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ذي قــار تنفــصل عــن نفــط الجنــوب وحقلهــا ينتــج 35 الــف برمــيل يوميــًا

المالكي اطلع عليها ووجه بتنفيذها من دون »مداراة«

           بغداد / المستقبل العراقي
ش�جبت دمش�ق، أم�س االثني�ن موج�ة 
التفجي�رات التي ش�هدها الع�راق. وقالت 
بي�ان  ف�ي  الس�ورية  الخارجي�ة  وزارة 
صحاف�ي إن “ه�ذه الهجم�ات اإلرهابي�ة 
الت�ي ته�دف إلى زعزع�ة أمن واس�تقرار 
العراق الش�قيق وقتل األبري�اء العراقيين 
من دون أي تمييز لن تنجح بإعادة العراق 
إلى الوراء ولن تس�تطيع المساس بإرادة 

العراقيي�ن الصلب�ة في النه�وض ببلدهم 
وتثبي�ت اس�تقرارهم”. ونقل�ت الوكال�ة 
العربية الس�ورية لألنباء “سانا” عن بيان 
وزارة الخارجي�ة أنها “تتق�دم إلى العراق 
حكوم�ة وش�عباً بأحر التعازي لس�قوط 
ه�ؤالء الش�هداء األب�رار”، معب�رة ع�ن 
“تضامنه�ا الكام�ل ومواس�اتها لعائالت 
الش�فاء  للجرح�ى  ومتمني�ة  الضحاي�ا 

العاجل”.
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خالل جولة تفقدية

         المستقبل العراقي/خاص
اته�م عضو في مجلس الن�ّواب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاش�مي 
المحك�وم باإلع�دام بالت�ورط في أعم�ال إرهابي�ة، بالهجم�ات الدامية 

األّول. أم�س  الع�راق  عم�وم  طال�ت  ل الت�ي  ق�ا عضو و
ل عدم ذكر اس�مه إن  مجل�س الن�ّواب الذي فضَّ
“الهاش�مي يسيطر على بعض األجهزة األمنية 
الحساس�ة”، مؤكداً أنها “تس�اعده ف�ي تنفيذ 
هجماته ضد الش�عب العراقي كلما حان موعد 
جلسات محاكمته”، الفتاً إلى أن وجود الهاشمي 
ف�ي تركي�ا ال يمنع�ه م�ن التخطي�ط لعمليات 
إرهابية.وأبدى عضو مجلس النّواب اس�تغرابه 
ع�ن المعلومات التي س�رِّبت بش�أن عزل أمين 
عام س�ر جه�از المخابرات عن منصب�ه، مبيناً 
أنه�ا  “خطوة لقلب االنجازات التي تحققت في 

جهاز المخابرات مع فريق أمين عام س�ر الجهاز”، مش�يراً إلى أن الجهاز 
ل إلى “جهاز مخابرات تركي – كردي”، بحسب قوله. وأوضح عضو  تحوَّ
البرلم�ان إن “رئيس جهاز المخابرات الحالي لم يقدم للبلد ش�يئا يذكر”، 

ه�ًا بأن  “أعض�اء من مجلس الن�ّواب طالبوا ألكث�ر من مرَّة منوَّ
إعادة هيكلة جه�از المخاب�رات الوطني وتحويله 
إل�ى نص�اب التحالف الوطني بعد أن فش�لت 
القائم�ة العراقي�ة والتحالف الكردس�تاني 
في إدارته منذ 2003”.وأكد عضو مجلس 
النّواب على وجود “قائمة في مجلس 
الن�ّواب بع�دد كبي�ر م�ن البعثيي�ن 
الذي�ن انتس�بوا لجه�از المخابرات 
“القائم�ة  أن  مبين�اً  الوطن�ي”، 
العراقية والتحالف الكردستاني هم 

الذين أدخلوهم إليه”.

          المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر سياس�ي عن وجود 39 أمر إلقاء قبض 
ذ  ص�درت ضد ش�خصيات بارزة، الفتاً إلى أنها س�تنفَّ
في مدة قريبة جدا.وقال المص�در إن »رئيس الوزراء 
ن�وري المالكي أطل�ع على مذكرات إلق�اء قبض ضد 
عدد من الشخصيات«، مبيناً أن تلك المذكرات »صدرت 
في وقت سابق وبعضها صدر حديثاً«.وأشار المصدر 
إل�ى أن مذكرات االعتقال ص�درت »بعد الحصول على 
اعتراف�ات من بعض ق�د ضبطوا قبل تنفي�ذ عمليات 
انتحاري�ة او تفجير مركبات في بع�ض المناطق من 
بينها محافظ�ة الموصل«، مبيناً أن »هؤالء المتهمين 
اعترف�وا ب�أن العملي�ات اإلرهابي�ة تهدف إل�ى إبقاء 
العراق في نطاق الم�وت والتفجير والتفخيخ والقتل 
فضالً عن إلقاء التهم على حزب سياسي واحد ليكون 

الخاسر في المعادلة السياسية العراقية«.

39 أمر قبض ضــد شــخصيات بارزة ســتنفذ قريبــًا مصــدر سياســي: 

مصدر برلماني: نية لنقل ادارة المخابرات الى التحالف 
الوطني بعد فشل العراقية والكردستاني

بالوثائق السرية..                تطلق قريبا أخطر ملف 
مخابراتي يهدد حياة ماليين العراقيين !!

أكدوا أهمية القرار سياسيًا وأمنيًا

المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر
لم تكن ق�رارات رئيس مجلس الوزراء ن�وري المالكي الرامية إلى 
إعادة الضباط السابقين إلى الخدمة العسكرية بمنأى عن المشهد 
السياس�ي المحتش�د، الس�يما وإن بعض األطراف تنظ�ر إلى هذا 
الموض�وع من زاوي�ة الت�وازن ف�ي إدارة الملف األمن�ي وضمان 
مش�اركة المكون�ات الكبي�رة فيه، حت�ى إنها وضعته ف�ي قائمة 
اإلصالح�ات السياس�ية التي يتوج�ب على المالك�ي مراعاتها من 
أجل كسب ود الجميع. وأعرب سياس�يون عراقيون ل�”المستقبل 
العراق�ي” ع�ن تأييده�م لتلك الق�رارات، مش�ترطين التركيز على 
الخلفي�ات التاريخية للضباط المعادين إلى الخدمة من أجل ضمان 
عدم اندساس عناصر تضمر العداء للدولة في المؤسسة العسكرية. 
وقال النائب عن ائتالف دولة القانون أمين هادي في تصريح خص 
به “المستقبل العراقي”: “فوجئنا بقرار رئيس الوزراء ألن السياق 
المتبع في إعادة ضباط الجيش السابق يقضي بإعادة من هم برتبة 
مق�دم فما دون، أما من هم برتب�ة أعلى من هذه فتتم إحالتهم إلى 
التقاعد”. وتابع “لكن يبدو أن الحكومة شعرت باحتياجها لضباط 

الجيش السابق باعتبارهم من ذوي الكفاءات”.

المحافظ يشترط قومسيونًا بـ 35 مليون 
دوالر لمشروع تطوير المطار.. وكتلة 

من مجلس المحافظة »تحبط« الصفقة !!

سوريا.. إرهاب من أجل »الجنس المقدس«.. أسرار غسل أدمغة االنتحاريين

نواب لـ                  : عودة الضباط السابقين يجب أن ال تتخطى 
»المساءلة والعدالة«

دمشـق: اإلرهـاب لـن يعـيد العـراق إلـى الـوراء أو يفتتـه

مصادر دبلوماسية: إتفاق »لطمطمة« فضيحة 
عقود ضباط المخابرات األردنية
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          المستقبل العراقي/خاص
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة في الكويت عن 
إن زي�ارة ملك البحرين األخير إل�ى األردن جاءت 
نتيجة “افتض�اح” تورط مجموع�ة من الضباط 
األردنيين “مخابرات وأمن” المعارين إلى البحرين 
لضلوعه�م في عمليات وحش�ية ضد المعارضين 
البحرينيين. وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل 
خليفة قد بدأ زيارة رس�مية إلى األردن في ال�27 

من آب الماض�ي واختتمها في اليوم التالي. ومع 
إن البيانات الرسمية التي أصدرها الديوان الملكي 
األردني قالت إن بن عيس�ى بحث مع ملك األردن 
عب�د الله بن الحس�ين التط�ورات التي تش�هدها 
المنطق�ة، خاصة األوض�اع في س�وريا، وأعربا 
ع�ن “قلقهما من اس�تمرار تفاق�م الوضع هناك 
من دون التوصل إلى حل سياس�ي سريع وشامل 
لالزم�ة يحافظ على وحدة س�وريا واس�تقاللها 

وتماسك شعبها”، وإن مباحثات الملكين تناولت 
“العالقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات 
االهتمام المشترك”، إال ان المصادر الدبلوماسية 
أكدت ل�”المس�تقبل العراقي” إن هدف زيارة بن 
عيس�ى إلى عمان هو معالج�ة موضوع الضباط 
االردنيين الش�ائك وتفادي الح�رج الدولي بعد أن 
تدخلت جهات حقوقية وإنس�انية دولية لمتابعة 

تفاصيل ص2الموضوع. 

       المستقبل العراقي/خاص
كشف مصدر سياسي عن تهديد لنائب رئيس 
الجمهورية طارق الهاشمي لشخصّية بارزة 
»لم يسمها« عن أنه سيقوم بعمليات دامية 
في بغداد وفي عموم محافظات البالد.وأّكد 
المصدر أن الهاشمي أخبر الشخصّية البارزة 
بأن »العراق سيش�هد أيام�اً دامية«، مؤكداً 

أنه�ا  »ل�ن تتوق�ف«، مبيناً أن »ي�وم األحد 
كانت أدلتي على فعل ما يحلو لي في البلد«، 
بحس�ب نق�ل المصدر عن الهاش�مي.ونقل 
المصدر عن الهاش�مي قوله أيضا »لديَّ من 
يس�ندني إقليما«، منّوهاً بأن الهاشمي أبلغ 
المس�ؤول في اتصاله الهاتفي بأنه »سوف 

يرى نجوم الظهر«. 

هدد بأن »يراوي« العراقيين »نجوم الظهر«
تحذيرات من زيادة عدد الهجمات الدامية 

من قبل مجاميع الهاشمي

ّ

غدًا في 

غدًا في 

أحداث 11 ايلول  .. مهزلة رسمتها أوراق 
التاروت في أوكار المنظمات الظالمية
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اميـن بغـداد يخصـص 4 مليـارات ديـنار للنهـوض 
بخدمـات مدينــة الصـدر

ّ

 تكشف أسرار وخفايا زيارة ملك البحرين إلى األردن

بيان الرئيس على مشرحة الضمير 

تفاصيل ص2

ً
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

كيف نتجنب االصاب�ة بالذعر االمني، 
ونح�ن نمتل�ك اس�لحة متطورة، وجيش�ا 
وطني�ا ع�داده ملي�ون مواط�ن موزعين 
بين اجه�زة امنية في الجيش والش�رطة، 
ومواجه�ة مجموع�ات مذع�ورة بدورها، 
ومصاب�ة بالدوار الس�لفي، بعد التطورات 
المحلية في اجواء كتائب المس�لحين في 
س�وريا، والخ�اف عل�ى من يتس�لم راية 
ادارة جبهة عريضة من المقاتلين والدعم 
القط�ري..  الس�عودي  والدول�ي  العرب�ي 
كي�ف نتجنب االصاب�ة بالتيف�و الطائفي 
ونح�ن نعال�ج وضعا س�يئا ف�ي الفلوجة 
ووضعا سيئا مماثا في بقية المحافظات 

العراقية ؟!.
ه�ذا الس�ؤال، يحيلن�ا ال�ى جملة من 
االسباب التي تحول دون ان نمسك بجبهة 
كبي�رة م�ن آلي�ات التحصين الت�ي تجنب 
ش�عبنا واهلنا وس�احتنا العراقي�ة المزيد 
م�ن الهجم�ات االرهابية والقت�ل االعمى، 
وه�ي عمليات كبيرة بدأت تأخذ مداها من 
خال توظيف تلك العمليات لصالح اهداف 
سورية وعربية اكثر من اهدافها العراقية، 
ب�ل ان تلك االه�داف تتوكأ عل�ى الضحايا 
العراقيين لتسويق تطور االوضاع السورية 
والعربي�ة وانتص�ارات تحققها الس�لفية 

على جبهة الشيعة.. المهترئة!.
يج�ب ان نعت�رف لش�عبنا، ولاع�ام 
الوطن�ي، بأنن�ا كن�ا ف�ي الم�دة القريبة 
تس�ويق  ف�ي  ج�دا  ماهري�ن  الس�ابقة 
االخفاقات، واجندات احزابنا السياس�ية، 
والتفصي�ات  المس�ائل  ع�ن  والتوق�ف 
لحج�م  نلتف�ت  ان  دون  م�ن  الصغي�رة، 
الضرر ال�ذي تلحقه تلك االنش�غاالت على 

بني�ة االوض�اع واالولويات الوطني�ة.. كنا 
في الم�دة الس�ابقة، ماهرين ف�ي تقدير 
اوضاعنا الحزبية وحجز المقاعد الوطنية 
لصال�ح اش�خاص غي�ر صالحي�ن الدارة 
منطق�ة المصالح الوطنية، وحين نس�أل 
ل�م كل ه�ذا ال�ذي يج�ري؟، وان مايجري 
مكل�ف وص�ادم للم�زاج الوطن�ي واخرق 
وال يعب�ر ع�ن حكم�ة بالغة ف�ي تصريف 
ازمات الدولة والحكوم�ة؟، يأتيك الجواب 
بانك ال تس�طيع تقدير المصالح، وان اهل 
الس�لطة هم الذين يحق لهم العمل وانجاز 
الملفات الصعبة فه�م الفئة االكثر تقديرا 
للمصالح، وم�ن يخالفها نهج العمل على 
التصري�ف فهو من العقاني�ة ابعد واقرب 

الى التخريف!.
لق�د كن�ا خاقي�ن ف�ي الق�درة على 
خلق المناخ االس�تثماري الواسع لازمات 
العراقية، ولم نكن نعبأ بما يمكن ان ينتجه 
هذا االمر من تداعي�ات على بنية االجتماع 
الوطن�ي وقواع�د المصالح�ة واالنس�جام 
المفترض بين كل فئات المجتمع العراقي 
الذي يعاني انقس�اما اجتماعي�ا وانخابيا 
وسياس�يا هائا بعد االنتخاب�ات الوطنية 
الت�ي ج�رت ف�ي 2010، فتركن�ا خلفن�ا 
ازم�ات كبيرة من دون عاج، وتصورنا اننا 
سنكس�ب المزيد من اوراق القوة والمنعة 
واالس�تقرار االجتماعي واالقتصادي حين 
نعلق مش�نقة ه�ذا االرهاب�ي او ذاك، ولم 
نع�رف ان ه�ؤالء االرهابيي�ن ف�ي نظرن�ا 
المداني�ن بقضاي�ا ارهاب وقت�ل، انما هم 
زعماء وثوار ووطنيون في الس�احات التي 
انتخبتهم وقدمته�م ممثلين وارقام كبيرة 

في لوائح المرشحين!.
انا اعتقد ان موجة التفجيرات االخيرة 
متصل�ة تمام االتصال بموج�ة التفجيرات 

الت�ي طالت بغ�داد في اعق�اب اتهام نائب 
الرئي�س طارق الهاش�مي.. فق�د تفجرت 
الساحة العراقية، وصحت بغداد على موجة 
كبيرة من التفجيرات في اليوم التالي الذي 
ظهرت في�ه الحكوم�ة وه�ي تتحدث عن 
الئحة اتهام الهاش�مي وقد سقط الشهداء 
والجرح�ى ول�م تنم مئات العائ�ات ليلتها 
في بيوتها، وبقيت في مقبرة النجف وهي 
تبكي ضحاياه�ا.. والضحاي�ا من ضحايا 

يولدون!.
ق�رار  ال�ى  االته�ام  يتح�ول  الي�وم، 
العراقي�ة،  الس�احة  فترتب�ك  باالع�دام، 
وتنشط الخايا االرهابية في كل مكان من 
العراق، وتضرب بق�وة في كركوك وتلعفر 
والناصري�ة والعمارة والش�علة حتى تصل 
ال�ى بغ�داد والبص�رة في سلس�لة متصلة 
في المفهوم غارقة في التوحد والتش�ابه، 
تص�در  الت�ي  الدني�ا  كل  خ�اف  وكأنن�ا 
محاكمه�ا ق�رارات ادان�ة وس�جن واعدام 
ض�د المتهمي�ن والمدانين س�احة لتفريغ 
ش�حنات الغض�ب السياس�ي ونقطة لقاء 
الخافات السياس�ية بين اح�زاب طائفية 
دخلت العملية السياس�ية بقصد التوس�ع 
الطائف�ي وال ش�يء آخر غير االف�ادة من 
الث�روة والقان�ون وامكاني�ات الدول�ة في 
ادارة شبكة عنكبوتية من المارقين والقتلة 

والمجرمين!.
في مقابل ذلك، هنالك شبكة ال تنتهي 
من الملفات، واالمزجة المتعبة، وهي تقف 
في واجه�ات العناوين االولى إلدارة الدولة 
تتحكم بالقرار، وتستفرد بالسلطة، وتعتقد 
ان تلك االدارة هي المثالية، في ظل تصاعد 
الروح الطائفي�ة والخافات الحزبية، وفي 
ظ�ل انعدام اي مس�عى جدي لقت�ل الفراغ 
الهائل الموج�ود في العملية السياس�ية.. 

هذه الش�بكة ال تق�ل خطورة عن 
الخطورة التي تشكلها الشبكة االولى، واذا 
كانت الش�بكة االولى تقت�ل وتكتم انفاس 
ش�خصيات امني�ة وسياس�ية ف�ي البل�د، 
وتعم�ل لصال�ح اجن�دات عربي�ة واجنبية 

وس�لفية ووهابي�ة، دون وازع من ضمير 
او دافع من قيم، فإن الشبكة الثانية تفتك 
بالغالبية العظمى م�ن ابناء طائفتها عبر 
اقتص�ار التمثيل السياس�ي على مجموعة 
م�ن الكيان�ات الهزيل�ة والق�وى التعبانة 

التي فقدت شعبيتها يوم بان الضعف على 
الق�درة ف�ي ادارة الدولة وظه�ور طبقات 

التجار والمنتفعين والمستثمرين!.
نح�ن بارع�ون ف�ي خل�ق االزم�ات، 
لكننا ضعفاء في ادارة مش�روع حل واحد 

ينه�ي االزم�ة، ويبع�د البلد ع�ن حمام دم 
طرفاه مته�م بجرائم قتل ادي�ن باالعدام، 
ونه�ج توريطي يس�تغل الملفات الجرمية 
الخص�وم  لتصفي�ة  ذريع�ة  والسياس�ية 

والخصوم المحتملين!.

القدرة على خلق "األزمات".. واالنهيار على أعتاب الحل !

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع رغب�ة الع�راق في تنوي�ع مصادر التس�ليح، 
خاص�ة في ما يتعلق بالحص�ول على الطائرات والمع�دات لمعالجة ما 
يع�رف بالفراغ الجوي.وقال المستش�ار اإلعامي لوزي�ر الدفاع الفريق 
الركن محمد العس�كري: إن بغ�داد تعتزم االعتماد عل�ى بدائل أخرى ال 
تقتصر على الجانب األميركي لتعزيز قدراته في حماية أجوائه، مش�يرا 
إل�ى أن بداية العام المقبل ستش�هد اس�تخدام منظوم�ات حديثة تلبي 
الغرض وتس�د الفراغ الجوي، حس�ب قوله.من جانبه، قال عضو لجنة 
األم�ن والدف�اع النيابي�ة عباس البياتي إن 80 % من مناش�ئ األس�لحة 
في العراق س�تكون غربي�ة، مؤكدا أن العراق يتس�لم الدفعة األولى من 
طائرات F16 األميركية العام المقبل بعد أن أدت أس�باب فنية إلى تأخر 
تس�ليمها. واس�تبعد النائب البياتي فرض ش�روط أميركية على العراق 

مقابل تسليح جيشه.

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

بح�ث وزير الخارجية العراقي هوش�يار زيب�اري، االثنين، مع وزير 
الع�دل الليبي اتفاقية تبادل الس�جناء والمحكومي�ن بين البلدين وإطاق 
س�راح عدد من الليبيين المحكومين. وقالت ال�وزارة في بيان أمس على 
هام�ش اس�تقبال زيباري وزي�ر العدل الليب�ي خليفة فرج عاش�ور في 
ديوان الوزارة إن "الجانبين بحثا موضوع إنجاز اتفاقية تبادل الس�جناء 
والمحكومي�ن بين البلدين وإطاق س�راح عدد م�ن الليبيين المحكومين 
بأح�كام مخففة". وأضافت الوزارة أن "الوف�د الضيف بحث مع زيباري 
التوقي�ع عل�ى االتفاقي�ة القضائية التي س�بق أن قدمه�ا الجانب الليبي 
للتنسيق بين البلدين في المجال القضائي واالستفادة من التجربة العراقية 
في هذا المجال"، مبيناً أن "الطرفين رحبا بإعادة العاقات الدبلوماس�ية 
الكاملة بين البلدين بعد اإلعان العراقي الليبي المشترك مؤخراً". وكانت 
وزارة الداخلي�ة أعلنت في 14 حزيران 2012 عن قرب توقيع اتفاقية مع 
تون�س وليبيا ومصر لتبادل الس�جناء تحت غطاء الجامعة العربية، فيما 

أكدت أن االتفاقية لن تشمل المحكومين باإلعدام.

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

أكدت لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية في مجلس النواب ,االثنين 
, أن وج�ود العمال األجانب في العراق هو أمر غير ش�رعي. وقال عضو 
لجنة العمل والشؤون االجتماعية كاظم الشمري لوكالة أنباء المستقبل 
أن "وجود العمال األجانب في العراق هو وجود غير ش�رعي كون سمة 
الدخ�ول ال تمن�ح إال ألغراض الس�ياحة الدينية أو األثري�ة وال يتم منح 
س�مة الدخول للعم�ال ما عدا الذين اس�تقدموا وفق قانون االس�تثمار 
وقانون الش�ركات الذي أجاز االس�تعانة بعمالة وخبراء أجانب". وتابع 
الشمري "إال أن وزارة الداخلية معنية بموضوع منح اإلقامة إذ أن الفيزا 
العراقي�ة تكاد تك�ون األصعب في العالم، فالش�ركات تواجه مش�اكل 
وصعوب�ات كبيرة في ما يخص االس�تعانة بالخب�راء والعمال وتحتاج 
إلى جهات عديدة لتنس�يق وتس�هيل أمورها". وأكد الش�مري أن "هذه 
الش�ركات الموجودة والتي تس�تقدم العمالة األجنبية إنما هي شركات 

غير مجازة وال يحق لها أن تقوم باستقدام العمالة األجنبية".

بغداد تتبع ستراتيجية تنويع مصادر التسلح

العراق وليبيا يبحثان اتفاقية تبادل السجناء

العمل النيابية: العمالة األجنبية غير شرعية

ون
حس

اد 
فؤ

تير
يكا

كار

            امل�ستقبل العراقي / اأجمد �سالح ومها بدر

ل�م تك�ن ق�رارات رئي�س مجل�س ال�وزراء ن�وري 
المالك�ي الرامي�ة إل�ى إع�ادة الضب�اط الس�ابقين إلى 
الخدم�ة العس�كرية بمن�أى ع�ن المش�هد السياس�ي 
المحتش�د، الس�يما وإن بع�ض األطراف تنظ�ر إلى هذا 
الموض�وع من زاوي�ة التوازن ف�ي إدارة المل�ف األمني 
وضم�ان مش�اركة المكونات الكبي�رة فيه، حت�ى إنها 
وضعته ف�ي قائمة اإلصاحات السياس�ية التي يتوجب 
عل�ى المالك�ي مراعاته�ا من أج�ل كس�ب ود الجميع. 
وأع�رب سياس�يون عراقي�ون ل�"المس�تقبل العراقي" 
ع�ن تأييدهم لتل�ك الق�رارات، مش�ترطين التركيز على 
الخلفيات التاريخية للضب�اط المعادين إلى الخدمة من 
أجل ضمان عدم اندس�اس عناص�ر تضمر العداء للدولة 
في المؤسسة العس�كرية. وقال النائب عن ائتاف دولة 

القانون أمي�ن هادي في تصريح خص به "المس�تقبل 
العراق�ي": "فوجئن�ا بق�رار رئيس الوزراء ألن الس�ياق 
المتبع في إعادة ضباط الجيش الس�ابق يقضي بإعادة 
م�ن هم برتبة مق�دم فما دون، أما من ه�م برتبة أعلى 
م�ن هذه فتتم إحالتهم إل�ى التقاعد". وتابع "لكن يبدو 
أن الحكومة ش�عرت باحتياجها لضباط الجيش السابق 

باعتبارهم من ذوي الكفاءات". 
وأك�د ه�ادي عل�ى إن "الس�يرة الذاتي�ة للضب�اط 
المعادين يجب أن يتم تدقيقها بشدة من أجل عدم عودة 
من كانوا من أزالم النظام السابق وممن تورطوا بجرائم 
ضد الشعب العراقي". ومنذ أعلن المالكي في الثامن من 
حزيران الماضي فقد تم تبليغ جميع المحافظات بقرار 
عودة ضباط الجيش السابق إلى الخدمة أو إحالتهم إلى 
التقاعد، وصل عدد طلبات الضباط الراغبين بالعودة إلى 
20 ألفا و400 ضابط، فيما تش�ير بعض المعلومات إلى 

أن عدد الضباط الذين تمت إعادتهم حتى اآلن يبلغ نحو 
ألف�اً وأربعي�ن ضابطاً، من بينه�م 209 ضباط أعادتهم 
وزارة الدف�اع إل�ى الخدمة في محافظ�ة نينوى كدفعة 
أولى قبل أيام، بعد أن كش�فت قي�ادة الفرقة الثانية في 
المحافظة عن تس�لم أكثر من خمس�ة آالف طلب عودة 
من قبل ضباط الجيش العراقي السابق من جميع الرتب. 
ول�م يقف األمر عند ه�ذا الحد، فقد عملت مستش�ارية 
المصالحة الوطنية على تفعيل عمل مكتبها التنس�يقي 
في بغداد مع س�فارات العراق في سوريا واألردن إلعادة 
ضب�اط الجي�ش العراقي الس�ابق المقيمي�ن في هذين 
البلدين. وقررت المستشارية االتصال بالضباط الراغبين 
ف�ي العودة إلى الجيش، على أن يكونوا ممن "لم تتلطخ 
أيديه�م بدماء األبرياء" على حد تعبير مستش�ار رئيس 
الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي. وقال 
النائب هادي في حديثه ل�"المستقبل العراقي": "أرى إن 

الضباط المقيمين في سوريا هاربون وأسهموا بعمليات 
إرهابي�ة ض�د العراقيي�ن". فيما أكد عض�و لجنة األمن 
والدفاع النيابية حسن جهاد ل�"المستقبل العراقي" إن 
قرار إع�ادة الضباط الس�ابقين المقيمين خارج العراق 
يمثل جانباً مهما م�ن المصالحة الوطنية. وقال "يجب 
مراعاة نقاء تاريخ هؤالء الضباط وعدم اش�تراكهم في 
عملي�ات إرهابية ض�د المواطني�ن العراقيين". وأضاف 
جه�اد "أرى إن موض�وع إع�ادة الضب�اط الس�ابقين 
عموم�ا يأخذ جوانب عدة، فم�ن جانب يعتبر الكثير من 
هؤالء الضباط أنفس�هم مهملي�ن ومظلومين، وبالتالي 
كان عل�ى الحكوم�ة العراقي�ة إعادة النظ�ر بقضيتهم، 
لك�ن الحكومة من جان�ب آخر لن تتمكن م�ن إعادتهم 
جميع�ا إلى الخدم�ة ألن أعدادهم كبيرة ج�دا وال اعتقد 
أن بإمكان المؤسس�ة العسكرية اس�تيعاب جميع هذه 
األعداد". وش�دد على إن "مسألة مكافحة اإلرهاب غاية 

في الصعوبة وتتطلب خبرات عس�كرية كبيرة وناضجة 
ولها تعامل س�ابق مع أوضاع أمني�ة صعبة بما يمكنها 
م�ن التعامل مع الوضع الراهن". ومن جهته أكد النائب 
عن التحالف الكردس�تاني ش�وان محمد طه إن مسألة 
إعادة الضباط الس�ابقين يجب أن ال تخضع ل�"سياسة 
االنتق�اء والمزاجيات". وق�ال ل�"المس�تقبل العراقي" 
إن "م�ا يج�ب التركيز عليه أيضا ه�و أن ال يكون هؤالء 
الضباط من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة"، 
داعياً إلى "تنظيم قانون بشكل ما وفق الضوابط والنظم 
العس�كرية يخرج هذا الموض�وع من دائ�رة اإلنتقائية 
والمزاجي�ات". وبش�أن إع�ادة الضب�اط المقيمين في 
س�وريا واألردن قال "ال يج�وز تحديد بلد م�ا يقيم فيه 
عراقيون ضباط س�ابقون ومن ث�م دعوتهم للعودة إلى 
الخدمة، بل يجب توجي�ه الدعوة إلى الضباط المقيمين 

خارج العراق عموماً".

أكدوا أهمية القرار سياسيًا وأمنيًا

نواب لـ                  : عودة الضباط السابقين يجب أن ال تتخطى "المساءلــة والعدالـــة"

     امل�ستقبل العراقي/ خا�ص

مص������ادر  ك���ش�ف���ت 
دبلوماس�ية مطلعة في الكويت عن 
إن زي�ارة مل�ك البحري�ن األخير إلى 
"افتض�اح"  نتيج�ة  ج�اءت  األردن 
الضب�اط  م�ن  مجموع�ة  ت�ورط 
وأم�ن"  "مخ��اب�رات  األردنيي�ن 
المعارين إلى البحرين لضلوعهم في 
عمليات وحش�ية ض�د المعارضين 
البحري�ن  مل�ك  وكان  البحرينيي�ن. 
حم�د ب�ن عيس�ى آل خليفة ق�د بدأ 
زيارة رس�مية إلى األردن في ال�27 
من آب الماضي واختتمها في اليوم 
التالي. وم�ع إن البيانات الرس�مية 
الملك�ي  الدي�وان  أصدره�ا  الت�ي 
األردن�ي قال�ت إن بن عيس�ى بحث 
مع ملك األردن عبد الله بن الحس�ين 
المنطقة،  التي تش�هدها  التطورات 
خاصة األوضاع في س�وريا، وأعربا 
ع�ن "قلقهما م�ن اس�تمرار تفاقم 
التوص�ل  الوض�ع هن�اك م�ن دون 
إل�ى حل سياس�ي س�ريع وش�امل 
لازمة يحاف�ظ على وحدة س�وريا 
ش�عبها"،  وتماس�ك  واس�تقالها 
تناول�ت  الملكي�ن  مباحث�ات  وإن 
"العاق�ات الثنائية وس�بل تعزيزها 
والقضايا ذات االهتمام المش�ترك"، 
إال ان المص�ادر الدبلوماس�ية أكدت 
ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن ه�دف 
زي�ارة ب�ن عيس�ى إل�ى عم�ان هو 
معالجة موضوع الضباط االردنيين 
الش�ائك وتفادي الح�رج الدولي بعد 
أن تدخلت جهات حقوقية وإنسانية 
الموض�وع. وأكدت  لمتابعة  دولي�ة 
المص�ادر إن الملكي�ن اتفق�ا عل�ى 
الخ�روج بتصري�ح موح�د لإلع�ام 
مفاده أن هؤالء الضباط "المعارين" 
بصفته�م  البحري�ن  ال�ى  ذهب�وا 
الشخصية كمتعاقدين مع الحكومة 
البحريني�ة. وبالرغم من إن الس�لك 
األمني البحرين�ي ينتظم فيه الكثير 
من الضباط األردنيين الذين تقاعدوا 

ف�ي بلده�م وحصل�وا عل�ى عق�ود 
عمل في البحري�ن، إال إن معلومات 
ع�دة كانت ق�د تحدثت ع�ن أن ملك 
األردن عرض عل�ى نظيره البحريني 
تأجي�ر قوات أردني�ة مختصة لقمع 
االحتجاجات التي تشهدها البحرين. 
وتقول المعلوم�ات إن األردن تمتلك 
قوات "مؤجرة" في عدة دول أجنبية 
بما في ذلك أفغانس�تان، ويتقاضى 
مل�ك األردن أل�ف دوالر عل�ى الرأس 
الواح�د م�ن تل�ك الق�وات. وبين�ت 
المصادر الدبلوماسية ل�"المستقبل 
العراق�ي" إن العديد م�ن المنظمات 
الدولي�ة تقدم�ت بش�كاوى موثقة 
باألدلة بش�أن تورط هؤالء الضباط 
األردنيين بعمليات قتل وممارس�ات 
وحش�ية إلى محكمة العدل الدولية 
القض�اء  إل�ى  تقديمه�م  لغ�رض 
الدول�ي م�ع من ت�ورط بإرس�الهم 
لقم�ع انتفاضة الش�عب البحريني. 
ووفق�ا لتقارير صحفي�ة، فإن ملك 
األردن ق�د ش�كل منذ تولي�ه الحكم 
ف�ي األردن وح�دات خاص�ة باس�م 
"ق�وات ال�درك" يت�م تدريبه�ا على 
حرب الش�وارع وفض االش�تباكات 
وتعذي�ب الن�اس واعتقاله�م وه�ي 
مزودة بأحدث األجه�زة والمركبات 
المختصة بهذا العمل ولهذه القوات 
تجربة ف�ي قت�ل األردنيي�ن. وتؤكد 
إن  باس�تمرار  البحرينية  المعارضة 
الضباط األردنيين يس�يئون معاملة 
األم�ر  البحرينيي�ن،  المحتجي�ن 
الذي دع�ا الس�لطات البحرينية إلى 
إلغ�اء عقود 90 ضابط�اً من ضباط 
الش�رطة األردنيين العاملي�ن لديها 
ف�ي أيل�ول 2011. وم�ع إن الجانب 
الرس�مي األردن�ي ينفي باس�تمرار 
مش�اركة ق�وات أردني�ة ف�ي قمع 
االنتفاض�ة البحريني�ة، لكنه وصف 
خط�وة إنه�اء العق�ود تل�ك بأنه�ا 
محاول�ة إلبعاد "ش�هود محتملين" 
ع�ن مجري�ات محاكم�ات وقضايا 

تشهدها المنامة.

              تكشف اسرار وخفايا زيارة ملك البحرين الى االردن 

مصادر دبلوماسية: إتفاق "لطمطمة" فضيحة عقود ضباط المخابرات األردنية 
"المعارين" لقمع االنتفاضة البحرينية
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي

صناعة الكواتم تزدهر في ورش بأطراف العاصمة.. واالتهامات تطال »عناصر أمن«
الغموض يكتنف ملف االغتياالت.. والمعنيون ينقسمون بشأن الجهات الداعمة !!

حقل الناصرية يرفع االنتاج الى 35 الف برميل يوميًا.. ونفط الجنوب تنتج 2.2 مليون برميل يوميًا
           المستقبل العراقي/ البصرة/ خاص   

فيم�ا يؤكد خبراء أمريكيون يعمل�ون في البصرة ضمن مجموعة 
الشركات النفطية العاملة في الحقول العمالقة بأن المدينة مقبلة 
على نش�اط انفجاري في الصناعة النفطية، كش�ف مدير ش�ركة 
نفط الجنوب ضياء جعفر عن زيادة اإلنتاج في حقل الناصرية إلى 
35 ألف برميل يوميا، فيما سيكون موعد تأسيس شركة نفط ذي 
قار في النصف الثاني من عام 2013.وبين جعفر لوس�ائل اإلعالم 
أن “زي�ادة اإلنتاج في حق�ل الناصرية من 15 إل�ى 35 ألف برميل 
ليس ه�و االنجاز الوحيد خالل المدة األخيرة ب�ل أن هناك زيادات 
ف�ي حقل اللحيس م�ن 35 ألف برميل إلى 70 أل�ف برميل يوميا”، 
مشيرا إلى أنه بعد أن تحققت زيادة إنتاج إلى 35 برميل نطمح إلى 
األكث�ر، إذ أن وزارة النف�ط تطمح إلى زي�ادة اإلنتاج إلى 150 ألف 
برميل “. ولفت إلى إن نهاية هذا العام ستش�هد ارتفاعا بمعدالت 
اإلنتاج في هذا الحقل ليصل إلى 50 ألف برميل”. مضيفا “سنبادر 
بتطوي�ر ه�ذا الحق�ل بإمكاني�ات نفط الجن�وب وش�ركة الحفر 
العراقي�ة إلى 100 ألف برميل نهاية ع�ام 2013 أو منتصف 2014 
دون االس�تعانة بشركات أجنبية، إذ كان أن من المفروض أن يبدأ 
اإلنت�اج التجاري ف�ي حقل الغراف في الثلث الثال�ث من هذا العام 
لكن هذا تأخر بسبب المقاول، ونأمل أن ينجز اإلنتاج التجاري في 
الرب�ع األول من عام 2013”.وأكد جعفر بأنه “وفي النصف الثاني 
من عام 2013 س�تتحول هيئة حقول ذي قار إلى ش�ركة نفط ذي 
قار وسنس�عى بقوة إلى ذلك”مش�يرا إلى أن اإلنتاج من” البصرة 
وحده�ا يبلغ اليوم مليونين و200 أل�ف برميل . مليون و350 ألف 
برميل من الرميلة و450 ألف برميل من غرب القرنة وواحد  و270 
ألف برميل من الزبير وما تبقى يأتي من حقول نهران عمر والطوبة 
واللحي�س”. معلن�ا بان إنت�اج المنطقة الجنوبي�ة “يبلغ مليونين 
و500 ألف، وذلك بإضافة 200 ألف برميل من ش�ركة نفط ميسان 

و100 من حقل األحدب في الكوت”. وعن الطاقة التصديرية يقول 
مدير عام شركة نفط الجنوب بأنها بلغت نحو مليونين و150 ألف 
برميل يومي�ا خالل الش�هور الثالثة األخيرة )تم�وز، آب، أيلول(، 
وتت�راوح كميات التصدير بين مليونين و220 ألف برميل و مليون 
990 أل�ف برمي�ل يوميا”. منوها بأن ش�ركته “تس�تطيع تصدير 
مليونين و150 ألف برميل بش�كل مس�تقر يوميا”.من جهته، قال 
مدي�ر هيأة تش�غيل الناصري�ة عبد الكري�م الياس�ري إن “جهود 

تمخض����ت الك�وادر العراقية في هيأة تش�غيل الناصرية 
برمي�ل إل�ى ع�ن رفع اإلنتاج في ه�ذا الحقل من 15 ألف 
35 ألف برميل”. وهذا  االنجاز تطلب العديد 
م�ن الجهود كحف�ر اآلب�ار اإلضافي�ة ومد 
أنابيب وتوسيع الطاقة االستيعابية لمحطة 
العزل “. مشيرا إلى أن “نهاية العام الجاري 
ستش�هد ارتفاع اإلنتاج إلى 50 ألف برميل 
يوميا”.هذا، وكان�ت هيئة حقول ذي قار، 
قد أقامت السبت، الماضي حفال بمناسبة 

الحقل رف�ع الطاقة اإلنتاجية  في ه�ذا 
الوكي�ل  األق����دم بحض�ور 

النفط  ل�وزارة 
اع  احمد الش�مَّ
وع�دد م���ن 

برلمان��ي�ي 
ة  لبص�ر ا
والناصري�ة 
والحكوم�ة 
المحلي���ة. 
حي���نه�ا  و

قال الش�ماع :” إن زيادة اإلنتاج في هذا الحقل كان بجهود شركة 
نفط الجنوب وشركة الحفر العراقية، وأهمية هذا المشروع كونه 

كثيرا”.وأش�ار في محافظ�ة ذي قار التي  وأعطت  ضحت 
ال�وزارة مقبل�ة  أن  قب�ل نهاي�ة ه�ذا الع�ام عل�ى إل�ى 
تراخيص  جول�ة  خامسة لغرض تطوير الحقل إط�الق 
إنتاجية، وأن الوزارة تحركت وبناء مصفى كبير بطاقة 
مخصص�ة للمصف�ى ضم�ن م�ن اج�ل إنش�اء أرصفة 
تصدير منتج هذا المصفى”. تصاميم عالمية تسهم في 

ق�ار  “ذي  إن  س�تصبح ش�ركة وتنفص�ل مبين�ا 
ذات ع�ن ش�ركة نفط  وس�تكون  الجن�وب 

مستقبل زاهر”.

بغداد/ المستقبل العراقي
توصل رئيس مجلس النواب أس�امة النجيفي في اجتماعه أمس مع نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة حس�ين 
الشهرستاني إلى عقد اجتماع يوم غد األربعاء في مجلس النواب يضم هيئة الرئاسة ووزارة النفط بمشاركة اللجنة 
القانونية ولجنة النفط والغاز النيابيتين وممثل عن إقليم كردستان بهدف تقريب الرؤى بشان صيغة جديدة لقانون 
النفط والغاز. وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب أمس إن “رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بحث مع نائب رئيس 
الوزراء لش�ؤون الطاقة حس�ين الشهرس�تاني السياس�ة النفطية بحضور النائب األول لرئيس مجلس النواب قصي 
السهيل ووزير النفط عبد الكريم لعيبي”. وأضاف انه “جرى في مستهل اللقاء بحث عدة قضايا كان أبرزها السياسة 
النفطية العراقية والعالقة بين بغداد وإقليم كردس�تان وقانون النفط والغاز، وتم االتفاق على اإلس�راع في التوصل 
إلى اتفاق بين الحكومة ومجلس النواب بشأن إصدار أو تشريع هذا القانون”. وأوضح انه “تم االتفاق أيضا على عقد 
اجتماع يوم األربعاء في مجلس النواب يضم هيئة الرئاس�ة ووزارة النفط بمش�اركة اللجنة القانونية ولجنة النفط 
والغاز النيابيتين وممثل عن إقليم كردس�تان بهدف تقريب الرؤى بش�ان صيغة جديدة لقانون النفط والغاز”. وأشار 

إلى أن “اللقاء بحث األزمة السياسية القائمة في البلد وأهمية إيجاد حلول جذرية إلنهائها بشكل تام ونهائي”.

         بغداد / المستقبل العراقي 
تبن�ت جماع�ة دولة الع�راق اإلس�المية التابع�ة لتنظي�م القاعدة 
هجم�ات األحد الدامي�ة التي اس�تهدفت مواقع عس�كرية ومدنية 
وأسفرت عن مقتل نحو تسعين شخصا وإصابة نحو 400، بحسب 
ما أفاد بيان نش�رته مواقع تعنى بأخبار الجهاديين.وذكر البيان إن 
العملي�ة ج�اءت “ردا على حملة التعذيب والتصفي�ة المنظمة التي 
يتعرض لها أس�رى أهل الس�نة في س�جون الحكوم�ة الصفوية”. 
وأش�ار البيان إلى أن “األهداف المنتخبة بدقة توزعت على مقرات 

حكومية ومراكز امنية وعسكرية”. 

         بغداد / المستقبل العراقي
أعل�ن عضو في مجلس الن�واب، أمس االثنين، أن 
المجلس س�يصوت خالل جلس�ته ال�20 غداً على 
تعديل قان�ون المفوضية المس�تقلة لالنتخابات 
في الب�الد، باإلضافة إل�ى إجراء الق�راءة األولى 
والثاني�ة لس�تة مش�اريع قوانين.وأف�اد س�عيد 

رس�ول خوش�ناو أنه “من المقرر أن يصوت النواب خالل جلس�ته 
اليوم على تعديل قانون المفوضية المستقلة لالنتخابات في البالد، 
باإلضاف�ة إلى إجراء القراءة األولى لمش�روعي قانون حظر تغيير 
القومية قس�راً وبيع وتأجير األم�الك العامة”. وأضاف أن “النواب 
س�يجري خالل جلسته أيضاً القراءة الثانية لمشاريع قوانين تبادل 
المحكومين بين العراق وإيران ووزارة الزراعة االتحادية ومصرف 

نهرين اإلسالمي وهيئة اإلعالم العراقية”.

القاعدة تتبنى »األحد الدامي«

اليوم.. التصويت على تعديل قانون 
مفوضية االنتخابات

     بغداد/ المستقبل العراقي
يبدو أن الغموض يكتنف ملف االغتيال باألسلحة 
الكاتمة للصوت برغم انتش�ار حال�ة من الهلع في 
صف�وف المدنيي�ن واألجه�زة األمنية من مسلس�ل 
اس�تهدافهم.عضو لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة 
حاكم الزامل�ي أكد ل�”وكالة أنباء المس�تقبل” إن: 
“األجه�زة األمني�ة والتحقيقي�ة ال ت�زال تحقق في 
ح�وادث االغتي�االت باألس�لحة الكاتم�ة للصوت”، 
مبين�ا أن:”لجنة األمن تتابع بدق�ة تلك التحقيقات 
ف�ي محاول�ة للوصول إل�ى حقيقة من يق�ف وراء 
موج�ة االغتياالت”.وأضاف أن: “التحقيقات األولية 
أظه�رت حت�ى اآلن أن أكث�ر المس�تهدفين بعملية 
االغتياالت هم منتس�بو األجه�زة األمنية”، مرجحا 
أن” يكون بث الرعب في صفوف منتس�بي األجهزة 
األمني�ة وتصفي�ة القيادات األمنية ه�و الغاية وراء 
الزامل�ي اعت�رف ب�أن  عملي�ات االغتي�ال”. إال أن 
“الجهات األمنية لم تقف بش�كل دقيق على أسباب 
ظه�ور هذه الحال�ة ومن يق�ف خلفها”.عضو آخر 
ف�ي لجنة األم�ن والدفاع اتهم جه�ات خارجية “لم 
يس�مها” بتموي�ل عصابات ذات خب�رات عالية في 
اس�تهداف الش�خصيات وقتلهم مستغلين هشاشة 
الوض�ع األمن�ي وع�دم وج�ود كف�اءة عالي�ة لدى 
أجه�زة االس�تخبارات العراقية.وقال ش�وان محمد 
طه لوكال�ة إنباء المس�تقبل إن: “برغ�م محاولتنا 
تقديم كل ما يفيد األجه�زة األمنية إال أن األمر اكبر 
منا كثي�را”، مضيف�ا “هناك جهات تح�اول فرض 
هيمنته�ا بالق�وة على الوضع السياس�ي من خالل 
تصفية الخصوم”.وفي تصريح وصف ب�”الخطير” 
أك�دت اللجنة األمني�ة في مجل�س محافظة بغداد، 
الثالث�اء الماض�ي، أن “معظ�م منف�ذي عملي�ات 
االغتي�ال باألس�لحة الكاتم�ة للص�وت ينتمون إلى 
األجه�زة األمنية”، كما أن “قس�ماً منه�م يحملون 
باج�ات مزورة”.وق�ال رئي�س اللجنة عب�د الكريم 
ذرب ف�ي تصري�ح صحفي إن “سلس�لة االغتياالت 
التي ش�هدتها بغداد مؤخرا بأسلحة كاتمة للصوت، 
نفذت بواس�طة أش�خاص يحمل�ون باجات خاصة 

بحمل األس�لحة”، الفتاً إل�ى أن “معظمهم ينتمون 
إلى األجهزة األمني�ة، والبعض منهم يحمل باجات 
مزورة لتس�هيل تحركهم بالس�الح”.وبين ذرب أن 
“مجلس محافظ�ة بغداد قرر مكاف�أة المواطنين 
الذي�ن يبلغون ع�ن أي عناصر إرهابي�ة أو حوادث 
مش�بوهة بتقدي�م مبال�غ مالية لتش�جيعهم على 
التعاون، وتفعيل الجانب االستخباراتي لدى القوى 
األمنية”.وفي الس�ياق نفسه، أكد ذرب أن “مجلس 
محافظ�ة بغداد ق�رر عق�د اجتماع امني موس�ع 
لتفعيل الدور االس�تخباري في بغ�داد، خاصة بعد 
سلسلة االغتياالت التي طالت الكوادر الوسطى من 

الموظفين الحكوميين خالل األيام الماضية”.
كما حذر الس�يد احمد الصاف�ي ممثل المرجع 
الدين�ي األعلى الس�يد علي السيس�تاني من تورط 
“أي�اد خارجي�ة تق�ف وراء عملي�ات االغتي�االت 
المنظم�ة التي تقوم به�ا العناص�ر اإلرهابية ضد 
شخصيات مهمة في الدولة”.وأضاف إن “عمليات 
القتل بالكاتم تتم بش�كل دقي�ق ومن دون تردد ما 
يدل على أن هذه العمليات منس�قة من قبل جهات 
خارجي�ة ق�ادرة عل�ى تنفيذها ف�ي أي وقت وفي 
أي م�كان”، الفت�اً إل�ى أن” الجه�ات األمنية ليس 
ش�أنها أن تشجب أو تستنكر بل عليها أن تشخص 

المشكلة وتعالج من أجل القضاء على هذه الظاهرة 
لخطورتها”.كما حذر الصافي من أن يشمل قانون 
العف�و العام أش�خاصاً متهمين بعملي�ات إرهابية 
ضد المدنيين وس�راق المال العام من الذين تسببوا 

بخسارة كبيرة للدولة.
 خبير: ضعف القانون يدهور األمن

الخبي�ر القانون�ي علي الس�عيدي يكش�ف عن 
وجهة نظر يعدها س�ببا رئيس�ا في ع�دم إيقاف أو 
الح�د من عمليات االغتيال أال وهو” ضعف القوانين 
الرادع�ة”، فض�ال ع�ن أن” القض�اء ال يتعامل مع 
قضاي�ا القتل بنوع الس�الح بل يتعام�ل مع نتيجة 
القتل وهي إزهاق الروح”. وقال السعيدي ل�”وكالة 
أنب�اء المس�تقبل”: إن “عقوبة حيازة س�الح كاتم 
للص�وت تختلف ع�ن حيازة الس�الح االعتيادي مثل 

الكالش�ينكوف والمسدس�ات األخ�رى وان عقوبته 
ال تقل في الظروف المخففة عن س�ت س�نوات في 
اقل تقدير”. وأشار السعيدي إن “المحاكم العراقية 
تنظ�ر اآلن ف�ي قضايا كثي�رة ألش�خاص متهمين 

بحيازة أسلحة كاتمة”.
الداخلية: ورش محلية تصنع الكواتم

المس�لحة  الجماع�ات  نش�اط  تصاع�د  وم�ع 
ف�ي بغ�داد والمحافظ�ات بع�د اس�تهداف عناصر 
الجي�ش والش�رطة وعناصر الصح�وات والمدنيين 
تمكنت القوات األمني�ة أن تلقي القبض على بعض 
المتورطي�ن بعمليات االغتيال في مناطق الطارمية 
والمش�اهدة والعبايج�ي. وقال مص�در امني رفيع 
المستوى ل�”وكالة أنباء المستقبل” إن: “المعتقلين 
اعترف�وا بصناع�ة كواتم الصوت ف�ي معامل ووش 
محلي�ة”. وأض�اف المص�در ان: “صناع�ة كوات�م 

الص�وت باتت مزدهرة ف�ي بعض معام�ل الحدادة 
والخراط�ة خاصة تلك التي تقع في أطراف المدن”.

مص�در: القاع�دة و”سياس�يون” وراء االغتي�االت 
بدوره، كشف مصدر استخباري في وزارة الداخلية 
ل�”وكالة أنباء المستقبل” إن: “تنظيم القاعدة لجأ 
إلى تغيير خططه التكتيكية من خالل االعتماد على 
تنفي�ذ االغتي�االت بكواتم الصوت لتحقي�ق  أهداف 
القاع�دة  “تنظي�م  إن:  المص�در  نوعية”.وأض�اف 
وبحس�ب مراقب�ة االس�تخبارت العراقية لنش�اطه 
يستبدل أس�الييه كل ستة أشهر إلى سنة”، مضيفا 
ان: “المعلوم�ات الواردة من األجهزة االس�تخبارية 
تش�ير إلى أن تنفي�ذ االغتياالت بحق ع�دد كبير من 
الموظفيين والمنتس�بين ف�ي الدوائر األمنية يحمل 
طابعي�ن األول تنظي�م القاع�دة والثان�ي جماعات 

مسلحة مرتبطة بقوى سياسية”.

           أنقرة/ المستقبل العراقي
أعلنت القوات المس�لحة التركية أنها قامت بعمليات عبر الحدود 
م�ع العراق اس�تهدفت قواعد المتمردي�ن األكراد في ش�مال العراق 
تواصل�ت ألربعة أيام، وأس�فرت عن مقت�ل 25 “متمردا”.وجاء في 
بيان لرئاس�ة هيئة األركان نش�ر على االنترنت أمس االثنين انه “تم 
تنفيذ عملية جوية ضد 14 هدف�ا للمنظمة اإلرهابية االنفصالية في 

شمال العراق بين الفترة من 5 إلى 9 أيلول”.
وقال الجيش التركي أيضا إنه دمر العشرات من مخابئ المتمردين 
وعدد من مخازن الذخيرة خالل تلك الغارات الجوية. وجاء هذا البيان 
بعد اإلع�الن عن أعداد ضحايا المعارك واالش�تباكات مع المتمردين 
األك�راد خالل هذا العام.وقد أجملت قن�اة ان تي في التركية الخاصة 
نقال عن مصادر عسكرية حصيلة المعارك واالشتباكات بين الجيش 
الترك�ي والمتمردين األكراد ب� 461 قتيال منذ بداية 2012، س�قطوا 
ف�ي نحو 1000 عملية عس�كرية في جن�وب البالد.وأوضحت القناة 
نقال عن إحصاءات الجيش إن 373 متمردا كرديا قتلوا خالل خمس�ة 
أش�هر و 88 جندي�ا تركي�ا قتلوا في األش�هر التس�عة األخيرة خالل 

العمليات العسكرية في جنوب شرق البالد.
وأشارت القناة التلفزيونية نقال عن اإلحصاءات العسكرية نفسها 
إلى أن القوات التركية ش�نت نحو 974 عملية عسكرية خالل األشهر 
الس�تة الفائتة ضد متم�ردي حزب العمال الكردس�تاني، الذين غالبا 
ما يس�تهدفون الق�وات والمصالح الحكومي�ة بهجماتهم وكمائنهم 

بجنوب شرقي البالد.

تركيا تكثف ضرباتها الجوية وتقتل 
25 متمردًا كرديًا شمال العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي
ط�رح معهد “فورين بوليس�ي ان فوكس” األميركي 
لألبح�اث مصير المناط�ق الكردية في س�وريا والطرف 
الذي س�يحكمها، خصوصا بعد أن س�يطر حزب االتحاد 
الديمقراط�ي الكردس�تاني عل�ى مناط�ق عل�ى الحدود 
الس�ورية التركية خالل األس�ابيع الماضية. وفي تقرير 
أع�ده الباحث غيورجي�و كافيرو في المعه�د األميركي، 
يقول انه “على الرغم من نجاح كرد سوريا في استغالل 
الح�رب األهلي�ة للحصول عل�ى حكم ذاتي، ف�ان العديد 
م�ن العوام�ل الحساس�ة س�تحدد مصيرهم”.وتس�اءل 
كافيرو عما إذا كانت العش�ائر العربية في شمال شرقي 
سوريا ستقبل بشكل سلمي الوضع القائم من السيطرة 

الكردية” كما تس�اءل عم�ا إذا كان نظام الرئيس بش�ار 
األس�د أو “الجي�ش الس�وري الحر” المعارض س�يقبالن 
بمنطقة حكم ذاتي كردي في حال توقفت الحرب األهلية 
الحالية.وإضاف�ة إلى ذلك، تس�اءل الباح�ث في “فورين 
بوليس ان فوكس”، عما س�يحصل ف�ي حال قررت تركيا 
غزو كردستان السورية، وما سيكون عليه موقف الرئيس 
مس�عود بارزاني، فهل س�ينحاز إلى “األشقاء” الكرد، او 
س�يضطر إل�ى التص�رف بن�اء على م�ا تملي�ه المصالح 
االقتصادي�ة الكبي�رة مع أنق�رة، والوقوف عل�ى الحياد.

وع�ّد كافيرو انه في الوقت الذي يتعل�م فيه حزب العدالة 
والتنمية اإلس�المي الحاكم، إن الش�رق األوس�ط منطقة 
تمثل تحديات خصوصا لسياس�ة “صفر مش�كالت” مع 

الجيران، فان تركيا “قد تندم يوما ما على دورها في تقويض نظام األسد”.
وأوض�ح الباحث قائال انه “على الرغم من أن إس�قاط األس�د وصعود نظام 
س�ني موال في دمش�ق، قد يع�زز نفوذ تركيا في الش�رق األوس�ط الجديد، 
فما هو الثمن الذي س�يدفعه األتراك م�ن اجل هذا النفوذ اإلقليمي الكبير؟”.

واختتم كافيرو تقريره الموس�ع في “فورين بوليسي ان فوكس”، قائال انه 
“كم�ا إن حرب الخليج العام 1991، وحرب الخلي�ج الثانية في العام 2003، 
مهدت�ا الطريق أمام نش�وء منطقة ش�به حكم ذاتي للكرد ف�ي حدود تركيا 
ف�ي العراق، فأن الربيع العربي في س�وريا، س�يؤدي عل�ى األرجح إلى خلق 
كي�ان آخ�ر على طول الحدود مع س�وريا”. وأكد القول بأن�ه على الرغم من 
إن الحكومة التركية تعتبر أن إس�قاط األسد سيعزز مصالحها، فانه سيظل 
عليها أن تقبل بظهور منطقة مالذ آمن لحزب العمال الكردستاني على طول 
الحدود في سوريا، كنتيجة لدور أنقرة في تعزيز عسكرة النزاع في سوريا.

فورين بوليسي: تركيا قد تندم على دورها في تقويض نظام األسد
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    دمشق/ المستقبل العراقي

يلف “انتحاري” عضوه التناسلي بقطعة 
م�ن الف�والذ لحمايت�ه م�ن التم�زق بفع�ل 
االنفجار السيما أنه ذاهب الى مالقاة “الحور 
العي�ن” ف�ي الجن�ة. وتتكرر في س�وريا من 
جدي�د ظاه�رة “الجهاديين” الذي�ن يرومون 
دخ�ول الجنة، وال�زواج من حوري�ات العين، 
مثلما حدثت طيلة االعوام الس�ابقة، وتحدث 
الي�وم ايًضا، في العراق واليمن وأفغانس�تان 

ودول أخرى.
واغلب اولئك “الجهاديين” ال يموتون في 
س�احات الحرب وهم يقتل�ون الخصم وجهاً 
لوجه، بل إن عملياتهم تتركز في الغالب عبر 
تفجير انفس�هم بي�ن الجموع في األس�واق 
أو المطاعم والمس�اجد بع�د ارتدائهم حزاًما 
ناسًفا ينفجر بسهولة في اللحظة التي يقرر 

فيها حامله ذلك.

حفلة ذبح المسلمين
ومثلما اعترف انتح�اري في العراق العام 
2007، بعدما فشل في تفجير حزامه الناسف، 
بأنه رأى بأم عين�ه “حورية عين” لم يَر مثل 
حس�نها وإغرائها من قبل، قبيل لحظات من 
ضغط�ه على زناد التفجي�ر، فإن الكاتب عبد 
الله الس�ويجي يش�ير الى حال�ة مماثلة عن 
انتحاري يندس في جنازة، ويتظاهر بالحزن 
ومواس�اة أه�ل المي�ت، ث�م يس�مع ص�وت 
“أميرة” تناديه “اذهب إلى الجنة”، فيضغط 

على زر مثبت على خاصرته، فيفجر نفسه.
ويس�تحضر السويجي مثاالً آخر، يتجسد 
ف�ي مجموع�ة مس�لحة تلقي القب�ض على 
مجموعة من الجنود التابعين للحكومة أو أية 
جهة “كافرة”، فيتلقون األمر من “أميرهم”، 
فيسمون بالله، ويشهرون سكاكينهم ثم تبدأ 

“حفلة” الذبح للدخول إلى الجنة.
مث�ال آخر ه�و دخول “مجاهدي�ن”، إلى 
ضريح تابع لمذهب آخر، ثم يفّجر “الجهادي” 
نفسه بالمصلين والزوار والمتعّبدين، ليدخل 
الجنة. ويدهش السويجي من أغرب المشاهد 
وأكثرها دموية، وهو أن يس�تل رجل سكينه 
الصدئة وهو يمسك برأس رجل آخر، ويتمتم 
ب�”سبحان من َحلل ذبحك”، ثم يمرر سكينه 
في نحر الرجل الذي يحلف بالله والرسول أنه 

بريء، وبرغم ذلك، ُيذبح.
وينس�ب الس�ويجي س�بب انتش�ار هذه 
العمليات المتوحش�ة الت�ي يعكس أصحابها 
إعاقة ما في أرواحهم وأجس�ادهم، الى “آلة 
لغس�يل المخ، وآلة س�ريعة أيضاً، كأن يدخل 
ش�اب إلى غرفة مس�تيقظاً متحدثاً ويخرج 

منوًّما فاقد النطق ال يس�مع سوى مجموعة 
م�ن الجمل والمف�ردات، وينطلق لممارس�ة 

“الجهاد” في خلق الله “الكافرين”.
“نّصب�وا  الس�ويجي  بحس�ب  وه�ؤالء، 

أنفس�هم آلهة م�كان اإلل�ه الواح�د، وكتبوا 
كتاب�اً جديداً بدالً من الق�رآن الواحد، وقدموا 
تفسيراً واحداً بدالً من التفاسير الكثيرة التي 
أتت رحم�ة للناس، وبه�ذا، فإنه�م ُيقدمون 

دين�اً جدي�داً ومختلفاً روحاً ومعنى وس�ياقاً 
وتفس�يراً، ويريدون أن يتبعه�م الناس أو أن 

يخضعوا لهم وينساقوا كقطعان الماشية”.
ويتاب�ع الق�ول، “الفك�ر التكفي�ري هو 

فكر م�أزوم وعصبي ومنب�وذ وغير حضاري 
ومتوح�ش وال إنس�اني، فالل�ه وح�ده يعلم 
ما ف�ي القلوب، ويعل�م الكافر م�ن المؤمن، 
والصادق من ال�كاذب، والمنافق من حس�ن 

الخلق والس�يرة، واإلنسان مهما بلغ من علم 
ديني وم�ادي وطبيعي ال يس�تطيع الوصول 
إلى قلب اإلنسان اآلخر، وال يستطيع مالمسة 

روحه، وال نياته”.
ويحك�م فكرته بالقول “م�ا يحدث اليوم 
هو محاكمة سريعة للنيات وهو ممارسة من 
ح�ق اإلله فقط، فمن يؤيد نظاماً معّيناً ليس 
كافراً، ومن يتب�ع مذهباً مختلفاً ليس كافراً، 
والوص�ول الس�ريع إل�ى الفصل بي�ن الكافر 
والمؤم�ن ه�و مجازف�ة ال يعت�رف بها عقل 
وال يقرّه�ا دين، وإدخال الدين في السياس�ة 
والصراع�ات الحزبي�ة والعقائدي�ة والفكرية 
ه�ي عملية محفوفة بمخاط�ر ال ُتحصى وال 

تعد “.

جواز سفر إلى الجنة
وكان�ت وكالة س�انا الس�ورية لألنباء قد 
أف�ادت أن الجه�ات المختص�ة ضبط�ت في 
حم�ص وحي باب�ا عمر جوازات س�فر كتب 
على غالفها عبارة “جواز سفر إلى الجنة”؟. 
وبحس�ب الكات�ب عبد الرس�ول درويش فإن 
باحثي�ن س�عوا ال�ى الوص�ول إل�ى الدوافع 
الالش�عورية لالنتحاريي�ن، فتعددت  الخفية 
بين أس�باب اقتصادية واجتماعية وسياسية 
ولك�ن كان أهمه�ا الدافع الديني باس�تغالل 
مبادئ مختلفة م�ن ضمنها الجهاد باعتباره 
فريضة إسالمية، مستغلين الحاجة الجنسية 
الطبيعي�ة للرجل وحب الجم�ال، المتمثل في 

“الحور العين”.
وبحس�ب علماء النفس ومختصين، فإن 
تجنيد االنتحاريين، يتم عبر اختيار الش�باب 
وعزلهم لمدد طويلة وتدريبهم على رياضات 
جسدية عنيفة وتلقينهم أفكاراً متطرفة عن 
الم�رأة ومنها يكرس الكبت الجنس�ي لديهم، 
قب�ل أن يطلق هذا الكب�ت والحرمان بطريقة 
مش�روعة تفرغ بضمان لتدف�ع االنتحاريين 
للتطبيق دون أي نقاش وبتسليم مطلق. وفي 
موقع اليوتيوب، وصف داعية اسالمي الحور 
العي�ن “كأنهن عارض�ات” ويصف جمالهن: 
‘’فخوذ، سيقان، نهود.. وأنهن ال يحتجن إلى 

كريمات وال مرطبات”. 
وينق�ل الكاتب يوس�ف بن أحم�د الرميح 
ص�ورة غريب�ة النتح�اري ق�ام ب� “تش�ريك 
نفس�ه” وتجه�ز لالنتح�ار عبر ل�ف عضوه 
التناس�لي بقطعة م�ن الف�والذ لحمايته من 
التم�زق بفعل االنفج�ار الس�يما وأنه ذاهب 
لمالق�اة الح�ور العي�ن ف�ي الجن�ة. يتاب�ع 
الرمي�ح” يرك�ز أرباب اإلرهاب عل�ى الغريزة 
الجنس�ية لما له�ا من مفعول س�حري على 

هؤالء الشباب”.

     عمان/ المستقبل العراقي

حال�ة غي�ر مس�بوقة م�ن التش�تت والضياع 
تعيش�ها أعداد كبيرة من األس�ر الس�ورية اليوم، 
بع�د نزوحه�ا أخي�راً م�ن مناط�ق المواجه�ات 
المس�لحة، التي اتسعت مس�احتها في الشهرين 
األخيرين. ليس مس�تغرباً أن تلتق�ي بأب وبعض 
أفراد عائلته في مدرس�ة فتحت أبوابها للنازحين 
وس�ط العاصمة دمش�ق، بينما يخب�رك أن بقية 
أفراد العائلة نفس�ها لجأوا إلى األردن أو لبنان أو 

حتى العراق.
يح�اول أب�و ن�زار اليوم اللح�اق ببقي�ة أفراد 
عائلت�ه الذين لج�أوا إل�ى األردن قبل أي�ام، حاله 
مثل ح�ال أعداد كبيرة من األس�ر الس�ورية التي 
حول�ت األح�داث الدامية أفرادها إل�ى الجئين في 
دول الجوار، يعيش�ون ظروفاً حياتية صعبة جداً 
“ف�ي مخيم�ات تفق�دك حري�ة ق�رارك، وتصبح 
تابع�اً ومنف�ذاً للش�روط الت�ي تمليه�ا الجه�ات 
المختصة علي�ك، بعد أن تؤمن لك الحد األدنى من 
ش�روط الحياة. بمعنى أدق تؤمن ل�ك المخيمات 
ما تحت�اج إليه كي ال يدركك الم�وت ليس أكثر”. 
عام�ر، الش�اب الس�وري المقيم ف�ي األردن منذ 
مخي�م  زار  أن  بع�د  يتح�دث  طويل�ة،  س�نوات 
الزعت�ري لالجئين الس�وريين ف�ي مدينة المفرق 
الحدودي�ة، ال�ذي يضم نح�و 30 أل�ف الجئ، عن 
ظاه�رة اجتماعية جديدة بدأت باالنتش�ار تحمل 
اس�م »زواج الس�ترة«. ويقصد به تزويج الفتيات 
الس�وريات، حت�ى وإن ك�ّن صغيرات في الس�ن، 
ألول م�ن يتقدم لل�زواج بهن، بحجة الس�تر على 
شرفهن، من دون وجود شروط ضامنة الستمرار 
هذا الزواج، ال شرعية وال قانونية. ويكشف عامر 
أن “هن�اك عج�وزاً أردني�اً عمره 70 عام�اً تزوج 
طفلة س�ورية عمره�ا 12 عاماً فق�ط؟!”. “هل 
هناك أبش�ع من ه�ذه الجرائم الت�ي ترتكب بحق 
الس�وريين؟«، تس�اءل عام�ر، الذي أك�د أن هذه 
الظاهرة ليس�ت جدي�دة على أبن�اء المحافظات 
الحدودية بين سوريا واألردن. ولفت إلى أن »هناك 
عشائر وقبائل موزعة بين البلدين. هذا النوع من 
الزواج معروف قبل األحداث السورية ولجوء أعداد 
كبيرة من السوريين اليوم، لكن شروطه مختلفة 
عن الس�ائدة اآلن«. ويوضح أن هناك بعض األسر 
الس�ورية زّوجت بناتها عن طيب خاطر ألقاربها 
أو معارفه�ا م�ن األردنيي�ن حرص�اً منه�ا عل�ى 
بناته�ا، وتجنيب�اً لهن خوض تجرب�ة المخيمات. 
ظاه�رة »زواج الس�ترة« أث�ارت ل�دى نضال »31 
عاماً« الفضول إلعداد دراس�ة اجتماعية ميدانية. 
رصد الش�اب الس�وري المقيم في عم�ان، والذي 
يحمل ش�هادة في علم االجتم�اع، حاالت متنوعة 
من ال�زواج غير المتكافئ، اجتماعياً أو إنس�انياً، 
وخرج بمالحظات مختلفة أهمها: »مع بدء رحلة 
اللجوء المقيتة من س�وريا إل�ى األردن، هرباً من 
أح�داث العنف، كان من الطبيعي أن تدعو األس�ر 
األردنية الت�ي لديها أقرباء في س�وريا، أقرباءها 

إل�ى الن�زول عنده�ا. بل أكث�ر من ذل�ك، وضعت 
العدي�د م�ن األس�ر الغني�ة، أو حتى المتوس�طة 
الدخل، إعالنات عن وجود منازل مجانية لالجئين 
السوريين«. لكن مع ازدياد العدد وتذرع الحكومة 
األردني�ة بأنها بحاجة غلى م�وارد مالية من أجل 
تلبية احتياجات السوريين القادمين، كان افتتاح 
أول مخيم مع أول مس�اعدة من المجتمع الدولي 
للحكوم�ة األردنية، حيث ُنصبت الخيم على الفور 

وبدأت الكارثة معها. .
ويوض�ح نض�ال أن »ظاه�رة زواج الس�ترة« 
هذه بدأت باتخاذ منحى خطير وس�ّيئ مع ازدياد 
صعوبة العيش في المخيمات، حيث بدأ السوريون 
بالبح�ث عن أي طريقة إلخ�راج أوالدهم وإخراج 
أنفس�هم من حياة الفقر والظ�روف الصعبة غير 
اإلنس�انية«. ويضيف “في الوقت نفس�ه، استغل 
العدي�د م�ن األردنيي�ن الطالبي�ن لل�زواج ضعف 
الس�وريين ف�ي األردن، حي�ث إن ال�زواج بفت�اة 
س�ورية أرخ�ص من ال�زواج بأردني�ة، أضف إلى 
ذلك أن الزواج من فتاة س�ورية عموماً هو ش�يء 

إيجابي في األردن”.
وفّصل الباحث السوري طبيعة االعتقاد السائد 
الي�وم في األوس�اط األردنية، أن ال�زواج من فتاة 
سورية “س�وف يجعل الزوج مس�هماً في الثورة 
الس�ورية بنحو أو بآخ�ر، وخصوصاً م�ع التأييد 

الشعبي الواسع للثورة السورية في األردن”.
مجمل األزواج الذي�ن يتقدمون للحصول على 
فت�اة س�ورية “هم م�ن الجنس�ية األردني�ة. أما 
الجنسيات العربية األخرى فهي قليلة جداً، بعكس 

ما يشاع في وسائل اإلعالم المتنوعة”.
وفيما حاول نض�ال االتصال بأصدقاء له على 

تواص�ل مع مخيمات اللجوء الس�ورية، في لبنان 
وتركي�ا والع�راق، للحص�ول عل�ى معلومات عن 
حص�ول ظواهر زواج مش�ابهة، حال�ت صعوبة 
الوص�ول إلى مخيم�ات الالجئين في تل�ك البلدان 
دون ذل�ك. م�ن جهته�م، تفاعل نش�طاء مواقع 
التواصل االجتماعي مع هذه الظاهرة التي تكرس 
جمل�ة من المفاهي�م االجتماعي�ة الخاطئة بحق 
كرام�ة الفتي�ات الس�وريات وإنس�انيتهن. على 
موقع »فيس بوك« أنشئت صفحة تفاعلية حملت 
عنوان »الجئات... ال س�بايا«، دع�ا أصحابها إلى 
»حملة لحماية حقوق المرأة الس�ورية، ومحاربة 
امتهان قيمة المرأة الس�ورية، وتحفيز المجتمع 
األهل�ي ورجال األعمال لدعم المرأة الس�ورية في 
مخيمات اللجوء أينما وجدت«. ووصف القائمون 
على إدارة الصفحة في بيانهم األول هذه الظاهرة 
بأنه�ا »غري�زة جنس�ية بحت�ة، وزواج مصلحي 
بحت، قائم على الجنس والمنفعة الجنسية، وهذا 
يدفعنا للتس�اؤل: لم�اذا لم يهّب أه�ل النخوة من 
هؤالء إلى س�تر الصوماليات أو الس�ودانيات من 
أهل دارفور؟«. وتضمن البيان أيضاً تحذيرات من 
خطورة هذه الزواج مستقبالً، ومناشدة ألصحاب 

الشأن والتشريع الحد من هذه الظاهرة. 
القت صفح�ة »الجئ�ات... ال س�بايا« تفاعالً 
األزرق، وتع�دى ع�دد  الموق�ع  م�ن رواد  كبي�راً 
المش�تركين فيها 8000 مشترك، ولقيت اهتماماً 
كبيراً من وسائل إعالمية وصحف عربية وأجنبية 

مختلفة، التي أثارت هذه القضية.
ويؤك�د أحد الش�باب الناش�طين ف�ي الحملة 
والصفح�ة، ضم�ن مخيم الزعتري الح�دودي، أن 
عدد حاالت الزواج المسجلة والموثقة رسمياً لدى 

مكت�ب الحملة لم يتعّد 10 حاالت حتى اآلن. »لكن 
من الصعب ضبط جميع حاالت الزواج المشابهة 
وتس�جيلها. هناك حاالت لم نتمكن حتى اللحظة 
م�ن تس�جيلها أو متابعه�ا، لكونه�ا تج�ري في 
الخفاء«. كذلك س�جلت حالة وحيدة حاول الزوج 
اس�تغالل الفتاة التي تزوجها جنسياً »لكن الفتاة 
المغلوب على أمرها استطاعت الهرب، والوصول 
إل�ى المخيم بمس�اعدة فاعل�ي خي�ر، وهي اآلن 
بأم�ان بين عائلته�ا وأهله�ا«. وأكد الناش�ط أن 
الحمل�ة تض�م في صفوفه�ا متطوعي�ن أردنيين 

وسوريين وفلسطينيين.
وأش�ار أيض�اً إلى مح�اوالت كثي�رة لتضخيم 
القضي�ة تق�وم به�ا بع�ض الوس�ائل اإلعالمي�ة 
المختلفة، الس�تثمار معان�اة الالجئين لمصلحة 
السياس�ات التي تنتهجها. وقال »نقدم معلومات 
وأرقام�اً مح�ددة لوس�ائل اإلعالم الت�ي تتواصل 
معنا، يزور مراسلوها مكتب الحملة، لكننا نفاجأ 
بالمبالغة في األرقام والحقائق لدى نشرها الحقاً.
بدوره�ا، رفض�ت إدارة الحملة تقدي�م معلومات 
أو تفاصي�ل ع�ن ظروف ح�االت ال�زواج األخرى 
ومالبساتها، ألسباب بّررتها بأن “كشف تفاصيل 
مح�ددة ع�ن أي�ة حالة مس�جلة لدينا، س�يحدث 
إحراج�اً أخالقياً للعائلة الت�ي أرغمت على تزويج 
ابنتها. لكن القاس�م المشترك بين جميع الحاالت 
ه�و: الفقر الش�ديد، وغي�اب الوع�ي االجتماعي 

لمخاطر هذا الشكل من الزواج في المستقبل”.
من جهته، كشف موقع »إذاعة هولندا الدولية« 
ع�ن وجود بعض المكاتب في ليبيا مس�ؤولة عن 
تزوي�ج الجئات س�وريات. ووفقاً للموق�ع، تبّين 
أن هذه المكاتب تس�عى إل�ى التوفيق بين طالبي 
ال�زواج الليبيين والجئات س�وريات. وتعتبر هذه 
المكاتب نفس�ها »مس�ؤولة أمام الل�ه« عن هذه 
الزيجات. وكشف مدير أحد المكاتب أنه بعد تقدم 
الليب�ي بطلب للزواج ودف�ع قرابة 300 يورو لبدء 
المعاملة، يتواصل المكتب مع ش�خص من داخل 
المخيم ال�ذي تؤدي زوجت�ه دور الخّطابة وتقوم 
بالبحث عن الزوجة المناس�بة، وفقاً للمواصفات 

التي طلبها الشاب.
وفي أثر ه�ذه الظاهرة والحمالت لمواجهتها، 
اس�تجاب بع�ض رجال الدي�ن ف�ي األردن والبالد 
العربي�ة، عندم�ا أص�دروا فت�اوى ديني�ة تح�رم 
ش�رعية ه�ذا الش�كل م�ن ال�زواج. لك�ن تبق�ى 
الوس�ائل الممكن�ة للح�د من ه�ذه الظاهرة على 
األرض محدودة جداً، كما علّق الصحافي والكاتب 
الس�وري عدن�ان أزروني. وق�ال “حس�ناً، المرأُة 
الّس�ورّية الي�وَم الجئ�ٌة! ال ب�ّد من صرخ�ٍة قوّية 
تخ�رج من داخل المخيم�ات وخارجها. ال لتدخل 
رج�ال الدين ف�ي موض�وع الالجئ�ات. وال لتّجار 
األزمات. ال لجعل المرأة الس�ورّية ضحيًة مرّتين. 
وحدِك أّيتها المرأة الّسورّية في المخّيمات، وحدك 
م�ن تقّررين، إّما أن تكون�ي الجئة بالعرف الديني 
والتبع�ي، أو أن تكون�ي ام�رأة وقبل ذلك إنس�اناًَ، 

فلتصرخي وسنصرخ معك”.

»سبحان من حلل ذبحك« شعار »جهاديين« يرومون دخول الجنة

سوريا.. إرهاب من أجل »الجنس المقدس«.. أسرار غسل أدمغة االنتحاريين

عمره 70 عامًا تزوج طفلة سورية عمرها 12 عامًا فقط.. وليبي دفع 300 يورو

»زواج السترة« يحول الالجئات السوريات في األردن إلى سبايا !!

كيف يمكن ل�”مس�لمين” يؤمنون بالله وبالرسول وبالقرآن، 
ان يذبح�وا ويفجروا، “مس�لمين” آخري�ن، للذهاب ال�ى الجنة، 
برغ�م ان هناك تش�ديداً قرآنياً ونبوياً ينّص على ان “دم المس�لم 
على المس�لم حرام”!!، فتاوى التكفير تس�تند على أية نظرية أو 
مقولة صغرى أو كب�رى؟!، أجدني ال افهم الجذر الديني، ال لعدم 
االطالع، بل ألني مطلع على ادبيات الفقهين، ولم أجد أن هناك ما 
يدعو للتصفية الجس�دية، لكن ما جاء به “ابن تيمية” ومن بعده 
“محمد عبد الوهاب” بناة الفكر السلفي ومن ثم الجهادي، أجده 
غريباً، وال يتطابق بالمرة، بما جاء في الدين االسالمي، لست هنا 

بمعرض المدافع عن اإلسالم، لكني أحاول فهم الدافع والجذر.
ل�م يرد ف�ي القرآن والس�نة، وال حت�ى باالثر الم�رّوي، جواز 
قتل المس�لم، إال على أس�اس الردة، والردة تعني فقهياً - شيعياً 
وس�نياً - م�ن تخلف عن اإلس�الم وخرج عنه وهن�ا يجوز اقامة 
الحّد عليه، لكن ما يخص التكفير، ليس ثمة نص صريح او حتى 
مأول على قتل المس�لم، وهو في التعريف “من آمن بالله ورسله 
وكتبه ومالئكته واليوم اآلخر”، وما نص عليه الرسول محمد في 
تش�ديده على أن “هدم الكعبة س�بعين مرة أه�ون على الله من 
قتل مس�لم”. لذا أع�ود مجدداً للبحث عن ج�ذر التكفير والدافع، 
ألن “الخ�وارج” ل�م يكفرهم خليفة المس�لمين اإلم�ام علي في 
حين�ه وكبار الصحابة، وال حت�ى المرتدين كفرهم الخليفة األول 
أب�و بكر، بل عوملوا عل�ى انهم “اخوتنا بغوا علين�ا”/ الخوارج، 
والمرتدين عوملوا على اس�اس “إقامة ح�دود الله”، ولربما يجد 
البع�ض، هذا تحيزاً الى االس�الم االيجابي، لكن علينا ان نش�ّذب 

الدين مما ليس فيه.
االنتحاري�ون يقال، والعه�دة على وكاالت انب�اء وصحفيين، 
انه�م يحملون معهم “جواز س�فر الى الجنة”، وثيقة س�فر من 
ورقيات ع�دة تحمل آي�اًت قرآنية، وأدعية، وتوصي�ات، واألدهى 
من ه�ذا انهم “يلفون اعضاءهم التناس�لية بقطع�ة من الفوالذ 
لحمايته من التمزق بفعل االنفجار السيما وأنه ذاهب الى مالقاة 
“الحور العين” في الجنة”. كيف يمكن ان نفس�ر س�ايكولوجياً 

حالة العصاب النفسي..
ويرى الكاتب السعودي عبد الله السويجي ان “الفكر التكفيري 
هو فكر م�أزوم وعصبي ومنب�وذ وغير حض�اري ومتوحش وال 
إنس�اني، فالل�ه وحده يعلم م�ا في القل�وب، ويعل�م الكافر من 
المؤم�ن، والص�ادق م�ن ال�كاذب، والمناف�ق من حس�ن الخلق 
والس�يرة، واإلنس�ان مهما بلغ من علم دين�ي ومادي وطبيعي ال 
يس�تطيع الوصول إلى قلب اإلنسان اآلخر، وال يستطيع مالمسة 

روحه، وال نواياه”.
إن انف�الت القّي�م الحضارية ف�ي مجتمع معي�ن، تجعل منه 
مجتمع�اً متقب�اًل للخرافة، وفش�ل الحكومات بتوفي�ر الخدمات 
والحق�وق، دف�ع مجتمعاتن�ا ال�ى ن�زوح جماعي ال�ى الماضي 
بصورته الهيس�تيرية، في رفض اآلخر، بداف�ع النقص العضوي 
والبني�وي، لذا أن الماضي يقدم خالصات جاهزة ودفاعات رخوة 
عن حاضر مضن، ومس�تقبل غامض، لذا تنهض فكرة المخلص 
“االرج�اء” وبمقابله�ا تنه�ض فك�رة “التطهي�ر - أي التكفير” 

بوصفها “إبداء”.

صفاء خلف

»قضيـب فــوالذي« 
من أجـل الجنـة

مقال ظني
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    القدس/دان وليامز

كش�ف إلغ�اء رئيس ال�وزراء االس�رائيلي 
بنيامي�ن نتنياه�و لجلس�ة لمجل�س الوزراء 
المصغ�ر بش�أن اي�ران ف�ي اعقاب تس�ريب 
اعالم�ي االس�بوع الماض�ي لغ�زا يثي�ر قلق 
المخططين االس�تراتيجيين االسرائيليين منذ 
مدة طويلة اال وهو هل يمكنهم االعتماد على 
اي عنص�ر مفاجأة في ح�رب على خصمهم 

اللدود؟
ربم�ا ال. فس�نوات التكهن العلن�ي والتي 
نجمت بشكل كبير عن التصريحات الرسمية 
في اسرائيل وخارجها بشأن احتمال وتوقيت 
نش�وب مثل هذا الصراع منح االيرانيين كثيرا 
م�ن االش�عارات لتعزي�ز منش�اتهم النووية 

المهددة والتحضير للرد.
وفي ض�وء الصعوب�ات التي س�تواجهها 
الطائ�رات االس�رائيلية في الوص�ول والعودة 
م�ن اي�ران البعي�دة باالضافة ال�ى حمولتها 
المح�دودة م�ن القناب�ل فان فقد خيار ش�ن 
هجمات مباغتة انهى نفس فكرة شن هجوم 

دون حليفتها الواليات المتحدة.
وم�ع ذل�ك ف�ان الخب�راء ال يتعجلون في 
اس�تبعاد ذل�ك. وي�رى البع�ض ان اس�رائيل 
مازالت ق�ادرة على تحقيق قدر من المفاجأة 
وانها قد تأمل على اية حال بامكان ان يحقق 
لها خليط من المباغت�ة والقوة الحادة وربما 
اختراع�ات لم تختبر حتى االن النصر حتى اذا 

كانت في ايران في حالة تأهب قصوى.
وربما تولى اسرائيل التي لجيشها المتقدم 
تكنولوجي�ا تاري�خ م�ن العملي�ات الجريئ�ة 
الناجحة اهمية اقل لمهاجمة ايران على حين 
غرة بشكل كامل وبدال من ذلك ضربها بشكل 
صريح وبق�وات مجمعة مما يس�بب فوضى 
بين المدافعين على ام�ل الحاق اضرار كافية 

بعدد من االهداف المختارة.
وق�ال وولت�ر بوي�ن وه�و ضابط س�ابق 

بالقوات الجوي�ة االميركية واحد كتاب تاريخ 
الطيران ان”احتم�ال تحقيق مفاجأة ضعيف 
ولك�ن اعتق�د ان االس�رائيليين س�يعتمدون 
على كفاءته�م التكنولوجية في ضرب الدفاع 

للسماح لهم بالهجوم”.
وتوق�ع ان يطع�م االس�رائيليون الغارات 
الجوي�ة بوابل م�ن هجمات الوح�دات البرية 

والبحري�ة وه�ي وجهة نظ�ر رددته�ا لينيت 
ف�ي  كبي�رة  محاض�رة  وه�ي  نوسباتش�ير 
دراس�ات الحرب في اكاديمية ساندهيرس�ت 
العس�كرية الملكية البريطانية . واشارت الى 
ان اس�رائيل قد تس�تخدم ايضا هجمات على 
ش�بكات الكمبيوت�ر لتعمي�ة اي�ران م�ع بدء 
هجوم. وقالت نوسباتش�ير “ما من ش�ك في 

ان بامكان اس�رائيل تحقيق مفاجأة تكتيكية 
اذا لزم االمر” مفرقة بين المباغتة على المدى 
القصي�ر واس�تعداد اي�ران منذ فت�رة طويلة 

لهجوم.
وقال�ت “م�ادام اتجاه او توقيت او ش�كل 
الهجوم غي�ر متوقع فان المفاج�أة محتملة 

حينئذ”.

وتعتقد اس�رائيل وحلفاؤه�ا الغربيون ان 
ايران تسعى سرا المتالك وسائل صنع اسلحة 
نووية في حين تصر طهران على انها ال تريد 
الطاق�ة النووية اال لتولي�د الكهرباء والنظائر 
الطبية. ويقول الرئيس االميركي باراك اوباما 
ان�ه يأمل بان تؤدي العقوبات والدبلوماس�ية 
ال�ى ص�رف ايران عن ه�ذه السياس�ة. ولكن 
نتنياهو وزعم�اء اس�رائيل االخرين اوضحوا 

انهم قد يلجأون قريبا الى القوة.
واش�ارت نوسباتش�ير ال�ى ان معلومات 
المخاب�رات الدقيق�ة والتخطيط قد يس�اعد 
اس�رائيل أيض�اً على التغلب عل�ى توقع ايران 
واجراءاتها المض�ادة مما يعوض القيود على 
عنص�ر المفاجأة. وقال�ت “تذك�روا انه على 
الرغم م�ن ان كل المنش�ات النووية االيرانية 
محمي�ة تقريبا فان مواقعها معروفة بالمتر. 
“الدق�ة ال يمكن ان تعوض المفاجأة بش�كل 

كامل .. ولكن المفاجأة ليست كل شيء”.
العس�كريون  المخطط�ون  ويش�عر 
االس�رائيليون بغض�ب م�ن حدي�ث نظرائهم 
المدنيي�ن الصري�ح والعصب�ي ع�ن مواجهة 
محتمل�ة وه�م يش�عرون بقل�ق م�ن امكان 
حصول االيرانيين على تحذيرات اساسية من 
مجرد متابعة وسائل االعالم ومواقع التواصل 

االجتماعي االسرائيلية.
ولو فكروا فعال في ش�ن هجوم مفاجيء 
وحي�د فانه�م ق�د يش�عرون ايض�ا بقلق من 
امكان اخطار ايضا الواليات المتحدة بالهجوم 
في وقت مبكر بما يكفي لالصرار على تراجع 
حليفتها اسرائيل. وال ترغب الواليات المتحدة 
ف�ي رؤية ح�رب قرب انتخابات الرئاس�ة في 
الوق�ت الذي مازالت تفض�ل فيه التوصل لحل 

دبلوماسي.
ول�م تكن توج�د مثل هذه المش�كالت في 
ع�ام 1981 عندما اقلع س�رب م�ن الطائرات 
المقاتلة القاذفة االميركية من صحراء سيناء 
التي كانت محتلة وقتئذ لتدمير مفاعل نووي 

عراقي وال في عام 2007 عندما شنت اسرائيل 
غارة مماثلة ضد سوريا بشكل مفاجيء.

وعل�ى العكس من ذل�ك يعتقد خب�راء ان 
اس�رائيل س�تحتاج الى ارس�ال عش�رات من 
الطائ�رات وطائ�رات الدعم ضد اي�ران وربما 
ني�ران صواري�خ ذاتي�ة الدف�ع وكلها اش�ياء 

يصعب اخفاؤها في بلد صغير.
وعل�ى الرغ�م م�ن ان قوانين الط�واريء 
االس�رائيلية ستس�مح بفرض تعتيم اخباري 
فان مث�ل هذه الرقاب�ة المفاجئة والش�املة 
س�تكون غير مس�بوقة وق�د يثبت عل�ى اية 
ح�ال انها غي�ر عملية في عال�م اليوم. ورغم 
ذل�ك فان بعض االج�راءات قد تحد من عملية 
الكش�ف مثل خي�ار التوقي�ت . فالحرب على 
الفلس�طينيين ف�ي قطاع غزة ش�نت في 27 
اوج موس�م  االول ع�ام 2008 ف�ي  كان�ون 
العط�الت عند الغرب وف�ي صباح يوم العطلة 
اليهودي�ة ي�وم س�بت عندما تقلص وس�ائل 
ح�د  الدن�ى  تغطيته�ا  االس�رائيلية  االع�الم 
وتكون غ�رف االخبار مزودة بالحد االدنى من 

العاملين.
وتحاول اس�رائيل ايضا الحد من دائرة من 
يعرفون. وجعلت اس�رائيل ع�دد من يطلعون 
عل�ى تفصي�الت التخطي�ط المتعل�ق بايران 
ف�ي الجي�ش والحكوم�ة صغيرا جدا بش�كل 
مش�ابه للس�رية المحيطة بالبرنامج النووي 

االسرائيلي.
قانوني�ا  ملزم�ا  نتنياه�و  وس�يكون 
بالحص�ول عل�ى موافق�ة مجل�س ال�وزراء 
االمني المصغر على ش�ن هج�وم على ايران. 
ولك�ن بعد ان ذكرت صحيف�ة االربعاء انه تم 
تقديم معلومات مخابرات متضاربة عن ايران 
ل�وزراء ف�ي المجل�س وه�و امر اث�ار غضب 
نتنياه�و دعا زعيم كبير واح�د على االقل هو 
وزير الخارجية افيجدور ليبرمان الى تقليص 
عدد مجلس ال�وزراء المصغر المؤلف من 14 

عضوا من اجل ضمان قدر اكبر من السرية.
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البحـــث عــن المــفــاجـــأة

إســرائــيـــل تحـــــاول إخــــافـــــة إيــــران بـالكـــالم !

    المستقبل العراقي/ وكاالت

فاز المعسكر المنادي بالديمقراطية ب� 27 مقعدا من اصل 70 مقعدا التي 
تش�كل مقاعد المجلس التش�ريعي في هونغ كونغ، االمر الذي سيس�مح له 
باالحتفاظ بالقدرة على اس�تخدام حق النقض “الفيتو” في مواجهة اي قرار 

ضمن المجلس التشريعي في البالد.
بيد أن زعيم اكبر االحزاب في هذا المعسكر استقال من منصبه في قيادة 

الحزب بسبب االداء الضعيف في االنتخابات الذي كان اقل من التوقعات.
اذ اس�تقال البرت ه�و رئيس الحزب الديمقراطي ال�ذي لم يحصل إال على 

أربعة مقاعد في هذه االنتخابات، بعد ان كانت له 8 في المجلس السابق.
وتج�اوزت نس�بة المش�اركة ف�ي االنتخابات ال�� 50 في المئ�ة من عدد 
الناخبين في البالد البالغ 3.5 مليون ناخب، أي اكثر من نسبتها في االنتخابات 

التشريعية السابقة في عام 2008.
واعقبت نسبة المشاركة العالية تلك احتجاجات عمت البالد بسبب الفرض 
االجب�اري ل�دروس التربية الوطنية ف�ي مدارس هونغ كون�غ، غير أن خطط 

تعميم هذه الدروس الغيت قبل يوم واحد من التصويت في االنتخابات.
وطغ�ت على الحمالت االنتخابية قضايا مثل توفير فرص العمل والفس�اد 

وزيادة اعداد الزائرين لهونغ كونغ من الصين.
وألوَّل م�رة في البالد، تمت عملية االنتخابات المباش�ر ل�� 40 مقعدا من 

المقاعد السبعين في المجلس التشريعي في هونغ كونغ.
واظهرت نتائج االنتخابات أن الجماعات المنادية بالديمقراطية احتفظت 
بنس�بة ثلث مقاعد المجلس التشريعي التي تحتاج اليها لتعطيل اي تعديالت 

دستورية.
عل�ى الرغم م�ن انهم كان�وا يتوقع�ون أداء ونتائج افضل من تلك وس�ط 

تصاعد العواطف المناهضة للصين في البالد.
وألول م�رة ف�ي البالد، تمت عملية االنتخابات المباش�ر ل��40 مقعدا من 

المقاعد السبعين في المجلس التشريعي في هونغ كونغ.
وعلى وفق القوانين الس�ارية فأن الفائزي�ن ببقية المقاعد يتم اختيارهم 
م�ن قبل مجموعات صغيرة من الناخبين يمثلون اتجاهات مهنية واقتصادية 

معينة.
وتقول تقارير إنه “ال يبدو المعسكر المنادي بالديمقراطية منظما بشكل 
جي�د كما هي الحال لدى منافس�يه م�ن االحزاب المؤيدة لبكي�ن التي تحاول 
ان تس�خر النظام االنتخابي المعقد القائم في هونغ كونغ لمصلحتها، اال ان 

تكتيكاتها فاشلة عادة”.
وقال روني تونغ النائب عن الح�زب المدني المنادي بالديمقراطية “لدينا 

أصوات أكثر ولكن عدد مقاعد اقل. وهذه نتيجة مأساوية”.
وقال البرت هو إنه يس�تقيل متحمال المس�ؤولية عن ما س�ماه “الفش�ل 

الخطير” للحزب في االنتخابات.
واض�اف ايض�ا ان الش�عب في هون�غ كونغ اخ�ذ “صبره بالنفاد بش�كل 

متزايد” من الحكومة الموالية لبكين.

هونغ كونغ بعد االنتخابات

الديمقراطية تفوز بحق »الفيتو«
    المستقبل العراقي/وكاالت في المجلس التشريعي

رفض الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند بشدة االنتقادات التي تتهمه 
بع�دم التحرك واعلن عن “برنامج للنهوض” لس�نتين يش�مل زيادة في 

الضرائب ويعد بخفض البطالة خالل سنة واحدة.
وق�ال هوالند في مقابلة مع محط�ة التلفزيون الخاصة “تي اف1” 
“اع�رف طريق�ي”. واضاف “مدتي هي خمس س�نوات ال اربعة اش�هر 
او ش�هر. انه�ا خمس س�نوات”.واضاف “س�احدد برنامج�ا للنهوض 
لعامين. عامان لتطبيق سياس�ة للتوظيف وفي الوقت نفسه للتنافسية 
والنهوض بالمالية العامة”.وس�عى فرنس�وا هوالند خالل المقابلة الى 
اقن�اع الفرنس�يين بانه رجل “التغيير اآلن” ش�عار حملت�ه وليس رجل 

“الجمود” كما يتهمه اليمين والصحف بما فيها اليسارية منها.
ويب�دو ان الرأي العام القلق من البطالة التي تواصل ارتفاعها )نحو 
عش�رة بالمئة( وس�ط اعادة هيكلة في قطاع الصناع�ة، ونمو يكبحه 
االنكم�اش في اوروبا )من الركود في ايطاليا واس�بانيا الى التباطؤ في 
الماني�ا(، بدأ صبره ينفد.فقد تراجعت ش�عبية الرئيس الى مس�توى ال 

سابق له بعد اربعة اشهر فقط من انتخابه.
اال ان هوالن�د رد بالقول ان�ه منذ توليه مهامه “ل�م تضع الحكومة 
الوق�ت بل تحركت بس�رعة”. وب�رر التأخي�ر “ببطالة مرتفع�ة وقدرة 

تنافسية متراجعة وعجز كبير ومديونية تاريخية”.
وفي هذا االطار، دعا الفرنسيين الى بذلك جهود، كما كان متوقعا.

والنج�از ميزانية الع�ام 2013 مع هدف خفض العج�ز العام الى 3 

بالمئ�ة من اجمالي الناتج الداخلي من اجل احترام التعهدات االوروبية، 
اعل�ن هوالند عن زيادة قدرها عش�رين مليار يورو ف�ي الضرائب العام 

المقبل.
وه�ذه الزيادة ال س�ابق لها منذ ثالثين عاما وتش�مل 

العائالت والش�ركات مناصفة.وقال ان مش�روع قانون 
المالي�ة للع�ام 2013 س�يوضع بن�اء عل�ى تقدي�رات 
“واقعي�ة” للنم�و وه�ي “0,8 بالمئة عل�ى االرجح”، 
مؤك�دا ان الدول�ة لن تنف�ق “في 2013 ي�ورو واحدا 

اضافيا عما انفقته في 2012”.
وف�ي الوقت نفس�ه وع�د هوالن�د “بقل�ب اتجاه 

البطالة خالل عام واحد”.
وق�ال ان هن�اك “قلق�ا” من وجود ثالث�ة ماليين 

عاطل عن العمل “لكن المعركة بدأت”، مش�يرا 
ال�ى فت�ح وظائف ف�ي 2013 لمئ�ة الف 

شاب.واكد هوالند ايضا ان الوعد الذي 
اطلق�ه خ�الل حملته بفرض رس�م 
اس�تثنائي يبل�غ 75 بالمئ�ة عل�ى 
المداخيل التي تتجاوز مليون يورو 
“لن يكون فيه اي اس�تثناء”. اال انه 

اوض�ح انه مح�دد زمني�ا “ببرنامج 
النه�وض” عل�ى م�دى عامي�ن الذي 

س�يعده، مش�ددا على ان هذا الرس�م 

“يفترض اال يش�مل س�وى الفين او ثالثة آالف ش�خص”.واطلق الجدل 
مجددا حول هذا االجراء السبت بعدما الكشف عن تقديم اغنى رجل في 
فرنسا رئيس مجلس ادارة مجموعة “ال في ام اش” برنار ارنو طلبا 

للحصول على الجنسية البلجيكية.
وقال فرنسوا هوالند بقسوة “كان عليه ان يزن جيدا ما 
يعنيه طلب جنسية اخرى الننا فخورون باننا فرنسيون”.

واخيرا وردا على ما يتهمه به ستة فرنسيين من عشرة 
بانه ال يجري االصالحات بسرعة كافية كما كشف استطرع 
للرأي نش�رت نتائجه االحد، ق�ال هوالند “تقولون لي يجب 
ان اس�رع. انا اس�رع”.وكان على هوالند اقناع الفرنس�يين 
باس�لوبه ايض�ا. فق�د رأى المحللون السياس�يون ان تراجع 
ش�عبيته يفس�ر ايضا بالتناقض بين صورة “الرئيس العادي” 
ال�ذي ال يعل�ن كل يوم عن اج�راء انتخب م�ن اجله وصورة 

“الرئيس المفرط في نشاطه” نيكوال ساركوزي.
ووع�د هوالند بتحمل “كل مس�ؤولية” عمله 
و”تبري�ر مواقفه بانتظام للفرنس�يين”.وكما 
كان متوقع�ا انتق�د اليمي�ن كلمت�ه بش�دة.

وسخرت فاليري روسو-دوبور المسؤولة 
ف�ي ح�زب االتح�اد م�ن اج�ل حركة 
“االش�تراكيين  ان  م�ن  ش�عبية 
احتاج�وا ال�ى مئة ي�وم العداد 

برنامج” فحسب.

شعبية الرئيس الفرنسي تتراجع

هـــوالنــد: المعـــركــة بـــدأت.. وانـــا اعــرف طــريقـــي

    جيمس جيفري

بينم�ا يمض�ي نظ�ام األس�د حثيثاً نحو س�قوط 
مس�تحق، أعود بالذاكرة إلى تحذير تلقيته من صديق 
قبل 18 ش�هراً. في ذل�ك الوقت كنت س�فيراً للواليات 
المتح�دة في بغداد، ومهتماً بصفة أساس�ية بالتركيز 
على المش�كالت المتعلقة بالعراق. لكن الصديق الذي 
كن�ت أثق به كثي�راً - وهو كردي عراق�ي يؤمن إيماناً 
قوي�اً بضرورة بقاء الع�راق الموحد متعدد الطوائف - 
كان برغم عدم إعجابه بنظام األسد، قلقاً للغاية بشأن 
االنتفاض�ة الت�ي كانت تختم�ر مقدماته�ا على مهل 
في س�وريا، وقد حّذرن�ي من أنه ما ل�م يكن للواليات 
المتح�دة تأثير على األحداث التي س�تندلع هناك، فإن 
أي تمرد ينشب قد يؤدي الى تقسيم سوريا، وبعد ذلك 
تقس�يم العراق، ثم المنطقة بأس�رها، وفقاً لخطوط 

طائفية.
واإلحساس السائد بأن أيام األسد قد باتت معدودة، 
يثير مخاوف بش�أن قيام “المتطرفين الس�ّنة” بشق 

طريقهم والقبض على زمام الس�لطة في دمشق، بما 
يمهد لنش�وب صراع بينهم وبين الطائفة العلوية التي 
تنتم�ي له�ا عائلة األس�د، قد يتطور بع�د ذلك ليصبح 
صراعاً س�نياً ش�يعياً يمتد لما وراء الحدود السورية، 

ويؤدي لمزيد من االضطراب في الشرق األوسط.
وهناك تقاري�ر متزايدة تفيد ب�أن العنف الطائفي 
بات ش�يئاً مألوفاً في س�وريا، وبدأ يرسخ أقدامه في 
لبن�ان المج�اورة، وبأن إيران واألس�د قام�ا بدور في 
مفاقمة المشكلة من خالل تأجيجهما مخاوف شيعة 
العراق من تداعيات انتصار السنة في سوريا. والشيء 
الذي يفاقم القلق الشيعي اليوم هو أن تنظيم “القاعدة 
ف�ي ب�الد الرافدي�ن” قد نق�ل عنف�ه الذي يس�تهدف 
الشيعة إلى سوريا.ومما يفاقم هذا المناخ، أن الجناح 
السياس�ي لحركة “حماس” قد ترك مقره في دمشق، 
واختار التضامن مع أشقائه السنة، بدالً من االحتفاظ 
بالدع�م اإليراني، كم�ا اختارت تركي�ا االصطفاف مع 

الدول العربية المحافظة ضد سوريا وإيران.
وس�قوط نظام األسد سوف يحرم إيران من حليف 

قوي في منطقة ذات أهمية س�تراتيجية حيوية، كما 
يمك�ن أن يفت�ح الباب أم�ام حكومة س�ورية جديدة 

ممثلة لكافة طوائف الشعب وذات وجه إنساني.
لكن هذه المكاس�ب قد ال تتبل�ور أبداً، ما لم نعمل 
على تجنب التداعيات الناتجة عن االنتفاضة السورية. 
فإذا ما اس�تعرت النيران الطائفية، فإن لبنان والعراق 
س�وف يكون�ان ف�ي المقدم�ة بس�بب تاريخهما في 
النزعات السنية الش�يعية. وبرغم أن المجتمع الدولي 
ق�د نجح من قبل في احت�واء نزاعات ذات طابع ديني 
وطائفي، كما حدث في البلقان خالل تسعينيات القرن 
الماضي بين المسيحيين األرثوذكس والمسلمين، فإن 
الوضع في الش�رق األوس�ط يمثل تحدياً أكثر صعوبة 

مقارنة بالتهديد الذي كان تمثله منطقة البلقان.
ومس�ؤولو الوالي�ات المتح�دة ليس�وا غافلين عن 
هذه التداعيات والمخاطر المحتملة، وقد حرصوا على 
العمل بشكل وثيق مع الساسة والمسؤولين العراقيين 
من أجل المحافظة على الهدوء والس�الم النس�بي بين 
السنة والشيعة وتشجيع العراق على النأي بنفسه عن 

العنف في سوريا.
وإذا ما أخفقت هذه الجهود فسيكون من الصعب 
احت�واء العن�ف الطائفي ال�ذي يمك�ن أن يندلع جراء 
ذلك.ونظ�راً لفداحة المش�كالت التي يمك�ن أن تترتب 
على ه�ذا اإلخفاق، ف�إن الحاجة تدع�و التخاذ بعض 
الخط�وات اإلضافي�ة، ومنه�ا التعجيل بنهاي�ة نظام 
األس�د، واس�تعادة األمن والنظام في س�وريا بأسرع 
وقت ممكن. فبعد 18 ش�هراً م�ن اندالع االنتفاضة، ال 
تس�هم الفوضى المستمرة التي نتجت عنها سوى في 

تأجيج الكراهيات الطائفية.
والتحذي�ر األخي�ر الذي وجه�ه الرئي�س األميركي 
إلى األس�د بشأن اس�تعمال األس�لحة الكيماوية، كان 
م�ن الخطوات المهمة في هذا الش�أن، لك�ن الواليات 
المتح�دة بحاج�ة، إلى جان�ب ذلك، للنظر ف�ي تقديم 
مساعدة عس�كرية محدودة للمقاومة السورية، حتى 

من دون دعم أو موافقة مجلس األمن الدولي.
بعد ذل�ك يجب علينا المحافظة عل�ى قيمنا، حتى 
ونح�ن نح�اول الوص�ول إل�ى الجائ�زة الت�ي ال تنكر 

والمتمثلة في إفش�ال الدور اإليراني في س�وريا. كما 
نحت�اج للتركيز عل�ى العواقب السياس�ية والقانونية 
الدولي�ة التي قد تترت�ب على هؤالء الذي�ن يتجاهلون 
مس�ؤولياتهم في الدفاع عن س�المة الحدود، وحقوق 
اإلنسان للمجموعات البشرية، وحماية المواطنين من 

قبل الحكومات.
وفي نهاية المطاف س�نحتاج أيضاً إلى أن نوضح 
بش�كل ال لب�س في�ه، وعلى النقي�ض م�ن اآلراء التي 
يتبناه�ا بع�ض أصدقائنا ف�ي المنطقة، أن الش�يعة 
ليسوا أعداء للواليات المتحدة وأن مشكلتنا األساسية 

هي مع النظام اإليراني ونظام األسد.
وال يزال أم�ام الواليات المتح�دة وقت للتحكم في 
التهديد الطائف�ي المتفاقم، بيد أن الكوكتيل المتفجر 
المك�ون م�ن الخصوم�ة الدينية والمصال�ح الوطنية 
واالحتياطات النفطية ف�ي المنطقة، يحتاج إلى عمل 

نشط ومباشر في آن معاً.

• سفير أميركي سابق لدى العراق وتركيا

الصـــدع الطـــائفـــي في الشـــرق األوســـط

النتهاكهما حقوق اإلنسان

مجلـــس األمــن يديــن النــظـــــام الســـوري والمــعــارضـــة
     المستقبل العراقي/وكاالت

أعلنت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق 
االنس�ان ان طرف�ي الص�راع في س�وريا ينتهكان 
حقوق االنس�ان.وكررت نافي بي�الي في كلمة لها 
امام مجلس حقوق االنسان التابع للمنظمة الدولية 
ويض�م 47 عضوا ان أفعال الحكومة الس�ورية قد 
تص�ل ال�ى جرائم ح�رب وجرائ�م ضد االنس�انية. 
وقال�ت “اس�تعمال الحكوم�ة لالس�لحة الثقيل�ة 
وقص�ف المناط�ق االهلة أس�فر عن مقت�ل اعداد 
كبيرة من المدنيين وعمليات نزوح كبيرة للمدنيين 
داخل وخارج البالد وأزمة انسانية مدمرة”.مضيفة 

“انا قلقة بنفس القدر من االنتهاكات التي ترتكبها 
القوات المعارضة للحكوم�ة ومنها القتل واالعدام 
خارج ساحات القضاء والتعذيب الى جانب الزيادة 

التي حدثت مؤخرا في اس�تخدام العبوات الناسفة 
بدائية الصنع”.ودعت بيالي مرارا الى احالة سوريا 
الى المحكمة الجنائي�ة الدولية لكن هذا لن يحدث 
اال م�ن خالل مجل�س االمن التابع لالم�م المتحدة 
المنقسم بش�أن االزمة السورية. وتعارض الصين 
وروس�يا أي محاول�ة اللقاء اللوم ف�ي األزمة على 
الرئي�س الس�وري بش�ار األس�د. وص�وت مجلس 
حق�وق االنس�ان م�رارا لصال�ح ادان�ة الحكوم�ة 
الس�ورية بس�بب تعاملها إزاء ما ب�دأت كاحتجاج 
س�لمي ض�د الحكوم�ة وتحولت إلى ح�رب أهلية. 
وصوت�ت روس�يا والصين ال�ى جانب كوب�ا مرارا 
ضد قرارات في المجلس.ويقول المرصد الس�وري 

لحقوق االنس�ان وهو جماع�ة معارضة تتخذ من 
لن�دن مقرا ان اكثر من 23 ألفا قتلوا في االنتفاضة 
المندلعة في س�وريا منذ أكثر من 17 ش�هرا. وفر 
نحو 200 الف س�وري الى تركي�ا واالردن والعراق 
ولبنان.وعب�ر ب�ان ك�ي م�ون االمين الع�ام لالمم 
المتحدة عن أس�فه م�ن أن أجهزة األم�م المتحدة 
االخرى لم تأخذ بتوصيات مجلس حقوق االنسان. 
وح�ث المجلس على مواصلة مراقبته لالوضاع في 
س�وريا “بما في ذلك مسألة المحاسبة”.وقال بان 
لالجتم�اع “يجب ان نضمن ان يق�دم للعدالة -من 
اي جانب- كل من يرتكب جرائم ضد االنس�انية او 
انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق االنسان”.
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       بغداد / المستقبل العراقي

وّج�ه أمي�ن بغ�داد الدكت�ور صابر 
العيس�اوي بتخصيص مبلغ 4 مليارات 
دين�ار للنه�وض بمس�توى الخدم�ات 
ف�ي مدين�ة الص�در. وجاء ذل�ك خالل 
جول�ة ميدانية تفقدية ألمين بغداد يوم 
أمس إلى مدينة الصدر لإلطالع بش�كل 
ميداني على مس�توى الجهود المبذولة 
م�ن قبل بلديتي الص�در األولى والثانية 
في تقدي�م الخدم�ات ألهال�ي المدينة 
وحّث المالك المتق�دم على بذل المزيد 
من الجهد لتحس�ين مستوى الخدمات 
وتكثيف العمل الليلي الذي يستمر حتى 
ساعات الصباح األولى. وذكرت مديرية 
العالق�ات واإلع�الم في بي�ان لها تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
أن “أمين بغداد وّج�ه بتخصيص مبلغ 
4 ملي�ارات دين�ار للنهوض بمس�توى 
الخدم�ات ف�ي مدين�ة الص�در بواق�ع 
ملي�اري دين�ار لبلدي�ة الص�در األولى 
ومثلها لبلدية الصدر الثانية”، مش�يرًة 
إلى ان “هذه المبالغ ستنفق لمضاعفة 
جه�د النظافة وتطوير الط�رق وإدامة 
الحدائق والمتنزهات وشبكات الصرف 
الصحي وغيرها من األعمال الخدمية”. 
وأضاف�ت أن “أمي�ن بغ�داد أك�د خالل 
الجول�ة على أهمية اإلس�راع في انجاز 
أعمال تطوير ش�وارع بور سعيد وزين 
الق�وس والداخل والق�دس المنفذة من 
قبل إحدى الشركات التركية المتخصصة 
مع توجيه المديري�ن العامين بضرورة 
االهتمام االس�تثنائي باألسواق وإعادة 
تنظيمها وتجديد األسواق القديمة وفقاً 
لتصامي�م حديث�ة ممي�زة”. وبّينت أن 

“أمين بغداد وّجه أيض�ا بأهمية العمل 
الدؤوب لتطوي�ر بعض القطاعات التي 
تمت إحالته�ا للتنفيذ في مدينة الصدر 
واكس�اء ش�وارعها بم�ادة المقرن�ص 
المل�ون واالهتمام بزيادة المس�احات 
الخضر وإنش�اء الحدائ�ق والمتنزهات 
وتجهيزه�ا بألع�اب األطف�ال وزي�ادة 
عدد المالعب الرياضي�ة خدمة ً لقطاع 
إل�ى  وأش�ارت  والرياض�ة”.  الش�باب 
أن “أمي�ن بغ�داد حث الم�الك المتقدم 
ف�ي أمان�ة بغ�داد م�ن مدين�ة الصدر 
عل�ى تكثي�ف الجه�ود والعمل بش�كل 
متواصل لتحس�ين مس�توى الخدمات 
نح�و األفض�ل وان ال يؤث�ر ف�ي أدائهم 
أي تغيير في منص�ب أمين بغداد وأداء 
رس�التهم بالش�كل األمث�ل ألن عملهم 
هو خدمة المواط�ن البغدادي بالدرجة 
أن “ال  إل�ى  إياه�م  داعي�اً  األس�اس”، 
تثب�ط معنوياتهم التصريحات النش�از 
من قل�ة قليلة معروف�ة بعدائها ألمانة 
بغداد ومحاول�ة التأثير ف�ي أدائها من 
خالل إطالق التصريح�ات غير الدقيقة 
وغير المتزنة لعدد قليل جداً من السادة 
يتج�اوز  ال  الن�واب  مجل�س  أعض�اء 
عددهم أصابع اليد الواحدة والمعروفة 
نياتهم التس�قيطية”.على صعيد آخر، 
اتفقت أمانة بغ�داد ومجلس محافظة 
بغ�داد على آلية لمناقلة وصرف األموال 
للدوائ�ر البلدي�ة م�ن ميزاني�ة تنمي�ة 
األقاليم لتنفيذ مشاريع مهمة للنهوض 
بمس�توى الخدمات في العاصمة بغداد 
خ�الل الرب�ع األخير من الع�ام الحالي. 
وج�اء ذل�ك خ�الل االجتم�اع التداولي 
المش�ترك بي�ن أمان�ة بغ�داد ومجلس 
محافظ�ة بغ�داد ال�ذي حض�ره رئيس 

المجل�س كام�ل الزيدي ووكي�ال أمانة 
للش�ؤون البلدية واإلداري�ة والمديرون 
العامون للدوائر البلدية والفنية وأعضاء 
ورؤس�اء  بغ�داد  محافظ�ة  مجل�س 
الس�بل  لمناقش�ة  المعني�ة  األقس�ام 
الكفيلة لتس�ريع عملية صرف األموال 
المخصص�ة ألمان�ة بغداد من حس�اب 
تنمية األقاليم لتنفيذ عدد من المشاريع 
الت�ي م�ن ش�أنها تحس�ين مس�توى 
الخدم�ات في العاصمة بغ�داد. ونقلت 

مديري�ة العالق�ات واإلعالم ع�ن وكيل 
أمانة بغداد للش�ؤون البلدية المهندس 
نعيم الكعب�ي قوله أن “االجتماع تناول 
بحث آلية ص�رف المبال�غ المخصصة 
ألمانة بغداد من حس�اب تنمية األقاليم 
على الرغم من أنها وصلت متأخرة ولم 
تب�ق إال فترة قصيرة م�ن العام الحالي 
لتنفي�ذ المش�اريع المحددة”، مش�يراً 
إلى “مناقشة تس�ريع تنفيذ المشاريع 
ف�ي  الخدم�ات  بمس�توى  والنه�وض 

مختل�ف القطاع�ات كالم�اء والنظافة 
والطرق والزراعة وتجهيز الدوائر البلدية 
التخصصية”. وأضاف  اآللي�ات  ببعض 
أن “أمان�ة بغ�داد ومجل�س محافظ�ة 
بغ�داد اتفق�ا عل�ى تحديد المش�اريع 
الجدي�دة وكلفه�ا التخميني�ة وجداول 
كمياتها ورفعها إلى مجلس المحافظة 
لمناقشتها والتصويت والتصديق عليها 
م�ع منح صالحيات اس�تثنائية للدوائر 
البلدية لتنفيذ هذه المشاريع من خالل 

الالزم�ة م�ن  الموافق�ات  اس�تحصال 
األمان�ة العامة لمجلس ال�وزراء خارج 
العام�ة”.  الموازن�ة  تنفي�ذ  تعليم�ات 
وأش�ار إل�ى أن “أمان�ة بغداد س�تعمل 
خالل ما تبقى من هذا العام على انجاز 
كثير من األعم�ال التي تحتاجها مدينة 
بغداد السيما إكس�اء الشوارع وصيانة 
ش�بكات الص�رف الصح�ي وتحس�ين 
مس�توى النظاف�ة وتوزي�ع حاوي�ات 
النفايات البالس�تيكية واألكياس ورفع 

األنقاض وإدام�ة الحدائق والمتنزهات 
وتأثي�ث وتخطي�ط الش�وارع”. وم�ن 
جهت�ه ق�ال رئي�س مجل�س محافظة 
بغ�داد كامل الزيدي أن “ه�ذا االجتماع 
يأت�ي بعد االطالع عل�ى التقرير المقدم 
من هيئة خدمات بغداد وتقارير اللجان 
الرقابي�ة المتضمن وجود حاجة فعلية 
لتنفي�ذ مش�اريع ف�ي عم�وم مناطق 
العاصم�ة بغ�داد من خ�الل رصد مبلغ 
من تخصيصات تنمي�ة األقاليم البالغة 

600 مليار دينار للدوائر البلدية”. 
وأض�اف أن “ه�ذا اإلج�راء يتطلب 
البلدي�ة  الدوائ�ر  إل�ى  أم�وال  مناقل�ة 
الت�ي تمتل�ك صالحي�ات مح�ددة ف�ي 
الصرف والتنفيذ ما يتطلب اس�تحصال 
موافق�ة األمانة العامة لمجلس الوزراء 
ومتابعة الموضوع مع وزارة التخطيط 
إل�ى  وأش�ار  اإلنمائ�ي”.  والتع�اون 
“تش�كيل غرفة مش�تركة بين مجلس 
محافظ�ة بغداد وأمانة بغ�داد وتحديداً 
الدوائر المس�تفيدة من هذه المشاريع 
والدوائ�ر  الع�ام  المفت�ش  ومكت�ب 
واألقس�ام الرقابية واللجن�ة القانونية 
تتول�ى عملية متابعة تنفيذ المش�اريع 
والتنس�يق مع وزارة التخطيط بش�أن 
األم�وال  لمناقل�ة  القانوني�ة  الكيفي�ة 
الالزم�ة إلقامة مش�اريع جديدة ضمن 
قواط�ع الدوائ�ر البلدية األربع عش�رة 
المنتش�رة في عموم مناطق العاصمة 
بغداد”. وبّين أن “أمانة بغداد س�تفاتح 
مجلس المحافظة بكتاب رس�مي يبين 
حاجتها من المشاريع واألموال الالزمة 
ليت�م عقد اجتماع طارئ للتصديق على 
الطل�ب ومتابعة الموضوع مع الجهات 

المختصة”. 

اتفقت مع مجلس المحافظة على آلية لمناقلة وصرف األموال للدوائر البلدية

أمانة بغداد: تخصيص مبلغ 4 مليارات دينار للنهوض بمستوى الخدمات في مدينة الصدر

         بغداد / المستقبل العراقي

حكمت المحكمة الجنائية المركزية بهيئتها الثالثة 
و”غ.م”  و”ع.ر”  “ع.ح”  المتهمي�ن  عل�ى  باإلع�دام 
لقيامهم بأعمال إرهابية. ونقل بيان صحفي للس�لطة 
القضائية تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
عن مصدر قضائي مسؤول قوله أن “مجموعة إرهابية 
متكون�ة من ثالث�ة إرهابيي�ن، وهي إح�دى المجاميع 
التابع�ة إلى ما يس�مى الجيش اإلس�المي ف�ي العراق، 
قامت بعملية اغتيال لمواطنين في منطقة حي الجهاد، 

واله�دف من الهجوم هو زعزعة األمن واالس�تقرار في 
البالد وتنفيذا لدوافع إرهابية”. وأكد المصدر أن “األدلة 
المتحصل�ة من القضي�ة المتمثلة باعت�راف المتهمين 
ف�ي جمي�ع ادوار التحقي�ق وأق�وال المدعي�ن بالح�ق 
الش�خصي معززة بصورة قيد الوفاة ومحاضر الكشف 
والمخطط�ات لمح�ل الح�ادث جميعه�ا كان�ت كافية 
ومقنع�ة لتجريم المتهمين على وفق المادة الرابعة /1 
وبداللة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة اإلرهاب”. 
وأض�اف المصدر أن “هذا الحكم هو حكم ابتدائي قابل 

للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز االتحادية”.

         بغداد / المستقبل العراقي

ش�كلت وزارة البيئة فريق عمل مكون من مديرية 
بيئة ميسان وبالتنسيق مع لواء حرس الحدود العاشر 
“االس�تخبارات واألم�ن” ومديري�ة الم�وارد المائي�ة 
وش�رطة البيئة لمراقبة ورصد تلوث نهر الطيب شرق 

ميسان والقريب من الحدود 
اإليرانية بصورة مس�تمرة. 
لل�وزارة تلقت  بي�ان  وذكر 
العراق�ي”  “المس�تقبل 
نس�خة من�ه أمس ان�ه تم 
تش�كيل فري�ق عم�ل م�ن 
مديرية بيئة ميس�ان وذلك 
بس�بب نفوق أع�داد كبيرة 
من األسماك في نهر الطيب 

وذل�ك الرتفاع نس�بة األمالح فيه، مش�يرا إلى صعوبة 
الوص�ول إل�ى بع�ض من مص�ادر مي�اه نه�ر الطيب 
وذل�ك لكونه داخل الح�دود اإليرانية. وأضاف ان الفرق 
الفنية التابعة للوزارة قامت بإجراء الكش�ف الموقعي 
لنهر الطيب وس�حب نماذج من المي�اه ومن ثم إجراء 
التحاليل الكيمياوية عليها في المختبر البيئي لمديرية 
بيئة ميس�ان، مش�يرا إلى أن 
ارتفاع�اً  أظه�رت  التحالي�ل 
كبيراً في نس�بة األمالح األمر 
ال�ذي أدى إل�ى نف�وق أعداد 
كبيرة من األسماك، فضالً عن 
اضط�رار المزارعي�ن إليقاف 
ال�ري تخوفاً منهم  مضخات 
عل�ى ارتفاع نس�بة الملوحة 

في مزارعهم. 

الحكم بإعدام ثالثة مدانين بأعمال إرهابية

البيئة أكدت نفوق أعداد كبيرة من األسماك فيه

فريق عمل لمراقبة تلوث وارتفاع ملوحة
 نهر الطيب في ميسان

تحية طيبة : 
تدع�و جامعة واس�ط طلبتنا األعزاء خريجي الدراس�ة 
اإلعدادية للعام الدراسي 2012/ 2013 للتقديم باالستمارة 
االلكتروني�ة وكذل�ك خريج�ي الع�ام الدراس�ي الماضي 
2011/ 2012 والذي�ن ل�م يظه�ر لهم قبول بس�بب عدم 
تقديمهم في السنة الماضية للتقديم باالستمارة الورقية 
ويك�ون التقدي�م اعتبارا من يوم الثالث�اء 11/ 9/ 2012 
ولغاية 30/ 9/ 2012 من بداية الدوام الرس�مي الس�اعة 
الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر في بناية 

مركز الحاسوب والمعلوماتية في الجامعة . 
متمنين لطلبتنا األعزاء الموفقية والنجاح

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة واسط 

مركز الحاسوب والمعلوماتية 
م / إعالن

رئاسة جامعة واسط
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أك�د العراق أن س�عر النفط الذي أس�تؤنف تصديره 
بواق�ع 10 آالف برمي�ل يومي�اً إىل األردن بل�غ 70 دوالر 
ل نف�ط الع�راق 10 باملئة من  للربمي�ل الواح�د.  ويش�كَّ
احتياج�ات األردن اليومية والتي يحصل عليها بأس�عار 
تفضيلي�ة تق�ل عن الس�وق العامل�ي بمق�دار 18 دوالراً 
للربميل الواحد. وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية 
فرات ال�رع إن "االتفاقيات املربمة بني العراق واألردن 
منذ زمن النظام الس�ابق تتضمن تصدير النفط العراقي 
لألردنيني بأس�عار تفضيلية مناس�بة نظراً ملراعاة حال 
البلد غ�ر النفطي"، مضيفاً أن االتفاقيات تنص عىل أن 
يكون س�عر الربميل الواحد 30% من س�عر البيع الحايل، 
مبيناً أن "العراق يبيع برميل النفط الواحد حالياً ب�100 
دوالر أمرك�ي، مم�ا يح�دد س�عر ال��70 دوالر للربميل 
املص�در إىل األردن". وأعلنت األردن يوم األحد عن وصول 
مق�ر املصف�اة يف الزرق�اء اوىل كمي�ات النف�ط العراقي 
بمعدل 10 االف برميل يوميا. وقال الناطق باسم ائتالف 
الرك�ة الفائزة بعطاء النقل ب�االردن نائل الذيابات إن 
"الصهاري�ج بدأت منذ عدة ايام بنقل اوىل كميات النفط 
الخ�ام من موقع بيجي/كركوك داخ�ل العراق لتصل اىل 
مقر املصفاة يف الزرقاء"، مؤكداً "جاهزية االئتالف لنقل 
أي�ة كميات اضافية قد يتفق عليها الجانبان"، حيث من 

املتوقع زيادة الكميات لتصل اىل 15 الف برميل يوميا. 
وبينت وزارة النفط س�بب توقف الصادرات النفطية 
العراقي�ة إىل األردن توقفت لفرتة مض�ت بناًء عىل رغبة 
الجان�ب األردني. وق�ال الناطق الرس�مي بأس�م وزارة 
النف�ط عاصم جهاد إن "األردن أعلنت عن مناقصة نقل 
الكميات التي تس�توردها من العراق وس�يتم اس�تئناف 
التصدي�ر حال اإلنته�اء من ذلك"، مش�راً إىل أن "معدل 
ص�ادرات النف�ط العراقية اليومية كانت قد بلغت س�تة 
آالف برمي�ل يومي�اً". وبلغ�ت اس�عار نقل ط�ن النفط 
الخام من العراق أعوام 2011 ، 2012  " 98,28 " دينارا 
مقارنة مع 37 دينارا لعام 2010  ويف عام 2009 بلغ 66 
دينارا ، ويف عام 2008 بلغ 76 ديناراً. وقد احال األردن يف 
ش�هر آب من العام املايض عىل مؤسسة الذيابات عطاء 
نق�ل النفط من العراق بواقع 10 االف برميل يوميا تنقل 
من بيجي يف العراق بواسطة صهاريج عراقية اىل الحدود 
االردني�ة- العراقية حي�ث يعاد تحميلها ع�ىل صهاريج 
اردني�ة تنق�ل النف�ط اىل مصف�اة الب�رتول يف الزرق�اء.  
ويس�تهلك االردن م�ا معدله 100 الف برمي�ل يوميا من 

النفط الخام، ارتفعت اىل نحو 170الف برميل.  ويستورد 
األردن النف�ط الخام م�ن جارته الس�عودية بمعدل 2,5 
مليون برميل ش�هرياً وفق عقد سنوي موقع مع رشكة 

ارامكو السعودية ضمن اسس تجارية. 
وقد حالت معوقات عدة دون اس�تراد كامل كميات 
النف�ط املتفق عليها مع العراق العام املايض والتي بلغت 
نح�و 300 ال�ف طن م�ن اص�ل 500 الف ط�ن توفرها 

اتفاقية وقعها البلدان عام 2006. 
وكان�ت وزارة الطاق�ة والثروة املعدني�ة األردنية قد 
أعلنت يف وقت س�ابق عن إحالة عطاء نقل النفط الخام 
من موقع "بيجي- كركوك" اىل مصفاة البرتول يف الزرقاء 
عىل ائتالف الزعبي والذيابات للنقل والتجارة بسعر نقل 
يبل�غ 39,8 دوالرا للطن. ويف عهد ماٍض ترضر االقتصاد 

األردني بس�بب موق�ف األردن م�ن الح�رب ووقوفه إىل 
جانب العراق, مع قرار األمم املتحدة اقامة عقوبات عىل 
العراق عندما كان البلدين رشيكني يف التبادالت التجارية 
ويس�ند أحداهم�ا اآلخ�ر، وعندها ترضرت املس�اعدات 

الخارجية القادمة إىل األردن أوقعته يف مصاعب. 
وكش�فت وزارة النفط العراقية قبل مدة عن دراسة 
اقتصادي�ة وصل�ت ملراح�ل متقدم�ة القامة مش�اريع 
مس�تقبلية لتصدير النفط ع�رب االرايض االردنية. وقال 
الناطق الرس�مي للنفط العراقي�ة إن الوزارة تعمل وفق 
خطط مدروس�ة واس�رتاتيجية لتنويع مصادر التصدير 
ع�رب اي منف�ذ وزي�ادة انتاج النف�ط من اج�ل ان يتبوأ 

العراق الصدارة بني دول االوبك. 
وتفوق العراق عىل إي�ران بصادراته النفطية مرتبعاً 

ع�ىل املرتب�ة الثانية بعد الس�عودية بني ال�دول النفطية 
األعض�اء يف منظمة اوبك، ويتوقع الع�راق إرتفاع إنتاج 
النفط خ�الل األعوام املقبل�ة إىل أرقام تزيح الس�عودية 
ع�ن عرش األول وكس�ب لقب البل�د األول بإنتاج النفط 
يف الرق األوسط، حسب ترصيحات املسؤولني يف وزارة 

النفط. 
وكانت الوزارة قد أعلنت يف 26 ش�باط من هذا العام 
ع�ن انخف�اض الص�ادرات النفطية بع�د ان كان ُيصدر 
عرة االف برميل يومياً وبسعر السوق العاملي من دون 
اي تخفي�ض يف االس�عار. وكانت الحكومت�ني العراقية 
َعتا يف وقت س�ابق عىل رف�ع الصادرات  واألردني�ة قد وقَّ
النفطية إىل خمس�ة عر الف برميل يوميا اال ان ذلك لم 

يتحقق بسبب مشكالت فنية وإدارية.

   وولفغانغ كاسبر
م�ن يتس�امح م�ع الفس�اد، ومن يدع�و إلي�ه، ينتقص 
م�ن أهمية املؤسس�ات الت�ي تعترب رشط�اً أساس�ياً للنمو 
االقتص�ادي، وذل�ك ي�ؤدي إىل إدامة الفقر والظل�م والبؤس. 
كم�ا أن املتنافس�ني الذين يعتمدون عىل الفس�اد يف االرتقاء 
بأعماله�م إنم�ا يرتكبون خيان�ة بحق الروط األساس�ية 
القتصاد الس�وق، وذلك ألن التقس�يم الحدي�ث للعمل يعتمد 
عىل اس�تثمار ما يعرفه الناس، وليس عىل من يدفع الرشوة 
األكرب.والث�روة تتك�ون ع�ىل أس�اس املعرف�ة التكنولوجية 
والتجاري�ة وعىل تواصلها الفعال مع إش�ارات الس�وق التي 
توجه التخصص الفعال واالبتكار، وإذا أردنا لذلك أن يحدث، 
فيج�ب حينها أن تؤس�س األس�واق ع�ىل قاع�دة الثقة بني 
الغرباء، والفساد يس�تهدف هذه النقطة بسمومه، فيجعل 
القرارات تتخذ عىل أس�اس )من يعرفه املرء( وليس )أفضل 
م�ا يعرفه املرء(، ويف قطاع األعمال يؤدي الفس�اد إىل فرض 
ضوابط مرهقة تجعل األس�واق تبث إش�ارات بنش�اط أقل 
كف�اءة.إن قي�اس إجمايل الدخ�ل الوطني والنات�ج الوطني 
)GDP/GNP( يمكن تأسيس�ه عىل منهجية متينة ومعاير 
مقبول�ة ت�م التوافق عليه�ا يف املنظمات الدولي�ة عرب عقود 
طويل�ة. كما إن املقارنة بني دول العالم بحس�ب دخل الفرد 
تس�تند إىل أس�عار الرصف أو تقديرات الق�وة الرائية، مما 
يعكس الواقع يف ش�كل أكثر صدقي�ة يف معظم الحاالت. وال 
ش�ك يف أن هناك هامش�اً من الخطأ يعرتي البيانات الدولية، 

ولكن ذلك ال يمنع من تمتعها باملتانة والقبول الواسع.

أما تحديد مستوى املؤسس�ات التي تستند إليها الحرية 
االقتادية فهي مهمة أصعب من ناحية القياس واملقارنة عىل 
املس�توى الدويل، وذلك ألنه ال يمك�ن الحيلولة دون تضمنها 
لتقييمات ذاتية واعتمادها عىل نماذج صغرة. ويف ثمانينات 
الق�رن العرين توصل عدد أكرب م�ن االقتصاديني إىل إدراك 
األهمية العظيمة ملؤسس�ات الحري�ة االقتصادية، مما أدى 

إىل الب�دء بجه�ود لتقدي�ر مس�توى حق�وق امللكي�ة واألداء 
الحكوم�ي، وحري�ة العمل، وأس�واق رأس امل�ال واملنتجات 
وم�دى انفتاحها ع�ىل التنافس العاملي. ومن�ذ العام 1986، 
ق�ام مرك�ز فري�زر )Fraser Institute( الكن�دي بتنس�يق 
جه�د عامل�ي ضخ�م لتطوير منهجي�ة متفق عليه�ا وجمع 
املعلوم�ات الالزم�ة حول معاي�ر الحري�ة االقتصادية. وقد 

القت البيان�ات املجموعة قبوالً واس�عاً وقدمت أفكاراً قيمة 
تدعم الس�وق الحرة والخيار الش�خيص.الحرية االقتصادية 
واملس�توى املعيش�يوإىل جانب ذلك، كان هنالك جهد مشابه 
يقوم به مركز هريتيج )Heritage Foundation( األمركي 
بالتعاون مع صحيفة »وول س�رتيت جورن�ال«، وعىل رغم 
اخت�الف املنهجية املتبعة ف�إن النتائج التي تمخضت عنهما 

هات�ان الدراس�تان اللتان تروي�ان القصة نفس�ها: الحرية 
االقتصادية تالئم النمو واملس�توى املعييش املرتفع.إن درجة 
الفس�اد يف فرض القواعد لم تتلق االهتمام نفسه خالل مدة 
طويلة؛ ثم ملئت هذه الفجوة خالل العقد املايض بواس�طة 
مروع للتقدير الس�نوي ملس�تويات التعام�ل غر النزيه يف 
مجال السياس�ة واإلدارة، وهو م�ا أطلق عليه: مؤرش تمييز 
 .)Corruption Perceptions Index: CorrPI( الفس�اد 
ويتم احتس�اب هذا املؤرش يف جامعة باسو األملانية بإرشاف 
الربوفس�ور يوهان غراف المبس�دورف، وذلك بالتعاون مع 
منظمة الش�فافية الدولية، وهي مركز أبحاث يقوم س�نوياً 

بنر »تقرير الفساد العاملي«. 
وه�ذا املؤرش، جنب�ًا إىل جنب م�ع التحليالت ودراس�ات 
الحاالت الواردة يف »تقرير الفس�اد العاملي«، يهدف إىل تقوية 
عزيم�ة رشيح�ة الناخبني وم�ا لها من وكالء عىل املس�توى 
الس�يايس والقضائي والتنفيذي عىل محاربة الفساد.أصبح 
هذا املؤرش يتضمن يف العام 2005 بيانات 159 دولة، عىل رغم 
أنه يعتمد عىل قاعدة بيانية أكثر اختالفاً من ناحية البيانات 
الرئيسية، ففي عدد كبر من الدول، يرجع املؤرش إىل بيانات 
تع�ود إىل ثمانينات القرن العري�ن، ولهذا يمكننا تقفي أثر 
بع�ض التوجهات البعيدة املدى بفضل هذه البيانات، عىل أالّ 
ننىس حدوث بعض التغرات يف ش�مول املعلومات ونوعيتها 

عرب الزمن.
 

* أستاذ فخري لالقتصاد في جامعة نيوساوث ويل

بغداد/ المستقبل العراقي
كش�فت اللجنة املالية عن 
س�عيها اىل اقرار قانون تعديل 
يف  اعتم�اده  ليت�م  الروات�ب 
موازنة عام 2013.وقال عضو 
اللجن�ة املالي�ة الربملانية هيثم 
الجب�وري ان "اعض�اء اللجنة 
يأملون ان يت�م التصويت عىل 
الرواتب  مروع قانون س�لم 

خالل فرتة قصرة ما سيؤدي اىل اقراره يف موازنة العام املقبل"، مضيفاً 
ان "القانون سيوفر العدالة التي طاملا طالب بها موظفو الدولة"، مشرا 
اىل انه "س�يقيض عىل ظاه�رة الهجرة الوظيفية بني ال�وزارات ويطرح 
ضوابط اكثر حيوية تتعلق بتحديد املخصصات عىل اس�اس اإلنتاجية"، 
موضح�ا ان "املخصصات لن تكون ثابتة قابلة للزيادة او النقصان عىل 
اساس االنتاج".وبني الجبوري ان "القانون سيضمن تحديد الصالحيات 
الخاص�ة بمن�ح املخصصات من قبل املس�ؤولني يف ال�وزارات وتفاصيل 

اخرى ستعلن بعد مناقشتها واقرارها يف مجلس النواب".

بغداد/ المستقبل العراقي
ح�ذر الخبر النفطي حامد الهاش�مي من احتمال نش�وب خالف 
كبر بني الحكومة االتحادية وحكومة كردس�تان عىل خلفية استبعاد 
حقول الش�مالية من جولة الرتاخيص الخامسة، مشراً إىل أن تأثرها 
س�يكون س�يايس أكثر مما ه�و اقتصادي.وقال الهاش�مي إن "تأثر 
استبعاد الحقول الشمالية س�يكون ذات حدين سيايس واقتصادي"، 
مبيناً أن "تأثره سياسياً سيشعل فتيل الخالفات بني اإلقليم واملركز، 

يف حني أن تأثره االقتصادي سيؤثر يف احتياطي الغاز العراقي".
وأضاف "توجد حقول غاز يف مناطق متنازع عليها ال يجب التحكم 
به�ا واس�تغاللها م�ن أربي�ل أو بغداد، لك�ن حكومة 
كوردستان مرصة عىل استغاللها 
م�ن قب�ل رشكات عاملي�ة، ما 
دفع بالحكومة االتحادية اىل 
اس�تبعاد حقول اإلقليم من 
جولة الرتاخيص الخامس�ة 
ملنعهم من استغالل األرايض 

املتنازع عليها".

الـفـســـاد عـمـلـيــــة خـيــانـــة لـلـحــــريـة االقـتـصـــاديـــــة ؟

سعي لتعديل قانون تعديل 
الرواتب العتماده في موازنة 2013

مخاوف من نشوب خالف اكبر 
بين اربيل وبغداد بسبب النفط

العراق يستأنف تصدير النفط لالردن بسعر تفضيلي وفقا التفاق النظام المباد
بغداد/ امل�ستقبل العراقي

المنصور للزيوت النباتية تترقب قرار "الوزراء" 
العادة تأهيلها

   بغداد/ المستقبل العراقي
انتق�دت عض�و يف لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار بمجلس 
النواب مس�توى اداء اللجنة التحقيقية التي ش�كلها املجلس 
لتق�يص الحقائق ح�ول اتهام�ات بوجود حاالت فس�اد مايل 
واداري يف وزارة التجارة.وقالت النائبة نورة س�الم ان اللجنة 
التحقيقية لم تقدم بعد ميض اكثر من عامني عىل بدء أعمالها 

اي انج�از حقيق�ي يف مجال 
الكش�ف عن وجود حاالت 

فساد من عدمه.
ذك�رت  جهته�ا،  م�ن 
التحقيقية  اللجن�ة  عضوة 
النائب�ة وح�دة الجمييل ان 
اللجنة تمكنت من تحقيق 
تق�يص  يف  فعلي�ة  نتائ�ج 
حقائ�ق عن وج�ود حاالت 
التج�ارة،  وزارة  يف  فس�اد 
وطالب�ت رئاس�ة مجل�س 

النواب بإس�تضافة وزير التج�ارة الحايل.اىل ذل�ك، نفى مدير 
دائ�رة العالق�ات االقتصادي�ة يف وزارة التجارة هاش�م محمد 
وجود حاالت فس�اد مايل واداري يف وزارته، مبدياً اس�تعدادها 
للتعاون مع اللجنة النيابية املكلفة بالتحقيق بهذا الخصوص.
وطالب اقتصاديون مجلس النواب بالتعاطي الجدي مع قضايا 
الفس�اد املايل واالداري املوجود يف دوائر وزارة التجارة وسواها 
م�ن الدوائر الحكومية االخرى وعدم التس�رت ع�ىل املتورطني 
القضايا.وع�رّب  تل�ك  يف 
املواط�ن كم�ال عيل عن 
اس�تيائه م�ن مس�توى 
ملجل�س  الرقاب�ي  االداء 
النواب ومستوى ادائه يف 
مالحقة قضايا الفس�اد 
املؤسسة  املس�تري يف 
أعلنت  الحكومية.فيم�ا 
هيئة نزاهة الكوت، عن 
حصول تراجع واضح يف 

نسب الفس�اد االداري واملايل يف مؤسس�ات ودوائر املحافظة.
ويف ورشة عمل نظمتها دوائر النزاهة بالتعاون مع منظمات 
املجتمع املدني كواحدة من نش�طات التوعية للحد من ظاهرة 
الفس�اد، ق�ال مدير هيئ�ة النزاه�ة يف الكوت الق�ايض عمار 
الفيحان ان نس�ب الفس�اد وتعاطى الرش�وة تراجعت خالل 
العام�ني املاضيني، مش�راً اىل ان الرتاجع يأتي يف ظل ش�يوع 
مفاهيم النزاهة بني مؤسس�ات الدولة وقلة دعاوى الفس�اد، 
كم�ا اكدتها اس�تبيانات ش�هرية اعتمدها الدوائ�ر املختصة.
من جهته، يرى الناش�ط أحمد عباس ان تقليل نسب الفساد 
وه�در امل�ال العام مثلما يتطل�ب إرادة سياس�ة، فانه يتطلب 
كذلك ارادة ش�عبية تضم�ن بناء منظومة تع�زز قيم ومبادئ 
النزاهة والش�فافية.ويذكر رئيس جمعية الواس�طي للثقافة 
والفن�ون عباس العمار ان الورش�ة التي اس�تمرت عىل مدى 
يومني بحضور مسوؤلني حكومني وغر حكومني تناولت عدة 
محاور للحد من انتش�ار الفساد وتخلله السلبي يف مؤسسات 
الدولة واملجتمع، مضيفاً ان هناك أنش�طة أخرى لتش�خيص 

نسب الفساد يف دوائر املحافظة.

  بغداد/ المستقبل العراقي
ام�س  الصناع�ة  وزارة  أك�دت 
االثن�ني أنها عرضت جميع رشكاتها 
لالس�تثمار يف بغ�داد واملحافظ�ات، 
مبينة أن طريقة االستثمار ستعتمد 
مبدأ الراكة. ويأت�ي توجه الوزارة 
بعد خط�وات اعتمدها العراق بهدف 
انضمام�ه إىل منظمة التجارة العاملة 
التي تتي�ح له االنفتاح عىل االقتصاد 
العاملي.وتمتل�ك وزارة الصناعة نحو 
70 رشكة اغلبها تعاني من مش�اكل 
مالي�ة وبعضها متوقف ع�ن العمل 
خصوص�ا تل�ك الت�ي كان�ت تابع�ة 
للتصني�ع العس�كري إب�ان النظ�ام 
الس�ابق.وقال وكي�ل ال�وزارة مكي 
عجيب إن "جميع رشكاتنا عرضناها 

لالس�تثمار الن عملية إع�ادة تأهيل 
ال�ركات التابعة للوزارة بحاجة إىل 

مبالغ مالية كبرة".
وأوضح عجي�ب أن "املب�دأ الذي 
س�يعتمد يف االس�تثمار هو الراكة 
عىل اعتبار أن السوق العراقية سوق 
واعدة لذلك الوزارة بدأت بنهضة بهذا 
املجال".وعان�ت الركات الصناعية 
التابع�ة للقطاع الع�ام والخاص من 
تراجع يف اإلنت�اج مقارنة عما كانت 
عليه قبل عام 2003 ويعزى الس�بب 

إىل جملة عوام�ل أبرزها قلة 
الحكوم�ي وعدم  الدع�م 

قدرته�ا عىل منافس�ة 
املنتج املس�تورد الذي 

غزا األسواق املحلية.

  بغداد/ المستقبل العراقي
اختتم املؤرش العام لس�وق العراق املايل، جلسة 

ع�ىل  االثن�ني  ام�س  ارتف�اع بنس�بة ت�داول 
1.48 1.25% محققا مكاسب  بقيم�ة 

ليصل  نقط�ة  
عن�د مس�توى 
119.52 نقطة، 
بلغ�ت  حي�ث 
املتداول�ة  القيم�ة 
حوايل 3.691 مليار 
دينار وعدد األسهم 
 1.723 املتداول�ة 
نف�ذت من  س�هم، 

خالل 628 عقدا.
وبمقارن�ة   
اإلغ�الق  أس�عار 

لل�ركات املتداولة لهذا الي�وم والبالغ عددها 31 
رشك�ة مع إغالقاتها الس�ابقة ، فق�د أظهرت 10 
رشك�ة ارتفاع�ا يف أس�عار أس�همها، و 7رشكات 
أظهرت انخفاضا يف أس�همها، و 14 رشكات ثابتة 

يف أسعار أسهمها.
واألس�هم الخمس األكثر ارتفاعا، سهم تغليف 
ارتفع بنس�بة 5.87% تاله سهم متحد نما بنسبة 
5.71% وس�هم إيالف كس�ب بنس�بة 5.68% وأما 
س�هم اقتص�اد زاد بنس�بة 3.17% وأخ�را س�هم 

شمال صعد بنسبة %2.68.
اما األس�هم الخم�س األكثر انخفاضا، س�هم 
س�هم  ت�اله   %7.76 بنس�بة  انخف�ض  ك�ورد 
شماكس تراجع بنسبة 5.26% وأما سهم مسك 

هبط بنسبة 1.57% وسهم عقار فقد 
س�هم  وأخ�را   %1.23 بنس�بة 

إسفنج خرس بنسبة %0.95.

   بغداد/ المستقبل العراقي
قالت رشك�ة املنصور للزي�وت النباتي�ة يف محافظة 
ص�الح الدين انه�ا تنتظر اق�رار االمان�ة العامة ملجلس 
الوزراء ميزانية تبلغ 18 مليار دينار عراقي العادة العمل 

بالركة املتوقفة منذ 9 سنوات.
وتق�ول محافظ�ة ص�الح الدي�ن ان اع�ادة تش�غيل 
الركة له فائدة كبرة عىل انجاح االنتاج املحيل، وتقليل 

خسائر االستراد الخارجي للمواد.
وق�ال الخب�ر يف رشكة املنص�ور نرص الدي�ن مبارك 
ان "موض�وع اع�ادة الركة موضوع كبر ومتش�ابك، 
لكنن�ا عازمون عىل اعادت�ه وقدمنا عن ذل�ك الكثر من 
الدراس�ات، لكن هيئة املبادرة الزراعية ال تملك التمويل، 
لذلك حولة والدراس�ة املقدمة اىل االمان�ة العامة ملجلس 
الوزراء"، مضيف�اً "نحن ننتظر موافق�ة االمانة العامة 
ملجل�س الوزراء عىل اقرار ميزانية تق�در بنحو 18 مليار 
دينار عراق�ي إلعادة احياء هذا املرك�ز الحيوي الذي من 

املتوقع ان تقر ضمن ميزانية العام املقبل".
وعن اس�باب توقف الركة يق�ول مبارك ان "زراعة 
نب�ات زهرة الش�مس يكلف امل�زارع العراق�ي 950 الف 
دينار للطن الواحد، يف حني س�عر زراعته يف دول املنطقة 
يكلف 500 الف دينار لذلك يكون غر مجد زرعته من قبل 
الفالحني، من دون دعم ورشاء املحصول من قبل الدولة، 
لذلك ال محاصي�ل تحول اىل الركة وال اموال تس�تطيع 

الركة توفر املحاصيل من خاللها".
الزراعة  ويقول مسؤول لجنة 

يف مجلس محافظة صالح 
الدين املهندس عيل العجييل 
املنص�ور  "مصن�ع  ان 
احداث  ينت�ج قب�ل  كان 

2003 ويف فرتت 

الحصار االقتصادي الذي عاشه العراق خالل تسعينيات 
القرن املايض مختلف انواع الزيوت ويوفر االعالف".

واضاف العجييل ان "الركة كانت غر مسؤولة عن 
الربح والخس�ارة، وكانت الحكوم�ة هي التي توفر املواد 
االولية وتوفر زهر الش�مس وفول الصويا وبذور القطن. 

فيما يقسم الناتج الصناعي اىل منتوج اويل وثانوي".
واش�ار اىل ان "االويل كان يحول اىل زيوت ومس�احيق 
غسيل وغرها، وتأخذه وزارة التجارة من وزارة الصناعة 
وتوزعه من خالل البطاقة التموينية، اما املنتوج الثانوي 

فيتحول اىل اعالف حيوانية".
واس�تطرد العجييل بالق�ول ان "م�الك الركة يبلغ 
نح�و 300 موظف يتقاضون روات�ب بدون عمل، بالرغم 
م�ن اع�ادة تأهيل اج�زاء من الرك�ة من قب�ل القوات 
االمركية لكن العمل متوق�ف فيها" مبينا "نحن نحتاج 
ه�ذه الركة الن فائدتها كب�رة يف انجاح االنتاج املحيل 

وتقليل خسائر االستراد الخارجي للمواد".
وتقع رشكة املنصور التابعة لوزارة الصناعة واملعادن 
االتحادية يف مدينة بيج�ي الغنية بالنفط والتي تبعد عن 

تكريت مركز محافظة صالح الدين 45 كلم اىل الشمال.
وق�ال املستش�ار االعالم�ي ملحافظ�ة ص�الح الدين 
عيل عب�د الرحمن ان "هن�اك تقصراً من قب�ل الوزارات 
املس�ؤولة عن الركات واملصان�ع الحيوية، وعىل الرغم 
من التحدث اىل مس�ؤويل تل�ك الوزارات مثل 
وزارة الصناعة االتحادية يقولون ان 
ال�ركات تعاني م�ن الرتهل وليس 
لها جدوى اقتصادية وتش�كل عبئاً 
ع�ىل كاهل امليزانية من خالل توزيع 

رواتب املوظفني من دون عمل".
واضاف عبد الرحمن ان "الوزارة 
تس�تطيع االس�تفادة م�ن املصانع 
والركات، اذا اتجهت اىل االستثمار 
ضم�ن س�ياقات اداري�ة وضواب�ط 
وتزي�د  الطرف�ني  حق�وق  تضم�ن 
التصنيع وتزيد وفرة االنتاج. وبذلك 
يمك�ن النه�وض بالس�وق العراقية 
املتعطش�ة واملعتم�دة ع�ىل املنت�ج 
املس�تورد والذي اغلبه من مناش�ئ 

رديئة".

ارتفاع بورصة العراق بقيمة 1.48 نقطةالعراق يعرض شركاته الصناعية لالستثمار

تراجع نسب الفساد في مؤسسات الدولة في الكوت
انتقادات للتحقيق بقضايا فساد تجارية

ً



ال أتف�ق أب�داً مع منهج التقليل من ش�أن األفالم ألنها تقول أش�ياء ال 
نواف�ق عليه�ا إذ أن الكاتب يصنع فيلمه باألس�اس لكى يع��رّ عن وجهة 
نظره هو ال عن وجهة نظرنا نحن، يصنع السينما التى يحبها ليضع من 

خاللها أفكاره ال أفكارنا نحن.
لذلك كنت وس�أظُل أقيرّم األفالم بحسب مس�تواها الفنى أوال، ثم أقوم 
بتفني�د وجهة نظر الفيلم إذا كن�ت مختلفاً معه، أى أننى أحاول أن أجمع 

)بقدر اإلستطاعة ( بني حق الفن وحق الفكر معاً.
ه�ذا فيلم ه�ام للغاية أعت�ه فرصة رائعة لتطبي�ق هذه القاعدة. إنه 
الفيل�م األمريك�ى "ج إدج�ار" J. Edgar الذى يطرح وجه�ة نظر مزعجة 
للغاية ولك�ن بطريقة ذكية ومؤثرة، ومن خالل بناء متماس�ك مع بعض 

املالحظات.
ق�ام ببطولته ليون�اردو دى كابريو وأخرجه كلينت إيس�توود وعرض 
ىف ع�دد محدود م�ن الصاالت املرصية، وأدهش�نى بعد أن ش�اهدته أنه ىف 
مستوى بعض ما شاهدت من األفالم التى رشحت لألوسكار إن لم يتفوق 

عليها.
هل اس�ُتبعد الفيلم من الجوائز واملنافسة بسبب فكرته التى أختلف أنا 
ايضا معها أم بسبب مالحظات عىل مستواه الفنى؟ تقديرى أنها األوىل إذ 
يبدو أن أعضاء األكاديمية أزعجهم )كما أزعجنى أيضاً( أن يع�رّ الفيلم عن 
وجهة نظر تقرتب كثرياً من منطق )أو المنطق( اليمني األمريكى املحافظ 
الذى وررّط أمريكا ىف قوانني صارمة بعد هجمات 11 س�بتم�، والذى جعل 

أمن أمريكا ) والعالم الحر( يبدأ من أفغانستان والعراق.
اليتم استدعاء الش�خصيات الهامة التى لعبت دوراً ىف التاريخ 
عبث�اً أو من باب التكريم فقط، ولكن األفالم الناضجة تس�تدعى 

شخصية ما من املاىض لكى تقول أشياء محددة عن الحارض.

ا�صتدعاء ال�صخ�صية
ما فعله  داستني النس بالنك مؤلف فيلم "إدجار" هو استدعاء 
ش�خصية مؤس�س مكت�ب التحقيق�ات الفيدرالي�ة األمريك�ى 
األسطورى "إدجار هوفر" لكى ينحاز من خاللها اىل رؤية اليمني 
التى تضع هاجس األمن ىف املقدمة، وتجعله صاحب الفضل األول 

ىف حماية أمريكا من أعداء ال ينامون.
تذه�ب ه�ذه الرؤية أيض�اً اىل اعتب�ار أن  األمن لي�س مجانياً 
عىل اإلطالق، هو س�لعة لها ثمنها الباهظ  الذى ال يتمثل فقط ىف 
اخرتاع القانون املناس�ب وفقاً للظرف اإلستثنائى، وإنما قد يمتد 

اىل خرق القانون نفسه إذا استدعت الرضورة ذلك.
 منط�ق هوفر ال�ذى رأيناه ىف الفيلم ه�و منطق كل رجل أمن 
ىف العالم يرى ىف نفس�ه حامالً لرسالة رسمدية تحترّم عليه حماية 
م�ن يريد ممن يعتقد أنه�م ضد الوطن، الفكرة هنا ببس�اطة أن 
الفرد هو صانع املؤسس�ة وليس العكس، وه�و أيضاً الذى يحدد 
للمؤسس�ة طريقه�ا رافعا ش�عارات مث�ل الغاية ت�ر الوس�يلة 

والرضورات تبيح املحظورات.
إدجار هوفر الذى يلعب دي كابريو دوره ب�اعة هو الرجل الذى 
اعت� نفسه حامياً لوطنه من الشيوعيني والفوضويني وعصابات 
الجريم�ة املنظم�ة، الفيلم يتجاوز كث�رياً رسد محطات هامة من 
حياته املهنية التى تواصلت تحت حكم ثمانية رؤساء للجمهورية ، ليصل 
اىل هدفه الحقيقى وهو أن يضع متفرجه )األمريكى أساساً( أمام ثنائيات 
محددة: الفرد ىف مقابل املؤسسة، واألمن ىف ظل القانون أم األمن بعيداً عن 
القان�ون، وكلها قضايا مؤررّقة كانت موضوعاً أمريكياً للجدل بعد مأس�اة 

مركز التجارة العاملى.
وم�ع أن الرسد يطرح قصة هوفر من خالل هوفر نفس�ه الذى يحكى 
قصته وقصة مكتب التحقيقات الفيدرالية بل وُيمليها عىل أكثر من عميل 
ش�اب ) الجيل الجديد(، ومع أننا نتحرك من الحارض اىل املاىض وبالعكس 
عىل مس�احة زمني�ة ضخمة تمتد من ع�ام 1919 اىل ع�ام 1975 ، ورغم 
أننا نسمع ونشاهد رؤساء ألمريكا من الرئيس هوفر اىل الرئيس نيكسون 
مروراً بروزفلت وجون كنيدى، إال أن خيطاً واحداً، ونغمة محددة لم تتغريرّ 
أب�داً يمكن وصفها عىل النحو الت�اىل :هناك خطر داهم وعابر لألزمان عىل 
أمري�كا ، وهناك رجل واحد عىل رأس مؤسس�ة صنعه�ا عىل يديه يتحدى 

الخطر مهما تغريرّ شكله أو مصدره.

خطر ال�صيوعية
ىف أول لقط�ة، نس�مع هوف�ر وهو يصف الش�يوعية بالخط�ر الداهم 
واملرض الخطري، نحن اآلن ىف بداية الس�تينات حيث يقرر مؤس�س مكتب 
التحقيق�ات أن ُيمىل قصته وقصة مؤسس�ته، نع�ود اىل العام 1919 لكى 
نش�اهد النائ�ب الع�ام باملر وه�و ينجو وأرسته م�ن امل�وت بأعجوبة إثر 

انفجار دبره الشيوعيون ضمن سلس�لة انفجارات استهدفت شخصيات 
عامة ورجال أعمال.

كان هوف�ر وقتها ش�اباً صغرياً يعمل ىف مكت�ب النائب العام، ولم يكن 
مسموحاً لرجال الضبط بحمل األسلحة، ولكن هوفر الذى يعت� باملر مثله 

األعىل يشرتك معه ىف الحرب عىل الجماعات الراديكالية بال هوادة.
يب�دأ هوفر من فك�رة عمل ملفات بأس�ماء أعضاء ه�ذه الجماعات، 
ويتحايل عىل قانون منع حمل الس�الح باس�تخدام األس�لحة الشخصية، 
ويس�اهم ىف متابع�ة األجانب املقيم�ني ىف أمريكا، وي�وىص بطرد بعضهم 

ومنهم إيما جولدمان املتزوجة من أمريكى.
ي�ؤدى انته�اك القانون اىل اإلطاح�ة بالنائب باملر، ولك�ن النائب العام 
التاىل ل�ه يختار هوفر لكى يك�ون مديرا ملكتب التحقيق�ات الفدرالية مع 
صالحيات واس�عة تجعل�ه يختار أف�راد املكتب وفق معاي�ريه الصارمة، 
وتس�مح له فيما بعد بإنش�اء أضخ�م بنك للبصمات كما يؤس�س معمالً 
متكامالً للبحث عن األدلة الجنائية، وكلها خطوات لم تكن تعرفها أجهزة 

األمن ىف تلك السنوات املبكرة.
مع تغريرّ الزمن، يتغريرّ العميل الذى ُيمىل عليه هوفر القصة وكأنها يريد 
ل فكرة الفيلم لكل األجيال: أمريكا ىف خطر متصل، ونحن املوكلون  أن يوصرّ

بحمايتها، الفرد هو صانع املؤسسة والقوانني، واألمن يسبق كل شئ.
ىف مسريته املهنية هناك محطات يتوقف عندها الفيلم : قضية اختطاف 
وموت ابن الطيار الشهري لندن�ج التى استغلها هوفر ىف تدعيم دور مكتب 
التحقيق�ات، وىف إنش�اء معمل حدي�ث لألدلة الجنائي�ة، وىف ترشيع جديد 

يتيح للرشطة حمل الرشاشات ملقاومة عصابات الجريمة املنظمة.
استخدم هوفر سالح الدعاية لنفسه أو من خالل أفالم روائية وحكايات 
مص�ورّرة تجعل رج�ال التحقيقات أبطاالً، ثم انتقل اىل اس�تغالل رؤس�اء 
أمريكا أو باألحرى ابتزازهم بملفات وتس�جيالت يحتفظ بها املكتب حتى 
يطلقون يده ىف التجس�س عىل من يعت�هم أعداء الوطن بمن فيهم داعية 

الحقوق املدنية األشهر مارتن لوثر كنج.
ىف مش�هد ه�ام يقوم هوف�ر  بتهديد روب�رت كنيدى )النائ�ب العام ىف 
الس�تينيات( بتس�جيالت فضائحية لش�قيقه الرئيس كنيدى حتى يغض 
النائب العام الطرف عن تجسس�ه عىل ش�خص يتهمه هوفر بالشيوعية، 
ىف مشهد سابق نراه يلمح بعالقة شاذة لزوجة الرئيس روزفلت مع إحدى 
الس�يدات لكى يحتف�ظ هوفر بمنصبه، وىف مش�هد الحق ن�راه يدخل اىل 
نيكسون وينكر وجود امللفات الرسية التى طلبها منه الرئيس، وىف كل مرة 
ينظ�ر هوفر قب�ل دخوله املكتب البيضاوى اىل صورة معلقة ألول رؤس�اء 

امريكا جورج واشنطن وكأنه يتعهد له بأن يحافظ عىل الوطن.

�صباق مع القوانني
صحي�ح أن الفيل�م يقدم ه�ذه األم�ور باعتبارها تج�اوزات قانونية، 
ولك�ن ما يبقى ىف ذاكرت�ك أن هذا الرجل أنقذ أمريكا ع�رشات املرات، لقد 
بدا أحياناً أن الرجل يس�بق القوانني، ويشم الخطر عىل مسافة بعيدة مثل 
زرق�اء اليمامة، وإذا كان هوفر يعت� باملر بطالً، فإن الفيلم يطلب من كل 

أمريكى بخبث أن يعت� هوفر بطل األبطال.
حتى جوانب الضعف اإلنس�انية الشخصية عند هوفر تقدرّم بصورة ال 

تجعله مقاتالً ضد الشيوعية والجريمة املنظمة  فحسب ولكنه مقاتل ضد 
نفس�ه ورغباتها، هناك دوماً عالقة ال تنتهى بأمه ذات الشخصية القوية 
الت�ى لعبت دورها ب�اعة جودى دن�ش، وهناك أيضا مقاومة متصلة منه 
لش�ذوذه الجن�ى حيث ينحاز الفيل�م لفكرة لم تتأكد أب�داً هى أن هوفر 
كان ش�اذاً جنسياً، وأن عشيقه هو مس�اعده األول ىف مكتب التحقيقات 

وصديق عمره كاليد تولسون ) أداء متميرّز من آرمى هامر(.

ا�صكالية الأمن والدولة
لي�س صحيح�ا أن األمن ) أىرّ أْم�ن( هو الذى ينقذ الدول�ة من اإلنهيار 
ولكن�ه النظام املؤس�ى الذى تت�وازن فيه الحق�وق والوجب�ات، اإلتحاد 
الس�وفيتى كان يمتلك أجهزة أمنية أقوى بكثري من مكتب هوفر ومع ذلك 

انهارت اإلم�اطورية السوفيتية بني عشيرّة وضحاها.  
رؤية هوفر واليمني األمريكى فاسدة ألنها تحرص املشكلة ىف أعراضها 
�ط القضية ىف ش�كل مع�ادالت بينما هى  ولي�س ىف جذوره�ا، وألنها تبسرّ
أكث�ر تعقيداً وتركيب�اً، فال املكارثية وال الهوفرية ه�ى التى أنقذت أمريكا 
م�ن الش�يوعية، ولكن النظام هو ال�ذى نجح ىف تطورّي�ر آلياته ىف الصمود 

وامتصاص التحديات.
لذلك أقول إن فيلم هوفر ليس فقط فيلماً جيداً جداً عىل املستوى الفنى 
ولكنه أيضا جدير باملناقش�ة والجدل حتى لو اختلفت معه، كانت مشكلة 
هوفر التى لم يس�تطع أبداً حلرّها هى أن األمن ليس هدية ملموس�ة يمكن 
الحصول عليها بعد اكتش�اف كل إرهابى أو مجرم ولكنه الحصاد النهائى 
لخلل اجتماعى أو س�ياىس ال يمكن تجاهله، ولعلها أيضا مش�كلة أمريكا 

حتى اليوم.
يظل ىف ذاكرتك من الفيلم الكثري من املش�اهد املميزة خاصة بني هوفر 
وأم�ه، وب�ني هوف�ر وصديقه وعش�يقه كاليد، فري�ق رائع م�ن املمثلني : 
ديكابريو الذى أدهش�نى وأقنعنى سواء ىف مرحلة شباب هوفر أو كهولته 
ت مالمح املمثل ال�يئة اىل مالمح  وش�يخوخته بمساعدة اإلضاءة التى غريرّ
ح�ادة وقاس�ية، كانت جودى دن�ش أيضا ىف ال�دور املناس�ب كأم تجمع 
بني الحزم والش�فقة، وأجادت ناعومى واطس ىف دور الس�كرترية الوفية 
بمراحله�ا الس�نيرّة املتعددة ، وقدم آرم�ى هامر أداًء واثق�اً ومؤثراً للغاية 

خاصة ىف املراحل األخرية من شخصية تولسون.
أك�د الفيل�م من جديد أن كلينت إيس�توود مخرج كبري حق�اً، هو ربما 
أكثر أهمية كمخرج منه كممثل، البد أيضاً من مالحظة أن سالح إيستوود 
املحورى هو إدارته البارعة ملثليه الذين يقدمون معه أفضل أدوارهم، والبد 
س لها إيستوود  من مالحظة أخرى هامة هى أن شخصية هوفر التى تحمرّ
ال تختلف كثرياً ىف جوهرها عن شخصية الرشيف ىف أفالم رعاة البقر التى 

صنعت شهرة إيستوود.
هوف�ر ه�و الرشيف العرصى الذى يعت� نفس�ه مس�ؤوالً ع�ن األمن، 
والذى يبدو كما لو كان مؤسسة ىف رجل واحد، والذى ينفذ القانون ولكنه 

ال يرتدد ىف خرق القانون من أجل مطاردة األرشار.
ولعل هذه الزاوية ه�ى التى تدفعنا اىل القول أن فيلم "ادجار" يحتمل 
تفس�ريات كث�رية، وانه فيل�م يتجاوز ترشي�ح رجل اىل ترشي�ح فكرة بل 

وترشيح األفكار التى صنعت ام�اطورية اسمها أمريكا .
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فيلم "اإدجار"  كادر

يف ماأدبا الأردنيةمقاطع من 

حممود عبد ال�صكور

كارلو�س درموند دي اأندرادي
ترجمة: حممد حلمي الري�صة

ِعْنَدَما ُولِ�ْدُت، َقاَل َواِحٌد ِمَن 
املاَلَِئَكِة 

ِف  َيِعيُش�وَن  الَِّذيَن  املُْحَتالنَِي 
: لِّ الظِّ

َكاْرُل�وْس، اْم�ِض ُقُدًما! ُكْن 
أَْخَرَق ِف الَحَياِة.

الُبُيوُت ُترَاِقُب الرَِّجاَل،
الرَِّجاَل الَِّذيَن َيرُْكُضوَن َخلَْف 

النَِّساِء.
إَِذا َصاَر األَِصيُل أَْزَرَق،

َفَقْد َتُكوُن لََدْيِه�ْم َرْغَبٌة أََقلُّ 
ُهَناَك.

َملِيَئ�ًة  الَعرََب�ُة  َتْنَطلِ�ُق 
يَقاِن: ِبالسِّ

ِس�يَقاٌن َبْيَض�اُء، َوِس�يَقاٌن 
َسْوَداُء، َوِسيَقاٌن َصْفرَاُء.

ه�ِذِه  ُكلُّ  لِ�َم  إِلِه�ي،  َي�ا 
يَقاِن؟ السِّ

َيْسأَُل َقلِْبي. لِكنَّ َعْيَنيَّ 
ٍء ُمْطلًَقا. الَ َتْسأاَلَِن َعْن َشْ

اِرِب الرَُّجُل الَّذِي َوَراَء الشَّ
. ، َوَبِسيٌط، َوَقِويٌّ َجادٌّ
إِنَُّه َيَتَحدَُّث ِبُصُعوَبٍة.

لََدْي�ِه َعَدٌد َقلِيٌل ِم�ْن أَْصِدَقاَء 
ُمْخَتاِريَن،

اَراِت  الرَُّج�ُل الَّ�ِذي َوَراَء النَّظَّ
اِرِب. َوالشَّ

إِلِهي، لَِماَذا َترَْكَتِني
َوَق�ْد َعرَْف�َت ِبأَنَِّني لَ�ْم أَُكْن 

إِلًها،
وََعرَْفَت ِبأَنَِّني ُكْنُت َضِعيًفا؟

الَكْوُن، َكْوٌن َواِسٌع،
ْيُت ُيوِجنَي َوإَِذا ُكْنُت َسمَّ
 َفذلَِك لَْن َيُكوَن َما أَْعِنيِه

لِكنََّها َسَتْذَهُب إىَِل َقِصيدٍة
َع. أرَْسَ

الَكْوُن، َكْوٌن َواِسٌع،
َوَقلِْبي أَْوَسُع.

الَ َيِجُب َعَلَّ أَْن أُْخِ�َُكْم، 
لِكنَّ هَذا الَقَمَر

وَب املُْسِكَر َوهَذا املرَْشُ
ِبَمَش�اِعَر  �ْيَطاَن  الشَّ َب�ا  لَعَّ

َواِحَدٍة.

يَدٌة ِمْن �َصْبَعِة َجَواِنَب َق�صِ

الفرد قبل املوؤ�ص�صة والأمن فوق القانون ! 

متابعات

اأختتام اعمال ور�صة "اآليات الت�صويق الثقايف "
ماأدبا- امل�صتقبل العراقي

س�ة  راً مؤسرّ متها مؤخرّ  اختتم�ت ورش�ة اإلدارة الثقافيرّة الت�ي نظرّ
"امل�ورد الثقافرّ"، عقب عقد جلس�ات وحوارات ولق�اءات جانبية بني 
املشاركني، فضالً عن إقامة أمسيات أدبيرّة عىل هامشها، منها أمسية 

حارض فيها الفنرّان واألكاديمي التونيسرّ زهري بن الهادي بن تردايت.
وف الورش�ة التي أقيم�ت ف مدينة مادبأ األردنية، ش�ارك عدد من 
الفنرّان�ني والكترّ�اب العرب والناش�طني، بينه�م: عبدالعزيز الراش�دي 
وعبدالحق أصويط والهاشم أمسكوري)املغرب(، رنده األسمر وريما 
أبو بكر)لبنان(، حس�ام الرساي )العراق(، عل العليان)األردن(،  زينة 
عامري وفيصل بوصبع)الجزائر(،  زهري بن الهادي بن تردايت ونرجس 
بن�ت الطاهر)تون�س(، نبي�ل الخرض )اليم�ن(، أس�امة محمد أحمد 
وعبدالسميع عبدالله أبو الحمد  ونجالء صالح أمني )مرص(، صابرين 
عب�د الرحمن )فلس�طني(، اللة كابر )موريتاني�ا(، ف حني أرشف عىل 
الورش�ة كلرّ من: رشيف ماهر )مرص(، رن�ا يازجي وعبدالله الكفري 

)س�وريا(.وناقش املش�اركون موضوعات عدة، منها:”السياس�ات 
، “تحس�ني بيئة العم�ل الثقافرّ”، “عرض  الثقافيرّ�ة ف العال�م العربيرّ
للمرشوعات املقدرّمة للورشة” باختيار أربعة نماذج للتطبيق، “إدارة 
س�ات واملرشوع�ات”، “التس�ويق الثقافرّ”، “بن�اء الجمهور”،  املؤسرّ

“تمويل العمل الثقافرّ.. الفرص والتحدرّيات”.
ة التي نوقشت فيها موضوعة التسويق  ومن بني الجلس�ات املهمرّ
الثقافرّ، طرح املش�اركون نماذج من تجاربهم الش�خصيرّة، اذ تحدرّث 
الش�اعر حس�ام الرساي مدير تحرير مجل�ة "بي�ت" الفصليرّة التي 
تصدر عن بيت الشعر العراقيرّ ف الجلسة، عن املجلة بوصفها املنتوج 
الثقافرّ الذي ُعرف به البيت ف الس�احة الثقافيرّة داخل البالد، متحدرّثاً 
ع�ن "طريق�ة توزيع "بي�ت" التي أخ�ذت تصل اىل مكتب�ات معظم 
محافظات العراق إن لم نقل كلرّها، وبسعر اليرتقي لكلفتها أو للجهد 
س لعالقة  املبذول فيها"، ومش�رياً أيضاً إىل أنرّ "املجلة تحاول أن تؤسرّ

جديدة مع القارئ ف ظلرّ وجود مطبوعات توزرّع مجاناً". 
وق�درّم املرشفون ع�ىل الورش�ة بالتن�اوب، الهدف األس�ايس من 
التسويق الثقافرّ، واملتمثرّل بجذب العدد املالئم من األشخاص للتواصل 

مع املطبوع وتحسني العالقة بني املنظمة الثقافيرّة والجمهور.
بعده�ا رشحت الفنرّان�ة اللبنانيرّة رندة األس�مر مدي�رة مهرجان 
سة سمري قصري  س�ته مؤسرّ ربيع بريوت، بالقول:" هذا املهرجان أسرّ
التي س�لرّمتني ادارته، وإرتأينا أن يكون مس�تمررّاً س�نويرّاً مع ذكرى 
استش�هاد "قصري"؛ لالس�تمرار ف فكره ودعوته اىل الحريرّة بش�كل 

." عام والثقافة بشكل خاصرّ
س�ة سمري قصري،  كما أضافت: وألنرّ املهرجان منتوج ثقافرّ ملؤسرّ
فإنرّ�ه يس�تمررّ ملدة أس�بوع بعد اع�الن نتائج جائزة س�مري قصري ف 
ة  ه لكلرّ فئات املجتمع وبصورة خاصرّ حزيران من كلرّ عام، وهو موجرّ
للش�باب الذين يبحثون عن الجديد ف فنون العرض، كما إنرّ الدخول 
الي�ه مجان�اً. ف ح�ني دعمه يأتي م�ن املجتمع املدنيرّ وم�ن أصدقاء 

سمري قصري وطالبه وقارئيه".
فيما قدرّمت الفنرّانة والناشطة التونسيرّة نرجس سلمونه تلخيصاً 
م ف ش�هر  لفعاليرّ�ات جمعي�ة "تانيت" للفنون، ومنها "نش�اط ُنظرّ
(؛ إلشعار  رمضان ف قلب املدينة العربيرّة بسوسة)الس�احل التونيسرّ
الجمه�ور بأهمية املدينة وما تمتلكه من إرث ثقافرّ، لتكون الفعاليرّة 

�ت عدة أنش�طة مثل أداء  باس�م "مدينتن�ا مهد ثقافتن�ا" والتي ضمرّ
." مرسحيرّ ف الهواء الطلق يتخلله تعبري جسديرّ

ف حني تكلرّمت الناش�طة صابرين عبدالرحم�ن عن املرشوع الذي 
ترشف عليه "فلس�طني الش�باب" الذي هو مرشوع وس�ائط متعدرّدة 
ثقافرّ يستهدف الش�باب الفلسطينيرّ ف فلسطني التاريخيرّة والشتات، 
زت فيه عىل منتج واحد أال وهو مجلة "فلس�طني الش�باب" والتي  ركرّ
عمرها 6 س�نوات، بوصفها مجلة للكتابة االبداعيرّة والفنون البرصيرّة 
يس�هم فيها ش�باب فلس�طينون أينما تواجدوا وانبث�ق منها برنامج 
"فلس�طني الشباب االذاعي ومعرض فلسطني الشباب الفنيرّ السنوي 
وملتقى" لوز أخرض" و"أدب الش�باب الش�هري"، ومش�اريع أخرى 

منها مرسح "فلسطني الشباب"". 
وم�ن املغ�رب، مدينة فاس تحدي�داً، كان الحضور ع�ىل موعد مع 
س�ة نادي الكتاب باملغرب، الذي  القاص عبدالحق أصويط رئيس مؤسرّ
سات االجتماعيرّة  عدرّ منتوج النادي بنرش القراءة العموميرّة داخل املؤسرّ

من خرييات وسجون وانشاء مكتبات داخلها من أجل رفع الوعي لدى 
املتواجدين فيها والتذكري بخطورة ممارسة العنف وتبعات التهميش، 
سات،  س�ة ف ولوج هذه املؤسرّ مبيناً "صعوبات يواجهها أعضاء املؤسرّ

مع قلة املوارد املاليرّة والبرشيرّة".
وف ختام الورش�ة جرى اختيار أربعة مش�اريع لتقديمها ف حفل 
الختام، وه�ي "مهرجان طرابلس مدينة للحياة" للناش�طة ريما أبو 
سة الصفدي(، مهرجان املرسح الحررّ ف األردن قدرّمه الفنرّان  بكر )مؤسرّ
ع�ل العليان، مرشوع الق�راءة العمومية للق�اص عبدالحق أصويط، 
ومن ثمرّ مرشوع ايقاع الشوارع ل� الله كابر من موريتانيا)عن أطفال 

املودا املتسولني(".
تخلل الحفل قراءات ش�عريرّة أس�هم فيها حسام الرساي بقصيدة 
)الس�مها مناس�كي(، مع قراءة أس�امة محمد أحمد لن�ص باللهجة 
العامية املرصيرّة، وغناء ملقاطع من تراث البلدان العربيرّة أدرّتها الفنرّانة 

نرجس سلمونة.
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 Chtherine ادن�اه القس�م الثاني من مقابلة م�ع كاترين كام�ي
Camus، ابنةالبري كامي ورس�ل فلكنس�ون Russell Wilkinson وقد 
ح�ر هذه املقابلة وش�ارك فيه�ا روبرت غاليمار، أب�ن نارش كامي 

األول. 
رس�ل : ه�ل تعتقدي�ن بأن�ه كان يعت�ر نفس�ه يف طليع�ة جنس 

املقتلعني، بسبب من غياب والده واالزدواجية الثقافية لرتبيته؟ 
كاترين : كال، ليس عىل املستوى السيايس. أنه "اإلنسان األول" ألنه 
فقري، وهذا ما ال أهمية له حني يتعلق األمر بالكائنات اإلنسانية. كان 
يعرف جيداً الجزائر. ويشعر بنفسه منفياً يف وطنه، لكنه كان يعيشه 
ع�ر اللغة. أن�ه أعزل ومتضامن. وه�ذا ال ينطبق ع�ىل أولئك املنفيني 
الذين يعيش�ون يف بلد ال تكون فيه لغته لغتهم. لم يكن لديه أمل كبري 
ب�أن األمور يمكن أن تتحرك عىل ه�ذا املنوال، لكنه كان يرغب يف ذلك. 
لق�د أنفجر عنف كب�ري يف الجزائر، وحينما يوجد مث�ل هذا العنف، لن 
يظ�ل هناك مج�االً للتأمل. لم يكن هناك حالً وس�طاً. ف�إذا ما نظرنا 
اليوم للموقف يف البوس�نة، مثالً، يمكننا القول بأن الرصب والكروات 
والبوس�نيني قد مارس�وا الكثري من الرعب، حداً يجعلنا نتساءل كيف 
يمك�ن لهؤالء الناس من العيش معاً، بعدم�ا فعلوا كل ما فعلوه. لقد 
بلغ العنف درجة أصبح فيها الكل يعيش ضمن كراهية اآلخر. ولم تبق 
أية إمكانية للتفك�ري، أو موقف تصالحي. لم يكن بمقدور أحد القول 
: "ه�ؤالء الناس يخطئون هنا، لكن الحق معهم هناك". وذلك ما كان 
بمق�دوره أعطاء إمكانية أخرى للجماهري، أو حتى لش�خصني اثنني 
فقط، لكي يكونا إنسانيني ويعيشا سوية. فنحن ال يمكننا العيش إال 

عندما ُتحل املشاكل ويتبني لنا ثراء االختالف فيما بيننا. 
رسل : "هل كان كامي يحاول، إذاً، عيش ذلك التناقض وإن يكون 

يف ذات الوقت أعزل ومتضامن" ؟
كاترين : ومع ذلك، من الواضح بأن كامي لم يكن يستطيع العيش 
كإنس�ان محايد. لقد كان منخرطاً بروحه وجس�ده يف فعل املقاومة. 
لذا قاوم النازية. وكان يحتفظ دائماً بالتزام عميق ملقاومة كل أشكال 
الش�مولية. غالباً ما يتّم نس�يان إن كامي كان معادياً رشس�اً لحكم 

فرانك�و، وحتى النهاية. لقد رفض الس�فر إىل أس�بانيا، وترك منصبه 
يف اليونس�كو، ذل�ك ألن اليونس�كو ق�د قبَل بأس�بانيا فرانك�و ومنَح 
ممثله�ا فرصة إلق�اء خطابه. كان كامي متحدي�اً –وهذا ال يمكن أن 
يكون حيادية أبداً- لقد عاش معركة اإلنسان امللتزم. لم يكن، بطبيعة 
الح�ال، وجودي�اً، لكنه كان ملتزم�اً. رجل معركة. إذ لي�س من قبيل 
املصادف�ة أن يكون رئيس تحرير جريدة املقاوم�ة التي تحمل عنوان 

 .Le Combat "املعركة"
رسل : وكيف يمكننا التمييز ما بني التزامه والتزام الوجوديني ؟ 

كاترين : لم يكن وجودياً!
روبرت : كان يرفض دائماً أن يكون وجودياً. 

رس�ل : مثال آخر عىل األعزل واملتضامن يتمثل بصداقته لس�ارتر 
واحتفاظه بمسافة عن الجماعة الوجودية ؟ 

كاترين : لقد بدأنا اليوم فهم كيف كان ذلك قد حصل. بيد أن املرء 
ال يرشع بفهم أش�ياء كه�ذه إال حينما تصفعه بق�وة. كل واحد منا 
لدي�ه آمال وجود إنس�انية أفضل، والكثري م�ن الوجوديني، بما فيهم 
س�ارتر، توجه�وا يف البداية نحو الش�يوعية. كذل�ك كان الكرم يحتل 
مكان�ة يف آمال الناس. إذ ينبغي القبول أوالً بكل يشء قبل تحس�ينه. 
عندما سؤل سارتر إذا ما كان يفضل العيش يف نظام شيوعي، أجاب 
– "كال"- لكنه نظام جيد بالنس�بة لآلخري�ن، أّما فيما يتعلق بيَّ أنا، 
ف�ال. لق�د رصَح بذلك! لذا يصعب القول إىل أي ح�د كان موقفه يمثل 
موق�ف املثقف. فكيف يمكنن�ا التفكري بأنه ال يمك�ن ألحدهم عيش 
حياته يف ظل نظام ش�يوعي، ومع ذلك فإن هذا النظام جيد بالنسبة 
لآلخري�ن ؟ يشء غاي�ة يف الصعوب�ة، ومع ذلك كان س�ارتر قد بلغه. 
أّم�ا كام�ي، فال؛ وه�ذا بالدقة ما نواجه�ه نحن الي�وم، أعني نواجه 
اإليديولوجي املحض، الذي ال يعري أهمية للقرينة اإلنس�انية. وذلك ما 
ينطبق ع�ىل االقتصاد أيضاً. فاالقتصاد كان يس�عى إىل االرتكاز عىل 
النظرية، لكن من دون أن يضع يف حس�بانه االعتبارات اإلنسانية، أو 
ال ينظ�ر ملعيار "اإلنس�ان". غري أن املرء ينتهي مع هذا برطم رأس�ه 
بالج�دران، ذلك ألنه ال يمكن ليشء كهذا مواصلة التحرك. أي أنه غري 
صالحاً حني يتم التخيل عن اإلنسان. وهذا ما يجعل كامي اليوم أكثر 
ش�هرة، فهو كان يقول دائما : "نعم، لكن هناك اإلنسان". أنه اليشء 

األول؛ "ذلك ألني أنا نفيس إنسان"، وذلك هو التضامن. 
رس�ل : هل يش�كل كتاب "اإلنس�ان األول"، إذاً، "جرسه" ما بني 

التجربة الحياتية والفلسفة ؟ 
كاترين : ما تقدمه املقالة التي كتبها س�لفاً عن "اإلنسان األول" 
هو الش�عور ب�اإلذالل. أي قبول تلك التناقض�ات. ذلك ألن البحث عن 
تفس�ري لها يعني املوت. الكذب هو املوت بالنس�بة لكامي. لهذا ُيقتل 

االب�ن يف دراما "س�وء التفهم". لقد قتلته أمه وش�قيقته ألنه كان 
ق�د كذب عليهما. فهو لم يقل لهم أبداً مْن يكون. قتلتاه ألنهما لم 
تتعرفا عليه. لك�ن كامي كان قد قال أيضاً بأنه ال يمكن ألي يشء 
أن يك�ون حقيقي إذا ما كان اإلقصاء مفروضاً. لذا فنحن مرغمني 
ع�ىل القب�ول باملتناقض�ات، إذا ما كنا غ�ري راغبني بأبعاد أش�ياء 
بعينها عن الحياة، عن طريق املسلمات. فإذا ما قام أحدهم بوضع 
منظوم�ة فكري�ة ثم قال "هنا تكم�ن الحقيقة، وع�ىل هذا الدرب 
وح�ده"، فأنه يقوم يف الواقع بتفري�غ باقي الدروب ويقتل الحياة 
نفس�ها. لذا فإن األم�ر يعتمد عىل الفرد. لم تكن املؤسس�ة بذاتها 
م�ا هاجمه كام�ي، إذ كان غالباً ما يق�ول : "إذا كان هذا صالحاً، 
فليكن". كان هدفه األسايس هو معونة الناس عىل العيش. ذلك ما 
هو مهم. ش�خصياً أعتقد بأن اليشء األكثر أهمية بالنسبة للفنان 

هو مس أكثر ما يمكن من التيارات. 
رس�ل : لقد أهدى كامي كتابه إىل أم�ه، هل تعتقدين بأن رواية 
"اإلنسان األول" تقدم لنا صورة أكثر وضوحاً عن أفكاره املتعلقة 

باألنثوية ؟
كاترين : صحيح أن النس�اء أقل ظهوراً يف أعماله األخرى. فهن 
يحتلن مكاناً هامشياً تماماً. لكن األنثوية، نعم، أنها أكثر حضوراً. 
يف الحقيقة، ال يتوجه "اإلنس�ان األول" نحو النس�اء فحس�ب، بل 
وأيض�اً عىل صعي�د األس�لوب نحو عنارص تل�ك األنثوي�ة، وكذلك 
يف املالحظ�ات الت�ي كتبها. ففيه�ا يمكن للمرء العث�ور عىل قصة 
ح�ب حقيقية، قصة ح�ب لطفولته األوىل. أن "مارس�و" )بطل رواية 
"الغريب"( و"ماري" لم يحصال عىل يشء كبري من الحياة. لكن هناك 
"دورا" يف مرسحية "العادلون"، وغريها يف مرسحياته األخرى، لكنهن 
غ�ري معروفات كثرياً.ومع ذلك، أعتقد بأن األم تمثل عند كامي ش�يئاً 
أك�ر من كل ذلك. أنها الحب املطلق. لهذا كان كتاب "اإلنس�ان األول" 
قد ُكتب م�ن أجلها، وأهدي إليها ضمن العب�ارات التالية : "إليِك، أنِت 
التي لن تستطيعني أبداً قراءة هذا الكتاب". أن الحب يشء جوهري يف 
"اإلنسان األول"، ذلك ألن كان كامي يحب تلك األشياء التي لم يخرتها 

أبداً، كما يحب تجارب طفولته بطريقة واقعية تماماً. أن فقر عائلته 
يعن�ي بأنه لم يكن هناك أي يشء يمكن التفكري به غري مش�كلة ماذا 
س�يأكلون، كي�ف يمكنهم الحصول ع�ىل ما يلبس�ونه. ليس ثمة من 
يشء آخر عدا هذا يف عائلته. لذا من الصعب أن يضع اآلخرون أنفسهم 
يف مكان�ه. يمكنني الق�ول بأنه كان مختلفاً. بال�رورة. كان يحس 
مواقف�ه. نفه�م، إذاً، ملاذا يواجه املثقفون، الذين لم يعيش�وا تجاربه، 
صعوبة يف فهمه. بيد أني أعتقد بأن ذلك جعله أكثر تس�امحاً، ما دام 
أن�ه قد عاش جانبي األش�ياء، فيما لم ير منها اآلخرون س�وى جانباً 
واحداً. أنهم يتخيلون الفق�ر، لكنهم ال يعرفونه. وهذا ما يدفعني حد 
الق�ول بأنهم يحملون نوعاً من س�وء الطوية حي�ال الطبقة العاملة. 
ذل�ك هو األفق ال�ذي لم يكن بمقدورهم تبنيه، ليس كما كان س�ارتر 
يود تبنيه، ولكن ببس�اطة ألنهم لم يكن�وا يعرفونه. ولم يعرفوا أيضاً 
كيف يتوجهوا إىل تلك الش�غيلة. أنهم ال يفهمون شيئاً كهذا، ومن هنا 

مصدر سوء طويتهم. كان كامي أكثر منهم قرباً للفقراء. 
رس�ل : ه�ل أن ذلك االق�رتاب كان نابعاً من مذلت�ه الخاصة، التي 
نجدها يف رسائله املوجهة إىل السيد "جريمان"، معلمه األول واملنشورة 

يف نهاية "اإلنسان األول" ؟ 
كاتري�ن : يف "اإلنس�ان األول" يحت�ل موقع معلم�ه املرتبة األوىل. 
فكام�ي يظه�ر لنا بالدق�ة الكيفية الت�ي كان عليها ه�و. أنها رواية 
س�رية ذاتية autobiographique. واملرأة الت�ي يصفها يف هذا الكتاب 
هي نفس املرأة التي عرفتها أنا. غري أن الرجال يظهرون أهمية كرى 
ملس�ألة العزوبي�ة؛ لق�د كتب كامي خطاب�ه حني أس�تلم جائزة نوبل 
كخطاب أمتنان ملعلم�ه. فاالعرتاف باآلخر وتثمينه أش�ياء موجودة. 
ل�ذا كتبه لكي يظه�ر نتيجة كل ما قدمه له أس�تاذه. ولكن أيضاً من 
أج�ل أن يقول بأن هناك العديد من الس�يد "جريم�ان"، املوجودين يف 
كل أنحاء العالم. لهذا قمت بنرش تلك الرس�ائل، حتى أعطيها مكانتها 
ضمن العمل األدبي. لكني لن أتمكن القيام بأي يشء، أو حتى التفكري 
به باس�م ما كان يمكن ألبي قوله. أنه فنان، وكان يعتر نفسه فناناً. 
لذا تحمل مسؤولية الكالم من أجل أولئك الذين ال يمتلكون ال الوسائل 

وال فرص الكالم.
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حامت ال�صكر

يب�دو أن لتأث�ريات الس�يايس يف الش�عري تجلي�اٍت 
ومظاه�ر باتت ت�زداد وضوحا يف العق�ود األخرية حيث 

احتدمت األحداث والرصاعات والتحوالت.
 ها نحن نش�هد لقاءات للش�عر بمس�ميات متعددة: 
مؤتم�رات لقصي�دة النث�ر، وأخ�رى تح�اول احتواءه�ا 
بمؤتمرات مضادة، كان آخرها عن قصيدة الشعر، وهو 
ما يجلب االس�تغراب والتس�اؤل.. لكن معرفة الحيثيات 
واملررات تبدد الغموض، ف�وراء الدعوة نّيات ال يخفيها 
الدع�اة تتلخ�ص يف تعزي�ز قصيدة الش�عر الحر إليقاف 
طوف�ان الكتابة الش�عرية بقصي�دة النث�ر التي صارت 
لرشعيتها وشعريتها معا وجود فعيل كحقيقة ال يوقفها 

رفض أو اتهام.
تلك اللقاءات املتحمس�ة تحت س�قف مسمى فني أو 
يف فضاء ش�كل ش�عري تنقل الجدل والرصاع بني األنواع 
الشعرية واألجناس األدبية خارج النصوص؛ لتتكتل يف ما 
يشبه األحزاب والجماعات السياسية التي ال ترى سواها 
وال تراجع قناعاتها، وهو ما أصاب الحركة الش�عرية يف 
بعض مراح�ل تطورها ولم يعد عليه�ا بنفع جمايل عىل 
مس�توى التقبل، وال بتغيري يف البنى عىل مس�توى الفن، 
وربم�ا كان لقاء الجماعات الفني�ة العربية أكثر جدوى 
ألن القاس�م املش�رتك بني أعض�اء الجماعة هو الس�مة 
األسلوبية املعر عنها ال يف البيانات فحسب، بل يف املنجز 

الفني و جدران املعارض ذاتها.
يف مؤتم�رات الش�عر تتأج�ج الحماس�ة وتتفه�رس 
األص�وات يف قبائل وفرق، فال تأتي النصوص إال توابع أو 
مالح�ق أليديولوجيتها. فقصيدة الش�عر مثال يراد منها 
كما يفصح املصطلح حرص الكتابة الش�عرية يف قصيدة 
تنتم�ي ألعراف وقوانني الش�عر الحر التي لم يعد خرقها 
أو اخرتاقه�ا جرم�ا أو خروج�ا ومروقا عىل الش�عرية، 
بل تعدي�ال لها وتنويعا وتحريكا لجس�د القصيدة كي ال 

تتجمد أو تتيبس خالياها.
وهذا الس�جال املؤتمراتي س�يثري ش�هية املتمرتسني 
خلف أنواع اخرى، كأْن تعق�د مؤتمرات لقصيدة العمود 
والقصي�دة الوطنية أو االجتماعية، وتتداعى املس�ميات 
بتكاث�ر  بلبل�ًة  والنق�دي  الش�عري  الخط�اب  وي�زداد 
مصطلحات�ه ومفاهيم�ه وبرتاجع جماليات�ه، فنيا كما 
حصل مرة يف اقرتاح إحدى املؤسسات الشعرية ملسابقة 
للقصيدة العمودية، ولم يعرتض إال قلة أرادوها مسابقة 

للشعر فحسب، دون تقييده بشكل ما.
وبع�ودة ألح�دث اللق�اءات املقرتح�ة ح�ول قصيدة 
الش�عر نالح�ظ املفارقة يف التس�مية فالش�عر بحس�ب 
النظري�ات األدبية جنس أدبي تولد م�ن رحمه القصيدة 
الت�ي تعيد تمثيل ما اس�تقر من ثوابت فني�ة ؛ لتتلقفها 
الذائقة الجمالية للمتلقني، وتتمس�ك بها بآليات دفاعية 
ه�ي بع�ض أرسار الحف�اظ ع�ىل الن�وع! ولك�ن تاريخ 
الش�عرية يعلمنا أن الش�عر يثّبت القواعد بينما تخرقها 
القصي�دة يف لحظ�ة ما؛ لتنج�ز الطفرة الت�ي تتهيأ هي 
ذاته�ا لتك�ون موضع اخ�رتاق الحقا، وهك�ذا تكّر دورة 
التجديد والتحدي�ث: كلما تم�ردت القصيدة كنص، عىل 
الش�عر املكرس بثوابت وس�ماٍت ما، تغري شكل الكتابة 

ومحتواها، وصار تقبلها ممكنا بأعرافها الجديدة. 
ويف مسار القصيدة ال تضيف املؤتمرات الكثري لشجار 
النصوص ذاتها وعراكها وكّد شعرائها داخل أسوارها، ال 

عىل هوامشها أو حواشيها.
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عند نصب الحرب
الح�رِف  ناف�ورَة  رس�مُت 

مليئًة بالدم.
الطغاُة وش�عراُء  فاحت�ّج 

الطغاة،
وبكْت جثُث الضحايا

حّتى قام�ْت إحدى الجثث 
من نوِمها العميق

وكتبْت يف أعىل النصب: 
ح�ذاِر أْن تغرّيَ الدَم أو لوَن 

الدم!
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كلّما سمعُت أغنيَة عشق
تذّكرُت قلبي

وخفُت أن يرتب�َك يف نومه 
الكابويّس السعيد!

)3(

امل�ّرة الوحيدة الت�ي أفقُت 
فيها من النوِم سعيداً

كاَن الوقُت عيداً
الطفول�ِة  ح�ذاُء  وكاَن 

األحمر قرب مخّدتي
يحرُس سعادتي!

)4(

لِم َ تنام؟
الس�عداء  ع�ادُة  الن�وُم 
املاليني  وأصح�اب  واملُهرّجني 

أيضا.

أما الشعراء فال ينامون
وس�ط  الن�وم  يكفيه�م 
بالدموع  املضّمخ�ة  أحالمهم 

والحرمان،
ووس�ط قصائده�م الت�ي 

تكاثرْت
ول�م تعد تكفيها مصاطُب 

الحدائِق العامة.

)5(

األدواِر  أصع�ِب  م�ن 
املرسحّية دوُر الذيل

وبخاصٍة ذيل الكلب.
هك�ذا قاَل مف�رّسُ األحالِم 

السكران
بع�د أْن خرَج م�ن مرسِح 

الببغاواِت الكبري!

)6(

ن�ام الطاغي�ُة من�ذ زم�ٍن 
طويٍل يف القر

الن�اُس يتناولون  ولم يزل 
أحالَمه البشعة

مع الخبز والبيض والشاي 
صباح كّل يوم!     

ن�صوان حممد ح�صني
 لم تكن الش�قة التي اس�تأجرتها تملك نافذة اصغر وأجمل 
م�ن تلك التي تط�ل عىل باحة تعود لدار صغرية خلف ش�قتي.. 

باحة اليمكن ملن يقف فيها أن يراه احد إال من خالل نافذتي.
 هش�مت الحرب زجاجها مما جعلها تس�عفني بس�كاكني 
ضوئية تترسب من الثقوب املتوسطة للقطعة الكارتونية لتقطع 
عباءة الظالم التي يخلفها انقطاع الكهرباء. يترسب اىل نظراتي 
املتسللة من الثقوب رجل يدور بكريس متحرك تحد الجدران من 
جماحه, واحياناً أخرى أرى أمرأة ليس�ت عجوزاً لكنها لم تكن 
تملك س�وى تعبها لتستعني به وش�اباً كثري الرصاخ والسخرية 
بش�قيقته التي التخرج اىل الباحة أال يف أوقات الس�كون القليلة 

وأوقات أخرى أثارت اهتمامي..!
 ذات ي�وم مطري بينما أراقب املطر من احد الثقوب فاجأتني 
الفتاة وهي مزروعة تحت املطر مستس�لمة له بنش�وة شجرية 
عطىش, قبل أن تنهي هذا املشهد بأبتسامة مرسلة اىل السماء.

 يف صباح ما, ل�م أتوقع وجودها يف موقف الحافلة... تأملت 
وجهه�ا جي�داً ب�دت مالمحها ح�رة ج�داً وهي تتش�كل فيه... 
هبط�ت ببرصي ألرى زياً جامعياً يخبأ أنوثة متكرة. أيقضتني 
خطواتها... ش�يعتها بنظرات�ي بعد ان تتبعها ش�اب قادم من 
الجان�ب األخ�ر حت�ى غرقا يف مس�افة معينة قب�ل ان يلتقيا يف 

سيارة أجرة.
 بددت قلقي صباح الجمعة وانا أراقبها خلسة وهي تمشط 
بعنف مس�تقبلة وجهها بمرآة صغرية... توقفت فجأة وأعادت 
النظ�ر يف املرأة قب�ل ان تقذفها بقوة اىل الجدار... ش�عرت ألول 
وهل�ة أنها تقصدني ولم تنهي ش�طحاتي هذه س�وى دندنتها 

ألغنية فريوزية مغمورة وهي تجمع شظايا املرأة ! 
 قف�زت مذع�وراً يف أحدى االم�ايس املمطرة... لق�د تأخرت 
قلي�اًل, كانت الفتاة قرب مصباح ازرق خافت وبخش�وع نبوي 
وبزيه�ا الجامع�ي مانحة جس�دها للمطر... غمض�ة, غمضة 
غرقت الفتاة بحلم جميل او ربما تناس�ت جرحاً اليم... أهملت 
ش�عرها املبلل الذي اخذ يحجب وجهها عني... وبحركة ناعسة 
اطفأت املصب�اح, بالكاد رأيتها وهي ترمي قميصاً ابيض تحت 
قدميها رغم ذلك ما زلت أرى ش�يئاً ش�ديد البياض ش�عرت ان 
هنال�ك رائح�ة انبعثت بفعل جس�دها واملطر،ش�عرت بطقس 
ديني يدعوني ألذوب فيه، شعرت أن هنالك دموعاً خبأها املطر، 

شعرت ان... شعرت أني فهمت شيئاً مهماً ؟
 ال ادري كم بقيت هي بعد ان شغلتني طرقات عىل بابي...

 ذات صباح أخر وانا تحت مظلة الحافلة اقبل ذات الش�باب 
مرسع�ًا محاوالً االحتماء من املط�ر الغزير... ) ما أجمل املطر( 
نطقت بهذه العبارة محاوالً أس�ماعه !... نظر إيل بغباء غاضب 
. أقبلت الفتاة بخطى متثاقلة, رمقته بنظرة كس�ولة وهي تغذ 

املسري تحت املطر... زمجر الشاب مع نفسه بحنق وتبعها . 

 يف ي�وم مميز جدا كان�ت أصدائه وراء رحيله�م عن املحلة, 
رأيتها وهي تقرأ مجموعة من الرسائل والبطاقات مبعدة خيط 
الدم�وع عن خديها ثم تحرقها وته�رب بوجهها اىل الجهة التي 
يأت�ي منها هواء بارد ... لم تر الن�ار التي أخذت تصل اىل بعض 
األغراض املركونة عىل الس�طح ثم تتح�ول اىل نار كافية لجلب 
بع�ض الج�ريان إليه�ا ... حاولت ان أغ�ادر مكان�ي – ال ادري 
بالضبط اىل أين – س�اعدني رصاخ احدهن)) حريق يف بيت أبو 

فرح (( .
 عندما وصلت كان بعضهم قد وصلوا وبالغوا كثرياً يف افتعال 
الش�جاعة بينما كان بعضه�م يتطلع بخبث اىل م�ا تالعبت به 
الريح ولم يحرتق ... دفعني هذا برسعة اىل جمع بقايا الرسائل 
وحرقه�ا من جديد قبل ان يرصخ بي احدهم)) ماذا تفعل ؟ (( 
بينما كانت الفتاة تراقبني برىض وقد بدت معتدلة يف كل يشء.

 ح�ني هممت بالعودة, أوقفني صوت صفعة حادة وجهتها 
لشقيقها عندما هم بالكالم.. شعر الوالدان بكارثة وكأنهما لم 
يصدقا ما رأيا للتو, عندما مررت بجانب الفتاة قلت لها بصوت 
خافت )) عاشت يدك ((... انتفضت مالمح الفتاة وربما نسيت 
كل يشء... اس�تطعت ان أراه�ا بط�رف عين�ي وه�ي ترمقني 

بذهول قبل ان اختفي خارج الباحة...
 س�مرني ص�وت انوثي يخنقه الرجاء) ان�ت .. انت ( تالقت 

التفاتتي مع سؤالها))من أنت وملاذا فعلت هذا ؟( 
 - )) ملاذا فعلت هذا .. اجبني ؟ ((

 _ لقد خذلتك أش�ياء كثرية واملاء الس�ماوي لم يكن حارضاً 
هذا اليوم وربما (( !........................

 بع�د بضعة أس�ابيع, وبينم�ا كنت اطوي طري�ق العودة يف 
خطى ناعس�ة, لم انتب�ه جيداً اىل الخطى األخ�رى التي تتبعني 
حتى كانت استدارة الدخول للبيت ألجد وجهي تتفحصه الفتاة 
بنظرات مستكش�فة قبل ان تمنحني قوامها الخلفي وتختفي 
. دب نش�اط س�حري يف قدمي التي التهمت الس�لم برشاهة... 
زلزلن�ي نفس عميق وانا أس�ري بح�ذر نحو الناف�ذة... )) الدار 
خالي�ة هل م�ن املمكن ان تكون ... ؟ (( قب�ل ان تكمل نظراتي 
تس�للها هذه امل�رة, كانت الفت�اة قد جعلت م�ن نافذتي اطاراً 
صغرياً يف عينها .. التصقُت بعنف يف الجدار وبدوت كجاس�وس 

افتضح امره ...
 يف لحظ�ات نزلُت إىل أعم�اق خلجاتي وبغراب�ة لم افهمها, 
فتح�ت الناف�ذة بزه�و أللتقي ه�ذه امل�رة بنظرات ماك�رة... 
تبالن�ا ابتس�امة مق�روءة ... قل�ت له�ا عرت فض�اء ممغنط 

بالعاطفة... 
 )) - املطر يحررنا من أشياء كثرية أهمها أخطاءنا ! 

 - وهمجيتنا أيضا !
 - متى تشبع أعماقنا من املطر ياترى ؟

 فيها مديات من الرمال (( !!

نـــــوم

الأعزل واملت�صامن

ابنة البري كامي تتحدث عن والدها   
ترجمة: ح�صني عجة
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رسالة من يسرا إلى مرسي

طالب�ت الفنانة املرصية يرسا الدكت�ور محمد مريس، رئيس مرص 
ب�أال يجعل أحد يتحدث بلس�انه، قائلة يج�ب أال يكون هناك أحد 
تح�ت عب�اءة الرئيس ويعم�ل الخطأ ألن هذا م�ا وقعنا فيه قبل 

ذلك.
يرسا تحدثت عما تتمناه لنفس�ها ولكل املثقفني قائلة: »يجب 
الحف�اظ عىل حريتي كمواطنة ح�رة وكذلك اآلخرين تحت أي 

بند من البنود املتمثلة يف كافة الحريات مثل اإلبداع وغريها«.
الفنانة املرصية طالبت أيضا بوجود اقتصاد قوي فأضافت: 
»كما يجب الحفاظ ع�ىل اقتصادنا وتعليمنا الذي يجب أن 
ي�وازي أي جامعة يف العالم مع االهتم�ام بالبحث العلمي 

لتكون هناك أرضية واسعة وكبرية نعمل بها«.

كارول سماحة.. الساعة بـ50 ألف دوالر و»الحسابة 

بتحسب«

ذكرت مصادر مقربة، أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة قد حصلت عىل أجر 50 ألف 
دوالر مقابل الظهور ملدة س�اعة واحدة عىل شاش�ة “ام بي يس مرصية” التي سوف 

تطلق خالل األيام القادمة.
كارول، األعىل أجراً من بني ضيوف برنامج “مع النجوم” الذي سوف تقدمه اإلعالمية 

بويس شلبي عىل القناة الجديدة.
ويذكر ان بعض ضيوف الربنامج هم ليىل علوي، أروى، هنا ش�يحة، منى زكي، ومي 

عز الدين.
م�ن جانب آخر، تواصل الفنانة كارول س�ماحة التحضري ألعمالها الغنائية الجديدة، 
وأعلنت أنها س�تلتقي املوزع املوس�يقي ميش�ال فاضل للعمل يف األس�توديو. وقالت 
سماحة يف تغريدة لها عرب حسابها الخاص عىل موقع التواصل اإلجتماعي "تويرت" : 

" نهار طويل حافل بالعمل يف األستوديو مع املوزع املوسيقي ميشال فاضل".
ويف س�ياق آخر تمّنت الفنانة كارول سماحة الشفاء العاجل للفنان فارس كرم الذي 

دخل إىل املستشفى أمس األول.

شذى ونيكول سابا يجمعهما الحلم والواقع

بني زحمة األخبار املحزنة والصور املؤملة التي يتخبط فيها العالم 
العرب�ي أطلت علينا نجمتان تألقتا يف العديد من األعمال الفنية 
مؤخ�را وقدمتا لنا أغنيت�ني رائعتني يف كليبني ت�م تصويرهما 

بحرفية عالية. 
تألقت شذا يف كليب )عالء الدين( بأكثر من طلة ولوك وبدت 
رائع�ة يف الف�ي والذهب�ي واألبيض واألحم�ر وكلها ألوان 
له�ا دالالت مختلف�ة، كليب "عالء الدي�ن" يأخذنا يف قصة 
حب حاملة بدت فيها ش�ذى عاشقة متيمة جميلة رائعة، 
انس�ابت فيه بتلقائية مطلقة. جسدت فيه شذى دورها 
الحقيق�ي ربما، ش�ذى تس�تنجد بمصباح ع�الء الدين 
لتهرب م�ن الزحمة واألضواء والكام�ريات، تهرب من 
واقع  تعيش�ه فتس�قط بثوبها األبيض لتستيقظ من 

حلمها عىل زقزقة عصفور الحب يف شباكها. 
من مصباح ش�ذى ننتق�ل اىل حلم نيكول س�ابا من 

خالل كليبه�ا االخري "حفضل احلم" ال�ذي تعاملت فيه 
وللم�رة االوىل ايض�ًا مع املخرج فيليب اس�مر يف تجربت�ه االوىل يف عالم 
االخ�راج، االغنية م�ن كلمات أمري طعيمة وألحان أحمد صالح حس�ني 

وتوزيع حسن الشافعي.
بني مصباح "عالء الدين" لش�ذا حسون، و"حفضل احلم" لنيكول سابا 
هناك قاس�م مش�رتك وهو الحلم باملس�تقبل الجميل، ربما هذا يدفع اىل 

جمعهم�ا يف رؤية واح�دة، فهذه املرة يجمعهما الحل�م والواقع فاالثنتان 
نجمتان مضيئتان يف سماء الفن العربي.

هالة صدقي: الشيوخ يطالبون بإهدار دمنا

أجرت املمثل�ة املرصية هالة صدق�ي مداخلة عرب 
الهات�ف يف برنام�ج "90 دقيق�ة" ال�ذي تقدم�ه 
اإلعالمي�ة ريه�ام الس�هيل ع�ىل قن�اة املح�ور 
املرصية. وأك�دت هالة خ�الل املداخلة أن ردود 
الفعل بعد لقاء الرئيس محمد مريس بالفنانني 
كانت سلبية للغاية حيث خرج بعض الشيوخ 
يطالب�ون بإه�دار دم املمثل�ني بعد وصفهم 

بالكفار والزنادقة.
كما انهم يتهجمون عىل ش�خص الرئيس 
نفس�ه و بعض القنوات الدينية املتطرفة  
تذيع بياناً يحرض عىل قتل املمثلني أينما 

وجدوا ناعتني إياهم بال�"كفار".
وهنا وجهت هالة س�ؤال للمس�ؤولني 
يف مجال اإلع�الم: "ملاذا ال تغلقوا هذه 

القن�وات املتطرف�ة مثلم�ا تخلصتم من 
الفراعني؟"

هل تعلن "هيام" خطوبتها بعد "حريم السلطان 3"؟

ش�وهدت النجمة الرتكية مريم أوزريل الشهرية بالسلطانة هيام، مع حبيبها رجل األعمال 
جان الذي يكاد ال يفارقها يف مشاويرها الخاصة. النجمة علقت يف أحد الشوارع املزدحمة 
يف اسطنبول، واستغلت الفرصة لتمنح معجبيها فرصة تحيتها عن قرب، وقام بعضهم 

بإهدائها الورود ورمي أوراقها عىل زجاج السيارة.
كام�ريا الباباراتزي وجدت يف النجمة الجميلة صيداً ثميناً، فالتقطت لها صوراً وهي 
داخل الس�يارة، وكانت ترتدي يف أصبع يدها اليمنى خاتم خطوبة ماس�يا ناعما. 
الصحاف�ة الرتكي�ة رأت يف الخاتم إعالن خطوبة أوىل، ريثم�ا تنتهي النجمة من 

تصوير الجزء الثالث من "حريم السلطان" فتعلن عن خطوبتها رسمياً.
يذك�ر أن مري�م أوزريل كانت قد أثارت اس�تغراب الصحافة لبقائها يف 

تركيا طوال شهر رمضان املبارك وعيد الفطر املبارك، وعدم سفرها 
إىل أملانيا لتمضيته مع عائلتها كما درجت العادة. وكش�فت املمثلة 
الس�بب يف ترصيح قالت فيه "لم أش�عر بروحانية ش�هر رمضان 
الفضي�ل يف أملانيا الخالية من املس�اجد العظيم�ة املضيئة وصوت 
اآلذان، ووج�دت الس�الم الروح�ي وراحة البال يف ش�هر رمضان 
برتكيا، ألني أحب اس�طنبول بمساجدها العظيمة وصوت اآلذان 
املق�دس الجميل، وإفطارات أهل اإلحس�ان والخري املنترشة يف 
شوارع تركيا للفقراء والعابرين، والنور يشع يف كافة األنحاء 

للصباح".
وأضافت "بالرغم من إني عشت طقوس رمضان يف أملانيا 
يف طفولت�ي، إال إني بعد معايش�تي لطق�وس رمضان يف 

تركيا وجدت أن رمضان يف اس�طنبول أكثر روحانية وجماالً 
منه يف أملانيا،وقد تفهمت عائلتي مشاعري هذه تماماً".

وح�ول دورها يف "حريم الس�لطان" قالت "لم أكت�ف بحدود دوري 
في�ه بل حرصت عىل تثقيف نفيس بالقراءة عن الحضارة العثمانية 
والدول�ة العلية يف عرص الس�لطان س�ليمان القانوني، ومن ش�دة 
س�عادتي بأجواء رمض�ان يف بلدي تركيا قرأت كتب�اً عن طقوس 
األتراك القدامى والعثمانيني تحديداً يف شهر رمضان املبارك، وبلغ 

عدد الكتب التي قرأتها حوايل العرشين كتاباً تقريباً".

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

بع�د س�نني م�ن الش�هرة واألض�واء واع�رتاف أصحاب 
االختص�اص بأنها "ممثل�ة محرتفة"، ما زال�ت الفنانة 
أس�ماء صفاء تعترب نفس�ها "مرشوع ممثل�ة"، وتؤكد 
يف مقابل�ة م�ع )املس�تقبل العراقي( بأنها غ�ري مقتنعة 
بأعمالها ألنها لم تقدم شيئا يريض طموحها، ورغم أنها 
تش�عرك باالطمئنان عندما تجلس إليه�ا، لكنها رسيعة 
الغضب جدا حتى أن ردود أفعالها اكرب من الفعل نفس�ه 
أحيانا.. ولهذا كثريا ما اصطدمت باملقربني إليها، هذا ما 

قالته أسماء صفاء يف الحوار التايل: 
*بداية متى تنهمر دموعك الحقيقية؟

� كل الدم�وع التي تش�اهدونها يف التلفزيون هي دموع 
حقيقية ألنني من املمثالت اللواتي ال يس�تخدمن الدموع 

االصطناعية. 
* وكيف تتمكنني من ذلك؟

� الن كل إنس�ان يحمل يف داخله ذاكرة انفعالية، وذلك ما 
درس�ناه يف الكلية. ومن ذلك الخزين من الذكريات والتي 
اغلبها مؤملة اس�تحرضها أثناء تأديت�ي ألي دور يحتاج 

إىل الدموع.
*حينما تضعني رأسك عىل وسادتك.. بَم تفكرين؟

� أكثر يشء أفكر باملش�اكل الخاصة العائلية... وأفكر يف 
برنامج اليوم التايل. 

*وحينما تنظرين للمرآة ما الذي تقوله اإلنس�انة أسماء 
للفنانة أسماء؟

�  صدقن�ي أنني قليال جدا ما انظر إىل املرآة.. علما بأنني 
ال أفكر باملمثلة أسماء صفاء .

*وبماذا تنصحني تلك املمثلة أسماء؟
� االجته�اد وااللت�زام .. والهدوء وضب�ط النفس لكوني 

شخصية انفعالية جدا. 
*متى تكرهني نفسك؟

� عندي حالة س�لبية جدا يف ش�خصيتي.. كوني رسيعة 
الغض�ب جدا وله�ذا تك�ون ردود أفعايل اكرب م�ن الفعل 
نفس�ه أحيانا. وان هذا املوض�وع يجعلني دائما اصطدم 
بأناس قريبني مني أو حتى زمالئي.. ولكونهم يعرفونني 

ويعرف�ون طبعي فأنه�م ال يؤاخذونني واعتقد 
أنهم يغض�ون النظر لكونه�م يحبونني .. ومن 
هن�ا فان�ا اكره نفيس م�ن هذا املوض�وع.. الن 

البعض اآلخر ال يتحمل هذه الصفة السلبية. 
*أكيد أن يف حياتك الفنية محطات مهمة هل لنا 

أن نقف عند ثالثة منها؟
- املحط�ة االوىل مش�اركتي يف تقدي�م برنام�ج 
)نهاركم سكر( للسومرية والذي حقق الحضور 
واالنتش�ار األوس�ع لدى الجماهري حيث اصبح 
برنامج�ا يش�ار الي�ه ويتابع من جمي�ع فئات 
املجتم�ع .. وانا ش�خصيا لدي ح�ب خاص لهذا 

الربنامج لكوني كنت اعمل به بإخالص. 
* واملحطة الثانية؟

� حينما رفض�ت العمل مع مرسحية )انرتبيت( 
إنس�انة  لكون�ي 
مبدئي�ة ومواقف�ي 
مش�هود  بالوس�ط 
بها .. ويف مقدمتها 
إنني ال أحب التنازل 
وألن هذه املرسحية 
ع�ىل   تمرن�ت  ق�د 
الت�ي  الش�خصية 
كن�ت العبه�ا مل�دة 
وبذل�ت  ش�هرين 
فيه�ا جه�دا كب�ريا 
وأوصلتها إىل مراحل 
ش�هادة  حس�ب 
واملؤل�ف  املخ�رج 
تلك  أوصلت  بأنن�ي 
الش�خصية ملا رسم 
له�ا.. وال�ذي حدث 
أن  أنهم طلبوا مني 
أك�ون يف ش�خصية 
الت�ي  ألن  أخ�رى 

س�تؤديها بدال عني 

ه�ي )مغنية( .. وهنا أعلنت ع�دم التنازل عن 
تل�ك الش�خصية الت�ي رس�مت يل.. وحتى لو 
كان�ت البديلة )س�عاد حس�ني( وهك�ذا جاء 
رفي. وفضلت االنسحاب من العمل بدال من  

التنازل عن مبادئي.
* واملحطة الثالثة؟

- رغ�م أنني فقدت يف س�وريا أهم ش�خصني 
يف حيات�ي هم�ا: )والدت�ي والفنان 
عب�د الخالق املختار( لم اش�عر 

بالغرب�ة نهائيا أثناء تواجدي هناك لكوني أحب س�وريا 
حب�ا كب�ريا .. حتى ص�ارت ل�دي عالقات عىل املس�توى 
الش�خيص والفني م�ع الفنان�ني الس�وريني ومن خالل 
األعمال التي شاركت فيها يف سوريا... علما بان هذا البلد 

قد قدم لنا أشياء كبرية لم نرها من أي بلد عربي آخر.
* اهم الشخوص التي قدمتها خالل تواجدك يف سوريا؟

� جس�دت ش�خصية )ري�م( يف مسلس�ل )قن�رب ع�يل( 
وش�خصية )الدكتورة س�مرية( يف مسلس�ل )متى ننام( 
وهي داينمو القرية كلها.وش�خصية )بان( يف مسلس�ل 

)ذكرى وطن( 
*الشخصية العالقة يف ذاكرتك والتي تودين تجسيدها يف 

القابل من األعمال؟
� ليس�ت لدي شخصية معينة .. ولكنني اطمح ان يكتب 

نص بشكل متكامل والعب فيه شخصية مميزة. 
*اين كنت مؤخرا؟

� كن�ت مع )بنت املعيدي( للمؤل�ف عادل كاظم واملخرج 
األردني بسام سعد يف شخصية )رشدية( وهي شخصية 

ايجابية ولكنني وبرصاحة إنني لم أحبها. 
* وجديدك يف التلفزيون؟

� مسلس�ل للمؤل�ف عبد الخال�ق كريم واملخرج حس�ن 
حس�ني يف شخصية )س�عاد( علما بان املسلسل يتحدث 
عن ظاهرة مسترشية نوعا ما وهي زواج )املتعة( وزواج 
)املسيار( وكان املؤلف حريصا بان يأخذ الجهتني حتى ال 

يتهم بالطائفية. 
* وماذا عن املرسح؟

� أتواصل باملشاركة يف عرض مرسحي عىل قاعة مرسح 
س�ينما س�مرياميس وعنوان�ه )الحربب�ش( وه�و عمل 
مرسح�ي كوميدي خفي�ف.. من تأليف وإخ�راج عمران 
التميم�ي... ومع�ي نخبة من نج�وم الكوميدي�ا ومنهم  
"خض�ري اب�و العب�اس وخليل إبراهيم وقاس�م الس�يد" 

وآخرون. 
* يف أي درجة من سلم الفن تضعني نفسك؟

� مازل�ت اعترب نفيس مرشوع ممثل�ة... ألنني حتى اآلن 
لم أقدم شيئاً.   

أسماء صفاء: ال تؤاخذوني .. أنا شخصية إنفعالية
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اختــارت مجلــة "GQ" المغنية النا ديــل راي امرأة 
العام في العدد األخير من المجلة بمناسبة االحتفال 
بخمسينية جائزة رجل العام التي تقيمها المجلة كل 

عام.
وتتجــرد النــا بالكامــل لصالــح المجلــة بنســختها 
البريطانيــة، وتظهر في إحدى الصور جالســة على 

كرسي في ثوب اسود اللون كاشفة عن صدرها.
وتعرضــت النــا لموجة مــن االنتقادات علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي بســبب هــذه الصور، وشــنت 
حملــة ضدها ألنها تعــزز بنظرهم مفهــوم التمييز 

الجنسي بين الرجل والمرأة.

بع�د أي�ام قليل�ة م�ن هجوم�ه عىل 
واتهام�ه  ش�اهني  إله�ام  الفنان�ة 

حلق�ة  يف  بالزن�ى  له�ا 
تلفزيونية، يواصل الشيخ عبد 
الله ب�در األس�تاذ يف جامعة 
األزه�ر هجوم�ه ع�ىل أهل 
الفن مرة أخ�رى، فهاجم 
أي�ام  قب�ل  عام�ر  آيت�ن 
قليل�ة بس�بب عبارته�ا 
"أحب�وش" التي قالتها 
يف مسلس�ل "الزوج�ة 
أمس  وأطل  الرابعة"، 
الفنان�ة  ملهاجم�ة 
لبلب�ة وع�ادل إمام 

وخالد يوسف.
إطالل�ة عب�د الله 
كانت  الت�ي  بدر 
يف ساعة مبكرة 
صب�اح  م�ن 
امس تضمنت 
عرضا ملقطع 
برنامج  م�ن 

"أن�ا والعس�ل"، ال�ذي 
ق�دم خ�الل رمض�ان، عندما س�أل 
نيشان مقدم الربنامج لبلبة عن أكثر 
ش�خص قّبلها يف األفالم فأجابت إنه 
عادل إمام من دون تفكري، مشرية إىل 
إمكانية تقبيله لها أكثر من زوجها، 
فرد ب�در قائالً: "هذا ه�و ما نأخذه 

من الفن".
وطال هجوم ب�در الفنان عادل إمام 
إن  واملخ�رج خال�د يوس�ف، وق�ال 
يوس�ف يرف�ض تقبيل إم�ام البنته، 
كم�ا يفعل م�ع الفنان�ات األخريات 

عىل الشاشة، مش�رياً إىل أن ما يقدم 
يف السينما ال يريض الله ورسوله.

وأض�اف ردا عىل ترصيحات 
يوس�ف  خالد 

يف  بأن 
أوروب�ا 
تحدث  ال 

ت  ال ش ح�ا تح�ر
كما يف مرص، ألن األوروبيني يعيشون 
مثل القطط والكالب يف الش�وارع، يف 
إش�ارة ملمارس�ة الجنس يف الشارع، 
ق�ال "يري�دون إيصالن�ا إىل مرحل�ة 
نصب�ح فيه�ا كال�كالب والقطط يف 
الشوارع، بدل التفكري والتعلم منهم 
كيفي�ة النه�وض بالب�الد وتطوي�ر 
صناعتنا املحلية، نأخذ منهم القبالت 

يف األعمال الفنية".

بعد اتهامه شاهين بالزنى... 
غزوة بدر الثانية على لبلبة

أحمد هاتف يعود لـ)غرباء( بعد 17 عاما
بعد حوايل سبعة عرش عاماً عىل تقديم الجزء األول منه..  يعود الكاتب املبدع احمد هاتف لكتابة جزء 
جديد من املسلس�ل العراقي )غرباء(.. حيث اعلن الكاتب اتفاقه مع قناة العراقية عىل كتابة الجزء الثاني 
من املسلس�ل الذي قدمه للجمهور عام 1995.. وقال هاتف يف ترصيح أوردته وكالة )انباء الفن العراقي(: 
اآلن س�نعود لتكملة الجزء الثاني الذي سيتضمن متابعة للتطورات التي حدثت من التسعينات حتى اآلن... 
حيث ندخل يف حياة "غرباء" ش�باب.. لنقف عىل مش�كالت الحياة اليوم وتوجهات الش�باب .. العمل قراءة 
يف التحوالت .. قراءة يف واقع ال يس�تقر.. محاولة لجر املايض اىل الحارض، وتس�ليط الضوء عىل هذا الواقع 
الجدي�د، واقع الجريمة، والس�لطة، ورصاع الفن�ان إزاء هذين الواقعني... هل س�يكون لغرباء اليوم وجها 
آخ�ر غري غرباء األمس..؟وما هي الغربة اليوم .. تلك األس�ئلة وس�واها س�نحاول التعم�ق فيها وبحثها يف 
العمل القادم الذي س�يمثله نخبة من الوجوه العراقية الش�ابة.. التي آمل أن يحالفها الحظ وتنال ما ناله 
"غرب�اء" األمس من ش�هرة وتقدير من قبل املش�اهد. ويراه�ن الكاتب عىل أهمية العم�ل وضمان نجاحه 
بالقول "أزعم أن هذا العمل سيكون أحد األعمال الهامة التي ستظل يف الذاكرة العراقية .. ليس ألني أكتبه، 
بل لعمق القضايا التي س�يحتوي عليها".وختم هاتف كالمه بالقول: أظن أن رمضان القادم سيكون أوفر 
حظا للدراما العراقية، التي وبرصاحة شديدة عانت من انتكاسة هذا العام وفقدت املشاهد لصالح الدراما 
العربية، أميل أن نس�تعيد مش�اهد العراق، ونعيد ترتيب البيت العراقي دراميا.وكان مسلس�ل )غرباء( قد 
ع�رض عام 1995 وأخرجه هش�ام خالد وقدم العديد من الوج�وه التي صارت نجوماً فيما بعد وهم عادل 

عباس وحيدر خالد وتمارا محمود ومازن مصطفى، وحيدر منعثر.

سامر إسماعيل: أوذيت بسبب "عمر"
وصف املمثل السوري سامر إس�ماعيل شعوره عندما عرض عليه املخرج حاتم عيل 
دور الصحابي »عمر بن الخطاب« يف مسلسل »عمر« الذي ُعرض يف املوسم الرمضاني 

املايض بالخليط من القلق واملسؤولية.
هذا الش�عور ظ�ل مرتبط بثامر ط�وال فرتة عرض املسلس�ل وحتى نجاح�ه، يف الوقت 
الذي أكد فيه املمثل الس�وري أن املسلسل مّثل بالنسبة له حدث كبري أثر يف حياته املهنية 
والشخصية، وهذا ما أوضحه بقوله: »إىل اآلن ما زلت غري قادر عىل استيعاب مدى الشهرة 
التي أصبحت فيها«.وبالرغم من كم السعادة التي عاشها ومازال يعيشها سامر بعد نجاح 
»عمر«، إال أنه قد تعرض بس�بب املسلس�ل لضغط س�بب له نوع من األذية بحسب تعبريه، 
ورشح ذل�ك قائ�اًل: »أكثر م�ا يؤذيني ش�خصياً هو ترك البع�ض للدور الذي أديت�ه، والتفرغ 
للحدي�ث عن ديانتي وطائفتي، بل وأنش�أوا صفحات عىل »فيس ب�وك« و»تويرت« تتحدث عن 

تلك األمور الشخصية بدالً من أن تقيم املسلسل والدور«.

دراما وتلفزيون

ً
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نقيب الفنانين متفائل بمستقبل السينما
 أك�د نقي�ب الفنان�ني العراقيني صب�اح املن�دالوي، أن اإلنتاج الكم�ي لألفالم 
السينمائية حالياً س�يولد نوعية جيدة مستقبال نتيجة الخربة واالستمرارية 

يف اإلنتاج.
يذك�ر أن أفالما عديدة تراوحت ب�ني الوثائقية والروائية ت�م إنجاز بعضها 
وأخرى قيد التحضري من املحتمل إكمالها يف فرتة قريبة، استعدادا ملرشوع 
بغ�داد عاصمة الثقاف�ة العربية، حي�ث تتكفل وزارة الثقاف�ة بإنتاجها 
وخصص�ت لذل�ك ميزاني�ة ضخم�ة، ويعد "األوج�اع وامل�رات" ملحمد 

ش�كري جميل من أبرز األفالم املنتظرة، والفيلم مأخوذ من رواية للكاتب 
فؤاد التكريل.

وق�ال  املن�دالويل لوكالة أنباء محلية أمس االثنني إن "غزارة اإلنتاج الس�ينمائي اآلن من ش�أنها أن تدفع 
بعجلة اإلنتاج الس�ينمائي إىل األمام مس�تقبالً بم�ا يخدم واقع الفن والثقافية يف الب�الد و تتطور أكثر".وأضاف: أن 
طرح سيناريو رصني يعرض مشاكل حقيقة اجتماعية يف الشارع العراقي، سيخلق أفالماً خالدة تعيش لكل األزمان 

وليس لزمن محدد.

مالبس ميريام فارس تستفز رواد مواقع التواصل االجتماعي
تواصل الفنانة اللبنانية مرييام فارس إلثارة الجدل حول مالبس�ها حيث تعرضت مؤخراً النتقادات حادة عرب مواقع 
التواصل االجتماعي بسبب الصورة الجريئة التي نرشتها عرب حسابها عىل تويرت حيث تظهر مرييام عىل غالف إحدى 
املجالت بفس�تان جريء ذي فتحة صدر واس�عة جاً. والجدير ذكره أن الصورة هي بعدسة املصور اللبناني رشبل بو 

منصور من ضمن جلسة تصوير فوتوغرايف اجرتها مرييام مؤخراً. بحسب موقع "موايل". 
حيث س�بق وأث�ارت اطاللتها يف وهذه ليس�ت املرة األوىل التي تثري فيه�ا مالبس مرييام الجدل 

برنامج "ديو املشاهري" املوسم املايض جدالً واسعاً.

www.almustakbalpaper.net

أين ستقيم أنجلينا جولي 
حفل زفافها؟

رصح النجم الهوليودي براد بت أن حفل زواجه املرتقب عىل رشيكته 
وأم أوالده النجم�ة أنجلين�ا جويل 

قد يكون يف بريطانيا.
فعىل هامش إطالق فيلمه الجديد 
يف لندن ُسئل براد ما إذا كان حفل 
زفافه من جويل سيقام يف بريطانيا 
فأج�اب: »نعم ق�د نق�وم بذلك«، 
وأض�اف: »كان صيفاً مذهالً هنا، 
مع كل املناسبات.. اليوبيل املايس 
واأللعاب األوملبية.. لقد ش�اهدت 

كل يشء«.
بيت أكد أن الزفاف سيقام قريباً، 
ولكن العروس�ني لم يحددا امليعاد 

بعد، وكش�ف عن أنهم�ا يتعرضان 
لضغ�ط من أطفالهما الس�ت؛ مادوك�س – 11 عام�اً-، وباكس – 
9 أع�وام-، وزاهارا -7 أعوام، وش�يلو -6 أع�وام، والتوأم نوكس و 

فيفيان -4 أعوام. 

ستيوارت تغار من كاتي بيري
يب�دو أن النجمة كريس�تني س�تيورات هي الخ�ارسة الوحيدة بعد 
كش�ف خيانته�ا لصديقها روبرت باتينس�ون مع املخ�رج املتزوج 
روب�رت س�اندرز، فاألخري أنهى خالفاته مع زوجت�ه، أما األول فلم 
يتأخر يف البحث عن صديقة جديدة وكانت كاتي بريي هي اختياره 

بعد انفصالها عن صديقها جون ماير.
وأك�د مص�در مقرب من س�تيورات أنها تش�عر بالغض�ب والغرية 
م�ن كاتي بريي، وت�رى يف تقربها م�ن روبرت باتينس�ون محاولة 
للسيطرة عىل قلب صديقها، وهو ما اعتربه ذلك املصدر عدم إدراك 
من ستيورات بأن باتينسون لم يعد حبيبها بعدما خانته مع املخرج 

روبرت ساندرز.
س�تيوارت التي بدأت يف الش�عور بالغرية من كاتي بريي بعد ظهور 
األخرية مع باتينس�ون وهما يتناوالن عشاء غراميا يف أحد مطاعم 
ل�وس أنجل�وس، وصفها مصدر آخ�ر لصحيف�ة "The sun" بأنها 
كانت تتالعب بمشاعر روبرت مستغلة مشاعره تجاهها واحتياجه 
له�ا، وهو ما يعوضه حالي�اً بعالقته بكاتي بريي الت�ي تربطه بها 

عالقة صداقة منذ أعوام قليلة.  

تكريم سلمى حايك
قرر مهرج�ان الس�ينما األمريكية، ال�ذي تنظمه مدين�ة »دوفيل« 
الفرنسية كل عام تكريم الفنانة املكسيكية والعربية األصل سلمى 

حايك.
مجلة »كلوزير« الفرنس�ية ذكرت 
أن سلمى تألقت بالحفل، وكان 
امللياردي�ر  زوجه�ا  يرافقه�ا 
الفرنيس فرنسوا هنري بينو، 
فض�ال ع�ن وج�ود ابنتهم�ا 

فالنتينا »5 سنوات«.
التكري�م تضم�ن كذلك عرض 
فيلمه�ا الجديد »س�افادجيز« 
للمخرج أوليفر س�تون، والذي 
يتن�اول يف قال�ب م�ن اإلثارة 
إمرباطوري�ة  والتش�وق 
املخ�درات الت�ي تعم�ل بني 

والية كاليفورنيا األمريكية واملكسيك الحدودية لها.

زواج ريان رينولدز للمرة الثانية
ت�زّوج املمثل ري�ان رينولدز م�ن حبيبته املمثلة 
الش�ابة بلي�ك ليف�ي بع�د ع�ام من نش�وب 
قص�ة الحب بينهم�ا. وقال مص�در مقرب 
م�ن الثنائ�ي: "ري�ان وبلي�ك تزوج�ا يف 
األح�د التاس�ع م�ن س�بتمرب يف مزرعة 
)ب�ون ه�ول( األثري�ة يف حف�ل صغري 
لم يح�ره الكثري م�ن معارفهم"، 

.People حسب موقع مجلة
أقي�م الحفل يف خيمة بيضاء وغنت 
فيه املمثلة الشابة فلورنس ويلش 
يق�ة  صد
س  و لع�ر ا
ث�ة  ثال
 ، ن�ي غا أ
واس�تكمل 
عىل  الحفل 
أنغام العب 
 ،D J ل�� ا
رت  ش�ا وأ
إال  املجل�ة 
كعك�ة  أن 
لحف�ل  ا
ت  ء ج�ا
والي�ة  م�ن  خصيص�ا 

فريجينيا.
 95.1 إذاع�ة  ونقل�ت 
أن  األمريكي�ة   FM
اقترص  الزف�اف  حفل 
 60 ع�ىل  حض�ورع 

شخص فقط.
العروس�ان  أن  يذك�ر 
اشرتكا س�ويا يف تقديم 
الن�رتن"  "جري�ن  فيل�م 
Green Lantern ال�ذي ت�م 
عرض�ه يف 2011، ويعيش�ان 
سويا يف بيت مشرتك اشرتياه يف 

بداية 2012.
هذه هي الزيجة الثانية لريان رينولدز 
-35 عاما- بعدما تزوج املمثلة س�كارليت 
يوهانس�ون ملدة عامني انتهيا يف 2010، بينما 
بليك -25 عاما- فلم تتزوج مسبقا لكن جمعتها 
عالق�ات عاطفي�ة م�ع كل م�ن ليون�اردو دي 

كابريو وريان جوزلني وبني بادجيي.

مــن هناك
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مسرحية عطيل 
في المطبخ

من ذاكرة   المسرح العراقي 

عب�د  س�امي   / واخ�راج  اع�داد 
الحميد

تمثي�ل / فيص�ل ج�واد � هنادي 
محم�د � نعي�م جاس�م � زه�ري 
البياتي � عباس النعمة � استربق 

العزاوي 
تأليف/ وليم شكسبري 

الزمان/ 1995
 امل�كان/ كافرتيا دائرة الس�ينما 

واملرح يف بغداد
"ارتكز عرض املرحية عىل رؤية 
تأويلي�ة للمخرج تعتم�د املغايرة 

بالش�كل م�ع االحتف�اظ ب�روح 
النص األصلية الت�ي أبدعه املؤلف 
وليم شكسبري فقد شاهد املتفرج 
عرض�ا شكس�برييا داخ�ل صالة 
املطب�خ )الكافرتيا(.. وقد س�عى 

الع�رض إىل تأكي�د ق�درة الن�ص 
يف التح�رك واالنتم�اء ل�كل زمان 

ومكان".
املخرج

سامي عبد الحميد 

بع�د أي�ام قليل�ة م�ن هجوم�ه عىل 
واتهام�ه  ش�اهني  إله�ام  الفنان�ة 

حلق�ة  يف  بالزن�ى  له�ا 
تلفزيونية، يواصل الشيخ عبد 
الله ب�در األس�تاذ يف جامعة 
األزه�ر هجوم�ه ع�ىل أهل 
الفن مرة أخ�رى، فهاجم 
أي�ام  قب�ل  عام�ر  آيت�ن 
قليل�ة بس�بب عبارته�ا 
"أحب�وش" التي قالتها 
يف مسلس�ل "الزوج�ة 
أمس  وأطل  الرابعة"، 
الفنان�ة  ملهاجم�ة 
لبلب�ة وع�ادل إمام 

وخالد يوسف.
إطالل�ة عب�د الله 
كانت  الت�ي  بدر 
يف ساعة مبكرة 
صب�اح  م�ن 
امس تضمنت 
عرضا ملقطع 
برنامج  م�ن 

"أن�ا والعس�ل"، ال�ذي 
ق�دم خ�الل رمض�ان، عندما س�أل 
نيشان مقدم الربنامج لبلبة عن أكثر 
ش�خص قّبلها يف األفالم فأجابت إنه 
عادل إمام من دون تفكري، مشرية إىل 
إمكانية تقبيله لها أكثر من زوجها، 
فرد ب�در قائالً: "هذا ه�و ما نأخذه 

من الفن".
وطال هجوم ب�در الفنان عادل إمام 
إن  واملخ�رج خال�د يوس�ف، وق�ال 
يوس�ف يرف�ض تقبيل إم�ام البنته، 
كم�ا يفعل م�ع الفنان�ات األخريات 

عىل الشاشة، مش�رياً إىل أن ما يقدم 
يف السينما ال يريض الله ورسوله.

وأض�اف ردا عىل ترصيحات 
يوس�ف  خالد 

يف  بأن 
أوروب�ا 
تحدث  ال 

ت  ال ش ح�ا تح�ر
كما يف مرص، ألن األوروبيني يعيشون 
مثل القطط والكالب يف الش�وارع، يف 
إش�ارة ملمارس�ة الجنس يف الشارع، 
ق�ال "يري�دون إيصالن�ا إىل مرحل�ة 
نصب�ح فيه�ا كال�كالب والقطط يف 
الشوارع، بدل التفكري والتعلم منهم 
كيفي�ة النه�وض بالب�الد وتطوي�ر 
صناعتنا املحلية، نأخذ منهم القبالت 

يف األعمال الفنية".

بعد اتهامه شاهين بالزنى... 
غزوة بدر الثانية على لبلبة

فنانون: معظم األعمال المحلية منقوصة 
ويتيمة الصورة

 تب�دو ص�ورة األعم�ال الدرامية املحلي�ة يتيمة، نتيجة غي�اب تقنيات الب�ث والتصوير 
الحديث�ة، ما جعله�ا ضعيفة وال تق�وى عىل منافس�ة األعمال العربية التي تس�تعني 

بأحدث املعدات التي جعلها تتفوق.
ويرى الفنان عبد الس�تار الس�عداوي أن درام�ا هذا العام عانت م�ن نواقص عديدة 
أهمه�ا غياب التقني�ات الحديثة، وبالت�ايل أصبحت صورة العم�ل الدرامي ضعيفة 

مقارنة باألعمال العربية األخرى.
ويضي�ف الس�عداوي : أن الكامريات املس�تخدمة يف تصوير األعم�ال التلفزيونية 
العراقي�ة قديمة وال يوج�د مدير تصوير محرتف، كم�ا كان لإلنتاج دور يف تردي 

العمل املحي كونه يخترص عدد املشاهد ويقللها قدر اإلمكان.
وحمل جهات اإلنتاج مس�ؤولية عدم وجود عم�ل ضخم هذا العام كعمل )قنرب 
ع�ي( ومسلس�ل )الس�يدة(، مش�رياً اىل أن أغلب أعم�ال هذا الع�ام ذات طابع 

سيايس وتحمل العنف يف طياتها.
وذكر: أن غياب السينارست املتخصص ترك أثرا عىل طبيعة األعمال املطروحة 
نتيج�ة االستس�هال ألن هن�اك العديد م�ن الفنان�ني اقتحموا مج�ال الكتابة 
الدرامية إضافة إىل أنهم لم يتناولوا قضية تهم الش�ارع العراقي بالتايل ساهم 

هذا بهبوط مستوى العمل العراقي.
ومن جهته ألقى املنت�ج التلفزيوني يف رشكة مرايا لإلنتاج والتوزيع الفني ليث 
الش�يخي الل�وم عىل بعض الجه�ات اإلنتاجي�ة التي حارصت العم�ل العراقي 
وحبس�ته يف بيئ�ة محددة، مؤكداً، أن ه�ذه الفقرة تعد أه�م نواقص األعمال 

الدرامية.
وقال الش�يخي: إن أغلب أحداث األعمال املحلية صارت تدور داخل املنازل يف 
غرف مغلقة، بينم�ا األعمال العربية تبني مدنا ضخمة وتعرض مطاردات يف 

الشوارع لخلق نوع من اإلثارة وإعطاء نوع من املصداقية للمشاهد.
وأب�دى اس�تياءه من عرض األعم�ال الفنية فقط يف رمض�ان، مؤكداً أن هذه 

العادة س�اهمت يف قتل العم�ل العراقي ورمته يف نار املنافس�ة العربية، وجعلت 
نسبة مشاهدة العمل العراقي )40%( مقارنة بالعمل العربي.

ونوه بوجود كس�ل إنتاجي يف الساحة الفنية بالرغم من وجود مخرجني جيدين يرافقه 
استخدام معدات قديمة كالكامريات التقليدية التي يعمل بها اآلن.

ومن جانبه لفت الفنان أس�عد مش�اي إىل كم األعمال الذي أفرز عدد من األعمال الجيدة وأن كانت 
قليلة لكنها ظاهرة صحية ستخدم الوسط الفني مستقبالً.

ويذكر مش�اي لوكالة أنباء محلية أمس: أن بعض النصوص كانت جيدة لكنها فش�لت أثناء العرض ألس�باب 
عديدة لم يذكرها، مبدياً تفاؤله بأعمال العام القادم يف حال تم العمل عليها من اآلن، ورفض مبدأ العمل وفق 

املواسم، مشرياً إىل انه "ليس مزارعا حتى ينتظر موسم املطر أو الحصاد حتى يعمل".

ً

دراما وتلفزيون



المستقبل العراقي / كاظم فنجان الحمامي

فف�ي مثل ه�ذا اليوم من ع�ام 2001 وقع�ت الكارثة 
المأس�اوية التي أودت ببرجي مرك�ز التجارة الدولية 
ف�ي نيويورك, فتوس�عت دائ�رة الكوارث والمآس�ي 
حتى تجاوزت البح�ار والمحيطات, وتمددت بالطول 
والعرض حت�ى تس�اقطت ش�ظاياها وحممها فوق 
بيوتنا في بغداد والبصرة والموصل, تمثلت بس�قوط 
)940( أل�ف قذيف�ة يوراني�وم منض�ب, و)14( ألف 
قذيفة دبابة, و)50( ألف صاروخ, و)88( ألف طن من 
القنابل, التي شملت قنابل )النابالم(, وقنابل الوقود, 

والعنقودية والفسفورية. 
وفي مث�ل هذا اليوم من عام 2001 ب�دأ العد التنازلي 
النهي�ار الع�روش واألنظم�ة ف�ي متوالي�ة انقالبية 
متسارعة بدأت بالعراق, وشملت كل العواصم الواقعة 
على خط عرض 33 ش�ماالً, ولن تنتهي حتى سقوط 
آخر عاصم�ة من تلك العواصم الت�ي ارتبط مصيرها 

بخط المصائب والنكبات. 
 وف�ي مثل ه�ذا اليوم انه�ارت األبراج ف�ي نيويورك 
فانه�ارت أبراجنا في حس�ابات التنجي�م والتوقعات 
الفلكية األخرى, وتعالت األصوات التي تمجد بأمريكا 

بعظمته�ا,  وتش�يد 
وكأنها حمامة السالم 
الل�ه  س�خرها  الت�ي 
رؤوس�نا  فوق  لتحلق 
في الليل والنهار. وفي 
مثل هذا اليوم كشرت 
أنيابه�ا  ع�ن  أمري�كا 
بتنفي�ذ  وش�رعت 
برامجها االس�تعالئية 
كله  العال�م  إلخض�اع 
النظام  س�لطة  تح�ت 
 New( الجديد  العالمي 
 ,)World Order
ونجح�ت ف�ي تخطي 
المتح�دة  األم�م  دور 
تحالف�ات  بإقام�ة 
لحروبه�ا  داعم�ة 
التوس�عية في البلدان 
واإلس�المية,  العربية 
قواعده�ا  ونش�رت 
الخليج  ف�ي  الحربي�ة 
العرب�ي وف�ي مناطق 

العال�م  م�ن  أخ�رى 
بذريعة رف�ع درجات االس�تعداد والتأهب في حربها 
الوقائي�ة المزعوم�ة لمواجه�ة العملي�ات اإلرهابية 

المتوقعة. 

أفالم ولقطات سبقت وقوع الكارثة
المثير للدهش�ة إن اس�توديوهات هوليود كانت على 
عل�م مس�بق بموع�د الكارث�ة ومراحله�ا وأبعادها, 
ولديها التصورات الكاملة ألدق تفاصيلها قبل وقوعها 
بأعوام, فجس�دت الكارثة س�ينمائيا بسلسلة طويلة 
م�ن األف�الم المتعاقب�ة, والت�ي كانت تحمل رس�الة 
صريحة توحي للمش�اهد بالمصير المحتوم لألبراج, 
وما س�تتعرض له من قص�ف وتدمي�ر بطائرات من 
 The Hard( الجو, بدأت هذه السلسة عام 1972 بفيلم
Rock(, وفي عام 1976 أنتجت هوليود فيلما بعنوان 
فيلم�ا   1979 ع�ام  وأنتج�ت   ,)Arab conspiracy(
بعن�وان )Meteor(, وأنتجت ع�ام 1982 فيلما يحمل 
عن�وان )wrong is right(, وك�ررت تجس�يد الكارثة 
 ,)Marvel II( نفس�ها عام 1983 بفيلم حمل عن�وان
 Super( وجس�دتها عام 1993 في فيلم آخ�ر بعنوان
Mario Bros(, وأع�ادت تصويرها ف�ي فيلم آخر في 
العام نفس�ه بعن�وان )Mortadella(, وأش�ارت عام 
1996 بتلميح�ات واضح�ة لكارث�ة األب�راج في فيلم 
 ,)The long goodnight kiss قبلة المس�اء الطويل�ة(
ث�م قامت بتصوير لقطات تخيلية مؤثرة للحادث عام 
1998 في فيلم بعن�وان )Armageddon(, وصورتها 
أيضا ع�ام 2001, وهو العام الذي وقعت فيه الكارثة 
بفيلمي�ن متواليي�ن, كان الفيلم األول في ش�هر آذار 
)مارس( بعنوان )The Lone Gunmen(, والثاني في 
ش�هر حزيران )يونيو( بعنوان )The Coop(, أي قبل 

وقوع الحادث ببضعة أشهر فقط .
 والغريب باألمر إنن�ا عندما نراجع اللقطات الخيالية 
التي اس�تعرضتها هذه األفالم السينمائية, ونقارنها 
م�ع اللقط�ات الميدانية الت�ي بثتها ش�بكات األخبار 
المتلفزة, ال نش�عر بأدنى فرق بين اللقطات الخيالية, 
واللقط�ات التي يفترض أن تك�ون واقعية, وتحتفظ 
ش�بكة اليوتيوب حتى يومنا ه�ذا باللقطات المثيرة, 
التي جس�دتها تلك األفالم, وباإلم�كان الرجوع إليها 
اآلن, ومش�اهدتها للتأك�د من إن كارث�ة التفجير من 
الكوارث, التي أنتجتها وخططت لها أمريكا نفس�ها, 
بدالل�ة ه�ذا الكم الهائل م�ن األفالم الت�ي بدأتها عام 
1972 وانته�ت قبي�ل كارث�ة التفجي�ر بثالثة أش�هر 
فق�ط, وكأنها كانت تريد اختبار ردود أفعال الش�عب 
األمريك�ي بسلس�لة من األفالم, لتحاك�ي بها فاجعة 

التدمير. 
وانظ�ر إلى هذه اللقطات المقتبس�ة م�ن أحد األفالم 
الس�ينمائية, والت�ي تص�ور ش�بكة CNN وهي تبث 
بالص�وت والصورة فيلماً لطائرة أمريكية مقاتلة من 
ط�راز F18 مختطف�ة من قبل منظم�ة حماس بدعم 
م�ن إي�ران, وهي تض�رب ب�رج التج�ارة الدولية في 

نيويورك:
http://www.youtube.com/watch?v=YFjjmvu5

ei8&feature=fvwrel
فالذي يس�تطيع إنتاج مثل ه�ذه اللقطات, ال يصعب 
علي�ه تكرارها متى يش�اء, في الوقت ال�ذي ال يوجد 
فيه شاهد عيان واحد رأى الطائرات وهي تصدم برج 
التجارة الدولية, أما األش�رطة اإلخباري�ة التي بثتها 
وكاالت األنباء فمعظمها جاءت من مصادر مشكوك 
فيها. وس�تثبت لنا األي�ام إن برجي التج�ارة تعرضا 
للتفجي�ر بالمواد الناس�فة الموضوعة بين الدعامات 

الداخلية, ولم تصدمها أية طائرة. 

أرقام ورموز ال تخطر على البال
يمثل البرجان التوأمان العدد )11( من حيث الش�كل, 
بي�د أن ه�ذا العدد يتكرر بش�كل ملف�ت للنظر, وكأن 
اختياره قد جاء بتخطيط مدبر قبل وقوع التفجيرات 
بس�نوات, وإال بماذا تفس�رون تماثل األرقام التالية, 
الت�ي تتطاب�ق كلها م�ع الرق�م )11(, فاس�م مدينة 
)New York City( = 11 حرفاً, وهي الوالية الحادية 
عش�رة في الترتي�ب اإلداري األمريكي, واس�م دولة 
 George( حرفاً, واسم الرئيس Afghanistan( = 11(
W Bush( = 11 حرف�اً, ورقم رحل�ة الطائرة األولى, 
التي زعمت أمريكا إنه�ا ضربت المبنى كان رقم 11, 
وزعمت إنها كانت تحم�ل )92( راكباً, بمعنى إن 9 + 
2 = 11, وقي�ل إن الطائرة األخرى التي ضربت البرج 

كانت تحمل 65 راكباً, ويساوي 6 + 5 = 11.
ووق�ع التفجي�ر ي�وم 11/9. .  1+1+9=11, ورق�م 
هات�ف الطوارئ = 911, والع�دد االفتراضي للضحايا 
ف�ي الطائرات المختطف�ة )254( = 4 + 5 + 2 = 11, 
ث�م إن يوم 11/9 هو اليوم )254( في ترتيب الس�نة 
الميالدية, ووقعت تفجيرات مدريد يوم 3/11/2004 
وتس�اوي 4+2+1+1+3=11 , وج�اء وقوعه�ا بع�د 
مض�ي 911 يوماً عل�ى تفجي�رات 11/9, وكان رقم 
الرحل�ة للطائ�رة التي يقال إنها ضرب�ت البرج الثاني 
ه�و Q33 NY, لكنن�ا إذا كتبن�ا ه�ذا الرق�م ببرنامج 
معالج النصوص الذي ابتكرته شركة مايكروسوفت 

 .)Microsoft office word(
وكتبن�اه بحج�م )48(, ث�م حولن�ا ن�وع الخ�ط إلى 
 Q33( عندئ�ذ يتحول رق�م الرحلة من ,)wingdings(
NY(, وس�تظهر لنا ص�ورة طائ�رة متوجهة لضرب 
أب�راج المرك�ز التجاري بدع�م وتوجيه م�ن منظمة 
الجمجم�ة والعظ�ام الت�ي ينتمي إليها ج�ورج بوش 
االبن, وبمس�اعدة الصهيونية العالمية, فهل هذه من 
المصادفات الحس�ابية, أم إنها لعبة مقصودة, لعبها 
مش�عوذ, أراد منها أن تك�ون عنوان�ا لجرائمه, التي 
روع�ت الناس, وأزهق�ت أرواح األبري�اء, وأراد بهذه 
الحس�ابات البليدة أن يس�خر من عقولهم ويستخف 

بهم, متظاهراً بالفطنة والذكاء والتفوق. 
إنها أرق�ام ورموز وألغاز وأحاج�ي وفوازير منبعثة 
م�ن أقبية المنظم�ات الظالمي�ة الغارقة بممارس�ة 

السحر األسود. 

الذئاب ال تهرول عبثًا
 ف�ي ش�هر أيلول )س�بتمبر( م�ن ع�ام 2000, وقبل 
تسلم جورج دبليو بوش, ظهر تقرير أعدته مجموعة 
ظالمية تعمل في مش�روع )الق�رن األمريكي(, كان 
ابرز أعضائها ديك تشيني, ورونالد رامزفيلد, وكولن 
باول ومن على شاكلتهم, س�مي التقرير )إعادة بناء 
الدفاع�ات األمريكي�ة(, ذكر في�ه: إن عملي�ة التغيير 
المطلوبة س�تكون بطيئ�ة جداً ما ل�م تتعرض البالد 
لكارث�ة مجلجل�ة بحج�م كارث�ة بيرل هارب�ر. أكدت 
الدالئل المثبتة في س�جالت التدريب, إن أمريكا كانت 
عل�ى عل�م مس�بق بالموعد المق�رر للتفجي�ر, وإنها 
باش�رت منذ يوم 24/10/2000 ببرامجها التدريبية, 
التي أطلقت عليها اسم )باسكال(, وتضمنت محاكاة 
الصط�دام طائ�رة بوين�غ 757 بمبن�ى البنتاغ�ون, 
وظه�رت في 1/6/2001 تعليم�ات جديدة ومفاجأة 
م�ن رئاس�ة أركان الجي�ش, تمن�ع أي�ة إدارة أو قوة 
جوي�ة بالتدخل في حاالت خط�ف الطائرات من دون 
تقدي�م طلب إلى وزير الدفاع, وهو وحده الذي يمتلك 
الح�ق في التدخ�ل من عدمه, بي�د أن الملف�ت للنظر 
إن منظوم�ة )ن�وراد( الدفاعي�ة أقامت قب�ل عامين 
تدريباته�ا الوهمي�ة لض�رب برجي التج�ارة ومبنى 
البنتاغون, ونفذت مناوراتها المكثفة في هذا السياق 

الختبار كفاءة منظوماتها الدفاعية .
 في الرابع والعش�رين من تم�وز )يوليو( عام 2001 
قام المرابي اليهودي )Larry Silverstein( باستئجار 
برجي التجارة لمدة 99 عاماً, بعقد قيمته )3,2( مليار 
دوالر, وببوليص�ة تأمين بقيم�ة )3.5( مليار دوالر, 

تدفع له في حالة وقوع هجمات إرهابية منفصلة. 
في الس�ادس من أيلول )س�بتمبر( 2001 تم س�حب 
جمي�ع كالب اقتفاء أثر المتفجرات من البرجين, وتم 
توقيف عمليات الحراس�ة المش�ددة, عل�ى الرغم من 
التحذي�رات األمنية المتكررة, وف�ي هذا اليوم بالذات 
قف�ز حجم بيع أس�هم ش�ركات الطي�ران األمريكية 
إل�ى أربعة أضعاف, وفي الي�وم التالي قفز حجم بيع 
األس�هم في شركة بوينغ إلى خمس�ة أضعاف, وفي 
الي�وم التال�ي 8/9/2001 قف�ز حج�م بيع األس�هم 
ف�ي ش�ركة )ايرالين�ز( إل�ى )11( ضعف�اً, وفي يوم 
10/9/2001 ألغيت الرحالت الجوية بالنس�بة لكبار 
المس�ؤولين بالبنتاغ�ون, وف�ي الي�وم نفس�ه تلقى 
محافظ س�ان فرانسيس�كو اتصاال هاتفي�ا ينصحه 
بعدم الطيران إلى نيويورك لحضور االجتماع المقرر 
انعق�اده ي�وم 11/9, واتضح فيما بع�د إن المكالمة 
صدرت م�ن مكتب كوندا ليزا راي�س, وفي هذا اليوم 
بالذات تم تحريك معظم المقاتالت األمريكية إلى كندا 
واألس�كا وقاعدة أنجرليك في تركيا للقيام بمناورات 
تدريبي�ة أطلق�وا عليها )الش�ر الش�مالي(, للتصدي 
لهجوم روس�ي وهمي, وفي يوم الكارثة بثت الدوائر 
األمريكي�ة الخبيث�ة ص�وراً لطائ�رات مقاتل�ة عل�ى 

شاش�ات الرادارات العس�كرية, ما أدى 
إلى إرباك الدفاع�ات الجوية وتحييدها, 
وفي يوم الحادث أرس�لت وزارة الدفاع 
األمريكي�ة آخ�ر ث�الث طائ�رات لديه�ا 
ف�ي مهمة تدريبية خاصة ش�مال والية 

كارولينا. 

أسامة لم يكن أسامة ؟!
بثت الفضائيات األمريكية, والفضائيات 
العربي�ة المرتبطة معها بخي�وط التآمر 
ش�ريطا تلفزيونياً ظهر فيه ش�خص يش�به )أسامة 
ب�ن الدن( من حي�ث العمامة والمالب�س فقط, لكنه 
لم يك�ن يتطابق معه في مالم�ح الوجه, وكان يضع 
خاتما ذهبيا, ويس�تعمل يده اليمنى, في حين لم يكن 
ب�ن الدن يس�تعمل الخواتم الذهبية, وكان أعس�را ال 
يجيد الكتابة بيده اليمنى, وباإلمكان مشاهدة الفيلم 
والتدقي�ق بوج�ه الممثل, ال�ذي ادعى انه أس�امة بن 
الدن في ش�ريط االعتراف, انظروا إلى هذا الش�ريط 
الذي بثته الفضائيات األمريكية, والتي زعمت فيه انه 

يمثل أسامة:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=41UAnkQARFs

الرواية الرسمية لمسرحية البنتاغون
تق�ول الرواي�ة الرس�مية إن طائرة من ط�راز بوينغ 
والس�بعين بض�رب  الس�ابعة  رحلته�ا  ف�ي  قام�ت 
البنتاغ�ون, بع�د أن اس�تدارت في اله�واء وانحرفت 
بزاوية )330( درجة, بس�رعة )530( ميال بالساعة, 
ثم انخفضت إلى )7000( ق�دم, في غضون دقيقتين 

ونصف الدقيقة لتتحطم عند واجهة البنتاغون. 
بينم�ا يق�ول الخب�راء انه يتع�ذر على طائ�رة بحجم 
البوين�غ أن تؤدي هذه الح�ركات البهلوانية في الجو 
ضمن تحديدات الفترة الزمنية الواردة بالتقرير, ألنها 
وبكل بساطة س�تفقد مؤهالتها الديناميكية وتفشل 

فشال ذريعا في التحليق والطيران. 
وتق�ول الرواية الرس�مية أيضا: إن الطائ�رة اقتلعت 
خمسة من األعمدة الكهربائية الموجودة على األرض 
خارج المبن�ى, وواصل�ت اندفاعها حت�ى اصطدمت 

بجدران البنتاغون. 
والحقيقة أن الطائ�رات مصنوعة من معادن خفيفة 
غي�ر قادرة عل�ى الصمود بع�د اصطدامه�ا بالهياكل 
الثابتة, والمثير للدهش�ة انه لم يعثر المحققون على 
آث�ار الحرائ�ق في العش�ب, والتي يفت�رض أن تكون 
موجودة عل�ى األرض, ولم يظهر أي جزء كبير كذيل 
أو أجزاء جناح الطائرة, التي صدمت المبنى, إذ تزعم 
الرواية الرس�مية إن الطائرة تبخرت كلها في حديقة 
البنتاغون, وتم التعرف على )184( ش�خصاً من أصل 
)189( منهم )64( كانوا على متن الطائرة المنصهرة 
المتبخ�رة, وهك�ذا تم العث�ور على األجس�اد الطرية 
للضحاي�ا, في حين تبخرت الطائرة بكاملها واختفت 
تماماً, وتبخ�رت معها محركاتها التي تزن )12( طنا 
م�ن مادة التيتانيوم ذات درجة االنصهار العالية, وثم 
العث�ور على ثالث قط�ع يفترض أن تك�ون من بقايا 
حط�ام الطائرة, لكنها لم تك�ن مطابقة ألي جزء من 
أجزائها, ولم ُتظِهر الصور الملتقطة لمبنى البنتاغون 
أي فتح�ات أو فج�وات الرتط�ام الطائ�رة بالج�دار, 
باس�تثناء فتحة صغيرة مساوية لمقدمات الطائرات 
الصغيرة, أو الصواريخ الموجهة, في حين انتش�رت 
روائح م�ادة )الكورودايت( في أرج�اء المبنى, وهي 
المادة المستعملة في وقود الصواريخ, وال عالقة لها 

بالطائرات. 

حقائق دامغة يتعذر دحضها
س�مع الناجون أصوات انفجارات كانت تحدث داخل 
األبراج, إال إن التحقيق الرس�مي تجاهلها تماما, ولم 

يأخذها على محمل الجد . 
 وصل رجال اإلطفاء إلى الطابق )78(, واستطاعوا أن 
يخمدوا النيران المتوهجة هناك, وعلى وجه التحديد 
ف�ي الطابق الذي أصابته الطائ�رة, والذي يفترض أن 
تصهره النيران بس�بب الحرارة العالي�ة, وقد تمكنوا 
بالفعل من إرسال إشارة عاجلة بهواتفهم الالسلكية 
تلقاها مرك�ز اإلطفاء, بيد أن تلك الرس�الة الصوتية 

اختفت ولم يعد لها أثر. 
استغرق س�قوط البرج األول )10( ثوان فقط, وهي 
الفترة الزمنية الالزمة للس�قوط الحر لألجس�ام من 
قمة البرج إلى الرصيف في الشارع العام, من دون أن 
يعيقها عائق, بمعنى إن األجزاء العلوية للمبنى كانت 

تتهاوى في الفراغ, ولم تحتك ببقية أجزاء الهيكل. 
سمع الناس أصوات االنفجارات من البنايات القريبة 
م�ن الموقع, ف�ي حين أكد رجال اإلطف�اء إن األبراج 
انه�ارت بفع�ل العب�وات الناس�فة الت�ي وضعت في 

أماكن متقنة. 
م�ن المع�روف إن األجواء مغط�اة بالكامل بش�بكة 
محكمة لحمايتها من التس�لل الخارجي, ولها القدرة 

الفائقة عل�ى متابعة الطائرات المختطفة, أو مراقبة 
األجس�ام الطائرة, وكثيرا ما س�معنا إن تلك الشبكة 
المحكم�ة رصدت تح�ركات بعض األطب�اق الطائرة 
المقبل�ة من الفضاء الخارج�ي, لكنها فقدت بصرها 
ف�ي ذلك اليوم على وجه التحديد, أو لنقل إنها أصيبت 

بالرمد المؤقت. 
 أم�ا أقوى الحجج التي أحرج�ت الحكومة األمريكية 
فقد جاءت هذه المرة م�ن منظمة الطيران العالمية, 
الت�ي أثبت�ت وبم�ا ال يقبل الش�ك, إن الطائ�رات التي 
ظهرت في الفيلم وهي تض�رب األبراج, ال عالقة لها 
من حيث الش�كل واللون والطول والحجم والتصميم 
بالطائرات التي زعمت أمريكا إنها ضربتها, والغريب 
باألمر إن إحدى الطائرات كانت سوداء بالكامل, وقد 
طغى الس�واد على بدنها وذيله�ا وأجنحتها, والمثير 
للس�خرية أن الطائرات التي ضرب�ت المبنى اخترقته 
من الجدار للجدار, ونفذت بكاملها بداخله, ثم خرجت 
م�ن الطرف اآلخر, ما يوحي للمش�اهد إنها تجاوزت 
القواط�ع الفوالذي�ة, وحطمت الج�دران الصلبة, ثم 
ظهرت من الجانب المقابل في لقطات ال يقبلها العلم 
وال المنط�ق, إذ يفت�رض أن تتحطم الطائرات بمجرد 

مالمستها لجدار البرج من الخارج. 

مفتاح اللغز تحت أنقاض البرج الثالث
يتعين على الذين يريدون فك ش�فرة األلغاز المرتبطة 
بأح�داث 11/9 أن يبحث�وا عنها تح�ت أنقاض البرج 
التجاري الثالث, والذي يحمل الرقم )7(, حيث انشقت 
األرض في مانهاتن لتبتلعه أمام دهشة الناس كلهم, 
م�ن دون أن تصدم�ه طائرة, أو يقصف�ه صاروخ, أو 

يهزه زلزال عنيف. 
لقد انفجر البرج األول في الس�اعة 9:59 قبل الظهر, 
وانفجر البرج الثاني في الس�اعة 10:28 قبل الظهر, 
بينم�ا انهار الب�رج الثالث كليا في الس�اعة 5:20 بعد 
الظهر, وتح�ول هذا المبنى الضخم المؤلف من )47( 
طابق�اً في أقل من س�بع ث�وان إلى كتلة م�ن الفوالذ 
والزجاج والحجارة المحطمة, وهنا البد لنا من طرح 
مجموع�ة من الحقائ�ق المرتبط�ة بالمبن�ى, والتي 
تؤكد كلها على صالبته وقوته وصموده بوجه اعنف 

الهزات األرضية: 
ونب�دأ بالحقيقة األول�ى: إن المركز التج�اري الثالث 
)البرج رقم 7( يعد من المباني العمالقة, التي تتمركز 
وس�ط الحي التجاري لمدينة )مانهات�ن(, ويبعد عن 
البرجي�ن التوأمي�ن حوال�ي )300( ق�دم, ويش�تمل 
عل�ى )47( طابقاً, ويصل ارتفاع�ه إلى نصف ارتفاع 

البرجين. 
الحقيق�ة الثاني�ة: إن الطابق )23( م�ن المبنى يضم 
أه�م المكاتب األمني�ة والبوليس�ية األمريكية, نذكر 
منه�ا مق�ر )CIA( لمدينة مانهات�ن, ومقر الخدمات 
السرية, مركز الطوارئ الرئيس للمجمعات التجارية, 
والملف�ت للنظ�ر أن الرئيس المعني بش�ؤون المبنى 
)Mayor Giuliani( تخل�ف عن الدوام الرس�مي, ولم 
يلتحق بمقر عمله داخل المبنى يوم وقوع الحادث. .

الحقيقة الثالث�ة: لم تصطدم أية طائرة بالمبنى, وتم 
إخالؤه بالكامل بعد تعرض البرج األول للتفجير, ولم 
يص�ب ب�أي أضرار س�وى حرائق طفيفة نش�بت في 

بعض ستائر النوافذ المواجهة للحادث. 
الحقيق�ة الرابع�ة: في الس�اعة 5:20 م�ن عصر يوم 
11/9  تحط�م المبن�ى فج�أة, وانه�ار إل�ى األرض, 
وتحطم�ت طوابق�ه الس�بعة واألربعين ف�ي أقل من 
س�بع ثوان, في حادثة غير مسبوقة, ومسجله حاليا 
بثالث�ة أف�الم إخباري�ة, اثنان منها س�جلتها ش�بكة 

 .)NBC( والفيلم الثالث سجلته شبكة ,)CBS(
 )NASA( الحقيق�ة الخامس�ة: أطلق�ت وكال�ة

للفض�اء طائ�رة استكش�افية, حلق�ت ي�وم 
16/9 فوق مكان الحادث, واس�تطاعت أن 

ترصد األش�عة تحت الحمراء المنبعثة من 
موقع البرج الثالث, ورسمت لها خارطة 
حراري�ة, أرس�لتها إل�ى مرك�ز التحلي�ل 
الجيولوج�ي, فظهر إن الحرارة المنبعثة 
من األنقاض المصهورة بعد خمسة أيام 
من وقوع الح�ادث بلغت حوالي )1341( 
كاف  دلي�ل  وه�و  فهرنهايتي�ة,  درج�ة 
الستعمال المتفجرات في تهديم المبنى. 

أمري�كا  س�ارعت  السادس�ة:  الحقيق�ة 
إلى رف�ع األنق�اض, وإزالتها م�ن موقع 
اللج�ان  تمن�ح  أن  دون  م�ن  الح�ادث, 
التحقيقية أية فرصة لدراس�تها وتحليلها 
وفحصه�ا, والملفت للنظر إنها أرس�لتها 
على الفور إلى أفران الصهر, وحولتها إلى 
قضبان فوالذية, ث�م أمرت بتصديرها إلى 

الصين على سفن بطيئة السرعة. 
 )FEMA( الحقيقة السابعة: أصدرت مجلة
ملفا تحقيقيا في شهر مايس )مايو( عام 
2002, ذكرت فيه أن الحرارة المتولدة من 
حرائق البرجين هي التي تسببت في انهيار 

المبنى الثالث, من دون أن تفسر لنا كيف توصلت إلى 
هذه االستنتاجات االرتجالية. 

الحقيقة الثامنة: اظهر س�قوط المبنى دالئل ال لبس 
فيه�ا على اس�تعمال المتفج�رات ف�ي العملية, نذكر 
منها: السقوط المباش�ر والمنتظم, والفترة الزمنية 
للس�قوط أقل من س�بع ثوان, تطاير الغبار واألتربة 
من الطواب�ق العلوية قبل االنهي�ار بلحظات, تجاذب 
سطوح الطوابق نحو الوسط, وتراكم أنقاض المبنى 

في مكان واحد. 
 Larry( الحقيق�ة التاس�عة: تحرك الث�ري اليه�ودي
Silverstein( لش�راء المبن�ى قب�ل وق�وع الح�ادث 
بأش�هر, وتعاقده مع ش�ركات التأمين بوجوب دفع 
التعويضات المترتبة عل�ى انهيار المبنى بعد تعرضه 
لعملي�ات إرهابي�ة, وكأن�ه كان عل�ى عل�م مس�بق 
بس�يناريو الحادث قبل وقوعه, ثم إن تفجير مثل هذا 
المبنى يتطلب االس�تعانة بخب�راء التفجير, ويتطلب 
توزي�ع العب�وات الناس�فة ف�ي اإلمكان المدروس�ة 
بعناية, وبما يضمن س�قوط المبن�ى بالطريقة التي 
 )Larry( س�قط فيها, وربما كانت الكلمة التي قالها
مال�ك المبنى, عندما أمر رجال اإلطفاء بأعلى صوته, 
قائ�اًل: )اس�حبوا معداتكم من هن�ا, إن المبنى أصبح 
آيال للسقوط(, ثم كرر كلمة )اسحبوها(, ربما كانت 
هذه الكلمة هي الدليل القاطع على ضلوع هذا الرجل 

بالحادث.
الحقيق�ة العاش�رة: أن مس�ؤولية أمن األب�راج كلها 
أنيطت منذ عام 1999 بش�قيق الرئيس جورج بوش, 
 ,)Wirt Walker( وابن عم�ه ,)Marvin Bush(وه�و
ال�ذي كان مس�اعده األول ف�ي هذه المهم�ة, وليس 
أدل عل�ى صحة هذه الحقائق الدامغ�ة من هذا الفيلم 
الوثائق�ي الذي يكش�ف زي�ف االدع�اءات األمريكية 

بخصوص انهيار البرج الثالث )البرج رقم 7(. 
http://www.youtube.com/watch?v=owyqt-

 8RnKI&feature=related

كارثة رسمتها أوراق التاروت
ش�غفت المنظمات الظالمية منذ زمن بعيد بقراءاتها 
الوثني�ة لكت�ب الدجل والش�عوذة, وآمنت به�ا إيمانا 
مطلق�اً, حت�ى وص�ل به�ا الغلو إل�ى بن�اء تكهناتها 
المس�تقبلية ف�ي ض�وء م�ا ورد باألل�واح البابلي�ة 
والفرعونية, وربما كانت كتب )الزوهار(, و)التاروت( 
المعتمدة م�ن قبل طائفة الوي�كا, أو طائفة الكاباال, 
هي التي رسمت سيناريوهات سقوط البرجين, وهي 
التي سمحت بسقوط البرج الثالث, فالتطابق المذهل 
 Tarot( بين الورقة السادسة عشرة في لعبة التاروت
Card( وبين انهيار البرج التجاري أثار فضول اللجان 
التحقيقي�ة والتحليلي�ة, وحفزه�ا لمراجع�ة أوراق 
اللعب�ة الكهنوتية, ولكي نقف عل�ى الحقيقة البد لنا 

من شرح تلك األوراق ومعرفة أسرارها.
الت�اروت: كتاب وثني يتألف م�ن صفحات, أو أوراق, 
أو بطاق�ات, لكن�ه يختل�ف ع�ن الكت�ب األخ�رى, إذ 
تأخذ صفحاته أي ش�كل في الترتيب, وقد اس�تعانت 
ب�ه بعض الطوائ�ف الوثنية في تفعي�ل أفكارها بلغة 

الرموز واالستعارات, ويعد من أقدس كتب الغجر. 
 يق�ال إن كلم�ة ت�اروت Tarot مركب�ة من 

كلمتين )تا( و)رو(, وهي كلمات 

هيروغليفية تعني الطري�ق الملكي, ويقال أيضا إنها 
الكلم�ة المعاكس�ة لكلم�ة ت�وراة Torat, ويقال إنها 
هندي�ة األصل جاءت من كلمة )ت�ارو Taru(, وتعني 
البطاق�ات أو األوراق, وهن�اك من يعتق�د إنها جاءت 
من كلمة )تارا Tara( الهندوسية, أو من كلمة التينية 
)روت�ارو( وتعني الدائ�رة, أو ترجع لكلم�ة )تارو(, 
وهو اسم لنهر ايطالي قديم أقيمت على ضفافه أولى 

المعابد الوثنية التي تعاملت بتلك األوراق. 
تتك�ون لعب�ة الت�اروت م�ن مجموع�ة م�ن األوراق 
تتأل�ف م�ن )78( ورق�ة, وكل  الرمزي�ة,  والص�ور 
ورق�ة تحمل رقماً وصورة رمزي�ة, ولكل رقم معناه 
الظاه�ري والباطني, أما الصور فلها معان مس�تمدة 

من علم التنجيم وقراءة الطالع. 
تنقس�م أوراق التاروت إلى مجموعتين, األولى تضم 
)56( ورق�ة, وتس�مى الس�ر األصغ�ر, والمجموعة 

الثانية تضم )22( ورقة وتسمى السر األعظم. 
تعتقد المعابد الوثنية إنها س�جلت على كل ورقة من 
أوراق الس�ر األعظم أحدث قرن كامل من الزمن الذي 
س�يأتي بعدهم, ويزعم�ون إن تل�ك األوراق تتنبأ بما 
س�يقع في البالد لفترة تمتد إل�ى )21( قرناً بدءاً من 
ميالد س�يدنا المس�يح, فالورقة األولى وفيها صورة 
)الساحر( ترمز للقرن الذي يظهر فيه السيد المسيح, 
والثانية )الكاهنة العظمى( وترمز إلى نشأة الكنيسة, 
والورقة الثالثة وفيها ص�ورة )اإلمبراطورة( وترمز 
إلى اإلمبراطورية الرومانية, والرابعة )اإلمبراطور( 
وترمز للقرن الثالث الميالدي, والخامس�ة )الحكيم( 
وتش�ير إل�ى س�لطة الكنيس�ة ف�ي الق�رن الراب�ع, 
والسادس�ة )العاشق(, وتش�ير إلى انقسام الكنيسة 
في القرن الخامس, والسادس�ة )العربة( وتشير إلى 
ظهور اإلس�الم, والثامنة )العدال�ة( وترمز إلى عدالة 
الخالفة اإلس�المية, والتاس�عة )الناسك( وتشير إلى 
ضعف اإلمبراطورية اإلس�المية, والعاشرة )العجلة( 
وترم�ز إل�ى االعتراف بحق�وق المل�ك, والورقة رقم 
)11( وتظهر فيها صورة )القوة( وترمز إلى الصراع 
بين الكنيسة والملك, والورقة رقم )12( وفيها صورة 
)المش�نوق( وترمز للحرب الصليبية, والورقة )13( 
وفيها ص�ورة )الم�وت(, وترمز للغ�ارات المغولية, 
والورقة )14( وفيها صورة )االعتدال(, وترمز لعصر 
النهض�ة, والورق�ة )15( وفيها صورة )الش�يطان(, 
وترمز للحروب العالمي�ة األولى والثانية, أما الورقة 
التي تحمل الرقم )16(, وهي مربط الفرس, فتش�ير 

إلى بداية المليونية الجديدة بعد عام 2000.
 وتظه�ر فيها صورة لبرج عم�الق يتعرض لصواعق 
تضرب�ه من الجو, فيتهاوى إل�ى األرض إيذانا ببزوغ 
 ,)New World Order( فجر النظ�ام العالمي الجدي�د
والملفت للنظر إن مساحة األرض, التي أقيمت عليها 
أب�راج المرك�ز التجاري الدولي في مانهاتن تس�اوي 
البطاق�ة  والكم�ال, وله�ذه  بالتم�ام  )16( هكت�ارا 
السادسة عش�رة تفسيرات أخرى في علوم التاروت, 
فه�ي توحي لزم�ن انهيار س�قوف الهي�اكل الدينية, 
وته�دم المؤسس�ات الطائفي�ة, وتفت�ت المعتقدات 
الروحي�ة, ويراد من ه�ذه اإليم�اءات الدعوة إلعالن 
الح�رب عل�ى األدي�ان الس�ماوية, وكأنما اش�تركت 
الق�وى الظالمي�ة كله�ا ف�ي تدبي�ر ه�ذه المهزل�ة, 
والتضحي�ة بأبراج نيويورك, من أجل تكريس إيمانها 

المطلق بخزعبالت التاروت. 

االستنتاجات
مضت كل هذه الس�نوات المثقلة بالمآسي والنكبات, 
ومازال�ت أح�داث الح�ادي عش�ر م�ن س�بتمبر لغزاً 
محي�راً وكأنها م�ن االحجيات األس�طورية المعقدة 
لم�ا صاحبه�ا م�ن تهوي�ل وتش�كيك وثغ�رات, وما 
جلبت�ه من مصائب وويالت ه�زت العالم, وربما كان 
الش�عب األمريكي أول من ش�كك بالحادث, وأول من 
رص�د الزيف والتلفيق واالفت�راء والكذب, الذي رافق 
الموض�وع م�ن بدايت�ه إل�ى نهايت�ه, فاكتش�ف إنها 
كانت حادثة مدبرة أريد منها أن تكون ذريعة لبس�ط 
النفوذ األمريكي تحت ش�عارات واهية كالحرب على 
اإلرهاب, والبحث عن أس�لحة الدمار الش�امل, فجاء 
 )The Great conspiracy ( كتاب المؤام�رة الكب�رى
ليضي�ف المزي�د م�ن الش�كوك, ث�م توال�ت البحوث 
والدراسات التي اتفقت كلها على إن العملية الكارثية 
تم�ت بتدبير أجه�زة المخابرات األمريكي�ة ومؤازرة 

المنظمات الظالمية الغارقة في الشعوذة. 
 

 )Loose change( وج�اء الفيلم األمريك�ي الوثائق�ي
ليضع الناس أمام األم�ر الواقع, ويوضح بما ال يقبل 
الش�ك والتأويل عالقة الحكومة األمريكية بتفجيرات 

.11/9
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=yyiwOJ2pnGg
وس�يقف العالم كل�ه هذا اليوم ليفج�ر أقوى عبارات 
االحتج�اج واالس�تنكار, ويبص�ق بوج�ه المنظمات 
الظالمي�ة, الت�ي تس�ببت به�ذه الكارث�ة اإلنس�انية 

والسياسية والبيئية واالقتصادية.
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حقائق  جديدة

أحداث 11 ايلول  .. مهزلة رسمتها أوراق التاروت في أوكار المنظمات الظالمية
في هذا اليوم الثالثاء 2012/9/11 سيجتمع الناس في موقع انهيار أبراج المركز التجاري العالمي, ويقفون حدادًا وحزنًا على أرواح الضحايا في الذكرى الحادية عشرة للكارثة, وسيخرج الناس في 
أمريكا في تظاهرات عارمة تعبيرا عن مواساتهم لعوائل الضحايا الذين تساقطوا بالمئات تحت األنقاض, وسيرفع الناس الفتات موحدة تطالب الحكومة األمريكية بسرد تفاصيل الحقيقة الكاملة, 
ويطالبونها بنتائج التحقيق, التي لم تنته حتى يومنا هذا, ويطالبونها بتفس��ير عملياتها الحربية االنتقامية, التي نفذتها بعد الحادث, ويطالبونها بالكش��ف عن خبايا األس��رار, وتوضيح اللبس 

والغموض, واإلجابة على آالف األس��ئلة المحيرة, التي ظلت مبهمة حتى يومنا هذا. 
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الدكتور علي التميمي

رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
اللغة كائن حي وهي جزء من ش�خصية اإلنس�ان 
, االعتن�اء به�ا ه�و اعتناء بش�خصية اإلنس�ان, 
وإهمالها هو إهمال لش�خصية اإلنسان والتنمية 
البش�رية تبدأ م�ن اللغة وال تفرق بي�ن المتكلمين 
رج�االً ونس�اء, فوحدة اللغ�ة من حي�ث القواعد 
والمفاهي�م والتخاط�ب تفت�ح آف�اق الوحدة في 

مفهومه الكوني " أنهم إال أمم أمثالكم ".
 اللغة : هي الكالم الذي نتحدث به ونكتب, وتتكون 
من ح�روف , وكلم�ات , وجمل، وللغ�ة أصوات , 

والصوت صناعة ربانية تشترك فيها كل من :
1-    الحبال الصوتية
2-    ولسان المزمار

3-    واللسان
4-    واألسنان

5-    والغدد اللعابية
6-    والشفتين

ومقام�ات الصوت الصالح لإلنش�اد م�ن الدرجة 
السابعة إلى الدرجة الثانية عشرة .

وللصوت أسماء هي :-
1-    الكالم

2-    الصراخ
3-    البكاء
4-    الحداء

5-    المناغاة
6-    اإلنشاد

7-    الخطابة
8-    الغناء
9-    الشعر

وال�كالم هو األكث�ر اس�تعماالً بين الن�اس, وهو 
وس�يلة للتخاط�ب والتفاه�م , وال�كالم هو الذي 
نزلت به المالئكة من الس�ماء إلى األنبياء والرسل 
في األرض, واألنبياء والرسل هم الذين نقلوا كالم 
الله إلى الناس بلغتهم" وما أرس�لنا من رسول إال 

بلسان قومه ".
وال�كالم: هو إخراج ما ف�ي الضمير, وهو تعريف 
فلس�في, وبم�ا أن الضمير ه�و المحط�ة التي ال 
يطلع عليها إال الله " يعلم خائنة األعين وما تخفي 

الصدور" .
لذلك يكون الكالم بهذا المعنى خالياً من كل من :

1-  الم�زاح , قال اإلمام علي "ما مزح امرؤ مزحة 
إال مج من عقله مجة" أي عندما يكثر المزاح تقل 
الهيبة وتكثر الزالت, والمزاح من الهزو وهو غير 
مرغوب قال تعالى "وإذ قال موسى لقومه أن الله 
يأمرك�م أن تذبحوا بقرة قال�وا أتتخذنا هزوا قال 

أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين" -67- البقرة .
2-    األنانية
3-    الحسد

4-    التنابز باأللقاب
5-    الكالم الفاحش

6-    الغيبة
7-    النميمة

وإذا خ�ال ال�كالم من ه�ذه العيوب , أصب�ح نافعاً 
لصاحبه وللمجتمع ولذل�ك قال اإلمام علي "عليه 
الس�الم" ، " تكلموا تعرفوا , والمرء مخبوء تحت 

لسانه ".
والكالم هو اللسان , قال تعالى :" إنا أنزلناه قرءاناً 
عربياً لعلكم تعقلون " -1- يوس�ف . وقال تعالى 

" كتاب فصل�ت آياته قرءاناً عربي�اً لقوم يعلمون 
" -2- فصل�ت . " إن�ا جعلناه قرءان�اً عربياً لعلكم 
تعقلون " -3- الزخرف . "فإنما يس�رناه بلس�انك 
لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا " -97- مريم 

.
بالكت�اب  ألس�نتهم  يل�ون  " وان منه�م لفريق�ا 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون 
هو م�ن عند الله وما ه�و من عند الل�ه ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون " - 78- آل عمران .

ونحن هنا في بحث سالمة اللغة، نركز على الكالم 
البش�ري ألهميته االجتماعية بي�ن الناس, ولكننا 
به�ذه المناس�بة ال يفوتن�ا أن ننبه إل�ى حقيقة ال 
تذكرها الدراسات الوضعية المادية وهي أن كل ما 
في الكون يتكلم بلغت�ه الكونية الخاصة والتي لم 
يكش�ف سرها لنا ولكن الله كشف بعض أسرارها 
لبعض أنبيائه ورس�له قال تعال�ى " الم تر أن الله 
يس�بح ل�ه م�ن ف�ي الس�ماوات واألرض والطير 
صاف�ات كل قد علم صالته وتس�بيحه والله عليم 
بما يفعلون " -41- النور. "وورث س�ليمان داود 
وقال ي�ا أيها الن�اس علمنا منطق الطي�ر وأوتينا 
من كل ش�يء وان هذا لهو الفضل المبين" – 16- 

النمل .
وال�كالم البش�ري بلغت�ه المعرفي�ة والتعليمي�ة 

ينقسم إلى :
1- موعظ�ة: وه�و أهم وأول الكالم ق�ال تعالى " 
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 

" - 136- الشعراء .
2-    خطابة

3- شعر
4- بي�ان وه�و على أنواع منه ما ف�ي كتاب الله " 
هذا بي�ان للناس ..." ومنه البيان السياس�ي الذي 
تص�دره الي�وم ال�دول , والمؤسس�ات الدولي�ة , 

واألحزاب.
5- تحليل

6- دراسة

7- بحث
8- مقالة

9- قص�ة " نحن نق�ص عليك نبأه�م بالحق إنهم 
فتي�ة آمنوا بربهم وزدناهم هدى " -13- الكهف . 

" نحن نقص عليك أحسن القصص".
وف�ي كل أنواع ال�كالم تلك البد من س�المة اللغة 

التي تكون على مستويين هما :
1-  نطقاً
2-  كتابة

وس�المة اللغة تعن�ي معرفة اإلع�راب والنحو أو 
الصرف مثل :

1-  المرفوع وآخره الضمة ، مثل : جاء الفالح
2-  المنصوب وآخره الفتحة ، مثل : رأيت القمر

3-  المجرور وآخره الكسرة ، جلسنا في الحديقة
4- المض�اف والمض�اف إلي�ه والمض�اف يك�ون 
مرفوع�اً والمضاف إلي�ه يكون مج�رورا مثل : " 

بستان علي " حجاب المرأة ".
والخطأ في النطق يسمى "خطأ في اللحن".

 
والخطأ في الكتابة يس�مى خط�أ إمالئيا، والخطأ 
في اللحن يضعف من ش�خصية المتكلم ويضعف 

حجته ويقلل قيمته عند المستمعين.
أما الخطأ ف�ي الكتابة : فيؤدي إلى فس�اد معاني 

الكلمات.
وم�ن المواق�ع المهمة في س�المة اللغ�ة معرفة 
كيفي�ة كتابة األعداد فعندم�ا يكون المتحدث عنه 
أنث�ى ، يكتب الع�دد الذي قبلها ب�دون تاء قصيرة 
مث�ل : "ثالث بنات" وعندما يك�ون المتحدث عنه 
ذك�ر يكتب العدد الذي قبله بالت�اء القصيرة مثل : 

"ثالثة رجال".
ومن سالمة اللغة التفريق بين واو الجماعة كتابة 

التي تدخل على األفعال مثل : كتبوا , درسوا.
وبين الواو في جمع األسماء مثل :

مصممو األزياء
بائعو الصحف

ممثلو الشعب
ونالح�ظ من األخطاء التي تكثر في البيانات وفي 
الصح�ف أن يكتب جمع األس�ماء التي تضاف إلى 
غيره�ا والت�ي تتخذ معن�ى الصفة للمض�اف إليه 

حيث تكتب خطأ باأللف بعد الواو .
بينما س�المة للغة تقول أن األلف بعد الواو تكون 

لألفعال التي تعبر عن جماعة مثل : 
1-  كتبوا الدستور

2-  تظاهروا ضد الظلم
3-  انتخبوا ممثلي الشعب

4-  أعلنوا نتائج االمتحانات
5-  اتفقوا على التسوية

ونتيج�ة لذلك نج�د أن بعض اللوح�ات الحكومية 
وغير الحكومي�ة كاإلعالنات تكث�ر فيها مثل تلك 
العيوب المخلة بسالمة اللغة علما بأنها مخطوطة 
من قبل خطاطين, والخطاط يجب أن يكون متقناً 

لفن الكتابة ومنها سالمة اللغة.
ومن المواق�ع المهمة كذلك: 

"لفض الجاللة" "الله" 
اسم  يلفظ 

لة  لجال ا
كان  إذا  اسم الجاللة مضخما 

مرفوع�اً أو منصوب�اً ، مث�ل " والموتى 
يبعثه�م الله في حالة الرف�ع , أما النصب 
مث�ل : رأيت الله اكبر كل ش�يء ". ويرّقق 
اسم الجاللة إذا كان مسبوقاً بالجر  مثل " 

أفي الله شك " ؟ ومثل "وبالله".
وس�المة اللغة تعطي لصاحبها مقبولية 
عند الناس وتجعل حجته أفضل من الذي 

ال يجيد سالمة اللغة قال تعالى : "واتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب" وقال تعال�ى: "واحلل عقدة من 

لساني يفقهوا قولي".
وقال اإلمام علي "عليه الس�الم" يصف أهل البيت 
فق�ال: "نح�ن أفص�ح وانص�ح وأصب�ح", فقدم 
الفصاحة على غيرها ألهميتها في البيان وإيصال 

المعنى والمفهوم للناس .
وكان رس�ول الله "ص" أفصح وابل�غ الناس قال 
تعالى: "وانك لتلقى الق�رآن من لدن حكيم عليم" 

-6- النمل .
وم�ن ش�روط س�المة اللغ�ة ، أن يك�ون ال�كالم 
مترابط�اً مع مفه�وم المعنى وان تك�ون الكتابة 
ف�ي بيان ال�رأي مختصرة وكاش�فة عل�ى المراد 
والغرض , دخل إعرابي على احد أمراء العرب وهو 
يتكلم في مجلس�ه للناس, فلم�ا انتهى من كالمه 
التف�ت إلى اإلعرابي وقال ل�ه : ما تعدون الفهاهة 
عندكم يا أخا العرب ؟ فقال اإلعرابي : ما كنت فيه 

أيها األمير ؟
فالفهاهة من عيوب الكالم وهي ضد سالمة اللغة 
, بينما البالغة هي من سالمة اللغة ورقيها، وكان 
رس�ول الل�ه "ص" يق�ول: " أدبني ربي فأحس�ن 
تأديب�ي"، ولذل�ك قال تعال�ى : " وان�ك لعلى خلق 
عظيم ". وكان اإلمام علي "عليه الس�الم" يقول : 

"ال ميراث كاألدب".
ويقول الشاعر :-

كن ابن من شئت واكتسب أدبا
                 يغنيك محموده عن قلة النسب 

واإلمام علي "عليه الس�الم" يصف سالمة اللسان 
وق�وة ال�كالم بقول�ه: أال وان اللس�ان بضعة من 
اإلنس�ان , فال يس�عده القول إذا امتنع , وال يمهله 
النطق إذا اتسع , وإنا ألمراء الكالم, وفينا تنشبت 
عروقه, وعلين�ا تهدلت غصونه " – نهج البالغة- 
ص 382. وإذا توس�عنا ف�ي مي�دان س�المة اللغة 
نطق�اً س�نجد أن عالم�ات الوق�وف ف�ي القراءة 

س�المة القرآنية هي من قواعد  وأساس�يات 
وه�ي  م�ن اللغ�ة  تتك�ون 

لميم كل من :-  1-ا
 " م هي " و

عالمة الوقف ال�الزم نحو: "إنما يس�تجيب الذين 
يس�معون م والموت�ى يبعثه�م الل�ه" , فالمي�م 
تك�ون فوق كلمة يس�معون. 2- ال : عالمة الوقف 
الممنوع : نحو: "الذين تتوفاهم المالئكة طيبين" 
وال تكون فوق كلمة طيبين. 3- ج : عالمة الوقف 
الجائز جواز مستوى الطرفين : نحو "نحن نقص 
عليك نبأهم بالحق" فالجيم فوق الحق. 4- صلى : 
عالمة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى : "وان 
يمسس�ك الله بضر فال كاش�ف له إال هو" وصلى 

فوق كلمة هو.
5- قلى : عالمة لوقف الجائز مع كون الوقف أولى 
: "ق�ل رب�ي اعلم بعدته�م ما يعلمه�م إال قليل فال 
تمار فيه�م" والقلى فوق قليل. 6- النقاط المثلثة 
: عالم�ة تعان�ق الوق�ف بحيث إذا وق�ف على أحد 
الموضعين ال يجوز الوقوف على اآلخر مثل: "ذلك 
الكت�اب ال ريب فيه" فالنقاط المثلثة فوق كلمة ال 

ريب وفوق "فيه".
 وسالمة اللغة مهمة في ميدان العمل الطبي حيث 
بواس�طتها يتمكن الكادر الطبي من التواصل مع 
المري�ض وإفهام�ه كيفي�ة اخذ الع�الج من حيث 
الكمي�ة ومن حيث الوقت وهذا يحتاج إلى إنش�اء 
س�ليم وبي�ان حكي�م حت�ى ال يلتبس األم�ر على 
المري�ض, ومثلما تكون س�المة اللغ�ة مهمة مع 
المريض الذي يكون عادة في وضع صحي ضعيف 
وحالة نفسية تحتاج إلى العناية وال يكون ذلك إال 
بحس�ن الكالم ولطف المعاني وجميل المفردات, 
كذلك يحت�اج المالك الطبي فيما بينه إلى س�المة 
اللغة من حيث خلوه من العنت والغلظة والعبارات 
الجارحة أو االس�تهزاء والسخرية مما يقلل هيبة 
الم�الك الطب�ي ف�ي عي�ن المرض�ى والمراجعين 

والمرافقين . 
وس�المة اللغ�ة ت�راد ف�ي كل لغة مس�تعملة في 
عل�م الط�ب فمثلم�ا نحتاجها ف�ي اللغ�ة العربية 
كذل�ك نحتاجها ف�ي اللغة االنجليزية والفرنس�ية 
والياباني�ة  والروس�ية  وااليطالي�ة  واأللماني�ة 
والصيني�ة وكل لغ�ة تدخ�ل ف�ي صناع�ة األدوية 
واألجه�زة الطبية .  وس�المة اللغ�ة نحتاجها في 
كتاب�ة رس�ائل الماجس�تير واطاري�ح الدكتوراه 
, ولذل�ك ال تق�دم رس�الة الماجس�تير وأطروحة 
الدكت�وراه إال بعد بيان رأي الخبير اللغوي, وكذلك 
رأي الخبير العلمي, والصحف اليومية لها مصحح 
لغوي, ونش�رات اإلخبار كذل�ك, وكل كتاب يطبع 

ضبط س�المة اللغة فيه أما من قبل الب�د من 
مؤلف�ه أن كان ضليعاً باللغة 
مصح�ح  قب�ل  م�ن  أو 
إن سالمة  لغوي. 
تزي�د  اللغ�ة 

اإلنتاجية في 
العم�ل, وتق�وي العالقات 
بين المالك الوظيفي وتحس�ن الجودة وتس�اعد 
ف�ي التنظي�م وتقل�ل التس�رب الوظيف�ي ألن من 
يعرف المعاني اقرب إلى االلتزام وابعد عن التحلل 
الخلقي. رئيس لجن�ة البحوث الطبية رئيس لجنة 

أخالقيات البحث الطبي. 

عبد اللطيف السعيد 

تواج�ه اللغة العربي�ة مجموعة م�ن التحديات 
م�ن قبل أعدائها،س�واء كانوا عرب�اً أو من غير 
العرب. وقد نّبه الكثيرون إلى بعضها،وتلمسوا 
أس�بابها، وعل�ى الرغ�م م�ن ذل�ك ف�إن ه�ذه 
التحدي�ات تتزايد ويس�تفحل خطرها،ومن هنا 
البد من وقفة نراجع خاللها معاً بعضاً من هذه 
التحديات، محاولين الوصول إلى بعض ما نراه 
من إجراءات لمواجهتها، غير متناس�ين أن هذه 

القضي�ة تهم الع�رب جميع�اً، ألنها تمس 
جوه�ر كيانه�م، وتتن�اول صميم 

وجوده�م، لغته�م األم الت�ي 
اختاره�ا الل�ه تعالى لهم 

دون غيرها من اللغات، 
لغتهم الت�ي بها نزل 

الق�رآن الكريم آخر 
الس�ماوية  الكتب 
ال�ذي تكف�ل الل�ه 
بحفظ�ه  تعال�ى 
تحري�ف  كل  م�ن 

وتزوي�ر،  وتبدي�ل 
كما ح�دث لغيره 

من الكت�ب الس�ماوية التي نزلت عل�ى األنبياء 
السابقين، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظ�ون(، وبالتالي حفظ هذه اللغة التي بها 
ن�زل، إنها لغة أهل الجنة، ومن هنا فإن من أول 
األمور وأهمها بالنس�بة لألمة العربية، الحفاظ 
على هذه اللغة من كل ما يشوبها في هذا العصر 
من ش�وائب بدأت تنه�ش أوصاله�ا، وتصونها 
من عب�ث العابثين الذين يحاول�ون النيل منها، 
ولنقرع مع�اً ناق�وس الخطر أم�ام أولي األمر 
الذين على عاتقهم يقع وضع الخطط وتنفيذها 
لصون اللغة، ووقف هذا التدهور الخطير 
ف�ي التعاطي م�ع الناطقي�ن بها 
الذين يكادون أن يطمسوا 
معالمه�ا ويحولوه�ا 
أخ�رى  لغ�ة  إل�ى 
ف�ي  تختل�ف 
ئصه�ا  خصا
نعرف�ه  عم�ا 
بالغ�ة  م�ن  عنه�ا 
األس�لوب، ونصاع�ة 
س�حر  و ، لتعبير ا
وإيج�از  البي�ان، 
لغ�ة  إل�ى  اللف�ظ، 

ال تم�ت إل�ى عربيتن�ا بصل�ة إال صل�ة االس�م، 
وهم يس�عون من وراء ذلك -ف�ي إطار الهجمة 
الشرس�ة عل�ى اإلس�الم  -إل�ى الني�ل منه من 
خ�الل النيل من لغته، ومحاول�ة القضاء عليها، 
وبالتالي قطع الصلة بينه وبين انتمائه العربي، 
وال تقل هذه الهجمة خطورة عن وس�م كل من 
ينتمي إلى اإلسالم بسمة اإلرهاب، فكأن العالم 
خال تمام�ًا من اإلره�اب واإلرهابيين، واقتصر 

هذا األمر على المسلمين فقط دون سواهم. 
إن أع�داء العربي�ة يأخ�ذون عليه�ا بعده�ا عن 
مواكب�ة هذا العصر في تط�وره، ومجاراته في 
اكتش�افاته المذهلة، وعدم استيعابها لمفردات 
العلوم ومصطلحاته، وأنها ال تصلح للتعبير عن 
الجان�ب العلمي م�ن حضارة العال�م المعاصرة 
بس�بب قصورها، ويؤيد هؤالء ف�ي آرائهم،من 
يعبر عن مصطلحات العل�وم المعاصرة بلغتها 
األجنبي�ة دون األخ�ذ بم�ا يقابله�ا م�ن اللفظ 
العرب�ي الذي اعتمدته مجامع اللغة في األقطار 

العربية.
إن هذا االدعاء بعيد عن الواقع العملي، فقد تصدت 

والمؤسسات ل�ه مجام�ع اللغ�ة، 
لمش�تغلة  ا

جم�ة  لتر با
عدد  في 

من ال�دول العربية )كالمجل�س الوطني لآلداب 
والعل�وم في الكويت في دورياته( حيث أطلقت 
تسميات جديدة مناس�بة على أهم المكتشفات 
المعاصرة، أو أنها اش�تقت لها هذه المس�ميات 

من جذور لغتنا العربية.
وم�ن المخاط�ر الت�ي تواج�ه لغتن�ا تل�ك التي 
نجده�ا في ش�وارعنا، من خالل م�ا نقرؤه من 
أس�ماء أجنبية للمح�الت التجارية أو المطاعم، 
اعتق�اداً م�ن أصحابها أنها أكثر جذب�اً للزبائن، 
أو أنه�ا أفض�ل من األس�ماء العربي�ة لها،حتى 
ب�دأت هذه األلفاظ تغزو وس�ائل اإلعالم، أمثال 
بري�ك لإلعالن�ات..( و)هاي..أوكي..ميرس�ي.
باي(،ومنها تتسلل إلى الشارع وألفاظ العامة. 
وأخط�ر من هذا كله ش�ركات الدعاية واإلعالن 
ومؤسس�اتها، الت�ي ال يلت�زم أصحابه�ا اللغة 
الفصيحة أو حتى تراكيبها أو أس�اليبها اللغوية 
ف�ي إعالناته�م، وق�د لفت نظري تل�ك األغالط 
اللغوية الكثيرة التي نجدها في هذه اإلعالنات، 
وه�ذا ناجم عن الضعف اللغ�وي للقائمين على 
ش�ؤون الدعاية واإلع�الن، وكانت ل�ي تجارب 
مع بعض ه�ؤالء الذين كنت ألف�ت نظرهم إلى 
تصحيح بعض العبارات لغوياً أو أسلوبياً. ومن 
أمثل�ة ذلك ما كتبه أحدهم لإلعالن عن الحقائب 
)لدينا جميع أن�واع الش�نط(، أو )محل... لبيع 
الس�يارات(  أن�واع  جمي�ع  وش�راء 
وصحتها: )محل...لبي�ع جميع أنواع 
الس�يارات وش�رائها(،ألنه ال يج�وز 
الفص�ل بين المض�اف والمضاف إليه. 
وال يغي�ب ع�ن بالن�ا تل�ك اإلعالن�ات 
التلفزيوني�ة الكثيرة التي تقدم باللهجة 

العامية دون الفصحى المبسطة. 
وم�ن المؤس�ف أنن�ا ن�رى الكثيرين من 
الناطقي�ن بالعربي�ة يميل�ون إل�ى اختيار 
األس�ماء األجنبية ألطفالهم عند والدتهم 
ربم�ا ع�ن جه�ل منه�م أن هذه األس�ماء 
غير عربي�ة، وما أكثرها ف�ي مجتمعاتنا 
أن  )جوزيف-لوال-نيفين...(، متناسين 
للكثير م�ن األس�ماء العربية وقعاً 
أجمل ومعنى أفضل. إن مرد كل 
ما ذكرناه سابقاً يعود إلى 
الميل عند  وجود عق�دة 
بعضهم إلى التجديد أو 
التأث�ر بطاب�ع العصر 
الجدي�دة  ومعطيات�ه 
في ظ�ل العولم�ة، أو 
ومن  العال�م،  أمرك�ة 

هنا ندرك الميل إلى إطالق األسماء األجنبية على 
الكثي�ر مما حولن�ا في إطار البيئ�ة والمجتمع، 
وه�و م�ا تس�عى إلي�ه العولم�ة بالضب�ط من 
محاولة العزوف عن اللغات الوطنية واس�تبدال 
اإلنكليزي�ة به�ا، ومن ث�م العم�ل تدريجياً على 
القض�اء عليه�ا قضاء مبرم�اُ، وهذا م�ا يعرف 
بالغ�زو الثقافي الذي راح يطال اللغات القومية 
ف�ي محاولة لبس�ط الهيمن�ة األمريكي�ة على 

شعوب العالم،وجعل اإلنكليزية لغة مهيمنة. 

ما هو العالج؟
إن الع�الج اللغ�وي يجب أن يبدأ من المدرس�ة، 
وم�ع المراحل األول�ى من حي�اة الطفل، حيث 
يتم تلقينه اللغة القومية س�ليمة من الشوائب، 
ومن هنا يمكن أن ندرك الدور الكبير الذي يجب 
عل�ى التربي�ة أن تق�وم ب�ه في س�بيل معالجة 
ه�ذه اآلف�ة التي تنه�ش جس�د اللغ�ة العربية، 
ولذل�ك يج�ب عل�ى وزارات التربي�ة ف�ي الدول 
العربية أن توج�ه اهتمامها إلى وضع المناهج 
التربوية التي تنس�جم مع ه�ذا الهدف، والعمل 
على تبس�يط قواعد اللغة التي يشكو الكثير من 
طالبن�ا ضعفاً عام�اً فيها، وأن توج�ه اهتماماً 
خاصاً إلى تبس�يط دراس�ة النحو والصرف في 
مدارسنا، وذلك من خالل االقتصار على ما يلزم 
الطالب من قواعد هذه اللغة في تعامله اليومي 
ف�ي حيات�ه، واالبتعاد ع�ن االهتم�ام بالتقعيد 
على حس�اب لفت نظر الطالب إل�ى جانب فهم 
الصياغ�ة واألس�لوب، وأرى م�ن المناس�ب أن 
ت�درج قواع�د اللغة المبس�طة بأس�لوب جديد 
ف�ي ثناي�ا دروس األدب أو الق�راءة، م�ن خالل 
م�ا يمر معه م�ن جوانب نحوي�ة جديدة ضمن 
هذه الدروس حيث يتم اإلش�ارة إليها والتذكير 
بالقاعدة المناس�بة بأس�لوب مبس�ط يتناسب 
مع س�ن الطالب، وبأس�لوب ش�يق جذاب يشد 
الطال�ب إل�ى معرف�ة المزي�د عم�ا يتعلمه من 
قواعد ه�ذه اللغ�ة، ومحاولة الرجوع بنفس�ه 
إلى مراجعها الس�تقاء المزيد منها، وهذا يدفع 
الطالب إلى التعلم بنفس�ه بتوجيه من مدرسه، 
عل�ى أن يوج�ه الم�درس الطالب إل�ى المراجع 
المناسبة التي ينبغي أن تكون متوافرة في هذه 
المدارس، وأن يكون هناك تعاون بين الوزارات 
المختص�ة بالتعليم والثقاف�ة لتزويد المدارس 

بهذه المراجع الضرورية.
وعل�ى وزارات التربي�ة أن تعم�ل عل�ى تدريب 
المعلمين في مس�تويات التعليم المختلفة على 
االهتمام باللغة العربية عن طريق إقامة دورات 

تدريبي�ة لمن تلمس عنده�م جانب الضعف في 
اللغ�ة العربي�ة، وعل�ى المعلمي�ن التجاوب مع 
هذه الدورات بتقبلها نفسياً أوالً والتعامل معها 
على أنها ضرورة تس�تلزمها المرحلة الخطيرة 
الت�ي تمر بها األمة العربي�ة أوالً واللغة العربية 
ثاني�اً، يدفعهم إلى ذلك الواجب القومي والديني 
مع�اً. االهتم�ام بتقني�ات التعليم لجع�ل عملية 
التعلي�م أكثر جاذبية، وإدخال عنصر التش�ويق 
إليها، والتأكيد على مراقبة اس�تخدام التقنيات 
المختلفة -كالحاسوب- في المدارس في تعليم 
اللغ�ة العربي�ة وقواعده�ا خاص�ة، واالهتمام 
بتدري�ب المدرس�ين عل�ى اس�تخدامه، على أن 
يكون اس�تعمال الحاس�وب واحداً من ش�روط 
تعيي�ن المدرس�ين. االهتمام بدراس�ة مفردات 
العامية القريبة م�ن الفصحى، أو االهتمام بما 
فيها من فصي�ح األلفاظ وتهذيبها حتى تصبح 
أقرب إلى اللغة الفصيح�ة بحيث يؤدي ذلك إلى 
تض�اؤل الفروق بي�ن العامي�ة والفصحى، مما 
يؤدي إلى انتش�ار الفصحى المبسطة المناسبة 
للحدي�ث اليوم�ي بعيداً عن اإلغ�راق في التقعر 
اللفظي، وهذه مس�ؤولية وزارة اإلعالم إضافة 
إلى الوزارات المختصة، بحيث يتم التوجيه إلى 
العاملي�ن في حقل اإلعالم س�واء في وس�ائله 
المقروءة والمس�موعة باالبتع�اد عن اللهجات 
العامية س�واء في الحديث اإلذاعي أو الدعايات 
أو التمثيلي�ات اإلذاعية واالهتمام بالفصحى أو 
الفصحى المبس�طة للعمل على انتش�ارها بدالً 
من اللهجات العامية، والسير أبعد من ذلك بلفت 
نظ�ر العاملين ف�ي هذا المجال إل�ى أن مقياس 
درج�ة نجاحه�م في عملهم س�يقاس اس�تناداً 
إلى م�دى حرصهم عل�ى االلتزام به�ذا الجانب 
اللغوي، ومحاسبة المقصرين بشدة.V اهتمام 
الجامع�ات العربي�ة بتدريس اللغ�ة العربية في 
جمي�ع كلياته�ا ومعاهده�ا، وتفعي�ل دوره�ا 
إضاف�ة إل�ى دور مجام�ع اللغ�ة لي�س في رفد 
لغتن�ا بالجدي�د م�ن المصطلحات واألس�اليب 
والمف�ردات، وإنم�ا العم�ل م�ن قبل ال�وزارات 
ذات العالق�ة عل�ى التأكي�د على مبدأ محاس�بة 
المقصري�ن والمخالفي�ن لتوصي�ات المجامع، 
والمؤسس�ات صاحب�ة ال�رأي في مج�ال اللغة 
العربي�ة، ليك�ون له�ا ال�دور الفاع�ل والفعال 
والمؤثر في مواجهة الخطر الّداهم. قيل قديماً: 
درهم وقاية خير من قنطار عالج، فلنعمل كلنا 
على بذل هذا الدرهم، أو االنتفاع بما يوازيه من 

الفائدة قبل أن يستعصي األمر على العالج. 
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     كريم السيد
الواق�ع إن الحكوم�ة العراقي�ة ق�د 
توس�عت في دوائرها وتنوعت منذ بداية 
تأسيس�ها حت�ى االن وق�د اس�تطاعت 
بش�يء كثير من الصعوبة ان تس�توعب 
المتخرجي�ن م�ن الم�دارس, س�نة بعد 
اخ�رى, ولكن هذا التوس�ع ف�ي الدوائر 
الحكومية ال يمكن ان يجاري النمو الهائل 
ف�ي أعداد المتخرجين والبد ان يأتي يوم 
تتوقف الدوائر عن اس�تيعاب اي موظف 
جدي�د اال بنط�اق ضّيق ج�دا , ويخيل لي 
ان هذا اليوم قريب او هو على وش�ك ان 
يحل, هذا الكالم قيل قبل 45 عاما تقريبا! 
, قال ذلك عالم االجتماع العراقي الدكتور 
علي الوردي في مالحق الجزء األول من 
كتابه الموس�وم )لمحات اجتماعية من 

تاريخ العراق المعاص�ر( تحت عنوان 
)تناش�ز المدارس والوظائف( وهي 

قراءة موفقة جدا لهذا الرجل الذي 
ال يمر يوم إال ونتذكر كل كلمة من 
كلماته , خيال الوردي كان بمحله 
وتحس�ب له بعد ان أصبحنا اليوم 

نعيش بظهرانيها. 
الت�ي  الحكومي�ة  الوظيف�ة 
تغي�رت كثي�را عما كان�ت عليه 
س�ابقا, بعد عام 2003 ش�هدت 
إقباال واسعا  اثر تغيير جوانبها  
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة بع�د 
إعادة اطر قانون رواتب موظفي 

الدول�ة خصوصا بع�د صدور 
اخ�ر قان�ون رقم 22 لس�نة 
الوظيفة الحكومية   ,  2008
القدي�م  جلده�ا  س�لخت 
الحكومي  الموظف  فأصبح 
محس�ودا بع�د ان كان تحل 
عليه الصدق�ة كما كان يقال 

آنذاك.
العكس�ية  العالق�ة  ان 
بي�ن ك�م المتعلمي�ن في 
ال  والوظائ�ف  الب�الد 
يسيران بشكل أيدلوجي 

منظم 
نم�ا  ا
لهم�ا  ُمطل�ق 
كيفم�ا  العن�ان 
وه�ذا  يش�اءان, 
واق�ع غي�ر س�ليم 
على اإلطالق, تتمثل 
بازدياد  العالقة  هذه 
الخريجي�ن  أع�داد 
بشكل س�نوي قياسا 
الدرج�ات  بع�دد 
الت�ي  الوظيفي�ة 
تخصص ف�ي الموازنة 

السنوية بشكل دوري, كما ان توسع 
الجهاز الحكومي ال يتناس�ب واعداد 
الخريجين من القدامى والجدد خصوصا  
وانها تزداد سنة بعد اخرى بازدياد اعداد 
الم�دارس المعاه�د والجامعات س�واءا 

الحكومية او األهلية.
 بم�رور الوقت س�تزداد هذه 
الفجوة وتتس�ع عام�ا بعد آخر, 
مما تستلزم حال انيا لهذه الظاهرة 
التي بدأت تش�كل مشكلة  تحتاج لوقفة 

ودراسة وتخطيط منظم.
ليست هناك إحصائية دقيقة يمكننا 
الركون اليها ألعداد الخريجين العاطلين 
في عموم البالد خصوصا وان إحصائيات 
االجتماعي�ة  والش�ؤون  العم�ل  وزارة 
تش�مل أع�داد العاطلين بش�كل إجمالي 
مع تزايدها بشكل سنوي, وهذا أمر غير 

صحيح على اإلطالق.
إن الحكوم�ة العراقي�ة بحاج�ة إلى 
وقفة وإع�ادة نظر, لوض�ع حلول لهذه 
الظاه�رة الخطي�رة الت�ي تتفاق�م يوما 
بعد آخر في ضل س�بات القطاع الخاص 
والمش�اريع الصغي�رة والت�ي يمكن لها 

تريح من هذا الحمل الذي س�يقصم ظهر 
الحكومة في ضل أصوات تنادي بالترهل 
والترشيق, الواقع إن الحكومة ال يمكنها 
مؤه�ال  يحم�ل  ش�خص  كل  تعّي�ن  أن 
اكاديمي�ا إلش�غال الوظائ�ف الحكومية 
ولكن باإلمكان تش�جيع المرافق العامة 
التي تعان�ي ركودا كوزارة الصناعة مثال 
او الزراعة وكذلك تشجيع ودعم القطاع 
الخاص الس�تقطاب العاطلين عن العمل 
بع�د ايجاد خطط تنس�يقية بي�ن وزارة 
التعلي�م العالي والبح�ث العلمي ووزارة 
والش�ؤون  العم�ل  ووزارة  التخطي�ط 
االجتماعية, كما يفترض تفعيل مجلس 
إحصائي�ة  وإع�داد  االتح�ادي  الخدم�ة 
بالخريجين غير المعينين ومقدار اإلنتاج 
الس�نوي للتعلي�م العالي وهيئ�ة التعليم 

التقني.
إن ه�ذه الخط�وات س�تجعلنا أكث�ر 
قرب�ا وواقعية م�ن مش�كلة مهمة دون 
أن نتركه�ا تخض�ع لقواني�ن أخ�رى قد 
تجرنا لموضوعات ال يس�تحمد عقباها, 

فتشخيص المرض يشق طريق عالجه.

تناشز المدارس والوظائف في العراق

      يب�دو أن مش�اكل العائلة العراقية مس�تمرة وهي 
ف�ي حلق�ات ال تخطر عل�ى الب�ال فبعد معضل�ة الكهرباء 
المستعصية والنقص المستمر في مواد البطاقة التموينية 
وبضمته�ا حلي�ب األطف�ال ومش�اكل كثي�رة ال نري�د أن 
نسترسل في ذكرها ألن القائمة طويلة تأتي اليوم مشكلة 
جديدة لتضيف عبئ جديد يثقل كاهل العائلة العراقية وعلى 
وجه الخصوص الفقيرة منها التي تشكل النسبة األكبر في 
مجتمعنا أال وهي مشكلة قناني الغاز ذات المنشأ اإليراني 
ففي صباح أحد األيام استوقفني موقف امرأة قد اخذ منها 
العمر ومتاع�ب الحي�اة مأخذيهما فبدت ش�احبة مغلظة 
عروق اليدين هذه المرأة تريد اس�تبدال قنينة الغاز السائل 
الفارغة لديها بأخرى مملوءة إال أن البائع المتجول بعربته 
رف�ض بتهك�م وتركها على قارع�ة الطري�ق تنتابها نوبة 
من الحيرة والش�رود ما دفعني إلى س�ؤالها عن س�بب ما 
حصل فأجابتني وقد اغرورقت عيناها أنه يرفض استبدال 
قنينتي يقول إنها إيرانية فس�ألتها من أين أتيت بها أجابت 
ال ادري اس�تبدلها كل مرة وأثن�اء التبديل صرت ال أملك إال 
ه�ذه, عندها تذكرت ذلك اإلعالن التلفزيوني لوزارة النفط 
قبل س�نوات والذي يحذر من اس�تخدام قنان�ي الغاز ذات 
المنشأ اإليراني بسبب عدم توفر شروط السالمة واألمان 
فيها ويبدو أن اس�تيراد ه�ذه القناني قد اس�تمر ومعامل 
تعبئة الغاز السائل استمرت هي األخرى بملء هذه القناني 
ومن ثم اس�تبدالها بما لدى المواطنين من قناني جيدة...؟ 
)والله عيب( أن يتحمل المواطن البسيط  نتيجة هكذا عمل 
فاسد لم يكن له أي دور فيه سوى أنه كان الضحية فهو لم 
يستورد هذه القناني الرديئة ولم يدخلها إلى معامل وزارة 
النف�ط حكومي�ة كان�ت أم أهلي�ة  لُتمأل وت�وزع وبالتالي 
يك�ون نصي�ب كل عائلة أثني�ن أو ثالثة من ه�ذه الجائزة 
الثمين�ة ؟ .. أما من كان لديه قنين�ة واحدة مثل تلك المرأة 
الش�احبة فعليها أن تبحث عن وس�يلة أخرى إلعداد طعام 
عائلتها.. ؟ تبحث عن وس�يلة أخرى للطب�خ في بلد يعتبر 
بالمرتب�ة الثانية عالمي�ا أن لم يكن األول ف�ي االحتياطي 
النفط�ي هذا االس�م على غير المس�مى .. من هنا نناش�د 
وزارة النف�ط أن تأخذ على عاتقها حل هذه المش�كلة وإذا 
كان إدخال هذا الن�وع من القناني جريمة أو لنقل مخالفة 
فباإلم�كان متابعة ذل�ك من منافذ الحدود وتأش�يراتها أو 
م�ن المعامل التي صنعت ه�ذه القناني وهذا غير صعب إذ 
ال يعق�ل أن تصنع هذه الكمية الكبي�رة وتصدر إلى العراق 
باس�م مجهول وب�دون أوراق وش�هادات منش�أ وبالتالي 
المس�ؤولية تقع على عاتق من قام به�ذا العمل فعال فرداً 
كان أم مجموع�ة الن هذه القناني ق�د خضعت إلى تحوير 
بش�كلها ما يدل على إن هناك خططا  ومعامل وفرق عمل 
قامت بهذا الش�يء ال أن تقع على عاتق المواطن البس�يط 
ال�ذي تحمل خطورة وجود هذه القنبلة في بيته , من جهة 
أخرى إذا عجزنا عن كل هذا فاألجدر بوزارة النفط أن تقوم 
بس�حب هذا الن�وع من القنان�ي كما يجري ف�ي كل بلدان 
العالم فكما هو معلوم إن ش�ركات تصنيع السيارات اليوم 
تق�وم بس�حب مبيعاتها م�ن كل أنحاء المعم�ورة لمجرد 
اكتشاف خلل فني ولسنوات سابقة قد يسبب خطورة على 
حياة مس�تعمليها الن اإلنس�ان لديهم أثمن رأس مال, 
وال نعتقد إن س�حب هذه القناني سيس�بب خسارة 
إذا ما أخذنا بنظر االعتبار إن سحبها سيبعد والى 
األب�د خط�ورة فعلية داخل كل بي�ت عراقي أما 
من الناحية المادية فال تش�كل خس�ارة تجاه 
معاناة وتضحية هذا اإلنسان الذي يطفو على 

بحر من النفط . 

مسؤولية من
 يا وزارة النفط ؟

عالء الخطيب
عل�ى  اإلع�دام  حي�ن ص�دور حك�م 
الدكتات�ور ص�دام حس�ين وص�ف القرار 
بأن�ه سياس�ي وه�و ق�رار إيران�ي ُنف�ذ 
بأي�ادي عراقية,وراح�ت وس�ائل اإلعالم 
الطائفي�ة تطبل وتزمر لتغيي�ر الحقيقة, 
وترك�وا كل جرائ�م المجرم ول�م يلتفتوا 
الى ضحاياه وقالوا أعدم يوم العيد,وكأن 
حرمة العيد تمنع اإلقتصاص ممن س�رق 
فرح العيد,وقالوا أيضاً أن إعدام الدكتاتور 
أح�د  الوطني�ة وكان  المصالح�ة  أفش�ل 
المعترضي�ن هو الس�يد طارق الهاش�مي 
فم�ن عل�ى قن�اة الح�وار ق�ال: كان على 
الحكوم�ة العراقية مقايض�ة حياة صدام 
بمزي�د من المصالحة,) ألن صدام ُس�ني( 

به�ذا المنط�ق يتحدث الي�وم المعترضين 
على ق�رار المحكمة الجنائي�ة العليا بحق 
الهاش�مي, متناس�ين أن المج�رم يج�ب 
أن ين�ال عقابه وأن ال يكاف�ئ على فعلته 
بالعف�و عنه, فه�ل من المنط�ق أن يطلق 
تت�م  أن  مقاب�ل  حس�ين  ص�دام  س�راح 
المصالح�ة م�ع المجرمي�ن,وإذا أنصفنا 
المجرم فم�ن للضحي�ة؟,وإذا كان القرار 
كما يصفه المعترضون بأنه سياسي كان 
األجدر بهؤالء أن يقدموا دليالً على دحض 
للهاش�مي,وإثبات  الموج�ه  اإلتهام�ات 
العك�س وليطلع�وا الش�عب العراقي على 
تسييس المحكمة,وس�يجدوا كل الشعب 
العراق�ي يقف الى جانب الهاش�مي, لكن 
دوا على هذه الكليشة الجاهزة  هؤالء تعوَّ
حينم�ا يصدر أي قرار من المحكمة بما ال 

تهوى أنفس�هم فيصفوه بالسياسي, كان 
ق�رار إعدام صدام, ومداهم�ة بيت عدنان 
الدليم�ي, وإدانة محمد الداين�ي, والحكم 
على وزير الثقافة الس�ابق الهاش�مي كل 
هذه القرارات سياسية إيرانية تنفذ بأيدي 
عراقي�ة , مع العل�م أن المحكمة الجنائية 
ذاته�ا التي أصدرت قرارات إطالق س�راح 
بع�ض زباني�ة الدكتات�ور الس�ابق, ول�م 
نس�مع ه�ؤالء يتحدثون ع�ن المصالحة 
الوطني�ة وجهوده�ا, والغري�ب في األمر 
مربوط�ة  البع�ض  عن�د  المصالح�ة  أن 
بالمجرمي�ن وكأن م�ن يري�د أن يحك�م 
العراق عليه أن يصال�ح المجرمين ليتقي 
ش�رهم, ه�ذه ه�ي المعادل�ة والقس�مة 
الضيزى , لذا لم تنقطع رسائل المجرمين 
ال�ى الضحاي�ا من خالل ارس�ال مزيد من 

ُصنَّ�اع الموت م�ن االرهابيي�ن , ليقولوا 
أن ثمن إع�دام المجرمين باهض ومكلف 
وأن إعدامه�م ل�ن يذهب س�دى, وهذا ما 
أكدته تفجيرات األم�س التي أودت بحياة 
العش�رات م�ن العراقيين, فهذه الرس�ائل 
تري�د أن ترس�خ سياس�ة األم�ر الواق�ع, 
فواحد م�ن المجرمين يع�ادل المئات من 
األبرياء.وم�ع كل ه�ذا يخ�رج علين�ا من 
تخل�ى عن الحياء ويق�ول: قرار الحكومة 
مض�ر بالمصالح�ة الوطنية,أقول لهؤالء 
بالص�راع  المس�كين  الش�عب  ماذن�ب 
السياس�ي بينكم؟,وهل الش�عب العراقي 
متخاص�م م�ع بعض�ه البع�ض أم أنت�م 
المتخاصمون؟ وما ذنب النساء واألطفال 
ليرمل�وا وييتموا بس�بب نزاعاتكم , قليالً 
م�ن الخج�ل أيها الس�ادة,أبعدوا الش�عب 

العراق�ي ع�ن مصالحك�م ومماحكاتكم, 
وأعتقدوا أن الش�عب متصالح مع بعضه 
والخ�الف بينكم,وه�ذه ليس�ت مصالحة 
جون بل مصالحة سياسية  وطنية كما تروِّ
مصلحي�ة بين الش�ركاء, أنتم تتصارعون 
من أجل الكراس�ي والمناصب, تتسابقون 
على تعيي�ن ذويكم وأقاربك�م في الداخل 
والخارج, و تتنازعون من أجل إمتيازاتكم 
وه�ذا من حقكم مج�ازاً ولك�ن ليس من 
حقكم ان تزجوا بالناس في أتون حربكم.
وال تستغفلوا المساكين بأسم المصالحة 
األكب�ر  الخاس�ر  ه�و  الوطنية.فالوط�ن 
والوطنية هي الكذبة الكبرى.  يرجى فتح 

الرابط لمشاهدة تصريح الهاشمي         
http://www.youtube.com/  

watch?v=3PT4ik-1WSI

المصالحة الوطنية ..  وإعدام الهاشمي

أمين يونس 
يب�دو أن الُتَهم الت�ي حوك�م بموجبها "طارق 
الهاشمي" غيابياً .. صحيحة، حيث أصدرْت المحكمة 
حكماً باإلعدام ِبحقِه، لقيامه بأعمال قتل إرهابية. 
تصوروا .. ضابٌط في الجيش السابق.. وبعد 2003 
.. رئيس الحزب اإلس�المي العراق�ي ونائباً لرئيس 
الجمهورية.. ثم ّشكل حركة "تجديد" واشترك في 
االنتخابات األخي�رة تحت راية القائم�ة العراقية.. 
وحص�ل على أكثر من مئَتي أل�ف صوت في بغداد.. 
وف�از بع�دة مقاعد ف�ي مجلس الن�واب.. ُث�م اُعيد 
اختياره لمنصب نائ�ب رئيس الجمهورية .. وهرَب 
إلى إقليم كردس�تان ومن ثم إلى تركيا، بعد صدور 
ُمذك�رة اعتقال ضده.. والي�وم األحد 9/9/2012.. 
أص�درت محكمة في بغداد، حكم�ا غيابيا بإعدامه. 
هذا هو موجز س�يرة " طارق الهاش�مي".. ووفق 
كثي�ر م�ن المؤش�رات، ف�أن الهاش�مي مت�ورط 
باإلره�اب ومتواطئ في العديد م�ن العمليات. فإذا 
كان الضابط السابق البعثي الذي ّيدعي حمله لِشرف 
الجندية.. واإلنس�ان الذي يتظاَه�ر بالورع والتدُين 
وكان رئيس�اً للح�زب اإلس�المي.. وذو المنص�ب 
السيادي الرفيع باعتباره نائباً لرئيس الجمهورية، 
تعهَد أمام الشعب ان يصون الوطن ويحمي الشعب 
.. ُكل ه�ذه المواق�ع والمناصب والَقَس�م الذي أداه 
.. ل�م يردعه عن ارتكاب أبش�ع األفعال والجرائم .. 
ترى َكم من المس�ؤولين الكبار اآلخرين وأصحاب 
المناص�ب الخطيرة والق�ادة األمنيين .. متورطون 
باقت�راف عملي�ات إرهابية ضد الش�عب العراقي ؟ 
ك�م رئيِس وزعيٍم في الع�راق الجديد ، ُمتواطئ مع 
مافيات العنف والفس�اد ؟ بل َكم منهم ينطبق عليه 

لقب أمير حرب ؟ .
الي�وم األح�د )أول م�ن أم�س( 9/9 .. فقط .. 
س�قَط ما يق�ارب المئة قتي�ل ومئ�ات الجرحى .. 
نتيج�ة عملي�ات إرهابية في طول الب�الد وعرضها 
.. ب�دأت من�ذ الصباح الباك�ر .. وفي ه�ذه اللحظة 
أي الثامن�ة مس�اءاً .. وردْت أنب�اء ع�ن انفج�ارات 
أخ�رى في أحي�اء بغ�داد، الُحرية والوش�اش.. إذن 

الهجم�ة اإلرهابي�ة العنيفة ُمس�تمرة وب�ال هوادة 
.. وف�ي اثنتي عش�رة ُمحافظة دفع�ة واحدة.. من 
كرك�وك إلى البص�رة وما بينهم�ا .. وُكل ذلك يؤكد 
ش�يئاً واح�داً ب�كل وض�وح : )أن جمي�ع إدعاءات 
الحكوم�ة، وتصريحاتها اليومية.. حول اس�تتباب 
األم�ن وإلقاء القبض على ق�ادة اإلرهاب، وتحجيم 
تحركاته�م وحصرهم في جيوب بعي�دة..( .. ُكلها 
كاذبة وبعيدة ع�ن الواقع!. من القائد العام للقوات 
المس�لحة نزوالً إلى الق�ادة الميدانيين في محالت 
الم�دن.. ُكله�م منافقون متواطئون م�ع عصابات 
القتل والعنف.. إنهم ش�اطرون أشداء، في الهجوم 
على النوادي "التي ُفتَحْت بموافقتهم باألس�اس".. 
وضرب المدنيين الُعَزل األبرياء وإهانتهم وتكس�ير 
وس�رقة المح�الت.. بينم�ا يعجزون عن الكش�ف 
عن ب�ؤر اإلرهاب الحقيقية.. ويهمل�ون واجباتهم 
في حماية المواطني�ن . المنظومة األمنية الحالية 
القابضة على الملف األمني، فاسدة ِبرمتها وغارقة 
حت�ى اُذنيه�ا بالتواط�ؤ م�ع المجامي�ع اإلرهابية 

التهم  وأصبحْت  المختلف�ة.. 
الجاه�زة ُمبتذلة وس�خيفة ، 

حيث يرمون المس�ؤولية في كل 
ه�ذه العملي�ات .. عل�ى عاتق 

والدول  البع�ث  فل�ول 
 .. اإلقليمي�ة 

اي�ن  إذن 
هبْت  ذ
مئ�ات 

مليارات ال�دوالرات المصروفة على القوات األمنية 
والتدري�ب والتس�ليح والمخاب�رات .. وأكث�ر م�ن 
ملي�ون ونص�ف الملي�ون م�ن الق�وات األمنية من 
جيش وش�رطة .. وس�نوات من الُحكم والسيطرة 

ُشبه التامة على الشأن األمني؟
ان أح�داث الي�وم في الع�راق الُمبتل�ى .. تؤكد 
ان االنس�ان العراق�ي رخي�ٌص جداً .. ل�دى الطبقة 
الحاكمة كلها .. فبعد حوالي العش�ر س�نوات 
م�ن التغيي�ر .. يس�قط مئة قتي�ل ومئات 
الجرح�ى في س�اعات مع�دودة .. نتيجة 
عش�رات التفجي�رات والمفخخ�ات في 

أكثر من ثالثين مدينة وقصبة ..
مت�ى س�ُيّقَدم الُح�كام القابضون 
على السلطة في العراق ، الى المحاكمة 
وينال�ون  الهاش�مي  بط�ارق  أس�وًة 

جزاءهم العادل

       المواطن العراقي الرخيص

زاهر الزبيدي 
ال أخالن�ي أتصور أن ألولئ�ك األطفال 
الذين يجوبون "المزاب�ل" ومناطق تجمع 
النفاي�ات الكثي�رة من�ذ الصب�اح الباكر .. 
أحالم�ًا بمس�تقبل أكب�ر من حج�م العلبة 
المدنية التي يبحثون عنها بجد وكد وعذاب 
وقد يش�تبكون باألي�دي واآلالت الجارحة 
"الكت�رات" من اجل موقع نفايات أو حتى 

من أجل علبه معدنية واحدة.
اطف�ال الع�راق ل�م يك�ن أح�د يتوقع 
ان يص�ل به�م الحال الى ما ه�م عليه اآلن 
م�ن ب�ؤس وم�رض .. لق�د كن�ا نأم�ل أن 
يكونوا هم في أولوي�ات جدول اهتمامات 
الحكومي�ة  الحكوم�ة والمنظم�ات غي�ر 
جميعها فحجم المأس�اة أكبر من الطاقات 
التي يمك�ن أن توفرها الحكومة بخططها 
بالتخطي�ط  مس�تقبلهم  تس�تهدف  الت�ي 
الس�ليم.. لق�د فت�ك بأجس�ادهم الغض�ة 
المرض قب�ل الفقر.. والفقر أهون بالطبع 
.. ولكن المرض هو مش�كلتنا التي مازلنا 
غي�ر قادرين عل�ى توفير الوقاي�ة الالزمة 
له�م من تلك األمراض.الفق�ر والمرض ما 
هما إال وليدا الُيتم الذي يتوش�ح به ماليين 
من أطفال العراق والكل يعلم أهمية وجود 
األب في األس�رة لبناء التكوين االجتماعي 
واألخالقي له وليكون الدرع الحصين أمام 
العوادي القاهرة التي ال يتحملها في بداية 
حياته .. ف� "مصطفى" لم يبلغ السادس�ة 
من عمره ويعمل مع مجموعة ش�باب في 
ورش�ة لصيان�ة العجالت ويق�وم بأعمال 
ش�اقة جداً ال يتحملها جس�ده الغض ومن 
تل�ك األعم�ال أعم�ال خط�رة عل�ى حياته 
إال أنه�ا الس�بيل الوحيد ليس�اهم في دخل 
عائلته .. وهؤالء مجموعة من الصغار مع 
عربة يجرها حم�ار بائس مثلهم يجوبون 
المنطق�ة للبح�ث ف�ي النفايات عس�ى أن 
يج�دوا ش�يئاً مفي�داً يغن�ون ب�ه نهارهم 
المتعب.ناهي�ك عن الظواه�ر الجديدة في 
مجتمعنا والتي تمثلت ببيع األطفال وكأننا 
في س�وق للنخاس�ة في بغداد، وعش�رات 
األطف�ال تزه�ق أرواحه�م ش�هرياً بفعل 

العملي�ات اإلرهابية التي تطال أجس�ادهم 
البريئ�ة ومثله�م يعاق�ون بإعاق�ات على 
درج�ة عالية مما يجعله�م رقماً صعباً في 
التخطي�ط الحكوم�ي المتواضع إزاء ذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة بالقطر.م�ا زال�ت 
منظم�ة اليونيس�يف تؤكد عل�ى التزامها 
حي�ث  الع�راق  أطف�ال  حق�وق  بحماي�ة 
أعلن�ت منظم�ة األم�م المتح�دة للطفولة 
)اليونيسيف( انها تؤكد من جديد التزامها 
بحماي�ة وتعزي�ز حق�وق 16 مليون طفل 
ويافع في العراق ومازالت ترصد الكثير من 
الحاالت التي تتنافى والتطلعات التي يجب 
رس�مها لمس�تقبل الطفل العراقي. وليس 
آخرها ما حصل للطفلة "بنين" من مدينة 
البصرة من جريمة ش�نعاء يندى لها جبين 
اإلنس�انية. فاألطفال ما زال�وا جزءاً مهماً 
من ج�رم االعتداء الجنس�ي واالس�تغالل 
البشع مستغلين خوفهم من إخبار ذويهم 
بالحقيقية.كثيٌر من أطف�ال العراق عندما 
يس�ألون عّما يرغبون في أن يكونوا عليه 
ف�ي المس�تقبل، عندم�ا يكب�روا، فت�رى 
أحالمهم تعكس الواقع الذي يعيش�وا فيه 
فمنهم من يريد أن يكون طبيباً أو مهندساً 
أو طياراً.. ومنهم من يريد أن يصبح مدرساً 
ولك�ن الحلم الجديد ال�ذي دخل الى مخيلة 
أطفالن�ا الي�وم ال يتج�اوز حجم�ه حج�م 
العلبة المعدنية وه�و أن يجمع اكبر كمية 
ممكنة من العل�ب المعنية كي يؤمن قوت 
يوم�ه.. دعونا ال نفرط ف�ي األمل بأن هذا 
الحلم سينتهي في يوم قريب فأيتامنا كثر 
وامراضنا تتنوع وليس لدينا قانون للطفل 
يس�اهم في الخالص األكيد م�ن معوقات 
نم�وه نحن بحاج�ة لقانون مدع�م برؤية 
واضحة لمس�تقبل الطفل يفترض بش�كل 
ج�دي ب�ان الطف�ل س�يكبر يوم�اً ليصبح 
يافعاً فكيف س�تكون عالقت�ه بالمجتمع؟ 
وحينما يصبح رجالً كيف س�يربي أطفاله 
على حب الوطن؟ الذي بخل عليه بعالج أو 
حتى بلقمة يس�د بها رمقه أو بالرأفة التي 
تخفف عنه ثقل تلك األيام الصعبة وتخفف 

عليه مصيبة ُيتِمه.

أطفال في 
علب معدنية !
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تناول قانون أصول املحاكمات الجزائية 
رقم )23( لس�نة )1971( موضوع اإلنابة 
القضائي�ة وتس�ليم املجرم�ن ابت�داًء من 
املادة )352( إىل امل�ادة )368( من القانون 
أع�اه ، وبينت الطرق الواجبة اإلتباع وفقا 
للمعاه�دات واالتفاق�ات الدولي�ة وقواعد 
القانون الدويل الع�ام ومبدأ املعاملة باملثل، 
ويك�ون ذل�ك بالط�رق الدبلوماس�ية التي 
ترس�لها ال�دول إىل وزارة الع�دل مصحوبة 
بالبيان�ات وظروف وأدل�ة الجريمة وكذلك 
بي�ان النصوص القانوني�ة املنطبقة عليها 
أو التحديد الدقيق لإلجراء املطلوب تنفيذه 
، كم�ا حدد القان�ون املواض�ع التي تحول 
دون تس�ليم املجرمن وتأتي هذه القوانن 
واإلجراءات بس�بب ان الكثري من املجرمن 
ارتكابه�م  بع�د  أخ�رى  دول  إىل  يلج�أون 
الجرائ�م يف بل�دان مختلف�ة وق�د اتفق�ت 
اغلب بل�دان العالم عىل رضورة )اس�رداد 
املجرم�ن( وهن�اك العديد م�ن االتفاقات 

الدولية التي وردت بهذا الشأن .

جرائم الإرهاب والقرارات الدولية

أصدر مجلس األمن الدويل القرار املرقم 
)1680( لس�نة 2007 والخاص بمكافحة 
اإلره�اب يف العراق والذي أل�زم الدول كافة 
الت�ي يأت�ي منه�ا اإلرهابي�ون ب�رورة 
محاكمته�م ومنعهم ، هذا ما قاله الدكتور 
عب�اس التميم�ي مضيفا : )كم�ا ألزم هذا 
الق�رار دول  الجوار بتقديم العون والنجدة 
والنرصة للحكوم�ة العراقية والقضاء عىل 
اإلرهاب( كما ويوجد مقر لتسليم املجرمن 
)عن طريق االنربول( أي البوليس الدويل يف 
كل دول العال�م ومنها س�وريا، وهذا يلزم 

كل تل�ك ال�دول ب�رورة تس�هيل عملية 
تس�ليم املجرمن اىل الدول املطالبة أو التي 
ارتكب�وا جرائم عىل أرضها وان هذا اإلجراء 
محدد وفقاً للمعاهدات واالتفاقات الدولية 
به�ذا الخص�وص، وهن�اك اتفاقي�ة ع�ىل 
نطاق الجامع�ة العربية ومعاهدة الرياض 
لس�نة )1983( وه�ي معتم�دة يف اغل�ب 
الدول العربية الت�ي هي ملزمة وفقا لهذه 
االتفاقية بتس�ليم املجرمن الذين يقومون 
بالعملي�ات اإلرهابي�ة واإلجرامية يف داخل 
العراق إال أنه�ا كثريا ما تصطدم بالجوانب 
السياسية واإلجراءات الروتينية التي تحول 

دون تنفيذها.
أم�ا الس�ت كريم�ة نرج�س )باحث�ة 
قانونية( فق�د قال�ت، )أن تحريك الدعوى 
بح�ق أي مطل�وب ارتكب جرم�اً يف العراق 
وه�رب إىل دول�ة أخ�رى يكون ع�ن طريق 
وزارة الع�دل العراقية بع�د أن تقوم الجهة 
القضائية املختصة بالتحقيق يف مابس�ات 
املوضوع يتم إرساله بالطرق الدبلوماسية 
إىل الدول�ة التي لجأ إليه�ا مرتكب الجريمة 
رشط أن يك�ون ه�ذا املطل�وب ق�د ارتكب 
جريم�ة داخ�ل األرايض العراقية ومخالفة 
للقوان�ن العراقية وعند وصول هذا الطلب 
إىل الدولة التي فيها املطلوب تلزم تلك الدول 
وانطاق�ا من مب�دأ املعاملة باملث�ل بتنفيذ 
ق�رارات املحاكم العراقي�ة وتتوىل الرشطة 
الدولي�ة تنفيذ ه�ذه الق�رارات واعتقد أن 
الجامع�ة العربي�ة ملزم�ة يف ه�ذا الظرف 
بال�ذات بإصدار ق�رار جديد يت�م بموجبه 
تس�ليم كافة املجرمن املطلوب�ن للقضاء 
العراق�ي وخصوصا املطلوب�ن وفق املادة 

)4( من قانون اإلرهاب  .

املحاكم الدولية وت�سليم املجرمني
هن�اك طري�ق آخ�ر يمك�ن بواس�طته 
وه�و  ومحاكمته�م  املجرم�ن  اس�رداد 
األس�لوب املتبع ع�ن طريق األم�م املتحدة 
ومجلس األمن ، هذا ما قاله املحامي كريم 
الس�اعدي مضيفاً : )تقوم الدولة املطالبة 
باملحاكم�ة بتقديم طل�ب إىل األمم املتحدة 
ترشح فيه ظروف وأسباب الحادث وعندها 
تق�وم األم�م املتح�دة بإحال�ة املوضوع يف 
ح�ال توف�ر األدل�ة إىل املحكم�ة الجنائي�ة 
الدولية وحس�ب ن�وع الجريمة كما حصل 
يف لبنان عندما تم اغتي�ال رفيق الحريري، 
إال أن ه�ذه اإلج�راءات بالرغم من جديتها 
ووصوله�ا إىل نتائج ايجابية إال إنها بطيئة 

وتحتاج إىل وقت طويل وربما يؤدي األمر إىل 
ضياع معالم الجريمة وقد أصدرت املحاكم 
الدولية أحكاماً كثرية بحق هؤالء املجرمن 
لكن املش�كلة األخ�رى ان ه�ذه املحاكم ال 
تأخ�ذ بحكم اإلعدام الذي هو غري مطبق يف 
اغلب دول العالم يف حن أن القضاء العراقي 
قضاء عادل ويمتاز برسعة حسم الدعاوى، 
وأضاف�ت الحقوقية س�هاد محمد القييس 
)أن األم�ر يحت�اج باالضاف�ة إىل محاكم�ة 
ه�ؤالء املجرم�ن إىل ف�رض غرام�ات عىل 
ال�دول التي تقوم بإيوائهم من قبل منظمة 
األم�م املتحدة ومجل�س األم�ن وان تكون 
هذه الغرامات كب�رية يف حالة ثبوت تورط 
ه�ذه ال�دول يف إي�واء املجرمن س�واء عن 

ي�ق  طر
يض  لتحر ا

أم  االش�راك  أم 
التس�ر وقد ش�اهدنا الكثري من العمليات 
اإلرهابي�ة الت�ي ارتكبت يف الع�راق وأودت 
بحي�اة آالف الش�هداء وأثبت�ت التحقيقات 
أن مرتكبيها من جنسيات عربية مختلفة، 
وه�ذا األم�ر يحت�اج إىل تفعي�ل القوان�ن 

والق�رارات الدولية الت�ي يمكن من خالها 
القضاء ع�ىل ظاهرة اإلرهاب كما ال بد من 
اإلشارة إىل ان أمر مكافحة اإلرهاب يحتاج 
إىل أن تت�وىل الدول بنفس�ها حماي�ة أمنها 
الداخيل عن طريق إنشاء جهاز استخباري 
يكش�ف الجرائم قبل وقوعها وكذلك جهاز 
كمارك ورشطة حدود قادرة عىل منع تسلل 
املجرم�ن وتطبيق قانون جوازات الس�فر 
املادة )10( منه بحق من يعرب الحدود دون 

موافقات أصولية .

الأحكام الأجنبية وو�سائل الإعالم

ال يمك�ن تنفيذ األح�كام األجنبية يف 
العراق إال وفقاً ملبدأ )املعاملة باملثل( 
ووج�ود اتفاقي�ة ب�ن الطرفن، 
ه�ذا ما قال�ه املحامي حس�ن 
هادي مضيفا : عىل أن يكون 
الواج�ب  األجنب�ي  الحك�م 
التطبي�ق يف العراق من قبل 
اختص�اص  ذات  محكم�ة 
املدنية  للدعاوى  وبالنس�بة 
غري الجزائية يجب أن يكون 
متعلق�اً بدي�ن او مبل�غ م�ن 
النق�ود وان ال يك�ون مخالفاً 
للنظ�ام الع�ام وان يك�ون حائزا 
ع�ىل صف�ة التنفي�ذ يف الدول�ة التي 
أصدرت�ه وتق�دم طلبات تنفي�ذ األحكام 
األجنبية استنادا لاختصاص املكاني ملحل 
إقام�ة املدع�ى علي�ه وان تنفي�ذ األحكام 
األجنبي�ة بع�د ص�دور ق�رار التنفي�ذ من 
املحاك�م العراقية التي تؤيد القرار األجنبي 
وال تخوض بأصل الحق ويكون قرارها إما 
بتأيي�د الحكم أو رفضه يف حالة عدم وجود 

اتفاقية تبادل األحكام بن الطرفن وتعترب 
وزارة الخارجية الجهة التي يمكن الرجوع 
إليه�ا للتأكد حول وجود اتفاقية من عدمه 

.
أما املحامية زينة الربيعي / فقد قالت: 
)ال يج�وز تنفي�ذ األح�كام الص�ادرة م�ن 
محاك�م ال�دول األجنبية يف مج�ال األحوال 
الش�خصية يف الع�راق الن تنفي�ذ األحكام 
األجنبي�ة يف الع�راق يقت�رص ع�ىل الديون 
واملبالغ فقط إال إذا نصت االتفاقية املربمة 
ب�ن الطرف�ن عىل خ�اف ذل�ك وال  يجوز 
للمحاك�م العراقية تعدي�ل الحكم األجنبي 
املوافق�ة  ع�ىل  مهمته�ا  تقت�رص  وإنم�ا 
أو الرف�ض . وياح�ظ أن بع�ض وس�ائل 
اإلعام التي تبث من ال�دول األجنبية تقوم 
بالتحري�ض ع�ىل اإلره�اب وه�ذا يوقعها 
تحت املس�اءلة القانونية ويجوز للحكومة 
العراقي�ة ممثل�ة ب�وزارة الخارجية تقديم 
الش�كوى إىل الدول�ة الت�ي تبث منه�ا تلك 
القناة وتطالب بإغاقها أو فرض الغرامات 
املالية عليها لكونها تعد رشيكة ومحرضة 
عىل اإلرهاب ، وهنا أتس�اءل هل ترىض تلك 
ال�دول أن تقوم قن�وات فضائية بالبث من 

أرايض العراق ضدها ؟. 
يف حن أش�ار اإلعامي احمد رشيد من 
جريدة األحرار إىل رضورة متابعة مثل هذه 
القنوات التي تؤثر عىل الرأي العام يف العراق 
والت�ي هي ج�زء من املؤام�رات التي تعمل 
ع�ىل وضع العص�ا يف عجل�ة الديمقراطية 
الس�ائرة يف العراق،  كما أن وس�ائل اإلعام 
املوجودة يف العراق ملزمة بالتصدي وفضح 
ه�ذه القنوات املغرضة التي ت�دار من قبل 

الحاقدين عىل الشعب العراقي.

م�ن   70  / امل�ادة 
الدستور العراقي..

اوالً: ينتخ�ب مجلس 
النواب من بن املرشحن 
للجمهوري�ة  رئيس�اً 

بأغلبية ثلث اعضائه.
ثاني�اً: اذا ل�م يحصل 

أي مرش�ح ع�ىل األغلبية 
املطلوب�ة يت�م التناف�س 
بن املرش�حن الحاصلن 
عىل أعىل األصوات ويعلن 
رئيس�اً م�ن يحصل عىل 
يف  االص�وات  اكثري�ة 

االقراع الثاني.

س/ من األخ اإلعامي "يارس محمد أمن" 
وه�و يعمل يف جري�دة موطني الت�ي تصدر يف 
محافظ�ة دي�اىل يقول، أنا مس�تأجر ش�قة يف 
عمارة الطاب�ق الثالث وتم تحري�ر العقد وفق 
ذلك اال اني قمت بالتحول من الطابق الثالث اىل 
الثاني باالتفاق الش�فوي مع صاحب العمارة 

فهل يحتاج العقد اىل التعديل ؟
ج/ ال ب�د من ان تق�وم بتغي�ري العقد وان 
تجعل الطاب�ق الثاني فيه بدالً م�ن الثالث ألن 
القاع�دة القانوني�ة تق�ول )ان العق�د رشيعة 
املتعاقدين( وبذلك عندما يريد صاحب العمارة 
ان يخيل الش�قة التي انت بها االن أي املوجودة 
يف الطابق الثاني يقول انك تس�كن ش�قة غري 
الت�ي تم االتفاق عليها وبذلك يكون س�بباً من 
أس�باب التخلية ألنك أخلل�ت بالعقد حتى وان 
كان هناك اتفاق ش�فوي الن العقد املوقع هو 
الحجة االقوى ويفضل عىل االتفاقات الشفوية 

يف ادلة االثبات ولك الش�كر.
س/ من اح�د الزماء االعامين اش�ار اىل 
اس�مه )ع . ع . ج( يق�ول، أن�ا عن�دي برنامج 
باس�مي يف اح�دى القنوات أع�ده واقدمه منذ 
ثاث س�نوات فوجئت بانه قد تم اقتباسه من 
اح�دى القنوات بذات االس�م والصيغة ، فماذا 

افعل ؟ 
ج/ اس�تناداً لقانون ح�ق املؤلف العراقي 
ال�ذي يمنع مثل ه�ذه التج�اوزات باالضافة 
اىل م�ا نص علي�ه القانون املدن�ي العراقي يف 
امل�ادة 41 منه فإنه يجوز لك اقامة الدعوى يف 
محكم�ة )البداءة( او حتى يف )محكمة النرش 
واالعام( يف الرصافة وتقدم كل االدلة املتوفرة 
لديك م�ن اق�راص ووثائق وش�هود وتطالب 
بالتعوي�ض عن الرر الذي اصابك جراء هذا 
الفعل.. وباإلمكان توكيل احد املحامن ليتوىل 

متابعة هذه الدعوى عنك، وشكراً. 

س/ س�ؤال وردن�ا م�ن املواطن "حس�ن 
حس�ن حم�ود" م�ن مدين�ة الش�علة يق�ول، 
ت�م توقيف�ي مل�دة س�نة ونص�ف الس�نة وتم 
إط�اق رساحي )براءة( فهل يح�ق يل املطالبة 

بالتعوي�ض م�ن الحكومة ، وه�ل يوجد هكذا 
قانون ؟

ج/ كان يوج�د يف الع�راق قان�ون يس�مى 
قان�ون تعويض املوقوف�ن او املحكومن دون 
ادلة ويسمى )قانون االعتبار اال انه تم إلغاؤه 
يف زمن النظام البائد وقد ناقش مجلس النواب 
)قانون حق الربيء يف التعويض( اال انه لم يتم 
ترشيع�ه حت�ى االن ويف كل دول العال�م يوجد 
تعويض ملن يتم توقيفه ملدة ساعة واحدة لكن 
يف العراق ال يوجد مثل هذا القانون والتطورات 
الجدي�دة يف الع�راق توج�ب ترشيع مث�ل هذا 
القان�ون م�ع كث�رة االبرياء املطل�ق رساحهم 
خصوصاً انه صدر قانون مؤسس�ة الس�جناء 
الذي عّوض األبرياء قبل العام )2003( ويحتاج 
الواق�ع اىل قان�ون يعوض الضحاي�ا بعد العام 
2003 خصوصاً ضحاي�ا املخرب الرسي والذين 

تم اعتقالهم من القوات االمريكية. 

ب�ّن قان�ون املرافعات املدني�ة رقم 83 
لس�نة 1969 بأن الدعوى هي املطالبة من 
قبل ش�خص بحقه املرتب يف ذمة او لدى 
ش�خص آخر. وهن�اك رشوط من الواجب 
توفرها عن�د اقامة الدع�وى ومنها وجود 
الحق الذي اقيمت من اجله الدعوى حيث ال 
ب�د ان تتضمن عريضة الدعوى ما هو هذا 
الح�ق الذي من اجله تم رفع هذه الدعوى 
س�واء أكان�ت دع�وى مدني�ة أم جزائي�ة 
ليتسنى للمحكمة املختصة ان تبني قرارها 
عىل هذه املطالبة وتطالب املدعي او مقدم 
الدعوى بوس�ائل االثبات اس�تناداً لقانون 
االثبات ووف�ق القاع�دة القانونية )البينة 
عىل من ادعى واليمن عىل من انكر( وال بد 
كذلك ومن رشوط الدعوى االخرى ان يكون 
كا الطرف�ن املدعي واملدع�ى عليه كاميل 
االهلي�ة واال فمن الواج�ب ان ينوب عنهم 

م�ن يمثلهم قانوناً حس�ب م�ا نص عليه 
قان�ون املرافع�ات ومن ال�رشوط األخرى 
الازم�ة إلقامة الدعوى ه�ي )الخصومة( 
ب�ن الطرفن والتي تكون س�بباً يف اصدار 
الحكم من املحكم�ة املختصة لصالح احد 
الطرف�ن وهن�اك رشط آخ�ر م�ن رشوط 
اقام�ة الدع�وى ه�و املصلح�ة او الفائدة 
التي س�وف ترتب عىل املطالب بحقه من 
اقام�ة ه�ذه الدع�وى. حي�ث ان القاعدة 
القانونية تق�ول )ال دعوى بدون خصومة 
وب�دون مصلحة(.. كم�ا ال يمك�ن اقامة 
الدعوى لذات السبب مرتن أي بمعنى آخر 
اذا س�بق ان تم الحك�م فيها فإنه ال يجوز 
اقامتها لذات الس�بب مرة اخرى وذلك بعد 
ان تك�ون قد اكتس�بت الدرج�ة القطعية 
املنصوص عليها يف القانون وكما قلنا يجب 
ان تق�ام هذه الدعوى مل�ن له الحق او من 

يمثل�ه قانوناً. وان تراع�ى املدد املنصوص 
عليه�ا يف القانون من حي�ث التقادم املانع 
من س�ماع ه�ذه الدع�وى كم�ا ان هناك 
ح�االت ال يجوز فيها اقامة الدعوى ومنها 
)حصول الصلح بن االط�راف او لجوئهم 
إىل )التحكي�م( يف حل الن�زاع القائم بينهم 
وهناك العديد من الدعاوى منها )الدعاوى 
 – واملختلط�ة  والعيني�ة   – الش�خصية 
واملنقول�ة – والعقاري�ة( وكله�ا تس�تند 
اىل حق�وق موضوعية ويح�دد اختصاص 
املحاك�م يف العراق وف�ق القوانن العراقية 
والت�ي يكون م�ن اختصاصه�ا الفصل يف 
هذه الدع�اوى وفق االختص�اص املكاني 
ايضاً تبعاً للتقسيمات االدارية وفق قانون 
املحافظ�ات.. وهثذا تاحظ�ه املحكمة اي 
محكمة املوض�وع أثناء نظر الدعوى ومن 

خال سري املرافعة فيها.

حي�اة الدكت�ور س�الم منظمة بش�كل 
غري�ب عجي�ب فالذهاب اىل املستش�فى يف 
موعده املحدد واملبارشة يف العمل يف العيادة 
يف موعد ثاب�ت والنوم والطع�ام وكل يشء 
حت�ى ان زوجت�ه وابنت�ه الصغ�رية اخذتا 
عنه هذه الصفات وهو يملك بيتاً اش�راه 
قبل اش�هر يجمعه وعائلته ويمتلك سيارة 
فاره�ة ه�و أرادها جديدة حت�ى ال يضطر 
اىل بيعه�ا ورشاء غريها فه�و يحب الثبات 
واالس�تقرار ويبتعد عن التغي�ري او التبديل 
حت�ى ان�ه احكم م�ن داره وبابه والس�ور 
الخارج�ي بحي�ث ب�ات م�ن الصعوب�ة ان 
يخ�رق او ي�رسق كما قام برشاء الس�اح 
الذي يدافع فيه عن نفسه عند الشدائد مع 
انه ال يحب العنف وال االعتداء عىل االخرين 
لكن الحوادث التي شهدتها املنطقة جعلته 
يتوخ�ى الحذر يف كل صغ�رية وكبرية.. كما 
انه يمتلك عاقات طيبة مع جريانه كافة... 
اال ان�ه وذات يوم عندم�ا عاد من عيادته يف 
املساء فوجئ بتل من الراب قد وضع يف باب 

بيته مب�ارشة وانه بات من االس�تحالة 
)الداخ�ل(  اىل  الس�يارة  ادخ�ال  علي�ه 
وعندما جاءت زوجته أخربته، أن إحدى 
الس�يارات الخاص�ة بالنق�ل تعطلت يف 
الباب م�ا اضطر اىل تفري�غ الحمولة يف 
ه�ذا الوضع وان صاحب س�يارة الحمل 
وع�د بالحض�ور من�ذ الصب�اح الباك�ر 
لرفعه�ا ولم يدر بخلد الدكتور )س�الم( 
ان هناك مش�كلة او غاي�ة وراء ذلك ما 
اضط�ره اىل ركن س�يارته يف ب�اب الدار 
الجانبي ويف الليل وعندما اتش�ح الكون 
بالس�واد ج�اءت )عصاب�ة( م�ن ثاثة 
اشخاص وقاموا برسقة سيارة الدكتور 
)س�الم( بعد س�حبها اىل مكان مجهول 
ودون اح�داث أي اثر او ضجيج اختفت 
الحديثة بهذه  )املارس�يدس(  الس�يارة 
الطريق�ة الرسيع�ة املحبوك�ة وعندم�ا 
تنفس الصبح رويداً رويداً وجاء الدكتور 
س�الم بعد ارتدائ�ه ملابس�ه للتوجه اىل 
املستش�فى كان�ت ردة فعله كبرية وهو 

ال يرى س�يارته العزيزة يف مكانها وتجمع 
الجريان ولم يدل أي احد بما يخدم الدكتور 
سالم ألن الليل كان مدلهماً والربودة مرتفعة 
حالت دون خروج الناس، وجاءت الرشطة 
فتأكدت بأن من وضع الراب يف باب الدكتور 
سالم هم عصابة لها اس�اليبها الحديثة يف 
الرسقة وألنها لم تس�تطع الدخول اىل الدار 
لجأت اىل هذا االسلوب حتى يضطر الدكتور 
س�الم إىل وضع س�يارته يف الخارج وعندئذ 
يمك�ن له�ذه العصابة ان ترسقه�ا. وفعاً 
قامت بسحبها بواسطة سيارة اخرى دون 
أي ضوضاء، وندم الدكتور س�الم وأيقن ان 

الجريمة يف بعض االحيان. 
ملنفذيها اساليب ال تخطر ببال الضحايا 
ألن ال�رش عادة م�ا يأتي باس�اليب الحيلة 
والنص�ب لك�ن بع�د ه�ذه الحادث�ة ازداد 
الدكتور س�الم حذراً.. حتى انه رفع شعار 
)س�وء الظ�ن مفرض م�ع الن�اس( وهذا  
بسبب حادث رسقة الس�يارة وبأسلوب لم 

يسمع به من قبل. 
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هبة عبا�س �سالح 

مفاهيم د�ستوريةا�ست�سارات قانونية

الدعوى وكيفية إقامتها في القانون

واقعة ق�سائية

عصابة تسرق سيارة بطريقة غريبة  !!

التقي�ت بعدد م�ن الرياضي�ن الذين 
حقق�وا االنج�ازات للع�راق، حي�ث قال 
الرباع املع�روف محمود غائ�ب والحائز 
عىل امليدالية الذهبية لبطولة آس�يا لرفع 
االثقال ان�ه يعيش يف  حالة اجتماعية ال 
تتائم م�ع ما يحظى ب�ه الرياضيون يف 
دول العالم االخرى حيث تخصص رواتب 
تقاعدي�ة له�م من دولهم ألنه�م حفروا 
ه�ذا الف�وز يف ذرى املجد والخل�ود، كما 
أن بعض الدول تس�مي شوارع ومدارس 
ومؤسس�ات بأس�ماء هؤالء الرياضين 
وحتى تقيم لهم التماثيل يف مداخل املدن 
او عىل ابواب الوزارات وعىل سبيل املثال 
فإن دولة الكويت اس�مت ش�ارعاً بأسم 
الاع�ب )فيص�ل الدخي�ل( ال�ذي أوصل 
الكوي�ت إىل نهائي�ات كأس العال�م عام 
)1982( واقيمت له مباراة اعتزال شارك 
فيه�ا خ�رية رياضيي العال�م لكن عندنا 
الوض�ع مختلف تماماً حي�ث ان الاعب 
)ي�ؤكل لحم�اً ويرم�ى عظم�اً( وهذا ال 
يؤدي اىل االبداع الن الاعب الش�اب يرى 
مص�ريه س�يؤول اىل ما وص�ل اليه من 

سبقه وبالتايل يكون عطاؤه محدودا.
 وقد ش�اهدت احد العبي ك�رة القدم 
املعروف�ن يف الع�راق والذي س�اهم مع 
زمائه يف ايصال الع�راق اىل كأس العالم 
ع�ام 1986 وه�و العب اس�اس ومميز 
يعمل س�ائق تاك�يس لصعوب�ة العيش. 
وهن�اك أمثل�ة كث�رية، لكن ال�ذي أردت 
أن أقول�ه أننا نحت�اج إىل )قانون حماية 
الرياضي�ن( أس�وة بالقوان�ن االخ�رى 
الت�ي تحمي رشائ�ح املجتم�ع املختلفة 
والرياض�ة  الش�باب  وان تس�هم وزارة 
واللجن�ة االوملبية يف اب�داء املقرحات يف 
مس�ودة او مرشوع ه�ذا القان�ون وان 
تك�ون هناك ضمان�ات ومبالغ تقاعدية 
يلعب�ون  الذي�ن  للرياضي�ن  تخص�ص 
يف االندي�ة املتقدم�ة وان تك�ون هن�اك 
روات�ب تقاعدي�ة تكفي للعي�ش الكريم 
للذي�ن يحقق�ون االنج�ازات الرياضي�ة 
سواء عىل املس�توى العربي أم اآلسيوي 
أم ال�دويل أم الذي�ن يح�رزون البطوالت 
وهذا االم�ر معمول به يف الكثري من دول 
العال�م ومنها )دول جنوب رشق آس�يا( 
حي�ث ان الاعب يف أي مج�ال ريايض يف 
)تايلن�د( يخص�ص له رات�ب تقاعدي ال 
يقل ع�ن )10( ال�ف دوالر عندما يحقق 
االنجاز الريايض عىل املستوين اآلسيوي 
أو الدويل وه�ذا بالتأكيد س�يكون دافعاً 
للرياضي�ن الش�باب اىل االب�داع وايض�اً 
س�وف يطور الرياضة املحلية وال يجعل 
الاع�ب يهاجر اىل دول اخ�رى بحثاً عن 
االح�راف ألن مس�تقبله مضمون وذلك 
س�يجعله يلعب دون قلق.. هذا القانون 
يحتاج اىل تحرك من االوس�اط الرياضية 
كاف�ة الن�ه سيش�كل القاع�دة الكربى 

للعمل الريايض السليم.

علي جابر 

قانون
 حماية الريا�سيني

قطوف قانونية 

قانونيون: ينبغي تفعيل المعاهدات والقرارات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين
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أعلن�ت الش�رطة األلماني�ة 
العث�ور ف�ي غرف�ة فن�دق ف�ي 
كولوني�ا عل�ى نح�و مئ�ة أفعى 
ضفدع�ا  و20  س�لحفاة  و70 
تقريب�ا ق�د تكون ضم�ن عملية 
اتجار بأنواع ن�ادرة. وعثر على 
الزواح�ف والبرمائيات هذه في 
غرفة يابانيي�ن وصيني على ما 
أوض�ح ناط�ق باس�م الجمارك 
ف�ي ايس�ن وكان العامل�ون في 

الفندق الواقع في وسط المدينة 
الثالث�ة.  الرج�ال  بأم�ر  ش�ّكوا 
وفتح تحقي�ق بتهمة االش�تباه 
بحصول عملية اتج�ار بأجناس 
نادرة. وأفرج عن المشتبه فيهم 
الثالثة بعد دفع كفالة. وستحدد 
حديق�ة الحيوانات ف�ي كولونيا 
اآلن م�ا إذا كانت هذه الحيوانات 
تنتمي إلى أن�واع محمية، نادرة 

أو سامة.

فيالدلفي�ا  مدين�ة  ف�ي  افتت�ح 
األميركي�ة متح�ف مخص�ص للبيتزا 
يض�م أكبر مجموعة ت�ذكارات تتعلق 
بها في العالم. وذك�رت صحيفة )يو 
أس أي ت�وداي( أن براي�ن دواير )27 
عاماً(، صاحب مطعم ومتحف "بيتزا 
براي�ن" قال إن موس�وعة "غينيس" 

لألرقام القياس�ية أقرت أن مجموعة 
تذكارات البيتزا في المتحف التي يقدر 
عددها بنحو ألف قطعة هي األكبر في 
العالم. وقال دواير "هذا متجر عبارة 
ع�ن مقام للبيت�زا". وتضم مجموعة 
دواير ألبومات ص�ور وألعاباً وصوراً 

من أفالم.

مئة أفعى و70 سلحفاة
 في غرفة فندق !

أكبر متحف للبيتزا

متاهة

اكتشفت الشرطة المكسيكية 
ترس�انة أس�لحة بمنزل أفراد 
عائلة يشتبه بأنهم من مهربي 
المخ�درات بع�د أن أخذ طفل 
من أفراد العائلة مسدساً معه 
إلى المدرس�ة. وق�ال متحدث 
باس�م الش�رطة ف�ي مدين�ة 
هيرموسيلو بشمال المكسيك 
إن زمالء الطفل في المدرس�ة 
اكتشفوا وجود مسدس محشو 

ف�ي حقيبت�ه المدرس�ية 
وأبلغوا السلطات.

أن  المتح�دث  أض�اف   
من�زل  دهم�ت  الش�رطة 
مص�ادرة  بع�د  الطف�ل 
كان  ال�ذي  الس�الح 
مصمم  برصاص  محشوا 
الواقية  السترات  الختراق 
م�ن الرص�اص. وعث�رت 
الش�رطة في المنزل على 
13 أل�ف طلق�ة وأنواع�اً 
مختلفة من المسدس�ات 
باإلضاف�ة  والبن�ادق 
إل�ى بندقي�ة نص�ف آلي. 
وعثرت أيضا على سترات 
من  وعش�رات  عس�كرية 
أجه�زة الالس�لكي المحم�ول 
وق�ال  النق�ود.  لع�د  وآلتي�ن 
المتحدث إن رجالً مسلحاً كان 
ف�ي المنزل فر بعد أن ش�اهد 
واعتقل�ت  مقبل�ة.  الش�رطة 
ام�رأة بداخل المن�زل. ووضع 
الطف�ل تحت رعاي�ة موظفي 

الرعاية االجتماعية.

م�ن  الكثي�ر  هنال�ك  أن  يب�دو 
مهووس�ي الموضة واألزي�اء ، لكن 
لم نتخيل يوم�ا أن الهوس يصل إلى 
ه�ذا الحد. كي�ف ألحده�م أن يضع 
على رأس�ه أو على جس�مه مثل هذا 
شاهدوا الصورة، وعلى صعيد متصل 
ش�هدت نيويورك أس�بوعاً للموضة 
العالمي لربيع وصيف ٢٠١٣، وحمل 
ه�و اآلخر ابت�كارات نوعي�ة تجمع 
العصري�ة ولمس�ات  الحداث�ة  بي�ن 
الماضي، وهو ما حاول المصممون 
أن يقدموه لعشاق األناقة ونجماتها 
اللوات�ي تواف�دن بالجمل�ة لحضور 
العروض. القّصات والفساتين كانت 

متنوع�ة، وهي جمعت بي�ن األلوان 
الجريئة والصاخب�ة من جهة، وبين 
األل�وان األساس�ية وه�ي األبي�ض 
واألس�ود والعاج�ي والذهب�ي م�ن 
جهة أخرى.   كم�ا كانت هناك أيضاً 
حصة كبيرة لإلكسس�وارات الرائعة 
والقبعات التي رافقت األزياء وكانت 
جزءاً أساس�ياً منها، وه�ي ترافقت 
مع ماكي�اج خاص من وحي األلوان 
المعتم�دة، ومعه�ا قّص�ات غريب�ة 
األخصائي�ون  ابتكره�ا  ومتنوع�ة 
والمزين�ون لتش�ّكل عالم�ة خاصة 
لواح�د م�ن أه�م وأش�هر أس�ابيع 

الموضة في العالم.

الموضة على منصات
      برلين .. العقل زينة
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عموديافقي

طفل يكشف ترسانة اسلحة  !! حضانة عصرية للكالب !

"زيورخ" مدينة السحر والجمال

يابانية تتبنى قردا !

11  ايلول

�سورة من الذاكرة

بغداد
 �سنة 1900

تقص�ف  بريطاني�ا   -  ١84٠
بريوت إلرغام محمد عيل باشا عىل 

ترك سوريا.
موس�وليني  بينيت�و   -  ١9٢6

يتعرض ملحاولة اغتيال فاش�لة.
س�رومبويل  ب�ركان   -  ١9٣٠
بجزي�رة صقلي�ة اإليطالي�ة يثور 
تص�ل  بركاني�ة  بحم�م  ويلق�ي 
إىل طن�ن، وكان�ت تلك ه�ي أكثر 
ثوراته تدمريًا ع�ىل امتداد تاريخه 

املسجل.
يلق�ون  اإليطالي�ون   -  ١9٣١
القبض ع�ىل املجاه�د الليبي عمر 

املختار وهو مصاب ينزف دًما.
الخمس�ة"  - "مؤتم�ر   ١945
يب�دأ أعماله يف لندن ب�ن الواليات 
الس�وفيتي  واالتح�اد  املتح�دة 

والصن وإنجلرا وفرنسا.
رئي�س وزراء اليابان األس�بق 

هيديكي توجو يحاول االنتحار.
١95٠ - األمريكي�ة فلوران�س 
أول س�يدة يف  تش�ادويك تصب�ح 

العالم تعرب بحر املانش.
١96٢ - وكالة تاس السوفيتية 
تعل�ن وألول م�رة ع�ن مجموع�ة 
الصواريخ الس�وفيتية متوس�طة 
امل�دى الت�ي زرعه�ا الس�وفيت يف 

األرايض الكوبية.
١964 - خت�ام أعم�ال مؤتمر 
اإلس�كندرية  يف  العرب�ي  القم�ة 
والذي دعا إليه الرئيس جمال عبد 
الن�ارص، وكانت ه�ذه القمة هي 

ثاني قمة عربية.
البحري�ن  انضم�ام   -  ١97١

وقطر إىل جامعة الدول العربية.
١97٣ - انق�الب عس�كري يف 
تش�ييل بقياده قادة الجيش وعىل 
رأس�ه أوغس�تو بينوش�يه يطيح 
أليندي، وأدى  بالرئيس س�لفادور 
االنقالب إىل مقتله بظروف غامضة 

يف القرص الجمهوري املحارص.
األمريك�ي  الرئي�س   -  ١99٠
ج�ورج ب�وش يلق�ي خطاًبا عرب 
التلفزي�ون يه�دد في�ه اس�تخدام 
القوة لطرد الجن�ود العراقين من 
الكوي�ت ال�ذي غزاها ص�دام يف ٢ 

أغسطس/ آب.
بالطائ�رات  هج�وم   -  ٢٠٠١
يس�تهدف مبن�ى مرك�ز التج�ارة 
العامل�ي يف نيوي�ورك ومبنى وزارة 
وأش�ارت  فريجيني�ا،  يف  الدف�اع 
أصابع االته�ام إىل تنظيم القاعدة 
بقي�ادة أس�امة ب�ن الدن وأيم�ن 

الظواهري.

1 – مضيق بين البحر األحمر وخليج عدن – 2 – عكس�ها أش�ير – 
ملك صوري – 3 – أبعد – عائلة – 4 – مدينة في شمال الهند وأخرى 
حديثة في باكس�تان الغربية – 5 – نصف رامز – نس�جن – 6 – يزيل 
الغم�وض – نص�ف وردة – 7 – متش�ابهان – أضط�رم – قرض – 8 
– األس�م الثاني لطبيب القلوب العالم�ي – ضمير منفصل – 9 – من 

األبجدية – األسم الثاني لرئيس فرنسي راحل .

1 – دول�ة أوروبية – 2 – عاصمة أفريقية – 3 – عاصمة حمورابي 
– س�رب – 4 – أجس�اد – 5 – األسم الثاني لممثل سوري – رصين – 
6 – مدين�ة إيطالية – س�قي – 7 – نبصر مجزومة – عكس حار – 8 
– مسلس�ل تليفزيوني أميركي – يعش�ق مجزومة – 9 – أغلظ أوتار 

العود – مضيق بين شبه جزيرتي البلقان وأسيا الصغرى .

�سر
علماء الع

 Edwin Powell( هاب�ل  بوي�ل  إدوي�ن 
Hubble( )١889-١95٣(. فلكي أمريكي أثبت 
وجود مجرات أخرى ع�دا املجرة اللبنية. ولد يف 
مارش�فيلد بوالية ميس�وري بالواليات املتحدة 
األمريكية، اش�تغل ما بن عامي ١9١4-١9١7 
يف مرصد يوركس بجامعة شيكاغو ثم بمرصد 
جبل ويلس�ون سنة ١9١9 وأخرياً بمرصد جبل 
بالوَمْر )Mart-Paloner( سنة ١948 وفيه قام 

بتوجيه األبحاث الجارية بواسطة التلسكوب.
ع�اش يف ش�يكاغو ودرس الثانوي�ة فيها, 
للرياض�ة  محب�ا  وكان  عادي�ا  طالب�ا  وكان 
ومتفوقا يف القفز العايل بدأ دراسته األكاديمية 
يف دراس�ة القان�ون يف جامع�ة اوكس�فورد يف 
بريطانيا إال انه ترك الدراسة هناك معتقدا بأن 
ه�ذه الدراس�ة ال تريض طموح�ه حيث كانت 

رغبته يف دراسة الفلك.
ل�م تكن ل�دى علم�اء الفلك آن�ذاك طريقة 
لحس�اب عمر الك�ون، ولم يكون�وا واثقن من 
وج�ود أي يشء أبعد من مجرة درب التبانة )أو 

الطريق اللبني( الذي تكّون املجموعة الشمسية 
جزءا من�ه، ولكن هابل اكتش�ف يف عام ١9٢4 
أن هناك املزيد من املجرات )فهناك يف الحقيقة 
امللي�ارات من املج�رات(, حيث أثب�ت أن الكون 
يتم�دد مع الوقت بقيمة ثابت�ة, وهذا ما تقول 
به أه�م نظري�ات نش�أة الكون وه�ي نظرية 
االنفجار العظيم، حيث صححت صورة الكون 

الساكن ذي الحجم املحدود املستقر.
ش�هرة "هاب�ل" أت�ت م�ن كون�ه أول من 
إكتشف أن مجرة أندروميدا )بالتصليف الفلكي 
M٣١( تق�ع خ�ارج مجرتن�ا وال تتيعنا وبأنها 
مجرة مستقلة عن مجرتنا تماما ً. وقد استغل 
هابل ظاه�رة االنزياح األحم�ر لطيف املجرات 
عىل أنه ظاهرة دوبلر ووجد أن االنزياح األحمر 
يتزاي�د بتزايد بع�د املجرات ع�ن األرض. وهذا 
معن�اه أن املجرات ليس�ت ثابت�ة يف الكون، بل 
كلها يتحرك ويبتعد عنا. بذلك أثبت أن املجرات 
تتباعد ع�ن بعضها البعض برسعة متناس�بة 
م�ع ابتعادها، وس�ميت هذه العالق�ة بقانون 

هابل س�نة ١9٢9. هذا القانون ساهم كثرياً يف 
اعتماد نظري�ة االنفجار الكب�ري. يقدر معامل 
هاب�ل لتمدد الكون 7١ كيلوم�ر يف الثانية لكل 
ملي�ون بارزيك، حي�ث ١ بارزيك = ٣و٣ مليون 

سنة ضوئية.
باس�تخدام معامل هابل اس�تطاع العلماء 
تقدي�ر عمر الكون منذ االنفجار العظيم ب ١٣ 

إىل 5و١4 ألف مليون سنة.
ت�م إطالق اس�م "هاب�ل" عىل التلس�كوب 
الفضائي ال�ذي وضعته يف مداره وكالة ناس�ا 
ووكال�ة الفض�اء األوروبي�ة س�نة ١99٠، وال 
يزال هذا املرصد ي�ؤدي الغرض منه حتي اآلن، 
وأتان�ا بص�ور لألجس�ام الس�ماوية يف منتهى 
الدقة تب�ن تفاصيل لم نك�ن نعرفها من قبل، 
وكذل�ك صور ألعم�اق الكون يص�ل بعدها عنا 
نح�و ١٠ ملي�ارات من الس�نن الضوئية. ومن 
املرجح أن تقوم ناس�ا خالل عام ٢٠٠9 ببعض 
التصليح�ات للمرصد هاب�ل يف الفضاء، بحيث 

يستمر يف إجراء عمله ملدة سنوات أخرى.

يب�دو أن ال�كالب ف�ي الوالي�ات 
المتح�دة تحظ�ى برعاي�ة مش�ابهة 

لتل�ك التي يحتاجه�ا األطفال في دور 
الحضان�ة. ويطل�ق عل�ى المؤسس�ة 
الت�ي يديره�ا الزوج�ان األميركي�ان 
ليزا ش�ريبر وأفر خال في واش�نطن 
اس�م »دار حضانة لل�كالب« أو »واغ 
االهتم�ام  مفه�وم  وتتبن�ى  تاي�م«، 
أن�واع  مختل�ف  وتوفي�ر  بال�كالب 
التس�لية والرعاي�ة لها وفق�اً لمنطق 
»العمل التجاري«، بالرغم من الرعاية 
»اإلنس�انية« التي قدمتها المؤسس�ة 
لحوال�ي 500 كلب لغاية اآلن. وتتألف 
دار الحضانة من ثالثة طوابق، تتوزع 
بينها ال�كالب تبعاً لحجمها وس�نها، 

بينه�م  وم�ن  موظف�اً   55 وتض�م 
المربيات، واألش�خاص الذين يتولون 
الرعاية النهارية لل�كالب، فيما يقوم 
أش�خاص آخرون بمهم�ة اصطحاب 
الكالب للنزهة باإلضافة إلى س�ائقي 
الحافالت التي تقل الكالب، وموظفي 
»واغ  مؤسسة  االستقبال.وتس�تقبل 
تايم«، وهي بمثابة منزل ثان للكالب، 
أكث�ر م�ن 150 كلب�اً يومي�اً، وتق�دم 
الرعاي�ة النهارية بكلف�ة تتراوح بين 
و53  النهاري�ة  للرعاي�ة  دوالراً   35
دوالراً للرعاي�ة الليلي�ة. كم�ا تتح�دد 

الكلفة تبعاً لحجم الكلب ونوعه. 

ه�ي إح�دى أهم مدن سويس�را 
وأكبره�ا عل�ى اإلط�الق. تق�ع ف�ي 
وس�ط ش�مال البالد على مقربة من 
الح�دود األلمانية على بحيرة زيورخ 
. تش�تهر المدينة بشركات الخدمات 
المصرفي�ة والتي تصّنف األفضل في 
العال�م . تع�د أفضل م�دن العالم أمنا 
ونظافة وهدوء والشيء الجميل فيها 
هو جمعه�ا بين الحاض�ر والماضي 
فاألبني�ة الموج�ودة فيه�ا تعود إلى 

ق�رون ع�دة، يوجد فيها أكبر س�وق 
للذه�ب وترتي�ب بورصته�ا الرابعة 
عل�ى العال�م بع�د نيوي�ورك ولن�دن 
وطوكي�و وفيها ش�ارع بط�ول 1.5 
كيلو مت�ر يدعى بانهوف شتراس�ه، 
ويعتبر أفض�ل وقت لزي�ارة المدينة 
ف�ي الفت�رة بي�ن  حزي�ران وأيلول , 
ويعيب على هذه الفترة غزارة وكثرة 
األمط�ار وتت�راوح درج�ات الحرارة 

بين 12 و 25 درجة مئوية .

اإدوين هابل
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احلمل
ق�د تظ�ن أن بعضه�م يض�ع 
الع�ي يف دوالي�ب تقدم�ك. أن�ت 
مخط�ئ يف ظنك، ألن�ك بترصفاتك 
االخ�رية منذ م�دة قص�رية جعلت 

اآلخرين ينفرون منك

الثور 
تتشّجع عىل اتخاذ مبادرة وإعادة 
النظ�ر يف بع�ض الق�رارات املصريية. 
تتلّقى خ�رباً مفرحاً يكون بداية عمل 
أو م�روع جديد. ما رأيك يف س�فرة 

مع الريك إىل احدى الدول األوروبية

اجلوزاء
قد تعاكسك األمور وتكاد ال تعرف 
اىل اين تّتجه. ح�اذر ارتكاب األخطاء 
والوق�وع ضحّي�ة بع�ض املغرض�ن 
واملناوري�ن. ُخذ احتياطاتك من تفّجر 

وضع عائيل

ال�سرطان 
ثقت�ك بالنف�س تب�دو قوي�ة 
جداً ولو مررت ببع�ض المزاجية 
أصح�اب  م�ن  تك�ن  ال  أحيان�اً. 
التراخ�ي والضعف�اء، وال تنح�ِن 

أمام المصاعب الصغيرة.

الأ�سد 
تسود عالقات هادئة وتتواصل مع 
اآلخرين، وتبدي إرادة قوية وشجاعة. 
تعرف نقاشاً مهنياً حامياً، أو تتوصل 
إىل بعض االتفاق�ات الجديدة، وتضع 

قواعد أخرى الرتباطاتك املهنية

العذراء 
قد تالحق قضية تدعمها أو تطلب 
انخراط�اً يف مجال م�ا وتحصل عليه. 
إي�اك التجني ع�ىل اآلخرين ألس�باب 
س�خيفة وس�طحية، قد ترت�د األمور 

سلباً عليك

امليزان
ُك�ن متحّفًظا ج�ًدا وال تطلق 
احكاماً عش�وائية عل�ى بعضهم. 
انتبه من ظلم او افتراء. قد يتعكر 
المعنويات. ال  الم�زاج وتتراج�ع 

تجازف وال ترَض بأي تعديل

العقرب 
ال تع�ّرض جه�ودك للضياع. 
يج�ب ان تخ�رج م�ن اي امتحان 
الظروف ضاغطة لكنها  منتصراً. 
مهم�ة وممي�زة. ح�اذر اإلرب�اك 

وارتكاب الهفوات القانونية.

القو�س 
ك�ن متزن�اً ف�ي ما تط�رح من 
اقتراحات، واستمع إلى آراء اآلخرين 
وحلله�ا واخ�رج بنتائ�ج إيجابي�ة. 
يضطرب مزاجك بعض الشيء، لكن 

سرعان ما تهدأ الخواطر

الدلو 
تتراج�ع الحظ�وظ قليالً، م�ا يولد 
ج�ّواً م�ن النزاع�ات م�ع الش�ركاء أو 
الحلف�اء، فيتش�بث كل بموقفه، وربما 
تش�عر ب�أن األح�داث تتخط�اك، أو أنك 

تصادف بعض العراقيل غير المتوقعة.

اجلدي
قد تصحح أخطاء سابقة وتضع 
برنامج�اً جدي�داً، وقد تس�عى جاهداً 
عل�ى  الموافق�ة  أو  التأيي�د  لكس�ب 
مش�روع لك أو قرار. توقع تأخيراً في 

المعلومات وتعليقاً لبعض المهام

حوت 
نح�و  ممت�ازة  بص�ورة  تنطل�ق 
نجاحات س�ريعة ومتالحق�ة، ذلك على 
كل الصع�د. تبدو صلباً وواثقاً بنفس�ك، 
وتحركك رغبات كثيرة ومتنوعة، فتكاد 

ال تعرف ما هي أولوياتك.

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 



أوال: السعادة الزوجية قائمة عىل عدة جذور؛ صحية ونفسية 
وفكرية واجتماعية وليست قائمة فقط عىل اللذة الجنسية

فيج�ب االهتمام بصحة ال�زوج والزوج�ة. واهتمام الزوجة 
بالطعام والرشاب والبيت الصحي املنظم النظيف ثانيا: االحرتام 
املتب�ادل والثق�ة املتبادلة والحوار املتبادل من أس�س الس�عادة 
لزوجية ألن إس�اءة العرشة واألنانية والشكوك والغرية والغرور 

والديكتاتورية من أكثر عوامل هدم السعادة الزوجية
ثالث�ا: يجب تعلم فن الش�جار الزوجي ال�ذي يجب أن يكون 
داخل حج�رة النوم بعي�دا عن الج�ريان واألهل ويم�ون الحوار 
قصريا ومثمرا ومعرف�ة تصفية العالقات والقضاء عىل األحقاد 
وتاليش رواسب العداوة رابعا: عىل الزوجة أن تحاذر من االعرتاف 
لزوجها بماضيها العاطفي أو عالقاتها الس�ابقة حتى لو كانت 
مجرد عالقة رومانسية أو خيالية أو هاتفية ألن هذا كفيل لزرع 

بذور الشك والكراهية وعدم الثقة
خامسا: يجب تعلم التسامح واإلغضاء عن األخطاء فالزوجة 
ليست مالكا 100% وليست ممثلة إثارة طوال 24 ساعة وليست 
خادمة مطيعة 100% لكنها إنسانة تشعر بالتعب وامللل واإلرهاق 
وبحاج�ة للراح�ة سادس�ا: يج�ب تعود ع�ىل الرصاح�ة التامة 
وعدم إخف�اء أي أرسار بني الزوجينس�ابعا: يج�ب عىل الزوجة 

تعوي�د زوجها عىل االدخ�ار واإلنفاق ق�در الحاجة وال تضطره 
لإلس�تدان لكي تش�رتي كل يوم أحدث األزياء وكل ش�هر عشاء 
يف أغىل الفنادق وكل عام الس�فر ألجمل الش�واطئ ثامنا: يجب 
عىل الزوجة تعويد زوجها عىل االدخار واإلنفاق قدر الحاجة وال 

األزياء تضطره لإلس�تدان لكي تشرتي كل يوم  أحدث 
وكل شهر عشاء يف أغىل الفنادق وكل 

عام السفر ألجمل الشواطئ الطالق 
بالطالق ممنوع  ممنوع والتهدي�د 

والنك�د ممنوع ال تح�رم زوجتك 
م�ن زي�ارة أهلها وال 

تحرم أوالدك رعاية 
وحبه�ا  األم 

وحنانه�ا وال 
ه�م  نحر

وج�ودك 
بحجة 

أعمالك 

املس�تمرة تاس�عا: يجب تعلم فن�ون الرتفيه والتس�لية الربيئة 
وع�دم اإلفراط يف االخت�الط بالغرباء وعدم ذكر مس�اوئ الزوج 

ت  يق�ا أو لأله�ل وع�دم االس�تماع للنصائح من للصد
الجاهالت
الزوج�ات ت�م طالقه�ا بس�بب تدخل إحدى 

أهله�ا الدائم يف الش�جار الزوجي مما 
زاد من حدة الخالفات . عارشا: الزواج 
ليس منفعة أو تجارة أو متعة جنسية 
مس�تمرة ولكن مش�اركة ومس�ؤولية 
مش�رتكة وعن ما يحول ال�زواج ملنفعة 
أو صفق�ة يفقد رومانس�يته وأهدافه 
اإلنس�انية واملودة والرحمة والس�كن 
النفيس يجب الحذر من عداوة األقارب 
فاألقارب عق�ارب ال تخلو قلبهم من 
الحق�د والحس�د والغ�رية وك�م من 
بيوت هدمها سوء الظنون وتناقل 
الك�ذب والحس�د من األق�ارب.. 
وتدخ�ل الحموات يف أمور الزواج 

يفسد العالقة.

تتس�اءلني دوم�اً ع�ن أفض�ل الطرق 
لتعطري شعرك برائحة تدوم طوال النهار. 
ه�ذه الط�رق الت�ي نقّدمه�ا ل�ك وحدها 
الفّعال�ة يف تعط�ري الش�عر ومنحه أجمل 

الروائح الطّيبة طوال الّنهار فاّتبعيها:
1-س�رباي للجس�م: هل تعلم�ني أّنه 
بإمكانك تعطري ش�عرك بس�رباي أو رّذاذ 
الجس�م املعّط�ر؟ بالطب�ع نع�م، ألّن هذا 
الس�رباي ال يحتوي عىل الكحول، وبالتايل 
ال يؤذي ش�عرك. لذا ريّش القليل منه عىل 
شعرك يف الصباح، فالرائحة ستدوم طوال 

الّنهار.
2- العط�ر: إن ل�م يكن لديك س�رباي 

معّطر للجس�م، فماذا عن العط�ر؟ رّبما 
تحّبني رائحة عطرك املفّضل عىل برشتك، 
لك�ن تخافني من وضعه عىل ش�عرك؛ لذا 
ننصح�ك ب�رش القلي�ل منه ع�ىل أطراف 
ش�عرك، إذا اضط�ررت، حّت�ى ال يترّضر 
ش�عرك من جهة، وليفوح عطرك مع كّل 

حركة تقومني بها، من جهة ثانية.
3-مستحرضات الشعر: إذا كان شعرك 
مجّع�داً فأنت تس�تعملني املس�تحرضات 
التي تملّس الشعر، لتحافظي عىل إطاللة 
ممّي�زة وصحّي�ة، والتي غالب�اً ما تكون 
مس�تحرضات ذات رائح�ة مزعج�ة؛ لذا 

رّكزي عىل اختيار الشامبو والبلسم.

4- ش�امبو برائح�ة ممّي�زة: اختي�ار 
الش�امبو برائح�ة عطرة من أساس�يات 
الش�عر الجمي�ل واملعّط�ر، له�ذا اختاري 
الش�امبو برتكيبة من الفاكه�ة واألزهار 

وشّمي رائحتة قبل اختياره.
5-بلس�م برائح�ة ت�دوم طوي�اًل: من 
الثانّي�ة  الخط�وة  الش�امبو،  رشاء  بع�د 
تك�ون باختيار البلس�م. وع�ادة ما تعلق 
وتتغلغل رائحة البلسم يف الشعر أكثر من 
الش�امبو؛ لذا رّكزي عىل تركيبته العطرة 

قبل رشائه.
إذا كن�ت  الح�رارة:  6- اح�ذري م�ن 
م�ن اللوات�ي يرّسح�ن الش�عر كّل ي�وم 

فننصح�ك  التجعي�د،  أو  التملي�س  بآل�ة 
أن تح�رتيس، ألنَّ الش�عر س�يترّضر م�ن 
الحرارة، وس�يترّضر أكثر إذا كان شعرك 
معطراً، ألنَّ العطر س�يحرتق عىل ش�عرك 
وس�تحصلني ع�ىل رائح�ة غ�ري محّبذة. 

فانتبهي!
7-الشامبو الجاف: إذا كنت غري قادرة 
عىل غسل شعرك كّل يوم، فهناك الشامبو 
الجاف الذي يمكنك اس�تعماله، وهو جّيد 
للغاي�ة؛ كم�ا يمكنك رّش الّش�عر ببودرة 
األطف�ال، ثّم نفض الّش�عر م�ن البودرة، 

فتفوح منه رائحة نظيفة ومعطرّة.
عن" مجلة سيدتي".
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ما حتبه الن�ساء يف الرجال!!

الو�سايا الع�سر لل�سعادة الزوجية

اأف�سل الو�سائل لتعطري �سعرك

من يختار مالب�س طفلك؟

١٣ �سفة يحبها الرجل فى زوجته

www.almustakbalpaper.net

صفات يحبها الرجل
هناك بعض الصفات التى يحبها الرجل ان تكون موجودة ىف 

زوجته حتى ينعموا بحياة هادئة خاليه من املشاكل الصعبة.
     1- طاع�ة الل�ه س�بحانه وتع�اىل ىف ال�رس والعلن وطاعة 

الرسول صىل الله عليه وسلم .
2- أن تك�ون صالح�ه تحفظ�ه يف نفس�ها ومال�ه وىف حالة 

غيابه.
3- أن ترسه إذا نظر إليها وذلك بجمالها الجسماني والروحي 
والعقيل فكلما كانت املرأة انيقه جميله ىف مظهرها كلما ازدادت 

جاذبيتها لزوجها وازداد تعلقه بها .
4- أن ال تخرج من البيت اال بإذنه .

5- الرجل يحب زوجته مبتسمة دائما.
6- أن تكون املرأة ش�اكرة لزوجها فهي تشكر الله عىل نعمة 
ال�زواج ال�ذي أعانها عىل إحصان نفس�ها ورزقت بس�ببه الولد 

وصارت أما .
7- أن تختار الوقت املناس�ب والطريقة املناس�بة عند طلبها 
امرأ تريده وتخىش ان يرفضه الزوج بأس�لوب حسن وان تختار 

الكلمات املناسبة التي لها وقع يف النفس
8- أن تكون ذات خلق حسن.

9- أن ال تخرج من املنزل متربجة.
10- ان ال ترفع صوتها عىل زوجها إذا جادلته .

11- أن تحث الزوج عىل صلة والديه وأصدقائه وأرحامه.
12- ان تحب الخري وتسعى جاهده ىف نرشه.

13- أن تتحىل بالصدق وتبتعد عن الكذب.

500 غ من لحم البقر الهرب الطري
ملعقتا طعام من زيت دوار الشمس

رأس فليفلة حمراء، مقطع إىل رشائح
3 بصالت خرضاء مقطعة إىل رشائح

150 غ عراني�س ذرة صغ�رية، مقطعة 
طولياً إىل نصفني

ملعقة طعام من الخل البلسمي
3 مالع�ق طع�ام م�ن صلص�ة الصويا 

الداكنة
6 مالعق طعام من الصلصة البنية

أرز مسلوق للتقديم
 

1- تقط�ع رشائ�ح اللح�م إىل أرشط�ة 

طويل�ة ورفيعة. يحمى الزيت يف قدر كبرية 
وتق�ىل رشائ�ح البق�ر مل�دة 2 إىل 3 دقائ�ق 
حتى تحمّر. ترف�ع رشائح اللحم من القدر 
وتوض�ع جانباً. تضاف الفليفلة مع البصل 
األخرض وعرانيس الذرة ويتابع القيل ملدة 3 

إىل 4 دقائق حتى يطرى الخليط.
2- يخل�ط الخ�ل م�ع صلص�ة الصويا 
والصلص�ة البنية. تع�اد رشائ�ح اللحم إىل 
القدر وتسكب فوقها الصلصة. ترتك القدر 
عىل النار حت�ى الغليان ويق�دم الطبق مع 

األرز املسلوق.
يف الحصة الواحدة

280 وح�دة حراري�ة، 11 غ دهون )3غ 
دهون مشبعة(، 15 غ كربوهيدرات.

اأكلة �سهية
املراأة والطفل

 إذا كانت تغذية الطفل تحتل املرتبة األويل يف األهمية لدي األم ,  فإن ش�عوره بالراحة �سرائح حلم البقر الطرية
وس�هولة الحركة يأتي يف املرتبة الثانية وذلك بحس�ن اختيار مالبس�ه واتباع األساليب 
النفس�ية الحديثة التي تجعل من عملية اختيار املالبس وس�يلة لنمو ش�خصية الطفل 
املستقلة.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من الذي يجب أن يؤخذ رأيه يف االعتبار عند 

اختيار املالبس, الطفل أم والديه؟
د. نهي معروف أستاذ علم النفس بالجامعة األمريكية تري أن اختيارالطفل ملالبسه 

يعترب من األمور املهمة التي تس�اعد عيل تنمية ش�خصيته, ومن الخطأ أن يجعل 
األهل من فكرة اختيار األطفال ملالبس�هم مش�كلة عليه�م االنتصار فيها, بل 

وي�رصوا عيل تنفيذ رأيهم, يف حني أنه من حق الطفل اختيار مالبس�ه, واذا 
كانت املالبس غري مالئمة من حيث الش�كل أو الل�ون أو الثمن فيجب عيل 

الوالدين مناقشة الطفل وإقناعه باختيار مالبس أخري.
فإذا اختار الطفل قميصا مثال يحمل صورة بطله الكرتوني املفضل لكن 
لون�ه اليتوافق مع ألوان مالبس�ه األخري فع�يل األم أال تعارضه وان تعطي 
له مس�احة لحرية االختيار مع رشح أس�باب رفضها لرشاء هذا القميص. 

ويجب عيل األم أن تدع طفلها يفرح باملالبس التي اختارها بنفسه بالسماح 
ل�ه بارتدائها بعض الوقت عند الرج�وع إيل املنزل إذا رغب يف ذلك, ألن هذه 

اللحظات يمكن أن تظل باقية يف ذاكرته مدي الحياة.
ويؤك�د خ�رباء املظهر رضورة اختي�ار مالبس الطفل م�ن الخامات 

الطبيعي�ة الناعم�ة, ويفض�ل رشاء املالب�س القطنية واالبتع�اد عن املنس�وجات التي 
تحت�وي عيل األلياف الصناعية أواألقمش�ة الخش�نة التي بها كميات كبرية من النش�ا 
واألصب�اغ, والبد أن تكون الحياكة متينة لكي تتحمل الش�د والج�ذب والحركة يف أثناء 
اللعب خاصة بالنسبة ملالبس األوالد, هذا باالضافة إيل أنها يجب أن تكون قابلة للغسيل 
والكي املتكرر. وبالنس�بة لأللوان يفضل استخدام الفاتحة منها واملرشقة مثل األبيض 

الكناري  واألصفر  ألن األلوان لها تأثري عيل نفس�ية الطفل, كذلك فإن والربتقايل 
مع حيويته, ويفضل أن تزين املالبس بأش�ياء األلوان الزاهية تتالئم 

الش�خصيات الكرتوني�ة والطي�ور والزهور محببة إليه مثل 
الصغرية.

خ�رباء وأخريا  املظه�ر الع�ام برضورة ينص�ح 
ن  ن أ مقاس�ها تكو املالب�س 
تكون مناس�ب  للطفل فال 

س�عة  ا وال و فضفاض�ة 
ج�دا  ضيق�ة 
تعي�ق  بحي�ث 

حركته.
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اخللق والدين
م�ن مصلح�ة األرسة، ومصلح�ة 

الرج�ل  م�ن  كل  يق�رتن  أن  املجتم�ع، 
واملرأة بمن هو عىل ش�اكلته، وأالَّ فس�دت 

الحي�اة الزوجي�ة – غالب�اً – نتيج�ة تنافر 
الطباع..، وتضارب املي�ول ؛ فإذا ما تزوجت 
الفت�اة الطيب�ة خبيث�اً ضاقت بخبث�ه، وقد 
يضي�ق هو بصالحها وتقواها ، وبعكس ذلك 
تصف�و حي�اة الصالحات م�ع الصالحني إذا 
ما جمعتهما أرسة واح�دة. يقول الله تبارك 
وتعاىل يف محكم كتابه: ) الخبيثات للخبيثني 
والخبيث�ون للخبيث�ات، والطيب�ات للطيبني 
والطيب�ون للطيبات ( ، وتأكيداً لهذه املعاني 
يق�ول النب�ي – صىل الله عليه وس�لم – “إذا 
أتاك�م من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إال 
تفعلوا تكن فتنة يف األرض، وفس�اد عريض” 

..
وهكذا ركز النبي – صىل الله عليه وسلم – 
يف توجيهه الكريم، عىل الخلق والدين، وأغفل 
ما س�واهما فحث عىل الرض�ا بهما والحذر 
م�ن اإلعراض عنهما، مل�ا يرتتب عىل ذلك من 
فتن�ة يف األرض وفس�اد كبري، بقل�ب أوضاع 
األرسة املس�لمة، وزلزلة أركانه�ا إذا زوجت 
الفتاة الصالحة للرجل الفاسق، ملا توفر لديه 

من مال وجاه ، أو ألسباب أخرى .
الكفاءة

يقول الفقهاء : املقصود بالكفاءة يف باب 

الزواج 
ن  أ
ن  يك�و
ن  ج�ا و لز ا
يف  متس�اويني 
أم�ور خاصة يرتتب 
املس�اواة  ع�دم  ع�ىل 

أال  تس�تقيم حياة الزوجني فيها 
. ف�ال يك�ون الرج�ل أقل يف يف الغالب 

نت�ه  وأخالق�ه ومركزه االجتماعي مكا
من املرأة.

روي عن عيل بن أبي طالب ريض الله عنه 
أن رس�ول الله – صىل الله عليه وسلم – قال 
ل�ه: “يا عيل : ث�الث ال تؤخره�ا : الصالة إذا 
أتت، والجن�ازة إذا حرضت، واأليم إذا وجدت 

كفئاً” .
وروي ع�ن عائش�ة ريض الل�ه عنه�ا أن 
رس�ول الله – ص�ىل الله عليه وس�لم – قال: 

“تخريوا لنطفكم وانحوا األكفاء” .
والكفاءة حق من حق�وق الزوجة، وهي 
تكري�م لها ، فال يجوز ل�ويل املرأة أن يزوجها 
من غ�ري كفء له�ا، لكن يجوز ل�ه أن يمنع 

الزواج لعدم وجود الكفاءة.
وقد اختل�ف العلم�اء يف رشوط الكفاءة، 
فاإلم�ام أحمد ب�ن حنبل روي عن�ه أن هذه 
ال�رشوط : التكافؤ يف الدين والنس�ب. وليس 
امل�راد بالدي�ن هن�ا “اإلس�الم” ، ف�إن املرأة 

املس�لمة ال يج�وز له�ا أن تت�زوج م�ن غري 
املس�لم، وإنما املراد هو االستقامة والصالح 
والك�ف عم�ا ال تجيزه رشيعة اإلس�الم، ألن 
الفاس�ق مردود الش�هادة غ�ري مأمون عىل 

النفس واملال.
ونقل عن اإلمام مالك أن الكفاءة ال تكون 
إال يف الدي�ن فقط.وع�ن اإلم�ام الش�افعي : 
الدين والنسب والحرية، والصناعة، واليسار، 
والس�المة من العيوب التي تمنع االس�تمتاع 

بني الزوجني.
احلب والتفاهم

“امل�ودة والرحم�ة” هما أس�اس التعامل 
بني الزوج�ني ، فعىل كل من الزوجني مراعاة 
ش�عور الطرف اآلخ�ر وميوله واح�رتام رأيه 
والتعاطف معه ف�إذا تحقق التفاهم والحب 
ب�ني الزوج�ني تحقق�ت الس�عادة الزوجية 
وتحقق�ت العالقات الناجح�ة بني الزوجني ، 

وتحقق الزواج املثايل .
وش�عور الزوج�ة أن زوجه�ا ال يك�رتث 
برغباتها وال يحرص عىل مشاركتها يف أمور 
األرسة ش�عور مؤل�م ل�ذا يجب ع�ىل الزوج 
مراع�اة ش�عور زوجته والرفق به�ا فينبغي 
علي�ه أن يأخذ بعني االعتب�ار ما تقوم به من 
جه�ود وم�ا تتحمله م�ن مس�ؤوليات داخل 
البي�ت وخارجه وما قد يس�بب ذل�ك لها من 

إرهاق جسدي وأحياناً تشتت فكري .
• غ�ض الطرف عن الهف�وات وكتم الرس 

وسرت العيب

اعل�م أن املؤم�ن يطلب املعاذي�ر واملنافق 
يطلب ال�زالت. وحني تحس�ن النوايا، وتتواد 
القلوب، ويك�ون التعقل هو مدار املعيش�ة، 
يتوفر ه�ذا الجانب الكري�م يف حياة األرسة . 
فلتغ�ض الط�رف عن الهفوات ال س�يما غري 
املقص�ود منها . وال تذكر زوجتك بس�وء بني 
الن�اس وال تفيش رسها، وال تخرب بما تعرفه 
عنها م�ن العي�وب الخفي�ة، وإن رأيت فيها 

عيباً وجهها بلطف ورقة 
تزين لها كما تتزين لك 

امتن الله س�بحانه وتعاىل عىل عباده بما 
�ن هيأتهم،  أن�زل إليهم من الزينة التي تحسِّ
ومنازلهم فقال عز وجل: ) قل من حرم زينة 
الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، 
ق�ل هي للذين آمنوا يف الحي�اة الدنيا خالصة 

يوم القيامة ( .
وجاءت الس�نة النبوية تحض املس�لمني 
رجاالً ونس�اًء عىل حس�ن الهيئ�ة والنظافة 

واألحاديث يف ذلك كثرية.
وتزين املرأة لزوجها ، وكذا الرجل لزوجته 
ينبغي أن يتخذ منه الزوجان الحظ املناس�ب 
، ألنه من أس�باب األلفة وامل�ودة، لهذا جعل 
الشارع الزينة حقاً مرشوعاً لكل منهما عىل 

صاحبه.
فاملرأة تحب أن يكون زوجها حسن الهيئة 
وامللبس ، فقد قال عمر بن الخطاب ريض الله 
عنه: تصنعوا لنس�ائكم وإنهم يحبون منكم 
ما تحب�وه منهن. وقال عبد الل�ه بن عباس 

ريض الله عنه: أحب أن أتزين لزوجتي كما 
أحب أن تتزين يل .

وكان بع�ض الصالحني يلبس الثياب 
النفيس�ة ويقول: إن يل نس�اء وجواري 

فأزين نفيس كي ال ينظرن لغريي.
اأب�سر بالبنات 

ق�ال تع�اىل : ) وإذا ب�رش أحده�م 
وه�و  مس�وداً  وجه�ه  ظ�ل  باألنث�ى 

كظي�م…. ( ، كما قال ع�ز وجل: ) ولله 
ملك الس�ماوات واألرض يخلق ما يش�اء، 
يه�ب مل�ن يش�اء إناث�اً ويهب ملن يش�اء 
الذكور، أو يزوجه�م ذكراناً وإناثاً ويجعل 

من يشاء عقيماً إنه عليم قدير ( .
اإلنس�ان ال ي�دري أي�ن يك�ون الخري، 
والعاق�ل ال يتب�ع هوى النف�س وما يزينه 
الش�يطان، وتذكر قول�ه تعاىل: ) وعىس أن 
تكرهوا ش�يئاً وهو خري لكم ( … فال تفرح 

كل الفرح باملولود الذكر، وال تحزن إذا رزقت 
باألنثى، فأنت ال تدري الخري يف أيهما. فكم 

من بن�ت نفعت أهلها وذويها وكانت 
من الرب والرحم�ة، حني تقدمت 

بوالديها السن، وكم من ابن 
بعد عنهما وتنكر لهما يف 

شيخوختهما، وقد دلت 
التجارب أن الخري من 
جان�ب البن�ات أكثر، 

والث�واب عنه�ن 
أجزل.

نظامنا الغذائي الصحي يعتمد عىل مقومات غذائية 
رضوري�ة جداً لتكامل وتوازن صحتنا وهذه املقومات 
ه�ي: الفيتامينات، املعادن، الربوت�ني، الكربوهيدرات، 
االنزيمات، الش�حوم، والستريويل. ولكن لألسف فقط 
2% عاملي�ًا يحرصون عىل حمية غذائي�ة متوازنة، مما 
يعني أن أكثرية الن�اس لديهم نقص بالعديد من هذه 
املقوم�ات الهام�ة، مما يجعل تن�اول مقويات غذائية 

بهذه العنارص أمراً رضورياً للغاية بسبب:
1- عدم انتظام وجباتنا الغذائية يف مواعيد محددة 

وإكثارنا من تناول األطعمة الرسيعة.
2- نتناول الكثري من األطعمة املعالجة والتي تفقد 
عنارصه�ا الغذائي�ة القيم�ة أثناء ه�ذه العملية، كما 
أن امل�واد الحافظة وامللونة واملنكه�ة تزيد الخطر عىل 

صحتنا.
3- تناولنا للكثري من السعرات الحرارية من خالل 

اتباعنا لنظام غذائي غري متوازن.
4- الرتب�ة الزراعي�ة  والت�ي تفق�د الكث�ري م�ن 
مقوماته�ا الطبيعي�ة من خ�الل اس�تخدام املزارعني 

للمواد الكيميائية، واألسمدة واملبيدات 
الحرشي�ة والت�ي ت�ؤذي الخ�رضاوات 

والفواكه.
5-  تخزي�ن وتجمي�د امل�واد الغذائي�ة 

يفقدها عنارصها الغذائية املفيدة.
6- أس�اليب الطب�خ املختلفة والت�ي تفقد األغذية 

الكثري من عنارصها الغذائية.
7-  الفواك�ه والخرضاوات الت�ي ال تصلنا طازجة 

دوماً..

الغذاء
 المثالي لصحتك
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أجيرى منتخبنيا أمس االثنين ثاني وحدة 
تدريبية له عىل ملعب سيايتاما الذي يتسع لي 
63000 متفرج وهو امللعب الذي سيسيتضيف 
مباراة الييوم أمام منتخب اليابيان، يف الجولة 
الثالثية مين املرحلة األخيرة مين التصفيات 
املؤهلة لنهائييات كأس العالم يف الربازيل عام 
2014 • وقد استكمل منتخبنا استعداداته لهذه 

والحساسية  املهمة  املباراة 
تحيت  الجيادة  بتدريباتيه 
الربازييي  مدربيه  إرشاف 
زيكيو، الذي راقيب املنتخب 
الياباني يف مبارياته السابقة، 
مالحظاتيه  زيكيو  وأعطيى 
الفنيية حيال املسيتوى الذي 
ظهر بيه العبونيا يف مباراتهم 
أمام سانجو الكوري الجنوبي 
اختتيم  العراقيي  .املنتخيب 
تدريباتيه بالرتكيز عيىل تنفيذ 
الكيرات الثابتية والتسيديد عىل 
املرميى من خارج املنطقة ومين كافة الزوايا، 
لتحقيق أقىص االسيتفادة منها عندما تتاح يف 
املبياراة ،كذليك ركز املدرب زيكيو عىل الجانب 
الدفاعي كثراً وتضيق املساحات وأشار الكادر 
التدريبيي واإلداري للمنتخيب إن التسيديدات 
والكرات الثابتة ستكون هي كلمة الرس يف لقاء 

الثالثياء، خاصية وأنها حظييت باهتمام 
وتركييز كبريين مين زيكو اليذي حرص 
أيضيا عيىل تنويع عمليية التنفييذ لدى كل 
الالعبن ومن مختلف الزوايا،  وتسود حاله 
من التفياؤل واإلرصار عيىل تحقيق نتيجة 
ايجابيية من اجيل حصيد نقاط املبياراة.  
وتشير األنباء إىل أن املدرب زيكو سييقوم 
بإجراء تغير شيامل عىل التشيكيلة التي 
سيخوض بها مباراته أمام اليابان، حيث 
هي نفس التشيكيلة التي خاضت اللقاء 
اليودي أمام سيانجو الكيوري الجنوبي 
حييث والتيي تألفيت مين نيور صربي 
لحراسية املرمى وحسيام كاظيم وعي 
بهجت واحمد إبراهيم ووليد سالم لخط 
الدفياع وخليدون إبراهييم ومثنى خالد 
واحمد ياسين وعالء عبيد الزهرة لخط 
الوسيط وامجيد رايض وحميادي احمد 

لخط الهجوم.

العب املنتخب الوطني السيابق ونجم كرة الرشطة، فيصل عزيز، رأى 
أن إمكانيية حدوث "كارثة" كرويية اليوم الثالثاء "وارد جدا يف ظل 

اإلعداد السلبي الذي رافق املنتخب الوطني العراقي". وقال عزيز: 
إن املنتخيب اليابانيي "يتفوق عىل املنتخيب العراقي يف الكثر من 
األميور الفنية الفردية والجماعية"، عاداً اليابانين "بأنهم األقرب 

واقعياً من تحقيق الفوز الثالث عىل التوايل يف املجموعة الثانية 
لتصفيات كأس العالم".لكن نجم كرة الرشطة السابق، 

أعرب عن أمليه بإمكانية أن "يحقق املنتخب العراقي 
نتيجية ايجابيية تعيد األميل بالحصول عيىل إحدى 
بطاقتي املجموعة املؤهلة للمونديال برغم صعوبة 
املهمة". ويلعب العراق ضمن املجموعة اآلسييوية 
األوىل يف التصفييات النهائيية املؤهلية ملوندييال 
اليابيان  إىل جانيب منتخبيات  الربازييل 2014 
وأسيرتاليا واألردن وسيلطنة عمان، وسبق له 

أن تعيادل ميع املنتخبين العربيين، وأمامه 
مواجهية مهمة مقبلة ميع منتخب اليابان 

القيوي، متصدر املجموعة بسيبع نقاط.
وحصل العراق عىل نقطتن من مباراتيه 
السيابقتن، ويحل حالياُ يف املركز الثاني 
متقدمياً عيىل منتخيب أسيرتاليا بفارق 
األهداف، ويتأهل فريقان عن املجموعة، 
يف حين يلعيب الفرييق صاحيب املركز 

الثالث يف ملحق معقد قبل أن يتأهل للنهائيات إذا 
نجح يف اجتيازه.

قال أمين رس االتحاد العراقيي للصحافة الرياضية، عميار طاهر: إن 
اإلعيالم الرييايض بأنواعه "ينبغي أن يقف خليف املنتخب الوطني عىل 
الرغيم من هواجس الخوف من املباراة املرتقبية مع اليابان"، مبيناً أن 
اإلعالم يعد "رشيكاً رئيسيًا يف االنجاز ومؤازرة الفريق مهمة وطنية ال 
تقبل الجدل حيث تعقد اآلمال عىل تخطي الحاجز الياباني والوصول إىل 
شيواطئ كأس العالم دون التفكر باملقعد اآلسييوي الثالث".وتابع 

طاهير "لكن األمنييات ال تصنع الواقع وال تغير الحقيقة 
التيي تؤكد عيىل إن إعيداد أسيود الرافديين كان دون 
املسيتوى املطليوب وأن املدرب لم يبذل ما بوسيعه 
للتحضر ملباراة ربما تكون حاسمة"، مستطرداً 
أن "الحمياس ومبيدأ الفزعية ال يجيدي نفعا 

ميع منتخبات ذات إمكانييات عالية تعتمد 
مبيدأ االحرتاف والتخطيط السيليم 

واالسرتاتيجيات قريبة وبعيدة 
رس  أمين  امليدى".وأردف 

االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيية، أن ذليك "ال 

يعني التشاؤم وعدم 
بقيدرة  اإليميان 
الفرييق والالعبين 
مين  جيزء  لكنيه 
املنطق الذي ال يجب 
الحياد عنه طاملا كان 

الهدف ذكر الحقيقة".
يجهز الربازيي زيكو مدرب منتخب العراق لكرة القدم 
نفسيه للعودة إىل اليابيان التي يملك فيهيا الكثر من 
الذكرييات وذلك ملواجهية فريقهيا يف تصفيات كأس 
العاليم لكيرة القدم يف سيايتاما اليوم الثالثياء إال انه 
يبدو واثقا من قدرة بطل آسيا عام 2007 عىل إحداث 
املفاجيأة والفوز عيىل الفرييق املضيف.وقال صانع 
اللعب السيابق الذي درب اليابان يف الفرتة من 2002 
وحتى 2006 انه لن يكون هناك مجال للمشاعر وان 
فريقه سييندفع نحو مهاجمة أصحاب األرض منذ 
بداية اللقياء )1030 بتوقييت جرينتش(.وأضاف 
زيكو لوسيائل إعالم محلية "شكلت اليابان جزءا 
كبيرا من حياتي وسيتظل كذلك. سييكون األمر 
مثيرا للعواطيف. إذا ميا أتييح يل االختييار فلن 
أشيارك يف نفس املجموعية." وتابع "هذه هي 
كرة القدم. إنها رياضة تشيتمل عىل العواطف 
واإللهيام إال إننيي أعددت فريقيي للفوز عىل 
االحرتافيية."  قواعيد  هيي  هيذه  اليابيان. 
وتتصدر اليابان املجموعة الثانية بتصفيات 
كأس العاليم بفيارق خميس نقياط عين 
منتخبي اسرتاليا واألردن اللذين سيلتقيان 
غيدا الثالثياء. وتغلبيت اليابان عيىل عمان 
3-صفير واألردن 6-صفير عىل أرضها 
قبيل أن تتعادل ميع مضيفتها 
اسيرتاليا 1-1 يف يونيو حزيران 
امليايض يف أول ثالث مباريات يف 

الدور األخر من التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم 
2014. وقيال زيكيو لصحيفية نيكان سيبورتس "بكل 
وضيوح "إن املنتخب الياباني يعد منتخبا مهاريا يتمتع 

بالنواحي الفنية خاصة من العبن يسيطرون 
عىل خط الوسط مثل )ماكوتو( هاسيبي 

و)ياسوهيتو( ايندو". "وأضاف املدرب 
البالغ من العمر 59 عاما "ال يمكن 

أن تمنح العبن امثال هاسييبي 
للتحيرك.  مسياحة  واينيدو 
عليهيم  تضغيط  أن  يجيب 
اليابيان  باسيتمرار."ونالت 
التيي يدربها االيطيايل الربتو 

زاكرونيي كأس آسييا للميرة 
الرابعية العام امليايض وهو ما 

يشكل رقما قياسيا بينما انتزع 
العيراق اللقب بشيكل مفاجئ 
عيام 2007. وقيال زيكيو قام 

عيىل  بتدريبهيم  زاكرونيي 
هجومية  بطريقية  اللعب 

زيكو  للغايية. "وخيص 
بالذكير عددا من العبي 
اليابان الذين بوسعهم 
مين  املزييد  جيذب 
االهتميام بميا يف ذلك 

وشيينجي  ايندو 
كاجاوا.

توقع مواطن عراقيي من أهايل الديوانية يعرف 
بلقيب اإلخطبيوط، األحيد، إمكانيية تحقييق 
املنتخيب العراقي بكيرة القدم نتيجية ايجابية 
يف مباراته املقبلية أمام نظره الياباني يف إطار 
الجولية الثالثية لتصفييات املرحلة الحاسيمة 
ملوندييال الربازيل. وقال سييد أحمد املحنة 
إن بإمكانيه "ضميان تقيدم املنتخب 
الوطني العراقي عىل نظره الياباني 
بهدف واحد إىل الدقيقة السبعن من 
املباراة املرتقبة بينهما الثالثاء املقبل 
أيليول/ 2012 الحيايل("   )11 مين 
وأضاف املحنة، الذي يعرف بن أبناء 
"اإلخطبيوط"  بلقيب  الديوانيية 
نسبة إىل ذلك الذي كان يتوقع 
نتائج املباريات يف بطولة أمم 
أوربا األخرة ويعرف باسيم 
بيول، أن املنتخيب العراقيي 

"سييقدم مبياراة تاريخية 
أميام اليابيان وسييحقق 
نتيجية ايجابية ستسيهم 

كثيرا يف ارتفياع حظوظيه 
لخطف إحدى بطاقتي التأهل 
ملنودييال 2014 يف الربازيل". 
واإلخطبوط بول )Paul( ولد 

سنة 2008، ونفق يف 26 ترشين 
األول/ أكتوبير 2010، بعد أن حظي 

باهتمام إعالمي كبر عىل املستوى العاملي نظراً 
لتوقعيه الصحييح للفائزيين يف مبارييات كرة 
القدم، السييما التي يكون منتخب أملانيا طرًفا 
فيهيا، وقد وليد يف إنكلرتا، ثم نقيل إىل أحواض 
الحيياة البحرية بمدينية أوبرهياوزن األملانية، 
متماثلتين،  حاويتين  يف  يوضيع  بيول  وكان 
ويوضع علم أملانيا عىل إحداهما ثم يوضع علم 
املنتخب املنافس عىل الحاوية األخرى، وتوضع 
الحاويتيان يف املياء فيقيوم اإلخطبيوط بفتيح 

إحداهما.
السييد  أن  يذكير 

يبعيد املحنة معيروف يف املحافظة )التي 
مركزهيا مدينية الديوانيية 180 كيم جنيوب 
العاصمة بغداد(، بصحة توقعاته، إذ توقع فوز 
املنتخب االسيباني بكأس العاليم 2010 برغم 
خسيارته للمبياراة األوىل أميام سيويرسا، كما 
توقع فيوز إيطاليا بكاس العاليم 2006 فضالً 
عين توقعاته "الصائبة جيداً" بنتائج مباريات 

الدوري املحي.

يخوض املنتخب الوطني بكرة القدم لقاءه املصري أمام 
املنتخب الياباني يف السياعة الواحيدة والنصف من بعد ظهر 
اليوم الثالثاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات اآلسييوية 
املؤهلية إىل كاس العالم 2014 التي سيتقام يف الربازيل والتي 
يضيفها ملعب سيايتاما بالعاصمية طوكيو .ويديرها طاقم 
تحكيمي من سينغافورة يضم حكم الساحة عبد امللك بشر 
ومسياعديه جفيري جو ، وميون تانك والحكيم الرابع هوي 
ويرشف عيىل املباراة الكيوري الجنوبي كييم جونغ ويراقب 
الحيكام القطيري هاني طاليب، ويتطلع من خاللها أسيود 
الرافدين الظفر بالنقاط الثالث أو نقطة التعادل التي ستبقيه 
ضمين دائرة التنافيس لحصد إحيدى بطاقتيي التأهل قبيل 
مالقاة املنتخب االسيرتايل يف النصف الثاني من الشيهر املقبل 
بالعاصمية القطرية الدوحية. وأقيم صباح أميس املؤتمران 
الصحفي والفني للمباراة والذي حرضه كل من املدرب زيكو 
وااليطيايل زاكروني إضافة إىل العب واحيد من كال املنتخبن 
فضالً عن املنسيقن اإلعالميين. ويرتقب الشيارع الريايض 
العراقي بقليق وتوجس مباراة املنتخيب الوطني مع نظره 
اليابانيي الييوم الثالثاء، يف إطيار الدور الحاسيم للتصفيات 
املؤهلة ملوندييال الربازيل، ففي ظل االسيتعداد "غر الجيد" 
واملشياكل بن االتحياد واملدرب زيكو، ولعنية اإلصابات التي 
تطارد "أسيود الرافدين"، يخىش كثرون من إمكانية وقوع 
"كارثية كرويية" ال يقل وقعهيا عما حيدث يف الحادي عرش 
من أيلول 2001 بالنسيبة لهم، برغم أن العديد من املختصن 

واملعنين ال يرون "صواب" مثل هذه املقارنة ويدعون 
للتحي بي"األمل واليروح الرياضية" ألنها مباراة 

تحتميل نتيجتهيا كل االحتماالت .فتسيارعت 
األيام واقرتب املوعد وبات اسيود الرافدين عىل 
بعد سياعات من مواجهة الساموراي الياباني 

املتسيلح باألرض والجمهور والنقاط السبع يف 
إطيار الجولة الرابعية من التصفيات الحاسيمة 

املؤهلة إىل نهائيات مونديال الربازيل 2014 
وسط هواجس العراقين التي يشوبها 

الكثير مين القلق خشيية العودة من 
موقعة )سايتاما( املفصلية بوفاض 
خيال نتيجية الظروف التيي تعرض 
لها املنتخيب يف هذه الفيرتة ومنها 
املبياراة  لهيذه  التحضير  ضعيف 
واإلصابيات التي لحقيت بعدد من 
العبييه واألجيواء املناخيية التيي 
ليم يعتد عليهيا الالعبيون إىل غر 
ذليك، رحلية كتيبية األسيود من 
بغيداد إىل سيايتاما ميا تضمنته 
مين مفيردات نقرأهيا كميا يي: 
تتزاييد املخاوف مين أن الظروف 
التي تعرض لهيا الفريق الوطني 
خيالل رحلية إعيداده املتواضعة 
سييكون لها انعكاس سلبي عىل 
وضعه العام عندما يالقي يوم غد 

الثالثياء نظره الياباني املتسيلح 
باألرض والجمهور والنقاط السبع 
التيي وضعته عيىل رأس املجموعة 
الثانيية عىل بعد خميس نقاط من 
الفرييق الوطنيي الذي يعيد اقرب 
املنافسين عىل الصدارة، فمن عدم 
خوض مباريات تجريبية بمستوى 

أهميية الحدث إىل اإلصابات التي الحقت عنارص الفريق 
بالجملية إىل تأخير التحاق الالعبين املحرتفن يف األندية 
القطريية واإلماراتيية إىل بعض املشياكل اإلدارية التي 
فرضت نفسيها يف املعسكر الكوري إىل اإلرهاق 
الذي أصاب الالعبين نتيجة عدم تأقلمهم 
آسييا  رشق  منطقية  يف  األجيواء  ميع 
وظروف مثل هذه الشك أنها ستكون 
مؤثيرة يف جاهزيية الفرييق اليذي 
يتأهب لخوض مواجهة مفصلية 
ربميا تحدد الكثير من مالمح 
التصفييات  يف  مسيتقبله 
السيما وأنها سيتجري أمام 
منتخب جاهز لخوض غمار 
املنافسة. والحقيقة أن مباراة 
الييوم كان يفيرتض أن تحمل بن 
طياتهيا تأهبيا خاصا وإعيدادا كافيا 
ينسيجم مع صعوبة املهمة وأهميتها بيد أن 
ذلك لم يحدث بل تأخر التحضر للمباراة كثرا 
عىل خلفية املشياكل التي حدثيت بن اتحاد 
الكيرة وامليدرب الربازيي زيكو قبيل أن يتم 
االتفاق بن الطرفين يف اجتماع بغداد الذي 
أعاد األمور إىل نصابها واملياه إىل مجاريها. 
إصابات بالجملة.شاءت األقدار أن تتعرض 
كتيبة األسيود إىل أكثر مين رضبة موجعة 
بعيد إصابية عدد غير قليل مين العنارص 
املؤثرة يف عمل الكتيبية أولهم مدافع نادي 
الخور القطري سيالم شاكر ثم تاله العب 
وسط أربيل مهدي كريم وكالهما سيغيب 

عين املالعب لفرتة أشيهر ولييس أياما أو أسيابيع ثم امتدت 
اإلصابات إىل املعسيكر التدريبي الذي أقاميه الفريق الوطني 
يف كورييا الجنوبيية لتشيمل الثالثي باسيم عباس وسيامر 
سيعيد ومصطفى كريم مما اضطير إدارة الوفد إلعادتهم إىل 
بغيداد، وإذا كان بعض املصابن يمكين تعويضهم فإن خط 
الدفاع العراقي سييفتقد لخدمات اثنن من ابرز العبيه وهما 
سيالم شياكر وباسيم عباس أسيوة بما تعرض له منافسه 
الذي سييغيب عنه هيو اآلخر ثالثة من مدافعيه األساسيين 
بسيبب البطاقات امللونة.وباإلضافية إىل اإلصابات املتالحقة 
فإن تأخر إدراج اسيم الالعب املغيرتب حيدر داود املحرتف يف 
نادي هاليترش األملاني يف الالئحة املرسيلة إىل االتحادين الدويل 
واآلسييوي قد تسبب بإبعاده عن التشيكيلة التي ستخوض 
املباراة مما اضطر زيكو إىل الطلب من اتحاد الكرة املسيارعة 
إلدراجه من اجل أن يكون جاهزا ملباراة اسيرتاليا املقبلة بعد 
أن حظيي الالعب بإعجاب املدرب الربازييي وقناعته. بروفة 
وحيدةبعد فشل اتحاد الكرة يف تأمن أية مباراة تجريبية قوية 
لكتيبة األسود فإن الربوفة الوحيدة التي اخترب فيها املنتخب 
نفسه كانت أمام نادي سيانجو الكوري الجنوبي الهابط إىل 
الدرجية الثانية يف دوري بيالده والتي انتهيت عراقية بثالثة 
أهيداف دون رد تناوب عىل تسيجيلها امجيد رايض وحمادي 
احمد واحمد ياسين، وجرت املباراة بغياب الرباعي املحرتف 
يونيس محميود وعيي حسين ارحيمية )الوكيرة القطري( 
ونشيأت أكيرم )النير اإلماراتيي( وكرار جاسيم )عجمان 
اإلماراتيي( بسيبب ارتباطاتهيم مع أنديتهم يف معسيكراتها 
الخارجية وكانت فرصة أمام زيكو إلرشاك العنارص الجديدة 
يف هذه التجربة حيث تألفت توليفته األساسية من الالعبن: 
نور صربي يف حراسة املرمى ووليد سالم وعي بهجت واحمد 
إبراهيم وحسيام كاظيم يف الدفاع وخليدون إبراهيم ومثنى 

خالد واحمد ياسن وعالء عبد الزهرة يف الوسط 
وحمادي احميد وامجيد رايض يف الهجوم كما 
شيارك يف الحصية الثانيية حسيام إبراهييم 
وأسيامة رشييد وعباس حسين أرحيمة، ويف 
هيذه األجيواء لم يجيد زيكو بيدا مين اعتبار 

اللقياء أميام نادي سيانجو خطيوة مهمة عىل 
طرييق إعداد العدة ملواجهة اليابان السييما وانه 

قد حاول أن يحقق منها اكرب الفوائد عىل صعيدي 
التكتييك والتكنييك فضيال 

الوقيوف عيىل  عين 
العنارص  جاهزيية 

املحلية يف تشيكيلته 
املواجهة  التي ستخوض 
اسيتثنينا  إذا  املرتقبية 
معرفته التامة بمستوى 

أداء الرباعي املحرتف. 

ا�ستعداد متكامل
كانيت  وإذا 
اسيود  تحضيرات 

الرافديين ليم ترتيق إىل 
مستوى الحدث وأهميته 

فيان اسيتعدادات الطرف 
اآلخر للمواجهة ونعني به 

بلغت  قد  اليابانيي  املنتخب 
ذروتها بعد أن اختتمها رجال 

تجريبيية  بمبياراة  السياموراي 
أميام ضيفهم منتخيب اإلمارات 

الشيقيق خطط لهيا املدرب االيطايل زاكارونيي بدقة وانتهت 
يابانيية بهيدف دون رد، وشيهدت املبياراة حضور مسياعد 
املدرب الربازيي زيكو وشيقيقه ايدو واملديير اإلداري لكتيبة 
األسيود رياض عبيد العباس من اجيل الوقوف عيىل طبيعة 
األداء اليابانيي واألسيلوب اليذي يتبعه زاكارونيي إىل جانب 
تسيجيل نقاط القوة والضعف عنيد اليابانين ووضعها عىل 
طاولية زيكو، وكان منتخيب اليابان قد تعيادل مع املنتخب 
الفنزوييي بهدف ملثليه يف املبياراة التجريبيية األوىل للفريق، 
وبين هذه وتليك اسيتدعى زاكاروني 12 محرتفيا يف األندية 
األوربيية لتعزييز توليفته أبرزهم الظهير األيرس لفريق انرت 
ميالن االيطيايل يوكي ناكاموتو ومهاجم مانشسيرت يونايتد 
االنكلييزي شيينجي كاجاوا والعب وسيط سيسيكا الرويس 
كيوسيوكي هونيدا وزميله يف شيتوتغارت األملاني شيينجي 
اوكازاكيي ومدافع فيفلو الهولندي مايا يوشييدا وهكذا فان 
مباراة الغد سيتكون اختبارا حقيقيا أميام املدربن الربازيي 
وااليطايل وتالميذهما فيما تدور التكهنات حول مدى معرفة 
زيكو بطابع الكيرة اليابانية وخباياها يف ضوء التجربة التي 
أمضاهيا مدربا للمنتخيب الياباني كما قياده إلحراز بطولة 
كأس آسييا عيام 2004 فضال عيىل ما يمكين أن يفيده من 

املعلومات الحديثة التي توفرت له عن منافسه.

تاأثريات نف�سية
اليابانيون لم يرتكوا األمور تمر طبيعية أبدا فمن جانبهم 
يدركون أن التعامل مع مباراة اليوم ليس سيهال لذلك حاولوا 
القيام بعدد من الخطوات التي من شيأنها التأثر نفسييا يف 
معنويات اسيود الرافدين وكان أول الغييث قيام الجانب 
اليابانيي بالنيأي عن نفسيه تجاه مهمية القيام 
بضيافية الوفيد العراقيي كما جيرت العادة يف 
هكذا منافسيات مقابل أن يحدث اليشء ذاته 
يف مباراة اإلياب التي سيتحتضنها العاصمة 
القطرية الدوحة والتي سييتكفل اليابانيون 
خاللهيا بضيافية أنفسيهم، كميا إن بعض 
الصحف اليابانية أخذت تحذر من هذا الالعب 
العراقي او ذاك رغم أنهم ليسيوا يف التشيكيلة 
األساسيية والهدف من ذلك واضح بالطبع، أما 
آخر حلقة يف مسلسل التشيويش اإلعالمي فكانت 
اليابانيين  يف موضيوع نيرشه احيد املنجمين 
املعروفن وحذر فيه منتخب الساموراي 
من الهزيمية أمام اسيود الرافدين 
يف املبياراة املرتقبية مضيفيا يف 
حديثه بأن العبا اسمر البرشة 
العنير األخطير  سييكون 
عيىل مرمى اليابيان يف هذه 
املبياراة )ربميا يعنيي بذلك 
قيي منر( وربميا انطلق 
من هذا اليرأي لكون قي 
منير يحمل الرقيم 4 الذي 
اليابانييون  يتشياءم منيه 
كثرا، وعيىل العموم نتمنى 
املنجيم  تنبيؤات  تصيدق  أن 
الياباني ويعود األسود بنقاط 
الفيوز الثيالث ميع إن نقطية 
التعيادل الوحييدة تعد مكسيبا 
أيضيا يف مبياراة عنوانهيا أصعيب 
تسيعن دقيقية السيود الرافديين يف 

التصفيات.
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لـقــاء الـيــوم بـيــن هـواجــس "الـكــارثـــة الـكـرويــة" ودعــوات الـتـحـلــي بـاألمــل
أسود الرافدين بمواجهة الساموراي في سايتاما
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عمار طاهر: مؤازرة المنتخب فـيـصـــل عـزيــز يـحـــذر
مهمة وطنية

زيـكــو: أعـــددت فـريـقــي لـلـفـــــوز
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أنباء عن ثورة شبابية تجتاح تشكيلة المنتخب اليوم

إخطبوط" الديوانية يتوقع فوز منتخبنا على اليابان
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بالصميم

منعم جابر

قبل ايام كنت يف جلس�ة ودية م�ع الدكتور عيل ابو 
الش�ون املدي�ر الع�ام لدائرة الرتبي�ة البدني�ة يف وزارة 
الش�باب و الرياض�ة و تحدثنا بحزن و ال�م عن واقع 
االندي�ة العراقية و باالمس كنا مجموعة من الخرباء و 
االكادميني و االعالميني و الرياضيني يف جلسة حوارية 
ح�ول الواقع الري�ايض و النتائج املخيب�ة لرياضتنا يف 
املحافل الدولية ) اقامتها جريدتنا الغراء طريق الشعب 
( و ت�م الرتكيز عىل واقع االندي�ة و فقر البنى التحتية 
و غي�اب القوانني و الترشيعات و قال ابو الش�ون لقد 
وضعن�ا معايري دولية خاص�ة باالندية مكونة من الف 
نقط�ة لتقييم االندي�ة و تصنيفها فلم نج�د اي نادي 
عراق�ي مؤهل الن يكون يف التصنيف االول او الثاني او 

الثالث او الرابع او الخامس !!!
و وجدن�ا نادي�ان يف املوقع الس�ادس و ربما مثلها 
يف املوقع الس�ابع و ان هناك بحدود نصف االندية هي 

تحت الصفر !ّ!
عزي�زي الق�ارئ الكري�م ال تنزع�ج و ال تتفاج�ئ 
فاالندي�ة النموذجية و عىل قياس�ات االهيل او الزمالك 
او الري�ان القطري او الهالل الس�عودي هذه االندية و 

غريها هي النموذج فاين انديتنا منها .
اقول ه�ذا و انا اقرأ يف الصحف يومياً عقود ملتهبة 
و ارقام�اً فلكي�ة واس�عاراً جنونية الندي�ة الزالت بال 
منشئات و ال مالعب و بادارات فقرية و قاعات بدائية 
او بدونها و بال مسابح و ال مضامري لكنها تتعاقد مع 
العب كرة قدم بمائتان و خمسون مليون دينار )يعني 
كل خمس�ة بمليار ( ) و السوك حامي ( نادي النفط ) 
ش�علها ( و بغداد ) وجها ( و اربيل ) علكها ( و دهوك 
) اظرمه�ا ( و االندي�ة اغلبها س�ارت عىل ه�ذا املنوال 
ولق�د تحولت االندية و رياضتها اىل مجال اس�تثماري 
كب�ري و توجه لرشائها كبار رج�ال االعمال و اصحاب 
رؤوس االم�وال و خاصة ع�رب النفط يف الخليج حيث 
يتزاحم�ون اليوم عىل اعظم و اكرب و اش�هر االندية يف 
العالم هذا العقل التجاري النهم يحسبون لكل دوالر او 
درهم يستثمرونه يف الرياضة ما بال اصحابنا يشعلون 
الس�وق و يحرق�ون االس�عار و هم يعرف�ون جيداً ان 
الكثري من هؤالء ال يستحقون ما يدفع لهم ام ان هناك 

امور اخرى .. 
و لنا عودة

اندية بائسة 
و عقول ملتهبة

وجه عدد من رياضيي نادي امليناء البرصي 
رسالة عرب"املستقبل العراقي" إىل معايل وزير 
الش�باب والرياض�ة املهندس جاس�م محمد 
جعف�ر , وتضمن�ت الرس�الة رضورة تدخ�ل 
الوزارة والوزير ش�خصيا للتص�دي للمؤامرة 
الت�ي ت�ُح�اك ضد ناديه�م ) كما أس�موها ( 
والت�ي يح�اول مخططوه�ا ب�كل األس�اليب 
التكميلي�ة والت�ي م�ن  إفش�ال االنتخاب�ات 
املؤمل أن تجرى األس�بوع املقبل. "املس�تقبل 
العراقي" تس�لمت الرسالة وبدورها ترفع ما 
وصل إليها إىل مكتب السيد الوزير ونحن عىل 
يق�ني بأننا س�نجد جواباً رسيعاً كم�ا عّودنا 

املهندس جاسم محمد جعفر .

�سيناريو التخطيط !
الكل يعلم أن اإلدارة السابقة لنادي امليناء 
كانت تجمعهم الخالفات ولم يتفقوا يوما عىل 
قرار موحد وهو ما س�ّبب الكثري من األزمات 
, وعندم�ا دخل�وا االنتخاب�ات ف�از اثنان من 
أصل تسعة وهذا ما يدّل عىل أن أغلبية الهيئة 
العام�ة كانت عازمة ع�ىل التغيري , ولكن من 
خرس أو ترضرت مصالحه بعد مجيء اإلدارة 
الجديدة بدأ يحش�د ويهيأ م�ن أجل مقاطعة 
االنتخابات حتى تفشل العملية الديمقراطية 
تحت ش�عار : " أنا ومن بعدي الطوفان" غري 
مبال�ني بمصلحة النادي خصوصا وأن اإلدارة 
الحالية يرتأس�ها الداعم األول للنادي الس�يد 
عمران رايض التميمي مدير عام رشكة موانئ 

الع�راق وال�ذي لم يدخ�ر جه�دا يف دعم فرق 
النادي ومحاسبة املقرصين ولكن نعيد عليكم 
: م�ن ترضرت مصالحهم جّمع�وا قواهم من 
جديد , أعداء وأصدقاء يدا بيد إلفشال املؤتمر 

االنتخابي بأية طريقة أو أسلوب !.

منا�سدة اأبوية !
نناش�د معاليكم بالتدخل الفوري , ألن ما 
يخط�ط اآلن يف البي�وت املظلم�ة يهدد مصري 
أعرق األندية العراقية إضافة إىل ذلك س�يضع 
س�معة العراق عىل املحك خصوصا وأن ملعب 
نادينا سيس�تضيف منافس�ات كأس الخليج 
بعد عامني من اآلن , واألهم أن فريقنا الكروي 
الجدي�د بات�ت  ال�ذي يس�تعد اآلن للموس�م 
ه�ذه التح�ركات والتداعيات تؤث�ر يف مراحل 

إعداده بش�كل كبري, فالفريق يطمح إلقامة 
معس�كر تدريب�ي خارج�ي وذل�ك للتحضري 
بش�كل جيد ليعوض إخفاقات املوسم املايض 
والتي تس�ببت بها اإلدارة السابقة , نأمل من 
معاليك�م أن تعم�ل ع�ىل تأجي�ل االنتخابات 
لف�رتة من الوقت حتى ته�دأ األجواء وتتصاىف 
القل�وب ألن األوض�اع الحالية ال تس�اعد عىل 

اإلطالق , عىس يتفق املختلفون !.

اأزمة الن�ساب !
وقال رياضي�و نادي امليناء يف رس�التهم 
إن مش�كلة اكتمال النصاب تس�بب الحاجز 
فلي�س   , االنتخاب�ي  املؤتم�ر  إلقام�ة  األول 
بثلث�ي  النص�اب  يتح�دد  أن  املعق�ول  م�ن 
أعض�اء الهيئة العامة يف الجول�ة الثانية من 

االنتخاب�ات التكميلي�ة ألن األقلية املعارضة 
وه�ي ثل�ث أعض�اء الهيئة العامة س�تعطل 
العملي�ة االنتخابية وس�تحل الهيئة اإلدارية 
املنتخبة ديمقراطياً , كما أن "الثلث املعطل" 
كما أسموه يش�مل كذلك الالعبني املغادرين 
واملبعدي�ن والذين ل�ن يح�رضوا االنتخابات 
كوننا دخلنا يف موس�م جدي�د , فنأمل منكم 
تعدي�ل هذه الفقرة لتك�ون كما هو معمول 
يف كل االنتخابات باعتماد األغلبية البس�يطة 
وهي نصف أعضاء الهيئة العامة زائداً واحد 
, ألن "الثلث املعطل" لن يوافق عىل الحضور 
واملش�اركة حتى يتس�لم القيادة , فهذه هي 
الديمقراطي�ة , نريد وقفتكم يا معايل الوزير 

املحرتم !.
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أبيدال يعود للمالعب في نهاية العام

س�بورت  صحيف�ة  قال�ت 
املقرب�ة م�ن نادي  الكتلوني�ة 
برش�لونة إن إريك أبيدال سيعود 
للفري�ق اإلس�باني نهاي�ة 

ه�ذا العام.وحس�ب الصحيفة، فإن 
الظهري األيرس قد يس�تطيع اللعب يف 
شهر ديسمرب )كانون أول( وهو أخر 
أش�هر هذا العام، وه�و يحتاج فقط 

ليستعيد لياقته ووزنه الطبيعي.

ومن املتوق�ع أن تكون عودة 
أبي�دال دفع�ة كب�رية لعم�ق 
حي�ث  برش�لونة،  تش�كيل 

األغل�ب يف  س�يخدم ع�ىل 
مركز قلب الدفاع.

أملون�دو  صحيف�ة  ذك�رت 
دوبورتيف�و اإلس�بانية أن عىل 
ري�ال مدري�د دف�ع 70 مليون 
ي�ورو ع�ىل األق�ل إذا م�ا أراد 
التعاق�د مع النم�ر الكولومبي 

فالكاو.
والد فالكاو كش�ف ع�ن رغبة 
إبن�ه الجامحة يف اللعب للفريق 
امللك�ي يف يوم من األيام وهذا ما 
قد يدفع الريال للتعاقد معه لكن 
رئي�س أتلتيكو مدريد قال بأنه لن 
يتخىل عن نجمه بمبلغ أقل من 70 
مليون يورو.يذك�ر أن فالكاو يتألق 
كث�رياً مع أتلتيكو مدري�د حيث أحرز 
مع�ه لق�ب ال�دوري األوروب�ي ولقب 
الس�وبر األوروبية وقبلها حقق لقب 

الدوري األوروبي مع بورتو.

قدم امل�رشف عىل منتخب ش�باب العراق بكرة 
الق�دم كام�ل زغري ق�دم طلب�ا التح�اد االكرة 

لتهيئة معس�كر تدريب�ي يف إحدى دول 
رشق آسيا اس�تعدادا ملنافسات 

نهائي�ات آس�يا الت�ي تقام 
يف اإلم�ارات خ�الل ترشين 
الثان�ي املقب�ل ، مبين�ا أن 
تدريبات�ه  ب�دأ  "املنتخ�ب 

ملعب الش�عب الثاني تحت املسائية عىل 
األنوار الكاش�فة، فيما أشاد باهتمام اتحاد الكرة وتعاون إدارة ملعب الشعب".وقال 
الناطق اإلعالمي للمنتخب الش�بابي ثائر املوس�وي: إن "مرشف املنتخب كامل زغري 
قدم طلبا التحاد الكرة بغية تهيئة معسكرا تدريبيا للمنتخب يف إحدى دول رشق آسيا 
اس�تعدادا ملباراته األوىل أمام منتخب كوريا الجنوبية يف نهائيات آسيا التي ستنطلق 
يوم الس�بت 3 ترشين الثاني املقبل يف اإلمارات"، وتم مخاطبة االتحاد املاليزي لكرة 
القدم من قبل اتحاد الكرة العراقي لتأمني املعسكر" ، مؤكدا ان "اتحاد الكرة بصدد 
مفاتحة اتحادات اخرى يف رشق القارة لتأمني معسكر تدريبي مثايل للمنتخب .وأشار 
املوسوي اىل أن "التدريبات تجرى بروحية عالية وهناك ارتياح كبري من لدن الجهاز 
الفن�ي نظرا ملا يبديه الالعبون من تفان وحرص خ�الل الوحدات التدريبية"، الفتا 
إىل أن "املنتخب وصل لدرجة جاهزية تامة واكتمال الصفوف".ونقل املوسوي عن 
مرشف املنتخب وعضو االتحاد كامل زغري "إشادته باهتمام ومتابعة اتحاد الكرة 
فضال عىل تعاون إدارة ملعب الش�عب وتس�هيل إجراء التدريبات".وأكد املوسوي 
ان "وفد منتخب الش�باب س�يغادر يف ال�13 من أيلول الحايل، إىل األردن للمش�اركة 
يف البطول�ة الثالثية م�ع منتخبات األردن وتونس، حيث يلتق�ي نظريه التونيس يف 

أوىل مباريات�ه بالبطولة".يذك�ر أن "منتخ�ب ال��15 من أيل�ول الح�ايل، يف 
يف نهائي�ات آس�يا الت�ي تنطل�ق يف اإلمارات الشباب يس�تعد للمشاركة 

املقبل، حيث يلع�ب يف مجموعة تضم كوريا خالل ترشين الثاني 
الجنوبية والصني وتايالند، وسيلتقي يف أوىل 

مبارياته باملنتخب الكوري الجنوبي".

 
اعرتف اإلسباني فريناندو توريس نجم هجوم تشيليس أنه استفاد 

كثريًا من تجارب املوس�م املايض الذي وصفه بأنه كان "األسوأ" 
يف حياته املهنية، وهو األمر الذي ساعده للظهور بمردود طيب 

حتى اآلن برفقة ناديه اللندني يف املوس�م الجديد. وقال النينيو 
"لق�د تعلمت الكثري من املوس�م املايض وتل�ك التجربة، اآلن 

أن�ا ألعب أكث�ر من ذلك بكث�ري لفريقي ويمكن�ك أن ترى 
أنني أبدأ بتس�جيل املزي�د من األهداف واللعب بش�كل 

جي�د". أض�اف "أنا مهاجم مختلف مم�ا كنت عليه 
يف امل�ايض، أنا خلقت الكثري م�ن الفرص لزمالئي 

يف الفري�ق وهذا ُيعني أن لعبي هو أكثر اكتماالً 
يف هذه املرحلة م�ن حياتي املهنية، اللعب يف 

فريق كتشيليس هو أمر مثري بالنسبة يل".
ووص�ل توري�س للمباراة رق�م 100 مع 

املنتخب اإلسباني أمام السعودية والتي 
انتهت بفوز بطلة العالم وأوروبا 0/5، 

وعن هذا الرق�م قال "وصويل للمباراة 
رقم 100 يشء سأتذكره دائًما، هناك 
بع�ض الالعب�ني س�يصلون إىل ه�ذا 
الرقم يف الس�نوات املقبلة كسريجيو 
راموس وسيسك فابريجاس، كانت 

لحظة خاصة بالنسبة يل".

 
  ح�ددت اللحن�ة االوملبي�ة الوطني�ة 
العراقي�ة موع�د اجتم�اع الجمعي�ة 
العمومي�ة للجن�ة، فضال ع�ن أبرز 
مح�اور االجتماع.وقال االمني املايل 
للجن�ة االوملبية الوطني�ة العراقية 
س�مري املوس�وي ان�ه ت�م تحديد 
الثان�ي والعرشي�ن م�ن ش�هر 
أيلول الجاري موع�دا الجتماع 
للجن�ة  العمومي�ة  الجمعي�ة 
االوملبية.وأضاف ان "محاور 
ق�راءة  ستش�هد  االجتم�اع 
التقريري�ن االداري وامل�ايل، 
اضافة اىل مناقش�ة قانون 
اللجن�ة االوملبية".وأوضح 
"االجتم�اع  ان  املوس�وي 
انبث�اق  أيض�ا  سيش�هد 
ع�ىل  ل�الرشاف  لج�ان 
الخاص�ة  االنتخاب�ات 
االوملبي�ة،  باللجن�ة 
ستش�هد  الع�راق  ألن 
لجنت�ه  مفاص�ل 
االنتخابات،  االوملبية 
أس�وة بباق�ي الدول 
املنضوي�ة تح�ت لواء 
الدولية". االوملبية  اللجنة 

وأش�ار اىل ان "الهيئات العامة 
يف االتحادات املركزية سيكون 
يف  الحاس�م  ال�رأي  له�ا 
ترش�يح م�ن تراه 
للعم�ل  مناس�با 
املرحل�ة  يف 

املقبلة".

 لم ي�رتدد الع�داء الجامايكي وأرسع رجل يف العالم “يوس�ني 
بول�ت” يف تقديم الدعم الكام�ل للنجم الربتغايل 
كريس�تيانو رونال�دو مش�رياً إىل أنه أفضل 
الع�ب يف العال�م فض�اًل ع�ن أحقيت�ه يف 
الحصول ع�ىل الكرة الذهبي�ة لهذا العام.
وأك�د يوس�ني بول�ت يف مقابل�ة م�ع 
رونال�دو ان كريس�تيانو أفض�ل م�ن 
مهاجم برش�لونة ليونيل مييس وقال : 
“كريس�تيانو هو أكثر تكامالً من مييس 
يف حني جزءاً من نجاحه اإلحرتايف يعود إىل 

تحسنه عندما لعب يف مانشسرت يونايتد”.
واع�رتف الع�داء الجامايك�ي أن�ه 
العادية  التدريبات  سيخوض 
امل�درب  فري�ق  يف 
أليكس فريجسون 
ع�ىل  مش�دداً 
رغبته يف تقديم 
ة  عد ملس���ا ا
عب����ي  لال
الشي��اطني 
لحُم����ر  ا
لتحس���ني 
املهنية  حياتهم 
يمك�ن  ال  ألن�ه 

إيقافه )يف إشارة 
س����رعته  إىل 

الكبرية(”.

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

منتخبنا الشبابي الكروي يعسكر شرق 
القارة تحضيرًا لنهائيات اسيا

على طاولة وزير الشباب والرياضة.. رياضيو الميناء يطالبون بتعديل النصاب القانوني

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

األولمبية تحدد موعد 
اجتماع الجمعية 

العمومية وأبرز محاوره

توريس: تعلمت من درس 
الموسم الماضي

الريال دفع 70 مليون 
يورو لضم فالكاو

تحسن كبير للميالن 
واإلنتر في معدل 

أعمار الالعبين
 

قامت صحيف�ة الالغازيتا ديلو 
س�بورت اإليطالي�ة بإحصائية 
ممي�زة ح�ول متوس�ط أعمار 
األوىل  الدرج�ة  أندي�ة  العب�ي 
اإليطالي�ة ، وق�د كش�فت هذه 

اإلحصائية عن تقدم كبري لقطبي 
مدين�ة ميالنو حيث ح�ال يف املركزين 

الت�وايل  ع�ىل  والثام�ن  الس�ابع 
ويع�ود ذل�ك إىل تجديديهم�ا 

لتش�كيلة فريقيهما خالل 
هذا املوس�م، يف حني آلت 
بيس�كارا  إىل  الص�دارة 
الواف�د الجدي�د بينم�ا 
ح�ل التس�يو يف املركز 

األخري.

بولت: كريستيانو افضل من ميسي



       بغداد/ المستقبل العراقي

حال�ة م�ن االنتع�اش تبدو جدي�دة عىل 
املجتمع العراقي تعيش�ها محال بيع طيور 
الزينة يف بغ�داد، فهناك رغبة كبرية من قبل 
بع�ض الناس ل�راء طي�ور الزين�ة ومنها 

الببغاء وتربيتها كفرد من العائلة يف البيت.
تقول جزائر كريم يف حديث أوردته إذاعة 
)العراق الحر( أنه�ا أصيبت بالذهول عندما 
سمعت صوتا يصدر من طائر دون أن يحرك 
فم�ه، فضال ع�ن أن هذا الص�وت ال يختلف 
عن صوت اإلنس�ان، األمر الذي شجعها عىل 

االهتمام بالببغاء أكثر من ذي قبل.
العدي�د م�ن  أن  كري�م  وتؤك�د جزائ�ر 
أصدقائها ومعارفها قلدوها واقتنوا الببغاء 
يف بيوته�م، موضح�ة أن مس�ألة تربية هذا 

النوع من الطيور سهلة ومسلية.
وترى أن االنفت�اح الحاصل يف البالد بعد 
عام 2003 فسح املجال للتعرف عىل ثقافات 
جدي�دة وأن تربية الببغاء تعد آخر صيحة يف 
املجتم�ع البغ�دادي، وهو برأيه�ا أمر يعتمد 

عىل املزاج. 
وأكدت الس�يدة ملياء حسني أن اقتناءها 

للببغاء وتربيته، جاء بسبب شعورها الدائم 
بالوحدة خاصة بعد زواج ابنتيها، وأش�ارت 
إىل أنه�ا اعت�ادت عىل رؤية الببغ�اء يف منزل 
ش�قيقها، وبعدما ش�عرت بالوح�دة قررت 
رشاء ببغ�اء، الفت�ة إىل أنه�ا تهتم ب�ه كثرياً 

وتعامله مثل طفل مدلل. 
وي�رى وليد محم�د الذي يعم�ل يف محل 
لبي�ع طي�ور الزين�ة ان اإلقب�ال ع�ىل رشاء 

الببغاوات يف السابق كان يعتمد عىل رشيحة 
معين�ة من املجتم�ع وبخاص�ة املرتفة ، أما 
الي�وم فقد تغري األمر وب�ات اإلقبال من قبل 

الجميع. 
وأش�ار وليد إىل أنه قد تصل أسعارها إىل 
مبال�غ خيالية، والباع�ة عموماً لهذه النوع 
من الطيور يلتزمون بتسعرية يحددها عمر 
الببغ�اء ودرج�ة ندرت�ه، فببغ�اء األمازوني 

الكاوس�كي  وببغ�اء 
أس�عار  ق�د تص�ل 
منه�م�ا  ك����ل 
إىل  أح�����يان��ا 

1400 دوالر.
س����وق  ويعد 

الغزل من أش�هر األسواق 
العراقي�ة الت�����ي تبي�ع 

الطي�ور، ويض�ّج صب�اح كل ي�وم جمع�ة 
باملاّرة واملتفرجني والباعة ممن افرتشوا 
األرصفة ببضائعهم الحيوانية، ويبدو 
كغابة متمّدنة من الفسيفساء تعانق 
فيها األبنية الخمسينية البغدادية 
وما تبّقى من شناشيلها املهلة، 
الطي�ور امللون�ة والحيوان�ات 
األليفة الرابضة عىل األرض 
داخل أقفاصها وخارجها، 
وال تخل�و ه�ذه الغاب�ة 
اإلسفلتية من الحيوانات 
والزاحف�ة  املفرتس��ة 
إذا م�ا أّم�ن أصاحبها 
إحكام أقفال بيوتها.. 
وق�د تعرّض الس�وق 
إىل هجم�ات إرهابية 
 2003 بع�د  عدي�دة 
تمنع�ه  ل�م  لكنه�ا 
من مواصل�ة حياته 
فح�ة  لط�ا ا
بامل��وروث 
دي  لبغ��دا ا

العريق.
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• يف ه�ذا امل�كان املخصص ملق�ايل؛ كنت ق�د طرحت استئناس�ا برأي 
أصحاب الش�أن حول جواز اس�تخدام صمامات )قلب الخنزير( يف ترميم 
قلب اإلنسان؛ أم االس�تعانة بصمامات قلب )البقرة( التي ال تعطي نفس 

النتائج الخنزيرية؟!!
بعد أن هاجم املتأسلمون احد كبار أطباء العرص يف ارض الكنانة حتى 
طردوه منها؛ وقد س�ارع النطايس االختص�ايص بأمراض القلب والصدر 
واألس�تاذ املساعد يف كلية طب الجامعة املس�تنرصية؛ لإلدالء برأيه ورأيه 
كان شامال )طبيا ورشعيا( بحيث لم نستغرب حني يطلق عليه أصدقاؤه 

لقب )د. رافد املوسوعي( فله منا الشكر واالمتنان.
• يقول املوس�وعي )ال يخفى عن الجمي�ع إن القلب هو أهم عضو يف 
جس�م اإلنس�ان يؤثر يف الجس�م كله فيوزع الدم والغذاء واألوكسجني إىل 
كل خلي�ة من خاليا الجس�م؛ وقد قال عنه الرس�ول )ص�ىل الله عليه واله 
وس�لم( »أال إن يف الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله، أال وهي القلب« اكتشفوا أخريا بعد عمليات زرع القلوب 
ونقلها من ناس موتى إىل ناس إحياء انه يحمل الذاكرة واملش�اعر والحب 

والكره هذا باإلضافة إىل عمله كمضخة.
وهك�ذا يتضح لن�ا أهمية الصمام�ات عموما يف عمل القل�ب، إذ إنها 
تتحك�م باندف�اع الدم م�ن القل�ب وخالله، فتعم�ل عىل تفري�غ حجرات 
القلب بش�كل تام ويف اتج�اه واحد وتمنع ارتجاع ال�دم يف االتجاه املضاد 
وعموم�اً: ف�أي عطب أو خلل به�ذه الصمامات يؤثر ع�ىل وظيفة القلب 
بدرجات تتفاوت حس�ب درجة الخل�ل والعطب..واذا ما ح�دث ذلك فالبد 
من إجراء عملية تبديل للصمام بصمام بديل، والصمامات البديلة تنقسم 
إىل)صمامات معدنية وصمامات نس�يجية( من أص�ل بري أو حيواني، 

ويحدد الجراح نوع الصمام املناسب لكل حالة .
أوالً: الصمامات النس�يجية من أصل إنساني: وهذه الصمامات عادة 
ما تؤخذ من ش�خص متوىف أو من املريض نفس�ه الس�تخدامها بأسلوب 

روس الجراحي. 
ثانياً- الصمامات النس�يجية من أصل حيواني: وعادة ما تكون هذه 
الصمام�ات مصنعة من نس�يج حيواني، وهي عىل األغلب من أصل بقري 

أو خنزيري.
ثالث�اً: الصمام�ات املعدني�ة: وتعت�ر ه�ذه الصمامات أكث�ر تحمالً 
وق�د ت�دوم طوي�اًل ، رشيط�ة أال يحدث له�ا مضاعف�ات مث�ل االلتهاب 

الجرثومي(.
• واملوس�وعي يورد فتاوى لإلمام احمد ومالك والشافعي وابن تيمية 
بجوازات تش�به ذلك ويختم أخ�ريا تعقيبه بالقول )وهك�ذا قرَّر مجلس« 
املجم�ع الفقه�ي اإلس�المي »جواز«أن يؤخ�ذ العضو من حي�وان مأكول 

ومذكى مطلقاً، أو غريه عند الرضورة لزرعه يف إنسان مضطر إليه«.
أما الس�يد الش�هيد آي�ة الله محمد ص�ادق الصدر )ق�دس( فقد ذكر 
يف كتاب�ه فقه الطب يف مس�ألة 17- ما حكم اس�تخدام بعض الصمامات 
القلبي�ة مث�اًل لإلنس�ان خصوص�اً صم�ام الخنزي�ر، ه�ل ه�و جائز مع 
االضط�رار وبدون�ه وكذلك مع التفضيل؟ فأجاب باس�مه تع�اىل: كل ذلك 

جائز مع االضطرار..
 وه�و ما يتفق عليه اغلب مراجع الش�يعة واملذاه�ب األخرى- انتهى 

تعقيب الدكتور رافد الخزاعي املوسوعي(.
• فق�ط اريد ان اذكر بان القضية التي آثرتها هنا كانت تتعلق بطبيب 
القل�ب املرصي الريطاني مجدي يعقوب؛ الذي حورب ألنه انحاز إىل العلم 
ولي�س إىل الخزعبالت؛ وكان قصدنا أن نقول: احرتموا العلماء يا ناس ويا 

حكومات فبغريهم ال تصلح البلدان. 

خنزير أم بقرة
أم تكفيري ؟

الكتابة باالزميل

    جواد الحطاب

ال أعتق�د أن أيا منا يدرك العالقة بني االثنني فالهاش�مي رجل ركب 
قط�ار السياس�ة بالعراق أس�وة بمن ركب�وه إال أنه وجد أن السياس�ة 
وحده�ا ال تكف�ي لبلوغ األهداف متأث�راً باملبدأ امليكافي�ي )الغاية ترر 
الوس�يلة( ليض�ع يف حزامه مسدس�ني ومجموعة من القناب�ل اليدوية 
م�ع حزام ناس�ف ويتنقل بعجل�ة مفخخة خش�ية أن يصادف�ه أعداء 
الديمقراطي�ة الجدي�دة ليقتله�م، أم�ا ع�ي الرقي وه�و يف الحقيقة 
ليس بهذا االس�م وإنم�ا هو عي الش�جري إال إن مجاورته لعي الغربي 
ه�و الذي دفع الناس لتس�ميته بعي الرقي لل�رضورات اللحنية فهو 
رجل زاهد عابد لم يحمل يف حياته ال س�الحا جارحا وال مسدس�ا كاتما 
للص�وت بل مات وهو يتوس�د كتبه ومخطوطاته ليدف�ن يف تلك البقعة 
التي س�ميت باس�مه، الغريب يف األمر أن الهاش�مي عندما اقتيد صباح 
هذا اليوم التاسع من الشهر التاسع ليحاكم غيابياً لم يجد عىل خارطة 
العراق مكانا يعلن فيه ثوريته سوى منطقة )عي الرقي( فأمر أزالمه 
ممن هم من س�اللة منظمة حنني بأن يقتص�وا من أبناء هذه املنطقة 
أق�ى قص�اص فبعث إليهم عجل�ة مفخخة لتتصاع�د أرواح العرات 
م�ن الش�هداء ويتعاىل أن�ني العرات م�ن الجرحى وتع�اود الثكىل من 
نس�اء العمارة لطم الخدود كما تعودن طيلة س�نني حياتهن البائس�ة، 
ثورية الهاش�مي وهو يقبع يف إحدى مصايف شمالنا الحبيب أو يف أحد 
القص�ور يف ضيافة الحاكم بأم�ر الله أردوغان قائد الحملة اإلس�المية 
لبن�اء اإلمراطوري�ة العثماني�ة وويل أمر املس�لمني واملس�لمات بعد أن 

صعب عىل باقي عباد الله من املسلمني إيجاد وال ألمرهم.
هذا الهاش�مي وهو يف ضيافة مضيفه أيا كان ال هم له  اآلن س�وى 
إثب�ات أن الع�راق ال يمكن أن يك�ون للجميع بل يج�ب ويجب أن يبقى 
ضيع�ة تتحكم به�ا ذات العوائل الت�ي تحكمت بمص�ري العراقيني عىل 
امتداد أكثر من قرن كامل وكما أوحى له شيخه الجليل ذو املايض النبيل 
ح�ارث الض�اري ب�أن ال يمكن أن تعاد أمج�اد قرية العوج�ة ما لم يتم 
تهديم عي الرقي وعي الغربي والشعلة ومدينة الصدر والحرية وحي 
أور وغريها من املناطق التي أوىص بها الحارث الضاري تلميذه النجيب 
الهاشمي بأن يبعث إليها من يهدها عىل رؤوس ساكنيها، الهاشمي هذا 
والذي تعود أن يكون القتل هو وسيلته املثىل لبناء املجتمع الديمقراطي 
الجدي�د أثبت للعالم أجمع أنه حقاً املجدد لنظرية البعث التي س�ار عىل 
نهجه�ا ص�دام ومن س�بقوه وهي أن الوط�ن يجب أن يبن�ى بجماجم  

أبنائه تيمنا بشاعر البعث وبيت شعره الخالد 
وطن تشيده الجماجم والدم

تتهدم الدنيا وال يتهدم 
لذلك آل عىل نفسه )الهاشمي طبعاً( هو ومن معه من أبناء عمومته 
وأصهاره ومريديه أن يعبد ش�وارع العراق بالجماجم وأن تكون الدماء 
بدي�اًل عن املياه يف أنهاره الثالثة الخال�دة حتى يخلد بالتأريخ كما خلد 
س�واه م�ن أمثال س�ابور ذي األكتاف وقائ�د الخمري الحم�ر ويبدو أن 
صاحبنا الهاش�مي والذي اخذ لقبه ليس من )بني هاش�م( كما يتصور 
البعض بل من انتماء جده إىل الجيش العربي بقيادة فيصل بن الحسني 
إبان الح�رب الريطانية الرتكي�ة والذي أطلق عىل هذا الجيش تس�مية 
)الهاش�مي( قد تأثر كث�رياً بأصدقائنا الكمبودي�ني وتجربتهم يف مجال 
القت�ل وجمع الجماجم لذلك نراه اليوم وبعد أن حكم غيابياً يف محكمة 
تألفت من تس�عة أعضاء وهي س�ابقة لم تحص�ل يف املحاكم العراقية، 
ن�راه يريد له�ذا البلد أن يتحول إىل فنوم بنه أخ�رى وأن يصار إىل إقامة 
معرض للجماجم التي اس�تطاع الهاش�مي قبل وأثن�اء وبعد محاكمته 
من س�لخ فروتها بواس�طة عجالته املفخخة وعبواته الناس�فة  أو من 
خالل مسدس�اته الكاتمة للصوت التي باتت تش�كل الس�الح الرس�مي 
لجماعته التي تربت عىل املوت والقتل ونبذ اآلخر، الهاش�مي أفلح يف أن 
يض�ع العراق برمته عىل كف عفريت فهو امت�داد لفكر صدام الهدام يف 
أن ال ص�وت يعل�و عىل صوت الرص�اص لذلك فقد احتف�ل زبانيته يوم 
األح�د الدامي يف أن يزهقوا أرواح املئ�ات من العراقيني ويقطعوا أوصال 
اآلالف منهم يف التفجريات التي طالت كل مدن العراق  احتفاء بمحاكمة 
س�يدهم الذي يتن�اول اآلن ومن عىل موائد أردوغ�ان أو أمري قطر )قائد 
الدول�ة العظم�ى الت�ي ال تحت�اج إىل أكثر من ف�وج واح�د إلزالتها عن 
الوجود( أو عىل موائد من حسبناهم أخواناً لنا يف شمال الوطن، يتناول 
الهاش�مي قناني الفودكا أو الراندي املعتق ذي اللون األحمر  لريس�م يف 
ذهن�ه املريض خارط�ة  للوطن املدمى من الش�مال إىل الجنوب وليكون 
م�ذاق نبيذه املفض�ل مقارباً ملذاق دماء العراقيني التي س�الت أنهاراً يف 

يوم صدور الحكم عليه.

بين السطور

تصدر عن مؤسسة المستقبل العراقية للصحافة والطباعة والنشر
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سائحة »مفقودة« تشارك في عمليات 
البحث عن نفسها

      المستقبل العراقي / وكاالت

شاركت سيدة لم تكن تعي أنه تم اإلبالغ عنها كشخص مفقود يف عمليات البحث 
عنها نهاية هذا األسبوع يف أيسالند، حيث تم إبالغ السلطات بأن املرأة، التي لم ُيفَصح 
ع�ن هويتها، مفقودة يف 26 آب خالل رحلة إىل أحد املعالم الس�ياحية يف البالد.وقامت 
الزائ�رة الدولية  بالوقوف عند املعلم الس�ياحي الذي يقع يف جن�وب البالد مع الحافلة 

الس�ياحية، ث�م ذهب�ت إىل دورة املي�اه لتنع�ش وجهه�ا 
وتغرّي مالبس�ها، إال أن مرشد الرحلة والركاب لم يتمكنوا 
م�ن التعرف إليها، ول�م تعرف هي نفس�ها أن الوصف يف 
بالغ الش�خص املفق�ود ال�ذي أُرِس�َل للس�لطات ينطبق 
عليها.واس�تمر البحث واس�ع النطاق بمساعدة طائرات 
الهليكوبرت وحرس الس�واحل واملتطوعني و50 عضواً من 
الرحلة الس�ياحية، ولم تدرك امل�رأة الوضع إال بعد يومني 

من البحث وأبلغت الرطة بذلك وحينها توقف البحث. 

»شعرت بالوحدة فجلبت طيرًا عاملته كإبني«

بغـداديـون يقبلـون علـى طيور الزينـة.. والببـغـاء أول المطلـوبيـن

       المستقبل العراقي/ رويترز

ذك�ر تصني�ف جديد ص�در ي�وم الخميس 
يف بداية أس�بوع األزي�اء يف نيوي�ورك أن لندن 
تفوقت عىل نيويورك كعاصمة األزياء يف العالم 

للعام الثاني عىل التوايل.
وبينما يلتقي مصممو األزياء واملتسوقون 
وعارض�ات األزي�اء يف نيوي�ورك يف هذا الحدث 
النصف س�نوي الذي يجذب 116 ألف شخص 
حل�ت املدين�ة يف املرتب�ة الثاني�ة يف القائم�ة 
الس�نوية الت�ي تتاب�ع االهتمام ع�ىل اإلنرتنت 
ويف وس�ائل اإلعالم تليها برش�لونة ثم باريس 

ومدريد.
وقال ب�ول باي�اك رئيس رشك�ة )جلوبال 
النجوي�دج مونيت�ور( الت�ي تجم�ع النتائ�ج 
الس�نوية إن كي�ت ميدلت�ون ودورة األلع�اب 
االوملبية الصيفية لعام 2012 ساعدا لندن عىل 

االحتفاظ باللقب للعام الثاني عىل التوايل.

وق�ال باي�اك »أثبتت كي�ت ميدلت�ون انها 
مؤثرة بشكل ال يصدق عىل األزياء الريطانية«. 
وأض�اف أن دراس�ة ج�رت يف اآلون�ة األخ�رية 
أظهرت أن تأثريها أس�هم بمالي�ني الجنيهات 
يف مبيع�ات هذا العام. وقال »اليشء الثاني هو 

دورة األلع�اب األوملبي�ة يف اململك�ة املتح�دة«.
وتحتدم املنافسة بني العاصمة الريطانية 
ونيويورك منذ بدأت رشكة التحليالت ومقرها 
يف أوس�تن عمل التصنيف قبل تس�ع س�نوات. 
وحلت باريس يف املركز الثالث يف الرتتيب العام 
لكنها كان�ت األوىل يف تصميم األزياء الراقية يف 
حني أثبتت اسبانيا براعتها يف األزياء بمدينتني 

يف الخمس األوائل.
وفرس باياك ذل�ك قائال »بالنس�بة لألزياء 
اآلل�ة  ليس�ت  لكنه�ا  األوىل  باري�س  الراقي�ة 
اإلعالمي�ة الت�ي يف األماك�ن األخ�رى. قام�ت 
برش�لونة بمحاول�ة قوية حقا وتل�ك الجهود 

تؤتي ثمارها.«

وأطل�ق عىل ه�ذه األقنع�ة التي 
اس�م  باالنتش�ار،  بالفع�ل  ب�دأت 
م�ن  مصنوع�ة  وه�ي   ،»facekini«
أنس�جة خاص�ة، وبأل�وان مختلفة، 
وتغط�ي امل�رأة م�ن أعىل ال�رأس، إىل 
أس�فل القدم�ني، باس�تثناء العين�ني 
والف�م واألنف، آخذين بع�ني اإلعتبار 

شكل وحجم الوجه.
ووفقاً لوس�ائل اإلعالم الصينية، 
فإن معظم النساء ممن هن بمنتصف 
العم�ر يف مدين�ة Qingdao، يحرصن 
ع�ىل االس�تحمام يف املحي�ط الهادي 

بصورة مستمرة.
ويب�دو أن الغاي�ة م�ن وراء ذلك 
اللباس هو املحافظة عىل لون البرة 
البيض�اء عن�د النس�اء، والت�ي تعتر 

إحدى عالمات الجمال يف الصني.
وبهدف الوصول للغاية املنشودة، 
وه�ي اإلبق�اء ع�ىل بي�اض البرة ، 
تب�ذل العدي�د من النس�اء الصينيات، 
جه�داً كب�رياً للحف�اظ ع�ن برتهن 
وحمايته�ا م�ن االس�مرار، خاصة يف 
فصل الصيف، لذا تجدهن يستخدمن 

املظ�الت أثناء الس�ري يف الطرقات، أو 
ارتداء س�رتات طويلة األكم�ام، أثناء 

ركوب الدراجات.
وق�د أكدت مجموعة من النس�اء 

يف مدين�ة »Qingdao«، حرصهن 
األقنع�ة  ه�ذه  ارت�داء  ع�ىل 

وس�رتات الس�باحة الكاملة، 
للحفاظ  بأهميته�ا  وأش�دن 

عىل برتهن.
أخري�ات أك�دن أن ه�ذه 
الس�رتات واألقنع�ة تجنبهن 
قندي�ل  ولس�عات  الش�مس 

البحر املؤملة أيضا.
أح�د باعة ه�ذه األقنعة 
الرتقالية زاهي�ة اللون، قال 
إنها تس�اعد يف إبعاد أس�ماك 
الق�رش بص�ورة أك�ر، ألنه 
يخ�ى ه�ذا الل�ون أكثر من 

غريه.
بينم�ا قال بع�ض الباعة 
إنه يمكن له�ذه لألقنعة صد 
البعوض باإلضافة إىل أسماك 

القرش والشمس بالطبع.

لنــدن تحتــفــظ بلقــب »عــاصــمــة األزيــــاء«

       المستقبل العراقي / متابعة

ل�م يك�ن صب�ي صين�ي يظ�ن أن تناول 
يف  غ�رزة   38 س�يكلفه  غ�ازي  م�روب 

وجهه.
ذلك ما حدث للصبي-لم يذكر اسمه- 
عندم�ا ح�اول فت�ح علبة امل�روب التي 
وضعه�ا لس�اعات يف ُمجم�د لتنفج�ر يف 
وجه�ه محدثة جروحاً غائ�رة يف الجانب 
األيرس منه مما اس�تدعى تقطيبها ب 38 

غرزة.
وق�ال مختص�ون إن انفج�ار العلبة 
يعزى إىل تمدد محتوياتها املشبعة بثاني 
أكس�يد الكربون بما يفوق قالبها بسبب 
تعرض�ه للتجم�د. وعندم�ا فت�ح الصبي 
العلب�ة انفج�رت بفعل الضغط الش�ديد 

محدثة ما يشبه االنفجار.
وقام�ت والدة الصبي غ�ري املحظوظ 
بنر بعض صوره عىل شبكات التواصل 
االجتماعي لتحذي�ر اآلخرين أن هذا األمر 

يمكن أن يحدث لهم مستشهدة بالصور.

احذر علب المشروبات.. 
فقد تنفجر بوجهك !

        بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت وزارة السياحة واآلثار عن الحصول عىل وثيقة من الرطة الدولية 
)االنرتبول( تظهر وجود آثار عراقية مهربة يف إرسائيل.

وقال مصدر مس�ؤول يف الوزارة، يف ترصيح أورده )املركز الخري لش�بكة 
اإلع�الم العراقي(: إن الوزارة حصلت عىل وثيقة من االنرتبول الدويل صادرة من 
الس�لطة األثرية اإلرسائيلية تقر بصورة 
كامل�ة بوج�ود آث�ار عراقي�ة مهربة يف 
الوثيق�ة تض�م  إرسائي�ل، الفت�ا اىل ان 
أس�ماء دول أوروبية تلعب دور الوسيط 

يف نقل اآلثار العراقية إىل إرسائيل.
وأشار املصدر اىل ان الوثيقة أظهرت 
أيضا منح الس�لطة االثري�ة اإلرسائيلية 
إج�ازة لفت�ح 60 وكال�ة ملمارس�ة بيع 
ورشاء اآلث�ار يف ارسائي�ل وتص�ل اليها 
بني الحني واآلخر آثار بابلية وسومرية، 
مبين�ا أن ال�وزارة تعمل بجه�ود حثيثة 
الستعادة جميع االثار املهربة يف مختلف 
دول العالم.وأك�د ان الوزارة تعمل حاليا 
عىل اس�تغالل الوثيقة للمطالبة باس�تعادة اآلثار العراقية املرسوقة، مشريا اىل 
وج�ود دولة، ل�م يذكرها، يجري ع�ىل أراضيها ترتيب وتوظيب اآلث�ار العراقية 
تمهي�دا لنقلها اىل إرسائيل.ولفت املص�در اىل عدم وجود مفاوضات مبارشة بني 
العراق وإرسائيل، لكنه كش�ف عن أن الوزارة سوف تخاطب منظمة اليونسكو 

واالنرتبول الدويل بصدد استعادة هذه اآلثار.

اإلنتربـول: آثـار عـراقيــة
 في إسـرائيـل

CNN /المستقبل العراقي       

ثمة دع�وات ظه�رت مؤخراً عىل 
مواق�ع االنرتن�ت الصيني�ة، تش�جع 
النساء الراغبات يف السباحة باملحيط 

الهادي ارتداء أقنعة وسرتات سباحة 
تغطي الجس�م كامال، به�دف اإلبقاء 
عىل إحدى عالم�ات الجمال، أال وهي 
بياض البرة، والحماية من األسماك 

املفرتسة.

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

صينيات يسبحن بأقنعة لمواجهة الشمس والقرش
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