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لسنا ننشد عاملاً ال يُقَتل
 فيه أحد، بل عاملاً ال ميكن فيه 

تبرير القتل
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بيع »الطرشي« يشهد رواجاً في العراق
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        المستقبل العراقي / فرح حمادي  

استخفاف الجهات المعنية باألحاديث 
التي كثرت عن وجود ما يسمى بالـ”جيش 
العراقي الحر”، والذي تعمل على تأسيسـه 
وتقويتـه ذات الجهـات التـي عملـت على 
تأسيس ما يسمى “الجيش السوري الحر”، 
قد يتسـبب بعواقب ال تحمد، السـيما وأن 
تقارير صحفية اطلعت عليها “المسـتقبل 
العراقي” تناولـت هذا الموضوع بتفاصيل 
كثيـرة تنبـئ بخطـر محتمل يتهـدد األمن 
الوطنـي العراقـي اذا لـم توضـع الخطط 
وتتخـذ اإلجـراءات الكفيلـة بالقضاء على 
هـذا التنظيـم المسـلح في مهـده. وتفيد 
تلـك التقاريـر بـأن عـدداً مـن العراقييـن 
األردن  تدريبـات عسـكرية فـي  يتلقـون 
وتركيـا ومدينة تبـوك السـعودية لزجهم 

فـي تشـكيالت “الجيـش العراقـي الحر”، 
بعد وضع المخطـط “التركي-البريطاني-
السلفي-السـعودي”  القطري-اإلخوانـي 
الخطـوط  بعـض  مـع  وتنسـيق  وبعلـم 
الكويتية الشيعية اإلنجليزية في المرجعية 

السياسية والعملية. 
فـي  نوقـش  الـذي  المخطـط  وهـو 
اسـطنبول والدوحـة ولنـدن فـي نيسـان 
عـام 2012 والـذي يسـعى لتغييـر معالم 
العمليـة السياسـية فـي العـراق، على أن 
تكون الواليـات المتحدة هـي الراعي لهذا 
مؤتمنـة  بريطانيـا  وتصبـح  المشـروع 
عليه بمسـاعدة تركيا. ويـرى مراقبون أن 
السياسـة األميركيـة الجديـدة تعتمد على 
تغيير سياسـتها وأصدقائها في العالم كل 
10 سنوات لتضيف أطرافاً ووجوهاً جديدة 
لكل عملية سياسية ونظام ترعاه الواليات 

المتحدة تحت تسمية الديمقراطية. وُيعتقد 
أيضـاً أن من يتحكم بالسياسـة األميركية 
الخارجية هو اللوبي اليهودي “الصهيوني” 
في أميركا، لذا ال ُيسـتبعد أن ما يحدث في 
العراق والمنطقة هي مخططات صهيونية 
لخدمة إسـرائيل وأمنهـا القومي، وخدمة 
الشـركات اليهوديـة فـي العالـم. وكانت 
صحيفـة “القـوة الثالثـة” اإللكترونية قد 
كشـفت في أواخر عـام 2012 بـأن هناك 
عمليات تدريب لميليشـيات عراقية جديدة 
أسـمها “جيـش تحريـر العـراق”، وتضم 
عـدداً كبيراً من الجنود والمراتب والضباط 
السابقين ومعهم بعض الوجوه السياسية 
والوزاريـة السـابقة وقسـم مـن الوجوه 

الجديدة التي أصبحت خارج الحكومة.

                          التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي/ خاص

رفيـع  دبلوماسـي  مصـدر  كشـف 
المسـتوى عن خـالف تركي أوربي بشـأن 
تطـّور العالقـات التجاريـة واالقتصاديـة 
األوربية مع العـراق. وقالت المصدر، الذي 
رفض الكشـف عـن هويته لـ«المسـتقبل 
العراقـي«، إن  الحكومـة التركيـة أبلغـت 
االتحـاد األوربي اعتراضها على االتفاقيات 
التـي يـروم االتحـاد إبرامهـا مـع العراق. 
وكانـت وزارة الصحـة قد وقعـت اتفاقية 
مـع االتحـاد األوروبـي ومنظمـة الصحة 
العالميـة للتعـاون إلطـالق مشـروع دعم 
الخدمـات الصحيـة في العـراق بمبلغ أكثر 
مـن )15( مليار دينار.وأشـار المصدر إلى 
أن تركيـا أبدت امتعاضها الشـديد من دول 
االتحاد األوربي، مؤكداً أنها هددت بشـكل 

مبطـن باسـتعمال طـرق عديـدة لترهيب 
الـدول األوربية في حال اسـتمرت بتوقيع 
اتفاقيات مع العراق، الفتاً إلى أنها أرسـلت 
رسـالة شـفوية بأنهـا سـتقوم بعمليـات 
إرهابيـة بغية خلق منـاخ إرهاب في الدول 
األوربيـة التي تعاني من أزمـات اقتصادية 
مـا ينعكـس سـلباً علـى االتحـاد األوربي 
الـذي يعاني من أزمات مادية كبيرة.وتؤكد 
مصادر نيابية أن اتفاقية الشراكة الموقعة 
بيـن العـراق واالتحـاد األوربـي مهمة في 
فتح آفـاق جديدة للعالقات بيـن الجانبين.

وتابـع المصدر بالقـول ان االتحاد األوربي 
ينظـر إلى تهديـدات تركيا علـى أنها تحرك 
مخططا لثني االتحـاد األوربي عن الدخول 
إلى السـوق العراقية، موضحاً أنها »فرصة 
لن يفوتهـا األوربيـون ألن كوريا والصين 
سـتدخل على الخط مباشرة«.يشار الى ان 

المفاوضـات الثنائية بين العـراق واالتحاد 
األوروبـي اختتمـت في بروكسـل مؤخرا، 
بعد تسـع جوالت من المحادثات استمرت 
اكثر من سـنتين ونصف السـنة. وبحسـب 
المصـادر فـان مشـروع االتفاقية يشـمل 
المجاالت »االقتصادية والتجارية والعلمية 
والثقافيـة، اضافـة الـى  الطاقـة متمثلـة 
بالنفـط والكهربـاء، فضـال عـن قطاعات 
حقوق اإلنسان ومحاربة اإلرهاب والجريمة 
المنظمة وغسـيل األمـوال والهجـرة غير 
الشرعية وسرقة اآلثار واالتجار بها«.ويرى 
مراقبـون اقتصاديون ان اتفاقية الشـراكة 
تعد خارطـة طريق جديدة لبنـاء العالقات 
لتصحيـح  األوروبـي  االتحـاد  دول  مـع 
وترميم مسـار التعاون بيـن الجانبين، بعد 
ان تعرضـت هذه العالقات الى تقلبات ابان 

النظام المباد بسبب سياساته الطائشة.

في رسالة تركية الى دول اوربا:
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مــاذا قـالت
املـرآة للسلطــانــة 

هــيــفـــا ؟

نور صـربي
مـطـلـوب للـقـــوة

اجلــويــة

يديرها بعثيون ومتطرفون ودبلوماسيون برعاية أميركية

 

أهل القانون: رضورة 
زيادة عدد الباحثني 

لتأهيل السجناء

إيـقــاف مـنــح 
لــوحــات

 التسجيل يستهدف 
الفــــقــراء

ختصيص أقل من 
5 مليارات دوالر 

للبطاقة التموينية 
يف املوازنة
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دعما لمبادرة السيد الصدر.. دعا لـتـزويــده بـملفـات فـسـاد الـمـسـؤولـين

كتابات: اعضاء يف التـيار الصدري قـبضوا 10 مالييـن دوالر 
ثمــن غـلق ملف فـســاد وزير الـشـبــاب!

      بغداد / المستقبل العراقي

كشـف موقـع كتابـات االلكترونـي عن 
تلقي الهيئة السياسـية للتيار الصدري مبلغ 
عشـرة ماليين دوالر مقابل غلق ملف فسـاد 
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، 
وإفشـال  التصويـت على  سـحب الثقـة عنه 

وطرده من منصبه من قبل مجلس  النواب.  

ونقل كتابات عن مصادر قولها إنه »بعد 
صفقة اسـتجواب الوزير جعفـر التي قادها 
مؤخرا النائب شـيروان الوائلي تم استكمال 
 هـذه  الصفقـة  بغلـق ملـف فسـاد الوزيـر 
والـوزارة وذلـك بتواطؤ مع التيـار الصدري 
للتصويت ضد سـحب  الثقة  عـن  جعفر الذي 
جرى الثالثاء الماضي مقابل عشـرة ماليين 
دوالر مـن اصل المبلغ الذي تبرع  به  المقاول 

 عبـد الله عويـز احد اكبـر المسـتفيدين من 
صفات مشـاريع الـوزارة وخاصـة المدينة 
الرياضية  في  البصرة  البالغ كلفتها 3 مليارات 

دوالر«.   
وقال كتابات أنه »قد تم تسليم المبلغ إلى 
رئيس الهيئة السياسـية للتيار الصدري كرار 
الخفاجي الملقب  بـ)أبو  شـجاع(  وبحضور 
نواب التيار: بهاء االعرجي وجواد الشـهيلي 
ومهـا الـدوري التـي شـددت علـى  النائـب 
 شيروان  الوائلي بضرورة إكمال الصفقة من 
خالل منـح وزارة الرياضة والشـباب لعقود 
مشـاريع  ضخمة  الى  شركات التيار الصدري 
مهددة بأنها تسـتطيع من خالل تصريحاتها 
إسـقاط الوزير بين يوم  وليلة  فتعهد  الوائلي 

بتنفيـذ  بحسـب بـدوره  ذلك«. 
قول الموقع.

التفاصيل ص4          

العشيـرة واملرشــح االنـتـخـابـي فـي ظــل
الــدعــايـات واالدعــاءات

العامرة والنارصية حمرومتان 
من ثرواهتام الطبيعيـة

قريبًا.. مخسة وزراء لبنانيـيـن 
فــي بــغــــداد

اخلميس املقبل.. حظر للتجوال يف بغداد
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                         تكشف فساد 
املعرض الرتكي

يف مـيـنــاء املـعـقــل

      المستقبل العراقي / خاص

كشـف مصدر سياسي مطلع عن وجود 
اتفـاق شـبه تام علـى تولي السـيدة األولى 
هيرو خان احمد منصـب رئيس الجمهورية 
بـدالً عن زوجها جـالل طالباني الـذي يرقد 
حالياً في إحدى المستشـفيات األلمانية في 
اثر تعرضه ألزمة صحية حادة. وأكد المصدر 
أيضـاً وجود حراك سياسـي بيـن الحكومة 

كردسـتان  إقليـم  وحكومـة  المركزيـة 
لحلحلـة القضايـا العالقـة بيـن الطرفين 

وإنهاء المشكالت التي اعترت عالقتهما منذ 
فترة طويلة. 

وقال المصـدر لـ«المسـتقبل العراقي« 
أن األطـراف الكردية التـي عارضت مقترح 
تولي هيرو خان منصـب رئيس الجمهورية 
بدأت بالموافقة عليه، إلى جانب موافقة من 
أطـراف كثيرة في بغداد على هـذا المقترح، 
والـذي يهـدف إلـى إدامـة التحالـف 
الـى  وأشـار  الكـردي.  الشـيعي 
أن هنـاك زيـارات غيـر معلنة 
تجريهـا قيادات كرديـة بارزة 

إلـى بغـداد إلنهـاء الخالفـات بيـن المركز 
واإلقليم، موضحاً أن الحوارات بدأت تقترب 
مـن موافقـة الحكومة االتحاديـة على دفع 
مسـتحقات الشـركات النفطية العاملة في 
كردسـتان والبالغة 4 ترليونات دينار ودفع 
مخصصات البيشـمركة البالغـة 600 مليار 
دينـار تشـمل مصاريـف األسـلحة ورواتب 
المنتسبين. وكشف المصدر عن وجود اتفاق 
بيـن الطرفين يضمن وجود شـرطة محلية 
مشـتركة من العرب والكـرد والتركمان في 

المناطق المتنازع عليها. 

اتفاق مبدئي لتويل السيدة األوىل رئاسة اجلمهورية

خلف عبد الصمد: جيب إعادة البساط األخرض للبرصة
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          التحليل السياسي / غانم عريبي
  

ال�رزاق  عب�د  الشي�خ  ظه�ر 
قن�اة  شاش�ة  عل�ى  السع�دي 
الشرقي�ة العراقي�ة وه�و يتحدث 
ع�ن المظلومية السني�ة وغضبة 
المطال�ب المشروعة والتظاهرات 
الصاخب�ة الت�ي تجت�اح المناطق 
الغربي�ة كم�ا تحدث بلغ�ة ثورية 
أنحى فيها بالالئمة على الحكومة 
)الطائفي�ة( ودعا ال�ى االستمرار 

باالعتصام!.
لي�س هنال�ك م�ن اح�د ض�د 
والمطال�ب  والحري�ة  العدال�ة 
المشروع�ة لكنن�ا سنك�ون ض�د 
لإلطاح�ة  المظلومي�ة  استثم�ار 
بالعدال�ة الوطني�ة وتاري�خ م�ن 
المظلومي�ة التي ج�رى فيها الدم 
انه�ارا وانه�ارا عميق�ة ف�ي ظل 
سلطة مارقة كان الشيخ السعدي 
ش�اهدا عل�ى ه�ذا الظل�م ثالثين 
عاما لم اسمع يوما وقد عشت في 
زمن المعارضة العراقية اكثر من 
ربع قرن م�ن الزم�ن قضيته في 
االغتراب، ان عالم�ا عراقيا اسمه 
عبد الرزاق السع�دي أدان جريمة 
او استنك�ر فعال مشينا قامت بها 

السلطة السابقة!.
ربما يك�ون التطرف الطائفي 
هو السبب اذ ان السلطة العراقية 
السابقة انتهت الى تقرير حقيقة 
هي ابتدعتها ان من يحارب صدام 
البع�ث والنف�وذ  حسي�ن ودول�ة 
ال�ذي تتمتع ب�ه سنة الع�راق في 
عهد صدام حسي�ن فهو في اطار 
نظرية )المح�ارب( وان الضرورة 
و)الشرعية(  والسياسية  الفكرية 
تقتض�ي السك�وت عل�ى الجرائم 
لحماي�ة النظ�ام الطائف�ي ال�ذي 
يقوم ب�دور حماية )السنة( وهي 
نظرية كلفت الشيعة والسنة على 
ح�د سواء انهارا م�ن الدم ووجود 
نظ�ام دكتاتوري اكل م�ن دمائنا 
ولحومنا م�دة طويلة م�ن الزمن 
وال اع�رف ف�ي الحقيق�ة المبرر 
ال�ذي اقن�ع فقه�اء وعلم�اء أهل 
السنة السكوت عل�ى جرائم رجل 
اهلك الح�رث والنسل ف�ي العراق 
وقدم البلد هدية للجوع والحصار 

والكيمياوي!.
ان انه�ار ال�دم الت�ي سال�ت 
ي�د  عل�ى  قب�ل سن�وات طويل�ة 
النظ�ام الساب�ق  جزء م�ن الظلم 
والجريمة واالستبداد والقتل الذي 

كان يج�ري بال رحم�ة على اهلنا 
وناسن�ا الشيعة وك�م كنت اتمنى 
يوما وق�د عشت هذا العمر المديد 
في صف�وف المعارض�ة العراقية 
– وه�ي م�ن مختل�ف المكونات 
الشيعي�ة والسني�ة – ان اقرأ يوما 
بيان�ا او رسال�ة م�ن علم�اء اهل 
السن�ة في الع�راق لصدام حسين 
يدعون�ه فيه�ا مث�ال ال�ى حماية 
ال�دم الشيعي الذي 

األمني�ة  اآلل�ة  وتزهق�ه  تريق�ه 
السابقة.. العراقي�ة  والعسكري�ة 
أتذكر يا شيخ عبد الرزاق السعدي 
اإلمام الشهي�د محمد باقر الصدر 

المرجع والمفكر والعالمة واإلمام 
العراق�ي  النظ�ام  أعدم�ه  ال�ذي 
الساب�ق هل ص�درت من�ك او من 
اي عال�م سني في الع�راق رسالة 
استنك�ار او إدان�ة او عل�ى األقل 
ش�جب او على اقل التقادير كلمة 
ح�ق واح�دة ض�د ه�ذه الجريمة 
البشع�ة ام أنكم وقفتم الى جانب 
النظام ألنه اعدم ش�يعيا واسكت 

الشيعة؟!.

العراق�ي  النظ�ام  ان جرائ�م 
الساب�ق ال تع�د وال تحص�ى لكن 
األعظ�م م�ن ه�ذه الجرائ�م هي 
جريمة السكوت عل�ى الظلم وها 

انت تتح�دث الي�وم ع�ن الجرائم 
المرتكب�ة بح�ق السنة م�ن دون 
اإلشارة الى الظلم الذي كان سائدا 
وسكوتك�م ازاء الظلم وهي حالة 
تنفي العدالة الت�ي من المفترض 
ان يتحلى بها العالم الذي يجب ان 
يظه�ر علمه بين الن�اس في زمن 
الخ�وف والقلق وصع�ود موجات 
التط�رف الطائفي ف�ي البلد فهل 
كن�ت بح�ق العال�م ال�ذي انصف 

الشيعة وه�م مسلمون موحدون 
السن�ة  تقن�ع  ان  تح�اول  حت�ى 
أنه�م مظلومون وانك م�ن يدافع 
يغف�ل  مظلوميتهم؟!.م�ن  ع�ن 

مظلومي�ة الشيع�ة ف�ي النظ�ام 
السابق ل�ن يكون جدي�را بتمثيل 
مظلومي�ة السن�ة ف�ي الراه�ن.. 
زم�ن  ف�ي  مع�ي  وكان  وكن�ت 
المعارض�ة العراقية ش�باب سنة 
من اإلخوان المسلمين اسألهم لم 
ال يتحدث علماء السنة في العراق 
عن المظلومية وان يجهروا بالحق 
الوطن�ي كما يجهر علماء الشيعة 
الغالي�ة  التضحي�ات  فيقدم�ون 
من اج�ل الوطن والدي�ن والوحدة 
الوطنية ويخاطبون عبر بياناتهم 
السن�ة العراقيين باس�م ابي بكر 
وعمر وباسم اإلسالم الواحد فيما 
يلتزم علم�اء السن�ة السكوت بل 
وبعضه�م يب�ارك لص�دام حسين 
اعماله وجرائمه بحق العراقيين أ 

ألنه حاكم سني؟!.
ه�ذه  أواج�ه  دائم�ا  وكن�ت 
عليه�ا  تحفظ�ت  الت�ي  اإلجاب�ة 
ثالثي�ن عام�ا اكرام�ا ألصدقائ�ي 
السنة من شباب اإلخوان والحزب 
االسالم�ي.. يقول�ون ان مشكلتنا 
م�ع علمائن�ا مث�ل مشكلتكم مع 
القاب�ض  الدكتات�وري  النظ�ام 
بالحديد والن�ار على السلطة فهم 
دائما يختارون العالقة بالسلطان 

عل�ى العالقة مع احب�اب الرحمن 
الن السلط�ة اي سلطة وان كانت 
ظالمة ه�ي سلطة واجبة الطاعة 
وان الحاك�م هو وحده من يتحمل 
وزر أخطائ�ه وان ات�ى على أرواح 
الشيخ  الناس جميعا!.وأن�ا اسأل 
السعدي .. هل ان )جرائم( المالكي 
وه�و رئي�س وزراء منتخب نفس 
جرائم صدام حسين بحق الشعب 
العراقي وهل ان موبقات حكومة 
البعث مث�ل )مخالفات( الحكومة 
الحالية وه�ل ان اإلج�راءات التي 
اتخذته�ا الحكوم�ة الحالية بحق 
التظاه�رات والمطالب المشروعة 
مث�ل اج�راءات النظ�ام العراق�ي 
السابق بحق العراقيين ومطالبهم 
لن�ا  يسم�ح  ص�دام  كان  وه�ل 
بالتظاه�ر وش�تمه و)انع�ل اب�و 
بشار ياب�و ...( كما يصرح بعض 

الجهلة في تظاهرات الغربية؟!.
ل�و كان المالكي مث�ل صدام 
حسي�ن ألحال الرم�ادي الى رماد 
والفلوج�ة الى انق�اض كما احال 
صدام )السن�ي( حلبجة الى بقايا 
الكيمي�اوي..  بالس�الح  مدين�ة 
بالمناسب�ة كي�ف تعتبر يا ش�يخ 
ما جرى ف�ي حلبجة من انهار دم 

وخن�ق بالغازات السام�ة جريمة 
ح�رب ام إج�راء قوم�ي ووطن�ي 
الفرس  واسالم�ي ف�ي مواجه�ة 

المجوس؟!.
مظلوميتك�م  بي�ن  الف�رق 
ومظلوميتنا يا شيخ عبد الرزاق ان 
مظلوميتنا جرت في ظل صمتكم 
على الجرائم ومظلوميتكم تجري 
الفضائي�ات  عش�رات  ظ�ل  ف�ي 
م�ا  لك�م  تب�ث  الت�ي  اإلعالمي�ة 
تش�اؤون ومن بغ�داد وعبر منابر 
سياسي�ة في البرلم�ان ومنصات 
العراقي�ة  السياسي�ة  األح�زاب 
والعربي�ة وفي ظل لجن�ة وزارية 
مكلفة بمتابع�ة مظلوميتكم مع 
ان الضج�ة التي جرت على حادثة 
سجن الداخلية فالمعلومات تقول 
ان المعت�دى عليه�ا م�ن حديث�ة 

والزاني من حديثة!.
الله الل�ه بشعب العراق .. الله 
الله في عباد الله يا من جعلتم من 
انفسك�م منص�ات صواريخ على 
منص�ات الخطاب�ة ف�ي سام�راء 
ع�ودة  به�ا  تري�دون  والفلوج�ة 
الع�راق الى المرب�ع االول .. مربع 
الم�وت والكيمي�اوي والطائفي�ة 

الملعونة!.
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مع الشيخ عبد الرزاق السعدي.. أين كنت يوم كنا مظلومني؟!

نــواب يـحــذرون مـن خـطــورة إقـامــة صـالة مـوحــدة للـمـتـظــاهـريــن فـي بـغــداد

خلف عبد الصمد: جيب إعادة البساط األخرض للبرصة
            المستقبل العراقي / رياض عبد الواحد

زار محافظ البصرة الدكتور خلف 
عبد الصمد مديرية زراعة البصرة ضمن 
جوالت�ه التفقدية لدوائ�ر المحافظة، 
وأك�د عل�ى ض�رورة العم�ل وتكثيفه 
األخض�ر  البس�اط  إع�ادة  اج�ل  م�ن 
للبص�رة من خالل تكثي�ف العمل على 
استص�الح وزراعة االراض�ي وتطوير 
السبل الكفيلة لالرتق�اء بهذه العملية 
من خ�الل الط�رق العلمي�ة والعملية.

وق�ال المحاف�ظ ب�أن البص�رة مدينة 
المي�اه الجوفية وعلين�ا استغالل هذا 
الجان�ب استغالال امث�ل لتعود البصرة 
كساب�ق عهده�ا السل�ة الت�ي تغ�ذي 
الع�راق برمت�ه، وأضاف ب�أن الواجب 
يحت�م علينا وضع خط�ط لمشاريعنا 
على م�دى خمس سنوات قادمات وان 
نطور اقسام الدراس�ات والبحوث في 

لتأخ�ذ مكانته�ا الصحيحة.  دوائرن�ا 
وفي مع�رض الحديث ق�ال المهندس 
عام�ر سلم�ان مدي�ر زراع�ة البصرة 
م�ن ان المديرية  مستم�رة في عملها 
وج�ادة في اعادة كل ما من ش�أنه ان 
يعيد النضارة الى وجه البصرة، واشار 
ال�ى ان مديري�ة زراع�ة البص�رة وفي 
ضوء توجيهات وزارة الزراعة وبهدف 
المهندسين  االستف�ادة م�ن طاق�ات 
الزراعيين والبيطريي�ن قامت مديرية 
زراع�ة البصرة بأنش�اء قرية عصرية 
ف�ي قض�اء القرنة.وق�ال المهن�دس 
عامر سلمان عبد الحسين مدير زراعة 
البص�رة ان التعاق�د قد تم مع ش�ركة 
الحام�د على انشاء قري�ة عصرية في 
قض�اء القرنة ضمن المقاطعة ) 48 ( 
مزيرعة الثانية عل�ى ارض مساحتها 
) 6400 ( دونم�ا، وأض�اف ب�أن جزءا 
من ه�ذه المساحة قد خصص النشاء 

كالم�دارس  وخدم�ات  سكني�ة  دور 
للشرط�ة  والش�وارع وكذل�ك مرك�زا 
فضال عن تخصي�ص مساحات اخرى 
لتوزيعه�ا عل�ى ع�دد م�ن الموظفين 
وبواق�ع )40( دونم�ا لك�ل مستثم�ر 
الزراعي�ة  بالمحاصي�ل  لزراعته�ا 
التقني�ات  وبأستعم�ال  المختلف�ة 
بالمستلزم�ات  وتجهيزه�م  الحديث�ة 

الزراعي�ة باالضافة ال�ى انشاء حقول 
صغي�رة لتربي�ة الدواج�ن وع�دد من 
الماش�ية وبأسع�ار مدعوم�ة ضم�ن 
الضوابط التي تصدرها وزارة الزراعة، 
مشي�را الى ان االكثار م�ن انشاء مثل 
هذه القرى العصرية سيحقق تضييق 
الزخم الحاصل في مراكز المدن ويحل 

جزءا من أزمة السكن.

قـيــادي اسـتـخـبــاري يـكـشــف عـن مـخـطــط القـتـحـام املـنـطـقــة الـخـضــراء
           المستقبل العراقي / هديل سامي 

مع تجدد دعوة بعض قاعدة التظاهرات في 
المناطق الغربية إلى الزحف نحو بغداد وإقامة 
صالة موح�دة فيها, كشف مص�در امني رفيع 
المست�وى ع�ن ورود معلومات ع�ن استهداف 
أكث�ر م�ن 80 ش�خصية ف�ي وزارة الداخلي�ة 
وإش�اعة الفوضى واقتحام المنطقة الخضراء 
تزامن�ا مع ق�دوم المتظاهرين إل�ى العاصمة, 
فيم�ا حذر نواب م�ن مغبة التوج�ه نحو بغداد 

دون وج�ود غط�اء امن�ي للمتظاهري�ن.
المست�وى  رفي�ع  امن�ي  مص�در  وق�ال 
"المعلوم�ات  إن  العراق�ي"  ل�"المستقب�ل 
االستخبارية الت�ي بحوزة الجهات األمنية تفيد 
بوجود مخطط م�ن قبل بعض تنظيمات حزب 
البع�ث المنح�ل بالتع�اون مع تنظي�م القاعدة 
وبدع�م م�ن دولة مج�اورة تهدف إل�ى زعزعة 
األم�ن بالتزامن م�ع وص�ول المتظاهرين إلى 

العاصمة بغداد".
وكان معتصم�ون بمحافظ�ة األنبار غرب 
الع�راق قد أعلن�وا أن المتظاهرين سيتوجهون 
إلى بغداد، الجمعة المقبلة، في مسيرات سلمية 
ألداء ص�الة الجمع�ة هناك، في إط�ار التصعيد 

ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأوض�ح المص�در، ال�ذي رف�ض الكش�ف 
عن هويت�ه، أن "هناك معلوم�ات عن عزم تلك 
التنظيمات اغتيال أكثر من 80 ضابطاً في وزارة 
الداخلية ومن الرتب الكبيرة من عميد وما فوق 
إلثارة الرع�ب في بغداد"، مشي�راً الى أن "ذلك 

األم�ر يصاحبه وصول المتظاهري�ن إلى بغداد 
ومحاصرة المنطقة الخضراء بالتظاهرات التي 
ستب�دو في بداي�ة األمر سلمية ليت�م اختراقها 

وإش�غال النار ف�ي مؤسسات الدولة وإش�اعة 
الفوضى في محاولة إلسقاط الحكومة".

إل�ى ذل�ك، ح�ذر النائب ع�ن ائت�الف دولة 

القان�ون كم�ال الساع�دي من فوض�ى عارمة 
ومخط�ط لقلب نظام الحك�م الديمقراطي في 
العراق.وقال الساع�دي ل�"لمستقبل العراقي" 

إن "تركي�ا وقط�ر تسع�ى إلى إسق�اط الحكم 
في العراق م�ن خالل دعم مباش�ر للتظاهرات 
والدع�وة إل�ى التوجه إل�ى بغ�داد وخاصة بعد 

اإلحس�اس بالفشل بسب�ب أن الحكومة نفذت 
اغلب مطالب المتظاهرين".

وأوض�ح الساعدي أن "المخطط تم كشفه 
من قبل القوات األمنية العراقية وسيتم التعامل 

مع الموضوع على أعلى المستويات".
م�ن جانبها، دعت النائ�ب عن ائتالف دولة 
القانون حنان الفتالوي المتظاهرين إلى إقامة 
الصالة في محافظاتهم بسبب األوضاع األمنية 

الملتهبة التي تعيشها بغداد.
وقالت الفتالوي ل�"المستقبل العراقي" إن 
"توج�ه المتظاهرين للصالة ف�ي محافظاتهم 
ي�وم الجمع�ة يع�د أفض�ل األم�ور الن األجواء 
العاصم�ة  ف�ي  األمن�ي  والوض�ع  السياسي�ة 
ملتهب�ان حت�ى نضم�ن سالمته�م"، موضحة 
"م�ن غير المعق�ول أن يأتوا إلى بغ�داد إلقامة 
الص�الة واألجهزة األمنية غير قادرة على تأمين 
حمايته�م األمر الذي ق�د يسبب خروق�ا أمنية 
يذهب ضحيتها األبرياء بسبب االستهداف الذي 

يتعرض له العراق من القوى الظالمية".
يذك�ر أن خطي�ب جمع�ة المعتصمين في 
األنب�ار الشيخ سعي�د الالفي دع�ا المعتصمين 
الى صالة موح�دة، الجمعة المقبلة، في جامع 
اب�ي حنيفة النعمان في مدينة االعظمية وسط 
العاصم�ة بغ�داد. وطالب الحكوم�ة االتحادية 
بتوفي�ر الحماية األمني�ة للمعتصمين ومعاملة 
حشوده�م معامل�ة زوار العتب�ات المقدس�ة، 
لكنه أش�ار حينها إل�ى أن الهيئ�ات التنسيقية 
بنق�ل  ستتكف�ل  الت�ي  ه�ي  لالعتصام�ات 

المشاركين إلى األعظمية ذهاباً وإياباً.

انت تتحدث اليوم عن الجرائم المرتكبة 
بحق السنة من دون اإلشارة الى الظلم 

الذي كان سائدًا ايام النظام السابق

              بغداد / المستقبل العراقي

أعلن القائم باألعمال اللبنانية في العراق هزاع شريف، أمس االثنين، 
ع�ن زيارة خمسة من وزراء بل�ده العراق قريباً لتوسي�ع مجال التعاون 

االقتصادي بين البلدين.
وذك�ر بي�ان صادر عن مكتب رئي�س الوزراء ن�وري المالكي، تلقت 
"المستقبل العراقي" نسخة منه أن األخير "استقبل اليوم القائم بأعمال 
الجمهورية اللبنانية لدى العراق هزاع ش�ريف، وجرى خالل اللقاء بحث 

تطوي�ر العالق�ات بي�ن البلدي�ن الشقيقين وسب�ل تعزيزها ف�ي جميع 
المجاالت".

ونقل البيان عن القائم باألعمال اللبناني قوله ان "وفدا لبنانيا رسميا 
من خمسة وزراء سيزور العراق قريبا للعمل على توسيع التعاون الثنائي 
م�ع العراق في المج�االت االقتصادية والزراعي�ة والصناعية والسياحة 
والنقل".ويسع�ى الع�راق ومنذ 2003 بع�د سقوط النظ�ام السابق الى 
تعزي�ز العالقات مع الدول العربية واالسالمية بشكل خاص ودول العالم 

بشكل عام.

قـريـبــًا.. خـمـســة وزراء لبـنـانـيـيـن فـي بـغــداد

اخلميس املقبل.. حظر للتجوال يف بغداد

النجدة: اعتقال 5 وافدين جوازاهتم منتهية 
وشخص مطلوب للقضاء

            بغداد/ نهاد فالح

نف�ت وزارة الداخلي�ة, ام�س االثنين, 
األنب�اء الت�ي تناقلتها وسائ�ل اإلعالم عن 
فرض حضر للتجوال ف�ي بغداد, الخميس 
المقبل, ومنع أهال�ي المحافظات الغربية 
الناط�ق  العاصمة.وق�ال  دخ�ول  م�ن 
الرسم�ي ل�وزارة الداخلي�ة العمي�د سع�د 
مع�ن ل�"المستقب�ل العراق�ي" إن وزارته 
لي�س لديه�ا أي معلومة ع�ن فرض حظر 
للتج�وال ف�ي بغ�داد, الخمي�س المقب�ل, 
مشي�راً إلى أن الحديث عن منع المواطنين 

القادمين م�ن محافظات االنبار والموصل 
وص�الح الدين مجرد زوبع�ة إعالمية ليس 
له�ا أي وجود على أرض الواقع.وبين معن 
ان "ه�ذه التصريح�ات ته�دف ال�ى إرباك 
الوض�ع األمن�ي وخل�ط األوراق", مضيفا 
ان "األجه�زة األمنية ت�ؤدي دورها بشكل 
طبيع�ي". وكانت مص�ادر أمني�ة رفيعة، 
كشف�ت, امس, عن ع�زم الحكومة فرض 
حظ�ر على التج�وال في العاصم�ة بغداد, 
الخميس المقبل، فيما كشف زعيم صحوة 
األنب�ار أحمد أب�و ريشة أن قي�ادة القوات 
البرية رفضت دخول متظاهري األنبار إلى 

العاصمة بغداد من أجل أداء صالة موحدة، 
وذل�ك "ألسباب أمنية".وقالت المصادر إن 
"الحكوم�ة تستع�د إلعالن حظ�ر للتجوال 
يبدأ م�ن منتصف لي�ل األربع�اء، ويستمر 
حتى إش�عار آخر، وذلك تحسباً ألّية حاالت 
طارئ�ة مرتبطة بع�زم متظاه�ري األنبار 
على الدخول إلى بغداد".وقال زعيم صحوة 
األنبار أحمد أب�و ريشة إن "قيادة عمليات 
األنب�ار أبلغ�ت المتظاهري�ن ف�ي األنب�ار 
ب�أن قيادة القوات البري�ة ترفض دخولهم 
إل�ى العاصمة بغداد ي�وم الجمعة المقبل، 

ألسباب أمنية تتعلق بسالمتهم".

            بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت دوريات تابعة لمديرية النج�دة والدوريات القبض على 
شخص مطلوب للقضاء العراقي وخمسة أجانب يحملون جوازات 

سفر منتهية الصالحية في العاصمة بغداد.
وأفاد مص�در امني ان "دوري�ات النجدة وخ�الل ممارساتها 
األمني�ة تمكنت من إلقاء القبض على ش�خص مطل�وب للقضاء 
العراق�ي بقضاي�ا جنائي�ة مختلف�ة ف�ي منطقة الك�رادة وسط 
العاصمة بغداد"، مبينا ان "العملية تمت بمساعدة شخص يحمل 
مذك�رة قبض بح�ق المطلوب".وأض�اف ان "الق�وة ذاتها وخالل 
ممارس�ة أمنية مع باق�ي األجهزة األمنية ف�ي منطقة االعظمية 
ش�مالي بغداد استطاعت القبض على "5" اش�خاص  "4" منهم 
يحمل�ون الجنسي�ة البنغالديشي�ة والخام�س يحم�ل الجنسي�ة 

التركي�ة"، مشي�را إل�ى أن "العملية تمت بسب�ب حملهم جوازات 
سفر منتهية الصالحية".

وأوض�ح ان "دوريات النج�دة تمكنت من ضبط ثالث سيارات 
مع حائزيها في مناطق الرش�اد والكرادة والزعفرانية"، مبينا ان 
"جميع المركبات التي تم ضبطها صادرة بحقها مذكرات قبض".
وتاب�ع حديث�ه ان "دوري�ات النجدة نف�ذت ممارس�ات امنية في 
مناط�ق متفرقة م�ن بغداد تمكنت خاللها م�ن ضبط 230 قرصا 
منافي�ا لآلداب ضمن منطقة الب�اب الشرقي كما تم اعتقال "10" 
متسولي�ن في ش�ارع االمي�رات والحسينية وابو دش�ير وش�ارع 

المغرب والكاظمية والرستمية".
واختت�م حديث�ه بالقول ان "األجه�زة األمنية قام�ت بتسليم 
المطلوبي�ن والمضبوط�ات ال�ى الجه�ات المختص�ة ليت�م اخ�ذ 

االجراءات الالزمة بحقهم".

أكـد عـلــى اسـتـصــالح وزراعــة األراضــيبـيــن الـنـفــي.. والـتــأكـيــد
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

6 غرف عمليات يف مدن عربية وأوربية إلدارة »اجليش العراقي احلر«
يديرها بعثيون ومتطرفون ودبلوماسيون برعاية أميركية

وزارة العـدل ختصـص جـزءا مـن مـوازنتـهـا لتـدريب سـجـانيـهـا يف اخلـارج

    المستقبل العراقي / فرح حمادي 

اس�تخفاف الجه�ات المعنية باألحاديث الت�ي كثرت عن 
وج�ود ما يس�مى بال�”جي�ش العراقي الح�ر”، والذي تعمل 
على تأسيسه وتقويته ذات الجهات التي عملت على تأسيس 
م�ا يس�مى “الجيش الس�وري الحر”، قد يتس�بب بعواقب ال 
تحمد، السيما وأن تقارير صحفية اطلعت عليها “المستقبل 
العراقي” تناولت هذا الموضوع بتفاصيل كثيرة تنبئ بخطر 
محتمل يته�دد األمن الوطني العراق�ي اذا لم توضع الخطط 
وتتخذ اإلجراءات الكفيلة بالقضاء على هذا التنظيم المسلح 
في مهده. وتفيد تلك التقارير بأن عدداً من العراقيين يتلقون 
تدريبات عسكرية في األردن وتركيا ومدينة تبوك السعودية 
لزجه�م في تش�كيالت “الجي�ش العراقي الح�ر”، بعد وضع 
المخطط “التركي-البريطاني-القطري-اإلخواني الس�لفي-

الس�عودي” وبعلم وتنس�يق م�ع بعض الخط�وط الكويتية 
الش�يعية اإلنجليزية في المرجعية السياسية والعملية. وهو 
المخطط الذي نوقش في اسطنبول والدوحة ولندن في نيسان 
ع�ام 2012 والذي يس�عى لتغيي�ر معالم العملية السياس�ية 
ف�ي الع�راق، على أن تك�ون الوالي�ات المتحدة ه�ي الراعي 
له�ذا المش�روع وتصبح بريطاني�ا مؤتمنة عليه بمس�اعدة 
تركيا. ويرى مراقبون أن السياس�ة األميركية الجديدة تعتمد 
عل�ى تغيير سياس�تها وأصدقائها في العالم كل 10 س�نوات 
لتضيف أطرافاً ووجوهاً جديدة لكل عملية سياس�ية ونظام 
ترعاه الواليات المتحدة تحت تس�مية الديمقراطية. وُيعتقد 
أيض�اً أن م�ن يتحك�م بالسياس�ة األميركي�ة الخارجية هو 
اللوبي اليه�ودي “الصهيوني” في أميركا، لذا ال ُيس�تبعد أن 
م�ا يحدث ف�ي الع�راق والمنطقة هي مخطط�ات صهيونية 
لخدمة إس�رائيل وأمنها القومي، وخدمة الشركات اليهودية 
ف�ي العال�م. وكانت صحيف�ة “الق�وة الثالث�ة” اإللكترونية 
قد كش�فت في أواخر ع�ام 2012 بأن هن�اك عمليات تدريب 
لميليش�يات عراقية جديدة أس�مها “جيش تحري�ر العراق”، 

وتضم عدداً كبيراً من الجنود والمراتب والضباط الس�ابقين 
ومعهم بعض الوجوه السياس�ية والوزارية الس�ابقة وقسم 
م�ن الوجوه الجديدة التي أصبحت خ�ارج الحكومة. وذكرت 
الصحيفة أن بعض تلك العناصر رفضت االنتماء إلى “الجيش 
العراق�ي الحر” ألن�ه احتوى عل�ى إخوان وس�لفيين وفلول 
قاعدة وطائفيين، ولكي ال يقال عن العسكريين وتلك الوجوه 

السياس�ية بأنهم يناصرون القاعدة ويعملون تحت إش�راف 
االس�تخبارات الغربية والتركية والخليجية، انبثقت تس�مية 
“جي�ش تحرير الع�راق”، والذي ما هو إال ف�رع من “الجيش 
العراقي الحر”، ألن الدول اإلقليمية والخليجية واالستخبارات 
الغربي�ة هي التي تش�رف على الفرعي�ن وتمولهما. ويجري 
اإلعداد التنظيمي واإلداري والعسكري لهذا التشكيل المسلح 

في غ�رف عمليات خصصت لهذا الش�أن متوزع�ة على أكثر 
م�ن دولة. وتض�م غرف العمليات الرئيس�ية غرف�ة عمليات 
اس�طنبول التي يعمل فيها الخبراء واالس�تخباريون األتراك 
والبريطانيون والسعوديون والفرنسيون وبعض األمريكان، 
اضاف�ة لبع�ض العراقيي�ن )العس�كريين( وقيادات س�لفية 
وإخواني�ة. وغرفة عمليات الدوحة الت�ي يعمل فيها الخبراء 

واالستخباريون القطريون وبعض الخبراء المصريين وعدد 
م�ن الق�ادة العراقيين العس�كريين والسياس�يين والقبليين 
وخبراء أمري�كان. وإضافة إلى تلك الغ�رف، تم افتتاح غرف 
عمليات مس�اندة ولوجستية مهمتها إعداد الناس واإلشراف 
على الدعم اإلعالمي وشحن األس�لحة والمعدات والتقنيات. 
وضمت غرفة عمليات تونس التي يديرها دبلوماسي عراقي 
رفيع نقل من األردن إلى تونس قبل اكثر من سنتين وما زال 
يعمل دبلوماس�يا في الس�فارة العراقية ف�ي تونس علما أنه 
متهم باغتيال شخصية قبلية معارضة لنظام صدام. وقد أخذ 
هذا الدبلوماس�ي على عاتقه تأسيس مجموعة من البعثيين 
التونس�يين والعراقيين المقيمين ف�ي تونس وبعض ضباط 
االس�تخبارات العراقيي�ن المقيمي�ن هناك، ومعه�م تيارات 
س�لفية وإخواني�ة. وتح�ت إش�رافه، قامت تل�ك المجموعة 
بمهمة ش�راء األس�لحة م�ن تون�س وليبيا وش�راء تقنيات 
متط�ورة أميركية وغربية من الثوار الليبيين وش�حنها جواً 
وبحراً نحو العراق. وتفي�د تقارير صحفية بأن زيارة رئيس 
البرلمان أسامة النجيفي الى تونس كانت لغرض دعم وتيرة 
عمل تل�ك الغرفة وإعطاء تزكية لهذا الدبلوماس�ي. والغرفة 
األخرى هي غرفة عمليات النمس�ا، وترتبط مباش�رة بغرفة 
عملي�ات الدوح�ة، ومهمتها تهيئ�ة اإلعالميي�ن والمحللين 
من أوروبا وإرس�الهم الى دبي والدوح�ة للتدريب والتعليق، 
وارسال القادة العسكريين والطيارين الى الدوحة. والمهمة 
الثاني�ة لها ه�ي عملية اإلغاث�ة للتظاهرات من غ�ذاء ودواء 
وم�ال وترتيب خطوط ارس�ال األموال واألس�لحة من داخل 
سوريا نحو العراق. ويشرف على هذه الغرفة قائد بعثي كان 
يقيم في اليمن ووصل الى العاصمة النمساوية فيينا قبل أكثر 
من 10 أش�هر وه�و مقرب من عزة ال�دوري. وأصبحت هذه 
الغرفة تعمل بالمش�اركة مع غرف�ة عمليات اإلغاثة والدواء 
والمال الس�ورية التي تدعم “الجيش الس�وري الحر” ويعمل 
فيه�ا نح�و 123 طبيب�اً س�ورياً وعراقياً إضاف�ة للمنظمات 
العربي�ة والس�ورية والعراقي�ة المهتم�ة بش�ؤون اإلغاث�ة 
والش�حن واللوجس�ت والتهريب. ومن الغرف األخرى غرفة 
عملي�ات صنع�اء، وهي الغرف�ة المرتبطة مباش�رة بغرفتي 
اسطنبول والدوحة ويش�رف عليها دبلوماسي عراقي رفيع 
جدا ومقرب جدا من قيادات الحزب اإلس�المي ومعه ش�بكة 
واس�عة من المهربين اليمنيين، وقيادات حزب البعث اليمنية 
ومعهم قيادات بعثية وعس�كرية عراقي�ة مقيمة في اليمن. 
ومهمة هؤالء شراء األس�لحة والمعدات والتقنيات، وأطنان 
م�ن المتفج�رات ووضعه�ا بحاوي�ات خاص�ة ونقلها حيث 
الموان�ئ اليمنية وتحمل بطريقة غير ش�رعية وعبر مافيات 
مختص�ة عل�ى ظهر الس�فن المتجه�ة نحو لبنان وس�وريا 

والعراق والخليج. ومن هناك تصل الى العراق. 
ومهمة هذه الغرفة ايضا استقبال المعدات والمتفجرات 
والس�الح الق�ادم م�ن تركيا ووضع�ه في حاوي�ات صغيرة 
بنف�س الطريق�ة وش�حنها. وإن قس�ماً من هذه األس�لحة 
والحاويات تنزل من تلك الس�فن الى قوارب وس�فن صغيرة 
قرب الش�واطئ الخليجية ليتم ش�حنها وتهريبه�ا فيما بعد 
الى الع�راق. والغرفة األخيرة من بين تل�ك الغرف هي غرفة 
عملي�ات الفلوج�ة، وه�ي الغرف�ة التي يش�رف عليها طيف 
واس�ع من اإلعالميين واالس�تخباريين والقيادات السياسية 
والقبلية والس�لفية واإلخواني�ة ولديها مه�ام كثيرة أهمها 
ادارة التظاه�رات وتوزي�ع الش�عارات وعملي�ات التثقي�ف 
ب�”الث�ورة” واس�تقبال الس�الح في مناط�ق خاصة وخزنه 
واإلع�داد ل�”المعرك�ة الكبرى” ف�ي بغداد والتي س�تتزامن 
م�ع فتح جبه�ات ف�ي كرب�الء والحل�ة وبعقوب�ة والكوت 
والزبير )البصرة( لتشتيت الحكومة والجيش والشرطة ليتم 
االس�تيالء على بغداد بسهولة وإذاعة البيان رقم واحد ليعلن 

“النصر على الفرس”.

العــمـارة والنــاصـريــة حمـرومتان مــن ثــرواهتـام
حقـوقهـا مسلـوبـة والفقـر ينهـش أبنـاءهــا

     المستقبل العراقي / فالح الناصري 

بالرغم من مرور سنتين على تقرير خارطة 
الحرم�ان ومس�تويات المعيش�ة ف�ي الع�راق 
ال�ذي أعدته وزارة التخطي�ط، والذي أوضح أن 
محافظات ميسان وذي قار والمثنى والديوانية 
هي األكثر حرماناً من بي�ن محافظات العراق، 
المحرومي�ن  الس�كان  نس�بة  تت�راوح  حي�ث 
فيها م�ا بين 48% و56%، لم تتحس�ن األوضاع 
كان  الت�ي  المحافظ�ات  تل�ك  ف�ي  المعيش�ية 
أهله�ا يأمل�ون أن يتغير واقعه�م المتردي بعد 
المعاناة التي عاش�وها لعقود من الزمن جّراء 
سياس�ات التهميش واإلهم�ال المتبعة ضدهم 
من األنظمة الس�ابقة. فمحافظة ميس�ان التي 
بات�ت تنتج 220 أل�ف برميل من النف�ط الخام 
يومياً، تش�كو من الفقر والحرمان وقلة فرص 
العمل، وتش�كو م�ن عدم احتس�اب انتاج %33 
من مس�احة حقل مجن�ون النفطي تقع ضمن 
ح�دود المحافظ�ة، فض�اًل عن قي�ام الحكومة 
االتحادي�ة باس�تقطاع حصة البت�رودوالر من 
موازنتها. أما محافظة ذي قار، فقد ابتليت هي 

األخرى بإجراءات حكومية لم يحصل مسؤولو 
المحافظ�ة عل�ى تبري�رات مقنع�ة التخاذها، 
لي�س أولها إلغاء مش�اريع المحطات البخارية 
لتولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة ف�ي المحافظ�ة، 
ولي�س آخره�ا ش�مولها بعقد يتيم م�ن عقود 
التراخي�ص النفطي�ة التي حصل�ت محافظات 
أخرى على أعداد جيدة منها، مع أن ذي قار هي 
رابع محافظة عراقية من ناحية عدد الس�كان. 
ويق�ول عام�ر نصر الل�ه، رئيس لجن�ة الطاقة 
في مجل�س محافظة ميس�ان، ل�”المس�تقبل 
العراقي” أن أعم�االً تجري حالياً ضمن جوالت 
التراخي�ص ادت ال�ى رفع االنت�اج النفطي في 
المحافظ�ة ال�ى 220 الف برمي�ل يومياً، ولكن 
رغم ذلك تعاني المحافظة من الفقر والحرمان 
وقل�ة فرص العم�ل، رغم ان دوائ�ر المحافظة 
تستطيع ان تستوعب اغلب العاطلين عن العمل 
من خالل الموارد الهائل�ة فيها، مضيفاً “هناك 
مظلومية كبيرة تقع على اهالي ميسان”. وأكد 
نصر الله أن حقل مجنون النفطي تقع 33% من 
مس�احته تقع ضمن حدود محافظة ميس�ان، 
لكنه�ا حرم�ت من م�وارده من قب�ل الحكومة 

االتحادي�ة، مع أن الحكومة تعل�م ان هذا االمر 
له انعكاس�ات ايجابية على الواقع الخدمي في 
المحافظ�ة. وتحدث عضو مجل�س المحافظة 
أيضاً عن مأساة االراضي الزراعية التي اندثرت 
وتلك التي ملئت باأللغام، مؤكداً أن هذه األلغام 
ما زال�ت موج�ودة وأدت الى تقوي�ض الواقع 
الزراع�ي. وكان لاله�وار نصي�ب م�ن حدي�ث 
نصر الله، حيث أكد أن هذه المس�احات المائية 
الت�ي كانت تش�كل مص�دراً للث�روة الحيوانية 
والس�مكية تعاني اآلن من اهتمام ضعيف جداً، 
وبالتالي فإن جميع القطاعات التي تدر األموال 
عل�ى أهال�ي المحافظة غير مهت�م بها من قبل 
الحكوم�ة االتحادي�ة. وبين أن م�ن المفروض 
ان تك�ون هن�اك خصوصي�ة للمحافظة، حيث 
م�ن المع�روف ان الصناع�ة النفطي�ة صناعة 
معقدة يصاحبها تلوث بيئي، مشيراً الى أن هذا 
العامل بح�د ذاته لو اخذ بنظ�ر االعتبار لكانت 
المحافظ�ة تتمت�ع باهتم�ام كبي�ر. ولفت الى 
أن أهال�ي المحافظ�ة اليوم يدفع�ون صحتهم 
باهظ�ا يتمث�ل باألم�راض الس�رطانية  ثمن�اً 
والتشوهات الخلقية الناتجة عن تلك الصناعة. 

وطال�ب نص�ر الل�ه الحكوم�ة االتحادي�ة بأن 
تعيد نس�بة ال��33% من حق�ل مجن�ون اليها، 
باعتب�ار ان الخرائ�ط الموج�ودة ل�دى وزارة 
التخطيط تثبت ان هذه النسبة هي ضمن حدود 
محافظة ميس�ان. وطالب الحكومة االتحادية 
أيض�اً بإع�ادة حصة البت�رودوالر ال�ى موازنة 
المحافظ�ة بعد أن قامت باس�تقطاعها بالرغم 
من ارتفاع انتاج المحافظة من 100 الف برميل 
ال�ى 220 الف برميل يومياً. وقال “نطالب ليس 
فقط بإرجاع النس�بة، بل نطال�ب برفعها، لما 
تعكس�ه الصناع�ة النفطية من اث�ر في صحة 
المواطن”. وس�يعيد مجلس محافظة ميس�ان 
النظ�ر بمش�اريع خطة الع�ام الحال�ي ويركز 
على المهم منها فقط، بحس�ب م�ا ذكر رئيس 
مجل�س المحافظ�ة أي�وب المياحي قب�ل أيام. 
ذلك ان موازنة الع�ام الحالي التي صادق عليها 
مجل�س المحافظ�ة تقدر ب��850 ملي�ار دينار 
ووض�ع خطته عل�ى هذا االس�اس، لكن وزارة 
التخطي�ط ح�ددت موازن�ة المحافظ�ة ب�250 
مليار دينار كحد أقصى. وفي محافظة ذي قار، 
قال جميل يوسف، عضو مجلس المحافظة، أن 

محافظته لم تجد من يطالب بحقوقها، محمالً 
ممثلي المحافظة في مجلس النواب مسؤولية 
ع�دم المطالبة بحق�وق أبنائها. وقال يوس�ف 
ل�”المس�تقبل العراقي” أن اغلب المحافظات، 
وخصوصاً محافظات الفرات األوس�ط، تتمتع 
بالكثي�ر من المزاي�ا، إال المحافظات الجنوبية، 
وم�ن ضمنها محافظة ذي ق�ار. وأكد أن اغلب 
مش�اريع المحطات الغازية بوش�ر العمل فيها 
ف�ي اغل�ب المحافظ�ات اال ذي ق�ار، موضحاً 
“عندما ندقق النظر في مس�ألة تطوير الحقول 
النفطي�ة او فيم�ا يخ�ص جول�ة التراخي�ص 
نج�د ان كل محافظة حصلت عل�ى عدة عقود، 
اال محافظ�ة ذي ق�ار الت�ي حصل�ت على عقد 
واحد”. وأض�اف “نحن نحمل ن�واب محافظة 
ذي ق�ار في مجل�س النواب مس�ؤولية متابعة 
حق�وق أهال�ي المحافظة، ونطال�ب الحكومة 
بإنصافن�ا ومعاملتنا كبقي�ة المحافظات كون 
لنا اس�تحقاقان، األول هو ان محافظة ذي قار 
م�ن المحافظ�ات المحرومة منذ عه�د النظام 
الس�ابق، والثاني ان محافظة ذي قار تعد رابع 
محافظة في العراق من حيث التعداد السكاني”، 

مبيناً “من المؤس�ف ان حقوق هذه المحافظة 
مس�لوبة والكثي�ر م�ن أبنائه�ا تركه�ا ولج�أ 
الى الس�فر خارج الب�الد بس�بب البطالة وقلة 
الموارد”. وكان النائب المستقل جواد البزوني 
ق�د جم�ع تواقيع ع�دد م�ن الن�واب للمطالبة 
بحقوق المحافظات الجنوبية والوسطى. وأكد 
ان مطال�ب المحافظ�ات الوس�طى والجنوبية 
قدمت ال�ى الجه�ات المختصة في الس�لطتين 
التنفيذية والتش�ريعية وعليهم االستجابة لها. 
وقال البزوني لوكالة انباء المس�تقبل في وقت 
س�ابق ان “الطلبات التي وقع عليها العديد من 
الن�واب تتمثل بجزئي�ن، األول يتعل�ق بمطالب 
المحافظ�ات لمجل�س الن�واب، والج�زء اآلخر 
موج�ه ال�ى مجل�س ال�وزراء”. وزاد “قدمن�ا 
التواقي�ع م�ن اج�ل رف�ع الطل�ب ال�ى مجلس 
الوزراء، وبالتالي نطال�ب الحكومة بتنفيذ تلك 
المطال�ب”. وأض�اف “ف�ي ما يتعل�ق بمجلس 
الن�واب س�وف نعم�ل عل�ى تش�ريع القوانين 
الضرورية المطلوبة”، مبين�اً ان “أعدادا كبيرة 
تضغ�ط على مجلس النواب من اجل تنفيذ هذه 

المطالب”. 
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            بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة العدل، أمس االثنين، عن تخصيص جزء من الموازنة المالية للعام 2013، للوزارة إلرس�ال 
م�الكات دائ�رة اإلصالح العراقية للتدريب في دول العالم المتقدمة، فيما أش�ارت الى مباش�رتها  بتش�غيل 
منظومة التش�ويش على ش�بكة االتصال بالموبايل في سجون التاجي وبغداد المركزي والكرخ.وقال وزير 
العدل حسن الشمري، في بيان تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه، انه “جرى تخصيص جزء من الموازنة 
المالي�ة لل�وزارة للعام 2013، إلرس�ال كوادر دائ�رة اإلصالح العراقي�ة للتدريب في دول العال�م المتقدمة، 
بهدف إكس�ابهم الخبرات الالزمة في مجال تأمين الحماية والتعامل وفقا لمعايير حقوق اإلنسان المعتمدة 
في الس�جون العالمية”.وأوضح الش�مري أن المباش�رة “بتشغيل منظومة التش�ويش على شبكة االتصال 
بالموبايل في س�جون التاجي وبغداد المركزي )ابو غريب سابقاً( وسجن الكرخ )كروبر سابقاً(”.وأضاف 
ان “العمل جار في تجهيز بقية  السجون بكاميرات المراقبة وأجهزة التشويش بهدف تعزيز منظومة األمن 
في السجون”، مبينا ان “سجون الوزارة سجلت تطورا ملحوظاً في مجال حقوق اإلنسان من خالل التقارير 

التي قدمتها السفارة األمريكية الى الكونغرس األمريكي خالل العام الماضي”.

      المستقبل العراقي / علي الكعبي 

الخ�اص  ال�وزراء  ق�رار مجل�س  جوب�ه 
بإيقاف منح لوحات التس�جيل للسيارات التي 
تس�توردها وزارة التج�ارة, برف�ض وغضب 
شعبي ش�ديد اللهجة, فيما كشفت مستشارة 
رئيس الوزراء نوري المالكي عن إعادة النظر 
في القرار المذكور وإمكانية تعديله بما يخدم 
المواطن.وقال�ت مستش�ارة رئي�س الوزراء 
مري�م الري�س ان »مجل�س ال�وزراء س�يعيد 
النظ�ر خ�الل جلس�اته المقبلة بق�رار إيقاف 
منح تس�جيل لوحات الس�يارات المنتجة من 
الش�ركة العام�ة لصناعة الس�يارات«.وأكدت 
الريس أن »الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء 
ستشهد دراس�ة هذا القرار وإمكانية التعديل 
فيه بما يخدم شريحة المواطنين الذين اغلبهم 
يمتلكون سيارات األجرة المنتجة من الشركة 
العام�ة لصناع�ة الس�يارات«.وكان مجل�س 

ال�وزراء ق�د ق�رر في 9 م�ن الش�هر الماضي 
إخض�اع جمي�ع الس�يارات المس�توردة م�ن 
المنافذ الحدودية كافة إل�ى الضوابط النافذة 
لتس�قيط الس�يارات كم�ا قرر عدم الس�ماح 

بسير المخالفة منها.
وأثارت التعليمات الجديدة استياء وسخط 
عدد كبي�ر م�ن المواطنين، الذي�ن بات وضع 
مركباته�م القانون�ي مهدداً في ظل س�ريان 
القرار، الس�يما وان غالبية تلك المركبات غير 
مسجلة ب�«الرقم األبيض«، والذي وفقاً للقرار 
يقتض�ي تس�قيط »مركب�ة مس�جلة« مقابل 
»تسجيل« مركبة جديدة، للحصول عليه بديالً 
عن »األسود«.وأولى تبعات القرار، ستنعكس 
بش�كل مباش�ر على الس�وق، بارتفاع اسعار 
لوحات التس�جيل األصولية بشكل »جنوني«، 
ما يعني ان »سوقاً سوداء«، ستزدهر، وتفتح 
الب�اب عل�ى جملة مخالف�ات، ربما س�تكون 
الق�رار،  تطبي�ق  أم�ام  حقيقي�ة  »معضل�ة« 

و«تزي�د الطي�ن بلة« عل�ى مقتني الس�يارات 
الحديثة، ومديرية المرور العامة.في الس�ياق 
ذاته, وص�ف رئيس مجلس محافظة واس�ط 
ب�«المس�تعجل  الق�رار  الل�ه  عب�د  محم�ود 
وغير الم�دروس«، مبينا أن »الش�ركة العامة 
لصناعة الس�يارات لديها تعاق�دات مع جميع 
المحافظات لتزويدها بمركبات مرقمة تعاقد 

عليها مواطنون«.
ودعا عبد الله »رئاس�ة ال�وزراء إلى إعادة 
دراس�ة وتقيي�م الق�رار وتبعاته م�ن جميع 
الجوان�ب، بالش�كل ال�ذي ال يؤثر ف�ي حرية 
المواطن في ش�راء مركب�ة دون ضغوطات«.

فيم�ا ق�ال رئي�س مجل�س محافظ�ة المثنى 
عبد اللطيف حس�ن عباس ان »القرار س�يضر 
بمصال�ح آالف المواطنين نتيجة تعاقدهم مع 
الشركة العامة لصناعة السيارات وتسديدهم 
ألثمانه�ا بموج�ب صكوك حصل�وا عليها من 
خالل قروض مصرفية، غير انهم لم يتس�لموا 

مركباتهم بس�بب القرار 467 لس�نة 2012«.
م�ن جانب آخ�ر, اعربت رئيس�ة لجن�ة النقل 
ف�ي مجلس محافظ�ة بغداد س�هير الجبوري 
ع�ن اعتقادها بان القرار الجديد س�يؤدي الى 
»خف�ض مبيع�ات الش�ركة العام�ة لصناعة 
الس�يارات، ما يعن�ي خلق بطالة بي�ن األيدي 

العاملة في الشركة«. 
وزارة  »ش�ركات  ان  الجب�وري  وبين�ت 
الصناع�ة تعتم�د مب�دأ التموي�ل الذات�ي ف�ي 
تغطي�ة نفقاته�ا وروات�ب العاملي�ن فيه�ا«.

ف�ي الس�ياق ذات�ه, أش�ار أمي�ن س�ر مجلس 
محافظ�ة واس�ط غضنف�ر البطي�خ ال�ى أن 
»ارتف�اع أس�عار مركب�ات الش�ركات التابعة 
لوزارتي الصناعة والتجارة س�يدفع المواطن 
باللجوء إلى كردس�تان العراق لش�راء مركبة 
ارخ�ص س�عراً، لجهة ع�دم  ش�مولها بقرار 
التسقيط«, موضحاً ان األمر سينعكس بشكل 
ايجاب�ي عل�ى تج�ارة الس�يارات ف�ي اإلقليم 

ورف�ع إي�رادات منافذه الحدودي�ة التي تدخل 
عن طريقها.ولفت البطيخ إلى أن »الس�يارات 
الت�ي تدخ�ل م�ن اإلقلي�م إل�ى المحافظ�ات 
األخ�رى تدخ�ل دون فرض اي رس�وم عليها، 
كما ال يتم الرجوع للحكومة االتحادية بش�ان 
ذلك«.الى ذلك, كش�ف رئيس مجلس محافظة 
الديوانية جبير س�لمان الجب�وري ان »جميع 
رؤس�اء مجال�س المحافظ�ات اقترحوا على 
رئي�س الوزراء في اجتماعهم األخير ان يقوم 
المواط�ن بدف�ع 5 بالمئة من قيمة الس�يارة 
كرسوم لغرض الترقيم »، الفتا الى ان »رئيس 
الوزراء وافق مبدئيا على االقتراح الذي سيتم 
عرض�ه في جلس�ة مجل�س ال�وزراء المقبلة 
لمناقش�ته وإقراره«.وأشار الى ان »المتضرر 
األول واألخي�ر من القرار ه�و المواطن الذي 
دفع ما بين 500 الى 750 ألف دينار كتأمينات 
ورس�وم للحصول على الس�يارة من الشركة، 

ليفاجأ اآلن بقرار التسقيط«.

إيــقــاف مــنــح لــوحــات التــسجـيــل يستــهــدف الفـقــراء
مستشارة المالكي: مجلس الوزراء سيعيد النظر فيه وممكن تعديله
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شـركــة إسـرائيـليـة حلـمـايــة حـدود العـراق مـع الكـويــت
و »األمـن النـيـابـيــة«: »مـا الـغــرابــة فـي األمــر؟!«

           �سياء ال�سراي

"تهن�ئ العش�رة ....... ابنها/تها البار/ة بمناس�بة 
ترش�حه/ا لالنتخاب�ات املحلي�ة يف محافظ�ة....  يف كتل�ة 
او كي�ان ...... وتع�رب عش�رة........ عن دعمه�ا الكامل 
له�ذا املرش�ح"، تعد ه�ذه العبارة ق�وة يف االب�داع الدعائي 
للمرش�حني لالنتخاب�ات يف الع�راق، وصيح�ة الدعاي�ات 
االنتخابي�ة لعام 2013، فامللصقات اإلعالنية والبوس�رات 
تمأل الشوارع وتنسدل من اعىل الجسور وتعلق عىل جدران 
املستش�فيات، ال بل ان مفكر الدعاي�ة اوجد نوعية جديدة 
ملناطق الدعاية وهي ش�ارع ابو ن�ؤاس قبالة املالهي وعند 
كل نقط�ة تفتي�ش والغاي�ة واضحة وال حاج�ة للتفصيل 
فيها.ويف ش�ارع واحد فق�ط ال يتجاوز طول�ه 4 كم وفيه 
4 نق�اط تفتيش! وهو ش�ارع حيوي يف بغ�داد يختنق عىل 
مدار الساعة باملركبات، علقت فيه قطع اعالنية كثرة من 
ش�اكلة )الحب من طرف واحد( بني )العش�رة والناخب( 

وكانت هنالك س�بع قطع اعالنية ملرشحني مختلفني كلهم 
ادعوا ان العشرة )الفالنية( تدعم وتبارك وتهنئ ترشحهم 
وهي ذات العشرة؟! فاي منهم نصدق ولنرك أمر التصديق 
فلم نر توقيع شيخ العشرة عىل البوسر وال نعرف ان كان 
هذا املرش�ح فعال ينتمي لتلك العش�رة او ان�ه يتذكرها يف 
اوق�ات االنتخابات فقط وهل س�تغري تل�ك القطعة  هذه 
العش�رة فتنتخب؟. وكلما ش�اهدنا اليوم تهنئة عشائرية 
ملرش�ح او مرشحة انتخابية فانه مؤرش عىل رسوخ ثقافة 
االعالن�ات املزيف�ة )االدع�اءات( وليس الدعاي�ات، ومدى 
اس�تهتار املرش�ح بالن�اس واالس�تخفاف بعقولهم، فهل 
يصدق مواطن عراقي ابن الواقع بان ش�يخ عشرة او فردا 
من عش�رة ينف�ق 100 دوالر ع�ىل قطعة اعالني�ة ليبارك 
فيها ملرش�ح من عش�رته يف وقت نرى فيه شيخ العشرة 
وابنه وأخاه وابن عمه قد ترشحوا كلهم يف االنتخابات. وقد 
يعط�ي هذا األمر ق�راءة اخرى تبني الس�باق التنافيس بني 
املكون االنتخابي الس�يايس واملك�ون االنتخابي املتكئ عىل 

الخلفية الدينية وكل منهم�ا يحاول اقناع الناخب العراقي 
بأن�ه إضافة اىل خلفيته السياس�ية او الدينية فانه يحظى 
بمقبولية العشرة واسنادها، وهي محاولة ملنافسة املكون 
العشائري بحد ذاته عىل اقل تقدير يف مستوى رسم الصور 
العام�ة واالنطباعات.وتعلم الكيان�ات االنتخابية جيدا ان 
التنافس س�يكون محتدما هذه املرة وان املكون العشائري 
قد نزل اىل الس�احة بثقل فان رسقة املباركة العشائرية قد 
تكون بوضع اسم العشرة يف ملصق دعائي واالدعاء بأنها 
تبارك ترش�ح )س( من األفراد لخوض االنتخابات، وهو يف 
كل األح�وال رصاع ادع�اءات، ويف رصاع�ات مماثلة يكون 
هنالك طرف كاذب، وبكل تأكيد فان ش�يخ العشرة او من 
يمثل�ه يف االنتخاب�ات يملك األس�بقية ألنه ع�ىل تماس مع 
عش�رته ويملك القدرة عىل التأثر به�م من خالل التلويح 
بما لديه من الحماية العش�ائرية وهو تهديد مبطن ألفراد 
العش�رة، وان كان األم�ر ال يخلو م�ن ان يكون رضبا من 
العب�ث فبمقدور الفرد ان يدعي ايضا بأنه س�ينتخب بناء 

عىل رغبة ش�يخ العشرة لكن من يملك القدرة عىل معرفة 
الخي�ار الذي ارشه الناخب عىل قائمة املرش�حني يف كابينة 
صغرة تتسع له ولصندوق االنتخابات فقط!!!. وهذه هي 
س�احة االدعاءات فكما يدعي املرش�ح بأنه مسند من قبل 
العش�رة فان الناخب قد يدعي بأنه سينتخب هذا املرشح 
س�واء كان عش�ائريا بح�ت او مدعي، لكن من س�يضمن 
النتيجة النهائية وكيف س�تكون. ومن زاوية أخرى لقراءة 
املوضوع قد تنجح األحزاب السياس�ية يف رضب مصداقية 
العش�رة من خالل تعليق مثل هذه االدعاءات او الدعايات 
االنتخابية، وان احرق املرش�ح ال�ذي انزلته قائمته يف هذا 
املنزلق، فالتضحية بمرش�ح واحد او اثنني يف قائمة مقابل 
اضعاف نفوذ منافس قوي)العشرة( امر جيد وال خسارة 
في�ه، والح�ال ان متلقي الدعاية ومس�تهلكها لن يكون يف 
وضع نفيس جيد عندما تكثر امامه البوسرات التي تحمل 
العبارة االوىل التي وردت يف املقالة وهو املراد وهي ما تسمى 
الدعاية الس�البة العكس�ية، وع�ىل مفوضي�ة االنتخابات 

محاسبة كل مرشح سوق لنفسه اليوم قبل رشوع الحملة 
االنتخابية وأشار اىل انه مرشح انتخابي ووضع اسم كيانه 
ورق�م الكيان  س�واء يف تهنئة عش�ائرية او ما ش�ابه.ويف 
واق�ع االمر فان غض الطرف من قبل العش�رة ومفوضية 
االنتخاب�ات ع�ىل عملية تس�ويق املرش�حني عىل حس�اب 
املس�مى العش�ائري بالنس�بة للطرف االول، وعىل حساب 
قانون تنظي�م الحم�الت االنتخابية بالنس�بة للمفوضية، 
يق�ود اىل الف�وىض االنتخابي�ة والتالعب بمي�ول الناخبني  
ودفعهم نحو اإلحجام عن االنتخاب، وعىل املفوضية اتخاذ 
التدب�ر االح�رازي يف مثل ه�ذا املورد ومحاس�بة اصحاب 
تلك الدعايات، ويحق للعش�رة مقاضاة هؤالء املرش�حني 
لتضمن ع�دم اقحامها يف محرقة الش�ارع االنتخابي وجر 
السخط الشعبي عليها، اما الكيانات االنتخابية العشائرية 
فلها رفع ش�كاوى قانوني�ة اىل مفوضي�ة االنتخابات عن 
راس�مي تلك الدعايات املبكرة وتجريدهم من هذه الوسيلة 

املفربكة.

العشرية واملرشح االنتخايب يف ظل الدعايات واالدعاءات
عىل طريق االنتخابات

كتـابـات: اعضاء يف التـيـار الـصـدري قـبــضوا 10 مـالييـن دوالر 
ثمــن غـلق ملف فـســاد وزير الـشـبــاب !

دعمًا ملبادرة ال�سيد ال�سدر.. دعــا لـتــزويــده بـمـلـفــات فـ�ســاد الـمـ�سـ�ؤولـيــن

    بغداد / امل�ستقبل العراقي

دعم�اً ملطالب�ة زعيم التي�ار الصدري مقت�دى الصدر 
لق�ادة تي�اره بكش�ف ذممه�م املالية ولفضح فس�ادهم 
 وبقية السياسيني الذين يتاجرون بمصائر العراقيني فأن 
الدعوة موجه�ة لكل من يمتلك معلوم�ات معززة  بوثائق 
وكتب رس�مية عن فساد اي مسؤول او سيايس بإرسالها 
اىل )كتابات( للمساهمة يف العمل  الوطني الهادف إىل فضح 

الفاسدين واملرتشني واملتاجرين بقوت الشعب. 
وبالراف�ق مع مطالب�ة الصدر لق�ادة تي�اره النواب 
بهاء األعرجي ومها الدوري وجواد الشهييل لكشف  ذمهم 
املالية بعد الش�كوك التي أثرت مؤخرا حول مصدرها فأن 
)كتابات( تدعو جم�ع املواطنني ممن  يمتلكون معلومات 
حول فس�اد ه�ؤالء الن�واب او وزيري األعمار واإلس�كان 
محمد الدراجي والبلديات  واألش�غال العامة عادل مهودر 
الصدري�ني وغره�م م�ن السياس�يني مع�ززة بالوثائ�ق 
والص�ور عن ثرواتهم  وممتلكاتهم وأوضاعهم املادية قبل 
تس�نمهم ملناصبهم الرس�مية او الترشيعي�ة الحالية وما 
يتحصل�ون عليه  اآلن من ه�ذه اإلمكانات املادية املراكمة 

والضخمة. 
ويفضل ان تش�تمل هذه املعلومات ايضا عىل  الس�ر 
الذاتي�ة والتحصي�ل ال�درايس للمعنيني لكي يطل�ع الرأي 
العام العراقي بالدليل القاط�ع عىل حقيقة  هؤالء الوزراء 
والن�واب التابعني للتيار الص�دري وغرهم من املنتمني اىل 

الكت�ل األخرى و)الكف�اءات  واإلمكانات( الت�ي يتمتعون 
بها!!. 

وتتمن�ى كتابات عىل قرائها ارس�ال ه�ذه املعلومات 
التي يتوفرون عليها اىل الربيد االلكروني التايل: 

kitabat@kitabat.com
وكان النائ�ب عن كتلة األح�رار الصدرية رياض غايل 
الساعدي اعلن السبت، عن انشقاقه عن  كتلته  واالنضمام 
اىل كتلة األح�رار الوطنية التي اعلن عن تش�كيلها النائب 

املستقل كاظم الصيادي.  
وأم�س )أم�س األّول( كش�فت مص�ادر مطلعة عن 
تقديم رش�وى قيمتها عرشة ماليني دوالر قبضتها الهيئة 
 السياس�ية  للتي�ار الص�دري ثم�ن غلق ملف فس�اد وزير 
الرياضة  والشباب جاسم محمد جعفر وإفشال  التصويت 
عىل  س�حب الثقة عنه وطرده من منصبه من قبل مجلس 

 النواب.  
فبع�د صفقة اس�تجواب الوزي�ر جعفر الت�ي قادها 
مؤخرا النائب ش�روان الوائيل تم استكمال  هذه  الصفقة 
 بغلق ملف فس�اد الوزير والوزارة وذلك بتواطؤ مع التيار 
الصدري للتصويت ضد سحب  الثقة  عن  جعفر الذي جرى 
الثالثاء املايض مقابل ع�رشة ماليني دوالر من اصل املبلغ 
الذي تربع  به  املقاول  عبد الله عويز احد اكرب املس�تفيدين 
من صفات مش�اريع الوزارة وخاصة املدينة الرياضية  يف 

 البرصة  البالغ كلفتها 3 مليارات دوالر.    
وقد تم تسليم املبلغ إىل رئيس الهيئة السياسية للتيار 

الصدري كرار الخفاجي امللقب  ب� )أبو  ش�جاع(  وبحضور 
نواب التيار: بهاء االعرجي وجواد الش�هييل ومها الدوري 
التي ش�ددت عىل  النائب  ش�روان  الوائيل برضورة إكمال 
الصفقة م�ن خالل منح وزارة الرياضة والش�باب لعقود 
مش�اريع  ضخمة  اىل  رشكات التيار الصدري مهددة بأنها 
تس�تطيع من خالل ترصيحاتها إس�قاط الوزير بني يوم 

 وليلة  فتعهد  الوائيل بدوره بتنفيذ ذلك.
 وق�د ق�ام الخفاج�ي بتس�ليم املبلغ اىل نائ�ب رئيس 
الهيئة  السياس�ية  للتي�ار  الصدري الش�يخ احمد املطري 
الذي التحق باالجتماع فيما بعد وقام بحرش املبلغ يف  أربع 
حقائ�ب  كب�رة  مدعيا بان م�ن واجبه تس�ليمها لقيادته 

فورا.    
وتؤك�د مصادر مطلع�ة ان بهاء االعرجي س�يواصل 
ابت�زاز ال�وزراء بصفق�ات مماثل�ة وخاصة  م�ع  وزيري 
 الكهرب�اء والصناعة نظرا للمش�اريع الضخمة التي تتوىل 
تنفيذه�ا حتى أن نوابا من داخل  لجنة  النزاهة  النيابية قد 
نصحوا االعرجي والهيئة السياس�ية بإجراء تسويات مع 
الوزيرين قبل  وصول  استجوابهما  برملانيا اىل املرحلة التي 
وصل اليها اس�تجواب وزير الرياضة والشباب  واملالبسات 

التي  رافقته.    
واتهم�ت املصادر لجن�ة النزاهة التي يس�يطر عليها 
النائب�ان االعرجي وجواد الش�هييل بالتغايض  عن  فس�اد 
 وزارتي البلديات واالعمار واالسكان وعدم اثارة قضيتهما 
بالرغ�م من توفر كم هائل من  الوثائق  التي  تدين وزيريها 

الصدريني بفس�اد م�ايل ضخم. والحظت ان ابت�زاز التيار 
الصدري وبرغم  كل  محاوالته لم  يس�تطع اثبات اي فساد 
ضد امني بغداد الس�ابق صابر العيس�اوي الذي مثل أمام 
 الربملان  وفند كل  االتهامات املوجهة ضده وكان املس�ؤول 
العراقي الوحيد الذي استطاع فضح زيف  اتهامات  التيار.   
يذك�ر أن لجن�ة النزاه�ة النيابية الت�ي يقودها التيار 
الص�دري لم تق�م لح�د اآلن باس�تجواب أي  وزي�ر  برغم 
 ترصيحات أعضاء اللجنة بفساد اغلب الوزارات وتهديدهم 

املستمر للوزراء باالستجواب.  
وكان النائب عن كتلة األحرار جواد الش�هييل قد اتهم 
النائب عن دولة القانون شروان  الوائيل  بعرقلة  استجواب 
وزير الشباب والرياضة. وقال ان "الوائيل متورط مع وزير 
الشباب ورجل  اعمال  بش�بهات  فساد املدينة الرياضية يف 
البرصة". واضاف الشهييل ان "الوائيل ساند وزير الشباب 
 جاس�م  محمد  جعفر وقام بعرقلة اس�تجوابه بس�بب ان 
األخ�ر متورط مع رجل اعمال يف ش�بهات  فس�اد  املدينة 
 الرياضي�ة".   وكان مجلس النواب العراقي فش�ل الثالثاء 
امل�ايض بالتصوي�ت ع�ىل إقالة وزي�ر الش�باب  والرياضة 
 جاس�م  محمد جعفر، بعد تصوي�ت 102 نائب عىل إقالته 
من أص�ل 255 نائباً. وذكر مص�در  برملاني، ان   102  فقط 
م�ن النواب صوتوا عىل إقالة وزير الش�باب والرياضة من 
أص�ل 255 نائب�اً، ما  أدى اىل عدم  س�حب  الثقة عن الوزير 

الذي يحتاج اىل نصف أصوات الربملان +1.  
)كتابات(

    امل�ستقبل العراقي/ فالح ال�سامي

فيما حذر رئيس مجلس محافظة البرصة 
ج�واد البزون�ي الكوي�ت م�ن إس�ناد مهم�ة 
حماية الحدود املش�ركة مع العراق إىل رشكة 
إرسائيلي�ة, أكدت اللجنة األمني�ة يف املحافظة 
ع�دم علمه�ا يف املوض�وع, يف ح�ني كش�فت 
لجنة األم�ن والدف�اع النيابة ع�ن وجود كثر 
م�ن الرشكات اإلرسائيلية الت�ي تعمل يف البالد 

والدول العربية األخرى.
وقال عض�و لجنة األمن والدف�اع النيابية 
إن  العراق�ي"  ل�"املس�تقبل  املطل�ك  حام�د 
"ال�رشكات اإلرسائيلية منترشة بش�كل كبر 
يف ال�دول العربية والعراق الس�يما التي جاءت 
مع القوات األمريكية وال نعرف مصرها حتى 

اآلن".
ونف�ى املطل�ك أن يكون لدي�ه أي معلومة 
ح�ول موضوع اس�ناد الكوي�ت مهمة حماية 
الح�دود الربية مع العراق إىل رشكة إرسائيلية, 
لكنه لم يستبعد ذلك كون ارسائيل هي صاحبة 
الق�رار النهائ�ي يف العدي�د من ال�دول العربية 

ومنها الكويت.
وأض�اف املطل�ك ان "الع�راق ال يخلوا من 
ال�رشكات اإلرسائيلي�ة التي تعم�ل ألجنداتها 
الخاصة", مش�راً إىل أن "اغلب هذه الرشكات 
جاءت مع القوات األمريكية يف فرة االحتالل", 
مرجح�اً ان " تكون ضالعة يف عمليات التدمر 

و اختالق األزمات يف البالد".
وكان مجلس محافظ�ة البرصة قد حذر، 
ام�س االثنني، الحكوم�ة الكويتية من االتكال 
ونص�ب  تجهي�ز  يف  إرسائيلي�ة  رشك�ة  ع�ىل 
منظوم�ة أمني�ة متط�ورة لتأم�ني حدوده�ا 
الربي�ة مع العراق، معترباً أن الس�ماح لرشكة 
إرسائيلية بتنفيذ مرشوع من هذا النوع يؤدي 

اىل توتر العالقات بني البلدين.
وق�ال رئي�س مجل�س املحافظ�ة صباح 
حس�ن البزون�ي إن "العالق�ات ب�ني الع�راق 
والكوي�ت تحس�نت يف اآلون�ة األخرة بش�كل 
كب�ر، إال أنها ربما تتوتر من جديد إذا تعاقدت 
الحكومة الكويتية مع رشكة إرسائيلية لتنفيذ 
مرشوع تجهيز ونص�ب منظومة أمنية لرصد 
التح�ركات املش�بوهة عىل الح�دود الربية بني 
البلدين"، مطالبا "الحكومة العراقية بمتابعة 

ه�ذه القضية بجدية والتح�رك برسعة إلقناع 
نظرته�ا الكويتي�ة بع�دم إيكال امل�رشوع اىل 

رشكة إرسائيلية".
 ولف�ت البزون�ي اىل أن "الع�راق يطم�ح 
اىل تكوي�ن عالق�ات طيبة راس�خة م�ع دولة 
الكوي�ت"، مضيف�اً أن "الكثر م�ن الرشكات 
العاملي�ة الرصين�ة بإمكانه�ا تنفيذ مش�اريع 
م�ن هذا النوع، وما من داع للتعاقد مع رشكة 

إرسائيلي�ة"، معت�رباً أن "القضاي�ا املتعلق�ة 
لخطورته�ا،  بالحساس�ية  تتس�م  بالح�دود 
والع�راق خاض العديد من الح�روب من جراء 

نزاعات حدودية".
إىل ذل�ك, أب�دى رئي�س اللجن�ة األمنية يف 
مجلس محافظة البرصة عيل املالكي استغرابه 
من ترصيح�ات رئيس مجلس املحافظة جواد 
البزون�ي, مبيناً انه لجنته ليس لديها علم بهذا 

املوضوع.
وق�ال املالك�ي ل�"املس�تقبل العراقي" إن 
"اللجن�ة األمنية يف مجل�س محافظة البرصة 
لي�س لديها عل�م ب�كالم البزون�ي بخصوص 
اس�ناد الكوي�ت حماية الحدود املش�ركة مع 
العراق اىل رشكة أمنية ارسائيلية", مطالبا اياه 
بتزويد اللجنة به�ذه املعلومات قبل اإلدالء بها 
ولي�س العكس باعتباره الجهة املس�ؤولة عن 

األمن يف املحافظة.
وب�ني املالك�ي ان "الح�دود ب�ني البلدي�ن 
ش�هدت اس�تقرارا كبراً خالل الف�رة األخرة 
بالرغ�م من حص�ول بع�ض الخروق�ات ضد 
الصياديني العراقيني", مش�راً اىل ان "أهم ما 
يقلقن�ا يف الحدود املش�ركة م�ع الكويت هو 
موضوع اآلبار النفطية املشركة والحديث عن 

حصول عمليات رسقة".

وأوض�ح ان "البلدين توص�ال اىل اتفاقات 
وتفاهمات بهذا الجانب".

وكانت مصادر صحفية كويتية، كش�فت 
عن تقدي�م النائ�ب يف مجلس األم�ة الكويتي 
فيصل س�عود الدويس�ان, امس األول, مذكرة 
استجواب اىل رئاس�ة مجلس األمة موجهة اىل 
النائ�ب األول لرئي�س مجلس ال�وزراء ووزير 
الداخلي�ة الش�يخ أحمد الحم�ود الصباح عىل 
خلفية اتهامه من قبل الدويس�ان ب�"تعريض 
فض�اًل  التجس�س،  ملخاط�ر  الكوي�ت  دول�ة 
العرب�ي  العامل�ني  يف  س�معتها  تش�ويه  ع�ن 

واإلسالمي".
وجاء يف مذك�رة االس�تجواب التي قدمها 
الدويس�ان ال�ذي كان يعم�ل إعالمي�اً قبل أن 
يكون نائباً منذ عام 2008 أن "وزارة الداخلية 
خاطب�ت لجنة املناقص�ات املركزية يف مجلس 
الوزراء طالبة ترسية مناقصة توريد وتركيب 
نظام غر مرئي تحت األرض لكش�ف األهداف 
التي تتجاوز خط الحدود الش�مالية بمس�افة 
70 كيل�و مرا، وهي منطق�ة حيوية مهمة يف 
اإلقليم الذي ش�هد ثالث حروب يف ثالثة قرون 
من الزمن، وقد يش�هد حرباً رابعة"، مبيناً أن 
"وفداً من وزارة الداخلية قام بزيارة اىل رشكة 
)Senstar( يف كن�دا واململوكة بالكامل لرشكة 
)MAGAL( اإلرسائيلي�ة الت�ي يق�ع مقره�ا 
يف تل أبي�ب لتفقد األجه�زة املطلوبة عن كثب 
واالطمئنان ملواصفاتها"، معترباً أن "التعامل 
مع ه�ذه الرشك�ة يش�كل مخالف�ة رصيحة 
للقانون املوحد رقم )21( لسنة 1964 املتعلق 
بمقاطع�ة إرسائي�ل"، ويعاقب ه�ذا القانون 
املخالفني بالحبس مع األش�غال الش�اقة ملدة 
ال تق�ل ع�ن ث�الث س�نوات وال تزي�د عن 10 

سنوات.
 وأش�ار النائ�ب الكويت�ي اىل أن "املوق�ع 
االلكرون�ي لرشك�ة )Senstar( يؤك�د تنفيذ 
الجي�ش  لصال�ح  مش�اريع  األم  الرشك�ة 
االرسائي�يل، منه�ا إنش�اء الج�دار الع�ازل يف 
فلس�طني"، مح�ذراً م�ن أن "إرسائي�ل قامت 
بالتجس�س عىل أكرب حلفائه�ا، وهي الواليات 
املتح�دة األمركية، فما ظننا بما تنوي فعله يف 
دول�ة الكويت التي تقع ضم�ن نطاق خارطة 
الحل�م اإلرسائييل ال�ذي يحمل ش�عار )أرضك 
يا إرسائي�ل من الني�ل اىل الف�رات(، فالكويت 
والعراق ومرص وس�وريا وأجزاء م�ن اململكة 
العربي�ة الس�عودية ه�ي األرايض الت�ي تنوي 

إرسائيل رفع رايتها عليها".
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ش�هدت بل�دات ف�ي ش�مال غ�رب س�وريا 
مواجه�ات وأعمال عنف بين مواطنين س�وريين 
ومقاتلين من جبهة النصرة اإلسالمية المتطرفة 
التي تحارب نظام الرئيس الس�وري بشار األسد. 
ونش�بت المواجهات عندما ح�اول مقاتلو جبهة 
النصرة إقامة محاكم إس�المية والمطالبة بدولة 

إسالمية وفرض ذلك على المواطنين.
وسجلت هذه الحوادث التي كاد احدها يتطور 
الى مواجهة مس�لحة، في بل�دة اطمة وجوارها 

في محافظة ادلب.
وق�ال ش�اهدان لفران�س ب�رس ان مقاتلين 
م�ن الجبهة تدخلوا مطلع االس�بوع في اش�كال 
بين س�كان بلدة الق�اح، وابعدوا ش�خصا تلفظ 
بعبارات مس�يئة للدين بعد حادث س�ير، قبل ان 
يحاولوا نقل�ه الى دارة عزة ليمثل امام “محكمة 

اسالمية”.
لك�ن ش�قيقه، وه�و مس�ؤول محل�ي نافذ، 
اس�تقدم عشرات المسلحين الطالق سراح اخيه، 
بينم�ا اس�تقدم مقاتل�و النص�رة تعزي�زات من 

مقرهم في اطمة.
وح�اول المقاتل�ون نقل الرجل مس�تخدمين 
س�يارتين، لك�ن المس�لحين أطلق�وا الن�ار على 
العج�الت، بحس�ب الش�اهدين اللذي�ن ق�اال ان 

السكان قبضوا على احد قادة المجموعة.
وأطلق انهالي القاح بعد يومين سراح القيادي 
ف�ي الجبهة بعدم�ا حلقوا لحيت�ه الطويلة، وذلك 
نتيج�ة عملية تف�اوض اطل�ق بموجبها عدد من 

السكان المحتجزين لدى النصرة.
واحتفل الس�كان بهذه العملي�ة باطالق النار 

الكثيف في الهواء.
وكان�ت تظاه�رة معارض�ة للنظ�ام اقيم�ت 

الجمعة في مدينة س�راقب، ش�هدت تدافعا بين 
ناش�طين معارضي�ن وعناصر م�ن الجبهة رعوا 
شعارات متعارضة طالب بعضها بدولة “مدنية”، 
بينم�ا هتف آخ�رون لصال�ح دولة “اس�المية”، 

بحسب شريط فيديو على االنترنت.
وفي حادث آخر حاول شيخ اردني ينتمي الى 
النص�رة، التحدث ف�ي احد مس�اجد اطمة خالل 
ص�الة الجمعة، لكن احد وجه�اء البلدة منعه من 
ذل�ك، بحس�ب الس�كان. واندلعت مش�ادات بين 

السكان ومقاتلي الجبهة المسلحين.
وقبل يومين من الحادث المذكور، وقع خالف 
مش�ابه مع ش�يخ كويتي حاول اخذ مكان امام 

بلدة الدنا في المسجد.
ويق�ول احد وجهاء اطمة ان “كل يوم يش�هد 
ح�وادث مماثل�ة م�ع ه�ؤالء االش�خاص الذي�ن 
يري�دون ان يفرض�وا علينا اس�لوبهم. لق�د بدأوا 

يسببون لنا المشاكل”.
ول�م تك�ن الجبه�ة معروف�ة قبل ب�دء النزاع 
منتصف آذار2011، لكنها اكتسبت دورا متعاظما 
على االرض، وتبنت تفجيرات استهدفت غالبيتها 

مراكز امنية وعسكرية.
الئح�ة  عل�ى  الجبه�ة  واش�نطن  وأدرج�ت 
التنظيم�ات االرهابي�ة، مش�يرة ال�ى ارتباطه�ا 

بتنظيم القاعدة في العراق.
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عرضت اليابان على الس�عودية بناء محطات 
للكهرب�اء النووية إلعطاء الفرصة لتصدير المزيد 
م�ن النفط الخ�ام الس�عودي، لكن وزي�را يابانيا 
قال أثناء زيارة للرياض إن بالده ال تس�عى لزيادة 

وارداتها من النفط السعودي.
وق�ال مس�ؤولون ياباني�ون إن اله�دف م�ن 
زي�ارة وزي�ر التج�ارة توشيميتس�و موتيغي في 
اليومين الماضيين للسعودية كان تأمين إمدادات 
نفطي�ة إضافي�ة من أكب�ر بلد مص�در للخام في 

اإلمدادات العال�م، ف�ي حال�ة عدم  استقرار 
العالمية.

عل�ى يش�ار إلى أن اعتماد  الياب�ان 
ازداد  المس�تورد  كثير النفط  إغ�الق  منذ 
بع�د م�ن محط�ات الكهرباء  النووي�ة 
أي كارث�ة فوكوش�يما في  لك�ن   ،2011
لش�راء صفق�ة لمن�ح الياب�ان  أولوي�ة 
نق�ص النف�ط الس�عودي ف�ي  حال�ة 
اإلم�دادات س�تثير قلق 

مستوردي النفط اآلخرين.
وق�د ش�كلت إم�دادات الخ�ام من الس�عودية 
31% م�ن إجمال�ي واردات الياب�ان النفطي�ة في 
الع�ام  ع�ن   %5 الش�حنات  زادت  حينم�ا   2012
السابق إلى 1.14 مليون برميل يوميا، مما عوض 
جزئيا تراجع الواردات من النفط اإليراني بس�بب 

العقوبات المفروضة على إيران.
ووقعت ش�ركة أرامكو السعودية التي تديرها 
الدولة صفقة م�ع اليابان في 2010 لتخزين 3.8 
ماليي�ن برمي�ل م�ن النفط الخ�ام في مس�تودع 
أوكيناوا النفط�ي، وذلك إلمداد زبائن المملكة في 

المنطقة في حالة حدوث نقص طارئ.
وتعتبر الس�عودية المنت�ج الوحيد الذي يمتلك 
طاقة إنتاجية فائضة كافية لتعويض أي تعطيالت 

كبيرة في معروض النفط العالمي.
ويسود القلق في أسواق النفط بسبب التوترات 
بش�أن برنامج طه�ران الن�ووي واضطرابات في 
بعض أنح�اء العالم العربي. وتعهدت الس�عودية 
م�رارا بأنه�ا عل�ى اس�تعداد إلم�داد زبائنها بكل 

كميات النفط التي يحتاجونها.

ورد توشيميتس�و موتيغي حين س�ئل عما إذا 
كان ق�د طلب تطمينات بأن تحص�ل اليابان على 
مزي�د م�ن النفط ف�ي حالة ح�دوث أزم�ة بقوله 
“ل�م نتق�دم بأي طل�ب مح�دد لزي�ادة اإلنتاج أو 

المع�روض.. كل ما ف�ي األمر هو تأكي�د العالقة 
القائمة بيننا”.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية إن موتيغي 
ع�رض مس�اعدة الس�عودية ف�ي بن�اء محطات 
نووية للكهرباء إلتاحة مزي�د من الخام للتصدير 
والوفاء بالطلب السعودي المتزايد على الكهرباء. 
وأبلغ مس�ؤول س�عودي موتيغي أنه يأمل في أن 

يتم استخدام التكنولوجيا اليابانية.
أن  إل�ى  يش�ار 
لبناء  السعودية تخطط 
بطاقة  نووي�ة  محطات 
تص�ل إل�ى 17 غيغاوات 
خالل العقدين المقبلين. 
ويأتي ذلك كطوق نجاة 
بناء  لش�ركات  محتمل 
النووي�ة  المحط�ات 
اليابانية التي تضررت 
غي�اب  بس�بب 
إث�ر كارث�ة  الطل�ب 

فوكوشيما.
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تتفاق�م األزم�ُة السياس�يُة ف�ي تونس الت�ي تواجه 
انعكاس�ات الغتي�ال المع�ارض ش�كري بلعي�د، وازداد 
الغموض، أمس األّول األحد، بس�بب النزاع المفتوح بين 
رئيس الوزراء حمادي الجبالي وحركة النهضة االسالمية 

الحاكمة التي ينتمي اليها وتهديد وزراء باالستقالة.
وأعلن ح�زب المؤتمر م�ن اجل الجمهورية )يس�ار 
وس�ط( الذي أسس�ه الرئيس المنص�ف المرزوقي وأحد 
أط�راف االئت�الف الثالثي الحاكم في تونس، ان خمس�ة 
م�ن ممثليه في الحكومة سيس�تقيلون اذا لم تتم إقالة 
وزي�ري الع�دل والخارجي�ة المنتميين لح�زب النهضة 

االسالمي.
وم�ا زال الجي�ش منتش�را ف�ي البالد وق�وات األمن 
ف�ي حال�ة تأه�ب رغ�م ان المواجه�ات بين الش�رطة 
والمتظاهرين التي اندلع�ت االربعاء الماضي اثر اغتيال 
المع�ارض ق�د توقف�ت تقريب�ا، باس�تثناء مناوش�ات 
ليلي�ة في قفصة وس�يدي بوزيد )وس�ط غربي( وقبلي 

)جنوب(.
وقتل شرطي وجرح 59 شخصا في مواجهات االيام 

االخيرة على ما افادت حصيلة رسمية.
وبات�ت الطبقة السياس�ية والش�ارع ينتظ�ران اآلن 
نتيج�ة مجازف�ة الجبال�ي، الرج�ل الثان�ي ف�ي حركة 
النهض�ة ال�ذي فاجأ حزب�ه وكذلك حلفاءه من اليس�ار 
الوس�ط بمن فيهم الرئيس المنصف المرزوقي، بإعالنه 
قرار تش�كيل حكومة تكنوقراط لتفادي وقوع البالد في 
“الفوضى” بعد اغتيال بلعيد الذي وجهت أصابع االتهام 

فيه السالميين لكن من دون اي دليل.
وبينما انتقده انصاره بش�دة وأيدته المعارضة، أصر 
الجبالي الس�بت عل�ى موقفه ملوحا باالس�تقالة اذا لم 
يتوصل منتصف االس�بوع المقبل الى تش�كيل حكومة 

تكنوقراط تضم “كفاءات وطنية” غير حزبية.
وقال في مقابلة السبت مع قناة فرانس 24 “سيكون 
كل الوزراء من المستقلين” وعند اإللحاح عليه والسؤال 
باالش�ارة الى وزارات العدل والداخلي�ة والخارجية، قال 
مؤك�دا “بطبيعة الح�ال” في حين يرفض االس�الميون 
التنازل عن تلك المناصب الس�يادية منذ اش�هر. واقترح 
الجبالي على اعض�اء الحكومة المقبلة ان يلتزموا بعدم 

الترشح الى االنتخابات المقبلة.
ويح�اول ع�دة قياديي�ن ف�ي النهض�ة الت�ي عقدت 
قيادتها اجتماعا األحد، عرقلة هذه المبادرة معتبرين ان 
على الجبالي ان يحصل على ثقة نواب المجلس الوطني 
التأسيس�ي الذي يشغل فيه االس�الميون 89 مقعدا من 

اصل 217.

ورف�ض رئيس الوزراء الذي يعتبر من المعتدلين في 
حزبه، تلك المبررات الن األمر ال يتعلق باستقالة حكومة 
ب�ل بتعديل وزاري ومعتب�را ان المجلس منحه الحق في 
تعديل حكومته عندما عينه رئيس�ا لل�وزراء في كانون 

األول 2011.
وأف�اد بي�ان من قص�ر قرط�اج ان الرئاس�ة عقدت 

اجتماعا مع مجموعة خبراء لهذا الغرض.
وبالفعل ين�ص القانون الذي يدير مؤقتا الس�لطات 
العمومية ان بإمكان رئيس الحكومة “تش�كيل وتعديل 
وإلغاء الوزارات وكتابات الدولة وتحديد صالحياتها بعد 

اقرار مجلس الوزراء وإبالغ رئيس الجمهورية”.
غير ان الجناح المتش�دد في حركة النهضة حذر من 
انه مس�تعد للخروج الى الش�ارع دفاعا عن “الش�رعية 
االنتخابية” ما يؤشر الى استمرار الصعوبات في تونس 

وع�دم اس�تقرارها بعد س�نتين من اندالع ث�ورة 2011، 
ولكن ايضا الى انقسام بين اإلسالميين.

وشارك ثالثة آالف ش�خص في تظاهرة لالسالميين 
الس�بت ف�ي تونس العاصم�ة وألف في قفصة )وس�ط 

غربي(.
وقال لطفي زيتون المقرب من زعيم النهضة راش�د 
الغنوش�ي بعد اس�تقالته مؤخرا من منصب مستش�ار 
رئيس الوزراء، اثناء تظاهرة االسالميين ان “هذا التجمع 

المتواضع يدل على اننا لن نخسر معركة الشارع”.
وما بين انقسام االسالميين ومقاطعة اربعة احزاب 
معارض�ة للمجل�س التأسيس�ي الوطن�ي من�ذ اغتي�ال 
ش�كري بلعيد واالختالفات حول طبيعة النظام المقبل، 

تظل صياغة الدستور متعثرة.
غير انه من دون دس�تور ال يمك�ن اجراء االنتخابات 

التي يع�د بها الجبالي بينما يش�تد غضب الش�ارع منذ 
اش�هر لغي�اب اصالح�ات اقتصادية واجتماعي�ة لتلبية 

مطالب الثورة التي اطاحت بزين العابدين بن علي.
الس�لفية  المجموع�ات  ب�روز  ال�ى ذل�ك  ويض�اف 
المتطرفة التي تش�ن هجم�ات دامية في الب�الد كالذي 

استهدف سفارة الواليات المتحدة في ايلول.
خارجيا قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
ان الحكومة الفرنس�ية قلقة ومنتبهة لالزمة السياسية 
ف�ي تونس لكنه�ا ال تتدخل فيها، مش�يرا الى انه ال علم 
له باحتمال تأجيل زيارة س�يقوم بها الرئيس الفرنسي 

فرنسوا هوالند لتونس في ايار.
أصدرت محكمة سعودية في محافظة القطيف ذات 
الغالبية الش�يعية أحكاما بسجن ش�ابين من المتهمين 
في قضية “مثيري الشغب” احدهما سنة واآلخر شهرين 

كما قررت تأجيل النظر في ملف آخرين.
وقال مص�در قضائي ان “المحكم�ة الجزئية قررت 
الس�جن ش�هرين ألحد المتهمين الذي وقع تعهدا بعدم 
العودة )للس�لوك المش�ين( والبعد عن مواطن الش�بهة 

والريبة وإال فسيكون عرضة للجزاء الرادع”.
ونق�ل المصدر ع�ن المتهم قوله للقاضي “ش�عرت 
بالندم، وش�اركت )في المس�يرات( ألنني لست متزوجا 
وعم�ري 41 عام�ا، وأواجه ضغوطا اس�رية من والدتي 
بس�بب ع�دم تمكني م�ن ال�زواج نظرا لضع�ف حالتي 

المادية”.
وتاب�ع ان المدعي العام والمتهم رفضا الحكم وطلبا 

االستئناف.
كما اصدر القاضي حكما قضى بس�جن ش�اب )22 
عام�ا( مدة عام تحس�ب منها الفترة الت�ي أمضاها في 

السجن، ووقع تعهدا مماثال.
وقد اقر المتهم بمشاركته في أحداث الشغب.

وكان�ت المحكم�ة اكتف�ت بالحكم عل�ى متهم آخر 
بالسجن للمدة التي قضاها موقوفا، وقضت بحبس ثالث 

شهرين، فيما هو قضى خمسة أشهر قيد التوقيف.
يش�ار ال�ى ان األح�كام المخفف�ة لقيت قب�وال من 
جان�ب المتهمي�ن. اال ان المدع�ي الع�ام رفضها، وقرر 
الطع�ن فيها.وكان�ت المحكمة الجزئية باش�رت مطلع 
شباط الحالي النظر في قضايا المتهمين الذين لم يحدد 
عدده�م لكن “هناك اربعون ملفا يتم تحويلها تباعا الى 
المحكم�ة، من قبل هيئ�ة التحقيق واالدع�اء العام في 

القطيف”، بحسب مصادر قضائية”.
وابرز التهم الموجه�ة الى هؤالء هي “ترديد عبارات 

مسيئة للدولة” و”المشاركة في تجمع ممنوع”.
وش�هدت المنطق�ة الش�رقية الغني�ة بالنفط حيث 
يعيش القس�م األكبر م�ن نحو مليوني ش�يعي حوادث 
امنية. وقد ش�هدت تظاهرات اعتبارا م�ن اذار الماضي 

اتخذت منحى تصاعديا وقتل خاللها نحو عشرة قتلى.
وف�ي تموز الماضي تصاعدت ح�دة المواجهات بين 
المتظاهري�ن وقوات األم�ن قبل ان تتراج�ع في آب اثر 
دعوة العاهل الس�عودي الملك عب�د الله الى اقامة مركز 
حوار بين الس�نة والشيعة األمر الذي رحب به سبعة من 

ابرز قادة الشيعة في القطيف.
وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت 
شعارات تأييد لالنتفاضة في البحرين ربيع العام 2011، 
ثم تحول�ت للمطالبة بإطالق س�راح معتقلي�ن وإجراء 

إصالحات سياسية في المملكة.
ويتهم ابناء الطائفة الش�يعية الس�لطات السعودية 
بممارس�ة التهمي�ش بحقه�م ف�ي الوظائ�ف اإلداري�ة 

والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.

باريس تبدي قلقها من قادم األيام

تونس: موجة استقاالت .. وخشية من املستقبل

مع اقتراب الذكرى الثانية للثورة

ليبيا تعد خطة أمنية الحتواء االنفالت
  المستقبل العراقي / وكاالت

أعل�ن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أنه ت�م اإلعداد لخطة أمنية الحتواء 
أي انف�الت ق�د يحدث خالل االحتفاالت بالذكرى الثانية لثورة الس�ابع عش�ر 
م�ن ش�باط.وتتزامن تصريحات زيدان مع دعوات بعض الناش�طين للخروج 
ف�ي اعتصامات للمطالب�ة بتصحيح مس�ار الثورة.وكانت الس�لطات الليبية 
أعلن�ت في كانون األول خطة أمنية للفترة المقبلة، تهدف لوضع حد لفوضى 
السالح ومظاهر التسلح.وكشف حينها وزير الداخلية عاشور شوايل ورئيس 
أركان الجي�ش الل�واء يوس�ف المنقوش -خالل لق�اء جمعهم�ا بمقر كتيبة 
الصاعق�ة بمدينة بنغازي- عن خطة أمنية للفترة المقبلة تهدف إلخالء البالد 
من الس�الح، وتبدأ من مدينتي طرابلس وبنغازي.وقال شوايل إن هذه الخطة 
-الت�ي لم يكش�ف ع�ن تفاصيلها- س�تنتقل إلى باق�ي المدن، موضح�اً أنها 
مقّسمة إلى عدة مراحل، وسيعتمد على كل األطراف إلنجاحها.كما قرر وزير 
الداخلية الليبي تش�كيل جهاز أمني جديد تحت اسم جهاز األمن الدبلوماسي، 
مهمته حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات في ليبيا.وذكرت 
مصادر سياس�ية ودبلوماس�ية أن هذا القرار جاء عقب االنتقادات الواس�عة 
الت�ي وجهت للحكومة الليبية الس�ابقة، على خلفية مقتل الس�فير األميركي 
بح�ادث اقتح�ام القنصلية األميركية في بنغازي ش�رقي ليبيا ف�ي 11 أيلول 

الماضي.

مراقبون يشككون باستمرارها

بعد رصاع دام عرش سنوات..
 السودانان يعودان إىل اهلدنة

  المستقبل العراقي / وكاالت
ذكرت وكالة األنباء القطرية الرس�مية )قنا( في ساعة متأخرة من مساء 
أمس األّول االحد أن الحكومة الس�ودانية وقعت على اتفاق لوقف اطالق النار 
في قطر مع جماعة متمردة في دارفور في محاولة جديدة إلنهاء صراع دائر 
منذ عش�ر سنوات في غرب السودان.وأخفقت جهود دولية على مدى سنوات 
ف�ي انهاء تمرد ف�ي دارفور حيث حم�ل متمردون معظمهم م�ن غير العرب 
السالح في 2003 للقتال ضد ما وصفوه باهمال الحكومة التي يسيطر عليها 

العرب للمنطقة.
ممث�ل  ان  قن�ا  وقال�ت 
امي�ن  الس�ودانية  الحكوم�ة 
حس�ن عمر وق�ع االتفاق مع 
محمد بش�ير احمد من حركة 
العدل والمس�اواة في الدوحة 
ف�ي وج�ود الش�يخ احمد بن 
عبد الله المحمود نائب رئيس 
وعائش�ة  القط�ري  ال�وزراء 
مينداودو كبيرة وسطاء االمم 
المتح�دة واالتح�اد االفريقي.
اقليم دارفور صراعا  ويش�هد 
من�ذ ع�ام 2003 عندما حمل 
ض�د  الس�الح  المتم�ردون 
حكوم�ة الخرط�وم متهمي�ن 
الحكوم�ة المركزية بتهميش 

واقتصادي�ا. سياس�يا  االقلي�م 
وعبأت الحكومة قواتها والميليشيات المتحالفة معها إلخماد التمرد مما ادى 
الى موجة من العنف التي دفعت جماعات حقوق اإلنس�ان والواليات المتحدة 
الى اتهام المس�ؤولين الس�ودانيين بش�ن إب�ادة جماعية.ووقع�ت الحكومة 
الس�ودانية على اتفاق س�الم توس�طت فيه قطر في 2011 مع حركة الحرية 
والعدال�ة وه�ي جماعة ش�املة لجماعات متم�ردة اصغر ولك�ن المتمردين 

الرئيسيين رفضوا االنضمام.
وقال دان س�ميث المستش�ار األمريكي الخاص بشأن درافور للصحفيين 
في الخرطوم خالل اخر زيارة له للمنطقة في هذا الدور ان تنفيذ هذا االتفاق 

الذي عرف باسم اتفاقية الدوحة تعثر.

سوريون يحاولون طرد “النصرة” من بالدهم

املجتمع السوري منقسم بني املدنية والتطّرف

اليابان تعرض عىل السعودية إنشاء حمطة نووية
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           بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلن أمن بغداد عبد الحسين املرشدي عن وضع 
خطية لزراعية وتشيجري 70 شيارعاً رئيسياً يف 
العاصمة بغداد لزيادة جماليتها وتحسن واقعها 

البيئي.
 ونقليت مديرية عالقيات وإعالم األمانية يف بيان 
صحفيي تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منه 
أميس عين املرشيدي توجيهيه دائيرة املتنزهات 

والتشجري بزراعة 5 شيوارع رئيسة ضمن قاطع 
كل دائرة بلدية من دوائر أمانة بغداد األربع عرشة 
املنترشة يف عميوم مناطق العاصمة بغداد وخالل 

مدة 45 يوماً. 
وأضافت ان األمانة شيكلت لجنة لتقييم واختيار 
أجميل وأفضل 5 شيوارع يتيم زراعتهيا من قبل 
دائرة املتنزهات والتشيجري ضمن قواطع الدوائر 

البلدية. 
وأشيارت إىل ان هيذه اللجنية برئاسية مدير عام 

دائيرة التخطييط واملتابعية وعضويية معاونيي 
املدراء العامن لدائرتي مركز الرصافة واملتنزهات 
والتشيجري وممثلن من دائيرة التصاميم ومكتب 

أمن بغداد. 
وبينيت ان هذه الحملة ترمي إىل عدة أمور أبرزها 
زيادة جمالية العاصمة بغداد وإظهارها باملظهر 
الالئيق وهيي تسيتقبل فعالييات بغيداد عاصمة 
الثقافية العربيية اىل جانب اإلسيهام يف تحسين 

الواقع البيئي وتلطيف األجواء.

الوقف الشيعي يطلق املسابقة
 القرآنية النسائية األوىل يف بغداد

امل�ستقبل العراقي / منى خ�سري عبا�س
انطلقيت في المركز الوطني لعلوم القران والتيراث االقرائي التابع لديوان الوقف 
الشييعي المسيابقة الوطنية النسيائية التمهيديية األولى لحفظ القيرآن الكريم 
وتالوته وتفسييره الخاصة بمحافظة بغداد بمشياركة العشيرات من الحافظات 
والمفسيرات للقرآن الكرييم. وقال مدير المركيز الدكتور عيادل الكناني “بدعم 
وتوجييه من رئيس ديوان الوقف الشييعي سيماحة السييد صاليح الحيدري تم 
الشيروع بالبحيث واالسيتقصاء عن قارئات القيرآن الكريم فيي محافظة بغداد 
لتشيمل بعد ذلك بقية المحافظات األخرى في سيبيل فيرز األفضل منهن تمهيدا 
لمشياركتهن في مسيابقة النخبة الوطنية الكبيرة التيي ينظمها المركز في كل 
عام للرجال فقط لكن العام الحالي سيشيهد اشيتراك النساء أيضا”، موضحاً أن 
المسيابقة التمهيدية في بغداد شيهدت إقبال عدد كبير من النسياء وبعد إجراء 
االختبيارات االوليية اعتميدت مشياركة 17 حافظة ليكل القرآن الكريم وعشير 
حافظات لعشرين جزءا و41 حافظة لعشرة أجزاء و89 مشاركة في التالوة و29 
مشياركة بالتفسيير في محافظة بغداد وبعدها سيتتم إجراء المسابقة نفسها 
فيي محافظة البصرة تليها محافظة ذي قار والنجيف وكربالء وبابل ليكون بعد 
ذلك مسيك الختيام لجميع المشياركات في مسيابقة النخبة الوطنيية. يذكر أن 
ديوان الوقف الشييعي متمثال بالمركز الوطنيي لعلوم القرآن أولى اهتماما كبيرا 
بالمرأة القرآنية من خالل الدورات والمسيابقات كي يساهمن في بناء المجتمع 

المتمسك بالقرآن الكريم.

العراق يصدر 1.7 مليون برميل نفط 
لألردن خالل 5 أشهر

بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلنيت األردن عن تصديير العراق 1.7 ملييون برميل نفط لها خالل الي5 أشيهر 
الماضية. وقال الناطق باسم ائتالف التجارة والنقل األردني نائل الذيابات لصحيفة 
“الدسيتور األردنية” ان كميات النفط العراقي الواردة إلى المملكة خالل الشهور 
الخمسية الماضيية بلغت 1.7 مليون برمييل. وأضاف ان الشيركة الناقلة تواجه 
صعوبات بعملية النقل بسيبب مرور الصهاريج في أربع محافظات داخل العراق 
تشهد تظاهرات. ويشار إلى انه تم في وقت سابق خالل الفترة الماضية استئناف 
نقيل الكميات عقب فتيح الحدود بين البلديين والتي أغلقت بسيبب احتجاجات 

ويحصيل  العيراق.  الكمييات داخيل  هيذه  عليى  األردن 
احتياجاته اليومية التيي تشيكل 10% مين 

عين بأسيعار تفضيلية تقل 
السوق العالمية بمقدار 
للبرمييل  دوالرا   18

الواحيد، حسيب ما 
ذكرته “الدستور” 
األردنية. ويحقق 
النفط  اسيتيراد 
الخام من العراق 

المملكية  إليى 
لصالح  ماليية  وفيورات 

االقتصياد الوطنيي تصيل إلى 6 
البترول في دوالرات للبرمييل الواحيد واصيل مصفياة 

الزرقاء بحسب تصريحات حكومية.

   مي�سان / امل�ستقبل العراقي
أن  الزم  دواي  عليي  أكيد محافيظ ميسيان 
الجوالت الميدانية لمواقع المشياريع تسهم 
مساهمة فاعلة في سيير العمل بدون تلكؤ. 
وقيال الزم فيي بييان أميس أن الهيدف مين 
متابعتنا لمواقع المشاريع هو لتقويم العمل 
من خالل توجيه الجهات المشرفة والمنفذة 
للمشياريع بالعمل حسب المواصفات الفنية 
المطلوبة وكذلك لإلسيهام في وضع الحلول 
والمعالجات السريعة واآلنية التي من شأنها 

أن تسهم في سيرعة انجاز المشاريع حسب 
المدد المقررة لكل مشروع. 

وأضياف انيه تميت زييارة قضياء الميمونة 
لالطيالع ميدانييا على واقع عمل المشياريع 
المنفيذة وجيرى خيالل الجولية حيث كافة 
الجهات المنفذة للمشاريع بضرورة اإلسراع 
في انجاز المشياريع وكذليك توجيه الكوادر 
الهندسيية والفنية المشيرفة على المشاريع 
بضيرورة تنفيذ األعمال حسيب المواصفات 

الفنية المطلوبة. 

وتابيع “كما شيملت الجولية الميدانية تفقد 
ناظيم الميمونة وذلك لالطالع على مناسييب 
الميياه فييه حييث جيرت مناقشية الزيادة 
الحاصلة لمناسييب المياه وكيفية تصريفها 

بشكل مدروس وبدون حدوث أي ضرر”. 
وأشيار دواي إليى انيه تيم اللقياء بعيدد من 
المواطنيين من أهالي قضياء الميمونة ممن 
لديهم مشياكل ومعوقيات والتي تيم اإليعاز 
فيهيا إلى الدوائر ذات العالقة لغرض معالجة 

تلك المشاكل.

 بغداد / امل�ستقبل العراقي
كشفت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية عن إحصائية 
مكتيب التحقيق القضائي في الكاظمية للفصل الرابع من العام 2012. 
ونقل بيان للسيلطة القضائية تلقت “المسيتقبل العراقي” نسخة منه 

أميس عين مصدر مسيؤول قوله، أن مكتيب التحقيق القضائي حسيم 
4492 دعيوى مين أصل 4841 دعيوى والتي شيملت 4103 دعوى غلق 
و389 إحالة وبنسبة حسم بلغت 93%. يذكر ان تشكيل مكاتب التحقيق 
في محاكم العراق كافة جاء لتقوم بدور مراكز الشيرطة في التحقيق. 

وأضياف المصيدر أن رئيس مجليس القضياء األعلى أكد فيي أكثر من 
مناسيبة على أهمية عميل المحققين القضائيين باعتبارهم يشيكلون 

الخط األول في مباشرة التحقيق مع القضايا المعروضة أمامهم.

        بغداد / امل�ستقبل العراقي
نفذ قسيم الوقاية يف مديرية الزراعة يف محافظة 
البيرة حملية ملكافحية حيرشة حفيار أوراق 

الطماطم. 
ونقيل بييان ليوزارة الزراعية تلقت »املسيتقبل 
العراقيي« نسيخة منيه أمس عن عامر سيلمان 
عبد الحسين، مدير الزراعة يف محافظة البرة، 
إّن املديريية قاميت بتوزيع كميات مين املبيدات 
والليوازم يف إطيار هيذه الحملة، كما قام قسيم 
الوقايية بتنفييذ حملية أخيرى ملكافحية أدغال 
الحنطية باملبييدات املجهيزة من قبيل الفالحن 

وحملية أخيرى لتعفري بيذور الحنطية. وأوضح 
أن املديريية أبرمت 38 عقيداً زراعياً وجددت 10 
عقود زراعية، فيما بلغت معامالت نقل الحقوق 
والتزامات العقود معاملتن، وتم استيفاء بدالت 
اإليجيار للعقيود الزراعية بواقيع 14,438,550 

مليون دينار فقط.
 وأشيار إىل أن عدد الندوات اإلرشيادية للفالحن 
واملزارعن ومربي الحيوانات يف الشيعب الزراعية 
التابعية للمديرية بلغ 13 ندوة شيملت عدداً من 
املواضييع النباتية والحيوانية والنشيوء الريفي، 
كميا أجيرى قسيم النخييل يف املديريية أربعية 

كشيوفات عىل البسياتن يف مناطق الفياو وأبي 
الخصيب والدير بغية تسيهيل حصول أصحابها 

عىل قروض إدامتها وتطويرها. 
ولفت عبد الحسين إىل أن عدد األفراخ املسيتلمة 
خيالل هذا الشيهر بليغ 29000 فرخية، كما تّم 
تجهيز مربي األغنام واملاعز بي379 طناً من مادة 
النخالية وبيي388,240 طين من مادة الشيعري، 
وتجهيز مربيي األبقار والجاموس بي9571,159 
طين من ميادة النخالة، وبلغ إجميايل الحيوانات 
املرقمية ضمن امليرشوع الوطني لرتقييم الثروة 

الحيوانية 57407 رؤوس.

          بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلنت هيئة توزيع بغداد للمشيتقات 
النفطيية التابعية ليوزارة النفط عن 
توزييع أكثر من نصيف مليار لرت من 
ميادة النفيط األبيض عيىل العاصمة 
خيالل ثمانيية أشيهر منيذ حزيران 
وقيال  اآلن.  وحتيى  امليايض  العيام 
إن  املوسيوي،  عيي  الهيئية  رئييس 
كمييات النفيط األبيض التيي وزعت 
عيىل املواطنن ناهزت الي500 مليون 
ليرت بيدءاً مين شيهر حزييران العام 
امليايض وصوالً إىل الشيهر الحايل. ويف 
الثامن من شيهر أيلول العام املايض، 
أعلنت هيئة بغداد لتوزيع املشيتقات 
النفطيية التابعية ليوزارة النفط عن 
وضع خطية لتزويد املواطنن بي200 

لرت مين النفيط األبيض ليكل بطاقة 
وقوديية قبل 12/1 من عيام 2012. 
ويف تريح سيابق قال عي املوسوي 
خطية  وضعيت  النفيط  »وزارة  إن 

تتضمين توزييع ما ال يقيل عن 200 
لرت مين النفيط األبيض ليكل بطاقة 
وقوديية قبيل نهايية 2012، وذليك 
لتهيئة خزين جيد للمواطنن تحسباً 

لفصل الشيتاء«. وذكير رئيس هيئة 
بغيداد لتوزييع املشيتقات النفطيية 
التابعية ليوزارة النفيط أن العوائيل 
العراقيية تمتليك أكثير مين بطاقية 
وقوديية بتعيدد البطاقية التموينية، 
منوهياً إىل عيدم وجيود مشيكالت يف 
توزييع باقيي املشيتقات النفطيية. 
ويف األعيوام املاضيية، كان املواطين 
العراقيي يعاني أزمية النفط األبيض 
يف فصيل الشيتاء، وغياب املنظر اآلن 
عن أزقة محطات املشتقات النفطية 
املتمثل بطوابري من النسياء والرجال 
واألطفيال كالً يحميل »جليكان« أو 
»جلكانات« لسياعات طوال لحن أن 
يأتي اليدور وتمأل لهيم بالنفط الذي 

يحميهم من برد الشتاء.

          بغداد / امل�ستقبل العراقي
حذرت وزارة البيئة من استمرار حمالت 
الصييد الجائير يف املحافظيات، داعيية 
الحكوميات املحلية إىل إيقافها للحفاظ 
عىل التنوع اإلحيائي. وقال بيان للوزارة 
تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة منه 
أمس أن مديريية بيئة محافظة النجف 
عقيدت نيدوة للصياديين مين أعضاء 
جمعيية الرافدين للصيد وحماية البيئة 
والجمعيية العراقية للصييد يف مديرية 
بيئة النجف االرشف حيث تمت مناقشة 
رضورة تفعييل القوانين والترشيعات 
البيئيية الخاصية بمنع الصييد الجائر، 
منها تفعيل قانون رقم 71 لسنة 2010 
لحمايية الحيوانيات والطييور الربيية 
وتفعييل دور جمعييات الصيد املعتمدة 

يف التوعية البيئية للصيادين واملواطنن 
حول موضيوع عمليات الصييد الجائر 
الحيوانات  بأنيواع  الصيادين  وتثقييف 
املسموح بصيدها من غريها. وبحسب 
البييان، قال مديير اإلعيالم البيئي أمري 
عي الحسيون »يجب منح رخص صيد 
للصيادين وحسيب القوانن والضوابط 
بالتنسيق مع جمعيات الصيد املوجودة 
مجليس  قيرار  وحسيب  املحافظية  يف 
محافظة النجف االرشف بشأن موضوع 
ضوابيط الصييد وجمعييات الصييد«. 
لتفعييل  أن هنياك رضورة  إىل  وأشيار 
دور الرشطة البيئية ورشطة الحدود يف 
الحد من ظاهرة تواجيد الصيادين غري 
القانونيي والصياديين مين دول أخرى 
بالتعاون مع جمعيات الصيد القانونية 

املعتمدة باعتبارها الجهة الرئيسة التي 
يتعلق عملها بأعميال الصيد إضافة اىل 
عدم السماح للصيادين بممارسة الصيد 
يف البادية إال بعد التأكد من انتمائهم اىل 
جمعية صيد معتميدة قانونياً. وبن أن 
هناك اقرتاحاً بإنشاء ناد خاص للرماية 
داخل القاعات ينتسب إليه الشباب من 
هواة الرمي واعتبار هذا النادي متنفساً 
لهؤالء الهواة بدالً مين قيامهم بالصيد 
العشيوائي إضافة إىل قييام الجمعيات 
سيفرات  بتنظييم  بالصييد  املعتميدة 
ومخيمات يف الرباري لهؤالء املنتسيبن 
والشيباب ملمارسة عملية الصيد بشكل 
قانونيي ومنظيم ومثيل هذا النشياط 
سييعود بالتأكييد باملنفعية عيىل بيئة 

الصحراء.

          بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلين ميرف اليرشق األوسيط العراقي 
عين سيعيه لزييادة رأس ماليه إىل 250 
ملييار دينار، مؤكداً انه سييتخذ إجراءات 
وتعديالت جديدة خيالل عام 2013. وقال 
املديير املفوض مليرف الرشق األوسيط 
ترييح  يف  بهنيام  جرجييس  حكميت 
صحفيي، أن املرف يسيعى لزيادة رأس 
ماليه من 150 مليار دينار إىل 250 مليارا، 
أي بمقيدار 100 ملييار دينيار. وأوضيح 
بهنيام، ان جزءاً من هذه الزيادة سييأتي 
من رسملة أرباح عام 2012 البالغة 52,6 

ملييار دينيار، وبعد تنزييل حصة رضيبة 
الدخل ونسيبة االحتياطي القانوني منها 
سييكون املتبقيي القابل للتوزييع بحدود 
42 مليار دينار والتي تمثل نسيبته حوايل 
28% مين رأس املال وسيتصدر به أسيهم 
رسيملة. وأضياف بهنيام »أميا املتبقيي 
فسييمّول بحيدود 58 مليار دينار سييتم 
االكتتياب فييه عيىل مرحلتين، األوىل ملدة 
15 يوماً للمسياهمن وميا يتبقى يعرض 
لالكتتياب العيام الجمهور أيضيا ملدة 15 
يوماً«. وكشيف بهنام عن سيعي املرف 
إىل اتخياذ إجراءات وتعديالت جديدة خالل 

عيام 2013 عىل املسيتويات الثالثة إداريا 
ومالييا ومرفييا، منهيا تطويير أنظمة 
الرقابية الداخليية وتحويلهيا مين رقابة 
االمتثيال للقوانن والتعليميات اىل الرقابة 
الوقائيية. وتابيع رئيس ميرف الرشق 
األوسيط »سييتم ضمين خطية املرف 
لهذه السينة اعتماد نموذجين للعمليات 
االئتمانيية، األول منح القروض والسيلف 
للعاملن يف االنشطة االقتصادية املختلفة 
والزراعيين  والتجيار  الصناعيين  مثيل 
واملقاولين واصحاب الخدميات بأنواعها 

وذوي املشاريع الصغرية واملتوسطة«.

حمافظ ميسان يؤكد عىل رضورة متابعة املشاريع ميدانيًا

التحقيق القضائي بالكاظمية حيسم 4492 دعوى للفصل الرابع يف 2012

 ى   بغداد / و�سيم با�سم
كشيفت اللجنة االقتصادية الربملانية عن رصد أقل من 
5 ملييارات دوالر لتغطية مفيردات البطاقة التموينية 

للعام الحايل. 
وقيال عضو اللجنة النائب عين القائمة العراقية قيص 
العبيادي يف ترييح صحفيي، إن اللجنية االقتصادية 
بحثت مع وزير التجارة واملسيؤولن يف وزارته األموال 
املخصصية مليواد البطاقية التموينيية، والتيي تغطي 
الخزين السيرتاتيجي للبلد أيضياً، وهي تبلغ أقل بقليل 

من 5 مليارات دوالر أمريكي. 
وأضياف العبيادي أن اللجنة اتفقت عيىل صيغ األموال 
ورفعيت إىل اللجنة املالية الربملانية للنظر فيها حسيب 
حاجية البطاقة التموينية وتوفريهيا للمواطنن خالل 
العام الحايل. ويوم أمس األول، ناقشيت لجنة االقتصاد 
واالسيتثمار الربملانية مفردات البطاقية التموينية مع 

وزير التجارة. 
وقيال بييان صادر عين الدائيرة اإلعالميية للربملان إن 
اللجنة االقتصادية استضافت يف اجتماعها الذي عقدته 
برئاسية نائيب رئيس اللجنية النائب محمد السيعدي 
وزيير التجيارة خيري الله حسين بابكر ومديير مكتب 
املفتش العام يف اليوزارة ومدير الرشكة العامة لتجارة 

املواد الغذائية وعدداً من املدراء العامن وناقشت معهم 
مفردات البطاقة التموينية. 

وحسب جدول املوازنة الذي حصلت عليه فإن االعتماد 
املخصيص للبطاقة التموينية يبليغ 4,916,750,000 

ترلييون دينيار. فيميا بلغيت تخصيصيات البطاقية 
التموينيية الخاصة بإقليم كردسيتان 835,847,500 

مليار دينار. ويبلغ الحجم املايل الكي للبطاقة التموينية 
يف عموم العراق 5,752,597,500 ترليون دينار. 

وكانيت وزارة التجيارة قيد طالبيت يف وقيت سيابق 
بتخصييص نحيو 6,5 مليار دينيار لتغطيية البطاقة 
التموينيية ليي33 ملييون نسيمة حسيب إحصائيتها 
لعدد سيكان العيراق، فيميا تؤكيد وزارة التخطيط ان 
عيدد السيكان 31 مليون نسيمة. وقال مقيرر اللجنة 
االقتصادية الربملانية النائب عن التحالف الكردسيتاني 
محميا خليل يف تريح سيابق، إن وزيير التجارة خري 
الله حسين بابكر طاليب بتخصييص 6,5 مليار دينار 
للبطاقية التموينيية، تتمثل بتوفري املفيردات الخمس 
للبطاقية وتوزيع البدل النقيدي للمواطنن الذين أيدوا 

قرار إلغاء البطاقة. 
وأضاف خلييل إن بيانات وزارتي التجيارة والتخطيط 
مختلفة بشيأن عدد سكان العراق، فالتجارة احتسبت 
التخصيصيات التي تريدها للتموينيية وفق 33 مليون 
نسيمة، والتخطيط تقول، أن عدد سيكان العراق يبلغ 

31 مليون نسمة. 
وقيال إن اللجنية االقتصادية طالبيت وزارة التخطيط 
بإجيراءات التعيداد العيام للسيكان لتقدييم البيانات 
الحقيقية بعدد السكان وعليه تحتسب التخصيصات.

بعد أن طالبت وزارة التجارة بـ6.5 مليار دوالر

ختصيص أقل من 5 مليارات دوالر للبطاقة التموينية يف املوازنة
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التجارة تشارك بـ27 
شاحنة لنقل مساعدات إىل 

ن الالجئني السوريني يف عماّ
       

        بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلنيت وزارة التجيارة عين مشياركتها 
بي27 شياحنة لنقل املساعدات اإلنسانية 
لجمعية الهيالل األحمير الدولية لالجئن 

السورين يف عمان. 
ونقيل بييان لليوزارة تلقيت »املسيتقبل 
العراقيي« نسيخة منيه أمس عين مدير 
عيام دائيرة التخطييط واملتابعية حييدر 
نوري قوله، إن أسطول النقل بارش بنقل 
املسياعدات منيذ السياعات األوىل لصباح 
يوم الخمييس املايض ضمين خطة لنقل 
وجبيات متتاليية وبالتنسييق ميع هيئة 

الهالل األحمر اإلنسانية. 
وأضاف أن الوزارة سخرت أسطول نقلها 
للمشياركة يف انجياح مهمية الحكومية 
املركزية ملسياعدة الالجئن السيورين يف 
العاصمة األردنية عميان يف ظل الظروف 

الصعبة التي يواجهها بلدهم.

زراعة البرصة تنفذ محلة ملكافحة »حفار أوراق الطمطم« البيئة حتذر من استمرار الصيد اجلائر يف املحافظات

مرصف الرشق األوسط يسعى لزيادة رأسمله إىل 250 مليار دينار

توزيع أكثر من نصف مليار لرت نفط عىل أهايل بغداد خالل 8 أشهر

أمانة بغداد تضع خطة لتشجري 70 شارعًا رئيسًا يف العاصمة
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يسر محافظة البصرة / مديرية العقود الحكومية ان تعلن عن اعالن الوجبة الرابعة والخاصة بـ قطاع )الكهرباء ـ التربية ـ الماء( ضمن تخصيصات )برنامج تنمية االقاليم لسنة 2012( فعلى الراغبين من 
الشركات والمقاولين االجنبية والعربية والعراقية من ذوي الخبرة واالختصاص مراجعة محافظة البصرة )مديرية العقود الحكومية / قسم التعاقدات( الكائن في بناية ديوان المحافظة لشراء مستندات المناقصة 
)التندر( بسعر غير قابل للرد ومبين ازاء كل مناقصة اعتبارا من يوم الثالثاء 2013/2/12 علما ان اخر موعد اليداع العطاءات الساعة الثانية ظهرا من يوم االحد 2013/3/3 وبحضور ممثلي الشركات 

المتقدمة خالل فترة الفتح على ان يتضمن العطاء المقدم ثالثة ظروف داخل ظرف واحد تحتوي على ما يلي:
1ـ ظرف يتضمن العرض التجاري 

2 ـ ظرف يتضمن العرض الفني
3 ـ ظرف يتضمن المستمسكات التالية :

ا ـ تامينات اولية بمبلغ )1 %( من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ لثالثة اشهر على ان يكون مدة نفاذية  خطاب الضمان سارية المفعول الى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء المحددة 
في وثائق المناقصة او التي تم تمديدها وبمدة ال تقل عن 28 يوم صادر من مصرف معتمد من عموم محافظات العراق على ان تكون تامينات حسن التنفيذ الـ%5 صادرة من مصرف معتمد في محافظة 

البصرة وال تقبل اي اوراق تجارية او سفتجة عند تقديم العطاءات 
ب ـ يجب ان يكون المتقدم لشراء تندر المناقصة وكذلك مقدم العطاء اما المدير المفوض للشركة او حاصل على توكيل او تحويل رسمي  من الشركة  او من السفارة  العراقية في بلد الشركة بالنسبة للشركات 

االجنبية والعربية 
ج ـ يلتزم مقدم العطاء  بتقديم الكفاءة المالية  للشركة وتتضمن موجودات الشركة المالية  مؤيدة من البنوك او جهة رقابة متخصصة وتقديم الحسابات  الختامية آلخر سنة مالية )مصدقة(

د ـ يلتزم مقدم العطاء بتقديم الكوادر  الفنية واالدارية والهندسية )عقود العمل المالكات الدائمية فقط(
ذ ـ يلتزم مقدم العطاء بتقديم  المعدات واآلليات التخصصية التي تدخل في تنفيذ المشروع وتقديم الوثائق التي تؤيد ملكية اآلليات والمعدات للشركة او مالكها او المساهمين المسجلين رسميا

علما ان قبل ذلك سيعقد مؤتمر خاص باالجابة على استفسارات المشاركين في المناقصات بمقر المديريات قبل الساعة الثانية عشر من يوم االثنين المصادف 2013/2/25 
مالحظة / على مقدمي العطاءات مراعاة ما يلي :

*ان يكون العرض نافذا لمدة ثالثة اشهر 
*ان تقوم الشركة بتثبيت عنوان مكتبها مع ارقام الهواتف والبريد االلكتروني على الظرف

*يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر واالعالن
*اذا صادف يوم غلق المناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة

*يخضع هذا االعالن  الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )1( لسنة 2008 وكافة القوانين والتعليمات النافذة 
*اليجوز ذكر اي شرط او تحفظ يخالف ما ذكر اعاله

*يلتزم مقدم العطاء بإرفاق االعمال المماثلة المؤيدة من قبل الجهة المستفيدة
*تلتزم الشركة بالعمل مدة 24 / ساعة

* في حالة طلب تمديد فترة االعالن من قبل احد الشركات يكون تقديم طلب التمديد قبل سبعة ايام من تاريخ غلق المناقصة 
*تلتزم الشركة بالمدة المحددة في االعالن اال في حالة تقديمها مدة اقل من المدة المحددة في االعالن 

*ان الدرجة والصنف تخص الشركات المحلية فقط .

 
قائمة باعالن الوجبة الرابعة لعام 2013 واخلاصة بقطاع ) الكهرباء – الرتبية – املاء ( / ضمن ختصيصات برنامج تنمية االقاليم 2012

الصنفالدرجةالموقعاسم المشروعرقم المناقصةت
مدة 

االنجاز
كلفة المشروع

سعر التندررقم التبويب
) باالف ( 

دينار
المالحظات

نوعمادة
ت 
تسلسلنوع

28/3أ/كهرباء1
تحسين وتطوير التيار الكهربائي لقواطع مركز المحافظة عدد )17( الوجبة األولى 

) حي الحسين – حي العباس – حي الجهاد(
كهرباءالرابعةالمركز

 170
يوم

ع . فني4,500,000,000718285150,000

3/ 28 ب/ كهرباء2
تحسين وتطوير التيار الكهربائي لقواطع مركز المحافظة عدد )17( الوجبة الثانية 

) المهندسين – القبلة – صناعية (
كهرباءالخامسةالمركز

 160
يوم

ع . فني2,475,000,000718285150,000

28/3ج/ كهرباء3
تحسين وتطوير التيار الكهربائي لقواطع مركز المحافظة عدد )17( الوجبة الثالثة 

) الجمهورية – الجنينة – المعقل (
كهرباءالخامسةالمركز

 130
يوم

ع . فني2,750,000,000718285150,000

28/3د/ كهرباء4
تحسين وتطوير التيار الكهربائي لقواطع مركز المحافظة عدد )17( الوجبة الرابعة

 ) الجامعة – 5 ميل – الجبيلة (
كهرباءالخامسةالمركز

 130
يوم

ع . فني2,250,000,000718285150,000

28/3 ع / كهرباء5
تحسين وتطوير التيار الكهربائي لقواطع مركز المحافظة عدد )17( الوجبة الخامسة 

) المشراق – البصرة – العشار (
كهرباءالرابعةالمركز

 165
يوم

ع . فني3,775,000,000718285150,000

28/3غ/ كهرباء6
تحسين وتطوير التيار الكهربائي لقواطع مركز المحافظة عدد )17( الوجبة السادسة

 ) الجمعيات – الموفقية (
كهرباءالخامسةالمركز

 150
يوم

ع . فني2,250,000,000718285150,000

2/ 23أ/كهرباء7

استحداث مغذيات 33 ك ف عدد اثنان من محطة ابو فلوس إلى محطة ابي الخصيب 2 واستحداث 
مغذيات 33 ك ف من محطة )ابو فلوس + الفاو ( إلى محطة السيبة / السيبة واستحداث مغذيات 11 
ك ف من محطة السيبة / السيبة( الوجبة االولى استحداث مغذيات 33 ك.ف من محطة) ابو فلوس + 

الفاو( الى محطة السيبة / السيبة

كهرباءالثالثةعام
 300

يوم
ع . فني7,685,000,000718279200,000

23/2ب/ كهرباء8

استحداث مغذيات 33 ك ف عدد اثنان من محطة ابو فلوس إلى محطة ابي الخصيب 2 واستحداث 
مغذيات 33 ك ف من محطة )ابو فلوس + الفاو ( إلى محطة السيبة / السيبة واستحداث مغذيات 11 

ك ف من محطة السيبة / السيبة( الوجبة الثانية استحداث مغذيات 33 ك.ف عدد اثنان من محطة
 ) ابو فلوس ( الى محطة ابي الخصيب 2

كهرباءالرابعةعام
 250

يوم
ع . فني4,065,000,000718279150,000

23/2ج / كهرباء9

استحداث مغذيات 33 ك ف عدد اثنان من محطة ابو فلوس إلى محطة ابي الخصيب 2 واستحداث 
مغذيات 33 ك ف من محطة )ابو فلوس + الفاو ( إلى محطة السيبة / السيبة واستحداث مغذيات 

11 ك ف من محطة السيبة / السيبة( الوجبة الثالثة  استحداث مغذيات 11 ك.ف من محطة السيبة 
/ السيبة (

ع . فني901,000,000,00071827975,000 يومكهرباءالسابعةعام

إنشائيةالعاشرةالمركزبناء 2 صف في مركز الطفولة السعيدة103/4/تربية10
 150

يوم
ع . فني60,000,000101814975,000

104/5/ تربية11
هدم وبناء مدرسة فراس مجيد المياحي 18 صف 3 طوابق في القبلة وهدم وبناء مدرسة المرفا في 

الخور 24 صف 3 طوابق نموذجي
إنشائيةالرابعةالمركز

 450
يوم

ع . فني4,500,000,0001018149150,000

كهرباءالتاسعةعامانشاء شبكة كهربائية للمجمع السكني للعوائل المهجرة من هور صلين31/4/ كهرباء12
 150

يوم
ع . فني499,850,00071828375,000

17/2/ماء13
تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة200م3/س في منطقة سدة العلم مع خطوط ناقلة للماء وسعة 

200م3/س في منطقتي الحارث والصلبوخ مع خطوط ناقلة للماء
االمام 
الصادق

كهرباءالرابعة
 200

يوم
ع. فني2,116,360,0009181279150,000

                   مجهورية العراق
                    حمافظة البرصة

                                                                          
  icu_basrah@yahoo.com: الربيد االلكرتوين

 www.basragov.net:املوقع االلكرتوين

مهندس اقدم 
والء عبد الكريم

مدير العقود احلكومية وكالة 

العدد : ب /750 
التاريخ : 2013/2/10

 اعالن
مديرية العقود احلكومية  

قسم التعاقدات      



بعد نج�اح فيلمها "ع�ى جثت�ي" اىل جانب املمثل 
املرصي أحمد حلمي أك�دت املمثلة غادة عادل انها 
س�تظهر يف  دور جديد مختلف عما قدمته س�ابقاً، 
حيث س�تؤدي ش�خصية الفت�اة صاحبة الس�لوك 
"الذكوري" يف مسلسل "حب كبري"، املتوقع عرضه 

يف رمضان املقبل.
وأشار كاتب العمل وليد كمال، ان العمل الجديد 

ي�دور حول أزمة ع�دم انجاب الذكور، حيث ينش�أ 
نزاع بني ش�قيقني عى املال، م�ا يدفع األول اىل 

الزواج ثاني�ة، ومع ذلك ينج�ب إناثاً أيضاً، 
فيق�وم بمعاملة ابنت�ه األوىل من زوجته 

الثاني�ة معاملة الذكر لتت�وىل بعد ذلك 
قيادة العائلة.

سامي نسيم: التلحني حكر عىل الرجال!
قال املوسيقي سامي نسيم، إن غياب امللحنات ظاهرة منترشة يف كل العالم، 

موضح�اً أن الس�احة الفنية تفتق�ر إىل وجود امللحن�ات نتيجة 
تركيز التعليم املوسيقي عى الرجل أكثر.

وأضاف نس�يم يف حدي�ث أوردته وكالة أنب�اء محلية أمس 
"إن امل�رأة اقتحم�ت كل املجاالت حتى الع�زف عى اآلالت 
املوس�يقية، لكنها ما تزال غائبة عن مجال التلحني الذي 
يع�د عملي�ة صياغة وحرف�ة تعتمد عى وج�ود موهبة 

فطرية باألساس".
وأوض�ح أن اقتص�ار عملي�ة التلح�ني ع�ى الرجال ما 
ت�زال حالة غريبة عجز عن تفس�ريها املتخصصون يف 
املوس�يقى، لكن يف املس�تقبل القريب ربما تبادر إحدى 
املطربات سواء العربيات أو العراقيات بدخول ذلك املجال.واملحلن نسيم من مواليد 1966 وعضو 
اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى، وهو رئيس قسم اآلالت يف معهد الدراسات املوسيقية وهو 
مؤس�س وقائد فرقة منري بش�ري للعود منذ عام 2001 ، كما قام بتأليف املوسيقى التصويرية 
ألفالم روائي�ة مثل فيلم )العربانة( وفيلم )تأويالت(، وف�از بالعديد من الجوائز منها الجائزة 
االوىل يف مس�ابقة الع�ود الدولية يف بريوت ع�ام 2000 وجائزة االبداع م�ن وزارة الثقافة عام 

2009 وفاز بجائزة االبداع من وزارة الثقافة يف عام 1997 عن مؤلفاته املوسيقية.

)رباب(.. مسلسل حيكي حمنة الفيليني
أعلن املؤلف باس�ل شبيب عن قرب بدء تصوير مسلسل )رباب( الذي يخرجه عيل أبو سيف القادم 

من هولندا.
وقال ش�بيب لوسائل اإلعالم إن املسلسل هو عمل ملحمي ضخم وسيكون من أهم األعمال التي ألفها، 
وت�دور أحداثة عن تهجريات عام 1980 بحق الكرد الفيلية وم�ا تعرضوا له من اضطهاد إبان النظام 

السابق.
وأضاف "يمثل يف العمل نخبة من أهم املمثلني العراقيني منهم الفنانة آس�يا كمال وغانم حميد، مع 
مشاركة 50% من الفنانني الكرد من اربيل والسليمانية وكركوك، وباملحصلة سيكون العمل بودقة 

عراقية تجمع أغلب طوائفه". 
ويف س�ياق آخ�ر، ويرى "أن هن�اك أعماال دينية عرضت بح�س طائفي خاصة بعد ث�ورات الربيع 

العرب�ي التي جاءت بتي�ارات دينية، مش�رياً اىل أن املؤلف الديني يجب أن يمل�ك مقومات خاصة، وأن 
يكون قارئ جيداً متمكناً من اللغة وعارفاً بأرسارها.

بركات: أطالب بسحب اجلنسية  ممن يغنون بغري اللبناين!
ح�ّل املوس�يقار "ملحم بركات" ضيف�اً عى برنامج "مثل الحل�م" مع االعالمية نرسي�ن الظواهرة عرب إذاعة 

لبنانية أول من أمس.
وأشار يف بداية اللقاء إىل أنه لم يعد يحلم، والسبب أن اإلنسان يحلم يف شبابه، ذاكراً أن حلمه اليوم يقترص عى 
انتاج االلحان الجميلة التي تش�كل قلقاً بالنس�بة إليه، معلقاً اليوم "قوت�ك بوجودك".واعترب بركات أن الوفاء 
معدوم يف هذه الحياة، ولكنه وفياً ألصدقائه ويضحي من أجلهم كما ضحى حوايل 14 س�نة لخدمة ومس�اعدة 
بعض االش�خاص، ويف النهاية لم يلقى منهم نتيجة، فهو يتحى 
بالصدق وليس لديه مصلحة مع أحد، وأضاف أنه يهتم لنجاح 
العم�ل وليس للمادة ذاك�راً أنه قدم ألحانأً لك�ن دون مقابل.
ولفت خالل اللقاء أنه يعلم الوقت املناس�ب إلعتزال الفًن كما 
رأى أن عى الفنان املحافظة عى صورته وعى عظمته، معترباً 
أن الفنانة بريجيت باردو أذكى امرأة يف العالم بما أنها اعتزلت 
الف�ن وهي ال تزال بأجمل صورة.وأضاف بركات أنه ال يعرتف 
بوجود الحب والغرام، فالحب اليوم يقترص عى العالقة الجيدة 
بني الش�خصني، وأش�ار أنه يوافق عى فكرة الط�الق اذا كان 
هناك خالفات بني الثنائي، مضيفاً أن الحياة بني ش�خصني يف 

بيت واحد صعبة جداً كما أن الزواج مبنياً اليوم عى املصالح.
وش�دد ب�ركات خ�الل اللق�اء ع�ى أن�ه م�ن املعي�ب انقراض 
الفنان�ني اللبنانيني الذي�ن يقدمون أعم�االً بلهجتهم الخاصة 
فأكثرهم يغنون اللهجة املرصية باالضافة اىل اللهجة العراقية 
والخليجية، وأكد عى رضورة س�حب الجنسية من هؤالء، فقد 
أبدى إعجابه بأغنية الفنانة نانيس عجرم  الجديدة "بدك تميش 
فيك"، كما ذكر كبار العمالقة الذين صنعوا االغنية اللبنانية من 

بينه�م: وديع الصايف، فيليمون وهبي، عصام الصيداوي وبيت الرحباني باالضافة اىل زكي ناصيف مش�رياً اىل 
أنه كان للمنافسة قيمة.

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

بغداد/ استبرق عالء
هروباً من دراما العنف واألحداث الخانقة واألزمات يلجأ 
الجمه�ور ملتابعة الدراما الرتكي�ة والتي تركز يف أغلبها 
ع�ى األعمال الرومانس�ية، ه�ذا كان رد أغلب الفنانني 
الذين اس�تطلعت )املس�تقبل العراق�ي( آراءهم، داعني 
الكت�اب إىل االبتعاد عن أعم�ال العنف واألحداث الدامية 

للج�وء إىل الجانب 
الرومان�يس، وبني 
والتشاؤم  التفاؤل 
آراء ش�ككت  ثمة 
الفن�ان  بمق�درة 
ع�ى  العراق�ي 
الح�ب،  أدوار  أداء 
ع�ربوا  وآخ�رون 
رشط  قدرته�م 
النص�وص  توف�ر 
التي تتطرق لهذه 

املوضوعة.
فيما عربت فنانات 
إعجابه�ن  ع�ن 
ممثل�ني  ب�أداء 

ك�"مهند"،  ات�راك 
و"فاطمة" وجميلة".

وعن املسلس�الت التي يتابعها الفنان�ون، قالت املمثلة 
جمان�ة إنها تتابع "جميع املسلس�الت الت�ي يمثل بها 
"مهند وس�مر"، مضيفة "انا شخصيا احب مهند النه 
مح�رتف واكره ش�ديد الك�ره املسلس�الت التي يكون 
فيها املمثل عبدا لشخص وهذا ما شاهدناه يف مسلسل 
)حري�م الس�لطان("، مفضل�ة أال تمثل يف مث�ل هكذا 
مسلس�الت يف حال س�نحت الفرصة إذ ال تحب "الرجل 

املتسلط وارفض ان اكون عبدا".
وع�زت جمانة 

س�بب ابتع�اد الكت�اب العراقي�ني ع�ن تألي�ف الدراما 
الرومانس�ية إىل الخوف من عدم وجود ممثلني أكفاء"،  
لكن الفنان س�نان العزاوي عارضها قائال "ان الساحة 
الفني�ة مليئة بكبار الفنانني املس�تعدين للخوض بمثل 
هكذا تجارب لكن الجانب الس�يايس هو الطابع الغالب 

عى األعمال".

 
الفنان�ة فات�ن ال�ورد علقت قائل�ة "إني م�ن متابعي 

ان املسلس�الت  وارى  الرتكي�ة 
و شخصية  )فاطم�ة( 

يف  )جميل�ة( 
مسلس�ل 

)ع�ى م�ر الزمان( م�ن أجمل ما ش�اهدت يف تلك 
املسلسالت ألنها تعطي اإلحساس للمشاهد بدور 

املرأة املثابرة واملكافحة والشجاعة".
وأضاف�ت ال�ورد "من وقت كب�ري لم ت�أت للفنان 
بس�بب  الرومان�يس  للتمثي�ل  فرص�ة  العراق�ي 
األح�داث الطاغية عى الش�ارع العراقي ما ينعكس 
ع�ى املؤلف�ني الذي�ن ينقلون ه�ذا الواق�ع املرير"، 
وتابع�ت "للهروب من ه�ذا الواقع يلتجئ املش�اهد 
اىل املسلس�الت الرومانس�ية الرتكي�ة"، وع�ن أجمل 
املسلسالت برأيها قالت هي "حريم السلطان"، حيث 
استطاع املؤلف املزج بني التاريخ القديم والرومانسية 
وأتمن�ى ل�و كنت ضمن ش�خصيات هذه املسلس�لة 

وخصوصا ُهيام".
املمثل�ة كن�اري رأت أن "اكثر الش�خصيات التي تثري 
االعج�اب ه�ي فاطمة وملي�س"، وعللت س�بب ابتعاد 
الكت�اب العراقي�ني ع�ن الدرام�ا الرومانس�ية بما قال 

اآلخرون. 
يف حني أش�ار فري�د دانيال وهو ممث�ل ومخرج عراقي 
اىل "ان الدرام�ا ه�و انع�كاس للواق�ع فواقعن�ا واق�ع 
حزي�ن ميلء باألزم�ات التي يصعب حله�ا، الفتا إىل أن 
املش�اهد "يلتجئ اىل املسلسالت الرومانسية ألنه شعب 
طيب م�يلء بالحب والحن�ان فيتفاعل معه�ا، واعتقد 
أن املسلس�الت ذات الطاب�ع الرومانيس هدفها الرتويج 
لكي تكسب اكرب عدد من املشاهدين وهذا ما ملسناه يف 

املسلسالت الرتكية". 
املمثل محمد هاش�م يرى "ان جمي�ع االعمال الدرامية 
العراقي�ة دون املس�توى وترتاج�ع اىل ال�وراء وال توجد 
نقاب�ة للفنانني ويغلب عليها احداث الش�ارع والوضع 
املتازم يف البالد"، وأضاف ل�)املستقبل العراقي( "اعتقد 
أن قصة حب رومانس�ية أو عالقة اجتماعية ستش�كل 
حضورا كبريا عند الجمهور وهذا ما ملسناه يف مسلسل 

)أوان الحب(".

غادة عادل بشخصية "ذكورية"

ماذا قالت املرآة للسلطانة 
هيفا؟

بعد موض�ة الّتيجان الّتي تعل�و رؤوس الّنجمات 
وس�يطرت عى أعمالهن الفّنّية األخ�رية، يبدو أّن 
الّنجمة هيفا وهبي تّتجه إىل لوك "الّس�لطانات"، 
فق�د نرشت ص�وراً لها من اإلم�ارات ظهرت فيها 
بفس�تان أبي�ض وتزّي�ن رأس�ها بأكسس�وار كما 
وضع�ت عق�داً يف رقبته�ا وس�واراً يف يده�ا، لتبدو 
إطاللته�ا مش�ابهة بتل�ك الخاّص�ة ب�"الّس�لطانة 
ُهيام" يف املسلسل الرّتكي الّشهري"حريم الّسلطان".

ووقف�ت هيف�ا يف الّصورة أم�ام املرآة لتس�ألها عن 
الرّسّ الذي تخّبئه له�ا، كما دّونت عى صفحتها عى 

فايسبوك.

مــن
 هناك
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أحالم: خاليف مع  راغب »فني«
نفت املطربة اإلماراتية أحالم وجود حرب مشتعلة بينها وبني 
الفنان اللبناني راغب عالمة، يف الوقت الذي لم تنف وجود خالف 
يف وجهات النظر بينهما يف إطار مشاركتهما يف برنامج 

Arab Idol املقرر أن يبدأ الجزء الثاني منه قريباً.
أحالم أوضحت حقيقة الخالف بينها وبني راغب 
قائل�ة: »مج�رد خالف يف وجه�ات النظر حول 
املتسابقني ومن أجلهم يف الدرجة األوىل، ولكن 
راغب مس�تفز أحياًنا وهذا م�ا يجعلني أرد 
عليه بقس�وة، ولكن ال يتعدى األمر الخالف 
يف وجه�ات النظر«.املطربة اإلماراتية لفتت 
إىل أن راغب يحاول الدخول بينها وبني نانيس 
عج�رم، مم�ا أدى إىل وقوع س�وء الفه�م الذي 
حدث خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد بمناس�بة 
إطالق املوس�م الثاني من الربنام�ج عندما تحدثت 
أح�الم قائلة: »املرأة التي ال تح�ب املجوهرات يكون 
زوجها بخيالً«، ففهم البع�ض أنها تقصد زميلتها يف 

لجنة التحكيم نانيس عجرم.

ممثلون حيددون أسباب غياب األعامل الرومانسية
فنانات: نحب مهند الرتكي وشخصية فاطمة تلهمنا

تخل�ت النجم�ة العاملي�ة آديل ع�ن اللون األس�ود هذه امل�رة، حيث 
اخت�ارت فس�تاناً أنيق�ا وعرصيا، م�ن تصامي�م Valentino لربيع 

وصيف 2013.
 Grammy وتظه�ر بالفس�تان األحمر خ�الل حف�ل توزيع جوائ�ز

Awards لعام 2013، يف والية لوس أنجلوس األمريكية.
واستطاعت آديل كعادتها أن تلفت األنظار بابتسامتها الربيئة.

والجدي�ر بالذكر أن آديل س�تغني بحفل األوس�كار الذي يقام خالل 
شهر شباط الحايل مع النجمتني باربرا سرتايسند ونورا جونز.

 تطّل املمثلة األمريكية إليزبيث أولسون يف دور البطولة بنسخة جديدة من 
فيلم )غودزيال( واسع الشهرة.

وقد أكدت أولسون خالل مشاركتها يف حفل توزيع جوائز )بافتا( يف لندن 
أمس األول األحد مشاركتها يف الفيلم.

ونقل موقع )شو بيز( عن أولسن، األخت الصغرى، للنجمتني التوأم ماري 
كايت وأش�يل أولسن قولها "سأشارك يف تصوير فيلم 'غودزيال' يف الربيع، 

هذا هو األمر التايل الذي سأعمل عليه".
وأش�ارت إىل أن النس�خة الجدي�دة م�ن )غودزيال( س�تكون مختلفة عن 

النسخة األوىل بطابعها الدرامي.

إليزبيث أولسون يف "غودزيال"آديل تتخىل عن األسود من أجل األمحر
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بغداد/ عبد الجبار العتابي*

 أث�ار رحي�ل الفنان صادق عيل ش�اهني وعدم حض�ور زمالئه 
الفنانني لحظات تش�ييعه ومن ثم مجلس الع�زاء الذي أقامته 
أرسته، دهشة الكثريين داخل الوسط الفني الذين اشاروا إىل أن 
القضية تحتاج اىل تفس�ري، معربين عن اس�تيائهم للحال الذي 
ص�ار عليه الفنان�ون، موضحني ان القضي�ة ال تتعلق بالفنان 
ش�اهني، فقد رحل قبله الفنان وج�دي العاني وغاب الفنانون 
عن تشييعه الرمزي، وقبله رحل الفنان شكري العقيدي والحال 
نفس�ها معه، فلي�س هناك حضور مميز والغي�اب هو العالمة 
الفارقة.رحل العديد من كبار الفنانني العراقيني خالل السنوات 
االخرية املاضية لكن مواكب تش�ييعهم خلت م�ن الفنانني، إال 
م�ن فئة قليلة جًدا ال يتعدى تعدادها اصابع اليد الواحدة، فيما 
مجالس العزاء ال يعرف الطريق اليها هؤالء الزمالء وال يتذكرون 

صاحبه�م اال تلك الفئة القليلة التي ال 
يمكنه�ا ان تث�ري االنظ�ار، وهو امر 
يدع�و للح�رية قياًس�ا للع�دد الكبري 
م�ن الفنان�ني وللتواص�ل الدائم فيما 
املش�رك  العم�ل  بينه�م م�ن خ�الل 
واالوقات الطويلة الت�ي يمضونها مع 
بعضه�م البعض، وهو م�ا يجعل االمر 
بحاجة اىل تفس�ري يبدأ من طرح اسئلة 
عدي�دة تتعلق بحقيق�ة العالقات ومدى 
صدقيته�ا ومن ثم يمر التس�اؤل ليقف 
عند حدود األخالق، حيث يشري البعض اىل 
ان املسألة يف مجملها اخالقية، فيما يرى 
البعض ان الحض�ور والغياب لهما عالقة 
بالش�خصية الفني�ة املتوفاة، ف�أن كانت 
مؤثرة فالحضور سيكون واضًحا والعكس 
صحيح.يقول املخرج التليفزيوني الدكتور 
صال�ح الصحن: قدمت عتًب�ا من نوع اخر 
اىل الفنان�ني، م�ن جي�ل العط�اء يف االذاعة 
والتلفزيون والس�ينما واملرسح، ارشت فيه 
اىل ظاه�رة عدم  حض�ور الفنانب�ن ملجلس 
عزاء اي فن�ان، وقلت انها تعد تظاهرة فنية 
واجتماعية تحسب لتاريخ الفنان املغفور له 

ومكانته االجتماعية، وحضور العدد الكبري له وقع خاص ألرسة 
الفقي�د واصدقائه وابناء منطقته، وعىل الرغم من ان الحضور 
واجب تتطلبه األعراف االجتماعية واملهنية اال ان تغيب البعض 
او الكث�ري من حض�ور الفنانني ملجلس عزاء أح�د زمالئهم يعد 
مؤرشا يبعث عىل االس�ف واالس�تياء، مما يج�در بنا التنبيه اىل 
ان االلت�زام بهكذا واجب امر ال يقبل االعتذار باس�تثناء حاالت 
املرض والسفر.فيما يقول الفنان صباح الرساج: لو كان املتوىف 
يعم�ل بقاال يف س�وق الخرض فس�يطلع البقال�ون جميعهم يف 
جنازته، ولو كان س�ائق سيارة اجرة )تاكيس( لشاهدنا جميع 
زمالئه من الس�ائقني يخرج�ون وراءه لتوديعه، واعتقد ان أي 
متويف يف اية مهنة س�يخرج زمالؤه لتش�ييع جنازته وحضور 
مجل�س عزائه، ولكن لالس�ف لم يعد الفنان�ون يمتلكون هذه 
الخاصية، فالكثري من الفنانني رحلوا ولكن لم نشاهد زمالءهم 
الفنانني يودعونهم اىل املثوى االخري لهم، ومن املمكن ان ارضب 
لك مثالً قريباً، ففنان كبري مثل املرحوم صادق عيل ش�اهني لم 
نجد من الفنان�ني من حرض جنانزته س�وى حمودي الحارثي 
ومنى البرصي، وش�اهدنا عدداً قليالً جداً ممن حرضوا مجلس 
عزائه )فاتحته(، وانا اعتب عىل دائرة الس�ينما واملرسح النهم 
لم يس�محوا لجنازة الفنان صادق عيل ش�اهني ان تش�يع من 
امل�رسح الوطني بحج�ة وج�ود احتفالية.واض�اف: الحب من 
الله وال أعرف ماذا حل بفنانينا، ففي الس�ابق لم يكونوا هكذا، 
اىل ح�د وفاة الفن�ان املرحوم عبد الخالق املختار كان التش�ييع 

مهوالً، بل عرس وليس تش�ييعاً وقد حرض كل الفنانني، فلماذا 
ه�ذا املعل�م الكبري الذي ام�ى عمره يف مجال الف�ن والجميع 
يعرفون�ه، واالمر ينطبق عىل الكثري من الفنانني ومنهم عفيفة 
اس�كندر وعز الدين طابو ووجدي العاني الذي اقيم له تش�ييع 
رم�زي ولكن لم يحرض احد من الفنانني، ويمكن تفس�ري هذه 
الحالة وفق�اً لالخالق، وهو ما يجعلني اق�ول: ال توجد أخالق، 
فل�م تبق هن�اك اخالق الحرام هذا الش�خص الذي افنى عمره 
به�ذا املجال وزميلهم، فلم يقدره احدهم بمش�ية ربع س�اعة 
خلف جنازته او ال يحرض مجلس عزائه لقراءة سورة الفاتحة 
ع�ىل روحه.اما الفنان عزي�ز كريم فقال: من املؤس�ف جًدا ان 
يرحل أي انس�ان عن الدنيا وال يخرج الناس يف تشييعه، فكيف 
اذا كان ه�ذا االنس�ان فنانا ومن ضمن دائ�رة الفن والفنانني؟  
لالس�ف يف كل موكب تش�ييع لفن�ان نجد الع�دد القليل وكذلك 
يف مجل�س الع�زاء، ويمكن الق�ول للتنبيه ان م�ا يحدث لغرينا 

س�يحدث لنا.واض�اف: هل يصعب عىل الس�ادة املس�ؤولني ان 
يرسلوا مندوباً عنهم لحضور جنازة هذا الفنان او ذاك وحضور 
مجل�س الفاتحة؟، م�ن املؤكد انهم ليس�ت لديه�م اية عالقة، 
فمن يكون هذا الفنان وربما هم ال يعرفونه، النهم منش�غلون 
بمشاكلهم ومصالحهم وكم يجب عليهم ان يضعوا يف جيوبهم، 
ولهذا نح�ن نقول كلمة وهي ان الدولة الت�ي ال تحرم فنانيها 
ال تحرم مواطنيها.وتابع: يمكن تفس�ري ع�زوف الفنانني عن 
الحض�ور لعزاء زمالئهم ان الصالت الحميمية انقطعت، صالت 
املودة واملحبة انقطعت وطغت صلة العالقات املادية والعالقات 
الس�يئة، فالضمري تحمل هذه االشكالية، الضمري الحي اصبح 
مفقوًدا يف حياتنا اليومية بس�بب هذه الظروف، ولكن االنسان 
الواعي واملخلص والنظيف واملحب، لو كان مكان الفنان الراحل 

يف آخر الدنيا سيذهب اليه، 
حصل�ت  حادث�ة  واتذك�ر 
يل عن�د وفاة ابن�ي، ال زلت 
اتذك�ر احدهم وه�و يقول 
يل: والله كن�ت اجيء زحًفا 
لك�ي اعزيك، ه�ذه الكلمة 
ظل�ت ت�رن يف ب�ايل، نح�ن 
الفنان�ون ال نتمتع بعالقات 
حميم�ة، كما يجب ان اقول 
برصاح�ة: ل�و كان�ت لدينا 

قيادة حكيمة مل�ا حصلت مثل هذه االحوال، فالدولة لو اعطت 
للفن�ان مكانت�ه واالحرام واالهتم�ام ملا كان يف ه�ذه الحالة.

وق�ال الفن�ان مهدي الحس�يني: القضية نس�بية وتختلف من 
ش�خص اىل آخر يعني هناك وف�اء أو عدم وف�اء، وهناك ايًضا 
ظروف، انا ال استطيع أن أجيب عن اآلخر، فأنا عندما حرضت 
مجلس عزاء الفنان صادق عيل ش�اهني مثالً، حقيقة فوجئت 
بقلة عدد الفنانني املوجودين، فهذا موت وهو مصرينا جميعاً، 
فعىل اقل تقدير وجزء من الوفاء للزميل وفنان، كان من املمكن 
الحضور يف مجل�س العزاء.واضاف: ال اعتق�د ان املوضوع هو 
موضوع ح�ب، ولكن هن�اك بعض لدي�ه القضية ش�كلية.اما 
املخ�رج أنس عبد الصم�د فقال: من قبل التغ�ري عام 2003 اىل 
اآلن  وع�دم الحض�ور هو  االكثر تميزا يف ه�ذه الظاهرة، لعدم 
الشعور باملسؤولية بسبب ثقافة رسخها املسؤول اوالً، وخوف 
داخ�يل من تلق�ي نفس املصري، فض�اًل عن منهج دول�ة العالم 
الثالث هي عدم االهتمام بالفنان، ال يف حياته 
وال يف مماته لس�بب مجهول، اعتقد وحسب 
تفسريي له هو العمل بمبدأ )من مات فات(، 
فه�م يج�دون ان العالق�ة مع م�وت الفنان 
الفالني قد انقطع�ت وربما ال داعي لحضور 
مجل�س الفاتحة املقام ع�ىل روحه الن االمر 
لن يجدي نفعا فيما بعد، انا ارى ان القاس�م 
املش�رك لحضور التش�ييع وجال�س العزاء 
هو الفن�ان حم�ودي الحارثي ال�ذي يحرض 
كل مواق�ف تش�ييع الجن�ازات، ادع�و م�ن 
الل�ه ان يطيل عمر الفن�ان الحارثي ليحرض 
جنائزنا.فيم�ا قال الفنان صادق عباس: تعد 
مس�ألة املشاركة يف العزاء مس�ألة اخالقية، 
قب�ل ان تكون فنية وال تقب�ل اي عذر، وعدم 
الذه�اب اىل اي مجلس ع�زاء اعتربه تقصريًا 
كب�رًيا، فأنا ارى م�ن ال�رضوري الذهاب اىل 
العزاء واعتربه اس�رجاع جزء من الذكريات 
الجميلة، باعتبار نحن مشركون يف هم واحد 
ونبح�ث يف قضيه كربى هي االنس�انية، واذا 
ما كان املتويف ش�خص عزي�ز او جار او من 
املعارف، فهناك مشاعر البد ان تظهر، فكيف 
اذا كان ه�ذا الش�خص فنان�ا جمع�ت بينك 
وبينه اعمال، فبالتأكيد ان للعالقة وقعها اكثر 
كعالقة انسانية فنية، بالتايل أي تقصري احسه شعوًرا بالنقص 
عن�د ذلك الفنان الذي يغيب عن ع�زاء زميله متعمًدا ومن دون 
حج�ة غياب قاهرة، انا اقول عنه انه بال وفاء.واضاف: الجانب 
اآلخر الذي ننتقده عند البعض من الفنانني هو انه حني يجيء 
اىل مأت�م يجعل منه حالة دعائية ل�ه، فيحاول ان يثري االخرين 
ويلف�ت نظر وس�ائل االع�الم، وكأن عنده ع�رض مرسحي او 
حف�ل ينتقل فيه من ش�خصية اىل اخرى، امله�م انه يجعل منه 
من�رًبا للدعاية، هناك مثالً عندما تويف الفنان ماجد فريد اقيمت 
له يف منتدى املرسح جلس�ة تأبني، ش�ارك فيها فنان بكى بكاء 
التماس�يح وارتدى املالبس السود، ولكنه يف الحقيقة لم يحرض 
مجل�س العزاء الذي اقيم يف بيت الراحل وال زار عائلته يوًما ما، 

قد تكون هذه ليست عامة ولكنها موجودة.

بعد نج�اح فيلمها "ع�ىل جثت�ي" اىل جانب املمثل 
املرصي أحمد حلمي أك�دت املمثلة غادة عادل انها 
س�تظهر يف  دور جديد مختلف عما قدمته س�ابقاً، 
حيث س�تؤدي ش�خصية الفت�اة صاحبة الس�لوك 
"الذكوري" يف مسلسل "حب كبري"، املتوقع عرضه 

يف رمضان املقبل.
وأشار كاتب العمل وليد كمال، ان العمل الجديد 

ي�دور حول أزمة ع�دم انجاب الذكور، حيث ينش�أ 
نزاع بني ش�قيقني عىل املال، م�ا يدفع األول اىل 

الزواج ثاني�ة، ومع ذلك ينج�ب إناثاً أيضاً، 
فيق�وم بمعاملة ابنت�ه األوىل من زوجته 

الثاني�ة معاملة الذكر لتت�وىل بعد ذلك 
قيادة العائلة.

انطلق�ت الفنان�ة رحم�ة نجلة املغن�ي الراحل ري�اض أحمد يف 
جو يملؤه املرح والس�عادة مع محبيه�ا يف حديقة متحف الفن 
اإلس�المي يف العاصم�ة القطري�ة الدوحة، حي�ث نظمت هناك 
فعالي�ات ي�وم املرح االجتماع�ي »أرجل وعج�الت 2013« الذي 

نظمته مؤسسة »روتا«.
نجمة س�تار أكاديمي أعربت عن سعادتها باملشاركة 

يف ه�ذا الي�وم، حيث التقط�ت بمحبيها، ومارس�ت معهم أنواع 
مختلف�ة م�ن األلع�اب، والتقط�ت معه�م الص�ور التذكارية، 

وأمتعتهم بغنائها.
رحمة رياض حققت شهرة كبرية يف العالم العربي بعد اشراكها 
يف الربنامج الش�هري »ستار أكاديمي«، حيث تعد من أبرز فناني 
األكاديمي�ة املوجودي�ن ع�ىل الس�احة الفنية حتى بع�د انتهاء 

املوسم الذي شاركت فيه.

إذا كان املط�رب امل�رصي عمرو دياب أس�بق من مواطنه الفنان تامر حس�ني يف عالم 
الف�ن، فقد نجح األخري يف هزيمة األول عىل س�احة التواص�ل االجتماعي، حيث تفوق 

نجم الجيل يف عدد متابعيه عىل شبكات التواصل االجتماعي املختلفة عىل الهضبة.
هذه النتيجة توصلت لها دراسة حديثة أطلقتها مؤسسة »سوشيال بيكرز« التشيكية، 
املتخصص�ة يف الدراس�ات التحليلية ملواقع الوس�ائط والتواص�ل االجتماعي، ومتابعة 
حس�ابات املطربني عىل مواقع »فيس بوك« و»جوجل بل�س« و»توير« و»يوتيوب« يف 

مرص.
الدراس�ة كش�فت عن أن املنافس�ة عىل املرك�ز األول بني حس�ابات املطربني املرصيني 
انحرصت بني الفنانني عمرو دياب وتامر حسني، وذلك يف التصنيف الخاص باملوسيقى، 

نظراً الستخدامها الزائد لهذه املواقع يف التواصل مع متابعيهما فنياً وشخصياً.
نج�م الجي�ل كان األوفر حظ�اً يف عدد املتابعني له ع�ىل موقع فيس ب�وك، والذي يصل 
عدده�م إىل 4 مالي�ني و832 ألف متابع، مقابل 4 مالي�ني و633 ألًفا لدياب، كما تفوق 
تامر حسني عىل عمرو دياب يف عدد متابعيه عىل موقع »توير« بواقع 894 ألف متابع 

لألول، مقابل 486 ألف متابع للثاني.
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غادة عادل بشخصية "ذكورية"

ماذا قالت املرآة للسلطانة 
هيفا؟

بعد موض�ة الّتيجان الّتي تعل�و رؤوس الّنجمات 
وس�يطرت عىل أعمالهن الفّنّية األخ�رية، يبدو أّن 
الّنجمة هيفا وهبي تّتجه إىل لوك "الّس�لطانات"، 
فق�د نرشت ص�وراً لها من اإلم�ارات ظهرت فيها 
بفس�تان أبي�ض وتزّي�ن رأس�ها بأكسس�وار كما 
وضع�ت عق�داً يف رقبته�ا وس�واراً يف يده�ا، لتبدو 
إطاللته�ا مش�ابهة بتل�ك الخاّص�ة ب�"الّس�لطانة 
ُهيام" يف املسلسل الّركي الّشهري"حريم الّسلطان".
ووقف�ت هيف�ا يف الّصورة أم�ام املرآة لتس�ألها عن 
الرّسّ الذي تخّبئه له�ا، كما دّونت عىل صفحتها عىل 

فايسبوك.

 العدد )439(  الثالثاء 12  شباط  2013

حض��رت النجمة بيونس��يه وزوجها 
نج��م "الراب" ج��اي زي حفل توزيع 
جوائز الغرامي لعام 2013 في لوس 
عل��ى  حصل��ت  أنجلوس.بيونس��يه 
جائ��زة أفض��ل أداء r&b عن أغنية 
love on top أما جاي زي فحصل 
على جوائز أفض��ل أداء راب وأفضل 
أغني��ة راب وأفض��ل توزي��ع ألغنية 
 no church in the ع��ن  راب 
wild.ارت��دت بيونس��يه بنطلون��ا 
أس��ود ذا خصر ع��اٍل مع "فس��تان" 
مقسوم لونين أسود وأبيض، فبدت 

أنيقة وجميلة.

حرضت نجمة موسيقى الريف األمريكية كاري أندروود إىل حفل توزيع جوائز "غرامي" يف 
لوس أنجلس ويف رقبتها قالدة يقدر ثمنها بأكثر من 31 مليون دوالر.

وذك�ر موقع "ي�و أس ماغازين" األمريكي ان أن�دروود كانت بحاجة لفري�ق من الحراس 
األمني�ني لحمايتها يف مركز "س�تابلز" بلوس انجل�س بعدما اختارت وض�ع قالدة مميزة 

مصنوعة من املاس يقدر ثمنها بأكثر من 31 مليون دوالر.
وأشار إىل ان قالدة أندروود )29 سنة( تضم 381 قطعة من املاس األبيض. ومازحت املغنية 

األمريكية قائلة ان قيمة ما تضعه يف رقبتها " تفوق قيمتي".
 Blown يش�ار إىل ان أن�دروود ف�ازت بجائزة "أفضل أغنية ملوس�يقى الريف" ع�ن أغنيتها

.Away

قالدة أندروود يف "الغرامي" بـ31 مليون دوالر

طرح التساؤالت حول روابط الوسط الفني االجتامعية واألخالقية

احلني يثري القلق والدهشة غياب الفنانني عن جمالس عزاء زمالئهم الرَّ

رمحة.. ضحك ولعب وغناء

تامر هيزم عمرو يف "التواصل االجتامعي"



يندرج كت�اب »كامليا« لإليرانية كامليا انتخابي فرد )صدرت ترجمته العربية 
عن دار الس�اقي يف بروت( يف إطار س�ر منش�قني عن أنظمة ش�مولية كاالتحاد 
الس�وفياتي الس�ابق والصني واملانيا النازية وإيطاليا الفاش�ية. وتبحث عن اسم 
الكاتب�ة يف غوغل فتلحظ نش�اطها الصحايف كما ترى مس�اهمتها يف عرض أزياء 

لكريستيان ديور.
كاملي�ا انتخاب�ي فرد تعيش يف نيويورك، كوطن بديل ال يش�كل صدمة لها وال 
لإليرانيني املنش�قني أو املهاجرين، فقلما يكتب ه�ؤالء حنيناً اىل الوطن األم نجده 
عن�د جاليات رشقية يف أوروبا والق�ارة األمركية. ما يبعد الصدم�ة، ربما، أعمال 
فني�ة ينتجه�ا ايرانيو األوطان البديلة. ولطاملا ملحنا الف�رح لدى اإليراني ملجرد أنه 
غ�ادر دول�ة آيات الله بس�ام: اإليديولوجيا ه�ي الفارق، ال امل�كان وال الذكريات. 
يف الكت�اب تاريخ ش�خيص م�واٍز لتحوالت الث�ورة اإليراني�ة، تتقدم في�ه الكاتبة 
كإصاحي�ة مقربة م�ن فايزة رفس�نجاني ومؤيدة ملحمد خاتم�ي، لكن تطرفات 

الثورة تدفعها اىل الهجرة.
اس�تطاعت كاملي�ا انتخاب�ي فرد اقن�اع املحقق بأن يس�مح لها بالس�فر اىل 
الواليات املتحدة يف مهمة صحافية تخفي مهمة اس�تطاع ملصلحة الس�لطة. قبل 
اإلقناع حصل يشء من االنس�جام بني الصحافية الس�جينة واملحقق، بل أكثر من 

انسجام، انه حب من نوع خاص يميز السرة التي كتبتها كامليا انتخابي فرد:
»السبيل الوحيد للتحرر هو كسب ثقة ُمستجوبي. كان إيماني ومستقبيل بني 
يديه. كنت يف حاجٍة اىل الحب واىل قوة الحب لكي أُغررِّ وضعي اليائس، وكان أقرب 
ش�خص إيلّ ه�و الذي أراه يف كل يوم، ُمس�تجوبي. بدأُت أحّبه ع�ى طريقتي. أوالً 
بوض�ع ثقتي فيه وبتصديق انه ُيس�اعدني حقاً. ثم اعرتف�ُت له، أخربته كل يشء 
ب�دءاً بالطريق�ة التي تقابل به�ا والداي وتزوجا اىل قصص طفولتي ونش�أتي، اىل 
الس�نوات التي أصبحُت فيها ش�اعرة وكاتبة وصحافية إصاحية. ش�عرت بأنني 

راهبة، كما شعرت بالحاجة اىل ذلك االعرتاف.
وأنا عاشقة، لم أَر غره. لم أتمكن من التفكر يف عائلتي التي يف الخارج. كان 
ُحلمي به يمنحني السكينة والصفاء، واستطعت أن أنىس معاملته القاسية. كنت 
أس�مع وق�ع ُخطاه وهو قادم إيلّ عى طول الرواق، ف�ا أكاد أطيق االنتظار. كنُت 
أتخي�ل أنه لي�س قادماً لكي ُيعّذبني بل لكي ُيحبني. كن�ت يف حاجة اىل راحة البال 
تلك لكي أُبِعد عني ش�بح الجنون وأحتفظ بطاقتي عى البقاء قوية. كيف كان يف 
وس�عي أن أجعله ُيحبني، أيضاً؟ إنه يعتربني »ُمفِس�دة«، تس�تحق املوت. لم يكن 
ه أو أُغررِّ العالم. لكني وقعت يف الحب، ش�عرت بذلك، يف حٍب  يف مق�دوري أن أُغ�ررِّ

حقيقي. لم أتمكن من السيطرة عى وجيب قلبي عندما سمعُت ُخطاه تقرتب.
مسحت ذكرى عائلتي من ذهني بالرتكيز وبضبط النفس، بل مسحُت وجودي 
أن�ا. ولكي أفوز، كان ع�يّل أن ألعب دوراً صعباً. لم يك�ن أٌي منا قد رأى اآلخر، بما 
أني كنت أواجه الجدار يف غرفة االس�تجواب، كنت أس�تخدم صوتي ويدّي ألجذبه. 
صوتي الناعم واملُعرّب عن الندم أثناء االعرتاف ويداي اللتان ترقصان كالبجع. كان 
ه البطيء. رصُت أعلم أنه ال يطيق صرباً عى اللحظة  يف استطاعتي أن أحّس بتغررُّ
التي يستطيع فيها أن ُيدير وجهي نحوه، أن يواجه كٌل منا اآلخر. بترُّ متأكدة من 
أن�ه لك�ي ُيحقق ذلك، لكي ُتتاح له تلك الفرصة، س�يكون عليه أن يس�اعدني عى 

الفرار )...(
ولم أطق ص����رباً عى رؤية وجهه. كنت مشوش�ة، وتساءلت - هل ُتمكنني 
رؤي�ة وجه�ه من معرفة ما إذا كنت عاش�قة حقاً؟ عى األقل جانب�ي املُغامر أراد 
بي�أس أن ي�راه. كان صوت�ه قوي�اً، ويف تلك اللحظة الهّش�ة رغب�ُت يف رجٍل قوّي 
يحميني. وراح يكرر القول إني مختلفة. وآمنُت بأني صحافية ذكية وتختلف عن 
اآلخري�ن. آمنُت بأنه ُيدرك هذا عني، وأنه ُيدرك أنني ش�خص يمكنه أن ُيخاطر يف 

وق�ٍت ال يج�رؤ في�ه اآلخ�رون حت�ى ع�ى التفك�ر يف ذل�ك.
أحيان�اً، ونحن يف الغرفة مع�اً، كان يضع صوراً فوتوغرافية أمامي، أُِخَذت من 
ألبوم انتزعه الحراس من غرفتي عندما ألقوا القبض عيّل. يبدو أنهم يستخدمونها 
من أجل توضيح نقطة ما، ليدفعوني اىل رشح مناس�بة أو للتعرف اىل األش�خاص 

األجان�ب الذين كنُت معهم، وليكش�فوا عن معلومات رسي�ة. يف بعض تلك الصور 
أظه�ر متربّج�ة وأقف يف حفلة بثوب قص�ر)...( يس�ألني »أال تخجلني من ارتداء 
ه�ذا«، فأتلّم�س ما خلف الس�ؤال الف�ظ وجوابي الحلي�م، وأتخيُل رج�ًا متدّيناً، 
وِرعاً، يخاف من حّبه املُحرم، وُيصارع نفس�ه وهو يستعرض صوري واحدة بعد 

أخرى«.

 الثالثاء 2012/11/6: عن ال�شعر

الشعر الحق ال يشبه شعراً آخر. كم يبدو األمر صعباً وربما مستحياً. الشاعر 
يح�اول املس�تحيل وقد يحق�ق طرفاً منه فيبق�ى كيّل الحضور، تق�رأ قصيدته أو 
بعضه�ا عى شاش�ة، عى ورقة، عى حجر أو عى لوح فخ�ار. األزمنة كلها كأنها 

تجتمع يف زمن القصيدة الخاص.
الش�عر الذي يش�به ش�عراً آخر كثر. تعود كثرته اىل صعوبة تفرد األسلوب أو 

الوع�ي االس�تثنائي بالتجربة اليومية، وتعود أيضاً اىل تش�ابه املراحل الزمنية واىل 
وطأة الذاكرة اللغوية عى التعبر الخاص.

وطأة الذاكرة اللغوية. انها الريح تدفع هواء الغرفة، حنان الغرفة، وتلقيه من 
النافذة، لتحّل محله.

 الأربعاء 2012/11/7: احتالل م�شر

الداعية املرصي الجديد ال يستس�يغ النصح، يعت�ربه تراخياً، لذلك تراه يزجر 
اآلخر ويأمره بالعودة اىل ما يراه صواباً، وإالّ...

ولي�س الداعية الجدي�د تابعاً لألزهر كس�ائر الدعاة املألوف�ني، وال ندري حقاً 
الجه�ة الت�ي تطلقه ويرجع اليها. كل ما يف األمر إن�ه يتعاون مع أصدقاء يف الحي 
أو يف القرية، حيث تمزج »الشلّة« بني رؤيتها الخاصة للسلوك اإلسامي ومصالح 

األهل أو األعيان أو الحزبيني النافذين، ماالً وسلطة.

يحت�ل الدعاة الجدد الصورة، يطلقون محط�ات تلفزيونية تعرض مجالس 
االته�ام والنميمة والتحذي�ر واإلدانة. يحاولون دائماً ش�طب صورة مرص التي 
قدمتها السينما ومن بعدها التلفزيون منذ مئة سنة. وبدالً من االبتسام واملرح 
اللذين يميزان الصورة املرصية نرى عى شاشات الدعاة تجهماً ويأساً واحتقاراً 
للجم�ال وخوف�اً منه، مع الش�ك ب�أن ذلك كله يخفي ش�يئاً من الحس�د تجاه 
الص�ورة املرصية الزاهية العريقة. ويبلغ الحس�د ذروته بل انحطاطه يف هوس 
أحد الدعاة بجس�د املمثلة الهام ش�اهني، والرغبات املكبوت�ة لداعية آخر يوجه 

نميمته اىل املمثلة يرسا.
ي�درك الدع�اة الج�دد غربتهم عن م�رص، فيتعاملون م�ع مجتمعها كأنهم 
غ�زاة قادمون من كوكب آخر، وقد ينظرون اىل أنفس�هم كأبطال فتح إس�امي 
جدي�د ألرض الكنانة يحققون ما عجز عن تحقيقه عمرو بن العاص وجيش�ه. 
يعتربون�ه مقرّصاً ويرون يف أنفس�هم الكم�ال، فالصحابي الفات�ح كان متأثراً 
بالنب�ي وبداي�ة الدعوة، وهذا ال ُيريض الدعاة الجدد الذين يخلطون اإلس����ام 
بعن��ارص االس�تبداد املتوارثة منذ القرون الوس�طى، من فقهاء الس�اطني اىل 

الديكتاتوريات الحديثة الفاش�ية أو اليس�ارية.
ربم�ا ال يع�ي الدعاة الج�دد موقعهم ه�ذا، لكنهم يعربون عن�ه يف أي حال، 
ويعتربون أنفس�هم س�لطة احتال تعيد مرص اىل ما يس�مونه صواباً وتطهرها 

من مظهر الحداثة ومؤسساتها منذ محمد عيل باشا.
كيف تتابع النخبة املرصية هؤالء الدعاة املحتلني؟

اىل اآلن، وصف س�اخر عى رغم جدية املس�ألة وخطورتها، خصوصاً عندما 
يتعدى الدعاة عى الكثر من حقوق اإلنسان، خصوصاً حقوق املرأة.

وغر الس�خرية، كتابات تكرر أدبيات ليربالية أو يسارية عمومية ال تامس 
املس�ألة جدياً، فلغة العنف لدى الدعاة تتطلب تأسيس لغة نقد العنف، وال تنفع 

األفكار املعلبة املعوملة نكررها كواجب وسبيل اىل راحة الضمر.

 اخلمي�س 2012/11/8: �شتاء

نتذكر املرشدين حني البيت يؤوينا ش�تاء، نأنس اىل املدفأة ونقرأ كتباً قديمة 
- كتب الحكمة تقرأ فقط يف ضوء الشموع.

وك�م تبدو األرواح جافة ح�ني تتقّبل الطائرات تهدم البي�وت املبللة باملطر، 
واملس�لحون يقتلون من ال يش�بههم. عى قارعة الطريق يقتلونه. كان إنس�اناً 

مثلهم. هل هم كذلك؟
ويف الش�تاء أقىس الحروب. راجع »الحرب والس�ام« لتولس�توي، واملشاهد 

اليومية يف األرياف السورية املرتامية.
سورية الشتائية تبحث يف الحرب عن هوية فقدتها يف السام.

الهوي�ة عق�ل والح�رب جن�ون.
ال عقل يف الديكتاتورية وال يف الديكتاتورية البديلة.

وهذا العالم الضيق، ربما لن يتسع ملزيد من الاجئني.

 
 اجلمعة 2012/11/9: �شتاء اآخر

الصخ�رة التي ترش�ح يف س�قف املغ�ارة تق�ول: أنت�م يف ك�وخ الطبيعة ال يف 
قرصها.

واملاء، نقطة نقطة. نمد األكف ونرشب. العطش محتمل يف الش�تاء، ونس�قي 
معنا الثعلب الاجئ مثلنا. قلنا املغارة بيته وشكرنا الضيافة.

تؤنس�نا عينا الثعلب يف ليلة املغارة، حتى إذا بزغ الصباح حملنا متاعنا القليل 
وتابعنا الرحلة اىل بيت األهل العايل.

�شرود�شعر

كامليا انتخابي فرد:

ال�شبيل الوحيد للتحرر هو ك�شب ثقة جالدي

ثقافة 10

العادلون

www.almustakbalpaper.net

اجرت مجلة "نيو ستيتسمان" الربيطانية العريقة لقاءا مع الروائي الرتكي املعروف 
أورهان باموك الذي سبق وحاز عى جائزة نوبل لألدب عام 2006 وذلك بمناسبة صدور 
الطبع�ة الجدي�دة الثالثة من روايته الش�هرة " بيت الصمت " باللغ�ة اإلنكليزية ، وقد 
أجاب عى جميع أس�ئلة املجلة برصاحته املعهودة وأسلوبه الذي ينم عن ثقافة واسعة 

ما يمكن أن تكون نافذة مفتوحة للدخول اىل عقل وقلب هذا الروائي . 
- نرشت رواية " البيت الصامت " يف تركيا منذ 30 عاما ، واليوم تقدم ثالثة إىل اللغة 

اإلنكليزية ، ترى كيف هو شعورك بعودتها بعد كل تلك الفرتة الطويلة ؟ 
- الرواية ذكرتني بأيام الكفاح واملعارك السياسية والقتل يف شوارع اسطنبول عام 
1970 وق�د انتابني بعض الحنني لها وانا أجدها تن�رش هنا مرة أخرى ، الرواية تنطلق 
م�ن قري�ة صيد صغرة تقع خارج اس�طنبول اآلن تحولت اىل منتج�ع صيفي لألغنياء 
وه�ي جزء من املدين�ة اآلن ، الرواية كنت قد وضعتها مبارشة قبل اإلنقاب العس�كري 
عام 1980 عندما كانت الباد تعيش يف فقر مدقع والتغير الس�يايس واالجتماعي كان 
غر مرئي لعدة أس�باب ، لكن الش�يئ الذي تعلمته من إعادة قرائتها هو أن هناك املزيد 
من اإلحباط بني الناس كمثل شخصياتي الذين يعيشون يف تركيا اليوم وسط رصاعات 
سياس�ية ودينية وقومية ومنه�ا ما هو حتى معادي للغرب وال تزال تلك الش�خصيات 

تدور حول هذه املواضيع . 
- بس�بب الظه�ور املتأخر للرواية هنا ، القراء الناطق�ون باإلنكليزية لديهم صورة 

مشوهة ملسار حياتك الكتابية ؟ 
- ال ، هذا القول بالتشويه قوي جدا ، إسمحوا يل أن أطرح السؤال بهذه الطريقة : 
كل ما عندي من الروايات يمثل املعضلة نفس�ها ، تركيا تتصارع مع التقليد والحداثة . 

يضاف لها املجتمع الرتكي املتعدد األعراق ، هنا تكمن املشكلة . 

- الرواية التخلو من قلق سيايس حول استقرار تركيا ؟ 
- ستواصل تركيا اتخاذ أوربا كنموذج بالرغم من السلطوية يف الحكم والتي لن يتم 

تسويتها بسهولة ، لكنها ستواصل بحثها عن الديمقراطية . 
- التوت�رات ب�ني الرشق والغ�رب ، الحداث�ة والتقلي�د دائما ما يكون�ان مواضيعك 

كروائي ؟ 
- هذه املواضيع ليس�ت نقطة البداية يل ، أريد فقط تصوير الحياة اليومية ورواية 
بي�ت الصمت هي ص�ورة للعائل�ة الرتكية حقا ، لكنه�ا تبحث بالتأكيد ع�ن العلمانية 
بشكل قطعي ، كانت طموحات الجيل األول من تلك العائلة يف وقت تأسيس الجمهورية 
الرتكي�ة ه�و م�واالت الغرب وهو م�ا يتناقض دائم�ا مع املثالي�ة غر الواقعي�ة اآلن ، 
فتفاصي�ل الحي�اة اليومية التي تبدأ دائما من رجل الش�ارع هي دائم�ا أكثر اقناعا من 

األوهام السياسية التي عاشتها األجيال السابقة . 
- هل للكتابة مزايا لديك ؟ 

- م�ن مزايا الكتابة أنها حدث أخاق�ي بالدرجة األوىل ويجب أن يتكون هذا الحدث 
م�ن فع�ل التواضع لدى الكات�ب ، وأنا دائ�م املحاول�ة يف رؤية العالم م�ن خال عيون 

اآلخرين . 
- أنت معجب بفوكنر ، ما هي حدود هذا اإلعجاب لديك ؟ 

- جون أبدايك كتب ذات مرة أن جميع كتاب العالم الثالث تأثروا بفوكنر، ويس�تند 
تأثره عى حقيقة أنه كتب عن أمريكا من زاويته الصغرة يف والية ميسيسيبي ، نثره 
غري�ب ، وه�و مبتكر عميق التجريب ، وش�خصياته جريئة والت�زال كتاباته حتى اآلن 

تتسم باألصالة ويزداد قراؤه يوما بعد يوم يف جميع أنحاء العالم . 
- هذا صحيح وهو يشبه جيمس جويس الذي له تأثر كبر عليك . 

- نع�م بالطب�ع ، فوكن�ر ييل جويس ، ع�ى الرغم من أن جوي�س كان أكثر قلقا يف 
كتاباته ، مع أن فوكنر كان أكثر تصويرا ملجتمعه دون ان ينتابه أي قلق بينهم 
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أبعدُت مامح حزني بابتس�امة مفتعلة.. وأخفيت تعبي يف 
مملك�ة النوم علني أتخلَّص من الش�بح الذي أضحى ياحقني 
كل لحظ�ة وح�ني. حلَّ الش�بح، وأيق�ظ حلوُله جراح�ي التي 

اعتقدت أنها اندملت..
 ص�وت رخي�م يندلق يف أذن�ي، يرسي نحو قلب�ي، يطرقه 
ويدلف.. " اصح يا رجل، أما كفاك العمر كله قضيته سابحاً يف 

بحر الحلم.. اصح، اصح.."
أحلم وعيناي مفتوحتان..

 أرى الش�بح ماث�ًا أمام�ي يح�دق يِفَّ بغراب�ة، ينظ�ر إيل 
باس�تصغار. أس�دل جفني دافع�اً أحام�ي إىل زاوي�ة الفراغ. 
وبصفحة يدي أغطي عيني يف محاولة لطرد صورته التي بدأت 

تحارصني.. تؤرقني..
 غمر الضوء الغرفة، بدأ متسلاً عرب النافذة شبه املفتوحة 
�د الش�بح ماثاً أمامي.. اقرتب  وأرخى خيوطه املتناثرة، تجسَّ
من�ي أكثر، ب�دأ يتكلم بطريقة هس�ترية، كلمات�ه تحولت إىل 
ح�روف أراها تقفز من فم�ه، بل إىل فقاعات تخ�رج يف تتابع، 

تصعد إىل األعى تنفجر وتموت..
 أحلم وعيناي مفتوحتان..

 حلمي يحاذي الحقيقة.. بل هو الحقيقة..
 بعي�ون تنض�ح عج�زاً نظ�ر الش�بح إيِلَّ كم�ن يس�تجدي 
شفقة.. بجسمه البدين وبطنه املرتهلة، برخاوة جلس قبالتي 
عى مقعد خش�بي يبدو غر قادر عى حمل ثقله. درع وخوذة 

أش�هر خلْت، كان يخىش النظر إىل املرآة، تطل عليه صورته من ملقان أمامه، كجندي ملَّ من الحروب. هو الذي، إىل قبل بضعة 
خالها، فتغرس يف نفس�ه جراحاً عميقة وخوفاً غائراً. يف ردح 
قص�ر من الزمن أدركه تغر واض�ح؛ امتأل صوته وهو يصيح 
بدل أن يتكلم. ضاق بذاته، وهَنْت نفس�ه حني علم أنه، س�عياً 
لقت�ل الضجر، التحف املش�اكل، وأضحى يف حاجة إىل همس�ة 
تش�جيع..  أن�ا ال�ذي أضحيت يف حاجة إىل همس�ة تش�جيع.. 
فقاع�ات األح�ام، بل األوه�ام تكبلني، ال ش�بح أمام�ي.. أنا 

الشبح..  أحلم وعيناي مفتوحتان..
 حب�ل الليل بصمت قاتل. هجع الجمي�ع، وبقيت أنا أالحق 
القم�ر.. تحت ضوء قمر بئيس مللم الش�بح أذيال خيبته، ومن 
وراء ظلمة غاش�ية التفت نحوي، ووقف.. نفض عن ذاته رذاذ 
االنكسار، وبصوت راعد صاح: " درع وخوذة.. درع وخوذة.."

 يتلصص الضوء من النافذة. يقرتب الشبح مني، وبعبارات 
رني بمينرفا وبدرعه�ا وخوذتها. ما عدت أطيق  ضاغط�ة يذكَّ
ال�درع والخوذة. م�ا عدت أطي�ق الحلم، ما ع�دت أطيق رؤية 
ر أحامي. بقايا جمال  الش�بح. صورة مينرفا تهاجمني، تعكرِّ
الزالت عالقة ع�ى محياها رغم تقدمها يف العمر. مستس�لمة 

تجلس إىل جانبي، درعها وخوذتها مثلومان..
 ص�وت الش�بح يطوقني، يحارصني.. تداع�ب رأيس فكرة 

أخذ الدرع والخوذة، واالنقضاض عى الشبح.. 
 لن أستسلم ألحامي..

 بالفحم أخط عى الحائط:

 "عندما يغدو الهروب زئبقياً..
 تنداح الذات.. 

 ترسي رعشة االختاء بالنفس الستنساخ ذات منكرسة.. 
 الرتدائها علها تخفي عورة الضياع.."

 عين�ا الش�بح تحدق�ان يف. لم تعودا س�وى ثقبني إلس�الة 
دم�وع الح�رسة.. من رح�م الظلم�ة انبل�ج نور خاف�ت، الح 
�ُم ذاته  يل طيف الش�بح ماث�ًا أمام�ي، قاعداً إىل الج�دار. ُيرَمرِّ
املنكرسة.. يحاول معالجتها بالنس�يان.. بس�بابته يحدث ثقباً 
صغراً يف مؤخرة رأس�ه، يخرجها، يقربها من عينه الس�ليمة، 
يدقق النظر فيها، فيبدأ س�ائل لزج ينساب من الثقب مختلطاً 
ُلها.. يرس�م  بحروف وأرق�ام. يعزل الحروف عن األرقام.. يتأمَّ
بأصبع�ه خّط�اً فاصاً بينه�ا، لكن رسع�ان ما تع�ود األرقام 
لاخت�اط بالحروف.. يلتفت يمنة ويرسة، يتطلَّع إىل الس�ماء، 
يؤث�ث كلماته بصم�ت قاتل.. يصدر رصخ�ة ويركض برسعِة 

لص ُمَطاَرد..
.. أفتحهما..  أغمض عينيَّ
 أحلم وعيناي مفتوحتان..

 منفضة مليئة بأعقاب السجائر.. صوت ينداح من املذياع، 
يرمي بس�هام كلمات أغنية تدمي القلب، أقام بألوان مختلفة 
تنتح�ر فوق الطاولة.. تس�قط م�ن عيني دمع�ة، تبلل خدي.. 
خوذة ودرع.. قطرات دم عى الكراس�ة، وسكني ملطخة بالدم 

ملقاة عى األرض إىل جانبي.

اأورهان باموك
اأرى العامل من خالل عيون الآخرين 

خــــــــوذة مينــيـــرفا

حممد علي فرحات

خورخه لوي�س بورخ�س
ترجمة: عدنان املبارك

إنس�ان ما يعم�ل يف حديقته كما 
أراد فولتر.

 ه�ذا ال�ذي ه�و ش�اكر ألن عى 
األرض توجد املوسيقى.

 هذا الذي يرى املرّسة يف اكتشاف 
األثيمولوجيا *

الش�طرنج يف  املوظف�ان العب�ا   
مقهى صغرة

 يف ) شارع الجنوب ( ،
 الفنان - صانع الس�راميك الذي 

يرى اللون
 والشكل يف تصميمه.

 املطبعي ال�ذي يعرف كيف يرتب 
هذه الصفحة

 رغم أنها قد ال تعجبه البتة.

 امل�رأة والرج�ل قارئ�ا الفق�رات 
األخرة

 من أنشودة معّينة.
 ه�ذا ال�ذي يرب�ت ع�ى الحيوان 

املُنوَّم
 ه�ذا الذي يربر الظلم الذي لحقه 

أو يريد تربيره.
 ه�ذا ال�ذي ه�و ش�اكر ألن عى 

األرض كان ستيفنسن.
يك�ون  أن  يفض�ل  ال�ذي  ه�ذا   

اآلخرون محقني.
 جميع هؤالء األشخاص الذين ال 

يعرف أحدهم
 اآلخر، هم من ينقذ العالم.

* علم االش�تقاق، مبحث أصول 
الكلمات ومصادرها.
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ترجمة: اأحمد فا�شل     

الب�شري الأزمي



تناول قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 
1969 املع�دل يف املادة 140 منه حال�ة "العود" اىل 
ارت�كاب الجريمة حيث يج�وز للمحكمة ان تحكم 
بأكث�ر من الح�د األقىص املق�رر للجريم�ة قانونا 
ب�رط ع�دم تجاوزها هذا الح�د، وان ال تزيد مدة 
الس�جن املؤقت بأي حال من األحوال عىل 25 سنة 
وال تزي�د م�دة الحب�س ع�ىل 10 س�نوات يف حالة 
"العود" او تكرار الجريمة ويالحظ يف اآلونة األخرية 
وم�ن خالل ما كش�فته بعض وس�ائل اإلعالم، ان 
مرتكب�ي العملي�ات اإلرهابي�ة هم مم�ن كانوا يف 
الس�جون العراقية وأطل�ق رساحهم بعد ان مضت 
عليهم سنوات طويلة. وقد اكد الكثري من املهتمني 
بالش�أن القانوني والباحث�ني يف هذا املجال عىل ان 
قس�ما من هؤالء املتورطني بالعملي�ات اإلرهابية 
قد تولدت لديهم "النزعة االجرامية" وهم يف داخل 
السجون جراء اختالطهم باملجرمني املحرتفني وان 
اله�دف من تري�ع القوانني هو تحقي�ق املوازنة 
والعدالة بني رشائح املجتمع كافة، وإيجاد الحلول 
التي تريض جميع األطراف، وان الهدف من العقوبة 
الجزائي�ة هو الردع واإلص�الح وأهداف أخرى تمتد 

آفاقها اىل بقية رشائح املجتمع.

ت�شريعات القوانني واجلناة
ينظ�ر مرعو القوان�ني اىل مرتكب�ي الجرائم 
القواع�د  ع�ن  خرج�وا  وق�د  "م�رىض"  بانه�م 
واالص�ول الواجبة االتباع يف املجتم�ع، هذا ما قاله 
الدكتور"عب�اس النعيم�ي" مضيف�ا، لذل�ك ف�أن 
وضعه�م يف اإلصالحي�ات والس�جون ال يه�دف إىل 
التنكي�ل او اإلي�ذاء او التعذيب بل يراد من العقوبة 
"اإلصالح والتهذيب واعادة التأهيل" لغرض زجهم 
من جدي�د يف جوانب املجتمع الكب�ري، لكن نالحظ 
ان قس�ما م�ن اإلصالحي�ات والس�جون ال تق�وم 
ب�أداء مهمتها امللقاة ع�ىل عاتقها فتترصف وكأن 
املحكومني او الجن�اة حاالت ميؤوس منها فتيسء 

التعامل مع نزالئها، فبدال من إصالح شأنهم يكون 
العكس نخرج الجانحني حاقدين عىل املجتمع ال بل 
حتى عىل أنفسهم فريتكبون الجرائم الخطرة التي 
أصبحوا عىل دراية بها نتيجة اختالطهم بأصحاب 
الجرائ�م األخ�رى، كيف ال وقد أصبح�وا محرتفني 
نتيج�ة االخت�الط ولآلثار النفس�ية الت�ي أصابت 
ضمائره�م والتي لم تج�د من يحتويه�ا ويهذبها 
ويعالجه�ا، له�ذا فإن قس�ما كبريا  م�ن مرتكبي 
الجرائم هم من العائدين "أصحاب السوابق" لهذا 
ف�إن محاكم الجن�ح أو الجناي�ات تربط يف ملفات 
التحقيق صحيفة س�وابق املتهمني وتعتمدها عند 

إص�دار القرار، ف�إذا كان الش�خص عائدا تش�دد 
بحقه العقوبة الجزائية.

وتح�دث الش�يخ "ن�ارص املياحي" قائ�ال، ان 
الكثريي�ن من الذي�ن يدخلون الس�جون يتطبعون 
بأطب�اع م�ن س�بقهم، وه�ذا األم�ر يلق�ى ع�ىل 
عات�ق إدارات الس�جون التي يج�ب ان تعتمد عىل 
الباحثني النفس�يني واالجتماعيني من ذوي الخربة 
واالختص�اص ، وان�ا اق�رتح ان يكون�وا من حملة 
الش�هادات العليا "البكالوري�وس" عىل األقل، كما 
هو الح�ال يف الدول املتقدمة، كما م�ن الواجب ان 
تك�ون هناك مح�ارضات دينية تثقيفي�ة من قبل 

املتخصص�ني يف الفك�ر والعقي�دة وعلم�ي النفس 
واالجتماع بغية توضي�ح مخاطر الجريمة عموما 
الظ�روف  وتوف�ري  املجتم�ع  يف  الس�لبي  واثره�ا 
املناس�بة للس�جناء بحيث نمنع مثل هكذا جرائم 
قب�ل وقوعه�ا. وارى ب�أن الكثري من ه�ؤالء الذين 
خرجوا من الس�جون قد اس�تفادوا يف هذه الفرتة 
من إصالح أمرهم وبدأوا يف اتباع ما امر به الله عز 

وجل واتباع جادة الصواب.

الباحثون االجتماعيون و�شبل املعاجلة
ان العاطفة ترتفع بني جدران الس�جن بسبب 

الحرمان وغياب العاطفة وهذا يؤدي بالسجني اىل 
التعل�ق بصديقه وبالت�ايل تقليده يف كل يشء حتى 
يف س�لوكه العام، هذا ما قالته الباحثة االجتماعية 
"بدري�ة ابراهي�م" مضيف�ة، فهو اي "الس�جني" 
ي�رى اصناف الناس خارج الس�جن يف حني ال يرى 
يف داخله س�وى السجناء اي ال يوجد تنوع الوجوه 
وبالت�ايل تتأث�ر نفس�يته بذل�ك، ويعان�ي الباحث 
االجتماع�ي كث�ريا يف الع�راق بس�بب قل�ة اع�داد 
السجناء وهو ال يمتلك من الوسائل التي تمكنه من 
اداء دوره بالص�ورة الصحيح�ة، فمن غري املمكن 
ان يرف باحث اجتماعي واحد عىل 250 نزيال او 
يستطيع ان يؤثر فيهم ويغري سلوكهم، ألن مهمة 
ه�ذا الباح�ث تحت�اج اىل "عصا س�حرية" او قوة 
خارقة، وانا اس�تغرب من عدم اعداد الكم املطلوب 
م�ن الباحثني االجتماعيني بالرغ�م من وجود عدد 
كب�ري من خريج�ي "علم االجتماع وعل�م النفس" 
ورغبته�م الجدي�ة بالعمل يف هذا املج�ال، وملاذا ال 
يكون لكل 10 نزالء باحث خاص بهم حتى يتمكن 
م�ن متابعته�م والتأثري ع�ىل افكاره�م وعقولهم 
ومنعه�م من العودة اىل الجريمة يف حالة خروجهم 
من السجن. يف حني تحدث الباحث االجتماعي "عبد 
الكريم رشيد احمد" قائال، ان عالج النفوس أصعب 
بكث�ري من عالج األبدان، وله�ذا فإن مهمة الباحث 
االجتماعي تكون صعبة الن مرتكبي الجرائم عادة 
يكونون مصابني باألمراض النفس�ية التي تحتاج 
اىل العالج ، وأنا اقرتح عىل "وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي�ة" أن تس�تحدث معه�دا خاص�ا يتوىل 
أع�داد وتأهيل الباحث�ني االجتماعيني يكون مقره 
بغ�داد وله فروع أخرى يف املحافظ�ات، وان تكون 
مدة الدراسة فيه سنتني، كما عىل الوزارة ذاتها أن 
ترفع مخصصات العمل للباحثني االجتماعيني وان 
تهتم كثريا بالجانحني من االحداث والصغار الذين 
يش�كلون عماد املجتمع وتخص�ص لهم الباحثني 
االجتماعي�ني املحرتف�ني ملن�ع عودته�م الرت�كاب 

الجرائم من جديد.

قانون الباحثني االجتماعيني
اقرتح ع�ىل مجلس الن�واب ان يق�وم بتريع 
قان�ون ينظم عم�ل الباحثني االجتماعيني بش�كل 
مستقل، هذا ما قاله الباحث القانوني "عوف عبد 
الرحمن" مضيفا، حيث لم تتناول القوانني النافذة 
دور الباح�ث إال بش�كل مخت�رص، وه�ذا يوج�ب 
تري�ع قانون خ�اص يمك�ن من خالل�ه إعطاء 
صالحي�ات واس�عة للباح�ث االجتماع�ي وتحديد 
أه�داف العقوب�ة الجزائية، وان مثل ه�ذا القانون 
يوس�ع صالحية عمل الباحث االجتماعي ويعطيه 
اإلحس�اس بأهمي�ة دوره وع�دم وج�ود س�لطة 
تف�رض عليه ما يوجب عمل�ه، وقد الحظت خالل 
عميل س�واء ما يتعلق بقانون االحوال الش�خصية 
او رعاي�ة االح�داث او قان�ون العقوب�ات ان دور 
الباح�ث االجتماع�ي يف الع�راق ش�كيل ويفتقد اىل 
الجدي�ة، وذل�ك بس�بب قل�ة اإلمكاني�ات املتوفرة 
او املتاح�ة للباح�ث االجتماع�ي، فكي�ف نريد من 
الباح�ث ان ي�ؤدي دوره بص�ورة صحيح�ة وهو 
أش�به بالذي يس�ري اىل الصحراء بال سالح. يف حني 
اشارت املحامية "ملى سعيد" اىل ان اغلب الباحثني 
االجتماعيني يفضلون العمل يف دوائر ومؤسس�ات 
اخرى غري السجون بسبب قلة وضعف االمكانيات 
املتاح�ة له�م، وتوضح، ان�ه لو كان هن�اك قانون 
يوف�ر لهم ما يحتاجونه من متطلبات ألداء عملهم 
تجعله�م يحرصون كل الحرص عىل انجاح عملهم 
بالش�كل السليم وبذل كل جهودهم من اجل اعادة 
وتأهيل نفسية الس�جني.ويتوجب االمر كذلك عىل 
ان تس�تمر متابعة الس�جناء املطلق رساحهم من 
قبل الباحث االجتماع�ي عن طريق اقامة الدورات 
وايض�ا ايج�اد ف�رص العمل له�م ، وه�ذا االمر ال 
يقترص ع�ىل الباح�ث االجتماع�ي بل ع�ىل عائلة 

السجني ايضا.

املادة 14 من قانون املخدرات رقم 68 
ل�شنة 1965 

ثالثا: يعاقب بالحبس وبالغرامة 
او بإحدى هاتني العقوبتني.

1-  م�ن س�مح للغ�ري بتعاط�ي 
املخ�درات يف اي م�كان عائ�د له ولو 

كان ذلك بغري مقابل.
2-  م�ن ضب�ط يف م�كان يجري 
في�ه تعاطي املخ�درات بحضوره او 
عل�م منه وال ي�ري ذلك ع�ىل زوج 
صاح�ب املكان او أصول�ه او فروعه 
وأخوات�ه  وإخوان�ه  أزواجه�م  او 

وأزواجهم.
3-  من أغرى حدثا لم يتم "الثانية 
ع�رة" م�ن العم�ر ع�ىل تعاط�ي 

املخدرات او حسن له تعاطيها .

�س- من اأم حممد من مدينة الكرادة داخل تقول، 
زوجي حمام فقد يف عام 2007 يف ظروف غام�شة 

هل يحق يل املطالبة بالتقاعد عن طريق نقابة 
املحامني؟

ج/ اختن�ا العزي�زة.. يجوز ل�ك ذلك اذا 
كان�ت خدم�ة زوجك تج�اوزت ال��"15"  
س�نة، وان يكون قد س�دد االشرتاك األخري 
قبل فقدان�ه، وان تثبتني واقعة الفقدان او 
الوفاة "ال س�مح الله"  عن طريق النر يف 
الصحف وم�ن ثم تقديم الوثائ�ق كافة اىل 

نقابة املحامني.
�س/ من االخ وديع رحمن من مدينة ال�شعلة 

يقول، نحن اأربعة اخوة واأختان، ورثنا عن والدنا 
بيتا، كيف يتم توزيع الرتكة علينا؟

ج/ يتم توزيع هذه الرتكة وفقا للقاعدة 
القانونية "للذكر مثل حظ االنثيني" بحيث 
ان االختني تأخذا ما يس�اوي حصة الوارث 

الواحد ويتم عمل قسام رشعي يف محكمة 
االحوال الش�خصية يت�م بموجب�ه توزيع 
مبل�غ البي�ت وحصة كل وري�ث منكم عىل 
هذا االس�اس واجراءات القس�ام الرعي 

تكون بإحضار ش�هادة الوفاة وصورة قيد 
العائلة ونموذج القس�ام الرعي الذي يتم 
ملؤه وتحويله م�ن قبل القايض اىل الخبري 

لتقدير نسبة كل وارث.
�س- من" ا-ج" تقول انا امراأة مظلومة، حيث 

كرثت امل�شاكل مع زوجي وو�شلت اىل اأروقة 
املحاكم، ما هو احلل براأيكم علما اننا لدينا طفل 

�شغري؟
ج/ اختن�ا العزي�زة.. دع�اوى التفريق 
عندم�ا تق�دم اىل املحكمة ف�إن املحكمة ال 
تس�تمر يف االج�راءات اال بناء ع�ىل متابعة 
ذوي العالق�ة، كما ان ه�ذه املحكمة عادة 
م�ا تؤج�ل النظر يف ه�ذه الدع�اوى لرأ ب 
الصدع ويمكن االس�تعانة من قبلك بأهلك 
والخريي�ن والوس�طاء لحل هذه املش�كلة 
الت�ي كثريا م�ا تقع ب�ني االزواج خصوصا 

بسبب ضغط الظروف الحالية.     

قانون غس�يل األم�وال صدر عن س�لطة االئتالف املؤقت�ة بموجب األمر 
املرقم 93 لس�نة 2004، الذي هو قفزة نوعية قانونية يف مكافحة الفس�اد، 
وغس�يل األموال، التي تعد من اخطر جرائم العرص، والتي تش�مل املخدرات، 
وتهريب األس�لحة، والرقيق والنشاط املايل املش�بوه، واالختالسات وغريها، 
وق�د عاقبت املادة الثالثة من القانون مرتكب�ي هذه الجريمة بالحبس مدة 
ال تزيد عن أربع س�نوات، مع أن النص يقول يعاقب )بالسجن(، ومعلوم أن 
الس�جن هو الذي تزيد العقوبة فيه عىل الخمس سنوات، وربما يكون سبب 
ذلك هو سوء الرتجمة التي نقل عنها القانون إىل العربية، إذ أن هذا القانون 
مستنس�خ من القوان�ني األجنبية األخرى مع ان التط�ورات التي حصلت يف 
العراق توجب ان يكون هذا التريع عىل مس�توى ع�اٍل من الدقة عىل وفق 
األحداث والنم�و االقتصادي الكبري الذي طرأ عىل العراق إثر االنفتاح العاملي 

عىل السوق العراقية.
وهن�اك العديد م�ن االتفاقيات الدولية، التي يمك�ن خاللها التصدي ملثل 
هذه الظاهرة، ومنها، اتفاقي�ة األمم املتحدة، وهناك صور مختلفة لحاالت 
غس�يل األموال منها التحويل، واإليداع عن طريق البنوك، حيث تودع األموال 
املش�بوهة الناتجة عن األعمال غري املروعة يف بنوك إحدى الدول، ثم تحول 
إىل الوط�ن األصيل، وأيض�ا الصفقات النقدية عن طري�ق العملة الوطنية إىل 
ذه�ب ومجوه�رات، ومن ثم تباع يف الخ�ارج بعمالت أجنبي�ة، وأيضا هناك 

طريق�ة إعادة اإلق�راض، وهو إيداع األم�وال من قبل غاس�يل األموال يف بلد 
خارجي تقل فيه الرضائب ثم يقوم املودع باإلقراض من احد املصارف يف بلد 
آخر بضمانات تلك األموال، وأيضا الفواتري املزورة، حيث سهلت هذه الشبكة 
يف الس�نوات األخرية عملية غسيل األموال، وهناك العديد من املقرتحات التي 

يمكن من خاللها القضاء عىل ظاهرة غسيل األموال منها:
1- الرصامة والشدة يف القوانني التي تصدر وتعاقب هذه الظاهرة. 

2- التعاون بني املصارف وسلطات تنفيذ القانون.
3- متابعة العمليات البنكية املثرية للشك.

4- تدريب كوادر البنوك وفقاً ملا طبق يف البنوك الخارجية.
5- مراقبة عمليات اإلقراض.

6- إل�زام البنوك بكتابة التقاري�ر إىل الجهات البنكي�ة املركزية املرتبطة 
بها.

والخالصة أن ظاهرة غس�يل األموال قد تنامت بسبب التطور االلكرتوني 
للعملي�ات املرصفية التي تس�هل نقل األموال واإلرب�اح الناجمة عنها بحيث 
تب�دو األموال الناجمة عنه�ا، وكأنها أموال مروعة، األم�ر الذي بات يهدد 
االس�تقرار االقتص�ادي، وخاص�ة يف البلدان الصغ�رية، وذل�ك يتأتى من أن 
النظام املرصيف هو عصب النظام املايل، والجهة الرئيسة يف نقل األموال، األمر 

الذي يوجب التدقيق يف حساب املودعني.

رعب كبري س�يطر عىل مدينة "الجنائن" املنسقة ببيوتها 
املطلية بااللوان التي تناغمت مع اوراق الحدائق امللونة والتي 

اعطت للشوارع بهاء وجماال ير الناظرين.
فف�ي األمس ت�م العثور عىل ش�ابة لم تتج�اوز العرين 
من عمرها غارقة يف دمها وس�ط الش�ارع الرئيس إثر طعنة 
اخرتقت جس�دها البض وفتت "كليتها" واوقفت نفس�ها اىل 
االبد، احتار الجميع واجتهدوا يف التفسري "من ملاذا وكيف؟"، 
ه�ذه املدينة خالية من االعم�ال االرهابية والفت�اة طالبة يف 
معه�د املعلمات، وابوها حارس لي�يل يف إحدى املدارس وليس 
له عداء مع احد او خالفات، كما ان "الفتاة" معروفة بحسن 
الس�رية ومحتشمة حتى يف مالبس�ها وربما يكون االمر خطأ 

ارتكبه القاتل كانت ضحيته هذه الفتاة املغدورة.
وقام�ت الرط�ة يف البحث والتحري وس�ألت والد الفتاة 
عن ش�كوكه واىل من يوجه اصبع االتهام علها تس�تطيع ان 
تجد خيطا تصل به اىل القاتل املجهول، فاستبعد ذلك مفوضا 
ام�ره اىل الله، وطويت صفحة الفت�اة إذ ان االيام وما تحمله 
من مفاجآت كثريا ما تنيس الخطوب، وإن كانت جساما ولها 

اثر كبري ومؤثر يف نفوس الناس.

ولك�ن رجت "مدينة الجنائن" م�ن جديد بفاجعة جديدة 
وحادث�ة قتل اخ�رى كانت ضحيته�ا "فتاة ش�ابة" تتجاوز 
العرين من العمر، وس�اد الصمت والذه�ول املكان، واثريت 
عالم�ات االس�تفهام من جديد، فت�اة ثانية تقت�ل بالطريقة 
ذاته�ا طعن�ة يف الظه�ر تخ�رتق الجس�د وتس�تقر يف الكىل، 
واداته�ا "مفك" كبري بأطراف مدببة ولكن هذه املرة لم تمت 
الفت�اة، فأعط�ت معلومات اىل الرطة واش�ارت اىل ان رجال 
مس�تقال دراجة نارية فاجأه�ا برعة ناري�ة وجنونية وقد 
غرس بظهرها ما يش�به الس�كني وهو يرتدي مالبس س�ودا 
داكنة تغطي حتى رأس�ه!، دق ناقوس الخطر ودخلت مدينة 
الجنائن بحالة من االنذار القصوى وش�لت حركة الفتيات يف 

الشوارع وخلت املدينة الزاهية منهن تماما.
وبالتأكي�د ان للرط�ة اس�اليبها ووس�ائلها يف التقيص 
ومعرف�ة الحقائق والبح�ث عن املجرم�ني، خصوصا بعد ان 
فارقت الفت�اة الثانية الحياة إثر الطعن�ة ذاتها التي اخرتقت 
جس�د القتيل�ة االوىل، فت�م وض�ع مف�ارز خاص�ة يف اطراف 
املدينة وبزي مدني مع س�يارات خاصة تتيح مطاردة املجرم 
حال ظهوره ع�ىل الدراجة املس�تخدمة يف الجريمة واعطيت 

التعليم�ات اىل كل اه�ايل املدين�ة "مدين�ة الجنائ�ن" بتوخي 
الح�ذر واالنتب�اه، وبعد ايام من الح�ادث الثاني وبينما خلت 
الش�وارع املارة لحرارة الجو التي الهبت الش�وارع بحمم من 
ن�ار، ارسعت احدى الفتيات تس�عى يف ش�ارع فرعي برعة 
للوص�ول اىل اهلها، فوجئت بدراجة ناري�ة القاها دوّيها عىل 
الرصي�ف وبدت منها رصخة مدوية الذ إثرها "القاتل" هاربا 
اىل اطراف املدينة لكنه فوجئ بسيارة اخرى اعرتضت طريقه 
وغلقت عليه املس�ري فحاول النكوص اىل ال�وراء، اال ان طوقا 
من سيارات الرطة حارصه من كل حدب وصوب فاستسلم 
مرغما، هو ش�اب يرتدي قتاعا اس�ود متجه�م الوجه بنظرة 
ح�ادة وتقاطيع متش�ائمة، ويف التحقيق اف�اد للرطة بأنه 
يكره الفتيات ألنه اكتشف خطيبته تخونه مع شاب اخر بعد 
ان تعل�ق بها حد الجنون، وعاهدته عىل ال�زواج فقام بقتلها 
دون عل�م االخرين ومن ثم قرر قتل كل فت�اة يراها ثأرا لذلك 
العتقاده ان النس�اء خائن�ات وال توجد اية فتاة تعرف معنى 
الوف�اء، وق�د قررت املحكم�ة وضعه يف مستش�فى االمراض 
العقلي�ة بع�د تقري�ر اللجنة الطبي�ة التي اكدت ان�ه "يعاني 

الجنون وفصام العقل".
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رشع قانون املحكمة االتحادية الحالية رقم 
30 يف العام 2005 استنادا اىل قانون ادارة الدولة 
املؤقت اي قبل تريع الدستور العراقي الدائم، 
وعندم�ا رشع الدس�تور العراق�ي ج�اء باملواد 
92 و93 و 94 من�ه لتبني وتح�دد اختصاصات 
املحكمة االتحادي�ة العليا وانها محكمة وهيئة 
قضائي�ة مس�تقلة ماديا واداري�ا، وتتكون من 
ع�دد م�ن القض�اة ورج�ال الريع�ة وخرباء 
القانون، واش�رتط الدس�تور ان ي�رع قانون 
ه�ذه املحكمة ويس�ن بأغلبية ثلث�ي االعضاء 
وهذه املحكمة تختص بالرقابة عىل دس�تورية 
القوانني الصادرة من مجلس النواب وايضا هي 
تق�وم بتغي�ري مواد الدس�تور يف حال�ة حصول 
خالف او اخت�الف عىل تفس�ريها وايضا تعمل 
عىل الفص�ل يف القضايا التي تنش�أ عن تطبيق 
واالج�راءات  والق�رارات  االتحادي�ة  القوان�ني 
الصادرة من السلطة االتحادية، ويجوز الطعن 
ام�ام هذه املحكمة من كل ذي مصلحة س�واء 
مجل�س ال�وزراء ام االف�راد وحت�ى منظم�ات 
املجتم�ع املدن�ي ويك�ون الطعن مب�ارشا لدى 
هذه املحكم�ة، وايضا تعمل هذه املحكمة عىل 
الفصل يف املنازع�ات التي تحصل بني الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ات االقالي�م واملحافظ�ات 
والبلدي�ات واالدارات املحلي�ة وايض�ا الفصل يف 
املنازغات التي تحصل بني حكومات االقاليم او 
املحافظات وان اختص�اص املحكمة االتحادية 
هو يف تفس�ري مواد الدس�تور وليس يف تفس�ري 
م�واد القان�ون كم�ا اوضح�ت ه�ذه املحكمة 
ذل�ك يف قراره�ا 13 لس�نة 2011 ، وتعمل هذه 
املحكم�ة ايضا يف الفص�ل االتهام�ات املوجهة 
اىل رئي�س الجمهورية ورئي�س مجلس الوزراء 
ع�ىل ان ينظ�م ه�ذا االم�ر بقان�ون اال ان هذا 
القانون لم يرع اال االن، كما ان هذه املحكمة 
التي تس�مى يف دول اخرى مثل مرص وفرنس�ا 
باملحكم�ة الدس�تورية تص�ادق ع�ىل النتائ�ج 
النهائية لالنتخاب�ات الخاصة بانتخاب اعضاء 
مجلس النواب، وايض�ا من ضمن اختصاصات 
ه�ذه املحكمة هو الفصل يف تنازع االختصاص 
القضائي�ة  والهيئ�ة  االتح�ادي  القض�اء  ب�ني 
واملحافظات والفصل يف تنازع االختصاص بني 
الهيئ�ة القضائي�ة لألقالي�م او املحافظات غري 
املنتظم�ة يف اقلي�م، وان قرارات ه�ذه املحكمة 
عن�د صدوره�ا ه�ي بات�ة وملزمة للس�لطات 
كاف�ة، وال يج�وز الطع�ن يف قراراته�ا امام اية 
جهة كان�ت، وان عمل املحكم�ة االتحادية هو 
تطبي�ق الدس�تور وهي تراقب عم�ل الربملانات 
وه�ي م�ن    الهيئ�ات املهم�ة ج�دا يف االنظمة 
السياس�ية النيابي�ة يف كل دول العال�م، الن اي 
نزاع يحصل يكون له�ا القول الفصل فيه، كما 
انه�ا بعيدة عن التأثريات السياس�ية وفق هذه 
االنظم�ة او التدخ�الت ألنه�ا الحلق�ة االخ�رية 
التي بموجبها تحل املش�اكل يف هذه "االنظمة 
السياس�ية" الحديثة وفق القانون الدستوري، 
لهذا الس�بب فإن اختيار اعضائها يكون دقيقا 
جدا وبتأني تصدر قوانينها يف كل الدول الحديثة 

والديمقراطية.
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امل�ستقبل العراقي/ ميثاق �سلمان

كثيـرا ما يصطـدم المرء بــ "كالم الناس" 
وينزعج منه. وتختلف ردود األشخاص أمام 
"األقاويـل"، بيـن مكترث لحديـث اآلخرين 
عنـه، وبين متجاهـل له، على منـوال أغنية 
سلطان الطرب، جورج وسوف يمكن القول 
"كالم النـاس ال بقـّدم وال بيأخـر"، فيمـا 
يفضـل آخـرون إخفـاء الكثير مـن األمور، 
خشـية أن يقعوا فريسـة "للقيـل والقال"، 

وحديث الناس الذي ال ينتهي.
سـامي عبد الله )29 عاما(، يقول بأن كالم 
الناس يؤثـر فيه نوعا ما، ويسـتدرك قائال: 
"فـي نهايـة المطاف أنا من يقـرر خياراتي 
لنفسـي، وأنـا مـن يرسـم حياتـي، وليس 

اآلخر". 
في حين ترى نوال العزاوي )35 عاما(، التي 
عانت كثيرا من كالم الناس، إذ مّرت بتجربة 
زواج وطـالق مريرة، أن ذلـك قد يؤثر كثيرا 
في الشـخص، السيما في البداية، فضال عن 
تدخـالت اآلخريـن أحيانا في أمـور غيرهم 

الشخصية.
غيـر أن نوال تؤكد أنها لم تعد تكترث بـ "ما 
يقال عنهـا"، حاليا مؤكدة أنهـا ليس لديها 
اسـتعداد إلخفاء أمر من أمورها، وال ترغب 
في أن تفعل أي شيء حتى ترضي اآلخرين، 
تقـول نـوال "اليـوم لـم يعـد رأي اآلخرين 
يهمنـي، أو يؤثر في حياتي، بأي شـكل من 
األشكال، ألنني على قناعة بأنني أتصرف بما 
ال يتعارض مع التقاليد والعادات، وبشكل ال 
يغضب الله، وذلك يجعلني راضية عن نفسي 

رضا ال تساورني فيه ذرة شك إطالقا". 

حني يكون الكالم جارحًا
وتتفق معهـا الطالبة الجامعيـة عايدة عبد 
الواحـد، إذ تقول "هناك زميـالت بالكلية ال 
يشغلهن سوى التحدث في سيرة اآلخرين"، 
مبينـة أنها ال "تخشـى ما يقلنـه عنها، ألن 

إرضاء الناس كافة غاية ال تدرك".
وتسـتغرب عايـدة أن كالم النـاس مـا يزال 
متـداوال فـي العصـر الحالي بالوقـت الذي 
يجب أن يهتم الفرد بشؤونه الخاصة ويبتعد 
عن مثل تلك األمور، معتبرة أن الكالم يكون 
أحيانـا جارحـا إال أن "الواثق من نفسـه قد 
ال يتأثـر بأي شـكل من األشـكال بمـا يقال 

عنه".
وأغـرب ما في األمر، فـي رأيها ، أن الحديث 
عن اآلخرين ال يزال مـن الهوايات المفضلة 

عنـد كثيرين، في الوقت الذي يفترض أن 
ال يجـد فيه الناس وقتـا للحديث في غير 
ما يهمهم من شـؤون الحيـاة التي تزداد 
تعقيـدا يوما بعد يوم. "فالكالم من وراء 

الظهر جارح وبال طائل".

اأخذ ما ينا�سبني من الكالم !!
في حين تسـتقبل هيام عبـد القادر)25 
عاما(، وهي موظفة في إحدى الشركات 
الخاصـة، كالم النـاس، بـكل عقالنيـة، 
وتقول "أحب أن أعـرف ما يقوله الناس 
عنـي، وأحـاول أن آخذ ممـا يقولون ما 
يناسبني"، متابعة "إذا كان لدي عيب من 
العيـوب، أو كان تصرفـي غير مناسـب، 

أسـعى لتصحيـح مـا يجـب تصحيحـه في 
سـلوكي وتصرفاتي، ألنه ال يمكن لإلنسان 
أن يعيش في محيـط يتجاهل فيه اآلخرين، 

وال يستمع لكالمهم".
وتبـرر هيام رؤيتها هـذه بالقول إنها كثيرا 

ما تتحدث عن تصـرف زميلة من زميالتها، 
أو تناقـش وْضع شـخص من األشـخاص، 
لالسـتفادة، وأحيانـا لطـرح رأي قـد يعمل 
علـى تصحيـح خطأ مـا، في حياة شـخص 
بعينه. وفي نظرها أن هذه الظاهرة حسنة، 

شـريطة أن تتسـم باإليجابيـة والعقالنية، 
وأن تؤثر في األفراد نحو األفضل.

فـي حين يرفض الثالثيني، عيسـى رعد، أن 
يكترث آلراء الناس، مفضال أن يتصرف كما 
يريد، وان ُيعّدل من تصرفاته كما يشاء، حيث 
ل  يقـو
ن  إ

كالم اآلخريـن، "يحمـل نوعـا مـن الغيرة، 
أو الحسـد، ويمارسـه الشـخص الغافل عن 

الكثير من األمور الحياتية".
ويعتبر عيسى أن ما يتخذه من قرارات مبني 
على قناعات شـخصية ثابتة، وال يسـتطيع 
أي فرد آخر، حتـى وإن لم يذكره إال بالخير، 
أن يغّيـر من قراراته مهما فعـل، أو أن يؤثر 
عليـه سـلبا، وال يهمـه أن يتأثـر الكثير من 
الناس بـآراء اآلخرين، فيغيـر قراراته وفقا 
لهذه اآلراء، ألنهم يخشون ما قد يقال عنهم 

الحقا.

القيل والقال.. وكرثة ال�سوؤال
 ويقـول محمد محمود" مدرس تربية دينية 
"العاقل الواعي ال يعتمـد على القيل والقال 
ومـا سـمعه من فـالن وفالنـة ليحكم على 
شـخص معيـن، فالقيل والقـال وكثرة نقل 
الـكالم مدعـاة لتتبع الناس والنيـل منهم". 
وكثرة السـؤال مدعـاة للتشـديد والتنطع، 
والتقعـر، والتنقيب واالعتـراض، والتعنت، 
والسـؤال عمـا ال ينبغـي السـؤال عنه، وال 
الخوض فيـه." مضيفا "كلنـا نحزن عندما 
نجـد أخا لنـا غارقا فـي بث القيـل ، ونفث 
القال، ونبش مثقال األمور وجعلها قنطارا، 
وإيجاد أشـياء من العدم وتهويل ِنفة المطر 
وجعلها سـيل الَعِرم، ألنها عاهـة ابتلي بها 
مجتمعنا العربي التي أضحت لشـريحة من 

أُناسه قوت يومهم ومشربهم المبتغى".
وتابـع حديثـه "وكعبـرة لمـن أُهـدى 
األصغريـن، أن الـذي ُيضِحـك المـرء 
ويبكيـه فـي آن هو أن الـذي يتبنى 
ثقافة القيل والقال، يجلب لنفسه 
عنـوة ومـن غيـر داع الحسـرة 
والضيـق والقلـق، وهكـذا فكما 
يدين المرء أخا له، يجد نفسه مدانا 
من ذاته، وبالتالي فهو نفسـه ليس 
بسالم من شر عمله الذي يؤتي أُُكله 

ضده حيثما يّمم وجهه ووالّه".

عدم احرتام الذات
أمـا عمار فهد "كاسـب" فيقول عـن القيل 
ز  والقال ونقل الكالم "ال أدري ما هو المحفِّ
لمثـل هـذه الشـائنات؛ هـل هـو الشـعور 
بالنقص من امرئ ال يريد أن َيشُعر بكماله- 

والكمال دائما للخالق ال المخلوق- 
إال بإلصاق النواقص التي فيه 

خاصـة  باآلخريـن- 
منهم  الناجحين 

هـو  -أم 
ط  سـقا إ

يـد  ير

العائب أن يعيب الناس بما به هو من عيوب 
ليشبع حاجة في نفسه، وفي كلتا الحالتين 
ليرضي نفسـه ويريح أنفاسـه وهو متيقن 
انه يكذب على أقـرب وأغلى وأعز ما يحوي 
كيانه وهو نفسه، وهذا يعني عدم احترامه 
لذاته وهـو أمر، من أكبـر الكبائر". مضيفا 
"ان عمـال كهـذا ونتيجة كهـذه ينبعان من 
جهل كبير بمكان ومكانة وإمكانية اإلنسان 
الذي ينتمي إلى اإلنسـانية التي هي لصيقة 
ورديفة للمحبة والرحمة والمودة واألخّوة 
وفعـل الخيـر وتقديـم يـد العـون والعمـل 
والمثابـرة، إن خصاال نقيظة لذلك تحط من 

القيم اإلنسانية بل ومن اإلنسانية نفسها"

مر�ض اإ�ساعة التنامم
ويقـول غالب قاسـم "موظـف" أن "القيل 
والقال الذي أعنيه يدخل في معناه ومضمونه 
إشاعة التنامم والتفاتن والتحاسد والتحاقد 
بين الناس وإلغاء اآلخر ومراقبته والتسـلق 
على حسـابه وتهويل مستصغر أموره، وما 
شابهها من نشر للشائعات المغرضة بشتى 

أوجهها وتوجهاتها في المجتمع".
وأخيـرا أقـول.. إن القلب الميت هـو القلب 
الذي ال يخشع وال يلين، وال يألف وال يرحم، 
وصاحبه رديء النفس، ويحب القيل والقال 
والهذر، وتـرى صاحب القلـب الحي عكس 

ذلك.

�سلوك مدان
المرشـدة األسـرية، مروة حسـن، تعتبر أن 
ظاهـرة "كالم النـاس"، المندرجـة تحـت 
)القيل والقال(، ليسـت سـوى "سلوك نابع 
من سـوء التنشـئة"، التي يفترض أن تكون 
قائمة على أسـس يقـّدر فيها الفـرد حرية 

اآلخرين وحقهم في االحترام.
وفي هذا الشـأن تؤكد حسـن أن "ظاهرة" 
التكنولوجيـا،  وفـرة  مـع  النـاس،  كالم 
"تراجعت وقلت" بالنسـبة لمـا كانت عليه 
سـابقا، إال أن هناك أفـرادا يتأثرون بحديث 
الناس عنهم، خاصة إذا كان الحديث سـلبيا، 

ووصل إليهم بطرق غير مباشرة.
وتنصح حسن أن يلتزم 

من  بمستوى  األهل 
تربية  في  الوعي، 

أبنائهم على 

مفاهيـم المسـؤولية، وعـدم التدخـل فـي 
شـؤون اآلخرين، حتى لـو كان الحديث عن 

اآلخرين من وراء ظهورهم. 
وفي هذا الصدد تشـير أيضا إلـى أن العائلة 
هي المدرسة التي تلقن مبادئ خصوصيات 

الخاصـة،  شـؤونهم  واحتـرام  اآلخريـن، 
"تفاديا لتفشـي هـذه الظاهرة السـيئة في 
المجتمع"، مع تربية االبن على ثقته بنفسه، 
تحسـبا لما قد يسـمعه في حق شخصه من 

كالم اآلخرين. 

الطبيعة الب�سرية وال�سلوك !!
أسـتاذ علم النفس التربـوي الدكتور عماد، 
يؤكد أن اإلنسان، بطبعه، يأخذ بكالم الناس، 
السلبي منه وااليجابي، لكن هذا اإلنسان، إذا 
كان يدرك قدراته وإمكاناته فإنه يسـتطيع 
التعامـل مع حديـث الناس بشـكل إيجابي، 
فـال تتأثـر قراراتـه بمـا يقوله النـاس، وال 
يسـبب له هذا الكالم عائقا نفسيا، بأي حال 
من األحـوال، ألنه يعـي قدراتـه الحقيقية، 

وحدوده الحقيقية. 
ويضيف "أن اإلنسـان الذي يتأثر بما يسمى 
في علم النفس بـ"مركز الضبط الخارجي" 
هـو الذي يتأثـر بحديث اآلخريـن، ألنه فرد 

بـرأي  يهتـم 
اآلخرين فيه، 

يعتمـد  و
علـى 

"الخارج" فـي تصويب أمـوره، وفي اتخاذ 
قراراته. وفي هذه الحالة فال شك أن الحديث 
عنه، سـواء كان مدحا، أم ذما سـوف يؤثر 
فـي حياته، وقـد يؤدي به إلـى االنعزال عن 
اآلخرين، مع ما يترتب على ذلك من أعراض 

نفسية قد يصعب عليه عالجها بسهولة.
وينصح ، األفراد، بأن يعززوا في نفوسـهم 
"مركـز الضبط الداخلي"، مـن خالل تعزيز 
الـذات  علـى  واالعتمـاد  بالنفـس،  الثقـة 
واالسـتقاللية، ألن هـذه الصفـات هي التي 
تجعـل الفـرد أكثر قـدرة علـى التعامل مع 
"كالم النـاس"، وتقييم هـذا الكالم بحكمة 

وعقالنية، حتى ال يؤثر على حياته.

اآفات الل�سان واخللق الذميم
وعن مسـاوئ نقل الكالم والغيبة والنميمة 
يقـول د . أحمـد عبـد الكريم "يا أيهـا الذين 
آمنـوا اتقوا الله و قولوا قوالً سـديداً يصلح 
لكـم أعمالكم ويغفـر لكم ذنوبكـم  ومن 
 " ًيطع الله و رسـوله فقد فاز فوزاً عظيما

األحزاب :70،71".
فإنَّ اإلسـالم حثَّ على الخلق الكريم وأعلى 
َقدره، وحذَّر من الخلـق الذميم وأكَفأَ ِقْدره، 
حتى ُقِبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و ما من خير إال دلّنا عليه، و ال شر إال حّذرنا 

منه و أخذ ِبُحَجِزنا فصرفنا عنه.
و المـرُء بأصَغَريه: قلِبِه ولسـاِنه )كما قال 
عمـرو بن معـد يكـُرب ( وعلـى صالحهما 
وفسادهما يكون صالح اإلنسان أو فساده، 
اليـوَم بالِذكـِر  للفائـدة، نتنـاول  وتتميمـاً 
آفات اللسـان ونقـف على بعـض أمراضها 
وأخطارهـا، علَّ اللـه تعالى يوفقنـا لتوّقي 

الوقوَع فيها، و تحاشي أضرارها.
وقال عليه الصالة والسـالم لمعاذ بن جبل: 
)وهـل يكب الناس في النـار على وجوههم 
أو علـى مناخرهـم إال حصائـد ألسـنتهم  ( 
وأضـاف د. عبـد الكريم "ومن أشـَنع آفات 
اللسـان االسـتطالة في أعراض الناس بغير 
، وَمن َعـَرَف حقيقة اإلسـالم ومباِدئه  حـقٍّ
َوَقـَف علـى نكيـره على مـن اسـتطال في 
َده  عرض أخيه، فأوسـعه اسـتنكاراً، و توعَّ
نارا، اذ قال تعالى: )َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن الُْمْؤِمِنيَن 
َوالُْمْؤِمَنـاِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسـُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا 

ُبْهَتاًنا َوإِْثًما ُمِبيًنا( األحزاب : 58.
وقال سـبحانه وتعالى: ) َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم 
َبْعًضا أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيـْأُكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا 
اٌب رحيٌم(  َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقـوا اللََّه إِنَّ اللََّه َتوَّ

] الحجرات : 12 [ .
وفي اإلحياء أن الحسن رحمه الله قال: ) ِذكُر 
الغير ثالثـة: الغيبة، والبهتـان، و اإلفك، 
وكٌل في كتـاب الله عز و جل؛ فالغيبة أن 
تقـول ما فيه، و البهتان أن تقول ما ليس 

فيه، و اإلفك أن تقول ما بلغك(. 

الإ�سالم حّرم الغيبة والنميمة
ويرى احد رجال الدين بان "اإلسالم حرم 
الغيبـة، وما كان تحريمهـا عبثاًً في دين 
قدَّم َدْرء المفاسـد على جلـب المصالح، 
و جعـل التخليـة أولى مـن التحليـة؛ بل 
ُحرِّمـت بعد أن ثبت لـذوي األلباب كونها 
ذريعـة إلـى تفكيـك المجتمـع، وتمزيق 
شـمله ، وَحـلِّ ُعـراه .فبالغيبـة تنتعش 
األحقاد، وعلـى مائدتها تتوالد الخصومات، 
ومن أفواه الئكيها تتطاير الجراثيم وتنتشر 
األََرضة، و تتسـلط على جسد األمة فتنخره 

و ُتحيله كعصٍف مأكوٍل. 
وداٌء كـداء الغيبة، ال ُينجعـه دواء، وال ُيْدِرُك 
صاحَبه شـفاء، األمر الذي مـن أجله انعقد 
اإلجمـاع علـى اسـتئصاله مـن جـذوره و 
اقتالعه من عروشـه، فـكان الُحكم الفصل 
تحريـَم الغيبـة إجماعاً كمـا ُحرَِّمـْت كتاباً 
، وحكـى اإلجمـاَع علـى تحريمهـا  و سـنًةً
أئّمـة أعالم كابن حـزم والنووي وابن حجر 
والغزالـي والقرطبـي وغيرهـم ال يقل في 
الخطـورة و التحريـم عـن داء الغيبـة داٌء 
عضال آخـر ، وآفة آخرى من آفات اللسـان 
هي آفة السـعي بين الناس بالنميمة ، و هي 

كالغيبة في التحريم بالنّص و اإلجماع.
والنميمـة مـن األسـباب الموجبـة لعـذاب 
القبر، فقد روى أصحاب السنن وغيرهم عن 
ابن عّبـاس رضي الله 
عنهما ، أّن رسـول 
اللـه   مـر  علـى 
فقـال،  قبريـن 
إنهمـا   )  أمـا 
ليعذبـان، ومـا 
يعذبان في كبير 
أمـا أحدهما فكان 
يمشـي بالنميمـة، 
وأمـا اآلخـر فـكان ال 

يستتر من بوله(.
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ظواهر مدانة

البيوت خلراب  وطريق  والقال" نميمة  "القيل 

حياة  الناس" يوقف  "كالم 
البعض.. و"ال يقدم وال 

يؤخر" عند آخرين

على المرء أن يقّيم كالم 
الناس عنه بحكمة وعقالنية، 
حتى ال يؤثر في حياته سلبًا 
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لي�س بينن�ا م�ن ينك�ر عالق�ة البحرين 
الوطيدة بالحضارة السومرية, فقد كانت 
البحري�ن )دملون( فردوس الس�ومريني, 
ويف  أس�اطريهم,  يف  ثابت�ة  وصورته�ا 
ملحمة الطوفان, وال جدال يف صحة هذه 
الحقائق املوثقة يف الكتابات املس�مارية, 
فقد وص�ل إليها )جلجام�ش( يف رحلته 
األس�طورية الت�ي بح�ث فيه�ا عن رس 
الخلود, لكي يحظى بحياة كحياة اآللهة 
يف خلود دائم, كخلود )زيوس�ودرا(, الذي 
وهبته اآللهة الخلود يف )دملون( املقدسة, 
وما أن وص�ل إليها حتى رب�ط يف قدميه 
يف  األعم�اق  إىل  ليغ�وص  ثقي�اًل  حج�راً 

مياهها بحثاً عن زهرة الخلود. 
ثم تأتي )أس�طورة إنكي( لتؤكد قدسية 
أرض دملون الطهور, التي ال ُيفرتس فيها 
األس�د, وال َينعب فيها الغ�راب, ويعيش 
اإلنس�ان فيه�ا حي�اة أبدي�ة خالي�ة من 
األوجاع واألمراض, وتزعم األسطورة أن 
)إنكي( إل�ه الحكمة واملي�اه العذبة عند 
الس�ومريني, ب�ارك أرض دمل�ون باملياه 
العذب�ة الرقراق�ة, لتك�ون أرض العيون 
والينابيع الوفرية, ومنحها فواكه الدنيا, 
وليصبح ميناؤها بعد ذل�ك ميناًء للعالم 
كل�ه.  ق�ال )إنكي( هذا ال�كالم قبل أكثر 
م�ن )4500( س�نة, ومازال�ت الينابي�ع 
العذبة تتدفق من جوف البحر حول جزر 
البحرين, يطلقون عليها محليا تس�مية 
)چ�واچ��ب( أي كواكب )جمع كوكب(, 
وع�ني  الس�وايل(,  )أم  ع�ني  أش�هرها 
)عذاري(, و)الساية(, وربما كان الجني 
)بوكداو( من بقايا العفاريت السومرية 
)الس�اية(  جزي�رة  يف  اس�تقرت  الت�ي 

بالبحرين.
)إنكي�ل(,  أجدادن�ا  نح�ن هن�ا نص�دق 
نص�دق  وال  و)حموراب�ي(,  و)إنلي�ل(, 
الفضائي�ات املغرضة, الت�ي اعتادت عىل 
التلفي�ق وقل�ب الحقائ�ق, فق�د تح�دث 
أجدادنا بإسهاب عن عالقاتهم التجارية 

مع )دملون( لكنهم لم يتطرقوا إىل الدوحة 
وال إىل قطر. 

علين�ا  أطل�ت  عندم�ا  فوجئن�ا  لق�د 
الفضائيات الخليجية, لتش�وه الحقائق, 
وتم�ي علين�ا أفكارها املضلل�ة من دون 
مقدم�ات تاريخي�ة, وم�ن دون ثواب�ت 
علمية, حني زعم�ت يف أكثر من برنامج: 
إن حمورابي, ملك بابل وأوروك )العراق( 
ع�ام 1792 قبل امليالد, ينحدر من أصول 
خليجي�ة, فه�و يف نظرها: أم�ا أن يكون 
عماني, أو قطري, أو من جزيرة )كيش( 
اإليراني�ة, وزعمت أيضا إن الس�ومريني 
انطلق�وا يف  بداي�ة حياته�م م�ن ج�زر 
وادي  يف  واس�تقروا  الهن�دي,  املحي�ط 
الرافدين ليؤسسوا حضارتهم هناك, وما 
إىل ذلك م�ن السفس�طة التاريخية, التي 
تصاعدت وتريتها عىل هذا املنوال لطمس 
تاري�خ حضارة وادي الرافدين, وإس�باغ 
بع�ض املالم�ح األكدي�ة والبابلي�ة ع�ىل 
املدن البرتولية التي ظهرت فوق س�طح 
األرض بع�د دورانها باالتج�اه املعاكس 
يف ظل ش�يوع املفهوم الفوضوي القائل: 

)الروس نامت والعصائص قامت(. 
 رحم�ك الله ي�ا دكتور )أحمد سوس�ة(, 
ورحمكم الله يا جهاب�ذة اآلثار العراقية 
ابت�داء م�ن الدكتور ط�ه باق�ر, وهرمز 
رس�ام, وس�لمى س�ليم الرايض, وناجي 
األصيل, ودوني جورج, وانتهاًء بالدكتور 
بهنام أبو الصوف, فقد رحلتم عنا وتركتم 
لن�ا ه�ذا اإلرث النفيس الذي ل�م نحافظ 
عليه كم�ا ينبغي, فتطاول عليه الرساق, 
ولم يس�لم من عبث املزيف�ني واملخربني, 
حت�ى فقدنا محتوي�ات متحفنا الوطني 
كلها, وفقدنا كنز النمرود, واختار الغزاة 
التجحف�ل يف مواقعن�ا اآلثاري�ة من دون 
أن يحت�ج عليهم أحد, فدم�روا مالمحها 
التاريخي�ة, ونهبوا ما وق�ع بأيديهم من 

تحف وقطع فنية ال تقدر بثمن. 
 ث�م حمل�ت لن�ا الفضائي�ات الخليجية 

موجة من التحري�ف املقصود, الذي يراد 
من�ه إضفاء نكه�ة تاريخي�ة مصطنعة 
ع�ىل امل�دن الش�احبة املول�ودة ت�وا من 
رح�م األلفي�ة الثالثة, فص�ار حمورابي 
قط�ري الجنس�ية, وربما س�يظهر فيما 
بعد انه تعلم أصول الكتابة املس�مارية يف 
مدارس الدوحة, وكتب مس�لته التي سن 
فيها الرشائ�ع األوىل عندما كان طالبا يف 

)السيلية(. 
 من املؤكد إن أمثال هؤالء يضحكون عىل 
أنفس�هم, فقد حك�م حموراب�ي مملكة 
باب�ل عام 1792 قبل املي�الد, ومات فيها 
ع�ام 1750 قب�ل املي�الد, يف الزم�ن الذي 
لم يكن في�ه الخليج موج�وداً يف مكانه, 
وتصورات�ه  مورغ�ان(,  )دي  رأي  ع�ىل 
الجيمورفولوجي�ة لتاري�خ دلتا الس�هل 

الرسوبي. 
ول�و فرضن�ا إننا آمن�ا بنظري�ة اخرتاق 
الحواج�ز الزمنية, وحذفنا عب�ارة )قبل 
املي�الد( م�ن س�جل حموراب�ي, لتصبح 
عام 1792 بعد املي�الد, فإننا لن نصل إىل 
القناعة التي وصل�ت إليها قناة الجزيرة 
اس�تنتاجاتها  يف  وأخواته�ا  الوثائقي�ة 
التلفزيونية االرتجالي�ة, ففي تلك الفرتة 
كانت س�واحل الخليج كلها تابعة لوالية 
العثمان�ي  الخليف�ة  زم�ن  يف  الب�رة 

السلطان )سليم الثالث(. .
نح�ن هن�ا ال نعتب عىل تل�ك الفضائيات 
بقدر ما نعتب عىل مؤسساتنا التاريخية 
الت�ي يفرتض أن تتصدى له�ذه العثرات 

والتجاوزات واالنتهاكات. 
والله يسرت من الجايات

1( وقد اشتق اسم العفريت من )ال�گدو( 
اآللة الشعبية لتدخني التبغ, حيث يسمع 
الن�اس يف حف�رة النبع ما يش�به قرقرة 
الك�دو, وهو يف الواقع الصوت الناتج عن 
تفريغ الهواء أثناء ظاهرتي املد والجزر, 
وق�د اعت�اد زوار الجزيرة ت�رك يشء من 

الطعام ألبو كداو لكي يأمنوا رشه. 

يطل علينا يوميا عرشات من السياسيني والربملانيني سواء عىل )املنرب 
اإلعالمي للنواب( ام يف الفضائيات وبخطاب )انفعايل ومتشنج واحيانا 
بنوبات هستريية والتلويح بالسبابات ووجوه متعصبة( ويصاحبها 
)رصاخ( او تكليف نساء لديهن القدرة بالتحريض)العويل والتهريج( 
والبعض منهم متخصصون يف غرس كل أش�كال الكراهية والبغضاء 
بني الناس، إن رفع إيقاع التحريض عىل الكراهية من خالل الخطاب 
اليومي للسياس�يني الج�دد، التي أفضت مناخ�ا لالحتقان الطائفي، 
كسياس�ة متعمدة لجعل الشعب العراقي مشغوال عن فساد وتسلط 
حكام�ه، والهائه بالراعات الطائفية بني مكوناته، وأساس�ها بان 
يقوم الخطاب التحرييض عىل الكراهية وعىل مبادئ اإلبعاد واإلقصاء، 
وتجييش ترس�انة من الكذب، والدعاوى الحمقاء واملأفونة املش�بعة 
بالحقد األسود، فالذين يحرضون عىل العنف ويدعون الناس بالعنف 
ال يمارس�ون هذه الجرائم رساً ولم تعد املسألة مجرد شبهة تقتيض 
قان�ون لتتبع ممارس�اتهم والبحث عن أدل�ة جرائمهم حيث وهؤالء 
يقرتف�ون جرائ�م التحري�ض عىل العنف جه�اراً نهاراً وعرب وس�ائل 
اإلع�الم، مما افقد االلتزام الصارم بإعمال قواعد املواطنة واملس�اواة 
وتكاف�ؤ الفرص ب�ني العراقيني عىل اخت�الف أديانه�م ومعتقداتهم 
ومذاهبهم وافقد حياد الدولة وأجهزتها تجاه املواطنني من معتنقي 

األديان والعقائد املختلفة 
االتفاقيات الدولية التي تحرم التحريض

وع�ىل الرغم من أن العراق وقع وصادق عىل هذا اإلعالن وعىل قرارات 
الجمعية العامة لألمم املتحدة واإلعالن�ات واملواثيق واملعاهدات التي 
تع�زز حقوق اإلنس�ان وتصونها من االنتهاكات إال انها وبكل أس�ف 
ظلت ح�ربا عىل ورق إذ ما ت�زال جرائم الكراهي�ة والتحريض عليها 
تم�ارس يومي�ا من قب�ل الساس�ة, حيث ترتك�ب جرائ�م الكراهية 
والتحريض عليه�ا يف العديد من الفضائي�ات والصحف وغريها التي 
اس�تغلت فس�حة الديمقراطي�ة يف نرش ثقاف�ة الكراهي�ة من عنف 

وازدراء واحتقار والحط من مكونات النسيج االجتماعي للعراق.
لقد تم تحديد املعايري الدولية بش�أن مس�ألة "خطاب الكراهية" من 
خ�الل التوازن يف املادت�ني 19 و20 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية. والضمانات السابقة هي )الحق يف حرية التعبري، 
ويش�مل هذا الحق الحري�ة يف التم�اس املعلومات وتلقيه�ا ونقلها، 
والتماس األفكار من جميع األنواع، برف النظر عن الحدود حددت 
امل�ادة 19 القيود التي يمكن أن ترتبط بهذا الحق، بما يف ذلك "احرتام 
حق�وق اآلخري�ن أو احرتام س�معتهم وتن�ص املادة 20 ع�ىل ما يي 
)1- تحظ�ر أية دعاية للح�رب بموجب القان�ون2- تحظر أية دعوة 
إىل الكراهي�ة القومي�ة أو العنرية أو الدينية تش�كل تحريضا عىل 

التمييز أو العداوة أو العنف(. 
وتوفر املعاهدات الدولية أساس�ا واضحا لتجريم الدعوة إىل الكراهية 

أو التميي�ز ويف الظ�روف القص�وى كما كان الح�ال يف قضية الراديو 
والتلفزي�ون الح�ر "دي ميل كول�ني" يف رواندا، حي�ث قامت محطة 
اإلذاع�ة بالتحريض عىل اإلبادة الجماعية، فقد تمت إدانة الصحفيني 

أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
النصوص القانونية بالقانون العراقي التي تعاقب املحرض: 

التحري�ض يعترب جريمة من الجرائم التي تخل بأمن املجتمع ودعوة 
رصيح�ة أو مبطنة تدف�ع بعض مرىض النفوس الرت�كاب جرائمهم 
تحت ش�تى األس�باب وامل�ربرات، فقد يك�ون التحريض بال�كالم أو 
بالفعل ، بالكتابة أو بالخطاب الش�فهي ، بالخداع أو بالسيطرة عىل 
ذهنية الفاعل ، بالحث واس�تغالل مشكلة نفسية أو شخصية لدفع 
املتهم الرت�كاب جريمته، وتعترب القوان�ني الجزائية تهمة التحريض 
م�ن التهم التي توجب أنزال العق�اب باملتهم الذي يثبت تورطه بفعل 

التحريض.
 ويتم ايقاع الجزاء القانوني عليها بما يتناس�ب مع عقوبة الجريمة 
التي وقعت بناء عىل فعل التحريض، مما يوجب عىل قايض التحقيق 
اج�راء التحقيق االبتدائي مع املتهم عن ه�ذه التهمة ومن ثم تدقيق 
األدل�ة املتوف�رة يف مرحل�ة التحقي�ق وإحال�ة املته�م ع�ىل املحكمة 
املختصة ملحاكمته عن التهمة املس�ندة إليه بموجب قرار احاله، وأن 
فعل التحريض ال يقل خطورة عن فعل األجرام والقتل الذي تمارسه 
بع�ض التنظيم�ات اإلرهابي�ة املتطرفة حيث يش�كل كالهم�ا مافيا 
للجريمة املنظمة، وعلينا أن نعي حقيقة أن مثل هذه النماذج خطرة 
عىل املجتمع الذي تعيش به وعىل البالد التي تخاطبها، والنص واضح 
بالفقرة )1( من املادة48 من قانون العقوبات العراقي )يعد رشيكا يف 
الجريمة - من حرض عىل ارتكابها فوقعت بناء عىل هذا التحريض( 
أما الجريمة األكثر جس�امة فهي هذا الس�كوت املخزي للقضاء عن 
هؤالء الساس�ة الذي�ن يتطاولون عىل ش�عب بأكمل�ه ويتحدون كل 
القوانني ويحاولون بهذا التطاول أن يثبتوا لسادتهم و سدنتهم أنهم 

قد أسقطوا رشعية املؤسسات الدستورية.
الخالصة:

إن العراقيني يدفعون ثمنا فادحا لسياس�ات كارثية أرساها االحتالل 
ونفذها السياسيون الجدد والتي تنذر بتقويض أسس العيش املشرتك 
والسلم األهي بني أبناء البلد الواحد، وان الوقت قد حان إلصدار قانون 
خ�اص بجرائم الكراهي�ة والتحريض عليه�ا, ورضورة بذل الجهود 
لتضييق وتجفيف منابع ثقافة الكراهية ومحاس�بة أي ش�خص أو 
وسيلة إعالم أو جماعة تروج أو تنرش مثل هذه الثقافة الخطرة عىل 
املجتم�ع العراقي وإح�الل ثقافة الحوار والتس�امح ومبادئ حقوق 

اإلنسان واحرتام القانون وقبول األخر ونبذ التعصب.

riadhbahar@yahoo.com

حذار من الطائفية

دور الساســـة بالتحريــــض محورابــي اخلليجـــي

منذ إسقاط نظام حزب البعث الفاشي 
بقي�ادة الدكتات�ور صدام حس�ين، في 
أث�ر حرب الخلي�ج الثالثة الت�ي قادتها 
الوالي�ات المتح�دة وبريطاني�ا ف�ي 9 
نيس�ان ع�ام 2003 والع�راق يعان�ي 
أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية 
خانقة ومس�تعصية، س�ببت للش�عب 
العراق�ي من الوي�الت والمصائب التي 
يعج�ز القلم ع�ن وصفها، بس�بب تلك 
الخطيرة لإلدارة األمريكية  اإلجراءات 
وحاكمه�ا المدني المعي�ن بول بريمر 
التي اس�تهدفت هدم البنيان السياسي 
ب�كل مؤسس�اته العس�كرية واألمنية 
واإلداري�ة بق�رارات متعجل�ة أوقعت 
الب�الد في ف�راغ امني أدى ب�دوره إلى 
انف�الت طائف�ي قادن�ا نح�و هاوي�ة 
الص�راع الدام�ي ال�ذي ل�م يش�هد له 
الش�عب العراقي طيلة تاريخه الحديث 
وزاد في الطين بله تأسيس نظام حكم 
طائف�ي مقي�ت تق�وده أح�زاب دينية 
طائفي�ة ش�يعية ف�ي بادئ األم�ر، ثم 
اتبعتها باألحزاب الطائفية السنية بعد 
اندالع النشاط اإلرهابي الذي ضم تحت 
جناحي�ه القوى الصدامية المس�قطة 
عن الس�لطة، وحلفائها م�ن إرهابيي 
القاعدة الدمويين، والميليش�يات التي 
تقوده�ا أح�زاب اإلس�الم السياس�ي 
الطائف�ي الس�ني، مما أش�عل صراعاً 
مس�لحاً وحش�ي الطابع على السلطة 
والث�روة وق�وده المواطن�ون األبرياء 
الذي�ن دفع�وا حياتهم بمئ�ات األلوف 
عل�ى مذب�ح ه�ذا الص�راع السياس�ي 
الطائفي المقيت. إن الش�عب العراقي 
ما زالت في ذاكرته تلك الحرب األهلية 
الدموي�ة عام�ي 2006 و2007، وم�ا 
س�ببته من وي�الت ومصائب وفواجع 
يندى لها جبين اإلنس�انية لبش�اعتها 

الوحشية التي ال يتصور احد أن تجري 
في مقتب�ل القرن الحادي والعش�رين 
حيث ب�ات الذبح على االس�م والهوية 
م�ن دون مراع�اة ألي�ة قيم إنس�انية 
أو أخالقي�ة أو ديني�ة، وب�ات تهجي�ر 
المواطنين من بيوتهم يجري على قدم 
وس�اق هرباً من الم�وت إلزام، وحيث 
انقسم المجتمع العراقي إلى مجتمعين 
منفصلين، فهذا مجتمع ش�يعي وذاك 
مجتم�ع س�ني، بع�د أن ول�غ الجميع 
بالدم�اء البريئة من أبناء الش�عب على 
مذب�ح المتصارعين م�ن ديناصورات 
أحزاب اإلس�الم السياس�ية الش�يعية 
والس�نية الذي�ن ج�اء به�م المحتلون 
وس�لموهم مقالي�د الحكم ف�ي البالد 

تحت الرعاية األمريكية.
ورغ�م اعتالئه�م عرش الس�لطة بكل 
والتش�ريعية  التنفيذي�ة  مؤسس�اتها 
والقضائية فقد اش�تد الص�راع بينهم 
من أجل االس�تئثار بالسلطة والثروة، 
الحكوم�ة،  ف�ي  مش�اركون  فه�م 
القضائي�ة،  والس�لطة  والبرلم�ان 
ولكنه�م يتصارع�ون ف�ي الحكوم�ة 
وفي البرلمان، وميليش�ياتهم تتصارع 
بالمفخخات  الش�وارع والط�رق  ف�ي 
واألحزمة الناسفة والعبوات المزروعة 
الكاتم�ة للص�وت، من  والمسدس�ات 
أجل إع�ادة تقاس�م الس�لطة والثروة 
التي أصبحت مباحة للفاسدين بمئات 
الملي�ارات م�ن ال�دوالرات، ف�ي حين 
يعيش الش�عب العراقي عيش�ة بائسة 
ف�ي ظ�ل الغ�الء الفاح�ش والبطال�ة 
الخانق�ة،  الس�كن  وأزم�ة  الواس�عة 
وانعدام الخدم�ات، والتصاعد الخطير 
في إعداد األرامل واأليتام، وما س�ببه 
وم�ا زالت تس�ببه م�ن نتائ�ج كارثية 
عل�ى البني�ة االجتماعي�ة. ل�م يتعل�م 

ه�ؤالء المتصارع�ون عل�ى الس�لطة 
والثروة الدرس م�ن نتائج تلك الحرب 
األهلية المدمرة التي ش�ردت أكثر من 
أربع�ة ماليين مواطن وذهب ضحيتها 
مئ�ات األلوف م�ن المواطنين األبرياء 
بل عادوا اليوم من جديد يس�تخدمون 
ف�ي صراعاته�م الطائفي�ة المقيت�ة، 
شيعة وسنة، مهددين بنشوب الحرب 
الطائفي�ة من جدي�د غي�ر عابئين بما 
ستس�ببه الح�رب م�ن أه�وال ال أح�د 
يستطيع تحديد نتائجها الكارثية، فهي 
إذا ما ارتك�ب المتصارعون حماقتهم 
بإش�عالها س�تكون بال ادنى شك اشد 
فت�كاً وخراب�اً ودم�اراً بم�ا ال يق�اس 
بم�ا جرى عام�ي  2006 و2007، وقد 
تتجاوز الح�رب األهلية في لبنان التي 

نشبت عام 1975 ودامت 15 عاماً.
فقد انس�حبت الق�وات األمريكية من 
الع�راق تاركة للمتصارعين الس�احة، 
وتسليح ميليش�ياتهم بشتى أسمائها 
يج�ري عل�ى ق�دم وس�اق، والجي�ش 
المخت�رق م�ن مختل�ف الميليش�يات، 
وال�ذي س�ينغمر في الص�راع الدموي 

الذي ال يبقي وال يذر.
عل�ى  المتصارع�ة  الق�وى  عل�ى  إن 
الس�لطة والثروة الكف عن سلوك هذا 
الطريق الخط�ر، وتجنب اللعب بنيران 
الطائفي�ة المقيت�ة، وأن من يجرأ على 
محال�ة،  ال  به�ا  س�يحترق  إش�عالها 
حتى ل�و فر من البالد م�ع ثروته التي 
جناها م�ن الم�ال الح�رام، باإلضافة 
إلى تحمل المس�ؤولية المباش�رة عما 
سيؤول بالش�عب والوطن، من ويالت 

ومصائب، وسوف لن يرحمكم احد.
دعون�ا من الدعوات الطائفية الش�يعة 
والس�نية، والعرقية، وكونوا عراقيين 
وحس�ب، وعودوا إلى رشدكم، إن كان 

قد بقي لديكم قليالً من الرش�د، وكفوا 
ع�ن المقام�رة بحي�اة العراقيين، فقد 
كف�ى الش�عب ما الق�اه م�ن الويالت 
ش�باط   8 انق�الب  من�ذ  والمصائ�ب 

الفاشي عام 1963 وحتى يومنا هذا.
إن الس�بيل الوحيد للخروج من األزمة 
بي�ن  االتف�اق  يتطل�ب  المس�تعصية 

المتخاصمين على الخطوات التالية:
والدع�وة إلج�راء  البرلم�ان  1- ح�ل 
انتخابات جديدة تحت األشراف الصارم 
والشفاف لألمم المتحدة، طالما العراق 
م�ا زال تحت البن�د الس�ابع.، وينبغي 
تقدي�م حكوم�ة المالكي اس�تقالتها، 
وتش�كيل حكوم�ة مؤقت�ة مس�تقلة 
ومحايدة بين س�ائر القوى السياسية 
لإلش�راف على االنتخابات. وان يكون 
ممث�ال ل�كل حزب ف�ي اإلش�راف على 
االنتخابات، وفرز األصوات االنتخابية، 
بم�ا ال ي�دع مج�االً للش�ك ف�ي نتائج 

االنتخابات النزيهة . 
2- ينبغي إصدار قانون تقدمي بعيد عن 
الطائفية والدينية لألحزاب السياسية، 
يمن�ع منعاً بات�اً التموي�ل األجنبي أياً 
كان مص�دره واالكتف�اء م�ن أم�وال 
الدولة المخصصة لألحزاب، ومن قبل 
مناصريه م�ن المواطني�ن العراقيين، 
ومعاقبة األح�زاب التي تتلقى األموال 
من الخارج بمنعها من المش�اركة في 

االنتخابات وحلها.
3- تش�كيل لجنة مس�تقلة من خبراء 
القان�ون الدس�توري لوض�ع دس�تور 
الطائفي�ة  بعي�دا ع�ن  للب�الد،  جدي�د 

والدينية والعرقية.
 وتحدي�د ش�روط واضح�ة ودقيق�ة 
لفدرالي�ة كردس�تان بحي�ث ال تطغي 
على صالحي�ات الحكوم�ة المركزية، 
وينبغي أن تنص على ثروات البالد ملكاً 

للش�عب العراقي كافة، وتحت إشراف 
الحكومة المركزية، ومنع االزدواجية 
فيم�ا يخ�ص الق�وات المس�لحة التي 
ينبغي أن تكون تحت سلطة الحكومة 
المركزية، فال يوجد في كل بالد العالم 

جيشان!! 
4- ينبغي تجاوز المحاصصة الطائفية 
الحكوم�ة  تش�كيل  ف�ي  والعرقي�ة 
المركزي�ة الجدي�دة ف�ي ض�وء نتائج 
االنتخابات، حيث يكل�ف زعيم الحزب 
الذي ينال أكثرية في البرلمان بتشكيل 
الحكومة وله أن يأتلف مع أي حزب أو 
أحزاب أخ�رى لنيل الثقة من البرلمان، 
عل�ى أن تبق�ى األح�زاب األخ�رى في 

صف المعارضة.
 وتراقب أعمال الحكومة، وتحاس�بها 
حس�ب القان�ون بم�ا ال يخ�ل بعم�ل 
الحكوم�ة، وباإلمكان ن�زع الثقة عن 
أي�ة حكومة ال تلتزم بمصالح الش�عب 

والوطن بالرجوع إلى البرلمان.
رئي�س  انتخ�اب  إج�راء  ينبغ�ي   -5
الجمهورية انتخابا مباشراً من الشعب 
جنب�اً إلى جنب مع انتخ�اب البرلمان، 
وينبغي أن تحدد مدة حكم الرئيس بما 
ال يزيد عن فترتين رئاسيتين، وينبغي 
للمرش�ح للرئاس�ة أن يختار ل�ه نائباً 

قبل إجراء االنتخاب.
هذا ه�و الطريق الس�ليم للخروج من 
األزمة السياس�ية اآلخذة بخناق البالد 
والعباد والتي ته�دد باالنفجار في أية 
لحظ�ة، لتق�ود الجميع نح�و الهاوية 
الت�ي ل�ن يخرج منه�ا احد س�الماً، بل 
كل األط�راف مهزوم�ة، فه�ل يع�ود 
المقام�رون بمصال�ح  المتصارع�ون 
الش�عب والوط�ن إل�ى رش�دهم؟ آمل 
من صمي�م قلبي ذلك م�ن أجل حماية 

الشعب والوطن.

�صاكر النا�صري 
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هل توجد معارضة 
سياسية يف العراق ؟

حامد احلمداين 

من�ذ اندالع التظاهرات واالعتصام�ات يف االنبار وعدد من امل�دن العراقية األخرى 
فان العديد من وس�ائل اإلعالم باتت تردد مصطلح املعارضة يف العراق ومطالبها 
ومش�اريعها وأهدافها، أصبح�ت تتحدث عن معارضة تحمل مرشوعا سياس�يا 
وأهدافا ومطالبا تتزايد يوما بعد آخر. أن ما يتم الحديث عنه والرتويج له تحديدا 
هو "معارضة ضد املالكي" بعد ان أصبح الراع بني قطبني يقف املالكي وحزبه 
وقائمته االنتخابية وفريق كبري من املستشارين يف مكتبه الوزاري يف طرف بينما 

يقف جميع الخصوم يف الطرف اآلخر منه.
م�ا نطرحه هنا بخصوص املعارضة ال ينطبق عىل القوى والتجمعات السياس�ية 
من خارج لعبة ما يس�مى "العملية السياس�ية" الجارية يف العراق او األشخاص 
الذي�ن يعربون عن أنفس�هم ومطالبه�م بالتظاه�ر واالعتصام، ب�ل ما نقصده 
املعارضة من داخل هذه العملية الس�قيمة والعليل�ة والتي تثري الزوابع والراع 

ودائما ما تبرش بالخراب واملجهول كلما تقدم بها العمر يوما.
يف معظ�م دول العالم فان املعارضة السياس�ية ُتفَرز أما عرب صناديق االنتخابات 
والط�رف الخارس فيه�ا، إن كان حزبا بعينه أو تحالف من مجموعة أحزاب، فإنه 
يتح�ول إىل معارضة داخل الربملان للحكوم�ة القائمة او لحزبها أن حقق األغلبية 
الت�ي تمكنه من تش�كيل حكومة بمف�رده أو تكتلها وتحالفها الس�يايس والذي 
ع�ادة ما يتكون من مجموعة أحزاب واألمثلة عىل هذا كثرية يف بريطانيا او أملانيا 
او الدنم�ارك وم�ر وتونس وإيران عىل س�بيل املثال ال الح�ر. أو معارضة ال 
يسمح لها قانونيا باملشاركة يف االنتخابات بسبب ممارسات نظام الحكم القائم 
ودكتاتوريته وتفرده بالسلطة أو اختارت هي طوعا عدم املشاركة فيها وقد يلجأ 
قس�م منها اىل مغادرة البالد وممارس�تها ألدوار عدة لعل م�ن أبرزها لفت أنظار 
املجتمع الدويل وأقطابه الرئيس�ية ملا يحصل داخل بلدها والتش�هري بممارس�ات 
النظام الحاكم، س�بق لنا ان ش�اهدنا هكذا ممارس�ات خالل الفرتة التي سبقت 
س�قوط نظام البعث وب�روز املعارضة العراقية، أو ممارس�ة الكفاح املس�لح يف 

أماكن معينة مستفيدة من الطبيعة الجغرافية أو من تركيبة سكانية معينة.
ب�ني ه�ذا وذاك فإن الحدي�ث عن املعارضة السياس�ية يف العراق يب�دو انه حديث 
س�اذج ومثري للس�خط يف الوقت نفس�ه هو حدي�ث من يكذب كذب�ة ويصدقها. 
فمن املتعارف عليه ان من يدخل يف الس�لطة او يش�ارك فيها بأي شكل كان فانه 
يفقد صفة املعارضة كونه جزءا من السلطة والحكومة القائمة وان تمسك بتلك 

الصفة، )أي املعارضة( فانه سيكون معارضا لنفسه أصال.
ما يس�مى بحكومات الرشاكة أو الوحدة الوطنية هي حكومات ال تفرز معارضة 
مطلقا اال اذا كانت تلك املعارضة من خارجها ولم تس�اهم يف تكوينها او تس�تلم 
وزارات ومناص�ب فيها . حكوم�ة املحاصصة يف العراق هي حكومة الكل باس�م 
الرشاك�ة الوطني�ة، حكوم�ة ترضي�ة وصفقات وصيغ�ة من صي�غ املحاصصة 
الطائفية والقومية من اجل ان يش�ارك الجميع يف الس�لطة فتنعدم الحدود بينها 
وبالت�ايل ف�ان قضية انع�دام املراقب�ة و النزاهة واالس�تئثار بالس�لطة واحتكار 
الوظائف العامة س�تكون القواسم املشرتكة بني قوى هذه الحكومة. ألنها تعمل 
بمنط�ق هذا يل وه�ذا لك فيكون ه�دف الجميع مصالحهم الحزبية والش�خصية 

أوال.
ما يحدث يف العراق اآلن هو انعكاس لتلك اآلليات التي تشكلت بموجبها الحكومة 
الحالي�ة وان ركوب أطراف م�ن داخل هذه الحكومة موج�ة التظاهرات وارتداء 
ث�وب املعارضة وتبادل االتهامات والفضائح الكارثية بينها وبني رئيس الحكومة 
وتعطيل عمل مؤسس�ات ودوائر الدولة املصابة بالشلل والروتني البغيض واملهني 
أصال وتحول الفساد إىل مؤسسات تحكم وتفرض قوانينها يأتي من اجل تحقيق 
مصال�ح وأه�داف ما ش�اء من ش�اء وأبى م�ن أبى . لم نش�هد مطلق�ا حكومة 
ومعارضة رشيكة يف الحكم يتبادلون الفضائح واالتهامات التي تبني استخفافهم 
بما يعانيه املواطن العراقي من مصاعب جمة بهذا الشكل الذي يحدث يف العراق. 

أنهم يفضحون أنفسهم يوما بعد آخر.
من املضحك حقا ان يتحدث تيار او تحالف سيايس ما عن نقص الخدمات او تردي 
الوض�ع املعييش للعراقي�ني أو يتحدث عن انهيار بنية التعلي�م والصحة يف الوقت 
الذي يمس�ك وزراؤه بالوزارات املختص�ة ويتحكمون بميزانيات ضخمة تمكنهم 
من تحقيق الكثري لصالح املواطن أو تحس�ني حياته ومعيشته ومسكنه وتعليمه 
وصحت�ه. ولذلك ال يمكن اعتبار التيار والقائم�ة العراقية برموزها و قياداتها او 
التحالف الكردس�تاني معارضة سياسية يف العراق . معارضة مؤهلة الن تمارس 
ه�ذا الدور ألنها تفتقد هذه الصفة بحكم كونه�ا رشيك املالكي وحكومته يف كل 
ما يحدث يف العراق وان ما يقومون به اآلن هو محاوالت لكس�ب املزيد من املزايا 
وفرض تنازالت سياس�ية. انهم يضعون قدما يف السلطة والقدم األخرى خارجها 
ألنه�م ال يري�دون التخي عن االمتي�ازات املالية والنفوذ ال�ذي يتحقق بفعل بقاء 

وزرائهم وعدم انسحابهم او تقديم استقاالتهم.

هل العراق بحاجة لوجود معارضة سياسية ؟ اإلجابة قطعا ستكون نعم فوجود 
معارضة سياس�ية خارج الس�لطة يعزز من فرص القوى السياس�ية للتحول اىل 
جماعات ضاغطة تقوم بمراقبة عمل الحكومة ونقدها ولفت أنظار العراقيني ملا 

تقوم به من ممارسات او تجاوزات وخروقات للقانون والدستور.
 وجود معارضة سياسية يمكنه ان يحد من طيش الحكومة وفسادها وخروقاتها 
وكذل�ك فان ه�ذه املعارضة س�تتمكن من تقدي�م املقرتحات والحل�ول للقضايا 
الخالفية داخل الربملان او عرب وس�ائل اإلع�الم واملنابر املختلفة األخرى خصوصا 
للقوى التي لم تتمكن من الحصول عىل تمثيل نيابي او لم تش�ارك يف االنتخابات 

اصال.
تعارض الس�لطة هذا هو ابت�كار عراقي بامتياز؛ إال أن م�ا يحتاجه العراق فعال 
يكم�ن يف الخ�الص من خلط�ة الُس�لطة الغريبة ه�ذه )الحكوم�ة ومعارضتها 
املفرتضة( بكل مكوناتها وقواها وقياداتها ورموزها الن وجودها وبهذه اآلليات 
واملمارس�ات وهذا االنحطاط الس�يايس والتالعب بمصري وامن وحياة ومعيش�ة 
الناس س�وف يكون وباال متواصال ومس�تقبال مجهوال تميض اليه البالد وس�ط 

غياهب االضطراب السيايس واالحرتاب الطائفي البغيض.
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قال مدي�ر لجنة مس�ابقات دوري النخبة 
العراقي ش�هاب احم�د إن ملعب الش�عب 
س�يجمع مواجهة ناديي الزوراء واربيل يف 
الجول�ة 14 من الجول�ة األوىل للدوري، بعد 

ان كانت مقررة يف ملعب نادي الرشطة.
وأض�اف احم�د أن "ملعب الش�عب الدويل 
س�يحتضن بعد غد الخميس لق�اء الزوراء 
صاح�ب املرك�ز الراب�ع مع نظ�ره فريق 
اربي�ل صاح�ب املرك�ز 11، بع�د ان كانت 

مق�ررة عىل ملع�ب نادي الرشطة بس�بب 
اع�راض ادارة الفريقني بع�دم اللعب عىل 

امللعب األخر". 
 وتقام اليوم الثالث�اء اربع مباريات ضمن 
الجول�ة ذاته�ا، حي�ث سيس�تضيف فريق 
كرب�الء صاحب املركز التاس�ع برصيد 19 
نقطة ضيفه فريق نف�ط الجنوب صاحب 
املرك�ز الثال�ث برصيد 22 نقط�ة، ويلتقي 
فري�ق الصناعة الذي يش�غل املركز األخر 
برصيد سبع نقاط أمام فريق املصايف الذي 
يحت�ل املركز 12 برصي�د 15 نقطة، ويحل 

فريق امليناء صاحب املركز الس�ابع برصيد 
17 نقط�ة ضيف�ا عىل كرك�وك الذي جمع 
عرش نق�اط ليحتل املرك�ز 16، ويف املباراة 
األخ�رة من ي�وم الثالثاء، س�يكون ملعب 
ن�ادي الكرخ مرسح�ا للقاء ن�ادي الطلبة 
صاحب النق�اط الثمان�ي يف املركز ما قبل 
األخ�ر وفريق الكهرباء ال�ذي حجز املركز 

13 برصيد 13 نقطة.
 وس�تجري مباراة واحدة يوم غد األربعاء، 
حيث يس�تقبل فريق دهوك صاحب املركز 
الثان�ي برصي�د 23 نقط�ة ضيف�ه ن�ادي 

الرشط�ة الذي يتصدر الرتي�ب برصيد 28 
نقطة. وتستكمل مباريات الجولة 14 يوم 
الخميس حيث يلتقي نادي بغداد الذي يملك 
18 نقط�ة يف املركز الس�ادس نظره نادي 
النفط الذي يش�غل املرك�ز العارش برصيد 
17 نقط�ة، ام�ا املب�اراة الثاني�ة س�تكون 
بني الزوراء واربي�ل لتكون ختاما ملباريات 
الجولة 14 من املرحلة األوىل لدوري النخبة 

العراقي. 
الجولة  وانطلق�ت 
دوري  م�ن   14

النخبة يوم امس االثنني، بلقاء السليمانية 
ال�ذي يحتل املرك�ز 14 برصي�د 13 نقطة، 
امام زاخو الذي تحس�ن وضعه بعد ان بلغ 

املركز الخامس برصيد 18 نقطة.
يذك�ر ان دوري النخبة يتألف من مرحلتي 
الذهاب واإلياب، وكل فريق يلعب 17 مباراة 
يف كل مرحل�ة، ووصل�ت الجول�ة 14 م�ن 
املرحلة األوىل بتصدر فريق الرشطة برصيد 
28 نقطة ويليه فريق دهوك بفارق خمس 
نق�اط، فيما يأت�ي فريق نف�ط الجنوب يف 

املركز الثالث برصيد 22 نقطة.

 استبعدت الهيئة اإلدارية لنادي دهوك، 
االثن�ني، فكرة التعاق�د مع مدرب محيل 
لخالفة م�درب فريقها الك�روي جمال 
ع�يل ال�ذي فس�خت عق�ده ي�وم األحد 
بال�رايض، كما اب�دت ترحيبها باملدرب 

املرصي حسن شحاته.
وق�ال ام�ني رس الهيئ�ة اإلدارية 
لن�ادي ده�وك احم�د س�عيد: إن 
"االدارة وضع�ت ثقته�ا باملدرب 
املساعد خالد محمد صبار لقيادة 
الفري�ق يف مبارات�ه املقبل�ة التي 
ستجمعه بمتصدر دوري النخبة، 
فريق الرشطة يوم االربعاء املقبل 

بإطار الجولة 14 من املسابقة".
س�تناقش  "االدارة  أن  وأض�اف 
به�دوء األس�ماء املطروح�ة ع�ىل 
طاولتها الختيار من تراه مناس�با 
لقي�ادة الفري�ق ب�دوري النخب�ة 

وكأس االتحاد اآلسيوي".
الدهوكي�ة  "اإلدارة  أن  اىل  وأش�ار 
لديه�ا كل الحق يف فس�خ تعاقدها 

م�ع املدرب جم�ال عيل بعد 
ان قدمت الكثر للفريق 

السيما من قبل املحافظ 
تم�ر رمضان ال�ذي لم 
يأل جهدا لدعم الفريق 

يف كل مناسبة".
أن  س�عيد  وتاب�ع 
تفت�ح  ل�م  "االدارة 

قن�وات اتصاالت م�ع املدرب الس�وري 
ن�زار مح�روس لخالفة جم�ال عيل"، 

مرحبا يف الوقت ذات�ه بفكرة التعاقد 
مع "املدرب املرصي حس�ن شحاته 
لقيادة الفريق اذا كانت لديه الرغبة 

يف ذلك".
وزاد أن "االدارة تفض�ل ان يك�ون 
امل�درب املقبل لفريق الكرة اجنبيا 
الت�ي  الكب�رة  االس�ماء  وم�ن 
تس�تطيع اعادة الفريق لوضعه 
الطبيع�ي، وإح�راز اللقب املحيل 
واملنافس�ة برشاس�ة ع�ىل لقب 

بطولة كأس االتحاد اآلسيوي".
يذكر ان ادارة فريق دهوك كانت 
قد فسخت امس االحد عقدها مع 
مدرب فريقها الكروي بالرايض، 
ده�وك  فري�ق  ويحت�ل 
بالئحة  الثان�ي  املركز 
ترتيب النخبة برصيد 
23 نقط�ة م�ن 13 
يف  ف�از  مب�اراة 
س�ت منها وتعادل 
وخ�رس  خم�س  يف 

اثنتني فقط.

أش�اد مونتي�ال املدير الفن�ي لفريق فيورنتين�ا بفريق 
يوفنت�وس بع�د تحقي�ق األخر ف�وزاً ع�ىل فيورنتينا 
بهدف�ني مقابل ال يشء واصفاً إياه بالفريق الش�امل.
وق�ال مونتي�ال يف ترصيح�ات أبرزه�ا موق�ع فوتبول 
ايطاليا " لقد كان الش�وط األول جيدا من الطرفني مع 
أفضلية نس�بية لليوفنتوس ولكن يف الش�وط الثاني لم 
يقدم فريقي أي يشء يذكر".وأضاف مونتيال " يوفنتوس 
اثبت انه فريق رائع وش�امل، ه�ذا ال يعني اننا لم نحاول 
مجارات�ه يف اللعب ولكنهم س�يطروا عىل اللقاء وس�جلوا 

هدف�ني واثبتوا ان�ه فريق قوي 
مونتي�ال  وعظيم".واختت�م 

حديث�ه قائالً " نحن نتطور مع الوقت فنحن ال نزال 
يف منتص�ف الطريق وما حدث يف املباراة سيكس�بنا 
خربة، فألول م�رة نواجه فريقا يجعلنا غر قادرين 
ع�ىل التحرك يف امللع�ب ".وكان يوفنت�وس قد هزم 
فيورنتينا بهدفني مقابل ال يشء أحرزها فوسينتش 
وماتري ليواصل يوفنتوس تصدره للمسابقة بينما 
يتوق�ف رصيد فيورنتين�ا عند 39 نقط�ة يف املركز 

السادس.

دعا االتحاد العراقي 
لك�رة  اآلس�يوي 

جمي�ع  الق�دم 
املرشح�����ني 
رئيس  ملنصب 
االتح�����اد 
آلسي���وي  ا
لجدي�����د  ا

ما  يف  للتفاهم 
الختيار  بينه�م 

توافق�ي  مرش�ح 
واحد للسنتني الباقيتني 
خالل الدورة الحالية ".

وذك�ر بي�ان نقل�ه املكت�ب اإلعالمي 
لالتح�اد: ان�ه " نظ�را لألهمية القص�وى ملنصب رئي�س االتحاد 
بالنس�بة لعرب آس�يا ورضورة إشغاله من قبل ش�خصية عربية 
مقبول�ة ولكثرة املرش�حني العرب يدع�و اتحاد الك�رة العراقي اىل 
اختيار مرشح توافقي يف ما بينهم خوفا من فقدان عرب آسيا لهذا 

املنصب ".
وأش�ار إىل أن " العراق س�يكون مع املرشح التوافقي الذي ينال ثقة 

الجميع ".

أك�د رئيس االتح�اد العراق�ي للرماية زاه�د نوري ان 
منتخب الش�باب انتظم يف معس�كر تدريبي داخيل يف 
بغداد تحضرا لبطولة آسيا اوملبياد الشباب اآلسيوي 
يف الصني العام املقبل .وقال نوري ان منتخب الشباب 
انتظ�م يف معس�كر تدريب�ي داخيل يف بغ�داد تحضرا 
لبطولة آسيا اوملبياد الشباب اآلسيوي يف الصني العام 
املقب�ل, مضيف�ا ان االتح�اد ق�رر يف اجتماعه األخر 
تحديد موعد دخول منتخب الش�باب بمعسكر داخيل 

يس�تمر ألكثر من شهر وبمش�اركة أربعة رماة بينهم 
اثنان من النس�اء بغي�ة تطوير ق�درات رماتنا وزيادة 

الركي�ز الذهن�ي ال�ذي يؤهله�م للتنافس ع�ىل املراكز 
املتقدمة يف البطوالت املقبل�ة .وأضاف نوري ان االتحاد 
هي�أ جميع األم�ور اإلداري�ة والفني�ة الت�ي تجعل من 
املعس�كر الداخيل يصب يف مصلحة الرماة الس�يما وان 
هن�اك مواهب مميزة يف املعس�كر نس�عى اىل ان يكون 
تواجده�م يف الوحدات التدريبية املكثفة خر مس�اعد 
إلخ�راج طاقاته�م ومواهبه�م يف البط�والت املقبلة 

وتحقي�ق انجازات تليق بس�معة الرم�اة .من جهة 
اخرى اعلن نوري ان االتحاد قرر تأجيل معس�كر 
الرماي�ة الذي كان مق�ررا ان يبدأ يوم امس االحد 
وملدة 10 ايام يف ايران اىل موعد جديد هو العرشين 
م�ن ذاته لغاي�ة االول من الش�هر املقبل يف اطار 
استعداداته ملنافسات البطولة العربية املقرر ان 
تحتضنه�ا الكويت بداية الش�هر املقبل مبينا ان 
تزام�ن املوعد الس�ابق مع انتخاب�ات االتحادات 

الفرعية هو السبب وراء قرار التاجيل.

فتحت إدارة نادي القوة الجوية خطاً ساخناً مع الحارس الدويل نور صربي من اجل ضمه لصفوف الفريق 
يف فرة االنتقاالت الحالية.وأكد مصدر مطلع يف ترصيح خاص ل�"املس�تقبل العراقي": ان االدارة أبدت 
رغبتها بتدعيم صفوف الفريق بحارس جديد بعد األخطاء التي وقع فيها حراس مرمى الصقور والتي 

كلفتهم نزيف العديد من النقاط وآخرها إهداء التعادل لفريق الرجاء البيضاوي املغربي ضمن البطولة 
العربية.وأض�اف: ان االدارة فاتحت الحارس الذي يمثل كرة النفط حالياً وقدمت عرضاً جدياً ومغرياً 

لصربي وبانتظار رده النهائي من اجل ضمه قبل انتهاء فرة االنتقاالت الشتوية التي اقرها اتحاد 
الك�رة والت�ي تنتهي يف الخامس والعرشين من الش�هر الجاري.من جانبه ص�ربي أبدى قبوله 

بالع�رض الج�وي مبدئياً عىل امل ان يتم مناقش�ة هذا األمر مع إدارت�ه ومن ثم يجلس مع 
ادارة الصقور لتوقيع العقد الرسمي الذي يمّكنه من ارتداء الفانيلة الزرقاء.

مونتيال: اليوفي فريق متكامل

إدارة دهوك ترحب بالتعاقد مع المصري حسن شحاته

بالمناسبة

ما هكذا تورد اإلبل
يا حكيم

السويد / إحسان كريم ديبس

كان م�ن المفت�رض أن اكت�ب هذا العمود قب�ل هذا الوق�ت، وتحديداً بعد 
تصري�ح المدرب الس�يد حكيم ش�اكر عبر برنامج ص�دى المالعب حول 
س�بب إبعاد احمد ياسين من تش�كيلة المنتخب، ولكن ظروف معينة هي 
من أخرتني عن كتابة ما أود ذكره، وليس دفاعاً عن الالعب المذكور وان 
كان ذل�ك حقا له علينا بعد نيله المرك�ز الثالث ضمن أفضل العبي العرب 
في اس�تفتاء الجزيرة الرياضية، ولكن لتوضيح حقيقية أجزم أن الس�يد 

حكيم يجهلها تماماً، وأراد أن يوهم بها اآلخرين ممن ال علم لهم بها .
فقد ذكر الس�يد حكيم أن الالعب المذكور وبسبب اقامته في السويد التي 
تع�د فيه�ا درجات الح�رارة منخفظة جداً ف�ي هذا الوق�ت، ال يتدرب في 
مالعب مفتوحة، وهذا حال جميع الفرق السويدية حسب اعتقاده، األمر 
الذي يخفض من مستوى احمد البدني والفني، في نفس الوقت الذي وجد 

فيه حكيم بدالء أفضل منه من األندية المحلية المتقدمة حسب ما ذكر.
ومن باب ش�ر البلية م�ا يضحك، فقد والله أضحكن�ي رد حكيم هذا الذي 
كشف في�ه السبب الحقيقي البعاد احمد وغيره من العبينا المغتربين، إذ 
ال يعقل أن يكون األمر المذكور )المخالف أصال للحقيقة( هو الس�بب في 

ابعاد المغتربين من أوربا.
فكوني احد الذين يقيمون في السويد من أربع عشرة سنة ومتابعا ألكثر 
األندية الكروي�ة فيها بحكم عملي الصحفي الذي يتطلب مني ذلك، فضالً 
ع�ن وجود ابني وبعض ابن�اء عمومتي في فرق مختلفة من هذه األندية، 
ل�م أجد أي�ا من فرق الدرجة األول�ى في الدوري الس�ويدي، بل حتى فرق 
الدرجات الدني�ا، تتدرب داخل صاالت مغلقة بالرغ�م من وصول درجات 
الح�رارة في بعض األحيان ألكثر من عش�رة تحت الصفر، مع اس�تمرار 
تساقط الثلوج، إذ تعد هذه األندية التدريب في هذه األجواء أمرا في غاية 
األهمي�ة والض�رورة، ألن اكث�ر مبارياتهم تجري في مثل ه�ذه األجواء، 
ناهي�ك أنهم يعدون هذه األجواء ضروري�ة جداً لصحة الالعبين، فمن أين 

أتى السيد حكيم بهذه المعلومة؟!
نع�م صحيح هناك بع�ض التدريبات تتطل�ب أن يكون به�ا الفريق داخل 
الص�االت المغلق�ة، ولك�ن هذه الصاالت لي�س كما يظنها الس�يد حكيم، 
فض�اًل أن التدريبات داخلها تكون اصع�ب بكثير من التدريب في المالعب 
المفتوح�ة، ألنه�ا تعتمد بش�كل كبير عل�ى اللياقة البدني�ة والفنية التي 
يحتاجه�ا الالعب في المس�احات القصي�رة، واعتقد الس�يد حكيم يدرك 

تماماً أهمية مثل هذه التدريبات، ومصيبة في حال عدم إدراكها.
الس�يد حكيم قالها وفي اكثر من مناس�بة وأثبت ذلك من خالل البرنامج 
نفس�ه، بأنه ال يرغب بوجود العبين في تشكيلة المنتخب من المغتربين 
العراقيين، حتى وإن كانوا افضل مستوى من الالعبين المحليين، بل شكك 
كثيراً في وطنية العبي المهجر، فتصوروا مدرباً يقول لالعب ) العب من 
أجل السويد، وليس من أجل العراق ( ظناً منه أن والء الالعب للسويد أكثر 
من�ه للعراق، كما أعلنها ايضاً أن�ه ال يرغب بكل العب أعتمد عليه المدرب 
البرازيلي زيكو، ألنه يس�ميهم وكما نقل لي انهم ) جماعة زيكو (، وهذا 

هو السبب الحقيقي والرئيس إلبعاد الالعبين المغتربين عن المنتخب.
لذل�ك نصيحتي للس�يد حكيم الذي ال أش�ك أبداً بعراقيت�ه وإخالصه، بأن 
ال يجع�ل م�ن حجج واهية وافت�راءات كاذبة أس�بابا لما قام ب�ه، وأن ال 
يزاي�د على عراقية وإخالص اآلخرين مهم�ا أبعدتهم الظروف عن بلدهم، 
فالوطنية واإلخالص لم يكونا س�لعة تباع وتشترى حسب األمزجة وما 
يخفي�ه المرء في بواطنه، فما هكذا تورد اإلبل، وال يحق ألي ش�خص أن 
يش�كك بعراقيتن��ا نحن أبناء الع�راق حتى وأن اتخذنا من الس�ويد مقراً 

إلقامتنا.

الحكم االلماني بريتش يقود لقاء الملكي والمان يو

نادي الشرطة يفتتح قاعته المغلقة

ملعب الشعب الدولي مسرحًا لقمة المواجهات بين الزوراء واربيل

أعل�ن االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم عن 
تعيني الحكم األملاني أليكس بريتش لقيادة 
"القمة األوروبية"، التي ستجمع بني ريال 

مدريد ومانشسر يونايتد غدا األربعاء.
اإلس�بانية  الك�رة  عمالق�ا  وس�يلتقي 
س�انتياجو  ملع�ب  ع�ىل  واإلنجليزي�ة 

برنابي�و، يف "مب�اراة الع�ام" -حس�ب وصف 
الصحافة الربيطانية-، بعدما أوقعتهما القرعة 
يف مواجهة قوية يف دور الس�تة عرش من دوري 

أبطال أوروبا هذا املوسم.
وكان الحكم األملاني بريتش قد قاد مباراة ريال 
مدريد وتوتنهام هوتس�بر يف دور الثمانية من 
دوري أبط�ال أوروب�ا من�ذ موس�مني، كما قاد 
املباراة التي تفوق فيها النادي امللكي عىل أبويل 

نيقوسيا بثالثية نظيفة يف املوسم املايض.
ومن أشهر املباريات التي أدارها الحكم األملاني، 
املواجه�ة القوي�ة الت�ي جمع�ت بني تش�يليس 
وبرش�لونة يف ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروب�ا يف املوس�م املايض، وه�ي املب�اراة التي 
انته�ت بفوز البلوز بهدف دون رد، قبل أن يبلغ 
املب�اراة النهائي�ة ويتفوق عىل باي�رن ميونيخ 

األملاني.

أعلن نادي الرشطة الري�ايض، االثنني، عن افتتاح 
القاع�ة الرياضية املغلقة يف الن�ادي بعد إعادة 

مبينا  تأهيله�ا، 
التأهي�ل  أن 

تغير  شمل 
األرضية بعد تأثرها بمياه األمطار، 
التأهي�ل  أن عملي�ة  فيم�ا كش�ف 
اس�تمرت ش�هرا واح�دا ونفذت من 

قبل رشكة عراقية.
وق�ال رئي�س النادي اي�اد بني�ان: إن 

"إدارة الن�ادي افتتحت قاعة األلعاب الرياضية املغلقة )قاعة الراحل عبد 
كاظ�م(، بعد إعادة تأهيله�ا"، مبينا أن "عملية التأهي�ل جاءت بعد تأثر 

أرضية القاعة بمياه األمطار النازلة من سقف القاعة".
وأضاف بنيان: أن "تأهيل القاعة ش�مل تغير أرضيتها بالكامل وإصالح 
الس�قف الرئي�س والثانوي حيث عادت القاعة إىل ش�كلها الطبيعي وهي 
جاهزة الس�تقبال املباريات واألنش�طة الرياضية"، كاش�فا عن أن "مدة 
التأهيل استمرت شهرا واحدا بكلفة نحو 20 مليون دينار ونفذت من قبل 

إحدى الرشكات العراقية".
وش�هد حفل االفتتاح حضورا رس�ميا من قبل األمني املايل للجنة األوملبية 
س�مر املوس�وي ورئيس االتحاد العراقي لكرة السلة وأعضاء إدارة نادي 
الرشط�ة فضال عىل حضور ش�خصيات أخرى، وجرت باملناس�بة مباراة 

سلوية جمعت فريقي الرشطة والحلة.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ محمد عامر العزاوي

المستقبل العراقي/ متابعة
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نور صبري مطلوب للقوة الجوية

المستقبل العراقي /متابعة

اتحاد الكرة يقف على "التل" 
في االنتخابات اآلسيوية!

منتخب الشباب بالرماية يعسكر 
داخليًا تحضيرًا لبطولة آسيا



أك�د خبري ري�ايض أنه م�ن األفضل أن 
يمارس كبار الس�ن الرياضة، ولو لفرتات 
قص�رية، بدالً من االس�تغناء عنه�ا تماماً 
بس�بب برودة الش�تاء.  وأوضح شليش�ت 
من قس�م علم الرياضة والحركية بجامعة 
شتوتغارت األملانية أنه تكفي ممارسة أي 
نش�اط حركي بقدر معتدل بالنسبة لكبار 
الس�ن ملدة ت�رتاوح م�ن 10 إىل 20 دقيقة، 
الفتاً إىل أن ممارس�ة رياضة امليش ُتش�كل 
مثاالً جي�داً لألنش�طة الحركي�ة املعتدلة. 
ولكي يتس�نى لكبار السن وقاية أنفسهم 
م�ن أم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة 

والسكري.

قالت وكالة الفضاء األمريكية ناسا إن مسبارها 
كيوريوس�يتي استخدم للمرة األوىل ذراع الحفر عىل 
متنه، لجمع عينة من صخ�ور املريخ قد تقدم أدلة 

عىل بيئة رطبة.
 وأضاف�ت ناس�ا أن ال�ذراع وص�ل إىل عمق ٦.٤ 
س�نتيمرت يف منطقة صخور رس�وبية وقام املسبار 
بجمع الفت�ات الصخري الناجم ع�ن الحفر ليقوم 

بتحليله باستخدام أجهزة عىل متنه. 
وتأت�ي عمليتا الحف�ر والتحليل يف إطار مرشوع 
استخدام املسبار يف استكشاف منطقة عىل الكوكب 
األحمر لتحديد ما إذا كانت قد ش�هدت بيئة صالحة 

للحياة.

فتي�ات يش�اركن يف مهرجان 
ساو باولو يف الربازيل وقد شهدت 
ش�وارع مدين�ة ري�و دي جانريو 
انطالق فعاليات مهرجان السامبا 
الراق�ص، والذي يس�تقطب آالف 
السياح من مختلف أنحاء العالم، 
ليعيش�وا كرنفال الرقص والفرح 
واأللوان، وس�ط أجواء تنافس�ية 
الس�امبا  م�دارس  اك�رب  ب�ن 
الكرنفال  الربازيلية. وحمل مل�ك 
كتقلي�د  املدين�ة  مفت�اح  موم�و 
سنوي، يس�بق االنطالق الرسمي 
الراقص�ن  مواك�ب  ويتق�دم 
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1502- اإلس�بان يبدأون 
بحملة لتنصري كل املسلمن 
يف غرناطة بعد انهيار الدولة 

اإلسالمية يف األندلس.
الح�رب  ب�دأ   -193٤

األهلية يف النمسا.
19٤1- الق�وات األملانية 
يف  أفريقي�ا  ش�مال  تص�ل 

الحرب العاملية الثانية.
19٤9- اغتيال مؤس�س 
حرك�ة اإلخ�وان املس�لمن 

الشيخ حسن البنا.
1953- توقي�ع اتفاقي�ة 

جالء مرص من السودان.
األرجنتن تطلب   -19٦3
تس�ليمها  إس�بانيا  م�ن 
خ�وان  األس�بق  رئيس�ها 
بته�م  ملحاكمت�ه  ب�ريون 

الفساد والقتل والتعذيب.
الق�وات   -1970
اإلرسائيلي�ة تقصف مصنع 

يف منطقة أبو زعبل املرصية 
ال�روح  تحطي�م  به�دف 

املعنوية للمرصين.
جلس�ات  ب�دء   -2002
محاكمة الرئيس اليوغساليف 
سلوبودان ميلوشيفيتش يف 
الدولية  العدل  مقر محكمة 
يف اله�اي بتهم�ة ارت�كاب 

جرائم حرب.
2007- الحك�م عىل طه 
ياس�ن رمض�ان باإلع�دام 
وذل�ك بع�د اتهام�ه بالقتل 

العمد.
س�يارة  تفج�ري   -2008
يف دمش�ق ي�ؤدي إىل مقت�ل 
الل�ه  ح�زب  يف  القي�ادي 

اللبناني عماد مغنية.
قمرين  تص�ادم   -2009
صناعي�ن يف الفض�اء ع�ىل 
ارتفاع أكثر من 800 كلم يف 

حادثة غري مسبوقة.

يف مثل هذا اليو مقطــــــة يف الغسالــــة !قارة من النفايات !!
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 اكتش�ف العلماء قارة سابعة عىل 
وال  صخري�ة  ليس�ت  األرض  كوك�ب 
صحراوي�ة وال يمكن الس�ري عليها بل 
تتكون م�ن بقاي�ا النفاي�ات البرشية 
وتحديداً البالستيكية التي تشكل %90 
من مساحتها. تقع القارة السابعة كما 
يحلو للبعض تس�ميتها يف شمال رشق 
املحيط الهادئ وعثر عليها املستكشف 

تشارلز مور بالصدفة عام 
وتعادل مساحتها ٦ مرات مساحة 
فرنس�ا ويتوقع علماء البيئة أن تعادل 
العق�ود  يف  أوروب�ا  ق�ارة  مس�احتها 
املقبلة إذا لم تأخذ األرسة الدولية بعن 
االعتبار الخطر الذي تسببه عىل محمل 

الجد. ويتمث�ل هذا الخطر بأنها عندما 
تتحلل تشكل غذاء تستخدمه الكائنات 
الصغرية والتي هي باألس�اس كائنات 
تش�كل غ�ذاء للثروات البحري�ة وبذلك 
تنتقل لإلنسان عرب السلسلة الغذائية. 
ويقول الباحثون أن النفايات الناجمة 
عن األنشطة البرشية يف اليابسة والتي 
تجرفه�ا الري�اح واألنه�ار اىل البحر أو 
يلقى به�ا عن قصد تجرفه�ا التيارات 
البحرية بدورها عرب مس�الك معروفة 
إىل بعض األماكن التي تقع يف املحيطات 
وتتكدس يف أماكن تق�ل فيها التيارات 
البحرية وتكون مياهها هادئة عموماً 

طوال العام.

صخور املريخجرس الشهداء يف الثالثينات

رياضة املسنني

مهـــرجـــان

لون مع

األزيــــاء العاصفـــــة

الوالي�ات  يف  قط�ة  أعط�ت 
املتحدة داللة جديدة بتمّتع هذه 
الحيوان�ات بتس�ع أرواح، بع�د 
أن نج�ت م�ن املوت ع�ىل الرغم 
م�ن قضائه�ا 35 دقيق�ة داخل 
غس�الة.  وذكر موقع "بيبول" 
أن اله�رّة "ناتاش�ا" يف أوكالن�د 
بكاليفوري�ا البالغة من العمر ٦ 
أشهر علقت داخل غّسالة أثناء 
دورانه�ا، ولكنها بقيت عىل قيد 

الحي�اة. وق�ال داري�ل هامدي، 
إن زميل�ه يف الغرف�ة كان يضع 
مالبس�ه يف الغّس�الة وق�د ترك 
بابه�ا مفتوح�اً، فيم�ا دخل إىل 
غرفة أخرى، وح�ن عاد وضع 
بقي�ة املالبس وضغ�ط عىل زّر 
التش�غيل م�ن دون أن ينتبه إىل 
أن اله�رّة داخ�ل الغّس�الة. ولم 
يلح�ظ أي أحد وج�ود الهرة إال 

بعد 35 دقيقة.

مؤسس�ات  واصل�ت 
األوروبي�ة  األزي�اء 
تقدي�م  واألمريكي�ة 
لفص�ي  تصميماته�ا 
الربي�ع والخري�ف لع�ام 
يف  ع�روض  يف   ،2013
نيويورك رغم الثلوج التي 

غطت املدينة. 
الع�رض  يف  وش�ارك 
أل�ف   200 م�ن  أكث�ر 
األزي�اء  عارض�ات  م�ن 
وال�زوار  واملصمم�ن 
تؤثر  ول�م  والصحافي�ن 

العاصفة يف اإلقبال حيث 
الع�رض كثريون  ح�ر 
وأحيانا  أنيق�ة  بمالب�س 
غريب�ة رغم الثل�وج التي 
وص�ل ارتفاعها يف املدينة 
إىل 30 س�نتيمرتا. وق�ال 
املتح�دث باس�م الرشكة 
الراعي�ة لع�روض األزياء 
جعل�ت  العاصف�ة  أن 
األزياء أكث�ر إثارة. وغلب 
اللون األس�ود وظالل من 
والعاجي  األبيض  اللونن 

عىل األزياء.
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حظك اليوم

احلمل
ع�ىل  املحافظ�ة  أردت  إذا 
مكتس�باتك، عليك أن تك�ون أكثر 
جدّي�ة م�ن الس�ابق، فه�ذا أفضل 

عليك أن تواجه األمور كما هي

الثور 
ك�ن هادئ�اً يف ما تق�وم به وال 
داع�ي اىل العجل�ة والت�رع. ق�د 
ال تس�ري األم�ور كما تش�تهي، بل 

تشعر أنك متعب

اجلوزاء
تخ��ىَ املبادرة فإن الخس�وف 
يف برج�ك يجعل�ك تط�رح بع�ض 
التساؤالت حول مصريك وأوضاعك، 
وق�د يش�ري اىل بداي�ة جدي�د او اىل 

إنجاز وحسم

ال�سرطان 
ال ت�رضىَ بأنصاف الحل�ول إذا 
ل�م تكن مقتنعاً، وح�اول أن تنجز 
عمل�ك كام�اًل لئ�ال تق�ع ضحي�ة 
املفاج�آت تضحياتك م�ع الرشيك 

زادته طمعاً

الأ�سد 
تح�ّرر م�ن الضغ�وط وتب�دو 
أكث�ر إقب�االً وإيجابية. ق�د تبحث 
عن مرشوع وتبدو متحمس�ًا جداً. 

تشارك يف ورشة عمل

العذراء 
تربع يف مجالك وتعرّب عن أفكارك 
إذا  وخصوص�اً  خ�وف،  دون  م�ن 
واجهت بعض الزمالء أو أرباب العمل 
إلزم الهدوء املطلوب مع الرشيك هذا 

اليوم

امليزان
التاس�ع، اي  البي�ت  خس�وف يف 
يف الج�وزاء، يكون م�ؤرشاً لتطّورات 
ايجابية او ألخبار جيدة تتعلق بسفر 

او بلدان خارجية

العقرب 
األج�واء اإليجابي�ة ه�ي الفارق 
بالنس�بة إلي�ك، وه�ذا م�ا ينعك�س 
ارتياح�اً كبرياً ع�ىل أج�واء العمل ال 
تك�ن أنانياً، وعلي�ك أن ت�رّد الجميل 

للرشيك

القو�س 
وحض�ورك  األوض�اع  حس�ن 
الذهني يس�همان إىل حّد كبري يف رفع 
قدرات�ك للتكّيف م�ع كل األمور يقف 
الرشيك إىل جانبك للخروج من بعض 

الظروف الصعبة

الدلو 
أن ال تتفس�ح لآلخري�ن  ح�اول 
املج�ال للتدخ�ل يف عمل�ك الخ�اص. 
االستقرار ال بّد منه هذا اليوم، ابحث 

عن أولوياتك وكن ثابًتا يف مواقفك

اجلدي
نجاح كبري وغري متوقع يف العمل، 
بعد القرارات الحاس�م التي اتخذتها 
لدعم املش�اريع الت�ي طرحها بعض 
الزمالء حب فجائ�ي وغرام ولقاءات 

رومنسية ودعوات تربكك

حوت 
قد تلتقي مس�ؤوال يعجبه عملك 
ويدعم�ك كث�رياً. ق�د تواجه أم�راً ال 
يرضي�ك أو تفه�م أم�وراً يف م�ا بعد 
تجعل�ك ترتاج�ع خط�وات ال ته�دد 

عالقتك الجيدة بمغامرة عابرة

كلامت متقاطعة

افقي

عمودي

1- مطرب لبناني 
 2 – ممثلة مصرية – عبَّأ –

 3 – نصف وحيد – الصديق –
 4 – مؤسس ديانة الفرس – ملكي

  5 – فقيه ومؤرخ وأديب عربي 
 6 – للنهي – أداة إستثناء – 

   7 – جزيرة أسيوية
  8 – حب – ردى

  9 – دولة عربية – مدينة مصرية .

1 – أغنية لفيروز 
 2 – ملكي – تالل – عكسها منع وردع 

 3 – مدينة مصرية شهيرة بمياها المعدنية – مشى –
 4 – كافراً – من األطراف – 

5 – ثلثا " بيت " – الماء المتدفق من عل –
 6 – جاء – قبل اليوم –
 7 – تم – غير رئيسي –

 8 – مدينة فلسطينية – فور –
 9 – سياسي فرنسي أشتهر بدهائه 
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لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيـرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
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UPI /مانيال            

نفق »لولونغ«، أضخم تمس�اح يف 
األرس يف العالم، يف محمية بالفيليبني.

ونقل�ت صحيف�ة )في�ي س�تار( 
الفيليبينية عن روينا إلدوردي املتحدث 
باس�م حكوم�ة بوناوان حي�ث يعيش 
التمساح/ أن »لولونغ« كان معتالً منذ 
أن ابتل�ع بالخطأ حبالً من النيلون قبل 
3 أسابيع وهو ما سبب له بإسهال حاد 
وبدأت معدته بالتضخم. وقال إلدوردي 
ع�ى  امل�رف  التماس�يح  خب�ر  إن 
»لولون�غ«، لم يكن متواجداً يف املنطقة 
يف األي�ام األخ�رة، م�ا دف�ع الحكومة 

املحلية إىل تعيني خبر آخر أعلن نفوقه 
ليل�ة اول من أمس األح�د.  ومن املقرر 
تريح التمس�اح ملعرفة س�بب وفاته 
املحّدد. وأكد املسؤولون املحليون أنهم 
بذل�وا ما يف وس�عهم إلنقاذ التمس�اح 
ال�ذي ت�م أرسه ووضع�ه يف محمية يف 
منطقة أغوس�ون ديل سور يف 3 أيلول 
2011 وأعلنت�ه موس�وعة غيني�س يف 
حزيران املايض أضخم تمساح يف األرس 
بالعال�م، حي�ث يبل�غ وزن�ه أكثر من 
طن وطول�ه أكثر من 6 أمت�ار. وثاني 
أك�ر تمس�اح يف األرس بالعالم موجود 
يف كويزالند بأس�راليا ويبل�غ طوله 5 

أمتار ونصف املر.

نتفتوق أضتختتم متتستتاح يف العتتالتم

UPI /يوتا            

 يعزو رجل من والية يوتا األمركية رشاءه تذكرة لوتو 
ربح�ت مليون دوالر إىل كلبته التي أقفلت ش�احنته وأبقته 
بعض الوقت خارجها فاس�تغله البتياع التذكرة من متجر 

علق أمامه.
 وأف�ادت محطة »كاي آي يف آي« األمركية ان س�تيف 
هيوز اشرى تذكرة لوتو نيابة عن مجموعة من 34 عامالً 
من متجر يف جامعة يوتا بمدينة سالت ليك ألنه لم يجد أي 
يشء يفعله عندما أقفلت كلبته شاحنته وأبقته خارجها.

وأش�ارت إىل ان التذك�رة ربح�ت ملي�ون دوالر، وباتت 
املجموع�ة املؤلف�ة م�ن 34 ش�خصاً ه�ي أك�ر مجموعة 

تتقاسم هذه الجائزة. 
وقال هيوز »توجهت مللء شاحنتي بالوقود وإذ بكلبتي 
س�تيال تبقيني يف الخارج، فبقيت يف املكان 45 دقيقة قبل 
أن أتمك�ن من دخوله�ا وعندها ق�ررت رشاء تذاكر اللوتو 

وتبني أنني الفائز بمليون دوالر«.
وأوضح انه اشرى التذكرة نيابة عن مجموعة يتشارك 
معهم رشاء تذاكر اللوتو منذ العام 2001 و يدفع كل منهم 

10 دوالرات كل عدة أسابيع.

            موسكو/ وكاالت

تجّم�د رج�ل رويس حتى املوت بع�د أن وضعه األطباء 
خط�أ يف برّاد املوت�ى. ونقل�ت صحيفة »موس�كو تايمز« 

الجمع�ة امل�ايض ع�ن رئي�س مرك�ز الدعم 
القانون�ي والنف�ي يف األوض�اع القص�وى 
ميخائي�ل فينوغ�رادوف أن األطب�اء وجدوا 
رج�اًل يف الس�ابعة والخمس�ني م�ن العم�ر 
فاق�د الوعي يف ش�قته يف منطقة بس�كوف 
ش�مال غرب روس�يا االثنني املايض.وأضاف 

فينوغرادوف أن األطباء أعلنوا الرجل متوّف، وأرسلوه فوراً 
إىل برّاد املوتى يف إحدى املستشفيات املحلية. غر أن فحص 
الطبي�ب الرعي ال�ذي أجري األربعاء ب�نّي أن الرجل كان 
عى قيد الحي�اة حني أحرض إىل الرّاد. وق�ال فينوغرادوف 
إن األطب�اء وموظفي الرّاد انتهكوا القانون 
الذي يحّت�م عليهم وضع أي ش�خص تعلن 
وفات�ه لف�رة م�ن الزم�ن يف درج�ة حرارة 
الغرف�ة. وطلب�ت الس�لطات املحلي�ة فت�ح 
تحقي�ق ح�ول امل�دة الت�ي يج�ب أن يوقف 

األطباء املتوّرطني يف القضية عن العمل.

ربتح مليتون دوالر بفضتل كلبتتته جتتتمتد حتتتتى املتتتوت! 

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

خط�وة تس�تحق التقدير أقدم�ت عليها نقاب�ة الصحفيني، عر 
دأبه�ا عى تكري�م )الرواد( بمبل�غ رمزي، ال أهمية مادي�ة له، بقدر 
داللته االعتبارية، وهذا امر جميل يف زمن الردي واملال الفاس�د الذي 
يحك�م املرحلة، وكأن النقابة أرادت ان تقول: رواد الصحافة يعرون 
عن اعى صور النقاء والنزاهة والنضال، وال نريد افس�اد ضمائرهم، 
فما يشء يف الحياة يفس�د ضمر الري�ف واملناضل مثل املال )بيني 
وب�ني نفي تس�اءلت: مل�اذا يتقاىض كبار املس�ؤولني يف البل�د راتبا 
ش�هريا، يصل اىل ثالثني مليون دينار، وكثر منهم لم يتخط االربعني 
م�ن رفاهي�ة العمر، بينم�ا يتق�اىض )الرائد( الصح�ايف مبلغ نصف 
ملي�ون دينار فق�ط، وملرة واح�د يف حياته عند بلوغه الس�بعني من 
املتاعب، وتمنيت يف رسي لو ان النقابة افس�دت ضمائر الصحافيني 
بمبل�غ ثالث�ني مليون دينار، ما دام فس�اد البلد قد وص�ل إىل الهامة 
ألن النزيه الوحيد بني الفاس�دين، هو الفاسد الوحيد، علما بأن هذه 
االفكار واالمنيات ليست للنر!( مرًة اخرى اصفق للنقابة، ولكنني 
اتس�اءل بقلق ع�ن مفهومها ملفهوم )الريادة(، فهل بلوغ الس�بعني 
يجع�ل الصحفي رائ�دا؟ وإذا كان االمر كذلك فعلين�ا اعادة النظر يف 
املفه�وم العام للريادة، ألنه عى وجهة نظر النقابة، يقتيض س�حب 
صف�ة )الرائد( عن بدر ش�اكر الس�ياب مثال لكونه ت�ويف وهو دون 
األربعني، ويرسي قرار الس�حب عى جواد س�ليم، وعى مئات الرواد 
يف ش�تى املجاالت، ممن لم يبلغوا السبعني!! ثم أال يعني هذا املفهوم، 
ان خطوة التكريم التي أقدمت عليها النقابة مش�كورة، ال عالقة لها 
بال�رواد من قريب او بعيد، وإنما يراد بها من الناحية العملية تكريم 
)الس�بعني( وليس )الرائد(، وه�ذا يعني كذل�ك أن صحفيي العراق، 
الرائ�د منهم واملق�دم والرطي والعريف بال اس�تثناء، ه�م )رواد( 
ومش�مولون بالريادة، وم�ا عليهم االنتظار قطار الس�نوات، وليس 
ادل ع�ى ذلك، أن مواليد 1942 أصبح�وا روادا يف عام 2012، ومواليد 
1943 اصبحوا هذه الس�نة روادا، ويف العام املقبل 2014، س�يصبح 
مواليد 1944 روادا، ومواليد 2003، س�يصبحون يف عام 2073 روادا، 
وهك�ذا، فهل يخرن�ي احد لوجه الله، ما هو الف�رق بني الرائد وغر 
الرائ�د ؟ وهل يختلف قانون )الري�ادة( يف مفهوم النقابة عن قانون 
)الرفيع والعالوة( يف س�لم الدرجات الوظيفية، واتس�اءل أخرا ملاذا 
اختيار هذه السن بالذات )70 سنة( وهي يف العراق الجديد من أرذل 
العم�ر، ومن�ذور للعذاب من يبل�غ عتبتها، ومع ذل�ك ال اعرض عى 
ه�ذه الخطوة، ولكنني ادعوا أصحاب الش�أن من الزمالء املعنيني يف 
النقابة، ان يدرس�وا قضية أكثر جدية ونفعا للعمل الصحفي، وهي 
)تكريم املبدعني( الذين تنطبق عليهم مواصفات اإلبداع ال مواصفات 
السن، وعى وفق معاير علمية حقيقية بغض النظر عن عمر املبدع 
يف العرين أم يف التس�عني، وحبذا لو تم التخي عن )النصف مليون( 
إىل تكريم منطقي، كأن يكون قطعة ارض عى ضفة دجلة أو تزويج 
الصحف�ي من إعالمية مبدعة ع�ى ان تكون حلوة، فق�د بدأنا والله 

نستحي من تكريمات املعونة واملساعدة واملنحة واملخجلة!!

ربم�ا .... وربما ه�ذه يف لغة السياس�ة والسياس�يني هي طريق 
لل�)نع�م( مثلما هي طري�ق لل�)ال( يف نفس اللحظة، اذن هي تش�به 
)أي ربم�ا(- اىل حد ما- اللون الرمادي )الرصايص( الذي قد يتحول اىل 
اللون األبيض أو اللون األس�ود بسهولة ويرس، فهو )أي اللون( مثلما 
)أي ربم�ا( حيادي، بل حي�ادي جدا ... وقبل ان أق�ص عليكم حكاية 
الباش�ا ومعط�ف الفرو التي ربما س�مع بها من ع�اش أو تابع حياة 
السياس�ة يف عراق العرينات وما تالها من فرات، وربما لم يس�مع 
به�ا الكثر مم�ن يحيا معن�ا اآلن... أود أن أذكركم بأن السياس�ة فن 

وليس علما رصفا كما يتوهم البعض. 
 القص�ة هي ... هكذا -بمعناها- كما وصلتني من أحد األصدقاء، 
ح�ني وجدتها تتوس�د بريدي االلكرون�ي، قبل أي�ام وكل ما قمت به 
ايصاله�ا للق�راء محبة واعمام�ا للفائدة ه�و مجرد تقدي�م وتأخر 
-ليس اال- بطريقة الرسد التقليدية التي اتبعها صديقي دون حياد أو 
موضوعية ألس�باب انفعالية بحتة... واليكم فحوى الحكاية؛ يف شتاء 
أحد أيام خمسينيات القرن املايض كان الجو قارصا جدا، عرت سيارة 
رئيس الوزراء )نوري باش�ا السعيد( جرس األحرار من جهة الرصافة  
متجه�ة ص�وب الكرخ، فش�اهد يف منتصف الج�رس املذيعة )صبيحة 
امل�درس( وكانت اس�ما معروفا حيث تعمل يف اذاع�ة بغداد -وقتذاك- 
وهي تعر الجرس مرسعة مش�يا عى األقدام، ناداها باسمها، فقالت 
له بعد س�ألها: أنها ذاهبة اىل دار اإلذاعة فوقت برنامجها س�يبدأ بعد 
قليل، لكنه باغتها قائال: أن مالبس�ك ال تتالءم مع الجو البارد وأالحظ 
-والكالم لم يزل للباشا- اكتفاءك بارتداء )بلوزة( فوق مالبسك فقط، 
وهذا ال ينس�جم م�ع طبيعة الجو الب�ارد الذي يقتيض التحس�ب له، 
فعقبت )صبيح�ة( بالقول: )قابل عندي معطف فرو حتى البس�ه!!( 
فهم )الباش�ا( املغزى من تعليقها وأجابها باللهجة البغدادية املحببة: 
)ي�ا منعولة الوالدين( ثم قام بإيصالها اىل مقر عملها باإلذاعة ومىض 

رئيس الوزراء يف سبيله.
 ***

وملن يتس�اءل عن موضوع معطف الفرو الذي أشارت إليه املذيعة 
املذك�ورة، تقول الحكاية ان )نوري الس�عيد( قد عاد من العراق -قبل 
أي�ام- وجل�ب معه ذلك املعطف هدي�ة لزوجة أبنه )صب�اح(، فقامت 
قيام�ة املعارضة -حينها- يف صحافتها عليه، تجدر اإلش�ارة بش�هرة 
تلك املذيع�ة يف األوس�اط االجتماعية بقفش�اتها وهجومها املتواصل 
أينما وجدت عى رئيس ال�وزراء وهو يعرف بذلك ولكنه كان يتغاىض 
بحك�م وحكم�ة ما عرف عنه من س�عة صدر ودهاء مش�هود بحقه، 
وه�ا نحن نقرب من نهاي�ة هذه الحكاية ال يس�عنا اال ان نذكر لكم  
بما قام به )الباش�ا( يف اليوم التايل م�ن لقائه املذيعة فقد اتصل مدير 
الدعاية العام )خليل إبراهيم( بمدير اإلذاعة )مدحت الجادر( وس�لمه 
مبلغ )خمس�ة وعرين دينارا( إليصالها اىل )صبيحة املدرس( هدية 
م�ن رئيس الوزراء لغرض رشاء)معطف فرو( لها...ال تعليق طبعا ... 

يا جماعة الخر !!

* حسن العاني * حسن عبد الحميد

تكريم الرواد !  البتتاشتتا.. 
ومعطتتف الفترو

انشغاالت نقار الخشب

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

Hasanhamid2000@yahoo.com

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير
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مروك املولودة الجديدة
رزق املخ�رج التلفزيون�ي ع�الء هان�ي 
العقاب�ي طفلة اس�ماها )زهراء( نقول له 
أل�ف مروك املولودة الجدي�دة حفظها الله 

لكم وجعلها من بنات السالمة.

هتنئة


