها عرب تمييز مغاير 

بن التبشري والتنوير.
ع�ىل  بداي�ة  س�أتكئ 
إذ  اقتصادي�ة،  اس�تعارة 
يقال ملحارب�ة الفقر: "بدل 
أن تعطي�ه س�مكة علم�ه 
كي�ف يصط�اد". هن�ا ثمة 
س�ؤال مركزي يق�ع يف قلب 
فلسفة التنوير، حيث يلتبس 
بتل�ك الوظائ�ف التبش�ريية 
التي تحيله بعد كل محاوالت 

التنزيه إىل أن يك�ون مجرد وصاية، 
وفيما يبدو التنوي�ر بارعا يف إخفاء 
تم�ارس  األيديولوجي�ة،  وظائف�ه 
هذه االستعارة تنقيته عرب تمييزه 
بصورة أش�د عما سأدعوه تبشريا، 
أي تلك املهام التي تفرط يف ممارسات 
التعمي�ة، والفارق األس�ايس يتأكد 
هن�ا، ب�ن تعمي�م مع�ريف أو دعوة 
فكرية معبأة بمضمون أيديولوجي 
فاق�ع، وآخ�ر يخفي�ه، وهكذا صار 
التنوير تبشريا معلمنا، واملثقف نبي 
الناهض�ة  دني�وي، واالنتلجنيس�يا 
صف�وة آخ�ذة يف االنتش�ار وتذويب 
الرتاتبي�ة األنثربولوجي�ة والطبقية 

االجتماعية.
إىل  كل ه�ذا س�يعيد اإلش�كالية 
بينهم�ا  فالتميي�ز  األول،  املرب�ع 
يحجب الطبيعة املوحدة رغم تفاوت 
األس�ماء، إنه تمييز زائف، ال يرتفع 
إال عند االس�تعانة باملدينة املتخيلة. 
يق�ول س�ارامغو ع�ىل لس�ان أحد 
شخوص روايته: " فأن يكون البرش 
كلهم عميان�ا فهذه حقيقة فاجعة 
ال تقع مسؤوليتها علينا" ربما ألنها 
تقع عىل عاتق الفرد ذاته، حيث هو 
وحده الق�ادر عىل اس�تعادة نعمة 
الب�ر، والب�ر أداة، لك�ن النظر 
رؤية، فه�و إذن يف فلس�فة التنوير 
فك�ر، فع�ىل التنوير إعط�اء املنهج 
وعىل الفرد تعبئته بمضمون فكري، 

أما التبش�ري بوصف�ه وصاية، فهو 
عند سارامغو تعمية مضاعفة، إنه 
إمع�ان يف التعمية، مثل عصابة عىل 
عن مكفوفة: "وكأن عمى واحدا لم 
يكن كافيا.. غريب أن عصابة كالتي 
فوق عيني ترتك انطباعا رومانسيا 

عند الناس".
مع سارماغو ستتقلص الفروق 
ب�ن التبش�ري والتنوي�ر إىل مج�رد 
تفاوتات وظيفية، وس�تقود تلقائيا 
إىل تف�اوت منهج�ي رغم االش�رتاك 
يف اله�دف "إع�ادة البر لإلنس�ان 
األعم�ى" وه�و تف�اوت يعيدن�ا إىل 
فب�دل  االقتصادي�ة،  االس�تعارة 
الرتويج لهذا الفك�ر أو ذاك يتوجب 
إش�اعة مناخ مش�جع للق�درة عىل 
التفكري، ل�ن يفتح املثقف التنويري 
األبواب، بل سيوزع املفاتيح، فالنور 
لديه ليس مستعارا كما عند خصمه 
التبشريي، ولكنه أصيل متفجر من 
داخ�ل ال�ذات، إنه يس�اعد عىل بناء 
وتكوين املنهج دون التدخل يف ملئه 
بمحتوى فكري. التنوير يف جوهره 
إج�راء تعميم�ي وس�ريورة تنتهي 
باتص�ال وك�ر للثنائي�ة املمت�دة 
ب�ن نخب�ة وجمه�ور، ب�ن خاصة 
وعام�ة، ب�ن مبري�ن وعمي�ان. 
هن�اك إذاً تنوي�ر باملنه�ج وتفك�ري 
أصي�ل، يف مقاب�ل منهج مس�تعار 
وتفكري زائ�ف، هناك عمى بس�يط 

وعمى مضاعف، فمدينة رساماغو، 
مدين�ة العمي�ان، مدينة متش�ائمة 
يب�دو العم�ى فيه�ا ق�درا محتوما، 
إنها مدينة الضباب، مدينة البياض 
العم�ى  امل�راوغ،  والعم�ى  النق�ي 
ال�ذي ين�دس إىل الحي�اة فيحيله�ا 
مضلل�ة.  يقظ�ة  أو  كوابي�س،  إىل 
العم�ى الخ�ادع والذي يب�دو أحيانا 
مضاعف�ا، هو حال املس�تهلك الذي 
ديدنه اس�تعارة األفكار والقناعات 
واملناه�ج وال�رؤى، هذا الش�خص 
الكسول هو عراب اإلخصاء الذهني 
واإلعاقات الفكرية، إنه ذاك التمثال 
ال�ذي ليس�ت له عينان وعىل رأس�ه 
وال  ي�رى  ال�ذي  ه�و  أو  عصاب�ة، 
ي�رى: "ال أعرف مل�اذا عمينا، فربما 
نكتش�ف الجواب ذات يوم. أتريد أن 
أخربك برأي�ي.. ال أعتقد أننا عمينا، 
بل أعتقد أننا عميان، عميان يرون، 
ب�رش عمي�ان يس�تطيعون أن يروا 

لكنهم ال يرون"..
املتأص�ل  العم�ى  ذاك  أه�و 
والفط�ري؟ هل ثمة ج�دوى إذاً من 
تعمي�م املعرف�ة؟ أيا تكن التس�مية 
ثم�ة نموذج�ان، أحدهم�ا تكريس 
للعمى واآلخر إبصار، األول تبش�ري 
ألن�ه يأت�ي م�ن ف�وق، أم�ا اآلخ�ر 
فتنوير يستمد وجوده ومربره من 
املدينة ذاتها، املدينة التي "ال تزال يف 

مكانها"...

�شعر
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الش�عري تجلي�اٍت  الس�يايس يف  لتأث�ريات  أن  يب�دو 
ومظاه�ر بات�ت تزداد وضوح�ا يف العق�ود األخرية حيث 

احتدمت األحداث والراعات والتحوالت.
 ها نحن نش�هد لقاءات للش�عر بمس�ميات متعددة: 
مؤتم�رات لقصي�دة النث�ر، وأخ�رى تح�اول احتواءه�ا 
بمؤتمرات مضادة، كان آخرها عن قصيدة الش�عر، وهو 
ما يجلب االس�تغراب والتس�اؤل.. لكن معرفة الحيثيات 
وامل�ربرات تبدد الغموض، فوراء الدع�وة نّيات ال يخفيها 
الدع�اة تتلخ�ص يف تعزيز قصيدة الش�عر الح�ر إليقاف 
طوف�ان الكتابة الش�عرية بقصي�دة النثر الت�ي صارت 
لرشعيتها وشعريتها معا وجود فعيل كحقيقة ال يوقفها 

رفض أو اتهام.
تلك اللقاءات املتحمس�ة تحت س�قف مسمى فني أو 
يف فضاء ش�كل ش�عري تنقل الجدل والراع بن األنواع 
الشعرية واألجناس األدبية خارج النصوص؛ لتتكتل يف ما 
يشبه األحزاب والجماعات السياسية التي ال ترى سواها 
وال تراجع قناعاتها، وهو ما أصاب الحركة الش�عرية يف 
بع�ض مراح�ل تطورها ولم يعد عليه�ا بنفع جمايل عىل 
مس�توى التقبل، وال بتغيري يف البنى عىل مس�توى الفن، 
وربما كان لق�اء الجماعات الفني�ة العربية أكثر جدوى 
ألن القاس�م املش�رتك بن أعض�اء الجماعة هو الس�مة 
األس�لوبية املعرب عنها ال يف البيانات فحسب، بل يف املنجز 

الفني و جدران املعارض ذاتها.
يف مؤتم�رات الش�عر تتأج�ج الحماس�ة وتتفه�رس 
األص�وات يف قبائل وفرق، فال تأتي النصوص إال توابع أو 
مالح�ق أليديولوجيتها. فقصيدة الش�عر مثال يراد منها 
كما يفصح املصطلح حر الكتابة الش�عرية يف قصيدة 
تنتمي ألعراف وقوانن الش�عر الح�ر التي لم يعد خرقها 
أو اخرتاقه�ا جرم�ا أو خروج�ا ومروق�ا عىل الش�عرية، 
بل تعديال له�ا وتنويعا وتحريكا لجس�د القصيدة كي ال 

تتجمد أو تتيبس خالياها.
وهذا الس�جال املؤتمراتي س�يثري ش�هية املتمرتسن 
خل�ف أنواع اخرى، كأْن تعق�د مؤتمرات لقصيدة العمود 
والقصي�دة الوطنية أو االجتماعية، وتتداعى املس�ميات 
بتكاث�ر  بلبل�ًة  والنق�دي  الش�عري  الخط�اب  وي�زداد 
مصطلحات�ه ومفاهيم�ه وبرتاجع جماليات�ه، فنيا كما 
حصل مرة يف اقرتاح إحدى املؤسس�ات الشعرية ملسابقة 
للقصيدة العمودية، ولم يعرتض إال قلة أرادوها مسابقة 

للشعر فحسب، دون تقييده بشكل ما.
وبعودة ألحدث اللقاءات املقرتحة حول قصيدة الشعر 
نالحظ املفارقة يف التس�مية فالش�عر بحسب النظريات 
األدبي�ة جنس أدب�ي تولد من رحمه القصي�دة التي تعيد 
تمثي�ل ما اس�تقر م�ن ثوابت فني�ة ؛ لتتلقفه�ا الذائقة 
الجمالية للمتلقن، وتتمسك بها بآليات دفاعية هي بعض 
أرسار الحفاظ عىل النوع! ولكن تاريخ الش�عرية يعلمنا 
أن الشعر يثّبت القواعد بينما تخرقها القصيدة يف لحظة 
م�ا؛ لتنجز الطف�رة التي تتهيأ هي ذاته�ا لتكون موضع 
اخ�رتاق الحقا، وهك�ذا تك�ّر دورة التجدي�د والتحديث: 
كلما تمردت القصيدة كنص، عىل الشعر املكرس بثوابت 
وسماٍت ما، تغري شكل الكتابة ومحتواها، وصار تقبلها 

ممكنا بأعرافها الجديدة. 
ويف مسار القصيدة ال تضيف املؤتمرات الكثري لشجار 
النصوص ذاتها وعراكها وكّد شعرائها داخل أسوارها، ال 

عىل هوامشها أو حواشيها.

قصيدة 

الشعر!

�شرفات

   عبا�ض �شامي 
    

الخوف س�لطة تف�رض عىل الذوات فرض�ا جماليا 
ومعرفي�ا .تب�دو يف ظاهره�ا كأنها تعب�ري عن خطاب 
عفوي ونزيه لكنها تمثل مرحلة متقدمة من االستبداد 
والالحرية .يمكن مالحظتها ودراستها من خالل أمثلتها 
ونماذجها الكالس�يكية عىل ش�كل متك�رر يبعث امللل 
والقرف. الخوف اليمكن اإلحساس والشعور به إال عن 
طريق تجربة ش�خصية يمر بها اإلنسان .ورغم اهمية 
التجرب�ة اإلنس�انية يف معاناته�ا كوثيق�ة اركيلوجية 
يمكن األخذ بها يف الدراس�ة وكش�ف زي�ف وتناقضات 
ونفي السلطة.كش�كل من أش�كال القم�ع والحرمان 
والتهميش التي يعاني منها اإلنس�ان . وماتس�ببه من 
أمراض جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية. اال ان 
ه�ذا اليعنينا اآلن .بقدر مايعنينا كش�ف الزيف والرياء 
والك�ذب والخ�داع ال�ذي يقع خل�ف احد اه�م تجليات 
وإمكانيات الخوف اال وهو التملق يف حركته السياسية 
والديني�ة واملعرفية.يتخذ التملق اوالرياء عدة أش�كال 
منه�ا جمالية)فنيةوادبي�ة(اي توظي�ف الف�ن واألدب 
كأداة يف خدم�ة الخ�وف من خالل التأكي�د عىل اهمية 
الش�خص املتآل�ه . وبالتايل يصبح ذلك الش�خص رمزا 
لدول�ة او مذهب اوقبيل�ه اواي يشء اخر يوظف كرمز 
)عالمة( .اليمكن مناقش�تها او محاورتها او التشكيك 
برشعيتها عىل هيئة خطاب فني وأدبي يؤدي وظيفته 
األيدلوجي�ة من جان�ب ووظيفته الجمالي�ة واملعرفية 
م�ن جانب اخر.فتصبح لوح�ة او قصيدة عن دكتاتور 
-كمثال-قيم�ة فني�ة وجمالي�ة بذاتها تالق�ي أعجاب 
ودهش�ة املتلقي واملشاهد وتؤدي وظيفتها االيدلوجبة 
يف الوق�ت ذاته.كرم�ز ومث�ال وإيقون�ة لق�وة وبطش 
الس�لطة وتفرده�ا يف امتالك الس�يطرة .فه�ى املصدر 
الوحي�د والصحيح والقادر عىل انتاج املعرفة والطاعة.

وبالتايل هذه الس�لطة متجسدة يف افراد معين اليمكن 
املس�اس او الش�كيك بقدرته�م ونواياه�م . من خالل 
س�لطة سياس�ية اوس�لطة دينية . تمجد وتقدس ذلك 
الشخص)الس�يايس،األصويل(.وبالطبع ه�و ليس حبا 
وكرما لذلك الش�خص بل خوفا ودفع�ا لتهمة الخيانة 
وع�دم الطاعة.م�ن اق�رب األف�راد اوضمن املؤسس�ة 
او الدولة بالنس�بة لس�لطة الس�يايس اوتهمة التكفري 
لسلطة األصويل.نالحظ ان أدوات الغدر والخيانة تكون 
من الدائرة القريبة من مركز القرار أحيانا)الس�لطة(. 
كم�ا يكون خ�وف عامة الن�اس مصحوب�ا بالحصول 

عىل بع�ض االمتي�ازات .يمك�ن مالحظة مات�م ذكره 
ومطابقت�ه ع�ىل ارض الواق�ع م�ن خ�الل مش�اهدة 
القن�وات الفضائي�ة وتغزلها)تملقها(للكثري من رموز 
السياس�ة .اوم�ن طريق�ة ع�رض الكثري م�ن الصور 
واألسماء والش�عارات والكلمات واملقوالت والخطابات 
يف الس�احات والشوارع والبيوت واملؤسسات والصحف 
واملج�الت والكت�ب . كلم�ا كان�ت الدعاية قوي�ة كلما 

كانت السلطة -اي س�لطة- قوية. تقديس األشخاص 
ظاهرة متأصلة تالقي االقب�ال والرفض من الكل.لكن 
الجميع يمارس�ها ويطبقها حسب مقتضيات حاجته 
لها والوظيفة التي تؤديها من اجل خدمته ومصالحه. 
ليس عىل مس�توى السياس�ة فقط انما عىل مس�توى 
العادات والتقاليد واالعتق�ادات ايضا.وهو تملق يكون 
مصحوب�ا بالطاعة العمياء )التقلي�د( وأحيانا بالبكاء 

وتأنيب الضمريواحيان�ا بالتقديس .أذن تملق من اجل 
مكاس�ب دنيوي�ة وتملق م�ن اجل مكاس�ب أخروية.

املظهر الثاني من مظاهر تجليات الخوف يف تملقه هي 
ظاهرة التصفيق وتقبيل ال�رأس واليد والخدود.وهذه 
ظاه�رة تتعلق بح�ركات الجس�د وقدرته ع�ىل أخفاء 
خوف�ه من خ�الل املظاهر الت�ي ت�م ذكرها.باصطناع 
ادوات للتملق.تبع�د عنه تهم�ة الخيانة والتكفري.وهي 
تهم�ة جاهزه يف كل زمان ومكان. هذه املظاهر كانت 
ج�زءا م�ن تركيبة القبيل�ه والع�رشة يف املايض.فقدت 
قيمته�ا األخالقي�ة واالجتماعية .واس�تغلت كاداة من 
ادوات الخوف والتملق. كما نجد مظاهر التملق حتى يف 
اختيار األسماء لألبناء ويف طريقة ارتداء املالبس ولونها 
وتش�جيع النادي الريايض او الالعب اي يصبح كل يش 
عىل ش�كل محاب�اة )تملق(واخط�ر أن�واع التملق هو 
التمل�ق اواملحاباة الفكرية .فنج�د الكثري من الباحثن 
والدارسن واملفكرين .يقومون بتزوير حقائق التاريخ 
وتألي�ف الكتب تمج�د وتتملق ملرحلة ما عىل حس�اب 
الحقيق�ة واملعرف�ة العلمي�ة .وه�ذه ظاه�رة خطرية 
واكبت املجتم�ع العربي منذ مرحل�ة التدوين ومازالت 
مرسخة فيه. فتكون هنالك قطيعة معرفية مع بعض 
العلوم او مع بعض االع�الم املهمن او مظاهر وأدوات 
الحياة.ف�ال عجب ان ن�رى فئات كث�رية يف مجتمعاتنا 
العربي�ة ال تعرف بع�ض العلوم او الفن�ون او األلعاب 
الرياضية اواس�ماء اعالم مهمة يف مجتمعاتها .او عىل 
األق�ل التتاثر بها.هذا االقص�اء والتهميش والحذف تم 
عرب الس�لطة يف مرحله م�ا .وهو يف الحقيقة يكش�ف 
زيف وكذب الس�لطة الحقا. اليوجد فرق بن الس�لطة 
السياس�ية والديني�ة فهم�ا متفق�ان ع�ىل امتالكهما 
الحقيقة لوحدهما .وبالتايل توزيع االدوار فيما بينهما 
فقط.م�ع ان ه�ذه العالق�ة ب�دات تضمح�ل والتف�ي 
بالغرض بعد اكتش�اف الوعي اإلنساني الزيف والخداع 
الذي يوج�د وراء هذه العالقة املش�بوهة.تملق يرتبط 
بالخوف من السلطة بنوعيها السيايس واالصويل .تملق 

معريف يرتبط احيانا بسلطة السياسة .
وي�دور يف فلكها.وهذا الخ�وف املعريف احيانا تملقه 
الينتمي او يخضع لهذه الس�لطة انما يخضع لسلطة 
العق�ل من خ�الل تبني�ه او انتم�اءه الف�كار وتيارات 
فكرية معينه خوفا من تهمة الش�عور بالنقص و عدم 
املعرفة)الجه�ل والتخلف(التي يح�اول التخلص منها 
.وبالت�ايل يصبح كاالص�ويل دوغماتي�ا يف رفض وتقبل 

اآلخر وافكاره.

ثنائية اخلوف والتملق:انا اأخاف اأذن اأنا متملق

نذير املاجد

ن�شرت رحماين/ اأيران
ترجمة: مرمي حيدري

�شنی .. جيم

ماذا سألوني؟
أولئک القاسطون الُبکم

يف ذلك الیوم
**

يف ذلك الیوم
ذلك الیوم

عندما انترش ُبکمهم يف
**

ماذا سألوني؟
عن ماذا تحدثوا يف داخيل؟

**
أوراقهم يف الریح

سین-
جیم-

ذلك الیوم
ذلك الیوم

ذلك الیوم إذ سألوا وأحرقوا وأبکوا
کأنما کان هاتف ما یقول بداخيل

إن الضباب ینصب خیامه
**

سین-
جیم-

س-
ج-

اأخ�شر واأزرق
أتمنی منذ زمن طويل

أن أقتلع مقلتیك
ذات لیلة.

أیتها املرأة!
صاحبة العینین الخرضاوین

أعرهما تحت أسناني
أمتّص اخرضارهما الباهت

حتی تصبح عیناك بنفسجیتین
حتی یحل اللیل

 الحزن
 الغروب.

حتی یصیر بلون حیاتي
لون حزني األبدي.
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مش�اريع على ال�ورق فقط وأخ�رى ينتظر 
المواطن�ون تحقيقه�ا وأخ�رى وهمي�ة ن�ال 
أصحابه�ا الم�ال وهربوا، فمش�روع الش�قق 
الس�كنية ال�ذي ق�ال الفاتي�كان انه س�يقوم 
الفق�راء،  العراقيي�ن  للمواطني�ن  ببنائه�ا 

وبالفع�ل تمت الموافقات في النجف وذي قار 
ولك�ن تبين أن المش�روع وهمي وال أس�اس 
له وف�ي هذا الس�ياق يدخ�ل مش�روع ليوان 
الذي يصرح به مس�ؤول المحافظة منذ ثالث 
س�نوات حيث دفع المواطن�ون أموالهم ولكن 
تطمي�ن  أي  عل�ى  يحصل�وا  ل�م 
الجداري�ة  والالفت�ات  بالبن�اء 
العقد  للمشروع وتوقيع  الكبيرة 
م�ع الش�ركة الت�ي تس�تحصل 
المواطني�ن  م�ن  أولي�ة  مبال�غ 
وصلت إلى خمسة ماليين دينار، 
وهذه المسألة ال تقف عند مكان 
معي�ن بل أنها تحرك�ت الى اكثر 
من م�كان وش�ركة الريم واحدة 
من الش�ركات الداخلة في مجال 
االس�تثمار الس�كني وه�ي التي 
استحصلت العقود من المواطنين 
بمج�رد ش�راء األوراق الخاص�ة 
للش�ركة التي وصلت إلى )100( 
ألف دينار حيث أن الش�ركة تلزم 
نفسها أنها ال تستحصل أي مبلغ 
إال بعد إن يستلم المواطن منزله 
وهو تطمين له�م، بيد أن الواقع 
بّين إن الش�ركة الوهمية ربحت 
م�ن المتقدمين ماليي�ن الدنانير 
لمج�رد ش�راء األوراق الخاص�ة 

بتوقيع العقد بين الطرفين.

إىل التعليم العايل
الكليات األهلية إىل أين ؟

مرسى الهموم

شكاوى

هموم النا�س11

�سيد العد�سة

حملة 529 كرادة امل�سبح ت�ستغيث !!
تعان�ي أزقة محلة 529 كرادة / المس�بح األمرين عند هطول 
أي زخة مطر ، حيث تغرق جميع األزقة وبدون اس�تثناء ليصل 
طفح المجاري إلى الشارع العام ونتيجة هذه التراكمات تحول 
ش�وارع األزق�ة إلى حفر لتجم�ع مياه األمط�ار وعندما  تكون 
األمطار غزي�رة تقع المحلة تحت رحمة انتظ�ار بلدية الكرادة 
التي تبدو أنها مس�حت م�ن خريطة مس�ؤوليتها المحلة 929 

وأزقتها ..
مناش�دة واس�تغاثة أهال�ي المنطق�ة  حملوها إل�ى جريدة 
"المس�تقبل العراقي" لتضعها أمام أنظ�ار أمانة بغداد وبلدية 

الكرادة.

نح�ن أبناء الحي ال�ذي ال نعرف اس�مه ضمن محافظة 
ميس�ان !، يس�مى في البداية "الفنانين" وفي المنتصف 
حي دجلة وفي النهاية المهافيف، انه الحي الذي ال نعرف 
اسمه بالتحديد من بين األسماء الثالثة الحي الذي ال يعرف 
الخدمات س�وى مجاري  متعبة متهرئة مع أن العمل فيه 
ب�دأ منذ أكث�ر من عامين ولك�ن لم ينج�ز خصوصا جزء 
المهافيف، منه فال توجد فيه أية خدمات.. نناش�د السيد 
محافظ ميس�ان المحترم بمنحنا س�اعة من وقته لرؤية 

المأساة بعينيه، مع الشكر والتقدير.

قدمن�ا اس�تمارات للحص�ول على 
سيارات بالتقسيط على محافظة ذي 
قار، وبعد اس�تكمال  كافة اإلجراءات 
ومنه�ا الكفي�ل الضام�ن والضريب�ة 
والتأمي�ن ودف�ع الف�رق في الس�عر 
وتس�لم الصك، تم تزويدنا باس�تمارة 
اس�تالم الس�يارة يوم 9/12/ 2012 
وعن�د مراجعتن�ا الش�ركة المجه�زة 
بأن�ه ال توج�د  أجابون�ا،  للس�يارات 
ث�م  الحاض�ر  الوق�ت  س�يارات ف�ي 
وبع�د   15/1/2013 ي�وم  راجعون�ا 

ان راجعن�ا الش�ركة تفاجئن�ا 
ب�ان هن�اك توقفا إلى إش�عار 
آخر ول�ن يتم التجهي�ز إال بعد 
تسقيط س�يارة قديمة! نعتقد 
أن هن�اك مخالفة ف�ي التعاقد 
بين المش�تري والش�ركة فهل 
هن�اك نص�ب واحتي�ال عل�ى 
المواط�ن ؟ وكي�ف نس�تطيع 
اس�ترداد األم�وال المصروفة؟ 
وأين ذهبت األموال المدفوعة؟ 
وهل وصل الفس�اد ال�ى اعلى 

هرم؟ وكي�ف يمكن لمواطن بس�يط 
أن يشتري سيارة بالتقسيط ان يدفع 
6 ماليي�ن دين�ار لغرض ش�راء أرقام 
س�يارة هن�اك مخالف�ة قانونية بين 
المتعاقدي�ن، وعل�ى المحافظ ولجنة 
الس�يارات ف�ي المحافظ�ة ومصرف 
الرش�يد ان يعالج�وا ه�ذا الموضوع 
وخاصة للذين تمت تكملة معامالتهم 
قب�ل صدور الق�رار بالتري�ث.. تقبلوا 

تحياتي.
المهندس عماد الموسوي   

يش�كو س�كنة محلة 611 زقاق 
41 قرب روضة )الداوودي( ضعف 
الخدمات البلدية في مجال النظافة 
س�يارة  م�رور  ينتظ�م  ال  حي�ث 
النفايات إلى ش�وارع المحلة التي 
تتجاوز أحيانا أكثر من ش�هر من 
دون أن يرى أحد سيارة النفايات، 
والنفاي�ات متراكم�ة ف�ي ال�دور 
والش�وارع وبخص�وص االكس�اء 

فإن غالبية الشوارع غير مبلطة.
 وبمرور الوق�ت أصبحت ترابية 
كل  م�ع  منه�ا  األترب�ة  تتطاي�ر 
حركة للهواء وفي الش�تاء تصبح 
زلقة غير صالحة لمرور الس�ابلة 
والمركبات راجي�ن التفات الدائرة 
المعني�ة لوض�ع المحل�ة والزقاق 
خدماته�ا  وتحس�ين  المذك�ور 

المقدمة. 

طارد عدد من الكالب الس�ائبة طالبات كلية الطب المرحلة االولى في 
جامعة كربالء إذ تنتش�ر الكالب السائبة في الشوارع المحيطة بالكلية 
وخصوصا بالقرب من مستش�فى ال�والدة القريبة منه�ا، وقد طاردت 
مجموع�ة من الكالب عدد م�ن طالبات المرحلة األول�ى في كلية الطب 
مم�ا أصابه�ن بالذع�ر والخوف وه�ن اآلن متخوفات م�ن الوصول إلى 
الكلية بس�بب تلك الكالب فيم�ا طالب عدد من أولي�اء األمور الحكومة 
المحلية بمعالجة هذه الظاهرة والتي باتت تنتش�ر في ش�وارع كربالء 

وبشكل علني !.

موظف�ي  م�ن  نخب�ة  نح�ن 
الوطن�ي، خدمتنا  األم�ن  عقود 
الس�بع س�نوات  تجاوزت فترة 
وما زلن�ا بصفة عق�د، ولم يتم 
تثبيتن�ا ورغ�م مج�يء وزي�ر، 
وذهاب وزير آخر، إال انه لم يتم 
تثبيتنا على المالك الدائم ونحن 
أصحاب عوائل. وكل وزير يأتي 

يقوم بتعيينات جديدة  متناسيا 
العق�ود، هل ه�ذا هو اإلس�الم 
؟ ه�ل هذا ه�و الحق ؟ نناش�د 
الس�يد رئي�س ال�وزراء النظ�ر 
بطلبن�ا ه�ذا لتثبيتن�ا وإنقاذنا 
والمحاصصة  المحس�وبية  من 

الحزبية، مع الشكر والتقدير.
محمد كاظم / بابل 

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�سر جمانًا 
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين 

www.almustakbalpaper.net
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معال�ي وزي�ر التعلي�م العال�ي والبح�ث العلم�ي 
المحت�رم.. الس�يد رئيس جهاز اإلش�راف والتقويم 
العلم�ي المحت�رم، إن الكلي�ات األهلية مؤسس�ات 
تعليمية تعتبر الظهير الرئيس للجامعات الرس�مية 
ولك�ن م�ع األس�ف الش�ديد أضح�ت تل�ك الكليات 
مملوك�ة لعمداء تلك الكليات وبع�ض من المديرين 
العامي�ن ف�ي وزارة التعليم العال�ي، وبالتالي، فان 
أموال تل�ك الكلي�ات بالنتيجة أضح�ت هي األخرى 
مستباحة من قبل السادة عمداء تلك الكليات وتحت 
نظر وبمباركة بعض هؤالء المدراء.. طبعا ذلك كله 
مقاب�ل التغاضي ع�ن التجاوزات الص�ادرة عن تلك 
الكليات وإعطاء الشرعية من قبل الوزارة للقرارات 
المتخذة خالل االجتماع�ات التي تقوم بها مجالس 
التعليم األهلي.. وتصورا أيها السادة قد وصل الفساد 
في الكليات األهلي�ة والتبذير في اموال تلك الكليات 
ال�ى ان تعقد اجتماعاتها ف�ي الدول العربية تارة أو 
في الدول األجنبية تارة أخرى بحجة االستفادة من 
خبرات التعليم األهلي للدول األخرى، وفي الحقيقة، 
ان ذلك ال يتعدى كونها  س�فرات سياحية يقوم بها 
عمداء الكليات  األهلية مع بعض المديرين العامين  
ف�ي ال�وزارة ، وه�و اجتم�اع هزي�ل ال يرق�ى ال�ى 
مستوى يمكن ان يطلق عليه اسم اجتماع، ثم لماذا 

تعقد تلك االجتماعات خ�ارج العراق، فهل أصبحت 
محافظات العراق دون المستوى المطلوب أم ماذا؟ 
لماذا يتم انفاق مبالغ طائلة تس�تقطع من الكليات 
األهلية وبعض المديرين في الوزارة؟ والسؤال الذي 
يطرح نفس�ه هن�ا، لماذا ال تج�ري الكليات األهلية 
العربية واألجنبية اجتماعاتها الس�نوية في العراق، 
والس�ؤال اآلخر ما هي نتائج تل�ك االجتماعات وما 
هي قراراتها؟ واليكم  النتيجة: خريجون مستواهم 
العلم�ي متدني، أم�وال طائلة تتقاس�مها مجالس 
الكلي�ات اجتماعات س�ياحية  للكلي�ات األهلية في 
خ�ارج الع�راق، إضافة إل�ى مبالغ االيف�ادات التي 
تصرف الى عمداء الكليات عند عودتهم من الس�فر 
وكذلك اش�تراك المديرون العامون ف�ي الوزارة في 
االجتماعات عل�ى نفقة الكلي�ات األهلية وموفدين 
من الوزارة أيضا أي الصرف من جهتين، والنتائج إن 
وجدت فهي هزيلة معالي الوزير: أن الكليات األهلية  
يش�وبها اإلهمال والفساد وكنا نأمل الن يتم تجاوز 
تلك االخفاقات خالل الدورة الس�ابقة لوزير التعليم 
العال�ي  ولكن لم يتم ذلك مما أدى الى تعميق جذور 
الفس�اد فيما بي�ن الكليات االهلي�ة وبعض المدراء 
العامي�ن في الوزارة، ونرج�و ان يكون بيدكم الحل 

واإلصالح لجميع التجاوزات ومن الله التوفيق.

متابعة / امل�ستقبل العراقي

موقع )ت�ل جوخا( في مدينة الرفاعي ش�مالي 
مدين�ة الناصرية احد أهم واغن�ى المواقع األثرية 
في العراق الذي يمثل العاصمة األولى في التاريخ 
السومري  التي جمعت إليها دويالت مملكة اوما، 
يتعرض بين فترة وأخرى الى عملية سرقة كبيرة 
من قب�ل لص�وص مجهولين حي�ث يحفرون في 
األغلب حف�رة كبيرة ج�دا عند المعبد الس�ومري 

الموج�ود في الموق�ع والذي س�بق وان نقب من 
قب�ل البعث�ات التنقيبية، ما يؤكد أن الس�رقة تتم 
بناء عل�ى خب�رة ودراي�ة مس�بقة وبالتأكيد مع 
تورط جهات خارجية في العملية الموقع ونتيجة 
وج�وده ف�ي منطقة رخ�وة امنيا ق�د تعرض في 
أوقات سابقة الى العديد من عمليات سرقة اآلثار 
من�ذ زمن النظ�ام البائد وحتى اليوم الس�يما وان 
الموقع يمتد على مس�افة كبيرة تربو 

الى 10 كيلومترات مربعة.
لش�ؤون  الدول�ة  وزارة  أن  وم�ع 
ال�ى  انتبه�ت  واآلث�ار  الس�ياحة 
خط�ورة العبث الجاري والس�رقة 
األثري�ة  المواق�ع  طال�ت  الت�ي 
وبعث�ت 35 بعث�ة تنقيبي�ة خ�الل 
الع�ام الماض�ي  واألع�وام الثالثة 
التي س�بقته لتت�دارك حجم النهب 
والس�لب وعملي�ات تهري�ب اث�ار 
ب�الد وادي الرافدين خالل الس�نوات 
الماضي�ة الت�ي أعقبت إح�داث عام 
2003 وبق�اء الم�دن والمواقع التي 
تضم في طياتها اآلثار دون رقابة أو 
حراس�ة مما جعله�ا عرضة للعرض 
والتواج�د ف�ي متاح�ف ومع�ارض 
عواص�م عربية وأجنبية ع�دة، إال أن 
معظ�م اآلث�ار المس�روقة والمهربة 
بقيت خ�ارج وبأيدي عصابات االثار 

والتهري�ب التي اتخ�ذت من تهريب ونه�ب آثارنا 
مهن�ة لهم بهدف اإلضرار ب�إرث  العراق واالعتداء 
على منجزاته عبر التاريخ ومحاولة التشويه على 
منجزاته الفكرية التي غطت أرجاء المعمورة، مما 
أدى ال�ى تواجد آثارنا ف�ي عواصم عربية وأجنبية 
ع�دة وعرضها بمتاحف ومع�ارض متنوعة بينما 
غابت عن معارض ومتاحف بغداد، على الرغم من 
ان بعض الدول قد س�اهمت بش�كل كبير بإعادة 
آثار العراق إلى بلدها إال ان معظم اآلثار المسروقة  
والمهرب�ة مازال�ت ف�ي الخ�ارج بي�ن المتاح�ف 
العالمية والسراق وهواة اآلثار الذين اتخذوا سرقة 
وتسويق وبيع اآلثار العراقية في األسواق العالمية 
مهنة الغرض منها اإلضرار بإرث العراق واالعتداء 
على منجزاته عبر التاريخ ومحاولة التشويه على 
منجزات�ه الفكري�ة التي غطت إرج�اء المعمورة. 
اآلثار العراقي�ة ما زالت تش�كو اإلهمال والضياع 

والس�رقة بس�بب األوضاع األمنية التي مرت على 
البالد وغياب العمل الحكومي المشترك والمسؤول 
ع�ن حمايتها والحف�اظ عليها، ولذا فان الس�عي 
الجاد إلعادة اآلثار المس�روقة والمهربة وتشكيل 
اللجان المختصة لمفاتحة الدول التي تمتلك بعضا 
من اآلثار العراقية للتنس�يق المشترك الستعادتها 
والتقص�ي والبحث ع�ن البقية يع�د واجبا وطنيا 
وإنس�انيا يعكس اإلحس�اس بقيمته�ا وأهميتها 
في الوقت الذي تس�عى تلك الجه�ات المهربة الى 
ب�ذل األموال الطائل�ة والضخمة للس�يطرة عليها 
و)اقتنائه�ا( فارثن�ا وتراثنا وآثارنا تس�تنجد بنا 
التخاذ آليات وإجراءات رس�مية مناس�بة كزيادة 
الحراس المس�ؤولين عنها وزي�ادة الدعم المالي 
لهم وتوعية وتثقيف فئات المجتمع كافة وغيرها 
مما  يكفل ويس�اهم بالحفاظ عل�ى تراثنا وعدم 

تركه نهبا بأيدي اللصوص والمهربين. 

يا بلدية الكرادة

مشاريــــع ورقيـــــة ؟!حي بال إسم ؟!
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اآلثار بني الرسقة والتهريب ؟!



م�ن ذا ال�ذي يصاه�ر عائل�ة ش�اع خب�ر 
فسادها، فهذه امرأة كانت رمز االستقامة 
انقلب�ت بي�ن ليل�ة وضحاها إلى طائش�ة 
وغارق�ة ف�ي طري�ق الش�يطان.. وذل�ك 
بس�بب رجل ضحكت ل�ه الدني�ا بتجارته 
ورزق�ه الوفير، فبدأ تجارة أخرى عنوانها 
تعدد الزوجات، وهناك سيدة تبكي وتتألم 
البنه�ا ال�ذي خاص�م الحياة منذ س�نتين 
وأكثر ألنه اكتش�ف خيانة خطيبته، بينما 
ثمة فتاة تس�أل الله أن يسترها بعدما نال 
منه�ا ذئب بش�ري وهي طفل�ة صغيرة.. 
حكايات وحوادث م�ن واقعنا االجتماعي 
تكش�ف لنا الكثير من المواق�ف.. فتعالوا 

معنا نتعرف عليها عن قرب. 

الغرية    املفرطة        
من�ال. س تق�ول "كن�ت م�ا زل�ت طالبة 
جامعي�ة حينم�ا تقدم ش�اب م�ن أقاربي 
لخطبتي، لم أكن في البداية أفكر في الزواج 
ألن همي هو الدراسة والتخرج، لكن أهلي 
طلب�وا من�ي حينه�ا رؤية الخطي�ب الذي 
ل�م أكن أعرف عنه ش�يئا ومن ثم يمكنني 
الرف�ض فلع�ل رؤيت�ه س�تجعلني أرضى 
ب�ه، وفعلت م�ا طلبه مني أهل�ي ولم أكن 
أتوقع أن ذلك الخطيب بتلك الوس�امة إلى 
جانب ذل�ك فهو مثقف ومحت�رم، أعترف 
أمام الله والجميع أنه أجمل مني وليس�ت 
هن�اك فت�اة ت�راه وترفض�ه، إنه�ا نعمة 
أنعمه�ا الل�ه تعالى علّي، والحم�د لله فلم 
أمانع ووافقت مباشرة على الزواج منه". 
مضيفة "ومضت أيام الخطوبة بس�رعة، 
كن�ت ف�ي كل ي�وم أزداد له حب�ا وأنتظر 
يوم زفافي ال�ذي تم في حفل بهيج، كنت 
أرى أيام�ي كلها س�عادة وكلما كان حبي 
له يزداد ازددت حرص�ا عليه وغيرة، أجل 
كنت ال أس�تطيع تحمل نظرة أية امرأة له، 
ف�إذا خرج�ت برفقته أرى جميع النس�اء 

ينظ�رن إليه ب�ل هناك من 
تأتين�ي وتق�ول ل�ي: ب�أن 
زوجي وسيم وجميل جدا، 
وحت�ى من األقارب فمنهن 
من تقل�ن أنه أجم�ل مني، 
كن�ت أخش�ى علي�ه وأغار 
علي�ه من نس�مة اله�واء، 
وهذا ما جعلني أنكد حياتي 
وحيات�ه فص�رت ال أك�ف 
وأس�ئلتي  مطاردت�ه  ع�ن 
المتك�ررة، فإذا تأخر وعاد 
أول ش�يء أس�أله عنه أين 
تأخ�رت؟  ولم�اذا  كن�ت؟ 
وإذا رن هاتف�ه أس�أل عن 
صاح�ب االتص�ال، وهكذا 
حتى وجدت نفس�ي أتدخل 

ف�ي كل أموره صغي�رة وكبيرة". وتابعت 
حكايتها قائل�ة، "وبالطبع صار يرى هذا 
من�ي جنون�ا، وبالتالي أصبحنا نتش�اجر 
ونختل�ف كثي�را، وق�د أدت ب�ي غيرت�ي 
المفرط�ة أيض�ا بالش�ك في�ه وف�ي كل 
تصرفاته بأن هناك ام�رأة في حياته، فلم 
يك�ن ليهدأ بال�ي وص�رت مضطربة جدا، 
أتص�رف بجنون، لدرجة أنني أحاول دوما 
البحث عن شيء ما لتأكيد شكوكي، أنتظر 
زوج�ي يخلد للن�وم وأتصف�ح كل ما في 
هاتفه النقال من اتصاالت وأرقام وأفتش 
كل أغراضه يوميا لكنني لم أجد شيئا، أجد 
أنني فقدت الثقة فيه بدون أن يفعل شيئا، 
لقد أصابني القلق، والوساوس، وال أدري 
كي�ف أتخل�ص        من هذا الهاجس وهذه 
الغي�رة المفرط�ة        الت�ي ستخس�رني 

زوجي وتحطم بيتي        الزوجية".

  اأرف�ض و�صيةوالدي        
بينم�ا روى "عل�ي.م" موظ�ف حكايت�ه 
قائال "أحببت والدي كثيرا وكان لي قدوة، 
وكن�ت ل�ه االبن الب�ار، لذلك كن�ت أحاول 
دوما االجتهاد في دراستي ألكون له فخرا 
والحمد لل�ه تعالى حصلت على الش�هادة 
الجامعي�ة، وأنا حاليا موظف بمؤسس�ة 
خاص�ة، منذ خمس س�نوات توفي والدي 
وحزن�ت كثي�را لفراقه، ووجدت نفس�ي 
بعده�ا مس�ؤوال ع�ن العائلة كون�ي أكبر 
إخوت�ي، ووالدتي فاتحتن�ي في موضوع 
ال�زواج، س�عدت لذل�ك ألنن�ي أن�ا اآلخ�ر 
كن�ت أود االرتباط واالس�تقرار من جهة 
ومن جهة أخرى كان�ت عيني واقعة على 
زميلتي التي تقاس�مني المكت�ب بالعمل، 
لكنني تفاجأت بوالدتي تخبرني أن والدي 
أوصاه�ا قب�ل مماته بابنة عم�ي الماكثة 
بالبيت والتي تعليمها لم يتجاوز المستوى 
التعليمي لخطبتها لي والزواج منها، كانت 
صدمة بالنسبة لي، فكيف بوالدي يفكر في 
ابنة عمي وأنا ال أجدها مناس�بة لي ألنني 
دوم�ا كنت أفكر في فتاة متعلمة تناس�ب 
مس�تواي التعليم�ي وثقافت�ي، تفهمن�ي 
وأفهمه�ا إذا م�ا ناقش�تها وإذا ما تحدثت 
إليه�ا، وكثي�را من أم�ور الحي�اة األخرى 

نستطيع معا تس�ييرها إذا ما ارتبطنا، أنا 
لم أصدق ما فعله والدي بي ألنه كان عليه 
أن يختار واحدة أخرى تناس�بني، كل هذا 
الكالم قلت�ه لوالدتي ووضحت�ه لها حتى 
تفهمني،  لكنني وجدتهاتدافع عن  وصية 
وال�دي، وتق�ول :إنهينبغيعل�ي        تنفيذ        
وصية الميتخاصةإذاكانت وصية أب    .   

أنني  أنك�ر  لم  أنا 
أح�ب والدي ولو 
أوص�ى أن�ه علي 
عازب�ا  أبق�ى  أن 
حيات�ي  ط�وال 
لفعلتها أو أوصى 
التكفل  عل�ّي  أنه 
إل�ى  بعائلت�ي 
ممات�ي لفعلته�ا 
ولو طلب مني أن 
أحمل والدتي على 
وآخذه�ا  كتف�ي 
المقدسة  للبقاع 
مناس�ك  ألداء 
الحج مش�يا على 
األق�دام لفعلتها، 
ولك�ن أن ي�زج ب�ي ف�ي زيج�ة ال أحبه�ا 
وستفسد  حياتي  بأكملها وسأظلم نفسي        
وأظل�م  ابنةعمي  معي  أيض�ا   فال،ألنني 
أعرف  نفس�يجيدا، أنا الأحبابنةعمي ولم 
أفكرفيها يوما فكيفسأتزوجها        وأعيش        
إلىجانبها وأنجب منهاأطفاال.    أمي تقول    
:عل�ي تنفيذوصي�ة وال�دي المتوف�ي    ..    
فهل س�أكونعاقا لوالدي وه�و متوَفٍ إن        

لم  أنفذوصيته؟    ".    

�صّوهت �صمعتي
وقالت "أشواق. ك" أنا فتاة أبلغ من العمر 
21 س�نة، ورغم صغر سني إال أنني أشعر 

أنن�ي بلغت الس�بعين وكله بس�بب الناس 
وألس�نتهم الت�ي ال ترح�م، فأن�ا دوما لي 
موع�د م�ع األح�زان واآلالم، فلق�د طرق 
قلب�ي حب وأن�ا لم أتج�اوز س�ن الثامنة 
عشرة وظننت أن السعادة عرفت طريقها 
إل�ي، لكن ما حدث خيب ظني بعدما تخلى 
عني الش�اب الذي أحبه قلبي كثيرا، وقبل 
أن أنس�ى م�ا حدث مع�ي ويندم�ل جرح 
قلبي تقدم ش�اب لخطبت�ي فقبلت به عله 
ينس�يني ما مضى ويف�رش دربي ورودا، 
لكن لألس�ف الش�ديد فهو لم يكن مودعا 
ألس�راري وال موضع ثقت�ي، فلقد عرفته 
عل�ى أقرب صديقة وأح�ب إلى قلبي ومن 
كن�ت أعتبرها ش�قيقة وب�دل أن يعتبرها 
ش�قيقة ل�ه اخ�ذ ف�ي مطاردته�ا إلى أن 
أوقعها ف�ي حبه وخانني معه�ا وخذلني 
ه�و اآلخر مثل س�ابقه، ألمن�ي ذلك كثيرا 
وصرت أكره كل ش�يء م�ن حولي لدرجة 
صرت أفكر في االنتحار لكنني كنت أتردد 
في تنفيذ هذه الفكرة وذلك خوفا من الله 
أوال وألج�ل عائلت�ي التي تحظى بس�معة 
جي�دة، وم�ا كان عل�ي فعله س�وى أنني 
فسخت الخطوبة، وظننت أن بهذا تخلصت 
ممن عذبوني وأش�ربوني م�رارة الزمن، 
ألتفاجأ بالشاب األول وهو في األصل ابن 
عمتي يتصل بي يبكي ويترجى عودته لي 
ويتألم من عذاب فراقه عني حينما خطبت 
وفرحته حينما سمع بفسخي لخطوبتي، 
وال أنك�ر أنن�ي س�عدت كثيرا أن�ا األخرى 
بعودت�ه ل�ي غي�ر أنن�ي ل�م أس�عد كثيرا 
فشقيقته والتي هي ابنة عمتي ال تطيقني 
وتكرهن�ي بالرغم من أنني لم أس�ئ إليها 
يوما وأن�ا جد طيبة معه�ا، وحتى تخرب 
حياتي وتقتل س�عادتي، أقدمت على نشر 
خبر عالقتي بش�قيقها بل ولم تكتف بهذا 

بل بقيت تس�يء سمعتي وتصفني بأبشع 
الصفات وأنني أقدمت على أفعال ش�نيعة 
ال يتقبلها عقل بش�ر لشقيقها حتى سئم 
من�ي وكرهن�ي واعتبرن�ي فتاة طائش�ة 
وأنني لست على األخالق النبيلة بل أصبح 
ال يطي�ق حت�ى س�ماع اس�مي وأصبحت 
س�يرتي على ألس�نة الناس، أنا في وضع 
حرج وال أدري كيف أتصرف حتى أسترجع 

كرامتي وحسن سمعتي. 

اأجني الآن اأ�صواك �صمتي  
 أم�ا حكاية "نس�رين . م" وهي فتاة تبلغ 
م�ن العم�ر "25" س�نة ملتزم�ة، نش�أت 
وس�ط أس�رة طيبة جدا لكن ما حدث لها 
في طفولتها جعلها حزينة على الدوام ألن 
صدرها ضاق بس�رها الدفي�ن. حيث كان 
ف�ي حيهم ش�يخ يقضي معظ�م األوقات 
بمف�رده ألن زوجته تحب التردد على بيت 
أهلها، مما جعل والدة نسرين تطلب منها 
ذات يوم أن تحمل له طبق األكل، كان ذلك 
فور عودتها من المدرسة، كانت في السنة 
األولى ابتدائي تذكر جيدا ذلك اليوم، حيث 
أس�رعت بكل براءة وس�عادة إلى المكان 
المقصود، وما إن فتح لها الباب طلب منها 
الدخول ثم اس�تدرجها إلى غرفته فوقعت 
الواقعة، لم تكن تعي أن ما حدث لها معناه 
التعاس�ة األبدية كانت خائفة ألنه هددها 
وطلب منه�ا الصمت وإال قتلها وكل أفراد 
عائلته�ا ع�ن قصته�ا قالت "ع�رف كيف 
يس�تغل صغر س�ني وأنا البريئة وضحية 
الذئب البشري ولكنني أدركت بعدما بلغت 
س�ن النضج، أن�ه ال يمكنني ال�زواج مثل 
قريناتي، ولو فعلت ذلك ستكون الفضيحة 
والعار الذي سيالحق عائلتي مدى الحياة، 
فأخالقي الرفيعة لم تعد تفيدني في شيء 
فالكل يؤمن بالملموس، عانيت كثيرا مما 

انعك�س على حالتي النفس�ية س�لبا، فلم 
اس�تطع اجتياز عقب�ة البكلوري�ا، بعدها 
تهاف�ت الخطاب عل�ى بيت وال�دي ألنني 
األنس�ب ف�ي نظره�م واألصلح لل�زواج، 
فكان رفضي هو ال�رد الوحيد لكل هؤالء 
لحاج�ة ف�ي نفس�ي ال يعلمه�ا قبلكم إال 
الله". وتضيف "أنا إنس�انة مؤمنة واثقة 

برحم�ة الل�ه، لكنن�ي 
عندم�ا  اضع�ف  أكاد 
أتذكر بأن حل مشكلتي 
أش�به بالمعجزة، فهل 
ال�ذي  الرج�ل  س�أجد 
يتقبل وضعي ويس�تر 
عيب�ي دون أن يفضح 
أمري؟ فل�و حدث هذا 
األم�ر س�أعيش رهن 
إشارته وأعده بالطاعة 
وال�والء وس�أكون له 
ب�إذن الله ق�رة عين.، 
فم�ن يس�ترني لوجه 
الل�ه س�ينال الث�واب، 
أرغ�ب  حق�ا  فأن�ا 
رجل  مع  باالس�تقرار 

يك�ون ل�ي بمثاب�ة األمن واآلمان س�وف 
يجدني بالمقابل وفية مخلصة".

والدتي متواطئة
ضاع�ت أحالم�ي وتدم�ر مس�تقبلي عن 
اآلخر واألكيد أن ال أحد سيرضى االرتباط 
بي وله الحق في ذلك، فمن ذا الذي يصاهر 
عائلة ش�اع خبر فس�اد أفراده�ا، فاألمر 
يختلف كثي�را عندما يتعل�ق بالوالدة رمز 
الصالح واالستقامة إذا انقلبت إلى طائشة 
ومتواطئ�ة للقيام بالمعاصي والتفنن في 

إتيان المفاسد مع بناتها.
إنه�ا والدت�ي بصورتها الحقيقي�ة بعدما 

س�قط عنها القناع، هذا ما قالته "سهام. 
ي" مضيف�ة "كان�ت تعلم من�ذ البداية أن 
ش�قيقتي المتزوج�ة عل�ى عالق�ة برجل 
غريب، رغم ذلك لم تردعها عن االستمرار 
ف�ي تلك العالقة المش�بوهة، لق�د باركت 
إل�ى  معه�ا  متواطئ�ة  فكان�ت  ودعم�ت 
ح�د كبي�ر، تخط�ط وإياها من أج�ل لقاء 
ذلك الش�يطان، تس�اعدها في االس�تعانة 
باألكاذي�ب والحج�ج الواهية لك�ي تقنع 
الزوج المس�كين، بأنها الشريفة العفيفة 
المس�كينة التي يج�ب أن تراف�ق والدتها 
هن�ا وهناك من أجل الترويح عن نفس�ها 
باعتب�ار ال�زوج المش�غول ط�وال الوقت 
بعمل�ه األصلي والعم�ل اإلضافي من أجل 

توفير حياة كريمة.
ك�م هو مخ�ٍز أن تتص�رف األم التي جعل 
الل�ه الجنة تح�ت أقدامها بهذه الس�فالة، 
ضرب�ة موجع�ة ومؤلم�ة حد الم�وت أن 
يشار الّي بأصابع االتهام لذنب لم أقترفه، 
فأن�ا ابن�ة فالن�ة واألكي�د أنن�ي الصورة 
المصغ�رة له�ا ولش�قيقتي، الت�ي م�ا أن 
ع�رف زوجها الحقيقة حتى أس�رع يخبر 
الن�اس ب�أن زوجت�ه خائن�ة بمباركة من 
والدتها المستهترة، لقد علم الجميع بهذه 
الحقيقة حتى والدي المسكين الذي يرقد 
عل�ى فراش الم�رض يكاد يموت حس�رة 
بعدم�ا أطلعه الصه�ر على تل�ك الحقيقة 
"تبكي وهي تختم حديثها لصديقتها" أنا 
ضحي�ة وال ذنب لي فيم�ا اقترفت والدتي 
وش�قيقتي فم�اذا أفع�ل لك�ي يصدقن�ي 

الناس؟".

فلذة كبدي �صجن نف�صه
  ام م�راد س�يدة متزوج�ة وأم لخمس�ة 
أوالد، حكايته�ا هي ما يعانيه فلذة كبدها 
ال�ذي راح ضحي�ة خطيبته الت�ي لم تقدر 

تضحياته وال جميله.
القص�ة كما تق�ول أم مراد "ب�دأت حينما 
تع�رف ابن�ي عل�ى فت�اة وأحبه�ا كثي�را 
عليه�ا  يش�فق  وكان 
أيضا ألنها من أس�رة 
بس�يطة، أبني لم يكن 
الطائش  الش�باب  من 
الذي يتالعب بعواطف 
الفتيات ولو كان ذلك 
لتالع�ب بها ثم تركها 
ال  مصيرها،  تص�ارع 
والل�ه فال�كل يش�هد 
بخلقه بم�ن فيهم أنا 
بل م�ا فعله  والدت�ه، 
إلي  أن�ه تح�دث  ه�و 
له،  لخطبتها  ووال�ده 
أن�ا عارضت األمر في 
البداي�ة ألنني لم أرها 
ولك�ن  ل�ه،  مناس�بة 
إلحاح�ه وإص�راره جعلني أرض�خ ألمره 
فوافق�ت عليها بالرغم من أنن�ي ال أرتاح 
لها، وتمت خطبتهما وأصبح ابني مجنونا 
به�ا لدرجة أنه كان يوفر لها كل ما تطلبه 
حتى أنه ساعدها كثيرا في شراء جهازها 
م�ن المالب�س واألفرش�ة وغيره�ا م�ن 
األمور، وتضيف السيدة "ما كان يدهشني 
طلباتها المتك�ررة والتي ما كانت لتنتهي 
وأن�ا أرى أبن�ي مثل ذل�ك الخ�ادم الذي ال 
يتوان�ى لحظ�ة ف�ي توفي�ر لها ما تش�اء 
وخدمتها وأهلها الذين أصبحوا يستغلونه 
ألغراضهم الش�خصية، س�يما وأنه يملك 
سيارة ومتجرا، كنت أالحظ ما يجري من 
بعي�د، وكنت أحاول ف�ي كل مرة أن أطلب 
م�ن ابن�ي أن يكون صارما ف�ي تصرفاته 
معه�ا وأهله�ا لكنه لألس�ف وكأنه أعمى 
البصي�رة ال يبصرها إال هي وأهلها، يفعل 
كل ش�يء ليرضيها لدرج�ة أصبح يصرف 
عليها وعلى أهلها، المس�كين كان متلهفا 
إلى موعد الزفاف، لذلك كان يجهز نفس�ه 
وهو في قمة الس�عادة، لك�ن تهب الرياح 
بما ال تش�تهي الس�فن. فابني المس�كين 
طع�ن بس�كين الغ�در والخيان�ة، فهو لم 
يصدق يوم ذهب لإلتيان ببعض السلع من 
محافظة مج�اورة فرأى خطيبته وحبيبة 
عمره وزوجة مستقبله برفقة شاب آخر، 
وعرف أنها تخونه مع شاب، لم يصدق ما 
رأى وكاد يرتك�ب جريمة في حقها وذلك 
الش�اب لوال وجود رفيق له بصحبته الذي 
أنقذ الموقف ف�ي آخر لحظة وكله بفضل 
الل�ه". وتابعت حديثها وه�ي تروي عمق 
المش�كلة "المش�كلة الحقيقية" ليس�ت 
م�ا حدث مع تلك الخائن�ة بل ما حدث بعد 
ه�ذه الخيان�ة، فابني لم يهض�م ما حدث 
مع�ه وبق�ي متأثرا ول�م يعد يتح�دث إلى 
أحد ويفضل البقاء بغرفته ال يخرج ألحد، 
نس�ي العال�م الخارجي وأصدق�اءه وترك 
عمل�ه، ي�أكل وين�ام، هو على ه�ذا الحال 
منذ سنتين ونصف الس�نة، عرضناه على 
األطباء لكن دون جدوى، أنا أبكي ابني وال 
أدري م�ا العمل؟ ال أعرف كي�ف أنقذ ابني 

من الصدمة التي تلقاها". 
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التذاك�ي قمة الغباء، هذا م�ا ينطبق تماماً عىل 
جماعة اإلخوان املس�لمني يف مرص التي جمعت 
يف لحظ�ة م�ا ب�ني صع�ود صاروخ�ي إىل قم�ة 
وواجه�ة الس�لطة وانح�دار إىل مش�ارف حافة 

هاوية سحيقة.
يف البدء هم فوجئوا باندالع ثورة يناير، وبتذاكيهم 
جمعوا بني أن يكونوا الرشيك غري املؤكد للنظام 
والرشي�ك غ�ري املؤك�د للق�وى الوطني�ة، وجاء 
غيابه�م يف فرتات حاس�مة للث�ورة العام 2011 
ليث�ري عالمات اس�تفهام ح�ول موقفه�م، ويف 
أبرز ما يش�ري إلي�ه متابعون أنه�ا تراوحت بني 
تواط�ؤ القيادات م�ع نظام مب�ارك واالنخراط 
العف�وي التلقائ�ي لقطاع�ات م�ن قواعدها يف 
مج�رى الث�ورة الش�عبية، وبني ه�ذا وذاك كان 
الوقوف ع�ىل “الحياد” بدافع الحذر وما ُيوصف 
بال”براغماتية” التي تمارسها الجماعة انتظاراً 
ملا يس�فر عن�ه ميزان القوى، وه�ذا ما حدث يف 
ما بات معروفاً ب “الطبخة”، التي أنجزوها مع 
العسكر برعاية أمريكية لتبدأ رحلة استئثارهم 

بالسلطة.
ومع أن هذه اللحظة كانت قصرية لكنها قدمت 
حقائ�ق عدة، ويف األبرز منه�ا أن ثورة يناير من 
أجل الحرية والعدالة والكرامة يف ذكراها الثانية 
ج�ددت التأكيد عىل قدرة الش�عب املرصي ليس 
النه�وض وحس�ب، بل اس�تمرار عملي�ة التغري 

وبناء مرص جديدة.
لقد وضع اإلخوان أنفس�هم يف موقف القوة غري 
الجدي�رة للنظ�ام امل�راد تغيريه، فق�د تجاهلوا 
األطراف السياسية الوطنية والفعاليات الثورية 
الش�بابية، وب�دأوا مش�وار تس�لطهم بالهروب 
م�ن قضاي�ا الن�اس الحياتي�ة والحقوقية، ويف 
الواق�ع العميل بات�وا رشكاء يف النظ�ام الذي لم 
يس�قط بعد رغم تنحي رئيس�ه وخروج العديد 
م�ن أركانه، واملس�ألة هن�ا يف السياس�ات غري 
االجتماعي�ة داخلي�اً وتجدي�د البق�اء بالدوامة 
التبعية ذاتها التي رهن من خاللها مبارك مرص 

بمكانتها وإمكاناتها وما يفرتض من خياراتها 
وسياساتها الخارجية، لإلدارة األمريكية.

ما هو جدير باإلشارة يف هذا الشأن، أن الجماعة 
تح�اول رمي ما آلت إليه أمورها من انحدار عىل 
أطراف سياس�ية أخرى، إىل درج�ة أنها تبدو يف 
ش�كواها وبكائه�ا أنه�ا غ�دت ليس�ت وحيدة، 
ب�ل ويتيم�ة، م�ع أن الحقائ�ق مجافي�ة لهذه 
االدع�اءات، إذ لإلخوان داعمون كثر وبإمكانات 
هائلة، وم�ن بني أبرز ه�ؤالء األمريكيون الذين 
تقاطر وصول خربائه�م ومخربيهم األمنيني إىل 
مرص بأعداد كب�رية للوقوف عىل ما يجري .وما 
لم يعرتف به اإلخوان، وهم جميعاً يفعلون ذلك، 
أنهم بأعمالهم قب�ل أقوالهم يذهبون إىل حصاد 
خس�ائر كبرية وع�رب مريرة، وهاك�م بعضاً من 

أوجه هذه الحقيقة:
الوجه األول االستس�هال: إذ بدا اإلخوان كما لو 
أن لديه�م املفاتي�ح الس�حرية ملواجه�ة قضايا 
مرص وم�ا زاد من ثقتهم تلك الخريطة الطويلة 
للداعمني والراضني عنه�م يف الخارج ووقوعهم 
يف ركون القدرة عىل مضاعفة االحتشاد الشعبي 
باالعتم�اد ع�ىل حمالتهم الدعائية وأنش�طتهم 
السياس�ية بأوجه خريية يف األوس�اط الشعبية 
الفق�رية، وق�د وقعوا تح�ت تأثري التس�ويقات 
الدعائية الخادعة من أن ه�ذا الزمان “زمنهم” 
من دون وعي ملعض�الت مرص، ومن دون إدراك 
أن أحداً غري قادر عىل امتالك الزمن الذي يميض 

بأفق إنساني.
الوج�ه الثان�ي ه�و االس�تئثار: واملس�ألة هن�ا 
ال تق�وم ع�ىل تغيي�ب الرشاك�ة الت�ي تفرضها 
متطلب�ات إع�ادة البن�اء ومواجه�ة التحدي�ات 
املاثلة والقادمة وحس�ب، ب�ل الضيق من اآلخر 
بوجوده فكيف األمر بالنس�بة لحقوقه؟ واملثل 
األبرز هنا أن الرئيس مريس س�جل رقماً قياسياً 
يف مالحق�ات الصحافي�ني واإلعالمي�ني بتهم�ة 

"إهانة الرئيس".
وحسب الشبكة العربية للمعلومات فإن بالغات 

الرئي�س م�ريس ض�د اإلعالميني بلغت يف س�تة 
أش�هر فقط أربعة أضعاف ما شهدته يف األعوام 
الثالثني من حكم مبارك، وأربعة وعرشين ضعفاً 
لعدد القضايا املش�ابهة التي شهدتها فرتة تويل 
الرئيس األس�بق أن�ور الس�ادات، وأكثر من كل 
حكام مرص من�ذ بدء العمل بامل�ادة التي تجرم 

إهانة رأس الدولة قبل أكثر من 100 عام. 
الوجه الثالث االفتق�اد إىل القدوة اإلدارية: وهذا 
ال يعود إىل غياب الكفاءات والخربات؛ فالجماعة 
لديه�ا أع�داد غ�ري قليل�ة من ه�ذه القي�ادات 
والك�وادر، ولكن ه�ذه الكفاءات تبقى أس�رية 
البابوي�ة االقطاعي�ة للمرش�د الع�ام بالنس�بة 
للجماعة بكامله�ا، وملن يمس�كون بمفاصلها 
الهرمي�ة الذي�ن حول�وا القي�ادات اإلداري�ة إىل 
تنف�ذ  كف�اءات  إىل  ال  لتوجيهاته�م  واجه�ات 

السياسات.
الوج�ه الراب�ع، ويتمث�ل بم�ا يمكن تس�ميتها 
"عقدة املعاناة"، إذ من املعلوم أن هذه الجماعة 
نالت نصيب األس�د من االعتق�االت واملالحقات، 

وحرمت من حقها السيايس.
إن م�ا يح�دث اآلن م�ن قب�ل جماع�ة اإلخوان 
تج�اه املواطن�ني يف تظاهراتهم يط�رح أمرين، 
إم�ا أن الجماع�ة يف وهم اس�تمالك مرص ملجرد 
إمساكها بمقاليد السلطة وعىل اآلخرين الخيار 
إم�ا االنصياع أو املغادرة، وإم�ا أنها باتت القوة 
الت�ي تناهض التغيري يف هذا البلد . .نعم،تخوض 
جماع�ة اإلخ�وان املس�لمني يف م�رص معرك�ة 
رشس�ة ومندفعة للحفاظ عىل مغانم السلطة، 
ه�ي وحده�ا م�ن أش�علها بخداعه�ا األطراف 
السياس�ية ولرفضه�ا التواف�ق ع�ىل الدس�تور 
ولعقدها صفقات التفافية عىل الثورة بأهدافها 
وطالئعه�ا الش�ابة، كم�ا يبدو لم يع�د بمقدور 
الجماع�ة مج�رد إيق�اف تداعي�ات خس�ائرها 
الفادح�ة، وباتت يف حال انتح�ار ومواجهة مع 

الجماهري الثائرة.
"الخليج" اإلماراتية

امت�از العراق عىل مر العصور بمكونات�ه املتعددة، بأطيافنا 
قومياتن�ا ومذاهبنا تجمعنا يف عراقنا مقومات هي أس�اس 
تكويننا يف املجتم�ع، ارض العراق برتابه�ا وثرواتها ملك لنا 
جميع�ا هي الوط�ن، وقدرن�ا أن نعيش ونم�وت فيها وهي 
أس�اس قي�ام املجتمع ال�ذي نفتخر أن نك�ون نواته وبذرته 

الصالحة التي تحفظ وحدته وتماسكه وديمومة قوته.
ولنا حضارة هي انعكاس�ات ثقافتنا ع�ىل مر العصور فيها 
أجدادنا صنعوا املجد والخل�ود ونفتخر بأنهم الوجه املرشق 
للعالم، وم�ن حضارتهم تعلم اإلنس�ان الكتابة ويف طينتهم 
خط�وا الح�رف األول يف س�ومر لين�ري العالم بن�ور املعرفة، 
وخطوا عىل حجر الديوريت األس�ود يف بابل مس�لة س�ميت 
باس�م مرشعها امللك حموراب�ي ال�ذي أدرك أهمية معالجة 
جميع ش�ؤون الحياة، وأول من س�نَّ القوان�ني التي تحفظ 

واجبات اإلفراد وحقوقهم يف املجتمع.
وتاريخنا املش�رتك الذي صنعناه بمالحم الفكر والعزيمة يف 
تحقي�ق املنجزات التي كانت منهل لألجيال ودروس يف العمل 
والص�رب والعزيم�ة واإلرصار، والت�ي رضب�ت أروع الصور 
يف الوح�دة والتآخ�ي يف صد الع�دوان والحف�اظ عىل األرض 
والحضارة واملوروث وتوحيد املش�اعر والعواطف ملا لها من 

دور مهم يف الوحدة الوطنية.
وتربطن�ا مصال�ح وأهداف مش�رتكة فنحن جس�د واحد يف 
توادنا وتراحمنا ويل يف الحديث حكاية حدثت معي ، ذات يوم 
كن�ت اعمل مراقب عمل )فورم�ن( يف رشكة مقاوالت تعمل 
ع�ىل مد طريق بني محافظتي ذي ق�ار وبغداد ، وكان يعمل 
معن�ا مقاول من مدينة االنبار الحبيبة وهو يملك العديد من 
آليات الحدل ولديه س�يارة صالون خاصته نوع مارسيدس 
مودي�ل حديث يف وقتها، ويف احد األيام والوقت كان الظهرية 
كن�ا يف موق�ع العمل ق�رب ناحي�ة الغراف وح�ر املقاول 
بس�يارته وأوقفها ع�ىل الكتف الرتابي م�ن الطريق، وترجل 
نحون�ا فتجمعنا حوله وكنا س�بعة أفراد يف موقع العمل من 
مرب�ع الطريق، وإذا بس�يارة مرسعة متجه�ة نحونا كانت 
نوع نيس�ان صالون توقفت ونزل منها أشخاص مسلحون 
ملثم�ون عدد أربع�ة من غري الس�ائق الذي بقي جالس�ا يف 

السيارة وهو يصوب مسدسه نحونا.
رصخ احده�م علينا وهو يصوب بندقيته. أين املقاول؟ خيم 
الس�كون علينا ولم نتف�وه بكلمة، كرر الس�ؤال وهو ومن 
مع�ه يصوبون بنادقه�م عىل صدورنا. فل�م يتكلم احد منا، 
أع�اد الس�ؤال بصيغة أخرى مل�ن هذه الس�يارة ؟ لم نتكلم. 

فأطل�ق رصاصات ع�ىل األرض تحت أقدامن�ا وهو يرصخ. 
أي�ن مفاتيح الس�يارة ؟ وإال قتلتكم جميع�ا. فرمى املقاول 
املفاتي�ح ع�ىل األرض، التقطه�ن اح�د األش�خاص امللثمني 
وص�اح عىل األخر خ�ذ املفاتيح وادر محرك الس�يارة، وأدار 
بوجهه نحونا وأش�ار إىل املقاول، تعال هنا يبدو انك املقاول، 
س�حبنا الرجل خلفنا وكنا درعا ل�ه، فأطلق امللثم عيارين يف 
اله�واء، كنا ننخفض إىل األرض لتجنب اإلصابة، وإذا بصوت 
قوي من قرب س�يارة املقاول. ارموا أس�لحتكم جميعا وإال 
قتلت صاحبكم، نظرنا وإذا بسائق صهريج املاء الذي يعمل 
معنا يمسك بالشخص امللثم الذي اخذ املفاتيح ليقوم بقيادة 
سيارة املقاول وهو يصوب املسدس نحو رأسه.. ويعيد ارموا 
أس�لحتكم أو اقت�ل صاحبكم، فقال له احد امللثمني، س�وف 
نقتل�ك، فأجابهم بثبات وقوة نم�وت جميعا ولن يخرج احد 
من�ا حّي ، كان رصاعا بني امل�وت والحياة يف لحظات توقفت 
فيها القلوب إال من الدعاء والتوسل لله بالخالص من املأزق، 
فصاح اح�د امللثمني أن تركت صاحبنا نأخذ الس�يارة فقط 
ونرتككم بأمان وهذا وعد، فصاح عليهم لن تأخذوا أي يشء 
إال وأن�ا ميت، صاح بهم احده�م أن الوقت يداهمنا يجب أن 

ننسحب. 
فأش�ار من يب�دو ان�ه كبريه�م إىل صاحبنا، نرتك الس�يارة 
وتعطين�ا األمان بان نرحل دون إصابات أو نقتل جميعا هنا 
ول�ك الخيار األخري، فق�ال صاحبنا لهم: لك�م األمان اركبوا 
سيارتكم وسوف أطلق رساح صاحبكم حني تصعد سيارتكم 
عىل الطريق العام، صعدوا سيارتهم وهم يصوبون بنادقهم 
نحونا وجهة صاحبن�ا حتى الطريق، فأطلق صاحبنا رساح 
الرج�ل امللثم بعد أن فك لثامه عنه وقال له، س�وف أجدك لن 
تضي�ع عني، ف�أرسع الرجل مه�روال نح�و جماعته وركب 
الس�يارة وانطلق�وا وهم يتوع�دون بأنهم س�وف يرجعون 

لالنتقام لكرامتهم املهانة.
عانقن�ا بعضنا بدموع الفرح للنجاة، وس�ألنا صاحبنا وهو 
ف�رح يلوح بلثام قطاع الطرق تعبريا لنش�وة النرص من أين 
لك املس�دس ؟ فأجاب بان عمله يف العراء وذهابه إىل مناطق 
نائية لجلب املاء يتطلب منه االحتفاظ بالسالح، وكان أكثرنا 
بكاء أخينا املقاول وقال بالحرف الواحد: لو كنت بني إخوتي 
م�ا فعل�وا يل ذلك، وس�وف أكافئك�م بما تطلبون م�ن املال، 
ضحكن�ا لس�ذاجته وقلنا له نحن أبناء وط�ن واحد وروابط 
مش�رتكة ويجمعنا مصري واحد وهذا واجبن�ا تجاه بعضنا 

ولدينا الغرية العراقية الواحدة . فذكر أن نفعت الذكرى.

هناية الربيع العريب

عراقيــــون معـــًااخوان مرص.. خسائر فادحة

ال نعرف بالضبط رس الحفاوة العجيبة التي اُس�تقِبلت بها الشابة 
األمريكية ماري تش�يني نجلة نائب الرئيس األمريكي األسبق ديك 
تش�يني, وال نع�رف رس الرتحيب الكبري ال�ذي حظيت به يف بعض 
العواصم الخليجية ؟, هل ألنها ابنة تشيني منسق الغارات الحربية 
الجامحة ضد العراق ؟, أم ألنها ابنة امللياردير الذي نهب ثرواتنا يف 
عز النهار, وس�لط علينا حقده يف الحص�ار وما بعد الحصار ؟, أم 
ألنها تقف يف طليعة الفتيات اللواتي يطالبن بإش�اعة الزواج املثيل 
للنس�اء, ويطالبن بس�ن الترشيعات اإلباحية إلق�رار اقرتان املرأة 
باملرأة بعقد زواج )رشعي( يف محاكم )الس فيغاس( و)أركنساس( 
و)تكس�اس(, يف ضوء النظرية التي اكتش�فها )ش�ويخ من أرض 
مكناس( بأنش�ودته التي يقول فيها: )وأشعيلَّ من الناس وأشعىل 

الناس مني( ؟. 
 ال نري�د الرتكي�ز عىل ه�ذه النقطة بال�ذات, وال نري�د الخوض يف 
تفاصيله�ا, لكنن�ا نطلب من الراغبني يف التأك�د من صحة مواقف 
هذه البنت أن يبحثوا يف الشبكة الدولية عن سريتها الذاتية, بمجرد 
كتابة اسمها باللغة االنجليزية )Mary ClaireCheney(, فاملقاالت 
الت�ي ُكتبت عنه�ا حتى اآلن أكثر من حبات الرم�ال املرتاكمة فوق 
كثبان بادية السماوة, وسيكتشفون بأنفسهم إننا ال نتحامل عىل 
أح�د, لكننا وددنا اإلش�ارة إىل ما كتبته عنه�ا الصحافة األمريكية 

املتحررة من قيود الطباعة والنرش. 
وتجدر اإلش�ارة هن�ا إىل إن هذه الفتاة املتهتك�ة تعد أرشف بكثري 
م�ن الذي�ن رسقوا ثرواتن�ا, وانتهك�وا حرماتنا, وس�فكوا دمائنا, 
وقتلونا بعبواتهم الناس�فة وصواريخه�م القاصفة ومخططاتهم 

العاصفة. 
ع�ىل أي�ة حال. لقد س�بقني الدكتور عب�د الله النفي�ي إىل انتقاد 
جولتها الرتبوية يف مدارس�نا ومعاهدنا الخليجية, والتي أس�فرت 
ع�ن مطالبته�ا بح�ذف بع�ض املناه�ج وتعدي�ل املواد الدراس�ية 

واستحداث أخرى.   
 م�ن كان يتص�ور أن ه�ذه الفتاة الطائش�ة املس�تهرتة هي التي 
تدقق مناهجنا وتتفحص مقرراتنا الدراسية يف الخليج, وهي التي 
تنص�ح القائمني ع�ىل املؤسس�ات الرتبوية هناك باس�تبدالها بما 
يتوافق مع التوجه�ات الغربية, وتطالبهم بح�ذف اآليات القرآنية 
املناوئة لليهود, وهي التي تقرر صالحية املناهج من عدمها, وهي 

التي تعلمهم العفة والنزاهة.  
أي ه�وان هذا الذي بلغته األقطار العربية الغارقة يف الوالء ألمريكا 
وزبانيتها ؟, وأي مصري أس�ود ينتظرنا يف مس�تقبلنا املظلم يف ظل 

هذه الحكومات الخاضعة لإلرادة الغربية؟. 
لكنن�ا نعود فنقول، إن الكيانات السياس�ية العربية الهش�ة, التي 
اس�تعانت بالقوى الغاش�مة, وركنت إليها, وحشدتها ضد البلدان 
العربي�ة, لن ترتدد يف تغيري مناهجها, واس�تبدال عاداتها, وتعديل 

لهجاتها بما يتوافق مع املناهج والعادات واللهجات اإلفرنجية. 
من يا ترى من األقطار اآلس�يوية غري العربية فعل فعلتنا, وارتمى 
يف أحض�ان الغرب إىل هذا الحضيض الحضاري؟, ومن غرينا س�ار 
وراء الرساب األمريكي الخداع, وآمن بنظريات هنري كيس�نجر يف 

التقسيم والتهديم والتبعثر؟.
م�ن املفارق�ات العجيب�ة إننا وباس�تثناء ما أش�ار إلي�ه الدكتور 
النفيي, لم نسمع أي انتقاد أو استنكار من مشايخ الخليج, وكأن 
املوض�وع ال يعنيهم ال من بعيد وال من قريب, أو كأنهم ال يعلمون 
بفحوى املخططات الرتبوية التخريبية التي تبنتها مؤسس�ة )راند 

كوربريشن RAND Corporation( يف قطر؟.  
http://www.youtube.com/watch?v=mYrkLwLTrIg
0h8osUy4ZSQ=http://www.youtube.com/watch?v

وال يعلمون أنها عبارة عن مؤسس�ة تضليلية أصلها يف البنتاغون 
وفرعه�ا يف الدوح�ة, وال يعلم�ون بم�ا تقوم به من مس�اع عبثية 
للتالع�ب بمناهجن�ا التعليمي�ة والثقافي�ة والديني�ة تحت غطاء 
والحضاري�ة  والتجديدي�ة  والتوفيقي�ة  الوس�طية  التوجه�ات 
والحنقبازية والخنفشارية, وال يعلمون أن الباحثة )شرييل بينارد 
Cheryl Benard( زوجة زملاي خليل زاده كانت من )أزالم( الفريق 
الغربي املقيم يف قطر مكمن الخطر, وهي التي تعلم بعض العواصم 
العربي�ة مبادئ العف�ة والنزاهة يف العوملة الرتبوي�ة والثقافية من 
خالل مشاركاتها امليدانية يف إطالق التوجيهات االحرتازية للتعامل 
الح�ذر مع بعض املنظم�ات اإلقليمية, وهي املرشف�ة الخفية عىل 
األجهزة األمنية يف أقطار الخليج العربي, وهي املستشارة املختارة 
التي تعلمهم قواعد املحبة والس�الم, وه�ي التي أنيطت بها مهمة 
بن�اء املجتمع اإلس�المي والعربي من خالل إرشافه�ا عىل برنامج 

.)Building moderate Islamic network(
 م�ن لم يص�دق هذا الكالم يتع�ني عليه مراجعة ش�بكة اليوتيوب 
 Corporation( لريى بنفسه ما الذي س�تفعله بنا برامج مؤسسة
RAND( يف السنوات القليلة القادمة بمجرد كتابة اسمها ليستمع 

ما يقوله األمريكان عنها. 
 نح�ن اآلن يا جماعة الخري نقف عىل مش�ارف مرحلة مس�تقبلية 
مزرية, ستنقلنا من االستعمار إىل االستحمار تحت وطأة التضليل 
والتطبيع, ومن خالل تطبيق سيناريوهات خلخلة املجتمع العربي 
وتفكيك�ه إىل ف�رق وطوائف وتجمع�ات وتكتالت وثكن�ات، والله 

يسرت من الجايات.

بش�ار يقول بثقة إن جيش�ه اس�تعاد 
املب�ادرة ع�ىل األرض، زوجت�ه  زم�ام 
حامل، وإش�ارات متزاي�دة إىل أن دول 
املنطق�ة مل�ت من الح�ال الس�ورية، 

واملعارضة تقف وحدها.
هن�اك  ال�رأي  ق�ادة  تح�رتق،  م�رص 
ينظ�رون، ويتجادلون عىل كل القنوات 
املرصية والعربية، ويرس�لون املطالب، 
للرئي�س محم�د  اآلخ�ر  تل�و  الواح�د 
م�ريس، بينما يف الناف�ذة املجاورة لهم 
عىل الشاش�ة، ص�ورة لش�باب يلقون 
بأث�اث مكات�ب حكومية م�ن النافذة، 
ويحرق�ون عرب�ة للجيش، ف�ال يكلّف 
أحدهم نفسه بجملة: »عودوا يا شباب 
إىل بيوتك�م، لقد فقدنا الس�يطرة عىل 
الثورة«، أقىص ما سيفعله إلظهار قدر 
من املس�ؤولية أن يدين العنف من »كل 
األطراف«، ذلك أنه يشم رائحة النرص، 
وقهر مريس الذي س�ريحل، فلعله يحل 
محل�ه، ثم يدعو لتظاه�رات جديدة يف 
الجمع�ة التالية، وهو يعل�م أنها تعني 
بضعة ش�باب آخرين يقتلون من دون 
ه�دف، غ�ري إعط�اء املعارض�ة ورقة 
ضغط عىل النظام، مريس نفس�ه فقد 
الس�يطرة، فهو يأمر بحظ�ر التجوال، 
ف�ال يس�تجاب له.اغتي�االت يف ليبي�ا، 
وتفجريات انتحارية يف اليمن، وخالفات 
يف تأليف الحكومة يف تونس، يبدو أنني 
زجيت بتونس يف السياق، فمقارنة مع 

إخوانها هي يف نعيم كبري.
فه�ل انته�ى الربيع العرب�ي؟ نعم لقد 

انته�ى بدفئه ورومانس�يته، تحّول إىل 
»عال�م الواق�ع« ب�كل مرارت�ه، وضع 
حكومي�ة  أجه�زة  م�رتد،  اقتص�ادي 
متداعي�ة ورثته�ا األنظم�ة الجدي�دة، 
بالطب�ع لن يقتنع مرصي واحد عندما 
يرصح وزير النق�ل بأن 85 يف املئة من 
ش�بكة الس�كة الحديد يف مرص انتهى 
ح�وادث  لي�ربر  االف�رتايض،  عمره�ا 
القط�ارات الت�ي قت�ل فيه�ا ع�رشات 
املرصيني أخرياً، وأن النظام السابق هو 
املس�ؤول بإهماله وفس�اده، املواطن 
امل�رصي الغاض�ب لم يعد ي�رى مبارك 
ونظام�ه، الوزي�ر الحايل هو املس�ؤول 
الي�وم ومع�ه الرئيس م�ريس وحركة 
اإلخوان املس�لمني، وس�ينادون برأسه 
متى وقعت حادث�ة أخرى. تزيد الطني 
بل�ة، بيئة سياس�ية مراهق�ة، تتصيد 
األخط�اء وترتب�ص، وحكومة صعدت 

للسلطة من دون خربة أو مرشوع.
انته�ى الربي�ع العربي، ولك�ن »الثورة 
العربية« مس�تمرة بغضبه�ا وثاراتها 
املحل�ل  تتوق�ف،  ال  الت�ي  وتحوالته�ا 
املتفائ�ل قال يف زم�ن ازده�ار الربيع، 
وه�و يرى املواطن امل�رصي يعيد طالء 
أرصفة ميدان التحرير، والليبي يحضن 
أخاه ويبك�ي، إن العربي س�يميض يف 
نهضته الجديدة، وقد استوعب أخطاء 
الثورات الس�ابقة، زاعماً أن ثمة خربة 
إنس�انية جمعية ترتاك�م، وأن العربي 
واس�توعب  ق�رأ  والس�يايس  املواط�ن 

تجارب سبقته.

أم�ا املحل�ل املتش�ائم أو الواقعي الذي 
خف صوته يف بدايات الربيع خشية أن 
يوص�ف بأنه »فلول«، فل�ه اآلن أن يمد 
رجليه، ويحارض فينا كيف أن الثورات 
كائن حي تترصف وتتحّول وفق س�نن 
كامن�ة فيه�ا، بعيداً عن مثالي�ة الثوار 
الحاملني، فيقول إن مرص وهي الجائزة 
الك�ربى للربيع، س�تحتاج عقداً كامالً 
من الزمان عىل األقل ريثما تستقر، ثم 
يحارض عىل السامعني يف تاريخ الثورة 
الفرنس�ية، وكي�ف اس�تغرقت عق�داً 
لتهدأ، ثم عق�وداً لتكمل تحوالتها نحو 

نظام ديموقراطي فعال.
ولك�ن كال املحلل�ني س�يتفق ع�ىل أن 
ال ع�ودة للم�ايض، قد يس�قط مريس 
أو يضط�ر إلج�راء انتخابات رئاس�ية 
مبك�رة )ويف ذلك حرك�ة التفاف ذكية 
من اإلخوان(، ولكن لن يرجع بالتأكيد 
نظ�ام مب�ارك أو ما يش�بهه، حتى لو 
فس�يكون  الس�لطة،  الجي�ش  تس�لم 
ذلك مؤقتاً، ريثما يع�اد ترتيب املرسح 
الديموقراط�ي، ل�ن يختف�ي اإلخوان، 
ولن يس�تطيع أحد حظرهم من جديد، 
وكذل�ك ل�ن يختف�ي أح�د م�ن القوى 
الليربالي�ة الت�ي س�تتفكك م�ن جديد، 
يف  اجتماعه�م  س�بب  تحق�ق  بعدم�ا 
»جبهة اإلنق�اذ«، وهو إس�قاط نظام 

اإلخوان.
س�يلف املرصيون وي�دورون، ومعهم 
كل الربيعي�ني العرب بحث�اً عن صيغة 
خصوص�اً  الجمي�ع،  ت�ريض  للحك�م 

النخ�ب الليربالي�ة الت�ي لم تس�توعب 
صع�ود الق�وى املهمش�ة، ق�د تتوقف 
الحياة السياس�ية عىل يد الجيش مدة 
عام أو عامني، ولكنها عندما تس�تأنف 
ال مفر من العودة لصن�دوق االنتخاب 
ضاب�ط  يس�تطيع  ل�ن  الف�وىض،  أو 
مرصي وس�يم مرة أخرى أن يحكمهم 
»برشعية الث�ورة« بخطب ووعود، لقد 
ج�رب املرصيون كل ه�ذا، وال أن يحل 
األح�زاب »التي فرّقت األمة« ويش�ّكل 
»مجلس�اً وطني�اً«، ف�ال م�كان يف هذا 
الزم�ن التحاد اش�رتاكي جدي�د، حتى 
لو رف�ع الضابط الوس�يم راي�ة الدين 
الرائج�ة ه�ذه األي�ام، قد يجد ش�يخاً 
س�لفياً ينظر ل�ه فك�رة »مجلس أهل 
الحل والعقد«، ولك�ن عليه أن يحيطه 
بعرشات الدبابات، ليحميه من ش�باب 

الثورة رقم 4 أو 5.
قوة التاريخ مع الحرية والديموقراطية. 
لن يقبل س�وري بتوافق طائفي يجعل 
ألبناء الطائفة العلوي�ة »كوتا« معينة 
يف األم�ن، ثم يش�اركهم الس�لطة، ألن 
وزي�ر الخارجية ال�رويس الفروف يرى 
أن إرصار املعارضة عىل إس�قاط بشار 
يعّطل الحل الس�لمي، وال قول املرشح 
املحتم�ل للرئاس�ة يف إي�ران ع�يل أكرب 
واليتي أن إس�قاط بش�ار خ�ط أحمر 
س�يفت يف عضد ثورته، أو ألن ثمة من 
يقول ل�ه إما أن تتفاهم�وا مع النظام 
أو ستقسم سورية، سيرص عىل وحدة 
ب�الده، وس�يميض يف ث�ورة كاملة ما 

ل�زم األم�ر، قد تس�تمر أعوام�اً بعدما 
تحولت إىل حرب ميليش�اوية، فالنظام 
لم يعد نظاماً إنما ميليشيا لديها سالح 
طريان وصواريخ طويلة املدى وأسلحة 
كيماوي�ة، ولكنه�ا ميليش�يا وليس�ت 
نظ�ام حك�م، لن يع�ود بش�ار حاكماً 
ع�ىل كل س�ورية مرة أخ�رى، حتى لو 
أهم�ل »أصدق�اء الش�عب الس�وري« 
الثورة الس�ورية، يف النهاية سيسقط، 
قد يختلف الس�وريون بعدها، قد تعلن 
جبهة النرصة إمارة إس�المية يف حلب، 
فيتصارع�ون، يف النهاي�ة ل�ن يج�دوا 
غ�ري صن�دوق االنتخ�اب حكم�اً... أو 

الفوىض.
ويتجادل�ون  التونس�يون  س�يختلف 
وه�م يس�تعدون النتخاباته�م املقبلة 
ه�ذا الصيف، اليمنيون كذلك ينتظرون 
أول انتخاب�ات حرة الختيار رئيس�هم 
يف ش�باط )فرباي�ر( 2014، ستس�تمر 
احتجاج�ات الحراك الجنوب�ي، وغباء 
»القاع�دة« يف عملياته�ا االنتحاري�ة، 
ولكن صن�دوق االنتخابات هو صاحب 
الق�رار النهائي ال�ذي ال يملكون غريه 

هم والتوانسة والليبيون.
املش�كلة يف أم الدني�ا، الدول�ة العربية 
الك�ربى م�رص، الت�ي عج�زت النخب 
السياس�ية فيه�ا ع�ن القب�ول بنتائج 
الحياة  صن�دوق االنتخ�اب، وفّضل�ت 
الفضائي�ات  والح�وار يف اس�توديوات 

املرصية وليس يف الربملان.
 عن" الحياة "اللندنية

كاريكاتري / فوؤاد ح�سون 

كاظم فنجان احلمامي
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كرار جاسم: اتحاد الكرة يحارب نجوم المنتخب بطريقة معيبة!!
عد االتهامات الموجهة له باطلة

عّد العب املنتخب الوطني كرار جاسم قرار ابعاده عن 
تشكيلة اسود الرافدين بالظالم وينم عن جهل واضح 
وعدم اهتم�ام بالالعبني الذين قدم�وا انجازات كثرية 
للكرة العراقية خالل السنوات املاضية وان ما يتعرض 

له يعد امراً غري مقبول واهانة لالعبني النجوم .
وقال جاس�م: ال اعرف ما هي الدوافع واألسباب التي 
تجعل االتح�اد العراقي يضع خطا احمر عىل تواجدي 
يف التش�كيلة الدولية، فانا ل�م افتعل اي يشء لكي تتم 
معاملت�ي بهذه الطريقة، ونىس اتح�اد الكرة الجهود 
الت�ي قدمتها وعدد م�ن زمالئي املبعدي�ن واالنجازات 
التي حققناه�ا خالل البطوالت املاضي�ة، ولم يكتفوا 

بإبعادنا فقط بل قاموا بتلفيق كالم باطل ضدنا.
وأضاف: ان مدرب املنتخب العراقي حكيم شاكر يقاتل 
من اجل عودتي اىل تشكيلة املنتخب فهو طالب بعودتي 
خالل بطولة غرب آس�يا ورفض االتحاد العراقي ذلك، 
ومن ثم قام بدعوتي قبل بطولة الخليج وجاء الرفض 
ايض�اً واآلن قام بمطالب�ة االتحاد ب�رورة تواجدي 
لحاج�ة املنتخب اىل خدماتي لك�ن االتحاد بقي مرصاً 

عىل عدم عودتي اىل التشكيلة الدولية مجدداً .
وتس�اءل : ملاذا يتم التعامل معي بهذه الطريقة؟ وما 
هو الذنب الذي اقرتفته لكي يتم شطب اسمي بصورة 
غريبة تنم عن تربص حقيقي من قبل االتحاد العراقي 
لعودتي اىل املنتخب، فلم أسئ اىل احد يف يوم ما وكل ما 
فعلت�ه هو انني انتقدت املدير االداري الس�ابق رياض 
عب�د العباس وتكلمت الحقيقة ول�م أتجن عليه، والن 
ري�اض عب�د العباس يرتب�ط بعالقة قوية م�ع اتحاد 

الكرة جاء اإلبعاد ليكون رضيبة حول ما تحدثت به.
وأش�ار: ان االتح�اد العراقي قام بتلفي�ق التهم ضدي 
عندم�ا اخرب املدرب حكيم ش�اكر بأنن�ي العب افتعل 
املشاكل يف صفوف املنتخب وأدير التكتالت واملؤامرات 
وه�ذا كالم عار ع�ن الصحة والجمي�ع يعرف اخالقي 
جي�داً ويعرف انن�ي العب اقوم بتأدي�ة الدور املطلوب 
من�ي بصورة صحيحة وأقدم اداء يع�ود بالفائدة عىل 
املنتخ�ب العراقي، ول�وال حاجة املنتخ�ب اىل خدماتي 
ملا طالب حكيم ش�اكر ب�رورة عودتي اىل صفوفه . 
وأوض�ح: ان املعلومات التي وصلتن�ي تفيد بان هناك 
رفض�اً قاطعاً من قبل جمي�ع اعضاء االتحاد العراقي 
عىل عودتي اىل التش�كيلة الدولية واستغربت حقاً من 
الكالم الذي س�معته، فما هو الذنب الذي اقرتفته لكي 
يت�م التعامل معي بهذه الطريق�ة؟، باإلضافة اىل ذلك 
فهناك من يقوم بتشويه سمعتي بطريقة معيبة جداً 
تنم ع�ن الخلل الواضح الذي ي�رب االتحاد العراقي 
الذي ال يعرف كيفية ادارة عمله، فهل يعقل ان االتحاد 
ال يرسل كتابا او يعمل تأشرية دخول لالعبيه، وهذا ما 

حصل معي مرات عديدة، حيث انني من اقوم بمطالبة 
االتحاد العراقي ان يخاطب النادي الذي العب فيه من 
اج�ل اس�تدعائي لخوض املباريات خالف�اً ملا تعمل به 

االتحادات األخرى من عمل احرتايف كبري.
وتابع: يطالبنا االتح�اد العراقي أال نتحدث عن األمور 
السلبية التي تجري ومن يتحدث عن ذلك فان مصريه 
س�يكون االبع�اد عن تش�كيلة املنتخ�ب العراقي كما 
حدث مع الالعب نشأت اكرم الذي ابعد ملجرد انه انتقد 
االتح�اد العراق�ي، وهذا ينم ع�ن ان هناك من يرتبص 
بالالعبني النجوم الذين يرغ�ب االتحاد بإبعادهم بأية 
طريق�ة كانت وينتظ�ر حصول اي زل�ة منهم ليكون 

االبعاد مصريهم من املنتخب العراقي.
وبني: انا يف خدمة املنتخب العراقي يف اي وقت الن تمثيل 
املنتخب هو واجب عىل الجميع واش�كر املدرب حكيم 
شاكر الذي طالب كثرياً برورة عودتي لكنه يصطدم 
يف كل م�رة بقرار اتحاد الكرة ال�ذي يعمد التغافل عن 

دعوتي، ول�و كانت هناك اس�باب منطقية ملا تحدثت 
إطالق�ا، فمرة يقول�ون ان العقوب�ة انضباطية ألنني 
عملت مش�كلة مع الحكم الس�نغافوري بعد مباراتنا 
ام�ام الياب�ان وهذا ال�كالم غ�ري صحي�ح الن الحكم 
ه�و من أهانن�ي ورفض الس�الم عيل بع�د ان طالبت 
بمصافحت�ه، وبدال من ان يقف اىل جانب الالعبني فان 
االتح�اد العراقي يقوم بإبعادنا ولك�ن ليس هذا االمر 
ه�و الحقيقية، انما ابعادي جاء ألنن�ي انتقدت املدير 
اإلداري ري�اض عب�د العب�اس ال�ذي عم�ل الكثري من 

املشاكل مع الالعبني النجوم خالل فرتة وجوده.
وطال�ب كرار جاس�م من االتحاد العراق�ي ان يتعامل 
الالعب�ني  م�ع  األخ�رى  االتح�ادات  تتعام�ل  مثلم�ا 
النج�وم وان يكون�وا خ�ري ع�ون له�م ويق�ف معهم 

كم�ا  ولي�س  مش�اكل،  اىل  يتعرض�ون  عندم�ا 
يحصل اآلن عندما تتم محاربة الالعبني 

النجوم بطريق�ة معيبة جداً تدل عىل 

ان هن�اك من يعمل ضد مصلحة املنتخب العراقي، الن 
الذي ال يريد ان يتواجد العب يفيد املنتخب فهذا هو من 
يعمل ضد مصلحة البلد.وعن مشواره االحرتايف القادم 
قال : انهيت عقدي مع نادي عجمان اإلماراتي بعد ان 
توصلنا اىل حل بإنه�اء العقد وذلك ألنني كنت العب يف 
املرحلة االوىل تحت تأثري اإلصابة، حيث انني اعاني من 
اصابة س�ابقة وهي كدمة يف الركب�ة والجميع يعرف 
ان األندي�ة الخليجية ال تتحم�ل وجود العب مصاب يف 
صفوفه�ا، لذل�ك توصل�ت اىل حل نهائ�ي معهم بعدم 
اكمال اللعب يف املرحلة الثاني�ة من الدوري اإلماراتي، 
وأك�د: هناك العديد من الع�روض التي وصلتني، منها 
ع�رض ن�ادي الطلب�ة الذي تم�ت مفاتحت�ي من قبل 
ادارة الن�ادي للع�ب م�ع الفري�ق لكنني ل�م اعط ردا 
له�م، باالضافة اىل وصول ع�روض من اندية خارجية 
وجميعها قيد الدراسة اآلن ألنني ال اريد االستعجال يف 

اختيار النادي الذي سأمثله خالل الفرتة املقبلة.

المستقبل العراقي/ علي نوري

أك�د اتحاد الكرة انه اكمل كل اإلجراءات 
اإلدارية ملب�اراة املنتخب الوطني أمام 
اندونيس�يا عىل ملعب النادي األهيل 
اإلمارات�ي ضمن تصفيات آس�يا، 
مبين�ا أن االتحاد قام باس�تضافة 
الفريق االندونييس يف أحد الفنادق 
وتهيئة س�بل الراحة التامة للوفد، 
فيما أش�ار إىل أن نظ�ريه اإلماراتي 
سيقيم مأدبة غداء للمنتخب الوطني.

وق�ال عض�و االتح�اد قادر ش�مخي إن 
"اتح�اد الكرة أكم�ل كل اإلج�راءات اإلدارية 
الالزم�ة الس�تضافة وفد املنتخ�ب االندوني�يس الذي 
سيواجه منتخبنا يف السادس من شباط الحايل، ضمن الجولة األوىل لتصفيات 
آس�يا"، مبينا أن "االتحاد أمن حجوزات الفنادق ومالعب التدريب وكل س�بل 
الراحة للمنتخب االندونييس".وأش�اد ش�مخي "بالتعاون الكب�ري الذي أبداه 
االتحاد اإلماراتي إزاء تهيئة اإلقامة املناس�بة واملريحة لوفد املنتخب الوطني 

بع�د اعتماد ملعب الن�ادي األهيل اإلماراتي ملعب�ا للمنتخب الوطني"، 
مش�ريا إىل أن "االتح�اد اإلمارات�ي س�يقيم اليوم االثن�ني مأدبة 

غ�داء عىل رشف املنتخب الوطني تعميق�ا للعالقة واألخوة بني 
الطرفني".يذكر أن االتحاد العراقي اختار ملعب النادي األهيل 
اإلمارات�ي ملعب�ا مفرتض�ا للمنتخب الوطني حيث س�يكون 
منتخب اندونيس�يا يف ضيافة املنتخب الوطني يف الجولة األوىل 

لتصفيات آسيا.

أك�د مص�در م�ن ن�ادي الطلبة أن 
م�درب الفري�ق ن�زار أرشف أبعد 
س�بعة العبني ع�ن الفريق عقب 
خس�ارته أم�ام الق�وة الجوية يف 

دوري النخب�ة، عازيا س�بب اإلبعاد 
لتدن�ي املس�توى الفني لالعب�ني، فيما 

كشف عن انضمام املحرتف املرصي أحمد 
حس�ني لتدريب�ات الفريق.وق�ال املصدر إن 

"املدرب نزار أرشف أبعد سبعة العبني عن الفريق 
عق�ب خس�ارته أم�ام الق�وة الجوية به�دف واحد 

لهدفني يف منافس�ات الجولة ال�12 من دوري النخبة 
الك�روي"، مبين�ا أن "الالعبني هم املحرتف ش�عبان 
النجار وحس�ني عيل وحيد وعماد غايل وعباس جمعة 
وحي�در رحي�م وعيل عبد لفت�ة واحم�د صفاء".وعزا 

املص�در "إبعاد الالعبني لتدني مس�تواهم الفني وعدم 
ظهورهم باملس�توى املطلوب يف مباريات الفريق خالل 

منافس�ات الدوري"، كاشفا أن "املحرتف املرصي احمد 
حس�ني الذي يلعب لنادي أنب�ي املرصي أنضم لتدريبات 

الفريق عىل أمل توقيعه عىل كشوفات النادي يف الخامس 
من ش�باط الحايل".وكان فريق الطلب�ة خرس مباراته يف 

الجولة ال�12 أمام فريق القوة الجوية بهدف واحد لهدفني 
بعد أن بدا التس�جيل يف مرمى القوة الجوية ومن ثم تخلف 

بهدفني ليخ�رس املباراة.يذكر ان الفريق يحتل الرتتيب األخري 
يف الئحة فرق النخبة برصيد سبع نقاط فقط.

حث مدرب نابويل والرت مادزاري العبي فريقه عىل إبقاء أقدامهم 
عىل األرض وعدم االنتش�اء بنرصه�م عىل كاتانيا بهدفني دون 
رد، وذل�ك رغ�م تس�اوي ناب�ويل يف ع�دد النقاط م�ع متصدر 
ال�دوري اإليطايل اليوفنتوس الذي س�يواجه الي�وم كييفو يف 
ملعب م�ارك أنتونيو بينتيجودي.وكان ماريك هامس�يك قد 
قاد "البارتينوبي" لتس�جيل هدفني أمس يف مرمى ماريانو 
أندوخ�ار بعد أن أحرز بنفس�ه اله�دف األول وصنع الهدف 
الثان�ي لقائد فريقه باولو كانَّافارو، إال أن زمالءه تقهقروا 
للخلف يف الش�وط الثاني بحًثا عن الحفاظ عىل الفوز عوًضا 

عن تأكيده بهدف ثالث.فريق مادزاري عانى كثريًا يف الشوط 
الثان�ي م�ن ضغط "األفي�ال" واهت�زت ش�باك مورجان دي 

س�انتيس يف ثان�ي مباريات الجول�ة 23 من ال�دوري اإليطايل 
به�دف ألغاه حك�م املباراة بداعي وجود خط�أ لصالح أصحاب 

الضيافة.وقد تحدث املدرب األس�بق لريجينا وس�امبدوريا قائاًل 
"كان علين�ا أن نقتل املباراة به�دف آخر. من الجيد أننا لم نرتجف 

تحت الضغط لكننا بحاجة للنضج يف مثل هذه الجوانب. كرة القدم 
يف أيامن�ا تحتم عىل املهاجمني كس�ب الكرة من جديد يف املقدمة من 

أجل إحراز الفوز"."لن أغري فلسفتي ببساطة فقط بمجرد النظر إىل 
جدول الرتتيب )بعد اللحاق باليوفنتوس(. نحن بحاجة لنتذكر أن 

كل مباراة ه�ي معركة. نتائجنا 
هي نتاج لفلسفتنا وال يمكننا أن 

نتحمل عواقب التشتت".

حمل الربتغايل خوس�يه مورينيو مدرب ريال مدريد نفسه خسارة فريقه 
أمام غرناطة بهدف نظيف يف منافسات الدوري األسباني )الليغا(، معربا 

ع�ن رض�اه عما قدمه الفريق رغم الخس�ارة، فيما رهن ش�فاء رونالدو 
م�ن اإلصابة بتقرير طبيب الفري�ق. وقال مورينيو يف ترصيحات صحافية 

إن "ري�ال مدريد تع�رض للكثري من الهزائم، املوس�م الحايل، وعندما تخرس 
فإن املس�ؤولية  تقع عىل عاتق املدرب"، مبينا أن "الفريق يلم يلعب بش�كل 

جيد أمام غرناطة وأنا وحدي أتحمل الخس�ارة وأنا املسؤول عنها". وأضاف 
مورينيو أن "النتيجة تزعجني  رغم أننا تحس�نا يف الش�وط الثاني من املباراة  

وكان�ت لدينا بعض الفرص، وحتى لو تعادلنا فهذا لن يكون كافيا، ومع ذلك أنا 
راض بما فعلناه". وكان ريال مدريد خرس مباراته يف الدوري األسباني أمام غرناطة 

بهدف  دون مقابل س�جله كريس�تيانو رونالدو عن طريق الخطأ يف مرماه.ويف س�ياق متصل 
أكد مورينيو أن "إصابة كريس�تيانو ليس�ت خطرية، وعليك أن تنتظر الفري�ق الطبي عندما يأتي 
لنس�أله عن تقريره بشان اإلصابة". يذكر أن هذه الخس�ارة هي الخامسة لريال مدريد يف املوسم 

الحايل وهي األوىل أمام غرناطة منذ 41 عاما.

أعرب وكيل أعمال نجم الكرة اإلنجليزية السابق 
بول غاس�كوين امس األحد عن قلقه إزاء صحة 
األخري، وأش�ار إىل أن حياته "يف خطر" بسبب 

عودته لتعاطي الكحوليات.
ويف ترصيح�ات أدىل بها إلحدى 
الربيطاني�ة،  اإلذاع�ات 
أعرب ت�ريي بيكر عن 
حالة  بس�بب  قلقه 
 45( جاس�كوين 
ال�ذي  عام�ا(، 
يتح����ول إىل 
م�ادة خربي�ة 
م�ن ح�ني إىل 
لوس�ائل  آخر 

إلع������الم  ا
الربيطانية بسبب إدمانه للكحوليات وللمخدرات.

وق�ال بيكر إلذاع�ة )بي بي يس رادي�و 5 اليف( "لن 
يكون سعيدا بأن أقول هذا، لكنه بحاجة إىل مساعدة 

بصورة عاجلة".
وذك�ر وكيل أعم�ال الالعب الس�ابق أن "حياته دائما يف 

خطر ألنه مدمن للكحوليات".
وقال "ربما ال يمكن ألحد أن يس�اعده، ال أعرف. الحقيقة 
هي أنني ال أعرف". وتعرض غاس�كوين، الذي اعرتف علنا 
بمش�كالته مع تعاطي الكحوليات وق�ى فرتات طويلة يف 
املصحات من أج�ل إعادة تأهيله، إلغماءة خالل حفل خريي 

أقيم يوم الخميس املايض.
ودائم�ا م�ا اعترب غاس�كوين، ال�ذي دافع عن أل�ون توتنهام 
وغالس�غو رينجرز وميدلزب�ره وإيفرتون فضال ع�ن ارتدائه 
قمي�ص منتخ�ب )األس�ود الثالث�ة( يف 57 مب�اراة، الالع�ب 

اإلنكليزي األكثر موهبة يف جيله.

أعل�ن اتحاد ك�رة الس�لة القائم�ة النهائية 
لالعب�ي املنتخ�ب الوطن�ي الت�ي س�تمثلنا يف 
بطولة غرب آس�يا وتس�تضيفها العاصم�ة اإليرانية 
طه�ران خالل الف�رتة من 7 ولغاية11 ش�باط الجاري 
.وق�ال مصدر يف االتح�اد: إن الالعب�ني  الذين اختارهم  
مدرب املنتخب فكرت توما ضمن التشكيلة هم : محمد 
صالح ومالك فالح وحسني حسن وحسني هادي وعيل 
حاتم وعيل عامر طالب ومايكل ش�معون وجونريو 

كوركيس وس�جاد حس�ني وحس�ان عبد الله وعيل عبد الله 
وع�يل مؤي�د .وكان منتخبن�ا قد دخ�ل معس�كرا إعداديا يف 

مدينة اس�طنبول الرتكية استمر 10 أيام خاض خاللها 6 
مباري�ات تجريبية فاز يف 2 وخ�رس 4 مباريات، ومن 

املؤمل ان يغ�ادر وفد منتخبنا اىل العاصمة طهران 
بعد غد الثالثاء للمش�اركة يف بطولة غرب آسيا 

التي تفتتح يوم الخميس املقبل بمش�اركة 
منتخبات إيران واألردن ولبنان والعراق.

مهدي كريم: مشوار المنافسة على لقب 
النخبة مازال طوياًل

أك�د الع�ب فريق اربي�ل الكروي 
مه�دي كري�م، ان فريق�ه أجاد 
كث�رياً يف مبارات�ه أم�ام ده�وك 
وأس�تحق النق�اط الث�الث م�ن 

ملعب الفريق املنافس.
وقال مه�دي كري�م: إن املباراة 
التي لعبناها أمام الدهوكيني يف 
عقر دارهم كانت صعبة للغاية 
خاص�ة أنها كان�ت أمام فريق 
كب�ري ومتصدر لرتتي�ب دوري 
النخبة، وقد نجح العبو هولري 
بتقديم مباراة قوية اس�تحقوا 
معه�ا الف�وز والنق�اط الثالث 

التي كانت األهم لدينا.
وب�ني: ان فريق�ه م�ازال بعيداً 

عن أجواء املنافس�ة كونه يملك خمس 
ان  املمك�ن  وم�ن  مؤجل�ة  مباري�ات 
يس�تطيع الع�ودة إىل املنافس�ة أذا ما 
أحس�ن التعامل م�ع مؤجالته ونتأمل 
ان نحق�ق االنتص�ارات تباع�اً كونن�ا 

مازلنا يف بدايات املنافسات.
وأكد: ان الفريق االربييل استحق الفوز 
ال�ذي حققه، وأتيح�ت لالعبيه العديد 
من الفرص التي كانت كافية بحس�م 
النتيجة مبكرا والتي لو س�جل البعض 
اآلخ�ر منها لزادت غلته من األهداف و 
اليزال املش�وار طويال للمنافس�ة عىل 
لقب دوري النخبة ونطمح إىل تحسني 

األداء يف املباريات املقبلة.
وارتق�ى فري�ق أربي�ل الك�روي ثالثة 
مراك�ز يف قائم�ة الرتتي�ب النخب�وي 
بعدم�ا تغلب عىل دهوك بهدفني لواحد 

يف املب�اراة التي ضيفه�ا ملعب دهوك، 
النخبوي�ة  صدارت�ه  ده�وك  ليخ�رس 
بعدما أبقى عىل رصيده عند 22 نقطة 
فيما رفع اربي�ل رصيده اىل 13 نقطة 
يف املرك�ز الثان�ي عرش م�ع احتفاظه 
بخمس مباري�ات مؤجلة كفيلة لنقله 
الالئح�ة يف ح�ال ف�وزه  اىل مقدم�ة 

بجميعها.
وأعت�ىل فري�ق الرشط�ة لك�رة القدم 
ترتي�ب دوري النخبة بعدما تغلب عىل 
كرب�الء يف عق�ر داره به�دف حس�ني 
كري�م لريف�ع رصي�ده اىل 25 نقط�ة 
وبف�ارق ثالثة نقاط ومب�اراة مؤجلة 
ع�ن الوصيف ده�وك، يف املب�اراة التي 
ضيفها ملعب كربالء لحساب مباريات 
الجول�ة الثانية عرشة من منافس�ات 

دوري الكرة.

قادر شمخي: أكملنا اإلجراءات 
اإلدارية لمباراة التصفيات

مادزاري يهاجم العبيه!!

بالمناسبة

شموخ نخلة البصرة

السويد / إحسان كريم ديبس

يوم بعد آخر، وبين الشك واليقين، تتجه أعيينا نحو البصرة الفيحاء 
وكلن�ا أمل في اكتم�ال جذع النخلة الجديد الذي س�يزيد ثغر العراق 

الباسم شموخاً وعزة، ونفقأ به أعين الحاقدين والمنافقين.
أخبار تأتينا م�ن هنا وهناك، وحجج يحاولون بها أصحابها س�لب 
ح�ق العراق من تضيي�ف خليجي 22 الت�ي اقر بها رؤس�اء اإلتحاد 
الخليجية الكروية، وكما يقول المثل أن "الحمى تأتيك من الرجلين" 
فقد ذكرت بعض وس�ائل اإلعالم أن أكثر المشككين بقدرة البصرة 

على تضييف هذه البطولة هم أهل العراق أنفسهم.
السيد رعد حمودي وكما قيل عن لسانه، بأن أعمال المدينة الرياضية 
ال تبشر بخير، ويعتقد أنها ال تكتمل قبل موعد البطولة المقرر، وهذا 
س�يؤثر على فرصة العراق بتضييف خليجي 22، ويجعل مس�تقبل 
ه�ذا الحدث غير واض�ح، خصوصا ان المرافق الرئيس�ة من فنادق 
ومطاعم ومنشآت خدمية أخرى لم تكتمل بعد حسب ما نشره عنه، 
وبصراح�ة وإن كان بع�ض هذا الحديث )أن ص�ح طبعاً( فيه جانب 
م�ن الحقيق�ة، ولكن أن يكون مثل هذا التصريح على لس�ان رئيس 
اللجنة األولمبية العراقية فال يمكن أن نتقبله، سيما أن أكثر األخبار 
الواردة من المدينة الرياضية والتي ينقلها لنا كل من زارها تؤكد أن 
نس�بة مراحل اإلكمال وصلت ألكثر من تس�عين بالمئة ولم يبق إال 

القليل لتزهو بصرتنا بهذا الصرح الجميل.
وألن مثل ه�ذا التصريح وبمثل هذه المفردات يع�د بحد ذاته مبرراً 
لمن يريد تحويل مكان البطولة من العراق إلى السعودية التي تعمل 
م�ن جانبها ب�كل ما أوتيت م�ن قوة للحصول عل�ى فرصة تضييف 
هذه النس�خة، وال اشك أبداً أن بعض التصريحات التي تشكك بقدرة 
البص�رة بإكمال ج�ذع نخلتها الجديد مدفوع الثم�ن وان كانت على 
لسان بعض المسؤولين العراقيين، فال يصدق أن التشكيك يأتي على 
لس�ان مسؤول رياضي كبير مثل الس�يد رعد حمودي رئيس اللجنة 

األولمبية العراقية.
وهنا من حقنا أن نتساءل، إذا كان مسؤولونا وأبناء البلد يشككون 
بقدرة العراق ، والبصرة بالتحديد على تضييف البطولة، فماذا نقول 
عن الغرباء الذين يس�عون لس�لب ه�ذا الحق من عراقن�ا ويدفعون 
األثمان الباهظة لتحقيق مآربهم بعدم عودة العراق لمكانه الحقيقي 
وأخ�ذ زمام األمور س�واء من خالل هذه البطول�ة أم من غيرها من 

المناسبات رياضية كانت أم اجتماعية أم سياسية ؟!
وبم�اذا يختل�ف الس�يد رعد حم�ودي عن ال�ال أصيل طب�رة عندما 
حرمنا من تضييف هذه البطولة في نسختها الماضية بعد أن صرح 
بأكاذيب باطلة حول وجود مواد كيماوية ونووية في البصرة تضر 
بالمش�اركين األمر الذي وجده األخوة في الخلي�ج دليالً كافيا على 
ع�دم أحقية الع�راق بتضييفها. لذل�ك أرى من الواج�ب على وزارة 
الشباب والرياضة ومجلس محافظة البصرة تخطي جميع العقبات 
الت�ي تقف عائق�اً أمام إكمال هذا الصرح بوقته المحدد، واإلس�راع 
باالنته�اء من بناء جذع النخلة الش�امخ بش�موخ البص�رة الفيحاء 
وأهله�ا ، وجمي�ع المراف�ق والمنش�آت الالزم�ة والمطلوب�ة، وال 
يدع�وا حجة للمتصيدي�ن بالمياه العكرة للتعكز على أس�باب يمكن 
للباحثي�ن عنها أن يجعلوها كافية لمنع العراق مرة أخرى من حقه 

المشروع.

مورينيو يحمل نفسه الخسارة 
أمام غرناطة

حياة بول غاسكوين في خطر
فكرت توما يعلن تشكيلة المنتخب السلوي

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /متابعة

الطلبة يبعد سبعة 
العبين

عن صفوفه
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 أعلنت رشكتة يف نيوجريس أنها اشترت دوالراً فضياً 
نتادراً يف متزاد مقابتل 10 ماليتن دوالر.وكانتت القطعة 
النقديتة التي تعرف بت"الدوالر الفيض بالشتعر املستدل" 
والذي تظهر عليه ستيدة تمثال الحرية سكت يف فيلدلفيا 

عام 1794.
وقالت لورا سبريبري، املالكة الرشيكة يف رشكة "ليجيند 
نوميسماتيك" التي اشرت القطعة النقدية إن هذا الدوالر 
"نتادر جداً" وربما حملته أحد األباء املؤسستن للواليات 
املتحدة.وذكترت مصتادر صحيفة أمريكية إنته يعتقد أن 
150 قطعة من هذا النوع ال تزال موجودة من أصل 1750 

سكت ذلك العام.
وكان املالك الستابق للدوالر الفيض اشراه عام 2010 

مقابل 7.8 مالين دوالر.

 أطلقتت رشكتة صينية لصناعتة اإللكرونيتات هاتفها 
الجديد، وتعود تستمية الجهاز بتت"MX" إىل أول حرفن من 
كلمتتي " مينغ تشتيانغ" وهي تعنتى بالصينيتة "الحلم". 

وقد شتهد متجر الرشكتة الجديد يف هونغ كونتغ قرابة 900 
شتخص يصطفون أمام املتجتر عىل أمل رشاء جهاز واحد يف 
أول يتوم من الستنة امليالدية الجديدة. هذا الحدث يشتبه إىل 
حتد كبري أول يوم تم طرح هاتتف "آي فون" لرشكة "آبل"، 
حيتث اصطتف املئات أمام املتاجتر، وذلك عىل حتد قول أحد 
املشترين للهاتف الصينتي الجديد.  ويأتي الهاتف بشاشتة 
عرض تعمل باللمس كبرية الحجم قياسها 4 بوصة من نوع 
"ASV" بدرجة وضوح x 640 960 بيكسل ويستخدم معالج 
ثنائتي النواة متن نتوع "Samsung Exynos 4210" برسعة 
1.4 غيغاهريتز، ومزود بذاكرة داخلية بستعة 16 غيغابايت، 
وذاكرة عشوائية سعتها واحد غيغابايت، ومن الخارج مزود 
بكامريا من الخلف بدقة 8 ميجابيكستل قتادرة عىل التقاط 
فيديو بدقة "HD" بالكامل أي بدقة 1080 بيكستل، وتتسم 

بعدسة مطلية بطالء مضاد للبصمات.

 يواجه رجل وزوجته يف والية 
انديانتا األمريكيتة خطر دخول 
الستجن لشتهرين ألنهما أنقذا 
غتزاال جريحتا. وذكرت شتبكة 
»اي بتي يس« ان جيف وجنيفر 
كونستلري متن كونريستفيل يف 
انديانا وجتدا أنثى غزال صغرية 
قرب منزل جارهما قبل سنتن 
وكانت جريحة فاصطحباها اىل 
منزلهما حيث عالجاها واعتنيا 
بها وأطلقا عليها اسم داني. غري 
أن مسؤوال يف ادارة الحفاظ عىل 
الحيتاة الربية بالواليتة زارهما 
بأنته  وأخربهمتا  الصيتف  يف 

يجب قتل الغتزال باملتوت الرحيم ألنها 
قد تشتكل خطرا عىل الستكان. وقالت 
جنيفر شتعرت باألىس لقد قضيت سنة 
وعدة أشهر وأنا أعتني بها لتصبح كبرية 
بما يكفي لتعتمد عىل نفسها. وأضافت 
ان داني هربت من املنزل يف اليوم املحدد 
لقتلهتا. ويستعى مستؤولون محليون 
اىل توجيته اتهامتات للرجتل وزوجتته 
تتعلق بامتالك حيوان بري بشتكل غري 
رشعي وقتد تصتل العقوبتة القصوى 
لهتذه الجنحتة اىل الستجن لشتهرين 
ودفع غرامة قدرها 2000 دوالر. وقالت 
جنيفر بغض النظر عما يقوله القانون 

لقد فعلنا ما كان مناسبا للحيوان.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

يف  كاالبريتا  يف  زلتزال   -  1783
 50000 مقتتل  إىل  يتؤدي  إيطاليتا 

شخص.
1789 - انتخاب جورج واشنطن 

رئيًسا للواليات املتحدة األمريكية.
1792 - إعتادة انتخاب الرئيس 
األمريكي جورج واشتنطن رئيًستا 

للواليات املتحدة لدورة ثانية.
1859 - العثور عىل "املخطوطة 
 Codex )باإلنجليزيتة:  الستينائية 
Sinaiticus(" يف دير سانت كاترين، 
وهتي أقتدم نستخة متن اإلنجيتل 
بعهديته الحديتث ومعظتم القديم 
ويعتقتد أنها واحدة من 50 نستخة 
أمتر اإلمرباطتور قستطنطن األول 

بكتابتها.
إنشتاء  عتن  إعتالن   -  1861
الواليتات الكونفدرالية األمريكية يف 
مونتغومري بأالباما بن ست واليات 
منشتقة عن الواليتات املتحدة وذلك 

أثناء الحرب األهلية األمريكية.
1899 - بداية الحرب الفليبينية 

األمريكية.
1902 - جمعية االتحاد والرقي 

تعقتد مؤتمترًا يف باريتس بعنتوان 
"مؤتمر أحرار العثمانية" جمع فيه 
املعارضتن للستلطان عبتد الحميد 
الثانتي، واتخذ املؤتمتر عدة قرارات 
منها أن تؤسس يف الدولة العثمانية 
إدارات محلية مستتقلة عىل أساس 

القوميات.
1915 - أملانيتا تفترض حصاًرا 
بالغواصتات حول اململكتة املتحدة 
وتعلن استهداف أي سفينة بالقرب 

منها وذلك يف الحرب العاملية األوىل.
1936 - إنتاج أول عنرص مشع 

بطريقة صناعية الراديوم.
الربيطانيتة  القتوات   -  1941
تستتويل عىل مدينة ماووس الليبية 
العامليتة  الحترب  يف إطتار معتارك 

الثانية.
الربيطانتي  الجيتش   -  1942
يحارص امللك فاروق يف قرص عابدين 
ويختريه إّما أن يكلتف زعيم حزب 
الوفتد مصطفى النحاس بتشتكيل 
الحكومتة أو أن يتنازل عن العرش، 
وانتهى الحصار بتنفيذ امللك فاروق 

لرشوط اإلنجليز.

يف مثل هذا اليو مرجــــل بمليـــــون دوالرالزواج والقلب
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التزواج جيتد لصحتة املترأة 
والرجتل عتىل حتد ستواء وفقا 
متن  كال  أن  تظهتر  لدراستة 
األزواج والزوجتات أقتل احتماال 
بكثري لإلصابتة بالنوبات القلبية 
العزاب.وكانت  أصدقائهتم  متن 
دراسة ستابقة قد أشارت إىل أن 
الرجتال هتم أكثتر املستتفيدين 
صحيتا متن التزواج، ربمتا ألن 
زوجاتهم يعتنتن بهم ويلححن 
عليهتم كثريا ملراجعتة  الطبيب. 
لكن الدراستة الفنلندية الجديدة 
وجدت أن النساء يستفدن أيضا 

من الزواج.
إذ أن معدالت النوبات القلبية 
بن األزواج أقل كثريا من العزاب 

الذين يف نفس الستن. وهم أيضا 
أكثر ترجيحا للنجتاة من النوبة 

القلبية حال حدوثها.
وكان الباحثون يف مستشفى 
تتوروك الجامعتي قتد تفحصوا 
15330 حادثتة متالزمتة قلبية 
حادة -تشتمل النوبتات القلبية 
والذبحات الصدرية الال مستقرة- 
عىل مدى عرش ستنوات. وانتهت 
أكثر من نصف الحوادث بالوفاة 

خالل 28 يوما.
ووجتد الباحثتون أن الرجال 
أكثتر  كانتوا  العتزاب  والنستاء 
احتمتاال بمقدار الثلثتن ملكابدة 
هذا الحدث من أولئك الذين كانوا 

متزوجن.

كلامت متقاطعة

جامع مرجان يف السبعينات
هاتـف "احللم" !!

دوالر بـ 10 ماليني !

السجـــن إلنقاذ غـــــزال !

لون مع

عمودي

افقي

متاهةعنكبوت متفجر!!

تمكن علماء من صنع إنسان 
متن  أطتراف صناعيتة بلغتت 
تكلفته مليون دوالر. وقد صنع 
"ركس" -اسما مخترصا لعبارة 
هيتكل خارجي آيل- باستتخدام 
أحدث تقنيتة يف مجال األطراف 
واألعضتاء الصناعيتة يف جميع 
أنحتاء العالتم. ومتن مظهتره 
اآلليتتن  بذراعيته  الخارجتي 
وأعضائته الصناعيتة، يتبن أن 
العلتم بتدأ يلحق بركتب الخيال 

الجتاري  الستباق  يف  العلمتي 
الستتبدال بعض أجزاء الجستم 

ببدائل من صنع اإلنسان.
ومتن املعلتوم أن املسلستل 
يتذاع  كان  التذي  التلفزيونتي 
املتايض  القترن  ستبعينيات  يف 
"ستتيف أوستتن رجتل بستتة 
بطلته  كان  دوالر"،  ماليتن 
املمثتل األمريكتي يل ماجورز قد 
تعترض إلصابتة مروعتة بعتد 
تحطم مركبته الفضائية وُركب 

لته ذراع وستاقان آليتان وعن 
صناعية مقربة.

وتشتمل مكونتات "ركس" 
 26 نطتاق  يف  تتحترك  ذراعتا 
درجة، أقل متن الذراع البرشية، 
تعلتم نفستها ارتتداء نظتارات 
ترستل صتورا إىل رقاقة صغرية 
يف شتبكية العتن التتي ترستل 
بدورهتا نبضتات إلكرونية إىل 
الدمتاغ، إضافتة إىل قلتب يعمل 

بالبطارية.

اتهم أفراد طاقم طوارئ جرى استتدعاؤهم بسبب انفجار دّمر نوافذ 
منزل يف مدينة ستيدني األسرالية السبت، صاحبة املنزل بالوقوف وراء يف 

االنفجار ملطاردتها عنكبوتا.
وأوضحتت الرشطة أن صاحبة املنزل )66 عاما( رشتت مبيدا حرشيا 
لقتتل  غستالة  تحتت 
تطارده،  كانت  عنكبوت 
لكتن "لتم يكتن هنتاك 
مؤرش لوجود عنكبوت".

وبدورهم اشتبه مسؤولو 
رشارة  أن  يف  اإلطفتاء 
محترك  متن  انطلقتت 
الكهربائتي  الغستالة 
رذاذ  اشتتعال  إىل  أدت 
وتفجري  الحترشي  املبيد 

الغسالة ونوافذ املطبخ.

برجك اليوم 

1 – عاصمة األمير بشير الثاني 
 2 – ممثلة مصرية 

 3 – متشابهة – ماع 
4 – ملكه – لقب وراثي 

 5 – جزيرة نفي إليها نابليون – شكل هندسي من 4 أضالع 
 6 – مدينة مغربية – سكان جمهورية أسيوية 

 7 – واسع – شاب قوي 
 8}شد – عكسها عاصمة أوروبية 

 9 – األسم الثاني لممثل مصري – لعبة رياضية .

1 – فيلم لفريد األطرش 
 2 – متشابهان – أسم علم مؤنث – للنهي 

 3 – قرأ – عكسها فشل باألمتحان 
 4 – متشابهة – شمل

 5 – جزار – األسم الثاني لكاتب نروجي
6 – نجيع – يربط بصلة 

 7 – كلمتان : يسجن + من مناسك الحج 
 8 – يقبلون 

 9 – عاصمة أوروبية .

احلمل
يوم مناسب في حال قررت 
عقد أيتة صفقات جديدة تحصل 

من خاللها على أرباح جيدة

الثور 
حاول دراسة مجاالت جديدة 
ومشتاريع جديدة تستتطيع أن 

تنافس من خاللها

اجلوزاء
تهتم اليوم بمعالجة المسائل 
القانونيتة واألوراق و الملفتات 

الرسمية

ال�سرطان 
قد تضطر الى الستفر فجأة 
اليوم إلنهاء مشتروع أو صفقة 

هامة

الأ�سد 
العمل بنشتاط  تقبتل علتى 
وترغتب في البدء بتنفيذ أفكارك 

وخططك الجديدة

العذراء 
أعمالتك  تنجتز  أن  حتاول 
بوقتها المناسب كي ال تقف في 

فخ التقصير و تالم على ذلك

امليزان 
حستاباتك  تعيتد  أن  عليتك 
كتي ال تحتدث أخطتاء ال يمكن 

تصحيحها الحقاً

العقرب 
عملك مستتقر فتال تجازف 
وتذهب الى مجال آخر قد تشعر 

بالندم الحقاً

القو�س 
تقابتل شتخصية مهمة في 
العمل اليوم حاول أن تشترح له 

أفكارك وآرائ

الدلو 
عالقتتك  تقتوي  أن  حتاول 
بزمالء العمل فأنتت بحاجة الى 

دعمهم خالل هذه الفترة

اجلدي
بعتض  بحتدوث  تستمع 
التغيترات فتي العمتل تشتعرك 
بالقلتق انتظتر حتتى تتأكد من 

الحقائق

حوت 
يتوم مناستب لشتراء عقار 
جديد فالحظ يحالفك في األمور 

التى تتعلق بالشراء اليوم

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
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صفـــــحـة 

لالشـراك 
واإلعـالن 

م�ؤي��د عب��د الزه��رة
�س��كرتري التحري��ر

العراق�ي

األخيـرة

تصـدر عـن مؤسسـة املسـتقبل العراقيـة 
للصحافـة والطباعـة والنـر

جري��دة امل�س��تقبل العراق��ي 
07901463050
07709670606

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراق�ي
امل�ست�س�ار العام 

ــي  ــالم ــة ال ــع مج

قبل التظاه�رات واالعتصامات التقى نائب برملاني ش�جاع 
بالس�يد املالكي وقال له وهو الش�يعي بأنه يمكن وصف هيئة 
املس�اءلة بأنها املختصة بأهل الس�نة..  وجرد بس�يط ألضابري 
وقضايا الهيئة يؤكد هذه الحقيقة.. وليس من الش�جاعة طمر 
ال�رؤوس يف الرمال..  ه�ذا رغم أن ثالثة أرب�اع حزب البعث من 

الشيعة.
املالك�ي أصغى لتبرصة النائب ال�ذي يؤمن أن الحقيقة هي 
الت�ي تنقذنا.. وانه ال ينخرط وال يبتلع�ه تيار الهرج غري من ال 

عالقة له بمواصفات القائد.
قب�ل ه�ذا بس�نوات.. أو يف س�نوات االحت�الل األوىل وعندما 
ترش�ح احدهم ملنصب وكي�ل وزارة..  صدر بحقه قرار اجتثاثه 
م�ن وظيفت�ه..  فبلغ الخ�ر الصحاف�ة واطلع علي�ه الدكتور 
ع�ادل عب�د امله�دي..  وع�رف ان هذا )املجت�ث( انما ه�و ذاته 
م�ن كان موضوع�ا إلذاع�ات املعارض�ة قب�ل االحت�الل كرجل 
يحم�ل رأيا وموقفا ش�جاعا ودفع ثمنه بش�جاعة أيضا.. وقد 
نعتت�ه إذاعاتهم بمختلف النعوت واألوص�اف والبطوالت.. وانه 
ال�ذي ق�ال رأيه يف وق�ت  كان )أبط�ال( املعارضة يتهامس�ون 
ويتلفتون ويتفحص�ون الجدران من القطات الصوت يف أمريكا 
وبريطاني�ا...  تذكر الدكتور عادل ه�ذا وتمعن بقرار االجتثاث:  
قرار فضيحة ...وتدخ�ل ,وأوىص ..وطمأن .. وكان الهمس بان 

االجتثاث بخلفية طائفية ..انه سني.
املصادف�ة ه�ي الت�ي أنج�دت وأنقذت ه�ذا الرج�ل ...فكم 
تتكرر املصادفة ..وكم هم أمث�ال الدكتور عادل عبد املهدي...؟ 
وأي منط�ق أفل�ج أن هن�اك م�ن كان�وا مرغمني ع�ى االنتماء 
لحزب البعث.. إنهم الش�يعة, بينما كان الس�ني مخريا وبكامل 

إرادته...؟؟؟
يقال ان الدكتور ذاته من كان يس�خر من أولئك الذين ثملوا 
بكأس الس�لطة وأوهامها يف القوة والخلود فذكرهم انه لو كان 
للعن�ف والظلم والقتل والتصفيات من جدوى  ملا )كنا هنا( ولو 
كان  لألفكار والقناعات واملمارسات من نتيجة  ملا كان للشيعة 
من وجود اليوم.. هذا عى حد قوله .... واغبى الساسة واملؤدين 
الدوار قيادية ه�م الذين ينكرون اآلخر ويلغون وجوده ..فكيف 

بالذي ينكر ذاته ويلغيها ؟؟؟
انه وباء االستحواذ...   وسياسة اإللغاء التي تتجسد للعيان 
حتى ب�ني أعض�اء الحزب الواح�د والطائف�ة الواح�دة والبيت 
الواح�د...  وه�ذا عميد يف الجيش يقطر خيبة وحزنا وتش�اؤما 
وهو الذي كان سجينا ومحكوما باإلعدام..  وال يرتدد اليوم  عن 

االعرتاف بانه يعيش ايامه األتعس واالشقى.
ال�دول واملجتمعات والش�عوب ال تبنى بغ�ري الفهم واملحبة 
وقبول اآلخر... قبوله بالفعل واملمارسة ,,ال باملزاعم التي تترع 
دائم�ا لفضح نفس�ها ..وان كان جهلة السياس�ة يس�وغ لهم 
جهلهم وغش�امتهم انهم انما يخدع�ون اآلخرين وينجحون يف 
إخفاء نواياهم ..واملدرس�ة التي ينتمي ملثلها الدكتور عادل عبد 
املهدي هي املعول عليها يف االنصاف وبعث التفاؤل ويف تعميمها 
اليقني بان االنقاذ يف تس�مية االش�ياء بأس�مائها وان الحقيقة 

خيار القادة الشجعان ....ونبقى يف االمتحان.

• تعبن�ا من ال جدوى الكتابة يف السياس�ة وأحوالها التي ال ترّس 
اي مواطن يف تفاح نبيق؛ وليس يف )موز- نبيق( الن البرش يف العراق 
العظي�م ليس له�م اية أهمي�ة لدى رؤس�اء الكتل وأصح�اب الحل 
والرب�ط يف حياتنا املنكوبة به�م؛ بل ان األهمية الوحيدة لنا تكمن يف 
االحتيال علينا لكسب األصوات؛ سواء برىش البطانيات او الصوبات 
النفطية او توزيع)جكليت للجه�ال(!! ولذلك قررت ان اكتب للقراء 
ش�يئا مفيدا؛ فمن يدري.. ربما س�يكتب الحظ ألحدهم ويشارك يف 

برنامج: من سريبح الرملان؟!!
• يل ابن اخ طبيب اختصايص يف القلب والصدر واألوعية الدموية؛ 
غالبا ما تستضيفه الفضائيات للتحدث عن مشكالت الصحة العامة؛ 
وفضال عن براعته يف مجال اختصاصه فان له اهتمامات معلوماتية 
اخرى غالبا ما نتش�ارك فيها؛ وهذه املعلومات الغريبة التي انرشها 
هن�ا اعتزازا بالقراء هي بعض هدايا الطبيب البارع مثنى العس�ل.. 
متمنيا ان أراه يعالج يف ذات يوم قلب العملية السياسية الذي أصابه 

العطب منذ اول رسقة حدثت يف زمن بريمر اللعني.
1- تفيد املعلومات: ان مشية املرأة وتمايلها ليس من باب الدلع 
انما بسبب اختالف العظام يف جسمها عن الرجل بسبب كر منطقة 

الحوض املهيأ للحمل وميالن عظام الفخذ.
2 - قلب الح�وت األزرق كبري لدرجة انه بإمكان طفل صغري ان 

يس�بح بداخل األوردة املوجودة يف قلبه.
3 - اذا أكل�ت ش�يئا الذعا )فلفل مثالً( ول�م تتحّمل حرارته فما 
عليك اال أن تضع القليل من السّكر عى لسانك.. وسرتتاح مبارشة.

4 - بعض البرش لديهم طفرة جينية تجعل 4 س�اعات من النوم 
يومياً كافية جداً لهم.

5 - لس�ان القط س�الحه الدائم.. فهو مملوء بغدد تفرز س�ائالً 
يضمد جرحه به عدة مرات حتى يلتئم.

6 - املصاب�ون بمرض نف�ي مصحوب بنزع�ه إجرامية لديهم 
قدرة اس�تثنائية يف قراءة لغة الجس�د وإيماءات الناس, ويختارون 

ضحاياهم عى اساس ذلك.
7 – النظارات الشمس�ية تع�ود للقرن ال�١٥ مي�الدي يف الصني 

وكان يلبسها القضاة يف املحكمة إلخفاء تعابريهم أثناء املحاكمة.
 8 - ع�دد البح�ريات يف كن�دا يف�وق ع�دد بح�ريات دول العالم 

مجتمعة.
9 - يتس�بب الذباب املنزيل يف نق�ل نحو 30 مرضا معديا مختلفا 

اىل اإلنسان.
10 - الدي�وك والدج�اج لديهم القدرة عى رؤي�ة نور الفجر قبل 

البرش ب�45 دقيقة.
 11 - هن�اك دولت�ان يف العالم تحظر بيع م�رشوب الكوكاكوال, 

هما كوريا الشمالية وكوبا.
12 - ف�رك قطع�ة ثلج عى باطن ي�دك بني إبهامك وس�بابتك.. 
سيسهم يف عالج ألم االسنان بسبب وجود ممرات األعصاب املحفزة 

للدماغ فتمنع إشارات األلم !
  اخري..غسل يديك ابتداء من منطقة الكتف اىل أطراف األصابع؛ 
س�يجنبك عقد االم�ل عى الحكومة يف تحس�ني حالت�ك الصحية او 

املعيشية او الثقافية؛ والدليل  ) ألولوو(!!

حامت ح�سن ج�اد احلطاب

املساءلة الشجاعة معلومات غريبة

ان�سغاالت الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

  فؤاد حسونك�اريك�ات�ري
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           بغداد / المستقبل العراقي

ت�رع م�رصف االقت�����ص�اد 
لالس�تثمار والتمويل يوم أمس األحد 
للعوائ�ل  دين�ار  بمبل�غ 10 مالي�ني 
الفيضانات  املترضرة واملرحلة جرّاء 
التي اجتاحت محافظة صالح الدين 
مؤخ�راً. ووجه رئي�س مجلس إدارة 

املرصف حسام عبيد عيل أمس األول 
بتخصي�ص مبل�غ 10 مالي�ني دوالر 
للعوائ�ل محافظة صالح  كترع�ات 
الدين املترضرة من الفيضانات، فيما 
تم توزيع املبلغ بواقع 100 ألف دينار 
لكل عائلة يوم أمس يف فرع كهرمانة 
ال�ذي ت�م افتتاح�ه مؤخ�راً ليك�ون 
الفرع الثامن والعرشين للمرصف يف 

بغداد فقط.  

مرصف االقتصاد يتربع بـ10 ماليني دينار لعائالت صالح الدين


