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غدًا فـي

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

دجلة والفرات
فقدا مياهًا جوفية بحجم 

مياه البحر امليت!!

التحالف الوطني جيمع تواقيع سحب الثقة من النجيفي
الــتــيــار الـــصــدري خــــارج الــمــشـــروع 

»سحر العباء العراقية« عرض للمصمم سنان كامل في فندق بغداد أمس                         تصوير / سعد اهلل اخلالدي
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أمريكا تدعو إىل
احلوار... واملعارضة 
تشرتط رحيل األسد 

      المستقبل العراقي / ضياء الشريفي

كش�ف مصدر ف�ي التحالف الوطني 
العراق�ي ع�ن جم�ع ع�دد م�ن التواقيع 
لس�حب الثقة من رئي�س مجلس النواب 

أسامة النجيفي.
وقال المصدر، الذي رفض الكش�ف 
عن هويت�ه، إن „التحالف الوطني يجمع 
التواقيع من أجل سحب الثقة عن أسامة 
النجيفي“، الفتاً إلى أن الجلس�ة الثالثاء 
في مجلس النواب ستشهد تقديم الطلب 

إلى المجلس.
وأكد المصدر ل�“المستقبل العراقي“ 

وتصريحات�ه  النجيف�ي  „ح�وارات  أن 
األخي�رة بات�ت ته�ّدد األم�ن الوطني“، 
أن تصريحات�ه األخي�رة م�ن  موضح�اً 
عل�ى قن�اة الجزي�رة تدعو إل�ى طائفية 
و“تحرض على قتل العراقيين“، بحس�ب 

قوله.
وكان النجيف�ي ق�د قال ف�ي حديث 
م�ع قناة الجزيرة القطري�ة على هامش 
زيارة يقوم بها إلى الدوحة أن اس�تمارة 
التع�داد العام المقبل للس�كان „يجب أن 
تتضمن فق�رة لتحديد طائف�ة المواطن 
إن كان س�نياً أو ش�يعياً، وذلك للوصول 
إلى النس�بة الحقيقية للس�نة والش�يعة 

في العراق“.واس�تبعد المصدر أن يوقع 
التي�ار الص�دري عل�ى س�حب الثقة من 
النجيفي „بسبب سياساته األخيرة التي 
يحاول التقرب به�ا من القائمة العراقية 

والتحالف الكردستاني“، بحسب قوله.
يذكر أن كتلة األح�رار التابعة للتيار 
الص�دري اعتبرت، أم�س األّول الجمعة، 
أن تصريحات بعض نوابها بش�أن زيارة 
النجيف�ي إلى قطر تمث�ل وجهة نظرهم 
الش�خصية. وتوج�ه النجيف�ي إلى قطر 
األس�بوع الماض�ي، بدع�وة وجهت إليه 
من احدى القنوات الفضائية، بحسب ما 

قالت وكاالت األنباء.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر سياسي عن عزم وفد 
أميركي دبلوماسي القدوم إلى بغداد من 
أجل عقد اجتماعات مع الكتل السياسية 

للخروج بحل لألزمات القائمة.
وقال المصدر، الذي رفض الكش�ف 
عن هويته، ل�”المس�تقبل العراقي”، إنه 

من المق�رر أن يصل الوفد الدبلوماس�ي 
المكّون من س�تة أش�خاص –لم يكشف 
عنهم- إل�ى بغداد في األس�بوع المقبل، 
موضح�اً أن ه�ذا الوف�د مكلَّ�ف بش�كل 
مباشر من قبل وزير الخارجية األميركي 
جون كيري لحلحلة األزمة السياسية في 
العراق.وأشار المصدر إلى أنه من المقرر 
أن يلتق�ي الوف�د قي�ادات ف�ي التحال�ف 

الوطن�ي، وقيادات ف�ي القائمة العراقية 
بغية التوصل إلى توافق سياس�ي يرضي 
األطراف، موضح�ًا أن هناك ترتيبات مع 
األم�م المتح�دة والس�فارة البريطاني�ة 
والتركي�ة واإليرانية في بغ�داد لحضور 
االجتم�اع النهائي الموس�ع الذي يجعل 
جميع األطراف السياسية بموقع الرضا 

من المراحل القادمة.

اخلارجية األمريكية ترسل 6 دبلوماسيني 
حللـحلــة األزمــة 

الكويـت تشتـكي لقطـر والسعـوديـة
 من إقامة أقاليم »مذهبية« يف العراق

ص2وخـيـر الـخـــطـائـيــن الــتــوابــــون!

      المستقبل العراقي / خاص

كش�ف مصدر ف�ي محافظ�ة االنبار عن 
قيام نواب بالضغط عل�ى الكوادر الحكومية 
من أجل ترك عملهم في المحافظة، الفتاً إلى 
وجود ش�يوخ ف�ي المحافظة يدعم�ون هذا 

األمر.
وكان ع�دد من منظمي اعتص�ام االنبار 
أمهل�وا مجل�س المحافظة وقائد ش�رطتها 

والمس�ؤولين فيها س�بعة أي�ام للتنحي عن 
مناصبه�م والرحي�ل إل�ى خ�ارج المحافظة 
بدون رجعة.وقال المص�در، الذي فّضل عدم 
الكش�ف عن هويته، ل�“المستقبل العراقي“، 
إن „الك�وادر الحكومية ف�ي محافظة االنبار 
تواجه ضغوطاً سياس�ية وعشائرية من أجل 
ترك وظائفهم“، موضحاً أن „هؤالء الساسة 
والش�يوخ يحاولون تعطيل العمل الحكومي 
ف�ي ه�ذه المحافظ�ة بغي�ة توس�يع رقع�ة 

التظاه�رات وإبق�اء المحتجين في س�احات 
االعتصام.

وأش�ار المص�در إلى أن هؤالء الساس�ة 
لجأوا إلى هذا الخيار بعد أن فشلوا في تأجيج 
الفتنة الطائفية بين طوائف المجتمع، مضيفاً 
أن كل ه�ذه المخطط�ات تص�ب أّوالً وأخيراً 
في صالح „إقامة اإلقليم الس�ني“ الذي تقف 
خلفه قطر وتركيا، فضالً عن أياديها العاملة 

في العراق، بحسب وصفه.

      المستقبل العراقي / خاص

كش�ف مص�در دبلوماس�ي عراقي عن 
نش�وب خالفات بين دول التعاون الخليجي 
بس�بب آلي�ة الدعم الت�ي تقوم به�ا كل من 
الس�عودية وقطر للدفع باتجاه إنشاء إقليم 
سني في محافظات العراق الغربية، بمقابل 
دع�م إي�ران بإنش�اء اإلقلي�م الش�يعي ف�ي 

المحافظات الجنوبية.
وأك�د المص�در، ال�ذي رف�ض الكش�ف 
ع�ن هويت�ه، ل�«المس�تقبل العراق�ي«، إن 
الكويت أصبحت على خالف مع الس�عودية 
وقطر بس�بب دعمها المستمر للمجموعات 
المس�لحة، وتنظيم القاعدة، في محافظات 

غرب�ي الع�راق بغي�ة الوصول إلى إنش�اء 
إقليم س�ني، مؤكداً أن الكويت خائفة من 

رد فع�ل المحافظ�ات الجنوبية ف�ي العراق 
بإنش�اء اإلقليم الشيعي والذي دعا إليه أكثر 

من سياسي في محافظة البصرة.
وق�ال المصدر إن فك�رة إنش�اء أقاليم 
ف�ي العراق ترع�ب الكويت، الس�يما اإلقليم 
الش�يعي الذي س�يزيد م�ن نفوذ إي�ران في 
الع�راق والخلي�ج، وخاص�ة الكوي�ت، التي 

تربطه�ا بمحافظ�ة البصرة ح�دود كبيرة، 
فضالً عن عالقات تجارية ناشئة.

وأوض�ح أن الكوي�ت عازم�ة على عدم 
إنش�اء مثل هكذا أقاليم ف�ي العراق حتى ال 
ينعكس األمر س�لباً على حدودها، وخش�ية 
واقتصادي�ة  م�ن خ�وض ح�رب مذهبي�ة 

ستكون هي الخاسر األكبر فيها.

نواب يضغطون عىل موظفي االنبار لرتك عملهم

أمانة بغداد تستعد 
إلقامة مهرجان الزهور 

الـدويل اخلـامس
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القايض مدحت املحمود..
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اخلطـوط اجلـوية لـ                          :
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املسـافـرين مـن »التـرانـزيـت«
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وزارة الــداخـلـيــة: »اللـه ابـتـــالنــا بالــنــواب وإشـــاعـــاتـــهــم«
نينـوى تـنـوي الـرحـيـل إىل كردستان لـتـخلصهـا من »أزمة الــوقـــود«!
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مرحلـة انتهت للرتويج االنتخــايب وجديـدة بدأت

انضامم العراق 
ملنظمة التجارة 

العاملية.. خطوة يف 
طريق وعرة

ص5

ص6

يف الذكرى
 الثانيـــة للثورة.. 

بنغازي ختشى
 ضيــاع حقوقهــا

األمـم املـتــحـدة:
120 ألـف عراقي ال يـمـلـكـون 

جـــنـــســيـــة !

55 % من الربيطانيني 
يـؤكـدون: غـزو العـراق »لـم 

يقدم سوى سفك الدماء«

الرشطة يقدم
نشأت أكرم يف مؤمتر 

صـحــفــي
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بعد زياراته املتكررة السطنبول والدوحة..
هل يبقى النجيفي رئيسًا للربملان؟

إلــــيـــســا:
أصعـب حـب لـي كـان

مع رجل متزوج
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          التحليل ال�سيا�سي / غامن عريبي
  

 ليس هنالك من معصوم بيننا 
ف�ي العملي�ة السياس�ية الجارية 
ولي�س هنالك من إم�ام نزل علينا 
من السماء لكي نقتدي به ونلملم 
جراحاتن�ا ونكفكف دم�وع أهلنا 
الذين بك�وا كثيرا على ش�هدائهم 
وموتاهم وقتالهم هنا في الشرقية 
او هنال�ك ف�ي الغربية..كما ليس 
هنال�ك م�ن نزيه وطي�ب ونظيف 
بأصاب�ع  إلي�ه  نش�ير  ان  يمك�ن 
يق�ول  لك�ي  ملي�ون عراق�ي   32
العراقي�ون ب�ه رأيه�م وينتخبونه 
رئيس�ا له�م ألننا خط�اؤون، لكن 
خي�ر الخطائي�ن التواب�ون فه�ل 
هنال�ك من تائب يكف�ر عن ذنبه؟ 
ام ان الجمي�ع س�ادرون ف�ي غي 
الن�ار  يح�ود  ..وكلم�ن  التط�رف 
السياس�ية  الكت�ل  لكرصت�ه!.كل 
تدعي النزاهة والش�رف والكرامة 
وأنه�ا لم تمد ايديه�ا وال أصابعها 
ومؤسس�ات  الع�ام  الم�ال  عل�ى 
الدولة العراقي�ة وحين تنبري تلك 
الكت�ل السياس�ية وتتح�دث ع�ن 
النزاهة تنب�ري أمامها كتل اخرى 
وتخرجه�ا  وتفس�قها  تش�تمها 
والمس�يحية  اإلس�الم  مل�ة  م�ن 
وتدخله�ا في )اليهودي�ة( الن تلك 
الكتل�ة تعيب عل�ى الكتلة األخرى 

وكرامته�ا  المعطوب�ة  نظافته�ا 
المسلوبة فيما تتحين كتلة أخرى 
الفرص�ة لك�ي توق�ع بالكتلتي�ن 
اللتي�ن تتحاربان وتتع�اركان ظنا 
منه�ا ان م�ا تفعل�ه يب�رئ ذمتها 
أم�ام الل�ه تعالى ويعطيه�ا مبرر 
والمتش�نج  الس�لبي  الحدي�ث 
والش�اتم للكتل�ة األخ�رى وكأنها 
نزلت من السماء ولم تشتغل على 
صور مرش�حيها وتصرف ميزانية 
كبيرة عليهم اضافة الى خطابات 
الوعود )االنتخابية( التي ش�هرت 
كالس�يوف أم�ام عي�ون الناخبين 
ورغ�م ذلك تش�عر تل�ك الكتل أنها 
هي المعصومة م�ن الخطأ قريبة 
ال�ى الل�ه  وغيره�ا بعي�دة عن�ه 
وع�ن الن�اس!.إن خي�ر الخطائين 
يق�رأون  الذي�ن  التواب�ون  ه�م 
األف�ق بمنطق المصال�ح الوطنية 
بروحي�ة  السياس�ة  ويتعاط�ون 
الحري�ص على الناس فه�ل الذين 
ينتجون األزمات تل�و األزمات في 
هذا العراق المكلوم حريصون على 
الناس وان تبجحوا واظهروا كل ما 
لديهم م�ن أس�اليب الدعاية وهم 
في داخلهم انما يعتبرون السلطة 
مغنم�ا ومغرما؟!.م�ا يجري هذه 
األيام في الغربية تعبير عن غضب 
مطال�ب لك�ن المطال�ب أصبحت 
خلفنا وتقدمت لغة مطالب أخرى 

تتحين الفرص�ة لالنقضاض على 
التجربة الوطنية وإسقاط العملية 
السياس�ية وإزاح�ة الش�يعة عن 
مواقعه�م الت�ي آل�ت إليه�م بع�د 
تأسيس مجلس الحكم وانبثاق اول 
تجرب�ة انتخابية في تاريخ العراق 
الحديث!.م�ا نقوله اآلن ان تيارين 
سياس�يين هم�ا اللذان يش�تغالن 
عل�ى تثوير م�ا يجري ف�ي االنبار 
وتأجيج�ه هما القاع�دة العراقية 

المس�لمين  باإلخ�وان  المرتبط�ة 
التنظي�م العالمي والبعثيون الذين 
يعملون عل�ى الع�ودة مهما كلف 
الثم�ن باس�تثمار م�ا يج�ري من 
تداعيات، وهذان التنظيمان قادران 
عل�ى م�ا يب�دو تحري�ك الس�احة 
الس�احة  وتحري�ض  السياس�ية 

العربية.البعثيون يعملون من اجل 
العودة الى الس�لطة والقاعدة من 
)الدولة اإلس�المية(  اقام�ة  اج�ل 
على غرار النموذج الذي رأيناه في 
افغانستان ومالي وهما نموذجان 
في اإلسالم ال عالقة لهما باإلسالم 
واألحكام اإلسالمية وحقيقة وجود 
الدولة ف�ي الفكر اإلس�المي وفي 
التاري�خ العرب�ي، وه�ذا التناقض 
كما تقول المعلومات سيجد نفسه 

في الس�احة العراقية عبر مظاهر 
مس�لحة ومع�ارك داخلي�ة وضخ 

غير طبيعي لألموال العربية!.
العراقي�ة  الس�احة  س�تكون 
التنظيم�ات  لمع�ارك  حطب�ا 
المس�لحة وتنظيمات أخرى وهو 
م�ا س�يعيد الس�احة العراقية الى 

الح�رب األهلي�ة ووجود  س�نوات 
الس�الح والقتل�ى وال مج�ال أمام 
هذي�ن التياري�ن اال ض�خ األفكار 
األوض�اع  وتألي�ب  المس�مومة 
واستثمار غضب المطالب وغضب 
اججه�ا  الت�ي  الطائفي�ة  ال�روح 
االعتصام�ات  س�احات  معمم�و 
المفتوح�ة لش�ق الص�ف وإعادة 

البلد للمربع األول!.
اال  الحكوم�ة  أم�ام  لي�س 

حال�ة  اس�تثمار 
اختالف األفكار وتباين الطروحات 
السياس�ية وفك�رة االختالف على 
النظ�ام  مش�روع اإلجه�از عل�ى 
السياس�ي بين القاعدة والبعثيين 
عالق�ة  ال  ثالث�ة  حال�ة  ووج�ود 
له�ا بهذي�ن التيارين ه�ي الكثرة 

الكاثرة من أبناء المناطق الغربية 
الت�ي خرج�ت للتظاهر م�ن اجل 
مطالبها المش�روعة وهي الطبقة 
القريب�ة ال�ى توجه�ات الحكومة 
وأبن�اء المناط�ق الش�رقية الذين 
ونق�ص  المعان�اة  يش�اطرونهم 
الخدم�ات ووج�ود معتقلي�ن لهم 
منذ سنوات!.ليعلم أخونا احمد أبو 
ريش�ه وكل الش�خصيات الوطنية 
الحكوم�ة  م�ع  اختلف�ت  الت�ي 
العراقية وصار له�ا موقف مغاير 
أنه�ا إنم�ا اختلفت م�ع الحكومة 
تختل�ف  ال  ان  المفت�رض  وم�ن 
م�ع العملي�ة السياس�ية والنظام 
الوطني ومكاسب تجربة سياسية 
تنضح ديمقراطية وعليهم اإلفادة 
منه�ا ومن مكاس�بها رغم أنها لم 
ت�أت إلرضاء طائفة على حس�اب 
طائفة أخرى، وم�ا جرى ويجري 
ان البعثيي�ن يضخ�ون افكاره�م 
المسمومة كون العملية السياسية 
ضدهم لهذا اشتغلوا على التحريض 
والتسميم منذ اليوم األول إلسقاط 
الدكتاتوري الس�ابق حتى  النظام 
يقولوا للن�اس ان النظ�ام الجديد 
ضده�م وأن�ا ال اع�رف حكومة او 
عه�دا يكون ضد طائف�ة، وممثلو 
الطائف�ة السياس�يون موجودون 
بقوة ف�ي البرلمان وعل�ى مقاعد 
الحكوم�ات المحلية!.ان االختالف 

م�ع الحكومة او رئي�س الحكومة 
ال يعني الخالف مع العهد الوطني 
او العم�ل عل�ى إس�قاط العملي�ة 
السياس�ية وم�ن يفع�ل ذل�ك يلق 
آثام�ا من ش�عبه وأمت�ه وماليين 
استبش�روا  الذي�ن  العراقيي�ن 
خيرا بوج�ود حكوم�ة وحال يأتي 
ونه�وض ف�ي الق�درة الش�رائية 
العراقي�ة  الحكوم�ة  كان�ت  وإذا 
ف�ي  قص�رت  أنه�ا  او  مقص�رة 
الس�ابق مع أهلها وش�عبها، فإن 
اه�ل الغربية والش�رقية مدعوون 
الى االرتفاع لمس�توى المسؤولية 
التاريخي�ة الت�ي تقتض�ي العم�ل 
بروحية الحريص إلبق�اء التجربة 
الوطنية بعي�دة عن متناول األيدي 
القابض�ة على الس�كاكين!.مازال 
هنال�ك وق�ت اضاف�ي للتوبة عما 
فعلنا بحق ش�عبنا س�واء كنا في 
المناطق الغربي�ة او على منصات 
الخطاب�ة ونح�ن نح�رض الناس 
عل�ى الموت تح�ت الفت�ة الوحدة 
الوطنية وإطالق سراح السجينات 
والس�جناء وأحب�اب محمد )ص( 
ومحم�د النبي ب�ريء م�ن الكثير 
م�ن األفع�ال الت�ي ال تم�ت ال�ى 
والسياس�ي  االجتماع�ي  الواق�ع 
العراق�ي بأي�ة صلة!.ليعل�م اه�ل 
الغربي�ة ان اي فع�ل يص�ب ف�ي 
صالح الوحدة الوطنية سيكون له 

وق�ع ايجابي لدينا وعل�ى منابرنا 
اإلس�المية والوطنية العراقية وأي 
فع�ل يح�رض الناس عل�ى الموت 
واستهداف القانون والنظام العام 
والوح�دة  البل�د  س�يعرض  فان�ه 
الوطني�ة وأرواح الماليين من أبناء 
الش�عب العراق�ي ال�ى المزيد من 
الم�وت والفقر والح�روب األهلية 
وتهدي�م البني�ة التحي�ة وتفتي�ت 
اللحم�ة اإلس�المية الت�ي حافظنا 
عليها قرون�ا مديدة!.مازال هنالك 
ام�ل في ان يقبل الله تعالى توبتنا 
ونح�ن نعم�ل م�ن اج�ل التفتيت 
والتش�تيت  المظلومي�ة  بمب�رر 
بذريعة )أحب�اب محمد( المغيبين 
نع�رف  إنن�ا  الس�جون م�ع  ف�ي 
والكثي�رون في المناط�ق الغربية 
يعرف�ون من هو المس�تهدف من 
وراء هذه الضجة المفتعلة وليعلم 
األخ�وة م�ن العش�ائر العربية في 
الفلوج�ة ان من قت�ل أبناءهم في 
الحرب الطائفي�ة ومن كان يعذب 
الطياري�ن العراقيي�ن ف�ي االنبار 
أم�ام  فيه�م  ويمث�ل  ويذبحه�م 
أنظاره�م من ق�ادة القاع�دة هو 
من يحرك الكثير من مفاصل هذه 
الحركة )الثورية( التي تس�تهدف 
وجودن�ا لصالح مزاج ه�ذا األمير 
المعال�ي  صاح�ب  وذاك  العرب�ي 

والجاللة!.
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األمـن والـدفــاع: سـيـنـعـكــس سـلـبـــًا عـلـى وضـعـهــا األمـنــي

محودي: جتاوز الدستور سيخلق الديكتاتورية
            بغداد / امل�ستقبل العراقي

أك�د رئيس اللجن�ة الخارجي�ة النيابية الش�يخ 
هم�ام حم�ودي, أمس الس�بت, أن المجل�س األعلى 
يب�ذل جهوداً حثيثة مع جمي�ع األطراف لخلق نقاط 
تفاهم مش�تركة تسهم في إخراج البالد من األزمات 
السياس�ية المتالحق�ة وتعي�د العملي�ة السياس�ية 
والديمقراطي�ة إل�ى مس�ارها الس�ليم, مح�ذراً من 
تجاوز الدس�تور ألنه س�يقود البلد نحو الدكتاتورية 

والتقسيم.
وق�ال حم�ودي إن "نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة 
الس�ابق والقي�ادي في المجل�س األعلى ع�ادل عبد 
المه�دي زار أربي�ل وق�ت احتدام األزم�ة وبحث مع 
اإلخ�وة األك�راد في س�بل تنقية األجواء السياس�ية 
والوص�ول إل�ى تس�ويات مقبولة م�ن كل األطراف 
اس�تناداً للدستور"، مش�يراً إلى أن "الجهود الكبيرة 
التي يقوم بها رئيس المجلس األعلى سماحة السيد 
عم�ار الحكي�م للحد م�ن الفتنة التي تري�د أن تفتك 
بالبالد وترجعه إلى فترات ال نريدها جميعا"، كاشفاً 
عن انه "تباحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي في 
س�بل تلبية مطالب المتظاهرين وبش�كل يتفق مع 

الدس�تور وال ينتهك حقوق فئات أخرى من الش�عب 
أو يسيء لمشاعر متضررين وعوائل ضحايا النظام 
السابق"، وشدد على أن "األزمة الجديدة التي تمر بها 
البالد تستلزم من جميع األطراف والقوى السياسية 
أعلى درجات الحكمة والحرص على إيجاد القواس�م 
المش�تركة التي من شأنها أن تنهي األوضاع الشاذة 
ف�ي الب�الد وتدف�ع باتج�اه تكريس جمي�ع الجهود 
لعملية البناء واالعمار ومكافحة اإلرهاب وجماعاته 
التي تسعى بكل قوتها إلى وضع العصي في دواليب 

العملية الديمقراطية".
وأوضح رئيس لجنة كتابة الدستور أن "االلتزام 
الدول�ة  الكفي�ل بحماي�ة  بالدس�تور وبن�وده ه�و 
والمجتم�ع م�ن األخط�ار الت�ي تح�دق ب�ه وتفوت 
الفرصة على الذين يحاول�ون ركوب الموجة بعد أن 
رفضهم الش�عب".وأوضح أن "أي تجاوز للدس�تور 
س�يخلق مقدم�ات تق�ود ف�ي نهاي�ة المط�اف إلى 
الديكتاتوري�ة وحت�ى يع�رض الب�الد إل�ى مخاط�ر 
التفت�ت واالنفص�ال". وحذر الش�يخ همام حمودي 
م�ن ان "خرق بنود الدس�تور من اي طرف س�يخلق 
األزمات التي ستتعمق وتتعقد وتودي بنا في النهاية 

الى الوقوع في هاوية المخاطر".

أنـبــاء عـن نـقــل ألـف شـرطــي مـن الـبـصــرة إلـى االنـبــار
والـداخـلـيــة: »الـلــه ابـتــالنــا بـالـنــواب وإشـاعــاتـهــم«

             امل�ستقبل العراقي / فالح ال�سامي

فيم�ا نف�ت وزارة الداخلي�ة على لس�ان 
ناطقه�ا الرس�مي "خب�ر" يتكل�م ع�ن نق�ل 
إل�ى  البص�رة  ش�رطة  م�ن  منتس�ب   1000
االنب�ار,, أص�ر النائ�ب حس�ين االس�دي على 
حقيقة األم�ر, مؤكدا ورود ش�كاوى من قبل 
المنتس�بين الذين اس�تهدفهم الق�رار, متهما 
قائد ش�رطة المحافظة باستخدام الموضوع 
أداة البتزاز المنتس�بين الرافضين لسياس�ته.

وق�ال عضو لجن�ة النزاه�ة النيابية حس�ين 
االس�دي ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن "أوامر 
صدرت م�ن داخل محافظة البص�رة تتضمن 
الش�رطة  م�ن  منتس�ب   1000 قراب�ة  نق�ل 
المحلية إلى المحافظات الغربية التي تش�هد 

تظاه�رات حاليا, وان القضي�ة باتت واضحة 
ج�دا الس�يما بع�د ورود ش�كاوى م�ن بعض 
المنتس�بين بهذا الخصوص".وكشف االسدي 
عن "وجود تعاون بين مديرية شرطة البصرة 
والمحافظ�ة إلتم�ام عملي�ة النق�ل", مبدي�ا 
استغرابه من "هذا القرار كون مهام الشرطة 
اإلداري�ة  الح�دود  ضم�ن  تقتص�ر  المحلي�ة 
للمحافظة بخالف قوات الشرطة االتحادية", 
متهماً قائد ش�رطة البصرة باس�تخدام األمر 
أداة أو وس�يلة البتزاز المنتس�بين الرافضيين 
لتصرفاته وسياس�ته من اج�ل الحصول على 
بعض األم�وال والرش�اوى. وأضاف االس�دي 
أن "وزارة الداخلي�ة لها عل�م بالموضوع وإال 
كيف تم إصدار أوامر النقل", مبيناً انه يتحرك 
حاليا إللغاء القرار من خالل مخاطبة الجهات 

المختصة.ولف�ت األس�دي إل�ى أن "نق�ل هذا 
العدد الكبير من الش�رطة وف�ي هذه المرحلة 
بالذات قد يس�هم ف�ي زيادة الش�حن والتوتر 
الطائفي، خاص�ة وأن بعض المتظاهرين في 
المناط�ق الغربي�ة يحاولون إثارة االس�تعداء 
الطائف�ي". من جانبها, نف�ت وزارة الداخلية 
على لسان ناطقها الرسمي العميد سعد معن 
هذه اإلنباء بعد أن أجرى اتصاالت هاتفية مع 
قيادة شرطة محافظة البصرة ووكالة الوزارة 
لش�ؤون الش�رطة.وقال معن ل�"المس�تقبل 
العراق�ي" "ل�م تص�در أوام�ر نق�ل بحق أي 
منتس�ب من الشرطة المحلية في البصرة إلى 
المحافظات الغربية"، مبين�اً ان "اإلنباء التي 
تحدث�ت عن ذلك عارية ع�ن الصحة وال وجود 
لها ف�ي الحقيق�ة", معلق�اً عل�ى الموضوع 

ب�)الله ابتالنا بالنواب وإشاعاتهم(.
وكان رئي�س لجن�ة األم�ن والدف�اع ف�ي 
مجل�س محافظ�ة البصرة عل�ي المالكي, قد 
ذك�ر, أمس, إن "لجنت�ه ال علم لها بمثل هكذا 
قرار، وبالتالي ال تس�تطيع نفي�ه أو تأكيده"، 
موضح�اً أن "الحديث عن ق�رار من هذا النوع 
يتناقض مع توجيه آخر يقضي بتجميد تنقالت 
القطاعات العسكرية للجيش من البصرة الى 
المحافظات األخ�رى الى ما بعد االنتخابات". 
وأش�ار المالكي إل�ى أن "البصرة لو نقل منها 
ألف منتس�ب من الش�رطة المحلي�ة فإن ذلك 
قد ينعكس سلباً على وضعها األمني"، مؤكداً 
أن "المحافظ�ة مقبلة عل�ى مرحلة انتخابات 
تنطوي عل�ى تحديات أمني�ة، وعليه يفترض 
اإلبقاء على القوات األمنية داخل المحافظة".

ستكون الساحة العراقية حطبًا لمعارك 
التنظيمات المسلحة وتنظيمات أخرى وهو ما 

سيعيدنا الى سنوات الحرب األهلية

            امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أظه�ر اس�تطالع جدي�د لل�رأي أن معظ�م 
البريطانيي�ن من كال الجنس�ين وجميع الفئات 
العمرية مازالوا يعارضون غزو العراق ويعتبرون 
أنه لم يقدم س�وى سفك الدماء، بمناسبة مرور 

الذكرى العاشرة للغزو.
ووجد االستطالع، الذي أجرته مؤسسة )آي 
.س�ي .إم( لصحيفة "الغاردي�ان"، أن 55% من 
الناخبي�ن البريطانيين أيدوا أن المس�يرات التي 
شهدتها لندن ضد حرب العراق عام 2003 كانت 
محقة، العتقادهم بأنه جرى تسويقها استناداً 

إلى نشرة خاطئة لم تسلم سوى سفك الدماء.
وق�ال إن 28% م�ن الناخبي�ن البريطانيين 

اعتبروا أن مس�يرات لندن 
ضد حرب العراق كانت 
العتقاده�م  خاطئ�ة 
أنها أس�همت بإسقاط 
ص�دام  دكتاتوري�ة 
العالم  حس�ين وجع�ل 
مكان�اً أفضل.وأض�اف 
االستطالع أن ما يقرب 
من اثني�ن مقابل واحد 
من  البريطانيي�ن  م�ن 
وجمي�ع  الجنس�ين 
العمري�ة  الفئ�ات 
عارض�وا غ�زو العراق، 
وكذلك سكان كل دولة 

من دول المملك�ة المتحدة، حيث عارضها %65 
من سكان ويلز مقابل 22% من المؤيدين.

ناخب�ي ح�زب  م�ن   %57 أن  إل�ى  وأش�ار 
ال�وزراء  رئي�س  يتزعم�ه  ال�ذي  المحافظي�ن، 
أن  يعتق�دون  كامي�رون،  ديفي�د  البريطان�ي 
المتظاهري�ن ضد حرب الع�راق كانوا على حق 
وأّيدوا مس�يراتهم، في حين اعترض 30% منهم 

عليها. 
وقال االس�تطالع إن 57% أيض�ًا من ناخبي 
أي�دوا  المع�ارض  البريطان�ي  العم�ال  ح�زب 
مسيرات لندن ضد حرب العراق واعترض عليها 
29% منهم، في حي�ن أّيد 59% من ناخبي حزب 
الديمقراطيي�ن األح�رار، الش�ريك األصغ�ر في 
الحكومة االئتالفية البريطانية، تلك المس�يرات 

وعارضها 24 منهم.

55 % من الربيطانيني يؤكدون:
غزو العراق »لـم يقدم سوى سفك الدماء«

عمليات دجلة: رفع 38 نقطة تفتيش يف مدينة بعقوبة

نصيف: إنشاء ميناء مبارك لرسقة املياه اإلقليمية البحرية للعراق

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلنت قيادة عملي�ات دجلة في محافظة ديالى، أمس 
الس�بت، ع�ن رف�ع 38 نقطة تفتي�ش في مدين�ة بعقوبة 
وضواحيه�ا خ�الل ال��30 يوم�ا الماضية، مؤك�دة أن ذلك 
س�يخلق مرون�ة في حرك�ة س�ير المركبات بي�ن مناطق 
المحافظة.وقال المتحدث اإلعالمي باس�م القيادة المقدم 
غال�ب عطي�ة لوكال�ة "الس�ومرية ني�وز"، إن "الوحدات 

العس�كرية المرتبطة بقي�ادة عمليات دجلة من الش�رطة 
والجي�ش تمكنت خ�الل ال�30 يوم الماضي�ة، من رفع 38 
نقط�ة تفتيش ف�ي مدين�ة بعقوب�ة وضواحيه�ا"، مبينا 
أن "ذل�ك س�يخلق مرونة في حرك�ة س�ير المركبات بين 
المناطق". وأضاف عطية أن "عملية رفع تلك النقاط جرت 
وفق خطة مدروس�ة أعدت من قبل لجان مختصة اعتمدت 
مب�دأ البدائ�ل األمنية في عملية إزالته�ا بهدف ضمان عدم 
وق�وع أي خ�روق". وأكد عطية أن "تقلي�ل النقاط األمنية 

جاء اس�تجابة لمقتضيات الوضع األمني المستقر وتقليل 
الع�بء من كاهل األهال�ي نتيجة االزدح�ام المروري الذي 
تس�ببها تلك النقاط". وتحوي مراكز المدن الرئيس�ية في 
محافظ�ة ديالى وخاصة مركزها مدينة بعقوبة، عش�رات 
نقاط التفتيش األمنية بأنواعها اآللية والراجلة والثابتة وال 
تفصل بينها مس�افة كبيرة، األمر الذي أدى إلى ازدحامات 
مروري�ة وإرب�اك لعملي�ة تنق�ل المواطنين بي�ن األطراف 

ومراكز المدن.

          بغداد / امل�ستقبل العراقي

قالت النائبة عن ائتالف العراقية الحرة 
عالية نصي�ف إن تراجع الكويت عن إكمال 
المرحلتي�ن الرابعة والخامس�ة م�ن ميناء 
مبارك تأتي "تأكيدا لش�كوكنا بأن الغرض 
من تشييد الكويت للميناء هو ل�"الستيالء 

على المس�احة األكبر م�ن المياه اإلقليمية 
العراقية".وأوضح�ت نصي�ف ف�ي بي�ان، 
تلق�ت "المس�تقبل العراقي" نس�خة منه، 
إن "تراجع الكوي�ت عن المرحلتين الرابعة 
والخامس�ة من مش�روع ميناء مبارك بعد 
مباش�رة الع�راق ببناء ميناء الف�او الكبير 
أثبت�ت لن�ا وللعال�م باألدل�ة الواضح�ة ان 

هدفه�ا الحقيقي م�ن تش�ييد مينائها هو 
االس�تحواذ على ما يمكن االس�تحواذ عليه 
من المياه اإلقليمي�ة العراقية، وذلك تزامنا 
م�ع س�رقتها لألراض�ي الزراعي�ة العائدة 
لفالحين عراقيين بحجة تعويضهم عنها".
وأضاف�ت ان "العائ�دات المس�تقبلية 
لميناء مب�ارك يفترض له�ا ان تعتمد على 

الع�راق بنس�بة "60%"، وإذا أنج�ز العراق 
مش�روع مين�اء الف�او الكبير فل�ن تكون 
هناك حاج�ة بالنس�بة لنا بمين�اء مبارك، 
والكويتيون يدركون ذلك جيدا منذ البداية، 
وه�ذا يعن�ي ان الهدف م�ن إنش�ائها لهذا 
المين�اء هو فقط س�رقة المي�اه اإلقليمية 

البحرية للعراق".
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

نينوى تنوي الرحيل إىل كردستان لتخلصها من »أزمة الوقود«!
طوابير سياراتها تصل إلى 2 كم في محطات التعبئة

األمـــم املـــتـحــــدة: 120 ألـــف عـــراقي ال يـــمــلكـــون جــنـــسيـــة !

     المستقبل العراقي / أمجد صالح

س�تضطر محافظة نين�وى إلى اس�تيراد 
المش�تقات النفطية من إقليم كردس�تان اثر 
أزم�ة تمر به�ا المحافظة منذ نحو ش�هرين، 
والت�ي س�ببها تخفي�ض حص�ة المحافظ�ة 
م�ن المش�تقات النفطي�ة ألس�باب م�ا زالت 
األحادي�ث بش�أنها متضاربة فيم�ا اذا كانت 
سياس�ية أم فنية. وفي الوقت الذي قالت فيه 
عضو ف�ي مجلس محافظة نين�وى إن حصة 
المحافظ�ة من المش�تقات النفطي�ة لم تصل 
من بغداد منذ نحو ش�هر، أكد محافظ نينوى 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن حصة المحافظة 
ليس�ت مقطوع�ة م�ن بغ�داد، ولكنه�ا قليلة 
وال تكف�ي لس�د حاجته�ا. وإذا ب�دأت نينوى 
باستيراد المش�تقات النفطية من كردستان، 
فإنه�ا س�تكمل بذلك مس�يرة االعتم�اد على 
اإلقلي�م ف�ي توفير مص�ادر الطاق�ة لها، بعد 
أن ب�دأت في وقت س�ابق باس�تيراد الكهرباء 
منه. ويش�كو اإلقليم هو اآلخ�ر من أزمة في 
المش�تقات النفطي�ة بعد أن خفض�ت وزارة 
النفط االتحادية حصته بنسبة 3%، لكنه تدارك 
الموق�ف بإج�راء مقايضة م�ع تركيا يحصل 
بموجبه�ا عل�ى المش�تقات النفطي�ة مقابل 
تزوي�د الجانب الترك�ي بالنفط الخ�ام. وأكد 
نائب كردي ل�”المستقبل العراقي” أن اإلقليم 
ال يمتلك فائضاً من المش�تقات النفطية حتى 
يبيعها لنينوى، لكنه س�”يضغط” على نفسه 
ويتحمل ج�زءاً من األزمة م�ن أجل عدم ترك 
أبن�اء محافظة عراقية يعانون من أزمة حادة 
ف�ي الوقود، كما فعل ذلك عندم�ا بدأ بتصدير 
الكهرباء ال�ى نينوى وكركوك بس�عر الكلفة 

فقط متحمالً قطع 5 ساعات يومياً من التيار 
الكهربائ�ي عل�ى محافظاته الث�الث. وقالت 
عضو مجل�س محافظة نين�وى نديمة كجان 
ف�ي تصريح صحف�ي أم�س ان “المحروقات 
النفطي�ة ال تص�ل م�ن بغ�داد ال�ى محافظة 
نينوى منذ ش�هر تقريبا”، مضيفة أن “هناك 

أزم�ة محروقات نفطية ف�ي عموم محافظة 
نين�وى”. وأش�ارت إل�ى أن “غالبي�ة أعضاء 
مجل�س محافظة نينوى اتفق�وا على انه بعد 
التصويت على موازنة 2013 في جلسة اليوم 
األحد وبعد إكمال متعلقاتها، س�نعقد جلسة 
من اج�ل تخويل محافظ نينوى اثيل النجيفي 

التعامل مع اقليم كردستان لشراء المشتقات 
النفطي�ة”، منوه�ة الى ان�ه “ليس لن�ا خيار 
آخ�ر في توفي�ر ه�ذه المنتج�ات للمواطنين 
ف�ي محافظ�ة نين�وى”. ولم تس�تبعد كجان 
“وج�ود عالقة بين توقف وص�ول المنتجات 
النفطي�ة من بغ�داد وبين ان�دالع التظاهرات 

واالعتصام�ات في نين�وى”، مش�يرة إلى أن 
“الوض�ع األمني متدهور حالي�ا )في نينوى( 
وهذا أدى الى ان س�واق الصهاريج ال يعملون 
مثل السابق، فضال عن ان الطريق بين الموصل 
وبغداد شبه مقطوع، ونحن مضطرون لتوفير 
المحروقات النفطية للمواطنين من اي مصدر 
آخ�ر”. ورجحت ان “يتم تصويت األغلبية في 
مجلس المحافظة عل�ى تخويل النجيفي بهذا 
الش�أن، ألن�ه إذا كان هن�اك نص�اب قانون�ي 
للجلس�ة فيكفي الحصول على  20 صوتا من 
اج�ل ذلك، وهذا م�ا نتوقعه”. وق�ال محافظ 
نينوى أثيل النجيفي ل�”المس�تقبل العراقي” 
أم�س أن حص�ة المحافظ�ة من المش�تقات 
النفطية ليس�ت مقطوعة من بغ�داد، ولكنها 
قليل�ة وال تكف�ي لس�د حاج�ة المحافظ�ة. 
وأوضح النجيفي “لدينا نية الستكمال النقص 
الحاص�ل ف�ي المحافظ�ة م�ن خ�الل حصة 
إضافية نأخذها م�ن اإلقليم”. وكان النجيفي 
قد كش�ف ف�ي تصريح صحف�ي، الجمعة، أن 
“الحكوم�ة المركزي�ة قللت حص�ة محافظة 
نينوى من م�ادة النفط والبنزين من مليونين 
وثالثمائ�ة أل�ف لتر إل�ى مليون وخمس�مائة 
ألف لت�ر”، مضيفا أن “حصة نين�وى الحالية 
تس�اوي نصف الحصة التي كان�ت تعطى لها 
قبل خم�س س�نوات”. وحتى تش�رين األول 
من الع�ام 2011، بلغ ع�دد المحطات العاملة 
ف�ي محافظة نين�وى 10 محط�ات حكومية 
و34 محط�ة مش�يدة ف�ي مرك�ز المحافظة 
)الموص�ل(، ام�ا خ�ارج الموصل فبل�غ عدد 
المحطات 22 محط�ة حكومية باإلضافة إلى 
عدد من المحطات المشيدة، فيكون المجموع 
في عموم المحافظة 136 محطة تعبئة داخل 

وخارج الموصل. ومع أن هذا العدد قد يكون 
ازداد ف�ي الوقت الراهن، لكن�ه لم يتمكن من 
استيعاب األزمة التي تمر بالمحافظة، إذ يؤكد 
مقرر لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب 
قاس�م محمد مش�ختي أن طوابير السيارات 
الواقفة أمام محطات تعبئة البنزين تصل إلى 
2 كم في بعض األحيان. وقال مشختي، وهو 
نائب عن التحالف الكردستاني، ل�”المستقبل 
العراق�ي” أن نينوى تمر بأزم�ة وقود حادة، 
وبالتال�ي ف�إن اإلقليم على اس�تعداد تام لمد 
يد العون ألبنائها ألنهم عراقيون ومن واجب 
اإلقليم مساعدتهم. وأوضح مشختي “اإلقليم 
وكرك�وك  لنين�وى  الكهرب�اء  يعط�ي  اآلن 
بس�عر الكلفة فق�ط ألن المحافظتي�ن كانتا 
تعانيان من أزمة كهرباء، وهو على اس�تعداد 
لمساعدة نينوى في أزمتها الحالية”، مضيفاً 
أن “اإلقلي�م تع�رض ه�و اآلخ�ر لتخفي�ض 
حصته م�ن النف�ط األبي�ض والبنزين وزيت 
الغ�از إلى 3% من قب�ل الحكوم�ة االتحادية، 
لكن�ه تمك�ن م�ن ت�دارك الموقف عندم�ا بدأ 
بمقايضة النفط الخام بالمش�تقات النفطية 
م�ع الجان�ب التركي، ول�وال تل�ك المقايضة 
لكان يمر بأزمة خانقة اآلن”. وأكد مش�ختي 
أن “إقليم كردس�تان ال يمتل�ك فائضاً من تلك 
المشتقات حتى يبيعها لمحافظة أخرى، لكنه 
سيضغط على نفس�ه من أجل مساعدة أبناء 
نين�وى في التخلص من ه�ذه األزمة حتى لو 
اقتضى ذلك ح�دوث نقص في خزينه”. وبين 
“نحن كلجنة نفط وطاقة في مجلس النواب 
سنخاطب وزارة النفط لمعرفة مالبسات ما 
يحدث، وم�ا إذا كان تقليل حص�ة نينوى من 
الوقود يأتي ألس�باب سياس�ية أم ال. نحن ال 
نرض�ى أن تقل�ل حصة محافظة م�ن الوقود 
إذا كان�ت األس�باب سياس�ية”. م�ن جهتها، 
نف�ت عض�و لجن�ة النف�ط والطاق�ة النائب 
س�وزان الس�عد إص�دار الحكوم�ة المركزية 
عقوبة لمحافظة نينوى تتضمن تقليل حصة 
المش�تقات النفطية لخروجهم في س�احات 
التظاهرات ضد الحكوم�ة االتحادية. وقالت 
الس�عد ف�ي تصريح صحفي أم�س “ال توجد 
اي عقوب�ة ض�د محافظ�ة نين�وى م�ن قبل 
الحكومة االتحادية، وتقليل حصة المحافظة 
س�ببه وجود أزمة ف�ي المش�تقات النفطية 
تعان�ي منه�ا وزارة النف�ط، م�ا دفعه�ا الى 
تقليل حصة المش�تقات النفطي�ة في جميع 
المحافظ�ات ولي�س نينوى فق�ط”. وأكدت 
السعد أن “السياقات المتبعة داخل الشركات 
النفطية هو ان تعط�ى جميع المحافظات 
ف�ي الع�راق الحص�ص م�ن المش�تقات 
النفطية وفق التعداد السكاني للمحافظة 
واحتياجاتها”، موضحة “توجد خصوصية 
لبع�ض المحافظ�ات كونها بالتأكي�د تحتاج 
لوقود أكثر بتأثي�ر عامل الطقس والبرودة”. 
وأش�ارت إل�ى ان اس�تيراد محافظ�ة نينوى 
الوقود من اإلقليم هو حق مشروع للمحافظة 
لتلبية احتياجات المواطن، ومن حقها اتخاذ 
اي إجراءات تس�تطيع من خاللها سد النقص 

في المشتقات النفطية.

دولة القانون: االحتادية تواجه إرهابًا للمصادقة عىل حتديد الواليات الثالث.. 
العــراقــيــة: ال نتــوقــع املــوافــقــة

خبير قانوني: سيأخذ وقتا طويال

     المستقبل العراقي / علي الكعبي

ف�ي حين اته�م ائت�الف دول�ة القانون 
جهات سياس�ية ترهب المحكمة االتحادية 
للمصادق�ة عل�ى قان�ون تحدي�د الوالي�ات 
الث�الث، توقع�ت القائم�ة العراقي�ة أن ترد 
المحكمة االتحادية القانون، فيما أكد خبير 
قانوني أن المصادقة عليه تحتاج إلى وقت 

طويل.
وقال عض�و ائتالف دول�ة القانون علي 
الش�اله, أم�س الس�بت, إن الطع�ن ال�ذي 
تقدم به ائتالفه بش�أن قانون تحديد والية 
الرئاس�ات الث�الث ال ي�زال بي�د المحكم�ة 
االتحادية, متهماً بعض الجهات السياس�ية 
بالتح�رك إلره�اب المحكم�ة ف�ي خط�وة 

للتأثير في قرارها.وأعرب ش�اله عن »ثقته 
بالقض�اء العراقي والمحكم�ة االتحادية«, 
متوقع�اً ان تتص�رف بهذا الص�دد وفق آلية 
دس�تورية بعيدة عن المهاترات السياسية, 
مبيناً ان »ائتالف دولة القانون س�وف يقبل 
ويحت�رم أي قرار يصدر س�واء م�ع تمرير 

القانون أو رفضه«.
وتح�دد الم�ادة 72 من الدس�تور والية 
رئي�س الجمهورية بأربع س�نوات، ويجوز 
إع�ادة انتخاب�ه لوالي�ة ثانية فق�ط، ولكن 
الدس�تور أطل�ق والي�ة رئيس�ي الحكومة 
والبرلمان من غير تحديد األمر الذي طالبت 
معه كت�ل سياس�ية بجعلهم�ا اثنتين أيضا 

أسوة برئاسة الجمهورية.
من جانب آخر, أعرب النائب عن القائمة 

العراقي�ة حم�زة الكرطان�ي ع�ن خش�يته 
م�ن رفض قان�ون تحديد والية الرئاس�ات 
الثالث م�ن قبل المحكم�ة االتحادية، وقال 
إن  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل  الكرطان�ي 
»موضوع تحديد والية الرئاسات الثالث هو 
دستوري السيما في الفقرة التي تؤكد على 
التداول السلمي للس�لطة«, داعيا المحكمة 
االتحادي�ة إل�ى المصادق�ة علي�ه لتكريس 

الديمقراطية في البالد.
وتوقع الكرطان�ي أن »يرد هذا القانون 
من قب�ل المحكم�ة االتحادية تماش�ياً مع 
رغب�ة ائتالف دول�ة القانون«, مش�يراً الى 
أن أغل�ب ق�رارات المحكم�ة تأت�ي لصالح 
الحكومة، مبيناً ان قراراتها معروفة مسبقاً 

كونها خاضعة لضغوطات عديدة.

وكان�ت اللجن�ة القانوني�ة ف�ي مجلس 
النواب أعلنت، في السابع من تشرين الثاني 
2012، ع�ن تقديمه�ا مقترح�اً إل�ى هيئ�ة 
رئاس�ة البرلم�ان لتحدي�د واليتي رئيس�ي 
ال�وزراء والبرلمان بواليتي�ن وبأثر رجعي، 
فيما أكدت أن أعض�اء ائتالف دولة القانون 

في اللجنة القانونية اعترضوا عليه.
في الس�ياق ذاته, قال الخبي�ر القانوني 
ط�ارق ح�رب ل�«المس�تقبل العراق�ي« إن 
»القانون َس�ُيرَفض ألن تحديد والية رئيس 
ال�وزراء يحتاج إلى تعديل دس�توري وليس 
إلى سن قانون من مجلس النواب«, واصفاً 

هذا القانون ب�«القاصر«.
وكش�ف حرب عن »وجود أخطاء كبيرة 
في قانون تحديد واليات الرئاس�ات الثالث 

ه البرلم�ان مؤخراً الس�يما فيما  ال�ذي أق�رَّ
يخص تحديد والية رئيس الجمهورية حيث 
ن�ص القانون عل�ى أن رئي�س الجمهورية 
تنتهي واليته مع انتهاء ال�دورة البرلمانية 
وهذا ما س�يخلق فراغاً رئاس�ياً الن اختيار 

رئيس جديد يحتاج إلى وقت كبير«.
واس�تبعد حرب وجود ضغط سياس�ي 
على المحكم�ة االتحادية, وتوقع أن يتأخر 
الب�ت بالموضوع لفترة طويلة الس�يما في 
ظل التغيرات الحاصلة في هيكلية المحكمة 
االتحادي�ة بع�د اس�تبدال رئيس�ها مدحت 
الراهن�ة  السياس�ية  األزم�ة  أو  المحم�ود 
خاص�ة وأن الموض�وع سياس�ي بامتياز، 
بحس�ب قوله.يذكر أن رئيس الوزراء نوري 
المالكي تس�لم منصب رئاس�ة الوزراء في 

واليت�ه األولى ف�ي الع�ام 2006 عندما حل 
خلف�ا لرئي�س التحال�ف الوطن�ي إبراهيم 
الجعف�ري بع�د أن ف�از االئت�الف الوطن�ي 
الموح�د حينه�ا باالنتخاب�ات البرلماني�ة، 
فيما ش�كل المالكي بانتخاب�ات آذار 2010 
ائت�الف دولة القانون الذي ح�ل ثانيا ب�89 
مقع�دا برلمانيا بعد القائم�ة العراقية التي 
فازت ب��91 مقعدا التي رش�حت رئيس�ها 
إياد عالوي للمنصب، إال أن مس�ألة األغلبية 
السياس�ية بع�د أن تحالف ائت�الف المالكي 
مع التحال�ف الوطني الذي فاز ب�70 مقعدا 
هي التي حس�مت الموقف لصالح المالكي 
ليتقل�د رس�ميا في 21 كان�ون األول 2010 
بع�د أن منحه البرلم�ان الثقة لحكومة غير 

مكتملة حينها.  
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               بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت األمم المتحدة، أمس الس�بت، وجود نحو 120 أل�ف عراقي ال يملكون 
الجنسية في العراق، مبينة أنها تعمل مع الحكومة العراقية لتوثيق العدد الفعلي 
لهم لحصولهم على الوثائق القانونية.وقالت المفوضية العليا لش�ؤون الالجئين 
التابع�ة لألمم المتحدة في بيان صدر أمس، تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »هن�اك نحو 120 ألف ش�خص غالبيتهم من الك�رد الفيليين والبدون ال 
يملكون الجنس�ية في العراق، بحس�ب التقدي�رات التي وصل�ت إلينا«.وأضافت 
المفوضية أن »العديد من هؤالء حصلوا خالل الس�نوات األخيرة على الجنس�ية 
وفقا لقانون الجنسية لعام 2006«، مشيرة إلى »أنها تعمل مع الحكومة العراقية 
لتوثيق العدد الفعلي لعديمي الجنس�ية في العراق«، وأكدت المفوضية »س�عيها 
في تحديد األش�خاص عديمي الجنسية وزيادة التوعية وحل مشاكلهم وإمكانية 

الحصول على الوثائق القانونية والحقوق األساسية«.

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلن�ت وزارة النق�ل, أمس, ع�ن اس�تيراد طائرات 
حديث�ة وبمواصفات عالي�ة تصل إلى البل�دان البعيدة, 
كاش�فة عن قرب افتتاح خ�ط للنقل الج�وي مع دولة 

الكويت بعد انقطاع دام ألكثر من 20 عاما.
وق�ال مع�اون مدير عام ش�ركة الخط�وط الجوية 
العراقي�ة مجي�د العام�ري ل�«المس�تقبل العراقي« إن 
»الشركة عززت أس�طولها الجوي بعد شراء 6 طائرات 
)بوينغ – وايرباص( حديثة بمواصفات عالية«, مشيراً 
إلى إن »هذه الطائرات التي س�تدخل الخدمة قريباً جدا, 
تع�د األفض�ل من نوعه�ا كونها تس�تخدم للمس�افات 
البعي�دة وتصل إل�ى جميع بلدان العالم الس�يما ما بين 

القارات«. 
وأضاف العامري إن »اس�تخدام هذه الطائرات التي 
تحتوي على مواصفات تكنولوجية متطورة سيس�هم 
بفت�ح العديد م�ن خطوط النق�ل بين بغ�داد- وأمريكا 

وأورب�ا وماليزي�ا والهند«, الفت�اً إلى أن ه�ذه الخطوة 
س�وف تخل�ص المس�افرين العراقيي�ن م�ن كثي�ر من 
الصعوبات والمش�اكل الت�ي يواجهونها خ�الل التنقل 

بواسطة بعض الدول )الترانزيت(.
وأش�ار العامري إلى إن »ش�ركة الخط�وط الجوية 
تعت�زم ش�راء 5 طائ�رات حديث�ة م�ن ن�وع »جامبو« 
الس�تخدامها في نق�ل الحج�اج العراقيي�ن«, مبيناً أن 

العراق�ي  بالمواط�ن  تلي�ق  الطائ�رات  على »ه�ذه 
عك�س نظيراتها الت�ي كانت تؤجر 

سابقا لنفس الغرض«.
ع�ن  العام�ري  وكش�ف 
اإلج�راءات  جمي�ع  اس�تكمال 

الفتتاح خط النقل الجوي مع دولة 
الكويت خ�الل األس�بوعين المقبلين«, 
مبيناً حصول اتفاق مع الخطوط الجوية 
الكويتية على تسيير ثالث رحالت جوية 

بين البلدين أسبوعيا.

وذك�ر أن »افتت�اح ه�ذا الخ�ط جاء بعد ح�ل جميع 
القضاي�ا العالقة الس�يما قضية الديون التي انعكس�ت 
س�لبا على العالق�ات الدبلوماس�ية بي�ن البلدين خالل 

السنوات الماضية«.
وكانت وزارة النقل اعتبرت، في 23 من شهر تشرين 
األول من العام الماضي، أن قرار الكويت بتس�وية ملف 
تعويض�ات الخطوط الجوية موقفا مش�رفا، مش�يرة 
إلى أن هذه الخطوة س�تفتح آفاقاً واس�عة من التفاهم 
والتع�اون بي�ن الع�راق ودول المنطق�ة، 
مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك 

س�يفتح 

خطوطاً مباشرة أكثر مع دول العالم.
وأعلن�ت وزارة الخارجي�ة في وقت س�ابق، أن أمير 
دول�ة الكوي�ت وافق عل�ى تس�وية قضي�ة تعويضات 
الخطوط الجوية الكويتي�ة المترتبة بذمة العراق، فيما 
أكدت أن الكويت أبلغت ش�ركات المحاماة في بريطانيا 
بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية واألمالك 

العراقية.
وقرر مجلس الوزراء ، في 20 من ش�هر آذار 2012، 

الموافق�ة عل�ى مش�روع قان�ون يخص�ص 300 
مليون دوالر لتسوية دعوى الخطوط الجوية 

الكويتية المقامة على الخطوط الجوية 
العراقية.

أكدت أنها تعتزم شراء 5 طائرات »جامبو«

اخلطوط اجلوية لـ                             : استوردنا 6 طائرات لتخليص املسافرين من »الرتانزيت«
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املـثـقـفــون ورجـاالت الـديــن.. والـسـيــر إلـى بـر األمــان
خـطــوات لـقـتـــل الـطــائـفـيـــة

عندما س�ئل الس�يد أس�امة 
النجيفي م�ن على قناة البغدادية 
لماذا بلغت زياراته إلى أسطنبول 
ستين زيارة؟ لم ينكر العدد ولكنه 
ظل يماطل باألسباب وهي واهية.

فالس�يد النجيف�ي ف�ي زيارات�ه 
ألنق�رة وأس�طنبول وه�و رئيس 
المفروض  العراقي كان  البرلمان 
أن تنعكس تلك الزي�ارات لصالح 
القضايا المش�تركة بي�ن العراق 
المي�اه  قضاي�ا  مث�ل  وتركي�ا, 
المص�ادرة بكثرة  العراق  وحصة 
الس�دود التركية على نهري دجلة 
والفرات, بينما تسعى تركيا ومن 
خ�ال اتفاقي�ة الدوحة الس�رية 
للمعارضة الس�ورية والتي كتبنا 
عنه�ا ف�ي موق�ع كتاب�ات وفي 
العراقي ومن  صحيفة المستقبل 
بنود تلك االتفاقية السرية حرص 
تركيا على مد أنبوب ماء من س�د 
أتاتورك إلى إس�رائيل عبر سوريا 
بعد اإلطاحة بنظام بش�ار األس�د 

كما كان يحلم أوردغان ؟
النجيف�ي  أس�امة  والس�يد 
وغي�ره مم�ن زاروا تركي�ا حت�ى 
ع�دت زياراتهم ذهابا لماء الوجه 
واس�تجداء لعاقة لم تثمر ش�يئا 
حكوم�ة  أطم�اع  زي�ادة  س�وى 
أوردغ�ان ف�ي التاعب بش�ؤون 
إقلي�م كردس�تان الع�راق وزيادة 
التوتر بينه وبين المركز وزيارات 
داود أوغلو االس�تفزازية لكل من 
أربي�ل وكركوك أنما تس�جل عارا 
عل�ى كل من أكثر الزيارات لتركيا 

دون جدوى.
حت�ى ثبت بما ال ي�دع مجاال 
للشك أن تصرفات أوردغان ووزير 
خارجيته هي تصرفات توس�عية 
ال تنس�جم م�ع روح العص�ر وال 
تطلعات الش�عوب وفيه�ا الكثير 
م�ن االنته�اك للقواني�ن الدولي�ة 
وف�ي  المش�تركة  االنه�ار  ف�ي 
الحدود ومصالح الجوار, والس�يد 
أس�امة النجيف�ي بع�د أن أصبح 
العراق�ي وهو  للبرلم�ان  رئيس�ا 
موقع س�يادي من الط�راز االول 
ل�م يحاف�ظ عل�ى اس�تحقاقات 
ه�ذا الموق�ع الس�يادي العراقي 
وتصرف بش�كل ش�خصي أدخله 
في ريبة المواقف الطائفية وهذه 
الصف�ة مرفوض�ة في الدس�تور 
العراقي, وعندما ثبت أن الس�لوك 
الطائف�ي مت�ورط ف�ي األعم�ال 
اإلرهابي�ة التي حرمها الدس�تور 
العراقي وجع�ل المتورطين فيها 
ال يحق لهم الترشيح والمشاركة 
ف�ي الحياة السياس�ية, والس�يد 
النجيف�ي أصب�ح مش�موال بذلك 
حكما ونصا, ومم�ا زاد في األمر 
غراب�ة : قي�ام الس�يد النجيف�ي 
أخي�را بزي�ارة قطر اإلم�ارة التي 
ثبت تآمرها على العراق من خال 

كل من :-
ل�كل  احتضانه�ا   -1
المس�ؤولين م�ن حقب�ة ص�دام 
حسين وهم بعثيون هاربون من 
وجه العدالة بعد تورطهم بجرائم 
ذلك النظام البغيض ومن هؤالء " 

رياض القيسي , وناجي 
الحديث�ي  صب�ري 
العراق  وزير خارجية 
ومجموعة   , األس�بق 
ضب�اط  كب�ار  م�ن 
والش�رطة  الجي�ش 

الهاربين .
2-   احتض�ان قطر 

العراقية  بالمعارضة  لما يس�مى 
زورا وهم مجموع�ة هاربة ممن 
تلطخ�ت أياديه�م بدم�اء وأموال 
العراقيين, وقامت بفتح حس�اب 
مال�ي مفت�وح له�م للعم�ل ضد 

العراق ؟
التقاري�ر  صح�ت  وإذا   -3
األخي�رة التي أفادت م�ن اجتماع 
كل من حارث الض�اري الذي قال 
علنا " نحن من القاعدة والقاعدة 
منا " وع�زة ال�دوري الهارب من 
وج�ه العدال�ة وطارق الهاش�مي 
المحكوم باإلعدام قضائيا, وأحمد 
أبو ريشة, وفي هذه الحالة يكون 
ذهاب السيد أسامة النجيفي الى 
قط�ر ولو بعن�وان الحض�ور الى 
ندوة في الجزيرة وهو تبرير غير 
مقنع آلن قناة الجزيرة بإمكانها 
اجراء لقاء مع النجيفي في بغداد 

حتى ولو عبر الهاتف.
4- إصرار قطر على عدم فتح 
سفارة لها في بغداد خصوصا بعد 
أن أصبح العراق رئيس�ا للجامعة 
العربية, مما يؤشر بشكل واضح 
إلى عداء هذه اإلمارة للعراق  ومن 
يتمت�ع بموق�ع س�يادي ويق�وم 

بزيارة " قطر " التي ثبت عداؤها 
للعراق وتآمرها عليه, فأن الموقع 
السيادي بعد ذلك ال يبقى من حق 
من ق�ام بهذا العمل عل�ى قاعدة 
" صدي�ق ع�دوي ع�دوي " وهي 
قاع�دة عقائي�ة , والم�ادة "7" 
من الدس�تور العراقي في " أوال " 
وثانيا " تدين موقف السيد أسامة 
النجيفي , وكذلك المادة "8" ألنه 
لم يلت�زم ب�روح تلك الم�ادة في 
العاقات الدولية المشتركة, وفي 
ض�وء المواقف المتك�ررة التي ال 
تنس�جم مع المصلح�ة الوطنية 
واإلص�رار  وتكراره�ا  العراقي�ة 
عليه�ا والس�كوت ع�ن األعم�ال 
والمواقف المخلة باألمن الوطني 
العراقي الس�يما بعد ما ظهر من 
وصريح�ة  واضح�ة  مخالف�ات 
في تظاه�رات المنطقة الغربية, 
كل ذل�ك يدخ�ل في ب�اب الخيانة 
الوطني�ة مما يترتب على الس�يد 
أس�امة النجيفي ع�دم صاحيته 
للبق�اء بموق�ع رئي�س البرلمان 
العراق�ي, وس�واء أخ�ذ البرلمان 
به�ذا أم ل�م يأخ�ذ اال أن الحقائق 
تبق�ى  الوطني�ة  والمس�تحقات 

أمانة بأعناق الجميع.

بعد زياراته املتكررة السطنبول والدوحة.. 
هل يبقى النجيفي رئيسًا للربملان؟

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية

alitamimi5@yahoo.com

إضــاءات

           ضياء السراي

تنسدل الستارة عىل الرتويج 
االنتخابية  للدعايات  االس�تباقي 
وندخ�ل مرحل�ة النص�ف األخري 
للدعاي�ة  التمهي�د  ف�رتة  م�ن 
املب�ارشة والتي س�تنتهي يف يوم 
2013/3/20 وه�و الي�وم الذي 
ستعلن فيه املفوضية بدء السباق 

االنتخابي. 
ينبغ�ي فيها  املرحل�ة  ه�ذه 
ع�ىل الكتل التي فاتها التس�ويق 
ملرشحيها بش�كل جيد ان تعالج 
تع�رض  وان  االخفاق�ة  ه�ذه 
ملرش�حيها ع�ر وس�ائل اإلعام 
املختلف�ة والرتكي�ز ع�ىل عرض 
الرنام�ج  مح�اور  م�ن  ملح�ور 
االنتخاب�ي مع كل طل�ة إعامية 
ملرش�ح وان يك�ون كل مرش�ح 
ق�ادرا ع�ىل اس�تعراض مح�ور 
م�ن محاور الرنام�ج االنتخابي 
بش�كل ش�فوي وليس من خال 
الق�راءة ألنها س�تضعف القيمة 
االستعراضية للمرشح من وجهة 
نظر املشاهد، والرتكيز يف كامنا 
يك�ون عىل الرام�ج التلفزيونية 
ولتايف الدخول يف جانب املحظور 
م�ن قبل املفوضية ف�ان العرض 
الب�د ان يك�ون تمهيدي�ا ولي�س 
باللغ�ة الدعائية االنتخابية بقدر 
ما تس�تخدم فيه صي�غ الحديث 
املبنية عىل اسم املكون السيايس 
وليس االنتخابي حتى ال تس�جل 
تل�ك مخالفة قانونية عىل الكيان 
واملرش�ح.املنطق من ه�ذا األمر 
يرتكز يف عملي�ة صناعة العاقة 
األولي�ة ب�ن املرش�ح والناخ�ب 

وصناعة املعرفة املسبقة السيما 
للكيان�ات االنتخابي�ة املغم�ورة 
والجديدة وللمرش�حن الجدد يف 
الكيان�ات املعروفة أص�ا والتي 
خاض�ت االنتخابات يف الس�ابق، 
ويع�ول ع�ىل ه�ذه العاق�ة بن 
الناخب واملرشح كثريا ألنها تعني 
رس�وخ ص�ورة واس�م املرش�ح 
قبيل ب�دء الحمل�ة االنتخابية يف 
ذهن الناخب، واألق�وى ان يعلق 
االتصالي�ة  الرس�الة  محت�وى 
يف ذهني�ة الناخ�ب ولي�س م�ن 
األم�ر  ه�ذا  إعم�ال  الس�هولة 
وتحقيقه يف ظل الزخم الحاصل يف 
شهر الحملة االنتخابية الرسمي 
والقت�ال التنافيس ب�ن الكيانات 
العم�ل  ف�ان  وعلي�ه  واألف�راد، 
املبكر هو األقرب اىل الرس�وخ يف 
عقول الناخبن والتأثري يف امليول 
االنتخابي�ة، وبطبيعة الحال فان 
ثاث كت�ل قد نجح�ت حتى اآلن 
يف تحقيق هذه الحيثية ورسخت 
س�لبا او إيجاب�ا انطباعات أولية 
لدى فئات الناخبن اما الكيانات 
األخرى وبنسبة 90% لم تصل إىل 
تل�ك النقط�ة ال س�لبا وال إيجابا 
وبالت�ايل فان االت�كاء عىل الحظ 
يدخ�ل  أم�ر  الف�وز  تحقي�ق  يف 
خان�ة العبث لي�س إال، خصوصا 
وان الدعاي�ات االنتخابي�ة الت�ي 
تهي�ئ لها تل�ك الكيان�ات التزال 
غري واضحة املعالم والتس�تند اىل 
خرة س�ابقة وس�يكون الوضع 
مشابها لسباق طردي، املسافات 
تغيريه�ا  يمك�ن  ال  ثابت�ة  في�ه 

وتقليصها.
بع�ض  م�ن  س�معت  وق�د 

األخ�وة يف اح�د الكيان�ات أنه�م 
يعولون عىل وعود حصلوا عليها 
بنيل نسبة من الفوز ألنهم محط 
رغبة جهات دولية وحظوا بدعم 
م�ن اح�دى الس�فارات األجنبية 
وه�و أمر يصنف ضمن الغيبيات 
وال يمك�ن الرك�ون إلي�ه ليكون 
عام�ل تفوق وحس�م يف مجاالت 
الس�باقات االنتخابية ألنه يعني 
ان هنال�ك نس�ب موزع�ة م�ن 
األصوات مسبقا وهنالك تأثريات 
كب�رية تحصل وتتأث�ر بها نتائج 
االنتخابات، وان سلمنا بهذا األمر 
وهو حديث فئات سياسية فضا 
عن الش�ارع إال ان�ه أمر ال يمكن 
الس�كوت عليه وفرض سياقات 
رقابة وب�ث علني لبعض مراحل 
الع�د والف�رز والتوزي�ع الخاص 
الكيان�ات  ب�ن  م�ا  باألص�وات 
املش�اركة باالنتخاب�ات لتقليص 
تلك النس�بة من التزوير ان كانت 

موجودة فعا.
ف�ان  األح�وال  مجم�ل  ويف 
التبكري يف ش�ن حمل�ة انتخابية 
غ�ري مب�ارشة وان م�رت الفرتة 
الحمات االس�تباقية  األوىل م�ن 
وفازت بها كتل وخرست النسبة 
األكر من الكيانات السياسية إال 
أن هذه املرحل�ة مهمة جدا وعىل 
ه�ذه الكيان�ات الرتكي�ز عليه�ا 
وبق�وة وتغيري خططها ان كانت 
ق�د اعدته�ا لتنطل�ق يف الوق�ت 
االنتخابي�ة،  للحم�ات  املح�دد 
ام�ا نوع املحت�وى الدعائي املراد 
إطاق�ه يف ه�ذه املرحلة يجب ان 
يكون موجها بش�كل محس�وب 
ليخ�رتق األذه�ان ت�اركا صدمة 

تلف�ت النظ�ر وتدع�و لاح�رتام 
وتنقل التأثري من األذن إىل العقل 
ومنه إىل القلب لكن يف وقت الحق 
قد يكون أثناء الحملة الرس�مية 
وهي ش�هر واحد كم�ا هو معلن 
يف ه�ذه املرة.وم�ن املفارقات ان 
الكثري من الكيانات انبطحت عىل 
صفح�ات الفي�س ب�وك عارضة 
صورا جميلة وشعارات رنانة اال 
ان املؤرش األول تركته التعليقات 
التي رد به�ا اعضاء هذا املجتمع 
وم�ن  االليكرتون�ي،  االف�رتايض 
ألكث�ر  يومي�ة  مراقب�ة  خ�ال 
التجمع�ات والصفحات الخاصة 
بكيان�ات انتخابي�ة ع�ىل الفيس 
ان نس�بة كب�رية  ب�وك وج�دت 
تفوق70% من الردود والتعليقات 
اتت سلبية جدا ومسيئة وال نعلم 
ك�م النس�بة التي ت�م إلغاؤها او 
ازالته�ا من تل�ك الصفحات لكن 
ع�ىل اقل تقدي�ر قد تك�ون %15 
ال�ردود  نس�بة  تصب�ح  وعلي�ه 
الس�لبية 85% ولعله�ا مؤرشات 
أولي�ة يمكن االعتماد عليها نوعا 
ما يف رس�م خطة حملة انتخابية 
كما تفعل مؤسس�ات سينمائية 
عماقة تحدد أسعار تذاكر األفام 
العاملي�ة يف هولي�وود وبولي�وود 
وتح�دد أيض�ا االف�ام األفض�ل 
واألس�وأ وكذل�ك ح�ال املمثل�ن 
وأدائهم واإلخ�راج واإلنتاج، فهل 
س�يقتنع "مرش�حونا" األفاضل 
ب�ان الس�وق االلكيرتونية العالم 
مقي�اس  الرقم�ي  االف�رتاض 
وإمكاني�ات  لش�عبيتهم  أويل 
الفوز والخس�ارة؟ ات�رك اإلجابة 

للمعنين.

عىل طريق االنتخابات

مرحلة انتهت للرتويج االنتخايب وجديدة بدأت

  المستقبل العراقي / متابعة

ته�ز االحتجاجات محافظ�ات العراق التي 
تهيم�ن عليه�ا الطائفة الس�نية منذ ش�هرين 
تقريباً، مما يثري التوت�رات الطائفية يف مرحلة 

ما بعد الحرب الهشة يف الباد.
وقد أثارت اإلجراءات وردود الفعل الاحقة 
املخاوف بن العراقي�ن ولدى األمم املتحدة من 
ع�ودة هذا النوع م�ن العنف ال�ذي أدى إىل قتل 
ع�رات اآلالف من الناس خال الحرب األهلية 
التي اندلعت يف الفرتة من 2006 إىل 2008. وقد 
أدت أح�دث موج�ة م�ن التفج�ريات يف 8 و11 
ش�باط - وه�ي جزء م�ن الهجمات املس�تمرة 
منذ انس�حاب القوات األمريكي�ة يف أواخر عام 
2011 - إىل مقت�ل عرات األش�خاص وزيادة 

تلك املخاوف.

ما سبب التصعيد األخير في التوتر؟  
ب�دأت االحتجاج�ات يف كان�ون األول بع�د 
اعتق�ال الحكوم�ة العراقي�ة 10 م�ن الحراس 
الشخصي�ن لزعيم سني بتهم�ة اإلرهاب يف ما 

اعتره العديد من الناس إجراء سياسيا. 
فق�د تم اعتق�ال حراس راف�ع العيساوي، 
وزير املالية والقيادي يف ائتاف القائمة العراقية 
السي�ايس، بع�د ثاثة أش�هر فقط م�ن صدور 
حكم غيابي باإلعدام عىل زعيم سني آخر، وهو 
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاش�مي، بناًء 

عىل مزاعم بأنه يقود فرقة اغتياالت.
وقد أع�رب املتظاهرون السنة عن ش�عور 
متزايد بإهمال طائفتهم منذ اإلطاحة بالرئيس 
العراق�ي السني ص�دام حسن يف ع�ام 2003. 
وتتضمن مطالبهم املزيد من التأثري عىل عملية 
صنع الق�رار، واإلفراج ع�ن املعتقلن )خاصة 
النس�اء املعتق�ات(، وإلغ�اء قان�ون اجتث�اث 
البع�ث )الذي يفرض حظراً عىل تعين األعضاء 
السابقن يف حزب البعث الذي كان يقوده صدام 
حس�ن - وغالبيته�م م�ن السن�ة - يف وظائف 
املدني�ة(، وإلغ�اء قان�ون مكافح�ة  الخدم�ة 
اإلرهاب الذي يقول السنة أنه يستخدم ضدهم 

فقط. 
وهناك دعوات متزايدة لإلطاحة بالحكومة. 
يف  وانت�رت  االحتجاج�ات  تضخم�ت  وق�د 
املحافظات الجنوبية، حي�ث أعلن السكان عن 
تأييدهم لرئيس ال�وزراء نوري املالكي وأرصوا 
عىل عدم عودة أعضاء حزب البعث إىل السلطة. 
ويف األسبوع املايض، ارتفع�ت حدة التوتر أكثر 
عندما أعلن واثق البط�اط، رئيس حزب الله يف 
الع�راق، وهي جماعة ش�يعية متش�ددة، يف 4 
شباط عن تشكيل جيش املختار. وهدد البطاط 
بأن ه�ذه امليليشي�ا ستقاتل ض�د املتظاهرين 
إذا سيط�ر عليهم تنظيم القاع�دة والجماعات 
اإلرهابي�ة األخرى. وأوض�ح يف مؤتمر صحفي 
يف بغداد أن "األكراد لديهم ميليشيات تحميهم، 
والسنة لديهم تنظيم القاعدة، لكن ليس للشيعة 
من يحميهم...هذا هو السبب يف قيامنا بتشكيل 
هذا الجيش - لحماية الشيعة والعراقين بشكل 
عام من تنظيم القاعدة والجيش العراقي الحر" 
يف إشارة إىل جماعة سنية متشددة جديدة تقول 
أنها تقاتل لإلطاح�ة بالحكومة. "سوف نقوم 
بتنفي�ذ هجمات ضدهم". وبع�د أيام قليلة من 

مؤتمره الصحف�ي، أص�درت الحكومة مذكرة 
اعتق�ال ضده، لكنه ال يزال طليقاً. وهدد السنة 
من�ذ ذلك الحن بتنظيم احتجاجات يف ش�وارع 

بغداد. 
ما هي األسباب الجذرية لهذه الطائفية؟ 

يش�ري محلل�ون وش�خصيات سياسية إىل 
ع�ودة ظه�ور الهوي�ات الطائفي�ة أو العرقية 
من�ذ ع�دة عق�ود. فق�د أدت سياس�ات صدام 
حس�ن االقصائية و10 سن�وات من العقوبات 
إىل إضعاف مؤسس�ات الدولة، وتقلص الطبقة 
الوسطى العلمانية - خاصة األطباء واملهندسن 
- وع�ودة الهوي�ات الطائفي�ة باعتباره�ا من 
العنارص الرئيسة التي تحكم املجتمع العراقي.

وأوضح املحلل السي�ايس إحسان الشمري 
أن صدام "اختار سياس�ة دولة الحزب الواحد، 
وق�ى عىل اآلخرين جميعاً... ثم بدأ يف القضاء 
عىل ش�خصيات ب�ارزة داخل حزب�ه... ثم أراد 

إبقاء السلطة داخل عائلته فقط".
وإىل جانب االنتماء السيايس لحزب البعث، 
غالب�اً م�ا كان االنتماء إىل طائف�ة أو مجموعة 
عرقي�ة معين�ة يعن�ي تواف�ر ف�رص ممي�زة 

للحصول عىل عمل أو ترقيات.

وبعد سقوط نظام البعث، وخال االحتال 
األمريك�ي يف العق�د األخ�ري، ع�ززت سياسات 
الوالي�ات املتحدة هذا االتجاه من خال تشجيع 
فك�رة أن املجتم�ع العراق�ي يتأل�ف م�ن ثاث 
طوائ�ف رئيس�ة - الشيعة والسن�ة واألكراد - 
وخلق نظام سيايس مبني عىل تقسيم السلطة 
السياسي�ة بن هذه الطوائ�ف. ويف ظل النظام 
الجدي�د، أصبح التداخل ب�ن االنتماء السيايس 
والهوي�ة الطائفي�ة والعرقية حتمي�اً: فمعظم 
األح�زاب السياسي�ة لديها طبيع�ة طائفية أو 
عرقية محددة اآلن. ونظراً لفشل مساعي إعادة 
بناء دول�ة عراقية فعال�ة، لم يج�د العراقيون 
خياراً آخ�ر سوى العودة إىل هوياتهم الطائفية 
لضم�ان أمنهم )عىل سبيل املث�ال، أدى الرصاع 
املدن�ي إىل إنش�اء أحياء "سنية" أو "ش�يعية" 
السياسي�ة  باألح�زاب  واالرتب�اط  بغ�داد(  يف 
القائم�ة عىل الطائفة للوصول إىل سوق العمل، 

والرتقيات أو حتى توفري الخدمات األساسية. 

ما هو المخرج؟
 وق�ال الشيخ أحمد عبد الرحمن من قبيلة 
يف األنب�ار، ال�ذي ساع�د يف قي�ادة التظاه�رات 

بداي�ة  ش�هدت  الت�ي  األنب�ار،  محافظ�ة  يف 
االحتجاج�ات يف كان�ون األول امل�ايض "نح�ن 
بحاجة لحكم التكنوق�راط يف هذا البلد. يف هذه 
الحالة، لن يهتم ش�عبنا إذا كان الزعيم سنياً أو 

شيعياً". 
العراقي�ن  الق�ادة  أن  مراقب�ون  ويق�ول 
يستخدم�ون الطائفي�ة يف الرتوي�ج ألنفسهم، 
وأن انعكاس سلوكهم هذا من ش�أنه أن يقطع 
ش�وطاً طوياً نحو حل املشكلة. وتكمن جذور 
املشكل�ة يف أزمة العراق السياسية، التي جعلت 
الرملان العراقي يف حالة جمود منذ عام 2010، 
وغري ق�ادر ع�ىل دفع الب�اد إىل األم�ام بسبب 
االنقسامات العميقة بن السياسين الطائفين 
املتنافس�ن ع�ىل السلط�ة. وأكد ع�ي العاق، 
وهو ش�يخ ش�يعي وعض�و اللجن�ة الرملانية 
للش�ؤون االجتماعية، أن "السياسين يجب أن 
يكونوا ع�ىل دراية ويتحدثوا بن�رة هادئة ملنع 
انعك�اس األزمات السياسية عىل الشارع. ففي 
بع�ض األحيان، يلقي عض�و يف الرملان خطاباً 
عىل شاش�ة التلفزيون، ويف الي�وم التايل نشهد 

انفجاراً". 
وقال مارتن كوبلر املمثل الخاص ألمن عام 

األم�م املتحدة يف العراق يف بيان بعد تفجريات 8 
شباط أن "الواجب يفرض عىل القادة العراقين 
إيج�اد حل لألزمة السياسي�ة الراهنة يف الباد. 
ومن واجبه�م ومسؤوليتهم الجلوس معاً لريوا 
م�ا يمكن عمله لوضع حد له�ذا العنف الشنيع 

والرهيب". 
 )ICG( وترص مجموع�ة األزم�ات الدولية
عىل رضورة تنفيذ رئيس الوزراء التفاق تقاسم 
السلط�ة ال�ذي تم التوص�ل إليه يف ع�ام 2010 
وتنحيه يف نهاية ف�رتة حكمه الحالية، بدالً من 
الرتشح لوالية ثالثة يف عام 2014. وذكر تقرير 
للمجموع�ة يف تم�وز 2012 أن�ه "يف املقاب�ل، 
يجب ع�ىل منافسيه إلغاء جه�ود اإلطاحة به، 
واستخ�دام قوته�م الرملانية لبن�اء مؤسسات 
دول�ة قوي�ة، مث�ل لجن�ة انتخابي�ة مستقلة، 

وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

الحد من التدخل األجنبي 
خط�وة هامة أخرى يف ن�زع فتيل التوتر يف 
العراق هي "الحد من النفوذ اإليراني يف العراق، 
ال�ذي يح�اول تسلي�ط الض�وء ع�ىل الخافات 
الطائفية،" كما أشار وليد خدوري، وهو خبري 

يف الشؤون العراقية ورئيس تحرير سابق ملجلة 
"ميدل ايست ايكونوميك سرييف". 

وم�ن املرج�ح أن يكون هذا أكث�ر صعوبة 
يف املستقب�ل، عندما تفقد إي�ران موطئ قدمها 
التقليدي يف ال�رق األوسط )سوريا(، ونتيجة 

لذلك تتطلع إىل تعزيز نفوذها يف العراق. 
كما يصف آخرون، مثل العاق، تركيا بأنها 
محرض يح�اول تشجي�ع الطائف�ة السنية يف 

العراق عىل الثورة عىل نظام الحكم.
وأض�اف "يجب أن نج�ري محادثات جادة 
مع األمم املتحدة للعب دور أفضل يف منع الدول 
األخرى من التدخ�ل يف قضايا العراق الداخلية. 
ويجب أن يتم التنسي�ق األمني مع دول الجوار 
م�ن أجل من�ع اإلرهابي�ن واألش�خاص الذين 
ينف�ذون أجن�دات خارجية من دخ�ول العراق 

وزيادة التوتر عىل أراضيه".

خلق الروادع القانونية 
ويتع�ن ع�ىل الحكومة أيض�اً وضع حدود 
قانونية لخطاب الكراهي�ة سواء يف الخطب أو 
عىل شاش�ة التلفزيون أو عىل شبكة اإلنرتنت، 
لتجعل من املستحيل عىل القادة دعوة أتباعهم 
م�ن  بغ�داد  "تحري�ر  أو  الشيع�ة"  "قت�ل  إىل 

الشيعة"، حسبما ذكر املراقبون.

رفع تكلفة االنقسامات
 ويريد كل من السنة والشيعة تجنب العودة 
إىل ن�وع العنف الذي مزق الب�اد يف عام 2006، 
ولكن كيف يمك�ن ترسيخ هذا الفهم الفكري؟ 
ق�ال العاق إن "أه�م جزء هو الج�زء الفكري 
والثق�ايف". وأوىص بعقد مؤتمرات وورش عمل 
يقوده�ا "مثقف�ون معتدل�ون" للحدي�ث عن 

التسامح.
وأضاف قائ�ًا "ينبغي علين�ا أيضاً تمكن 

قادة املجتمع املعتدلن بن السنة والشيعة".

إعادة تثقيف الشعب 
وسلط كثري من الناس الذين تحدثت إليهم 
ش�بكة األنب�اء اإلنسانية )إيري�ن( الضوء عىل 
الحاجة إىل إع�ادة تثقيف املجتمع العراقي عر 
كافة الوسائ�ل من الخطب يف صاة الجمعة إىل 
املسلسات التلفزيونية والكتب التي من شأنها 
أن تسلط الضوء عىل مخاطر النعرات الطائفية 
واألهداف املشرتكة التي يتقاسمها العراقيون.

 "يجب أن تركز الخطب املوجهة للشيعة يف 
صاة الجمعة عىل طمأنتهم أن وجود ش�خص 
سن�ي يف السلط�ة ال يعني عودة ص�دام،" كما 
أوضحت هيفاء أحمد، وه�ي معلمة يف املرحلة 
الثانوي�ة متخصص�ة يف الطبق�ات االجتماعية 
واملجتمعية. وقالت أن هن�اك خطوات بسيطة 
يمكن اتخاذها، مث�ل إزالة األعام الشيعية من 
الشوارع.ويمك�ن أن تلع�ب املرجعيات السنية 
والشيعي�ة دوراً كبرياً عن طري�ق توعية األئمة 
وتشجيع الصلوات املشرتكة، وإصدار الفتاوى 
الت�ي تمنع الخلط بن الدي�ن والسياسة. وقال 
عب�د الرحم�ن، وهو إم�ام مسج�د "يجب عىل 
السن�ة والشيع�ة أن يتعلم�وا كي�ف يغفرون، 
وكي�ف ينسون االنتقام وال�دم، فاإلسام يقوم 

عىل التسامح، وليس االنتقام والقتل".
"منظمة إيرين"



       المستقبل العراقي / وكاالت
توّع�د مجلس األم�ن الدول�ي بف�رض عقوبات 
عل�ى من يعرقل�ون عملي�ة االنتقال السياس�ي في 
اليم�ن وف�ي مقدمهم الرئي�س المخل�وع علي عبد 
الل�ه صالح، محذرا من زعزعة االس�تقرار في البالد 
ومرحب�ا بالدعوة إلى حوار وطني.  وأعرب المجلس 
ف�ي بيان أصدره بإجماع أعضائ�ه ال�15 عن “قلقه 
حي�ال معلومات عن تدخل أفراد ف�ي اليمن يمثلون 
النظام الس�ابق أو المعارضة الس�ابقة في العملية 
االنتقالي�ة”، مس�ميا خصوص�ا الرئي�س المخلوع 
صال�ح ونائبه عل�ي س�الم البيض.وك�رر المجلس 
عزمه “اتخاذ إجراءات وفرض عقوبات إذا استمرت 
ه�ذه العرقل�ة” وف�ق الم�ادة 41 من ميث�اق األمم 
المتح�دة. كم�ا أب�دى “قلقه حي�ال معلوم�ات عن 
توزي�ع أس�لحة وأم�وال ف�ي اليمن به�دف اإلضرار 
بالعملية االنتقالية” من دون أن يسمي إيران بشكل 
مباشر.واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين 

الحوثيين في شمال اليمن بعدما اعترضت السلطات 
اليمنية سفينة كانت محملة ب�40 طنا من األسلحة، 

األم�ر الذي نفته إيران.وش�دد أعض�اء مجلس األمن 
على “ضرورة إجراء الحوار الوطني من دون إقصاء، 

وبمشاركة كاملة من كافة أطياف المجتمع اليمني 
وضمنهم ممثل�ون للجنوب والنس�اء”.وهذا الحوار 
الوطن�ي مق�رر بموجب اتف�اق المرحل�ة االنتقالية 
الذي س�لم بموجبه صالح السلطة إلى نائبه السابق 
الرئي�س الحال�ي عبد ربه منصور هادي في ش�باط 
2012 بعد أكثر من عام من االحتجاجات في الشارع 
اليمن�ي. ويواجه هادي صعوبات في تطبيق االتفاق 
بس�بب اهت�زاز األم�ن في الب�الد حيث ع�زز تنظيم 
القاع�دة وجوده كما ال يزال أنص�ار صالح مؤثرين. 
ويهدف الح�وار إلى وضع دس�تور جديد والتحضير 

النتخابات تشريعية ورئاسية في شباط 2014.
وال ي�زال التي�ار المتش�دد في الح�راك الجنوبي 
المطال�ب باس�تقالل جن�وب اليم�ن معارض�ا لهذا 
الح�وار لكن تي�ارات أخرى أكثر اعت�داال في الحراك 
قبلت المش�اركة فيه.يذكر أن وفدا من مجلس األمن 
الدولي قام بزيارة استثنائية لصنعاء يوم 27 كانون 

الثاني الماضي لتقديم الدعم للرئيس هادي.

   المستقبل العراقي / وكاالت
اختار الرئيس األميركي باراك أوباما الحي الذي 
نش�أ فيه بش�يكاغو ليعت�رف من هن�اك بأنه كان 
يتمنى أن يكون ألبيه دور أكبر في حياته، كما جدد 
مطالبت�ه للكونغ�رس بالتصويت عل�ى مقترحاته 
لتش�ديد قوانين حمل السالح في الواليات المتحدة. 
وعاد أوباما إلى الحي القديم الذي نشأ فيه بالجانب 
الجنوبي من شيكاغو برؤية مختلفة بشأن رسالته 
للح�د م�ن انتش�ار األس�لحة الناري�ة، ورب�ط بين 
التماس�ك األس�ري والس�يطرة على تلك األس�لحة، 
مؤك�دا أن ذل�ك يتطل�ب تحس�ين البيئ�ة المنزلية 
بالنس�بة لألطف�ال لخف�ض احتم�ال لجوئهم ذات 
ي�وم للعنف. وق�ال في كلمة له في مدرس�ة “هايد 
ب�ارك أكاديم�ي” جنوب�ي ش�يكاغو إن “العائالت 

األق�وى مهمة تمام�ا مثل فرض قي�ود على حيازة 
األسلحة النارية من أجل الحد من الجريمة والعنف 
ف�ي األحي�اء الت�ي تعاني م�ن الفقر ف�ي الواليات 
المتح�دة”. وق�ال إن�ه من أج�ل فعل ه�ذا يتطلب 
األم�ر تحس�ين األوض�اع االقتصادي�ة لألميركيين 
من الطبقتي�ن الدنيا والمتوس�طة وذلك من ضمن 
األس�باب التي جعلته يريد زيادة الحد األدنى لألجر 
في الس�اعة من 7.25 دوالرات إلى 9 دوالرات، وهو 
اقتراح عرضه في خط�اب حالة االتحاد الذي ألقاه 
يوم الثالثاء.  يذكر أن أوباما ابن ألب أسود من كينيا 
وأم بيضاء من كانساس، وقد رباه إلى حد كبير أمه 
وج�داه في ه�اواي وطلق والده والدت�ه عندما كان 
الرئيس عم�ره عامان وكان الش�خصية المحورية 
في مذكرات أوباما “أحالم من والدي”. وفي إشارة 

إل�ى مجموعة م�ن المراهقي�ن المعرضين للخطر 
والذين التقى معهم أوباما بش�كل غير رسمي قبل 
إلق�اء كلمة، ق�ال أوباما إنه لم يك�ن يختلف عنهم 
كثي�را وخاطبهم قائال “ال تس�يئوا فهمي كابن ألم 
وحي�دة أعطت كل ش�يء لديها لتربيتي بمس�اعدة 
ج�داي أصبحت على ما يرام ولكن في نفس الوقت 
تمني�ت أن يكون لدي أب حولي ومش�ارك في هذه 
المس�ألة”. وقال أوباما إن ش�يكاغو شهدت العام 
الماضي 443 جريمة قتل باستخدام أسلحة نارية، 
وإن 65 م�ن الضحاي�ا كانت أعماره�م 18 عاما أو 
أقل، أي ما يعادل مجزرة نيوتاون كل أربعة أش�هر، 
في إشارة إلى المجزرة التي أوقعت 26 قتيال بينهم 
20 تلميذا بين السادس�ة والسابعة من العمر داخل 
مدرسة يوم 14 كانون األول الماضي. وأضاف “إننا 

نفق�د عددا كبيرا من األطفال بس�بب أعمال العنف 
الناجمة عن اس�تخدام األس�لحة”، متحدثا في هذا 
اإلط�ار عن هادية بندلتون وهي فتاة تبلغ 15 عاما 
كانت قد ش�اركت في العرض الذي أقيم بمناس�بة 
تنصيب أوباما لوالية رئاسية ثانية في واشنطن يوم 
21 كانون الثاني وقتلت بعد أس�بوع في شيكاغو.

وقال أوباما “أقر بأن الجميع ليس�وا متفقين على 
تش�ديد التش�ريعات” المتعلقة بحيازة األس�لحة. 
وكان أوباما تقدم الشهر الماضي بسلسلة إجراءات 
لضبط حيازة األسلحة ودعا الكونغرس إلى التحرك 
بشأن األس�لحة الهجومية والتحقق من أي سوابق 
لألشخاص الذين يشترون األسلحة. وأضاف الرئيس 
األميركي أن “هذه االقتراحات تستحق تصويتا في 

الكونغرس”.

    المستقبل العراقي / وكاالت
م�ع ب�روز مخ�اوف الليبيي�ن م�ن الج�دل الدائ�ر بي�ن مؤيدي�ن 
ومعارضين الحتجاجات »تصحيح المس�ار«، عاشت بنغازي الجمعة 
مش�اعر مختلطة بين االحتف�ال بذكرى الثورة والخش�ية على ضياع 
مكتس�باتها. وتحولت ش�وارع وميادين المدينة إل�ى مهرجان كبير، 
حيث انتش�رت أعالم االس�تقالل والبالونات على المنازل والس�يارات 
والطرقات، وارتفعت في سماء بنغازي أصوات التكبير والتهليل طوال 
اليوم. كما انتش�رت بش�كل غير مس�بوق قوى األمن وكتائب الثوار، 
حتى ق�ال البعض إن بنغ�ازي تحولت إلى غابة س�الح، بينما ظهرت 
العديد من المجموعات المس�لحة التي قال�ت عنها مصادر أمنية إنها 

جزء من خطة أمنية لتأمين االحتفاالت والمواطنين.
وب�دأت االحتف�االت عند مقر مديري�ة أمن بنغ�ازي، وهو المكان 
ال�ذي انطلقت منه ش�رارة ث�ورة 17 ش�باط 2011، حين ق�ام األمن 
الداخل�ي ف�ي عه�د الزعيم الراح�ل معم�ر القذافي باعتق�ال الناطق 
الرس�مي باس�م أهالي ضحايا س�جن بوس�ليم ليتحول المش�هد إلى 
مظاه�رات عارمة تطالب بإس�قاط النظ�ام. وهت�ف الواقفون على 
ط�ول الطري�ق الرئيس�ي بحياة الث�وار والش�هداء ومدين�ة بنغازي، 
ورددوا هتافات تؤكد أن بنغازي ما زالت »ش�رارة« الثورة التي انتهت 

بإس�قاط نظام القذافي في 20 تش�رين األول من نفس العام. وزينت 
األعالم بألوان األحمر واألس�ود واألخض�ر المكان، كما زينت مصابيح 
اإلض�اءة وأعالم الثورة مختلف ش�وارع بنغازي الرئيس�ية والفرعية، 
وأطلقت الس�يارات األناش�يد الحماس�ية »س�وف نبقى هنا« و«فوق 

للمنشد عادل المن�ارة أذن المخت�ار« و«ي�ا دم  الشهداء« 
لحفي�ظ المش�يطي. وق�ال عبد  ا
غوق�ة النائب الس�ابق 

المجل�س  لرئي�س 
االنتقال�ي إن�ه 

ن  كا
قع  يتو

من 

بنغ�ازي الخروج بهذا المظهر، وأك�د أنها ضربت المثل باالحتفال في 
الذكرى الثانية للثورة. وعبر عن س�عادته بالثوار الذين سماهم حماة 
األحياء الش�عبية، مستبعدا في الوقت نفس�ه خطورة انتشار السالح 
بهذا االتس�اع، ومؤكدا أنه في أيد آمنة. م�ن جانبها، عبرت الحقوقية 
س�لوى بوقيعقيص ع�ن فرحتها بذكرى الث�ورة، لكنها قالت إنها مع 
»تصحيح المسار« والضغط على الحكومة والمؤتمر لتحقيق مطالب 
الشارع. وأكدت أن من حق الشعب االبتهاج بذكرى الثورة، مشيرة إلى 

اعتقادها بأن الشعب يريد العبور إلى توطيد دعائم الدولة.
في الس�ياق، قال الصحفي عيس�ى عبد القي�وم إنه كان يأمل 
أن يرى احتجاجات »تصحيح المس�ار« يوم الجمعة، وأن تنطلق 
االحتف�االت بعد يومين قائال إن التعجي�ل باالحتفاالت »تغطية 
على أمر سياس�ي«. وق�ال إن االحتفال المبك�ر يضعنا أمام 
س�ؤال محير، مؤكدا أنه كان باإلمكان أن تحتضن بنغازي 
ي�وم المطالب�ة بالحق�وق، وأن تؤجل االحتف�ال إلى يوم 
آخر. أما الناش�طة السياس�ية مبروكة جبريل فتحدثت 
عن خشية المواطنين مما تردد عن خروج مسلحين في 
ه�ذا اليوم، مؤك�دة أن كثيرا من العائ�الت رفضت ذهاب 

أطفالهم إلى المدارس الخميس.
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      المستقبل العراقي / متابعة
دع�ِت الوالي�اُت المتح�دُة األميركي�ة الرئي�س 
السوري بشار األسد الس�ماح بانطالق المحادثات 
السياس�ية مع المعارضة، مش�يرة إل�ى أن النظام 
يتع�رض لضغ�ط كبي�ر. وفي حي�ن أك�د االئتالف 
الوطن�ي الس�وري المع�ارض أن أي حل سياس�ي 
لألزم�ة ال يمكن أن يش�مل األس�د وأركان نظامه، 
انتقد وزير الخارجية الروس�ي االئتالف قائال إنه ال 

يملك خطة بّناءة لحل األزمة.
فق�د أك�دت المتحدث�ة باس�م وزارة الخارجية 
األميركي�ة فيكتوري�ا نوالن�د أن النظ�ام الس�وري 
يتعرض لضغط كبير ويحارب على جبهات متعددة، 
وأضاف�ت أنه يبدو أن المعارضة الس�ورية حققت 
تقدم�اً كبي�راً ه�ذا األس�بوع، فقد س�يطرت على 
مطارات “في حين يرد النظام بالقصف الجوي وال 
يض�رب المدنيين وحس�ب، بل ض�رب بعض قواته 

مما يعكس يأسه”.
وإذ أش�ارت إلى القتال جنوب دمشق وشرقها، 
باإلضاف�ة إلى س�قوط م�دن عدة بي�د المعارضة، 
قالت نوالند من الواضح أن نظام األسد بات يتعرض 

لضغط ملحوظ ويقاتل على جبهات متعددة.
وس�ئلت إن كان لدى واش�نطن انطباع بأن أيام 
األسد باتت معدودة ومن الممكن أن يسقط النظام 
السوري في أي وقت، فأجابت بأن األمر صعب جداً 

وال يمكن ألحد أن يتنبأ بشيء بشأنه.
وأضاف�ت أنه إذا كان األس�د يهت�م فعالً بما هو 
األفض�ل لبالده، وإذا كان يهتم بما هو األفضل لمن 
هم في جانبه، فعليه أن يس�مح ببدء المفاوضات 

السياسية.
وشددت على أن أميركا تنتظر لترى كيف تتطور 
األمور “وما نس�عى وراءه اآلن هو استمرار تقوية 
ائتالف المعارضة السوري لجهة ارتباطه المباشر 
بالالعبين السياسيين والمجتمعات المحررة داخل 
س�وريا، ومعاً يمكنهم المضي بالعملية االنتقالية 

قدماً”، بحسب قولها.
م�ن جانب�ه، أك�د االئت�الف الوطن�ي الس�وري 
المع�ارض أن أي حل سياس�ي لألزم�ة ال يمكن أن 
يشمل الرئيس بشار األس�د وأركان نظامه. ووفقا 
لبيان صدر بعد اجتماع الهيئة السياس�ية لالئتالف 

في القاهرة، فإن هذه الفئة يجب أن تحاس�ب على 
ما اقترفت من جرائم.

وفت�ح االئت�الف الب�اب أم�ام “الش�رفاء” ف�ي 
أجهزة الدولة والبعثيين والقوى السياس�ية التي لم 
تتورط ف�ي جرائم لالنضمام إلى الحل السياس�ي. 

ورأى االئتالف أن هذه الش�روط المطروحة تشكل، 
إضافة إلى بنود أخرى، إطار الحل السياسي للنزاع 

السوري.
وطلب من أعضاء مجلس األمن وال سيما روسيا 
والوالي�ات المتح�دة أن “تؤم�ن الرعاي�ة الدولي�ة 

المناس�بة والضمانات الكافي�ة لجعل هذه العملية 
ممكن�ة، وتبني االتفاق الذي يمك�ن أن ينتج عنها، 

عبر قرار ملزم في مجلس األمن الدولي”.
وطال�ب البي�ان روس�يا ب�أن تثب�ت أنه�ا غي�ر 
متمس�كة باألس�د من خالل ما وصفه�ا بخطوات 

عملية. وحّذر إيران من أن اس�تمرار دعمها لألس�د 
يحمل مخاطر اندالع صراع طائفي في المنطقة.

وش�دد عل�ى أن “باب الحل السياس�ي لن يفتح 
إال عبر تغيير موازين القوى على األرض، بما يعني 
ذل�ك من إم�داد االئتالف وهيئة األركان العس�كرية 

المشتركة بكل أسباب القوة”.
م�ن جانب�ه، ق�ال عض�و المكت�ب السياس�ي 
لالئت�الف ولي�د البن�ي إنه ل�م يتحدد موع�د لزيارة 
رئيس االئتالف معاذ الخطيب إلى روس�يا، موضحا 
أن المكتب السياس�ي س�يطرح مب�ادرة الخطيب 
للموافقة عليها من جان�ب أعضاء االئتالف بكامل 

أعضائه يوم الخميس.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف إن المعارضة السورية لم تبلور خطة بّناءة 

لحل األزمة وال تقدم بديالً سياسياً.
وتوج�ه الفروف إل�ى المعارضة بالق�ول “أنتم 
تكره�ون النظام ولكن يجب أن يكون لديكم أجندة 
لبالدكم وليس للنظام بل لش�عبكم، أجندة تتضمن 
رؤيتك�م السياس�ية لكيفي�ة الوصول إلى س�وريا 

الجديدة”.
وجدد القول إن روس�يا ال تحمي األس�د وإنها ال 
تهتم بالش�خصيات، بل بمصير الش�عب السوري، 
وأش�ار إلى أن الذين يش�ترطون رحيل األس�د قبل 
اتخ�اذ أي خطوة “يجب أن يقبلوا المس�ؤولية عن 
المزي�د من الضحايا الس�وريين ألن الحرب س�وف 

تستمر”.
وبش�أن الخطة التي طرحها الرئيس الس�وري 
في كانون الثاني الماضي لحل األزمة، قال الفروف 
إن ه�ذه األف�كار “لم تك�ن على األرج�ح” مرضية 
للجميع، وطالب األس�د باقتراح بعض التحسينات 
على ما اقترح�ه، على الرغم من إقراره بأن الخطة 
هي خط�وة إل�ى األم�ام إلنقاذ الب�الد م�ن الدمار 
الكام�ل ومن التفكك. وأوضح الفروف أن بالده تمد 
سوريا بأنظمة دفاع جوي مخصصة لحماية البالد 
وليس�ت موجهة لالعت�داء عل�ى المواطنين، ونفى 
وجود عس�كريين روس في سوريا باستثناء بضع 
عش�رات األش�خاص الموجودين في نقطة اإلمداد 
والصيان�ة التابع�ة للبحري�ة الروس�ية ف�ي ميناء 
طرطوس، مشيراً إلى أن هذه نقطة توفير خدمات 

الصيانة للسفن البحرية وليست قاعدة عسكرية.

روسيا: نحن نحمي الشعب السوري

أمريكا تدعو إىل احلوار... واملعارضة تشرتط رحيل األسد جمددًا

عيل عبد اهلل صالح يف مرمى العقوبات األممية
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   المستقبل العراقي / وكاالت
كش�ف مس�ؤولون غربيون النقاب ع�ن عرض من الق�وى الكبرى لتخفيف 
القي�ود التي تمنع االتجار ف�ي الذهب والمعادن النفيس�ة األخرى مع إيران في 
مقابل خطوات من جانب طهران إلغالق منش�أة »فوردو« لتخصيب اليورانيوم 
التي تم توس�يعها مؤخرا. ونقلت رويترز عن المسؤولين أن العرض سُيقدم إلى 
إيران في محادثات تجرى يوم 26 شباط الجاري في ألما آتا بكزاخستان، وأقروا 
بأنه ينطوي على تحديث طفيف للمقترحات التي عرضتها القوى الكبرى الست 

في مباحثات مع طهران العام الماضي.
وتشير رويترز نقال عن مصرفيين إلى أن العقوبات األميركية المشددة تخنق 
تج�ارة الذهب مقابل الغاز بي�ن تركيا وإيران، وتمنع أيض�ا بنك »خلق« التركي 
الممل�وك للدول�ة من تس�وية مدفوعات ال�دول األخرى لطهران عن مش�تريات 
النفط. كما يش�ير المس�ؤولون الغربيون، الذين طلبوا أال تنش�ر أسماؤهم، إلى 
التش�كك في أن تكون إيران مس�تعدة إلبرام اتفاق قبل انتخاباتها الرئاسية يوم 

14 يونيو المقبل.
وكان�ت الوكال�ة الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة قد فش�لت في 
التوصل إلى اتفاق مع إيران بش�أن برنامجها النووي، وذلك خالل محادثات في 

طهران األسبوع الماضي.
وأوضح هيرم�ان ناكيرتس نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للصحفيي�ن لدى عودته هو وفريقه إلى فيينا قادما من طهران، أن الجانبين لم 
يتمكن�ا من االنتهاء من االتفاق على وثيقة تتعلق باحتمال وجود بعد عس�كري 
للبرنامج النووي اإليراني. على الجانب اآلخر، تحدثت إيران عن تس�وية »بعض 
الخالفات« مع فريق الوكال�ة الدولية للطاقة الذرية في المحادثات التي أجراها 
الجانبان في طهران. كما قال مندوب إيران لدى الوكالة علي أصغر سلطانية إنه 
جرى التوصل التفاقيات بش�أن بعض اإلجراءات، مش�يرا إلى أنه تقرر أن يقيم 
الطرفان المقترح�ات الجديدة وعرض وجهات نظريهما ف�ي االجتماع المقبل. 
ول�م يفصح س�لطانية عن مزي�د من التفاصيل بش�أن ما اتفق علي�ه الطرفان 
على وجه الدقة أو موعد االجتماع المقبل بينهما. يش�ار إلى أن الخالفات تتعلق 
بطل�ب الوكالة الدولية للطاقة الذري�ة االطالع على وثائق حول البرنامج النووي 
اإليران�ي، ومقابلة مس�ؤولين نوويي�ن إيرانيين، وزيارة مواق�ع نووية وخاصة 
قاعدة بارشين العسكرية. ولم يتضح هل وافقت إيران على طلب الوكالة. وكان 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد قد قال في وقت س�ابق أمس إنه يمكن أن 
يعطي مفتش�ي الوكالة تصريحا بدخول قاعدة بارشين إذا ما تم االعتراف بحق 

طهران في امتالك برنامج نووي مدني.
وق�ال أحم�دي نجاد في تصريح�ات صحفية »عالوة على ذل�ك، أصبح لدينا 

دولة تمتلك تكنولوجيا نووية، وال تراجع عنها«.
وكان وزي�ر الخارجية األميركي جون كيري ونظيرت�ه في االتحاد األوروبي 
كاثرين أش�تون واألمين العام لألمم المتح�دة بان كي مون, قد حثوا إيران أمس 

األول على بذل جهود بشأن برنامجها النووي خالل المفاوضات المقبلة.
يذك�ر أن القوى الدولية التي تخوض المفاوض�ات النووية مع إيران، تعرف 
باسم »مجموعة 5+1«، وتضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن 
الدول�ي وهي الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنس�ا وروس�يا والصين، باإلضافة 

إلى ألمانيا.

الغرب إليران: الذهب مقابل »فوردو«

يف الذكـــــرى الثانيـــة للثورة.. بنغازي ختشى ضيــاع حقوقهـــا



       بغداد / امل�ستقبل العراقي 
تتضارب اآلراء بشأن رضورة انضمام 
الع�راق إىل منظم�ة التج�ارة العاملية، 
املتخصص�ن  بع�ض  ي�رى  حي�ث 
ه�ذه  أن  االقتصادي�ة  بالش�ؤون 
الخط�وة ق�د تك�ون غ�ر مفي�دة يف 
الوق�ت الح�ارض، ألنها س�تحول البلد 
إىل مج�رد مس�تهلك للس�لع األجنبية، 
وس�توقعه ضم�ن ما يعرف بس�طوة 
العوملة القرسية، حي�ث أن الدول التي 
أنش�أت منظمة التج�ارة العاملية هي 
البلدان األكثر ث�راًء، وبالتايل فاملنظمة 
ال تس�تجيب وال تحقق سوى مصالح 
تلك البلدان. ودعا رئيس االتحاد الدويل 
لرجال أعم�ال العراق حمي�د العقابي 
إىل رضورة الس�عي النضم�ام الع�راق 
إىل منظم�ة التج�ارة العاملي�ة مل�ا لها 
م�ن مزاي�ا كب�رة لتطوي�ر االقتصاد 
الوطني والنهوض ب�ه. وقال العقابي 
يف ترصي�ح صحفي أم�س، إن العراق 
مؤه�ل لالنضمام إىل منظم�ة التجارة 
العاملية ألنه يمتلك مقومات اقتصادية 
كب�رة بمختلف القطاع�ات املختلفة، 
القوان�ن  تفعي�ل  إىل  يحت�اج  ولك�ن 
الخاصة باقتصاد السوق الحر لتسهل 
عملية االنضمام. وأضاف أن القائمن 
عىل االقتصاد العراقي من املس�ؤولن 
مطالبن بالس�عي النضمام العراق إىل 

هذه املنظمة ملا له�ا من أهمية كبرة 
لتطوي�ر االقتص�اد العراق�ي وتعزي�ز 
العالق�ات التجاري�ة واالقتصادية مع 
مختلف الدول املتقدمة. وأش�ار اىل ان 
منظمة التجارة العاملية أعطت مرونة 
ببع�ض رشوط االنضمام اليها خاصة 
ل�دول العال�م الثالث، فع�ىل العراق ان 

يستغلها لغرض االنضمام.
وأنش�ئت منظم�ة التج�ارة العاملية يف 
ع�ام 1995. وه�ي واحدة م�ن أصغر 
أن  حي�ث  عم�راً  العاملي�ة  املنظم�ات 
منظمة التج�ارة العاملية ه�ي خليفة 

االتفاقي�ة العامة للتعريفات والتجارة 
أنش�ئت يف أعق�اب  )الج�ات( والت�ي 
الح�رب العاملية الثاني�ة، وبالرغم من 
أن منظم�ة التج�ارة العاملي�ة ما زالت 
حديث�ة فإن النظ�ام التج�اري متعدد 
األطراف الذي تم وضعه يف األصل تحت 

الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً. 
وجاء تأسيس منظمة التجارة العاملية 
بعد أن ش�هد العالم نموا اس�تثنائيا يف 
التج�ارة العاملية. فق�د زادت صادرات 
البضائع بمتوسط 6% سنوياً، وساعدت 
»الج�ات« ومنظم�ة التج�ارة العاملية 

عىل إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر 
مما س�اهم يف نمو غر مسبوق. وبلغ 
عدد ال�دول األعض�اء يف املنظمة 156 
دولة لغاي�ة اآلن، منها 11 دولة عربية 
هي البحرين ومرص والكويت واألردن 
وُعم�ان واملغ�رب وقطر والس�عودية 
وتونس واإلمارات وموريتانيا، وهناك 
5 دول ه�ي الع�راق وليبيا والس�ودان 
القب�ول.  تنتظ�ر  والجزائ�ر  واليم�ن 
ويعن�ي انضم�ام الع�راق إىل منظم�ة 
التجارة العاملية خل�ق الظروف املادية 
لكن�ه  والتط�ور،  للنم�و  الرضوري�ة 

يف الوق�ت نفس�ه ال يضم�ن املناف�ع 
املرتقبة، إذ يعتمد ذلك عىل قدرة الدولة 
الحكومي�ة واملدني�ة يف  بمؤسس�اتها 
خلق وس�ط تتوفر فيه القدرات الفنية 
والبن�ى التحتي�ة. ولغ�رض أن يتأهل 
الع�راق إىل الدخ�ول للمنظمة فإن ذلك 
يتطل�ب القي�ام بجملة إج�راءات، من 
بينه�ا االلت�زام بمس�توى أدن�ى م�ن 
سياس�ات الحماي�ة الكمركية، وإزالة 
جميع أنواع القي�ود الكمية املفروضة 
تعرف�ة  ووض�ع  االس�ترادات  ع�ىل 
جمركية مكانها، وه�ذا يتطلب إجراء 
مراجع�ة ش�املة لقوان�ن الكم�ارك 
العراقي�ة وخاص�ة قان�ون الكم�ارك 
رق�م 23 لس�نة 1984، ورف�ع جميع 
أن�واع الدعم ع�ىل الص�ادرات، والعمل 
عىل تطبيق سياس�ة زراعية مناس�بة 
تعالج قضاي�ا الدع�م، وتحرير قطاع 
الخدمات وفتح�ه إىل العالم الخارجي، 
وإصدار وتطبيق الترشيعات املتوافقة 
مع الحماية لحق�وق امللكية الفكرية، 
وإنج�از مس�ودة قان�ون اإلج�راءات 
املض�ادة إلغ�راق الس�وق، والقوان�ن 
األخ�رى ذات العالقة، والت�زام العراق 
بتنفي�ذ سياس�ات إصالحي�ة ش�املة 
لالقتصاد العراقي بما يس�مح بحرية 
حرك�ة رؤوس األموال واالس�تثمارات 

الخارجية.

البعض يشجع وبعضهم يحذر

انضامم العراق ملنظمة التجارة العاملية.. خطوة يف طريق وعرة
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          بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلن س�وق العراق لألوراق املالية ع�ن انخفاض يف قيمة 
الت�داول لش�هر كان�ون الثان�ي امل�ايض لنح�و 99 مليار 
دين�ار. وتداول�ت الس�وق خ�الل كان�ون الثان�ي املايض 
69 ملي�ارا و399 مليون س�هم، بقيم�ة 99 مليارا و245 
ملي�ون دينار، مقارنة بش�هر كان�ون األول املايض الذي 
بل�غ مجم�وع األس�هم املتداول�ة في�ه 74 ملي�ارا و280 
مليون س�هم، بقيمة 105 ملي�ارات و321 مليون دينار، 
فيم�ا بلغ عدد ال�رشكات املتداولة 61 رشكة من أصل 73 
مدرج�ة الكرتونياً يف الس�وق. وس�جلت رشك�ة الفلوجة 
اإلنش�ائية أكثر الرشكات ارتفاعاً يف قيم�ة التداول تليها 
املنتج�ات الزراعية، فيما كانت أكث�ر الرشكات انخفاضاً 
رشكة الكندي إلنتاج اللقاحات تليها املعدنية والدراجات، 
وبلغت العقود التي تداولها املس�تثمرون يف السوق لشهر 
كان�ون الثاني املايض 11 ألفا و483 عقود منخفضة عن 
كان�ون األول الت�ي بلغت فيه�ا العق�ود 15 و208عقود. 
وبلغ نصيب األس�هم املتداولة رشاء من قبل املس�تثمرين 
غر العراقين لش�هر كانون الثاني امل�ايض مليارا و170 
مليون س�هم بقيم�ة مليارين و427 ملي�ون دينار، فيما 

بلغت األس�هم املتداولة بيعاً مليارين و226 مليون س�هم 
بقيمة ثالثة ملي�ارات و369 مليون دينار، فيما تم تنفيذ 
768 عق�د رشاء و674 عقد بيع من أصل العقود املنفذة. 
يذكر أن س�وق العراق لألوراق املالية أسس�ت يف حزيران 
2004، وكان�ت تعتم�د من قبل عىل الت�داول اليدوي، ويف 

نيسان 2009 اعتمد التداول اإللكرتوني بشكل جزئي من 
قبل بعض ال�رشكات، وبات الت�داول الكرتونياً للرشكات 
املس�جلة فيها س�نة 2010، وتتداول يف السوق 85 رشكة 
تابعة لس�بعة قطاعات هي املرصيف، الصناعي، الفندقي، 

السياحي، الزراعي، االستثماري، والتأمن والخدمات.

          بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلن�ت مديرية االس�تثمار يف محافظ�ة دهوك عن 
تنفيذ 52 مرشوعاً اس�تثمارياً خ�الل العام املايض 
2012 بمبل�غ ملي�ار و417 مليون دوالر، مش�رة 
إىل أنها تخطط لتوجيه االس�تثمارات إىل املش�اريع 
الصناعي�ة والزراعية والس�ياحة. وقال مس�ؤول 
حدي�ث  يف  حاج�ي  ف�الح  املديري�ة  يف  العالق�ات 
ل�«السومرية نيوز« إن »عدد املشاريع االستثمارية 
التي نفذت من خالل مديرية االستثمارات يف دهوك 

بلغت 52 مرشوعاً«، الفتا إىل أن »املش�اريع املنفذة 
ش�ملت قطاعات اإلس�كان والصناعة والس�ياحة 
والتج�ارة والصح�ة والزراعة والتعلي�م«. وأضاف 
حاج�ي أن »مبال�غ االس�تثمارات س�جلت مليارا 
و417 ملي�ون دوالر خ�الل الع�ام امل�ايض«، مبيناً 
أن »حجم االس�تثمارات س�جلت تصاعدا بنس�بة 
40% مقارن�ة مع الع�ام 2011«. وتابع حاجي أن 
»أغلبي�ة املش�اريع االس�تثمارية نف�ذت م�ن قبل 
رشكات ومستثمرين محلين«، مشراً إىل أن دائرته 

القطاع�ات  »تخط�ط لتش�جيع االس�تثمارات يف 
الصناعية والزراعية والسياحية«. وتقع محافظة 
دهوك 460 كم شمال بغداد عىل حدود دولتي تركيا 
وس�وريا وتعترب بواب�ة إبراهيم الخلي�ل الحدودية 
الواقعة ش�مال غربي املحافظة املعرب الرئيس الذي 
يربط العراق مع تركي�ا. وتتمتع املحافظة بحركة 
تجارية ملحوظة وأوضاع أمنية مستقرة، وتشتهر 
بعدد من املواقع السياحية واألثرية كما أنها تتمتع 

باملواقع الغنية بالنفط وتشتهر بالزراعة.

          بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلنت أمانة بغداد عن بدء االس�تعدادات الخاصة 
إلقام�ة مهرجان بغ�داد الدويل الخام�س للزهور 
بمش�اركة ع�رشات ال�دول وال�رشكات واملكاتب 
الزراعية املحلية والعربي�ة واألجنبية، مؤكدة أنها 
س�تعمل عىل االس�تفادة م�ن املهرج�ان يف زيادة 
جمالية وتنش�يط الحركة التجارية والسياحية يف 
العاصمة. ونقل بيان ألمانة بغداد تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه أمس عن أم�ن بغداد عبد 
الحسن املرشدي قوله، عىل هامش زيارة ميدانية 
ق�ام بها ملوقع إقامة املهرج�ان يف متنزه الزوراء، 
إن »دائ�رة املتنزه�ات والتش�جر والدوائر البلدية 
األرب�ع ع�رشة ب�دأت اس�تعداداتها بش�كل مبكر 
ه�ذا العام إلقامة مهرجان بغ�داد الدويل الخامس 
للزهور من خالل تهيئ�ة أجنحتها وأجنحة الدول 
وال�رشكات واملكات�ب الزراعية التي ستش�ارك يف 
املهرج�ان«. وأض�اف املرش�دي أن »املهرجان لن 
يقترص ع�ىل عرض الزهور والنباتات، بل يش�مل 

عرض األسمدة والبذور واآلليات واملكائن الحديثة 
املستخدمة يف القطاع الزراعي وفن تنسيق وزراعة 

الزهور«، مشراً إىل أن »دائرة املتنزهات والتشجر 
والدوائر البلدية ستعد أجنحتها بتصاميم مميزة، 

وستعرض خاللها مختلف أنواع الزهور والنباتات 
والحولي�ات الت�ي قام�ت بزراعته�ا وتكثره�ا يف 

مشاتلها الزراعية«. 
واعترب املرش�دي أن »املهرجان يمثل فرصة مهمة 
لزي�ادة االحت�كاك وتب�ادل الخربات ب�ن مالكات 
األمان�ة وال�رشكات العربي�ة والعاملي�ة واملحلي�ة 
املش�اركة واالطالع عىل اح�دث التقني�ات وأنواع 
الزهور والنباتات«، مؤكداً أن »األمانة ستعمل عىل 
االستفادة من املهرجان يف زيادة جمالية وتنشيط 
الحرك�ة التجارية والس�ياحية يف العاصمة بغداد، 
وخل�ق فرص ترفيهي�ة وبرام�ج ترويحية جديدة 
ومفي�دة للمواطنن«. يذكر أن أمان�ة بغداد دأبت 
عىل إقام�ة هذا املهرجان س�نوياً مع التوس�ع يف 
توجيه الدع�وات إىل دول العالم التي تهتم بزراعة 
الزه�ور، وأنها أقامت املهرجان الرابع يف  نيس�ان 
2012 امل�ايض، بمش�اركة ع�دد كب�ر م�ن املدن 
العاملي�ة وال�رشكات واملكات�ب الزراعي�ة الدولية 

والعربية والعراقية.

        الديوانية / امل�ستقبل العراقي
أعلنت محافظة الديوانية عن إنجاز تس�عة مش�اريع 
مهمة يف إحدى نواحي شمال الديوانية بكلفة تجاوزت 
ثالثة ملي�ارات دين�ار عراقي. وقال مع�اون محافظ 
الديواني�ة الفن�ي حس�ن كاط�ع إن »رشكات محلية 
أنجزت تس�عة مش�اريع حيوية يف ناحية سومر )30 
كم شمال الديوانية(«، مبيناً أن »كلفة املشاريع بلغت 
ثالث�ة ملي�ارات و 200 ملي�ون دينار عراق�ي ونفذت 
ضمن مش�اريع تنمية األقاليم  الخاصة باملحافظة«. 
وأش�ار كاطع إىل أن »املش�اريع املنفذة شملت إنجاز 
اكساء طرق تربط بن قرى الناحية واملركز فضال عن 
إنشاء مدرس�ة ابتدائية مكونة من 12 صفاً وإضافة 
أجنحة إىل مدرس�تن ابتدائيتن الس�تيعاب التوس�ع 
العددي الحاصل فيها«، منوها إىل »إنشاء جرس لعبور 
املشاة بطول 40 م يف احد قرى الناحية«. وأكد معاون 
محاف�ظ الديواني�ة أن »إدارة املحافظ�ة ت�ويل أهمية 
خاص�ة لتطوير الواق�ع الخدم�ي يف النواحي والقرى 
لغ�رض الحد من الهجرة للمدن ورفع مس�توى البنى 

التحتية فيها«.

          بغداد / امل�ستقبل العراقي
افتت�ح فرع م�رصف االقتصاد لالس�تثمار والتمويل 
يف محافظ�ة النج�ف امللتق�ى االقتص�ادي، ألهمي�ة 
املحافظ�ة االس�تثمارية. وقال بي�ان للمرصف تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أم�س أن االفتتاح 
حرضه محاف�ظ النجف واعضاء مجل�س املحافظة 
ومعاون مدير االستثمار يف املحافظة وعدد من رجال 
االعمال فيه�ا. وحرض االفتتاح أيض�ًا رئيس مجلس 

ادارة امل�رصف حس�ام عبيد ع�ي والقى كلمة اش�اد 
فيه�ا بالتطور االقتص�ادي يف املحافظ�ة، مؤكدا عىل 
اهميته�ا االس�تثمارية ويف مجال الس�ياحة الدينية. 
واك�د رئي�س مجل�س االدارة ع�ىل رضورة النهوض 
باملس�توى االقتصادي اىل اعىل املس�تويات من خالل 
التعاون بن الفعاليات االقتصادية الرسمية واالهلية 
يف املحافظ�ة، منوها اىل ان ف�رع مرصف االقتصاد يف 
املحافظ�ة س�يضطلع بدور ه�ام يف ه�ذا املجال. من 

جهت�ه أش�اد محافظ النج�ف بدور ف�رع املرصف يف 
تنش�يط الحركة االقتصادية، مؤك�دا عىل ان مرصف 
االقتصاد لالس�تثمار والتمويل من املصارف العراقية 
الخاصة الرصينة والداعمة لحركة االقتصاد العراقي. 
وأشار اىل ان حضور اعضاء مجلس املحافظة وحشد 
رج�ال االعم�ال يف امللتق�ى االقتص�ادي ال�ذي اقامه 
املرصف خر دلي�ل عىل نجاحه وع�ىل متانة عالقاته 

بالفعاليات االقتصادية.

      امل�ستقبل العراقي / خا�ص
النخ�ب والكف�اءات  ش�كلت منظم�ة مؤتم�ر 
العراقي�ة  يوم أم�س، لجنة داخلي�ة يف املنظمة 
لدراس�ة الواق�ع الخدم�ي ملدينة بغداد بش�كل 
تفصيي واإلعداد ملؤتمر موس�ع حول املوضوع 
بالتنس�يق مع الجه�ات املختصة.وق�ال رئيس 
املنظمة الش�يخ د. همام جمودي لدى اجتماعه 
بالهيئ�ة اإلدارية، »يجب علين�ا جميعا الحفاظ 

عىل وجه بغداد الحضاري واالهتمام باإلنس�ان 
البغ�دادي والظه�ور بمظه�ر يلي�ق بعاصم�ة 
الثقافة العربية ويتناسب مع حجمها التاريخي 

والحضاري واملعريف«.
خ�الل  اس�تعرضوا  اإلداري�ة  الهيئ�ة  أعض�اء 
اجتماعه�م التقرير الس�نوي لع�ام 2012، كما 
ناقش�وا الوضع الس�يايس واألمني واالقتصادي 
للب�الد وعرض�وا خططاً لع�ام 2013 تتناس�ب 

وتطورات األوضاع يف البالد.

جائ�زة  إع�الن  إىل  حم�ودي  الش�يخ  ودع�ا 
للموظ�ف النزيه واملخل�ص يف عمله يف كل دوائر 
الدولة، مقابل التش�دد يف محاس�بة املفس�دين 

ومعاقبتهم.
واش�رتطت املنظم�ة توقيع اح�د أعضائها عىل 
طلب�ات املتقدم�ن ع�ىل املن�ح الدراس�ية التي 
تقدمها، كما أعلنت عن قرب فتح قبول العضوية 
يف املنظمة عن طريق املوقع االلكرتوني لرئيسها 

وشمول حملة البكالوريوس يف القبول.

مفوضية االنتخابات تغرم
 4 كيانات سياسية 

     بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلن رئي�س اإلدارة االنتخابي�ة يف املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات مق�داد الرشيف�ي تغري�م 
املفوضية ألربعة كيانات سياسية ملخالفتها نظام 
الحمالت االنتخابي�ة النتخاب مجالس املحافظات 
لتس�جيل  خاص�ة  ف�رق  ن�رش  مؤك�دا   ،2013

الخروقات. 
املفوضي�ة  أن  الس�بت،  أم�س  الرشيف�ي،  وق�ال 
العليا املس�تقلة لالنتخابات غرم�ت أربعة كيانات 
سياس�ية خرقت النظام رق�م 10 )نظام الحمالت 
االنتخابي�ة( الخاص بانتخاب مجالس املحافظات 
2013، مؤك�دا نرش 150 فريق�ا خاصا يف مختلف 
املحافظ�ات العراقية ملراقبة وتس�جيل مخالفات 
الكيانات السياس�ية واملرشحن النتخاب مجالس 

املحافظات. 
وج�دد الرشيف�ي الدع�وة إىل جمي�ع االئتالف�ات 
ب�رضورة  واملرش�حن  السياس�ية  والكيان�ات 
االلتزام بضواب�ط وتعليمات املفوضي�ة، مبينا أن 
العرشين من ش�هر آذار املقبل هو املوعد الرسمي 
الذي أطلقته املفوضية لب�دء الحمالت االنتخابية. 
يذك�ر أن مجلس املفوض�ن أضاف فق�رة جديدة 
عىل النظ�ام رقم 10 )نظام الحم�الت االنتخابية( 
الخاص بانتخاب مجالس املحافظات 2013 تنص 
عىل أن »يمنع عىل جميع املرشحن استخدام صور 
وأس�ماء رؤس�اء االئتالفات والكيانات السياسية 
الت�ي ال ينتمون إليها ول�م يكونوا من ضمن قوائم 

مرشحيهم يف الدعاية االنتخابية«.

انخفاض التداول يف البورصة لنحو 99 مليار دينار الشهر املايض

دهوك تنفذ 52 مرشوعًا استثامريًا خالل العام املايض

أمانة بغداد تستعد إلقامة مهرجان الزهور الدويل اخلامس

الديوانية تعلن إنجاز
 9 مشاريع 

»النخب والكفاءات« تشكل لجنة لدراسة الواقع الخدمي في بغداد
 الشيخ د. مهام محودي: جيب أن نعمل بجد من اجل بغداد عاصمة للثقافة العربية 

مرصف االقتصاد يفتتح امللتقى االقتصادي يف النجف

مؤسسة شهيد املحراب تستعد إلقامة 
حفل زواج مجاعي يف ميسان

مي�سان / امل�ستقبل العراقي
دعت مؤسس�ة ش�هيد المحراب فرع ميسان 
الش�باب الذين ال يمتلكون القدرة على الزواج 
إلى تقديم مستمس�كاتهم لكي يكونوا ضمن 
بتزوي�ج  المؤسس�ة  بمب�ادرة  المش�مولين 

الشباب وفق الشروط والضوابط.
 وحددت مؤسس�ة ش�هيد المحراب الشروط 
والضواب�ط الت�ي يتم عل�ى أساس�ها تزويج 
الش�باب والتي هي، أن يك�ون متزوجا فعليا 
وان يك�ون يتي�م األم واألب باإلضاف�ة إلى أن 
يك�ون زواجه األول وغير متزوج س�ابقا وان 
يكون مس�تعدا لجلب زوجته لالحتفالية التي 

ستقيمها المؤسس�ة في محافظة ميسان في 
األيام المقبلة.

 وقامت مؤسس�ة ش�هيد المحراب في الع�راق بالكثير من مب�ادرات الزواج 
الجماعي في عموم محافظات العراق, كان أخرها تزويج 500 ش�اب وشابة 

في منطقة الفرات األوسط في محافظات النجف األشرف وبابل وكربالء.

نائب يقرتح "ترسيح" موظفي
 الرشكات احلكومية املتوقفة

بغداد / امل�ستقبل العراقي
اقترح عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار عزيز شريف المياحي، تسريح 

موظف�ي الش�ركات المتوقف�ة التابعة 
لوزارة الصناعة والمعادن سواء إحالتهم 
إلى التقاعد أم تحويلهم إلى دوائر اخرى 
لس�هولة خصخصة المعامل الحكومية 
وإعادته�ا ال�ى العم�ل. وق�ال المياحي 
في تصري�ح صحفي أمس، إن المصانع 
الحكومي�ة م�ن الصع�ب خصخصته�ا 
أو عرضها الى االس�تثمار بس�بب كثرة 
ع�دد الموظفي�ن فيه�ا، مش�يراً إلى ان 
المس�تثمر عندم�ا يقدم الس�تثمار احد 
المعام�ل الكبيرة سيس�تغني عن جميع 
العاملي�ن إال القليل منهم نظ�راً لوجود 
التقنيات الحديثة واألجهزة المتطورة. 

وأضاف أن وزارة الصناعة والمعادن تواجه صعوبة في هذا األمر ولكن 
يمكن حله من خالل تس�ريح كافة موظفي الش�ركات التابعة لها والتي 
م�ا زال�ت متوقفة عن العم�ل وغير منتجة أم�ا إحالتهم إل�ى التقاعد أو 

تحويلهم الى دوائر أخرى يمكن االستفادة من خبراتهم وامكانياتهم.
 وتابع: لكي تس�هل عملية الخصخصة أو المشاركة أو االستثمار إلعادة 

المصانع الحكومية الكبيرة إلى العمل وجعلها منتجة.

الزراعة تبحث مع رشكة فرنسية 
تأهيل الطائرات الزراعية

بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلنت وزارة الزراعة في بيان أنها عقدت اجتماعاً تش�اورياً مع ش�ركة 

بوروكوبتر الفرنس�ية بش�أن تأهيل وإدامة الطائرات الزراعية وأجهزة 

الرش المثبتة عليها، فضالً عن مناقش�ة إمكانية شراء أجهزة تطور من 

عمل الطائرة وتحس�ن أداءها ومنها جهاز تعق�ب الطائرة وجهاز البذر 

الزراعي المستخدم في مكافحة التصحر. 

وذك�ر البي�ان الذي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة من�ه أمس أن 

االجتم�اع حضره مدير ع�ام الهيئة العامة لوقاية المزروعات حس�نين 

يوسف وممثلين من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وإعالم الوزارة. 

وج�اء هذا االجتماع ضمن سلس�لة االجتماعات التي يجريها مس�ؤولو 

ال�وزارة مع وف�ود البل�دان الصديق�ة لبحث أواص�ر التع�اون الزراعي 

المشترك بين جميع البلدان.

        كربالء / امل�ستقبل العراقي
كرمت العتبة العباس�ية املقدس�ة أكثر من 500 طالب م�ن الطلبة األوائل عىل 
الجامعات واملعاهد العراقية للع�ام الدرايس 2011-2012 وذلك يف حفل بهيج 
أقي�م يف الصحن العبايس املطهر. ويأتي هذا الربنامج الس�نوي ضمن مرشوع 
فتية الكفيل الوطني الذي تتبناه العتبة العباس�ية املقدس�ة، ويقام هذا العام 
تحت شعار اإلمام الحسن »عليه السالم« إمام املهتدين وقبلة املتعلمن. وقال 
األمن العام للعتبة العباس�ية املقدس�ة الس�يد أحمد الصايف يف كلمة ألقاها يف 
الحف�ل »أب�ارك لكم هذا التف�وق العلمي وأؤكد لكم أن الع�راق هو بلد العلماء 
واملبدع�ن والكف�اءات وبلد نتوس�م به كل خ�ر رغم كل الظ�روف والصعاب 
التي مر ويمر بها حالياً فالكل فيه يش�رتك بخارطة طريق وهي احرتام العلم 
والعلماء«. وأوضح أن »هذا االحتفال جاء تثميناً للعلم وأن مجيئكم من جميع 
أنح�اء الع�راق وبمختلف أطيافك�م وانتماءاتكم جمعكم أم�ر واحد هو العلم 
والتميز واإلبداع، فعلينا أن نشخص بعض األمور، أهمها تعزيز الثقة بالنفس، 
وه�ذا ال يكون إال بمحبة البل�د وتجذيرها إليجاد الحلول للمش�اكل، ال إليجاد 
املش�اكل تلو املش�اكل، فنحن مس�ؤولون عن هذا البلد كما كانت مس�ؤولية 
أس�الفنا، التميز يعطي ويزيد من ثقة اإلنس�ان ويجب أن ال يفت عضدكم ما 
تجدونه من مشاكل يف املستقبل، فاملبدع مبدع يف كل الظروف واألزمان«. وبن 
انه »ربما س�ائل يس�أل ما ش�أن العتبة العباسية املقدس�ة بالطلبة املتميزين 
وتكريمه�م، فجوابنا يكون أن العتبة املقدس�ة من صميم عملها هو االهتمام 
بالعلم والعلماء ودعمهم، فهي أحد روافد ومناهل العلم، فهذا التكريم جاء من 
م�كان مقدس مما يجعله دينا وأمانة يف أعناق هؤالء الطلبة املكرمون وحافزاً 

لهم«. 
ودع�ا الدولة بجميع مؤسس�اتها إىل »رعاي�ة واحتضان أبنائه�ا من املبدعن 
والعم�ل عىل توف�ر وتهيئة كافة الظ�روف من أجل االبداع، بغ�ض النظر عن 
الطبقة واالنتماء، وهذا ما يس�هم يف تنمية وازدهار البلد، وعليها أن تس�تفيد 
م�ن خ�ربات الك�وادر العلمي�ة واألكاديمي�ة والعمل ع�ىل بل�ورة طروحاتهم 
وأفكارهم وترجمتها عىل أرض الواقع وبما يخدم هذا البلد وعلو ش�أنه، فهو 
في�ه طاقات يجب أن تس�تثمر بص�ورة جيدة ومثالية فه�و منجم من مناجم 

العلم واملعرفة«.

العتبة العباسية تكرم 500 طالب 
من الطلبة األوائل
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حمافظة الب�صرة 
مديرية العقود احلكومية

ق�صم التعاقدات                         
 اإيقاف اإعالن

إلحاقا بإعالننا المرقم ب/750 في 2013/2/10 الخاصة بالوجبة الرابعة ضمن برنامج 
تنمية األقاليم لس�نة 2013 نود أن ننوه إلى إيقاف إعالن المناقصات المدرجة أدناه .

1-  23/2 أ/ كهرباء والمتضمنة مش�روع )اس�تحداث مغذيات 33 ك ف عدد اثنان من 
محطة أبو فلوس إلى محطة أبي الخصيب 2 واستحداث مغذيات 33 ك ف من محطة )أبو 
فلوس + الفاو ( إلى محطة الس�يبة / الس�يبة واس�تحداث مغذيات 11 ك ف من محطة 
الس�يبة / الس�يبة( الوجبة األولى اس�تحداث مغذيات 33 ك.ف من محطة) أبو فلوس + 

الفاو( إلى محطة السيبة / السيبة(
2-  23/2 ب/ كهرباء  والمتضمنة مشروع )استحداث مغذيات 33 ك ف عدد اثنان من 
محطة أبو فلوس إلى محطة أبي الخصيب 2 واستحداث مغذيات 33 ك ف من محطة )أبو 
فلوس + الفاو ( إلى محطة الس�يبة / الس�يبة واس�تحداث مغذيات 11 ك ف من محطة 
الس�يبة / السيبة( الوجبة الثانية استحداث مغذيات 33 ك.ف عدد اثنان من محطة )أبو 

فلوس( الى محطة أبي الخصيب 2 (.
3-  23/2 ج / كهرباء والمتضمنة مشروع )استحداث مغذيات 33 ك ف عدد اثنان من 
محط�ة أبو فلوس إلى محطة أبي الخصيب 2 واس�تحداث مغذي�ات 33 ك ف من محطة 
)أب�و فل�وس + الفاو( إلى محطة الس�يبة / الس�يبة واس�تحداث مغذي�ات 11 ك ف من 
محطة الس�يبة / السيبة( الوجبة الثالثة  استحداث مغذيات 11 ك.ف من محطة السيبة 

/ السيبة(.

حمافظة الب�صرة 
مديرية العقود احلكومية

ق�صم التعاقدات                         
 اإيقاف اإعالن

إلحاقا بإعالننا المرقم ب/750 في 2013/2/10 الخاصة بالوجبة الرابعة ضمن برنامج 
تنمية األقاليم لس�نة 2013 نود أن ننوه إلى إيقاف إعالن المناقصات المدرجة أدناه .

إلحاقا بإعالنن�ا المرق�م  ب/ 750  في 2013/2/10  الخاص�ة بالوجبة الرابعة ضمن 
برنامج تنمية األقاليم لس�نة 2013. نود أن ننوه إلى إيق�اف إعالن المناقصات المدرجة 

أدناه : 
1-  28/3 أ/ كهرب�اء مش�روع )تحس�ين وتطوي�ر التي�ار الكهربائ�ي لقواطع مركز 

المحافظة عدد )17( الوجبة األولى )حي الحسين – حي العباس – حي الجهاد(.
2-  28/3 ب/ كهرب�اء مش�روع )تحس�ين وتطوير التي�ار الكهربائ�ي لقواطع مركز 

المحافظة عدد )17( الوجبة  الثانية )المهندسين– القبلة – صناعية( .
3-  3/ 28ج/ كهرب�اء مش�روع )تحس�ين وتطوير التي�ار الكهربائ�ي لقواطع مركز 

المحافظة عدد )17( الوجبة  الثالثة )الجمهورية– الجنينة – المعقل(.
4-  28/3 د/ كهرب�اء مش�روع )تحس�ين وتطوي�ر التي�ار الكهربائ�ي لقواطع مركز 

المحافظة عدد )17( الوجبة  الرابعة )الجامعة – 5 ميل – الجبيلة(.  
5-  28/3 ع/ كهرب�اء مش�روع )تحس�ين وتطوير التي�ار الكهربائ�ي لقواطع مركز 

المحافظة عدد )17( الوجبة الخامسة )المشراق– البصرة – العشار(. 
6-  3/ 28 غ/ كهرباء مشروع )تحسين وتطوير التيار الكهربائي لقواطع مركز 

المحافظة عدد )17( الوجبة  السادسة )الجمعيات – الموفقية(.

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب 

 التجارية                                            
10/D/2013 م / اإعالن املناق�صة املرقمة

لتنظيف بناية املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
تعل�ن المديري�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء الجن�وب 

إحدى تش�كيالت وزارة الكهرباء ع�ن حاجتها لتنظيف 

بناية المديرية العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب وبكلفة 

تخميني�ة قدرها )15000000( خمس�ة عش�ر مليون 

دينار فقط شهريا وعلى حساب الميزانية فعلى الراغبين 

من المكاتب والشركات المس�جلة رسميا داخل العراق 

والحائزين على هوية غرفة تجارة نافذة مراجعة شعبة 

قطع المناقصات في مقر المديرية العامة في محافظة 

البصرة شارع 14 تموز مقابل مستشفى بن غزوان في 

البصرة للحصول على الشروط الخاصة بتنظيف البناية 

والش�روط القانونية لقاء مبلغ ق�دره )100000( مائة 

ألف دينار غير قابلة للرد وتقديم العطاءات  في ظرفين 

مغلقين احدهما يحتوي على المستمس�كات المطلوبة 

في شروط المناقصة والصك المصدق أو خطاب الضمان 

بمبلغ التأمينات األولية )1%( من المائة من قيمة العطاء 

المقدم من إح�دى المصارف المعتم�دة واألخر تجاري 

يحتوي على األسعار بالدينار العراقي وحسب الشروط 

الخاص�ة بتنظي�ف البناي�ة ويكتب عل�ى الظرفين رقم 

المناقصة وتاريخ الغلق ويوضعا في صندوق العطاءات 

في مقر  المديرية العامة وبعكسه ال يتم استالم العطاء 

علما أن أخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة  13 

00ظه�را ليوم األربعاء المص�ادف 2013/3/6 وعندما 

يصادف يوم الغلق عطلة رس�مية يك�ون فتح العروض 

في اليوم الذي يليه على أن يتم فتح العطاءات الس�اعة     

900 صباح�ا من اليوم التالي لغلق المناقصة وبحضور 

ممثل�ي أصح�اب العطاءات م�ع لجنة الفت�ح علما انه 

سوف يعقد المؤتمر الخاص باإلجابة على استفسارات 

المش�اركين يوم األربعاء الم��ص�ادف  27 /2013/2   

الساعة      00: 13ظهرا وسيهمل أي عطاء غير مستوفي 

للش�روط القانوني�ة أو يرد بعد موعد الغل�ق والمديرية 

غير ملزم�ة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و 

عليه المناقصة أجور النش�ر واإلعالن .

Email: sedgd_2011 @ yahoo.com

Web: www.moelc.gov.iq
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المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط
إعالن مناقصة

تعلن المديرية العامة لتوزيع كهرباء 
الوسط إحدى تشكيالت وزارة الكهرباء 
برق�م  محلي�ة  مناقص�ة  إع�الن  ع�ن 
)ت/2013/4( تش�ييد خط أعمدة مع 
قابلوات 11 ك�ف )المغذيات الخارجية 
م�ن محط�ة الحفرية( + تش�ييد خط 
مزدوج أعمدة 14م مع قابلوات 33 كف 

لتغذية محطة الحفرية 11/33كف.
ف�ي  باالش�تراك  الراغبي�ن  فعل�ى 
المناقصة أعاله من المكاتب والشركات 
المتخصص�ة مراجع�ة مق�ر المديرية 
الكائن في الوزيرية قرب مركز التدريب 
المهني للحصول على الشروط التجارية 
لقاء مبلغ قدره )� / 250000( مائتان 
وخمس�ون ألف دين�ار غير قاب�ل للرد 
عل�ى أن تق�دم العط�اءات ف�ي موعد 
أقصاه الساعة الواحدة بعد الظهر ليوم 
األحد المصادف 2013/3/17 ويتحمل 
من ترس�و عليه المناقصة أجور نش�ر 

اإلعالن والمصاريف األخرى المترتبة.
المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط
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النجمة  جنيف�ر ب�دت 
وه�ي ترتدي أنيستون مثرية للغاية 

الي�وم  يف  ش�قراء  الحتفالها باروك�ة  الت�ايل 
بعي�د ميالدها ال�44، وعلقت جنيفر عىل وصولها لهذا العمر 
بأنها تس�تمتع بكل وقت من أوق�ات حياتها وال تهتم بمرور 
الس�نوات عىل الرغم من أنها تتمنى أن يمر الوقت أبطأ قليالً 

ألنها تستمتع بكل لحظة منه.
وأش�ارت التقارير الصحفية إىل أن س�عادة جينفر أنيستون 
الت�ي بدت ع�ىل محياها تع�ود ألس�باب عدي�دة منها قصة 

الح�ب التي تعيش�ها م�ع املمثل جوس�تني ثريوك�س والذي 
تمت خطبتها له يف ش�هر أغس�طس من الع�ام املايض، كما 
أنها مش�غولة باإلعداد لتصوير فيلم جديد مع املخرج دانيال 
شيتش�يرت.وأعربت جنيفر عن س�عادتها بالعمل مع املخرج 
دانيال شيتش�رت ووصفته بأنه مخرج يعرف جيداً ما يريده 
ويع�رف كيف يصل إليه، وأوضح�ت أن الفيلم ينتمي لنوعية 
الكوميديا السوداء، كما أشارت إىل أن العمل مع ايسال فيرش 
وتي�م روبنز هو من أهم أس�باب فرحتها للمش�اركة يف هذا 
الفيلم.وقالت إنهم لم يس�تقروا عىل اسم للفيلم الجديد حتى 
اآلن ألنه مأخوذ عن قصة تم أخذ اس�مها يف فيلم آخر عرض 

 ،)The Switch( منذ ع�دة س�نوات وه�و فيل�م
وأوضح�ت أنها ارتدت باروكة أثناء تمثيلها لهذا 
الفيلم وأنها أحبت مظهرها بالباروكة عىل الرغم 

من أنها تسّببت لها يف بعض الصعوبات أثناء عمل 
ترسيحة الشعر الخاصة بها.

الجدير بالذكر أن جنيفر أنيستون عاشت الكثري من 
قص�ص الحب أبرزها تلك مع براد بيت الذي تزوجته 
ألربع س�نوات، واملغني جون ماير الذي عاشت معه 
قصة حب عارمة يف 2008 ولكنها رسعان ما انتهت 

يف غضون عدة أشهر.

تواجه دوقة كامربيدج، كاثرين ميدلتون، فضيحة جديدة بسبب 
نرش مجلة إيطالية صوراً لها وهي ترتدي البيكيني أثناء قضائها 

إجازة مع زوجها األمري وليام.
وأبدى قرص س�انت جيمس امللكي استياءه من نرش مجلّة تيش 
اإليطالّية هذه الصور خصوًصا أنها ليس�ت املرة األوىل، إذ س�بق 

لها أن نرشت صوراً لكايت عارية الصدر يف الخريف املايض.
ون�ّدد القرص بما حدث وأّكد أن األمر مخّي�ب لآلمال، إذ ال يجوز 
أن تلتق�ط صور له ولزوجته يف يوم عطلة خاصة بهما وتنرش يف 

الخارج، مّما يعد انتهاكاً واضحاً لحق الزوجني يف الخصوصية.
والتقطت ه�ذه الصور لكايت أثناء قضائها إجازتها مع زوجها 

يف جزي�رة موس�تيك، وظه�رت وه�ي تس�ري عىل 
الش�اطئ مرتدي�ة مايوه�اً أزرق أب�رز الكثري من 
مفاتنها.وظه�ر الغضب واضح�اً يف البيان الصادر 

من قرص س�انت جيمس، ولكن حت�ى اآلن لم ُيعرف 
ما إذا كان القرص سيقايض املجلة.

وس�بق للمجلة االيطالية أن نرشت صوًرا مليدلتون عارية 
الصدر، وكتب�ت عنوان املوضوع )امللكة املث�رية(، فيما أّكد 

مح�رر املجلّة وقتها الفونس�و س�يجنوريني أن ه�ذه الصور 
ال يمك�ن أن تلحق رضراً بكايت ميدلت�ون ألن املجلة تهتم كثرياً 

بسمعة الناس وتعمل بكل جهدها للحفاظ عىل كرامتهم.

ل�م يقدم براد بي�ت ألنجيلين�ا جويل باقة م�ن الزه�ور، وال علبة من 
الش�وكوالته، وال جوهرة ثمينة، أو عقداً م�ن اللؤلؤ، واكتفى بتقديم 
حبة نعناع منعش�ة للمرأة التي أحبها بجنون وترك من أجلها واحدة 
من أجمل نس�اء العالم زوجته الس�ابقة جنيفر أنيستون، ولم يكتف 
براد بيت بذلك بل إن مصدرا مقربا من النجمني أش�ار إىل أن براد بيت 
كان دائم�اً يش�كو م�ن رائحة فم زوجته الس�يئة ف�أراد تغيريها عن 

طريق حبة النعناع التي أثارت كثرياً من الجدل.
وع�اد املصدر املقرب ليؤك�د أن هذه الهدية عبارة ع�ن هدية فكاهية 

وأن ب�راد بيت يعد هدية كبرية ليقدمها لحبيبته أنجيلينا، ودلل عىل ذلك 
بأنه س�بق أن قدم ألنجيلينا جويل هدية يف عي�د الحب عام 2011 عبارة 
عن قالدة من املاس تعدى سعرها املليون دوالر كما أنه اشرتى يف ترشين 
االول املايض قطعة من األرض بالقرب من كاليفورنيا ليبني عليها منزالً 

جديداً لهما.
ال تظ�ن أن براد بي�ت وحده من يهتم بأنجيلين�ا ولكنها هي أيضا تهتم 
به  بش�دة، ال تنىس أنها قدمت له يف عيد الحب عام 2010 ش�جرة نادرة 
يبل�غ عمره�ا 200 عاما اش�رتتها ب��18.500 دوالر، ويف الربيع املايض 

اش�رتت طائرة هليكوبرت خاصة بلغ سعرها 1.6 ماليني 
دوالر ومنحته�ا لرباد بيت كما أنها دفعت من أجل أخذه 

لدروس يف الطريان.
يبقي الس�ؤال بع�د كل هذا الح�ب وكل تل�ك العالقة التي 

دامت كل هذه السنوات، وبعد كل هذه الهدايا التي يقدمها 
كل منهم�ا لآلخر مت�ى يتم الزف�اف، يؤكد املقرب�ون أنهما 

س�يتزوجان ه�ذا العام؟ هل س�يتحقق هذا بالفع�ل؟ ال أحد 
يعلم.

اعتربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انفصالها عن زوجها رجل 
األعمال أحمد أبوهشيمة جاء عن قناعة واتفاق بينهما.

ووصفت الشائعات التي ترتّدد بخصوص ضغط االخوان املسلمني 
من أجل حصول ذلك الطالق من قبيل "الحكي الفايض".

ونف�ت هيف�اء بحس�ب "يس أن أن" أن تك�ون للجماعة 
أي صل�ة بتلك الش�ائعة، وأضافت ضاحك�ة: "هل تفرغ 

اإلخوان يل"؟
وأضافت أنها س�معت هذا الكالم من قب�ل، وتردد أنهم 
طلب�وا م�ن زوجه�ا أبوهش�يمة تطليقه�ا مقابل عقد 
صفقات واس�تثمارات معهم باملالي�ني، وأكدت أن ذلك 
غ�ري صحي�ح، ألن أبوهش�يمة "عاقل وأك�رب من ذلك 

بكثري" عىل حّد تعبريها.
ومض�ت قائل�ًة "بالنس�بة لخ�رب خطبتي م�ن رضا 
امل�رصي، فق�د أث�ري بع�د أن داعبت�ه وأخ�ذت وردة 
حم�راء كان يحملها يف إح�دى حفالتي الغنائية، أننا 
سنتزوج، وهو أمر غري صحيح عىل اإلطالق". ونفت 
هيفاء وهبي كذلك خرب زواجها من أمني عام حزب 
الله حس�ن نرصالله، ووصفته بالفربكة الصحفية 
العارية ع�ن الصحة، وأكدت أن قلبها خال يف هذه 
املرحل�ة، وأن الوق�ت مبكر جداً للوق�وع يف الحب 
مرة أخ�رى، وأنها اعت�ادت تزويجه�ا وتطليقها 
من أش�خاص ربما ل�م تقابلهم يوم�اً يف حياتها. 
وأعادت وهبي أس�باب توقف مسلس�لها الجديد 
"مولد وصحبة غايب" إىل عدم استقرار األوضاع 
األمنية يف مرص، إال أنها نفت ابتعادها عن مرص 
أو خوفه�ا من التواجد هن�اك، وأكدت أن مرص 

هي مهد النجوم يف املنطقة العربية.
هيفا وهبي قالت يف وقت س�ابق إن الشائعات 
الت�ي طاولتها يف الفرتة األخ�رية وتصدر خرب 
طالقه�ا عناوين املجالت دلي�ل عىل أن الناس 
تحبه�ا وتتاب�ع أخباره�ا وبخاص�ة أن خرب 

طالقها لم يكن خرباً عادياً. 
وتابع�ت "زواجي الذي ش�غل الن�اس طوال 
الس�نوات األرب�ع املاضي�ة انته�ى والي�وم 
أصب�ح بإمكانه�م ان يرتاح�وا، طيلة مدة 
زواج�ي كان�وا ينتظرون طالق�ي وعندما 
حصل الطالق ش�ككوا فيه وقالوا انه غري 
صحي�ح ول�م يحص�ل، أتمن�ى أن يحبني 
الله دائم�اً لكي أظل مح�ور حديث الناس 

واهتمامهم ، الن ذلك يدل 
عىل أن اس�مي كبري جداً 

ونجاحي كبري جدا".

نوه الناقد الفني عماد االبراهيمي، باختفاء األعمال التاريخية عن الشاشات 
املحلية وهجرتها عن الواقع العراقي.

وق�ال اإلبراهيمي لوكالة أنباء محلية "إن الس�احة حالياً بيد املنتج والقنوات 
التي ضيعت املتعة عىل املش�اهد وراحت تجري خل�ف األعمال "املودرن" ذات 
املوق�ع الواحد الت�ي ال تكلفهم مادياً وتكون أرباحه�ا مضمونة لكل األطراف 

عدا املتلقي العراقي".
وأض�اف: كان األحرى بالفضائي�ات املحلية وخاصة الديني�ة منها بدل رشاء 

املسلس�الت الدينية مثل )يوس�ف الصدي�ق( وغريه أن 
تنه�ل من تاري�خ العراق الديني وتكس�ب مش�اهدها 
الذي س�بقتها إليه األعمال الرتكية التي نجحت بطرح 
تاريخها بشكل جذاب ومشوق.وتابع: أما بخصوص 
االعمال الرومانس�ية فأرى هناك ع�ودة واضحة لها 
خ�الل هذا الع�ام، يف حني بقيت االعم�ال الكوميدية 
ع�ىل حالها، لذا ع�ىل الفضائي�ات أن تراع�ي رغبة 

ذك�ر قائ�د الفرقة القومية للفنون الش�عبية ف�ؤاد ذنون، أن أعض�اء الفرقة 
منهمك�ون بالتدريب عىل لوحات فنية راقصة تحضرياً ملرشوع بغداد عاصمة 

الثقافة العربية.

وق�ال ذنون ل�وكاالت أنب�اء "ش�اركنا مؤخراً يف 
مهرجان البرصة املرسحي الذي قدمنا من خالله 
لوح�ات ش�عبية راقصة مع اوبري�ت للمصالحة 
الوطني�ة، حيث عرب أهايل البرصة عن س�عادتهم 

وعدوا أعمالنا أنها تفوق خطب الساسة".
وتاب�ع: حقق األوبري�ت املصال�ح الوطنية ما لم 
تحققه الكلمة السياس�ية م�ن لحمة وطنية بني 
طوائف الشعب يف البرصة وباقي املحافظات، كما 
وصفه أهايل الب�رصة، وبعدها رشعنا بالتحضري 
لعدة لوحات فنية راقصة التي من املؤمل عرضها 
يف أح�د املس�ارح الجدي�دة التي ستش�يد يف بغداد 

بمناسبة بغداد عاصمة الثقافة العربية. 
وتشكلت الفرقة القومية للفنون الشعبية عام 

1971 للحفاظ عىل تراث الرقص الشعبي يف 
العراق وأداء الرقصات التقليدية املستمدة 

من تاريخ وجغرافية البلد..
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

رأى النج�م محم�د هاش�م أن الفن�ان ه�و م�ن 
يساهم بضياع حقه، من خالل التقليل من شأنه 

ومكانته الفنية والقبول بأدنى األجور.
وق�ال هاش�م يف حوار م�ع )املس�تقبل العراقي( 
بش�أن الفنان�ني املجربين ع�ىل القبول ب�األدوار 
الس�يئة واألج�ور املنخفضة أن�ه "ال يوجد فنان 
مجرب عىل عمل س�يئ, وه�و حر إذا ما قام بعمل 
جي�د أو غري جيد، والتاريخ يحك�م والزمن كفيل 
بأن يش�ّخص م�ن هو امله�رج ومن ه�و الفنان 
الحقيق�ي.. ولكن مع األس�ف الش�ديد أن هناك 
الكثري م�ن الفنانني )يتعكزون( عىل )ش�ماعة( 

لقمة العيش". 
* ما الذي تريد قوله يف كلمة أوىل؟

- الحم�د الله ضمريي مرت�اح وراض عن نفيس، 
وبرصاح�ة إذا م�ا كان هناك ثمة خط�أ قمت به 
خالل مسريتي الفنية، تجدني أسارع يف االعتذار، 
وليس�ت لدي أية مشكلة اذا ما اعتذرت للشخص 
الذي ارتكب�ت الخطأ بحقه، وكذلك تجدني اعتذر 
للشخص الذي اخطأ بحقي قبل ان يقدم اعتذاره 

يل.
* كيف تقّيم الفنان العراقي اآلن؟

- ب�دءاً الب�د م�ن الق�ول إن الفن�ان العراقي من 
أه�ّم املمثل�ني العرب حي�ث توجد لدين�ا طاقات 
هائلة عىل مس�توى التمثيل تنافس نجوم الصف 
األول الع�رب.. ولك�ن الفن�ان العراقي ل�م يأخذ 
حقه الطبيعي، ومع األس�ف الش�ديد فأن الفنان 
العراقي نفس�ه يس�اهم يف ضياع حقه من خالل 

التقليل من شأنه أو مكانته الفنية. 
* قد تكون لقمة العيش هي السبب؟

- ال يوج�د فنان مجرب عىل عمل س�يئ, وهو حر 
إذا ما قام بعمل جيد أو غري جيد، والتاريخ يحكم 
والزمن كفيل بأن يش�ّخص م�ن هو املهرج ومن 

ه�و الفن�ان الحقيق�ي.. ولك�ن مع 
األس�ف الش�ديد أن هن�اك الكثري من 
الفنانني )يتعكزون( عىل )ش�ماعة( 

لقمة العيش.
* وم�ا ال�ذي تقول�ه ألولئ�ك الذي�ن 
يس�يئون ألبن�اء الري�ف م�ن خ�الل 

أعمالهم الفنية؟
� هن�اك مفه�وم خاط�ئ يف تجس�يد 
الش�خصية الريفي�ة والت�ي لطاملا تم 
تقديمها بش�كل كوميدي )إما ساذج( 
أو )شخصية س�لبية( والحقيقة إنني 
أل�وم املمثل والكات�ب واملخ�رج الذين 
يقدمون مثل هكذا نماذج تيسء بشكل 
وبآخ�ر اىل أبناء الريف علماً بأن الحياة 
الريفية زاخ�رة بالش�خوص االيجابية 
تعت�ز  الت�ي 
يخه�ا  ر بتا
قيمه�ا  و
ته�ا  ا د عا و
ولهذا أرى أن 
تك�ون هناك 
قي�ة  ا مصد
الط�رح  يف 
ومصداقية يف 

األداء. 
* الذي نعرفه 
انك قد جسدت 
لش�خصية  ا
الريفية وكذلك 

الش�خصيات االجتماعي�ة األخ�رى.. ولكنن�ا فوجئنا 
ب�األداء الرائ�ع خ�الل تجس�يد إح�دى الش�خصيات 

العثمانية يف زمن السالطني؟
- يف كل الش�خوص الت�ي جس�دتها )التمثي�ل واحد( 
ولك�ن االخت�الف يكون )يف املش�اعر( ولهذا جس�دت 
الشخصية الريفية يف مسلسل )صدى املايض( للكاتب 
قحط�ان زغ�ري واملخرج اك�رم كامل بش�كل مختلف 
عن الش�خصية العثمانية التي جس�دتها يف مسلس�ل 
)س�قوط الخالفة( للكات�ب يرسي الجن�دي واملخرج 
محمد عزيزية واالختالف كان واضحا يف املش�اعر اوال  
والش�كل الخارجي حيث نجد الش�يخ الريفي املنتمي 
اىل جن�وب العراق اكث�ر التصاقا ب�األرض ونراه اكثر 
اتزان�ا وحازم�ا يف كالمه وقراراته.. بعك�س العثماني 
القادم من الطبقة االرس�تقراطية وهو ذلك الذي تدور 
اهتماماته يف كينونة االنس�ان والبح�ث عن الحقيقة 

ولهذا كان اكثر دقة وتركيز يف كالمه. 
* عمل تركته يف ذاكرة املتلقي وما زال عالقا؟

� مسلس�ل )بياع ال�ورد(  تأليف عبد الوه�اب الدايني 
واخراج جمال عبد جاس�م كما واعتز ب�)الحواسم( و 
)الس�اعة صفر( مع املخرج عيل ابو سيف وتجسيدي 
لش�خصية )ناظم كزار( يف الجزأي�ن االول والثاني من 
مسلسل "باب الشيخ" للكاتب باسل الشبيب واملخرج 

االردني ايمن نارص الدين.
*واخريا كيف تقدم لنا االنسان والفنان محمد هاشم 

؟
� اب لطفل واحد اس�مه )هاش�م( مأل ع�يّل حياتي.. 
وانا انس�ان عراقي بس�يط افتخر بعراقيت�ي.. )وهذا 
كالم لي�س لالعالم( وامته�ن التمثيل لكوني اعش�قه 
واعتز به .. واح�اول ان يكون يل حضور متميز يف هذا 
املجال. ودائما اطمح لألفضل واألحسن.. وأحياناً 
اعتب عىل نفيس واقسوا عليها واحاول ان  
يقرتب سلوكي وعميل من )املثالية( 

وهذا حق مرشوع.

أنيستون: ال أخشى التقّدم يف العمر
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قــررت عارضــة األزيــاء األميركيــة، 
كيــت أبتون، أن تزف إلــى معجبيها 
الذكــور أفضــل نبــأ بمناســبة عيد 
الحــب، مؤكدة أنها ليســت مرتبطة 

عاطفيًا.
وقالت أبتــون بمقابلة اول من امس 
عرضتها قناة "فوكس 2" بمقاطعة 
ديترويت األميركية، ردًا عن سؤالها 
حول حبيبها جاســتن فيرالندر، "أنا 

في الواقع غير مرتبطة حاليًا".
وأضافــت "قررت لذلــك إمضاء عيد 

العشاق في ملبورن"، بفلوريدا.

حممد هاشم: الفنان يضيع حقه بنفسه وحّجة لقمة العيش واهية

هيفا: ال عالقة لإلخوان 
بانفصايل عن زوجي

صور جديدة مليدلتون تغضب البالط الربيطاين

براد يقدم حبة نعناع ألنجيلينا ويشكو رائحة فمها!!

ناقد: األعامل الرتكية تسيطر عىل عقل املتلقي

الفنون الشعبية تشارك بقوة يف مرشوع "عاصمة الثقافة"



سمر جابر يف 4 أفالم ومرسحية
تأخذ الفنانة الشابة سمر جابر حصَةً كبرية من أفالم مرشوع بغداد عاصمة الثقافة 
العربي�ة 2013 بعد تجس�يدها ألربع�ة أدوار يف أربعة أفالم مختلف�ة معّدة للمرشوع 

الثقايف.
وانتهت جابر من مش�اهدها يف بعض األفالم يف وقت ما تزال تس�تكمل املش�اهد قي 
أف�الم أخرى، واألفالم هي )اغتيال مع وقف التنفيذ( للمخرج فاروق القييس و)دمعة 
رج�ل( للمخرجة دني�ا القباني و)أحالم اليقظ�ة( مع املخرج ص�الح كرم و)صمت 

الراعي( للمخرج رعد مشتت.
لك�ن فيلم "اغتيال مع وق�ف التنفيذ" أصبح بحكم املجهول بع�د وفاة املخرج الكبري 

فاروق القييس الذي رحل ولم يستكمل الفيلم قبل أسبوع و أكثر.
وبعيدا عن السينما، تستعد سمر للوقوف عىل خشبة املرسح أمام الفنان الرائد سامي 

عبد الحميد يف مرسحية )كلكامش( لتلعب دور عشتار يف العمل.

ي�رى الفنان مهدي جبار أن تطور 
امل�رسح الج�اد مره�ون بتط�ور 
املجتم�ع ذات�ه كون�ه ج�زءا منه 

وانعكاسا لكل مفرداته.
وأضاف: العال�م كله يتوجه نحو 
وتطوراته�ا  الرقمي�ة  الحي�اة 
والشارع العراقي ما يزال يف طور 
مكافحة األمية التي بدأت تتزايد 
فمن الطبيع�ي أن ينعكس هذا 
عىل طبيعة الع�روض وأفكاره 
التي ه�ي ال تنفصل عن هموم 

املجتم�ع ككل. ويف أخبار امل�رسح أيضاً، 
يستعد املخرج حسني عيل صالح، لعرض 
مرسحي�ة )نش�يط والعن�ارص األربعة(.

وق�ال صال�ح لوكال�ة انب�اء محلي�ة إن 
املرسحية عرضت  يف مهرجان )نابوليس( 
يف تونس ولم تعرض قط يف بغداد، وتتحدث 
املرسحية عن أهمي�ة العنارص األربعة يف 
حياة اإلنس�ان وهي)امل�اء والهواء والنار 
واألرض(، كم�ا تعال�ج مس�ألة الطم�ع 
ل�دى البع�ض وعواقبه�ا". وأض�اف: ان 
العمل بطابعه تربوي تعليمي، ويش�ارك 
يف العم�ل مجموعة م�ن الفنان�ني منهم  

قحطان زغري وصادق عباس وعبد النبي 
جاب�ر ون�راس خرض وش�هرزاد ش�اكر 
املش�هداني. ويف  وع�الء قحط�ان وط�ه 
س�ياق منفصل، توقع املخرج أن الدراما 
السورية هي األقدر بني الدرامات العربية 
عىل  اخرتاق الشاشات الرتكية.واستدرك: 
لو ال الظروف التي تمر بها سوريا لكانت 
اآلن الدرام�ا الس�ورية تع�رض يف البيوت 
الرتكية كون الس�ورين ه�م األكثر دراية 
ب�كل ما يفضل�ه األت�راك نتيج�ة قربهم 
وممارس�تهم لعمليات الدوبالج لألعمال 

الرتكية.

يبدو أن الحرب بني املطربة املرصية أنغام والفنانة داليا البحريي 
لن تنتهي، فمازالت حت�ى اآلن الترصيحات النارية بني الطرفني 
مس�تمرة، رغم البدء يف عرض مسلس�لهما املش�رتك »يف غمضة 

عني«.
أنغ�ام أكدت أن خالفها مع دالي�ا البحريي يتلخص يف ان داليا لم 

تكن لها كل تقدير واحرتام. 
داليا التي اعرتضت عىل ظهور اسم أنغام قبلها يف شارة املسلسل 
ردت عليه�ا األخ�رية، قبيل إحيائه�ا مهرجان الربي�ع العربي يف 

قط�ر، حيث قالت إن داليا تفتعل املش�كالت وتتحدث يف أمور لن 
تفيد.

أنغام، وجهت س�ؤاال لدالي�ا، خالل املؤتمر الصحف�ي الذي عقد 
مس�اء األربعاء 13 شباط يف الدوحة عىل هامش مهرجان الربيع 
2013، »ما الذي جعلك توافقني عىل املسلسل من البداية مادمت 
غ�ري مقتنع�ة«، وأش�ارت إىل أن البحريي ال تهمها وأنهما ليس�ا 

صديقتني وأنها ال تشرتط العمل مع شخص تحبه.

ع�ىل الرغم م�ن تأكيدها الدائ�م عىل أنها ليس�ت عىل خالف مع 
الفنان أحمد حلمي بس�بب أفيش فيلمهما الجديد »عىل جثتي«، 
والذي انفرد به حلمي ولم يظهر به أي من أبطال العمل اآلخرين، 

إال أن الفنانة عادت وعرت عن غضبها من ذلك.
غ�ادة قال�ت: »حلمي لم يلت�زم باألصول، ألنه م�ن املفروض أن 
تك�ون صورة األفي�ش مناصفة بيني وبينه، كم�ا حدث يف فيلم 

»جعلتني مجرماً«.
وع�ن رس صمتها كل ه�ذه املدة قال�ت –يف ترصيحاتها لجريدة 
عني األس�بوعية-: »لم أكن يف مرص، فطلبت من أحمد أن يختار 
ص�ورة من الفيلم، وبعد عودتي لم أر ش�يًئا، وقبل العرض بيوم 
 Shadows اتصل�ت بإيهاب الرسجاني مس�ئول اإلنتاج برشك�ة
املنتج�ة للفيل�م وأخرني أنه تم توزيع 3 أفيش�ات أخرى للفيلم 

بها كل األبطال، ولم أرها حتى اآلن«.
يذك�ر أن فيل�م »عىل جثت�ي« بطولة: أحمد حلم�ي وغادة عادل 
وحس�ن حس�ني وآيت�ن عام�ر وإدوارد، وتأليف تام�ر إبراهيم 

وإخراج محمد بكري.

ربما ط�رق الحب قلب الفنانة اللبنانية إليس�ا م�رات كثرية، إال 
أنها لم توفق بعد يف اختيار رشيك حياتها، لذلك قضت عيد الحب 

وحيدة.
ذل�ك بقوله�ا: »أن�ا يف حياتي الفنان�ة علق�ت عىل 

نس�ية  ما و أق�ى ر إىل  وحامل�ة 
الرغبة الح�دود،  ولدي 

يف 

االس�تقرار وتكوي�ن أرسة وإنج�اب األطف�ال لكني أت�رك األمر 
للقسمة والنصيب، ال أبحث يف الطرقات عن رجل أحبه، ومع هذا 
أق�ر وأعرتف بأن التقائي العديد من الرج�ال بحكم مهنتي ربما 

جعل القرار أكثر صعوبة بالنسبة يل يف انتقاء من يناسبني«.
إليسا أضافت: »أعرتف أن طموحاتي ومتطلباتي يف رشيك حياتي 
قب�ل دخويل الفن كانت أقل بكثري، فكانت مس�ألة إيجاد الرشيك 
أسهل أما بعد الشهرة والنجومية والتقّدم يف العمر تصبح فرص 

الزواج أقل ألن اختيارك يصبح أصعب ورشوطك أكثر«.
وع�ن قصص الح�ب التي عاش�تها قال�ت »كان�ت متبادلة من 
الطرفني لكن أصعب حب عش�ته ربما كان من طرف واحد حيث 
التقيت إنس�اناً وأعجبني، ومن املمكن أن أكون قد أعجبته، لكن 
بع�د ذلك علمت أن�ه متزوج، هنا خلصت القصة وزعلت ش�وية 
وخالص، وقلت يف نفيس ليته لم يكن متزوجاً، وكم تمنيت لو أني 

التقيته يف ظروف أخرى ولم أعلن له حبي«.
املطربة اللبنانية تابعت: »مس�تعدة أن أنافس يف كل يشء عدا أن 
أخط�ف رجالً من زوجت�ه، ألني لو كنت متزوجة س�وف يصبح 
أبش�ع إحس�اس هو أن أش�عر بأن هن�اك امرأة أخ�رى يف حياة 
زوج�ي، لذلك ال أح�ب أن أجرح، وطاملا ال أقبله�ا لنفيس، فكيف 

سأقبلها المرأة غريي؟«.

النجمة  جنيف�ر ب�دت 
وه�ي ترتدي أنيستون مثرية للغاية 

الي�وم  يف  ش�قراء  الحتفالها باروك�ة  الت�ايل 
بعي�د ميالدها ال�44، وعلقت جنيفر عىل وصولها لهذا العمر 
بأنها تس�تمتع بكل وقت من أوق�ات حياتها وال تهتم بمرور 
الس�نوات عىل الرغم من أنها تتمنى أن يمر الوقت أبطأ قليالً 

ألنها تستمتع بكل لحظة منه.
وأش�ارت التقارير الصحفية إىل أن س�عادة جينفر أنيستون 
الت�ي بدت ع�ىل محياها تع�ود ألس�باب عدي�دة منها قصة 

الح�ب التي تعيش�ها م�ع املمثل جوس�تني ثريوك�س والذي 
تمت خطبتها له يف ش�هر أغس�طس من الع�ام املايض، كما 
أنها مش�غولة باإلعداد لتصوير فيلم جديد مع املخرج دانيال 
شيتش�يرت.وأعربت جنيفر عن س�عادتها بالعمل مع املخرج 
دانيال شيتش�رت ووصفته بأنه مخرج يعرف جيداً ما يريده 
ويع�رف كيف يصل إليه، وأوضح�ت أن الفيلم ينتمي لنوعية 
الكوميديا السوداء، كما أشارت إىل أن العمل مع ايسال فيرش 
وتي�م روبنز هو من أهم أس�باب فرحتها للمش�اركة يف هذا 
الفيلم.وقالت إنهم لم يس�تقروا عىل اسم للفيلم الجديد حتى 
اآلن ألنه مأخوذ عن قصة تم أخذ اس�مها يف فيلم آخر عرض 

 ،)The Switch( منذ ع�دة س�نوات وه�و فيل�م
وأوضح�ت أنها ارتدت باروكة أثناء تمثيلها لهذا 
الفيلم وأنها أحبت مظهرها بالباروكة عىل الرغم 

من أنها تسّببت لها يف بعض الصعوبات أثناء عمل 
ترسيحة الشعر الخاصة بها.

الجدير بالذكر أن جنيفر أنيستون عاشت الكثري من 
قص�ص الحب أبرزها تلك مع براد بيت الذي تزوجته 
ألربع س�نوات، واملغني جون ماير الذي عاشت معه 
قصة حب عارمة يف 2008 ولكنها رسعان ما انتهت 

يف غضون عدة أشهر.

تواجه دوقة كامريدج، كاثرين ميدلتون، فضيحة جديدة بسبب 
نرش مجلة إيطالية صوراً لها وهي ترتدي البيكيني أثناء قضائها 

إجازة مع زوجها األمري وليام.
وأبدى قرص س�انت جيمس امللكي استياءه من نرش مجلّة تيش 
اإليطالّية هذه الصور خصوًصا أنها ليس�ت املرة األوىل، إذ س�بق 

لها أن نرشت صوراً لكايت عارية الصدر يف الخريف املايض.
ون�ّدد القرص بما حدث وأّكد أن األمر مخّي�ب لآلمال، إذ ال يجوز 
أن تلتق�ط صور له ولزوجته يف يوم عطلة خاصة بهما وتنرش يف 

الخارج، مّما يعد انتهاكاً واضحاً لحق الزوجني يف الخصوصية.
والتقطت ه�ذه الصور لكايت أثناء قضائها إجازتها مع زوجها 

يف جزي�رة موس�تيك، وظه�رت وه�ي تس�ري عىل 
الش�اطئ مرتدي�ة مايوه�اً أزرق أب�رز الكثري من 
مفاتنها.وظه�ر الغضب واضح�اً يف البيان الصادر 

من قرص س�انت جيمس، ولكن حت�ى اآلن لم ُيعرف 
ما إذا كان القرص سيقايض املجلة.

وس�بق للمجلة االيطالية أن نرشت صوًرا مليدلتون عارية 
الصدر، وكتب�ت عنوان املوضوع )امللكة املث�رية(، فيما أّكد 

مح�رر املجلّة وقتها الفونس�و س�يجنوريني أن ه�ذه الصور 
ال يمك�ن أن تلحق رضراً بكايت ميدلت�ون ألن املجلة تهتم كثرياً 

بسمعة الناس وتعمل بكل جهدها للحفاظ عىل كرامتهم.

ل�م يقدم براد بي�ت ألنجيلين�ا جويل باقة م�ن الزه�ور، وال علبة من 
الش�وكوالته، وال جوهرة ثمينة، أو عقداً م�ن اللؤلؤ، واكتفى بتقديم 
حبة نعناع منعش�ة للمرأة التي أحبها بجنون وترك من أجلها واحدة 
من أجمل نس�اء العالم زوجته الس�ابقة جنيفر أنيستون، ولم يكتف 
براد بيت بذلك بل إن مصدرا مقربا من النجمني أش�ار إىل أن براد بيت 
كان دائم�اً يش�كو م�ن رائحة فم زوجته الس�يئة ف�أراد تغيريها عن 

طريق حبة النعناع التي أثارت كثرياً من الجدل.
وع�اد املصدر املقرب ليؤك�د أن هذه الهدية عبارة ع�ن هدية فكاهية 

وأن ب�راد بيت يعد هدية كبرية ليقدمها لحبيبته أنجيلينا، ودلل عىل ذلك 
بأنه س�بق أن قدم ألنجيلينا جويل هدية يف عي�د الحب عام 2011 عبارة 
عن قالدة من املاس تعدى سعرها املليون دوالر كما أنه اشرتى يف ترشين 
االول املايض قطعة من األرض بالقرب من كاليفورنيا ليبني عليها منزالً 

جديداً لهما.
ال تظ�ن أن براد بي�ت وحده من يهتم بأنجيلين�ا ولكنها هي أيضا تهتم 
به  بش�دة، ال تنىس أنها قدمت له يف عيد الحب عام 2010 ش�جرة نادرة 
يبل�غ عمره�ا 200 عاما اش�رتتها ب��18.500 دوالر، ويف الربيع املايض 

اش�رتت طائرة هليكوبرت خاصة بلغ سعرها 1.6 ماليني 
دوالر ومنحته�ا لراد بيت كما أنها دفعت من أجل أخذه 

لدروس يف الطريان.
يبقي الس�ؤال بع�د كل هذا الح�ب وكل تل�ك العالقة التي 

دامت كل هذه السنوات، وبعد كل هذه الهدايا التي يقدمها 
كل منهم�ا لآلخر مت�ى يتم الزف�اف، يؤكد املقرب�ون أنهما 

س�يتزوجان ه�ذا العام؟ هل س�يتحقق هذا بالفع�ل؟ ال أحد 
يعلم.

يش�ارك املخرج الس�ينمائي العراقي حمي�د الرماحي يف 
مهرجان )كام( املقام يف القاهرة بثالثة أفالم تم ترشيحها 
م�ن قبل إدارة املهرجان وه�ي: )الطيور � رحلة الخالص � 
الوفاء( علما بان الفيلم الذي يش�ارك ضمن افالم املنافس�ة 
وذل�ك لكونه يتماىش  مع مرحل�ة الربيع العربي والتغيري هو 

فيلم )الوفاء(.
علم�ا بان الفيلم من فكرة وس�يناريو حميد الرماحي وحوار 

وبطول�ة الفن�ان ف�الح ابراهي�م وم�ن تصوير حي�در موىس 
ومونت�اج محم�د صب�اح واملخرج املنف�ذ ط�ارق الرماحي .. 
والفيلم يتن�اول مرحلة مهمة من تاريخ الع�راق ومظلوميته 
الش�عب العراقي من قبل السلطة انذاك.. اىل جانب تناول لدور 
املقاومة الرشيفة والقادة السياس�يني ومساهمتهم يف إخراج 

القوات االمريكية من العراق يف يوم سمي بيوم الوفاء.
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الرويس 
الزمان/ 2013 

املكان/ النارصية 

"العمل يرتكز عىل ش�خصية واح�دة تتقمص عدة 
ش�خصيات داخ�ل الع�رض الواح�د.. وه�و يطرح 
س�ؤاال كبريا وهو هل يمكن تبجي�ل املنترص.. وهو 

سؤال  فلسفي". 
املخرج

هادي الخزاعي  
 

مرسحية املورايس

أنغام: داليا البحريي ال حترتمني

غادة عادل: أمحد حلمي ال يعرف األصول

إليسا: أصعب حب يل كان مع رجل متزوج

محيد الرماحي يف يوم الوفاء

صور جديدة مليدلتون تغضب البالط الربيطاين

براد يقدم حبة نعناع ألنجيلينا ويشكو رائحة فمها!!

مهدي جبار: تطور املرسح مرهون بارتقاء املجتمع
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.... ويف ذات القصيدة" من حولنا أمي تدور" نقرأ:
عزيزتي سيأتي هذه الليلة والليل ال ينتهي منذ ان ولدِت 

ولسوف تستيقظني من نومة الريف هذا الفجر 
وكل فج�ر, وايمانك ل�ن يموت كرصخة الش�مس املحكومة 

مثلنا .
ه�ذه القصيدة تتحرك قليال يف إتج�اه الحالة واملصري اللذين 
أرادهم�ا الشاعرإس�تنادا عىل موس�يقى ال�وزن املالئمة لطبيعة 
ودرجة اإلنفعال ال اس�تناداٍ إىل بعض الدراس�ات النقدية, وكذلك 
ع�ىل موهبت�ه التي تك�ون فيه�ا لكل قصي�دة نمطه�ا الخاص. 
فالبح�ر يح�دد املوس�يقى الخارجي�ة للتجرب�ة وقد أح�سَّ وليد 
الش�عورياً بالبطء يف تفعيلة )ُمْس�َتْفِعُلْن( وه�ي زحاف يف البحر 
)الكام�ل( ملا يف ه�ذه التفعيلة من حدة وحس�م وقط�ع متتابع 
ناجم عن توايل الس�كون يف )ُمْس – َتْف( يف القصائد التي تجيش 
يف الحركة الزاخرة الرسيعة , واس�تخدامه للتفعيلة الرئيس�ية يف 
البح�ر وه�ي )ُمَتفاِعُلْن( اضفت س�كوناً واحساس�اً ندبياً عاليا 
وكذلك اإلحس�اس النفيس الذي ُيش�ّظي يف النفس تلك التداعيات 
النفس�ية واإلنثياالت املتواترة. وهذا البحر س�دايس قديم يتكون 
م�ن ثالث�ة تفعيالت يف الص�در ومثلهما يف العج�ز أي صدر البيت 
وعجزه وتفعيلته هي )ُمَتفاِعُلْن( وهذا البحر استخدمه الشعراء 
العرب كثريا يف املراثي واملالحم البطولية ملا لهذا البحر من قدرة يف 
استدعاء واستحضار اآلمهم وأحزانهم و موروثاتهم التي يملكون 

س�حر وجعله�م يذوب�ون يف 

الندبي�ة.  اللحظ�ة 
كان له�ذا البح�ر الفعل األخاذ يف جعل انفعاالت الش�اعر 
وليد حس�ني متزامنة مع انفعالنا املتلمس , حيث املادة التي تبّدل 
الهواء واإلحس�اس ب�كل يشٍء صوتياً وقد س�اعدت قافية الحاء 
يف ش�حن القصي�دة بهذا الطق�س الندبي وهي قافي�ة ذات روي 
متواتر واملتواتر هو الس�كون يعقبه متحرك ثم س�اكن أي األلف 

ث�م الح�اء ثم حركة الكرسة الت�ي نعتربها تماثل الي�اء يف امليزان 
الع�رويض , وفوني�م الح�اء هو فوني�م يرتافق ومعان�ي الحرسة 
والحزن والحميمية التي تنشأ بني األم ووليدها متواشجة بالرحم 
بينهم�ا وق�د تنبه الكثري م�ن الصوتي�ني اىل عالقة ه�ذا الفونيم 
بمعاني الرحمة , فصفة الرحمن وصفة الرحيم هما  مش�تقتان 
م�ن  الرَِح�م ولذلك بدأ قول�ه تعاىل بان جعل صف�ة الله تعاىل هو 
الرحم�ن الرحيم ملل لهذا الفونيم من تالزم لهذه الصفة , والكثري 
من قصائد الش�عراء وبالخصوص ش�عراء ماقبل االس�الم كانوا 

يوظفون قافية الحاء يف مراثيهم .
  والقصي�دة م�أى حقاً باملصاعب حت�ى أن تركيبها اللغوي 
syntax  صعب .وال�ذي يلفت نظرنا يف تركيبها اللغوي هو غرابة 
الضمائ�ر وانتقالها وصيغ االفعال . فعند قراءة القصيدة يصعب 
علين�ا أول األمر أن نتبنَي أيَّ نقطٍة من الزمن يجب أن ننظر إليها 
أو منها . وهي تبدأ باإلس�م يعقبه فعٌل ماض ولكن مراد الشاعر 
ه�و أن يبق�ي الزمن حبي�َس هذه الص�ورة وأن يس�توقفه بهذا 
الص�وت الذي تناث�ر يف الرياح وهذه الصيغ�ة الزمنية وأعني بها 
جع�ل املايض  زمنا حارضا أو مس�تقبال نجده يف الش�عر العربي 

القديم وكذلك يف القرآن الكريم كما يف قوله تعاىل
 " وسقاهم ربهم رشابا طهورا " واملقصود من النص القرآني 
ه�و املس�تقبلية وإْن ج�اء الفعل بصيغة امل�ايض . يف البيت األول 
اس�تطاع الش�اعر أن يرس�م صورًة بانارومية مخيفة حني جعل 
من املوت صوت�ًا مرعباً تناثر يف الرياح وقد مس�ك األجواء وليس 
هناك مفر أو مهرب منه فهو منقض كطيور السماء األسطورية 
. وأحس�ب أن الشاعر وفق يف البيت األول أو لنقل الربولوغ مجازاً 
ألنه اس�تطاع وبمهارِة صانٍع ماه�ر أن ُيهّيء األجواء للدخول إىل 
مرثي�ة رائعة النملك إال وأن نبكي مع الش�اعر. فالصوت هو من 
األصوات غري املجّس�دة يف األغلب ,  واألرج�ح أنها أصواٌت داخليٌة 
أو هواجس تش�ري إىل يشء ق�ْد ضاَع أو ُدِفَن يف امل�ايض أو الينال. 
والقصيدة تتحرك من زاوي�ة نظر الحارض لكنها تتحدث بصيغة 

املايض .
والضمائر أيضا تتقلب , فهو يبدأ يف الضمري املفرد الغائب ثم 
يتح�ول يف البيت الثاني إىل ضمري الجمع الغائب ويرجع من جديد 
ضم�ري املفرد الغائب ثم يتحول إىل ضم�ري املفرد املخاطب وأخرياً 
إىل املفرد املتكلم .هذا التنوع يف الضمائر جعل من القصيدة تتقلب 
يف عوال�م كث�رية تجعله يلجأ إىل اس�تخدام الرموز ك�ذي القرنني 

ورمز الدود . كقوله :
لست ذا القرنني مضطرباً 

اجول بمعصمني 
اىل املشارق واملغارب 

اكتب االلواح واالمصار يف كبد
تخطى ..

كل اوسمة الكفاح
وقول�ه :

حتى إذا دّقت جباه
الدود

قابضة عىل جسد مهيب .. مستميت
مثل اعناق الرماح .

وهن�ا الدود لدى وليد ليس ش�يئاً مقززاً , ب�ل عميق اإلرماز . 
إنه من عنارص فس�اد الجس�د , وبالتايل إع�ادة توحيده بالكون 
, والخل�ود . الدود تل�ك الكائنات الصغرية تتحول عن�ده إىل َمرَدٍة 
هائلة لها جباٌه عظيمة تقبض عىل ذلك الجسد املهيب . والأدري 

ل�َم أت�ى برم�ز ذي القرن�ني ولكني أزعم أن�ه أتى يف لحظ�ِة تجلٍّ 
محاوالً أن يقول إني لست من ساللة اآللهة لكي أعض عىل حزني 
وجراح�ي وأن أنىس ب�أن قامًة عالية مثل أعن�اق الرماح تتهاوى 

تحت رضبات الدود الهائلة. 
 ومل�ا كانت الفنون كله�ا تنطوي عىل اإلبتكار وتكتش�ف كل 
يوم وس�ائل جديدة أو طرقاً جديدة الستخدام الوسائل القديمة , 
لن يتس�نى ألحد أن يأتي بقائمة كامل�ة تدرج كل الطرق املمكنة 
الستخدام أية وس�يلة معينة .ولكن نالحظ أن للرمزية عدة قوى 
رئيس�ية . أوالً , بم�ا أن الرمزية يف بعض ما تفعل�ه تمثل الفكرة 
الواحدة بواسطة فكرة أخرى , فباستطاعتها أن توحي لنا بأفكار 
بعيدة عن التجربة العادية , أو خارجة كليا عنها , وذلك بتوس�يع 
األف�كار الت�ي نملكها من قب�ل . ولهذا فإن الصوف�ني يميلون إىل 
اس�تخدام الرموز يف وصفهم للتجربة الصوفي�ة ألن تلك التجربة 
أمر خ�ارق للمألوف. وثانياً بما أن الفكرة الرمزية – الفكرة التي 
تق�وم مق�ام فكرة أخ�رى – تقدم دائما يف ش�كل ص�ورة )يشء 
يمكن لنا إدراكه بحواسنا أو نستطيع أن نتخيله( فبوسع الرموز 
أن تجعل ش�يئا ما حي�وي الوضوح وآني الوق�ع , وهو الذي لوال 
الرم�وز لبقي بعيدا وخافت�ا , وبهذا يحقق فع�ال قويا يف أفكارنا 
وعواطفن�ا , وكل من الح�ظ أثر الرموز الوطني�ة والدينية يعرف 
ه�ذا النوع من قوة الرمزية . ثم إن الرموز تس�تطيع أما أن تركز 
إنتباهن�ا عىل ناحية واحدة من يشء م�ا أو تجعلنا نفكر فيه من 
ع�دة نواح يف آن واح�د, وتقرر بذل�ك ردودنا العاطفي�ة تجاهه . 
امل�وت مث�ال قد نفكر يف نواحي�ه الخرية أو الرشي�رة , أو كلتيهما 
مع�ا , وع�ن أفكارنا املتباين�ة تنجم عواطف متباينة . فالش�اعر 
الذي يرمز إليه بمالٍك طيفي مبتسم , يقدم لنا وجها مختلفاً عن 
الوجه الذي يقدمه ش�اعر يرمز إليه بجثٍة تتفس�خ وس�ط رعب 
دار للموتى . وتتباين تبعاً لذلك العواطف املثارة فينا . وفضالً عن 
ذلك فإن بوس�ع الش�اعر عن طريق إختيار الرمز أن يكيف درجَة 
ردودنا العاطفية كما هو يقرر نوعها . فالشاعر عىل سبيل املثال 
بوس�عه ال أن يثري فينا فق�ط خوف املوت باختي�ار الرمز, بل أن 
يث�ري فينا خوفاً أعظ�م أو أقل باختيار رمز يوح�ي بخوف أعظم 

أو أق�ل . وأخ�رياً , بإمكانن�ا يف كثري من األحيان أن نس�تنتج من 
الرمز املعطى شيئاً من شخصية املرء الذي استخدمه أو شيئاً من 

معتقداته أو ظروفه أو حالته الذهنية أو النفسية .
إن اس�تخدام الرم�وز عند ولي�د كما عند غريه من الش�عراء 
يجب أن يحكم عليه بالنس�بة لفاعليته يف القصيدة الواحدة . غري 
أن ميل�ه إىل اس�تخدامها عموماً تعلّله يف بعض�ِه عىل األقل نوعيُة 
خياله . لقد عال�ج املوضوعات الكربى موضوعات امليالد والحياة 
والحب واملوت إال أن الكثري من أردأ الشعر يف العالم كتب عن هذه 
املواضي�ع بال�ذات , وليس فيها م�ا هو لصيق به�ا كثيمات مما 
يتطلب املعالجة الش�عرية رمزيًة كانت أم غري رمزية . أما الوارد 
هنا وهو الذي يستحسنه القاريء فهو مفهوم وليد الخيايل لهذه 
املوضوع�ات . خيال�ه يتي�ح له أن ينف�ذ إىل مناطق م�ن التجربة 
اس�تقصاها قلي�ل م�ن الش�عراء , أو أن يكش�ف أوجه�اً جديدة 
لتجارَب عاديٍة محض .والش�ك أن عدم انفعالنا معه أحياناً ناتٌج 
عن عدم اعتيادنا للعالم الذي يقدمه . إنه يرسل برصه من خالل 
أشياٍء نجدها نحن كثيفًة اليخرتقها البرص , ويصّعد عينيه حيث 
نح�ن نخف�ض أعيننا , ويتأم�ل يف الداخل حني نتأم�ل يف الخارج 
وينظر إىل الخارج عندما ننظر إىل الداخل. لخياله الش�عري حدود 
غ�ري أنه ضمن ح�دوده هذه يتصف بقوة ومن�درج هائلني حتى 
لن�كاد نظ�ن أن ال حد له . خيال�ه هذا يحمله يف الح�ال إىل أرسار 
الرحم, يعلمه كيف يش�عر الطفل عند الوالدة , يعلمه كيف يشعر 
الجنني يف أثناء نموه , كيف تش�عر الب�زرة لحظة اللقاح , وكيف 
يش�عر ويفكر كل ه�ؤالء لو كان لهم علم مس�بق بكلية الحياة . 
املوت بالنس�بة له ليس بنهاية : إن�ه ينزل إىل القرب ويعاني وجود 
املوتى الرسي الغريب , يعاني انحالل الجسم إىل عنارصه , وتحول 
هذه العنارص إىل أش�كال أخ�رى من الحياة . متح�ركاً بحرية يف 
أعم�اق الذه�ن الالواعي ولكنه رسعان مايدرك أن االنس�ان ليس 
س�يَد قدرِه , وأن�ه بعيٌد عن براءة الطفول�ة االصلية حني غادرْت 
مخلصُت�ُه – أُُمُه راغباً باس�تعادة اللحظات الرؤيوية التي عرفها 
زم�ُن النعمة ذاك زمُن أُمِه الذي اليعود إال يف لحظات الرؤية , رؤيا 

االطفال ورؤيا الشعراء . 

زاد املطابع�شعر

�شرود

ح�شني الطني"  لوليد  معابد  " وطن 

عبور الهاوية  اىل عامل الروؤى
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د. احمد جابر ع�شفور

تض�ع العملية النقدية العمل األدبي يف عالقات أربع: 
أوالها عالقته بنفسه من حيث هو بنية إبداعية صغرية، 
تتموض�ع يف فض�اء ال نهائي م�ن أبنية أدبي�ة أخرى، 
تنتس�ب إىل اللغة التي يكون بها اإلب�داع األدبي. وثانية 
ه�ذه العالقات عالق�ة العمل األدبي بالعال�م الذي نبع 
منه هذا العمل مح�اكاة أو تصويرا أو تعبريا أو موازاة 
رمزية. وثالثة هذه العالقات عالقة العمل األدبي باملبدع 
أو األديب الذي أبدع هذا العمل. أما العالقة الرابعة فهي 
عالق�ة هذا العمل بالقارئ الذي يتوجه إليه هذا العمل، 
كي ينقل إليه صورا أو مش�اعر أو رس�ائل أو محفزات 
ع�ىل الفعل. وقد بدأ النقد األدبي تاريخه الطويل مهتما 
بعالق�ة العم�ل األدب�ي بالعالم ال�ذي يحاكي�ه، ولذلك 
س�يطرت نظري�ة املحاكاة ع�ىل العصور الكالس�يكية 

القديمة والكالسيكية الجديدة. 
 وظ�ل األم�ر عىل هذا الح�ال إىل أن تغ�ريت مفاهيم 
األدب وتحولت أش�كال ممارس�اتها، فانتقل االهتمام 
م�ن عالقة العم�ل األدبي بالعالم الخارج�ي إىل عالقته 
باألديب الذي أبدع العمل كي يعرب به عن ما بداخله. وقد 
حدث هذا التحول مع ش�يوع النظريات الرومانتيكية. 
وظ�ل إىل العرص الحديث، حيث ح�دث االنقالب الثالث، 
وهو النظر إىل العم�ل األدبي بوصفه إبداعا أدبيا قائما 
بذاته ومس�تقال بغريه عن كل ما عداه. وس�ادت هذه 
النظري�ة الجدي�دة إىل نهاي�ة الح�رب العاملي�ة الثانية، 
وم�ع منتصف الخمس�ينيات تعدلت ه�ذه النظرة بما 
جعلها ث�ورة خاصة. وتحول االنتب�اه إىل عالقة العمل 
األدب�ي بنفس�ه من حيث هو بنية لغوي�ة، تتموضع يف 
فض�اء من األبني�ة املوازية، فيما يس�مى “الش�عرية” 
أو “األدبي�ة”. وعىل هذا األس�اس، انطل�ق النقد األدبي 
البنيوي الذي أس�هم إس�هاما عظيما يف توجيه األنظار 

إىل البنية اللغوية لأعمال األدبية. 
وهك�ذا، أصبح النقاد يتحدث�ون عن األعمال األدبية 
من حيث هي أبنية لغوية دالة. لكن الس�ؤال املهم: دالة 
مل�ن؟ ودالة عىل ماذا؟ هكذا كان ع�ىل النقاد أن يعودوا 
إىل مدلوالت الدوال يف القصيدة بوصفها رسالة موجهة 
إىل القارئ. وكانت النتيجة أن بدأ عرص القارئ يف عالم 
النق�د األدب�ي، وأصبحنا نس�مع عن نظري�ات التلقي 
ونظري�ات االتصال األح�دث. وأخذت تتط�ور نظريات 
االس�تقبال التي أس�هم النقاد األملان يف تأسيس�ها عىل 
نطاق واسع. وبدأ الكالم عن تعدد معاني العمل األدبي 

بتعدد معاني القراء. 
وأخ�ذت تظه�ر دراس�ات ذات طاب�ع تاريخ�ي عن 
استقبال هذا الشاعر يف عرص غري عرصه، وكيف تتغري 
آلي�ات الق�راءة وجمالياتها من ع�رص إىل عرص. وكما 
رصح روالن ب�ارت ذات يوم بأن املؤلف قد مات، أصبح 
هناك من يهتف بأننا نعيش يف عرص القارئ، فهل نحن 

كذلك فعال؟. 
س�ؤال أت�رك اإلجاب�ة عن�ه ل�كل املش�تغلني بالنقد 

وباإلبداع األدبي عىل السواء.

عرص 

القارئ؟ 

�شرفات

  بع�د دواوينه الثالث�ة: "نواقيس 
الكل�دان"، "س�الِْمْيتي"، و"ُرب�اخ"، 
ص�در للش�اعر العراقي ولي�د هرمز 
املقيم يف السويد الديوان الرابع بعنوان 
"فرَّان الندم" وهو عبارة عن قصيدة 
واح�دة طويل�ة بمائ�ة صفح�ة من 
القطع املتوس�ط . ص�در الديوان عن 
دار الزمان الدمشقية وقد خِتم غالفه 
األخري بكلمة قصرية للشاعر السوري 
ٌد إنشاٌء  س�ليم بركات جاء فيها: "رَسْ
، التي  بَحَصال�ٍة م�ن س�ريِة الواقع�يِّ
ُتْخيل، يف خيال الش�اعر وليد، مشاغَل 
صَورها لس�ريِة قلبه ُيراكُمه�ا، ُنْقلًة 
نقل�ًة، بحيط�ٍة أحياناً، وباس�رتخاٍء 
أحياناً، أميناً لخاِطِر املصادفة إِنش�اًء 
ِش�عراً. إنه يميض بحرِّيِة الشاعر فيه 

إىل حرِّية الشعريِّ ومصافاته".
م�ن أج�واء الدي�وان اخرتن�ا هذا 

املقطع 
 التتَِّكئ كمرايا الحيطاِن.

 التتَِّكْل عىل جبٍل يتَّقي الرِّيَح.
فس�حة  يف  باإلنتظ�ار  تتس�ىل   

املعدومني:
من الُفْقِر؛

من حنني األفكاِر املكتظِة بالِعناِد؛
  من عشٍق دار ذهَبْت نهباً للمعاوِل 

الخرساِء؛
من بقي�ِة أوزاٍر الصخ�َب لنعمتها 

املاجنِة.
�ُرِق املرفوعِة     راِوْغ عالم�اِت الطُّ
ع�ىل ُنح�اِس الَع�راء. ُكلَّم�ا بَطرق�ٍة 
تهوي بها خفيفاً عىل إْس�َفلِت بروقَك 
ُق  يتش�ظى دويُّ حنجرت�َك، ويتش�قَّ
َصليلُه جاذباً شهوَة املُرِْضعاِت حليَب 
بنياش�نِي  ع�اِت  املُرصَّ ُك�نَّ  َطْيِش�َك. 
الِكْتم�اِن، إليَك يرْفْع�َن نهودهنَّ مثَل 

ْي�َك الهائمتني  َرْجف�ِة القدَّاِح أماَم كفَّ
بوداعتهما، فرُييَنَك مالم ُيرِِه لَك املوُج 
ِج�ِة  املنتف�ضُ ح�وَل أصابع�َك املرُضَّ

بزئبِق القلِق.
  ألَ�ْم أُْنِبْئ�َك بغواي�اِت التَّْي�ه قب�َل 
نه�اَر  عن�ي  أش�حَت  لكن�َك  األوان؟ 
باً يبكي اقتالَعُه  رفعُت لَك غصناً مرطَّ
فتكفل�ُت أن أس�بقَك إىل أرِض  الن�دِم 
املُهرِّبِة أحالمنا قبَل أقداِمنا. ألَْم أُنِبْئَك 
أن التتِكَئ عىل جذٍع أْدمَن املِلَح وأعلَن 
الُهدن�َة م�َع فس�اِئَل ترتِط�ُم بقربي 
الذي أؤجلُه من عام لعام؟ ألَْم أُلِبْس�َك 
الظه�ريِة  بنج�وِم  املزرك�َش  ردائ�ي 
علَّه�ا َتأتيَك بش�فِق وميٍض كوميِض 
األباريق الكنس�ية  َيختم�ُر فيها نبيُذ 
الت�ي  الوديع�ة  وباملراث�ي  الس�ديِم، 
الصخَب يدفُع عنها الوجوه املغسولَة 
بنواف�رِي املواِج�ِع؟ أيُّ ِطب�اٍع خجولٍة 

رَشْش�َت ملحه�ا يف دم�ي؟ أيُّ ِطباٍع 
نحيلٍة كأنَّما وش�ٌق يبح�ُث عن عزلٍة 
ْت مذعورًة  بني الفراش�اِت التي انفضَّ
من وميِض الن�ار؟ أيُّ ِطباٍع كلَّما هلَّ 
رغي�ُف الغروِب أماَم عين�ي انتفضْت 
ِج  تهذي أرَقها وتعضُّ عىل قلقي املتوَّ
برشوٍخ ص�دأْت ِنصاُله�ا املعلَّقُة عىل 

حائٍط يذرُف ُشقوقُه؟.
  مْثيل أنَت

   تتَِّكُئ عىل
    شناشيٍل تتشبَُّث
    برُشفاتها اآليلِة

     إىل النََّدْم.
  وُكْن�َت، ق�اَب عثرٍة، ت�كاُد تتَِّكُئ 
عىل كبد األرِض، ورؤاَك رؤى اليابسِة 
تميش عىل قفا نهري فتخرُج بليغاً من 
ِمجوِن املتاهات السبع، منسالًّ منها 

كبخار العصافري يف فجٍر ثلجي.

 حّدق�ت الصبي�ة املتفتحة كزه�رة الصباح يف قرص 
الش�مس املتوه�ج، كانت تجل�س إىل جان�ب جّدتها عىل 
�ة" إس�منتية تخرج من ش�قوقها نباتات خرضاء  "ُقصَّ
منتعش�ة بال�دفء والض�وء انتعاش�اً ال يقل ع�ن تفّتح 

الصبية وتخّدر جلد الجدة الذي غزته التجاعيد. 
انتبهت الجدة ملا تفعل�ه الحفيدة، فنهرتها بحزم "ال 
تحدقي بقرص الشمس، ال يحدق فيها إالّ أوالد الحرام"، 
ولم تنَس أن تعرّب عن ش�دة حزمها برضب أرض الُقّصة 
اإلسمنتية بعود مرن طويل، "مطراقها" الذي ال يفارقها 

وتهدد به كل من يلوي أذنه من أحفادها وأصدقائهم.
 انتفض�ت الصبية خوفاً من صوت الجدة ومن طرقة 
"مطراقه�ا" عىل األرض اإلس�منتية الصلبة، وارتعش�ت 
أوراق النبات�ات الصغ�رية املتس�للة م�ن بني الش�قوق، 
وارتعشت حتى الطحالب النابتة عىل طرف القصة جراء 
جريان ماء املس�ح والغس�يل. خفضت الصبية املتفتحة 
كزهرة الصباح رأسها ويف عينيها دموع بلورية بينما بقي 
وجهه�ا عىل حاله بني التفتح ال�وردي و الخوف، وبقيت 

الدموع البلورية عىل خدها يف انتظار من يمسحها.
ة اإلسمنتية.  تجّمد البيت، تجمدت الُقصَّ

 تجم�دت الجدة وحلّت روحه�ا يف التينة الهرمة التي 

بقيت تجاور البيت، أو بقايا البناء الذي لم يعد بيتاً.
 تجم�دت الصبي�ة يف املكان ذاته وحلّت يف ش�جريات 

ال�ورد املهمل�ة ونباتات الريح�ان التي تنب�ت كل عام يف 
الحوض املستطيل الذي يجاور القصة والطحالب. يف كل 
صباح نديٍّ تنادي النباتات املارة ليمسحوا قطرات الندى 
املتبل�ورة مس�حاً خفيفاً لتبوح ب�أرسار الصبية دون أن 

يجرحوا خدها الوردي الذي استقبل الدموع.
 لم يتقدم أحد م�ن املارة الراكضني مبّكرين إىل لقمة 
العيش ليقرأ يف جدلية الندى والحسن والعبري رّس الدمعة 
األوىل. هل تحرّست الصبية املتفتحة كزهرة الصباح عىل 
انقط�اع املتعة الت�ي كانت تغرتفها من قرص الش�مس 
الذهب�ي املهي�ب، أم عجزت عن التحدي�ق يف بحر اإلغواء 

الذي رّسمته الجدة محرّماً ألنها بنت حالل؟

    ال�شبية والغيوم

 األفق الغربي مزدحم بالغيوم.
 الغي�وم تتح�رك يف موك�ب مهيب. اس�رتاح ملنظرها 
وه�ي تتح�رك مرتاص�ة األكت�اف كالبني�ان املرصوص. 
ع�ّدل فتحتي عيني�ه تضييقاً وتوس�يعاً حتى صارت كل 
غيم�ة نبيالً يميش الهوينا يف حرضة املليك. هتف يف رسه 

للموك�ب، تذكر أن�ه يف قمة الجبل ولن يس�معه أحد من 
سكان القرية امللتفة بس�فح الجبل كعجوز تتدثر بشال 
أباله الزمن. هتف بأعىل صوته يستوقف النبالء ليسألهم 
س�ؤاالً يحرّيه فلم يعره أحد منه�م اهتماماً. بصق عىل 
األرض حنقه وف�رك عينيه واس�تدار معطياً ظهره لهم 

غري نادم.
 اس�تدار مرة أخرى وفتح عينيه ببطء، كانت الغيوم 
موكَب ِحس�اٍن يته�ادى نحوه. نّقل ب�رصه بني غيمات 
كثريات ورسم التفاصيل عىل ذوقه إلحداهن وتقّدم منها 
طالباً وّدها، ل�م ُتِعره الغيمة الغ�ادة العروس اهتماماً. 
بص�ق ع�ىل األرض إحباط�ه، وف�رك عينيه م�رة أخرى 
واس�تدار ناس�ياً حس�نهن. ب�دأ يركض هابط�اً باتجاه 
القرية ليش�اركها التدثر بالشال الجبيل الذي أباله الزمن 

ولكنه لم يسلبه القدرة عىل منح الدفء.
 قبل أن يعرب النقطة التي تغّيب األفق، اس�رتق نظرة 
إىل الوراء، ال زال األف�ق الغربي مزدحماً بالغيوم. صارت 
الغي�وم رسي�ة جن�ود يطاردونه، رف�ع أحده�م بندقية 
القنص نحوه و سددها، وقبل أن يضغط الجنديُّ الغيمُة 
ع�ىل الزناد، عرب الهارب النقط�ة التي تغّيب األفق وألقى 

نفسه يف دفء الشال الجبيل.

    " فران الندم " جديد وليد هرمز

ق�شتان ق�شريتان

مزاحم ح�شني

امل�شتقبل العراقي: متابعة

  زهرة لوز

اأُوْرَخان ِول
ي�َشة د ِحْلِمي الرِّ مَّ َتْرَجَمُة: ُمَ

1

أَْعلَُم، الَحَياُة لَْيَسْت َسْهلًَة؛
، َوالِغَناُء َعْن   الُوُق�وُع يِف الُح�بِّ

َحِبيَبِتَك،
 َوامليَْشُ َتْحَت النُُّجوِم يِف اللَّْيِل،

ْمِس ِخالََل  ُعوُر ِبِدْفِء الشَّ  َوالشُّ
الَيوِْم،

 َوالُعُثوُر َعىَل ُفرَْصٍة
 لِلذََّه�اِب إىَِل ِت�اَلِل "َكاْملِي�َكا" 

لَِساَعَتنْيِ،
 َوُمَشاَهَدِة "الُبوْسُفور" َيْجرِي 

ِبآالََف األَْنوَاِع ِمَن األَْزَرِق،
 َوأَْن أَُكوَن َقاِدًرا َعىَل ِنْسَياِن ُكلِّ 

ٍء ِباألَْزَرِق. يَشْ

2 

ْهِل لَِتِعيَش،  أَْعلَُم، لَْيَس ِمَن السَّ
 َصِحيٌح؛

ي�َر الُجْثَم�اِن َم�ا َزاَل   لِك�نَّ رَسِ
َداِفًئا،

 َوُمَش�اَهَدَة َشْخٍص َما َزاَل َيُدقُّ 
َعىَل ِمْعَصِمِه؛

 الَحَياُة لَْيَسْت َسْهلًَة، أََنا أَْعلَُم؛
 لِك�نَّ املَ�ْوَت لَْي�َس َس�ْهالً َعىَل 

َها الِفْتَياُن. وَاِء، أَيُّ السَّ
 لَْيَس َسْهالً ُمَغاَدَرُة هَذا الَعالَِم.
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ال تبن�ى األوطان وال تنهض األمم إال بإرادة أبنائها 
املخلص�ن لها، ه�ذه الكلمات اس�تعرتها من القايض 
"مدح�ت املحم�ود" قالها يوم�ا عند تقديم�ه لكتاب 
يتعل�ق بالثقافة القضائي�ة والقانونية ولم أجد غريها 
مطلعا لهذا املقال ينس�جم وما أس�عى لكتابته تجاه 
لحظة زمني�ة فاصلة يف بناء الع�راق الجديد تمثلت يف 
اختب�ار رئي�س جديد ملجلس القضاء األع�ى يف العراق 
بع�د ص�دور قانون مجل�س القضاء األع�ى رقم 112 
لس�نة 2012 ه�ذا االختي�ار يعد انجاز كبري ملؤسس�ة 
قضائية جاه�دت  لنيل القضاء اس�تقالله، ابتداء من 
نجاحها يف اس�تصدار األمر رقم 30 لس�نة 2004 الذي 
اس�تقل بموجبه القضاء وأصبح س�لطة مستقلة عن 
الس�لطة التنفيذية ثم تواىل املنجز يف تش�كيل املحكمة 
االتحادي�ة بموجب األم�ر 35 لس�نة 2003 وتوج ذلك 
الجه�د بإص�دار قان�ون مجل�س القض�اء األعى رقم 
112 لس�نة 2012 ال�ذي لم يكن يمث�ل طموح األرسة 
القضائي�ة، اال ان�ه اكم�ل بن�اء مؤسس�ات الس�لطة 
القضائية، التي تعد الضامن لحقوق األفراد والحارس 
عى تطبيق القانون وأهمية هذه االنجازات ليس ألنها 
أسس�ت لبناء س�لطة قضائية متكاملة يف مؤسساتها 
وبناها التحتية، فحسب وانما يف الظروف التي تم فيها 
هذا املنجز، واملراقب للوضع الس�ائد يف العراق منذ عام 
2003 ولغاي�ة اآلن س�ريى ويلح�ظ أن الدولة يف حن 
من الدهر تالشت وس�ادت الفوىض باستثناء القضاء 
ال�ذي بقى عام�ال يف كل الظروف التي م�رت ولم تجد 
أية محكمة تعطلت عن تقديم خدمتها للمواطن أو أن 
قاضي�ا توانى عن اعتالء منصة العدالة يف ظل الفوىض 
وغي�اب الدول�ة وكان متحديا يق�دم التضحيات التي 
عبدت طري�ق الحق بدماء أعضاء الس�لطة القضائية 
م�ن قضاة ومحققن وموظف�ن وعمال، ويف ضوء ما 
تق�دم قد يس�تفهم البعض عن أس�باب ذل�ك اإلرصار 
ع�ى النأي بالس�لطة القضائية عن معرتك السياس�ة 
او االس�تمرار بتقديم خدماتها فإننا س�نجد أن إلدارة 
تلك الس�لطة بكادر مهني متمرس يف العمل القضائي 

توىل دفة ادارته و كان عى رأسه معايل القايض مدحت 
املحمود وكان لوجوده عى رأس السلطة وإدارتها اثر 
يف بقاء ساحة العدل دون االنحياز او امليل نحو األهواء 
السياس�ية، اذ تحملت إدارة املجلس ممثلة برئيس�ها 
القايض مدح�ت املحمود احتواء الصدم�ة والهجمات 
الت�ي تع�رض له�ا القضاء، والت�ي لم تتوق�ف اىل االن 
وكانت لش�خصيته اثر بالغ ومؤث�ر يف احتواء األزمات 
وإدارته�ا اذ يتمتع ش�خص القايض مدح�ت املحمود 
بمزايا كان لها دور يف تحقيق املنجز واستقبال املقبل، 
وق�ال فيه الربوفيس�ور ش�بيل مالط يف مق�ال نرشته 
صحيفة القانون والسياس�ة األملاني�ة عام 2009 "أن 
ما قام ب�ه رئيس املحكم�ة االتحادية العلي�ا وزمالئه 
كان مذهال ملن يتتبع مس�رية السلطة القضائية خالل 
السنوات العصيبة لبناء س�يادة القانون بعد 40 عاما 
من الدكتاتورية" وقدم القضاة العراقيون لبلدهم عى 
مدى الس�نوات الخمس املاضية تف�ان ال مثيل له عى 
ه�ذا الكوكب، ال يشء اقل من البطولة، وقلب كلب هذا 
العم�ل والتفاني مدحت املحمود" لذلك وملن لم يتعرف 
عى معايل القايض مدحت املحمود عن قرب س�أخربه 
بأن ملعاليه خربة يف القضاء تربو عى نصف قرن واكب 
فيها العمل القضائي متدرجا يف سلم املناصب عى وفق 
مؤهالته الش�خصية والعلمية ولم يكن يوما بعيدا عن 
القضاء أو همومه وله من امللكة التي تجيز يل ولغريي 
وصفه بالفقيه يف مجال القانون، ولم أقدم جديدا بذلك 
ب�ل أطلق عليه اللقب قبل س�نوات عدي�دة عندما كان 
عضوا يف لجنة كتابة القوانن املوحدة يف الوطن العربي 
يف مج�ال األح�وال الش�خصية والقارصي�ن والتنفيذ، 
فكان ملقرتح القانون املوحد لرعاية القارصين حضوة 
القب�ول من جميع البل�دان العربية واعتم�اد أكثر من 
تس�عن يف املئة من بن�وده يف القان�ون العربي املوحد 
للقارصي�ن، كم�ا كان وما زال مع�ايل القايض مدحت 
املحم�ود باحث�ا علميا يف فق�ه القانون وت�وىل الدرس 
بع�د البح�ث يف القان�ون وفن�ون القض�اء وكان م�ن 
الرعي�ل األول الذي ت�وىل التدريس يف املعه�د القضائي 

فتخرج منه اغلب قضاة العراق بعد عام 1979 ولغاية 
اآلن ومنه�م من اعت�ى املناصب القضائي�ة والوزارية 
وأخرهم من توىل اآلن رئاس�ة مجلس القضاء، فجلهم 
م�ن نهل م�ن علم الق�ايض مدح�ت املحمود وس�قوا 
س�احات فكرهم من ينابي�ع فكر املحم�ود القضائي 
فاعترب عط�اء ثرا واجتهادا فكريا أدام س�ديم العدالة 
يف س�وح القضاء. وألس�لوبه يف التعام�ل مع العاملن 
معه يف املؤسسة القضائية اثر يف قوة القضاء ووقوفه 
بثبات أمام عواصف املحاصصة والتقس�يم فهو زميل 
لكل القض�اة حتى وان امضوا يوم�ا واحدا يف عملهم، 
وان كانوا قد تخرج�وا عى يد تالميذ تالميذه يف املعهد 

القضائ�ي أو كليات القان�ون، وهذا ما جعل منه قدوة 
يف التعام�ل اليوم�ي للس�ادة القض�اة عن�د تصديهم 
لعملهم م�ع الكادر الوظيفي ال�ذي يعمل بمعيتهم أو 
مع زمالئهم حت�ى وان كانوا يف مناصب قضائية أدنى 
منه�م وله آثار مهمة يف التأليف القانوني واصدر اكثر 
م�ن كتاب يف فن�ون القضاء م�ا زال الكث�ري يعتمدها 
مص�درا مل�ا تتضمن م�ن رصان�ة يف األس�لوب والدقة 
يف املعلوم�ة، ول�م تقف املؤسس�ة عن مقاوم�ة رياح 
السياس�ة واملحاصصة بل تمكنت بفضل درايته يف فن 
اإلدارة عى اس�تخالص ح�ق القضاة م�ن براثن بقية 
السلطات تجاه تعظيم مواردهم املعيشية للعاملن يف 

القضاء او الذين احيلوا ع�ى التقاعد، وتعدى األمر اىل 
إكمال البنى التحتية للقضاء فبعد إن كان عدد املناطق 
االس�تئنافية قبل عام 2003 تس�عة مناطق عدا اقليم 
كردس�تان أصبح االن س�ت عرشة منطقة استئنافية 
ل�كل محافظ�ة منطق�ة اس�تئنافية لتس�هيل تقديم 
الخدم�ات اىل املواطن ق�رب موطنه وامت�دت الخدمة 
القضائي�ة أفقيا وانت�رشت املحاك�م يف جميع اقضية 
الع�راق وع�دد كبري م�ن النواح�ي فضال عن تش�ييد 
األبنية التي تليق بالقضاء وتأمن راحة املواطن يف ظل 
سياس�ة كانت وما زالت تحارب املؤسس�ة القضائية 
تنكيال بها لعدم انصياعها لسجاالت السياسين فكان 
لحس�ن اإلدارة يف تأم�ن املوارد املالية ،بالتنس�يق مع 
السلطات املالية والجهات املانحة من أصدقاء العراق، 
اث�ر كبري ولم يقف األمر عند هذا الحد بل كان له الدور 
األكرب يف تطوير وتأهيل القضاة تجاه املس�تجد يف فن 
القضاء وعل�م القانون واالنفتاح عى البلدان املتطورة 
ومواكبة التطور فيها ع�رب االبتعاث ألغلب القضاة إىل 
هذه البلدان الكتس�اب امله�ارات، مثلما كان االهتمام 
كبري يف بناء كادر وظيفي مساند للعمل القضائي عرب 
الدورات والتطوي�ر تعظيم امل�وارد البرشية، اذ أصبح 
عدد القض�اة أكثر من )1600( ألف وس�تمائة قايض 
بع�د ان كان يف ع�ام 2003 ال يتع�دى )400( ق�اض 
أربعمائ�ة ق�اض وأكثر من س�تة آالف موظف بعد ان 
كان يف ع�ام 2003 ال يتع�دى ثمانمائ�ة موظف وعدد 
كب�ري من منتس�بي الحماية ، فضال عن إنش�اء معهد 
التطوير القضائي وأقس�ام تخصصي�ة لتأمن تقديم 
الخدم�ة القضائية الفض�ى للمواطن بوس�ائل تقنية 
حديث�ة ث�م ادخالها يف العم�ل القضائ�ي، وهذا بعض 
مم�ا حصل يف القض�اء للف�رتة التي ت�وىل فيها معايل 
القايض مدحت املحمود رئاس�ة مجلس القضاء، فهو 
انجاز يحس�ب ل�ه ولزمالئه العاملن معه يف الس�لطة 
القضائية ولم اس�مع منه يوم�ا التكلم بلغة املتفرد يف 
األداء وإنما كان يتكلم بلغة الجميع، وأعود إىل ما بدأت 
في�ه أن صدور قان�ون جديد ملجلس القض�اء، مع ما 

لدي من تحفظ تجاهه، يش�كل مفصال مهما وانجازا 
كب�ريا وثمرة لعطاء القايض مدحت املحمود فهو الذي 
ذكر قبل أكثر من س�تة أعوام بسعيه اىل إصدار قانون 
جديد ملجلس القضاء األعى يتيح للكوادر القضائية يف 
تويل املناص�ب القضائية بآلية مهنية عالية واحرتافية 
دقيق�ة بعيدة ع�ن التجاذبات السياس�ية وكان األمل 
يح�دوه ببل�وغ ذلك اليوم، وقد تحق�ق بعد أن وضعت 
األس�س الس�ليمة الس�تمرار الس�لطة القضائي�ة يف 
إكمال املس�رية باس�تقاللية تامة وق�وة كافية تجاه 
كل الظ�روف، الن القض�اء املس�تقل ه�و م�ن حقوق 
اإلنس�ان، وال اويف معايل القايض مدحت املحمود حقه 
بم�ا تقدم ألنه كان اكرب من الظروف واألهوال التي مر 
به�ا العراق، فه�و الذي توكأ عى جرح�ه الذي لم ولن 
يندم�ل بفقدانه ابن�ه الوحيد حينما ذهب ش�هيدا مع 
ركب الشهداء ووقف صامدا شامخا حتى ال يستقوي 
ع�ى القضاء أعداء العراق، فكان حكيما قبل أن يكون 
حاكم�ا تجاه من قتل ول�ده الوحيد.  ول�م يثأر لدمه 
وإنم�ا عد العمل يف وجود قضاء عادل هو إنصاف لكل 
ضحاي�ا اإلرهاب، وهذه خصلة ميزته عن غريه والتي 
اكتسبها عرب سنوات طوال قضاها منقبا عن الحكمة 

يف بستان املعرفة، حتى توسم بها.  
ف�كان لصمته تجاه م�ن يزعق حكم�ة العاقل يف 
الن�أي عن ال�رد تجاه الجاه�ل الن من تج�رأ عليه لم 
يكن إال من طالته املساءلة القانونية بقرارات قضائية 
وحينما أدرك ه�ذا املتقول والجاني عى معايل القايض 
مدحت املحمود انه متوفر عى ش�بهة االتهام فس�عى 
الس�تباق العدل بزعيقه الذي لن ينفع�ه تجاه وقوفه 
أمام العدالة التي ستنصفه ان كان بريئا أو تنصف من 
جنى عليه إن كان مذنباُ، وال يسعني إال أن اهنئ معايل 
القايض واملفكر مدحت املحمود عى تحقيق ما س�عى 
إلي�ه وتلمس ثم�ار عطائه الذي س�قاه بعرق الجبن 
ودماء الش�هداء واس�أل الله يمن علي�ه بوافر الصحة 
إلدام�ة العط�اء والتواص�ل يف خدم�ة الع�راق العزيز 

وشعبه الكريم. 

حمكمة الق�ضاء الإداري
أعط�ى قان�ون مجلس ش�ورى الدولة 
رق�م 65 لس�نة 1979 املع�دل الح�ق لكل 
مواطن عراقي صدر ضده قرار إداري يرض 
بمصالحه أن يقيم الدع�وى أمام محكمة 
القض�اء اإلداري عى الجه�ة التي أصدرت 
القرار املذكور، وعليه ان يتظلم ابتداء أمام 
نفس الجهة التي أصدرت ذلك القرار والتي 
عليه�ا ان تبت يف القرار  خالل 30 يوما من 
تاري�خ تس�جيل التظلم لديه�ا، وعند عدم 
الب�ت يف التظل�م او رفضه يق�وم املواطن 
برفع دعوى عى الجهة التي أصدرته امام 
محكم�ة القضاء االداري، خ�الل 60 يوما 
من تاريخ انتهاء مدة الثالثن يوما، وتنظر 
محكم�ة القض�اء اإلداري يف الدعوى وفق 
أحكام قانون  مجلس ش�ورى الدولة رقم 

65 لسنة 1979 وتعديالته.

�س /  فرات احمد من مدينة ال�ضدر تقول، اأن 
زوجي كان موقوفا ملدة ثالث �ضنوات وعند خروجه 

من ال�ضجن تركني وابني فهل يحق يل اإقامة 
دعوى طالق �ضده ؟

ج / اس�تنادا للمادة 42 من قانون األحوال 
الش�خصية يج�وز ذل�ك حي�ث إذا حك�م عى 
الزوج بعقوب�ة مقيدة للحرية تزيد عى الثالث 
س�نوات، وإذا هجر الزوج زوجته مدة سنتن 
فأكث�ر فيجوز لك -اختن�ا العزيزة- بعد التأكد 
ومعرفة رأيه وس�بب هج�ره لك يمكنك إقامة 
الدع�وى يف محكم�ة األحوال الش�خصية وما 
يرتتب ع�ى ذلك م�ن دعاوى نفق�ة وحضانة 
وغريه�ا م�ن حقوق ترتت�ب يف ذم�ة الزوج يف 

حالة حكم املحكمة بالتفريق. 
�س / من زميلنا الإعالمي عمار ح�ضني من قناة 

الأ�ضخا�س  احد  ان  يقول،  "الوطن" التلفزيونية 
�ضرق ق�ضيدة كنت قد كتبتها يف اإحدى ال�ضحف 

ون�ضبها لنف�ضه هل يحق يل مقا�ضاته ؟
ج/ نص�ت امل�ادة 70 م�ن القان�ون املدني 
الفكري�ة  امللكي�ة  موض�وع  ع�ى  العراق�ي 
واملصنفات األدبية والفنية وحماية هذا النوع 

من الحقوق وباإلمكان اقامة مثل هذه الدعوى 
يف محكمة البداءة لسكن هذا الشخص ويمكن 
ان تثب�ت عائدية القصيدة لك وبكافة وس�ائل 

اإلثبات ومنها الشهود. 
�س/ من �ضمرية �ضاكر حردان من الزعفرانية 

تقول، ان اإحدى الطبيبات اجرت عملية جراحية 
لبنتي و�ضببت لها تلفا تاما يف عينها مع اأنها تعهدت 

خطيا باأن العملية م�ضمونة هل يحق لنا مقا�ضاتها 
؟

ج / يوجد ش�قان يف هذا املوضوع، جزائي 
ومدن�ي، فبالنس�بة للجزائ�ي يمك�ن إقام�ة 
الش�كوى يف محكمة التحقيق وفق املادة 410 
م�ن قانون العقوب�ات واالس�تناد إىل التقارير 
الطبية وإفادات الشهود واملصابة تكون نتيجة 
هذه الش�كوى يك�ون بنتيجتها  الق�رار الذي 
يص�در يف الدعوى الثانية التي تقام يف محكمة 

البداءة "محل سكن الدكتورة ".

بن قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 املعدل 
العف�و العام والعفو الخ�اص يف املواد )153 - 154( منه فالعفو 
إعالم يصدر بقانون ويرتت�ب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم 
اإلدانة وس�قوط جميع العقوبات األصلي�ة والتبعية والتكميلية 
والتدابري االحرتازية، وال يكون له اثر عى ما س�بق تنفيذه ما لم 
ين�ص قانون العفو عى خالف ذلك، اما العفو الخاص فهو الذي 
يصدر بمرسوم جمهوري ويرتتب عليه سقوط العقوبة املحكوم 

بها نهائيا كلها او بعضها او إبدالها بعقوبة اخف.
وع�ادة ما يتم إصدار قرارات العفو يف الكثري من الدول لفتح 
صفح�ات جدي�دة وإعطاء فرصة مل�ن تعرض يف حيات�ه للخطأ 
وبالع�ودة اىل قانون العقوبات أع�اله يف املواد )153 - 154( فان 
ق�رار العفو الع�ام يلغي العقوب�ات التبعية املنص�وص عليها يف 
امل�واد )95-99( ومنه�ا الحرمان من الوظائ�ف والخدمات التي 
كان يتواله�ا وان يكون ناخب�ا او منتخبا يف املجال�س التمثيلية 
او أن يك�ون عض�وا يف املجال�س اإلدارية او البلدي�ة أو ان يكون 
وصيا او قيما او وكيال او مالكا او نارشا او رئيسا لتحرير إحدى 
الصح�ف، كما يعفى املحك�وم بصدور العف�و بمراقبة الرشطة 
املنص�وص عليها يف املادة )99( م�ن قانون العقوبات كما يعفى 

م�ن العقوب�ات التكميلية ومنه�ا تويل بعض الوظائ�ف او حمل 
األوس�مة واألنواط وبالرجوع اىل قانون العفو املرقم )19( لسنة 
2008 نالحظ انه استثنى )املحكومن باإلعدام( واملحكومن من 

املحكمة الجنائية العليا عن جرائ�م اإلرهاب وايضا جرائم القتل 
العم�د والخط�أ اذا لم يتنازل ذوو املجني علي�ه والرسقة املقرتن 

بظرف مشدد، وغريها من املواد(.
وبالنسبة اىل جريمة القتل الخطأ نرى انه كان من املفروض 
ان تش�مل بقرار العفو دون تنازل املدعن بالحق الش�خيص وان 
يكون هذا ال�رشط مالزما لجريمة القتل العمد ألن جريمة القتل 
الخط�أ تفتق�د اىل الركن املعن�وي اي القصد الجنائ�ي وبالتايل ال 
م�ربر لربطها برشط التنازل من ذوي املجني عليه. أما ما يخص 
جريمة الرسقة التي اس�تثناها قانون العفو أعاله فإنه اش�رتط 
ان اليك�ون مرتكب الجريمة املش�مول بالعفو قد ارتكب الرسقة 
بظ�رف مش�دد، ومن ه�ذه الظروف املش�ددة اش�رتاك أكثر من 
ش�خص يف الجريم�ة وارتكابه�ا تحت تأثري حمل الس�الح او ان 
تقع عى دار س�كنية او محل عبادة أو اس�تخدام وسائل حديثة 
يف الرسقة، يف حن نالحظ ان قانون العفو قد شمل املادة )446( 
رسق�ة الس�يارات وهي من الجرائ�م الخطرة التي قد تس�تخدم 
كحلقة مكملة لجرائم اإلرهاب، كما أن هذا القانون ش�مل املادة 
)411( م�ن قانون العقوبات بالعفو وهي التقل ش�أنا من مواد 
الرسق�ة املس�تثناة من العف�و كما ان اس�تثناء جرائ�م التزوير 

الخاص باملحررات الرسمية ادى اىل إلقاء الكثري من املحكومن يف 
غياهب السجون عى الرغم من ان جميع قرارات العفو السابقة 
قد ش�ملت هذه املادة بالعفو، وكذلك اس�تثنى القانون الجرائم 
املنصوص عليها يف قانون العقوبات العس�كري وبش�كل مطلق 
بالرغ�م من وجود مواد بس�يطة يف هذا القان�ون منها )الهروب 
- اعت�داء ع�ى املافوق - عدم إطاعة التعليمات - أو املش�اجرات 
البس�يطة( ونرى انه كان من األوىل ش�مول هذه امل�واد بقانون 
العفو. ويف الدس�تور العراقي فإن ق�رار العفو العام وفقا للمادة 
)61( من الدستور حيث يتم ترشيع هذا القانون من قبل مجلس 
النواب ويتم رفعه إىل رئيس الجمهورية للمصادقة عليه استنادا 

للمادة )73( من الدستور.
 أما العفو الخاص فيصدر بتوجيه من رئيس مجلس النواب 
م�ن قبل رئيس الجمهورية وق�د كثرت يف اآلونة األخرية النداءات 
واملناش�دات م�ن قبل املنظم�ات الحقوقي�ة واإلنس�انية وكذلك 
الناش�طن يف مجال حقوق اإلنس�ان برضورة إص�دار عفو عام 
يشمل كافة الدعاوى واملواد التي لم تسبب رضرا وال أذى للعراق 
والعراقي�ن، وان يك�ون هذا العف�و صفحة جديدة ت�زرع األمل 

والتفاؤل بن األطياف كافة.

اس�تأجر )حس�ن ابن كريم البنجرجي( محال يف وس�ط 
الس�وق أراده )للجزاره( بس�بب حبه لهذه املهنة أوال ومن 
ث�م ولع�ه بلعبة )كمال األجس�ام( وأراد أن يك�ون قريبا من 
تن�اول اللح�وم التي س�يحصل عليه�ا بعد اس�تئجاره لهذا 
املح�ل الكب�ري، وقد رزق�ه الله بالكث�ري من امل�ال ووفرة من 
الزبائ�ن الذين يتهافتون عليه لحس�ن خلقه وتعامله املؤدب 
مع املش�رتين فهو يبيع )باآلجل( ولديه س�جل دون فيه كل 
م�ا لديه يف ذمة اآلخرين من )مال( وديون وبس�بب )حس�ن 
نيت�ه( يف التعامل كان يضع أمام محله وعى الرصيف وفوق 
منضدة خصصها لهذا الغرض "أج�زاء الباجه" لرؤيتها من 
قبل االخرين ومع انه كان مطمنئ ان رسقتها مستحيلة ألنها 
تعود اىل )ث�ريان وابقار( بقرون كب�رية إال انه كان يالحظها 
بن الحن واألخر لالطمئنان ويف أحد أيام الجمعة وبينما كان 
"حسن" مشغوال يف تقطيع اللحم واستخدام امليزان واستالم 
املال ومع كثرة املش�رتين نىس "رؤوس الباجه" التي عرضها 
أم�ام محل�ه خصوصا انه يعم�ل لوح�ده ودون إن يكون له 
اي مس�اعد س�وى ابن اخته "نوفل" الصغري.. وما ان خفت 

وطأة املش�رتين حت�ى وقعت عيون�ه ع�ى )رؤوس الباجه( 
فهال�ه فق�دان احدها ف�أرسع يف الخ�روج وتلفت�ت عيونه 
ش�ماال ويمينا دون أن يشاهد أحدا، وظن انه قد اخطأ اال ان 
وجود فراغ "ال�رأس املفقود" مع وجود البقية أكد )رسقته( 
فأوىص نوفل بأنه س�يتابع األمر ويس�ارع اىل الوقوف بباب 
"امل�رآب" ملالحظة ذلك وفعال اس�تطاع بعد نصف س�اعة ان 
يضب�ط "رأس الباجة" لدى إحدى النس�اء املتلفعات بعباءة 
س�وداء حاول�ت يف بادئ األمر ان تش�ري اىل أنها اش�رتته من 
اح�د القصاب�ن فطلب )حس�ن( منها ان ترش�ده إىل مكانه 
فامتنعت ثم س�ألها عن بقية أج�زاء الباجة فأخربته انها لم 
ترغ�ب بها، فما كان من�ه اال ان يصفعها م�ع عدة رضبات 
وأراد اخذه�ا اىل الرشط�ة اال ان تجمع الن�اس حال دون ذلك 
فهرب�ت اىل جهة مجهولة وعاد )حس�ن( حامال رأس الباجة 

مع قرونه الطويلة.
ويف الي�وم التايل )فوجئ( حس�ن بمجموع�ة من الرجال 
يهجم�ون ع�ى محله وه�م يحمل�ون عصي�ا وآالت حديدية 
وقاموا برضبه اىل حد اإلغماء ومن ثم تكس�ري أدوات وزجاج 

محله وبعثرة ما به من مواد يف الشارع فما كان من )حسن( 
إال اللجوء اىل "ش�يخ عشريته" بعد ان علم ان املهاجمن من 
احدى القرى ومن عشرية أخرى، فدعا شيخ عشرية "حسن" 
رجال�ه املس�لحن وكلفه�م بالهج�وم ع�ى قري�ة املعتدين 

وتهديدها بالجنوح إىل التفاوض ورد االعتبار.
وتعويض )حس�ن( عما أصابه من رضر مادي ومعنوي 
كبري، وفعال تم الهجوم وطوق الرجال "أقرباء حس�ن القرية 
املعتدية من كل ص�وب وانهالوا عليها بالرصاص، فكان ذلك 
إنذارا برضورة القدوم للجل�وس والتفاوض، وفعال جاء وفد 
من تلك القرية اىل ش�يخ عش�رية "حس�ن" وعق�د )الفصل( 
وط�ال النقاش حتى تم التوصل إىل تعويض حس�ن القصاب 
مبلغ�ا كبريا عن الرضر امل�ادي واملعنوي ال�ذي أصابه، وعاد 
حس�ن اىل ممارس�ة عمل�ه م�ن جدي�د إال انه لم يع�د يضع 
"رؤوس الباج�ة" عى طاول�ة او قارعة الطري�ق وإنما قام 
بوضعها داخل املحل حت�ى وان كانت كبرية الحجم وبقرون 
طويل�ة مدببة ال تحول دون رسقة الطامعن بها واملرتبصن 

بوجودها عى األرصفة.
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تناول قانون العقوبات العراقي يف ملادة )428( منه 
جريم�ة انتهاك حرمة املس�اكن حيث عاقب )بالحبس 
والغرام�ة( كل م�ن يدخ�ل بيت�ا مس�كونا دون رض�ا 
صاحب�ه وكذلك من وج�د متخفيا داخ�ل دار او محل 
دون علم صاحبه، وشدد القانون أعاله العقوبة بحيث 
اوصله�ا اىل الحبس س�نتن إذا كان الهدف من الدخول 
ارتكاب الجريمة، وتش�دد اكثر اذا وقعت الجريمة بن 
غروب الش�مس ورشوقها او كرس او تس�لق س�ورا او 

حمل سالحا ظاهرا ام مخفيا.
كما وتن�اول القان�ون أصول املحاكم�ات الجزائية 
رقم )23( لس�نة )1971( موضوع التحري والتفتيش 
يف امل�واد من )72 - 86( بحيث ال يجوز اجراء التفتيش 
او دخ�ول املنازل إال بأمر صادر من قايض التحقيق او 
من جهة قضائية مختصة واس�تثنى القانون من ذلك 
حالة )الرضورة( فيجوز تفتيش اي مكان دون مراعاة 
ال�رشوط القانوني�ة يف حالة طلب املس�اعدة مثال عند 
حصول حريق او غرق او ما شابه ذلك ويمكن للمحقق 
وهو يقوم بالتفتيش ان يثبت بمحرض ما يعثر عليه يف 
ذلك املنزل اذا ما ش�كل جريمة. كم�ا يحق له ان يلقي 
القبض عى اي شخص يجده متلبسا بالجرم املشهود 
مثال إذا عثر مع احد األش�خاص عى املخدرات يف داخل 
املنزل، اما تفتيش النساء يف حالة التحري فال يمكن ان 
يك�ون من قبل الرجل بل يج�ب ان يكون التفتيش من 
النساء والسبب يف ذلك هو الحرمة التي وفرها القانون 
للمرأة، ويف حالة عدم وجود امرأة تقوم بالتفتيش يمكن 
انت�داب اي امرأة لهذه املهم�ة، وقد جوز قانون أصول 
املحاكم�ات اعاله لق�ايض التحقيق ان يق�رر تفتيش 
اي ش�خص او منزله اذا كان متهم�ا بارتكاب جريمة 
وكان م�ن املمكن ان يؤدي ذلك ع�ى العثور عى اوراق 
او أس�لحة او أشخاص اش�رتكوا يف الجريمة والبد من 
االش�ارة هنا اىل ان من حق القائم بالتفتيش ان يفتش 
اي شخص موجود يف املكان  يشتبه يف انه يخفي شيئا 
يجري من اجل�ه التفتيش، وأعط�ى القانون صالحية 
اس�تخدام القوة إلج�راء التح�ري او التفتيش يف حالة 
املمانع�ة من املطلوب تفتيش�ه ويقوم بعد ذلك اي بعد 
انته�اء التفتيش القائم بالتحري او التفتيش يف تنظيم 
مح�رض بذلك يذكر فيه األش�ياء املضبوطة وأوصافها 
ويعطي ص�ورة من هذا املحرض لذوي العالقة  ويجوز 
للقائ�م بالتفتيش أيضا ان يض�ع األختام عى االماكن 
واألش�ياء التي يمكن م�ن خاللها الوص�ول اىل الجناة 
وكشف الجريمة ال بل يمكنه وضع الحراس عليها، وال 
يج�وز فض ه�ذه األختام اال بأمر قضائ�ي وإذا كانت 
األشياء رسائل او أش�ياء شخصية فال يجوز ان يطلع 
عليه�ا غ�ري الق�ايض او املدع�ي الع�ام او املحقق وقد 
تق�دم االعرتاضات عى إج�راءات التفتيش لدى قايض 
التحقي�ق او املحقق عندما تكون هن�اك اجراءات غري 
موافقة للقانون حيث يجوز لكل من يتم تفتيشه خالفا 
لالجراءات املنصوص عليها يف قانون تقديم شكوى اىل 
ق�ايض التحقيق، كم�ا وتناول الدس�تور العراقي هذه 
املبادئ يف امل�ادة )15( منه التي بينت لكل فرد الحق يف 
الحياة والحرية واالم�ن وال يجوز تقييدها اال بقرارات 
صادرة من جهات قضائية وتناول كذلك يف املادة )37( 

مسألة حرية اإلنسان وكرامته املصونة.
يتضح من كل ذلك بأن أم�ر التحري والتفتيش هو 
من اخطر القرارات القضائية التي تتأنى فيها املحاكم 
كث�ريا النها تعترب دخوال يف األماكن التي ش�دد القانون 

كثريا عى حمايتها وعدم اإلخالل بها.

علي جابر

القا�ضي مدحت املحمود

القا�ضي/ �ضامل رو�ضان املو�ضوي

اعداد : امل�ضتقبل العراقي

 القانوين/ عالء احل�ضناوي

التفتي�س 
وفق القانون العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

العفو اخلاص يف القانون

إضــــاءة مرشقــــة وعطـــاء مثمـــــــر

رسقة "راس باجة" يوقع قتاالً بني عشريتني !!
واقعة ق�ضائية
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حمافظة كربالء املقد�سة                  
ق�سم العقود العامة                      

   

اإعادة اإعالن مناق�سة اإن�سائية رقم )15( تنمية 2012/ اال�سافية تبويب )10  12  1  11(
 تعــلن حمافظــة كربــالء املقد�ســة )للمرة الثانية(عن االإعالن املرقم )106( تنمية 2012 اال�سافية لتنفيذ م�سروع

)بناء ثانوية على القطعة املرقمة )26825/3( مقاطعة 61 جزيرة مركز كربالء /حي الر�سالة(  
     وفق الكميات والمواصفات المبينة في جداول الكميات والمخططات الخاصة بالمشروع المذكور انفاً والذي يمكن الحصول 
عليها من قسم العقود العامة في المحافظة مقابل مبلغ قدره)225,000( مائتان  وخمسة وعشرون الف دينار غير قابل للرد 
فعلى الراغبين من الش�ركات العربية واألجنبية أو مقاولين وش�ركات عراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة تصنيف )انش�ائية/
خامس�ة( تقديم أعطيتهم المس�توفية للتعليمات والش�روط العامة إلى س�كرتير لجنة فتح العطاءات المركزية في المحافظة 
مراف�ق معها التأمين���ات األولية المذكورة ضمن ش�روط المناقصة أدناه مع وصل الش�راء )باس�م مقدم العطاء( النس�خة 
االصلية مع المستمس�كات األخرى المطلوبة والمبينة في اس�تمارة تقديم العطاء . آخر موعد لتقديم وتس�ليم االعطية )موعد 

الغلق( هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم )االثنين( المص�ادف 2013/3/4.
 �سروط املناق�سة/

1. تقدم التأمينات األولية بنس�بة  التقل عن)1%( واحد من المائة من مبلغ العطاء على ش�كل صك مصدق أو خطاب ضمان 
ناف�ذ المفعول)لمدة 88يوم( من تاري�خ غلق المناقصة معنون إلى/ محافظ����ة كرب�����الء/حس�اب����ات تنمية األقاليم 
)وبالعمل�ة المحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولين( أو المدير المفوض أو احد المؤسس�ين )بالنس�بة للش�ركات 

حصراً(  وصادر من مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون في محافظة كربالء المقدسة.  
2. يتم تقديم العطاء من قبل المقاول نفسه أو وكيله المخول والمصدقة وكالته النافذة  لدى كاتب  العدل ، ومن قبل المخول 
رس�مياً بكتاب صادر وموقع من المدير المفوض بالنس�بة للش�ركات المقاولة وبعكس�ه  لن يتم اس�تالم األعطية مهما كانت 

األعذار .
3. مدة نفاذية العطاء المقدم )60(يوم بعد تاريخ غلق المناقصة.

4.  يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن.

امللحوظات
1.  مدة المشروع )420( يوم0

2. على جميع الشركات والمقاولين تدوين االسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خالي من الحك 
والشطب 

3. تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء المقدس�ة 
4.  موعد انعقاد المؤتمر يوم )االثنين( المصادف 2013/2/25 الساعة )11,00صباحا( في قسم العقود العامة لمناقشة أراء 

ومالحظات المقاولين بخصوص المش�روع أعاله.
5. على الش�ركات والمقاولين االلتزام بما جاء  بالش�روط الخاصة المرافقة لوثائق المناقصة 

.)    www. HolyKerbala.gov.iq(  -:6.  موقع المحافظة على االنترنيت
7.   البريد االلكتروني لقسم العقود العامة    

theholykarbala_gcd@yahoo.com( E-mail ( لإلجابة على استفساراتكم

المصرف العقاري / اإلدارة العامة
لجنة البيع واإليجار

 إعالن تمديد المزايدة
اس�تنادا إلى احكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم 
32 لس�نة 1986 المعدل يعلن المصرف العقاري / شركة 
عامة ع�ن تمديد المزاي�دة العلنية لتأجير العق�ار العائدة 
ملكيته للمصرف العق�اري المرقم 3/191 ميدان )عمارة 
تجاري�ة( والمدرجة أوصافه في أدن�اه وفق احكام قانون 
بيع وايج�ار أموال الدولة علما أن إيجار البناية يكون على 
واقع الحال لمدة ثالث س�نوات، فعلى الراغبين باالش�تراك 
بالمزاي�دة تقديم تأمين�ات اولية بنس�بة 20% من القيمة 
التقديرية لبدل اإليجار الس�نوي والبال�غ أربعمائة وواحد 
واربعون مليون ومائة وواحد وثمانون الف ومائتا دينار ال 
غيره�ا بموجب صك مصدق صادر ألمر المصرف العقاري 
من مص�رف معتمد في العراق لمدة )15( خمس�ة عش�ر 
يوما وتبدأ المدة من اليوم التالي لنشر االعالن في الصحف 
المحلي�ة واذا صادف اليوم األخي�ر عطلة فاليوم الذي يليه 
يك�ون موعد إلجراء المزاي�دة على أن يتم اج�راء المزايدة 
في الساعة )الثانية عش�ر ظهرا( من اليوم األخير النتهاء 
م�دة اإلعالن في موق�ع العقار المش�ار إليه ف�ي الجدول 
ادناه ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور خدمة بنسبة 
2% اثن�ان من المائة من مبلغ اإليجار وعلى المش�ترك في 

المزايدة تقديم المستمسكات اآلتية :
1 � هوية األحوال المدنية / شهادة الجنسية العراقية / 

بطاقة السكن )أصل وصورة(
2 � صك التأمينات 

3 � كت�اب ع�دم ممانع�ة ص�ادرة م�ن الهيئ�ة ألعامة 
للضرائب

في أدناه جدول مبين فيه كافة التفاصيل :

رقم ت
العقار

مساحة 
العقار

موقع 
العقار

جنس 
العقار

صنف 
العقار

بدل اإليجار 
السنوي

13/191
ميدان

  
2025,9م2

بغداد 
ساحة 
الميدان 
القشلة

عمارة 
تجارية

ملك 
صرف

441،181,200دينار

  مساحة المشيدات :
1 � السرداب  800م2

2� الطابق األرضي  1379،5م2
3 � الطوابق األربعة 2652م2 )مساحة الطابق الواحد× 

عدد الطوابق = 663م2 ×4(
4 � البيتونة وغرفة المحركات  210م2

المجموع      5041،5 م2

المدير العام وكالة
ورئيس مجلس اإلدارة

العدد: 2295
 التاريخ: 2013/2/14

املهند�س
 اآمال الدين جميد الهر
حمافظ كربالء املقد�سة

           امل�ستقبل العراقي / غزوان الوائلي

التدخين ظاهرة س�لبية قاتلة للمدخن ومن حوله وتش�ير 
بعض الدراسات الى ان عدد الوفيات بين المدخنين تفوق كل 
عام مرضى االيدز وحوادث السيارات والمخدرات والكحول 
مجتمعة وخطورته تكمن في أن األضرار الصحية ال تظهر 
إال بعد مرور فترة من الزمن ويعتبر التدخين انتحارا بطيئا 
وقتال للنفس وضياعا للمال واحد األبواب الواسعة للولوج 

إلى عالم المخدرات خاصة عند الشباب.  
التدخني تاريخيًا

تش�ير المصادر التاريخية إلى أن أول من مارس هذه العادة 
هم الهنود الحمر وسط طقوس روحانية خاصة.

وتذكر الروايات أن الهنود الحمر في اواخر القرن الخامس 
عش�ر الميالدي كانوا يزرعون التب�غ، ودخل الى اوربا عام 
1559م حيث استورده البحار الفرنسي )نيكوت( وسميت 
المادة الرئيسية نيكوتين ودخلت السكائر العالم اإلسالمي 

مع االستعمار االوربي في بداية القرن العشرين. 
ويقتصر تدخين الس�كائر في العراق على الرجال وكبيرات 
الس�ن ولك�ن بعد س�قوط النظ�ام ع�ام 2003م والنفتاح 
عل�ى المجتمعات دخلت الس�كائر واالركيل�ة الى المجتمع 
العراق�ي بكثرة ففي األع�وام 2009 فما ف�وق، بدأ تدخين 
الشباب يظهر بقوة واتس�اع شديد وتعدى ذلك بفتح مقاٍه 
خاص�ة بتدخي�ن االركيلة للس�يدات والش�باب ويعتبر هذا 
الشيء مرضا جديدا يعصف بالبالد وينخر اساس المجتمع 

العراقي المحترم الخالي من العادات السيئة.
اأول �سيكارة

وعن�د س�وال ع�دد م�ن المدخنين الش�باب ح�ول ظاهرة 
التدخي�ن يق�ول مرتضى )موالي�د 1996( إنه اعت�اد عليها 
ج�راء مرافقت�ه ألصدقاء مدخني�ن، وانه ال يس�تطيع ترك 
السكائر ومع علم أهله به لكنهم ال يستطيعون منعه. وبعد 
قرابة الس�نتين م�ن تدخينه للس�جائر ب�دأ يعاني مرتضى 
صداعا حاداً في أوقات الصباح األولى حتى يأخذ جرعة من 
السكائر مع الشاي، وهو محروم من النشاطات الرياضية 
ألنه يجهد بس�رعة ويشعر بصعوبة بالتنفس وعدم وجود 

لياقة بدنية له جراء التدخين، بحسب تعبيره.
وع�ن إمكاني�ة اإلقالع ع�ن التدخين قال إنه اعت�اد تدخين 
الس�كائر الثقيلة المش�بعة بالنيكوتين والقط�ران المخدر 
لألعص�اب حيث ح�اول تركها لكن بعد يومين لم يس�تطع 
التحمل أكثر ألنه بحاجة الى النيكوتين، حيث اكد انه يرتاح 

بعد شربه اول سيكارة بعد استيقاظه من النوم. 

تقليد الكبار
وام�ا الش�اب المدخ�ن مروان فيق�ول "تعودت ان اش�رب 
الس�كائر جراء رؤيت�ي لوالدي وهو يدخ�ن أمامي فقررت 
عنده�ا التدخين وإنا  اآلن ال اس�تطيع تركها بعد ما قضيت 

سنين في تدخينها". 
ويقول  الشاب المدخن إبراهيم محمد بدأت التدخين مبكراً 

من الص�ف الخام�س ابتدائي وأخ�ذت اقلد الكب�ار ألصبح 
مثلهم ولكن مع مرور الوقت بدأت اشعر بالندم على ما مر 
من س�نوات وانا أدخن لكون التدخي�ن حرمني من األلعاب 
الرياضية اذ أخذت اش�عر باأللم في راس�ي وخش�ونة في 
صوتي وليوم الاس�تطيع ترك التدخين بعد مرور 13 س�نة 
رغ�م محاوالت�ي العديدة على ترك�ه، لقد أدمن�ت التدخين 

وأصبح يسري في دمي".

املباهاة وحب الظهور!!
 اما مصطفى فهو ش�اب يحب التدخين بكثرة أمام الفتيات 
والش�باب ظناً منه انها مكملة لشبابه واعتدال شخصيته، 
بحس�ب ما يعتقد، وهو في سن يقارب 16سنة ليجد نفسه 
ف�ي كابوس التدخي�ن وعذره ف�ي زيادة تدخين�ه انه كلما 
غض�ب ودخ�ن قل غضبه وش�عر بالخدر ولكن�ه يتمنى ان 
يت�رك التدخين بي�د انه لم يحاول وال م�رة وذلك الن جميع 

أصدقائه مدخنون وكذلك أبوه وأخوه األكبر. 
 بينم�ا يق�ول اب�و عل�ي وه�و رجل كبي�ر في الس�ن تارك 
للتدخي�ن بأن�ه ن�دم على وضع الس�كارة في ي�ده في يوم 

م�ن االي�ام، وعن رأي�ه ف�ي تدخين الش�باب الي�وم قال " 
انهاظاهرة خطيرة على المجتمع 
االجتماعي�ة  األض�رار  وتس�بب 

والصحية والنفس�ية  فضال عن 
عل�ي  اب�و  االقتصادية".وي�رى 

س�بب تدخين الش�باب هو قصور من اولي�اء االمور وعدم 
متابعة األهل لهم وعدم معرفة الشباب بمضار التدخين.

 اضافة الى غزو انواع كثيرة من الس�كائر، السوق ورخص 
اسعارها وكذلك تواجد المقاهي الشبابية بكثرة التي تقدم 
األركيل�ة والشيش�ة وجعلهم يمارس�ون التدخي�ن تقليداً 

للكبار. 
�سكائر واركيلة ومع�سل

وعند سؤال بعض باعة السكائر في االسواق تبين ان هناك 
اكثر من خمس�ين نوعا من انواع السكائر مختلفة االنواع 
والمناشئ تحمل بعضها تحذير التدخين واخرى ال تحتوي 
على التحذي�ر ما يخال�ف منظمة الصح�ة العالمية وهناك 
انواع كثيرة من المعس�ل وبمختلف النكهات لغرض اغراء 

الزبائن وتشجيعهم على تدخين األركيلة.
 وهناك نوع من األركيلة غزت األس�واق مؤخراً تعمل على 
الشحن ويضع بداخلها قطرات من مادة سائلة يطلق عليها 
أيض�ا معس�ل وطرحت بش�كل جمي�ل ومغ�ٍر وكأنها قلم 
توضع داخل الجيب الس�تعمالها في اي وقت تش�اء بدون 

الحاجة الى الفحم والماء والسليفون. 
وه�ذا األش�ياء م�ن المش�جعات عل�ى التدخين ب�دل عمل 
األجه�زة المعنية على الحد من ظاه�رة التدخين ومنع كل 

م�ا يجذب الش�باب الي�ه من خ�الل عمل منتديات ش�بابية 
لممارس�ة الرياضة. ودورات مفيدة مثل دورات الحاسوب 
ودورات ثقافية وسفرات ترفيهية وحمالت توعية صحية 
من خالل وس�ائل االع�الم والمدارس والمعاه�د والكليات 
تبين فيه�ا مظاهر التدخين على الصحة عامة وما تس�بب 
من هدر للعملة الصعبة من خالل استيراد وتجارة السكائر 

حيث لها مردود سلبي على االقتصاد الوطني. 
مكافحة �سحية

وعن انتش�ار الظاهرة سألت "المستقبل العراقي" الدكتور 
حسين إسحاق اختصاص )باطنية وقلبية( فقال "غالباً ما 
تنتش�ر ظاهرة التدخين عن�د المراهقين وما دون 18 عاماً 
ليس في العراق وحس�ب، وإنم�ا في كل دول العالم"، داعيا 
المؤسسات الصحية  إلى تنظيم نشاطات لمكافحة التدخين.

وأضاف "في العراق يعود الس�بب الى اإلعالنات المنتشرة 
)س�واء على صعيد االعالنات الضوئية او التلفزيونية( عن 
انواع جديدة من الس�كائر التي يراها المراهقون فيرغبون 
نتيجة التأثير في تلك اإلعالنات  بشراء وتدخين السجائر"، 
ودع�ا إلى فرض ضريبة على اإلعالنات المرّوجة للس�كائر 

وتنظيم حمالت مقابلة لمكافحة هذه الظاهرة.
وعن  المس�اوئ التي تتس�بب به�ا هذه الظاه�رة قال "ان 
االع�راض المرضية للتدخين ال تظهر لدى الش�اب المدخن 
مباش�رًة بعد بدء التدخي�ن ولكن بعد مرور مدة طويلة تبدأ 
اعراض المرض في الجهاز التنفس�ي وخش�ونة الصوت"، 
وقال أيضاً "ان عدم وجود النشاطات الرياضية لدى الشاب 

المدخن سيساعد في تفاقم هذه االمراض".

اأ�سرار التدخني
 يؤث�ر التدخين على العين واالغش�ية الحساس�ة فيها وقد 
ي�ؤدي التدخين الى ارتفاع ضغط العي�ن واالصابة بالمياه 

الزرقاء وعلى خاليا الشبكية باقي االعصاب البصرية.
 كما يؤثر التدخين على المسالك البولية حيث تضعف مادة 
النيكوتين ق�درة الكلى على تصفية الدم من الس�موم وقد 
تؤدي الى االصابة بس�رطان المثانة.كما يؤثر التدخين من 
خالل الدراس�ة عل�ى األم الحام�ل وذلك بزي�ادة اإلجهاض 
المبك�ر او الوالدة المبك�رة او يؤدي الى ضعف نمو الجنين 
جس�مانياً وعقلي�اً. وتس�بب م�ادة النيكوتي�ن ضي�ق في 
الش�رايين وترسيب مادة الكولس�ترول في جدران االوعية 
الدموية كما يؤدي دخان الس�كائر ال�ى ازمات قلبية حادة 
)جلط�ات القل�ب والم�خ( الحتوائ�ه عل�ى ثاني اوكس�يد 
الكارب�ون الذي يحل محل االوكس�جين في الدم. من خالل 
اس�تثارة خاليا مركز النش�وة في المخ يؤدي التدخين الى 
اإلدمان الشديد. وذلك لوجود مادة النيكوتين في التبغ حيث 
ان المدخن عند االمتناع عن التدخين يش�عر باضطراب في 
األعصاب والم�زاج العام والضجر وهذا ه�و اإلدمان.وكل 
منتجات التبغ سكائر, معسل,  شيشة يوجد فيها نيكوتين 
وه�و مادة مس�ببة لإلدم�ان مث�ل الهيروي�ن والكوكايين 

اضافًة الى ذلك ان النيكوتين مادة سامة.

ظاهرة ال�سباب والتدخني

مرض جديــــد يعصف بالبـــالد وينخــــر أســـاس املجتمــع

التدخني انتحــــار بطيء 
وقتل للنف�س و�ســــياع 
للمال واحد االأبـــواب 

الوا�سعـــة للولــوج اإىل 
عالــــم املخــــدرات..  
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خمـــــاض الـتـغـيـيـر 
من يراقب املشهد العام يف الرشق األوسط 
عن بعد وبطريقة متأنية، يستجمع كافة 
عنارص االستدالل والتحليل، ويجد أّن هذه 
املنطق�ة التي يحف�ل تاريخه�ا باألحداث 
الدراماتيكي�ة أو الرتاجيدي�ة، ه�ي اآلن يف 
ع�ن العاصفة أو عىل فوه�ة الربكان. قد 
تختل�ط األم�ور عىل امل�رء يف الش�ارع ويف 
قل�ب األح�داث واملس�تجدات؛ ففي خضم 
ه�ذه الف�وىض العارمة، ويف ظّل تس�ارع 
التط�ورات يف امليادي�ن والس�احات، يج�د 
ه�ذا امل�رء نفس�ه أم�ام ك�ّم هائ�ل م�ن 
املعطيات املتقلبة واملتغرية بوترية رسيعة 
والتأوي�ات واإلس�قاطات، وم�ا أكثرها، 
بحيث يصع�ب عليه تالياً معرفة الحقيقة 
واس�تيعاب اللحظة بكل همساتها. هذه 
هي حال الناس يف لبنان ويف سوريا كما يف 
العراق، وكذلك األردن وفلس�طن، وصوالً 
إىل مرص وحتى دول الخليج. أحد من هذه 
الدول ليس يف موقع صنع القرار أو الحدث 
الس�ترشاف املس�تقبل. ولكّنه�ا جميعها 
أصبح�ت مرسح�اً متواص�ًا للمواجه�ة 
وتصفي�ة الحس�ابات واملقارع�ة والتآمر 
وحتى القمار بم�ال النفط الخليجي! فما 
ال�ذي تخفيه األوضاع امليدانية من حقائق 
موضوعي�ة يف ق�راءة دقيق�ة ومس�ؤولة 
للمش�اهدات واملاحظ�ات ح�ول أزم�ات 
ال�ذي  األوس�ط؟ وم�ا  ال�رشق  وملف�ات 
تخفيه نفس هذه األمور الظاهرة للعيان 
تحت الس�تار ويف غياهب الدبلوماس�يات 

اإلمربيالية ويف مراكز القرار العاملي؟!
ثم�ة عاقة غ�ري ظاه�رة للعي�ان بن ما 
يحص�ل يف كّل من مرص وس�وريا والعراق 
م�ن أحداث أمني�ة يف امليدان ال�ذي تحتدم 
في�ه الرصاع�ات الداخلي�ة، وتتقاطع مع 
دينامي�ات التدخل الخارج�ي عىل خلفية 
التحري�ض ونتيج�ة إث�ارة القاق�ل. مما 
ال ش�ك في�ه خط�ورة ما يج�ري بطريقة 
الس�احات  ه�ذه  يف  ومتزامن�ة  منس�قة 
اإلقليمي�ة الث�اث بالتحدي�د، مل�ا له�ا من 
أهمي�ة مركزية يف قلب املنطق�ة العربية. 
فالعواص�م الث�اث الت�ي تس�تحرض من 
ذاكرة التاريخ العربي واإلس�امي تجارب 
والدول�ة  القاه�رة  يف  الفاطمي�ة  الدول�ة 
العباس�ية  والدول�ة  دمش�ق  يف  األموي�ة 
يف بغ�داد، تحت�ل مكان�ة متقدم�ة، بل إن 
له�ا دوراً حاس�ماً يف أي م�رشوع إقليمي 
يهدف إىل اس�تجماع قوة البل�دان العربية 
وتحفيز العمل املش�رتك بينه�ا. فالعراق، 
وكذلك س�وريا، كما م�رص بطبيعة الحال 

من األعض�اء املؤسس�ن لجامع�ة الدول 
العربي�ة، وه�ي دول تتمتع بثق�ل وازن ال 
لبس فيه يف مختل�ف املعادالت والتوازنات 
واملح�اور يف املنطقة. ما يعن�ي أن التأثري 
يف الح�راك الداخيل لهذه البل�دان، بمعنى 
الره�ان عىل التدخ�ل يف مجريات األحداث 
والتط�ورات فيها، له بال�غ األثر عىل بقية 
البلدان العربية وس�ائر دول الجوار أيضاً، 
كما مجمل االنتظام الرس�مي العربي. فا 
أحد يمكنه أن يغفل دور هذه الدول الثاث 
يف قيادة أو تعزي�ز، وربما تثبيط مبادرات 
التع�اون  إىل  الجماع�ي  العرب�ي  الرك�ب 
والتحال�ف. من هذا املنطل�ق، يلقي تزامن 
األحداث امليدانية يف مرص وسوريا والعراق 
بظال�ه ع�ىل كام�ل املش�هد اإلقليم�ي، 
ويعكس حالة م�ن التخّبط العربي، فضاً 
ع�ن األخطار املحدق�ة باملنطقة من خلف 
كّل هذه املس�تجدات الخطرية. وفق هذه 
القراءة، يندرج الحدث الس�يايس واألمني 
يف ه�ذه الدول الثاث يف إطار إعادة رس�م 
خريطة الرشق األوس�ط، ويف سياق إعادة 
ترتي�ب األوض�اع اإلقليمي�ة ع�ىل أرضية 
التغي�ري امللح�وظ يف ميزان الق�وة الدولية 
بم�ا ال يقبل الش�ك أبداً. فاله�دف من ذلك 
ه�و رضب النظ�ام اإلقليم�ي العرب�ي يف 
الصميم، عرب تقويض مرتكزاته الرئيس�ة 
يف املعادلة املثلثة األضاع، حتى ال تقوم له 
قائمة بعد اآلن. فها هو الرصاع الداخيل يف 
العراق يمنع إمكانية اس�تعادته للمبادرة 
والخروج من أزمت�ه التي خلفها االحتال 
وراءه، وها هي الحرب عىل سوريا تحول 
دون اس�تمرارها يف التوازن االس�رتاتيجي 
م�ع إرسائي�ل إىل جانب ح�ركات املقاومة 
ومعها إي�ران، وها ه�ي الفوىض يف مرص 
الفتن�ة تطي�ح فرضي�ة عودته�ا  ج�راء 
املنتظ�رة إىل أداء دور إقليم�ي بارز ووازن 
يف تجس�يد املرجعي�ة القومي�ة وترجي�ح 
الكفة العربية. هك�ذا يبدو انهماك العراق 
وسوريا ومرص بإدارة املشكات املتفاقمة 
يف الداخ�ل م�ؤرشاً واضحاً ع�ىل انكفائها 
جميعه�ا عن املب�ادرة إىل التح�رك الفاعل 
واملؤثر يف اإلقليم، عىل مس�توى السياسة 
الدفاعي�ة  واالس�رتاتيجية  الخارجي�ة 
القتالي�ة يف ح�ال  العقي�دة  إىل  املس�تندة 
حص�ول أّي ط�ارئ أو وق�وع محظور أو 

لحظة املوازنات اإلقليمية.
عاوة عىل ذلك، يعكس هذا التخّبط الداخيل 
وجهاً آخر للرصاع الدائر يف املنطقة لجهة 
البني�وي  التفكي�ك  بم�رشوع  اإلحاط�ة 

للبلدان القائمة، وهي يف األس�اس كيانات 
مصطنع�ة ولي�دة االس�تعمار والتبعي�ة، 
به�دف تكوين كيانات طائفي�ة ومذهبية 
متناح�رة يف الس�ياق املتعلق ذات�ه بإعادة 
ترس�يم الح�دود وصياغ�ة املش�هد العام 
اإلقليم�ي. والهدف هنا ه�و رضب محور 
املقاوم�ة واملمانعة يف العم�ق، وخاصة يف 
م�ا يتعلق بم�ا يجري يف س�وريا والعراق، 
ومرص ليست بعيدة البتة عن هذا املخطط، 
حيث ي�راد من كل ذل�ك التصعيد والتأزيم 
تزخيم مناخ�ات الفرق�ة والتناحر يف ظل 
التش�دد املذهبي والتعص�ب القبيل، حتى 
يتس�نى لقوى الهيمنة الدولي�ة، القديمة 
منه�ا والجدي�دة، تفريق الصف�وف وفرز 
الن�اس إقليمي�اً وعرقي�اً وطائفي�اً. هكذا 
يمكن تحص�ن موقع إرسائيل يف املش�هد 
اإلقليم�ي املتبل�ور أو املف�رتض من خال 
الولوج يف عملية تشكيل الكيانات الفئوية 
كدول�ة كردية وأخرى س�نية عىل أنقاض 
الوحدة العراقية وعىل حس�اب اإلبقاء عىل 
ما بقي من كيان س�وريا للفصل ربما بن 
بغ�داد وطهران من جهة ودمش�ق وتحت 
مظلته�ا املقاومة اللبنانية والفلس�طينية 
م�ن جهة أخ�رى. عنده�ا يقت�رص نفوذ 
الش�يعة عىل دويلة ه�ي الجزء الباقي من 
العراق، ما يدفع إىل التس�اؤل عن فرضية 
انتق�ال عدوى التقس�يم إىل داخل س�وريا 
والجزيرة العربية وربم�ا لبنان! أما مرص 
التي تبدو فعاً غري مس�تقرة، فقد تقطع 
أوصالها بوصفها أكرب دولة عربية، بحيث 
يغدو حينها فقط س�يناريو الوطن البديل 
للفلسطينين يف سيناء ممكناً ومطروحاً.

عىل أي�ة حال، ال بد م�ن التأكيد أن رضب 
ما بقي من مثلث االرتكاز يف األمن القومي 
العرب�ي، وكذل�ك رضب املحور الس�وري 
اإليران�ي مروراً بالقط�ر العراقي، ومن ثم 
إعادة تشكيل خريطة املرشق العربي، كل 
ذلك يص�ب يف خدمة األه�داف اإلرسائيلية 
واألمريكية يف املنطقة. والخطورة تكمن يف 
أن مرشوع التقس�يم والتفكيك يستهدف 
ثاث�ة أقط�ار ُتَع�ّد مهم�ة م�ن منظ�ور 
الجيوبوليتيك والتاريخ الس�يايس والفكر 
االسرتاتيجي، وهي باد النيل وباد الشام 
وب�اد ما ب�ن النهرين التي كانت تجس�د 
عىل الدوام مراكز قوة أساس�ية يف التوازن 
أو االصطف�اف اإلقليم�ي. هن�ا يقت�ي 
التنبيه إىل ضلوع االستخبارات اإلرسائيلية 
األجه�زة  م�ن  وغريه�ا  واألمريكي�ة، 
االستخبارية الغربية والعربية، يف األحداث 

امليداني�ة الت�ي تعك�س ق�درة فعلية عىل 
االخرتاق األمني الواس�ع إىل جانب التهديد 
العس�كري. يف ه�ذا الصدد، ق�د يكون من 
املجدي بل ال�رضوري التصويب أيضاً عىل 
الدور الرتكي الفاضح يف التدخل بالشؤون 
الداخلي�ة لبعض ال�دول العربية املجاورة، 
وم�ن ورائه النش�اط األمني والعس�كري 
املشبوه. فقد يكون دخول تركيا عىل خط 
الرصاع الداخيل يف بلدان املرشق العربي من 
زاوية التعويض عىل املسؤولن األتراك بدل 
االنضم�ام إىل االتح�اد األوروبي، يف الوقت 
الذي تتجه في�ه أنظار القيادة الرتكية من 
جدي�د إىل ال�رشق القريب لتس�تعيد بذلك 
بع�ض األطم�اع االس�تعمارية واألحق�اد 
التاريخية! بناًء عليه، يبدو انخراط العديد 
من الجهات الدولي�ة واإلقليمية يف تركيب 
الحدث السيايس واألمني، ومن قبله رصد 
وتتب�ع مرتتبات�ه لجهة التحك�م بصاعق 
التفج�ري، فاضح�اً ومتمادي�اً. وهي بكل 
األح�وال أط�راف خارجية تعن�ى بتحقيق 
مآربها السياس�ية يف التوس�ع أو الهيمنة 
عىل حساب السيادة الوطنية لدول املنطقة 
وش�عوبها. ل�ذا يمكن القول بأن اش�تداد 
والخارجي�ة  الداخلي�ة  الضغ�وط  وط�أة 
عىل الس�احات العربية اإلقليمية إنما هو 
نتيج�ة التقاع�س العرب�ي والف�راغ الذي 
أحدثه غياب بل انعدام رؤية الحل العربية 
الخالصة واملرشوع املفرتض لتعزيز الدور 
العربي الفاعل، واستباحة القوى األجنبية، 
االس�تعمارية،  الك�ربى  ال�دول  وخاص�ة 
للحدود واملج�االت الوطنية للدول املحلية. 
فما انعدام االستقرار واألمن سوى نتيجة 
االخرتاق العميق لألنساق الوطنية القائمة. 
بع�د كل ذل�ك، تبق�ى اإلش�ارة إىل العاقة 
الوثيق�ة ب�ن كل ما يجري م�ن صدامات 
واضطراب�ات ع�ىل األرض يف معظ�م دول 
املرشق وال�رصاع ع�ىل الب�رتول والطاقة 
يف املنطق�ة وع�ىل ضفاف البح�ر األبيض 
املتوس�ط. وقد ع�رض لهذا األم�ر العديد 
م�ن املراقب�ن الدولين والعرب بإس�هاب 
لناحية االرتباط الحتمي بن اس�رتاتيجية 
زعزعة اس�تقرار البن�ى القطرية القائمة 
وخط�ة التنقي�ب ع�ن النف�ط والغاز عىل 
املتوس�ط، فضاً عن الثروات املس�لوبة يف 
الخلي�ج. لق�د تزامنت األحداث يف س�وريا 
مع إعان اكتش�اف مخزون�ات هائلة من 
مصادر الطاقة عىل مقربة من س�واحلها 
املتوس�طية. وكذل�ك اندلع�ت التظاهرات 
أش�كال  م�ن  وغريه�ا  واالعتصام�ات 

املواجهة يف العراق، وال أحد يمكنه أن يتنبأ 
بش�أن آفاق الرصاع وحدوده فيه، وكذلك 
حظوظ االتف�اق عىل التهدئة والتس�وية، 
بعد الكش�ف عن مش�اريع ومقرتحات يف 
أروق�ة الدبلوماس�ية الدولية وكواليس�ها 
إلقامة خطوط أنابيب عرب املرشق العربي، 
ومنه باد الش�ام، تربط الخليج باملتوسط 
إىل  ت�رسب  كذل�ك  األوروبي�ة.  واألرايض 
بع�ض األوس�اط السياس�ية والصحفية 
كام خط�ري عن مخطط كبري لش�ق قناة 
بن البحرين األحمر واملتوس�ط عىل غرار 
قناة السويس، ولكن عىل الحدود املتاخمة 
إقليمي�ة  ترتيب�ات  س�ياق  يف  إلرسائي�ل، 
سياس�ية واقتصادي�ة بالغ�ة الخط�ورة 
واألهمية! كل ذلك يندرج يف سياق القراءة 
الجديدة ملف�ردات التغي�ري العميق يف بنية 
وخريط�ة القوة والنفوذ وغ�ري ذلك، األمر 
ال�ذي أعاد امل�رشق العرب�ي إىل الواجهة يف 
إطار املنافس�ة الدولية االس�تعمارية بن 

الرساميل املعدة للتوظيف واالستثمار.
مريرة هي الص�ورة القاتمة التي تلوح يف 
األفق السيايس من خلف احتماالت الحلول 
والتس�ويات الت�ي تخفي وراءه�ا الكثري 
من الحقائ�ق التاريخي�ة املتعلقة بمنطق 
االس�تغال والتوسع الرأس�مايل نفسه يف 
املج�االت الخارجي�ة، إىل جان�ب عملي�ات 
التفكيك البنيوي التي تقودها مؤسس�ات 
مالي�ة ونقدية دولي�ة مرموق�ة، ومن ثم 
الرب�ط العضوي القتصادات الدول النامية 
يف العال�م الثال�ث - والح�ال تنطب�ق عىل 
غالبية دول اإلقليم - بعجلة التطور والنمو 
يف الس�وق الرأس�مالية الدولي�ة. املقصود 
هنا أن مجم�ل التطورات الت�ي تدور عىل 
مرسح املنطقة هي بطريقة أو بأخرى إما 
من تداعي�ات أو من مقتضي�ات التغريات 
الحاصل�ة يف صل�ب الرأس�مالية العاملية. 
والنتيجة هي نفس�ها الت�ي يتحدث عنها 
التاري�خ القريب والبعيد لبلدان وش�عوب 
املنطق�ة وغريها م�ن األقالي�م يف العالم. 
ل�ن تهدأ األحوال املحتدمة يف س�وريا، ولن 
تنقش�ع س�حابة األزم�ات املتألب�ة ع�ن 
العراق، ولن تس�تقر األوض�اع املحتقنة يف 
مرص، ه�ذا ما ل�م تنفجر الس�احات من 
داخلها، إال وتكون مامح التسوية الكربى 
قد بدأت تتضح، لتمي�ط اللثام عن املصري 
الذي س�يؤول إليه كامل املنطقة بل العالم 

بأرسه لسنوات وربما عقود من الزمن.
الدراس�ات  مرك�ز  يف  س�يايس  باح�ث   *

السياسية ألوروبا الاتينية يف فرنسا

كاظم فنجان احلمامي

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

 عن تآكل رشعية الرئيس محمد مريس ,  يقول مستشاره السيايس 
الس�ابق ,  الدكتور س�يف الدين عب�د الفت�اح :  إن رشعية الرئيس 
محم�د مريس بدأت يف التآكل ,  بس�بب الوعود الكثرية واملتضاربة ,  
الت�ي قدمها يف ف�رتة إنتخابات الرئاس�ة ,  ولم يلت�زم بها .  أضاف 
أس�تاذ العلوم السياس�ية, املقرب من تيار اإلسام السيايس, عيل 
صفحته الرس�مية فيس بوك: أن رشعي�ة الرئيس تتآكل- أيضا- 
بسبب ممارسات السلطة يف الفرتة األخرية, وعدم قيامه بخطوات 
ليكون رئيس�ا لكل املرصي�ن. عيل موقعه للتواص�ل اإلجتماعي 
تويرت, كتب الدكتور سيف الدين عبد الفتاح قائا: الرشعية تزيد 
وتنقص, والثورات أكرب مؤرش عيل سقوط الرشعيات.. أما عن إن 
الرئيس جري إنتخابه بش�كل رشعي وجاء بالصناديق, نقول أن 
الصنادي�ق مجرد مفتتح للرشعية, لكن األحداث التي مرت خال 
الف�رتة املاضية فيها الكثري م�ن األخطاء الفاضحة, من بينها إن 
الدس�تور لم يأت بتوافق, بخاف العديد م�ن القرارات الخاطئة, 
التي نتج عنها بداية تآكل الرشعية. كثريون تحدثوا عن س�قوط 
رشعي�ة الرئيس محمد مريس, وقص�دت أن أكتب هنا بالنص ما 
نسب إيل الدكتور سيف الدين عبد الفتاح, بإعتباره كان مستشارا 
سياس�يا سابقا للرئيس, وألنه يف الوقت نفسه, شاهد من أهلها, 
مما يستوجب- يف تقديري- الدعوة إيل إنتخابات رئاسية مبكرة. 
ب�ل إن الكات�ب الصحفي اإلخواني, محمد عب�د القدوس, بدا هو 
اآلخ�ر وكأنه قد فاض به الكيل من األداء البائس للرئيس مريس, 
بقول�ه: غ�ري معق�ول ياري�س أن املحك�وم عليهم باإلع�دام21, 
وقت�يل الش�ارع26 يف بورس�عيد, وحدها, واملؤك�د أن هناك أزمة 
حكم, أس�أت للتيار اإلس�امي.. واإلخوان خاصة. أضاف محمد 
عبدالقدوس: مع إحرتامي لشخص الرئيس أقول له: فشلت حتي 
اآلن يف تقدي�م صورة حلوة إلس�امنا الجميل.. خس�ارة.. برجاء 
إعادة النظر يف يف أسلوب حكمك. الدكتور سيف الدين عبد الفتاح 
حدد ما يمكن تلخيصه يف ثاث خطايا فاضحة, تس�ببت يف تآكل 
رشعية الرئيس محمد مريس: أوالها: وعوده الكثرية واملتضاربة, 
وبالذات, ما سمي منها بوعود فريمونت الخاصة بإعادة تشكيل 
الجمعية التأسيسية, ووجوب التوافق عيل دستور الثورة. الثانية: 
ممارسات النظام, وإرصار جماعة اإلخوان عيل الهيمنة وفرض 

رأي فصيل سيايس بعينه, والسيطرة عيل مفاصل الدولة, وتكميم 
األفواه والعس�ف بالحريات اإلعامية والنقابية, واملسئولية عن 
عمليات التزوير والفويض التي ش�ابت اإلس�تفتاء عيل الدستور. 
الخطيئ�ة الفاضحة الثالثة: وتتمثل يف مس�ئولية الرئيس محمد 
مريس, نفس�ه, السياس�ية واألخاقية واألدبية, عن شيوع حالة 
عدم الثقة بن القوي السياس�ية واإلستقطاب العنيف, ومظاهر 
انته�اك القانون والدس�تور, وإرتفاع وترية العن�ف وجرائم قتل 
املتظاهري�ن الس�لمين, وص�وال إيل ع�دم قيام الرئي�س, محمد 
مريس, بخطوات واضحة ورصيحة وشفافة, منذ انتخابه وتوليه 
للسلطة, إلظهار كونه رئيسا لكل املرصين, وليس عضوا منتدبا 
لجماعة اإلخوان يف مؤسس�ة الرئاس�ة, خاصة يف ظل اإلتهامات 
الت�ي ب�دأت توجه إيل الجماعة بأنها تؤس�س لك�ي تظل يف حكم 
الباد إيل األبد. ردا عيل السؤال: لو تم عمل إنتخابات رئاسية غدا, 

والرئيس محمد مريس مرتشحا بها, هل ستنتخبه؟
أوضحت نتائج إس�تطاع مركز بصرية أن نسبة من سينتخبون 
الرئي�س مرة آخري س�جلت أدني معدالتها منذ توليه الرئاس�ة, 
ليعرب39% فق�ط من املواطنن عن إنتخابه م�رة آخري مقارنة 
بنسبة50% يف نهاية شهر ديسمرب املايض.إذا لم يستجب الرئيس 
م�ريس إيل النصائ�ح املخلص�ة املقدم�ة ل�ه من املحس�وبن عيل 
التيار اإلس�امي, مثل الكاتب الكبري فهم�ي هويدي, بالدعوة إيل 
إنتخابات رئاس�ية مبكرة مع اإلنتخابات النيابية, التي ستجري 
بعد ثاثة أش�هر, عليه- يف رأيي- إتخاذ عدد محدد من اإلجراءات 

الفورية النقاذ مرص من كارثة محققة, ويف مقدمتها:
وق�ف العم�ل بالدس�تور اإلخواني غ�ري الرشع�ي, واالتفاق عيل 
تش�كيل لجن�ة محايدة من خ�رباء القانون الدس�توري لصياغة 
التعديات الدس�تورية الواجبة, وإلغاء اآلثار املرتتبة عيل اإلعان 
الدس�توري الديكتات�وري, وحل مجلس الش�وري, وتعين نائب 
عام يرش�حه املجلس األعيل للقضاء, وإخض�اع جماعة اإلخوان 
للقان�ون, وال�رشوع يف تش�كيل حكوم�ة إنقاذ وطن�ي, تنصب 
أولوياتها عيل تحقيق العدالة اإلجتماعية, ووضع خطة للقصاص 
لدماء الش�هداء مع وض�ع برنامج لتطهري الداخلي�ة, وصوال إيل 

وضع قانون عادل لإلنتخابات.

هذا العنوان أثاره أح�د األصدقاء يف معرض كامه عن 
الفلس�فة الليربالي�ة وعن  الفكر اللي�ربايل، وقد دفعني 
ذل�ك للحديث عنه من واقع القيم املعرفية  والتاريخية، 
وألن الحدي�ث كذلك فيه يرتبط بواقع الناس ما يهمهم 
وما يطمحون وما يريدون،  كان البد لنا  من القول:  إن 
مبادئ -العدل والحرية والس�ام- هي مبادئ إنسانية  
يف النش�أة والتكوي�ن، أي إنها  من ُبناة عقل اإلنس�ان  

حن جعله  الله  إنسانا - أو صريه كذلك.
       كم�ا إن ه�ذه  املب�ادئ هي قواع�د التكوين للفكر 
اللي�ربايل وللعقي�دة الليربالية التي قامت وتأسس�ت يف 
ضوئها، ولس�نا هن�ا  بصدد  الوص�ف التاريخي  لزمن  
النش�أة والتكوين  ه�ذا ، لكننا  س�نتحدث عن التازم 
القيم�ي والحض�وري بينهم�ا،  يف الواق�ع كمناهج يف 
التطبي�ق وكنظري�ة  يف االس�تقال العق�يل أو كعنوان 
لحي�اة الب�رش منذ ب�دء الخليقة، واملبادئ  يف أساس�ها 
ترتبط بحاجة اإلنس�ان كما ترتبط بمصريه يف قضايا 

الحياة وقضايا الترشيع  واألحكام.
وه�ذه املب�ادئ ه�ي الت�ي ن�ادت بالتس�امح وأمن�ت 
بالتعددي�ة وتبن�ت قضايا اإلنس�ان البس�يط املحروم، 
أعن�ي إنها تحرك�ت  من الواق�ع وما يتطلب�ه من غري 
تنظ�ري لذلك نف�ت س�لطة ودور اإليديولوجيا يف تحديد 
هوي�ة ومصري اإلنس�ان إال ّ بحدود  الواق�ع ، ورفضت 
التس�ليم بالقضاء والقدر محررًة  دور اإلنسان ليكون 
صانعاً ومالكاً لحياته وملس�تقبله، وه�ذه املبادئ هي  
نفس�ها التي حرضته عىل التمرد عىل الظلم واالستبداد 
ودعته ليخرج   من هيمنة الطبقية والطائفية وحررته 

من سلطة الجماعة و ظل السلطان  .
 وهي التي بدورها نزعت منه الش�عور باملهانة تظامناً 
م�ع الجماعة،  أي نفي اإلحس�اس بالكب�ت تحت ظل 
مش�اعر وش�عور ال�كل، وه�ذه الج�رأة ه�ي تعريف 
للشخصية التي أكدتها السماء بقولها -  كل امرئ بما 
كس�ب رهن - ،  أي طرد الوهم العريف القائل : - حرش 

م�ع الجماع�ة عيد-    يف نفي للمس�ؤولية الش�خصية 
والتحجج باملس�ؤولية الجماعية ، وذلك الش�عور وذلك 
العج�ز هو إحس�اس نعرف�ه ونتعرف علي�ه من خال 
الحركة ومن خال الواقع، كما إنه يؤدي جدالً  لتحجيم 
قوة املبادئ ورشعيتها وحرصها يف حدود معينة ضيقة، 
طبعاً هذا ال يعني عندنا رفض مفهوم سلطة الجماعة 
باملطل�ق بل يعني ذل�ك جعل تلك الس�لطة منبثقة من 
اختيار ورض�ا وتوافق الجميع  وليس من خال اإلنابة 

أو االفرتاض.  
 إن مبادئن�ا هي كالهواء الذي نتنفس�ه والذي نش�مه 
وال�ذي نعيش به، وه�ذه املقاربة املعرفي�ة قامت عىل 
أساس إن غياب هذه املبادئ سيمنع الحياة من إكمال 
دورته�ا ونموها وتطورها، وهي نفس�ها التي حفزت 
الش�عوب وأثارت فيهم الهمة والش�جاعة عىل املطالبة 
بحقوقه�م يف الحياة والعيش الكريم،  ألنها عامل ذاتي 
داف�ع وج�اذب لص�ريورة الوع�ي واإلرادة باعتبارهما 
أدوات العقل يف التنبيه واإلشارة والرأي، ومن هنا يكون 
املعنى  الداليل  الذي تبناه -الحزب الليربايل الديمقراطي 
العراقي-  لهذه املبادئ هو املعنى املنس�جم مع  اللفظ 
والدالل�ة س�واء أخذناهم�ا ع�ىل إنف�راد أم أخذناهما 
كمجموع�ة كامل�ة فهي عن�ده تعني منظوم�ة القيم 
املازمة للحياة وللوجود ، وهذا التحديد  للمعنى واقعي 
ودال عىل معناه وهو لم يحتج به الليربايل الديمقراطي 
لكي يوه�م الناس يف لغة الغائب وضم�ريه، بل تحدث 
عنه  يف صيغة الحارض واملوجود وحاجته ، وهو تعميم 
وإطاق مع�ريف وكيل وليس تحدي�دا بمعنى الحرص أو 

التخصيص  ال يف الداللة الواحدة وال يف االعتبار.
والليربايل الديمقراطي يؤمن بمفهوم التطور التاريخي 
والتطور املعريف هذا التطور ش�مل أيضا نفس مبادئ - 
العدل والحرية والس�ام-  أعن�ي تطور يف معرفتها ويف 
حجمها ويف س�عتها مرتبط ذل�ك بتطور األداة املعرفية 
والعقل اإلنس�اني، ولذل�ك جعل اللي�ربايل الديمقراطي 

قضي�ة التط�ور نص�ب عين�ه كمحفز له وه�و يجري 
عملية التغيري واإلصاح  االجتماعي والديني،  اإلصاح 
ال�ذي  بدوره يرس  للمريدين التفاعل مع حركة الحياة 

من دون قلق أو خوف.
  واإلصاح  أساس�ه العقل كذلك  التطور أساسه العقل 
املتحرر م�ن التابو ومن املقدس، العق�ل املؤمن بالعلم 
واملنطق والعمل، ومن هذا العقل نشأت قضية التحليل 
وتفكي�ك النصوص التاريخي�ة والديني�ة وجرى بحث 
معم�ق يف معرفة لغتها وخطابها والبحث عن الحقيقة  
فيها ويف ظل املتش�ابه الذي يكثر فيها   ، أنبثق من هذا 
العقل الدعوة  إىل تش�كيل العق�د االجتماعي الخايل من 

سلطتي الدين والسياسة.
الليربالي�ة الديمقراطي�ة إذن جعل�ت من ه�ذه املبادئ 
الح�ق الطبيع�ي ال�ذي ال يمكن التفريط ب�ه و ال يجب 
س�لبه  بأي حال،  كما وال يمكن اختزاله يف شأن معن 
من شؤون الحياة، تلك املبادئ يف الليربالية الديمقراطية  
ه�ي الصف�ة الطبيعية املازم�ة لإلنس�ان والتي تزول 
بزوال�ه ويزول هو كذل�ك بزوالها  - ه�ي إذن حاجة و 
رضورة  تنع�دم الحي�اة بدونه�ا- ،  وه�ي الت�ي تحدد 
لإلنس�ان طريق الحياة وخارطة الطريق يف السياس�ة 

واالقتصاد ويف الثقافة.
  وله�ذا كانت الليربالية الديمقراطية والزالت  من أش�د 
املعارض�ن لجع�ل املبادئ تل�ك تتحرك وفق ش�عارات 
ورغبات  الحاكم كما هو سائد يف بادنا العربية، داعيًة  
إىل جعل االختيار واالنتخاب الشعبي واملشاركة العامة 
ه�ي س�مة الحي�اة يف كل ش�ؤونها، رافض�ة يف الوقت 
نفسه إيقونات الكهنة وحكايا العصمة وعدالة املستبد  
، إن نظ�ام الحياة فيها يقوم عىل من�ع  احتكار الدولة 
للعمل يف الس�يايس واالقتص�ادي والثق�ايف واإلعامي، 
ومن�ع التدليس يف نظام الس�وق ويف البي�ع والرشاء إالّ 
عىل أس�اس التوازن ورفع الحي�ف وجعل ذلك ملصلحة 

الكافة.  

شعبية الرئيس ورشعيتهمبـــــادئنـــــا  
كمال جاب اهلل راغب الركابي 

كاريكاتري / فوؤاد ح�سون 

نـداء الـركـيــزة
 البحـريـة

غ�سان ملحم

يف ش�هر ترشي�ن األول من عام 2009 نرشت يل صحيفة الزم�ان البغدادية مقالة 
بعن�وان )الركي�زة البحري�ة الراب�ع( بعدده�ا )3428(, حاولت م�ن خالها حث 
مؤسس�اتنا الحكومي�ة العراقي�ة نح�و مواكب�ة الترشيع�ات البحري�ة الحديث, 
واالرتقاء بمستوى األداء نحو األفضل, لكنني وعىل الرغم من مرور خمسة أعوام 
ع�ىل املقال�ة لم أر أي تب�دل أو تغري يف املوقف, حتى جاء الي�وم الذي أعادتني فيه 
كلم�ات الكابتن )جان لوي�س Jean Louis( إىل الزمن الذي قل�ت فيه كلمتي فلم 
يس�معني أحد, فتبددت صيحاتي يف وديان اإلهمال, وطواها النسيان كغريها من 
الصيحات املخنوقة, وها هو )جان لويس( يكرر اليوم الصيحة نفسها, ويطالبنا 

 .)The fourth pillar( بتشييد ركيزتنا البحرية الرابعة
 الكابتن )جان( فرنيس الجنس�ية, زار البرصة يف األسبوع الثاني من شهر شباط 
)يناي�ر( هذا الع�ام 2013 ومعه فريق استش�اري من املنظم�ة البحرية العاملية 
)IMO( يف مهم�ة رس�مية لتقدي�م التوصي�ات املرتبطة بعودة الع�راق إىل األرسة 
البحرية الدولية, والس�ماح ملؤسس�اتنا بدخول أروقتها الرحبة, وولوج نوافذها 

الترشيعية املفتوحة عىل تطبيقات االتفاقيات البحرية الدولية. 
لقد اكتملت عىل الصعيد العاملي منذ بضعة أعوام الركائز األساس�ية األربع, التي 
ُش�يدت فوقها القواع�د الرباعية الرصين�ة للترشيعات البحري�ة الدولية النافدة, 
 )SOLAS( كان�ت الركي�زة األوىل هي االتفاقي�ة الدولية لس�امة األرواح يف البحر
لسنة  1974 بصيغتها املعدلة, وكانت الركيزة الثانية هي االتفاقية الدولية ملعايري 
التدري�ب )STCW( لس�نة 1978 بصيغته�ا املعدل�ة, وكانت الركي�زة الثالثة هي 
االتفاقية الدولية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن )MARPOL( 78/73, إما 
الركي�زة الرابعة فهي االتفاقية الدولي�ة للمعايري املوحدة يف العمل البحري, والتي 

ولدت عام 2006 لضمان وحماية حقوق العاملن يف البحر. 
 فما أحوجنا يف العراق إىل إرس�اء س�لطتنا البحرية, التي ل�م تولد حتى اآلن, عىل 
ه�ذه الركائ�ز املتينة امللزمة التطبيق. ونحن هنا ال نتحدث عن مؤسس�ة عراقية 
بعينها, لكننا نتطلع إىل مشاركة جميع الجهات, التي تمارس نشاطاتها املعتادة 
يف مياهن�ا الوطني�ة, أو تزاول أعمالها اليومية يف املس�طحات املائي�ة املمتدة من 
املنص�ات النفطية املش�يدة يف خور الخفق�ة إىل الكازينوه�ات الرتفيهية العائمة 

بجوار كورنيش العّشار.
 ويأت�ي القط�اع املس�ئول ع�ن التأمن البح�ري يف املق�ام األول, ولك�ن بصورته 
الحضارية املكرس�ة لضمان س�امة الس�فن وطواقمها, ال بصورته التعس�فية 

املكرسة الستقطاع الرسوم املالية.
إذن البد م�ن التعرف عىل هذه الركيزة وأبعادها وخصائصه�ا, فالركيزة الرابعة 
اصط�اح بحري جديد, وصيغة ترشيعية حديث�ة ابتكرتها منظمة العمل الدولية 
)ILO(, وأطلقته�ا ع�ىل االتفاقي�ة الش�املة لتنظيم ش�ؤون العامل�ن يف البحر, 
وه�ي اتفاقي�ة جامعة لح�وايل )37( اتفاقية س�ابقة, تتضمن حق�وق العاملن 
عىل الناقات العماقة, والس�فن التجارية بكافة أنواعها, وسفن وزوارق الصيد, 
واألرصفة واملوان�ئ واملرافئ, واملنصات النفطية, وقوارب الخدمة, وفرق الغوص 
واملس�ح الهيدروغرايف, وأحواض التس�فن الجاف�ة والعائم�ة, ومحطات الرصد 
واملراقبة املقامة يف املاء, واملنشآت والجنائب العائمة. وتضم أيضا التزامات ماك 
الس�فن, وخطوط الش�حن البحري, وكذلك التزامات الحكومات يف ضمان تنفيذ 
بنود االتفاقية عىل طواقم السفن املحلية واألجنبية املرتددة عىل موانيها من خال 

 .PSC(( رقابة دولة امليناء
 وتجدر اإلشارة هنا.

 أن وزارات الق�وى العامل�ة يف معظم الدول العربية أخذت بع�ن االعتبار مراعاة 
أح�كام املعايري الص�ادرة عن منظمة العمل الدولية س�واء املصدق عليها, أم غري 
املصدق عليها يف إعداد القرارات العربية الساعية لغرس الركيزة الرابعة يف مواقعها 
الصحيحة، وذلك حرصا منها عىل تحس�ن أوضاعها يف مجال الترشيعات الدولية 
الخاصة بالعمل البحري.  ولنأخذ عىل س�بيل املث�ال, ال الحرص تجربة جمهورية 
م�رص العربي�ة يف التعامل مع الركيزة الرابعة, فق�د صادقت مرص حتى اآلن عىل 

)63( اتفاقية عمل دولية, منها )18( اتفاقية بحرية.
 وكانت س�ّباقة يف تبني تطبيقات الركيزة الرابعة, فأصدرت سلسلة من القرارات 
الت�ي أخ�ذت طريقها نح�و التنفيذ. نذكر منه�ا: مطالب�ة وزارة املالية )مصلحة 
الرضائب( للنظر يف احتس�اب الوعاء الرضيبي عىل املرتب األسايس فقط, وإعفاء 
ع�اوة مكاف�أة اإلبحار، وب�دل املخاطر، وكذل�ك تكلفة الحصول عىل الش�هادات 

الازمة الستخراج جواز السفر البحري وتجديده.
 وتفعيل وتحديث الربوتوكوالت الثنائية املوقعة بن مرص والدول األخرى, من أجل 
تنظيم وتوفري فرص عمل لهم ورعاية مصالحهم, والعمل عىل إبرام بروتوكوالت 

جديدة يف هذا الخصوص.
 والتوصي�ة بتعديل أحكام قانون التجارة البحرية رقم 1990/8 لدراس�ة رسيان 
األحكام الجديدة عىل السفن التي تقل حمولتها عن 20 طنا, وبناء قاعدة بيانات 
للعمالة املرصية البحرية, مع وجود ش�بكة ربط بن مكاتب التش�غيل يف املوانئ 
املرصية, ومناش�دة منظمتي العم�ل الدولية والعربية بعقد ورش�ة عمل خاصة 

بالعاملن عىل سفن الصيد ومعالجة مشاكلهم. 
وإنش�اء وكال�ة قومية تخت�ص بالتأهيل والتدري�ب والرتويج وتش�غيل العمالة 
البحرية املرصية ومتابعة تنفيذ عقود العمل املربمة حفاظاً عىل حقوق الطرفن.  
وإنش�اء صن�دوق للكوارث للعمال�ة البحرية وتحديد مصادر تمويله, ومناش�دة 
منظمت�ي العمل الدولية والعربية لتقديم املس�اعدة املادي�ة والفنية الازمة حتى 
يتس�نى ملرص التصديق ع�ىل االتفاقية رقم )185( لس�نة 2003 الخاصة بوثائق 

هوية البحارة )الجوازات البحرية(.
وس�ارت ال�دول العربية األخ�رى يف مس�ارات متقاربة, وبخط�وط متوازية نحو 
تنظيم ش�ؤون العاملن يف البحر )القطاع الخ�اص(, وضمان حقوقهم. لكنك إن 

ذهبت إىل الفاو سيدهشك تعداد سفن الصيد املهجورة.
 وتجمعاته�ا املتناث�رة عىل ضفاف ش�ط العرب من )رأس البيش�ة( إىل )القرنة(, 
وس�ينفطر قلب�ك من منظره�ا املؤلم, فم�ن يا ترى املس�ئول عن ه�ذه الكارثة 
املفزع�ة؟. وم�ا مصري آالف العمال الذي�ن اضطروا للتخيل ع�ن أعمالهم من غري 

تعويض؟. وملاذا يمنعون )اللنجات( العراقية من دخول املوانئ الخليجية  ؟؟.
 ومتى ُتعالج مشاكلهم املستعصية ؟. ومتى تصادق وزارة الزراعة عىل االتفاقية 
الدولي�ة رق�م 188 لس�نة 2007 لتنظيم ش�ؤون الصيادي�ن البحري�ن ؟. وملاذا 
يطالبون سفننا املحلية بتسديد الرضائب املفروضة عليها رغم توقفها عن العمل 

منذ القرن املايض ؟؟؟
 س�يما إن ما تحصل عليه مديرية الرضيبة س�نويا يصل إىل أرقام فلكية مذهلة, 
لكنها لم ولن ترصف منها فلس�ا واحدا لدعم النشاط البحري. هذه مجرد أسئلة 
عام�ة نضعها عىل طاولة مجالس واتح�ادات وهيئات محافظة البرصة. وننتظر 

منها الجواب. 
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تقام عن�د الساعة الثاني�ة والنصف من بعد 
ظهر اليوم األحد أرب�ع مباريات بكرة القدم 
تأت�ي يف إط�ار منافسات الجول�ة الخامسة 
عرش من املرحلة األوىل لدوري النخبة.يلتقي 
يف أوىل ه�ذه املباري�ات فريق�ا السليماني�ة 
تش�ر  وق�د  األول،  ملع�ب  ع�ى  وكرب�اء 
التوقعات لنتيج�ة هذه املباراة أنها ستذهب 
لصالح صاح�ب األرض الذي يمتلك عنرصي 
امتاك�ه  ع�ن  فض�ا  والجمه�ور  األرض 
مجموع�ة جيدة من الاعبني يقودهم املدرب 
باسم قاس�م الغني ع�ن التعريف خصوصا 
أن الفري�ق يسع�ى لتعوي�ض خسارته غر 
املتوقعة أمام فريق زاخو يف الدور املايض, يف 
الوقت الذي يسع�ى الضيوف إزاءه إىل تأكيد 
تواجدهم بقوة هذا املوسم بعد أن تمكنوا من 
تحقي�ق االنتصارات عى فرق كبرة باسمها 
وتاريخها وأخرها كان الفوز الذي تحقق عى 
فريق نفط الجنوب.ويلتقي يف املباراة الثانية 
فريقا نفط الجنوب وكركوك عى ملعب نفط 
الجن�وب يف البرصة , ويسعى صاحب األرض 
اىل تعويض ما فاته خال الدور املايض بعد أن 
تع�رض إىل خسارة أمام كرباء جعلته يبقى 
يف مرك�زه الثالث برصيد 22 نقطة يف بعد أن 
دأب القائم�ون علي�ه إىل تك�رار حالة الفوز 
الت�ي تحقق�ت له كث�را عى حس�اب اعتى 
الف�رق ليف�رض نفسه منافس�ا رشسا عى 
زعام�ة فرق الدوري, فيم�ا يحاول الضيوف 
الظه�ور بصورة تلبي طم�وح القائمني عى 
الفريق ايضا من خال املستوى الذي ظهر به 
الفريق والذي لم يبعث عى االطمئنان بسبب 
حالت�ي امل�د والجزر الت�ي يعيشه�ا الفريق.
فيما يخوض فريق املصايف عى ملعبه مباراة 
مهم�ة ام�ام ضيفه فري�ق النج�ف، وهذه 
املباراة سيصعب التكهن بنتيجتها لسبب أن 
فريق املص�ايف يعدها بوابة الع�ودة إىل سكة 
االنتص�ارات الت�ي فارقه�ا منذ ع�دة ادوار, 
فيما يحاول الضيوف اإلجهاز عى مضيفهم 
للحاق بالفرق التي انفردت بصدارة الائحة 
السيم�ا أن فري�ق النج�ف يع�د واح�دا من 
الف�رق التي كانت تناف�س يف كل موسم عى 
املراك�ز املتقدمة.وتختت�م منافس�ات اليوم 
بلقاء فريقي الكهرباء والصناعة عى ملعب 
النف�ط, وه�ذه املب�اراة ايض�ا م�ن الصعب 

التوق�ع بنتيجته�ا لكنه�ا ق�د تمي�ل كفتها 
لصالح فريق الكهرباء الذي يتمتع بجاهزية 
أفضل بكثر من فري�ق الصناعة الذي يتذيل 
قائمة فرق النخبة برصيد 10 نقاط فقط إال 
ان�ه قد يراهن عى حالة الف�وز التي حققها 
عى فريق املص�ايف يف الدور املايض, يف الوقت 
الذي سيحاول فريق الكهرباء إثبات وجوده 

ورد اعتب�اره للخس�ارة الت�ي تع�رض له�ا 
أمام فريق الطلبة بهدف�ني نظيفني يف الدور 
امل�ايض.  ه�ذا وقد حق�ق فريق اربي�ل بكرة 
الق�دم فوزا صعبا عى فري�ق الزوراء بهدف 
نظيف يف املب�اراة التي ضيفها ملعب الشعب 
ضم�ن منافسات الجول�ة الرابعة عرشة من 
املرحلة األوىل لدوري النخبة.وتمكن االوغندي 

ايف�ان بوكين�ا م�ن تسجي�ل ه�دف اربيل يف 
بداي�ة الش�وط األول ليستم�ر اللع�ب سجاال 
ب�ني الفريقني حتى نهاية الش�وط األول الذي 
انتهى بتق�دم اربيل بهدف نظيف.ويف ش�وط 
املب�اراة الثاني حاول العبو ال�زوراء العودة إىل 
املباراة من خال الضغط املتواصل عى مرمى 

بي�ل  ر الذي تكفل خ�ط دفاعه بقيادة ا

االوغندي ايفان بوكينا والحارس جال حسن 
بالتص�دي لجمي�ع الهجم�ات الزورائية التي 
ل�م تثمر عن يشء لتنتهي املب�اراة بفوز اربيل 
به�دف نظيف.وضم�ن منافسات ال�دور ذاته 
تمكن فريق بغداد من تحقيق الفوز عى فريق 
النفط بهدف نظيف سجله الاعب أمر صباح 

يف املباراة التي ضيفها ملعب بغداد.

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ حسن البيضاني

بالحبر االبيض

حكامنا والتحديات

موفق عبد الوهاب

أخ�ذت كرة الق�دم وعلى المستوى العالمي حيزاً كبي�راً من االهتمام بل 
إنه�ا أصبحت حياة للشعوب خاص�ة بعدما غزاها االحتراف، وهذا األمر 
زاد م�ن صعوبة مهمة التحكيم في هذه اللعب�ة المثيرة، مما فرض ذلك 
عل�ى الحكام مسؤوليات عديدة لنجاح المباريات وجعلهم أمام تحديات 
صعب�ة للنه�وض بمستوياتهم يعد من أبرزها ما يل�ي: مسؤوليتهم في 
إنج�اح المباري�ات، الحك�ام يواجهون أحيان�اً موجة م�ن الضغوطات 
اإلعامي�ة التي تم�ارس عليهم بهدف التأثير السلب�ي على قراراتهم في 
المباريات، الجمهور واألوساط الرياضية ال تقبل أخطاءهم وإعطاءهم 
أي ع�ذر حينما يرتكب أحدهم خطأ ف�ي المباراة، الحكام يصارعون من 
أج�ل الظهور في أكب�ر المباريات سواء محلياً أو عربي�اً وعالمياً ونحن 
نعل�م بأننا نفتق�د لمشاركة حكامنا في محاف�ل عالمية، المشاركة في 
مباري�ات المحترفين،اإلتهامات الت�ي توجه لهم، ضغوط�ات التمارين 
والتدريب�ات اليومي�ة، تطور التقني�ة المستخدمة ف�ي تصوير وإخراج 
المباريات وهذا الجانب ساهم في كشف كل األخطاء الصغيرة والكبيرة 
الت�ي تح�دث من الحكام، فه�ذه التحديات دائماً ما تجع�ل تفكير الحكم 
منشغ�ًا في معظم أوقات�ه حتى في أوقات الراحة م�ع أسرته وهذا له 
تأثي�ر سلبي على تركيزه وم�دى االحتفاظ به، لذلك ف�إن الحكام الذين 
يحققون النجاح في المباريات هم الذين يمتلكون صفات شخصية قوية 
كع�دم التأثر، والق�درة على حجب المؤثرات، وق�وة اإلرادة واإلستقال 
ف�ي الرأي والقدرة على إتخاذ الق�رار ومواجهة الظروف الطارئة.. الخ. 
وه�ذا األسلوب الذي يعمل به فيفا عند إختي�ار الحكام الذين يشاركون 
ف�ي البط�والت الكبيرة التي يرعاه�ا كنهائي�ات كأس العالم على سبيل 
المثال، حيث أصبح يعطي األمور النفسية جانباً مهماً في اختيار وإعداد 
الحكام، وما المعسكرات المتعددة للحكام التي إستخدمها قبل مونديال 
2006م والتي إحتوت على العديد من المحاضرات واإلختبارات النفسية 

والذهنية إال دليل على ذلك.
الضع�ف الذي يشهده التحكيم في لعبة كرة القدم في معظم البلدان في 
السنوات األخيرة، يعود إلى دخول أش�خاص لمج�ال التحكيم ال تتوافر 
فيه�م المواصف�ات والق�درات واإلمكاني�ات الخاصة بحك�م لعبة كرة 
الق�دم، وقبل الدخ�ول في الحديث عن هذا الموض�وع البد أن نتذكر بأن 
البروز والتفوق وتحقيق النجاح ألي رياضي له عاقة قوية باإلمكانيات 
والق�درات التي يمتلكها.. ومدى ماءمته�ا لطبيعة ومتطلبات اللعبة أو 
المجال الرياضي )مجال التخصص(، فمثا اليمكن لاعب قصير القامة 
أن يتف�وق دائماً في لعبة كرة السلة، أو العب قدرته الهوائية ضعيفة أن 
يك�ون متفوقا في سباقات الجري ف�ي ألعاب القوى، وهذا الشيء أيضاً 
ينطبق على حكمكرة القدم. فنجاح الحكم يتطلب قدرات جسمية وبدنية 
وش�خصية وذهنية، ه�ذه المتطلبات هي التي يتم عل�ى أساسها إنتقاء 
الحكم عند دخوله مجال التحكيم، وفي ضوءها يتم إعداده وتأهيله،ألن 
الحكم الذي ليس لديه قدرة بدنية أو ضعيف الشخصية أو الذي مستوى 
ذكاءه وتركيزه ضعيف سيواجه مشاكل وصعوبة خال إدارته للمباراة، 
وبالتال�ي سيرتكب العديد من األخطاء أثناء المباراةوبالتالي الفشل في 
المب�اراة. وهنا تبرز أهمية االهتمام بإختيار وبناء حكام كرة القدم في 
ه�ذا العصر اإلحترافي الذي أصبحت أخطاؤهم فيه محسوبة، إلى لجنة 

الحكام في اإلتحاد العراقي مع التحية.

اليوم.. أربع مباريات في دوري النخبة جميعها لفرق وسط الالئحة

ق�ال رئيس اللجنة االوملبي�ة العراقية رعد حمودي، 
أن النه�وض باإلع�ام يج�ب أن يت�م م�ن خ�ال 
االستفادة من ق�درات الشباب وعطائهم الكبر يف 
تجاوز مختلف الصعوبات التي يمكن أن تواجههم 
لتحقي�ق األه�داف الت�ي يسع�ون لتحقيقها.ونقل 
املكتب اإلعام�ي للجنة االوملبي�ة العراقية عن حمودي 
أن "األخ�ر بارك أثن�اء لقائه يف مقر اللجن�ة االوملبية 
العراقي�ة وفدا يمث�ل رابطة الصحفي�ني الرياضيني 
الشباب الدعم الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة 
للرابطة باعتبارها الجه�ة القطاعية املسؤولة 
عن الشب�اب والرياضة يف العراق، 
مبديا استع�داد اللجنة االوملبية 

لتقدي�م كل ما من ش�أنه ان يسهم 
يف تطوي�ر الرابطة السيما وان اغلب 
أعضائه�ا قدموا جه�ودا مخلصة يف 
تغطية مختلف النشاطات الرياضية يف 
ظرف صعب".وش�دد حمودي عى رضورة 
مساهم�ة مختل�ف الجه�ات الرياضي�ة يف االرتقاء ب�أداء الصحفيني 
واإلعامي�ني الشباب ألنهم جزء مهم من التخطيط املستقبيل للنهوض 
بالرياض�ة العراقية، الفتا اىل انه دائما م�ا يؤكد، أن االعام رشيك مهم 
يف صناع�ة االنجاز ومثلما نوفر مقوم�ات االنجاز يجب علينا أن نوفر 
مقوم�ات نج�اح اإلع�ام ألن�ه يف النهاي�ة سيصب يف صال�ح تطور 
الرياض�ة وتقدمها".م�ن جانب�ه عرب رئي�س رابط�ة الصحفيني 

ب  لشب�ا ا
الدكت�ور موفق عبد الوهاب 

ع�ن سعادة الوفد بلقاء الكابتن رعد حمودي مبينا، أن ما سمعه اليوم 
من كلمات إش�ادة بحق جمع كبر من الصحفيني واإلعاميني الشباب 
املنتمني إىل الرابطة بمثابة شهادة اعتزاز بما قدموه من عمل يف خدمة 
الرياضة العراقية خال املدة املاضية، وما يمكن ان يقدموه من عطاء 
يف املستقبل، مشرا إىل ان الرابطة ومنذ اليوم األول لتأسيسها دأبت عى 
إقام�ة نشاطات متنوع�ة هدفها خلق حالة م�ن التواصل مع مختلف 
املؤسس�ات الرياضية، ثم قدم وهاب رشح�ا مفصا عن عمل الرابطة 
ونيته�ا يف أن تكون منظمة م�ن منظمات املجتم�ع املدني، فضا عى 
وجود عدد من املبادرات التي من شأنها أن تحقق طموحات الرابطة يف 

أن تصنع الحدث بدال من نقله.

المستقبل العراقي /متابعة

خالل لقائه برابطة الصحفيين الرياضيين الشباب
رئيس اللجنة االولمبية يشيد بدور اإلعالم الفتي

تحدثت باربرا برلسكوني ابنة مالك ورئيس نادي امليان 
عن املواجهة املرتقبة بني امليان وبرشلونة يف ذهاب الدور 
ال�16 من بطول�ة دوري األبطال عى ملعب السان سرو 

مع صحيفة املوندو ديبورتيفو اإلسبانية.
وج�اء يف حديث بارب�را املُطول مع الصحيف�ة اإلسبانية 
"نح�ن نق�وم بث�ورة يف املي�ان باالعتماد ع�ى العنارص 
الشاب�ة كمنظومة البارس�ا يف استثمارها للشباب، نحن 
نري�د أن ُن�درج ش�بابنا ضم�ن الفري�ق األول من خال 
تعاليمنا وقيمنا الخاص�ة، نريد أن نصنع مييس الخاص 

بن�ا هنا!".وعلق�ت بارب�را ع�ى أداء 
ماري�و بالوتييل املنض�م حديًثا 

للفري�ق" لق�د ق�دم عروضاً 
كشف�ت ع�ن قدرتن�ا عى 

االستثم�ار فيه كاعب كرة ق�دم كبر، نريده 
أن يندم�ج داخ�ل الفري�ق ال�ذي يحتاج ألن 
يتط�ور ككل، من تريدي�ه أن ينضم للميان 
من البارسا؟ اختار ثاثة العبني وهم بيكي، 
تشايف وبوكسيت�س، مييس، هو العب مثر 
ومث�ال عى االح�راف والجدي�ة يف العمل، 
ستك�ون مباراتنا ضد البارسا كعرض بني 
ناديني لديهما الكثر ليقوالنه يف عالم كرة 
القدم".ُيذك�ر أن سوبر ماريو بالوتييل لن 
يشارك يف موقعة ي�وم األربعاء مع فريق 
الروسون�ري وذل�ك بسب�ب أن�ه لعب يف 
البطول�ة ذاتها من قب�ل مع قميص 
يف  اإلنجلي�زي  سيت�ي  مانشس�ر 

مرحلة املجموعات.

يق�دم ن�ادي الرشط�ة الريايض العب�ه نشأت أك�رم املنظ�م حديثاً 
لصف�وف فريق الكرة يف مؤتمر صحفي اليوم األحد بعد االنتهاء من 
تفاصيل بنود عقده الذي ابرمه مع اإلدارة وخاض وحدته التدريبية 

األوىل مع الفريق أمس السبت.
وق�ال رئيس الهيئ�ة اإلدارية لنادي الرشطة الري�ايض اياد بنيان يف 
ترصي�ح خ�اص ل�"املستقب�ل العراق�ي": إن اإلدارة أكملت جميع 
تفاصيل عق�د الاعب نشأت أكرم وسيتم توقيع العقد صباح اليوم 
األح�د يف مقر اتحاد الكرة ليكون جاهزاً م�ن الناحية اإلدارية للعب 

مع الفريق يف دوري النخبة ويبقى أمر مشاركته من عدمها يف 
مباراة الفريق أمام بغداد بيد املدير الفني وحده.

و أشار بنيان إىل: أن النادي سيقدم أكرم ظهر اليوم لوسائل اإلعام 
والجماه�ر يف مؤتم�ر صحفي يعق�د لهذا الغ�رض يف مقر 

النادي.وأضاف: أن انضم�ام نشأت أكرم للفريق 
يع�د إضافة كب�رة فني�اً ومعنوي�اً وعودته 

لصف�وف الن�ادي مكسب�ا وع�اد إىل بيته 
ال�ذي نتمنى أن يوفق مع�ه يف تحقيق 

النجاح�ات الت�ي تسع�د الجماهر 
الوفية للقيثارة الخرضاء.

الشرطة يقدم نشأت أكرم في مؤتمر صحفي

قبضاتنا ترفع وتائر االستعداد لبطولتي آسيا والعالم

باربرا بيرلسكوني تحلم بـ"ميسي" الميالن

كونتي مطلوب مجددًا 
في لندن

أفادت صحيفة التوتو سبورت صباح اليوم، أن قيمة املدرب 
اإليطايل أنتونيو كونتي ب�دأت ترتفع يف أوروبا بعد قيادته 
اليوفنتوس للفوز بلقب ال�دوري اإليطايل بعد غياب طال 
لسن�وات، وتص�دره البطولة اإليطالية ه�ذا املوسم مع 
ع�روض ملفت�ة للنظ�ر يف دوري أبط�ال أوروبا.يحتل 
اليوفنت�وس يف الوق�ت الح�ايل صدارة ال�دوري بفارق 
5 نق�اط عن ناب�ويل كما أنه وضع قدم�ا يف دور ال�8 
م�ن دوري األبط�ال بعد هزيمة سلتي�ك األسكتلندي 
يف السلتي�ك ب�ارك بثاثي�ة نظيفة.ويتلق�ى كونتي 
اإلعجاب م�ن جان�ب روم�ان إبراموفيتش مالك 
ن�ادي تشيليس اإلنجليزي، والذي ش�اهده وهو 
يه�زم فريقه بثاثية يف تورين�و ويتعادل معه 
يف الستامف�ورد بري�دج مم�ا كلف�ه اإلقصاء 
من البطول�ة التي كان يحم�ل لقبها من دور 

املجموع�ات. وأك�دت صحيف�ة التوت�و سبورت 
الصادرة من تورينو أن الن�ادي اللندني يضع اسم 

أنتونيو كونتي ضم�ن مخيلته لألسماء التي قد تتوىل 
تدريب البلوز يف املوسم القادم خلًفا لرافا بينتيز املكروه 
م�ن جان�ب الجماه�ر اللندنية ع�ى الرغم م�ن أن عقد ابن 
مدينة ليت�ي ينتهي يف عام 2015. ُيذك�ر أن هناك أسماء أخرى 
مرش�حة لتدريب تشيل�يس يف املوسم املقبل بجانب كونت�ي أبرزها نجم 

البلوز السابق "املاجيك بوكس" جيانفرانكو زوال.

كث�ف ماكمو املنتخب�ني الوطن�ي والشباب من 
تدريباتهم�ا استعدادا للمشارك�ة يف منافسات 
بطولتيآسي�ا والعالم، حيث تتواصل التدريبات 
بشكل يومي يف كلية الربية الرياضية بإرشاف 
املدرب األوزبكي دامر، فيما ش�هدت الوحدات 
م�ع  الشب�اب  املاكم�ني  اندم�اج  التدريبي�ة 
الخ�ربة بغية تحقيق مب�دأ الفائدة القصوى من 

االحتكاك.
وتتواص�ل التدريبات عرب معسكر محيل 
لفئت�ي املتقدم�ني والشب�اب للوص�ول إىل 

أفضل مديات الجاهزية قبل ولوج املنافسات 
الدولي�ة، حيث يرشف املدرب األوزبكي دامر عى 

تدريبات املنتخبني الوطني والشباب بعد اعتماد دمج 
ماكمي املنتخب�ني لتحقيق الفائ�دة القصوى من 

اكتساب الخربة بالنسبة للشباب.
وقال املدرب دامر: إن "التدريبات تأتي بمثابة املنظار 
ال�ذي نرى من خال�ه الحد ال�ذي وصلت إلي�ه جاهزية 
املاكمني فضا عن التنقيب عن املستويات الجيدة املؤهلة 
للتمثيل الدويل"، مؤك�دا أن "اختيار املاكمني من الفئتني 
يعتم�د عى مدى أهليتهم وجاهزيتهم ويف ضوء عطائهم 
يف التدريب�ات فضا عن التكنيك الذي يتمتع به املاكم".

وأض�اف دام�ر أن"الركيز خ�ال التدريب�ات كان عى 
الجانب اللياق�ي للماكمني والق�وة البدنية والتكنيك 

والتكتي�ك والجوانب الفنية األخرى".ويستعد املنتخب 
الوطني للمشاركة يف منافسات بطولة آسيا التي ستقام 
خال ش�هر أيلول املقب�ل، وبطولة العالم املق�رر إقامتها 

يف كازاخست�ان يف ش�هر ترشين األول املقب�ل، فيما يستعد 
منتخ�ب الشب�اب للمشارك�ة يف منافس�ات بطول�ة آسيا 

الت�ي ستقام يف الفلبني يف العارش من ش�هر آذار املقبل وسيمثل املنتخب فيها 
املاكم�ون، كرار كاظم وأمر كاظم وعقيل مامون ونور سلمان.يذكر أن آخر 
مشارك�ة للمنتخب الوطني كان�ت يف التصفيات املؤهلة إىل أوملبياد لندن وكان 
املنتخب عى مسافة قريب�ة من التأهل، بيد ان ذلك لم يتحقق رغم املستويات 

عليها املاكمون، فيما شارك منتخب الشباب يف الجي�دة التي ظهر 
أرميني�ا بطولة العالم  يف  ج�رت  الت�ي 

ه�ل  تأ قبل و لألدوار  املاكمون 
النهائية.

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة
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�سورة من الذاكرة 
االهوار يف االربعينات

لون مع
نيازك يف روسيــــا

لوحة املوناليزاغــــزو إليطاليـــا!!

س�قطت يوم ام�س االول نيازك 
مقاطع�ة  ع�ى  عدي�دة  وش�هب 
تشيليابينسك الروس�ية، املعلومات 
األولية اشارت اىل ان مئات األشخاص 
قصدوا املشايف العامة لتلقي العالج 
م�ن اصاب�ات نتج�ت ع�ن تحط�م 
النواف�ذ الزجاجي�ة ببع�ض املباني 
القريب�ة من املنطق�ة. وقال مصدر 
من االجهزة االمنية يف املقاطعة بانه 
نتيجة ارتطام النيزك بسطح االرض 
بقوة، سطع نور يف السماء، وتحطم 
زجاج نوافذ بع�ض املباني القريبة.

واضاف مؤك�دا، انه ل�م تحصل اي 
كارثة جوية كما اشاع بعض شهود 
العيان :” بموجب املعطيات االولية، 

فان س�قوط النيازك تخلله سطوع 
ضوء.وهن�اك معلوم�ات تفي�د بان 
اح�راق الني�زك وتفتت�ه وق�ع عى 
ارتف�اع 10 آالف م�ر حي�ث تجري 
للتأكد م�ن صحتها”. التحقيق�ات 

وبحسب املصدر فقد ” ادى الحادث 
اىل تحطم زجاج نوافذ بعض املنازل 
يف الق�رى والبل�دات القريب�ة، دون 
وق�وع ضحاي�ا برشي�ة او تدم�ر 

املباني واملنشآت”.
وأعلن�ت الحكوم�ة الروس�ية يف 
وق�ت الح�ق ع�ن إصابة أكث�ر من 
400 ش�خص بجروح “العديد منها 
خطرة” إثر تس�اقط الني�ازك عى 
منطق�ة األورال بوس�ط البالد، ولم 

احلمل
يوم يبشر بالهدوء والحلول 
والصدف  المناس�بة  والظ�روف 
التي تخّفف من التشّنج عاطفياً: 
اذا اردت اقن�اع الش�ريك بوجهة 

نظرك

الثور 
قد يراودك ش�عور بضرورة 
تقدي�م خدمات�ك والنياب�ة ع�ن 
زميل لتحّمل مس�ؤوليات كبيرة 
ال  بأم�ور  تكت�رث  ال  ودقيق�ة. 

تستحق، وانظر إلى األمام

اجلوزاء
تتلّق�ى إش�ارات واع�دة ورّبما 
تحّقق إنجاًزا كبيًرا. تتسارع األحداث 
وتشعر بسعادة أو بارتياح. انه يوم 
ممت�از عاطفي�اً: اذه�ب ال�ى مكان 

تجده مريحاً برفقة الشريك.

ال�سرطان 
تش�عر بالتعب واإلرهاق بسبب 
كث�رة األعم�ال الت�ي تنه�ال عليك. 
عاطفي�اً:  أعمال�ك  تنظي�م  ح�اول 
تح�اول أن تعيد األمور الى مجاريها 

بينك وبين الحبيب

الأ�سد 
راقب تصرفاتك، فقد تفقد ثقة 
اآلخري�ن بس�لوكك ه�ذا. ال تعّرض 
رّكز  للخطر.  س�معتك واس�تقرارك 
عل�ى ش�ؤونك الخاصة ودْع�َك من 

شؤون اآلخرين

العذراء 
تح�والت مفاجئ�ة تدفع�ك إلى 
خل�ط األوراق مج�دداً، لك�ن ذلك قد 
يك�ون إيجابياً وحاس�ماً لمصلحتك 
عاطفياً: عراقيل في طريق تصويب 

العالقة بالشريك.

العقرب 
الع�روض  م�ن  ع�دد  بانتظ�ار 
المغرية لتغيير عملك، لكن ال تتس�رع 
ف�ي اتخ�اذ ق�رارات عش�وائية، قب�ل 
توضيح األمور عاطفياً: إتبع حدس�ك 
ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم

القو�س 
تش�رق قريب�اً ش�مس أحالم�ك، 
فيصبح المستقبل مثمراً، وهذا بفضل 
دعوات المقّربين الراضين عليك وعلى 
تصرفاتك وتعاملك الجيد مع اآلخرين

الدلو 
علي�ك أن تج�د حل�والً عملي�ة 
وسريعة للمشكالت التي قد تواجهها 
هذا االس�بوع، وقد تضطر إلى اتخاذ 
مواقف حاس�مة عاطفياً: ال تستغل 
نقطة ضع�ف الش�ريك للوصول إلى 

غاياتك

اجلدي
م�ع  تعامل�ك  ف�ي  ح�ذراً  ك�ن 
أش�خاص ق�د ال يكونون أه�اًل للثقة، 
وحت�ى ال تصدم�ك حقيقته�م الحقاً 
عاطفي�اً: س�تكون موض�ع ثن�اء في 

الفترة المقبلة

حوت 
التواصل مع أشخاص نافذين في 
العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق 
األه�داف الت�ي حددته�ا لنفس�ك منذ 
فت�رة طويلة عاطفياً: قد تجد نفس�ك 

قريباً مضطراً إلى تنفيذ الوعود

كلامت متقاطعة

عمودي

افقي
1 - كاتب وروائي عربي معاصر 

 2 – تقال لألمير – متشابهة 
 3 – متشابهان – أنثر الماء – بحر

4 – من الطيور – أظهر 
 5 – عكسها شكل هندسي – شاعر ألماني 

 6 – تأبين – مرض صدري
 7 – خوذة – غير ناضج 

 8 – بخل – عكسها نهر أوروبي – مدينة فرنسية 
 9 – متشابهان – نرتبط بعقد .

1 - من شعراء المهجر ولد في حمص 
2 – شاعر عذري 

 3 – نصف يوال – أرنب }مبعثرة{ 
 4 – الخليفة العباسي السابع 

 5 – دولة عربية – يحسم األمر 
 6 – فارغة

 7 – من الورود – كاتب وشاعر أسكتلندي – للنهي 
 8 – مطرب لبناني

 9 – أغنية لعبد الحليم حافظ – صبر .
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برجك اليوم 

امليزان 
ال تخَش اتخ�اذ توجهات جديدة، 
فّك�ر ف�ي مش�اريع حديث�ة وال تقلق 
بش�أن األوضاع المادي�ة. قدرتك على 
التفاوض والنجاح كبيرة جداً عاطفياً: 

أنت صاحب شعور حساس ومرهف

1878 - ب�دء العم�ل ف�ي أول 
بالوالي�ات  هاتفي�ة  ش�بكة 
 18 م�ن  مكون�ة  المتح�دة 
هات�ف وذلك ف�ي مدينة س�ان 

فرانسيسكو.
1933 - ص�دور الع�دد األول 
من مجلة نيوزويك األس�بوعية 

األمريكية.
ع�رض  أول  ب�دأ   -  1938
عل�ى  المل�ون  للتلفزي�ون 
وال�ذي  لن�دن  ف�ي  الجمه�ور 
اخترعه االسكتلندي "ج. بيرد" 

عام 1928.
1947 - إذاعة ص�وت أمريكا 
االتح�اد  إل�ى  إرس�الها  تب�دأ 
الس�وفيتي لتك�ون ج�زءاً م�ن 
حمل�ة الدعاي�ة األمريكي�ة ضد 
االتحاد الس�وفيتي أثناء الحرب 

الباردة.
1948 - اغتي�ال إم�ام اليم�ن 
يحي�ى حمي�د الدين وذل�ك بعد 
عودت�ه من زي�ارة منطقة بيت 
حاضر حي�ث كمن له مجموعة 
من الث�وار وأطلق�وا عليه النار 

مما أدى إلى وفاته.
األعي�ان  مجلس�ا   -  1958
والن�واب العراق�ي يصادق على 
االتفاقي�ة الت�ي وقعه�ا المل�ك 
فيصل الثاني وم�ع ملك األردن 
الحسين بن طالل إلنشاء اتحاد 
بي�ن البلدين تحت اس�م االتحاد 

العربي الهاشمي.
قم�ر  أول  إط�الق   -  1959
صناع�ي لرصد الطق�س والذي 

يحمل اسم "فانكارد 2".
1972 - البرلم�ان البريطاني 
يص�وت لصالح االنضم�ام إلى 

السوق األوروبية المشتركة.
1989 - قي�ام اتح�اد المغرب 
وتون�س  ليبي�ا  بي�ن  العرب�ي 
والجزائر وموريتانيا والمغرب.

1996 - زل�زال ف�ي منطق�ة 
إري�ان جاي�ا بإندونيس�يا بقوة 
8.2 على مقي�اس ريختر يؤدي 
إلى س�قوط 108 قتيل وإصابة 
423 ش�خص وحص�ول أضرار 
ضخمة حدثت بسبب تسونامي 
صاح�ب اله�زه وص�ل ارتفاعه 
إلى أكثر م�ن 7 أمتار في العديد 

من المناطق.
2008 - إقليم كوس�وفو يعلن 
استقالله عن صربيا، وهو األمر 
الذي رفضته الحكومة الصربية 
المركزي�ة، وقد أيد االس�تقالل 
الوالي�ات المتح�دة وع�دد م�ن 
دول االتحاد األوروبي في حين 

رفضته روسيا بشدة.
2009 - الحكومة الس�ودانية 
توق�ع اتف�اق حس�ن نوايا مع 
حركة العدل والمس�اواة إحدى 
الحركات المتم�ردة في دارفور 
في العاصم�ة القطرية الدوحة 
األعمال  لوق�ف  وذل�ك تمهي�ًدا 
ف�ي  الطرفي�ن  بي�ن  العدائي�ة 

دارفور.
- 2011

اندالع ما عرف باسم ثورة 17 
فبراير في ليبيا ضد نظام معمر 

القذافي.
قوات األم�ن البحرينية تفض 
بالقوة اعتص�ام المحتجين في 
دوار اللؤل�ؤة، وأدى ذل�ك إل�ى 
مقت�ل 4 مواطني�ن وجرح 250 

آخرين.

الت�ي  الع�ذاب  رحل�ة   
الباخ�رة  ركاب  أمضاه�ا 
ك�روز  كرنف�ال  الس�ياحية 
س�تبقى راس�خة طوي�ال يف 
أذهان ال� 4٢٢0 راكبا، الذين 
مخيف�ة  لتجرب�ة  تعرّض�وا 
تعّطل�ت  بعدم�ا  ورهيب�ة 
الباخ�رة الضخمة إثر اندالع 
خ�الل  محركه�ا  يف  حري�ق 
رحلتها يف خليج املكس�يك يف 

املياه األمركية، وهو ما أدى اىل انقطاع الكهرباء فتعطلت أجهزة 
التدفئ�ة والتربيد، وأس�فر ذلك عن فس�اد الطعام وفق�دان املياه 
يف الحمام�ات، وبع�د نداء االس�تغاثة وأثناء عملية قط�ر الباخرة 
الضخمة صعد الركاب اىل السطح وناموا يف العراء، حتى وصولهم 
اىل ميناء موبايل يف والية األباما األمركية، ليخرج الركاب من رحلة 

طويلة حملوا من ذكرياتهم فيها معاناة وصعوبات لن تنىس. 

حّقق الش�اب باسل قائد 
بيه )19 عاماً( من فلسطني 
موس�وعة  بدخ�ول  حلم�ه 
غيني�س، بعد أن رس�م ملدة 
7٢ س�اعة بش�كل متواصل 

ودون توقف.
 وأرص باس�ل عى إنهاء 
كارساً  الثماني�ة،  لوحات�ه 
بذلك الرق�م القيايس العاملي 
الس�ابق ال�ذي وص�ل إىل 63 
بمدين�ة  ش�قته  يف  س�اعة، 
حيفا، والتي تحولت إىل تظاهرة دعم وتأييد من العائلة واألصدقاء 
والفنانني وأشخاص يتعّرفون إليه للمرة األوىل.بدأ قائد بيه بالرسم 
يف الع�ارشة صباحاً يوم األحد لُينه�ي يف العارشة والنصف صباحاً 
من يوم األربعاء مع نصف ساعة إضافية ليكون الوضع "أضمن" 
عى حد قوله وقال باس�ل يف حديث صحايف لجريدة محلية "فصل 

املقال" إنه يريد من خالل هذه الخطوة إعالء اسم فلسطني.

بيع مس�دس كان يمتلكه الرحال�ة الربيطاني الكابتن جيمس 
ك�وك، يف م�زاد بمدينة س�يدني، مقاب�ل ٢19600 دوالر أس�رايل 
٢٢7٢00 دوالر أمرك�ي. وك�وك هو أول بريطان�ي وطئت قدماه 

أسراليا قبل قرنني ونصف من الزمان. 
وكان كوك قد وصل اىل س�احل أس�راليا يف نيسان عام 1770 
وهو أول أوروبي يصل اىل الس�احل الرشقي للقارة، بعد أن رس�م 
خرائط س�احل نيوزيلندا، ثم أكمل رحلته ووضع العلم الربيطاني 

عى جزيرة بوسيشن يف والية كوينزالند بشمال أسراليا. 
وق�ام كوك بعد ذلك برحلت�ني يف املحيط الهادي وقتل يف هاواي 
عام 1779. وظل مسدسه يف حيازة أرسة كوك ألكثر من قرنني قبل 

أن يشريه رئيس بلدية ملبورن األسرالية السابق عام ٢003. 

رحلة عذاب سياحية

رسم 72 ساعــــة 

مسدس الكابتن كوك

أث�ار تح�ّول مدين�ة برات�و الواقع�ة يف 
إقليم توس�كانا االيطايل، من مركز تقليدي 
لصناع�ة املنس�وجات واألزي�اء االيطالي�ة 
إىل عاصم�ة للمالب�س الرخيص�ة الصينية 
مشاعر سخط بني صّناع املالبس االيطاليني 
الذين يتكّبدون الخس�ائر بس�بب انتش�ار 
اإلنتاج الصيني. وقال صناعي ايطايل هناك 
3 آالف رشك�ة ايطالية صغ�رة يف املنطقة 
الصناعي�ة يف براتو، مه�ّددة باالنهيار ألنها 
تش�عر بالعجز عن منافس�ة حوايل 4 آالف 
يديره�ا  املالب�س  مصن�ع صغ�ر إلنت�اج 
صينيون.  لكن الرشكات االيطالية يف براتو، 
الت�ي تتمّتع بري�ادة عاملية يف مجال تطوير 
صناع�ة املنس�وجات، ترّص ع�ى مواصلة 
مقاوم�ة الهجم�ة الصيني�ة، وق�د عّززت 

اس�تثماراتها يف مجال البحوث التكنولوجية الرامية اىل انتاج منسوجات مبتكرة 
لسوق صناعة مالبس املوضة.

أجرت مؤسس�ة فني�ة يف س�ويرسا اختبارات 
جديدة ع�ى لوحة توصف بأنها النس�خة األصلية 
للمونالي�زا، الت�ي رس�مها ليون�اردو دافن�ي يف 
الق�رن الخامس عرش، قدمت دليال جديدا عى انها 
من رس�م الفنان االيطايل. وكان أزيح الس�تار عن 
ه�ذه اللوحة ايزلورث املونالي�زا يف جنيف يف أيلول 

املايض. 
وق�ال مس�ؤول يف املؤسس�ة الفني�ة: عندم�ا 
ث�روة م�ن  اىل  الجدي�دة  النتائ�ج  نضي�ف ه�ذه 
الدراس�ات العلمية واملادية املوج�ودة لدينا، أعتقد 
ان اي ش�خص س�يجد دليال دامغاً عى انها لوحة 
ليون�اردو وينظر إىل املونالي�زا املوجودة يف متحف 

اللوفر يف باريس منذ اكثر من ثالثة قرون عى أنها الوحيدة التي رس�مها دافني، 
ورف�ض الخ�رباء العام املايض مزاعم بش�أن النس�خة املوجودة يف س�ويرسا. لكن 
اللوحة الثانية القت دعما أيضاً يف عالم الفن، مما شجع مؤسسة املوناليزا ومقرها 
زيوري�خ، وهي مجموع�ة دولية تقول إنها لي�س لها أي مصلح�ة مالية يف العمل 

الفني، عى مواصلة جهودها إلثبات ان اللوحة أصلية. 
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لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيـرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

ثاني�ة، للم�كان الدقي�ق والتسلس�ل 
الصحي�ح لتس�عة أرقام عىل شاش�ة 
كمبيوتر.وتظه�ر األرقام معا موزعة 
بشكل عشوائي عىل شاشة الكمبيوتر، 
وبمج�رد أن يضغط الش�مبانزي عىل 
رق�م واحد يت�م إخفاء بقي�ة األرقام، 
لكنه يس�تطيع يف كل الحاالت تقريبا 

أن يتذكر مكان الرقم.
تيتس�ورو  العال�م  ويق�ول 
ماتس�وزاوا، العالم بجامع�ة كيوتو، 

             طوكيو/ وكاالت

كشفت دراسة علمية حديثة، عن 
أن ذاكرة الشمبانزي أرسع من البرش، 
وأظهرت تلك الدراس�ة أن الشمبانزي 
يستغرق جزءا من الثانية لتذكر شيئا 
ما، يف حني يس�تغرق األمر من البرش 

عدة ثوان للتذكر.
براع�ة  يابان�ي  عال�م  وأثب�ت 
الشمبانزي يف التذكر يف أقل من نصف 

إنه من املستحيل أن يفعل البرش األمر 
نفس�ه، ويمتل�ك الش�مبانزي ذاكرة 
أفض�ل من البرش، وفق�ا لترصيحاته 
يف اجتم�اع لالتحاد األمريك�ي لتقدم 
اليابان�ي  العلوم.ونف�ذ الربوفيس�ور 
تجاربه ع�ىل ذاكرة ش�مبانزي أنثى، 
تدع�ى »أي« الت�ي تعني ح�ب باللغة 
الياباني�ة، وعىل ابنها املول�ود يف عام 
2000 ويدع�ى أيوم�و، وال�ذي أظهر 

مهارات أفضل يف الذاكرة.

ماتسوزاوا،  الربوفيس�ور  ويشري 
إىل أن الشمبانزي طور هذا الجزء من 
الذاكرة، ألنه�ا تعيش يف منطقة »هنا 
واآلن«، أي الحارض، يف حني أن البرش 
يفك�رون أكثر يف امل�ايض والتخطيط 
للمستقبل، ويف الغابة، لديه أيضا قدرة 
عىل اتخ�اذ ق�رارات مكاني�ة رسيعة 
مثل املواقع الدقيقة يف شجرة مثمرة، 
وامل�كان الدقيق لألع�داء املحتملني يف 

مجموعة من الشمبانزي.

يتتتزوجتتان فتي صتيتدليتتة الشتمبتانتزي يتمتتتلتك أفتضتل ذاكتترة!

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 

ش�تاء اس�تثنائي تعاون فيها الزاب واملطر ودجلة عىل رفع 
مناس�يب املي�اه وتعريض عرشات الق�رى إىل فيضانات لم تبق 
بيت�ا وال زرع�ا وال ش�جرة إال واتت عليه�ا، وأحالته�ا بني ليلة 
وضحاها إىل )بلدات( منكوبة واثر بعد عني، وما يزيد عىل أربعة 
آالف أرسة وجدت نفس�ها فج�أة من غري س�كن وال فراش وال 
حاج�ة منزلية وال م�ورد رزق، غري ان هذه الصورة املأس�اوية 
ع�ىل عتمتها قابلتها صورة مرشقة ال يصح غض النظر عنها.. 
فق�د كان للدول�ة )وان كان هذا واجبه�ا( موقف متميز، عربت 
عنه الجهود الفاعلة التي بذلتها الوحدات العس�كرية املوجودة 
ضم�ن قواطع الفيضانات، وكذلك طريان الجيش ودوائر الدولة 
املعني�ة زيادة عىل الحكومات املحلي�ة ومجالس املحافظات من 
دون أن نغف�ل مبادرة املركز بتقديم منحة )مليوني دينار( لكل 
عائل�ة، ومع ان هذا املبلغ ال يس�اوي ش�يئا باملقارنة مع حجم 
األرضار البليغ�ة، ولكن�ه مبل�غ أويل كم�ا أعلن املرك�ز ملواجهة 

الحالة الطارئة.
املش�هد ال�ذي اس�رعى انتباه�ي يتج�اوز ه�ذه الجه�ود 
الرس�مية االيجابي�ة الت�ي يفرضه�ا )الواج�ب(، اىل فعالي�ات 
املواطنني الكريمة يف املدن املحيطة بالقرى املنكوبة ولعل أعظم 
ما اس�توقفني يف هذه الفعاليات قي�ام بعض املدن البعيدة عن 
موقع الحدث بحملة تربعات ومس�اعدات عاجلة للمترضرين، 
ويف مقدمة املدن التي بادرت اىل ذلك، مدينة الكاظمية املقدس�ة 
الت�ي وقف أهلها وقفة مرشفة -ليس�ت جديدة عليهم مع أبناء 
ش�عبهم يف محافظة صالح الدين، وهي وقفة عىل السياس�يني 
ان ينتبهوا إليها، فالذي يجمع العراقيني هو تناديهم عند الشدة 
وعن�د الحاج�ة وعند الفرح؟، النه�م ما كانوا يوم�ا خالف ذلك 
وكأنه�م افراد ارسة واح�دة، اما الدع�وات اىل توحيد صفوفهم 
ع�رب الصالة املش�ركة فهي من اغ�رب ما رأي�ت الن بيوت الله 
منذ فتحنا عيوننا عىل الدنيا وهي مرشعة االبواب امام املذاهب 
جميعه�ا، يصلون فيها مع�ا، وراء امام واح�د، ويتوجهون اىل 

قبلة واحدة.
 مأس�اة الفيضان مري�رة، ولكنه�ا وضعتنا أم�ام الصورة 
الحقيقي�ة لهوي�ة العراق�ي، وكن�ت أتس�اءل: مل�اذا ل�م تبادر 
ال�وزارات واملؤسس�ات والربمل�ان ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي 
ودوائ�ر األوق�اف كما ب�ادرت الكاظمية وتعلن ع�ن فتح أبواب 
الت�ربع م�ن دون ان يعني ه�ذا أن الدولة او األجه�زة التنفيذية 
مق�رصة، ولك�ن مثل هذه املغالي�ات هي ما يع�زز العالقة بني 
املذاه�ب واالديان والقوميات ويرتقي بها من الصالة املش�ركة 
والخطابات اإلنشائية إىل العمل والتطبيق والشعور باالنتماء اىل 
اآلخ�ر واىل الوط�ن ... اللهم احفظ الع�راق وزد أمطاره وجنبه 

الفيضانات... 

رسق سمعي وخطف عيني تالمع وبريق ذلك الخرب الذي تباهت وتبخرت 
بن�رشه ع�دة مواق�ع الكرونية حول نف�اد الطبع�ة الجديدة م�ن )الكتاب 
األخرض( ل�)املعمر القذايف( والتي ش�اركت يف أعمال معرض القاهرة الدويل 
للكتاب، محققة أعىل نس�بة مبيعات ش�هدتها الدورة الحالية لهذا املعرض 
املعروف بش�هرته العالي�ة عىل الصعيدي�ن العربي والعامل�ي، حيث انعقدت 
هذا الدورة بداية ش�باط هذا العام بمشاركة كبرية من قبل أشهر وأهم دور 
النرش يف العالم كما ش�هد املع�رض -كالعادة- إقباال واس�عا من قبل الزوار 
من عشاق ومتابعي شؤون الكتب واملطبوعات عىل مختلف أصناف وأطياف 
املعرف�ة، لعل الغريب والعجيب يف أمر انتش�ار وازده�ار هذا الخرب باإلضافة 
اىل )نف�اد( كتاب )القذايف( بطبعته األوىل يف خامس أيام املعرض،هو أن ليبيا 
قد ش�اركت به -اضطرارا- كضيف رشف ولي�س كما جرت العادة يف دورات 
سابقة، وأن النارش الذي غامر-عىل ما يبدو- بعرض )الكتاب األخرض( كان 
يدرك -فع�ال- ردة الفعل االيجابية التي س�يحققها ذل�ك الكتاب، وإال كيف 
أق�دم ونجح عىل طباعة اآلالف من النس�خ كطبعة ثانية بع�د نفاد الطبعة 
األوىل تل�ك -كما قلنا،ذلك قب�ل قليل- لكي يغطي الطلب املتزايد عىل ش�هرة 
وذيوع صيت ذلك الكتاب الذي قام بتأليفه )القذايف( منذ بدايات تسنمه مهام 
السلطة يف ليبيا بداية سبعينيات القرن املايض وقبل ان يأمر بتحويل اسمها 
إىل )الجماهريية العربية الليبية الشعبية االشراكية العظمى( ثم اختصارها 
اىل )الجماهريي�ة العربية الليبية العظمى(، حي�ث يتحدث فيه )القذايف( عن 
الطريق الثالث للديمقراطية وس�لطة الش�عب )س�لطة كل الناس( وطبيعة 
نظ�ام الش�ورى، يف وقت هاج�م األنظم�ة التقليدية املوروثة، ول�م ينس أن 
يس�خر م�ن الربملانات واألح�زاب، ثم يتنبأ-ايض�ا- بقيام الثورة بس�بب ما 
أس�ماه )ال�رصاع من تحرير الحاج�ات( ولعيل لألمانة -هن�ا- يف أن أعرف 
ببعض املعلومات التي زودني بها صديقي األثري)د.ش�فيق املهدي( الذي يعد 
أول من أدخل نس�خة من )الكتاب األخرض( للعراق، وهو من ذكرني-أيضا- 
بعبارة ش�هرية كان يرددها )القذايف( مستخفا بش�عبه الذي شبعه كل يوم 
أبش�ع الش�تائم يقول فيها،بما معناه؛ )كل الش�عوب محت�ارة بقائدها ... 
اال أنا القائد الوحيد الحائر املبتىل بش�عبه(، ح�ني نقلت له خرب وقصة نفاد 
نس�خ ذلك الكتاب مس�تذكرا سنواته التي تزيد عىل الس�تة أعوام والتي كان 
قد قضاها -هناك- أستاذا جامعيا اعرت صوته الدهشة عرب الهاتف، مثلما 
اعرتن�ي نفس درجات ومس�تويات تلك الدهش�ة التي أخ�ذت إىل كتابة هذا 
العمود،متسائال،مستفهما، مستغربا من دراسة أسباب ودواعي ذلك اإلقبال 
املدهش واملثري لكل أشكال التس�اؤل واالستغراب نحو تزايد مبيعات جديدة 
لطبع�ات كتاب )معم�ر القذايف( بعد س�قوطه ورحيل�ه )الدراماتيكي( غري 
املعم�ر قبل قراب�ة أكثر من عام، فهل من دراس�ات وتحليالت تعيننا يف فهم 
وتفس�ري ظواه�ر مثل هذه األمور...يا جماعة الخ�ري؟!    أم نجد يف قول من 
قال�ه -مرة- الباحث )د.ش�اكر النابليس( من أن؛)الش�عوب العربية تقبل يف 
نفسها القائد مهما كان طاغيا، فاجرا، ظاملا عىل انه الشجرة وهي الثمرة!( 

تصورا ومقربا ملا يحصل من مثل هذه األمور؟!

* حسن العاني  * حسن عبد الحميد

وقفة مرفة يف أخرض »القذايف«!

دغدغات نقار الخشب

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

Hasanhamid2000@yahoo.com

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير
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UPI  /ماديسون             

اخت�ارت ام�رأة يف ال��87 ورجل يف ال��79، صيدلية 
يف س�وبرماركت بمدين�ة ماديس�ون األمريكي�ة لتكون 
مكان احتفالهما بزواجهما يف يوم عيد العشاق.وأفادت 
صحيفة »كالري�ون ليدجر« األمريكي�ة، أن أولرس مور، 
وبي�يل س�مال، اللذين كان�ا يعتزمان ال�زواج يوم األحد 
املايض يف كنيس�ة، ق�ررا تغيري امل�كان والزم�ان عندما 
اق�رح مور أن يك�ون األمر أكث�ر »رومانس�ية«، فقال 
»ان�ه عي�د العش�اق.. فلم�اذا ال نتزوج؟«.وبعدها ذكر 

مور وس�مال، أمام مالك س�وبرماركت »كروغر« جون 
بيل كروس�بي، أنهم�ا يودان ال�زواج باملحكمة، فاقرح 
عليهم�ا ممازحاً أن يكون هو من يزوجهما بما أن لديه 

صالحيات قانونية تخوله ذلك.
فسأل مور، وهو صيديل متقاعد »هل يمكننا الزواج 
يف الصيدلية؟«، وإذ بهما يفعالن ذلك فعالً بحضور عدد 
من الزبائن واملوظفني.يشار إىل أن سمال كانت متزوجة 
س�ابقاً، وقد استمر زواجها 56 س�نة، لكن زوجها تويف 
قبل 14 س�نة، أما مور فقد توفيت زوجته بعد زواج دام 

60 سنة، قبل زواجه من عروسه الجديدة.

تدعــو مؤسســة المســتقبل العراقية للصحافة والنشــر عبــر الموقعيــن اإللكترونيين لجريدة المســتقبل 
العراقي ووكالة انباء المســتقبل جميع االســاتذة والباحثين في المجاالت االقتصادية والسياسية والقانونية 
واالجتماعية لرفد مركز دراســات وبحوث المســتقبل العراقي بكافة البحوث وبمختلف االختصاصات، لغرض 
نشــرها في الموقعين اعاله والحصول على عضوية المركز الذي سيشــهد انطالق العديد من الفعاليات على 

مــدار السنــة، شــــاكــرين تعــاونكــم فـي ارســاء دعــائم العــراق الجـــديد وبنـــاء دولــة المــؤسســـات.
ومن الله التوفيق 

دعتتوة 


