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كثيرا ما نرفض فكرة
ما جملرد أن النبرة التي قيلت
بها تثير النفور
«فريدريش نيتشه»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

 16صفحة

أحدهـم كـــان يبيـع أغلفـــة املوبـــايـل..
واليـوم أصبح أغنى رجل يف العراق ..والثاين
اشـرتى قبل أيام قطعة ارض يف اجلـادريـــة
بـ  4ماليني دوالر فقط :نائبان يف جلنة النزاهة
قريب ًا يف
الربملانية ..ليــس إال!!!

وزراؤها يحــنــون إلــى مــجــلــســهـم

العراقيـة ..سـاق يف التظاهرات وأخرى يف احلكومـة
االقتصاد النيابية:
االعتامد عىل الذهب
كاحتياطي نقدي
مـضـر بـاالقـتـصـاد
ص6

ترحيب دويل
بدعــوة املعــارضة
الــســوريــة
حلـــوار الـنـظــام
ص5

كـركــوك:
انـتـشــار الـســالح
يـهــدد الـسـلــم
األهـــلــــي
ص4

المستقبل العراقي/علي الكعبي

يب�دو أن ّ
كل نف�ي ع�ن ح�دوث
انقس�امات ف�ي القائمة العراقي�ة يبدو
هباء وقب�ض ريح ،إذ ال تمضي ايام على
نف�ي انقس�ام إال وتظهر موج�ة أخرى
م�ن الخالفات داخل القائم�ة التي عانت
أصالً من انس�حاب الكثير من نوابها منذ
ّ
ّ
وحت�ى اللحظة؛ لكن
تش�كلت الحكومة
ِّ
أش�دها ،السيما
الخالفات اآلن تبدو على
وان قي�ادات القائمة بات�ت تتهم بعضها
البعض بس�حب بس�اط الضوء والقيادة
من بعضهم البعض ،فضالً عن االنقسام
بشأن المواقف من بعض التصويت على
القوانين تحت قبّة مجلس النواب.
إال أن الخالف الذي بدا أخيرا ً مهيمنا
على القائمة هو االنسحاب من الحكومة
أو عدم�ه ،ففي حين يربط بعض الوزراء
ونواب القائمة انس�حابهم من الحكومة
بانسحاب رئيس مجلس النواب والقيادي

في القائمة أس�امة النجيفي ،يرى نواب
آخ�رون أن ه�ذا االنس�حاب س�يكلّفهم
امتي�ازات وخس�ائر عل�ى المس�توى
الش�عبي في االنتخاب�ات البرلمانية عام
.2014
وق�ال مص�در مق�رّب م�ن القائمة
العراقي�ة ،رف�ض الكش�ف ع�ن هويته،
ل�“المس�تقبل العراقي“ ،إن „فئة كبيرة
م�ن ن�واب القائم�ة يعارض�ون فك�رة
االنس�حاب م�ن الحكوم�ة ومطالب�ة
النجيف�ي باالس�تقالة“ ،م���وضحا ً أن
القائم�ة „تقف اآلن على س�اقين األولى
في التظاهرات والثانية في الحكومة“.
وأش�ار المص�در إل�ى أن هن�اك
أعضاء ف�ي القائمة ال يري�دون التفريط
باالمتيازات التي حصلوا عليها ،موضحا ً
أن بعضا ً آخر يسعى إلى تحقيق مآرب من
بينها تسويق أنفسهم ضمن التظاهرات
عله�م ال يخس�روا المرحل�ة المقبلة من
االنتخابات واالمتيازات.

وق�ال عض�و ف�ي القائم�ة ،رف�ض
الكش�ف ع�ن اس�مه ،ل�“المس�تقبل
العراق�ي“ ،إن „بع�ض وزراء القائم�ة
بات غي�ر مؤمن بعملية مقاطعة مجلس
ال�وزراء الس�يما وأن ق�رارات المجلس
تت�م المصادق�ة عليها بغيابه�م ما يؤثر
في مش�اركة نق�اش موض�وع مطالب
المتظاهرين“.
وكان النائ�ب حيدر المال اتهم بعض
ن�واب القائم�ة بالس�عي إلث�ارة الفتنة
الطائفي�ة م�ن أج�ل أجن�دات خارجي�ة
وم�ن اجل مكاس�ب انتخابي�ة ،موضحا ً
ف�ي لق�اء تلفزيون�ي أن ن�واب العراقية
ه�م من م�رر قانون المس�اءلة والعدالة
وقان�ون مكافح�ة اإلره�اب ،مضيفا لو
نجلب محاضر مجلس الوزراء في الدورة
الس�ابقة لنرى أن هؤالء هم أنفسهم من
ص�وت عل�ى تل�ك القوانين والي�وم هم
يركب�ون موج�ة المطالب�ة برف�ض تلك
القوانين ألغراض انتخابية.

حلقـــات عمــوده اليــومــــي
الكـاتب حمسـن عبـد الكـريم يكتـب لـ
«إىل النـائبة « »...نعرف كـل يشء!» ،حيث يستعرض تاريخ نائبة حالية يف الربملان
العراقي وارتباطاهتا بالقيادة القومية حلزب البعث يف سوريا واليمن ،والدور املسنود
قريب ًا يف
هلا لتدمري العملية السياسية واستهداف القيادات الوطنية.

بايدن للسياسيني العراقيني :اختربكم أوالً!!
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المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مص�در سياس�ي ب�ارز عن
اتص�االت ج�رت بي�ن وزي�ر الخارجية
األميرك�ي ج�ون كي�ري وسياس�يين
عراقيي�ن بغي�ة إيج�اد مخ�رج لألزمة
الت�ي يم� ُّر به�ا العراق.وق�ال المصدر،
ال�ذي ّ
فضل عدم الكش�ف ع�ن هويته،
ل�“المس�تقبل العراق�ي“ ،إن كي�ري
„يحمل في جعبته مقترحات لحل بعض

األزمات“ ،مضيفا ً أن كيري „اس�تطلع
آراء السياس�يين وكل�ف فريقه الخاص
بتقديم دراس�ة لكيفي�ة ترتيب خارطة
النفوذ الدول اإلقليمية داخل العراق“.
وأكد المصدر أن لدى كيري ترجمة
„للوضع السياس�ي المرب�ك“ ،موضحا ً
أنه على يقين كامل ب�“اإلرادات الدولية
المتقاطعة في داخل العراق ومن بينها
إرادات الدول المحيطة به والتي بعضها
يسعى لفرض لونه على اللون السياسي

العراقي“ ،بحسب وصفه.
وأش�ار إلى أن كي�ري كلّف من قبل
اإلدارة األميركية بإع�ادة ترتيب أوراق
السياسية العراقية لهذه الفترة وإكمال
ما كان�ت تعمل عليه وزي�رة الخارجية
التي س�بقته هي�الري كلنت�ون ،وتابع
„كيري غير مستعجل في الوقت الحالي
ألن�ه يري�د أن ي�رى المق�درة العراقية
الذاتي�ة عل�ى مقاوم�ة التحدي�ات التي
يعيشها“.

طفولة عائمة

نواب :هتديد األحرار بسحب وزارئهم وتسلمهم املالية بالوكالة موقفان متناقضان

جملس الوزراء :منـح املتقاعدين مليـونـ ًا و 200ألف دينــار كمنحـة سنـويـة
نـواب :الـ  2.5مليـون دوالر ختـص
رئاسة الوزراء وليس املالكـي

املساءلة والعدالـة تنفي شمول رئيس
جملـس القضـاء بإجـراءاهتـا

ص3

ص2

مقرتح ملساواة رواتب املوظفني املدنيني بأقراهنم
العسكريني يف الداخلية

المستقبل العراقي  /رائد حازم
قدم�ت لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابية
مقترحا ً جديدا ً تتساوى في حال البدء بالعمل
به روات�ب الموظفي�ن المدنيين ف�ي وزارة
الداخلية مع أقرانهم العس�كريين ،أسوة بما
ه�و معمول به ف�ي وزارة الدفاع .ويش�كو

الموظف�ون المدني�ون ف�ي وزارة الداخلية
من عدم ش�مولهم بالمخصصات المحتسبة
ألقرانهم العسكريين ،بالرغم من أن ساعات
العمل متس�اوية تقريبا ً بين الطرفين لكنها
تختل�ف ف�ي طبيع�ة توزيعها .وق�ال عضو
لجن�ة األم�ن والدفاع النيابية ش�وان محمد
طه ل�“المس�تقبل العراقي“ أن لجنته قدمت

مقترح�ا ً لتعدي�ل بع�ض البن�ود المتعلق�ة
بروات�ب الموظفي�ن المدنيي�ن ف�ي وزارة
الداخلي�ة بما يجعلها متس�اوية مع أقرانهم
العس�كريين „م�ن المرات�ب“ ف�ي ال�وزارة
ذاتها ،الفتا ً إلى أن هذا النظام معمول به في
وزارة الدفاع ،حيث تتساوى رواتب موظفي
الوزارة المدنيين والعسكريين.

الصعقة االنطباعية األخرية واخرتاق الصندوق االنتخايب
أمريكا حتث مريس
عىل التحقيق يف

انتهاكات الرشطة

ص4

اليوم ..منتخبنـا

ص5

يستهل مشواره اآلسيوي

بمالقاة أندنوسيا

ص3

التخطـيط تقـدم للربملـان أرقـام ًا غري دقيقـة
عـن نسـب إنجـاز الــوزارات

المستقبل العراقي  /ضياء الشريفي
أس�فرت اس�تضافة وزير النق�ل هادي
العامري ف�ي مجلس النواب لمناقش�ته عن
نس�بة اإلنج�از الت�ي حققته�ا وزارت�ه من
الموازن�ة المخصصة لها عن اكتش�اف عدم
دق�ة األرقام الت�ي تقدمه�ا وزارة التخطيط
ع�ن نس�ب االنج�از الخاص�ة بال�وزارات
األخرى .وأكد عضو لجنة الخدمات واإلعمار
ف�ي مجل�س الن�واب احس�ان الع�وادي أن
األرق�ام الت�ي تقدمه�ا وزارة التخطيط عن
نس�ب اإلنجاز لبقي�ة الوزارات غي�ر دقيقة،
مبين�ا ً وجود «خلل» ف�ي حلقات الوصل بين
ال�وزارات المعني�ة باحتس�اب تلك النس�ب.
وقد يتضح ان نس�ب انجاز وزارات البلديات
واالتصاالت واإلعمار واإلس�كان ،فضالً عن
هيئ�ة اإلع�الم واالتص�االت وأمان�ة بغداد،
والت�ي سيس�تضيفها مجل�س الن�واب ف�ي

األي�ام المقبل�ة ،غي�ر دقيق�ة أيض�اً .وق�ال
الع�وادي ل�»المس�تقبل العراق�ي» أن وزارة
التخطي�ط ذك�رت أن نس�بة إنج�از وزارة
النق�ل من موازنتها لغاية تش�رين األول من
الع�ام الماض�ي بلغت  6%فق�ط ،لكن وزير
النقل أكد عند اس�تضافته في لجنة الخدمات
واإلعمار ،وبحسب الوثائق التي جلبها معه،
أن وزارته حققت إنجازا ً بنس�بة  100%من
موازنته�ا للعام  .2012وأوض�ح النائب عن
ائت�الف دول�ة القانون أن هنال�ك «خلالً» في
حلقة الوصل بين وزارات التخطيط والمالية
والنقل ،مش�يرا ً إلى أن لجنته خاطبت وزارة
التخطي�ط للتأك�د م�ن دق�ة األرق�ام الت�ي

صوت قلبي أعادين

لـ "بـراون"

قدمته�ا مقارن�ة بتلك الت�ي قدمته�ا وزارة
النقل .وأضاف «س�نقوم بحل هذا اإلش�كال
والوصول الى النس�بة الحقيقية من الصرف
واالنج�از الفني» .وكش�ف الع�وادي عن أن
اللجن�ة ستس�تضيف الي�وم األربع�اء وزير
البلدي�ات واألش�غال العامة به�دف االطالع
على عمل وزارته ونسب االنجاز ،ومن بعده
اس�تضافة وزير االتصاالت ووزي�ر االعمار
واإلسكان ومن ثم هيئة اإلعالم واالتصاالت
وأمانة بغداد .وبين «بعد ذلك س�نقوم برفع
تقرير الى هيئة الرئاس�ة باس�م الوزير الذي
نعتقد انه كان سببا ً في زيادة معاناة الشعب
العراقي».

املصاحلة الوطنية مطلب كل املطالب!

ريـهــانــا:
ص14

ص3

ص2

الرشكات األملانية
ص9 - 8

حتصل عىل  10قطاعات

استثامرية من العراق

ص6
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املـصــالـحــة الـوطـنـيــة مـطـلــب كــل املـطــالــب!

التحليل ال�سيا�سي  /غامن عريبي
دولة الرئي�س نوري املالكي
حتية طيبة وبعد

يتعي�ن علي�ك وعل�ى حكوم�ة
الش�راكة الت�ي ب�دأت تتضايق من
س�ماع مصطلحه�ا لكثرة م�ا أتاك
منه�ا ومن وزرائها من مش�اكل ان
تباش�ر بإجراء مصالح�ة حقيقية
بين فئات الشعب العراقي في الغرب
والش�رق بعدما اصاب هذا الشعب
ووحدت�ه الوطني�ة م�ن تصدع�ات
ومخ�اوف بس�بب التط�ورات التي
جرت قبل اقل من ش�هرين من اآلن
الن المصالح�ة الوطني�ة اه�م من
تنفيذ كل المطالب (المشروعة).
المصالح�ة الوطني�ة هي التي

ت�رأب الص�دع وتؤلف بي�ن القلوب
وتم�د جس�ور الثق�ة بي�ن ابن�اء
الش�عب العراقي الواح�د وهي التي
تعط�ي وتمن�ح ونقيضه�ا يمن�ع
ويدمي ويخرب واذا لم تشتغل على
المصالحة الوطنية وقد حان وقتها
اكثر م�ن اي وقت مضى من تاريخ
العملية السياس�ية فإنن�ا لم نفعل
شيئا ولن نقوى على درء المخاطر
او تعميق جس�ور الثقة بين األبناء
وأنت يا دولة الرئيس اآلن في موقع
األب والخيم�ة وح�ان الوق�ت الذي
تؤكد لألبناء انك األب ولست الخصم
وان عليك ان ترحل بل لتبقى!.
دولة الرئيس المالكي
ان المصالح�ة الوطني�ة الت�ي
نريده�ا ه�ي ف�ي ان تجل�س م�ع
الخصوم ومع المؤيدين ،مع األتباع

وم�ع الذي�ن يعتق�دون ان�ك عقبة
وتتحاور مع الجميع على قاعدة ان
الع�راق لكل العراقيي�ن وان الفرات
ودجلة وثوابت العملية السياس�ية
واليس�ار واليمين والشيعة والسنة
هم جزء من التعددية السياسية في

البلد وانك تس�تطيع ان تكون الراية
والس�يف والحص�ن وقلعة الصمود
الت�ي تته�اوى امامه�ا المؤام�رة
القطري�ة الس�عودية التركي�ة
العربي�ة وكل الكتائ�ب المس�لحة
التي اش�تغلت على تدمي�ر العملية

العراق لكل العراقيين ..والفرات ودجلة وثوابت
العملية السياسية واليسار واليمين والشيعة والسنة
هم جزء من التعددية السياسية

تـضــاربــت اآلراء بـشــأن حـصــولـهــا عـلــى سـكــن
جلنة املرأة :بإمكان األرامل احلصول عىل وظيفة
يف وزارة الرتبية
امل�ستقبل العراقي  /فرح حمادي
في حين أعلن�ت عضو في لجنة المرأة
واألسرة والطفولة النيابية عن تقديم وزارة
اإلس�كان قروض�ا ً لألرامل تبل�غ  35مليونا ً
ّ
تقس�ط على  50عام�ا ،قالت عضو آخر إن
اللجن�ة اقترح�ت إطفاء أي دي�ن يقع على
عاتق األرملة.
وقال�ت رئي�س اللجنة النائب�ة انتصار
الجب�وري إن وزي�ر األعم�ار أك�د لنا خالل
لقائن�ا األخي�ر مع�ه ،أن قروض اإلس�كان
أرض
ستش�مل األرامل الحائزات على قطع ٍ
مشاعة شرط أن ال تقل مساحة األرض عن
 65م . 2وبين�ت الجب�وري أن أرض األرملة
المش�اعة سواء كانت مش�اعة مع األب أو
األخ أو اهلها يحق لها أخذ قرض اإلس�كان
لتوفير الس�كن المالئم له�ا .وطالبت لجنة
المرأة واألسرة والطفولة من وزارة األعمار
بإلغاء الكفيل لمنح القروض لألرامل.
وقال�ت الجب�وري إن اللجن�ة طالب�ت
وزي�ر االعمار بإلغاء الكفيل لمنح القروض
لألرامل ف�ي بغداد والمحافظ�ات ،مضيفة
"كما طالبنا أن تس�هل الوزارة على األرامل
مدة إيفاء القروض" ،مشيرة إلى أن "مبلغ
الق�رض لألرمل�ة ف�ي المحافظ�ات ()30
ملي�ون دين�ار يت�م إيف�اؤه على م�دى 25
عاماً" موضحة أنه "في بغداد فان القرض
الممن�وح لألرملة يبل�غ ( )35مليون دينار
يت�م إيف�اؤه على م�دى  50عاما ً ش�رط أن
تمتلك األرملة قطعة أرض".
بمقاب�ل هذا ،قالت عض�و لجنة المرأة
والطف�ل ه�دى س�جاد إن تصريح رئيس�ة
اللجنة غير دقيق.
وكش�فت س�جاد ع�ن مقت�رح آخ�ر
قدمت�ه اللجنة إلى وزير اإلعمار واإلس�كان
يقتضي بن�اء مجمعات س�كنية في بغداد
والمحافظ�ات تكون النس�بة األكب�ر منها
لألرامل ،والقس�م اآلخر لمح�دودي الدخل،

السياس�ية والعدوان على الش�عب
العراقي!.
المصالح�ة الوطني�ة هي التي
تنقذن�ا وتنقذك من م�أزق التدمير
المنظ�م لق�درات الدول�ة واألم�ن
والنفط والعالقات العربية والدولية

وتدمي�ر م�ا تبق�ى م�ن هيكلي�ة
المش�روع الوطن�ي ال�ذي نري�ده
لن�ا جميع�ا واذا ل�م نش�تغل عل�ى
المصالحة على خلفية تحرير اإلرادة
العراقية من روح التطرف للطائفة
والمذه�ب والعائل�ة والقبيلة فاننا
نبقى نتلهى عل�ى هامش المرحلة
والتاري�خ ول�ن نقوى عل�ى تحمل
أعب�اء المس�ؤولية التاريخية التي
تمنحن�ا حق بن�اء الوط�ن والدولة
وتقرير المصير الوطني العام.
المصالح�ة ه�ي األولوي�ة وما
عداه�ا مطالب (عادي�ة) يمكن ان
تقوم بها اي دولة مع ش�عبها لكن
الش�رخ اذا م�ا ح�دث ف�ان الدولة
س�تكون طرفا في معادلة المسألة
الطائفية والش�عب س�يكون كتيبة
مس�لحة تح�ارب ب�ال ه�وادة وقد

يس�قط ال�دم الغزي�ر عل�ى التراب
الوطن�ي وتن�زف معه�ا كل أوصال
اإلرادة الوطني�ة على كلم�ة او زلة
لس�ان يدفع الش�عب على اساسها
الثم�ن غاليا ..والش�عب هن�ا الذي
اقص�ده الش�يعة والس�نة الع�رب
والك�رد والتركم�ان وكل األقلي�ات
الوطنية وه�ذا ما ال نريده الحد من
ابناء شعبنا.
دولة الرئيس
نحن نجتاز مرحل�ة مهمة من
حياتنا الوطني�ة ومن الضروري ان
نك�ون على مس�توى المس�ؤولية
الوطني�ة الت�ي نتخف�ف فيه�ا من
كل ما يش�دنا الى الحرب الطائفية
وح�روب االحزاب السياس�ية وفتن
الكت�ل البرلماني�ة والن م�ا يري�ده
الشعب العراقي دولة الرئيس حياة

هادئ�ة مث�ل بقي�ة الدني�ا والناس
وبي�ت يأويه وراتب ش�هري يس�د
علي�ه حاجيات�ه اليومي�ة ويوم بال
مفخخ�ات واذا وص�ل المس�ؤول
االول ف�ي البالد الى درجة ان يكون
أب�ا لل�كل وخيمة لألمة ومش�روعا
تتقاطع عنده كل الرايات والسيوف
واالرادات امكنن�ا ان نك�ون الدولة
الوطني�ة والديموقراطي�ة االول�ى
ف�ي العال�م العرب�ي واالس�المي
وأول تجربة ف�ي كل الكون وماعدا
ذلك فاننا س�ائرون ال�ى المجهول
والمجه�ول ال�ذي اقص�ده وتعرفه
دول�ة الرئيس هو الموت وقوفا بعد
عودتن�ا الى الوط�ن ال�ذي احببناه
وتدربنا س�وية في معسكر الشهيد
الصدر األول (رض) من اجل حريته
وخالصه األبدي.

محودي :نبذل جهود ًا حثيثة لتحقيق التوافق السيايس
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

رف�ض رئيس الخارجية النيابية القيادي في
المجلس األعلى الشيخ همام حمودي االنتقادات
الت�ي توجه ال�ى قيادة المجلس بالس�كوت على
انتهاكات رئيس الحكومة نوري المالكي للدستور
وتس�ببه في أزمات مع األك�راد ومن ثم بعد ذلك
ّ
الس�نة ،وقال "نحن لسنا ساكتين ،قد نكون
مع
صامتين ولكننا نبذل جهودا ً حثيثة مع األطراف
الثالثة لخلق نقاط تفاهم مش�تركة تس�هم في
إخ�راج البالد من األزمات السياس�ية المتالحقة
وتعي�د العملي�ة السياس�ية والديموقراطية الى
مس�ارها الس�ليم".وأضاف حم�ودي ان "نائب
رئيس الجمهورية سابقا ً والقيادي في المجلس
عادل عبد المه�دي زار اربيل وقت احتدام األزمة
وبحث مع اإلخوة األكراد في سبل تنقية األجواء
السياسية والوصول الى تسويات مقبولة من كل
األطراف استنادا ً للدستور".واشار الى أن "رئيس
المجل�س عمار الحكيم دخل هو اآلخر على خط
األزمة بي�ن الحكومة وحرك�ة االحتجاجات في
االنبار وبعض المدن الغربية األخرى حيث تباحث
مع المالكي في سبل تلبية مطالب المتظاهرين
وبشكل يتفق مع الدستور وال ينتهك حقوق فئات

اخرى من الش�عب او يسيء لمشاعر متضررين
وعوائل ضحايا النظام السابق" ،مشددا ً على ان
"األزمة الجديدة التي تمر بها البالد تس�تلزم من
جميع األطراف والقوى السياس�ية أعلى درجات
الحكمة والحرص على ايجاد القواسم المشتركة
التي من شأنها ان تنهي األوضاع الشاذة في البالد
وتدف�ع باتجاه تكري�س جميع الجه�ود لعملية
البن�اء واإلعم�ار ومكافحة اإلره�اب وجماعاته
التي تس�عى ب�كل قوتها الى وض�ع العصي في
دواليب العملية الديموقراطية".وحول سؤال عن
ظهور نزعات استبدادية وتكريس االنفرادية في
ادارة الدولة تتجلى بوضوح في ممارس�ة رئيس
الوزراء نوري المالكي قال الشيخ حمودي "الهم
الذي س�يطر على تفكيرنا حينما كتبنا الدستور
تمثل أوالً في كيفية منع عودة الديكتاتورية الى
البالد س�واء لش�خص او طائفة ،وثاني�ا ً تحديد
ورس�م ح�دود واضحة لدور الجي�ش الذي يجب
ان يك�ون وطنيا ً بعي�دا ً عن الوالءات السياس�ية
والطائفي�ة والعرقي�ة والديني�ة ،وحص�ره ف�ي
حماي�ة أمن البالد ومواجه�ة اي عدوان خارجي
يهدد أمنها القومي وسيادتها الوطنية".واوضح
ان "االلتزام بالدستور وبنوده هو الكفيل بحماية
الدولة والمجتمع من هذين الخطرين" مستدركا ً

بالقول ان "اي تجاوز للدستور سيخلق مقدمات
تقود في نهاية المطاف الى الديكتاتورية وحتى
يع�رض البالد الى مخاطر التفت�ت واالنفصال".
وح�ذر حمودي من أن "خرق بنود الدس�تور من
اي طرف سيخلق األزمات التي ستتعمق وتتعقد
وتودي بن�ا في النهاي�ة الى الوق�وع في هاوية
المخاطر الثالث التي ذكرتها".
وقال إن "الدس�تور قضى بأن يتخذ مجلس
ال�وزراء الق�رارات الت�ي تتعل�ق بمصي�ر الدولة
ومس�اراتها المتع�ددة ولي�س رئيس�ه بمفرده،
كما ان مجلس الوزراء هو من يضع السياس�ات
العام�ة الت�ي يتول�ى رئيس�ه ادارة تنفيذه�ا
وتطبيقه�ا ،فيم�ا تق�وم الهيئ�ات المس�تقلة
بمراقب�ة األداء ومس�اءلة م�ن ينته�ك القرارات
او يفش�ل في انجاز المه�ام الموكولة له".وقال
أيضا ً إن "المحكمة الدس�تورية هي التي تحرس
عملية تنفيذ الدس�تور وتراقب االلتزام ببنوده"،
ولكنه أقر بأن تشكيل هذه المحكمة لم يكن في
اطار هيكلية دستورية سليمة ،ما دفع البرلمان
الى البحث في هذا الموضوع الحس�اس من اجل
إع�ادة تش�كيلها في اطار قان�ون جديد وبحيث
تكون الضامنة والحامية للنظام السياس�ي في
البالد.

البرصة :نفذنا عمليات توأمة مع مدن أوروبية لتطوير املحافظة
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مش�يرة إلى أن االتفاق م�ع الوزارة يقضي
ب�أن تحص�ل األرمل�ة عل�ى الس�كن بمبلغ
مدفوع أي من دون دفع "أقس�اط" السكن
كما بينت الجبوري.
واس�تدركت س�جاد بالق�ول إن "وزير
اإلعم�ار دع�ا اللجن�ة إل�ى التح�رك عل�ى
المحافظات بغية الحصول على قطع أراض
إلنش�اء المجمعات السكنية" ،وأشارت إلى
أن الوزير ق� َّدم مخططا ً يقضي بمقابل كل
 50دونم�ا تقديم من  250إل�ى  300وحدة
سكنية في كل محافظة.
وأش�ارت إل�ى أن اللجنة ب�دأت التحرك
بغي�ة الحص�ول عل�ى األراض�ي لبن�اء
المجمعات ،مؤكدة أن لجنتها سترسل اليوم
األربعاء كتبا ً معنونة إلى المحافظات كافة
بغية الموافقة على تخصيص األراضي.

وكش�ف س�جاد أيض�ا ً ع�ن تخصيص
نس�بة من الدرج�ات الوظيفية المخصصة
لع�ام  2013لألرام�ل ،مؤك�دة أن كل أرملة
تمل�ك "دبلوم أو بكلوري�وس" بإمكانها أن
تتعي�ن عل�ى الم�الك الدائم ل�وزارة التربية
اآلن ألن لجنته�ا خاطب�ت ال�وزارة وأب�دت
موافقتها.
وخالل األسبوع الماضي بحثت اللجنة
مع وزي�ر األعمار محمد صاح�ب الدراجي
تخصي�ص المجمع�ات الس�كنية لألرام�ل
ومش�مولي الرعاي�ة االجتماعي�ة ،وأقترح
الدراجي بأن يقوم صندوق اإلس�كان بمنح
قرض للنس�اء األرامل وتكون مدة التسديد
 50عام�ا ويمكن أن يك�ون البناء مع األهل
داعيا ً إلى إيجاد تش�ريع يسمح له بتطبيق
ذلك.

امل�ستقبل العراقي  /الب�سرة  /ريا�س عبد الواحد
أكد محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد خلف أن المحافظة سلكت
طري�ق التوأمة م�ع الم�دن المتقدمة للنه�وض بواقع المحافظ�ة الخدمي
والعمران�ي .كما أكد أن مالكات البلدي�ات التابعة للمحافظة هيأت اكثر من
 10آالف قطعة س�كنية ت�م توزيعها على موظفي الدوائر المس�تحقين من
ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والصحفيين .كما أوضح خلف في لقاء
متلفز أجرته معه قناة صالح الدين الفضائية على هامش مهرجان المسرح
البص�ري الثان�ي المقام حاليا ً ف�ي المحافظة أن محافظ�ة البصرة اتخذت
إجراءات عدة تحس�با ً ألي طارئ قد تتعرض له جرّاء موجة الفيضانات التي
اجتاح�ت الب�الد مؤخراً .وقال المحاف�ظ ان البصرة تعاني من زيادة نس�ب
المي�اه المالحة النازلة اليها م�ن المحافظات الجنوبية والتي اس�همت في
زي�ادة درجات الملوح�ة المتدفقة الى البصرة ،غي�ر ان زيادة كميات المياه
في الش�طآن واألنهار س�يعمل على ازال�ة كميات كبيرة من ه�ذه الملوحة
وستس�هم مي�اه الفيضان ف�ي عمليات الب�زل والري واس�تصالح االراضي
الزراعي�ة .وعن واق�ع االعم�ار والبناء الذي تش�هده محافظ�ة البصرة اكد
خلف أن موقع البصرة الجغرافي والسياس�ي وعمقها الحضاري والتاريخي

يؤهلها ألن تحت�ل مكانة مهمة ومرموقة ،والبد ان تأخذ اس�تحقاقاتها في
ضوء هذا العمق الحضاري والتاريخي ،مش�يرا الى أن الذي عانته البصرة ال
بد ان يعالج بخطوات س�ريعة وجادة وواثقة ،ويمكن ان نقول ان االستثمار
في البصرة ليس بالمستوى المطلوب مقارنة بما تحمله المحافظة من ارث
حض�اري ،لهذا حاولنا ان نس�لك طريقا جديدة من اهمه�ا عمليات التوأمة
وخطونا خطوات مهمة في هذا المضمار مع مدن ودول اوربية كثيرة .وعن
وجب�ات االراضي التي ت�م توزيعها لمختلف الش�رائح االجتماعية والمهنية
وم�ن بينهم الصحفيون ،أك�د خلف ان مالكات البلدي�ات التابعة للمحافظة
هي�أت اكثر من  10آالف قطعة س�كنية ت�م توزيعها على موظف�ي الدوائر
المس�تحقين من ذوي الش�هداء والسجناء السياس�يين والصحفيين ،وكان
فيها للصحفيين حصة تلي�ق بمكانتهم ومهنيتهم لخدمة العراق بنحو عام
والبصرة بنحو خاص ،مؤكدا أن وجبة جديدة س�يتم توزيعها على ش�ريحة
الصحفيين حال استكمال االمور المتعلقة بالتوزيع .واشار المحافظ الى ان
البصرة ستش�هد اقامة خليجي  22وهذا العرس الرياضي الكبير بحاجة الى
تكات�ف جهود الدولة العراقية بكاملها ألنه ال يمثل البصرة لوحدها بل يمثل
العراق برمته ،لهذا نحن في س�باق مع الزمن إلظهارها بالمظهر الذي يليق
بالبصرة وتاريخها العريق.

االنـبــار :األمــر أشـبــه بـخــالف بـيــن عـشـيــرتـيـــن

نـواب :أشـخــاص ولـجــان املـتـظــاهــرين مـجـهــولــون لـدى الـحـكــومــة
جانبه ،قال اح�د قياديي التظاهرات في االنبار الش�يخ
س�عيد الالفي ل�"المس�تقبل العراقي" إننا "لم نمثل أي
شخص عنا ،ولم نذهب إلى بغدادّ ،
وأي اتفاق مع اللجنة
يعتبر اتفاقا شخصيا وال يمثل ساحة االعتصام" .وبين
أن "المطالب وصلت إل�ى رئيس الوزراء منذ اليوم األول
للتظاه�ر ،والموض�وع لغاية اآلن ذه�اب ومجيء دون
فائ�دة تذكر ،وهذا تس�ويف وتلميع للقضية الهدف منه
عدم االس�تجابة للمطالب" ،مشيرا ً إلى أن "الحكومة لو
كانت جادة لما أرس�لت كل يوم وفدا وعشيرة للتفاوض
وكأن األمر أشبه بخالف بين عشيرتين".
وحول إجراء اللجنة الخماسية بإطالق سراح 3000
معتقل قال الالفي يجب أن "يكون هذا التحرك حقيقيا،
وعمليا لم نس�مع ش�يئا ،وقالوا أنهم أفرجوا عن 3000
معتقل ،من ه�م وبأي مكان؟" ،وتاب�ع "عندما أفرجوا
عن  300معتقل كانت اللجنة حاضرة واستقبلتهم ،فهل

امل�ستقبل العراقي  /فريد حممود
م�ا زال المتظاه�رون يؤك�دون أن الحكوم�ة ل�م
تنف�ذ عمليا ً م�ا تعلن عنه ،وأنه�ا لغاية اآلن ل�م تبد أي
تج�اوب م�ع مطالبهم ،الس�يما وأنها معروف�ة منذ ما
يق�ارب ال� 40يوم�ا ،أما ما يخ�ص اللجنة الخماس�ية
والوفود التي تبعث إلى المحافظات للقاء المتظاهرين،
فأنهم ي�رون أن الوفود ال تملك صالحي�ات كاملة ،و"ال
داع�ي لها" ،فيم�ا يرى نائب ع�ن التحال�ف الوطني أن
الحكومة تجهل الشخصيات التي تصرح في التظاهرات
واللج�ان المش�كلة فيه�ا ،ودعاها إلى وق�ف التفاوض
م�ع المتظاهرين وتنفي�ذ المطالب المش�روعة إذا كان
باإلمكان تنفيذها.
وقال الناطق الرس�مي باس�م متظاه�ري الموصل
غان�م العاب�د ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن "معتصم�ي
ساحة األحرار أعلنوا مقاطعتهم الوفد الذي زار الموصل
م�ن قب�ل اللجنة الخماس�ية ،باعتب�ار أن ه�ذا الوفد ال
يمل�ك الصالحيات الكافية ،وان اللجنة لم تحقق النتائج
المرجوة لمطالب المتظاهرين".
وأضاف "قمنا بإرس�ال رس�ائل للوفد ،تفيد بأننا لم
نخ�ول أي ش�خص للتفاوض ،وكل من يدع�ي انه يمثل
المتظاهري�ن فه�و غي�ر ص�ادق" ،مبينا ً أن "ش�خصا
مقربا م�ن دولة القانون التقى مع المتظاهرين ،وحول
الموض�وع إلى السياس�ي واتهمنا بتقاض�ي أموال من
محاف�ظ الموص�ل حتى نخ�رج للتظاهر ،وق�د حددها
ب� 50ألفا وكارت موبايل".
وأوض�ح أن األه�م م�ن كل هذا أنن�ا "ال نريد إطالق
س�راح ش�خص قتل طفال عراقيا أو مرتش�ي أو س�رق
أم�وال الدول�ة وال الزاني�ة" وش�دد نح�ن "ال ندافع عن
ه�ؤالء ،وإنما عن األبري�اء" .وتابع بالقول "لم نس�مح

م�ن المعقول أن يفرجوا عن ه�ذا العدد ولم يتم تصوير
أي واح�د منه�م" .إل�ى ذلك ،دع�ا النائب ع�ن التحالف
الوطني امي�ن هادي الحكومة إل�ى "الوقوف الكلي عن
التف�اوض م�ع المتظاهري�ن ،الس�يما وأنهم ي�رون أن
مطالبه�م ال تحت�اج إلى التفاوض" ،متس�ائالً "من هم
الذي�ن يصرحون م�ن التظاهرات ،هل يمثلون الش�عب،
هل هناك لجن�ة معروفة ،كلها أمور مجهولة بالنس�بة
للحكوم�ة" .وأض�اف "عل�ى الحكوم�ة أن تب�دأ بتنفيذ
م�ا عليها وتنتظ�ر ماذا يحصل بعدها" ،مش�يرا ً إلى أنه
"إذا كان�ت مطالبه�م مطابقة للدس�تور ،فهذا يعني أن
الوزراء والسياسيين والحكومة قادرة على تنفيذها ،أما
مطالب إسقاط النظام فهذا ليس بأيديهم".وقال هادي
ل�"المستقبل العراقي" إن "المتظاهرين يرمون الوفود
بالحج�ارة ،وه�ذا يعني عدم إمكاني�ة التفاوض معهم،
كما أن الش�عارات اآلن تحمل س�با وش�تائم على بعض

املساءلة والعدالة تنفي شمول رئيس جملس القضاء بإجراءاهتا
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
للسياس�يين بركوب موجة التظاه�رات ،ألنهم جزء من
أسباب فش�ل الحكومة لكونهم مش�اركين في العملية
السياس�ية" ،متس�ائالً "هل نحن منافسون للحكومة؟
هل نس�عى لمنصب رئاسة الوزراء؟" ،واستطرد "اليوم
مض�ى أكثر م�ن  40يوما للتظاهر ،هل ه�ذه المدة غير
كافي�ة لتلبي الحكومة جزءا م�ن المطالب وقد اعترفت
بمشروعية بعضها؟".
وأش�ار إلى أن المتظاهرين رفعوا "ش�عار إسقاط
الحكومة بناء عل�ى تجاهلها لمطالبنا" ،وأوضح "نحن

كش�عب من حقنا أن نقول ّ
أي ش�يء ،لك�ن ال نجر البلد
إلى الدمار ،ودستوريا من حقنا رفع هذا الشعار".
وف�ي ما يخص إجراءات اللجنة الخماس�ية بش�أن
مل�ف المس�اءلة والعدالة قال الغانم "حس�ب ما اعرف
أن نائ�ب رئي�س مجل�س محافظ�ة نينوى تم ش�موله
باجتث�اث البع�ث ،فإذا كان مش�موال به�ذا القرار كيف
ش�ارك باالنتخابات وتول�ى هذا المنصب؟" ،واس�تدرك
"هن�اك تخب�ط واضح م�ن قب�ل الحكوم�ة ،وال نعرف
معاييره�ا (ه�ذا مش�مول وهذا غي�ر مش�مول)" .من

نف�ت الهيئ�ة الوطني�ة العلي�ا للمس�اءلة والعدال�ة
االدعاءات بش�مول رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي
مدح�ت المحم�ود بإجراءاتها.وق�ال نائب رئي�س الهيئة
بختيار عمر ان "أعضاء الهيئة الوطنية العليا للمس�اءلة
والعدال�ة اقس�موا ف�ي مجل�س الن�واب وأم�ام الش�عب
ب�أن يكونوا محايدي�ن ويطبق�ون القان�ون بحذافيره"،
مش�ددا على ان "الهيئة تعتمد على الوثائق الرس�مية في
إجراءاتها".وتاب�ع عم�ر بالق�ول "ال يمكنن�ا اجتثاث اي

شخص لم يثبت بالوثائق الرسمية انه مشمول بإجراءات
المساءلة والعدالة" ،مؤكدا انه "ال يوجد اي دليل او وثيقة
رسمية تشير الى شمول السيد القاضي مدحت المحمود
بإجراءات المس�اءلة والعدالة من بعي�د او قريب" ،وقال
ايض�ا ً "ال يمكن قطعا االعتم�اد على مجرد االدعاء كدليل
لتطبيق إجراءات الهيئة الوطنية".
وطال�ب نائ�ب رئيس الهيئ�ة الوطنية العلي�ا "الذين
يدع�ون ب�أن القاض�ي المحم�ود مش�مول بإج�راءات
المس�اءلة والعدالة بالتوجه إلى الهيئة والتأكد بأنفسهم
من عدم صحة هذه االدعاءات".

جملــس الـــوزراء :منــح املتقــاعديــن مليــونـا و 200ألف دينــار كمنحـة سنوية
بغداد  /ومع

العراقي

أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي ،أمس الثالثاء ,عن طرح رئيس الوزراء نوري
المالكي خالل اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة منح المتقاعدين مليونا ً و 200ألف دينار كمنحة سنوية.
وق�ال العب�ادي ،في مؤتم�ر صحفي عقده ف�ي مبنى البرلم�ان ،إن “موازن�ة العام الحال�ي وصلت إلى
نهايته�ا ،ونح�ن بانتظار اليومين المقبلين للتصويت عليها ،ولن نحتاج س�وى إلى توافق الكتل السياس�ية
على التصويت”.
وأض�اف أن “اللجن�ة المالية اتفقت مع مجلس الوزراء على تخصيص  300مليار دينار كميزانية طوارئ
للكوارث الطبيعية المشابهة للتي حصلت مؤخرا ً من فيضانات وزلزال جزئي في محافظة ذي قار” ،مشيرا ً
الى ان “موازنة العام الحالي ستركز على شرائح مهمة كالمتقاعدين والرعاية االجتماعية”.
وأش�ار إل�ى أن “الموازن�ة ال توجد فيها مش�اكل كثي�رة ،بل على العك�س هناك عم�ل متواصل من أجل
تش�كيل صندوق للمواطن العراقي ،بدالً من توزيع مبالغ نقدية من فائض النفط ،والتي س�تعزز من عملية
الفساد”.
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نواب :هتديد األحرار بسحب وزارئهم وتسلمهم املالية بالوكالة موقفان متناقضان
المستقبل العراقي /نهاد فالح

ف�ي الوق�ت ال�ذي أك�د في�ه التحال�ف
الكردستاني أن قرار تسلّم كتلة األحرار لوزارة
المالي�ة وكالة بأنه “يع�د قرارا ً خاطئ�ا ً وأمرا ً
غير صحيح” ،وصفت القائمة العراقية القرار
“األمر بالمتناقض” لألحرار ،بمقابل هذا أشار
محلل سياسي إلى أن مواقف التيار “متناقضة”.
وقال النائ�ب عن التحالف الكردس�تاني محما
خليل ل�”المستقبل العراقي” إن “موافقة التيار
الص�دري على تس�لم وزارة المالية (بالوكالة)
يعد قرار خاطئ�ا ً وأمرا ً غير صحيح وفيه كثير
م�ن المغالط�ات” ,واصفا ً إي�اه بالخطوة التي
نسفت حكومة الشراكة الوطنية.
وكان المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ق�د أعلن ،أمس األول ،عن قبول
تس�لم وزير التخطي�ط علي الش�كري منصب
وزير المالية بالوكالة.
وج�اء ف�ي بيان ص�در “نظ�را ً لمقتضيات
المصلح�ة الوطني�ة العليا والمس�ؤولية أمام
الش�عب العراق�ي ،فقد تق�رر أن يك�ون وزير
التخطيط علي الش�كري وزي�را ً للمالية وكالة،
وذل�ك لتوقف الكثي�ر من األعم�ال والخدمات
التي تقدمها الوزارة للمواطن”.
وأوض�ح أن “وزارة المالي�ة تمث�ل عص�ب
الحي�اة بالنس�بة لهيكلية الحكوم�ة ووزرائها
ودوائره�ا كاف�ة” ،الفت�ا ً إل�ى أنه “ت�م إعالم
القائمة العراقية بهذا القرار وأسبابه”.
في الس�ياق ذاته ,أب�دت القائم�ة العراقية
اس�تغرابها من قرار التيار الصدري بالموافقة
عل�ى تس�لم وزي�ر التخطي�ط عل�ي الش�كري
إدارة وزارة المالي�ة بالوكال�ة ,واصف�ة األمر
بالمتناق�ض م�ع المواق�ف األخي�رة لكتل�ة
األحرار.
وقال النائ�ب عن العراقية مظه�ر الجنابي
ل�”المس�تقبل العراقي” إن “مواقف وقرارات
كتلة األحرار خاضعة للعديد من التأثيرات وأنها
غير ثابتة” ,مضيفا ً ان “حالة عدم االس�تقرار
هذه قد تدمر العملية السياس�ية وتحدث كثيرا
من االزمات المتعاقبة”.
وأش�ار الجنابي إل�ى أن “عدم ثبات مواقف
كتل�ة األحرار التابعة للتي�ار الصدري يدل على
انه�ا تدار من أطراف اخرى” ,مبديا ً اس�تغرابه
م�ن ق�رار الموافقة على تس�لم اح�د وزرائها
وزارة المالي�ة بالوكال�ة ,واصف�ا ً ه�ذا القرار
بالمتناق�ض مع المواقف األخيرة الس�يما بعد
التلويح بسحب الوزراء من الحكومة او رفض
قرار رئي�س ال�وزراء المتعلق بإعط�اء وزراء
العراقي�ة إج�ازة مفتوح�ة وإدارة وزاراته�م
بالوكالة.
ال�ى ذلك ,قال المحلل السياس�ي عبد األمير
المج�ر ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن “مواق�ف
التي�ار الص�دري تثي�ر كثي�را من التس�اؤالت
المصحوب�ة بالس�خرية” ،وتس�اءل “كي�ف
يقبلون بتس�لم وزير التخطيط علي الش�كري

إدارة وزارة المالي�ة بالوكال�ة وه�م يه�ددون
بسحب وزرائهم اذا استمرت الحكومة بنهجها
المتب�ع حالياً” ,وتابع “ما هو الجديد في األمر
حتى تتغي�ر المواقف بهذا الش�كل من رافضة
الى مش�اركة بق�وة” ،موضح�ا ً أن “الحكومة
نفس الحكومة والنهج نفس النهج”.
وعزا المجر “التغيير أو حالة عدم االستقرار
في قرارات التيار الصدري الى عدم وجود قادة
سياس�يين بمس�توى الطموح والمسؤولية”,
واصفا ً قرارات وتصريحات نواب كتلة األحرار
ب�”غير الناضجة”.
وأض�اف المج�ر ان “كتل�ة األح�رار لديها
اجته�ادات خاصة بها ومواقفه�ا األخيرة غير
منس�جمة م�ع التحالف الوطن�ي” ,مضيفا ان
“سياس�ة التيار الص�دري ناش�ئة وتفتقد الى
التنظيم والتنس�يق م�ا يجعلها غير مس�تقرة
وخاضع�ة لضغوط�ات سياس�ية خاصة وان
معظ�م قيادات�ه ال تع�رف م�اذا تري�د وغي�ر
مؤهل�ه” ,واصف�ا تطلع�ات التي�ار الص�دري
ب�”غير الواقعية”.
ويع�د موضوع تس�لم وزي�ر التخطيط عن
التيار الصدري على الشكري ادارة وزارة المالية
بالوكال�ة ,أمرا ً متناقضا ً م�ع المواقف األخيرة

للتي�ار الس�يما بع�د التلوي�ح بس�حب وزرائه
الخمس�ة من الحكومة اعتراض�ا ً على “إقصاء
وتهمي�ش بع�ض المكون�ات االجتماعي�ة”،
بسحب قوله.
وكان الصدر استدعى في وقت سابق وزراء
تياره في الحكومة إل�ى النجف واجتمع معهم
للبح�ث في خي�ار االنس�حاب م�ن الحكومة،
وتطورات العملية السياسية في العراق ،وذلك
بع�د أيام على رفض الصدر اس�تالم وزراء من
تي�اره إدارة أعم�ال وزارات القائم�ة العراقية
بالوكالة.ولمّح النائب عن كتلة األحرار التابعة
للتي�ار الصدري ج�واد الجبوري إل�ى إمكانية
س�حب وزراء كتلت�ه م�ن الحكومة ف�ي حال
ع�دم االس�تجابة إل�ى مطال�ب المتظاهري�ن،
واالس�تمرار في اإلقص�اء والتهمي�ش لبعض
المكون�ات ،مؤك�دا أن “رف�ض وزراء الكتل�ة
الصدري�ة ،ش�غل مقاع�د وزراء العراقية دليل
على وجود خلل في عمل الحكومة”.
يش�ار ال�ى ان النائ�ب ع�ن العراقي�ة رعد
الدهلك�ي ق�د كش�ف ع�ن وج�ود مفاوضات
أولي�ة بين قائمت�ه وكتلتي األح�رار والتحالف
الكردس�تاني لتش�كيل كتل�ة نيابي�ة معارضة
“لتصحيح مسار العملية السياسية”.

النـــزاهــة البرلمــانيــة :سنــدقـــق

نــواب :الـ 2.5مليـون دوالر ختــص رئــاســة الـوزراء وليـس املـالكـي
المستقبل العراقي  /فالح الناصري
صع�ق العراقي�ون عندم�ا علموا من
القائم�ة العراقية وعلى لس�ان المتحدثة
باسمها ميسون الدملوجي أن مصروفات
رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي تبل�غ
مليونين ونصف المليون دوالر في اليوم
الواح�د .وراح الجميع يتس�اءل بدهش�ة
ع�ن الكيفية التي يمكن به�ا إنفاق مبلغ
فلك�ي كه�ذا في ي�وم واحد ،وه�و مبلغ
يكفي لشراء أكثر من  4منازل كبيرة في
أحياء راقية في العاصمة بغداد.
لكن الدملوجي أوضحت ل�»المستقبل
العراق�ي» أم�س أن م�ا قصدت�ه ه�و أن
تخصيصات مكتب رئيس مجلس الوزراء
تبل�غ  900مليار دينار في الس�نة ،وهذه
التخصيصات اذا ما قسمت على  365يوماً،
يكون الحاص�ل مليونين ونصف المليون
دوالر ف�ي اليوم ،وهذا مق�ر في موازنة
 2013االتحادي�ة .وه�ذا ما أك�ده النائب
ع�ن ائتالف دول�ة القانون علي الش�اله،
والذي أوضح أن هذا المبلغ يشمل رواتب
عناص�ر مجالس الصحوات ومخصصات

كل اللج�ان والدوائ�ر المرتبطة برئاس�ة
الوزراء ،وليس مخصصا ً لشخص رئيس
الوزراء فق�ط .وقد أكدت لجن�ة النزاهة
النيابي�ة ل�»المس�تقبل العراق�ي» أنه�ا
اتفق�ت مع دي�وان الرقاب�ة المالية على
تدقي�ق مصروف�ات الرئاس�ات الث�الث
تدقيقا ً ش�امالً وتقدي�م التقارير الالزمة
عن ذل�ك ،مؤك�دة أن بعض تل�ك األموال
تصرف بطرق تش�كل «ض�ررا ً على المال
الع�ام» .وقال�ت الدملوج�ي «واجبنا في
مجلس النواب يحت�م علينا ان نعرف اين
تصرف هذه األموال.
نح�ن ال نقب�ل أيض�ا ً ان تك�ون ه�ذه
الموازن�ة الضخم�ة لمجل�س الن�واب،
ونفض�ل ان تذه�ب ه�ذه االم�وال ال�ى
المواطنين بشكل مباشر ،كالمتقاعدين»،
مضيفة «ه�ذه الفقرة الب�د ان تعدل في
الموازنة وتك�ون التخصيصات معقولة.
يجب ان تخفض التخصيصات».
واتهم الش�اله القائم�ة العراقية تريد
إلغ�اء روات�ب الصح�وات حت�ى يتس�ع
التذم�ر م�ن الحكوم�ة .وق�ال الش�اله
ل�»المس�تقبل العراق�ي» أم�س «ه�م

يري�دون مآرب سياس�ية م�ن وراء هذه
المطال�ب ،ونحن نقول لهم هذا ال يجوز،
وعلى نواب العراقية ان يحترموا حاجات
الش�عب العراقي وال يجوز ابدا ً إلغاء هذه
المخصصات».
وأوض�ح أن «ه�ذا التخصي�ص ه�و
لمجل�س الوزراء ولي�س لرئيس الوزراء،
ويش�مل رواتب الصحوات وكل ما يتعلق
باللج�ان والدوائ�ر المرتبط�ة برئاس�ة
ال�وزراء كالمب�ادرات الزراعي�ة وم�ا
ش�ابه ،فه�م (ن�واب القائم�ة العراقية)
يريدون اإللغ�اء حتى يصع�دوا الخطاب
داخل الش�ارع ض�د الحكوم�ة ،وهو امر
مرفوض».
وأك�د الش�اله أن القائم�ة العراقي�ة
«لم تعت�رض على تل�ك التخصيصات في
اجتماع رؤساء الكتل السياسية واللجان.
انه�م فق�ط يتكلم�ون ف�ي اإلع�الم ،لذا
عل�ى مجل�س الن�واب تمري�ر الموازن�ة
حتى يطمئ�ن الش�ارع العراقي ويطمئن
المواطن�ون الذي�ن ينتظ�رون رواتبه�م
وتثبي�ت عقودهم» .وأش�ار الش�اله إلى
(أنه�م) يرم�ون رئي�س ال�وزراء بالتهم

أينما ورد اس�مه« ،وهو امر اقل ما يقال
عنه انه غير صحيح» ،بحسب تعبيره.
من جهتها ،اعتبرت النائبة عن ائتالف
دولة القانون ناجحة عبد األمير أن اتهام
العراقي�ة للمالك�ي بإه�دار الم�ال العام
امر ع�ار عن الصح�ة وهدفه التس�قيط
السياسي.
وقال�ت عب�د األمي�ر ام�س ان قضية
إلص�اق الته�م بأي ش�خصية سياس�ية
أصبح�ت امرا ً س�هالً ج�داً ،ومن الس�هل
التس�قيط واكال�ة الته�م ب�دون أدل�ة.
وأضاف�ت «م�ن يتهم جه�ة معينة بعمل
غير نزيه فعلي�ه أن يقدم األدلة والوثائق
التي تثبت صح�ة ما يدعي ،ونحن ننتظر
من السياس�يين التعاون وال ننتظر رمي
التهم على بعضنا البعض».
إلى ذلك ،أكد نائب رئيس لجنة النزاهة
النيابي�ة احم�د عب�د الل�ه الجب�وري أن
لجنت�ه طلبت م�ن رئيس دي�وان الرقابة
التدقيق في مصروفات الرئاسات الثالث
الش�خصية ،ومتابعة األب�واب القانونية
لتلك المصروفات .وقال الجبوري ،النائب
ع�ن القائم�ة العراقي�ة ،ل�»المس�تقبل

العراق�ي» أم�س «طلبن�ا ف�ي االجتماع
االخير ال�ذي عقدن�اه مع رئي�س ديوان
الرقاب�ة المالي�ة ان يت�م التدقي�ق في ما
يتعل�ق بتخصيص�ات الرئاس�ات الث�الث
تدقيقا ً ش�امالً ،وأن يتم تقديم تقرير عن
األم�وال التي تص�رف بطريق�ة الصرف
الذات�ي للرئاس�ات الث�الث» ،موضحا ً أن
«رئيس الدي�وان أوكل هذا الموضوع الى
احد المدراء العامي�ن ليتولى التدقيق في
نفقات الرئاس�ات الثالث ،على اعتبار ان
هناك أم�واال تصرف بطريق�ة ليس فيها
آلية للحفاظ على اموال الدولة» ،على حد
تعبيره.
وأض�اف الجبوري «نعتق�د ان ديوان
الرقاب�ة المالي�ة سيش�كل لجن�ة تق�دم
تقري�را ً واضح�ا ً ع�ن ام�وال الرئاس�ات
الث�الث ،وتبين م�ا اذا كانت تل�ك االموال
تصرف بطريقة قانونية أم ال» ،مستدركا ً
«بالتأكي�د نح�ن نالحظ ان هن�اك أمواال
تص�رف بم�ا يش�كل ض�ررا ً كبي�را ً على
الم�ال الع�ام ،وبالت������الي يجب على
الرئاس�ات الثالث ان تكون اكثر انضباطا ً
في صرف األموال».

ممثلتهم في البرلمان :مشروعان للكهرباء ألغيا ألسباب واهية

أهايل النارصية حيرمون من  2300ميكاواط لـ «عدم توفر الوقود»
المستقبل العراقي  /مها بدر
ح�رم أهال�ي محافظ�ة ذي ق�ار م�ن
طاق�ة كهربائي�ة تبل�غ  1800مي�كاواط
بع�د إلغاء مش�روع محطة تولي�د الكهرباء
المركب�ة ال�ذي كان م�ن المفت�رض تنفيذه
ف�ي المحافظ�ة ،وال�ذي طالب�ت نائب�ة عن
المحافظ�ة في مجلس النواب بإعادة إحالته
إلى التنفيذ ألن إلغاءه يعني استهدافا ً ألهالي
محافظته�ا .وه�ذا المش�روع كان ثم�رة
فكرة إلنش�اء مش�روع محطة توليد كبيرة
ف�ي جنوب الع�راق يتم تمويل�ه من القرض
الياباني ،فاختارت مؤسسة جايكا “”JICA
اليابانية في  2011موقعا ً في ذي قار إلنشاء
المش�روع ،حي�ث يتميز ه�ذا الموقع بقربه
من نهر الفرات ويمر بالقرب منه أيضا ً خط
لنق�ل الغاز الطبيعي وخ�ط آخر لنقل النفط
الخ�ام من حقول البص�رة .وبعد اجتماعات
عدة بين المؤسس�ة اليابانية وممثلي وزارة
الكهرباء ووزارة النفط للتباحث بش�أن آلية
تزويد المش�روع بالوقود ف�ي العام ،2017
رفض�ت وزارة النف�ط تزوي�د المش�روع
بالوق�ود ل�”عدم توف�ره” .فب�ادرت وزارة

الكهرباء إلى إبداء استعدادها لتحويل حصة
مش�اريع انتاج الطاقة في محافظة البصرة
إلى مشروع ذي قار ،على أن تجهز مشاريع
البصرة بالغاز المستورد من إيران عبر خط
نقل يتم إنش�اؤه له�ذا الغرض ،لك�ن وزارة
النقل رفض�ت هذه المب�ادرة أيض�اً ،فتقرر
أخي�را ً إلغ�اء المش�روع .وح�رم أهالي ذي
قار أيضا ً من  500ميكاواط كان س�يوفرها
مشروع محطة الناصرية الغازية الذي ألغي
هو اآلخر دون معرفة األس�باب ،بالرغم من
وصول معدات تنفيذ المش�روع إلى الموقع
المح�دد إلقامته عليه منذ أي�ار  .2010وأكد
عض�و في لجنة النفط والطاقة النيابية عدم
علم�ه بتفاصيل إلغ�اء هذين المش�روعين،
لكن�ه أكد أن لجنته س�تتابع أس�باب اإللغاء
وطلب اإليضاح م�ن وزارة الكهرباء التي قد
تك�ون لديها مب�ررات مقبولة لذل�ك .وقالت
النائب�ة ع�ن التحال�ف الوطني أم�ل عطية،
وه�ي تمث�ل محافظ�ة ذي ق�ار ،أن إلغ�اء
مش�اريع محط�ات الكهرب�اء ف�ي ذي ق�ار
“أم�ر غير مب�رر ويعتب�ر اس�تهدافا ً ألهالي
المحافظ�ة” ،مطالب�ة الجه�ات المختص�ة
ف�ي الحكومة ال�ى احالة مش�روع المحطة

الغازية في محافظة ذي قار الى التنفيذ ،لما
لهذا المشروع من اهمية للمحافظة .وقالت
عطي�ة ل�”المس�تقبل العراق�ي” ان هن�اك
الكثير من المش�اريع المماثل�ة في عدد من
المحافظ�ات احيلت الى التنفي�ذ فيما ألغيت
مش�اريع محافظ�ة ذي ق�ار ،مضيف�ة “لذا
نحن نتساءل عن سبب إلغاء مشروع محطة
تولي�د الكهرباء المركبة في الناصرية والتي
كان م�ن المفت�رض ان يت�م تمويله�ا عل�ى
حس�اب القرض الياباني ،حي�ث تبلغ طاقة
ه�ذه المحطة  1800مي�كاواط” .وأوضحت
عطي�ة “تم الب�دء بإعداد الدراس�ات الالزمة
إلنشاء محطة توليد كبيرة في جنوب العراق
منذ ثالث س�نوات من قبل مؤسس�ة جايكا
اليابانية ووزارة الكهرباء العراقية ،وتم في
سنة  2011اختيار موقع المحطة في مدينة
الناصرية بسبب عدة عوامل منها تخصيص
األرض الالزمة للمش�روع وبمس�احة 200
دونم قرب محطة الناصرية البخارية وقرب
مصادر المياه والوق�ود ،حيث تقع المحطة
عل�ى نهر الف�رات ويمر بجانبه�ا خط ينقل
الغ�از الطبيعي وآخر ينق�ل النفط الخام من
حقول البصرة” .وتابعت “كما تتوفر خطوط

نقل طاق�ة ( 400kvع�دد  )3تربط المحطة
بمحافظ�ات البصرة والديوانية وواس�ط”،
مش�يرة إلى أن المؤسس�ة اليابانية “قامت
بإج�راء أعم�ال المس�وحات والفحوص�ات
بش�كل كامل وموس�ع في موقع المشروع
وحصلت عدة اجتماع�ات للوفود الفنية في
المؤسس�ة أعاله م�ع وزارة الكهرباء داخل
وخ�ارج الع�راق ،وت�م إكمال إعداد دراس�ة
الجدوى وتقرير االثر البيئي” .وبينت النائبة
أنه “في آخر اجتماع تم مع الوفد الياباني في
مق�ر وزارة الكهرباء طل�ب الجانب الياباني
من ممثل وزارة النفط تزويدهم بكتاب يؤكد
استعداد الوزارة لتجهيز المحطة بالوقود في
سنة  ،2017وبعد اجتماعات عدة بين ممثلي
وزارة الكهرب�اء والنف�ط ح�ول الموض�وع
رفض�ت وزارة النف�ط تزوي�د المش�روع
بالوقود بحجة عدم توف�ره” .وأكدت عطية
أن “وزارة الكهرب�اء اقترح�ت تحويل حصة
مشاريع محطات إنتاج الطاقة في محافظة
البصرة من الغاز ال�ى هذه المحطة وتجهيز
مش�اريع البصرة بالغاز المستورد من إيران
عن طري�ق خط يتم إنش�اؤه له�ذا الغرض،
وت�م رفض ه�ذا االقت�راح أيض�ا ،ولذلك تم

مؤخ�را اتخاذ ق�رار بإلغاء المش�روع لعدم
توفر الوقود” .وقالت عطية أيضا ً “نتس�اءل
لماذا ألغي مشروع محطة الناصرية الغازية
وهو المشروع الوحيد من مشاريع شركتي
 GEوس�يمنس الذي لم تت�م إحالته لحد اآلن
م�ن بي�ن  25مش�روعا ً موزعة عل�ى جميع
محافظات العراق” ،الفتة إلى أن قس�ما ً من
هذه المشاريع تم تشغيلها مثل محطة الحلة
الغازي�ة وكرب�الء الغازي�ة ،والقس�م اآلخر
س�يدخل بالعمل قريبا مث�ل محطة الخيرات
بطاق�ة  1250مي�كاواط ومحط�ة الق�دس
بطاقة  500ميكاواط ومحطة نينوى بطاقة
 750ميكاواط ،فيما بلغ قس�م منها مراحل
متقدم�ة م�ن االنجاز مث�ل محط�ة الرميلة
الغازي�ة بطاقة  1300ميكاواط ،وقس�م بدأ
العم�ل به�ا حديثا مثل محطة ش�ط البصرة
ومحطة النجيبية ومحطة الحيدرية ،وأحيل
مؤخ�را ً قس�م آخ�ر مث�ل مش�روع العمارة
ومش�روع الديوانية .وكشفت عطية عن أن
مع�دات مش�روع محطة الناصري�ة الغازية
( 500مي�كاواط) وصلت الموقع في ش�هر
أي�ار م�ن س�نة  ,2010مؤك�دة أن من “حق
ابن�اء محافظة ذي قار معرفة أس�باب إلغاء

مش�روع المحط�ة الغازية ف�ي محافظتهم
دون المش�اريع األخ�رى المماثل�ة في عدد
م�ن المحافظ�ات” .وطالب�ت وزارة النفط
بتوفي�ر الوق�ود ال�الزم لمش�روع محط�ة
تولي�د الكهرب�اء المركب�ة ف�ي الناصري�ة
( 1800ميكاواط) ،ووزارة الكهرباء بحس�م
إحال�ة مش�روع محط�ة الناصري�ة الغازية
( 500مي�كاواط) ،لما لها م�ن أهمية كبيرة
ف�ي تولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة للمحافظة
والشبكة الوطنية وتش�غيل أيدي عاملة من
المحافظة .إلى ذلك ،أعرب عضو لجنة النفط
والطاقة النائب ع�ن التحالف الوطني فرات
الش�رع عن ع�دم معرفت�ه بتفاصي�ل إلغاء
تل�ك المش�اريع ،مؤك�دا ً أن لجنته س�تتابع
هذا الموضوع .وقال الش�رع ل�”المس�تقبل
العراق�ي” أم�س “س�نتابع ونع�رف ما هو
المبرر من وزارة الكهرباء وس�ببب التأخير
الذي حص�ل في إنجاز تلك المش�اريع .ربما
لدى ال�وزارة مبررات مقنعة” .وأضاف “من
خ�الل متابعتن�ا لمش�اريع وزارة الكهرباء
وجدن�ا أن بعضها كان يفترض أن ينجز منذ
فت�رة ،وبعضها اآلخر واجه�ت عقبات فنية
كعدم توفر األرض الالزمة إلنشائها”.
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القانونية :من حق احلكومة التوقيع بغياب قانون «عقد املعاهدات»
امل�ستقبل العراقي � /سام حممود
تخض�ع االتفاقي�ة املزم�ع عقده�ا
ب�ني الحكوم�ة العراقي�ة واالتح�اد األورب�ي
"لفحوص�ات مجهري�ة" م�ن قب�ل اللج�ان
املختصة داخل الربملان ،وتؤكد لجنة العالقات
الخارجي�ة أنه�ا بص�دد تغي�ر بع�ض بن�ود
االتفاقية والتي من ش�أنها أن تس�مح للدول
األوربية بالتنفع داخل البلد ،كما توجد بعض
البنود التي تمس س�يادة العراق .السيما وأن
عضو الربملان األوربي واملسؤول عن االتفاقية
يعتقد أن العراق يف "مش�كلة وعملية التحول
الديمقراط�ي بعيدة عن االنتهاء" ،لذا يرى أن
الفرصة حاليا متاحة "لخلق فرصة ملموسة
للمجتمع والديمقراطية وهدفنا تعزيز البنية
التحتي�ة االقتصادية للبالد وضم�ان التنمية
والس�الم" .وتبق�ى النواي�ا من قب�ل الجانب
االورب�ي مجهولة للعراق ،لك�ن فيما إذا كان
هن�اك تأوي�ل س�لبي ل�كالم عض�و الربمل�ان
االوربي ،فمن ش�أن ذلك أن ي�ؤدي باملعاهدة
إىل "خ�رب كان" ،أو إذا كان تأوي�ال إيجابي�ا
فس�يكون العراق بانتظ�ار النتائ�ج املرجوة
منها.
وب�ني عضو لجنة العالق�ات الخارجية يف
مجل�س النواب عم�اد يوحن�ا أن "الكثر من
فقرات املعاهدة لم تحس�م لغاي�ة اآلن ،فيما
يخص عدم فسح املجال لدول االتحاد االوربي
بالتنفع داخل العراق ،أو تتدخل بش�كل يمس
السيادة العراقية ،ويعود بالرضر عليه".
وق�ال يوحن�ا ل�"املس�تقبل العراق�ي"
إن "هن�اك صياغ�ة لبعض فق�رات املعاهدة
تحتمل التأويل والجدل القانوني ،ومن املمكن
أن تس�تخدم ضد العراق" ،مشرا ً إىل أن "هذه
النقطتان نحن بصدد دراستهما ،باإلضافة إىل
أننا بصدد تريع قانون عقد املعاهدات الذي
يحدد اإلطار القانوني إلبرامها".
وأض�اف أن "كل اتفاقي�ة تأت�ي بالفوائد
واملضار ،وكل طرف يحاول أن يس�تفيد أكثر
م�ن املعاه�دة ،لك�ن يف وقته�ا كان املفاوض
العراق�ي يف وض�ع ضعيف ،ونح�ن نحاول أن
يك�ون موقف الع�راق أقوى داخ�ل املعاهدة،
الس�يما وأن وض�ع املف�اوض اآلن أقوى من
سابقه" ،مش�را ً إىل أن "الدول االوربية حاليا
يف حالة ركود اقتصادي ،وبحاجة اىل االنفتاح
عىل الس�وق العراقي�ة ،وخصوص�ا ً ان البنى
التحتي�ة يف الع�راق أكث�ر مالءم�ة م�ن دول
املنطقة".

وأش�ار إىل أن "املعاه�دة تش�مل تدريب�ا
عس�كريا وتجهي�ز املعدات يف مج�ال الزراعة
ومج�االت كث�رة ،ومن جان�ب الع�راق فانه
بحاج�ة إىل خربة الدول االوربية ،واىل االنفتاح
ع�ىل الس�وق االوربي�ة ،لك�ن بش�كل يحفظ
س�يادته".وكانت وزارة الخارجية قد أعربت
عن سعادتها بمناقشة برملان االتحاد األوروبي
اتفاقية التعاون املش�رتك م�ع العراق وتمنت
تمريره�ا ،بع�د أن أنجزت  27دول�ة أوروبية
مناقش�تها خالل الس�نوات األرب�ع املاضية،
الفتة إىل أن االتفاقية تنص عىل تعاون واس�ع

ويف كاف�ة املج�االت ،وأنه�ا س�تمهد لراكة
متطورة بني العراق ودول االتحاد االوروبي.
وق�ال عضو الربمل�ان يف االتح�اد األوربي
االيط�ايل ماريو مارو ،املس�ؤول ع�ن تحريك
االتفاقي�ة ع�رب الربمل�ان األورب�ي ،أن�ه "من
الواضح إن العراق يف مش�كلة وعملية التحول
الديمقراطي بعيدة عن االنتهاء ،لذا فان لدينا
يف هذا الوقت خلق فرصة ملموس�ة للمجتمع
والديمقراطي�ة يف العراق وهدفنا تعزيز البنية
التحتي�ة االقتصادية للبالد وضم�ان التنمية
والس�الم" .مش�را ً إىل أن "علين�ا أن نك�ون

واضح�ني ج�دا حينما نتحدث ع�ن انتهاكات
حقوق اإلنس�ان ،فهناك الكث�ر من التوترات
ب�ني الطوائف الديني�ة ووج�ود حالة خاصة
للمسيحيني يف البالد كما أن الوضع املأساوي
يف س�وريا يمث�ل عن�رصا آخ�ر م�ن عنارص
عدم االس�تقرار بس�بب الالجئني القادمني إىل
العراق".وأك�د ماريو م�ارو بالقول " نحن يف
منتصف مناقشة كبرة حول سيادة القانون
يف الع�راق وعلين�ا أن ندع�م الح�وار ونع�زز
املجتم�ع املدن�ي يف الب�الد وضمان مش�اركة
األحزاب يف النقاش ونحن ال نتوقع بالطبع أن

يحل العراقيون مش�اكلهم يف غضون سنوات
قليل�ة فهي عملية طويل�ة نتوقع من خاللها
بناء عالق�ة صداقة متينة جدا واعتقد أن هذا
يج�ب أن يك�ون هدفنا".م�ن جانبه�ا ،بينت
عض�و اللج�ة القانوني�ة جنان الربيس�م أن
"قان�ون االتفاقيات نص عليه الدس�تور ولم
ي�رع لغاية اآلن ألنه يحت�اج إىل إجماع ثلثي
مجلس النواب".وقالت ل�"املستقبل العراقي"
إن "االتفاقيات واملعاهدات التي توقع اآلن بني
الحكومة االتحادية وبني الحكومات األخرى،
س�واء كانت ثنائية أو بني أكثر من بلد ،توقع

كـركــوك :انـتـشــار الـســالح يـهــدد الـسـلــم األهـلــي
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
أظهر اس�تطالع للرأي أجرته منظمة محلية يف محافظة
كركوك ،أمس الثالثاء ،عن رفض  %98من مكونات املحافظة
لظاهرة انتش�ار السالح والعنف الناتج عنها يف تزايد حوادث
القت�ل والهجمات اإلرهابية يف املدين�ة .وقالت رئيس جمعية
األمل يف كركوك رسود محمد فالح يف حديث
لوكال�ة "الس�ومرية ني�وز" إن "مجموعة
شباب كركوك ضد العنف التابعة للجمعية
أج�رت اس�تطالعا ً لل�رأي ش�مل عين�ة
عش�وائية م�ن  500مواط�ن بواق�ع %58
ذك�ور و %42إن�اث ،من مختل�ف مكونات
املحافظ�ات ع�ن تهدي�د ظاه�رة انتش�ار
الس�الح لالس�تقرار والس�لم األهيل واألمن
املجتمع�ي" .وبّينت فالح ان "االس�تطالع
كشف عن ان  %98.8من العينة املستطلعة
عزت الخروقات األمنية واألعمال اإلرهابية
وتزاي�د حاالت القتل وفقدان االس�تقرار اىل
اس�تفحال ظاهرة انتش�ار الس�الح خارج
س�لطة الدول�ة يف املحافظ�ة" ،الفتة اىل ان
" %98.8م�ن املس�تطلعني طالب�وا بالح�د
من ظاهرة انتش�ار التسلح خارج األجهزة
األمنية الرسمية ،فيما أيد  %1.2الظاهرة"،
موضحة ان "املؤيدين النتشار السالح عزوا
تأييدهم اىل ضعف أداء األجهزة األمنية وعدم
قدرتها ع�ىل حماية املواطن لذا هم بحاجة
اىل اقتناء أسلحة شخصية".وأشارت إىل ان
"عينة واحدة من املجموع املستطلعني قال
(أنا أحب السالح)" ونوهت فالح بان "نحو
 %98.6من العينة شددوا عىل رضورة الحد
من ظاهرة انتش�ار الس�الح غر الرس�مي
والعمل عىل بذل جهود حقيقية للحفاظ عىل
الس�لم األهيل ومدنية املجتمع الكركوكي"،

عىل طريق االنتخابات

�سياء ال�سراي
الصعق�ة االنطباعي�ة األخ�رة ،مفهوم س�اد يف عالم
الحمالت االنتخابية للس�نوات الع�ر األخرة وتخصصت
في�ه مراك�ز جمعت علم�اء االجتم�اع والنف�س واملدارس
السلوكية وأجهزة قياس الرأي العام ووسائل اإلعالم وخرباء
السياسية لتحليل السلوك االجتماعي لفئة الناخبني وتحديد
افضل العوامل املؤثرة يف انطباعاتهم وأكثرها رسوخا وقوة.
وبعد بح�وث مطولة ومعق�دة توصل�وا اىل ان االنطباعات
الخاصة بكل ناخب تمر بمراحل عديدة خالل فرتة الدعاية
االنتخابي�ة حيث توجه الرس�ائل االتصالي�ة من كل حدب
وصوب ولون سيايس لتقتحم مخيلة وفكر الناخب وتناغي
طموحات�ه وتؤثر يف عاطفته وتج�ره اىل قناعة خاصة يديل

فيما ش�ددت عىل ان "أغلبية من يحملون السالح يف كركوك،
هم مرخصون بشكل أو بآخر من قبل السلطات ،أو يعملون
ضمن أجهزة حزبية او أمنية أو منظمات مسلحة لديها أذرع
سياس�ية" .وأوضحت ان "كركوك ش�هدت ازديادا ً يف حاالت
العنف والقتل ضد النساء عىل وجه الخصوص بدواعي غسل
العار والدفاع عن الرف ،فضالً عن العنف األرسي".وتابعت

بالقول ان "االستطالع امليداني أجري ملعرفة موقف املجتمع
الكركوكيل من ظاهرة انتشار السالح ،والسبل الكفيلة للحد
منه�ا أو القضاء عليها ،ومعالجة الثغرات األمنية والقانونية
واالجتماعية املس�اعدة عىل تفيش هذه الظاهرة".وش�ددت
ع�ىل ان "نتائ�ج ه�ذا االس�تبيان تمخضت عنه�ا توصيات
س�نقوم برفعها اىل مجلس محافظة كركوك لتريع قوانني

تحد من انتش�ار السالح خارج نطاق الدولة ،وحمله من قبل
مواطنني أو األجهزة األمنية خارج أوقات الواجب الرسمي".
وبينت فالح ان "من بني التوصيات التي س�رتفع اىل املجلس،
التش�ديد عىل عدم الس�ماح للمدنيني ممن يحملون س�الحا ً
بالدخ�ول اىل املحافظ�ة ومركزها من قبل نق�اط التفتيش،
واعتق�ال كل مواط�ن يجاه�ر بحم�ل الس�الح" .وطالب�ت
ب�"ف�رض عقوبات قصوى ع�ىل املخالفني
مم�ن يملكون ترخيصا ً بحمل الس�الح من
املدنيني والذين يجاهرون بحمله يف األماكن
العامة ،فضال عن منع عنارص الداخلية او
الجيش التجول بالزي الرسمي خارج وقت
الخدمة ،او اخذ أس�لحتهم اىل منازلهم بعد
انتهاء واجباتهم ورضورة إنشاء مشاجب
لألس�لحة يف دوائره�م" .ونبه�ت فالح اىل
رضورة "القض�اء ع�ىل املتاجرة بالس�الح
وتعق�ب املروج�ني ل�ه وتجفي�ف منابعه،
وإلزام جميع القن�وات اإلعالمية املوجودة
يف املحافظ�ة رس�ميا بمحارب�ة الظاه�رة
ع�رب بث إعالن�ات يومي�ة خدم�ة للصالح
العام" .وحمّلت فال�ح "تجارا ً يف املحافظة
مس�ؤولية الح�ث عىل العنف" ،مش�رة اىل
ان "بع�ض التج�ار يس�توردون ألعابا عىل
شكل أس�لحة ما يشجع الجيل الجديد عىل
تبني الس�الح" .وناشدت مجلس محافظة
كرك�وك اىل "تريع قانون يمنع اس�تراد
العاب األسلحة واملفرقات واأللعاب النارية
وإنزال اش�د العقوبة بالتج�ار املخالفني".
وش�هدت كركوك ،مطلع الش�هر الجاري،
مقت�ل  15ش�خصا وإصاب�ة  90آخري�ن
بتفج�ر انتح�اري بس�يارة مفخخ�ة عند
املدخل الرئييس ملقر قي�ادة رشطة كركوك
وس�ط املحافظة ،بحس�ب ما أعلنته دائرة
صحة املحافظة.

من قبل الحكوم�ة باألحرف األوىل" ،موضحة
بع�د ذلك "تأت�ي االتفاقي�ة إىل مجلس النواب
لتتم مصادقتها".وأضافت أن "الحكومة من
حقها أن تتحفظ عىل بعض البنود الداخلة يف
االتفاقية باعتبارها هي م�ن توقع ،والتغير
الذي تتح�دث عنه لجنة العالق�ات الخارجية
يح�ب أن يك�ون من ط�رف الحكوم�ة وليس
من طرف اللجنة ،هي من تتحفظ عىل البنود
التي ال تصلح للجان�ب العراقي ،ويتم التوقع
مع تحفظه�ا عىل بعض البنود" ،مش�رة إىل
أن "اذا كان�ت االتفاقية فيه�ا مجال للتحفظ
فال تنطب�ق عليها البنود املتحفظة عليها ،أما
اذا كان�ت االتفاقي�ة ال تحتمل مجال التحفظ
فسرتفض من قبل الحكومة".
وتابع�ت أن "لجن�ة العالق�ات الخارجية
توج�ه الحكوم�ة من الجان�ب الرقابي فقط،
والجان�ب التريع�ي هو الربمل�ان فنحن من
نصادق عليها بعد توقيع الحكومة" ،وحملت
بريس�م مجلس النواب مسؤولية تأخر إقرار
قان�ون املعاه�دات "املتأخ�ر باملوض�وع هو
مجلس الن�واب ،والحكومة لي�س لديها ذنب
يف ذل�ك ،ومن حقها أن توق�ع عىل املعاهدات،
وه�ي به�ذا ال تخ�رق أي قانون لع�دم وجود
قانون من األساس لتخرقه".
إىل ذل�ك ق�ال املحل�ل الس�يايس ،د .نعمة
التميم�ي ،ل�"املس�تقبل العراق�ي" إن
"املعاه�دات بصورة عامة التي تتم بني الدول
يجب أن تكون بحس�ب مكان�ة الدول وموقع
كل دول�ة من األخرى ،وال يمكن أن نتصور أن
تتم معاهدة ما بظروف السلم كما يف الحرب،
وال يمكن املقارنة ين دولتني متكافئتني وبني
دولت�ني بينهما ف�ارق بالنس�بة للمجتمع أو
القوة أو املوقع" .وأش�ار إىل أن "العراق إحدى
مهام�ه بعد  2003هو إع�ادة تنظيم عالقاته
الخارجية وتواصله مع ال�دول األخرى ،وهذا
موض�وع ذو رضورة ملح�ة ،لكن رشيطة أن
يج�ري ضمن مصلح�ة الع�راق" ،مضيفا ً أن
"الدس�تور ضمن انه ال يمك�ن املصادقة عىل
املعاه�دات الك�ربى إال بإجم�اع ثلثي مجلس
النواب".وبني "ال أتص�ور أن هذه االتفاقيات
يمك�ن أن تتضم�ن مفهوم�ا للس�يطرة أو
الهيمن�ة من الط�رف اآلخر ،الن هن�اك عددا
من النواب س�وف يكونوا عائق�ا أمام تمرير
هذه االتفاقيات" ،مشرا ً إىل أن "املوافقة عىل
املعاه�دات تتم م�ن قبل الربمل�ان ،وإذا كانت
هناك معاهدة لم تكتس�ب الصف�ة القطعية
من املصادقة عليها من قبل الربملان ،فستكون
الحكومة ملزمة برفضها وال يرتتب عليها أي
إجراء".

الصعقة االنطباعية األخرية واخرتاق الصندوق االنتخايب
يف ضوئه�ا بصوته االنتخابي لصاح�ب الصورة االنطباعية
األجمل واألكثر قوة من حيث صعقها الذهن وترك سحرها
علي�ه بش�تى الوس�ائل وليس هنال�ك نوع من الس�حر او
وسيلة يمكن التوجيه باستخدامها يف هذا الصدد.فاملرحلة
االوىل لرتس�يخ االنطباع�ات تس�مى (مرحل�ة االنطباعات
االولي�ة) وه�ذه املرحل�ة مهمة ج�دا ومؤثرة فيم�ا بعد يف
النتيجة النهائية لالنتخابات ،ويمكن القول انها تنحرص يف
األسبوع األول من فرتة البدء بالدعايات االنتخابية ويمكن
اللج�وء اىل (مرحلة االنطباعات االس�تباقية) وهذه مرحلة
تصن�ف خارج دائرة مراحل االنطباعات االنتخابية العامة،
وله�ا اثر مزدوج فقد تكون س�لبية وتمح�و املرحلة االوىل
وتق�ي عليها وقد تك�ون فاعلة وناجح�ة وبالتايل تحقق
عامل السبق للكيان السيايس املعني بها .وقد نجحت كتلة

األحرار يف اس�تخدام هذه الوس�يلة يف االنتخاب�ات النيابية
الس�ابقة  2010من خ�الل "االنتخاب�ات التمهيدية" التي
ش�كلت انطباعات استباقية ونجحت يف تأدية غرضها ،اما
االن ف�ان كتلة األحرار فش�لت يف تنفيذ هذه العملية عندما
ج�ردت حملة انتخاب�ات تمهيدية يف منتص�ف عام 2012
تمهي�دا النتخابات  2013املحلية وجاءت النتيجة عكس�ية
من حي�ث صناع�ة االنطباع�ات االولي�ة لكنها ق�د تكون
ناجحة من حيث صقل قدرة كوادر الحملة االنتخابية وهو
ام�ر ال يمكن التأك�د منه طاملا ان ه�رم الحملة االنتخابية
ج�ازف بتضييع م�وارد كيانه يف بدء املرحل�ة بفرتة زمنية
كبرة ج�دا قبيل البدء بالحملة االنتخابية العامة رس�ميا.
ام�ا املرحل�ة الثاني�ة لصناع�ة االنطباعات فه�ي (مرحلة
ترس�يخ وتقوية االنطباعات) ووقتها يتمركز يف األسابيع

األربعة الس�ابقة ملوع�د االنتخابات البع�ض يطلقها قبيل
االنتخاب�ات بأس�بوعني والبع�ض اآلخ�ر قب�ل االنتخابات
باربعة اس�ابيع ،وأهميتها تأتي بأنها تصنع لتالئم عملية
ترسيخ االنطباعات االولية يف ظل التزاحم األهوج للحمالت
االنتخابي�ة األخ�رى وله�ا ايضا رشوط ومع�ادالت خاصة
يجب مراعاتها م�ن اجل ضمان نجاحه�ا .وأهميتها تنبع
من انها ترس�خ االنطباع األويل وتعطي قوة دافعة للناخب
من اجل الذهاب اىل الصمت االنتخابي حامال صورة وقناعة
يف مخيلته واألمر يعتمد ايضا عىل جرعة الرتس�يخ تلك هل
س�توصله اىل صن�دوق االنتخاب�ات ام س�تخبو قبيل هذه
النقطة وبالتايل تأتي الفرصة ويسنح املجال ملحو االنطباع
األويل واس�تبداله بانطب�اع جدي�د ورأي ث�ان مغاير يجعل
الناخ�ب يجدد خياره ويختار بديال جديد ليصوت له .وهذه

املرحلة هي التي نس�ميها (الصعق�ة االنطباعية األخرة)
وه�ي بحاج�ة اىل خربة ودراي�ة واطالع كبر ع�ىل األحوال
الدعائي�ة ومذاقات الناخبني والقدرة ع�ىل اختيار التوقيت
لصناعته�ا ،وق�د يكون عم�ر هذه الصعقة ربع س�اعة او
س�اعة يفضل بعض الخرباء ان تكون الساعة األخرة التي
تس�بق الصمت االنتخابي والبعض اآلخ�ر يفضل ان تكون
الصعق�ة غر مب�ارشة وال تمت للدعاي�ة االنتخابية بصلة
تطل�ق اثناء الصمت االنتخاب�ي لضمان عدم خرق الصمت
ومحاس�بة الكيان ،وهو امر تتحكم ب�ه متغرات وعوامل
كثرة من بينها قدرة الوصول للناخبني عرب املرسل املبارش
او غ�ر املبارش وبحاجة اىل امكانيات مادية وبرية كبرة
لصناعته�ا ،وباملقابل فهي ذات اثر كب�ر وفاعلة ومفتاح
نجاح ان أتقنت عملية صناعتها واستخدمها.
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المقداد في الصين

ترحيب دويل بدعوة املعارضة السورية حلوار النظام
المستقبل العراقي  /متابعة

رحبت الواليات المتحدة بدع�وة الحوار التي أطلقها
رئي�س االئتالف الوطني الس�وري ،أحمد معاذ الخطيب،
والت�ي دع�ا فيه�ا الحكوم�ة الس�ورية إلى الح�وار مع
المعارضة من أجل إنهاء األزمة المستمرة منذ عامين.
ورغ�م أن دمش�ق لم تعلق رس�ميا عل�ى تصريحات
الخطيب ،فإن صحيفة الوط�ن الموالية للحكومة قالت
أمس الثالثاء في افتتاحية لها تحت عنوان (حوار متأخر
س�نتين) إن دعوة الحوار جاءت متأخرة ،مؤكدة أن ثمة
إدراكا ب�أن “ال حل لألزمة الس�ورية إال من خالل الحوار
وصناديق االقتراع ليختار الش�عب من يرى فيه الصفات
المطلوبة لقيادة سورية”.
وأضاف�ت الوط�ن أن “تصريح�ات الخطي�ب تبق�ى
منقوص�ة وال تكف�ي لتجعل من�ه مفاوض�ا ً أو محاورا ً
مقب�والً ش�عبيا ً عل�ى أق�ل تقدي�ر ،ويمكن وص�ف تلك
التصريحات بالمناورة السياسية”.
وكان الخطي�ب ق�د أطل�ق مب�ادرة سياس�ية لح�ل
األزمة التي تش�هدها س�وريا إذ دعا الرئيس بشار األسد
لالس�تجابة لعرض الحوار بالدخول في محادثات سالم
إلنهاء األزمة.
ودع�ا الخطيب ،ال�ذي انتخب أخيرا ً رئيس�ا ً لالئتالف
الوطني السوري ،األسد
األس�بوع الماض�ي
لتفوي�ض نائبه،
ف�ا ر و ق
الشرع ،لبدء مفاوضات مع المعارضة.
وق�ال الخطي�ب “أطلب م�ن النظام إرس�ال فاروق
الش�رع  -إذا قبل الفك�رة  -وبإمكانن�ا الجلوس معه”.
وأض�اف “القضية اآلن ف�ي ملعب الحكوم�ة ...للقبول
بمفاوضات الرحيل بخسائر أقل”.
كم�ا اعتبر أن الس�عي إلج�راء حوار من أج�ل إنهاء
الصراع لي�س “خيانة”.وفي تصريح�ات أخرى لمحطة
ق�ال الخطيب “يج�ب أن يتخ�ذ النظام موقف�ا واضحا

(من الحوار) .ونقول إننا س�نمد يدنا لمصلحة الش�عب
ولمساعدة النظام على الرحيل بسالم”.
وبحسب مراقبين ،فقد أدهش زعيم المعارضة العديد
من رفاقه األس�بوع الماضي بعرضه إلج�راء محادثات
مع الحكومة بشرط إطالق سراح  160ألف سجين.
فقد ظلت المعارضة السورية في السابق تصر على
أن يتنحى األسد عن منصبه قبل إجراء أي محادثات.
وكان األسد قال في السابق إنه لن يكون هناك حوار

ثالثـــــة نــــواب ســجنوا بســــببه

الكـــويــت :حــريـــــة التعبري ال تـــشـــمل األمـــــيـــر
المستقبل العراقي  /وكاالت

حكمت محكمة في الكويت ،أمس الثالثاء،
على ثالثة نواب معارضين س�ابقين بالسجن
ث�الث س�نوات بتهم�ة “المس�اس بال�ذات
األميري�ة” خ�الل تجمع ع�ام ،بحس�بما أفاد
محام.وق�ال المحام�ي محم�د الجمي�ع عبر
حس�ابه عل�ى موق�ع تويت�ر ان “الحكم على
خالد الطاحوس وف�الح الصواغ وبدر الداهوم
ص�در ...بالحب�س ثالث س�نوات مع الش�غل
والنفاذ”.وتأت�ي األحكام عل�ى خلفية كلمات
ألقاها النواب الس�ابقون الثالثة في العاش�ر
م�ن تش�رين األول/أكتوبر واعتبرت مس�يئة
ألمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح.
وتتم أيضا محاكمة النائب الس�ابق البارز
مسلم البراك بتهمة مماثلة.
وكان الن�واب المحكوم�ون الثالثة اعتقلوا
بع�د إلقائه�م الخط�ب ثم ت�م اإلف�راج عنهم
بكفال�ة قدره�ا  17850دوالر ل�كل منهم بعد
االستماع إليهم.
وتوجه النواب السابقون الذين يعدون من
ابرز الشخصيات في المعارضة الكويتية ،إلى
األمير مباشرة في كلماتهم وحذروه من مغبة

تعديل النظام االنتخابي.
ونفى الن�واب الثالثة التهم الموجهة إليهم
مشددين على أنهم تحدثوا في إطار القانون.
ويحظر الدستور الكويتي انتقاد األمير.
وتت�م محاكمة العش�رات من الناش�طين

بتهم�ة نش�ر تغري�دات مس�يئة لألمي�ر عبر
تويتر.
وتخ�وض المعارض�ة الت�ي قاطع�ت
االنتخاب�ات األخي�رة ،مواجه�ة محتدم�ة مع
الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل ادخله األمير

على قانون االنتخابات ولحل البرلمان الحالي
وإجراء انتخابات جديدة على أس�اس القانون
القديم.وتطال�ب المعارض�ة أيضا بإصالحات
سياس�ية جذري�ة كأن يكون هن�اك “حكومة
منتخبة” ،مع اإلبقاء على حكم آل الصباح.

محامون رفعوا قضايا للحيلولة دونها

رشطة نيويورك تراقب املسلمني يف املطاعم واملكتبات!!
المستقبل العراقي  /وكاالت

ق�ال محام�ون أميركيون في مذك�رة تقدموا به�ا إلى محكمة
اتحادية في مانهاتن بنيويورك ،إن ش�رطة الوالية تراقب مسلميها
في المطاعم والمكتبات والمساجد “بشكل واسع النطاق ومكثف”،
وطالبوا بوقف تلك اإلج�راءات “غير القانونية”.والتمس المحامون
الناش�طون في قضايا حقوق اإلنس�ان من المحكم�ة إصدار إنذار
قضائي إلدارة ش�رطة نيويورك لوقف هذه األساليب ،وطلبوا تعيين

مراقب لإلشراف على اإلدارة.
وكتب المحامون الخمسة في صحيفة الدعوى التي رفعت أمام
المحكمة الجزائية األميركية للحي الجنوبي في نيويورك ،أن “إدارة
ش�رطة نيوي�ورك تفت�رض أن أي منظمة لها صلة باإلس�الم فهي
بالتالي محل اشتباه”.
وق�ال أح�د المحامي�ن -وهو ب�ول تش�يفيغني ويعمل أس�تاذا
للقانون بجامعة نيويورك -في بيان ،إن “أي تحريات عن أي طائفة

ال تستند إلى أدلة عن وقوع جريمة تخلق حالة من الخوف وتقوض
الثقة في قدرة النظام القضائي على أن يحميها”.
ونش�رت نس�خة م�ن طل�ب اإلن�ذار القضائ�ي عل�ى الموق�ع
اإللكترون�ي التحاد الحريات المدنية في نيويورك ،ولم يتس�ن على
الف�ور الحصول على رد من متحدث باس�م إدارة ش�رطة نيويورك
على اإلن�ذار القضائي المقترح ،وإن كانت ق�د دافعت في الماضي
عن ممارساتها الخاصة بالمراقبة.

بعد ظهور مقاطع فيديو هزت الرأي العام

أمريكا حتث مريس عىل التحقيق يف انتهاكات الرشطة
المستقبل العراقي  /وكاالت

حثت الواليات المتحدة الس�لطات في مصر على
التحقي�ق في مزاع�م بارتكاب الش�رطة انتهاكات،
وذل�ك في أعقاب تعرية رج�ل وضربه من قبل رجال
بال�زي الرس�مي لق�وات األم�ن أثن�اء احتجاج�ات
بالقرب من قصر الرئاس�ة.وذكرت وزارة الخارجية
األمريكية أنها “منزعجة جدا” بس�بب حادث سحل
المواط�ن المصري حمادة صابر في الش�ارع ،وهو
المش�هد الذي تم تسجيله وأثار استياء لدى انتشاره
بمواقع التواصل االجتماعي.وقالت فيكتوريا نوالند،
المتحدثة باسم الخارجية األمريكية “نحث الحكومة
المصري�ة عل�ى التحقي�ق بالكام�ل وبمصداقي�ة
وبشكل مس�تقل في كل مزاعم العنف واالعتداء من
قبل مس�ؤولي األمن والمتظاهري�ن ،وتقديم الجناة
للعدالة”.وأضافت نوالند أن “المحاس�بة هي أفضل
السبل لمنع تكرار هذا النوع من الحوادث”.وتزامنت
تصريح�ات الخارجي�ة األمريكي�ة م�ع احتجاجات
وأعم�ال عن�ف االثنين عل�ى خلفية مقتل الناش�ط
المع�ارض محم�د الجندي متأث�را بإصاب�ات ،تثير
مزاع�م بأنها ناجمة عن تعذيب تعرض له في إحدى

معسكرات الشرطة.وقد قال الرئيس المصري محمد
مرسي في رس�الة عبر موقع (فيس�بوك) للتواصل
االجتماع�ي إنه طلب من النائب الع�ام التحقيق في
س�بب وفاة الجندي.وشدد مرسي على أنه “ال عودة
النته�اك حق�وق المواطنين وحرياته�م ...بعد ثورة
 25يناير” وذلك في إش�ارة لالنتفاضة الشعبية التي
أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام .2011وقال
حمادة صاب�ر ،الذي بات يعرف ف�ي اإلعالم المحلي
باسم “مسحول االتحادية” ،إن الشرطة أكرهته على
اإلدالء بش�هادة مزورة في بادئ األم�ر عن الحادث،
مش�يرا ً إل�ى أنه إذا اته�م قوات األمن كان س�يواجه
اتهامات بحيازة قنابل بنزين في االحتجاجات.وقال
صاب�ر ( 50عاما) إن الش�رطة اعتذرت له الحقا عن
أي اعتداء تعرض له.ويق�ول خصوم الرئيس محمد
مرسي إن حوادث مثل مقتل الناشط محمد الجندي
تثبت أن جهاز الش�رطة لم يتم إصالحه منذ سقوط
نظام مبارك قب�ل عامين.وبدأت موجة االضطرابات
الراهنة يوم  24كانون الثاني ،عشية الذكرى الثانية
للث�ورة .ويتهم المحتجون مرس�ي بخيان�ة أهداف
الثورة ،وهو ما ينفيه الرئيس المصري.

مع م�ن وصفهم بالخونة أو “عرائ�س صنعها الغرب”.
كم�ا تمضي الحكومة الس�ورية في اس�تعداداتها لعقد
مؤتم�ر للح�وار الوطني وإجراء اس�تفتاء عل�ى ميثاق
وطني.
وعقد الخطي�ب محادثات في ميوني�خ قبل أيام مع
وزي�ري الخارجية اإليراني علي أكبر صالحي والروس�ي
س�يرغي الفروف .كما اجتمع بنائ�ب الرئيس األمريكي
جو بايدن.
ويقول جيم ميور ،مراس�ل بي بي سي في لبنان ،إن
ه�ذه التطورات تظهر أن ثم�ة خطوط اتصال جديدة قد
فتحت.
ويضيف أنه مع استمرار القتال يبدو أن هناك إدراكا
متزايدا ل�دى طرفي األزمة بأن انس�دادا يلوح في األفق
وأن الحل السياسي ربما يكون المخرج الوحيد.
وق�ال الرئيس اإليراني محمود أحم�دي نجاد االثنين
إن مشكالت سوريا ال يمكن أن تحل بالسبل العسكرية،
ودعا إلى “تفاهم وطني وانتخابات حرة”.
وف�ي تط�ور منفصل ،أق�ر وزي�ر الدفاع الس�وري،
فه�د الفريج ،االثنين بأن الجي�ش منهك ،قائال إن قواته
اضط�رت للتخل�ي ع�ن بع�ض المواق�ع حفاظ�ا عل�ى
األرواح.
لكن�ه قال في رس�الة تح�دي بالتلفزيون الرس�مي
“أثبت الجيش العربي الس�وري البط�ل للعالم أنه جيش
قوي ومدرب وأنه جيش ال يمكن تحطيمه”.
ومن جهة أخرى ،وصل نائب وزير الخارجية السوري
فيصل المقداد االثنين إلى الصين في زيارة تستمر أربعة
أيام وذلك في إطار المس�اعي الرامي�ة للتوصل إلى حل
سياسي لألزمة السورية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون
ين�غ في إف�ادة صحفية إن المقداد س�يكون في الصين
خ�الل الفت�رة م�ن الرابع إلى الس�ابع من ش�باط وإنه
سيلتقي بنائب وزير الخارجية الصيني تشاي جون في
إطار مس�اعي الصين للتوصل لحس�م سياس�ي في ما
يتعلق بالقضية السورية.

لجأ إلى العنف واالعتقاالت
ووتش :األردن يرتاجع يف حريات
التعبري والتجمع
المستقبل العراقي  /وكاالت

أظهر تقرير لمنظمة هيوم�ان رايتس ووتش تراجعا ً ملحوظا ً في حريات
التعبي�ر والتجمع ف�ي األردن ،ولجوء س�لطاته إلى العنف لقم�ع التظاهرات
المنادية باإلصالحات.
ولف�ت التقري�ر الذي حم�ل عنوان “تحديات حقوق اإلنس�ان بع�د الربيع
العرب�ي” إل�ى زيادة لج�وء الس�لطات إلى العن�ف واالعتق�االت “ذات الطابع
السياس�ي” الت�ي طالت أكثر من  250ناش�طا بعد موج�ة االحتجاجات التي
عم�ت البالد عقب رفع أس�عار المحروقات مؤخرا.وس�جل التقرير مثول 89
منهم أمام محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة.
كم�ا رصد زيادة بالجزاءات الخاصة بمخالفات الرأي منذ مراجعة قانوني
العقوب�ات  2010وجرائ�م أنظمة المعلومات لنفس الع�ام الذي ضيق التعبير
عن الرأي على اإلنترنت ،ووص�وال إلى تعديالت قانون الصحافة والمطبوعات
ف�ي أيل�ول ،وهي تعديالت وس�عت م�ن القي�ود المفروضة عل�ى التعبير عن
الرأي إلى المطبوع�ات على اإلنترنت ،بعد أن حملت مديري ومحرري المواقع
اإللكترونية مسؤولية تعليقات المستخدمين.
وأش�ار التقرير إل�ى أن وحدة المس�اعدة القانونية بمرك�ز حماية حرية
الصحفيي�ن س�اعدت ع�ام  2012صحفيي�ن ف�ي عش�ر قضاي�ا جنائية في
مخالف�ات متعلقة بالتعبير عن الرأي.ووفق التقرير فإن االدعاء العام بدأ منذ
ع�ام  2012يتهم المتظاهري�ن ب� “التجمهر غير المش�روع” بموجب المادة
 165م�ن قانون العقوبات ،رغم أنه وفق قان�ون االجتماعات العامة الذي بدأ
نفاذه في آذار  2011لم يعد مطلوبا من األردنيين طلب ترخيص حكومي لعقد
اجتماعات أو تجمعات أو تظاهرات عامة”.
ولف�ت إل�ى أن الس�لطات باألردن ب�دأت منذ نيس�ان  2012تح�دد إقامة
الفلس�طينيين الوافدين من س�وريا في عدة منشآت (س�ايبر سيتي وحديقة
الملك عبد الله في الرمثا) وتحرمهم من حرية التنقل.
كما أجبرت تس�عة فلس�طينيين على األقل ،وفدوا من سوريا ،على العودة
إليها ،وهددت آخرين بالترحيل تحت تهديد السالح “في تجل واضح للمعاملة
التمييزية لالجئين بناء على أصلهم الوطني”.

تونس ...السياحة حتترض بسبب "الربيع"
المستقبل العراقي  /وكاالت

تبدو الحياة في ش�وارع قلب العاصمة التونس�ية طبيعية إلى حد
كبي�ر ،ما عدا بعض مظاهر الحراس�ات االس�تثنائية المفروضة على
بعض المرافق المهمة.
ورغم الحركة الطبيعية في الش�وارع ،فإن غياب السياح -وبالذات
األوروبيي�ن منهم -أمر ملفت للنظر ،الس�يما وأن تونس عرفت لعقود
طويل�ة كواح�دة من أه�م وجهات الس�ياح م�ن كافة أنح�اء العالم،
وخاص�ة األوروبيين الذين يفضل�ون القدوم إلى هنا لقرب المس�افة
وعبق الشرق والتاريخ الذي يفوح من كل زاوية من زوايا تونس.
في س�وق المدينة القديمة الذي يحكي تجاره أنه كان في الماضي
يأتيه السياح من كل حدب وصوب ،يالحظ بشكل واضح غياب الحركة
الس�ياحية ،إذ بالكاد يمر س�ائح.ويرى صاحب أح�د محال المنتجات
الفلكلوري�ة في س�وق المدينة القديمة ،أن الش�عب يري�د الخبز قبل
السياسة وقبل الدستور وقبل أي شيء.
ويقول بن غربال “لقد انخفضت نسبة الحركة السياحية في البالد
(بعد الثورة) بنسبة ال تقل عن  ..%70السياح يخافون انفجار الوضع
فجأة ،وكل ذلك بس�بب حالة عدم االس�تقرار السياس�ي ف�ي البالد”،
و”ناشد السياسيين أن يفكروا في الشعب ال في الكراسي فقط”.
وأكم�ل متحدث�ا بحماس�ة “يجب أن يفهم الساس�ة أن التونس�ي
البسيط هو كأي مواطن في أي بلد آخر ،أول همه لقمة عيشه ..الخبز
أوال”.
تجار الس�وق اآلخرون يتفقون إلى حد كبير مع بن غربال ،ويقول
أحدهم رافضا ذكر اسمه إن هناك خيبة أمل في النفوس ،كما أن هناك
مخاوف من مشاكل قد تنفجر نتيجة استمرار الوضع على حاله.
ويضيف التاجر الذي يتخصص في بيع الس�جاد اإليراني المصنوع
يدويا ،أن استمرار الوضع الحالي قد يجر البالد إلى مشاكل اقتصادية
هي في غنى عنها.
وتس�اءل “إل�ى أي م�دى سيس�تطيع التج�ار العيش ف�ي جو من
الركود؟” ،وق�ال إن ذلك قد تكون له تبعات غير محببة على االقتصاد
التونس�ي ،وعلى الس�لطات أن تفعل ش�يئا الس�تعادة األمن الذي يعد
الضامن األول للسياحة في تونس.
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تعديالت ستجرى على قانون االستثمار المعدل

الرشكات األملانية حتصل عىل  10قطاعات استثامرية من العراق
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

عرض الجانب العراقي عىل الرشكات األملانية عرشة
قطاعات كفرص استثمارية ،وسط تأكيدات عىل
أن تعديالت كثرية س�تجرى عىل قانون االستثمار
املعدل لعام  .2006وأشار وزير النقل األملاني إىل أن
ب�الده تأمل من العراق أن يدعم الرشكات األملانية
حتى تتمكن من االستثمار فيه بشكل كامل .وقال
رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار سامي األعرجي
خالل امللتقى االس�تثماري العراق�ي األملاني الذي
عقد يف فندق الرشيد ببغداد إن «الهيئة طرحت عىل
رجال األعمال األملانيني عرشة قطاعات لالستثمار
فيها» ،مبينا أن «العراق لديه مش�اريع تعد األكرب
يف املنطقة لجذب الرشكات األجنبية لالس�تثمار».
وأضاف األعرجي أن «الهيئة عرضت عىل الرشكات
األملانية االستثمار يف القطاع املرصيف واملايل» ،مشريا ً
إىل أن «الحكومة العراقية تعمل عىل تطوير ودعم
القطاع املرصيف من أجل مواكبة عملية االستثمار
يف البلد» .وأش�ار األعرج�ي إىل أن «تعديالت كثرية
ستجرى عىل قانون االستثمار العراقي لعام 2006
إلعطاء فرص أفضل للمس�تثمرين لتجاوز حاالت
التلكؤ التي واجهت العراق خالل الفرتة املاضية»،
موضحا ً أن «التعديالت تش�مل السماح للمستثمر
األجنبي بالعمل بإجازة االس�تثمار فور صدورها،
إضاف�ة إىل إنش�اء صن�دوق وطن�ي لالس�تثمار

لتمويل املش�اريع الكبرية ،ورفع سقف اإلعفاءات
الجمركية عىل كافة املش�اريع التي يتم االستثمار
بها ،وإل�زام الوزارات بتهيئة األرايض لالس�تثمار
وتعويض املستثمر يف حال وجود إشكاالت قانونية
ح�ول عائدية األرايض التي يتم االس�تثمار عليها،
وغريه�ا م�ن التعدي�الت األخ�رى الت�ي يحتاجها
املس�تثمر بم�ا يش�جعه ع�ىل العمل يف الع�راق».
م�ن جهته ،ق�ال وزير النقل األملان�ي بيرت رامزور

االقتصاد النيابية :االعتامد عىل الذهب

كاحتياطي نقدي مرض باالقتصاد الوطني
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

حذر عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النائب عن التحالف
الوطني حس�ني املرعبي من االعتماد ع�ىل الذهب كاحتياط
نقدي ب�دالً من الدوالر م�ن قبل البنك املركزي ألنه س�يرض
االقتصاد الوطني والدينار العراقي .وقال املرعبي يف ترصيح
صحف�ي أم�س ،إن طريقة االحتف�اظ بكمي�ات كبرية من
الذهب تعد س�الحا ً ذا حدين ،فهي ت�ارة تحافظ عىل رصيد
البن�ك ولكنه�ا يف نفس الوقت س�تقلل من ض�خ الدوالر إىل
السوق املحي وبالتايل س�يؤثر يف سعر رصف الدينار مقابل
الدوالر.
وأض�اف أن الع�راق لدي�ه احتياط نق�دي كبري م�ن العملة
الصعبة يصل إىل أكثر من  68مليار دوالر ،ما يجعل االقتصاد
الوطن�ي يف منأى ع�ن األزم�ات االقتصادية العاملي�ة ،لذا ال
داع�ي للتوجه نحو االحتفاظ بالذه�ب كاحتياط لدى البنك
املركزي .وأكد عىل أهمية اإلبقاء عىل سياس�ة التوازن ببيع
العملة الصعبة للحفاظ عىل اس�تقرار س�عر رصف الدينار
العراقي مقابل العمالت الدولية ،أي ضخ الدوالر وفق حاجة
السوق إليه.
وكان البنك املركزي قد أعلن عن امتالكه  30طنا ً من الذهب
لالحتف�اظ ب�ه وذل�ك لتجن�ب تأث�ر االقتص�اد الوطني من
خطورة األزمات االقتصادية العاملية املحتمل وقوعها.

ل�»الس�ومرية نيوز» إن «العراق يحظى باهتمام
خاص بالنسبة للحكومة األملانية .يرافقني الكثري
من ممث�ي رشكات النقل والخدمات اللوجس�تية
وال�رشكات الصناعي�ة واإلنش�ائية واملختص�ة
بتخطي�ط امل�دن» ،مبين�ا ً أن «هدفن�ا ه�و العمل
عىل تعزي�ز العالقات بني البلدي�ن ،والظروف اآلن
مالئمة لالس�تثمار يف العراق» .وأش�ار رامزور إىل
أنن�ا «نأمل من الع�راق أن يدعم الرشكات األملانية

حت�ى تتمكن من االس�تثمار فيه بش�كل كامل».
وكان الربمل�ان العراق�ي ق�د أقر يف ش�هر ترشين
األول  2006قان�ون االس�تثمار العراقي الذي قيل
عنه يف حينه إنه س�يفتح األب�واب عىل مرصاعيها
أمام االستثمار األجنبي ،بسبب تقديمه الكثري من
التسهيالت للمستثمرين األجانب ،إال أن العديد من
الرشكات األجنبية ما زالت ترتدد بس�بب تخوفها
من الواقع األمني غري املس�تقر يف العراق .ونتيجة
تردد املستثمرين يف القدوم ،فقد تم تعديل القانون
من قبل مجلس النواب يف  13ترشين األول ،2009
وكان�ت أهم التعدي�الت التي طرأت ع�ىل القانون
إعطاء الحق للمس�تثمر العراقي واألجنبي بتملك
األرايض والعق�ارات العائ�دة للدول�ة بب�دل يحدد
وفق نظ�ام خاص .ويتوجب عىل املس�تثمرين أن
يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية لالستثمار ،أو
هيئة اس�تثمار اإلقليم أو املحافظة للحصول عىل
إجازات االس�تثمار ،ويمكنه�م أن يتقدموا بطلب
إجازة االستثمار إىل «دائرة النافذة الواحدة» ،التي
استحدثتها الهيئة الوطنية لالس�تثمار ،واملخوّلة
إعالم املس�تثمر بق�رار الهيئة النهائ�ي خالل 45
يوما ً للقضاء ع�ىل الروتني اإلداري يف منح اإلجازة
االس�تثمارية ،إال أن ه�ذه الدائ�رة م�ا زال�ت غري
مفعل�ة ما جعل الكث�ري من املس�تثمرين يعانون
مشقة يف حصولهم عىل اإلجازات االستثمارية.

انتقاد لرفض تعيني العاطلني عن العمل يف القطاع العام
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

انتق�دت النائب�ة عن األحرار زينب الس�هالني
اللجن�ة املالي�ة لرفضها تعي�ني العاطلني عن
العم�ل بش�كل عق�ود أو أج�ور يومي�ة لحني
حصولهم عىل فرص عمل .وأكدت السهالني يف

بيان صحفي أم�س أن «اللجنة املالية رفضت
وبش�كل متزمت تعي�ني العاطلني ع�ن العمل
بش�كل عقود أو أج�ور يومية لحني حصولهم
ع�ىل فرص عم�ل» ،مؤكدة ع�ىل» أهمية منح
ال�وزارات والهيئات صالحية التعيني بعقود أو

أجور ليتوفر لكل أرسة م�ورد مادي» .وبينت
أن «تعيني العاطلني عن العمل هو حق طبيعي
ل�كل عراق�ي أس�وة باملفصولني السياس�يني
وامليليش�يات وذوي الش�هداء واإلس�ناد
والصحوات والصوالت» ،عىل حد تعبريها.

نائب :عىل احلكومة أن ترفع أسعار رشاء املحاصيل الزراعية
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أك�د عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية عبد
الحس�ني عبطان عىل رضورة أن تبادر الحكومة إىل
رفع أسعار رشاء املحاصيل الزراعية فيما إذا أرادت
إحي�اء الزراع�ة يف الب�الد .وقال عبط�ان يف ترصيح
صحف�ي أم�س أن «الخط�وات الرضوري�ة لخدمة
القط�اع الزراعي وإخ�راج جزء من حال�ة اإلهمال
التي تعيش�ها الزراعة يف البالد هو رضورة تشجيع
الف�الح العراقي من خ�الل وضع األس�عار املقبولة
الت�ي تضعها الحكوم�ة العراقية» .وأض�اف النائب
ع�ن كتل�ة املواط�ن ان «الحكوم�ة إذا أرادت إحياء
الزراعة وزيادة نس�بة املس�احات الخ�رض وتقليل
نس�بة البطال�ة والفق�ر يف الب�الد عليه�ا اوالً زيادة
أس�عار املحاصيل الزراعية لتقدي�م الدعم للفالحني
واملزارع�ني العراقيني بالتايل هذه األمور كلها تصب

يف خدم�ة الفالح واملواطن العراق�ي بصورة عامة».
وكان مجل�س الن�واب ق�رر يف وق�ت س�ابق زيادة
اسعار رشاء محصويل الحنطة والشعري والشلب من
الفالح�ني بعد أن أقر مجلس الوزراء يف وقت س�ابق
األس�عار الجدي�دة ل�رشاء املحاصيل الس�رتاتيجية

الثالث�ة املنتج�ة محليا بواق�ع  750أل�ف دينار من
محص�ول الش�لب للط�ن الواح�د م�ن ن�وع العنرب
الدرجة األوىل ،منها  520ألف دينار للطن الواحد من
محصول الش�عري و 250ألف دينار للطن الواحد من
محصول الحنطة املحلية من الدرجة األوىل.
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أمانة بغداد تنفذ ركائز وأعمدة جمرس «اخللفاء» يف الباب املعظم
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن انجاز تنفيذ ركائز وأعمدة
مج�ر الخلف�اء يف منطقة الب�اب املعظم الذي
انشئ لفك االختناقات املرورية ,مؤكدة أن نسبة
انج�از املجر بلغت نح�و  .%66وذكرت مديرية
عالقات وإعالم األمانة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه أم�س أن م�الكات دائرة
املهن�دس املقيم ،إحدى تش�كيالت أمان�ة بغداد،

بالتعاون مع إحدى الرشكات املتخصصة أنجزت
جمي�ع األعم�ال اإلنش�ائية للركائ�ز والقبعات
واألعمدة والوس�ائد املطاطية الخاصة بمرشوع
مج�ر الخلف�اء يف منطق�ة الب�اب املعظ�م،
مش�رية إىل ان املج�ر يؤم�ن انس�يابية حركة
الس�ري واملرور يف هذه املنطقة الت�ي تضم عددا ً
من ال�وزارات واملؤسس�ات الحكومي�ة واملراكز
التجاري�ة والجامع�ات .وأوضح�ت ان م�الكات

الرشك�ة انج�زت جمي�ع ركائ�ز (الب�ورد بايل)
البال�غ قطرها  120س�م بعمق  36س�م وكذلك
انجاز جمي�ع القبعات الخاص�ة بالركائز البالغ
عدده�ا  12قبعة وأعمدة املج�ر البالغ عددها
 40عم�ودا ً وقبع�ات األعمدة البال�غ عددها 10
قبعات م�ع نص�ب  280وس�ادة مطاطية و24
وسادة كونكريتية مع إكمال نصف عدد الروافد
الكونكريتي�ة البالغ عدده�ا  140رافدة .وكانت

أمان�ة بغ�داد ق�د أنج�زت تنفي�ذ  9مجرات يف
مدين�ة بغداد ه�ي مجر الدب�اش يف الكاظمية
ومج�را الش�ارقة والش�باب يف البياع ومجر
الطالبي�ة يف منطقة الش�عب ومج�ر الريموك
ومجر س�احة املس�تنرصية ومج�ر تقاطع
الش�عب قرب األس�واق املركزية ومجر ساحة
الزه�ور يف املنصور ومجر املتح�ف يف العالوي
ومستمرة يف إكمال مجر اإلذاعة والتلفزيون.

جامعة واسط تناقش قوانني
فيزيائية يف حلقة دراسية

وا�سط  /امل�ستقبل العراقي

عقدت كلية العلوم في جامعة واس�ط حلقة دراس�ية تناولت بعض القوانين
الفيزيائي�ة المتعلق�ة بتركيب الذرة والتي لها أهمية في الدراس�ة األولية في
قس�م الفيزياء .وعقدت الحلقة على قاعة الحسن ابن الهيثم في كلية العلوم
تحت عن�وان “قوانين حفظ الجس�يمات األولية” حيث ألق�ى الدكتور احمد
خضير ،التدريسي في قس�م الفيزياء محاضرة فيها .وقال بيان بثه المكتب
اإلعالمي لجامعة واس�ط وتلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس أن
الدكتور احمد أوضح خالل المحاضرة مجموعة من القوانين الفيزيائية التي
تعتبر مواضيع مهمة في دراس�تهم األولية مثل قانون حفظ الش�حنة للذرة
وغيره من القوانين الفيزيائية .وس�لط الضوء عل�ى مجموعة من التفاعالت
الت�ي تحدث في ال�ذرة بي�ن مكوناتها التي ه�ي البروتون�ات والنيوترونات،
مش�يرا الى أهمية تناول مثل هذه المواضيع والتعمق فيها كونها تس�هم في
تطوير قابليات الطلبة في البحث العلمي وتناول القوانين التي تخص تركيب
الذرة وسلوك الجسيمات بصورة أوسع من ذي قبل.

الصحة تعلن عودة أكثر من
ألفي طبيب من املهجر

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة عن عودة أكثر من ألفي طبي�ب من المهجر إلى العراق
بعد التحس�ن الملحوظ ف�ي أوضاع البالد .ونقل بيان صحف�ي للوزارة تلقت
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس عن الوكي�ل اإلداري للوزارة خميس
الس�عد قوله أن وزارة الصحة فتحت األب�واب كافة إلعادة االطباء والصيادلة
والم�الكات الطبي�ة التمريضية إلى العراق ،مش�يرا ً ال�ى ان الجهود المبذولة
أثم�رت ع�ن عودة أكث�ر من ألف�ي طبيب حرص�ا منهم لخدم�ة وطنهم بعد
التحس�ن في الوضع األمني ف�ي عموم العراق .وأوض�ح الخميس أن الوزارة
لديها الدرجات الوظيفية الكافية إلعادتهم لممارسة عملهم في المؤسسات
الصحية الحكومية .ومن جانبه كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
الدكت�ور زي�اد طارق عن تش�كيل لجن�ة في مكت�ب الوكي�ل اإلداري للوزارة
لتس�هيل عودة األطباء ف�ي الخارج ،مبينا ً أن هناك عوامل عدة أس�همت في
اع�ادة األطباء للبالد أبرزها اس�تقرار أوض�اع البالد والداف�ع الوطني لديهم
لخدمة أبناء بلدهم.

ميسان تنجز  % 70من تطوير بناية حمكمة االستئناف
مي�سان  /امل�ستقبل العراقي

أعلن محافظ ميسان علي دواي الزم عن انجاز  %70من مشروع تطوير بناية
محكمة اس�تئناف ميس�ان ضمن مش�اريع
المحافظ�ة لتأهيل األبني�ة الحكومية .وقال
محاف�ظ ميس�ان ف�ي بي�ان صحف�ي أمس
أنج�زت الم�الكات الهندس�ية والفني�ة %70
م�ن أعم�ال مش�روع تطوير بناي�ة محكمة
استئناف ميسان والمتضمن تغليف الواجهة
بمادة “الكابوند”.
وذك�ر أن المش�روع ال�ذي بلغ�ت كلفت�ه
اإلجمالية  225ملي�ون دينار ينفذ بمدة عمل
 75يوم�ا وم�ن المؤمل انجازه خ�الل الفترة
القليل�ة المقبل�ة .واش�ار إل�ى أن محافظ�ة
ميس�ان وضمن خططه�ا الس�نوية أنجزت
التصاميم المعمارية لصرح العدالة في ميس�ان ضم�ن خطة تنمية األقاليم
لعام  2012والذي من المؤمل تنفذه خالل خطة عام .2013

«إعالن»
وزارة الصحة  /الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
يرنا دعوتكم لالش�رتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه)
والواردة ضمن حسابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع
رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( الخاص بالوزارة (.)www.moh.gov.iq
علم�ا أن ثم�ن مس�تندات املناقص�ة الت�ي مبلغها اقل م�ن مليون  $ه�و ( )60,500س�تون ألف
وخمس�مائة دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها أكثر من مليون  $هو ( )121,000مائة
وواحد وعرشين ألف دينار غري قابل للرد ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن
يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة % 1
من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف
إال بكت�اب من الرشكة يؤي�د انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو س�ندات
القرض التي تصدها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة)
وطريقة الشحن ( )CIPأو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من
سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  % 5من
قيمة اإلحالة وعىل شكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي
تصدره�ا املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موق�ع الرشكة أو الوزارة املذكورين
آنفا علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا
يوم . 2013 / 2 / 20
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي هو أخر
موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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أعلن في
النتشار أوسع

فقدان
فقـد املواطن املدعو (صالح
محمد محيسـن الساعدي)
بتاريـخ  2006 /7 /7مـن
منطقـة البلديـات وهو من
مواليـد  1955 /7 /1فعـىل
مـن يمتلـك اي معلومـات
عنـه االتصـال بالرقـم
07702007710
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املناقصة املرقمة  /حتويل ( / 12نت )2013 /

تدعـو وزارة الكهربـاء  /املديريـة العامـة ملشـاريع نقل الطاقـة الكهربائيـة املكاتب
والرشكات من ذوي االختصاص للمشـاركة باملناقصة اعـاله والخاصة بـ (تنفيذ مواد
 +عمـل) ألعمـال  -تعلية الرابية ـ تأهيـل الطريق الخارجي ـ بنايـة الحرس ـ تاهيل
دائرة املهندس املقيم ـ انشـاء مخزن مسـقف وسـقيفة سـيارات ـ ملوقع املحطة يف
املـرشوع محطة تحويـل كهرباء الشـطرة  132ك .ف) والعائدة اىل مديرية مشـاريع
محطـات التحويل وبموجب الرشوط واملواصفات الفنية وجداول الكميات واملخططات
والتي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية الكائن يف بغداد ـ ساحة املستنرصية خلف
املديريـة العامـة لتوزيع كهرباء الرصافة ويرفق مع العطاء املستمسـكات التالية مع
مالحظة الفقرات يف ادناه :
 1ـ تقديم االسعار عىل اساس التجهيز والتنفيذ بالدينار العراقي
 2ـ قرار الرشكة بالشـخص املخول للتفاوض وتوقيـع العقد وبموجب وكالة عامة او
خاصة
 3ـ ارفاق وثائق اعمال مماثلة مصادقا عليها من جهات التعاقد الرسـمية والخر ثالث
سنوات
 4ـ تقديـم صـك مصدق بمبلغ  %1من قيمة العطاء او خطاب ضمان كتامينات اولية
ويجب ان يكون نافذ ملدة اربعة اشـهر بعد تاريخ تنظيمه والرشوط الواجب توفرها يف
خطـاب الضمان وحسـب الضوابط للكفاالت املرصفية الصـادرة من وزارة التخطيط
والنافذة فيما يخص (التامينات االولية) املقدمة من مقدمي العطاءات او املدير املفوض
او املؤسسـني للرشكة املشـاركة يف املناقصة حرصا وتسـتثنى الرشكات الحكومية من
ذلك حيث تقوم املديرية باجراء الالزم حول صحة الصدور ويهمل العطاء يف حالة عدم
تقديم التامينات االولية او تقديمهما باقل من النسبة اعاله
 5ـ تدوين االسعار رقما وكاتبة والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة
 6ـ تكـون الكتابـة وجميع االرقام واضحة وخالية من الحك وان اي تصحيح او شـطب
يجـب ان يقـرن بتوقيع مقدم العطاء وال يجوز اهمـال االرقام او الكتابات املطلوبة يف
املناقصة
 7ـ ال يجوز اضافة اية رشوط وتحفظات اال بكتاب مستقل يرفق مع العطاء ويشار اليه
يف العطاء نفسه
 8ـ وصل القبض وشـهادة التسـجيل لدى الهيئـة العامة للرضائب نافـذة والتي تخوله
االشراك يف املناقصة .
 -9يرفق مع العطاء شـهادة تاسـيس الرشكة ،عقد تاسـيس الرشكة ،محرض تاسـيس
الرشكـة موقع ومختوم من قبـل الرشكة ومصادق عليه لعـام  2013مع ارفاق ما يثبت
حجب البطاقة التموينية.
 -10املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -11اخـر موعـد لتقديم وقبول العطـاءات (تاريخ غلق املناقصة) لغاية السـاعة الثانية
عرش ظهرا" ليوم (االحد) املوافق ( )2013 / 3 / 3ويهمل اي عطاء يأتي بعد هذا الوقت
او تاريخ الغلق .
 -12يكون تاريخ الفتح (فتح العطاءات) يف نفس يوم تاريخ غلق املناقصة الساعة الثانية
عـرش ظهـرا ليوم (االحد) املوافـق ( )2013 / 3 / 3يف مقر املديريـة وباالمكان الحضور
للراغبني بذلك.
 -13يف حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية تغلق وتفتح املناقصة يف الساعة ( 12ظهرا")
لليوم الذي يليه مبارشة.
 -14توضع العطاءات يف ظرف مغلق ومختوم وترفق الوثائق املطلوبة ويدون عىل الظرف
وزارة الدفاع

دائرة املستشار القانوين العام ـ املحكمة العسكرية يف البرصة

إعالن حكم غيايب
 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة أسماؤهم أدناه غيابيا بما ييل :
ا ـ الحبس الشديد ملدة ( ست سنوات) وفق أحكام املادة  / 35ثانيا من ق ع ع رقم  19لسنة 2007
وبداللة  79من قانون أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة 2007
ب ـ الحبس الشديد ملدة (خمس سنوات) وفق أحكام املادة  / 63أوال من ق ع ع رقم  19لسنة  2007وبداللة املادة  79من قانون اصول
املحاكمات العسكري رقم  30لسنة  2007وإلزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن قيمة التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة
ثالثا  /ا  /ب من املادة  63من ق ع ع رقم  19لسـنة 2007
ج ـ الحبس الشديد ملدة (خمس سنوات) وفق أحكام املادة  315من ق ع رقم  111لسنة  969املعدل وبداللة املادة  79من قانون أصول
املحاكمات العسـكرية رقم  30لسـنة 2007
د ـ الحبس الشـديد ملدة (ثالث سـنوات) وفق أحكام املادة  / 35ثانيا من ق ع رقم  111لسـنة  1969املعدل وبداللة املادة  79من قانون
أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة 2007
هـ ـ تخويل املوظفني العموميني بإلقاء القبض عليه وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه وحجز أمواله
املنقولة والغري منقولة استنادا ألحكام املادة ( )82من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة 2007
و ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف أعاله بعد إلقاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية
 2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل ( )180يوم من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن
وبعكسـه يصبـح الحكـم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املـدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملـادة ( )243من قانون
أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل
العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف البرصة

وزارة األعامر واالسكان
رشكة محورايب العامة للمقاوالت اإلنشائية
قسم القانونية
إعالن مناقصة رقم ()2013/11
جتهيز حصى خابط

العدد 1986 :
التاريخ 2013/2/5 :

تعلن رشكة حمورابي العامة للمقاوالت اإلنشـائية إحدى تشـكيالت وزارة االعمار واإلسكان عن مناقصة "تجهيز ()35000م 3حىص خابط صنف ()A
ملرشوع طريق املرور الرسيع ط " 6/ويمكن الحصول عىل مستندات املناقصة من مقر الرشكة  /قسم القانونية  /الكائن يف منطقة كمب سارة مقابل
كراج األمانة رقم  3/لقاء مبلغ مقداره (150000دينار) مائة وخمسـون ألف دينار غري قابل للرد فعىل املقاولني الراغبني باالشـراك يف املناقصة تقديم
عطاءاتهـم داخـل ظـرف مغلق ومختوم اىل مقر الرشكـة صندوق العطاءات حرصا يف موعد أقصاه السـاعة ( )12الثانية عرش ظهـرا من يوم (الثالثاء)
املصادف  2013 /2/19ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه .
وعىل ان يلتزم املقاول باالتي :
*تقديم تأمينات أولية مبلغ مقطوع بنسبة ( )%1من مبلغ العطاء عىل شكل خطاب ضمان باسم الرشكة مقدمة العطاء ومديرها املفوض عىل ان يذكر
فيه اسـم ورقم املناقصة املعنية او صك مصدق باسـم مقدم العطاء حرصا وألمر (رشكة حمورابي العامة للمقاوالت اإلنشـائية) من مرصف معتمد يف
بغداد او املحافظة التي تكون فيها املقاولة حرصا ما عدا املصارف التالية (مرصف البالد اإلسالمي لالستثمار والتمويل ،مرصف البرصة الدويل لالستثمار
 ،مرصف الوركاء لالستثمار والتمويل)
*التعـادالتأمينـاتاألوليـةللمناقصـنيالثانـيوالثالـثإالبعـدتوقيـعالعقـدمـنقبـلاملناقـصاالول
*ال يجوز بيع املناقصة قبل او بعد اإلحالة اىل الغري
*ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل املقاول
*تقديـمكتـابعـدمممانعـةمـندخـولاملناقصـةصـادرمـنالهيئـةالعامـةللرضائـب
*تقديم كشف بالحسابات الختامية للسنوات الثالثة األخرية مصدقة من قبل محاسب قانوني
*تقديـم املقـاول العنـوان الكامل للرشكة يحتوي عىل إحداثيات املـكان ورقم الهاتف والربيـد االلكروني والعنوان الكامل والنقاط الدالة لسـكن املدير
املفوض وكذلك رضورة اإلخبار عن العنوان الجديد عند تبديله
*تقديم املقاول ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه او تقديم البطاقة التموينية لغرض إعالم وزارة التجارة لحجب البطاقة التموينية
*يقدم املقاول تعهد خطي بان جميع املستمسكات املقدمة من قبله مستوفية للرشوط القانونية وبخالفه يهمل العطاء
*الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
*وسيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش اإلعالن
علما ان موقع الرشكة عىل شبكة االنرنيت هو www.hamorabi.imariskan.gov.iq

رقم املناقصة وتاريخ غلقها والوثائق املرفقة داخل الظرف.
 -15بدل االشراك باملناقصة مبلغ قدره ( )150 000مائة وخمسون الف دينار غري قابل
للرد اال يف حالة إلغائها.
 -16األسعار املقدمة تعترب نهائية وال يقبل اي تخفيض.
 -17يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن.
 -18تخضع االحالة اىل استقطاع رضيبي.
 -19تثبيت عنوان ورقم الهاتف (املسـكن  +املكاتب) مع تقديم تاييد رسـمي من املجلس
البلدي يثبت فيه العنوان املدون يف الهوية املعتمدة وبتفاصيل تشمل (املحافظة ،املنطقة،
املحلة ،الزقاق ،اقرب نقطة دالة) مع صورة من بطاقة السكن.
 -20تقديم هوية تصنيف املقاولني (البالسـتيكية الصادرة من وزارة التخطيط والتعاون
االنمائـي بموجب كتابة الرقـم  14119يف  2008 / 12 / 3وآخر ملحق له املرقم  1052يف
(( )2011 / 1 / 24انشائية الدرجة السابعة كحد ادنى) نافذة ومجددة (النسخة األصلية
واملصـورةعنـدرشاءاملناقصـة).
 -21بيان موقعكم االلكروني فق وثائق عطاءكم واسـم وعنوان الشـخص املسؤول عن
متابعة االستفسارات التي تخص العطاء.
 -22بيان رقم الحساب الجاري للمدير املفوض او الرشكة.
 -23املقاول ملزمة بالتامني عن العمل وحسب التعليمات النافذة.
 -24يجـب ان تكـون العـروض نافذة عـىل االقل اربعة اشـهر من تاريخ الغلـق وملزمة
بالتمديد يف حالة مطالبتنا بذلك.
 -25يكون بدأ املبارشة بالعمل بعد ( )3ثالثة ايام من تاريخ توقيع العقد وبخالفه سوف
تتخذ االجراءات القانونية بحقكم.
 -26يلتـزم الطـرف الثاني – املنفذ للعقد – بان يشـغل ما ال يقل عـن ( )% 50من عماله
وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل يف بغداد واملحافظات اال يف حالة
اعتـذار املركز عن توفري األعـداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبارش وخالل
مدة ( )30يوما من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -27تقديم الحاسابات الختامية املصادق عليها من محاسب قانونية النافذة آلخر سنة.
 -28يتوجب تقديم تامينات حسـن االداء والبالغـة ( )% 5من قيمة مبلغ االحالة يف حالة
رسم املناقصة عليكم وقبل توقيع العقد عىل ان تكون نافذة لغاية صدور شهادة االستالم
النهائي.
 -29الغرامات التاخريية تحتسب( :مبلغ العقد  /مدة العقد × )% 10
عـىل ان ال يتجـاوز  % 10مـن مبلغ العقـد ويف حالة تجـاوز مدة الغرامـة التاخريية (25
 )%املـدة الفعلية لتنفيذ العقد يحق للدائرة اتخاذ االجراءات القانونية بسـحب العمل من
املقـاول بموجـب تعليمات تنفيذ العقـود الحكومية رقم ( )1لسـنة  2008حيث تخضع
املناقصة لهذه التعليمات.
 -30التحميـالت االدارية -:يتحمل الطرف الثاني تحميـالت ادارية ال تتجاوز ( )% 20من
الكلفة الفعلية لتنفيذ العمل عن قيام الطرف االول بتنفيذ اي من التزامات الطرف الثاني
بعد تلكؤه يف انجاز ما مطلوب بموجب هذا العقد.
 -31تقديم الكفاءة املالية من خالل مرصف معتمد معنونة اىل مديريتنا وبتاريخ حديث.
 -32الربيد االلكروني للمديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية.
()DG@moelc.gov.iq_71 :E – mail
ع /املدير العام

وزارة الدفاع

دائرة املستشار القانوين العام ـ املحكمة العسكرية يف البرصة

إعالن حكم غيايب
 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة أسماؤهم أدناه غيابيا بما ييل :
ا ـ الحبس الشديد ملدة ( ست سنوات) وفق أحكام املادة  / 35ثانيا من ق ع ع رقم  19لسنة 2007
وبداللة  79من قانون أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة 2007
ب ـ الحبس الشديد ملدة (خمس سنوات) وفق أحكام املادة  / 63أوال من ق ع ع رقم  19لسنة  2007وبداللة املادة  79من قانون اصول
املحاكمات العسكري رقم  30لسنة  2007وإلزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن قيمة التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة
ثالثا  /ا  /ب من املادة  63من ق ع ع رقم  19لسـنة 2007
ج ـ الحبس الشديد ملدة (خمس سنوات) وفق أحكام املادة  315من ق ع رقم  111لسنة  969املعدل وبداللة املادة  79من قانون أصول
املحاكمات العسـكرية رقم  30لسـنة 2007
د ـ الحبس الشـديد ملدة (ثالث سـنوات) وفق أحكام املادة  / 35ثانيا من ق ع رقم  111لسـنة  1969املعدل وبداللة املادة  79من قانون
أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة 2007
هـ ـ تخويل املوظفني العموميني بإلقاء القبض عليه وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه وحجز أمواله
املنقولة والغري منقولة استنادا ألحكام املادة ( )82من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة 2007
و ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف أعاله بعد إلقاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية
 2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل ( )180يوم من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن
وبعكسـه يصبـح الحكـم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املـدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملـادة ( )243من قانون
أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل
العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف البرصة

املدير العام
عيل عبد الواحد الحج

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام ـ املحكمة العسكرية يف البرصة
إعالن حكم غيايب
 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة أسماؤهم أدناه غيابيا بما ييل :
ا ـ الحبس الشديد ملدة ( ست سنوات) وفق أحكام املادة  / 35ثانيا من ق ع ع رقم  19لسنة 2007
وبداللة  79من قانون أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة 2007
ب ـ الحبس الشديد ملدة (خمس سنوات) وفق أحكام املادة  / 63أوال من ق ع ع رقم  19لسنة  2007وبداللة املادة  79من قانون اصول
املحاكمات العسكري رقم  30لسنة  2007وإلزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن قيمة التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة
ثالثا  /ا  /ب من املادة  63من ق ع ع رقم  19لسـنة 2007
ج ـ الحبس الشديد ملدة (خمس سنوات) وفق أحكام املادة  315من ق ع رقم  111لسنة  969املعدل وبداللة املادة  79من قانون أصول
املحاكمات العسـكرية رقم  30لسـنة 2007
د ـ الحبس الشـديد ملدة (ثالث سـنوات) وفق أحكام املادة  / 35ثانيا من ق ع رقم  111لسـنة  1969املعدل وبداللة املادة  79من قانون
أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة 2007
هـ ـ تخويل املوظفني العموميني بإلقاء القبض عليه وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه وحجز أمواله
املنقولة والغري منقولة استنادا ألحكام املادة ( )82من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة 2007
و ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف أعاله بعد إلقاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية
 2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل ( )180يوم من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن
وبعكسـه يصبـح الحكـم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املـدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملـادة ( )243من قانون
أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل
العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف البرصة

وزارة الدفاع

دائرة املستشار القانوين العام ـ املحكمة العسكرية يف البرصة

إعالن حكم غيايب
 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة أسماؤهم أدناه غيابيا بما ييل :
ا ـ الحبس الشديد ملدة ( ست سنوات) وفق أحكام املادة  / 35ثانيا من ق ع ع رقم  19لسنة 2007
وبداللة  79من قانون أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة 2007
ب ـ الحبس الشديد ملدة (خمس سنوات) وفق أحكام املادة  / 63أوال من ق ع ع رقم  19لسنة  2007وبداللة املادة  79من قانون اصول
املحاكمات العسكري رقم  30لسنة  2007وإلزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن قيمة التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة
ثالثا  /ا  /ب من املادة  63من ق ع ع رقم  19لسـنة 2007
ج ـ الحبس الشديد ملدة (خمس سنوات) وفق أحكام املادة  315من ق ع رقم  111لسنة  969املعدل وبداللة املادة  79من قانون أصول
املحاكمات العسـكرية رقم  30لسـنة 2007
د ـ الحبس الشـديد ملدة (ثالث سـنوات) وفق أحكام املادة  / 35ثانيا من ق ع رقم  111لسـنة  1969املعدل وبداللة املادة  79من قانون
أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة 2007
هـ ـ تخويل املوظفني العموميني بإلقاء القبض عليه وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه وحجز أمواله
املنقولة والغري منقولة استنادا ألحكام املادة ( )82من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة 2007
و ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف أعاله بعد إلقاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية
 2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل ( )180يوم من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن
وبعكسـه يصبـح الحكـم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املـدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملـادة ( )243من قانون
أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل
العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف البرصة

فنــــون

العدد( )435االرب

kbalpaper.net

مهدي احلسيني :رفضت جلوء ًا أمريكي ًا ..وأعاميل تنتقد الفاسدين
أجرى الحوار /سعدون شفيق سعيد
تعيرض النجيم مهيدي الحسييني لي"شيائعات
مغرضة ومدفوعة الثمن" شابت موضوع عودته
إىل البيالد لكنه عاد ليؤكد أنيه "كان ولم يزل عند
انتمائيه الحقيقي والصادق لبلد اسيمه العراق"،
رافضا ً كل املغريات من اجل الحصول عىل اللجوء
اإلنسياني او أي لجيوء آخير ..الن لجيوءه ومنذ
اللحظة األوىل التي أجربته عىل املغادرة هو اللجوء
إىل أحضيان بليده .هذا ما تحدث به الحسييني يف
حوار لي(املستقبل العراقي) ،يف ما ييل نصه:
* الغربة التي عشتها ماذا تعني لديك؟
 الغربية وان حصليت اضطيرارا للظيروف التيعاشيها الوطين وبالتحديد أثنياء األحيداث التي
مضيت يف عيام  2006جعلتنيي أغيادر بحثا عن
متنفس فنيي أجد نفيس فييه ..وبميا ان الدراما
العراقية حينها انتقلت بنسبة ما يقارب  %90من
األعمال يف سوريا ..وملشياركتي يف العديد من تلك
األعمال جعلتني مقيما يف دمشق وبالتايل يف عمان
لسبع سنوات او اقل ..حققت بتواضع بعضا مما
احلم وأريد  ..هذا من الجانب االيجابي للغربة.
* والجانب اآلخر؟
 بالتأكييد ان الغربية والبعد عن الوطن شيكلتنوعا قاسييا عشته وعاشيه البعض من زمالئي..
وعندميا سينحت الفرصة للعيودة اىل بليدي ..ها
انذا عدت منذ اشيهر قليلة يف بغيداد الحبيبة آمال
ان يتعاىف وطني تماما ..ونعيش فيه سيوية تحت

خيمة ويف ظل عطائه وخراته.
* قبيل املغيادرة ..آخير عميل كنيت
عنده؟
 قبل الغربة انجزت مجموعةمين املسلسيالت التلفزيونية
منهيا( :أبيو العيالء املعيري)
و(سيبع عييون) و(عائلية يف
زمن العوملية) و(رياح املايض)
و(الرسداب) وأعمال أخرى.
* أول عميل اسيتقبلتك بيه
الغربة؟
 أول مسلسيل يل هيو مسلسيل(قميص مين حلك الذييب) تأليف
عبياس الحربيي وإخراج عييل ابو
سيف متزامنا مع مسلسل (املواطن
جييم) تأليف فيالح شياكر وإخراج
الراحل عدنيان إبراهييم  ..ثم توالت
األعمال.
* آخير عميل تعود بيه مين الغربة إىل
الوطن؟
ي قبيل عودتيي انتهييت مين تصويير
مسلسيل (ايام الخليود) تألييف صباح
عطوان واخراج عيل ابو سيف يف عمان  ..وانتهيت
من مسلسيل (م .م) (متعة ومسييار) تأليف عبد
الخالق كريم.
*براحة ملاذا انشيد بعض الفنانني يف الغربة اىل
االعمال التي اعتيربت كونها ضد املواطن العراقي
او السيلطة  ..هل من سبب اىل ذلك؟ ام انها لقمة

زغري :الكوميديون عاجزون
عن إيصال الرسالة

العيش؟
ي شيكرا عيىل
هيذا السيؤال أوال وثانييا انا من
املمثلني الذين يشيركون يف األعميال التلفزيونية
وهو عيىل قناعة بميا يقدمه ..وانا همسيت ضد
السلطة باملعنى السائد بقدر ما انا ضد الشخوص
الفاسيدة والسارقة ايا كانت ..وانا مع كل رشيف
يخيدم هذا الوطن ..وثالثيا كيف اكون ضد وطني
الذي عشت وتربيت يف أحضانه؟!

انتقد الفنان قحطان زغر ،أغلب فناني الكوميديا الحاليني ،مشيرا ً إىل أنهم
عاجزون عن إيصال املعلومة والنصيحة للشارع.
وقال زغر لوكالة أنباء محلية أمس إن أغلب فناني الكوميديا اليوم يسيعون
إىل إضحياك الجمهور عليهم وليس عىل الشيخصية التي يؤدونها ،وهذا واضح
للعيان من خالل عروض الشيارع ومتنزه الزوراء ،ليذا عليهم االنتباه واللتزام
بمعاير الكوميديا اإلنسانية امللتزمة.
وأضياف :أن الفنان الكومييدي هو األرسع يف إيصال املعلومية وحمالت التوعية
الوطنيية والصحية ،لكنه ليس األقيدر ألن الفنان امللتزم الذي يملك مؤهالت فنية
عالية وحده يستطيع القيام بذلك.
يذكر أن قحطان زغر كان مخرج تلفزيونيا ً يف الثمانينات ،لكن حبه للتمثيل جعله
فنان كوميدي ،وبعدها صار مؤلف كتب العديد من األعمال الدرامية.
وعىل صعيد منفصل ويف اطار االسيتعدادات الجارية الستقبال فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية  2013يتهيأ
الفنيان فالح إبراهييم لتقديم عرضني مرسحيني ضمين الفعاليات املذكورة..العرض االول هيو مرسحية (ديتول)
تأليف يحيى ابراهيم وإخراجه وانتاج دائرة السينما واملرسح ..وقال ابراهيم ان العرض يتحدث عن الواقع العراقي
وحلم شياب ان يغسيل العراق ليطهر البلد من وباء فيه..فيما اكد ابراهيم ان اختيار املمثلني يف املرسحية لم يحسم
بعد..
ويضيف ابراهيم :اما العرض االخر فهو (موت مواطن عنيد) من تأليف وإخراج د .هيثم عبد الرزاق وتمثيل الكبر
سامي عبد الحميد واقبال نعيم وفالح ابراهيم وتتحدث عن ذاكرة العراق من خالل ارصار شخص ان يكون عراقي
رغم كل يش.

واليذي ال يعرفه اآلخرون  ..انني رفضت ان اكون
الجئا يف امريكا بعد ان حسم امر سفري اىل هناك
 ..وهذا دليل عىل اني عراقي وأترف بذلك.
*وميا الجدييد اليذي ترييد ان تفصيح بيه بهيذا
الصدد؟
 لقيد اشيركت يف الكثر من االعميال التي تدينالنظام السيابق مثل (بيوت الصفيح) و(السيدة)
و(الحب والسالم) وأعمال أخرى.
*وما التساؤل املروع الذي تود توجيهه أيضا؟
 هناك تسياؤل  :ملاذا تذكر االعمال التي تشخصفيهيا مواطين الخليل فيما جيرى بعيد االحتالل
فقيط وننىس االعمال االخيرى التي كانت رصخة
مدويية بوجيه كل ميا جيرى قبيل االحتيالل؟!
* هل تكره نفسك؟
ي حقا اسئلتك مشاكسية بدءا من السؤال األول..
وفعال انيا اكره نفيس حينما ال اقدم خرا لوطني
من خالل فنيي ..واتمنى ان اكيون كارها لنفيس
وليس مكروها من االخرين.
* ما الذي يقوله االنسان مهدي للفنان الحسيني
العائد من الغربة مؤخرا؟ وخالل النظر يف املرأة؟
 عندما انظر اىل املرآة وارى مالمح الكرب آسف عىلسنني مضت دون عطاء وعندما تلقفتني جبهات
القتال إبان الحرب بني العراق وإيران ..وهذا دليل
آخير إىل الذي ال يعيرف مهدي الحسييني  ..علما
بأنني كنت انتقل من جبهة اىل اخرى بسبب إعدام
ابين عمي وآخرين من أقاربيي بتهمة االنتماء اىل
األحزاب اإلسالمية ،حيث كانت اضبارتي تسبقني
إىل مقرات األلوية التي انقل إليها.

اســتعرضت عارضة األزيــاء األســترالية ميراندا كير
مجموعــة "مانغو" الجديدة لربيع  2013حيث قامت
بجلسة تصوير مخصصة لألمر.
وأضفــى قــوام ميرانــدا المثالي الجمــال واإلثارة على
األزيــاء التــي ارتدتهــا ،يذكــر أن ميراندا هــي زوجة
الممثل األميركي أورالنــدو بلوم وهي أم للطفل فلين
وعمره سنتان.
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شعبان يدخل املوسم بـ«مزاج اخلري»
اسيتقر الفنان مصطفى شيعبان عىل املسلسيل الدرامي الجديد الذي سيوف يخوض به السباق
الرمضاني املقبل وهو مسلسل يحمل اسم مزاج الخر من تأليف أحمد عبدالفتاح.
وتشيارك الفنانة عال غانم يف بطولة املسلسيل الذي يعترب التعاون الثالث الذي يجمع بينهما
يف الدراما يف اقل من عامني بعد نجاح مسلسل العار والزوجة الرابعة.
مصطفى يتكتم أخبار االسيتعداد لتصوير األحداث حتى يستقر املخرج عىل فريق العمل
بالكامل يف املسلسل.

"نجوم السعود َّية" أ َّول
برنامج غنائي يف اململكة
ينطليق الربناميج الغنائي األول يف اململكة "نجوم السيعودية" خالل شيهر شيباط
الحايل ويق ِّدمه كل من اإلعالمي حسن َّ
النجمي واملذيعة الكويتيَّة حليمة بولند ،ومن
املنتظر بثه عىل قناة بان الفضائية.
ويهدف الربنامج إىل اكتشياف املواهب الفنية السيعودية من دون تحديد سن معني
مراعاة للمواهب املدفونة.
وللجنية التحكيم اختر اإلعالمي يحييى مفرح زريقان ،والفنان حسين خرات،
وامللحن الفنان عبدالرحمن الشيومر ،والفنان سيامي الخليفة ،عل ًم أن الربنامج
هو من إعداد امللحن املعروف حربان ،واإلعالمي حسن النجمي.
املنسيق اإلعالمي للربنامج عبدالله الحسني
مين جانبيه ،أوضيح
من الفنانني الذين يمتلكون جماهرية
أنه تمت دعوة عدد
املسيتوى العربيي ،ولكين اعتذروا
كبيرة عيىل
جرأتهم عىل تقيييم املواهب وهم
بسيبب عدم
فنانيون  -عيىل حيد تعبرهيم،
با أل صيل
لجنة التحكيم وفق الخربات التي
فاختيرت
يف األغنية السعودية.
يمتلكونها
طريقية التسيجيل يف
و حيو ل
أكد الحسني أن الجوالت
الربناميج
شيهر شيباط الحايل وسيتم
سيتبدأ يف
عنهيا يف كافة املدن السيعودية
ا إل عيال ن
عيىل مسيتوى اململكية،
ا لر ئيسيية
بيني الرياض وجيدة والخرب
وسيتكون ما
أن يحصيل الفائيز باملركز
وأبهيا ،عيىل
توقييع مع رشكية بالتينيوم
األول عيىل
ريكوردز ،إضافة إىل تبني املشيارك يف
من الحفالت الغنائية.
عيدد
وأضياف الحسيني أن فعالييات الربناميج
تسيتمر عيىل ميدى شيهر كاميل عيىل أن
يتيم اختييار املشياركني يف السيعودية ،أما
العيرون املتأهليون للمرحلية النهائيية
سيتكون فعالييات الربنامج يف هيذه املرحلة
ً
مشيرا إىل أن الربناميج مخصص
بالقاهيرة،
لألغنية السعودية حيث يشيمل كافة األعمال
الكالسيكية والشيعبية املختلفة عىل املستوى
املحيل عىل أن تكون هناك ليايل مخصصة لعدد
مين الفنانني مثل طالل مداح ،ومحمد عبده،
وفوزي محسون ،وعبداملجيد عبدالله ،وعبادي
الجوهر ،وراشد املاجد ،وخالد عبدالرحمن.
كميا أشيار الحسيني إىل اسيتضافة عيدد مين
الفنانيني خيالل فعاليات الربناميج مثل طالل
سيالمة ،وأنغيام ،وأصالية نيري ،وعييل
عبدالكرييم ،ومن املحتميل أن تختتم حلقات
الربنامج الفنانة أحالم إضافة إىل تواجد عدد
من الفنانني الذين لهم مسياهمة يف األغنية
السعودية األصيلة.

م

نجوم أرضبوا عن ال
القاهرة  /وكاالت
رغيم األميوال والشيهرة ،ومالييني املعجبيات ،إال أن هناك بعض
ً
خوفا من
الفنانني خاصموا الزواج وفضليوا العيش عزاب ،ربما
هيذه التجربة التي تأخذ من حياة الفنيان الكثر ،وربما كانت
هناك أسباب أخرى.
هؤالء الفنانني كانت له أكثر من
بعيض
تجربية حب إال أنهيا لم تنته
باليزواج ألسيباب قدرية،
والبعيض اآلخر رفض أن
يخوض التجربة بمحض
إرادته ،وآخيرون مازالوا
يؤجليون التجربية لحني
إشعار آخر.
ويعترب الفنان محمد منر
وامللقيب بي«الكينج» واحد
من أشهر العزاب بني الفنانني
يف الوقيت الحيايل ،حييث تخطى
منير عامه الخمسيني منذ
عدة شيهور ،ورغم ذلك
ميازال عيازف عين
اليزواج ،وعندميا
يسيأله الجمهور أو
اإلعيالم عين سيبب
هيذا اإلرضاب ،يقول
إن الجمهور لم يعطه
الوقت لذلك.
قيرار منر بياإلرضاب
عين اليزواج يرجعيه
دائميا للقيدر ،فربميا
يفعلهيا يف أي لحظية،
أو ال يتيزوج أبيدا ،ال
أحيد يعلم ميا يخبئه
القيدر ،غير أن منر
نفسيه يؤكيد أنه لم
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تجسد "رباب"
آالء حسين ّ

انتهت الفنانة آالء حس�ن من تصوير مش�اهدها يف مسلس�ل (الش�يطان يف قلب امرأة) للكاتب عباس
متعب النارص والذي توىل إخراجه املخرج األردني أيمن نارص الدين ،حيث جسدت شخصية (رباب) املرأة
التي تتصف بعنجهيتها وتس�لطها وطغيانها وجربوتها وهي من االدوار التي ال تعد س�هلة بل تنطوي
ع�ىل إبراز قدرات ومكنونات املمثل وتفجري طاقاته لكي ينجح يف تجس�يدها واقناع املش�اهدين بصدق
االداء وعضويته وتلقائيته يف الوقت نفس�ه ..اىل جان�ب كونها تتطلب جهدا وتنويعا يف األداء ال يقف عند
حدود معينة من املواقف غري السارة ،بحسب ما عربت.

علي هاشم :سينما الطفل منسية !

نوه الناقد واملخرج الس�ينمائي عيل هاش�م ،بضعف سينما الطفل ونس�يانها ،داعيا ً القائمن عىل الثقافة لانتباه
لها وانتشالها من التهميش.
وقال هاش�م لوكالة أنباء محلية أمس ان "مش�كلة س�ينما الطف�ل تكمن بغياب الكت�اب املتخصصن وانعدام دور
العرض الس�ينمائية الخاصة بالطفل وطغيان االرتجال وفقدان الخطط املربمجة مسبقاً ،ما جعل الطفل ضحية ما
تعرضه الدول الغربية من أفام خاصة به".
وأضاف :كنا س�نقطع ش�وطا ً جيدا ً يف مجال س�ينما الطفل يف ح�ال خصص القائمن عىل م�روع بغداد عاصمة
الثقافة جزء بسيطا ً إلنتاج بعض أفام األطفال ،لكن لم ينتبه أحد بعد لحال الطفل.

القـــــره غــــولـــي يعـــاتـــب
يـــاس خضــــر
كشف املطرب وامللحن طالب القره غويل
ان�ه وأثن�اء زي�ارة امللك فيص�ل الثاني
اىل املنطق�ة الجنوبي�ة وتحدي�دا ملدينة
النارصية سمع بموهبته الغنائية امللك
وطلب م�ن املس�ؤولن ان يغني أمامه
القره غويل فأعجب به امللك الراحل.
ه�ذا وذكر الفنان الق�ره غويل بان اكثر
من لحن له هو املطرب ياس خرض وهو
الي�وم يعتب علي�ه النه لم يتذك�ره ولم
يكلف نفسه االتصال به ..لاطمئنان عن
صحت�ه بعد الوعكة الصحي�ة التي الزمته
الف�راش والعملية الجراحي�ة التي انتهت
ببرت ساقه.
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من حليم وفريد إىل منري وأمحد عز

لزواج ..هل خيشون الفشل ..أم فضلوا الصداقة؟!

حتى اآلن -ورغم كثرة معجباته -فتاة أحامه التي تخطف قلبه.
من�ذ عدة أيام تداولت الصحف خرب خطوب�ة الكينج إال أنه أحبط
مه�وره وخ�رج عليهم لينفي هذه الش�ائعة ،ويؤكد أنها ليس�ت
حة ،فهل سيتغري األمر أم سيظل النجم عىل ما هو عليه؟
رومانسية
ل الفنان الراحل عبدالحليم حافظ ملك الرومانسية ،وآرس
الفتيات ،ورغم مرور سنوات عىل وفاته،
أغنياته وألحانه تناس�ب
األجي�ال،
ساسه العايل
ه فن�ان ال
ض.
يب كان رفيق
ن بصوت�ه،
ن يب�دو أن�ه لم
طع أن يرتج�م
س�يته يف أغانيه
س�يس تدفع�ه
اط والزواج ،وربما
مرض�ه ال�ذي أذاقه
لس�بب األول يف عدم
ه يف ه�ذا األمر ،رغم
ص الحب التي عاش�ها،
انتهت بالفشل.
م كان يرتدد يف كل مرة يف
الزواج من حبيبته ،وكان
ر يف مرضه قب�ل كل يشء،
ه
يقنع�و
ما كان أصدقاؤه املقربون
وتك�ون حبيبته مل�ت االنتظار
رب�ة يك�ون الوق�ت ف�ات،
�ت لغريه ،فيعود العندليب خائباً ،ويأخذه فنه مجددا ً لينس�يه ما
.
كل ما قيل عن زواجه من سندريا الشاشة العربية سعاد حسني،
هذا األمر لم يتم تأكيده إىل اآلن.
�ا أثري حول عبد الحلي�م أنباء غري مؤكدة عن زواجه بالس�ندريا
نباء أخرى غري مؤكدة أثريت حول الفنان س�مري صربي ،ومن بن

الشائعات التي أثريت حول سمري صربي هو زواجه من الفنانة املرصية
سماح أنور ،وقيل كذلك أنه تزوج من أجنبية وأنجب منها ول ًدا.
ولكن يف الحقيقة لم يتزوج س�مري صربي -الذي تجاوز عمره الس�تن
عام�ا -بمح�ض إرادت�ه ،حي�ث كان ق�راره -مثلم�ا ق�ال يف أحاديث�ه
التليفزيوني�ة -يرج�ح دائم�ا كف�ة الفن ع�ىل االرتباط
وتكوين أرسة.
عقدة غري قابلة للحل
ربم�ا ال يعرف الكثريون من معجب�ي الفنان املرصي
خال�د أبوالنج�ا أنه اق�رتب من الخمس�ن ،حيث أنه
م�ن مواليد ع�ام  1966ولكن رغم ذل�ك مازال خالد
مصمم ع�ىل عدم االرتباط ،ويق�ول يف كل حواراته
التليفزيوني�ة والصحفي�ة إن لدي�ه عق�دة م�ن
الزواج.
أبوالنجا قال إنه يجد دائمًا من خال املقربن منه
أن الزواج تجربة فاش�لة ،وأن كل أقاربه انتهى
زواجه�م بالط�اق ،وكذل�ك أغل�ب أصدقائه،
ولذل�ك فهو ال يفك�ر يف ال�زواج ،ويعترب أن
أوانه لم يأت بعد.
وكان الخبث�اء قد ربط�وا بن عدم
زواج خال�د أب�و النج�ا بالقضي�ة
الش�هرية الت�ي أث�ريت حول�ه هو
والفن�ان ن�ور الري�ف ح�ول
تورطهم�ا يف قضية ش�ذوذ جنيس،
غ�ري أن القض�اء أنص�ف الفنان�ن
اللذي�ن حص�ا ع�ىل ب�راءة م�ن هذا
االتهام املشن.
أم�ا «ملك العود» الفنان الراحل فريد األطرش فكان عزوفه عن الزواج
لغ�زا آخر ،فرغم أن�ه مر بأكثر من تجربة حب ،ول�م يكن ينقصه يشء
لل�زواج ،كما ق�ال كل املقرب�ن منه ،ولك�ن الفنان الراح�ل كان يقتنع
بجملته الشهرية« :إن الحب نوع من أنواع االستعمار أخىش أن أدخله».
قل�ب فريد لم يس�تمع إليه يف كل األحوال وأدخل�ه يف أزمات عديدة ،كان
أش�هرها قصة حبه من الراقصة والفنانة س�امية جم�ال ،التي عرفها
الوس�ط الفني ،وقيل إن س�امية طلبت من فريد الزواج بنفس�ها إىل أنه
رف�ض وخيش أن يؤث�ر القفص الذهبي عىل فنه الذي يعش�قه ،وعندما
فكر أن يغري رأيه بعد ذلك كانت سامية قد ذهبت لغريه.

ورغ�م أن فري�د عاش أكث�ر من قصة ح�ب طوال
حيات�ه ،إال أن ه�ذه القص�ص لم تت�وج بالزواج،
فف�ي آخر حياته رأي فتاة وأعجبته وفكر يف الزواج
منها ،إال أنه اكتش�ف أنها مخطوبة وأنها عىل وشك
الزواج ،كما كان حب�ه للملكة ناريمان صدمة كبرية
ل�ه ،وخاصة أنه كان يظن أنه�ا تحبه ولكنها لم تكن
كذلك.
وأخ�ريا ف�إن عامة اس�تفهام كربى تضعه�ا الفتيات
حينما يعلمن بأمر الفنان املرصي الوسيم أحمد عز ،ألن
عمره تجاوز األربعن ولم يدخل القفص الذهبي إىل اآلن،
رغم أنه لديه ماين املعجبات داخل الوطن العربي.
ع�ز قال إن�ه مازال حتى اآلن يبحث عن فت�اة أحامه ،التي
تق�در عمل�ه وتس�اعده ع�ىل النج�اح ،وتخطف قلب�ه عند
كثري ا
رؤيته�ا ألول مرة ،ولكن يبدو أنه س�يتعب
حتى يجدها.

مــن هناك
دي نيرو  ..يخ ّلد بصماته
قام املمثل األمريكي روبرت دي نريو أمس بتلطيخ يديه وحذائه
بالضغط ع�ىل طاولة
إس�منتية وذلك بهدف
تخلي�د بصمات�ه أمام
م�رسح غراوم�ان
الصين�ي التاريخ�ي
يف هولي�وود وس�ط
تصفيق معجبيه.
لكن دي ن�ريو إرتكب
خط�أ صغ�ريا ً ح�ن
كت�ب ع�ىل الكتل�ة
اإلس�منتية تاريخ 14
ش�باط  2013ب�دالً
من الرابع منه.وأشار
متحدث باسم املرسح
إىل أنه تم تدارك الخطأ
وتصحيحه إىل تاريخ اليوم الذي وضع فيه دي نريو بصمته عىل
الطاول�ة اإلسمنتية.إش�ارة إىل أن دي نريو مرش�ح لنيل جائزة
األوس�كار كأفضل ممثل مس�اعد ع�ن دوره يف فيلم ''س�يلفر
لينينجز".

إيما بانتون تبحث عن ..كلبتها!

طلبت نجمة فرقة "س�بايس غريل�ز" الربيطاني�ة إيما بانتون
مس�اعدة الجمي�ع يف
البح�ث ع�ن كلبته�ا
التي فقدتها يف لندن.
ولج�أت بانت�ون إىل
موق�ع "تويرت" لتعلن
ع�ن فق�دان كلبته�ا
"فيب�ي" ،مش�رية
إىل انه�ا تبح�ث عنها
دون كل�ل لكنه�ا ل�م
تتمكن حت�ى اآلن من
العثور عليها.وسألت
بانت�ون الجميع
مس�ا عد تها
عله�م
يج�دون الكلبة أو يلمحونه�ا يف مكان
ما.وكتب�ت ع�دة تغري�دات من
بينه�ا "كلبت�ي الرائعة
ضا ع�ت . .
وستكون

مذ ع�ورة
جدا ً يف رشق
بارنيت أو هاديل
ه�ود أو منت�زه
ترانت ..اسمها فيبي!
وه�ي طيب�ة ل�ذا ابحثوا
عنها".

ريهانا :صوت قلبي
أعادني لـ"براون"

بعد أن ن�رت النجم�ة ريهانا صورا ً

له�ا م�ن جلس�ة التصوي�ر املخصصة
ملجل�ة  ،rolling stoneظه�رت تفاصي�ل
األمر حي�ث أن ريهانا تتص�در غاف املجلة
وقد أجرت حوارا صحافيا ً فيها تحدثت خاله
بش�كل مفص�ل ع�ن املراح�ل التي م�رّت بها
عاقتها بحبيبها مغني الرابي كريس براون.
ون�ر املصور ت�ريي ريشاردس�ون كل صور
جلس�ة التصوير حيث تظه�ر ريهانا بثوب
منخفض�ة عىل الص�در ،ولم تن�س ريهانا
ان تلتق�ط الصور التي تظهر فيها وهي
ّ
تدخن.ويف اللقاء قالت ريهانا انه عام
 2009ح�ن قبض�ت الرطة عىل
كري�س ب�راون بس�بب االعتداء
عليه�ا وهما يف طري�ق العودة
م�ن حفل توزي�ع جوائز ال�
 grammyوه�ي تبتعد كي
تشعره بأنه سيخرسها
حق�ا ،وق�ررت بعدها
ان تعطي�ه فرص�ة
أخ�رى رغ�م كل
الهج�وم ال�ذي
تعرض�ت له من
قبل محبيها.
ولكنه�ا صمّ ت
أذنها وسمعت
ص�وت قلبه�ا
ً
معتربة
فق�ط،
العاق�ة
ان
الحالي�ة بينهما
مختلف�ة
وأصبح�ت أكث�ر
نضجاً.
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اأجنلينا جويل

كادر

اإبراهيم املال

عندما يتحول ع�سل املحبة اإىل دم الكراهية

بعيد ظهورهيا كنجمة طاغيية تجمع بين األنوثة
والجاذبية واملكر والجيرأة يف أفالم تجارية عادية وأقل
مين عادية يف أغلب األحيان ،ومع حضور خاطف وغري
متواصيل يف بعيض األفيالم الفنية املسيتقلة ،تخوض
املمثلة الشيهرية أنجلينا جيويل أوىل تجاربها اإلخراجية
ًً
مثقيال بإيحاءاته ودالالته
مين خالل فيلم حمل عنوانا
الشعرية والقاسية أيضا وهو" :يف أرض الدم والعسل"،
مسيتلهمة جانبيا مين القصيص الفرديية والوقائيع
الحقيقية للحرب البشعة التي شنها الرصب عىل سكان
البوسينة والهرسيك املسيلمن يف بداية التسعينات من
القيرن املايض والتي مزقت منطقية البلقان ،وحولتها
من أرض للتسامح واندماج األعراق واإلثنيات واألديان
املختلفية ،إىل سياحة ملوثة بياآلالم والدميوع والدماء
النازفة حتى يومنا هذا.
أتيى اختييار انجلينا جويل لهيذا املوضوع الشيائك
ّ
واملعقيد عيىل أكثر مين صعييد وجهة محيريا ومربكا
ملتابعي مسيريتها الفنية ،حيث توقيع الكثري منهم أن
تتصيدى جيويل يف أوىل أعمالها اإلخراجيية لفيلم عائيل
خفييف وعاطفي وقلييل الكلفية املاديية واإلنتاجية،
ولكن املتابعن اآلخرين للمهمات اإلنسيانية التي تقوم
بهيا جويل يف مناطق الحيروب والفقر والتوتر الطائفي
مثل باكستان وأفغانستان ولبنان وأفريقيا وغريها من
املناطق التيي تعيش فوق بركان اقتصيادي وعقائدي
قابل لالنفجار يف أية لحظة ،يشعر أن اختيارها ملوضوع
حرب البوسنة يأتي يف سياق مهمتها اإلنسانية الرصفة
لتسليط الضوء عىل القصص املأساوية واملتوارية التي
خلفتها حيروب عبثيية ومجنونة ميا زال يدفع ثمنها
البسطاء واملهمشيون ،وينجو منها املتحكمون الكبار
فيهيا ،الذين يشيعلون الحرائق من بعييد وال يهت ّز لهم
طرف وال يستيقظ لديهم باعث من رحمة أو ضمري.

ن�سوة وانك�سار
جويل نفسها ويف تعليق لها عىل رسّ ودافعية كتابتها
وإخراجها لفيلم (يف أرض الدم والعسيل) ،تقول بأنها
حققيت الفيلم دفاعا عين الحب يف أكثر صيوره نقاء
ونبيذا لألحقاد املتوارثة ،كما أن غريزة األمومة دفعتها
أيضا لخوض هذه املغامرة السيينمائية كي تظل املرأة
جميلية عيىل اليدوام وحاميية لعوطفها ومعيرة عن
موهبتها.
وهيو األمر الذي بدا واضحا يف ثنايا الفيلم من حيث
اختيارهيا للميرأة كشيخصية محوريية ومحركة لكل
مفاصل القصة التي تتأسيس عليهيا الحبكة الروائية
واملسارات الرسدية صعودا وهبوطا ونشوة وانكسارا،
وخيبية وانتشياء ،انطالقيا مين عالقة حيب رصيحة

املصادفة إىل التقاء (آيال) املسيلمة بعشيقها الرصبي
دانيييل يف أحد هذه املعتقالت الرهيبة ،ونكتشيف أن
دانييل أصبح قائدا عسكريا مهما يف الجيش الرصبي،
وبيات يتلقيى األوامير مبارشة مين واليده الجنرال
الدموي نيبويزا املمتلئ حقدا عىل مسيلمي البوسينة
إثر إشيكاالت اجتماعية قديمية ومطمورة يف ذاكرته
الشخصية.

نقطة الالعودة

وجارفة تجمع قبيل نشيوب حرب البوسينة بقليل بن
الشيابة البوسينية املسيلمة ( آييال) يي تقيوم بدورها
املمثلة زانا ماريانوفيتش ،وبن الجندي الرصبي دانييل
يي يقوم بدوره املمثل جوران كوستيتش يي  ،حيث يبدأ
املشيهد التأسييس للفيلم يف شيقة صغرية تجمع بطلة
الفيلم مع شيقيقتها ليىل يي املمثلة فينيسييا جلوديو
ييي وطفل ليىل الرضييع الذي يخلق رابطيا عاطفيا يف
امليكان يتعدى مفردات الحنان واألمومة ليكون أشيبه
بالربياط العائيل املقدس لثالثة أرواح مسياملة وطيبة،
وعندما تخرج آيال وتودع شيقيقتها وطفلها ،نشعر أن
خروجها للموعد العاطفي مع صديقها دانييل سيوف
ترتتيب عليه تبعات وأصداء وتصدعيات لن تنجو منها
الشخصيات الرئيسية للمكان ،والذي لن يعود هو أيضا
ذات املكان وال ذات الفضاء العامر بالهدوء والتسيامح
وباملحبية التيي ال ليون وال عيرق وال ديين يمزقها أو
يصيبها يف مقتل.

مرياث العنف
يلتقيي العاشيقان يف مقهيى ليييل حاليم ومضياء
باملوسييقا والنعومية التي ال تمتد طوييال بعد انفجار
هائل ومدو يتحول فيه املشهد إىل السواد الداكن كبداية
لفصل جدييد من العنف والعنرصية والتطهري العرقي،
ورغيم أن آيال ودانيييل ينجوان من الحادث البشيع يف
املقهى ،إال أن املسيارات القادمة للفيلم ستقودهما إىل
متاهات نفسيية وروحية مدوّخة تتنقل من املسيتوى
الفردي أو الذاتي ،إىل مسيتويات أعقد وأوسيع تشيمل

املفاهييم املعتمية يف التاريخ البيري بأكمله ونقصد
بهذه املفاهيم الحقد واالنتقام ومرياث العنف والتفسري
األناني لأليديولوجيا القومية والعصبية.
إنها املفاهيم املروعة ذاتها التي تستيقظ مثل وحش
نائم يف لحظة تاريخية عمياء وهشة ،تماما كما حدث
بعد سيقوط جدار برلين وبزوغ البريوسيرتويكا التي
قصمت ظهر الدب اليرويس الكبري ،وظهرت عىل إثرها
االنقسيامات القوميية املدمرة بن الكيروات والرصب
والبوسنين يف جمهورية يوغسالفيا السابقة.
يف اللقطات التالية للمشيهد التأسيييس للفيلم نرى
جنيود الجيش الرصبي وهم يمارسيون تطهريا عرقيا
بشيعا ضد أهايل البوسينة والهرسك املسيلمن والذين
ليم يعتادوا عيىل هذه الكمية من العنيف واملذابح التي
طالتهيم ،والتي سيكت عنها اإلعالم العامليي ملدة ثالث
سينوات متواصلة ،وكانت مليئة بالقصص اإلنسيانية
املأسياوية التيي فياض بها أرشييف العيار يف التاريخ
املعارص ،ففيي إحدى املشياهد املؤثرة التيي امتأل بها
الفيليم نرى الجنود الرصب وهم يقودون الشيباب من
أهايل البوسينة إىل املذابح الجماعية وسياحات اإلعدام
املشيرتكة ،بينميا يرتكيون املسينن يف العراء ووسيط
الشيتاءات القارسية كي يهيميوا عيىل وجوههم دون
ملجيأ أو طعام ،أما الفتييات الجميالت فيتم اقتيادهن
إىل معسيكرات الجنود للعمل كخادميات وبغايا إذا لزم
ّ
والتشفي واالنتقام
األمر ،إذعانا يف االسيتعباد الجنيس
من (األتراك) كما يصف الرصب مسيلمي يوغسيالفيا
السابقة ،وسياهمت عمليات االغتصاب التي مارسها
الجنيود اليرصب يف تليك الفيرتة العصيبية إىل إدراجها
ضمين جرائم الحرب يف القانون اليدويل الجديد ،وتقود

يسيعى دانييل جاهدا إىل حماية آيال من تحرشات
الجنود ،ويقرر أن يبقيها كرسامة شخصية له نظرا
ملوهبتها الفنية ومن خالل لقاءاتهما الرسية تتشكل
الذكريات املسيتعادة والرغبات املتصادمة بن الحب
واالرتياب ،وبن العاطفية الفردية والنزعة القومية،
ويف إحيدى حواراتهميا املؤثرة نسيتمع لدانييل وهو
يقيول آليال“ :ليتك ولدت يف عائلة رصبية” ،ثم يقول:
“وضعنيا معقد للغاية ،لسيت قادرا عيىل قتل أناس
عشيت بينهم وصادقتهم ،وأخاف يف ذات اللحظة أن
تخونيني وأن تنتقمي مني يف نهاية املطاف”.
ومع تعدد مهماته العسيكرية واضطراره للسفر
إىل مناطيق بعيدة ،يقرر دانييل أن يسياعد عشييقته
عيىل الهيرب من املعسيكر خصوصيا بعيد أن يعرف
والده أنه عىل عالقة مع فتاة مسيلمة يستضيفها يف
مخدعيه ،وعندما تنجح آيال يف الهروب ،تكتشيف أن
أختها قد انضمت لجيوب املقاومة البوسينية بعد أن
قتل اليرصب طفلها الصغري وهجروهيا من منزلها،
ميا اضطرها للبحث عن وسييلة لالنتقيام من هؤالء
القتلة املتوحشين ،وتنضم آيال بدورها للمجموعات
املقاومة ،وتقرر العودة مجددا إىل املعسكر كي تحقق
أمنيية شيقيقتها وتعويضها نفسييا عيىل األقل من
تبعات الجرائم الفظيعة للرصب.
ينتهيي الفيليم عىل مشيهد عبثي وصيادم يف نفس
الوقت ،ألن الحب والحرب ال يمكن أن يجتمعا أبدا ،وألن
النيداء الذاتيي ال يمكن أن ينفصل عين محيط عاصف
وجيارف يأخذ هذه اليذات النقية إىل نقطية الالّعودة،
وإىل جهنم األحقاد وسيعري املواريث املرة التي ال تبقي
وال تذر.
اسيتطاعت أنجلينيا جيويل يف باكيورة أعمالهيا
السيينمائية أن تنقيل لنيا مين خالل النيص والصورة
بشاعة الحروب من جانبيها الظاهري والخفي يف ذات
الوقت ،واستطاعت أن تصيغ بكامرياتها شكل ومالمح
التجاذبات والتقلبات النفسية للشخوص ،التي يتحول
فيهيا عسيل املحبية إىل دم الكراهية ،وأن تقيدم قراءة
متم ّعنة وموغلة يف األحداث املتشابكة لحرب البوسنة،

ما زال املطر ينهمر

لل�ساعرة النكليزية  :اديث �ستويل
ترجمة وتقدمي  :ريا�س عبد الواحد

العرين .ابدت يف بدايتها تأثرا شيديدا باملدرسية الرمزية الفرنسية
ونرت اوىل قصائدها ( الشموس الغريقة )عام  1913وترأست بن
عامي  1920 – 1916رئاسية مجلة ( العجالت )  .عام  1929نرت
قصيدتها الشيهرية ( ازياء السواحل الذهبية ) التي حملت فيها عىل
السلوك البري املصطنع  .وكتبت اىل جانب الشعر العديد من الكتب
النثريية وكتب السيرية كميا كتبت روايية واحدة هيي  :اعيش تحت
شمس سوداء  .حظيت القصيدة التي نحن بصددها بأهتمام الكثري
من النقاد والشيعراء وخاصة الشياعر العراقي بدر شياكر السيياب
اليذي اتهمه بعض النقاد بوجود تناص بن هذه القصيدة وقصيدته
ذائعة الصيت  :انشودة املطر
الق�سيدة

عن ال�ساعرة :

تعد الشياعرة والناقدة والكاتبة االنكليزية اديث سيتويل (1892
 ) 1969-واحدة من اشيهر االصيوات الشيعرية االنكليزية يف القرن

ما زال املطر ينهمر
معتما مثل عالم انسان  ,اسودا مثل خساراتنا
كليال مثل التسع مائة واربعن مسمارا
الدقت يف الصليب .
مازال املطر ينهمر
مثل دقات قلب
كرضب مطرقة يستحيل
َ
الفخار** او كصوت اقدام آثمة
يف حقل
فوق قر .

ما زال املطر ينهمر
حيث تتوالد االماني الصغرية يف حقل الدم
والعقل البري
يغذي رشاهته التتموج كالديدان العالقة
بجبن قابيل
ما زال املطر ينهمر
عىل اقدام جائع ومعلق عىل الصليب
ايها املسيح املسمر هناك كل يوم  ,كل ليلة  ,كن رحيما بنا :
باليعازر  ,وبالرجل الثري الحزين **
فتحت املطر يتساوى الحزن والذهب
ما زال املطر ينهمر
ويهمي الدم من خارصة الجائع الجريح
اليكابد الجراح كلها يف قلبه  ..جراح الضوء الذي مات
وآخر رشارة خابية
يف القلب املنتحر
جراح الظالم الحزين والبليد
جراح الدب املعذب االسري
الدب الناحب الرضير
ومالكه  ...اليهوي بالسياط
عىل جلده البائس  ...ودموع االرنب الوحي املطارد
مازال املطر ينهمر
ثم  ,آه  ,ها انذا أثب اىل الله  :اليجرجرني اليه

انظري  ,انظري حيث دم املسيح يتدفق يف السماء
نابعا من الجبن السمرناه عىل الشجرة
عميقا  ,عميقا حتى القلب الظمي
اليحمل نريان العالم  ...قاتما ’ ,ملطخا باالوجاع
مثل تاج القيرص املكلل بالغار
ثم اصغ لصوت الواحد اليشبه دقة قلب انسان
الكان طفال  ,راقدا بن الوحوش
احبه  ,وما زلت اسفح ضوئي الرىء ودمي ألجلكم
الهوام�س
**حقيل الفخار :هو حقيل الدماء  :رقعة ارض اشيرتاها تلميذ
املسييح الخائن وكان ثمنها القطع الفضيية الثالثون التي دفعت له
لقياء خيانته  .تتحدث احيدى الروايات عىل ان يهوذا االسيخريوطي
اشيرتى هذه االرض لكنه سيقط فيهيا عىل وجهه وانشيقت بطنه
ومات
**اليعازر :اشارة اىل قصة الرجل الغني الواردة يف انجيل لوقا 16
ومفادها ان اليعازر كان رجال شيحاذا بلغ من فقره ومرضه انه لم
يكين قادرا عىل ابعاد اليكالب التي تلعق جروحه وكان يقتات عىل ما
يتسياقط من الرجل الغني القايس القليب املتنعم بالذهب  ,ثم يموت
االثنان ويذهب اليعازر اىل احضان ابراهيم فيما يذهب الغني ويتقلب
يف نريان الجحيم ألفعاله غري االنسانية.

رنا جعفر يا�سني

ا ُ
إ�سباع الأحالم املليئة باملخاطر
قي�س جميد املوىل

عناد
اأخترب الروؤيا من غري ٍ
َ
الوصول إىل املناطق املجهولة الساحرة
الشع ُر الذي يستطع
يعنيي يف واحدة من مدلوالته أن الشياعر لدييه من الخرات ما
يمكنه مين صقل ملكة اإلبداع الخييايل وأن لديه ضمن خراته
العديد من العنارص التي تؤثر يف موجوداته وتشكل مع بعضها
البعيض عالقة صميمية رغيم غربتها مع العاليم ،وهو بالتايل
أي الشيعر من هذا النوع سييتجاوب مع الروح الجمالية يف أي
عيرص ما وهو إسيتجابة طبيعة لتوالد املخيلية خارج إطارها
الزماني واملكاني يف اللحظات املتوقع حدوثها .ومن املرجح هنا
أن الزاويية الروحيية زاوية منفرجة تتقبيل التغريب واملضادة
وشيكل من أشكال العبث الوصفي وقد ٌر ما من الثابت املتحول
وتراها تمارس تسيلطها عيىل الكيانات املغلقة وهو السيجال
اليذي به يتيم التخلص من التوافقية واإلجباريية إليصال اللغة
لحفاوة الخيال يف شكلها الخفي وشكلها الرمزي.
ُ
َ
يقيرتن بتصيور مماثل لتصور
يحاول أن
إن الشيعر حين
الالشيعور لألنيا الجمعيي فهيو باعتقادنيا يحطيم املوصالت
التكوينيية للغة القديمة ليديم اشيتغاله عيىل خلق لغة جديدة
مقرها عقله الباطن.
ومين هنا يقرر االنفعال ما نوع؛ وميا مدى نزعاته؛ وكيف
يصيل الحلم ثيم يصل الهلوسية بعيد أن تتيم عمليية التمرد،

وأن تيوازن بن اللقطيات واملشياهد الحميمية للحب،
وبين اللقطات الرسية يف مشيهدية الحيرب املثخنة
بتفاصييل وحاالت وردات فعل أقل ما يمكن أن توصف
بهيا هي أنهيا تنتمي كليا لجنون العنيف واالنتقام ويف
أكثير حاالت هيذا العنف تطرفا وانسيالخا من الفطرة
اإلنسيانية القائمة عىل املشياركة واأللفة والتسيامح
الفكري.
الفيلم استطاع أيضا أن يقدم وثيقة برصية فاضحة
تدين كل ّ
صناع الفتن والحروب واالنقسامات الطائفية
يف العالم ،ذلك أن حرية اإلنسان وكرامته ال يمكن لهما
أن تكونا مجرد أضحيات رخيصة تقدم ومن دون ذنب
عىل مذبيح املصالح االقتصادية والسياسيية الضيقة.
إنها رصخة الصورة التي ال يمكن ألية لغة أن تحتويها
أو أن تسكتها لألبد.

ويتحقق الكيان الجديد الذي يكتب به النص الشيعري ،وهنا ال
يمكن وضيع مقياس ما كون الفكرة ليسيت وليدة وحدانيتها
ألنها تلد أفكارا أخرى وتتسع بمديات املعاني غري املتوقعة.
وعيىل هيذا النحيو تقيدم الشياعرة رنيا جعفر ياسين يف
َ
وليك
مجموعتهيا الشيعرية الجدييدة "للغوايية قواميسيها ..
ُ
إحتماالت البياض" ،فراسة سييكولوجية لألطياف مفادها أن
هناك أشيياء كثرية يف الكون لم تنجز بعد بدءا بأشيباع األحالم
ُ
سييحدث
املليئية باملخاطير وكل يشء يف نصيوص تقول (هذا
بالفعيل) وتحيت دراية األنيا بأن هيذا سييحدث بالفعل وهو
الخطياب الذي يف وجه آخير له ال يعني َ
أنت أو أنيا أو ذاك وتلك
وهي بل ما تعني نتائج الحياة يف شطحاتها وانكساراتها
وهو
َ
وحلزونيية وقائعها عند ذلك يبدأ الخزين النفيس بتحريك البعد
اإلعجازي يف املشاهد الالمرئية سواء تلك املشاهد التي تعر عن
الحاجة ملعرفة الغد أو تلك التي بقيت يف وهج األمس وهو الشد
املطلوب للصور العميقة اإلنفعال بعد أن حققت الشياعرة رنا
جعفر قصدها يف رشذمة جزءا من إحساساتها.
وهنيا مطليق الصيواب لجعيل القاعيدة التي بنييت عليها
الجملية الشيعرية تشيكل مناعة ضيد جملة شيعرية أخرى،
وبذلك يتحقق ذلك اإلفرتاق الذي ينحو بالعاطفة نحو التغريب
البهييج واملمتيع لإلحتفياء بالعزلية الوجدانيية ،ولذليك ففي
مجمل نصوص مجموعتها الجديدة يتحقق إستقالل املفردات

املسيتخدمة ليتحقيق إسيتقاللية الرتكيز يف الجملة الشيعرية
وضمن ذلك تأمن الحواس ملناطق اإلسيتدالل ليكتشف املتلقي
كثافة اإلشيباع يف الصور الشعرية والتي من ميزاتها أنها صور
تتمتع بياإلدراك ضمن هويتها ذات املنحى اإلدرامي اإلندماجي
كذلك فإن املعاني لن تتشيابه يف ظل فعل القوى التعبريية للغة
ولن تستخدم كوسيلة للسخرية وهذا النشاط يؤرش بأن لغتها
ُشيحنت بالحد األعىل من املعاني التيي ولدتها القدرات الداللية
الجدييدة لذلك أحاطت أشيياءها بالدهشية وحققيت الكثافة
اإليجازية وتجسيد ذليك باإلضافات الالحقية للمعاني املتوالدة
من املعنى الواحد لتضمن إتسياع مناطق الجمال عر متاهات
مريحة.
ورغم تلك الشيفافية وهذا الدوي من الرصاخ الصامت الز َم
ذليك تغييبات غيري مرئية لذات غائبة ترسيل خطابها بدون أن
ُتيدرك وبيدون أن ُترى لذليك كان قصد اإلسيتخدام اللغوي هو
املحافظية عيىل جوهر النوعيية ضمن اإلرسيال دون النظر اىل
كون اللغة تركيبا مبنيا عىل اإلجماع ونسييجا تربطه مجموعة
من اإلتفاقات التاريخية واإلجتماعية ،وهو ما جعل النصوص
تتجيه ضمين وظيفتهيا الجماليية ضمين البعديين التخيييل
والبرصي الباطني :
أختر الرؤيا
من غري عنا ٍد

وبوضوح رشس جدا ً
ٍ
سواي
َ
ُ
مطاردة الشمس
يستطيع
ال أحد
ُ
أستحق كونا ً يل
أفال
وباليقن أن هناك رؤية شياملة لألشياء التي تتوقع
ُ
الشاعرة إنتاجها باتجاه آخر رغم هذا الفيض العاطفي
َ
إذ ال هنياك يف النصيوص قيمية مضللية أو إدراك بطئ
لجوهر العالقات بن تتابع الصور الشيعرية فكل يشء
ليه مالمحيه وكل يشء ضمن انفالتيه التجريدي لحث
القيوى الخفية لخلق الرتتيب املثيايل للوحدات والتوقع
لتقلبات املخيلة :
يف الطريق اىل الضوء
ٌ
طاعون مستا ٌء
أدفنه يف بالونات محجوبة
ُ
وأمسح رفات ما لم يتحقق عن تضاريس الهواء
ال شك بأن الوجود الحيس يف مغايرة مستمرة وقد
يظهر كلييا ويختفي كليا عر صفات غري مشيابهة
لجوهر الييء ووظيفته فال صوت يأتيي ليرتدد ما
بن العالم الحيس والعالم العقيل إنما السعي لتنمية
املناطق املعزولة غري املرئية لتعميم شكل من أشكال
االضطراب ما بن اللغة ومعانيها.
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احلرب اخلفية :التاريخ الرسي لرصاع أمريكا ثالثني عام ًا مع إيران

ت�أليف :ديفيد كري�ست
عر�ض :حممد م�سعد العربي
David Crist,The Twilight War:The
Secret History of America's Thirty Year
Conflict Against Iran
()2012 ,USA: Penguin
ربم�ا ال تمث�ل دول�ة خطرا ع�ى حال�ة النظام
الدويل ،الذي ترعاه الواليات املتحدة ،مثلما تمثل
الجمهورية اإلس�امية يف إي�ران ،التي انبثقت من
بعد ث�ورة ش�عبية أطاح�ت بحكم الش�اه ،أكرب
حليف لواشنطن يف املنطقة ،منذ ما يزيد عى 33
عاما  .فتاريخ العاقة بني واشنطن وطهران منذ
ذاك التاري�خ هو تاريخ مواجهة ،ترتاوح فصولها
من أزمة الرهائن ،مرورا بحروب الخليج ،وانتهاء
بأزم�ة املل�ف الن�ووي اإليران�ي ،كل ه�ذا يف إطار
ال�راع عى الرشق األوس�ط  .ولم يس�هم تغري
القي�ادات يف البلدين ،عى مدى العقود الثاثة ،يف
إحداث أي تحول يف هذا املس�ار ال�ذي يراه الكتاب
حرب�ا ب�اردة بني ق�وة عظمى ونظام ث�وري مثري
لاضطراب�ات ولعدم االس�تقرار يف منطقة الرشق
األوس�ط  .واستند الكاتب عى ش�هادة العرشات
من املس�ؤولني األمريكيني ،املدنيني واملخابراتيني،
وكذل�ك الجن�راالت والضب�اط ،ودمج ش�هاداتهم
يف عمل�ه ه�ذا لدرجة ت�ي بمعرفت�ه أدق األرسار
ع�ن هذه الحرب ،باإلضاف�ة إىل اطاعه عى مئات
الوثائق الرسية املتعلقة بهذه الحرب الرسية .

اإرث ريج�ن
ع�ى الرغم م�ن أن الكت�اب يس�تهدف تغطية
الح�رب الباردة ب�ني الواليات املتح�دة وإيران عى
م�دى  33عام�ا ،فإن�ه خصص ما يق�ارب ثلثي
الكتاب للحديث عن فرتة ريجان ،وهي العقد األول
م�ن هذه الحرب ،بعد إرس�اء الحكم الثيوقراطي
يف إيران منذ عام  ،1979ودخول األخرية يف حرب
ش�عواء مع جارتها العراق عى مدى  8س�نوات،
وه�ي ح�رب لم تك�ن واش�نطن بعيدة ع�ن إذكاء
نريانها ،فيما عرف باالحت�واء املزدوج ،وقصد بها
تحجيم خطر إيران الثورية ،عن طريق العراق الذي
تلقي مس�اعدات أمريكية عس�كرية ولوجس�تية،
كان الهدف م�ن ورائها إبعاد بغداد عن موس�كو،
حيث كانت واش�نطن ترى مواجهته�ا مع النظام
الثوري اإليراني يف إط�ار الفصل األخري من الحرب
الب�اردة مع االتحاد الس�وفيتي  .ويرصد الكتاب
يف هذا الصدد املس�اعدات العس�كرية التي قدمتها
واش�نطن لنظام صدام حسني عى امتداد الحرب،
وكذل�ك انخ�راط واش�نطن املخابرات�ي يف ح�رب

ش�احنات النف�ط يف الخلي�ج ،الت�ي ه�ددت تدفق
النفط العربي إىل الغرب .
ويس�هب كريس�ت يف تفصيل إخفاق�ات إدارة
رونال�د ريج�ان تج�اه إي�ران ،وهو ما يع�ده إرثا
يعاني�ه الجمهوري�ون حت�ى اآلن يف التعام�ل مع
املس�ألة اإليراني�ة  .فف�ي كث�ري م�ن القضاي�ا،
وقفت إدارة ريجان عاجزة عن الفعل تجاه سلوك
إيران يف الرشق األوس�ط ،خاص�ة تلك التي قامت
به�ا من خ�ال حلفائه�ا ووكائها ،وعى رأس�هم
حزب الله ،الذي استهدف يف خضم الحرب األهلية
اللبنانية عام  1983الوجود العسكري األمريكي
يف لبن�ان ،ف�أودي تفجري مق�ر املارين�ز يف بريوت
بحياة  241جنديا أمريكيا ،وهي كارثة لم تحرك
واشنطن تجاهها ساكنا ،غري أنها انسحبت ،فيما
ظ�ل مواطنوها هدفا س�ها لعملي�ات " الرهائن
مقابل الساح " التي خططت لها إيران ونفذها
حلفاؤها ،وكان مثالها األبرز فضيحة إيران كونرتا
. 1986

السوق الدينية يف الغرب

قراءة �سو�سيولوجية يف اأو�س�ع الغرب الدينية
ال�سوق الدين ّية يف الغرب
ّ
ت�أليف :دارن ِ�س ْرك�ت -كري�ستوفر اإ ّلي�سون  -رودن�ي �ست�رك  -لوران�ض اإي�ن�كوين
ترجمة :عز ّ
الدين عن�ية
الن��سر :دار �سفح�ت ,دم�سق .2012
ّ
عزالدين عن�ية

م�ا زالت الرؤي�ة اإليمانية ّ
للظواه�ر الدينية
يف التن�اول العرب�ي ،رغ�م قصوره�ا ،مهيمن�ة
ومانع�ة لغريه�ا ،مم�ا ح� ّد م�ن س�عة النظ�ر
وقلّ�ل من توظي�ف األدوات املعرفية املس�تجدة،
األم�ر ال�ذي يم�ي التنبّ�ه للمقارب�ات العلمي�ة
الحديثة ،املنضوية تحت علم األديان :اإلنس�انية
واالجتماعي�ة والنفس�ية والتاريخي�ة وغريها،
لاستفادة من ثراء مناهجها .ففي زمن الحوار،
ُ
كرها عى
ال�ذي إن ل�م يعش�ه الف�رد والجم�ع أ ِ
إتيان�ه ،تحرض إناس�ة الف ِكرة الديني�ة الغربية،
يف كافة غرفه�ا ،حجر زاوي�ة للتخاطب الواعي
ظهر ،أن الحقل الديني
معه ،بيد أن واقع الحال ُي ِ
أكثر الحقول املهمَلة يف الفكر العربي ،عند تناول
اإلش�كاليات الغربي�ة ،األم�ر الذي ش�يّد أوهاما ً
ع ّدة ح�ول الغرب .إذ لطاملا أهمِلت املس�ألة عند
التن�اول ضمن مغالط�ات إيديولوجي�ة ،جعلت
االنشغال يس�قط زوايا أساس�ية من اهتمامه،
ظن�ا أن الدين�ي ّ
ّ
وىل لدي�ه وان�درس .ج�رّاء ذلك
العوز والنق�ص ،بات االهتم�ام بالغرب الديني،
وبمناهج�ه العلمي�ة املتابعة للظواه�ر الدينية،
مطلب�ا ً حاجي�ا ومعرفي�ا .وعيا ً به�ذه الفجوة
الواس�عة آثرن�ا ترجمة عم�ل "الس�وق الدينية
يف الغ�رب" ،ملا يحوي�ه من دراس�ات قيّمة ذات
صلة باجتماعي�ات األديان املعارصة ،وباملناهج
والحراك الدين�ي يف هذه املجتمعات،
العلمي�ة ،الت�ي ترصد جدل مقارب�ات التديّن ،وال َعلْمنة ،وتحرير الس�وق الدينيةِ ،
لنح�اول م�ن خالها إماط�ة اللّثام عن وجه خفي للغرب .أما يف لفت االنتباه ملا يملك�ه من أدوات ،وما تدور يف خلده
من انشغاالت .فاليوم تتوجّ ه إىل علم االجتماع الديني ،املحكوم بأُطر النظرية الكاسيكية ،الذي طاملا ساند أطروحات
أف�ول املق ّدس ،واكتس�اح ال َعلْمنة ،وانحس�ار الدين ،انتقادات جمّة بش�أن قصور أدواته عن اإلحاط�ة بالواقع الديني
الراهن وبتمظهراته املس�تجدة .ومن هذا الباب ،تعالج األبحاث الواردة يف هذا الكتاب ،يف جانب منها ،موضوع س�وق
الدي�ن يف أمري�كا ،التي تتميز بحيويتها العالية وتحرّر أنش�طتها ونفاذ ناش�طيها ،جرّاء تطوّر مفه�وم الدين املدني،
فضا عما يترسّب إليه نشاط الدين نحو شتى أطراف النسيج االجتماعي .كما تتابع األبحاث ،من جانب آخر ،الواقع
مؤسس�ة َ
الديني األوروبي ،الذي ما فتئت ّ
كنس�يّة واحدة ،ذات لون كاثوليكي ،أو لوثري ،أو أنغليكاني ،تحتكر الفضاء
يف مجمل أقطاره .وقد ال تقنع تلك املؤسسة بما تنعم به من حظوة وتبجيل من قبل الدولة ،بل تعمل جاهدة للتضييق
عى نظرياتها من التقاليد الدينية األخرى ،عى غرار ما يش�هده اإلس�ام من تضييق عى حقوقه وعى أنش�طته .ففي
نظرية سوق الدين الجديدة ،ذات املنشأ األمريكي ،بات القول برتاجع الدين أو تم ّدده عى املحك ،جراء اختبار الوقائع
َ
الحاضن عناية أيضا ،من
ضمن اقتصاد االعتقاد ،الذي بقدر ما ينش�غل بمس�تهلكي الدين واملزوِّدين به ،يويل الفضا َء
حيث اختبار احتكار النشاط فيه أو تحرّره .ومن هنا ُتق َّدر ُ
وتقيَّم مستويات الركود والحراك يف الحقل الديني .الطريف
يف ه�ذا الكتاب وهو قلبه للمناهج الكاس�يكية يف علم االجتماع الدين�ي ،من خال معالجته الظواهر ِوفق مبدأ انفتاح
الس�وق الدينية أو انغاقها .فهل البلدان الغربية متحررة م�ن املونوبول الديني؟ وهل هي بحق فضاءات ديمقراطية؟
وه�ل هناك فصل بني الدولة والكنيس�ة؟ ذلك ما يجيب عنه هذا املؤلف القيم ،بدق�ة عالية وعمق ،بعيدا عن االدعاءات
الزائفة أو األحكام املغرضة .صدرت ترجمة كتاب "الس�وق الدينية يف الغرب" عن دار صفحات يف دمش�ق ،وهو مؤلّف
جماعي من إنجاز ثلة من علماء االجتماع الديني األمريكان ،هم دارن ْ
رشكات وكريس�توفر إلّيس�ون ورودناي ستارك
ِ
ولورانس إياناكوني .أنجز الرتجمة عزال ّدين عناية أستاذ علم األديان يف جامعة روما ،الذي سبق له أن ترجم العديد من
األعمال يف املجال ،منها" :علم األديان" مليشال مسان ،و"علم االجتماع الديني" لسابينو ْ
أكوافيفا ،و"اإلسام اإليطايل"
لستيفانو أليايف و"اإلسام يف أوروبا" إلنزو باتي.

وا�سنطن وملف طهران النووي
طيل�ة ف�رتة الثمانيني�اتُ ،عدت إي�ران خطرا
إقليميا ،ولم يكن عى واش�نطن أن تخوض رصاعا
مب�ارشا معه�ا ،ثم تح�ول ه�ذا الخط�ر إىل تهديد
للسلم العاملي ،مع اكتشاف قيام طهران بعمليات
تخصي�ب اليوراني�وم  .ويلق�ي الكت�اب الضوء
ع�ى الس�لوك اإليران�ي يف التفاوض ،وهو س�لوك
متس�م بالغم�وض واملراوغة ،والتذرع باملش�اكل
البريوقراطي�ة ،وكذل�ك تعمد إيران إثارة املش�اكل
ب�ني الحلفاء األوروبيني واألمريكي�ني لصالحها .
ويعتمد كريست يف تفاصيل هذا امللف عى شهادات
املسئولني األمريكيني ،وعى شهادة مسئول إيراني
سابق الجئ للواليات املتحدة ،بعد سجنه يف إيران،
وهو الس�يد حسني موس�ويان  .وينتقد الكاتب
إدارة ج�ورج بوش االب�ن يف تعاملها مع طهران يف
ه�ذا امللف ،ج�راء تركيزها عى األبع�اد األخاقية

األيديولوجي�ة الت�ي صاغه�ا املحافظ�ون الجدد،
وهو ما قوى من ش�وكة املحافظني داخل إيران .
ومن أهم ما يمي�ز هذا العمل هو كثافة تفاصيله،
فق�د اعتم�د الكتاب عى ما يزيد ع�ى  300لقاء
مع ش�خصيات ،واحت�وي ع�ى  45صفحة من
اإلش�ارات املرجعي�ة ،واحتوي ع�ى تفاصيل تبدو
دالة يف أحيان كثرية ومهمة لفهم املس�ألة اإليرانية
 .فع�ى س�بيل املث�ال ،يتن�اول الكت�اب طبيع�ة
العاقات بني طهران وجريانها من العرب ،وماهية
النظرة املتبادلة ب�ني الطرفني ،خاصة لدي الطرف
العرب�ي ،ومن هذا نصيحة أم�ري قطر للمفاوضني
األمريكيني بعدم الثقة إال يف النذر اليسري مما يقوله
اإليرانيون ،أو تنويه نوري املالكي ببعد املسافة بني
العرب واإليرانيني ،حتى مع املتحالفني معهم .

احلديث مع اخل�سم
وع�ى الرغ�م من ك�ون كتاب كريس�ت إضافة

مهمة لألدبيات الكثرية التي تتناول الحرب الباردة
ب�ني الواليات املتح�دة وإيران ،ف�إن املؤلف وقع يف
خط�أ اخت�زال الجان�ب اإليران�ي ،فل�م يعتمد عى
شهادات املسؤولني اإليرانيني بالقدر الذي أورد فيه
ش�هادات املس�ئولني األمريكيني ،فيم�ا عدا هؤالء
الاجئ�ني إىل الغ�رب أو الواليات املتحدة ،كالس�يد
حس�ني موسويان ،الدبلومايس واملسؤول األسبق
عن املل�ف النووي يف فريق الرئيس خاتمي  .هذا
الفقر يف الش�هادات اإليرانية يجع�ل إيران مقدمة
بعدسات أمريكية فقط  .ثم إن القارئ ال يجد ما
يجب عليه معرفته عن إيران نفس�ها  :ثقافتها،
وتاريخها الس�يايس ،وتعقيدات نظامها السيايس،
واإلرث الدين�ي ،وم�ا يحمله ،وكذل�ك أهدافها يف
املنطق�ة  .كما يقع كريس�ت يف أخطاء تعميمية
ت�ي باختزالية غ�ري حميدة ،كتناول�ه املفرط يف
التبس�يط لش�خصية الرئيس أحمدي نجاد ،وغري
ذلك من ش�ئون إيرانية ،يبدو أن القارئ األمريكي
يف حاجة لإلملام بها  .ومع هذا ،يش�ري كريس�ت
إىل التحدي�ات الت�ي تواج�ه تعام�ل واش�نطن يف
تعامله�ا مع إيران ،ويركز ع�ى هيمنة املحافظني
والعسكريني التي يجسدها الحرس الثوري ،الذي
أصبح مهيمنا بشكل أكثر حدة عى الداخل اإليراني
لدرج�ة تقلل من قبض�ة رجال الدين ع�ى الحكم
 .ويس�تخلص من ه�ذا أن اإليراني�ني الراغبني يف
الحوار مع الواليات املتحدة خارج السلطة ،وهؤالء
القابض�ني عليه�ا غ�ري راغب�ني يف التح�اور مع
واش�نطن  .ويتطرق كريس�ت كذلك إىل سياسة
االرتباط التي اعتمدتها إدارة أوباما يف تعاملها مع
طهران ،وهي سياس�ة قامت ع�ى تقوية الصات
بالحلفاء يف املنطقة ،وبالرشكاء الدوليني لتحجيم
الخطر اإليراني ،وهو ما أثمر عن منظومة عقوبات
اقتصادية دولية لم تؤد إىل تبني خيار عس�كري يف
التعام�ل م�ع إيران  .ويلق�ي الكتاب الضوء عى
مح�اوالت التق�ارب ب�ني الخصم�ني اللدودين منذ
ع�ام  1979حت�ى إدارة أوبام�ا ،فيما عدا إدارة
ج�ورج ب�وش االبن الت�ي رفضت إدارت�ه االنفتاح
اإليراني عى واش�نطن عق�ب أحداث الحادي عرش
من سبتمرب .
وع�ى الرغ�م م�ن قص�ور الكت�اب يف بع�ض
الوج�وه ،فإن�ه يع�د رضوري�ا ملعرف�ة تط�ور
السياس�ة الخارجية تجاه إيران ،خاصة أنه يبتعد
عن الرسديات الدبلوماسية ،ويعتمد عى صانعي
القرار الس�يايس يف مواقع مختلفة ،ومس�تويات
متباينة ،وهو يع�د تاريخا للدبلوماس�ية الرسية،
كما هو تاريخ للحرب الرسية األمريكية ،باعتبار
أن الدبلوماسية هي الوجه اآلخر للحرب .
تعريف الكاتب :مؤرخ أمريكي بارز

منع الدميقراطية:

سياسة التحالف بني الواليات املتحدة ومرص
جي�سون برونلي
عر�ض :ن�سرين ج�وي�ض

Jason Brownlee ,Democracy Prevention: The Politics
of the U.S.-Egyptian Alliance,(New York: Cambridge
(2012 ;University Press
يف خض�م الج�دل -الغرب�ي والعرب�ي -املث�ار حاليا ح�ول تعثر
مسريات التقدم الديمقراطي يف دول الربيع العربي ،خاصة التجربتني
التونس�ية واملري�ة ،باعتبارهم�ا الس�ابقتني يف اتخ�اذ خط�وات
حقيق�ة نح�و الديمقراطية ،وتحديدا الحالة املرية التي يس�يطر
اإلساميون بها عى املشهد الس�يايس يف مواجهة مع القوي املدنية
أو الليربالية ،واتهام كل طرف منهما لآلخر بمحاولة اختطاف ثورة
الخام�س والعرشي�ن من يناي�ر ،والحصول عى مس�اندة ومباركة
الواليات املتحدة لخدمة مصالحها يف املنطقة -يطل علينا "جيسون
بروني" بكتابه املعنون"منع الديمقراطية :سياسة التحالف ما بني
الوالي�ات املتحدة ومر" ،محاوال فيه الوقوف عى حقيقة الوضع
الراه�ن يف م�ر ،باعتبارها حليفا اس�رتاتيجيا للوالي�ات املتحدة،
وكي�ف أعاق هذا التحالف مس�رية التح�ول الديمقراطي لعقود من
الزمن ،وعزز من الحكم االستبدادي يف مر.
ويس�تند الكتاب يف ط�رح رؤيته عى كافة املص�ادر املتاحة عن
عاق�ة الواليات املتحدة وم�ر ،ومنها ويكيليك�س ،وكذلك إجراء
العديد م�ن املقابات مع صانعي القرار يف كل م�ن الواليات املتحدة
ومر.

املواءم�ت ال�سي��سية للعالق�ت امل�سرية -
الأمريكية قبل  25ين�ير

يرص�د "برون�ي" يف الج�زء األول م�ن كتاب�ه العاقة بني
واشنطن والقاهرة عى مدي العقود املاضية ،بداية من توقيع
معاه�دة الس�ام بني م�ر وإرسائيل ،م�رورا ب�أن القاهرة
أصبح�ت أح�د الحلفاء االس�رتاتيجيني لواش�نطن يف املنطقة
ع�ام 1979عقب هذه املعاه�دة ،وانتهاء بمام�ح العاقة يف
الوقت الحارض ،وبش�كل أكثر دقة حت�ى قيام ثورة الخامس
والعرشين م�ن يناي�ر ،2011ونجاحها يف اإلطاح�ة بالرئيس
السابق "حسني مبارك".
ويؤك�د أن تعزي�ز واش�نطن للقي�ادة املري�ة تمركزت
باألس�اس عى ثاث�ة مجاالت رئيس�ة هي :الدف�اع الوطني،
واس�تقرار االقتص�اد ال�كي ،والقم�ع الداخي .فمن�ذ توقيع
معاهدة الس�ام عى املستوي الرس�مي بني مر وإرسائيل،
تس�ني للقاهرة الحصول ع�ى الكثري من املس�اعدات ،والتي
تقدر بنحو 60مليار دوالر أمريكي يف شكل مساعدات مبارشة
وغري مبارشة .وتمثل الهدف األس�ايس من هذه املس�اعدات-
غ�ري املعلن -يف تأم�ني مصالح الوالي�ات املتحدة الرئيس�ة يف
املنطقة ،والتي تتمث�ل يف :الحفاظ عى أمن إرسائيل ،وإقامة
عاق�ات قوية مع املنتج�ني للنفط يف منطق�ة الخليج ،وهو
ما أطلق عليه "براوني" :املواءمة املرية للجيواس�رتاتيجية
األمريكية يف املنطقة.
ويف املقاب�ل ،قدمت الوالي�ات املتحدة للقاه�رة العديد من
املساعدات ،بداية من املساعدة يف مكافحة اإلرهاب اإلسامي،
م�رورا بتقوية أس�س النظ�ام القائ�م ،والعمل ع�ى إبقائه،
باعتب�اره نظام�ا ديمقراطي�ا يح�اول الحفاظ ع�ى حقوق
اإلنس�ان ،وهو الذي لم يكن يف حقيقته سوي نظام استبدادي

يرت�دي زي الديمقراطي�ة" م�ن خ�ال هيمن�ة النخب�ة الحاكم�ة،
وس�يطرتها ع�ى مقاليد الحكم السياس�ية واالقتصادي�ة" .ويؤكد
براوني يف هذا الس�ياق أن الواليات املتحدة يف الوقت الذي تنادي فيه
ب�رضورة إرس�اء قيم الديمقراطي�ة وقيم حماية حقوق اإلنس�ان،
فإنه�ا ال تتوان�ي عن التذرع بهذه املثاليات ،واس�تخدامها كس�تار
بما يحقق مصالحها االس�رتاتيجية ،ومصال�ح حليفتها ،إرسائيل،
لتحقي�ق مصالحه�ا اإلس�رتاتيجية يف املنطق�ة ،حت�ى وإن قام�ت
ب�"تلفيق الواقع" ،وربما أحيانا حقائق املايض واملستقبل ،لتحقيق
مصالحها .فخطابها الدائم عن نرش الديمقراطية ،وإرس�اء حقوق
اإلنس�ان ال يتطاب�ق دائما مع أعمالها ،وإنما يتم تطويعه بحس�ب
اله�دف الحقيقي ورائه ،وليس املعلن للكافة .ويقدم"بروني" مثاال
ع�ى ذلك م�ن واقع الس�نوات األخرية لحك�م مبارك ،إب�ان العدوان
اإلرسائيي عى قطاع غزة يف ديسمرب -2008يناير ،2009فيما أطلق
علي�ه "عملية الرص�اص املصبوب" ،والتي ش�هدت القاهرة عقبها
حركة مظاهرات واس�عة امل�دى نظمتها حركة"كفاي�ة" (الحركة
املرية م�ن أجل التغي�ري( ،والت�ي يصفها ببزوغ نج�م املعارضة
الحقيقية للنظام القائم وسياس�ته مع الواليات املتحدة األمريكية،
والتي بدراستها توصل إىل ما تبغيه املعارضة يف مر من :إرساء قيم
التحول الديمقراطي الحقيقي ،وحماية حقوق اإلنسان ،واستعادة
مر لدورها ومكانتها اإلقليمية يف الوس�اطة لحل الوضع املتفاقم
إزاء القضية الفلس�طينية ،تزامنا مع انتقاداتها املتزايدة لسياسات
مبارك الخارجية ،واملواءمات السياس�ية م�ع الواليات املتحدة ،بدال

م�ن اتخاذ موق�ف واضح ض�د الع�دوان اإلرسائيي عى غ�زة ،وما
يمثله من انتهاك رصيح لحقوق اإلنس�ان الت�ي تنادي بها الواليات
املتح�دة .ينذر ذلك -من وجهة نظر"بروني" -بعدم قدرة اس�تمرار
النظام القائم إال لفرتة قصرية ،ورسعان ما سينهار مع بزوغ فجر
املعارضة الحقيقية عى األرايض املرية.

ت�س�رب اأمريكي بعد ثورة  25ين�ير
عق�ب قيام ث�ورة  25يناير ،2011ونجاحها يف إس�قاط النظام
الحاك�م ،بقي�ادة الرئيس السابق"حس�ني مبارك" ،أش�اد الرئيس
األمريك�ي ب�اراك أوبام�ا بالثورة الش�عبية التي أطاح�ت بالرئيس
امل�ري ،وأجربت�ه عى التنح�ي يف 11فرباير من الع�ام ذاته .ولكن
املتتب�ع ملوقف الوالي�ات املتحدة ،منذ بزوغ ال�رشارة األويل للثورة يف
مر ،س�يجد أنها لم تساندها يف البداية ،وأن تأييدها للديمقراطية
جاء متأخرا -بحس�ب بروني -والس�بب يف ذل�ك ،وفقا له ،يرجع إىل
مناهضة الواليات املتحدة للديمقراطية الشعبية والسيادة الشعبية،
وهو م�ا يعارض مصال�ح الواليات املتح�دة وحليفته�ا إرسائيل يف
املنطقة .فكانت رؤية الواليات املتحدة آنذاك تتمحور حول"االنتقال
املنظم" للسلطة إىل أحد املقربني من النظام السابق لضمان الحفاظ
عى مصالحها اإلسرتاتيجية يف املنطقة.
وكان التفس�ري غري املعلن من جانب واشنطن يقوم عى أساس
أن�ه يف الوقت ال�ذي يحدد فيه االقتصاد ثم األمن الس�لوك االنتخابي
للفرد يف الواليات املتحدة ،فإن األمن -عى العكس من ذلك-
سيكون عى رأس الس�لوك االنتخابي للمواطن املري ،إذا
ما عق�دت انتخابات حقيقية ،والتي يأت�ي يف مقدمتها -يف
حالة السيادة الش�عبية -القضية الفلسطينية ،خاصة مع
الرفض الش�عبي للتطبيع مع إرسائيل .فق�د كان التطبيع
ع�ى املس�توى الرس�مي للدولة فق�ط ،وهو ما يه�دد أمن
إرسائيل يف املنطقة ،ويعزز من رؤية واش�نطن بوصول أحد
املقربني للنظام السابق لسدة الحكم يف القاهرة.
ي�رى الكات�ب أن أحد احتم�االت إقام�ة انتخابات حرة
هو ق�درة التيارات اإلس�امية عى الوصول لس�دة الحكم،
والتحك�م يف مقالي�د األم�ور يف الدول�ة املري�ة ،وهو ما
قد ينت�ج عنه التح�رك بمقاليد األمور يف اتج�اه ال ترضاه
الواليات املتحدة األمريكية ،وهو ما عرب عنه مساعد وزيرة
الخارجية األمريكية لش�ؤون الرشق األدنى وجنوب آس�يا،
إدوارد جريجي�ان ،قائ�ا" :إن الوالي�ات املتح�دة ل�ن تقبل
رج�ا واحدا ،وصوتا واحدا ،ولو م�رة واحدة" .ويحمل هذا
التري�ح يف مضمون�ه إش�ارة إىل أن الحركات اإلس�امية
س�وف تس�تخدم الديمقراطي�ة لاس�تياء عى الس�لطة،
ثم إغاقها عى نفس�ها فق�ط ،وهو ما يع�د تحديا خطريا
للديمقراطية الناشئة يف مر.
وعى صعيد الواليات املتحدة ،س�يكون عليها التأكد من
توجيه النش�اط السيايس اإلس�امي نحو التفضيات التي
تريده�ا ،والت�ي يأتي عى رأس�ها الحفاظ ع�ى مصالحها
اإلس�رتاتيجية يف املنطقة .ويف خت�ام كتابه ،يحذر"بروني"
م�ن محاول�ة النخ�ب املري�ة واألمريكية الح�د من تأثري
تحول م�ر نح�و الديمقراطي�ة الحقيقي�ة للحفاظ عى
مصالح كل منهما.
تعريف الكاتب :خبري يف شؤون الرشق األوسط
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.1حكمت املحكمة العس�كرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة أسماؤهم يف القوائم املرفقة
طيا غيابيا بما ييل :
ا � الحبس الشديد ملدة (سنة واحدة) وفق أحكام املادة  / 33أوال من ق ع ع رقم  19لسنة
 2007وبداللة  79من قانون أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة . 2007
ب � تخوي�ل املوظف�ني العموميني بإلقاء القبض عليه وإل�زام املوظفني واملكلفني بخدمة
عامة باإلخبار عن محل اختفائه استنادا ألحكام املادة ( )82من قانون أصول املحاكمات
الجزائية العسكري رقم 30لسنة 2007
ج � تنف�ذ بحق�ه عقوبة الحبس الواردة يف أعاله بعد إلقاء القبض عليه او تس�ليم نفس�ه
نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية
 .2لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية
خ�الل ( )90ي�وم من تاريخ تبليغك بهذا اإلعالن وبعكس�ه يصبح الحك�م الغيابي بمنزلة
الحك�م الوجاه�ي بعد نفاذ امل�دة القانونية أع�اله واملنصوص عليها بامل�ادة ( )243من
قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لس�نة  1971املعدل .
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خرافة التكفرييني
فوؤاد العبودي

عرب عند حائط املبكى

كاظم فنجان احلمامي
ل�م يع�د رسا ً تضامن بع�ض الزعماء
العرب مع الصهاين�ة ,ولم يعد خافيا
ع�ىل الق�ايص والدان�ي تباكيه�م مع
حاخام�ات الس�فارديم واالش�كناز
والصباري�م عن�د حائط املبك�ى ,ولم
يع�د رضوريا تبادل الس�فراء للتعبري
عما وصل�ت إليه م�ؤرشات العالقات
الدبلوماس�ية املتبادل�ة ب�ني إرسائيل
وبع�ض الزعماء ,فالعالق�ة الحميمة
الت�ي تجمعهم�ا م�ع كهن�ة املعاب�د
الوثني�ة الغارقة يف ممارس�ة الرذيلة
أعم�ق بكث�ري مم�ا يتص�وره عام�ة
الناس.
ينبغي أن ال نستغرب غدا ً عندما تنقل
لنا الفضائيات العاملية صورة الش�يخ
برميل ,وه�و ينتحب باكيا ً عند حائط
املبك�ى ,فقد س�بقه الرئيس (أوباما)
وخصمه املرموني (رومني) وسبقهما
رئي�س وزراء الياب�ان (جونتش�ريو
كويزوم�ي) ,ال�ذي ه�رع إىل حائ�ط
املبك�ى معتم�را ً الطاقي�ة اليهودي�ة,
وأجهش بالب�كاء أمام أنظ�ار الناس
عىل خيبة أسياده الصهاينة.
قب�ل بضع�ة أي�ام س�معنا وقرأن�ا
ترصيح�ات (ج�وردون توم�اس)
الرئيس األس�بق للموس�اد ,التي قال
فيه�ا( :م�ا كان إلرسائي�ل أن تحقق
انتصاراتها ضد العرب لو لم يتضامن
معه�ا بعض زعم�اء ال�رش (الرشق)
األوس�ط ,ول�و ل�م تتلق�ى امل�ؤازرة
الس�خية م�ن بع�ض أم�راء الخليج,
ولي�س أدل عىل صحة ه�ذا الكالم من
تفاخ�ر رئيس املوس�اد وقائد فصائل
اإلره�اب الدويل املج�رم (مئري داغان)
أمام رجال اإلع�الم ,وتباهيه بالهدايا
الثمين�ة الت�ي تلقاه�ا م�ن أصدقائه
الزعماء الع�رب ,فخصص لها جناحا
خاص�ا ,م�ن دون أن يتجاه�ل كتابة
اسم الزعيم (صاحب الهدية) ,وتاريخ
ومناس�بة اإلهداء ,ثم ق�ام بتثبيت ما
كتب�ه يف لوح�ات توضيحي�ة صغرية

وضعها بإزاء كل هدية ,وكانت معظم
الهداي�ا عب�ارة عن س�يوف وخناجر
وبنادق صيد ذهبية مرصعة بالجواهر
واألحجار الكريمة.
ويف سابقة هي األوىل من نوعها أوصت
(تس�يبي ليفن�ي) وزي�رة خارجي�ة
األوكار اإلرهابي�ة بن�رش م�ا يكتب�ه
ّ
الكت�اب الع�رب(*) الذي�ن تطوع�وا
لن�رصة جن�د الش�يطان ,فصخم�وا
(س�خموا) وجوهه�م القبيح�ة,
وانح�ازوا للباطل بدع�م وتوجيه من
أس�يادهم ,فج�اءت مقاالتهم معربة
عما تحمل�ه األجن�دة الصهيونية من
أفكار مسمومة وتوجهات ملغومة. .
لقد توس�عت دائرة العالقات الحميمة
اآلن م�ع ت�ل أبيب بالط�ول والعرض,
وج�اء توس�عها امت�دادا ً للتحالف�ات
العلنية مع البيت األس�ود ,فاتس�قت
وتناس�قت يف مواقفه�ا املنجذبة نحو
إرسائيل حتى تخندقت معها يف خندق
واحد ,ورصنا عىل بعد مس�افة زمنية
قريبة جدا من إعالن االقران املصريي
بني التاب�ع واملتبوع ,أو بني الس�فاح
واملتواطئ معه يف إطار حلف عسكري
س�يايس اقتصادي ,يحظ�ى بمؤازرة
ّ
وعاظ السالطني ,ومباركتهم املدعومة
بفت�وى صغ�رية ,أقل ما يق�ال عنها:
إنها (كلمة حق يراد بها باطل).
سيقول الواعظون واملتواطئون :إنهم
ل�م يخالفوا الس�نة النبوي�ة املطهرة,
ولم يخرجوا عن تحدي�دات الرشيعة,
عىل اعتبار إن اليهود من أهل الكتاب,
وإنه�م م�ن أحف�اد س�يدنا م�وىس
علي�ه الس�الم ,وال ضري م�ن املتاجرة
واملصاهرة معهم ,وربما يلوون أعناق
اآليات كعادتهم يف كل مرة ,ثم يكذبون
عىل الناس ,فيقولون لهم هذا من عند
الله ليشروا به ثمنا ً قليالً وهو الجاه
عن�د كهن�ة البنتاغ�ون ,أو الحف�اظ
ع�ىل كراس�يهم ,أو صيان�ة أنظمتهم
االستبدادية املوالية لتل أبيب.

لق�د أصبح االثنان م�ن أقرب أصدقاء
حل�ف النات�و ,فص�ارت دويل�ة قطر
(ع�ىل س�بيل املث�ال ال الح�رص) من
أحب�اب وأصدق�اء الناتو ,لتتس�اوى
يف صداقته�ا م�ع إرسائي�ل ,فصدي�ق
صديقي هو حتما ً صديقي ,وبخاصة
يف ه�ذه الظ�روف البنتاغوني�ة ,التي
تزايدت فيه�ا أعداد القواع�د الحربية
األمريكي�ة يف املنطقة ,فتعانق االثنان
(الغزاة والطغاة) تحت سقف األحالف
اإلرهابية املرعبة.
ما يعني إن املنطق�ة صارت خاضعة
إلرادة القوى الرشيرة ,وإننا سنش�هد
ظهور جيل جديد من الزعماء العرب,
الذين يمك�ن تصنيفه�م ضمن فئات
(الع�رب الصهاينة) ,ولي�س أدل عىل
ه�ذا م�ن اع�راف إرسائي�ل نفس�ها
بصداقاته�ا العميق�ة م�ع بعضه�م,
وتباهيه�ا بوالئهم له�ا ,إال إن اإلنكار
والتس�ر والكتم�ان يأت�ي دائم�ا من
بع�ض الزعم�اء ,الذي�ن ال يمتلك�ون
الج�رأة ع�ىل مصارح�ة ش�عوبهم
القابعة يف ردهات الغيبوبة ,فلجئوا إىل
سياسة التضليل والرويض ,بانتظار
الوقت املالئ�م إلعالن صيغ�ة التوافق
والتناغم واالنسجام والتالحم والوئام
م�ع املتباكني عند حائ�ط املبكى ,ذلك
الحائ�ط الوثن�ي ال�ذي ستس�تظل يف
ظل�ه القوى الرشيرة كله�ا لتعلن عن
اتحادها مع مافيات الغدر والنفاق.

أو املنتفع�ة م�ن تمويله�ا ودعمه�ا
اللوجستي (الربيعي) ,ومن املفارقات
املضحكة التي نراها اآلن عىل الساحة
العربية ,إن دخان البنادق بدأ يتصاعد
من ثكنات تلك التنظيمات ,يف رصاعها
التنافيس مع بعضها البعض ,لتحديد
الفائ�ز بقص�ب الس�لطة يف العواصم
العربية الراقدة يف ردهات (الربيع) ,ما
ينذر بوقوع مع�ارك حامية الوطيس
بني اإلخ�وة األع�داء للف�وز بميدالية
نجم�ة داود من تحت أنق�اض هيكل
س�ليمان ,م�ن دون أن نضط�ر إىل
اإلش�ارة إليهم باالس�م ,فس�تبدي لك
األيام ما كنت جاهال ويأتيك باألخبار
من لم تزودِ.
عندن�ا اليوم أكثر م�ن عاصمة عربية
تعي�ش حال�ة الغلي�ان ,وتوش�ك أن
تنفجر يف أي لحظة ,وتردد يف أرجائها
اآلن دع�وات التحري�ض لخ�وض
الن�زاالت الدموي�ة الرشس�ة ,وهنالك
أكث�ر م�ن س�يناريو أعدت�ه الق�وى
الظالمي�ة إلخ�راج مهزل�ة ال�رصاع
ع�ىل الكرايس املحجوزة س�لفا للعرب
املتأمرك�ة والع�رب املتصهينة ,بيد أن
الس�يناريوهات العراقية أو السورية
ه�ي الس�يناريوهات املرجح�ة يف
استوديوهات السريك الفوضوي. .
وتبق�ى الفوىض الخالقة ه�ي البوابة
املخصص�ة لفل�رة األوض�اع بوق�ود
الق�وى العربية املربص�ة ,التي لعبت
حتى اآلن دورا ً فاعالً يف بذر بذور الفتنة
لتمزي�ق الوحدة الوطني�ة يف العواصم
الخارجة توا ً من نفق (الربيع).
وهنال�ك م�ن يق�ول إن النهاي�ة ل�ن
تكون بهذه البس�اطة السعيدة مثلما
تتخي�ل إرسائيل ,ولن تك�ون الخاتمة
مفرح�ة مثلم�ا تش�تهي أمري�كا ,إذ
م�ن الصعب تغيري مس�ارات الجموع
العربي�ة الثوري�ة املتدين�ة وإقناعها
بقب�ول التعاي�ش الديني م�ع اليهود
والصهاين�ة ,وكان األج�در بالق�وى

كاريكاتري  /فوؤاد ح�سون

الظالمية أن تس�تنبط الدروس والعرب
من الرباك�ني الليبية ,الت�ي ماانفكت
تغي بالرصاعات القبلية والتنظيمية,
حتى راح ضحيتها الس�فري األمريكي
نفس�ه ,وه�و ال�ذي تقم�ص دور
املايس�رو ,وظ�ن ان�ه يمتل�ك القدرة
الكافية لضب�ط إيقاعات الرصاع عىل
النوتة التي اختارتها واش�نطن لعزف
سمفونية الترشذم والشتات ,فجرفه
اإلعص�ار الث�وري ,وس�حقته األقدام
الغاضبة ,وسقطت هيالري بالربة
القاضية من هول الصدمة. .
ختام�ا نق�ول :م�ا كل م�ا تتمن�ى
إرسائيل تدركه ,بعد أن بات من املؤكد
إن الرياح ستجري بعكس االتجاهات
التآمري�ة ,لكنن�ا ل�ن نخرج م�ن هذا
النف�ق املظل�م بس�الم ,وربم�ا نفقد
فل�ذات أكبادنا ,ونخرس أغىل ما لدينا,
يف ه�ذه األعاص�ري املتضارب�ة ,الت�ي
س�تغرق فيه�ا أيض�ا ً س�فن الزعماء
الذي�ن اخت�اروا الب�كاء عن�د حائ�ط
املبكى. . .
والله يسر من الجايات
(*) – وه�م كل م�ن :ترك�ي الحمد,
وط�ارق الحمي�د ,وعبد الل�ه الهدلق,
ومأم�ون فن�دي ,وع�ي س�الم ,وعبد
الرحم�ن الراش�د ,ونض�ال نعيس�ة,
وجه�اد ن�رصة ,وط�ارق حج�ي,
ومج�دي الدقاق ,وفؤاد الهاش�م لعنة
الله علي�ه ,وعثمان العمري ,وحس�ام
عيتان�ي ,وح�ازم صاغي�ة ,وندي�م
جرج�ورة ,وحمزة رس�تناوي ,ولؤي
حس�ني ,وجم�ال عب�د الج�واد ,وعبد
املنع�م س�عيد , ,وهاني النقش�بندي,
ونصري األسعد ,وس�تعثرون يف املوقع
التايل عىل الدليل القاطع ,الذي يعكس
مس�توى الخس�ة والنذالة ,التي هبط
إليها هؤالء بمحض إرادتهم-:
http://www.altawasul.com/
mfaar/opp eds/op eds- Arab
writers
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وهكذا جاءت تقلبات األحداث املميتة
يف املنطقة متوافقة تماما مع توقيتات
املن�اورات الحربي�ة ,الت�ي نفذته�ا
قيادة الناتو يف ح�وض البحر األبيض
املتوسط ,أو التي قامت بها أساطيلها
األخرى يف البحر األحمر ,وبحر العرب,
وخليج عمان. .
ثم ظه�رت علين�ا بع�ض التنظيمات
(املتأس�لمة) املوالي�ة ألمري�كا ,أو
املصنع�ة يف معامله�ا التخريبي�ة,

من الفلوجة إىل عرسال :اإلرهاب واحد

الدكتور علي التميمي

ربما ل�م يلتفت الكثري من العراقيني اىل ماج�رى يف الفلوجة التي
س�ال فيها الدم العراقي ،فالذين رموا الجيش العراقي يف الفلوجة
بالحج�ارة والع�ي وصاح�وا" :خون�ة  ..خونة..أخرجوه�م أو
اطردوهم" ه�ذه الصيحة املنكرة واملس�تهجنة هي التي ادت اىل
وقوع قتىل كاد يش�عل فتنة تم التحضري لها باستغالل تظاهرات
املطال�ب الخدمية واإلنس�انية الت�ي تحولت اىل مطال�ب طائفية
يغذيه�ا املح�ور التوس�عي ال�ذي تق�وده تركي�ا اردوغ�ان التي
تحول�ت من التوس�ع االقتصادي اىل التوس�ع الجغرايف وهو خطا
اس�راتيجي حمل تركيا اكرب من حجمها وقدم لها زادا ال تتقبله
معدتها السوسيولوجية وال قدرتها الجيوسياسية ،فارتدت عليها
مغص�ا داخليا يقوده األكراد والعلويون واألحزاب اليس�ارية ولم
ينتبه صناع السياسة يف حزب اوردغان وحكومته اىل التظاهرات
املضادة لسياس�تهم عندما رفعت صور بش�ار االسد داخل انقرة
واسطنبول وغازي عينتاب ،ثم جاء التفجري االنتحاري االخري عىل
بوابة الس�فارة األمريكية يف انقرة الذي راح ضحيته اثنان وبعض
الجرحى؟ وارجو ان ال ننىس دور القناصة الرسي واملجهول يف كل
التحركات الش�عبية التي وقع�ت يف العالم من رومانيا عام 1989
اىل قرغيسيس�تان عام  1999اىل ايام بولس يلسني عام  1993اىل
تايالند واملعارضة أصحاب القمصان الحمر عام  2004اىل أحداث
ما يس�مى بالربيع العربي يف كل من تونس وليبيا ودور القناصة،
ث�م مرص وأحداثه�ا وحادثة الجم�ال والخيل يف س�احة التحرير
ودور القناصة حتى آخر أحداث قرص االتحادية وقنابل املولوتوف
وفرق بالك بوك "امللثمني السود" وال ننىس احداث ساحة النسور
يف بغداد والقتل الذي مارس�ه منتس�بو رشكة بالك ووتر لحراسة
الشخصيات االمريكية يف العراق ،اما االحداث السورية التي نشط
فيه�ا االعالم املضلل بش�كل كاد يعطل ح�واس الناس املعرضني
للتش�ويش فان دور القناصة من درعا اىل حماة وحمص وانتها ًء
بحل�ب ه�و دور مضل�ل انطىل ع�ىل بس�طاء املعارض�ة والناس
والكثري من وسائل االعالم .والتفجري الذي وقع يف مدخل السفارة
االمريكي�ة يف اس�طنبول جاء مبارشة بعد غ�ارة الطريان الحربي
االرسائي�ي عىل مرك�ز ابحاث يف ريف دمش�ق الغرب�ي من جهة
الحدود الس�ورية اللبناني�ة بالقرب من جبل الش�يخ ،مما يؤرش
اىل احتم�ال يعني كل اطرف محور املمانعة واملقاومة ،ليبقى هذا
االحتمال مفتوحا مادامت االزمة السورية لم تجد حلوال مناسبة.
وم�ا جرى من اعتداء عىل اف�راد الجيش العراقي يف الفلوجة ،وما
اعقبه م�ن ترصيحات تطالب بإخراج قوات الجيش من الفلوجة
وه�ي صيح�ات ومواقف تخالف الدس�تور العراق�ي الذي يعطي
الحق للس�لطة االتحادي�ة ان تحرك وتنرش القوات املس�لحة عىل
امتداد مس�احة الوطن .ما ج�رى يف الفلوجة وهي مدينة عراقية
معروف�ة بأصالتها ،جرى مثله هذه االيام يف مدينة " عرس�ال "

اللبناني�ة ،حيث تم االعتداء عىل افراد الجي�ش اللبناني الذي كان
يتاب�ع مطلوبا للعدال�ة ممن قام باختطاف االس�تونيني يف العام
امل�ايض وهو خالد حميد ،والذين س�لموا للس�فارة الفرنس�ية يف
طريقة مذلة للحكومة اللبنانية؟
ويق�ف وراء الحادثت�ني يف الفلوجة ويف عرس�ال تنظي�م القاعدة
االرهاب�ي الوهاب�ي باس�م دولة العراق االس�المية ،وم�ا وقع يف
عرس�ال يق�ف ورائه تنظيم جبه�ة النرصة وه�و تنظيم وهابي
ارهابي مع افراد مما يس�مى بالجيش السوري الحر وهناك اكثر
م�ن "  " 500عائلة س�ورية تنتمي له�ذه املجموعات هربت من
سورية واستقرت يف مدينة عرسال اللبنانية.
فالحدث اإلرهابي االول يف الفلوجة كشفته بيانات تنظيم القاعدة
الذي كان عىل الشكل اآلتي-:
 -1اوال تأييد االحتجاجات.
 -2الدعوة اىل اس�تمرارها ورفض ع�رض الحكومة وعدم مالقاة
ممثليها اال يف ساحات االحتجاجات حتى تعم الفوىض.
 -3الدع�وة اىل حمل الس�الح ضد الحكومة بعد ان روج ش�عار "
اعتصام  ...اعتصام حتى اسقاط النظام".
 -4ظه�ور س�لفي تونيس يدعو لحمل الس�الح ض�د املالكي ألنه
صفوي.
وقد ركزت قنوات التضليل والفتنة وهي كل من الجزيرة والعربية
والرشقية ومن معهما عىل أحداث الفلوجة بشكل يشوش الناس
كثريا.
ام�ا الح�دث الثاني فه�و ما جرى ه�ذه االيام يف مدينة عرس�ال
اللبناني�ة وه�ي مدين�ة تقع يف الج�رود الجبلية ع�ىل الحدود مع
س�ورية تس�كنها غالبية م�ن الطائف�ة الس�نية الكريمة رئيس
بلديته�ا "عي الحج�ريي" كان متعاونا مع املخابرات الس�ورية،
وملا انسحب الجيش السوري من لبنان عام  2005انتسب اىل تيار
املس�تقبل الحريري ،وعندم�ا اندلعت األحداث يف س�ورية اصبح
كعادة أفراد تيار املس�تقبل الحريري حاضنا للجماعات السلفية
والوهابي�ة اإلرهابية الس�يما يف مدينة طرابل�س التي عرف فيها
ش�ادي مولوي االرهابي الذي ش�ارك يف اعم�ال القتل اإلرهابي يف
العراق ايام ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل يف بعض مناطق دياىل
يف العراق من قبل القوات األمريكية.
ومن�ذ ظهر مايعرف بالجيش الس�وري الحر وج�د له حاضنة يف
مدينة عرسال لقربها من الحدود السورية من جهة حمص حتى
اطراف الزبداني من ريف دمشق.
وعندم�ا رصح وزي�ر الدفاع اللبناني فايز غصن :بان يف عرس�ال
تواج�د الف�راد تنظي�م القاع�دة ،ثارت ثائ�رة جماع�ة الحريري
ومعه�م الجماعة االس�المية التابع�ة لتنظيم االخوان املس�لمني
معتربين ان ذلك تعريض وتشهري بوطنية اهايل عرسال ،ودار عىل

اثر ذلك جدل كبري يف الصحافة واال عالم اللبناني ،واس�تمر عبور
الجماعات املس�لحة من لبنان إىل سورية عرب مدينة عرسال حتى
وقعت مجموعة مس�لحة من طرابلس يف كمني سوري يف منطقة
كلتلخ فقتل منهم " "17مس�لحا وقد تم الحقا تسليم جثثهم اىل
لبن�ان ،ثم ج�رى التعرض من قبل مس�لحي املعارضة الس�ورية
والجماع�ات املس�لحة اللبناني�ة اىل دورية من الجي�ش اللبناني
وتم االعتداء عليهم ،وتم التس�ر عىل الحادثة ولم تتخذ اجراءات
صارمة ال قضائية وال امنية ضد املعتدين وهو نفس ماحدث مع
الش�يخ السلفي املتطرف احمد االسري يف إحداثه للشغب يف مدينة
صيدا اللبنانية م�ن قطع للطرق وتعطيل مصالح الناس يف صيدا
مما تسبب يف هيجان شعبي ضده وضد أسلوب القذف والتشهري
ضد السيد حسن نرص الله قائد املقومة اللبنانية وطالت الشتائم
شخص األس�تاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس
حركة ام�ل ،وأخريا ً وقعت أح�داث مدينة عرس�ال األخرية والتي
نج�م عنها قت�ل ضابط لبناني برتبة رقيب هو "بيار بش�عالني"
م�ن املريجات والرقيب "عمر زهرمان" من عكار بعد ان نودي يف
املس�جد بطرد افراد الجيش اللبناني وتخلي�ص خالد حميد وهو
مطل�وب للقض�اء اللبناني وقد هج�م الناس عىل اف�راد الجيش
اللبنان�ي وأجهزوا ع�ىل الضابط والرقيب بع�د إصابتهما بإطالق
ن�اري ثم انه�ال عليهم غوغ�اء الن�اس بال�رب بالحديد حتى
فارقوا الحياة وجرح ثمانية من افراد الجيش مما س�بب ش�يوع
الخرب صدمة يف الشارع اللبناني الزالت تتفاعل آثارها.
وهك�ذا رأينا ما حدث يف الفلوج�ة من قتل اثنني من افراد الجيش
العراقي ثم القيام بخطف ثالثة جنود مع ظهور صيحات تطالب
بمن�ع دخول اف�راد الجي�ش اىل الفلوجة كل ه�ذه األعمال يقف
وراءه�ا تنظيم القاعدة الذي كش�فته بيانات�ه وترصيحاته وهو
املتسبب بقتل من س�قطوا مرجني بدمائهم من ابناء الفلوجة
منهم الطفل الربيء عمر بن عي رحمة لله.
لذل�ك نقول لش�عبنا العراق�ي واهلن�ا يف الفلوجة اط�ردوا فلول
تنظي�م القاعدة ومتس�كعي بقايا ح�زب البع�ث إلدمانهم القتل
وحب الجريمة مثلما أصبحوا مدمنني عىل اقراص الهلوس�ة فهم
رسطان الجس�م العراقي الذي ال ينفع معه اال البر واالستئصال،
وال يخدعنك�م م�ن يقول :ان الفكر ال يس�تأصل ،فح�زب البعث
ال يمتل�ك فك�را وانم�ا خطابات مش�اغبة ،ثم ان بع�ض االفكار
بطبيعته�ا ض�ارة ال تحمل خريا لالنس�انية مثل :أف�كار اإللحاد،
واإلباحي�ة ومن ينتس�ب لهما او يش�اركهما النتائج والتوجهات
ومنه�ا :اف�كار املاس�ونية ،والصهيونية ،والتوراتي�ة املتطرفة يف
الكنيسة الصهيونية املرمونية املتطرفة.
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

ريا�ض هاين بهار

كان عدد من رؤساء األنظمة العربية الشمولية وبالتحديد
بعد سقوط الطاغية صدام ش�غوفني جدا بإعادة عقارب
الس�اعة إىل وراء م�ن خالل تغذية وج�ود ودعم املجاميع
اإلرهابية لتنفيذ مآربها بقتل املدنيني األبرياء يف العراق.
الدعم املادي واملعنوي الذي أرتىض تقديمه الرؤس�اء كان
ينطلق من الخوف والكراهية معا .األول خشيتهم من رياح
التغي�ري التي قد تط�ال أنظمتهم الدكتاتوري�ة وتقوضها
وتجع�ل منه�م "كالعص�ف املأك�ول" والثاني ش�عورهم
املريض الذي التق�ى مع املجموعات اإلرهابية باللعب عىل
إيقاع الفتنة الطائفية.
موق�ع "لون�غ وارجورن�ال األمريك�ي" وهو أح�د املراكز
املتخصصة بشؤون القاعدة والتنظيمات اإلرهابية أصدر
تقري�را مؤخرا أك�د في�ه أن  1800إرهابي يمن�ي تابعني
للقاع�دة كانوا يف العراق ب�ني أعوام ( ) 2007 – 2003ويف
كثري من األحيان فإن هؤالء يتلقون دعم وموافقة الرئيس
الس�ابق عي عب�د الله صال�ح ،كما أتضح ذل�ك جليا عرب
اس�تقبال صالح لإلرهابيني العائدين م�ن العراق وإقامة
االحتفاالت له�م ووصفهم ب� (ع�ودة املجاهدين) ناهيك
ع�ن التح�اق أو انخراط ع�رب من جنس�يات مختلفة إىل
هذا التنظيم تدفعهم ما تم به حش�و أدمغتهم بس�يل من
األكاذيب واالدعاءات ويف مقدمتها الثأر الطائفي.
يخط�أ م�ن يظن أن ه�ؤالء العتاة من رم�وز الدكتاتورية
العربية وأعني بهم الرؤساء الذين أسقطهم الربيع العربي
فيم�ا بعد من الخطأ حس�بان وقوفهم ض�د التغيري أنهم
كانوا حريصني عىل صدام ونظامه بقدر ما كانوا يرتعبون
م�ن تك�رار التجرب�ة الديمقراطي�ة بتقوي�ض أنظمتهم
واستبدالها بأخرى أكثر تقدمية وتحرم خيارات الشعوب
وإرادتها يف تحقيق العدل والحرية والغد األفضل.
وم�ع ما راف�ق التجربة الديمقراطية يف الع�راق بعد العام
 2003م�ن التباس�ات وتقاطع�ات سياس�ية ح�ادة بني
املربص�ني بالحك�م الجدي�د وب�ني املتزعم�ني للتجرب�ة
الديمقراطي�ة .ويظه�ر م�ن املناوئني للتغي�ري اإلرهابيني
وفكره�م الظالم�ي فض�ال ع�ن املخدوع�ني به�ذا الفكر
األس�ود م�ن الذين عمل�وا عىل تغذي�ة وأحتض�ان القتلة
وجعل�وا م�ن مدنه�م ومنازله�م حاضنات آمن�ة للتحرك
بتنفيذ مخططاتهم لكن ما تركوه من آثار سلبية أصابت
مب�ارشة أصح�اب تلك الحاضن�ات وكانوا أول م�ا اكتووا
بنار ما خلف�وه وأبرزه كان "أطفال البدون" الذين ولدوا
يف األنب�ار نتيج�ة لزيجات م�ن اإلرهابيني العرب لنس�اء
عراقي�ات ،حيث لم تحس�م اىل اآلن قضي�ة األطفال الذين
يبحثون عن أبوته�م املجهولة وكرد فعل ملواطني املنطقة
الغربية تناولت الصحوة وانقلبت عىل الوافدين من خارج
الحدود .الحديث عن ما يسمى ب� (دولة العراق اإلسالمية)
يف العراق هو الحديث تماما عن الفكر التكفريي الظالمي
الذي يلغي كل ماعداه واليعرف باألخر أي كان مسلما أم
نرصانيا كم�ا ولم يلتق مع أطروح�ات وأدبيات وأحاديث
الرسالة املحمدية التي كان يبرش بها الرسول محمد (ص)
حني كان يقرب من أهل الكتاب إىل جانب الدين اإلسالمي.
فهذه الدولة املسخ هي يف الحقيقة ال تعتمد أية مقومات
للحوار ،وال تؤمن باملعايش�ة التي أوىص بها الله سبحانه
وتع�اىل ورس�وله الكريم صىل الل�ه عليه وآل�ه ويف النص
اإليماني (لكم دينكم ويل دين) خري مثال .يف حني أن هدف
"دول�ة العراق اإلس�المية" هو القتل والتدم�ري واإلرهاب
س�بيال كما يتوهمون لرس�يخ مفاهيم ما أن�زل الله بها
من س�لطان .فاإلس�الم هو دين الحياة والتجدد الذي فيه
وينطل�ق من االجته�اد يجعله دين العص�ور كما هو دين
العصور كما هو دين الحياة والسالم حيث لم يكن طريقة
إىل قل�وب ووج�دان اآلخري�ن يف كل بقاع الدني�ا من خالل
العنف والرهيب وإنما كان من خالل التس�امح والتبشري
واأليمان والخلود والرحمة وأن "العاقبة للمتقني".
مب�دأ الث�واب والعقاب يف حياة البرش أعتق�د اليقره دعاة
القت�ل وإنم�ا الل�ه س�بحانه وتع�اىل ولي�س يف التفج�ري
والتفخيخ واألحزمة الناس�فة ..ب�ل يف تطهري النفوس أن
علق بها شائبة من شوائب الحقد أو الرشك بالله.
"الدول�ة" التي يدعون إليها وتق�وم عىل الجماجم وإراقة
الدماء وإزهاق األرواح ال يمكن أن يستقيم عودها وتصبح
كيان�ا يؤم�ن العي�ش املش�رك ب�ني الناس ع�ىل أختالف
طوائفهم ومذاهبهم واحرام خصوصياتهم ما لم تتجاوز
الحد املعقول من مفهوم "العيش املشرك".
التغري�ر بالفتيان والش�باب الذي يمارس�ه دع�اة (دولة
العراق اإلسالمية) ال يس�تند عىل أصول الدولة الحضارية
وحت�ى الدينية املنفتحة ع�ىل اآلفاق وال نق�ول العلمانية
ألن له�ذه الدولة معايريها الخاصة يف قبول اآلخر وتصور
شكلها املعروف.
ول�ن نقول أكثر مم�ا توضح ملآرب الدولة الوحش�ية التي
تنطلق من أفكار ظالمية بأنها تسري يف الطريق املغلقة.

اجلرائم املستحدثة
حتديات لألمن العراقي

إن تطور التقنيات ووس�ائل االتصال قد س�اعد يف انتشار
وعومل�ة الجريم�ة وإنتاج جرائ�م اجتماعي�ة واقتصادية
وظه�رت أنم�اط جدي�دة م�ن الجريم�ة تنف�ذ ع�ن بعد،
واس�تفادت املجموع�ات اإلجرامي�ة يف ذل�ك م�ن مجاالت
توظي�ف التقني�ات واالتصاالت يف النش�اط اإلجرامي مثل
التنص�ت واالحتي�ال ع�ىل املص�ارف واع�راض بطاقات
االئتمان ورسقتها والسطو عىل البنوك إلكرونيا والوصول
إىل املعلومات األمنية والعس�كرية الحساس�ة .وهذه كلها
جرائم مس�تحدثة نتيجة التطورات التدريجية الستخدام
ش�بكة األنرنيت ،وهي جرائم لم تصل يف الوقت الحايل إىل
الع�راق ،حيث مازال األمر مقترصا عىل الدخول إىل املواقع
وتدمريه�ا وكما حصل بتع�رض املوقع الرس�مي لرئيس
مجلس ال�وزراء إىل اخ�راق من قبل قراصن�ة نرشوا عىل
صفحته الس�بت امل�ايض 2فرباير رس�الة تنتقده وقامت
املجموعة التي تطلق عىل نفس�ها باالنكليزية اس�م "تيم
هاك�رز كوي�ت" ب�"نظام الطغاة" يف رس�التها القصرية
املوجه�ة مبارشة إلي�ه فهي ثاني مرة يت�م اخراق موقع
املالك�ي الذي توق�ف لعدة أيام األس�بوع امل�ايض بدعوى
خضوعه إىل الصيان�ة كما أعل�ن حينها.ماهي اإلجراءات
األمني�ة ملواجه�ة الجريم�ة املعلوماتي�ة ويبقى الس�ؤال
املهم :كي�ف يواجه األمن العراقي هذا الن�وع من الجرائم
مس�تقبال؟ وهل هناك أجه�زة متخصصة بهذه الجرائم؟
أن مواجه�ة تحدي�ات جرائ�م األنرنت من قب�ل األجهزة
األمني�ة العراقي�ة جاء متأخ�را مقارنة مع بل�دان أخرى،
ويعود س�بب ذلك بش�كل رئيس إىل تأخر إدخال التقنيات
الحديثة يف منظومة األمن العراقي ألسباب مختلفة ال يسع
املجال لرسدها ,وبذات الوقت هناك محاوالت منذ سنوات
قليلة الستحداث إدارات متخصصة يف الجريمة املعلوماتية
وه�ي تابع�ة للعديد من األجه�زة األمنية ،وم�ا تبعها من
تزايد جرائم األنرنت أبانت عن القصور يف املتابعة الدقيقة
لوس�ائل االتصال الحديثة وخاصة األنرنت الذي يستخدم
عىل نطاق واس�ع يف هذا النوع م�ن الجرائم ،ولم يكن من

بدي�ل لألمن العراقي إال االنخراط يف ه�ذه املعركة ،يواجه
األمني�ون العراقي يف حربهم ض�د جرائم األنرنت صعوبة
كب�رية يف هذا املج�ال الفتقارها ملقومات املنع أو الكش�ف
والترشيعات والتدريب لهذا النوع من الجرائم .إن مواجهة
هذا النوع م�ن الجرائم يقتيض رضورة إع�داد أطر أمنية
وقضائي�ة للبح�ث والتحقي�ق واملحاكمة م�ع رضورات
استحداثات ترشيعية تواكب إجرائيا ً وعقابيا ً مدى املخاطر
وتطوير الترشيع�ات الجنائية بإدخال نص�وص التجريم
والعق�اب ملواجه�ة ه�ذا النوع م�ن الجرائم املس�تحدثة،
إضافة إىل توقيع اتفاقيات مع دول أخرى لتس�ليم مقريف
هذا النوع م�ن الجرائم ،وال توجد محاوالت جادة من قبل
الحكوم�ة الن اغلب قادة األمن بالعراق (أميني باالنرنت)
وفاقد اليشء ال يعطيه ،ونادرا ما تجد من القادة لديه بريد
الكروني أو موقع يف الفيسبوك.
وخالص�ة الق�ول هناك خط�وات عىل الحكوم�ة اتخاذها
بشكل عاجل:
 -1رضورة استحداث (إدارة ملكافحة الجريمة املستحدثة)
مهامها تتب�ع املعلومة اإللكرونية وتقوم أيضا بتحليلها،
ويف مج�ال اإلره�اب املعلومات�ي املتخصص�ة يف محارب�ة
الجريمة املعلوماتية واإلرهاب الس�يربنيتي عىل الخدمات
الت�ي تقدمها كف�اءات مهني�ة متخصصة (مهندس�ون،
تقنيون) ويتم تأهيلهم معرفي�ا وقانونيا وتقنيا يف مجال
مكافحة الجريم�ة التي لها عالقة باس�تغالل تكنولوجيا
املعلومات.
 -2إع�ادة النظ�ر بمس�ودة م�رشوع قان�ون الجريم�ة
املعلوماتية العراقي ،بان يكون متوافقا مع املعايري الدولية
املصادق عليها من قبل العراق والدس�تور العراقي ،وعدم
تعارضه مع بنوده ومراع�اة الطبيعة الخاصة بالجريمة
املعلوماتية.
 -3تدريب قوى األمن الداخي املختصة بمكافحة الجريمة
املعلوماتية عىل كيفية التعامل مع هذه الجرائم.
riadhbahar@yahoo.com
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شاكر يحسم مصيره بعد المباراة

كل اربعاء

أبو اسكندر ..
رمز الوفاء !

اليوم ..المنتخب الوطني يستهل مشواره اآلسيوي بمالقاة أندنوسيا
المستقبل العراقي /حسن البيضاني
يس�تهل منتخبن�ا الوطن�ي بك�رة الق�دم
مش�واره يف تصفيات كأس آسيا  2015يف
تمام الس�اعة الخامس�ة من ع�ر اليوم
االربع�اء عندما يالقي نظ�ره األندونييس
ضمن منافسات الجولة االوىل.
وب�ن رئي�س بعث�ة املنتخب الوطن�ي عبد
الخالق مسعود :إن املنتخب الوطني واصل
تحضراته بعدم�ا تخطى املنتخب املاليزي
تجريبيا ً بثالثية نظيفة والتي كانت تجربة
مفيدة كون الكرة األندنوس�ية مشابهة اىل
حد كبر مع نظرتها املاليزية وهو ما منح
الجه�از الفني التص�ور الكامل عن طبيعة
الخط�ة الت�ي س�يتبعها يف موقع�ة الي�وم
االربعاء.
وب�ن :أن الفرص�ة س�انحة أم�ام أس�ود
الرافدي�ن الي�وم للظفر بالنق�اط الثالث يف
مستهل املشوار اآلسيوي بعد األداء الرفيع
ال�ذي قدم�ه العبون�ا يف تجريبي�ة ماليزيا
فضالً عن مش�اهدتنا للمنتخب االندنويس
الذي نراه خصما ً من السهل تجاوزه.
يذكر ان وفد املنتخب الوطني وصل اىل دبي
يوم األربعاء امل�ايض ويضم يف صفوفه 2٣
العبا هم نور صربي وجالل حسن ومحمد
حمي�د ومحم�د ارب�اط ووليد س�الم وعيل
عدنان ورضغام اس�ماعيل واحمد ابراهيم
وسالم شاكر ومصطفى ناظم وعيل بهجت
وهم�ام طارق وحمادي احم�د وعمار عبد
الحس�ن وس�يف س�لمان واحم�د عباس
وخل�دون ابراهي�م وع�يل حس�ن ارحيمة
ونبيل صب�اح ومهند عب�د الرحيم ويونس
محمود وعالء عبد الزهرة.
ويلع�ب منتخبن�ا يف املجموع�ة الثالث�ة يف
تصفيات آس�يا  2015اىل جانب السعودية
والص�ن واندونيس�يا ويفتت�ح التصفيات
بلقاء اندونيس�يا يف الس�ادس من ش�باط
الج�اري ،فيم�ا يح�ل ضيف�ا ً ع�ى نظره
الصين�ي يف الدور الثاني من جولة الذهاب،
وس�تكون مبارات�ه الثالث�ة م�ع املنتخ�ب
الس�عودي ع�ى ملع�ب الن�ادي األه�يل يف
دبي يف ختام جولة الذهاب من منافس�ات

املجموعة.
وسيلتقي يف جولة اإلياب نظره السعودي
يف الرياض وبعدها يحل ضيفا عى املنتخب
االندوني�يس وم�ن ث�م يختتم مش�واره يف
ال�دور األول بمالق�اة نظ�ره الصيني عى
ملعب النادي األهيل يف دبي.
م�ن جانبه ق�ال امل�درب حكيم ش�اكر إن
مصره مع بطل آس�يا الس�ابق س�يتحدد
بعد املباراة ضد اندونيس�يا يف الجولة االوىل
من تصفيات كأس آس�يا لكرة القدم والتي
س�تقام يف دب�ي الي�وم األربع�اء .وأضاف
ش�اكر يف مؤتم�ر صح�ايف بملع�ب النادي
االهيل الذي يس�تضيف املب�اراة ،أن "أمامه
ثالثة خيارات س�تتحدد بعد املب�اراة وهي

االس�تمرار يف تدري�ب املنتخ�ب األول ،أو
الجم�ع بن املنتخبن األول والش�باب الذي
يس�تعد لنهائيات كأس العالم للشباب ،او
التفرغ لتدريب منتحب الشباب".
ع�ى صعي�د آخ�ر رح�ب رئي�س االتح�اد
اإلمارات�ي لك�رة الق�دم يوس�ف الرسكال
بأعض�اء وف�د املنتخ�ب العراق�ي ال�ذي
يعس�كر يف اإلمارات ليخ�وض اليوم اللقاء
املرتق�ب أمام منافس�ه االندينونيس ضمن
التصفيات املؤهلة اىل نهائيات كاس آس�يا
 2015وتمن�ى لهم طي�ب اإلقامة يف بلدهم
الثان�ي اإلمارات.ونقل�ت صحيفة إماراتية
ب�ان" رئيس االتح�اد اإلماراتي لكرة القدم
يوس�ف ال�رسكال رح�ب بأعض�اء وف�د

صحيفة كتلونية :بييلسا مدرب برشلونة القادم
المستقبل العراقي /متابعة
تكهنت وسائل اإلعالم الكتالونية بأن املدرب
األرجنتين�ي املخ�رم مارس�يلو بييلس�ا
سيكون املدير الفني الجديد لفريق برشلونة
خلفا للمدرب املريض تيتو فيالنوفا.
ون�رت صحيف�ة "س�بورت" املن�ارصة
للبالوغران�ا ص�ورا لبييلس�ا ،م�درب أتلتيك
بيلباو الحايل ،وه�و يجلس عى مائدة طعام
إىل ج�وار أندوني زوبيزاريت�ا املدير الريايض
بالربسا واملسؤول عن التعاقدات.
وعق�د االجتم�اع ب�ن الثنائ�ي بمدين�ة
بيلب�او بإقلي�م الباس�ك ،وكان تربي�ره هو
مش�اركتهما يف فيلم وثائقي عن ملعب سان

مامي�س معق�ل فريق بييلس�ا الح�ايل ،غر
أن هذا الس�بب ل�م يقنع الصحف ووس�ائل
اإلع�الم اإلس�بانية.يذكر أن اس�م بييلس�ا،
مدرب منتخب األرجنتن وتش�ييل الس�ابق،
كان مطروحا بقوة لخالفة املدرب األعظم يف
تاريخ برش�لونة بيب غوارديوال قبل انطالق
املوس�م ،بتزكي�ة م�ن األخر ،حي�ث يعتربه
"أفض�ل مدربي العال�م" .وحقق بييلس�ا يف
موس�مه األول مع بيلباو نتائ�ج مبهرة بعد
أن وص�ل إىل نهائيي بطولة الدوري األوروبي
وكأس مل�ك إس�بانيا ،لكن�ه خرسهما أمام
أتلتيكو مدريد وبرش�لونة عى الرتتيب .لكن
النتائ�ج تده�ورت هذا املوس�م بع�د أن ودع
الفريق الباسكي كافة البطوالت التي يشارك

املنتخب العراقي الذي يعس�كر يف اإلمارات
ليخوض غدا اللقاء املرتقب أمام منافس�ه
االندن�ويس ضم�ن التصفي�ات املؤهل�ة اىل
نهائي�ات كاس آس�يا  2015وتمن�ى له�م
طي�ب اإلقام�ة يف بلدهم الثان�ي اإلمارات,
وكان ذلك خالل لقائه رئيس البعثة والعبي
املنتخب العراقي يف حفل غداء ".
وأشارت الصحيفة اىل ان "الرسكال أكد أن
املنتخب العراقي كان بطالً بحق يف خليجي
 ،21حيث قدم أدا ًء رائعا ً أبهر الج�ميع ،وهذا
ليس جديدا ً عى الك�رة العراقية التي عادة
م�ا تقدم املواهب املتمي�زة التي تس��تحق
التقدي�ر واإلعجاب,
مضيف�ا
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بها ،كما تراجع مركزه يف الليغا بش�كل غر
الئق بتاريخه.وتطرح إدارة س�اندرو روسيل
اس�م بييلس�ا كبديل منتظ�ر لفيالنوفا
ال�ذي يعاني م�ن وعك�ة صحية بعد
تجدد إصابته بالرسطان ،فضال عن
عدم ثقتها يف مساعده والقائم
بأعماله جوردي رورا.

اليوم ..مباراتان ضمن دوري
النخبة الكروي

ان اتحاد اإلم�ارات لك�رة الق�دم يضع كل
إمكانات�ه لخدمة املنتخب العراقي والك�رة
العراقية ،من أجل تحقيق املزيد من التقدم
والنجاح.
وأوضح الرسكال ان أداء املنتخب العراقي يف
خليجي  21حظي بإش�ادة صاحب السمو
الش�يخ محمد بن راش�د آل مكت�وم نائب
رئيس الدول�ة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دب�ي ،خالل اس�تقباله املنتخ�ب اإلماراتي
ووصفه باملنتخب البطل ،وهذا دليل عى ما
وصلته الك�رة العراقية وما ترك�ته من أثر
طيب يف نفوس املتابعن ،مجددا الس�ركال
إعج�اب�ه باملواه�ب العراقي�ة وبالك��رة
العراق�ية بصورة عامة.

كل من شاهد ديربي البصرة شعر بالفخر واالعتزاز ،فيكفي أن تأتي
التهنئة من زميلي السوري أحمد األغا عندما يقول لي رأيت جمهورا ً
رائع�ا ً وفيا ً يملك حرصا ً وتحديا ً ال نجده في بلدان تمتلك مدرجات و"
س�يم مال أوادم " ،األغا الصغير ( كما نلقبّه ) قال أيضا :اس�تمتعت
باقتحام المش�جع المينائي أرضية المي�دان عندما جاء التعادل بقدم
ناصر ط�الع ،فقال لي هذا مجنون؟ ،قلت له :نعم مجنون ،ألنه أحب
ّ
الس�ف�انة
بال موعد واكتفى بالنظرات ،نعم أنه "مخبّ�ل " فلم يغادر
يوما ً من دون أن يساند ويهتف بالشعارات ،نعم أنه "مسو ّدن" بعشق
ل�ون الس�ماء ،فلم يج�د فريقا ً في مدينت�ه ي�ُس�حر وي�ُبهر غير من
توش�ح بالزرقاء ،نعم أنه "مو صاحي" فكيف ترك األخضر واألحمر
ّ
وفضل العوز كي ي ُ�مس�ك براية األزرق ،نعم انه " "......طالما يقطع
ً
الطرق والمدن وآالف الكيلومترات حتى يصل مبكرا ويهتف باس�مك
يا ميناء!.
أب�و اس�كندر قصة من قص�ص الحب واإلخالص وال�والء ،ما هو إال
واح�د من عش�رات اآلالف الذين س�قطوا واستس�لموا أم�ام عراقة
الكبرياء ،أبو اس�كندر س�ائق "الس�ايبا" الصفراء يتعامل مع ركابه
بعنصري�ة وجفاء ،بعد الس�الم و "الل�ه بالخير" يفجرّها متس�ائالً:
من تش�جع ،جوية أم زوراء؟ ،وإذا وجد م�ن يتفق معه في الرأي ف�
" الك�روة " "واصل�ة" والبانزي�ن يأتي من "كرونة أب�و صفاء" ،أبو
اسكندر طقوس�ه في المباريات ،ال يعرف للوقت معنى وتحضيراته
تبدأ من الصباح حتى المس�اء ،كل أيام ال�دوري عنده نقاش وتحليل
وأبدا ً ال يتفق مع عالء! ،اذا فاز فريقه فس�تأخذ ب� "الس�ايبا" جولة
س�ياحية مجانية ليوم الثالثاء ونصف األربعاء ،أما إذا خس�ر فريقه
فالكل يصمت و"خمس�ة ميل" كلها تدعو للف�وز والتعويض بأجمل
دعاء ،أبو اسكندر ومن معه من جوقة الوفاء ال يهمهم ربح وخسارة
في الدنيا والبناء ،كل هدفهم أن تكون بخير وسالم أيها الميناء!.
أبو اس�كندر ل�م يكن خائنا ً ول�م ينكر فضل من اهتم ب�ه عندما جاء
صغي�را ً ضعيف�اً ،ولم يتع� َد يوما ً عل�ى كيانه بتقليل واس�تهزاء ،أبو
اس�كندر مهما كان متعصبا ً عاش�قا ً للفوز وحده فلم يجرح منافسا ً
ولم يسئ لضيف وجار وال يقفز فوق الجدران ،أبو اسكندر م ّر بظرف
عصاميا ً صابرا ً
صعب كحال رفاقه الش�باب "العاطلي�ن" ولكنه بقي ّ
َ
يتخل عن العنوان ،أبو اس�كندر لم يهتم
مؤمنا ً بقضيته وأهدافه ولم
ّ
يوم�ا ً للغ�در والحقد والنفاق ألنه واثق مجاهد لمش�روعه الس�لمي
وبالمجّ �ان ،ولم ي�ُجامل او ي�ُهادن ولم ي�ُس�اوم فهو صريح واضح
مباش�ر يضعها في العظام ،إذا عرفت قيمة أبو اس�كندر فأنك ستعيد
في القضية النظر :تبا ً لمن يش�كك بمس�تقبلنا ويق�ول إن كياننا في
خط�ر ،الحمد لله ما زلنا نمل�ك رجاالً تصنع من التراب حجر ،وهنيئا ً
لك أيها الميناء برقصة أبو اسكندر!.
آخ�ر كالم :بع�د أن بحث�ت ف�ي األس�باب والدوافع ف�ي قضية عالء
الصاصي وس�جاد حس�ين ،تأكد لي وبنس�بة كبيرة وليس�ت نهائية
برغم كل هذا أدعو إدارة الناديين ان كانت تملك من العقالء إلى إنهاء
األزم�ة بأس�رع وقت ممكن واحت�واء الموقف كي ال تتس�ع رقعته،
الصحاف�ة ف�ي اليمن ص ّع�دت الموقف والجماهير ف�ي البصرة قد ال
ُي ّ
سيطر على ردة فعلها بتهديد وخوف!.

اتحاد الطاولة يوقع بروتوكوالً مع الصين
المستقبل العراقي /متابعة

اكد رئي�س االتحاد العراق�ي املركزي لكرة الطاول�ة كاظم خزعل ان
اتح�اد اللعبة ممثال بش�خصه وقع بروتوكوال للتع�اون الريايض مع
الجانب الصيني الذي مثله القنصل الصيني يف العراق.
ونق�ل املكت�ب اإلعالم�ي للجنة االوملبي�ة العراقي�ة ان رئيس
االتح�اد العراقي املرك�زي لكرة الطاولة كاظ�م خزعل أكد
ان اتحاد اللعبة ممثال بش�خصه وقع بروتوكوال للتعاون
الري�ايض م�ع الجان�ب الصيني ال�ذي مثل�ه القنصل
الصيني يف العراق ,موضح�ا ان بروتوكول التعاون
يتضمن ثالث نق�اط األوىل تخص تعاقد اتحاد
اللعب�ة م�ع مدرب�ن من الص�ن لإلرشاف
عى تدري�ب املنتخبات العراقية ملدة عام
واح�د قاب�ل للتجديد وبراتب ش�هري
قدره  ٣500دوالر لكل واحد منهما
حيث يشمل الراتب السكن وكذلك
النقل اذ ان اتحاد اللعبة س�يعمل
خ�الل األيام القليل�ة املقبلة عى
اس�تخراج تأش�رة الدخ�ول
(الفيزا) للمدربن الصينين من
اجل بدء مهمتهما الرسمية مع

املنتخبات العراقية .وأضاف ان الربوتوكول يتضمن كذلك االتفاق عى
اقامة معس�كر تدريب�ي للمنتخب الصيني الذي من املقرر ان يش�ارك
يف بطولة العراق الدولية بنس�ختها الثالثة والتي من املقرر ان تقام يف
مدين�ة دهوك خالل ش�هر اذار املقبل عى ان يتحم�ل العراق النفقات
الخاصة باملعس�كر بشكل كامل.وأش�ار خزعل اىل ان الجانب الصيني
وافق عى منح  12تذكرة طران لوفد املنتخب العراقي الذي من املقرر
ان ينتظ�م يف معس�كر تدريب�ي يقام يف مدين�ة غوانغ زه�و الصينية
خالل شهر تموز املقبل يستمر ملدة  16يوما ويتحمل الجانب الصيني
نفقات املعسكر كاملة .

غازي فهد مدرب ًا لكرة الميناء
البصري

المستقبل العراقي /متابعة
تق�ام عند الس�اعة الثانية والنص�ف من ظهر
الي�وم األربع�اء مباراتان بكرة الق�دم تأتيان يف
إط�ار منافس�ات الجولة الثالث�ة عر من
املرحلة األوىل لدوري النخبة .
يلتق�ي يف املب�اراة االوىل فريق�ا نف�ط
الجنوب والس�ليمانية ع�ى ملعب نفط
الجن�وب يف الب�رة ,وهذه املب�اراة قد
تمي�ل كفته�ا لصال�ح صاح�ب األرض
والجمهور يف ظل ظروف الفريقن
ومعطياتهما ,حيث انهيا
الفريقان مباراتهما
يف الجولة املاضية
بتحقيقهم�ا
الفوز بعد ان
اجهز االول عى ضيفه فريق امليناء يف مباراة كبرة
ب�كل يشء رغ�م تكملت�ه اللعب بع�رة العبن
بع�د طرد اح�د العبي�ه ,يف الوقت ال�ذي حقق
الس�ليمانية هو اآلخر فوزا غاليا عى ضيفه
فري�ق النجف بهدف نظيف ,ل�ذا من املتوقع
ان تحمل مب�اراة الغد بن طياتها العديد من
فصول اإلثارة والندية بن الفريقن .
فيما س�يضيف فريق زاخ�و عى ملعبه فريق
النج�ف يف مب�اراة ال تختل�ف ع�ن س�ابقتها ملا
لهذي�ن الفريقن من ثقل كبر ب�ن فرق الدوري,
خصوص�ا انهما يضم�ان نخبة جي�دة من العبي
الخ�ربة التي ه�ي من س�تضيف نكه�ة وجماال
اىل جمالي�ة املباراة .فريق زاخ�و خرج مزهوا يف
الجول�ة املاضي�ة بثالث نقاط حص�ل عليها من
لقائه فريق الصناع�ة بعد اجهازه عليه بهدف
س�عيد محس�ن لذلك نراه محاوال إعادة الكرة
يوم غد عى حس�اب فريق النجف خصوصا ان
املباراة س�تقام ع�ى أرضه وأم�ام أنصاره ,يف
الوقت الذي س�يحاول العب�و النجف محو آثار
الهزيمة التي مني بها الفريق أمام السليمانية
ليعاود تواجده بكل ثقة الس�يما ان مس�تواه
هذا املوسم ال يلبي طموح أنصاره.

دبي  -سالم المناصير

علماء :رشاقة ميسي نابعة من دماغه
المستقبل العراقي /وكاالت
خلص�ت دراس�ة أجريت عى عق�ول العبي كرة الق�دم ،ان االرجنتين�ي ليونيل
مي�يس افض�ل العب يف العالم يف األع�وام األربعة األخ�رة ،يدين بعبقريته
الكروي�ة وليونته الجس�دية اىل عمل دماغه اكثر م�ن بقية الالعبن
العادين.ووج�د باحث�ون م�ن جامع�ة بروني�ل الربيطاني�ة ان
الالعبن اصح�اب املهارة العالية يف كرة الق�دم ،قادرون عى
تفعي�ل املزيد م�ن مناطق الدم�اغ مقارنة م�ع املبتدئن
عندم�ا يقرتب الالعب الخص�م منهم ،ما يمكنهم من
الرد بنج�اح ع�ى تحركاتهم.ووجدت
الدراسة املنشورة يف مجلة الرياضة
وتمري�ن عل�م النف�س ،ان العب�ي
ب�رد فع�ل
الخ�ربة ق�ادرون عى قم�ع الرغبة
الخ�داع م�ن
غريزي ما يجعله�م اقل عرضة ملحاوالت
قبل الخصم.ووضع يف اطار الدراس�ة ٣9 ،العبا ترتاوح مس�توياتهم
ب�ن املبتدئن اىل نص�ف املحرتفن يف ماس�ح دماغي للتصوي�ر بالرنن
املغناطييس وش�اهدوا مقاطع لالعب دويل شاب يتقدم نحوهم بالكرة .وكان
الالعب يف بعض األحيان يقوم بمناورة خادعة وتعن عى املشاركن اختيار االتجاه
الواج�ب االنتقال اليه ،وتم تجميعهم بعدها وفقا ألدائهم يف االمتحان ،ظهر ان اصحاب األداء
العايل كانوا اكثر انسجاما مع تحركات الخصم مقارنة مع الالعبن األقل مهارة.وقال دانيال
بيش�وب من جامعة برونيل "تظهر بياناتنا للتصوير العصبي نشاطا اكرب يف ادمغة الالعبن
املحرتفن مقارنة مع الجدد ،اثناء املشاركة يف مهمة تحسب كروي" ،مضيفا "نعتقد ان هذا
املستوى العايل من النشاط العصبي يمكن تطويره من خالل التمارين املرتفعة املستوى ،لذا
س�تكون الخطوة املقبل�ة يف كيفية تدريب الدماغ مع مرور الوق�ت لتوقع تحركات الخصم".
يذك�ر ان مييس ف�از بجائزة الك�رة الذهبية كأفضل الع�ب يف العالم للعام الراب�ع عى التوايل،
وواصل يف  2012تحطيم األرقام القياس�ية ،أبرزها كان تسجيل  91هدفا خالل عام ليتفوق عى
األملاني غرد مولر الذي سجل  85هدفا قبل  40عاما ،وقال يف كانون الثاني املايض انه ال يخطط يف العام
 201٣لتحطيم أي لقب انما يريد الفوز بكل البطوالت املمكنة مع فريقه سواء برشلونة أو املنتخب.

أعلن�ت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي امليناء الري�ايض توصلها
التف�اق مبدئ�ي مع الع�ب امليناء الس�ابق واملدي�ر الفني
ملختل�ف الفئات العمرية لنادي العن االماراتي غازي فهد
لتدريب فريقها الكروي.وقال امن رس النادي محمد جابر
ان " األيام القليلة املقبلة ستش�هد االنتهاء من
جميع اإلجراءات الالزم�ة إلرشاف املدرب
الب�ري عى الجه�از الفني لس�فانة
الجن�وب " مؤكدا وصول املفاوض�ات اىل مراحل
متقدم�ة" .وكان�ت جماه�ر امليناء ق�د طالبت بإقالة م�درب الفريق
الح�ايل عقي�ل هاتو بعد خس�ارة فريقها الجمعة املاضي�ة أمام نفط
الجنوب يف قمة مباريات دوري النخبة ".

برانديلي :سنلعب بطريقة
هجومية أمام الطواحين
المستقبل العراقي /وكاالت

قرر املدير الفني للمنتخب اإليطايل الس�يد تش�يزاري براندييل أن يعتمد
ع�ى طريقة ال�� ٣-٣-4يف املباراة الودية التي ُ
س�تلعب الي�وم األربعاء ضد
هولن�دا يف عاصمتها أمس�رتدام .وكان مدرب اآلتزوري قد جرب العديد من
الط�رق خ�الل عهده ولكن من املقرر أن ُيقحم س�تيفان الش�عراوي عى
الجه�ة الي�رسى للهجومية للحصول عى م�ردود هجومي أفضل بجانب
ُ
وبالوتييل.وتشر التقارير إىل أن مدرب فيورنتينا السابق اعتمد
كاندريفا
هذا األسلوب ملباراة الغد وإن كان لم يحسم بعد األسماء التي سيختارها
يف التش�كيل ،لكن يبدو أن دافيدي س�انتون س�يعود للع�ب مع املنتخب
األول كظه�ر أيرس ،بينما س�يتم إقحام أنتونيو كاندريف�ا جناح فريق
التس�يو بعد تعافيه من نزلة الربد.التشكيل املُحتمل للمنتخب اإليطايل :
بوفون-أباتي-بارزايل-رانوكيا-سانتون-دي رويس-برلو-مونتوليفو-
كاندريفا-بالوتييل-الشعراوي.
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استبــــــدال أصابـــع!!

"آيباد" املستقبل
ق�رر بريطاني أن ُيج�ري عملية
جراحي�ة لنقل إصبعني م�ن قدميه
إىل ي�ده ،وذلك بع�د أن فقد أصبعيه
يف حادث أثناء مش�اركته يف س�باق
للدراجات النارية.
وبحس�ب صحيفة "الدييل ميل"
الربيطاني�ة ،فإن األطباء لم يتمكنوا
طيل�ة الف�رتة املاضية م�ن معالجة
أصاب�ع "جون�از بارب�ر" املصاب�ة،
فقام�وا بإج�راء عملي�ة جراحي�ة

استعرض املصمم ريكاردو
مونت�رو ،مفهوم�ا ً مس�تقبليا ً
ألجه�زة "آب�ل" اللوحية ،عمالق
التكنولوجيا األمريكية ،ال يستند
إىل فكرة الشاشات املرنة القابلة
للط�ي واالنثناء ،كم�ا هو الحال
بالنس�بة التجاه�ات رشكات
التقني�ة املس�تقبلية يف الوق�ت
الراهن ،إنم�ا يرتكز عى مفهوم
الشاش�ة الش�فافة الناف�ذة
للض�وء ،إذ يتمت�ع ه�ذا اللوحي
بتصمي�م أني�ق وج�ذاب ،فضالً
ع�ن نحافته وخفت�ه امللحوظة،
نظ�را ً العتم�اده ع�ى الزج�اج
الخفيف ،وم�ن املتوقع أن يكون
مغطى بطبقة الحماية املقاومة
للخدوش والصدمات والسقوط.

عن�د إلق�اء نظ�رة أولية عى
صورة "آيباد" الشفاف النحيف،
يتس�اءل امل�رء :أي�ن مكون�ات
وأجزاء الجه�از الداخلية ،لطاملا
الشاش�ة زجاجية نافذة للضوء،
يف ه�ذا الص�دد أج�اب املصم�م
مونترو ،قائالً "بسبب عدم توافر
بطاري�ات ومعالج�ات ش�فافة
بش�كل فعيل وواسع النطاق ،لذا
ق�ام بحل هذه املش�كلة وإعادة
صياغ�ة جه�از آب�ل اللوحي من
جدي�د عن طري�ق إخف�اء هذه
املكون�ات داخل إط�اري الجهاز
العل�وي والس�فيل ،فيم�ا يب�دو
اإلط�اران كبري�ن الس�تيعاب
هذه املكونات والكامرا ومفتاح
الشاشة الرئيسية فيهما".

برجك اليوم
22مار�س20 -ابريل

احلمل
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لي�ده بن�اء ع�ى اقرتاح�ه ه�و ،تم
خالله�ا نقل إصبعني م�ن قدميه إىل
اليد اليمنى كبدائ�ل إلصبعيه اللذين
فقدهما ،فيما أصبح يس�تخدم يده
بشكل طبيعي.
يش�ار إىل أن "بارب�ر" كان ق�د
سقط من عى دراجته وفقد إصبعيه
جراء الحادث وذلك أثناء مش�اركته
يف س�باق للدراج�ات الناري�ة م�ع
أصدقائه يف يوليو من العام املايض.

أفضـل رجييــم!!
تتع�رض الفتيات يف مرحلة املراهق�ة ألرضار عديدة ناتجة عن
هوس�هن بالحص�ول عى جس�د نحيل ج�راء ما يتعرض�ن له من
ضغ�وط األصدق�اء واألقارب ووس�ائل االعالم املختلف�ة التي تؤثر
ع�ى املراهق�ات اللواتي يردن التش�به بالفنانني واملش�اهر ،وذلك
وفقا لدراس�ة حديثة أجراها باحثون أمركيون يف جامعة تكساس
الدولي�ة ،وبحس�ب
الخ�رباء ،الفتيات يف
سن املراهقة يكرهن
أجس�ادهن بس�بب
النم�اذج الش�هرة
التي يش�اهدونها يف
التلفزيون أو وسائل
اإلع�الم االجتماعية
ولكنهن أكثر عرضة
للتأثر بمن حولهن.

لقطة من
الزمن اجلميل

يف مثل هذا اليو م

 - 1258املغ�ول بقيادة هوالكو
يدخلون بغداد ويقتلون املستعصم
ً
إيذانا بزوال الخالفة العباسية
بالله
يف بغداد.
 - 1778التوقي�ع عى التحالف
العس�كري األمريك�ي  /الفرن�ي
بعد أن دعمت فرنس�ا املستعمرات
الث�الث عرش األمريكية خالل حرب
اس�تقاللها ض�د اململك�ة املتحدة،
وق�ام بتوقي�ع التحال�ف كل م�ن
م�ن الجان�ب األمريك�ي بنجام�ني
فرانكل�ني وم�ن الجان�ب الفرني
لويس السادس عرش.
 - 1817القائ�د األرجنتين�ي
خوس�يه دي س�ان مارت�ني يع�رب
جب�ال األندي�ز مع جيش�ه لتحرير
تشييل من االحتالل اإلسباني.
 - 1819الس�ر توم�اس
س�تامفورد رافل�ز يؤس�س
سنغافورة.
 - 1820جمعي�ة االس�تعمار
األمريكي�ة ترس�ل أول  86أمريكي
أس�ود إلنش�اء مس�تعمرة فيم�ا

متاهة

قـــاض
فضيحــــــة
ٍ

احليدر خانة يف اخلمسينات

 21ابريل –  21مايو

الثور

ما يشوّش االجواء اكثر ويغلّب
االنفعاالت عل�ى المنطق عاطفياً:
كث�رة العت�اب ال تنف�ع ،وعلي�ك
نس�يان الماضي و البدء من جديد
شرط االستفادة من الماضي.

تتعدد االحتماالت اإليجابية،
وتج�د تجاوب�ا ً مع�ك بع�د تردد
وممانع�ة ،فتح�ول الح�وار
إل�ى أكث�ر إنتاجي�ة وإيجابي�ة.
تح�رز نجاحا ً في عال�م التجارة
والترويج واإلعالن واإلعالم

 22مايو 22 -يونيو

 22يونيو 23 -يوليو

ّ
يعك�ر صف�و عالقات�ك
ألس�ابيع ثالثة آتية .تعيد النظر
في بعض االرتباط�ات المهنية،
وقد تصطدم ببعض المسؤولين
او مراكز القوى او السلطات

تضطر إلى خوض مواجهة قوية
للدفاع عن مكتسباتك ،وهذا لن يكون
س�هالً ،لكن النصر سيكون إلى جانبك
عاطفياً :تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة
وتتخذ قرارات حاسمة

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

ً
الحقا يعرف باس�م ليبريا
أصب�ح
وذلك يف بداية موجة إلعاده الس�ود
ألفريقيا.
 - 1840نيوزيلندا تدخل ضمن
املستعمرات الربيطانية.
 - 1922التوقي�ع عى معاهدة
واش�نطن البحرية وذل�ك للحد من
التس�لح البحري لكل م�ن الواليات
املتح�دة واململكة املتح�دة واليابان
وفرنسا وإيطاليا.
 - 1952األم�رة إليزابيث تتوج
ملكة عى اململكة املتحدة بعد وفاة
والدها امللك جورج السادس.
 - 1974مجموعة من املسلحني
الفلس�طينيني يحتل�ون الس�فارة
الياباني�ة يف الكوي�ت ويحتج�زون
الس�فر وأربعة من الدبلوماسيني
ومستش�ار نفط�ي يابان�ي و11
ً
موظفا.
 - 1996س�قوط طائ�رة ركاب
تركي�ة من طراز بوين�غ يف املحيط
األطل�ي ومقت�ل جمي�ع ركابه�ا
وطاقمها.

ق�اض رويس ع�ى االس�تقالة بع�د أن ت�م
أج�رب
ٍ
تصوي�ره  40مرة وه�و يغمض عينيه م�ن النعاس
أثناء جلوس�ه عى منصة القض�اء يف املحكمة ،وقبل
أن يص�در حكما بالس�جن ملدة  5س�نوات عى رجل

أعمال بتهمة الفساد.
وأش�ارت املعلوم�ات إىل أن الق�ايض «يفغين�ي
ماخن�و» يف محكم�ة مدين�ة «بالغوفيشنس�ك» ،تم
إجباره عى تقديم استقالته يوم الجمعة املايض ألنه
استسلم للنوم مرات عدة داخل قاعة املحاكمة.
وأضافت أن هذه القضية تحولت إىل فضيحة عى
املس�توى الوطني ،بع�د أن نرش محام�ي الدفاع عن
املتهم ،رشيط فيديو يظهر فيه القايض يرتنح ويغفو
ويس�تفيق عدة مرات .أما «ماخنو» فقد زعم أنه لم
يكن نائما ،ب�ل كان يصغي للمرافعات وهو مغمض
العينني .وبم�ا أن املحكمة العليا قررت عدم إنزال أي
عقوب�ة به ،فإنه س�يتوجب عليه أن يجت�از اختبارا
جديدا من أجل العودة إىل عمله يف السلك القضائي.

فاز باجلائزة يوم جنازته
اجلوزاء

الأ�سد

العذراء

أن�ت قل�ق وتتململ ف�ي مكانك.
ً
أحيانا وربما بالحسد.
تشعر بالغضب
تقارن كفايات�ك بكفايات اآلخرين ،ما
يثي�ر المزيد م�ن انفعاالت�ك ،فتتخبّط
ً
غيظا عاطفياً :خذ قسطا ً من الراحة

ّ
توتر في األج�واء .مركور ينتقل
الى البيت السابع ،لينضم الى فينوس،
ّ
متش�نجة في حياتك
ما قد يولّد اجواء
المهنية ،خاصة اذا كنت تناقش عقوداً
واتفاقات قد ّ
تتعثر

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

امليزان

تح�وّل المش�كالت الخط�رة إل�ى
إب�داع ونج�اح ،وتس�تعيد بس�متك
وحسّ �ك الفكاهي وقدرتك المذهلة على
المفاوضات الناجح�ة ،فتحقق رغباتك
وتحصل على ما سعيت من أجله طويالً

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

 23دي�سمرب20 -يناير

تش�عر باالطمئن�ان والراح�ة،
وتتلقى رسائل تهنئة او محبة وتعاضدا ً
وتأيي�داً .قد تس�افر او تق�وم برحلة او
بزيارة وتش�عر باالرتياح عاطفياً :تبدو

أكثر إيجابية في حياتك العاطفية

 21يناير –  19فرباير

اجلدي

تلتبس عليك األم�ور وتبذل جهودا ً

كب�رى بغي�ة تس�وية بع�ض االوضاع
اوفه�م امزجة المحيطين ب�ك ،ما يبلبل
لك االجواء ويجعل�ك محتارا ً امام بعض
المستجدات

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

يدخ�ل مرك�ور ال�ى البي�ت الثاني
لينض�م الى كوك�ب م�ارس ويثير جدالً
يتعل�ق بأوضاع�ك المادي�ةّ .
ترك�ز كل

تبدومعظ�م االحي�ان غي�ر واث�ق
بنفس�ك ،وه�ذا األمر يس�بب انس�حاب
الدع�م الخارج�ي عن�ك .ال تتص�رف
بعشوائية أو تكبّر

اهتماماتك على االستثمارات واالموال

منازل من كوكب آخر

اكرب قلب يف العالـم

اس�تخدم الفنان األمريكي جي�م كازانجيان
من مدينة أوريغن تقني�ة لدمج الصور ببعضها
البع�ض لتخرج ل�ه صور أخ�رى مختلفة ملنازل
من كوكب آخر .واس�تخدم جيم مهارته يف دمج

جد الفروقات

كلامت متقاطعة

ه�ل تعلم أن قل�ب الح�وت األزرق هو أكرب
قل�ب لكائن ح�ي يف العالم؟! ي�زن القلب 600
كج�م ورشيانه األورطي م�ن الضخامة بحيث
يمكن لإلنسان أن يحبو بداخله!!

العقرب

تب�دأ بتجس�يد أعمال�ك ويك�ون
التع�اون ضرورياً .يحالف�ك مركور بعد
م�ارس ،إذ ينضم اليه ف�ي برج الحوت،
ويجعل�ك متألقاً في حض�ورك وحديثك
وطريقة إقناعك

القو�س

أعلن منظمو مسابقة الجائزة
الوطني�ة للتصوي�ر ع�ن الفائ�ز
بلقب أفضل ص�ورة لعام ،2012
لكنه�م اكتش�فوا أن ي�وم إعالن
الجائ�زة هو نفس�ه ي�وم جنازة
صاحب الصورة ،بحسب صحيفة
"اإلندبندن�ت" الربيطاني�ة .فقد
ف�از ( 52عاماً) بلق�ب الجائزة
التي تعد أكثر الجوائز املرموقة يف
عالم التصوير بربيطانيا والعالم،
ع�ن صورت�ه املذهل�ة للصاعقة
الت�ي رضبت حقول الخش�خاش
بإح�دى املحمي�ات الطبيعي�ة يف

ال�سرطان

بالكستون.
ولك�ن يف الوق�ت ال�ذي كان
يس�عى في�ه منظمو املس�ابقة
لالتص�ال بدان�ي إلس�عاده بنبأ
ف�وزه باملرك�ز األول قب�ل 3
أس�ابيع ،كان يس�قط أم�ام
منزل�ه يف “رشوبش�اير” بصورة
تراجيدية؛ نتيج�ة إصابته بنوبة
قلبية ح�ادة؛ ليتصادف فيما بعد
أن يك�ون ي�وم اإلعالن الرس�مي
عن الفائز باملسابقة يوم الجمعة
املايض ،الذي كان ه�و أيضا ً يوم
جنازة داني.

لون مع

افقي
 – 1نهر لبناني يدعى أيضا ً ب� "الفراديس"
 –2األسم األصلي ألبي تمام
 – 3ضجر – متشابهان – عتاب
 – 4عكسها مدينة أردنية – أسم علم مؤنث
 – 5أقارب – موافقة باألكثرية
 – 6شاعر عباسي
 – 7في القميص – من أطرافه – أرشد
 – 8يعني – رائد السوريالية
 – 9طاغية حكم روما ثم أحرقها – عكسها غفلة ونسيان .

عمودي
 – 1فنان لبناني
 – 2ممثلة مصرية – تمدن
 – 3تفسيرية – قبيلة عربية قديمة – لف
 – 4مرض – ملهى باريسي
 – 5استجاب – أبسط
 – 6عملة أسيوية – مجد ودؤوب
 – 7دولة عربية – حرف عطف
 – 8متشابهة – أغ ِّيره
 – 9ممثل مصر ضاحك راحل .
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العراقـي
المستشـار العام

مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

األخيـرة
العدد (  6 ) 435شباط 2013

صحيفةيومية سياسية مستقلة

الكتابة باالزميل

انشغاالت

نجوم الفضاء
العراقي

من يبادر إىل تبني
هذا املقرح ..؟
* جواد الحطاب

* حاتم حسن

• عالم عراقي جليل؛ لم يأت اىل ش�هاداته العلمية الجليلة
ع�ن طريق التزوي�ر او املحاصص�ة؛ ولم تلتزم�ه مرجعيات
م�ا؛ وال قدمته كتل�ة حزبية أو طائفة مذهبية؛ فقد اش�تغل
عى س�معة بلده وعى نفسه بنفس�ه؛ واثبت للعالم اجمع:
ان العراقيني ليس�وا سادته يف الفس�اد والرسقات؛ فهذه من
مهمة الوزراء والسياس�يني واملستش�ارين واملقربني من هذا
وذاك ؛ وإنم�ا ه�م بناة الحضارة حق�ا وان نأت بهم األحداث
عن ركبها عقودا وعقودا.
• ه�ذا العال�م ..أع�اد إلين�ا ذكرى الكب�ر الدكت�ور عبد
الجب�ار عبد الله؛ ال�ذي ابهر الغ�رب باكتش�افاته االنوائية؛
حت�ى ان (اينش�تاين) أهداه قلمه الش�خيص؛ فاس�تخدمه
امله�دي إليه -فقط لتوقيع االطاري�ح العلمية؛ ومن مهازلالسياس�ة يف العراق العظيم ان هذا التذكار الفريد قد انتزعه
م�ن جيب عاملنا ..تلميذ فاش�ل كان احد طالب�ه يف الكلية ثم
أصبح مسؤوال امنيا وحزبيا؛ يوم أودع عبد الجبار عبد الله يف
ّ
وكأن قدر
السجن اثر التغير الذي حدث بعد  8شباط 1963؛
علمائنا هو هذا وليس سواه؟!!
• مؤخرا ..كرّمه اتحاد الفلكيني العامليني يف واشنطن؛ وال
حاج�ة بي إىل ان أقول ان كل انجازنا يف الفلك اآلن هو (قراءة
األب�راج) ومتابعة حظوظنا عرب القنوات الفضائية عى تعدد
مموليها من العراقيني أو العرب!!
 ..ول�م يعط االتحاد العاملي (ش�هادة تقديرية) ملن كرّمه
وإنم�ا أطل�ق اس�مه عى (كوك�ب) يف الفض�اء؛ لي�دور هذا
الجرم الس�ماوي (الذي يبعد عن األرض  308ماليني كيلومر
وعن الش�مس 411مليون كيلومر هو الكويكب-األسرويد
ً
-Asteroidه�ذا الكويك�ب ال�ذي يش�كل جرما ً
هائ�ال يدور
بانتظ�ام ب�ني املريخ واملش�ري تثمينا ً إلنجازات�ه العلمية يف
مج�ال علم الفلك وتقديرا ً ملكانت ُه العلمية ,فقد اس�تحق هذا
العال�م هذا التكري�م الكبر ليصبح أس�ما ً يف الفضاء ويحلق
فوق قلعة مولده -قلعة صالح).
• أنا هنا أتحدث عن العالم العراقي (عبد العظيم السبتي)
الذي عاد من بلدان الغرب (الكافر) إىل بلده املس�لم يف 2005
فلم يحتضنه او حتى يجعله يشعر بأهميته كانسان؛ فرجع
إىل لندن ليرشف عى مرصد جامعتها الش�هرة؛ لكونه العالم
األنشط يف عضوية املجموعة املتقدمة لتطوير مشاريع اتحاد
الفلكيني الدويل وعضوية املرصد الفضائي العاملي.
• وكما يقال إن الوفاء من ش�يمة االصالء؛ فقد اس�تثمر
عاملن�ا مكانته العلمية املوثوق بها؛ ليقرح عى زمالئه إقامة
مهرجان علمي يشرك فيه أكابر العلماء ومن مختلف الدول؛
لتكريم العالم العراقي (الذي أهداه اينشتاين قلمه) وإطالق
اس�مه عى احد الكواكب أو األجرام السماوية (إكراما ً ملكانة
عب�د الجب�ار عب�د الل�ه العلمي�ة؛ ودوره يف إع�داد البحوث
واملعادالت الرياضية الخاص�ة يف علم األنواء الجوية وفيزياء
الجو واألعاصر) والتي خدمت -وما زالت تخدم – العالم.
• واآلن ..ه�ل يحت�اج اح�د ان يذك�ر جامعة بغ�داد التي
ّ
ترشفت بأس�ماء ه�ؤالء املبدع�ني؛ إىل أن تخصص أس�بوعا
علميا الس�تقراء انجازاتهم والتعريف بها من جديد ألجيال ال
تعرف من هم؛ وسط بحثها الدؤوب عن (سايبا) التقيت بها
من هم يف كنفها!!
..هل من حاجة بنا إىل ان نذكر محافظة ميسان برضورة
إطالق اسم ابنها السبتي عى شارع من شوارع املحافظة؟
• تحية إجالل وإكبار ل�ك أيها املتفرد يف عطائك العلمي..
وسيذكرك العراق حتما ولو بعد موت!!!!

يحق لنا كعراقيني ،وكشيوخ يف اإلعالم ،أن نتباهى ونفتخر
بأس�ماء ووج�وه عراقية ..تحل�ق وتص�دح يف الفضائيات..
وتق�ول للعال�م ان يف الع�راق غيوري�ن ،ونابه�ني ،وفدائيني،
وعاش�قني للع�راق ،وله�م قلوب تح�رق ع�ى مواطنيهم..
وجديري�ن بالتعب�ر عن لواعجه�م وهمومه�م وتطلعاتهم،
وأم�ام العالم ...انه�م الصوت العراقي ،وال�ذي طلع يف أحلك
الظروف ...إنهم اإلعالميون الرائعون الذين اس�تعاروا صوت
الوجدان العراقي بمحبة فائقة ووضعوه عى الفضاء...
إنهم األبناء املفخرة ...والذين ال يفس�دهم املدح والثناء،
كما سياسيي وقياديي الغفلة ...بل وتكرب عراقيتهم ويتسع
القهم وتس�طع نجومهم اذ نغدق عليهم محبتنا وإعجابنا...
وان آله�ة يف الكت�ب كان�ت تراج�ع نتائ�ج عمله�ا وتمتحن
جودت�ه وج�دواه لك�ي تق�رر التواص�ل ..وربم�ا كانت من
عي�وب مجتمعنا انه قد يتهاون يف إن�زال الرجال يف مواقعهم
واستحقاقاتهم...
وقد يع�رب عن هذا (بغل�ق باب املع�روف) فعندما ال يجد
الكري�م املعط�اء املضحي اثرا مل�ا قدمه يف وج�دان مواطنيه
ق�د ينكمش،وقد تس�اوره اف�كار وقناعات تص�ب يف خانة
اإلحب�اط ...وهؤالء النجوم ينتزعون حتى من اللئيم والبخيل
واألناني كل اإلعجاب والتقدير...عى االقل...
ألنه�م الوحيدون الذي�ن يتيحون لنا ان نزع�م بوجود ما
نزهو ونفتخر ب�ه ...أنهم وجوه واس�ماء أليفة وحميمة...
عم�اد ،ونبي�ل ،ونج�م ،وحمي�د ,وأن�ور ...إنهم كب�ار ألنهم
منسجمون مع عراقيتهم وسعيدون بها وال يقبلون باالنتماء
ألقل منه�ا ..ويتطلعون ملضاعفة حجم العراق بضمه للعالم
والتحاد معه.
لقد احكم املتخلفون والهمج وتجار املقدسات والكراهية،
احكموا الفضاء بالظلمة الدامسة .ووفروا عنارص ومقومات
ديمومتها ..من مفاس�د ومظالم وتفجرات وشقاء عيش...
وتبديد مجاني للحياة...
ول�و لم تنبثق هذه الضمائر واألصوات ولو لم تبزغ هذه
النجوم واألقمار لذهبت معاناة ومشاعر ومكابدات العراقيني
مجانا وملا عرف بها البرش..
ومل�ا كان للعراقي ما يأمل ويتش�بث به ل�وال هؤالء الذين
يبعث�ون الحي�اة لتطلعات�ه وألمله وتق�ول ل�ه ان هناك من
يس�مع أنين�ه ويلتق�ط ابعد هواجس�ه ..ويمن�ح لخواطره
املذع�ورة صوته�ا املجلج�ل ..فيجد املواطن نفس�ه يس�اءل
ويحاكم املسؤول وينفس حتى عن انفعاالته ويتخفف منها
عرب نجومه وأبنائه.
ما ال يمكن وصفه وتس�ميته وتشخيصه يف عمل النجوم
األبطال ..هو األهم ..ونخفيه لس�المتهم م�ن املوت اختناقا
بالعفن.

العراقـي

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

ملك انكلرا حتت موقف سيارات

فقدت عينها بسبب العدسات!
لندن /وكاالت

لندنUPI /
أك�د علماء بريطانيون أول من أمس أن الهيكل العظمي الذي ُعثر عليه
تحت موقف للسيارات بمدينة ليسر يعود إىل ملك انكلرا ريتشارد الثالث.
وقال�ت هيئة اإلذاعة الربيطانية ( )BBCإن علماء جامعة ليس�ر أكدوا
ب�أن الحمض النووي من العظ�ام طابق عينات الحمض النووي من نس�ل
عائلة امللك ريتشارد الثالث .وأضافت أن عالم اآلثار الذي قاد عمليات البحث
يف جامعة ليسر ،ريتشارد باكيل ،أكد يف مؤتمر صحايف أن العظام «تعود إىل
امللك ريتشارد الثالث وبشكل ال يدع مجاالً للشك».وكان امللك ريتشارد الثالث
لقي حتفه يف معركة بوس�ورث عام  1485يف س�ن ناهز  32عاماً ،وسيُعاد
دفن هيكله العظمي يف كاتدرائية مدينة ليسر.وأش�ارت (بي بي يس) إىل أن
علماء جامعة ليسر وجدوا أيضا أن الهيكل العظمي للملك ريتشارد الثالث
عانى من  10جروح ،من بينها  8يف الجمجمة.

وضع�ت الربيطاني�ة جاكي س�تون عدس�اتها الالصقة املؤقت�ة ،فأصيبت
بالفطريات يف العني مما أدى إىل فقدانها إحدى عينيها.
ويف التفاصي�ل أن جاكي أصيب�ت يف عينها اليرسى بالتهاب حاد قبل نحو 5
أشهر بعد استعمالها العدسات الالصقة ،وتدهورت حالة العني شيئا ً فشيئا ً مما
أدى إىل اس�تئصال مقلة العني منعا ً النتشار
الفطريات اىل العصب البرصي ومنه اىل املخ.
يذك�ر أن األطباء يخش�ون أن يكون الفطر
قد انتقل إىل الع�ني اليمنى بحيث يصبح من
املمكن أن يتم استئصالها أيضاً.
تجدر اإلشارة إىل أن ستون تعمل معلمة
مس�اعدة ملادة الرياضيات ،وكانت تستعمل
نوعي�ة ب�ارزة ومش�هورة م�ن العدس�ات
التجميلية.

هتنئة

باسمي وباسم منتسبي مؤسس�ة املستقبل العراقية للصحافة والنرش أتقدم
Apago PDF Enhancer
بأحر التهاني والتربيكات لكادر قناة الحرية الفضائية بمناسبة
علي الدراجي
ذكرى تأسيسها ،متمنياً لهم دوام املوفقية والتألق.

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

رئيس مجلس اإلدارة

لالشتراك
واإلعتالن

07901463050
07709670606
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