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العراقي

احذر من العلم الزائف،
فهو أخطر من اجلهل
«جورج برنارد شو»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

 16صفحة

غد ًا فـي

الدور القطري يف دعم

التظاهرات «الطائفية»
يف األحواز

رصــدوا لــهــا مــبــالــغ كـبـيـرة

اهلاشمي والعيساوي والنجيفي خيططون لتظاهرة «اإلقليم خالصنا»
المستقبل العراقي /خاص

اإليرانيون
يؤيدون امتـالك
بـالدهــم
السـالح النووي

في الوقت الذي بدأت تتسع في ِه رقعة
التظاه�رات ف�ي المحافظ�ات الغربي�ة،
وبدأت الدعوات إلى الزحف إلى العاصمة
بغ�داد م�ن أج�ل الضغط عل�ى الحكومة
بغي�ة تنفيذ مطال�ب يصفه�ا المتابعون
ب�أن ج�زءا كبيرا منه�ا „غير ش�رعي“،
أخذت جهات إقليمية وداخلية تسعى إلى
تش�ظية هذه المطالبات ،مس�تغلَّة بذلك
عاطفة المتظاهرين ،حيث بدأت منذ أيام
مجموعة ممولة تنشر مقاطع فيديو على
موقع „يوتيوب“ تحت مس�مّى „اإلقليم
خالصن�ا“ في محاولة لمح�اكاة عاطفة
المتظاهرين بغية إعالن المناطق الغربية

ص5

الداخلية:
سنمنع أية تظاهرة
غري جمازة

„إقليماً“.وبه�ذا الص�دد تق�ول صحيفة
واش�نطن بوست إن التحرك إلقامة إقليم
س�ني س�بق التظاهرات ،وأن سياسيين
اس�تغلوا ه�ذه التظاهرات لتك�ون عتبة
للدخول إلى „اإلقليم الس�ني“ من البوابة
الواس�عة .بمقاب�ل ه�ذا تؤك�د مص�ادر
سياس�ية بارزة ل�“المس�تقبل العراقي“
أن هن�اك ش�خصيات ب�ارزة تس�عى إلى
إقامة اإلقليم الس�ني وه�ي وزير المالية
رافع العيساوي ونائب رئيس الجمهورية
المطلوب للقضاء بته�م تتعلق باإلرهاب
طارق الهاش�مي ،ومحافظ الموصل اثيل
النجيف�ي ،ويقول المص�در ،الذي رفض
الكش�ف ع�ن هويت�ه ،إن ه�ؤالء -وهم
مدعومون من قطر وتركيا -س�يدفعون

المتظاهرين في األسابيع القليلة المقبلة
إل�ى رفع الفت�ات تحمل عن�وان „اإلقليم
خالصنا“ ،موضحا ً ان كالً من العيساوي
والهاشمي والنجيفي رصدوا مبالغ كبيرة
له�ذه المرحلة من اجل إجب�ار الحكومة
عل�ى قبول من�ح المكون „الس�ني“ حق
إقام�ة اإلقليم.وأض�اف المص�در بالقول
أن „هذا المس�عى يدعمه ش�يوخ عشائر
ورج�ال دي�ن“ ،مبين�ا ً أن ه�ؤالء اتفقوا
„على تقس�يم العراق وتنفيذ المش�روع
األميركي الذي فشل قبالً“.وأشار المصدر
إل�ى أن „سلس�لة األفالم عل�ى اليوتيوب
تحت اس�م (اإلقليم خالصنا) التي تنتشر
حاليا تمثل ترجمة واقعي�ة لفكر النخبة
السياسية تلك“.

«الـعقـوق» الـسـيـاسـيـة فـي الـعــراق

ص2

القــتــال عــلــى أســوار بــغـــداد!
المستقبل العراقي /غانم عريبي

الربملان يتـبــادل
االهتــامــات
واملوازنة مركونـة
علـى الـرفـوف
ص2

ص4

الجمع�ة المقبلة س�تكون أش�به
بالزحف على جامع أبي حنيفة النعمان
واله�دف كس�ر (الحصار) ع�ن مدينة
األعظمية ،والس�تراتيجية المرسومة
في مخطط التنسيقيات تطوير العمل
بالتظاهرات المناوئ�ة للحكومة رغم
كل م�ا تحقق وبواقع جهد كبير للجنة
الوزارية المسؤولة عن تنفيذ المطالب
الخاص�ة باالعتصام�ات وتحويله�ا
الى (واق�ع ثوري) إلجه�اض العملية
السياسية!.
نحن اآلن أيها السادة في منتصف
المس�افة بين الفوضى والتهدئة وبين
الواقعي�ة ف�ي رفع أصاب�ع االعتراض
والدف�اع ع�ن المطالب وبي�ن تحويل
المطل�ب إلى منصة إلط�الق صواريخ
الفوضى على أنفس�نا وعل�ى العملية

نــواب لـ «

السياس�ية الت�ي ش�اركت فيه�ا كل
المكونات والطوائف الش�يعة والسنة
الع�رب والك�رد والتركم�ان وإذا فلت
الزمام من السيطرة وسقط قتلى على
بوابات بغداد فان الحرب ستكون على
أسوار بغداد!.
إن م�ن ال يكترث بما س�يجري لن
يكون حريصا على األجواء السياس�ية
واالجتماعي�ة القادمة حي�ث اإلرهاب
والعمليات المسلحة والفتنة التي تعم
فتنش�ر الرع�ب والخ�وف والمش�انق
في ش�ارع حيفا وفلس�طين والكرادة
اذ ال يقت�ل المرء إذا ما حمل الس�كين
او الكالش�نكوف إال نفسه واألخ أخاه
والصدي�ق صديقه والس�ني إال س�نيا
مثله والشيعي إال ش�يعيا مثله ..أقول
هذا الكالم فيما لو كان السنة يعتبرون
الش�يعة إخ�وة لهم والش�يعة الس�نة
إخوة أعزة على قلوبهم!.

إذا تدف�ق الدم من ش�رايين الناس
التي ستزحف الى بغداد بمطالب شتى
وأهداف مختلفة فان الدم سيسيل من
ش�رايين العراقيي�ن جميع�ا الن ال�دم
ال�ذي س�ينزف دم عراقي والش�ريان
الذي س�يفتح ش�ريان عراق�ي ،واألم
التي س�تندب حظه�ا العاث�ر بابنها ام
عراقية..أيها اإلخوة الذين ستزحفون
الى بغداد ان س�قوط جريح ستعتبره
قناة الجزيرة القطرية جرس إنذار يدق
في كل الكنائس والمساجد والجوامع
وان ما يجري ف�ي نظرها ربيع عربي
وهم يضحكون علينا ويضحكون على
دمنا وجراحاتنا المفتوحة ويشربون
كل ليل�ة أنخ�اب الويس�كي االنكليزي
عل�ى جثثن�ا الس�اقطة عل�ى بواب�ات
العاصمة الرئيسة!.
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التفاصيل ص2

خريجون حتت وطأة «العمالة»

» :العــراق «اخلـارس األكبـر» يف االتفـاقـات اخلـارجيـة

انسحابات باجلملة ..هـل تـشـهـد «األحـرار» مـا شـهـدتـه «العــراقـــيـــة»؟
الروتيـن يعطـل إقـرار قـانـون واشنطن بوست :البيت األبيض لـم
هيـتـــم بالـتظــاهرات
املــتــقاعـــديـــن !

ص2

ص3

قصور البرصة..من اسرتاحة للطاغية..إىل متنزه للمواطنني
حــاولــوا ابــتــزازي
تعـــــويــض

ص3

األسدي :سأقايض الدوري والشهييل داخل العراق وخارجه
بغداد  /المستقبل العراقي

قال رج�ل األعم�ال العراقي
الح�اج عص�ام األس�دي ،ف�ي
تصريحات صحفي�ة ،إن النائبين

عن التي�ار الصدري مه�ا الدوري
وجواد الش�هيلي ح�اوال ابتزازه
عندم�ا ذهبا إل�ى «قن�اة االبتزاز
وش�هرا ب�ي» ،مش�يرا ً إل�ى أن
الش�هيلي وال�دوري ظن�ا أنهم�ا

«سوف يناالن مني».
وأكد األس�دي أنه «سيكشف
المستور عن الفاسدين» ،موضحا
أنه س�يقاضي الدوري والشهيلي
«داخل العراق وخارجه».

صـــيـــــــاد
عـراقـي بمبلغ
 371مليــون
ديـــــنـــــار

وقـت قـصـيـر وهـيمـنـة دعـائـيـة مـبـكـرة!
دييل تلغراف:

مجاعة النرصة تسيطر
عىل سوريا

ص2

ص4

يونس حممود:

ص5

سعيـد بانضمـامـي

لــلـــســد

ص3

منــع نـاشـطـيـن كــرد إيــرانـيــيـن مـن جتمـع
احتـجـاجــي فــي السليــامنيــة
المستقبل العراقي  /خاص

منعت الس�لطات األمنية في محافظة
الس�ليمانية تجمعا نظمه نشطاء مدنيون
وممثل�و بعض األحزاب الكردي�ة اإليرانية
أمام مكتب برلمان كردستان في المحافظة
احتجاجا على أح�كام اإلعدام التي تنفذها
الحكومة اإليرانية ضد نشطاء وسياسيين
وصحفيين كرد.
وتنش�ط في إيران أح�زاب كردية عدة
أبرزها الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني
والحزب الديمقراطي الحر وحزب سازمان
النضال الكردس�تاني وجمعي�ة المناضلين
االش�تراكيين ف�ي كردس�تان .وق�د دعت
هذه األحزاب األربعة في ش�باط من العام
 2012إلى مقاطعة االنتخابات البرلمانية
اإليراني�ة الت�ي ج�رت بواق�ع جولتين،
األول�ى ف�ي  2أيار م�ن الع�ام الماضي

والثانية في الرابع من الش�هر ذاته .ودعت
تلك األحزاب المواطنين الكرد في كردستان
إيران الى مقاطعة تلك االنتخابات بحس�ب
بيان أصدرته قبل أكثر من ش�هرين من بدء
االنتخابات المذكورة.
وق�ال مص�در مطل�ع ل�»المس�تقبل

اخليـانــة وزوجـي
ممكن يعملها

العراق�ي» أن نش�طاء وممثلين عن أحزاب
كردية إيرانية في السليمانية حاولوا تنظيم
تجمع احتجاجي ،أمس السبت ،أمام مكتب
برلمان كردستان الستنكار أحكام اإلعدام
التي تنفذها الحكومة اإليرانية ضد نشطاء
وسياسيين وصحفيين كرد في إيران.

واسط :مجيع املشاريع الوزارية
ص4
متلكئة أو متوقفة

الـعـراقـيــة  :تـحــرك لـسـحــب الـثـقــة..
ص2
دولــة القــانـون« :كــالم فـــارغ»

سريين :أخشى

ص14

ص3

مسا ٍع لتقييد رصف
ص9 - 8

احلكومة من املوازنات

الالحــقــة

ص6
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الـقـتــــال عـلـــى أســـــوار بـغـــــداد!

التحليل ال�سيا�سي  /غامن عريبي
الجمعة المقبلة ستكون أشبه
بالزح�ف عل�ى جامع أب�ي حنيفة
النعمان والهدف كس�ر (الحصار)
عن مدينة األعظمية ،والستراتيجية
المرسومة في مخطط التنسيقيات
تطوير العمل بالتظاهرات المناوئة
للحكوم�ة رغ�م كل م�ا تحق�ق
وبواقع جهد كبي�ر للجنة الوزارية
المس�ؤولة ع�ن تنفي�ذ المطال�ب
الخاص�ة باالعتصام�ات وتحويلها
الى (واقع ثوري) إلجهاض العملية
السياسية!.
نح�ن اآلن أيه�ا الس�ادة ف�ي
منتص�ف المس�افة بي�ن الفوضى
والتهدئ�ة وبين الواقعي�ة في رفع
أصاب�ع االعت�راض والدف�اع ع�ن
المطالب وبين تحويل المطلب إلى
منص�ة إلطالق صواري�خ الفوضى
عل�ى أنفس�نا وعل�ى العملي�ة
السياس�ية الت�ي ش�اركت فيه�ا

كل المكون�ات والطوائف الش�يعة
والس�نة العرب والك�رد والتركمان
وإذا فل�ت الزم�ام م�ن الس�يطرة
وس�قط قتلى عل�ى بواب�ات بغداد
ف�ان الحرب س�تكون على أس�وار
بغداد!.
إن من ال يكترث بما س�يجري
ل�ن يك�ون حريص�ا عل�ى األجواء
السياس�ية واالجتماعي�ة القادمة
حيث اإلرهاب والعمليات المسلحة
والفتن�ة الت�ي تعم فتنش�ر الرعب
والخ�وف والمش�انق ف�ي ش�ارع
حيف�ا وفلس�طين والك�رادة اذ ال
يقت�ل الم�رء إذا ما حمل الس�كين
او الكالش�نكوف إال نفس�ه واألخ
أخ�اه والصدي�ق صديقه والس�ني
إال س�نيا مثله والش�يعي إال شيعيا
مثله ..أقول هذا الكالم فيما لو كان
الس�نة يعتبرون الشيعة إخوة لهم
والش�يعة الس�نة إخوة أع�زة على
قلوبهم!.
إذا تدف�ق ال�دم م�ن ش�رايين

الن�اس الت�ي س�تزحف ال�ى بغداد
بمطالب شتى وأهداف مختلفة فان
الدم سيسيل من شرايين العراقيين
جميع�ا الن الدم الذي س�ينزف دم
عراق�ي والش�ريان الذي س�يفتح
ش�ريان عراقي ،واألم التي ستندب
حظه�ا العاث�ر بابنه�ا ام عراقية..
أيه�ا اإلخوة الذين س�تزحفون الى
بغداد ان س�قوط جريح س�تعتبره
الجزي�رة
قن�اة

القطري�ة جرس إن�ذار يدق في كل
الكنائس والمساجد والجوامع وان
ما يج�ري في نظره�ا ربيع عربي
وهم يضحك�ون علينا ويضحكون
عل�ى دمن�ا وجراحاتن�ا المفتوحة
ويشربون كل ليلة أنخاب الويسكي
االنكليزي على جثثنا الساقطة على
بوابات العاصمة الرئيسة!.
يا من ستزحفون الى بغداد ان
العاصمة ل�كل العراقيين وليس�ت

للس�نة او الش�يعة الن بغداد إذا ما
س�اد هذا الفكر الظالم�ي أجواءنا
العراقي�ة ،كان�ت س�نية ف�ي زمن
النظام الس�ابق عاث فيها الفس�اد
وقتل من قتل وش�رد من ش�رد الى
اي�ران وس�وريا وكل اآلف�اق حتى
امتلأت البح�ار والمحيط�ات من
جثثنا وجث�ث أبنائنا وبناتنا واليوم
تزحف�ون إليه�ا وف�ي الذاك�رة ان
بغ�داد ش�يعية وهي ليس�ت كذلك

إذا تدفق الدم من شرايين الناس التي ستزحف
الى بغداد بمطالب شتى وأهداف مختلفة فان
الدم سيسيل من شرايين العراقيين جميعًا

الن الس�لطة الحالية فيها الش�يعة
والس�نة العرب والك�رد والتركمان
وكل المكونات!.
يج�ب أن تدرك�وا أن األم�ر
ال�ذي نحن في�ه اليوم حي�ث الرأي
رج�راج دبر بلي�ل الدوح�ة وأنقرة
وأجهزة استخبارات عربية ودولية
يري�دون إع�ادة الع�راق ش�رطيا
ض�د اي�ران ومخف�ر بولي�س ضد
العرب ويريدونكم حطبا لمش�روع
سياس�ي يرب�ط الع�راق بمح�ور
التس�وية العربي�ة اإلس�رائيلية
وتوزيع التهمة بالتس�اوي على كل
المكون�ات فالش�يعي ضد الس�ني
والسني ضد الش�يعي والعرب ضد
األكراد واألكراد ضد التركمان ،وقد
ق�رأت قبل عدة أي�ام تصريحا ألحد
المفكرين اليهود في إسرائيل يدعو
ويش�جع عل�ى إقامة دول�ة كردية
في ش�مال العراق وإسقاط تجربة
اإلقليم!.
الب�د وان تعلم�وا أن المعرك�ة

ب�دأت اآلن والره�ان عل�ى الوع�ي
السياسي الوطني في قراءة التجربة
وفي السقوط بمستنقع المشروع
القط�ري التركي المش�ترك ،وثقوا
ان الس�يف إذا وق�ع بيننا انقطعت
عصمة الوحدة الوطنية وس�يكون
الذب�ح هوي�ة المتقاتلي�ن الذي�ن
س�يعودون بن�ا ال�ى أي�ام البنادق
واأللوي�ة الحمراء وث�ارات داحس
والغب�راء وإذا حدث ه�ذا األمر فان
العراق سيتحول الى حديقة خلفية
ألكبر مشروع طائفي في المنطقة
العربية وس�يكون المستفيد األول
من ث�ارات داح�س والغب�راء أتباع
عل�ي وأتب�اع عم�ر ،فيما ش�هدت
الفت�رة التاريخي�ة الت�ي عاش�ها
اإلم�ام علي والخليف�ة عمر تعاونا
كبيرا من اجل بناء الدولة اإلسالمية
مترامي�ة األطراف ف�إذا كان اإلمام
والخليف�ة عم�ر تعاون�ا م�ن اجل
المصالح اإلسلامية العلي�ا فلماذا
نس�قط نحن في ش�رك المشروع

الطائفي الذي يريد تمزيق الساحة
اإلسالمية العراقية والوطنية تحت
عنوان الشيعة والسنة؟!.
ان المرحل�ة الحالي�ة الت�ي
تعيش�ها التجربة الديمقراطية في
الع�راق تتطل�ب حراكا ش�عبيا من
اج�ل تثبيت التجرب�ة وليس العمل
على إسقاطها والعودة الى المربع
الطائف�ي األول ومن يش�تغل على
هذه (التعويذة) س�واء في الغربية
او الش�رقية فانه ج�زء من عملية
إسقاط هذه التجربة الوطنية وهي
تجرب�ة ال اح�د يدع�ي انه رأس�ها
او مالكه�ا او مس�ؤولها إنم�ا هي
سلطة فيها مصلحة كل العراقيين
والعراقي�ون ج�زء منه�ا وهي لهم
يتداول�ون الس�لطة فيه�ا بش�كل
س�لمي وليس عبر التهديد والوعيد
والزح�ف والقص�ف والقت�ل وم�ن
يري�د ان يعيد عقارب الس�اعة الى
الوراء فهو سيكون المسؤول األول
واألخير على المذبحة!.

اسـتـجــواب الـمــالـكــي ..مـشــروع قـائــم فـي بـرلـمــان مـيــت!

أكدت على انطالق تشكيل سياسي «سني» قبلها

 :تـحــرك لـسـحـب الـثـقــة..
الـعـراقـيــة لـ
دولـة القـانـون تصـفه بـ «الـكــالم الـفــارغ»

واشنطــن بوسـت :البيـت األبيض
لـم هيتم بالتظاهرات

بغداد /فالح ال�شامي
فيما أكدت القائمة العراقية أنها بطور استكمال
إجراءات استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب,
لوح التحالف الكردس�تاني بالتصويت لسحب الثقة
ع�ن المالكي في حال عدم اقتناعه بأجوبته ,بمقابل
هذا قل�ل ائتالف دولة القانون م�ن أهمية الموضوع
"كون�ه مج�رد كالم ال وجود له عل�ى ارض الواقع".
وق�ال النائ�ب عن القائم�ة العراقية ولي�د المحمدي
لـ"المستقبل العراقي" ان قائمته ماضية بموضوع
اس�تجواب المالك�ي في مجل�س الن�واب وان العمل
جار الستكمال اإلجراءات القانونية بهذا الخصوص,
متهما ً دولة القانون وبعض نواب (القائمة العراقية)
بالعمل على إفشال االستجواب خوفا من إثارة بعض
القضايا.وأش�ار المحم�دي ال�ى ان "الملف�ات التي
سيس�تجوب عليه�ا رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي
تشمل قضايا الفساد المالي واإلداري في دوائر الدولة
وإدارة بع�ض المناصب بالوكالة والخروقات األمنية
وعدم تطبيق مبدأ التوازن في الحكومة" ,كاشفا ً عن

وجود تنس�يق واتفاق بين القائم�ة العراقية وبعض
الكت�ل السياس�ية لس�حب الثق�ة ع�ن المالكي بعد
اس�تجوابه.من جانب آخر ,لوح النائب عن التحالف
الكردستاني محما خليل بالتصويت لسحب الثقة عن
المالكي إذا لم يقتنع بأجوبته في جلسة االستجواب
التي قدمت طلبها القائمة العراقية.
وقال خليل لـ"المستقبل العراقي" ان "التحالف
الكردس�تاني س�وف يصوت لصالح مشروع سحب
الثقة ع�ن رئيس الوزراء بعد اس�تجوابه في مجلس
النواب ف�ي حال ع�دم اقتناعه بأجوبته في جلس�ة
االس�تجواب الت�ي طالب�ت فيه�ا القائم�ة العراقية
من خلال طلب قدم إلى رئاس�ة البرلمان".وأش�ار
خلي�ل الى "وجود اتفاق بين بعض الكتل السياس�ية
(لم يس�مها) على اتخاذ موقف موح�د وحازم تجاه
رئيس الوزراء للوقوف بوجه الخروقات الدس�تورية
وبع�ض التصرف�ات الت�ي خلقت ل�ه معارضة قوية
في مجلس النواب" .بحس�ب قوله.في السياق ذاته,
قلل عضو ائتالف دول�ة القانون محمد الصيهود من
أهمية موضوع طلب اس�تجواب رئي�س الوزراء في
مجلس الن�واب كونه ال وجود له عل�ى ارض الواقع.

وق�ال الصيه�ود لـ"المس�تقبل العراق�ي" "ال يوجد
لحد اآلن طلب الس�تجواب رئيس الوزراء في مجلس
النواب وال�كالم بهذا الص�دد مجرد وس�يلة للضغط
السياسي للحصول على مكاسب خاصة" ,مستبعدا
حص�ول عملي�ة االستجواب.وتس�اءل الصيهود عن
كيفي�ة عقد جلس�ة الس�تجواب رئيس ال�وزراء في
(مجل�س الن�واب الميت س�ريريا)  ,واصفا المجلس
بـ"المعط�ل والمعرق�ل" لعم�ل الدولة.وتأتي حملة
استجواب رئيس الوزراء التي تقودها العراقية وسط
أزم�ات متراكمة لم تجد طريقا ً نحو الحل حتى اآلن،
األمر ال�ذي جعل ائتالف دولة القان�ون الذي يتزعمه
المالكي يصف الس�عي الس�تجواب رئيس الحكومة
بالـ"سياسي وغير المهني".
وكانت عض�و القائمة العراقية النائب س�ميعة
الغالب ،قد ذكرت منتصف الشهر الماضي ,ان رئيس
الوزراء نوري المالكي اس�تلم طلب االس�تجواب من
مجلس النواب.
وأضاف�ت أن "المالك�ي م�ن المحتم�ل ان يقدم
طعنا بقرار االستجواب الى المحكمة االتحادية ويعد
هذا مخالفا للدستور والنظام الداخلي للمجلس".

امل�ستقبل العراقي  /متابعة
اعتب�رت صحيف�ة "واش�نطن
بوس�ت" األمريكية ،أمس السبت ،أنه
في ض�وء النظر إلى األح�داث األخيرة
التي يش�هدها العراق ،يب�دو أن البالد
تتأرجح على ش�فا "تم�رد آخر وربما
حرب أهلية".
وأش�ارت الصحيفة األمريكية في
مقال إل�ى أن اإلدارة األمريكية لم تعر
اهتمام�ا لالحتجاجات التي ش�هدها
العراق مؤخراً ،بالرغم مما تشكله هذه
األزمة من أهمية حيوية لواشنطن.
ورأت الصحيف�ة أن "حرك�ة
االحتجاج�ات األخي�رة تؤك�د انهي�ار
النظ�ام السياس�ي الش�امل ،الذي تم
التوصل إليه خلال عام  ،2007والذي
ت�م التأكي�د عليه م�ن جديد م�ن قبل
تش�كيل ائتالف حكومي بين "الس�نة
والش�يعة واألك�راد" بع�د االنتخابات

البرلمانية في عام .2010
ورص�دت الصحيف�ة أس�باب
االنهي�ار ،المتمثل�ة في إعلان رئيس
الوزراء ن�وري المالك�ي ،عزمه خالل
شهر تشرين الثاني عام  2012تشكيل
"حكومة أغلبية" من ش�أنها استبعاد
أه�م ممثل�ي الس�نة ،وف�ي منتصف
كان�ون األول الماض�ي ش�ارك ف�ي
تش�كيل تحالف ش�يعي يكون بمثابة
نقطة انطالق لتلك الحكومة.
وتابعت "واش�نطن بوس�ت" ،أن
ه�ذا اإلعلان أدى إلى إعلان الزعماء
الس�نة المش�اركين ف�ي العملي�ة
السياس�ية ،بمن فيهم وزي�ر المالية،
راف�ع العيس�اوي ،ورئي�س مجل�س
الن�واب أس�امة النجيف�ي ،وزعي�م
الصح�وة العراقي�ة أحمد أبو ريش�ة،
عزمه�م تش�كيل ائتالف س�ني بدون
وج�ود ش�يعي؛ األم�ر ال�ذي يؤكد أن
السياس�ة العراقية باتت تشهد تفككا

على أس�س طائفية وعرقية حتى قبل
بدء االحتجاجات األخيرة.
ونوه�ت صحيف�ة "واش�نطن
بوست" األمريكية ،في سياق تحليلها،
إلى أن األطراف الرئيس�ية المش�اركة
ف�ي األزم�ة الراهنة يبدو أنها ليس�ت
زعم�اء الس�نة ،ولك�ن زعم�اء قبائل
"األنب�ار" الذين طالم�ا رفضوا وجود
تنظي�م القاع�دة ف�ي الع�راق ،ونبذوا
اس�تخدام العن�ف في البلاد ،إال أنهم
اتخذوا رد فع�ل إزاء قتل المتظاهرين
الش�هر المنص�رم تمث�ل ف�ي التهديد
بحرب مستمرة ضد الحكومة العراقية
ألول مرة منذ عام .2007
وأش�ارت الصحيفة إلى أن زعماء
قبائ�ل األنب�ار ،م�ا زال�وا محتفظين
بضب�ط النفس ف�ي مواجه�ة أعمال
العنف ،وإن المالكي س�عى أيضا ،من
جانب�ه ،للتخفي�ف م�ن تصعي�د حدة
النزاع وتهدئة المتظاهرين.

الـخــالفــات تـكـبــر والـتـوافـقــات غـائـبــة وسـقــف الـمـطـالــب ارتـفــع جــدًا

الربملان يتبادل االهتامات واملوازنة مركونة عىل الرفوف ..دولة القانون :ستبقى طوي ًال
امل�ستقبل العراقي /نهاد فالح
ال ي�زال قان�ون الموازن�ة االتحادي�ة لع�ام
 3013ي�راوح ف�ي مكان�ه عل�ى الرغ�م م�ن
التصريحات المتفائلة بتمريره خالل هذه األيام,
إال أن الخالفات السياس�ية تقول العكس تماماً،
وتوحي بان الموازنة ستبقى في مجلس النواب
طويالً بس�بب الخالفات حول العديد من بنودها
ومضامينها السيما القضايا العالقة بين المركز
واإلقليم.وق�ال عضو ائتالف دول�ة القانون عبد
السلام المالك�ي لـ"المس�تقبل العراق�ي" أنه
"كان من المقرر التصويت على قانون الموازنة
االتحادي�ة ف�ي جلس�ة ,ام�س الس�بت ,إال أن
قادة الكتل السياس�ية ق�رروا تأجيل الموضوع
الى وق�ت آخر لوجود خالفات ح�ول العديد من
النقاط الت�ي تضمنتها موازنة ."2013وأش�ار
المالك�ي ال�ى وج�ود "خالف�ات كبي�رة داخ�ل
مجلس النواب حول الموازنة وان هذه الخالفات
تكم�ن بطلبات (القائمة العراقي�ة) و(التحالف
الكردس�تاني) الس�يما بخصوص تحويل تنفيذ
المش�اريع االس�تراتيجية الى المحافظات بدال
م�ن ال�وزارات فضلا عن روات�ب البيش�مركة
وصرف مستحقات ش�ركات النفط العاملة في
اإلقليم".وعن المطالبات بخفض حصة اإلقليم,
قال المالكي ان "ائتالف دولة القانون س�يطعن
بالفقرة الرابعة من الموازنة االتحادية اذا مررت
بش�كلها الحالي ولم تأخذ بنظر االعتبار نس�بة

المحرومي�ة بي�ن المحافظات".واته�م عض�و
ائتالف دول�ة القانون "بعض الكتل السياس�ية
الت�ي وصفه�ا بـ"اللوب�ي" ال�ذي يعم�ل عل�ى
"تعطي�ل إق�رار الموازنة للوق�وف بوجه عملية
التنمية واإلعمار" ,متوقعا ان تبقى الموازنة في
مجلس النواب وقتا ً طويالً الن إقرارها ليس من
مصلحة بعض الجهات التي تعمل على إفش�ال
العملية السياسية.وكان ائتالف دولة القانون قد
ذكر على لسان عدد من أعضائه في وقت سابق

عن جمع تواقي�ع لخفض حصة اإلقليم من 17
بالمئة الى  12بالمئة حس�ب النسبة السكانية,
اال ان الظ�رف الراهن قد يجبره�م عن التراجع
عن هذا الق�رار كون ان تمري�ر الموازنة أصبح
تح�ت رحم�ة التحال�ف الكردس�تاني باعتباره
"بيض�ة القب�ان" ف�ي ظ�ل مقاطع�ة القائمة
العراقي�ة حضور جلس�ات مجل�س النواب.من
جانب آخر ,قال النائب عن التحالف الكردستاني
خالد شواني لـ"المستقبل العراقي" ان "تأخير

إق�رار الموازنة جاء نتيجة لتس�ييس الموضوع
من بع�ض الجهات والكتل بع�د إقحامها بعض
الفقرات السياس�ية والهدف منها كس�ب الرأي
العام ليس إال".ولفت ش�واني الى ان "الموازنة
االتحادي�ة ال يمكن تمريرها في حال المس�اس
بحق�وق اإلقلي�م وان التحالف الكردس�تاني لن
يص�وت عليها في حال تخفي�ض حصة اإلقليم
كما يريد ائتلاف دولة القانون".وبين ش�واني
ان "موازنة  2013يجب ان تتضمن مس�تحقات

ش�ركات النفط العاملة في اإلقليم الس�يما بعد
موافق�ة مجلس ال�وزراء على صرفها بحس�ب
القرار المرقم  ,"333مبينا ً ان "التنصل عن هذه
االتفاق�ات قد يبق�ي الموازنة فت�رة طويلة في
مجلس النواب".
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي,
ق�د كش�ف أمس ,ع�ن أس�باب ع�دم التصويت
على الموازن�ة االتحادية في جلس�ات البرلمان
الس�ابقة وحت�ى اآلن.وق�ال الخالدي "س�قف
المطال�ب الكبي�رة لدى الكتل السياس�ية حالت
دون التوص�ل ال�ى توافق�ات بينه�ا للوص�ول
ال�ى صيغة نهائية إلق�رار الموازن�ة االتحادية،
وان معظ�م ه�ذه المطالب تحت�اج الى حصول
اجتماع�ات مس�بقة ومطول�ة للكت�ل من اجل
االتفاق عليها".
وأوضح أن "مطالب التحالف الكردس�تاني
ترك�زت باإلص�رار عل�ى زي�ادة مخصص�ات
البيش�مركة واإلبق�اء عل�ى نس�بة اإلقلي�م من
الموازنة البالغة  17بالمئة ،فضال عن تخصيص
مبال�غ لألض�رار الموج�ودة ف�ي قطاع�ات
االتصاالت والنف�ط والكهرباء ،فيما اش�ترطت
القائمة العراقية إجراء التعداد الس�كاني وعدم
تدخل الحكومة المركزية في شؤون الحكومات
المحلية قبل الموافقة على الموازنة ،فضال عن
زيادة سعر برميل النفط إلى دول الجوار والبالغ
حاليا  50دوالر".
وأض�اف أن "التي�ار الصدري م�ازال مصرا

الكويت توافق عىل تعويض صياد عراقي بمبلغ  371مليون دينار
المستقبل العراقي  /رائد حازم
أبدت الكويت موافقتها على تعويض الصياد العراقي
محم�د يعق�وب يوس�ف بمبل�غ  371مليون دين�ار عن
س�فينته التي احتجزتها عام  2003وبقيت راس�ية على
إحدى السواحل الكويتية حتى تحطمت.
وه�ذه التعويضات التي قدرتها لجنة عراقية ش�كلت
له�ذا الخص�وص س�تدفع بأث�ر رجع�ي ،وس�تدفعها
محافظ�ة البصرة إلى الصياد العراقي على أن تس�تقطع
م�ن التعويضات الس�نوية التي يدفعها الع�راق للكويت
بموجب الفصل السابع .وكانت الكويت قد احتجزت هذا
الصياد مع س�فينته في عام  ،2003ثم أطلقت س�راحه

لكنها أبقت الس�فينة محتجزة في أحد س�واحلها إلى أن
تحطمت تماماً .وقال المتحدث الرس�مي باس�م جمعية
النص�ر العراقية لصيد األس�ماك عبد الحس�ين ش�وزلي
حس�ين لـ»المستقبل العراقي» أن الصياد محمد يعقوب
يوس�ف تقدم بش�كوى إلى الجمعية عام  2005لترفعها
الجمعية إلى قائممقام قضاء الفاو وليد الشريفي.
وأوض�ح أن القائممق�ام رفع الش�كوى الى مجلس
محافظة البصرة ،والذي بدوره خاطب الجهات الرسمية
الكويتية بهذا الش�أن .وأعرب ش�وزلي عن اعتقاده بأن
توت�ر العالق�ات العراقي�ة الكويتي�ة في تل�ك اآلونة هو
م�ا أدى إل�ى تأخير موافق�ة الكويت عل�ى دفع تعويض
ليعقوب .وأوضح أن لجنة عراقية تشكلت لغرض تقدير

قيمة الس�فينة بعضوية قائممقام الفاو ورئيس جمعية
النصر فؤاد عبد الرضا يوس�ف ورئي�س المجلس البلدي
الس�ابق لقضاء الفاو رياض عبد الحسين زعتر والخبير
في مجال سفن الصيد بدران عيسى التميمي.
وقدرت اللجنة قيمة الس�فينة باحتساب األرباح التي
تحققه�ا في رحالت الصيد الت�ي تجريها بواقع رحلتين
في الشهر الواحد ،حيث تحقق في كل رحلة ربحا ً ال يقل
ع�ن  500ألف دينار عراقي ،ما يعني تحقيق ربح مقداره
مليون دينار في الشهر الواحد .وتم احتساب تلك األرباح
الشهرية التقديرية وفق عدد األشهر التي احتجزت فيها
السفينة منذ عام  2003ولغاية اآلن ،فضالً عن احتساب
الخس�ائر الناجمة عن تحطم الس�فينة ومحتوياتها من

ش�باك صيد وغيرها ،ليك�ون التقييم النهائي للس�فينة
 371مليون دينار .وأوضح ش�وزلي أن محافظة البصرة
هي من س�تدفع هذا المبلغ التعويضي ليعقوب ،على أن
يس�تقطع م�ن التعويضات الت�ي ما زال الع�راق يدفعها
س�نويا ً للكويت بموجب الفصل السابع بموافقة الجانب
الكويت�ي .وبقي م�ن التعويض�ات التي يدفعه�ا العراق
للكوي�ت عن غزوه لها في ع�ام  12 ،1990مليارا ً و300
مليون دوالر بعد أن س�دد العراق  40مليارا ً و 100مليون
دوالر من قيمتها الكلي�ة البالغة  52مليارا ً و 400مليون
دوالر .وأشار شوزلي الى أن يعقوب لم يتسلم حتى اآلن
مبلغ التعويض عن س�فينته من المحافظة ،ألسباب قال
أنها قد تتعلق بإجراءات إدارية.

عل�ى تنفي�ذ نس�بة ال�ـ 25بالمئة م�ن فائض
مبيع�ات النف�ط وتوزيعه�ا عل�ى المواطني�ن
م�ع إقرار قان�ون التقاع�د ،فيما تطال�ب كتلة
المواط�ن بإق�رار منح�ة الطلب�ة الجامعيي�ن
وزي�ادة منحة الرعاية االجتماعية وجعلها 250
ألف دين�ار كش�رط للتصويت عل�ى الموازنة".
وأش�ار إلى أن "هناك ش�روطا ً أخرى لدى الكتل
السياس�ية مازال�ت قيد الدراس�ة والنقاش بين
الكتل السياس�ية ما س�يضر بش�كل كبير على
المواطنين لتسببها بتعطيل إقرار الموازنة".

الداخلية:
سنمنع أية تظاهرة
غري جمازة
بغداد /المستقبل العراقي
أكد الوكي�ل األقدم ل�وزارة الداخلية عدنان
االسدي ،أمس السبت ،أن وزارة الداخلية ستمنع
أي�ة تظاهرة من دون إجازة س�واء في بغداد أو
المحافظات ,مبينا ان الحكومة مع التظاهرات
السلمية التي ال تخل باألمن الوطني.
وقال األس�دي على هامش جول�ة قام بها،
أمس ،في منطقة الفضل ببغداد ،إن "الحكومة
م�ع التظاه�رات الس�لمية التي ال تخ�ل باألمن
الوطن�ي وضد أية تظاهرة تخ�ل باألمن في أية
محافظة من محافظات العراق".
وأش�ار االس�دي إل�ى أن "وزارة الداخلي�ة
س�تمنع أي�ة تظاه�رة م�ن دون إجازة س�واء
ف�ي بغ�داد أو ب�أي محافظ�ة أخ�رى" ،مهددا ً
أي "ش�خص يخرج م�ن دون رخص�ة بتطبيق
القانون ضده".
يذك�ر أن اللجن�ة التنس�يقية للتظاه�رات
ف�ي مدينة الرمادي أعلنت ،أمس ،بدء التنس�يق
مع اللجان األخرى في مدن س�امراء والموصل
وتكريت وبعقوب�ة والفلوجة وكركوك ومناطق
حزام بغداد الجنوبية والش�مالية والغربية لنقل
صلاة الجمع�ة الموح�دة المقبل�ة إل�ى مدينة
األعظمي�ة ف�ي محافظ�ة بغ�داد باالتف�اق مع
المتظاهري�ن هناك والقائمين على مرقد اإلمام
أبو حنيفة النعمان.

الــروتــيــــن يــعــطـــــل إقـــــرار قـــانـــــون املــتــقــــاعــــديــــن !
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

نفى عضو اللجنة المالية النائب عبد الحس�ين الياس�ري تعطيل قانون المتقاعدين من قبل جهات سياس�ية،
الفتا ً إلى ان أسباب تعطيل القانون تكمن في األمور الروتينية فقط.وقال الياسري ،في تصريح لوكالة “إيبا “ إنه
“ال توجد اي أسباب سياسية تشترك بتعطيل قانون المتقاعدين وتأخير إقرار القانون يعود إلى ضرورة تمريره
إلى الجهات المختصة صاحبة العالقة مثل وزارة المالية و مجلس الوزراء” ،مش�يرا إلى انه تمت الموافقة عليه
وأرسل إلى مجلس شورى الدولة إلقراره بعد مطابقته مع القانون والدستور.وأضاف “بعد اطالع وزارة المالية
ومجلس شورى الدولة على قانون المتقاعدين سيعاد لمجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب ويقرأ بعد مناقشته
من قبل اللجنة المالية قراءة أولى وثانية وهي إجراءات روتينية تطبق على كافة القوانين”.وبين ان “الحكومة
االتحادي�ة رص�دت مبلغ  100ألف دينار لكل متقاعد إلى أن يتم إقرار القان�ون كي ال يعطل صرفها إلى المواطن
بس�بب عدم إقرار قانون المتقاعدين”.وتابع الياس�ري ان “اتفاق الكتل السياس�ية على مواد الموازنة وقانون
التقاعد العام س�يعمل على تمرير الموازنة وصرف المبالغ المالية التي يس�تحقها قانون التقاعد العام” ،مشيرا ً
إلى ان “جدول أعمال جلسة االثنين المقبل ستشهد أدراج قانون الموازنة العامة ليتم التصويت عليها”.
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اتفاقية االستثمار الياباني ..ضمانات بال قيود

» :العراق «اخلارس األكرب» يف االتفاقات اخلارجية

نواب لـ «
المستقبل العراقي  /فالح الناصري

لم يط�رح مجل�س الن�واب حت�ى اآلن مش�روع
االتفاق الثنائي لحماية استثمارات الشركات اليابانية
ف�ي العراق للتصويت عليه ،بعد أن صادقت الحكومة
علي�ه وأحالت�ه إل�ى المجلس بغي�ة تمري�ره .وعبر
نواب تحدثوا ل�”المس�تقبل العراقي” بش�أن فقرات
االتفاق ع�ن وجهات نظر مختلف�ة ،ففيما أكد نائب
في لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية على ضرورة
فتح األبواب االستثمارية أمام الشركات اليابانية لما
تمتاز به تلك الش�ركات في دقة بااللتزامات ،أشارت
نائبة في اللجنة ذاتها إلى أن العراق يكون “الخاس�ر
األكبر” في مثل هكذا اتفاقيات.
بينما أوضح خبي�ر اقتصادي أن البيئ�ة العراقية
غي�ر الصالح�ة لالس�تثمار تجع�ل الع�راق يمن�ح
جميع الش�روط والضمانات التي تطلبها الش�ركات
المتقدمة لالس�تثمار ،األمر الذي قد يتس�بب بظهور
بع�ض الس�لبيات ف�ي المس�تقبل .وكان مصدر في
األمان�ة العام�ة لمجل�س ال�وزراء أك�د ان المجلس
ق�رر خالل جلس�ته األخيرة الموافقة على مش�روع
قانون لتصديق اتفاق يشجع االستثمار ويحميه بين
الحكوم�ة العراقي�ة وحكومة الياب�ان وإحالته على
مجلس النواب.
وأش�ار إل�ى أن االتف�اق ن�ص عل�ى حماي�ة
االستثمارات وعائداتها وعدم مصادرتها أو تأميمها
في ش�كل مباشر أو غير مباش�ر ،كما ال يجوز إعاقة
أو تعطيل عملية اإلدارة أو الصيانة أو االس�تخدام أو
التمتع باس�تثمارات مس�تثمري الدولة المتعاقدة أو
التصرف بها في أراضيها من خالل إجراءات تعسفية
أو تمييزية.
ونص االتفاق أيضا ً على عدم إخضاع االستثمارات
أو المستثمرين إلى معاملة تختلف عن الدول األخرى
م�ن ناحية األفضلي�ة ،وتعهد بضم�ان تحويل أموال
االستثمارات من دون قيد أو شرط وخصوصا ً في ما
يتعلق بالمبالغ الرئيسة واإلضافية الالزمة لديمومة
أو زي�ادة االس�تثمار والعائ�دات وتس�ديد القروض
والعائ�د المالي الناتج من تصفية أو بيع االس�تثمار
أو جزء منه.
وق�ال عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النائب
عب�د الحس�ين عبط�ان أن العراق بحاجة ماس�ة الى
الخبرات العالمي�ة في المجاالت التقنية ألنه “يعيش
مأس�اة” نتيجة عدم دخول الشركات األجنبية .وقال
عبطان ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن اليابان معروفة
بالتزاماتها الدقيقة بالمواعيد واألعمال ،والشركات
اليابانية تختلف عن الش�ركات األخرى ،فهي دقيقة
بالتزاماته�ا .وع�ن الضمانات الممنوحة للش�ركات
الياباني�ة بموجب هذا االتفاق قال عبطان “بالتأكيد،
ف�ي كل دول العالم عندما تدخل الش�ركات األجنبية
البد ان تحصل على ضمانات”.
وأش�ار ال�ى أن اليابانيي�ن لديه�م رغب�ة كبي�رة
ف�ي الدخ�ول ال�ى االس�تثمار واألس�واق العراقي�ة
والمش�اركة الفاعلة في إعادة االعم�ار ،موضحا ً أن
الياب�ان قدمت قرضا ً كبيرا ً للعراق ،لذلك بالنس�بة لنا
وجود الشركات اليابانية في العراق نعتبره أمرا مهما
ج�دا ً واس�تراتيجيا والبد من تقدي�م الضمانات لهذه

الش�ركات لكي تأتي وتس�تثمر في العراق بالش�كل
المطل�وب ،مؤكدا ً أن هذه الضمان�ات “طبيعية جداً”
اذا أردنا التعامل مع شركات مثل الشركات اليابانية.
وش�دد عبطان على أن البرلمان سيمرر هذا االتفاق،
ألنن�ا نعرف أهمي�ة اليابان في إعادة اعم�ار العراق،
وقد تك�ون المش�اريع اإلس�تراتيجية منحصرة بها
دون غيرها.
من جهتها ،أكدت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية نورة س�الم البجاري أن المستفيد األكبر من
ه�ذه االتفاقي�ات هو الش�ركات ،بينما الخاس�ر هو
الع�راق .وقالت البجاري ل�”المس�تقبل العراقي” أن
تلك الش�ركات تضع شروط ضمان كبيرة مثل توفير
الحماية لها وتحويل األموال دون قيد او شرط ،الفتة
ال�ى أن العراق يعاني من الفس�اد المال�ي واإلداري،
وخصوصا ً في المشاريع االستثمارية ،وال نستطيع
الس�يطرة على االس�تثمار في العراق ،ل�ذا لم نلحظ
اي مش�روع اس�تثماري ناجح في البلد ،والمشاريع
الكبرى تذهب لقطاع النفط .وتابعت“ :أضف إلى ذلك
ان مجل�س الن�واب غالبا ً ما يمرر ويص�وت على تلك
االتفاقات دون الس�ماح للنواب بالمداخالت” ،مبينة
“اعتقد ان هكذا اتفاقات س�تضر بالعراق في المدى
البعي�د ،وعلينا أن نتس�اءل عن الس�بب ال�ذي يجعل
الدول األخرى هي المس�تفيدة دائم�ا ً من االتفاقيات
الخارجي�ة على حس�اب الع�راق” .ودع�ت البجاري
البرلم�ان إل�ى دراس�ة فقرات مث�ل هك�ذا اتفاقيات
فقرة فقرة وبش�كل مفصل ،ثم يخضعها للتصويت،
باعتب�ار ان هذه االتفاقيات فيها التزامات وضمانات
تثقل كاهل العراق على المدى البعيد.
إلى ذل�ك ،قال الخبير االقتص�ادي الدكتور صادق
زوير الس�عيدي ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن ضعف
البيئة االس�تثمارية بسبب األوضاع األمنية المتوترة
والش�د السياس�ي يس�هم في جعل العراق بيئة غير
صالحة لالس�تثمار ،م�ا يجعلنا نبحث عن ش�ركات
من الممكن ان تجازف وتس�تمر في العراق والقبول
بكل ش�روط الضمان التي تمليها تلك الش�ركات في
تعامالته�ا االقتصادي�ة م�ع الجانب العراق�ي ،األمر
الذي قد يبرز نقاطه السلبية بعد حين.

وتؤكد الحكومة أن هذه االتفاقية ستس�هم بدعم
العالق�ات االقتصادي�ة وتعزيز التع�اون االقتصادي
م�ع الياب�ان وتش�جيع االس�تثمارات وحمايته�ا.
وسيعتبر االتفاق نافذا ً بغض النظر عن حجم التمثيل
الدبلوماس�ي أو العالق�ات الدبلوماس�ية أو وج�ود
قنصلية بين البلدين .وسيبقى ساري المفعول ل�10

س�نين ما لم يقرر أحد الطرفي�ن إنهاءه خالل مدة ال
تزيد على سنة واحدة قبل انتهاء العمل به.
وهذا االتفاق اذا ما صادق البرلمان عليه سيكون
الثالث من نوعه ،فقد س�بق أن وقع اتفاقا ً مش�ابها ً
مع الواليات المتحدة وفرنسا .وقدمت اليابان قرضا ً
للع�راق قيمت�ه أربعة باليي�ن دوالر اس�تلم أكثر من

ثلثيه ُ
وخصص للتنمية االقتصادية ومش�اريع تتعلق
بإنعاش الطبقات الفقيرة.
ونجح�ت الش�ركات الياباني�ة في الدخ�ول بقوة
إل�ى الس�وق العراقي�ة عبر الف�وز بالكثير م�ن أبرز
العقود الحكومية الخاصة ببناء المجمعات السكنية
ومشاريع الطاقة الكهربائية وتطوير حقول النفط.

هل تشهد «األحرار» ما شهدته «العراقية»؟

الصيــادي :انسحــاب باجلــملــة ..والــوطـنيــة هــي احلــل
المستقبل العراقي  /وكاالت
أعل�ن النائ�ب ف�ي مجل�س النواب
كاظ�م الصي�ادي ،أم�س الس�بت ،عن
تش�كيل تكت�ل برلمان�ي جدي�د باس�م
“كتلة األحرار الوطنية” ،التي ستتكوّن
من نواب منسحبين من “كتلة األحرار”

التابعة للتيار الصدري.
وقال الصي�ادي إن “عددا ً من نواب
كتل�ة األح�رار المعتدلي�ن س�يعلنون
انس�حابهم من الكتل�ة واالنضمام إلى
كتل�ة األح�رار الوطنية الت�ي أُعلن عن
تش�كيلها الي�وم (أمس)” .وأش�ار الى
أن “كتل�ة األح�رار الوطني�ة” ش�كلت

على اث�ر “اإلخفاق�ات السياس�ة التي
تمثلت بتخبط كتل�ة األحرار وخروجها
عن مس�ارها الوطني”.إلى ذلك ،كشف
النائب عن كتلة األحرار رياض الساعدي
عن انس�حابه من كتلته وانضمامه إلى
التكتل الذي أعلن عن�ه الصيادي ،وقال
الس�اعدي في بي�ان تلقت وكال�ة انباء

المس�تقبل نس�خة من�ه ،أم�س “إن�ي
مؤمن بمبدأ التيار الصدري الشريف في
اتخاذ نهج االعتدال لذا اعلن أنس�حابي
من كتلة االح�رار واالنضمام الى (كتلة
االح�رار الوطنية )” ،مضيف�ا ً ان “كتلة
االحرار الوطنية ش�كلت بعد تخبط عدد
م�ن المحس�وبين على التي�ار الصدري

الشريف وخروجها عن مساره الوطني
وتحولهم إلى عصابات استفزاز”.
واك�د الس�اعدي عل�ى ق�ول بي�ان
النائ�ب كاظم الصيادي مؤس�س (كتلة
االحرار الوطني�ة) على وجود مجموعة
من النواب سوف يعلنون عن انسحابهم
(في الساعات المقبلة).

قصـور البصـرة ..مـن استـراحـة للطــاغـيــة ..إىل متنـزه للمــواطنـيـن
المستقبل العراقي /منتظر العامر
أث�ار رف�ض الحكوم�ة المحلي�ة ف�ي
البص�رة ،ف�ي وقت س�ابق ،ق�رار حكومة
بغ�داد تخصيص قص�ور الرئيس الس�ابق
صدام حسين في المحافظة لضيافة وسكن
كب�ار المس�ؤولين ،مق�ررة اس�تخدامها
ألغراض س�ياحية ،جدالً واس�عا ً بين كبار
المس�ؤولين ف�ي المحافظ�ة بش�أن قرار
استثمار القصور.
وأك�دت حكومة البصرة المحلية ،خالل
اجتماع لمجلس المحافظة ،رفضها رسميا ً
قرار الحكومة المركزي�ة بتحويل القصور
الرئاس�ية في المدين�ة الى أماكن س�كنية
لضيافة وس�كن كبار المس�ؤولين وقررت
استغاللها منتجعا سياحيا لسكان البصرة.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح
البزون�ي إن «مجل�س محافظ�ة البص�رة
أصدر قرارا في وقت سابق «يقضي برفض
التوصي�ات التي أصدرتها اللجنة المش�كلة
من األمانة العامة لمجلس الوزراء لتحويل
القص�ور الرئاس�ية الس�ابقة ف�ي البصرة
ال�ى دور لضيافة وس�كن كبار مس�ؤولي
الدولة».
وأش�ار إل�ى أن القرار حظ�ي بتصويت
الغالبي�ة المطلق�ة م�ن أعض�اء المجل�س

عل�ى اعتب�ار ان ه�ذه القص�ور تقع ضمن
صالحيات حكومة البصرة المحلية.
وأض�اف ف�ي حدي�ث ل�»المس�تقبل
العراق�ي» ان «مجل�س محافظ�ة البص�رة
طال�ب بتحوي�ل مجمع القصور الرئاس�ية
ال�ى مواق�ع ترفيهية وس�ياحية عامة عن
طريق االس�تثمار من خالل تكليف محافظ
البص�رة باتخاذ اإلج�راء المناس�ب لتنفيذ
قرار المجلس».
واعتبر البزوني توظيف مجمع القصور
الرئاسية لصالح شخصيات حكومية خيانة
بحق الشعب ،وقال «نرفض تلك المطالبات

الت�ي تري�د ان تجع�ل م�ن ث�روات البصرة
وسيلة لترفيه وراحة بعض المسؤولين أو
الموظفين تحت أي مبرر كان» مشددا على
ض�رورة تحويل هذه القص�ور إلى منتجع
س�ياحي يت�الءم م�ع موق�ع المحافظ�ة
ّ
االس�تراتيجي والس�ياحي يس�هم في س ّد
حاجاتها في هذا القطاع.
من جهت�ه ،اك�د رئيس هيئة اس�تثمار
البصرة خلف البدران على ضرورة استثمار
مجمع القصور بما يتناسب مع احتياجات
القطاع السياحي.
وق�ال ل�»المس�تقبل العراق�ي» إن

«توجهاتنا االستثمارية واالقتصادية ّ
تحتم
علين�ا رف�ض مح�اوالت تحوي�ل القصور
الرئاس�ية إلى دور ضيافة للمسؤولين في
الحكومتي�ن المركزي�ة والمحلية وس�كن
لكبار موظفي البصرة».
ويقع مجمع القصور الرئاسية بالقرب
م�ن مرك�ز مدين�ة البص�رة ويض�م أربعة
قصور إضافة إلى بحيرات صناعية وحدائق
وت�م تش�ييده خالل زم�ن النظام الس�ابق
ضمن سلس�لة قصور رئيس النظام صدام
حس�ين في محافظ�ات الع�راق المختلفة.
وقد اتخذت القوات البريطانية من المجمع
قاعدة عس�كرية بع�د اجتياح الع�راق عام
 2003ثم س�لمته ع�ام  2007إلى الحكومة
العراقية التي سمحت بدورها خالل العامين
الماضيين لعدد من المسؤولين السياسيين
باإلقامة بها بشكل مؤقت.
وكان الق�رار األخي�ر لألمان�ة العام�ة
لمجل�س ال�وزراء القاض�ي بتحوي�ل هذه
القص�ور إل�ى دور لضياف�ة المس�ؤولين
قد أثار حفيظ�ة المواطنين والمس�ؤولين
الحكوميي�ن ف�ي المحافظ�ة ،األم�ر الذي
دفع مجلس�ها إل�ى رفض التوصي�ات التي
أصدرتها اللجنة المشكلة من األمانة العامة
لمجل�س ال�وزراء بص�دد تحوي�ل القصور
الرئاسية في البصرة إلى دور لضيافة كبار

مسؤولي الدولة.
وينتظر أن يثير ق�رار مجلس محافظة
البص�رة مش�كلة م�ع حكومة بغ�داد التي
قررت إرسال مسؤولين في األمانة العامة
لرئاس�ة الوزراء إلى البصرة لتنفيذ قرارها
القاضي باستخدام القصور الرئاسية دورا
لسكن وضيافة كبار المسؤولين.
م�ن جانبه�ا ،أش�ارت رئيس�ة لجن�ة
الس�ياحة واآلث�ار ف�ي مجل�س محافظ�ة
البص�رة زهرة البج�اري إل�ى أن توجهات
مجل�س محافظ�ة البص�رة تدف�ع باتجاه
اس�تغالل القصور الرئاس�ية ف�ي القطاع
الس�ياحي باعتباره�ا أبرز معال�م البصرة
الحديثة.
وش�ددت في تصريحات صحافية على
رف�ض مجل�س المحافظ�ة اس�تغالل هذا
المجمع لصالح كبار الشخصيات السياسية
والرس�مية باعتباره ملكا لس�كان البصرة
إضافة إل�ى ان المجلس قرر مؤخرا تحويل
قصر البحيرة الذي يعد من القصور الكبيرة
والمهمة في مجمع القصور الرئاس�ية إلى
متحف لآلثار والتح�ف التاريخية البصرية
المهمة.
وأش�ارت إل�ى أن�ه تمت إضاف�ة بعض
التعدي�الت عل�ى قاع�ات القص�ر م�ن قبل
الحكوم�ة البريطاني�ة الت�ي أج�رت علي�ه

بعض الدراسات بهدف مقارنته بالمتاحف
العالمي�ة كالمتح�ف البريطان�ي ومتح�ف
برلين عن طريق التعاون مع دائرة المتاحف
العراقية.
ب�دوره ،أعلن محافظ البصرة خلف عبد
الصمد عن افتت�اح القصور الرئاس�ية الى
جميع البصريين ،وج�اء ذلك خالل الجولة
اإلعالمي�ة الت�ي قام�ت به�ا عل�ى خلفية
التصريح�ات التي اتهم بها م�ن قبل بعض
النواب.
وقال خل�ف عبد الصمد ان بداية ش�هر
نيس�ان المقب�ل سيش�هد افتت�اح القصور
الرئاس�ية ال�ى جمي�ع البصريي�ن بصورة
خاص�ة والعراقيي�ن بص�ورة عام�ة وذلك
الفتت�اح المعرض الدولي للزهور ،مش�يرا
ف�ي الوق�ت ذات�ه ال�ى ان المع�رض يضم
جمي�ع محافظ�ات الع�راق وال�ى جان�ب
مش�اركة ال�دول المج�اورة ،موضح�ا ان
القصور الرئاس�ية مفتوحة أمام المواطن
والمس�ؤول ،مبين�ا ان القص�ور تضمن�ت
العديد من المش�اريع والتي شملت متحف
البصرة الحضاري ومتحف جامعة البصرة
ومتحف مؤسسة الشهداء إضافة المتحف
الخاص بدي�وان محافظة البص�رة .وتابع
ستش�هد القصور عن افتت�اح قناة البصرة
الفضائية خالل الشهرين المقبلين.
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اأدرجــت � 46سـركــة فـي الـقـائـمــة الـ�ســوداء

واسـط :جـمـيـع املـشــاريـع الـوزاريــة مـتـلـكـئــة أو مـتـوقـفــة
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
أعلنت محافظة واسط عن إدراج 46
رشكة ضمن الرشكات املتلكئة يف تنفيذ
مش�اريع العام  ،2012وفيما أش�ارت
إىل أنها تمكنت من رصف جميع مبالغ
ميزانيته�ا البالغة  216مليار دينار عىل
مشاريع فعلية وليست تعاقدية ،أكدت
أنه�ا بحاج�ة إىل أكث�ر م�ن  500مليار
دينار لتغطية حاجة املحافظة الفعلية
للمشاريع .وقال معاون محافظ واسط
للش�ؤون الفنية صبي�ح لفتة يف حديث
لوكالة "السومرية نيوز" إن "املحافظة
أدرج�ت  46رشك�ة ضم�ن ال�رشكات
املتلكئ�ة يف تنفيذ املش�اريع خال العام
 2012امل�ايض ومنعها من االش�رتاك يف
تنفيذ املش�اريع ضمن خطة املحافظة
للع�ام  2013الج�اري بس�بب تلكؤها
بتنفيذ العمل" ،مشريا إىل أن "املحافظة
قررت تسجيل الرشكات املتلكئة ضمن
القائمة السوداء".
وأضاف لفتة أن "الرشكات املتلكئة
جميعها محلية منفذة ملش�اريع ضمن
قطاع�ات امل�اء والكهرب�اء والبلدي�ات
والط�رق والرتبية والصح�ة" ،الفتا إىل
أن "املحافظ�ة ب�ارشت بإع�ادة إحالة
املش�اريع الت�ي تم س�حب العمل منها
م�رة أخ�رى ع�ىل رشكات رصينة ،مع
تحمل الرشكات املتلكئة فرق البدلني".
وتاب�ع أن "وزارة البلدي�ات دع�ت
ال�رشكات األجنبية لاس�تثمار وتنفيذ
مش�اريع امل�اء واملج�اري يف الب�اد
وتعاقده�ا م�ع رشكات استش�ارية
إماراتية واسرتالية وانكليزية وايطالية
فض�ا ع�ن أس�اتذة متخصص�ني من
جامع�ات الع�راق لاستش�ارات فيم�ا
يخص مشاريع املاء واملجاري".
وزاد أن "وزي�ر البلديات واألش�غال
العام�ة املهن�دس عادل مه�ودر قرر يف
(شباط  )2012سحب العمل من رشكة
محلي�ة منفذة ملرشوع ماء بدرة رشقي
واسط وإدراجها ضمن القائمة السوداء
وف�رض غرام�ة مالي�ة عليه�ا نتيج�ة
لتلكؤه�ا يف تنفيذ العم�ل ضمن الفرتة
املحددة" ،مبينا أن "املرشوع الذي تبلغ
طاقته االس�تيعابية  2000مرت مكعب
بالساعة أحيل للرشكة بكلفة  67مليار

دينار".
وتابع أن "وزارة البلديات واألشغال
العامة أحال�ت يف (آذار  )2012مرشوع
م�اء الكوت الكبري لرشك�ة جفرا انزالر
الرتكي�ة بكلف�ة  105ملي�ارات دين�ار
وبفرتة انج�از  18ش�هرا" ،الفتا اىل أن
"مرشوع ماء الكوت الكبري تمت إحالته
عىل رشكة االبت�كار العاملية يف حزيران
ع�ام  2005بكلف�ة  70ملي�ارا ً و550

مليون دين�ار عراق�ي وكان من املؤمل
انج�ازه يف تم�وز م�ن ع�ام  2006لكن
الرشكة تلكأت وتم س�حب العمل منها
وإدراجه�ا ضم�ن القائمة الس�وداء".
من جهت�ه ،انتقد رئي�س لجنة االعمار
يف مجل�س محافظة واس�ط عب�د اإلله
الشمري آلية تنفيذ املشاريع املحالة من
قبل الوزارات ،وبينما طالب بمحاس�بة
ال�رشكات املتلكئة ،أش�ار إىل أن جميع

املش�اريع الوزارية متلكئ�ة او متوقفة
باستثناء مرشوع واحد.
وقال الشمري إن "املحافظة أعلنت
ع�ن إدراج  46رشكة متلكئ�ة يف تنفيذ
املش�اريع املوكل�ة له�ا ضم�ن القائمة
الس�وداء خال العام  ،"2012مبينا أن
"أغلب املش�اريع املتلكئة هي املشاريع
املحال�ة م�ن قب�ل ال�وزارات" .وأضاف
الشمري أن "جميع املشاريع التي تمت

"الـعــقـــوق" الـسـيــاسـيـــة
هذا فصل مخترص عن العقوق التي تمارس
ضد الدولة واملجتمع العراقي وهو من كتاب معد
للن�رش إن ش�اء الله.تبدأ العق�وق يف العراق من
النظاف�ة العنوان األول للمش�هد العراقي ,حيث
أغل�ب العراقي�ني ال يهتمون بالنظاف�ة يف البيت
واملدرسة والسوق واملقهى واملطعم والشارع.
ث�م تبدأ سلس�لة العقوق السياس�ية ,وأول
املمارس�ني لها هي األحزاب من دينية وعلمانية
والقاع�دة يف معرفة العقوق الحزبية ضد الدولة
العراقية من خال كل من -:
 -1كل حزب ينتم�ي ملرجعية خارج العراق
فه�و حزب يمثل مرشوعا للعق�وق تجاه الدولة
واملجتمع العراقي.
 -2كل حزب تأس�س تنظيمه خارج العراق
وظل والؤه للدولة التي تأس�س فيها فهو حزب
عاق للدولة واملجتمع العراقي .
 -3كل حزب لم يكشف مصادر تمويله فهو
حزب عاق للدولة واملجتمع العراقي.
 -4كل ح�زب رش�ح يف قوائم�ه االنتخابية
غري الكفوئني فهو حزب ع�اق للدولة واملجتمع
العراقي.
 -5كل ح�زب رش�ح وزراء ووكاء وزارات
وم�دراء عام�ني غري كفوئ�ني فهو ح�زب عاق
للعراق واملجتمع العراقي.

 -6كل حزب يتجاوز عىل الدس�تور العراقي
فهو حزب عاق للدولة واملجتمع العراقي.
 -7كل ح�زب يقي�م عاق�ات م�ع من ثبت
تورطه يف إش�عال الفتن الطائفية يف العراق فهو
حزب عاق للدولة واملجتمع العراقي.
 -8كل ح�زب يقي�م عاق�ة بأي ش�كل مع
إرسائي�ل فه�و ح�زب ع�اق للدول�ة العراقي�ة
واملجتمع العراقي.
 -9كل ح�زب يقي�م عاق�ات م�ع تنظي�م
القاع�دة الوهاب�ي اإلرهاب�ي فه�و ح�زب عاق
للدولة العراقية واملجتمع العراقي.
 -10كل ح�زب ت�ورط يف دع�وات خ�روج
الجي�ش م�ن الفلوجة فه�و حزب ع�اق للدولة
واملجتمع العراقي.
 -11كل حزب يدافع عما يس�مى باملناطق
املتنازع عليها فه�و حزب عاق للدولة واملجتمع
العراقي.
 -12كل ح�زب ال يع�رف معن�ى الفدرالي�ة
ويش�ارك يف الحك�م فه�و ح�زب ع�اق للدول�ة
واملجتمع العراقي.
 -13كل ح�زب ال يطب�ق الديمقراطي�ة
ويش�ارك يف الحك�م فهو عاق للدول�ة واملجتمع
العراقي.
 -14كل ح�زب يس�تغل مبان�ي وممتلكات

عىل طريق االنتخابات

�سياء ال�سراي
ش�هر واحد هو زم�ن الحمل�ة االنتخابي�ة التي
س�تبدأ بتاري�خ  2013/3/20كما أعلن�ت املفوضية
عىل لس�ان مدير اإلدارة االنتخابية فيها ،بحسب هذا
الج�دول الزمن�ي فان الكيان�ات االنتخابي�ة ال تملك
اكث�ر من ش�هر واحد فق�ط يبدأ م�ع 2013/3/20
وينته�ي بتاري�خ  ،2013/4/20ش�هر واح�د فقط
وع�ىل الكيان�ات االنتخابي�ة ان تحيك غزلها بش�كل
محك�م حتى تنس�ج ص�ورا مقنع�ة للناخبني وهي
فرتة قصرية مقارنة بالكم الهائل للمرش�حني الذين
س�يخوضون االنتخابات ،وهذا األمر يدعو الكيانات
إلتب�اع طريق�ة الدعاي�ة املبكرة غري املب�ارشة والتي
ال تأت�ي ع�ىل ذك�ر االنتخابات بل تركز عىل تس�ويق
املرشحني بش�كل غري مبارش .والدعاية غري املبارشة
اذا ما احتس�بنا وقتها منذ منتصف هذا الش�هر فان
الفرتة كلها للدعايتني املبارشة وغري املبارشة ستكون
 45يوم يف أحس�ن األح�وال ،مما يعن�ي ان الكيانات
االنتخابية تأخ�رت يف تجريد الحم�ات غري املبارشة

الدول�ة فه�و ح�زب ع�اق للدول�ة واملجتم�ع
العراقي.
 -15كل ح�زب يتس�رت ع�ىل املزوري�ن
واملرتش�ني والرساق والفاسدين فهو حزب عاق
للدولة واملجتمع العراقي.
عقوق النواب والوزراء واملسؤولني -:
 -1كل نائ�ب يواظ�ب الظهور عىل شاش�ة
الفضائيات من خارج العراق الس�يما من عمان
وب�ريوت ولن�دن وغريهم�ا فه�و ع�اق للدول�ة
واملجتمع العراقي.
 -2كل مس�ؤول تس�لم منصبا يف الحكومة
ومازالت عائلته منذ  2003واىل اآلن خارج العراق
فهو عاق للدولة والش�عب العراق�ي ,ويجب أن
تؤخذ منه الدار الحكومية التي تسلمها وتعطى
لغريه ضمن الرشوط القانونية إلش�غال البيوت
الحكومية.
 -3كل وزي�ر أو نائ�ب أو عض�و مجل�س
محافظ�ة يذه�ب لإليف�اد خ�ارج الع�راق أكثر
مم�ا يتطلبه عمل�ه الحقيقي فهو ع�اق للدولة
والش�عب العراق�ي ومعتد عىل امل�ال العام يجب
أن يحاسب وتس�رتجع منه األموال التي أخذها
جزافا واعتباطا.
 -4كل وزي�ر أو نائ�ب أو عض�و مجل�س
محافظ�ة أو مس�ؤول ت�زداد ثروت�ه أكث�ر مما

إحالتها عن طريق الوزارات يف املحافظة
ه�ي مش�اريع متلكئ�ة ومتوقف�ة
باس�تثناء مرشوع ماء النعمانية الذي
أحيل من قبل وزارة البلديات واالشغال
العام�ة" ،مبين�ا أن "املحافظة ال تملك
صاحي�ة محاس�بة ال�رشكات املتلكئة
املنفذة للمش�اريع الوزاري�ة" .وأوضح
أن "مجل�س املحافظ�ة ق�رر يف وق�ت
سابق إلزام الرشكات املنفذة للمشاريع

إضــاءات

يتقاض�اه رس�ميا م�ن راتب يجب أن يحاس�ب
يف نهاي�ة كل دورة انتخابي�ة أو يف نهاي�ة
كل أرب�ع س�نوات بالنس�بة لبقي�ة املس�ؤولني
وتس�رتجع األموال املأخوذة با ضوابط قانونية
واستحقاق.
 -5كل مسؤول له حمايات مبالغ فيها فهو
عاق للدولة والشعب العراقي.
 -6كل س�فري أو مس�ؤول يتخذ من فنادق
خمس نجوم سكنا له فهو عاق للدولة واملجتمع
العراقي.
عقوق التظاهرات - :
 -1كل تظاه�رة غري مرخصة فهي تمارس
عقوقا للدولة والشعب العراقي.
 -2كل تظاه�رة تقط�ع الطريق ال�دويل أو
الطرقات العامة يف املدن س�واء كانت تظاهرات
سياسية أو دينية أو مواكب عزاء فهي تظاهرات
عاقة للدولة والشعب العراقي.
 -3كل تظاه�رة ترفع فيها الفتات طائفية
فهي تظاهرات عاقة للدولة والشعب العراقي.
 -4كل تظاه�رات ترف�ع فيه�ا هتاف�ات
طائفي�ة فهي تظاهرات عاقة للدولة والش�عب
العراقي.
 -5كل تظاهرة ترفع فيها صور لرؤساء أو
زعماء غري عراقيني فه�ي تظاهرة عاقة للدولة
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والشعب العراقي.
 -6كل تظاه�رة ترف�ع فيها ص�ور لصدام
حس�ني املقب�ور ولح�زب البع�ث املفس�د فهي
تظاهرات عاقة للدولة والشعب العراقي.
 -7كل تظاه�رة يعت�دى فيه�ا ع�ىل أف�راد
الجي�ش العراقي فه�ي تظاهرات عاق�ة للدولة
العراقية وللشعب العراقي.
 -8كل تظاه�رة يثب�ت تمويلها من الخارج
فهي تظاهرة عاقة للدولة وللشعب العراقي.
هذه ه�ي أهم ص�ور العق�وق السياس�ية
التي تمارس اليوم ضد الدولة والش�عب العراقي
أحببت أن أضعها أمام املواطن العراقي الس�يما
القارئ منهم ليكونوا عىل بينة مما يحاك ويدبر
ضد وطنهم العراق.

العمراني�ة يف املحافظ�ة ب�أن يك�ون
مديره�ا املفوض حاصا عىل األقل عىل
شهادة البكالوريوس يف الهندسة ضمن
اختصاص رشكته املنفذة للمشاريع"،
مش�ريا إىل أن "هن�اك ع�ددا كب�ريا من
الرشكات الت�ي تقوم بتنفيذ مش�اريع
عماق�ة يف املحافظ�ة والت�ي تتج�اوز
مبال�غ املش�اريع املوكلة له�ا بعرشات
املليارات لكنها تدار من قبل أش�خاص
يحمل�ون ش�هادات بعي�دة ج�دا ع�ن
اختصاصاته�م" .يف غض�ون ذلك ،قال
نائب محافظ واس�ط املهندس محسن
طعمة إن "املحافظة تمكنت خال العام
 2012املايض م�ن إحالة  239مرشوعا
للمقاول�ني وال�رشكات املحلي�ة بكلفة
بلغت أكثر من  500مليار دينار ،بعضها
مش�اريع يس�تغرق تنفيذه�ا أكثر من
عام�ني" ،الفتا إىل أن "املحافظة تحتاج
إىل أكثر م�ن  500مليون دين�ار لتنفيذ
املش�اريع املقرتح�ة يف املحافظة ضمن
خط�ة الع�ام  2013الح�ايل" .وأضاف
طعم�ة أن "محافظ�ة واس�ط تمكنت
من رصف جمي�ع مبالغ ميزانية تنمية
األقاليم للعام  2012البالغة  216مليار
دينار فضا ع�ن مبالغ البرتودوالر عىل
مش�اريع حقيقية ضمن عق�ود فعلية
وليست تعاقدية" ،منوها اىل أن "واسط
تب�وأت املرك�ز الثان�ي ب�ني املحافظات
العراقي�ة ح�ول رصف ميزانيته�ا بعد
محافظة النجف األرشف".
وأوض�ح ان "املحافظ�ة أع�دت
دراس�ة مفصل�ة لتنفي�ذ  300مرشوع
يف املحافظ�ة وإطاقه�ا للتنفي�ذ للعام
الحايل ضمن جميع القطاعات الخدمية
للبلدي�ات والصحة والتعلي�م والزراعة
والط�رق والجس�ور والكهرب�اء بكلفة
بلغ�ت  261ملي�ار دينار وه�ي املوازنة
الت�ي ت�م اعتماده�ا م�ن قب�ل وزارة
التخطيط".

وقـت قـصـيـر وهـيـمـنـة دعـائـيــة مـبـكـرة!
لانتخابات وركز بعض املرش�حني وه�م قلة تقريبا
عىل تسويق انفس�هم للناخبني بصورة غري مبارشة
وات�ت بعض عملي�ات التس�ويق اإلعامي�ة تلك غري
موفق�ة ،لكنها وبكل األح�وال أعطت فرصة للناخب
لتمييز هؤالء املرشحني سلبا وإيجابا ،لكن بمستوى
مح�دود تقريب�ا ينحرص ضم�ن دائرة مح�دودة من
امليول االنتخابية.
ع�ىل جانب آخ�ر نج�د ان األزمات الت�ي اندلعت
والت�ي كانت ع�ىل األغل�ب ان لم يكن بش�كل مطلق
عب�ارة عن دعايات انتخابي�ة مبكرة غري مبارشة قد
خلفت انطباعات يمكن القول بأنها س�رتفع نصيب
بع�ض القي�ادات السياس�ية واألح�زاب وس�تهبط
بحص�ص كيانات وش�خصيات أخ�رى بينما حيدت
الكيان�ات املغم�ورة التي س�يكون حيز تنافس�ها يف
أحسن األحوال محصورا بني  %10-5يف كل محافظة
م�ع األخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار طريق�ة س�انت ليج�و
االنتخابي�ة ،ويف كل األح�وال فان حظ�وظ الكيانات
االنتخابي�ة الجديدة لن تنبئ بخ�ري ازاء كل املتغريات
التي تعتمل يف املش�هد الس�يايس واالجتماعي بشكل

ع�ام وعليها تدارك املوقف خال هذه الفرتة القصرية
لزيادة حظوظها.وعن كيفية تدارك املوقف بالنس�بة
للكيان�ات االنتخابية املغمورة ف�ان فرصها تتمثل يف
عملي�ة تنظي�م االنتش�ار والطرق عىل عام�ل الوعي
الجماعي والفردي لدى الناس كمحاولة لرفع الغمامة
املؤقتة التي تفرتش عىل ذهنية وذاكرة الناخب بفعل
األزمات ،ولنبدأ مع تنظيم االنتشار واملقصود به هو
تنظيم ف�رق املراقبني الخاصني بالكيانات االنتخابية
وكلم�ا كان انتش�ار املراقب�ني أفضل كان�ت النتيجة
كذلك ،وع�ىل اقل تقدي�ر ضمان ع�دم التاعب األويل
بنتائ�ج االنتخابات يف املراكز واملحط�ات االنتخابية.
وبناء عىل معطيات الواقع فان موضوع التنظيم غري
موجود اصا يف الوقت الحايل فلم تراعي تلك الكيانات
االنتخابي�ة املغم�ورة وال املحرتفة مس�ألة املراقبني
وتركتها للص�دف ويف افضل األحوال التعامل مع هذا
األم�ر باهتمام ال يمكن وصفه بالجيد او املتوس�ط.
ولألس�ف ايضا فان إهمال قضي�ة مراقبي الكيانات
االنتخابية تق�ود اىل تفرد الكيان�ات الكبرية صاحبة
التمويل واالنتش�ار وهمينتها ع�ىل العملية أثناء يوم

االنتخاب�ات .وع�ن الطريق�ة األخرى للتأث�ري بميول
الناخب�ني بالنس�بة للكيانات املغمورة ف�ان الذهاب
اىل ارخ�ص الط�رق يف تحقي�ق الدعاي�ة االنتخابي�ة
واس�تخدامها م�ن اج�ل صناع�ة األث�ر االيجابي قد
تكون بديا ناجعا رغم ان الوقت لم يعد يكفي وكان
األج�در بتل�ك الكيانات الذه�اب اىل ه�ذا الخيار عرب
ش�بكات التواصل االجتماعي التي تجمع اكثر من 4
مايني عراقي جاهز لانتخ�اب واغلبهم ممن يمكن
التعام�ل معهم فموض�وع النقاش اليوم�ي هو نقد
الوضع الس�يايس مما يعرب عن مستوى التعامل مع
ه�ذه الرشيحة الكبرية .اما الجوانب التقنية فتش�ري
اىل صعوبة التس�ويق عرب هذه الوس�ائل خال شهر
او ش�هر ونصف ولن يكون سها الرتويج عرب إعان
يف ه�ذه املواقع واملراهن�ة عىل انه وس�يلة ناجعة يف
الكس�ب االنتخاب�ي .لك�ن باملقابل ف�ان الذهاب اىل
خي�ارات ابع�د من تلك يمكن ان يكون وس�يلة جيدة
كالفضائي�ات املتخصص�ة باملسلس�ات واألف�ام
والعربية منها الس�يما املرصية لرخص اإلعان فيها
وكث�رة متابعيها من الداخل ،وم�ن باب املقارنة فان

ثم�ن  5دقائق بث يومي�ا يف فضائية مرصية يعد اقل
من ثمن رشيط س�بتايتل صغ�ري يف فضائية عراقية.
مع ضمانات الوصول األكرب عرب الفضائيات العربية
من�ه يف الفضائي�ات العراقية التي يف�وق عددها 60
فضائية لكنها غري مؤثرة وفئوية بالنسبة للمتابعني
وال تش�كل مج�ال تأثري يف امليول االنتخابية وبش�كل
يتناس�ب مع املبالغ التي تطالب بها تلك الفضائيات
كثمن لبث الدعايات االنتخابية للمرشحني.
ام�ا طريق�ة التحش�يد املب�ارش ع�رب اللق�اءات
والزي�ارات فه�ي وس�يلة يمك�ن اللجوء إليه�ا ايضا
ويبقى عىل املرشح معرفة كيفية تنظيم وقته وعدم
إه�داره بتحقيق لقاءات ق�د ال تأتي له بنتيجة جيدة
وعليه فان العودة اىل مربع املعلومات واالتصال الذي
تحدثنا عنه يف مقاالت س�ابقة هو الحل األمثل لرسم
خارطة اللقاءات تلك ويف ذات املوضوع فان املعلومات
الدقيقة حول مس�توى ش�عبية املرشحني املنافسني
ستس�هم برس�م خارط�ة التح�رك ايض�ا للمرش�ح
املعن�ي وان كان مغمورا ومعرفة النس�بة الحقيقية
الرضورية للفوز مع وجود طريقة سانت ليجو.
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أكدت أن المدن مهجورة في الليل

دييل تلغراف :مجاعة النرصة
تسيطر عىل سوريا
المستقبل العراقي  /متابعة
أش�ارت صحيف�ة ذي ديل�ي تلغ�راف
البريطاني�ة إلى األزمة الس�ورية المتفاقمة،
وإل�ى الظ�روف اإلنس�انية الت�ي يعانيه�ا
الس�وريون ،وقال�ت إن جماع�ة النص�رة
تس�تولي على الثورة في ظ�ل هذه الظروف،
خاص�ة من خال توفيره�ا لبعض الحاجات
للسكان في مدينة حلب.
وقالت الصحيفة إن أجواء اليأس تسيطر
عل�ى أهالي حلب في س�وريا ،والتي مزقتها
الحرب وص�ار فيها الناس يأكل منهم القوي
الضعي�ف في حالة أش�به ما تك�ون بصراع
البقاء.
وأضاف�ت أن تاريخ المدينة العريقة صار
يندمل تحت القمامة المنتشرة على األرصفة
في الش�وارع وفي كل األنح�اء ،وأن أطفالها
المتشردين يلعبون قرب المباني التي دمرها
القصف الجوي والمدفعي والصاروخي الذي
تنف�ذه قوات نظام الرئيس الس�وري بش�ار
األسد ضد المدن والبلدات السورية.

وعندم�ا يج�ن اللي�ل ،تغ�رق المدينة في
الظام ،وه�ي الفقي�رة أصا للم�اء والغذاء
والدواء والتدفئة وبقية سبل الحياة ،ويجوب
شوارعها المسلحون على اختاف مشاربهم
ومآربهم ،فبعضهم ثوار يبحثون عن الموالين
للنظ�ام ،وآخ�رون مجرم�ون يبحث�ون عن
ضحايا يختطفونهم للمطالبة بالفدية ،وكل
ذلك يجري وس�ط انتش�ار لعمليات الس�لب
والنهب في بعض أرجاء المدينة.
وقالت ذي ديلي تلغراف إن فصائل الثوار
تتنافس فيما بينها بشأن الشكل الذي تكون
عليه س�وريا في مرحلة ما بعد األس�د ،وإن
جماع�ة النص�رة المتطرفة والت�ي أدرجتها
الواليات المتحدة على الئحة “اإلرهاب” ،تبرز
مسيطرة على مقومات الثورة في الباد.
وأوضح�ت أن الجماع�ة تحظ�ى بتمويل
جيد وأنها أنش�أت ش�بكات “جهادية” على
المس�توى العالم�ي ،مضيف�ة أن جماع�ات
الثوار المؤي�دة للديمقراطية تش�كو جفاف
المص�ادر المالي�ة األجنبية ،وس�ط مخاوف
المانحين من “اإلس�اميين المتطرفين” في

سوريا.
وقال�ت الصحيفة إن ه�ذه الظروف التي
تمر بها حلب من ش�أنها تغيي�ر وجه الثورة
في الب�اد ،موضحة أن جماعة النصرة تضم
أشجع المقاتلين في الخطوط األمامية ،وأن
الجماعة تركز اآلن بشكل كبير على البرامج
اإلنس�انية ،مم�ا يجعلها تفوز بوالء س�كان
المدينة.
وأضاف�ت أن جماعة النص�رة التي تعمل
بصف�ة مس�تقلة عن الجيش الس�وري الحر
استعادت السيطرة على مخازن الحبوب في
جمي�ع أنح�اء المدينة ،وط�ردت بقية الثوار
م�ن تلك المخازن ،وأسس�ت نظام�ا لتوزيع
الخب�ز إلى المناط�ق الواقعة تحت س�يطرة
الثوار بشكل عام.
وقالت إن جماعة النصرة في حلب تحظى
بمثل ما يحظى به حزب الله من ش�عبية في
لبن�ان أو بتل�ك التي ل�دى حرك�ة المقاومة
اإلسامية (حماس) في غزة ،وذلك من خال
توفير الجماعة للخدمات األساسية للسكان
في حلب.

فــــرقت المتـــظـــــاهرين بــــــالقــــــوة

الشــــرطة تـــســـيطر عـــلــــى ســــاحــــات مــــــــصـــر
المستقبل العراقي  /وكاالت

س�يطرت قوات األم�ن المصري�ة على محيط
قص�ر الرئاس�ة ف�ي القاه�رة بع�د مواجه�ات
ومناوش�ات دارت الجمع�ة ،م�ع متظاهري�ن
ألقوا بالحج�ارة وزجاجات المولوت�وف الحارقة
واأللع�اب الناري�ة عل�ى القصر ،وأزالوا األس�اك
الشائكة المحيطة ببواباته.
واس�تخدمت ق�وات األمن المي�اه المضغوطة
وقناب�ل الغ�از لتفري�ق المتظاهري�ن ،وع�ززت
تواجدها بالمنطقة والشوارع المؤدية إلى القصر
الرئاسي مدعومة بآليات مدرعة .وتقدمت عربات
الشرطة باتجاه المتظاهرين ونجحت في إبعادهم
إلى الشارع الرئيس القريب من القصر.
وأف�ادت وزارة الصح�ة المصرية بوقوع 126
حالة إصابة خال االش�تباكات التي شهدتها عدة
محافظات مصرية بي�ن قوات األمن ومتظاهرين
ف�ي الجمعة التي أطلق عليها «الكرامة» دعت لها
قوى سياس�ية معارضة على رأسها جبهة اإلنقاذ
الوطن�ي ،احتجاج�ا عل�ى اس�تخدام العن�ف ضد
المتظاهرين ،وللمطالبة بإقالة الحكومة وإجراء
تعديات على بعض مواد الدس�تور الذي تم إقراره
في ديس�مبر /كانون األول الماضي عبر استفتاء
شعبي.
وقط�ع ع�دد م�ن أعضاء حرك�ة ُتطل�ق على
نفس�ها اسم «باك بلوك» حركة مترو األنفاق في
القاه�رة حي�ث تظاهروا ف�وق القضبان بمحطة
مترو الس�ادات أس�فل ميدان التحري�ر مطالبين
بإس�قاط النظ�ام ،بينما غاب األمن عن المش�هد

املغرب :حماكمة 24
ناشط ًا صحراوي ًا

المستقبل العراقي  /وكاالت

تواصلت إلى وقت متأخر من مس�اء الجمعة
بالمحكمة العسكرية بالرباط محاكمة  24ناشطا
صحراوي�ا ف�ي إط�ار ما يع�رف بأح�داث مخيم
«كديم أزيك» بالعيون كبرى محافظات الصحراء
الغربية التي ش�هدت في أواخر عام  2010أحداثا
دامي�ة راح ضحيته�ا  11ش�خصا جميعه�م من
ق�وات حفظ النظ�ام المغربية.ويتابع  52مراقبا
دوليا و 25مراقبا محليا المحاكمة المثيرة للجدل
لما يصل إلى  24شخصا بينهم نشطاء حقوقيون
م�ن الصحراء الغربية أمام المحكمة العس�كرية
بتهم�ة «تكوي�ن عصاب�ة إجرامية واللج�وء إلى
العنف ضد قوات األمن أفضت إلى الموت والتمثيل
بالجثث».وقال الدفاع المؤلف من  16محاميا إن
المعتقلي�ن تعرض�وا للتعذي�ب وبعضهم تعرض
لاغتص�اب كما دفع بعدم اختص�اص المحكمة
العس�كرية في هذه القضية.وقال محام انتدبته
الجمعي�ة المغربي�ة لحق�وق اإلنس�ان إن مثول
المتهمي�ن أم�ام المحكمة العس�كرية «هو مس
بش�روط المحاكمة العادلة» .ورفضت المحكمة
جميع الدفوعات الش�كلية لهيئة الدفاع.وتظاهر
أمام المحكمة قبل انطاق الجلسة التي تواصلت
ألكث�ر م�ن  12س�اعة العش�رات م�ن عائ�ات
الضحاي�ا الذي�ن لق�وا حتفهم في ه�ذه األحداث
وعدده�م  11من ق�وات حف�ظ النظام.وتطالب
عائ�ات الضحاي�ا بالقصاص في حي�ن احتجت
عائ�ات المتهمي�ن عل�ى حرمانه�ا م�ن متابعة
الجلس�ة وهو م�ا اعتبرت�ه هيئة الدف�اع «خرقا
لش�روط المحاكمة العادلة».وشهد مخيم»كديم
أزيك» في العي�ون بالصحراء الغربية احتجاجات
اجتماعية على البطالة والفقر في أكتوبر تشرين
األول ع�ام  2010وتدخلت الس�لطات لفتح حوار
م�ع المحتجين .وس�رعان م�ا تحول�ت األحداث
إلى أعمال عنف قالت الس�لطات إن المتظاهرين
اس�تعملوا فيها الزجاج�ات الحارقة واألس�لحة
البيض�اء والحجارة وزجاجات الغاز كما انتش�ر
فيديو لما يب�دو لصحراويين غاضبي�ن يتبولون
على الجثث.

حيث تعطلت حركة القطارات ونش�بت مش�ادات
بين ركاب المترو وأعض�اء الحركة الذين يرتدون
الزي األسود واألقنعة السود.
وف�ي طنط�ا عاصم�ة محافظ�ة الغربي�ة،
أصيب عش�رات ف�ي مواجه�ات بين ق�وى األمن
ومتظاهري�ن حاول�وا اقتح�ام مبن�ى المحافظة
ومق�ر مديري�ة األمن ،واس�تخدمت ق�وات األمن
قنابل الغاز المدم�ع لتفريق المتظاهرين ،ودارت
مواجهات في الشارع الرئيسي أمام الديوان العام
للمحافظة.

كما تجمه�ر عش�رات المحتجين ح�ول مقر
مجلس مدينة كف�ر الزيات بمحافظة الغربية في
محاولة القتحامه ،واس�تخدمت قوات األمن الغاز
المدمع لتفريقهم.
وفي المنوفية ،اقتحم محتجون مبنى مجلس
مدينة ش�بين الكوم عاصمة المحافظة وحطموا
أبوابه وعددا من النوافذ ،في حين رشق مجهولون
المبن�ى بزجاج�ات مولوت�وف حارق�ة ،وطوقت
مديرية األمن المبنى وع َّززت التواجد األمني حوله
بآليات خفيفة.

وفي اإلس�كندرية قال الناطق الرس�مي باسم
وزارة الصحة الدكتور أحمد عمر إن  16مصابا تم
نقل  14منهم إلى المستش�فى األميري واآلخرين
إلى مستشفى َ
الحضرة ،ال يزالون يتلقون العاج.
ووقع�ت اإلصابات خ�ال مواجهات مع قوات
األمن بعد قيام متظاهرين برش�ق قس�م س�يدي
جاب�ر ف�ي اإلس�كندرية بالحج�ارة ،وردت قوات
األم�ن بإطاق الغ�از المدمع .وش�هدت محافظة
كفر الشيخ (شمال) مناوشات بين عناصر األمن
ومئات من المحتجين الذين حاولوا اقتحام مبنى
المحافظة.
وهاجم محتج�ون على حك�م الرئيس محمد
مرس�ي مقار حزب الحرية والعدال�ة المنبثق عن
جماعة اإلخوان المس�لمين ،وأخرى حكومية في
ع�دة مدن مصري�ة .وهاجم عدد م�ن المحتجين
مق�ر ح�زب الحري�ة والعدالة في ح�ي محرم بك
باإلسكندرية ،حيث انتزعوا الفتة المقر وأضرموا
النار فيها.
كما هاج�م محتجون آخ�رون مقرين للحزب
في ش�ارع شكري القوتلي ،وشارع البحر بمدينة
المحلة الكب�رى (بمحافظة الغربية) ،واش�تبكوا
م�ع عناص�ر األمن الت�ي أطلق�ت الغ�از المدمع
للحيلولة دون اقتحامهم مقر الحزب.
وندد رئيس الوزراء هشام قنديل في تصريحات
نقلته�ا وكال�ة أنباء الش�رق األوس�ط الرس�مية
بأعم�ال العنف ،واصفا إياها بأنه�ا غير المبررة،
ومؤكدا أنها تضر باستقرار الباد وتعرقل مصالح
المواطنين.

اليونسكو تواجه صعوبات يف محاية آثار الدول «الساخنة»
المستقبل العراقي  /وكاالت

تس�عى منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (يونيسكو) بوسائلها المحدودة حماية
المواق�ع الثقافية أثن�اء النزاعات المس�لحة في
مالي وس�وريا اليوم وفي ليبي�ا والعراق باألمس،
المهددة ليس بالدمار فحس�ب بل بعمليات النهب
وتهري�ب القطع األثري�ة .فمن الناحي�ة المبدئية
يل�زم المتناحرون الموقع�ون على اتفاقية الهاي
 1954الخاصة بحماية المواقع الثقافية في حال
أي نزاع مس�لح ،ب�»ببذل كل ما بوس�عهم لصون
ه�ذا االرث من ويات الح�رب»« .لكن كيف يمكن
حماية اإلرث في سوريا؟» على ما تساءلت المديرة
العامة لليونيس�كو ايرينا بوكوفا ،مستطردة «انه
ليس أمرا ممكنا ألننا ال نملك القوة العسكرية».
إال أن الوكال�ة األممية ليس�ت عاج�زة تماما.
فف�ي م�ا يتعل�ق بمال�ي قال�ت بوكوف�ا بارتياح
«أخطرنا مجلس األم�ن الدولي الذي ادخل حماية
اإلرث في القرارات التي تبناها».
وللم�رة األول�ى وصف�ت المحكم�ة الجنائية
الدولي�ة ب�»جريمة حرب» تدمي�ر مقامات اولياء
ف�ي تمبكتو وقد تفتح تحقيقا لمعرفة المنفذين.
واستباقا لتدخل دولي في مالي طبعت اليونيسكو
من�ذ الخري�ف  10آالف «بطاق�ة تعري�ف لإلرث»
وأحص�ت م�ع الص�ور الممتل�كات الثقافي�ة في
ش�مال مالي .ووزعت بطاقات التعريف هذه على
الجيش الفرنس�ي وهي س�ابقة من نوعها .وفي
ليبيا قال فرنسيسكو بندران مساعد المدير العام
للثقافة في اليونيس�كو «زودنا الحلف األطلس�ي
بالمواق�ع الجغرافية لجميع األماك�ن التي تدخل
ضم�ن اإلرث» الثقاف�ي مؤك�دا «أنها ل�م تتضرر
كثيرا».لكن�ه لفت إلى ان «ما هو اخطر بالنس�بة
ل�إلرث هي فت�رات فقدان س�يطرة الدول�ة» مثل
أثناء عمليات نهب المتاحف في بغداد في نيسان
 2003او ف�ي القاهرة في كان�ون الثاني .»2011
وأوض�ح «ان زعزع�ة اس�تقرار الحكومات يؤدي
عل�ى الفور الى تفعيل ش�بكات المافي�ا الدولية»
مش�يرا ال�ى «تهريب ممتل�كات ثقافي�ة تتراوح
قيمته�ا بين  6و 8مليارات دوالر س�نويا ،و(هي)
صناع�ة إجرامية منظمة مث�ل تهريب المخدرات
أو األس�لحة» .وف�ي ليبي�ا تمثلت اخط�ر مرحلة

باختف�اء «كنز بنغازي» الذي يش�مل ثمانية آالف
قطعة ذهب وفضة من الحقبة الهيللينية س�رقت
م�ن احد مص�ارف بنغازي .وآس�ف بن�دران ألنه
«ل�م يعثر عل�ى أي اثر له�ا» بالرغم م�ن تحقيق
االنترب�ول .وأك�د ان تل�ك الس�رقة نظم�ت م�ع
متواطئين ،مثلما كان األمر بالنسبة لنهب متحف
بغداد .وتس�عى اليونيس�كو لتفادي وضع مماثل
في سوريا حيث «تخرج قطع اثرية من الباد منذ
اش�هر عدة» .وس�تنظم اليونيس�كو اجتماعا في
عمان مع الدول المجاورة .وبالنس�بة للس�وريين
ذكر بن�دران «أننا نجري دروس�ا تدريبية عن بعد
عبر الفيدي�و لحماية المتاحف» ،مضيفا «انه من
الصعب ج�دا الحص�ول على معلوم�ات .وينبغي
الحصول عل�ى اذن من النظام ان اردنا
الذهاب الى مكان ،ونحن وكالة تابعة
لامم المتحدة ولسنا قوة سرية».
وافض�ل وس�يلة للوقاي�ة م�ن
عمليات النهب تبق�ى متمثلة بدعم
السكان المحليين مثلما هي الحالة
ف�ي تمبكتو حي�ث تم�ت التعبئة
لوض�ع معظ�م المخطوط�ات
الش�هيرة في من�أى لحمايتها
م�ن االس�اميين .والمقام�ات
إ ع�ا د ة
المدمرة يمكن
بنائها بفضل
ا لخر ا ئ�ط
وا لص�ور .
لك�ن ذلك
ليس أمرا
ممكن�ا
عل�ى
الدوم.
فف�ي

أفغانستان ترغب الحكومة في إعادة بناء تمثالي
الب�وذا اللذين دمرهم�ا الطالبان ف�ي باميان في
 2001وتم استعادة بين  30و %40من حجارتهما،
لكن اليونيسكو تعتبر انه «يستحيل القيام بإعادة
بناء تتمتع بقيمة علمية» .ولخص بندران الوضع
بقول�ه «هو كما لو أن لدين�ا تمثاال لميكيانجيلو
مهدم�ا ،ف�ا يمك�ن إع�ادة صن�ع (أعم�ال)
لميكيانجيلو».
وأضاف «بعد تدمير نصب ال تبقى منه س�وى
الذك�رى .هناك متح�ف في بامي�ان يعرض أيضا
تدمي�ر تماثيل بوذا الن ذلك يش�كل اآلن جزءا من
تاريخ المكان».

بسبب تورطه بحادث “أميناس”
بلمختار عىل قائمة االغتيال األمريكية
المستقبل العراقي  /وكاالت

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال األميركية ،أمس السبت ،اقتراح عدد
من المس�ؤولين العس�كريين الكبار في البنتاغون وأجهزة االستخبارات بأن
يدرج اس�م الجزائري مختار بلمختار المسؤول عن الهجوم على منشأة عين
أميناس للغاز في الجزائر قبل شهر ضمن الئحة األشخاص الواجب “قتلهم”.
وتضم القائمة أش�خاصا تستهدفهم الواليات المتحدة باالعتقال أو القتل ،وال
تكش�ف الحكومة األميركية عن األس�ماء المدرجة على القائمة التي أنشأتها
بع�د هجم�ات  11أيلول .2001ويعتق�د أن القائمة تضم أس�ماء قادة تعدهم
أميركا متطرفين كزعيم القاعدة أيمن الظواهري وزعيم القاعدة في الجزيرة
العربية السعودي إبراهيم حسن العسيري ،وأسامة بن الدن قبل مقتله.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم
قولهم إن إضافة اس�م بلمختار إلى هذه الائحة يعني امتداد مجال العمليات
العس�كرية للواليات المتحدة في شمال غرب أفريقيا من خال توسيع الرقعة
الجغرافية التي تعمل فيها وتس�تهدفها الطائرات من دون طيار ومجموعات
مكافحة اإلرهاب.وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن هذه الخطوة قد توكل
إل�ى وحدات الق�وات الخاصة في الجيش بمس�اندة من وكالة االس�تخبارات
المركزية األميركية “س�ي.آي.إيه”.وكان مس�ؤول أميركي قد قال في كانون
الثاني الماضي لوكالة فرانس برس إن واش�نطن تعتزم إنش�اء قاعدة خاصة
لعمليات الطائرات من دون طيار في ش�مال غرب أفريقيا وذلك بهدف تعزيز
وتحسين عمليات التجس�س والمراقبة ألنشطة الجماعات اإلسامية في تلك
المنطقة ،ورجح المسؤول األميركي إقامتها في النيجر أو بوركينا فاسو.
ومخت�ار بلمختار هو أحد زعم�اء تنظيم القاعدة الس�ابقين في المغرب
اإلس�امي ،وكان قد انشق عنها في تش�رين األول الماضي وشكل مجموعته
المقاتلة الخاصة التي أس�ماها كتيبة “الموقعون بالدم” بعدما عزلته زعامة
التنظيم عن قيادة كتيبة “الملثمون”.وأعلن بلمختار مس�ؤوليته عن الهجوم
على منشأة عين أميناس وما تاه من عملية احتجاز رهائن ،وأسفرت العملية
التي ش�نها الجي�ش الجزائري لتحري�ر المحتجزين عن مقت�ل  37أجنبيا من
ثماني جنس�يات بينهم ثاثة أميركيين وجزائري واحد ،فيما قتل  29ش�خصا
من الخاطفين واعتقل ثاثة.وهدد بلمختار بشن هجمات جديدة إذا لم توقف
فرنسا الحرب التي تشنها في مالي.

على الرغم من معاناتهم بسبب العقوبات
اإليرانيون يؤيدون امتالك بالدهم
السالح النووي

المستقبل العراقي  /وكاالت

أظهر اس�تطاع لل�رأي أجري من الوالي�ات المتحدة أن غالبي�ة كبيرة من
اإليرانيي�ن يعانون العقوب�ات الغربية المفروضة عل�ى بادهم ،خصوصا من
ناحي�ة النقص ف�ي األدوية ،إال أنه�م ما يزال�ون يدعمون البرنام�ج النووي
اإليراني.وبحس�ب نتائج االس�تطاع الذي أجراه معهد غال�وب ،فإن  %83من
أل�ف إيراني جرى االتصال به�م عبر الهاتف بين كان�ون األول وكانون الثاني
الماضيي�ن ،أك�دوا أنهم يعانون ف�ي يومياتهم من العقوب�ات الدولية.وقرابة
نصف األش�خاص المس�تطلعين يعتبرون أن الواليات المتحدة هي المسؤولة
الرئيسة عن هذا الوضع ،في حين ألقى  %10منهم بالائمة على إيران ،ونسبة
أقل اتهمت إس�رائيل أو أوروبا بالتس�بب في الوضع القائ�م .ورغم العقوبات
فإن  %63من اإليرانيين المستطلعين يعتبرون أن “الباد عليها مواصلة تطوير
منش�آتها النووية”.وتش�تبه القوى الغربية وإس�رائيل في رغبة الجمهورية
اإلس�امية في التزود بأسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني ،وهو ما تنفيه
إيران بش�دة.وتعتمد الواليات المتحدة منذ أشهر إس�تراتيجية مزدوجة تقوم
على فرض عقوبات اقتصادية تزداد تش�ددا ضد إيران ،بالموازاة مع استمرار
المحاوالت إلجراء مفاوضات دبلوماس�ية.وتكرر
واش�نطن أن عقوباتها ال تش�مل المواد
الغذائية األساس�ية ،إال أن تقريرا
أجراه معهد مس�تقل مؤخرا
يؤكد أن إيران بدأت تشهد
نقصا في األدوية.
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في خطوة للتواصل المدني بين العراقيين

«الثقافة للجميع» تزور األنبار وتؤكد تضامنها مع مطالب املتظاهرين املرشوعة

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أكد رئيس جمعية «الثقافة للجميع» عبد جاسم الساعدي
أن الوفد الذي ش�كلته الجمعي�ة والذي توجه إىل الفلوجة
والرم�ادي للتواص�ل الثقايف م�ع املتظاهري�ن الخميس
املايض ،القى ترحيبا ً واس�عا ً من قب�ل املتظاهرين هناك،
مش�را ً إىل أن اللقاءات التي عقدها الوفد مع املس�ؤولني
واملتظاهرين يف تلك املدن خرجت بوجهات نظر مشركة.
وشكلت الجمعية وفدا ً ثقافيا ً مدنيا ً تألف من  7رجال و3
نس�اء من املثقفني واألكاديميني توج�ه الخميس املايض
إىل مدينة الفلوج�ة ومدينة الرم�ادي التابعتني ملحافظة
األنب�ار بهدف لقاء املتظاهرين وإجراء حوار ثقايف معهم
يح�ث عىل رضورة نب�ذ التفرقة وحش�د الجماهر حول
الوحدة الوطنية .وعقد الوفد عقب عودته إىل بغداد مؤتمرا ً
صحفيا ً يف مق�ر الجمعية تحدث فيه بعض أعضاء الوفد
عن أهم ما أثمرت عن�ه زيارتهم ،فضالً عن قراءة البيان
الذي ت�م توجيهه إىل جميع املتظاهري�ن يف العراق .وقال
رئيس الجمعية عبد جاسم الساعدي يف املؤتمر الصحفي
أن استقبال املتظاهرين «يبعث فينا األمل والثقة ملهمتنا
بينهم .هناك عىل املنص�ة يف الفلوجة كانت كلمات طيبة
ومهم�ة تؤك�د عىل العالق�ة الطيب�ة لطم�وح عراقنا ان
يك�ون جميال ومعظ�م اللجان كانوا يبحث�ون معنا بحل
املش�كالت» ،مضيفا ً «ثم توجهنا ملدينة الرمادي وجلسنا

وتناقش�نا مع عدد من املسؤولني وخرجنا بوجهات نظر
مش�ركة» .وأوضح الس�اعدي أن الهدف من تلك الزيارة

هو «كرس الشعور بالعزلة والخوف واملناطقية .لقد كانوا
واثق�ني تمام�ا بأن وفدن�ا ال يتصل بأح�زاب أو طوائف،

وأنن�ا الب�د أن نع�زز العالق�ة مع ه�ؤالء الن�اس كعالقة
ثقافية مدنية وس�يلتنا الحوار واملناقش�ات والعمل معا
من خالل مرشوعات إصالحية لفائدة الش�باب والبطالة
والصح�ة والخدمات والتعليم» .وأض�اف «صحيح هناك
بعض املندس�ني وبعض الش�عارات املندس�ة ،لكن هذا ال
ينبغ�ي أن يغلب عىل الجوانب الثقافي�ة بني املتظاهرين،
والواق�ع لدينا م�رشوع عمل ألن نتواصل معا ً وس�يصل
وفد ثقايف من طرفهم لبغداد للعمل والتواصل مع أهلنا».
وبني الساعدي «نحن كمنظمات مجتمع مدني ومثقفني
وأدباء نح�رص عىل أن يكون صوتن�ا الثالث الذي يجمع
ويح�اور بأس�اليب حواري�ة عديدة ،ولعلن�ا نضغط عىل
الحكوم�ة» ،متابعا ً «خلصنا أيضا اىل ان هذه التظاهرات
وقياداتها أدركت ان بعض الفاشلني بالعملية السياسية
وقوائمهم ومجلس النواب ال يمكن ان يعتلوا املنصة وهذا
الحظن�اه مبارشة ،وان ال يحق له�ؤالء ان يركبوا املوجة
السياسية وال تمثيل الناس».
وم�ن املق�رر أن يتجه وف�د مماث�ل إىل محافظتي صالح
الدي�ن ونينوى يف األي�ام القليلة املقبلة .م�ن جهته ،قال
الش�يخ رحي�م جري الس�اعدي ،أح�د أعض�اء الوفد ،أن
«الزي�ارة كان�ت مثم�رة لجهد م�ن اللق�اءات جرت مع
مثقف�ي الفلوج�ة والرمادي وش�يوخها ورج�االت دين،
وملس�نا منهم الرف�ض لإلس�اءات التي حدثت» ،مش�را ً
إىل أن املتظاهري�ن «عارضوا التقس�يم والحرب األهلية».

حمكمة البياع تنجز  50عقد زواج يومياً

اعتقال جمموعة لتزوير تاريخ صالحية معجون الطامطم
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة مكافح�ة الجريم�ة االقتصادي�ة
التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة ع�ن إلق�اء القبض على
ش�خصين وصدور مذكرة قبض بحق اثنين آخرين
يدي�رون مخزن�ا ً ف�ي بغ�داد يحتوي عل�ى كميات
كبي�رة من معج�ون الطماط�م منته�ي الصالحية
من�ذ ثالث س�نوات .وق�ال مدي�ر المديري�ة العميد
حس�ين الش�مري في تصري�ح صحف�ي أمس ،إن
ف�رق اس�تخبارات المديرية وبالتع�اون مع مفارز

مسا ٍع لتقييد رصف احلكومة
من املوازنات الالحقة

األمن الوطني تمكنت من ضبط شخصين في وقت
متأخر من األربعاء الماضي أثناء تفريغهم لشاحنة
في شارع السعدون تحتوي على  1000كارتون من
معجون الطماطم منتهي الصالحية منذ عام .2008
وأض�اف الش�مري ،أن الذي�ن ألقي القب�ض عليهم
أدل�وا بمعلومات عن آخرين متورطين معهم ،مبينا ً
أن ال�رأس المدبر خارج بغ�داد اآلن ،وما زال البحث
جار عنه�م للتوصل إلى أماكن تروي�ج هذا المنتج
ٍ
وطرق دخوله البالد .وروى الش�مري آلية الجريمة

قائالً :وردتنا معلومات مطلع األسبوع الماضي عن
أش�خاص يقومون بتغيي�ر صالحية منتج معجون
الطماط�م ،فالم�دون عل�ى العلب�ة بتأري�خ 2007
وصالحيته ع�ام واحد ،لك�ن المجموعة هذه تقوم
بتدوي�ن تاريخ على ه�ذه العلب ينته�ي في نهاية
العام المقبل .وتابع أن “هذه الش�بكة لديها أماكن
خاصة يقومون بإزالة التاريخ من العلب بوس�اطة
طالء أبيض وتعاد طباعة التاريخ بالحاسوب وتروج
في األس�واق على إنها صالحة لالستهالك .وكشف

الشمري ،أن المنتج يحمل عالمة “الضحى” سوري
المنش�أ باألصل .وأك�د أن الش�خصين اللذين ألقي
القب�ض عليهما تم توقيفهما بنا ًء على قرار قاضي
التحقي�ق وس�تتم إحالتهما إل�ى المحاك�م قريباً.
وع ّد مدير ع�ام المديرية العامة لمكافحة الجريمة
االقتصادي�ة التابعة ل�وزارة الداخلية هذه الجريمة
خطرة جداً ،باعتبار أن منتج معجون الطماطم من
المنتج�ات التي ال يخلو منه�ا البيت العراقي وعدم
صالحيته يسبب أضرارا ً وأمراضا ً للمواطنين.

أمانة بغداد تبحث مع إسبانيا تطوير مناطق العاصمة الرتاثية

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

تعت�زم اللجن�ة املالية الربملاني�ة تقييد رصف
الحكوم�ة االتحادي�ة من املوازن�ات الالحقة،
كم�ا حص�ل عن�د رشاء طائرات خ�الل العام
املايض م�ن موازنة  .2013وقال عضو اللجنة
النائب عن القائمة العراقية إبراهيم املطلك يف
ترصيح صحفي أمس ،إن اللجنة املالية تعتزم
إضافة فقرات ضمن موازنة العام الحايل تلزم
الحكومة بعدم الترصف بموازنة العام املقبل.
ً
وأض�اف املطل�ك ضارب�ا ً
مث�ال أن الحكوم�ة
اشرت طائرات خالل العام املايض من موازنة
عام  2013والربملان يس�عى إىل تقييدها بعدم
اس�تخدام املوازن�ات الالحقة .وأك�دت اللجنة
املالي�ة أن التصوي�ت ع�ىل املوازن�ة االتحادية
للع�ام الح�ايل س�يتم ي�وم االثنني املقب�ل بعد
حسم الخالف عليها بني الكتل السياسية .وقد
تعثرت عملية إق�رار قانون املوازنة االتحادية
لعام  2013بسبب الخالفات بني لجان الربملان
والحكومة بشأن زيادة تخصيصات الرئاسات
الث�الث إضاف�ة إىل املطالب�ة بتخصيص�ات
التقاعد وتحديد نسب فائضات إيرادات النفط
لتوزيعها عىل الشعب.

الخربات العاملي�ة يف مجال تطوي�ر املناطق ذات
الطابع الراثي والحفاظ عليها من خالل إرشاك
ال�رشكات واملكاتب االستش�ارية املتخصصة يف
هذا املجال» .م�ن جهته أبدى ممثل الوفد رغبته
«بزي�ادة أط�ر التع�اون الثنائ�ي ب�ني العاصمة
بغ�داد ومدينة قرطبة االس�بانية ،الس�يما فيما
يتعل�ق بصيانة وتطوير املناطق واملواقع األثرية
والراثية املهمة وتبادل الخربات والربامج يف هذا
املجال» .ووزع�ت أمانة بغداد ،يف الس�ادس من
ش�باط الحايل ،الجوائز عىل املكاتب االستشارية
الثالثة الفائزة بمس�ابقة إع�ادة إحياء وتطوير
منطق�ة األعظمي�ة الراثي�ة املحيط�ة بمرق�د
اإلم�ام أبي حنيف�ة النعمان ،حيث ف�از باملرتبة
األوىل مكت�ب ( )62 Avاالس�باني ،يلي�ه املكتب
االستش�اري االيطايل ثم األملاني باملرتبة الثالثة.
وتس�عى أمانة بغداد إىل إنشاء سلسلة مشاريع
لتطوير املناطق التاريخية والراثية يف العاصمة
بغ�داد منه�ا دراس�ة م�رشوع تطوي�ر ش�ارع
الرشيد واملنطقة املحصورة بينه وبني نهر دجلة
ومس�ابقة تطوي�ر املنطقة املحيط�ة بالروضة
الكاظمي�ة بنص�ف قط�ر مس�احته  500م�ر
ومرشوع تطوير شارع املتنبي الذي أنجز بعد أن
تعرض إىل عمل تخريبي إرهابي.

Apago PDF Enhancer
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد أنه�ا بحث�ت مع اس�بانيا
تطوير املناطق الراثي�ة يف العاصمة ،فيما أبدت
اس�بانيا رغبتها بزيادة أطر التعاون الثنائي بني
بغداد ومدينة قرطب�ة .ونقل بيان لألمانة تلقت
«املستقبل العراقي» نس�خة منه أمس عن أمني
بغداد عبد الحس�ني املرشدي قوله انه «بحث مع
الوفد االسباني الذي فاز بالجائزة األوىل ملسابقة
تطوي�ر وإحياء مدينة األعظمي�ة القديمة آفاق

التعاون الثنائي بني بغداد ومدينة قرطبة يف مجال
صيان�ة وتطوير املناطق الراثي�ة يف العاصمة».
وأضاف أن «األمانة تحرص عىل تطوير وصيانة
املناط�ق التاريخية والراثي�ة يف بغداد من خالل
جمل�ة م�ن املش�اريع املع�دة له�ذا الغ�رض»،
مبين�ا أن «مدينة األعظمي�ة تضم مجموعة من
عن�ارص التش�كيل العمران�ي يف مقدمتها مرقد
اإلمام أبي حنيفة النعمان واس�تدارة نهر دجلة
واملباني الراثية واملركز التجاري» .وش�دد أمني
بغ�داد عىل «ح�رص األمانة عىل االس�تفادة من

مدينة الطب تستقبل أكثر من نصف مليون مراجع خالل 2012
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أك�دت دائ�رة مدين�ة الطب ف�ي بيان
بثته وزارة الصحة وتلقت “المستقبل
العراقي” نس�خة منه أنها اس�تقبلت
أكثر م�ن نصف ملي�ون مراجع خالل
العام الماضي .2012
ونق�ل البي�ان ع�ن مدي�ر ع�ام دائرة
مدين�ة الط�ب الدكتور هاني موس�ى
العقاب�ي أن مدين�ة الط�ب التعليمية
ه�ي مرك�ز ثالث�ي لتقدي�م الخدمات
الطبي�ة التعليمي�ة ،حي�ث اس�تقبلت
أكثر م�ن  543478مراجع�ا للعيادات
االستش�ارية والط�وارئ خ�الل العام
 .2012وأش�ار العقابي إلى احصائية
مفصلة بهذا الش�أن تبي�ن إجراء أكثر
م�ن  2514071فحصا مختبريا ،فيما
أوض�ح أن ع�دد المرض�ى الراقدي�ن
لع�ام  2012بل�غ  92477مريض�ا ً
مترافق�ة بتوفر كم وافر م�ن األدوية
والمس�تلزمات الطبي�ة والعالج�ات
المختلفة المجهزة عن طريق الشركة
العامة لألدوية والمستلزمات الطبية أو
عن طريق المناقالت من دوائر الصحة
والتي فاقت ال�� 4000مناقلة دوائية،

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

اللجنة نيابية تتهم وزارة االتصاالت
بتجاوز صالحياهتا
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

اتهم�ت لجنة اإلعمار والخدمات البرلماني�ة وزارة االتصاالت بتجاوز الصالحيات
من خالل منحها الرخصة الرابعة لشبكة الهاتف المحمول في العراق ,وذلك لسد
عجزه�ا المالي في تغطية رواتب منتس�بيها .وقالت رئيس اللجن�ة والنائبة في
التحالف الكردس�تاني فيان دخيل في تصريح صحفي أمس ،أن وزارة االتصاالت
تجاوزت على الصالحيات وأعطت لنفس�ها الحق بمنح رخصة ش�بكة المحمول
الراب�ع المنتظر دخولها للع�راق ،مؤكدة إن الجهة المس�ؤولة عن هذه الرخصة
هي هيئة اإلعالم واالتصاالت التي تعد المؤسس�ة المسؤولة عن إعطاء الترددات.
وأوضحت ،ان وزارة االتصاالت تعاني من عجز مالي ولديها  17ألف موظف تأخذ
رواتبه�م م�ن وزارة المالية ،لهذا تح�اول اخذ الرخصة ومن ثم بيعها لمس�تثمر
أجنب�ي لس�د العجز الذي تعاني�ه .وبينت أن اللجنة مع إعط�اء الرخصة من اجل
خل�ق التنافس في تقديم م�ا هو أفضل للمواطنين ،ولكن يجب أن تش�كل لجان
مختصة لدراس�ة الج�دوى االقتصادية والحاج�ة الفعلية لهذه الش�بكة وتقديم
العروض ورؤية ما هو أفضل.

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

فضالً عن األدوية والمس�تلزمات التي
تم ش�راؤها من المكاتب المتخصصة
باألدوية والمستلزمات الطبية.
وبين العقابي أنه خالل عام  2012تم
إجراء أكثر من  1018عملية خاصة في
المرك�ز العراقي التاب�ع للدائرة وأكثر
م�ن  60عملية زرع كلى ،كما بلغ عدد
العملي�ات فوق الكبرى  12837عملية
والوس�طى  1189عملي�ة ،ف�ي حين
بلغ ع�دد العملي�ات الصغ�رى 1508

عملي�ة ،مش�يرا ال�ى ان ه�ذه األعداد
والنش�اطات المتزاي�دة تمث�ل طبيعة
الخدم�ات النوعية والطبي�ة المقدمة
من قبل م�الكات مجمع مدينة الطب،
منوها ً إل�ى أن الدائرة تق�وم بمتابعة
تطوي�ر عم�ل المراك�ز التخصصي�ة
من خ�الل توفير الم�الكات واألجهزة
الطبية التخصصية والسيما في مجال
الجراح�ة الناظوري�ة وف�ي مختل�ف
االختصاصات.

الفالحي�ة حس�ن التميم�ي يف بي�ان
صحفي أمس ان «املوس�م الزراعي لهذا
العام يبرش بالخ�ر وخاصة املحاصيل
الس�راتيجية ويف مقدمته�ا محاصي�ل
الحنط�ة نتيج�ة تس�اقط االمط�ار
الغزيرة يف عموم البالد مقارنة باالعوام

السابقة» .وش�هدت محافظات العراق
س�قوط امطار غزيرة خالل الشهر
املايض مما أنعش اآلمال بتحقيق
زي�ادة يف انت�اج املحاصي�ل
الزراعية لهذا املوسم.

ميسان تعلن إنجاز املرحلة األوىل من مرشوع تطوير «حي املركز»
مي�سان  /امل�ستقبل العراقي

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أك�دت محكمة األحوال الش�خصية ف�ي البياع إتمامها  50عق�د زواج يومياً،
مبينة أن ه�ذه معدالت عالية مقارنة بالرقعة الجغرافية التي تش�رف عليها
البالغة  %45من مناطق الكرخ ببغداد ،الفتة إلى وجود نية الس�تحداث قاعة
أنموذجي�ة داخ�ل المحكمة لتس�هيل المراجع�ات وإتمام الطلب�ات بصورة
مباش�رة .ونقل بيان للس�لطة القضائية تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة
من�ه عن علي العكيلي ،القاضي األول ف�ي المحكمة ،قوله أن “عدد الدعاوى
ال�واردة إلينا الع�ام الماضي بلغ  10آالف دعوى في حي�ن أن طاقمنا يتكون
م�ن أربعة قضاة تمت إضافة آخر لهم في أواخر الش�هر الماضي” ،موضحا
“أننا مس�ؤولون ع�ن أحياء البياع وال�دورة وحي العامل والس�ويب وغيرها
م�ن المناطق التي تقع غرب�ي بغداد وصوال إلى بداي�ة المحمودية التي تبلغ
حوالي  %45من مناطق الكرخ في بغداد ،وهذه رقعة جغرافية تتمتع بكثافة
س�كانية عالي�ة” .ونبه العكيلي إلى أن “عمل القاض�ي ال يقتصر على النظر
في الدعاوى بل هناك حجج كالقس�امات ووصايا الحجر والقيمومة والوقف
والتملي�ك باإلضافة إلى عقود ال�زواج التي يقدر عددها في اليوم الواحد نحو
 50عقدا ً باإلضافة إلى  40قس�اما ً ش�رعياً ،وان هذه المعدالت عالية مقارنة
م�ع المحاك�م األخرى مع األخذ بعين االعتبار النس�ب الس�كانية في رقعتنا
الجغرافية” .وعن الرؤية المستقبلية لعمل المحكمة وإمكانية تطويرها أفاد
قاضي األحوال الش�خصية أننا “نعمل على وفق الخطة المستقبلية للسلطة
القضائية ورئاسة استئناف الكرخ وتنفيذ ما على عاتقها في مقدمتها خطة
القضاء الخمس�ية التي كش�ف عنها مطلع العام الماض�ي” ،معربا عن أمله
ب�”استحداث قاعة أنموذجية لموظفي األقالم الخدمية كالحجج والقسامات
الش�رعية حتى يمك�ن المواطن من انج�از مراجعته في م�كان واحد بدون
التنقل بين أروقة المحكمة”.

لكهرباء تدعو  26رشكة عاملية لبناء
حمطات شمسية وهوائية

توقعات بزيادة إنتاج املحاصيل الزراعية هلذا العام
توقع االتحاد العام للجمعيات الفالحية
زي�ادة انت�اج املحاصي�ل الزراعية لهذا
العام مقارنة باالعوام الس�ابقة نتيجة
تساقط األمطار بغزارة.
وقال رئي�س االتحاد الع�ام للجمعيات

وق�ال «إذا كان التهمي�ش فهو ع�ام ،واملطالب معظمها
واحي فيهم املحبة واالستقبال والشعارات التي
مرشوعة،
ّ
رفعت والكلمات التي سمعناها فاشكرهم باسمكم».
وقرأ عضو الوفد الدكتور جاسم محمد حافظ بيان الوفد
املوجه لكل املتظاهرين يف العراق ،والذي شدد عىل رضورة
تجدي�د لقاءات الحوار لفائدة ع�راق يتخلص من الخوف
والطائفية واالضطهاد والجوع والحاجة ،والتوجه الكيل
إلع�ادة بن�اء وطن خربت�ه الح�روب والحص�ار والعنف
واالحتالل واإلرهاب والطائفية واملحاصصات السياسية،
فزرعت بذور الفتنة والتحريض واالنقسامات االجتماعية
ّ
لش�ل الحياة في�ه وعرقلة جهود
والتدخ�الت اإلقليمي�ة،
املش�اركة والوحدة الوطنية ومفه�وم املواطنة .وجاء يف
البيان أيضا ً «إنن�ا يف منظمات املجتمع املدني واملنظمات
الثقافية واألدبية والنقابات العمالية واملهنية وشخصيات
اجتماعي�ة وأكاديمية نح�رص الن نكون معكم يف ميدان
الدف�اع عن الحري�ات وح�ق التظاهر الس�لمي وحقوق
اإلنس�ان وضمان العدالة االجتماعية والنزاهة ومواجهة
الفس�اد اإلداري واملايل ورفع أش�كال الحيف واالضطهاد
والش�عور بالتفرقة والتمايز االجتماع�ي وإطالق رساح
املعتقل�ني األبرياء وإعادة االعتبار لألف�راد والعوائل التي
ت�ررت من ج�راء الخط�أ يف تطبي�ق قانون املس�اءلة
والعدال�ة وامل�ادة  4إره�اب ،واملخرب ال�رسي واملداهمات
العشوائية من دون إذن قضائي».

أعلن محافظ ميس�ان عيل دواي الزم عن انجاز املرحلة األوىل
من مرشوع تطوير حي املركز يف ناحية الس�الم بكلفة اربعة
مليارات دينار .وقال دواي يف بيان صحفي أمس ان املحافظة
انج�زت املرحلة األوىل من م�رشوع تطوير وتأهيل حي املركز
يف ناحية الس�الم واملتضمن إنش�اء أرصفة جانبية وإكس�اء
شوارع الحي .وبني ان املرشوع الذي وصلت نسبة انجازه اىل

 %55تنفذه إحدى الرشكات
املحلي�ة بكلف�ة إجمالية
بلغ�ت اربع�ة ملي�ارات
دينار وبمدة عمل تبلغ 360
يوماً .وأكد أن محافظة ميس�ان تس�عى اىل اس�تكمال جميع
مش�اريعها الخدمية والعمرانية يف عم�وم األقضية والنواحي
الستكمال نهضتها العمرانية.

دع�ت وزارة الكهرباء الش�ركات العالمية إلى نصب محط�ات تعمل بالطاقة
الشمس�ية والهوائية ،مش�يرة إلى ان هذه المحطات سيتم نصبها في القرى
واألرياف لثمان�ي محافظات .وقال المتحدث باس�م وزارة الكهرباء مصعب
الم�درس ف�ي تصريح صحفي أم�س أن “الوزارة قامت بتوجي�ه دعوات إلى
 26ش�ركة م�ن كوري�ا الجنوبي�ة وأوربا وكن�دا لغرض بناء محط�ات تعمل
بالطاقة الشمس�ية والهوائية” .وأضاف“ :تم اختي�ار بعض القرى واألرياف
لنص�ب تلك المحطات فيها والتي تبعد عن ش�بكة الكهرب�اء الوطنية بحدود
 180كم” ،موضحا أن “هذا المش�روع سينفذ على مرحلتين ،األولى ستكون
إلجراء المس�ح للمناط�ق التي تحتاج إلى الطاقة ،والثانية لتنفيذ المش�روع
مع الشركات التي س�يتم االتفاق معها” .وأشار الى ان الوزارة أجرت مسحا ً
شامالً وحددت بعض المناطق في ثماني محافظات ،وهي مناطق اقتصادية
وسياسية مهمة للعراق ،وقد تم اختيار عشرة مواقع مشتركة لبناء محطات
تعمل بالطاقة الهوائية والشمس�ية معا وخمس�ة مواقع بالطاقة الشمسية
فق�ط ،حي�ث ستش�مل منطقة طريبي�ل والوليد ف�ي االنبار وقضاء ش�بجة
والب�زركان ف�ي
في النجف وناحية الس�لمان في الس�ماوة
و ا ال س�كند ر و نة
العمارة والش�المجة ف�ي البصرة
وتاب�ع“ :أم�ا ف�ي
والرحمانية في واس�ط.
محط�ة
نص�ب
بغداد س�يتم
شمس�ية ف�ي مق�ر
وزارة الكهرب�اء”،
مبين�ا أن الطاق�ة
له�ذه
اإلجمالي�ة
المحط�ات س�تكون 53
ميكاواط ،وم�ن المؤمل
الوصول إلى  400ميكاواط
بم�ا يمث�ل  %2م�ن المزي�ج
التوليدي في العراق نهاية عام
 .2016ولف�ت إل�ى ان تكلف�ة
هذه المحط�ات تبلغ ما يقارب
ثالث�ة أضعاف إنت�اج الميكاواط
بالمحط�ات البخاري�ة والغازي�ة
ألن عم�ر هذه المحطات  25س�نة
وتعمل بالطاقة التي ال تنضب.
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وزارة الدفاع دائرة املستشار القانوني العام املحكمة العسكرية يف بغداد /الكرخ
إعالن حكم غيابي
 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ عىل املدانني املدرجة أسمائهم أدناه غيابيا بما ييل :
ا  .الحبس الشديد ملدة (ستة أشهر) وفق املادة (/33أوال) من قانون العقوبات العسكري رقم  19لسنة . 2007
ب  .تنفـذ بحقـه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه أو تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة أحكام املادة ( )243من قانـون أصول املحاكمات الجزائية رقم 23
لسنة  1971املعدل .
ج  .منـح الحـق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا ألحكام املادة ()82
من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة . 2007
2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية أو تسـليم نفسـك إىل اقرب جهة عسكرية رسـمية خالل  90يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي
بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة ( )243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .

العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ

وزارة الدفاع دائرة املستشار القانوني العام املحكمة العسكرية يف بغداد /الكرخ
إعالن حكم غيابي
 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ عىل املدانني املدرجة أسمائهم أدناه غيابيا بما ييل :
ا  .الحبس الشديد ملدة (ستة أشهر) وفق املادة (/33أوال) من قانون العقوبات العسكري رقم  19لسنة 2007
ب  .تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه أو تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة أحكام املادة ( )243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسـنة
 1971املعدل .
ج  .منـح الحـق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا ألحكام املادة ( )82من
قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة . 2007
2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية أو تسليم نفسك إىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل  90يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة
الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة ( )243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .

العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ

وزارة الدفاع دائرة املستشار القانوني العام املحكمة العسكرية يف بغداد /الكرخ
إعالن حكم غيابي
 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ عىل املدانني املدرجة أسمائهم أدناه غيابيا بما ييل :
ا  .الحبس الشديد ملدة (ستة أشهر) وفق املادة (/33أوال) من قانون العقوبات العسكري رقم  19لسنة . 2007
ب  .تنفـذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه أو تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة أحكام املادة ( )243مـن قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم
 23لسنة  1971املعدل .
ج  .منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باألخبار عن محل اختفائه استنادا ألحكام املادة ()82
من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة . 2007
2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية أو تسليم نفسك إىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل  90يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي
بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة ( )243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .

العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ
وزارة الدفاع دائرة املستشار القانوني العام املحكمة العسكرية يف بغداد /الكرخ
إعالن حكم غيابي
 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ عىل املدانني املدرجة أسمائهم ادناه غيابيا بما ييل :
ا  .الحبس الشديد ملدة (ستة أشهر) وفق املادة (/33أوال) من قانون العقوبات العسكري رقم  19لسنة . 2007
ب  .تنفـذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه أو تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة أحكام املادة ( )243مـن قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم
 23لسنة  1971املعدل .
ج  .منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه استنادا ألحكام املادة ()82
من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة . 2007
2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية أو تسليم نفسك إىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل  90يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي
بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة ( )243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .

العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ
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غريمز :بيونيس نجحت رغم أهنا سوداء

مــن
هناك

أب�دت املطرب�ة كل�ري بوترش الش�هرية
باس�م غريم�ز اس�تياءها الش�ديد من
قيام البعض بأخذ أجزاء من آرائها التي
تكتبها عىل مدونته�ا الخاصة يف موقع
تمبل�ر ونرشه�ا كترصيح�ات لها عىل
الرغم من أنها أكدت م�رارا ً أن مدونتها
ليس�ت مصدرا ً لألخب�ار ،وأك�دت أنهم
ال يكتف�ون بذل�ك بل يقوم�ون بعرض
تل�ك الترصيح�ات بعي�دا ً عن س�ياقها
مع�ان مختلفة ل�م تكن
مم�ا يعطيه�ا
ٍ

تقصدها.
ونرشت بوترش أخ�ريا ً عىل مدونتها رأيا ً
هاجمت فيه األوضاع يف عالم املوسيقى
وأكدت أن نج�اح املطربني ال يعتمد عىل
موهبته�م فحس�ب ولكن�ه يعتمد عىل
أم�ور أخ�رى أهمه�ا الرباع�ة يف صنع
عاقات جيدة مع األشخاص املؤثرين يف
هذا الوس�ط ،وأوضحت أن املرأة يف عالم
الغناء واملوس�يقي مضطه�دة وتواجه
تهديدات دائم�ة بالتحرش واالغتصاب،

كريس بروان ينتهك رش
أعل�ن االدعاء الع�ام يف مدينة ل�وس أنجلوس أن
مغن�ي الراب كريس ب�راون انتهك رشوط إطاق
رساحه ،وصار مهددا ً بخاف جديد مع القضاء.
وذك�رت وس�ائل اإلع�ام ،اس�تنادا ً إىل بيان�ات
الس�لطات ،أن براون لم يكمل عمل�ه يف الخدمة
االجتماعي�ة الذي قضت ب�ه املحكمة عام 2009
بع�د إدانت�ه باالعت�داء بال�رب ع�ىل صديقته
ريهانا.
وتأت�ي بيانات االدع�اء العام مناقض�ة لبيانات
الرشط�ة ،التي أك�دت أن ب�راون أكم�ل ال�180

وتعامل كأنثى قبل أن تعامل كمطربة.
وعربت ع�ن إعجابها الش�ديد ببيونيس
وأك�دت أنه�ا ألهمت الكثري من النس�اء
يف العال�م ومنحته�ن نموذج�ا ً رائع�ا ً
للنجاح وتحدي العقب�ات التي تصنعها
التفرق�ة واالضطهاد بس�بب الجنس أو
الل�ون ،وأوضحت بوترش أن ما يزيد من
إعجابه�ا ببيونيس أنه�ا حققت كل هذا
النجاح م�ن دون أن تتخ�ىل مطلقا ً عن
أخاقياتها وقيمها التي تؤمن بها.

يوم
املج
وذك
تور
إطا
أوش
ووف
عق
فقط
حو

شيعت شاهني ويف الذاكرة يلمع "موس احلالق"
محودي احلارثيّ :

أجرى الحوار /سعدون شفيق سعيد

نعى الفنان حمودي الحارثي صديقه الراحل صادق عيل
ش�اهني ،مش�ريا إىل أنه ممن "حالفهم الحظ" لتش�ييع
شاهني يف بغداد ،واستذكر يف حوار ل�(املستقبل العراقي)
صداقته األثرية مع الفنان الراحل كونه عايشه يف الوسط
الفن�ي وخارج�ه ،وتذك�ر صاح�ب دور عب�ويس
املش�اركة الت�ي جمعتهما يف املسلس�ل ال�ذي بقي
خالدا "تحت موس الحاق" إىل جانب الفنان الكبري
سليم البرصي .يف ما ييل نص الحوار:
* ما الجديد يف زيارتك لبلدك العراق مؤخرا؟
 بدع�وة كريمة من الدكتور صادق الربيعي رئيساملجال�س البغدادي�ة ذهب�ت معهم لزي�ارة الكوت
والنارصية حيث كان االس�تقبال حافا بنا وخال
تواجدن�ا يف دواوي�ن الثقاف�ة والفكر والعش�ائر..
وخ�ال تل�ك اللحظ�ات الخال�دة اتص�ل ب�ي اح�د
أصدقائي من املنطقة التي نس�كنها س�وية ومعنا
الفن�ان ص�ادق عيل ش�اهني ليخربني ب�ان املرض
العضال ل�م يمهل صاحبنا الفن�ان وهو يف طريقه
اىل الرفي�ق األع�ىل ..وم�ا ان ن�زل الخرب ع�ىل وقع
الصاعقة حتى قطعت السفرة مرسعا كي أكون يف
تشييع صديقي وأخي لحظة الوداع األخري.
* إىل أين عادت بك الذاكرة وأنت تشيّع شاهني؟
� الحمد لله كنت حارضا ً بني املودعني يف التش�ييع ،كانت
الساعة تش�ري إىل العارشة والجميع كانوا ينتظرون ابنه
البك�ر (زيدون) قادما م�ن اإلمارات ،ويف تل�ك اللحظات
رجع�ت بالذاك�رة ألكون عن�د ع�ام  1957عندما قدمت
إىل معه�د الفن�ون الجميل�ة /ف�رع النح�ت  ..ووقته�ا
كان الراح�ل ق�د قدم أوراق�ه إىل معهد إع�داد املعلمني يف
األعظمي�ة ويف أواخر  61 / 60تأسس�ت األكاديمية التي
أسس�ها الفنان خالد الجادر واملخرج الس�ينمائي الكبري
حكم�ت لبيب اواديس وبعدها أداره�ا الفنان جعفر عيل
ووقتها كان يدرس فيها املخرج العظيم جاس�م العبودي
 ..يف تل�ك االيام ش�جعت الراحل ان يدخ�ل اىل األكاديمية

فج�اءت موافقته وتخرج مع كل من كريم عواد ومحمد
يوسف الجنابي وضياء شهاب واآلخرون.
* وبعد تخرجك من األكاديمية؟
� أخ�ذت اوراق الراح�ل واوراق محم�د يوس�ف الجانبي
ودخلت اىل غرفة مدير التلفزيون آنذاك عبد الرضا فوزي
ال�ذي كانت تربطني به عاقات اخوية طالبا منه التعيني

يف التلفزيون  ..وعندها حصلت املوافقة وتم تعيني الراحل
يف قسم التنسيق التلفزيوني كمنظم برامج
* وبعدها؟
 صدر امر وزاري من رئاسة الوزراء يف زمن طاهر يحيىبتش�كيل وفد تلفزيوني الفتتاح وادارة تلفزيون كركوك
فاختارن�ي عبد اللطيف الكمايل مس�ؤوال ملحطة كركوك
وطلب مني ان اخت�ار اإلداريني للمحطة فاخرتت الراحل
مس�ؤوال لقس�م التنس�يق ليوازن برامج ه�ذه املحطة
بطوائفها املتآخية واس�تمر العمل هناك ثاثة أش�هر ثم
عدنا اىل بغداد.

*وكي�ف تم اختيار الفنان الراحل ش�اهني ليكون معكم
(تحت موس الحاق)؟
� يف الحقيق�ة بع�د ان قدمنا (تحت م�وس الحاق) كان
الفنان الراحل يتمنى ان يمثل فبي املسلسل ،وعندما جاء
الفيديو لتس�جيل الربامج واملسلسات تم اختيار "تحت
موس الح�اق" املدعوم بمحب�ة الناس وكل املس�ؤولني
منذ ث�ورة  14تم�وز لتوثيقه فيديوي�ا ..وبالفعل
اخرتن�ا انا والبرصي ثاث�ة او أربعة أعمال قديمة
قدمناه�ا قبل التس�جيل ..واش�رتكنا خ�ال ذلك
وألول مرة راس�م الجمييل وخليل الرفاعي وسمري
الق�ايض وعب�د الجبار عب�اس وعيل ي�اس وغازي
القييس وطعمة التميمي اىل جانب الكادر القديم انا
والبرصي وصادق االطرقجي وحس�ني عيل حس�ني
وهنا حقق�ت أمنية الراحل باملش�اركة تحت موس
الح�اق حي�ث دعوته للمش�اركة وتك�رر ذلك ايضا
يف مسلس�ل (كاس�ب كار) من بطول�ة البرصي وانا
وراسم الجمييل  ..ووقتها جسد الراحل دوره الشهري
(شقاوة).
*وم�ا دام الحدي�ث ق�د تن�اول االن الفن�ان الراح�ل
الب�رصي (حج�ي رايض) هل لن�ا من وقف�ة توثيقية
ملراسيم تشييع البرصي وصادق عيل شاهني؟
 بالنسبة للفنان الراحل صادق عيل شاهني تم تشييعهم�ن بيته قرب جام�ع الفاروق ..والحقيق�ة املؤملة :لم
يكن حارضا أي مسؤول من وزارة الثقافة او من املمثلني
املرسحيني واملخرجني اإلداريني ..س�وى عدد من مراسيل
القن�وات الفضائية بحكم الحصول ع�ىل الخرب لبثه عرب
قنواتهم ..واىل جانبهم كانت هناك وللتاريخ امرأة واحدة
ه�ي الفنان�ة منى الب�رصي زميل�ة (ام ش�يماء) زوجة
الراحل وكانت (متلفلفة بعبائها السوداء)  ..والذي حدث
يف سيناريو التش�ييع مع الفنان صادق عيل شاهني (ابو
ش�يماء) اليوم  ..كان قد حدث مع الفنان سليم البرصي
البارحة عند مراسيم التشييع.

السنيد يعيد احلياة لصديقة أنكيدو
من املؤمل ان يقدم الفنان د .عبد املطلب الس�نيد "يقني كلكامش" عىل املرسح الوطني يف عمل مرسحي ملحمي جديد
اعتمد يف رسم الحكاية األسطورية عىل ما كتبه الراحل د .طه باقر مللحمة كلكامش والتي قدمت اكثر من مرة عىل املرسح
العراقي والعربي والعاملي.
وعن هذا العمل الجديد ذكر السنيد أنه اع ّد املرسحية منطلقا من فهم كلكامش لفكرة املوت بعد حصوله عىل العشبة من
(انتونا بشتم) أثناء رحلته املعروفة إلعادة الحياة لصديقه (انكيدو).
بق�ي أن نعل�م ان املرسحية س�تقدم ضمن مرشوع بغ�داد عاصمة للثقافة العربية لعام  2013وسيجس�د ش�خصياتها
الرئيسة أمرية جواد وسامي عبد الحميد.

"أحالم اليقظة" ..فيلم روائي طويل بكوادر عاملية
يواص�ل املخرج الس�ينمائي صاح كرم تصوير فيلمه الروائي الطويل (أح�ام اليقظة) يف بغداد وأربيل،
والفيلم تأليف من غيداء العيل.وقالت مدير قس�م العاقات واإلعام يف دائرة الس�ينما واملرسح زينب
القصاب لوكالة أنب�اء محلية إن الفيلم يتحدث عن أحداث
ع�ام " 2006حينما ضاقت األرض بالعراقيني ،وس�ط
احداث العنف وش�يوع التفج�ريات الدموية ،فيقرر
الكثري منهم الهجرة عن الوطن بحافلة سفر كبرية
تضم عراقيني مختلفي الطوائف واألديان ،وكأن
الحافل�ة ع�راق مصغر وهناك ي�روي كل واحد
منهم الحكاية التي جعلته يقرر الهجرة".
وتابع�ت :يف الطري�ق نح�و الح�دود الس�ورية
تتع�رض الحافل�ة للخط�ف بع�د انحرافها عن
الطريق فتتصاعد رصاعات الفيلم تباعاً.
وأضاف�ت القصاب :يش�ارك يف الفلم نخبة من النجوم منهم كريم محس�ن،
كاظم القرييش ،نزار علوان ،برشى إسماعيل وآخرون ،أما املنتج املنفذ للفيلم
رشكة الخليج لإلنتاج الفني العراقي.
وأكدت "أن الفيلم سيشهد وجود كوادر فنية إيرانية كمدير التصوير والصوت
وك�وادر س�ورية معروفة يف إدارة اإلضاءة ،وس�يكون الفنان الس�وري احمد
مارديني مخرجا ً منفذا ً إىل جانب مساعد املخرج العراقي عدي عباس ويف إدارة
اإلنتاج خليل إبراهيم".
وبينت "أن الفيلم يضم خدعا ً سينمائية يقودها الفنان عبد الرحمن وهو من املختصني بصناعة التفجريات
والخ�دع الس�ينمائية يف العراق مع تصوير جوي بطائرة تم اس�تحصالها من إقليم كردس�تان العراق بعد
مفاتحة وزارة داخلية اإلقليم".وذكرت :أن املخرج استعان بالخبري العراقي العاملي املاكري محمد الجبوري
ال�ذي عمل منفذا ً اول ملكياج مسلس�ل (عمر) الذي عرضته قن�اة  Mbcيف رمضان  ، 2012كما حرص
املخرج عىل اختيار صياغة موس�يقية ومؤثرات خاصة بالفيلم لكبار املوس�يقيني العراقيني ،وسيتم
اختيار احد نتاجاتهم املوسيقية فيما بعد.

عزة البغدادي ّ
تشخص "ركود الدراما"
تواصل الفنانة عزة البغدادي تجس�يد ش�خصية مازم صباح يف مرسحية "مركز رشطة
املرحوم".
وقالت البغدادي يف ترصيح صحفي "أنا أعمل
ضمن مركز الرشطة كامرأة تحاول ممارسة
عم�ل الضاب�ط وم�ا تاقي�ه م�ن صعوبات
خال عملها األمن�ي وماحقتها للجريمة"،
موضح�ة أن العم�ل من تألي�ف الفنان ثامر
الشطري وإخراج عبد جعفر النجار.
ويف س�ياق منفصل ،حملت الفنانة املنتجني
املنفذي�ن مس�ؤولية بقاء الدرام�ا راكدة من
غري تطور يف الفرتة الس�ابقة كونهم املستفيد
من ذلك الوضع.
وأضافت :أن بقاء الدراما من غري ّ
تغري س�اعد
بع�ض املنتج�ني ع�ىل س�هولة انج�از األعمال
البس�يطة والركيك�ة وإقح�ام من يش�اؤون يف
مجال التمثيل.

سريين :أخشى اخليانة
وزوجي "ممكن يعملها"
كش�فت الفنانة اللبنانية س�ريين عبد الن�ور عن خوفها من
الخيانة الزوجية معتربة أن الرش موجود يف الدنيا.
وعم�ا إذا كان من املمك�ن أن يخونها زوجه�ا رجل األعمال
فريد رحمة يف يوم من األيام ،قالت سريين" :ممكن يعملها"
مش�رية اىل أنه�ا يف ه�ذه الحالة ،ستس�امحه كونه�ا امرأة
ناضجة تعي أن اإلنس�ان معرض للخط�أ ،لكن عاقتهما لن
تكون كما هي عليه اآلن.
ويف س�ياق منفصل،أعلن�ت س�ريين ،يف حواره�ا م�ع مجلة
س�يدتي ،أنها من محب�ي زيارة البلدان الرومانس�ية خاصة
الجزر ،كاشفة أنها ستقصد اليونان مع زوجها قريباً.

مهند ينفصل عن حبيبته بعد  11عام ًا من احلب
يف الوق�ت ال�ذي كان العال�م يرتق�ب في�ه موع�د
زفافهما ،أفادت املجلة الرتكية الشهرية”BUGUN
 ،”MAGAZINأن املمث�ل الرتكي كيفانج تاتليتوج
الشهري ب�«مهند» أنفصل عن حبيبته املمثلة وملكة
جمال تركيا لعام  ،2002أزرا أكني.
مهن�د وأزرا ع�ىل عاق�ة عاطفي�ة من�ذ أكثر م�ن  11عاماً،
وس�بق وانفصا ،ولكنهما عادا مج�ددا ً لقصة حبهما وقيل

إنهم�ا يجهزان عش الزوجي�ة ليفاجأ الجميع
بخ�رب انفصالهما ،بعد أن نف�ى الثنائي عدة
مرات ذلك.كيفانج تليتوج ُيعرض له حاليا ً
مسلس�ل «ع�ودة مهند» عىل قن�اة دبي،
ويش�ارك بطول�ة العمل املمث�ل الرتكي
بورا جولص�وي الش�هري ب�«مراد» يف
مسلسل «فاطمة».

حريري :األفاعي

بع�د الخ�اف الذي حصل بني الفنانة م�ي حريري وق
كان هن�اك اس�اءة حصلت من أح�د الطرفني تجاه
لديها أهدافها ،لكن ما حصل هو أنهم لم يلتزموا بم
الربنامج".
وأضاف�ت مي" :املس�ألة أن هناك جهات تدخل عىل ا
مشكات وسوء فهم .كنت قد رفعت دعوى مستعجل
غريي حسب العقد بيننا ،لكن قايض األمور املستعج
ع�ىل أي ح�ال ال أريد املتابعة يف الحدي�ث ألنني يف فرت
األمور القانونية العالقة".
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مصا ً املحكوم عليه بقضائهصا يف العمل ملصلحة
جتمع.
كرت محطصة "يس ان ان" اإلخبارية أن براون
رط أيضا ً أكثر من مرة يف اشتباكات خالل فرة
الق رساحه املرشوط ،كما هصدد املغني فرانك
شان خالل شجار بإطالق النار عليه.
فقا ً للتقارير ،لم يطالب االدعاء العام بتوقيع
قوبة السجن بحق براون ،بل باستكمال عمله
ط ،ومن املقرر أن تعقد اليوم جلسصة استماع
ول هذا األمر أمام املحكمة.

أفادت النجمة العالمية تايلور
سويفت بأنها ستسعى لتكون
ليلة عيد الحب مميزة ،وقالت
بالرغ��م م��ن أنه��ا ال تعيش
حالي��ا ،إال أنها لن
قص��ة حب
ً
تت��رك ي��وم "كيوبي��د" يمر
مثله مثل أي يوم آخر.
وأعلن��ت س��ويفت أنه��ا
ستقضي هذه المناسبة برفقة
أصدقائها.

دي كابريو يقيض العطلة مع احلسناء

السجن لسعد جميد!

يقيض املمثل األمريكي ليوناردو دي كابريو عطلته يف ميامي.
والتقطت عدسصات كامريات الباباراتزي صورا ً لصه هناك حيث كان يقف عىل
الرشفة برفقة ملكة جمال كوسوفو أفريديتا دريشاج ،التي كانت قد رصحت
مؤخرا ً انهما مجرد أصدقاء ولكن الصور تثبت عكس ذلك.
كمصا التقطت العدسصات صورا ً لليوناردو مع براديل كوبصر .وكان ليوناردو قد
رصح مؤخرا ً انه اخذ عطلة من التمثيل حالياً.
يذكصر أن ليونصاردو كان قصد انفصل السصنة املاضيصة عن عارضصة فيكتوريا
سيكريت إيرين هيزيرتون.

بعد ان قدم العديد من ادوار الرش يجسصد الفنان سصعد مجيد،
شصخصية جسصد خاللهصا احصد االدوار املهمة وذلصك من خالل
مشصاركته يف مسلسصل (الشصيطان يف قلب امصرأة) مع املخرج
االردني ايمن نارص الدين والكاتب عباس النارص ..حيث تحول
من رجل رشير اىل شصخصية سوية تحاول العيش بأمان ولكن
تحصصل حادثة قتل غري مقصصودة تدخلها السصجن ..وعندها
تحصصل تداعيات متعصددة  ..ولعل هذا هو اهصم ما يميز هذه
الشخصية التي تشكل احد املحاور املهمة يف املسلسل.

من ذاكرة المسرح العراقي

مرسحية الرصاع

تأليف  /عيل الخباز
إخراج /خالد علوان
تمثيل /جبار مشصجل  -مكي حصداد  -كريم صدام-
زيصاد طصارق -عصيل دواي -محمصد الدراجصي -حازم
الدراجي  -اسعد الكناني
تقديم /الفرقة املرسحية لربية ميسان
املناسبة /مهرجان ينابيع الشهادة الثقايف يف بابل

"املرسحية حصلت عىل جائزة أفضل عمل مرسحي يف
املهرجصان من بني احد عرش عمال مرسحيا من عموم
املحافظصات ..ونحن يدورنا نهدي هذا الفوز مليسصان
الحضصارة واإلبداع وسصنعمل عصىل ان نواصل الطريق
اىل النجصاح األكمصل مصن اجل مصرسح ميسصاني يليق
باملحافظة".
خالد علوان املخرج

قصة حب أدخلت "زمردة" دائرة الرش
شصقراء جميلصة تخرجصت مصن املدارس
الفرنسصية ،لذلصك كانت زمصردة مؤهلة
تماما للقيام بدور الثرية ،ثم تميزت بعد
ذلك بأدوار الفتصاة الرشيرة التي تحاول
اإليقاع بالبطل.زمردة ،املولودة بالقاهرة
يف  15شصباط عام  ،1926اشصركت منذ
طفولتهصا يف عصروض مرسحيصة عصدة
وحينمصا أصبحصت شصابة لفتصت انتباه
الجميع بجمالها وثقافتها ،وكان أولهم

يوسصف بك وهبي الصذي كان يبحث عن
وجه جديد لفيلمه «األفوكاتو مديحة»،
وبرغم أن مالمحها تتالءم أكثر مع أدوار
الصرش ،إال أنه تحدى بها الجميع وقدمها
ألول مرة أمام السينما عام  1950كفتاة
أرسصتقراطية متواضعصة ،ال تخجل من
حبها للفالح الفقري «محمد أفندي».
نجاحهصا بهصذا الصدور أهلهصا للبطولصة
املطلقصة مصع كارم محمصود يف فيلصم

«جزيصرة األحصالم» عصام  ،1951وأدوار
أخرى بما يقرب  16عمالً وإن اتسصمت
أغلبهصا بالصرش مثصل« :تعاىل سصلم» مع
فريد األطرش وسصامية جمصال« ،ناهد»
مع يوسف وهبي وراقية إبراهيم« ،سلوا
قلبي» مع فاتن حمامة ويحيى شاهني،
«فاعل خري» مصع محمد فوزي وصباح،
«رسصالة غصرام» مصع كمصال الشصناوي
ومريم فخرالدين.

قطعة حلوى أخرجت سعاد حسني من موقف حمرج
يف حيصاة الفنانصني مواقصف طريفصة
مصاحبصة ألدوارهصم يف األعمصال
السصينمائية ،ومصع السصندريال سصعاد
حسصني حصدث ذلصك مصع أول بطولصة
سينمائية لها يف فيلم «حسن ونعيمة»
عام  1959مصع محرم فصؤاد ومحمود
السباع ،وهي مازالت تخطو خطواتها
األوىل ولم يكد يتعصرف عليها الجمهور
بعد.
ولكصن صبي لم يبلغ العارشة بعد ،كان
يسصكن بجوار املنزل الصذي تعيش فيه
سصعاد حسصني وتعرف عليهصا ،وصار
ً
قائصال« :نعيمة ..يا
كلما رآهصا يناديها

نعيمصة» باللهجة الفالحصي تماما ً كما
حدث بالفيلم ،سعاد اعتربت ذلك مزاحا ً
عابرا ً وسينىس الطفل اسمها بعد ذلك،
ولكن ذلك لم يحدث ،فقد استمر الطفل
أيامصا ً متتالية وهو يناديها كلما تقابال
يف أي مصكان ممصا وضعهصا يف مواقصف
محرجصة أمصام الجميع.دعابصة الطفل
أرقصت السصندريال وأفرغصت لهصا وقتا ً
ً
طويصال تفكر مصاذا تفعل معصه وكيف
تجعلصه ينتهي من سصخافته ،واهتدت
إىل طريقصة مثاليصة ونفذتهصا يف اليصوم
التايل ،فلما رأته اقربت منه وربتت عىل
كتفيه قائلة« :أنا مبسوطة منك قوي»

وأعطتصه قطعة من الحلوى ،وأضافت:
«كل ما تشصوفني قويل يصا نعيمة ..وأنا
اديصك واحصدة زيهصا» ،وبالفعصل صدق
الطفل وفرح بهصذا االتفاق الذي نفذه
ملدة أسبوعني متواصلني.ثم جاء الجزء
الثانصي مصن الخطصة ،حينمصا توقفصت
سصعاد عن إعطائه الحلوى يف أول يوم
ثصم الثانصي والثالث وبعدها استشصاط
الطفصل غضبا ً بسصبب توقصف إمدادات
الحلصوى من السصندريال ،فقصرر بعقله
الطفصويل أن يعاقبها عصىل ذلك فتوقف
هصو بصدوره عصىل التهليصل كلمصا رآها
منادياً« :نعيمة ..يا نعيمة».

شكري رسحان ..قفز إىل النجومية يف عام واحد فقط!
ً
حافصال للفنان القدير
كان العام 1949
شصكر رسحصان فقصد شصهد بدايتصه
السصينمائية وبدايصة انطالقصه كنجصم
يقف يف مصاف من سصبقوه بسصنوات
طويلصة مثصل :عمصاد حمصدي وأنصور
وجصدي وحسصني صدقصي وغريهم،
وأصبح القاسصم املشرك يف خمسة
أعمصال مميصزة وإن كانت صغرية
املساحة.
فنصراه يف «ناديصة» مصع عزيزة
أمصري ،و«أوعصى املحفظصة»
مع تحيصة كاريوكا ،و«جنة
ونصار» مصع نعيمصة عاكف،
ولكصن اشصراكه مصع عميصد
املصرسح العربي يوسصف وهبي

يف «كصريس االعصراف» كانصت البدايصة
الحقيقيصة له مع السصينما والشصهرة،
ويرجع ترشصيح وهبي لصه بعد أن لفت
انتباهه بعدد مصن املرسحيات الناجحة
مع «الفرقة القومية للتمثيل واملرسح»،
وذلصك بعد تخرجصه من معهصد التمثيل
عصام .1947ثصم تأتصي املرحلصة الثانية
بالفيلصم الخامصس وهصو دور اقصرب
فيه مصن البطولة مع نعيمصة عاكف يف
«لهاليبو» ،بعدما اقتنع املخرج حسصني
فصوزي بقدراتصه التمثيليصة وهو نفس
السصبب الذي دفعه إىل ترشيحه يف العام
التصايل لبطولة مطلقة أيضصا ً مع نعيمة
يف فيلم «بابا عريس».ويشصهد التاريخ
الفني لنجصم مر األسصمر العديد من

األعمال التي صنفت ضمن أفضل 100
فيلصم يف تاريخ السصينما املرية ،ومع
ذلك ظل مداوما ً عصىل احرام فنه وعدم
االنسياق وراء األدوار التجارية املبتذلة،
وعندما حاول البعض ذلك ترك شصكري
الساحة السينمائية واعتزل الفن تماما ً
بعد فيلمصه األخري مع كمال الشصناوي
«الجبالوي» عام  ،1991وبرر ذلك قائالً
يف أحد حواراته الصحفية «أنا لم أتوقف
بإرادتي عن السصينما لكني لن أعمل إال
مع ما يتوافق مع تاريخي السصينمائي
الطويل ،خصوصا ً وأنا أشعر أن السينما
لم تعد هي السصينما التي عرفتها طوال
مشصواري وال أجد فيها ما يناسبني من
كل أفالمها التي تقدمها اآلن».

سوق الكاسيت يف مرص خيذل الفنانني

دخلت عىل اخلط

وقناة الص mtvواملصالحة التصي تلتها ،ر ّدت مي عما إذا
اآلخر وقالصت "ادارة الربنامج لديهصا أهدافها ،وهي
ما وقعوا عليه يف العقد حيث عرف الجميع أنها نجمة

الخط كاألفاعي وتثرثر بنوايا سصيئة من أجل احداث
لة اليقاف احدى الحلقات حيث ممنوع ظهور فنانة
جلة رأى خالف ذلك ولم يصدر قراره بإيقاف الحلقة،
رة ممنوعة فيها عن الصكالم يف املوضوع ريثما تنتهي

حالة الكسصاد غري املسصبوقة التي يشصهدها سصوق الكاسصت يف مصر خذلت
وأخرجصت فنانني كبارا من سصوق املنافسصة دون تحقيق أي مبيعات
تذكر .ومن بني الفنانني الذين غادروا سصوق الكاسيت بسبب
كسصاده الفنانة أصالة التي غادر البومها "شصخصية
عنيصدة" السصباق باكصرا  ،اال ان الفنصان محمصد
حماقي حافصظ عىل مركزه األول يف السصوق
بالرغم مصن ضعف معدل مبيعصات البومه
"من قلبي بغني" ،وكذلك الفنان محمود
العسييل الذي حافظ عىل مركز ألبومه
"دنيصا جديصدة" حينها.كمصا تمكصن
الفنصان حمصادة مصن املحافظة عىل
مركز ألبومصه "ما تقولهاش" عىل
الرغصم من انهيصار مبيعاته ،فيما
حافصظ الشصاب خالصد والفنصان
ماجد املهندس عصىل مركزيهما
ضمن االكثر مبيعا .ولكن يبدو
واضحصا ً أن الفصرة القادمصة
ستشصهد إنسصحاب ألبومصات
عصدد كبصري مصن الفنانني من
سوق الكاسصيت بسبب تدني
املبيعصات اىل حصد كبري .وعىل
صعيصد آخصر ينتظصر عصدد
كبصري مصن الفنانصني حلصول
إجصازة نصف العصام الصدار
البوماتهصم وذلصك عصىل امل
انتعصاش سصوق الكاسصيت
مصن جديد.ومن بني الفنانني

املقصرر طرح البوماتهم خالل الفرة املقبلة محمد فؤاد الذي ينتجه عىل نفقته
الخاصصة ويضصم حواىل  11أغنية شصارك فصؤاد يف تلحينها .كمصا ينتظر الفنان
مصطفصى كامل هدوء االوضاع بعد الذكرى الثانيصة لثورة  25يناير لكي يحدد
اغان والذي تسصببت االوضاع يف
املوعصد النهائي لطرح البومه الذي يتضمن 10
ٍ
تاجيله الكثر من مرة.
كما يواصل الفنان تامر حسني
تسصجيل أغنيات البومه الجديد
واملقرر طرحه قريبا ً يف األسصواق
 ،وكذلك تسصتعد الفنانة املغربية
سصمرية سصعيد لطصرح ألبومها
الجديد يف شصهر آذار املقبل خالل
عيد الربيع وذلك بعد غياب طويل
عن الساحة الغنائية .
ويف الوقصت نفسصه يواصل الفنان
صابصر الرباعصي تسصجيل البومه
الجديصد واملقصرر طرحصه بشصكل
نهائي خالل شصهرين خاصة وانه
انتهى من تسصجيل معظصم اغانيه
كما يقول.وتواصل الفنانة اللبنانية
كارول سصماحة والفنصان املري
هشام عباس تسجيل االلبومني الخاصني بهما ،كما يستمر الفنان عمرو دياب
بتسصجيل البومه واملقرر االنتهاء منه تمهيدا ً لطرحه يف السوق.يف الوقت نفسه
أغان منفردة أمالً منهم يف إنتعاش السصوق
قصرر عدد كبري من الفنانصني طرح
ٍ
مرة أخرى يف ظل ما يشهده من كساد وانهيار  ،ومن بني هؤالء الفنانني نادية
مصطفى التي انتهت من تسصجيل اغنية وطنية جديدة بعنوان "بلدك بتشتكي
" والتي تهديها للشعب املري.كما يواصل الفنان محمد منري تسجيل اغنيته
التي يتكتم حول تفاصيلها واعدا ً جمهوره بمفاجأة حقيقية.
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"ابن ر�شد والر�شدية" لإرن�شت رينان

الفل�شفة طريق ال�شتقالل الفكري

ابراهيم العري�س
«إن�ه كت�اب ع�رف يف الوقت نفس�ه كي�ف ينزع
الطابع األس�طوري عن مادة بحثه ،ثم كيف يفرض
أس�اطري جدي�دة ع�ى كل أولئ�ك الذي�ن اس�تأنفوا
دراس�ة امللف�ات املتعلقة باملوض�وع .وه�و ،أيضاً،
كت�اب إذا كان صحيح�ا ً أنه يبدي ش�يئا ً من الرفض
لجوه�ر املوض�وع الذي يطرحه ،ع�رف كيف يخرج
من وه�اد النس�يان ،لحظة أساس�ية م�ن لحظات
تاري�خ الفلس�فة والثقافة» .يف يشء م�ن االختصار
ه�ذا هو الحك�م املفصل وامل�ربر ،عرب ن�ص طويل،
ال�ذي يطلقه باحث فرن�ي ينتم�ي إىل أيامنا هذه،
ع�ى واحد من أش�هر كت�ب مواطن ل�ه ،فرني هو
اآلخر ،عاش يف القرن التاس�ع عرش .وهذا األخري هو
إرنست رينان الباحث واملفكر الفرني الذي يجابهه
ويجاب�ه أفكاره يف العالم العرب�ي ،نقد كبري يطاول
عادة نظرته االس�تعالئية إىل العرب وحضارتهم .أما
املتح�دث عنه يف زمننا ه�ذا ،فهو آالن دي ليبريا ،أحد
كبار الباحثني يف فلسفة العصور الوسطى يف فرنسا،
والذي ينفق منذ سنوات كثرية وقته وجهده لدراسة
الفيلس�وف األندلي ابن رشد وفلسفته .أما الكتاب
ال�ذي يعنيه دي ليب�ريا يف حديثه فه�و ،تحديدا ً «ابن
رش�د والرش�دية» الذي وضعه إرنس�ت رينان للمرة
األوىل عام  1852ثم عاد وع ّدله وأضاف عليه بعد ذلك
بثالثة عقود لكي يصدر يف حلته النهائية.
والح�ال أن كت�اب «اب�ن رش�د والرش�دية» كان
واحدا ً من أول الكتب الغربية (والرشقية أيضاً) التي
تناولت ليس فقط حياة ابن رشد ومؤلفاته ،بل كذلك

ويف ش�كل خاص ،تأثري فلس�فته يف أوروبا ،وبالتايل
دوره الكب�ري يف إيص�ال الفكر اليوناني (وال س�يما
فكر أرس�طو) إىل العالم الالتيني املع�ارص له .ولقد
كان رين�ان ،يف هذا الكتاب ،من أوائ�ل الذين تحدثوا
بدق�ة وإنص�اف عن املدارس الرش�دية يف الفلس�فة
األوروبي�ة يف الع�ر الوس�يط ،وعن غلب�ة التفكري
العقالن�ي عى تل�ك املدارس ،حت�ى وإن كنا نراه ،يف
كتابه ه�ذا ،ال يتوقف عن تأكي�د أن العالم األوروبي
 الالتين�ي عرف وجهني فقط من وجوه ابن رش�د:وجه الشارح واملعلق عى كتابات أرسطو من ناحية،
ووجه الطبيب من ناحية أخرى .أما بالنس�بة اىل ابن
رش�د كفيلسوف ،فال يبدو رينان عى حماسة كبرية
للحديث عن هذا األمر ،هو الذي سيظل الفكر العربي
يأخ�ذ علي�ه تأكيداته ،عى رغ�م كل يشء ،بأن ليس
ثمة وجود لفلسفة عربية ...وهو الحكم نفسه الذي
ال يزال يثري جدالً واس�عا ً حتى أيامنا هذه .املهم هنا
هو ه�ذا الكتاب ال�ذي  -أقل ما يمك�ن أن يقال فيه
إن�ه  -أعاد قبل ق�رن ونيّف من الزمن« ،فيلس�وف»
قرطبة الكبري إىل الواجهة وإىل س�احة الجدال .وكان
هذا مفيدا ً لرينان ،للفكر العربي ،وللفكر اإلنس�اني
يف ش�كل عام .قسم إرنس�ت رينان كتابه «ابن رشد
والرشدية» إىل قسمني رئيسني تناول يف أولهما حياة
ابن رشد وأعماله ،ثم نظريته الفكرية ،فيما انرف
يف القس�م الثان�ي  -وهو األه�م يف هذا املج�ال  -إىل
دراس�ة «الرش�دية» كما تجلت يف القرون األوروبية
الوسطى ،فدرس يف فصل أول «الرشدية لدى اليهود»،

�شعر

متثال يركل مت�شرعني
�شالح فائق
ازحف  ،مثل نمر  ،نحو بحرية
الصائ�دون ج�اءوا يس�حبون
قواربهم
ال فرائ�س فيه�ا  ،ب�ل ثي�اب
راهبات
تعرين امام اديرة  ،هربن
كان�ت الش�مس تلته�م فت�ات
موائدهن
وبح�ارة اجان�ب ينهال�ون ،
بفؤوس ،
عى اشجار ساحل قريب
***
ولدت يف ظل شجرة جوز
القابلة كانت نادلة يف حانة
سقتني خمرا وسلمتني اىل
موجة .
من تل�ك املوج�ة تعلمت س�لب
سياح
اصفعهم اذا ثرثروا
ويشروا وسائدي مرغمني .
يف كل مرة حني اسلب  ،اصفع
او ابيع  ،يمر قطار
ويسالني عن الوقت
***
اخريا سكن البحر
فارتخت غابات وتالل
هددت اموجا بقنينة مكسورة
وجلست بني قوارب بال اصحاب
افك�ر يف مص�ريي ب�ني ه�ؤالء
واؤلئك
انتهيت احتمي بذكريات حينا
ويف احي�ان بص�ور يمنحها برق
يف رايس :
طريقان اىل حيث روحي الفانية
.
***
اجلس يف مقهى  ،اطلب شايا
يغيب الخادم  ،بعد دقائق يظهر

املهم�ة :تمام�ا ً كم�ا أن البندقية كانت بالنس�بة إىل
إيطالي�ا ،م�ا كانته هولندا  -يف زمنها  -بالنس�بة إىل
أوروبا الشمالية ،فإن الرشدية هي بالنسبة إىل عالم
الجنوب ،ما كانته الجانسينية (وهي األكثر انفتاحا ً
بني الطوائف والش�يع) بالنسبة إىل عالم الشمال :أي
أن الرش�دية تحمل ،وعى طريقتها الخاصة ،قضية
الحري�ة يف عالم الجن�وب» .ويرى دي ليب�ريا هنا أن
رين�ان قد تمكن من أن يض�ع إصبعه عى أهم ما يف
الرشدية ...واصالً هنا إىل الحديث عن عدوى الحرية
كم�ا انت�رشت  -ثم حورب�ت  -يف أوروب�ا من طريق
الرش�ديني الالتني الذي�ن نقلوها من عال�م الجنوب
إىل عالم الش�مال .إرنس�ت رين�ان ()1892 - 1823
مفكر وفيلس�وف فرني ،كما أن�ه  -يف زمنه  -كان
يعت�رب من كب�ار مؤرخي األدي�ان ...وه�و كان عند

بدايات�ه قد درس الاله�وت كي يصبح رج�ل دين...
ً
الحق�ا ،لينخرط يف فكر ثورة
لكن�ه انرف عن ذلك
 1848الفرنس�ية الت�ي رأى فيها رس�الة س�ماوية
وبداي�ة دين ب�رشي جديد .وق�اده ذل�ك إىل الغوص
يف تاري�خ األدي�ان .ولقد عاش س�نتني يف روما جمع
خاللهم�ا وثائق للحكومة الفرنس�ية قب�ل أن يعود
إىل باري�س ليبدأ يف نرش كتبه ،ث�م بعثته حكومته يف
مهام إىل لبنان وفلس�طني عرّفته عى الرشق األدنى
وتاريخ�ه وفك�ره ...وكان من نتيج�ة ذلك أن وضع
كتابه األش�هر «حياة يس�وع» .وه�و انتخب يف عام
 1878عضوا ً يف األكاديمية الفرنس�ية وحظيت كتبه
بشعبية كبرية ،ومن بينها دراسات لغوية وتاريخية
وفكرية ،ولقد تذكره اللبنانيون قبل سنوات وأقاموا
له نصبا ً بالقرب من مدينة جونية.

الفعــل الثقـــايف املمتــــد

مقاطع من

حصان
بني فكي�ه كوب ش�اي  ،يضعه
امامي فوق طاولة
يف هدوء يعجبني .
***
سوف اشري  ،اليوم  ،باقة ورد
لثعبان قت�ل جالدا يف ضاحية او
يف ثكنة
{ لم اعد اتذكر اين }
واغني لسماكني يطاردون جباة
رضائب
بمجاذيف طويلة .
***
ايل يص�ل م�ايض  ،كل ليلة  ،عرب
بحريات .
يل ضلع�ان مكس�وران م�ن
سقوطي يف جدول
لهذين السببني  ،اميش مختاال ،
مثل لص
امام عازفني وراقصات .
انا نزق ؟ نعم
الني عشت طويال وراء ابواب
كان فرايش معطفا
ويف زفايف دعوت ذئبا ،فرفض
ثم دعوت حصانا  ،اعتذر
فالغيت الزفاف .
***
طلبت م�ن اعص�ار  ،كان يدور
حويل
ان يقتل�ع رادارا ق�رب مط�ار ،
ففعل .
هذا سبب احرامي لالعاصري
ال اح�رم الصي�ف  ،يتس�لل اىل
غرفتي
من شباك ال يقفل
والاح�رم املالئك�ة  ،النه�م
يتشاتمون منذ سنوات
يف احدى ذكرياتي
ورغم رجائي مرارا ،ال يتوقفون

ثان «الرش�دية عند الفلسفة السكوالئية»،
ويف فصل ٍ
وأخريا ً يف فصل ثالث «الرش�دية يف مدرس�ة بادوفا».
والحال أنه إذا كان القس�م األول يبدو عاديا ً بالنسبة
إىل داريس اب�ن رش�د ومتابعي س�ريته وحياته ،التي
تناقلته�ا عرشات الكتب واملوس�وعات ،فإن القس�م
الثاني يبدو حافالً
ّ
بالج�دة واملفاجآت ،حيث يتعمق
رينان يف دراس�ة كل ذلك التأثري الذي كان لجهود ابن
رش�د لدى عدد كبري من املفكرين ،ما جعل الكنيسة
الكاثوليكي�ة تس�عى جهده�ا ملحاربت�ه وتحري�م
دراس�ته ،وال س�يما عى يد القديس توما األكويني،
ال�ذي كان األكث�ر هجومي�ة وعنفا ً يف نق�ده للفكر
الرش�دي ،وللمفكرين األوروبيني الذي�ن تأثروا ،ولو
ً
قلي�ال ،بذلك الفكر .إن م�ن الواضح هنا أن األكويني
حني هاجم ابن رش�د والرش�دية ،إنم�ا كان يحاول،
باألح�رى ،التصدي النبعاث العقالنية اإلغريقية ذات
النزعة اإلنس�انية( ،والتي هي  -من طريق وصولها
ع�رب ابن رش�د ورشوح�ه وترجماته  -كان�ت تهدد
املفكر الكني املحافظ) ،ال التصدي للفكر اإلسالمي
الذي كان ابن رش�د أحد أبنائه ،كما يحاول أن يقول
ب�ني الحني واآلخر ّ
كتاب عرب ومس�لمون يعزون إىل
ذل�ك الج�دال القديم «بداي�ات ال�راع الفكري بني
املس�يحية واإلس�الم» .فف�ي نهاية األم�ر ،وهذا ما
يوضحه رينان يف ش�كل جيّد يف كتابه ،كان ابن رشد
ً
مكم�ال وباعثا ً للفكر
يعت�رب يف أوروب�ا يف ذلك الحني
اليونان�ي  -األرس�طي .وح�ول هذا املوض�وع كانت
املعركة .غري أن قولنا هذا ،ال ينبغي يف الوقت نفس�ه
أن يدفعن�ا إىل االعتق�اد ب�أن رين�ان ل�م يتوقف عند
كون ابن رش�د مفكرا ً عربيا ً يف الوقت نفسه .ذلك أن
ازدواجي�ة الفكر الريناني ،تالق�ت هنا مع ازدواجية
انتماء ابن رش�د ،لتنتج نصا ً جدلياً ،ال يزال يف عرفنا،
يف حاج�ة إىل أن يق�رأ يف ش�كل جي�د وموضوع�ي،
وال س�يما م�ن جانب الباحث�ني الع�رب الذين طاملا
استنكفوا عن قراءته ،إال يف شكله السطحي الرسدي
م�ا أدى بهم دائما ً إىل االنتقاص من ش�أنه .كما أدى
به�م وبغريهم أيض�ا ً إىل عدم التقاط م�ا لم يقصده
رينان بوعي ،يف املس�كوت عنه يف هذا النص .فالحال
أن�ه إذا كان كثر من الباحثني الدارس�ني لهذا الكتاب
يطلعون باستنتاج  -غري بعيد من الصحة  -يقول إن
ه�ذا الكتاب ال يقول يف نهاية األمر ش�يئا ً كثرياً ،فإن
آالن دي ليب�ريا ،الذي ق�دم يف اعتقادنا ،أفضل مدخل
حتى اليوم لولوج ه�ذا الكتاب ،يبدو عى حق تماما ً
حني يقول إن «ابن رش�د والرش�دية» ه�و يف الواقع
«كتاب تناقيض» ،انطالقا ً من كونه مكر ً
ّس�ا بأكمله
للبح�ث يف تناقض فك�ري واضح .فرين�ان ال يعزو،
يف نهاي�ة األمر ،أية أهمية نظرية للرش�دية بصفتها
فلس�فة ...ويمك�ن امل�رء يف كل بس�اطة أن يالحظ
هذا التقوي�م وصحته من خالل قراءته الكتاب ()...
حيث تلوح ،ويف رسع�ة ،نظرية رينان التي تقول إن
الرش�دية «التي ال تحوز أية أهمية بصفتها فلسفة،
رسعان ما تحوز أهمية تاريخية حقيقية حني ندرك
أنه�ا كانت يف حقيقته�ا ذريعة النبعاث االس�تقالل
الفكري» .ويف هذا اإلطار إذ يؤكد دي ليبريا هذا األمر،
يص�ل إىل القول إن «التناقض يكم�ن ها هنا ...وهذا
التناقض يبدو الفتا ً كونه تناقضا ً ظاهراً ،كان رينان
ّ
وعرب عنه يف تل�ك املقارنة
يف الواق�ع أول من أدرك�ه

حممد عطية حممود
الفع�ل الثقايف ،فعل ممتد ،ال ُيحد بفواصل وال
بتواريخ وال مواسم للدخول يف فعالياته وأنشطته
املتع�ددة والخ�روج منها ،بل يعتم�د إىل حد كبري
ع�ى الديموم�ة واملواصلة والخط�ة طويلة املدى
من الناحية التنظيمية التي ينبغى أن يراعى فيها
التواف�ق والتمايش مع فعالي�ات الحياة األخرى،
الت�ي ال يضريها أن تك�ون متزامنة مع واقع هذا
الفعل الثقايف ،فالفعل ذاته فعل حياتي ورافد من
رواف�د هذا العالم الذي نحياه ال ينبغي االنفصال
عنه ،ولكن التوازي معه.
تأتي ظاهرة املوسم الثقايف ،كنوع من التحديد
والفصل ب�ني ماهية ما يجب االعتم�اد عليه من
خالل اس�تمرار العملية الثقافية املواكبة للعملية
اإلبداعي�ة الت�ي ال تتوق�ف ،ربم�ا كان م�ن قبيل
املعتاد واملألوف أن تحتاج بعض الفنون كاملرسح
والس�ينما الراقية والفنون الش�عبية واملوسيقى
والفن التشكييل كروافد مهمة من روافد الثقافة
ومنابع لغذائها وتكامله�ا ،إىل عملية التجهيز أو
اإلعداد املكثف للظهور من خالل تلك الس�مة من
سمات الدخول يف الفعاليات الثقافية ،ولكن أيضا
ف�إن الفعل الثقايف اإلعدادي متوفر إىل مدى بعيد،
حي�ث ال ينفصل املنتج الثقايف عن مراحل إعداده
بل ويس�تحيل ذلك ،ومن ثم القول إنها لم تكن من
قبيل ذلك الفعل الثقايف.
كذا عملية االنتاج اإلبداعي األدبي كرافد رئيس
للعملية الثقافية ،هي مراحل متشابكة من اإلعداد
والتحف�ز يف فعل مس�تمر ق�د ال يق�رن بمراحل
الدخول يف فعالي�ات ثقافية كمعارض ومؤتمرات
ون�دوات كربى من خالل إص�دارات جديدة ،كل يف
حيزه.
أرى أن الفعل الثقايف متوفر عى جميع عنارص
اكتماله بنس�ب متفاوتة ولكني لس�ت تماما مع
فك�رة الدخ�ول الثق�ايف الت�ي تحدده�ا محددات
مس�بقة تبدو يف آليته�ا لتنتزع ج�زءا حميما من
أجزاء عملية الخلق اإلبداعي ليصري ش�به مقولب
أو مؤدلج للحاق بالدخول يف مثل هذه الفعاليات.

فلم�اذا ال يك�ون الع�ام كل�ه موس�ما ثقافيا،
أس�وة بدول العالم التي تحرم الواقع الثقايف الذي
يش�ارك يف نهضته�ا ورقيها ،حيث كلم�ة ولوحة
وعمل الفنان هناك مقروءة ومسموعة ومشاهدة
ع�ى م�دار الع�ام ،فض�ال ع�ن اهتماماته�ا
باالحتفاليات الكربى الجامعة؟
لك�ن ع�ى املس�توى التنظيم�ي لدينا ،ال
ب�د من إع�ادة النظر يف فك�رة التمرس حول
مواعي�د بعينها ،وهي مطلوب�ة إن تم اإلعداد
لها بشكل صحيح يتناىف مع كل من نراه من
لهاث وتخب�ط ومعاناة وع�دم تنفيذ لخطط
معدة بطريق غري جيدة ،ب�ل ينبغي النظر إىل
رضورة فتح آفاق التجربة أكثر لتكون جميع
الفعاليات املتوالية ،املستمرة عى مدار العام،
لبنات تؤدي يف محصلته�ا إىل ناتج مواز لذلك

الدخ�ول الجام�ع ،ليك�ون حضورا قوي�ا بالغا يف
تأث�ريه ،يحف�ز اآلراء والعقول للبح�ث عن كل ما
هو جديد من خالل حلقات بحثية حقيقية وموائد
مس�تديرة جادة الس�تنهاض األفكار من س�بات

العق�ل .ولننظر م�ا وصل إليه مس�توى التدني يف
معانق�ة الفكر من خ�الل اإلحصائيات التي تضع
املواط�ن العرب�ي يف ذي�ل قائم�ة من يق�رأون أو
يطالعون عى مس�توى العالم ب�أرسه ،لدرجة أن
هناك كيانات وليدة ضئيل�ة العدد بخارطة العالم
تس�بق بكث�ري محصلة كل م�ا يق�رأه املواطنون
العرب مجتمعني يف كافة األقطار العربية.
يف يقيني أنها إشكالية تستلزم التعرض لها من
خالل منظورين :منظور املب�دع الفعال ،ومنظور
املش�ارك املتاب�ع أو املتلق�ي الواع�ي ال�ذي م�ن
املفرض أن تقوم ه�ذه الفعاليات من أجله ومن
أج�ل االرتقاء بذائقت�ه ،والتأكيد ع�ى دور عملية
التنوي�ر الثقايف والفك�ري ،وال ينبغي أن تتوقف �
كما أملحنا � ألي س�بب من مس�ببات التشابك مع
فعاليات أخ�رى من فعالي�ات الحي�اة كاالرتباط
باملناس�بات القومية أو الديني�ة أو الحياتية التي
قد تمث�ل بفرة العملية التعليمية الربوية س�واء
كانت جامعية أم إلزامية ،وغريها؛ فالحياة تس�ري
بكل دروبها وشعابها ،ولنا يف النماذج األخرى عى
مس�توى العالم املتحرض � دونم�ا تمييز � دالالت
ونم�اذج قائم�ة عى املزاوج�ة بني الفع�ل الثقايف
املتنام�ي وب�ني فعاليات الحي�اة ومنه�ا العملية
الدراس�ية كط�رف أصي�ل مش�ارك يف تنميته�ا؛
فالثقافة والرسالة التعليمية ال يتنازعان أبدا عى
جس�د املعرفة بق�در ما يحاوالن ب�ث روح الحياة
فيه .وكذا عملية اإلنتاج يف شتى مناحي الحياة ال
تتوقف إذا م�ا اقرنت بالعملية الثقافية وطقوس
حضورها يف متن املجتمع ،بل تقويها وتمد
سبل التواصل الحميد القائم عى إذكاء روح
املعرف�ة والتنوي�ر ،كي تنتج ه�ذا الحضور
الثق�ايف الزخم يف ع�رس يليق ب�ه وبالفعل
الثق�ايف ومدى الجهد اإلبداع�ي املبذول فيه،
فاملس�ألة من وجهة نظر متواضعة تحتاج
إىل املزيد من التأسيس والعمل عى مرشوع
ثق�ايف يضع للثقاف�ة هيبتها ع�ى خريطة
اهتم�ام اإلنس�ان العرب�ي ،وعامل�ه امله�دد
باملزيد من الرويع واالنخذال املستمر.
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وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام
املحكمة العسكرية يف بغداد  -الكرخ
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إعالن حكم غيايب

 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ عىل املدانني املدرجة أسمائهم أدناه غيابيا بما ييل :
ا  .الحبس الشديد ملدة (ستة أشهر) وفق املادة (/33أوال) من قانون العقوبات العسكري رقم  19لسنة . 2007
ب  .تنفـذ بحقـه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة أحكام املادة ( )243من قانـون أصول املحاكمات الجزائية رقم 23
لسنة  1971املعدل .
ج  .منـح الحـق للموظفـني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا ألحكام املادة ()82
من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة . 2007
2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية أو تسـليم نفسـك إىل اقرب جهة عسكرية رسـمية خالل  90يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي
بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة ( )243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام
املحكمة العسكرية يف بغداد  -الكرخ

 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ عىل املدانني املدرجة أسمائهم ادناه غيابيا بما ييل :
ا  .الحبس الشديد ملدة (ستة أشهر) وفق املادة (/33أوال) من قانون العقوبات العسكري رقم  19لسنة 2007
ب  .تنفـذ بحقـه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه أو تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة أحـكام املادة ( )243من
قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .
ج  .منـح الحـق للموظفني العموميني بإلقـاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفـني بخدمة عامة باإلخبار عن
محل اختفائه استنادا ألحكام املادة ( )82من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة . 2007
2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية أو تسـليم نفسـك إىل اقرب جهة عسـكرية رسـمية خالل  90يوما من تاريخ نرش
هذا اإلعالن وبعكسـه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكـم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة
( )243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .

العميد احلقوقي
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رئيس املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ

وزارة البلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية كربالء

إعالن

إلحاقا بكتابنا املرقم  5627يف 2011/3/13
وإشـارة إىل ما جاء بكتـاب مديرية التخطيط
العمرانـي يف كربـالء املقدسـة املرقـم  255يف
. 2013/1/27
تقرر إعادة إعـالن التصميم القطاعي الخاص
باملنطقـة الواقعـة بـني محطة تعبئـة الوادي
القديـم وإعداديـة كربـالء للبنـني وذلـك بعد
التعديل عليه فعىل من لديه اعرتاض من الدوائر
الرسمية وشبه الرسمية واملكاتب االستشارية
واملواطنـني تقديـم طلـب رسـمي معنـون إىل
مديرية بلدية كربالء املقدسـة خالل ( )30يوم
من تاريخ اإلعالن وبعكسـه سوف يتم تصديق
التصميم ..

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلدية كربالء املقدسة

إعالن حكم غيايب

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية يف بغداد  /الكرخ

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة
إعادة إعالن مناقصة إنشائية رقم ( )8تنمية  2012اإلضافية  /تبويب ()18 2 12 7
تعلن حمافظة كربالء املقدسة (للمرة الثانية) عن اإلعالن املرقم ( )139لتنفيذ مرشوع
(إيصال التيار الكهربائي حلي قوى األمن ج)3

وفـق الكميـات واملواصفـات املبينـة يف جـدول
الكميـات واملخططات مع قرص (  )CDالخاصة
باملرشوع املذكور آنفا والذي يمكن الحصول عليها
من قسم العقود العامة يف املحافظة مقابل مبلغ
قدره ( )225,000مائتان وخمسة وعرشون ألف
دينار غري قابـل للرد فعىل الراغبني من الرشكات
العربيـة واألجنبية أو مقاولـني ورشكات عراقية
ممن لهم هوية نافذة بدرجة تصنيف (كهربائية
ميكانيكية  /خامسة) تقديم أعطيتهم املستوفية
للتعليمـات والـرشوط العامة إىل سـكرتري لجنة
فتح العطاءات املركزية يف املحافظة مرافق معها
التأمينات األولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة
أدنـاه مـع وصل الرشاء (باسـم مقـدم العطاء)
النسـخة األصليـة مـع املستمسـكات األخـرى
املطلوبـة واملبينة يف اسـتمارة تقديم العطاء أخر
موعد لتقديم وتسليم األعطية (موعد الغلق) هو
الساعة الثانية عرش ظهر يوم (االثنني) املصادف
. 2013/2/18
رشوط املناقصة /
تقـدم التأمينـات األولية بنسـبة ال تقل
.1
عـن ( )%1واحد من املائة من مبلـغ العطاء عىل
شكل صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ املفعول
(ملدة 88يـوم) من تاريخ غلـق املناقصة معنون
إىل  /محافظة كربالء  /حسـابات تنمية األقاليم
(وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء "بالنسبة
للمقاولـني" أو املدير املفوض أو احد املؤسسـني
(بالنسـبة للرشكات حرصا) وصادر عن مرصف
عراقـي معتمـد ويفضـل أن يكـون يف محافظة
كربالء املقدسة.
يتم تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه
.2
أو وكيلـه املخـول واملصدقة وكالتـه النافذة لدى

كاتب العدل ،ومن قبل املخول رسميا بكتاب صادر
وموقع من قبل املدير املفوض بالنسبة للرشكات
املقاولة وبعكسـه لن يتم اسـتالم األعطية مهما
كانت األعذار
مدة نفاذية العطاء املقدم ( )60يوم بعد
.3
تاريخ غلق املناقصة
يتحمل من ترسـو عليـه املناقصة أجور
.4
نرش اإلعالن
امللحوظات :
1ـ مدة املرشوع (320يوم)
2ـ عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين األسعار
يف جـدول الكميات رقما وكتابة وبشـكل واضح
وان يكون خايل من الحك والشطب
 3ـ تحديـد رقم صندوق الربيـد ملقدم العطاء يف
دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
 4ـ موعد انعقـاد املؤتمر يوم (االثنني) املصادف
 2013/2/11الساعة ( 11,00صباحا) يف قسم
العقود العامة ملناقشة أراء ومالحظات املقاولني
بخصوص املرشوع أعاله
 5ـ عـىل الـرشكات واملقاولني االلتـزام بما جاء
بالرشوط الخاصة املرافقة لوثائق املناقصة
 6ـ موقـع املحافظـة عـىل االنرتنيـت ( :
) www.HOIYKerbala.gov.iq
 7ـ الربيـد االلكرتونـي لقسـم العقـود العامة (
)E-mail.theholykarbala_gcd@yahoo.com
لإلجابة عىل استفساراتكم .

املهندس
آمال الدين جميد اهلر
حمافظ كربالء املقدسة
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املتسول املسن خيطف األضواء يف املواصالت العامة
امل�شتقبل العراقي /متابعة

إلع�ادة النظر  ،وأما ع�ن كيفية التعامل مع
هؤالء المتسولين فهو االمتناع عن إعطائهم
ألنهم ال يريدون بذل أي جهد وال كد .

المتس�ولون في المجتمع هم ليسوا ظاهرة
جديدة  ،وإنما منتشرة ومتجذرة منذ القدم،
لكن الجدي�د هو ظهور فئة من المتس�ولين
هم كبار الس�ن والذين يثيرون شفقة الناس
لكبر س�نهم وحركته�م المح�دودة البطيئة
باإلضاف�ة لم�ا يدعون�ه من أم�راض صعبة
وعاه�ات يظهرونه�ا للن�اس س�واء كان�ت
حقيقي�ة أم مصطنع�ة  ،قد يجمعهم س�ويا ً
خيط مش�ترك ولكن أيض�ا ً لكل واحد منهم
حكايته سواء كانت صادقة أم كاذبة .

"املحرومون" وامل�شاعدة الواجبة
م�ن جانبه يق�ول الدكتور طه  :من المؤكد
أن ه�ؤالء ما داموا بهذه الصفات التي تظهر
أنه�م عاجزون عن الكس�ب وعن القيام بأي
عم�ل يعود عليهم بم�ا يكفي احتياجاتهم
الحياتي�ة فإنه�م يكونون م�ن أولئك الذين
يقعون تحت عن�وان " المحرومين " الذين
ج�اء فيه�م قوله تعال�ى ع�ن المنفقين في
س�بيل الل�ه  { :وف�ي أمواله�م حق للس�ائل
والمحروم }..
كم�ا أن�ه ال مجال للت�ردد أمام ه�ذه الفئات
التي تس�تدعي مش�اعر الرحمة واإلنسانية
ف�ي قل�وب القادرين الذين يج�ب عليهم أال
يقف�وا موقفا ً فيه ابتعاد ع�ن تفريج كرب
المكروبي�ن الذين جاء في حقهم قول النبي:
( من ف�رج عن مؤمن كربة م�ن كرب الدنيا
ف�رج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة
) ،وكذلك قوله :
( إن أفض�ل األعم�ال عند الله بع�د العبادات
س�رور تدخله على قلب المسلم تكشف عنه

م�شاهد يومية

مش�اهد يومية قد تعتاد عليها أثناء ركوبك
المواص�ات س�واء م�ن باع�ة جائلي�ن أو
متسولين يصعدون فيها يوميا ً او يقفون
عند أبوابها وأبواب المرائب ،يش�تكون من
الفق�ر والم�رض واألع�ذار المختلف�ة التي
يس�تجدون بها ش�فقة الركاب وصدقاتهم ،
ه�ذه األش�ياء غالبا ً تك�ون غير حقيقية
ولك�ن الجدي�د ه�و ظه�ور المس�نين الذين
انتش�روا في الفترة األخيرة مس�تغلين كبر
س�نهم وضعفهم لتبرير تس�ولهم هذا بعدم
المقدرة علي العمل.

جديد التسول ظهور
المسنيــن الذيــــن
انتشروا في الفتــرة
األخيرة مستغلين
كبر سنهم

"ع�م أحم�د  63س�نة" مريض بالس�كر
والضغ�ط ولي�س لدي�ه مص�در لل�رزق وال
مع�اش وأصي�ب بعاه�ة ف�ي قدمه م�ن أثر
مرض السكري  ،وقد كان يعمل سائقا ً من
قبل ،ولكنه اآلن ال يس�تطيع ممارس�ة هذه
المهنة ويلجأ للتسول ألنه يحتاج لمصاريف
عاج وأدوية مكلفة بصفة مستمرة غير ما
ياقيه من آالم بس�بب العمليات التي أجراها
في قدمه بسبب مرض السكر وما جره عليه
من متاعب .

مت�شولون ومت�شوالت
الح�اج محمود يدعي أنه متعلم لكنه كفيف

البصر  58سنة ال يستطيع العمل ووالدته
كبيرة جدا ً في السن وقعيدة الفراش مصابة
بأم�راض مزمن�ة وكثي�رة بس�بب مرحل�ة
الهرم وتحتاج ألدوية بصفة مس�تمرة وهو
ال يمتلك مصدرا ً ثابتا ً للرزق ويعتمد على
الصدقات من أصحاب القلوب الرحيمة .
"محم�د  .ن" يصع�د دائم�ا ً الس�يارات
المتوجه�ة إل�ى المحافظ�ات ف�ي الف�رات
األوس�ط حاماً قس�طرة وكيس�ا ممتلئا
بالبول يثير االش�مئزاز يناشد الناس بحق
مرض�ه وفقره أن يعط�وه ما يجودون به
وأنه دائما ً من نزالء المستش�فيات بس�بب
مرضه الدائم والذي يحتاج لرعاية طبية .
"س .م  " 50س�نة تتس�ول م�ن أج�ل
أوالدها األربعة الذين ال يمتلكون من حطام
الدني�ا حتى قوت يومهم ال�ذي ال يجدونه
وليس لديهم غطاء يقيهم من برد الش�تاء
وينام�ون على حصيرة قديم�ة بالية في عز
البرد والشتاء  ،إحدى السيدات تعرض عليها
العم�ل بالبي�وت وتنظيف الش�قق للحصول
علي مبالغ محترمة تس�تطيع س�د عجزها
واإلنفاق عل�ي أوالدها األربعة الذين تتحدث
عنه�م ،لكنه�ا تأب�ى بحج�ة أنه�ا مريض�ة
بعدة أمراض وال تس�تطيع العم�ل والجهد .
"حس�نة .ح" امرأة أخرى تتش�ابه ظروفها
مع س�ابقتها ولكن "حس�نة أجرت عملية
بثديه�ا نتيجة إصابته�ا بالس�رطان وتأخذ

عاج�ا كيماويا وجس�مها ال يتحمل العمل
ولكنها تريد إيجاد القوت فقط ال أكثر .

ا�شتحقاق اأم احتيال ؟!
امرأة أخرى قريبة من مجمع المستش�فيات
في مدينة الطب وتجر أمامها ش�ابا ً يجلس
علي كرسي متحرك مصابا بإعاقة وهي التي
تس�عى عليه لشراء األدوية له  ..هناك سيدة
أخرى منظرها هي ومن تجره يثير الدهشة
 ،فهي تصطحب أمامها ش�ابا ً ضخم الجثة
يرت�دي دائما ً "دشداش�ة "بيضاء متس�خة
بطنه ب�ارزة بص�ورة كبيرة وتتس�ول عليه
قائل�ة  :بأن�ه مصاب بفش�ل كل�وي وكبدي
ويعاني األمرين ويحت�اج لمصاريف باهظة
وال تس�تطيع تدبي�ر أي ش�يء منها بخاف
الطع�ام ال�ذي ال يجدانه  ،ووس�ط كل هذا
الكم الهائل يحتار الناس حول هذه المناظر
 ،ه�ل ه�م يس�تحقون الصدق�ة أم أنه�م
محتالون ونصابون وكل هذه حيل الستجداء
عط�ف الناس فق�ط؟ فالكثي�ر يرون أنهم
مس�اكين ويس�تحقون فيقوموا بإعطائهم
بالفعل ولكن البعض يؤكدون أن كل هؤالء
مخادع�ون ونصاب�ون وأن كل ه�ذه حي�ل
ابتكروه�ا من أجل التس�ول حت�ى أن هناك
س�يدة من الركاب أقسمت بأنها رأت بعينيها

بع�ض ه�ؤالء الذي�ن يضع�ون القس�طرة
وعبوات البول وهذه األشياء بعد أن يفرغوا
من تس�ولهم يجلسون بعيدا ً بجانب حائط
في حارة هادئة ويقومون بنزع هذه األشياء
بسهولة اعتادوا عليها فترد أخرى قائلة  :إن
معظمهم حرامية ونش�الين ونصابين  ،فما
إن فتح�ت حقيبتها لتعطيهم صدقة فراقبها
هذا الش�خص ال�ذي أعطته حت�ى نزلت من
الجس�ر وانقض سارقا ً حقيبتها وفر هاربا ً
بم�ا تحتويه الحقيبة وكان�ت لتوها حاصلة
على مرتبها في ذلك اليوم فكانت حسرة هذه
الس�يدة وقتها ال توصف ومنذ ذلك الوقت لم
تعد تعطي هؤالء أي شيء  ،ووسط كل هذه
األش�ياء المتش�ابكة قد يحت�ار البعض وال
يع�رف ه�ل يعط�ي له�ؤالء أم ال  ..هل هم
مستحقون أم أنهم محتالون؟ .

املجتمع ونبذ العمل !!
تق�ول الدكت�ورة س�امية خضر أس�تاذ علم
االجتم�اع " لألس�ف أصب�ح المجتم�ع غير
مكترث بالعمل ،فامرأة في سن العشرين أو
الثاثي�ن أو حتى األربعي�ن تمتلك قوة هائلة
عل�ى العم�ل وطاقة كبيرة ولك�ن مع ذلك ال
تري�د العمل ،وال بذل المجهود ولكنها تفضل
التس�ول وكأننا مجتمع يبح�ث عن الفائدة

بدون عم�ل وب�دون مجهود وليس�ت هناك
أس�س للعم�ل وال دافع ل�ه  ،وكل ش�خص
أصبح يريد الحصول على األشياء بالفهلوة
وال�ذراع فق�ط والنص�ب حت�ى يش�عر أنه
كس�ب الره�ان  ،أصبحن�ا مجتمع�ا يعتمد
عل�ى اآلخر وال يعتمد على نفس�ه بالدرجة
األول�ى  ،عكس اليابان مثاً فرغم ما حدث
في ناجازاكي وهيروش�يما لم يبك الش�عب
الياباني ولم يصرخ ولكنهم أخذوا يعملون
وينتج�ون ويبنون بادهم م�ن جديد  ،فقد
كن�ت أعيش هناك فترة وعرفت أنهم ش�عب
لديهم التقدير لقيم�ة العمل واإلنجاز ،ومع
أن الكثيري�ن يمتلك�ون س�يارات إال أنه�م
يفضل�ون ركوب الدراجات  ،فل�و قال مدير
العمل لش�خص مرة اس�ترح قلياً أو اذهب
لمنزل�ك مبكرا ً يتضايق العامل ألنه يش�عر
وقتها بع�دم اإلنجاز عك�س المفاهيم لدينا
تماما ً وعكس ما يحدث عندنا .
حتى السينما عندنا واألفام تحفز على القبح
واالنحراف مع أن الفن ليس نقل الواقع كما
ه�و  ،ولك�ن نقل�ه بش�كل له قيم�ة يحفز
عل�ى اإلنتاج ولك�ن ما يحدث هو ترس�يخ
للقب�ح والقي�م الرديئة مثل القت�ل والجنس
والردح والس�لوك الس�يئ  ،كل ذل�ك يزرع
القبح في المجتمع عكس تركيا وما تعرضه
من مسلس�ات تركية ق�د ينتقدها البعض
 ،فالمنظوم�ة ف�ي مصر متهتك�ة وتحتاج

كثرة المتسولون
بينهم المحتاج
الحقيقي
والمحتال

كرب�ة أو تقضي عنه
دين�ا ً أو تدفع عنه جوعا ) ،وهناك أمر آخر
يتعل�ق بأولي األم�ر وهو أنه يج�ب عليهم
نحو هؤالء عدم تركه�م حتى يمتهنوا هذه
المهنة وإنما يجب عليهم أن يقوموا ببحث
أحواله�م الت�ي يترت�ب عليه�ا إيواؤهم في
أماك�ن تحف�ظ عليهم حياته�م ويكون فيها
إش�راف كام�ل عليهم ألن الس�كوت عن ذلك
يعد تفريطا ً في أداء المسؤولية التي سوف
يس�أل عنها المس�ؤول أم�ام الله ع�ز وجل
كم�ا قال النبي  ( :إن الله س�ائل كل راع عما
اس�ترعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل
عن أهل بيته ).

ظاهرة التسول ومظاهر النصب واالحتيال املتنوعة

امل�شتقبل العراقي  /التحقيقات

اعتدن�ا كل ي�وم تقريبا ً عل�ى مناظر مؤذية ومش�اهد مؤلمة،
يق�وم بتمثيلها فئ�ة من الن�اس المدربين على إتق�ان صناعة
النصب واالحتيال بممارسة مهنة التسول "االستجداء" .ولهم
في ذلك طرق وأس�اليب عديدة ،فمنه�م من يقوم بتجبيس يده
أو رجل�ه أو أي ج�زء من جس�ده ،ومنهم من يتصن�ع الباهة
والجنون ،ومنهم من يدعي اإلصابة بحادث أو موت والد أو أم،
أو حصول مرض ،أو ترك ديونُ ،
وترك له أخوة وأخوات ،ويقوم
برعايتهم ،واإلنف�اق عليهم ،والدين أثقل كاهله وال يس�تطيع
الس�داد ،ومنهم من يفتعل البكاء وق�د يجلب معه ابن الجيران
أو ابنتهم ليمارس التسول بها ،الستعطاف القلوب ،وقد يقسم
بالل�ه كاذبا ً أنه لوال تل�ك الديون ،وعظم المس�ؤولية لما وقف
أمام الناس ،وغير ذلك من األعذار واألكاذيب التي لم تعد تنطلي
على أحد من العقاء.

اأ�شاليب ن�شب متجددة
وكل ي�وم يقومون بتطوير أس�اليبهم ،فمنهم من ُيلقن الكام
الفصي�ح ذو الس�جع الصحيح حتى يس�تعطف الن�اس ويبتز
أموالهم ،ومنهم من يأتي بعكازين فتراه يسقط ويقوم ،يحمل
نفس�ه تارة ،ويحمله المصلون أخرى ،حت�ى يقف أمام الناس
ليس�تعطفهم ،ويخرج ما في جيوبهم ،وآخر تراه باألكسجين،
وق�د تلفل�ف بغطاء األوكس�جين ،وربم�ا ال تفقه من�ه كلمة،
ومنه�م من يأت�ي بنخ�وة العربي األصي�ل ،ويع�رض األوراق
الطويلة العريضة وليس به حاجة إال س�ؤال الناس ،ومنهم من
يأت�ي يعصر القلوب ألم�اً ،والعيون بكا ًء ،عندم�ا يحضر طفاً
أو طفل�ة ويدعي س�لفا ً أنه مصاب بكذا وكذا وأنه ال يس�تطيع
النفقة على عاجه أو عاجها ،ليتاجروا به
بينم�ا الفقراء والمحتاجي�ن ،الذين نعرفه�م ويعرفهم الكثير،
تجدهم متعففين عن س�ؤال الناس ،وال يسألون إال الله الرزاق
ألنهم أيقنوا أن الرزق من الله وحده.

ظاهرة مرفو�شة

وع�ن طبيعة ظاهرة التس�ول وأبعادها حدثن�ا الدكتور محمد
العقابي  /قانون ،قائا" :أن التس�ول ظاهرة مرفوضة وهناك
تش�ريعات في بع�ض ال�دول تعتبر التس�ول جريمة تس�تلزم
العقاب ،لكن البد ألي عقوبة أن تتناس�ب مع حجم وجس�امة
الجريم�ة ،وقان�ون التس�ول موج�ود وهناك حمات تش�نها
األجه�زة األمنية على محترفي التس�ول بين حي�ن وآخر ،لكن
في الغالب يتم صرفهم ،ال لعدم وجود قانون يعاقبون به ،لكن

لع�دم إثبات واقعة التس�ول م�ن جه�ة ،وألن المجتمع ال يقبل
عقاب المتسول بالحبس من جهة أخرى.
ذلك أن المتس�ول شخص يس�أل مبلغا ً من المال قل أو كثر فإذا
أعطي ش�كر ،وإذا منع ينصرف لحال س�بيله دون أن يتس�بب
ف�ي أي ضرر لمن منعه وأعرض عنه .ويؤكد د .محمد "أن ذلك
ال يش�كل إجراماً ،بخاف الس�رقة ،فالس�ارق يتطلع إلى المال
ويأخ�ذه عنوة ،وهذا هو الذي يحتاج إلى العقاب أما المتس�ول
الع�ادي فتجريم�ه غي�ر مرغوب فيه ألن�ه يعطي مظه�را ً من
مظاه�ر القهر القانوني لش�خص في ظ�روف صعبة وبالتالي
فالمطل�وب ه�و توفير عمل ل�ه بتعليم�ه ورعايت�ه اجتماعيا ً
وصحي�ا ً ودراس�ة ظروفه ومعرفة س�بب انحراف�ه واحترافه
للتسول".

التجارة بالب�شر
ويس�تدرك العقاب�ي" :لكن الخ�وف كل الخ�وف أن نكون أمام
عملية اس�تغال لألطفال دون الثامنة عشرة ،فهنا ،نكون أمام
جريمة خطيرة تستلزم من جانب الدولة اليقظة والحذر ،مغبة

المتاج�رة بهؤالء األطفال المتس�ولين .أما التس�اهل فس�وف
يؤدي إلى نش�وء جيل يستس�هل الجريمة والسرقات من دون
رادع ،أو الوق�وع فريس�ة للمخ�درات
والدعارة.

طرق وأساليــــب عديــدة
للتسول ،فمنهم من
يــقــوم بتجبيس يده أو
رجله ،ومنهم من يتصنع
البالهة والجنون

ويق�ول" :إن ظاهرة امتهان التس�ول المتنامية تظهر الحاجة
الملحة إلى منظمات إنس�انية مس�تقلة تتمتع بحرية النشاط
اإلنس�اني ،وتعمل بمقاييس عصرية ومعايير دقيقة في ضبط
المحتاجين وتحظى أيضا ً بثقة المواطنين في جمع صدقاتهم
وزكواتهم وتحويلها إلى مس�تحقيها من الفقراء والمس�اكين
في نطاق المسؤولية والشفافية".
مضيفا" :بمياد هذه الجمعيات الخيرية المستقلة ،وباستبعاد
كل أشكال الوصاية عنها ،وبإطاق العنان لنشاطها اإلنساني،
يصب�ح يس�يرا ً تنظي�م الصدق�ات والتع�رف إل�ى المحتاجين
الحقيقيي�ن ويمك�ن التدخ�ل لمعالج�ة الكثير من مش�اكلهم،
وعندها قد يصبح المبرر مستس�اغا ً في حجر احتراف التسول
وفي ماحقة قوافل المتسولين وبالتالي في تجنيب بيوت الله
وخلق الله طوابيرهم وأذاهم".

العمل ثم العمل

أما الدكتور حس�ن عبد اللطيف فيقول "شيئان كاهما مرتبط
باآلخر ،البطالة والتس�ول ،فالبطالة هي باب التسول الرئيس،
والتسول ذل ومهانة ،واإلسام يريد للمسلم العزة والكرامة.

وأوض�ح أن الع�زة والكرامة ف�ي العمل تمثل الخط�وة األولى
لع�اج ظاهرة التس�ول ،والفرد الذي يتكاس�ل وال يعمل يكون
آثما ً في حق مجتمعه ،فا يجوز للمس�لم أن يمد يده إلى الناس
ويسألهم اإلحسان والصدقة ،قال تعالى" :وقل اعملوا فسيرى
الله عملكم ورسوله والمؤمنون" كما يجب أال يكون عالة على
غي�ره وعبئا ً عل�ى المجتمع ،إنما يجب أن يعم�ل ويكون عزيز
النفس ،ليكس�ب المال الحال الذي يسد به حاجته ويحفظ به
ماء وجهه ،ومن مس�ؤولية الحاكم وولي األمر أن يوفر فرص
عمل لرعيته قبل أن يتحولوا إلى متس�ولين .وقد عالج الرسول
"صل�ى الله عليه وس�لم" التس�ول بأبدع الوس�ائل ووضع لها
الحلول التي تتناس�ب مع كل عصر وم�كان ،وذلك حينما ذهب
إلي�ه رجل يطلب منه صدقة ،فقال له الرس�ول م�اذا عندك في
بيتك ؟ قال إناء أش�رب منه وملبس أجلس عليه ،فقال الرسول
صلى الله عليه وس�لم :اذهب وائتني بهما ،فلما أتى الرجل قال
له "الرس�ول صلى الله عليه وس�لم" :اجلس ،ونادى الرس�ول
عل�ى صحابته وقال من يش�تري هاتين؟ فقال أح�د الصحابة
بدينار وقال اآلخر بدينارين ،فباعهما رسول الله صلى الله عليه
وسلم بدينارين  ،وأعطى للرجل دينارا ً وقال له اذهب واشتر به
حاجة أهلك ،واش�تر بالدينار اآلخر قدوماً ،وعلمه كيف يجمع
الحط�ب ،وقال أراك بعد خمس�ة عش�ر يوما ً وج�اء الرجل بعد
المدة الس�ابقة ومعه دراهم كثيرة فقال له الرسول "صلى الله
عليه وس�لم" هذا أفضل من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك.
فانظ�ر كيف عالج الرس�ول "صلى الله عليه وس�لم" التس�ول
بحكم�ة بالغة عندما حث الرجل عل�ى العمل فلو أعطاه صدقة
لذه�ب وأنفقه�ا في نفس اليوم ث�م أتاه مرة أخ�رى في اليوم
المقبل لكن الرسول دله على العمل الذي بسببه يكسب الدراهم
والدنانير وال يحتاج ألحد ،ومثل هذا الموقف يعلمنا كيف نوفر
للمتسولين مجاالت العمل ولقد صدق المثل الصيني (ال تعطني
سمكة ولكن علمني كيف أصطادها) وبهذا نستطيع أن نقضي
على التس�ول ونمنعه من االنتشار .وقد اعتبرت السنة النبوية
العمل جهادا ً فقد مر على رس�ول الله "صلى الله عليه وس�لم"
رجل ورأى الصحابة من جلده ونش�اطه فقالوا :يا رس�ول الله
ل�و كان هذا في س�بيل الله  ،فقال( :إن كان خرج يس�عى على
ول�ده صغ�ارا ً فهو في س�بيل الله ،وإن كان خرج يس�عى على
نفس�ه يعفها فهو في س�بيل الله ،وإن كان خرج يس�عى رياء
ومفاخرة فهو في س�بيل الشيطان) ،فالعمل أساس بناء األمة
وحضارتها وعن�وان تقدمها ،واألمة الت�ي ال تعمل تصبح أمة
متخلفة تتس�ول أقواتها من سائر األمم ،واإلنسان المسلم في
مجتمعه ال ينبغي أن يعمل على س�د حاجته فقط ،وإنما ينبغي
أن يوسع دائرة عمله لينفع أهله وأقاربه ومجتمعه أيضاً.
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آخر
نوارس شط العرب
كاظم فنجان احلمامي

حممد �سيد ر�سا�ص
ظ�ن الكث�ريون ّ
ّ
أن موج�ة التغي�ريات
الديموقراطي�ة يف أوروب�ا الرشقي�ة
والوس�طى ع�ام  1989س�ريافقها مثيل
عرب�ي .ل�م يحصل هذا حت�ى يف الجزائر،
حي�ث أتت انتفاض�ة أكتوبر ع�ام 1988
ّ
لتغريات دول الكتلة السوفياتية،
س�ابقة
وكادت ق�وة زخمه�ا أن ت�ودي بنظ�ام
عسكري كان يضع الحزب الواحد واجهة
له من�ذ عام  ،1965لك�ن انفكاك تحالف
اإلس�الميني م�ع الغ�رب يف فرتة م�ا بعد
الح�رب الب�اردة ( )1989-1947قد أتاح
مجاالً للعسكر الجزائريني ،وباالستناد إىل
قاعدة اجتماعية م�ن العلمانيني والرببر
والنساء ،لكي يوقفوا م ّد اإلسالميني عرب
انق�الب 11يناي�ر ع�ام  1992بغطاء من
الرئي�س الفرنيس فرانس�وا مي�رتان ،ث ّم
من واشنطن ولو بعد تردد .عملياً ،اختار
الغ�رب األمريك�ي  -األوروب�ي الجنراالت
ضد أصح�اب العمائم ،ول�م يقترص هذا
ع�ىل قائ�د االنق�الب الجزائ�ري الجنرال
خالد نزار ،بل ش�مل أيض�ا ً زين العابدين
ب�ن عيل وحس�ني مب�ارك يف مواجهتهما
مع اإلس�الميني يف أوائل عقد التسعينيات
أيضاً.
يف بداي�ة ع�ام  ،2011اس�تيقظ م�ا كان
كامن�ا ً قبل عرشين عام�اً ،أو اكتمل نمو
ما لم يك�ن مكتمالً كجنني آنذاك :انفجار
داخ�يل ذات�ي الدف�ع يف تون�س والقاهرة
أظهر هشاش�ة البنية الخاصة للنظامني
وفقدانهم�ا للركائ�ز الداخلي�ة ،ما أجرب
واش�نطن واملؤسس�ة العس�كرية يف ّ
كل
منهما عىل أن ال تقفا حائالً أمام إسقاط
رأس النظامني التونيس واملرصي.
عام  2011كان هناك اس�تثناء جزائري،
ب�ني كل األنظم�ة الجمهوري�ة العربي�ة،
ملا لم تش�هد تحركا ً ش�ارعيا ً ضد النظام

عامان عىل "الربيع العريب"
القائ�م ،ربم�ا بس�بب اس�تنفاد ق�وى
العس�كر واإلس�الميني يف عرشية الحرب
األهلي�ة التي أعقب�ت انق�الب «11يناير
 »1992لصال�ح رئي�س مدني اس�تطاع
إدخال الجزائر يف «الوئام واملصالحة».
م�ع «تون�س والقاه�رة  ،»2011دخ�ل
العال�م العربي يف دورة تاريخية ،س�بقته
إليه�ا دول الجن�وب األوروبي يف أواس�ط
الس�بعينيات يف الربتغ�ال واليون�ان
واسبانيا ،وأمريكا الالتينية بالثمانينيات،
والفيليبني وكوريا الجنوبية عامي 1986
و ،1987ث� ّم دول الكتل�ة الس�وفياتية،
أظه�رت فيها كل هذه املجتمعات خلعها
لقمص�ان الديكتاتوري�ات العس�كرية
وأنظم�ة الح�زب الواح�د أو الديكتات�ور
الفرد ،وأصبحت عىل اس�تعداد لكي تمنع
أحدا ً من أن يحكم باسمها من دون آليات
تمثيل عرب صندوق االقرتاع.
مث�ل س�ابقاتها يف مناط�ق أخ�رى م�ن
العال�م ،كان�ت املوج�ة الديموقراطي�ة
العربية مح�ددة بزمان وم�كان إقليمي،
ومحصورة بهما ،وبالفعل خالل  3أشهر
من بدء االنفجار التونيس يف  17ديس�مرب
عام  ،2010كان�ت هناك توابع انفجارية
يف «قاهرة  25يناير» و«صنعاء  3فرباير»،
وبنغ�ازي « 17-15فرباي�ر» و«درعا 18
آذار» .كانت الديناميات عمليا ً ذات طابع
انفج�اري يف األنظم�ة الجمهورية فقط،
وعندما حصل بالتزامن يشء من املظاهر
االحتجاجي�ة بأنظمة غ�ري جمهورية يف
املغرب واألردن ومسقط ظهرت محدودة
وضعيفة ،وأمكن تس�كينها أو احتواؤها
تح�ت س�قوف مح�ددة ،م�ع اس�تثناء
بحرين�ي ربما بس�بب التميي�ز الطائفي
ضد الش�يعة (حوايل  %65من الس�كان).
هذا التمييز الذي يأخذ أبعادا ً يف الوظائف

راغب الركابي
يشهد العراق منذ فرتة تظاهرات واعتصامات
يف بع�ض مناطقه ،وألن األم�ر يخص الوطن
وكيان�ه ووجوده فه�و يحتاج من�ا إىل عمل
س�يايس واجتماعي وثق�ايف يخفف من حدة
هذا التنازع ويقل�ل من قيمة الرصاع ويوجه
ذلك مل�ا ينف�ع ويخ�دم الوطن ،وه�ذا الفعل
يس�تلزمه الكث�ري م�ن الحنك�ة والكثري من
الصرب ،والزمه عدم االنجرار وراء ردات الفعل
الت�ي تصدر من البعض قلييل الحيلة عاطفي
املزاج  ،والتعام�ل بواقعية وعقالنية إن أردنا
أن يستقر الحال.
إن االنفت�اح عىل املعتدلني منهم وإش�عارهم
بخطورة األمر عىل الوحدة الوطنية ،وباعتبار
ما يقومون به كارثة سيطال رشها الجميع،
ويف ه�ذا املج�ال يب�دو يل إن هن�اك جه�ات
مسؤولة تعمل للحد من هذه الفتنة وتقليص
حجمه�ا وتداعياته�ا ،وه�ذا ال�يء أملس�ه
وأحس�ه وقد حدثني ممن أث�ق به وبوطنيته
عن ذلك ،وق�ال :إن هناك من داخل الحكومة
وم�ن خارجها م�ن يعمل ويتح�رك بعقالنية
وم�ن دون ضوضاء ليمتص زخم هذا الحراك
و ُينهي هذا الترشذم ،سواء من خالل التذكري
بقيمة الوطن أم بما يمكن القيام به من أجله
عرب التأس�يس ملشاريع إسرتاتيجية وخدمية
تق�رتب كث�ريا ً م�ن طموحات�ه وطموح�ات
البعض وتس�تجيب للكثري من شعاراتهم .إن
الرد الحاس�م الذي سمعناه من قبل األجهزة
الحكومي�ة عىل البع�ض ممن يح�اول إثارة
الفتنة وتش�كيل املجاميع واملليشيات املنفرة
ه�و عم�ل جب�ار ومحمود وه�و م�ا نريده
ونطلبه يف هذه املرحلة س�دا ً للذرائع وإثبات
للكف�اءة والق�درة يف إدارة ال�رصاع عىل نحو
وطني تس�املي خالص ،إن الحكومة ليس�ت
طرفا ً يف هذا الرصاع وال يجب أن تكون بل هي
مؤسسة رعاية لحماية الجميع بحدود الوطن
وتلبية حاجاته�م ،ولكي يكون ذلك ممكنا ً ال
بد من طرد هؤالء املنفرين والساذجني وممن
يح�اول التدافع مع أجهزة الدولة الرس�مية،
إن تظاه�رات املناط�ق الغربي�ة تحت�اج يف
مواجهتها إىل كياس�ة وفطن�ة وطنية تتحىل

واالقتصاد والثقافة ،وهو ما يحكم أيضا ً
عىل الح�راك البحريني من حيث كونه لم
يس�تطع خالل عامني من الحراك تجاوز
إط�ار الش�يعة .وإذا اس�تثنينا الجزائ�ر،
وإىل ح ّد ما العراق والسودان ،حيث هناك
أوضاع خاصة م�ن تفكك البنية الداخلية
تحت إيق�اع الخارج الغ�ازي أو املتدخل،
ف�إن املوج�ة الديموقراطي�ة العربي�ة ال
تش�مل األنظم�ة غ�ري الجمهورية ،وهي
محص�ورة عملي�ا ً يف البن�ى الجمهوري�ة
الت�ي أتت مع « 23يولي�و ،»1952وعمّت
يف دمش�ق وصنع�اء وطرابل�س الغ�رب،
ث�م اتجه بن عيل من�ذ  7نوفمرب  1987يف
تونس إىل نموذجها بخالف سلفه الحبيب
بورقيبة.
يف السياسة ،ال تقاس األفكار والسياسات
بأسبابها بل بنتائجها :إذا أردنا أن نحكم
م�ن خالل هذه املس�طرة عىل ما س�مي
«الربي�ع العربي» ،فمن املمكن القول ّ
بإن
ايجابياته محصورة يف إطالقه لديناميات
ب�دء مرحل�ة ت�دل مالمحه�ا ع�ىل ّ
أن ّ
أي
حاكم ،سواء كان فردا ً أم حزبا ً أو جماعة
أم طغمة عس�كرية ،س�يجد أمامه س�دا ً
اجتماعيا ً يمنعه من االس�تئثار واالنفراد
بالسلطةّ ،
وأن هناك طريقا ً إجباريا ً أمام
ّ
كل حاكم هو صندوق االقرتاع .هذا تقدم
نوعي يصل إىل مس�توى االنقالب الجذري
ع�ىل م�ا ش�هدته األنظم�ة الجمهوري�ة
العربية يف الس�تني عاما ً الس�ابقة ،حيث
كان الشارع يعطي تفويضه بهذا الشكل
أو ذاك إىل «القائ�د الف�رد» أو إىل «الحزب
القائد».
ال توج�د ايجابيات أخرى ،بل عىل العكس
كانت ديناميات «الربي�ع العربي» مؤدية
إىل فقدان اس�تقالل بلد عرب�ي هو ليبيا،
وإىل إخضاع�ه ،وبخ�الف ما ج�رى عام
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رضا قس�م كبري من املواطن�ني الليبيني،
رأوا ّ
أن�ه ال يوجد ديناميات داخلية كافية
إلس�قاط الديكتات�ور فاس�تعانوا ،ع�ن
إرادة ،بالخارج ،واصعدوا نماذج سياسية
وثقافية للواجهة املعارضة ترى يف قرضاي
 الجلبي مثاالً مرغوبا ً يحتذى .يف سوريايوجد الكث�ري من املعارضني الس�وريني،
مع أرضي�ة اجتماعية ،يحلم�ون بتكرار
األمثل�ة األفغانية والعراقية والليبية ،وقد
بذل�وا الكثري من الجهد والسياس�ات من
أجل تحقيق ذلك ،ولكن تعقيدات املس�ألة
السورية ،والتش�ابك األمريكي  -الرويس،
كانا س�دا ً منيعا ً أمام تك�رار تلك األمثلة.
هذا يعط�ي صورة عن تراج�ع الوطنية،
وع�ن تدهور يف العملية السياس�ية حيث
تقوم اللعبة عىل مبدأ عدم إدخال الخارج
يف لعب�ة أطرافه�ا محلي�ون .األم�ر الذي
نراه س�ائدا ً يف ّ
كل البلدان الراقية ،وحتى
اآلن يش�عر الفرنس�يون بخج�ل عمي�ق
م�ن ظاهرة املاريش�ال بيت�ان ،لكنهم ال
يمانع�ون التعام�ل م�ع ظاه�رات مث�ل
مصطفى عبد الجليل أو رئيس مايل الذي
استجدى التدخل الفرنيس.
يف الطبيع�ة تظه�ر الزالزل نوعي�ة الرتبة
تحت الس�طح :يف املجتمعات األمر كذلك.
ما أظهره زل�زال «الربيع العربي» يعطي
صورة عن تراجع مس�توى السياس�ة يف
البلدان الجمهورية الخمسة بالقياس إىل
مس�توى النخ�ب السياس�ية ،التي كانت
فيه�ا جميع�ا ً يف الربعني الثان�ي والثالث
من الق�رن العرشين ،وعن طغيان الوعي
الدين�ي يف تحديد االنتم�اء األيديولوجي -
السيايس عىل حساب التعبريات السياسية
الحديثة التي كانت سائدة يف الربع الثالث
م�ن الق�رن العرشين .وه�و يشء نجده

كيف ننقـــذ الوطــن ؟
بروح واقعية صادقة وإدراك حقيقي لطبيعة
املش�كالت واألزم�ات والتع�رف عليه�ا وعىل
طبيعتها ونوعيتها ،وذلك القرب سيجعل من
الحل ممكنا ً وميسورا ً كما سيقرب ذلك كثريا ً
م�ن وجهات النظ�ر و ُيقارب ب�ني املتخالفني
من أجل مالمس�ة البعد الحقيقي للمش�اكل
وتفهم خطورتها وتأثريها إن اس�تمرت أكثر
يف هذا االتجاه.
ولقد قلت :لبعض األصدقاء واملحبني إن هذه
التظاه�رات واالضطرابات ومهم�ا كان رأينا
فيه�ا أو اجتهادن�ا فيها فال بد م�ن التعامل
معه�ا بواقعية وم�ن دون رصاخ والتخفيف
من ح�دة النوايا غري الظاه�رة وعدم الرتكيز
عليه�ا مع فهمه�ا وإدراكه�ا ُ ،يصاحب هذا
التوج�ه ع�دم تش�جيع األط�راف ع�ىل خلق
املزيد من املش�كالت ،فهناك من يحتفظ بكم
هائ�ل م�ن الدع�اوى والتزييف لكي يش�وه
روح الوط�ن الواح�د و ُيكدر صف�اء املواطنة
الت�ي يمكن أن تجمع بني العراقيني هذه هي
الحقيقة ،وعىل املشتغلني بهذا الهم أن يعرفوا
الح�دود واإلمكانات كي يضبط�وا اإليقاع يف
ض�وء الحركة ،وهذا الترصف يحتاج إىل وعي
وشعور وطني متني واس�تماتة بادية تظهر
للكاف�ة م�دى الحرص ع�ىل املس�تقبل وعىل
العملي�ة الديمقراطية وبناء الوطن ،فالوطن
اليوم هو كالبحر الهائج املضطرب هذه هي
الحقيقة و بقدر إيمانن�ا به وثقتنا به يمكن
أن ُنعي�د ل�ه اس�تقراره وه�دوءه ومكانته
وتماس�كه وفعاليته وقدرت�ه ،ويف ذلك نكون
ق�د أجتزنا االمتحان الصع�ب وحالة االهتزاز
واإلرباك ،ويف ذلك ندعو من يستطع أن يكون
إيجابي�ا ً يف ه�ذا املج�ال فليديل بدل�وه مؤثرا ً
وضامن�ا ً للبالد م�ن التف�كك والضياع ،وعىل
بعض وسائل اإلعالم التي تنفث السم التوقف
ألن مصلحتها يف بقاء الوطن الواحد وليس يف
األجزاء املفككة ،وعلينا أن ال نكون طوباويني
كثريا ً يف هذا الشأن بحيث نطلب من الحكومة
كل يشء هذا محال بل غري ممكن  -فالشعور
باملس�ؤولية الوطني�ة ه�و ش�عور أخالق�ي
وإنس�اني قبل أن يكون سياس�يا ً  ، -ثم إننا

نعل�م إن ه�ذه األعمال تدخل يف ب�اب  -األمر
باملع�روف والنه�ي ع�ن املنكر  -ه�ي العمل
الصال�ح الذي ج�اء ذكره يف الق�رآن الكريم.
وال يظن�ن أح�دا إن بإمكان�ه تخريب الوحدة
الوطني�ة بمج�رد التذكري ببعض ما فس�د يف
التاريخ أو التذكري ببعض الشخوص ،فوحدة
الوط�ن ه�ذه أك�رب م�ن املواق�ف واألمزجة
وهي نفس�ها التي اس�تصعبت عىل كل قوى
القه�ر واالحت�الل ،ونقط�ة االرت�كاز يف هذا
والت�ي ننطل�ق منه�ا ه�ي ال�روح العراقية
الوثاب�ة الحي�ة والقابلة للنم�و والتحرر من
االنغالق والطائفية ،ه�ذه الحقيقة واضحة
ّ
أيقنا بها
يف أذهاننا راس�خة يف نفوس�نا ،وقد
عرب تجارب شتى عاشها الوطن هذه الوحدة
ه�ي األمل الوحيد الذي يجب أن نحافظ عليه
ونحميه من ال�زوال والضي�اع فيما لو ّ
قرص
أبن�اءه يف مهمتهم ولم يؤدوا م�ا عليهم من
واجبات ومس�ؤوليات مرتتبة عليهم ليكونوا
يف املس�توى والش�عور الذي يؤهلهم ليكونوا
وطني�ني بح�ق .والب�د أن نعرتف ب�ان قوتنا
تكم�ن يف وحدتنا الداخلي�ة أي بني مكوناتنا،
يعن�ي هذا أن ننزع من رؤوس�نا طلب العون
واملس�اعدة الخارجي�ة من ال�دول واألحزاب
والهيئ�ات ،ولنفهم إن كثريا ً م�ن هذا الجدال
الدائر هو مفتعل ومُ س�ري م�ن األغراب وهو
عىل الضد من مصلحة الوطن واملواطن ،وإذا
أيقنا بذلك وأمنا ب�ه فإننا نكون قادرين عىل
تج�اوز هذه املش�كالت وتجاوز ه�ذا الرعب
وهذا الذعر املتعاقب ،وعلينا أن نقوم بواجبنا
أف�رادا ً وجماعات أح�زاب ومنظم�ات لخلق
ج�و من التفاهم ونفي اإلحس�اس بالغبن أو
بعض الهوس النفيس ال�ذي نفتعله ونتحرك
ع�ىل أساس�ه ،ف�كل ه�ذا يف حقيقت�ه وه�م
إن تأملن�ا الع�راق وما يعانيه من مش�كالت
وتخل�ف يف البنى والنمو والتق�دم ،وأرجوا أن
يص�ل خطاب�ي هذا ليخف�ف من وط�أة هذا
الهيج�ان يف الس�احات للمعتصم�ني ،لينفي
عن البعض شبهة التلهي السيايس والتالعب
باملش�اعر واألحاس�يس .إن األس�اس الدائم
يف ه�ذا الظ�رف ويف كل ظ�رف ه�و أن نقوم

كاريكاتري  /فوؤاد ح�سون

أيضا ً لدى املواطن العادي يف تحديد هويته
بن�ا ًء ع�ىل االنتم�اء الدين�ي أو الطائفي
عىل حس�اب هويته الوطني�ة ،ث ّم ظاهرة
رأيناها وهي الس�هولة الكربى ،مع رضا
وقناع�ات أيديولوجية  -سياس�ية ،التي
يقتل بها املواطن�ون بعضهم بعضا ً أثناء
تواج�ه خنادقه�م املختلف�ة واملتصارعة
ب�ني ضفتي الس�لطة واملعارض�ة ،والتي
يتس�اوى فيه�ا االثنان يف تل�ك القناعات
والرضا.
أعطى زلزال «الربيع العربي» هذا التظهري
لنوعي�ة الرتب�ة االجتماعي�ة م�ن دون
«مكياج�ات» .هذا تط�وّر تاريخي يظهر
مستوى أمراض املجتمعات وعللها ،وهو
أيض�ا ً يعطي صورة ع�ن حصيلة مرحلة
التح�والت الت�ي ب�دأت يف الخمس�ينيات
والس�تينيات يف البلدان العربية الخمس�ة
املذك�ورة .من دون ه�ذا التظهري الزلزايل
م�ا كان من املمكن تلمّس هذه الحصيلة
بشكل ملموس بارز للعيان.
قد يقول البعض هذه هي (علبة باندورا)
الت�ي ،يف األس�طورة اليوناني�ة ،عندم�ا
فتح�ت انطلقت منها كل ال�رشور ،فيما
عىل األرجح ّ
أن املجتمعات عندما تتزلزل،
عرب هزات كهذه ،فإنها تظهر ،يف مزاياها
وس�لبياتها ،كما هي يف الواقع .قد يكون
ه�ذا التزلزل نقط�ة انطالق لتق�دم ،وقد
يك�ون طريقا ً للتفكك املجتمعي يف آلية ال
أحد داخليا ً يستطيع التحكم بها ،وهو ما
رأين�اه يف الحالة األوىل يف فرنس�ا ،1789
فيم�ا كان االتح�اد الس�وفياتي -1989
 ،1991ويوغس�الفيا  1992-1989أمثلة
عن الحالة الثاني�ة ،وربما أيضا ً عراق ما
بعد  9نيس�ان .2003هل يكفي ما س�بق
لرفع األقواس عن «الربيع العربي»؟.

* كاتب �سوري

بواجبن�ا ومهامن�ا ،وذلك من خ�الل تحقيق
التوازن النفيس والس�يايس ويف لغة الخطاب
واإلع�الم ،أي نحقق العدال�ة االجتماعية بني
مكونات الش�عب من خالل املوقف املناس�ب
م�ن قضاياه�م م�ن دون تميي�ز أو إبخاس،
وتوجي�ه األنظار لألهداف الوطنية املقدس�ة
الت�ي تش�وهت وتج�زأت وتحرف�ت ،بفع�ل
بعض املجامي�ع التي جعلت منها ذرائع لغري
املقاصد الحقيقية وش�عارات ملصالح غريبة
عن الوط�ن ومعادية له ،واملؤس�ف إن النزاع
الي�وم ب�ني العراقي�ني هو ن�زاع فاس�د نزاع
طائفي ظال�م ومقيت  ،ليس نزاعا ً يف الحرية
ويف العدال�ة ويف الس�الم ويف الوحدة ،إنما هو
كما قلنا انتقل إىل مرحلة أخطر ،وارتدى ثوبا ً
مموّه�ا ً فصار نزاعا ً عن األحقيات التاريخية
املزعومة مما جعل من الوطن واملواطن أجزاء
وأقس�ام ،وهم يف فعلهم هذا إنما ينوبون عن
األغي�ار يف تحقي�ق مصالحه�م وعدوانيتهم
وحقده�م ،ومن يتأمل ه�ذه التحركات يجد
فيه�ا أهدافا ً غ�ري صالحة عىل ط�ول الخط،
وهي التي كن�ا نحاربها ونح�ارب من يدعوا
له�ا يف ال�ر والعل�ن .إن تظاه�رات املناطق
الغربية تحولت من م�رشوع إصالح إىل عبث
وف�وىض عىل أيدي فئات محرتفة ،وهناك من
يريد تحقي�ق مصالحه الخاص�ة من خاللها
عرب إش�اعة الف�وىض والال نظ�ام ،إن واجب
علين�ا أن نرتفع ع�ن هذه املنازع�ات التي ال
تمت إىل حقيقة القضية العراقية بصلة ،وإن
سميت باس�مها ّ
واتخذت لها ألفاظا ً عراقية
وتس�ميات عراقي�ة كذلك ،ولكنه�ا يف الواقع
تعرب عن منطق غريب يف ظل عدم االس�تقرار
والتخري�ب ،أن واجبنا ه�و أن ننبه العراقيني
جميعا ً إىل خط�ورة ذلك وإىل ما فيه من خطأ
وتضليل ،كما إن من واجبنا حث الجميع عىل
التمسك بالعراق الواحد كي ال يطال التقسيم
ه�ذا البلد يوما ً ما ،علين�ا أن ننقذ العراق بما
ينفع�ه ويعافي�ه ويزيل عن�ه همومه وتعب
السنيني ،إن إنقاذ العراق يحتاج لنكران الذات
وعدم الخلط بني الحقيقة والوهم ،حمى الله
العراق وحمى الله شعبه.

لش�ط الع�رب أرسار غامضة يخبئها ليل الب�رصة املدفون يف
ذاك�رة الطني وامل�اء ,ولضفاف�ه الطويلة مراي�ا تعرض عىل
صفحاته�ا مالمح ال�رصاع التاريخ�ي املتعاقب لالس�تحواذ
عىل الس�يادة املالحية يف مصب امليزوبوتاميا ,وتعكس مالمح
املرافئ املبنية بخش�ب الس�اج ,فنلمح عىل انعكاساتها تغري
مراحل الزمان من حال إىل حال ,ونقرأ عىل واجهاتها املينائية
ش�واهد األحداث التجارية وتقلباته�ا ,فالطريق املالحي من
نه�ر كتيبان إىل خور العمية يزيد عىل مس�افات الوجع املمتد
من الفاو إىل الكويت ,يف مفاوز مفتوحة تقطع فيها الس�فن
والقوارب ممرات متعرجة ,تشتمل عىل اعقد املسالك املالحية
الحرجة املمتلئة بأرسار وألغاز واحجيات ,ال يملك مفاتيحها
إال من كان عىل ش�اكلة س�حري الليل ,أو عىل شاكلة النوارس
الس�ومرية ,الت�ي حملت ع�ىل عاتقها وصاي�ا جلجامش يف
ملحمت�ه املالحية املتجددة منذ األلف الثالث قبل امليالد وحتى
يومن�ا هذا ,وربما رصت أنا النس�خة األخرية من هذا الطائر
املحلق ليال ب�ني املعقل والخفقة ,حتى ارتبط مصريي املهني
بالس�فن واملراكب املاخرة وس�ط ه�ذا النهر العربي االس�م
العراقي املولد .
منذ زمن بعيد وأنا أبحر وحدي بسفينتي ,امتطي عباب البحر
يف الظالم الدامس ,اندفع إىل األمام مثل شظية قفزت من املاء
وتك�ورت يف انتفاخات األرشعة املعبئة برياح املدن الغائرة يف
جوف التأريخ ,اعتىل سواري العتمة بأمراس فتلتها حوريات
البحر بزعانفها البلورية ,ألكتب من هناك حكاياتي العجيبة
مع النهر الخالد بعيون مجهدة مملوءة باألرق.
من�ذ نصف ق�رن تقريبا وأن�ا أق�ود قوافل الس�فن الغريبة,
فأرشدها ليال نحو موانئ البرصة وسواحلها املسحورة .كان
الليل بالنس�بة يل هو الزم�ن املثايل ألداء طقويس الس�ومرية
يف ش�ط الع�رب ,وكان الوق�ت املالئ�م لإلبح�ار ع�رب ممراته
الضيقة.
يف لجج الظالم اس�مع من بعيد ترانيم قداس مندائي يحتفي
بمواكب املياه والنجوم وكأنه يريد أن يطهر سواحلنا من آثار
القوارب الهمجية ,ويستقبل ثريان أنكيدو بأجنحتها البابلية
وقوائمها الخماس�ية وهي تع�رب النهر بال اكرتاث يف طريقها
لتناول العشب امللكي من منابع (شلهة الصيادين) ,فتواصل
العوم مع التيار يف موجات مباركة تعانق املايض الربيء.
كم كانت قاس�ية معي قوارب الصيد املتناثرة بني (الفداغية)
و(املعام�ر) فق�د أب�ت أن ترتكن�ي وحدي اقط�ع منعطفات
(القصبة) وأعرب حواج�ز الليل البهيم باتجاه الفاو من دون
أن تزعجني بش�باكها املتش�ابكة املبعثرة هن�اك بني الضفة
والضفة.
كان�ت س�اعات النه�ار املرشقة يف نظ�ر الطواق�م األجنبية
ه�ي األوق�ات املثالية لالس�تمتاع بم�ا تحمله ضف�اف النهر
م�ن مناظر خالب�ة تنعش القل�وب ,حيث البس�اتني الوارفة
الظالل ,والحدائق املزدانة بش�ذى األزاهري الجميلة ,وأشجار
النخيل املتسامقة القوام لتضفي عىل غاباتها الوارفة ملسات
فردوسية تحلق عىل عروشها طيور الجنة.
أم�ا أنا فقد اخرتت اإلبحار بس�فينتي بني الغروب والرشوق,
فاللي�ل وح�ده يفجر مهارات�ي املالحية املخزون�ة يف تالفيف
روحي املش�فرة ب�أرسار النج�وم والكواكب ,وس�كون الليل
يظه�ر مواهب�ي القيادي�ة أم�ام طواق�م الس�فن التجارية,
فيحولني إىل مارد سندبادي اعتمر عمامة شهاب الدين أحمد
بن ماجد ,وأتدثر بعباءة النوخذة جاسم القطامي ألقتفي أثر
ليوث البحار واملحيطات.
الليل وحده يضعني يف طليعة القوافل التي مرت بأبولوجوس
يف طريقه�ا إىل خاراك�س ,ويمنحن�ي زعام�ة مطلق�ة ع�ىل
املس�طحات املائي�ة املمت�دة م�ن م�آذن الخ�ورة إىل فنارات
(الروكا) يف الوقت الذي يغط فيه سكان مدينة الفاو يف نومهم
العميق خارج ضواحي املدن العراقية التي أرهقتها النزاعات
السياسية العقيمة.
أحيانا تمنحني الشاشات الرادارية الرقمية املثبتة يف قمرات
السفن التجارية قدرات استثنائية رائعة لرصد ما ال تستطيع
العني املجردة رصده ,وتمنحني النواظري الليلية قدرات فائقة
الستكشاف مسالك النهر البعيدة وجزره الراقدة يف أحضان أم
الرصاص ,فتنس�اب السفن فوق سطح املاء ,لتشق طريقها
ضد التيار عرب املنحنيات الحرجة من دون أن يعيقها حجمها
الكبري ,ومن دون أن يحرجها بدنها املغزيل الديناصوري املثقل
بالبضائ�ع املتنوعة والحاويات الصندوقية امللونة املش�دودة
عىل ظهورها بأسالك الفوالذ وأقفال الحديد.
أنا اآلن أرمي مرس�اة س�فينتي املرهقة بجوار رأس البيش�ة
بني أشالء السفن التي أغرقتها متوالية الحروب الطائشة ,ال
ابعد كثريا ً عن مقرتبات مياهنا اإلقليمية ,أردد بصوت خافت
مواويل األزمنة الغابرة ,ثم ارف�ع عقريتي بالبكاء والصياح,
فأصيح بالخلي�ج :يا خليج يا واهب اللؤل�ؤ واملحار والردى,
فريج�ع الص�دى كأنه النش�يج ,ي�ا خلي�ج يا واه�ب املحار
والردى.

التعايش واالنتعاش

�سادق ال�سامرائي
التعاي�ش مب�دأ عرب�ي إس�المي وض�ع
أسس�ه وأرىس دعائمه الرس�ول الكريم
(ص) عن�د وصوله املدين�ة التي تنورت
بطلعت�ه ,والحناجر تنش�د " طلع البدر
علينا."..
حي�ث رف�ع راي�ة التآخ�ي واأللف�ة
والرتاحم.
فآخى بني األنص�ار واملهاجرين ,وأطلق
روح األخ�وة والتآل�ف م�ا ب�ني األوس
والخ�زرج ،وحامل�ا تحق�ق التعاي�ش
اإلنساني اإليجابي ,أنتعش الدين ثقافيا
واقتصاديا وعسكريا ,وأزداد قوة وهيبة,
وقدرة عىل االمتداد يف اآلفاق ،وتس�ابقت
الش�عوب واملجتمعات إىل اإليم�ان بالله
ورسوله وكتابه املبني.
فكان�ت معركة بدر ,وفتح مكة ,وتوالت
بعدهم�ا الفتوح�ات ,وق�درات التأث�ري
والتعب�ري األس�مى عن اآلي�ات واالنتماء
للدي�ن ،وأعظ�م م�ا يف قان�ون التعايش
العرب�ي اإلس�المي  ,أنه حق�ق التفاعل
الصحيح ما ب�ني االختالفات ,فأصبحت
أمة اإلس�الم أمة متآخية ,فيها ش�عوب
وأم�م ذات لغ�ات وع�ادات وتقالي�د
وثقاف�ات متع�ددة ومتنوع�ة ,لكنه�ا
تعايش�ت وتواصلت وتحقق�ت ,وأكدت
وجودها الحضاري اإلنساني الوهاج.
ويف الزم�ن املع�ارص ,ن�رى أن ال�دول
املتقدم�ة القوية الكربى ,قد اس�تثمرت
يف مب�دأ التعاي�ش م�ا ب�ني االختالفات,
وله�ذا نجدها تح�ث عىل الهج�رة إليها
م�ن أرج�اء الدني�ا ,ويعي�ش فيها برش
من جميع األجن�اس واألعراق واألصول
واللغ�ات واملعتق�دات ,لكنه�ا متفاعلة
بآلي�ات التآخ�ي والرتاح�م واأللف�ة ,
والعم�ل الصال�ح الجاد الذي يس�هم يف
تحقيق املنفعة للجميع ,ويحكمه قانون
ودستور ينظم الس�لوك .ويف مجتمعاتنا
التي وُ لِدت فيها آليات التعايش والتآخي,

أصبحنا نتحدث عن التعايش وكأنه من
املستحيالت ,فصارنا نكتب عن استحالة
أن يتآلف الس�ني مع الشني ,والصاد مع
الضاد ,أو الدال مع الذال وهلم جرا.
وه�ذا يعن�ي أن أبن�اء األم�ة يجهل�ون
حقيقته�ا وجوهره�ا ,أو ينك�رون
وجوده�ا ,وال يعرف�ون ثقافته�ا
وتقاليده�ا ,ومعايريه�ا األخالقي�ة
والس�لوكية والعقائدي�ة ,التي تتخاطب
م�ع الن�اس كاف�ة  ,ب�كل م�ا فيهم من
تنوعات واختالقات واتجاهات.
ويف مجتمعن�ا العرب�ي أمس�ت العروبة
وكأنه�ا ضدن�ا ,والدي�ن كأن�ه محنتنا,
ونح�ن منطلق�ه ,والحامل�ني ملعاني�ه
وأصوله ومبادئه ,واملؤتمنني عىل صيانة
هذه الرسالة املنرية الساطعة.
وكم ُيخجل أن نكت�ب كتابات ننفي بها
إمكاني�ة التعايش ما ب�ني أبناء املجتمع
الواحد والدين الواح�د ,ونلونهم بألوان,
ونؤطره�م بأطر ,ونمنحهم مس�ميات,
نحرشه�م فيه�ا ونكي�ل عليه�م أس�وأ
الصفات ,لكي نحلل م�ا يجب أن نفعله
به�م م�ن القه�ر والتنكيل والفحش�اء
والدمار املش�ني .فكيف تيقنا باستحالة
التعاي�ش م�ا ب�ني أوت�اد خيم�ة الدين
الواحد ,وحس�بنا َ
كل وت ٍد عمودا ال عمود
سواه؟!
فهل رأيتم خيمة بال أعمدة وأوتاد؟
إن م�ا يحص�ل ه�و انحراف�ات تفكري,
وتوجهات تجهيل  ,واندفاعات تضليل!
وم�ا علين�ا إال أن نع�ود إىل تل�ك املبادئ
الواضحة البسيطة ,التي تجمعنا وتطلق
قدراتن�ا ,وتس�تثمر طاقاتن�ا يف الخ�ري
والصالح والفالح اإلنس�اني ،فهل ندري
م�ا نق�ول ونكت�ب ؟أم حس�بنا الكلمة
مجرد قول.
وأن القول ال قيمة له وال معنى ! ونسينا
أن الكلمة الطيبة صدقة !!.
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المخاطر الرياضية

طموحات بوركينا فاسو تصطدم بخبرة النسور النيجيرية

د .بشير ناظر الجحيشي

المستقبل العراقي /وكاالت

يسدل الستار اليوم األحد عىل فعاليات واحدة من
أكثر البط�والت األفريقية إث�ارة عندما يصطدم
منتخب�ا نيجريي�ا وبوركين�ا فاس�و يف املب�اراة
النهائية لبطولة كأس األمم األفريقية التاس�عة
والعرشين املقامة حاليا بجنوب أفريقيا.ويلتقي
الفريق�ان الي�وم عىل اس�تاد "س�وكر س�يتي"
بمدينة جوهانسربج يف نهائي لم يتوقعه كثريون
خاصة فيما يتعلق بمنتخب بوركينا فاسو الذي
يش�ارك يف املباراة النهائية للمرة األوىل يف تاريخه
بينما يظهر املنتخ�ب النيجريي يف النهائي للمرة
الس�ابعة.ولم يح�ظ املنتخب النيجريي (نس�ور
نيجريي�ا) برتش�يحات كبرية ملواصلة مش�واره
يف البطولة حتى النهائي بينما كانت ترش�يحات
منتخب بوركينا فاس�و (الخيول) شبه معدومة
وكان�ت أفضل التوقع�ات للفريق ه�ي أن يكرر
إنجاز  1998عندما اس�تضافت ب�اده البطولة
ليبل�غ املربع الذهبي يف أفض�ل نتيجة له بتاريخ
بط�والت األم�م األفريقية.وأكد النس�ور الخرض
مج�ددا ع�ىل أنهم م�ن املنتخب�ات الت�ي يتطور
مستواها بش�كل تدريجي مع فعاليات البطولة
حي�ث تقدم الفري�ق خطوة خط�وة حتى وصل
للمب�اراة النهائي�ة بع�د الفوز الكب�ري  1/4عىل
نظ�ريه امل�ايل يف املرب�ع الذهبي.ولك�ن النتيجة
األهم واألغىل للنس�ور يف البطول�ة الحالية كانت
يف دور الثماني�ة عندما تغل�ب الفريق عىل أفيال
ك�وت ديفوار  1/2ليطيح باملرش�ح األبرز للقب
ويفرض نفسه مرشحا بقوة للصعود إىل منصة
التتوي�ج للم�رة الثالث�ة يف تاريخ�ه واألوىل من�ذ
.1994ويف املقابل ،فرض منتخب بوركينا نفسه
كحص�ان أس�ود للبطول�ة الحالية خاص�ة وأنه
ش�ق طريق�ه يف البطول�ة بنجاح فائ�ق وتصدر
مجموعته يف ال�دور األول للبطول�ة متفوقا عىل
نيجريي�ا التي تع�ادل معها  1/1يف ال�دور األول
وع�ىل زامبيا حامل اللقب التي خرجت من الدور
األول وع�ىل إثيوبي�ا الت�ي س�اهم الف�وز الكبري
عليه�ا يف تص�در الخي�ول للمجموعة.وواص�ل
املنتخ�ب البوركيني انتصارات�ه ليطيح بصقور
توج�و من دور الثماني�ة قبل أن يقع يف مواجهة
نج�وم غانا بال�دور قبل النهائي.وبينما س�ارت
معظم الرتشيحات تجاه املنتخب الغاني صاحب
الخربة الكبرية والفائز بلقب البطولة أربع مرات
سابقة ،رضب الخيول بهذه الرتشيحات عرض
الحائ�ط وتغلب عىل األحداث املثرية يف مباراتهما

س�ويا باملربع الذهبي يوم األربعاء املايض ومنها
أخطاء الحكم التونيس سليم الجديدي التي كان
منه�ا طرد الاعب البوركين�ي جوناثان بيرتويبا
قب�ل أن يعرتف الحك�م بالخطأ ليمه�د الطريق
نح�و رفع الط�رد عن الاعب ليش�ارك يف املباراة
النهائي�ة للبطولة.وبع�د انته�اء الوقتني األصيل
واإلضايف بالتعادل  ،1/1فجر املنتخب البوركيني
املفاجأة وأطاح بالنجوم الس�ود خارج البطولة
ليكتب صفحة جديدة يف تاريخه بالتأهل للنهائي
للم�رة األوىل يف التاريخ.وأك�دت مس�رية الخيول
يف البطول�ة أن الس�اح األب�رز ل�دى الفريق هو

الطم�وح العايل بقيادة مدي�ره الفني البلجيكي
ب�ول بوت والروح املعنوي�ة املرتفعة التي تواجه
اختبارا جديدا اليوم يف مواجهة الخربة النيجريية.
ويشارك املنتخب النيجريي يف النهائي للمرة األوىل
منذ ع�ام  2000علم�ا بأنه ت�وج باللقب مرتني
سابقتني يف عامي  1980و. 1994ويأمل النسور
يف التغلب عىل املش�كات التي واجهتهم يف بداية
مس�ريتهم بالبطول�ة الحالية عندم�ا تعادل مع
املنتخب البوركيني بالذات  1/1حيث جاء هدف
التع�ادل يف الثوان�ي األخ�رية من املب�اراة ليكون
دلي�ا دامغا ع�ىل املعنوي�ات العالي�ة للمنتخب

البوركيني.وق�ال دياكاريدج�ا كوني العب خط
وسط املنتخب البوركيني "أشعر بسعادة بالغة.
م�رت  15عاما عىل بلوغنا املرب�ع الذهبي للمرة
األوىل .ما م�ن أحد كان يثق بن�ا ولكننا اجتهدنا
بشدة وتأهلنا للنهائي ..أمامنا  90دقيقة لنحقق
إنجازا تاريخيا".وكان ف�وز الخيول عىل إثيوبيا
/4صف�ر يف املباراة الثاني�ة بمجموعته يف الدور
األول للبطولة هو الفوز األول للخيول يف البطولة
بع�د  17مب�اراة متتالي�ة يف نهائي�ات البطوالت
األفريقي�ة بدون أي فوز وكان ف�وزه التايل عىل
يف دور الثماني�ة
توج�و /1صف�ر
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نادي الكرخ يؤبن الراحل منذر علي شناوة

المستقبل العراقي /متابعة
أكد رئيس نادي الك�رخ الريايض رشار حيدر،
الجمعة ،أن اس�تذكار النجم الراحل منذر عيل
ش�ناوة هو جزء يس�ري من الوفاء ل�ه بعد أن
ترك وراءه إرثا رياضيا وإنسانيا كبريا ،مبينا
أن الحف�ل التأبيني ال�ذي أقامه الن�ادي رغم
بس�اطته فهو يش�كل رس�الة وف�اء للراحل،
فيما أش�ار املدرب صالح حميد ،إىل أن شناوة
مازال حيا يف ضمري الرياضيني.
وقال رشار حيدر خال الحف�ل التأبيني الذي
أقامه نادي الكرخ يف الذكرى الس�نوية الثالثة
الستش�هاد نجم كرة الس�لة الاعب منذر عيل
ش�ناوة إن "استذكار الراحل س�نويا إنما هو
جزء يس�ري من الوفاء لهذا الاع�ب الذي ترك
وراءه إرث�ا رياضي�ا وإنس�انيا مل�ا تمت�ع به
م�ن دماثة خلق وش�خصية محببة للوس�ط

الري�ايض" ،مبين�ا أن "الحفل الذي
دأب�ت عىل إقامته إدارة نادي الكرخ
وع�ىل الرغ�م م�ن بس�اطته إال أنه
يشكل رسالة وفاء لهذا الاعب".
وش�هد الحف�ل التأبيني ال�ذي أقيم
يف قاعة ن�ادي الكرخ حضور األمني
املايل للجنة األوملبي س�مري املوسوي
ورئي�س وأعض�اء االتح�اد العراقي
لك�رة الس�لة فضا عن ش�خصيات
أخ�رى من داخ�ل الوس�ط الريايض
وخارج�ه ،وتضم�ن الحف�ل رف�ع
الفتات يف استذكار الراحل فضا عن
تقدي�م هدية معنوية من رئي�س نادي الكرخ
رشار حي�در البن�ة الراح�ل ،ومن ث�م أقيمت
مب�اراة ودية بكرة الس�لة ب�ني فريقي الكرخ
والتضامن النجفي.
يذك�ر أن الع�ب املنتخب الوطني بكرة الس�لة
واملدرب منذر عيل ش�ناوة استش�هد يف ش�هر
كان�ون الثان�ي م�ن ع�ام  2010يف التفج�ري
وس�بق
اإلرهابي الذي طال فندق بابل،
للراح�ل تمثي�ل منتخ�ب
الش�باب يف بطولة آسيا
يف الفلب�ني ع�ام 1977
واخت�ري ضمن منتخب
الع�راق العس�كري
وش�ارك يف البط�والت
العربي�ة يف املغ�رب

وم�ر والجزائ�ر ،ولع�ب ألندي�ة النارصي�ة
والجيش والكرخ ومثل ن�ادي حيفا يف األندية
العربي�ة يف س�وريا وبع�د اعتزال�ه اللعب بدأ
مش�واره م�ع التدريب الذي اثب�ت كفاءته
العالي�ة حيث ق�اد فري�ق النارصية
يف موس�م  1991ون�ادي النفط يف
موس�م  1996ومع ن�ادي الكرخ
الذي ق�اده منذ موس�م 1998
ولف�رتات مختلف�ة واس�تطاع
أن يحرز درع الدوري ملواس�م
 2000و 2001و2002
و 2005وحص�ل ع�ىل لق�ب
أفضل م�درب لدوري 2004
وعم�ل مس�اعدا مل�درب
املنتخ�ب الوطن�ي العراقي
الذي شارك يف بطولة غربي
آس�يا عام  2005يف لبنان،
كم�ا ارشف ع�ىل تدري�ب
منتخ�ب الش�باب الوطني
يف بطول�ة الع�رب يف مر
ع�ام  2004وكان آخ�ر
موقع تدريبي له مع نادي
الكرخ الريايض والذي قاد
آخر مباريات له يف مدينة
النارصي�ة قبل رحيله
بأيام ضمن موسم
. 2010-2009

بينم�ا جاء عبوره للمنتخب الغاني عرب رضبات
الرتجيح.وإىل جانب النجم املتألق بيرتويبا ،يضم
املنتخ�ب البوركيني عددا من النج�وم املتميزين
يربز منهم املهاجم أريس�تيد بانيس الذي س�جل
ه�دف التع�ادل  1/1مع غان�ا والاع�ب املتميز
آالن ت�راوري الذي قد يعود لقيادة الهجوم بعدما
حرمته اإلصابة م�ن مباراتي الفريق أمام توجو
وغان�ا علما بأنه س�جل ثاثة أه�داف للفريق يف
ال�دور األول كان منها هدف التعادل مع نيجرييا
يف الوق�ت القات�ل .وقال ب�ول بوت املدي�ر الفني
للخيول "علينا أن نقدم كل ما بوسعنا".

يونس محمود :سعيد بانضمامي للسد
المستقبل العراقي /متابعة

أع�رب قائ�د منتخبنا بكرة الق�دم يونس
محمود عن س�عادته الكب�رية بانضمامه
لفريق السد القطري واللعب ألحد أكرب األندية
الخليجية واآلس�يوية.ونقل املوقع الرس�مي
لنادي الس�د القطري عىل شبكة االنرتنت ،أن
محمود أعرب عن سعادته الكبرية بانضمامه
لفريق السد القطري واللعب ألحد أكرب األندية
الخليجي�ة واآلس�يوية ,مش�ريا
إل�����ى أن أي الع�ب بالدوري
القط�ري يتمن�ى اللع�ب
م�ع بطل آس�يا وأفضل
أندي�ة قطر.وأش�ار

أك�د اتح�اد الك�رة أنه م�اض يف الش�كوى
ضد امل�درب الربازي�يل زيكو ال�ذي ترك
املنتخ�ب الوطني بدون ع�ذر رشعي،
مبين�ا أن االتح�اد ل�ن يتخ�ىل ع�ن
حق�ه باملطالب�ة بال�رشط الجزائ�ي،
فيم�ا أش�ار إىل أنه كل�ف املحام�ي الخاص
ب�ه ملتابعة الش�كوى.وقال عض�و االتحاد كام�ل زغري إن "االتح�اد ماض يف
ش�كواه ضد مدرب املنتخب الوطني السابق الربازييل زيكو الذي ترك
مهمته م�ع املنتخب بدون عذر رشع�ي مقبول" ،مؤكدا
أن "اتح�اد الك�رة لن يتخ�ىل عن حق�ه باملطالبة
بالرشط الجزائي البالغ مليون ونصف املليون
دوالر أمريكي نظري إخال املدرب برشوط
العق�د" .وأض�اف زغ�ري أن "االتحاد
كل�ف املحام�ي الخاص ب�ه ملتابعة
الش�كوى يف األروق�ة القانوني�ة
وع�رب االتص�ال ب�"فيف�ا"
للوص�ول لق�رار نهائي بش�أن
الفص�ل يف القضية عرب س�لوك
املج�رى القانون�ي" .وكان�ت
تقارير صحافية قد أش�ارت إىل
أن زيك�و كلف أربع�ة محامني
للدفاع ملحاول�ة تخليصه من
مبلغ ال�رشط الجزائ�ي بعد
تخلف�ه ع�ن قي�ادة
املنتخب الوطني.

املوق�ع إىل ،ان محمود أكد انه يترشف باللعب
لزعي�م األندي�ة القطرية الغني ع�ن التعريف
يف ظل بطوالته وإنجازاته املحلية واألس�يوية
والعاملية العديدة ،متمنيا أن يكون عند حسن
ظن الجه�از الفني واإلداري وجماهري الس�د
وأن يس�اهم يف تحقي�ق البط�والت للن�ادي.
وأض�اف ،أن�ا أمتلك خ�ربة كب�رية يف الدوري
القطري وأتمنى أن أساهم كثريا يف انتصارات
الفري�ق الس�داوي واالق�رتاب أكث�ر من لقب
ال�دوري خاص�ة وأن لقب البطولة س�يكون
ل�ه طعم مختلف مع�ه ،مبين�ا يف الوقت ذاته
أن انتق�ايل للس�د س�يكون أب�رز اللحظات يف
مس�ريتي الكروية خاصة وأنه�ا تأتي مع ناد
صاح�ب تاري�خ وحق�ق ألقاب تش�هد عليها

الس�احرة املستديرة  ,موجها كامه لجماهري
الس�د قائا ان جمهور الزعيم هو مصدر ثقة
وتفوق الفري�ق وأتمنى أن أكون عند حس�ن
ظنه�م وأحظ�ى بحبه�م ودعمه�م وأعدهم
بب�ذل املزي�د م�ن الجه�د لتحقي�ق أحامهم
وتطلعاتهم.من جانبه قدم مجلس إدارة نادي
السد القطري مهاجمه الجديد يونس محمود
يف مؤتمر صحفي أقيم يوم أمس بمقر النادي
وذل�ك قب�ل خوض�ه أول وح�دة تدريبية مع
فريق�ه الجديد  ,مش�ريا اىل ان يونس محمود
س�وف يرتدي القميص رق�م  9عىل أن يكون
أول ظهور رس�مي ل�ه مع الفري�ق يف مباراة
الس�يلية باملرحل�ة الخامس�ة ع�رش لدوري
نجوم قطر.

سان جيرمان يعزز انفراده بالصدارة

اتحاد الكرة متمسك
بالشرط الجزائي

المستقبل العراقي /متابعة

لقد بينت الكثير من الدراسات المخاطر المنتشرة في المجال الرياضي،
ومن أبرزها المنشطات وأنواعها المنتشرة بين الاعبين وفي مختلف
الرياضات ،فهناك نوع مجدد للنشاط  ،Restorativeوهو الذي يتناوله
الاعبون بغرض التخفيف من حدة اإلصابات واآلالم والش�د العصبي.
وهناك أنواع من المنش�طات تعط�ي كفيتامينات مث�لBenzedrine :
بنزي�د ري�ن –  Dexedrineدي كس�درين –  Dexamyدي كس�يمي،
وه�ذه األنواع يطلق عليها فيتامينات الس�رعة ،وهن�اك نوع آخر وذو
خطورة كبيرة جدا وهو (األنا بوليك) ،وأش�هر أن�واع األنا بوليك هو:
ديكادرابولي�ن ،واندري�ول ،وغيره�ا كثير وبتس�ميات مختلفة ،حيث
تؤثر على تنمية الجهاز العصبي وكذلك تزيد من حجم العضات وشعر
الجس�م ،وهذه األنواع جميعا ً لها تأثير س�لبي ضار ،واحد أهم مصادر
المشكات الخلقية (انحراف ،شذوذ)!!! ،كما أن بعض هذه المنشطات
يؤدي االس�تخدام المستمر لها إلى اإلصابة بالقرح والنزيف في المخ،
وجنون العظمة ،وس�وء التغذية ،وس�رعة الغض�ب ،والعدوانية .وأن
بعض ه�ذه األنواع ممنوع بيعها للبش�ر في بعض األس�واق األوربية
وكذل�ك األمريكي�ة ألنه�ا باألس�اس تعط�ى هرمونات لبع�ض أنواع
الحيوانات كالخنازير والحصن.
وم�ع كل ه�ذه اآلث�ار المدم�رة للمنش�طات ،والموق�ف الح�ازم من
االتحادات واللجنة االولمبية ،ومع اإلحراج الش�ديد الذي يقع فيه هذا
الاعب ويسببه لرئيسه أو مدربة أو لزمائه ،فضاً عن السمعة السيئة
الت�ي تلحق بكام�ل الوفد وخصوصا ً ف�ي البطوالت الدولي�ة ،ما زالت
بعض األنواع الجديد تنزل إلى األسواق ،وما زال الرياضيون –بعضهم–
يتناولونها وهم مدركون تماما ً لخطورتها وآثارها السلبية ولنتائجها
على مس�تقبلهم الكروي ،ولكن الفوز والمال والش�هرة تغري ضعاف
النف�وس .ولهذا نحن بحاجة إلى ثورة معرفي�ة في الرياضة وأن يعي
رياضينا أهمية وعظمة الدور الواقع على عاتقهم عند تمثيلهم للعراق
ف�ي البطوالت الخارجي�ة ،وذلك يتم من خال نش�ر الثقافة الرياضية
بين الوس�ط الرياضي من لاع�ب ومدرب وإداري ومس�ؤول رياضي
من خ�ال الندوات والمؤتم�رات والمحاضرات التي تس�بق أي بطولة
خارجي�ة كان�ت أم داخلية ،كم�ا يجب أن تكون هن�اك عقوبات رادعة
بحق كل من يسيء لنفسه وللرياضة من خال تناول المنشطات ليس
انتقاما ً منه ولكن حفاظا ً على ش�رف المنافس�ة .كما البد من التنبيه
عن أن المخاطر في الرياضة ليس�ت فقط من يتداول المنش�طات في
الوس�ط الرياضي ،وإنما من يدير ش�ركات ومؤسس�ات وهمية باسم
الرياض�ة واجبه�ا أقام�ة المعس�كرات في بل�دان معينة ،أو اس�تيراد
التجهيزات بأسماء ماركات معروفة وهي في األصل ذات منشأ رديء
وبأس�عار تمث�ل أضعاف أس�عارها ولكنها عملية اس�تثمارية قام بها
رئيس هذا االتحاد أو أمين سره أو أيا ً ما كان ويملك سلطة اتخاذ القرار
ف�ي المجال الرياضي .فالرياضة مجاله�ا الترفيه والترويح والتنافس
ورق�ي األخاق وتوحيد الصف�وف ،ولهذا دائما ً ما نس�مع في خطاب
الحي�اة اليومي�ة بي�ن الناس عب�ارة -روحه رياضية -وهي تس�تخدم
للمدح والعتدال الش�خص في أفكاره ،ومدى قبوله لدى اآلخر ،أو هي
تس�تخدم في بعض األحيان لدعوة ش�خص بقبول أم�ر ما وأن يكون
أكثر مرونة وأكثر تساهاً.

المستقبل العراقي /وكاالت
عزز باريس سان جريمان انفراده بصدارة دوري الدرجة األوىل الفرنيس لكرة القدم بفوزه الجمعة
عىل ضيفه باس�تيا  1-3يف مستهل مباريات األسبوع  24من البطولة.وأحرز جرييمي مينيز هدف
الس�بق للنادي الباري�يس يف الدقيقة  56وأضاف الس�ويدي ال�دويل زالت�ان ابراهيموفيتش الهدف
الثان�ي من ركلة جزاء يف الدقيق�ة  71قبل أن يضيف ايزكيل الفيتيس الهدف الثالث يف الدقيقة قبل
األخ�رية م�ن زمن املباراة التي اجتذبت جمهورا كبريا بلغ نحو  43ألف مش�جع .وبهذا رفع
ابراهيموفيت�ش متصدر قائمة هدايف البطولة رصيده إىل  21هدفا يف املس�ابقة هذا
املوس�م .وأحرز وهبي الخزري هدف باس�تيا الوحيد يف الدقيقة .83ورفع س�ان
جريم�ان رصي�ده إىل  51نقطة متفوقا بس�ت نقاط عىل اوملبي�ك ليون الثاني
يف الرتتيب والذي س�يلتقي يوم االحد مع ليل.أما باس�تيا فيحتل املركز الثالث
عرش بني فرق البطولة العرشين برصيد  26نقطة.

ديل بييرو يفكر في عرض فالمينغو

اوديشو :الحظ خذلنا أمام
الرجاء المغربي
المستقبل العراقي /متابعة
ع�زا مدرب فري�ق الجوية بكرة القدم أيوب اوديش�و نتيجة التع�ادل التي آلت إليها
مب�اراة فريقه التي جمعته بضيف�ه فريق الرجاء البيضاوي املغربي إىل س�وء الحظ
وع�دم التوفيق.وقال ،أوديش�و أن النتيجة التي آل�ت إليها مباراتنا أمام الرج�اء البيضاوي املغربي
ل�م تكن عادلة بل أن فريقنا كان األفضل خال ش�وطي املباراة لكن س�وء الح�ظ وعدم التوفيق من
وق�ف حائا أمام تطلعات العبينا لتحقيق الفوز.وأضاف أننا فوجئنا باملس�توى الذي ظهر به الفريق
املغربي خصوصا يف شوط املباراة األول بعد أن كان بعيدا عن مستواه الحقيقي وكان بإمكان العبينا
ان يس�جلوا أكثر من هدف لكن العبينا أضاعوا أكثر من فرصة س�هلة للتس�جيل منحت لهم يف ظل
تراجع أداء العبي الفريق املغربي الذين لم يظهروا بذات املس�توى املعروف عنهم.وأشار اوديشو إىل
أن نتيج�ة املباراة لم تك�ن عادلة لكن هذه هي كرة القدم تبقى دائم�ا مفتوحة االحتماالت حتى
اللحظ�ات األخرية من عمر املب�اراة ,مبينا يف الوقت ذاته ال يمكنن�ي أن أصب لومي عىل أي العب
من العبينا فجميعهم قدموا ما عليهم وارتقوا بمس�تواهم اىل درجة عالية من األداء لكن وكما أس�لفت
أن ك�رة القدم تعطي ملن يعطيها وان لم تس�جل يس�جل عليك فبعد أن تقدمنا بهدف الس�بق عاد العبو
املغرب إىل أجواء املباراة خصوصا بعد أن س�جلوا هدفا جاء عكس س�ري املب�اراة التي كان فريقنا يفرض
س�يطرته ع�ىل مجرياتها إال أن الهدف كان بمثابة صدمة كبرية جعل�ت العبينا يصابون بخيبة أمل منحت
الس�يطرة إىل الفريق املغربي الذي استحوذ عىل معظم الكرات يف الدقائق األخرية وكاد يسجل هدفا ثانيا لوال
يقظة مدافعينا وحارس مرمانا.وأكد ،اوديش�و علينا أن ننىس نتيجة تلك املباراة ونفكر يف مباراة اإلياب التي
س�نواجه خالها نفس الفريق عىل أرضه يوم الس�ابع والعرشين من هذا الش�هر وكيفية خطف نقاطها
بجدارة وكل يشء جائز يف كرة القدم فكلما اجتهدنا بإمكاننا تحقيق منالنا.

بدأ اليس�اندرو ديل بيريو يش�عر بالضيق من حال فريقه س�يدني اإلس�رتايل
بس�بب س�وء النتائج وعدم الش�عور باالس�تقرار بع�د تغيري م�درب الفريق
بحس�ب صحيفة توتو س�بورت االيطالية.وأشارت الصحيفة ان ديل بيريو بدأ
يفكر جديا ً يف االستجابة لدعوة األسطورة الربازيلية زيكو لانضمام لفامينجو
الربازي�يل والذي يرتدد انه مس�تعد لتقدي�م عقد ملدة عامني ولي�س عاما ً واحدا ً
ألس�طورة يوفنت�وس السابق.وأش�ارت الصحيف�ة أيضا ً ان ش�قيق ديل بيريو
س�تيفانو ب�دأ بالفع�ل اتخاذ خط�وات جدية بالس�فر أمس الجمع�ة لريو دي
جانريو ملقابلة مسؤويل النادي لتقييم العرض قبل اتخاذ القرار النهائي .

بيكيه :نسعى لتحقيق الثالثية
المستقبل العراقي /وكاالت
اعترب العب برش�لونة اإلس�باني لك�رة القدم
ج�ريارد بيكي�ه ،أن فريقه يف وضع يس�مح
له بالحصول هذا املوس�م عىل ثاثية الليجا
وكأس املل�ك ودوري األبطال .وقال الاعب
يف ح�وار م�ع املوق�ع الرس�مي لاتح�اد
الدويل لكرة القدم (فيفا) "لدينا الطموح
والرغب�ة واملوهب�ة وبوج�ه ع�ام هذه
هي مواصفات تحقي�ق االنتصارات".
وأض�اف بيكيه "أعتقد أننا أظهرنا يف
كأس املل�ك ودوري األبط�ال والليغا
مس�توى يجعلن�ا نفك�ر يف أننا قد

نك�ون أبطال املنافس�ات الث�اث" .وامت�دح الاعب
أداء الفريق عق�ب االنتقال "الجيد" يف اإلدارة الفنية
من املدرب الس�ابق بي�ب جواردي�وال إىل الحايل تيتو
فيانوفا.وأضاف بيكيه "تيتو يقوم باألمور بش�كل
رائع ،إنه ال يقوم بما هو أكثر أو أقل من غوارديوال،
إن�ه يفعل م�ا كان بيب يق�وم به بكل بس�اطة مع
إضاف�ة ملس�ته ،الفريق ي�ؤدي بطريق�ة رائعة ولم
تلح�ظ العملية االنتقالية".وعن ف�ارق ال� 16نقطة
م�ع الغري�م التقلي�دي ري�ال مدري�د أردف املداف�ع
الكتالون�ي "يتض�ح للجميع أن ه�ذا األمر كان غري
متوقع ،الريال أنهى املوسم املايض بطا لليجا ولديه
فريق رائع ،إنه فارق كبري ،ولكن ال يمكن اس�تبعاد
أي يشء".
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طـــالق رومانســـي!

طيـــــار سكـــــران !!
قال�ت رشك�ة الخط�وط الجوي�ة
الروماني�ة ت�اروم إنها ألغ�ت رحلة إىل
بوخارس�ت لاشتباه يف أن الطيار كان
مخمورا قبل اإلق�اع من مطار هيثرو
يف لندن.
ورفضت السلطات الربيطانية منح
التري�ح للطي�ار باإلق�اع بطائرت�ه
إيرب�اص ايه 318-م�ن هيثرو .وقالت
الرشكة يف بيان الغين�ا الرحلة ألن احد
أفراد الطاقم لم يكن يف حالة جس�دية

ي�رى الكث�ريون أن الط�اق
تجرب�ة مري�رة مليئة باملش�اكل
والنزاع�ات ،ولك�ن زوج�ني يف
الصني قلبا االعتقاد السائد بعد أن
أقاما حفاً رومانس�يا ً لاحتفال
بطاقهما مع حش�د من األقارب
واألصدق�اء .وذك�رت صحيف�ة
(غلوبال تايمز) الصينية أن ثنائيا ً
متزوج�ا ً منذ الثمانين�ات ،وأخرا
متزوج منذ  35سنة ،أقاما حفاً
يف منت�زه بمنطق�ة ش�ونغكني
لاحتف�ال بالط�اق ،ح�ره
أق�ارب وأصدق�اء العروس�ني

برجك اليوم
22مار�س20 -ابريل

احلمل

مهما تكن القطط وديع�ة وألي�فة
ع�ى األريكة يف املن�زل ،فإنها تتح��ول
إىل حي���وان مف�رتس ح�ني تخ��رج
إىل الحدي��ق�ة .وغ��ري�زة الصيد لدى
الق��ط�ط تج��عله�ا م�ن أخط���ر
الكائن���ات ع�ى التن��وع الحي�وي.
وأظه�رت دراس�ة علمي�ة جدي�دة أن
القط�ط تش�كل خط�را ً كب�ريا ً ع�ى
التنوع الحيوي .فف�ي الواليات املتحدة
األمريكي�ة ،تلق�ى ملي�ارات العصافري
مرعه�ا ب�ني مخالب القطط ،حي�ث إن خطرها عى التنوع الحي�وي أكرب من مخاطر
املبيدات واألس�مدة الكيميائية .وبحسب دراس�ة علمية ،نرشت مؤخرا ً يف مجلة «نايترش
كوميونيكيش�نز» ،ف�إن القط�ط املنزلية يف الوالي�ات املتحدة وحدها ،تقتل س�نويا 3,7
ملي�ارات عصفور و  20,7مليار فأر وحيوانات ثديية صغرية أخرى ،أي ما مجموعه 24
مليارا ً و 400مليون حيوان.

لقطة من
الزمن اجلميل

10
�سباط

مائم�ة للعمل .ت�م الكش�ف عن عدم
لياقت�ه الصحية يف لندن خال فحوص
روتينية .وأضافت عاد الطيار إىل باده
وأوقفن�اه عن العمل حتى يتم االنتهاء
من التحقيق .وتعهدت رومانيا العضو
يف االتح�اد األوروب�ي ببي�ع ع�دد م�ن
ال�رشكات اململوك�ة للدول�ة -يف اطار
اتف�اق مع صندوق النق�د الدويل بما يف
ذل�ك  20يف املئ�ة من ت�اروم التي تقوم
بتشغيل  23طائرة -بحلول آب.

قطــط قاتلـــة
الس�ابقني ،وقد توج�ه ّ
كل ثنائي
برحلة قصرية عى متن قارب ،ثم
سار ّ
كل ثنائي يف املنتزه ليتذكروا
أي�ام ال�زواج الس�عيدة ،وبعدها
صع�د الثنائي�ان إىل مرسح حيث
سألهما القايض إن كانا متأكدين
أنهما ال يرغبان بالعودة إىل بعض
مطلق�اً ،وأجاب�ا ب�"نع�م" ،ث� ّم
قطعوا رمزا ً صينيا ً عى "السعادة
املزدوج�ة" بالنصف كإش�ارة إىل
إلغاء تع ّهدهما الس�ابق ،وأعادوا
إىل بع�ض هدايا ال�زواج وتبادلوا
العناق.

يف مثل هذا اليو م

رقصة الفالس

االحتفال املوس�يقي الراقص الذي يقام س�نويا ً يف فيينا،
يعترب من أعرق االحتفاالت التي تقام يف صالة أوبرا فيينا.
حس�ناء ش�اركت يف الحفل وصف�ت االحتف�ال بقولها:
موسيقى رائعة ،راقصو الفالس .الجميع كانوا سعداء ،كما
لو أنهم يف لحظات خرافية .ببس�اطة الجمال يس�تحوذ عى
كل يشء ...إنها البهجة.

املوصل يف السبعينات

 - 1258س�قوط بغ�داد يف أي�دي
املغول ،وانتهاء الخافة العباس�ية.
 - 1863املخ�رتع األمريك�ي
آالنس�ون كران�ي يحصل ع�ى براءة
اخرتاع أول جهاز إلطف�اء الحرائق يف
الواليات املتحدة.
 - 1931نيودلهي تصبح عاصمة
الهند.
 - 1932س�عيد ب�ن تيم�ور يتوىل
حكم عمان ومس�قط بعد تنحي أبيه
تيمور بن فيصل.
 - 1934س�فينة تق�ل يه�ود
مهاجرين تكرس الحظر الذي فرضته
س�لطة االنت�داب الربيطان�ي ع�ى
فلس�طني ع�ى الهج�رة اليهودية إىل
فلسطني.
 - 1943الزعيم الجزائري فرحات
عباس يصدر بيانا للشعب الجزائري،
ويع�د ه�ذا البي�ان الن�ص املرجع�ي
لحركة التحرر الجزائرية والتي انتهت
باستقال الجزائر.
 - 1964الرئي�س العراق�ي عب�د
الس�ام ع�ارف يتف�ق م�ع الزعي�م
الكردي مصطفى البارزاني عى وقف
إط�اق النار ومنح األكراد حكما ذاتيا

طفلــــة تنجـــــب!

 21ابريل –  21مايو

الثور

ي�وم يبش�ر باله�دوء والحلول
والظروف المناس�بة والصدف التي
ّ
ّ
التشنج عاطفياً :اذا اردت
تخفف من
اقناع الشريك بوجهة نظرك ،فعليك
ان تكون أكثر جديّة من السابق

قد يراودك شعور بضرورة تقديم
خدمات�ك والنياب�ة ع�ن زمي�ل لتحمّل
مس�ؤوليات كبيرة ودقيقة .ال تكترث
بأم�ور ال تس�تحق ،وانظر إل�ى األمام
عاطفياً :تدخات المقربين تؤثر سلبا ً
أحيانا ً كثيرة في توتير العاقة

 22مايو 22 -يونيو

 22يونيو 23 -يوليو

يف شمال العراق.
 - 1972انضم�ام إم�ارة رأس
الخيم�ة إىل اتح�اد اإلم�ارات العربية
املتحدة.
 - 1982تأسيس الحزب الشيوعي
الفلس�طيني يف الضف�ة الغربي�ة
وقطاع غ�زة والش�تات ،وتغري اس�م
الح�زب الحق�ا ليكون حزب الش�عب
الفلسطيني.
 - 2008منتخ�ب م�ر لك�رة
القدم يحص�د كأس األم�م األفريقية
السادس�ة والعرشي�ن املقامة يف غانا
للمرة السادسة يف تاريخه.
 - 2011الرئيس املري الس�ابق
محم�د حس�ني مب�ارك يعل�ن يف
خطاب وجهه للش�عب ع�ن تفويضه
لصاحياته لنائبه عمر س�ليمان ،كما
أعلن بذات الخطاب عن تعديل خمس
مواد دس�تورية وإلغاء مادة سادسة
من الدس�تور ،كما قام بتقديم اعتذار
ألرس الضحاي�ا الذي�ن س�قطوا خال
االحتجاج�ات الش�عبية ويؤك�د أن
دماءهم لن تضيع هدرًا ،ويش�دد عى
أن�ه ل�ن يقبل إم�اءات م�ن الخارج،
ويعرب عن أنه عى اقتناع بصدق نوايا
الشباب الذين فجروا الثورة.

أنجب�ت طفل�ة لم تتخ�ط عامها التاس�ع طفلة
باملكس�يك ،فيما تق�وم الرشطة هن�اك بالبحث عن

وال�د الطفل البالغ من العم�ر  17عاماً ،فيما يعترب
حلق�ة جديدة يف مسلس�ل األطف�ال الاتي يصبحن
أمهات!
وتزن الرضيعة نحو  6أرطال وهي تتمتع بصحة
جيدة ،غ�ري أن األم الصغرية "ديفان" س�تحتاج إىل
متابعة طبية مكثفة بعد الوالدة ،وذلك حسب إفادة
طبيبه�ا املعالج .ومن جهتها اعتربت املستش�فى -
التي شهدت والدة "ديفان" – املسألة جريمة اعتداء
جنيس وأبلغت الرشطة ،التي لم تتمكن من تسجيل
إف�ادة الصغرية نظرا ً لعدم اكتمال إدراكها ،غري أنها
قد أمرت بدورها بالبحث عن األب ،الذي سيقع تحت
طائلة املساءلة القانونية.

قــطار ضــد الزلزال !!
اجلوزاء

ال�سرطان

تتلقى إشارات واعدة وربّما ّ
ّ
تحقق
إنجا ًزا كبيرًا .تتس�ارع األحداث وتشعر
بس�عادة أو بارتي�اح .ان�ه ي�وم ممت�از
عاطفي�اً :اذهب الى م�كان تجده مريحاً
برفقة الشريك.

تش�عر بالتع�ب واإلرهاق بس�بب
كثرة األعم�ال التي تنه�ال عليك .حاول
تنظيم أعمالك عاطفي�اً :تحاول أن تعيد
األمور الى مجاريها بينك وبين الحبيب،
لكنك قد تجد بعض الصعوبة

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

الأ�سد

راق�ب تصرفاتك ،فقد تفقد ثقة
اآلخري�ن بس�لوكك ه�ذا .ال تع�رّض
س�معتك واس�تقرارك للخط�رّ .
ركز
ودع َ
عل�ى ش�ؤونك الخاص�ة ْ
�ك من
شؤون اآلخرين

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

العقرب

ال َ
تخ�ش اتخ�اذ توجه�ات جديدة،
ّ
فكر في مشاريع حديثة وال تقلق بشأن
األوضاع المادية .قدرتك على التفاوض
والنجاح كبيرة جدا ً عاطفياً :أنت صاحب
شعور حساس

بانتظار عدد من العروض المغرية
لتغيي�ر عملك ،لكن ال تتس�رع في اتخاذ
قرارات عش�وائية ،قب�ل توضيح األمور
عاطفي�اً :إتبع حدس�ك ووحي�ك ،القلب
مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

 23دي�سمرب20 -يناير

القو�س

تش�رق قريب�اً ش�مس أحام�ك،
فيصبح المس�تقبل مثمراً ،وهذا بفضل
دعوات المقرّبي�ن الراضين عليك وعلى
تصرفات�ك وتعاملك الجي�د مع اآلخرين
عاطفياً :اشرح وجهة نظرك للحبيب

 21يناير –  19فرباير

كحول أغىل ..وفيات أقل

العذراء

تحوالت مفاجئ�ة تدفعك إلى خلط
األوراق مج�دداً ،لك�ن ذل�ك ق�د يك�ون
إيجابي�اً وحاس�ماً لمصلحت�ك عاطفياً:
عراقي�ل ف�ي طري�ق تصوي�ب العاق�ة
بالشريك .اإلرادة موجودة

امليزان

أفادت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية بأن مصلحة سكك
الحديد بوس�ط اليابان أطلقت أم�س األول قطارها الجديد فائق
الرسع�ة إن  700آي ،الذي ط�وِّر فيه نظام املكاب�ح بحيث بات
يمك�ن تخفيض رسعته القصوى ليتوقف برسعة أكرب ،ما يعني
ان خطر تعرضه لكوارث عند وقوع زالزل بات أقل .وأوضحت ان
النظام يتميز بأنه ال يس�جل أي تغيري بصفائح املكابح الجديدة
نتيجة التعرض لضغط قوي ،مشرية إىل ان تطوير نظام املكابح
الجديد استغرق  6سنوات.
يش�ار إىل انه يف الع�ام  2004خرج قطار رسيع عن س�كته
ي�وم رضب زلزال بق�وة  6.8درجات مقاطع�ة نياغاتا ،ما دفع
املس�ؤولني إىل البح�ث عن س�بل إط�اق قطارات رسيع�ة أكثر
أماناً.

اجلدي

كن حذرا ً في تعاملك مع أش�خاص
ً
أه�ا للثق�ة ،وحت�ى ال
ق�د ال يكون�ون
تصدم�ك حقيقته�م الحق�اً عاطفي�اً:
ستكون موضع ثناء في الفترة المقبلة،
والسبب يعود إلى الثقة المفرطة

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

علي�ك أن تج�د حل�والً عملي�ة
وس�ريعة للمشكات التي قد تواجهها
هذا االس�بوع ،وقد تضط�ر إلى اتخاذ
مواقف حاسمة

التواصل مع أش�خاص نافذين في
العمل ،يس�هم في وصول�ك إلى تحقيق
األهداف التي حددتها لنفس�ك منذ فترة
طويلة

وج�د باحث�ون يف كن�دا أن رفع
أس�عار الكحولي�ات بنس�بة  10يف
املئ�ة ،ي�ؤدي إىل تراج�ع مع�دالت
الوفيات املرتبط�ة بتناولها بمقدار
الثل�ث تقريباً.وأجري�ت الدراس�ة،
الت�ي ن�رشت نتائجه�ا يف دوري�ة
«أديكش�ن» ،يف الفرتة ب�ني العامني
 2002و ،2009وذلك بعد وضع حد
أدنى ألس�عار املرشوبات الكحولية
يف كولومبي�ا الربيطاني�ة .لك�ن
كان إلنش�اء محال مرخص�ة لبيع
الخمور تأث�ري عكيس .وقد نتج عن
زي�ادة أع�داد املتاجر بنس�بة  10يف
املئ�ة ارتف�اع يف الوفي�ات املرتبطة

لون مع

كلامت متقاطعة

بالكحوليات بنسبة  2يف املئة.
ويف الس�ابق ،كان�ت تب�اع
املرشوب�ات الكحولي�ة إىل الجمهور
م�ن خال ع�دد قلي�ل م�ن املتاجر
اململوكة للحكومة.وأشار الباحثون
إىل أن رف�ع أس�عار املرشوب�ات
الرخيص�ة أدى إىل تقلي�ل مع�دالت
اس�تهاك املرسف�ني يف تن�اول
الكحولي�ات .ويرك�ز الباحث�ون
يف الدراس�ة ع�ى «ح�االت الوف�اة
املرتبط�ة بالكحولي�ات بش�كل
أسايس» ،مثل الحاالت الناجمة عن
التسمم أو مشاكل القلب أو التهاب
البنكرياس أو التهاب املعدة.

افقي
 – 1أرخبيل في المحيط الهادي جرت فيه معركة شهيرة
 – 2الحاكم الذي أضرم النار في موسكو عندما دخلها نابليون
 – 3نصف وياك – أتقن
 – 4بليل مبعثرة – برج عالمي
 – 5عكسها خصوم – األسم الثاني لمخترع التليفون
 – 6أغفال – موسيقي عالمي شهير
 – 7أحد العشاق – آلة طرب
 – 8أحد الوالدين – سنة – أحصل
 – 9ينتسب إلى أتجاه فكري وسياسي معين .

عمودي
 – 1كتاب للرازي في الكيمياء
 – 2والية أميركية
 – 3عكسها في الفم – يبقى
 – 4توالي – يدرك
 – 5من ألحان الموسيقى – أغنية لعبد الحليم حافظ
 – 6من المأكوالت الشرقية – أسم موصول
 – 7صوابي – متشابهان
 – 8لفظة تعجب – مدينة سورية
 – 9أغنية قديمة لفيروز من ألحان عبد الوهاب .
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العراقـي
المستشـار العام

مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

األخيـرة
العدد (  ) 437االحد  10شباط 2013

صحيفةيومية سياسية مستقلة

نقار الخشب

دغدغات

متقاعدون حائرون

شهادات  ..للتاريخ
«»6

* حسن عبد الحميد
وإذ أس�تظل بظ�ال حدي�ث نبي��ن�ا الكري�م محمد (ع)
القائ�ل (:وم�ن نعم الل�ه عليك  ...حاج�ة الناس إلي�ك) إنما
ابغي إيصال أصوات من يرجون من وس�ائل اإلعام ذلك ،وقد
يتعذر عىل الصحفي ممن تس�لح متدرعا بنقاء ضمري املهنة
وصدق تحمل مس�ؤوليتها بحمل معول وع�دة مهنة املتاعب
متوكا عىل حب الله والغرية عىل الوطن أن يكون صمام أمان
و(فل�رت) يف ط�رح لوازم ما يل�زم طرحه للرأي الع�ام ،وان ال
يقبل أو يتقبل نقل وترويج مطالب معينة أو استغاثات تبدو
غري منطقية عرفا وقانونا..
لكن صاحب الحاجة يبقى أعمى أمام تلبية كل ما يحتاج،
باألخص ما يتعلق األمر بالرزق وس�بل العيش والس�عي لسد
رمق الحاجات األولية والبس�يطة الواقع�ة يف قاع وقعر هرم
الحاجات من أمن وطعام وبعض ما يديم وجود اإلنسان حيا،
لتأت�ي -بعد توافر ما ورد -دور بقية الحاجات وهي تتس�لق
درج�ات وعتبات ذلك الهرم نعني (هرم الحاجات) املنس�وب
لعالم نفس�اني أمريكي يدعى (ماس�او) قام برسم ووضع
محتوي�ات هرمه الذي يش�كل الجوهر األس�ايس والنفيس يف
رسم وتحديد معالم شخصية الفرد مستقبا.
وألننا س�نتحدث –هن�ا يف متن هذا العم�ود -عن مطلب
هو بمثابة رجاء واس�تغاثة رشيحة من املتقاعدين وصلتني
منهم رس�الة خطية (-أحتفظ بنس�ختها األصلية) -أنرشها
كم�ا وردت بعد إج�راء بعض التعديات عليه�ا ،يرجون فيها
ويتمنون عطف الحكوم�ة النظر بأمر ما يطمحون ،مطمئنا
ب�أن قل�ب الحكومة أكرب وأس�ع م�ن جميع تل�ك الحاجات،
فحوى الرسالة يقول:
(نحن لفيف م�ن املتقاعدين الذين أعي�دوا اىل الوظيفة يف
دوائر(التمويل الذاتي) من الذين تراوحت رواتبهم خال االعوام
( 2005و2006و2007و )2008م�ا بن مئة ألف ومائتي ألف
دينار شهريا ويف العام  2008أصدر دولة رئيس الوزراء بينانا
يدعو فيه املوظف�ن ممن كانوا متقاعدين وبقوا يس�تلمون
رواتبه�م التقاعدي�ة ورواتب الوظيفة ب�رضورة التوقف عن
اس�تام من (الجهتن) التقاعد والوظيفة برواتبها البس�يط
جدا كونها مخالفة قانونية ،وان الكثري منهم توقفوا -فعا-
من�ذ ذلك العام عن اس�تام الراتب التقاع�دي مفضلن راتب
الوظيف�ة التزاما بتوجيه دولة رئيس الوزراء ،وأن ما مطلوب
اآلن هو حس�م أمر م�ا ترتب بذم�ة هذه الرشيح�ة الفقرية
واملعدمة من مبالغ تم اس�تامها ضم�ن الفرتة املعلنة اعاه،
والتي تسببت بمنعهم من الحصول عىل الراتب التقاعدي بعد
بلغوه�م الس�ن القانوني اال يف حالة حن تس�ديد تلك املبالغ،
وهم يأمل�ون اصدار أمر من قبل دول�ة الرئيس بإعفاء هذه
الرشيح�ة من الدي�ون التي بذمته�م عن الف�رتة اعاه كون
الحاجة يف ذلك الوقت أجربتهم عىل هذه املخالفة وأن رواتبهم
كان�ت ضعيفة جدا ،وكلنا أمل بدولة الرئيس يف إعفاء أبنائهم
املوظفن الذين كانوا سابقا متقاعدين ليتسنى لهم الحصول
عىل رواتبهم التقاعدية للرصف عىل عوائلهم مع الش�كر) .
الله�م أش�هد أني قد س�اهمت بإيصال صوت رس�التهم
بدافع االع�ام واعمام الفائدة والخري ..لي�س اال ..يا جماعة
الخري.

كـاريكـاتـير

السجن ملن يقبل مييس

يتصل بالضحية لالستفسار !!

ستوكهولم /وكاالت

مدريدUPI /

ش�هدت الدقائق األخرية م�ن مباراة األرجنت�ن والس�ويد الدولية الودية
اقتحام أحد أنصار فريق برش�لونة اإلس�باني أرضية ملعب اإلس�تاد الوطني
بالعاصمة السويدية ستوكهولم ،ليطبع قبلة عىل جبن أفضل العب يف العالم
ليونيل مييس.وركض املش�جع الذي قفز من املدرجات إىل املس�تطيل األخرض
نح�و مييس بينما ش�ارفت املب�اراة التي أقيمت مس�اء األربع�اء املايض عىل
االنته�اء ،ليحتفل مع قائد األرجنتن الذي س�اعد منتخب باده للفوز بثاثة
مقاب�ل هدف�ن ،ما دف�ع الحكم إليق�اف املب�اراة ليقتاد
أ ه�د ا ف
رجال األمن املش�جع خارج امللعب تمهيدا ً لنقله
اىل الرشط�ة ،للتحقيق معه ،ما قد يؤدي اىل
س�جنه أياماً ..كما يح�دث عادة يف هذا
الن�وع م�ن القضايا.وتعام�ل مي�يس
م�ع الواقع�ة بعفوية تام�ة ،إذ بدا
ً
الفت�ا أن ليوني�ل ق�د فه�م بأن
ترصف املش�جع كان من باب
التعبري عن االمتنان واإلعجاب
حي�ث كان يرت�دي قمي�ص
فري�ق برش�لونة ،ول�م يرتدد
الاعب األرجنتيني يف مبادلته
العناق.

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

فؤاد حسون

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

ّ
تمكنت الرشطة اإلسبانية من اعتقال ّ
لص رسق محفظة رجل ث ّم اتصل به
ليطلب منه رقم بطاقة اعتماده.
ّ
اللص ا ّدعى أنه من رشكة
وذكر موقع (ثينك سبانيش) الخميس املايض أن
بطاق�ات االعتم�اد ،واتصل بالضحية بما أنه كان يمل�ك محفظته التي تحتوي
عىل بطاق�ة هويت��ه وغريها م�ن األم����ور التي تعرّف عليه ،وقد اس�تخدم
الل��ص ه�ذه املعل��ومات ليقن���ع الضحي��ة بأن��ه م��ن الش��رك���ة.
رق�م بطاق�ة االعتم�اد،
وانغ�ش الرج�ل وأعط�ى الل�ص
ّ
يتمكن من
ولك�ن الس�ارق ل�م
اس�تخدامه ألن�ه كان ق�د
حاول س�حب املال عدة
مرات يف السابق وفشل.
وكان الرجل قد أبلغ يف
كانون األول عن فقدانه
املحفظ�ة الت�ي تحتوي
وبطاقتي
عىل  200ي�ورو
ّ
اعتماد .وقالت الرشطة إنها
ً
رج�ا عرف باس�م
اعتقل�ت
خوان كارلوس أم .أم يش�تبه
ب��أن��ه ال���س��ارق.
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* حسن العاني

يف يوم من اش�هر الصيف ،ابلغني االستاذ امري الحلو بصورة
مب�ارشة ،ان وزير االعام يطلب حض�وري اىل مكتبه بعد الدوام
الرس�مي ..وتحديدا يف الس�اعة الس�ابعة من مس�اء ذلك اليوم،
ولم يطلعني عىل س�بب االس�تدعاء ولذلك اعتقدت ان الوزير قد
توص�ل اىل (حل ما) حول قضية منعي من الكتابة ،حيث س�بق
ل�ه ان تعهد يل مرتن بحله�ا ،مرة بيني وبينه عرب لقاء خاص يف
مكتبه ،ومرة أمام ( )150موظفا من منتسبي «الف باء» وهكذا
توجه�ت اىل الوزارة يف املوع�د املحدد ،ووجدت األس�تاذ الحلو يف
انتظاري ،حيث رافقني ودخلنا معا مكتب الوزير.
اس�تقبلنا الرج�ل (بحف�اوة) وال اذك�ر م�اذا طل�ب لنا من
موجب�ات الضيافة ،وبع�د أحاديث عامة رسيع�ة وعابرة حول
العم�ل تبادلها الوزي�ر والحلو ،التف�ت ايل وقال (ال�وزارة تنوي
تقدي�م برنام�ج تلفزيون�ي يكش�ف جرائ�م الوالي�ات املتح�دة
وحلفائه�ا ،وسياس�اتهم العدائي�ة ض�د األمة العربي�ة بصورة
عام�ة ،والعراق بصورة خاصة) حتى ه�ذه اللحظة لم افهم اىل
اي يشء يرمي الرجل ،هل يريد مثا ان يستشريني او يأخذ رأيي
يف برنام�ج عىل هذا الغرار ،ويف الوزارة واملؤسس�ات التابعة لها
عرشات املستش�ارين اإلعامين والسياسين ؟! ثم واصل كامه
(الحقيقة لم نش�أ لهذا الربنام�ج ان يكون تقليديا ،أي ذا طابع
تحلييل سيايس ،فلدينا الكثري من هذه الربامج وقد رأينا ان يكتب
بطريقة س�اخرة ،الن ه�ذه الطريقة أكثر جذبا للناس ،واش�د
تأث�ريا يف اوس�اط الجماهري ،وق�د وقع االختيار عليك) تكش�ف
اله�دف امامي ،ولكي يدغدغ نرجس�يتي ويش�عرني بأهميتي،
اكمل حديثه (يف الحقيقة انا اجتمعت بمخرجي التلفزيون ،وهم
الذي�ن اقرتحوا اس�مك وقالوا ان افضل من يكتب مادة س�اخرة
ه�و حس�ن العان�ي) ..وبغض النظ�ر عن كوني اش�ك يف صحة
ه�ذه الحكاية ،وصحة اجتماعه باملخرج�ن إال انه كان يحاول
إقناعي بش�تى الرسائل ولذلك اخربني من باب تذليل املهمة (إن
الوزارة س�تتوىل تزويدك باملعلومات واألخبار عن مواقف أمريكا
وحلفائه�ا العدائية ،وما عليك إال أن تكتب عنها تعليقا س�اخرا،
أظن ان األمر ليس صعبا ،وهو بالنسبة لك غاية يف البساطة)!!
كان م�ن املف�روض ان اوافق يف الحال وادع�و للوزير بطول
العم�ر والعافية ،ولكن رأس الحمار العنيد الذي لم يفارقني عىل
مدى خمسن سنة ،لم يفارقني كذلك يف تلك اللحظة ،ولذلك قلت
له (سيادة الوزير انا كما تعرف ممنوع من الكتابة ،فكيف يمكن
ان اكت�ب للتلفزيون؟!) ،وفوجئ الرجل ب�ردي ،ولكنه احتملني
ع�ىل مضض وق�ال (س�يظهر الربنامج من دون اس�م ،وقضية
منعك من الكتابة أمر آخر سأعالجها الحقا كما وعدتك) ،واظن
ان جواب�ه كان ذكيا ،وقط�ع عيل حجة االعت�ذار ،ولكن الحمار
العنيد ال يمكن ان يستس�لم ،ولهذا قلت له (س�يادة الوزير ...انا
اسف جدا واعتذر عن هذه املهمة ،النني ال امتلك ادنى فكرة عن
الدرام�ا التلفزيونية ،ولم يس�بق يل ان كتب�ت للتلفزيون) وأدرك
الرج�ل إنني متمس�ك بموقفي ،فقال يل وقد ب�دت عليه عامات
االنزع�اج (من طلب منك أن تكتب درام�ا ،كل ما عليك ان تكتب
تعليقا عىل غرار ما تكتبه يف الصحف وبأسلوبك الساخر ،ولكنك
ال تري�د ان تكت�ب ،عىل أية حال ش�كرا) ،وهكذا غ�ادرت املكتب
برفق�ة الحل�و الذي عرب يل ع�ن اعتزازه بموقف�ي ،فيما كنت يف
غاية الس�عادة ،الن الحمار العنيد اس�تطاع ان ينترص عىل وزير
م�نال�وزنالثقي�ل!!

العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني info@almustakbalpaper.net :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

