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      المستقبل العراقي/علي الكعبي

كش�ف مصدر سياس�ي ب�ارز عن 
انتق�ال وش�يك ل��6 ش�خصيات م�ن 
القائمة العراقية وانتمائهم إلى ائتالف 
دول�ة قان�ون، الفتاً إلى وج�ود حراك 
في مكتب رئي�س الوزراء إلعادة مدير 
مكتبه الس�ابق د.طارق نجم إلى عملِه 

مجدداً.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف 
ع�ن هويت�ه، ل�“المس�تقبل العراقي“ 
إن ائت�الف دولة القان�ون عقد صفقة 
م�ع ثالث�ة ن�واب وس�تة وزراء م�ن 
الق����ائمة العراقية بغية انضمامهم 
إليه، مؤك�داً أن الص���فق�ة „خاّصة 

ج��داً“، بحس���ب ق��ول��ه.
ول�م يكش�ف المصدر عن أس�ماء 
الن�واب وال�وزراء، وال ع�ن تفاصي�ل 
بالخاص�ة،  وصفه�ا  الت�ي  الصفق�ة 
موضح�اً ان األي�ام القريب�ة المقبل�ة 
س�تتلقى القائمة العراقية فيها ضربة 

سياسية موجعة، بحسب زعمه.
م�ن جان�ب آخ�ر، أك�د المص�در 
أن رئي�س الحكوم�ة ن�وري المالك�ي 
اس�تدعى مدير مكتبه، الذي عمل معه 
لس�نوات طوال، واس�تقال عام 2010 
إل�ى العمل مجدداً، موضح�اً أن طارق 
نجم س�يعود لمعاونة المالكي في حل 

أزمة الحكومة الحالية.
وأش�ار إل�ى أن نج�م ق�اد أق�وى 

الخط�ط التي خلصت المالكي س�ابقاً 
م�ن أزم�ات كثي�رة كان�ت أخطره�ا 
„صول�ة الفرس�ان ف�ي ع�ام 2008“ 
واتفاقي�ة اإلط�ار االس�تراتيجي م�ع 
الوالي�ات المتح�دة، واتفاقي�ة أربي�ل 

لتشكيل الحكومة.
ولفت المصدر إلى أن „عودة نجم 
تتزامن مع تس�لم جون كيري منصب 
وزير خارجية أميركا ألنه يملك عالقة 
طيبة جداً وقوية م�ع وزير الخارجية 

الجديد تعود لفترة سابقة“.
يذك�ر ان ط�ارق نج�م كان اح�د 
المقربين للمالك�ي. وغادر العراق إلى 
لندن بعد تنحيته من منصبه أواخر عام 

2010 في أثر خالفات مع المالكي.

      المستقبل العراقي/خاص

أك�د مص�در برلمان�ي إن منظمة 
اليونسكو تسعى لوضع خّطة لحماية 
الصحفيين في العالم وفي خمس دول 
على رأس�ها العراق، الفت�اً إلى أن هذه 

ذ لعامي 2013 و2014. الخطة ستنفَّ
وق�ال المص�در، الذي فض�ل عدم 
الكش�ف ع�ن هويت�ه، ل�“المس�تقبل 
العراقي“ إن منظمة اليونسكو ستعقد 
أكبر مؤتمر وطني دولي مش�ترك في 
الع�راق خالل الفت�رة المقبلة من أجل 
جمع كل الشركاء للتباحث في محاور 

تطبيق هذه الخطة التي تنفذها.
وأش�ار المصدر إل�ى أن المخطط 

سيش�رف عليه مكتب األم�م المتحدة 
ف�ي بغ�داد، موضح�اً أن الع�راق على 
رأس خم�س دول مس�تهدفة بتطبيق 
خطة حماي�ة الصحفيين واإلعالميين 
ومعالجة قضية إفالت مرتكبي الجرائم 
التي تطال اإلعالميين والصحفيين من 

العقاب.
 وكان مرص�د الحريات الصحفية 
في العراق قد كش�ف ع�ن وجود 272 
إنته�اكا ضد الصحفيي�ن واإلعالميين 
آي�ار   3 الواقع�ة بي�ن  الفت�رة  خ�الل 
2011 و3 آي�ار 2012، بينه�ا مص�رع 
ثالث�ة صحفيي�ن، الفتا أن الس�لطات 
الحكومية أعدت حزمة قوانين لتقييد 
حري�ة التعبير. وأك�د المصدر أن لجنة 

الثقافة واإلعالم في البرلمان تس�عى 
لجمع األط�راف الصحفية واإلعالمية 
في الع�راق من اجل دفعها لمش�اركة 
األمم المتحدة في رسم مالمح الخطة 
الصحفيي�ن  لحماي�ة  االس�تراتيجية 
الخاص�ة، مضيفاً أن الخطة س�تكون 
القواني�ن  جان�ب  وس�تطال  ش�املة 
والتش�ريعات الت�ي تخ�ص الصحافة 
واإلع�الم فضالً ع�ن ضمان�ات العمل 
للصحفيين واإلعالميين والتي تش�كل 
خطراً كبيراً يته�دد الصحفي بالبطالة 
وس�ائل  سياس�ات  وراء  االنقي�اد  او 
اإلع�الم رغم�ا ع�ن اص�ول االحتراف 
ومدون�ات وقواعد الس�لوك، بحس�ب 

المصدر.

اليـونسـكـو تسـعى ملـعـــالـجــة »إفـالت« 
قتلـة الصحفييـن من العقـاب

احلكـومـــة تتـوعـد البطــاط بـاملــالحــقـة
واألمن النيابية: سنناقش »جيش املختار« األحد

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

      بغداد / المستقبل العراقي

جدد شيوخ عش�ائر محافظة كربالء 
دعوة ش�يوخ عش�ائر األنبار إل�ى البراءة 
م�ن “مندس�ين” ف�ي تظاه�رة الفلوجة 
الف�رات  إل�ى ش�يوخ عش�ائر  “أس�اؤا” 
زيارته�م  خ�الل  والجن�وب  األوس�ط 
للمحافظة، أول أم�س االثنين، مطالبيهم 
ب�”االعت�ذار”، فيم�ا أك�دوا أن تظاهرات 

األنبار “مخترقة” من تركيا وقطر. وقال 
احد ش�يوخ عش�ائر كرب�الء عب�د األمير 
الجراح، خالل مؤتم�ر صحفي عقده عدد 
من شيوخ العشائر بمبنى مديرية شؤون 
العش�ائر وس�ط كربالء، أم�س االربعاء، 
إن “الوفد العش�ائري ال�ذي زار محافظة 
األنب�ار ل�م يكن طائفي�ا وال سياس�يا بل 
كان يمث�ل وحدة العراق وش�عبه”، داعيا 
ش�يوخ األنبار إلى “إع�الن براءتهم أمام 

الش�عب العراق�ي م�ن المندس�ين الذي�ن 
يحاول�ون إش�عال الفتنة كالذي�ن تجاوزا 
على وفد شيوخ العشائر العراقية برميهم 
بقناني الماء والحجارة”. وطالب الجراح 
ش�يوخ عش�ائر األنبار ب�”تقديم االعتذار 
ع�ن التجاوز الذي صدر بحق وفد ش�يوخ 

وأمراء عشائر العراق”.

                               التفاصيل ص3

      المستقبل العراقي / فالح غالي

س�تدرج لجنة األمن والدف�اع النيابية 
قضية “جيش المخت�ار” التي أثارها زعيم 
ح�زب الله-النهضة اإلس�المية في العراق 
واث�ق البط�اط عل�ى ج�دول أعماله�ا يوم 
األحد المقبل لتخرج بنتائج نهائية بشأنها، 
بحسب ما أكده عضو في اللجنة طلب عدم 
الكشف عن اسمه ل�”المستقبل العراقي”. 
وجوبهت محاولة البطاط بتشكيل ميليشيا 
أراد أن يس�ميها “جي�ش المخت�ار” بردود 

ش�ديدة اللهج�ة م�ن الحكوم�ة العراقية 
التي توع�دت بمالحقته قضائياً بس�بب 

تصريحاته. 
وف���يم�ا رأى نائ���ب ع�ن 
ائتالف دول�ة القان�ون أن خطوة 

البط�اط “لها ما يبررها” إزاء “الش�عارات 
االس�تفزازية الت�ي يطلقه�ا البعض”، قال 
عض�و في لجنة األمن والدفاع النيابية –لم 
يطلب الكش�ف عن اس�مه- أن أي محاولة 
م�ن أي جهة لتش�كيل ميليش�يا مس�لحة 
النظامي�ة  األمني�ة  األجه�زة  س�تواجهها 
القض�اء  س�يواجهها  وكذل�ك  بالق�وة، 
العراقي، مؤكداً أن هذه التصريحات ليست 
سوى “بالونات دعائية”، باعتبار أن الجهة 

التي تق�ف وراءه�ا تعتزم المش�اركة في 
انتخاب�ات مجال�س المحافظ�ات المقبلة. 
واعتبر عضو ائتالف دول�ة القانون النائب 
محم�د الصيه�ود ان تش�كيل ميليش�يات 
خارج�ة ع�ن الدس�تور “لها م�ا يبررها”، 
الفتاً الى ان هذه التش�كيالت جاءت نتيجة 

ل�”الشعارات االستفزازية لآلخر”. 

                                 التفاصيل ص3
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التطـهـيـر السيــايس وسـيلــة اإلجــرام االنتــخــابــي
الصحـة: األنفــلـونـزا الـوبــائيــة بلـغــت

ص2    اصاباهتا 500 والـــوفيــات 11

هاجم الداخلية واتهمها بالعجز

شيوخ الفرات األوسط وكربالء يطالبون االنبار باالعتذار
أكدوا وجود أياًد قطرية وتركية في التظاهرات

عضوا جلنة النزاهة الربملانية.. أحدهم 
قبـض 10 ماليـن دوالر »غسـيل أموال« 
يف سـاعة واحدة والثاين بـارش يف بناء 

قرصه الرئايس باجلادرية
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          التحليل ال�سيا�سي / غامن عريبي
  

 س�يجد العراقي�ون ألف عذر 
للرئيس المالك�ي حين ال يجدون 
م�ا يقدمه لهم م�ن انجاز خدمي 
او اجتماعي او سياس�ي بس�بب 
ه�ذا الش�لل الواض�ح ف�ي عم�ل 
الحكوم�ة على خلفية انس�حاب 
الكردس�تاني  والتحالف  العراقية 
منه�ا لكنه�م ربم�ا س�يتوقفون 
كثي�را عن�د رغبته القديم�ة التي 
يتحدث عنها عبر تشكيل حكومة 
أكثري�ة الن تل�ك الحكوم�ة ربما 
تذه�ب بكامل ثقل دول�ة القانون 
إذا م�ا أخفق�ت ف�ي إدارة الرب�ع 
الس�اعة األخي�ر من عم�ر الوالية 
الثانية لهذا انص�ح بعدم الذهاب 
الى حكوم�ة األكثرية والبقاء في 

خندق الحكومة المشلولة!.
لكن على األخ الرئيس المالكي 
ال�ذي هو اآلن يبح�ث عن مخارج 
حقيقية للخروج من مجمل األزمة 

المطلبية والسياسية في البلد ان 
يذهب الى حكومة مس�ؤولة وان 
كان�ت مش�لولة اي ان يرك�ز في 
االنج�از وال يف�رش رقع�ة اكب�ر 
للمش�اريع خارج اطار التوقعات 
ولق�د ابتلي الرئي�س المالكي في 
اطار ه�ذه النظرية التي فيها من 
األماني م�ا يدفع الم�رء العراقي 
الى المزيد م�ن التطلع الى انجاز 
س�يأتي في قادم األي�ام، لكن تلك 
التطلع�ات واألمان�ي تحولت الى 
سراب والس�بب حجم الرغبة في 

االنجاز!.
دول�ة  المس�ؤولة  الحكوم�ة 
انج�از  ف�ي  اذا وع�دت  الرئي�س 
مش�روع له عالقة بالناس وفرته 
بأعظم الكلف المالية وليكن لكن 
الت�ي توازيه�ا حجوم  بالس�رعة 
حقيقية م�ن معان�اة الناس ولو 
كان�ت الحكومة مث�ال -وفي هذا 
اإلط�ار ال�ذي نتح�دث في�ه ع�ن 
بالن�اس–  الخاص�ة  الحاج�ات 

المستوى  اش�تغلت بتركيز عالي 
النجاز مش�روع قن�اة الجيش او 
ماء الرصاف�ة او الكهرباء مع ما 
قدمت�ه في ه�ذا الجانب من كلف 
مادي�ة فاق�ت ال�27 ملي�ار دوالر 
مجمل ما ص�رف عل�ى الكهرباء 
لكانت األمة عندنا غفرت للمشلولة 
كل س�وءات الس�نوات السابقة..
ان ال�ذي حدث وضيع علينا وعلى 
وعل�ى  الحكوم�ة 

الرئي�س المالكي - م�ع ما توافر 
لدينا م�ن اموال نفطي�ة كبيرة - 
انن�ا فرش�نا االنجاز على اوس�ع 
مدى ولم نتابع فكثر المتس�ولون 
على المال وتفجرت ارقام العقود 
بين يدي رجال الكومشن فأضعنا 
)المش�يتين( كم�ا يق�ول أهلن�ا 
الطيب�ون اذ لم نحافظ على المال 
المهدور واعدن�ا إنتاجه في اطار 
تنمية مش�اريع او بناء مش�اريع 

بديل�ة ولم نتاب�ع بتركيز ش�ديد 
المشاريع التي ضاعت سدى!.

دولة الرئيس
نريد منك القلي�ل من التركيز 
على األش�ياء التي تخدم المواطن 
وتقنعه ان هنالك حكومة وطنية 
ه�و انتخبها ورئي�س وزراء قادم 
من الكتلة النيابية األكبر قادر على 
صناعة غد سياس�ي وطني جديد 
ال اح�د يجوع ف�ي عصره وال احد 

يشقى في عهده وال احد يظلم في 
حضرته والمالك�ي الذي يقرأ هذا 
المق�ال او ال يقراه حس�ب هوى 
المستش�ار اإلعالم�ي او الرج�ال 
المحيطي�ن ب�ه ق�ارىء حصيف 
واإلنس�اني  اإلس�المي  للتاري�خ 
وسياس�ية  اخالقي�ة  وتج�ارب 
وثوري�ة غاب�رة وحديث�ة ويعرف 
ان التاري�خ يس�تعيد نفس�ه في 
عصور ودول عباس�يين وأمويين 
ومحمديي�ن وهو يملك الخيار في 
ان يكون أمويا او عباسيا او يقرأ 
التاري�خ م�رة اخرى )في س�اعة 
صفا على قول اخوتنا اللبنانيين( 
النفس�ي  الضغ�ط  ع�ن  بعي�دا 
التجرب�ة  ويتأم�ل  والسياس�ي 
الماضية  المعارض�ة  السياس�ية 
وكي�ف كان يحاض�ر ف�ي الدولة 
االسالمية او الدولة العادلة وكيف 
مه�دت الدع�وة االس�المية ل�كل 
ذلك بإنتاج رؤية سياس�ية تعتمد 
األئمة عليهم الس�الم ف�ي كيفية 

صناعة الدولة القادرة واإلنس�ان 
)المرت�اح( ال�ذي ال يعان�ي م�ن 
الضغط.. بإمكان األخ المالكي ان 
يكون نموذج�ا محمديا عبر هذه 
الفرص�ة التاريخية من عمر هذه 
الحكومة وان يضرب المثال األعلى 
في الرئيس المس�ؤول وال يعطي 
الذريع�ة لخصومه وخصومنا في 

انه رئيس مشلول!.
فرص�ة  المالك�ي  األخ  أم�ام 
لتصحي�ح األوض�اع م�ع محيط 
المناضلي�ن  وأصدقائ�ه  اخوان�ه 
العه�د  وأه�ل  والمجاهدي�ن 
والكرام�ة من ابناء الع�راق ممن 
ش�اركونا اي�ام المحن�ة مس�يرة 
حقيقي�ة ف�ي العم�ل الجه�ادي 
والسياس�ي واإلعالم�ي واألمن�ي 
وفي التحرك على العامل اإلقليمي 
والعربي والدولي وان يبرهن للكل 
– وهي فرص�ة حقيقية لإلصالح 
اذ ال إص�الح اال في اوقات الش�دة 
واألزم�ة والظ�رف الصع�ب – انه 

قادر في الزمن الصعب من اقامة 
الق�ادرة على  الصعبة  الحكوم�ة 
تخط�ي األزم�ة ومفاج�أة العدو 
المتربص بالعراق وأهله، ش�يعته 
وس�نته عربه وأكراده وتركمانه، 
وق�ادر  ومس�يحييه  مس�لميه 
عل�ى تعزي�ز روح المواطن�ة من 
خالل التطبيق الحرفي للدس�تور 
لنصوص�ه  الواع�ي  واالحت�كام 
وان  واالجتماعي�ة  السياس�ية 
ال نبق�ى نتله�ى ف�ي الهوام�ش 
فنناق�ش فق�رة او نختل�ف على 
مصطلح اه�و ملتق�ى ام مؤتمر 
ام لقاء او اجتماع سياس�ي ستة 

أشهر!.
ان الجدية دول�ة الرئيس هي 
الت�ي تمن�ح الحكومة المش�لولة 
هيب�ة الحكومة الق�ادرة وهنالك 
صنع�وا  الدني�ا  ف�ي  مش�لولون 
المعاج�ز فل�م ال تصن�ع معجزة 
االنجاز بوجود هذا الش�لل الحالي 

في حكومتك؟!.
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شـركــات تـبــغ تـسـتـهــدف شـرائــح الـشـبــاب والـمــراهـقـيــن

دخل من منفذ ربيعة

اعتقال قائد "اجليش العراقي 
احلر" يف كركوك

املوازنة "طنطل" الربملان وفزاعة الفقراء.. 
بانتظار االفراج الرشطي

اخلارجية النيابية: اخليار العسكري 
سيؤدي إىل تدمري سوريا

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت الفرقة ال��12 في كرك�وك، أمس األربع�اء، بأن قوة 
عس�كرية اعتقلت قائد "الجيش العراقي الح�ر" في المحافظة 

بعملية أمنية نفذت جنوب غرب كركوك.
وقال قائد الفرقة الثانية عشر اللواء الركن محمد سعيد خلف 
الدليم�ي إن "قوة من الفرقة نف�ذت عملية امنية في إحدى قرى 
ناحي�ة الرياض )55كم جن�وب غرب كركوك(، أس�فرت اعتقال 
قائ�د الجيش العراق�ي الحر ف�ي المحافظة"، مبين�اً أن "القوة 
عث�رت على معلومات مهمة عن التنظيم الذي بدأ يش�كل ويجند 

في كركوك".
وأضاف الدليمي أن "المعتقل دخل قبل خمسة أيام من منفذ 
ربيعة"، مشيراً إلى أن "العملية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية 

دقيقة حيث تم نقل المعتقل إلى مركز امني للتحقيق معه".
وكان مص�در ف�ي ش�رطة محافظ�ة كرك�وك كش�ف، ف�ي 
24 كان�ون الثان�ي، ب�أن قوات الش�رطة عثرت على منش�ورات 
للجماعات المس�لحة تضم أس�ماء لضباط في الش�رطة جنوب 
غ�رب المحافظ�ة، فيما أكد وج�ود تحركات لعناصر ما يس�مى 

ب�"الجيش العراقي الحر" لتصفية تلك األسماء.

             امل�ستقبل العراقي / �سياء ال�سريفي 

في حي�ن دعت لجن�ة التعليم النيابي�ة مجلس النواب 
إلى عدم التصويت على موازنة العام 2013 مالم تخصص 
وزارة المالي�ة تأمين وتنفي�ذ قانون منح�ة الطلبة، اعلن 
رئي�س اللجنة المالي�ة إن لجنته اتفقت عل�ى إقرار منحة 

الطلبة.
ودع�ت لجنة التعلي�م النيابية، أم�س األربعاء، مجلس 
النواب إل�ى عدم التصويت على موازن�ة العام 2013 مالم 
تخصص وزارة المالية تأمين وتنفيذ قانون منحة الطلبة, 
مش�يرة إل�ى رفضها ان تك�ون بندا ضمن الوف�رة المالية 

للعام الحالي.
وق�ال عض�و اللجن�ة، غي�داء كمب�ش، خ�الل مؤتمر 
صحاف�ي عقدته بمبنى البرلمان "بعد دخول قانون منحة 
الطلبة حيز التنفيذ بعد مصادقة رئاس�ة الجمهورية عليه 
وتصويت مجلس النواب ونشره بالجريدة الرسمية نجد ان 
تنفي�ذ هذا القانون قد ورد ضم�ن بند الوفرة المالية للعام 

."2013
وأضافت كمب�ش أني "كعضو لجنة التعليم البرلمانية 

أدعو البرلمان بعدم التصويت على قانون الموازنة العامة 
للع�ام 2013 مال�م تتضم�ن بفق�رة صريحة تل�زم وزارة 
المالي�ة بتأمي�ن وتنفيذ هذا القانون اعتب�ار من االول من 

كانون الثاني من العام الحالي".
م�ن جانب�ه، اعل�ن رئي�س اللجن�ة المالي�ة النيابي�ة 
حي�در العب�ادي ان لجنته اتفقت على اق�رار منحة الطلبة 
الجامعيي�ن وطلب�ة المعاه�د ف�ي الموازن�ة باالتفاق مع 

الحكومة.
 وقال العب�ادي في بيان, تلقت "المس�تقبل العراقي" 
نس�خة منه، إن لجنته تضع اللمسات األخيرة على قانون 
الموازن�ة العامة االتحادية للعام الحال�ي وبحضور نائبي 
رئي�س مجل�س الن�واب قص�ي الس�هيل وع�ارف طيفور 
وبحضور مجموعة من قادة الكتل ووزير الدولة لش�ؤون 

مجلس النواب صفاء الصافي".
وأض�اف "تم ف�ي اللقاء مناقش�ة اه�م الخالفات في 
مش�روع القان�ون بضمنها المس�ائل المتعلق�ة بتصدير 
النف�ط م�ن اقليم كردس�تان واتفق�ت على اق�رار ما ورد 
اع�اله". ومن المق�رر ان يتم التصويت عل�ى الموازنة في 

جلسة اليوم الخميس.

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

العراقية  النيابي�ة  الخارجية  رحبت 
القضي�ة  ف�ي  االيجابي�ة  بالتط�ورات 
الس�ورية ورغبة المعارض�ة في الحوار 
مع السلطة، وفي الوقت الذي ادانت فيه 
بشدة العدوان اإلس�رائيلي على سوريا، 
دع�ت اللجنة ف�ي اجتماعه�ا االعتيادي 
أم�س االربعاء، اطراف النزاع الى الحوار 
الج�اد والبناء لتجنيب بلدهم وش�عبهم 
اآلثار الس�لبية للنزاع وسد الطريق امام 
األعداء الذين يستهدفون وحدة وسيادة 

سوريا.
النيابي�ة  الخارجي�ة  ك�ررت  كم�ا 
دعوته�ا الى تبني الحل السياس�ي الذي 
دعا إليه العراق وبعض األطراف األخرى، 
مبينة ان الخيار العس�كري سيؤدي الى 
تدمير سورية وإشعال حرب طائفية او 

تقسيم البالد.
واس�تمعت اللجن�ة ال�ى مداخ�الت 

أعضائها فيما يتعلق بتطورات األوضاع 
واس�تعداد  الس�ورية  األرض  عل�ى 
المعارضة للح�وار، ودعا أعضاء اللجنة 
أط�راف الن�زاع الس�وري ال�ى وقف ما 
يج�ري واالس�تماع ال�ى ص�وت العق�ل 
والمنط�ق لوقف نزيف الدم والهدم الذي 

يطال مؤسسات الدولة بشكل كامل.
من جهة، أخرى ناقشت اللجنة في 
اجتماعه�ا ال�ذي ترأس�ه الش�يخ همام 
حم�ودي الزيارة المرتقب�ة لوفد برلمان 
االتح�اد االورب�ي برئاس�ة س�تيورانت 
ستيفنس�ن رئي�س لجن�ة العالق�ة مع 
العراق الذي سيزور البالد للفترة من 10 
الى 15 من الش�هر الجاري، وس�يلتقي 
رئي�س مجل�س الن�واب ورئي�س لجنة 
لج�ان  ورؤس�اء  الخارجي�ة  العالق�ات 
والقانوني�ة وبع�ض  اإلنس�ان  حق�وق 
ال�وزراء والمس�ؤولين في الب�الد لبحث 
العالق�ات الثنائية بين الع�راق واالتحاد 

االوربي.

كـركــوك وكـربــالء: الـبــدء بـإزالــة اإلعـالنــات املـروجــة للـتـدخـيــن
            بغداد / امل�ستقبل العراقي 

ف�ي حين حذرت دائرة صح�ة كربالء من 
اس�تهداف ش�ركات التبغ لش�رائح الش�باب 
أك�د مجل�س  المجتم�ع،  ف�ي  والمراهقي�ن 
المحافظ�ة أن�ه مس�تمر بإزال�ة اإلعالن�ات 
الخاص�ة بالتروي�ج للتدخي�ن، بمقاب�ل هذا 
أعلن�ت دائ�رة صحة كرك�وك عن المباش�رة 
برف�ع اللوحات اإلعالني�ة والدعائية المروجة 

لبيع السجائر والتدخين من شوارع.
أم�س  كرب�الء،  صح�ة  دائ�رة  وح�ذرت 
األربعاء، من استهداف شركات التبغ لشرائح 
الش�باب والمراهقين ف�ي المجتم�ع، داعية 
السلطات المحلية إلى تنفيذ القانون الخاص 
بمن�ع التدخي�ن في األماك�ن العامة بش�كل 

حازم. 
وق�ال مدي�ر ش�عبة تعزي�ز الصح�ة في 
الدائ�رة عصام س�لطان عيس�ى ف�ي حديث 
لوكالة "الس�ومرية نيوز"، إن "شركات التبغ 
تستهدف الش�باب والفئات العمرية الصغيرة 
ف�ي المجتم�ع من خ�الل حملة واس�عة من 
اإلعالنات تقوم بها في المحافظة"، معتبرا ان 
"الهدف من استهداف شركات التبغ للشرائح 
الصغي�رة ه�و البحث عن زبائ�ن ألطول فترة 

ممكنة".
وأضاف عيس�ى "حين تكس�ب ش�ركات 
التبغ زبائن م�ن المراهقين فهي تعتقد أنهم 
س�يدمنون على السكائر لعش�رات السنين"، 
كاش�فا ع�ن "قي�ام ش�ركات التب�غ بنصب 
عش�رات اإلعالنات الكبيرة في المحافظة بعد 
وق�ت قصي�ر من إزالته�ا من قبل الس�لطات 

المحلية".
وأوضح عيسى أن "ش�ركات التبغ لديها 
إمكانيات مالي�ة كبيرة وهي قد اعادت نصب 
اإلعالنات بعد إزالتها ما يكش�ف عن حرصها 
على إغ�واء المراهقين والش�باب"، الفتا إلى 
أن "مضامي�ن اإلعالنات الت�ي تروج للتدخين 
والتي تنتش�ر في مناطق مختلفة من كربالء 
موجهة بشكل مباشر إلى الشباب من صغار 
الس�ن بما تنطوي عليه من إيحاءات نفس�ية 

مختارة بدقة".
ودعا عيس�ى إلى "تنفيذ القانون الخاص 
بمن�ع التدخي�ن في األماك�ن العامة بش�كل 
حازم من قبل السلطات المحلية"، مشيرا إلى 
أن "أض�رار التدخي�ن باتت معروف�ة للجميع 
لك�ن آثاره االجتماعية ال تقل خطرا عن اآلثار 

الصحية".
ولفت عيس�ى إل�ى أن "العديد من حاالت 
الط�الق ق�د حدث�ت بس�بب التدخي�ن لكون 
الزوج�ة ال تطي�ق رائح�ة ال�زوج المدخن أو 
بس�بب إهماله ألس�رته وقض�اء معظم وقته 

في تعاطي االركيلة في المقاهي".
م�ن جانبه، قال عض�و مجلس محافظة 
كربالء حس�ين شدهان إن "المجلس قرر في 
وق�ت س�ابق إزال�ة كل اإلعالنات الت�ي تروج 
لتعاطي السكائر"، موضحا أن "القرار ساري 
المفعول وغير محدد بم�دة زمنية". وأضاف 
ش�دهان أن "المجلس يتح�رك في ضوء قرار 
مجل�س الن�واب بمن�ع التدخي�ن"، مرجح�ا 
"ف�رض عقوبات مادي�ة وبدني�ة على وكالء 
ش�ركات التبغ ممن يصرون على االس�تمرار 

بنش�ر اإلعالن�ات المروجة للتدخي�ن وإعادة 
نصبها بعد إزالتها".

يذك�ر أن مجلس النواب أص�در قبل نحو 
عام قراراً من�ع بموجبه التدخين في األماكن 
العام�ة وفي الدوائر الحكومي�ة، وجاء القرار 
بع�د تحذي�رات عدي�دة ل�وزارة الصح�ة من 
انتش�ار التدخين ومن كون�ه مقدمة لإلدمان 
عل�ى تعاطي المخدرات.إلى ذلك، أعلنت دائرة 
صح�ة كركوك، أمس األربعاء، عن المباش�رة 
برف�ع اللوحات اإلعالني�ة والدعائية المروجة 
لبيع السجائر والتدخين من شوارع وساحات 

ومحال المحافظة.
وق�ال مدي�ر إع�الم الدائ�رة جيا حس�ن 
"تنفي�ذاً لقان�ون مكافحة التدخي�ن رقم 19 
لسنة 2012، باش�رت الدائرة برفع اإلعالنات 
الترويجي�ة للس�كائر والتدخين ف�ي األماكن 
العامة بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات ذات 
العالقة". وأوضح حس�ن إن "فريقاً مشتركاً 
م�ن الرقاب�ة الصحي�ة ف�ي القط�اع الثان�ي 
وإعالم الدائ�رة ومفرزة م�ن مكتب مكافحة 
الجريم�ة االقتصادي�ة ف�ي ش�رطة كركوك، 
باش�ر بالخطوات األولى لتطبيق القانون في 
ناحية ق�رة هنجي�ر". وأضاف ان�ه "تم رفع 
اإلعالنات والملصقات والالفتات الدعائية من 
فوق وأمام المح�ال العامة والمطاعم، فضال 
عن رفعها من الساحات والشوارع والجزرات 
الوسطية، والطريق الرابط بين مركز كركوك 

والناحية". 
وطالب حسن "أصحاب المحال التجارية 
والمطاعم والمعامل والمخازن برفع اإلعالنات 
المروج�ة للتدخي�ن"، مضيف�اً أن "الحمل�ة 

ستشمل جميع أقضية ونواحي المحافظة".
وأعرب ع�ن أمله ف�ي أن "تتعاون جميع 
شرائح المجتمع الكركوكي مع دائرة الصحة 
والجهات ذات العالقة لتطبيق قانون مكافحة 

التدخين".
 واص�در مجل�س ال�وزراء ف�ي )حزيران 
2012(  قانون�ا لمكافح�ة التدخين، ويهدف 
إلى "حماية األش�خاص م�ن أخطار التدخين 
المجتم�ع  ف�ي  المدخني�ن  نس�بة  وتقلي�ل 

العراقي". 
ووقع العراق ف�ي العام 2007، على بنود 
اتفاقي�ة الصحة العالمي�ة لمكافحة التدخين 
حول العالم والتي تشمل حظر أنواع التدخين 
في األماكن العامة، وعدم الس�ماح بالترويج 

لمنتجات التبغ، وتقنين استيرادها.

نريد القليل من التركيز على األشياء
التي تخدم المواطن وتقنعه ان هنالك 

حكومة وطنية هو انتخبها

              بغداد / امل�ستقبل العراقي

كشفت وزارة الص حة، أمس األربعاء، إن أعداد اإلصابات باألنفلونزا 
الوبائية الموس�مية في عموم البالد بلغت نحو 500 إصابة فيما بلغ عدد  
الوفي�ات 11 حالة. وقال وزي�ر الصحة، مجيد حمد أمي�ن، خالل مؤتمر 
صحافي عقده  بمبنى مجلس النواب بحضور لجنة الصحة والبيئة النيابية 
ان "العراق يعتبر األقل في عدد اإلصابات على مستوى العالم والمنطقة، 
وأن 4 وفيات حدثت في بداية انتش�ار الوباء ". مبيناً ان "عدد اإلصابات 
في تنازل مس�تمر وجميع مستلزمات العالج متوفرة". وأضاف أمين ان 

"العراق يعتبر الدولة الوحيدة التي لم تتكتم على أمر الوباء قياس�اً لعدد 
اإلصابات في دول العالم المختلفة وفي منطقة الش�رق األوسط وشمال 
أفريقيا".م�ن جانبها، قالت رئيس�ة لجنة الصحة والبيئ�ة النيابية لقاء 
آل ياس�ين إن "الوباء تحت الس�يطرة وفي طريقه لالنحسار". وأضافت 
"اللجن�ة قدمت عدة مقترحات للوزارة وهي االس�تمرار بخطة العمليات 
لمدة 24 س�اعة واالستمرار بإعالم اللجنة بالموقف اليومي والتأكيد على 
تلقيح الس�جناء ومنكوب�ي الفيضانات والالجئين الس�وريين". وتابعت 
"كم�ا نؤكد على إعالم الوزارة بنش�ر ما يخص الوباء وبش�كل مس�تمر 

إضافة الى التأكيد على التعاون اإلقليمي للوزارة".

الصحة: إصابات األنفلونزا الوبائية 500 والوفيات 11



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

أوغلــو يعكــر أجــواء لـقـاء املـالكـي وغـول قبـل بدئـه
بغــداد وأنــقــرة عـلــى طــاولــة مــصــريــة

جلنـة النزاهــة: تأخـر التحقيـق فـي قـضـايـا الفسـاد بسبـب هـروب املســؤوليـن 

    المستقبل العراقي / فالح الناصري

تحطم�ت توقع�ات إص�اح ذات البين بي�ن العراق 
وتركيا باألحجار التي رماه�ا وزير الخارجية التركي 
احمد داود اوغلو، كامياً، على رئيس الوزراء العراقي 
ن�وري المالك�ي، بع�د أن كان مؤم�ًا أن ينت�ج اللقاء 
المتوق�ع بي�ن األخير وبي�ن الرئيس الترك�ي عبد الله 
غول في القمة اإلس�امية الت�ي انطلقت في العاصمة 
المصري�ة أمس تفاهماً جديداً بش�أن طبيعة العاقات 
بي�ن البلدين الت�ي ما انفكت تتش�نج بفع�ل المواقف 
المتبادلة بين المس�ؤولين فيهما. وكان اوغلو يتحدث 
للصحفيي�ن على هام�ش زيارته العاصم�ة المصرية 
القاهرة لحضور اجتماع لجنة وزراء خارجية منظمة 
التعاون اإلس�امي عندما قال ع�ن المالكي انه “ليس 
بمستوى يستطيع فيه أن يقدر تأثير تركيا وإسهامها 
بتحقي�ق الس�ام ف�ي المنطق�ة”، مضيف�اً “األحرى 
بالمالك�ي أن يلتف�ت أوال إل�ى المش�اكل الداخلية في 
الع�راق، حيث لم يقطع أي ش�وط في مج�ال تحقيق 
خ�ال  االقتصادي�ة  والتنمي�ة  الوطني�ة  المصالح�ة 
حكم�ه ل�7 أعوام في دولة تعد م�ن أغنى بلدان العالم 
بالثروات الطبيعي�ة”. وفي الداخل، أبدى نواب تحدثوا 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” امتعاضه�م م�ن تصريحات 
اوغلو، وهي ليس�ت األول�ى من نوعها. وق�ال النائب 
المس�تقل جواد البزون�ي إن “التخبط�ات الخارجية” 
التي تتدخل بش�ؤون الع�راق الداخلية من أي جهة أمر 
مرفوض وغي�ر مقبول. وقال البزوني ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” أمس “نح�ن نعرف تركيا ونع�رف حجمها 
ومكانته�ا، ونكن له�ا التقدير، ولكن ذل�ك ال يعني أن 
نس�مح لمس�ؤوليها ان يتدخل�وا بش�ؤون الع�راق”، 
مش�يراً إلى أن “للع�راق قضاياه الخاص�ة، وإن كانوا 
ماهرين في انتاج الحلول فليحلوا مشاكلهم الداخلية، 
ومنها مش�اكلهم م�ع الكرد”. وأوض�ح البزوني: “اذا 
كانت الحكومة التركية تتهم نظيرتها العراقية بس�لب 
حق�وق العراقيي�ن الك�رد، فوضع كرد الع�راق أفضل 

من وض�ع كرد تركيا بكثير، الك�رد هنا لديهم 
إقليم ويحصلون عل�ى 17% من موازنة الدولة 
االتحادية ويشاركون في الحكومة والوزارات، 
أما حقوق الكرد في تركيا مس�لوبة، ويقتلون 

هناك بدم بارد وال تحقن دماؤهم”.
وأضاف البزوني: “اذا كان األتراك يطالبون 
بحق�وق طائف�ة معينة ف�ي الع�راق فليراعوا 
حقوق الش�يعة ف�ي تركيا، أنه�م مضطهدون 
هن�اك”، مؤك�داً: “نح�ن ال نتدخل بالش�ؤون 
الع�راق”.  احت�رام  األت�راك  فعل�ى  التركي�ة، 
وزاد: “الع�راق بلد كبير وعم�اق على الصعيد 
االقتص�ادي والجغرافي، وهو بل�د عربي، وال 
يح�ق لتركي�ا ان تتدخ�ل بالمنطق�ة العربية، 
عليه�ا ان تذه�ب باتج�اه اوروب�ا باعتباره�ا 
دول�ة اوروبي�ة، والع�راق ج�زء مؤس�س في 
الجامعة العربية وكل القضايا العربية تخصنا 
وال تخ�ص تركيا، فعلى تركيا االنس�حاب من 
المنطقة وترك المجال للعرب لحل مشاكلهم”. 
وأك�د البزون�ي أن “تركيا تحلم بع�ودة الدولة 
العثماني�ة والنف�وذ العثمان�ي ف�ي المنطق�ة 
وتريد ان تكون قائداً للس�نة بدل الدور العربي 

لمص�ر والس�عودية ال�ذي اضمح�ل، 
فه�ي تري�د ان تفرض نفس�ها كدولة 
مؤث�رة وحاولت ان تكس�ب ود ورضا 
العرب من خال مواقفها مع اسرائيل، 
وبالتال�ي ه�ي فش�لت وظه�رت على 
حقيقتها”، الفتا ال�ى أن تركيا “العب 
قوي وظهير السرائيل، ولديها عاقات 

قوية وكبيرة معها ضد العرب”. 
وأش�ار البزوني إل�ى أن “تركيا لم 
تستطع ان تحقق أهدافها في العراق، 
وما حققته في سوريا خدع الكثيرين 
م�ن الع�رب”، مبين�اً أن المس�ؤولين 
الع�راق  لس�نة  يهتم�ون  “ال  االت�راك 
ويريدون ان يقتلوهم ايضاً باس�تغال 
بع�ض اصح�اب النف�وس الضعيف�ة 
من ذوي األف�كار المتطرف�ة وأنصار 
تنظيم القاعدة وأزالم النظام السابق، 
ويجعل�وا منه�م اداة لك�ي يضعف�وا 
العراق ويمنعوه م�ن ان يكون له دور 

كبير في المنطقة”.  
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة اوغلو في 
تصريحاته ايضاً أن “المالكي استعان 
ولغاي�ة العام األخي�ر بتركيا في أحلك 
الظ�روف، إذ طل�ب مس�اعدة أنق�رة 
عندم�ا انتش�رت العملي�ات اإلرهابية 
في العراق”، مؤكدا أن “أنقرة ساندته 

باس�تمرار وس�اهمت في تخفيف التوت�ر عندما بات 
على عتبة الحرب مع س�وريا”. ونوه إلى أن “المالكي 
كان يعتبر تركيا في ذلك الوقت سفيرا للسام، والعبا 
هاما في حل المش�اكل”، مش�يرا ال�ى أن “تصريحاته 
ض�د تركيا في األش�هر األخي�رة تعد دلي�ا على مدى 
التناق�ض الموجود لديه”. وبين: “ال يمكن ألي أحد أن 
يلحق الضرر بروابط تركيا مع الشعب العراقي، بغض 
النظ�ر عن تصريح�ات المالكي”، مؤك�دا ان “تركيا ال 

تمي�ز بين مكونات الش�عب العراقي الجار، وتتقاس�م 
مع�ه آالمه وأفراح�ه”، معرباً عن أمله ف�ي أن “يطلق 
المالكي تصريح�ات متعقلة بعد الي�وم”، ناصحاً إياه 

ب�”إدراك قيمة صداقة تركيا”. 
وأكد ائت�اف دولة القانون ال�ذي يتزعمه المالكي 
ان تركيا تتبنى مش�روعاً طائفياً ف�ي العراق، وعليها 
إدراك أهمية العراق ومكانته في المنطقة. وقال عضو 
االئتاف النائب محمد الصيهود لوكالة أنباء المستقبل 
ان “تركيا لألسف الكبير تريد الدمار والخراب للمنطقة 

م�ن خ�ال تبنيه�ا المش�روع الطائف�ي”. وأضاف ان 
“األح�داث التي تحصل في س�وريا تأثيره�ا من تركيا 
ف�ي الدرج�ة األول�ى”، الفتاً ال�ى  ان “السياس�ة التي 
يعتمدها حزب العدالة والتنمية هي مطية الصهيونية 
ف�ي المنطقة، حيث تح�رك ادواته�ا”. وزاد: “يبدو ان 
اردوغ�ان واوغلو هم�ا مطية للصهيوني�ة في تبنيهم 
للمش�روع الطائف�ي ف�ي الع�راق وس�وريا، وعل�ى 
الحكوم�ة والسياس�يين العراقيين الوق�وف في وجه 

التحديات التخريبية التركية”.

وذك�ر النائب ع�ن ائتاف دول�ة القانون احس�ان 
الع�وادي أن اللق�اء المرتق�ب بين المالك�ي والرئيس 
الترك�ي عب�د الل�ه غ�ول، على هام�ش مؤتم�ر القمة 
االس�امية المنعق�د في القاهرة، يه�دف لمعرفة رأي 
غول بسياس�ة رئي�س وزرائه أردوغان تج�اه العراق، 
وفيم�ا إذا كان�ت تدخ�ات األخير في الش�أن الداخلي 
للع�راق موضع تأييد لدى غول أم ال، متمنيا أن يس�فر 
اللق�اء بين االثنين عن إع�ادة العاقة بين البلدين وفق 

االحترام المتبادل.

احلكومة تتوعد البطاط باملالحقة قضائيًا.. واألمن النيابية: سنناقش »جيش املختار« األحد
هاجم الداخلية واتهمها بالعجز عن حماية المواطنين

     المستقبل العراقي / فالح غالي

س�تدرج لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابية 
قضية “جي�ش المختار” الت�ي أثارها زعيم 
ح�زب الله-النهضة اإلس�امية ف�ي العراق 
واثق البط�اط على جدول أعمالها يوم األحد 
المقبل لتخرج بنتائج نهائية بشأنها، بحسب 
ما أكده عضو في اللجنة طلب عدم الكش�ف 
عن اسمه ل�”المستقبل العراقي”. وجوبهت 
محاول�ة البطاط بتش�كيل ميليش�يا أراد أن 
يس�ميها “جي�ش المخت�ار” بردود ش�ديدة 
اللهج�ة من الحكوم�ة العراقية التي توعدت 
بماحقته قضائياً بسبب تصريحاته. وفيما 
رأى نائب عن ائتاف دولة القانون أن خطوة 
البط�اط “لها م�ا يبررها” إزاء “الش�عارات 
االس�تفزازية الت�ي يطلقه�ا البع�ض”، قال 
عضو ف�ي لجنة األمن والدف�اع النيابية –لم 
يطلب الكش�ف ع�ن اس�مه- أن أي محاولة 
م�ن أي جه�ة لتش�كيل ميليش�يا مس�لحة 
النظامي�ة  األمني�ة  األجه�زة  س�تواجهها 
بالقوة، وكذلك سيواجهها القضاء العراقي، 
مؤك�داً أن ه�ذه التصريحات ليس�ت س�وى 
“بالون�ات دعائية”، باعتب�ار أن الجهة التي 

تقف وراءها تعتزم المشاركة في انتخابات 
واعتب�ر  المقبل�ة.  المحافظ�ات  مجال�س 
عض�و ائتاف دول�ة القان�ون النائب محمد 
الصيه�ود ان تش�كيل ميليش�يات خارج�ة 
عن الدس�تور “لها ما يبرره�ا”، الفتاً الى ان 
هذه التش�كيات جاءت نتيجة ل�”الشعارات 
االستفزازية لآلخر”. وقال الصيهود لوكالة 
انباء المس�تقبل الي�وم ان “هناك ش�عارات 
استفزازية من بعض األطراف تريد ان تلغي 
وجود مكون من مكونات العراق، األمر الذي 
اعط�ى مبرراً لآلخر ألن يدافع عن نفس�ه او 
يحمل الس�اح تحت أي مس�مى”، مؤكداً ان 

“ه�ذه التش�كيات تأتي نتيجة 
التي  االس�تفزازية  للش�عارات 
تطل�ق بي�ن الحي�ن واآلخ�ر”. 
وأضاف الصيهود أن “األجهزة 
تثب�ت  ان  اس�تطاعت  األمني�ة 
وبج�دارة قدرته�ا عل�ى حفظ 
األم�ن واالس�تقرار ومحارب�ة 
اإلرهاب وخطت خطوات كبيرة 
جدا، وما يح�دث من خروقات 
أمنية ال يعد خلاً في المنظومة 
األمنية وإنما س�ببها الخافات 

السياس�ية بي�ن الكت�ل الت�ي تهي�ئ اج�واء 
مناس�بة للخروقات األمنية”، مشيراً الى أن 
“السياس�يين س�وف يتحمل�ون نتيجة هذه 
الخروق�ات األمنية”. من جهت�ه، قال عضو 
لجنة األمن والدفاع النائب قاس�م االعرجي 
أن الس�اح يجب أن ينحص�ر بيد الدولة، ألن 
خروجه ع�ن الدولة س�يقود البلد إلى حرب 
طائفي�ة ق�د تؤدي إلى تقس�يم البل�د. وقال 
األعرج�ي ل�”المس�تقبل العراق�ي”: “لدينا 
جيش واحد ووزارة داخلية واحدة، اما فسح 
المجال لتأس�يس وتش�كيل مليش�يات فهذا 
يؤدي بن�ا الى الح�رب الطائفي�ة والقومية 

تقس�يم  ال�ى  ي�ؤدي  وبالتال�ي  والعرقي�ة، 
البل�د”. وأك�د األعرجي أن من ح�ق أي كان 
أن يعل�ن عن تأس�يس مجموعة لممارس�ة 
العم�ل السياس�ي أو االجتماع�ي م�ن خال 
االستفادة من الحرية، اما الجهة التي تسعى 
الى تأس�يس ميليش�يا وحمل الساح فإنها 
س�تواجه من قبل األجهزة األمنية والقضاء 
العراقي، بغض النظر ع�ن انتماء تلك الجهة 
المذهب�ي أو القومي. وأش�ار ال�ى أن وجود 
مجامي�ع مس�لحة ومليش�يات س�وف يخل 
بالوضع األمني في البلد. وأضاف: “من خال 
استقراء الوضع سندرك ان هذه التصريحات 
ال تس�تند الى الواقع وليست سوى بالونات 
انتخابية واس�تغال للظروف الت�ي يمر بها 
البلد من اجل اإلعان عن انفسهم، ومن اطلق 
هذه التصريحات مرش�ح لانتخابات. األمر 
ينط�وي تحت مفهوم الدعاي�ة االنتخابية”. 
إل�ى ذلك، قال المستش�ار اإلعام�ّي لرئيس 
ال�وزراء عل�ي الموس�وي ان األنب�اء الت�ي 
تحدثت عن تش�كيل “جيش المختار” مثيرة 
للفتنة وتس�بب قلق�اً ل�دى المواطنين، وإن 
الحكومة ستاحق زعيم حزب الله-النهضة 
اإلس�امية قضائياً التخاذ اإلجراء المناسب 

بحقه. وش�جب الموسوي التصريحات التي 
أدل�ى به�ا واثق البط�اط زعيم ح�زب الله � 
النهض�ة اإلس�امية والت�ي أعل�ن فيها عن 
تش�كيل “جي�ش عقائ�دي مناطقي باس�م 
جيش المخت�ار لقتال البعثيي�ن والقاعدة”، 
وأكد الموس�وي ان تلك التصريحات “فارغة 
لكنها مثيرة للقلق والفتنة معاً”، مضيفاً ان 
“أوامر صدرت بمتابعة البطاط أمنياً والعمل 
على تقديمه للقضاء التخاذ إجراءات بحقه”. 
وزاد الموسوي ان تلك اإلجراءات “لن تكون 
حكراً على البطاط وحده بل ستشمل كّل من 
يق�وم بفعل أو يدلي بتصريح يش�كل تهديداً 
لألمن والنظام”. وأعرب الموسوي عن ثقته 
ب�أن الحكومة “لن تقف مكتوفة األيدي إزاء 
من يحاول إثارة الفتنة بين مكونات الشعب 
العراقي”. وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية 
بياناً، أمس األول الثاثاء، هددت فيه البطاط 
ب�”اتخاذ إجراءات رادعة” بحقه، كما أكدت 
أنها س�تعمل على ردع كل من يحاول إحداث 
شرخ في النسيج الوطني، عاّدة اإلعان عن 
تشكيل هذا الجيش “مجرد محاوالت لتأكيد 
الحضور اإلعامي”. فرّد البطاط على وزارة 
الداخلية ف�ي تصريح صحفي ل�ه أمس قال 

فيه أن “الداخلية ليس من حقها منع تشكيل 
جيش المختار للحفاظ على حياة المواطنين 
ف�ي الش�وارع م�ن الهجم�ات بالس�يارات 
المفخخ�ة واألحزمة الناس�فة”، متس�ائا: 
“هل وف�رت الداخلي�ة الحماي�ة للمواطنين 
لكي تمنع الش�عب من تش�كيل جيش يدافع 
عن�ه”. وأض�اف: “األجهزة األمنية لألس�ف 
عاج�زة عن حماية المواطن لس�بب بس�يط 
يتمث�ل بع�دم وج�ود ارتب�اط عقائ�دي بين 
المواط�ن وهذه األجهزة، فض�ا عن انعدام 
االرتباط الفني والتنظيمي بين هذه األجهزة 
أن “المواط�ن يخ�اف  والمواط�ن”، مبين�ا 
ان يوص�ل المعلوم�ة الى األجه�زة اذا أحس 
بخطر ألنه يعتقد بوجود آالف من النواقص 

في الحكومة الحالية”. 
وأكد أن “جيش المختار هو جيش شعبي 
عقائدي مناطقي مهمته كس�ر الحاجز بين 
المواط�ن واألجهزة األمنية م�ن خال ربط 
المواطن عقائديا بدولته”، مضيفاً أن “جيش 
المختار يش�به الى حد كبير في عمله جيش 
اإلنقاذ البريطاني ال�ذي عمل خال الحربين 
العالمية األولى والثانية لمس�اعدة الش�عب 

البريطاني”.

www.almustakbalpaper.netIssue No  (436 )  Thu 7  Feb  2013    العدد ) 436 ( 7 شباط 2013           السنة الثانية         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

            بغداد / المستقبل العراقي

ع�زت لجن�ة النزاهة النيابية أس�باب تأخر التحقيق في عدد من قضايا الفس�اد الى هروب المس�ؤولين 
الكبار المتهمين بهذه القضايا.

وقال مقرر اللجنة خالد العلواني ان “س�بب تأخير حسم بعض قضايا الفسا، واصدار االحكام القضائية 
فيه�ا، يعود الى هروب عدد من المس�ؤولين الكب�ار المتهمين بهذه القضايا الى خ�ارج الباد”. واضاف ان 

“هناك قضايا تتطلب الحصول على اثباتات رسمية وعقود ووثائق تعزز سير التحقيقات”.
وش�دد على اهمية ان تقوم الحكومة بوضع حد لهروب المسؤولين المتهمين بالفساد، داعيا في الوقت 
نفسه الى ان تكون محاسبة المسؤولين الكبار المتهمين بالفساد علنية للحد من الهدر في األموال العامة”.

وتمكن خال السنوات الماضية العديد من المسؤولين من الهرب الى خارج الباد بعد صدور مذكرات قبض 
ضدهم التهامهم بقضايا فساد.

وتق�ول تقارير تصدرها منظم�ات عالمية ان العراق مازال يتصدر الدول األكثر فس�ادا، االمر الذي تعده 
الحكومة العراقية مبالغاً فيه.

      بغداد / المستقبل العراقي

جدد ش�يوخ عش�ائر محافظة كرباء 
دعوة شيوخ عشائر األنبار إلى البراءة من 
“مندسين” في تظاهرة الفلوجة “أساؤا” 
األوس�ط  الف�رات  عش�ائر  ش�يوخ  إل�ى 
والجنوب خال زيارته�م للمحافظة، أول 
أم�س االثني�ن، مطالبيه�م ب�”االعتذار”، 
فيما أكدوا أن تظاهرات األنبار “مخترقة” 
م�ن تركي�ا وقط�ر. وق�ال اح�د ش�يوخ 
عش�ائر كرباء عبد األمي�ر الجراح، خال 

مؤتم�ر صحف�ي عق�ده ع�دد من ش�يوخ 
العش�ائر بمبنى مديرية ش�ؤون العشائر 
وس�ط كرباء، أمس االربع�اء، إن “الوفد 
العشائري الذي زار محافظة األنبار لم يكن 
طائفي�ا وال سياس�يا ب�ل كان يمثل وحدة 
العراق وشعبه”، داعيا ش�يوخ األنبار إلى 
“إعان براءتهم أمام الش�عب العراقي من 
المندس�ين الذين يحاولون إش�عال الفتنة 
كالذين تجاوزا على وفد ش�يوخ العش�ائر 
العراقية برميهم بقناني الماء والحجارة”. 
وطال�ب الج�راح ش�يوخ عش�ائر األنب�ار 

ب�”تقدي�م االعتذار عن التجاوز الذي صدر 
بحق وفد ش�يوخ وأمراء عشائر العراق”، 
موجها رسالة إلى “أهالي محافظة األنبار 
ومش�ايخها ولكل العراقيي�ن ونقول لهم 
إننا إخوة وشعب واحد”. وخاطب الجراح 
أهال�ي محافظ�ة األنب�ار بالق�ول “نح�ن 
متأكدون إنكم أهل جود وكرم وش�جاعة 
لك�ن يوج�د بينكم أن�اس مندس�ون وهذا 
ش�يء غي�ر صحي�ح ألن�ه يه�دد الوحدة 
الوطني�ة وأم�ن العراق”. م�ن جانبه، قال 
الش�يخ ثائر الكركوش�ي الذي كان ضمن 

محافظ�ة  زار  ال�ذي  العش�ائري  الوف�د 
األنب�ار في كلمة له خ�ال المؤتمر إن “ما 
حدث من تجاوز على وفد ش�يوخ عش�ائر 
العراق خال زيارتهم إلى محافظة األنبار 
أزعجنا كثيرا وجعلنا ندرك أن العراق أمام 
مؤامرة كبيرة”. وتابع الكركوشي أن “ما 
س�معناه من هتافات في تظاهرات األنبار 
ال تليق بالش�عب األنباري وال بالتظاهرات 
وال بمش�ايخ العراق الذين مثلوا العش�ائر 
إل�ى األنب�ار  العراقي�ة وذهب�وا  العربي�ة 
ليلتقوا بأهلها”، مش�يرا إل�ى أن “عبارات 

الش�تم التي س�معناها ومن ضمنها شتم 
بش�ار األس�د تؤكد لنا أن التظاهرات يراد 
منه�ا إش�عال الفتن�ة الطائفي�ة، وإال م�ا 
عاقة بشار األس�د بالعراق وبالتظاهرات 
أن  الكركوش�ي  وأك�د  يش�هدها”.  الت�ي 
“التظاه�رات مخترق�ة من قط�ر وتركيا 
وأصبحت مسيسة”، مطالبا شيوخ األنبار 
ب�”االنتباه الن هؤالء المندس�ين يريدون 
إع�ادة الع�راق إل�ى المرب�ع األول وهذا ال 
يخ�دم األنب�ار وال كرك�وك وال كرباء وال 

بقية المحافظات”.

شيــوخ الفـرات األوسـط وكـربـالء يطــالبـون االنبـار باالعتــذار
أكدوا وجود أياًد قطرية وتركية في التظاهرات
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شـركــة نفـط تـركيــة تتـرك اإلقليــم عـاريـًا..
والـخـالفــات مـع املـركــز علـى وشــك الـظـهــور مـجــددًا

           �سياء ال�سراي

تدخل عملية التطهري السيايس ضمن تصنيفات كثرية 
يحكمها عامالن هما الوقت والطموح السيايس، وتستخدم 
آلية التطهري السيايس كوسيلة فاعلة بني الكتل السياسية 
الحاكمة فقط وقبيل الفرتات االنتخابية لغايات وحسابات 
انتخابية خاصة ضمن دائرة التصفيات السياسية التي يراد 
منها كسب عوامل تميز يف التأثري عىل فئات اجتماعية تارة 
أو اس�تخدام صالحيات حكومية ت�ارة أخرى تتمثل يف قوة 
مؤسسة من املؤسسات الحكومية التي يراد إزالة املسؤول 
عنه�ا خوفا م�ن أن يس�تغلها لصال�ح كتلته أب�ان الفرتة 
االنتخابي�ة وهو ما يع�رف بالجريمة االنتخابية املس�بقة.

إن ه�ذا العرف الس�يايس بدء يش�هد احرتافي�ة يف املجتمع 
السيايس العراقي ويف التجربة السياسية، فعملية استهداف 
بعض املسؤولني والوزراء عىل األغلب كانت لغايات انتخابية 

مسبقة ومبكرة يف بعض األحيان لتاليف الوصول إىل املرحلة 
االنتخابية مع وجود رمز سيايس يمثل مكوناً من املكونات 
السياس�ية يعت�ي ك�ريس مؤسس�ة مهمة ولها مس�اس 
مب�ارش بالناخب أو هيمن�ة عىل عوامل لوجس�تية تصلح 
للتطوي�ع االنتخابي. وم�ن النماذج التي يمكن االس�تدالل 
به�ا هي عملية اس�تهداف أمانة بغداد وعملية اس�تهداف 
وزارة الش�باب والرياض�ة وعملية اس�تهداف وزارة املالية 
والبن�ك املرك�زي وعملي�ات أخرى أدخلت ضم�ن مقومات 
املعرك�ة السياس�ية يف مجل�س الن�واب لتجري�د الخصوم 
السياسيني بال اس�تثناء من بعض األدوات الحساسة التي 
تنفع يف املعركة االنتخابية، وكذلك تش�هد رئاس�ة الوزراء 
كمنصب اس�تهداف س�يايس أيضا لتجريد الخصم األقوى 
من وس�يلة مهمة لها ثقلها يف العملي�ة االنتخابية يف البلد، 
مم�ا يعن�ي ان االس�تهداف ال يش�مل فئة سياس�ية دون 
غريه�ا بل ه�و جمعي يف بع�ض األحيان كم�ا تتفق الكتل 

عىل اس�تهداف رئاس�ة الوزراء واإلطاح�ة بالحكومة قبيل 
وصوله�ا اىل مرحلة االنتخابات بأي ثم�ن كان وهو رصاع 
سيشهد تصاعدا وتناميا يف وتريته وقد يصل إىل الذروة كلما 
اقرتبن�ا من توقيت االس�تحقاق االنتخابي.وهذه الوس�يلة 
فاعل�ة ومؤثرة ج�دا يف تحقيق مواقع متقدم�ة يف املعركة 
االنتخابية كما قلنا لكن فقط للكتل املش�اركة بالحكم أما 
الكيان�ات االنتخابي�ة التي ال ي�د لها يف الس�لطة فهي وان 
كانت خارج رصاع التطهري الس�يايس إال أنها داخلة ضمن 
هوامش الخس�ارة االنتخابية وعليها أن تقتنع بأن فرصها 
ل�ن تصل إىل ف�رص الكيانات التي تس�تخدم تلك الوس�يلة 
حيث س�تنتفع من ميزاتها رغم أنها غ�ري مقبولة أخالقيا 
لك�ن هذا حال العمل الس�يايس حيث ترك�ن األخالق جانبا 
ويفعل منط�ق الش�يطان.الحل األمثل بالنس�بة للكيانات 
االنتخابية التي هي خارج لعبة التطهري السيايس أن تعمد 
اىل مراقبة املعركة وتش�خيص الخارس فيها ومن ثم ركوب 

املوج�ة وع�دم االس�تعجال يف ركوبها قب�ل أن تنجي غربة 
املعرك�ة وتتضح الصورة جيدا وه�و مؤرش يمكن االعتماد 
عليه يف تشخيص ضعف الكيانات االنتخابية التي تحالفت 
يف وق�ت مبكر رغم أنها تعلم أن معركة التطهري الس�يايس 
املسبق لالنتخابات قد بدأت قبل سنة من تسجيل الكيانات 
االنتخابي�ة تقريبا، وهو مؤرش ع�ىل لجوء تلك الكيانات إىل 
عامل الحظ يف قراءة املشهد وتحديد خياراتها يف الذهاب إىل 
التحالفات االنتخابية.ويف الواق�ع فان بعض تلك الكيانات 
االنتخابي�ة املغمورة معذورة ألس�باب كث�رية أولها نقص 
مص�ادر التمويل ومحاولة التق�رب إىل الكتل الكربى عىس 
أن يتحق�ق حلم الف�وز باالنتخاب�ات، فيما تتحم�ل الكتل 
السياس�ية املش�اركة يف الحكوم�ة جريرة تأس�يس عرف 
التطه�ري الس�يايس والت�ي لن يك�ون من الس�هل تغيريها 
مس�تقبال يف األع�راف والس�لوكيات السياس�ية واعتماده 
كمبدأ يف التنافس الس�يايس واالنتخاب�ي وأثاره لن تقترص 

ع�ىل املجتمع الس�يايس بل تذه�ب إىل ابعد م�ن ذلك عندما 
يرشك الناخب املواطن يف النتائج وهو الحال الذي نش�هده 
اآلن واحتمالي�ات ان�دالع فتن دموية واقتت�ال داخي جرته 
علينا أجندات سياسية داخلية لم يحسب لها بدقة وإتقان 
بنيت عىل أساس التطهري السيايس وإقصاء الخصوم.ولعل 
ثقافة املجتمع يف إهداء الوالءات قادت الكتل السياس�ية إىل 
اتباع هذه السياس�ة، وكما نعل�م فان املجتمع العراقي من 
أكثر املجتمعات انقيادا إىل معتي السلطة واملاسك بزمامها، 
لذا فان الكتل السياس�ية تنقس�م إىل قس�مني األول املاسك 
بالسلطة والساعي إىل تركيز نفوذه وعدم التفريط بها كي 
يكس�ب االنتخابات، والقس�م الثاني هم الذين يش�اركون 
بالس�لطة ويس�عون إىل توس�يع دائرة نفوذه�م حكوميا 
لضمان نس�بة فوز اكرب يف االنتخابات بن�اء عىل الفرضية 
ذاتها وبالتايل فان ثقافة املجتمع كانت املس�بب األساس يف 

تطور هذا العرف.

التطهري السيايس وسيلة اإلجرام االنتخايب
عىل طريق االنتخابات

   بغداد / امل�ستقبل العراقي

بع�د توقف مبادلة النفط الخام من إقليم 
كردستان بمشتقات نفطية من تركيا، تحدث 
سياسيون كرد عن نقص يف تجهيزها من قبل 

الحكومة املركزية يف بغداد. 
وكانت وس�ائل إع�الم تركية ق�د ذكرت، 
يف وق�ت س�ابق، أن رشك�ة "ب�اور تران�س" 
الرتكية أوقفت عملها يف نقل النفط الخام من 
كردس�تان العراق إىل تركيا ألنه "ال يتناس�ب 

مع املعايري الدولية".
ورحب�ت وزارة النف�ط االتحادي�ة بقرار 
"باور ترانس"، ويقول مسؤول رفيع فيها، يف 
حديث لوكالة "السومرية نيوز"، إن "الرشكة 
احرتم�ت املواثيق الدولية وق�رارات الحكومة 
االتحادية ألنها هي الجهة املسؤولة عن إدارة 

الثروة النفطية يف البالد".
لك�ن املس�ؤول، ال�ذي فّض�ل ع�دم ذكر 
اس�مه، ح�ذر "ال�رشكات الرتكي�ة، يف ح�ال 
ارتكابه�ا مخالف�ات للقان�ون العراق�ي، من 
عقوبات تحرمها من فرص عمل مس�تقبلية 

يف العراق".
يف املقاب�ل، يج�د سياس�يون ك�رد رضراً 
يخلفه ق�رار الرشكة الرتكي�ة يتمثل بحدوث 

نقص يف املشتقات النفطية يف اإلقليم.
ويق�ول عض�و لجن�ة النف�ط والطاق�ة 
الربملاني�ة ع�ن التحالف الكردس�تاني فرهاد 
االت�رويش، يف حدي�ث إن "ب�اور ترانس كانت 
س�ابقاً تنقل النف�ط الخام إىل تركي�ا بحدود 
خمس إىل عرش ش�احنات وكان مخططاً لها 
أن تص�ل إىل20 ش�احنة لس�د حاج�ة اإلقليم 
م�ن املش�تقات النفطي�ة وغريه�ا". وتاب�ع 
"عم�ل الرشكة قبل إعالن توقفه كان يف طور 
التجربة".ول�دى "ب�اور ترانس"اتف�اق م�ع 
رئاس�ة إقليم كردس�تان، كما تفيد صحيفة 
"آيدنل�ك" الرتكية، عىل رشائه�ا النفط الخام 
املس�تخرج من قب�ل اإلقلي�م وإع�ادة بيعها 
للمنتج�ات النفطي�ة إلي�ه رغ�م اعرتاض�ات 
الحكومة املركزية.لكن وزارة النفط االتحادية 

أربي�ل  يف  نفطي�ني  تؤك�د وج�ود مصفي�ني 
والسليمانية ينتجان املشتقات النفطية.

العراق�ي  النف�ط  وزي�ر  وكي�ل  ويق�ول 
للش�ؤون الفني�ة في�اض حس�ن نعم�ة إن 
"حس�اب الكميات املعلنة م�ن اإلقليم إلنتاج 

مصافي�ه، والعجز الذي يحتاج�ه يتم توفريه 
من قبل الوزارة بش�كل كام�ل". ويؤكد نعمة 
أنه�ا "لّب�ت جمي�ع احتياج�ات اإلقلي�م من 
املش�تقات خ�الل األش�هر املاضي�ة بنس�بة 
100%".ومع ذلك، يزع�م النائب االترويش أن 

" س�بب نقل النفط الخام إىل تركيا واستبداله 
باملش�تقات النفطي�ة يع�ود إىل ع�دم تجهيز 
الحكوم�ة االتحادي�ة اإلقلي�م بالوق�ود من�ذ 
س�نوات وعدم دفعها األم�وال لرشائه".ويرد 
وكيل وزي�ر النفط للش�ؤون الفنية واملصايف 

في�اض حس�ن نعم�ة بالق�ول، إن "ال�وزارة 
ل�م تقطع ع�ن اإلقليم حصته من املش�تقات 
النفطي�ة، ول�م تقللها أب�دا". ويتاب�ع "نحن 
نعمل وف�ق خطة مدروس�ة لتجهي�ز جميع 
محافظات البالد، تعتمد الكثافة الس�كانية".

واتهم نعمة إقليم كردس�تان بأنه "ال يريد أن 
يحس�ب الكميات املنتجة من املصايف املوجود 
فيه ويطالب بكمي�ات إضافية".وأعلن وزير 
امل�وارد الطبيعية يف حكومة إقليم كردس�تان 
الع�راق، أش�تي هورام�ي، يف وق�ت س�ابق، 
"تصميم حكومة اإلقلي�م عىل مد خط أنبوب 
لنقل النف�ط باتج�اه تركي�ا دون انتظار أية 

تسوية مع حكومة بغداد".
ويشار إىل أن نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة حس�ني الشهرس�تاني أكد، يف نيسان 
2012، أن معظم النفط الذي ينتج يف كردستان 
يه�رب ع�رب الح�دود ولي�س للوف�اء بعق�ود 
التصدي�ر. ومثل الشهرس�تاني، تذكر تقارير 
صحافي�ة ُن�رشت يف تم�وز 2010 أن اإلدارة 
األمريكي�ة قلقة م�ن وجود عملي�ات تهريب 
للنفط الخام العراقي واملشتقات النفطية تتم 

عرب املنافذ الحدودية يف كردستان.
فيما يجد املسؤول الرفيع يف وزارة النفط 
أن "العراق اآلن أمام مس�ؤولية كبرية يف إتباع 
أدق املعايري الش�فافية يف املجال النفطي ألنه 
بع�د انضمامه إىل منظمة الش�فافية العاملية 
يتطل�ب أن يفصح عن الكمي�ات التي ينتجها 
ويصدره�ا واإلي�رادات املتحقق�ة م�ن ذل�ك 
بموج�ب تقاري�ر دقيق�ة وباألرق�ام". ولهذا 
يدعو مس�ؤويل إقليم كردس�تان إىل "التعاون 

بإرسال البيانات التي تخص إنتاجه".
وأعلن وزير الطاق�ة الرتكي تانر يلدز، يف 
)13 تموز2012(، أن تركيا بدأت باسترياد ما 
بني 5 و10 ش�احنات من النفط الخام يومياً 
من ش�مال العراق، مبين�اً أن تلك الكميات قد 
تزيد إىل ما بني 100 و200 شاحنة يومياً، كما 
كشف عن محادثات تجريها بالده مع حكومة 

اإلقليم بشأن رشاء الغاز الطبيعي مبارشة.
وج�اء قرار رشكة "باور ترانس" يف وقف 
نقل النف�ط الخام م�ن كردس�تان إىل تركيا، 
متزامن�اً مع تفاق�م النزاع بني بغ�داد وأربيل 
بش�أن الس�يطرة عىل عائدات وحقول النفط 
واألرايض املختلف عليها بش�كل ملحوظ، ويف 
وق�ت يرج�ح مس�ؤولون نفطي�ون أن تتجه 
رشكة اكس�ون موبيل األمريكية للتعامل مع 

بغداد.
ويعود أصل الخالف املتجدد بني حكومتي 
بغداد وأربيل، إىل العقود النفطية التي ابرمها 
اإلقليم والتي تعتربها بغداد غري قانونية، فيما 
يقول اإلقليم أنها تس�تند إىل الدستور العراقي 
واالتفاقي�ات الثنائي�ة املوقعة م�ع الحكومة 

االتحادية.

الـديـوانـيــة: الـسـنــة املـالـيــة تـســاوي بـضـعــة أشـهــر
   بغداد / امل�ستقبل العراقي

نجح�ت محافظة الديوانية يف رصف نحو نصف حصتها 
من موازنة البالد للعام املايض 2012، عىل الرغم من أن لديها 
نحو 1000 قرية تفتقر إىل معظم اللوازم األساس�ية للعيش. 
وبينم�ا يلوم مجل�س هذه املحافظ�ة الربمل�ان العراقي الذي 
يتأخ�ر يف إقرار املوازن�ة، يقول مس�ؤولون يف إدارة الديوانية 
إن الس�نة املالية العراقية ال تس�اوي إال بضعة أش�هر، إذ أن 
الخالفات السياس�ية حول املوازنة تس�تهلك الشهور األربعة 
األوىل من كل عام مايل.وتبلغ حصة محافظة الديوانية ضمن 
موازن�ة تنمية األقاليم لعام 2012 نح�و 210 مليارات دينار 

عراقي، لك�ن اإلدارة املحلية يف ه�ذه املحافظة 
املالي�ة  التخصيص�ات  زي�ادة  م�رارا  طلب�ت 
املمنوحة لها، بوصفها إحدى أش�د محافظات 

العراق فقرا.
ويق�ول مدير تش�كيالت قس�م العقود يف 
املحافظة نج�اح عطية، إن "املحافظة أنجزت 
نح�و 50% من ميزاني�ة تنمي�ة األقاليم للعام 

املايض 2012". 
لوكال�ة  حدي�ث  يف  عطي�ة،  وأض�اف 
"الس�ومرية ني�وز"، أن "مش�اريع امليزاني�ة 
امل�اء  لقط�اع  بواق�ع 46 مرشوع�ا  توزع�ت 
و22 للكهرب�اء و37 مرشوع�ا ألعمال الطرق 
والجسور و10 مشاريع للبلديات و3 مشاريع 
لقط�اع الرتبية، بينما توزعت باقي املش�اريع 
ع�ىل قطاع�ات التعلي�م والرياضة والش�باب، 
فضالً عن نح�و 100 مرشوع آخر تنفذ ضمن 

امليزانية التكميلية".
وتاب�ع أن "املحافظة أنجزت 53 مرشوعا 
خدميا مطلع العام الحايل 2013 ضمن ميزانية 
2012 بكلفة تجاوزت 30 مليار دينار عراقي"، 
الفتا إىل أن "املشاريع املنجزة توزعت بواقع 13 
مرشوعاً لقطاع الكهرباء واالتصاالت تضمنت 

ح�ني أن ميزاني�ة املحافظ�ة ال تكفي لتنفيذ م�رشوع واحد 
من هذا الن�وع، إذ أن مرشوع مجاري الديوانية الكبري والذي 
تنف�ذه وزارة البلديات، تبل�غ كلفته 218 مليارا، أي ما يعادل 

ميزانية املحافظة".
م�ن جهت�ه، انتقد عض�و مجل�س محافظ�ة الديوانية 
اس�ماعيل الع�وادي "املش�اريع املص�ادق عليه�ا يف موازن�ة 

عام2012 لعدم وجود جدوى اقتصادية أو فنية لها".
وق�ال العوادي إن "أغلب املش�اريع املقرة لم تكن كلفها 
التخميني�ة صحيح�ة، ما يدل عىل عدم وجود دراس�ات فنية 
متخصص�ة"، داعي�ا إىل "االعتماد ع�ىل مكاتب استش�ارية 
ودراس�ة  إق�رار  يف  الحاص�ل  التأخ�ر  لت�اليف  متخصص�ة 

املشاريع". 
م�رشوع  أي  وج�ود  "ع�دم  إىل  ولف�ت 
يدعم الواق�ع الزراع�ي يف املحافظة، رغم أن 

املحافظة تعد زراعية بالدرجة األوىل".
وكان محافظ الديوانية س�الم علوان قد 
طال�ب بتخصي�ص ميزانية مالئم�ة لحاجة 
املحافظ�ة الت�ي تعد م�ن أفق�ر املحافظات 
العراقية وتبلغ نس�بة الفقر فيها 35 % فيما 
ال تمتل�ك أي مورد اقتصادي وتعتمد بش�كل 

كامل عىل تخصيصات املركز.
املق�ررة  "امليزاني�ة  إن  عل�وان  وق�ال 
للمحافظة ال تتحمل تنفيذ أكثر من مرشوع 
واح�د أو اثن�ني من املش�اريع االس�تثمارية 
الت�ي تنفذ من قبل ال�وزارات ويعاني اغلبها 
م�ن التلك�ؤ"، مش�ريا إىل "وج�ود مش�اريع 
صناعي�ة مهمة ل�م تلق الدع�م املطلوب من 
وزارة الصناع�ة إلعادة تأهيلها وتش�غيلها، 
كمعم�ل نس�يج الديواني�ة ومعم�ل إطارات 
ديوانية". وتاب�ع أن "هذين املعملني يعتربان 
من أه�م معالم املدين�ة االقتصادية املتوقفة 
عن العمل بس�بب عدم جدية وزارة الصناعة 

يف تشغيلها".

تنفيذ ش�بكات كهربائية جدي�دة وش�بكات هاتفية أرضية 
وخطوطا ناقلة يف مختلف املناطق و24 مرشوعاً لدعم قطاع 
توفري املياه الصالحة للرشب، فضالً عن 16 مرشوعاً لتطوير 

الطرق والجسور يف املحافظة".
من جهته، حّمل معاون محافظ الديوانية الفني حسني 
كاطع مجلس النواب ووزارة التخطيط مسؤولية تدني نسب 

الرصف يف ميزانية املحافظة.
وقال كاطع إن "محافظ الديوانية تحمل مجلس النواب 
ووزارة التخطيط مس�ؤولية التأخر يف املصادقة عىل املوازنة 
ما يؤدي إىل تدني نس�ب الرصف بس�بب إطالق املش�اريع يف 
النص�ف الثاني من العام"، موضحا أن�ه "من غري العادل أن 

يتم احتساب الس�نة املالية سنة كاملة يف حني انها ال تتعدى 
بضعة أشهر للمحافظة".

واق�رتح كاط�ع أن "ال يت�م تقيي�م اإلنجازات بحس�ب 
نس�ب الرصف، بل عىل املشاريع املحالة عىل أرض الواقع من 
تاريخ تس�لم املوازنة"، مطالبا ب�� "تحويل املوازنة الخاصة 
باملحافظ�ة والبالغ�ة 4% من ميزانية ال�وزارات إىل املحافظة 
لغ�رض تنفيذ مش�اريع س�رتاتيجية تس�هم يف دع�م البنى 

التحتية للمحافظة".
وكش�ف كاطع عن تلكؤ أكثر من 44 مرشوعا وزاريا يف 
املحافظة، ما أثار استياء عاما لدى املواطنني"، مؤكدا"حاجة 
املحافظة ملش�اريع كب�رية تدعم البنى التحتي�ة للخدمات يف 

�ســرفــت نـ�ســف مـيــزانـيـتـهـــا
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     المستقبل العراقي / متابعة
قت�ل صب�اح أمس األربعاء ش�كري بلعي�د األمين 
الع�ام لحركة الوطنيين الديمقراطيين اليس�ارية في 
خطوة تؤش�ر إل�ى انزالق الب�اد نحو متاه�ة العنف 

السياسي.
ويعد مقتل ش�كري بلعيد حادثة ه�ي األولى من 
نوعها س�تؤدي بالتأكي�د إلى تداعي�ات خطيرة على 

المشهد السياسي التونسي.
قال ش�اهد ان اكثر من ألف تونس�ي تدفقوا على 
الشارع الرئيسي بالعاصمة قرب وزارة الداخلية أمس 
االربع�اء احتجاجا على مقتل مع�ارض علماني بارز 

وأطلقوا شعارات ضد الحكومة بقيادة اسامية.
وهتف المتظاهرون “عار عار شكري مات بالنار” 
و”أين أنت يا حكومة” ورددوا شعار “الحكومة يجب 

ان تسقط و “ارحلوا”. 
وألغ�ى الرئي�س التونس�ي المنص�ف المرزوق�ي 
مش�اركته ف�ي قمة منظم�ة التعاون اإلس�امي في 
القاه�رة وق�رر العودة بش�كل عاجل ال�ى تونس اثر 

عملية اغتيال بلعيد كما افاد مسؤول في الرئاسة.
وق�ال غس�ان الدري�دي وه�و اح�د مستش�اري 
المرزوق�ي في اتص�ال هاتف�ي ان المرزوق�ي “قرر 
العودة الى تونس”. وأعلنت وكالة األنباء الرسمية ان 

المرزوقي موجود حاليا في فرنسا.
وأعربت الرئاس�ة التونس�ية عن “بالغ صدمتها” 
م�ن “اغتيال الوج�ه الحقوقي والسياس�ي المرحوم 
ش�كري بلعي�د”، داعية التونس�يين ال�ى “التنبه الى 

مخاطر الفتنة” و”ضبط النفس”.
وقالت الرئاسة في بيان انه “وعيا منها بجسامة 
التحدي�ات الت�ي تجابهها بادنا واألخط�ار المحدقة 
بها، فان رئاس�ة الجمهورية تنبه الى مخاطر الفتنة 
والفرقة التي تس�عى بعض األط�راف إلى بثها بغاية 

جر الشعب التونسي إلى دوامة العنف”.
وأضافت أنه�ا “تدعو الجميع ال�ى تحكيم العقل 

وضب�ط النف�س والتروي ف�ي تحليل ه�ذه الجريمة 
النكراء والفعلة الجبانة ونس�بة المسؤولية عنها إلى 

جهة أو أخرى”.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي 
االمي�ن العام لحرك�ة النهض�ة االس�امية الحاكمة 
اغتي�ال المع�ارض اليس�اري ش�كري بلعي�د عم�ا 

“ارهابيا وإجراميا” يستهدف “تونس كلها”.
وق�ال الجبال�ي ف�ي تصري�ح إلذاع�ة تطاوي�ن 

الحكومي�ة ان بلعيد “ضحية ح�ادث ارهابي، حادث 
اجرامي المستهدف فيه ليس شكري بلعيد بل تونس 
كلها”، داعيا التونسيين الى تجنب “السقوط في فخ 

العنف والعنف المضاد”.
وقال عبد المجيد بلعيد شقيق شكري “تم اغتيال 
شقيقي. انني يائس ومنهار” موضحا إلذاعة موزاييك 

انه اصيب برصاصتين لدى خروجه من منزله.
ولم يتضح عل�ى الفور من أطل�ق الرصاص على 

بلعيد ال�ذي يعتبر من كب�ار المعارضي�ن في تونس 
التي تش�هد حالة من التجاذبات السياس�ية الشديدة 
بعد عامين على إطاحة رئيسها السابق زين العابدين 

بن علي.
ويق�ود بلعي�د تي�ارا يس�اريا راديكالي�ا يرى في 
الجماعات اإلسامية خطرا على تونس إذ لم يتردد في 
الق�ول بأنها رهنت الباد إلى مراكز نفوذ البترودوالر 
في إش�ارة إلى دعم دول الخليج لإلس�ام السياس�ي 

في تونس.
وكان بلعيد اتهم الثاثاء حركة النهضة التي تقود 
االئتاف الحاكم في تونس بافتعال األزمات للتغطية 

على فشل الحكومة.
وف�ي آخ�ر ظه�ور تلفزيون�ي ل�ه ح�ّذر بلعي�د 
مم�ا اعتب�ره تحالف�ا بين حرك�ة النهض�ة الحاكمة 
وش�ريكها ف�ي االئت�اف الحاكم ح�زب المؤتمر مع 
س�لفيين بتش�كيلهم “رابط�ات حماية الث�ورة” من 
الش�خصيات  اس�تهداف  أجل 

المعارضة في الباد.
إن  حزب�ي  مص�در  وق�ال 
المعارض العلماني التونس�ي 
القيادة  البارز للحكوم�ة ذات 
االس�امية في تونس قتل بعد 
اصابته بالرصاص أمام بيته.

وأضاف زي�اد لخضر وهو 
الجبه�ة  ح�زب  ف�ي  قي�ادي 
الش�عبية “ش�كري بلعي�د تم 
اغتيال�ه الي�وم بإط�اق اربع 
رصاصات في رأسه وصدره.. 
األطب�اء اخبرون�ا ان�ه توف�ي 
فع�ا.. ه�ذا خب�ر حزي�ن لتون�س وه�ذا اول اغتيال 

سياسي في الباد”.
وش�كري بلعيد هو قي�ادي في الجبهة الش�عبية 
وعرف بمعارضته الشرس�ة للحكوم�ة التي تقودها 

حركة النهضة اإلسامية.
وُتعتبر ه�ذه أول عملية اغتيال تش�هدها تونس، 
من�ذ اإلطاحة بنظام الرئيس التونس�ي الس�ابق زين 
العابدي�ن بن علي، في 14 كانون الثاني العام 2011، 
وتأتي، فيما تعيش تونس على وقع توّتر حاد، وسط 
حالة من االحتقان الش�ديد دفع العديد من المراقبين 
إل�ى توقع األس�وأ بالنظر إلى تزايد االس�تقطاب بين 
اإلساميين الذين يحكمون من جهة، واليساريين من 

جهة أخرى.

أشد المعارضين للنهضة تصرعه رصاصتان

تونس .. غول االغتيال السيايس خرج إىل العلن

إرسائيل للمجتمع الدويل: ضعوا حزب 
اهلل عىل قائمة اإلرهاب

    المستقبل العراقي / وكاالت
دعت إس�رائيل ودول غربية دول أوروبا إل�ى إدراج حزب الله اللبناني على 
قائمة ما يس�مى اإلرهاب، بعد أن اتهمت بلغاريا الحزب بالوقوف وراء هجوم 
اس�تهدف حافلة تقل سياحا إس�رائيليين في مدينة بورغاس البلغارية العام 
الماضي.وكان�ت الحكوم�ة البلغاري�ة اتهمت أم�س األّول الثاث�اء حزب الله 
بالتورط في الهجوم، وأكد وزير الداخلية تس�فيتان تس�يفانوف أن شخصين 
مرتبطي�ن بحزب الله ضالع�ان في هجوم بقنبلة على حافلة في مطار مدينة 
بورغاس في 18 تموز الماضي، أدى لمقتل خمس�ة سياح إسرائيليين وسائق 

الحافلة البلغاري ومنفذ التفجير، باإلضافة إلى إصابة نحو ثاثين آخرين.
وق�ال تس�يفانوف للصحفيي�ن “لدين�ا معلومات ع�ن تمويل ح�زب الله 
لش�خصين أحدهما منف�ذ التفجير، وع�ن انتمائهما للحزب”. وأش�ار إلى أن 
السلطات تمكنت من تحديد اثنين من ثاثة مشتبه فيهم، وهما يحمان جوازي 
س�فر أس�تراليا وكنديا، ولكنهم�ا يقيمان في لبنان منذ ع�ام 2006، مرجحا 
انتماءهما إلى حزب الله.وقد أكدت كندا على لسان وزير خارجيتها جون بيرد 
أن أحد الضالعين في الهجوم يحمل جنس�يتها وهو م�ن أصول لبنانية. وأكد 
بيرد التزام باده ب�”الحملة العالمية لمكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله”، مذكرا 
بأنه أدرج في كان�ون األول 2002 حزب الله على قائمة المنظمات اإلرهابية.

وتعليق�ا على ما توصلت إليه تحقيقات الس�لطات البلغارية، دعت إس�رائيل 
-الت�ي كانت تدف�ع من أج�ل أن يعلن االتح�اد األوروبي حزب الل�ه “منظمة 
إرهابية”- أوروبا إلى “اس�تخاص االس�تنتاجات الازمة فيما يتعلق بطبيعة 
ح�زب الله”.وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء اإلس�رائيلي بنيامين نتنياهو 
“ه�ذا تأكي�د جديد لما نعرف�ه من أن حزب الل�ه ورعاته اإليرانيين ينس�قون 
حملة إرهاب دولية تغطي الدول والقارات”.من جهته، اعتبر مس�اعد الرئيس 
األميركي لش�ؤون األمن القومي ومكافح�ة اإلرهاب جون برينان أن التحقيق 
البلغ�اري يثبت أن حزب الله “مجموعة إرهابية تس�عى إل�ى مهاجمة رجال 
ونس�اء وأطفال أبرياء، وتشكل خطرا متفاقما، ليس على أوروبا فحسب، بل 
على س�ائر العالم كذلك”.وطلب برينان من ال�دول األوروبية اتخاذ “إجراءات 

وقائية” لكشف البنى التحتية لحزب الله وشبكاته العملياتية والمالية.
وردت مس�ؤولة السياس�ة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون 
بقولها إن المس�ؤولين األوروبيين “سيدرسون الرد المناسب”، وشددت على 
“وج�ود رد فعل في ض�وء المحصلة الجدي�دة للتحقيقات”.على  صعيد آخر، 
أعل�ن رئيس ال�وزراء اللبناني نجيب ميقاتي اس�تعداد حكومت�ه للتعاون مع 
بلغاريا لكشف مابسات تفجير بورغاس.وأكد بيان صادر عن مكتب ميقاتي 
اإلعام�ي “إدانة لبنان ورفض�ه ألي عمل او اعتداء يس�تهدف أي دولة عربية 
أو أجنبية”، مش�يرا الس�تعداد حكومته للتعاون مع الدول�ة البلغارية “لجاء 
مابسات هذا األمر إحقاقا للحق وصونا للعدالة”. وعبر رئيس الوزراء اللبناني 
عن ثقته في أن الس�لطات المختصة في بلغاريا س�تقيم جديا ما قد تخلص 

إليه التحقيقات من نتائج.

       المستقبل العراقي / وكاالت
طالب�ت منظم�ة تراقب الفس�اد حكومات ش�مال 
أفريقيا والشرق األوسط التي شهدت انتفاضات الربيع 
العرب�ي باإلصغ�اء الى مطال�ب مواطنيه�ا بمكافحة 

الفساد في قواتها المسلحة ومحاسبة مرتكبيه.
وج�اء ف�ي تقري�ر لمنظم�ة الش�فافية الدولي�ة 
ان أجه�زة الدف�اع واألم�ن كان له�ا دور ملم�وس في 
االضطرابات اإلقليمية ويجب ان تس�تغل زخم التغيير 

لتجري إصاحات من الداخل.
وخل�ص التقري�ر إل�ى أن مخاط�ر الفس�اد داخل 
الجي�وش تتراوح بي�ن “مرتفعة” و”حرج�ة” في كل 
حكومات ش�مال أفريقيا والشرق األوسط التي شملها 

التقييم وعددها 19 حكومة.
وقالت المنظمة في نسخة إقليمية لمؤشر مكافحة 
الفس�اد ال�ذي ركز على الق�وات المس�لحة “نظرا الن 
الجي�ش ه�و عنص�ر مهيمن في ع�دد كبي�ر من دول 
ش�مال أفريقيا والش�رق األوس�ط وله نصيب ملموس 
في القيادة السياس�ية تصبح قضية الفساد في قطاع 

الدفاع أكثر إلحاحا”.
وقيم�ت المنظمة الحكومات التس�ع عش�رة وفقا 
لمقي�اس باألبجدية االنجليزية يب�دأ بالحرف األول ايه 
)A( وينته�ي بح�رف إف )F( واألول ه�و األقل عرضة 

لمخاطر الفساد والثاني األكثر عرضة.
وحصلت اس�رائيل والكويت ولبنان ودولة االمارات 
العربي�ة المتح�دة على أعل�ى تقدير بين دول ش�مال 
افريقي�ا والش�رق األوس�ط وان لم يص�ل اي منها الى 
األح�رف الث�اث األولى ف�ي القي�اس وكان مس�توى 

مخاطر الفساد فيها “مرتفعا” يقف عند زائد دي وفقا 
للمقياس العالمي.

وجاء في ذيل القائمة كل من الجزائر ومصر وليبيا 
وس�وريا واليمن وقيمت المنظمة مستوى الفساد في 
قواتها المسلحة بأنه “حرج” وهو المرادف لحرف إف 

آخر الحروف في المقياس.
وقالت منظمة الش�فافية الدولي�ة في تقريرها انه 
في هذه الدول “يرى المواطنون أن مؤسس�ات الدفاع 
فاس�دة أو ال تعب�أ بالفس�اد ويعتبرون أنه�ا تنقصها 

اإلرادة السياسية لمحاربة الفساد”.
وذك�ر التقري�ر ان الجريم�ة المنظم�ة اخترق�ت 
الجيش وأجه�زة األمن في بعض دول ه�ذه الفئة وان 
دفع الرش�ى متفش وان شراء المعدات العسكرية امر 

محاط بالسرية.
وج�اءت دول أخ�رى منه�ا الُقوَّت�ان اإلقليميت�ان 
الس�عودية وإيران في المنتص�ف بما يعني أن مخاطر 
الفس�اد في القوات المس�لحة يتراوح بي�ن “مرتفع” 

و”مرتفع جدا”.
ووجدت منظمة الش�فافية الدولية انه في كل دول 
ش�مال أفريقيا والشرق االوسط باس�تثناء الكويت ال 
توجد لجنة تشريعية تفحص ميزانية الدفاع وانه حتى 
في حالة وج�ود هذه اللجنة فه�ي ال تتلقى معلومات 

تفصيلية.
وذك�ر التقرير أن�ه ال توجد أي دولة ف�ي المنطقة 
لديه�ا رقاب�ة برلمانية قوي�ة او حتى متوس�طة على 
أجه�زة المخاب�رات وان�ه في أكث�ر من 60 ف�ي المئة 
منه�ا ال تتاح ميزانية للدفاع على اإلطاق او يكون من 

الصعب الحصول على بيان تفصيلي لإلنفاق.

وتضم�ن تقرير منظم�ة الش�فافية الدولية خطة 
عم�ل تفصيلية تطبقها الحكومات لمكافحة الفس�اد 
ف�ي الجيش وق�ال ان على هذه الحكوم�ات ان تصغي 
ال�ى مطالب االص�اح. وأضاف “المطال�ب التي تنادي 
بحكومات خاضعة للمساءلة تحمي وتخدم مواطنيها 

تصاعدت في كل المنطقة”.
وقالت منظمة الش�فافية الدولية في تقريرها عن 
مؤش�ر مكافح�ة الحكوم�ات والجيش للفس�اد لعام 
2013 إن ال�دول الغنية في المنطق�ة هي أكثر عرضة 

لمخاطر الفساد في الجيش عن الدول األفقر منها.
وجاء في التقري�ر “ربما هذا الثراء يحافظ ويطور 
ش�بكات محس�وبية ونخ�ب تقلص بدوره�ا االنفتاح 

والمحاسبة في مؤسسات الدفاع واالمن”.
وجاء مؤشر الفساد في القوات المسلحة كالتالي:

مخاطر فساد “مرتفعة”:
ولبن�ان  والكوي�ت  اس�رائيل   :)+D( دي  زائ�د 

واالمارات.
ناقص دي )D-(: االردن والسلطة الفلسطينية.

مخاطر فساد “مرتفعة جدا”:
إي )E( :البحرين وايران والعراق والمغرب وسلطنة 

عمان وقطر والسعودية وتونس.
مخاطر فساد “حرجة”:

إف )F(: الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن.

منظــمــــة الشفـــافـــية: الـــربـــيــع العـــربـــي كشــــف عـــن فســــاد اجلــــيـــوش

       المستقبل العراقي / وكاالت
أعل�ن مركز الدراس�ات الس�كانية في جامعة 
المل�ك س�عود، أن نح�و 40% م�ن الس�عوديين ال 
يملكون مساكن خاصة بهم. وكان وزير االقتصاد 
والتخطيط الس�عودي محمد الجاس�ر كش�ف ان 
المس�اكن التي يس�كنها الس�عوديون غير الئقة، 
مؤكدا ان 60% من السعوديين يمتلكون مساكن.

وأش�ار وزير االقتصاد والتخطيط الس�عودي 
إلى الجدل الذي أحدثه تصريحه بأن نحو 60% من 
الس�عوديين يمتلك�ون منازل، مؤك�داً صحة هذه 

األرقام وأنها جاءت بناء على تعداد سكاني.
وقال الجاسر “لكن هذا ال يعني أن كل المنازل 
الئق�ة... كم من المس�اكن يجب اس�تبدالها ألنها 
غي�ر الئقة”.وأف�اد مرك�ز الدراس�ات الس�كانية 
الس�عودي إنه أج�رى إحصائي�ة بّينت أن نس�بة 
س�كان السعودية الذين يس�تأجرون منازل بلغت 
35%، بينم�ا نس�بة المتملكي�ن له�ا بلغ�ت %60، 
فيما بلغت نس�بة الذين يستخدمون أنماط أخرى 
للس�كن 5%.وأض�اف المرك�ز أن الري�اض جاءت 
بنس�ب مقلقة ج�داً، حيث تمثل نس�بة ع�دد َمن 
يتملك�ون بيوتاً فيها33.1% فق�ط، مقابل %50.2 
لمن يقطنون منازل مستأجرة، و16.4% بواسطة 

عملهم، و0.4% أنماط أخرى.
ويعتبر خبراء ان السوق العقارية في الرياض 
غي�ر منظمة وتعاني ع�ددا من المش�اكل أبرزها 
النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة 
في أسعار اإليجارات والمضاربة على األراضي غير 
المطورة وط�ول فترة الحصول عل�ى التراخيص 
إل�ى جانب عدم توافر الق�درة المادية بين معظم 

الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وخل�ص المرك�ز إلى ان 17.7% يس�كنون في 
فل�ل، و17.7% ب�دور ف�ي فيا، و5.8% يعيش�ون 
في أنماط أخرى.وكش�ف صحفي سعودي تردي 
األوضاع المعيش�ية في باده وتفاقم نسبة الفقر 
ف�ي مملكة توصف غالبا بأنه�ا األغنى في العالم 
بفضل إيرادات البترول، متجاوزا الخطوط الحمر 

التي تمنع تناول توزيع الثروة في الباد.

وانتق�د خل�ف الحرب�ي األوض�اع المعيش�ية 
ف�ي باده، وأش�ار إلى وج�ود 60 ف�ي المائة من 
الس�عوديين تحت خط الفقر، معتبراً أنه ال يصح 
ان يحصل موظف سعودي على راتب شهري قدره 
1500 ريال بينما دخل الباد السنوي 1500 مليار 

ريال.
ويرى السعوديون أن مساعي الحكومة لعاج 
المش�كلة ستس�تغرق أعواما مما يشعرهم بنوع 
من خيبة األمل ويشعر بعضهم من االنزعاج لعدم 
قدرة الحكومة الثرية على توفير قبور الحياة لهم.

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي 
ومتوسطي الدخل والذين ال يتجاوز راتبهم ثمانية 
آالف ري�ال وال يس�تطيعون برواتبه�م الصغي�رة 
التأه�ل للحص�ول على ق�روض مصرفية لش�راء 
المنازل وفي الوق�ت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من 
الدخ�ل على اإليجارات التي من المتوقع أن ترتفع 

بين سبعة وعشرة بالمئة هذا العام.
ويق�ول محللون إن المملكة تحتاج لبناء نحو 
275 ألف منزل جديد س�نويا على مدى الس�نوات 
الخم�س المقبل�ة لتلبي�ة الطلب على المس�اكن 

والذي يقدر عند نحو 1.65 مليون مسكن.
وف�ي خط�وة للتغل�ب عل�ى مش�كلة نق�ص 
المعروض السكني في الباد أمر العاهل السعودي 
الملك عبد الله بتأس�يس وزارة لإلس�كان في اذار 
2011 ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 
500 أل�ف ريال من 300 أل�ف كما أمر بتخصيص 

250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.
وبعد عام من صدور األوام�ر الملكية يبدو أن 
بن�اء هذا العدد من المس�اكن قد يس�تغرق بضع 

سنوات.

يسكنون في أماكن غير الئقة

40 % مــن الســعوديــيــن ال يـمــلـــكـــون مســـاكــــــن
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         بغداد / امل�ستقبل العراقي
املكات�ب  ع�ى  الجوائ�ز  بغ�داد  أمان�ة  وزع�ت 
االستش�ارية الثالث�ة الفائ�زة بمس�ابقة إع�ادة 
أحياء وتطوير منطقة االعظمية الرتاثية املحيطة 
بمرقد اإلمام أبي حنيفة النعمان. وذكرت مديرية 
عالق�ات وإع�الم األمان�ة يف بيان صحف�ي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه أمس أن احتفاالً 
أقيم باملناسبة حرضه األمني العام ملجلس الوزراء 
ع�ي الع�الق وأمني بغداد عبد الحس�ني املرش�دي 
وامل�الك املتقدم يف أمانة بغ�داد من وكالء ومفتش 
ع�ام ومديري�ن عام�ني ومهندس�ني ومعماريني 
اختص�اص وممثل مجل�س محافظ�ة بغداد عي 
العط�ار وممث�ي ال�ركات الفائ�زة ونخب�ة من 

أساتذة الجامعات العراقية. 
وق�ال أم�ني بغداد أن مكت�ب )Av 62( االس�باني 
حصل عى املرتبة األوىل ومكتب القطيف بالراكة 
الثاني�ة  املرتب�ة  ع�ى   ablam consuitores م�ع 
 city architecture and land scape( ومك�ت�ب
studio( االيطايل عى املرتب�ة الثالثة مناصفة مع 
مكتب اوبربو األملاني، مش�راً إىل أن مبلغ الجائزة 

األوىل 150 ألف دوالر والثانية 75 ألف دوالر والثالثة 
50 أل�ف دوالر م�ع مكافأة قدره�ا 15 آالف دوالر 
للمكات�ب املش�اركة األخ�رى. وأض�اف أن تحديد 

املكات�ب الفائزة باملس�ابقة تم من خ�الل اللجنة 
التحكيمية املش�كلة يف أمانة بغداد برئاس�ة أمني 
بغداد وتضم 14 عضوا من داخل األمانة وخارجها 

العام�ة  العراقي�ة والهيئ�ة  بالجامع�ات  ممثل�ة 
لآلث�ار وال�رتاث ودي�وان الوقف الس�ني ومجلس 
محافظ�ة بغداد. وأش�ار اىل أن املحالت املش�مولة 
بأعمال التطوير ه�ي »308 و310 و312 و314« 
ضمن مناطق »الش�يوخ وهيبة خات�ون والحارة 
والس�فينة والنص�ة« املحيطة بمرق�د اإلمام ابي 
حنيفة النعمان وش�ارع اإلم�ام االعظم. وأوضح 
أن مروع التطوير تبلغ مساحته 207 هكتارات 
ويش�مل توس�يع حرم اإلمام أبي حنيفة النعمان 
»رض« واس�تحداث مضي�ف للزائري�ن الضي�وف 
وصيان�ة األماك�ن األثري�ة والرتاثية واس�تحداث 
قاع�ة مناس�بات متع�ددة األغ�راض يف املنطقة. 
ولف�ت اىل أن هذا املروع يعد واحداً من سلس�لة 
مش�اريع لتطوي�ر املناط�ق التاريخي�ة والرتاثية 
يف العاصم�ة بغداد منها دراس�ة م�روع تطوير 
ش�ارع الرشيد واملنطقة املحصورة بينه وبني نهر 
دجلة ومسابقة تطوير املنطقة املحيطة بالروضة 
الكاظمية املطهرة بنصف قطر مساحته 500 مرت 
ومروع تطوير ش�ارع املتنبي الذي أنجز بعد ان 

تعرض اىل عمل تخريبي إرهابي.

السجن املؤبد ملوظفة اختلست 4 ماليني دينار
     

        بغداد / امل�ستقبل العراقي
قضت محكمة جنايات الرصافة غيابياً بالس�جن املؤبد عى 
إح�دى املوظف�ات يف مرصف الع�راق االش�رتاكي بعد ثبوت 
اختالس�ها أمواالً تبلغ أكث�ر من أربعة مالي�ني دينار. وقال 
بيان للس�لطة القضائية تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه أمس إن محكمة النزاهة أحالت قضية املتهمة الهاربة 
عى محكمة الجنايات بعد ثبوت اختالس�ها أمواالً تبلغ أكثر 
م�ن اربعة ماليني دين�ار كانت بعهدتها كونه�ا تعمل أمينة 
صن�دوق يف امل�رصف املذك�ور آنف�ًا، لكن األخرة لم تس�دد 

وانقطع�ت  ع�ن املبل�غ 
الرس�مي  ال�دوام 
انته�اء  بع�د 
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الق�رار  وان  عقوب�ات( 
صدر غيابياً قابال لالعرتاف والتمييز والتمييز الوجوبي.

أكد قرب افتتاح 6 مراكز لعالج السرطان

وزير الصحة لـ"                                   ": اخلدمات الصحية تبلغ 150 دوالرًا للفرد سنويًا

        بغداد / امل�ستقبل العراقي 
بقي ع�دد الدرجات الوظيفي�ة املتوفرة يف املوازنة 
العام�ة للع�ام الحايل يف تصاعد مس�تمر بحس�ب 
ترصيح�ات الن�واب، فق�د بلغت حتى ي�وم أمس 
أكثر من 200 أل�ف درجة وظيفية كما ذكر عضو 
يف اللجن�ة املالي�ة الربملاني�ة، وذل�ك بع�د 10 أيام 
م�رت عى تأكيد رئيس اللجن�ة حيدر العبادي بأن 
الصياغ�ة النهائية للموازن�ة تتضمن إطالق 100 
أل�ف درج�ة وظيفي�ة، والذي س�بقته ترصيحات 
ص�درت من ن�واب ع�دة أش�ارت إىل أن الدرجات 
الوظيفي�ة الت�ي تضمنته�ا املوازن�ة بل�غ عددها 
65 أل�ف درج�ة وظيفية. وقد ف�ر عضو اللجنة 
املالية الربملانية فالح الساري هذا التفاوت يف عدد 
الدرج�ات الوظيفي�ة املعل�ن عنها ضم�ن موازنة 
2013 بالقول: »الدرجات الوظيفية املعلن عنها يف 
املوازنة تبلغ 65 ألف درجة، اما الدرجات الضمنية 
فإنها قد تزيد عن 150 الف درجة باعتبار أن هناك 
نصوص�ا واضحة ب�ان ل�وزارة املالية اس�تحداث 
درجات وظيفية للسجناء السياسيني، إذ يتوقع ان 
يشمل ذلك حتى الدرجة الرابعة من ذوي الشهداء 
وهناك مطلب أس�اس هو تثبيت عقود الصحوات 
وهناك مطلب ما يتعلق بموضوع العمليات األمنية 
يف ع�ام 2008  لذا فإن العدد س�يتجاوز 200 ألف 

درجة وظيفية«. 

وعزا الساري س�بب تأجيل التصويت عليها خالل 
جلس�ة مجلس النواب يوم أم�س األول الثالثاء إىل 
مطالب الكتل السياس�ية بش�أن إضاف�ة فقرات 
إليها. وقد توقع عضو لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية عبد الحس�ني عبطان يف حديث س�ابق له 
مع »املس�تقبل العراقي« أن ال يش�هد يوم الثالثاء 
التصويت عى املوازنة بس�بب مطالبات ستقدمها 

الكتل السياس�ية، لكن�ه رجح أن يت�م إقرارها يف 
غضون يوم�ني تاليني بعد إج�راء مفاوضات بني 

الكتل. 
ان  أم�س  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الس�اري  وق�ال 
»املوازن�ة أصبح�ت بع�د نقاش�ات طويل�ة داخل 
اللجن�ة املالية وطرح كافة املالحظات من الناحية 
القانونية والفنية تم االنتهاء من مسودة قانونها 

غ�ر أن مطالبات بعض الكتل السياس�ية أثر عى 
تمريرها«. وأوضح الساري ان »اللجنة ال تستطيع 
أن تضيف تل�ك املطالب اىل فقرات املوازنة باعتبار 
أنها س�تؤثر يف الس�قف اإلجمايل لها لذا رحل هذا 
املوضوع اىل اجتماع رؤساء الكتل السياسية املقبل 
الذي من املزمع عقده اليوم )أمس( ملناقش�تها«، 
مبين�ا انه »يج�ب التواف�ق عليها من قب�ل الكتل 
السياس�ية حتى يتم اقرار القانون«. واستبعد ان 
»يتم تمري�ر املوازنة خالل اليومني املقبلني«. ومن 
املتوق�ع أن يصوت مجلس الن�واب العراقي خالل 
جلسته ال�11 من الفصل التريعي الثاني للسنة 
التريعية الثالثة التي ستعقد اليوم الخميس عى 

مروع قانون املوازنة.
وبش�أن زي�ادة روات�ب املتقاعدي�ن وتضمينها يف 
املوازن�ة بني الس�اري ان »من املطالب األساس�ية 
لكتل�ة املواط�ن والتي س�تكون مح�ل نقاش هي 
منحة الطلبة وزيادة رواتب املتقاعدين وطلبنا من 
رئيس اللجنة املالية إضافة هذه املبالغ ويجب ان 
تك�ون من خ�الل مناقلة بعض املبال�غ«. وأضاف 
»لألس�ف الحكومة أهملت األمور التي من شأنها 
أن تطمنئ املتقاعدين ورشيحة الطلبة ولم تدرجها 
ضمن املوازنة ولذلك ستضاف إىل مجموعة مطالب 
الكتل وطرحه�ا يف اجتماع رؤس�اء الكتل يوم غد 

)اليوم(«. 

توقعات بعدم تمريرها اليوم

املوازنة توفر أكثر من 200 ألف درجة وظيفية »ضمنية«
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           امل�ستقبل العراقي / �سياء ال�سريفي
أكد وزير الصح�ة أن 6 مراكز متخصصة 
لع�الج أم�راض الرطان س�تنجز خالل 
املراك�ز  تل�ك  ان  إىل  الع�ام، مش�راً  ه�ذا 
ستكون كافية لسد حاجة العراق ملعالجة 
األمراض الرطانية. وقال مجيد 
حم�د أم�ني يف ترصي�ح خص به 
»املس�تقبل العراق�ي« ان العراق 
يمتل�ك اآلن 7 مراك�ز متخصصة 
ملعالجة أم�راض القل�ب، وهناك 
خط�ة الفتتاح 4 مراكز جديدة يف 
العراق ألمراض القلب، الفتا اىل أن 
هناك محافظ�ات ما زالت تفتقر 
إىل وج�ود اطب�اء اختصاصي�ني يف 
أمراض القلب، ل�ذا أعطيت الرخصة 
يف التعاق�د م�ع أطب�اء اجان�ب يف هذا 

االختصاص. 
وأك�د أم�ني أيضاً وج�ود نق�ص يف الكادر 
الطبي والتمرييض يص�ل اىل نصف حاجة 
الع�راق من ذل�ك الكادر، موضح�اً أن هذا 

النق�ص يتس�بب بعرقل�ة قي�ام الك�وادر 
الطبية بعملها عى وجه تام. وأشار الوزير 
اىل ان عمل وزارته يختلف عن عمل وزارات 
الصح�ة يف دول أخ�رى، حي�ث أن موازنة 
وزارة الصح�ة العراقي�ة ينف�ق جزء كبر 
منها يف عمليات االعمار وبناء املستشفيات 
واملراكز التخصصية وتعزيز البنى التحتية 
عموماً، ع�ى العكس م�ن وزارات البلدان 
الت�ي تمتلك بنى تحتي�ة متكاملة، لذا فإن 

مقدار الخدمة الصحية التي تقدمها وزارة 
الصحة العراقية ملواطنيها يبلغ نحو 150 
دوالرا س�نوياً ل�كل مواط�ن، فيم�ا تقدم 
وزارة الصح�ة األردنية 300 دوالر س�نوياً 
للفرد الواح�د، واللبنانية تقدم 500 دوالر 

للفرد سنوياً، عى سبيل املثال. 
وفيم�ا يتعلق باألنفلونزا الوبائية أكد أمني 
أن وزارته مسيطرة عى هذا املرض ولديها 
لجان طبية مشكلة تتجه إىل املناطق التي 
تشهد انتش�اره. وقال أن الوزارة ستكون 
حارضة يف اي مكان قد يحدث فيه فيضان 
جديد، مشرا اىل ان مالكات الوزارة اتجهت 
اىل األماكن التي حدثت فيها فيضانات، وقد 
تم لقاح جميع األش�خاص يف تلك املناطق 
لتحصينه�م من مرض االنفلونزا الوبائية. 
وأض�اف ان الوزارة قام�ت بتوزيع العالج 
الخاص به�ذا املرض اىل جميع املحافظات 
من الش�مال إىل الجنوب، مؤكداً ان العراق 
هو الدولة الوحيدة التي تعطي وبشفافية 

عدد إصاباتها وعدد الوفيات.

         بغداد / امل�ستقبل العراقي
رجحت عض�و لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النائبة ع�ن القائمة العراقية ناه�دة الدايني 
نجاح الخطة الخمس�ية املوضوع�ة من قبل 
وزارة التخطي�ط، مؤك�دًة انه�ا أفض�ل م�ن 
الخطة الس�ابقة وس�تحقق نتائ�ج ايجابية 

خالل السنوات الخمس املقبلة. وقالت الدايني 
يف ترصيح صحف�ي أمس، إن خط�ة التنمية 
االقتصادي�ة الخمس�ية الت�ي وضعتها وزارة 
التخطي�ط خ�الل الس�نة الحالي�ة جيدة من 
ناحية أفضل من س�ابقتها، ولكنها ال ترتقي 
بمس�توى طم�وح الواقع الذي يم�ر به البلد. 

وأضاف�ت أن هن�اك خط�ة خمس�ية وضعت 
خ�الل املرحل�ة املاضي�ة أثبتت فش�لها لعدم 
استطاعتها تقليل نسبة الفقر وتحسني البنى 
التحتي�ة يف الب�الد، بل العكس انه�ا زادت من 
الفق�ر وجعلت البنى التحتي�ة مرتاجعة نحو 
األسوأ. وأوضحت أن الخطة الحالية تضمنت 

بناء وحدات س�كنية واطئ�ة الكلفة للفقراء، 
ووضع دراس�ة لرفع الواقع االقتصادي للبلد 
من خالل تنويع إيرادات�ه وعدم االعتماد عى 
النفط، متأمل�ة أن تحدث هذه الخطة تغيراً 
بالوق�ع االقتص�ادي وتعطي نتائ�ج ايجابية 

ملموسة.

10 مليارات دينار إلنتاج 34 فيلاًم سينامئيًا 
ضمن »عاصمة الثقافة العربية 2013«

       
  بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلنت دائرة الس�ينما وامل�رح التابعة لوزارة الثقاف�ة عن تخصيص 10 
ملي�ارات دين�ار إلنتاج 34 فيلما س�ينمائيا لعرضها خ�الل مروع بغداد 
عاصم�ة الثقافة العربي�ة 2013 املقرر انطالقه يف ش�هر آذار املقبل. وقال 
مدير قس�م الس�ينما قاسم محمد 
أن  أم�س،  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
وزارة الثقاف�ة تبنت مروع بغداد 
عاصم�ة الثقاف�ة العربي�ة 2013، 
وقد خصص�ت 10 ملي�ارات دينار 
كمرحلة أوىل إلنتاج 34 فيلما ما بني 
قص�ر وطويل ووثائق�ي. وأوضح 
انه ت�م إنت�اج 5 أف�الم قصرة و3 
أفالم طويل�ة، فيما ال ي�زال العمل 
جار إلنتاج األفالم الباقية، مش�را 
اىل أن انت�اج ه�ذه األف�الم هدف�ه 
لي�س ربحي�ا ألن الجه�ة املنتج�ة 
ه�ي القطاع العام الذي يس�عى اىل 
التفعيل ودفع عجلة الس�ينما اىل االمام. وأكد ان هذه االفالم س�تكون من 
اخراج مخرجني عراقيني معروفني وس�يتم تس�ويقها م�ن اجل النهوض، 
داعي�ا اىل اعادة اعمار دور العرض الس�ينمائية يف بغ�داد. ويذكر أن وزارة 
الثقافة العراقية قد أكدت أنها قطعت خطوات مهمة فيما يتعلق بالجانب 
االستثماري والبنى التحتية ملروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013. 
ويف وقت س�ابق كشفت دائرة الس�ينما واملرح أن كلفة فيلم »بغداد حلم 
وردي« تبل�غ مليارا و250 مليون دينار. وقال مدير الدائرة ش�فيق املهدي 
إن كلف�ة تنفيذ فيلم »بغداد حلم وردي« تبلغ ملي�ارا و250 مليون دينار ، 
خصصت من قبل دائرة السينما واملرح. وتتمحور قصة فيلم »بغداد حلم 
وردي« ح�ول العن�ف الطائفي، من خالل ش�خصية عراقية مغرتبة قررت 

العودة إىل العراق فاصطدمت بواقع العنف الذي تفىش يف البالد.

         بغداد / امل�ستقبل العراقي
بارشت الركة العامة لتصنيع الحبوب بالتشغيل الفعي 
ألف�ران الكاظمي�ة الحكومي�ة حيث يتم بيع وتس�ويق 
الصم�ون املنتج عرب منفذ البي�ع املبارش يف مقر الركة 
الواقع يف س�احة عدن، يف حني تجري دراسة عدة طلبات 
للتجهي�ز مقدم�ة م�ن جهات حكومي�ة ودوائ�ر الدولة 
لغرض التعاقد معها لتجهيزه�ا بالكميات املطلوبة من 
مادة الصمون. وكانت الركة قد أعلنت يف وقت س�ابق 
ع�ن فتح ب�اب التجهي�ز للمتعهدين لتس�ويق الصمون 

املنتج يف أفرانها الحكومية. 
ونقل بي�ان لوزارة التج�ارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه أمس عن مدير عام الركة عدنان جاس�م 
الريف�ي قول�ه »بع�د ان أنهت امل�الكات الهندس�ية يف 
الركة أعمال النصب والرتكيب لخطوط األفران الحديثة 
يف مجم�ع أف�ران الكاظمي�ة بجان�ب الك�رخ واملبارشة 
بالتش�غيل الفع�ي لها ت�م تكلي�ف القس�م القانوني يف 
الركة وقسم االس�تراد بإعداد إعالن مناقصة لتجهيز 

الركة بخطوط أفران أوتوماتيكية حديثة وبمواصفات 
عاملية ذات جودة عالية وبطاقات إنتاجية كبرة لنصبها 
يف موقع أف�ران بغداد الحكومي�ة يف جانب الرصافة من 

بغداد«.
 مؤكداً عى »نية الركة التوسع يف املشاريع االستثمارية 
التي من ش�أنها تقديم الخدمات املؤثرة يف حياة املواطن 
العراق�ي واملس�اهمة الفاعلة يف دع�م االقتصاد الوطني 
وخل�ق روح املنافس�ة م�ع القط�اع الخ�اص من خالل 
االرتقاء بنوعية املنتج�ات املقدمة للمواطنني وحثه عى 
مواكبة التقدم العلمي يف هذا املجال املهم يف توفر القوت 

اليومي للمواطن الكريم«. 
إىل ذل�ك، تلق�ت الرك�ة عروض�اً م�ن رشكات أملاني�ة 
لتجهيزه�ا بأف�ران أوتوماتيكية حديث�ة ومتقدمة ذات 
الطاق�ات )1ط�ن( و)2ط�ن( لبيعها ألصح�اب األفران 
األهلي�ة من الراغب�ني بالحصول عليها لغ�رض االرتقاء 
بنوعي�ات الصم�ون واملعجن�ات التي تنتجه�ا لتضاهي 

اإلنتاج العاملي يف هذا املجال.

         بغداد / امل�ستقبل العراقي
طالب ع�دد من اصحاب املحال يف س�وق بغداد الجديدة محافظ�ة بغداد باالرساع  
بتعويضه�م عن الخس�ائر املادي�ة التي لحقت به�م بفعل الحريق الذي نش�ب يف 
الس�وق العام املايض، فيما دعا اصحاب البسطات اىل ش�مولهم بمبالغ العويض. 
وقال رعد جاس�م، صاحب محل عطارة يف الس�وق ان محافظة بغداد لم تعوضنا 
لغاية االن، فقط ارسلت وفدا من قبلها لتسجيل اسماء اصحاب املحالت املترضرة 
من الحريق، داعياً اىل االرساع باجراءات التعويض. واشار اىل ان اجرءات التعويض 
عن طريق رشكة التامني الوطنية يتأخر لوقت طويل قد يتجاوز ال�6 اشهر بسبب 
الروتني االداري. وكش�ف ان خس�ائر املحل الواحد نتيجة الحريق تصل اىل عرين 
ال�ف دوالر، وهناك من تعرض اىل حرق جميع بضاعته والتي تصل قيمتها اىل 500 
الف دوالر. وقال ايمن كريم، صاحب بس�طة يف السوق ان الدولة لم تعوض أياً من 
اصحاب البس�طات الن الحريق بحسب الرواية الرسمية كان بفعل فاعل ولم يكن 
بفعل تماس كهربائي ولهذا السبب لم يتم تعويضنا. وتابع »لكن الحقيقة األكيدة 
ان الحريق كان بفعل تماس كهربائي وعى الدولة تحمل ذلك الن شبكات الكهرباء 
قديمة«. يذكر ان س�وق بغداد الجديدة قد تع�رض قبل فرتة قصرة لحريق ضخم 
ادى اىل حرق الكثر من املحال التجارية، كما شهد السوق العديد من الحرائق التي 
س�ببت خس�ائر كبرة. وقد اثبتت التحقيقات يف معظم ه�ذه الحوادث انها كانت 

بفعل تماس كهربائي.

توقعات بنجاح خطة التنمية االقتصادية اخلمسية

أمانة بغداد توزع 3 جوائز بمسابقة تطوير األعظمية

تصنيع احلبوب تبارش بالتشغيل
 الفعيل ألفـــران الكــاظمية

أصحاب حمال بغداد اجلديدة
املحافظة لـم تعوضنا

العراق يتسلم طائرتني
 بوينغ 777 العام احلايل

 بغداد / امل�ستقبل العراقي
أك�دت وزارة النقل أنها ستتس�لم ثماني طائرات من ن�وع بوينغ 777 خالل 
العامين الحالي والمقبل، فيما بينت أنها لن تتعاقد مع أية شركة أخرى لشراء 
طائرات جديدة باعتبار أن ما تم التعاقد عليه كاف لتطوير األس�طول الجوي 
العراقي. وقال وزير النقل هادي العامري في حديث ل�”الس�ومرية نيوز” إن 
“العراق سيستلم ثماني طائرات من شركة بوينغ األمريكية، بواقع طائرتين 
خالل العام الحالي، وست طائرات أخرى خالل العام المقبل”، مبينا أن “هذا 
الع�دد هو من أص�ل 45 طائرة تعاقدت الوزارة مع الش�ركة على ش�رائها”. 
وأضاف العامري أن “هذه الطائ�رات إضافة إلى الطائرات األخرى والتي هي 
من نوع ايرباص التي تم ش�راؤها سابقا، س�تكون كافية لتطوير األسطول 
الج�وي العراق�ي”، مش�يرا إلى أن “الوزارة س�وف لن تتعاقد مع أية ش�ركة 
أخرى لشراء طائرات جديدة”. واعتبر العامري أن “األسطول الجوي العراقي 
س�يكون قادرا على تلبي�ة حاجة المس�افرين بدون االعتماد على التش�غيل 
المش�ترك”. وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت في 20 كانون األول 2012 
عن إس�قاط الكويت جميع الدعاوى المقامة ضد الخطوط الجوية العراقية، 
مشيرة إلى أن االتفاق يعتبر بداية جديدة حقيقية للخطوط الجوية العراقية 

في بناء أسطول جوي جديد.

ارتفاع خزين دياىل املائي 
بمعدل 400 مليون م2

 دياىل / امل�ستقبل العراقي  
أعلنت دائرة الموارد المائية في محافظة ديالى عن زيادة رصيد خزينها 
االس�تراتيجي من المي�اه بأكثر من 400 مليون م/مكعب بس�بب غزارة 

ف�ي  األمط�ار 
الثالث�ة  األش�هر 
الماضي�ة، مؤكدة 
أن الزيادة ستؤمن 
توفير المياه الخام 
اإلسالة  لمحطات 
وتأمي�ن حص�ص 
الزراعية.  الخط�ة 
الدائرة  وقال مدير 
باس�م مجي�د في 
صحفي  تصري�ح 

أمس إن “غزارة األمطار التي هطلت في األشهر الثالثة الماضية أسهمت 
في زيادة رصيد الخزين االس�تراتيجي للمياه داخل المحافظة والمتمثل 
ببحيرة حمرين، )45كم ش�مال ش�رقي بعقوبة(، بأكثر من 400 مليون 

م /مكعب”. 
وأض�اف مجيد أن “الزيادة كانت ايجابية وس�تؤمن توفي�ر المياه الخام 
لمحطات اإلس�الة ف�ي عموم الوح�دات اإلداري�ة اضافة ال�ى تامين ما 

تحتاجه الخطة الزراعية من مياه السقي”. 
من جهته، أكد رئيس اللجن�ة الزراعية في مجلس ديالى عدنان الكرخي 
أن “مع�دالت هط�ول األمط�ار في ديالى ه�ي األعلى منذ أكث�ر من عقد 

تقريبا وأسهمت في تأمين الحاجة المحلية من المياه”.
 ودعا الكرخي إلى “بناء المزيد من الس�دود من اجل االستفادة من مياه 
الس�يول واألمطار خاصة في المناطق الشرقية والشمالية لديالى ضمن 

إستراتيجية ما يعرف بحصاد المياه”.

فقدان
فقدت مني هوية نقابة الصيادلة باسم 
)نجاة عبد الكريم( واملرقمة )574( يف 
1962/7/15، مع خت�م صيدلية الدر 
عزيزية عى من يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة اإلصدار مع التقدير 
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لق�د ألقت ث�ورات "الربي�ع العرب�ي" بظاللها عىل 
الواق�ع االقتص�ادي املرتدي باألس�اس يف أغل�ب الدول 
العربي�ة، فكان�ت يف آن واح�د، س�بباً لرتاج�ع األداء 
االقتص�ادي، كم�ا كان�ت نتيج�ة مل�راث اقتص�ادي 
م�يء باخت�الالت هيكلي�ة مزمنة يف كاف�ة القطاعات 
االقتصادية، وتراكم يف الديون، وزيادة مفرطة يف عجز 

املوازنات، وانتشار البطالة بني الشباب.

ثورات خبز تهدد الأنظمة اجلديدة

ساهم يف هذه األوضاع االقتصادية الصعبة لبلدان 
"الربي�ع العرب�ي" تحدي�داً، تنامي ش�عور الش�عوب 
ب�أن هناك فئات قليل�ة من األثري�اء، وأصحاب النفوذ 
الس�يايس، اس�تحوذت عىل أغلب املقدرات االقتصادية 
وثمار التنمية، بينما لم تح�ظ الفئات األخرى الفقرة 
ومحدودة الدخل، إال عىل نس�بة من ه�ذه املقدرات أو 
الث�روات، ال تمكنه�ا م�ن تحقيق أهدافها يف مس�توى 
معيشة مناس�ب، عالوة عىل سوء توزيع هذه الثروات 
بعدال�ة بني كل الفئات، وكانت النتيجة املتوقعة تنامي 
الش�عور بالظل�م االجتماعي، وانتش�ار الفس�اد املايل 
واإلداري، فل�م يك�ن هن�اك طري�ق س�وى اإلصالح أو 
التغي�ر، أمال يف تحقيق مس�تقبل أفض�ل. فبعد مرور 
عام�ني من بدء ه�ذه التط�ورات، يمك�ن اآلن تدارس 
الدواف�ع االقتصادية، التي كانت وراءه�ا، وما واكبها 

من تغرات عىل املستويني االقتصادي واالجتماعي.
ونتيج�ة ل�كل ذل�ك، تنام�ت الدوافع الت�ي أدت إىل 
اندالع ثورات دول "الربيع العربي". ومن املهم أن نؤكد 
أن هناك جانباً كبراً من األس�باب األخ�رى، التي تبدو 
دائماً يف الس�ياق ذاته وال ينبغي إغفالها عىل املستويني 
اإلقليم�ي والعاملي، وهي تنامي الفج�وة التنموية بني 
البلدان العربية والدول املتقدمة خالل السنوات القليلة 

املاضية.

ملاذا ثارت دول "الربيع العربي" ؟

إن التغي�ر لصال�ح الحري�ات والع�دل االجتماعي 
واالقتص�ادي، والرشاك�ة يف الحي�اة السياس�ية م�ع 
الش�عوب، ل�ن تك�ون ممكن�ة ب�ال ح�ركات ش�عبية، 
وانتفاضات وثورات تتجاوز املمكن واملعقول. وهذا ما 
جعل ف�رص اإلصالح االقتصادي غ�ر متوافرة يف دول 
"الربي�ع العربي"، إال أن األوض�اع االقتصادية العربية 
تؤكد أن أغلب النخب السياس�ية يف هذه البلدان، كانت 
ال تس�تطيع أن ت�درك أنه�ا س�تضطر إىل التوجه نحو 
اإلصالح االقتص�ادي واالجتماع�ي، أو أن ترحل تاركة 
الس�احة ملن يقدر ع�ىل تحقيق أه�داف اإلصالح لهذه 

الشعوب، التي عانت طويالً.
التجرب�ة  كان�ت  ولذل�ك 

العربية ال تختلف كثراً عن تجربة بعض الدول 
الالتينية يف الس�بعينات. ف�ال حرية بال نزاع أو 

رصاع وال حقوق أو عدل اجتماعي من دون سعي وراء 
تحقيقه�ا، فمن هنا ب�ات واضحا أن اإلنس�ان إذا أراد 
حقوقه، فعليه أن ينتزعها بقلبه أوال، فإن لم يس�تطع 
فبلس�انه، فإن لم يستطع فبيده، كما حدث يف ميادين 
الث�ورات. وم�ن املالحظ هن�ا أن املق�وم االقتصادي يف 
الحياة، هو املحرك األول لكل مس�اعي التحرر. فاألصل 
يف مدارات الرصاع بني الحكام واملحكومني راجع أساسا 
إىل متغ�رات اقتصادية، أدت إىل كل ه�ذا الحراك. هذه 
متغ�رات كانت تخدم فقط فئ�ة دون أخرى، وحققت 
مصال�ح األقلي�ة الغنية باملال والس�لطة عىل حس�اب 
األغلبي�ة الكب�رة م�ن فق�راء الش�عوب، والنتيجة أن 
اتسعت الفجوة بني أبناء الوطن الواحد، فأصبح هناك 
م�ن يملك ومن ال يملك، هناك فقر ي�زداد فقراً، وغني 
يزداد غنى وث�راء، وأصبح االقتصاد محور الرصاعات، 
ألن البقاء يف الحياة مرتبط باستمرارية توافر مقومات 
العيش الكريم للمواطن األقل حظاً من الثروة والدخل. 
فإذا فقد اإلنس�ان هذه املقومات، فعليه أن يبحث عن 
حقوقه االقتصادية بكل السبل، إذا لم تتوافر له مقابل 
جهده، وإذا شعر أنه يظلم فعليه من الناحية النظرية 
أن يؤكد لنفس�ه الح�ق يف الحرية والع�دل يف الحصول 
عىل نصيب مناس�ب من ثروات األمة، والتي أمن عليها 
عند مؤسس�ات الدولة، ويس�هم بالطب�ع يف هذا أنه ال 
يجد فرصة للعمل أو أن دخله ال يتناس�ب ومس�تويات 
األس�عار السائدة، أو أن هناك ش�عورا ذاتيا أن الفساد 
يج�ور عىل حقوقه االجتماعي�ة. ويف هذه الحالة تأمل 
الش�عوب أحيان�ا يف وج�ود ح�كام ال يس�يطرون عىل 
مق�درات الدولة االقتصادية بس�يطرتهم ع�ىل مقاليد 
الس�لطة، ف�إذا كان�ت النخب�ة الحاكمة فاس�دة، فإن 
مطلب اإلصالح أصبح غر كاف، ولذا يلجأ الش�عب اىل 
التصعيد للوصول إىل اإلصالح الس�يايس، ويليه إصالح 
اقتص�ادي واجتماع�ي يس�تهدف تغيرا كلي�ا يضمن 
غاي�ات العدل االجتماع�ي وتوزيع الث�روات والدخول، 
من دون تفرقة، وهذا بالطبع يمكن أن يؤدي إىل اندالع 
الثورات. وهنا لم تعد الش�عوب تس�أل فقط عن الخبز 
وح�ده، أو ع�ن رفع األجور أو حل مش�كلة اإلس�كان 
وخفض مستوى األسعار السلع الرضورية، أو البحث 
ع�ن وظيفة تضمن لقمة العيش، ألن كل هذه املطالب 
تصب�ح يف وقت ما فقط، جزءا من مش�كلة كربى، ألن 
الثورات تكون هنا للكرامة وتوفر الحقوق االقتصادية 
الكلي�ة م�ن تعليم ورعاي�ة صحية ومس�توى معييش 
الئ�ق. خاص�ة إذا ل�م يش�عر اإلنس�ان بثم�ار التنمية 
والنم�و االقتصادي، وه�و ما تؤكده الش�واهد من أن 
منافع النمو االقتصادي لم تتس�اقط تلقائيا، بل شعر 
الن�اس أن هذه الثمار ترك�زت يف مناطق أعىل دون أن 
تص�ل إليهم، وهو عكس ما تنبأت ب�ه أغلب النظريات 
االقتصادية التقليدية، ولذل�ك كان التفاوت الكبر بني 

أبناء املجتمع، والشعور بعدم العدالة، مدعاة لالنفجار 
الش�عوري والس�عي القوي للتغير، أمال يف الوصول إىل 

ما تصبو إليه تطلعاتهم الكلية.

تداعيات اقت�صادية

لقد كان لثورتي م�رص وتونس تداعيات ملحوظة 
ع�ىل اقتص�ادي البلدي�ن. وكان لصندوق النق�د الدويل 
تقدي�رات القتص�اد الدولت�ني، فقد قدر تباط�ؤ الناتج 
املح�ي اإلجم�ايل )باألس�عار الثابتة( بنح�و 1 يف املائة 
ل�كال البلدين يف عام 2011، بعدم�ا كانا قد حققا نموا 
بواق�ع 5 يف املائ�ة و3.7 يف املائ�ة قب�ل الث�ورة يف أوائل 
2010. وكان التأث�ر األكرب قب�ل وبعد الثورات قد طال 
قطاعات التصنيع والس�ياحة واالستثمارات األجنبية، 
كما تأثر معدل البطالة والتضخم بش�كل رسيع تجاه 
االرتف�اع، فق�د انخف�ض اإلنت�اج الصناع�ي يف تونس 
بواق�ع 13 يف املائ�ة يف يناي�ر )كانون الثان�ي( املايض، 
بينما هوت السياحة، التي تساهم بنحو 7 يف املائة من 
الناتج املح�ي اإلجمايل، بواق�ع 40 يف املائة خالل 
الش�هرين األول�ني من الع�ام الح�ايل. ويف مرص، 
انخف�ض ع�دد الس�ياح بنح�و 81 يف املائة خالل 
ش�هر واحد، وكان لتحويالت العاملني يف الخارج 
نصيبه�ا م�ن تداعيات االضطراب�ات، إذ أن عودة 
أكثر من 100 ألف عامل مرصي تقريباً من ليبيا، 
نتيجة األحداث الدائرة هناك، من شأنها أن تهوي 

بتحويالت املرصيني العاملني يف الخارج.
كما عانى ميزان املدفوعات املرصي، 
وحق�ق عجزاً يرتاوح ب�ني 10 و12 مليار 

دوالر يف السنة املالية 2012/2011.
وع�ىل نح�و مماث�ل، يتوق�ع معه�د 
التمويل الدويل أن يصل صايف االستثمارات 
األجنبية املبارشة يف مرص، الذي يس�اهم 
بنح�و 3 يف املائ�ة من النات�ج املحي اإلجم�ايل، إىل 2.5 
ملي�ار دوالر فق�ط يف ع�ام 2011، وه�و بذل�ك يمث�ل 
انخفاضا بواقع 60 يف املائة عن مستواه للعام السابق، 
بعدما س�جل 9 مليارات دوالر يف املتوسط سنويا خالل 
الس�نوات الخم�س املاضية. وعىل نح�و مماثل، تعاني 
مالية بع�ض حكومات دول "الربيع العربي"، واملتأثرة 
أصال برتاج�ع الناتج االقتصادي وإي�رادات الرضائب، 
م�ن اضطرارها إىل زي�ادة اإلنف�اق الع�ام، وإجراءات 
الدعم التي وعدت بها الحكومات السابقة. فالحكومة 
املرصي�ة الس�ابقة كان�ت ق�د التزم�ت زي�ادة رواتب 
موظفي القط�اع العام بنحو 15 يف املائة، باإلضافة إىل 
إجراءات دعم للس�لع الغذائية بقيمة 1.2 مليار دوالر. 
كذلك الحال بالنسبة لتونس التي يتوقع أن تزيد اإلنفاق 
ع�ىل الرعاية االجتماعي�ة وإجراءات الدع�م، ولكن ما 
نلفت النظر إلي�ه أن هذه التوقعات لم تحظ حتى اآلن 
باهتم�ام الحكومات الحالية، نظ�راً ألن الفرتة الزمنية 

التي يتوقع فيها اإلصالح ال تزال قصرة.
وق�د ألق�ت التوقع�ات أيض�ا بارتف�اع العج�ز يف 
امليزاني�ات، والت�ي يقدر صندوق النق�د الدويل أن تصل 
نس�بة العجز يف املوازنة العامة للدولة يف مرص نحو 10 
يف املائة من الناتج املحي اإلجمايل ونحو 4.7 يف املائة يف 

تونس يف عام 2011.
وبالنس�بة ملع�دل النمو يف االقتص�اد املرصي، فقد 
حقق�ت مرص قب�ل الث�ورة مع�دال للنمو وص�ل وفقاً 
للتوقع�ات األخ�رة، م�ا يقرب م�ن 7 يف املائ�ة، ولكن 
املؤك�د أن هذا النمو لم يش�عر به املواطن عىل اإلطالق، 
نظراً لتفاقم معدالت البطالة والفقر وارتفاع املستوى 
العام لألسعار. فقد قفزت نسبة البطالة إىل نحو 12 يف 
املائ�ة نصفهم يف أعمار ب�ني 12 و25 عاما، كما ارتفع 

التضخم إىل أكثر من 10 يف املائة.
ويف جان�ب التنمي�ة البرشي�ة، فقد أك�دت بيانات 
االقتصاد املرصي أن نسبة الفقر بلغت 40 يف املائة، وأن 
الفقراء يس�تحوذون فقط عىل )دوالرين( يف اليوم. أما 
يف اليمن، فيعترب ش�عبها من أفقر شعوب العالم، حيث 
قدر متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل بنحو 1300 
دوالر عىل األكثر، وأن نصف الس�كان يعيشون عىل أقل 
م�ن )دوالرين( أيضا يف اليوم الواحد. ناهيك عن تراجع 
االس�تثمارات األجنبية من نحو ثالثة مليارات دوالر يف 
الربع األول من عام 2011 إىل 219 مليون دوالر يف الربع 
األول م�ن العام الجاري، وتناقص حجم االحتياطات يف 
البن�ك املركزي م�ن 35 ملي�ار دوالر إىل 15 مليار دوالر 
)بينها ثالثة مليارات ودائع تركية وسعودية وقطرية( 
قدمت ملس�اعدة الدولة عىل النهوض باالقتصاد. ولكن 
وعىل الرغم من ذلك، فم�ازال االقتصاد املرصي يواجه 
تحديات خط�رة تتطلب جهوداً م�ن األنظمة الجديدة 
الحاكم�ة لوض�ع برام�ج وخط�ط تنموي�ة رسيع�ة، 
للخ�روج من س�وء حالة االقتصاد، خاص�ة وأن حجم 
الدين العام تجاوز الرتيليون ومائتني مليار جنيه، األمر 
الذي يشكل خطراً عىل االقتصاد بسبب تخطي الحدود 

اآلمنة املتعارف عليها بالنس�بة لحجم الديون.
أم�ا يف تونس فقد تج�اوزت معدالت الفقر نس�بة 
ال��24 يف املائة. كما بلغت نس�بة الدين العام إىل الناتج 
املح�ي اإلجمايل نح�و 40 يف املائة يف ع�ام 2011، وبلغ 
عج�ز املوازن�ة العام�ة نح�و 5 يف املائ�ة، وهي نس�بة 
تنعكس س�لبياً عىل مس�توى األس�عار، الت�ي يتحمل 
عبأه�ا املواطن البس�يط. هذا باإلضاف�ة إىل انخفاض 
إس�هام قطاع الزراعة يف الناتج املحي اإلجمايل من 13 
يف املائ�ة إىل 8 يف املائة، وتراجع النمو يف قطاع الصناعة 
بش�كل ملحوظ، ع�الوة عىل تفاق�م مش�كلة البطالة 
وانخفاض األجور وزي�ادة التفاوت بني الطبقات. كما 
انخفض معدل النمو االقتصادي ليرتاوح بني صفر و1 
يف املائ�ة يف عام 2011، مقارنة بمع�دل نمو اقتصادي 
يص�ل إىل 5.4 يف املائ�ة يف عام 2011، وه�و معدل كان 
متوقعا قبل أحداث الثورة. وبالنسبة لليمن، فقد بينت 
املؤرشات االقتصادية الداف�ع وراء الثورة، يف مؤرشات 

الفق�ر املدق�ع، وتراجع النات�ج املحي اإلجم�ايل كأهم 
م�ؤرشات االقتص�اد حتى ع�ام 2011 إىل ما يقرب من 
7 يف املائ�ة مقاب�ل 15 � 20 يف املائ�ة يف ع�ام 2010. 
وارتف�اع مع�دل التضخم إىل نح�و 20 يف املائة، مقارنة 
بنحو 12 يف املائة عام 2010. واألس�باب نفسها تتكرر 
يف النم�وذج الليبي، ومازالت االضطرابات مس�تمرة يف 
س�وريا واملحصلة اندالع الث�ورات للمطالبة بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية. وعىل وجه اإلجمال، فإن أهم 
املؤرشات االقتصادية التي كانت س�بباً رئيس�ا الندالع 
ث�ورات “الربيع العرب�ي” ارتفاع نس�ب البطالة، فمن 
املتوق�ع أن يتجاوز ع�دد الباحثني عن عم�ل يف الوطن 
العرب�ي ع�ام 2015 أكث�ر م�ن 52 مليون�اً، مقابل 32 
مليون ش�خص س�نة 2010، وهو بالطبع رقم مفزع، 
وه�ذا الع�دد يتزايد عام�اً تلو األخر بطريق�ة ال يمكن 
خفضه�ا، إذ ل�م تك�ن هناك إج�راءات وخط�ط تعمل 
عىل خفض هذه النس�بة بالعمل عىل إنشاء مشاريع، 
تعمل عىل توفر فرص عمل مناس�بة. والحاصل أن يف 
هذه البلدان طبقتني إحداهما غنية غنى فاحشا قليلة 
الع�دد، واألخ�رى فق�رة، باإلضافة لتهمي�ش الطبقة 
الش�بابية املتعلم�ة التي تمث�ل ح�وايل 50 يف املائة من 
إجمايل السكان يف البلدان العربية، وتشكو هذه الطبقة 
م�ن البطالة، خاصة بني حامي الش�هادات الجامعية، 
وعدم احرتام حقوق اإلنس�ان الرشعية، أما املس�ببات 
الخارجية للث�ورات العربية فرتج�ع إىل أن اإلصالحات 
الجذري�ة التي ن�ادت به�ا الحكومات العربي�ة، كانت 
بتأث�ر مبارش من البن�ك الدويل وصن�دوق النقد الدويل 
منذ فرتة ثمانينات القرن املايض، التي لم تؤت ثمارها، 
وبقي�ت يف غال�ب األحيان غ�ر مكتمل�ة يف العديد من 
األنش�طة القطاعية، وباألخص االجتماعية، إىل جانب 
انخفاض التدفقات التحويلية الخارجية، نتيجة انهيار 
أس�عار الس�لع األولية الزراعية التي تصدره�ا البلدان 
النامية للبالد املتقدمة بنس�ب ت�رتاوح بني 30 و40 يف 
املائ�ة، وقد صاحب ه�ذه اآلثار انخف�اض ملحوظ يف 
تمويل املشاريع اإلنمائية من جانب البلدان األجنبية يف 
عدة قطاعات اجتماعية كالصحة والنقل والس�ياحة، 
كما تأث�ر حجم صادرات البلدان العربية بش�دة، حيث 
سجلت الصادرات انخفاضا تخطي 30 يف املائة، يف حني 
أن الواردات لم تسجل سوى 18 يف املائة انخفاضا، مما 
أدى إىل العج�ز يف املي�زان التجاري بح�وايل 60 يف املائة 
للس�لع و14 يف املائ�ة للخدم�ات إىل جان�ب انخف�اض 
إيرادات السياحة يف البلدان العربية بحوايل 45 يف املائة.

احلاجة اإىل امل�صاعدات

ويقدر صندوق النقد الدويل أن دول “الربيع العربي” 
س�تكون بحاجة إىل مساعدات مالية بقيمة 160 مليار 
دوالر خالل السنوات األربعة املقبلة، ملواجهة التحديات 
يف امل�دى القصر. وباإلضاف�ة إىل الرضورة امللحة لدعم 
مي�زان املدفوعات واملالية العامة لالقتصاديات العربية 

املتأث�رة باالضطرابات، أش�ار صندوق النق�د الدويل إىل 
أن اقتصادي�ات املنطقة س�تكون بحاجة إىل املرور بما 
يس�مى “االنتقال الج�ذري” يف نماذجه�ا االقتصادية، 
بهدف ضم�ان إيجاد حل�ول للتحدي�ات االقتصادية – 

االجتماعية والسياسية التي أطلقت الثورات.
ويتلخص الحل بأن يكون النمو االقتصادي مدفوعا 
بعوام�ل داخلية، تس�تفيد منه أكرب ق�در من الرشائح 
االجتماعية. وهو ما لم يكتس�ب أولوية يف السياس�ات 
الس�ابقة. فاملكاس�ب االقتصادية التي كانت تحققها 
الرشكات املهمة والقطاعات الرئيسة، كانت محصورة 
يف قلة من املجتمع. ولذلك فإن عىل الحكومات املقبلة أن 
تواجه ضغوطا مرتبط�ة بتوفر فرص العمل الكافية، 
الستيعاب القادمني الجدد إىل سوق العمل. ويقدر البنك 
الدويل أن املنطقة س�تكون بحاجة إىل توفر 40 مليون 
فرصة عمل جديدة، خالل عقد من الزمن، بهدف تجنب 
أن يؤدي العامل الديموغ�رايف إىل اضطرابات اجتماعية 

– اقتصادية وسياسية.

اآفاق امل�صتقبل لـ"الربيع 
العربي"

وما يتبقى هو أن رد فعل الحكومات 
االنتقالي�ة تج�اه األوض�اع االقتصادية 

املرتدي�ة محك�وم بعوامل ثالثة: عام�ل الزمن 
املواط�ن  يمنح�ه  أن  يمك�ن  ال�ذي  والوق�ت، 
للحكومة لتحسني األوضاع املعيشية، وتحقيق 
مطالب الث�ورة. العامل الثان�ي يتعلق بضعف 
مؤسس�ات الدولة التي تقوم عىل تنفيذ عملية 
التحول واالنتق�ال إىل الوضع الجديد سياس�يا 
واقتصادي�ا، أم�ا العام�ل الثال�ث فيتعلق بقلة 

املوارد املالي�ة املتوافرة لتمويل مرحلة التحول الحرجة 
بسبب فقد املوارد نتيجة للفساد املايل واإلداري وتفاقم 
حج�م الدي�ون الخارجي�ة واملحلي�ة، التي تمث�ل فقدا 

ملقدرات املواطنني واألجيال املقبلة.
فمن املتوقع يف املدى القصر، أن املبادرات املحلية يف 
مرص وتونس والدول األخرى ما بعد الثورة، ستقودها 
التوجهات الشعبية، وهذا س�يمثل أهم التحديات التي 
تستدعي سياسات عامة تواجه التضخم وزيادة الدعم 
واإلنفاق الحكوميني والبطالة، يف ظل العجز الحكومي 

وسياسة السوق الحرة.
كذلك فإن الثورة التونس�ية والث�ورة املرصية وكل 
دول “الربي�ع العربي” لن تنج�ح إال بإنجاح االقتصاد، 
ألن�ه ال حري�ة وال كرامة بدون ضم�ان العيش الكريم، 
م�ن خالل م�ورد رزق يضمن دخ�ال للمواطن وفرصة 
عم�ل حقيقي�ة وس�لعة يف متن�اول يدي�ه، ف�”الربيع 
العرب�ي” يعي�ش اآلن يف مرحل�ة اقتص�اد يق�وم ع�ىل 
استعادة االس�تثمار، ووضع حلول رسيعة للمشكالت 
التي ترتب عليها الثورات، خاصة ما يرتبط باإلنس�ان 

عصب النمو والتنمية االقتصادية.
ولذل�ك ف�إن الحكومات يجب أن تعمل بسياس�ات 
للش�عوب أوال، ومس�تقبل األجي�ال املقبل�ة، وذلك من 
خالل توفر فرص العمل وتنش�يط القطاعات املنتجة 
محليا، ودعم القدرة عىل املنافس�ة، وهذا يتطلب مزيدا 
من املرشوعات خاصة الصغرة واملتوس�طة ومتناهية 
الصغر التي تس�توعب جيوش البطالة يف هذه البلدان. 
عالوة عىل ذلك، ف�إن دول “الربيع العربي” أغلبها دول 
تعتم�د عىل قط�اع الس�ياحة، وهو القطاع ال�ذي تأثر 
كثرا، وحقق خسائر كبرة لم تشمل فقط البلدان التي 
هزته�ا رياح التغير، ب�ل طالت تلك الت�ي ظلت بعيدة 
عن تغير األنظمة.. وش�ملت الخس�ائر مرص وتونس 
اليم�ن وس�وريا، إضافة إىل دول أخرى لم تس�تطع أن 
تنأى بنفس�ها عن التأثر بما يجري يف جوارها كلبنان، 
واملغ�رب واألردن وهي دول تش�كل الس�ياحة العربية 
والخارجي�ة إليه�ا مص�دراً رئيس�ا للدخ�ل القوم�ي، 
ومصدر دخل ألعداد ضخمة من العاملني ىف هذا الحقل 

من الشعوب.

خ�صائر القطاعات ال�صياحية

ووفقاً لتقدي�رات املنظمة العربية للس�ياحة، فقد 
تكبد قطاع الس�ياحة العربي خسائر فاقت 7 مليارات 
دوالر خ�الل العام الجاري، كما أن هذا القطاع س�جل 
تراجع�اً وص�ل إىل 11 يف املائة يف بل�دان املرشق العربي 
و13 يف املائ�ة يف بل�دان املغرب العرب�ي، وذلك يف الوقت 
الذي س�جلت فيه الس�ياحة العاملية نمواً بنحو )5,2( 
يف املائة.فف�ي اليم�ن، الذي زاره يف ع�ام 2010 مليون 
و247 ألفاً و62 س�ائحاً، قدَّرت الرشكات السياحية يف 
اليمن الخسائر التي تكبدتها جرَّاء األزمة التي تعصف 
بالب�الد بنح�و 750 مليون دوالر، متوقع�ة أن تصل إىل 

)1,2( مليار دوالر حتى نهاية العام الحايل 2012.
أما تونس، التي شهدت أوىل ثورات “الربيع العربي”، 
فم�ا زالت تعاني م�ن تراجع الحركة الس�ياحية جراء 
التأثر السلبي، الذي أحدثته أعمال العنف التي اجتاحت 
البالد قبل وبعد الثورة. ويؤثر تراجع السياحة بالطبع 
عىل مس�تقبل 350 ألف ش�خص يعملون يف هذا املجال 
أي م�ا يع�ادل 10 يف املائة من القوة العامل�ة يف البالد. 
وتش�ر آخر التقديرات إىل أن تونس تس�تقبل سنوياً 7 
ماليني س�ائح تجتذبهم الش�واطئ والغابات واملناطق 
الصحراوي�ة، وه�ذا العدد من الس�ياح يعطي تونس 6 
يف املائة من إجمايل ناتجها القومي. أما بالنس�بة ملرص 
فتلعب الس�ياحة دورا مهم�اً يف االقتصاد املرصي، ويف 
الس�نوات األخ�رة بات�ت مرص واح�داً م�ن أفضل 18 
مقصداً س�ياحياً عىل املس�توى العاملي، ويكفي عرض 
بعض األرقام ملعرفة الدور الحيوي للس�ياحة يف مرص، 
ففي العام املايض زارها نحو 12 مليون سائح 
ما حقق دخالً للموازنة يتجاوز 12 مليار دوالر، 
إضافة إىل مكاس�ب كبرة حققتها الصناعات 

األخ�رى القائمة عىل الس�ياحة 
مثل الفنادق ورشكات السياحة 

وغره�ا، وتش�ر اإلحص�اءات إىل أن واحدا م�ن كل 6 
مرصيني يعملون يف قطاع الس�ياحة، لكن أحداث ثورة 
يناير وما تالها، جرت عىل القطاع الس�ياحي خس�ائر 
فادح�ة بعد تراج�ع أعداد الس�ياح، وتراج�ع معدالت 

اإلشغال الفندقي إىل ما بني 10 و15 يف املائة.

اخلال�صة
وخالص�ة الق�ول إن أب�رز املتغرات الت�ي أوصلت 
الش�عوب العربي�ة إىل االحتجاج�ات واالنتفاض�ات ثم 
الث�ورة، هو الواق�ع االقتصادي واالجتماع�ي الرديء، 
الذي خلفته ممارس�ات األنظم�ة الحاكمة، عىل امتداد 
عقود طويلة، وأدى إىل تفاق�م مظاهر البطالة والفقر 
والفس�اد والتخلف، وراكم الغضب والضغوط النفسية 
وكبت الحريات وانتهك إنسانية املواطن. وكذلك تنامي 
الشعور الشعبي بوجود فجوة بني طبقتني من املجتمع 
الواح�د وتهمي�ش الطبقة الفق�رة. وال يمكن تجاهل 
األس�باب الخارجي�ة، الت�ي حدث�ت من بع�ض الدول 
الت�ي حاول�ت تطبيق سياس�ات اإلص�الح االقتصادي 
واالجتماع�ي كان�ت بتأث�ر مبارش م�ن البن�ك الدويل 
وصن�دوق النق�د الدويل، من�ذ ثمانينات الق�رن املايض 
والت�ي لم تؤت ثماره�ا، وأصبحت دائم�ا غر مكتملة 
يف العديد من األنش�طة االقتصادي�ة واالجتماعية. ويف 
ضوء ما س�بق، تبقى احتماالت نم�و اقتصاديات دول 
"الربي�ع العرب�ي" قوي�ة، إذا ما علمنا أن ه�ذه الدول 
لديه�ا طاق�ات برشي�ة ش�ابة، تمكنه�ا م�ن تحقيق 
أه�داف التنمية الش�املة والتغلب ع�ىل التحديات التي 
تراكم�ت قبل الث�ورات أو كنتيجة له�ا، واألمر يتطلب 
تحري�ر اقتصادي�ات “الربي�ع العربي” وإط�الق روح 
املبادرات الفردية لدى الش�باب وتوف�ر التمويل الالزم 
لتحقيق أه�داف التنمية. والتحدي األك�رب الذي يواجه 
ه�ذه التح�والت السياس�ية واالقتصادية، يب�دو جلياً 
يف تواف�ر درج�ة الوعي بأهمي�ة التع�اون االقتصادي 
الحقيقي، واس�تهداف البناء الديمقراط�ي الحقيقي، 
وتحقيق العدال�ة االجتماعي�ة، ألن العنرص البرشي يف 
كل املجتمع�ات يمثل عص�ب التنمية والنه�وض، فإذا 
صل�ح صلحت األم�م، وصالح األمم ال يأت�ي إال بالعدل 
االقتص�ادي واالجتماع�ي والقض�اء ع�ىل كل مظاهر 
الفس�اد. ف�دول "الربي�ع العرب�ي" أمامه�ا تحدي�ات 
جسام، ولكنها ال تتوانى عن تحقيق أهداف وطموحات 
ش�عوب ثارت من أجل الكرامة، وصاحت لطلب الخبز، 
وال يمك�ن تحقيق ذلك، إال بتجرد الح�كام من الدوافع 
والطموح�ات الش�خصية، والعم�ل من أجل الش�عوب 
التي عانت طويالً. *خبر مرصي يف ش�ؤون االقتصاد 
السيايس ومستشار مركز الحوار للدراسات السياسية 

يف القاهرة

ملفات7
www.almustakbalpaper.net

د. اأحمد حلمي عبد اللطيف

اقتصاديات دول "الربيع العريب".. الواقع واآلفاق
م�صتقبل غام�ض

أهم املؤرشات االقتصادية 
البطالة السبب الرئييس 

الندالع ثورات الربيع العريب
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مالية بقيمة 160 مليار دوالر 
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ناقد: املقام العراقي صار "متحفيًا"
دعا الناقد املوس�يقي س�امر املش�عل، القائمني عىل الثقافة إىل رضورة اس�تحداث مهرجانات واحتفاالت غنائية خاصة 
باملق�ام العراقي بغية الخروج به من إطاره "املتحفي".وقال املش�عل "بالرغم م�ن وجود بيت للمقام العراقي، لكنه غري 
مفعل ونشاطاته شبه غائبة عن الساحة، لذا يجب إعادة املقام بروح حداثوية نوعا ما  ليناسب روح العرص ونمط الحياة 
العامة".وأضاف: من املستحيل أن يندثر املقام كلياً، لكن كواقع حال بات شيئا من املوروث ال يتداول يف الحياة املوسيقية 

بالت�ايل ص�ار "متحفيا".وتابع: يوجد بعض املطربني الذي�ن يرددون املقام، لكن بطريقة فاقدة للكالس�يكية والروح 
الغنائية عىل العكس من الفنان ناظم الغزايل الذي أضاف وطور املقام.

واس�تبعد املش�عل: بروز مطرب جديد ينق�ل املقام العراقي بش�كل صحيح حالياً من غ�ري أن يؤثر عىل روحيته 
وقواعده الغنائية.

ل بيدر البرصي تستعد  أللبومها األوَّ
تس�تعد الفنانة بيدر البرصي إلط�الق ألبومها الغنائي األول ضمن فعاليات بغ�داد عاصمة للثقافة العربية 

2013، حيث انتهت من تسجيل أغنياته أخريا، السيما بعد النجاحات التي حققتها يف ميدان الغناء، وخصوًصا 
األوبرايل منها، لكن أغنيات هذا ألبوم موجهة للجمهور العراقي، 

متوقعة أنه سيالقي صدى طيباً.وقالت بيدر يف حديث أورده موقع 
"إيالف": "يض�م األلبوم عرش أغنيات كت�ب كلماتها مجموعة من 
الش�عراء فيما كان التأليف والتوزيع املوس�يقي للفنانني رعد خلف 
والدكتور حميد البرصي، وهي: "ال تبعد للشاعر صربي السعدي، يا 
ليل لسامي عبد املنعم، حبيبي لعبد النارص حمد، ايام مشغول لبيدر 
الب�رصي وحميد الب�رصي، يا عمي لحميد الب�رصي، هله يا روحي 
لجبار رش�يد، الحبيب )كلمات قديمة(، لو نميش لكاظم اس�ماعيل 

الكاطع، ابو نونة )ش�عبية قديمة( وال تعتذر لجبار رشيد، مؤكدة أن 
هذا األلبوم هو بمثابة مولودها األول.

شمس: أحالم تعاين 
من عقدة 

وفضل 
يثري الطائفية!

أك�دت الفنانة الكويتية ش�مس أنها تع�رب عن الصورة 
الحقيق�ة للمجتم�ع الخليج�ي، وه�ي الص�ورة الت�ي 
يرفضها ألنه يحب »التكامل الكذبي« بحسب تعبريها.

إط�ار  بينه�ا ويف  املش�تعلة  الح�رب 
ب�ني  النجمة اإلماراتية أحالم و

ب�»امللك�ة«،  امللقب�ة 
خ�الل  ش�مس  قال�ت 

لقاءها عىل قناة الجديد 
ع�رب برنام�ج »بعدن�ا 
مع رابعة« إن س�بب 
بينهم�ا  الخ�الف 
يعود إىل أن أحالم 
ش�خصية  له�ا 
يكون  أن  ترف�ض 
أحد موجود غريها، 
وأضاف�ت أن الفنانة 
عقدة  لديه�ا  أح�الم 
األصل بحس�ب قولها.
الفنان�ة الكويتية أعربت 

عن اس�تيائها من كالم الفنان اللبنان�ي املعتزل حديثاً 
فضل ش�اكر عن الفن، ووصفت م�ا يقوم به 

بعد انتمائه لجماعات إس�المية متشددة 
بالفتنة الطائفية.

هند صربي: أعجز 
عن الكالم وأبكي 

دمًا
ع�ربت املمثلة التونس�ية هند صربي 
ع�ن حزنها الش�ديد بس�بب اغتيال 
التونس�ية  املعارض�ة  رم�وز  اح�د 
ش�كري بلعيد أم�ام منزل�ه. وقالت 
صربي "تصفية ش�كري بلعيد احد 
رموز املعارضة التونسية أمام بيته. 
أعجز ع�ن الكالم وأبكي دماً". يذكر 
أن ش�كري بلعيد ه�و أول معارض 
تونيس لحكم الحزب اإلسالمي، وقد 
قتل أمس عىل يد مجهولني أمام بيته 
بإطالق أربع رصاصات عىل رأس�ه 

وصدره.
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
حينما تراه ألول وهلة ال يشدك إليه اليشء الذي تطمح 
إليه من خالل إجراء حوارات ترتقي لتلك اللقاءات التي 
تتمي�ز باإلبداع.. ولكنك حني تجلس اليه تجده فيضا ال 
ينض�ب.. وعندها فقط ينتابك الف�رح بأن يف بلدنا مثل 
هكذا طاقة تمتهن التمثي�ل واالخراج وهي يف طريقها 
لنيل ش�هادة املاجس�تري لتتبوأ الش�هادة العلي�ا يف بلد 

بحاجة ال مثاله..
ذاك ه�و املخرج الفنان )س�نان الع�زاوي( والذي كان 

معنا يف هذا الحوار: 
* بداية الرؤيا اإلخراجية كيف نجدها عندك؟

- أن�ا ال أتعامل مع مس�مى )املخرج( ع�ىل انه مخالف 
لرؤي�ة جمالية فقط عىل حس�اب املضمون.. وال انزلق 
م�ع املضمون إىل حد الواقعية ك�ي اتناىس االفرتاضات 
الجمالية.. فتأس�يس خطابي اللفظي والجمايل يشرتك 
فيه: )املتلقي واملمث�ل واملفردة( أي أن )املتلقي( يدخل 
فخ املصي�دة بموضوع يعني ب�ه الجميع.. فالنصوص 
التي اش�تغل عليها، ثيمتها يعنى به�ا املواطن العراقي 
البس�يط بثقافته واملتخصص بثقافت�ه العليا.. فنحن 
بحاج�ة أوالً: إىل تأهيل البنية الجمالي�ة والفكرية لهذا 
)املتلقي الال نخبوي( ألن الكثري من املفاهيم التي طرأت 
عىل املجتمع شوشت ومسخت ارثنا املجتمعي وأضفت 
كفة االس�تهالك اليومي عىل حس�اب البني�ة األخالقية 
والعرفية التي تربينا عليها.. اما )املمثل( فهو يف ذاكرة 
املتلقي ليس سوى )مهرج( يأتي إىل املرسح كي يقيض 
وقت�ا مقتوال.. وه�ذه الوظيفة الثاني�ة يل كمخرج كي 
نب�ني لهذا )املتلق�ي الال مختص( ب�ان املمثل هو قيمة 
علي�ا واش�غاالته تتأس�س وف�ق فرضي�ات ومعادالت 

)فيزيكيلي�ة( و )ايدولوجية( قدم من خاللها خطابه.. 
ام�ا )املف�ردة( فهي مس�تنطقة يف صورتي املش�هدية 
متحول�ة تلب�س اكرب م�ن وظيف�ة تخرج م�ن حيزها 
)االيقون�ي( اىل )دال( اس�تعايل تح�ويل يؤس�س معنى 
متفق عليه بمدلوالته املرجعية لدى املتلقي.. ووظيفتي 

االه�م هو ارشاك هذا املتلق�ي وجدانيا وماديا يف 
تأس�يس خط�اب الع�رض 

وبالتايل 
من�ا  قد

 : متني خد
ىل  و ال ا
تغيري  ه�و 
ر  لتص�و ا

ه�ذا  ل�دى 
ملتلق�ي  ا (
الالمخت�ص( 
هي�ة  بما

واملمثل  واملخ�رج.. وتأهيله فكريا املرسح 
يف موضوعة مشرتكة يومية يعنى بها الجميع.

* العمل الذي أخذك مخرجا؟

- مرسحي�ة )املبح�رون ض�د الرياح( وه�ي مجموعة 
قصائد أعددتها للشاعر البحريني )علوي الهاشمي(.. 
هنا ربما تس�ألني لَم اإلعداد؟ ألنني كمخرج يف تجربتي 

يس�لم االوىل ال يمك�ن الي مؤلف حي  ان 
ت�ه  د لفني�ة ما ا

كان  اي�ا 
فيه�ا 

االب�داع  مس�توى 
ملخرج ليس�ت لديه تجارب س�ابقة.. وربما 
كان�ت هذه خط�وة ايجابية يل.. عوضا ع�ن املعالجات 
االفرتاضي�ة للرؤي�ة اإلخراجي�ة فقد ولج�ت يف معرتك 
جدي�د تح�ت ماهي�ة اإلع�داد وم�ن الصع�ب أن تأتي 
بقصي�دة س�واء نثري�ة او عمودي�ة وتأس�س خطابا 

مش�هديا يحوي اوال عىل شخوص انت افرتضتها ولهم 
أبعادهم االجتماعية والنفس�ية لتؤسس عجلة عالقات 
فيم�ا بينهم صعودا للرصاع ثم ال�ذروة ثم الحل.. وغري 
متن�ايس ايق�اع كل ش�خصية والتي بدورها تؤس�س 
االيق�اع العام للمش�هد.. وهنا كان ع�ي حينها ان اقرأ 
ما هو البناء العمودي )االرس�طي( يف تأسيس النص.. 
وم�ا هو )مثلث فريتاج( الذي افرتضه عوضا عن البناء 
)االرس�طي( يف فرتة الكالسيكية الحديثة التي اعتمدت 
)بيكي�ت( و)يونس�كو( يف تأس�يس نصوص�ه.. وم�ن 
ذل�ك أصبحت يف دراية جديدة يف حرفية اس�مها )اعداد 
النص( فاس�تهوتني )اللعبة( فال رقيب اس�مه املؤلف 
يحاجج�ك.. فم�ن عل�وي الهاش�مي اىل )ارث�ر رامبو( 
اعددت مجموعتي الش�عرية وهي من أصعب قصائده 

يف عرض تحت عنوان: )أو تصمت الكالب(.
* وحينما نعود للخطوة األوىل لسنان؟

- الخط�وة األوىل ع�ىل صعي�د كوني )هاوي�اً( كانت يف 
انحرايف عن املسار املصمم يل كي أكمل دراستي الثانوية 
كي أكون طبيباً أو س�فرياً حس�ب رغب�ة والدي لكنني 
باغتته بسحب االنسيابية ووقتها كانت درجاتي 97 أو 
98 يف االمتحان الوزاري وذهبت بامللف إىل معهد الفنون 
الجميلة/ قس�م الفن�ون املرسحي�ة )بمؤامرة( خطط 
لها صديقي الفنان رائد محسن.. وحينها حدث شجار 
بني والدي ورائد محس�ن ألنه وقتها كان يمثل عنده يف 
مرسحي�ة )مرسحي�ات قصرية جدا( ملهرج�ان منتدى 
املرسح تأليف خزعل املاجدي وإخراج جبار املش�هداني 
وحصل�ت حينه�ا عىل جائ�زة )املمثل الواعد( املرش�ح 
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تؤكــد الممثلة البريطانية ناعومي واتس أن األســرة 
تظــل أولوية بالنســبة لها اآلن وأنها تتمنى توســيع 
أفــراد هــذه العائلة لكنهــا ترفض اإلفصــاح فيما إذا 
كان الممثل ليف شــرايبير الذي تعيش معه منذ عام 
2005 هــو زوجها أم أنهما يعيشــان مــن دون إطار 

عائلي قانوني.

شذى: التمثيل مغامرة ال أخشاها

أفصحت الفنانة ش�ذى حسون أن اتجاهها إىل التمثيل مغامرة، ولكنها 

غ�ري متخوفة منها كونها تعودت عىل الوقوف أمام الكامريا يف أعمالها 

الغنائي�ة التي صورتها خالل مش�وارها. وتش�ارك ش�ذى الفنان فايز 

الس�عيد تجربة التمثيل للمرة األوىل، وذلك من خالل املسلسل اإلماراتي 

"ي�ا مال�كاً قلبي".وعن قص�ة العمل كتبت ش�ذى ع�رب موقعها يف 

)فيس�بوك( "يدور العمل بش�كل عام حول ثالث قصص، لثالثة 

مجتمع�ات عربية كل مجتمع له ظروف�ه وحياته الخاصة به 

سيكش�ف عنها العمل، وألعُب دور فتاة عراقية تعيش قصة 

إنسانية بسبب ابتعادها عن أهلها وتلتقي بشاب هو )فايز 

الس�عيد( ال�ذي يح�اول مس�اعدتي، وأتع�رض للكثري من 

املواقف املحرجة واملزعجة التي تجعلني أبتعد عن االختالط 

باآلخري�ن، إال أن الش�اب ال�ذي التقيت به يس�عى الحتواء 

مشاكي، فتنشأ بيننا قصة عاطفية تتضح معاملها يف نهاية 

العمل.املسلسل من تأليف وائل نجم وإخراج عارف الطويل، 

وإنتاج وبطولة الفنان أحمد الجس�مي، باملش�اركة مع ملياء 

طارق وحس�ني امله�دي من الكويت وهدى ص�الح من تونس 

وريت�ا حايك من لبنان وخالد نجم م�ن األردن.من جهة أخرى 

تشارك ش�ذى يف جلس�ات "وناسة 3" التي س�يبدأ تصويرها 

يف غضون األيام القليلة املقبلة، حيث س�تقدم س�تة أعمال 

جديدة وأغنية دويتو مع الفنان وليد الشامي.

سنان العزاوي: كدت أن أصبح طبيبًا أو سفريًا 

هوليوود/ وكاالت
 "Warm Bodies" احتل فيل�م الرع�ب الرومان�يس

قائمة شباك التذاكر يف الواليات املتحدة األمريكية 
وهو من بطولة جون مالكوفيتش والش�اب 

نيكوالس هولت الذي ش�ارك 
فيل�م  بطول�ة  يف 

Xmen- "

first class"، الفيل�م من إخراج جوناثان ليفاي�ن الذي أضفى عىل الفيلم 
مس�حة كوميدية. إيرادات هذا الفيلم وصلت إىل 20 مليون 

دوالر يف اول اسبوع من عرضه.
أت�ى يف املرتب�ة الثانية لهذا األس�بوع فيلم رعب 
 Hansel and" :آخر ميء باملغامرة والخيال
Gretel: Witch Hunters"، م�ن بطول�ة 

جرييم�ي رينر نجم افالم ش�هرية 
 the Hurt" مث�ل 
ع�ن   ،"locker
الذي  العراق  حرب 

تف�وق ع�ىل افاتار يف 
جوائز األوسكار، وفيلم 

وفيل�م   "the Avengers"
"The Bourne Legacy" وفيلم 

املهمة املس�تحيلة بجزئه األخري 
مع ت�وم كروز الذي ص�ور يف دبي، 

تش�اركه البطولة  يف هانسيل وغريتل 
جيم�ا ارترت�ون التي تابعناه�ا يف افالم مثل 

 ،"Clash of the Titans" و  "Prince of Persia"
هنس�يل وغريت�ل تخط�ت ايرادات�ه 34 مليون 

دوالر بعد اسبوعني عىل بداية عرضه.
يف املرتب�ة الثالث�ة له�ذا االس�بوع، فيل�م 

"Silver Linings Playbook" ، اطلق 
هذا الفيل�م يف الصاالت االمريكية 

من�ذ ح�واىل 12 اس�بوع، اال 
ان ترش�يحه لع�دة جوائ�ز 

اوس�كار هو ال�ذي دفع به 
اىل مقدمة شباك التذاكر، ايراداته 
حت�ى الي�وم تخط�ت 80 ملي�ون 
دوال، .ه�ذا الفيلم م�ن بطولة نجم 

"Hang over" بجزئي�ه براديل كوبر، وبطل�ة "Hunger games" جينيفر 
لورنس، ومش�اركة النجم الكبري روبرت دينريو اعطت للفيلم قيمة فنية 
اخرى. ترش�ح س�يلفر الينيغز باليبوك ل7 جوائز اوس�كار ابرزها افضل 
فيل�م وافضل مخرج لدايفيد راس�ل، افض�ل ممثل لكوب�ر وافضل ممثل 

وافض�ل ممثل�ة مس�اندة ايض�ا لجاكي ب�دور ثانوي لدينريو 
ويف�ر.يف املرتب�ة الرابعة هذا االس�بوع 
 "Mama" جاء فيلم رعب آخ�ر عنوانه
شاس�تاين  جيس�يكا  بطول�ة  م�ن 
املرش�حة لجائزة االوس�كار عن فيلم 
آخر.هو من اخراج اندريه موش�ييتا 
ال�ذي اخرج فيلم ايفيت�ا من بطولة 

مادونا.
دور  تلع�ب  جيس�يكا شاس�تاين 
البطول�ة ايض�ا يف الفيل�م ال�ذي 
الخامس�ة له�ذا  املرتب�ة  احت�ل 
اىل  اوصله�ا  وال�ذي  االس�بوع 
 Zero Dark" :سباق االوسكار
Thirty"، الفيل�م عن مالحقة 
وموت�ه،  الدن  ب�ن  اس�امة 
وايرادات�ه يف ش�باك التذاكر 
االمريكي ح�وايل 78 مليون 
دوالر. ه�ذا الفيل�م ن�ال 5 
لالوس�كار. ترش�يحات 

سيلفسرت س�تالون يعود يف 
 Bullet to" فيلم اكش�ن جديد تحت عنوان
the Head" يشاركه البطولة النجم كرستيان ساليرت ومن 
 ."Red Heat3 و Alien" و "Aliens" اخراج والرت هيل ال�ذي قدم بنجاح
ايرادات هذا الفيلم بعد اول اس�بوع عىل اطالقه لم تتعد 4.5 ماليني دوالر 

محتال املرتبة السادسة.
اما نجم االكش�ن جايس�ن س�تاثام فهو يقدم لعش�اقه برفق�ه النجمة 

جينيفر لوبيز فيلم Parker الذي تخطت 
ايرادات�ه 12.4 مليون دوالر يف أس�بوعه 
الثان�ي محتال املرتب�ة الس�ابعة. الفيلم 

م�ن إخ�راج تايل�ور هاكف�ورد ال�ذي قدم 
 Ray – Proof of Life – بنج�اح  أف�الم مث�ل

Devil’s Advocate . اعتقد ان نس�بة كبرية من 
 ،"Django Unchained" الق�راء ش�اهدت فيل�م

ال يكف�ي ان كاتب�ه ومخرجه هو املبدع كوينت�ن تارانتينو بل 
انه جمع أس�ماء المعة يف بطولة جماعية مبهرة هم جايمي 
فوكس، كروس�توفر والتز، ليوناردو دي كابريو وس�امويل 
 Pulp" ل. جاكس�ون. املخرج نال جائزة اوس�كار عن فيلم
Fiction" وابدع كيل بيل بجزأيه ونال عرشات الرتش�يحات 
خالل سنوات عمله، هذا الفيلم مرشح ل 5 جوائز اوسكار 
منها افضل فيلم، ايراداته بعد 6 اسابيع عىل اطالقه، 151 
 Les" مليون درهم.يف املرتبة التاس�عة لهذا االسبوع فيلم
Miserables" يف اقتب�اس غنائي جديد جمع هيوجاكمان 
مع راس�ل ك�رو وآن هاث�واي واماندا س�يفريد باالضافة 
اىل ساش�ا بارون كوهني وهيلين�ا بونام كارتر. الفيلم من 
اخراج توم هوبر الذي قدم فيلم The King’s Speech هذا 
الفيل�م كان نجم جوائز االوس�كار عام 2011. البؤس�اء 

ترش�ح هذا العام ل�8 جوائز اوس�كار منها افضل فيلم 
وافض�ل ممثل لهيوجاكم�ان وافضل ممثلة مس�اعدة 
آلن هاثواي. ايرادات الفيلم بعد 6 اس�ابيع 142 مليون 

دوالر يف الصاالت االمريكية.
يف املرتب�ة الع�ارشة واالخ�رية له�ذا االس�بوع الفيل�م 
صاحب الحظوظ الكربى يف جوائز االوسكار لهذا العام  
"Lincoln" فع�ىل املخرج�ني االخرين منافس�ة املبدع 
س�تيفن س�بيلبريغ  وعىل املمثلني اآلخرين منافس�ة 
دانيي�ل داي لويس وتومي يل جونز. ترش�ح الفيلم ل 

11 جائزة اوس�كار ولن يخرج خايل الوفاض حتما.

فيلم عن حرب العراق احتّل املرتبة الثانية.. وتوم كروز رابعًا

صدارة اإليرادات هذا األسبوع: رعب رومانيس أوالً وسلفسرت ستالون يرتاجع سادسًا
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من ذاكرة   المسرح العراقي 

مسرحية الثعلب الماكر
تأليف / حيدر الحيدر

إخراج / فالح عبد الستار

تمثيل/ أمري عيل رضا - فاطمة غالب - سارة 

حس�ام - اح�الم ع�يل � قائ�د عب�اس- قيرص 

جبار.

تقديم/ الفرقة الفنية املرسحية لدار ثقافة األطفال يف مدرسة املنصور االبتدائية 

املناسبة/ يف إطار فعاليات املرسح الجوال 

الزمان/ 2012 � كانون األول 

"املرسحية تتناول حكاية ثعلب ماكر يسعى اىل دجاجة بمقلب لكنه ينال سوء املطلب.. واملرسحية 

تدعو للحب والفرح والصدق والتفاؤل ولكل االفعال الخربة واملعاني السامية".

املخرج فالح عبد الستار 

المصرية انتصار مع جواد الحسب
بعد ان التقت الفنانة املرصية )انتصار( باملخرج والكاتب املرسحي العراقي جواد الحسب ابدت له اعجابها بمرسحيته 

)السيف الثقيل( والتي قرأتها سابقا.. ولهذا قررت الفنانة )انتصار( املشاركة بهذه املرسحية 
يف مهرجان املرسح التجريبي الذي يقام يف القاهرة.. وسوف تقوم ببطولة املرسحية..

ه�ذا وم�ن املؤمل ان يلتقي املخرج العراقي الحس�ب بالفنان�ة املرصية قبل 
بدء املهرجان بش�هر واحد حتى يتس�نى له ان يقيم تمرينا مكثفا معها 

يف القاهرة..
والجدير باإلشارة ان هذه املرسحية سبق وان حصلت عىل الجائزة 

االوىل يف مس�ابقة )محمد تيمور لالبداع املرسحي س�نة 2005( 
واملرسحي�ة تتح�دث ع�ن معان�اة الع�راق قبل وبعد س�قوط 
النظام..وهي تتناول شخصية )الكرتا االغريقية( املعروفة اال 

انها امرأة اخرى يف املرسحية.. انها امراة عراقية بامتياز.

ابتسام فريد تنتقد صّناع الدراما.. 
ومؤلف: ال بديل للرواد

أرجعت الفنانة أس�باب مرور الدراما املحلية بحالة من الهبوط 
إىل جهل بعض صناعها. ودعت يف لقاء صحفي املعنيني بالدراما إىل 
تقديم ما كان يقدم لألعمال الفنية يف فرتة الثمانينات والتسعينات 
م�ن القرن امل�ايض لتكون دراما مرشفة وتع�اود حصد جوائزها 
يف الوط�ن العربي كما يف الس�ابق. وتتهيأ الفنانة ابتس�ام فريد 
لالطالع عىل عدة نصوص درامية، مش�رية إىل أنها لم توافق عىل 
أي نص، ممتنعة عن أعطاء تفاصيل أكثر لحني الرشوع بتنفيذ 
تلك األعمال.وقالت فريد "رغم مس�ريتي الفني�ة وكثرة األدوار 
التي جس�دتها، لكني مازلت أطمح وأتمنى تجسيد دور السيدة 
الخرساء وهو دور إلحدى الفنانات األجنبيات التي ظهرت بدور 

املرأة الفاقدة للنطق عىل مدى س�اعة ونصف، لكنها اس�تطاعت 
كشف أمور كثرية وكان ذلك لفيلم للمخرج أوليفر ريد.من جانبه، 

توقع املؤلف الدرامي جواد أبو زهرة أن تعاني الس�احة الفنية من 
ف�راغ كبري يف حال انته�ى جيل الرواد، منوه�اً بوجود نقص كبري يف 

العنرص النس�ائي داخل الوس�ط الفني نتيجة العادات والتقاليد التي 
تح�د من توافد النس�اء إىل الفن.وقال أبو زهرة لوس�ائل إعالم محلية 

"إن الس�احة الفنية تعان�ي فراغات كبرية، ويف ح�ال انتهى هذا الجيل 
م�ن الفنانني، ف�ال يوجد لهم بديل عنهم، وعىل الرغ�م من وجود كليات 
ومعاهد للفنون الجميلة، لكنها ال تقدم سوى مواد دراسية ال تصلح أن 

تكون أدوات فنية للممثل".
وأضاف "أن ضعف الس�يناريو وعدم قدرة املنظومة اإلنتاجية عىل صناعة 

نجم تسبب بإخفاقات كبرية يف الوسط الفني".

هوليوود/ وكاالت
 "Warm Bodies" احتل فيل�م الرع�ب الرومان�ي

قائمة شباك التذاكر يف الواليات املتحدة األمريكية 
وهو من بطولة جون مالكوفيتش والش�اب 

نيكوالس هولت الذي ش�ارك 
فيل�م  بطول�ة  يف 

Xmen- "

first class"، الفيل�م من إخراج جوناثان ليفاي�ن الذي أضفى عىل الفيلم 
مس�حة كوميدية. إيرادات هذا الفيلم وصلت إىل 20 مليون 

دوالر يف اول اسبوع من عرضه.
أت�ى يف املرتب�ة الثانية لهذا األس�بوع فيلم رعب 
 Hansel and" :آخر ميلء باملغامرة والخيال
Gretel: Witch Hunters"، م�ن بطول�ة 

جرييم�ي رينر نجم افالم ش�هرية 
 the Hurt" مث�ل 
ع�ن   ،"locker
الذي  العراق  حرب 

تف�وق ع�ىل افاتار يف 
جوائز األوسكار، وفيلم 

وفيل�م   "the Avengers"
"The Bourne Legacy" وفيلم 

املهمة املس�تحيلة بجزئه األخري 
مع ت�وم كروز الذي ص�ور يف دبي، 

تش�اركه البطولة  يف هانسيل وغريتل 
جيم�ا ارترت�ون التي تابعناه�ا يف افالم مثل 

 ،"Clash of the Titans" و  "Prince of Persia"
هنس�يل وغريت�ل تخط�ت ايرادات�ه 34 مليون 

دوالر بعد اسبوعني عىل بداية عرضه.
يف املرتب�ة الثالث�ة له�ذا االس�بوع، فيل�م 

"Silver Linings Playbook" ، اطلق 
هذا الفيل�م يف الصاالت االمريكية 

من�ذ ح�واىل 12 اس�بوع، اال 
ان ترش�يحه لع�دة جوائ�ز 

اوس�كار هو ال�ذي دفع به 
اىل مقدمة شباك التذاكر، ايراداته 
حت�ى الي�وم تخط�ت 80 ملي�ون 
دوال، .ه�ذا الفيلم م�ن بطولة نجم 

"Hang over" بجزئي�ه براديل كوبر، وبطل�ة "Hunger games" جينيفر 
لورنس، ومش�اركة النجم الكبري روبرت دينريو اعطت للفيلم قيمة فنية 
اخرى. ترش�ح س�يلفر الينيغز باليبوك ل7 جوائز اوس�كار ابرزها افضل 
فيل�م وافضل مخرج لدايفيد راس�ل، افض�ل ممثل لكوب�ر وافضل ممثل 

وافض�ل ممثل�ة مس�اندة ايض�ا لجاكي ب�دور ثانوي لدينريو 
ويف�ر.يف املرتب�ة الرابعة هذا االس�بوع 
 "Mama" جاء فيلم رعب آخ�ر عنوانه
شاس�تاين  جيس�يكا  بطول�ة  م�ن 
املرش�حة لجائزة االوس�كار عن فيلم 
آخر.هو من اخراج اندريه موش�ييتا 
ال�ذي اخرج فيلم ايفيت�ا من بطولة 

مادونا.
دور  تلع�ب  جيس�يكا شاس�تاين 
البطول�ة ايض�ا يف الفيل�م ال�ذي 
الخامس�ة له�ذا  املرتب�ة  احت�ل 
اىل  اوصله�ا  وال�ذي  االس�بوع 
 Zero Dark" :سباق االوسكار
Thirty"، الفيل�م عن مالحقة 
وموت�ه،  الدن  ب�ن  اس�امة 
وايرادات�ه يف ش�باك التذاكر 
االمريكي ح�وايل 78 مليون 
دوالر. ه�ذا الفيل�م ن�ال 5 
لالوس�كار. ترش�يحات 

سيلفسرت س�تالون يعود يف 
 Bullet to" فيلم اكش�ن جديد تحت عنوان
the Head" يشاركه البطولة النجم كرستيان ساليرت ومن 
 ."Red Heat3 و Alien" و "Aliens" اخراج والرت هيل ال�ذي قدم بنجاح
ايرادات هذا الفيلم بعد اول اس�بوع عىل اطالقه لم تتعد 4.5 ماليني دوالر 

محتال املرتبة السادسة.
اما نجم االكش�ن جايس�ن س�تاثام فهو يقدم لعش�اقه برفق�ه النجمة 

جينيفر لوبيز فيلم Parker الذي تخطت 
ايرادات�ه 12.4 مليون دوالر يف أس�بوعه 
الثان�ي محتال املرتب�ة الس�ابعة. الفيلم 

م�ن إخ�راج تايل�ور هاكف�ورد ال�ذي قدم 
 Ray – Proof of Life – بنج�اح  أف�الم مث�ل

Devil’s Advocate . اعتقد ان نس�بة كبرية من 
 ،"Django Unchained" الق�راء ش�اهدت فيل�م

ال يكف�ي ان كاتب�ه ومخرجه هو املبدع كوينت�ن تارانتينو بل 
انه جمع أس�ماء المعة يف بطولة جماعية مبهرة هم جايمي 
فوكس، كروس�توفر والتز، ليوناردو دي كابريو وس�امويل 
 Pulp" ل. جاكس�ون. املخرج نال جائزة اوس�كار عن فيلم
Fiction" وابدع كيل بيل بجزأيه ونال عرشات الرتش�يحات 
خالل سنوات عمله، هذا الفيلم مرشح ل 5 جوائز اوسكار 
منها افضل فيلم، ايراداته بعد 6 اسابيع عىل اطالقه، 151 
 Les" مليون درهم.يف املرتبة التاس�عة لهذا االسبوع فيلم
Miserables" يف اقتب�اس غنائي جديد جمع هيوجاكمان 
مع راس�ل ك�رو وآن هاث�واي واماندا س�يفريد باالضافة 
اىل ساش�ا بارون كوهني وهيلين�ا بونام كارتر. الفيلم من 
اخراج توم هوبر الذي قدم فيلم The King’s Speech هذا 
الفيل�م كان نجم جوائز االوس�كار عام 2011. البؤس�اء 

ترش�ح هذا العام ل�8 جوائز اوس�كار منها افضل فيلم 
وافض�ل ممثل لهيوجاكم�ان وافضل ممثلة مس�اعدة 
آلن هاثواي. ايرادات الفيلم بعد 6 اس�ابيع 142 مليون 

دوالر يف الصاالت االمريكية.
يف املرتب�ة الع�ارشة واالخ�رية له�ذا االس�بوع الفيل�م 
صاحب الحظوظ الكربى يف جوائز االوسكار لهذا العام  
"Lincoln" فع�ىل املخرج�ني االخرين منافس�ة املبدع 
س�تيفن س�بيلبريغ  وعىل املمثلني اآلخرين منافس�ة 
دانيي�ل داي لويس وتومي يل جونز. ترش�ح الفيلم ل 

11 جائزة اوس�كار ولن يخرج خايل الوفاض حتما.

جاكي شان يدخل السياسة رسميًا

أعلن النجم الس�ينمائي العاملي جاكي شان 
ع�ن انضمام�ه إىل املجل�س االستش�اري 
للحكوم�ة الصيني�ة الت�ي تتبعه�ا بالده 
هونغ كونغ، عىل أن يبدأ عمله يف شهر آذار 
الق�ادم، ليصبح من بني رجال السياس�ة 

الرسميني يف الصني.
 يذكر انه يف الفرتة األخرية برز اهتمام جاكي 
شان بالحركة السياسية واالقتصادية داخل 
بالده وخارجها، من خالل العديد من األعمال 
التي قدمها مثل فيلم "تأسيس الجمهورية".

وكان قد أعلن النج�م الصيني اعتزاله التمثيل 
بعد أن قدم أفالما رائعة منذ التس�عينيات ولقيت 
متابع�ة عاملي�ة واس�عة، وتش�تهر اف�الم جاكي 
بالرسعة واألكشن إضافة إىل املسحة الكوميدية 
املحبب�ة التي عرفها به الجمهور منذ ظهوره 

وحتى آخر أفالمه.

بيبر يفقد عقله بعد 
انفصاله عن سيلينا

املراه�ق  الفن�ان  أن  يب�دو 
فق�د  ق�د  بي�رب  جاس�تن 
عقل�ه بع�د أن انفص�ل ع�ن 
غومي�ز،  س�يلينا  الفنان�ة 
فف�ي محاوالت�ه إلثب�ات أن 
حيات�ه أصبحت أفضل بدون 
س�يلينا تصدر منه ترصفات 
صبيانية، تجعله محل انتقاد 

الذع حتى من جمهوره.
وكان�ت س�يلينا غومي�ز ق�د 
احتفلت بعي�د ميالدها بدون 
جاستن، ورصحت أن حياتها 
بدأت تتغ�ري بع�د االنفصال، 
فاألم�ر يختل�ف تمام�ا م�ع 
النج�م الش�اب، بينما األخري 
منح�ى  ترصفات�ه  أخ�ذت 

مختلفا تماما.
املقرب�ون من بي�رب يؤكدون 
أن االنفصال أث�ر عليه أكثر 
م�ن غوميز، رغ�م أن األول 
ه�ذا  يف  تس�بب  م�ن  ه�و 
البع�د بس�بب طيش�ه، إال 
أن�ه أصبح أكث�ر صبيانية 
م�ن األول، وع�اد يمارس 
عاداته الس�يئة التي وعد 
يفعله�ا،  أال  جمه�وره 
املاريجوانا  تدخينه،  مثل 

والحشيش.
كما ش�وهد بي�رب كذلك 
وه�و مغط�ى بالوح�ل 
والق�اذورات أثناء إحدى 
رحالت�ه برفق�ة صديقه 
مغني الراب ليل تويس�ت 
م�ن خالل رك�وب الدراجة 
أصب�ح  حي�ث  الناري�ة، 
يقيض مع�ه وقتاً أطول بعد 

انفصاله عن سيلينا.
 

فيلم عن حرب العراق احتّل املرتبة الثانية.. وتوم كروز رابعًا

صدارة اإليرادات هذا األسبوع: رعب رومانيس أوالً وسلفسرت ستالون يرتاجع سادسًا
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لم يفاجأ معظم املتابعني للحياة الثقافية 
العربي�ة باختي�ار رواية "حدائ�ق الرئيس" 
للروائي والش�اعر واملرتجم العراقي محسن 
الرميل، ضمن القائمة الطويلة لجائزة بوكر 
العاملية للرواية العربية، لكن كثريين فوجئوا 

حني لم يجدوها ضمن القائمة القصرية.
ملحمي�ة  ش�هادة  الرئي�س"  "حدائ�ق 
تتلم�س تاريخ الع�راق عىل م�دى أكثر من 
ثالثة عقود، صنع�ت عراقا آخر ألنها طوت 
عدة أجيال وش�كلت ما يقرتب من القطيعة 
م�ع ع�راق م�ا قب�ل تل�ك العق�ود. يتملس 
محسن الرميل قس�وة تلك الحروب املتتالية 
ويقدم شهادة شخصية وتاريخية فريدة، ال 
يمكن اغفالها لفهم تلك املرحلة املمتدة من 
الح�رب العراقية اإليرانية م�رورا بالحصار 
ووصوال اىل انهيارات ما بعد الغزو األمريكي. 
يتلمس�ها وهو يتوس�ل بالعراقيني يف طبقة 
تمت�د ع�ىل ط�ول  عميق�ة 

أن  الرواي�ة، 
"يفعلوا كل ما يف وسعهم من أجل التسامح 
والسالم" وهي عبارة وردت يف االهداء املؤثر 

الذي تصدر الكتاب.
محس�ن الرميل أح�د الكت�اب العراقيني 
القالئل الذين دخلوا بعمق يف مشهد الثقافة 

العاملية. إلتقيته وسألته أوال:
*كيف تلقي�ت خرب اختي�ارك روايتك يف 
القائم�ة الطويل�ة للبوك�ر العربي�ة، وكيف 
تلقي�ت خ�رب ع�دم اختياره�ا يف القائم�ة 

القصرية؟
ألس�باب  باختياره�ا  طبع�ًا  رسرت   �

عدي�دة، منها: أن الرواية صدرت قبل وقت 
قليل لذا فإن أية إشارة لصالحها تطمئنني 
عىل جودتها، وأنها اختريت إىل جانب أعمال 
ألسماء معروفة من كتاب الرواية العربية، 
وكذل�ك ألن اختيارها ش�كل دفعة إعالمية 
جيدة لتوس�يع مس�احة الق�راء الراغبني 
باالط�الع عليه�ا. أم�ا عن ع�دم اختيارها 
يف القائم�ة القص�رية فلم أس�تغربه بقدر 
ما اس�تغربت من إقصاء أعم�ال الروائيني 
املعروفني أمثال واس�يني األعرج وإبراهيم 
نرصالل�ه والياس خ�وري وه�دى بركات 

وربيع جابر مثالً.
*م�ا رأيك باالعمال التي ت�م اختيارها 
يف القائمة القصرية، وبلجنة التحكيم التي 
قيل عنها الكثري، وس�جل عليها بعدها عن 

مناخ الرواية العربية؟
� لألس�ف ل�م أطلع حت�ى اآلن عىل أي 
م�ن األعمال التي تم اختياره�ا يف القائمة 
القص�رية، وبش�أن لجن�ة التحكي�م فأن�ا 
الت�ي  التس�اؤالت  م�ع  أتف�ق 
طرح�ت حوله�ا، وأرى أن عىل 
القائمني عىل ه�ذه الجائزة أن 
اللجان  يراع�وا اختيار أعض�اء 
م�ن العارف�ني ب�األدب يف املرات 
القادمة ك�ي ال تصب�ح الجائزة 
مرضة بنوعي�ة الرواي�ة العربية 

أكثر من كونها تهدف لخدمتها.
* روايات�ك تغ�وص عميق�ا يف 
محنة العراق وتتلمس وتستكشف 
أبع�ادا ل�م تلمس من قب�ل... كيف 

تتداخل مع حياتك الشخصية؟
� كل ما يتعلق بالعراق أشعر بأنه 
يتداخل ويؤثر عىل حياتي الشخصية، 
ل�ذا ف�إن كتابت�ي عن�ه يمت�زج فيها 
الع�ام والخ�اص، أي أنني ح�ني أكتب 
عن الع�راق محاوالً فهم م�ا يحدث به 
ول�ه وتلمس أوجاع�ه، إنم�ا أكتب عن 
نفيس ألفهم نفيس أيضاً، فاألمر مرتبط 
بهويت�ي، والعك�س صحي�ح، أي أنن�ي 
عندما أكتب عما ه�و ذاتي يخصني أجد 
بأن�ه يخ�رج دائم�اً ممزوجاً بم�ا يتعلق 

بالعراق.
* للرواي�ة أبع�اد وجودي�ة عميقة وال 
ب�د أن التقدم يف عمل إبداع�ي كهذا أضاف 
ملحس�ن الرميل أشياء كثرية. وال بد أنك بعد 
كتابته�ا غري ما كن�ت عليه قب�ل كتابتها.. 
م�ا الذي غريه مخ�اض الرواية يف محس�ن 

الرميل؟
� بالفع�ل، اله�م الوج�ودي ه�و نقطة 
جوهري�ة يف كل أعمايل ورؤيت�ي للحياة، لذا 
يريحن�ي دائم�اً أن ينتب�ه إليه�ا املتلقي وال 
يكتف�ي بالق�راءة الظاهرية أو الس�طحية 
للن�ص، فهاج�يس األس�ايس هو اإلنس�ان 
وبشكل أعمق معضلته الوجودية والتساؤل 
ع�ن معناها. وبع�د تجربة كتاب�ة كل عمل 

جدي�د أش�عر ب�أن أش�ياء كث�رية تغريت يف 
ش�خصيتي ورؤيت�ي فع�اًل. ذل�ك أن تنويع 
وتجديد طرح األس�ئلة الكربى هو بحد ذاته 
ممارسة فاعلة للتغيري. عدا ذلك أشعر بنوع 
م�ن التخفي�ف عن ضم�ريي كلم�ا وجدت 
بأنن�ي ق�د اس�تطعت التعب�ري ع�ن أوجاع 
الناس والضحايا يف بلدي وإيصال رصختهم 
إىل مزيد من الن�اس، فبمجرد إيصال صوت 
الضحية وإش�عارها بمش�اركتها أوجاعها 

هو أمر يريح الطرفني.
* أي�ن أن�ت م�ن ش�خصيات الرواي�ة؟ 
وم�ا الذي انجزت�ه الرواية لحيات�ك وفهمك 

لألوضاع يف العراق؟
� أنا معه�ا، وموزع بينه�ا جميعاً، وإن 
كان�ت ش�خصيتي أق�ل ظه�وراً يف رواي�ة 
"حدائ�ق الرئيس" مما هي علي�ه يف أعمايل 
األخرى، ذلك أنني كرست هذه الرواية أكثر 
ألشخاص آخرين عرفتهم يف حياتي ومنهم 
أقارب وأصدقاء ش�هدت معاناتهم وعانيت 
موته�م، وم�ن خالله�م أردت تقديم صورة 
عم�ا حدث للع�راق خ�الل العق�ود األخرية 
مح�اوالً فهم�ه وبالت�ايل إفهام�ه لآلخرين 
وخاصة من غري العراقيني الذين حني تلتقي 
بهم س�ينتهون بالقول لك، إن وضع العراق 
معق�د جداً ويصعب فهم�ه، وأكثر ما أردت 

وصف�ه هو الجانب اإلنس�اني في�ه، وليس 
الخ�راب املادي. ركزت عىل معاناة اإلنس�ان 
العراقي بس�بب ظروف وتقلبات سياس�ية 
وحروب لم تكن له يد باختيارها أو تقريرها 

لكنه كان أداتها وضحيتها.
* كي�ف أثر اختي�ار الرواي�ة يف القائمة 

الطويلة عىل انتشارها عربيا وعامليا؟
� بالتأكي�د ه�و تأث�ري إيجاب�ي، حي�ث 
زاد م�ن ع�دد الراغبني بقراءته�ا يف مختلف 
البل�دان العربي�ة وكذل�ك لف�ت انتب�اه غري 
العرب إليها بحيث أن أكثر من مهتم ومتابع 
راح يس�أل عما إذا كانت س�ترتجم إىل لغته 
ومتى، وهناك دار نرش أمريكية مهمة أبدت 
اهتماماً بمعرف�ة املزيد عنها بنية ترجمتها 
ونرشه�ا. كما أن العمل ج�ار عىل ترجمتها 
إىل اإلس�بانية، حت�ى م�ن قب�ل اختيارها يف 
القائمة، ذلك أن لدي بعض القراء باإلسبانية 

يهمهم متابعة جديدي.
*م�اذا بع�د "حدائق الرئي�س"؟ ما هي 

مشاريعك املقبلة؟
� أعم�ل اآلن ع�ىل رواية جدي�دة تحاول 
قراءة وجه آخر من اإلنس�ان العراقي، ربما 
ل�م يأخذ حق�ه من التأمل بس�بب تس�ارع 
األح�داث وقس�وة الظ�روف والخ�راب، أال 
وه�و موضوع "الحب" وخاص�ة عند املرأة 

العراقية، أحاول أن أتقمص صوتها وأتمنى 
أن أتمك�ن م�ن خالل ه�ذا العمل الكش�ف 
عن يشء م�ن جمالها وعن بع�ض املكبوت 

واملقموع الخاص بقضية )الحب(.
* وكيف وجدت هذه التجربة؟

� هههههه برصاحة، يبدو يل، أحياناً، أن 
فهم املرأة أعقد من فهم العراق، فكيف وأنا 

أحاول جمعهما يف عمل واحد!
• محسن الرميل يف سطور:

كاتب وش�اعر ومرتج�م عراقي يقيم يف 
إس�بانيا منذ 1995، حاصل عىل الدكتوراه 
بالفلس�فة واآلداب اإلس�بانية م�ن جامعة 
مدري�د ويعمل إس�تاذاً يف إح�دى الجامعات 
األمريكي�ة هن�اك، ل�ه م�ا يق�رب العرشين 
إصداراً تنوعت بني الرواية والقصة والشعر 
واملرسحي�ة والرتجم�ات. ُترجم�ت بع�ض 
أعمال�ه ألكثر من لغة، منها روايته )الفتيت 
املُبعث�ر( التي ح�ازت ترجمته�ا عىل جائزة 
آركانس�ا األمريكية عام 2002، كما وصلت 
روايته )تمر األصاب�ع( إىل القائمة الطويلة 
لجائ�زة البوك�ر العربي�ة 2010 وكان�ت قد 
صدرت باإلس�بانية قبل صدورها بالعربية، 
وآخر إصدارته رواية )حدائق الرئيس( التي 
وصل�ت إىل القائمة الطويل�ة لجائزة البوكر 
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م�ن ب�ني اكث�ر أدل�ة )تجري�م( الحداثة وتس�فيه 
خطابها ش�يوعاً الق�ول بأن الحداثيني ل�م يضيفوا يف 
الش�عر ما يصل إىل قامة رواده أو سابقيهم؛ فال نكاد 
نعرف قمما أو ذرى يشار لها أو تشري إلينا كما اعتدنا 

يف غابر عصور األدب. 
 واملسألة كما تبدو يل يف مظهرها النقدي واالجتماعي 
متصل�ة بتفضيل األوائل، وألن الزمن يطوي منجزهم؛ 
يعجز املتأخ�رون عن مباراته أو مجاراته. وهي نظرة 
تقوم عليه�ا دعاوى الس�لفيني الذين يوقف�ون العلم 
والعدل والصواب عىل الس�لف؛ فال يظ�ل للَخلَف إال ما 
يتاح للملحق واملقلد من إبراز براعته يف تكرار السالف 
وإعادته للحي�اة، ال نموذجا م�ن نماذجها، بل بكونه 
النموذج األوح�د )بالتعريف والتحديد(. وهذا الخطاب 
يعّطل االبتكار ويبّث الش�لل يف الجس�د الثقايف كله، ملا 
يحتويه من معنى أخالق�ي يتم بموجبه تكفري املجدد 
أو املح�دث ملا بينه وبني الس�لف م�ن اختالف يفرضه 
الواق�ع، وال ذنب في�ه للمجدد الذي يعي�ش بنواميس 
ع�رصه ومقتضياته وتبدالت أدوات�ه وآليات تفكريه. 
ذلك التحدي واجَه شعراء الحداثة عرب تاريخ الشعرية 
العربي�ة؛ فتمرد املج�ددون ورفضوا ذل�ك التمييز بني 
املتقدم�ني واملتأخري�ن، ورأوا أن اإلبداع ال يقترص عىل 
زمن أو يتجمد عند تخومه كما أراد النقاد التقليديون. 

وحني قال املعري بيته الشهري:
وإني وإن كنُت األخرَي زمانه
آلٍت بما لم تستطعه االوائُل 

لم يكن ينس�ب الفخر لنفس�ه أو يباهي بعبقريته 
كما تذهب التفس�ريات املدرسية، لكنه يعرّب عن قيمة 
منج�ز الجماعة م�ن معارصيه، وأنه�م لقادرون عىل 
اإلتيان بم�ا لم يتح لألوائل املتقدم�ني زمنياً أن يصلوا 
إليه. وبذلك ُيثبت املعري للمتأخر حقا يصادره مقلدو 
الس�لف، ويؤكده مبدأ االستطاعة املحتكم للمتاح من 
األدوات وتبدل االذواق وُطرز الحياة واملؤثرات الثقافية. 
وه�ي أم�ور ال يراه�ا الصنمي�ون م�ن ناس�بي املجد 
واإلعج�از للمايض متحرسين ع�ىل أنه مىض وانقىض 

رغم أن ذلك تم بحكم الطبيعة ومنطق األشياء.
لق�د كان ِس�جال املع�ري إذن بصدد إثب�ات مقدرة 
األواخ�ر، وه�و م�ا غيبت�ه نظري�ة تقدي�س القدامة 
وفضله�ا. وهك�ذا يتناس�ل جيني�ا يف الفكر الس�لفي 
إقص�اء املتأخر دوم�ا. ويحف�ظ تاريخ النق�د األدبي 
العرب�ي نصوصا نقدي�ة وأخب�ارا تعزز تمي�ز األوائل 
وتهمي�ش األواخ�ر. فقد أمر اب�ن األعراب�ي تلميذا له 
ب�ان يمزق ما قد دّون من ش�عر أعجبه، حني علم أنه 
ألبي تمام، وقد كان ابن األعرابي نفس�ه يصف أشعار 
املحدث�ني بأنه�ا )مث�ل الريح�ان ُيش�م يوم�ا ويذوي 
فرُيمى( أما )أشعار القدماء فمثل املسك والعنرب كلما 
حرّْكت�ه ازداد طيب�ا!(. ومن الوقائع م�ا ذكره املعري 
من نس�بة بعض ش�عر املحدثني إىل القدامى غضاً من 
قيمته�م )ورغبة يف تنقص قدر الش�اعر املحدث( ولذا 
ح�اول ابن قتيبة أن يخالف ذلك فل�م ينظر إىل املتقدم 
)بع�ني الجاللة لتقدمه( وال )بعني االحتقار إىل املتأخر 
لتأخره( وينتقد من اس�تجاد )الشعر السخيف لتقدم 

قائله( واسرتذل )الرصني ألنه قيل يف زمانه!(. 
ولعل دورة حياة النق�د اليوم تعود بنا لتلك املعادلة 

الظاملة بني القديم ونقيضه.

األوائل

 واألواخـــر

�شرفات

حممد �شهيل اأحمد

  الأزرق الكبري 

 بحر.. طفل.. كلب .. 
 البحر سماء اخرى .. 

 السماء بحر اخر .. 
 طفل بفانيلة بيضاء عليها من جهة الظهر ملصق ألرنب. 

 كلب صغري ابيض كالثلج يطارد كرة ملونة.. يقبض عىل الريح وحسب! الطفل 
يندف�ع مرتاكضا عىل امتداد الرصيف اإلس�فلتي املوازي للس�احل.. يتعثر.. ينش�ج 
باكي�ا.. ينكأ موقع الجرح عىل ركبتيه فينزف ال�دم.. يغرف حفنة رمل.. يطمر بها 

الجرح..   ينهض مندفعا باتجاه الكثبان الرملية التي لم يغمرها ماء البحر بعد.. 
 اصبعه نحو السماء.. يكركر:- سمك كثري.. سمك يطري.. 

 يدفع البحر بخيوله البيض ملقيا بها منهوكة مزبدة عىل الرب.. 
 تتقهق�ر ثاني�ة مخلف�ة آثار س�نابكها عىل الرشي�ط املطرز بمح�ار وطحالب 

بأسماك ميتة وآثار أقدام وطبعات احذية.. يهتف الطفل ثانية باسطا ذراعيه : 
 � البحر ازرق.. كبري..! 

 يلق�ط س�مكة ميتة.. يطمره�ا يف الرمل.. س�مكة اخرى.. يتدح�رج مثل كرة 
مطاطي�ة.. يالحقه نباح.. هو اآلن بني البح�ر والكلب الصغري.. يرتاجع للوراء قليال 
ويبت�دئ البح�ر.. بضعة امتار ويصل الكلب الصغري اىل حي�ث الصبي.. تزبد الخيول 

باندفاعها قاصدة الرب .. 
 مازالت الكرة النابحة القطنية اللون تتش�قلب مالحقة الصبي وما يجد األخري 
مناص�ا اال يف التخ�يل ع�ن الس�مكة امليت�ة قاذفا بها بوج�ه الجرو فينق�ض عليها 
لينتشلها من بني ثنايا الرمل ثم ما يفتأ ان ينشغل بها.. يتوقف الصبي عن البكاء.. 

يلتفت صوب البحر..كانت خيول أخرى او الخيول ذاتها ترتاجع اىل عرض البحر.. 
 يصلصل الصبي بابتهاج :- البحر كبري.. طيور .. اسماك .. 

 يتناول الس�مكة األخرى.. يدنو من الكلب الذي كان فرغ لتوه من التلمظ هازا 
ذنب الرسور .. 

 كلب.. بحر.. سمك.. طفل بينهما يشري اىل عرض البحر هاتفا : 
 � البحر ازرق.. كبري .. كبري ! 

    رحيل اىل ال�شراب 

 حني فتح عينيه ألفى نفسه عاجزا عن تحديد ان كانت اغماءته استغرقت وقتا 
طويال او قصريا .. 

 فقط واصل سريه .. 
 لم يكن جانبا الطريق س�وى تالل قمامة )تفاوتت يف ارتفاعاتها( رس�مت دربا 

مستقيما ما له انتهاء ! 
 رم�اح ش�مس هجري مألت راس�ه بثقوب. زكم�ت انفه روائح نتنة وتكدس�ت 
اذن�اه بصخب من كل جنس: مط�ارق، طبول ، ثرثرات، خط�ب رنانة، دوي قنابل، 

اغنيات، عواء ذئاب ..   كان الوصول اىل منتهى الطريق بمالبس�ات كهذه يبدو أشبه 

باملس�تحيل وكان ي�درك ايضا انه حت�ى اذا تمكن من الوص�ول اىل نهاية املطاف 
فس�وف يصل وهو بأس�وأ حال.. س�يجد ان روحه قد تلوثت قبل جس�ده.. 

 دمدم غاضبا:- مؤامرة او ال مؤامرة.. هذا هو واقع الحال! 
 ثم استدرك مرددا:- ال بد من امل.. لكل مسافر امل! 

 اتاح لجسده ان ينال قسطا من راحة قصرية. ارتقى واحدا من تالل القمامة. 
حج�ب عينيه براح�ة يده. أبرص حبيبته يف آخر ال�درب.. يف نقطة التاليش.. كان 

وجهها كأرشق ما يكون وانصع ما يكون و اجمل ما يكون ! 
 زكم�ت انفه رائح�ة عفونة :   "..س�يكون الجمال زادي.. ب�ه احارب هذه 
االدران!" س�ار حثيث�ا مركزا أبصاره يف وجه حبيبته الوردي النرض، يف ش�عرها 
املنثور،يف انس�يابية خطوط جس�دها.. زاد من رسعته لوقت لم يدرك مداه لكنه 
كان يشعر )مع كل خطوة اىل أمام( ان جسده يقوى وان ساقيه تجالدان إرهاق 
الطريق وان عينيه اس�تحالتا اىل عيني باز..   يف ش�وطه م�ا قبل االخري اقتحمت 
بؤبؤ عينيه س�ياط ش�مس أعمته فكف عن ان يرى شيئا.. ومع ذلك كان يعرف 

تمام املعرفة انه يقرتب من نهاية الطريق حيث فتاة األمس واليوم والغد .. 
 ع�اد يب�رص من جدي�د ..   بدت معالم الدرب واضحة برغم تس�لل الغس�ق. 
راحت عيناه تجوسان املرئيات بحثا عنها.. وإذا بناظريه يرتطمان بهيكل متداع 

المرأة احدودب ظهرها، غزا الشيب شعرها وتناوشت وجهها الغضون !

ق�شتان ق�شريتان جدًا

حاوره: �شالم �شرحان 

كوللة نوري

تاأريخ حجرين

 
منذ أْن كّنا حجرين

يف نهر الخيبات 
اتفقنا اال نصمد امام املاء

انت أخذت اليمن
وانا  اليسار،
حملَت طينك

وحَملُت املوجة.
****

منذ ان اصبحنا حجرين عىل 
الشاطيء

أحببَت العتمة،
ألحب�ك  بالش�مس  تلّون�ُت 

بوضوح.
اصبحنا حجرين متكاملني

أنت تجرح قلبي
وأنا أُصيب قلبك بالسوفان.

 

تلك البيوت الزجاجية

 
تلك البيوت الزجاجية
احيانا الغيمة رفيقها

أو الشمس مظلتها
لكن ترابها ابديٌّ

 كعشيق ال يشيخ.
النباتات ال يرتنحن حزنا

يخاف�ون  ال  والح�راس 
الجراد.

يس�بقه  ال  الذب�ول  هن�اك 
اصفرار

فالفصول غائبة،
وخري�ف النبت�ة  كإنتح�ار 

أنيق ملقاتل يابانّي.
ال أوراق متساقطة،

والثمار ُتقطف منها بغنج.
تلك البيوت الزجاجية...

لو كان قلب رجل!
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زاد املطابع

امل�شتقبل العراقي/ متابعة

ع�ن دار املدى يف ب�ريوت ص�درت الرواية 
الثانية للكاتب العراقي عبد الله صخي بعنوان 
"دروب الفقدان". تس�عى الرواية إىل متابعة 
حيوات ومصائر الش�خصيات الرئيسية التي 
الس�دة". يف  األوىل "خل�ف  وردت يف روايت�ه 
"دروب الفق�دان" يواصل الكاتب معاينة تلك 
الرحل�ة املضنية التي بدأها املهاجرون األوائل 
القادم�ون من أرياف الجن�وب ليقيموا خلف 
سدة ناظم باشا يف بغداد وليستقروا يف ما بعد 
يف مدين�ة "الثورة" )الص�در( حاليا يف الفرتة 
من أواسط ستينات القرن املايض حتى بداية 
ع�ام 1980. هنا تعالج الرواي�ة يوميات األم 
مكية الحس�ن وابنها عيل س�لمان والناس يف 
الج�وار يف رحل�ة جديدة، رحل�ة املدينة هذه 

املرة وأثر األحداث السياسية عىل هذه العائلة 
وعىل عموم السكان يف تلك البقعة املحارصة. 
يف روايت�ه الجديدة يكش�ف عب�د الله صخي 
أح�الم الناس التي تصط�دم بالقلق والخوف 
وبرغب�ة الس�لطة يف إخضاعه�م ومص�ادرة 
حرياته�م. يف ه�ذا املن�اخ يس�طع يف الرواية 
الحب والش�وق واملوس�يقى والغناء من أجل 

حياة إنسانية.
وعب�د الله صخي كاتب عراقي ولد ونش�أ 
يف بغداد. عاش مع ابناء جيله يف الفرتة األكثر 
اضطراب�ا يف تاري�خ الع�راق الس�يايس. نرش 
بدايات�ه القصصي�ة منتصف الس�بعينات ثم 
رسعان ما غادر الع�راق اىل لبنان عام 1979 
فأص�در مجموعته القصصي�ة األوىل بعنوان 
"حق�ول دائمة الخ�رضة". ويف 2008 أصدر 

روا يته األوىل "خلف السدة" عن دار املدى.

�شخي اهلل  عبد  الفقدان" جديد  "دروب 
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وم�ن منا ال يعرف ش�يخ املجاهدين ذلك املجاهد 
العظي�م الذي وقف يف وجه االحتالل وقد ولد الش�يخ 
يف قبيل�ة املنفة ثم س�افر للجغب�وب ومكث هناك 8 
س�نوات،وقد جعلته صفاته وحسن أخالقه محبوبا 

لدى شيوخ السنوسية.
شارك عمر املختار يف صفوف املجاهدين يف الحرب 
الليبي�ة الفرنس�ية يف املناطق الجنوبية وقد اس�تقر 
املختار ف�رة من الزمن يف قرو مناض�اًل ومقاتال ثم 
عني شيخاً لزاوية )عني كلك( ليقيض فرة من حياته 
معلماً ومبرشاً باإلسالم يف تلك األصقاع النائية عاش 
عم�ر املخت�ار حرب التحري�ر و الجهاد من�ذ بدايتها 
يوم�اً بيوم فعندما أعلنت إيطالي�ا الحرب عىل تركيا 
وب�دأت البارج�ات الحربية بص�ب قذائفها عىل مدن 
الساحل الليبي وعندما علم بالغزو اإليطايل سارع إىل 
مراكز تجمع املجاهدينحيث س�اهم يف تأسيس دور 
بنينه وتنظيم حركة الجهاد وقد ش�هدت الفرة التي 
أعقبت انسحاب األتراك من ليبيا سنة 1912م أعظم 
املع�ارك يف تاريخ الجه�اد الليبي،وش�ارك يف معارك 

عديدة ضد االيطاليني عند احتاللهم لليبيا
دفعت مواقف املختار ومنجزاته إيطاليا إىل دراسة 
املوقف من جديد،وتوصلت إىل تعيني غرس�ياني وهو 
أكثر جنراالت الجيش وحشية ودموية،ليقوم بتنفيذ 

خطة إفناء وإبادة لم يس�بق لها مثيل يف التاريخ ،يف 
وحشيتها وفظاعتها وعنفها 

وقد تمثلت يف عدة إجراءات ذكرها غرس�ياني يف 
كتابه "برق�ة املهدأة":- قفل الحدود الليبية املرصية 

باألسالك الشائكة ملنع وصول املؤن والذخائر. 
- إنشاء املحكمة الطارئة يف أبريل 1930م. 

- فتح أبواب السجون يف كل مدينة وقرية ونصب 
املشانق يف كل جهة. 

- تخصيص مواقع العقيلة والربيقة من صحراء 
غ�رب برقة البيضاء واملقرون وس�لوق من أواس�ط 
برق�ة الحم�راء لتك�ون مواق�ع االعتق�ال والنف�ي 

والترشيد. 
- العم�ل عىل حصار املجاهدين يف الجبل األخرض 
واحتالل الكفرة يف معركة الس�انية يف ش�هر أكتوبر 
عام 1930م سقطت من الشيخ عمر املختار نظارته 
وعندم�ا وجدها أح�د الجن�ود ،فرائها غراتس�ياني 
فقال: "اآلن أصبحت لدينا النظارة، س�يتبعها الرأس 

يوماً ما".
ويف 11 س�بتمرب م�ن ع�ام 1931م، وبينما كان 
الش�يخ عمر املخت�ار يس�تطلع منطقة س�لنطة يف 
كوكب�ة م�ن فرس�انه،عرفت الحامي�ات اإليطالي�ة 
بمكانه فأرس�لت قوات لحصاره ،واشتبك الفريقني 

يف وادي بوطاق�ة ورجحت الكفة للع�دو، فأمر عمر 
املختار بفك الطوق والتفرق،ولكن ُقتلت فرسه تحته 
وس�قطت عىل يده مما ش�ل حركته،فلم يتمكن من 
تخليص نفس�ه ولم يس�تطع تناول بندقيته ليدافع 
عن نفس�ه،فنقل عىل الفور إيل مرىس سوس�ه ومن 
ثم وضع عىل طراد الذي نقله رأسا إيل بنغازي، حيث 
أودع الس�جن الكبري بمنطقة سيدي اخريبيش، ولم 
يستطع الطليان نقل الشيخ براً لخوفهم ،من تعرض 
املجاهدي�ن لهم يف محاول�ة لتخليص قائده من كان 
العتقال�ه يف صفوف العدو، ص�دًى كبرياً،وحني طلب 
قائ�د املحتل�ون )غراتس�ياني( م�ن الش�يخ املث�ول 

أمامه.
ج�رى بينه�م الح�وار اآلت�ي: غراتس�ياني: ملاذا 

حاربت بشدة متواصلة الحكومة لفاشستية؟
أجاب الشيخ: من أجل ديني ووطني.

غراتس�ياني: ما الذي كان يف اعتق�ادك الوصول 
إليه؟

فأج�اب الش�يخ: ال يشء إال طردك�م … ألنك�م 
مغتصب�ون أما الحرب فهي ف�رض علينا وما النرص 

إال من عند الله.
غراتس�ياني: مل�ا لك م�ن نفوذ وج�اه يف كم يوم 
يمكنك إن تآمر الثوار بأن يخضعوا لحكمنا ويسلموا 

أسلحتهم؟
فأج�اب الش�يخ: ال يمكنن�ي أن أعم�ل أي يشء 
وبدون جدوى ننحن الثوار سبق أن أقسمنا أن نموت 
كلن�ا الواحد بعد اآلخر، وال نس�لم أو نلقي الس�الح، 
عق�دت للش�يخ الش�هيد محكمة هزلي�ة صورية يف 
مركز إدارة الحزب الفاشس�تي، ببنغازي مساء يوم 
الثالثاء عند الس�اعة الخامسة والربع يف 15 سبتمرب 
1931م، وبعد س�اعة تحديداً ص�در منطوق الحكم 
باإلعدام ش�نقاً حتى املوت. وقد تم إعدامه يف صباح 
الي�وم التايل للمحاكمة األربعاء، 16 س�بتمرب 1931، 
واحرض الش�يخ عم�ر املخت�ار مكبل األي�دي، وعىل 
وجهه ابتس�امة الرض�ا بالقضاء والق�در ويف تمام 
الس�اعة التاس�عة صباحاً س�لم الش�يخ إيل الجالد، 
وكان وجهه يتهلل استبش�اراً بالش�هادة وكله ثبات 
وهدوء،فوضع حبل املشنقة يف عنقه وقيل عن بعض 
الن�اس الذي�ن كان عىل مقربة منه ان�ه كان يأذن يف 
ص�وت خافت آذان الص�الة، والبعض ق�ال انه تمتم 
باآلية الكريمة "ي�ا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل 
رب�ك راضية مرضية "ليجعلها مس�ك خت�ام حياته 
البطولية،وبعد دقائق صعدت روحه الطاهرة النقية 
إيل ربه�ا ،لينته�ي فصل رائع من فص�ول البطولة يف 

تلك الفرة.

الع�راق زاخ�ر باألدب�اء واملفكرين والعلم�اء الذين 
م�ن  كث�ري  يف  وعلق�ت صوره�م  أس�ماؤهم  ط�رزت 
املؤسس�ات الربوب�ة والعلمي�ة يف عاملنا أتمن�ى أحياء 
مناس�بات لهم يف إرج�اء مختلف�ة والصحف واملجالت 
لكي اليعلو الراب عليهم وكذلك تس�تمد منهم األجيال 
الوطني�ة املغمس�ة بالعل�م واألدب ويتواصل�وا مع من 
س�بقهم فالعراق س�باق يف الحضارة وأبناؤه املبدعني 
الذين تركوا بصمات خالدة أكثر من أن يعدوا او يحصوا 
ويف ما ييل قليل من كثري من الشخصيات العراقية التي 

أثرت العالم بعلمها وإبداعاتها يف حقول مختلفة.

عامل الفيزياء عبد اجلبار عبد اهلل

  عالم فيزياء وفلكي عراقي، وثاني رئيس ل�جامعة 
بغداد )1959 - 1963(. ولد عبد الجبار عبد الله يف قلعة 
صال�ح بمحافظة العم�ارة جنوب الع�راق عام 1911 

لعائلة عراقية من الطائفة املندائية.
أنهى دراسته الثانوية يف العراق ثم انتقل إىل بريوت 
والوالي�ات املتحدة األمريكية لتتمة دراس�ته الجامعية 
حيث حصل عىل ش�هادة الدكتوراه يف العلوم الطبيعية 
 MIT الفيزياء( من معهد مساتشوس�ت للتكنولوجيا(
وه�و واحد من أربعة طلبة فقط يف العالم تتلمذ عىل يد 
ألربت أينشتاين، عند عودته للعراق شغل منصب رئيس 
هيئ�ة الطاقة الذري�ة العراقية عام 1958 قبل ش�غله 
منصب رئيس جامعة بغداد الذي بقي فيه حتى استالم 
ح�زب البعث ملقاليد الحكم ع�ام 1963م بعد انقالب 8 
ش�باط حيث أقيل من منصبه وأعتقل. كان عبد الجبار 
عب�د الل�ه يجيد إضاف�ة إىل اللغت�ني العربي�ة واآلرامية 
اللغ�ات اإلنكليزية والفرنس�ية واألملانية ل�ه العديد من 
النظري�ات العلمية وخصوصاً يف مج�ال األنواء الجوية 
حيث أنه ينس�ب له الفضل الكبري يف العديد من األعمال 
الخاصة بفرع األعاص�ري والزوابع من فيزياء الجو. له 
العديد م�ن املؤلفات يف مجال الفيزي�اء والعلوم باللغة 
العربية. غادر العراق إىل الواليات املتحدة األمريكية بعد 
مضايق�ات حكومية ل�ه واتهامه باالنتم�اء إىل تيارات 
يس�ارية ش�يوعية وهو ما كان محظوراً آن�ذاك. قلده 
الرئيس األمريكي هاري ترومان وسام "مفتاح العلم" 
لجه�وده العلمي�ة املتمي�زة. كم�ا تقرر ع�ام 2009م 
تسمية إحدى قاعات جامعة بغداد وأحد شوارع بغداد 

باسمه تكريماً له

زها حديد.. املعمارية العراقية

  زه�ا حديد معماري�ة عراقية، ول�دت يف بغداد 31 
ترشي�ن األول 1950 وه�ي ابن�ة وزي�ر املالية األس�بق 
محم�د حدي�د )املوص�ل 1907- لن�دن 1999(، ال�ذي 
اش�تهر بتس�يري اقتصاد الع�راق خالل الف�رة )1958 

- 1963(. ظل�ت ت�درس يف بغ�داد حت�ى انتهائه�ا من 
دراس�تها الثانوية، حاصلة عىل ش�هادة الليس�انس يف 
الرياضي�ات من الجامعة األمريكية يف بريوت 1971 لها 
شهرة واس�عة يف األوس�اط املعمارية الغربية، حاصلة 
عىل وس�ام التقدير من امللكة الربيطانية، تخرجت عام 
 Architectural" أو "AA" 1977 يف الجمعية املعمارية

Association" بلندن.
وتمثل قصة نجاح العراقي�ة زها حديد قصة إبداع 
تنتقل بني العواصم األوروبية، لتسجل بصمات معمارية 
يف فن العمارة الحديثة بأش�كالها االنس�يابية الدرامية 
والت�ي ال تع�رف بزواي�ا أو ح�دود، مدفوع�ة بعزيمة 
تجعله�ا ق�ادرة عىل ه�د الجب�ال، وتفكي�ك املصاعب، 
لتصبح اليوم من رواد مدرس�ة قائم�ة بذاتها. وعملت 
كمعي�دة يف كلية العمارة 1987، ثم انتظمت كأس�تاذة 
زائ�رة أو أس�تاذة ك�ريس يف ع�دة جامع�ات يف أوروب�ا 
وأمري�كا منها هارفرد وش�يكاغو وهامبورغ وأوهايو 
وكولومبيا ونيويورك وييل. استطاعت فرض وجودها 
يف عال�م مع�روف بصعوبة اخراقه حت�ى عىل الرجال. 
وم�ن بعض أب�رز خط�وات نجاحها فوزها بمس�ابقة 
التصميم األس�ايس ملرشوع "ون نورث" يف س�نغافورة 
يف عام 2002، ويف عام 2005 فازت بمس�ابقة تصميم 
كازينو مدينة بازل يف سويرسا. ويف عام 2006 منحتها 
الجامعة االمريكية يف بريوت درجة الدكتوراه الفخرية 
تقدي�راً ملجهوداته�ا إضاف�ة إىل حصوله�ا عىل وس�ام 
اإلمرباطورية من رتبة كومان�دور، هذا عالوة عىل أنها 
دخلت تاريخ فن الهندس�ة املعمارية من أوسع أبوابه، 
حني حصلت عىل جائزة بريتزكر للعمارة، وهي بمثابة 
جائزة نوبل للعلوم واآلداب، لتكون أول امرأة تفوز بها 

يف العالم.

ه�صام منري

املنظم الرائد، واملعمار، واملعلم واملثقف. هو الذي ما 
فتئ، مثلما كان يف الس�ابق، مهموماً بقضايا العمارة، 
)العم�ارة العراقي�ة ع�ىل وج�ه الخص�وص(، انج�ازاً 
وتعليماً وانتشاراً. لقد كان حريصاً عىل اجراح انفتاح 
أنموذج�ي ع�ىل كل ما هو جديد وحداث�وي وطليعي يف 
الش�أن املعماري. ال تتأسس أهمية هشام منري، بكونه 
معم�اراً او منظم�اً رائ�داً للعملية اإلنتاجي�ة املعمارية 
فحس�ب، وانما تتأس�س ايضا، بكون�ه "معلماً" قديرا 

للعمارة.
 

الدكتور كمال ال�صامرائي

 الرائد واملؤس�س لقس�م لفرع النس�ائية والتوليد 
يف العراق وأول اس�تاذ عراق�ي واول من تطوع كطبيب 
مقيم يف املستش�فى امللكي  عام 1939.. امتاز برباعته 

يف التش�خيص ومهارته يف العمليات الجراحية الصعبة 
حيث قام باجراء وتطوي�ر العمليات الجراحية املعقدة 
وله�ذا منحت�ه الكلي�ة امللكي�ة لجراحني  النس�ائية يف 
بريطاني�ا ش�هادة العضوية والزمال�ة الفخرية يف هذا 
االختصاص باالضافة اىل نشاطاته التدريسية والطبية 
فقد كان مؤرخا من الطراز االول للراث الطبي العربي 
واالس�المي وقام بتأليف عدد م�ن الكتب القيمة يف هذا 
املجال .. كذلك قام بإنشاء مستشفى السامرائي والتي 
اس�تمرت بع�ده عىل ي�د ول�ده الدكتور محم�د كمال 

السامرائي االستشاري يف امراض النسائية والتوليد.

 

 حممد فهمي املدر�س

 اش�تهر فهمي املدرس بقلمه السيال وبيانه العذب 
وأسلوبه الكتابي الرصني. دافع هذا الرجل بصدق ووفاء 
عن حقوق بلده لتأسيس عراق جديد ينعم باالستقالل 
والحري�ة بعيداً عن املؤثرات األجنبية الضارة التي غزت 
املجتمع�ات يف دول العالم. كما دافع أيضاً عن اإلس�الم 
الخايل من البدع والخراف�ات بعد أن فهمه فهماً عميقاً 
من مص�ادره الخالدة )القرآن والس�نة( وكان داعيته 

املؤمن بمستقبله يف حّل مشاكل العالم.

�صعيد قزاز

 ولد سعيد قزاز عام 1904 يف محافظة السليمانية 
واكم�ل دراس�ته فيه�ا ينتم�ي اىل أرسة عريق�ة وثرية 

عرفت بالعلم واملعرفة والثقافة واألدب. 
تدرج يف الس�لك الوظيفي من مدير ناحية يف ناحية 
طوزخورمات�و ع�ام 1941 اىل قائممق�ام ث�م معاون 
املترصف ثم وزي�را للداخلية بعد مرور "21" عاما عىل 
أول تعين�ه، قدم خدمات جليلة تجاه وطنه وأبرز مثال 
عىل ذلك قيامه بانقاذ بغداد من الغرق عام 1954، ولم 
ينف�ذ قرار الب�الط امللكي بتخلية بغداد وحاول بش�تى 

الوسائل تقوية السدود املحيطة بالعاصمة.

فائق ال�صامرائي

سيايس ونقيب املحامني
ولد األس�تاذ فائق عبد الكريم الس�امرائي يف مدينة 
العم�ارة ع�ام 1908. و ينتس�ب لعش�رية الب�و ب�از 
الس�امرائية العربية فخذ البو مهيدي ووالده األس�تاذ 
عبد الكريم الس�امرائي كان مديرا لألوقاف الس�نية يف 
العمارة ثم البرصة يف العهد العثماني, وشقيقه األستاذ 
كام�ل الس�امرائي األديب وامل�دون القانون�ي املعروف 
وأخواله األديب نجم الدين عبد الله والس�يد إس�ماعيل 

السامرائي من رواد النهضة العراقية.

املس�اواة بني الرجل واملرأة ليس�ت بالفطرة التي خلقنا 
عليه�ا جميعاً، فطاملا عانت املرأة يف جميع أنحاء العالم من 
القهر واالس�تبداد الذكوري، حتى اس�تطاعت بعض الدول 
أن تتحرر من قيودها وتعي�د للمرأة اعتبارها وحقها حتى 
يف قي�ادة العال�م، ولعل الس�بق هنا مل�رص الفرعونية التي 
نجد بتاريخها عدة أمثلة للقيادة السياسية مثل: كليوباترا 
وحتشبس�وت، ث�م يف الع�رص اململوك�ي م�ع ش�جر الدر. 
ولك�ن مع تغري الزم�ن وحصول املرأة عىل مس�احة كبرية 
من حريتها السياس�ية واالجتماعي�ة أصبح من املألوف أن 
تتق�دم امرأة لزعامة أمة بأرسه�ا، فمنذ أكثر من 50 عاماً 
أصبح لدينا 31 امرأة تولني أو يتولني الرئاس�ة، و32 امرأة 
تولني أو يتولني رئاسة الوزراء يف بالدهن منذ نهاية الحرب 

العاملية الثانية وحتى اآلن.. ولكن أقواهن:
1( س�رييمافو باندرانايكا: أول رئيس�ة وزراء يف العالم، 
وهي زوجة سولومون باندرانايكا، الذي كان رئيساً للوزراء 
الرسيالنك�ّي م�ن 1956 إىل اغتيال�ه يف 1959، وق�د خلفت 
زوجه�ا لثالث فرات متتالية بدءاً من 21 يوليو 1960 حتى 
مارس 1965، ثم م�ن 29 مايو 1970 وحتى يوليو 1977، 

وآخرها يف نوفمرب 1994 حتى 10 أغسطس 2000.
2( مارجري�ت تاترش: أول امرأة بريطانية تتوىل رئاس�ة 
ال�وزراء منذ 1979 وحتى 1990 عن حزب املحافظني الذي 
اس�تطاعت أن تفوز برئاس�ته عام 1975، وحققت تاترش 
شعبية كبرية جعلتها تحتفظ بمنصبها ثالث فرات متتالية 
ألول مرة يف تاريخ الساس�ة الربيطاني�ني لهذا ُلقبت باملرأة 
الحديدية، وعندما تأكدت من عدم فوزها مرة أخرى بسبب 

تزايد هجوم املعارضة، قدمت استقالتها عام 1990م.
3( أندي�را غان�دي: ابنة رئي�س الوزراء الهن�دي جواهر 
الل نه�رو، وهي ثاني امرأة تتوىل رئاس�ة الوزراء يف العالم 
بع�د س�رييمافو، أم�ا يف تاري�خ الهن�د فه�ي األوىل ولثالث 
فرات متتالية من ع�ام 1966 وحتى 1977 ثم فرة رابعة 
م�ن 1980 وحت�ى 1984، وبس�بب خالفات سياس�ية مع 
جماعة السيخ الهندية، قام ثالثة من حراسها الشخصيني 
باغتياله�ا أثناء ذهابها إىل مكتبها س�رياً عىل األقدام يف 31 

أكتوبر عام 1984.
4( بارك جوين هي: يف ش�باط املقبل ستكون أول سيدة 
تتوىل رئاس�ة الجمهورية بكوريا الجنوبية، وهي مرشحة 
الحزب املحاف�ظ وربما وصولها له�ذا املنصب كغريها من 
قبيل اإلرث الس�يايس، فهي ابنة الديكتاتور بارك تش�ونج، 

الذي ترأس البالد يف الفرة مابني عامي 1961 و1979.
5( بينظ�ري بوت�و: االبنة الك�ربى للرئيس الباكس�تاني 
الس�ابق ذوالفق�ار ع�يل بوتو، ويف 1 ديس�مرب ع�ام 1988 
أصبحت أول امرأة مس�لمة تش�غل منصب رئيس الوزراء، 
اتهام�ات  بس�بب  بانتخاب�ات ع�ام 1990  وق�د فش�لت 
لحكومتها بالفساد ولكنها عادت مرة أخرى عام 1993 ثم 
خ�رست مرة أخرى عام 1996، وت�م نفيها بعد ذلك خارج 
البالد، وحينما قررت العودة لخوض االنتخابات الترشيعية 
تم اغتياله�ا بالرصاص وبتفجري انتحاري يف 27 ديس�مرب 

عام 2007 بباكستان.
6( أنجيال مريكل: زعيمة االتحاد الديمقراطي املسيحي 
وهي أول امرأة تتوىل منصب املستشار بأملانيا يف 22 نوفمرب 
عام 2005 وحتى اآلن، وضمن قائمة مجلة »فوربس« تعد 
امل�رأة األق�وى يف العالم لخمس س�نوات، وقب�ل ذلك تولت 
كأول امرأة وأول مس�يحية بروتس�تانتينية رئاسة الحزب 
املس�يحي ذو الجذور الكاثوليكي�ة يف 10 إبريل عام 2000 

كسابقة تاريخية لم تحدث من قبل.
7( ديلم�ا روس�يف: أول ام�رأة برازيلية تصل للرئاس�ة 
بنسبة 58% يف 1 يناير عام 2011، وهي عضو بحزب العمال 
الربازييل اليس�اري، وقد ناضلت يف بداية حياتها السياسية 
ضد سياسات النظام القمعي االستبدادي، لذلك تم اعتقالها 

ملدة ثالث سنوات ثم أطلق رساحها عام 1972.
8( إيزابيل ب�ريون: الزوجة الثالث�ة للرئيس األرجنتيني 
خ�وان بريون، وباعتبارها نائبة له تولت الس�لطة خلفاً له 
بس�بب مرضه الش�ديد، وبذل�ك تعد أول امرأة تصل لس�دة 
الحك�م يف أمريكا الجنوبية بأرسه�ا، وكان ذلك عام 1974 
ث�م ت�م اإلطاحة بها إث�ر انقالب عس�كري نفذت�ه القوات 

املسلحة عام 1976.
9( جوهان�ا س�يجاردوتري: أول امرأة يف تاريخ رئاس�ة 
ال�وزراء األيس�لندية، وه�ي عض�و بالح�زب الديمقراطي 
االش�راكي، وكان�ت وزيرة للش�ئون االجتماعي�ة لفرات 
طويلة، ولكن بس�بب معاناة رئي�س الحزب مع املرض، تم 
اختيارها كأنس�ب عضو لتش�كيل ال�وزارة، وغض الطرف 

عن ميولها الجنسية املِثلية.

نساء غرين مالمح 
اخلريطة السياسية للعالـم



ب�ني األزق�ة الضيقة يف س�وق حنني 
يف ح�ي »التوراة«، التاب�ع ملنطقة »قنرب 
عيل« يف العاصمة بغ�داد، تقتادك رائحة 
خش�ب »الس�اج« الرطب�ة املنبعث�ة من 
واجهات تلك املنازل املبنية من الخش�ب 
والزجاج، التي ُتعرف يف اللهجة العراقية 
باسم »الشناشيل«. يف هذه املنازل، التي 
ترتبط يف الذاكرة العراقية بس�حر أنغام 

آلة املربع واملقام البغدادي ورائحة الشاي 
العراقي وعبق املايض البغدادي الجميل. 
»الشناش�يل«، ومفرده�ا »شنش�نول«، 
هي رشفات خش�بية مزخرفة هندس�ياً 
بالرس�م عى الزج�اج، تعمل ع�ى إبراز 
واجهة الطاب�ق الثاني من املنزل بأكمله 
أو غرفة من غرفه بش�كل رشفة معلقة 

بارزة إىل امام.

»الشناش�يل«،  مناط�ق  وتمت�از 
وه�ي يف أغلبها اليوم أحياء ش�عبية 
تهيمن عليها روح التقاليد املحافظة، 
بالبس�اطة التي تجدها متجس�دة يف 
النس�اء اللواتي يفرتش�ن عتبات تلك 
البيوت، بينما تق�وم الفتيات بالنظر 
إىل املارة يف الش�ارع من خلف النوافذ 
الخش�بية املرصعة بالزج�اج امللون، 
والتي صممت كالرشفة للتقارب مع 

البيوت األخرى.
واش�تهر يهود الع�راق يف التاريخ 
املعارص ببنائهم لبيوت »الشناشيل« 
والت�ي  أغل�ب مناط�ق س�كنهم،  يف 
كان�ت توص�ف باملناط�ق الجميل�ة 
والغني�ة. لك�ن، بع�د خروجه�م من 
الع�راق وس�لب ممتلكاته�م، يف ما بات 
يعرف ب�»الفرهود«، عانت هذه املناطق 
اإلهمال ولم تش�هد أي عملية إعمار منذ 

أربعينيات القرن املايض.
وي�روي ع�ودة عب�اس خ�دام، أح�د 
القاطن�ني يف محل�ة »الت�وراة«، تاري�خ 
ب�»الع�راق  وصفه�ا  الت�ي  منطقت�ه 

املصغر«.
يتذك�ر خ�دام )73 عام�اً( طفولت�ه 
عندما كان حرفياً يف ورشة أحد النجارين 
اليهود يف سوق »حنني«، وكان حينها لم 
يتج�اوز ال�18 من عم�ره. ذاكرة خدام 
ال تزال تس�تحرض أدق التفاصيل وكيف 
كان�ت »الشناش�يل« آن�ذاك براقة تحت 
ش�مس النه�ار، لتبه�ر امل�ارة بألوانه�ا 
وزخرفتها، وكيف كان الضوء ينعكس إىل 
داخل البيوت ملوناً. وبحس�ب املختصني 
بفن العمارة، فإن »الشناش�يل« ظهرت 
ألول م�رة يف الع�راق يف مدينة البرصة يف 
القرن ال�17 مي�الدي، متأثرة بمثيالتها 
الرتكي�ة والهندية. وانتقل هذا الطراز إىل 

بغداد وبقية مدن العراق.
يذكر أن »الشناشيل« وردت يف الكثري 
القصائ�د والقص�ص والرواي�ات،  م�ن 
الش�اعر  قصي�دة  مقدمته�ا  يف  وربم�ا 
العراق�ي الحداثي بدر ش�اكر الس�ياب، 
»شناش�يل ابنة الجلبي«. كما ُجّس�دت 
يف اللوحات التشكيلية واألعمال النحتية 
أيضاً، ناهيك ع�ن الصور الفوتوغرافية، 

التي قدمها العديد من األدباء والفنانني 
العراقيني.

أم�ا ضياء كاط�ع، أحد ُم�الك بيوت 
الشناشيل، فريى أن »األسلوب املعماري 
الذي امتازت به الشناشيل عن غريها من 
بي�وت املحلة أضفى عليها نكهة خاصة 

يف تاريخ الرتاث البغدادي املعماري«.
أن  إىل  عام�اً(،   53( كاط�ع  وأش�ار 
»هذه البي�وت تعترب قطع�اً فنية نادرة 
ملا لها من جمالية يف طرازها وهندستها 
املعمارية«. ويحرص كاطع، الذي عارص 
ه�دم العدي�د من بي�وت »الشناش�يل«، 
ع�ى اإلبقاء ع�ى بيت�ه بهذا األس�لوب 
لكونه »تحف�ة فنية«، برغم هدم العديد 
من ه�ذه البي�وت واس�تبدالها بمنازل 
عرصية، أو تحويلها إىل مخازن أو ورش 
عمل. من جانبه، يرى املهندس املعماري 
موف�ق الخي�اط أن »الشناش�يل تمث�ل 

مزيجاً ب�ني الفن والعم�ارة والحضارة، 
التي خل�دت إرثاً معمارياً جميالً«، مبيناً 
أن »هذا اإلرث قد أصابه الخراب عى مر 

األيام وبانتظار من يعيده إىل الحياة«.
وعن األهمية املعمارية ل�»الشناشيل«، 
يقول الخياط، )45 عاماً( إن »الشناشيل 
ع�ى اخت�الف تصاميمها، تمن�ع دخول 
أشعة الشمس بصورة مبارشة إىل املنزل، 
ويتم ذلك بواسطة النوافذ ذات املشبكات 
الخشبية املثلثة )...( فضالً عن توفريها 

)الشناشيل( الظل للزقاق أو الشارع.
ويختت�م الخي�اط حديث�ه بالقول أن 
»وض�ع الشناش�يل يف الطاب�ق العل�وي 
م�ن املن�زل أدى إىل تقارب س�كان بيوت 
للعائ�الت  يس�مح  بحي�ث  الشناش�يل، 
وش�تى  واألخب�ار  التحي�ات  بتب�ادل 
األحادي�ث من خاللها، ما أث�ر يف تقارب 

العالقات االجتماعية يف ما بينهم«.

 وس�ط زحام القاهرة املعهود، يطل شارع محمد عيل 
قلب�ا نابض�ا للموس�يقى العربية، مح�اوال قطع ضوضاء 
املدينة، ليشكل وطناً للموسيقيني والراقصات وصّناع آالت 
املوس�يقى الرشقية، ومقصداً لكل الراغبني يف تعلم العزف 

أو رشاء اآلالت.
وكمعظ�م املناط�ق املرصي�ة، تأث�ر »بيت املوس�يقى 
الرشقي�ة« بأحداث م�ا بعد الثورة، ويب�دو أن نجمه مقبل 
ع�ى األفول يف ظل األزمة االقتصادي�ة التي تمر بها مرص، 
والزح�ف الس�كاني غ�ري املحس�وب، والنف�وذ املتنام�ي 

للمحافظني اإلسالميني.
ب�دأ التغي�ري يطال هذا الش�ارع الذي بني ع�ى الطراز 
الفرن�ي، فقد عمت�ه ضوضاء وس�ط القاه�رة، ومحال 
بيع االلكرتوني�ات، وعربات »الحنط�ور«. وتدريجيا بدأت 
تختفي محالت تصنيع وتصليح اآلالت املوس�يقية. بعض 
رواد ه�ذه املهنة أقف�ل أبواب محالته الت�ي ال تزال تحمل 

رسومات آلالت املوسيقى وعازفيها، وألم كلثوم.
يق�ول ع�ازف اإليق�اع ع�زت الفيوم�ي، وه�و أح�د 
املوس�يقيني القالئ�ل املتبق�ني يف ش�ارع محم�د ع�يل، إن 
»معظم محالت املوسيقى أنهت أعمالها، وأجرها أصحابها 
إىل بائعي الهواتف املحمول�ة«. ويبدو التأثر عليه ملحوظا 
عندما يقول، وهو جالس يف املقهى الذي أمىس مقر عمله، 

»الشارع ينتهي، بعد مماتي سيتوقف عزف املوسيقى«.
سمي الشارع نس�بة إىل مؤسس مرص الحديثة محمد 
ع�يل ب�ك الكبري، وق�د اس�توحيت يف بنائه أعم�ال مصمم 

البناء الفرني بارون هاوس�مان الذي صمم جادة باريس 
الش�هرية.وقد طّور هذا الش�ارع ليصبح أح�د أبرز معالم 
الخديوي إس�ماعيل الذي أراد للقاهرة أن تكون قطعة من 

أوروبا. 
ويش�كل الش�ارع صلة الوص�ل بني القاه�رة الحديثة 
والقديم�ة، وه�و يق�دم تصميم�اً يتم�ازج في�ه الط�راز 
اإلس�المي م�ع القناط�ر الضيقة املس�تلهمة من ش�ارع 
ريفويل الباريي، وكان يعد بيتا للموس�يقيني والراقصات 

وعمال املالهي الليلية من دون فروق طبقية. 
ويش�ري الفيومي إىل أنه كان يسكن يف املبنى ذاته الذي 
كان�ت تس�كنه الراقص�ة لويس، الت�ي أصبح�ت يف ما بعد 

واحدة من أشهر نجوم الرقص الرشقي والسينما.
الفيومي، وهو عضو يف فرقة حسب الله، أقدم وأشهر 
فرق�ة إيق�اع معروف�ة، يش�عر ب�أن الظروف السياس�ية 
واألمنية قد أس�همت يف تراجع عمله، فبعدما كانت الفرقة 
تش�ارك يف إحياء ثالث أو أربع حفالت يف األسبوع، أصبحت 
تنتظ�ر ع�رشة أيام قب�ل أن يصلها عرض م�ا، وبأجر أقل 
بكث�ري. املد اإلس�المي ال�ذي يب�رش بانتهاء ع�رص الحياة 
الليلية أصبح هو اآلخر يهدد مهنة أهل ش�ارع محمد عيل، 
وهو أم�ر يثري اس�تياء الفيوم�ي، الذي استش�عر الخطر 
عندم�ا حاول�ت مجموعة من الش�باب اإلس�المي إقناعه 
باالس�تقالة والتحول ليكون »مس�لما جيدا«، لكنه رفض 
قائال »أنا متدين داخل املسجد... املكان الوحيد الذي أرتاده 

إىل جانب املقهى«.
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اإقبال على ال�سعوذة وعالج الأمرا�ض بال�سحر يف موريتانيا

عند احلديث عن العمارة يف العراق، ل 
بد من الوقوف على واحد من اأهم املعامل 

املعمارية التي حتاكي الهوية اجلمالية 
للمدن العراقية، وهو »ال�سنا�سيل«، التي 

تعاين اليوم الإهمال والتاآكل والِقدم.

اعداد : موؤيد عبد الزهرة 

شارع حممد عيل.. بيـت 
سامرسة للمشعوذين.. ومشاهري حيرصون عىل األحراز للحامية من العنياملوسـيقى املرصي املهـدد

  م�ا زالت ظاهرة الش�عوذة تحتفظ 
بمكانتها داخل املجتمع املوريتاني، حيث 
يرتفع اإلقب�ال عى املش�عوذين للتداوي 

من األمراض العضوية والنفسية.
ورغ�م تق�دم الوصف�ات العالجي�ة 
الطبي�ة ف�ال ت�زال فئ�ة عريض�ة م�ن 
املوريتانيني تنظر بع�ني الرضا والتقدير 
تس�تخدم  الت�ي  الش�عبية،  للوصف�ات 
أصناف�اً م�ن األعش�اب والزي�وت لعالج 
األم�راض الش�ائعة، ويؤمن�ون ببع�ض 
الع�ادات واملعتق�دات كأهمي�ة العقي�ق 
لدفع رش العني والحس�د والتمائم لعالج 

السحر واملس.
وال تخل�و مجالس�هم م�ن قارئ�ات 
الطال�ع الالتي يس�تعملن ال�ودع والرمل 
لكش�ف الطال�ع فيقب�ل الن�اس عليهن 
الس�تطالع حظه�م أو به�دف التس�لية 

والفضول.
به�ذه  املوريتاني�ني  تأث�ر  ويظه�ر 
وتعامالته�م  أحاديثه�م  يف  الطق�وس 
اليومي�ة، وقد اس�تغل املش�عوذون تأثر 
الن�اس به�ذه الع�ادات للرتوي�ج للوهم 
والدج�ل وادع�اء عل�م الغي�ب ومعرف�ة 
املس�تقبل والق�درة ع�ى إيج�اد حل�ول 
ناجعة لكافة املشكالت الحياتية والعالج 
م�ن األمراض املس�تعصية، ونتيجة لذلك 
ارتفع اإلقبال عى جلس�ات قراءة الحظ 

وبيوت املشعوذين والسحرة.

�سما�سرة امل�سعوذين

 تش�كل األحي�اء الش�عبية واملناطق 
النائي�ة ع�ى أطراف امل�دن مكان�اً رحباً 
ملمارس�ة الش�عوذة وبي�ع لوازمه�ا من 
أعش�اب وزيوت وأحجار، وتقبل النساء 
خاصة امليسورات، عى بيوت املشعوذين 
الذي�ن يلجأون لس�مارسة لجلب الزبائن 
وتأكي�د  لخدماته�م  والرتوي�ج  إليه�م 

تميزهم عن زمالئهم يف املهنة..
السمارسة  وبالفعل اس�تطاع هؤالء 
نق�ل الس�حرة م�ن األوكار املظلم�ة إىل 
واجه�ة املجتم�ع وتقديمه�م يف ص�ورة 
أنيقة ومحببة، ون�رش أرقامهم الهاتفية 

ليتواص�ل الن�اس معه�م وليجيب�وا عن 
استفس�اراتهم وليتنب�أوا بما س�يحصل 

لهم يف املستقبل. 
وينفق الراغبون يف االطالع عى أنباء 
الغي�ب أم�واال طائلة من أج�ل الحصول 
واملنجم�ني  العراف�ني  استش�ارات  ع�ى 
الذي�ن يقنعون ضحاياهم بأنهم قادرون 
عى عمل الس�حر األس�ود وطرد األرواح 
الرشي�رة ورد عني الحس�اد وجلب الحظ 
وصف�ات  وإعط�اء  الواس�ع،  وال�رزق 
للش�فاء من األمراض وتحقيق السعادة 

والنجاح.
ورغم األم�وال الطائل�ة التي يجنيها 
املتعاملون بالس�حر والشعوذة والتنجيم 
فإنهم يفضلون الظهور بمظهر بس�يط، 
ويتخ�ذون من الخيم واألك�واخ والبيوت 
املتداعية مقرا لعملهم، وتش�تهر األحياء 
الهامشية بوجود "الكزانة" و"الحّجاب"، 
يطلقهم�ا  الل�ذان  االس�مان  وهم�ا 
املوريتاني�ون ع�ى العراف�ة والس�احر، 

ويع�رض املش�عوذون يف خيمه�م الت�ي 
تفوح منها روائ�ح البخور وأدخنة حرق 
التعاويذ، أدوات الش�عوذة من مساحيق 
وأعش�اب وقرون حيوانات وودع وسبح 

وحيوانات محنطة وزيوت.
وإضافة إىل األحياء الهامش�ية يتخذ 
بعض املشعوذين مقار عملهم بالقرب من 
األسواق الش�عبية، حيث يمكن للراغبني 
يف االطالع ع�ى أنباء الغيب الحصول عى 
استش�ارات املنجمني، مقاب�ل مبلغ مايل 

يختلف من منجم آلخر.

اأحراز يبحث عنها امل�ساهري

إىل  الن�اس يذهب�ون  إذا كان عام�ة 
منازل العرافني فإن املش�اهري يحرصون 
ع�ى جلبه�م إىل منازله�م حفاظ�اً ع�ى 
س�معتهم الت�ي قد تترضر كثرياً بس�بب 

عالقته�م بالعرافني، كم�ا تحرص بعض 
العائالت عى تضييف الدجالني والعرافني 
الذي�ن يدعون علم الغيب وعمل الس�حر 
والق�درة ع�ى ع�الج األم�راض، ويقول 
مم�ادو با أحد املمارس�ني له�ذه املهنة، 
إنه�م ال ي�رتددون يف االنتق�ال إىل من�زل 
زب�ون مهم حاملني ع�دة العمل طاملا أن 
األم�ر يس�تدعي، ذلك حي�ث يصعب عى 
بع�ض الزبائن الجل�وس النتظار دورهم 

وسط حشد من الناس.
ويش�ري إىل أن املنجم�ني يتفاوت�ون 
يف خربته�م وتمكنهم مما يس�ميه "رس 
الح�رف" حيث إن غالبي�ة العاملني بهذا 
املجال ليس�وا س�وى دجالني يس�تغلون 
معان�اة الن�اس للنص�ب عليه�م، بينما 
األقلي�ة هي الت�ي تملك الخ�ربة والقدرة 
ع�ى مس�اعدة املحتاجني، إما بواس�طة 
الرقي�ة الرشعي�ة إلبط�ال الس�حر ودرء 
العني والحس�د ومعالجة بعض األمراض 
أو باس�تخدام الس�حر األبيض واألس�ود 

حسب حاجة الزبون.وعن تكلفة األحراز 
التي يقوم بإعدادها حسب حاجة الزبون 
يق�ول ممادو با "ليس�ت باهظ�ة الثمن 
كم�ا يدع�ي البع�ض وتتباي�ن تكلفتها 
حسب املواد املستعملة فيها، حيث هناك 
بع�ض األحراز تحت�اج إىل أحجار كريمة 
وعقي�ق أص�يل، وأيض�ا حس�ب حاج�ة 
كل زب�ون حي�ث نقوم بإع�داد مجموعة 
م�ن "األح�راز" املفي�دة يف حل املش�اكل 
كحرز "الهندية" وح�رز "القفل" اللذين 
يس�تخدمان يف الوص�ول إىل ه�دف معني 
أو  زوج  أو  وظيف�ة  ع�ى  كالحص�ول 
إنجاب األطفال" وترتاوح تسعرية هذين 

الحرزين ما بني 40 و100 دوالر".
ويضي�ف "هن�اك أيضا ح�رز للقهر 
وه�و عبارة عن ق�ارورة من املس�ك يتم 
وضع ثالث إبر من زيوت وعطور بداخلها 
وتطلبه الزوج�ات لربط قلوب أزواجهن، 
وه�و األع�ى تكلفة ب�ني األح�راز، حيث 
يتطلب خربة كبرية ومواد وأعش�اب يتم 

جلبها من مايل والسنغال".

تزايد اأعداد الدجالني

انتش�ار  أس�باب  الباحث�ون  يرج�ع 
الس�حر والش�عوذة إىل الجه�ل والفق�ر 
وغياب الوازع الديني واستفحال املشاكل 
ويح�ذرون  واالقتصادي�ة،  االجتماعي�ة 
م�ن تزاي�د أع�داد الدجال�ني والعراف�ني 
الذي�ن يج�دون يف هذه الظ�روف أرضية 
خصبة الستغالل حاجة الناس وتكديس 
الث�روات، خاص�ة أن بعضه�م أصبح�ت 
له ش�هرة دولية وي�رتدد عليه الناس من 

أقطار مختلفة. 
وم�ع تزاي�د ضغوط الحي�اة اليومية 
والصعوب�ات التي تواجه اإلنس�ان ينفق 
امل�رتددون ع�ى أوكار الش�عوذة أم�واال 
طائل�ة، اعتقاداً منه�م أن االتصال بعالم 
الج�ن س�يمكنهم م�ن تحقي�ق النجاح 
والس�عادة والث�راء، ليفاج�أوا بعد فوات 
األوان أن الع�راف ال�ذي أه�دوه كل م�ا 
يملك�ون لي�س س�وى نص�اب محرتف 

تطارده الرشطة والضحايا.

 
ُيْقِب�ل مالي�ني املغاربة عى تناول مرشوبات ووجبات ش�عبية طمعاً يف أن تقَيهم من آث�ار الربد القارس، الذي 
يع�م منذ أس�ابيع قليلة العديد من مناطق البالد، وعى رأس هذه املرشوب�ات واألكالت التي يتهافت عليها الناس 

مرشوب "الببوش" أو الحلزون، وأكلة "البيصارة" الشهرية.
ويسعى الكثريون من فقراء املغرب إىل تناول صحون "الببوش" و"البيصارة" كوجبات رئيسة أو ُمكملة من 
أجل طرد "الربد" من أجس�امهم، لتوفرها عى مقومات غذائي�ة هامة تمنح طاقة ودفئا كبريين يف األيام والليايل 

الباردة، غري أن لألغنياء أيضا "نصيبا" من تهافتهم عى الحلزون والبيصارة.

حلزون بالأع�ساب
وتمتلئ شوارع العديد من املدن املغربية، يف فصل الشتاء وخاصة يف األحياء الشعبية، بالعربات املجرورة التي 
يقّدم عليها الباعة أطباق مرشوب الحلزون للزبائن الذين يقفون أحياناً ينتظرون دورهم ألكل "الببوش" ورشب 

املرق الذي ُيطهى فيه، والذي يكون ُمحرضا ببهارات وأعشاب خاصة.
وبالنس�بة ملحم�د بلعي�د، بائع ألكلة الحلزون يف أحد ش�وارع الرباط، ف�إن أغلب زبنائه م�ن الطبقة الفقرية 
والش�عبية الذي�ن يقصدونه ليس فق�ط ألكل لحم "الببوش" أو "غاللة" أو "باينو" كما تس�مى يف بعض مناطق 
البالد، بل أيضا لتذوق املرق اللذيذ الس�اخن. وقال البائع إنه ُيعد أكلة الحلزون بنفس�ه بمساعدة زوجته يف البيت، 
حي�ث ُيحرض كمية كبرية من هذا الحيوان الزاحف، ويقوم بعملية تس�مى "تصويم" الحلزون من خالل تغطيته 
يف إن�اء كب�ري ومنحه م�ادة النخالة، ليتم بعد ذلك طهيه يف قدر من املاء الس�اخن مع عدد من األعش�اب الصحية 
التي تحفل بها س�وق العطارة باملغرب.ويعترب املغرب أول ُمصدر لحيوان الحلزون يف العالم، وخاصة إىل إس�بانيا 
والربتغ�ال، وتعد القرى والبوادي مخزونا هائال للحلزون، حيث يقوم ش�باب ونس�اء ه�ذه املناطق بجمع أطنان 

"الببوش" لبيعها إىل أفراد ورشكات تعمل عى تصديره إىل الخارج.

قيمة غذائية
واعت�رب الدكتور محم�د الفايد، اختصايص التغذية، أنه إذا كان الكثري م�ن املغاربة يقبلون عى أكلة الحلزون 
ألنها ُتش�عرهم بالدفء وتس�اعدهم عى تحمل برودة الطقس، ومقاومة األمراض التي تنش�أ عن ذلك من قبيل 

الزكام والسعال، فإن هؤالء ال يعرفون يف الواقع القيمة الغذائية املذهلة لهذا الحيوان الصغري.
وتابع الفايد أن املغرب يتوفر عى مخزون هائل من الحلزون، لكنه لألسف ال يستفيد منه يف ما يخص قيمته 
الغذائية، باعتبار أن لحمه مفيد ملرىض الكولسرتول والسكري، حيث يمكنهم تناوله دون خوف من تداعيات، فهو 

يتوفر عى بروتينات خفيفة وأمالح دقيقة تجعله من املنتجات الطبية ذات املقومات الغذائية الرفيعة.

ملكة الوجبات ال�سعبية
وبالنسبة ألكلة البيصارة فهي األكثر انتشارا وشهرة عند فئات كثرية من الفقراء والطبقات الشعبية باملغرب، 

ملا لها من فوائد جسدية وصحية خاصة يف أجواء الربد القارس، عالوة عى ُرخص ثمن مكوناتها.
والبيص�ارة أكل�ة يتم إعدادها من الف�ول املجفف املجروش واملطه�ي مع بعض التواب�ل ذات النكهة املميزة، 
وخاصة زيت الزيتون، وذلك بعد أن يتم إزالة قرش الفول، وطحن املكونات لتصري عبارة عن عصيدة شبه سائلة، 

تؤكل يف الفطور صباحا، أو يف الوجبات الغذائية وسط النهار أو يف الليل أيضا.
وتقي البيصارة الجسم من العديد من األمراض، من قبيل داء رسطان الفم، حتى إن سكان شمال املغرب هم 
األقل إصابة بهذا املرض الخبيث بفضل إقبالهم عليها أكثر من غريهم، وفق إفادات مختصني يف العلوم الغذائية.

ويزي�د م�ن توهج البيصارة وحب الفقراء لها س�عرها الرخيص، حيث إن صحنا كب�ريا منها يمكن أن يكفي 
أرسة متعددة األفراد، دون أن يتجاوز ثمن األكلة ومستلزماتها وموادها 10 دراهم فقط.

   

وجبات تبعث عىل الدفء وتتميز بقيمة غذائية مرتفعة ومقاومة لألمراض

»الشناشيـل« والزمن العراقي اجلميل

فقراء املغاربة يحاربون الربد باحللزون و"البي�سارة"
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عصــــر التــسييــــس

 لعل التضحيات الكبرية التي قدمتها الشعوب العربية منذ انتفاضة 
تون�س وحتى يومنا هذا جس�يمة وكبرية، ولكنها لم تكن تضحيات 
غري مربرة لكونها أزاحت نظما استبدادية ال يمكن إزاحتها بسهولة 
ودون تضحي�ات. وه�ذه التضحيات لرشائح مختلف�ة من املجتمع 
جعلت البعض من املفكرين يطلق تس�مية الثورة الشعبية، وهذا ما 
يجعلنا نفكر مليا عن نوع الثورات التي قامت بها الشعوب العربية. 
الثورات ثالثة أنواع: ثورة تحصد شهداءها وتبني بذكراهم تاريخها 
الجديد وتس�ري نحو املس�تقبل املرشق، وثورة تأكل أبناءها وتطحن 
رموزها فتضيع مس�تقبلها، وثورة تنتج الش�هداء، وتمنح ثمارها 
لآلخرين من الذين عادة ما يقفزون إىل هرم السلطة من جديد تحت 
مس�ميات عديدة وهويات جديدة وأيديولوجيات ظلوا يتنقلون فيما 
بينها حس�ب ما تقتضيه مصالحه�م. ووفق هذه التوصيفات، فإن 
م�ا يح�دث اآلن يف مرص وتون�س يف مرحلة ما بع�د إزاحة النظامني 
يمث�ل قم�ة القف�ز ع�ى الثورتني من خ�الل ب�روز تي�ارات وقوى 
وش�خصيات تحاول جاهدة توظيف الحدث الثوري الشعبي لها من 

خالل ما تخطط له يف جر الشارعني املرصي والتونيس معا للتصادم 
والتناح�ر والتقاط�ع، فوجدنا يف م�رص مثال اس�تحضار الثنائيات 
ومحاول�ة إدارة الرصاع بينهما من أجل إدامة حالة الفوىض وتمرير 
م�ا يمكن تمريره، ورغم أن ه�ذا التناحر ليس وليد اللحظة الحالية 
ولكن نج�د أن إثارته يف الوقت الحارض ال تصب بالتأكيد يف املصلحة 
الوطني�ة للمرصيني، وحتى محاكمة رموز النظام الس�ابق يف مرص 
تحت وطأة ضغط الش�ارع الش�عبي ال يمك�ن أن تكون هي املخرج 
الحقيق�ي لألزم�ة التي تعيش�ها م�رص. والحال ينطب�ق أيضا عى 
تون�س الت�ي تراجع�ت وارداتها االقتصادي�ة بنس�بة 51 يف املائة يف 
األش�هر املنرصمة نتيجة هروب الس�ياح واالس�تثمارات السياحية 
مع�ا، فض�ال عن تعطيل الكثري م�ن املرافق العامة. له�ذا نجد اليوم 
أن ش�عبي تونس ومرص يعانيان من البطال�ة التي تتفاقم، وفرص 
العمل تتضاءل وميكانيزمات االقتصاد تزداد هشاش�ة، ورأس املال 
يكش�ف عن جبنه الالمحدود عرب هروبه للخارج، وخاصة أن أحدث 
التقاري�ر االقتصادي�ة تؤكد أن أكرب مش�كلة تواج�ه اقتصاد تونس 

ومرص تتمثل يف هروب رأس املال، والسياس�ة تتحول إىل خبز يومي 
يقت�ات منه املتحزبون، ويلفظه الفقراء رغم حاجتهم إليه، ويتعقد 
الوض�ع األمني اله�ش الذي يهتز من »هبة ري�ح« أيا كان مصدرها 
حتى وإن كان إش�اعة، وه�ذا ما يجعل املواطن هن�اك يعيش حالة 
ضبابية للمس�تقبل الذي ينتظ�ره. وهذا يؤكد إن الث�ورات العربية 
تعي�ش مرحل�ة التخبط وق�د تفش�ل يف إدارة الدولة وف�ق مفاهيم 
الديمقراطي�ة الت�ي قام�ت من أجله�ا ؟ لكن الهاج�س األكرب الذي 
ينتاب املواطن العربي يكمن يف أن األحزاب املوجودة يف الس�احة اآلن 
س�واء يف مرص أم تونس ه�ل قادرة عى أن تك�ون أحزابا وطنية أم 
س�نجدها تعزف عى وتر الهويات الثانوية وقد تقود البلدين معا إىل 
حالة من التناحر الطائف�ي والجهوي واملناطقي من أجل أن تحقق 
هذه األحزاب مصالحها الضيقة جدا التي ال تتعدى كرس�يا ومقعدا 
يف الربمل�ان والحكومة.. هذه املخاوف تؤرق أبناء تونس ومرص وهم 
يرون حالة الهس�ترييا والتش�ظي التي تعيش�ها النخب السياسية 

وحجم التقاطعات الكبرية فيما بينها يف مختلف املجاالت.

 ينتظ�ر مؤتمر التضامن اإلس�المي يف القاهرة نتائ�ج كبرية لتنظيم 
الف�وىض اإلقليمي�ة يف س�ورية، باتجاه اإلصالح بدال م�ن التغيري او 
الس�قوط املريع لنظام بشار االس�د،وهذه املهمة التي يمكن للقادة 
العرب واملسلمني،الس�يما تركيا وايران،النه�وض بها ما بني نظرية 
الفوىض الخالق�ة التي ابتدعها املحافظون الجدد يف اإلدارة األمريكية  
ملرحلة ما بعد االجتياح العسكري للعراق وما أنتجته من زخم فوىض 
دائم�ة يعي�ش الع�راق تداعياتها حتى الي�وم ، وبني أف�كار أمريكية 
جديدة لتنظيم الفوىض من اجل ديمومة العملية السياس�ية يف عراق 
الي�وم ، تب�دو التأثريات واضحة عى اعادة تش�كيل املش�هد العراقي  

بالنموذج الذي يؤكد النرص االمريكي فيه 
ومن ابرز ما يمكن ان يطرح عى بساط النقاش يف اروقة هذا املؤتمر، 
قياس�ات العودة اىل نصح ايران بالجلوس عى طاولة التفاوض حول 
ملفه�ا النووي، واالنعطافة الحادة يف املوقفني الرتكي والخليجي من 
نظام الرئيس بشار االسد بعد ان فرض تنظيم القاعدة سيطرته عى 
ارض املعركة يف سورية وانعزلت قوات الجيش السوري الحر يف زوايا 
خانقة ملواجهة اليات الدمار العسكرية الضخمة بما جعلت القيادات 
السياسية الس�ورية املعارضة امام استحقاقات وطنية نحو اصالح 
النظام السيايس السوري بخطط قريبة من النموذج اليمني بالتغيري 
م�ن داخل النظ�ام وليس كما روجت ل�ه اليات االع�الم الغربي بانه 

اقرب اىل السقوط  واالنهيار وفقا للنموذج الليبي الذي  انتهى بمقتل  
الرئيس معمر القذايف  عى يد  ميلشيات  معارضة .

داف�وس  اجتماع�ات  يف  أنتج�ت  االقليميةالت�ي  املتغ�ريات  ه�ذه   
االقتصادية،ومؤتمر زيورخ االمني قبل ايام قالئل،تحتاج اىل سيناريو 
يحولها اىل  مخرجات محلية ، الن اي تحليل اس�رتاتيجي ملا يمكن ان 
ت�ؤول اليه مثل هذه املواقف ال تتع�دى نموذج"وثبة القط "، حينما 
يفش�ل يف  اقتناص فريس�ته، فيح�اول  خداعها  بس�حب قديمة اىل 
الخل�ف ، بعدها يقوم بالقف�ز القناصها وهي  تعتقد بانه س�يغادر 

مكانه . 
 هذا النموذج الذي تتمرن عليه الجيوش يف املناورات السوقية ،تتبعه 
ال�دول الكربى عى طاولة املفاوضات، فالهم�وم االقتصادية الدولية 
ومخاوفها م�ن ازمة اقتصادي�ة متوالدة، الس�يما يف موقف االتحاد 
االوربي من عملتها املوحدة "اليورو"، كما ان الدورة الثانية للرئيس 
اوباما تتجه نحو االصالح االقتصادي، وايجاد الحلول لسحب القوات 
االمريكية من افغانس�تان، يف ترصيح واضح لنائبه  جوزيف بايدن ، 
ع�ن رحالته  الطويلة اىل  مناطق يرفض اوباما  زيارتها  مثل العراق  

وافغانستان.
كل م�ا تقدم ، يؤكد  ان الكثري من املتغ�ريات املنهجية يف التعامل مع 
األزم�ات اإلقليمي�ة يف العراق وما ينتق�د من  تدخل ال�دول املجاورة 

يف ش�ؤونه الس�يما تموي�ل التظاه�رات ضد رئي�س ال�وزراء نوري 
املالكي،وال�دور ال�ذي يمكن ان تلعب�ه هذه الحكومة يف الس�يناريو 
اإلصالحي للنظام السوري ،الذي يؤكد الحاجة اىل موقف ايراني أكثر 
رس�وخا يف التعامل مع ملفها النووي وهي اليوم تعلن عن تصنيعها 
لطائ�رات مقاتلة بعيدة املدى، والس�ؤال : كيف س�تتعامل املنظومة 

االمنية  الخليجية مع هذه املتغريات  ؟؟
تتمثل اإلجابة عى هذا الس�ؤال يف  ق�درات منظومة مجلس التعاون 
الخليجي الس�تعادة أمواله�ا املودع�ة يف الخزانة األمريكي�ة ،مقابل  
مس�اعي أمريكية – أوروبية ، لتدوير أرب�اح النفط ، التي تعرف ب" 
الب�رتو دوالر" يف صفقات تس�ليح كربى ، واألي�ام املقبلة ، يرجح ان 
تش�هد زيارات وفود عسكرية امريكية واوروبية ، تطمنئ هذه الدول 
ع�رب صفق�ات بارقام فلكي�ة ، لتجهيزها بأحدث منتج�ات املصانع 
الحربية املتطورة، وتبقى الفائ�دة الكلية لخدمة اقتصاديات العوملة 
املنه�ارة يف االتح�اد االوروبي والوالي�ات املتحدة واملثقل�ة بازماتها، 
مقاب�ل فوائد جزئي�ة ألطراف إقليمي�ة، أبرزها إي�ران وإرسائيل ، يف 
تمكني طهران من تفجري  قنبلتها النووية خالل سنوات قليلة مقبلة 
، ربم�ا ال تتج�اوز العامني ، فيم�ا تتحول ارسائي�ل اىل مركز هيمنة 
دولية للرشق األوسط الجديد .. مرشوع املحافظني الجدد يف الواليات 

املتحدة .

 الربيع حيرق الشعوب

 قمة .. تنظيم  الفوضى !!

 الديمقراطية إلرجاع 
الدكتاتورية

)السياس�ية هي م�ن يحصل عى 
ماذا وكيف ؟ هارولد الزول(

اجتماعي�ة  كظاه�رة  السياس�ة 
رافق�ت اإلنس�ان من�ذ نش�اطاته 
التغ�ريات  م�ع  وتط�ورت  األوىل، 
الت�ي طرأت ع�ى حيات�ه. وتراكم 
ع�ى مٌر الزمن رصي�د معريف هائل 
م�ن النظريات وامل�دارس واألفكار 
واملفكرين والتجارب. وتوسع علم 
السياس�ة منذ ظه�وره األول قبل 

ألفي سنة.
1- أك�د الفالس�فة األوائ�ل عى أن 
السياس�ة هي صنع الخ�ري العام، 
وفن إدارة شؤون املجتمع والدولة 
بطريقة ديمقراطية حتى ال تكون 

لعبة لالندفاعات العمياء 
وربط ارسطو بني علًمي السياسة 
واألخ�الق عرب مجموع�ة العالقات 
االجتماعي�ة، بينم�ا ع�ُرف معجم 
األكاديمي�ة الفرنس�ية السياس�ة 
بكونها "املعرف�ة بكل ما له عالقة 
بف�ن الحك�م يف دولة م�ا ، وإدارة 
عالقاتها الخارجية " أي علم حكم 

الدولة". 
تعريف�ه  الزول  هارول�د  وص�اغ 
للسياس�ة بطريقة السؤال حينما 
قال: أن السياس�ة هي من يحصل 
عى ماذا وكيف ؟ أي الفرد واملجتمع 
واأله�داف التي يس�عى لتحقيقها 
والطريق�ة الت�ي يس�تخدمها من 

اجل تلك األهداف.
يمكنن�ا الق�ول، أن السياس�ة هي 
الس�لوك الس�يايس لإلنس�ان م�ن 
خ�الل اهتمام�ه بالش�أن الع�ام. 
الذي  النش�اط االجتماع�ي  وه�ي 
ويضم�ن  العام�ة  الحي�اة  ينظ�م 

الت�وازن من  االس�تقرار ويحق�ق 
خ�الل الرشعية، وتنظي�م العالقة 
بني األفراد والجماعات املتنافس�ة 
ويحدد أوجه املش�اركة يف السلطة 
بواس�طة الح�ق والعدالة والس�لم 
الرصاع�ات  وضب�ط  االجتماع�ي 
وإدارة التع�دد الثقايف واالجتماعي 

والسيايس.
أن  الس�يايس  الحاك�م  ومهم�ة 
يس�وس امور الن�اس ويدير أمور 
البل�د منطلق�ا من علم السياس�ة 
بكون�ه عل�م وف�ن دراس�ة وإدارة 
والسلوك  واملؤسس�ات  الحكومات 
واملمارس�ة السياس�يني -ألن علم 
دراس�ة  ع�ى  ينص�ب  السياس�ة 
لإلنس�ان  السياس�ية  النش�اطات 
مث�ل الحك�م والتصوي�ت وتكوين 
والضغط  السياس�ية  التنظيم�ات 
املصال�ح–  وجماع�ات  الس�يايس 
ويس�عى لفه�م الواقع الس�يايس 
للجماع�ة من خ�الل مجموعة من 
والنظريات  واملفاهي�م  الفرضيات 
الس�يايس  الس�لوك  تصي�غ  الت�ي 
التفاع�الت  وطبيع�ة  للجماع�ة 

السياسية داخل املجتمع.
لعلنا هنا بحاجة للتذكري بما طرحه 
العل�م توم�اس بيكون  فيلس�وف 
وكتاب�ه: بني�ة الث�ورات العلمي�ة، 
والذي صاغ في�ه نظرية عن تقدم 
  Paradigm العلم وابت�دع مصطلح
_النم�وذج املع�ريف أو اإلرش�ادي– 
والذي باالس�تناد اليه يمكن قياس 
التط�ورات الت�ي تح�دث يف العلوم 
والنق�الت النوعي�ة يف طريقة نظر 
العلماء إىل املش�كالت البحثية التي 

يتعرضون لها. 

والنم�وذج املع�ريف حس�ب تعريف 
املجتم�ع  إجم�اع   – بيك�ون ه�و 
العلم�ي يف لحظ�ة تاريخية ما عى 
طريقة لتحديد املش�كالت وطرائق 
خ�الل  وم�ن  لدراس�تها،  معين�ة 
ذل�ك صاغ بيك�ون القان�ون العام 
)العق�ل محك الحكم عى األش�ياء 
والظواهر( لنج�د ان التقدم عبارة 
ومس�تمرة  طويل�ة  عملي�ة  ع�ن 
يف  الرئي�س  مقياس�ها  ويكم�ن 
املمارس�ة، التطبي�ق، وكذلك يؤكد 
الت�ي  املس�تجدات  اخ�ذ  رضورة 
يأتي به�ا الواقع املتغ�ري باالعتبار 

واستيعابها بصورة أو بأخرى.
2- نعيش اليوم يف عرص التسييس، 
ب�كل معن�ى الكلم�ة، م�ن حي�ث 
الحضور القوي والفاعل للسياسة 
وتأثرياته�ا  اليومي�ة  الحي�اة  يف 
املتعددة يف الواق�ع، فقد أصبح كل 
نش�اط س�يايس يحم�ل مضامني 
او  مب�ارشة  بص�ور  سياس�ية 
غ�ري مب�ارشة، وبالتايل ف�أن فهم 
لفه�م  رضوري�ا  ب�ات  السياس�ة 
املتغريات والتحوالت، خاصة ونحن 
نعي�ش عرص عاملي�ة العلم وعوملة 
الظواه�ر واتس�اع ث�ورة املعرف�ة 
واالتص�ال، وهذا يس�اعدنا يف فهم 
ملص�ريه  اإلنس�ان  إدراك  كيفي�ة 
وحقوقه والتحكم يف اوضاعه، كل 
ذلك ال يعني أن السياس�ة واضحة، 
بل الزال الغموض يرافقها، خاصة 
ذلك التناقض بني املعنى الفلسفي 
األخالقي واملعن�ى الواقعي املتعلق 
والطبق�ة  والس�لطة  بالدول�ة 

السياسية الحاكمة.
وم�ع التط�ورات والتغ�ريات التي 

شهدها العالم وال يزال، وصل علم 
السياس�ة إىل اكرب قدر من االتساع 
والتن�وع الكمي والنوع�ي. وبدأت 
تظه�ر وبقوة أس�ئلة تتعل�ق بتلك 
اله�وًة الس�حيقة ب�ني السياس�ة 
كعلم والسياسة كممارسة إضافة 
إىل السؤال املتعلق بموقع السياسة 
يف عالم متغري. فعى صعيد الواقع، 
ويف أحيان كثرية، تحولت السياسة 
اىل وس�يلة للوص�ول اىل الس�لطة 
ب�أي ثمن بم�ا يف ذل�ك االس�تبداد 
أصب�ح  ذل�ك  وج�رًاء  والطغي�ان. 
الن�اس – خاص�ة يف بل�دان تفتقر 
للديمقراطي�ة ببعديه�ا الس�يايس 
واالجتماع�ي - ضحي�ة ألالعي�ب 
الق�ادة  وديماغوجي�ة  السياس�ة 
والنخب والطبقة السياسية، وأنتج 
ذلك وغ�ريه، حالة م�ن الالمباالة.  
السياس�ية عن�د املواطنني، إضافة 
إىل حالة من كرًه السياسة. وهذه 
واحدة من مآيس السياسة، خاصة 
عندما يرتافق معها ، وصول حكام 
غ�ري قادري�ن ع�ى أداء دور يقوم 
ع�ى املعرف�ة والكف�اءة والتنظيم 
والعقالني�ة  والحكم�ة  والع�دل 
فيس�تعيضون ع�ن ذلك بوس�ائل 
والقم�ع  كالديماغوجي�ة  أخ�رى 

واإلكراه.
وحي�ث يؤك�د عل�م السياس�ة، أن 
الديمقراطية حالة مكتسبة تتميز 
وقدرته�ا  االس�تيعابية  بطاقته�ا 
عى توف�ري مناخ ايجاب�ي، وآليات 
الس�لطة وأرضية  لت�داول  مجربة 
محاي�دة يلتق�ي فيه�ا التنوع عى 
قواس�م مش�رتكة ع�رب االع�رتاف 
باآلخ�ر املختل�ف، نج�د يف الواق�ع 

نقيض ذلك ، فباس�م الديمقراطية 
تنته�ك حقوق اإلنس�ان ويتس�لح 
والطوائ�ف  باملذاه�ب  األف�راد 
وبالقت�ل والنهب وبأش�د إش�كال 
العنف وحش�ية ، ليرتاف�ق كل ذلك 
مع النزعة املتجذرة اىل الس�لطوية 
واالس�تفراد  الس�لطة  واحت�كار 
بالقرار وثقافة اإلقصاء واإللغاء.. 
لنصل يف ض�وء ذلك كل�ه إىل وضع 
نجد فيه أن البديهيات يف السياسة 

تحولت إىل اشكاليات.
إن احتكار الق�رار وقرص النظر يف 
التعاط�ي م�ع املش�كالت وعقلية 
املتعجلة  االستئثار والتفرد واآلنية 
بالسياس�ة  أف�دح األرضار  الح�ق 

وباملواطنني واملصالح الوطنية.
م�ن هن�ا، الب�د م�ن أع�ادة النظر 
وطريق�ة  السياس�ة  بمفه�وم 
التعاط�ي معها، واملطل�وب إعادة 
بم�ا  السياس�ة  مفه�وم  تعري�ف 
تفش�ت  الت�ي  األم�راض  يجنب�ه 
وإزال�ة  والس�لوك  املمارس�ة  يف 
العقبات التي تحول دون ان تكون 
السياس�ة للصالح الع�ام حقا من 
خ�الل اعتماد معاي�ري العلم وبناء 
السياس�ية  املؤسس�ات  وعم�ل 
وآلي�ات عمله�ا يف إط�ار الحقوق 
وان  الدس�تورية.  واملس�ؤوليات 
ال تقترص السياس�ة ع�ى املعرفة 
املنظمة للقوانني والقواعد املتعلقة 
بالدولة، وإنما أيضا مدى مالئمتها 
م�ع مصالح الناس بصورة عادلة، 
السياس�ة  وبعك�س ذلك س�تقود 
اىل الوي�الت والك�وارث وتؤكد ذلك 
تج�ارب العديد من البل�دان ومنها 

العراق.

ثائر الربيعي 

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحةالراأي 13
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

ح�سني علي احلمداين 

كاريكاتري / فوؤاد ح�سون 

فساد 
أخالقي سيايس

 خ�سري العواد 

 مهدي جابر مهدي 

 العدد )436(  اخلميس  7  شباط  2013

العق�ول املريض�ة والتي ال تع�رف العيش مع 
الحرية واألنظمة الديمقراطية تفعل املستحيل 
من أج�ل ع�ودة األنظم�ة الديكتاتورية التي 
كانت تح�ت مظلته�ا تعيش العبودي�ة وبها 
تضطه�د الش�عوب، والتجرب�ة العراقية أكرب 
مص�داق عى ذلك، هذه التجربة التي نش�أت 
بعد س�قوط أس�وء نظام دكتات�وري عرفته 
املنطق�ة، وإلنجاح ه�ذه التجربة فقد فتحت 
أذرعها للكثري من بقايا النظام البائد وتغاضت 
عن أش�ياء كث�رية فعلوها يف امل�ايض وأعطت 
املجال لكل فئات الش�عب لكي يشرتكوا بهذه 
التجرب�ة الجدي�دة عى العراق وع�ى املنطقة 
بش�كل عام، ولك�ن الكثري من بقاي�ا النظام 
السابق الذي دخل العملية السياسية وشارك 
فيه�ا لم يكن يؤمن بها، فق�د حاولوا رضبها 
بش�كل مب�ارش م�ن خ�الل العم�ل اإلرهابي 
ولكنه�م ل�م يس�تطيعوا ل�ذا دخل�وا العملية 
السياس�ية من أجل إفش�الها من الداخل من 
خ�الل تعطي�ل القوان�ني الهامة الت�ي يعتمد 
عليها البلد وتجربته الديمقراطية الفتية، وقد 
نجحوا بذلك وبالفعل لم يرشع قانون حقيقي 
يدع�م االقتصاد أو يدعم العم�ل الديمقراطي 
كقان�ون األحزاب أو يدعم بناء البنية التحتية 
للبلد وحتى املوازنة العامة يف كل عام يصادق 
عليها بعد ش�هرين أو أكثر من بداية كل عام 
علم�اً إن أغلب الدول تص�ادق عى امليزانية يف 
ش�هر ترشي�ن األول من كل ع�ام حتى تكون 
جاهزة من اليوم األول لكل سنة حتى يستغل 
كل ي�وم يف البن�اء والتق�دم، وبالرغم من كل 
هذا التعطيل للقوانني وخلق األزمات الداخلية 
بحي�ث تنتهي الس�نة الترشيعي�ة والعراق يف 
دوامة املش�احنات والنقاشات والترصيحات 
العدائية فلم يعط أي وقت للمواطن وهمومه 
والخدمات التي تس�هل حيات�ه، وهذا جميعه 
مقصود ومخطط له حتى يعطي انطباع عى 

أن األغلبية غري قادرة عى حكم العراق، وبعد 
فش�ل كل ه�ذه املخططات وانخف�اض عدد 
العملي�ات اإلرهابي�ة وتمزق تجم�ع من يريد 
رضب العملية الديمقراطية من خالل فش�له 
يف استقطاب أتباعه يف املنطقة الغربية بسبب 
تبني�ه مواق�ف ت�ر يف مصالح�ه القومي�ة 
كتخليه عن الدفاع عن جميع املناطق املتنازع 
عليه�ا بل لم يص�در من ه�ذه املجموعة أي 
موقف يدعم مواطني هذه املناطق، باإلضافة 
اىل غرقه باملخططات الخارجية التي يقودها 
مثلث الرش املتمثل بقطر والس�عودية وتركيا 
الت�ي جعلت�ه بعي�د ج�داً ع�ن هم�وم أبناء 
العراق بش�كل عام واملنطقة الغربية بش�كل 
خ�اص، وبع�د هذا الفش�ل الذري�ع يف العمل 
الس�يايس والتخريبي إلتجأ اىل دفع املواطنني 
اىل الش�ارع لكي يس�تغل حقه�م يف التظاهر 
م�ع رفع مطالب بعي�دة كل البعد عن الحياة 
الديمقراطي�ة ب�ل يراد منه�ا  رضب العملية 
السياس�ية برمته�ا أو طلبه�ا تنح�ي رئيس 
ال�وزراء املنتخ�ب من قبل الش�عب، وقد كان 
الكث�ري من ق�ادة القائمة العراقي�ة يدفعون 
األم�وال للمواطنني من أج�ل التظاهر وقطع 
الطرق املهمة التي يعتمد عليها اقتصاد البلد، 
ودف�ع املتظاهرين إىل رفع ش�عارات مضادة 
كالش�عارات  برمته�ا  السياس�ية  للعملي�ة 
الطائفي�ة أو العنرصي�ة باإلضاف�ة اىل رف�ع 
أعالم صدام حسني أو أعالم القاعدة أو أعالم 
الجيش الح�ر وكذلك صور ص�دام وأردغان، 
مم�ا يعطي ه�ؤالء املتظاهري�ن انطباع عى 
أنهم يرفضون العملية السياس�ية ويريدون 
إرجاع الدكتاتورية، ولكنهم يستعملون واحد 
م�ن أه�م أدوات الديمقراطي�ة إال وه�و حق 
التظاه�ر ولكنهم بهذا الح�ق يريدون إرجاع 
الدكتاتوري�ة الرعن�اء الت�ي دم�رت الع�راق 

وشعبه.

م�ا فائ�دة أن نتعاون م�ع اآلخري�ن يف تأليف كت�ب ومجلدات 
عن الطب والهندس�ة وال�ذرة والتكنولوجيا وغريها من العلوم 
العلمية األخرى، ونتحدث عن األدب واألخالق والفضائل والقيم 
وكيف ننرشها بني إفراد املجتمع ؟ وننتقد أبش�ع املمارس�ات 
البش�عة الرافضة لكل معايري العقل واملنطق, وال توجد هنالك 
س�المة لعفة الضم�ري للمرء مع ذاته وم�ع اآلخرين من حوله 
فهو ذئب بهيئة برش لكن املظهر هو من يسرت عليه وقد يسرت 
عليه مرة ومرة لكنه ال يس�تطيع الصم�ود ملرات عدة فالبد ان 
ينكش�ف النقاب ويرفع الس�تار عن الفاس�د وقول اإلمام عيل 

)ع( إذا كان الراعي ذئبا، فالشاة من يحفظها ؟
فالفس�اد األخالق�ي ه�و األب الذي ينج�ب أنواع الفس�اد الن 
املنظومة القيمية والخلقية للمجتمع وللعائلة ولألرسة عندما 
تهت�ز وتتع�رض للخدش من خ�الل التالقح بأف�كار وثقافات 
وس�لوكيات غ�ري حميدة تغ�رس يف نفس الطف�ل منذ صغره 
وتح�ول له التعاطي والعمل بخيانة املب�ادئ واملثل العليا بأنها 
وس�يلة مرشوعة للوص�ول للمبتغى املراد من�ه ولعل النظرية 
امليكافيلية الغاية تربر الوسيلة أصبحت ثقافة مجتمعية لكثري 
من الناس دون النظر اىل حقارة فعل الفساد املشني وما يسببه 
من اثار س�لبية أولهما فقدان املواطن الثقة بالدولة عن طريق 
التش�كيك بفعالية القوانني وقيم األمانة والنزاهة التي تس�ري 
عليها الدولة, يبدأ مثل هذا الفساد عادة عندما ُيقدم الشخص 
عى ارتكاب كل ما ُيخالف الفضائل واملبادئ الدينية، والتقاليد 
واألخالقي�ات وحتى القوان�ني، ُمعلاّلً جمي�ع ترصفاته بعبارة 

"من الذي يهتم؟ املجتمع بكامله فاسد من حويل.
للفس�اد أوجه�ه املتع�ددة؛ فهناك الفس�اد الس�يايّس الذي قد 
يتف�ّ� يف األجهزة الحكومية، وهناك الفس�اد اإلداري الذي قد 
يتفّ� يف املؤسس�ات واإلدارات العامة، لكن مما الشّك فيه، أن 
أسوأ أشكال الفس�اد هو الفساد األخالقي, قد يكون باإلمكان 
إص�الح الفس�اد ال�ذي تفّ� يف األجه�زة الحكومي�ة؛ بأن يتم 
إج�راء التعديالت يف األنظمة والدس�اتري, وق�د يكون باإلمكان 
إصالح الفساد يف اإلدارات العامة؛ بإجراء التغريات، وبمساءلة 
وبمعاقبة وبإبعاد عنارص الفس�اد, لكن ليس من الس�هل جدًّا 
إصالح الفس�اد األخالقي, رغم أنه الفس�اد األخط�ر الذي من 
شأنه أن ُيقّوض املجتمعات، وهو الفساد الذي ُيصيب النفوس 
والذي يتغلغل فيها أش�به بم�رض ُعضال قد يصعب عى أمهر 

األطباء معالجته والقضاء عليه،
إن الفس�اد الس�يايس ينت�ج مب�ارشة عندم�ا يتح�ول النظام 
االس�تبدادي والقمعي إىل نظام ديمقراطي تكون هنالك فجوة 
تكم�ن بضع�ف هيبة الدولة وع�دم قدرتها عى بس�ط إرادتها 
وقوتها مؤسس�اتها والعاملني فيها فالفوىض التي تعم الوطن 
تضعه يف خانة وخندق ضيق مابني مطرقة بناء الدولة, وسندان 
الخراب الذي يخلفه النظام الدكتاتوري فعندما ينهار معه كل 
أركان الدولة ألنه يختزل وجودها به, وهنالك الفس�اد اإلداري 
الناتج لس�بب هيكيل لوج�ود هياكل قديمة لألجه�زة اإلدارية 
م�ن لوائ�ح وتعليمات لم تتغ�ري عى الرغم م�ن التطور الكبري 
والتغ�ري يف طموحات األفراد وهذا له أث�ره يف دفع العاملني إىل 
اتخاذ مس�الك وطرق تعمل تحت س�تار الفس�اد بغية تجاوز 

محدوديات الهياكل القديمة وما ينشأ عنها.
إن املعالج�ة لهذه الظاهرة تبدأ من خ�الل التصالح مع الذات 
ومصارحة الضمري باملسائل التي ارتكبت من قبل املرء الن الله 
ال يغري أنفس الناس حتى يغريوا من سلوكياتهم وأنفسهم، ثم 
يأخذ املن�رب الديني دوره الصحيح واملؤث�ر يف املعالجة وتذكري 
أفراد املجتمع بآثام رضر الفس�اد الن جميع األديان السماوية 
والحض�ارات كان لها موقف�اً واضحاً ورصيح�اً ملرتكبيه كما 
وأنها نب�ذة الفاعل به وحق�رة من قيمته اإلنس�انية، وتفعيل 
دور النص�وص القانونية فالجميع متس�اوون أم�ام القانون 
ل�كل من تثب�ت إدانت�ه وتورط�ه يف حاالت الفس�اد )الرش�ا ، 
االبتزاز، اإلس�اءة يف اس�تخدام الس�لطة، ومخالفة ال أن تدخل 
الصفق�ات واملزايدات يف محاس�بة املقرصين ويعفى ش�خص 
عى حس�اب ش�خص أخر، كما وان منظم�ات املجتمع املدني 
واإلع�الم مطالب بنرش قيم النزاهة واالرتقاء بالجانب الوقائي 
للمواطن والتعريف برموز الفس�اد وتعريتهم بهدف حرصهم 
وفرزه�م ع�ن املجتمع, فضالً ع�ن توفري العدال�ة االجتماعية 
بني كافة طبقات املجتمع وزيادة دخل الفرد بما يتناس�ب مع 
القوة الرشائية فقلتها وعدم كفايتها يف سد املعيشة يدفع املرء 
ألن يلجا لوس�ائل عدي�دة للحصول عى املال الكايف لس�د كافة 
احتياجاته، وقول أب�و ذر الغفاري رضوان الله عليه "إذا دخل 

الفقر قرية قال له الكفر: خذني معك".
إن وزارة الرتبية ومؤسس�اتها الرتبوية والتعليمية تقع عليها 
مهم�ة وطني�ة كب�رية يف تغذية األطف�ال بحب الوط�ن وروح 
االنتماء إليه ونبذ الثقافة الفوقية الضيقة واحرتام األخر ومن 
أي مكون دون املس�اس بإرثه الثق�ايف ومعتقداته وعاداته مع 
التأكي�د ع�ى رشح دور النزاهة وعى وج�ه الخصوص نزاهة 
الضم�ري والعقل واالبتعاد عن الط�رح املظلم وامليض بمرشوع 

اإلصالح األخالقي للوصول ملجتمع فاضل ونقي.

مازن �ساحب  
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حق�ق املنتخب الوطني ثالث نقاط يف مس�تهل 
مش�واره أمام املنتخ�ب اإلندونييس بعد فوزه 
بهدف يتيم امس األربع�اء ضمن الجولة األوىل 
من تصفيات األمم اآلس�يوية التي س�تقام يف 

اسرتاليا عام 2015.
 وب�دأت املب�اراة بس�يطرة واضح�ة للمنتخب 
الوطني العراقي الذي وصل للمرمى اإلندونييس 
يف أكثر من مناسبة بيد انه لم يرتجم سيطرته 

اىل اهداف يف الدقائق االوىل.
 وكاد حمادي احمد ان يفتتح النتيجة يف الدقيقة 
12 عندما سدد برأسه كرة خطرية مرت بجوار 

القائم األيمن للحارس االندونييس.
 وألغ�ى حكم املباراة هدف�ا للمنتخب العراقي، 
عندما س�دد يونس محمود كرة متقنة سكنت 
الزاوي�ة الي�رى للح�ارس االندوني�يس م�ن 
رضب�ة حرة مب�ارشة، بيد ان الحكم املس�اعد 
ألغ�ى اله�دف بداعي التس�لل عىل اح�د العبي 
املنتخ�ب العراق�ي ال�ذي كان متمرك�زا خلف 
الجدار االندونييس. وبع�د الهدف امللغى توالت 
الهجم�ات الخط�رية الس�ود الرافدي�ن، ولكن 
الترع ح�ال دون تحويلها اىل اهداف، وأضاع 
هم�ام طارق فرصة محققة لتس�جيل الهدف 
االول يف الدقيقة 38 ولكن كرته علت العارضة 

بقليل.
 وبع�د الدقيقة 40 كثف املنتخ�ب الوطني من 
هجماته عىل املرم�ى االندونييس، حيث حصل 
ع�ىل اكثر م�ن اربع ركني�ات متتالي�ة بيد انه 
لم يستثمرها، لينتهي الش�وط االول بالتعادل 

السلبي بني الفريقني.
الش�وط الثان�ي حم�ل فرح�ة ه�دف التق�دم 
ملنتخبنا يف اللقاء والوحي�د عن طريق املهاجم 
يونس محمود يف الدقيقة 66 الذي بذل مجهود 
ف�ردي ممي�ز للحصول ع�ىل الك�رة واالنفراد 
بالح�ارس واجتي�ازه ليضع الكرة يف الش�باك 

االندنوسية, ولتنتهي به نتيجة املباراة.
املنتخب العماني يصالح جماهريه 

قدم املنتخب العمان�ي عرضا جميال ومثريا لم 
يقدم�ه منذ فرتة طويل�ة يف افتتاح مش�واره 
اآلس�يوي بعدم�ا حق�ق الف�وز ع�ىل ضيف�ه 
املنتخب الس�وري بهدف نظي�ف ليحصد ثالث 
نق�اط ثمينة يف املب�اراة التي أقيم�ت بمجمع 
الس�لطان قاب�وس الري�ايض بمس�قط ضمن 
مباري�ات املجموعة األوىل املؤهل�ة اىل نهائيات 

كأس آسيا 2015.
 وبه�ذا االنتص�ار املث�ري واألداء الجميل صالح 
املنتخ�ب العمان�ي جماه�ريه وعوضه�م عن 
الخ�روج املخيب لآلمال م�ن خليجي 21 بثالث 
نق�اط ثمين�ة من املنتخ�ب الس�وري وبهدف 
وحي�د س�جله الالعب عب�د العزي�ز املقبايل يف 
الدقيقة 39 من الشوط األول، وشهدت املباراة 
تألق�ا كبريا م�ن الالعب قاس�م س�عيد والذي 
كان مص�درا لخطورة املنتخ�ب العماني وهو 
الالعب الذي كان مس�تبعدا من بطولة الخليج 
ليوجه قاسم رسالة اىل لوجوين ويؤكد أهمية 
التش�كيلة األساس�ية للمنتخ�ب  تواج�ده يف 
العماني. ب�دأ لوجوين مدرب املنتخب العماني 
املب�اراة باالعتم�اد ع�ىل مهاجم�ني رصيحني 
للم�رة األوىل منذ فرتة طويلة حيث أرشك عماد 
الحوس�ني اىل جانب عب�د العزي�ز املقبايل من 

البداية، ودخل لوجوين بتشكيلة 4-4-2 وغري 
تش�كيلته التقليدي�ة والتي كان�ت تعتمد عىل 
خط�ة لعب 4-5-1 حيث أرشك عيل الحبيس يف 
الحراسة ويف خط الدفاع حسني مظفر ومحمد 
املسلمي وعبد الس�الم عامر وسعد سهيل ويف 
خط الوسط أحمد كانو وعيد الفاريس وقاسم 
س�عيد ورائ�د ابراه�م ويف خط املقدم�ة عماد 

الحوسني وعبد العزيز املقبايل. 
"األزرق" الكويتي يتغلب عىل تايالند بثالثية 

نج�ح منتخب الكوي�ت يف التغلب عىل مضيفه 
التايالن�دي )3-1( مس�اء ام�س األربعاء عىل 
اس�تاد راجا مانجاال يف بانك�وك ضمن الجولة 
األوىل من منافسات املجموعة الثانية بتصفيات 

كأس آسيا "أسرتاليا 2015".
س�جل ثالثي�ة الكويت مدافع تايالن�د ترياتيب 

وينوثاي بالخطأ يف مرم�اه يف الدقيقة )25( 

وحس�ني فاضل )60( وحمد امان )67( بينما 
س�جل البديل سونجكرس�ني تش�ناتيب هدف 
تايالند الوحي�د )77( لريفع األزرق رصيده إىل 
3 نقاط يف املرك�ز الثاني بفارق األهداف خلف 
إيران التي فازت عىل لبنان )5-0( عىل اس�تاد 
آزادي يف طه�ران. وحق�ق منتخ�ب الكوي�ت 
فوزه السادس خالل اللقاء التاسع مع تايالند 
)خ�ر الكويت يف 3 لق�اءات س�ابقة(، وعاد  
األزرق بأغىل 3 نقاط محققا أفضل بداية له يف 
التصفيات قبل مواجهة إيران يف الجولة الثانية 

خالل شهر آذار املقبل.
وتف�وق الرصب�ي ج�وران توفاريت�ش مدرب 
الكويت عىل نظ�ريه األملاني وينفريد ش�ايفر 
م�درب تايالن�د يف إدارة اللق�اء فني�ا وتف�وق 
تكتيكي�ا حي�ث نج�ح ج�وران يف االس�تحواذ 
عىل وس�ط امللعب واللع�ب بطريقة 

هجومي�ة بينما لعب ش�ايفر بطريقة دفاعية 
معتمدا عىل الهجمات املرتدة.

وكان األزرق الط�رف األفضل يف الش�وط االول 
الذي ش�هد بداية هجومية عن طريق يوس�ف 
ن�ارص ال�ذي أض�اع برعون�ة انف�راد بمرمى 
تايالند من تمريرة بدر املطوع )7(، وترجم بدر 
املطوع الفاعلية الهجومية لفريقه بتس�ديدة 
اكمله�ا ترياتي�ب وينوث�اي مداف�ع تايالند يف 
مرم�اه )25(، وأث�ر تواضع أداء فه�د العنزي 
ووليد عيل ويوس�ف نارص عىل غياب الفاعلية 
الهجومي�ة يف هذا الش�وط الذي لم يش�هد أي 
خط�ورة هجومي�ة لتايالند ع�ىل مرمى نواف 
الخال�دي ح�ارس الكوي�ت باس�تثناء تصديه 
لتسديدة جاكابان القوية يف الدقيقة األوىل من 
الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط األول بتقدم 

الكويت بهدف نظيف.

المستقبل العراقي/ خاص

خ�رج رئيس النادي ماس�يمو موراتي وأك�د دعمه للمدرب 
الحايل سرتاماتش�يوني رغم الخس�ارة األخرية أمام سيينا، 
وتراج�ع الفريق يف س�لم الرتتيب من املرك�ز الثاني يف فرتة 
ما هذا املوس�م إىل املركز الخامس برصيد 40 نقطة ومبتعداً 

بثالث نقاط فقط عن املركز الثالث املؤهل لدوري األبطال.
وقال: لس�ت من الن�وع العاطفي الذي تخدع�ه أنباء دموع 
رج�ل وتجعل�ه ال ينظر إىل الواق�ع، لكن عندما س�معت أن 
املدرب الش�اب بكى بعد الخسارة أمام سيينا يف غرف تغيري 
املالب�س، قل�ت لنفيس “يجب الص�ر علي�ه، فالوضع ليس 
سيئاً لتلك الدرجة، والفارق مع مركز مؤهل لدوري األبطال 

3 نقاط فقط واألمور يف متناول اليد، وما فعله يف فرتات 
من هذا املوسم تؤكد قدرته عىل العودة”.

فس�رتاما يمل�ك أه�م يشء ممك�ن يف عال�م كرة 
القدم للمدرب “الصدق”، فعندما تكون صادقاً 

س�تنجح ألن�ك س�تحاول بصدق، وس�تتكلم 
بص�دق م�ع الالعب�ني واإلدارة، وس�تعمل 

بضم�ري من أج�ل النجاة حت�ى ال تتكرر 
الدم�وع، لذلك فأن�ا متأكد م�ن عودة 

ه�ذا الرج�ل رغم م�ا يعرف�ه معظم 
قراء موقعنا من أنني مش�جع دائم 
لليوفنت�وس، لكنني حق�اً أتمنى له 

العودة.

صادق اتح�اد الكرة عىل عقد 
الالعب الدويل قيص منري مع 
نادي بغداد بع�د عودته من 
املالع�ب القطري�ة من اجل 
البغدادي يف  تمثيل الفري�ق 

املباريات املقبلة.
املتابع�ة  مدي�ر  وق�ال 
والتنس�يق يف ن�ادي بغداد 
إن  إبراهي�م:  لطي�ف 
من�ري  ق�يص  "الالع�ب 
األربع�اء  أم�س  ص�ادق 
عقده م�ع نادينا يف مقر 
الكرة وس�يغادر  اتح�اد 

مع وف�د الفري�ق الذي س�يتوجه 
أم�ر  وس�يبقى  اربي�ل  اىل  الي�وم 
مشاركته مناطا باملالك التدريبي.
وأوضح: ان منري ه�و العب نادي 
بغداد وبالتايل ف�إن عودته للنادي 
انته�ى  أن  بع�د  طبيعي�ة  كان�ت 
عقده م�ع ن�ادي قط�ر"، مفندا 
"اإلدع�اءات واألخبار التي تش�ري 
إىل رغبة الالعب باالنتقال إىل فريق 

آخر".
وتاب�ع إبراهي�م: ان "إدارة النادي 
عندم�ا منح�ت من�ري االس�تغناء 
إلتمام عملي�ة احرتافه يف الدوري 
القط�ري كان مرشوط�ا بع�ودة 
الالعب للنادي يف حال انتهاء عقده 

مع النادي القطري"، مشريا إىل أن 
"الالع�ب س�ريتدي القميص رقم 
25 وس�يكون جاهزاً للمش�اركة 
م�ع الفري�ق يف مبارات�ه املقبل�ة 
بدوري النخبة أمام فريق اربيل".
موثوق�ة  معلوم�ات  وكش�فت 
ل�"املس�تقبل العراقي": أن نادي 
الطلب�ة فاتح الالع�ب قيص منري 
بغي�ة ضم�ه لصف�وف الفري�ق 
مقاب�ل مبلغ مايل كب�ري يصل اىل 
200 ملي�ون دين�ار دفعة واحدة 
الالع�ب  ان  اال  املوس�م,  لنهاي�ة 
قرر الرجوع لنادي بغداد بسبب 
ارتياح�ه وتجربت�ه الناجح�ة يف 

املوسم املايض مع الفريق.

الـدمــوع تـنـقــذ سـتــرامـاشـيــونــي!!

تغريدة ساخنة

نسبة
واردات الشعب!

حسن البيضاني

عندم�ا تنتقد ال تجعل اآلخرين يعتقدون انك تنتقد )الس�تهداف( ش�خصي 
ب�ل اطرح اية مش�كلة بموضوعية وبلغ�ة هادئة وصوت معت�دل ال يرتفع 
للضجيج وال بهمس قد ال يس�مع, وبذلك حققت ما تريد وأوصلت رس�التك 
والق�ارئ فهم وع�رف ما تبغ�ي الوصول إلي�ه وهذه الطريقة هي األس�لم 
واألنجع وال تدخل في خانة اإلثارة وتحس�ب على )الصحافة الصفراء(, قل 
ما يدور في ذهنك بكل جرأة ولكن تأكد وتيقن من كل معلومة قبل طرحها, 
الكلم�ات هذه وجهها لي )ناصح�اً( رئيس رابطة الصحفيين الش�باب األخ 
الرياض�ي واإلعالم�ي الدكتور موف�ق عبد الوهاب وأنا اس�تمع بكل ود ألن 
طريق�ة النصح المهذبة والطرح تجعلك تس�تفيد قب�ل ان تتقبل نصيحة ما 

وتتفاعل وتفكر ملياً في قوادم األيام بما أسداه لك صديقك الصدوق.
الخبير البصري "السلوي" علي محمد خان ال يحب اللون الرمادي وال يحبذ 
مس�ك العصا من الوسط فكل األمور لديه أما ابيض او اسود. و واقع الحال 
يفرض على أصحاب ال�رأي أن يطرحوا اآلراء واألفكار والمقترحات بتجرد 
ودون موارب�ة او خوف او وجل. نقد األش�خاص بصراحة كبيرة و وضوح 

عاٍل عده البعض تشهيراً!.
الركون الى )الوس�طية( ال يعني غض الطرف عن الس�لبيات وعدم تس�ليط 

الضوء عليها وتناولها وكشفها أمام عامة الشعب.
نحتاج لمن يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر وننتقد المسؤول الرياضي 
وبذات الوقت نس�اعده على تج�اوز أخطائه واالرتقاء بعمل�ه خدمة ألبناء 
الوطن, مس�ؤولونا ممن ابتلي بهم أهل الرياضة والكرة تحديداً ال يصدقون 
أنفس�هم في مواقع المس�ؤولية وباتوا يتطيرون من كل ش�اردة او واردة 

وكأن اإلعالم وجد من اجل )تلميع( نجاحاتهم و)تبرير( إخفاقاتهم!.
س�أغرد على الطريقة "التويترية" برغم إني مازلت حديث العهد باستخدام 
ال�"تويتر" كي أرس�ل أول "تغريدة" مهمة وبلهجة مخففة وبصوت معتدل 
ونطال�ب بجواب ش�افي و وافي فأبدأ بالمطالبة "باس�تحقاقات" موظفي 
وعاملي ملعب الش�عب الدولي الذي�ن يواصلون العمل لي�اًل ونهاراً من اجل 
إنجاح تضييف منافس�ات دوري النخبة وبحسب كتاب موقع من قبل اتحاد 
الك�رة ف�أن نس�بة %20 م�ن واردات الملع�ب تخصص إلدامت�ه ومكافآت 
للعاملين الذين يقارب عددهم الى أربعين شخصاً ما يقارب نصفهم يعملون 
بنظام )الفضائي!(, بحسبة بسيطة فأن الحضور الغفير للقمة الجماهيرية 
بين ال�زوراء والقوة الجوي�ة دّرت وارداً جيداً والمفترض ان تمنح النس�بة 
التي قدرت من هذه المباراة فقط ما يقارب 50 مليون دينار, العاملون أكدوا 
أنهم لم يتس�لموا فلساً واحداً منذ سنتين برغم وجود قرار بتخصيص نسبة 
واضح�ة وصريحة وممكن أن تمنح لهم وتنقذ عوائلهم من ش�ظف العيش 

والعوز وال يضطروا لالقتراض على أمل وصول "المرتب" الشهري!.
مس�ؤولو أندية خاض�ت فرقهم مباريات على أديم الش�عب الدولي أكدوا أن 
نس�بة ناديهم من الواردات اس�تقطع منها نس�بة %20 إلدارة الملعب كما 

تنص عليه أنظمة إتحاد الكرة.
أتطل�ع إل�ى أن تص�ل تغريدت�ي هذه لم�ن يهمه األم�ر وان تحق�ق الجهات 
المسؤولة بمصير األموال وخصوصاً من قبل وزارة الشباب والرياضة التي 
تعد الجهة الرئيس�ة في إدارة مجمع الش�عب الدولي وان تسترد حقوق من 

يعملون لساعات متأخرة من الليل إلظهار الملعب بأبهى صورة.
وان لم تس�ترد حقوقهم و بأثر رجعي فلي ع�ودة مرة أخرى في مقال آخر 

للكشف عن المتورطين ب�"اختالس" نسبة "الشعب"!.

ظهر الفقر التدريبي لحكيم شاكر

خضيرة: وصافة الليغا 
هدفنا!!

كـافـانـــي مــدريـــدي

سلة الشرطة تتعاقد مع محترف 
أمريكي

الشباب والرياضة تناقش ثمانية قوانين رياضية

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

اع�رتف متوس�ط مي�دان 
س�امي  مدري�د  ري�ال 
خض�رية أن الف�وز بلقب 
الليغ�ا لهذا املوس�م مهمة 
اتس�اع  بع�د  مس�تحيلة 
الفارق مع الغريم التقليدي 
فريق برشلونة.جاء ذلك يف 
ترصيحات نرشتها صحيفة 
الش�هرية  اإلس�بانية  آس 
حيث ق�ال خض�رية "الليغا 
أصبحت مس�تحيلة، نحن يف املرك�ز الثالث وهدفنا 
اآلن الوصول للمرك�ز الثاني".الدويل األملاني أضاف 
"نح�ن اآلن يف نص�ف نهائ�ي كأس مل�ك إس�بانيا، 
وسنحاول الفوز بهذه البطولة، وأيًضا دوري أبطال 
أوروبا والتي تعتر حلم لكل مش�جعي ريال مدريد 
ه�و الحصول عىل الع�ارشة".ويف نهاية ترصيحاته 
أعرب س�امي خضرية عن حزنه م�ن أداء فريقه يف 
املب�اراة املاضية أم�ام غرناطة يف الليجا اإلس�بانية 

والتي انهزم فيها املرينغي بهدف مقابل اليشء.

أعلن نادي بروس�يا دورتموند عَر 
موقع�ِه الرس�مي، توقي�ع جن�اح 
الفريق كيفني غروس�كرويتز عقِد 
جديد مع النادي ، يمتد حتى 2016 
، بعَد ارتباط الالعب بعدة تقارير تفيد 
باق�رتاب انتقالِه اىل أح�د أندية الريمري ليج. و 
قد اعرب املدير الريايض ألبطال البوندس�ليجا 
م�ع  بالتجدي�د  فرحت�ه  زورك  ميش�يل 
غروس�كرويتز، قائالً: " دائماً كان كيفني من 
الالعبني الذين يميلون بدرجة عالية لروسيا 
دورتموند، و نحن س�عداء بتمكننا من تأمني 

عنرص مه�م آخر من فريقنا مل�دة طويلة اآلجل 
".كما أبدى جروس�كرويتز سعادته بتوقيع العقد 
الجديد مع ناديه، قائالً :" أنا سعيٌد جداً الستمراري 
باللعب مع األسود و األصفر، لروسيا دورتموند كان 
دوماً أولوية بالنس�بة يل، و س�أبذل كل ما يف وس�عي 
للمس�اعدة الفريق ع�ىل النجاح، لقد كن�ُت و ال زلُت 
و س�أبقى دائماً ب�رويس". و من الجدي�ر بالذكر أن 
صاحب ال�24 عاماً كان قد انتقل للعِب يف صفوِف 
أس�ود الفيستفاليا يف صيف 2009، قادماً من 

نادي روت فيش آلني االملاني.

ناقش�ت وزارة الش�باب والرياض�ة ثماني�ة قوان�ني 
رياضية تخص عمل املؤسس�ات الرياضية بكل 
مفاصله�ا خالل مؤتمر عقدته دائرة الرتبية 
البدني�ة والرياض�ة يف ال�وزارة، حي�ث تم 
تحدي�د ورش عم�ل خاص�ة ملناقش�ة 
مح�اور املؤتم�ر الت�ي تركزت بش�أن 

القوانني الرياضية املعمول بها.
وش�هد املؤتمر حضور ممثلني من وزارة 
األوملبي�ة  واللجن�ة  والرياض�ة  الش�باب 
واالتح�ادات  الباراملبي�ة  واللجن�ة 
املركزية واألندية الرياضية ولجنة 

الشباب والرياضة الرملانية ولجنة الشباب والرياضة يف مجلس 
محافظة بغداد فضال عن الحضور اإلعالمي  والصحايف.

وقدم مستشار وزير الشباب والرياضة حسن عيل كريم عرضا 
ملسرية العمل الريايض يف السنوات املاضية انسجاما مع محاور 
املؤتم�ر الت�ي تركزت بش�أن مناقش�ة قانون وزارة الش�باب 
والرياضة وقان�ون اللجنة األوملبية وقان�ون اللجنة الباراملبية 
وقانون االتحادات الرياضية وقانون األندية الرياضية وقانون 
االح�رتاف الريايض وقان�ون العالقة باللجن�ة االوملبية الدولية 
وقان�ون املحكم�ة الرياضية، ليصار بعدها إىل تش�كيل ورش 

عمل ملناقشة هذه القوانني وفق جدولة املؤتمر.
يذك�ر أن املؤتمر يأتي ضمن منهاج وزارة الش�باب والرياضة 
للعام الحايل، يف إطار خطوات تطوير العمل الريايض واالرتقاء 

به يف جميع املؤسسات الرياضية.

أكد نادي الزوراء الريايض أن املحرتف الس�وري حس�ني جويد سيلتحق بصفوف فريق الزوراء 
ويمثله يف مباريات املوس�م الحايل بدال من مواطنه محمد الواكد، مبينا أن النادي تعاقد 
مع املحرتف اللبناني إبراهيم بحوس لتدعيم صفوفه يف منافسات النخبة، فيما كشف 
أن املدرب منح فرصة لالعب ش�باب الن�ادي عيل رحيم باالنضمام للفريق األول.وقال 

عضو الهيئة اإلدارية عبد الرحمن رش�يد إن "املحرتف الس�وري حسني جويد الذي 
تعاقدت معه إدارة النادي س�يلتحق بالفريق عقب انتهاء مباراة املنتخب السوري 
ونظ�ريه العماني ضم�ن تصفيات كأس آس�يا"، مبين�ا ان "اإلدارة أنهت جميع 
اإلج�راءات اإلداري�ة ليكون الالع�ب جاهزا لتمثي�ل الفريق يف منافس�ات دوري 
النخبة".وأض�اف رش�يد أن "النادي تعاقد أيض�ا مع الالع�ب اللبناني إبراهيم 
بحوس الذي س�بق له اللعب يف ن�ادي النجمة اللبناني".ويف س�ياق متصل أكد 

رش�يد أن "الالعب الس�وري كنان ديب والعب املنتخ�ب الوطني عماد محمد 
سيلعبان مع الفريق يف مباراته املقبلة بدوري النخبة أمام فريق الكهرباء"، 

كاشفا أن "مدرب الفريق رايض شنيشل منح الفرصة لالعب شباب النادي 
ع�يل رحيم باالنضمام لصفوف الفري�ق األول حيث يمتلك موهبة كروية 
مميزة من املمكن أن تشق طريقه للنجومية".وكانت إدارة نادي الزوراء 
أعلن�ت يف الخامس من كان�ون الثاني املايض، عن تعاقدها مع الالعبني 
الس�وريني كنان ديب ومحمد الواكد فيما كان وصول الالعب الس�وري 
حس�ني جويد مرهونا بحصوله عىل تأش�رية الدخول، قب�ل ان تتعاقد 

اإلدارة رسميا مع الالعب عماد محمد .

ق�ررت وزارة الش�باب والرياض�ة تمدي�د اختب�ارات املوهوب�ني 
املتقدم�ني للم�دارس التخصصي�ة إىل إش�عار آخر لكث�رة اإلقبال 

ع�ىل االختبارات. وقال قاس�م لزام عضو اللجن�ة العلمية املرشفة 
ع�ىل االختبارات: إنها تقام حاليا لعدد كب�ري ومتزايد من املتقدمني 
بالتن�اوب بني مناط�ق الك�رخ والرصافة يف ملعبي الش�عب الدويل 
والبي�اع يف الك�رخ. وتش�مل االختب�ارات الجوانب البدني�ة والعاب 
القفز والجري الريع واملطاول�ة عىل ان تعقبها اختبارات ذهنية 
ومهاري�ة وفق مقي�اس معياري خاص لحس�اب كفاءة الريايض 
املتمي�ز او املوه�وب وهو أس�اس االختبارات الخاص�ة باملدارس 
وألعابها املتنوعة.وكانت اللجن�ة العلمية الخاصة بعمل املدارس 
التخصصي�ة التابعة لل�وزارة ب�ارشت باختباراته�ا للرياضيني 
املوهوبني املتقدمني لالنضم�ام اىل املدارس بعدة العاب رياضية 

للمواليد من  2000 اىل 2004.

أكدت صحيفة سبورت اإلسبانية أن نجم األوروغواي ادينسون كافاني توصل إىل اتفاق 
لالنضمام لريال مدريد مع نهاية هذا املوسم يف صفقة كبرية للنادي امللكي.

االتفاق تم بعد سلسلة مفاوضات جرت بني وكيل نجم نابويل بريباولو تريلوزي ورئيس 
ري�ال مدريد فلورنتينو برييز يف العاصمة اإلس�بانية اتفق الجانب�ان خاللها عىل دفع 
الري�ال لل�رشط الجزائي يف عقد كافان�ي والبالغ 63 مليون يورو لكن عىل ش�كل 50 
مليون�ا نقدا لناب�ويل وتضمني العب مدريدي يف الصفقة.التقرير أش�ار إىل أن العرض 
املدريدي س�ينال رىض إدارة نابويل مما يعني انتقال كافاني إىل مدريد ليضيف قوة 

هجومية ضاربة يف ظل تراجع مستوى غونزالو هيغواين وكريم بنزيمة.

أعل�ن ن�ادي الرشط�ة الري�ايض ع�ن تعاق�ده مع 
الع�ب أمريك�ي مح�رتف لتمثيل الفريق الس�لوي 
يف منافس�ات ال�دوري املمتاز. وق�ال مدرب فريق 

الرشطة لكرة السلة ماهر خنفري ان "إدارة النادي 
تعاقدت م�ع الالعب األمريكي املح�رتف هايرم فولر 
لتمثي�ل الفري�ق الس�لوي اىل نهاية املوس�م الح�ايل، خلفا 

ملواطنه جونثن، الذي ظهر بمستوى متواضع 
خ�الل املرحل�ة األوىل". وأض�اف خنفري ان 
"فولر التحق بتدريب�ات الفريق الذي يتهيأ 
ملواجه�ة نادي نف�ط الجنوب فور اس�تئناف 

ال�دوري، بعد توقفه بس�بب مش�اركة املنتخب 
الوطني يف بطولة غرب آسيا".ويحتل نادي الرشطة بختام املرحلة األوىل 
من دوري الس�لة املمتاز املركز الثالث برصيد 11 نقطة، حصل عليها من 

11 مباراة، فاز يف اربع منها وخر يف ثالث.

سوري ولبناني ينضمان لصفوف الزوراء
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

تمديد اختبارات 
الموهوبين المتقدمين 

للمدارس التخصصية

المستقبل العراقي /وكاالت

غروسكرويتز باٍق
مع دورتموند

رافضًا إغراءات الطلبة.. قصي منير مع بغداد رسميًا
المستقبل العراقي/ محمد عامر

بال خطة تكتيكية وبدون طعم وال رائحة.. فوز باهت للعراق على اندونيسيا



Apago PDF Enhancer أثبت�ت األبح�اث العلمية أن مض�غ العلكة يزي�د من رسعة
التفك�ر وقوة االنتب�اه، حيث أظهرت دراس�ة بريطانية حديثة 
أن ردة فع�ل امل�رء عند مضغ�ه العلكة تزيد بنس�بة 10%، وأن 8 
مناط�ق يف الدم�اغ تتأث�ر بذلك. وتش�ر النظري�ات إىل أن مضغ 
العلك�ة يرف�ع من مع�دل اليقظ�ة، ويؤدي إىل تحس�ن مؤقت يف 
انس�ياب الدم إىل الدماغ، وهو ما قد يس�اعد يف كشف الرس وراء 
انتش�ار ه�ذه العادة وس�ط املديرين الفنيني لفرق ك�رة القدم.  
وقد أُجريت الدراسة عىل عدد من املتطوعني كان بعضهم يمضغ 
العلكة وآخرون ال يمضغونها. وكانت العلكة املستخدمة عديمة 
النكه�ة لتجنب تله�ي املتطوع بها. واعتم�دت االختبارات، التي 
اس�تمرت ملدة 30 دقيقة، عىل زّر يضغط املتطوع عليه بإبهامه 
اليمنى أو اليرسى حس�ب اتجاه سهم يظهر عىل شاشة أمامه. 
ويخض�ع املتطوعون الختبار آخر أكثر تعقيداً من األول. ويف كال 

االختبارين، جرى قياس درج�ات االنتباه وردة الفعل.وأظهرت 
النتائج التي نرشتها صحيف�ة "اإلندبندنت" أن درجات االنتباه 

وردة الفعل تتحسن أثناء مضغ العلكة. 

تبح�ث الرشط�ة يف مدين�ة ش�يكاغو األمركية، 
عن س�جني محكوم بالس�جن ٦0 عاماً، بع�د إدانته 

بجريم�ة قت�ل ع�ام ٢00٢، أطلق رساح�ه بالخطأ. 
وأكدت الرشطة أن ستيفن روبنز ٤٤ عاماً، نقل من 
الس�جن إىل املحكمة التي تنظر بقضية جنائية اتهم 

بها عام 1٩٩٢. 
ولكن املحكمة قررت إس�قاط التهم عنه يف هذه 
القضي�ة، وأمرت بإط�الق رساحه عىل الف�ور، ألنه 
ل�م يك�ن مدون�اً يف أوراق الدعوى أنه يج�ب إعادته 
إىل س�جنه يف والي�ة انديانا الس�تكمال عقوبته عىل 
جريمة القتل. ولم تالحظ الس�لطات اختفاء روبنز 
حتى الي�وم التايل، بعد أن اتصلت الرشطة باملحكمة 
الجراء ترتيبات اعادة السجني اىل انديانا. وعىل الفور 

بدأ البحث عن السجني. 

ذكرت صحيفة واش�نطن تايمز، اىل أن عددا من نجوم هوليوود 
يملكون أسلحة نارية، ويؤكد بعضهم أنه لن يتوانى عن استخدامها 
تعرّضه  حال�ة  يف 
ألي خطر. وأكدت 
ج�ويل  أنجيلين�ا 
بندقية  تملك  أنها 
يف  ومس�دس 
منزله�ا وتحتفظ 
لحماي�ة  بهم�ا 
أرسته�ا،  أف�راد 
أنه�ا  موضح�ة 
الن�ار  س�تطلق 
بال ت�ردد عىل أي 
ش�خص يفّكر يف 

إيذاء أطفالها. 
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1830 - مجل�س الوزراء الفرنيس 
يقر يف جلسة خاصة احتالل الجزائر.
188٢ - صدور الدستور املرصي.

1٩00 - تأس�يس ح�زب العم�ال 
الربيطاني.

اإليطالي�ة  الحكوم�ة   -  1٩٢٤
التي يقوده�ا الزعيم الف�ايش بينيتو 
عالق�ات  إقام�ة  تق�رر  موس�وليني 

دبلوماسية مع االتحاد السوفيتي.
1٩٤7 - الفلس�طينيون واليه�ود 
يعلن�ون  فلس�طني  يف  املس�توطنني 
بش�كل منفصل رفضه�م إىل االقرتاح 
إىل  فلس�طني  بتقس�يم  الربيطان�ي 
عربي�ة  فلس�طينية  األوىل  دولت�ني 
واألخ�رى يهودي�ة مع بق�اء القدس 

تحت إرشاف دويل.
1٩5٩ - الرئي�س الكوب�ي في�دل 

كاسرتو يعلن دستور كوبا الجديد.
األمريك�ي  املالك�م   -  1٩٦5
كاس�يوس كالي يعلن إسالمه ويغر 

اسمه إىل محمد عيل كالي.
املعارض�ة  زعيم�ة   -  1٩8٦

تف�وز  أكين�و  ك�ورازون  الفلبيني�ة 
باالنتخابات الرئاس�ية عىل منافسها 

الرئيس فرديناند ماركوس.
الش�يوعي  الح�زب   -  1٩٩0
السوفييتي يتنازل عن احتكار السلطة 

بعد هيمنة استمرت 7٢ عاماً.
1٩٩٢ - التوقي�ع ع�ىل معاه�دة 
االتح�اد األوروب�ي التي تعرف باس�م 

معاهدة ماسرتخت.
1٩٩٩ - ويل العه�د األردني األمر 
عب�د الله يؤدي القس�م ملًكا للمملكة 
األردنية الهاش�مية أمام مجلس األمة 
بع�د وف�اة وال�ده امللك الحس�ني بن 
طالل، ويتخذ اس�م عبد الل�ه الثاني، 
ويعني أخاه األمر حمزة بن الحسني 

ولًيا للعهد بناء عىل وصية والده.
الكوي�ت  دول�ة  أم�ر   -  ٢00٦
الش�يخ صباح األحمد الصباح يصدر 
أم�رًا أمرًي�ا يزكي فيه الش�يخ نواف 
األحمد الصب�اح لوالية العهد، ويصدر 
مرس�وًما يس�مي فيه الش�يخ نارص 
املحمد الصباح رئيساً ملجلس الوزراء.

يف مثل هذا اليو مالرجل العنكبوت أنحـــف خصـــر
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كاث�ي  األمركي�ة  دخل�ت 
يونغ موس�وعة غينيس لألرقام 
القياسية كصاحبة أنحف خرص 
يف العال�م، حي�ث يبل�غ محي�ط 

خرصها 15 إنشاً فقط. 
وأطل�ق عىل كاث�ي التي تبلغ 
م�ن العمر 70 عاماً لقب س�وبر 
رقيق�ة للنحاف�ة الش�ديدة التي 
يتمت�ع به�ا خرصها، رغ�م أنها 
ج�دة لع�دد كب�ر م�ن األحفاد، 
وتتمت�ع بصح�ة جي�دة للغاية، 
حيث يمكنها القي�ام بالواجبات 

املنزلية دون صعوبة. 
وه�ذا الخ�رص النحي�ف هو 
نت�اج ٢5 عاماً م�ن ربط الخرص 
بمش�د خاص، ال تخلع�ه ابدا إال 
يف وقت االستحمام لتعاود بعده 

لبسه مجدداً. 
وتق�ول كاثي إنه�ا ال تواجه 
مش�كلة يف تن�اول الطعام حيث 
ت�أكل م�ا تري�ده، ولك�ن بحكم 
سنها فإنها ال تس�تطيع اإلكثار 
من الكميات الت�ي تأكلها، ولكن 
مش�كلتها الكب�رة يف الك�رايس 
تس�تطيع  ال  الت�ي  القص�رة 
الجلوس عليه�ا، فالبد من وجود 

أخرى طويلة. 
ويعتقد زوج كاثي أن زوجته 
فري�دة م�ن نوعه�ا، وخرصه�ا 
النحي�ف ال يمث�ل لها مش�كلة، 
وأض�اف أن�ه أج�رى لها أش�عة 
إك�س فوج�د أن املش�د ق�د قام 
الفق�ري مم�ا  بدع�م عموده�ا 

أكسبه املرونة الشديدة. 

كلامت متقاطعة

البحــــث عــن سجيــــنشناشيل البرصة يف الستينات

العلكـــــة للتفكيــــر

جد الفروقاتجويل والسالح

لون مع

عمودي

افقي

ارفع عود لتجد الناتجبخار يقتل عروسني

تس�لق املغامر الفرنيس ألن 
روب�ر املع�روف بلق�ب الرجل 
العنكب�وت، فندق ليرب الش�هر 
يف العاصم�ة الكوبية هافانا، يف 
مغامرة وصفه�ا بأنها لم تكن 
صعب�ة، بينما كانت تش�اهده 
الجم�وع أم�ام مبن�ى الفندق. 
وتس�لق روب�ر الفن�دق املؤلف 
من ٢7 طابقا، يف نصف س�اعة 
عن طريق التسلق من رشفة اىل 

رشفة بينما كان يتوقف أحيانا، 
وس�ط تصفيق الحض�ور. ولم 
يس�تعن روب�ر 50 عام�ا بأي 
أجهزة أم�ان، وتظاه�ر مرتني 
بأنه ق�د يس�قط.  وكان روبر 
تس�لق أبراج�ا يف أنح�اء العالم 
م�ن بينها ب�رج خليفة يف دبي، 
برج�ا برتون�اس يف كواالملبور، 
وجرس غول�دن غايت يف س�ان 

فرانسيسكو. 

لق�ي عروس�ان مرصعيهم�ا يف أس�يوط بصعي�د م�رص إث�ر 
اختناقهما من بخار املياه الناتج عن سخان املياه.

وأف�اد املصدر بأن الرشط�ة قد تلقت بالغاً ع�ن وفاة زوج )30 
سنة(، وزوجته )٢7 س�نة(، ليلة دخلتهما داخل منزلهما بمنطقة 
الشادر القديم بغرب 
البلد بأسيوط، وتبني 
وجود الجثتني بدورة 
مختنقت�ني  املي�اه 
واملياه  املياه  ببخار 
عليه�م  تتس�اقط 
م�ن )دش( املي�اه، 
ولم يته�م أقاربهما 
أو يش�تبهوا يف أحد 

بالتسبب يف ذلك.

برجك اليوم 

1 – مضيق بين البحر األحمر وخليج عدن 
 2 – عكسها أشير – ملك صوري 

 3 – أبعد – عائلة 
 4 – مدينة في ش�مال الهند وأخرى حديثة في باكستان الغربية – 

5 – نصف رامز – نسجن 
 6 – يزيل الغموض – نصف وردة 

 7 – متشابهان – أضطرم – قرض 
 8 – األسم الثاني لطبيب القلوب العالمي – ضمير منفصل 

 9 – من األبجدية – األسم الثاني لرئيس فرنسي راحل .

1 – دولة أوروبية 
 2 – عاصمة أفريقية 

3 – عاصمة حمورابي – سرب 
 4 – أجساد 

 5 – األسم الثاني لممثل سوري – رصين 
 6 – مدينة إيطالية – سقي 

 7 – نبصر مجزومة – عكس حار 
 8 – مسلسل تليفزيوني أميركي – يعشق مجزومة 

 9 – أغلظ أوتار العود – مضيق بين ش�به جزيرتي البلقان وأس�يا 
الصغرى .

احلمل
في ه�ذه االثن�اء يك�ون التناغم 
وجوبيت�ر  فين�وس  بي�ن  واضًح�ا 
واوران�وس م�ا يّولد اج�واء عاطفية 
وحدًث�ا  مش�ّوقة  ولق�اءات  جي�دة 

استثنائيًّا يخّبئ مفاجأة

الثور 
تتعّث�ر  ول�ن  تبق�ى وحي�ًدا  ل�ن 
تك�رار  من�ك  المطل�وب  خطوات�ك. 
المح�اوالت والتقّدم حتى لو ش�عرت 
بثق�ل الضغ�وط او ترّددت ف�ي اتخاذ 
ف�ي  تتط�رف  ال  عاطفي�اً:  الخط�وة 

مواقفك مع الشريك

اجلوزاء
تتحّسن عالقاتك بإستمالة الزمالء 
إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية. ال 
تجعل ضغوط العمل س�بباً في المشكلة 
بينك و بين عائلتك عاطفياً: الحب يعيدك 

بالزمن الى الوراء فاسعد به

ال�سرطان 
ح�اول أن تركز اليوم على األمور 
األساسية وال تنشغل باألشياء التى ال 
تنفع عاطفي�اً: تتعاطف م�ع الحبيب 
ف�ي محنته وتقف ال�ى جانبه محاوالً 

التخفيف عنه قدر المستطاع

الأ�سد 
يج�ب أن تخت�ار بي�ن مش�روعين 
مهّمين، الف�ارق بينهما ق�د يكون على 
الصعيدي�ن المادي والمعن�وي عاطفياً: 
تابع الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقالته 

وهذا ما يثير ريبتك ويدفعك إلى الغيرة

العذراء 
تكون جميع األمور مقلقة الى حدٍّ 
ما، وأدعوك الى عدم تأزيم األوضاع، بل 
الى االلتفاف حول األهل واألحّباء ال تكن 
متطلًّبا، في مطلق االح�وال عاطفياً: ال 

بد من أن تقف على رأي الشريك 

امليزان 
وعق�د  للتش�اور  مناس�ب  ي�وم 
مختل�ف  ف�ي  والمش�اركة  الصفق�ات 
األنش�طة، وق�د تع�رض علي�ك ف�رص 
ممي�زة عاطفي�اً: ي�وم عاطفي�اً مربك 

بامتياز، 

العقرب 
تعي�ش بأج�واء ممت�ازة ويك�ون 
وضع�ك رائع�اً، تنه�ي الي�وم وأنت في 
الش�خصية عاطفي�اً:  أحس�ن حاالت�ك 
تتمتع بجاذبي�ة نادرة وتتاح أمامك غير 

فرصة للتعبير عن نفسك بال قيود

القو�س 
الوقت مناسب جداً لتنفيذ الخطوات 
الضرورية والمس�اعي م�ن أجل تثبيت 
موقعك، أو قطف ثمار جهودك السابقة، 

أو الحصول على منصب يليق بك

الدلو 
ح�اول أن تكون أكث�ر التزاماً في 
عمل�ك، ويستحس�ن أن تنف�ذ المه�ام 
الموكل�ة اليك فقط وهذا في مصلحتك 
عاطفياً: ال تكن استفزازياً مع الشريك

اجلدي
عام�ل الوق�ت ق�د ال يك�ون ف�ي 
مصلحت�ك، لذا يستحس�ن أن تبادر فوراً 
إل�ى إنه�اء كل األمور العالق�ة عاطفياً: 
كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، 

لئال تتعّرض الحقاً للمضايقات

حوت 
المش�اركة في العمل تس�اعد على 
تأمي�ن وزيادة فرص النجاح، كما تخلق 
نوع�اً من االنس�جام التام بي�ن الزمالء 

عاطفياً: أي نجاح للعالقة 

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب
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صفـــــحـة 

لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيـرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

الثقتتافة للجتتميتتتع تضتتيتتف
 حممتد زكي إبراهيتم

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

قبل أسابيع قليلة مضت، نرشت ضمن هذه الزاوية مقالة 
تح�ت عن�وان )واضح(، تحدث�ت فيها ع�ن التوجي�ه الصادر 
عن وزي�ر اإلع�ام  ).......( والقايض بمنع الكتاب�ات النقدية 
الس�اخرة، وألنن�ي ارتبط بعاقة عم�ل  اعام�ي قديمة، فقد 
اس�تثمرت هذه العاقة وزرت الرج�ل يف مكتبه، وتمنيت عليه 
ان يعي�د النظ�ر يف هذا التوجيه ، النه يس�ر يف اتجاه معاكس 
لطبيعة املسرة االعامية يف العالم ، وتكلمت بهذا الشأن كاما 
طوي�ا عريض�ا، خاص�ة وانني ش�خصيا  مع األس�تاذ داوود 
الفرح�ان يف مقدمة املترضري�ن، كان الرجل مصغيا وأنا انظر 
م�ا طاب يل م�ن التنظر، حتى اذا انتهيت م�ن ثرثرتي ، قال يل 
ما معناه ، ان كامي كله ال معنى له وال فائدة منه، الن صدام 
حسني ال يوافق عىل الكتابات النقدية الساخرة ثم ختم عبارته 
املقتضب�ة بمفردة واح�دة )واضح(، وترجمته�ا، أن الكام يف 
ه�ذا املوض�وع قد انتهى، وان ما يراه صدام حس�ني غر قابل 

للتفاوض او النقاش، ألنه امر واجب التنفيذ!!
وهكذا فعلت مفردة )واضح( فعلها السحري بحيث انتقل 
الحدي�ث فجأة اىل وجهة أخ�رى، فقد س�ألني الرجل أكثر من 
سؤال مفتعل حول ماحظاتي عن املطبوعات العراقية واالذاعة 
والتلفزي�ون وكيف يمكن النهوض به�ا، ولقناعتي االكيدة انه 
ل�م يكن يس�تمع يل، عىل الرغم من انه كان يهز رأس�ه  تأييدا، 
فق�د اخ�ذت حريتي  يف رس�م الص�ورة الوردية الت�ي أتمناها 
لوسائل اإلعام وما يجب ان تكون عليه، وكأننا يف ظل حكومة 
الرفيقة  تاترش، ولكنه فجأة س�ألني س�ؤاال جادا، وارتس�مت 
ع�ىل مامحه س�يماء االهتمام حي�ث قال يل: ان�ه محرج جدا 
الن احد أصدقائه أل�ف كتابا حول مفهوم العاقات األرسية يف 
فك�ر القائد وحيث اطلعت عليه ، وجدت انه كتاب مفيد وبالغ 
األهمية، وقد كلفني ان أس�اعده عىل طبعه، واملشكلة إنني ال 
ادري أي�ن أطبعه بع�د ان وعدت صديقي خ�را ، فماذا اعمل؟ 
هل تعرف احدا من اصحاب املطابع؟ س�أدفع اجور الطبع من 

جيبي وامري اىل الله!!
ثمة اش�ياء نصادفها يف حياتنا غ�ر قابلة للتصديق، كانت 
)حرة( الوزي�ر يف طبع كتاب واحدة م�ن أكثرها صعوبة عىل 
التصديق، أجبته، وانا غر واثق ما اذا كان الرجل يمزح )سيادة 
الوزير ... بإمكانك إرس�ال الكتاب اىل دائرة الشؤون الثقافية، 
مع توصية من�ك، وهي دار حكومية تتوىل طبع الكتب، وتدفع 
للمؤلف أجور التأليف، فتح الرجل عينيه عىل سعتهما ووجهة 
يتصبب فرحا وكأني أزف له بش�ارة فوز املنتخب العراقي عىل 
الربازيل بهدف نظيف!! ويبدو أن فس�حة الفرح  األولية قادته 
اىل فسحة أوسع، حيث عاد يسألني من جديد )من هو مديرها 
الع�ام؟( نقل�ت له )فان ابن فان( ، ويف غمرة حماس�ته نيس 
منصبه، وقال يل بنسوة املنترص )عظيم ... فان ابن فان كلش 

خوش ولد .. وصديقي !(
كن�ت وان�ا اس�تأذن باملغ�ادرة ش�اكرا الرجل عىل حس�ن 
اس�تقبايل �وعىل رصاحته يف الكش�ف عن املس�ؤول الذي يقف 
وراء حجب النقد الساخر� طافحا بالحسد، فقد كان املفروض 
ان اك�ون انا وزيرا لاعام، لكوني يف الح�د االدنى اعرف دائرة 
الش�ؤون الثقافي�ة، واعرف مديرها العام، ولك�ن حمدا لله ان 
ذلك لم يحصل، فإذا لم يتول صدام حسني مهمة اجتثاثي، فان 

حكومة العراق الجديد ستتوىل املهمة!!

* حسن العاني

شهادات .. للتاريخ

دغدغات

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

مواجهة

نع�م ..نحن نعرف كل يشء عن التاريخ والس�رة الس�ابقة 
الت�ي اتت بك اىل الكلي�ة وكيف كنت تترصفني م�ع زمائك ايام 
اعياد )الحزب القائد ( وعيد مياد )القائد الرضورة ( والطريقة 
التي وصلت بها اىل س�وريا وكيف ذهبت )ايفاد( من دمش�ق اىل 
اليمن وكيف اتيت بعد 2003 من صنعاء اىل العملية السياس�ية 
بق�رار من القيادة القومية للبعث العرب�ي وكيف اصبحت نائبا 
ع�ن كتلة كبرة يف الربملان وكيف تحولت اىل لس�ان س�ليط عىل 
ابناء جلدتك ونس�يتي تاريخ االضطهاد السابق النك ان تحدثتي 

عن التاريخ السابق فان البعث سيذكرك بتاريخك السابق!.
نع�رف ان�ك ترتدين ال�زي االس�امي الش�يعي املذبوح عىل 
الطريقة املستضعفة لكي تتقني كل الدور وليس نصفه مع اننا 
نعرفك جيدا ونعرف الوظيفة السياسية والحزبية التي تؤدينها 
بمهارة كامل�ة )عفيه عليج( ونعرف اله�دف الرئيس من وراء 
حمات الدعاية االعامية التي تش�تغلني عليها بهدف تس�قيط 
ه�ذا والتحري�ض ضد ذاك مس�تخدمة الله�اث االنتخابي واخر 
رصعات )الطلعه عىل التلفزيون( وكيف يمكن توظيف عنوانك 

الحزبي واالنتخابي للنيل من االخرين!.
كنت�ي تفتحني الن�ار با رحمة ع�ىل الناس وع�ىل العاملني 
وع�ىل الطاقات العراقية التي اش�تغلت ب�كل مااوتيت من قدرة 
من اجل الع�راق القادم وصورته الوطنية التي يتمنى اهلوه ان 
التك�ون ذات الص�ورة املكرورة التي اتت بك م�ن اليمن نائبة يف 
تي�ار عريض اغلب همه الناس ولم يكن لديه ارش�يف او ذاكرة 
امني�ة لكي يدق�ق بملفك ولوكان دقق باملل�ف اليمني وماكنتي 
تؤدينه من دور يف اطار خدمة )القائد والقيادة  السابقة( لكان 
هنال�ك راي اخر في�ك ويف اس�تمرارك كمواطنة..لكن هذه هي 
الدنيا ي�وم لك يف البعث ويوم لك باضع�اف ماكنتي تتمتعني به 
يف زمن )البعث العربي (الس�ابق  او كما قالت هند يف يوم احد..

نحن بنات طارق نميش عىل النمارق!.
س�اكون مع�ك م�ن االن وصاعدا وم�ع تاريخك ونش�اطك 
الحزبي الس�ابق ونش�اطك النيابي الاحق وس�افضح معك كل 
امللفات ان كنتي تعتقدين ان الملف حولك او حول من تعتقدين 
انهم نبياء ومعصومون والياتيهم الفساد من بني ايديهم او من 
خلفهم وس�انرش كل يشء يصلني عنك وعن )ربعك( غر خائف 
او مدب�ر خدمة لهذا )الس�يد العراق( فه�و ويل االمر وال ويل امر 

بعده او قبله!.

 * محسن عبد الكريم

اىل النائبة..نعرف كل يشء!

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير
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             بغداد/ فارس الشمري

تقيم قاعة التكريل الثقافي�ة يف جمعية الثقافة للجميع اليوم الخميس 
يف الس�اعة الحادي�ة عرشة صباح�اً أصبوحة ثقافية تضّي�ف فيها الكاتب 
واملفك�ر محم�د زك�ي إبراهيم للحدي�ث عن »إع�ادة بناء الع�راق«  ويدير 
الجلسة الناقد بشر حاجم وذلك يف مركز الجمعية الكائن يف الكرادة داخل، 

الفرع األول قرب مستشفى الراهبات، والدعوة عامة للجميع.

             طوكيو/ وكاالت

لطامل�ا اعت�ربت الياب�ان وجه�ة س�فر ملحبي 
املغامرات واستكش�اف عراقة حض�ارات الرشق، 
إال أن م�ا قدم�ه مطعم ياباني جدي�د يتخطى كل 
التخي�ات الت�ي قد يذه�ب إليه�ا اإلنس�ان، فهل 
تتخي�ل نفس�ك تدف�ع 150 دوالرا لتن�اول عش�اء 
كامل مكونه الرسي الرتاب؟فقد تم افتتاح مطعم 

فرن�يس جدي�د ُيدعى »ن�و كيتي ب�ا« يف العاصمة 
طوكي�و، ال يشء غريب يف ذلك حتى اآلن س�وى أن 
الئح�ة الطعام الت�ي يقدمها مكون�ة جميعها من 
الرتاب.فلقاء 110 دوالرات يقدم املطعم مجموعة 
أطباق تبدأ بحس�اء البطاطس والرتاب ثم س�لطة 
بتتبيل�ة الرتاب يليها صحن أرز إيطايل مع الس�مك 
والخرضاوات املشوية والرتاب طبعا، وأخراً بوظة 
الرتاب مع ش�اي ال�رتاب.ويف تعليقه�ا عىل أطباق 

املطع�م، ذكرت صحيف�ة »روكت ني�وز« اليابانية 
»إن الطعام كان إلهيا ومنعشا وال طعم للرتاب فيه 
عىل اإلطاق«.وعىل ما يبدو يعود السبب يف ذلك إىل 
أن الطب�اخ توش�يو تاباني يس�تخدم »أجود أنواع 
الرتاب« عىل حد وصفها. ويشرتي املطعم مؤونته 
الرتابية من رشكة »بروتوليف« التي تصنع الرتاب 
العضوي من قرش أش�جار جوز الهند املس�تودرة 

من رسيانكا والهند.

مطعتتم يقتتدم وجتبتتات متتن التتتراب!

وس�ط فرحة غامرة ارتس�مت 
ع�ىل وج�وه االه�ل واالحب�ة اوقد 

الطفل 

»نـبـات صـابـر نـبـات«
شمعته الثانية ... وبهذه املناسبة 
تتق�دم عائلت�ه وجمي�ع املحب�ني 
بارق واج�ل التهاني والتربيكات .. 
س�ائلني العيل القدي�ر ان يحفظه 

ويرعاه 
عمر مديد وعيد مياد سعيد

عيد ميالد سعيد.. 
نبات يوقد شمعته الثانية


