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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»إرنست همنغواي«

أفضل طريقة ملعرفة ما إذا
 كان بإمكانك الثقة بشخص 

ما هي أن تثق به

النزاهـة حتقـق بـ6 ملفـات فساد ضد وزير املـاليـة

البحث عن حياة متخيلة
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        المستقبل العراقي / خاص

كشف مصدر سياس�ي مطلع عن 
إحالة س�تة ملفات فس�اد الى النزاهة 
ضد وزي�ر المالي�ة رافع العيس�اوي, 
واصف�اً ه�ذه الملف�ات ب�«األكبر في 
وق�ال  العراقي�ة«.  ال�وزارات  تاري�خ 

المص�در ل�«المس�تقبل العراق�ي« ان 
لجن�ة النزاه�ة ف�ي مجل�س الن�واب 
وهيئ�ة النزاه�ة بدأتا النظر في س�تة 
ملفات فس�اد ضد وزي�ر المالية رافع 
العيساوي, مشيراً الى ان »جهة مقربة 
ج�داً م�ن العيس�اوي س�ربت بع�ض 
الوثائ�ق عن هذه الملف�ات الموجودة 

ف�ي إح�دى خزائ�ن ال�وزارة«. وبي�ن 
المصدر ان »الملفات تخص مخالفات 
مالي�ة وأخ�رى قانوني�ة تخ�ص عمل 
وزارة المالية ووزارات أخرى لها صلة 
بعمل وزير المالية، حيث تقبع الوثائق 
في خزائن الوزارة وقد س�ربها مصدر 

مقرب من العيساوي«.

        المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر سياس�ية مطلعة عن وج�ود خالفات 
كبيرة بين المكون العش�ائري والمكون السياس�ي المتمثل 
بالقيادات السياس�ية في االنبار والموصل على خلفية عدد 
من القضاي�ا على رأس�ها التظاهرات ومحاول�ة نقلها الى 
العاصمة بغداد. وقالت المصادر ل�«المستقبل العراقي« إن 
»الخالفات احتدمت بعد أن رفض شيوخ بارزون من عشائر 

الس�نة في المحافظات الغربية مطل�ب نقل التظاهرات إلى 
بغداد، ألن العملية يراد منها س�حب البس�اط من الجماهير 
وجع�ل زمام االم�ور بيد السياس�يين ف�ي بغ�داد لتحقيق 
أهدافه�م ومصالحهم«.ولف�ت المص�در إل�ى أن »ش�يوخ 
العش�ائر غير قادرين على البقاء ف�ي العاصمة بغداد وترك 
عش�ائرهم وأراضيه�م، عك�س بع�ض السياس�يين الذين 
يسكنون بغداد أصال ويسعون الى ركوب موجة التظاهرات 

وقيادتها والهيمنة على الشارع«.

       المستقبل العراقي/ خاص

كشف مصدر سياسي بارز مقرب 
من التحالف الوطني عن تشكيل رئيس 
ال�وزراء ن�وري المالك�ي فري�ق عمل 
سياسي برئاس�ة مدير مكتبه السابق 
والقي�ادي ف�ي ح�زب الدع�وة طارق 
نجم للتفاوض م�ع األطراف األخرى، 
التحالف الكردس�تاني والتيار  السيما 

الصدري. وقال المصدر ل�«المس�تقبل 
له�ذا  اوع�ز  »المالك�ي  ان  العراق�ي« 
تف�اوض  بعملي�ة  بالقي�ام  الفري�ق 
سياس�ية مع الق�وى الت�ي تقف على 
الضفة األخرى كالتحالف الكردستاني 
وكتلة األحرار«، مشيراً إلى إن الفريق 
توج�ه إل�ى إقلي�م كردس�تان ليلتقي 
بارزان�ي  مس�عود  االقلي�م  رئي�س 
النج�ف  لمحافظ�ة  يع�ود  وبعده�ا 

ليلتق�ي زعيم التيار الص�دري مقتدى 
الصدر. واش�ار المص�در الى ان بعض 
الخط�وط القيادي�ة في ائت�الف دولة 
القانون تخش�ى من نجاح طارق نجم 
في مهامه، ما سيرس�خ لدى المالكي 
قناع�ة ارتكاب�ه خطأ فادح�اً بتنحيته 
ع�ن منصبه الس�ابق واالعتم�اد على 
غي�ره م�ن القي�ادات كونها ل�م تقدم 

شيئاً يذكر وفشلت في مهامها.

طـارق نجـم يتصدر الواجهـة.. وأول الغيـث 
 التـفــاوض مـع الـكــرد

عشــائر األنبـار ترفض »سـرقـة« التـظـاهرات
 مــن قبـل سـاســة املحـافظـة

وبــــان الــصــبــح لــــذي عـــيــنــيـــن !

قـريـبـًا يف

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

دول العالـم
تندد بتجربة كوريا 

الشاملية النووية
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تعيني وجبة جديدة من 
خرجيي الكليات التمريضية 

واملعاهد الطبية
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نواب : سنحاسب احلكومة إذا شملت إرهابيني باتفاقية تبادل سجنــاء مع السعودية
املـوصـل لـ                          : لن نحرض إىل بغـداد.. وبـعـض مطـالب االنبـار تثيـر القلـق

منى زكي: لـم 
انزعـج من صـوريت 

الفـاضــحـــة

الرصيب بورا
 األقرب لتدريب أسود 

الرافــديــن

ســربهــا مــقــرب مـنــه

 

املرصيون جياهبون 
مريس بالالفتات التي 

طردت مبارك

جلنة نيابية هتدد 
بقطع التخصيصات

 عن الرشكات
 الــــوزاريــــة

»إهانة ذات« 
احلـاكــم.. هتـمـة 

مستحدثة للقمع
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عصابـة فـي الكـاظمية ترعب سكان املـنـطـقــة
      بغداد / فرح حمادي

كش�ف مصدر أمني عن وجود عصابة 
في منطقة الكاظمية ترهب السكان وتقلق 
ليله�م، مؤك�داً أن ه�ذه العصاب�ة قام�ت 
بالعش�رات من عمليات القتل والسرقة في 

المنطقة. 
وق�ال المص�در، الذي رفض الكش�ف 
عن اسمه، ل�«المستقبل العراقي« إن هذه 
العصابة تشيع الرعب في منطقة الكاظمية 
من�ذ أش�هر، موضح�اً أن الق�وات األمنية 

تقتفي أثر هذه العصابة، متوقعا أن تكون 
جهات إقليمية تقف خلفها إلشاعة الرعب 

في المدينة. 
وأكد المصدر أن ه�ذه العصابة قامت 
بالكثي�ر من عملي�ات الس�رقة والقتل في 
األش�هر الماضي�ة، موضح�اً أنه�ا تق�وم 
بمخطط مش�ابه في كل عملية حيث تقوم 
بقطع سلك »الس�تاليت« ليذهب أحد أفراد 
العائل�ة إلى س�طح المنزل لمعرفة س�بب 
انقط�اع إش�ارة الب�ث، فتق�وم العصاب�ة 
بتكبيله وتهديده وتسرق الحاجات الثمينة، 

وأحياناً تت�رك المجني عليه وأحياناً تقتله، 
إال أنها –بحس�ب المصدر- دائم�اً ما تقتل 
المجني عليه. ولفت المصدر إلى أن عمليات 
الس�رقة والقتل هذه تزامن�ت مع انطالق 
التظاهرات في المحافظات الغربية، فضالً 
ع�ن تصعيد الخط�اب الطائف�ي من بعض 

السياسيين. 
وتابع »هناك اعتقاد بأن هذه العصابة 
تق�ف خلفها جه�ات سياس�ية أو إقليمية 
تحاول إش�اعة الفتنة والخ�وف في المدن 

البغدادية«، بحسب قوله.

ثلــت النــاخبيــن 
العــراقــيــيــن فـي مـــرمى 

السوق االلكرتونية!

املــــــوازنـــــــــة..
 مصيـر شعب خيـتـلـف عـىل 

تقريره الـزعامء!!!
ص4 ص3

كيف استوىل املعرض
الرتكي عىل آالف االمتار غري 

القانونية يف ميناء املعقل

      المستقبل العراقي / خاص

كشف مصدر أمني في محافظة النجف 
األش�رف عن وقوع م�ا يق�ارب 15 حالة 
قتل في المحافظة بس�بب ركوب المجني 

عليهم سيارات تحمل رقم »أربيل«، الفتاً 
إلى أن ه�ذه الحاالت باتت ترعب من 
هم من القومية العربية أو الكردية. 
وقال المصدر، الذي رفض الكش�ف 

ع�ن اس�مه، ل�«المس�تقبل العراق�ي« إن 
»هناك مجموعة مس�لحة قامت بقتل 15 
شخصاً يركبون سيارات لوحاتها مسجلة 
ه�ذه  أن  موضح�اً  أربي�ل«،  بمحافظ�ة 
المجموع�ة ال تقوم بس�رقة الس�يارة أو 
سرقة أي شيء داخلها. وأشار المصدر 
إل�ى أن جميع ح�االت القت�ل هذه 
ج�رت في المنطقة التي يس�كنها 
واس�تدرك  النج�ف،  محاف�ظ 

بالقول »لكني أشك في أن يكون للمحافظ 
ي�د فيها«. وأك�د المصدر وج�ود مخطط 
إلش�اعة الكراهي�ة بين القومي�ة العربية 
والكردي�ة به�ذه األفعال، مضيف�اً أنه »ال 
ب�د أن تكون ه�ذه المجموعة المس�لحة 
تابعة لدولة إقليمية تحاول إش�اعة الفتنة 
بي�ن القوميتين العربي�ة والكردية بعد أن 
باءت محاوالتها بالفشل في إشعال حرب 

طائفية بين طوائف المجتمع العراقي«.

جمموعة إرهـابية تقتــل من يــركــب سيارة 
تـحـمــل لـوحــة »أربــيــل«

أكـثـــر مـن 7 آالف مــجــــزرة
 عـشـوائـيـة فـي الـعراق
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          التحليل السياسي / غانم عريبي
  

 ه�ل ب�دأت رحلة الح�ل بين 
اإلقلي�م والحكوم�ة االتحادية ام 
ان الح�ل س�يبقى بعي�د المن�ال 
بس�بب العق�دة الش�خصية بين 
رئي�س اإلقليم ورئي�س الحكومة 

العراقية؟!.
نحن في المس�تقبل العراقي 
نؤم�ن ان الح�ل يج�ب ان يكون 
األط�راف  عل�ى  وان  عراقي�ا 
العراقي�ة التي ش�كلت الحكومة 
العراقي�ة األول�ى والثانية وقادت 
والوطن�ي  القوم�ي  النض�ال 
واالس�تبداد  الدكتاتوري�ة  ض�د 
عل�ى  تجل�س  ان  والطائفي�ة 
مائدة الحوار وتن�زع البنادق عن 
اكتافها وتنتهي من لغة التشكيك 
والتخوين وخلق األزمات وتحتمي 
بالدس�تور او االتفاق على صيغة 
سياس�ية توظ�ف فيه�ا األم�وال 

والميزاني�ات  والتخصيص�ات 
االتحادي�ة م�ن اجل بن�اء عموم 
التجربة الوطنية العراقية العربية 
والكردي�ة واالهم م�ن ذلك الكف 
ع�ن سياس�ة المناكف�ة واللجوء 
واألمنية  العس�كرية  للتحشيدات 
وترويع الناس على حدود التراب 

المشترك!.
باألم�س وصل مدي�ر مكتب 
رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي 
الس�يد ط�ارق نج�م ال�ى اربي�ل 
بارزاني وأجرى  الرئي�س  والتقى 
الطرف�ان مباحث�ات بن�اءة يأمل 
العراقيون جميعا  س�واء خصوم 
او  القان�ون  ودول�ة  المالك�ي 
التابعون لهم بإحس�ان او التيار 
الوس�طي ان تحمل الينا بش�ائر 
الخي�ر باالنفراج وتعديل مس�ار 
العالق�ات الوطني�ة لك�ي نقطع 
الطريق عل�ى كل الذين يصيدون 
ويحتم�ون  العك�ر  الم�اء  ف�ي 

بخالف�ات األط�راف العراقية من 
اجل إضعاف التجربة والتقليل من 
اهمية التحالف الش�يعي الكردي 
بوصف�ه صم�ام أم�ان الوح�دة 

الوطنية وليس حالة معيبة!.
وحتى يكون الحديث مباشرا 
العراقي  المس�تقبل  ونكون ف�ي 
واضحين م�ع انفس�نا وإخواننا 

في دول�ة القانون وأبناء ش�عبنا 
العراقي نقول التالي:

حتى نمهد الطريق أمام الحل 
السياس�ي ألزمة دخل�ت البنادق 

في )النص( عل�ى خطها البد من 
اللجوء الى الخيارات الدس�تورية 
الت�ي وضعتنا في اط�ار خارطة 
طري�ق وطني�ة حقيقي�ة نتناول 

م�ن خاللها كل ما يهم المس�ألة 
السياس�ية واالجتماعي�ة وإدارة 
السلطة واالشتغال على مواجهة 
خط التطرف واإلرهاب والفس�اد 

العالق�ات  وبن�اء 
الوطني�ة التي تضعن�ا في خندق 
النضال الوطني في مشروع بناء 
الدول�ة وال تحيلن�ا أع�داء ننهش 

لح�وم بعضن�ا وربن�ا ع�ّز وجل 
ينه�ى عن تل�ك الصف�ة الذميمة 
ف�ي بن�اء العالق�ات السياس�ية 
واالجتماعي�ة )أيح�ب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه( 
وأول ش�يء يمك�ن ان نعمل من 
خالل�ه ه�و االحت�كام للدس�تور 
واإلفادة من االتفاق الس�ري بين 
الديمقراط�ي  والح�زب  الدع�وة 
بتوزي�ع  الخ�اص  الكردس�تاني 
الس�لطة عل�ى خلفي�ة انتخابات 

مجلس النواب 2010.
الطرف�ان ح�ل  اس�تطاع  اذا 
المش�كلة القائم�ة وهي ليس�ت 
عسيرة بالمناسبة قدر ما تحتاج 
ال�ى روح قيادي�ة ممي�زة ف�ان 
ثالثة أرب�اع المش�كلة الحقيقية 
بين اإلقلي�م والحكومة االتحادية 
ستجد طريقها س�ريعا الى الحل 
وس�يجد الجانب�ان ف�ي التصعيد 
الس�ابق ال�ذي ت�ال مرحلة الش�د 

االتحادي�ة  األم�وال  وحب�س 
عل�ى اإلقلي�م وما راف�ق ذلك من 
استمرار عمليات التهريب لتركيا 
وإي�ران ليس اال )غلطة( يجب ان 
ال تتك�رر وان القاع�دة ف�ي عمل 
الدول ه�و اللجوء ال�ى العقالنية 
األخوي�ة  والعالق�ات  والواقعي�ة 
ومصال�ح  الس�ابقة  النضالي�ة 

الشعب العراقي.
 آن األوان ان نتخل�ى عن لغة 
التخوين والتشكيك والكالم الالذع 
وتوزي�ع التهم ب�ال رادع اخالقي 
م�ن كال الطرفي�ن الن المصال�ح 
الوطني�ة العلي�ا ف�ي البل�د اكبر 
واهم من كل الخالفات وان كانت 
مهمة الن الوطن اهم والمستقبل 
الديمقراطية  التجرب�ة  وحماي�ة 
عن�د  نتوق�ف  ان  م�ن  اس�مى 
تخصيص او الخالف على ش�يء 
يمكن حل�ه بالتفاهم وليس رفع 
ش�عار االحتكام للدس�تور وعدم 

التفاه�م اال وفق اجندة ال يش�عر 
الش�ريك من خاللها سوى المزيد 

من اإلقصاء والتهميش!.
والوف�د  نج�م  ط�ارق  لق�اء 
الحزب�ي التاب�ع لرئيس ال�وزراء 
مع الرئيس بارزاني يشكل نقطة 
انطالق�ة حقيقي�ة لبناء جس�ور 
الثق�ة الت�ي هش�متها الس�نتان 
الماضيت�ان اللت�ان كانت�ا أس�وأ 
س�نتين في تاريخ الحوار العربي 

الكردي في العراق!.
التي  التطورات السياسية  ان 
تج�ري فصولها دامي�ة وصاخبة 
تس�تدعي حماي�ة التجربة وعدم 
الرك�ون ال�ى اس�قاط التجرب�ة 
بسبب شدة الخصومة السياسية 
بين األطراف الن التجربة الوطنية 
اذا سقطت سيسقط معها تاريخ 
مش�ترك ونضال وطني وسنكون 
تحت رحم�ة الح�روب الطائفية 

التي ال تنتهي.
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وبــان الـصـبـــح لـذي عـيـنــيـــن!

حـقـيـقــة إقـامــة الـصــالة الـمـوحــدة مـن عـدمـهــا ضـاعــت نـتـيـجــة االنـقـســام

النزاهة حتيل موظفة اختلست 15 مليارًا إىل القضاء
            بغداد / المستقبل العراقي

أحال�ت هيئ�ة النزاه�ة إل�ى القض�اء قضية 
اختالس كبرى تجاوزت مبالغها )15( مليار دينار 
نفذته�ا موظف�ة في مصرف الرش�يد، بأس�اليب 
وصفتها الهيئة ب�"المعقدة" وعاونها في فعلتها 

ثالثة رجال لم يلق عليهم القبض بعد.
وقال�ت الهيئة في خب�ر نش�رته، أمس، على 
موقعه�ا االلكتروني إن "محققي الهيئة كش�فوا 
وج�ود فروق�ات نقدي�ة بأكث�ر م�ن )11( ملي�ار 
دينار في حس�ابات مصرف الرشيد فرع المسبح 
ببغ�داد وتبي�ن بع�د التحقيق�ات إن المتهمة )و. 
م. ج( ارتكب�ت فعلتها بالتع�اون مع )ع. ح. 
ك( صاحب حس�اب ف�ي المصرف". 

وأضاف�ت الهيئ�ة ان اعتراف�ات المتهمة كش�فت 
"انها اختلس�ت تل�ك المبالغ الضخم�ة عبر ثالث 
وس�ائل محاس�بية معقدة تمثلت األولى بقيامها 
بتس�ليم ش�ريكها بالجريم�ة )ع. ح. ك( في�ش 
وكش�ف حس�اب وهمي مودع في رصي�ده ليقوم 
على أساس�ه بتحرير صك لصاحب مكتب صيرفة 
مقابل مبلغ بالدوالر يتس�لمه منه نقداً. واعترفت 
بأنها اختلست بواسطة هذه الطريقة )11( ملياراً 

و )727( مليوناً و )323( ألف دينار".
وزادت الهيئة في خبره�ا ان "قناة االختالس 
األخ�رى تمثلت بتالع�ب المتهمة بأرص�دة زبائن 
المص�رف حيث قام�ت بتحوي�ل أرص�دة )153( 
مودعاً عبر الحاسبة إلى رصيد شريكها بالجريمة 
)ع. ح. ك( ليق�وم م�ن جانب�ه بس�حب األرص�دة 

المحولة مباش�رة حيث اتضح من خالل مراجعة 
العملي�ات الحس�ابية أنها اختلس�ت )3( مليارات 
و )703( ماليي�ن و )116( إلف�ا و )400( دينار". 
مضيف�ة ان محققي الهيئة أفادوا بأن "التحريات 
واعتراف�ات المتهمة وأقوال الش�هود كش�فت إن 
المتهم )ع. ح.ك( كان يسلم المبالغ المختلسة إلى 
ش�خص آخر )ع. ج. م( وهو الذي ادعت المتهمة 
)و. م. ج( أنها كانت ترتكب كل تلك الجرائم تحت 

ضغط تهديداته لها".
وعلى أس�اس تلك الوقائع تقرر "فتح تحقيق 
بح�ق المتهمين الهاربي�ن )ع. ح. ك( و )ع. ج. م( 
وش�قيقه )ح. ج. م( حيث ت�م تعميم أمر القبض 
وتأشير منعهم من السفر وحجز أموالهم المنقولة 

وغير المنقولة مع مذكرة قبض دولية".

املوصل لـ                                      : لن نحرض إىل بغداد.. وبعض مطالب االنبار تثري القلق
           المستقبل العراقي / فالح الشامي

يب�دو إن حالة االنقس�ام بدت واضحة بين 
الجهات المنظمة للتظاهرات في االنبار السيما 
بعد تضارب األنباء عن الصالة الموحدة المقرر 
إقامته�ا, الجمع�ة المقبل�ة, ف�ي جام�ع أبي 
حنيف�ة في بغداد, األمر ال�ذي جعل متظاهري 
الموص�ل يرفض�ون الحض�ور إل�ى العاصم�ة 
لع�دم وج�ود تنس�يق بينهم�ا وع�دم توجي�ه 
دعوة رس�مية لهم بالحضور.وق�ال المتحدث 
باس�م المتظاهري�ن في الموصل غان�م العايد 
ل�"المس�تقبل العراق�ي" "نحن ال نش�ارك في 
الصالة الموحدة والتظاهرات المقرر إقامتهما 
ف�ي بغداد, الجمعة المقبلة, لعدم توجيه دعوة 
رسمية لنا بالحضور من قبل اللجان التي تدير 
التظاهرات في االنبار". وأعرب العايد عن قلقه 
م�ن المطال�ب التي رفعه�ا المتظاه�رون في 
االنبار والتي تتحدث عن إقامة "إقليم االنبار", 
مشيراً إلى أن "بعض السياسيين في محافظة 
نين�وى حاولوا ركوب الموج�ة من خالل طلب 
تش�كيل )إقلي�م الموص�ل( لك�ن المتظاهرين 
رفضوا هذا التوجه كون�ه مدعوما من أجندات 

خارجية ويهدد وحدة العراق".
ولفت العاي�د إلى أن "تض�ارب األنباء عن 
تأجي�ل أو إقامة الص�الة الموحدة ف�ي بغداد, 
تبرهن عدم وجود جهة معينة تدير التظاهرات 
في االنبار ووقوف أكثر من جهة واحدة", مبيناً 
أن "هذه الفوضى سوف تنعكس بشكل سلبي 

على التظاهرات في المستقبل".

ولم يعرف لحد اآلن تأجيل أو إقامة الصالة 
الموح�دة في بغداد, ففي الوقت الذي نفى فيه 
بعض من منظمي التظاهرات في االنبار التأجيل 
أو التريث, أشارت مصادر سياسية إلى حصول 
اتف�اق مع اللج�ان التنس�يقية عل�ى تأجيلها 
أو إلغائه�ا واإلبق�اء عليها ف�ي المحافظة.من 
جانب�ه, دعا النائب عن ائت�الف العراقية حامد 
المطلك، أمس الثالث�اء، متظاهري محافظات 
االنبار ونين�وى وصالح الدين وديال�ى بالبقاء 

في محافظاتهم واالستمرار بالتظاهر السلمي 
الديمقراط�ي والحض�اري وع�دم التوج�ه إلى 
بغداد.وقال المطلك ف�ي مؤتمر صحفي عقده 
ف�ي مبنى مجل�س الن�واب، وحضره مراس�ل 
"المس�تقبل العراقي" إن "هذه المطالبة تأتي 
ف�ي ظل ما يش�هده العراق وخاص�ة العاصمة 
بغ�داد من حال�ة الترق�ب، والخ�وف، والحذر، 
وحص�ار لبع�ض مناطقها، ومنع الس�يطرات 
للقادمي�ن م�ن ه�ذه المحافظات م�ن دخول 

بغ�داد مما اث�ر في الوض�ع الع�ام للمواطنين 
ولمنع حدوث ما ال يحمد عقباه".

ودع�ا المطل�ك ال�ى "العم�ل الج�دي على 
تنفيذ مطال�ب المتظاهري�ن المتمثلة بإطالق 
س�راح األبري�اء وتعدي�ل المس�اءلة والعدال�ة 
إضاف�ة إلى القراري�ن الخاصي�ن بالعقار رقم 
88 و76، وتطهير اجهزة الدولة من المفسدين 
والمرتش�ين الذي�ن اث�روا ف�ي عم�ل الدول�ة 

ومؤسساتها المختلفة".

وكش�فت مص�ادر سياس�ية مقرب�ة من 
منظم�ي اعتصام مدينة الرم�ادي، أمس األّول 
االثني�ن، ع�ن أن ق�راراً اتخ�ذ من قب�ل اللجنة 
المنظم�ة لالعتصام بالعدول ع�ن إقامة صالة 
الجمعة المقبلة في بغداد بعد ضغوط سياسية 
وأخرى دينية.وكانت هيئة علماء المسلمين قد 
وجهت, أمس األول, طلبا الى منظمي اعتصام 
الرمادي بالعدول عن قرار إقامة صالة الجمعة 
في بغداد, كما دعا مفتي الديار العراقية وهيئة 

علماء المس�لمين، المتظاهرين والمعتصمين 
في االنبار الى تأجيل توجههم نحو بغداد.

إلى ذل�ك, قال عضو ائت�الف دولة القانون 
حي�در العب�ادي إن "جماع�ات إرهابية تنتمي 
اخترق�ت  البع�ث  وح�زب  القاع�دة  لتنظي�م 
ألجندته�ا  تس�يرها  وأصبح�ت  التظاه�رات 
الخاصة والتي تريد إسقاط العملية السياسية 

وجر البالد إلى االحتراب".
وأش�ار العب�ادي، ف�ي تصري�ح صحف�ي 
عل�ى صفحت�ه الخاصة ف�ي موق�ع التواصل 
االجتماعي )الفيس�بوك(، إل�ى إن "هذه الزمر 
اإلرهابية تدف�ع باتجاه الدع�وة )للزحف( الى 
بغداد والتي يراد منه�ا الفوضى وتعريض امن 
المواط�ن العراقي وأهالي بغ�داد للخطر والتي 
ال يمكن إن يس�مح به�ا البغداديون بس�نتهم 

وشيعتهم وأقلياتهم".
المتظاهري�ن يطالبون  وأض�اف "بع�ض 
بحقوق مش�روعة ونحن مع االس�تجابة لهذه 
الحق�وق العادلة ورفع المظال�م التي ال يمكن 
القبول بها او الس�كوت عنها", مش�يراً إلى أن 
"الحكوم�ة تعاط�ت بايجابية وش�كلت لجنة 
وزاري�ة لمتابعة ه�ذه المطال�ب ورفع الحيف 

الذي لحق ببعض المواطنين". 
على صعيد آخر, كش�فت كتلة "تصحيح" 
المنضوي�ة في القائم�ة العراقي�ة، امس، عن 
وج�ود جه�ود لتهدئ�ة األوض�اع نح�و ع�دول 
المعتصمي�ن ف�ي الرم�ادي عن ق�رار تأديتهم 
ص�الة الجمعة ف�ي بغداد، مقاب�ل ثباتهم على 

مطالبهم.

آن األوان ان نتخلى عن لغة التخوين 
والتشكيك والكالم الالذع وتوزيع التهم 

بال رادع اخالقي من كال الطرفين

              بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مركز عل�وم البحار في جامع�ة البصرة، أم�س الثالثاء، عن 
تلوث المياه والبيئة في البصرة بسبب المصانع والمخلفات الحربية.

وق�ال فارس اإلم�ارة على هامش ن�دوة إن "هواء البص�رة وتربتها 
ومياهه�ا ملوثة وق�د يكون الس�بب المصانع والمعام�ل الموجودة في 
البص�رة فضالً عن المخلف�ات الحربية جراء الح�روب التي تعرضت لها 
والتي تعد س�بباً من أسباب التلوث".وأوضح أن "مياه البصرة ملوثة وقد 
تأثرت اغلب الكائنات الحية ومن مختلف األس�ماك في مياه ش�ط العرب 
وباق�ي المناطق، فض�ال عن انقراض وم�وت أعداد كبيرة م�ن النباتات 
واألعش�اب في مناط�ق البادي�ة التي تعت�اش عليها األغن�ام والكائنات 
الحية ويش�كل غذاءها الرئيس".وبين أن "التلوث في المياه والهواء في 
الس�نوات الماضية تس�بب أيضاً في زيادة الوالدات المشوهة واألمراض 
الس�رطانية مثل أمراض األعصاب والصداع وأمراض المفاصل والعظام  
والتي لها عالقة وثيقة بالتلوث البيئي المباشر".وكانت محافظة البصرة 
ق�د تعرض�ت إلى تل�وث في المياه بس�بب المخلف�ات الثقيل�ة من مياه 
المجاري التي تذهب الى مياه ش�ط العرب، فضال عن التلوث الناجم من 
بعض النفايات التي ترمى وبس�بب المياه المالحة الملوثة التي تأتي من 

باقي المحافظات.وكان مجلس محافظة البصرة كش�ف، في 9 ش�باط 
الج�اري، ع�ن عزمه رفع دع�وى قضائية ضد مجل�س محافظة ذي قار 
بش�ان االطالقات المائية المالحة التي تأتي إلى البصرة، مبيناً أن المياه 
المالحة تس�ببت في ارتفاع نس�بة الملوحة في مياه شط العرب وتضرر 

الكثير من السكان.

الـبـصــرة تـعــانــي تـلـوثــًا فـي الـمـيــاه والـبـيـئــة

بعـد 22 عـامــًا.. اخلـطـوط اجلويـة تطيـر
إلـى الـكــويــت

املفوضية تقدم دعوة لربيطانيا لإلرشاف
عىل االنتخابات املحلية

           بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س هيئ�ة الطي�ران المدني 
ف�ي الكويت، أم�س الثالث�اء، أن الخطوط 
العراقية س�تعاود خ�الل نهاية األس�بوع 
رحالته�ا الى الكويت بع�د انقطاع دام 22 
عاما. ونقل�ت وكالة األنباء الرس�مية عن 
فواز الف�رح قوله ان "الخط�وط العراقية 
ستس�تأنف رحالته�ا الى الكوي�ت في 16 
الش�هر الجاري بعد موافقة هيئة الطيران 
المدني"، موضح�ا ان "الخطوط العراقية 
ستسّير اربع رحالت اس�بوعيا إحداها من 

بغداد مباشرة واثنتان عبر النجف والرابعة 
عب�ر اربي�ل". وتمتنع الخط�وط الكويتية 
عن تسيير رحالت الى العراق لكن الشركة 
الخاص�ة "طي�ران الجزي�رة" ب�دأت قب�ل 
اعوام تس�يير رحالت بخاص�ة الى النجف، 
وفي تشرين االول الماضي 2012، توصلت 
الكويت ال�ى اتفاق نهائي مع العراق تقوم 
بغ�داد بموجب�ه بدف�ع 500 ملي�ون دوالر 
إلنه�اء خالف عمره 22 عاما بين ش�ركتي 
البلدين.وش�هدت العالقات  الطي�ران ف�ي 
العراقية الكويتية في اآلونة األخيرة تقدماً 
في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، 

إذ اتف�ق الطرف�ان خ�الل زي�ارة 
نوري  الحكومة  رئيس 

لكي  لما ا

األخيرة للكويت في الرابع عش�ر من شهر 
آذار 2012، عل�ى إنهاء قضية التعويضات 
المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية 
وصيانة العالمات الحدودية، كما تم االتفاق 
عل�ى أس�س وأطر مش�تركة لح�ل جميع 
الملف�ات، ضمن ج�داول زمني�ة قصيرة، 
فيم�ا اعتب�ر وزي�ر الخارجي�ة هوش�يار 
زيباري الذي راف�ق المالكي في زيارته أن 
ما تم االتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً في ما 

يتعلق بخروج العراق من الفصل 
السابع.

            بغداد / المستقبل العراقي

 ق�دم رئيس مجل�س المفوضين سربس�ت مصطفى رش�يد 
للس�فارة البريطاني�ة دع�وة رس�مية لمراقب�ة انتخ�اب مجالس 

المحافظات المقبلة.
وذك�ر بي�ان للمفوضية تلقت "المس�تقبل العراقي" نس�خة 
من�ه، أمس الثالثاء، أن "الدعوة قدمه�ا رئيس مجلس المفوضين 
سربس�ت مصطفى رش�يد لدى اس�تقباله اليوم )أم�س( الثالثاء 
وزير شؤون الشرق االوس�ط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية 

البريطاني�ة س�ايمن كولس".وبين ان رئيس مجل�س المفوضين 
بح�ث مع الوفد الزائر ال�ذي حضر برفقة الس�فير البريطاني في 
بغداد روب�رت دين لمقر المفوضية العليا المس�تقلة لالنتخابات، 
استعدادات المفوضية إلنجاح العملية االنتخابية المتمثلة بإجراء 
انتخ�اب مجالس المحافظات المقررة في العش�رين من نيس�ان 
المقب�ل، مثمن�اً الدع�م واالهتم�ام الذي يبدي�ه المجتم�ع الدولي 
بعمل المفوضية العليا المس�تقلة لالنتخابات".بدوره أعرب الوفد 
البريطاني عن اهتمامه المس�تمر بالتجرب�ة الديمقراطية والدور 

الذي تؤديه المفوضية في العراق الجديد.

بـسـبــب مـخـلـفـــات الـحــروب



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

نواب لـ                            : سنحاسب احلكومة إذا شملت إرهابيني باالتفاقية
العراق بصدد تبادل سجناء مع السعودية

شمـــول سجنــاء رفحـــاء بقــانــون »السـجــنـــاء الـسيــاسـيـيـن«

    المستقبل العراقي / فالح الناصري

ينتظر س�جناء عراقيون في السعودية 
وسعوديون في العراق دخول اتفاقية تبادل 
السجناء حيز التنفيذ ليقضي كل منهم مدة 

محكوميته في سجون بلده.
 وأك�دت مص�ادر عراقية وس�عودية أن 
االتفاقية سيتم تطبيقها خالل األيام القليلة 
المقبلة، إذ أنه�ا مطروحة اآلن على طاولة 
مجل�س ال�وزراء العراقي لدراس�تها ومن 
ثم إقراره�ا. وهذه االتفاقي�ة التي عرضت 
على مجل�س النواب وت�م التصويت عليها، 
س�تكفل اس�تبدال س�جناء س�عوديين في 
الع�راق اختلفت الجهات المعني�ة في بيان 
عددهم، بسجناء عراقيين في السعودية لم 

ُيكشف عن عددهم. 
وطالب عضو في لجنة حقوق اإلنس�ان 
الع�دل بع�رض االتفاقي�ة  النيابي�ة وزارة 
بتنفيذه�ا،  الش�روع  قب�ل  اللجن�ة  عل�ى 
مؤك�داً أن اللجن�ة لم تطلع عل�ى بنود هذه 
االتفاقية وما اذا كان السجناء السعوديون 
المش�مولون بها مداني�ن بقضايا إرهابية. 
وأكدت عضو في اللجن�ة القانونية النيابية 
أن االتفاقي�ة س�بق أن عرضت على مجلس 
الن�واب وصوت عليها، وأنه�ا حددت أنواع 
المحكومين واشترطت أن يقضي المحكوم 
مدة محكوميته في بلده وفقاً لحكم قضاء 

البلد الذي اعتقل فيه. 
وقال�ت عضو اللجن�ة القانونية النيابية 
جنان البريس�م ل�”المس�تقبل العراقي” أن 
اتفاقية تبادل السجناء عرضت على مجلس 
الن�واب وت�م التصوي�ت عليه�ا وص�درت 
لتصبح قانوناً، مشيرة إلى أن هذه االتفاقية 
فيها نقاط وش�روط وفيه�ا تحديد ألنواع 
المحكومي�ن الذي�ن يج�ب ان يت�م اط�الق 

سراحهم حسب نوع الحكم. 
وأوضحت البريس�م أن الس�جين عندما 
محكوميت�ه  ليقض�ي  ب�الده  ال�ى  يذه�ب 
تطب�ق عليه أح�كام البلد ال�ذي حوكم فيه، 
فعلى س�بيل المث�ال لو اطلقت  الس�عودية 
عفواً عن الس�جناء فإنه ال يش�مل السجين 
الس�عودي الذي حوكم في العراق وتسري 
علي�ه القواني�ن العراقي�ة الناف�ذة. وأكدت 
النائبة عن ائتالف دولة القانون أن البرلمان 
س�يتابع تنفيذ اط�الق تبادل الس�جناء في 
ضوء تطبيق بنود االتفاقية، مبينة أنه ليس 
بإمكان الدولة ان تخالف القانون وشروط 
االتفاقية وتطلق سراح متهمين في قضايا 

اإلرهاب اتهموا بقتل العراقيين. 
وأك�دت لجنة حق�وق اإلنس�ان النيابية 
ان ال مش�كلة باتفاقية تبادل الس�جناء مع 
الجان�ب الس�عودي ش�ريطة عدم ش�مول 

اإلرهابيين بهذا التبادل. 
وق�ال عضو اللجنة النائ�ب عبد المهدي 
الخفاجي لوكالة انباء المستقبل “يفترض 
عل�ى وزارة الع�دل ان تطلعن�ا قب�ل ان تتم 
االتفاقية ليتس�نى لنا التعدي�ل”. وزاد “اذا 
كان القان�ون كم�ا ع�د س�ابقا فنحن ليس 
لدينا مش�كلة به�ذه االتفاقي�ات على ان ال 

تشمل اإلرهابيين”. 

وأض�اف أن “وزير العدل اك�د للجنة ان 
المتهمي�ن بأعم�ال إرهابية مس�تثنون من 
عملي�ة التب�ادل”، الفت�اً ال�ى ان االتفاقي�ة 
مرفوض�ة اذا ما ش�ملت ه�ؤالء، ومن غير 
المنطقي ان نس�تبدل متهماً محكوم بستة 
اشهر بآخر محكوم باإلعدام”، داعياً وزارة 

العدل الى عدم الغفلة عن هكذا امر. 
وبي�ن أن الجه�ات التنفيذية س�تعرض 
نفس�ها للمحاس�بة م�ن اعض�اء مجل�س 
الن�واب اذا م�ا ت�م التبادل بش�كل ش�امل، 
باعتبارها أكدت ان هذه االتفاقية ال تش�مل 
المدانين باإلرهاب. وأوضح أن “االتفاقيات 
الجزئي�ة التي تجريها الحكومة يفترض ان 
تس�تثني مس�ألة 4 ارهاب، باعتبار ان هذه 
القضية قد تس�بب حرجاً للحكومة”. وكان 
مس�ؤول عراقي ق�د اكد أن اتفاقي�ة تبادل 
الس�جناء الس�عوديين على طاولة مجلس 
ال�وزراء العراقي إلقرارها في األيام القليلة 

المقبلة. 
وقال فؤاد الدورك�ي، النائب عن ائتالف 
دول�ة القان�ون، ف�ي تصري�ح صحف�ي إن 
“اتفاقية تبادل السجناء السعوديين عرضت 
على مجل�س الوزراء إلقراره�ا والموافقة 
المقبل�ة”.  القليل�ة  األي�ام  خ�الل  عليه�ا 
وأض�اف أن االتفاقية تعرض على رئاس�ة 
الجمهوري�ة العراقي�ة وم�ن ث�م تع�اد إلى 
البرلمان للمصادقة عليها، وتصبح سارية. 
وأشار الى أن السعودية تعتزم خالل الفترة 
المقبلة تغيير صفة سفيرها في العراق من 

غير مقيم إلى مقيم. 
المعتقلي�ن  لجن�ة  رئي�س  وتوق�ع 

الس�عوديين بالع�راق ثامر البليه�د أن يتم 
خ�الل األيام المقبلة إنهاء قضية الس�جناء 
الس�عوديين في العراق والب�دء في مراحل 
بي�ن  بالس�جن  عليه�م  المحك�وم  تب�ادل 
الس�عودية والع�راق، مؤك�داً أن ذل�ك م�ا 
تح�دده اللجنة األمنية الس�عودية العراقية 
في اجتماعاته�ا التي تنطل�ق منتصف هذا 
األس�بوع بعد وصول أعضائها من الجانب 

العراقي. 
القوائ�م  خل�و  ع�ن  البليه�د  وكش�ف 
الرسمية للسجناء من سعوديين تم التوصل 
إليهم عن طريق لج�ان حقوقية في العراق 
والس�فارة العراقي�ة في الس�عودية خالل 
الفترة الماضية، مبيناً أن السجناء الذين تم 
التوصل إليهم حتى اآلن ولم ُتدَرج أسماؤهم 

في القوائم الرسمية عددهم خمسة. 
المش�تركة بتنفي�ذ  اللجن�ة  وتضطل�ع 
عملي�ة نق�ل المحك�وم عليه�م بالس�جن 
بي�ن البلدي�ن، حي�ث يق�در عدد الس�جناء 
س�جيناً.   57 الع�راق  ف�ي  الس�عوديين 
وحس�ب وزارة الع�دل العراقي�ة، يوجد 60 
س�جيناً س�عودياً في العراق، خمسة منهم 
محكومون باإلعدام، متوزعون على أربعة 
س�جون نظامي�ة مطابق�ة لمعايير حقوق 
اإلنس�ان الدولية هي س�جن الناصرية في 
محافظة ذي قار، وسجن سوسة الفيدرالي 
في محافظة الس�ليمانية، وس�جن بادوش 
بمحافظ�ة الموص�ل، وس�جن الك�رخ في 
بغداد. ولم يكش�ف أحد الطرفي�ن عن عدد 
السجناء العراقيين في السجون السعودية 

من المشمولين بهذه االتفاقية.

املـوازنــة.. مصيــر شعــب خيتـلـف علـى تقـريـره الـزعمـاء !!!
التحالف الكردستاني يتهم كتلة برلمانية بالـ »تنصل«

     المستقبل العراقي / فالح غالي

ل�م تنغل�ق حت�ى اآلن جلس�ة مجلس 
النواب التي فتحتها الخالفات على الموازنة 
االتحادية إلى إشعار آخر، يتم تحديده بعد 
أن يتفق قادة الكتل السياسية على الصيغة 
النهائي�ة للموازن�ة فيوع�زوا إل�ى نواب 
كتلهم بالتصويت. وللتحالف الكردستاني 
نصيب كبير من تلك الخالفات، فهو مصر 
عل�ى إدراج مطالبه ضمن بن�ود الموازنة 
حتى يص�وت عليها، ويته�م ائتالف دولة 
القان�ون بأنه تنصل من اتفاقات س�ابقة 
بينهما نصت على تضمين الموازنة مبالغ 
مس�تحقات الش�ركات النفطي�ة العاملة 
في كردس�تان ومخصصات البيش�مركة. 
ويبعث ذلك على االعتقاد بأن رؤساء الكتل 
السياسية يعقدون اجتماعات مكثفة هذه 
األيام لحس�م موضوع الموازنة التي طال 
انتظاره�ا وتأجل�ت م�ع تأجي�ل إقرارها 

مصال�ح عامة كثي�رة تتعلق بالمش�اريع 
والتعيين�ات وغير ذلك. وفيما اتهم النائب 
جواد البزوني التحالف الكردس�تاني بأنه 
س�بب عرقل�ة التصوي�ت عل�ى الموازنة، 
يقول التحالف أن بعض الكتل السياس�ية 
ه�ي التي تري�د تعطي�ل تمري�ر الموازنة 
في سعي منها ل�”تش�ويه سمعة االقليم 
أمام الشارع العراقي”. وقالت النائبة عن 
التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لوكالة 
انباء المستقبل إن “التحالف الكردستاني 
ال�ى اآلن لم يدرج ولم يضم�ن اي مقترح 
من مقترحاته في الموازنة بسبب موقف 
ائت�الف دول�ة القان�ون، رغ�م ان هن�اك 
اتفاقي�ة مبرم�ة بي�ن الطرفي�ن تترت�ب 
علي�ه حق�وق والتزام�ات يج�ب أن تدرج 
ف�ي الموازن�ة”. وأوضح�ت نجيب، وهي 
عض�و في اللجن�ة المالي�ة البرلمانية, أن 
“الحكومة ضمن�ت حقوقها في الموازنة 
ول�م تضم�ن حق�وق االقليم رغ�م وجود 

اتفاقي�ة بي�ن الطرفين، حي�ث أن االقليم 
يج�ب ان يزود بغ�داد ب�250 أل�ف برميل 
نف�ط يومي�ا وبمقابل هذا االلت�زام هناك 
اس�تحقاقات للش�ركات النفطية يجب ان 
تص�رف، لكن هذه األموال لم تضمنها في 
الموازن�ة وجعلتها اختياري�ة”. وأضافت 
أن “الحال ينعكس كذلك على مس�تحقات 
قوات البيشمركة التي لم تصرف منذ عام 
2007 رغم انها ضمن المنظومة الدفاعية 
للع�راق”. فيما دع�ت النائبة ع�ن ائتالف 
دول�ة القانون جنان البريس�م قادة الكتل 
السياس�ية لحس�م الخالف�ات والتصويت 
عل�ى الموازنة, مبينة أن الش�عب العراقي 
ط�ال امد انتظاره لحس�م الموضوع الذي 
يعد خل�ال كبيرا في عمل مجل�س النواب. 
وقالت البريسم لوكالة انباء المستقبل إن 
“الشعب العراقي طال امد انتظاره لحسم 
موضوع الموازنة والذي كش�ف عن خلل 
كبي�ر ف�ي اداء مجلس الن�واب العراقي”. 

وأوضح�ت أن “المجلس دخل في جلس�ة 
ان  اال  تنقط�ع  ان  يمك�ن  وال  مفتوح�ة 
يصوت على الموازنة”. وبينت أن “اعضاء 
البرلم�ان ينتظ�رون م�ا ستس�فر عن�ه 
اجتماعات ق�ادة الكتل حتى يتس�نى لهم 
التصوي�ت على الموازن�ة ونحن ندعوهم 

الى حسمها بسرعة”. 
وأكد النائب جواد البزوني أن التصويت 
على الموازنة االتحادية قد يستغرق بعض 
الوق�ت بس�بب “مصالح خاص�ة” لبغض 
الكت�ل البرلماني�ة. وقال البزون�ي لوكالة 
انباء المس�تقبل إنه “ال توجد سوابق على 
تمري�ر الموازنة وقد يس�تغرق الموضوع 
بعض الوقت بسبب مصالح خاصة لبعض 
الكت�ل السياس�ية”. وأوض�ح البزوني أن 
“م�ن بين تلك المصالح م�ا يتعلق بقضية 
الش�ركات الموجودة في اقليم كردستان 
وق�وات البيش�مركة وه�ذه كله�ا عليها 
خالف�ات، أي ان الخ�الف عل�ى التصويت 

جاء م�ن التحالف الكردس�تاني”. وكانت 
رئاس�ة مجل�س الن�واب ق�د ق�ررت يوم 
ام�س األول ابقاء جلس�ة مجل�س النواب 
مفتوح�ة لحي�ن حس�م الخالف�ات عل�ى 
قانون الموازن�ة والتصويت عليها. ورأت 
النائبة عن التحالف الكردس�تاني اش�واق 
الج�اف ان قانون الموازن�ة يجب ان يمرر 
بتوافق بي�ن المكونات كافة الن الموازنة 
ليس�ت ملكا ألحد او كتلة سياسية معينة 
تعتق�د بأنها تمل�ك المال العراق�ي او لها 
الحق باس�تخدام موازن�ة الدولة العراقية 
كورقة ضغط سياسية ضد شركاءها في 
العملية السياسية. وقالت الجاف في بيان 
صحفي ان الك�رد جزء من ابناء الش�عب 
العراق�ي ال�ذي ن�ص الدس�تور بوج�وب 
توزي�ع واردات الدولة عليهم بالتس�اوي 
وليس كم�ا تعتق�د الكتل السياس�ية بأن 
إعط�اء نس�بة اإلقلي�م م�ن الموازنة منة 
منه�ا، موضح�ة ان الموازن�ة االتحادي�ة 

للع�ام 2013 ال يمك�ن تمريرها وفق مبدأ 
األغلبي�ة ويش�ترط في اقراره�ا حصول 
توافق بين الكتل السياس�ية. وأضافت ان 
اقليم كردستان وطوال الفترة الماضية لم 
تصل اليه نسبة ال�17% التي تتحدث عنها 
بعض األطراف رغم انها حصة دستورية، 
اال انها لم تصل في اية س�نة من السنوات 
ال�ى ه�ذا الرقم بل انه�ا لم تتع�د ال�%11، 
حيث ان الكتل سنويا تستخدم هذه الحصة 

كورقة ضغط سياسية ضد اإلقليم. 
واس�تبعدت الجاف في بيانها امكانية 
التصويت عل�ى الموازنة خالل االس�بوع 
الحالي، مش�يرة الى ان بع�ض الكتل هي 
التي تحاول تعطيل تمرير الموازنة وليس 
التحال�ف الكردس�تاني كم�ا ت�روج ع�ن 
ذلك بع�ض األط�راف. وقالت “ه�ذا ليس 
باألم�ر الغري�ب ألن الكت�ل اعت�ادت على 
هذا األسلوب  لتش�ويه الحقائق وتشويه 

صورة اإلقليم أمام الشارع العراقي”.
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أعل�ن رئيس لجنة الش�هداء والس�جناء السياس�يين محمد الهن�داوي, أمس 
الثالثاء , عن ش�مول س�جناء رفحاء بقانون السجناء السياس�يين، الفتاً إلى أنه 

أصبح قراراً نهائياً بعد حصول القانون على اإلجماع في اللجنة.
وق�ال الهنداوي في مؤتمر صحفي، حضره مراس�ل وكالة أنباء المس�تقبل، 
ان�ه “تم االتفاق مع كافة اط�راف التحالف الوطني لتضمين س�جناء رفحاء في 
القانون المرس�ل من مجلس الوزراء بعد الموافقة عليه بجلس�ة 22 من الش�هر 

الماضي والذي سيطرح قريباً في البرلمان للتصويت عليه”.
 وأضاف الهنداوي ان “سجناء رفحاء يستحقون كغيرهم من ضحايا اإلرهاب 
والعملي�ات اإلرهابية وجرائم البعثيين من عام 1963 وحقبة البعث المقبور من 
ع�ام 1968 الى عام 2003 بدالً من ش�مول آخرين ال يس�تحقونها وفق اتفاقات 

سياسية “. 

      المستقبل العراقي / مها بدر 

الم�ال  مج�ال  ف�ي  مختص�ون  ع�د 
واألعم�ال ع�زم مص�رف بريطان�ي دخول 
الس�وق العراقي�ة أمراً جي�داً, فيم�ا رحبت 
البرلماني�ة  واالس�تثمار  االقتص�اد  لجن�ة 
بالموضوع، مش�يرة الى انه سيسهل دخول 
المس�تثمرين والتقنيات الحديث�ة الى البلد. 
وأعلن�ت إدارة مصرف س�تاندرد تش�ارترد 
البريطان�ي عن نيتها افتتاح ثالثة فروع لها 
في جنوب العراق ووس�طه وشماله، مبينة 
أن الش�ركات األجنبية العاملة فيه الس�يما 
البريطاني�ة والكوري�ة تبحث ع�ن خدمات 
مالية »أكثر مساندة« لها في أعمالها هنالك. 
وبدأت بريطانيا بط�رح مبادرات عدة خالل 
الفترة الماضية لالس�تثمار في العراق الذي 
يفتق�ر إلى وج�ود ش�ركات عالمية رصينة 
ف�ي س�احته االقتصادية ألس�باب يعزوها 
المختص�ون إلى ضعف البيئة االس�تثمارية 

نتيجة عدم وجود شركات تأمين ومصارف 
تقدم تس�هيالت وبن�ى التحتية من ش�أنها 
إنجاح المشاريع االس�تثمارية. وقال عضو 
لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار البرلمانية عبد 
العب�اس ش�ياع ل�«المس�تقبل العراقي« إن 
»االنفت�اح عل�ى المصارف االجنبية ش�يء 
ايجاب�ي، وخاصة المص�ارف الرصينة منها 
وليس�ت الصغيرة«. وأوضح شياع أن »هذا 
األم�ر س�يجلب المس�تثمرين ال�ى العراق، 
فتلك المصارف س�تجلب معها امواالً أيضا، 
وخاص�ة بع�د موض�وع البن�ك المركزي«، 
مؤك�داً أنه »ل�و كان لدينا مص�ارف رصينة 
ل�كان باإلم�كان أن تفتح اعتم�ادات وتحل 
اغل�ب المش�اكل«. وأضاف »نح�ن كمجلس 
ن�واب نرح�ب بق�دوم المص�ارف الكبي�رة 
ال�ى الع�راق كمصرف س�تاندرد تش�ارترد 
البريطان�ي او غي�ره م�ن المص�ارف النها 
س�تدخل معها االجهزة المتطورة والحديثة 
وستس�هم في تموي�ل االس�تثمارات وفتح 

العقود واالعتمادات. هذا شي ايجابي يخدم 
للمص�رف  التنفي�ذي  المدي�ر  البل�د«.وكان 
البريطان�ي ماي�ك ريز ق�د أكد ف�ي تصريح 
البريطاني�ة إن  التلغ�راف  نقلت�ه صحيف�ة 
»المصرف البريطاني س�يفاتح المسؤولين 
العراقيي�ن بش�أن الس�ماح له بفت�ح ثالثة 
ف�روع تجارية له في كل من بغداد والبصرة 
وأربي�ل«. وأضاف ريز أن »االس�م التجاري 
للمص�رف يتمي�ز بالثق�ة«، مش�يراً إلى أن 
المص�رف كان عل�ى »اتصال مع مؤسس�ة 
جي بي مورغان األميركية للخدمات المالية 
واالستثمارية لتأس�يس فرع تجاري له في 
العراق وتقديم خدماته في مش�اريع إعادة 
االعم�ار منذ اندالع الحرب في العراق س�نة 
2003 كم�ا قام بفتح مكتب يمثله في أربيل 
عاصمة إقليم كردس�تان العراق«. وقد سبق 
لش�ركة »اليس�اتن كابيت�ال« البريطانية أن 
أبدت اس�تعدادها لخوض ميادين االستثمار 
واقامة مشاريع اس�تثمارية في القطاعات 

الحيوي�ة. وقال�ت إن لديه�ا خط�ة لدخ�ول 
محافظ�ة البصرة وخ�وض مختلف ميادين 
وقطاع�ات االس�تثمار الت�ي تض�م فرص�ا 
اس�تثمارية حيوي�ة، مؤك�دة أن لديها رأس 
الم�ال الكافي لتحقيق تلك الخطة الى جانب 

الخبرة والكوادر المطلوبة. 
الى ذلك، قالت اس�تاذة الم�ال واألعمال 
علي�اء  الدكت�ورة  البص�رة  جامع�ة  ف�ي 
الشريفي ل�«المس�تقبل العراقي« إن »اغلب 
المص�ارف العراقي�ة األهلية ه�ي مصارف 
الصيرف�ة وال  او اش�به بش�ركات  عائلي�ة 
يمكنها ان تق�دم خدمات مصرفية متطورة 
وخاص�ة مع انفتاح العراق عل�ى العالم، لذا 
فإن دخ�ول مص�ارف كبي�رة ذات وزن في 
س�وق المال واألعمال س�يكون ل�ه مردود 
ايجابي عل�ى االقتصاد العراقي«. وأوضحت 
أن »المص�ارف األهلي�ة العراقي�ة مصارف 
المس�تثمرين،  حاج�ات  تلب�ي  ال  صغي�رة 
فدخول مثل هكذا مصارف ضخمة تش�جع 

على دخول المستثمرين وتسهم في تحريك 
االس�تثمار ومرحب به، على أن يكون عمله 
ضم�ن ضواب�ط البن�ك المرك�زي العراق�ي 

وليس بالنظام البريطاني«.
وس�بق للعاصم�ة بغ�داد أن احتضن�ت 
مؤتم�راً اس�تثمارياً بين الع�راق وبريطانيا 
في تش�رين األول من الع�ام الماضي توقع 
المراقب�ون أن يدف�ع الش�ركات البريطانية 
وبق�وة  العراقي�ة  البيئ�ة  ال�ى  للدخ�ول 
لالس�تثمار فيها، وأن يكون محفزاً للقطاع 
وض�م  ب�ه.  للنه�وض  العراق�ي  الخ�اص 
المؤتم�ر كبار المس�ؤولين ورجال األعمال 
ع�ن  فض�اًل  البريطانيي�ن  والمس�تثمرين 
حضور ممثلين عن رئاس�ة مجلس الوزراء 
العراقي وعدد من اعضاء اللجنة االقتصادية 
ف�ي مجلس النواب. ومنح المؤتمر مؤش�راً 
لحركة اس�تثمارية كبيرة في البلد من خالل 
رغبة الش�ركات البريطانية للدخول وبقوة 

لالستثمار في العراق. 

االقتصاد النيابية: دخول املرصف الربيطاين سيجلب املستثمرين إىل البلد
سيسهل دخول التقنيات الحديثة



 العدد )  440  (  االربعاء 13  شباط  2013�سيا�سية4
www.almustakbalpaper.net

أكـثــر مـن 7 آالف مـجــزرة عـشــوائـيــة فـي الـعــراق
مـواطـنــون قـلـقــون مـن تـفـ�شــي الأمــرا�ض

           �شياء ال�شراي

ال يقف فن إدارة الحمالت االنتخابية عند حدود معينة 
ويتج�دد يوميا مع كل تغيري يطرأ عىل املجتمع والسياس�ة 
عىل حد س�واء، وعندما نش�ري اىل املجتمع والسياس�ة فان 
اإلشارة بكل تأكيد ستطال كل القطاعات التي تشكل دائرة 
االهتمام لكل من املواطن والسيايس، ومن بني املستحدثات 
يف اإلدارة االنتخابي�ة "التس�ويق االلكرتون�ي لالنتخابات" 
وهو وان كان ميدان جديد واليزال يف خطواته األوىل بالنسبة 
لس�وقنا االنتخاب�ي يف العراق اال انه قطع أش�واطا ال بأس 
بها ومتس�ارعة بش�كل يتناغم ورسعة هذا املارد العمالق. 
ووفق بيانات معتمدة لألمم املتحدة واملنظمات املتخصصة 
فان نس�بة مستخدمي االنرتنت يف العراق تصل اىل 7 ماليني 
مس�تخدم، 4 مالي�ني منهم يس�تخدمون ش�بكة التواصل 

االجتماعي)الفي�س بوك( ولنقف قلي�ال عند هذه املعلومة. 
كي�ف تنجح الكيان�ات السياس�ية يف اقتحام هذا الس�وق 
الضخم من الناخبني وهو )السوق االلكرتوني للناخبني(؟.
ينبغ�ي عىل املكون االنتخاب�ي الذي يرمي الول�وج اىل هذه 
الفئة من الناخبني إعداد مسح بياني شامل ملجتمع الفيس 
بوك عىل س�بيل املثال ومعرفة امليول واالتجاهات وهو امر 
ليس س�هال ولكنه ليس صعبا أيضا، وهنالك متخصصون 
يف إعداد خطط لربامج اس�تقراءات ومسوحات  الكرتونية 
تجمع عربها البيانات وفق دالة برامجية خاصة بمقدورها 
اس�تهداف نط�اق ب�ث )ارس�ال واس�تقبال( اليكرتون�ي، 
واحصاء املستخدمني العراقيني وتصنيف اشكال االستخدام 
بني الصفحات الفردية واملجاميع ومن ثم الذهاب اىل رصد 
نماذج من التعليقات وتوجه املجاميع الحوارية والصفحات 
العامة واملواقع الخاصة عىل الفيس بوك. بعد مرحلة جمع 

املعلوم�ات وتصنيف البيانات يمكن تحدي�د نوعية العامل 
الدعائي املمكن تس�خريه ليكون وس�يلة التسويق عرب تلك 
الش�بكات واملجامي�ع وال يظ�ن اح�د ان عملية التس�ويق 
تت�م عرب االنتم�اء او طلب االنتم�اء والصداقة يف مجموعة 
او صفحة ش�خصية او ما ش�ابه ألنها مس�ألة بحاجة اىل 
وق�ت كبري وجه�د ومتابعة يومي�ة، وبكل تأكي�د فان من 
يتخي�ل ان بمق�دوره العم�ل عىل ه�ذا األمر خ�الل الفرتة 
املتبقية لي�وم االقرتاع )48( فأنه واهم تماما.ما ان تكتمل 
عملية تحديد الفئة املس�تهدفة وتصنيف درجة االستهداف 
التس�ويقي تطلق علمي�ة التنفيذ ولتك�ون مكثفة رسيعة 
قصرية )ال تتجاوز اس�بوع واحد( ويفضل األسبوع األخري 
قبي�ل يوم االنتخاب�ات، وبطريقة الب�ث الدعائي من خالل 
رشاء الخدم�ات اإلعالنية، وكذلك ان يكون متخصصا فكل 
مجموع�ة تخاطب وفقا الهتماماتها التي تتش�اركها عىل 

صفحاتها بطريقة خطف االنتباه واس�تدراج املستخدم اىل 
حيز انتماء الكرتوني آخر من خالله يمكن قياس مدى تأثر 
املس�تخدمني من خالل جرهم اىل االنتم�اء ملكون التواصل 
االجتماع�ي الجديد.عىل اي حال فان التس�ويق االلكرتوني 
لالنتخابات يصنف اىل اربعة مس�تويات، مستوى االتصال 
االلكرتون�ي االويل، مس�توى جم�ع وتصني�ف البيان�ات، 
مستوى التمهيد الرتويج االنتخابي، مستوى قراءة النتائج 
النهائي�ة. وكل مس�توى بحاجة اىل ج�دول زمني صارم ال 
يمكن التهاون فيه كي ال يعكس النتائج ويف الجهة املقابلة 
ف�ان الضمانات لن تكون نهائية وه�و امر لطاملا ارشنا له 
م�رارا، فامليول االنتخابي�ة وبغض النظر عن التس�ويق ال 
يمكن حس�مها بش�كل كامل فه�ي رغبة مخب�أة يف داخل 
كل ناخب تتجاذبها العاطفة والعقالنية وتس�تقرئها العني 
واألذن، فمتى ما تطابقت رؤية املس�وق )بضم امليم وكرس 

الواو( مع رغبة املس�تهلك االنتخابي واتس�قت الحواس يف 
التأثري عىل بواعث الشعور واملنطق لدى الناخب فان الهدف 
يكون ق�د تحقق تقريبا.وبالرج�وع اىل التجربة االنتخابية 
الرئاس�ية األمريكي�ة القريبة فإننا نجد ان ق�راءات مراكز 
بحوث االنتخاب�ات وقياس الرأي الع�ام وامليول االنتخابية 
اعتم�دت بنس�بة كب�رية فاق�ت 70% عىل طرق التس�ويق 
االلكرتوني�ة ملعرفة النتائج قبل بداية االقرتاع واتت النتائج 
الت�ي اعلنتها تلك الجهات متطابقة تقريبا وبنس�بة كبرية 
جدا م�ع النتائج الحقيقة والفعلي�ة لالنتخابات فيما بعد، 
ورب قائل يس�تبعد تحقق هذا الفك�ر االنتخابي لدينا لكن 
الحقيق�ة تق�ول ان 4 مليون ناخب يتواج�دون يوميا عىل 
ش�بكات التواصل االجتماعي ويقتلون س�اعات كثرية من 
وقتهم هناك، اوىل باالس�تهداف االنتخاب�ي فهم ويف نهاية 

املطاف يشكلون ربع الناخبني يف العراق.

ثلت الناخبني العراقيني يف مرمى السوق االلكرتونية!
عىل طريق االنتخابات

الـعــالمــة األبــرز فـي نـيـنــوى: مـنـاقـلــة املـوازنــة كـل عــام
الرتباك فـي تـنـفـيــذ مـ�شــاريـعـهـــا

    بغداد / امل�شتقبل العراقي

تش�كل محافظة نين�وى، أحد أبرز نم�اذج االرتباك، يف 
قضية رصف املوازنة املالية سنوياً، إذ تعرتف هذه املحافظة 
بأنه�ا تحّول املليارات من تخصيص�ات العام املايل إىل العام 
الذي يليه، ويمكن س�ماع العديد من األسباب والتربيرات يف 

هذا الش�أن من املس�ؤولني املحليني يف املوصل.
وبحس�ب إحصائي�ات غري رس�مية، فإن عدد س�كان 
نينوى حالي�ا يبلغ 3 ماليني ونصف املليون نس�مة، يقطن 
نصفهم تقريبا يف مدينة املوصل، بينما يتوزع اآلخرون عىل 
ضفتي نه�ر دجلة. وتخص�ص الدولة العراقي�ة نحو %10 
من ميزانيتها الس�نوية ملحافظة نين�وى، موزعة عىل عدد 
م�ن األبواب، بينه�ا ما يدخل ضمن اختصاص�ات الوزارات 
االتحادي�ة وما يدخ�ل ضمن صالحيات الحكوم�ة املحلية. 
وعىل الرغم من أن نينوى تفشل منذ سنوات يف رصف كامل 
حصتها من املوازنة، فإن مس�ؤولني محليني فيها يقولون 
إن املبال�غ املخصص�ة لها غ�ري كافي�ة، اس�تنادا إىل فكرة 
التناسب بني املال والكثافة السكانية. ويقول رئيس اللجنة 
املالية واالقتصادية يف مجلس محافظة نينوى قاسم صالح 
يف حدي�ث لوكال�ة "الس�ومرية نيوز" إن "نينوى تس�لمت 
ميزانيتها للعام 2012 عىل دفعتني، األوىل وبلغت 650 مليار 
دين�ار، بعدما أق�ر الربملان موازنة الع�راق، والدفعة الثانية 
تكميلي�ة م�ن حصة الب�رتودوالر واملناف�ذ الحدودية والتي 
بلغ�ت 405 ملي�ارات دينار".وأض�اف صال�ح أن "مجلس 

املحافظة أق�ر هذه املبالغ، وقام بتوزيعها حس�ب الكثافة 
السكانية يف عموم األقضية والنواحي ومركز املدينة".

وتاب�ع أن "نس�بة 80% م�ن ه�ذه املبال�غ خصص�ت 
للمش�اريع الخدمي�ة، فيم�ا ال�� 20% األخ�رى خصص�ت 
للمشاريع السرتاتيجية التي تخدم أكثر من وحدة إدارية". 
وم�ى صالح يقول "بع�د إحالة هذه املش�اريع إىل الجهة 
التنفيذي�ة أكدنا له�ا أهمي�ة اإلرساع يف تنفيذها وإحالتها، 
وقد تم تنفيذ وإحالة كل املش�اريع باس�تثناء مرشوع ري 

الجزي�رة الرشقي الذي كان ملجل�س املحافظة رأي آخر من 
أجل تخصيص املبالغ الالزمة له"، مش�ريا إىل أن "كلفة هذا 
املرشوع، البالغة 92 مليارا ترهق امليزانية ألنها كبرية، لذلك، 
فإن املجلس خصص مبلغ10 مليارات من ميزانية املحافظة 
لدع�م هذا املرشوع، فيما تتحم�ل وزارة املوارد املائية باقي 
مبلغ النفق�ات". وتابع أن "املجلس ق�رر مفاتحة الوزارة 
من أجل إكمال املرشوع". ويرى صالح أن "تلكؤ املش�اريع 
يف نين�وى يعود ألس�باب عدة منه�ا تأخر الدوائ�ر اإلدارية 

يف ديوان املحافظة يف تس�ديد الدفع�ات الخاصة باملقاولني 
والرشكات املنفذة، ما يؤدي إىل تأخر انجاز مراحل العمل"، 
مش�ريا إىل "رضورة محاسبة املوظفني املقرصين". وأشار 
إىل أن "الس�بب الثان�ي ال�ذي يعرق�ل اإلرساع يف التنفي�ذ 
املشاريع، يتمثل يف مش�كلة تخصيص األرايض للمشاريع، 
أما الس�بب اآلخر فهو الروت�ني القات�ل يف الدوائر املرتبطة 
بإتمام املشاريع، ما يؤخر عملية استحصال املوافقات عىل 

تنفيذ املشاريع".
م�ن جهت�ه، يؤك�د رئيس لجن�ة التخطي�ط يف مجلس 
املحافظ�ة عص�ام عاي�د أن "هن�اك املئ�ات من املش�اريع 
التي ل�م تنفذ، وبعضها م�ا زال قيد اإلحال�ة"، موضحا أن 
"األخط�اء التي أدت إىل ذل�ك تتحملها معاونية التخطيط يف 
محافظة نين�وى والحكومة التنفيذي�ة للمحافظة". وقال 
عاي�د "نقوم س�نويا بتحوي�ل مئات املليارات م�ن ميزانية 
كل س�نة إىل السنة التي تليها بس�بب التلكؤ وعدم االنجاز 
واإلحال�ة". وكان محافظ نينوى أثي�ل النجيفي قال خالل 
حضوره الجلس�ة الدورية 174 ملجلس محافظة نينوى إن 
"املحافظ�ة أحال�ت جميع مش�اريع خطة تنمي�ة األقاليم 
لع�ام 2012، باس�تثناء م�رشوع واحد، من خ�الل الخطة 
األساس�ية والتكميلي�ة والبديلة واإلضافي�ة"، موضحا أن 
"مجموع املحال من املشاريع تبلغ كلفته 719 مليار دينار، 
واملس�تمر منه�ا بكلفة 128 ملي�ار دين�ار". وتابع "هناك 
بعض املشاريع املؤجلة والتي قسمت فيها مشاريع املراكز 

الصحية إىل قسمني، البناء والتجهيز".

   امل�شتقبل العراقي / علي الكعبي

يف حني ال يعبأ القصاب عباس محمد لجزر 
امل�وايش أمام البيوت، فهو ج�زار متنقل يدعوه 
الناس لذبح املوايش يف املناس�بات مثل األعراس 
ومجال�س العزاء، وغالبا م�ا ينحر عباس رأس 
الغن�م يف مدخ�ل املنزل أو الش�ارع ال�ذي يطل 
عليه املنزل حيث تس�يل الدماء أمام أعني املارة 
يف مش�هد يتجمع حوله األطفال واملستطرقون 
يف بع�ض األaحيان، يف الوقت الذي يقوم عباس 
بعملِه هذا يرصَد تقريٌر س�نويٌّ أعدَّتُه الرشكة 
العامة للبيطرة التابع�ة لوزارة الزراعة، مطلع 
الش�هر الج�اري، وج�ود أكثر من س�بعة آالف 
مجزرة عشوائية غري نظامية منترشة يف عموم 

املحافظات.
وانترشت ظاهرة الذبح العش�وائي لألغنام 
واملوايش يف املدن العراقية بشكل أوسع بعد عام 
2003، ولغاي�ة اآلن ل�م تفلح األجه�زة الرقابة 

والتنفيذية يف الحد منها.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة العام�ة للبيطرة 
ال�ذي  الس�نوي  "التقري�ر  إن  فاض�ل ص�الح 
اعدت�ه الرشك�ة العام�ة للبيطرة رص�د وجود 
7775 مجزرة عش�وائية غري نظامية يف العراق 
وه�ي عبارة ع�ن محال، أو أماك�ن عامة لذبح 
األغن�ام وامل�وايش"، موضح�ًا أن رشكته "غري 
ق�ادرة عىل إجراء فح�ص اللح�وم والتأكد من 
صالحيته�ا من الناحي�ة الصحية نظ�را للذبح 
غ�ري القانون�ي املعتمد".وأض�اف ان "إنش�اء 
املج�ازر من مس�ؤولية وزارة البلدي�ات وأمانة 
العاصمة ، فيما يفرتض بوزارة البيئة محاربة 
ظاهرة الذبح العش�وائي كونه�ا ملوثة للبيئة، 
بينما يقت�رص دور البيطرة عىل فحص اللحوم 
املذبوح�ة داخ�ل املجازر".ويب�دي مواطن�ون 
قلقه�م م�ن مغبة تف�ي األم�راض واملخاطر 
البيئة املتأتية من انتشار املجازر العشوائية، إذ 
يق�ول املواطن عدنان مجاه�د انه يفّضل رشاء 
اللح�وم الخاضع�ة لفح�ص ورقاب�ة الجهات 
الحكومي�ة املختصة عن لحوم الذبح املبارش يف 

الشوارع.
بمقاب�ل هذا، يؤك�د املتحدث باس�م أمانة 
بغ�داد حكي�م عب�د الزه�رة أن األمان�ة تق�وم 
بحمالت موس�عة للتخلص من ظاهرة انتشار 
املجازر العش�وائية وما يعرف ب�"الجوبة" من 
ش�وارع العاصمة بغداد. ويشري عبد الزهرة اىل 
رضورة تضاف�ر جه�ود الوزارات واملؤسس�ات 
املعني�ة م�ع االمان�ة للتخل�ص تمام�اً من تلك 
الظاه�رة، كاش�فاً عن بع�ض املعوق�ات التي 

تواجه عمل األمانة، منه�ا اقبال املواطنني عىل 
أماك�ن الذب�ح املب�ارش وتفضيله�م اياها عىل 

املجازر املرخصة.
وينظ�م قان�ون س�ابق غري مفع�ل لوزارة 
الزراع�ة طريقة ذب�ح املوايش واألغن�ام يدعى 
قانون "الذبح العام" والذي تقول عنه الرشكة 
العام�ة للبيطرة ب�أن تعدد الجهات املس�ؤولة 

ضمن القانون أضاع فرصة تطبيقه.من جانبه، 
يؤكد وكي�ل وزارة الزراعة مه�دي القييس عىل 
وجوب وض�ع حلول عاجلة تس�تأصل ظاهرة 
انتشار املجازر العشوائية من جذورها، كاشفاً 
عن قيام الوزارة بتقديم مرشوع قانون تأسيس 
مديرية عامة للمج�ازر بالتعاون مع الوزارات 
واملؤسس�ات ذات العالقة.ويمث�ل نحر املوايش 

العشوائي ظاهرة لها تأثرياتها الصحية والبيئة 
يف املحيط املجاور، فآثار الدماء وبقايا األحشاء 
الحيواني�ة الصغ�رية يمكن مالحظته�ا بفرتة 
من الوقت عىل ميض العملية. وتلقى األحش�اء 
الحيوانية من أص�واف وعظام يف قمامة قريبة 
مكشوفة حيث تصبح هدفا للحيوانات الضالة 
م�ن قط�ط وكالب. ويش�ري أب�و ايم�ن اىل آثار 

عملي�ات نحر امل�وايش من قبل ج�ريان له كان 
لديهم حفلة عرس. 

فم�ازال الذب�اب والح�رشات تتجمع حول 
املكان بسبب بقع دماء لم تجف بعد. 

ويق�ول ابو ايم�ن إنه ع�ىل الرغ�م من ان 
الجريان غس�لوا املكان لكن اثار الدماء والبقايا 
نهائي�ا. وأصب�ح  إزالته�ا  العضوي�ة يصع�ب 

مش�هد عمليات نح�ر املوايش واألبق�ار وحتى 
الدجاج يف الش�وارع واألحياء الس�كنية مألوفا 
يش�وه منظر امل�كان ويلوث البيئ�ة، فضالً عن 
املتنزه�ات تتح�وَّل يف بع�ض  الش�وارع و  أن 
املناس�بات العام�ة والدينية، اىل مج�ازر لنحر 
امل�وايش، حيث ت�رتك بقاي�ا عملي�ات النحر يف 
القمام�ة القريبة املكش�وفة. وذب�ح املوايش ال 

يقترص عىل العاصمة بغداد، إذ يف علوة الجزارة 
يف مدين�ة بابل )100 كم جنوب�ي بغداد (، تدب 
حركة الكالب الس�ائبة يف املنطقة بس�بب رمي 
بقايا األحش�اء الحيواني�ة يف القمامة بطريقة 
غري س�ليمة. وأصيبت املجازر الرسمية بالشلل 
الت�ام، لعدم اهتمام املواط�ن والجزار معا بها، 
اذ يستسهل االثنان النحر يف محال القصابة او 
الش�وارع واملنازل. ويقول س�ليم مراد املوظف 
الصح�ي يف بلدية بكرب�الء ان األجهزة الرقابية 
املختصة تعجز عن السيطرة عىل ظاهرة الذبح 
العش�وائي للموايش. ويتابع "اغل�ب الجزارين 
هم دخالء عىل املهنة، إضافة إىل ان الكثري منهم 
من الفتيان واملراهقني ويقوم به أشخاص غري 
مؤهل�ني صحيا". وبحس�ب احصائي�ة 2009 
ف�ان العراق يتوف�ر عىل 91 مج�زرة يف العراق، 
37 منها تعمل بش�كل جزئي. وترمى املخلفات 
الحيوانية يف اغلب الحاالت يف األنهر والس�واقي 
التي تس�تعمل لألغراض املنزلية بس�بب شحة 
م�اء اإلس�الة. ويف ظ�ل غي�اب مج�ازر حديثة 
تفح�ص فيه�ا وتتخل�ص م�ن بقاي�ا عمليات 
النح�ر بطريق�ة علمي�ة ف�ان البيئ�ة العراقية 
س�تكون مص�درا لألم�راض. ويف الكث�ري م�ن 
املطاع�م الواقعة عىل الطرق�ات الخارجية يتم 
نحر املوايش يف الع�راء، كما تعلق اللحوم لفرتة 
طويلة حيث تتعرض للش�مس والغبار مشكلة 
خطرا عىل الصحة السيما يف فرتة الصيف الذي 

تكثر فيه التسممات الغذائية، واألمراض. 
ويدعو الطبيب البيطري ثامر حبيب يف بابل 
اىل تقنني انتاج اللحوم يف العراق وانشاء رشكات 
تت�وىل تس�يري دفة ه�ذا القط�اع اله�ام ومنح 
القروض وتس�هيل اس�ترياد املعدات والتقنيات 
الحديثة. كما يدعو اىل تفعيل الجانب اإلرشادي 
بغية رفع الوع�ي الصحي والبيئي لدى املواطن 
كخطوة للقضاء عىل عمليات الذبح العش�وائي 

يف األماكن العامة.



Apago PDF Enhancer

       المستقبل العراقي / وكاالت

بت الواليات المتحدة بالجولة الجديدة من  رحَّ
الح�وار الوطني في البحري�ن والتي انطلقت يوم 
األح�د بهدف الخ�روج من األزمة التي تش�هدها 

المملكة منذ سنتين. 
وأش�ادت المتحدث�ة باس�م وزارة الخارجية 
األميركية فيكتوريا نوالند “بالمش�اركة الواسعة 
من الجماعات السياسية البحرينية في الحوار”، 
مضيف�ة “نعتقد بأن الجهود الرامي�ة إلى تعزيز 
المش�اركة والمصالحة بين البحرينيين ضرورية 

الستقرار طويل األمد”.
وانطلق�ت أعمال الحوار األحد، وذلك قبل أيام 
من الذكرى السنوية لالحتجاجات التي بدأت يوم 
14 ش�باط 2011. وق�ال وزير العدل والش�ؤون 
اإلس�المية واألوقاف ف�ي البحرين الش�يخ خالد 
بن علي آل خليفة المش�رف على الحوار الوطني، 
إن جميع المش�اركين في حوار التوافق الوطني 

أكدوا على أهمية الخروج بنتائج إيجابية.
ونقلت وكالة أنباء البحرين )بنا( عن آل خليفة 
القول عقب انتهاء الجلس�ة األولى للحوار مساء 
األح�د، “إن الحكومة طرف مش�ارك ف�ي الحوار 
وتتمن�ى أن يفضي إلى دفع عملية سياس�ية في 

مملكة البحرين”.
وأوضح أنه تم االتفاق على عدد من المس�ائل 

اإلجرائية خالل الجلس�ة، ومنها أن يجرى الحوار 
يومي األحد واألربع�اء، وإقرار مبدأ التوافق حيث 
إن�ه لن يك�ون هن�اك تصويت ف�ي ه�ذا الحوار. 
وعق�دت الجلس�ة األولى م�ن الحوار بمش�اركة 
ووع�د  الوف�اق  وه�ي  المعارض�ة،  الجمعي�ات 

والقومي واإلخاء والتقدمي والوحدوي.

وكان�ت المعارضة التي تقوده جمعية الوفاق 
ق�د وافقت ف�ي اللحظة األخيرة على المش�اركة 
في الجلس�ات، إال أنه�ا قالت إنها س�تتخذ قرارا 
بش�أن االس�تمرار بحس�ب التج�اوب مع تس�ع 
نقاط تطرحها كأس�س للحوار، وأبرزها ضرورة 
أن تخ�رج المفاوض�ات بق�رارات تط�رح عل�ى 

االس�تفتاء وليس بمقترحات.وق�ال األمين العام 
للمنب�ر الديمقراطي التقدمي عبد النبي س�لمان 
للصحفيي�ن ف�ي خت�ام محادث�ات الي�وم األول 
“سنستمر في المش�اركة حتى الجلسة المقبلة، 
ولكن ليس هناك ضمانة بأننا سنبقى في الحوار 

أو بأن الحكومة ستتجاوب معنا”.
وأض�اف “لم نش�عر بعد ب�أن الحكومة جادة 
في أنها تريد تحقيق أي ش�يء، كما أننا لم نشعر 
بعد بأننا نجلس مع أش�خاص يمك�ن أن يتخذوا 
قرارات، لكنهم أظهروا أنهم مس�تعدون ليسمعوا 
وهذا إيجابي”.بدوره، ق�ال ممثل جمعية الوفاق 
جميل كاظم إن المعارضة س�تواصل المش�اركة 
في الحوار حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن “أجواء 
طيبة وعدم انفعال س�ادت في الجلس�ة بين كل 
الفرق�اء”، بينم�ا حصلت المعارض�ة على تأكيد 
بأن القرارات ستتخذ بالتوافق وليس بالتصويت.

وتشارك 27 شخصية في الحوار بينها ثمانية 
ممثلي�ن ع�ن المعارضة وثمانية ع�ن الجمعيات 
الموالي�ة للحكوم�ة وثمانية أعض�اء من مجلس 

النواب والشورى، إضافة إلى ثالثة وزراء.
ويأتي انطالق الحوار بينما تستمر المعارضة 
ف�ي حش�د الش�ارع تزامنا م�ع الذك�رى الثانية 
النطالق االحتجاجات. وتظاهر اآلالف من أنصار 
المعارضة مس�اء األحد في منطقة سترة جنوب 

البحرين.
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م�ا ت�زال المظاه�رات الت�ي تش�هدها مصر 
كبي�رة وتتخلله�ا مواجه�ات بي�ن ق�وات األم�ن 
والمتظاهرين، وأمام قصر الرئاسة في القاهرة، 
في الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني 
مب�ارك، ردد المحتج�ون الهتاف�ات نفس�ها مثل 

“ارحل ارحل” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
واستخدمت الش�رطة خراطيم المياه لتفريق 
المتظاهرين الذين كانوا يرشقون قصر االتحادية 
الرئاس�ي في ضاحية مصر الجدي�دة بمقذوفات 
كم�ا أظهرت لقط�ات مباش�رة بثه�ا التلفزيون 

الرسمي.
وتمكنت قوات مكافحة الشغب التي كان كثير 
من أفرادها يرت�دون أقنعة واقية من الغازات من 
إبعاد المحتجي�ن إلى الش�ارع العريض المجاور 
للقصر اال ان بعضهم ما زال موجودا في الشوارع 

المحيطة به.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة ف�ي بي�ان أن “اقلية 
غاضبة” تسببت بالمواجهات عبر محاولتها نزع 

أسالك شائكة تحوط بسور القصر الرئاسي.
وكانت مسيرة من مئات المتظاهرين توجهت 
ف�ي وقت س�ابق الى قص�ر االتحادية اس�تجابة 
توجه�ت  فيم�ا  المعارض�ة  لدع�وة مجموع�ات 
مس�يرات أخرى الى ميدان التحرير رمز ثورة 25 

يناير التي أطاحت بالرئيس السابق.
ورف�ع المتظاهرون الفتات تؤك�د أن “الثورة 
مستمرة” وهم يهتفون “بعد الدم مفيش شرعية” 
و”يس�قط يسقط حكم المرش�د” في إشارة الى 
محمد بديع مرش�د جماع�ة اإلخوان المس�لمين 

التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
وق�ال بدر عزيز )55 س�نة( ال�ذي رفع صورة 
عب�د الناصر “مرس�ي ليس رئيس�ا ش�رعيا ألنه 

ل�م يحقق مطال�ب الثورة وعل�ى رأس�ها العدالة 
االجتماعية”، وتابع عزيز الذي فقد عمله “أحوالنا 

سيئة ومرسي يزيد الوضع سوءا بتصرفاته”.
وقال عادل الحمصاني )58 س�نة( الذي يعمل 
نجارا “مرس�ي هو مب�ارك.. كالهم�ا ديكتاتور” 
وأضاف “نحن قادرون على إس�قاط مرسي لكن 

التضحيات ستكون اكبر والدم سيكون أكثر”.
ورأى احمد الش�اهد وهو محاس�ب شاب في 
الخامس�ة والعش�رين ينتمي إلى حزب الدس�تور 
الذي أسس�ه المعارض محمد البرادعي أن “خلع 
مرس�ي أصعب ألنه منت�م لجماعة لها ش�عبية.. 
وبالتالي األمر ال يقتصر على مواجهة الشرطة”، 
وتدارك “لكن مرس�ي لم تعد له ش�رعية بعد الدم 

والثورة مستمرة”.

والحظ ش�اهد وجودا ب�ارزا للنس�اء في هذه 
المسيرات رغم حاالت التحرش الجنسي المتكررة 
الت�ي اعتبر البعض أنها مقصودة إلخافة النس�اء 

وردعهن عن المشاركة في التظاهرات.
إال ان مه�ا الح�اج وه�ي طالبة ف�ي الحادية 
والعش�رين أكدت “أن�ا غير خائفة م�ن التحرش 
الن التح�رش مقص�ود ب�ه إحباطن�ا ومنعنا من 
المش�اركة في الثورة”، وتابعت “الثورة مستمرة 
الن ال ش�يء تغي�ر، مطال�ب الث�ورة ل�م تتحقق، 
والش�هداء يزيدون”.كم�ا لوح�ظ وج�ود تجاوب 
ش�عبي كبير مع المتظاهرين الذي كانوا يوزعون 

على المارة منشورات بمطالب الثورة.
وكانت ق�وات األمن وضع�ت االثنين في حالة 
تأهب لمواجهة هذه التظاهرات وعززت اإلجراءات 

األمنية ح�ول القص�ر الرئاس�ي ووزارة الداخلية 
وميدان التحرير وعدد من المباني الرسمية.

م�ن جهة اخ�رى قطع عدد م�ن المتظاهرين 
حركة سير مترو اإلنفاق لفترة قصيرة في محطة 
الس�ادات بوس�ط القاهرة حيث جرت مش�ادات 
بينهم وبين الركاب وش�رطة المت�رو. كما أوقف 
متظاه�رون حرك�ة الس�ير على جس�ر 6 اكتوبر 

الحيوي وفقا لشهود وللتلفزيون المصري.
وكان�ت ح�ركات واحزاب معارض�ة دعت الى 
التظاهر االثنين لمطالبة مرس�ي بتحقيق أهداف 
الثورة التي أوصلته الى الحكم.وكان مئات اآلالف 
من المصريين نزلوا في مثل هذا اليوم قبل عامين 
الى الش�ارع احتفاال باس�تقالة مب�ارك مقتنعين 
بان التغيي�ر الديموقراطي وش�يك.واليوم، يعرب 
كثي�رون ع�ن غضبهم من ع�دم تحقي�ق اي من 
األهداف الرئيسة لهذه الثورة وعلى رأسها الحرية 
والعدال�ة االجتماعي�ة وكذلك من حالة االنقس�ام 
التي تش�هدها البالد بين انصار مرسي من التيار 
اإلس�المي ومعارض�ة متنوع�ة اغلبه�ا ليبرال�ي 

ويساري.
وم�ن مطال�ب المتظاهري�ن أيض�ا تش�كيل 
حكوم�ة وحدة وطني�ة جديدة وتعديل الدس�تور 
ال�ذي صاغت�ه لجن�ة يهيم�ن عليها اإلس�الميون 

واقالة النائب العام الذي عينه مرسي.
وال�ى جان�ب األزمة السياس�ية تش�هد البالد 
أزمة اقتصادية حادة بس�بب انهيار االستثمارات 
األجنبي�ة وتدهور الس�ياحة.أما مب�ارك المريض 
البال�غ م�ن العم�ر 84 عام�ا والمحك�وم علي�ه 

بالس�جن مدى الحياة فينتظر محاكمة جديدة 
وس�ط المباالة جزء كبير من الش�عب 

الذي بات يعتبره من الماضي في 
حين أن جزءا أخر بات يعتبره 

مظلوما.
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توال�ت ردود األفع�ال الدولية على التجرب�ة النووية 
التي أعلنت كوريا الش�مالية أنها أجرته�ا أمس، إذ أدان 
الرئي�س األميرك�ي باراك أوبام�ا التجرب�ة النووية التي 
أجرتها كوريا الش�مالية واعتبرها “اس�تفزازا”. وبينما 
ق�ال إنها لن تجعل بيونغ يانغ أكثر أمانا، دعا إلى تحرك 

دولي “سريع وذي صدقية”.
وأدان رئي�س الوزراء الياباني ش�ينزو آب�ي التجربة 

النووية الجديدة، معتبرا أنها “مؤسفة للغاية”.
وق�ال آب�ي بعي�د إع�الن بيونغ يان�غ ع�ن تجربتها 
“الناجح�ة”، إنه�ا “تنتهك سلس�لة الق�رارات الصادرة 
عن مجلس األمن الدولي.. إنها مؤس�فة للغاية وسنرفع 

احتجاجا حازما”.
كما أدانت الجارة الجنوبية التجربة النووية، واصفة 
إياه�ا بأنه�ا انته�اك لقرارات األم�م المتح�دة و”تهديد 
غير مقبول” للس�الم واالس�تقرار ف�ي المنطقة و”تحد 

صريح” للمجتمع الدولي.
وذكرت وكال�ة أنباء “يونه�اب” الكوري�ة الجنوبية 
أن س�ول حذرت في بيان عقب اجتم�اع طارئ لمجلس 
األمن الوطني عقده الرئيس لي ميونغ باك، من أن كوريا 

الشمالية ستحاسب على هذا التحدي.
وقال مسؤول حكومي إن بيونغ يانغ “لن تتمكن من 
تفادي تحمل المسؤولية الخطيرة”. وأضاف أن الحكومة 
ستحاول نشر صواريخ ذات مدى أبعد قادرة على ضرب 

جميع أنحاء كوريا الشمالية في وقت قريب.
وأف�ادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبي�ة بأن بيونغ 
يانغ أبلغت بكين وواش�نطن مس�بقا بالتجربة النووية 

التي أجرتها.
ومن جهته�ا أدانت روس�يا أيضا التجرب�ة النووية، 
وقال مصدر دبلوماس�ي “إننا ندين ه�ذه العمليات التي 
تقوم به�ا كوريا الش�مالية ونعتبرها انته�اكا لقرارات 
مجل�س األمن الدولي، على غرار عملية إطالق الصاروخ 

البالستي التي جرت في السابق”.
كما أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بشدة 
التجرب�ة النووية الكورية، وقال إن لندن س�تضغط من 

أجل رد قوي من مجلس األمن على التجربة.

وعل�ى الصعي�د األمم�ي، أدان األمي�ن الع�ام لألم�م 
المتح�دة ب�ان كي مون إج�راء كوريا الش�مالية تجربة 
نووي�ة، معتبرا إياها انتهاكا واضحا وجس�يما لقرارات 

المنظمة الدولية.

وقال متحدث باسمه إنه من المؤسف عدم استجابة 
بيونغ يانغ للن�داء القوي والواضح من المجتمع الدولي 
بعدم القيام بخطوات اس�تفزازية جديدة. وأعرب األمين 
الع�ام ع�ن قناعته ب�أن مجلس األم�ن الدولي س�يتخذ 

القرارات المناسبة في هذا الشأن.
وف�ي نفس الوقت، أع�رب بان عن قلق�ه البالغ إزاء 
التأثيرات الس�لبية لهذه التجربة النووية على اس�تقرار 
المنطق�ة والمس�اعي العالمية لمنع انتش�ار األس�لحة 
النووية.وأعلن دبلوماسيون في مجلس األمن أنه سيعقد 
اجتماعا طارئا بشأن التجربة الكورية. وقال دبلوماسي 
غربي إنه يأمل أن يوافق المجلس على بيان مبدئي يدين 

التجربة، ويبدأ العمل بشأن رد فعل أشمل.
وكان دبلوماس�يون ق�د قال�وا س�ابقا إن الوالي�ات 
المتحدة وكوريا الجنوبية واألعضاء األوروبيين يريدون 
أن يتبن�ى المجلس ق�رارا يفرض عقوب�ات جديدة على 
بيونغ يانغ في حال إجرائه�ا تجربة نووية ثالثة. ولكن 
الحص�ول عل�ى موافقة عل�ى إصدار المجل�س قرارا قد 
يس�تغرق أس�ابيع.وبينما أوضح�ت الصي�ن اعتراضها 
على إجراء كوريا الش�مالية تجربة نووية جديدة، يقول 
دبلوماسيو مجلس األمن الدولي إن بكين -حليفة بيونغ 
يانغ- قد تب�دي بعض المقاومة لفرض عقوبات جديدة 

صارمة لتفادي إثارة غضب كوريا الشمالية.
من جهته�ا أعلنت منظمة معاهدة الحظر الش�امل 
للتج�ارب النووي�ة أن التجربة تش�كل “تهديدا واضحا” 
لألم�ن الدولي.وأوضحت المنظمة الت�ي تتخذ من فيينا 
مقرا لها، أن تأكيد كوريا الش�مالية هذه التجربة بمثابة 
تحّد للجهود المبذولة لتعزيز نزع األسلحة النووية ومنع 
انتش�ارها في العالم، وعلى األخ�ص وضع حد للتجارب 

النووية.
وكانت كوريا الش�مالية قد أكدت إجراءها “بنجاح” 
تجرب�ة نووية ثالثة، وفق ما نقلته وكالة األنباء الكورية 
الش�مالية الرسمية أمس. وأشارت الوكالة إلى أن بيونغ 
يانغ استخدمت شحنة مصغرة لديها قوة تفجيرية أكبر 

من التجارب السابقة.
وقالت الوكالة “تأكد أن التجربة النووية التي أجريت 
على مستوى عال بأسلوب آمن وكامل باستخدام شحنة 
نووي�ة أصغر وأخف بقوة تفجيرية أكبر من ذي قبل، لم 

تشكل أي تأثير سلبي على البيئة المحيطة”.

هل ستعاني العزلة ؟

دول العالـم  تندد بتجربة كوريا الشاملية النووية

أكدوا على وجود ضغوط سياسية ودينية

استقالة بابا الفاتيكان 
غري مقنعة للكاثوليك

  المستقبل العراقي / وكاالت
شكك كثيرون في تصريحات البابا واألسباب التي برر بها استقالته التي أعلنها 
مؤخرا، واعتبروها غير مقنعة. وتضاربت اآلراء حول هذه الخطوة غير المسبوقة 
ف�ي تاري�خ الكنيس�ة الكاثوليكية من�ذ 600 عام، عندم�ا قام البابا شيليس�تينو 
الخام�س باالس�تقالة، وإن كانت األس�باب والظروف مختلفة ع�ن اليوم.واعتبر 
العال�م الكاثوليكي والعالم الغربي إعالن بابا الفاتيكان بنديكت الس�ادس عش�ر 
التنحي عن س�دة البابوية يوم 28 ش�باط الجاري بالقرار الش�جاع واالستثنائي، 
لما يحمل في طياته من مسؤولية كبيرة لرئيس الكنيسة الكاثوليكية. وجاء قرار 
الباب�ا المفاجئ خالل جلس�ة اس�تثنائية للكرادلة على هام�ش اجتماع للمجلس 
الباب�وي، مبررا ذلك بأن صحته وس�نه لم يع�ودا مالئمين لقيادة الكنيس�ة.وقال 
الباب�ا “بع�د أن فحص�ت ضميري أمام الل�ه تيقنت بأن قوتي وتقدمي في الس�ن 
أصبح�ا غي�ر مالئمين لممارس�ة منصب الوزارة البطرس�ية، كم�ا أن عالم اليوم 
يخضع لتغيرات س�ريعة، وتحركه مس�ائل لها أهمية كبيرة لحي�اة اإليمان، لهذا 
أُعلن تنازلي عن منصب أس�قف روما”.ويرى أستاذ التاريخ في جامعة الدراسات 
العلي�ا في مدينة بيزا اإليطالية دانييلي مينوتس�ي أن مش�اكل كثيرة هي التي قد 
تكون تس�ببت باس�تقالة البابا.ويذكر مينوتس�ي في هذا الصدد فضائح الفساد 
واالعتداءات الجنس�ية والصراع على الس�لطة والخالفات حول “عقيدة اإليمان”، 
معتبرا أن كل هذه المش�اكل ألقت بثقلها على البابا بحيث لم يعد قادراً على إدارة 
الحكم بنفس النهج السياس�ي الذي اتبعه حتى اآلن.لكن المشكلة الحقيقية كما 
أوضح مينوتس�ي هي عدم مواكبة الكنيس�ة للعصر الحديث، “فمنذ تس�لم البابا 
منصب�ه عام 2005 أصبحت الكنيس�ة أكثر تزمتاً، وخاصة فيم�ا يتعلق بفرضية 
الحقيقة الحصرية الصالحة لكل زم�ان ومكان كمعيار عالمي”.ويضيف أن هذه 
الفرضي�ة خلفت اعتراضات كثيرة في كنيس�ة روما ألنها تص�ر على أن المبادئ 
والقيم الكاثوليكية غير قابلة للنقاش وتنطبق على كافة المجتمعات والسياسات 
بالتس�اوي. معتب�را أن هذا يدل على انغالق الكنيس�ة تجاه العال�م اآلخر والحوار 
مع الديانات األخرى.وفي قراءة ثانية الس�تقالة البابا، يرى أستاذ القانون والدين 
بجامعة ليوفان ببلجيكا ماركو فينتورا، أن البابا برر اس�تقالته بمش�كلة صحية 
“لك�ن المش�كلة الحقيقية ه�ي الصراع من أج�ل الدين في عالم علماني س�ريع 
التغي�رات، فالباب�ا ضحية مثل�ه مثل باقي القي�ادات الدينية للتغيرات الس�ريعة، 
ولفك�رة أن العلماني�ة تتناقض م�ع الدين”.وأض�اف فينتورا أن الباب�ا ركز على 
الس�لطة والالهوت منذ المجمع الفاتيكاني الثاني ولم يترك حيزاً إلبداعات جديدة 
إلدخال تغييرات على الكنيس�ة، وركز على ش�خص الكاهن، واس�تثنى المرأة من 

ثبتت الكهنوت ووطد الس�لطة الذكورية والهرمية للكنيس�ة، لكن استقالته  أ
أنه لم يكن بمقدوره االستمرار في هذه السياسة المتناقضة 

مع العصر الحديث.
وفيما يتعل�ق بالبابا القادم، توق�ع فينتورا أن يكون 
من الواليات المتحدة “ألنها أصبحت المكان الذي يش�هد 
تزاي�دا ف�ي أتب�اع الديان�ة الكاثوليكية المتش�ددة، لكنه 

عل�ى أب�دى تخوفه م�ن تأثي�ر البابا المس�تقيل 
البابا المنتخب، “ألنه سيكون هناك اثنان 
ولي�س واحداً، بم�ا أن بنديكت الس�ادس 
عش�ر تنحى عن منصبه ولم توافه المنية 

مثلما يحصل عادة في تاريخ الكنيسة”.

الوفاق: لم نلمس جدية حتى اآلن

أمريكا ترحب بحوار املعارضة والسلطة البحرينية

نساء ينزلن إلى الساحات بالرغم من التحرش

املرصيون جياهبون مريس بالالفتات التي طردت مبارك
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          بغداد / امل�ستقبل العراقي
التق�ى وزير امل�وارد املائي�ة مهند الس�عدي رئيس 
وأعض�اء لجنة الزراعة واملي�اه واالهوار يف مجلس 
النواب ملناقش�ة اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة يف 
معالجة املوجات الفيضانية وكميات املياه الناتجة 
ع�ن األمط�ار الغزي�رة الس�اقطة مؤخ�را وكذل�ك 
اس�تعدادات وزارة امل�وارد املائي�ة ملعالجة املوجات 
الفيضاني�ة الت�ي قد تح�دث مس�تقبال وخاصة يف 
الربي�ع املقبل. وذكر بي�ان صحفي ل�وزارة املوارد 
املائي�ة، أن الوزير ق�دم رشحاً مفص�اًل عن املوجة 
الفيضاني�ة يف محافظة ص�الح الدين والناتجة عن 

سقوط أمطار غزيرة وبكميات كبرية ولعدم وجود 
س�دود عىل نهر الزاب الكب�ري حيث تم تمرير مقدم 
س�دة س�امراء وخزنها يف بحرية الثرث�ار. وأضاف، 
ان الوزي�ر قدم رشح�ا عن كيفي�ة معالجة املوجة 
املحافظ�ات  اىل  وتمريره�ا  بغ�داد  يف  الفيضاني�ة 
الجنوبي�ة واإلجراءات املتخذة لع�دم حدوث أرضار 
وتسليك املياه بشكل آمن اىل منطقة االهوار. ونقل 
البيان عن الس�عدي قول�ه، ان االرضار التي نتجت 
ع�ن املوج�ة الفيضاني�ة يف محافظة ص�الح الدين 
كانت داخل ح�وض النهر فقط ولم تحدث كرسات 
او أرضار يف س�داد نه�ر دجل�ة. وأش�ار اىل الفوائد 

الكبرية للموجات الفيضانية واألمطار الغزيرة حيث 
تم خ�زن بحدود 3 مليارات مرت مكعب من املياه يف 
بحرية الثرثار وتحسني نوعية املياه وتقليل التلوث 
يف نهر دجل�ة إضافة اىل زيادة املس�احات املغمورة 
يف منطق�ة االه�وار وتقليل نس�بة امللوحة يف ش�ط 
العرب. وأكد ان الوزارة مس�تعدة التخاذ االجراءات 
املطلوبة من خالل الخطط للسيطرة عىل أية موجة 
فيضاني�ة محتمل�ة قد تح�دث مس�تقبالً. وكانت 
محافظة صالح الدين قد ش�هدت موجة كبرية من 
الفيضانات والس�يول الت�ي أغرقت العديد من قرى 

املحافظة جراء التساقط الغزير لألمطار.

احلمريي يتوىل رئاسة 
جملس القضاء األعىل

بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلنت الس�لطة القضائي�ة العليا عن ص�دور قانون مجل�س القضاء األعلى 
بعد نش�ره في جري�دة الوقائع العراقية. وذكر بي�ان لمجلس القضاء األعلى 
تلق�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أم�س، أن قانون مجل�س القضاء 

األعل�ى رقم 112 لس�نة 2012 الذي صوت علي�ه مجلس النواب 
في وقت سابق تم نشره في جريدة الوقائع العراقية 

بع�د مصادقة رئاس�ة الجمهورية علي�ه. وأضاف 
البي�ان انه بموجب القان�ون الجديد تولى رئيس 
محكم�ة التميي�ز االتحادي�ة المرش�ح القاضي 
حسن إبراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء 
األعل�ى، منوها إل�ى ان القانون نف�ذ من تاريخ 
نش�ره في الجريدة الرس�مية ف�ي 2013/2/4. 
وكان مجلس النواب العراقي في جلس�ته األولى 

من الفصل التش�ريعي الثان�ي المنعقدة في 
كان�ون الثاني من الع�ام الماضي قد صوت 
على قانون مجلس القضاء األعلى. وأوضح 
المتحدث الرس�مي باس�م مجل�س القضاء 

األعلى القاضي عبد الس�تار البيرقدار أن القاضي مدحت المحمود الذي كان 
يش�غل منصبي رئي�س مجلس القض�اء األعلى ورئيس المحكم�ة االتحادية 

سيبقى رئيساً للمحكمة االتحادية.

اقتصادي يؤكد عىل رضورة
 تنظيم التجارة يف البلد

بغداد / امل�ستقبل العراقي
أكد الباحث االقتصادي محمد الحس�ني أن عمليات االس�تيراد والتصدير في البلد غير 
منظم�ة لعدم وجود قانون رصين ينظمها، داعياً إلى تفعيل األجهزة الرقابية لفحص 
وتدقي�ق البضائع الداخلة للبلد. وقال الحس�ني “يجب تش�ريع قانون خاص لتنظيم 

التج�ارة العامة 
البل�د  ف�ي 
هن�اك  ألن 
في  فوض�ى 
ت  عملي�ا
د  ا الس�تير ا
ي�ر  لتصد وا
أدى  مم�ا 
عمليات  الى 

غس�يل 
ل  ا م�و لأل
اآلون�ة  ف�ي 
 . ” ألخي�رة ا

وأضاف أن التاجر العراقي اليوم بإمكانه ان يس�تورد كل ش�يء من دون قيود س�واء 
كانت بضاعته مفيدة أم ضارة للسوق والمجتمع، ما جعل من األسواق المحلية منفذاً 
لترويج الس�لع الرديئة وغير الصالحة لالستعمال البشري. وأكد على أهمية السيطرة 
عل�ى المنافذ الحدودية للحد من دخول البضائع ذات المنش�أ ال�رديء، باإلضافة الى 

ضرورة تشريع قانون جديد لتنظيم التجارة في البلد من قبل مجلس النواب.

  بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصح�ة ع�ن تعيين وجب�ة جديدة 
م�ن خريج�ي الكلي�ات التمريضي�ة والمعاه�د 
ال�دور   2011  –  2010 للع�ام  التقني�ة  الطبي�ة 
األول وتوزيعه�م عل�ى دوائ�ر الصحة ف�ي بغداد 
والمحافظ�ات. وقال المتحدث الرس�مي باس�م 
وزارة الصح�ة الدكت�ور زي�اد ط�ارق ف�ي بيان 
صحف�ي أمس، أن الوزارة تس�عى من خالل هذه 
التعيينات إلى رفد المؤسسات الصحية بالمالكات 

التمريضي�ة لتقدي�م أفض�ل الخدم�ات الطبي�ة 
والصحي�ة للمواطني�ن. ونق�ل البيان ع�ن مدير 
ع�ام دائرة التخطي�ط وتنمية الم�وارد في وزارة 
الصحة الدكتور جاس�ب لطي�ف الحجامي قوله، 
أن هذه التعيينات هي ضمن س�تراتيجية الوزارة 
في دعم وإس�ناد المؤسس�ات الصحية بمالكات 
صحية وتقنية طبية للنهوض بالمس�توى األمثل 
ف�ي الواقع الصح�ي العراقي تماش�ياً مع الدول 
المتقدم�ة ف�ي ه�ذا الجان�ب. وبي�ن الحجامي، 

أن ال�وزارة ترص�د وباس�تمرار االحتياجات التي 
تحتاجه�ا دوائر الصحة في بغ�داد والمحافظات 
من مالكات ومهن طبية وصحية لمعرفة النقص 
الحاصل في الم�الكات الفعلية والقياس�ية لتلك 
المؤسس�ات مما يس�بب عرقلة مس�يرة الحياة 
الصحية، مشيراً إلى أن هذه الوجبة من التعيينات 
لخريج�ي المعاهد ش�ملت أقس�ام متنوعة منها 
“قس�م الكتروني�ك – إدارة صحي�ة – صيدل�ة – 
فحص بصر- صناعة أس�نان – تخدير– تحليالت 

مرضي�ة – تمريض – وقاية أس�نان” حيث صدر 
بحقه�م أمر التعيي�ن على م�الك وزارة الصحة، 
موضح�اً أن آلي�ة توزيعهم تختلف عن الس�نوات 
الس�ابقة، إذ تم توزيعهم حسب الرغبة والسكن 
واحتي�اج الدوائر. وأض�اف الحجام�ي، أن هناك 
أقس�اما أخرى س�يتم تعيينهم في األيام المقبلة 
مما يعزز رفد مؤسساتنا الصحية بهذه المالكات 
من اجل بناء نظام صحي متكامل خدمة للصالح 

العام.

  بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلن عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية عزيز ش�ريف 
المياح�ي عن إدراج قانون حماية المنتج المحلي ضمن جدول 
أعم�ال مجلس الن�واب بعد إق�رار الموازنة العام�ة، مؤكداً أن 

إقراره سيدعم القطاعات اإلنتاجية في البلد. 
وق�ال المياح�ي إن قان�ون حماي�ة المنت�ج المحل�ي يعد من 

القواني�ن االقتصادية المهمة في البلد ألنه يش�جع القطاعات 
الحيوي�ة في البل�د كالقطاعي�ن الزراعي والصناع�ي، ويدعم 

القطاع الخاص. 
وتاب�ع: خاصة وان الموازنة العام�ة تحتوي على فقرات لدعم 
القط�اع الصناعي الخاص من خالل منحه قروض بدون فائدة 
مالي�ة، مما يمكن الصناعيين من إنش�اء معامل بتقنية عالية 

لالس�تفادة منه�ا، لذا ف�ان إق�رار القانون مهم خ�الل الفترة 
الحالي�ة. وأضاف أن مجلس النواب أدرج قانون حماية المنتج 
المحلي ضمن جدول أعماله على ان يتم مناقش�ته وتش�ريعه 
بعد إق�رار الموازنة العام�ة، مبيناً أن مجلس النواب س�يعطل 
عمل�ه لم�دة أس�بوعين بع�د التصويت عل�ى قان�ون الموازنة 

العامة.

        بغداد / امل�ستقبل العراقي
بقط�ع  الربملاني�ة  االقتصادي�ة  اللجن�ة  ه�ددت 
التخصيصات املالية لرشكات متلكئة تابعة لوزارتي 
الصناعة والتجارة يف حال لم تحقق إصالحات خالل 
العام الحايل. وقال مقرر اللجنة النائب عن التحالف 
الكردستاني محما خليل إن عدة رشكات من وزارتي 
الصناع�ة والتج�ارة متلكئة يف عمله�ا وتم منحها 
سقف زمني هذا العام لتقديم اإلصالحات يف عملها، 
وإن ل�م تق�دم س�يتم حرمانها م�ن التخصيصات 

املالية وفرص العمل العام املقبل. ونوه خليل إىل أن 
الجهات االقتصادية سواء كانت اللجان االقتصادية 
يف مجل�س الن�واب أم يف مجل�س ال�وزراء س�تتخذ 
اإلج�راءات الصارم�ة بحق هذه ال�رشكات يف حال 
ل�م تصلح حاله�ا، م�ع أن هذه ال�رشكات تحصل 
ع�ىل مخصصاتها كل عام كاملة. ويف أيار من العام 
امل�ايض، كش�فت اللجن�ة االقتصادية واالس�تثمار 
الربملاني�ة عن إع�ادة تهيئة رشكات خ�ارسة تعود 
ل�وزارة الصناع�ة واملع�ادن العراقي�ة ضمن خطة 

حكومية. ويف ترصيح س�ابق، قال مقرر اللجنة إن 
الحكومة ستأخذ نسبة 40% أرباح من وزارة املالية 
لدعم الرشكات غري املربح�ة. وأضاف خليل »هناك 
رشكات كبرية خارسة تابعة لوزارة الصناعة تمنح 
أكثر من 200 ألف راتب والكثري من العراقيني لديهم 
مصدر رزق منه�ا والبد من االهتمام بها«. وبني إن 
»دعم هذه الرشكات الخارسة يعد حافزاً الستعاده 
عافيتها وتحويلها من هالكة إىل نافعة رابحة توفر 

املنتج الوطني للبلد. 

          بغداد / امل�ستقبل العراقي
دع�ت أمان�ة بغ�داد ال�وزارات كافة 
ورشكات القطاع الع�ام والخاص إىل 
تنظيم واجهات أبنيته�ا حفاظاً عىل 
العاصمة بغداد وشخصيتها  جمالية 
املميزة وهي تس�تقبل فعاليات بغداد 
عاصم�ة الثقاف�ة العربي�ة. ونقل�ت 
مديري�ة عالق�ات وإع�الم األمانة يف 
بيان ع�ن أمني بغ�داد عبد الحس�ني 
بغ�داد  أمان�ة  أن  قول�ه،  املرش�دي 
تدعو ال�وزارات كاف�ة والجهات غري 
املرتبط�ة ب�وزارة ورشكات القط�اع 
الع�ام إىل تنظي�م واجه�ات أبنيته�ا 
عىل الش�وارع الرئيس�ة بما ينسجم 
وأض�اف  ش�ارع.  كل  وخصوصي�ة 
املرش�دي، ان تنظي�م الواجهات عىل 
أصب�ح رضورة  الرئيس�ة  الش�وارع 
ملحة نظراً التساع الرقعة الجغرافية 
ملدينة بغداد والزي�ادة الكبرية يف عدد 
الس�كان األم�ر ال�ذي ول�د حاج�ات 

أساس�ية لجمالية املدين�ة والحفاظ 
املمي�زة  وش�خصيتها  تراثه�ا  ع�ىل 
باعتباره�ا عاصم�ة الع�راق ومركزاً 
تاريخياً لها. وبني املرش�دي ان دوائر 
أمانة بغداد ستقوم بالتوجيه والعمل 
األم�الك  أصح�اب  ع�ىل  واإلرشاف 
الخاص�ة واملح�ال التجاري�ة لتنظيم 
الواجهات وفق املتطلبات التصميمية 

التي تتالءم وخصوصية كل منطقة, 
مشرياً إىل ان توجيهات مركزية سيتم 
تحديدها من قب�ل دائرة التصاميم يف 
أمانة بغ�داد وتبليغ الجه�ات املعنية 
به�ا م�ن خ�الل الدوائ�ر البلدية كال 
حس�ب قاط�ع مس�ؤوليته. وأوضح 
املرش�دي، أن تنفي�ذ ه�ذا امل�رشوع 
يأت�ي عم�اًل بأح�كام امل�ادة 43 من 

قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 
1964 القايض بقيام أصحاب املباني 
بتأهي�ل واجه�ات أبنيته�م حفاظ�اً 
ع�ىل املنظر العام ملدين�ة بغداد ورفع 
التي  التش�وهات والتج�اوزات  كافة 
تؤثر فيه. وأش�ار إىل أن عملية تأهيل 
وترمي�م املبان�ي يف ه�ذه الش�وارع 
ستس�هم يف زي�ادة جمالي�ة ومنظر 
العاصمة بغداد وتحس�ني مش�هدها 
الح�ري والعمران�ي الس�يما انه�ا 
تستعد العام الحايل الستقبال فعاليات 
بغ�داد عاصمة للثقافة العربية. وأكد 
املرش�دي، أن مدين�ة بغ�داد أمانة يف 
أعن�اق الجميع وهي بحاجة ماس�ة 
ج�داً إىل إع�ادة جماليته�ا ومدنيتها 
الحكومي�ة  املؤسس�ات  تك�ون  وان 
قبل غريها س�باقة يف املساهمة لكي 
تستعيد بغداد مكانتها وان يكون هذا 
حافز للمواطن لكي يس�هم بدوره يف 

جعل بغداد أجمل وأنظف.

          بغداد / امل�ستقبل العراقي
ب�ارشت الرشكة العام�ة لتصني�ع الحبوب ب�وزارة التجارة 
بقط�ع وتجهي�ز مادة الطحني لش�هر ش�باط، فيما رصدت 
اللجان الرقابي�ة أحدى عرشة مخالف�ة للمطاحن والوكالء. 
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة عدنان جاس�م الرشيف�ي يف بيان 
صحف�ي تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه أمس، أن 
رشكت�ه بارشت بتجهيز الوكالء بحصص املواطنني من مادة 
الطح�ني لش�هر ترشي�ن األول يف بغداد وعم�وم املحافظات، 
مؤك�داً ان رشكت�ه مس�تمرة بتجهي�ز م�ادة الطح�ني دون 
انقط�اع حيث لم ت�ؤرش أي حالة تلكؤ أو تأخ�ري يف التجهيز 
خالل الفرتة املاضية، مش�دداً عىل ان الرشكة تطبق إجراءات 
صارمة بحق أية مخالفة ترتكب من قبل املطاحن او الوكالء 

او الناقلني.
 وبحسب البيان، واصلت اللجان الرقابية جوالتها التفتيشية 
عىل املطاحن وال�وكالء إضافة اىل تحقيق ع�دد من الزيارات 
التفتيش�ية للمخاب�ز واألف�ران, تخل�ل تلك الجوالت س�حب 
نم�اذج م�ن الحب�وب املس�تخدمة يف الطح�ن ونم�اذج من 
الطحني املنت�ج لغرض الفحص املختربي. وقد أس�فرت تلك 
الج�والت عن رصد 41 مخالفة نوعية وغري نوعية للمطاحن 

م�ن يف بغ�داد خالل األي�ام القليلة املاضية بكل 
مطاح�ن »الك�رخ, املنص�ور, الراية, 
النارص,  العطيفي�ة, حطني,  الدورة, 

اإلرساء, العم�اد, الف�الح, الرافدين, الوادي, ال�زوراء, املدينة 
املن�ورة, األه�رام, الصب�اح, الفج�ر, الزه�اء«، وق�د أحيلت 
املخالفات إىل قس�مي املطابقة والقانون�ي لتطبيق الرشوط 
الجزائية بحقها, فضالً عن تأش�ري أرب�ع مخالفات للناقلني 
ورص�د 71 مخالفة للوكالء من خ�الل 359 زيارة للوكالء تم 
خالله�ا س�حب 603 نماذج للفحص املخت�ربي, وقد اتخذت 
اإلجراءات القانونية بح�ق املطاحن املخالفة حيث تم تغريم 
عدد من املطاحن يف عموم البالد استناداً اىل الرشوط الجزائية 

املتضمنة يف بنود عقد إنتاج الطحني. 
وكش�ف ان إجمايل الغرامات املفروضة عىل املطاحن يف بغداد 
ق�د بلغ�ت 65901400 خمس�ة وس�تني مليونا وتس�عمائة 
وواح�د ألف وأربعمائة دينار، فيما بلغت الغرامات املفروضة 
ع�ىل املطاحن يف باق�ي املحافظات 768668200 س�بعمائة 
وثماني�ة وس�تني مليون�ا وس�تمائة وثماني�ة وس�تني ألفا 
ومائت�ي دينار, يف حني تمت إحالة مخالفات الوكالء اىل دائرة 
التخطيط واملتابعة ومخالفات الناقلني اىل القس�م القانوني 
التخاذ اإلجراءات العقابية املناسبة بحقهم. وأهابت الرشكة 
باملواطن�ني اىل مراجع�ة الوكالء الس�تالم حصصهم املقررة، 
ويف حال�ة ادع�اء الوكي�ل بعدم االس�تالم او الش�ك ب�رداءة 
نوعية الطحني املجهز االتصال بهواتف الخطوط الس�اخنة: 
 ,07808295772  ,07710000501  ,07710000042

 07808295773
.grainprocc@yahoo.com :أو الربيد االلكرتوني

تعيني وجبة جديدة من خرجيي الكليات التمريضية واملعاهد الطبية

إدراج قانون محاية املنتج املحيل ضمن جدول الربملان

       بغداد / امل�ستقبل العراقي

أكدت وزارة التخطيط يف بيان حدوث ارتفاع طفيف 
يف مؤرش التضخم لش�هر كان�ون الثاني املايض بلغ 
0,6% مقارن�ة بش�هر كانون األول م�ن عام 2012. 
وقال بيان الوزارة إن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 
2,8% باملقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2012، 
موضحاً أن الرقم القيايس العام ألس�عار املس�تهلك 
بلغ 141.3% يف ش�هر كانون الثاني 2013 مس�جالً 
ارتفاع�اً بمعدل 0.6% عن الش�هر الس�ابق وبمعدل 
2.8% مقارنة مع شهر كانون الثاني 2012. وأضاف 
أن تقرير الوزارة بهذا الخصوص كش�ف عن ارتفاع 
أسعار قسم األغذية واملرشوبات غري الكحولية خالل 
ش�هر كان�ون الثان�ي 2013 بمع�دل 0.7% مقارنة 
بالشهر الس�ابق، نتيجة الرتفاع أسعاره يف منطقة 
كردس�تان بمعدل 0.5% ويف منطقة الوس�ط بمعدل 
0.6% ويف منطق�ة الجن�وب بمع�دل 1.1%، نتيج�ة 

ارتفاع أسعار األسماك والخر. 
وش�هدت أس�عار املالب�س واألحذية ارتفاع�اً خالل 
الشهر املذكور بمعدل 0.4% مقارنة بالشهر السابق، 
نتيجة ارتفاع أس�عارها يف منطقة كردستان بمعدل 

0.1% ويف كل من منطقتي الوس�ط والجنوب بمعدل 
0.5%، وس�جلت أسعار هذا القس�م ارتفاعاً بمعدل 
6.5% مقارنة بأسعاره يف شهر كانون الثاني 2012. 
وأوضح أن أسعار السكن شهدت ارتفاعاً خالل شهر 
كان�ون الثاني 2013 بمعدل 1.0% مقارنة بالش�هر 
السابق، نتيجة الرتفاع أسعاره يف منطقة كردستان 
بمع�دل 1.5% ويف منطقة الوس�ط بمعدل 0.6% ويف 
منطقة الجنوب بمعدل 1.2%، فيما س�جلت أس�عار 
هذا القس�م ارتفاعاً بمعدل 6.1% مقارنة بأسعاره 
يف ش�هر كانون الثاني 2012 بس�بب ارتفاع أسعار 

إيجارات الدور السكنية بمعدل %8.6 . 
أما الوقود فقد ش�هدت أسعاره ارتفاعاً خالل شهر 
كان�ون الثاني 2013 بمعدل 0.8% مقارنة بالش�هر 
السابق، نتيجة الرتفاع أسعاره يف منطقة كردستان 
بمع�دل 1.7% ويف منطقة الوس�ط بمعدل 1.3% ويف 

منطقة الجنوب بمعدل %0.2. 
يف حني س�جلت أس�عار الرتفي�ه والثقافة يف ش�هر 
كان�ون الثان�ي 2013 اس�تقراراً مقارن�ة بالش�هر 
الس�ابق، نتيجة الس�تقرارها يف منطقة كردستان، 
بينما انخفضت أسعارها يف كل من منطقتي الوسط 

والجنوب بمعدل %0.1.

ارتفاع أسعار األغذية والمشروبات غير الكحولية

مؤرش التضخم يرتفع بنسبة 0.6 % للشهر املايض
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مقرتح إلنشاء مدن 
صناعية بمواصفات عاملية

     بغداد / امل�ستقبل العراقي
اقرتح مقرر لجنة االقتصاد واالستثمار 

النيابية محما خليل إنشاء مدن صناعية 

بمواصفات عاملية يف جميع املحافظات 

العراقي�ة وإعادة تأهيل امل�دن القديمة 

للنهوض بالصناعة املحلية. 

وقال خلي�ل إن البن�ى التحتية الخاصة 

للقط�اع الصناعي مدم�رة وتعاني من 

اإلهم�ال الش�ديد نتيجة للظ�روف التي 

م�ر به�ا الب�الد خ�الل ف�رتات الحصار 

واإلره�اب. وأضاف أن امل�دن الصناعية 

له�ا دور كب�ري يف تنش�يط الصناع�ات 

املحلي�ة يف جميع دول العال�م، لذا يجب 

إع�ادة تأهيل امل�دن املخصصة للمعامل 

القديم�ة وإنش�اء أخ�رى جدي�دة وفق 

مواصفات عاملي�ة يف بغداد واملحافظات 

لك�ي تك�ون عام�اًل مس�اعداً للنهوض 

بالقطاع الصناعي العراقي.

جلنة نيابية هتدد بقطع التخصيصات عن الرشكات الوزارية إذا استمر تلكؤها التجارة تبارش بتجهيز الطحني لشهر شباط

أمانة بغداد تدعو إىل تنظيم واجهات املباين حفاظًا عىل مجالية املدينة

خزن 3 مليارات مرت مكعب من مياه األمطار يف بحرية الثرثار



تهم�ة  اإللهي�ة«،  ال�ذات  »إهان�ة 
معتمدة يف العديد من الدول اإلسالمية، 
لكن حكام العديد من الدول، وال سيما 
الخليجية، حوروها يف املرحلة املاضية 
لتك�ون حصانة لهم من أي نس�مات 
قد تهب مع ما يعرف بالربيع العربي. 
إهان�ة »ال�ذات« األمريي�ة أو امللكي�ة 
أو الُس�لطانية باتت تهمة أي ناش�ط 
يستشعر منه الحاكم بالخطر، بعدما 
جرّأت االنتفاضات والثورات »املحكوم 

عىل الحاكم«
أياً تك�ن مس�اوئ الربي�ع العربي 
واملتاجرين فيه، يكفي أّنه جرّأ املحكوم 
عىل الحاكم. سقطت املقّدسات. وبما 
أّن االنتفاضات »ُمعدية«، بات الشغل 
الش�اغل لألنظم�ة »غ�ري املنيعة« أن 
تحّصن نفسها باللقاحات والعالجات 
يف  النس�ائم  ته�ّب  ال  ك�ي  الالزم�ة 
العالج�ات  ه�ذه  وم�ن  حقوله�ا؛ 
مالحقة الناشطني والسياسيني الذين 
يتجرّأون ع�ىل الحاك�م والنظام. ويف 
األنظمة الخليجي�ة، خصوصاً، كانت 
التهمة »جاه�زة ومعلّبة«، إّنها تهمة 
»العيب بالذات األمريية أو السلطانية 
أو امللكية«. وان لم تكن هذه، لُوجدت 
تهم�ة العيب ب�ذات »املش�ايخ«، كي 
يبق�ى ال�راع ب�ني تياري�ن: دين�ي 
متشّدد، وليربايل. ويحصن الحاكم، يف 
ه�ذه الحالة، ذاته بأن يكون حكماً ال 

طرفاً.
بال�ذات  »امل�س  تلف�ظ  أن  وم�ا 
األمريية« يف هذه األيام تشتّد األذهان 
اىل الكوي�ت، حي�ث ُيحاك�م العرشات 
بهذه التهمة، بينهم نواب س�ابقون. 
املس�تغرب أن اإلم�ارة النفطي�ة، ق�د 
تكون أكثر دول الخليج ديموقراطية، 
ورغ�م ذل�ك يتع�رّض فيه�ا كل م�ن 
ينتق�د األمري، كاتباً، مغرّداً أو خاطباً، 
للمالحقة القضائي�ة والغرامة املالية 

وسجن قد يصل اىل 10 سنوات، وذلك 
بموجب نص املادة 54 من الدس�تور، 
ع�ىل أّن »األمري رئيس الدول�ة، وذاته 

مصونة ال تمس«.
قبل أي�ام، ُحك�م عىل ثالث�ة نواب 
س�ابقني معارض�ني كويتي�ني )فالح 
وخال�د  الداه�وم  وب�در  الص�واغ 
الطاحوس(، بالسجن ملّدة 3 سنوات. 
زميلهم مسلم الرباك ال تزال محاكمته 
جارية، وُتنسب إليه ُتهم مماثلة شأن 
»مس بالذات األمريية، والتطاول عىل 
مس�ند اإلمارة، والطع�ن بصالحيات 

األمري«.
وكان هؤالء قد ألقوا خطابات أمام 
جماه�ري املعارض�ة انتق�دوا خاللها 
البع�ض  واعتربه�ا  بش�ّدة،  األم�ري 
تط�اوالً علي�ه. التدقي�ق يف فحوى ما 
قيل يب�نّي أّنها كانت انتق�ادات لعمل 
األمري ال لشخصه، من قبل نائب أّمة. 
لك�ن يف إمارة خليجية يب�دو أّن هذه 
االنتق�ادات من أش�ّد اآلث�ام. ما قاله 
الرباك يف خطبته الش�هرية يف س�احة 
اإلرادة وحمل�ت عنوان »كف�ى عبثاً« 
متوّجهاً خالله�ا إىل األمري: »ال نخىش 
سجنكم وال مطاعاتكم.. ولن نسمح 
لك أن تم�ارس الحكم الفردي«، وعند 
قول »لن نس�مح لك« هّبت الجماهري 
وراح ال�رباك ي�رّدد معها »لن نس�مح 
لك«. كلمات اس�تدعت مالحقته، بما 
أّنها جرّأت الشعب عىل أمريه. النائب 
السابق يقول إنه غري نادم، ولو رجع 

به الزمن ألعاد الكالم ذاته.
وجمل�ة »ل�ن نس�مح ل�ك«، باتت 
متداول�ة جداً يف الكوي�ت؛ ففي إحدى 
مباريات كرة الق�دم ملنتخب الكويت، 
راحت الجماهري ترّدد »لن نسمح لك، 
لن نس�مح لك«، عىل حّد قول ناش�ط 

كويتي حرض تلك املباراة.
الن�واب  محاكم�ة  إىل  إضاف�ة 
الس�ابقني، هناك محاكم�ات جارية 
بحق ناشطني متهمني بالتطاول عىل 
األمري يف مواقع التواصل االجتماعية. 
منذ أس�بوع، ُحكم عىل محمد عيد 
العجمي بالس�جن 5 سنوات ألّنه غرّد 
بما ي�يء إىل الذات األمريية. ورفيقه 
املغرد صقر الحشاش ينتظر دوره يف 

جلسة 7 شباط.
ومنذ ما يقارب الشهر، ُغرّم املغرّد 
راش�د الهاجري بكفالة مالية قدرها 

5000 دينار بعد التحقيق معه بتهمة 
»امل�س بمس�ند اإلم�ارة« بتغريداته. 
وقبل ذلك، ُحكم عىل لورنس الرشيدي 
بس�بب  10 س�نوات  مل�ّدة  بالس�جن 
نرشه قصائد ش�عرية ع�ىل االنرتنت 
انتقد خاللها األم�ري ونظام الحكم يف 
الكوي�ت. ودعا إىل تظاه�رات تطالب 
بإس�قاط النظام عىل غ�رار الثورتني 

املرية والتونسية.
ل�وزارة  الش�اغل  الش�غل  وب�ات 
مواق�ع  تعق�ب  الكويتي�ة  الداخلي�ة 
التواص�ل االجتماعي لرصد من ينتقد 
النظ�ام »ويم�س ال�ذات األمريي�ة«، 
املدون�ني  م�ن  الع�رشات  واعُتق�ل 
بس�بب  االفرتاضي�ني  والناش�طني 
كلم�ات كتبوه�ا وغرّدوه�ا واعُتربت 

مسيئة لألمري.
وليس بعي�داً عن الكويت، وتحديداً 
أي�دت محكم�ة  يف س�لطنة ُعم�ان، 
اس�تئناف منذ أيام أحكاماً بالس�جن 
بحق س�تة أش�خاص إلدانتهم بنرش 

تعليق�ات يف مواق�ع التواصل 
للسلطان.  ُمسيئة  االجتماعي 
واألح�كام ترتاوح م�ا بني 12 
كل  تغري�م  م�ع  ش�هراً  و18 
منهم ألف ريال عماني )2600 

دوالر(.
امل�ّس  عقوب�ات  وأغل�ظ 
يف  ص�درت  األمريي�ة  بال�ذات 
قط�ر، حيث حكم�ت محكمة 
بالس�جن م�دى الحي�اة ع�ىل 
الذي�ب  ب�ن  محم�د  الش�اعر 
العجم�ي، بتهم�ة »التحريض 
ع�ىل إطاح�ة نظ�ام الحك�م، 
وإهان�ة األم�ري«، يف »قصي�دة 
الياس�مني«. وقال الش�اعر يف 
قصيدت�ه: »كلن�ا تونس بوجه 

النخبة القمعية«.
ويعترب األمني العام للمنتدى 
الخليج�ي ملؤسس�ات املجتمع 
املدني، أنور الرش�يد، يف حديث 
ل�»األخبار« أّن تهمة املس�اس 
امللكي�ة  أو  األمريي�ة  بال�ذات 
نتيج�ة  ه�ي  الس�لطانية،  أو 
املس�تمرة  للمطالبات  طبيعية 
م�ن قب�ل الش�باب الخليج�ي 
بالتغي�ري واإلص�الح. ويق�ول 
إن »الكوي�ت بلغ�ت ح�ّداً غري 
مسبوق بتاريخها السيايس يف 
مالحقة املعارضني والناشطني 
بتهم�ة عىل ه�ذه الش�اكلة«. 
ويضيف: »كلّم�ا علت أصوات 
الحري�ة، لجأ الحاك�م إىل مثل 

هذه التهم«.
ويشري الرشيد اىل أن املنتدى 
ق�د وّثق ع�رشات الح�االت يف 
وس�لطنة  واإلمارات  الكوي�ت 
ُعم�ان، الت�ي تتعلّ�ق بالعي�ب 
بال�ذات األمريية أو الرئاس�ية 
وتط�ال  الُس�لطانية.  أو 
ه�ذه االتهام�ات ش�خصيات 
معارض�ة ع�رّبت ع�ن رأيه�ا 
ع�ىل  بالده�ا  يف  يج�ري  بم�ا 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
أو يف أماك�ن عامة، ويف األغلب 
كان�ت تدع�و اىل اإلصالح�ات، 
لذل�ك أرادت الحكومات »تهماً 
جاهزة ومعلّبة ضّد النش�طاء 
لرتهيبهم، فقامت باس�تخدام 
العصا األمريية أو الُسلطانية«. 
وقال إّن ه�ذه التهمة تزايدت 
يف اآلونة األخ�رية مع انتفاضة 
الربي�ع العرب�ي، حي�ث وج�د 

الش�باب الخليجي خصوصاً، متنفّساً 
للتح�ّرر، فرّدت الس�لطات باتهامات 
إهان�ة  بينه�ا  متنوع�ة،  سياس�ية 

الحاكم.

»العيب بالذات امل�شيخية«

ورغ�م م�ا ُيث�ار م�ن تهم�ة املّس 
بالذات األمريي�ة يف دول الخليج، يبدو 
الس�عودية مختلف�ة،  يف  املس�ألة  أّن 
ومش�كلة »امل�ّس« تدور ح�ول رجال 
املل�ك يف املجتم�ع  الدي�ن أكث�ر م�ن 
املحافظ، الذي ال يزال يقّدس التقاليد 
الدس�تور  يف  والقبلي�ة.  العائلي�ة 
السعودي غري املكتوب، ال يوجد تهمة 
تحمل هذا املس�مى. ويق�ول املحامي 
الس�عودي زيادر دويدار ل�»األخبار« 
إن الدس�تور الس�عودي هو الرشيعة 
اإلس�المية، ولك�ن هن�اك ما يس�مى 
»نظام املرافع�ات الجزائية«. ويف هذا 
النظ�ام ال يوجد يشء اس�مه »العيب 

بال�ذات امللكي�ة«. ومع ذل�ك، يضيف 
»هن�اك نص�وص ترشيعي�ة خاص�ة 
بالتلف�ظ بس�وء ضّد مل�ك أو وزير أو 
أي شخصية. وإذا كانت هذه األلفاظ 
تمث�ل طعناً بال�ذات أو الرشف لهؤالء 
األشخاص، ُيالحق الش�خص املعني، 
وه�ذا األم�ر يخضع لتقدي�ر القايض 
نفس�ه، ويقع ضم�ن قضاي�ا القدح 

والذّم العادية«.
وكانت أُثريت أخرياً قضية املحامي 
املري أحم�د الجيزاوي ال�ذي ألقت 
الس�لطات الس�عودية القب�ض عليه 
بمطار جّدة بتهمة تتعلق باملخدرات. 
الش�ارع  غض�ب  قضيت�ه  وأث�ارت 
املري، ال�ذي قال إن مواطنه اعُتقل 
ل� »مّس�ه بالذات امللكية«. ونش�طت 
حم�الت ع�ىل »تويرت« و»فايس�بوك« 
واملدون�ات تب�ني مظلوميته. وأنش�أ 
ناش�طون مري�ون ع�ىل »توي�رت« 
هاش�تاغ باس�م »طظ يف ذاتك امللكية 
ط�ال عم�رك«. كما رفع�وا الفتات يف 

القاهرة تحمل الش�عار نفسه. لكن 
السلطات الس�عودية نفت أن تكون 
أي�ة تهمة م�ن قبي�ل امل�س بالذات 
امللكية قد وجهت للجيزاوي، مؤكدّة 
أن قضيت�ه جنائي�ة. وعلّق الس�فري 
الس�عودي يف القاه�رة س�اخراً »لم 

أس�مع عن تهمة تسمى الذات امللكية 
إال بمر حينم�ا كنت صغرياً وكانت 

توج�ه للمل�ك ف�اروق«.
بدوره�ا، تق�ول رئيس�ة الش�بكة 
الحرة، س�عاد  الس�عودية  الليربالي�ة 
تهم�ة  إّن  ل�»األخب�ار«  الش�مري، 
»امل�سّ بالذات امللكي�ة« غري موجودة 
بالس�عودية »ونحن نعيب بشّدة عىل 
أهلنا بالكويت ما يجري من محاكمات 
بُتهم مماثلة«. وتقول إن »لدينا مسألة 
ال تقّل أهمية عن العيب بالذات امللكية 
وهي التعرّض لرجال الدين واملشايخ، 
الذي�ن يفت�ون ويكّف�رون كل م�ن ال 
يتف�ق مع أهوائه�م وآرائهم الرجعية 
الت�ي ال تمت اىل الدين بصل�ة«. وتقّر 
»نحن )كليربالي�ني( تعرّضنا اىل 
رج�ال الدين، وس�وف نظل عىل 

انتقادهم إىل يوم الدين«.
وتس�تطرد زعيمة الليرباليني 
رائ�ف  قضي�ة  إىل  الس�عوديني 
البدوي، الناش�ط ال�ذي يحاكم 
بتهم�ة امل�س بال�ذات اإللهي�ة، 
املوق�ع اإللكرتوني  م�ن خ�الل 
الذي أنش�أه. وتؤّكد أن قضيته 
سياس�ية، وأنهم لم يستطيعوا 
إثب�ات أي يشء م�ن قبيل هذه 
التهم ضّده، موضحًة أن املنتدى 
اإللكرتوني كان يتلقى تعليقات 
من ناش�طني، وأن أحدهم كتب 
عن نظري�ة التط�ور الطبيعية، 
وه�ذا أم�ر ال يمكن ل�وم رائف 
بشأنه. وتتطرق أيضاً إىل قضية 
الس�عودي محمد سالمة  املغرّد 
الذي انتق�د رجال الدي�ن واُتهم 
بالتط�اول ع�ىل النبي. وتش�ري 
اىل مقول�ة متداولة عىل »توتري« 
وتس�خر من تهمة التطاول عىل 
رجال الدين، وُتس�مى ب�»الذات 
العريفي�ة«، يف إش�ارة إىل رج�ل 
الدين السعودي محمد العريفي. 
وتتاب�ع س�عاد الق�ول إّن »م�ا 
فعلن�اه مع هؤالء املش�ايخ أننا 
وقدسيتهم.  هيبتهم  أس�قطتنا 
لقد جرّأنا جيل الش�باب عليهم. 

وهذا يكفي«.
رغم ع�دم وجود تهمة »املس 
بالذات امللكية« بالسعودية، لكن 
مصادر حقوقية سعودية تقول 
ل�»األخب�ار« إّن مش�كلة ع�دم 
وج�ود تهمة مكتوبة واضحة ال 
يعني أّنه ال يت�م التعرّض للملك 
أو األم�ري، وح�ني يحص�ل ه�ذا 
األمر تكون املس�ألة أشّد تعقيداً 
وظلم�اً م�ن بل�د يقّنن مس�ألة 
التطاول عىل الح�كام، ف�»حني 
يق�دم أحدهم عىل امل�س بالذات 
امللكي�ة بالس�عودية، يمك�ن أن 
ُيعتقل ويس�جن دون تحقيق أو 
محاكمة أو حتى زيارة«. ويشري 
الحقوق�ي بُس�خرية اىل أّن�ه يف 
املجتم�ع الس�عودي »هناك 90 
يف املئ�ة ال يتج�ّرأون عىل العيب 
بال�ذات امللكية، وال��10 يف املئة 
الباق�ون، إن تج�رأوا، ينك�رون 

التهمة أثناء التحقيق«.
وليس بعيداً عن الس�عودية، 
يالحق القان�ون األردني كل من 

يمّس »ال�ذات امللكية« بالس�جن ملّدة 
تصل إىل 3 سنوات. وخالل التظاهرات 
اململك�ة  ش�هدتها  الت�ي  األخ�رية 
»إس�قاط  ش�عار  ُرف�ع  الهاش�مية، 
النظام« تيمناً بث�ورات الربيع، فُلّوح 
باملالحق�ة القانوني�ة بتهم�ة »إهانة 

الذات امللكية«.
ويف املغ�رب، ُيعاقب بالس�جن ملدة 
عام كل من يتعرض للملك باإلس�اءة 
يف مكان خاص، وثالثة أعوام إذا كانت 
إس�اءته يف مكان عام، وملّدة خمس�ة 
أع�وام إذا وقعت اإلس�اءة يف املكانني 
معاً. وتشمل اإلس�اءات: »نرش صور 
كرتونية س�اخرة، أو إطالق إشاعات 
مغرض�ة، أو تبدي�ل وتغي�ري الرتاتبية 
الوط�ن،  الل�ه،  ش�عار:  يف  املعروف�ة 

امللك«.
املل�وك  عن�د  يق�ف  ال  التط�اول 
واألمراء والسالطني العرب، فللرؤساء 
قدس�يتهم أيض�اً. ففي لبن�ان مثالً، 
يتع�رض كل م�ن ي�يء اىل رئي�س 
القانوني�ة  للمالحق�ة  الجمهوري�ة 
من قب�ل النيابة العام�ة، التي لها أن 
تتحرك تلقائياً من دون طلب الرئيس، 
إذا م�ا وج�دت تط�اوالً ع�ىل رئاس�ة 
الجمهورية، وهو ما فعلته منذ فرتة، 
عندما تطاول ناش�طون عىل الرئيس 
ميش�ال س�ليمان، واعتربت�ه قدح�اً 
وذّم�اً، لكن ع�ادت وأُغلق�ت القضية 
بعد حملة مدنية اعت�ربت ذلك تقييداً 

لحرية التعبري.
ويف فلس�طني، ل�م يتط�اول أن�س 
سعد عواد بلسانه عىل الرئيس، وانما 
من خالل ال�»فوتوشوب«، ومع ذلك، 
صدر بحقه حكم غيابي أول من أمس 
بتهم�ة اطال�ة اللس�ان ع�ىل الرئيس 

محمود عباس.
والتهم�ة املوجه�ة ألن�س تعود إىل 
الع�ام 2011، ح�ني قام 

برتكي�ب ص�ورة م�ن خ�الل برنامج 
»فوتوش�وب« لعب�اس وه�و يركض 
وراء الك�رة، وكت�ب تحته�ا: الرئيس 
عب�اس مدريدي. وقال أنس »ال اعتقد 
أن الصورة فيها إساءة للرئيس، وهي 
ص�ورة عادي�ة، وال اعتق�د أن ه�ذه 
القرار س�ببه الص�ورة«، موضحاً أنه 
ت�م اعتقال�ه يف 2011، ملدة ش�هرين 
وتم التحقيق معه يف قضايا أمنية لها 
عالقة بحركة »حماس« ولم يوجه له 
أي سؤال خالل التحقيق عن الصورة. 
لكن عباس، قال إنه سيعفو عن أنس، 
وإنه لم يكن عىل علم بأمر املحاكمة، 

واال ملا كان قد سمح بها.

تهمة عاملّية

املّس بالذات امللكي�ة أو األمريية أو 
السلطانية أو حتى الرئاسية، منترشة 
يف العديد من دول العالم. لعّل أش�ّدها 
من حي�ث العقوبة ه�ي تايالند، التي 
ينص دس�تورها عىل عقوبة تصل اىل 
15 عاماً لكل من يتطاول عىل »الذات 
امللكي�ة«. وه�و م�ا نال�ه س�وميوت 
بروكساكاسيمس�وك، رئي�س تحرير 
مجلة »فويس أوف تاكسني«، الشهر 
امل�ايض، بتهمة نرش مق�االت تحتوي 
ع�ىل إس�اءة بح�ق املل�ك، بوميب�ون 
أدوليادي�ج. وهذه اإلس�اءة وردت يف 
مقالتني للمجلة انتقدتا دور شخصية 
خيالي�ة ُيقصد بها املل�ك. ويف 2005، 
حكم�ت محكم�ة يف وارس�و بغرامة 
مالية ض�د نارش صحيفة أه�ان بابا 
الفاتيكان. ويف موسكو، ُسجن وُغرّم 
ناش�ط تطاول عىل الرئيس فالديمري 
بوت�ني. ويف هولندا، ال ُيعاقب »املُهني« 
بالس�جن، وانما ُيغرّم مالي�اً.  وهكذا 
ُغ�رّم ب�� 400 ي�ورو مواط�ن وصف 
امللكة بالعاهرة. كما توجد يف القانون 
اإلسباني عقوبة تصل اىل السجن ملدة 
عامني للميء اىل ال�ذات امللكية. مع 
ذلك، هناك بعض امللكيات التي تحوي 
دس�اتريها تهم�ة مماثلة لك�ن نادراً 
ما نّفذته�ا، كالدانمارك مثالً.  الالفت 
أّن الدس�تور الهندي ين�ص أيضاً عىل 
عقوبة تصل إىل السجن ملدة 7 سنوات، 
إضاف�ة اىل الغرام�ة، لكل م�ن »نوى 
أو س�عى إىل تهدي�د أو إهان�ة رئيس 

الجمهورية بأية صورة من الص�ور«.

ملفات7
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�شهرية �شّلوم

»إهانة ذات« احلاكم.. هتمة مستحدثة للقمع

 حياكم العشــــــرات 
يف الكويت، بيـــن 

نواب سابقيــــن 
ونشطاء، بتهمـــة 
التطـــــاول عـىل 

الذات األمرييــــــة

بات الشغل الشاغل 
لوزارة الداخــــلية 

الكويتية تعقــــب
 مواقع التواصــــــل 
االجتامعي لرصد من 

ينتقد النـــــــظام
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أكد املمثل املرصي أحمد عز أن اعتذاره عن مسلس�ل »موالنا« الذي كان من املقرر أن يش�ارك به يف رمضان 
املقبل لم يكن ورائه خوف من جماعة اإلخوان املسلمني كما أشيع.

عز أوضح س�ب اعتذاره عن املسلس�ل قائالً: »تراجعت عن تقديم املسلسل بعدما علمت بوجود أكثر من 
مرشوع يتناول ش�خصية الشيخ يف رمضان املقبل، فقررت االعتذار عن املسلسل وأبلغت أرسة املسلسل 

بذلك، ولو كنت أخىش جماعة اإلخوان املسلمني ملا قررت املوافقة عىل املسلسل من البداية«.
أحمد عز أعرب عن س�عادته بالنج�اح الذي حققه فيلمه املعروض يف دور الس�ينما حالياً »الحفلة«، 
حتى أنه من املقرر أن يس�افر يوم 18 ش�باط إىل لبنان يف إجازة قصرية ملدة 4 أيام بعد أن اطمأن عىل 

نجاح الفيلم.

ظه�رت العارض�ة الربيطانية، كارا ديليفيني، مؤخ�راً للمرة األوىل عىل 
غالف مجلة vogue األمريكية.

وكش�فت العارضة، يف حديثها للمجلة، ع�ن أرسار نجاحها قائلة: "ال 
أص�اب باإلرهاق عىل ما يب�دو، لكن هويس يزداد. وأتذك�ر أنني عندما 
كن�ت طفل�ة، لم يكن النوم أمراً جيداً بالنس�بة يل. وكانت هناك أش�ياء 

كث�رية يف ذهن�ي، وكن�ت أعم�ل بقل�ق بالغ، وكن�ت أت�رك كل يشء حتى 
اللحظات األخرية لكي أضغط عىل نفيس قدر اإلمكان. وأنىس أحياناً أني 

بحاجة إللتقاط أنفايس".
يذكر أن كارا، 20 عاماً، وهي الوجه اإلعالني لدار burberry، كانت 

قد حصلت عىل جائزة أفضل عارضة للعام 2012.

يبدو أن اس�تعدادات املص�ارع واملمثل األمريكي دواين 
جونس�ون »ذا روك«، لنزاالته القادم�ة بال�WWE، لم 
تتوقف ع�ىل التدريبات البدنية فقط، بل تش�مل أيضاً 

الوجبات الغذائية التي يتناولها.

ذا روك نرش صورة عرب حس�ابه الخاص عىل »تويرت«، 
لوجبة مكون�ة من رشيحة لحم وع�دة أكياس كريمة 
القمح، باإلضافة إىل علبة تحتوي عىل 12 بيضة، وأكد 

أنه هذه وجبته حينما يشعر بالجوع.

بطل ال�WWE الحايل، كان قد نرش صورة من تدريباته، 
أم�س، ع�ىل »توي�رت«، وأكد أن�ه يتدرب بجدي�ة تامة، 

استعداداً للنزاالت التي سيخوضها الفرتة القادمة.

الثقافة ترعى أمل طه
أخ�ريا .. ق�ررت وزارة الثقاف�ة االلتف�ات إىل الفنان�ة أمل طه وهي عىل ف�راش املرض 

والكريس النقال، بعدما عانت الفنانة من مرض أصابها بعمى جزئي.
االلتفاتة جاءت مؤخرا بعدما قضت دائرة ش�ؤون املواطن�ني والعالقات العامة ملجلس 
ال�وزراء بتكليف وزارة الثقافة رعاية الحالة الصحية ألمل طه إىل جانب تحملها نفقات 

عالجها والوقوف عىل احتياجاتها.
وتعد طه من الرعيل األول والرواد بالنسبة للوجوه الفنية النسائية، امتازت بخفة الظل 
وحس�ن تأديتها لألدوار الكوميدية، ومثلت أفالما ومرسحي�ات عديدة إىل جانب أعمالها 

التلفزيونية بني املسلسالت وتقديم الربامج الرتفيهية.
وغالب�ا م�ا تهمل الجهات املعنية الفنان العراقي وال تبادر بااللتفات إليه إال يف الس�اعات 
األخ�رية لرحيله او بعد الرحيل رغم ان ذلك الفنان قد أثرى املنجز الفني والثقايف العراقي 

بإسهامات فاعلة.

عالء زغري يعّد نصًا مرسحيًا تونسيًا 
 

يتحرض الفنان عالء قحطان زغري خالل ش�هر أيار القادم للمش�اركة بعمل مرسحي جديد بعنوان )خمس�ون( تأليف جليلة بكار.
وق�ال زغ�ري لوكالة أنباء محلية أمس "إن نص العمل تونيس يعود لفاضل جعيبي، وس�يقوم بإع�داده بعدها ينطلق بالتدريب مع 

الكادر املرسحي لعرض العمل مطلع ترشين األول.
ويف س�ياق منفصل، أرجع س�بب عدم تقبل بعض الفنانني للنقد إىل انعكاس�ات الوضع العام وتوتراته عليهم وإىل حالة الشخصية 

العراقية عموماً.
وأضاف: أن الوس�ط بحاجة إىل نقد واقعي ومنطقي يس�تند عىل تقويم األخطاء الفنية الش�ائعة بعيداً عن التكلف، وعىل الفنان أن 

يمتص أي نوع من النقد سواء كان ايجابي أو سلبي.
يذكر أن عالء قحطان زغري من عائلة فنية، وسبق أن جسد مع والده قحطان زغري أعماالً فنية كان منها مسلسل )صدى املايض( 

وظهر يف املرسح بعمل مرسحي بعنوان )بالتوه(.

سامي قفطان يدفن يف وادي السالم
م�ا بني البرصة وفرنس�ا تجري وقائع الفيلم الروائ�ي الطويل )نجم البقال( للمخرج الفرن�يس العراقي األصل والذي يتناول 
س�رية الثائر العراق�ي نجم عبود ف�رج الدليمي الذي هو باالص�ل من مدينة 
الرم�ادي وانتق�ل مع عائلت�ه اىل النجف ليش�ارك عىل مس�توى التخطيط 

والتنفيذ يف ش�ن هجمات مس�لحة ضد الق�وات االنكليزية واعنف هجوم 
ش�نه بتاريخ 1918/3/19 عىل احد املعسكرات بمعية عدد من اعوانه 

.. وخ�الل الهجوم يقتل الحاكم العس�كري االنكليزي ملدينة النجف 
الكابت�ن وليم مارش�ال .. وبالتايل ينفذ حكم اإلع�دام عىل الثائر 

)نج�م البقال( الذي يجس�ده الفنان س�امي قفط�ان  وتدفن 
جثمانه يف مقربة وادي السالم .

ويف ش�أن أف�الم عاصم�ة الثقافة ذات�ه، ذكر الفن�ان ومدير 
الس�ينما يف دائرة الس�ينما واملرسح قاس�م محمد سلمان أن 
األفالم املقرر إنتاجها للمرشوع املنتظر باتت تتواىل يف انجازها 

م�ا بني رواية قص�رية وطويل�ة ووثائقية حت�ى أصبحت األفالم 
الروائية الطويلة يف دور التحضريات والتصوير عىل طريق االنجاز وهي 

فيلم )املرسات واألوجاع( للمخرج محمد شكري جميل و)صمت الراعي( للمخرج رعد 
مش�تت وفيلم )الحلم الوردي( للمخرج فيصل اليارسي وفيلم )وداعا نينوى مع حبي 
اىل األب�د( للمخ�رج عمانوئيل جورج توم�ي.. فضال عن عدد آخر م�ن األفالم الروائية 

الطويلة التي تنتظر إقرارها وإجازتها لصالح مرشوع العراق الكبري.

زياد صالح يغني باللبناين
انته�ى الفنان زياد صالح من آخر أعماله الغنائية بعنوان )اس�مك صار بالعاليل( وه�ي أغنية باللهجة اللبنانية من 
كلمات روجيه كعدو ومن الحان وتوزيع وس�يم البس�تاني حيث تأتي هذه األغنية بعد اإلصدار الذي سبقها بعنوان 
وال قوة بتمنعني.وقال صالح لوسائل إعالم محلية  إن العمل يعترب البداية ألعمال العام الجديد 2013 والذي قدم فيه 
ه�ذا العمل الغنائي الذي وجد نجاح�ا كبريا لحظة إطالقه حيث حققت هذه األغنية كما األعمال الغنائية الس�ابقة 
انتش�ارا كبريا عرب اإلذاعات األردنية والعربية.وأش�ار إىل أنه سيقوم يف جولة فنية تكون بدايتها يف العاصمة اللبنانية 

بريوت وعدد من الدول الخليجية والواليات املتحدة األمريكية.
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
مؤخ�را عاد إىل عرينه مديرا للمرسح الوطني بعد أكثر 
م�ن عرش س�نوات قضاه�ا يف إدارة امل�رسح منذ عام 

1996 وحت�ى ع�ام 2008 واىل جانب 
ذل�ك كان مدي�را إلنت�اج العدي�د من 
األفالم الس�ينمائية الروائية الطويلة 
والقص�رية والوثائقي�ة.. وفضال عن 
ذلك فقد استقبل قرار إعادته برحابة 
صدر لكونه من نفس الوسط الفني.  
ه�و الفن�ان )أك�رم ناج�ي الطائي( 
مدي�ر امل�رسح الوطن�ي وال�ذي كان 

معنا يف هذا الحوار:
* قب�ل أن تن�اط بك مس�ؤولية أدارة 
امل�رسح الوطني.. أي�ن كان تواجدك 

الفني؟
- كنت اعمل مديرا لإلنتاج السينمائي 
حيث ل�دي العديد من املش�اركات يف 

مجال اإلنتاج السينمائي.
* هل م�ن وقفة عند بع�ض من تلك 

النتاجات؟
- كنت معاون مدي�ر لإلنتاج لفيلمي 
ث�م  الك�ربى،  واملس�ألة  القادس�ية 
أصبحت مديرا لإلنتاج مع العديد من 
األف�الم التي قام�ت بإنتاجه�ا دائرة 
الس�ينما وامل�رسح ومنه�ا: )العربة 
والحص�ان( م�ع حم�ودي الحارث�ي 
كام�ل  وج�الل  الب�رصي  وس�ليم 

و)عريس ولكن( مع قاسم املالك وليىل محمد و)رحلة 
الخ�الص( مع صبحي العزاوي وع�ادل عباس و)فتى 
الصحراء( مع هناء محم�د وعباس الحربي إىل جانب 

العرشات من األفالم الوثائقية. 
* وحينم�ا أنيط�ت بك مه�ام إدارة امل�رسح الوطني.. 

كيف كانت رهبة القبول بتحمل املسؤولية؟
- كان هن�اك بع�ض م�ن الرهبة ألن امل�رسح الوطني 

رصح حض�اري كبري وهو أحد واجهات البلد العظيمة 
من الناحية الفنية.

* أول قرار اتخذته بعد تحملك املسؤولية ألول مرة؟

- قم�ت بتغي�ري بع�ض م�ن معال�م واجه�ة املرسح 
الوطني التي كانت غري مقبولة والتي تطلبت مثل ذلك 
التغيري ومنها اإلنارة الخارجية وبالتش�اور مع بعض 

املختصني يف هذا املجال. 
* معاناتك عند املرحلة األوىل يف اإلدارة كيف تشخصها 

لنا؟
- ال توج�د أي�ة معان�اة لك�ون الس�ادة املدي�ر الع�ام 

واملعاون�ني متعاون�ني مع�ي يف مج�ال إدارة أنش�طة 
املرسح والفعاليات التي تقام عليه. 

* كمسؤول إداري كيف كان تعاملك مع أهل الفن؟
- ليس غريبا عيل التعامل 
م�ع  إخوت�ي الفنان�ني 
الوس�ط  م�ن  ألنن�ي 

نفسه.
* كي�ف اس�تقبلت قرار 
امل�رسح  إلدارة  إعادت�ك 

الوطني؟
- ب�كل رحابة صدر ألنني 
من نفس الوس�ط..  علما 
بأنني س�بق يل وان تحملت 
مس�ؤولية اإلدارة بدءا من 
ابتعادي  عام 1996 ولغاية 

عن تلك اإلدارة عام 2008.
* هل لنا أن نقف عند مرحلة 

االبتعاد وأسبابها؟
- يف الحقيق�ة انه�ا أس�باب 
ش�خصية إىل جان�ب بع�ض 

املتعلقات اإلدارية. 
*خطوتك عىل طريق الطموح 
الثاني�ة  واليت�ك  عن�د  وأن�ت 

لإلدارة؟
� نسعى جميعا اىل بذل أقىص 

لنجاح املرسح يف  الجهود 
أعماله الفنية ان شاء 

الل.ه 
* م�ا الجدي�د الذي اس�تلمته عن هذه 

املرحلة ؟
� بفضل الخ�رباء الكنديني أصبحت 

قاعة املرسح الوطني ذات غرضني.. 
األول للعروض املرسحية.. والثاني 

ان  الس�ينمائية بعد  للع�روض 

أصبح لدينا عارضتان لعرض األفالم الس�ينمائية نوع 
)ديجيت�ال فوركي( حيث تم نصبها م�ن قبل الخرباء 
الكنديني خالل زيارته�م للعراق، ولقد تم تدريب كادر 

من الدائرة يضم الشؤون الهندسية وقسم الصيانة.
* ومتى سيتم افتتاح العروض السينمائية؟

� لدى قس�م الس�ينما خمس�ة أف�الم روائي�ة قصرية 
جاه�زة للع�رض ت�م إنتاجه�ا ضمن م�رشوع بغداد 
عاصم�ة  للثقافة العربي�ة لهذا العام وم�ن املقرر أن 
يت�م عرضها يف آذار القادم وبك�وادر عراقية من دائرة 

السينما واملرسح.
* وم�ا ال�ذي سيس�تقبله امل�رسح خالل هذا املوس�م 

املرسحي عام 2013؟
- هن�اك مهرجان مرسحي لع�روض مرسحية جديدة 
الول م�رة واعادة بعض العروض املختارة من املوس�م 
املرسح�ي الس�ابق 2012 للفرق�ة الوطني�ة للتمثي�ل 
التابعة للدائرة.. واستقبال مهرجان املرسح العاملي يف 
نهاية اذار القادم والذي سيس�تمر لعدة أيام علما بان 
ابواب املرسح الوطني مفتوحة للفرق املرسحية الجادة 
والش�عبية والفعاليات واالحتفاالت الجماهريية طوال 

العام كما ان قاعات التمرين جاهزة هي األخرى. 
* هل من كلمة أخرية عىل مستوى الطموح؟

� طموحنا ال يتوقف عند حد معني  وس�نبذل قصارى 
الجهود املتعاونة مع الجميع وهدفنا تقديم األحس�ن 

واألفضل للجمهور العراقي.

عز: اعتذاري ليس خوفًا

مـــــــاذا يــــأكل ذا روك ؟      

مــن
 هناك
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فوكــس  ميغــان  النجمــة  حضــرت 
الكارنافــال فــي ريــو دي جينيرو في 
البرازيل برفقة زوجها براين أوستين 

غرين أول من أمس.
وقــع  علــى  ميغــان  رقصــت  كمــا 
الموســيقى البرازيليــة وقضت وقتًا 
ممتعًا هناك. ومنذ ان وصلت ميغان 
إلــى ريو دي جينيــرو كانت لها عدة 
محطــات للتســويق لبيــرة برازيلية 
اســتغل  وقــد  "براهمــا"،  اســمها 
المعجبــون الفرصــة اللتقاط الصور 

معها.

احلرب تشتعل جمددا بني 
أنغام والبحريي

تطور الخ�الف بني أنغام ودالي�ا البحريي أخريا 
ويكاد يتحول اىل معركة قضائية تشنها البحريي 
ضد العمل ومنتجيه بعد بدء عرض مسلس�لهما 

"يف غمضة عني" عىل شاشة "mbc مرص".
داليا البحريي اكتش�فت أن اسم أنغام هو األبرز 
يف ش�ارة العم�ل حيث تص�ّدرت الش�ارة عبارة 
»ألول م�رة يف الدراما العربية« ث�م تظهر صورة 
أنغام بشكل واضح مع اسم املسلسل والرشكات 
املنتج�ة الث�الث، ويطّل اس�م داليا لك�ن بصورة 
أصغر من صورة زميلتها، رغم تس�اوي النجمتني 
يف عدد املش�اهد، وهو ما اش�رتطتاه قبل انطالق 
التصوير.داليا ثار غضبها بس�بب هذا األمر وقالت 
يف ترصيح لصحيف�ة لبنانية إّنها حصلت عىل وعد 
بتغيري الش�ارة قبل الحلقة العارشة التي ستعرض 
الس�بت املقبل، وإال فس�تلجأ إىل القض�اء، ألّن ذلك 
يخال�ف ما نّص�ه العقد امل�ربم بينها وب�ني املنتج، 
مشددة عىل أنها ملتزمة الصمت حتى اآلن، حرصاً 

عىل العالقة التي تجمعها بأرسة العمل.

مدير املرسح الوطني: مخسة أفالم سينامئية ومهرجان مرسح عاملي يف آذار

 Kourtney and Kim Take« يف حلق�ة جديدة من الربنامج الواقع�ي
Miami« أكدت الس�وبر ستار األمريكية كيم كارداشيان، يف ترصيح 

صادم لعائلتها، أن صديقها كاني ويست يأتي »أوال« يف حياتها. 
كيم انفعلت وهي توجه الحديث لعائلتها، يف احدى حلقات الربنامج 
ال�ذي س�يتم بث�ه يوم األح�د ع�ىل قن�اة »E!«، وقال�ت برصاحة أن 
»ويست« هو أقرب وأعز إنسان لها، وأن أولوياتها قد تغريت للجميع 

بعد حملها طفله.
وجهت األم »كريس« و)قد بلغ الغضب منها مبلغه( تس�اؤل إيل كيم 
قائلة: »هل كنا نحن االختيار االحتياطي لك؟«..وأضافت »كورتني« 

معقبة: »لذلك نحن األولوية الثانية«.

وكان رد نجمة الواقع بأن ارتس�مت عىل وجهه�ا مالمح »التحدي« 
عندما قالت لهما: نعم هو كذلك.

يذك�ر أن كي�م تواجه اتهامات م�ن قبل زوجها الس�ابق، العب كرة 
الس�لة »كري�س همفريز«، بمحاولة اس�تخدام حمله�ا للترسيع يف 
التوصل إىل تسوية دعوى الطالق املقدمة يف ترشين األول 2011، بعد 

زواج استمر 72 يوما.
وكانت كارداش�يان ق�د أكدت عىل تس�وية الجانب امل�ايل املعلق مع 
زوجها قبل الوالدة قائلة: »أنا ال أريد أن أكون متزوجة من “همفريز” 

عندما يولد طفيل«.

كارداشيان لعائلتها: أنتم يف املرتبة 2 بعد حبيبي
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تعاني الدراما الخليجية هذا العام من قلة اإلنتاج يف الوقت الذي 
كانت يف مثل هذه األيام من كل عام تش�تعل الحركة والنشاط 
داخ�ل االس�توديوهات وخارجه�ا لتصوي�ر األعم�ال الدرامية 
الجدي�دة حت�ى يتمك�ن املخرج�ون واملنتج�ون والفنانون من 

اللحاق بأعمالهم يف السباق الرمضاني.
وتع�ددت اآلراء حول أس�باب ه�ذا الركود الفني التي تش�هده 
الدراما الخليجي�ة، فالبعض أرجعها إىل ارتف�اع أجور الفنانني 
واملبالغ�ة فيه�ا خصوص�اً الش�باب املمثل�ني الذي�ن ارتفع�ت 
أجوره�م كثريا عن األعوام املاضي�ة، والبعض اآلخر أرجعها إىل 
قلة النص�وص الدرامية الجيدة وتكرار األفكار والش�خصيات، 
بينم�ا أرجع آخرون تدهور وضع الدرام�ا يف الخليج إىل الرقابة 
الفنية وتأخ�ر إجازة النصوص الدرامي�ة، يف الوقت الذي اعترب 
آخرون أن املشاكل اإلنتاجية وارتفاع التكاليف املالية يف األعمال 
الدرامي�ة هي من أه�م األس�باب، وظهر رأي جدي�د ومختلف 
يعت�رب ما يحدث هو نوع من النض�وج الفني لألعمال الدرامية 

الخليجية وليس ركودا فنياً.
الفنان�ة الكويتي�ة من�ى ش�داد اعت�ربت أن اقتص�ار األعم�ال 
الخليجية عىل العرض يف شهر رمضان انعكس سلبا عىل نوعية 
اإلنتاج الدرامي وحجمه، إضافة إىل عدم االستقرار السيايس إىل 
حد ما يف بعض دول الخليج، مش�رية إىل ارتفاع التكاليف املالية 
لألعم�ال الخليجية حتى تخرج بالش�كل املطل�وب مما يتطلب 
تدخالً تجارًيا يؤثر عىل الفنان ويجعله تحت ضغط نفيس كبري.

وأوضحت شداد أن أهم أسباب الركود الفني يف الدراما الخليجية 
هو قلة النصوص الدرامية وتس�ابق املنتجني للحاق بالس�باق 

الرمضاني مما يجعل وقت التصوير قصري ويضع كل مكونات 
العم�ل تحت ضغط كبري، موضحة أن ذل�ك أدى إىل قلة األعمال 

الت�ي  الدرامي�ة 
وتعرض  تنتج 
ش�هر  خ�ارج 

رمضان.
ارتف�اع  وع�ن 
الفنانني  أج�ور 
املنت�ج  أوض�ح 
خال�د الب�ذال أن 
الفنان�ني  طل�ب 
ًص�ا  خصو و
منه�م  الش�باب 
أج�وًرا كبرية وهو 
ما ال يتناس�ب مع 
الفني وال  عمره�م 
تاريخهم يعترب أهم 
أسباب الركود الفني 
يف الدرام�ا الخليجية 

موضًحا أن الفنانني الش�باب ال بد أن يعيش�وا الواقع ويعرفوا 
قدراتهم وقيمتها الفنية جيًدا.

وأش�ار البذال إىل أن بعض املنتجني هم الس�بب يف ارتفاع أجور 
الفنانني الشباب وذلك لوجهة نظر معينة يف التسويق يقومون 
بها، ولكن يف حقيقة األمر أن العمل الدرامي الجيد يتطلب نًصا 

درامًي�ا جيًدا، وإنتاًج�ا ذات جودة، ومخرًج�ا موهوًبا، فإذا ما 
توفرت هذه العنارص ال يتوقف النجاح عىل ممثل بعينه.

أم�ا الفن�ان أحمد إي�راج فكان 
ل�ه رأي آخ�ر مختل�ف تماًما 
حيث اعت�رب أن حال�ة الركود 
الفني الت�ي تعيش�ها الدراما 
ع�ىل  تس�اعد  اآلن  الخليج�ة 
الرتكيز ع�ىل األعمال الدرامية 
ذات القيم�ة العالية والجوهر 
الفن�ي الكب�ري موضًح�ا أن�ه 
قد يكون صحيًح�ا أن ارتفاع 
املش�اكل  أو  الفنان�ني  أج�ور 
اإلنتاجي�ة أو قل�ة النص�وص 
أو عدم استقرار األوضاع أحد 
أهم األسباب ولكن يف النهاية 
العمل الدرام�ي الجيد هو من 
يثبت نفس�ه ويصم�د يف هذا 

الوضع.
بينم�ا أرج�ع الفنان جاس�م 
النبه�ان حال�ة الرك�ود الفني يف الدرام�ا الخليجي�ة إىل الرقابة 
الفني�ة والتأخر يف إجازة النص�وص الدرامية خاصة يف الكويت 
مما زاد الوضع س�وًءا باإلضافة إىل املش�اكل اإلنتاجية وارتفاع 
التكاليف املالية إلنتاج عمل درامي جيد مش�رًيا إىل أن ذلك دفع 

البعض إىل الخروج من الكويت والتصوير خارجها.

"حكاية حياة" ينتظر عودة 
غادة عبد الرازق 

تع�ود الفنانة غادة عب�د الرازق من الواليات املتحدة األس�بوع 
املقبل بع�د أن قضت عدة أيام برفقة ابنته�ا روتانا وحفيدتها 
خديجة الت�ي ولدت هناك نهاية الش�هر املايض، وستس�تأنف 
نش�اطها الفني ف�ور عودتها من الرحلة التي اس�تغرقت نحو 

3 أسابيع.
وس�تتفّرغ غادة ملسلس�لها الجدي�د "حكاية حياة" إذ أوش�ك 
السيناريست أيمن سالمة عىل االنتهاء من كتابته، فيما انتهى 
املخرج محمد س�امي من ترشيح غالبية الفنانني املشاركني يف 

العمل أبرزهم خالد سليم وروجينا وطارق لطفي.
"حكاي�ة حي�اة" من إنت�اج مها س�ليم التي قدم�ت مع غادة 
مسلسل "مع سبق اإلرصار" يف التعاون الدرامي الثاني بينهم، 
وس�يعرض حرصي�اً يف رمض�ان املقب�ل عرب شاش�ة "يس بي 

يس".
وستس�كمل غادة ف�ور عودتها بع�ض التس�جيالت الصوتية 
وعمليات املكس�اج الخاص�ة بفيلمها الجديد "الجرس�ونرية" 
الذي ش�اركها يف بطولته منذر رياحنه يف أوىل تجاربه بالسينما 

املرصية.

يغادر املمثل املرصي عادل إمام اليوم األربعاء أس�توديو النحاس حيث يصور مشاهد مسلسله الجديد "العراف" 
ليبدأ تصوير املش�اهد الخارجية ومن ثم اىل االس�توديو من جديد حيث يتم تصوير معظم 
مش�اهد املسلس�ل كما رصح منتج العمل تامر مريس.يذكر أن�ه اىل جانب عادل إمام 
يشارك يف بطولة املسلسل طلعت زكريا، حسني فهمي، محمد الشقنقريي، شريين، 
أحمد فلوكس، محمد عبدالحاف�ظ، رشيف رمزي، نهال عنرب، وصفاء الطوخي، 
ره�ام أيمن، زكي فط�ني عبدالوهاب، عبدالقادراملوىل، س�عيد طرابيك، حس�ن 

كامي، وسامي مغاوري.

عادل إمام يصور العراف خارج االستوديو

أكد املمثل املرصي أحمد عز أن اعتذاره عن مسلس�ل »موالنا« الذي كان من املقرر أن يش�ارك به يف رمضان 
املقبل لم يكن ورائه خوف من جماعة اإلخوان املسلمني كما أشيع.

عز أوضح س�ب اعتذاره عن املسلس�ل قائالً: »تراجعت عن تقديم املسلسل بعدما علمت بوجود أكثر من 
مرشوع يتناول ش�خصية الشيخ يف رمضان املقبل، فقررت االعتذار عن املسلسل وأبلغت أرسة املسلسل 

بذلك، ولو كنت أخىش جماعة اإلخوان املسلمني ملا قررت املوافقة عىل املسلسل من البداية«.
أحمد عز أعرب عن س�عادته بالنج�اح الذي حققه فيلمه املعروض يف دور الس�ينما حالياً »الحفلة«، 
حتى أنه من املقرر أن يس�افر يوم 18 ش�باط إىل لبنان يف إجازة قصرية ملدة 4 أيام بعد أن اطمأن عىل 

نجاح الفيلم.

ظه�رت العارض�ة الربيطانية، كارا ديليفيني، مؤخ�راً للمرة األوىل عىل 
غالف مجلة vogue األمريكية.

وكش�فت العارضة، يف حديثها للمجلة، ع�ن أرسار نجاحها قائلة: "ال 
أص�اب باإلرهاق عىل ما يب�دو، لكن هويس يزداد. وأتذك�ر أنني عندما 
كن�ت طفل�ة، لم يكن النوم أمراً جيداً بالنس�بة يل. وكانت هناك أش�ياء 

كث�رية يف ذهن�ي، وكن�ت أعم�ل بقل�ق بالغ، وكن�ت أت�رك كل يشء حتى 
اللحظات األخرية لكي أضغط عىل نفيس قدر اإلمكان. وأنىس أحياناً أني 

بحاجة إللتقاط أنفايس".
يذكر أن كارا، 20 عاماً، وهي الوجه اإلعالني لدار burberry، كانت 

قد حصلت عىل جائزة أفضل عارضة للعام 2012.

يبدو أن اس�تعدادات املص�ارع واملمثل األمريكي دواين 
جونس�ون »ذا روك«، لنزاالته القادم�ة بال�WWE، لم 
تتوقف ع�ىل التدريبات البدنية فقط، بل تش�مل أيضاً 

الوجبات الغذائية التي يتناولها.

ذا روك نرش صورة عرب حس�ابه الخاص عىل »تويرت«، 
لوجبة مكون�ة من رشيحة لحم وع�دة أكياس كريمة 
القمح، باإلضافة إىل علبة تحتوي عىل 12 بيضة، وأكد 

أنه هذه وجبته حينما يشعر بالجوع.

بطل ال�WWE الحايل، كان قد نرش صورة من تدريباته، 
أم�س، ع�ىل »توي�رت«، وأكد أن�ه يتدرب بجدي�ة تامة، 

استعداداً للنزاالت التي سيخوضها الفرتة القادمة.

أكدت املمثلة املرصية منى زكي أنها لم تنزعج من الصورة التي 
قي�ل إنها صاحبتها، وتظهر فيها عارية وراء س�تار حيث كانت 

تستحم.
منى أوضحت أنها لم تفك�ر يف رؤية صورتها املزعومة، وقالت: 
»اعت�دت عىل هذه الش�ائعات، وأصبح الجمه�ور واعياً، ويعلم 
جيداً الفرق بني الص�ور الحقيقية واملفربكة«، وأضافت: »هناك 
أش�خاص ال يتمتع�ون بأدن�ى ق�در م�ن األخالقي�ات يبيحون 

ألنفسهم التالعب بأعراض الناس وهم لهم الله«.
املمثل�ة املرصية لفتت إىل أنها لم تذهب ألي من مراكز التجميل، 
حي�ث قبل إن الصورة العارية املنترشة لها مؤخراً قد التقطت يف 

أحد مراكز التجميل التي ترتدد عليها منى زكي.
ُيذكر أن هذه الصورة املفربكة لم تكن األوىل املنسوبة ملنى زكي، 
حيث س�بق وانترش صورة لها بقميص نوم أسود شفاف أتضح 
أنه�ا مفربكة خاصة أن الجس�م ال�ذي تم تركيب وج�ه املمثلة 

املرصية عليه أسمن من جسم منى الحقيقي.
من�ى الت�ي دائماً ما يرتدد ش�ائعة انفصالها ع�ن زوجها املمثل 
امل�رصي أحمد حلمي انت�رشت لها صورة أيضاً ص�ورة بمايوه 

بيكيني وردي، أكدت زكي أنها مفربكة لها.

اصطحب املمثل الرتكي خالد أرغنش الشهري ب�»السلطان 
س�ليمان« زوجته املمثلة برغواز كوريل الشهرية ب�»شهر 
زاد« وابنهم�ا عيل يف منطقة نيس�انتيس، حيث التقطتهم 

عدسات الباباراتزي يتناولوا الغداء يف مطعم سمك.
خالد لم يكن الوحيد من نجوم مسلسل »حريم السلطان« 
املتواج�د يف ه�ذه املنطقة مع أرسته، حي�ث قىض معظم 
فريق عمل املسلس�ل أجازتهم من التصوير هناك، أبرزهم 
املمثلة الرتكية نور فتاح اوغلو الشهرية ب�»السلطانة ناهد 
دوران«، واملمثلة س�لمى ارجيك الش�هرية ب�»الس�لطانة 
خديجة«.كم�ا اصطح�ب النجم الرتكي ب�وراق اوزجفيت 
الش�هري ب� »مأم�ون اوغلو بايل بي�ك« خطيبته »جيالن«، 
حي�ث ألتف حولهما الصحفيون وس�ألوا املمثل عن موعد 
زفافهم�ا، فأج�اب: »لم نحدد بع�د موعد لل�زواج ولكننا 

سعداء جداً معاً«.
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عز: اعتذاري ليس خوفًا

ديليفيني: أنسى أحيانًا أنني 
بحاجة اللتقاط أنفايس
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أفضل صديقة لبيونيس .. ابنتها
تحدث�ت النجمة األمريكي�ة بيونيس عن عالقتها بابنته�ا "بلو آيفي" الت�ي وصفتها بأنها 

أفضل صديقة لها.
وقالت بيونيس يف مقابلة مع مجلة "فوغ" األمريكية ان ابنتها التي ال يتعدى عمرها ال�13 

شهرا هي أعز وأفضل صديقة لها.
وتطرقت إىل ش�عور األموم�ة الذي خالجها عندما كانت حام�اًل بصغريتها، لكنها أكدت أن 
م�ا اختربته من مش�اعر عن الوالدة ال يوص�ف. وذكرت انها بعد اإلنج�اب باتت تفهم قوة 

جسدها "وبات جسمي يعني شيئاً مختلفاً بالنسبة يل وأشعر بثقة أكرب".
وأضافت "بت أش�عر بأنوثتي وبأحاس�ييس أكثر". واعرتفت بيون�يس بأنها تفكر بإنجاب 

طفل آخر، لكنها ال تعرف متى.

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف وإخراج/ محمود ابو العباس
تمثيل/ مجموعة من فناني البرصة والجمهور 

الزمان / 2012 
املكان/ الساحات العامة والحدائق 

"املرسحي�ة تتحدث عن الجهل والتخل�ف والدعوة اىل 
محاربة األمية ومس�تندة يف حوارها إىل النص األصيل 

الذي يس�مح للمشاهد بأن يكون مش�اركا يف الحوار 
م�ع املمث�ل .. واملرسحية قدمت يف عدد من  س�احات 
واالقضية والنواحي ملحافظ�ة  البرصة لكنها اوقفت 

بعد اوامر من السلطة".
املخرج

محمود ابو العباس

مرسحية حكاية وسالطني

تراجع يف إنتاج الدراما اخلليجيَّة

منى زكي: لـم انزعج من صوريت الفاضحة      

السلطان سليامن يف مطعم سمك 



حاول�ت القصي�دة النثري�ة األهوازي�ة أن تتج�اوز املراح�ل 
الش�عرية الحديثة من تفعيلة و قصي�دة عمودية معارصة لخلق 
 »post«��منظوم�ة ش�عرية تعتمُد عل�ی الحرک�ة املابعدية أو ال
فال��»post« کمايقول إيهاب حس�ن »ال يعبرّ ع�ن انفصال بقدر 
ما يعبرّ عن اس�تمرارية« )الخريس�ان، 2006ص194(. و يعتقد 
عبدالوه�اب املس�ري إن الحرکة املا بعدية ه�ي نهاية الحداثة و 
نهاية امليتافيزيقيا؛ )املصدر نفسه( ألن الحداثة لم تأت بالسعادة 
و التعددي�ة فحاولت القصي�دة النثرية األهوازي�ة –کنظیراتها- 
أن تتش�بث بفض�اءات مابعدالحداث�ة و تعدديته�ا؛ و فضالً عن 
ذل�ك حفظت مالمحه�ا الجغرافية و أملها السوس�يولوجي و هي 
تنبع�ث من قلب املجتمع و رؤآه. ألن الش�اعر النثري له رس�الة 
تجاه شعبه و أمته و هذه الرسالة تظهر بصورة فنية و جمإلية 
يف نص�ه. م�ن خالل ه�ذه الرؤية س�أتناول املالم�ح اإلبداعية يف 

القصيدة النثرية االهوازية من خمسة أبعاد:

  البعد الول: تعدد الأ�صوات 

يأتي تعدد األصوات بتعدد ال�رؤی. فالقصيدة النثرية يف أکثر 
األحيان التعتمد علی صوت واحد. فمهما تنورّعت األصوات تنورّعت 
ال�رؤی و أخ�ذت القصي�دة طابع�اً ديناميکياً. لهذا الس�بب نری 
الش�اعر تارًة يتکلم بصوت األنا و تارًة يتکلم بصوت املخاطب أو 

الغائب.
إعتمد حمزه الکوتي يف قصيدة »تحية للصبح« علی صوتني؛ 
الص�وت األول، ص�وت الش�اعر و الص�وت الثان�ي ص�وت صبح 
القيام�ة. ال يفوتنا ب�أن العنوان يحمل مراوغة ش�عرية. فعندما 

نفتح النص نری الشاعر يبدأ بجلد الصبح و وصفه بالقبح:
ال رشف ل�ك ي�ا صب�ح، ال رشف ألم�ك، ال رشف 

لعرباتك العاهرات، ال رشف للنشور الذي تبشرّ به.
و باملقاب�ل يس�تهزئ الصبح بالش�اعر و يجيبه 

ضاحکاً و بهدوء
هاه ايها املذموم

و يف هذا الحوار الساخن يتسلق الصبح االشجار 
الخرضاء و يرتك الشاعر وحيداً.

 
 البعد الثاين: النهايات غري املتوقعة 

 الش�عر لحظ�ة إعج�اب و إنده�اش يأت�ي من 
املجه�ول ليعطي القارئ فض�اءات جمإلیة معلومة. 
م�ن العوام�ل األساس�ية يف عن�ر الدهش�ة ه�ي 
النهاي�ات الغر متوقع�ة؛ النهايات التي اليس�تطيع 
أن يخمنه�ا القارئ و هي ال تخض�ع لقانون الحياة 
و تعت�ب املألوف تج�اوزاً علی دس�تورها و قانونها. 
هکذا عبرّ رسول عوده زاده عن إسمه و ما يحتويه 
ح هذا  من فاعلیة و طاقة مدمرة. لذا بدأ يهذب و ينقرّ

اإلسم العاشق ليخلقه من جديد:
إسمي رشارة

إعتديت علیه ذات مرة لحدود اإلنحطاط
و هذبته و نقحته و کتبته من جديد

www. :فأصبح الفاً يعش�ق حضن إلياء )عوده زاده، رسول
) tamarrodat.blogfa.com

کأنما هذا اإلسم العاش�ق يحتوي علی کل الحروف األبجدية 
و کل حرف يعبرّ عن معرفة فهو جمع کل املعارف يف هذا االس�م 

الذي يمتد من االلف حتی إلياء.
أو يوس�ف الرسخي بدأ يتمنی حضور امل�اوراء يف جغرافيته. 

فإعط�اء امل�اوراء صفة إنس�انية و ملموس�ة ه�ي النهاية الغر 
متوقعة عند القارئ:

أيها السائرون
علی خطی اآلهات

إلی الفردوس البعيد...
قول�وا لإلل�ه

ريوماً ببيتنا أن يمرّ

  البعد الثالث: البيا�ض 

تتض�ح يف القصي�دة النثري�ة ثمة مس�احات بيض�اء ُتعطي 
للقارئ املستثمر فرصة التأويل و الکتابة علی الصفحة البيضاء. 
فالن�ص االبيض نص مفتوح يتحمل عدة قراءات. تقول اس�مية 
دروي�ش: »إن ظهور الحلقات البيضاء ال يعني إنفصام السلس�ة 
النصي�ة و تاليش الحلقات الغائبة يف البياض بل يعنياس�تمرارية 
الق�ول الش�عري و اس�تمرارية الفي�ض و الکتابة ولک�ن بالحب 

الرسي املفرغ من اللون«. )درويش.1992.ص220(.
هکذا نری کمال سلمان يف قصيدة »املومن« يبحث عن حقيقة 
املوم�ن االصيل و هو دوماً يف حالة م�ن الحرکة و االنتقال؛ هذه 
الحرک�ة الدؤوبة التي ترغمه بأن يمزق کل اس�بوع حذاء ايطإلياً 
و يف فضاء غرنزيه يطيل لحيته أکثر من لحايا األنبياء أييتظاهر 
بالزهد و الورع و الحکمة. يف هذه الحالة يعاتب الش�اعر نفس�ه 

و يقول:
ربرّ ميت مجهول آبق

خٌر مني
...

أأنا مؤمن يا ربي؟
و معايص أوضَح من شمس إفريقيا!

...
سالماً علی امرأة فرعون

عندما سيطر عليه الندم بدأ بجلد الذات و َترك النص مفتوحاً 
يف مرحلت�ني مختلفت�ني ليکت�ب املتلقي م�ا يريد. فف�ي املرحلة 

االولینستطيع أن نوؤل بهذه الصورة:
رب آکل لحم أخيه خٌر مني/ رب بائعة الهوی خٌر مني

و يف املرحلة الثانية
مع�ايص أوضَح من القم�ر يف الليل/ مع�ايص أوضح من 

املرايا
  

 البعد الرابع: اللغة الب�صرية 

کان الش�عر الکالسيکي يعتمد علی الس�مع و اإليقاعات 
االنصي�ة و م�دي تأثرهم�ا يف وجدان املتلقي. لک�ن القصيدة 
النثرية إتخ�ذت منهجاً آخرا و اعتمدت علی الصورة البرية 
د اإلنفعاالت  و العني و حاولت من خالل الرؤية البرية تجسرّ
النفس�ية لدی الشاعر. نری الش�اعر النثري يستوحي ثیماته 
م�ن االش�کال الهندس�ية و املع�ادالت الرياضي�ة و الحرک�ة 
الفيزيائي�ة للمف�ردات. عل�ی س�بيل املث�ال کمال س�لمان يف 
قصي�دة »إعزيف الهارمونيکا« بنيرّ إتحاده مع األنثي من خالل 

استعماله لغة الرياضيات:
خلت الشوارع
الشوارع نامت

شخر الغيوم إعتلی
أنا ]=[ و أنِت

و صمت األرصفة
الساعة: ال�2 قبل الشمس

أو جم�ال النصاري يف قصيدة »الجريمة« صورّر تناقضات 
الثقافات و حرمانه من اللحظة املعرفية.

ه�ذه التناقض�ات الت�ي أخذت وقت�اً طويالً حتی انکش�فت 
يق�ول عل�ی عبدالحس�ني: »ال�ف س�نة ضوئية دال�ة علی 
زم�ن بعيد جداً. مما يق�ول لنا بأنرّ التعرف علی الش�اعر- 
الق�ارئ أو االنس�ان ل�م يکن ميس�وراً اال بعد م�رور زمن 
طوي�ل« )عبدالحس�ني، عل�ی: جم�ال نص�اري و قصيدة 

)www.adabalahwaz.com،الجريمة
إنکشفت الرموز

و بکي القارئ
علی مرسح الجريمة

الف سنة ضوئية
www.borwall.،حتی تع�ررّف ع�يرّ )نص�اري، جم�ال

)com
انا  هي

الجريمة
فالس�هم يبدأ م�ن املؤلف متجه�اً نح�و التناقضات و 
يتج�ه من التناقضات نحو الجريم�ة و يرجع من الجريمة 
إلی املؤلف. لهذا السبب يري الشاعر نفسه مقراً اساسياً 

يف استمرار هذه املأساة.
  

  البعد اخلام�ض: الإيرو�صية 

اإليروسية من املواضيع املثرة و النبيلة يف النقد األدبي. 
بم�ا إننا نعي�ش يف مجتمع رشقي مغلق علی نفس�ه حتی 
اآلن ل�م يفک�ر بجمإلیات ه�ذه الظاهرة و يعارضه�ا من منطق 
إيدولوج�ي و عقائدي فمن الطبيعي جداً تکون عنده اإليروس�یة 

هي الجنسوية.
لو نظرنا نظرة تاريخية للغزل يف الشعر العربينری ظاهرتني 
أساسيتني و هما: الغزل اإلباحي و الغزل العذري. فالغزل اإلباحي 

يص�ورّر مفات�ن امل�رأة و الغ�زل الغذرييص�ورّر ُخل�ق امل�رأة.

أما يف الشعر الحديث لجسد املرأة ظاهرتان و هما ، اإليروسية 
و البونوغرافيا. فرتتبط اإليروس�ية بالقس�م العلوي من جس�د 
امل�رأة و م�ا يحمل�ه هذا الجس�د من جم�ال و متع�ة عاطفية و 

إنبعاثات رؤيوية. يقول حمزه کوتي:
املاء يؤدي إلی املس�ك، يعبق من إبط فتاة موش�ومة الصدر، 
إحتضني يف هذه الوهدة، تحس�سرّ نهدي جميلني. خرجا للتو من 
امل�اء. إنظر کيف يفور الذهب علی جس�د الحبيب، ينام يف حضن 

) www.borwall.com ،ال�وردة )کوت�ي، حم�زه، قصي�دة ح�ب
نری التوصيفات الجسدية يف النص اإليروسييعبرّ عن الوالدة 
و الحالة الس�ايکولوجية التي يعيش�ها الش�اعر. فف�ي قصيدة 
»عندماأم�وت« عندما اتحد الجس�دان، إنبعث الش�اعر من جديد 
و إجتمع�ت إجزائ�ه املتالش�ية و إنتهت املعاناة بتمجيد فلس�فة 

الشفاه. يقول جمال النصاري:
عندما أموت

ضعي فمِك علی فمي
سيخفق القلب مررّات

فعندئٍذ ستجتمع أجزائي
)النص�اري،  آه  الش�فاه...  فلس�فة  يف  ش�عراً  س�أکتب  و 

1391،ص15(
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*   النص�وص الت�ي ل�م اذکر مصدرها أرس�لت عل�ی بريدي 
االلکرتوني من ِقبل الشعراء.

�صعر

مالمح اإبداعية يف الق�صيدة النرثية الهوازية
ثقافة 10

نـــــــذور
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حامت ال�صكر

 لعل من أفضل املصادفات املوضوعية أن يتزامن اكتشاف 
مقبة فرعوني�ة جديدة تعود ألمرة من ع�ر ُبناة األهرام 
مع دعوة شخص يعرَّف إعالمياً بأنه )قيادي جهادي سلفي( 
له�دم األهرام�ات وتمثال أبي الهول وس�واه م�ن مأثورات 
الحض�ارة املرية؛ ألنها أوثان وأصن�ام ُتعبد من دون الله، 
يق�ول الداعي�ة متحدث�ا بضم�ر الجماع�ة “إنن�ا مكلفون 

بتحطيمها كما فعلنا بأفغانستان وحطمنا تماثيل بوذا”.
 ليس جديدا مثل هذا االس�تعداء ع�ى مأثورات الحضارة 
القديمة فنا وأدبا، وما جرى أللف ليلة وليلة من حذف ومنع 
ومص�ادرة يف طبعاته�ا األخرة يشء م�ن هذا الع�داء الدال 
عى التخلف والتعصب. لك�ن الجديد هو حدة الخطاب الذي 
يصف مفردات واحدة من عجائب الدنيا الس�بع بأنها أوثان 
وأصن�ام، ويعدرّ االهتم�ام بها عبادًة لها م�ن دون الله، وهو 
ما لم يذك�ره احد يعيش يف بلد االهرام ويعرف عبادة أهلها، 
لكنه إذ يفخر بعمل ش�نيع كتحطيم � والعبارة منتزعة من 
سياق تطرف عنيف ايضا � تماثيل بوذا الذي القى استهجان 
العالم، إنما يرغ�ب بإضافة مفخرة أخرى بإزالة آثار مر، 
كما يزال الفن الحديث والس�ينما ويالحق الفنانون والكتاب 
بكونه�م دع�اة لالنح�الل والكفر. تل�ك املصادفة الس�عيدة 
باكتش�اف فناء املقبة وعدة طرق ت�ؤدي إىل مدافن جانبية، 
ونقوش بالهروغليفية عى الجدران واألعمدة، كانت ردا عى 
الجهادي الس�لفي.. جهاد ضد من س�وى مايض ومأثورات 
ش�عبه ومبدعي�ه، واي س�لف غ�ر م�ا دورّن�ه التكفري�ون 
املعطل�ون لطاقات ش�عوبهم والداعون لتجمي�د الزمن عند 
نقطة الصفر؟ فالحْكم عى الرتاث اإلنساني الذي تمثله اآلثار 
القديمة ليس بيد ش�خص مهما نس�َب لنفسه من سلطات.

وم�ا يزيد األم�ر دراماتيكي�ة أن النقش املكَتش�ف عى أحد 
االعمدة يخصص العائدي�ة إىل )إبنة امللك من صلبه، حبيبته 
املبجلة( وثمة أوصاف أخرى يتم إظهارها وترجمتها، فاملرأة 
هي الكمني اإلض�ايف للداعية املتفرغ له�دم االهرام والجهاد 
ضد ش�واخصها البليغة الداللة عى املنجز الفني لإلنس�ان. 
امل�رأة التي يوقف هؤالء فكره�م وجهدهم ملحوها وازدرائها 
ونسبة الفتنة والضالل والفساد لها هي التي تتسيد الرح 
األثري املكتش�ف، وتس�جل الصفات التي تبجله�ا وترفعها 
ملا تس�تحق م�ن مكانة ال يراها من يعي�ش يف ظالم ارتضاه 
لنفس�ه، واراد أن يرغم اآلخرين ع�ى العيش فيه منقطعني 

عن حضارتهم.
ق�د ال يعلم الداعي�ة الجهادي أن ش�خصا يذكر املقريزي 
اس�مه حاول قبل قرابة س�بعة قرون أن يشوه وجه تمثال 
أب�ي اله�ول )ليغررّ اش�ياء م�ن املنك�رات( لكن األس�طورة 
املجس�دة فنا ظلت ش�اخصة، كم�ا تهاوت دع�اوى احتواء 
الحضارة من داخلها بنس�بة األه�رام لقوم عاد مثال لرف 
أنظار األجي�ال عن معاينته�ا، وكأنها املس�ؤولة عما يؤول 
إلي�ه الحال من انهيار وتدهور، وليس هذا الحْجر عى الفكر 
واإلب�داع وتس�ييس املعتقدات، والعداء ب�ني مواطني الوطن 

الواحد.
ربم�ا حل�م الداعية أن ت�زال األهرام لتحل فت�واه محلها 
كواحدة من عجائب الدنيا.. فتواه التي لقيت حظها املناسب 

من االستهجان والسخرية واالستنكار معا.

بناة األهرام 

وهادموها

�صرفات

ه�ذا ش�اعر ) ينح�ت حج�را ( كما 
يقال , يس�تفزنا باللغة , اللغة املعقلنة 
, ركي�زة العمل الش�عري برمت�ه . ثمة 
صوت رخي�م يرتفع متداخل النصوص 
ليعيد خلق األشياء برؤية خاصة . وعى 
الرغ�م من ص�الدة اللغة , ف�أن الجمل 
الش�عرية قد تخط�ت صداه�ا اللغوي 
ومعماره�ا الظاه�ري لتضعن�ا أم�ام 
مواجهة التجرب�ة وهي تقطع مفازات 
صعبة , وتخوض غمارات معاناتها من 

دون خسارات فادحة .
م�ال \ النصيص \ إىل املواجهة منذ 
البداية , فهو ييش بتصميم السارد عى 
خ�وض أه�وال اآلتي م�ن دون خوف , 
آيت�ه يف ذلك إم�ا االقت�دار يف املواجهة , 
أو إلق�اء النف�س يف أت�ون الجحيم من 
دون االلتف�ات إىل حس�ابات الربح , أو 
الخس�ارة , وهو يف ه�ذه وتلك , يبحث 

عن أفق ال تغيب عنه الشمس 
إني راحل كعيون اتسعت

ضاق بها
ضجيج الهروب

وغدا افرك النافذة
من ثقل أنفاسها ...كي أطر

م�أزق  إىل  آنف�ا  الس�طور  تحيلن�ا 
االختي�ار الواضح , إذ إن فع�ل االنجاز 
الش�عري ييش بعملية الخ�الص بينما 
املنج�ز يف ض�وء الداللة ل�م يحقق ذلك 
الخ�الص بدلي�ل القرين�ة املس�تقبلية 
لفعل الخالص واملتمثلة بالدال اللساني  
ألزماني \ غدا \  غر املتحقق لحظويا 
. هذه املفارق�ة ذات مقصدية , إذ كان 
من باب أوىل أن يكون االنجاز الش�عري 
مس�اوقا الفعل الواقع�ي يف اقل تقدير 
, إال أن ه�ذا  االف�رتاق ق�د أدى إىل أن 
يتغل�ب الفعل الواقع�ي يف تحجيم دور 
االنجاز الش�عري مرده مفردات عملية 
\ الطران \ ع�ب النوافذ , إذ أن عملية 
الرحي�ل ليس�ت بم�ا يضاه�ي عملية 
الط�ران كمعطى تولي�دي , أو كواقعة 
ملموس�ة , بمعن�ى إن انج�از الطران 
اكب مغزى من انجاز الرحيل , لهذا نجد 
أن املس�احة التي احتله�ا \ الطران \ 
كمعطى داليل اكب من معطى الرحيل , 

وان كان الطران عى املستوى الواقعي 
يع�د رحي�ال غر مبم�ج ألن�ه باتجاه 

تحقيق غاية ما .
يف \ س�جادتي ش�فق ... واملسبحة 
عكاز \ تحيلنا العنونة إىل التشبيه املؤكد 
الذي رفع�ت منه أداة التش�بيه وهو يف 
هذا يحقق غرضا أوس�ع واشد وقعا يف 
النفس. تبدأ القصيدة بالدال اللساني \ 
هناك \ وهو اسم إشارة للمكان القريب 
\ متب�وع بظرف م�كان آخر \ حيث \ 
, وه�ذا يوحي بق�وة الصلة بني الحدث 
وامل�كان وان لم يظهر املكان بنحو جي 
. إن عمليتي \ اس�تيقاظ امللوك \  و \ 
مغادرة أنفس�هم \ توحيان باالنبعاث 
الروح�ي الذي ه�و يف حقيقته تش�كل 
جديد مغاير لسابقه لهذا جاء الفعل \ 
اعد \ حامال لبنية التكوين الجديد وان 
التصق ومعطياته بما يخالفه يف البنية 
التكويني�ة , إال إن ه�ذا التكييف الداليل 
مرده الصلة القائمة بني \ االستيقاظ 
\ و \إصاخة  س�مع النه�ر \ لقواهم 
الخفي�ة املتمثلة يف الس�يادة عى البحر 
والتش�بث بهذا الوجود القائم ملس�لمة  
نفس�ية . إن الش�اعر يلعب يف منطقة 
املس�تحيل لذلك يح�اول ان يس�تجلب 
ح�االت غر ش�عورية بواس�طة أقنعة 
الحكمة أو البعد الصويف حيال األش�ياء 

املغيبة .
أترقب من تلويحة الغيب

قصبا
كي أجدف به عمري

أو اختفي يف صالة
لضفة من حليب

أو رصخة
أدعو فيها ضماد الشفق

الحظ استعمال مفردة \ القصب \ 
ذات الجذر التاريخي العميق , أو الصالة 
الت�ي تعني الصل�ة , واس�طة االتصال 
الروحي بني الذات وس�عة األفق املمتدة 
إىل املطلق . هذا التو اشج ما بني الداخل 
والخارج قد حرره اسم اإلشارة املتكرر 
\ هناك \ وجعله يتجه يف مسار آخر ال 

تحده األمكنة 
هناك

حيث ال تفقهني املدن
امل�دن – هن�ا – إحال�ة إىل الجماعة 
, إىل م�ن يس�كنها , له�ذا نش�أ وض�ع 
جدي�د , متناق�ض , إذ ع�اد الس�ارد إىل 
نفس�ه ليضعه�ا يف مواجه�ة اآلخ�ر : 
املدن + الناس بواسطة أداة الخالص \ 
الشاع \ . ه�ذا األجراء هو خروج عن 
ما مأل�وف تحقيق�ا لخصوصية الذات 
الساردة املتميزة يف فعلها حيال اآلخر ) 
مدن + ناس ( كما أس�لفنا . وهنا يعود 
الس�ارد إىل املكان الذي يحاول التخلص 

ممن فيه إذ انه يوحي بالخالص
هناك ... ال وقت للبقاء

حيث ملوك البحر لم يفقهوا :
إن املدن

ثرثرة زائدة
عن بالغة األفق   

إن إضف�اء العدمية عى املدن كونها 
\ ثرث�رة زائدة \ هو من ب�اب الفيض 
ال�ذي ولدت�ه \ اآلف�اق \ , إذ ان م�ن 
معان�ي البالغة الوصول واالنتهاء . إذن 
\ األف�اق \ هي املبتغى واملدن متحصل 
طبيع�ي له�ذه اآلف�اق املفتوح�ة عى 

احتماالت شتى .
ومم�ا تتص�ف ب�ه ه�ذه املجموعة 
هيمن�ة االنبهام , بمعنى تش�بث مركز 
الدالل�ة باتج�اه خل�ق مجموع�ة من 
النويات املتناثرة واملتش�ظية من النواة 
املركزية من دون أن تعود إىل االنضمام 
إليه�ا بل لتش�كل غالف�ا خاص�ا بها . 
هذا اإلجراء قد قل�ل من عمليات البوح 
املبارش , لهذا نرى تراكما صوريا كبرا 
مما ولد فيوضات داللية عن تلك الصور 
املنقسمة انقساما اختزاليا من دون أن 
يخرس الخطاب صالدته ا وان يضيع يف 

خضم هذا الجوهر املستعر .
ماذا يحصل

لو رسمت قرية من زجاج !
ال ادري

قد يزورنا احد الطغاة
كي يغمس دخانه يف الهشيم

ألهذا
خلقت الحقائب

دائما ما استيقظ

عى صوت اهتزاز
فأظنه سقف البيت

لكني اكتشف احدهم
بجناح وعكازين

الح�ظ إن هنال�ك قطيع�ة ظاهرية 
بني السطر الخامس والسطر السادس 
وم�ا يلي�ه , لك�ن يف حقيق�ة األم�ر إن 
هنال�ك رابط�ا خفي�ا ب�ني املقطع�ني 
يتمثل يف عملية ع�رض الحالة بدال من 
رسدها كواقعة . األشياء – هنا – تفقد 
كينونته�ا الخاص�ة لتوح�ي بالعبثي�ة 
املتحققة يف ش�تى األماكن واألش�ياء . 

إن املغزى الفني الذي ينفرد به الس�طر 
األخر والذي يحمل دهش�ة واستغرابا 
للس�ارد العليم مرده تحقق الالجدوى 
يف مطاردة األش�ياء . إنها الرجرجة بني 
السكون واالرتماء يف أحضان املستقبل 
, الس�كون ال�ذي يمثل�ه \ الع�كاز \ 
والدفع اىل املستقبل بواسطة \ الجناح 
\ ال�ذي وان كان مفردا بيد انه يش�كل 
م�ع العكاز وس�يلة وص�ول إىل املبتغى 
.  ان ه�ذه املجموعة الش�عرية تحتاج 
إىل أكث�ر من قراءة وه�ذا رس امتيازها 

الكبر

قراءة وتاأويل يف املجموعة ال�صعرية: " من دون احرتا�ض " لل�صاعر ح�صني الها�صمي

 جمال الن�صاري 

ريا�ض عبد الواحد

 للكلماِت وقُع السِ�حِر
فلَنقِس�ْم تعاويَذ التقرُِّب

بني مغرتَب�نِي
م�ْذ حطرّ الرحيُل بقاءُه
ُفِتحْت ش�بابيُك الِجناْن

واستوْت للبوِح بينهما فراسُخ
..

ك�م اُحبِك !
ك�م اُحبَك !

..
أوقدْت لغُة الجماِل

    ش�موَعها
نِي ألقَ�ْت عى الش�طرّ

          أس�راَب النذوْر
تألألَْت للعش�ِق أرساٌر

          عى النهِر القديِم
فأورَق املنفى

وظلَل فسحًة للكشِف
ْت ُمتعبَ�نْي     ضمرّ

..
فكم مىض؟

منُذ اختَفْت تلَك النهاراُت الفتيرّ�ُة 
؟

كم توارى من مساٍء
    قيَد بوحنِي

      إستفاقا ع�نوًة ؟
�َل يف صدى النس�ياِن كم قد توغرّ

   من أم�ٍل
     بأن يأتي الجماُل متورّج�اً

غض�وٍن  ع�ى  انبلَْج��َت  حت�ى 
للجبنْي

         دهَش�ًة
          تأت�ي بم�ا ل�ن يس�تقيَم به 

التوق�رّع ؟!
..

ك�م اُحبَك !
ك�م اُحبِك !

..
كْن معي

فالوقُت من ملٍل
ومن غيٍم تثاقَل

..
لس�ُت وحدي يف الغروِب

ولسَت وحدَك
..

َك !         كم اُحب�رّ
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تبدو ش�عوب الربيع العربي مهووس�ة بالش�أن السيايس إىل درجة 
الفت�ة، يلحظ ذل�ك بارزا املراق�ب للواق�ع العربي يف وقتن�ا الحايل. ويف 
غم�رة ذلك الهوس، تل�وح بعض التجارب السياس�ية الغربية حارضة 
بوقعها وبأثرها يف املخيال الس�يايس الجمعي، يف شتى الطروحات، ويف 
عدي�د السياس�ات، ويف تحبري الدس�اتري ويف الجدل الدائ�ر حولها. غري 
أن التح�دي األك�ر أمام الع�رب اليوم وهو صنع أنموذجهم الس�يايس 
األصي�ل، دون تفريط يف االس�تعانة بتجارب اآلخري�ن، إىل حّد اإلهمال، 
أو االقت�داء بها إىل حّد االفتت�ان. كتاب "السياس�ة األوروبية يف القرن 
العرشين" الصادر بالعربي�ة، لإليطايل باولو بومبيني، وبرتجمة ناجي 
رزق ومراجعة عزالدين عناية، يضع خالصة قّيمة أمام القارئ العربي 

ملسارات السياسة األوروبية يف القرن العرشين.
حي�ث يس�تعرض الكت�اب ويحلّل يف س�تة فصول تط�ّور األنظمة 
السياس�ية يف أوروبا بدًءا من أزم�ة نهاية القرن، واملقصود هنا ما الح 
يف األف�ق م�ن مظاهر تعثر مّر بها النظام الس�يايس اللي�رايل يف نهاية 
القرن التاس�ع عرش، مما أثار ج�دالً حول طبيعة هذا النظام، وأدى إىل 
التشكيك يف صحة أس�س الليرالية املتعارف عليها حتى تلك الفرتة. إذ 
ش�ملت األزمة قضايا محورية وكانت نقطة انطالق دراسات فلسفية 

وسياسية واجتماعية.
ح�ول ه�ذه القضاي�ا، ويف مقّدمتها املش�اركة الش�عبية والتمثيل 
العمومي، الذي اتفقت أوروب�ا بكاملها تقريباً عىل كون حق االنتخاب 
وس�يلة التعبري عنه، قّس�م الكاتب الفصول حس�ب الف�رتات الزمنية، 
وبالت�ايل األنظم�ة السياس�ية املختلفة، موزع�اً الفصول بع�د ذلك إىل 

محاور فرعي�ة للتعريف ب�"اللعبة السياس�ية" يف كل بلد أو مجموعة 
بلدان تش�ابهت فيها التوجهات. وبالتايل، كان من الطبيعي أن ُيس�لّط 
تركيز عىل النظام الس�يايس الريطاني الذي غدا لفرتة طويلة أنموذجاً 
لل�دول األوروبية األخ�رى يف قضايا عديدة، من ب�ني أهمها الفصل بني 
الس�لطات، أو السياس�ة األملاني�ة وتطوراته�ا خ�الل الف�رتة الزمنية 
الت�ي يغطيها الكتاب. وهناك بالطبع فرنس�ا وانعكاس�ات تركيباتها 
السياس�ية عىل أوروب�ا، دون الحديث عن أوروب�ا الالتينية مع متابعة 

دقيقة للسياسة وأنظمتها يف إيطاليا وإسبانيا.
يج�د قارئ الكتاب نفس�ه أمام عمل تاريخي م�ن جهة، يرسد فيه 
املؤلف بالتسلس�ل الزمني تاريخ النظام الليرايل يف أوروبا، وتحليل غري 
مب�ارش من جه�ة أخرى ألنظمة بعينها وسياس�ات مح�ددة يف فرتات 
تركت بصمات ال تمحى عىل تاريخ أوروبا والعالم. وتكفي اإلش�ارة إىل 
الحرب�ني العامليتني، وإىل النازية ثم الش�يوعية وانهيارها. إال أن تأريخ 
بومبيني لألنظمة السياس�ية ال يخلو من مساهمة موسوعية الطابع، 
حي�ث يتمك�ن القارئ من التع�رف عىل مس�رية "مصطلحات" أصبح 
استخدامها اليوم متداوال وبديهياً دون إدراك كثريين لنشأتها ومعناها 
الحقيق�ي، ينطبق هذا عىل قضاي�ا يمكن اعتبارها بالت�ايل عامة مثل 
الس�لطة، دول�ة القانون، الدس�تور وإصالحاته، أو ع�ىل أحداث هامة 
ُيطلع الكتاُب القارَئ عليها من خالل رسد تحلييل، ودرامي إىل حد كبري 

يف الوقت نفسه، مثل كمونة باريس أو جمهورية فايمر األملانية.
ويس�تعرض الفصل األول أع�راض أزمة الليرالي�ة يف نهاية القرن 
التاسع عرش، بينما يتعّمق الثاني يف أشكال هذه األزمة يف الدول املختلفة 
وكيفية مواجهتها من التيارات السياس�ية املتعددة حتى اندالع الحرب 
العاملي�ة األوىل. وأما الفص�ل الثالث فيتناول ما يعت�ره املؤلف مرحلة 
انتقالي�ة يف تاري�خ السياس�ة األوروبي�ة، تميزت بالبحث عن أش�كال 
جديدة ملؤسس�ة الدولة. وينقلنا الفصل الرابع إىل الفاش�ية بمفهومها 
العام ونشأة وتطور نازية أملانيا وفاشية إيطاليا، ثم يستعرض الفصل 
الخامس رّد الليرالية األوروبية عىل التحديات الفاشية، وينقلنا بالتايل 
إىل الحرب العاملية الثانية. يتناول الفصل السادس واألخري فرتة ما بعد 
الح�رب، والتي تمثل انتصاراً لألنم�وذج الليرايل الديمقراطي من خالل 

عملية إعادة بناء سيايس اتخذ أشكاالً مختلفة باختالف الدول، ويختتم 
بإش�ارة رسيعة إىل تطورات األنموذج الدس�توري األوروبي وتحوالته. 
يق�ّدم املؤلف اس�تعراضه هذا بش�كل يبتعد فيه ع�ن األكاديمية، وإن 
احتفظ بدقتها، ليجعل عمله يسري القراءة عىل غري املتخصصني أيضاً، 
م�ا يكس�به أهمية خاص�ة يف مرحلة تعان�ي فيها أوروبا م�ن أزمة ال 
يعتره�ا املحللون اقتصاديًة أو ماليًة فحس�ب بل وسياس�ية أيضاً، أو 
ربما يف املقام األول. أما بالنس�بة للقارئ العربي فالكتاب يمثل فرصة 
س�انحة من أجل إملام إجمايل بتاريخ األنظمة السياس�ية األوروبية، يف 
وقت تس�عى فيه ش�عوب عربية عديدة إلعادة بناء بلدانها عىل أس�س 
جديدة؛ وهو باملثل إطاللة عىل إخفاقات وفش�ل السياس�ات األوروبية 
أيضا. فقد نجحت الدس�تورية الليرالية يف الصمود عىل صعيد األسس، 
بينم�ا تغ�ريت مكوناتها ونراته�ا. إذ تدريجياً لم يع�د الرملان مرسح 
التمثيل الس�يايس، بل بات ُينظر إليه باعتباره مجلس�اً مغلقاً لطبقة 
سياس�ية تفتقد لالحت�كاك القوي بحياة األش�خاص العاديني. ذلك أن 
ال�رأي الع�ام قد اعتقد أنه يعّر عن نفس�ه بش�كل أكر م�ن خالل ما 
ُعرف بوس�ائل اإلع�الم -ليس املقصود هنا الصح�ف فقط وإنما أيضا 
اإلذاعة ويف املقام األول التلفزيون- إال أن هذا الوسط قد حّول املشاركة 
السياس�ية إىل مشاهدة سياس�ية، فأقىص ما يمكن لألشخاص القيام 
به هو مش�اهدة الزعماء السياس�يني واالس�تماع إليه�م دون التمتع 
بوس�ائل التفاعل معهم، فقد باتت رشعية األحزاب يف كل مكان تعاني 

أزمة عميقة ومزمنة.
مؤلف الكتاب باول�و بومبيني من مواليد مدين�ة بولزانو اإليطالية 
ع�ام 1948، يعم�ل أس�تاذاً يف التاري�خ املق�اَرن لألنظمة السياس�ية 
األوروبية، يف كلية العلوم السياس�ية يف جامع�ة بولونيا اإليطالية. من 
مؤلفاته: "األح�زاب واألنظمة السياس�ية يف التاريخ املعارص" 1994، 
"اللجنة الدس�تورية: مش�كلة تاريخي�ة وسياس�ية" 1995 و"الدولة 
والسياس�ة" 1997. يدير املؤلف مجلة: "أبحاث يف التاريخ السيايس". 
وقد قام بنقل الكتاب إىل العربية ناجي رزق، وهو مرتجم مرصي مقيم 
يف إيطالي�ا. ت�وىل املراجعة عزالدي�ن عناية، وهو أس�تاذ تونيس إيطايل 

يدّرس يف جامعة روما. 

 العدد )440(  االربعاء  13  شباط  2013

وف�ق الكمي�ات واملواصف�ات املبينة يف ج�داول الكمي�ات واملخطط�ات الخاصة 
بامل�رشوع املذك�ور آنفا والذي يمك�ن الحصول عليها من قس�م العق�ود العامة يف 
املحافظة مقابل مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد فعىل الراغبني 
من الرشكات العربية واالجنبية  او مقاولني ورشكات عراقية ممن لهم هوية نافذة 
بدرجة تصنيف )انشائية / عارشة( تقديم اعطيتهم املستوفية للتعليمات والرشوط 
العامة اىل سكرتري لجنة فتح العطاءات املركزية يف املحافظة  مرافق معها التامينات 
االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء )باسم مقدم العطاء( 
النسخة االصلية مع املستمسكات االخرى املطلوبة واملبينة يف استمارة تقديم العطاء 
اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عرش ظهر يوم 

)االربعاء( املصادف 2013/2/27.
رشوط املناقصة :

تقدم التامينات االولية بنس�بة ال تقل ع�ن )1%( واحد من املائة من مبلغ العطاء 
عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ املفعول )ملدة 88 يوم( من تاريخ غلق 
املناقصة معنون اىل /محافظة كربالء/ حس�ابات تنمية االقاليم )وبالعملة املحلية 
وباس�م مق�دم العطاء )بالنس�بة للمقاول�ني( او املدير املفوض او احد املؤسس�ني 
)بالنس�بة للرشكات حرصا( وصادر عن مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون يف 

محافظة كربالء املقدسة 
يت�م تقديم العط�اء من قبل املقاول نفس�ه او وكيل�ه املخول واملصدق�ة وكالته 
الناف�ذة لدى كات�ب العدل، ومن قبل املخول رس�ميا بكتاب ص�ادر وموقع من قبل 
املدير املفوض بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكس�ه لن يتم اس�تالم االعطية مهما 

كانت األعذار 
مدة نفاذية العطاء املقدم)60( يوم بعد تاريخ غلق املناقصة

يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش اإلعالن
امللحوظات:

1� مدة املرشوع )تنافسية(
2� عىل جميع الرشكات واملقاولني تدوين األسعار يف جدول الكميات رقما وكتابة 

وبشكل واضح وان يكون خايل من الحك والشطب
3� تحدي�د رق�م صندوق ال�ري ملقدم العط�اء يف دائ�رة اتصاالت وبري�د كربالء 

املقدسة
4� موعد انعقاد املؤتمر يوم )األربعاء( املصادف 2013/2/20 الس�اعة )11,00( 
صباحا يف قسم العقود العامة ملناقشة آراء ومالحظات املقاولني بخصوص املرشوع 

اعاله
5 � عىل الرشكات واملقاول�ني االلتزام بما جاء بالرشوط الخاصة املرافقة لوثائق 

املناقصة
) )www.Holykerbala.gov.iq    :6� موقع املحافظة عىل االنرتنت

7 � الريد االلكرتوني لقسم العقود العامة :    
 theholykarbala_gcd@yahoo.com( E_mail (    لإلجابة عىل استفساراتكم .

جمهورية العراق
محافظة كربالء المقدسة 

قسم العقود العامة

جمهورية العراق
وزارة الصحة 

الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا(

المهندس 
آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة

أدناه( والواردة ضمن  التي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول  أدناه  يرسنا دعوتكم لالشرتاك باملناقصة 
حسابات املوازنة الجارية  مدة اإلعالن ثالثون يوما من تاريخ إعالن املناقصة وموعد الغلق يف 3/14/ 2013 علما أن 
طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )cIP( او حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة 

بقبول أوطأ العطاءات.
تباع مستندات املناقصة يف مقر كيماديا / وزارة الصحة ابتداء من تاريخ اعالن املناقصة علما ان املناقصة التي 
مبلغها اقل من مليون دوالر يكون ثمن مستنداتها )60,500( ستون ألف وخمسمائة دينار غري قابل للرد أما املناقصة 
التي مبلغها أكثر من مليون دوالر يكون ثمن مستنداتها )121,000( مائة وواحد وعرشون ألف دينار غري قابل للرد 
عىل أن يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة 1% من قيمة 
أو سندات  او كفالة مرصفية ضامنة  أو صك مصدق  نافذ ملدة سنة كامل  العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان 
القرض التي تصدرها املصارف الحكومية وعىل من ترسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة 
حسن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل شكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مستندات 
القرض التي تصدرها املصارف  الحكومية كما يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اإلعالن ولغرض االطالع عىل 
 )www.kim_moh.net املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل شبكة االنرتنت:  املناقصة واملستمسكات  رشوط 
(  واملوقع الخاص بوزارة الصحة :  )www.moh.gov.iq(  تقدم العطاءات إىل لجنة استالم وفتح العطاءات يف مقر 
باإلجابة عىل  الخاص  املؤتمر  الغلق ويعقد  لغاية موعد  املناقصة  اعالن  تاريخ  ابتداء من  الصحة   كيماديا / وزارة 

استفسارات املشاركني الساعة العارشة صباحا من يوم الثالثاء املصادف 3/5/ 2013 .
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو أخر موعد لتقديم 

العطاء ويعتر موعد الغلق ، ويكون اليوم التايل موعدا لفتح العطاءات. 

اعادة اعالن مناقصة انشائية رقم )13( تنمية 2012 االضافية / تبويب )9   12  17   3( 

تعلن محافظة كربالء املقدسة )للمرة الثانية( عن االعالن املرقم )139( تنمية 
2012 االضافية تسلسل )1( لتنفيذ مرشوع )مجمع مخازن فنيو الصيانة 

والخطوط ملديرية شبكة كهرباء كربالء والسياج االمني ملوقع املديرية ومحطة 
كهرباء كربالء الثانوية(

المدير العام



           
يعان�ي الطال�ب م�ع كل مرحل�ة دراس�ية 
جدي�دة م�ن إرهاص�ات القل�ق والخ�وف 
الت�ي تنتاب�ه وتجعل�ه يب�دو غير مس�تقر 
في ب�ادئ األم�ر، وال يخلو ه�ذا القلق من 
بعض القرارات االنتحارية كترك الدراس�ة 
وااللتحاق بإحدى المهن ما لم يتم استيعاب 
ذل�ك الخوف م�ن قب�ل العائلة واألس�اتذة 
م�ن حوله ليتمك�ن من مواصلة مش�واره 
العلمي، ظروف وأحداث تمثل حاجزاً لبلوغ 
النج�اح في الحياة الدراس�ية وأخرى تقف 
عائقا أمامها.. تعالوا معنا في هذه الرحلة 
التي أجرتها صحيفة "المستقبل العراقي" 
لنس�لط الضوء على ح�ال الطالب وآرائهم 
عن المرحلة الدراس�ية التي يعيشونها إلى 
جان�ب الكوادر التدريس�ية الت�ي يقع على 

عاتقها تهيئتهم لعبور االمتحان الوزاري.
توجهن�ا ف�ي ب�ادئ األم�ر إل�ى أصح�اب 
االختبار  والمعنيين األبرز في هذا الش�أن 
)طالب الس�ادس اإلع�دادي( ومناقش�تنا 
طال�ت معهم نظرا لتوجه بعضهم الى مبدأ 
المل�ل واإلحباط من الواقع الذي يواجههم 
فكان�ت آراؤهم بين مس�تغرب لما ظهرت 
علي�ه الص�ورة األول�ى م�ن تدن�ي نتائ�ج 
امتحانات نصف الس�نة وصعوبة في فهم 
المواد من ناحية أخرى, بدأنا بالس�ؤال عن 
وصفهم لهذه الس�نة قياس�ا مع الس�نين 

السابقة؟
الطال�ب )ز( ع�الء م�ن الرصاف�ة الثانية: 
السادس اإلعدادي عبارة عن اختبار حقيقي 
يبدأ التحضير ل�ه من العطلة الصيفية التي 
تس�بق انطالق العام الدراسي بجهد وتعب 
ومثاب�رة للدخ�ول في ص�راع يمتد س�نة 
دراس�ية كاملة ينتهي بخي�ار من اثنين أما 
نج�اح وتخرج م�ن عمر دراس�ي طويل أو 
إحباط من الدراسة والرسوب وإعادة البدء 

من الصفر .
الطالبة )ل( )ن( الكرخ األولى : بداية السنة 
نتفاج�أ بأس�لوب تحذي�ر يجوبه تكس�ير 
للمعنوي�ات وتخويف الطال�ب على الرغم 
من أن الس�نة في بدايتها المبكرة , إضافة 

ال�ى ذلك حرص األهل الذي يش�كل ضغطا 
علينا كطالب ومس�اعينا لعبور الس�ادس 
مبكرا من ال�دور األول مما يزيد األمر عبئا 
تنعكس بالسلب لنا ولكن السادس تحصيل 
حاصل للس�نين الت�ي مررنا به�ا والطالب 
يفك�ر أوال كي�ف يدخل االمتح�ان النهائي 
حيث يك�ون خالي الوفاض م�ن أي درجة 
واعتم�اده على درجته الت�ي يخرج بها من 
االمتحان ونزولها بالنتيجة النهائية وثانيا 
تحقيق مع�دل يؤهل للدخ�ول لكلية جيدة 
ومج�ال جي�د وه�ذا م�ا يجعلنا نش�عر أن 
هذه السنة مختلفة عن أي مرحله سابقة, 
ويتحت�م علينا أيضا اإللمام بجوانب المادة 
ككل وفهمنا جميع أنواع األسئلة المتوقعة 
وطرق طرحها و قراءتنا المادة كلها عكس 
باقي الس�نوات التي كان المدرس حرا في 

تحديد المواضيع المعنية باالمتحان. 

كيف تك�سر املعنويات؟!

طلب�ت من الطالب توضي�ح الصورة أكثر؛ 
كيف يتمثل تكس�ير المعنويات لديهم ومن 

أي جهة يأتي؟  
فج�اء ال�رد صريح�ا حيث وص�ف الطالب 
أحم�د )م( من الرصاف�ة الثانية : أن بعض 
المدرس�ين يؤك�د أن ف�رص النج�اح بين 
فئاته�م ال تأت�ي بس�هولة واألوض�ح أنها 
مس�تحيلة  حي�ث يق�ول س�آتي بأس�ئلة 
))خيركم ما يحلها(( أي رس�وب مبكر في 
أول امتحان لهم وهذا ما يولد حالة هبوط 
في المعنويات واالستس�الم المبكر لليأس 
م�ن النج�اح. أما الطال�ب "س . م" فيقول 
"من يكسر عنق الزجاجة ويجتاز المرحلة 
بنجاح، تلك هي القضي�ة، وهي باعتقادي 
التحضي�ر  ب�اإلرادة ف�ي  ترتب�ط  مس�ألة 
والمتابع�ة وتنظي�م ج�دول المطالعة أوال 
ب�أول عند ذاك، ليقل الم�درس ما يقل، ذلك 
ان القضي�ة ترتبط أوال وأخيرا بمس�تقبلنا 
،اذ على ضوء المعدل سأختار الكلية، وهذا 

حلم كل زمالئي الطلبة".

مواد املنهاج الأ�سعب

وعن س�ؤالي لهم عن طبيعة الم�واد أثناء 
القراءة سهلة أم صعبة؟

كان ال�رد من جان�ب أحم�د )ج( الرصافة 
الثاني�ة: أن المواد تحت�اج الى وقت وجهد 
لفهمها والس�يطرة على مواضيعها ش�يئا 
فش�يئا ولعل الحديث عن م�ادة اإلنكليزي 
لديه�م  األصع�ب  أنه�ا  وصفوه�ا  الت�ي 
وخصوصا زيادة نس�بة الرسوب فيها كل 
عام والتي تعكس تهدي�دا حقيقيا للطالب 
في سنتهم الدراسية األخيرة، ولكن أشاروا 
إل�ى أن ق�راءة الم�ادة بص�ورة صحيح�ة 
متواصل�ة  بص�ورة  الم�درس  ومتابع�ة 
ومعرف�ة الطريقة الصائبة لقراءتها تكون 
مفتاح نج�اح لتخطيها وعبورها بس�الم, 
أما الحصة األكبر م�ن المعاناة فكانت من 
نصي�ب الس�ادس العلمي. وقال�ت الطالبة 
نج�وى )ع( الرصافة األولى : تغير المنهج 
ف�ي أغلب الم�واد وميله�ا للصعوبة أكثر 
من قبل يش�كل هما كبي�ر ومنهجا صعب 
الم�راس كونه مط�وال ومواضيع�ه تبرز 
للم�رة األول�ى... أي م�ادة ال نملك خلفية 
أو  تقوي�ة  دورات  وج�ود  وع�دم  عنه�ا 
لم�واد  وخصوص�ا  للمنه�ج  توضيحي�ة 
الفيزياء والكيمي�اء و األحياء التي تغيرت 

أضر بنا". 

اجتياز املرحلة

حاول�ت أن أع�رف ه�ل للط�الب أم�ل بأن 

يحقق�وا معدالت عالي�ة ودرجات مرتفعة 
أم الخروج من الس�ادس ب�أي نتيجة دون 

التفكير بالمعدل ؟
ج�اء الرد م�ن الطال�ب عل�ي )ص( الكرخ 
الثانية: لو وجهت هذا الس�ؤال في العطلة 
الصيفية ألخبرتك بأني أس�عى لمعدل عال 
ولكن من خالل االمتحانات الشهرية توضح 
ل�ي أن ش�خصية الم�درس ف�ي الس�ادس 
تختل�ف عن باق�ي الصفوف الس�ابقة من 
حيث اإلعف�اء العام في الراب�ع والخامس 
اإلع�دادي ولكن مع نف�س المدرس للمادة 
في الس�ادس رأيت طريقة أخ�رى ونتائج 
مختلف�ة حيث أمتحن وأجيب عن األس�ئلة 
م�ع معرفتي مقدما أن أح�رز درجة عالية 
وأس�تغرب بعدها بنتيجة ضعيفة وعندما 
أتوجه بالس�ؤال تكون اإلجابة من األستاذ 
أن�ه يصح�ح االمتح�ان بطريق�ة تصحيح 
تكس�ير  أي  الع�ام  نهاي�ة  ف�ي  ال�وزاري 

الدرجة.

هل يكفي الكتاب؟

عن طريقة دراس�تهم للمادة كان س�ؤالي 
ف�ي قراءتهم ه�ل الكتاب كاف الس�تيعاب 
المنهج أم االستعانة بالمساعدات والمالزم 

لها دور مكمل ؟ 
صفاء)م( الرصافة الثالثة قالت ان الكتاب 
وبم�ا يحويه م�ن تمارين وأس�ئلة يوضح 
المنه�ج بصورة معينة ولك�ن في المالزم 
تظهر أسئلة موسعة و تفسيرا أكبر للمادة 
ث�م يأت�ي دور الم�الزم الخاص�ة بمدرس 

الم�ادة مما يزيد م�ن ثقل المذاك�رة علينا 
ويجع�ل الوق�ت ح�رج فأطل�ب أن تحصر 
الم�ادة بالكتاب وأن يكون أس�ئلة الوزاري 

ضمن تمارين الكتاب و أسئلته. 
توجه�ت بعد ذلك إل�ى كادر تدريس�ي من 
تربية بغداد الكرخ والرصافة مختصين في 
السادس إعدادي ولفرعيه العلمي و األدبي 
وأجري�ت حوارا معه�م كان موضحا لحال 
األس�تاذ و الطالب اللذي�ن يخوضان غمار 
سنة دراسية عسيرة تنتهي بنجاح وتخرج 
م�ن مرحل�ة وصفه�ا م�ن تخطاه�ا ))أن 

مستقبل الطالب يبدأ من بوابتها((.

وضع ال يبشر بالخير؟!
* س�ؤالي األول كان عن قدرة الطالب في 
تحمل المادة إضافة لتغّير المنهج وكيفية 

انعكاس ذلك على الطالب؟
وص�ف م�درس م�ادة األحي�اء )ص.ح( : 
الوضع الحالي ال يبش�ر بخي�ر وخصوصا 
نس�ب النج�اح الت�ي ال تتج�اوز 55% ف�ي 
الرصاف�ة الثانية خالل نصف الس�نة األول 
مع ضعف مس�تويات الطالب في مجارات 
منه�ج جديد أي أن األس�ئلة غي�ر متوقعة 
وليس�ت كم�ا ف�ي الس�نين الس�ابقة كأن 
تكون مش�ابهة لما قبلها, كما أن رس�وب 
ط�الب بأعداد كبي�رة من الس�نة الماضية 
زاد م�ن عبء التدريس�ي إضاف�ة لوضعية 
الطال�ب الراس�ب م�ن انع�دام الطم�وح و 
تض�اءل فرص النجاح لدي�ه كما يكون أقل 
كفاءة من الطالب الذي ينجح من الخامس 
إعدادي ونظرا لتغير مواد من جهة العلمي 

وعدم اس�تيعابه لها إضافة أن أعداد كبيرة 
من المدرس�ين غير ملمين بالمادة بصورة 
كامل�ة مما يجعل�ه غير قادر عل�ى إعطاء 
الم�ادة بالش�كل المطل�وب, علم�ا أن�ه لم 
تفتح دورات تخ�ص المنهج الجديد وعدم 
مناقش�ته من قب�ل المش�رفين وأس�اتذة 
الم�واد, فالخلل يبدأ من الهيئة التدريس�ية 
ويدفع ثمنه الطالب الذي يكون مهدداً حتى 
من األهل بأن يصل إلى حد تركه الدراس�ة 
إذا فش�ل ف�ي تحقيق النج�اح وبكل صدق 
))الله يعين(( جميع أهالي طالب السادس 
بوضعهم المش�دود لحين ظه�ور النتائج 
وحتى بعد ظهورها فالقب�ول يكون أيضا 
مهم�ة صعبة وذل�ك ألن المع�دل الضعيف 
يف�رض التقديم على الكلي�ات األهلية ذات 

التكاليف العالية.

ن�سيحة املدر�سني للطلبة

*وع�ن نصيحتهم لط�الب ه�ذه المرحلة 
كان س�ؤالي: كيف يوجه المدرسين طالب 
ه�ذه المرحلة لغ�رض التهيئ�ة لالمتحان 
الوزاري؟مدرس مادة العربي )ع.خ(: على 
الطالب أن�ي يلتزم بدروس المدرس�ة وأن 
يصب تركي�زه على طرح الم�درس للمادة 
بغض النظر ع�ن الطريقة التي يتعامل بها 
األس�تاذ ألن ذل�ك يع�ود بالفائ�دة للطالب 
ويستبعد تراكم المادة عليه , والمشكلة أن 
بعض الطالب تصل فترة غيابهم عن الدوام 
المدرس�ي إلى أكثر من أسبوع مما يجعله 
يتهرب من االمتحان وتأجيله حتى رسوبه 

بالمادة وفقد السيطرة عليها.
*س�ؤالي اآلخر كان: بإتباع وزارة التربية 
العراقية نظام االمتحان الشامل للكتاب في 
نهاية الس�نة هل هي أحد سلبيات النتائج؟ 
ولو أتبعت الوزارة نظام دخول مادة الفصل 
الدراسي الثاني فقط في االمتحان النهائي 

هل ستعود باإليجاب؟ 
 م�درس م�ادة االنكلي�زي )م.ح(: أن هذه 
الطريق�ة تصعب م�ن مهم�ة الطالب ولو 
أتبع�ت ال�وزارة نظ�ام دول الخلي�ج ف�ي 
تقس�يم الكتاب ليكون االمتح�ان النهائي 
بنصف المادة  س�يكون أفضل بسبب طول 
المنه�ج وضي�ق الوق�ت الممن�وح لهم و 
أيض�ا هناك مس�ألة يقع الطال�ب العراقي 
فيه�ا مظلوم�ا أي وهي معادلة الش�هادة 
للطالب ف�ي الخارج بالش�هادة في الداخل 
على س�بيل المثال طال�ب يأتي من الخارج 
وخ�اض امتحان�ا وزاري�ا بنص�ف الكتاب 
واحتس�اب درجة نصف السنة له تتساوى 
م�ع الطالب عراقي ال�ذي أمتحن في كتاب 
كام�ل ودخوله الوزاري خالي الوفاض في 
الع�راق, ونتوقع لو منحت ه�ذه الطريقة 
لطالب العراق فس�ترتفع نسبة النجاح من 
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و�سايا لو�سع الأ�سئلة

* ما ه�ي وصاياكم ورس�التكم للقائمين 
على وضع أسئلة الس�ادس االعدادي لهذه 

السنة؟
مدرس التاري�خ )ص.ح( ق�ال: باعتبار أن 
وزارة التربي�ة ه�ي الراعي األكب�ر لجميع 
المراح�ل ولديه�ا إلم�ام كام�ل بالوض�ع 
الدراس�ي له�ذه المرحلة وما ي�دور فيها, 
فنح�ن نطم�ح أن تصل رس�التنا م�ن هذا 
الوزي�ر إليج�اد حل�ول  الحدي�ث لمكت�ب 
صحيح�ة و واقعي�ة تع�ود باإليج�اب ألن 
الوقاية خير من العالج..  ما نريد إيصاله أن 
يتم التدقيق على وض�ع المنهج من ناحية 
وضعه بص�ورة كامل�ة أم وج�ود تقصير 
فيه�ا ف�إذا ثب�ت أن هناك قص�ور فاألولى 

وضع حل قبل ب�دء االمتحانات ,وإضافة : 
المش�كلة األخرى هي أن الكثير من الطلبة 
يشكون من مستويات األسئلة حيث تكون 
أعل�ى م�ن مس�توى الطال�ب الس�تيعابها 
ولذل�ك نناش�د الجه�ات المعني�ة أن يكون 
وضع األسئلة بعد مناقشة اللجنة الوزارية 
مع المدرسين أصحاب االختصاص وليس 
المش�رفين حصرا, ما بعد وضع األس�ئلة 
نطالب أن يكون التصحيح حصرا لمدرسي 
الس�ادس أع�دادي ليك�ون الم�درس ملما 
بالم�ادة أكثر م�ن غي�ره و أن يبتعد بعض 
المدرس�ين عن جعل التصحي�ح االمتحان 
مجرد وقت دون مراعاة الجواب ألن هناك 
مس�ؤولية على عاتق الكل ف�ي أعطاء كل 
ذي ح�ق حقه ونتمن�ى الموفقي�ة لجميع 

الطلبة في هذا العام. 

هموم اأولياء اأمور الطلبة

كم�ا أع�رب ول�ي أم�ر الطال�ب ع�الء من 
الرصافة الثانية: أن هذه الس�نة تمثل ش�د 
أعص�اب وإرهاقا للعائلة م�ن بديتها حتى 
النهاي�ة بأم�ل تخ�رج أبني منه�ا ودخوله 
كلية واختصاص يضمن له مس�تقبل جيد 
ويفت�ح أف�اق الحياة في بل�ده وأن يكونوا 
عناص�ر قادرين عل�ى خدمة الع�راق فيما 
أكد السيد عبد الرحمن أحمد والد أحد طلبة 
الصف السادس علمي بأنه يتابع أوال بأول 
المستوى الدراسي لولده على أمل أن يحقق 
معدال يؤهله لدخول الجامعة التي يتمناها.  
وله�ذه الغاي�ة وفرة ل�ه كل المس�تلزمات 
المطلوب�ة وف�ي مقدمتها وض�ع عدد من 
المدرس�ين االختص�اص لك�ي يس�توعب 
المواد الدراس�ية بش�كل أفضل قياسا بما 
يقدم في مدرس�ته وقال�ت أم علي وهي أم 
لطالبة في الس�ادس أدبي أنه�ا تعيش مع 
عائلته�ا في حالة اس�تنفار كام�ل لتوفير 
مس�تلزمات الدرس البنتها من أجل اجتياز 
المرحلة بنجاح وتف�وق حتى لو كان على 

حساب مصاريف العائلة.
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م�ا أقذر لعبة السياس�ة وأحق�ر الديمقراطية يف 
البل�دان العربية يتش�دقون بها زيف�ا، وينظرون 
لها نخبة تدعي أنها خرية القوم وآخر الفقهاء يف 
تاريخ البرشية.  من يحكمون يف بلد عربي يظنوا 
يف نفسهم الكمال ومالكي الحقيقة وآخر املخريين 
واملعصوم�ن، ومن يعارض يتعب�دون كلمة )ال( 
حت�ى وإن كان لبد م�ن )نعم( لخ�ري املجموعة، 
بؤس نخبة نصبت أنفسها املتحدث األوحد باسم 
شعب سالله تآكلها السوس لكثرة ركنها يف زوايا 
البيت عجزا عىل ملئها. بؤس�ا وس�خطا للساسة 
ال تفق�ه أن س�ائس الق�وم هو خادمهم، بؤس�ا 
لسياسين يرون الحكم واملعارضة شأنا شخصيا 
يحكمون مللئ جيبهم وتأكيد وجودهم بالديمومة 
ومعارضة تعارض نقمة وتشفي وآمال يف سحب 
البساط . آلم تنجب اآلمة نزيهن يعون ويقدرون 

األشياء حق قدرها؟
ساستنا يا سادة متعطشون لأليقونات، ساستنا 
يا سادة جائعة سلطة، ساستنا يا سادة يسوسها 
الكبت والرغبة ساس�تنا يا س�ادة يعتاشون من 
فقر شعب ويس�رزقون من نعوشه، ساستنا يا 
سادة لم يجدوا يف ذواتهم مقدرة عىل إعالء صوت 
الضمري والعقل فتس�للوا ع�ر خطابات الوجدان 

والعاطفة.
ساس�تنا ي�ا س�ادة لم يس�خفهم حال ش�عبهم 
فأصبحوا يس�وقونا خطابات عاطفية ليسخفوا 

شعبهم ليعطيهم صوته.
ع�ن أي سياس�ة تحدثوننا؟ سياس�ة خالية من 
الرامج والطموحات ومجردة من األفعال ساسة 
يعتاش�ون من وجدان وعواطف من ليس له غري 

العاطفة والوجدان ليسد رمق وجوع أبنائه. 
غريبة هي السياس�ة يف أوطاننا يس�رزقون من 
عاطفة اإلنس�ان بدال من اس�تثمار طيب�ة أبناء 
أرضهم لرتقي شيئا ما بقيمهم اإلنسانية ومنها 
تكرس�ون خطاب الكليانية اإلنسانية ويوجهون 
به�ا لعن�ة اإلرهاب والتخل�ف التي ألس�قوها بنا 
عن�وة وطغيان�ا، ألي�س م�ن األج�در مجابهتهم 
بالحجة والدليل بدل تس�ويق صورتنا كالقطعان 
الضال�ة عىل تاري�خ اإلنس�انية ونح�ن خري أمة 

أخرجت للناس.
يحكموننا دون أي حضور ملفهوم املصلحة العامة 
فقط خطابات وأفعال نرجس�ية تطمح لديمومة 
ال�ذات وتفريغه�ا من تك�دس الكب�ت والحرمان 
الس�لطوي زمن الدكتاتورية. ما أغرب السياسة 
فم�ا الفرق بن دكتاتوري�ة األمس واليوم غري أن 
األمس لم يخف رغبته يف السلطة وكرس وجوده 
بحد الس�يف ولم يخاطب الوج�دان والعاطفة إال 
ي�وم أدرك كونه راحال والي�وم دكتاتورية جائعة 

وتسعى لالمتالء من السلطة ماديا ومعنويا.
عن أي سياسة نتحدث ؟

أليس م�ن األجدر أن ننزع للس�ؤال ع�ن حقيقة 
السياسة وأبعادها يف بالدنا؟ 

وأن نرف�د ملف�ات ساس�ة الي�وم ع�ىل ط�اوالت 
الباحث�ن االجتماعن والنفس�ين ليقرروا أهلية 
ه�ؤالء بممارس�ة السياس�ة من عدمه�ا؟، وهل 
نحن حق�ا أمام ساس�ة أم نحن أم�ام طفيليات 

تطفوا عىل السطح بعد كل الثورات؟
أليس�ت بلداننا العربية يف أح�وج الحاجة إىل تغري 
املعطيات ودراس�ة الوقائع وتحليل املفاهيم قبل 

الخوض يف غمار املمارسة؟ 
أو أنه يجب أن يكون انخراط قرصي يف الفلسفية 
التجريبي�ة ن�زوال عند ق�ول دافيد هي�وم "كون 
التجرب�ة ه�ي أم العلوم"ولك�ن إىل مت�ى ونح�ن 
مجتمع�ات مخري�ة؟ أليس من حقن�ا أن نخرج 

من املخابر؟
أليس�ت السياس�ة كم�ا عرفوها ه�ي اإلجراءات 
والط�رق الت�ي ت�ؤدي إىل اتخاذ ق�رارات من أجل 
املجموع�ات واملجتمعات البرشية أم أنها تبقى يف 
فكر الساس�ة العرب هي مجرد مراوحة بن )ال( 

و)نعم(؟
نبحث يف وقعنا فال نجد غري العبث بالرغم من ما 
قدمته ش�عوبنا من دروس راقية ونبيلة لنخبها، 
ولكنه�م ظل�وا ال يفقهون ال معارض�ة وال حكم 
نخبتنا تعلمنا التقاذف بأبش�ع األلفاظ وأسخف 
النعوت، ساس�تنا عندما يتخاطبون ويتحاورون 
م�ن األج�در أن نض�ع بجان�ب ص�ور لقاءاتهم 
املتلفزة هذه العبارة التي تخترص رقي خطابهم 
وأهميته )-18( خش�ية عىل ش�بابنا وأبنائنا من 

خطورة الرسائل التي يريدون أن يمرروها لهم.
ما أحوجنا لساس�ة يسوس�نا ه�ؤالء ويعلموهم 
السياس�ة وطرق الخط�اب ويجعلونهم يدركون 
معاني الخطاب وأبعاده ومدى تأثريه يف األجيال 

فهل لنا ساسة أم سوس؟ 
حقا السياس�ة حمالة أوجه وقائمة عىل احراف 
الك�ذب ولكن ليس كما ه�ي عندنا تعر مفضوح 
وانكش�اف كيل لرغبات الطغيان ونس�يان باهت 
للدول�ة والش�عب، بالرغ�م م�ن ك�ون الجمي�ع 

يتشدقون بكونهم يمثلون صوته.

العراق بلد متعدد األعراق والديانات، وهو للجميع بال تمييز، فال أحد يحق 
له اللعب بوتر الطائفية وبنار تحرق نسيج املجتمع العراقي، مهما كانت 
مرراته أو دينه أو منصبه، وال احد من السياس�ين يحق له االدعاء بأنه 
يمثل ديناً أو مذهباً أو انه مكلف بإقامة أو بس�ط س�لطة دين أو مذهب 
لحك�م العراق، ألن ذل�ك أنفضح بالفع�ل، لقد حاول السياس�يون كثرياً 
واس�تخدموا الحس الطائفي لتحشيد الناس لكنهم فشلوا وبان خزيهم، 
ألن الش�عب العراقي ملدة عرش س�نوات لم يحصل عىل أي يشء يسري من 
واجبات هؤالء يف تقديم الخدمة للوطن واملواطن، وألن السياسين نجحوا 

فقط يف تصدير االزمات وشحن الشارع وإثارة التوتر.
الي�وم األوض�اع السياس�ية يف العراق تش�هد خ�الل هذه الف�رة حراكا 
وتصعيدا غري مس�بوق ويمثل انعطافة خطرية تهدد العملية السياس�ية 
واألمني�ة, وم�ا يزيده�ا خطورة هو تس�خري جه�ات إعالمي�ة معروفة 
بأجنداتها لتوجيه تلك األوضاع بش�كل مدروس لخدمة أجندات إقليمية، 
ولذلك حن نش�هد نائباً أو وزيراً أو أي مس�ؤول يتحدث عن سنة العراق 
الكرام بس�وء، أو ش�يعة العراق الكرام بس�وء، أو أكراده أو تركمانه أو 
ش�بكه أو ايزيدييه بس�وء أو إنقاص من أهميتهم ودورهم اإلنس�اني يف 

املجتمع ودورهم الوطني.
 فإنم�ا يح�اول أن يغطي عىل أخطائ�ه هو، ويرحل فش�له ليعممه عىل 
الناس جميعاً وعىل خياراتهم، قد نختلف سياس�ياً أو حتى عقائدياً، وقد 
يكون هذا الوزير من هذا املذهب أو املذهب اآلخر لكنهم يبقون مسؤولن 
وواجباته�م هي خدمة الناس ال توجيه عقائدهم، ولألس�ف فان جميع 
م�ن عمل يف السياس�ة العراقي�ة حتى هذا اليوم فش�ل يف ه�ذه املهمة، 

فاتجه إىل دعم نفسه باملذهبية واملناطقية واألساليب الخطرية الخاطئة 
التي تثري الفتنة، لقد فشلوا جميعاً، وال احد يف السياسة العراقية من كل 
االتجاه�ات أكثر حكمة وش�جاعة وزهد ونهج النب�ي األكرم وأهل بيته 
وصحابته املنتجبن، ال احد كان أنموذجا يف تطبيق تعاليم هؤالء العظام، 
وجعلهم قدوة له، بل كانوا يعملون يف دائرة من الذاتية والفس�اد والتوتر 
الس�يايس واملصالح الضيق�ة التي أحاطها الظل�م والتقصري، ونحن مع 
أية مظاهرات تحتج عىل هذه األس�اليب الخاطئة وهذا املنهج الخاطئ، 
مظاهرات حضارية مرشوعة تقّوم ال تهدم، تحارب وتحاسب الفاسدين 
تسعى اىل إلغاء العملية السياسية وإلغاء الدستور، وتغيري منهج الحكم 
إذا م�ا اعراه الخلل، ومن حق العراقي يف االنبار أو البرصة أو كركوك أو 
اربي�ل وأية بقعة أخ�رى يف العراق أن يعلوا صوته، ويرفع رأس�ه مطالباً 
بالحق�وق، ولكن الحذر كل الحذر من االلتفاف عىل ذلك وتغذيته بالروح 
الطائفية وإش�عال الفتنة التي تمزق الجميع، ولألس�ف يتبنى ذلك نواب 
ومس�ؤولون فاش�لون، ألن من ال يمل�ك مرشوعاً لخدمة الناس يس�عى 
مبارشة لتحشيدهم طائفياً، العراقيون جميعاً ومن كل املناطق يف العراق 
عان�وا نفس املعاناة، عانوا من هؤالء السياس�ين الجميع عانى وعليهم 
حفظ اقدس املكاسب، وهو وحدتهم ووحدة وطنهم، واملرشوع الوطني 
والعملية السياس�ية، وعدم الس�ماح للحرائق املقبلة ع�ر الحدود وعر 
ال�دول املحيطة بالع�راق أن تلتهم هذا البلد، لن نصغ�ي أبدا إال إىل صوت 
الوط�ن وصوت العق�الء من مراجع الدي�ن العظام الذين كان�وا الخيمة 
الكبرية للعراق وش�عبه وصوت الضمري والدين املحمدي األصيل وعظمة 

هذا الشعب الواحد املوحد.   

فريوس جنون قطر

  املرشوع الوطني أغىل من طائفيتكم السياسة ما بني السلطة واملعارضة

حتى مخاطر في�روس )جنون البقر( 
ل�ن تص�ل إلى عش�ر معش�ار مخاطر 
في�روس )جن�ون قط�ر(, فق�د ج�ن 
جن�ون هذه الجزي�رة الصغي�رة, التي 
ل�م تظهر إل�ى الوجود إال ع�ام  1971 
بع�د انفصاله�ا م�ن البحري�ن, لكنها 
ع�ادت ثاني�ة ع�ام 1986 وه�ي ف�ي 
س�ن المراهق�ة لتتمرد عل�ى البحرين 
باخت�الق أزم�ة الج�زر, فب�دت عليها 
عالم�ات اإلصابة بفيروس التمرد منذ 
الي�وم الذي ولدت فيه على يد الش�يخ 
)أحمد بن علي آل ثاني(, فكان المتمرد 
نفس�ه أول ضحايا التمرد, حين تمرد 
عليه ابن عمه الشيخ )خليفة بن حمد 

آل ثاني(. .
ول�م يس�لم المتم�رد الثان�ي م�ن )آل 
ثان�ي(, ف�كان ه�و الضحي�ة الثاني�ة 
لفي�روس )جن�ون قطر( حي�ن تمرد 
علي�ه ابنه الش�يخ )حمد ب�ن خليفة( 
ع�ام 1995 بانق�الب ق�اده االبن على 
أبي�ه, وهكذا توارثت قطر فيروس�ات 
أعراضه�ا  عليه�ا  فظه�رت  الخط�ر, 
بأبش�ع صوره�ا التعبوي�ة والتآمرية 
واإلعالمي�ة, وكان م�ن الطبيع�ي أن 
األنظم�ة  تواص�ل تمرده�ا عل�ى كل 
العربية واإلسالمية, من خالل قنواتها 
الفضائي�ة, الت�ي جندته�ا ف�ي بداي�ة 
األمر لتأجي�ج الخالف�ات والفتن ضد 
األقط�ار الخليجي�ة القريب�ة منها, ثم 
نقلت ع�دوى اإلصابة به�ذا الفيروس 
إل�ى الوط�ن العربي كل�ه, فتخصصت 
بإثارة المشاكل واألزمات, لتنتقل بعد 
تلك المرحل�ة إلى األقطار اإلس�المية 
البعيدة عنها. تارة توفر الدعم المطلق 
للجيوب واألوكار العابثة, وتارة تقدم 
الهب�ات المالي�ة )رش�اوى( لألطراف 
المثيرة للقلق, وتارة أخرى تتحالف من 
أحزاب وتنظيمات بعينها في محاولة 
لتغيير مالمح المش�هد العربي برمته, 
ولم يعد يش�غلها ش�يء سوى اختالق 
المش�اكل وافتع�ال الفت�ن واألزمات, 

وهذا هو ديدنها وشغلها الشاغل. . 
الفريو�سات تقتحم الكويت

تس�للت فيروس�ات )خطر قط�ر( إلى 
المجتم�ع الكويت�ي عبر ث�الث خاليا 
مؤلف�ة م�ن )21( ش�خصا, تح�ددت 
واجباتهم بضرب االستقرار, وإشعال 
االضطرابات, وإثارة القالقل, فشكلت 
فيه�ا لجن�ة للتحقي�ق ف�ي اإليداعات 
الداخلية والخارجية لمس�يلمة الكذاب 
عل�ى خلفي�ة م�ا نش�ر ف�ي الصحف 
 )200( مبل�غ  تس�لمه  المحلي�ة ع�ن 
ملي�ون ري�ال قط�ري م�ن حكوم�ة 
الدوحة ي�وم 2011/6/1  اما لتغطية 
أو  المخط�ط له�ا,  األزم�ات  نفق�ات 
لشراء الوالءات والذمم, وحفظوا ملف 
التحقيق في أرشيف الفضائح الكبرى 
التي شهدتها البالد منذ والدتها وحتى 

يومنا هذا. .
اخلطر يف م�سر

ثم تقافزت فيروسات الخطر القطري 
المصري�ة  البيئ�ة  بش�كل جل�ي ف�ي 
المصاب�ة بهوس األزم�ات, فأصدرت 
منظمة العدل والتنمية لحقوق اإلنسان 
بيانها, الذي اس�تنكرت في�ه اللقاءات 
الس�رية, التي جمعت مرش�د اإلخوان 
بحامل الوباء, وأبدت استنكارها أيضا 
عل�ى زيارات�ه المكوكي�ة مع أس�راب 
الخفافيش العائ�دة إلى الدوحة, األمر 
الذي وضع عالقات اإلخوان بقطر في 

موضع الشك والريبة. . 
وأدان�ت أكث�ر م�ن منظم�ة مصري�ة 
الش�أن  ف�ي  )الخط�ري(  التدخ�ل 
المص�ري, وح�ذرت م�ن المخططات 
التخريبية الخبيثة التي اش�تركت فيها 

حكومة الدوحة. . 
مع الغزاة يف بنغازي

ظهرت فيروس�ات قطر مع نعيب بوم 
الناتو في الوخزات األولى لبزوغ فجر 
األوديس�ا خل�ف قطعان الغ�زاة الذين 
التف�وا حول بنغ�ازي, بي�د أن الملفت 
لالنتب�اه إن جي�وش الناتو انس�حبت 

كله�ا, وحزم�ت حقائبه�ا, فغ�ادرت 
األرض الليبي�ة, وع�ادت إل�ى ديارها 
بع�د انتهاء مهمته�ا الحربية, وتركت 
وراءه�ا الفيروس�ات القطرية تبحث 
ع�ن ضالتها بي�ن القبائ�ل المتناحرة, 
ف�كان التمزيق والتفكي�ك في مقدمة 
اكتش�فت  لكنها  التخريبية,  أولوياتها 
ف�ي نهاية المط�اف إن الجس�د الليبي 
الفيروس�ات  ض�د  تمام�اً  محص�ن 
المراهق�ة, الت�ي ال علم لها بتماس�ك 
النس�يج الليبي ف�ي مواجهة األخطار 
المحدقة به, ففش�لت أم�وال الدوحة 
بإغراء رؤس�اء القبائل ف�ي االنخراط 

في سلك العمالة للغرب. .  
وهكذا تحطم�ت آمال دولة قطر, التي 
ال تزيد مس�احتها على مساحة أصغر 
قري�ة ليبية م�ن قراه�ا المبعثرة على 
سواحل المتوس�ط, ولم تعد ألموالها 

أي قيمة عند أحفاد عمر المختار. .
األمازي�غ يكافحون فيروس�ات دولة 
)خط�ر( أعل�ن األمازيغ األح�رار في 
بيان نش�روه ف�ي الجزائ�ر, ووجهوه 
إل�ى حكومة )خطر(, أك�دوا فيه على 
وحدة الص�ف الجزائري ف�ي التصدي 
لموجة الفيروس�ات التآمرية اللئيمة, 
ولم يتحملوا الدوخة التي سببتها لهم 
الدوح�ة بدعمها المالي لبعض أطراف 
المعارض�ة الجزائري�ة, ومس�اومتها 
حكومتهم على سياس�تها الخارجية, 
ووس�اطة الدوح�ة غي�ر المرحب بها 
بي�ن الجزائريين والليبيين, وعروضها 
االس�تثمارية, التي أقل ما يقال عنها: 

)جعجعة وال طحين(. .
وتضمن البيان رفضا قاطعا للخدمات 
المعروض�ة عليهم  المريبة  القطري�ة 
م�ن  البي�ان  وح�ذر  وجه�راً,  س�راً 
محاوالت تمرير األجندات االمبريالية, 
التي سخرت الدوحة نفسها لتمريرها 
تحت مس�ميات العدالة والحرية, التي 
يفتق�ر إليه�ا المواطن القط�ري على 
أرض�ه وقواع�ده, الت�ي ص�ارت وكراً 

للفيالق العسكرية األجنبية. . 
االنت�سار على نطاق وا�سع

ه�ي  اإلرهابي�ة  المنظم�ات  ص�ارت 
الوسط المثالي لنقل فيروسات التآمر 
إلى العواص�م العربية األخ�رى ابتداًء 
بس�وريا وانته�اًء بالمغ�رب العرب�ي, 
واألردن  واليم�ن  بالع�راق  وم�روراً 
والسودان ولم تسلم منها حتى البلدان 

الفقيرة في أفريقيا الوسطى. .
ولم يع�د هنالك ما يخف�ي تدخل قطر 
الس�افر في الشأن السوري, خصوصا 
بعدم�ا وص�ل األم�ر إل�ى المجاه�رة 
العلنية, والتباهي بالتنس�يق المباشر 
مع البيت األبيض لرفع وتيرة االقتتال 

إلى أقصى درجات العنف والتطرف. .
 المثير للدهشة ان الخارجية القطرية 
بات�ت تتحدث معن�ا بصيغ�ة )نحن(, 
وتكررت هذه المفردة االستعالئية في 
أكثر من لق�اء, من مثل قولها: ))نحن 
لن نعطي المزيد من المهل لدمشق((, 
م�ن دون أن توض�ح لنا م�ا المقصود 
بمفردة )نحن(, أهي الصفة المحلية, 
أم العربية, أم العالمية ؟, وهل صارت 
الدوحة هي المتحدث الرس�مي باسم 
الجامع�ة العربية ؟, أم باس�م مجلس 
األم�ن الدول�ي ؟, ال اح�د ي�دري حتى 
اآلن, بيد أن الثابت لدينا أن قطر صارت 
تتص�رف وكأنها من ال�دول العظمى, 
التي ال تنتمي إلى البلدان العربية, فهي 
وعل�ى الرغم من صغره�ا وضئالتها, 
وعلى الرغ�م من عدم اكتم�ال نموها 
ضم�ن منظومة دول مجل�س التعاون 
الخليجي, تقف اآلن في الصف األمامي 

مع روسيا والصين واليابان. .
التي�ارات  أب�دت  مث�ال,  اليم�ن  ف�ي 
السياس�ية تذمرها من ال�دور الخبيث 
الذي تلعبه الفيروسات القطرية, وفي 
الع�راق تصاع�دت األص�وات المنددة 
بال�دور القطري المت�ورط مع القوى 
الخارجية المعادية لبغداد, وفي عمان 
رفض�ت الحكومة األردني�ة ان تتحول 

أرضه�ا إلى محط�ة إلي�واء المرتزقة 
الذي�ن تبعثه�م قط�ر من وق�ت آلخر 
للتس�لل من أراضيها إلى بعض البلدان 

العربية المجاورة لها. .
الح�زب  زعي�م  ن�دد  باري�س  وف�ي 
االش�تراكي الفرنس�ي )هارلم ديزير( 
بوج�ود نوع م�ن التعاون والتنس�يق 
القط�ري مع المجاميع اإلرهابية التي 
كان�ت تحتل ش�مال )مال�ي(, وطالب 
قطر بتقديم إيضاح سياس�ي إزاء هذا 

الموضوع. .    
وقال رئي�س الحكوم�ة القطرية بهذا 
الصدد: )نحن نتمنى أن يتم حل مشاكل 
مال�ي عن طري�ق الحوار السياس�ي(. 
ألم أقل لك�م إن قطر صارت من الدول 
العظمى التي ينبغي أن نحسب لها ألف 

حساب. .
ختاما نقول: لقد تشوش�ت س�معتها 
وتذبذبت مواقفها باعتبارها الش�ريك 
ف�ي  ب�ه  المرح�ب  غي�ر  األمريك�ي 
األم�ر  العربي�ة,  الش�عبية  األوس�اط 
ال�ذي اضطره�ا للبح�ث ع�ن مكان�ة 
جدي�دة لها ف�ي األوس�اط األمريكية 
واألوربي�ة واإلس�رائيلية, فظه�ر هذا 
التوجه من خ�الل إيوائه�ا الجامعات 
الغربي�ة ومراكزه�ا البحثي�ة, بما في 
ذل�ك جامعة )ج�ورج ت�اون(, ومعهد 
)بروكينج�ز(, وس�يأتي الي�وم ال�ذي 
تجد فيه نفسها في عزلة تامة, خارج 
األوساط العربية النقية المشفرة ضد 

العمالء والجواسيس والخونة. . . 
وهي اليوم مرشحة للسقوط واالنزالق 
نح�و الهاوية أكثر من أي وقٍت مضى, 
ومن المرجح انها ستهوى من شاهق 
متأث�رة بتعجي�ل الجاذبي�ة األرضي�ة 
الحتمية, التي س�تعيدها إلى الدوحة, 
وتضعها في ح�دود حجمها الطبيعي, 

ولله در سيد الُبلغاء عندما قال:
اذكر مقاالً محكماً من قاله حقاً برْع
ال يحصد اإلنسان إال مثلما كان زرْع

ما طار طيٌر وأرتفع إال كما طاَر وقْع

 موؤيد عبد ال�ستار 
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كاريكاتري / فوؤاد ح�سون 

نقل املظاهرات 
الغاية واملربرات

كاظم فنجان احلمامي

تعالت األصوات التي تحاول نقل املظاهرات املستمرة منذ اكثر من 
ش�هر يف محافظة االنبار اىل بغ�داد، رغم ان ال أحد يدعي حرمان 
ح�ق الجماه�ري يف التظاهر الس�لمي يف بلد تحرر للت�و من أتون 
الدكتاتوري�ة املتخلفة للزمرة الصدامية، بل�د يحاول االنتقال اىل 
مستوى الدول املؤسساتية، إال ان العجز الكبري لدوائر ومؤسسات 
الحكومة، وعدم تلبيتها ملطالب املواطنن سواء من تظاهر أم لم 
يتظاهر، وتفيش الفس�اد ومعاناة املواطنن من ش�يوع الرشوة 
وس�وء الخدمات  أس�باب كافي�ة ووافية للتظاهر والتي تش�يع 
الي�أس لدى املواطن�ن وتجعله�م ينتفضون ع�ىل الواقع املزري 
ال�ذي يجدون أنفس�هم يف رشنقته الخانق�ة يف محاولة للخالص 
من جحيم املش�كالت التي ورثوها من س�نن طويل�ة من الظلم 
والتعس�ف واالهمال والقه�ر، وزاد عليها الفس�اد املايل واإلداري 

والتزوير والرشوة الطن بله. 
إن اتخاذ قرارات بحجم نق�ل مظاهرات املدن إىل العاصمة بغداد 
يلح�ق أش�د الرضر بصدقي�ة املظاه�رة، الن املراد م�ن التظاهر 
تحقي�ق األهداف واملطالب املرشوعة بالطرق الس�لمية، ما دامت 
الحكوم�ة مس�ؤولة ع�ن س�المة املتظاهري�ن الذي�ن ينظمون 
تظاهراتهم وفق قواعد الديمقراطية من قبيل اس�تحصال إجازة 
الس�ماح باملظاهرة يف موعد معن وإعالن مكانها وخط سريها، 
أما إذا كانت السلطات األمنية ترى خلال يف احد الرشوط مثل عدم 
مالئم�ة موعد التظاه�رة او مكانها، كأن تك�ون تظاهرة كبرية 
واملكان يضيق بها، فمن حق الحكومة الطلب من املس�ؤولن عن 
املظاهرة تغيري مكانها، او أن يكون موعدها موافقا ملناسبة دينية 
او سياسية او اجتماعية تخص طائفة معينة، مثل عيد األضحى 
او زيارة دينية او مناس�بة حزينة للمس�لمن او املسيحين مثل 
الجمعة الحزينة وغري ذلك مما يتعارض مع موعد املظاهرة فمن 

حق الحكومة طلب تغيري موعدها وقس عىل ذلك.
ومن اهم األس�باب التي تمنع نقل املظاهرات من املحافظات اىل 

العاصمة بغداد هي األسباب التالية:
أوال: كثاف�ة الس�كان يف العاصمة، فبغ�داد يزيد تعداد س�كانها 
ع�ىل ربع س�كان العراق، أي نحو س�بعة مالين مواط�ن، بغداد 
مختنقة بسكانها، وتعاني من مشاكل النظافة والفيضان وغرق 
ش�وارعها، وهو ما ال طاقة ألية حكومة تجاوزه، هذا اذا اضفنا 
اىل تلك العوامل الفساد املايل واإلداري، فان العاصمة بغداد تعيش 
كارثة ومأس�اة ال توصف، فمن الظلم إلقاء أعباء اضافية عليها، 
ب�ل الواجب يقتيض من املواطنن التخفيف عن كاهلها ومعالجة 

مشاكلها. 
ثاني�ا: تعد بغداد اك�ر مدينة مختلطة يف الع�راق ، يتعايش فيها 
اتب�اع اكر مذهبن مس�لمن هما الش�يعة والس�نة، إضافة اىل 
املس�يحين والك�ورد والصابئة، وقد مرت عليه�م رصوف الدهر 
ونوائبه، وعاث الحكام الظلمة يف املدينة فسادا، ففرقوا املواطنن، 
ونارصوا طرفا ضد االخر، حتى اس�تطاع سكان العاصمة اخريا 
تج�اوز املحن والتآلف فيما بينهم، عىل األخص أوائل الس�تينات، 
حن توفرت حكومة نزيهة، مخلصة لش�عبها، حكومة الش�هيد 
عبد الكريم قاسم، إال أن عودة الحكام الطائفين، منذ تسلم عبد 
الس�الم عارف السلطة، أش�اعت الطائفية بش�كل حاد، فشحن 
املجتمع بمرض الش�وفينية، لذلك نمت ب�ذرة الطائفية وازدادت 
يف عهد الزمرة الصدامية، فجرت عىل البالد الويالت إبان حكمهم 

وبعد سقوطهم غري املأسوف عليه.
لذلك يعد أي تالعب بمشاعر املواطنن يف العاصمة بغداد ، والعزف 
عىل اوتار الطائفية بن السنة والشيعة، رضب من اللعب بالنار، 
نأمل ان ينتبه اليه العقالء من ابناء املذهبن ويحاولوا إخماد نار 
أي�ة فتن�ة يحاول البعض اش�عالها يف غفلة من الق�وم، وما نقل 
املظاه�رات اىل ه�ذه املدينة املتأججة إال محاول�ة لتفجري العنف 
واإلجه�از عىل الس�لم االجتماعي اله�ش يف املدين�ة النائمة عىل 

ب�ارود التناقض�ات املوروث�ة.
ثالث�ا: تس�عى بع�ض دول الج�وار اىل الس�يطرة ع�ىل الس�احة 
العراقية أمال يف التحكم بها يف املس�تقبل واالس�تفادة من ثروات 
العراق الكبرية، وعىل األخص النفطية، وإخضاع موقعه الجغرايف 
الس�تثماره يف خطوط نق�ل الطاقة والتجارة م�ع اوربا ، ونهب 

مياه العراق من جميع الجهات.
لذلك تجد القوى اإلقليمية أفضل وس�يلة هي سياسة فرق تسد، 
وهي سياس�ة معروفة اس�تند عليه�ا االس�تعمار الريطاني يف 
السيطرة عىل مستعمراته وأصبحت منهجا معروفا يطبق يف كل 
مكان من اجل الس�يطرة ع�ىل الجماهري التي تنصاع اىل النزعات 
البدائي�ة، س�واء أكان�ت اجتماعي�ة أم دينية أم سياس�ية. فمن 
الس�هل اللجوء اىل عامل الدين وتحريك عواطف اإلنسان البسيط 
لتجعل�ه يس�ري وفق ما ترس�م اليه دون إعم�ال عقله ، فيخضع 
للعوام�ل الخارجية املضادة ملصلحته وهو س�ادر يف وهم املذهب 
او العنرص او القومية او الطائفة...الخ، فيس�هل قياده لتحقيق 
م�آرب العدو ظنا منه انه يحقق اهداف�ه املحدودة بعنرصيته او 

بمذهبه او بطائفته.
رابع�ا: ال مان�ع ان يحص�ل التظاهر الس�لمي يف اي م�كان، وال 
يح�ق للحكومة قمع�ه بالقوة، ولك�ن أي تظاهر يك�ون مضادا 
ملصلحة املجموع يجب ان يوضع عىل طاولة املس�اءلة القانونية 
م�ن قب�ل مجل�س الن�واب – الرمل�ان – ك�ي يصدر في�ه حكمه 
العادل وف�ق القوانن والقضاء ومصلحة الش�عب العليا، وان لم 
يستطع مجلس النواب تحقيق مصالح الشعب العليا عىل رئيس 
الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة اىل انتخابات ملجلس نواب 
جدي�د، ويف حالة العراق اليوم ف�ان عمر الدورة املتبقية للمجلس 
قصرية وال تستحق القفز عليها لذلك عىل الجميع التحيل بالصر 
ومعالجة األم�ور بالحكمة والعقل والعمل ع�ىل انتخاب مجلس 
جديد يس�تطيع كس�ب ثقة املواطنن والعمل من أجل صالحهم 

وصالح الوطن.
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تتج�ه األنظار اليوم االربع�اء صوب ملعب 
ده�وك حي�ث يخ�وض املتص�در الرشطة 
مواجه�ة مرتقب�ة ام�ام صاح�ب االرض 

والجمهور. 
ويح�اول املتصدر البقاء بعيداً عن مطاردة 
مالحق�ه واالخ�ر يحاول تقلي�ص الفارق 
قب�ل الع�ودة اىل الصدارة الت�ي تخىل عنها 
قب�ل  جوالت ع�دة ، ومن املتوق�ع ان تلقي 
اهمي�ة املباراة بظاللها ع�ىل اداء الفريقني 
املتحمس�ني خ�روج بف�وز مه�م  ُيبق�ي 
الضيوف يف الص�دارة وبعيداً عن املطاردين 
ويشق الطريق امام صاحب االرض للعودة 
مج�دداً لس�كة ال�راع من اج�ل مقدمة 

الرتتيب.
ويس�تقبل ملع�ب الش�عب غ�دا الخميس 
يف الثاني�ة والنص�ف ظهراً ال�زوراء وأربيل 
يف واح�دة م�ن ابرز لق�اءات ه�ذه الجولة 
الت�ي يختتمها بغ�داد والنفط يف اليوم ذاته 
فيما تأجلت مب�اراة النجف والقوة الجوية 
اىل إش�عار آخ�ر الرتب�اط األخ�ر بمهم�ة 

خارجية.
أع�اد فري�ق الطلبة بك�رة الق�دم الفرحة 
لش�فاه جماه�ره بعدم�ا تغل�ب بهدفني 
نظيف�ني ع�ىل الكهرب�اء يف املب�اراة الت�ي 
ضيفه�ا ملعب الك�رخ لحس�اب مباريات 
الجولة الرابعة عرشة من منافسات دوري 

النخبة.
وبكر الطالب بالتس�جيل يف الدقيقة الثالثة 
ع�ن طريق مهاجمه عيل عب�د ذياب ليعود 
بعده�ا بتس�ع دقائق زميله ايه�اب كاظم 

ويسجل ثاني األهداف.
ليبق�ى الكهرب�اء يف الرتتي�ب الثالث عرش 
برصي�د 13 نقط�ة، فيم�ا ابتع�د الفري�ق 
الطالبي قليالً عن قاع الدوري وعاد لألناقة 

املفقودة منذ بداية املوسم الحايل.
وحق�ق كربالء صاح�ب االرض والجمهور 
الف�وز ع�ىل فريق نف�ط الجن�وب صاحب 
الرتتي�ب الثالث برصي�د 22 نقطة بهدفني 

لواحد حمل اله�دف الكربالئي االول توقيع 
جابر ش�اكر بكرة قوية استقرت يف شباك 
الفري�ق الجنوب�ي يف الدقيق�ة الخامس�ة 
والعرشي�ن من عم�ر املب�اراة وكان الثاني 
من نصيب حسني فرهود فيما سجل لنفط 

الجنوب باسم عيل.
وتع�ادل كرك�وك م�ع فريق املين�اء بهدف 
واحد لكل منهما تقدم الكركوكليون بهدف 
يف الدقيقة الثامنة والس�تني بأقدام هردي 
ن�ور الدي�ن اال ان احم�د رشش�اب ع�ادل 
للمينائيني قبيل موعد انتهاء املباراة بثالث 

دقائق.
وحقق الصناعة املراد وظفر بنقاط مباراته 
أم�ام املصايف عندما تغلب عليه بهدف يتيم 
س�جله عيل صربي رافعاً رصيده اىل عرش 
نق�اط فيما ظ�ل رصيد فري�ق املصايف 15 
نقطة. و قال  مدرب فريق الزوراء الكروي 
رايض شنيش�ل ،إن نق�ل مب�اراة فريق�ه 
م�ع اربيل مللعب الش�عب الدويل من ش�أنه 
ان يمنح�ه األفضلي�ة ك�ون العبي�ه دائماً 
م�ا يقدم�وا أداء رفيعاً ع�ىل أرضية امللعب 

األثر.وأكد شنيش�ل: أن مواجهة فريقه 

ملنافس�ه أربيل مهمة ليس�ت سهلة بعدما 
أس�تعاد  اربيل عافيته وأخذ بجمع النقاط 
تباعاً من مباريات�ه األخرة التي لعبها مع 
احتفاظ�ه بخم�س مباري�ات مؤجلة لذلك 
أرى ان التكه�ن بنتيج�ة املب�اراة أم�راً لن 

يكون يسراً.
وأضاف:ان الزوراء عازم عىل ان يدخل عرب 
موقعة اربيل دوامة التنافس عىل املركزين 
االول والثان�ي كون صاحبيهما 
وده�وك  الرشط�ة 
وجه�اً  س�يلتقيان 

لوجه وه�و ما يمنحن�ا الفرص�ة الذهبية 
للتواج�د يف وصاف�ة الرتتيب أذا ما أحس�نا 
التعامل مع دقائق مباراة بعد غد الخميس.
يذكر ان فريق الرشطة يتصدر الئحة دوري 
النخب�ة بعد انقضاء جولت�ه الثالثة عرشة 
ب�]28[ نقطة من ]12[ مباراة وتبقى لديه 
مباراة مؤجل�ة يليه فريق ده�وك ب�]23[
نقط�ة م�ن] 13[ مب�اراة فنف�ط الجنوب 
ب��]22[ نقط�ة م�ن]12[ مب�اراة ولدي�ه 
مباراة مؤجلة امام اربيل فالزوراء ب�]22[ 

نقطة من] 13 [ مباراة.

كل اربعاء

اإلصالح على طريقة 
الحلفي!

دبي - سالم المناصير

الرجول�ة والش�جاعة لم تك�ن يوماً ش�عاراً مكتوب�اً أو كلمات 
مصفوف�ة، الش�جاعة ه�ي موقف وثب�ات والرجول�ة تحٍد مع 
الضمي�ر وال�ذات، فلن تكن فارس�اً مغ�واراً عندم�ا تكتب بعين 
واحدة وتترك األخرى تسرح وتمرح وتبّطل وتزمر، فال تظن أن 
األخريين صمتوا خوفاً أو خجالً بل ألن الس�كوت على التفاهات 
والمزاي�دات أرفع من ال�رد والتعليق وربما لوق�ت معدود ألني 

أعترف صبري ال يتسع للحظات!. 
الرجولة تنازلت أمام الحبكة والصورة، ورفعت الراية استسالما 
أم�ام من خ�ط العجز والص�در، ذل�ك الراقي بألفاظ�ه وقافيته 
ومعانيه وجسوره، ذلك الشخص الذي جعل من المفردة سالحاً 
لمحارب�ة المنافقي�ن والجبناء والمرتزقة، ش�اعر تحدى العوز 
واألمن والمرض وفي كل ليلة يمسح دموع الوالد والوالدة حزناً 
على ش�ط المعق�ل، كتب بال توصية أو طل�ب فيكفي أن كلماته 
تخ�رج من صمي�م القل�ب والعقل، عرفت�ه عّصامي�اً متواضعاً 
محبوباً فلم أجد ش�خصاً يصفه بغير "أب�و الحب واألمل"، عبد 
ّا وترك آالفا م�ن أبيات القيم والمبدأ  الحس�ين الحلفي رحل عن�
، عبد الحس�ين لم يكتب ش�طراً من باب حق الصداقة والجورة، 
الحلف�ي أراد إصالحا يصلح به حالنا، فمات ولم يَر أبو اإلصالح 
وال ع�م ص�الح، ردّده�ا تك�راراً وم�راراً: ال نريد إصالح�اً على 
طريق�ة الفالح، نري�د عقليات ونفوس�اً مرتاح�ة ال تبحث عن 
مصلحة وغاية، نريد أش�خاصاً يفكرون باآلخ�رة وليس طمعاً 
بجنة الدنيا الفانية، نريد أناس�اً يف�ون عندما يعّدون ال يزيدون 
األل�م ألماً، نريد رجالً قوالً ومعن�ى ال تتدحرج مواقفه تحت .... 

"النسوان" !. 
رحم الل�ه الحلفي ورحم الله إصالحه وصدق والله عندما قالها 

:
تريد إصالح، لملم مس�تحاك ومستحى الي وياك، وّصي الگصة 

گلها الگطرة ال تنزاح !. 
آخ�ر كالم: آخر كلماتي أوجهها للكابت�ن عمران راضي الالمي: 
هناك من يريدك أن تتخلى عن المهمة والمسؤولية ألن وجودك 
أنه�ى س�طوتهم وس�يطرتهم وتبذيره�م، صّدقن�ي أذا نجحوا 
بمش�روعهم وأجبروك عل�ى الرحيل فتأكد أن نادينا س�يتحول 
إلى "جايخانة" يتقاس�م فيه المنتفعون الحصص والميزانيات 
والتجهيزات، صّدقني ال تتركهم يعبثون فكفانا ما خسرناه في 
الس�نوات التي مضت، تحّمل وأنتفض وصّحح المس�ار ألننا لن 
نج�د بعدك قائداً ق�ادراً على التصّدي والتح�دي في زمن يتحكم 

فيه الجاهل والرخيص و "المجّدي"!.

اليوم.. مواجهة نارية بين المتصدر والوصيف

الطلبة يفك العقدة ويتجاوز الكهرباء بهدفين و المصافي يواصل التراجع!

أف�ادت بع�ض التقاري�ر الصحفي�ة اإلنجليزية أن 
ن�ادي تش�يليس ُيخطط م�ن اآلن ملحاولة "ضخمة" 

لضم ه�داف نادي أتليتكو مدري�د راداميل فالكاو 
وذل�ك بالتقدم بعرض "فلك�ي" للحصول عىل 

خدماته الصيف القادم يف إطار س�عي مالك 
البل�وز أبراموفيتش للعودة للمنافس�ة عىل 

البطوالت.ويعترب ال�دويل الكولومبي البالغ 
من العمر 27 عاًما واحد من الالعبني األكثر 

طلًب�ا يف عالم كرة القدم يف الوقت الحايل بعد 
املس�تويات الرائع�ة التي ُيقدمه�ا مع فريق 
العاصمة اإلس�بانية الذي سجل معه 22 هدًفا يف 21 مباراة 
هذا املوسم.ويلعب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حالًيا عىل سبيل اإلعارة 
م�ن تش�يليس يف أتليتكو مدري�د، حيث من املقرر أن يعود إىل س�تامفورد 
بريدج يف نهاية املوس�م الحايل، لكن تش�يليس عىل اس�تعداد للسماح له 

باالنتقال إىل ملعب فيس�نتي كالديرون عىل أساس دائم من أجل إقناع 
أتليتكو باالستغناء عن فالكاو.

أك�د مدرب بورس�يا دورتموند "يورجن كل�وب"، أنه ال 
ُيفك�ر يف ت�رك منصب�ه الصيف املقب�ل، لينفي صحة 

األنب�اء الت�ي تداولتها عدة صح�ف إنجليزية وكذلك 
أملانية حول إمكانية انتقاله لتش�يليس ليتوىل حكم 
ستامفورد بريدج بعد رحيل املدرب اإلسباني املؤقت 
"رافا بينيتيز".صاحب ال�45 عاماً، ربطت تقارير 
إنجليزية اسمه بتدريب تشيليس بعد انتهاء مهمة 

بينيتيز، حيث ذكرت صحيفة الصن الربيطانية أن 
مالك النادي "روم�ان أبراموفيتش" يضع من قاد 

بروس�يا دورتموند للفوز بالبنودس�ليجا يف آخر عامني، 
عىل رأس قائمة املدربني املرشحني لرتويض أسود غرب لندن بداية 
من املوسم الجديد.ونفى كلوب هذه االدعاءات، بقوله "لدى عقد 
مع النادي حتى عام 2016، وقلت 20 مرة من قبل أنني س�أبقى 
يف منصبي حتى اليوم األخر يف عقدي، نعم قد يأتي الوقت وأجد 
أندية مثل تشيليس وريال مدريد تريد التعاقد معي، وأنا بطبيعة 
الح�ال س�أكون يف حرة م�ن أمري"."عمل�ت مدرب�اً ملاينز قبل 
قدومي لدورتموند ملدة س�بع سنوات، ويف كل عام كنت أستطيع 
مغ�ادرة النادي لتويل تدري�ب فريق كبر، ولكن�ي قلت ال ألنني 
كنت مرتبطاً بعقد، واآلن أنا أس�تمتع بعميل يف دورتموند، وهذا 
لرشف كبر أن أكون املدير الفني لهذا الفريق الكبر، وال أعتقد 
أنني س�أذهب لتويل تدريب ناٍد مثل تشيليس يف الوقت الراهن، 

المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�ر مصدر مق�رب من كتلة املعرتض�ني أن القرار 
النهائ�ي ملحكم�ة ال�كأس يف قضي�ة الطع�ن 
بانتخاب�ات اتحاد الكرة س�يكون يف نهاية 
آذار املقبل.فيما أشارت مصادر مقربة 
م�ن كتل�ة املعرتض�ني اىل أن ق�رار 
س�يكون  الرياضي�ة،  املحكم�ة 
التي  املعرتضني  لصالح كتل�ة 

كس�بت القضية بعد أن اقتنعت املحكمة بجميع األدلة 
الت�ي تدين أعضاء االتحاد العراقي لكرة القدم بش�أن 
التالع�ب يف نتائ�ج االنتخاب�ات الت�ي ج�رت يف ش�هر 

حزيران من عام 2011.
وتابعت املص�ادر أن "قرار املحكمة س�يكون نهائيا، 
وغر قابل للطعن، لكون جميع األدلة موثقة بالصور 
ل�دى املحكم�ة التي س�رتفع بدورها الق�رار لالتحاد 
ال�دويل )فيفا(، والذي س�يبث بالقضي�ة بعد 10 أيام 

من إصدار القرار.

يب�دو ان فص�ل الخري�ف سيس�تمر جاثم�ا عىل صدر 
كرة الس�لة العراقي�ة ولن يتزحزح بتات�ا يف ظل غياب 
االس�رتاتجيات الصحيح�ة يف عم�ل اتحاد كرة الس�لة 

العراقي ..
اتحاد كرة السلة العراقي يف سبات دائم وسيبقى هكذا 
نائما هانئا ال يس�تطيع النهوض بسبب الكسل املالزم 
له وال من احد يتحسس بالزمن والسبب معروف )من 

امن الخمول استمر بنومه الطويل!( 
والغريب ان هذا االتحاد يس�تيقظ من سباته )احيانا( 
حال س�ماعه )ابو طبيلة( واب�و الطبل هنا هو حامل 
اخبار مش�اركة خارجية فينهض ه�ذا االتحاد مؤقتا 
من س�باته ملتفتا يمينا ويس�ارا مفزوع�ا ليعلن عن 
ان العراق سيش�ارك بتلك البطولة وستتحقق الفائدة 

التي ستجنى من تلك السفرة اقصد املشاركة 
اب�و طبيل�ة بالطب�ع أيق�ظ بطريق�ه امل�درب الخبر 
والعامل�ي وصاحب النظريات الس�لوية الخارقة فكرة 
توما كي يق�ود الفريق العراق�ي يف البطولة املزعومة 

اية بطولة وباي مكان حتى لو كانت يف اريرتيا 
ال اح�د يعلم رس تمس�ك اتحاد ك�رة الس�لة بالكارثة 
فك�رة توم�ا واالخر ارتب�ط بعقد مع ن�ادي نفط 

الجن�وب ال�ذي دفع ام�واال طائل�ة عل وع�ى ان يحقق 
الفري�ق النتائج املمي�زة اال ان الرياح اتت بما ال تش�تهي 
الس�فن... فالخس�ارات تتواىل وبفارق كب�ر وال تغير او 
تمي�ز باداء الالعبني حتى اآلن ! والن اتحاد الس�لة ال يرى 
امامه احدا من املدرب�ني العراقيني وما اكثرهم لذلك كلف 
توم�ا بقيادة الفري�ق الوطن�ي يف وقت كان توم�ا يتنقل 

بنادي نفط الجنوب من هزيمة اىل اخرى!
توما اخذ املنتخب اىل معسكر تدريبي يف تركيا قابل خالله 
احد فرق الدرجة الثانية وخرس امامه بفارق كبر ومن ثم 
غادر اىل ايران ليش�ارك يف دورة غرب آسيا ولتقع الكارثة 

املتوقعة ملن يعرف بواطن االمور!!
اآلن انته�ت البطول�ة فليعد اتحاد كرة الس�لة اىل فراش�ه 
الوثر وليكمل نومته الهانئة فال هناك من يحاسب وال من 
العوض  وعلي�ه  يراقب 
ومن�ه العوض وخل 
ماط�ول  ياكل�ون 

توما طيب!.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي/ حيدر الراضي

وض�ع اتح�اد الك�رة نهاي�ة ملسلس�ل 
اختياره للمدير الفني الجديد للمنتخب 
الوطني ال�ذي س�يخلف الربازييل زيكو 
بعد ان وق�ع اختياره عىل الربي بورا 

ميالنوتوفيتش كأقرب خيار.
وكشف مصدر مطلع يف تريح خاص 
ل�"املستقبل العراقي": ان رئيس االتحاد 
ناج�ح حمود أطل�ع عددا م�ن أعضائه 
"املتنفذي�ن" ان الربي بورا هو أفضل 
الخيارات الجديدة لالتحاد يف املدة املقبلة 
لقي�ادة اس�ود الرافدي�ن يف التصفي�ات 
املؤهلة لكأس العالم.وأشار اىل: ان بورا 
س�يوقع عىل عقده مع اتح�اد الكرة يف 

العاصمة بغداد وينص عىل ارشافه عىل 
املنتخب الوطني ل�6 أش�هر فقط قابلة 
للتجديد وقد يعلن عن اسم املدرب عقب 
االجتم�اع املغل�ق الذي س�يعقده اتحاد 
الكرة مس�اء اليوم يف العاصم�ة بغداد.

االتح�اد  رئي�س  ان  املص�در  وبحس�ب 
السابق حسني سعيد ساهم بشكل كبر 
يف إقناع بورا يف العرض العراقي و وصول 
املفاوضات لالقرتاب بني الطرفني.ونوه 
املص�در اىل أن "امل�درب الرب�ي تواجد 
يف ملع�ب مدين�ة دب�ي اإلماراتي�ة التي 
ش�هد لق�اء الع�راق وأندونيس�يا، وأنه 
س�يلتقي مس�ؤويل االتحاد خالل االيام 
القليلة املقبلة لوضع اللمس�ات األخرة 
عىل تفاصي�ل العقد، خصوصا وأن بورا 

يظه�ر حماس�ا لتدري�ب األس�ود يف 
بغداد، وهو ما سيشرتطه االتحاد".
وسبق لبورا أن قاد املنتخب العراقي 
يف كأس القارات عام 2009 وخرج 
من الدور األول بتعادلني وخسارة 
اسبانيا بهدف وحيد. يشار اىل أنه 
واجه العراق يف مونديال املكسيك 
مدرب�ا  كان  ح�ني   1986 الع�ام 
ملنتخ�ب البل�د املضي�ف، وتغلب 
فريقه يومها عىل أسود الرافدين 
به�دف يتيم. ثم ق�اد منتخبات 
ونيجري�ا   ،1994 أم�ركا 
1998، والص�ني 2002، وق�اد 
الهن�دوراس  منتخب�ي  أيض�ا 

وجامايكا.

خاص لـ                                  : الصربي بورا األقرب 
لتدريب أسود الرافدين

المستقبل العراقي /حسن البيضاني

المستقبل العراقي /خاص

»كاس« تحكم فـي قضية »االنتخابات« نهاية آذار المقبل

كلوب: سألتزم بعقدي 
مع دورتموند

البلوز يخطط لجلب النمر 
الكولومبي

خاص.. مستشار رياضي جديد لرئيس الوزراء

وقع االختيار عىل احدى الش�خصيات العاملة يف الوس�ط الري�ايض "امليداني" من 
اجل تس�ميته مستش�اراً لرئيس مجلس ال�وزراء نوري كامل املالكي لش�ؤون 
الش�باب والرياضة.وقال مصدر مطلع من داخل مجل�س الوزراء يف تريح 
خاص ل�"املستقبل العراقي": ان مجلس الوزراء اختار احدى الشخصيات 

العاملة يف املجال الريايض والش�بابي بعد دراس�ة الس�ر الذاتية لعدد من 
املرش�حني لتس�نم املوقع ليقع االختيار عىل شخص ناشط يف منظمات 

املجتمع املدني ومشهود له بالكفاءة والنزاهة والخربة الطويلة يف املجال 
الريايض واإلعالمي والش�بابي فضالً عن خربته امليدانية والخارجية 

بعد ان عمل يف قطر لس�نوات عدة.وأش�ار املصدر اىل: ان تسمية 
املستش�ار الريايض الجديد كعضو ضمن هيئة املستشارين ال 

يتعارض مع وجود املستشارة د.سهام فيوري واأليام القليلة 
املقبلة س�يتم اإلعالن عن اسم املستش�ار الجديد بعد االنتهاء 

م�ن اإلج�راءات اإلداري�ة والروتينية ليبارش يف مه�ام عمله.و 
أوضح: ان اي�الء االهتمام من قبل دولة رئيس الوزراء بالقطاع 

الريايض والشبابي جعله يثني ويبارك مقرتح إضافة مستشار 
آخر لطاقمه االستشاري.

خل ياكلون ماطول "توما" طيب!



بع�د نفادها من الوقود، ت�رك اللصوص س�يارة كانوا قد 
رسقوه�ا م�ن صاحبه�ا يف منطقة زحل�ة، ليعث�ر عليها بعد 
س�اعات يف أحد املواقف.وكان 3 أش�خاص يس�تقلون سيارة 
رباعي�ة الدفع، اعرتضوا بالقرب من مستش�فى تل ش�يحا يف 

زحلة، مواطن كان يس�تقل سيارة من نوع "بي أم 535" لون 
كحيل، بحجة انهم يريدون رشاء الس�يارة من�ه، وعندما نزل 
منها صع�د أحدهم وهرب بها.وعثر عىل الس�يارة مركونة يف 

أحد املواقف يف زحلة، وهي خالية من الوقود.
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لــون مـع

حظك اليوم

احلمل
:تهدأ ضغوطات العمل خالل 
ه�ذه الف�رتة وتش�عر بالراحة 
عاطفياً:واجه الحبيب بشكوكك 

وال تعذب نفسك أكثر.

الثور 
م�ن  الكث�ر  الي�وم  ت�دور 
وكيفي�ة  بالعم�ل  النقاش�ات 
املالي�ة  األزم�ة  م�ن  الخ�روج 
مش�اعر  تهم�ل  عاطفي�اً:ال 

الحبيب واال ابتعد عنك.

اجلوزاء
علي�ك باملثابرة وعدم اليأس 
فأن�ت ق�ادر ع�ىل تحقي�ق م�ا 
تتمناه عاطفياً:ال تكن غامضا 

وافتح قلبك للحبيب.

ال�سرطان 
س�تحققه  م�ادي  :نج�اح 
اس�تثماراتك  م�ن  قريب�ا 
عاطفي�اً:ال تع�رف كيف تريض 
الحبيب فأنت تش�عر أنك تقوم 

باملستحيل ألجله.

الأ�سد 
تلع�ب دور فع�ال ملس�اعدة 
أرباحها  الرشكة ع�ىل تحقي�ق 
اىل  يع�ود  قدي�م  عاطفياً:ح�ب 

األضواء من جديد.

العذراء 
لدي�ك الكثر من املس�ؤوليات 
أولويات�ك  ترت�ب  أن  ح�اول 
انطباعات�ك ع�ن  عاطفياً:تتغ�ر 

الحبيب فجأة.

امليزان
املالي�ة  األم�ور  معالج�ة 
الي�وم  أولويات�ك  ضم�ن  تك�ون 
عاطفياً:ح�اول أن تفه�م س�بب 

حزن الحبيب منك.

العقرب 
ح�اداً  تك�ن  وال  هادئ�ا  ك�ن 
اآلخري�ن  م�ع  بنقاش�اتك 
عاطفياً:التفاهم هو أفضل طريق 

لالستمرار مع الحبيب

القو�س 
:تب�دو محبط�اً اليوم بس�بب 
بعض الضغوط�ات التى تتعرض 
له�ا عاطفي�اً:ال تخ�ض تج�ارب 

عاطفية فاشلة.

الدلو 
:ج�د حل�ول لبع�ض األم�ور 
العالقة يف العمل عاطفياً:ترصفات 
الحبي�ب أصبح�ت غ�ر مقبول�ة 

بالنسبة لك

اجلدي
بعض الركود يف أوضاع العمل 
عاطفياً:تح��اول  بالص�ر  تحىل 
ناج�ح م�ع  تبن�ي مس�تقبل  أن 

الحبيب.

حوت 
حاول أن تك�ون أكثر تنظيما 
يف عملك عاطفياً:بعض التدخالت 
يف عالقات�ك العاطفية تس�بب لك 

االزعاج.
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 العدد )440(  االربعاء  13  شباط  2013

عمودي

افقي
1 – نقيب صحافة لبناني راحل – تعب 

 2 – متشابهان – أكتراث 
 3 – متشابهة – يوم ذو ندى 

 4 – حيوان أليف – سجن – ضعف 
 5 – تهديدي – عكسها تعد 

6 – متشابهان – ينقل خبر الوفاة 
7 – ثمين – الود 

8- شاعر عباسي 
 9 – حمار – عاصمة الضباب .

1 – أقصى حدود العمران البشري جنوب العالم 
 2 – كلمتان : يسجن + من مناسك الحج 

 3 – عكسها شريف 
 4 – نصف ضياء – أميركي أخترع الفونوغراف

 5 – أديب عربي راحل 
 6 – زعيم ألماني راحل – في المصنع 

7 – عالمة موسيقية – جزيرة أسيوية 
 8 – عاصمة أسيوية – شكر 

 9 – أداة جزم – ذكي .

1668 - إس�بانيا تعرتف بالرتغال 
كدولة مستقلة.

جامع�ة  أول  تأس�يس   -  1795
تابع�ة لوالي�ة أمريكي�ة يف الوالي�ات 
املتحدة وهي جامع�ة والية كاروالينا 

الشمالية.
1920 - عصبة األمم تعرتف بحياد 
س�ويرسا، وه�و املوق�ف ال�ذي تبنته 

سويرسا عىل مدى قرون.

أدول�ف  الن�ازي  الزعي�م   -  1942
هتلر يرتاجع عن فكرة غزو بريطانيا 

واملعروفة باسم "أسد البحر".
1946 - اختي�ار مدين�ة نيويورك 

األمريكية مقرا لهيئة األمم املتحدة.
1960 - فرنس�ا تقوم بأول تفجر 
نووي لها، وق�د اختارت الجزائر التي 
كان�ت تحتلها مكاًنا إلج�راء التجربة 
وذلك ك�ي تتجنب أي أرضار يمكن أن 

تنجم عنها.
الس�وفيتي  االتح�اد   -  1974
ألكس�ندر  والكات�ب  األدي�ب  يط�رد 
سولجنيتس�ن من البالد وتجرده من 

جنسيته بسبب معارضته للحكم.
قس�طنطن  اختي�ار   -  1984
تش�رنينكو س�كرتراً عام�اً للحزب 

الشيوعي السوفييتي.
1991 - قص�ف ملج�أ العامري�ة 

 408 مقت�ل  إىل  أدى  مم�ا  بغ�داد  يف 
أشخاص.

2011 - املجل�س األع�ىل للق�وات 
املسلحة الحاكم يف مرص يصدر إعالًنا 
دستورًيا يعلن فيه حل مجليس الشعب 
والش�ورى ويعلق العمل بالدس�تور، 
ويعلن توليه إدارة شئون البالد بصفة 
مؤقتة لس�تة أش�هر أو لح�ن إجراء 

االنتخابات الرملانية والرئاسية.

فـــي مــثـــــل هــذا الــــيـــو م
�ســـــبــــاط13

لقطة من الزمن اجلميل

نــصــب الــحــريــة قــديــمــًا

 يعزو رج�ل من والية يوتا األمركية رشاءه تذكرة 
لوتو ربحت مليون دوالر إىل كلبته التي أقفلت شاحنته 
وأبقته بعض الوقت خارجها فاستغله البتياع التذكرة 
م�ن متجر علق أمامه.وأفادت محطة "كاي آي يف آي" 
األمركية ان س�تيف هيوز اش�رتى تذك�رة لوتو نيابة 
ع�ن مجموعة من 34 عامالً م�ن متجر يف جامعة يوتا 
بمدينة س�الت ليك ألنه لم يج�د أي يشء يفعله عندما 
أقفلت كلبته ش�احنته وأبقته خارجها.وأشارت إىل ان 
التذكرة ربحت ملي�ون دوالر، وباتت املجموعة املؤلفة 
م�ن 34 ش�خصاً ه�ي أكر مجموع�ة تتقاس�م هذه 
الجائزة. وقال هيوز 
مل�لء  "توج���ه�ت 
بالوق��ود  شاحنتي 
وإذ بكلبت�ي س�تيال 
الخارج،  يف  تبقين�ي 
امل�كان  يف  فبقي��ت 
أن  45 دقيق�ة قب�ل 
دخولها  م�ن  أتمكن 
رشاء  قررت  وعندها 
تذاك�ر اللوت�و وتبن 
أنني الفائ�ز بمليون 

دوالر".

 أقام�ت الريطانية إلين ب�وش )80 عاماً( املقيمة 
بمدينة ملقة جنوبي إسبانيا منذ عرش سنوات، جنازتها 
، لش�كر أصدقائها وأقاربها. وذكرت وس�ائل إعالم أن 
الجنازة أقيمت يف فندق "بالكون" بالقرية، ولم يقترص 
األمر عىل حضور مدعوي�ن، بل كان هناك أيضاً تابوت 
وس�يارة جنائزية. وقالت إلي�ن إنها "بدأت منذ عام يف 
التحضر إلقامة جنازتها بحضور أصدقائها وأقاربها، 
لش�كرهم ع�ىل كل م�ا قدم�وه له�ا أثن�اء حياته�ا". 
وأوضح�ت أنه�ا ال تص�دق أنها بلغ�ت س�ن الثمانن، 
ألنها حينما كانت ش�ابة عانت من الكثر من األمراض 
دائمة  زائ�رة  وكانت 
 ، ت للمستش�فيا
ح�ر  أن�ه  ويذك�ر 
املس�تبقة  الجن�ازة 
أصدقاء م�ن إنجلرتا 

وأسرتاليا وإسبانيا.

حــــظ كلب !!

تقيم جنازهتا وهي حية!

قـتـلـــى احتـفــال ديـنــي
قت�ل 36 ش�خصا يف تدافع يف مدين�ة الله اباد 
ش�مال الهن�د إثناء إحي�اء اكر احتف�ال ديني يف 
العال�م، كومب�ه ميال. وج�رى التداف�ع يف محطة 
القطارات حيث يقام هذا االحتفال الهندويس كل 
12 عاما وق�د جذب هذه الس�نة أكثر من ثالثن 
ملي�ون زائر يوم األحد امل�ايض وحده الذي حدده 
علم�اء الفلك عىل ان�ه اليوم األنس�ب لالحتفاالت 
التي تس�تمر 55 يوما. وق�ام مالين الحجاج منذ 
س�اعات الفج�ر األوىل بالتوج�ه إىل نه�ر الغان�ج 
لالس�تحمام يف مياهه لغس�ل خطاياهم بحس�ب 

الن�اس  ع�دد  ووص�ل  الهندوس�ية.  املعتق�دات 
املوجودي�ن يف الل�ه اباد صب�اح االح�د املايض اىل 
اربعن مليون ش�خص مقاب�ل 1,2 مليون عادة. 
وتخط�ى عدد الحج�اج الذين اس�تحموا يف مياه 
الغان�ج حتى 30 مليون ش�خص م�ا يعتر رقما 
قياس�يا بحس�ب الس�لطات.وبدأ احتفال كومبه 
ميال يف 14 كانون الثاني ويستمر حتى مطلع آذار 
وه�و يجري كل 12 عاما ويش�ارك فيه عىل مدى 
األي�ام ال�55 مئة مليون من الهندوس من العالم، 

ما يجعل منه أضخم احتفال ديني يف العالم. 

قــــلـــم يــتـــرجــم
  ابتك�ر جهاز جديد فريد من نوعه أطلق عليه 
اس�م "The Ivy Guide"، يس�ّهل عىل الطالب أو 
الراغبن يف تعلم لغة جدي�دة، ترجمة النص أثناء 
القراءة. هذا الجهاز تم تصميمه هندس�ياً بشكل 
يالئ�م جميع أن�واع وأحجام األقالم، س�واء أقالم 
الرص�اص أو الح�ر، بحي�ث يت�م تثبت�ه بالقلم، 
وبمج�رد وض�ع خ�ط أس�فل الكلم�ة أو الن�ص 
املراد ترجمته أثناء القراءة بالقلم، يقوم املاس�ح 
الضوئ�ي املدم�ج بالجه�از املرتجم بعمل مس�ح 
للكلم�ة أو الن�ص وترجمته مب�ارشة وإظهارها 

أمامك عىل صفحة الكتاب أو املجلة، التي يقرؤها 
الش�خص.  ووفقاً للمصممن، ف�إن هذا الجهاز، 
ال�ذي يوص�ف بأن�ه "املرتج�م الصغ�ر"، يمنح 
الش�خص تجربة قراءة متواصل�ة ومثرة يف ذات 
الوق�ت، كونه يمزج بن لغتن معاً النص املكتوب 
بلغ�ة الش�خص األصلي�ة وترجمته بلغ�ة أخرى 
جدي�دة، وبذل�ك فه�و يوفر ع�ىل الطال�ب الوقت 
والجهد يف تعلم لغ�ة جديدة، ويمكن اعتباره أداة 
تعليمي�ة جي�دة ومفي�دة تنمي ل�دى الطفل حب 

القراءة وتعلم لغات جديدة. 

سجن 15 عامًا لقصه اللحىبئر "سحري" !!

امت�دت طوابر الس�كان باملئات 
أمام منزل شعبي بمقاطعة توجنن 
يف موريتاني�ا طلبا ملي�اه برئ األرسة 
الذي وصفته الروايات الشعبية بأنه 
معال�ج لألمراض الجلدية.وبحس�ب 
املوريتانية فإن  صحيفة "األخب�ار" 
املئات من السكان يقفون يف طوابر 
طويل�ة أم�ام ب�رئ األرسة يف انتظار 
الحصول ع�ىل قنينة م�ن املياه منذ 
ساعات الفجر.وتقول أوساط األرسة 

إن الحي ش�هد إقباال كثرا ، و توافد 
علي�ه أكثر م�ن أربعة آالف ش�خص 
خ�الل يوم�ن فق�ط، حي�ث راب�ط 
املئ�ات أمامه من�ذ ش�يوع أخباره.

ورفضت األرسة بيع ماء البرئ املالح، 
وق�رر والدها أن يهبه لطالبيه ابتغاء 
مرضاة الله،وتقول الروايات الشعبية 
إن املاء الذي يستخرج من برئ األرسة 
يشفي من األمراض الجلدية وبعض 
أي  يص�در  األخرى.ول�م  األم�راض 
تعليق م�ن وزارة الصحة املوريتانية 
عىل امل�اء املالح الذي يتم تداوله اآلن، 
خصوص�ا وأن بع�ض الس�كان لجأ 
لرشبه من أج�ل العالج من األمراض 
يف بلد تعان�ي فيه الغالبي�ة من عدم 
الق�درة ع�ىل رشاء األدوي�ة أو دف�ع 

تكاليف عالج األمراض.

 حك�م عىل أح�د ق�ادة إحدى 
الجماع�ات الت�ي يطل�ق عليه�ا 
تسمية "آميش"، يف والية أوهايو 
 15 مل�دة  بالس�جن  األمريكي�ة، 
عام�اً، ألنه قام بقص ش�عر عدد 
من النس�اء وحل�ق لحى عدد من 
الرج�ال، عقاب�اً وانتقام�اً، م�ن 
املنش�قن الذي�ن انفصل�وا ع�ن 
املذهب ال�ذي يتبع إليه، لخالفات 
ديني�ة. وتعيش جماعات األميش 
منعزلة عن املجتمعات األمريكية، 
إذ يعيش�ون أس�لوب حياة قديم 
نس�بياً، وال يؤمن�ون باس�تعمال 
يف  ويقيم�ون  التكنولوجي�ا، 
مس�تعمرات خاصة به�م، وترى 
نساء األميش أن ترسيحة الشعر 
الخاص�ة به�ن تدل ع�ىل اإليمان 
ه�ذه  رج�ال  ويعت�ر  العمي�ق، 
الجماع�ة اللحي�ة رم�زاً للتدي�ن 

واإليمان والرجولة.
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صفـــــحـة 

لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيـرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

يف إطيار االحتفاليية التيي أقامتهيا نقابية الصحفيين 
العراقيين لتكرييم اليرواد حصيدت »املسيتقبل العراقي« 
النصيب األوفر مين كتابها ومبدعيهيا املعروفن بالتكريم 
ويف املقدمة األسيتاذ حسين العاني وحاتم حسن وسعدون 
شيفيق سيعيد ود. هادي حسين عليوي.. مبيارك للنقابة 
خطوتها ومبارك للرواد استحقاقهم واىل مزيد من العطاء.

UPI /لندن            

صّنفت دراسية أجرتها هيئة اإلذاعية الربيطانية )بي 
بي يس(، ونرشتهيا أمس الثالثاء، امللكة إليزابيث الثانية يف 
املرتبة األوىل عىل الئحة أقوى 100 امرأة يف بريطانيا.وحلّت 
وزييرة الداخلية الربيطانية، تريزا مياي، يف املرتبة الثانية، 
تلتهيا الرئيسية التنفيذية ملرصف سيانتاندير، آنيا بوتن، 
يف املرتبية الثانيية، يف حن ليم يتم ادراج كنية امللكة، دوقة 
كيمربييدج، ضمن الئحة أكثير 100 امرأة نفيوذاً باململكة 

املتحدة رغم انتشار شعبيتها وتنامي دورها.

ملتتكتتة بريطتتتانيتتا .. أقتتوى امرأة!املستقبتل العتراقي وحصتتاد الترواد

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 

اجل,  اإلنسان الكامل هو ابن الحب الكامل...  واألكثر نقاوة وفخامة 
وسيموا هو األكثر محبة...  وذاك اليذي ال يكره وال يعرف كيف يكره..  
وقد ينظر إىل السيئ عىل انه ضحية ظروفه وقد يراه أسري سجن الحياة 
التيي تكرهه وحكميت عليه... فيميي وقته باألذى واإلزعياج ويلهو 
بالفسياد والكراهية... وإال فانه طيب بطبعيه..  وانه يحب كل محيط 
وكل بيرش يظن أنهيم يحبونه. الصحفي, ككائن بطبع يهفو ملعايشية 
اآلخريين والتعاطف معهم وتبني مشياغلهم وتطلعاتهم وهواجسيهم 
سييكون أكثير توفيقا ونجاحيا بقدر طاقتيه من الفهيم واملحبة وبما 
يمكنه ويسياعده عىل التعبري واإلبداع...  وقد كان فندق املنصور ميليا 
محلقيا يف اآلفاق برواد الصحافة يضمون العيراق بقلوبهم ويحيطونه 
بشيعرهم األبيض  ويلحقونيه بالعالم والكون ..ففي التاسيع من هذا 
الشيهر أقامت نقابة الصحفين حفال لتكريم رواد الصحافة..  فتجلت 
إىل جانب هذا الفيض من املحبة مشياهد تحسيب عىل الحزن العميق..  
وكانيت القاعة تحلق بجنياح املحبة والوفاء وحكمة اآلبياء..  وبجناح 
املعنيى للحياة وقانونها الذي يفقد رصامته وقسيوته باملحبة.املحتفى 
بهيم يتقاسيمون األميراض ومتاعب الشييخوخة...  هيؤالء بالضغط 
وبالسيكري .. وأولئك بالربوستات وأمراض القلب... وهذا ال يرد التحية 
ألنه لم يعد يرى وال يسمع جيدا ... وذاك عىل كرسيه املتحرك شبه نائم...

واألكثير إثارة للحيزن أن بعضهم لم يعرف البعيض اآلخر ...لقد تغريوا 
,وتبدلت مالمحهم ...ثم أنهيم غابوا عن بعضهم البعض طويال ...وكل 
واحد منهم غاطس بهمومه ومشياغله.. وال وقت لالسيتذكار والبحث 
عين الصديق والزمييل ... وحالهم حال العراقين سيواهم: لكل شيأن 
يغنيه ....ومع ذلك فقد كانت سياعات لقاء مؤثرة ...ولو كان للسيايس 
حد ادنى من خواص ومواصفات السييايس ألدرك من هذا املشهد حجم 
جريمته او تقصريه ..وما تسببه للعراقين ولهذه الرشيحة بالذات....  
وان شيعبا ومجتمعا وأمية ال تفي املبدع واملؤسيس واألب حقة ال خري 
فيها ..وال يرجى لها مسيتقبل فهي تؤسيس للعقيم.كان الرواد محبة 
نميور يف القاعة وتحمل الفنيدق محلقا يف الريح السيعيدة ...ولعل من 
أصالة الرواد أنهم من املستمرين بالعمل من املتقاعدين أنهم ال يبخلون 
بالثناء عىل العمل الصحفي الجيد...  وان الشحاذ الذي ال يحب الشحاذ 
هو كائن طارئ ويزدهر بن الطارئن اليوم...  وانتبهنا اىل موقع جريدة 
املسيتقبل العراقي يف اهتمام كبار الصحفيين واإلعالمين.الالفت جدا,  
والصارخ حد الفضيحة انه يف حشيد الرواد املتعبن واملعوزين ومن بدوا 
بأعميار مضاعفة هناك من كانوا عىل النقييض.. كأن الواحد منهم قد 
عاد للشيباب والنضيارة ..وقد يوحون بأنهم قد اجيروا عمليات تجميل 
..وتتدفق منهم العافية والرتف والغضيارة ...واألغرب واملفجر للمعنى 
أنهيم من )قادة اإلعالم( واألكثر غرابة وإثيارة للمعنى أنهم لم يحاطوا 
بالنظيرات الحاسيدة...  فالعجائز نظيروا بظفر وتفياؤل إليهم كأبناء 
قيد نجوا وتخلصوا مما أصابهم هم كآبياء.. وباركوهم بمحبة.. مثلما 
باركوا للنقابة وشيكروها وإال كانوا سييموتون بالنسيان, فالحكومة 
مصابية بفقيدان الذاكرة وال تتذكر غيري قائمة انجازاتهيا التي أذهلت 

العالم وأضافت بعدا جديدا للدين السيايس.

• غيداً يحتفيل العالم املتحير ومعه بعض الشيعوب التي تؤمن 
بي)عىل حس الطبل خفن يا رجليه وهي ال يف العري وال يف النفري( بعيد 
)الحياج فالنتاين(!! .. ومن تلك الشيعوب -بالتأكيد- شيعبنا الذي ال 
ينقصه يشء يف الدنيا اآلن سيوى )تشيابيه( فاالنتانية تتخللها تبادل 

بطاقات التهنئة وتعليق األماني برقبة هذا اليوم التاريخي املجيد.
• الخمييس 14 شيباط موعيد ظهيور هيالل العييد؛ وقيد تهيأت 
جمعييات عيدة ملراقبتيه؛ ميع عليم الجمييع أن السيادة )الشييعة( 
سييحتفلون به بعد احتفال املبجلن )السينة( بيوم واحيد؛ وإال..ملاذا 
وجيدت األعياد لدينا؛ وخصوصا مثل عييد الحاج فالنتاين؟!! .. بعض 
األصدقياء؛ ممن غسيلوا أيديهيم من العمائيم امللونة التيي لم تحرتم 
داللتها الدينية املقدسية؛ طرحوا فكرة إنشياء جمعيات تشيجع عىل 
الحيب؛ ليس بمعناه الرومانيس؛ ولكين بمعناه املجتمعي -خوفا من 
التأويل- وهي دعوة ال اجمل منها؛فقد أكل التناحر من جرف أحالمنا 
الكثيري والكثيري؛ وال خالص منه اال بالرهان عيىل الحب؛ حتى لو جاء 
عيىل ييد فالنتاين!! وبحسيب معلوميات )العم غوغل( فيان بطاقات 
املعايدة التي تستهلك يف هذه املناسبة تبلغ ما يقرب من مليار بطاقة!! 
تصوروا.. مليار بطاقة يتبادلها البرش عىل مختلف األلسن والسحنات 
واألطوال إلشياعة الحيب؛ يف حن تتهّيأ شيعوبنا العربية لتبادل مليار 
حجة وحجة من اجل االختالف مع اآلخر؛ علما ان لدينا بدل )القديس 
فالنتاين( ألف )مرجع ومرجع( وألف شييخ وشييخ وعالمة وعالم؟!! 
فأيين يكمن الخلل..؟؟ هل مات الحب يف دواخل النفس العربية؛ أم أن 
أهل الفالنتاين ال يريدون ان ننافسهم عىل هذا الكرنفال؛ فابتدعوا لنا 

االحرتاب والطائفية؟؟
• إذا ما عدنا إىل التاريخ فإننا سينجد أن الحب )وليس غريه( هو 
اللبنية األوىل التي وضعها إنسيان وادي الرافدين لصعوده األبهى عىل 
سيلم اإلنسيانية؛ لننظر إىل مقدار رقة العاشق السومري وهو يناجي 

معشوقة يف أول قصيدة حب اكتشفها العالم بن اينانا ودموزي:
• )أيها العريس الحبيب إىل قلبي

جمالك باهر..حلو..كالشهد
أيها األسد الحبيب إىل قلبي

جمالك باهر.. حلو.. كالشهد
لقد أرست قلبي فدعني أقف بحرتك، وأنا خائفة مرتعشة(

إذن -نحن العراقين- سيدنة العشيق والحب والجمال؛ كما نحن 
حيرّاس بوابات العالم القديم لكيال تخرج األرواح الرشيرة من مكامن 
الضغائن وتجتاج األخر والوردي. حتى إذا جاء اإلسالم كنا بيضته؛ 

وكانت أرضنا الطاهرة منازل لألنبياء والرسل.
• فليكين الحب –يف عيد الحب– هو شيعارنا للحارض واملسيتقبل 
كميا كان شيعارنا يوم كانت البرشية تحاول أن تكتشيف نفسيها يف 

معركة )البقاء لألقوى(
) يا سومر- أيها البلد العظيم

يا أعظم بلد يف العالم
لقد غمرتك األضواء املستديمة

والناس من مرشق الشمس إىل مغربها
هم طوع رشائعك املقدسة

إن رشائعك سامية ال يمكن إدراكها
وقلبك عميق ال يمكن سرب أغواره

إيه يا دار- سومر(
هيذا ما تقوله لنيا )ألواح سيومر( فمالنا ال نصنع أليواح محبتنا 
الجدييدة؛ ونعيل قيم التسيامح والتعاييش واالنتماء؛فكما ننظر اآلن 
إىل ما تركه األسيالف ستنظر األجيال القادمة إىل ما انتجناه لها؛وهي 

مسؤولية أخالقية قبل ان تكون مسؤولية مبادئ او ثقافة.
• حيب ألخيك ما تحبه لنفسيك..كان محمد بن أبيي عبد الله أول 
داعيية للحب؛ فإذا لم عجبنا فالنتاين؛ فلنتبع نهج نبي الرحمة ونعيل 

راية املحبة.
..ولنحتفل ولو بن واحد وواحد شهر؛ املهم ان نحتفل بالحب؛ فال 

مستقبل للكراهية يف بلد علم العالم القصائد والقوانن والتسامح.

* حاتم حسن * جواد الحطاب

الصحفي حمبة غدا عيد احلب.. فلمن 
هندي الزهور!!؟

انشغاالت الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير
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«أبراهام لنكولن»

أنا أسير ببطء، لكنني ال أسير
ً  إلى اخللف أبدا

دخول البعثيني إىل االنتخابات مقابل فض االحتجاجات

 كف الرحمة واستجابة السماء                                                                           تصوير / علي الفهداوي
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هل متلك األمم 
املتحدة حق التدخل 

يف اخلالفات 
الداخلية للدول ؟

البــحـريـن
 تبــدي استعــدادها 

الحتضان «منظمة 
خلـق اإلرهــابـيـة»

ص11

ص6

ص12

ص5

التصويت عىل 
قانون التقاعد هناية 

الشهر احلايل

زواج األقارب
 ظاهرة اجتامعية تورث 

مشكالت صحية

      المستقبل العراقي/ خاص

كشـف مصـدر سياسـي بـارز عـن 
شرط عودة البعثيين إلى الحكومة إلنهاء 
التظاهرات، الفتاً إلى أن جهات اشترطت 
دخول البعثيين باسـم جديد فـي العملية 
االنتخابيـة هـو الشـرط الوحيـد إلنهاء 

االعتصامات والتظاهرات.

وأكد المصدر، الذي فّضل عدم الكشف 
عـن هويتـه، لـ»المسـتقبل العراقي» إن 
رئيس الحكومة نوري المالكي يتفاوض، 
عـن طريق فريقه السياسـي، بهذا األمر، 
موضحـاً انـه يحـاول «اسـتيعاب األزمة 
الحاليـة التـي تدعمهـا تركيـا وقطـر»، 
مؤكـداً ان هناك من أوهمـوا بأن «األزمة 
الحاليـة هـي مرحلـة مصيريـة للوجود 

العربي السـني في العراق».وقال المصدر 
ان «دولة القانون أدخلت البعثيين من قبل 
لمفاصل الحكم»، مشيراً إلى أنها «تسعى 
رسـمية»،  دخـول  سـمة  لمنحهـم  اآلن 
موضحـاً أن التيار الصـدري بوقوفه مع 
التحالف الكردسـتاني والقائمة العراقية 
سـاعد بشـكل كبير على هذا التشتت في 

الموقف الرسمي، بحسب زعمه.

      المستقبل العراقي / فالح الشامي

في الوقت الذي اعلـن (حزب الله 
ـ النهضة اإلسـالمية في العراق) عن 
تشكيل جيش «شعبّي» يدعم توجهات 
الحكومة في محاربة الفساد وتنظيم 
القاعدة, قـال ائتالف دولة القانون ان 
الحكومة ستقف بوجه اي جهة تحمل 
السالح, بمقابل هذا حذرت لجنة األمن 
والدفـاع النيابية من اسـتغالل األزمة 
السياسية كذريعة لعودة الميليشيات, 
فيما أبدت القائمة العراقية استغرابها 

من تشكيل «جيش المختار».
وقـال النائـب عـن ائتـالف دولة 
القانـون علي الشـاله لـ»المسـتقبل 
العراقـي» ان «الحكومة سـوف تقف 
بوجـه اي جهة تحمل السـالح من اي 
مكون كانـت وان الجيـش واألجهزة 

األمنيـة األخـرى قـادرة علـى تحمل 
مسـؤوليتها بمواجهة تنظيم القاعدة 
والميليشـيات». وأضـاف الشـاله ان 
«العـراق بلـد ديمقراطي ولن يسـمح 
بتشـكيل اي منظمة او جهة مسـلحة 
الن األمر يعد خرقاً دسـتورياً السيما 
وان السالح يجب ان يحصر بيد الدولة 

فقط».
لعـودة  وأكـد وجـود محـاوالت 
اإلرهاب إلى العراق, مستبعداً حصول 
ذلك الن الجيش قادر على دحر تنظيم 
القاعـدة وتنظيف العراق مـن البقايا 
اإلجراميـة, مبينـاً ان مـن يضـن ان 
زمن الميليشـيات ممكن ان يعود هو 
واهـم الن األجهزة األمنية قادرة على 
المواجهـة وحسـم المعركـة في اي 

وقت وفي اي مكان. 
فـي السـياق ذاتـه, قـال عضـو 

النيابيــــــة  لجنة األمـن والدفـاع 
شـوان محمـد طـــه لـ «المسـتقبل 
العراقـي» ان اإلعـالن عـن تأسـيس 
جيـش «المختار» بـادرة خطيرة تعيد 
الـى األذهـان الفتـرة الماضيـة التي 
كانت فيها الميليشيات تعيش عصرها 
الذهبي, محـذراً من اسـتغالل األزمة 
الحالية ألغراض تخريبية الهدف منها 

إضعاف الدولة.
وأضـاف طـه ان «الحديـث عـن 
تأسـيس هذا الجيش من اجل محاربة 
اإلرهـاب ما هـو اال ذريعة يـراد منها 
إعطائه الشرعية», مبيناً أن «األجهزة 
األمنية هي المسـؤولة عـن مواجهة 
تنظيم القاعدة وليس الي جهة اخرى 

عالقة بالموضوع».

                  التفاصيل ص3

حتذير من عودة امليليشيات.. الشاله: احلكومة 
ستقف بوجه أي تنظيم مسلح

قلـق تركي وقطـري من استثمـارات الكويت 
واالمــارات فــي العــراق

قريباً جداً ..

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

التـوافقـات تعطـل رفـع احلصـانـة عن«13» نـائب 
ص3مطـــلـوبــيـــن للــقـضــــــاء

      المستقبل العراقي / خاص

ـع مصـدر سياسـي بـارز أن تظهر  توقَّ
أزمة سياسـية جديـدة بين „السـنة” العرب 
و”الكـرد” فـي ظل حزمـة التفجيـرات التي 
هـزت كركـوك والتي اسـتهدفت فـي المرة 
السابقة مقار الحزب الكردي والمنطــــقة 
الكردية وعادت لتستهدف مناطق العرب كما 

كانت المرحلة األولى.

وشهدت كركوك، اليوم األحد (الثالث من 
شـباط 2013)، مقتل 15 شخصا وإصابة 70 
آخرين بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة عند 
المدخل الرئيسـي لمقر قيادة شرطة كركوك 
وسـط المحافظة، بحسـب ما أعلنتـه دائرة 
صحة المحافظة، فيما أكد مصدر بالشـرطة 
أن الهجـوم أسـفر عـن إصابة مدير شـرطة 
االقضية والنواحي بالمحافظة العميد سرحد 
قـادر، فيما تمكنت قوة أمنيـة من قتل ثالثة 

مسلحين حاولوا اقتحام المقر عقب التفجير.
وكشف المصدر السياسي عن نداءات لشيوخ 
عشـائر في الموصل واالنبار لتحرير مناطق 
عربيـة فـي الموصـل وكركـوك مـن قبضة 
الكـرد، موضحـاً أن هـذا يعطي إشـارة إلى 
تحـول األزمة بين العرب والكـرد، فضالً عن 
أنه يبشـر بانفراج األزمة التي تحوط رئيس 
الحكومة نوري المالكي على حسـاب انبالج 

أزمة أخرى كردية عربية „سنية”.

      المستقبل العراقي/ علي الكعبي

رفيـع  دبلوماسـي  مصـدر  كشـف 
ل في دبي  المسـتوى عن عقد اجتمـاع مطوَّ
ضمَّ مسـؤولين من قطر وتركيـا والكويت 
واإلمـارات فـي دبي حضـره، الفتـاً إلى أن 
قطـر وتركيا اعترضتـا على تفـرد الكويت 
واإلمـارات واسـتغاللهما األزمـة العراقية 
مـع البلدين لتسـتحوذا على أسـواق العراق 
والسـيما الطاقة منها.وكانت وزارة النفط 
العراقيـة قد وقعـت نهاية الشـهر الماضي 
عقـداً مع ائتالف شـركتي «كويـت انرجي» 
لتطوير  اإلماراتيـة  الكويتيـة و»دراغـون» 
الرقعـة االستكشـافية النفطيـة التاسـعة.

ونقل بيـان لوزارة النفط عـن معاون مدير 
عام شركة نفط الجنوب قوله ان شركته 

سـتقدم الدعـم الفني واللوجسـتي الئتالف 
الشركتين الكويتية واإلماراتية بهدف إنجاح 
المشـروع الذي سـيصب في مصلحة البالد 
عموما.وأشـار المصدر إلى مسـؤولي قطر 
وتركيا اقترحوا على المسؤولين الكويتيين 
واإلماراتيين تقاسم المشاريع مع ما يصب 
فـي بلديهما مع أنقرة والدوحة، موضحاً أن 
النقاشات استمرت مطوالً ولم تتمخض عن 
نتيجة سوى غضب تركيا وقطر واستيائهما 
من الحكومتين الكويتية واإلماراتية بشـأن 
قضية الهيمنة على سـوق الطاقة والتجارة 

واسـتغالل فرصة غياب المنافس السـوري 
وضعـف األردنـي وعـدم اهتمـام المملكة 
العربيـة السـعودية بدخول االسـتثمار في 
العراق، فضـًال عن تقليص النفـوذ اإليراني 
من قبل حـزب الدعوة الحاكم كرد فعل على 

عدم إسناد إيران له خالل األزمات األخيرة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشـف عن 
هويته، لـ»المسـتقبل العراقـي» إن «هناك 
اجتماعا الحقا سـيعقد األسبوع المقبل في 
قبرص حول ضمان حقوق تركيا وقطر في 

االستثمارات في العراق».

تفجريات كركـوك: الذهـاب إىل خالفـات عربيـة كردية

أمانة بغداد: رشكات 
عــاملية تتنـافس عــىل 

تطوير شارع الرشيد

ص6

أمريكا وفرنسا 
وبريطانيا  .. رحلة 

العودة إىل األسد

ص8 - 9ص14ص5

ص4

قانون الضامن االجتامعي خيضع
لــدراســة احلـكـومـة.. وخـبيـر اقتصـادي:

ال حيـــل أزمـــة البـــطــالــة

ص2

ص2

العمل النيـابية لـ                          : ٤٥٠ مليــار دينـار يف املوازنـة إلعـانة الفقـراء
واشنطـن تايمز: زيـادة إنتـاج النفط العراقـي قد حيدد أسعار النفط العـامليـة

ص3

كاظـم السـاهر:
كـانــوا  يـضـحـكــون

مــن صــوتـي

محودي: اهليئات
العامـة مسـؤولة عـن 

اختيار األصلح

الســـيـــول أخـــذت حنـــطـــة كــركــوك إلــى الـهباء..
ص4و «الـــزاب» أصـــبـــح مــخـــيــفـــاً مابني «ساحة التحرير» ومهوم «السايبة» يربز اإلبداع الدعـــائي

تحاوالن العودة مجددا من بوابة االقتصاد

نــواب فــي جلنــة النـزاهــة البـرملـانيـة
علـى مشـرحــة                           : فساد ورشــاوى 

بمــاليـيــن الـــدوالرات


