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         المستقبل العراقي / خاص
أكد مصدر سياس�ي مطلع على تعيين مرش�ح 
القائمة العراقية خال�د العبيدي كوزير للدفاع. 
وق�ال المصدر الذي رفض الكش�ف عن اس�مه 
ل�«المستقبل العراقي« إن رئيس الوزراء نوري 
المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي 
اتفق�ا على تفويض العبيدي ومنحه صالحيات 
كاملة كوزير للدف�اع. وكانت القائمة العراقية 
ق�د أكدت أم�س على لس�ان نائبها س�الم دلي 

أنها »س�حبت ترش�يح العبيدي لحقيبة الدفاع بكتاب رس�مي إلى 
رئيس الوزراء نوري المالكي، وال صحة لترش�يح اسمه من جديد 
لتول�ي هذا المنص�ب«، إال إن المصدر أكد ل�«المس�تقبل العراقي« 
إن العبي�دي باش�ر مهامه كوزير للدف�اع. وقال النائ�ب عن دولة 
القان�ون عبد الس�الم المالك�ي إن ائتالفه يدعم ترش�يح العبيدي 
لحقيب�ة الدف�اع الذي ت�رى فيه ش�خصية مناس�بة ومقبولة من 
جميع األطراف, وذلك لمهنيته وخبرته العسكرية وسيرته الجيدة 
إضافة إلى كونه يمتاز بالمعرفة والدراية الكاملة بشؤون الجيش 
العراقي«. وكانت العراقية قد رش�حت العبيدي في العام الماضي 
لحقيب�ة الدف�اع مقابل ترش�يح إبراهيم الالمي م�ن قبل التحالف 
الوطن�ي لحقيب�ة الداخلي�ة، لكنها س�رعان ما س�حبت ترش�يح 

العبيدي واعترضت على ترشيح الالمي. 
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           المستقبل العراقي/خاص
قال مصدر سياس�ي في محافظ�ة االنبار إن “طارق 
الهاش�مي يق�ود حمل�ة لتروي�ع رج�ال السياس�ة 
والعشائر في عموم المثلث السني واالنبار والموصل 
بش�كل خ�اص، لدعمه من خ�الل تجني�د عصابات، 
ورج�ال ظ�ل يقوم�وا بعملي�ات تروي�ع وتخوي�ف 
وتهدي�د”، الفتاً إلى أنه “ت�دور حالياً معركة ضارية 
بين نائ�ب رئيس الوزراء صالح المطلك والهاش�مي 
بش�أن عودة األخير إلى الحكومة، والحال مع نواب 
العراقي�ة الذي�ن يطالبهم الهاش�مي بالوق�وف إلى 

صفه”.
وأكد المصدر أن “الحزب اإلسالمي يقف شامتاً تجاه 
الهاشمي بعد أن تسبب بمش�اكل كبيرة للحزب وتم 
طرده من�ه قبيل اعتقاله ومجموعته والحكم عليهم 

باإلعدام”.
وبيَّن المصدر أن “الهاش�مي يس�تغل التمويل الكبير 
ال�ذي تعطيه له تركيا إلس�ناد المعارضة الس�ورية 
منذ س�نة ونيف في تمويل حمالت يش�نها مقربون 
منه ضد رجال العش�ائر الس�نة ورجال السياس�ة”، 
مبيناً أنه “يهدد بالقتل والتفجير لعوائل هؤالء إن لم 
يكن لديهم مواقف قوية ومؤث�رة وضاغطة باتجاه 
تس�وية ملفه”، مش�يراً إلى أن “احد ش�يوخ االنبار 
وصف الهاش�مي بأنه مخبول ألنه ال يعي أن قضيته 
لن تحل أب�دا وانه لن يتقبله المجتمع العراقي س�نة 
أو ش�يعة بعد اآلن، الن ش�يوخ العشائر من الموصل 
واالنبار اطلعوا على ملفات�ه كلها من قبل الحكومة 
وأعلن�وا براءته�م منه ول�ن تقف إل�ى جانبه أي من 

عشائر السنة بعد اآلن”.
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       المستقبل العراقي / خاص
كشف مصدر مطلع عن إن أسباب اعتقال 
النائب األول لرئيس اللجنة األولمبية بشار 
مصطفى جاء على خلفية اتهامه بتسهيل 
دخول إرهابيين اثنين إلى العراق بجوازات 
س�فر رياضية. وأكد المصدر الذي رفض 
الكشف عن اسمه ل�”المستقبل العراقي” 
إن تهمة مصطفى كانت ضلوعه بتسهيل 
دخول إرهابيين اثنين إلى العراق بجوازات 
س�فر رياضية، مبيناً إن هذين اإلرهابيين 
كانا قد قدما من نيجيريا. وكان مصطفى 
قد قال بعد إطالق س�راحه الس�بت “جاء 
اعتقال�ي لغ�رض اس�تجوابي م�ن قب�ل 
الجه�ات القضائي�ة ح�ول أمر ل�ه طابع 
رياضي بحت يتعلق بوجود العبين أجانب 
ف�ي البالد، وقدمت ما ل�دي من معلومات 

وانتهى األمر وأطلق سراحي”.
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        المستقبل العراق/خاص
أف�اد مصدر مقرب من رئاس�ة الجمهوري�ة إن مخالفة كبيرة ارتكبت خالل الفت�رة الواقعة بين هروب 
ط�ارق الهاش�مي وثبوت األدلة عليه، وبي�ن وقت إطالق حكم إعدامه مؤخرا، الفت�اً إلى أن تلك مخالفة 
تتمثَّل في صرف رواتب منصب الهاشمي الذي كان يشغله، كاشفاً أنه تم  تحويل المرتبات إلى حسابات 
الهاش�مي ف�ي تركيا.وقال المصدر “هذه مخالفة قانونية س�كتت عنها األجه�زة الحكومية المختصة 
وهيئة النزاهة”، مش�يراً إلى أن “القانون ينصُّ على إيقاف صرف راتب أي موظف حكومي بأي منصب 
كان إن ثب�ت علي�ه ج�رم وصدر بحقه أمر إلق�اء قبض وان ثبت�ت براءته في ما بعد تطل�ق رواتبه بأثر 
رجعي”، مبيناً أن “هذا لم يحصل وتقاضى الهاشمي أكثر من 500 مليون دينار خالل الفترة المذكورة”، 
موضحاً أنه “كان المفترض بأن تقوم رئاسة الجمهورية األخذ باألمر الصادر عن رئاسة الوزراء بإيقاف 
صرف كل مستحقات ورواتب الهاشمي وتجميد أرصدته”.ولفت المصدر إلى أن “وزيرا كبيرا في إحدى 
الوزارات سمح بتحويل بعض أرصدة الهاشمي إلى األردن والى تركيا من بعض البنوك العراقية مستغال 
منصبه في الحكومة العراقية كوزير له صالحيات وس�لطة على المصارف وقد تكتم المس�ؤولون على 

تلك المخالفات”.

        بغداد/ المستقبل العراقي
أك�د رئيس�ا الحكوم�ة العراقية ن�وري المالكي 
والكويتية جاب�ر المبارك الحم�د الصباح، أمس 
األح�د، عل�ى ضرورة التنس�يق بي�ن البلدين في 
المحاف�ل الدولية لحل كاف�ة القضاي�ا الثنائية. 
وق�ال بيان ص�در عن مكت�ب رئي�س الحكومة 
نوري المالكي، إن رئيس الوزراء نوري المالكي 
تلقى، مس�اء أمس )األول(، مكالمة هاتفية من 
نظي�ره الكويتي الش�يخ جاب�ر المب�ارك الحمد 
الصب�اح«، مبينا أنه »جرى خ�الل االتصال بحث 
س�بل تطوير العالقات الثنائية بما يخدم مصالح 
األخ�وة  أواص�ر  الش�قيقين ويع�زز  الش�عبين 
بينهم�ا«. وأض�اف البيان أن المالك�ي والصباح 
»تبادال وجهات النظر بش�ان التعاون والتنسيق 
بي�ن البلدي�ن ف�ي المحاف�ل الدولية لح�ل كافة 

القضايا الثنائية«.
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

م�ن  ينتظ�رون  البصري�ون  كان 
الحكوم�ة الكثي�ر وكان أهلها من بين 
أه�ل العراق مم�ن دفعوا ثم�ن حروب 
المليش�يات المس�لحة م�ع الحكومة 
وكان جزاؤه�ا ف�ي كل تل�ك الح�روب 
المفتوح�ة إهم�اال خدمي�ا عل�ى كل 
المستويات ولعلها المدينة األولى التي 
قدمت واح�دا من أبنائها ش�هيدا على 

محولة كهرباء ميتة!.
البصرة عاصمة اقتصادية ش�أنها 
في ذلك شأن اس�طنبول وهونغ كونك 
وكل  وتورونت�و  وس�دني  ونيوي�ورك 
بالقوة واإلنس�ان  المأهولة  العواص�م 
والقيم اإلنسانية والفكرية فهل البصرة 
ف�ي قي�م األعم�ار واالهتم�ام وعالقة 
الحكوم�ات  كعالق�ة  به�ا  الحكوم�ة 
الكندية واألمريكية والصينية والتركية 

المجاورة بعواصمها؟!.
كان م�ن المفت�رض أن تتكات�ف 
الجهود السياسية ومجلس المحافظة 
والحكوم�ة المحلي�ة في البص�رة بعد 
لبداي�ة  الفرس�ان(  عملي�ات )صول�ة 
نهض�ة عمراني�ة واقتصادي�ة تط�ال 
البصرة وأهلها وجامعاتها وإنس�انها 
وان يكون هنالك قرار وإرادة سياسية 
واجتماعي�ة ونيابي�ة في رف�ع الضيم 
والمعاناة التي تحولت إلى مادة للتندر 
على الحكومة والحكومة غير مبالية بل 
أن الهم انصب على الخالف السياس�ي 
الجاري بين الكتل السياس�ية ونسيت 
المدين�ة الت�ي تطفو ف�وق محيط من 

النفط والثروة واإلنسان الخالق!.

الخي�ر  كل  تس�تاهل  البص�رة  إن 
أم�ا  ال م�ن غيره�ا،  منه�ا  وخيره�ا 
المطل�وب فه�و المزي�د م�ن االهتمام 
به�ذه المدين�ة الت�ي أعط�ت للع�راق 
وحمت بوابت�ه الجنوبية أكث�ر من أية 
جبه�ة أخرى ومنح�ت الع�راق الحياة 
االقتص�ادي  والتأل�ق  واالس�تمرار 
واالجتماع�ي والسياس�ي والفك�ري.. 
أم�ا ما هو راهن فإن المعاناة اكبر من 
حج�م المدين�ة والهم أكث�ر إيالما من 
نفطها وثروتها بل صار النفط والثروة 
عبئا عل�ى المدينة ال تعرف كيف تزيله 
ع�ن كاهلها وهي واح�دة من القضايا 
الت�ي يج�ب أن تؤخذ باالعتب�ار في أي 
حدي�ث عن البص�رة .. الواق�ع الحالي 
والطم�وح!.كان م�ن المؤم�ل أن يت�م 
التواف�ق عل�ى إعالن البص�رة عاصمة 
اقتصادية للعراق بعد أن اقر 100 نائب 
ف�ي البرلم�ان على اإلعالن م�ع الئحة 
م�ن النص�وص واألف�كار والمفاهي�م 
واإلج�راءات الواقعية الت�ي تتحرك في 
إط�ار تمرير هذا المش�روع لكي ينقل 
البصرة من واقع منكس�ر على بوابات 
الطاق�ة  واعت�الالت  الخدم�ات  س�وء 
الكهربائية وغياب المجمعات السكنية 
الت�ي تس�توعب الحج�م األكب�ر م�ن 
المحتاجي�ن إضافة إل�ى البطالة وهي 
واحدة من أهم عناصر التحريض التي 
دفعت الناس إلى التظاهر أمام مجلس 
بالش�رطة  واالصط�دام  المحافظ�ة 
وس�قوط عدد من الجرحى وشهيد ما 
كان له أن يس�قط شهيدا في بلد غادر 
أجه�زة الموت والقتل وانتق�ل بإرادته 
إل�ى الدول�ة المدني�ة الديمقراطي�ة.. 

لكن ذلك لم يحدث بس�بب قرار مجلس 
الوزراء التريث في اإلعالن!.

أنا أقول ..إن الخالف السياسي على 
قضية معينة بين الكتل السياسية أمر 
وارد لك�ن من غير المعق�ول والالوارد 
أن ينس�حب الخ�الف السياس�ي إل�ى 
إط�ار عرقلة الجهود التنموية الخاصة 
التنمي�ة  األعم�ار ومش�اريع  بإع�ادة 

االقتصادية واالجتماعية في البلد .
الن�اس ف�ي الع�راق تنتظ�ر م�ن 
الحكومة والكتل السياسية التي تتحدث 
ع�ن التنمية االقتصادي�ة واالجتماعية 
المزي�د من العم�ل والفع�ل واالهتمام 
واالنجاز وال يهمها خالف ينش�ب بين 
كتلة وكتلة سياسية أخرى كما ال يمكن 
أن يضع مسؤول في الحكومة العراقية 
مس�ؤول  أو  قي�ادي  ب�رأس  )رأس�ه( 
أو زعي�م ويض�ع خالفه مع�ه في كل 
القضايا التي له�ا مصلحة وطنية بين 
الطرفي�ن وهنا أقول بصراح�ة تامة.. 
إن الخالف على عنوان البصرة عاصمة 
بس�بب  اإلع�الن  وإرج�اء  اقتصادي�ة 
نق�ص التخصيص�ات يلتق�ي وخالفا 
سياسيا يفترض أن ينتهي بين طرفين 
أساسيين من أطراف العملية السياسية 
هما طرف ف�ي الحكومة وكتلة نيابية 
وحزب سياس�ي معروف في الس�احة 
نش�تغل  هك�ذا  بقين�ا  وإذا  العراقي�ة 
على العن�وان التنم�وي أو االقتصادي 
به�ذه الروحية فإننا لن نس�تطيع بناء 
العراق ولن نكون بمستوى المسؤولية 
التاريخي�ة الت�ي ألزمتن�ا العم�ل ف�ي 
إط�ار خدم�ة األم�ة وتعزي�ز مب�ادئ 
الديمقراطية التوافقية وليس التواطؤ 

عل�ى 
قتل الحري�ة واالنجاز وبل�وغ الغايات 
الوطنية في رؤية العراق وثغره الباسم 
لوحة حقيقية تتمثل فيها ألوان الكفاح 

البص�رة  والحيوية.أعلن�وا  والتط�ور 
عاصم�ة اقتصادية وتعاطوا معها كما 
تعاط�ى النب�ي )ص( مع عملي�ة بناء 
الكعب�ة بعد الخ�الف الذي نش�ب بين 

أطراف عملية البناء في قريش إذا كان 
احد الطرفين يخشى أن يستثمر الطرف 
اآلخ�ر هذا اإلع�الن ألغ�راض انتخابية 
وسياسية وما هو مطلوب أن تأتي كل 

األطراف السياسية إلى البصرة وتقص 
ش�ريطها عاصمة اقتصادية كما رفع 
النب�ي ثوب بناء الكعب�ة بمؤازرة بقية 

األيدي المختلفة على بنائها.

معنى الرتيث باملوافقة عىل ..البرصة عاصمة اقتصادية !!

           نينوى / امل�ستقبل العراقي

كش�ف مصدر محلي مس�ؤول، أمس األحد، عن أن ق�وة أمنية اعتقلت 
44 مش�تبهاً به من دون "أوامر قضائية" وس�ط الموصل، بينهم موظفون 
حكومي�ون. وق�ال المص�در إن "ق�وة أمني�ة ش�نت قبل ظهر أم�س حملة 
اعتق�االت م�ن دون تقديم أي أوام�ر قضائية في الموص�ل انتهت باعتقال 
44 ش�خصاً". وأضاف المصدر أن "من بي�ن المعتقلين موظفون في دائرة 
م�اء نينوى". وبين أن "الق�وات األمنية اقتادت المعتقلي�ن إلى مركز امني 

للتحقيق معهم".

           نينوى / امل�ستقبل العراقي

ذك�رت صحيفة ذي ناش�يونال أن العراق قرر الش�روع ف�ي خطة طموحة 
لتوفير خمس�ة ماليين وظيفة على مدى السنوات الخمس القادمة بإنفاق 275 
ملي�ون دوالر من النق�د المخصص للتنمية .وقال عبد الزه�رة الهنداوي الناطق 
الرس�مي باسم وزارة التخطيط " أن المشاريع االستثمارية ما بين أعوام 2013 
إلى 2017 س�توفر ما بين 4 إلى 5 مليون وظيفة بعضها ستكون ضمن القطاع 
العام أما األخرى س�توفرها الش�ركات األجنبية والخاص�ة العاملة في العراق".

مع�دل البطال�ة في الع�راق هو من بي�ن المعدالت األعلى في الش�رق األوس�ط 
حي�ث تبلغ نس�بته 16 % مقارنة بتونس 18.1 % ومصر ف�وق 12.6 % . وأضاف 
الهن�داوي أن ”ارتف�اع مع�دالت البطال�ة هو واحد من األس�باب الرئيس�ية في 
االنتهاكات األمنية واإلرهاب بس�بب جعل الناس يشعرون بالمزيد من التهميش 
، ونحن نخطط لمعالجة هذه المش�كلة من خالل ثالث خطوات هي االس�تثمار 
م�ن قبل الحكومة والقطاع الخاص والش�ركات األجنبية وكلما زادت التطورات 
بتوفي�ر فرص العمل من خالل االنترنت كلما رأينا العراق أكثر اس�تقرارا".يذكر 
أن ميزانية العراق قد بلغت100 مليار دوالر هذا العام على أساس أن معدل سعر 
برمي�ل النفط الخ�ام 85 دوالر وهو ما أضاف فقط 100 ألف فرصة عمل جديدة 
هذا العام وهو ما يش�ير إل�ى أن البالد مازال أمامها طري�ق طويل للوصول إلى 

مخطط خمسة ماليين وظيفة في مثل هذا الوقت القصير

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

كش�ف مدير العالقات واإلعالم 
في الشركة العامة للموانئ العراقية 
إن  الصاف�ي  المنع�م  عب�د  انم�ار 
الموان�ئ العراقي�ة اس�تقبلت أمس 
األحد اكب�ر باخرة تدخ�ل لميناء أم 
قصر. وق�ال الصاف�ي إن "الباخرة 

الت�ي تحمل اس�م ’’س�عودي ابها’’ 
سعودية الجنسية وهي أطول باخرة 
تصل الموانئ العراقية محملة بمواد 

مختلفة". 
وأضاف أنها "المرة األولى التي 
تدخل فيها باخرة كهذه إلى الموانئ 
العراقي�ة وهذا خير دليل على تطور 

الموانئ العراقية".

اعتقال 44 شخصًا باملوصل دون
 أوامر قضائية

التخطيط : توفري مخسة ماليني وظيفة 
يف السنوات اخلمس القادمة

أكرب باخرة تدخل ميناء أم قرص.. سعودية

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

كش�فت لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة ع�ن وجود 
ضغوطات خارجية م�ن بعض الدول تمنع تفعيل الخدمة 
العس�كرية اإللزامية في العراق. وقال عضو اللجنة حامد 
المطل�ك إن "الع�راق يواج�ه ضغوطات من بع�ض الدول 
الخارجية التي ال ُتريد تفعيل الخدمة العس�كرية اإللزامية 
ف�ي البل�د مما يس�بب ضعفاً كبي�راً في أصن�اف الجيش 

والشرطة وعدم استقرار الوضع األمني". 
وأض�اف إن "لجنت�ه أوص�ت وزارة الدف�اع بتفعي�ل 
الخدم�ة اإللزامية لمدة 6 أش�هر وبراتب مجز حتى يمكن 
حف�ظ األم�ن والتقلي�ل م�ن البطال�ة المستش�رية بي�ن 
الشباب". وتابع إن "الخدمة اإللزامية تعطي صفة الخدمة 
الشمولية وتزيل الطائفية أي أن ابن محافظة ديالى يخدم 
في البصرة والعكس حتى يكون هناك مس�اواة بين أفراد 

الشعب العراقي وطوائفه".

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

العراقية،  الحكوم�ة  اعتب�رت 
أمس األحد، تواجد منظمة مجاهدي 
خل�ق اإليراني�ة المعارضة بش�كل 
غير مش�روع في الب�الد "نقضا" 
الدس�تورية  الع�راق  اللتزام�ات 
وسياس�اته الس�لمية ف�ي العالم، 
وفي حين أك�دت أن موقفها ثابت 
من هذه المنظم�ة على الرغم من 
سعي واشنطن لشطبها من قائمة 
المنظم�ات اإلرهابي�ة، دعت األمم 
المتح�دة إل�ى الوف�اء بالتزاماتها 

وإخراج المنظمة من العراق. 
وق�ال بي�ان صدر ع�ن مكتب 
رئي�س الحكوم�ة ن�وري المالكي 

الخارجي�ة  "وزارة  إن  أم�س 
اس�م  ش�طب  تعت�زم  األميركي�ة 
منظمة مجاه�دي خلق من قائمة 
المنظم�ات اإلرهابي�ة"، مبين�ا أن 
"موق�ف الحكوم�ة العراقي�ة ل�م 
يتغي�ر م�ن ه�ذه المنظم�ة الت�ي 
ض�د  إرهابي�ة  بأعم�ال  تورط�ت 

العراقيين". 
وأض�اف البي�ان أن "المنظمة 
لعب�ت دورا في الدف�اع عن النظام 
الس�ابق وتحولت إل�ى أداة قمعية 
م�ن أدوات�ه الخاصة ضد الش�عب 
"تواج�د  أن  مؤك�دا  العراق�ي"، 
عل�ى  المش�روع  غي�ر  المنظم�ة 
األراض�ي العراقي�ة يش�كل نقضا 
الدس�تورية  الع�راق  اللتزام�ات 

وسياس�اته الس�لمية في العالم". 
وتاب�ع البيان أن "موقف الحكومة 
ثاب�ت بض�رورة إخالء الع�راق من 
المنظم�ة اإلرهابية  عناصر ه�ذه 
بأسرع وقت"، داعيا منظمة األمم 
المتحدة وجميع الدول إلى "الوفاء 
بالتزاماته�ا ف�ي ه�ذا المج�ال". 
وكان نائبان أميركيان أكدا، في 21 
أيلول 2012، إن وزي�رة الخارجية 
األميركية هيالري كلينتون ستعلن 
األول  تش�رين  م�ن  األول  بحل�ول 
المقبل ش�طب منظم�ة مجاهدي 
المنظم�ات  قائم�ة  م�ن  خل�ق 
اإلرهابي�ة بعدما اعتبرتها الواليات 
المتح�دة منذ عام  1997 "منظمة 

إرهابية".

األمن النيابية: ضغوطات خارجية متنع تفعيل اخلدمة اإللزاميةبغداد ختالف واشنطن وترد بقوة: خلق إرهابية
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            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

ما زالت مش�كلة نقص األبنية المدرس�ية تتصدر 
قائم�ة المعرق�الت الت�ي تعت�رض طري�ق النه�وض 
بالواقع التربوي وتحسين مستوى التعليم في العراق. 
وتش�ير تقارير رسمية إلى وجود عجز في عدد األبنية 
المدرسية يقدر بنحو ثالثة االف مدرسة في العاصمة 
بغداد لوحدها، ويقول مستشار لجنة التربية والتعليم 
ف�ي مجل�س محافظة بغ�داد احمد رش�يد ان النقص 
الكبير في عدد األبنية المدرس�ية أدى إلى زج اكبر عدد 
م�ن الط�الب في صفوف الم�دارس، مضيف�اً:  معظم 
الم�دارس يغص بما يصل معدله إل�ى )80-90( طالباً 
في الصف الواح�د، وأحيانا يصل العدد إلى 120 طالباً 

في الصف، اغلبهم يفترش�ون األرض.. بعض اإلدارات 
لج�أت إل�ى حل�ول ترقيعية الس�تيعاب زخ�م الطالب 
بجع�ل قس�م م�ن الم�دارس بفت�رات دوام مزدوج�ة 
وثالثي�ة وحتى رباعية، م�ا اثر في اس�تيعاب الطالب 
وأداء المعلم، وأدى أيضاً إلى اختزال المناهج وساعات 

الدوام وحصص الدروس".
وم�ع بق�اء أزم�ة األبني�ة المدرس�ية ت�راوح في 
مكانها، توقعت جهات رقابية مالقاة التالميذ والطلبة 
وأسرهم واإلدارات والهيئات التدريسية نفس المعاناة 
والمصاعب التي أحاطت العملية التربوية العام الفائت 
وآثرت في نسب النجاح ومستوى التعليم، وقال رئيس 
لجن�ة التربي�ة والتعليم ف�ي مجلس محافظ�ة بغداد 
فالح القيس�ي: "لفك االرتباط الحاص�ل في المدارس 

والتقلي�ل من عدد الطلبة داخل الصفوف إلى قرابة 40 
طالباً نحتاج إلى اس�تحداث أكثر ثالثة آالف مدرس�ة.. 
عدد المدارس في بغداد يصل إلى 3630 مدرسة تشغل 
نح�و 2456 بناية، ما يعني وجود عجز يقدر ب� 1174 
بناية، ولفك االزدواج في أدوام نحتاج الى قرابة 2000 
بناي�ة لنحص�ل عل�ى م�دارس نموذجية يص�ل تعداد 
طالبه�ا الى 400 طال�ب، بدال م�ن 1500 طالب، وهو 
الرقم السائد في معظم مدارس بغداد" وكشفت وزارة 
التربية عن جس�امة حجم ملف األبنية المدرسية الذي 
يحت�اج الى موازنة دولة وجهد وطني لمعالجة نس�ب 
العج�ز المتفاقمة فيه عاما بعد آخ�ر، وقال المتحدث 
باس�م وزارة التربية وليد حس�ين: "الس�تيعاب عموم 
الط�الب والتالميذ في م�دارس أحادية ال�دوام، نحتاج 

لبناء 7 آالف مدرسة تقليدية، ونحو ثالثة آالف مدرسة 
نموذجية، وهذا يتطلب دعماً مالياً ضخماً وتخصيص 
مس�احات واسعة من األراضي.. نحن بحاجة إلى دعم 
مجال�س المحافظ�ات وتخصيص جانب م�ن موازنة 

تنمية األقاليم لملف األبنية المدرسية هذا العام".
وبّين وليد أن مش�كلة األبنية المدرسية تتعّقد من 
موس�م دراس�ي آلخر مع وجود بون واس�ع بين حجم 
مخرجات وزارة التربية، وما تس�تقبلها من مدخالت، 
موضحاً إن الوزارة تتوقع استقبال مليون وربع المليون 
طال�ب هذا الموس�م، في حين لم تتج�اوز مخرجاتها 
250 أل�ف طالب، وهذا الفرق بحد ذاته يتطلب إنش�اء 
نحو 700 إلى 800 مدرسة، الستيعاب الزيادة السنوية 

المتراكمة في أعداد التالميذ والطالب.

تتعقد عاما بعد عام بسبب إخفاق التربية وزيادة عدد الطلبة

أزمة نقص األبنية املدرسية تستيقظ مع بدء العام الدرايس اجلديد
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العراقي
    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر التربية محمد تميم، أمس األح�د، مجلس النواب إلى إقرار قانون البنى التحتية لحل مش�كلة نقص 
المدارس في البالد، وفيما بين إن القضاء على الدوام المزدوج يحتاج إلى ستة آالف مدرسة، أكد أن نسبة التسرب 
من المدارس انخفضت إلى 5%.وقال تميم إن “الوزارة بدأت بمش�روع بناء المدارس الذي س�يقضي على مش�كلة 
األبني�ة المدرس�ية التي تعتبر مش�كلة أزلية”، داعيا مجلس النواب إل�ى “إقرار قانون البنى التحتية الذي س�يحل 
مشكلة المدارس بنسبة تصل إلى 70%”.وأضاف تميم أن “حاجة الوزارة للصف النموذجي بالمدارس تصل إلى 12 
ألف مدرسة”، مشيرا إلى أن “حل مشكلة الدوام المزدوج يحتاج إلى ستة آالف مدرسة، وما أعلنته الوزارة ضمن 
خطتها للعام الدراس�ي الماضي هو 1600 مدرس�ة، حيث يعد هذا العدد بسيطا قياسا لما نحتاجه”.وأكد تميم أنه 
“س�يكون هناك زيارات من قبل الوزارة ألكثر من 30 مدرس�ة في األس�بوع الواحد لمعالج�ة األخطاء والخلل إن 
وجد”، الفتا إلى أن “تقارير هذه الزيارات س�ترفع في نهاية كل أس�بوع إلى مكتب الوزير لالطالع عليها”.وبشأن 
التسرب عن المدارس أشار تميم إلى أن “نسبة التسرب تراجعت خالل العام الماضي إلى 3%، حيث تعد هذه النسبة 

كبيرة”، موضحا أنه “بحسب المعطيات الموجودة فأن نسبة التسرب خالل العام تراجعت أيضا إلى %5”.

التربيــة: نحتــاج إلــى 12 ألــف صــف فــي العــراق

www.almustakbalpaper.net معتمدة في نقابة الصحفيين بالرقم ) 967 (   ) 350(  Issue No     2012  السنة الثانية العدد ) 350 ( 24 ايلول  2012 Mun 24  Sep االثنين

             بغداد/ المستقبل العراقي
كش�فت لجنة النزاه�ة النيابية، أم�س األحد، عن 
ص�دور أوامر إلق�اء قبض واس�تقدام بحق ثالثة 
محافظين واثنين من أعضاء مجلس النواب، وعدد 
من المدراء العامين وأس�اتذة جامعة على خلفية 
ملفات فس�اد، داعية الجهات التنفيذية إلى تنفيذ 
تل�ك األوام�ر. وقالت اللجنة ف�ي مؤتمر صحافي 
إنها “اجتمعت مع رئيسي مجلس القضاء األعلى 
وهيئ�ة النزاهة لبحث ملفات فس�اد تتعلق بقمة 
بغداد وأجهزة الس�ونار وملفات فس�اد في أمانة 
بغداد”، مبينا أن “القضاء اصدر أوامر إلقاء قبض 
بح�ق ثالثة محافظين واثني�ن من أعضاء مجلس 
الن�واب وعدد م�ن الم�دراء العامين ف�ي وزارات 
فس�اد  ملف�ات  “هن�اك  أن  الدولة”.وأوضح�ت 
تخص مدراء في وزارات الدولة وأس�اتذة جامعة 
وأعضاء مجالس المحافظات تتعلق بفساد مالي 
وإداري”، داعيا “الجهات المختصة إلى تنفيذ تلك 
األوامر القضائية”. وبينت إن “األس�ماء الصادرة 
بحقه�م أوامر إلقاء قبض من قب�ل هيئة النزاهة 
هم المتهم س�بتي جمعة حس�ان مدير الش�ركة 
العامة لتجارة المواد الغذائية”، مبينا أن “التهمة 
الموجه�ة إليه ه�ي الضرر المتعم�د بالمال العام 
بقضية مادة الشاي الفاسد” .وأضافت أن “أوامر 
إلقاء القبض صدرت أيضا بحق المتهم إس�ماعيل 

خليل الماضي مدير تربية النجف وفق المادة 319 
والمتهم اس�عد س�لطان أبو كل�ل محافظ النجف 
الس�ابق وفق الم�ادة 319 والمته�م حيدر مهدي 
رئيس اعمار النجف بنفس المادة، وثالثة أساتذة 
بجامعة الكوف�ة هم كل من المته�م ماجد حميد 
والمته�م محمد علي والمتهم محس�ن س�لطان” 
.وأش�ارت إل�ى أن “ص�دور أوامر اس�تقدام بحق 
مدير عام الطاق�ة الكهربائية في الناصرية جواد 
ب�در كاطع وعضو مجلس البصرة حس�ين كاظم 
ومدي�ر ع�ام دائ�رة الس�ينما والمس�رح ش�فيق 
المهدي ومدير عام صناعة األدوية والمستلزمات 
الطبي�ة س�عد كم�ال الدين”.وتابع�ت أن�ه “ت�م 
إص�دار أمر قبض بحق مدي�ر عام صناعة األدوية 
والمس�تلزمات الطبية سعد كمال الدين فضال عن 
أمر اس�تقدام بحق عضو مجلس النواب الس�ابق 
عب�د اله�ادي الحس�اني وعض�و مجل�س النواب 
الحال�ي ف�الح النقيب وأم�ر اس�تقدام بحق عبد 
الجليل جودي رئيس هيئة اس�تثمار النجف وفق 
المادة 331”، مش�يرا إلى “صدور أوامر استقدام  
بحق محافظ بابل السابق سالم المسلماوي وفق 
الم�ادة الثانية ومحاف�ظ ديالى الس�ابق والنائب 
الحال�ي في مجل�س المحافظ�ة عبد الله حس�ن 
رش�يد وفق الم�ادة 340 بقضية بي�ع كميات من 

الحديد لشركة تركية”.

النزاهة النيابية تعلن أوامر قبض بحق حمافظني ونواب ومدراء عامني

مذكرات الشابندر »تشق« صفوف 
الدعوة وتشعل »اقتتاالً داخليًا«

         المستقبل العراقي/خاص 
كش�فت مص�ادر مقرب�ة من قي�ادات حزب الدع�وة إن مذك�رات غالب 
الش�ابندر س�ببت مش�اكل كثيرة بين صفوف قادة الحزب، الفتة إلى أن 
ع�دداً من القياديين في الحزب انتقدوا اإلهمال الذي قوبل به الش�ابندر 
من�ذ بداية تس�لم ح�زب الدع�وة الحكم في الع�راق ورف�ض جملة من 
المش�اريع الثقافية واالجتماعية والسياس�ية التي طرحها والتي أثبتت 

األيام فاعليتها.
وأك�د أنه “على هذا األس�اس فان تغييرات كثيرة ق�د تطال مقربين من 
رئيس الوزراء نوري المالكي من بينهم الناطق الرسمي باسم الحكومة 
عل�ي الدباغ والناطق باس�م وزارة الدفاع محمد العس�كري بعد أن أتت 
مذكرات الشابندر على ذكر الكثير من األسرار التي أضرت بحسب خبراء 
مقربين للمالكي بش�عبية عدد من الش�خصيات على رأسها نائب رئيس 

الجمهورية خضير الخزاعي األمر الذي تسبب بتلك الخالفات”.
�ع المصدر أن “يق�وم المالكي بخطوات كثيرة لتحس�ين الصورة  وتوقَّ
االنتخابية لحزبه ولش�خصه من خالل إعفاء كم كبير من مقربيه الذين 
هاً أن “يكون الش�ابندر  يش�غلون مناص�ب مهمة ف�ي الحكوم�ة”، منوِّ
ضحية لمذكراته التي عنونها “خس�رت حياتي” والتي قد تستغلها كتل 
سياس�ية أخرى وأح�زاب قد تقوم بتصفية الش�ابندر لحم�ل وزر دمه 
حزب الدعوة وقادته كما فعل مع هادي المهدي الذي كشفت تحقيقات 
أمني�ة أن م�ن قتله كان من الجهة التي ائتمنها عل�ى حياته والتي كانت 

تدعمه عالنية”.
وأش�ار المصدر إلى أنه “قد تكش�ف تفاصيل مقت�ل المهدي الحقاً لكن 
يب�دو أنها تس�تغل لوقت قريب من االنتخابات لتكون إحدى الس�كاكين 

التي ستخترق خاصرة القائمة العراقية”.

          بغداد/ المستقبل العراقي
أك�دت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية، أم�س األحد، أن 
الحكومة س�تكون في موقف ح�رج فيما لو قدمت اإلدارة 
األميركي�ة األدل�ة التي تثبت ادع�اءات بعض مس�ؤوليها 
بت�ورط بغداد بتس�هيل عبور ش�حنات من األس�لحة إلى 
س�وريا قادمة من إيران.وقال عضو اللجنة ش�وان طه إن 
“الحكومة العراقية س�تكون محرجة ج�دا فيما لو قدمت 
التقارير التي تثبت الس�ماح لها باستخدام المجال الجوي 
لنق�ل األس�لحة من إي�ران إل�ى س�وريا”.وأوضح طه أن 
“صحت تلك التقارير فأن هذا يؤشر موقفا مغايرا للموقف 
الذي أعلنته الحكومة العراقية منذ اندالع األزمة الس�ورية 

بوقوفها على جانب الحياد من طرفي األزمة”.

األمن النيابية: احلكومة ستحرج 
إن ثبت مساعدهتا سوريا

إحالة مسودة قانون جملس 
تفاوض اإلقليم مع بغداد قريبًا

           المستقبل العراقي/عمر الجّفال
ل�و كن�ت رئيس�اً لل�وزراء، ه�ذا م�ا تطرح�ه 
)المس�تقبل العراقي( على أعض�اء مجلس النّواب، 
فتنه�ال التصريح�ات: النائب عبد الس�الم المالكي 
ق�ال “ل�و كنُت رئيس�اً لل�وزراء كنت ألدع�و الكتل 
السياس�ية أن تبتع�د ع�ن المش�اريع السياس�ية 
االس�تفزازية”، بينم�ا ي�ردُّ النائ�ب حس�ن جه�اد 
بالقول “ كنُت ألتفاعل مع مجلس النّواب في إقرار 
المشاريع”، أّما النائبة فائزة العبيدي فتقول “لقدُت 
حواراً وطنياً مع الكتل السياسية”، فيوضح النائب 
محم�ا خليل “كنت ألعلن تطبيق كاّفة بنود اتفاقية 
أربيل”. المس�تقبل العراقي تس�أل، والنائب يجيب، 
اب “السياسية”. هنا، بعض تصريحات وأحالم النوَّ

كنت ألصنع قضاء مستقال

�ر السامرائي  النائب عن القائمة العراقية مطشَّ
ق�ال “ل�و كنت رئيس�اً لل�وزراء، وإذا ل�م تكن عليَّ 
ضغ�وط ال طاق�ة ل�ي به�ا، الس�تفدت م�ن الذين 
س�بقوني ف�ي إدارة ثقة الع�راق، وأّول م�ا أصنعه 
أميل إلى الش�عب الذي يلتفُّ حولي جميعاً، وهذا ال 
يتأتى إال بإش�اعة العدل المطلق بين أفراد الش�عب 

العراقي”.
وأضاف السامرائي لو كنت رئيساً للوزراء “كنت 
هاً إلى أن�ه “عندما  ألصن�ع قض�اء مس�تقالً”، منوِّ
أصن�ع قض�اء مس�تقالً، س�أضع كل المتربصي�ن 
والمنتفعين بمصالح خاصة على المحك”، مش�يراً 
إل�ى أنه ف�ي هذا الوضع “س�أترك بصم�ة لألجيال 
الحالي�ة والالحقة، وأن�ا أدخل التاريخ من أوس�ع 
أبوابه، ألني حينها أكون ش�خصاً قد خدمت العراق 
الً وأخي�راً، ألني لم انحاز إل�ى طائفة أو كتلة  أو  أوَّ

حزب”.
وبين الس�امرائي لو كنت رئيساً للوزراء “عليَّ 
أن أضع في نص�ب عيني أن العراق من البلدان التي 

يصعب إرضاء ش�عوبها، وهذا على م�دار التاريخ، 
ولكني أرضي الله بإش�اعة العدل المطلق في أرض 
العراق، وبالتالي أبني دولة يشار لها بالبنان، وهي 
ليست بعيدة، فقد كان العراق في خمسينيات القرن 

الماضي في زهو وكان دولة المؤسسات”.
وق�ال الس�امرائي ل�و كن�ت رئيس�اً لل�وزراء 
“الس�تعنت بأصحاب الكفاءة، واستجلبت الخبرات 
العراقية في الخارج والتي أصبحت تبني دوالً، وأن 
ابني دولة متكاملة، وهذا ال يتأتى إال بعد أن أتوافق 

مع القوى المؤثِّرة في الساحة العالمية”.
وخلَّص بالقول “عل�يَّ أن أنصح رئيس الوزراء 
ألن�ه يق�ود الع�راق وأقول: إي�اك أن تجع�ل العراق 
يغرق”، مؤكداً أن “رئيس الوزراء ال يستمع إلى من 
ينصحه، وإنما يس�تمع إلى م�ا يصدقه قوله، وهذا 

خطأ ارتكبه صّدام حسين”.

أنزل إلى الشارع وأحل مشاكل المواطنين

أّم�ا النائ�ب ع�ن دول�ة القان�ون عبد الس�الم 
المالكي فقال “لو كنُت رئيس�اً للوزراء كنت ألدعو 
الكتل السياس�ية أن تبتعد عن المشاريع السياسية 
االس�تفزازية، وأدع�و إلى ح�ّل المش�اكل العالقة، 
لتكون باب حل”، مضيفاً “كنت ألنزل إلى الش�ارع 

وأحلُّ مشاكل المواطنين، والتوّجه للحلول السلمية 
وح�ل معاناة هذا البل�د، هذا ما يس�تطيع أن يعمل 

عليه الفرد في هذا المنصب”.
وأب�دى المالكي اعتقاده أن�ه “يجب أن أتصرَّف 
مع ما يقتضي�ه الوضع الحالي”، مبيناً أن “الوضع 
اإلقليمي والوضع الدولي ومجمل العملية السياسية 
وما يحيط بها تتطلّب ممن يقود العملية السياسية 
أن يتس�م بالحكمة والشجاعة حتى يقرِّب وجهات 

النظر”.

المشكالت ال ترتهن بشخص رئيس الوزراء

م�ن ناحيت�ه، يقول النائ�ب عن دول�ة القانون 
األزم�ات  م�ن  “الخ�روج  إن  الس�وداني  محّم�د 
السياس�ية العراقي�ة يتطل�ب االنتقال م�ن العملية 
السياس�ية مما ه�ي عليه إلى مس�توى الطموح”، 
مش�يراً إلى أن “اس�تقرار العراق األمن�ي ناتج عن 
االس�تقرار السياس�ي، وهذا ال يرتهن إلى ش�خص 
إل�ى أن “جمي�ع الكت�ل  رئي�س ال�وزراء”، الفت�اً 
السياسية اليوم مطالبة بأن تقدَّم مصلحة البلد على 
المصالح الش�خصية”. مشيراً إلى أن على الكتل أن 
“تبتعد عن االمالءات الخارجية واإلقليمية، وتقدِّم 
مصلحة البلد على مصالحها الشخصية، وأن تلتزم 

بالدس�تور، وعند ذاك نس�تطيع أن نرتقي بالعملية 
السياس�ية إلى مس�توى طموحنا وسوف تحل كل 

المشاكل السياسية العالقة بين الكتل”.
ولف�ت الس�وداني إل�ى أن�ه “عل�ى اعتب�ار أن 
ه�ذا البلد الديمقراطي نش�أ في ظ�ّل ديكتاتوريات 
محيط�ة ب�ه، فنج�اح النظ�ام الديمقراط�ي يعني 
هزيم�ة الديكتاتورية في المنطق�ة، لذلك هناك من 
يحاول إفش�ال كل الطرق المتاحة إلفش�ال النظام 

الديمقراطي”.

كنت ألتفاعل مع المجلس في إقرار المشاريع

ويقول النائب عن التحالف الكردس�تاني حسن 
جه�اد “لو كنُت رئيس�اً لل�وزراء كن�ت ألتصل مع 
كل األط�راف السياس�ية ألع�رف عن ق�رب ما هي 
المشاكل العالقة، وجوهر هذه المشاكل وفي ضوء 
هذه االتصاالت المباش�رة أحاول أن أعالج القضايا 
ق�ات تنفيذ  م�ن اختي�ار ال�وزارات األمنية إلى معوِّ
االتفاقات الس�ابقة”، موضحاً أنه “كنُت س�أجلس 
مع الكتل السياسية بشكل مباشر وشّفاف، وأعالج 
هذه المش�اكل ومعالجة القضايا حس�ب الدستور 
واإلط�ار الع�ام وأن أتفاعل مع مجل�س النّواب في 

إقرار المشاريع”.

ألعلنت تطبيق كافة بنود اتفاقية أربيل

التحال�ف  ع�ن  النائ�ب  يق�ول  جانب�ه،  م�ن 
الكردس�تاني محم�ا خلي�ل “لو كنت مح�ل رئيس 
ال�وزراء لذهبت وأعلنت تطبي�ق كاّفة بنود اتفاقية 
عل�ى  ولحافظ�ت  بالدس�تور  والتزم�ت  أربي�ل، 
االتفاق�ات السياس�ية”، منوهاً إلى أن�ه “وبدالً من 
هذه التقاطعات السياس�ية، لبذل�ت، وبكلِّ طاقتي، 
الجه�د لتوفي�ر الخدم�ات وقضي�ت عل�ى البطالة 
ووف�رت ف�رص العم�ل للعراقيي�ن، وقضيت على 

الفقر، ألن الفقر، يهدم كيان الدولة”.
وأض�اف خليل “ولو كنت مح�ل رئيس الوزراء 
والتزم�ت  السياس�يين،  الش�ركاء  الحترم�ت 

باالتفاقيات السياسية احتراماً للشعب العراقي”.

لقدت حوارًا وطنيًا مع الكتل السياسية

وتق�ول النائب�ة ع�ن القائم�ة العراقي�ة فائزة 
العبي�دي “لو كنت رئيس�ة لل�وزراء، لق�دُت حواراً 
وطني�اً مع الكتل السياس�ية في مجل�س النّواب”، 
مبّينة أنه “على رئيس الوزراء اآلن، أن يقوم بحوار 
وطن�ي حقيقي مع الكتل المش�اركة ف�ي العملية 

السياس�ية، وأن يطل�ع عل�ى مطال�ب ه�ذه الكتل، 
وأن يجع�ل من ه�ذه المطالب إصالح�ات حقيقية 
ف�ي الس�احة السياس�ية العراقي�ة”، موضح�ة أن 
“اإلصالحات ليس�ت إش�غال منصب وزي�ر الدفاع 
والداخلي�ة محلّهم�ا، ه�ذه ال تعدُّ إصالح�ات وإنما 
حال�ة طبيعية لتمش�ية أم�ور الدول�ة”، مؤكدة أن 
“اإلصالحات الحقيقية تجعلني متوافقة مع الكتل 
النيابية، وش�ريكة وليست متشاركة في الحكومة 
-الي�وم القائمة العراقية متش�اركة ف�ي الحكومة 
وليست شريكة حقيقية-”، الفتة إلى أنه “يجب أن 
يكون هناك ديمقراطي�ة حقيقية لقيادة القوانين، 

وال يجب تغليب المحاصصات والفئوية”.
وأشارت العبيدي إلى أنه يجب “قيادة إصالحات 
حقيقية من خالل القوانين الموجودة داخل مجلس 
النواب”، مؤكدة أن “الش�عب العراقي بحاجة لهذه 
القواني�ن لكنها ال تمرَّر بس�بب المصال�ح الفئوية 
والمحاصص�ة الطائفي�ة الموج�ودة ف�ي العملية 

السياسية”.
وأب�دت العبيدي اعتقادها ب�أن “رئيس الوزراء 
بحاج�ة إلى العم�ل على تلك القواني�ن”، مؤكدة أن 
ذ كل ه�ذه األمور، والتي  “رئي�س ال�وزراء إذا ما نفَّ
هي معاناة الشعب والكتل السياسية، فإنه سيكون 

رئيساً صالحاً حينها”.

كنت ألقبل بالشراكة الوطنية

النائب عن القائمة العراقية س�الم دلَّي قال “لو 
كنت رئيس�اً للوزراء كنت ألقبل بالشراكة الوطنية 
وإجراء مصالحة وطنية حقيقية ومد جس�ور من 
الثقة مع الكتل السياس�ية”، مؤك�داً أن “المطلوب 
الي�وم من دولة رئيس ال�وزراء أن تكون لديه نوايا 
صادقة لتج�اوز األزمة السياس�ية”، داعياً إلى أنه 
“يجب أن ال تكون هناك خسارة ألي طرف سياسي 

كان. ويجب أن يكون الجميع رابحين”.

ستكشف عن ملفات خطرة قد تطيح بالقيادات

لنـــواب تحقـــق حلـــم ا

ماذا ل�و كن�ت رئيس�ًا لل�وزراء؟!

* بمشاركة مها بدر 

          المستقبل العراقي/خاص
أكد مص�در نيابي مطلع إن »آلي�ات اختيار أعض�اء المفوضيات والهيئات 
المس�تقلة داخ�ل الن�واب العراقي تع�د خيانة للدس�تور وللش�عب«، الفتاً 
إل�ى  أنها »تأت�ي بخالف التعليمات والش�روط الدس�تورية التي تش�ترط 
االس�تقاللية وع�دم التحزب والالمحاصص�ة«، مبيناً أن »م�ا يتم فعال هو 
اتفاقات في كواليس مظلمة بين ش�لة من قادة الكتل ومن ثم يجبر النواب 

للتصويت وفق هوى وإرادات قادة الكتل واألحزاب«.
وبين المصدر إن »مفوضية االنتخابات وآلية اختيار المفوضين أتت عرجاء 
بعلم األمم المتحدة وغلفتها الصفقات السياسية والتحالفات«، مشيراً إلى 
أنه »تم اختيار أش�خاص لشغل المناصب ليسوا أكفاء وال أصحاب خبرة«، 
مس�تدركا بالقول »بل ألنهم مقربون من كت�ل وأحزاب دفعت بهم إلى تلك 
المنصة التي منها تتم عمليات تحريف وتزوير نتائج االنتخابات كما حصل 
ف�ي الفترة الس�ابقة وكانت النتائ�ج تتطابق مع الحقيقية بنس�بة ال تزيد 
عل�ى 50% فقط«، مش�يراً إلى أن هذا يعني إن »نص�ف من يفترض بهم أن 
يمثلوا الش�عب العراقي جاءوا بفعل الصفق�ات والترتيبات التي جرت في 
أروقة المفوضية«. مش�ددا بالقول »سنعاني لسنوات من ذات المنعطفات 

الخطيرة والمشاكل طالما تتم صفقات كتلك في أروقة مجلس النواب«.

أقرت خالفًا للدستور وبعلم األمم المتحدة

مفوضية االنتخابات »شاهد زور« 
بصفقة مشبوهة

           بغداد/ المستقبل العراقي
كشف قرار رسمي صادر من هيئة التعليم التقني، 
يمنع بموجبه اختالط الجنسين في مكاتب رؤساء 
الجامع�ات والهيئ�ات والعمداء، وع�دم تخصيص 
مكت�ب مس�تقل للتدريس�ي تتيح له االنف�راد بمن 
يراجع�ه م�ن طلب�ة وطالب�ات. وجاء ف�ي الكتاب 
المعنون )س�ري وش�خصي(، والذي نشره موقع 
»ش�فق نيوز« ام�س، انه »بهدف تالفي المش�اكل 
المحتملة ولتوفير المزيد من الحصانة، تم التوجيه 
في اجتماع هيئة الرأي المنعقد يوم الخميس 13/ 
9/ 2012 بما يأتي: يقتصر العمل في مكاتب رؤساء 
الجامع�ات/ الهيئ�ات والعم�داء عل�ى الموظفين 
فق�ط ولي�س الموظفات. وع�دم تخصيص مكتب 
مس�تقل للتدريس�ي تتيح له االنفراد بمن يراجعه 
من طلبة وطالبات«.وقال مصدر مطلع ل�«ش�فق 
ني�وز«، إن »الق�رار نفذ في جامعة المس�تنصرية 
في بادئ األمر، وسيصبح نافذ المفعول في جميع 

الجامعات والهيئات«.

التعليم العايل تقرر منع اختالط 
اجلنسني يف العامدات واألقسام !!

        اربيل/ المستقبل العراقي
أعلن منس�ق الش�ؤون المش�تركة بين برلم�ان وحكومة 
إقلي�م كردس�تان، األح�د، ع�ن االنته�اء م�ن إع�داد مس�ودة 
مش�روع قان�ون المجلس األعل�ى لتفاوض اإلقلي�م مع بغداد 
وإحالتها إلى رئاس�ة مجلس وزراء كردس�تان االثنين المقبل 

ف  المصادق�ة عليها. وأفاد س�عد خالد أن “اللجنة به�د
المكلفة بإعداد مس�ودة مشروع قانون 
المجلس األعل�ى لتفاوض اإلقليم مع 
بغ�داد أنه�ت مهامها”، مش�يراً إلى 
أن “مس�ودة قان�ون المجلس باتت 
جاه�زة وبانتظ�ار الق�رار النهائ�ي 
من الجه�ات المعني�ة إلحالتها 
وزراء  مجل�س  رئاس�ة  إل�ى 
كردستان، حيث من المقرر أن 
تتسلم األخيرة مسودة القانون االثنين 
المقب�ل بهدف المصادق�ة عليها”. وأضاف خالد أن “مس�ودة 
قانون مجلس التفاوض تم إعدادها بشكل تحقق إجماع كافة 
األطراف السياس�ية في اإلقليم مع األخذ بمراعاة إيجاد توازن 
مع المشاريع الموازية الموجودة في كردستان”، الفتاً إلى أنه 
“وفق مس�ودة القانون المعدة فان برلمان كردستان سيكون 
المرجع الوحيد للمجلس األعل�ى لتفاوض اإلقليم مع بغداد”، 
دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمون مسودة 
القانون. من جهته ذكر المستش�ار اإلعالم�ي لرئيس برلمان 
كردس�تان طارق جوهر أنه “بمجرد تس�لم البرلمان لمسودة 
قانون المجلس األعلى لتفاوض اإلقليم مع بغداد من الحكومة 
فإنه س�يتم تحدي�د موعد لعق�د اجتماع ثاٍن بي�ن الكتل داخل 

البرلمان لبحث المسودة واالتفاق حول تفاصيل القانون”.

؟
ئيمحمـــا خليـــلمحمد الســـودانيفائزة العبيـــديســـالم دليعبد الســـالم المالكيحســـن جهاد  لســـامرا مطشـــر ا

ً
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       المستقبل العراقي/ البصرة/ خاص 

تس�عى البص�رة، لتنفي�ذ معل�م ثقافي كبي�ر، فهي 
تفتق�د إل�ى أي مش�يٍد حض�اري يس�توعب فعالي�ات 
وأنش�طة الجه�ات الثقافية بع�د تقادم كل المش�يدات 
القديم�ة وخروجه�ا من العمل، وس�عى كثي�را من أجل 
إخالء مبنى دار األوبرا، القريبة من تقاطع الس�عدي من 
المتجاوزي�ن لكنه�ا لم تكن لتفي بالغ�رض، ثم أراد من 
س�احة أم البروم، وسط المدينة أن تكون نقطة انطالق 
مركزية في المدينة لك�ن ملكية الدور والمحال القريبة 
منه�ا غير العائدة للبلدية حال�ت دون ذلك وهكذا الحال 
بالنس�بة لمبن�ى نقاب�ة الفنانين وبه�و اإلدارة المحلية 
وغيرها م�ن األماكن التابع�ة لوزارة الثقاف�ة كلها غير 
جديرة بفعاليات وإن كانت بسيطة لذا جاءت فكرة بناء 
قصر الثقاف�ة والفنون التي ق�ررت الحكومة المركزية 
بناؤه�ا في المحافظ�ات، كطوق نجاة لمس�عى النخب 
المثقفة في البصرة، المدينة التي لم تعرف بش�يء أكثر 

من كونها مدينة النخل والنفط والثقافة.  
وفي الوقت الذي أش�ارت فيه الحكومة المحلية إلى 
أن تصاميم المش�روع أخذت بعين االعتبار ارث المدينة 
وتاريخها العري�ق في المعرفة والثقافة، ومس�اهمتها 
الكبيرة في التراث العربي - اإلس�المي أشادت بالشركة 
التي فازت بعقد تنفيذ تصاميم المش�روع، والتي عدتها 
م�ن كبري�ات الش�ركات الرصين�ة والمعروف�ة في هذا 
المج�ال. وقال�ت حكوم�ة البص�رة أن “المش�روع عند 
تنفيذه س�يعتمد اح�دث التقنيات الس�معية، كما راعى 
أن تكون أنظمة اإلضاءة بمواصفات وتقنيات عالمية”، 
وبينت انه “س�يضم صاالت عرض مختلفة االهتمامات 
ومتحفاً للتراث وقاعات لمؤتمرات وقسماً للبث اإلذاعي 
والتلفزيون�ي، ومكتب�ة عام�ة باإلضاف�ة إل�ى حدائ�ق 
ومناطق خضر”.فيما قالت الش�ركة المنفذة للتصاميم 
أنها اعتمدت في التصميم الخط العربي والش�عر وشكل 
الكت�اب تخليدا لل�دور الثقافي الذي لعبت�ه البصرة على 
م�ر التاريخ، وبذلك تق�ول زهرة البج�اري، رئيس لجنة 
الس�ياحة واآلثار في المجلس انه “وبس�بب عدم وجود 
مراف�ق ثقافي�ة ف�ي المحافظ�ة تحتض�ن الفعالي�ات 

والنش�اطات الثقافية، عدا قاعة عتب�ة بن غزوان، صار 
لزاما علينا س�د حاجة هذا القط�اع الهام، وإقامة قصر 
ثقافي يش�يد على ارض البصرة، لكي يس�تقطب الجهد 

الثقافي ويعطي المحافظة استحقاقها”.
الفتة إلى أن “مقترحا س�ابقا قال باستغالل مجمع 
القص�ور الحكومية له�ذا الغرض، لكنها ل�م تكن لتلبي 
الحاج�ة بحس�ب الدراس�ات المختصة، ل�ذا اتجهنا إلى 
اقامة قصر ثقافي بالقرب من ش�ط البصرة”. مش�يرة 
إل�ى “وج�ود مقت�رح آخ�ر إلقامت�ه بالقرب م�ن مبنى 
المحافظ�ة، وكانت هناك مس�ابقة إلعداد تصميم قصر 
ثقاف�ي متكام�ل يض�م مختل�ف الفعالي�ات الثقافي�ة 
والفني�ة، حيث ف�از بتصميم المش�روع مكت�ب ديوان 
العمارة لالستش�ارات الهندسية”. مؤكدة إن “المشروع 
قدم إل�ى المجل�س لغ�رض المصادق�ة علي�ه، والعمل 
عل�ى تنفي�ذه وانجازه”.ويع�د مكت�ب )دي�وان العمارة 
لالستشارات الهندسية(- بحسب بيان صدر عنه- واحدا 
من شركات االستشارات الهندس�ية والمعمارية الرائدة 
ف�ي المنطق�ة، حيث يمتلك خبرة تمت�د إلى 3 عقود من 
النجاح�ات في منطق�ة دول الخليج، وأفريقيا، وآس�يا، 
والش�رق األوس�ط. وتم تصنيف الش�ركة وللعام الرابع 
عل�ى التوالي ضمن قائمة أفضل 100 ش�ركة هندس�ية 
حول العال�م، والتي تصدره�ا مجلة “بيلدين�غ ديزاين” 
البريطاني�ة المتخصص�ة. حي�ث س�بق لمكت�ب ديوان 
العم�ارة، أن تولى إنج�از العديد من المش�اريع الكبرى 
بنجاح، مث�ل فندق فايس�روي ياس، ومدرس�ة البطين 
ف�ي أبو ظب�ي، ومركز اب�ن بطوطة للتس�وق، و”غرين 
كوميونيتي” في دبي، وفندق روتانا ببغداد.وفي معرض 
إجابتها عن التخصيصات المالية المرصودة للمشروع، 
ذك�رت البج�اري “يتوفر لدين�ا الرصيد المال�ي الكافي 
لبنائه، وس�تتم المصادقة على المشروع ضمن ميزانية 
تنمية األقاليم كما أن المجلس س�يتولى المصادقة على 
إع�داد التصاميم ضمن خط�ة 2012، وتنفيذه في خطة 
2013”.وبش�أن المراف�ق وفعالي�ات المش�روع، بينت 
رئي�س اللجن�ة، أن “القصر هذا س�يقام على مس�احة 
تبلغ نحو 15.275 متر مربع، بالقرب من ش�ط البصرة، 
ويش�كل جزءا من المجم�ع اإلداري الجديد في المدينة، 

الذي يحتوي عل�ى المبنى الرئيس للمحافظة”، متوقعة 
أن “يتحول المكان إلى منبر ثقافي للمدينة الس�تضافة 

مختلف الفعاليات والمهرجانات الثقافية”.
  وع�ن الش�روط الت�ي اعتم�دت ف�ي التناف�س في 
المس�ابقة الت�ي أقامتها المحافظة للفوز بالمش�روع، 
أوض�ح عباس ماهر، رئيس قس�م التخطي�ط العمراني 
ف�ي مجلس محافظة البصرة، ان “التركيز في التصميم 
كان على أس�اس اعتماد الحروف العربي�ة ومحاكاتها، 
النها أص�ل الثقاف�ة والكتابة واألدب ،كم�ا أن التصميم 
يحاك�ي بداية النقطة، إلى جانب اعتبارات أخرى كقربه 
من تاري�خ وثقافة وحضارة البص�رة ومعالمها”، نافيا 
“وج�ود أي معوق�ات تنفيذي�ة أمامه. كما أن مس�احة 
ارض المشروع متوفرة وتقع على شط البصرة بالقرب 
م�ن الزبير”.وبين أن “تنفيذه س�يكون ضم�ن أولويات 
خطة عام 2013، حيث س�يحال إلى شركات أجنبية لها 
أعم�ال منج�زة في هذا المج�ال” الفتا إل�ى أن “القصر 

سيضم معظم الدوائر الثقافية في البصرة”.
وفي بيان صدر عن مجلس إدارة مكتب ديوان العمارة 
لالستش�ارات الهندس�ية الفائ�ز بتصامي�م المش�روع 
قال رئيس مجل�س اإلدارة محمد االعس�م “وضعنا عند 
التصميم أهمية المدينة في االعتبار، للخروج بتصاميم 
حديثة ومعاصرة تحافظ على المالمح التراثية للبصرة، 
وتجس�د إرثه�ا الثقافي والتجاري، بم�ا يعكس الصورة 
المش�رقة للمدينة لس�نوات مقبلة”. وأضاف انه “تمت 
ترجم�ة النه�ج الع�ام للتصميم عل�ى واجه�ات المبنى 
م�ن خالل ابتكار فتحات عش�وائية عل�ى هيئة مربعات 
مائلة تش�به النقط في الخط العربي، تتضاءل تدريجيا 
من حي�ث الحجم كلم�ا اقتربنا من الفس�حة المركزية 
التي تش�كل بهو المدخ�ل الرئيس، ال�ذي يعتبر النقطة 
المحورية في التكوين المعماري والهندسي للمشروع، 
ويمثل قلب المش�روع الذي سيشهد التفاعل االجتماعي 
لل�زوار”. وزاد “تأت�ي سلس�لة متدرج�ة م�ن العناصر 
الهندس�ية المعمارية عن�د المدخل الرئي�س على هيئة 
منحني أضالع لتش�كل ما يش�به الكتاب المفتوح، ليتم 
بع�د ذلك إدخال بعض المالمح الزخرفية كالخط العربي 
والش�عر لتزيين هذه الصفحات، تخلي�دا للدور الثقافي 

الذي لعبته البصرة على مر التاريخ”.
تجدر اإلشارة إلى أن مخاوف كثيرة تشغل بال النخب 
المثقفة في المدينة التي لم يؤخذ رأيها بالحس�بان من 
قبل الحكومة المحلية، مخاوف من أن يحال المش�روع 
إل�ى ش�ركة محلي�ة، غي�ر جدي�رة ببنائه، فض�ال على 
مخاوفه�م من أن ال تتاح لهم فرصة التمتع بالمبنى في 

إقامة فعالياتهم الثقافية التي يطمحون لها إذا تسلمت 
إدارته جهات من خارج الوس�ط المثقف، أو إذا مورست 
ضده�م ضغوط�ات دينية - سياس�ية إذا م�ا علمنا بأن 
الكتل المتشددة لها رأي آخر بفعل الثقافة يختلف تماما 
عن توجه هؤالء المنادين بالحرية واالنفتاح ونبذ العنف 

والسيطرة الفكرية.

        بغداد/ المستقبل العراقي

س�رقة  ظاه�رة  تفاق�م  يط�رح 
الس�يارات ف�ي م�دن الع�راق حالي�اً، 
الس�ؤال عن األس�باب التي ت�ؤدي إلى 
ذل�ك، وفيم�ا إذا كانت هن�اك عصابات 
مة ومتخصص�ة وراءها أم كونها  منظَّ
مجرد ظاهرة اجتماعية فردية تشترك 

في أسبابها الكثير من دول العالم ؟!.
ومهما كانت األسباب فإن مواطنين 
يبدون قلقهم الشديد من هذه الظاهرة، 
في ظل ظ�روف أمنية قلقة ُتس�تخدم 
فيها السيارة المس�روقة في التفخيخ 
ف�ي بع�ض األحيان مم�ا يض�ع مالك 
الس�يارة أمام مسؤوليات أخرى تقوده 
إلى التعرض التهامات من قبل الجهات 
األمني�ة، مم�ا يتطلب منه ب�ذل جهود 
مضنية إلثبات أن الس�يارة ُسرقت منه 
وأن�ه ال يتحمل وزر األعمال التي قامت 

بها الجهات التي سرقت السيارة.
وش�هدت األي�ام األخي�رة اعتق�ال 
العدي�د من أف�راد العصابات المختصة 
في س�رقة الس�يارات بدوافع مختلفة 
منه�ا لغ�رض الترب�ح عب�ر بيعه�ا أو 
ألغراض استخدامها في أعمال التفخيخ 
انزعاجاً  مواطن�ون  والتفجير.ويب�دي 
م�ن ع�دم ق�درة الجه�ات األمنية على 
كبح جماح ظاهرة س�رقة الس�يارات، 
مش�يرين إلى أن نقاط التفتيش ليست 
فاعلة في كش�ف الفاعلي�ن، وأن األمر 
يتطلب أكث�ر من عمليات مراقبة أمنية 
روتيني�ة تغي�ب فيها التقني�ات الفنية 

الالزمة.

سرعة قياسية في السرقة
ل�ؤي كري�م م�ن منطقة ن�ادر في 
باب�ل يش�ير إلى، أن س�يارته ُس�رقت 
من أم�ام منزل�ه، وبس�رعة قياس�ية 
فم�ا أن دخ�ل المنزل وخ�رج بعد نحو 
نصف س�اعة لم يجد لها أث�رًا. ويتابع 
“نقط�ة التفتيش األمنية تبعد نحو 10 
كيلومترات من منزلي، وبعدما اتصلت 
بالقائمي�ن عليها، لمس�ت منهم بطء 
اإلج�راءات األمني�ة وتخل�ف تقني�ات 
االتصال”. وأضاف “هذا يعكس صورة 
حقيقية لطبيعة الوسائل التي تمتلكها 
هذه المؤسس�ات األمنية ف�ي معالجة 

الجرائم المختلفة”.
ضاب�ط الش�رطة س�عد الجب�وري 
يعزو ظاهرة تنامي س�رقة الس�يارات 
إل�ى غياب وس�ائل األم�ان، فالمواطن 
تج�اه  )المب�االة(  يب�دي  العراق�ي، 
تحصي�ن س�يارته م�ن الس�رقة. كما 

ُيرِج�ع الجب�وري ج�زًءا م�ن الظاهرة 
إل�ى االزدياد الكبي�ر ألعداد الس�يارات 
الحديثة في الع�راق حيث يقول: “إنها 
معادلة منطقية فكلما زاد العدد كثرت 

حاالت السرقة”.
ومنذ تأس�يس الدولة العراقية عام 
1920 وحتى ع�ام 2003 فإن مجموع 
الس�يارات المس�جلة ف�ي الع�راق بلغ 
مليوني�ن و250 ألف س�يارة، في حين 
الت�ي أعقب�ت ع�ام 2003  الفت�رة  أن 
ش�هدت دخول أكثر من مليون ونصف 
الملي�ون س�يارة بحس�ب إحص�اءات 
مديرية الم�رور العامة.غير أن الباحث 
االجتماع�ي إس�تبرق التميم�ي، ُيرجع 
الظاه�رة إلى الف�وارق الطبقية وحالة 
الفقر والبطالة المنتشرة بين الشباب. 
ويتابع: “بع�ض العاطلين ع�ن العمل 
يج�دون ف�ي ممارس�ة بع�ض أن�واع 

الجريمة كوسيلة لتوفير المال”.

نحو 450 سيارة تسرق شهريًا
ويقول ضابط المرور علي حس�ين 
من مرك�ز تفتي�ش جنوبي بغ�داد إنه 
ال تتوف�ر إحصائي�ة دقيق�ة عن حجم 
س�رقات الس�يارات ف�ي الع�راق لعدة 
أس�باب منه�ا أن الكثي�ر م�ن ح�االت 
الس�رقة ال يت�م اإلب�الغ عن�ه، كم�ا أن 
الكثي�ر من الس�يارات المس�روقة غير 
مسجلة في األساس بطريقة قانونية، 
ناهي�ك عن غياب مركز ش�امل لقواعد 

المعلوم�ات يحص�ي عمليات الس�رقة 
أنح�اء  كل  ف�ي  ويجمعه�ا  اليومي�ة 
العراق.وبحس�ب حس�ين، ف�إن نح�و 
س�بعين س�يارة مس�روقة تم ضبطها 
في ظرف ستة أشهر في بغداد وحدها، 
أما الس�يارات التي لم يتم العثور عليها 
أن  المئ�ات. ويتوق�ع حس�ين  فتبل�غ 
نحو 25 س�يارة تسرق ش�هرًيا في كل 
محافظ�ة عراقية كمعدل عام ما يعني 
س�رقة 450 سيارة ش�هرًيا في عموم 

البالد.

اختصار الطريق نحو الثروة
عب�ر  التميم�ي  تجرب�ة  وتش�ير 
فعالياته االجتماعية وحضوره الندوات 
والفعالي�ات االجتماعي�ة إلى أن بعض 
الش�باب يحاول اختصار الطريق نحو 
الحصول على الثروة فيلجأ إلى األعمال 

غير المشروعة.
ويضي�ف “التقي�ت بأحد الش�باب 
م�ن  ع�دد  س�رقة  ف�ي  المتورطي�ن 
الس�يارات حي�ث أوضح ل�ه أن حالته 
المادية السيئة اضطرته إلى فعل ذلك، 
معتقًدا أن س�رقة س�يارة لمرة واحدة 
تكفي لتوفير الم�ال الالزم، لكن نجاح 
العملية جرت قدمه ألن يمارس�ها أكثر 
م�ن مرة ثم ما لب�ث أن التحق بعصابة 

لسرقة وتفكيك السيارات”.
لكن ضابط ش�رطة الم�رور حميد 
قاس�م يعترف أن األجه�زة األمنية بما 

فيها ش�رطة المرور تتحمل مسؤولية 
ف�ي ذلك، فليس هناك نظ�ام الكتروني 
شامل ومتكامل في أنحاء العراق يمكنه 
عب�ر قواعد بيانات معينة اكتش�اف إن 

كانت السيارة مسروقة أم ال.
ويتابع “معرفة ذلك ممكنة اآلن في 
الع�راق، لكن هذا ال يكف�ي والمطلوب 
هو معرفة السيارة المسروقة بأقصى 
س�رعة ممكن�ة عب�ر بيان�ات رقمي�ة 
تتيح لش�رطة المرور وهي تتجول بين 
الش�وارع معرف�ة هوية الس�يارة في 

اللحظة نفسها”.

خسائر اقتصادية
وس�عت وزارة التج�ارة ه�ذا العام 
إلى وضع خطة كفيلة بترشيد استيراد 
الع�راق عب�ر حص�ر  إل�ى  المركب�ات 
االس�تيراد عب�ر الش�ركات المصنع�ة 
ولي�س التجار. ويؤي�د صاحب معرض 
الس�يارات حيدر حس�ين هذه الخطة، 
مؤكًدا أنها ستس�هم في خفض أسعار 
الس�يارات، وبالتال�ي س�ينعكس ذل�ك 

أيًضا إلى أعداد السرقات التي تحصل.
وال تقتصر الس�رقة على السيارات 
الحديثة بل تش�مل الس�يارات القديمة 
)منفيس�ت(، وُيلقي حس�ين جزًءا من 
أس�باب ذلك إل�ى كون هذه الس�يارات 
القديم�ة غالًب�ا م�ا تك�ون بعي�دة عن 
المراقب�ة، يض�اف إل�ى ذل�ك س�هولة 
عنه�ا،  الحراس�ات  وغي�اب  فتحه�ا، 

كم�ا أنها س�هلة الفتح والتش�غيل في 
الوقت نفس�ه.ويروي احم�د كامل إلى 
 )2006 )مودي�ل  فولف�و  س�يارته  أن 
ُسرقت منه العام الماضي، ثم ما لبثت 
مفرزة ش�رطة م�ن العث�ور عليها في 
كراج س�يارات بعد مداهمته الشتباهه 
ف�ي صن�ع متفجرات.ويذك�ر أن اغلب 
تدهمه�ا  الت�ي  والبي�وت  الكراج�ات 
الش�رطة باعتباره�ا وك�رًا للجماعات 
المس�لحة تحوي س�يارات مس�روقة 
في الغالب ومع�دة للتفجير. ومنذ عام 
2003 انتشرت معامل تفكيك السيارات 
بش�كل ملفت للنظر ف�ي اغلب األحياء 
الصناعية في العراق. ويعترف صاحب 
مخزن بيع قطع الغيار كامل حسن أن 
هذه القطع في بعض األحيان مجهولة 
المصدر.وُيرج�ع أيمن حس�ن صاحب 
ك�راج تفكيك الس�يارات ظاهرة زيادة 
السرقات إلى كونها عمليات سهلة في 
ظل غياب أجهزة الكشف عن العمليات 
في وقت محدد، كما أن اغلب السيارات 
في العراق ال تحتوي على وس�ائل أمان 
كاملة تحصن من السرقة. يقول أيمن: 
“تفكيك الس�يارة المس�روقة بسهولة 

حيث تباع على شكل قطع غيار”.
ومنذ العام 2003، قتلت الس�يارات 
الت�ي ه�ي ف�ي غالبيته�ا  المفخخ�ة 
مس�روقة الكثير من الناس وتس�ببت 
جس�يمة.  اقتصادي�ة  خس�ائر  ف�ي 
واس�ُتخدمت بع�د ع�ام 2003 الكثي�ر 
من الس�يارات المسروقة في العمليات 
الس�يارات  تفخ�خ  حي�ث  اإلرهابي�ة، 
وأم�ام  الم�دن  مراك�ز  ف�ي  وتفّج�ر 

المؤسسات المختلفة.

أساليب جديدة
وللحد من سرقات السيارات شرعت 
ش�رطة المرور بالتع�اون مع الجهات 
األمني�ة، بنصب مف�ارز متنقل�ة على 
الط�رق الخارجية وداخل بغ�داد أيضاً 
لضبط المركبات المس�روقة، بحس�ب 
مدي�ر إع�الم مديري�ة الم�رور العميد 
نجم عبد جابر.ويش�ير حس�ين إلى أن 
اس�تخدام نظ�ام الحاس�بة المحمولة 
حقق نتائج إيجابية خالل العام 2011 
وه�ذا الع�ام، حيث س�اهم ف�ي ضبط 
عشرات الس�يارات المس�روقة.  وأحد 
الحل�ول التي وضعته�ا وزارة الداخلية 
العراقية بالتع�اون مع محافظة بغداد 
اعتماد السيطرة النموذجية في مداخل 
العاصم�ة والم�زودة بتقني�ات فحص 
حديثة تكشف عن السيارات المسروقة 

وذوي الهويات المزورة.

البنى التحتية في المدينة »خرابات«

5 ماليين سيارة في العراق منذ نشوء الدولة حتى اآلن

ظاهرة السيارات املرسوقة تتحول إىل قلق أمني مع تزايدها 
وتوظيفها يف التفجريات

 سايمون سيباج / كاتب بريطاني

ماش�ا جيس�ين، صحافية ورس�ية، طردت من عمله�ا  لرفضها 
تغطي�ة أحدى نش�اطات الرئي�س فالديمي�ر بوتين، ولتس�تغل هذه 

الفعالية بالكتابة عنها بسخرية.
ف�ي األس�بوع الماض�ي، تلق�ت مكالمة هاتفي�ة غي�ر متوقعة، 
س�ردت أحداثها على مدونتها الخاصة بصحيفة انترناشونال هيرالد 
تريبيون، الطبعة  العالمية: “رن هاتفي، بعد اإلجابة لم أسمع رداً من 
المتصل لمدة دقيقتين “وأخيرا تحدث: ال تقطعي االتصال س�أوصلك 

به”، صرخت هي عندها بإحباط “هل تريد أن تعرف نفسك؟”.
الصوت الشهير أجاب: “بوتين فالديمير فالديميروفيتش، سمعت 
أن�ك قد طردت من عملك، وكنت أنا الس�بب ع�ن غير قصد”، ودعاني 
للقائه. الس�يدة جيس�ين تس�اءلت حينها “ولكن كيف أعرف أن هذه 

ليست مزحة؟”.
المثقف�ون الروس باس�تطاعتهم أن يرصدوا أوجه التش�ابه بين 
هذا االتصال والتدخالت الس�ابقة في حي�اة الكتاب الخاصة من قبل 
رومان�وف والمس�تبدين الش�يوعيين، وطق�وس إلقاء الض�وء على 

نشاطات القيادة الروسية، والعالقة بين السلطة والفن.
ه�ذا التقلي�د يغري الكاتب ف�ي ثقافة حي�ث األدب فيها ذو هيبة 
خاص�ة. لك�ن المفاجأة أنه يش�جع على عبادة القيص�ر الذي يتنقل 

بطريقة ال يمكن التنبؤ بها كأنه الله.
 قب�ل اثني�ن وثماني�ن عام�ا، ط�رد الكات�ب والروائ�ي ميخائيل 
بولجاك�وف م�ن المس�ارح الس�وفيتية، كم�ا حظ�ر نش�ر أعماله، 
عندما رن هاتف�ه: “الرفيق بولجاكوف؟”... رجاء انتظر  س�يتحدث 
إليك الرفيق س�تالين”، ثم بدأ الصوت الش�هير بالحدي�ث “أنا أعتذر، 
س�نحاول أن نفعل شيئا من أجلك وبعد ذلك اتصل بولجاكوف هاتفياً 
بالكرملين، متس�ائالً عما إذا كان االتصال السابق مزحة، إال أنه كان 
فعالً س�تالين. وس�رعان ما أعيد بلوجاكوف إلى العمل في المس�رح 

مرة أخرى.
 في أيار من 1934، ألقي القبض على الشاعر اوسيب ماندلستام 
لكتابته قصيدة تسخر من س�تالين. فحاول صديقه الشاعر بوريس 
باسترناك مساعدته، رن هاتفه. ستالين تحدث له “يجري النظر في 
قضية ماندلس�تام. كل شيء سيكون على ما يرام، انه عبقري، أليس 
كذلك؟”، ولكن هذه ليس�ت النقطة التي كان باس�ترناك يود الحديث 
فيها، أراد أن يعرف عن حياة صديقه، غير أن س�تالين قد أغلق الخط 
مكتفي�اّ بذلك القدر من الحديث.اتصل باس�ترناك بالكرملين، س�ائال 
س�كرتارية س�تالين إذا م�ا كان يمكن�ه أن يخب�ر اآلخري�ن عن هذه 

المحادثة. اإلجابة على سؤاله كانت نعم. 
ف�ي آذار 1949 رف�ض الملح�ن ديمتري شوس�تاكوفيتش تمثيل 
االتحاد الس�وفياتي في الخارج، رن س�تالين،  شوس�تاكوفيتش قال 
انه لن ينضم إلى الوفد ما لم تقم األوركس�ترا الس�وفياتية بعزف أحد 
أعمال�ه،. س�تالين “لماذا ال يعزفون أحداه�ا”، أطلعه أنه تم حظرها 
م�ن قب�ل الرقابة. س�تالين: “نحن ل�م نعط مثل هذا األمر. س�أتصل 

بالرفاق لتصحيح القضية”.
ع�ودة إلى أبعد من ذلك إل�ى العام 1826، قام نيكوالس األول، بعد 
س�حقه للمتمردين الديس�مبريين، بدعوة مؤيد لهم في المنفى، هو 
الشاعر الكسندر بوشكين، للمحادثة في القيصر نفسه،  عندها أعلن 
نيكوالس “اليوم كان لي محادثة مع أذكى رجل في روسيا”. وتحدث 
بوشكين بدوره للجميع عن سحر نيكوالس.ستالين تلقى توجيها من 
نيكوالس؛ وبوتين يتلقى توجيهاته  منهما على حد س�واء. بالنس�بة 
ل�ي أن نيكوالس هو “جنكيز خان بتلغراف”، وس�تالين هو “جنكيز 

خان بهاتف”، ولكن السيد بوتين ليس جنكيز خان ببالك بيري
س�يطر على الروس م�ن قبل البعث�ات القيصرية االرثوذكس�ية، 
وسيطر عليهم أيضاً من قبل الشمولية الماركسية اللينينية، وبالرغم 
من أن روسيا اليوم أكثر حرية من تلك األيام، لكنه مازال هناك بعض 

من االستبداد.

المستقبل العراقي/ عن النيويورك تايمز
ترجمة احمد الموسوي

رجاء انتظر سيكلمك الرئيس بوتني !!

قرص للثقافة والفنون يف البرصة عىل طــراز معامري متطور.. 
وســط خشيــة املثـقـفيــن  !!
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يجتم�ع أكثر من 120 رئيس دولة ورئيس حكومة 
ووزراء ف�ي نيوي�ورك اعتباراً من الثالثاء للمش�اركة 
ف�ي الدورة ال�67 للجمعية العامة لألمم المتحدة التي 
يطغى على أعمالها النزاع السوري، وموجة العنف في 
العالم اإلس�المي احتجاجا على فيلم مس�يء لإلسالم 
إلى جانب المأزق في المل�ف النووي اإليراني وأزمات 
اخرى س�تكون مح�ور الخطاب�ات واللق�اءات خالل 
هذا التجم�ع الدبلوماس�ي الذي يتواجد في�ه الرئيس 
األميرك�ي باراك اوبام�ا مع الرئي�س اإليراني محمود 
احمدي نج�اد، او رئيس الوزراء اإلس�رائيلي بنيامين 
نتانياه�و م�ع رئيس الس�لطة الفلس�طينية محمود 

عباس.
ومن المرتقب أن تأخذ األزمة السورية حيزا كبيرا 
ف�ي الخطابات لكن أيض�ا في اللق�اءات على هامش 
الجمعية العامة. وسيخصص اجتماع وزاري لمجلس 
األمن الدولي األربعاء للربيع العربي. وقال دبلوماس�ي 
ف�ي المجلس “انا متأك�د ان الوزراء س�يتحدثون عن 

سوريا” في هذه المناسبة.
وتج�ري مجموعة “أصدق�اء س�وريا” التي تضم 
دوالً غربي�ة وعربي�ة تدعم المعارض�ة لنظام الرئيس 
السوري بش�ار األسد، الجمعة مش�اورات حول سبل 
توحي�د ه�ذه المعارض�ة والتحضير لمرحل�ة ما بعد 
األس�د. وعلق دبلوماس�ي بالقول “من المستغرب أن 
كل العالم سيفكر بسوريا وسيتحدث عن سوريا لكن 
م�ن غير المتوقع ص�دور أي قرار او إح�راز أي تقدم 

بارز”.
وذك�ر بان مجل�س األمن مش�لول بس�بب عرقلة 
موس�كو وبكي�ن اللتين اس�تخدمتا ح�ق النقض ضد 
كل مش�اريع الق�رارات الغربية للضغط على دمش�ق 
قائ�ال “في الوقت الراهن، مصير س�وريا ال يتقرر في 

نيويورك لكن في سوريا عبر األسلحة”.
وتعق�د لقاءات ثنائية عدة عل�ى هامش الجمعية، 
لكن روس�يا والصين لن تكون�ا ممثلتين في نيويورك 
إال على المس�توى ال�وزاري فيما ع�دل رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان الذي تس�تقبل بالده آالف 

الالجئين السوريين، عن المجيء.
ويأمل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أن 
يكون لدى الوس�يط الدولي األخضر اإلبراهيمي قريبا 
“إس�تراتيجية” للخ�روج م�ن األزمة لك�ي يقترحها. 
وس�يطلع اإلبراهيم�ي الي�وم االثني�ن مجل�س األمن 

الدولي على نتائج أول زيارة له إلى دمشق.
وبالنس�بة للمل�ف الن�ووي اإليران�ي ف�إن المأزق 
مس�تمر أيضا على خلفية تهديدات إس�رائيلية بش�ن 
ضرب�ات وقائية. وس�تتحدث وزي�رة خارجية االتحاد 
األوروبي كاثرين اشتون الخميس عن نتيجة اتصاالتها 
مع طه�ران أمام مجموع�ة 5+1 )بريطانيا وفرنس�ا 

والصين وروسيا والواليات المتحدة وألمانيا(.
واعتبر دبلوماس�ي م�ن إحدى الدول الس�ت “من 

غير األكيد أننا س�نتمكن من الذهاب ابعد من الرسالة 
القوية” التي وجهتها لطهران الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في اآلونة األخيرة والتي نددت فيها باألنش�طة 
اإليرانية لتخصيب اليورانيوم. وسبق أن حذرت روسيا 
م�ن أنها س�تؤكد مجددا معارضتها لف�رض عقوبات 

على طهران.
ويش�تبه الغربي�ون ف�ي أن إيران تس�عى المتالك 
الس�الح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني 

وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
م�ن جانب آخ�ر س�تناقش دول منظم�ة التعاون 
اإلس�المي الجمعة ف�ي نيوي�ورك االنعكاس�ات التي 
خلفها الفيلم المس�يء لإلسالم الذي أشعل تظاهرات 

في العالم االسالمي.
ويرغ�ب أمينها الع�ام أكمل الدين إحس�ان اوغلي 
بان يؤكد الق�ادة خالل اجتماعهم ف�ي نيويورك “انه 
من المس�ؤولية االخالقية للجميع عدم اهانة )اآلخر( 

في قيمه المقدسة”.
وف�ي تصري�ح لوكالة فرانس برس دع�ا أيضا إلى 
“كس�ر الحلق�ة المفرغ�ة لالس�تفزاز وردود الفع�ل 

العنيفة”.
وسيش�ارك الرئي�س الفرنس�ي فرنس�وا هوالن�د 
األربع�اء ف�ي مؤتم�ر حول دول الس�احل حي�ث يثير 
تواج�د مجموعات مرتبطة بالقاع�دة قلق المجموعة 
الدولي�ة. ومن المرتق�ب أن يؤدي الى إع�الن من قبل 
األم�م المتح�دة إلس�تراتيجية إقليمي�ة تجم�ع بي�ن 
مكافحة اإلرهاب ووقف تهريب االس�لحة والمساعدة 

االنسانية والمساعدة للتنمية.
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أيام نيويورك الحافلة باألزمات

بتهمة “الدعاية ضد النظام”

جاكرتا ملغمة بالمتشددين
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أعلن�ت وزارة االقتصاد السويس�رية في 
بيان بأنها أنهت أشغال لجنة تحقيق مشتركة 
أقامتها مع دولة اإلم�ارات العربية المتحدة 
بخصوص القنابل اليدوية السويس�رية التي 

تم العثور عليها في سوريا.
وأش�ارت الوزارة إلى أنه�ا اتخذت جملة 
من اإلجراءات لتش�ديد الرقاب�ة على تصدير 
العت�اد الحرب�ي نحو دولة اإلم�ارات العربية 
المتحدة.فق�د أعلن�ت الحكوم�ة الفدرالي�ة 
ف�ي اجتم�اع بأنه�ا كلف�ت وزارة االقتصاد 
بالتحضير باالش�تراك م�ع وزارة الخارجية، 

لتعديالت س�يتم إدخالها على قانون تصدير 
العت�اد الحرب�ي فيم�ا يتعل�ق بمن�ع إع�ادة 

تصديره إلى أطراف أخرى. 
وكانت وس�ائل إعالم سويسرية عدة قد 
أش�ارت ف�ي بداية ش�هر تم�وز 2012، إلى 
أن�ه تم العثور ف�ي مناطق من س�وريا على 
قنابل يدوية سويس�رية س�بق لسويسرا أن 
قامت بتصديرها إل�ى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة.إث�ر ذلك، س�ارعت ب�رن وأبو ظبي 
إلى تش�كيل لجنة تحقيق مش�تركة لمعرفة 
الظ�روف الت�ي س�محت بحدوث ذل�ك. وقد 
كش�فت ه�ذه التحقيق�ات أن القناب�ل التي 
صّدرتها سويسرا لإلمارات العربية المتحدة 

ف�ي عام�ي 2003 و 2004، تم تقديم قس�م 
منه�ا إل�ى األردن به�دف دعم�ه ف�ي حربه 
ضد اإلرهاب. ويب�دو أن هذه القنابل انتقلت 
م�ن األردن إل�ى س�وريا.الحكومة الفدرالية 
أوضحت أن عملية تنقل هذه القنابل سبقت 
فترة تش�ديد اإلج�راءات في مج�ال تصدير 
العتاد الحربي التي اتخذتها برن سنة 2006، 
والت�ي نصت عل�ى حظر إع�ادة تصدير هذا 
العتاد، سواء في شكل هبة، أم إعارة، أم غير 
ذلك.في الوقت نفس�ه، أك�دت دولة اإلمارات 
العربي�ة المتح�دة كتابي�ا لسويس�را، أنه - 
وباس�تثناء القنابل اليدوية - فإنها لم تعمل 
عل�ى إعادة تصدير أي عتاد حربي اس�تلمته 

من الكنفدرالية.
وم�ن أجل ضم�ان ع�دم إع�ادة تصدير 
العت�اد الحرب�ي المقبل من سويس�را، أقرت 
الحكومة الفدرالية حس�بما ج�اء في البيان 
الص�ادر في ب�رن إج�راءات إضافي�ة تنص 
بالخصوص على ضرورة أن تش�تمل طلبات 
الحص�ول على عت�اد حربي الت�ي تتقدم بها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة مستقبال على 
بند يمنع إعادة التصدير ويس�مح لسويسرا 
بالتفتي�ش عل�ى عي�ن الم�كان له�ذا العتاد 
المصدر. كما يجب أن يكون بيان منع إعادة 
التصدير ُموّقعا عليه من قبل جهة حكومية 
سامية. أما بالنسبة للحاالت الهامة، فيجب 

أن ُيصح�ب ذلك بخطاب دبلوماس�ي لتعزيز 
الطابع القانوني اإللزامي لهذا اإلجراء.

في الوقت نفس�ه، تق�رر أن تقوم كتابة 
الدول�ة السويس�رية للش�ؤون االقتصادي�ة 
)وه�ي الجهة المكلفة بهذا الملف في وزارة 
االقتص�اد(، باالش�تراك م�ع وزارات أخ�رى 
خ�الل األش�هر المقبل�ة بدراس�ة عملي�ات 
تصدير العتاد الحربي  التي تم القيام بها من 

قبل وإطالع الحكومة على النتائج.
 وأخي�راً، أعلن�ت الحكوم�ة الفدرالية أن 
إجراءات تجميد طلبات تصدير العتاد الحربي 
باتج�اه دول�ة اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة 

المتخذة سابقا قد تم رفعها.

على أثرها عدلت قانون بيع السالح

أسلحة باعتها سويرسا لإلمارات.. فذهبت إىل سوريا

   المستقبل العراقي/ وكاالت

ودعت ابنة الرئيس اإليراني السابق 
اكبر هاشمي رفسنجاني قيد االعتقال 
تنفي�ذا لحك�م بالس�جن س�تة أش�هر 
بتهم�ة “الدعاية ض�د النظام” صدرت 
بحقه�ا في نهاي�ة 2011، على ما أفاد 
مكت�ب نيابة طه�ران لوس�ائل اإلعالم 
أمس األحد.وجاء في بيان نقلته وكالة 
األنب�اء الرس�مية أن “فائزة هاش�مي 

اعتقلت مس�اء الس�بت لقض�اء حكم 
صدر بحقه�ا”، وأف�ادت وكالة فارس 
أنها معتقلة في سجن ايوين بطهران.

وكانت فائزة هاش�مي رفسنجاني 
بين آالف المتظاهرين الموقوفين خالل 
احتجاجات اندلعت اث�ر إعادة انتخاب 
الرئي�س محم�ود احمدي نج�اد، التي 
طعن�ت بها المعارض�ة حينها متحدثة 
عن عملي�ة تزوير.وأفرجت الس�لطات 
عن ابنة الرئيس السابق لكنها حوكمت 

س�تة  بالس�جن  وأدين�ت   2011 ف�ي 
أش�هر بتهمة “الدعاية ض�د النظام”، 
ول�م تق�ض حكمها م�ن ذل�ك الحين.

وانتقد المحافظون علي اكبر هاشمي 
رفسنجاني، الذي ما زال يرأس مجلس 
تش�خيص مصلحة النظام، وهي أعلى 
هيئة تحكيم سياسي في البالد، واخذوا 
علي�ه ع�دم إدانة ق�ادة المعارضة مير 
حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين 
ق�ادا حركة احتجاج ضد إعادة انتخاب 

احمدي نجاد. وأودع االثنان قيد اإلقامة 
الجبرية.وقد أيد رفسنجاني الذي هزمه 
احمدي نجاد في انتخابات 2005، مير 
حس�ين موس�وي بش�كل غير مباشر 
ف�ي 2009.لكن من�ذ الس�نة الماضية 
ن�أى رفس�نجاني بنفس�ه ع�ن ق�ادة 
ابن�ه مهدي  المعارضة.كذل�ك يواج�ه 
هاش�مي رفس�نجاني إج�راء قضائيا، 
وقد غادر إيران قبل ثالث س�نوات وهو 

مقيم في لندن.

   المستقبل العراقي/ وكاالت

قال�ت الش�رطة اإلندونيس�ية إن وح�دة مكافحة 
اإلره�اب التابع�ة له�ا اعتقلت تس�عة “متش�ددين” 
إس�الميين وضبط�ت معهم ع�ددا كبيرا م�ن القنابل 
محلي�ة الصنع يش�تبه ف�ي أنه�م كان�وا يخططون 

لهجمات انتحارية على قوات األمن والحكومة.
وق�ال المتح�دث باس�م الش�رطة الوطني�ة بوي 
رافل�ي عمار -في تصريحات أدل�ي بها في العاصمة 
جاكرت�ا- إن وح�دة مكافحة اإلره�اب ألقت القبض 
على شخصين من المش�تبه فيهم الجمعة الماضية، 
وسبعة آخرين الس�بت في عدة مناطق في البالد من 

بينها مدينة سوراكرتا بإقليم جاوة الوسطى.
وأضاف عمار أنه ُيعتقد أن المقبوض عليهم كانوا 
يعتزمون مهاجمة الشرطة وتفجير مبان حيوية في 
الب�الد م�ن بينها البرلمان، وأش�ار إلى أن�ه تم ضبط 
العش�رات من أجه�زة التفجي�ر والم�واد الكيمياوية 
وم�ادة الكبري�ت وقنابل كانت مع�دة للتفجير وكتب 

عن الجهاد في منزل أحد المقبوض عليهم.
وف�ي بداية أيل�ول الج�اري، قتل فري�ق مكافحة 
اإلرهاب اثنين مشتبها فيهما في غارة أثناء الليل في 
مدينة س�ولو بجزي�رة جاوة، ضمن حملة مس�تمرة 
دفعت إليها تفجيرات بالي التي تحل ذكراها العاشرة 

الشهر المقبل.
وفي تموز الماضي هاجم نحو 150 شابا ينتمون 
إل�ى جماع�ة المدافعين ع�ن النبي “صل�ى الله عليه 
وس�لم”، حان�ة ف�ي جنوب�ي جاكرت�ا تق�دم خمورا 
ومش�روبات كحولية أثناء ش�هر رمض�ان، وحطموا 
واجهاتها قبل أن يهددوا الزبائن بأس�لحة بيض بينها 

س�يوف.وتالحق إندونيس�يا -ذات الغالبية المسلمة- 
مجموعات تصفها بالمتشددة خالل السنوات العشر 
األخي�رة، وتمكن�ت من قت�ل عدد منهم ف�ي عمليات 

دامية.
وأس�فرت تفجيرات بالي التي وقعت في تش�رين 

األول عام 2002 عن س�قوط 202 قتيل معظمهم من 
الس�ياح األجانب، ولم تشهد إندونيسيا التي يبلغ عدد 
س�كانها نحو 240 مليون نسمة أي هجوم كبير منذ 
هجمات اس�تهدفت فنادق ف�ي العاصمة جاكرتا في 

تموز 2009، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

األزمة التي أثارها الفيلم المس�مى “براءة المس�لمين” 
التي كان كثيرون يخشون أن تخرج عن السيطرة، يبدو أنها 
بدأت تنحسر عبر العالم العربي، ويبدو أن دعوة المتطرفين 
إل�ى تصعيد الوضع ق�د تراجع�ت وأفس�حت الطريق أمام 
دع�وات أكثر حصافة وروية.والواقع أن واش�نطن تصرفت 
أيض�اً بحكمة ألنها لم تص�ب الزيت على ن�ار االضطرابات 
المستعرة حيث رفضت إدارة أوباما أن تستَفز وتجر من قبل 
مهاجمين متعصبين ومتهورين إل�ى التصعيد أو االنخراط 
في ع�رض قوة. وبدالً من ذلك، أرس�ل الرئي�س أوباما قوة 
صغي�رة من جنود “المارينز” إل�ى حيث توجد حاجة إليهم 
بقصد تعزيز أمن السفارة، وتحّدث أيضاً بحزم وعلى انفراد 
م�ع بعض الزعماء العرب مؤكداً أنه البد من اتخاذ إجراءات 
حاس�مة وس�ريعة لوقف االضطرابات وتوقيف األشخاص 
الذين قتلوا الموظفين األميركيين وانتهكوا حرمة الس�فارة 
األميركية.وم�ن جانبهم، رفض الزعم�اء العرب في معظم 
البل�دان أن ُيج�روا من قب�ل المتطرفي�ن )عل�ى الجانبين، 
أولئ�ك الذين صنعوا الفيديو الركيك المس�يء، وأولئك الذين 
استغلوا الوضع لتحقيق مآرب سياسية(. وفي مصر وليبيا 
وتونس واليمن، اتخذ زعماء سياسيون ودينيون مسؤولون 
إجراءات ملموس�ة الس�تعادة الهدوء.غير أن�ه إذا تم تجنب 
األزمة، فإننا لم نخرج بعد من النفق. ذلك أن ما حدث هو أن 
أعمال الش�غب وردود الفعل العنيفة التي حدثت لم تكشف 
عن حقول ألغام فحس�ب، ولكنها كشفت أيضاً عن مشاكل 
عميقة في الفهم بين أميركا والعالمين العربي واإلسالمي. 
ذل�ك أن معظم األميركيين ما زالوا ال يعرفون س�وى القليل 
ع�ن اإلس�الم ويجهل�ون الكثي�ر عن العال�م العرب�ي. وألن 
الواليات المتحدة منخرطة بش�كل عميق في المنطقة، فإن 
هذا الجهل يش�كل عائق�اً كبيراً بالنس�بة لها.وكمثال على 
ذل�ك، في صباح االثني�ن الماضي، قدم “جو س�كاربورو”، 
وهو مق�دم تلفزيوني ذو توجه محاف�ظ يتصف بالرصانة 
أحيان�اً، التفس�ير التال�ي لالضطراب�ات: “أتعلم�ون لماذا 
يكرهوننا؟ لقد تحدثُت مع رجال االس�تخبارات طيلة عطلة 
نهاي�ة األس�بوع. إنه�م يكرهوننا بس�بب دينهم، وبس�بب 
ثقافتهم، وألنه�م يريدوننا أن نكون مثلهم… فكروا في كل 
األعمال الوحش�ية -األعمال الوحشية المنفلتة التي رأيناها 
عب�ر الش�رق األوس�ط والعالم العربي بس�بب فيل�م فظ... 
وإذا حفرت�م تحت الس�طح قلي�اًل وأعطيت�م كل رجل، من 
البائ�ع الجائل وحتى رئيس الوزراء، فرصة لرمي الس�فارة 

األميركية بالحجارة، فسيفعل”.
غير أن تش�هير كل العرب وتقديمهم على أنهم كتلة من 
الكراهي�ة التي ال يمكن الس�يطرة عليها إال عب�ر التصميم 
والقوة الش�ك أنه أمر غبي وخطي�ر وعنصري في آن واحد. 
وهو بالطبع خاطئ تماماً. فمثلما ُتظهر استطالعات الرأي 
الت�ي نجريه�ا، فإن مع�دالت الرضا الش�عبي ع�ن الواليات 
المتحدة متدنية عبر المنطقة بس�بب السياسات األميركية 
ف�ي الحقيقة، وليس بس�بب دين الع�رب أو ثقافتهم. كما 
ُتظه�ر اس�تطالعاتنا أن الع�رب يحب�ون الثقافة والش�عب 
األميركيي�ن، ويحترمون القيم واإلنجازات األميركية- ولكن 
بس�بب السياسات األميركية، فهم مقتنعون بأننا ال نحبهم 

وال نحترمهم.ثم إن العرب، من “البائع الجائل وحتى رئيس 
الوزراء”، ليس�وا على رأي واحد. فعلى رغم مشاعر الغضب 
الواسعة من الطريقة التي تعاملهم بها أميركا، إال أن معظم 
العرب لم يتظاهروا أمام الس�فارات األميركية وليسوا حتى 
من مؤيدي هذه األعمال. بل إنني أتحدى “جو س�كاربورو” 
عل�ى أنه في الليلة التي وقعت فيها المظاهرات كان معظم 
الع�رب ف�ي منازله�م يتناول�ون العش�اء م�ع عائالتهم أو 
يش�اهدون فيلما عل�ى التلفزيون. وحي�ن آووا إلى الفراش 
ف�ي تلك الليل�ة، لم يك�ن معظمهم “يكرهون أمي�ركا”، بل 
كانوا قلقين بش�أن وظائفهم، ومنشغلين بشأن أطفالهم، 
ويتس�اءلون عما إن كانوا سيس�تطيعون دفع الفواتير في 

نهاية الشهر.
وتماماً مثلما أنه سيكون من الخطأ أن يقوم بعض العرب 
بالتعميم ويعتبروا أن كل األميركيين يناصبون اإلسالم العداء 
ألن بعض األميركيين تعبأوا ضد مشروع بناء مركز إسالمي 
ف�ي مانهاتن، فإنه من الخطأ أيضاً أن يقوم “س�كاربورو” 
ورفاقه بالتعميم واعتبار أن أولئك الذين هاجموا السفارة أو 
الذين قتلوا كريس س�تيفنز يمثلون كل العرب والمسلمين.

غي�ر أنه إذا كانت الحاجة إل�ى معرفة العرب، مثلما هم في 
الواق�ع وليس مثلم�ا يتخيلهم المتعصب�ون والمتأدلجون، 
تظل تحدياً حقيقياً بالنس�بة لألميركيي�ن، فإن على العرب 
أيضاً أن يحس�نوا معرفتهم بأمي�ركا واألميركيين. والواقع 
أنني كثيراً ما سئلت: “لماذا لم يتم توقيف مخرج الفيلم؟”، 
و”ماذا تعني بقولك ليس لديكم قانون ضد اإلس�اءة للدين؟ 
أليس لديكم قانون يحظر معاداة السامية وإنكار المحرقة 
النازي�ة ضد اليهود؟”، وكذلك “أوباما مس�ؤول عن هذا، أال 
ينبغ�ي عليه أن يعت�ذر؟”.. إلخ. وكلها أس�ئلة تنم عن عدم 
إلم�ام حقيقي بالدس�تور األميرك�ي وبالقان�ون والثقافة 
األميركيين.وبالطب�ع، ل�و كان للواليات المتح�دة مثل هذا 
القان�ون ول�م تعمل على إنف�اذه، فإن مش�اعر الغضب قد 
تك�ون مبررة. إال أن�ه ليس ثمة قانون من ه�ذا القبيل، وال 
يمك�ن أن يك�ون. لقد ندد الرئيس بالفيلم المس�يء، ولكنه 
أوض�ح أن الدس�تور األميركي يكفل حري�ة التعبير. ولذلك، 
فإن�ه ال يمكن أن يتم تمرير قانون لكبح تلك الحرية، بغض 
النظ�ر عن المدى الذي تتم به إس�اءة اس�تغاللها. قد يكون 
لدى بعض البلدان األوروبية قانون يحظر “إنكار المحرقة”، 
ولكن الواليات المتحدة ليس لديه�ا قانون مماثل. ومعاداة 
الس�امية أيضاً ليس�ت ممنوعة بحكم القانون في الواليات 
المتح�دة؛ فالدفاع ضد الخطاب العنصري أو المتعصب يتم 
ف�ي محكمة الرأي العام -وليس ف�ي محكمة القضاء. وإذا 
كان اليه�ود واألميركي�ون األفارقة وآخرون قد اس�تطاعوا 
فعلياً تعبئة الرأي العام وجعلوا من غير المقبول اس�تعمال 
لغ�ة متعصبة ض�د مجموعاته�م، فإن العرب والمس�لمين 
م�ا زال�وا حديث�ي العهد به�ذا الجه�د. غير أن ثم�ة بعض 
التق�دم الذي ت�م تحقيقه. فعلى رغم أنهم م�ا زالوا يعانون 
االنحياز، إال أن ثمة مجموعة مهمة ومتزايدة من المؤيدين 
الذين س�يرفعون أصواتهم للتعبير ع�ن رفضهم وتنديديهم 
بالخطابات المس�يئة المعادي�ة للعرب وللمس�لمين. وهم 

يفعلون ذلك في الحقيقة، بشكل منتظم. 

أزمة الفيلم.. وسوء الفهم
جيمس زغبي
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السلطات اإليرانية تلقي القبض عىل ابنة رفسنجاين

اندونيسيا تلقي القبض عىل 9 إرهابيني حاولوا القيام بتفجريات
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      بغداد / المستقبل العراقي 

وّج�ه أمي�ن بغ�داد الدكت�ور صاب�ر 
العيس�اوي رسالة ش�كر وتقدير لجميع 
العاملين في أمانة بغداد بمناسبة انتهاء 
مهامه كأمي�ن لبغداد. وقال العيس�اوي 
ف�ي رس�الته الت�ي تلق�ت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منها أمس “في الوقت 
الذي أغادر مهمتي ومس�ؤوليتي كأمين 
لبغداد بناء على طلب�ي البد لي أن أتوجه 
إلى إخواني وأخواتي موظفي وموظفات 
دوائ�ر أمانة بغ�داد كافة وكذل�ك اإلخوة 
عناص�ر حماية المنش�آت “FBS” الذين 
ش�اركوني جميعاً طوال السنوات السبع 
الماضية في التخطيط والتنفيذ لمشاريع 
واألعم�ال  اإلس�تراتيجية  بغ�داد  أمان�ة 
اليومي�ة التي كانت ال تخلو من الصعوبة 
والتعقيد نتيج�ة الظ�روف الصعبة التي 
م�ر به�ا عراقن�ا العزي�ز عام�ة ومدينة 
بغداد خاصة”. وأضاف “استطعنا بعون 
الل�ه س�بحانه وتعال�ى أوالً وبجهودك�م 
وعطائك�م اليوم�ي الكبير ثاني�اً أن نعيد 
ألمانة بغداد دورها الخدمي الكبير بعد أن 
قضت األح�داث التي أعقبت 2003/4/9 
عل�ى منظومة الخدمات نتيجة الس�رقة 
والتخريب وتوقف الخدمات بالكامل, كل 
ذلك تم بجهودكم وعطائكم وتضحياتكم 
جميعا”. وتابع “ل�ذا أتقدم اليكم جميعاً 
بالش�كر والتقدي�ر متمني�اً م�ن الجميع 
أن يحاف�ظ عل�ى م�ا انجزناه والش�روع 
بمش�اريع أخرى تع�زز وتط�ور الجانب 

الخدمي لمدينة بغداد العزيزة”.
أعلن�ت  نش�اطاتها  يخ�ص  وفيم�ا 
أمانة بغ�داد أن إنتاجها الحالي من الماء 
الصاف�ي ه�و األعلى من�ذ أكث�ر من 20 
عاماً، إذ بلغ نحو ثالثة ماليين متر مكعب 
يومي�اً. وذكرت مديرية العالقات واإلعالم 
في بيان لها تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نسخة منه أمس أن “كمية الماء الصافي 
المنتج في مش�اريع أمانة بغداد الواقعة 
الك�رخ والرصاف�ة بلغ�ت  ف�ي جانب�ي 
مليوني�ن وتس�عمئة وثمانية وعش�رين 

ألف مت�ر مكعب يوميا وه�ي األكبر منذ 
تس�عينات القرن الماضي”, مش�يرة إلى 
أن “هذه الزي�ادة تحققت بفضل كميات 
الم�اء اإلضافية المنتجة من المش�اريع 
الجدي�دة الت�ي دخل�ت الخدم�ة الفعلية 
خ�الل فص�ل الصي�ف الماض�ي وآخرها 
مشروعا ماء البلديات والكاظمية بطاقة 
ربع مليون متر مكعب يومياً”. وأضافت 
أن “أمان�ة بغ�داد أنج�زت أيض�اً خ�الل 
األعوام الماضية التوسيع األول لمشروع 
ش�رق دجلة بطاقة 225500 متر مكعب 
في اليوم وتوس�يع مش�روع م�اء الوثبة 
بطاق�ة 48 أل�ف مت�ر مكعب ف�ي اليوم 
وتوس�يع مشروع ماء الوحدة بطاقة 38 
ألف متر مكعب في اليوم لخدمة منطقة 
الك�رادة وتأهي�ل الخط األول لمش�روع 
طاقت�ه  إل�ى  للوص�ول  الكرام�ة  م�اء 

القص�وى البالغ�ة 45 أل�ف مت�ر مكعب 
في الي�وم وانجاز مش�روع م�اء الصدر 
بطاق�ة 90 ألف متر مكعب ف�ي اليوم”. 
وبين�ت أن “إنتاج أمانة بغ�داد من الماء 
الصافي يتأثر بش�كل كبي�ر بالتجاوزات 
الحاصلة على الخطوط الرئيس�ة الناقلة 
ف�ي أط�راف مدين�ة بغ�داد الس�يما عند 
المناطق التي تقع بين مش�اريع اإلنتاج 
واألحي�اء الس�كنية إذ تس�تعمل لس�قي 
وري المزروع�ات وم�لء أح�واض تربية 
األس�ماك بطرائق غير قانونية إلى جانب 
إنش�اء عش�رات المواقع غي�ر النظامية 
لغس�ل الس�يارات من خ�الل قيام بعض 
ضع�اف النف�وس بكس�ر األنابيب وعمل 
ربطات غير نظامية واستخدام مضخات 
بأحجام كبيرة، األمر الذي يتس�بب بهدر 
اآلالف من األمتار المكعبة ومن ثم تقليل 

األنابي�ب والش�بكات  الضغوط�ات ف�ي 
الفرعي�ة وحرم�ان العوائل م�ن حصتها 
م�ن الم�اء الصاف�ي”. وأش�ارت إلى أن 
“أمانة بغ�داد تجّهز المناط�ق التي تقع 
خارج ح�دود التصميم األس�اس لمدينة 
بغ�داد بأكثر من 360 أل�ف م3 في اليوم 
من الماء الصالح للش�رب على الرغم من 
أنها تتبع إدارياً محافظة بغداد كمناطق 
الفراش�ية في التاجي ومنطقة عويريج 
غري�ب  أب�و  ومنطق�ة  اليوس�فية  ف�ي 
النه�روان ومنطق�ة س�لمان  ومنطق�ة 
ب�اك ونهاي�ة مستش�فى حماد ش�هاب 
وأط�راف مقاب�ر الطوائف ومعس�كرات 
التاج�ي القديمة الملغاة وس�بع البور”. 
وأوضح�ت أن “مناط�ق أخ�رى تزود من 
قبل أمانة بغ�داد هي أطراف اليوس�فية 
وناحي�ة الرش�يد وأط�راف ه�ور رج�ب 

باتج�اه اللطيفي�ة ومنطقة أط�راف ابو 
غري�ب وص�والً إل�ى الفلوج�ة وتجهي�ز 
خزان�ات أبو غري�ب ومناط�ق الحميدية 
وس�بع قصور وحي السفير وحي طارق 
م�ن حص�ة مدين�ة بغ�داد”. وبين�ت أن 
“مدين�ة بغ�داد س�تغادر بنهاي�ة الع�ام 
الحال�ي موضوع الش�حة بش�كل نهائي 
ولألب�د م�ن خ�الل افتت�اح مجموعة من 
المشاريع اإلس�تراتيجية أبرزها مشروع 
م�اء الرصاف�ة العم�الق الذي س�تكتمل 
المرحلة األولى منه بحلول ش�هر تشرين 
األول المقب�ل بطاق�ة 910.000 ألف متر 
مكعب ف�ي اليوم لخدم�ة جميع مناطق 
العاصم�ة بغداد وكذلك افتتاح مش�روع 
التوسيع الثاني لمشروع ماء شرق دجلة 
الذي يخدم معظم مناطق جانب الرصافة 
بطاقة 185.000 متر مكعب في اليوم”. 
وتابع�ت أن “المش�اريع األخ�رى الت�ي 
س�تفتتحها أمان�ة بغ�داد خالل األش�هر 
القليلة المقبلة المحطة الثانية لمشروع 
مت�ر   112.500 بطاق�ة  البلدي�ات  م�اء 
مكعب في اليوم لخدمة مناطق الكمالية 
والعبي�دي والفضيلية وأج�زاء من مدينة 
الصدر إل�ى جانب افتت�اح مجموعة من 
الخزان�ات األرضي�ة الت�ي تق�وم بخ�زن 
الكميات المطلوبة من الماء الصافي في 
أثن�اء اللي�ل حيث يقل الطل�ب على الماء 
لتغطية احتياجات المناطق وقت الذروة 
عند الظهي�رة وكذلك اس�تغالل الطاقات 
القص�وى في عم�ل مش�اريع الماء على 
مدار الس�اعة والحفاظ على الضغوطات 
ف�ي ش�بكات التوزي�ع وتأمي�ن خزي�ن 
مناس�ب م�ن الم�اء لتغذي�ة المناطق”. 
أن “المش�اريع األخ�رى  إل�ى  وأش�ارت 
التي س�يتم افتتاحها تباعاً هي توس�يع 
مش�روع م�اء الرش�يد لزي�ادة طاقت�ه 
اإلنتاجي�ة إل�ى 90 أل�ف مت�ر مكعب في 
اليوم لسد احتياجات منطقة الزعفرانية 
وبعض المناطق المجاورة لها ومشروع 
ماء القادسية بطاقة 90 ألف متر مكعب 
في اليوم لخدمة ع�دد من مناطق جانب 

الكرخ من العاصمة بغداد”.

أعلنت أن إنتاجها الحالي من الماء الصافي هو األعلى منذ أكثر من 20 عامًا

أمني بغداد يوجه رسالة شكر وتقدير جلميع العاملني يف األمانة بعد انتهاء مهامه

        بغداد / المستقبل العراقي

حصل�ت جامعة بغداد على ش�هادة التميز والجودة ف�ي التنمية واإلبداع 
العلم�ي المقدمة م�ن المنظمة العربي�ة للتنمية اإلدارية ف�ي جامعة الدول 
العربي�ة باإلمارات. وقال بيان ل�وزارة التعليم العال�ي والبحث العلمي تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس إن التدريس�ي في معهد التخطيط 
الحضري واإلقليمي في الجامعة الدكتور كامل بش�ير الكناني ش�ارك ممثالً 
عن جامعة بغداد في حفل منح وسام وشهادة التميز والجودة تثميناً للتقدم 
العلمي واالبتكارات العلمي�ة والتكنولوجية التي تقودها جامعة بغداد. وأكد 
البيان إن “مشاركة جامعة بغداد تعّد من الخطوات الهامة في مسيرة البحث 
العلمي والعملية التعليمية في العراق، الس�يما في ظل المش�اركة الواسعة 
من قبل مؤسس�ات المجتمع المدني وبعض الش�ركات االستثمارية الرائدة 

في مجال التميز والجودة على مستوى المنطقة العربية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذت جامعة واس�ط حملة واس�عة لترميم وتأهيل القاعات الدراسية 
اس�تعداداً للعام الدراس�ي الجديد 2012-2013. وقال مدير إعالم الجامعة 
ع�الء زوي�ر ضميد إن “رئاس�ة الجامعة خصص�ت ميزانية إلع�ادة ترميم 
وتش�ييد وبناء ع�دد م�ن القاعات الدراس�ية الجدي�دة الس�تيعاب األعداد 

المتزايدة للطلبة المقبولين في كليات الجامعات”. 
وذك�ر أن التأهيل ش�مل مباني الكليات واألقس�ام المس�تحدثة ومنها 
كلي�ات طب األس�نان وعل�وم الحاس�وب والرياضي�ات والفن�ون الجميلة 

واإلعالم. 
وأشار الى ان أعمال الصيانة شملت تأثيث القاعات الدراسية وتجهيزها 
بالمس�تلزمات الدراسية والمختبرات العلمية بمختلف أنواعها. وفي سياق 
متص�ل كان رئي�س الجامعة األس�تاذ الدكتور تقي علي الموس�وي قد زار 
كلي�ة اإلعالم في قض�اء الصويرة والتقى بالمس�ؤولين في القضاء واطلع 

على استعدادات الكلية الستقبال الطلبة. 

جامعــة بغداد حتصل عىل شـهـادة التميــز 
من جامعة الدول العربية

جامعة واسط تنفذ محلة لتأهيل قاعاهتا الدراسية

تعلن أمانة بغداد عن إجراء مناقصة ) تنفيذ ش�بكة مجاري لخدمة إفراز حي 
الزهور ضمن محلة 969 الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة بلدية الكرادة( ومن 
ضم�ن تخصيصات ) تنمية األقاليم لعام 2012 المادة )9( نوع )8( ت نوع )30( 
لعام 2012(, فعلى الراغبين باالشتراك في المناقصة من الشركات والمقاولين من 
ذوي الخبرة واالختصاص مراجعة مقر ديوان أمانة بغداد/ الطابق األول/ قس�م 
العقود العامة الكائن قرب ساحة الخالني لغرض الحصول على وثائق المناقصة 
وتقدي�م العطاءات لقاء مبلغ قدرة )50000( خمس�ون ألف دينار غير قابلة للرد 
اال في حالة إلغاء المناقصة وتقدم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم مس�جل 
عليه ) اس�م ورقم المناقصة , عنوان الش�ركة الكامل والبريد االلكتروني لها مع 
تثبيت عدد أوراق العطاء والتوقيع عليها كافة( متضمنا العرض الفني والتجاري 

على ان تقدم المستمسكات اآلتية ضمن أوراق العطاء:-
1.  هوية تصنيف المقاولين إنشائية / الدرجة التاسعة نافذة ومجددة وهوية 

اتحاد المقاولين العراقيين نافذة وقت تقديم العطاء اذا كان المقاول عراقيا.
2.  تأمين�ات اولي�ة بمبل�غ)1%( من قيمة العطاء على ش�كل ص�ك مصدق او 
خط�اب ضمان صادر من احد المصارف المعتمدة في العراق المر ) امانة بغداد/

الدائرة االدارية ( وبالدينار العراقي حصرا.
3.  ب�راءة ذم�ة صادرة م�ن الهيئة العامة للضرائب / قس�م الش�ركات نافذة 

ومجددة وحسب النموذج المعتمد.
4.  وصل ش�راء وثائق المناقصة مع نسخة من المستمسكات الخاصة للمدير 
المفوض ) بطاقة السكن – هوية االحوال المدينة – شهادة الجنسية العراقية(.

5.   يكون كتاب التخويل لممثل الش�ركة موقع ومختوم اما بالنسبة للشركات 
االجنبي�ة يقدم كتاب تخويل لممثل الش�ركة موقع ومخت�وم ومصادق عليه من 
الس�فارة العراقية يخولة الش�راء والمراجعة في العراق مع ارفاق اوراق تأسيس 
الش�ركة مصدقة ايضا وكتاب تسجيلها لدى مسجل الشركات في العراق ان كان 

لها فرع في العراق.
6.  تقديم عقد مشاركة في حالة تقديم العطاء من قبل شركتين او اكثر مصدق 

اصوليا عند قطع التندر وكذلك تصديق عقود االجازة التي ترفق في العطاء.
7.  تقديم منهاج تقدم العمل والكفاءة المالية للش�ركة والحس�ابات الختامية 

للثالث سنوات االخيرة مع شهادة تأسيس الشركة مصدق اصوليا .
8.  تقديم اعمال مماثلة مؤيدة من قبل الجهات ذات العالقة.

9.  تك�ون الش�ركة ملزم�ة بالتبليغ ف�ي حالة تغي�ر عنوانها ويعتب�ر معتمد 
بالتبليغات في كل ما يتعلق بالمناقصة.

10.  سيهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط المطلوبة في المناقصة علما ان 
الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ او اي تحفظات ترد فيها.

11.  يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن واية مصاريف اخرى 
تترتب من جراء ذلك.

12.  يكون موعد انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة عن االستفس�ارات الراغبين 
بالمش�اركة ه�و في تمام الس�اعة العاش�رة من صب�اح يوم الثالث�اء المصادف 

2012/10/16 في مقر دائرة مجاري بغداد .
13.  موع�د غل�ق المناقصة هو لغاية الس�اعة الواحدة ظهرا م�ن يوم الثالثاء 
المصادف 2012/10/23 ويمكن للش�ركات المشاركة الحضور لفتح العطاءات 
وألية استفسارات او معلومات تتم المراسلة على عنوان البريد االلكتروني لدائرة 

مجاري بغداد وقسم العقود العامة :-
Email:majari@amanatbaghdad.gov.iq
Email:alukd@ amanatbaghdad.gov.iq

أمانة بغداد 
إعالن رقم )2012/126(

امانة بغداد
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      المستقبل العراقي/ المحرر االقتصادي- خاص 

تتأهلب وزارة النفط إلطلاق جولة الرتاخيص 
الخامسلة الخاصة بالرقع االستكشافية الغازية، 
يف خطلوة قلد تضلع العلراق، يف مصلاف، اللدول 
الكلرى الخاصلة بإنتاج الغاز عندملا يتمكن من 
تصديره، السليما وإن املوضوع سيضاف لجهود 
إيقاف إحراق الغاز املصاحب لعملية إنتاج النفط، 
والعمل الحايل عىل تطوير الحقول الغازية الثاثة.

وتوقلع  الخبلر النفطي حملزة الجواهري يف 
ترصيح خلص به "املسلتقبل العراقلي" أن تعود 
تنميلة االسلتثمار يف الغلاز بفائلدة كبلرة علىل 
االقتصاد الوطني يف حال امليض يف اكتشاف حقول 
جديلدة، السليما وأن فلرص تصدير الغلاز تفوق 
فلرص تصدير النفط ، مشلراً إىل إن إنتاج العراق 
ملن الغاز سليبلغ ما ال يقل علن 7-9 آالف مقمق 
عند اكتمال برامج التطوير الهادفة الستغال الغاز 
املصاحب سليبلغ إنتاجنا منه ، إضافة للغاز الذي 
سليتم إنتاجه يف الحقول الثاثة التي بدأ تطويرها 
نكلون  وبهلذا  والسليب،  واملنصوريلة  علكاز  يف 
مقبللن عىل تجاوز اللل 12 ألف مقمق، قبل جولة 
الرتاخيص الكتشلاف حقول غازية جديدة، مؤكداً 
أنها سلتوفر واردات إضافية كبرة للعراق إضافة 
لكونهلا ستسلاعد يف التوقف عن حلرق النفط يف 
توليد الكهرباء إضافة لكون الغاز سليخلق فرصاً 
للصناعات البرتوكيمياوية.ولفت الجواهري إىل أن 
عملية استغال الغاز املصاحب لعملية االستخراج 
من الحقول النفطية املختلفلة يتطلب إيجاد بنية 
تحتية سيما وان الحقول النفطية موزعة جغرافيا 
بشلكل متباعد، كما أن مسألة استغال هذا الغاز 
تتطلب طاقلة خزنية مع منظومة متكاملة للنقل 
والتصديلر، مبيناً االسلتثمار الغازي تعثر بسلبب 

الظروف األمنية يف أغلب املناطق وإن رؤوس األموال 
املطلوبة لاسلتثمار يف هذا املجال كبرة جداً.وأفاد 
املتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، 
أن وزارته بصلدد إكمال اإلجلراءات والتحضرات 
لإلعان علن جولة الرتاخيص الخامسلة الخاصة 
بالرقع االستكشافية الغازية، مشراً إىل أن الوزارة 
ستتجه نحو استثمار الثروة الغازية ليكون العراق 
احد الدول الكرى الخاصة بإنتاج الغاز وسيتمكن 
من تصديره بعد علام )2017(.وأضاف جهاد أنه 
وبعد ملا وصفه بالنجاح املتحقق ملن قبل وزارة 
النفلط يف مجلال الصناعة النفطية واسلتثمارها 
توجهلت اللوزارة نحلو رسلم خطلة مسلتقبلية 
لكيفية اسلتغال واسلتثمار الثروة الغازية والتي 
يتمتلع العراق باحتياطات كبلرة مكمنة يف باطن 
األرض عنلد املنطقلة الغربية من البلاد والغازات 
املصاحبة للنفط التي تستخرج يف الحقول النفطية 
الجنوبية.وتابع جهاد إن وزارته ستعلن عن جولة 
تراخيص خامسة متخصصة للرقع االستكشافية 
الغازيلة ذات الرتاكيلب الهيدروكاربونيلة الغازية 
فقلط واآلن بصلدد إكملال جميع اإلجلراءات من 
خال تقديم دعوة للرشكات العاملية وتحديد الرقع 
االستكشلافية بدقلة وامتيلاز لكي تكلون حافزاً 
لللرشكات، فضاً عىل إجلراء تعديلات باإلحكام 
القانونية والترشيعات الخاصة بالعقود ليشلجع 
الرشكات علىل الدخول يف املنافسلة لهذه الجولة.
وكانت رشكة شلل النفطيلة، قد أعلنلت عن أنها 
تسلتثمر 300 أللف مقملق )مليون قلدم مكعب 
قيلايس( من الغلاز املصاحب املحلروق يف الجو يف 
العراق، عىل أمل الوصول ملليونن مسلتقبا، فيما 
لفتت إىل أن العلراق يخرس ما يقرب من 80 دوالرا 
يف الثانيلة، نتيجة احرتاق الغاز املصاحب لعمليات 
اسلتخراج النفط الخام يف الجو.وقال نائب رئيس 

رشكلة شلل لشلؤون اللرشق األوسلط وشلمال 
إفريقيا منر بو عزيز، إن "العراق يخرس ما يقرب 
من 80 دوالرا يف الثانية أي نحو سبعة ماين دوالر 
يف اليلوم الواحلد نتيجة احلرتاق الغلاز املصاحب 
لعمليات استخراج النفط الخام يف الجو".وأضاف 
بو عزيز أن "ما يقرب من 700 ألف مقمق )مليون 
قدم مكعب قيايس( من الغلاز املصاحب لعمليات 

استخراج النفط تحرق يومياً يف الجو".
وتابع بو عزيز أن "هذه الكمية سلرتتفع مع 
بدء الرشكات النفطية املستثمرة للحقول النفطية 
املكتشفة واملطورة التي طرحت يف جولة الرتاخيص 
األوىل برفع اإلنتاج وسلتصل إىل أكثلر من مليوني 
مقملق يف اليوم الواحلد".وكان مجلس الوزراء قد 
وافق يف ترشين األول من العام 2011، عىل تأسيس 
رشكلة غاز البلرصة التي سلتتوىل معالجلة الغاز 
املصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبر وغرب 
القرنة باملشاركة بن رشكة غاز الجنوب اململوكة 
للوزارة النفط بنسلبة 51 % ورشكتي رويال دتش 
شل بنسلبة 44 % وميتسلوبييش اليابانية بنسبة 
5%، فيما وقعت الوزارة العقد مع الرشكات بشكل 
نهائلي يف نهاية شلهر ترشيلن الثاني.ويسلتورد 
العلراق حالياً ما بلن 500 – 1000 طن يومياً من 
الغلاز البرتويل املسلال )غلاز الطبلخ LPG(.ودعا 
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بايزيد حسلن 
يف حديثله إىل االسلتفادة ملن هذا الغلاز يف توفر 
الطاقلة للكثر من املرافق الصناعيلة واإلنتاجية، 
والبحث عن طاقات بديلة مسلتدامة أسوة بالدول 
املتقدمة".وتؤكد متابعات "املستقبل العراقي" ان 
التلوث الحاصل نتيجة حرق هذه الكمية من الغاز 
يف البرصة  والتي تقدر بل20 مليون طن سنويا من 
امللوثلات وهي ما تعادل امللوثلات التي تنبعث من 

ثاثة ماين سيارة سنويا.

      المستقبل العراق/ بغداد

أعلنت مصلحة املعلومات الصناعية يف 
وزارة الصناعلة اللبنانيلة أن العلراق وتركيلا 
واململكة العربية السعودية تصدرت الئحة 

املستوردين من لبنان يف شهر تموز املايض.
وقالت املصلحة يف تقرير إن صادرات اآلالت 

واألجهزة واملعدات الكهربائية احتلت املرتبة 
األوىل خال تموز، إذ بلغت قيمتها 35.3 مليون 

دوالر أمركي. وتصدر العراق الئحة البلدان 
املستوردة لتلك املنتجات واستورد ما قيمته 7.9 

مليون دوالر.وبحسب التقرير فإن صادرات 
منتجات املعادن العادية جاءت يف املرتبة الثانية 

بقيمة 30.5 مليون دوالر، وكان العراق ثانيا 
عىل قائمة املستوردين لها بقيمة 19.6 مليون 

دوالر أي ما يوازي 9.6%، تليه سوريا حيث 
بلغت قيمة الصادرات إليها خال هذا الشهر 

19.3 مليون دوالر. أي ما يوازي %9.4.

      خاص/ المستقبل العراقي

أرتفع مؤرش سلوق العراق لألوراق املالية، بنسلبة %0.05 
، مسلاء أملس األحد، حيث تلم إغاق تداوالته يف جلسلة بداية 
األسبوع، عند مؤرش،  118.18 نقطة.وذكر مراسل "املستقبل 
العراقي" أن البورصة شهدت تداول، 1,376 مليار سهم، بلغت 
قيمتها، 1,985 مليار دينار.وشلهدت السلوق تداول أسهم 36 
رشكة من أصل 84 رشكة مدرجة يف السلوق، وارتفعت أسلهم 
17 رشكلة منهلا فيملا انخفضت أسلهم تسلع رشكات، فيما 
حافظت العرش رشكات املتبقية عىل مواقعها يف السلوق.وكان 
سلوق العلراق للألوراق املالية قد سلجل، يف تحليل "املسلتقبل 
العراقي" لبيانات األسبوع املايض، ارتفاعا يف القيمة اإلجمالية 
لألسلهم املتداوللة بنسلبة 15.11% قياسلا باألسلبوع اللذي 
سلبقه، مع انخفلاض عدد األسلهم املتداولة بنسلبة 20.4 %، 
وارتفاع عدد الصفقات املنفذة خال األسلبوع بنسلبة 12.47 
% قياسلا باألسلبوع الذي سبقه، وعقد جلسلة تداول إضافية 
واحلدة بلغ عدد األسلهم املتداوللة خالها، 400 مليون سلهم 

.وبننّ مراسلل "املسلتقبل العراقي" يف البورصة أن "مؤرشها، 
سجل يف األسلبوع املايض، 117.46 نقطة عند إغاق جلساته، 
منخفضاً، بنسبة 0.30%، عن األسبوع الذي سبقه حينما أغلق 
بواقع بل 117.81 نقطة، مضيفاً أن "القيمة اإلجمالية لألسهم 
املتداولة لألسلبوع امللايض بلغت 11.628 مٌليلار ٌدينار مقابل، 
10.101 مليار". وتابع مراسللنا يف سوق العراق لألوراق املالية 
أن "عدد األسلهم املتداولة لألسلبوع املايض كان، 5.704 مليار 
سلهم، مقابل 4.737 ، مليار سلهم لألسبوع الذي سبقه، فيما 
بلغ عدد الصفقات املنفذة خال األسبوع املايض 2733 صفقة 
مقابل، 2430 صفقة، لألسلبوع الذي سبقه".وأوضح املراسل 
أن األسبوع املايض، شهد انعقاد خمس جلسات تداول يف الزمن 
االعٌتيادي أبتداء من األحد ولغاية الخميس حيث ارتفعت أسعار 
أسلهم 22 ، رشكلة من اللرشكات الل 52 املتداوللة وانخفضت 
أسعار 24 رشكة وحافظت 6 رشكات عىل نفس أسعار إغاقها 
السلابقة، مع اسلتمرار توقلف الرشكات السلت عرشة رشكة 
املتوقفلة بقلرار ملن هيئلة األوراق املالية، فيملا توقفت أربع 
رشكات النعقلاد هيئاتها العامة، وكانت أسلهم 12 رشكة من 

الل 84 رشكة مساهمة ومدرجة يف السوق خارج التداول.

       المستقبل العراقي/ بغداد

اقرتح الخبر االقتصادي عيل 
السنيد، تقليل الحركة التجارية مع 
تركيا وتعزيزها مع اليونان، كونها 

دولة ترغب برشيك تجاري مثل العراق، 
ورداً عىل سياسلة تركيا بتقليل حصة 

العراق املائية.وقال السنيد بوجوب 
تنويع منافذ االستراد والتعامل 

التجاري الدويل وعدم االعتماد عىل 
تركيا نتيجة سياستها "التخبطية" 

وتقليص حصص العراق املائية.
وأضاف أن الوضع االقتصادي لليونان 

يساعد يف التبادل التجاري وأفضل 
بكثر من تركيا، كما أن التعامل 

مع اليونان تجارياً سيطلع التجارة 
العراقية عىل العاللم األوربلي، خاصلة 
وأن اليونلان تمتللك رشكات عماقلة 

ومستعدة للتعامل مع العراق.يذكر أن 
ملف العاقات بن تركيا والعراق شلهد 

توترات كثرة يف اآلونة األخرة عىل 
خلفية موقفها من قضية نائب رئيس 

الجمهورية طارق الهاشلمي املحكوم 
عليه باإلعدام غيابياً، واستمرار بناء 

السدود وتقليل حصص العراق املائية.

   المستقبل العراقي/ بغداد

أعلن معلاون مدير علام دائرة التجلارة الخارجية يف 
وزارة التجارة أزاد حسن خال ندوة شهدتها بغداد أخراً 
عن قطع أشلواط مهمة علىل طريق االنضملام ملنظمة، 
مشراً إىل إن العراق ال يريد استعجال االنضمام إىل منظمة 
التجارة العاملية، وإنما يفضل السر بخطى متأنية لحصد 
اكلر مكاسلب ممكنة من عمليلة االنضمام.ملن جانبه 
يؤكد املستشلار االقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسلن 
العنكبي عىل رضورة إجراء اإلصاحات املطلوبة يف جميع 
قطاعات الدولة.وأشار رئيس قسم الدراسات االقتصادية 

يف مركز املستنرصية للدراسات العربية والدولية الدكتور 
عبد الرحمن املشلهداني انه عىل الرغم من العمر القصر 
نسبياً ملنظمة التجارة العاملية إذ أنها تأسست عام 1995، 
إالنّ أنهلا تضم يف عضويتها اليوم 158 دولة وتسليطر عىل 
نحو 99% من حركة التجارة الدولية.وأوضح املشلهداني 
إن انضمام العراق للمنظمة أصبح رضورة ملحة، مشرا 
يف الوقلت ذاتله إىل إن االنضمام إىل هلذه املنظمة العاملية 
يحمل تحديات كبرة للعراق.يذكر إن الهدف املعلن ملنظمة 
التجلارة العاملية هو إيجاد عالم اقتصادي متوازن يحفظ 
حقوق املسلتهلك واملنتج من خال إيجلاد وضع تنافيس 

دويل للتجارة يعتمد عىل الكفاءة االقتصادية.

      المستقبل العراقي/ بغداد

 أقلام املعهد العراقي لإلصلاح االقتصادي، 
ورشلة عمل مللرشوع البنلى التحتية برئاسلة 
مستشار هيئه االسلتثمار زهر الحسني وعدد 
كبر من الخراء ورجال اإلعمال.وأكد مستشار 
هيئلة االسلتثمار زهلر الحسلني إن مرشوع 
البنى التحتية سلوف لن يثقل العلراق بالديون 

ومن الرضوري التصويت عليه .
اللرشكات  مباللغ  جميلع  أن  وأضلاف 

االستثمارية العاملية سلتدفع بعد انجاز جميع 
املشلاريع الخدمية وال يعتر ديناً وإنما مبارش 

عند تسليم املشاريع .
ملن جانبه، قلال النائب عن دوللة القانون 
حسلن السلنيد: أن العراق مضطر إىل اللجوء إىل 
الدفع باآلجل، مشلراً إىل ان القانون سليجذب 
والنهلوض  لاسلتثمار  العامليلة  اللرشكات 
باالقتصاد العراقي .أملا رئيس لجنة اإلعمار يف 
مجللس محافظة بغلداد عيل العطلار: فقد أيد 
القانون نتيجة الحتياج البلد لبنى تحتية كثرة 

ومن أولوياتها السلكن للحد من ظاهرة السكن 
العشوائي .

فيما اتفق عدد كبر من الخراء االقتصادين 
عىل تمرير القانون لحاجة البلد للخدمات نتيجة 
لتلكؤ جميع املؤسسات الخدمية التي خصصت 

لبناء املشاريع الخدمية .
هلذا واجملع الخلراء باالتفلاق ملع هيئة 
االستثمار عىل تكوين مجلس أعىل لتويل دراسة 
امللرشوع وتوضيح جميلع املخلاوف وتمريره 

للتصويت عليه .

       تحليل/ صباح قدوري

التأكيلد علىل انجلاز مسلودة قانلون البنلي التحتية 
وإقراره يف الرملان، يتطلب من الرملانين استقباله وإعارة 
أهميلة اسلتثنائية لله، واملسلاهمة الجادة يف مناقشلته 
واغنائه بمقرتحات بناءة، يجب إن تنصب يف خدمة بلورة 
الرؤيلة الواضحة والشلفافة يف تبني إسلرتاتيجية عملية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة، بدال من طرح 
بعض مواضيع من بعض الرملانين بهدف افشلال تفعيل 
هلذه املسلالة املهملة يف الرمللان، ومنها خاصلة الوضع 
األمني غر املسلتقر، وهو عامل يؤثر با شلك عىل مجمل 
الحاللة العراقية، ومنها ايضا يف عمليلة التطوير وازدهار 
االقتصلادي ، وهذا ال يمنلع من ايجلاد معالجات وحلول 
موضوعية للوضلع االقتصادي املزري الذي يمر به العراق 
اليوم. ان العملية السياسية منذ 2003 ولحد اليوم لم تقدم 
للمواطلن العراقي،اال قليل جدا ملن املنجزات االقتصادية 
، خاصلة يف مجال الخدمي من الصحة والتعليم والسلكن 
،وتخفيف حدة الفقر والبطالة، واعادة بناء البني التحتية، 

ورفع مستوى املعايش للمواطن العراقي.
وعىل ضوء املعطيات السلابقة، نلرى اليوم بان العراق 
بحاجلة ماسلة اىل تبنلي اسلرتاتيجية واضحلة املعاللم 
وشلفافة لتفعيلل االقتصلاد العراقي ، والتصلور يف افاق 
تطلوره املسلتقبيل ، وذللك من خلال اجلراء اصاحات 
وتغلرات جذرية يف البنية الهيكلية لهذا القطاع ، الذي يعد 

عصب الحياة للعراق الحايل واملستقبيل.، وكاالتي:-
1-تفعيلل دور الحكوملي يف االقتصلاد ، وخاصلة يف 
عملية اعادة وبنلاء البني التحتية االساسلية، يف مجاالت 
التعليلم بمراحلها املختلفلة ،والصحة،والنقل واملواصات 
الطاقلة  مجلال  ويف  والكهربلاء،  واالتصاالت،وامللاء 

والتكنولوجيا الحديثة.
2-تنمية القوى البرشية املتطورة وذات الخرة الازمة 

يف العملية االنتاجية.
3-االهتملام بتاهيلل القطلاع النفطلي ملن مراحلل 
االستكشلاف واالنتلاج والصناعلة، وعلىل اسلس عقلود 
الخدمة، وليسلت املشلاركة، وباسلعار قياسلية عاملية ، 

وبجودة وبمزيد من الشفافية العالية.
4-اعلادة النظر يف قانون االسلتثمار ومنح متحفزات 

اكثر ملساهمة القطاع الخاص املحيل يف العملية االقتصادية 
، ملن الديلون بفوائد منخفضة، تقديم بعض مسلاعدات 
اللوجستية الازمة، االعفاءات الرضيبية ملدة زمنية معينة 
، اعطاء فرصة للمساهمة يف تقديم العطاءات.اعادة نظر 
يف الرضائلب والرسلوم الكمركيلة ، وزيادتها عىل السللع 
والخدمات املستوردة ، والتي ممكن انتاجها محليا ، وذلك 

لحماية االنتاج الوطني من املنافسة االجنبية.
5-يجلب التاكيد يف مرشوع قانلون البني التحتية عىل 
حجلم التخصيص لكل مناطق/االقاليلم ،بحيث ان يكون 
مناسبا مع الكثافة السكانية ودرجة الحرمان، بما يؤمن 

التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من الباد.
6-االهتمام بمواضيلع حماية البئة ، من خال عملية 

التنمية املستدامة.
7-رضورة اجلراء االحصاء السلكاني يف اقرب فرصة 

يف ممكنلة ، مللا لله ملن اهميلة كبرة 
ورسلم  التخطيلط  عمليلة 
االسلرتاتيجية للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية والبرشية املستدامة.
قطلاع  تاهيلل  8-رضورة 

النفلط والعلاز مملا يسلاعد 
االنتاجيلة والطاقة  عىل رفع 
القطلاع،  لهلذا  االنتاجيلة 
وخاصة ان سعر بيع الرميل 
من نفط الخام يرتاوح اليوم 
، وهوسلعر  دوال  علن 100 
جيلد ، يمكن ان يسلتمر اىل 
فلرتة طويلة ، وذلك بسلبب 

يف  املسلتقر  غلر  االوضلاع 
املنطقة، ولقدوم فصل الشتاء 

،حيت يلزداد عادة الطلب 
الوقلود،  علىل 

زيادة  وامكانية 
النفلط  علرض 
تكلون  للبيلع 

نسلبيا  محدودة 
الوقلت  يف 

الحلارض، 

مملا يسلاعد علىل رفلع السلعر دون تدنيه. ففلي هذه 
الحالة تكون للعراق امكانية مالية احسلن. وعليه ممكن 
تخصيص مبالغ كافية لتنفيذ املشلاريع الخاصة يف اعادة 
وبناء البنلي التحتية يف مجاالت املذكلورة يف الفقرة االوىل 
املشلار اليها اعلاه ، بدال من االلتجلاء اىل طريقة التنفيذ 
باآلجل ، وتراكم الديون ، وما يتنج عنها من الفوائد عالية 
وصعوبات ادارية وقانونية وحسلابية ، التي قد تنشأ مع 
الرشكات املتنفذه مستقبا.هذا باالضافة اىل وجود مدور 
ملن املوازنات السلابقة لللوزارات واملحافظات عىل خطة 
امليزانية االسلتثمارية لوزارة التخطيط ، ولم تنفذ ، وتقدر 
بحلدود 70 مليلار دوالر ، يف حلن ان قيمة االسلتثمارات 
املطلوبلة يف املرحلة الحالية ، يقارب 40 مليارد دوالر ، بعد 

ان كانت 17 ملياردا يف مرشوع القانون السابق.
وختاما ان االقتصاد العراقي بامس الحاجة اىل تفعليه 
، ويحتاج اىل تبني اسلرتاتيجية واضحة وشلفافة يف بناء 
البنلي التحتيلة املتخلفلة لعملوم الهيلكل االقتصادي يف 
العلراق. واهمية البنلي التحتية تكملن، يف كونها الركيزة 
التنميلة  لتفعيلل   ، والرضوريلة  الفعليلة  االساسلية 
االقتصادية واالجتماعية املستدامة .وتساعدعىل فتح 
ابلواب لدخول االسلتثمارات ، وجللب التكنولوجيا 
الحديثلة يف املرحللة الراهنلة، واىل تبني سياسلات 
اقتصادية وتنمويلة ناجحة لتحقيق مؤرشات نمو 
اقتصادية ترتقي اىل معدل النمو السكاني والرفاه 
االقتصلادي واالجتماعلي ، واالنفتلاح اللذي 
تصبو اليله رشائح املجتملع املختلفة ،بما 
يضمن نسلبة اعىل من النمو ، وبما يحقق 
توافر سلع وخدمات اسلتهاكية لاسواق 
واسعار فاحشة بشلدة ،ونوعيات رديئة 
السللع  هلذه  ملثلل 
حاجلات  ملن 
الرضورية،  الفلرد 
والكهربلاء  كامللاء 
والوقلود واالدويلة 
واملنتوجللللللات 
لزراعيللللللللة  ا
نيلة  لحيلللللوا وا

وغرهلا.

     بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت الجمعية العراقية للمتقاعدين، 
عن تغير الحكومة العراقية اسلم قانون 
التقاعلد املزمع إقلراره يف مجلس النواب 
إىل قانون التأمن االجتماعي، مطالبة بان 
تتضملن موازنة عام 2013 التخصيصات 

املالية لهذا القانون.
العراقيلة  الجمعيلة  رئيلس  وقلال 
للمتقاعدين مهدي العيىس إن "الحكومة 
د  بعد مناقشلتها لقانلون التقاعلد املوحنّ

قلررت تغيلر اسلمه إىل قانلون التأمن 
"القانلون بات  أن  االجتماعي".وأوضلح 
أوسلع من السلابق لشلموله املتقاعدين 
من العسكرين واملدنين وكذلك منتسبي 
القطلاع الخلاص، فضلًا علىل التأملن 

الصحي للمتقاعدين".
وتابلع انله "تم تغيلر اسلم القانون 
لشلموله قطاعات واسلعة ملن املجتمع 

العراقي".
وبلن انه "تقلرر وفق القانلون الذي 
وصللت نسلخته الحكوميلة إىل مجللس 

لرواتلب  األدنلى  الحلد  تحديلد  النلواب 
املتقاعدين بل400 ألف دينار".

املبالغ  العيلىس بل"تخصيص  وطالب 
املالية التلي تغطي هذا القانون يف موازنة 
2012 ، وأال يلجلأ مجلس النواب إىل حلول 
ترقيعيلة كما حدث يف منحلة املتقاعدين 
التي رصفلت يف النصف الثانلي من العام 

الحايل".
وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين 
قلد كشلفت، يف أوائل آب امللايض، عن أن 
تعديلل قانلون التقاعلد أرسلل ملن قبل 

الجهلات التنفيذيلة إىل مجللس النلواب 
وسلتتم القلراءة األوىل للتعديلل بعد عيد 

الفطر.
يذكر أن الجمعية العراقية للمتقاعدين 
كشلفت يف وقلت سلابق، علن أن اغللب 
رشيحلة املتقاعديلن يتقاضلون رواتلب 
متدنيلة ال تسلد حاجاتهلم األساسلية، 
ويعيشلون تحت خط الفقلر، مبينة أنها 
قدمت إىل مجللس النلواب مقرتحاً بل11 
فقلرة ناللت موافقلة لجنتلي القانونية 

واملالية.

قبيل إطالق التراخيص الغازية

في جلسة بداية األسبوع

جهاد: توجهت الوزارة 
نحو رسم خطة مستقبلية 

الستثمار الثروة الغازية

الجواهري:استثمار   
الغاز سيعزز 

االقتصاد الوطني

خبير نفطي لـ"                                 ": إنتاج الغاز 
سيعيد الحياة لقطاع البتروكيمياويات

العراق يتصدر المستوردين من لبنان 
في تموز

ارتفاع مؤشر سوق العراق لألوراق المالية

محلل: يمكن التعويض 
باليونان عن البضائع 

التركية

ندوة: العراق ال يتعجل االنضمام للتجارة العالمية معهد اإلصالح االقتصادي يدعو إلحالة مشروع البنى التحتية "لمجلس أعلى"

قراءة في مشروع قانون البنى التحتية

استبدال قانون التقاعد الموّحد بـ"التأمين االجتماعي"
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ق�د يكون كتاب »نادج�ا« النص األش�ّد »غرائبية« 
بني أعمال الش�اعر الفرنيس أندري�ه بروتون )1896-

1966(، لي�س بج�ّوه الس�وريايل املمع�ن يف نزعت�ه 
الفانتاس�تيكية فق�ط، وإّنما يف هويت�ه التي ال يمكن 
إدراجه�ا يف خانة »النوع« األدب�ي. هذا نّص ال يخضع 
ألي معي�ار تصنيف�ي، ن�ّص ب�ا ح�دود، مفتوح عىل 
»الصدف�ة املوضوعي�ة« التي نادى بها الس�ورياليون، 
ولعّل بروتون نفسه ش�اءه بمثابة شهادة عىل الحال 
»الذهني�ة« الفري�دة والحي�ة دوم�اً الت�ي تتمت�ع بها 
الس�وريالية. إنه النص الذي يجّسد تجربة البحث عن 
»واقع أع�ىل« هو وليد امتزاج الواق�ع والحلم امتزاجاً 

كيميائياً عميقاً.
كان�ت نادجا، »بطل�ة« هذا النص، أّك�دت للكاتب، 
قبي�ل اختفائه�ا الذي انتهى بها يف املص�ح العقيل، أّنه 
سيكتب عنها قائلة له وكأنها تلزمه بوصية: »ستكتب 
رواي�ة عن�ي. أؤكد لك ذل�ك. ال تقل ال«. ول�م يكن عىل 
بروتون إال أن يلّبي ه�ذه الوصية، تبعاً الفتتانه بهذه 
املرأة الغامضة، التي ظلّت له بمثابة الرّس الذي لم يجد 
له تفس�راً. إال أن وصية نادجا أحرجته وأربكته، فهو 
ال يميل البتة اىل الرواية ويعترب أنها فّن آيل اىل االختفاء 
و »باتت أيامه معدودة«. ويس�مي الرواية، بما يش�به 
الس�خرية، »األدب الس�يكولوجي القائ�م عىل الحبكة 
الروائية«. ويهزأ من ادعاء الروائيني خلق الشخصيات 
وطبعهم إياها ب� »س�مات جس�مانية ونفسانية عىل 
طريقتهم«... ويقول إّن »ال جدوى من محاولة معرفة 
الغاية من وراء ذلك«. ويعرتف أن كتابه »نادجا« الذي 
يس�ّميه ب� »القصة« أراده متمّيزاً »عن كّل اختبارّيي 
الرواية الذين يّدعون أنهم يقّدمون شخصيات مختلفة 
ع�ن ذواتهم«. وَمن يقرأ بيان الس�وريالية والنصوص 
النظرية الت�ي كتبها بروتون يدرك رّس رفضه للرواية، 
كنوع أدبي. فالكتابة »اآللية« و »الصدف« و »الربوق« 
و »الوقائ�ع بطابعه�ا الامتوق�ع« تمث�ل الغاية التي 

يطمح اليها األدب والتي تعمل الرواية عىل نفيها. وعىل 
رغ�م هذا املوقف العدائي م�ن »الرواية«، فهو لن يثني 
نفس�ه عن مقاربتها ولك�ن عىل طريقت�ه »املضادة« 
أو »الاروائي�ة«، مبتعداً كّل االبتع�اد عن الوصف الذي 
وس�مه ب� »العديم القيمة« يف البيان الس�وريايل. وهو 
استعاض عن الوصف يف هذا الكتاب بالفّن الفوتوغرايف، 
فأرفق النص بصور كثرة، بدت كأنها قائمة يف صميم 
الن�ص ومندمجة يف إيقاعه النث�ري ومتّممة لوقائعه. 
ويف مواجهت�ه ف�ن الرسد، تبّنى ما يس�ميه »أس�لوب 
املاحظ�ة الطبية« املعتمد، كم�ا يقول، يف مجال الطب 
العقيل – العصبي، والخايل من أي »زخرف اسلوبي« بل 

القائم عىل »التقشف« األسلوبي و »الاأسلوبية«.
ول�ن كان بروتون أص�در هذا الكت�اب عام 1928 
يف أوج انطاق�ة الحركة الس�وريالية، فهو ما لبث أن 
أص�دره يف طبع�ة ثانية »منقحة« ع�ام 1962، وفيها 
عاود النظ�ر يف النّص وأعمل قلم�ه يف بعض املقاطع. 
وبّرر هذه »الفعلة« يف اعتباره أّن ليس من املمنوع عىل 
الكاتب »أن يسعى اىل جعل بعض تعابره أكثر ماءمة 
وانس�ياباً«. وي�رّد بروتون مس�بقاً عىل س�ؤال ُيطرح 
دوماً حول هذا »التدخل« قائاً: »بعد خمس�ة وثاثني 
عاماً، وهي مّدة قمينة بأن تس�م األش�ياء ببعٍض من 
آثار القدم، فإن ق�راري اياء قليل من العناية للمكون 
املوضوع�ي يف »نادج�ا« ال ين�ّم إال عن بع�ض االعتبار 
لتحس�ني صيغة القول«. وهذه الذريع�ة قد تقنع وال 
تقنع يف آن، فاملس�ألة هذه، مس�ألة معاودة النظر يف 

نص منشور، ال تزال موضع خاف ال ختام له.

 الن�ص »الطارئ«

لي�س م�ن املس�تهجن وص�ف ن�ص »نادج�ا« ب� 
»الفريد« و »الغريب« و »الطارئ« يف املعنى الذي يسم 

ب�ه بروتون الكتاب�ة. فهو نّص ال يحّدد لنفس�ه بداية 
وال نهاي�ة أيضاً. وإن بدت بطلته ه�ي »نادجا«، هذه 
املرأة التي تعرّف اليه�ا بروتون صدفة أو رآها »بغتة« 
كم�ا يع�رّب، فهو – أي الن�ص – ال يقت�ر عليها، وال 
ُيخت�ر بها. بل قد تبدو هي أش�به ب� »أيقونة« يدور 
النص حولها، ينطلق منها ثم يتوّزع ليعود اليها. ولعّل 
مدخ�ل النص – لئا أقول املقّدمة – قد يفاجئ القارئ 
بطابعه املتنّوع واملتعّدد و »املبعثر« )قصداً(. ففي هذا 
»املدخل« يستعيد بروتون بضع ذكريات وبضعة وجوه 
ويناقش أفكاراً وقضايا تصب يف صميم حياته ويف قلب 
الحركة الس�وريالية، ناهيك عن باري�س التي تحرض 
بش�دة، بس�احاتها وواجهاتها ومكتباتها ومقاهيها، 
حت�ى ليبدو النص يف أحيان أش�به بخريطة جغرافية، 
وواقعية وغامضة، لهذه املدينة الساحرة. ثّم يركز عىل 
عرض مرسحي عنوانه »املختلتان« ويمعن يف الحديث 
عنه واس�تعادة أحداث�ه والش�خصيات، ويف تحليله أو 
نقده. وقد تفاجئ هذه الصفحات غر القليلة القارئ 
نظ�راً اىل خروجه�ا )الظاه�ر( عن س�ياق النص. أما 
نادج�ا، ف�ا تظهر »فعلي�اً« إال بدءاً م�ن الصفحة 67 
)يتأل�ف الكتاب من 181 صفحة(، وتحديداً يف الطريق 

اىل ساحة »األوبرا« انطاقاً من شارع »الفاييت«.
كانت هذه املرأة الش�ابة لفتت الكاتب بجمالها، و 
»مابس�ها التي تن�ّم عن فقر ش�ديد«. هزيلة، ال تكاد 
تامس األرض يف مش�يها. و »ربما ثمة ابتس�امة غر 
بادية تمام�اً تيش بها مامح وجهه�ا«. ويعرتف: »لم 
أكن ق�ّط رأيت مثل تين�ك العينني«. يكلّمه�ا بعفوية، 
تبتس�م ولكن بغموض. ثم تعرتف له بأنها تتمىش من 
غر ه�دف. هكذا تطّل »نادجا« يف س�ياق النص. لقاء 
يتّم بالصدفة، لكنه لن يكون عابراً أو عارضاً. وعندما 
تقول له اسمها، االسم الذي اختارته لنفسها، »نادجا« 
تعرتف له بأن »نادجا، هي بداية كلمة أمل بالروسية«. 
ش�ابة، جاءت اىل باريس من مدينة »ليل« ويف حوزتها 
رس�الة توصية اىل رئيس�ة دي�ر راهب�ات »فوجرار«، 
لكنها، كما ترّس اىل الكاتب، لم تس�تعملها بتاتاً. وبعد 
أن تخ�ربه ع�ن ابيها وأمه�ا، تتحرّس ع�ىل أمها وعىل 
نفسها: يا لألم املسكينة التي ال تعلم ماذا تفعل ابنتها 
يف باريس. هذه الش�ابة التي انتقلت اىل باريس سلكت 
طريق »املاخور« عوض الدير، لتصبح مومساً تمارس 
»الدعارة املرّفهة« يف الفنادق... وبعد أن يتعرّف الكاتب 
إليها جيداً، كش�خص ذي م�اٍض وحارض متناقضني، 
يش�عر أنه ل�م ُيحط بها ول�م يعرفها كم�ا يجب. إنها 
ام�رأة رّسي�ة وغامضة. وس�تظل هكذا. ول�ن يتوانى 
تالياً عن س�ؤالها: َمن أنِت؟« وأجابته مرّة: »أنا الروح 
الهائمة«. ولعّل هذا الغموض هو ما زاد من تعلّقه بها 
وحّبه إياها، مع علمه املسبق أّن حّباً كهذا ال مستقبل 
ل�ه. تقول له م�رّة أيضاً: »أنا الفكرة ع�ىل ماء الحمام 

يف حجرة با مرايا«... وعندما يقّدم لها كتابه الش�هر 
»الخطى الضائعة«، تقول له: »الخطى الضائعة؟ ليس 
هنالك خط�ى ضائعة«... وبع�د أن تتعّمق عاقته بها 
يكتش�ف وجهها اآلخر، يسّميها »الس�احرة«. تطلعه 
عىل رس�وم لها حافلة بالرموز واإلشارات، تخربه عن 
أمور واجهته س�ابقاً وتتوقع له أم�وراً تحدث الحقاً. 
وم�رّة تفاجئه برسدها وقائع من كتاب قديم مجهول 
يس�تحيل أن تك�ون قرأت�ه. ُيص�دم الكات�ب ويقول: 

»أعرتف بأّن الخوف بدأ يتملّكني يف هذه اللحظة«.
 

   النار واملاء

يشعر أندريه بروتون أّنه أمام امرأة رّسية وملغزة، 
يس�تحيل سرب غورها. امرأة ساحرة، رسامة وشاعرة 
من غر أن تكتب، ش�خصية س�وريالية بامتياز، تقرأ 
الغيب ما قّدر لها أن تقرأ، شاردة الذهن حيناً، متوقدة 
حين�اً، ال تهتم بما ُيس�مى وقت�اً أو زمن�اً. وكم كانت 
تفاجئه، خ�ال األيام التي أمضياه�ا معاً متجّولني يف 
أحياء باريس، بجمل تلفظها، تفيض دهش�ة وغرابة. 
تقول له مرّة: »هذه اليد، هذه اليد عىل نهر السني، لّم 
هذه اليد املش�تعلة عىل املاء؟ النار واملاء يشء واحد«. 

وم�رّة تقول له: »يا لله�ول! أترى ما يجري 
وس�ط األش�جار؟ الزرق�ة والري�ح، الريح 
الزرق�اء«. وبع�د أن يفرتقا وُتس�اق هي اىل 
املص�ّح بعد اتهامها بالجن�ون، إثر تّرفات 
نابية أقدمت عليها يف الفندق الذي تقيم فيه، 
ال يبقى ل�ه إال أن يحيا يف ذكراها. وكان يّر 
عىل استعادة الجمل الغريبة التي كانت تقولها 
باس�تمرار، ومنه�ا: »مخلب اللي�ث ينضّم عىل 
ثدي الكرمة«، »أمام الغامض امللغز، يا إنس�اناً 
من حجر، إفهمني«، »لّم هذا امليزان الذي ترتّجح 
كّفت�اه يف ظلم�ة حفرة م�ألى بك�رات فحم«... 
أما مس�ألة اتهامها بالجنون وحجزها يف املصّح 
فيع�رتض بروت�ون عليه�ا، معت�رباً »كّل احتجاز 
تعسفياً«. ويقول: »ما زلت ال أفهم ما الذي يمكن 
أن يدف�ع اىل حرمان كائن برشي م�ن الحرية. لقد 
حبسوا ساد، حبسوا نيتشه...«. ثم يضيف: »أعرف 
بأنني لو كنت مجنوناً ومحتجزاً... الستغللت لحظة 
ارتياح�ي... ألغت�ال بدم ب�ارد واحداً م�ن محتجزيَّ 
الذي�ن يمكنني أن أطاوله�م«. وهذا االعرتاف ينّم عن 
موقف بروتون والسورياليني من حجز املجانني الذين 
يعتربونهم هم األصح�اء وقد دعوا اىل إطاق رساحهم 

من املصحات.
ال تغي�ب نادجا ع�ن حياة بروت�ون وال من ذاكرته 

واملخيل�ة، فهي ليس�ت ام�رأة من لح�م ودم، بقدر ما 
ه�ي »روح حّر، يشء ش�بيه بإحدى جني�ات الهواء«. 
ويخاطبها ُبعيد حجزها وقبيل أن يستعيد إيقاع حياته 
الس�ابقة، مخاطبته شبحاً أو طيفاً قائاً: »َمن هناك. 
أهي أنت، نادجا؟ أصحي�ح أن العالم اآلخر، كّل العالم 
اآلخر، هو يف هذه الدنيا؟ إنني ال أس�معك. َمن هناك؟ 

أأنا وحدي؟ أأنا نفيس؟«.
كت�اب »نادج�ا« كتاب فري�د حقاً، بج�ّوه امللتبس 
ب�ني الواقعي والحلم�ي، بفضائه الح�ّر واملفتوح عىل 
املصادف�ات، كتاب متح�ّرر من أرس الن�وع يدمج بني 
الكتاب�ة والنظري�ة، ب�ني املتخّي�ل واملفّك�ر ب�ه. نّص 
معق�د ومرّكب، ه�و خر دلي�ل عىل ديموم�ة الكتابة 
الس�وريالية، الت�ي تتجىّل هن�ا أجمل تجلّياته�ا بعيداً 
عن »الفخاخ« التي نصبها الس�ورياليون داخل اللغة، 
وعن »األالعي�ب« املجانية التي لم تكن مربّرة. وختاماً 
ال بّد من التنويه برتجمة النص، التي أنجزها الش�اعر 
املغربي مبارك وّس�اط، والتي نجح خالها يف مواجهة 
لغ�ة بروتون املنس�وجة بمهارة وس�حر، ويف التصدّي 
له�ذا النّص املعّقد الذي يفرتض تعريب�ه جهداً وتؤدة. 
وم�ن يق�ارن الرتجمة باألص�ل الفرنيس ي�درك كم أن 

ر املرتجم تمكن من صوغه بمتانة وشاعرية.  ا د (
الجمل، 2012(.

خريي من�صور 

 
املقاه�ي يف عاصم�ة عربية، رجل يش�به من حيث الش�كل واملامح والقام�ة املمثل انطوني اول م�ا لف�ت انتباهي اىل هذه الظاه�رة وما تفرزه من مفارقات مش�هد كان يتكرر يف احد 
زورب�ا لكازانتزاكي، ثم بدأ اس�م الرجل يختفي تدريجيا تحت اس�م انطوني كوين الذي كان كوي�ن، ويبدو ان اح�دا لفت انتباهه يف وقت مبكر لهذا التش�ابه وعىل االرج�ح بعد عرض فيلم 

يناديه زبائن املقهى الّساخرون به.
نفس�ه ولم يصبح انطوني كوين، يف تلك االيام خطر ببايل ألول مرة ان االش�باه هي االضداد  ث�م بدأت رحل�ة التماهي حتى تاىش الجوه�ر،ان كان هناك جوهر، بحي�ث فقد هذا الرجل 
نقائضه، لهذا فاملفاضلة متعّذرة بينه وبينهم الختاف املهن وعنارص التكوين، اما هذا الرجل وليس العكس، فكل اآلخرين سواء كانوا يف الغرب او الرشق مختلفون عن انطوني كوين وليسوا 
الف�ور بغي�اب االصل ال�ذي تماهى معه، والثاني ان�ه تحول اىل مجرد قناع ب�ا وجه، فا هو الكاريكات�ور فهو الوحيد النقيض ألنطوني كوين وذلك لس�ببني اولهما ان�ه يذّكر االخرين عىل 

نفسه وال هو اآلخر.
تش�اريل ش�ابلن ويحمل عصا تش�به عصاه وكانت لديه القدرة عىل تحري�ك القّبعة دون ان يف تلك اآلونة ش�اهدت يف حي الحس�ني بالقاهرة رجا قصر القامة يرتدي قّبعة تشبه قّبعة 
كاريكاتور انطوني كوين وكاريكاتور تش�اريل شابلن هو ان االول تاىش مع الشخصية التي يامس�ها ثم اس�تخدمه بعض مخرجي االفام يف مش�اهد عابرة ككومب�ارس، لكن الفارق بني 
بعد انه كان يؤدي ش�خصية شابلن يف املقاهي الشعبية، لكنه حني يعود اىل بيته والحي الذي تماهى معها وسعى جاهدا اىل تقّمصها بتحريض من تشابه املامح، اما الثاني فقد عرفت فيما 
ق�در ما اوتي من موهب�ة محدودة يف املحاكاة بعكس االول الذي حذفت املس�افة او الفاصلة يعي�ش في�ه يخلع القبعة ويرمي العصا ويمارس حياته العادية، لهذا فهو ممثل اىل حد ما وعىل 
املقاه�ي يف القاه�رة وبالتحديد مقهى ' بعرة ' وهو اس�م غامض اطلقه ع�ىل املقهى الفنان بينه وبني الشخصية التي اصبح اسرا لها، وهناك نماذج اخرى من الكومبارس الذين تعج بهم 
يؤدي اىل فقدان التوازن .الراحل رش�دي اباظة، س�معت منهم حكايات بالغة الطرافة عن مفارقات التقّمص، ومنها ما 

* * * * * * *
الفنية، لكن الفكرة اصبحت فيما بعد مغرية لاس�تطراد بحثا عن تجليات سياس�ية، ومنها هك�ذا ب�دأت ماحظ�ات حول االش�باه بوصفها نقائض ع�ىل ارصفة مقاه او يف االوس�اط 
االثرية للسواح هي النقيض الفعيل للديمقراطية الحقيقية. بعكس الشائع واملتداول وهو ان مثا الديمقراطيات الزائفة واملعروضة يف الواجهات بش�كل موس�مي كما تعرض بعض التحف 
سببا وجيها ومنطقيا للديمقراطية، ألن اي حراك ديموقراطي ال يصل اىل ذروته يف مجتمعات الديكتاتورية هي نقيض الديمقراطية، ذلك ببساطة ألن الديكتاتورية يف اقايص مراحلها تصبح 
وتؤج�ل التغير ألنها مضللة، وتقدم اش�باعا كاذبا ووهميا لحاج�ات عضوية لفرط ما هي هي اص�ا ديموقراطية، له�ذا فالديمقراطيات الش�بيهة والزائف�ة تطيل عم�ر الديكتاتوريات 

فاعلة .
مهمة املصادرة ع�ىل اية والدة عضوية للديموقراطية، واحيانا يجهضها، ويغيب عن ضحايا يف الديمقراطية الزائفة والصالحة للعرض املوس�مي وشبه السياحي يتوىل الخداع والتضليل 
للفيتيش�يا الجنسية، ففي هذه االخرة عندما يستبد الش�ذوذ تصبح قرائن الجسد املرغوب هذا التضليل ان هناك نوعا مما يس�مى الفيتيش�يا السياسية وهي املعادل او املرادف املوضوعي 
لكنهم يرفضون ذلك، مفضلني االستعاضة عن الجوهر بالعارض وعن الجسد بقرائن معينة فيه اهم من الجسد ذاته، وقد يتاح للمرىض بهذا الشذوذ ان يحققوا رغباتهم ويشبعوا حاجاتهم 
بريطان�ي كان بامكانه ان يش�بع رغباته عىل نحو طبيعي، لكن�ه كان يدفع مبلغا كبرا من هي غالبا من متعلقات املابس واالدوات الشخصية، وهناك قصة يرويها كولن ولسون عن لورد 

املال لعارضة ازياء مقابل ان تحتفظ له بمابسها املستعملة .
ش�خصيات من اجل تش�ويه صورها او لكي تداس باالقدام، وهناك مثال شاهده العالم كله من تجليات الشيزوفرينيا السياسية غر الديمقراطية الزائفة واملكتفية بالقرائن فقط رسم 
لصدام حس�ني هي رضب من هذه الفيتيش�يا السياس�ية، ألن التمثال يف حقيقته هو مجرد عش�ية احتال العراق ، فاملطارق والفؤوس واالحذية التي عوملت بها تماثيل حجرية وبرونزية 
الشخص الذي يشبهه، لهذا فاالفراط يف الرتميز يقود اىل مراحل من التجريد تقطع الصلة بني ش�بيه، ويتك�ون من معدن ومقاييس واس�لوب قد يكون جي�دا او رديئا لكنه يخل�و تماما من 
بهذه الفيتيشيا السياسية .االص�ل والصورة، وم�ن يرصد ظواهر من هذا الط�راز يف ايامنا يجد ان املرحل�ة برّمتها مصابة 

* * * * * * * *
االوروبي ُفّض هذا االش�تباك التعريفي للش�عر والنثر، خصوصا بعد ان وصف احدهم الشعر اكتش�ف نقادنا القدامى مبكرا ان النثر ليس نقيض الش�عر، ألنه ف�ن آخر، ويف بواكر النقد 
الكوميدية عن الناثر الذي اكتش�ف انه كذلك ملجرد كونه ال يكتب الشعر فاصا حاسما، لهذا بالرق�ص ح�ول ذات با أي ه�دف، والنثر بأن�ه مىش نحو هدف م�ا، وكان�ت مرسحية مولير 
او النّفري او غرهما، فالتضاد ليس بني شعر ونثر بل بني نظم وشعر، ألن النظم هو الشبيه، فقد تكون الفية ابن مالك رغم جدواها التعليمية هي نقيض الشعر وليس اي نثر آخر للجاحظ 

وهو الذي يذكر قارئه بغياب الشعر .
مج�رد ش�بيه يذكر بغي�اب األصيل، وحني تقلد مطرب�ة اّم كلثوم فقد يك�ون صوتها مقبوال وباملقياس ذاته فإن لوحة يقلد راسمها لوحة لفان غوخ مثا، تبقى مهما بلغت من االتقان 
الف�ور بغياب ام كلثوم، فاملوس�يقى ليس�ت معزولة عن عازفيها والص�وت ليس معزوال عن واملوس�يقى التي تصاحبها هي ذاتها لكن االغنية بمجملها تتحول اىل مجرد ش�بيه يذكرنا عىل 

كيمياء مصدره البرشية .
* * * * * * *

العضوية نجد ان مقابل هذا ثمة فيتيش�يا ثورية ايضا، وش�به الثورة هو النقيض الحقيقي بالعودة اىل ما س�ميناه الفيتيشيا السياس�ية والديمقراطية الزائفة كنقيض للديموقراطية 
للثورة، ألنه يصادر ايضا والدتها الطبيعية ليؤجلها او ليقدم بديا وهميا لها. 

الس�لطوي يف بلد ما، لهذا قد يقدم شبه الثورة اسماء جديدة منها من كانوا للتو سجناء لدى ان لش�به الثورة س�طحا قادرا عىل اإلغواء س�واء من حيث الش�عار او الخروج عن املألوف 
ما تصبح وجها آخر للعملة ذاتها، فالتغير ان لم يكن يف صميم وعمق النسيج حتى جذوره الس�لطة املستبدة، وقد تقدم انماطا مضادة من املفاهيم لكنها ال تتخطى السطح لهذا رسعان 
الدود تحت الرخام، وأرجح با اية مجازفة ان اش�كالية الش�بيه والنقيض يف ثقافتنا العربية يبقى اس�ر تحوالت موس�مية تماما كالحداثة الش�كلية التي ما ان يكشط سطحها حتى يلوح 
فالجدلية ليست صفة تهدى اىل الشعوب او تتم بالعدوى، انها تشرتط ثورات من صلب املنطق كانت احد اهم اسباب استمرار انحباس العقل داخل الثنائيات املانوية نسبة اىل الفيلسوف مانو، 
واالكسجني وفقا لتعاليمه سيبقيان با اي امتزاج يستولد البعد الثالث ...ولو كان الفكر الثنائي هو املس�يطر عىل الطبيعة ملات البرش جميعا من الظمأ، ألن الهيدروجني 

نقائض بديلــــــــة ! 
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عبده وازن

»نادجا« املرأة الغامضة التي سحرت بروتون



ص�درت حديث�اً للكات�ب العراق�ّي املقي�م يف نيويورك 
س�نان أنطون رواية جديدة بعنوان »يا مريم« )منشورات 
الجمل، ب�روت(، وكانت صدرت له من قب�ل روايتان هما 
»إعج�ام« )دار اآلداب، بروت، 2004( و »وحدها ش�جرة 
الرّم�ان« )املؤّسس�ة العربية للدراس�ات والن�ر، عّمان، 
2010(. ون�ر الكاتب قصائد ومق�االت وترجمات. هكذا 
بات يمكننا الكالم عىل عمٍل أدبّي يتأّس�س بصرب وتواضع 
وذكاء، ويضي�ف تنويعة جديدة وج�اّدة إىل الرسد العراقّي 
الجديد ال�ذي يجد أفضل نماذجه يف كتابات جنان جاس�م 
حالّوي وحس�ن املوزاني وحميد العقابي وشاكر األنباري 
ونصي�ف فل�ك وآخرين. هن�ا وقفة وجي�زة عن�د رواياته 

الثالث.

منط خا�ّص

يف روايت�ه األوىل »إعج�ام«، يم�زج الكات�ب مش�اهد 
الهلوس�ة والكوابي�س وص�َور الواق�ع الدالّة ع�ىل تجربة 
العراقّي�ن يف س�نوات الح�رب العراقّية-اإليرانّي�ة. عىل أّن 
اللّغ�ة تظ�ّل هي العمود الفق�رّي لهذا العم�ل، من خاللها 
تمّر ابتكارات الكاتب وعربَها ترتس�م رؤيته لواقع الحرب 

املظلم ولحقيقة الديكتاتورية الفاجعة والرّعناء.
يتنام�ى االبت�كار اللغ�وي يف الرواي�ة – وه�و دوم�اً 
ابت�كار منخ�رط يف مش�هٍد وس�ياٍق، أي يف تجرب�ة - عرب 
خّط�ن أساس�ّين متوازي�ن ومتعاضدي�ن. فهن�اك، من 
جه�ة، االبت�كارات اللغوي�ة الخرق�اء يمارس�ها النظ�ام، 
بدءاً بالديكتاتور نفس�ه وانته�اًء بإعالمّييه للتعبئة حول 

»مجه�ودات الح�رب«. يف خط�اب كهذا، 
يك�ون لكلمة »ممنوع« س�يادة 
مطلق�ة، والنص�وص األدبّي�ة ال 
ُتنَر ما لم تكن ذات قّوة تعبوّية، 
والحزن عىل قتىل الحرب مرفوض 

باعتباره إضعافاً لحمية املقاتلن. 
من شعارات النظام املبتكرة: »عَرق 
التدريب يقلّ�ل من دماء املعركة« و 
»نريد من العراقّي أن يكون ضمره 
هو الرقي�ب«: يجعل الش�عار األّول 
من الخضوع ملنطق الحرب املرتجلة 
وسيلة نجاة، والثاني يصّور الرقابة 

الذاتية باعتبارها سمة أوىل للمواطن 
الّصالح. وال أبلغ من خطاب مسؤول 
األم�ن أم�ام الس�ارد املح�ّب للكتابة 
األدبّية، ينهيه بصفع�ة ودّية وبعبارة 
مسكوكة لتعمل كمبدأ وشعار: »فصل 
الثقاف�ة ع�ن الواق�ع تخ�اذل وعم�ل 

رجع�ّي!«. وهناك أخراً منع اس�تخدام 
اللّغ�ات األجنبّي�ة واللهج�ات املحلّي�ة، 
ألّن من مه�اّم النظام الثورّي »حراس�ة 
املعنى«، وكّل من خالف ذلك نال »عقوبة 

اإلعجام« )أي »اإلعدام«(.
الخرق�اء  األالعي�ب  ه�ذه  بم�وازاة 
واملروِّعة يف آٍن، يمارس الكاتب، عىل لسان 

الّس�ارد، سلس�لة من االبت�كارات اللغوّية 
واملفهومّية ُتضاّد خطاب السلطة وتحّقق 
من خالل ش�حنتها من الّسخرية وطاقتها 
اللّعبّية تحريراً كبراً للّذات الكاتبة ولقارئها 
وتج�رح لغ�َة مقاوم�ٍة ممكن�ة. من هذه 
االبت�كارات الت�ي تفي�د من غي�اب التنقيط 

املماَرس من جانب الّسارد عىل سبيل التقّية، 
ومن اإلعج�ام الذي يقوم به »الرفي�ق الحزبّي« الذي يعثر 
عىل مخطوطت�ه ويقّدم عنه�ا تقريراً، أّن »القائ�د العاّم« 
يصبح »القاعد العاّم«، و »الرئيس القائد« يصر »الرئيس 
القاع�د«، و »وزارة الثقاف�ة واإلع�الم« تتح�ّول إىل »وزارة 
الس�خافة واإليه�ام«، و »الدرس الديموقراط�ّي« )دروس 

التوعي�ة السياس�ّية املزعومة( إىل »ه�رس ديموقراطّي«، 
وهك�ذا دواليك. هكذا يمارس الّس�ارد ش�غباً فّعاالً ينتر 
كالرسط�ان يف خالي�ا اللغة الرس�مّية ويج�رّد مفاهيمها 
األس�اس وعنارص خطابها املفتاحّية من كّل هالة تقديس 
أو احرام. ال يهّم أن يكون نّص كهذا قد صدر بعد سقوط 
الديكتات�ور: امله�ّم هو تفكي�ك لغة املايض والكش�ف عن 
منطقها الفاس�د أو املغالطّي، ومنع هذه اللعبة الّسمجة 

من أن تتكّرر.
هذا االنهمام العايل بالتش�ويه الذي تعرّضت له الحياة 
يف الع�راق أثن�اء الح�رب العراقية-اإليرانية وط�وال العهد 
الديكتاتورّي، يواصل س�نان أنطون اإلعراب عنه يف روايته 
الثانية »وحدها ش�جرة الرّمان«. سارد العمل، وهو نفسه 
ش�خصّيته املحورّي�ة، تلمي�ذ س�ابق يف أكاديمي�ة الفنون 
الجميلة يف بغداد، اضطرّته ظروف ما بعد الدخول األمركّي 
إىل العراق وشيوع اإلرهاب ورحيل والده إىل التفّرغ للمهنة 

التي ورثها عنه، أال وهي غسل األموات.
بتبّح�ر موس�وعّي وبرهاف�ة س�ارد حقيق�ّي يقودنا 
الكاتب فصالً فصالً إىل طقوس�ّية غس�ل املوتى يف صيغتها 
الش�يعّية، ف�إذا بن�ا نواكب مع�ه مراحلها ونل�ّم بأدواتها 
وباإليم�اءات املصاحبة لها والنباتات العطرة املبذولة فيها 
من سدر وكافور وما إليهما، واملاء الكثر املبذول، وسلسلة 
األدعية والصلوات التي تنّغ�م طقوس الوداع هذه وتهبها 
روحانّي�ة أكي�دة كم�ا يف كل الثقافات املتواف�رة عىل آداب 
حقيقّية لتوديع األموات. وعىل امتداد هذه الشعرة يكون 
املي�ت موض�ع توقر وعناية، ال بل طرف�ًا آخر يف محاورة، 
فكلّما قلَبه املرف عىل غسله إىل هذه الجهة أو تلك همَس 

به بلطف ورضاعة: 

»عفوك! عفوك!«.
متش�ّبثاً بهذا »املَُغْيِسل« الذي صار لديه بمثابة صورة 
مصّغرة عن العراق، ومتمسّكاً بالعراق نفسه الذي أصبح، 
لوال فس�حة األمل ومس�احة الح�ّب اللتان تظاّلن لحس�ن 
الحّظ كبرتن يف هذه الرواية، أقول أصبح أش�به ما يكون 
بمغسل كبر لألموات، يفقد الّسارد جميع فرص االزدهار 

الذاتّي، عش�قاً أو س�فراً. ويف خاتمة املط�اف، ويف انتظار 
املجه�ول، تصب�ح آرصت�ه الوحي�دة بالب�الد محصورة يف 
هذا املكان الضّيق، الذي حّش�د الكات�ب كّل طاقاته ليمّده 
بش�عرّية للفضاء باذخة ومذهلة التفاصيل، س�ائقاً إّياه 
صفحة بعد صفحة إىل مركزه الجاذب أو بؤرته األس�اس: 
ش�جرة الرّم�ان التي رشبت طيل�ة دهور من ماء غس�يل 
املوتى وصارت يف ينوعها الزّاهر الّس�مَر األوحد للّس�ارد، 

ومتلّقي مخاوفه وجواثيمه وكاتم أرساره.

 اأن�شودة البقاء

يف روايت�ه الجديدة »ي�ا مريم« يوص�ل الكاتب معرفة 
واس�عة بآخر تجلّيات اإلرهاب الّسوداء يف العراق من حيث 
اس�تهدافها مس�يحّيي الب�الد. ول�ن وجد »بط�ل« روايته 
الس�ابقة ق�راره الوج�ودّي الص�ارم متمّث�اًل يف البقاء يف 
العراق مهما يكن من فداحة حارض أّيامه، فالرسالة ذاتها 

هي التي يعمل الكاتب عىل إيصالها يف روايته الجديدة.
تش�ّكل الّرواية عرب فصولها الخمسة مناسبة النعقاد 
خّط�ن كبري�ن ينم�وان متوازين، ف�إذا ما بلغن�ا نهاية 
الّرواية اندَمجا بما ال فكاك منه. الخّط الكبر األّول يلّخص 
مصر يوس�ف، الرّجل املتقّدم يف السّن الذي نرى عرب رسد 
ماضيه مس�احة واس�عة من تاريخ العراق. والخّط الكبر 
الّثان�ي يتمّث�ل يف مصر مها، الش�اّبة التي يتط�ّور وعيها 
رويداً رويداً من موقف قائم عىل الّتضاد وخيارات يوس�ف 
وشاكلة تفكره إىل اعتناقها لها كفلسفة وموقف وخيار. 
وبهذا كلّ�ه ترقى هي من مقام الّضحّية إىل مقام ش�اهد 

أسايّس.
يف بداي�ة العمل ترّصح مها ليوس�ف، الذي تقيم هي 
وزوجها الّشاب لؤي يف جزء من بيته، بأّنه كائن يعيش يف 
املايض. هذه العبارة يأخذ بها املؤلّف كمس�ّلمة إيجابّية 
ويجع�ل منها عنوان�اً لفصلن أساس�ّين )»أن تعيش يف 
امل�ايض«( يرسد عربهم�ا املايض الجميل واآلفل ليوس�ف، 
امللتحم بمايض العراق ذاته. تارًة يتكلّم يوس�ف نفسه عن 
حياته وطوراً يرسدها راٍو غر متدّخل يف األحداث يستعن 
بع�دد م�ن الّص�ور الفوتوغرافّي�ة ترينا يوس�ف وعائلته 
وأصدقاءه عىل امتداد عقود. برباعة وش�اعرّية يس�تنطق 
الكاتب الّصور ويرّدها إىل سياقها الّتاريخّي واالجتماعّي-

الثقايفّ، أي يحّولها إىل تاريخ. يستعيد يوسف رحالت أخته 
حّن�ة إىل روم�ا وإىل كنيس�ة القيامة يف فلس�طن، ويتذّكر 
مشاكس�اته لها يف خص�وص إيمانها الفط�رّي الذي كان 
يث�ر دعابته، ه�و املثّقف العلمان�ّي، كما يتذّكر س�نوات 
كات األجنبّية يف العراق، ثّم خبراً  عمله مرجماً لدى ال�رّ
بأش�جار الّنخيل وأمراضها، هذه املهنة التي اكتسبها من 
صديقه جاسم أبي الشوك الذي علّمه محّبة الّنخلة، محّبة 
حّولها يوس�ف إىل نشاٍط علمّي وش�غٍف موسوعّي. يتذّكر 
أيضاً رحي�ل رفاق عمره، بعضهم ي�ذوي اعتالالً وآخرون 
يضطّرون إىل الهجرة وآخ�رون يختفون أّياماً وال يعودون 

ثّم ُيعثر عىل جثثهم يف حارات مجاورة.
يف حواراته العاصفة الكثرة مع مها، يرّص يوسف عىل 
أن ي�رى يف الجرائم اإلرهابّية آلة تدمر ش�املة تس�تهدف 
العراق يف سائر ألوان طيفه االجتماعّي واإلثنّي، ال املجتمع 
املس�يحّي وح�ده. ه�ذا كلّه ال تق�در الش�اّبة أن تقبل به، 
هي التي لم تش�هد عه�ود الوئام املنرصم�ة وال ترى أبعد 
م�ن جراحه�ا الطرّية بع�د. فقدت مه�ا جنينه�ا عىل أثر 
عملّية تفجر طاولت ج�زءاً من منزلها، وأصبحت منهكة 
األعص�اب، واضط�رّت إىل ارت�داء ش�اٍل لتتفادى س�خرية 
زميالته�ا املس�لمات يف كلّية الطّب. رفض�ت االعتقاد مثل 
يوس�ف بأّن ما يحدث قابل للّزوال وظلّت متش�ّبثة بفكرة 
الرّحي�ل... حّت�ى اليوم ال�ذي يحدث فيه الّتفجر الّش�هر 

لكاتدرائّية يف بغداد.
قد ال يحس�ن الكش�ف عن حبكة رواية، لكّننا ال نعتقد 
أّن الّرواي�ة، أّي�ة رواي�ة، تقي�م يف حبكتها وحده�ا. كانت 
مه�ا واحدة م�ن الّناجن القالئ�ل من الّتفج�ر االنتحارّي 
ال�ذي أُقيَم أثن�اء الق�ّداس وأودى بحياة يوس�ف وآخرين. 
ش�ّكل رحيل يوسف الذي س�كت قلبه بينما كانت شفتاه 
تهمس�ان بصوت خافت: »يا مريم«، شّكل نقطة تحّول يف 
التطّور الّداخيل ملها. قّررت البقاء وأدلَت إلحدى الفضائّيات 
بشهادتها عن الحدث واستعرضت مراحل الوجود املسيحّي 
كج�زء ال يتج�زّأ م�ن الواقع الح�ّي للبالد. بفض�ل كالمها 
أدرك�ت أّن رحيلهما هي وزوجها يعني الّراجع أمام إرادة 
بعضهم محَو حضورهما وحض�ور أمثالهما، ال من البالد 
فحسب بل من تاريخ كامل قّررت هي أن تعمل عىل تأمن 
استمراره باس�تمرار حضورها فيه، وبقوّة خطابها الذي 

وجد يف مقتل يوسف مناسبة نضجه الكبر.

سنان أنطون روائي الفضاء العراقي اجلنائزّي
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تذهب الش�اعرة العراقية املغربة دنيا ميخائيل 
إىل أل�ف ليل�ة وليلة أو )الليايل العربي�ة( كما عرفها 
الغ�رب؛ لتحّولها إىل اللي�ايل العراقية، ليس لس�مة 
اللذة أو املتعة، ولكن لغرائبية األحداث وقوة الداللة 
املتأتية من عجائبية ما يحدث وال يس�تطيع سوى 
منط�ق الخيال ال�رسدي الح�ر أن يقتن�ع بإمكان 

حصوله.
لك�ن قصائ�د اللي�ايل العراقي�ة تحي�ل إىل ذاكرة 
متون أخرى أيضاً كمراج�ع بجانب الليايل املهيمنة 
عىل الفت�ة العنوان هي األلواح الس�ومرية والراث 
العراقي القديم: أس�اطره وحكاياته وش�خوصه 
وأمكنت�ه. واس�تدعاء ذل�ك كل�ه بجان�ب املعان�اة 
الشاخصة أو املعارصة يهب نصوص دنيا ميخائيل 
األخ�رة تنوعا لم تعرف�ه قصائد ديوانه�ا )الحرب 
تعمل بجّد(.. املكرس لفجائعية الحرب وتفاصيلها 
وتداعياتها. هنا حياة مرامية األطراف تش�د حبال 
أرجوحته�ا أخيلة ممت�دة من أم�ركا، حيث تقيم 
وتعيش، لبغداد حيث حياتها املستمرة منذ والدتها 
.. وبالعك�س! تس�افر حرة من األمكن�ة الحارضة 
إىل البائ�دة.. ومن زمن تحجر يف اللقى والجدران إىل 
وقت تعلّب يف ماكنة األلم اليومي! وال يفعل الحنن 
فعله الشعوري املبسط فيثر النوستالجيا املرضية، 
ب�ل يصنع متحف�ا للذاك�رة وتفاصيلها؛ فتش�ارك 
الش�اعرة زمالءها الش�عراء املغربن يف االستنجاد 
بال�راث العراق�ي ومدونات�ه املؤث�رة ذات النف�وذ 
املس�تمر، وتل�ك س�مة موضوعية وفنية تس�تحق 
الدراس�ة، فقد حرض املرجع الرافديني بأس�اطره 
ومالحم�ه وفنون�ه، كما لم يكن يف ش�عر الهجرات 
األوىل؛ حن كان ش�عراء املنايف واملهاجر واملغربات 
بشتى أحوالهم وسبل اتصالهم بوطنهم، مأخوذين 
بما يحدث من رصاع تدبره السياسة غالبا، ويضع 
القصي�دة يف موقف اآلن والح�ارض املحتدم بالعنف 
والطغيان والخسائر التي تمس الذات والوطن، ولكن 
معاناة جيل الهجرة يف األلفية الثالثة تغدو مصهرا 
ملؤثرات ومثرات ش�تى يف مقدمتها حضور الوطن 
كوج�ود حضاري وإنس�اني تس�تهدفه دكتاتورية 
الح�كام وش�هوات املحت�ل ووحش�ية املتطرف�ن، 
فيجتم�ع الطغاة والغ�زاة والغالة ع�ىل مأدبة الدم 
ومهرجان األلم الذي يلوح بن ضحاياه كل ما ترك 
العراقي من إرث، ولكن بغداد تلتمع ال كبقعة بعيدة 
بل كضوء علوي، فتخاطب الشاعرة طفلتها الرسا 
عن حبه�ا يف نص يحمل اس�مها: )وأحبك أكرب من 
كوك�ب األرض/ من هنا إىل بغ�داد/ ذهابا وإيابا/

وأحبك أقوى من أصوات االنفجارات/وأحبك أعمق 
م�ن جرح( وال يحجب جرح الوط�ن معاناة الذات، 
تكت�ب الش�اعرة متمثل�ة جريان املألوف يف جس�د 
الحب بن رجل وامرأة فيصبح املشهد:)هو يشاهد 
التلفزيون/ وهي تمسك رواية/ عىل غالف الرواية/ 

رجل يشاهد التلفزيون /وامرأة تمسك رواية(. 
فني�اً تعتمد الش�اعرة قصيدة النثر؛ مس�تفيدة 
مم�ا تتيحه من الرسد وتداعي�ات املونتاج؛ فتتدرج 
القصائ�د م�ن لحظ�ٍة ما لتتط�ور الحق�ا وتكتمل 
زمنيتها، كقصيدتها عن دورة حياة سيدة سومرية 
وعن الرس�ا املرتقي�ة س�اللم الحياة وع�ن الحياة 
ذاتها يف عادياتها واحتمال استبدالها بأخرى، ومن 
كوك�ب األرض إىل كوكب آخر مث�ل يوتوبيا برية، 
متسائلة عما سيحدث لعشتار بعد الليلة األلف لعل 

يف القصائد ما يعن عىل معرفة الجواب.
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 قي�ص جميد املوىل 

يق�دم الش�عر مث�اال حي�ا ع�ىل مجم�ل التحوالت 
النفس�ية التي تحدث تحت تأثر األزمات، ويف الش�عر 
وتحت ظل ظروف ما يختلط العام بالخاص خصوصا 
يف تلك التي تس�مى الوقائع الكربى، والش�ك أن الشعر 
يصل ذروته يف تأمل التأمل والذي يمهد إىل الخلق املجرد 
من م�وروث ما، وه�و غياب كيل وش�امل لدى بعض 
الش�عراء عن ما ذكرناه من تسميتنا للوقائع الكربى 
والعظيمة، ولعل أقرب مثال لنا عىل ذلك السرة الذاتية 
للش�اعر الفرن�ي )بول إيل�وار( وما ترك�ه من منتج 
ش�عري وصف النق�اد الكثر من�ه باملعق�د والصعب 

واملقرون بشدة الركيز. 
لق�د تنحى)إيلوار( بش�عره عن مفه�وم املزاوجة 
بن األحداث فجعل لكل فكرة خصوصيتها عىل صعيد 
الحدث املؤثر يف لحظة الخلق الشعري، أي أنه أقام بدون 
أن يعل�م نظاما رقابيا عىل مخيلت�ه ووعية يكون فيه 
الالوع�ي هو الجهة املنفذة لذلك النظام الرقابي والذى 
أعطى فيه للوقائع املرئية استحقاقاتها، وللذاتي غر 
املقرن إال بحدس الخيال هو اآلخر اس�تحقاقاته التي 
تتوجب ضم�ن دائرة مخفي�ة من متطلب�ات الحاجة 

للحب والحياة.
لقد ش�هد بول إيلوار الح�رب العاملية األوىل وقىض 
س�نوات ثالث )1915 – 1918( مقاتال عاش تأثراتها 
املب�ارشة وأصي�ب مل�رات عدي�دة وكان أخطرها حن 
أصيب بتسس�م من غازاتها املدمرة، وقد أنهك جسديا 
وفكريا، وتأمل هذه الحرب بما يملك الشاعر واإلنسان 
من قوة العاطفة واإلحساس، وكذلك من عدم التوازن 
ب�ن أمري�ن كراهية الحرب وبش�اعتها أم�ام الواجب 
املق�دس الذي يقتيض عىل امل�رء فيه الدفاع عن الوطن 
وبالت�ايل فال بد من نتيجة ما، والنتيجة هي كراهية ما 
يمس وجود اإلنسان كيانه كحياة ومشاعره املرتبطة 

بحياته تلك. 
وقد أرخ )بول إيلوار( هذا املفهوم املقبول والرعي 
واملتناقض يف كتابه )الواجب والقلق(، ونعتقد وال شك 

أن القل�ق قد انت�رص عىل الواجب ألنه كش�اعر وليس 
كم�ؤرخ يعتقد بأن ليس بالرضورة أن تقوم الحروب، 
وال ب�د من عم�ل يشء ما ملنع اندالعه�ا، عمل يشء ما 
إليقافه�ا إن إندلع�ت، تج�اه هذا الرأي وه�ذا الرفض 
والكره للح�روب كتب يف عام 1918 )قصائد للس�الم 
( والت�ي زخ�رت بالتذكر باملش�اهد املروع�ة وويالت 
وطغيان س�ادة الحرب للوص�ول بأي ثمن عن مفهوم 
)النرص( ال�ذي يعني لدى املتحارب�ن املزيد من القتىل 

واملزيد من املردين واملزيد من الخراب.
لق�د تعمقت فلس�فة إيلوار الش�عرية بع�د إنتهاء 
الحرب األوىل وما أحدثته هذه الحرب يف ظهور تيارات 
فكري�ة وأدبية كان له�ا األثر الكب�ر يف ظهور تيارات 
الحداثة األدبية لذلك لم يجد إيلوار مناصا من اإلنضمام 
اىل الحرك�ة الدادائي�ة ث�م الرسيالي�ة، إذ وج�د بهم�ا 
الحاجة املطلوبة للتمرد ولتدمر الذات وإعادة صنعها 
م�ن جديد فكتب من أروع ما كتب م�ن القصائد التي 
تناول�ت مناخات فرة الحرب وعن�ون هذه املجموعة 

ب� )املوت من عدم املوت( 1924.
وكذلك تحت اإلنغماس حد القاع بتجربته الجديدة 
وتحت الظل املعاكس للحرب كتب أجمل قصائد الحب 
ح�ن بدأ برحل�ة طويلة يف رشق أس�يا ولعل )عاصمة 
األم�ل( 1926 هي ذروة نتاج�ة لوجه الحياة الطبيعي 
املعرب عنه بالس�الم والح�ب املعرب عن الوج�ود والتي 

كتبها بلغة مليئة بالتغريب والتباعد:
كراية ضائعة

أجُرِك .. عندما أكون وحيداً
يف شوارع باردة
حجرات سوداء

وأرصخ يف عذاب
ال أريد أن أتركهما

يديك الواضحتن العسرتن
املولودتن يف مرآة يدي املقفلة

إحفري األرض تحت ظلك
ماء بالقرب من النهدين

يغرق اإلنسان فيه

كالحجر.
مرة أخرى وبعد ذل�ك اإلنقطاع عنها تعود تأثرات 
الح�رب ع�ىل طرائ�ق تفكره وع�ىل ش�عره ونتيجة 
للحرب األهلية اإلسبانية فقد اضمحل يف نفسه تمرده 
الف�ردي الذي توهج أثناء إنتمائ�ه للحركتن الدادائية 
والرسيالية ليطرق باب الهم الجمعي واملنظم، وال شك 
أن ه�ذا املفهوم الجديد يتناقض كلي�ا مع تلك األفكار 
التي إعتنقها إيلوار من تلك الحركتن لتحدث القطيعة 
النهائي�ة ما بينه وبن الحرك�ة الرسيالية بل أنه ومع 
قي�ام الحرب العاملي�ة الثانية إتحد تمام�ا مع مفهوم 
)الفن للحياة( وهو تطور جديد وانس�الخ ش�امل من 
مفاهيم�ه الس�ابقة إذ رأى كما عرب ه�و عن ذلك من 
أن الشعر يس�تطيع أن يكون من أحد وسائل التحرير 
األمر الذي دفعه بااللتحاق بفصائل املقاومة الفرنسية 
ضد اإلحتالل األملاني لتس�تمر حياة )إيلوار( من حرب 
لحرب، ومن مأس�اة ألخرى ولعل ما يحفظ له عن تلك 
الف�رة التي بصددها نحن اآلن أش�هر م�ا كتب وهي 
قصيدته املعروفة ب� )الحرية( وكانت بمثابة النش�يد 
الوطني للش�عب الفرني ملا تزخر فيه من روح تواقة 
اىل التح�رر والحري�ة واحرام س�يادة ال�دول األخرى 

وشعوبها.
إن الق�در األعظ�م مما كتب لتلك الفرة هو ش�عر 
املقاومة، الش�عر الذي يمجد ويرثي وُيذكر وبأسلوبية 

واضحة وصارمة:
الليلة التي سبقت موته
كانت أقرص ليال حياته

وفكر أنه مازال حيا
فالتهب دمه يف قبضته

ِثقل جسده أضجر قوته جعلته ين
يف قلب هذا الرعب

بدأ يبتسم
لم يكن له مقاوم واحد

بل مالين
كان يعلم أنهم سيثأرون له

ثم أرشق عليه النهار

ومس جفونه الشفافة النائمة
إن تجربة إيلوار الشعرية رغم تخصص اتجاهاتها 
وع�دم مزاوجة هذه االتجاهات م�ع بعضها حافظت 
ع�ىل نقائه�ا يف االتجاه�ن ضمن مفه�وم مطلق عرب 
من خالله عن حاجة اإلنس�ان لآلخ�ر عرب ذلك الخيط 
الرسي الذي ينقل مش�اعر بعضن�ا للبعض وهو أيضا 

انتصاٌر للقلق عىل الواجب.

كاظم جهاد

�شعر

عدنان املبارك
 

مآتم حتى يف األعياد،
نرعاها جميعا .

مخاوف، مرعبات، م�وت أرسع من 
الربق

صارت كلها طقوس�ا كم�ا الطواف 
حول الكعبة.

رصت أنا كتلة من حجر أيضا.
لكن حجري رمادي اللون.

مثل الزمن.
مثل األمكنة يف كون بقي مجهوال.

مثل جميع األفكار 
يف بلد ال يزال اسما عىل غر مسمى.

 قيل أن الجنة كانت يف شمال مدينتي 
القديمة

حيث عسكر الجنود من الشمال لكن 
البعيد جدا.

قيل أني أموت، ش�أن الجميع، يف كل 
يوم.

 شيخي الذي يستيقظ يفّ مساء، 
تكلم عن كرتن صغرتن أس�ماهما 

الحياة واملوت،
تشبهان كرات التنس.

تقذفهما يد الله يف الهواء 
واحدة بعد أخرى،

تماما كما يف السرك الذي زارنا،
ه�ذه  م�ن  يقظاتن�ا  قب�ل  مت�ى؟ 

الكوابيس وتلك، 

قب�ل أن يت�ّوج ع�ىل عروش�نا ملوك 
عور،

هاجسهم أن ال تنحف كروشهم
أن ال يع�ودوا اىل زقاق البؤس واملهن 

املضحكة.
 أما أنا فهواجي أخرى: 

ولوج بطيء يف نفق النسيان.
هبوط لّن يف فسحة هذيان أليف.

انق�اذ م�ا يمك�ن انق�اذه يف ق�ارب 
حياتي املثقوب.

اختفاء غودو اىل أبد اآلبدين.
املعق�ول  ب�ن  خاطئ�ة  معادل�ة   

والالمعقول.
بن املعلوم واملجهول.

بيني وسدود شّيدت خفية.
 بن أنواتي التي أدركت، منذ البدء،

تشعب الدروب أمامها.
 أقول لكم:

أنا مغرم بجنون آخر:
 ليس من هذه األرض.   

من 
معاداليت اخلاطئة 

شعر إيلوار .. امُلعقد والصعب واملقرون بقوة الرتكيز
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طه املشهداين: املهرجانات 
املحلية تؤهل للعاملية

 ذكر الفنان طه املش�هداني، أن زيادة املهرجانات 
املرسحي�ة س�يولد طاق�ات ش�بابية جدي�دة عىل 
امل�رسح. وقال املش�هداني أول من أم�س "إن كثرة 
املهرجان�ات املرسحي�ة تدف�ع بالحرك�ة الفنية نحو 
التقدم أكثر وتس�اعد الش�باب عىل اخرتاق املهرجانات 
العربي�ة والدولية، فض�ا عن ابت�كار مهرجانات محلية 

جديدة". 
وأضاف: أن وجود املهرجانات بش�كل مس�تمر سيخلق نوعاً 
من املنافسة الشبابية، وبالتايل سيحاول كل فريق تمثييل تقديم 

صورة مختلفة عن األخر فتكتمل صورة املرسح العراقي.
يذك�ر أن طه املش�هداني فن�ان ومخرج وكاتب مرسحي أس�س 
ورش�ة لتدري�ب الفنانني تابعة لدائرة الس�ينما واملرسح أس�ماها 
)ورش�ة املمثل( جسد لعديد من الش�خصيات كان أهمها شخصية 

الزعيم الراحل )عبد الكريم قاسم(.

أنس عبد الصمد.. "أيضَاً وأيضًا"
من املرسحي�ات الجديدة التي يقدمها املخ�رج انس عبد الصمد هي 
مرسحية "أيضاً وأيضاً"، حيث سيقدمها يف مهرجان بغداد املرسحي 

األول.. ضمن فعاليات مديرية املسارح يف دائرة السينما واملرسح.
وذك�ر ان�س أن املخ�رج الس�ينمائي والتلفزيوني أكثر ش�هرة من 
نض�ره املرسحي.. رغم ع�دم وجود اختاف يف العم�ل الفني بني 
املخ�رج املرسح�ي والتلفزيون�ي والس�ينمائي.. لك�ن التلفزيون 
والس�ينما يخترصان عناء املتلقي املش�اهد بينما املرسح يحتاج 

إىل من يسعى له.
والجدير باإلش�ارة أن انس مخرج مرسحي ورئيس ومؤسس 
لفرقة )مرسح املستحيل( وهو إىل جانب عضويته يف الفرقة 
القومية للتمثيل فهو عضو ومدرب يف جمعية فنون األديان 
القدي�م يف الهن�د وعضو فرقة امل�رسح امللت�زم يف ايطاليا 

وعضو فرقة مرسح املايم اليابانية.

وليد اجلابري يبشرّ بعودة اللون الريفي

 توقع املوسيقي وليد الجابري عودة اللون الريفي الغنائي للساحة الفنية خال الفرتة املقبلة.

وق�ال الجاب�ري أمس األول األحد "بدأ اللون الريفي يدرس يف معهد الدراس�ات 

املوس�يقية إىل جانب املقام وغره، وبالتايل سيعود إىل حيثياته السابقة 

بعد أن انح�رس وتراجع يف اآلونة األخر نتيج�ة الهجمة الفضائية 

من قبل بعض القنوات".

وأض�اف: بق�ى النم�ط الريف�ي محافظاً ع�ىل مكانته يف 

مناطق الجن�وب، لكنه تعرض إىل التغررّ واالنحس�ار 

يف الوس�ط نتيج�ة دخول عوام�ل هجينة أدت إىل 

تداخل اللغات واللهجات وغرها. 

ويعد الفنان وليد حسن الجابري من أشهر 

عازيف الناي يف الع�راق والباد العربية 

وه�و حاص�ل ع�ىل بكالوريوس 

م�ن  املوس�يقية  العل�وم  يف 

قس�م الفنون املوس�يقية 

الفن�ون  كلي�ة  يف 

بجامع�ة  الجميل�ة 

بغداد ع�ام 1995 

بعدها نال ش�هادة املاجستر 

م�ن الكلي�ة ذاته�ا ع�ن رس�الته التحليلية 

املوسومة )الخصائص يف األغنية البغدادية 

لعق�د الس�تينيات( حيث عم�ل معاونا 

فني�ا يف معهد الدراس�ات املوس�يقية 

ورئيساً للقس�م العربي يف مدرسة 

للموسيقى والباليه.

حنان ترك: ال رجوع عن قراري ألن التمثيل فتنة!
أك�دت املمثلة حنان ترك أن قراره�ا باالعتزال هو قرار ال 

رجعة فيه حتى من خال األعمال الدينية.
كام ت�رك جاء خ�ال مقابل�ة صحافية أجريت 

معها، حيث اعتربت أن التمثيل بالنس�بة لها 
ه�و فتنة حتى وهي ترت�دي الحجاب أما 

ك�ون التمثيل ح�ال أو ح�رام فتلفت 
ت�رك إىل أن ه�ذا يعود إىل م�ا تقدمه 
املمثلة.ويف س�ياق حديثها، شددت 
ت�رك إىل أن تجربتها يف املسلس�ل 
"األخ�ت تري�زا" هو األفض�ل طيلة 
مش�واره الفن�ي وتراه مس�ك الخت�ام له�ا يف التمثيل 
"ألنه يقدم حلوال ذكية ملش�كلة الفتنة من خال ش�خصية تريزا التي 
ا س�تفعله بعد اعتزالها للفن، أكدت أنها  كنت اعتربها بمثابة تحد يل".أما عمرّ
ستقوم بالتفرغ بشكل تام لرعاية أبنائها ووالدتها, اىل جانب دراستها الدين 
اإلسامي بشكل أوسع, واستكمال مرشوع الكارتون "نونا", كما ستسعى 
للمشاركة يف األعمال التطوعية كافة التي تهدف إىل إصاح املجتمع، وحملة 

دعم العشوائيات التي يشارك فيها الفنان محمد صبحي.

سيرّد زيان يتحدث بعد 9 سنوات صمت
بعد أن اس�تمر عاجه لس�نوات طويلة بعد إصابته بشلل نصفي وظل 

طريح الفراش عاجزاً عن الحركة والكام ملدة تس�ع 
سنوات كاملة، بدأ الفنان الكوميدي الكبر 
سيد زيان يف اسرتداد قوته وعافيته.وفاجأ 
الفنان من حوله حيث بدأ يتحرك ويتحدث 
متخطيا بذلك مرحلة كاد يتش�اءم الجميع 
م�ن أن يصل إليها هذا الفن�ان الكبر، طبقا 
للتقاري�ر الطبية التي كان تص�در دائما من 
األطب�اء املعالج�ني ل�ه يف مستش�فى القوات 

املسلحة.
وأكدت إيمان ابنة زيان أنها "سجدت لله شكرا 
بمجرد أن شاهدت والدها وقد بدأ يحرك أطرافه، 
ويتحدث ببعض الكلمات بعد أن كان الشلل الذي 

أصي�ب به يعجزه تماما عن أي حركة".وأضافت 
إيم�ان إن "ع�اج الفن�ان س�يظل مس�تمراً كون 
استمرار التمرينات وإتباع غذاء صحي سيضاعف 
العديد من األعمال من نسبة الش�فاء".يذكر أن الفنان سيد زيان قدم 

مرص فق�ط، حيث تلق�ى ابنته إيمان الكوميدية وتميز بضحكته ولم يقترص معجبوه عىل 
يومياً كما كبرا من الرس�ائل عىل حس�ابها الش�خيص عىل موقع فيس�بوك من مواطنني عرب 

يودون االطمئنان عىل والدها. 

طليق رانيا يوسف يبدأ االنتقام منها
بعد ترصيحاتها ضده يف كل وسائل اإلعام واتهامه بأنه 
وضع املخدرات يف حقيبة سيارتها، قام كريم الشرباوي 
طلي�ق الفنانة املرصية رانيا يوس�ف بالرد عىل طليقته 
واالنتق�ام منها م�ن خ�ال 11 قضية جنح�ة قدمها 
ضدها.الدع�اوى الت�ي أقامه�ا كري�م تتعلق بالس�ب 
والقذف والتش�هر بس�بب ترصيحات رانيا يف برامج 
التليفزي�ون واتهامه�ا له بوضع املخ�درات يف حقيبة 
سيارتها دون أن يكون هناك دليل واضح يؤكد ذلك، أو 
شاهد يقول ذلك.من جهتها، قالت رانيا أنها لم يصلها 

أي يشء بخص�وص هذه الدعاوي حتى اآلن، مش�رة 
إىل أن الباغ�ات التي تقدمت بها ه�ي قيد التحقيق يف 

النيابة، وقدمت فيها األوراق واملس�تندات التي تثبت أن 
طليقها مطلوب لتنفيذ أكثر من حكم قضائي وأنه قام 

بخداعها واالستياء عىل أموالها.

رسقة مي كساب
تعرضت الفنانة الش�ابة، مي كس�اب، للرسقة مس�اء الس�بت، أمام منزلها، حيث تم كرس زجاج س�يارتها 
ورسقة حقيبة كبرة تحتوى عىل مابس وإكسسوارات خاصة بشخصيتها يف فيلمها الجديد “كلبي دلييل”.
م�ي قامت عىل الف�ور بتحرير محرض يف قس�م رشطة الدقي، وتب�ذل املباحث جه�وداً مكثفة للقبض عىل 
الس�ارق.وقالت م�ي يف املحرض أنها "فوجئت برسقة الحقيبة من داخل س�يارتها لي�ًا، دون أن تعرف من 
يق�ف وراء عملي�ة الرسق�ة، مش�رة إىل أن" الحقيبة كانت تض�م مابس وإكسس�وارات خاصة بالفيلم 

الس�ينمائي الجديد "كلبي دلييل" والذي عادت الستكمال تصويره مؤخراً بعد أن توقف لعدة أيام لوفاة 
ش�قيق بطل الفيلم س�امح حس�ني".وأضافت مي يف املحرض أن "املابس واإلكسسوارات املوجودة يف 

الحقيبة املرسوقة س�تؤدي إىل خس�ائر أكرب بكثر م�ن قيمتها خاصة وأنها ب�دأت التصوير بالفعل 
األمر الذي سيس�بب خس�ائر للمنتج الضطرارهم إعادة تصوير بعض املش�اهد التي تم تصويرها 

بهذه املابس".
جدير بالذكر أن مي كس�اب تش�ارك حاليا يف فيلم جديد يحمل اس�م “كلبي دلييل” مع الفنان 

س�امح حس�ني، والفنان أحمد زاه�ر، والطفلة جني، وم�ن إنتاج أحمد الس�بكي، وإخراج 
إسماعيل فاروق.
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فنــــون

المستقبل العراقي/ مروان الفتالوي

"انتق�ل إىل رحم�ة الل�ه الفنان العراق�ي ياس خرض 
عن عمر يناهز الس�بعني عاماً أمس يف سوريا، وكان 

الفقيد الكبر يعاني من مرض عضال منذ فرتة".
ى الفنان الكبر نبأ وفاته، الذي رسعان  هكذا تلقرّ

ما انترش يف مواقع ووس�ائل إعام 
الكرتونية يوم أمس وس�ط 
دهشة وحزن جمهوره بهذا 

الخرب املفاجئ، لكن رسعان 
م�ا نفيت هذه الش�ائعة عىل 

لس�ان الفنان فيصل اليارسي 
عرب اتص�ال أجراه م�ع الفنان 

الكبر.
وقال اليارسي كاتب�ًا عرب موقعه 

يف ال�)فيس�بوك( أمس "خرب وفاة 
الفن�ان ي�اس خرض غ�ر صحيح، 

وفنانن�ا يف بغ�داد، وتكلمنا معه قبل 
دقائ�ق"، وأضاف أن "بع�ض املواقع 

ن�رشت خ�ربا مف�اده أن ي�اس خرض 
ق�د توفاه الل�ه يف دمش�ق، بينما هو يف 

بغ�داد، حي�ث أجرينا اتص�اال معه، وأكد 
أنه بصحة جيدة، وسيكون غدا يف ضيافة 

برنام�ج "ملتق�ى الدي�ار"، ال�ذي تعرضه 
فضائية الديار".  

كما نفى ذلك الكات�ب الدرامي حامد املالكي 
وق�ال "ي�اس خ�رض لم يم�ت، وحم�د مازال 

بيننا".
وه�ذه ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي يتع�رض فيها 

صاح�ب )اع�زاز( ملثل ه�ذه الش�ائعة، حي�ث يذكر 
الفنان ياس خرض يف حوار صحفي سابق بشأن آخر 
ش�ائعة تلقاها منذ مدة قريبة "هذه املرة الس�ابعة 

الت�ي اس�مع به�ا خ�رب وفات�ي، هذا 
مؤل�م للصديق وللبعيد 

واملعجب 

ح�ني 
خ�رب،  هك�ذا  يس�مع 
أن�ا لم أتأثر بس�ماع ه�ذا الخرب، لكن 
الب�د أن تتأثر نفس�يا بهذه الش�ائعات"، ويف إحدى 

املفارق�ات يق�ول "كن�ت يف حفل�ة عيد رأس الس�نة 
وفوجئت بان الحفلة ألغيت بعد س�ماعهم خرب وفاة 
ياس خ�رض أذيع يف احد الفضائي�ات، وبهذه األثناء 
أجري�ت اتصاال معهم ول�م يصدق�وا أن الفنان ياس 

خرض عىل الهاتف".
ويعدرّ ياس خرض من رورّاد األغنية العراقية السبعينية 
وأهمرّ أصواتها، كان لقاؤه األول بامللحن الكبر محمد 
جواد أموري نهاية الس�تينيات لينتجا أغنية )الهدل( 
الت�ي بثته�ا إذاع�ة القوات املس�لحة آن�ذاك لتنترش 
ويتغلب اس�م األغنية عىل مؤديه�ا ليصبح مطرب 
اله�دل هو االس�م الجديد.. ويف ع�ام 1969 التقى 
املطرب الريف�ي كما كان مصنفا آن�ذاك بامللحن 
( من  كم�ال الس�يد الذي قدم ل�ه أغني�ة )املكررَّ
كلمات الشاعر زامل سعيد فتاح، وصارت هذه 
األغنية بع�د بثها من إذاعة ص�وت الجماهر 
ببغ�داد جواز م�رور مهم ملط�رب قدم أحىل 
ما يف صوت�ه للجمهور بجه�ود ملحن ذكي 
راه�ن ع�ىل ص�وت ي�اس خ�رض املتف�رد 
بخصوصيته، ليدخل ياس خرض إىل إذاعة 
صوت الجماهر من خ�ال هذه األغنية 
ويكون أح�د مطربيه�ا... بعدها التقى 
ويف بداية الس�بعينيات بامللحن الشاب 
–آن�ذاك- طالب القرة غ�ويل فلحن له 
)البنفسج( من كلمات الشاعر الكبر 
مظف�ر النواب واس�تمر التع�اون مع 
القرغويل فغنى )مرينه بيكم حمد( للش�اعر النواب 
أيضا، ثم توالت الروائع التي أبدعها الفنان الكبر ولم 
تزل راس�خة يف األس�ماع مثل )إعزاز( للش�اعر زامل 

سعيد فتاح، و)تايبني( و)حن وآنه احن(.

 العدد )350(  االثنني  24  ايلول  2012

تعّرضت النجمة الشــقراء شــارون ســتون إلى إغماءة أثناء حضورها لعرض أزياء »فندي« في مدينة ميالنو اإليطالية أول من 
أمس. وعلى إثر تلك اإلغماءة تم نقل شارون إلى المستشفى على الفور. وذكر مصدر لمجلة Us weekly األمريكية »شارون 
تعرضت لإلغماء وكان جســدها باردا.. لقد كان أمرا مرعبا«. وبعد إجراء عدة فحوصات خرجت بطلة فيلم »غريزة أساســية« 

من المستشفى لتطمئن جمهورها بأنها على ما يرام )الصورة للنجمة قبل اإلغماءة(.

صاحب )إعزاز( يتلقرّى خرب "وفاته يف دمشق"

ياس خرض: ما زلت حيرًّا يف بغداد

الدراما السيكولوجية "روح" مهرجان اجلزائر السابع
ضم�ن هذا املعنى، حرص الدراماتورج الجزائري البارز "هارون الكياني" يف أيقونة "ماذا س�نفعل اآلن؟" عىل تصنيع نس�ق 
فرجوي مغاير عرب رحلة سيكولوجية مزج فيها بني مرسح الصورة وخطية ما بعد الدراما، وعىل مدار ساعة وربع من الزمن 

الركحي، استفز الكياني مشاهديه وأقحمهم يف معرتك مجنون يتماوج يف رحم الواقع. 
وخاض موىس الطفل/الشبح العائد من قربه، رحلة داخلية يف ذات إنسان تطارده سياط االغرتاب، ما يستنفر جاره "جارّب" 
املأزوم بعقدة ذنب، ويلتهم الجنون جس�ده وعقله بس�بب مطاردة أصدقائه األش�باح له، ما يدخله يف دوامة تنتهي بانتحاره 

حرقا.
وبررّر الكياني خياره بس�عيه ملشاكس�ة النخب ومعانقة رقي يبعده عن هاجس االجرتار واملاضوية، مش�ددا عىل جنوحه إىل 

مرسح استفزازي هادر يسحق محاذير الكسل والغياب والضعف، وتجعل أب الفنون كائنا حيا يخرتق الكون. 
ويف ع�رض "نس�اء با مامح"، آثر املخرج الجزائري الش�اب "محمد إس�ام عب�اس" التعرض إىل س�ياقات أنثوية ضائعة يف 

الش�مخي" التي اقتبسها "رابح هوادف" بشكل جزائر 2012، وجرى اس�تقراء نصي�ة الدراماتورج العراقي "عبد األمر 
اليومي، وحينم�ا يقرتن هذا الضياع مغاير، حيث اس�تحرض كلمة لطاملا هيمنت ع�ىل القاموس الجزائري 
حدقاته عىل مر السنني.بالنس�اء، يدف�ع امل�رء إىل البح�ث أكث�ر ع�ن ماهية ضياع اتس�عت 
وإس�قاطها م�ن هنا، ب�رزت فك�رة التعاطي م�ع نصي�ة عبد األمر الش�مخي 
بش�كل مغاير عىل الراه�ن الجزائري املثخ�ن بطابوهاته، ولعلرّ ما 
حدث آلالف النس�اء من جرائم اغتص�اب وامتهان وعنف جنيس، 
ل أحد أه�مرّ الطابوهات املس�كوت عنه�ا يف مجتمع ال زال  يش�كرّ

يمعن يف النيل من الضحية ويتعامى عن الجارّد.
اس�تحرضت نس�اء با مامح مأس�اة ثاث فتي�ات تعرضت 
أنوثته�نرّ إىل االغتصاب عىل يد مقصلة لها قوانينها الخاصة، 
بقني لسنوات طويلة عنوانا للعار، ُيعاقبن قرسيا عىل ذنوب 
ل�م يقرتفنها يف مجتم�ع ذكوري ي�وزع أحكامه الجاهزة 
ويمارس وصاية مغلفة بألوان من القوالب التقليدية غر 

ة. املعرتفة بقوانني الحياة الحقرّ
وعاش�ت البط�ات املهزوم�ات ضياع�ا مؤثث�ا بامل�رارة 

والخيب�ة واالنش�طار، ويقرر الش�بح املرتبص بحياته�نرّ توزيع 
"صكوك غفران مرشوطة"، حيث يميل "الخيانة" ثمنا الس�تعادة اعتبارهنرّ 

املهدور، لكنرّ الفحات ال يقبلن اللعبة. 
وبقدر ما اشتغل العمل )75 دقيقة( عىل سيكولوجية نماذج أنثوية مقهورة باألنا الذكوري املستبدرّ، 

فإنرّه مثل دعوة للكف عن تسويق ثقافة األحكام الجاهزة، واالنفتاح عىل عوالم املرأة األم/األخت/الصبية، واعادة 
االعتبار ملن جرى ويجري قتلهن مرتني، واعتناق مذهب تواصيل بنرّاء ينأى عن التعصب والتطاول ومحدودية األفق.

ل مناس�بة لرس�م مامح املرسح  وترى املمثلة الجزائرية املخرضمة "س�كينة مكيو" الش�هرة ب�"صونيا"، أنرّ املحفل يش�كرّ
الجزائري يف آفاق العام 2062، السيما وأنرّه يشهد منعطفا حاسما هذا العام بإحياء يوبيله الفيض.
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عزيز كريم: املرسح مقترص 
عىل فئة معينة

نف�ى الفن�ان عزي�ز كري�م، وج�ود قوانني 
عقيم�ة تعيق الحرك�ة املرسحية، مش�راً إىل 

وجود بعض االجتهادات الشخصية ممن يعدون 
من دخالء الوسط الفني انعكست سلبا يف الخشبة 

املرسحية.
وق�ال كريم: البعض بات يس�تحوذ عىل أغلب العروض 

املرسحي�ة وباتت الحركة الفني�ة هناك مقترصة عىل فئة 
معينة من الفنانني، محمالً دائرة السينما واملرسح مسؤولية 

عدم عرض أعمال هادفة بعيدا عن الربحية.
وأضاف: عىل القنوات بث األعمال املرسحية الرصينة للمش�اهد كي 

تش�جع العروض املتميزة وكون الذهاب للمرسح بات 
مكل�ف ج�داً، فارتي�اد املرسح يكل�ف راتبا 

شهريا ملوظف حكومي. 
املؤل�ف  أرج�ع  جانب�ه،  م�ن 

املرسحي عيل عب�د النبي الزيدي، 
بالنص�وص  "اله�وس"  طغي�ان 
أغل�ب  وتع�ايل  املرسحي�ة.  العاملي�ة 
املخرج�ني عن النص املح�يل إىل البداية 

املتأخر للتجارب املرسحية املحلية.
وق�ال الزي�دي: إن تأث�ر بع�ض املخرجني 
بالنص�وص  األوربي�ة  ال�دول  يف  املغرتب�ني 
العاملي�ة جعل امل�رسح املحيل أس�ر النصوص 
العاملي�ة الت�ي يح�اول الكث�ر م�ن مخرجين�ا 

واقعنا.وأض�اف:  يناس�ب  بم�ا  "عرصنته�ا" 
تكم�ن املش�كلة يف كون بع�ض املخرج�ني يأخذون 
النصوص العاملية ليقرنوا أنفسهم باملؤلفني العاملني 
األخ�رة  اآلون�ة  أن  املحليني.وب�ني:  ع�ن  مبتعدي�ن 

ش�هدت ش�يئا م�ن االلتف�ات إىل النص�وص املحلي�ة 
كونه�ا أثبت�ت قدرتها عىل تش�خيص الواق�ع العراقي 

وتغطية معظم جوانبه.

عامر توفيق يلحن ألصالة نصري
من خ�الل لقاٍء حصَل بني املطرب العراقي قارئ املق�ام عامر توفيق واملطربة 
الس�ورية أصالة نرصي يف ايطاليا مؤخرا، فم�ن املؤمل أن تؤدي أصالة أغنية 
الش�اعر العراق�ي محمد املعاضيدي )يا س�يدي أنا أس�ألك( وهي من ألحان 

عامر توفيق. 
وأض�اف املطرب وامللحن عامر توفيق أنه بص�دد إعادة توزيع لحني جديد 
للقصيدة التي نالت جائ�زة يف األوبرا املرصية العام املايض وتحمل عنوان 

)ما دمت تحبني( وهي من كلمات الشاعر محمد جبار حسن.
وس�جل املطرب عامر توفيق مؤخرا لقناة الحض�ارة الفضائية مجموعة 

من األغان�ي الرتاثية القديمة وأبرزها: )هذا مو إنص�اف منك( و)تجفي وتصد لعداي( 
و)هله يا أم عبد( و)افراكهم بجاني( و)مروا بنا من تمشون(. 

www.almustakbalpaper.net

»أكشن« جوني ديب يقتل أحد أفراد الفيلم
ل�م يتوقع صناع فيل�م "The Lone Ranger"، بطولة النجم جوني 
دي�ب، أن يتح�ول يوم من أيام التصوير إىل جن�ازة ألحد أفراد طاقم 
العم�ل، وذلك بعد أن تس�بب اإلعداد ألحد املش�اهد الخطرة يف وفاة 

واحد من الطاقم غرقاً، أثناء اإلعداد لخزان مياه.
رشك�ة ديزن�ي، املنتج�ة للعم�ل، 
أذاع�ت الخ�ر يف تقري�ر، مؤكدة 
بالفع�ل وفاة أح�د طاق�م العمل 
"غرق�ا"، وكم�ا ج�اء يف التقرير، 
ح�اول املوج�ودون إنق�اذ حياته، 
للمستش�فى  نقل�ه  ت�م  حي�ث 
بالطائ�رة الهليكوب�رت، لكنه توفىّ 

بمجرد وصوله للمستشفى.
فيل�م "The Lone Ranger" من 
نوعي�ة أفالم األكش�ن، وهو من 
بطول�ة جوني دي�ب وأرمى هير 
وت�وم ويلكينس�ون وب�ارى بير 

وهيالن�ا بونه�ام كارت�ر وجيمس 
فري�ن وإخ�راج ج�وف فاربينس�كي، وصل�ت ميزاني�ة الفيل�م إىل 
215,000,000 دوالر، وم�ن املقرر طرحة ب�دور العرض العاملية يف 

.2013

تومي لي جونز مجددا مع ميريل ستريب
أعرب نجم هوليوود الش�هر تومي يل جونز عن س�عادته بالوقوف 
مجددا أمام الكامرات بجانب املمثلة األمركية الشهرة مريل سرتيب 
يف فيل�م »ينابيع األمل«. وذكر جونز يف ترصيحات ملجلة »س�ينما« 
األملاني�ة أنه وافق عىل تجس�يد دور زوج حاد الطباع ألنه س�يكون 

أمام مريل سرتيب.
ج�دا  »أعجبن�ي  وق�ال: 
أول  يف  الس�يناريو 
األم�ر ألن�ه ي�دور ح�ول 
الحي�اة  يف  ش�خصيات 
اليومية تواجه مش�كالت 
بش�كل  جميعا  صادفتنا 
عندم�ا  لك�ن  بآخ�ر،  أو 
سمعت أن مريل ستلعب 
يف  النس�ائية  البطول�ة 
الفيلم لم أفك�ر أكثر من 
ع�ىل  ووافق�ت  ثانيت�ني 
الف�ور. مري�ل س�رتيب 
كان�ت دافع�ي، فالعم�ل 

معها ممتع دائما«.
ويلع�ب النجم�ان يف الفيلم 

الجدي�د، الذي ب�دأ عرضه يف الوالي�ات املتحدة الش�هر املايض، دور 
زوجني مر عىل زواجهما 30 عاما. وعندما تنهار الزوجة من روتني 
الحي�اة اليومية تحاول البحث عن الش�غف يف عالقتها مع زوجها 
من خ�الل االس�تعانة بطبي�ب نف�ي متخص�ص يف العالقات 
الزوجي�ة، إال أن هذا األمر قوبل بغضب عارم من الزوج، لكنه 

استطاع يف النهاية اكتشاف حبه لزوجته من جديد.

باريس هيلتون للمثليين: مقّززون
هاجم�ت الفنان�ة األمريكية باري�س هيلتون 
املثليني جنس�ياً ووصفتهم ب�"املقززين"، 

و"أوقح" البرش يف العالم.
كالم هيلت�ون جاء يف تس�جيل صوتي لها 
انترش عىل مواقع االنرتنت، حيث كانت تركب يف 
س�يارة أجرة مع »عارض مثيل الجنس، خالل 
أس�بوع املوضة يف نيويورك، يف 
ساعات الصباح األوىل من يوم 
الجمعة، 7 سبتمر الجاري«.

ي�رشح  كان  الصدي�ق 
تطبي�ق  عم�ل  لهيلت�ون 
لهوات�ف »آي ف�ون« يمكن 
اس�تخدامه من قب�ل مثليي 
الجن�س للمواعدة، وقال لها: 
»أستطيع الدخول إىل التطبيق، 
والعث�ور ع�ىل ش�خص يمكن أن 
يك�ون قريب�ا من م�كان وج�ودي.. 
ويمك�ن أن أس�أله: هل تريد ممارس�ة 

الجنس«.
وريثة فنادق هيلتون ردت عىل صديقها قائلة: 
»ي�ا للقرف! املثليون هم أكث�ر الناس حًبا للجنس 
يف العال�م.. إنه�م مث�رون لالش�مئزاز… ي�ا رج�ل.. 
معظمه�م مصاب�ون باإليدز.. لو كنت رج�ال مثيل الجنس 
لكن�ت خائفة جدا.. ألني قد أموت من اإليدز«. الفنانة املثرة للجدل 
واجهت انتقادات حادة عقب ترصيحاتها املعادية للمثليني جنسياً، 
األمر الذي جعل متحدث باس�مها يعتذر ع�ن ترصيحاتها موضحاً 
أنه�ا كانت تقص�د إنه من الخطورة بمكان إقامة عالقات جنس�ية 
مع الش�واذ جنس�يا حتى ال يصاب اإلنس�ان بمرض نقص املناعة 

املكتسبة »اإليذر«.
لك�ن باري�س هيلتون اعت�ذرت يف بيان مط�ول مؤخرا أرس�لته إىل 
منظمة "تحالف املثليني واملثليات ضد التش�هر" قائلة : "أنا آسفة 
.. وغاضب�ة ألنني تس�ببت يف األلم ألصدقائ�ي واملعجبني من مثليي 

الجنس.. إنهم أشجع الناس الذين عرفتهم.. وأكثرهم إلهاما"!!

مــن هناك

 العدد )350(  االثنني  24  ايلول  2012

تعّرضت النجمة الش��قراء ش��ارون س��تون إلى إغماءة أثناء حضورها لعرض أزياء »فندي« في مدينة ميالنو اإليطالية أول من 
أمس. وعلى إثر تلك اإلغماءة تم نقل شارون إلى المستشفى على الفور. وذكر مصدر لمجلة Us weekly األمريكية »شارون 
تعرضت لإلغماء وكان جس��دها باردا.. لقد كان أمرا مرعبا«. وبعد إجراء عدة فحوصات خرجت بطلة فيلم »غريزة أساس��ية« 

من المستشفى لتطمئن جمهورها بأنها على ما يرام )الصورة للنجمة قبل اإلغماءة(.

مسرحية الحيالة
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تألي�ف/ محم�د ناج�ي وعبد 

جعفر النجار 

إخراج/ عبد جعفر النجار 

تمثيل/ أنع�ام الربيعي- ثامر 

ناج�ي  محم�د  الش�طري-  

وآخرون.

الزمان/ 2011

املكان/ محافظة كربالء 

"تتن�اول املرسحي�ة وبش�كل 

كومي�دي هادف ح�ب الوطن 

ونب�ذ  الوطني�ة..  والوح�دة 

العنف والطائفية.. والتمس�ك 

ب�األرض وإبع�اد امل�يء عن 

املجموع الوطني".

املخرج عبد جعفر النجار

قاسم محمد سلمان قلق
أعرب الفنان قاس�م محمد س�لمان عن قلقة بصدد الروتني اإلداري والذي يعتره بمثاب�ة العقبة الكرى أمام تنفيذ 
املش�اريع الفنية والثقافية ومنها مرشوع بغداد عاصمة للثقافة العربية/2013 وإذا ما اس�تمر الوضع عىل ما هو 

عليه سيكون هناك تعثر يف إكمال إنتاج عدد من األفالم الروائية الطويلة والقصية واألفالم الوثائقية.
وم�ع ذل�ك فان مدير الس�ينما مازال متفائال للخ�روج من مأزق الروت�ني اإلداري .. ولكن يتطلب إجراءات حاس�مة 

عجلة التصوي�ر وانجاز األفالم ورسيعة بما يس�هم يف تج�اوز العقبات لرفع 
ت�م اختياره�ا للمرشوع إىل إملام.. علما بان األفالم الروائية الطويلة التي 

وداع�ا هي خمسة أفالم )صمت الراعي- املرسات   - واألوج�اع 
ه�ي نين�وى- نجم البق�ال( واألف�الم الروائية  القص�رة 
( )ق�اع املدينة( و)دمعة رجل( و)س�جال  ت لكلم�ا ا
جانب و)باس�طون األمن( و)مع وقف التنفيذ(  اىل 

فلمني وثائقيني. 

الدراما السيكولوجية "روح" مهرجان اجلزائر السابع
ضم�ن هذا املعنى، حرص الدراماتورج الجزائري البارز "هارون الكيالني" يف أيقونة "ماذا س�نفعل اآلن؟" عىل تصنيع نس�ق 
فرجوي مغاير عر رحلة سيكولوجية مزج فيها بني مرسح الصورة وخطية ما بعد الدراما، وعىل مدار ساعة وربع من الزمن 

الركحي، استفز الكيالني مشاهديه وأقحمهم يف معرتك مجنون يتماوج يف رحم الواقع. 
وخاض موىس الطفل/الشبح العائد من قره، رحلة داخلية يف ذات إنسان تطارده سياط االغرتاب، ما يستنفر جاره "جالىّب" 
املأزوم بعقدة ذنب، ويلتهم الجنون جس�ده وعقله بس�بب مطاردة أصدقائه األش�باح له، ما يدخله يف دوامة تنتهي بانتحاره 

حرقا.
وبرىّر الكيالني خياره بس�عيه ملشاكس�ة النخب ومعانقة رقي يبعده عن هاجس االجرتار واملاضوية، مش�ددا عىل جنوحه إىل 

مرسح استفزازي هادر يسحق محاذير الكسل والغياب والضعف، وتجعل أب الفنون كائنا حيا يخرتق الكون. 
ويف ع�رض "نس�اء بال مالمح"، آثر املخرج الجزائري الش�اب "محمد إس�الم عب�اس" التعرض إىل س�ياقات أنثوية ضائعة يف 

الش�مخي" التي اقتبسها "رابح هوادف" بشكل جزائر 2012، وجرى اس�تقراء نصي�ة الدراماتورج العراقي "عبد األمر 
اليومي، وحينم�ا يقرتن هذا الضياع مغاير، حيث اس�تحرض كلمة لطاملا هيمنت ع�ىل القاموس الجزائري 
حدقاته عىل مر السنني.بالنس�اء، يدف�ع امل�رء إىل البح�ث أكث�ر ع�ن ماهية ضياع اتس�عت 
وإس�قاطها م�ن هنا، ب�رزت فك�رة التعاطي م�ع نصي�ة عبد األمر الش�مخي 
بش�كل مغاير عىل الراه�ن الجزائري املثخ�ن بطابوهاته، ولعلىّ ما 
حدث آلالف النس�اء من جرائم اغتص�اب وامتهان وعنف جني، 
ل أحد أه�مىّ الطابوهات املس�كوت عنه�ا يف مجتمع ال زال  يش�كىّ

يمعن يف النيل من الضحية ويتعامى عن الجالىّد.
اس�تحرضت نس�اء بال مالمح مأس�اة ثالث فتي�ات تعرضت 
أنوثته�نىّ إىل االغتصاب عىل يد مقصلة لها قوانينها الخاصة، 
بقني لسنوات طويلة عنوانا للعار، ُيعاقبن قرسيا عىل ذنوب 
ل�م يقرتفنها يف مجتم�ع ذكوري ي�وزع أحكامه الجاهزة 
ويمارس وصاية مغلفة بألوان من القوالب التقليدية غر 

ة. املعرتفة بقوانني الحياة الحقىّ
وعاش�ت البط�الت املهزوم�ات ضياع�ا مؤثث�ا بامل�رارة 

والخيب�ة واالنش�طار، ويقرر الش�بح املرتبص بحياته�نىّ توزيع 
"صكوك غفران مرشوطة"، حيث يميل "الخيانة" ثمنا الس�تعادة اعتبارهنىّ 

املهدور، لكنىّ الفحالت ال يقبلن اللعبة. 
وبقدر ما اشتغل العمل )75 دقيقة( عىل سيكولوجية نماذج أنثوية مقهورة باألنا الذكوري املستبدىّ، 

فإنىّه مثل دعوة للكف عن تسويق ثقافة األحكام الجاهزة، واالنفتاح عىل عوالم املرأة األم/األخت/الصبية، واعادة 
االعتبار ملن جرى ويجري قتلهن مرتني، واعتناق مذهب تواصيل بنىّاء ينأى عن التعصب والتطاول ومحدودية األفق.

ل مناس�بة لرس�م مالمح املرسح  وترى املمثلة الجزائرية املخرضمة "س�كينة مكيو" الش�هرة ب�"صونيا"، أنىّ املحفل يش�كىّ
الجزائري يف آفاق العام 2062، السيما وأنىّه يشهد منعطفا حاسما هذا العام بإحياء يوبيله الفيض.



المستقبل العراقي / التحقيقات
تتس�م   الس�نة   األول�ى  م�ن   ال�زواج   بالكثي�ر   م�ن  
 المش�احنات   والخالف�ات   بي�ن   الزوجي�ن   لعوامل  
 كثيرة   ربما   يكون   أهمها   اكتشاف   كل   طرف   الطباع  
 والخصال   الحقيقية   للطرف   الثاني ،  وفي   السنوات  
 األخي�رة   أصب�ح   االنفصال   الس�ريع   س�مة   للزواج 
  المعاصر   للدرجة   التي   يمكن   أن   يحدث   فيها   الطالق  

 في   الثالثة   األشهر   األولى   من   الزواج .
 توجهنا   ألكثر   من   مكتب  محاماة ومحكمة شرعية 
   لمعرفة   األمر   ميدانيا    ووجدنا   أن   اإلعداد   لإلحصاء  
 الدقي�ق   يأخذ   وقتا   وإجراءات   روتينية   في   الوصول  
 إليه   إال   أن   الخبراء   بهذه   المكاتب   جاءت   اغلب   آرائهم  
 لتتفق   بأن   نس�بة   كبيرة   من   المتزوجين   ينفصلون  

 ألسباب   بسيطة   وبتدخل   من   األسر  . 

زواج عمره ثالثة أشهر !!
س�امية " 34"  س�نة   مطلقة   بعد   زواج   دام   خمسة  
 أش�هر   قالت  ،  أنا   لم   أرغب   ف�ي   الطالق   لكن   زوجي  
 دفعن�ي   إليه،   فبعد   أس�بوع   واحد   فق�ط   من   الزواج  
 أصبح   يعاملني   بطريقة   غير   الئقة   يتلمس   الس�فر  
 بعيدا   عني   ويهجرني   كلما   حاولت   االقتراب   بش�كل  

 إنساني   منه   يصدني  
 ويهين   مشاعري   ال  
 يتحمل   مسؤوليتي  
 ف�ي   أي   ش�يء  
 ويتركني   بمفردي،  
 س�ألته   لم�اذا  
 تزوجتني ؟  قال   لي  
 أنا   تزوجتك   بشرع  
 الل�ه   ل�م   اس�تطع  
 تحم�ل   قس�وته  
 وح�دث   الط�الق  

 بيينا   سريعا ً ".  
27  س�نة   .  ف   م  
 خض�ت   تجرب�ة  
 الطالق   بع�د   ثالثة  
 أش�هر   من   الزواج  
 بعدم�ا   تبين   لي   أن  
 زوجت�ي   تتص�رف  

 تصرف�ات   غريب�ة   كثيرة   الش�ك   تس�ألني   دوما   هل  
 أحبه�ا   أم   ال   حتى  فوجئت   بها   تحاول   االنتحار   دون  

 سبب   مما   دفعني   لالنفصال   عنها .  

االنفصال المبكر.. أسباب تافهة ؟!
تق�ول   مريم التميم�ي   -  باحثة اجتماعية -  نس�بة   
 كبي�رة   م�ن   الزيجات   تنته�ي   بالطالق    في   الس�نة  
 األول�ى  ومن   الحاالت   التي   تع�رض   علينا   فإن   أكثر  
 األس�باب   التي   تؤدي   إلى   لجوء   الزوجين   لالنفصال  
 مبك�را   عدم   تحم�ل   وتقدير   الش�باب   للمس�ؤولية  
 ووقوفهم�ا   ن�دا   لبعضهم�ا   عل�ى   أبس�ط   األم�ور   
 فعندما   يأتي   إلينا   زوجان   ونستمع   منهما   لألسباب  
 التي   قادتهما   للطالق   نجد   أنه   ال   يوجد   خالف   شديد  
 أو   س�بب   قوي   يتطلب   أن   ينهي�ا   حياتهما   الزوجية  
 بمنتهى  الس�هولة ،  هذا   باإلضافة   إلى   مالحظتنا   أن  

 تدخل   األسر   له   دور   في   هذا   الوضع   المؤسف . 
 وع�ن   ال�دور   والخط�وات   الت�ي   يقوم   به�ا   مكاتب  
 تس�وية   المنازع�ات   لمحاول�ة   معالج�ة   الخالفات  
 الزوجي�ة  "البح�ث االجتماعي"  تق�ول  ،  نحن   جهة  
 محاي�دة   لمحاول�ة   إصالح   األم�ور   بي�ن   الزوجين  
 طرف�ي   الن�زاع   فعندم�ا   تأت�ي   إلين�ا   حال�ة   طالق  
 نس�تدعي   طرفيها   ونتحدث   معهما   ونبس�ط   لهما  
 خالفهم�ا   وبما   أن   الزوجة   تس�تحوذ   على   النس�بة  
 األعلى  في   طل�ب   االنفصال   فإنها   عندما    تأتي   إلينا  
 نتركها   تقول   م�ا   تريد   ثم   نس�تدعي   الزوج   ونقوم  

 بط�رح   بع�ض   األس�ئلة   عليه   ف�ي   إطار   م�ا   ذكرته  
 الزوجة   ولكن   دون   إخباره   بشكل   مباشر   بما   قصته  

 علينا   ونبدأ   في   مطابقة   كالمهما  
 لمعرف�ة   حقيقة   الخ�الف   بينهما  
 فمث�ال   إذا   كانت   مش�كلة   الزوجة  
 أنها   تقيم   في   مسكن   حماتها   مما  
 يس�بب   لها   أزم�ة   نفس�ية   كبيرة  
 نتبي�ن   أن�ه   بحديثنا   م�ع   الزوجة  
 رغبته�ا   ف�ي   أن   يكون   لها   س�كن  

 خ�اص   بها ,  وهن�ا   أتدخل   وأس�أل   الزوج  
 إذا   كان   بإمكان�ه   تلبية   طلبها   وهناك   حاالت   يجيب  

 بأنه   يس�تطيع   توفير   محل   سكن   لها   وأعطيه  
 مدة   شهر   لتحقيق   هذا   المطلب ، حاالت   أخرى  
 يجيب   الزوج   بالرفض   وبناء   عليه   إذا   لم   توافق  
 الزوج�ة   عل�ى  العودة   إلي�ه   فإن   األم�ر   يحول  
 الى   المحكمة   وتضيف التميم�ي  قائلة ، " أكثر  
 الح�االت   الت�ي   تأتي   إل�ي   المكتب   ال�ذي   اعمل  
 فيه   تستجيب   للتصالح   إذا   حضر   طرف   النزاع  
 حي�ث   تحدث  
 تسويه   كبيرة  
 تص�ل   إل�ى  
 60%  نس�بة  
 م�ع   العل�م  
 أن   الرض�وخ  
لمي�ل   ا  و
ل�ح    للتصا

 يأت�ي   م�ن  
ج�ة   و لز  ا
ن   تك�و  و
ة    مضط�ر

 لذلك   بس�بب  
ء   بن�ا أل  ا

 لع�دم   توافر  
 دخل   م�ادي  
ها   عد  يس�ا
 ف�ي  رعايتهم  

 وحت�ى  إذا   كانت   تعم�ل   فقد   ال   يكف�ي   دخلها   وهذا  
 يرج�ع   إلى   أن   أول   تصرف   يقوم   به   الزوج   في   حالة  

 وجود   خالف   ونزاع   أسري   هو   منع   المصروف   عن  
 البيت ". 

سوء االختيار أحد األسباب
ويق�ول   خبير   قانون�ي   بإحدى المحاكم الش�رعية 

 رفض   ذكر   اس�مه  "هناك   حاالت   بالفعل  
 الب�د   أن   يحدث   فيه�ا   طالق   نظرا  
 لس�وء   االختيار   وس�رعة   الرغبة  
 ف�ي   ال�زواج،   لكن   هن�اك   حاالت  
 كثي�رة   م�ن   المتزوجي�ن   حديث�ا   
 ترغب   في   الطالق   ألسباب   واهية  
 ف�ي   األش�هر   األولى   م�ن   الزواج  

 اذكر   منه�ا   زوجة   رغبت   في   الطالق   ألن  
 زوجها   ينفع�ل   عليها   أثناء   ش�جارهما ، 
 وأخرى   ج�اءت   بصحبة   أس�رتها   لطلب  

 الطالق   بس�بب   خ�الف   زوجها   معها   عل�ى   مواعيد  
 العمل   والحظت   أن   أس�رتها   كانت   تش�جعها   بشدة  

 على  الطالق   طمعا   في   راتبها   المغري . 

وللتربية األسرية دورها
يق�ول   الدكت�ور   وليد كامل"  طب  نفس�ي":    أجرينا 
بحوثاً  جنائية   واجتماعية   وتحليال نفس�يا لعينات 
عش�وائية في دراس�ة   حديث�ة   ع�ن   نس�ب   الطالق  
 ف�ي   الس�نة   األول�ى   م�ن   ال�زواج   والنتيج�ة  كانت 
 نس�بة   مرتفعة   جدا   وهنا   س�أخص   بحديثي   تحليل  

 الش�رائح   العمري�ة   م�ن  20  إل�ى  35  س�نة   م�ن  
 األزواج   والزوج�ات   المتعلمين  
 والعاملي�ن   وج�د   أن  
%50  م�ن    أكث�ر   م�ن  

 زيجات   هذه   الشريحة   لم  
 يكن   االرتب�اط   بينهما  

 ارتباط�ا   تقليدي�ا   أي  
 زواج   صالون�ات  
 وإنما   كان   االختيار  

 متبادال   بي�ن   طرفي   العالقة  
 الزوجي�ة   فمنهم�ا   م�ا هو   مبن�ي   عل�ى   الحب  

 واآلخ�ر   في   أساس�ه   مبني   على   الصداق�ة   وهذا   ما  
 دفعنا   نحن   المتخصصين   الى   التس�اؤل   ماذا   يحدث  
 وبع�د   ما   حللنا   النتائج   وجدنا   اآلتي   أن   البنت   تتربى  
 عل�ى   أنها   متعلمة   ثم   تصبح   امرأة   عاملة   لها   ذمتها  

 المالية   المنفصلة   وبالتال�ي   يصبح   عندها   قدر   من  
 الثقة   في   نفس�ها   تجعلها   ذات   ش�خصية   مستقلة  
 غير   معتمدة   نفسيا   على   الزوج , هذا   إضافة   إلى   أنها  
 عندما   تدخ�ل   في   عالقة   حب   ف�إن   الحبيب   المفعم  
 بلحظ�ات   رومانس�ية   يق�دم   لها   وع�ودا   وهو   غير  
 ق�ادر   على   تحقيقها   مثل   أن   يكون   متفهما   لها   ولن  

 الس�يد   ولكن   واقع   األم�ر   أنه   بعد   يعامله�ا   بندي�ة  
 الزواج   يعاملها  
 كجارية   وال  
 ينص�ت  

 له�ا   فهو   بش�كل   فعلي   غي�ر   مس�تعد   للتغيير   ومن  
 هن�ا   يبدأ   حدوث   تباعد   تدريجي   بينهما   وقد   يفس�ر  
 البعض   رد   فع�ل   الزوجة   على   أنه   مجرد   دالل  ولكن  
 ه�ذا   مؤش�ر   على   بداية   خل�ل   حقيقي   ف�ي   العالقة  

 الزوجية   والتي   تنتهي   بالفعل   إلى   الطالق . 

وأسباب أخرى ؟!
ويضي�ف   د .  ولي�د  قائال :   أن   الخلل   ال�ذي   يحدث   في  
 العالق�ة   الزوجية   هو  نتيجة   اكتش�اف   الزوجين   أن  
 الزواج   سلسلة   من   التنازالت   ومحاولة   التوأمة  مع  
 اآلخر ,  وبالتالي   األمر   هنا   مرتبط   بنوع   التربية   التي  
 تربيا   عليها   كما   أنه   حين   يحدث   خالف   بينهما   يذهب  
 كل   طرف   إلى   أهله   ليش�تكي   واأله�ل   إذا   لم   يكونوا  
 يتمتع�ون   بالحكمة   وس�اروا   على   نهج   المش�تكي  
 فهذا   يس�اعد   على   التباعد   بين   الزوجين   وبس�ؤاله  
 ح�ول   تعليقه   ع�ن   أن   الزوجة   هي   أكث�ر   من   يطلب  
 الطالق   يقول، أن   الزوجة   في   المجتمع   الشرقي   هي  
 الط�رف   األضعف   وليس   لها   حق�وق   والزوج   له   كل  
 الحقوق   وبعدما   أنصفها   الش�رع   والقانون   بالخلع  
 فإن   كل   الرجال   غاضبون   م�ن   ذلك   ويريدون   إعادة  
 األمور   لما   كانت   عليه   من   قبل   فطلب   االنفصال   من  
 حقها   طالما   كان   هناك   س�بب   ق�وي   يدفعها   لذلك . 
ويقول   المحامي   محمود   خليل    من   واقع   ما   يعرض  
 علينا   في   المحاكم   نلمس   ارتفاع   نس�ب   الطالق   في  
 الس�نوات   األولى   من   الزواج   كثيرا   وتأتي   األسباب  
 المادية   وش�كوى   الزوجة   من   بخل   الزوج   من   أبرز  
 أس�باب    دع�اوى   الط�الق   كم�ا   تبي�ن   أن %36  من  
 أس�باب   الطالق   الس�ريع   بين   الزوجين   ف�ي   الفترة  

 األولى   من   الزواج   يرجع   لتقارب   سن   الزوجين . 
"البح�ث  وأرى   أن   مكات�ب   تس�وية   المنازع�ات    
االجتماعي"  أصبح   دورها   روتينيا   ال   يسهم   بشكل  
 كبي�ر   في   محاول�ة   اإلصالح   بين   الزوجي�ن   طالبي  
 االنفصال   س�بب   ذلك   أن   األمر   يتطل�ب   جهدا   كبيرا  
 ج�دا   ودع�اوى   الخالف�ات  
 األس�رية   أصبحت   كثيرة  " 
 ويكمل    خليل   قائال  " المرأة  
 أس�رع   ف�ي   طل�ب   الطالق  
 واإلصرار   علي�ه   خاصة   إذا  
 كان�ت   تعم�ل   حيث   تش�عر  
 أنه�ا   مس�تقلة   ه�ذا   فضال  
 عن   أن   التغير   الذي   حدث   في   تركيبة  
 المجتمع   وعدم   تحمل   طرفي   الزواج  
 للمسؤولية   وتشجيع   األسر   على   ذلك   ساهم   بشكل  
 كبي�ر   ف�ي   إذكاء   ه�ذا   األمر   لذل�ك   يك�ون   الحل   هو  
 محاولة   إصالح   الخ�الف   بين   الزوجين   قبل   وصول  
 الن�زاع   بينهم�ا   للمحكمة   ألنه   إذا   م�ا   تصاعد   األمر  
 بينهم�ا   للقضاء   خاصة   مع   البع�ض   من   المحامين  
 الذي�ن   يس�تغلون   ه�ذا   الموق�ف   تحدث   مش�كالت  
 كثي�رة   تزيد   م�ن   الحاجز   النفس�ي   بي�ن   الزوجين  

 وتجعل   الموقف   صعبا   بينهما . 
فف�ي   موق�ف   أذكره   نش�ب   خالف   بي�ن   زوجين   لم  
 يكد   يم�ر   على   زواجهم�ا   عام،   وأراد   وال�د   الزوجة  
 أن   يصعد   األمر   عب�ر   النيابة   والقضاء   فقام  
 بع�ض   العق�الء   بإعطائ�ه   النصيح�ة  
 بع�دم   فع�ل   ذل�ك   حت�ى   ال   تزي�د  
 مس�احة   الخالف   بين   الزوجين  
 ومحاول�ة   التدخ�ل   لإلصالح  
 بينهم�ا   وبالفع�ل   ح�دث  
 ذلك   وتم   ت�دارك   األم�ر   ولم  
 ينفصال   فالعبرة   هنا   بجدية  
 أط�راف   النزاع   وأس�رهم   في  
 الح�رص   عل�ى   االس�تقرار   وعدم  

 التسرع   في   إنهاء   الحياة   الزوجية . 

    اس�تغراب وغض�ب كبيران أصابا هن�د، )45 عاما( عندما 
علم�ت أن زوجها يتقاضى مكافأة ش�هرية بقيمة مائة ألف 
دين�ار إضافية لراتبه منذ ثالثة أع�وام، وعن طريق الصدفة 
وقع�ت ورق�ة كش�ف الراتب أم�ام عينها. لم تتردد بس�ؤال 
زوجها عن الدافع وراء إخفاء األمر عنها، وكانت إجابته غير 
مقنعة بقول�ه "ما فائدة علمك أو عدمه، وهذه خصوصيات 

عملي ليس من شأنك معرفتها".
وتنوه إلى أن تلك اإلجابة كانت بمثابة الصفعة المفاجئة لها، 
وما كان منها س�وى الرد عليها بالمثل واالحتفاظ لنفس�ها 

فقط بتفاصيل حياتها اليومية وإنجازاتها في العمل.
ي�رى فائ�ز الصع�ب )42عام�ا( أن الصراحة بي�ن الزوجين 
ضروري�ة مهم�ا كان�ت نتائجه�ا، واألهم أن تكون بش�كل 
حقيقي لي�س فقط بين الزوجين، وإنما مع جميع األطراف 
كاألصدق�اء واألهل، ألن مثل تلك العالقات تكون قائمة على 

الثقة والصراحة التامة.

الصراحة ضرورية ولكن !
ويرى االختصاصي النفس�ي محمد كاصد "أن الصراحة من 
األش�ياء الرئيس�ة والضرورية في الحياة الزوجية، وتبادل 
الحقيق�ة كامل�ة م�ن الطرفين لخل�ق حياة هادئ�ة قوامها 
الصراح�ة المنطقي�ة، ويتم ذل�ك عبر نقاش ه�ادئ ومميز 

يقوم على أساس االحترام والثقة بينهما ".
ويش�ير إلى"أهمي�ة ترك مس�احة م�ن الحرية الش�خصية 
للف�رد بعدم التعدي عل�ى الخصوصية، فلكل ش�خص عالم 
خ�اص به، أما كثرة التفاصيل فق�د تدخل الملل للعالقة بين 
الزوجي�ن، ف�إذا طل�ب ال�زوج أو الزوجة تقري�را من اآلخر 

فتصبح الصراحة نقمة على الطرفين ".
ويؤكد "أهمية الهامش الش�خصي للزوجي�ن ليعطيه حيزا 
وجدانيا يتحرك به، أما كافة األمور المش�تركة بينهما فيتم 
نقاش�ها عبر أس�لوب لفظي هادئ يش�ير للنقاط اإليجابية 

عند الطرفين، بعيدا عن التفاصيل غير المهمة ".
س�هيل عمار )37 عاما( يش�كو من صراحة زوجته الزائدة، 
فه�ي ال تتورع ع�ن مواجهته بس�وء اختياره لمالبس�ه، أو 
إهماله لمظهره في بعض األحيان، أو س�خافة نكته ألقاها 
ب�دون أن تنج�ح، وتبرر س�لوكها بقوله�ا "أن الحديث بين 

الزوجين يجب أن يكون صريحا إلى أقصى الحدود".
وتذكر س�هاد محمود "موظف�ة ،)40 عام�ا( معاناتها في 
حياتها الزوجية بس�بب صراحتها الزائدة مع زوجها والتي 
كانت تتناول أدق التفاصيل التي تخصها، وذلك لتعزيز الثقة 

والوض�وح ف�ي حياتهما الزوجي�ة. وتقول "ل�م أكن أتوقع 
أنني أنسج بيدي شباك الش�كوك والظنون التي كانت سبيل 
الوصول إل�ى مطاف النهاية في عالقتن�ا الزوجية، وأن تلك 
الصراح�ة الزائ�دة س�تنصب لنا فخاخ�ا من خ�الل ما علق 

بفكره وأحكامه المسبقة على األمور".
وتوافقه�ا الرأي فادية رجب "رب�ة بيت" )37 عاما( بقولها 
"إن الصراحة الزائدة بين الزوجين ضرب من الجنون، وليس 
على المرأة أن تعطي تفاصيل دقيقة لحياتها اليومية بجميع 
أشكالها ألنها تعد مغامرة". وتبين أن زوجها من األشخاص 
الكتومين في كثير من القضايا،  فمثال تعلم أنه قام بش�راء 
الهدايا ووزعها على أهله وأقاربه بدون علمها، وتتساءل لم 
يخب�ئ األمر عليها، مع العلم أنها تأخذ برأيه في ش�راء ورد 

الهدايا لآلخرين.

صراحة ألبعد الحدود
األربعين�ي ص�الح عبد الكري�م قرر أن يك�ون صريحا ألبعد 
الح�دود مع زوجته منذ البداية، ولك�ن ليس بأدق التفاصيل 
اليومي�ة وإنما بمناقش�ة أمور وقضايا مهم�ة في حياتهما 

المستقبلية.
ويش�دد عل�ى ض�رورة التصري�ح باألم�ور التي ق�د تمس 
حياتهما الزوجية أو  قد تؤثر عليها بشكل أو بآخر، ويؤكد" 
أن الصراح�ة فيها الوض�وح على العكس م�ن إخفاء بعض 
األمور التي قد تكتش�ف في وقت الحق غير مناس�ب تؤدي 

للكثير من المشاكل أو تدمر الحياة الزوجية ".
االختصاصية األسرية واإلرش�اد التربوي سناء داوود ترى 
"أن مفهوم الصراحة مرتبط بالصدق بين الزوجين، وصون 
اللس�ان يرتقي باألسرة، وهذا ال يتناقض مع إشراك الطرف 
اآلخر باألفكار واألحداث والهموم التي يواجهها كل منهما. 
وترى أن التعايش بين الرجل والمرأة في الحياة األسرية هو 
أمر بس�يط، وتكمن السعادة والوئام باالبتعاد عن سفاسف 
األم�ور، أما الح�وارات المبنية على التفاصي�ل الدقيقة فقد 

تؤدي للكثير من المشاحنات واالستفزاز بين الزوجين".
وتش�ير" إلى أنه من الطبيع�ي أن يكون هناك ثقة وصراحة 
بي�ن الزوجين، ألنهما يصبحان بناء متكامال يس�عيان لبناء 
أس�رة وحي�اة ومجتمع، وس�ينتج عنه�ا أطف�ال يحملون 

سمات والديهما ".
وتبي�ن" أنه بقدر ما تك�ون الصراحة بي�ن األزواج بقدر ما 
تنعكس على سلوك األطفال وصراحتهم في الحياة وثقتهم 

بأنفسهم وبأبويهم في الحياة أيضا.                           

الثقة بين الزوجين
 وي�رى الدكت�ور حامد عب�د الرحمن"نفس�ية"، "الثقة في 
الحي�اة الزوجية" ه�ي واحدة م�ن أهم األم�ور التي تجلب 
الش�عور باألمن واالس�تقرار؛ فالثقة بي�ن الزوجين عالمة 
هام�ة أن الحياة الزوجية تحظى برضا وقبول من الطرفين، 

"ويقول" هناك طرق وسبل إذا ما تم العمل بهما
يستطيع األزواج من خاللها الثقة يبعضهم البعض ومنها:

*حف�ظ األس�رار والحق في الخصوصية هي إحدى الس�بل 
التي تؤدي إلى الثقة بين الزوجين، وبالتالي تضمن استقرار 
الحياة الزوجية، فال بد أن نعترف جميعا أن كل إنس�ان على 
وجه األرض ينبغي أن يكون لديه مس�احة من الخصوصية 
ف�ي حياته، حتى وان كان بقضاء بعض الوقت بمفرده على 
األق�ل يوم في األس�بوع، يش�عر في�ه بالتجدي�د، وان هناك 
مساحة من الوقت قد يس�تغلها لممارسة هواياته، والبعد 

عن كل الضغوط التي تقع على عاتقه .
*الصراحة هي أس�اس الثقة بين الزوجين، وهي العمود 
الفقري في إقامة دعائم حياة أس�رية س�ليمة خالية من 
الش�كوك واألمراض التي قد تهدد كيان األسرة باالنهيار، 

وان�ه إذا ارتكزت الحياة الزوجي�ة عليها كانت حياة هادئة 
هانئة، أما إذا أقيمت على عدم المصارحة فإنها تكون حياة 

تعسة، يفقد خاللها كال الزوجين ثقته باألخر .
ولكن للصراحة حدود، فهي بين األزواج ليست كما يفسرها 
بع�ض الناس بأنه�ا صراحة مطلقة وبال ح�دود؛ ألنها بهذا 
التعري�ف تصب�ح نقمة وليس�ت نعم�ة، فهن�اك الكثير من 
المواضي�ع التي يجب تجنبها حتى ال تؤذي الحياة الزوجية، 
مثل عالق�ات ما قبل الزواج، فقد ت�ؤدي الصراحة المطلقة 
ف�ي مثل هذه المواضيع إلى تدمي�ر الحياة الزوجية، خاصة 
إذا كان الزوجان ليس�ا على درجة كافية من التفهم والوعي 
والثق�ة المتبادل�ة، فال يوجد ش�يء اس�مه صراحة مطلقة 

خصوصا في الحياة الزوجية .
*يج�ب أن ي�درك األزواج أن هن�اك أوقات�ا ال تعتب�ر الوقت 
المناس�ب للفضفضة، فال ب�د ان ينتبه له�ا األزواج حتى ال 
يأت�ي الموضوع بنتائج عكس�ية، فليتعل�م األزواج أن هناك 
اوقاتا ينبغي لهم الصمت فيها، مثل: وقت النوم إذا كان احد 
األزواج مريض�ا، أو في حاالت العصبية والغضب، او حاالت 

اعتالل مزاج احد الزوجين.
*ال ب�د ان ي�درك الزوج�ان أن الثقة قد تك�ون عملة نادرة 
إذا وج�دت بين زوجي�ن متحابين، إذن فه�م على الطريق 

حي�اة  إلقام�ة  الصحيح�ة 
ومس�تقرة،  آمن�ة  زوجي�ة 
ولك�ن ال بد م�ن التفرقة بين 
الثقة والغفل�ة؛ فالثقة تعني 
االطمئنان الواعي الذي يرتكز 
على الحب والش�عور باألمان، 
لذا يجب على الزوجين أن يكونا 
موضوعي�ن ف�ي التعام�ل، وان 
يتحم�ل كل ط�رف المس�ؤولية 
الكاملة عن تصرفاته، وال يحاول 
إلقاء اللوم أو التبعية على األخر، 
وإذا ارتك�ب أح�د الطرفين خطأ 
فليعترف به، وعلى كل منهما أن 
يخصص وقتاً يومياً للحوار مع 

شريك حياته.
*إلحاح احد الزوجين لمعرفة 
خصوصي�ات الطرف األخر 
م�ن المواقف الت�ي تؤدي 
إل�ى ضع�ف الثق�ة بي�ن 
ودخ�ول  الزوجي�ن، 
الش�ك في النف�س، لذا 
تقب�ل  األفض�ل  م�ن 
الط�رف  تفس�يرات 
األخر حتى ولو كانت 
غي�ر مقنع�ة، وعدم 
المش�اكل  افتع�ال 
كم�ا  الش�أن،  به�ذا 
بعدم  أيض�ا  ينص�ح 
التع�رف  محاول�ة 
األسرار  بعض  على 
م�ن خل�ف الطرف 
األخر أو البحث في 
الطرف  متعلق�ات 

األخر.
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  أكثر   األسباب   التي   تؤدي   إلى   لجوء   الزوجين   لالنفصال  
 مبكرا   عدم   تحمل   وتقدير   الشباب   للمسؤولية   ووقوفهما  

 ندا  لبعضهما   على   أبسط   األمور .

هناك   حاالت   بالفعل   البد   أن   يحدث   فيها   طالق   نظرا   لسوء   االختيار  

   أو رغبة مؤقتة   في   الزواج،   لكن   هناك   حاالت   كثيرة   من   المتزوجين  

 حديثا  ترغب   في   الطالق   ألسباب   واهية  و في   األشهر   األولى  

الطالق المبكر .. سمة الزواج المعاصر!!

من أجل أسرة متماسكة

الصراحة بين الزوجين.. مفتاح نجاح الحياة الزوجية

ً
ً

ً

ً
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التطابق  المسلس�ات متماثل�ة لح�د 
اس�تهل كل منها بمبادرة استفزازية، 
لتول�د صخب�ا أه�وج ال عقاني�ا وفر 
للتآم�ر فرصته م�ن ردود أفعال نزقة 
وتصرف�ات هوج�اء غي�ر منضبط�ة 
وال مرش�دة أفقدته�ا الس�يطرة على 
التداعيات الاحقة، وأدارها المبادرون 
وتحكموا في مس�ارات األحداث؛ غير 
أن الاعقاني�ة ال تتعل�م من الدروس 

وال تتوقف لمراجعة نقدية. 
أول الدروس غير المستوعبة مسلسل 
اس�تهل باحتال اليمي�ن الجديد أو ما 
يدعون المسيحيين األصوليين صدارة 
الحي�اة الثقافية في الواليات المتحدة 
فأطلق�وا فرضي�ة هنتنغت�ون بصدد 
ص�راع الحض�ارات واعتبار اإلس�ام 
ع�دوا حضاري�ا تس�وغ ب�ه أمي�ركا 
غزواته�ا الخارجية، وذل�ك إثر انهيار 
العدو الس�ابق - االتحاد الس�وفييتي. 
" النظرية" الجديدة انتكاس�ة بالفكر 
السياس�ي يتفق مع منطق الرأس�مال 
االحتكاري ف�ي مرحلت�ه الراهنة من 
التطور الكوني . وحس�ب تعبير عالم 
البروفيس�ور  البريطان�ي  االقتص�اد 
ميس�اروش، "فيما يتعل�ق بالظروف 
المطلوبة الس�تمرار بقاء اإلنس�انية 
فهو أكثر أش�كال الا منطقية تطرفا 
ف�ي التاري�خ بما ف�ي ذل�ك المفهوم 

النازي للسيطرة على العالم". 
يط�اردون  األم�س  حلف�اء  ش�رع 
الحري�ة"،  اج�ل  م�ن  "المناضلي�ن 
ليورط�وا ح�ركات إس�امية أصولية 

في الرد العفوي بتفجيرات "إرهابية" 
ف�ي إفريقي�ا والشيش�ان وموس�كو 
وأندونيسيا. والمعلوم أن االستخبارات 
الغربية ال تترك فرصة دون أن ترس�ل 
عماءها داخل الح�ركات االجتماعية 
في أنحاء المعمورة . ومن الطبيعي أن 
يت�م ذلك مع الح�ركات الجهادية أثناء 
التع�اون المش�ترك ف�ي أفغانس�تان. 
ظهرت القاعدة تترك بصماتها في كل 
األنحاء وكانت تفجيرات نيويورك في 
9/11/ 2001. وفرت العمليات النزقة 
لتأكيد  المطلوبة  اإلثباتات  بالملموس 
النزعة اإلرهابية لألصولية اإلسامية. 
اقترن اإلس�ام باإلرهاب،  وبالنتيجة 

وصدر عن أعلى مركز 
ف�ي الواليات المتحدة 
اإلس�ام  مفه�وم 
الفاشي. اعتبر النضال 
إرهاب�ا  الفلس�طيني 
إس�رائيل  وأدخل�ت 
"ضحاي�ا  معس�كر 
اإلرهاب" مع الواليات 

المتحدة األميركية !!
تداعي�ات  والثاني�ة 

استهلت بزيارة ش�ارون االستفزازية 
لباحة ح�رم األقصى تلته�ا في اليوم 
التالي مجزرة ضد المصلين المسلمين 
في الجامع نفسه، وتفجرت مظاهرات 
انتفاضة ثانية في الضفة الغربية. في 
ع�ام 2000 نجح الثنائ�ي إيهود باراك 
وش�ارون ف�ي اس�تدراج االنتفاض�ة 
إل�ى العس�كرة ك�ي يت�اح اس�تخدام 
أرق�ى تقاني الس�اح للفتك بالش�عب 
الفلس�طيني. بالعنف العسكري "غير 
المب�رر" أو "اإلفراط في العنف"، كما 
وصف في حينه، من جانب باراك ضد 
جماهي�ر المظاهرات الس�لمية أمكن 
جر المتحمسين إلى الصراع المسلح. 
وباالغتي�االت الفردي�ة أو الجماعي�ة 
أمك�ن توريطها ف�ي ردود أفعال غير 
وانفعالي�ة غي�ر متعقل�ة  منضبط�ة 
وال مرش�دة. بي�ن الفع�ل ورد الفع�ل 
نفذ ش�ارون مخططاته: تصفية آثار 

اوسلو ، إنجاز تشييد الجدار العنصري 
ومصادرة المزيد من األرض، وإرسال 
أراض�ي  يس�تبيح  االحت�ال  جي�ش 
السلطة، ثم إطاق أيدي المستوطنين 
والعق�ارات  األراض�ي  الس�تباحة 
الفلس�طينية ومحاص�رة التجمع�ات 

الفلسطينية بمستوطنات يهودية. 
م�ع  البداي�ة  من�ذ  ش�ارون  نس�ق 
الح�رم  زي�ارة  الج�دد.  المحافظي�ن 
األقصى من بن�ات أفكارهم واألخطر 
أن الصحاف�ة والفضائي�ات الرئيس�ة 
المتح�دة وخارجها  الوالي�ات  داخ�ل 
دأب�ت عل�ى إغف�ال هجمات ش�ارون 
العس�كرية ضد األحياء الس�كنية في 
المدن والمخيمات الفلس�طينية بينما 
حرصت عل�ى إش�هار التفجيرات بين 
المدنيي�ن اليهود، بحيث لم يس�توعب 
الجمهور األميركي س�وى التفجيرات 
ض�د المدنيين اإلس�رائيليين، وانطلت 
عليه لعب�ة حاجة إس�رائيل إلى األمن 

وحفظ البقاء . 
أم�ا الثالث�ة فتجس�دت ف�ي تداعيات 
الرسوم المس�يئة للرسول المنشورة 
نش�رت صحيف�ة  فق�د   ،2005 ع�ام 
"جيان�دز بوس�تن" الدنماركي�ة 12 
رس�ماً كاريكاتيريا ارتفع بسببها في 
المنطقة صخب ردود الفعل االنفعالية 
واالرتجالي�ة، مظاه�رات وتهدي�دات 
وش�جب، كان م�ن ش�أنها أن روجت 
الرسوم وصنعت تعاطفا معها. خال 
ثاثة أش�هر تلت أعيد نشر الرسومات 
ذاته�ا أو بعضها في 143 صحيفة في 

56 دولة )بينها دول إسامية(، ليست 
مس�اندة للصحيفة الدنماركية فقط، 
وإنم�ا دفاعا عن حري�ة التعبير أيضا. 
اش�تعلت المظاهرات م�رة أخرى في 
العال�م اإلس�امي تن�ادى باالنتق�ام، 
ومقاطعة البضائع الدنماركية، واعتلى 
المنبر الشيخ القرضاوي ليلقي خطبة 
قال فيه�ا: "علينا أن نخبر األوروبيين 
بأننا نس�تطيع العي�ش دونهم، لكنهم 
ال يستطيعون العيش دوننا". ولسوء 
حظ الش�يخ فرضت الواليات المتحدة 
حصارا على غ�زة بعد انتخاب حماس 

ول�م يس�تطع بن�ك في 
الدني�ا ، بم�ا فيها بنوك 

المعام�ات اإلس�امية 
توصي�ل التحويات إلى 
إمارة حماس في غزة . 

لم يفتر االهتمام بالرس�ومات، حيث 
أعيد نشرها في استراليا وأوروبا. وفي 
العامي�ن التاليين أع�ادت 17 صحيفة 
دنماركية نشر الرسومات تحت شعار 
"دفاع�اً ع�ن حري�ة الرأي"، س�اخرة 
ومن�ددة باألنظمة العربية المس�تبدة 
وبأوض�اع التخل�ف ف�ي المجتمعات 
العربي�ة. وص�در ف�ي كوبنهاغن عام 
2010 كتاب ضم الرس�ومات جميعا. 
األلماني�ة  المستش�ارة  وكرم�ت 

»ميركل« الرسام عام 2010.
نضي�ف أن رئي�س تحري�ر صحيف�ة 
جياندر بوستن الدانيماركية، فيلمنغ 
روز ، صدي�ق للبروفيس�ور األميركي 
داني�ال بايبس، أح�د أقطاب األصولية 
الج�دد  والمحافظي�ن  المس�يحية 

الصحف�ي  زار  المتح�دة.  بالوالي�ات 
الدانيماركي منتدى الش�رق األوس�ط 
ف�ي فيادلفي�ا وأج�رى ح�وارا م�ع 
بايبس نشره في عدد جريدته الصادر 
ي�وم 2002/8/27 وفي الحوار ش�به 
بايبس اإلس�ام بالفاش�ية. كما كتب 
مقاالت هاجم فيها اإلس�ام نشرتها 

جريدة " نيويورك بوست". 
في زمن مض�ى أخرج الفنان المخرج 
مصطف�ى العق�اد فيلم الرس�الة في 

هولي�وود. تضم�ن دعاي�ة لصحي�ح 
اإلس�ام تذوقت جماليات�ه وتفهمت 
مضمون�ه جماهي�ر المش�هدين ف�ي 
الغرب، بينما حرم منذلك المشاهدون 
المس�لمون بمس�وغ أن الفيلم جس�د 

الصحابة .
إذن هي تداعيات المنازلة بين نمطين 
م�ن األصوليات بادرت إليها األصولية 
ممثل�ة  اليهودي�ة   - المس�يحية 
لاحتكارات األميركية عابرة القارات 
وتجاوبت معها با حصافة األصولية 
اإلس�امية. انتهى كل مسلس�ل منها 
بجريمة عدوانية، جرى إخراجها 
باس�م مفاهي�م حضارية تس�ند 

حض�اري  ص�راع  ف�ي  الخط�ى 
اإلره�اب  مقاوم�ة  مزع�وم: 
البق�اء  وح�ق  األم�ن  ع�ن  والدف�اع 
والثالث�ة حرية التعبير. ج�رى تمويه 
أق�ذر المصالح العدوانية للرأس�مالية 
المتوحشة بمحس�نات لفظية براقة. 
المبرم�ج  المس�ار  ع�ن  تش�ذ  فه�ل 
تداعيات الفيلم المس�يء للرسول؟ أال 
يقدم مش�هد قتل الس�فير األميركي، 
ومشهد الس�لفي الملتحي "ينوب عن 
المس�لمين" ف�ي تمزي�ق نس�خة من 
اإلنجيل ويدوس على المزق راجعا بنا 
أربعة عش�ر قرناً إلى الوراء.. أال يقدم 
صورة نمطية للجه�ل والتخلف تحط 
من المجتمع�ات العربي�ة كافة؟ فقد 
عكس بتصرف�ه الهمجي تخلفا مزريا 
ف�ي حياتن�ا االجتماعي�ة والفكري�ة 
والسياس�ية ، حيث يتصدر السلفيون 

تحركات الشارع. أليس مخططا كيديا 
حصر الصراع بين األصوليات الدينية، 
المسيحية - اليهودية ضد اإلسامية، 
الوطن�ي  التح�رر  أف�كار  وتهمي�ش 
والتق�دم والديمقراطية والتعاون بين 

الشعوب ؟
ليس لنا إال أن نصدق مصطفى الجوزو 
ف�ي انتق�اده لتفاع�ات ب�ث الفيل�م 
االس�تفزازي: "ولقد يكون مقبوالً أن 
يثور الغضب المعتدل، وليس المجنون، 
لو أن مقدس�ات المس�لمين مصونة؛ 
لكن حين نرى المساجد في فلسطين 
تح�رق ومنه�ا ثان�ي أعظمه�ا عن�د 
المس�لمين، أي األقصى، هذا المسجد 
الذي ال يزال يدّنس باس�تمرار وُيعمل 
على هدم�ه، وحي�ن ن�رى الصهاينة 
ينش�رون الكتابات المهينة لإلس�ام 
على جدران فلسطين المحتلة، ونرى 
حماة األقصى ُيقتلون كل يوم على يد 
دولة االغتصاب المحمية من الواليات 
المتحدة وسائر الغرب، وربما الشرق 
المعادي لإلسام أيضاً، ونرى األنظمة 
العربية تحاصر أولئك الحماة، يصبح 
الفيلم والكاريكاتور وحرق المصحف 
األهمي�ة.  ضئيل�ة  صغي�رة  حاش�ية 
أفنقات�ل الصورة س�واء ظه�رت في 
فيلم أم رس�م أم كتابة جدارية، ونترك 
الفع�ل الوحش�ي ال�ذي يقض�ي على 
حض�ارة وعقائ�د بطريق�ة منهجي�ة 

همجية ؟"
يس�تند التكتيك االمبريالي إلى معرفة 
خبي�رة بس�يكولوجيا التخل�ف، فق�د 
برمج بص�ورة علمية ل�ردود األفعال 
العدوانية  لغزواته وتدخاته  الممهدة 
ليقلب رأس�ا على عقب طابع العاقة 
بين الضحية والجاني. إنه المس�تنقع 

الثقافي جم�د حرك�ة المجتمع في 
ظل الهيمن�ة الكولنيالية وحَجَر 

على الحركة الش�عبية وعطل 
التفكير حت�ى في مراكز 
إنف�اذ  اقتض�ى  التعلي�م. 
األميركي�ة  المخطط�ات 

اإلس�رائيلية   -
اكتس�اح جائحة 
شوارع  التطرف 

العربية  المدن 

القي�م  كل  وتجمي�د  واإلس�امية، 
ف�ي  الحض�اري  والس�لوك  النبيل�ة 
الثقاف�ة القومي�ة العربي�ة. وم�ا أن 
بزغ مفهوم الص�راع الحضاري حتى 
غلب�ت على ردود األفع�ال الاعقانية 
وغياب التفكير والثقة بالنفس وقلب 
األولويات. الدي�ن يدعو إلى المحاورة 
بالتي هي أحس�ن ، وينهى عن أن تزر 
وازرة وزر أخ�رى أو أن يج�زى وال�د 
ع�ن ول�ده، فما ب�ال الدع�اة الدينيون 
اإلنس�انية  القي�م  ه�ذه  يتجاهل�ون 
ويعرض�ون دينه�م ف�ي ص�ور غي�ر 
إنس�انية ؟! فبالنظ�ر إل�ى أن حرك�ة 
اإلخ�وان المس�لمين الرائ�دة اعتمدت 

تقليد مخاطب�ة الغرائ�ز دون العقول 
قبل أن تتس�لم مس�ؤولية الحكم فقد 
ترك�ت الجمهور المس�لم يرس�ف في 
األمي�ة الديني�ة، وأقع�دت الح�ركات 
إس�ام  تقدي�م  ع�ن  كاف�ة  الديني�ة 
يتح�دى بنجاعة مكائ�د االمبريالية - 
الصهيوني�ة، إس�ام متس�ق مع روح 
العصر وطبيعة عاقاته وقيمه ومثله 
النزاع�ة إلى التطور وحفظ إنس�انية 

البشر وكرامتهم. 
ه�ل يعب�ر ث�وران الغرائ�ز المليونية 
لمجرد شتيمة تافهة عن ثقة بالنفس 
وتمث�ل لقي�م الدي�ن؟ أال تلزمنا 
مراجع�ة ش�املة لمكونات 
 - العربي�ة  الش�خصية 
اإلسامية كي نستعيد 
العق�ل  جمالي�ات 
الت�ي  والضمي�ر 

أهدرتها أنظمة القهر والفس�اد وهدر 
البش�ر،  وإرادات  والتفكي�ر  العق�ل 
فافترست قيم العقانية وبددت القيم 
المادي�ة ؟ ال تقتص�ر خطيئة األنظمة 
المستبدة على االس�تحواذ على المال 
العام وتبدي�ده، وال تنحصر بالتواطؤ 
مع أعداء األمة، فأخطر الخطايا بحق 
المجتمع�ات العربي�ة تمث�ل في هدر 
العقل والتفكير وإرادات البشر، وترك 
الساحة للمشعوذين لعشرات السنين 
يعبث�ون بعق�ول الناس باس�م الدين. 
طردت العقانية من رحاب الجامعات 
العلم، وأصيب�ت المجتمعات  ومعاهد 
العربية بلوثات م�ن األمراض والعقد 
م�ن  للنف�ور  تدفعه�ا  المس�تعصية 
الحقيقة العارية واستكش�اف الواقع 
الصادم والمري�ر. مجتمع الهدر أهدر 
حقوق األقليات والضعفاء مثل المرأة 
واألطفال والفق�راء والمغلوبين على 
أمره�م واضطهد األقلي�ات الطائفية 
والعرقية؛ كما أهدر الضمير والشرف 
فغ�دت الكلم�ات والش�عارات بدائ�ل 

للعمل واألفعال واألخاق.
لم يقتصر الجهد التخريبي لامبريالية 
على تدبير االس�تفزازات فقد تكشفت 
في الق�رن الماضي فضيح�ة جريمة 
خليج تونكين من اجل تصعيد العدوان 
الهمجي ضد فيتنام الشمالية . وبالمثل 
تتكش�ف بالتدريج عناص�ر التآمر في 
تفجي�رات نيوي�ورك بكل م�ا انطوت 
عليه من قس�وة همجية ومتوحش�ة 
من اجل تأجيج نزعة كراهية اإلسام 
والمسلمين وغزو األقطار اإلسامية. 
هن�اك تش�ققات 
ف�ي  وش�روخ 

الرواية الرس�مية 
حول  األميركي�ة 
أيل�ول 2001 ف�ي نيوي�ورك  أح�داث 
باضط�راد  وتتزاي�د  كثي�رة  واألدل�ة 
الدالئ�ل عل�ى ت�ورط إدارة ب�وش في 
التفجي�رات ك�ي تس�تصدر موافق�ة 
ال�رأي العام على حم�ات غزو أقطار 
الشرق األوسط. وهذا يدلل على أهمية 
تأجيج الكراهية الدينية في السياس�ة 
األميركية. تت�داول الصحافة ومراكز 
األبحاث إب�اغ المخاب�رات المركزية 
في إبريل/ نيس�ان 2001 إدارة بوش 
بأم�ر التحضير للتفجي�رات. وصدرت 
للجامع�ة توجيهات بط�رد األكاديمي 
م�ن  جون�ز  س�تيفن  البروفيس�ور 
وظيفته الجامعية بس�بب إعانه عن 
تفجيرات حدث�ت داخل احد المركزين 
التجاريين. ولكن خمساً 
وعش�رين مغالطة 
بع�د  اكتش�فت 

ذلك ف�ي رواية اإلدارة األميركية حول 
التفجيرات. أضاف�ت محنة األكاديمي 
إلى محنة هيلين توماس، التي احتلت 
من�ذ ع�ام 1961، مكانها ف�ي الصف 
األمام�ي داخ�ل قاع�ة الصحاف�ة في 
البيت األبيض الت�ي تضم 49 صحافياً 
وصحافية، وظلت تتمتع بهذا االمتياز 
المحص�ن إل�ى أن ُحرمت من�ه عندما 
تجرأت وانتقدت سياسة إسرائيل. وإذا 
أخذن�ا باالعتبار أيضا محن عش�رات 
عارض�وا  واألكاديميي�ن  المثقفي�ن 
الصهيوني�ة وسياس�ات أمي�ركا ف�ي 
الش�رق األوس�ط، وقبل ذل�ك تجريم 
األع�راق  بقي�ة  دون  لليه�ود  الع�داء 
واألديان ، ليتحول تجريم الاس�امية 
إلى تحصين ممارس�ات إس�رائيل من 
كل نقد باعتبار ذلك مظهرا لاسامية، 
نس�تنتج الطبيعة الم�زورة ل�"حرية 
ب��"  أس�وة   ، الرأس�مالية  التعبي�ر" 
الح�رب على اإلرهاب" و "حق األمن" 

إلسرائيل. 
تؤك�د التقاري�ر أن المحافظين الجدد 
طالب�وا إدارتي ب�وش األب وكلينتون 
بتنظيم غزو العراق. واحتل غزو العراق 
مكانة في الخطة الصهيونية للش�رق 
األوس�ط، التي وضعها عوديد يينون، 
الخبير االس�تراتيجي اإلس�رائيلي في 
ش�باط 1982، وكم�ا الح�ظ الدكتور 
نخلة، م�ن جمعي�ة الخريجين العرب 
من الجامع�ات األميركية، "تتردد في 
اإلس�رائيلي  االس�تراتيجي  التفكي�ر 
الفكرة الداعية لوجوب تفسيخ الدول 
العربي�ة إلى ش�ظايا دول. مث�ال ذلك 
أن زئي�ف ش�يف ، المراس�ل الحرب�ي 
يك�ون  وربم�ا  هآرت�س،  لصحيف�ة 
األوس�ع اطاعا داخل 
إسرائيل كتب)هآرتس، 
 ،)1982 6ش�باط 
بش�أن أفضل ما يمكن 
لمصلح�ة  يح�دث  أن 
إس�رائيل ف�ي العراق. 
إل�ى  الع�راق  تفكي�ك 
ودولة  ش�يعية  دول�ة 
الجزء  وفص�ل  س�نية 
الع�راق،  من  الك�ردي 
بالنفط  الغن�ي  العراق 
تمزق�ه الصراع�ات الداخلية مرش�ح 
وف�ي   ." إس�رائيل  ه�دف  يك�ون  أن 
تس�عينات القرن الماض�ي ترددت في 
كوالي�س الكونغرس األميركي مقولة 
المحافظين الجدد بصدد "بيرل هاربر 
جدي�دة"، المتكئ لش�ن حروب القرن 
الحادي والعش�رين وتحقي�ق هيمنة 
إسرائيل على منطقة الشرق األوسط. 
وإذا ما سقطت سوريا فستبقى إيران 
وحي�دة ؛ وبعد اإلجهاز عل�ى نظامها 
تقفز واشنطون إلى مواجهة مباشرة 
مع روسيا والصين، نحو هيمنة كونية 

أو أميركا القرن الحادي والعشرين.
بي�ن  الص�راع  تجلي�ات  ه�ي  تل�ك 
األصوليات، وذلك هو جوهر التعريض 
برم�وز الدين اإلس�امي. فم�ا أعمق 
الغور بين النظرة الس�طحية والرؤية 

الموضوعية التحليلية.
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أّمية تناطح العلم وجهل يف معركة احلضارة

 أولى الدروس غير المس��توعبة مسلسل استهل باحتالل اليمين الجديد 
أو م��ا يدع��ون المس��يحيين األصوليي��ن ص��دارة الحي��اة الثقافي��ة ف��ي 
الوالي��ات المتحدة فأطلق��وا فرضية هنتنغتون بص��دد صراع الحضارات 
واعتب��ار اإلس��الم ع��دوا حضاريا تس��وغ به أمي��ركا غزواته��ا الخارجية

ه��ي تداعيات المنازلة بين نمطين م��ن األصوليات بادرت إليها األصولية 
المس��يحية � اليهودي��ة ممثل��ة لالحت��كارات األميركي��ة عاب��رة الق��ارات 
وتجاوب��ت معه��ا بال حصاف��ة األصولية اإلس��المية. انتهى كل مسلس��ل 
منه��ا بجريم��ة عدواني��ة، ج��رى إخراجه��ا باس��م مفاهي��م حضاري��ة.

ً

 �ضعيد م�ضيه 

           كي نلقي الضوء على الرس��الة السياس��ية لفيلم "الحياة في الصحراء" أو "براءة المس��لمين" يجدر الرجوع إلى مسلس��الت ثالث 
لتطورات بادرت إليها األصولية المسيحية - اليهودية، حين ورطت األصولية اإلسالمية في مستنقع النزق واالرتجال الالعقالنيين، 
أفقدته��ا الس��يطرة على مجريات األم��ور؛ حيث التقط زمامها التفكير االس��تراتيجي الكيدي بتخطيط علم��ي؛ وبذلك أمكن للتفكير 

والتخطيط التحكم في حركة األحداث وإنهائها بإخراج يموه األهداف العدوانية بمسوغات حضارية



 كاظم فنجان الحمامي 

لم تك�ن العش�ائر العراقية ف�ي جنوب 
العراق بهذا الطغيان والتجبر, ولم تكن تجرؤ 
على انته�اك القواني�ن الناف�دة وال األعراف 
الس�ائدة, بل على العكس تمام�اً, فقد كانت 
متميزة بنبلها وأصالتها وطيبتها وتسامحها, 
ش�امخة بجوده�ا وكرمه�ا, متفاني�ة ف�ي 
نصرة الضعيف, مندفع�ة إلنصاف المظلوم, 
محب�ة للخير, س�اعية للمع�روف, تميل مع 
الحق حيثم�ا يميل, ال تعرف المس�اومة وال 
المداهنة, ال تنحاز للباطل, متفاخرة بنخوتها 
التي اس�تمدتها م�ن مواقفها المش�رفة في 
أحلك الظروف, حتى صارت )النخوة( عنوانا 
ورم�زا اجتماعياً وقبلي�اً يميزها عن القبائل 
األخرى, فع�رف الناس قبيلة المنتفك بإخوة 
)ن�ورة(, وقبيل�ة خفاج�ة بإخ�وة )علية(, 
وقبيل�ة الب�و محمد بإخ�وة )باش�ة(, والبو 
عساف والبو نمر )إخوة هدلة(, والبو خليفة 
)إخ�وة عب�دة(, وتش�ترك قبائ�ل الدليم وآل 

بنخ�وة  فتل�ة 
)إخوة  واح�دة 
فلكل  م�وزة(, 
قبيل�ة رمزه�ا 
ونخوته�ا التي 
به�ا,  تع�رف 
ول�م ت�أت هذه 
ت  لمس�ميا ا
ف�راغ,  م�ن 
وإنما س�جلتها 
ق�ف  ا لمو ا
ف�ي  الخال�دة 

س�جالت الرفع�ة والش�موخ, فعل�ى س�بيل 
المثال ال الحصر, نذكر إن نخوة عش�يرة البو 

زيد في الجنوب )إخوة مايعة(. 
لم تك�ن )مايع�ة( مرتبط به�م برابطة 
القرابة والنسب, فهي امرأة غريبة مظلومة, 
فق�دت االتص�ال بقبيلتها وأبن�اء عمومتها, 
وكانت تتع�رض لالضطهاد عل�ى يد زوجها 
الظالم, يعاملها بخش�ونة ويتعمد اإلس�اءة 
إليها أمام نس�اء القرية, كان يقول لها إنها: 
ب�ال عش�يرة وبال أه�ل, فجلس�ت تبكي ذات 
يوم على قارعة الطريق, وش�اءت األقدار أن 
يمر به�ا رجال م�ن قبيلة البو زي�د, فتأثروا 
بقصته�ا, ووقف�وا ف�ي صفه�ا, فتظاهروا 
أمام زوجه�ا الجاهل بأنه�م إخوتها, وإنهم 
ج�اءوا لزيارتها, ولم يغ�ادروا القرية إال بعد 
أن أعادوا لها حقوقه�ا كاملة, ورفعوا عنها 
الظل�م والحي�ف, فص�ارت )مايع�ة( عنوانا 

لشهامتهم ونخوتهم حتى يومنا هذا. 
مم�ا يؤس�ف ل�ه أن بع�ض التفرع�ات 
العشائرية المتمردة على األصول والقواعد, 
س�لكت مسلكاً ش�اذا هذه األيام في تعاملها 
الهمجي م�ع الناس, وانزلقت في مس�ارات 
متناقضة مع أبسط مبادئ العدل واإلحسان, 
فتقاطعت م�ع األع�راف والقوانين, وطغت 
طغيانا عظيم�ا في غياب العقوبات الرادعة, 
حتى ص�ارت مص�درا من مص�ادر اإلرهاب 

االجتماعي. 
نسمع هذه األيام بانتهاكات عشائرية ال 

يصدقها العقل وال يقبله�ا المنطق, تتلخص 
بقيام بع�ض الفئ�ات العش�ائرية المتهورة 
الطبق�ات  أبن�اء  ض�د  المش�اكل  باخت�الق 
ابتزازه�م  بقص�د  المس�المة  االجتماعي�ة 
ماديا, واس�تنزاف مدخراتهم كلها ألس�باب 
تافهة وأحيانا س�خيفة, والطامة الكبرى أن 
هذه الممارس�ات الغريبة تتك�رر يوميا أمام 

أنظ�ار أعض�اء المجال�س المحلية, 
وأعض�اء البرلمان, وأعض�اء الكتل 
السياس�ية الكب�رى, وتتك�رر أمام 
أنظ�ار رجال الدين ورج�ال القضاء 
ومنظم�ات المجتم�ع المدن�ي, من 
له�ذه  أحده�م  يتص�دى  أن  دون 
الظاه�رة الخطي�رة, الت�ي ص�ارت 
تهدد الطبق�ات المتعلمة والمثقفة, 
وتطارد األطباء وأساتذة الجامعات 
وأصحاب الكف�اءات, وتحرج مدراء 
والخدمية,  اإلنتاجي�ة  المؤسس�ات 
العش�ائري من  فتح�ول )الفص�ل( 
صيغت�ه اإلنس�انية المدافع�ة ع�ن 
الحق, إلى وسيلة لالبتزاز يراد منها 
مصادرة ممتلكات الخصم األضعف 
الجائر,  العش�ائري  التصني�ف  ف�ي 
وصار التعويض المادي من أساليب 
فرض اإلتاوات بالقوة, في تس�وية 

األمور الباطلة. 
ج�اء في ي�وم من األي�ام رجل 

عاطل ع�ن العم�ل, فتضامن مع�ه صديقي, 
ووج�د ل�ه عمال ف�ي م�كان الئ�ق, فوفر له 

ولعائلت�ه العي�ش الرغي�د, وش�كره الرج�ل 
العاط�ل وانص�رف لعمل�ه, ثم ع�اد بعد عام 
ليطلب منه تحسين وضعه اإلداري في موقع 
عمله, فتدخل صديقي لصالحه وقام بواجبه 
عل�ى الوج�ه األكم�ل, لكن�ه عاد بع�د أربعة 
أعوام ليهدد صديق�ي, ويطلب منه الرضوخ 
لقانون العش�ائر, ويطالبه بإرسال من يأخذ 
ل�ه الهدنة )العطوة(, بدعوى أن ابنه الصغير 
تلبس به عفريت من الجن, وان هذا العفريت 
ينطق باسم الرجل المحسن )صديقي(, الذي 
أصب�ح ف�ي نظرهم من األش�رار ف�ي ضوء 
الحكاي�ة الت�ي رواه�ا له�م العفري�ت, وإنه 
وحده يتحم�ل أي تدهور قد يطرأ على صحة 
أبن الرجل المجنون, ويتعين على صديقي أن 

يدفع التعويضات التي  تقررها عشيرة االبن 
المص�اب بضربات مباش�رة م�ن العفاريت, 

ول�م ينت�ه الموضوع إال بع�د تغريم صاحبي 
ماديا بذريعة تعاونه مع قبائل الجن. 

وفي يوم م�ن األيام كن�ت متواجدا في 
جلس�ة عش�ائرية اضط�ر فيها ح�ارس احد 
)اإلت�اوات(  التعويض�ات  بدف�ع  المخ�ازن 
لعش�يرة الس�ارق ال�ذي امس�كه الح�ارس 
متلبس�ا بجريمة الس�رقة, وانتهت الجلس�ة 
وتعوي�ض  الح�ارس,  بتغري�م  العش�ائرية 
الحرام�ي أضع�اف القيم�ة المادي�ة للم�واد 
التي كان ف�ي نيته س�رقتها. وكانت الرؤيا, 
التي رآها العم )س�ين( في عالم األحالم هي 
الفتيل الذي فجر براكين القتال بين عشيرته 
وعش�يرة العم )صاد(, فقد رأى )س�ين( في 
المن�ام إن عزرائي�ل كان يبحث عن رجل يبدأ 
اس�مه بح�رف الص�اد ليقبض 
روحه, وان اس�م أم ذلك الرجل 
)فاطمة(, فأرش�ده ف�ي المنام 
إل�ى دار جيران�ه )ص�اد(, وفي 
صب�اح اليوم التالي قص  رؤياه 
على ج�اره )ص�اد( ال�ذي كان 
يبحث عن�ه عزرائي�ل, فقال له 
جاره )صاد(: إنها أضغاث أحالم 
فأنا والحمد لله على قيد الحياة, 
وشاءت األقدار أن يموت )صاد( 
عصر ذلك اليوم, فاجتمع أبناؤه, 
)س�ين(  دار  عل�ى  وهجم�وا 
باعتباره هو الواشي )العالس(, 
الذي أرش�د عزرائيل في المنام 
إلى دار والدهم )صاد(.ويحكى 
االبتدائي�ة  المدرس�ة  إن مدي�ر 
في إح�دى قرى الجن�وب ذهب 
القري�ة )المضيف(  إلى دي�وان 
ليت�داول م�ع وجهائه�ا بش�أن 
التالميذ الذين تردى مس�تواهم 
التعليم�ي, فدخ�ل من باب المضيف, وس�لم 
عل�ى الناس قائال: )الس�الم عليك�م(, فردوا 

عليه التحية, ونهضوا م�ن أماكنهم احتراما 
ل�ه, فس�قط أكبره�م س�نا ميت�ا بالس�كتة 
القلبي�ة, وهنا قامت القيام�ة, وتجمع أبناء 
المتوفى بعدتهم وعتادهم استعدادا للهجوم 
على بيت مدير المدرس�ة, الذي اتهموه بقتل 
والده�م, بذريعة انه كان الس�بب في موته. 
والبد لنا هنا من سرد حكاية الشاب المتعلم 
ال�ذي ذهب مع أصدقائه إلى وليمة من والئم 
الع�زاء, فجلس يتناول الطعام من الس�ماط 
الممدود وسط السرادق, وكان جلوسه بإزاء 
رج�ل بان�ت عليه عالم�ات الهيب�ة والوقار, 
فقام الشاب )النش�مي( بتقطيع اللحم لذلك 
الرج�ل احترام�ا وتقديرا ل�ه, فغضب الرجل 
)الوق�ور(, وأخ�ذ يزبد ويرع�د, محتجا على 
تصرفات الشاب, التي عدها إهانة له, بذريعة 
أن الشاب, بتصرفه هذا, كان يشبهه بالكالب 
والقطط, فغادر الوليم�ة على الفور متوعدا 
باالنتق�ام من الش�اب وعش�يرته, ولم تنته 
هذه القضية إال بعد اضطرار عش�يرة الشاب 
إل�ى دفع أكثر من عش�رين مليون دينار ثمنا 

للكرامة المزعومة. 
أما أقوى مواقف االس�تهتار العشائري 
رئي�س  حكاي�ة  فه�ي  غراب�ة,  وأكثره�ا 
المهندس�ين, ورئي�س لجنة فت�ح العروض 
والعطاءات في إحدى الش�ركات الحكومية, 
الذي تعرض بس�بب نزاهته وعفته ألقس�ى 
العقوبات العش�ائرية, عندم�ا أجبرته إحدى 
العش�ائر على إعفاء نفسه من اللجنة بطلب 
رس�مي يكتبه هو بخط ي�ده, وأجبرته أيضا 

على التنحي من منصبه لشخص آخر. 
م�ن المؤك�د أن تفاق�م ه�ذه الظاه�ر 
ونموها وس�ط المجتمع الجنوبي, سيضيف 
عنص�را تخريبيا ال يقل بش�اعة ع�ن الدمار 
اإلرهابي�ة  المنظم�ات  بن�ا  ألحقت�ه  ال�ذي 
التخريبية, وال يقل س�وءا عن آثار التعامالت 
اإلدارية الفاس�دة, وستس�هم هذه الظاهرة 
إسهاما مباش�را في توسيع دائرة الفوضى, 
وتهدي�م أركان المجتم�ع, ال�ذي صارت فيه 
األس�ماك الكبيرة تبتلع يوميا مئات األطنان 
من األس�ماك الصغيرة, وانقلبت فيه موازين 
الحق والباطل, ومالت الكفة الرابحة لصالح 
القبائل المتهورة المستهترة, التي ماانفكت 
بتحوي�ل  وعدوانيته�ا  برعونته�ا  تتباه�ى 
مآت�م العزاء المقامة عل�ى روح فقيدهم إلى 
احتفالية مس�لحة, يطلقون فيه�ا العيارات 
الناري�ة المعززة بالهوس�ات, وم�ا أدراك ما 
تتضمن�ه الهوس�ات م�ن قصائ�د ارتجالي�ة 
يرفع�ون فيه�ا منزل�ة المي�ت ف�وق منزلة 

األنبياء والرسل. 
والله يستر من الجايات

يقول الجاهل المتباهي بجهله
لئن كنُت محتاجاً إلى الحلم إنني

إلى الجهِل في بعض األحايين أحوُج
ولي فرٌس للخير بالخير ملجٌم
ولي فرٌس للشر بالشِر مسرُج
وٌم فمن شاَء تقويمي فإني مقَّ
ُج ومن رام تعويجي فإني معوَّ

وما كنت أرضى الجهل خدناً وصاحباً
ولكنني أرضى به حين أحرُج

 خيري منصور
 هناك نوعان من الزواج الثوري، احدهما 
عرفه الثوار في كل م�كان وزمان وغالباً ما 
كان يت�م بين رفاق نضال وس�الح، ومنه ما 
تم داخل الزنازين بش�كل رم�زي رغم تباعد 

الزوجين كما حدث مراراً في فلسطين.
أما ال�زواج اآلخر فهو ثوري نس�بة إلى 
الث�ور وليس إلى الث�ورات، وثمة نماذج منه 
نسمع عنها هذه األيام في مخيمات الالجئين 
الس�وريين كما حدث قبل أي�ام في بلد عربي 
حي�ن روى أحده�م أن هن�اك من تق�دم اليه 
بطل�ب ل�زواج ابنته، لكن الرج�ل فوجئ بأن 

النس�اء  الع�روس عمره�ا عام�ان فق�ط.. 
الس�وريات اللواتي عرفنا منهن الش�اعرات 
والكاتب�ات والمثقف�ات والصديقات اللواتي 
ش�ّرفن العروبة نس�باً، لس�ن اآلن في سوق 
الرقي�ق، وما يش�اع عنهن ينال من�ا جميعاً، 
فإذا كنا نعني ما نقول عن العرض الذي كان 
ذات يوم أغلى من األرض فإن السوريات هن 
عرضن�ا أيضا، وليس م�ن المعقول أن يهرع 
الثيران العرب الى صبايا الئذات بذوي القربى 
ك�ي يكون ه�ذا الزواج غي�ر المتكافئ وغير 

الحّر واألشبه بالشراء في سوق النخاسة.
لق�د بره�ن المهاجرون الع�رب من كل 

الدي�ار إل�ى كل المناف�ي أنه�م ب�ال أنص�ار، 
فالنصير ال يفعل ذلك، وثمة تس�ميات عديدة 
لهذه النخاس�ة منها زواج الّستر أو ما سمي 
في تركيا زواج الجهاد، وليبحث المجاهدون 
من الذكور إلى ميدان آخر للقتال غير ش�راء 
الصباي�ا العربي�ات اللواتي ش�اء له�ن القدر 
الث�وري س�واء كان نس�بة إل�ى الثي�ران أم 
الث�ورات أن يجدن أنفس�هن في ه�ذا العراء 
القومي. وما يشاع عن هذا النمط من الزواج 
يصيب المرء بالقش�عريرة، وقد يكون أنانياً 
فيشعر بأنه محظوظ ان لم يتزوج كي ينجب 
بناتا ال يعرف غير الله ثم الضليعون في فقه 

الهجرات واللجوء مصائرهن !
أم�ا من طريقة أخ�رى إلغاثة المنكوب 
غير ش�راء بناته أو شقيقاته؟ وأين ذهب كل 
ما قرأناه وسمعناه حتى أصابنا الصداع منذ 
طفولتنا عن المروءة والفروسية والمناقبية 

والوفاء ؟
هل كان مجرد حكايات من نسج الخيال 
تروى للصغار كي ينام�وا ؟ وهم ال يعرفون 
أن الزم�ن العربي في حقبة الّرماد يخبئ لهم 
تح�ت كل وس�ادة ثعبان�ا ! وف�ي كل رغيف 

ؤان ؟ حفنة من الزُّ
يب�دو أنن�ا بحاج�ة إل�ى إع�ادة تعريف 

لإلس�اءة، فهي حي�ن تأتي لديننا ورس�ولنا 
الكري�م من حمقى أمثال ذل�ك القس األخرق 
تك�ون مفهوم�ة خصوص�اً إذا عرفن�ا س�ّر 
التوقيت والهدف األبعد..أما إساءاتنا ألنفسنا 
ولشرفنا ولقوميتنا ولما يسمى ثوراتنا فهي 
األنكى واألعظم من أية إساءات، ألننا نرسب 
في أعسر امتحان أخالقي ونأكل لحم بعضنا 

أحياء وموتى وذكوراً وإناثا.
نس�اء الع�رب ومنهم بل ف�ي مقدمتهن 
الس�وريات أعز وأغلى وأنب�ل من هذا الزواج 

الثوري نسبة إلى الثيران ال الثورات !
عن "الدستور األردنية"
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تعن�ي األزم�ة ع�دم الق�درة عل�ى الوص�ول إل�ى حّل 
بخصوص قضية بين طرفين أو أكثر.

وهنال�ك أكثر من قضية داخلية في األزمة السياس�ية 
العراقية: الش�راكة الحكومية، النفط والغ�از، المادة 140 
من الدستور، اتفاقية أربيل، الفساد المالي واإلداري، مثلث 
العالقة بين حكومات الع�راق وتركيا واإلقليم، والمناصب 
الحكومية الشاغرة.وهنالك عوامل خارجية صانعة لألزمة 
أو تذكيه�ا تتمثل في المحاور اإلقليمية. فلدى العراق ثالثة 
ملف�ات خطي�رة مع إي�ران: الحق�ول النفطية المش�تركة 
»مجنون، أبو غرب، الفكه، بزركان، نفط خانه« وترس�يم 
الح�دود، وش�ّحة المياه بتحوي�ل معظم رواف�د دجلة إلى 
أراضيها.ويكف�ي الع�راق مش�كلتان م�ع تركي�ا: المي�اه 
وكرك�وك. وكلت�ا الدولتين تتعامالن معه كم�ا لو انه تابع 

لهما أو انه بال سيادة، أو في طريق تقسيمه إلى دويالت.
وما يجعل األزمة مستعصية، عدم وجود آليات لحلّها. 
فمجلس الوزراء يفتقر إل�ى نظام داخلي واضح يحدد أداء 
الس�لطة التنفيذية، ويضبط عمل الحكوم�ة. والتقاطعات 

والتضارب�ات في الصالحيات داخل الحكومة ذاتها، وبينها 
والبرلم�ان، تعّد احد أهم أس�باب ع�دم التوافقات. ووجود 
مواد في الدس�تور يصفها قانونيون بأنها »حّمالة أوجه«، 
بينه�ا من�ح رئيس ال�وزراء صالحي�ات في غي�اب قوانين 
تضب�ط تلك الصالحيات وأخرى كبي�رة تمّكنه من االنفراد 
بالس�لطة، فضال عن وجود اتجاه يدعو إلى تركيز السلطة 
في الحكومة االتحادية، وآخ�ر يدعو إلى منح المحافظات 
واألقاليم اس�تقاللية تعطي صالحيات واس�عة لحكومات 
المحافظ�ات.إن ه�ذا الّك�م المعقد م�ن القضايا الش�ائكة 
والمتش�ابكة يفضي إلى ثالث حقائق س�يكولوجية: خلق 
تش�وش فكري لدى متخذ القرار يضطره إلى التركيز فقط 
عل�ى القضايا التي فيها خطر عليه، تعميق روح الش�ك في 
اآلخر بين الفرقاء في بارانويا سياسية، وتقوية االنتماءات 
وال�والءات لألحزاب والعش�ائر ودول خارجي�ة »جوازات 
سفر أجنبية لدى سياسيين« على حساب االنتماء للمواطنة 

والوالء للوطن.
هذه الحقائق الس�يكولوجية ال ينفرد بها السياسيون 
العراقيون، بل تنطبق على الطبيعة البش�رية. بمعنى أن أي 
سياس�ي في واقع فوضى فكرية وسياسية كهذه سيعيش 

الخبرة ذاتها، واالختالف يكون في طريقة التعامل معها.

ولألسف فأن سيكولوجيا األزمة تحّكمت بالسياسيين 
العراقيي�ن أكثر من قدرتهم على التحّك�م بها، ولك أن ترى 
كي�ف فع�ل داف�ع االنفعال به�م إل�ى إط�الق التصريحات 
المتناقض�ة عبر وس�ائل اإلعالم، وتركيزهم على مس�ائل 
الخ�الف، واس�تخدامهم آلي�ة »اإلس�قاط« بتنزي�ه النفس 
والتمت�ع بالنواي�ا الصادق�ة، وتحمي�ل الط�رف اآلخر كّل 
الخطايا، مع أنهم جميعا شركاء في صنع ما حصل للناس 

م�ن فواجع وم�ا حصل 
للوطن من خراب.

يفض�ي،  وه�ذا 
بحتمي�ة 

جية  لو س�يكو
التفكير  أن  إلى  أخرى، 
يعتاد على اس�تحضار 
يزي�د  بم�ا  الخالف�ات 
التفاهمي�ة  المس�افة 

بعدا، وبرمجة العقل على 
البقاء آلية »العناد العصابي« باإلصرار  عل�ى 

بالمواق�ف، فيما يتطلب حّل األزم�ة مرونة التحّرك التي لم 
تحص�ل مع أنها أخ�ذت أكثر من وقتها، ألن السياس�ي من 

الن�وع  ه�ذا 
يتزح�زح  ال 
مواقفه  عن 
حي�ن  إال 
يتهدده خطر 

فيما  يطيحه، 

ن  س�يو لسيا ا
العراقيون أمنوه... فالشعب 

جّرب حظه في تظاهرات شباط 
واس�تكان، والظه�ر مس�نود إلى أكب�ر قوة في 

العالم.
وثمة حالة خطيرة هي ظهور 
»الالعب الوحيد« في فرقاء العملية 
السياسية. ومشكلة الالعب الوحيد أنه 
يجم�ع كّل خيوط »اللعب�ة« بيده، ويرّكز 
وفريقه على مس�ائل االخت�الف مع الفرقاء، 
ويغلّب مصلحة فريقه على مصالح الوطن... فضال 
عن أن سيكولوجية السلطة في العراق علّمت المحيطين 

بالالعب الوحيد أن يقولوا له ما يحب أن يسمعه !
إن السياسيين ليسوا بغافلين عن أن حّل األزمة يحتاج 
إلى لغ�ة تفاهم واتفاق على تحقيق مطالب إصالحية، وما 
إل�ى ذلك مم�ا يدعو له مفك�رون مس�تقلون، لكن 
المأزوم غير قادر على الخروج من شرنقة أزمته، 
وم�ا نحتاج�ه اآلن ه�و التهدئة حت�ى انتخابات 
2014، عس�ى أن تأت�ي بعقول غي�ر مأزومة، وإال 
فإن العراق سيش�هد حريقا هائال تحمل أعواد ثقابه دول 

شقيقة وصديقة !
* رئيس الجمعية النفسية العراقية

م�ة ز أل جيا ا لو يف س�يكو

سليم نزال 

س�وق مزاي�دات إلنت�اج 
هي�ة ! ا لكر ف�ة ا ثقا

ق�رأت أمس خبرا في صحيفة أل في غي النرويجية 
خب�را ع�ن حمل�ة تق�وم به�ا بامي�ال غيلي�ر اليهودي�ة 
الصهيونية من نيويورك ضد من تس�ميهم المتوحشين 

وتقصد المسلمين.
وللعلم باميال غيلير ناشطة وكاتبة ومدونة تكرس 
جهودها للدفاع عن )إس�رائيل( والحرب ضد الجهاديين 
و ضد اس�لمة أمريكا كما تق�ول، ومدعومة من منظمة 
)المب�ادرة األمريكية للدفاع عن الحري�ات( الصهيونية 
االتج�اه وه�و م�ا تعب�ر عن�ه ف�ي ش�عارها )دافع عن 
إس�رائيل واه�زم الجهاد( وله�ا كتاب�ات وأحاديث على 
اليوتيوب الهدف منه التحريض على العرب و المسلمين 
والدفاع عن إسرائيل في وجه هؤالء )الوحوش( حسب 

تعابيرها!
ومن ش�عاراتها الرئيس�ة ان�ه عندما تق�ع الحرب 
بين المتحضرين والمتوحش�ين فعل�ى المرء الدفاع عن 
اإلنسان المتحضر! وهذا ترداد رخيص لبعض المقوالت 

التي صاحبت الحرب على أفغانستان والعراق.
المالحظ�ة التي ارغب أن أقوله�ا انه من الضروري 
للعرب والمسلمين أن يتنبهوا جيدا من الدور الصهيوني 
الهادف إلى إثارة المشاكل بين العالم اإلسالمي والغرب. 
وه�ذا الق�ول يمكن دعم�ه باألدلة و البراهي�ن إذ يكفي 
االضطالع على كبار المستش�رقين الصهاينة من أمثال 
دانيال بايبس الصهيوني مدير منتدى الش�رق األوس�ط 
في فيداليفيا الذي ال عمل له س�وى تحريض الغرب على 
المس�لمين. فقد كت�ب من العام 1996 مق�اال يقول فيه 
بالحرف أن الحرب قد أعلنت )من قبل اإلس�الميين(على 

أمريكا وأوروبا وأن الغربيين غير منتبهين لذلك.
ومن�ذ ذلك الوقت وهو ال ينفك يبث س�مومه بهدف 
إث�ارة الوقيعة ما بين العالم اإلس�المي و الغربي. وعلى 
كل ح�ال ه�ذا المضم�ون التحريض�ي س�تجده في كل 
المواق�ع الصهيوني�ة أو المتعاطف�ة م�ع الصهاين�ة أو 

الممولة من الصهاينة .
إذن م�ا تقوم به باميال وما تعزم على القيام به من 
حمالت تحريض ضد العالم اإلس�المي ال يمكن أن يفهم 
انه عمل ف�ردى منعزل عن مجموعة تصورات وأجندات 
ايديولوجية سياسية هدفها األس�اس تخريب العالقات 
ما بين العالم اإلس�المي والغرب عموما لمصلحة الدولة 

الصهيونية.
وم�ن المح�زن حق�ا أن ردات الفعل العنيف�ة التي 
حصلت في العالم اإلسالمي على فيلم تافه وما صاحبها 
م�ن عن�ف راح ضحيته العش�رات ق�دم وق�ودا إضافيا 
ألش�خاص حاقدي�ن ال ينقصه�م الحم�اس و ال الرغبة 
لتأجيج الكراهية ضد المسلمين من أمثال باميال غيلير. 
واألسلحة التي يستخدمها هؤالء عادة هو استغالل 
قضاي�ا )مثي�رة( مثل م�ا حصل ف�ي العق�د األخير من 
إش�كاالت مثل قضية سلمان رش�دي أو قضية الحجاب 
أو مس�ألة اغتي�ال المخ�رج الس�ينمائي الهولندي الذي 
ه�و حفيد الفنان المعروف غوغ. إل�ى أزمة الكاريكاتير 
الدانماركي ألج�ل تثبيت صور معينة في الغرب مفادها 
أن اإلس�الم دي�ن ال يقبل التط�ور وان عداء المس�لمين 

للغرب هو عداء ابدي كونه جزءا من عقيدة المسلمين.
نح�ن نع�رف بطبيعة الح�ال أن ه�ذه التنظيرات ال 
تخرج ع�ن تنظيرات المستش�رق اليه�ودي الصهيوني 
برن�ارد لوي�س ال�ذي أكد ف�ي كتاباته أن عداء اإلس�الم 
للغ�رب هو أم�ر جوهري من صلب العقيدة اإلس�المية. 
كم�ا كان ق�د س�بق صموئيل هننغت�ن بالق�ول بصراع 
الحض�ارات. لك�ن الحديث ع�ن الرؤى المضلل�ة لهؤالء 
وعملهم على نش�ر ثقافة الكراهية ال يكفى ألننا نعرف 
أن وراءهم جيش�ا من المضللين المسيحيين األمريكان 
الذين تم غس�ل ادمغتم من زم�ن بعيد و باتوا ألعوبة في 

يد الدولة الصهيونية.
وإذا م�ا ج�اء الصهيون�ي مي�ت رومن�ي إلى س�دة 
الرئاس�ة األمريكية فمعنى هذا أن هذه الثقافة س�تصل 
إلى البيت األبيض األمر الذي قد يتسبب في فتح صراعات 

ذات طابع ثقافي من الصعب معرفتها اآلن.
لذا ح�ان الوق�ت للعالمي�ن العربي واإلس�المي أن 
يأخ�ذان األمر بجد ألجل مقارعة ه�ؤالء فكريا و العمل 
أيض�ا على تثقي�ف الجماهير في العالم اإلس�المي على 
حقيق�ة انه من الممكن القي�ام باحتجاجات غير عنيفة 
و العمل ف�ي الوقت عينه على تش�كيل تحالف حضاري 
بين كافة األدي�ان لتعميق ثقافة قبول اآلخر على قاعدة 
االحترام واالحترام المتبادلي�ن ولعزل هذه الفئات التي 

تقتات على ثقافة الكراهية.
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العراق باعتباره إحدى ال�دول النامية، وغياب التنمية 
االجتماعي�ة فيه يش�كل أحد المالمح األساس�ية، وذلك 
عل�ى الرغم من أن العراق يمتلك م�ن الثروات ما تؤهله 
إل�ى أن يحقق تنمية اقتصادية ينج�م عنها بالمحصلة 
تط�ور وتنمية على الصعيد االجتماع�ي، ولعل من أبرز 
س�مات غي�اب التنمي�ة االجتماعية في الع�راق ضعف 
مس�توى التعليم، وضعف المس�توى الصحي للمواطن 
العراق�ي، فضال عل�ى نقص كبي�ر في عدد المس�اكن 
المالئمة، وغيرها من المس�تلزمات األساس�ية للحياة، 
بحي�ث أصب�ح المواط�ن العراق�ي يعاني بش�كل كبير 
أبس�ط مس�تلزمات الحياة، وبما أن الع�راق مقبل على 
تغيير كبي�ر في األوضاع السياس�ية واالقتصادية، فإن 
م�ن األولويات األساس�ية الت�ي يجب أن يت�م االهتمام 
به�ا من قبل أية حكومة عراقي�ة مقبلة هو العمل على 
تحقيق تنمي�ة اجتماعية حقيقية تعي�د التوازن لحياة 

المواط�ن العراقي الذي ظل 

يعاني األمرين بس�بب الح�روب المتواصلة، والعقوبات 
االقتصادي�ة الت�ي كان�ت محصلته�ا األساس�ية إنهاك 
ومعان�اة المواط�ن العراق�ي، ولذلك ح�ان الوقت لكي 
نعي�د االهتمام بهذا المواطن لك�ي يكون للحياة معنى، 
ورب س�ائل يسأل عن األس�س التي يمكن من خاللها، 
وعن طريقه�ا تحقيق التنمي�ة االجتماعي�ة الحقيقية 
ف�ي العراق، ويمك�ن اإلجابة عن هذا التس�اؤل بالقول 
أن التعلي�م يع�د أح�د العناص�ر األساس�ية والمهم�ة 

لتحقيق التنمي�ة االجتماعية الحقيقي�ة في العراق، 
ولذل�ك يتوجب عل�ى أية حكومة عراقي�ة مقبلة أن 
تجع�ل التعلي�م م�ن أولوياتها الرئيس�ة خصوصا 
في الوق�ت الحاضر نتيج�ة دور التعليم في خلق 
أجيال متعلمة تسهم في بناء العراق، وتعمل على 
تطوير، وتحقيق تقدمه، ويمكن تحقيق هذا األمر 
عن طري�ق زي�ادة حجم 

الممن�وح  التخصي�ص 
عل�ى  والتدري�ب  للتعلي�م 

االقتصادية،  الخطط  صعيد 
فضال على االهتمام بالتعليم 
الخ�اص بمرحل�ة م�ا قب�ل 
ري�اض  )أي  المدرس�ة 
األطف�ال(، والتركي�ز عل�ى 
والمهنية  الفني�ة  المدارس 
الثانوية، الت�ي تعد خطوة 
التلمي�ذ  لتدري�ب  مبك�رة 
بمه�ارات العم�ل الالزمة، 
باإلضافة إلى إيجاد ومنح 
لتدريب  اهتم�ام خ�اص 
وتأهيله�م،  المعلمي�ن، 
وذلك من خالل تأس�يس 
لتدريب  خاص�ة  معاه�د 
المعلمي�ن، واله�دف م�ن وراء ذلك ه�و تزويد قطاع 

التعليم بالتوجيهات المهمة إلعداد المعلمين والتفتيش 
والتأهيل التربوي.

وأخي�را وليس آخرا، يجب أن تلج�أ الحكومة العراقية 
إل�ى إعادة تصني�ف المدارس الحكومي�ة باالتجاه نحو 
إقامة العديد مما يعرف ب� )المدارس الذكية( التي تتوفر 
فيها مواد دراسية تساعد التالميذ في تطوير مهاراتهم، 

ب  س�تيعا ا لتقني�ة و ا
الجدي�دة، 

ومن 

د  لم�وا ا
به�ا التي يتم االعتناء 

م�ن تلك الم�دارس أنظم�ة التصنيع الذكية، وش�بكات 
االتصال، ونظم اس�تخدام الطاق�ة غير الملوثة وأنظمة 
النقل الذكية، وذلك أن )المدارس الذكية( س�تعمل على 
إدخ�ال الب�الد في عص�ر المعلوم�ات، وإتاح�ة نوعية 

التعليم المالئمة للبالد في المستقبل. 
أما على المس�توى الصحي، فيتوج�ب على الحكومة 
العراقي�ة أن ترك�ز على برامج خاص�ة بتنمية وتطوير 
القط�اع الصح�ي بالع�راق ع�ن طري�ق تقدي�م م�دى 
متكامل وواسع وشامل من الخدمات الصحية النوعية، 

وتش�مل الرعاية الصحية األولي�ة والمتقدمة، ومن تلك 
البرامج - على س�بيل المثال - برنامج الحياة الصحية 
النموذجي�ة، وبرنامج الحضانة من األمراض، وبرنامج 
الس�المة الوظيفية والصحية، وبرامج خدمات الرعاية 
الطبية، وبرامج القوة البش�رية الصحية، وأخيرا برامج 
البح�وث والتطوي�ر الطبي�ة، فض�ال عل�ى زي�ادة عدد 
األطباء والمستشفيات نسبة إلى المواطنين العراقيين.  
ويتوج�ب على الحكومة العراقية أيضا أن تبذل قصارى 
جهدها لتحسين مس�توى معيشة المواطن العراقي، 
ويك�ون األس�اس في ذل�ك إيجاد وخل�ق مرحلة 
جديدة، وتحس�ين وتطوي�ر هيكلية التوظيف 
ألنه أس�اس من تحسين مس�توى معيشة 
المواط�ن العراقي، فض�ال على تخفيض 
مس�توى الفقر عن طريق منح إعانات 
مالي�ة للفق�راء، خصوصا لم�ن يعول 
أس�رة، وهو معوق أو غي�ر قادر على 
العمل بس�بب الش�يخوخة، وتأسيس 
وإنش�اء  الفق�راء،  لدع�م  صن�دوق 
مشروعات اجتماعية موجهة لتطوير 
الري�ف واألنش�طة الزراعي�ة، وتوفي�ر 
مراف�ق البني�ة األساس�ية االجتماعي�ة 
واالقتصادية في المناطق النائية الفقيرة 
بم�ا ف�ي ذل�ك مراف�ق النق�ل واالتص�االت 
الس�لكية والالس�لكية والم�دارس والخدم�ات 
الصحي�ة والكهرب�اء، والعم�ل على إيج�اد ضمان 
اجتماع�ي للعاملي�ن، والتركي�ز عل�ى نواح�ي الحي�اة 
العائلية، واالهتمام بالنس�اء والش�باب، ووضع برامج 
خاصة بتطوير العائلة وتقويته�ا، وخلق عائلة صحية 
ومس�تقرة ومتجانس�ة، ومن تلك البرامج برامج تركز 
على ال�زواج، والوالدي�ن، واألبوة، وتطوي�ر المراهقين 
باالهتم�ام بتطوير الجانب الثقافي الذي يعد األس�اس 
ف�ي تحقي�ق تنمي�ة اجتماعي�ة حقيقية، فض�اًل على 

االهتمام بالبعد البيئي.
ونق�ول انه يتوجب على أية حكوم�ة عراقية معالجة 
ه�ذه القضايا بش�كل أس�اس إذا ما أرادت قي�ام تنمية 

اجتماعية حقيقية في العراق.

برقيات وردود

مرسى الهموم

شكاوى

م�ؤيد عبد الزهرة

�سعد اهلل اخلالدي

هم�م النا�س15

صيد العدسة

مرة أخرى مرساة همومنا تلقي بثقلها على مرافئ الصحة 
ونأم�ل أن  تنزل عليها ضيفاً غير ثقيل الظل خاصة إذا كان 
من أصحاب العلل المزمنة وقاكم الله شرها وأبعدها عنكم، 
فق�د بات�ت أمراض الس�كري والضغ�ط والقل�ب والقولون 
والدهون من األمراض الشائعة التي تالزم العراقيين ألسباب 
عديدة ليس أولها التلوث البيئي أو التلوث الغذائي وال أخرها 
ماتركت�ه األحداث والح�روب والتفجي�رات من آث�ار مادية 
ونفسية وانعكاس�اتها على الصحة العامة، بحيث بتنا نرى 
شباباً في ربيع العمر  مصابين بالضغط والسكري وخفقان 
القلب والعديد من األمراض النفس�ية، ولع�ل وزارة الصحة 
أدرى وأعل�م بحج�م وش�كل ونوعية األمراض المس�توطنة 
والطارئ�ة والحديث�ة الت�ي أصاب�ت العراقيي�ن، ألنه�ا على 
تماس مباش�ر في المتابعة واإلحصاء والوقاية والمعالجة، 
ولعل ما هو مخصص من مبالغ س�نوية الستيراد األمصال 
واللقاح�ات واألدوي�ة الخاص�ة باألمراض المزمنة مؤش�ر 
على مدى أهمية وض�رورة المعالجة ووقف زحف األمراض 
ومس�اعدة المرض�ى على تأمين الدواء على طريق الش�فاء 
والمعالجة والرعاية، وبهذا الشأن يمكن تأشير تعدد انتشار 
المستوصفات والعيادات التخصصية في العديد من األحياء 
والمناطق وتنظيم س�جل ودفتر خ�اص ألصحاب األمراض 
المزمن�ة حيث حددت ه�ذه المراكز لصرف وجب�ات الدواء 
المقررة لكل فرد ، وهي تسير بانتظام، بيد أن األمر ال يخلو 
من الش�كوى أحيانا كما هو الح�ال األول من أمس في حي 
المستنصرية وفي مس�توصف شارع فلسطين حيث حضر 
حش�د من المراجعين لتس�لم الحص�ة المقررة ل�كل منهم 
)الس�كري ، الضغط ، أمراض القل�ب( ولكن لم تصرف لهم 
الصيدلي�ة ال�دواء المقرر لغي�اب الصيدالنية بس�بب وعكة 
صحي�ة، األمر ال�ذي ول�د اس�تياء المواطنين م�ن االنتظار 
ومس�ألة المراجع�ة ف�ي يوم آخ�ر.. ت�رى ماذا ل�و امتدت  
"الوعكة الصحية" للصيدالنية المس�ؤولة أسبوعا أو أكثر ؟ 
أال توج�د بدائل، وما ذنب المراجعين والقس�م الغالب منهم 

كبار السن ؟ تساؤل ليس إال، والله من وراء القصد.

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من امل�اطنني 

وتن�سر جمانًا 
املرا�سلة على امل�قع االلكرتوين 

www.almustakbalpaper.net

www.almustakbalpaper.net

لوح�ظ أن معظ�م أصحاب 
المتنزهات العائلية المنتشرة 
ف�ي مختل�ف مناط�ق بغداد، 
وأغلبه�ا ال تعتم�د الضواب�ط 
التخطي�ط  ف�ي  األصولي�ة 
العمراني، راحت تس�رف في 
فجمي�ع  الكهرب�اء،  تش�غيل 
ه�ذه المتنزه�ات تبال�غ في 
تشغيل مصابيح اإلنارة خالل 
والظهي�رة،  النه�ار  س�اعات 
وف�ي المس�اء هناك إس�راف 
واضح في صرفيات الكهرباء  

م�ن  العدي�د  يثي�ر  وبش�كل 
التس�اؤالت .. لماذا هذا الهدر 
واإلس�راف ال�ذي يفوق حدود 
عملي�ة  أن  وه�ل  التص�ور؟ 
أصولي�ة،  الكهرب�اء  ص�رف 
ومن خالل العدادات النظامية 
أو أنه�ا تجاوز على الش�بكة 
-وهو األرج�ح - ؟! خصوصاً 
إن عدداً من ه�ذه المتنزهات  
القريب�ة م�ن مناط�ق زيونة  
والحارثية ، توقد في الظهيرة 

مئات المصابيح.

   ما زال�ت خدمات الهاتف النقال 
في أس�وأ حاالتها، وم�ا زالت ترهق 
بأس�اليب  وتبتزه�م  المش�تركين، 
س�اذجة، وتس�تنزف المزي�د م�ن 
غي�ر  األس�اليب  به�ذه  جيوبه�م 
المش�روعة، والمفروض أن تتحمل 
اللجن�ة الوزارية التي وقعت العقود 
مع هذه الشركات كامل المسؤولية 
فيما لو استمرت في تماديها، وعدم 
تحسين خدماتها، إال أنها لم تحرك 
ساكناً حتى اآلن، ولم تحاسب هذه 
الش�ركات عل�ى تقصيره�ا، وه�ذا 
م�ا يضع أكثر من عالمة اس�تفهام 
وتعج�ب ؟؟!!، وكان�ت لجنة العمل 
والخدم�ات ف�ي البرلم�ان العراقي 
الس�ابق قد أش�ارت إل�ى أنها تقوم 
بجمع الوثائق والعقود التي أبرمتها 

هيئ�ة االتصاالت واللجن�ة الوزارية 
الهات�ف  ش�ركات  م�ع  المكلف�ة 
النق�ال لمحاس�بتها بش�أن ت�ردي 
خدماته�ا للمش�تركين". لك�ن ل�م 
يتضح شيء في هذا االتجاه، وكما 
يق�ول المواطن غال�ب القرة غولي 
في رس�الته إلى "صفحة الهموم" 
وق�د ع�ّدد فيه�ا بع�ض التلك�ؤات 
ف�ي خدم�ات الهوات�ف النقالة من 
ضعف الشبكات في بعض المناطق 
إل�ى انعدامه�ا في مناط�ق أخرى، 
والرس�ائل  وتفاوته�ا،  واألس�عار 
وغيرها، ويطالب في ختام رسالته 
المختص�ة  والدوائ�ر  البرلم�ان 
بتش�كيل لجنة متخصصة ونزيهة 
لتقيي�م ومراجع�ة عم�ل ش�ركات 

الهاتف النقال.

تعد الق�راءة الخلدونية إحدى أهم 
الركائ�ز الت�ي يس�تند إليه�ا التعليم 
ف�ي المراح�ل األول�ى لألطف�ال في 
ألنه�ا  نظ�راً  العراقي�ة،  الم�دارس 
تعتم�د على تهجي الحرف بالش�كل 
الصحي�ح، والنطق الس�ليم لمخارج 
الح�روف، حي�ث تس�هم ف�ي تهيئة 
الطفل للمراحل المقبلة من التعليم، 
وتس�اعده ف�ي معرفة كيفية رس�م 
الحرف، وبعد سقوط النظام السابق 
عام 2003 ، حدثت انعطافة في جسد 
التعلي�م تمثل�ت ف�ي تغيي�ر القراءة 
الخلدونية إلى القراءة الصورية التي 
تعتمد على ش�كل الحرف وصورته، 
وعدها البعض خطراً على مس�تقبل 
أطفالهم، وعودة إلى العصور األولية 
من نش�أة اإلنسانية من حيث رسوم 
األس�ماء واألش�ياء للطبيع�ة الت�ي 
كان�وا يتعامل�ون معها. ل�كل عصر 
متطلبات�ه وأدوات�ه التي تس�هم في 
بن�اء ثقاف�ة فكري�ة رصين�ة، ب�دءاً 
الدراس�ية، وانته�اء  المناه�ج  م�ن 
بالوس�ائل التعليمي�ة المتبع�ة ف�ي 
الم�دارس االبتدائية الت�ي تعد اللبنة 
األولى ف�ي خلق جيل واع، حيث يرى 
كاظم حس�ين والد أحد التالميذ هذا 
األم�ر، ويضي�ف: أن تغيي�ر القراءة 
الخلدونية إلى ش�كلها الحالي، الذي 
يعتمد على صورة الحرف، ورس�مه 
يس�هم في تأخر التعليم لدى الطفل، 

ألنه لم يدرك ماهية الحرف، وكيفية 
رس�مه كتاب�ة. وضرب كاظ�م مثاال 
عل�ى ذلك، قائال: ل�و وضعت إصبعك 
وقل�ت  )الحمام�ة(،  ص�ورة  عل�ى 
لطفل�ك م�ا ه�ذا الش�يء، لق�ال لك 
مباش�رة هذه )حمامة(، ولكنك عند 
طلب�ك من�ه كتابتها، فه�و ال يعرف 
كيف يكتبها. مش�يراً إلى: انه اعتمد 
على شكل الكلمة وصورتها. أما )أم 
س�جاد(، التي تعاني تعليم أطفالها 
كثيراً، فترى: أن ما تقوم به المدارس 
العراقي�ة الحكومي�ة ال يع�د تعليما 
نطمح إليه، وال يعتم�د على المنهج 
العلم�ي أو الوس�ائل التربوي�ة التي 
م�ن ش�أنها أن ترفع مس�توى تعلم 
الطفل. وأكدت أم س�جاد: أن للقراءة 
الخلدوني�ة دورا ب�ارزا ف�ي ارتف�اع 
مس�توى التعليم في الس�ابق، حيث 
التعلم الصحيح. مش�يرة في الوقت 
نفس�ه إل�ى قل�ة االهتمام م�ن قبل 
المعلمي�ن من جانب، واالعتماد على 
الق�راءة الصوري�ة من جان�ب آخر، 
وهذه القراءة - كما تراها أم س�جاد 
-  هي س�بب مباش�ر ف�ي معاناتي 
ألنه�ا س�اهمت ف�ي طب�ع ص�ورة 
الش�يء في ذهن الطفل )التعلم في 
الصغر كالنقش على الحجر(، وهذه 
من األس�باب الرئيس�ة الت�ي أخرت 
عملية التعليم لدى األطفال بالش�كل 

الصحيح.

نحن مجموعة من حملة ش�هادة الماجس�تير نعمل تدريس�يات في 
الجامع�ات التابع�ة لوزارة التعلي�م العالي والبحث العلم�ي. تم قبولنا 
كمرش�حات في البعثات الدراس�ية التي أطلقتها الوزارة لنيل ش�هادة 
الدكتوراه )العش�رة آالف بعثة دراس�ية(.. وقد حصلنا على قبوالت في 
جامعات عالمية )في بريطانيا بالتحديد(، ولكن مش�كلتنا في الجانب 
العراقي حيث يرفض اصطحاب أزواجنا معنا لفترة كورس اللغة حيث 
نحن وكما تعرفون تحكمنا التقاليد والعادات اإلس�المية والتي توجب 
علينا اصطحاب محرم. وعند استفس�ارنا من دائ�رة البعثات اخبرونا 
ان�ه حت�ى عند موافقة الدول عل�ى المرافقة في الكورس فلن تس�مح 
دائ�رة البعث�ات بذلك ونحن نعل�م أن ذلك من باب الح�رص على إتقان 
الطال�ب اللغ�ة ولك�ن ال يمكنن�ا التغاضي ع�ن تعاليم دينن�ا وعاداتنا 
الش�رقية.. علم�ا أن دائرة )البعث�ات( اخبرونا انه ربما يتم التس�اهل 
والس�ماح باصطح�اب األطفال -فقط- دون الرابعة أو الخامس�ة من 
العمر!! طبعا هم مش�كورون ولكن كيف نستطيع الدراسة واالهتمام 
باألطفال في آن واحد ؟! علما أن تكاليف الحضانات باهظة جدا هناك. 
وان الجامع�ات البريطانية من باب التس�هيل وافق�ت على اصطحاب 
العائلة كاملة خالل الكورس على أن يكون كورس اللغة تسعة أشهر. 

متابعة - امل�ستقبل العراقي 
عندما تتقاطع الترشيعات

 مع الثوابت العرفية !

متنزهات ال تلتزم بالرتشيد

مواطنون يطالبون الربملان بتشكيل
 جلنة لتقييم عمل رشكات النقال

نحتاج إىل وقفة إصالح
 جادة يف طرق التعليم األساس

األمراض املزمنة 
و"غياب" الصيدالنية !!

اإىل اأنظار ال�سيد وزير ال�سحة املحرتم
بسم الله الرحمن الرحيم

أن�ي المواطن فراس جعفر صادق مواليد 1982اناش�دكم ملتمس�اً 
عطفكم األبوي مس�اعدتي ف�ي العالج خارج القط�ر لتعذر وصعوبة 
عالج حالتي )انحراف العمود الفقري( داخل العراق، ولقد قدمت طلبا 
إل�ى وزارة الصح�ة منذ ع�ام 2008 ولليوم دون ج�دوى تذكر ، ولذلك 
أهيب بمعاليكم المس�اعدة والنظر في حالتي الصعبة من اجل العالج 
ملتمس�ا مرة أخ�رى عطفكم األب�وي واألخوي ولكم خالص الش�كر 

والتقدير. 
مقدم الطلب المواطن فراس جعفر صادق

07714365388
هاتف 07714365388

***************************
وزارة الكهرباء

المكتب االعالمي
الى / جريدة المستقبل العراقي الغراء ...

م / اجابة
نهديكم اطيب تحياتنا ...

اش�ارة الى الشكوى المنش�ورة في جريدتكم الغراء ذات العدد 337 
في 5/9/2012 بعنوان ) العبيدي والكهرباء ( بخصوص المحلة 752 

حي الضباط نود اعالمكم ..
بانه بعد الكشف الموقعي على المنطقة موضوع الشكوى لم يتبين 
وجود ع�ارض علما انه لم يذكر صاحب الطل�ب المحلة والزقاق لكي 

يكون واضحا الجراء الصيانة .
مع التقدير

مصعب سري المدرس 
مدير المكتب االعالمي 

2- امل�اطن  كرمي عبد اهلل/ مي�سان 
دعا مقرر لجنة االقتصاد واالس�تثمار النائب محما خليل، إلى تأهيل 

معملي تصنيع السكر في ميسان والموصل لدعم االقتصاد الوطني من 
خالل س�د الحاجة المحلية وتصدير الفائض منه إلى الخارج، مشيراً 
إلى أن العراق يمتلك أكبر معامل للس�كر في المنطقة ومازال يستورد 
الطن الواحد من الس�كر بأكثر م�ن )800( دوالر. وقال خليل يجب أن 
تصب كل الجهود الحكومية نحو تفعيل معملي تصنيع السكر إلعادة 
الحياة لهما وإعادتهما إل�ى العمل ألنهما يعدان من المصانع الكبيرة 
في المنطقة وذات إنتاجية عالية من مادة السكر لتوفيره إلى مفردات 
البطاقة التموينية. وأضاف: أن عملية تفعيل معمل قصب الس�كر في 
ميسان ومعمل بنجر الس�كر في الموصل تتطلب وضع خطط علمية 
مشتركة ما بين الوزارات الصناعة والزراعة والكهرباء، لكيفية زراعة 
قصب الس�كر في ميسان والبنجر في الموصل من قبل وزارة الزراعة 
ومن ثم تأمين الطاق�ة الكهربائية لهما من قبل وزارة الكهرباء بينما 
دور وزارة الصناعة كيفية تش�غيل المعامل واألمور األخرى المرتبطة 
بإنتاجهما. ولفت إلى: أن هذين المعملين س�يدران موارد مالية كبيرة 

للدولة ألن إنتاجهما كبير جداً يسد الحاجة المحلية.

3- امل�اطن  همام خلف املالكي/ الب�سرة 
أعلن�ت الحكوم�ة المحلية في البص�رة عن مصادق�ة وزارة المالية 
على تخصيص31 مليار دينار لدعم مش�روع الزراعة والمزارعين في 
البصرة. وقال المش�رف على المش�روع الدكتور "محس�ن عبد الحي 
أن المش�روع يتضم�ن تجهي�ز المزارعي�ن والفالحين ومرب�ي الثروة 
الحيواني�ة والس�مكية بالتجهي�زات الزراعي�ة وبالتقني�ات الحديث�ة 
، ضم�ن التخصص�ات والقطاع�ات الزراعي�ة للمزارعين في ش�مال 
البص�رة. وأض�اف أن" تخصي�ص هذا المبل�غ يأتي لدع�م القطاعين 
الزراعي والحيواني اللذين عان�ا الكثير من التحديات واإلهمال ، مبينا 
أن"هذا المشروع الكبير شكلت له لجنة لإلشراف عليه برئاسة رئيس 
اللجن�ة الزراعي�ة في مجلس البص�رة علي س�وادي وعضويته ممثال 
عن المحافظ�ة، وبعضوية مدير البيطرة ومدي�ر الزراعة والجمعيات 
الفالحية. مؤكد أن "المزارعين والفالحين ومربي الحيوانية والسمكية 
س�يتم تجهيزهم بحاص�دات ومضخات زراعية وجرارات وس�احبات 

زراعية.

مرسى الهموم

 العدد )350(  االثنني 24  ايلول  2012

أزمة السكن وتردي اخلدمات
 يعيقان التنمية االجتامعية

اوض�ح مهجرون في منطق�ة الكرخ ببغداد بانهم لم يتس�لموا منحة 
الحكوم�ة البالغ�ة 250 الف دين�ار االخي�رة واوضح المهج�رون الذين 
تجمع�وا ف�ي مق�ر المجل�س البلدي في ح�ي الرس�الة انه�م تفاجؤوا 
باجراءات دائرة الهجرة والمهجرين فرع الحارثية التي دعتهم الى تجديد 
بياناتهم وتقديم معامالت جديدة عبر المجلس البلدي وان س�بب تجديد 
البيانات يعود الى فس�اد اداري ومالي في دائرة المهجرين في الحارثية 
س�ابقاً من جهته فقد اكد مسؤول عن اس�تالم معامالت المهجرين في 
المجلس البلدي لحي الرسالة  انه ارسل معامالت المهجرين منذ الشهر 
العاش�ر م�ن العام الفائت والبال�غ عددها 1300 معامل�ة ولم تعد منها 
س�وى )100( فقط حت�ى االن وان المهجرين يراجع�ون دائماً من اجل 
اس�تالم المبلغ لحاجتهم الماس�ة إليه ولك�ن هنالك اج�راءات روتينية 
ومعق�دة واهمال من قب�ل وزارة المهجرين اما رئي�س المجلس البلدي 
فق�د اوض�ح ان المجلس غير مس�ؤول ع�ن مثل هك�ذا معامالت وهي 
اجراءات خاصة بوزارة المهجرين وبفروعها وبموظفيها وهذا ثقل اخر 

اضيف على جهود المجلس البلدي.

معاناة املهجرين
 مع كساىل املوظفني 



الح�رارة  ارتف�اع درج�ات 
يهدد صحة القلب

أظهرت دراسة أسترالية أن 
ارتفاع درجات الحرارة يش�كل 
خطراً كبي�راً على صحة القلب، 
وقد يؤدي إلى الوفاة المفاجئة 

أو المعاناة من األزمات القلبية 
الخطيرة.

وش�دد الباحث�ون على أنه 
كلما ارتفعت معدالت ودرجات 
الحرارة بصورة غير مس�بوقة 
زادت مخاطر اإلصابة بأمراض 

القلب واألزمات القلبية.
الباحث�ون قد أجروا  وكان 
أبحاثه�م عل�ى مجموع�ة من 
األش�خاص خ�ال الفت�رة من 
حي�ث   ،2004 وحت�ى   1996
أش�ارت المتابع�ة إل�ى ارتفاع 
معدالت الوفاة المفاجئة والتي 
بلغت %34 في ش�هور الصيف 
شديدة الحرارة مقارنة بشهور 

الشتاء.

تحت زخ�ات المطر، توافد 
اآلالف إلى ساحة تيريزيان فايز 
بميوني�خ في ألماني�ا ليضمنوا 
ألنفسهم الشربة االولى وأماكن 

لهم تحت الخي�ام المنصوبة 
مهرجان  بافتت�اح  لاحتفال 
"اوكتوبر فيس�ت" الذي بات 
تقليداً بافاريا سنوياً منذ عام 
1810 حين أقيم للمرة االولى 
احتف�االً بعق�د ق�ران المل�ك 
االميرة  لودفي�ك االول عل�ى 

تيريزا فون زاكس.
اج�واء  عل�ى  وغلب�ت 
االحتف�ال االزي�اء البافاري�ة 
التقليدي�ة وحماس�ة تب�ادل 
م�ع  والتس�ابق  االنخ�اب 
الخي�ام  لدخ�ول  االصدق�اء 
الضخمة، علماً ان المهرجان 
مس�تمر حتى 7 تش�رين االول 
عروض�اً  وسيش�هد  المقب�ل، 

موسيقية عدة. 

اقام س�لطان بروناى حسن 
البلقي�ه، أكث�ر الرجال ث�راًء فى 
العال�م، حفل زفاف - أس�طورى 
عه�د  ول�ى  زواج  حف�ل  يف�وق 
بريطاني�ا - ألبنت�ه التى تزوجت 
من العريس بنجيران حاج محمد، 
أمس الخميس فى قصر س�لطان 
بروناى المكون من 1700 غرفة. 
وتعد العروس�ة األمي�رة حفصه 
بلقية )32 عاماً( االبنة الخامسة 
لسلطان بروناى وزوجته الملكة 
راجا صالح�ة، وزوجها بنجيران 
حاج محمد )29( عاماً، وتم عقد 
الق�ران بعد ظه�ر الخميس أمام 

العشرات من األهل واألصدقاء.
رس�مياً  االحتف�ال  وس�يتم 
فى الدي�وان الملكى ي�وم األحد، 

الذى يصادف أكثر أيام األس�بوع 
ذروة ف�ى احتف�االت الزفاف فى 
بروناى، ومن المتوقع أن يحضر 
حفل الزفاف زعماء جنوب شرق 
آسيا والملوك األجانب لمشاركة 
برون�اى  اإلس�امية  الس�لطنة 

فرحتها بالعرس.

ارتفاع درجات
 احلرارة هيدد صحة القلب

أشهر صورة يف
 العالـم ليست إال جمرد إعالن !

الرشبة األوىل

حفل زفاف ابنة سلطان
 بروناي أكثر ثراًء يف العالـم

متاهــــــة

األصفر ه�و لون مادي أويل مكون 
م�ن خلي�ط م�ن اللون�ن األحمر 
واألخ�ر، ويرمز الل�ون االصفر 
يف الغ�رب، للثراء من ل�ون الذهب 
والشمس. وهو أيضا رمز الخديعة 
والغ�ش واملرض وتس�مى صحف 

الشائعات بصحافة صفراء.
االبتس�امة املتكلف�ة الت�ي تكون 
بالف�رح  حقيق�ي  ش�عور  دون 

تسمى ابتسامة صفراء.
عند الصينين هو رمز اإلمرباطور 
يف  ح�زام  ل�ون  واإلمرباطوري�ة 
املراح�ل االبتدائي�ة م�ن الكاراتيه 
مقدس�ا  لون�ا  والجودو..ويعت�رب 
الدي�ن  رج�ال  وأكث�ر  للهن�دوس 
الهندوس لباس�هم بل�ون األصفر 

أو األبي�ض. يعت�رب الل�ون األصفر 
من أش�د األل�وان فرح�ا ألنه منري 
للغاي�ة ومبه�ج, هذا الل�ون يمثل 
قمة التوه�ج واإلرشاق ويعد أكثر 
األل�وان إضاءة ونورانية، ألنه لون 
الش�مس ومص�در الض�وء واهبة 
الحرارة والحياة والنشاط والرسور 
, واس�تخدمه املرصي�ون القدماء 
رمزا آللهة الش�مس وللوقاية من 
املرض.للون األصف�ر داللة أخرى 
تناق�ض األوىل وه�ي داللت�ه عىل 
الح�زن واله�م والذبول والكس�ل 
وامل�وت والفناء ربم�ا الداللة هذه 
ترتب�ط بالخريف وم�وت الطبيعة 
والصحارى الجافة وصفرة وجوه 

املرىض.

في الوقت ال�ذي يمر ثمانون 
عاما على التق�اط صورة "الغداء 
على قمة ناطحة س�حاب" والتي 
تع�د واح�دة م�ن الص�ور األكثر 
ش�هرة في العال�م عندما ش�هق 
الجميع لرؤية عشرات العمال في 
نيويورك وه�م يتناول�ون الغداء 
فوق عارضة حديدية فوق مدينة 
مانهات�ن بينم�ا أقدامه�م معلقة 
اله�واء، وصف�ت صحيف�ة  ف�ي 
االندبندن�ت ب�أن ه�ذه الص�ورة 
األس�طورية ل�م تكن ف�ي الواقع 
س�وى مج�رد إع�ان ع�ن مركز 

الم�ؤرخ  ويص�ف  "روكفل�ر". 
كي�ن جونس�ون الص�ورة بأنه�ا 
تضم عم�اال حقيقيي�ن إال انه تم 
توظيفه�م بش�كل جي�د ليظه�ر 
الح�دث وكأنه صدفة للفت أنظار 
الناس.  اما صحيفة وول ستريت 
جورن�ال فأكدت من جانبها أيضا 
ه�ذه الحقيق�ة مش�يرة ال�ى انه 
كما ان إنس�انا طبيعيا يس�تطيع 
الجل�وس في مكان ش�اهق كهذا 
دون أن يص�اب بالدوار أن لم يكن 
عام�ل بن�اء بالفعل واعت�اد على 

ذلك. 
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عموديافقي

اقلْع عن التدخني.. وامتلْك مبنًى!

سم األفاعي.. عالج ملرضى السكر والرسطان

24  ايلول

�سورة من الذاكرة

بغداد
 يف الثالثينات

1180 - وفاة اإلمرباطور 
مانويل كومنينوس، وأدى ذلك 
إىل بداية اندحار اإلمرباطورية 

البيزنطية.
1664 - هولندا تسلم نيو 
أمسرتدام يف القارة األمريكية 

إلنجلرتا.
1706 - الس�ويد تتخ�ىل 

عن حكم بولندا.
الكونغ�رس   -  1789
قان�ون  يص�در  األمريك�ي 
الس�لطة القضائية وتأسيس 
منص�ب النائب الع�ام ونظام 
وتش�كيل  اإلداري  القض�اء 
للوالي�ات  العلي�ا  املحكم�ة 

املتحدة.
1905 - الس�ويد تواف�ق 

عىل استقال النرويج.
- 1948

املس�تعمرات  ممثل�و 
أفريقي�ا  يف  الربيطاني�ة 

يجتمعون يف لندن.
هون�دا  رشك�ة  تأس�يس 

للسيارات.

ملع�ب  افتت�اح   -  1957
كامب نو يف برشلونة.

1963 - الوالي�ات املتحدة 
م�ع  معاه�دة  ع�ىل  تص�دق 
واالتح�اد  املتح�دة  اململك�ة 
التجارب  للحد من  السوفيتي 

النووية.
1966 - إرسائي�ل تنش�ئ 
املس�جد  تحت  نفق�اً جدي�داً 

األقىص.
1973 - غيني�ا الربتغالية 
تعلن استقالها عن الربتغال 
غيني�ا  إىل  اس�مها  وتغ�ري 

بيساو.
1996 - الوالي�ات املتحدة 
املتح�دة  واململك�ة  وروس�يا 
يوقع�ون  والص�ن  وفرنس�ا 
عىل معاه�دة لوقف التجارب 

النووية.
احتجاج�ات   -  2007
مناهض�ة للحكومة يف بورما 
ش�ارك بها م�ا ب�ن 30000 
و100000 شخص، وهي تعد 

األكرب منذ عرشين سنة.

1 – طائر غريد – دولة أميركية التينية – 2 – يستخدم للمرض – 
دولة أوروبية – 3 – دولة أوروبية – مقياس – 4 – لمس – 5 – أس�م 
دولة بنين س�ابقاً – متش�ابهان – 6 – دولة عربية – بيت الدجاج – 7 

– دولة عربية – 8 – إنتساب – 9 – ممثل تلفزيوني لبناني .

1 – دول�ة أس�يوية – 2 – رأس الرم�ح – العب�ي – 3 – أل�ح – دولة 
أسيوية – 4 – يصمم " مجزومة " – آلة طرب – 5 – في الفم – أسم 
موصول – يعطى للممثل – 6 – دولى في أميركا الجنوبية – عش�رة 
باألجنبية – 7 – عملة أسيوية – أنهضي – 8 – مصورون – للتذمر – 

9 – عاصمة أوربية – مشرب .

موؤرخون

ه�ذه الصفحة ليس لها أو لها القليل فقط 
من الوصات إىل الصفحات األخرى. )وسمت منذ 
يوليو 2009(. بإمكانك تحس�ن املقالة بإضافة 
وصات داخلية فيها إىل املقاالت األخرى. من أجل 
بع�ض اقرتاح�ات الوصات بإمكانك اس�تخدام 
أداة Can We Link It . لوسيوس كاسيوس ديو 
كوكايانوس ]1[ ولد يف نيقية يف بيثينيا سنة 163 
يف وت�ويف بعد س�نة 229. كان عض�واً يف مجلس 
الش�يوخ الروماني، وقنصاً، وكاتب�اً ومؤرخاً. 
كان أبوه كاسيوس أبرونيانوس حاكم داملاسيا 
وقيليقيا يف زمن ماركوس أوريليوس، ومن جهة 
أمه كان جده ديو خريسوستوم الذي اتخذ اسم 
عائل�ة كوكيان�وس تكريم�ا لراعي�ه كوكيوس 
نريفا. وبعد موت أبيه ترك ديو كاسيوس قيليقيا 
متجها نحو روما )180( وأصبح عضوا بمجلس 
الش�يوخ. وخال حكم كوم�ودوس مارس ديو 
كاس�يوس املحاماة يف الس�لك القانوني يف روما، 
وت�وىل مناص�ب املحتس�ب aedile والقس�طور 

quaestor. ترق�ى لرتب�ة برايت�ور ع�ن طري�ق 
برتيناك�س )193( ولكن�ه لم يبدأ ت�وىل املنصب 
حت�ى عه�د س�بتيموس س�يفريوس وكانت له 
منزلة وطيدة عند اإلمرباطور. وبأمر ماكرينوس 
ائتم�ن ع�ىل إدارة بريغام�وم وس�مرينا؛ وعن�د 
عودت�ه إىل روما ترق�ى إىل القنصلية حوايل العام 
220. وبعده�ا أخذ منص�ب القنصل القائم عىل 
مقاطع�ة أفري�كا، وأرس�ل مجددا عن�د عودته 
كموف�د رمي نحو داملاس�يا ثم بانوني�ا. وترقى 
مجددا إىل القنصلية يف عهد ألكسندر سيفريوس 
عام 229؛ ولكنه تقاع�د مجددا يف نيقية بعد أن 

تدهورت صحته ومات هناك.
قبل أن يكتب عمله ع�ن تاريخ روما أهدى 
كاس�يوس دي�و لإلمرباطور س�جا ع�ن أحام 
ومعج�زات مختلف�ة ق�د تنب�أت بارتقائ�ه عىل 
العرش )وربما نسب املؤرخ سويداس هذا العمل 
إىل ديو(، وكذلك فقد كتب سرية بعض مواطنيه 

مثل أريانوس.

العلم�اء  م�ن  فري�ق  كش�ف 
النقاب ع�ن احتواء  البريطانيي�ن 
سم األفاعي على مركبات طبيعية 
ستش�كل ف�ي المس�تقبل القريب 
الس�كر  ألم�راض  فع�اال  عاج�ا 
وضغط الدم المرتفع والسرطان. 
وأوضح علماء جامعة »ليفربول« 
أن  أبحاثه�م  ف�ي  البريطاني�ة 
بصف�ة  يحت�وي  األفاع�ي  س�م 
عام�ة عل�ى مجموع�ة متنوع�ة 

القاتل�ة،  الس�امة  الجزيئ�ات  م�ن 
وم�ن الممك�ن بواس�طة التقنيات 
الحديث�ة والتكنولوجي�ا المتطورة 

الجزيئ�ات  ه�ذه  م�ن  االس�تفادة 
القاتلة في المجاالت العاجية للحد 
المزمنة.  باألم�راض  من اإلصاب�ة 
وتوص�ل العلماء إلى أن الس�م الذي 
تف�رزه األفاعي والثعابين الس�امة 
عن�د مهاجم�ة فريس�تها، خاص�ة 
ذا الس�مية العالي�ة، يمك�ن أن يتم 
تحويله مرة أخرى إلى جزئيات غير 
ضارة تدخل ف�ي تركيب العديد من 
األدوي�ة لع�اج األم�راض المزمنة 

المهمة.

تمّك�ن مواط�ن تركي، يعمل ماس�حاً لألحذي�ة، من أن 
يجمع، خ�ال 23 عاماً، من النقود ما كان من املفرتض 

أن ينفقه�ا عىل التدخن، لو كان مدخناً. وخطرت فكرة 
للرتك�ي عيل أليك، بأن يقوم طيل�ة هذه الفرتة، بإعطاء 
زوجته يومياً ثمن علبة س�جائر، كان سيشرتيها يوميا 
ل�و كان مدخناً. وقال أليك إنه لم يدّخن الس�جائر أو أي 
ن�وع من التبغ طوال حياته، وإن�ه كان فقرياً جداً، لكّنه 
بعد الفكرة التي وردت إىل ذهنه قبل 23 عاماً، اس�تطاع 
اآلن امت�اك بن�اء م�ن أربعة طواب�ق، ناهي�ك عن عدم 
اإلرضار بصحت�ه. وأض�اف ألي�ك، البالغ م�ن العمر 56 
عاماً واملقيم يف منطقة »أوني�ا« التابعة ملحافظة أوردو 
عىل البحر األس�ود شمال رشق تركيا، أن الدافع الرئييس 
لتنفي�ذ ه�ذه الفكرة، إنما ه�و تأمن مس�تقبل أوالده 

السبعة.

كاسيوس ديو

احلياة واللون األصفر
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احلمل
مهما ح�اول بعضهم تش�ويه 
صورت�ك، ل�ن ينجحوا ألن�ك تملك 
أناني�اً،  تك�ن  ال  ناجح�اً  رصي�داً 
فالرشي�ك يس�تحق من�ك معاملة 
أفض�ل واكثر نضج�اً ال تعتمد عىل 

النصائح لتحسن صحتك

الثور 
ل�ن ت�راوح مكان�ك، فاألفكار 
األنظ�ار  تلف�ت  والمع�ة.  غزي�رة 
بقدرتك عىل التجاوب مع الظروف 
واملتطلّبات تعرّب عن أفكارك وآرائك 

أمام الرشيك برصاحة تامة

اجلوزاء
تأث�ريات إيجابي�ة وجّي�دة عىل 
صعي�د العم�ل، وه�ذا يرتاف�ق مع 
مطالب�ك املالي�ة املحقة وق�د تبلغ 
الهدف قريباً تتحس�ن األوضاع مع 

الرشيك عىل الصعد كافة

ال�سرطان 
لق�اءات عديدة يش�ّكل بعضها 
مفاجأة لك، فك�ن جاهزاً ملتغريات 
أكث�ر تنوعاً االرتب�اط قد يكون هو 
الحل األنس�ب، لكن اختيار الرشيك 

املناسب

الأ�سد 
اذا كان عمل�ك يتطل�ب من�ك 
مجازف�ة أو يضع�ك أم�ام اخطار 
الش�ديد  الح�رص  معين�ة علي�ك 
وتجّنب املتاعب عليك بذل كل ما يف 

وسعك للوقوف اىل جانب الحبيب

العذراء 
حاذر التدخل يف شؤون اآلخرين، قد 
تع�رض بترسعك وانفعال�ك وظيفتك أو 
مصالحك العامة للخطر والفش�ل تبدو 
يف األفق بوادر خري وانفراج وال سّيما اذا 

كانت العاقة تعاني تراجًعا أو فتوراً

امليزان 
من غري املعقول ان تفّوت عليك 
فرص�ة النج�اح بالتق�ّدم ارتجاليًّا 
ومن دون تحضري مسبق. قد تعرف 
انفراج�اً ع�ىل صعي�د املفاوض�ات 

يكون هذا اليوم ثقياً نوًعا ما

العقرب 
تكون موقع تقدي�ر واحرتام مميز، 
وتكس�ب ثقة م�ن كان يت�رصف بحذر 
مع�ك ألن�ه كان يجهلك. وّس�ع مروحة 
تح�اول  تخ�ف  وال  ونش�اطك  أعمال�ك 

والرشيك املشاركة يف مناسبات كبرية

القو�س 
أنت مدعو اىل بذل جهود إضافية 
تن�ازالت  وتقدي�م  ومضاعف�ة، 
س�ابقة،  ق�رارات  ع�ن  والع�ودة 
لتفادي األزمات واملشكات تتعمق 

الهّوة بن وبن الرشيك

الدلو 
ع�ىل  الحف�اظ  يف  رغب�ت  إذا 
أن  علي�ك  ومكتس�باتك،  موقع�ك 
تكون أكثر جدّية من السابق، فهذا 
أفضل عليك أن تواجه الوقائع كما 
ه�ي، فالحقيق�ة غالباً م�ا تكون 

ممراً إلزامياً

اجلدي
النق�اش العقيم ل�ن يوصلك اىل 
أي هدف، بل س�يزيد األمور تعقيداً 
لك�ن  تزعج�ك،  الرشي�ك  مزاجي�ة 
املش�كلة عن�دك والح�ل يبق�ى بن 

يديك الراحة باتت مطلباً رضورياً

حوت 
حوافز جدي�دة يف العمل تجعلك 
أكثر حماس�ة ونشاطاً، وبانتظارك 
العدي�د من فرص النج�اح عىل غري 
صعيد تتواف�ق والرشيك عىل الكثري 

من النقاط األساسية

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
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تعريف المرض : هو مرض ش�ائع بين كبار الس�ن يحدث فيه انخفاض لكثافة العظام مما يعرضهم لخطر 
الكس�ور خصوص�ا ما حول الحوض. هل تعل�م أن :- كثافة العظام هي كمية أنس�جة العظام في حجم 

محدد من العظام في الجسم. يمكن قياسها عن طريق التصوير باألشعة المقطعية.
- مقي�اس كثافة العظام يتي�ح للطبيب المعالج أن يعرف ما إذا كنت مصاب بمرض هشاش�ة 

العظ�ام و أن يح�دد م�ا إذا كنت عرضة لإلصابة به في المس�تقبل. وعلى الرغ�م من أن جميع 
النساء بعد سن اليأس "األمان" يستفدن من معرفة كثافة عظامهن، فإن الخبراء يقترحون 

بأن قياس الكثافة العظمية يفيد بصفة خاصة في النساء األكثر عرضة لمخاطرة اإلصابة 
بهشاشة العظام.
عوامل الخطورة

- تكثر الكسور عند أي ضربة في اليد أو في العمود الفقري أو في العضد أو في الحوض 
ومفاصل الرجل المرتبطة بالحوض.

- ق�د يصاحب هشاش�ة العظام بعض األمراض وعالمات الش�يخوخة مث�ل التقلصات 
العضلية وألم المفاصل والعظام.

- يزيد معدل إصابة النس�اء بهشاش�ة العظ�ام بعد انقطاع الطمث أو فيما يعرف بس�ن 
الي�أس "األمان" في حوالي الخمس�ين م�ن العمر , ويرجع ذلك إل�ى االضطرابات الهرمونية 

ونقص هرمون االستروجين.
- قلة تكلس العظام ويعود لقلة الكالسيوم والفسفور وبعض الهرمونات والفيتامينات. 

أسباب المرض
- تقدم السن- قلة الحركة والنشاط- األمراض المزمنة - تناول بعض األدوية مثل الكورتيزون- زيادة 

 .D النشاط في الغدة الدرقية - قلة تناول فيتامين دال
- التاري�خ الصحي العائلي - التدخين- تناول الكحوليات- س�وء التغذية- إفراط تن�اول الكافيين- عوامل 

وراثية أخرى. 
عالج المرض

- ق�د ال تك�ون هناك أع�راض وال عالمات واضحة إال بع�د وصول المريض إل�ى مراحل متقدمة 
وحدوث الكسور. 

- قد يصاحب تكلس العظام بعض أعراض وعالمات الشيخوخة مثل التقلصات العضلية وألم 
المفاصل والعظام. 
تشخيص المرض

يعتمد التشخيص على التاريخ الصحي والفحص السريري باإلضافة إلى:
CT Scan األشعة المقطعية سي تي -X-ray األشعة السينية -

- تحاليل الدم- تحليل البول
- قد يتم اخذ خزعة أو عينة من العظم الهش وعمل الفحوص التشخيصية الالزمة عليها. 

العالج والوقاية
- تن�اول كمية كافية من الكالس�يوم بمق�دار 5-1 جرام يوميا ويمك�ن أن يعمل على الوقاية 
من هشاش�ة العظام ويكثر الكالس�يوم في الحليب ومش�تقاته كالجبن وأيض�ا في الخضراوات 
الليفية والخضار الطازجة مثل الخس والجرجير والجزر ويوجد في الحبوب الكاملة "غير المقشرة" 
والبي�ض - تناول كمية كافية من فيتامين دال الذي يلعب دورهم في امتصاص الكالس�يوم ويوجد في 

البيض والسمك والكبد بنسب عالية .

أصبح تصلب الش�رايين مرض العصر الذي ال يفرق بين رجل وامرأة ..  
وألن األم هي وزيرة الصحة في منزلها ،  فهي المسؤولة عن حماية أفراد 

أسرتها من هذا المرض اللعين . 
وللوقاية من تصلب الش�رايين هناك عش�ر وصايا يحددها د .  حس�ن 

فكري منصور رئيس مركز ابن سينا للتغذية فيقول : 
 *  هناك عالقة وطيدة بين حدوث تصلب الشرايين والسمنة ،  ولذا يجب 
عليك اإلقالل من كمية السعرات الحرارية العالية للمحافظة على الوزن 

المثالي . 
 *  لما كانت الدهون الحيوانية هي المصدر األساس�ي للكوليس�ترول 

الضار فعليك اإلقالل بقدر المستطاع منها . 
 *  تجنب اللحوم الحمراء الدس�مة ،  وعليك باللحوم البيضاء مثل لحوم 

األسماك والدجاج . 
 *  صف�ار البي�ض والكب�دة وال�كالوي وجلد الطي�ور والس�من غنية 
بالكوليس�ترول فيجب عليك اإلقالل منه�ا إلى أدنى حد ،  خاصة إذا كنت 

معرضا لإلصابة بتصلب الشرايين . 
 *  احرص على تن�اول الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون ، وزيت الذرة ،  

فهي تقلل من تأثير الكوليسترول الضار . 
 *  يجب ع�دم اإلفراط في تناول الس�كريات والحلويات والجاتوهات ،  

فهي تساعد على اإلصابة بالذبحة الصدرية وتصلب الشرايين . 
 *  ممارس�ة الرياضة مهمة جدا في اإلقالل من نس�بة الكوليسترول ،  

والمحافظة على الوزن المثالي . 
 *  عليك بالمواظبة على قياس نس�بة الكوليسترول والترايجلسريدات 

بالدم كل ستة أشهر ،  خاصة إذا كنت مصابا بمرض السكر . 
 *  تناول الثوم النيئ الطازج لخفض مس�توي الكولس�ترول والمقاوم 

لحدوث الجلطات ،  وكمضاد للميكروبات ،  ويكفي فص أو اثنان يوميا . 
 *  تن�اول الخرش�وف بكثرة ،  فهل يقلل الكوليس�ترول في الدم ويمنع 

ترسبه على جدران الشرايين.
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اأعداد / موؤيد عبد الزهرة 

باتت مش�كلة الوزن الزائد للحقيبة المدرسية 
ف�ي الوق�ت الحال�ي تش�كل عبئ�ا كبي�را عل�ى 
جمي�ع أط�راف العملي�ة التربوي�ة وخصوص�ا 
عل�ى التلميذ ذاته، فكما ه�و معلوم، فإن طالب 
الم�دارس يكون�ون طوال م�دة جلوس�هم على 
مقاعد الدراس�ة في مرحلة نمو ش�امل جسميا 
وعقليا وانفعاليا...، والنمو الجسمي هو أوضح 
التغي�رات التي تصاحب أطف�ال المدارس، ومما 
ال ش�ك فيه أن حمل الوزن الزائد لفترات متتالية 
مستمرة سوف يؤثر في نمو الطفل، وإن لم يكن 
ه�ذا التأثير لحظيا وفوريا، فس�يظهر مع األيام 
والتقدم في الس�ن ليظهر مس�تقبال على شكل 
تح�ّدب ف�ي الظه�ر أو الميل بالجس�م نحو أحد 

الجانبي�ن. ويمكن إجمال المض�ار الناجمة عن 
حمل الحقيبة من عدة جهات بما يلي:

- ي�رى األطب�اء أن حمل الثق�ل الزائد للحقيبة 
المدرس�ية يع�رض األطف�ال آلالم ف�ي الرقب�ة 

والذارعين والكتفين والظهر وحتى القدمين.
- وأحيانا تس�بب ضغطا على القلب والرئتين 
نتيجة تش�وه الهيكل العظمي والعمود الفقري 

الذي يصبح على ش�كل حرف )c(، ما يس�تدعي 
التدخل الجراحي.

- يق�ول األطباء إن نس�بة اإلصابة بأمراض 
الظه�ر لدى حم�ل األطفال الحقائ�ب الثقيلة 
على أحد الكتفين تبلغ 30 %، وتتناقص هذه 
النس�بة إل�ى 7 % فقط في ح�ال حملها على 

كال الكتفين.
- كذل�ك، فإن حمل الحقيب�ة على كتف واحدة 
يس�بب انحناء جانبيا وقد يؤدي إلى سير الطفل 
بطريقة مختل�ة غير طبيعية. وق�د يؤدي الثقل 
الزائ�د في الحقيبة المدرس�ية إلى تحّدب الظهر 
إلى األمام، ما يؤثر في شكل الجسم بصفة عامة، 
وعلى العظ�ام وطريقة الحرك�ة بصفة خاصة. 
يق�ول االختصاصي�ون إن وزن حقيب�ة الطف�ل 
المدرسية يجب أال يتعدى 5 % - 10%  من وزن 
الطفل، بينما يس�تطيع تالميذ المرحلة الثانوية 
حمل حقيبة تزن حوالي %15  من وزنهم. وتقع 

على عاتق األس�رة والمدرس�ة، بال شك، 
لية  و لمس�ؤ ا

المباشرة في 
ة  عد مسا

الطالب على تخفيف الوزن الزائد للحقيبة، ونبدأ 
بدور األهل؛ حيث يتجسد بداية في شراء الحقيبة 
المناسبة، ثم في توعية أطفالهم وتنبيههم بعدم 
حمل الزائد من الكتب والحاجيات التي يأخذونها 
للتفاخر أمام زمالئهم. أما المدرسة فيقع عليها 
الدور األكبر؛ فبإم�كان المدرس أن يحدد ما هو 
الزم وما هو غي�ر الزم، وهذه بعض المقترحات 

للتخفيف من الوزن الزائد للحقيبة:
- أن توف�ر المدرس�ة داخ�ل الغ�رف الصفي�ة 
خزان�ة صغيرة أو أدراجا خاص�ة؛ بحيث توضع 

كت�ب المواد التي ال بها الدفاتر وبعض 
كتب الكتابة تدرس يوميا؛ مثل 
 ، ل طف�ا لأل

ت�ر  فا د و

الرسم أو الموسيقى... الخ.
- ويمكن أيضا وضع مستلزمات ومالبس 
حصص الرياضة، أو مس�تلزمات حصص 

الفن كاأللوان في الخزانة نفسها.
- وضع جدول دراس�ي يمكن التلميذ من 

حم�ل ما يلزم ليوم دراس�ي واح�د فقط وليس 
أليام األسبوع كلها.

- عدم إجبار التلميذ على حمل دفاتر س�ميكة 
وإنما إحضار أخرى رقيقة، 200 ورقة بدل 300 

مثال.
- مراقبة وضعية جس�م التلميذ في المدرس�ة 
حام�اًل  أو  جالس�ا  أو  واقف�ا  أكان  س�واء 

الحقيبة.
- توفي�ر قاع�ة مكتبي�ة تح�وي كت�ب 
المنهاج الدراس�ي توزع على كل مجموعة 
م�ن التالمي�ذ نس�خة م�ن الكت�ب المقررة 
ليس�تعملوها ف�ي المدرس�ة فق�ط، فيم�ا 
يحض�رون  المن�زل  ف�ي  كتبه�م  يترك�ون 
ويحفظون ويكتب�ون وظائفهم منها بدون 
الحاج�ة إل�ى حمله�ا يومي�ا م�ن وإل�ى 

المدرسة.
األس�لوب المجدي للوقاي�ة يتمثل بما 
ينص�ح ب�ه التربوي�ون واألطب�اء، لذلك 

ينصحون بما يلي:
الحص�ص  الطال�ب بج�دول  يلت�زم  أن   -

ف�ال  المق�رر، 
إال  معه  يحم�ل 
المقررة  الكتب 

لذلك اليوم.
يحم�ل  أن   -
حقيب�ة  الطال�ب 
تتناسب مع طوله ووزنه، 

ن  أ ينقل الحقيبة أثناء س�يره و
م�ن ي�ده اليمنى إلى يده اليس�رى م�ن فترة إلى 
أخ�رى، ثم يحملها عل�ى ظهره، وذل�ك للحفاظ 
على توزيع الثقل على الجسم.   - عمل تمرينات 
لتنش�يط أعضاء الجس�م لمدة 20 دقيقة تقريبا 
م�ن مثل الجل�وس عل�ى مقعد وإس�ناد الظهر، 
والوقوف وثن�ي اليدين على الص�در، أو الوقوف 
وتشبيك األيدي خلف الظهر والتعلق على الحائط 
م�ع إس�ناد الظه�ر، وبالتالي الوق�وف مع فتح 
الذراعي�ن وميل الج�ذع لألمام مع ش�د عضالت 
الجس�م بأكملها لألم�ام والثب�ات. وختاما، فإن 
طريق العلم والمعرفة مليء بالعقبات والصعاب، 
ولكنه طريق يستحق أن نبذل فيه الكثير؛ فالعلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة، لذلك يجب على 
األهل والمدرس�ة أن يثقفوا أبناءهم ويرشدوهم  
للمحافظة على صحتهم باتباع العادات الصحية 
الصحيحة سواء عند حمل حقائبهم أو جلوسهم 

على مقاعد الدراسة.

األطب�اء يقول�ون الضحك يطي�ل العمر، ويجع�ل الدم يتدفق ف�ي العروق 
بل ويس�اعد عل�ى تكس�ير الهرمونات التي تس�بب التوتر. ويق�ول األطباء 
أيض�ا، إن من يضحكون تكون صحتهم أفضل ألن الضحك يس�اعدهم على 
تخفيف التوتر، فالضحك يس�اعد على تسريع النبض ثم يبطئ منه بصورة 
ملحوظة، مما يجعل الدم يتدفق في العروق. يقول العالم النفس�ي ميكايل 
تيتس�ه الباحث في أمور الضح�ك ورئيس رابطة تس�مى رعاية خفة الظل 
"هيوم�ر كي�ر" العضالت العظمية تتم�دد والنتيجة أن ال�دم يتدفق بصورة 
أفضل إلى جميع العضالت». ويس�اعد الضحك كذلك في تكس�ير هرمونات 
التوتر وبناء الهرمونات التي تبعث الس�عادة في نفس اإلنسان. ويسهم في 
زيادة دفاعات المناعة في مجرى الدم بما في ذلك التي تساعد الجسم على 
حماية نفس�ه من أمراض السرطان والقلب. كما يزيد الضحك من األجسام 
التي تساعد على المناعة في اللعاب والتي تحبط من هجمات الجراثيم على 
الجه�از التنفس�ي. يقول تيتس�ه إن "الضحك، من بين أم�ور أخرى، يقّوي 

تعبي�ر عضالت العين وينشط العواطف اإليجابية في المخ. وهو 
عن الحري�ة الخالصة وإط�الق كامل لش�حنة التوتر". 

وبالتال�ي يحثنا األخصائيون على البحث عن األش�ياء 
التي تطل�ق العن�ان لضحكاتنا في الحي�اة اليومية 

وتنّش�ط القدرة على الضحك واالس�تجابة له. 
وي�درك األطب�اء جيدا م�دى صعوب�ة هذا 

بالنس�بة إلى العديد م�ن الناس في ظل 
ضغوط الحي�اة. " فالضحك يتطلب 

ق�درا من الش�جاعة »كم�ا تقول 
كالوديا مادلين تسيمر العضو 

في ن�اد للضحك في مدينة 
ال يبتس�غ. وألن�ه غالبا 

ما يكون م�ن الصعب 
التمت�ع  للبع�ض 

الم�رح  ب�روح 
ف�إن  والدعاب�ة 
ينضمون  الن�اس 
جمي�ع  ف�ي 
إلى  العالم  أنح�اء 

الضحك"  "ن�وادي 
"يوغ�ا  ويمارس�ون 

ف�ي  علي�ك  ولي�س  الضح�ك". 
هذه الن�وادي أن تق�وم بالضحك 

الخاف�ت أو الضحك�ة نص�ف 
"فنح�ن  كله�ا،  المكبوت�ة 

نق�دم على ما نس�تطيع 
بالفعل عمله" كما تقول 
رئيسة  شيفنر  ميكائيال 

رابطة المعالجين األلمان 
بيوغ�ا الضحك في ميوني�خ. والهدف 
هو أن تضحك بدون س�بب أو مانع. 

وهذا يبدو في البداية مصطنعا بيد 
أن قليال من التدريب يجعل الناس 

تتعلم "كيف تنفجر في الضحك 
الطبيع�ي م�ن خ�الل الضحك 

الجماع�ي المقص�ود" وألنه 
يصعب علي�ك التفكير فيما 
تفع�ل وأن�ت تتم�رن على 
اإلحس�اس  فإن  الضح�ك 

بالراحة يكون أكبر.

طرحت شركة االتصاالت الصينية "ZTE" الرائدة في صناعة الهواتف الذكية 
منتجها الجديد، الذي يحمل االس�م الرمزي "Grand Era U985"، واصفًة إياه 

بأنه أنحف هاتف ذكي رباعي األنوية في العالم.
ويتمي�ز هذا الهاتف باحتوائه عل�ى برنامج حماية أمنية تم تطويره من قبل 
الشركة خصيصاً وأطلق عليه اسم "Palm Manager"، من شأنه حماية الجهاز 

من عمليات قرصنة واختراقات النظام المعلوماتي الخاص بالمستخدم. 
ويبل�غ س�مك "أنح�ف هات�ف ذك�ي رباعي الن�واة ف�ي العالم"، ف�ي أنحف 
نقط�ة فيه 7.9 مم، بينما يبلغ متوس�ط س�مك الهاتف حوال�ي 8.6 مم. وهو 
مزود بشاش�ة عرض لمس�ية قياس�ها 4.5 بوصة )11.43 سم(، بدقة وضوح 

1280×720 بيكسل.
ويحت�وي الهات�ف على كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكس�ل م�زودة بخاصية 

."HD" التركيز التلقائي قادرة على التقاط فيديو بدقة عالية التحديد
ويعم�ل الجهاز ضمن بيئة نظام تش�غيل "أندرويد 4.0"، ويس�تخدم معالج 
"تيغ�را 3" رباعي األنوية. وأوضح هي ش�يو، الرئي�س التنفيذي ل�"ZTE" أن 
"الشركة تتوقع أن ُيحدث منتجها الجديد تأثيراً بالغاً في قطاع الهواتف الذكية 
وتجربة رائعة للمس�تخدم، وأن يكون له أصداء ف�ي الخارج كما في الداخل". 

ولم تفصح الشركة عن موعد طرح الهاتف أو السعر بعد.
في س�ياق متص�ل تعتزم ش�ركة "ZTE" إبرام اتفاقية ش�راكة مع ش�ركة 
"موزي�ال" رائدة البرمجيات لتطوير هاتف ذكي يعمل بنظام تش�غيل "موزيال 
فايرفووك�س"، كم�ا أعلنت الش�ركة الصيني�ة أن أولى هواتفه�ا الذكية بهذا 
النظام الجديد س�ينطلق بحلول العام القادم.ُيذكر أن شركة "موزيال" طورت 

نظ�ام تش�غيل موزيال المع�روف باس�م "B2G"، ليحمل االس�م "فايرفوكس 
أو إس خصيص�اً للهوات�ف الذكية. وأعلن�ت أن ش�ركة "ZTE" الصينية إحدى 

حلفائها في هذا المشروع، بجانب شركات اتصاالت أخرى.

كشفت ش�ركة "س�وني" اليابانية رس�مياً عن 
جيل جديد من جهاز ألعابه�ا اإللكتروني المنزلي 
الش�هير "بالي ستيش�ن 3"، ف�ي مؤتمر صحفي 
خاص بالشركة قبل بدء فعاليات "معرض طوكيو 
لأللع�اب-Tokyo Game Show" للع�ام الج�اري 

بيوم واحد. 
وتتمت�ع إصدارات هذا الجيل الجديد بنحافة أقل 
بمقدار 20 في المئة وخفة في الوزن أقل بمقدار 
25 ف�ي المئ�ة مقارن�ة بالجيل الحال�ي، لكنها ال 
تختلف عنها من حيث التصميم والشكل الخارجي، 
فيما يبدو أكثر جماالً ورونقاً، وسيتوافر باللونين 

األسود واألبيض.
ويتواف�ر هذا الجيل ف�ي إصدارين مختلفين من 

أحدهم�ا  التخزيني�ة،  الس�عة  حي�ث 
بسعة تخزينية كبيرة جداً مقدارها 
500 غيغاباي�ت، وس�يتوافر ف�ي 
28 أيل�ول الحال�ي ف�ي األس�واق 

واألمريكي�ة  األوروبي�ة 
بسعر قرابة 299 دوالراً 

أمريكياً.
أما اإلصدار الثاني ذو 
داخلية  تخزيني�ة  س�عة 
قليلة جداً مقارنة بالسالف 

ذك�ره تبل�غ 12 غيغاباي�ت، وس�يتوافر ف�ي 12 تش�رين األول 
الق�ادم في أوروب�ا فقط بس�عر 229 
ي�ورو، ولكن�ه لن يتوافر ف�ي الواليات 
المتح�دة األمريكي�ة، فيم�ا س�يتوافر 
في أمريكا نس�خة خاصة من الجهاز 
بسعة تخزينية قدرها 250 غيغابايت، 
وس�يأتي مع اإلص�دار الجديد من لعبة 
"Uncharted 3"، الت�ي ُتع�د واحدة من أكثر ألع�اب المغامرات 

إثارة.
 PlayStation" كما أعلنت "س�وني" عن توافر خدمتها الشهيرة
Plus" لمستخدمي جهاز األلعاب المحمول "بالي ستيشن فيتا"، 
الت�ي كانت مقتصرة فقط على العبي جهاز "بالي ستيش�ن 3"، 
وس�يتاح إمكانية االش�تراك فيها بحلول ش�هر نوفمبر/تش�رين 

الثاني القادم.
وجنب�اً إل�ى جنب أطلقت الش�ركة أيضاً إصداري�ن جديدين من 
جه�از "ب�الي ستيش�ن فيتا" م�ن حيث الل�ون وتش�مل األحمر 

واألزرق، وسيتوافران في 15 تشرين الثاني المقبل.

هشاشة العظام عند كبار السن"ترقق العظام"

سوين تكشف رسميًا عن جيل جديد من "بالي ستيشن 3"

ذكي  هاتف  أنحف  "ZTE" تطرح 

عرش   وصايا للوقاية
 من تصلب الرشايني
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30 % نسبة إصابة األطفال بآالم الظهر بسبب ثقلها

تتمتع إصداراته بنحافة أقل بمقدار 20 % وخفة أقل بـ25 %

احلقائب املدرسية وآالم الظهر

الضحك ُيطيل العمر
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ف�ازت الدنمركي�ة كارول�ن وزنياك�ي 
س�ول  بطول�ة  بلق�ب  األوىل  املصنف�ة 

املفتوح�ة للتنس للس�يدات االحد.ففي 
املب�اراة النهائي�ة للبطول�ة التي أقيمت 
يف كوري�ا الجنوبية تغلبت وزنياكي عىل 

االس�تونية كايا كانيبي املصنفة 
متتاليتن  بمجموعتن  الثالثة 

بواقع 6-1 و6-صفر.

توج املنتخ�ب العراق�ي بالبطولة العربية للس�نوكر، 
الت�ي اختتم�ت فعالياته�ا يف اإلمارات، بع�د فوزه يف 
املب�اراة النهائي�ة عىل نظ�ره الس�وري.وقال عضو 
االتح�اد العراق�ي للبليارد ب�در الدين بدر ش�اكر: إن 
"املنتخب العراقي للس�نوكر تغل�ب يف نهائي البطولة 
العربي�ة، املقام�ة يف اإلمارات، عىل املنتخب الس�وري 
بنتيج�ة 2-1، لينال لق�ب البطولة، الت�ي أقيمت عىل 

مدى ثمانية أيام".
وأضاف أن "تأهل املنتخب العراقي إىل املباراة النهائية 
جاء بعد فوزه عىل اإلمارات بالنتيجة نفسها، يف إطار 

الدور ش�به النهائ�ي". وتابع ش�اكر إن "الالعبن 
فراس كامل وعيل جليل وعيل صربي مثلوا املنتخب 

العراقي بالبطولة العربية".
وأوض�ح إن "املنتخ�ب الس�وري تأه�ل للمباراة 
النهائي�ة بعد إقصائ�ه منتخب قط�ر يف مباراة 
الدور شبه النهائي، قبل أن يخرس أمام منتخبنا 
بنهائي البطولة".يش�ار إىل أن 12 دولة شاركت 
يف البطول�ة العربية للس�نوكر، وه�ي اإلمارات 
والبحرين والسعودية وسلطنة عمان والكويت 
وقطر ومرص واألردن وسوريا وفلسطن وليبيا 

باإلضافة إىل العراق.

 
تنطل�ق يف الس�اعة الثامن�ة والنصف من 
مس�اء الح�ادي ع�رش من ش�هر ترشين 
األول املقب�ل صفارة حكم مب�اراة العراق 
والربازيل الودية والتي يستضيفها ملعب 
سويد بانك يف مدينة ماملو السويدية التي 
تقع يف أقىص جنوب دولة السويد.الرشكة 
املنظمة للمب�اراة )مجموعة ماتش ورد( 
أنهت جميع تفاصيل املباراة حيث س�يتم 
تس�ويق هذه املب�اراة ونقله�ا تلفزيونياً 
واالستفادة من ريع املباراة الذي سيذهب 
للرشكة املنظمة باإلضافة إىل أمور أخرى 
كما سيحصل نادي ماملو عىل مبلغ مليون 
كرونا سويدي عن إقامة هذه املباراة عىل 
ملعب�ه م�ع التعه�د بتوفر كاف�ة األمور 
التنظيمي�ة األخ�رى املتعلقة 

باس�تقبال املنتخبن وحض�ور الجماهر 
ملتابعة ه�ذه املباراة. الس�يد مارك عضو 
مجلس إدارة املجموعة الس�ويرسية قال 
ل�"مع�رض الكرة العراقي�ة املصور"بان 
أس�عار تذاكر املباراة قد حددت ما بن ال� 
100 إىل 150 دوالرا للشخص الواحد حيث 
سيتم فتح مراكز البيع يف املناطق الحيوية 
يف مدينة ماملو السويدية كمراكز التسوق 
وملعب املباراة نفس�ه ،مؤك�داً أن التذاكر 
س�وف تطرح يف األس�واق بداية األسبوع 
العراق�ي  االتح�اد  ب�أن  املقبل.وأض�اف 
لك�رة الق�دم لن يق�دم أي مبل�غ لالتحاد 
الربازييل بش�أن إقامة هذه املباراة خالفاً 
للمنتخب�ات األخ�رى الت�ي تق�دم مبالغ 

مالية كبرة للقاء املنتخبات العاملية .

سان بطرسربج 23 سبتمرب أيلول )خدمة رويرتز الرياضية العربية( -
أحرز الس�لوفاكي مارتن كليزان لقبه األول يف منافس�ات املحرتفن بعد 
تغلب�ه ع�ىل االيطايل فابي�و فونين�ي 6-2 و6-3 يف نهائي بطولة س�ان 

بطرسربج املفتوحة للتنس اليوم االحد.
ويف أول مب�اراة نهائي�ة له تق�دم كليزان املصنف الثال�ث 4-صفر بعدما 
كرس ارس�ال فونيني مرتن ليحس�م املجموعة االفتتاحية لصالحه.وبدا 
كليزان )23 عاما( أكثر نشاطا من فونيني املصنف الرابع رغم فوزه عىل 
الرويس ميخائيل يوجني بالدور قبل النهائي يف مباراة ماراثونية استمرت 

نحو اربع ساعات أمس السبت.
وعانى الالعب�ان من التوتر يف املجموعة الثاني�ة ليخرس كل منهما رضبة 
ارس�اله يف خمسة اشواط متتالية قبل ان ينتزع كليزان املصنف 45 عامليا 

الفوز برضبة قصرة بعد 69 دقيقة من اللعب.

ح�دد االتحاد العراق�ي للتنس موعد وأماك�ن بطوالت الفئات 
العمري�ة. وقال رئي�س االتحاد العراقي للتنس آس�و عادل إن 
"اتح�اد اللعبة حدد موع�د وأماكن بطوالت الفئ�ات العمرية 
للبنن والبن�ات، حيث تحتضن مدينة كرك�وك بطولة الفئات 

العمري�ة 8 و10 س�نوات 

للبن�ن، للمدة م�ن 25 ولغاية 27 من ش�هر ترشين الثاني 
املقبل".وأضاف إن "بطولة الفئات العمرية 8 و10 س�نوات 

للبنات س�تقام يف مدينة كركوك أيضا، للم�دة من 22 ولغاية 
24 من ش�هر ترشي�ن الثان�ي، فيم�ا تحتضن مدين�ة بغداد 
بطولة الفئات العمرية 12 و14 و16 س�نة للبنن، للمدة من 
8 ولغاية 10 من الشهر نفسه".وأشار عادل إىل أن 

"بطولة الفئات العمرية 12 و14 و16 سنة 
للبنات س�تقام يف مدينة أربيل للمدة 

م�ن 15 ولغاي�ة 17 من 
ش�هر ترشي�ن األول 
املقب�ل، وعىل مالعب 

أكوا بارك".
يشار إىل أن نادي دهوك 

هيمن ع�ىل نتائ�ج بطولة 
أندية كردس�تان للتنس للبنن، 

التي ج�رت مؤخرا يف دهوك، لفئتي 
دون 16 ودون 14 عاما.

أكمل نادي الرشطة إجراءات تعاقده مع ثالثة محرتفن أجانب 
انضم�وا إىل الفري�ق من اج�ل تمثيله يف مباري�ات الدوري 
العراق�ي للموس�م املقبل.ووصل املح�رتف الكامروني 
نلن�د إىل بغداد من اجل االنضم�ام إىل تدريبات الفريق 
قادم�اً من ال�دوري الصيني وتم�ت متابعته من قبل 
الكادر التدريبي للفريق الذي أبدى إعجابه بمستوى 
ه�ذا الالعب.ويعت�رب الالع�ب الكامرون�ي نلن�د هو 
املح�رتف الثال�ث يف صفوف الفريق بع�د أن تعاقدت 
إدارة الن�ادي مع املح�رتف الفرنيس فلكس والعاجي 
س�واريه اللذي�ن تواج�دا م�ع الفري�ق خ�الل األيام 
املاضية واجريا تدريباتهم�ا تحت قيادة املدرب ثائر 
جس�ام.وتطمح إدارة النادي إىل التعاقد مع محرتف 
رابع حيث تجري املفاوضات حالياً مع احد الالعبن 
من اجل إتمام الصفقة ويف حالة فش�لها فس�يكتفي 
بثالث�ة محرتفن فقط.وجاءت خطوة تعاقد النادي مع 
املحرتف�ن األجانب بعد الس�عي من قبل اإلدارة للمنافس�ة 
عىل لقب الدوري يف املوس�م املقبل حي�ث تعاقدت إدارة الرشطة 
مع ع�دداً من الالعب�ن الدولي�ن واملحرتفن س�عياً إىل تحقيق 
النتائج املميزة.الجدير بالذكر إن اإلدارة اتفقت مع املدرب ثائر 
جس�ام لقيادة تدريب الفريق يف املوس�م املقب�ل إىل جانب كادر 
تدريبي أردني مساعد له مؤلف من هيثم الشبول وعبد الرؤوف 

الكته الذين بارشا إعداد الفريق للموسم املقبل.

حق�ق مانشس�رت يونايت�د ف�وزه الراب�ع ه�ذا 
املوس�م عندما قهر ليفربول بنتيجة 2-1 ، يف املباراة 
الت�ي أقيمت بينهما عىل ملع�ب اَنفيلد معقل الريدز 
يف األس�بوع الخامس من الدوري اإلنجليزي ، وبهذه 
النتيج�ة يرتفع رصي�د املاني�و إىل 12 نقطة يف املركز 
الثان�ي خلف املتص�در تش�يليس بينما تجم�د رصيد 
الليف�ر عند نقطتن فقط محت�ال املركز ال18 يف بداية 
سيئة هذا املوسم .جاء اللقاء قويا ورسيعا يليق بدربي 

الفريقن وس�يطر ليفرب�ول عىل مجريات الش�وط األول تماما 
بينما أتاح النقص العددي للريدز بعدما طرد حكم اللقاء الالعب 
ش�يلفي يف الدقيقة 39 الفرص�ة أمام مانشس�رت ملبادلة الليفر 
الهجوم يف الشوط الثاني .. أحرز لليفربول جرارد يف الدقيقة 46 
بينما تعادل للماني�و رافاييل يف الدقيقة 51 وأحرز هدف التقدم 
ملانشسرت فان بريس من ركلة جزاء يف الدقيقة 81  .  قبل بداية 
اللقاء أقيم ش�به إحتفالية تأب�ن إلرواح 96 من الجماهر التي 
راحت ضحية س�قوط جزء من امللعب يف الحادثة الشهرة للقاء 
الفريق�ن ع�ام 1985 .  الثعل�ب العج�وز 
السر أليكس فرجس�ون مدرب املانيو 

إعتم�د يف هجومه عىل الجانبن من خالل قدرة فالنس�يا وناني 
عىل اإلخرتاق مإرس�ال الكرات العرضية لفان بريس الذي يجيد 
التعامل معه�ا .. بينما علم رودجرس م�درب الريدز إمكانيات 
العبيه جيدا وحاول إستغاللها من خالل إسرتاتيجيته الهجومية 
التي تعتمد عىل إرس�ال الكرات األمامية خلف املدافعن والكرات 
البينية وذلك لقوة سواريز وبوريني وقدرتهما عىل اإلستفادة من 
رسعتهم�ا يف مثل هذه األلع�اب .  التفكر يف عدم تلقي الهزيمة 
ف�اق الرغب�ة يف الفوز خ�الل الش�وط األول لالعبي مانشس�رت 
وتقهقر الثالثي كاجاوا وناني وفالنسيا ملعاونة خط املنتصف من 
الناحي�ة الدفاعية فوضحت الفجوة بينهما وبن بريس املتواجد 

بمفرده يف املقدمة فلم تشكل هجمات املانيو خطورة عىل مرمى 
أصحاب األرض .. بينما جاء الترسع من جانب س�واريز مهاجم 
الري�دز يف إنه�اء الهجمة لتفتق�د الخطورة الالزم�ة عىل مرمى 
ليدجارد حارس يونايتد . ضبط النفس والتمركز الدفاعي الجيد 
وخربة العبي املانيو مكنتهم من إنهاء خطورة هجمات ليفربول 
قبل أن تش�كل خطورة كبرة ع�ىل مرماهم ولم يجدوا حال أمام 
الس�يطرة الحمراء عىل امللعب ولكن ج�اء الحل من جانب مارك 
هاليس حكم اللقاء يف الدقيقة 39 عندما أشهر البطاقة الحمراء 
يف وجه جونجو شيلفي العب وسط ليفربول لخشونته املتعمدة 
ليكمل الريدز اللق�اء بعرشة العبن بينما يحاول يونايتد مبادلة 
أصحاب األرض الهجوم وإس�تغالل النقص العددي ولكن الليفر 
ل�م يمنحهم الفرص�ة وهاجموا حت�ى النهاية لينتهي الش�وط 
األول بالتع�ادل الس�لبي . مع مطلع الش�وط الثان�ي أجرى كال 
املدربن تغيرا حيث دفع فرجسون بسكولز بدال من ناني الذي 
إختفى يف الش�وط األول بينما دفع رودجرس بسوس�و بدال من 
بورين�ي .. ول�م تختلف بداية الش�وط عن س�ابقه حيث هاجم 
الليف�ر منذ البداية ويف الدقيق�ة األوىل يرتجم جرارد قائد الريدز 
س�يطرة فريقه وأحرز الهدف األول من تس�ديدة متقنة بيرساه 
س�كنت الزاوية الي�رسى ألنديرس ليدجارد حارس مانشس�رت . 
فطن العبو املانيو أن إس�تمرار تقهقرهم يعني هزيمتهم وأنهم 
يواجه�ون فريق يلعب بنقص ع�ددي أمامهم فإندفعوا للهجوم 
يف محاولة للتعويض ولم تمض سوى 5 دقائق فقط حتى عادل 
رافايي�ل النتيجة لصال�ح املانيو وأحرز هدف�ا جميال يف الدقيقة 
51 بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء فس�ددها بيرساه يف 
الزاوية اليمنى البعيدة لتسكن شباك ريينا حارس الريدز معلنة 
ع�ن عودة األم�ور لنقطة البداي�ة . رغم التوقعات بأن يس�تمر 
يونايتد يف هجومه مستغال النقص العددي لخصمه إال أن الريدز 
واصل محاوالته من خالل إرسال الكرات األمامية لسواريز .. أما 
املانيو فقد حاول الهجوم من خالل التمريرات الرسيعة وإخرتاق 
دفاع�ات الليفر معتمدا عىل مهارات العبيه وبمجهود فردي من 
فالنس�يا العب يونايتد يخرتق دفاعات الليفر من الجهة اليمنى 
ويعرقله جونس�ون داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة 
جزاء يعرتض عليها العب�ي الريدز ويتصدى لها فان بريس بعد 
5 دقائ�ق كامل�ة ملحاولة عالج أج�ر مدافع ليفربول وس�ددها 
فان ب�ريس قوية يف الزاوية اليرسى لتس�كن ش�باك ريينا رغم 
إرتطامه�ا بيده مح�رزا الهدف الثاني لفريق�ه يف الدقيقة 81 .. 
ويحاول الري�دز العودة للمباراة مرة أخرى وهاجموا برشاس�ة 
ولكن النقص العددي لم يسعفهم لينتهي اللقاء بفوز مانشسرت 

2-1 يف قمة شمال غرب إنجلرتا .

اللجنة المنظمة لمباراة منتخبنا الدنمركية وزنياكي تفوز ببطولة سول للتنس
أمام البرازيل تحدد أسعار التذاكر

كليزان يهزم فونيني في نهائي 
سان بطرسبرج

يونايتد يقهر ليفربول في عقر داره ويصعد لوصافة البريمير ليغ

تس�ود حالة من الرتقب واالهتمام االوس�اط الرياضية يف 
الع�راق بانتظار جلس�ة محكم�ة الكأس التي س�تقام يف 
الثام�ن والعرشين من الش�هر الح�ايل والتي س�يتم فيها 
اتخ�اذ القرار النهائي بش�أن رشعي�ة انتخاب�ات االتحاد 
العراق�ي لكرة القدم م�ن عدمها بعد ان ق�دم املعرتضون 
العديد من الوثائق التي تش�ر اىل وجود خروقات عديدة يف 
ه�ذه االنتخابات.ويتوجه وفد االتح�اد العراقي اىل مدينة 
لوزان السويرسية يف السادس والعرشين من الشهر الحايل 
حي�ث يضم رئي�س االتح�اد العراقي ناجح حم�ود وامن 
الرس طارق احمد ومحامي ايطايل وبشار مصطفى رئيس 

اللجنة املرشفة عىل االنتخابات كشاهد يف هذه املحكمة.

فيما سيتألف وفد املعرتضن من رعد حمودي وباسل عبد 
املهدي ومحمود الس�عدي واحس�ان العاميل فيما سيغيب 
رئيس نادي الزوراء فالح حس�ن عن الس�فر اىل س�ويرسا 
باإلضافة اىل سعد مالح لعدم حصوله عىل الفيزا.ويحرض 
الطرف�ان املرافع�ة النهائي�ة الخاص�ة بالخروق�ات التي 
رافق�ت انتخابات االتحاد العراقي لكرة القدم حيث ينتظر 
ان يتم االع�الن النهائي عن هذه القضية بقرار يصدر من 
محكم�ة الكأس فأما ان يتم االعرتاف بهذه االنتخابات او 
الغائها وتشكيل هيئة مؤقتة الدارة شؤون الكرة العراقية.
ويعرب املعرتضون عن تفاؤلهم بإمكانية نجاح اعرتاضهم 
والحصول عىل قرار من محكمة الكأس بش�أن الغاء هذه 
االنتخاب�ات وذل�ك النهم واثق�ون مما قدم�وه من وثائق 

تدي�ن الخروق�ات العديدة التي جرت يف ه�ذه االنتخابات.
فيما يعترب االتحاد العراقي ان االنتخابات التي جرت كانت 
قانوني�ة وال توجد فيها اي مخالف�ات وان املعرتضون لن 
يحصلوا عىل اي قرار يسهم يف الغاء نتائج هذه االنتخابات.
وقدم املعرتض�ون العديد من الوثائق التي تعترب مخالفات 
قانوني�ة ضد االتح�اد العراقي معززة برشي�ط فديو عنها 
حي�ث اعتربوا وم�ن هذه الخروقات عملي�ة رشاء اصوات 
م�ن قبل اتحاد الكرة واضافة ثالث�ة اندية للهيئة العامة ) 
ذي قار والحسن والسياحة( يف املؤتمر االنتخابي من دون 
عقد جلسة مس�بقة لرشح مربرات االضافة ومدى احقية 
تلك االندي�ة بالتواج�د يف الهيئة العام�ة واعتماد تصويت 
ممثليها حيث لم يكن لدى هذه االندية اي نش�اط ريايض 

يف ك�رة القدم وهذا يتعارض ايضا مع لوائح االتحاد الدويل 
لك�رة القدم التي ال تس�مح ملمثله بالتصويت و مش�اركة 
عدد م�ن اعضاء اتح�اد الكرة الس�ابق يف التصويت برغم 
ان تعليمات االتحاد الدويل التي ابرقها يف فرتة س�ابقة هذا 
الع�ام اك�دت ان اعضاء االتح�اد يحق لهم الرتش�يح دون 
التصوي�ت وكذلك وج�ود اثنن من اعض�اء الهيئة العامة 
التح�اد الك�رة يمث�الن اتحادي�ن آخري�ن غر ك�رة القدم 
والف�وىض العارمة التي رضبت قاع�ة املؤتمر والخروقات 
الفاضحة التي اظهرتها الكامرات من خالل تحركات عدد 
من املرش�حن الذين ف�ازوا يف االنتخابات وه�م يتحدثون 
بش�كل رسي مع الهيئ�ة العامة بعد ان ترك�وا مقاعدهم 
وذهبوا خارج القاعة وهو امر غر مسموح به ألنه يشكل 

تأث�راً عىل خيارات املقرتعن 
الذي�ن خض�ع قس�م منه�م 
اىل ضغ�وط تل�ك التح�ركات 
بص�ورة تتن�اىف م�ع تقالي�د 
االنتخابية بحسب  املؤتمرات 
اىل  باإلضاف�ة  املعرتض�ن 
العديد من الخروقات االخرى 

الت�ي تم تثبيتها.وكان�ت انتخابات االتح�اد العراقي لكرة 
القدم قد جرت يف الثامن عرش من شهر حزيران من العام 
املايض وأسفرت عن فوز ناجح حمود رئيسا لالتحاد وعبد 
الخالق مسعود بمنصب النائب األول ورشار حيدر بمنصب 

النائب الثاني وعرشة مرشحن فازوا بعضوية االتحاد.

*  علي نوري

ترقب كبير في الوسط الكروي لقرار محكمة الكأس حول انتخابات االتحاد "بصراحة"
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قضاة المالعب يعسكرون 
الشرطة يكمل تعاقده في ريفا والقاهرة

مع محترفيه األجانب  
  أعلنت دائرة الحكام يف اتحاد الكرة أن 25 حكما من الشباب سيدخلون 

معس�كرا يف تركيا يستمر عرشة أيام خالل أيلول الحايل، مبينة أن 
املعس�كر يأتي لتطوير قابليات الحكام الشباب من 

موالي�د 1980 فما فوق، فيما أش�ارت إىل دخول 
حكام النخبة يف معس�كر آخ�ر يف مرص.وقال 

رئي�س الدائرة ط�ارق احم�د إن "25 حكما 
م�ن موالي�د 1980 فما فوق س�يدخلون يف 
ال�27 من أيلول الحايل معس�كرا تطويريا يف 
منتج�ع ريفا بمدينة اس�طنبول الرتكية"، 
مؤكدا أن "املعسكر هو الثالث من نوعه 
بع�د معس�كر أربي�ل وقط�ر ويهدف 
لتطوي�ر قابلي�ات الحكام الش�باب 
الذين اش�رتك 50% منه�م يف قيادة 
مباري�ات ال�دوري". وأضاف احمد 
أن "املعس�كر يتضم�ن محارضات 

نظري�ة وعملية وتطبيقات تحكيمية 
عىل مدى عرشة أيام إذ يختتم يف السادس 

من ترشين األول املقبل"، مشرا إىل أن "معسكرا 
آخ�ر س�يقام يف مرص لح�كام النخب�ة والحكام 

الدولين اس�تعدادا للموس�م املقبل ويبدأ املعسكر 
يف الثام�ن من ترشين األول املقبل".يذكر أن دائرة الحكام تنظم 
بن حن وآخر دورات تحكيمية ومعس�كرات تدريبية تركز من 
خالله�ا عىل تطوير مه�ارات الحكام الش�باب يف خطوات 
تمهيدي�ة العتمادهم يف قيادة املباريات يف البطوالت 

املحلية.

اتحاد التنس يحدد مواعيد بطوالت 
الفئات العمرية

منتخب العراق للسنوكر يتوج بالبطولة العربية
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التاس�ع والعرشين من  يف 
عمره.. وأحد أق�دم العبي دوري 
نجوم قطر بع�د مروره عىل كل من 
الخور, الغرافة, العربي ثم نادي الوكرة 
ال�ذي قد يكون آخر محطة له كالعب بعد 
عرش س�نوات من العط�اء أهدى فيها بالده 
أغ�ىل األلقاب القارية س�نة 2007. ولعل أكرب 
التحديات الت�ي تنتظر ابن الرافدين قبل االعتزال 
هو تأهي�ل منتخب بالده إىل أك�رب املحافل الكروية 
العاملي�ة مونديال الربازيل ويب�دو أن األمور قد بدأت يف 
صالحه هذا املوس�م بحكم تسجيله أول هدف لفريقه يف 

أول ظهور له بدوري النجوم أمام الغرافة.
يونس وببساطته املعتادة تحدث بشكل موسع يف هذا 
الحوار كاش�فا أم�ورا خفية متعلقة بمش�واره كالعب 

وحتى حياته الشخصية.
* يب�دو أن�ك س�عيد بع�د انطالقتك�م القوي�ة يف 

الدوري؟
- طبع�ا س�عيد بحي�ث ال يمك�ن لن�ا أن نتوق�ع 

بداي�ة موفق�ة أكثر من هذه يف مب�اراة كانت تبدو صعبة 
و»مفخخ�ة« ضد فريق قوي مث�ل الغرافة. أعتقد أننا كنا 
أكث�ر إرادة وتنظيم�ا فوق أرضي�ة امللعب ونس�تحق هذا 
الفوز الذي س�يجعلنا نواصل املش�وار بأكثر إرادة وثقة يف 
النفس ملا هو قادم ألن الفوز يف أوىل املباريات أمر هام جدا 

لذهنية الالعبني.
هدوء وتركيز

* برغم اعتمادكم مبدأ الحيطة بخطة دفاعية إال أنكم 
استطعتم تسجيل ثنائية جميلة وذكية؟

- دخلنا املباراة بهدوء وتركيز وحاولنا قدر املس�تطاع 
امتص�اص ضغط فري�ق الغرافة الذي ب�دا مترسعا باحثا 
عن التس�جيل وهو ما جعل العبيه يضيعون كرات س�هلة 
نتيج�ة نقص الرتكيز. من جهتنا اس�تفدنا من ذلك العجز 
باعتمادن�ا عىل الهجمات املضادة الرسيعة واللعب املبارش 
وهو ما أعطى ثم�اره مع بداية املرحلة 
الثاني�ة م�ن املب�اراة. بعده�ا رم�ى 
الغرافة ب�كل ثقله للتعدي�ل تاركا 
فراغ�ات كب�رة يف ال�وراء وهو ما 
س�مح لنا بمضاعف�ة النتيجة إثر 

هجوم معاكس كذلك اس�تطعنا به قت�ل املباراة قبل عرش 
دقائق من نهايتها.

* ه�ل هي خربة الالعب�ني وإرادته�م أم حنكة املدرب 
التي صنعت الفارق يف هذه املباراة؟

- أعتقد االثنني معا.. لقد درسنا كما ينبغي نقاط قوة 
وضعف فريق الغرافة كما س�بق وأن قلت لك أحّسنا إدارة 
مج�رى املباراة التي كانت تكتيكية وصعبة عىل الفريقني. 
كما أن ملس�ة املدرب كانت حارضة والخطة التي اعتمدها 
ناجحة ج�دا. كنا األفضل وفوزنا كان مس�تحقا وال غبار 
عليه برغ�م أنه أكثر من�ه فوز معنوي ألن املوس�م مازال 

طويال.
شجاعة املدرب

* مع�روف عىل امل�درب بازداريفيتش ش�جاعته وأنه 
مغامر ألبعد الحدود فهل الحظت أنت ذلك؟

- نع�م هذا صحي�ح ولقد الحظت ذل�ك منذ الحصص 
التدريبي�ة األوىل برفقته. لكل م�درب وجهة نظر، طريقة 
عمله وتفكره وأنا ش�خصيا أحب هذا النوع من املدربني 
بنزعته�م الهجومية كوني مهاجما حرا وأريد املس�احات 
فوق امليدان. أتمنى أن تس�ر األمور يف االتجاه السليم وأن 

نوفق معه هذا املوسم.
* س�جلت الهدف األول لفريقك وقمت بتمريرة الثاني 

فهل هي العودة القوية للسفاح يف دوري النجوم؟
- أتمنى ذلك.. كما قلت لك هي مجرد مباراة أوىل فقط 
وال يمكن الحكم فيها عىل مستواي. كنت موفقا يف مباراة 
الغراف�ة وأتمن�ى أال يفارقن�ي ه�ذا التف�وق مثلما حصل 
املوس�م السابق الذي غابت عني فيه الفعالية التي تعودت 
عليه�ا أم�ام املرم�ى, وكان مس�تواي متوس�طا مثل كل 
الفريق, رغم أنها سوى البداية إال أن األمور تبدو مختلفة 

عن املوسم املايض.
* ه�ل كان ذل�ك ردا ورس�الة منك ملدرب�ك الذي طلب 

استبدالك بمجرد وصوله يف فرتة التحضرات املاضية؟
- لم أقم سوى بواجبي كمهاجم ولم يكن ردا مني عىل 
أي كان. امل�درب بازداريفيتش لم يطلب اس�تبدايل بل كان 
س�عيدا بوجودي يف الفريق ألنه يعرف إمكاناتي جيدا وقد 
سبق له أن جاء لضمي إىل فريق فرنيس ملا كنت يف الغرافة 
قبل أربعة مواس�م إال أننا فش�لنا يف املفاوضات. تربطني 
عالق�ة جي�دة باملدرب وم�ا تداولته وس�ائل اإلعالم مجرد 

كالم ال صحة له وأنا سعيد بالعمل معه وهو كذلك.

* ما الفريق الذي تمنيت دوما اللعب له؟
- تمني�ت من�ذ صغ�ري اللع�ب لن�ادي العاصم�ة 

اإليطالية إنرت ميالنو الذي أنارصه منذ صغري.
* م�ن هن�ا نفه�م أن�ه س�يكون آخ�ر موس�م لك 

كالعب؟
-كل األم�ر مرتب�ط بتأهيل مع منتخ�ب العراق من 
عدم�ه إىل كأس العالم بالربازيل ألن�ي أحتاج لكثر من 
املنافس�ة قصد تقديم أفضل ما أملك يف هذه التصفيات 
الت�ي نري�د أن تك�ون حظوظنا فيه�ا كامل�ة وإىل آخر 

لحظة. واعتزايل قد يكون نهاية هذا املوسم.
* تنتظ�رك واملنتخب العراقي مب�اراة مصرية ضد 

أسرتاليا.. فكيف تراها؟
- حقا حاس�مة ومصرية ل�كال املنتخبني كون كل 
منهما لدي�ه يف رصيده نقطتان بعد خس�ارة وتعادلني 
ويعت�رب الخط�أ فيه�ا ممنوع�ا للحف�اظ ع�ىل اآلم�ال 
والحظوظ قائمة ملا تبقى من التصفيات. ستكون حتما 
مب�اراة قوية وجميلة يف نفس الوقت وأعتقد أن الفريق 
األكث�ر تركي�زا وثق�ة يف النفس ه�و من سيحس�مها. 
س�نقدم كل م�ا لدين�ا للبق�اء يف الس�باق ع�ىل املرتبة 
الثانية املؤهلة مبارشة وتفادي الثالثة التي ستدخلنا يف 
حس�ابات معقدة جدا للعب املباريات الفاصلة. خسارة 
أس�رتاليا أم�ام األردن ال تعن�ي لنا ش�يئا ألن منافس�نا 
س�ينتقل إىل الدوحة إلع�ادة االعتبار لنفس�ه ونحن ما 

نفكر فيه الفوز وال غر ذلك.
* هل ترى أنكم تملكون األس�لحة الالزمة لتحقيق 

أول فوز وحتى للتأهل إىل املونديال؟
يف  األول  املرش�ح  الياب�ان  منتخ�ب  باس�تثناء   -
مجموعتن�ا والذي هو كذلك تف�وق علينا بصعوبة فوق 
أرضه وأمام جماهره.. فإن مستوى املنتخبات األخرى 
كله�ا متق�ارب ونتائج املباري�ات وحتى س�لم الرتتيب 
يوضح ذلك. أعتقد أن حظوظنا كبرة يف هذه املجموعة 
وما علينا س�وى أن نؤمن حظوظن�ا وهو ما أؤكد عليه 

دوما لزمالئي يف املنتخب.
م�شاركة مونديالية

* وما أجمل من أن تنهي مشوارك الكروي بمشاركة 
مونديالية؟

- وه�و الحلم ال�ذي راودني دوم�ا وباألخص خالل 
ه�ذه الف�رتة األخ�رة, بعد إح�رازي لكأس آس�يا عام 
2007 أري�د أن أنه�ي مش�واري بمش�اركة تاريخية يف 
كأس العال�م الت�ي تعد أكرب تظاه�رة كروية يمكن ألي 
العب أن يكتب اس�مه فيها وأتمن�ى من كل قلبي أن أكون 

حارضا يف ذلك املوعد.
* استقبال منافسيكم يف قطر يساعدك أكثر بحكم أنك 

متعود عىل كل املعطيات هنا بالدوحة؟
- صحيح أن هذا يعترب أمرا إيجابيا ويف صالحي بما أني 
متعود س�واء عىل املناخ, امللعب وحت�ى أمور أخرى بقطر 
التي نجد فيها كل يشء لكن جماهرنا تنتظر أن نس�تقبل 
منافسينا يف العراق عىل أرضنا وأمام اآلالف من جماهرنا 
الت�ي اش�تاقت إلينا كث�را واش�تقنا إليها كذل�ك وأريد أن 
أضي�ف أمرا بهذا الش�أن.وقد يجهل البعض أنه لم يس�بق 
ليون�س محم�ود أن لعب أي مباراة رس�مية م�ع املنتخب 
عىل أرض العراق وقد اكتفيت طيلة مسرتي الدولية بلعب 
مقابلتني وديتني فقط هناك أم�ام جمهورنا وقد كان ذلك 

فلسطني أمام كل من س�وريا ومؤخرا أمام 
وه�و أم�ر رصاح�ة يحز يف 

نف�يس ويؤملن�ي متمني�ا 
يف  مالعبن�ا  إىل  الع�ودة 

أقرب وقت ممكن.

يونس محمود يؤكد: االعتزال بات قريبًا !

دخل ن�ادي آرس�نال اإلنجليزي يف الرصاع عىل ضم اإلس�باني 
الدويل فرناندو يورينتي مهاجم أتليتيكو بلباو.وسينتهي عقد 
يورينت�ي مع فريقه اإلس�باني يف الصيف القادم، مما يجعله 
هدفا جي�دا ملعظم األندية الطامعة يف خدماته وعىل رأس�ها 
تش�ليس ومانشس�رت س�يتي اإلنجليزيني وكذلك يوفنتوس 
بطل الدوري اإليطايل.ويرى الفرنيس آرس�ني فينغر مدرب 
املدفعجية أن يورينتي البالغ من العمر 27 عاما سيكون 

ي���ال  للهولن�دي روبن فان بد رائع�ا 
ب�ريس وال�ذي انتقل 
إىل  الصي�ف  ه�ذا 
الغريم مانشسرت 

يونايتد.

ت�م الغاء مب�اراة كالياري مع روما ام�س األحد ضمن املرحل�ة الرابعة من 
ال�دوري اإليطايل لكرة القدم, بعد حدوث خالف بني نادي كالياري وس�لطات 
املدينة بش�أن معاير األمان يف اس�تاد س�انت ارينا.وذكرت رابطة الدوري 
اإليطايل لكرة القدم عرب موقعها الرسمي أن مقاطعة كالياري أجلت املباراة 
بعد دعوى رئيس النادي ماس�يمو سيلينو, لجماهر فريقه بالذهاب إىل 
االس�تاد.وكان م�ن املقرر أن تقام املب�اراة بدون جماه�ر, بعدما عجز 
االس�تاد عن تطبيق معاير األمان املحددة. وقال س�يلينو مساء السبت 

عرب املوقع الرسمي لكالياري أن “مهندسيه أقروا بأن امللعب آمن”.
ول�م تحدد مقاطع�ة كالياري بعد موعدا جديدا للمب�اراة بني كالياري 

وروما.

أكد مدرب برشلونة تيتو فيالنوفا ان فريقه 
اظهر رغبته يف مواصلة الفوز، معرتفا بانه 
اضطر للمجازفه امام غرناطة )2-0( النه 

كان يرغب يف الحصول عىل النقاط الثالث.
وذك�ر فيالنوف�ا يف مؤتم�ر صحف�ي عقب 
اللق�اء "اضط�ررت للمجازف�ة النني كنت 

ارغب يف الحصول عىل النقاط الثالث".
وح�ول النقاش ب�ني ليونيل مي�يس وديفيد 
في�ا يف نهاي�ة الش�وط االول حي�ث عات�ب 
االرجنتيني زميله بشكل قوي بعد مطالبته 
بتمري�ر الك�رة لك�ن الثان�ي رد ب�ان دفاع 
الخص�م حال دون ذلك، ق�ال فيالنوفا "هذا 

يشكل جانبا من كرة القدم. اننا نعلم ان 
هذا يحدث. ال اق�ول انه يعجبي، لكنه 

يظه�ر ان�ه فريق يرغ�ب يف مواصلة 
الفوز".

وكاد برش�لونة ليس�قط الي�وم يف 
ف�خ التعادل أو ربما الهزيمة خالل 
الت�ي اس�تضافها ملعبه  املب�اراة 
كام�ب نو أم�ام ضيف�ه غرناطة 
والتي انتهت بفوز بش�ق األنفس 
بهدفني نظيفني سجال يف الدقائق 
الجول�ة  يف  األخ�رة،  األربع�ة 
الخامسة من مس�ابقة الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.

أك�د الالعب اإلس�باني رافايي�ل نادال 
املصن�ف الرابع ع�ىل العال�م حاليا يف 
التن�س أن�ه ال ي�زل يحت�اج إىل بعض 
الوق�ت لي�س بالطويل للتع�ايف تماما 
من اإلصاب�ة التي أحلت ب�ه يف الركبة 
اليرسة أثناء خوضه منافسات بطولة 
األرب�ع  البط�والت  ثال�ث  ويمبل�دون 
الكربى وأبعدته عن املالعب حتى اآلن.

وقال ن�ادال ال�ذي إعتذر ع�ن خوض 
منافس�ا ال�دور قب�ل النهائ�ى لك�س 
ديفي�ز اإلس�بوع املايض م�ع منتخب 
ب�الده: “أن�ا أعمل جاه�دا يف التدريب 
داخل صالة األلع�اب الرياضية، أوقع 
الع�ودة مللع�ب التدري�ب خ�الل األيام 
الش�هر  أخ�ر  يف  بالتحدي�د  القادم�ة 

الج�اري، وأتمن�ى أن أكون 
النهائية  املب�اراة  جاهزا يف 
لكأس ديفيز مع منتخبي 

أمام منتخب التشيك”.
املنتخ�ب  سيس�افر 
إىل  للتن�س  اإلس�باني 
التش�يك يف ش�هر نوفمرب 
التش�يكي  نظره  للق�اء 
النهائي�ة  املب�اراة  يف 
للتن�س  ديفي�ز  ل�كأس 
مدربه�م  بقي�ادة   2012
أليك�س كوريتخا، والذي 

يتمن�ى وجود ن�ادال معه 
يف الفري�ق حي�ث أن ن�ادال 

يعد م�ن أعظم الالعب�ني الذين 
خاضوا هذه املنافسات.

ال يش�عر فالديم�ر بيتكوفيتش املدير الفن�ي الجديد 
لفري�ق التس�يو بأنه من الجي�د مواجه�ة جنوى مع 
جاهزي�ة غ�ر كاملة بع�د الرحلة األوروبي�ة الصعبة 

ومواجهة توتنهام يف ملعب الوايت هارت لني.
وقال مدرب سيون السابق الذي قاد البيانكوشيلستي 
لالنتص�ار يف جمي�ع مبارياته بالس�ريا آ حتى اآلن: " 
تدربن�ا أمس فقط بعد العودة م�ن لندن ولكن أميل يف 
حماسة الالعبني، ستكون مباراة جنوى صعبة للغاية 
أم�ام خص�م مس�تعد بدنًيا وذهنًي�ا، أم�ا فنحن فقد 

أرهقنا قلياًل للذلك سيكون من املهم أن نلعب أول 15 
دقيقة برتكيز".استطرد بيتكوفيتش: " سنحاول 
الس�يطرة عىل اللعب وإب�راز تطورن�ا للجمهور 
الح�ارض يف املباراة، لكن علين�ا أن نظهر كفريق 
كام�ل، ما زلن�ا يف البداية وعلين�ا أن نركز يف كل 
مب�اراة عىل حدة".وعن مزاعم س�فر س�تيفانو 
ماوري لس�ويرسا للرد عىل اتهام غسيله لألموال 
يف فضيحة املراهنات علق املدرب: " لو كان مذنًبا 
ل�كان موقف�ه مختلف، لكنه ه�اديء ورصيح 

ولديه القدرة عىل توضيح كافة األمور".

فيالنوفا : اضطررت للمجازفة 
امل�شتقبل العراقي / وكاالت امل�شتقبل العراقي / وكاالت

كاد برش�لونة ان يسقط يف فخ التعادل 
أو ربم�ا الهزيم�ة خ�الل املب�اراة التي 
اس�تضافها ملعب�ه كام�ب ن�و أم�ام 
ضيف�ه غرناطة والت�ي انتهت 
بف�وز بش�ق األنف�س بهدفني 
الدقائ�ق  يف  س�جال  نظيف�ني 

األربعة األخرة.
لم يقدم برشلونة أداءه القوي 
يف الش�وط األول ليه�در العبوه 
للتهديف، وسط  الفرص  بعض 
بخ�ط  التفاه�م  يف  اخت�الف 
هجومه بني األرجنتيني ليونيل 
مييس وه�داف إس�بانيا ديفيد 
في�ا، ليغر مدرب الربس�ا تيتو 
يف  االخ�ر  الالع�ب  فيالنوف�ا، 

الشوط الثاني بغية الفوز.

وبالفعل تغر أداء الفريق 
الكتالون�ي يف الش�وط الثاني لكن 
تأل�ق ح�ارس ال�زوار، أنطوني�و 
رودريجز، وكذل�ك رعونة العبي 
الربس�ا، حال دون تس�جيل أي 
ه�دف حت�ى الدقائ�ق األربعة 
األخرة، عندما س�جل تش�ايف 
هرنانديز نجم الوس�ط هدفا 

رائع�ا م�ن تصويب�ة بعيدة.
جومي�ز  بورخ�ا  وأض�اف 
الوق�ت  يف  الثان�ي  اله�دف 
ب�دال م�ن الضائ�ع بمرمى 

فريقه من تصويبة ملييس من 
الجان�ب األيرس ارتطمت بقدمه قبل 

ان تدخل الكرة املرمى.

دحض ماس�يميليانو اليجري املدير الفني لنادي ميالن اإليطايل لكرة القدم 
الشائعات املثارة حول استقالته من تدريب الفريق، مشرا إىل أنه يرى هذه 

الش�ائعات تنطوى عىل قلة احرتام للجماهر ولتقاليد النادي.وحصد ميالن 
وصيف نس�خة املوس�م املايض من الدوري اإليطايل، ثالث نقاط فقط من أول 

ثالث مباريات يف املوسم الحايل، بجانب تعادله سلبيا مع اندرلخت البلجيكي يف 
مس�تهل مشواره بدور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.وقال اليجري "قرأت 

عن اس�تقالتي املزعومة يف بع�ض الصحف، وأريد أن أقول أنني لم أس�تقل 
وه�ذه الراوي�ة تظهر نق�ص يف االح�رتام للنادي وجماه�ره، إنها 

ليست فرتة سهلة، ولكننا نحاول التحسن".وأضاف "لقد قبلت 
التح�دي منذ بداية تعاقدي مع الن�ادي، ولدي تصميم وعزيمة 

عىل النهوض بهذا الفريق".

امل�شتقبل العراقي / وكاالت

امل�شتقبل العراقي / وكاالت

بيتكـوفيتـش قلـق مـن التـأثيـر األوروبــي

امل�شتقبل العراقي/ متابعة

الخطأ ممنوع أمام الكنغر األسترالي للحفاظ على اآلمال

اليغري: لدي تصميم 
وعزيمة للنهوض بميالن

تأجيل لقاء كالياري وروما 
في الدوري االيطالي

امل�شتقبل العراقي / وكاالت

امل�شتقبل العراقي / وكاالت

برشلونه يفوز بشق االنفس على غرناطة !

آرسنال يدخل في 
الصراع لضم يورينتي

نادل: أحتاج وقتًا للتعافي

فـقــدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
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لالشتراك 
واإلعتالن 

لع���ام  لمستش���ار ا ا
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤي���د عب���د الزه���رة
صف���اء خل���ف

لتحري���ر س���كرتارية ا

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا
07901463050
07709670606

       المستقبل العراقي/ متابعة

ُيعرف عادة بأن اسم اإلنسان يرتك انطباعا عند 
اآلخرين ما أن يسمعوا به وقد تأكد هذا األمر علميا 
اآلن بعدما اكتش�ف باحثون أملان أن االس�م املرتبط 
بصف�ات س�يئة يمكن أن ي�رتك يف الحقيق�ة تأثريا 

س�لبيا عىل الحياة يف مرحلة الرشد.ووجد الباحثون 
يف دراس�ة نرشت يف مجلة »عل�م النفس االجتماعي 
وعلم الش�خصية ان اسم اإلنس�ان يؤثر عىل فرصه 
يف الحي�اة. وق�ال فيبك�ي نيربيتش وه�و باحث يف 
كلية أبحاث ماكس بالنك ان مجموعة البحث أرادت 
اكتشاف تأثري األسماء ودوره يف العالقات. وأضاف 

نيربيتش ان عملية الربط بني االسم والعالقات غالبا 
ما تحدث بطريقة غري واعية بحيث نتأثر بالصحف 
والقص�ص ومن تاريخنا بالتأكيد«.ووجد الباحثون 
انه يف أملانيا لقيت األسماء ذات االرتباط »اإليجابي« 
مثل ألكس�ندر اس�تجابة أفضل من تل�ك التي لديها 

ارتباطات »سلبية« مثل كيفن.

        المستقبل العراقي/ متابعة

تعب�ق مدينة س�امراء الواقع�ة عىل ضفة نه�ر دجلة 
الي�رى، بالتاري�خ العب�ايس، إذ تضم ه�ذه املنطقة آثارا 
كثرية تعود إىل هذه الحقب�ة التاريخية التي ازدهرت فيها 
املدينة، وما يميزها كوجهة سياحية مهمة، إنها العاصمة 

اإلسالمية الوحيدة التي ال تزال تحافظ عىل آثارها.
تقع أغلب آثار مدينة س�امراء التي يف س�هول واسعة 
تحتضن نهر دجلة، كما تقطع مئذنة سامراء امللوية رتابة 
الفض�اء، ك�رح تاريخي عم�الق يح�رص الجميع عىل 
زيارت�ه والتقاط الصور عن�ده. وال تبتعد املدينة كثريا عن 
العاصم�ة بغداد مما جعلها مقصدا لكثريين ممن يزورون 
بغ�داد أيض�ا، حي�ث تجذبه�م املئذن�ة امللوي�ة، والقبت�ان 
الذهبيت�ان املش�هورتان يف ق�ربي اإلمام�ني ع�ي اله�ادي 

والحسن العسكري )عليهما السالم(.
لكن س�امراء إضاف�ة إىل إرثها اآلثاري، فأنها تش�كل 
ركنا مهما يف السياحة الدينية، إذ يزورها سنويا اآلالف من 
املس�لمني ، مما يجعلها تزدحم بالزوار طيلة أيام الس�نة، 
الذي�ن ينظم�ون رحالت لزي�ارة اآلث�ار األخ�رى. ويتوقع 

الخبري الس�ياحي رضا السامرائي ان تشهد 
املنطق�ة اقب�اال س�ياحيا ل�م تعرف�ه طيلة 
العقود املنرمة بس�بب االنفتاح الذي يمر 

ب�ه العراق وقدوم الكث�ري من زوار العتبات املقدس�ة الذي 
يغذي السياحة االثارية أيضا.

ويب�دي الس�ائح حس�ن محم�د م�ن لبن�ان إعجاب�ه 
باملنطق�ة، بعدم�ا وصلها ضمن مجموعة س�ياحية تضم 
أربعني ش�خصا. يقول محمد : ملست عمليات إعمار قائمة 

يف املدينة، السيما مرقد اإلمامني العسكريني.
ويتاب�ع : ق�ررت املجموعة الس�ياحية زي�ارة املئذنة 
امللوي�ة أيض�ا، إضاف�ة اىل آث�ار تاريخية اخرى. ويش�ري 
الس�امرائي اىل ان مدينة س�امراء ال تعتمد بمرور الزمن 
عىل الس�ياحة الدينية فحس�ب يف تطوي�ر اقتصادها بل 
عىل الس�ياحة االثارية بش�كل ع�ام الس�يما وانها من 

املناط�ق العراقية الغني�ة باآلثار م�ن جميع العصور 
السيما العر االسالمي.

وأض�اف: زرنا أيضا املئذنة امللوية يف جامع 
أبي دل�ف الواقع ش�مال املدين�ة، والتي بناها 
الخليفة جعفر املتوكل بارتفاع 20 مرتا وتدور 
أربع دورات باتجاه معاكس لعقرب الساعة. 
ويف ح�ني ترتكز أغل�ب الخدمات للس�واح يف 
مركز املدينة فان أغلب الس�ائحني يفضلون 
جوالت قصرية حول املناطق اآلثارية. يقول 
الس�امرائي: يبك�ر الزائ�ر يف جولته خارج 

مركز املدينة، حيث ترتفع درجات 
يف  الح�رارة 

اىل  الصي�ف 

مستويات قياس�ية.ويلمح املراقب أفواجا سياحية بعضها 
أجنبية بدأت تتوافد ع�ىل املدينة، وهي عىل ندرتها اال انها يف 
ازدي�اد حيث ُتقبل عىل التج�ول يف قصور الخلفاء مثل قر 
العاش�ق والقر الفوقاني وقر البل�وراه، وقر البديع. 
كما اكتس�بت س�امراء أهمية جديدة بإنش�اء بحرية بحرية 

الثرثار من أجل وضع حد للفيضانات.
واملئذنة امللوية يف سامراء من أهم املعالم اآلثارية شكلها 
مخروط�ي وبناه�ا املعتص�م كمن�ارة للمس�جد الجامع. 
ويمكن للسائح الصعود اىل قمتها بواسطة سلم حلزوني 

يف اتجاه معاكس لعقرب الساعة .
جدير بالذكر ان األونيسكو ضمت سامراء يف العام 
2007 إىل قائم�ة مواقع الرتاث العاملي املهددة بالخطر. 
ومما سيس�اهم يف تنمية الس�ياحة اآلثري�ة يف املدينة، 
تأهيل مبنى متحف س�امراء للرتاث الذي يحتوي عىل 
قط�ع أثري�ة ثمينة ونادرة، بحس�ب مدي�ر آثار 
س�امراء عم�ر عبد ال�رزاق الذي ق�ال ان اعادة 
افتتاح املتحف س�يزيد من اهتمام السائحني 

بزيارة املدينة.
ويقول محمد حسن وهو متعهد زيارات 
أنه رشع مع مجموعة عمل بتنظيم زيارات 
اىل املدينة يف كل من إيران ولبنان وس�وريا ، 
مؤكدا ان هذا ال يشمل زيارة املراكز الدينية 
فحس�ب بل يش�مل كل آثار 

املدينة.

     بغداد/ المستقبل العراقي

 أنجز املوسيقار العراقي الفنان نامق اديب، التوزيع املوسيقي لنشيد وطني 
عراق�ي جديد ينتظر موافقة اللجن�ة الثقافية يف مجلس النواب العراقي عليه يف 
وق�ت الحق هذا العام، وظف فيه موس�يقى األوبرا مع كلمات للدكتور حس�ني 
الهنداوي.وش�هدت جلس�ة مجلس النواب يف 12/تموز املايض سجاال بني نواب 
التحالف الوطني والكردستاني، عىل خلفية قراءة مرشوع النشيد الوطني، بعد 
ان اكمل�ت لجنة الثقافة واالعالم النيابية مقرتح القانون الذي فيه ثالث قصائد 
هي ملحمد مهدي الجواهري، وبدر شاكر السياب، ومحمد مهدي البصري ليكون 

احد هذه القصائد نشيدا وطنيا للعراق. 
ونقلت )آكانيوز( ان نص هذا النشيد املقرتح ليكون النشيد الوطني العراقي 
الجديد يتضمن جمالية عالية ومعاني سامية تعرب عن جوهر العراق كإنسانية 
كونية وكثقافة تعددية، مبتعدا عن املجانية تماما دون فقدان املهمة الوظيفية 

الجوهرية للنشيد الوطني كرمز للعراق كوطن وملك لكل أبنائه.

     المستقبل العراقي/ متابعة 

يبدو أن الرئيس األمريكي باراك أوباما ال يتمتع بش�عبية واس�عة يف مملكة 
الحيوانات، ففقد س�ئم ثنائي يف تكس�اس م�ن تعرض يافط�ة يعلقانها دعماً 
للرئي�س أم�ام منزلهم�ا إىل أرضار فأرصا عىل اكتش�اف الجاني ال�ذي تبني أنه 

غزال.
ونقلت ش�بكة )فوكس ني�وز( عن ت�وم برايم صاحب 

اليافط�ة قول�ه »كان يف اليافط�ة ثغ�رات وكأن أحدهم 
قطعه�ا بس�كني، يف البداية ظننت أن الفاعل ش�خص 

م�ن ال يؤي�د أوباما«. وتابع »س�خرنا 
ل املوض�وع وقلن����ا ال ب�د أن  لغ���زا ا

..جمهوري«.
وقال براي�م إن الكثريين 
يف الش�ارع يعلق�ون ص�وراً 
الغزال مّر  ويافطات ولكن 
من�ذ 10 أي�ام عىل اس�تهداف 
زوجة  بيث،  يافطته.وكان�ت 

توم ق�د التقطت صورة 
للغ�زال وهو يقرتب من 

اليافطة.

نامق أديب ينجز موسيقى
 نشيد وطني جديد

غزال »مجهوري« يكره أوباما !

      بغداد/ المستقبل العراقي

لج�أت إدارة مدرس�ة حمدان بن 
الثان�وي  للتعلي�م  آل مكت�وم  راش�د 
للبن�ني يف دب�ي إىل اس�تخدام طريقة 
جدي�دة ملن�ع الطلبة م�ن القفز فوق 

األس�وار املحيط�ة باملدرس�ة، بوضع 
مادة لزج�ة )رغوة( ت�ؤدي إىل انزالق 
اليدي�ن عن�د مح���اول�ة القفز من 
فوق الس�ور املدريس، كم���ا وجهت 
إىل  املعلم�ني  م�ن  مجموع�ة  االدارة 
الوق�وف يف االماكن التي اعتاد الطلبة 

القفز منها ملنعهم.وقال مدير املدرسة 
محمد الحوسني: »هروب الطالب من 
مدرس�تنا ليس ظاهره لكنه موجود 
عن�د مجموعة م�ن الطلب�ة نعرفها، 
وقد لجئنا لوضع هذه الرغوة اللزجة 
التي أنهت املش�كلة« .وأضاف املدير: 
املدرس�ة صمم�ت يف األص�ل لطلب�ة 
أعمارهم بني ثالث وسبع سنوات، لذا 
فإن أس�وارها منخفضة وال تناس�ب 
طلب�ة الثانوي�ة، مش�رياً إىل أن وضع 
الرغ�وة أس�هم يف اجتي�از املش�كلة، 
والتعلي�م  الرتبي�ة  وزارة  خاط�ب  إذ 
واملنطق�ة التعليمية إلنش�اء حواجز 
تمن�ع الطالب من القفز فوق الس�ور 

أو الجدران، لكنه لم يتلق رداً.

العريس .. إمرأة !!الرغوة.. وسيلة جديدة ملنع هروب الطلبة

رويس يقتحم متجر زهور بالسالح ليرسق ورودًا حلبيبته !

وزير الدفاع الدليمي مخاطبًا الزميل رئيس تحرير  

عطاؤكم اليومي ينبض بالعراق 
بجباله وأهواره وصحرائه

     المستقبل العراقي/ متابعة 

فوجئ�ت محكم�ة باكس�تانية حني ادعى ع�ّم فتاة تزوج�ت من دون 
موافق�ة عائلتها أن العريس هو يف الواقع امرأة وطالب بإخضاعه لفحص 
تحديد الجنس.وذكرت وس�ائل إعالم باكس�تانية أن عائلة )عائش�ة بات( 
قدمت ش�كوى أمام محكمة بالهور ضد زوجها )ش�اهزاد بات( للمطالبة 
بإلغاء الزواج بعدما اتهمته باختطاف الفتاة. ولكن عائش�ة ش�هدت أمام 
املحكمة بأنها تزوجت ش�اهزاد بإرادتها وبدافع الح����ب وهي ال تري��د 
الع��ودة إىل ع���ائلت���ها.وفجأة خالل املحاكمة رصخ عم الفتاة عريف 
بات بأن ش�اهزاد هو يف الواقع امرأة تدعى صونيا تعمل مع ش�بكة دعارة 
تستغل الفتيات وطلب من القايض إخضاعه لفحص للتأكد من جنسه.غري 
أن الق�ايض قال إن ال صالحية للمحكم�ة لطلب فحص مماثل وهي خارج 
ته�م الخطف املوجهة للزوج التي نفتها الزوج�ة وطلب من العائلة تقديم 
طلبها يف دائرة ذات صلة، وقد نفى ش�اهزاد بش�كل قاطع للصحافيني أن 

يكون امرأة.

  هاج�م رويس يحمل س�الحا بيده متج�را لبيع االزهار 
يف موس�كو لي�رق ورودا قدمها لحبيبته، عىل ما كش�فت 
صفيح�ة »كومسومولس�كايا براف�دا« الجمع�ة نق�ال ع�ن 
مص�ادر يف الرشطة.وقد اطلق الش�اب البال�غ من العمر 23 

الحادثة الن�ار يف متجر لبيع عاما والذي كان ثمال وقت 
البائع  وأج�رب  عىل اعطائه خمس باقات االزهار، 
آالف بلغت كلفتها االجمالية   10

روب�ل )240 ي�ورو( عىل ما افاد الناطق باس�م الرشطة عىل 
املوقع االلكرتوني للصحيفة. وقد تم توقيفه بعد س�اعة من 
الحادثة يف مس�كن حبيبته، بعدما ابلغ عنه س�ائق س�يارة 
االجرة الذي اقرتح عليه الش�اب ازه�ارا ليدفع اجرة الرحلة. 
وكانت الشابة قد طردته االمس عشية الحادث النه قصدها 
عندم�ا كان ثم�ال ولم يقدم له�ا االزهار، بحس�ب ما افادت 

الصحيفة، وقد تصل عقوبة سجنه اىل 10 سنوات.

اثن�ى وزير الدف�اع بالوكالة د. س�عدون الدليمي، عىل 
اداء العامل�ني يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي، وع�ىل اداء 

رئي�س مجلس االدارة/ رئي�س التحرير الزميل 
)ع�ي الدراج�ي( يف كتاب ش�كر وتقدي�ر، جاء 

يف نص�ه » حق�ا إنها لجه�ود متميزة أن 
تس�ابقوا الزمن لفتح آفاق املس�تقبل 
العراقي�ة  نافذتك�م  ع�رب  العراق�ي 
املتميزة بوطنيتها وحرصها عىل بناء 
مس�تقبل يس�وده التعايش واأللفة 

وتبارك�ه املحب�ة. حق�ا إن عطاءك�م 
اليوم�ي ينبض بالعراق بجباله وأه�واره وصحرائه كما ينبض 
عطاؤكم بالجرأة املتوشحة بالرؤيا املنصفة والتفاؤل بمستقبل 

بارك  الل�ه جهودك�م وإىل مزي�د م�ن التألق أفضل. 
والنج��اح يف عملك�م. ولك�م مني 

ل���غ  األماني«.با

اسمتتك يتحتكتّتم بفرصتك يف احلتتيتتاة !

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

ش�يخ وق�ور م�ن النارصية يتوق�ف عند مح�ل تج�اري يف الكرادة 
الرشقي�ة,  بغ�داد.. وينخ�رط يف حدي�ث م�ع ش�ابني ويس�ود التفاهم 
واالنس�جام ويأخذ إعجاب الش�يخ مداه عندما تقرتب عدسة فضائية 
ويطلب إىل كادرها ان يصوروا مشاعره إزاء هذين الشابني الذين تعرف 
عليها قبل اقل من نصف س�اعة وأش�عراه فيه�ا بأخالقهم وطبائعهم 
وجم�ال ترفهم الصادق والس�احر..  ورأى كم من ال�رىض والتفاؤل 

واالمتنان لله لوالديهما عىل هذين الولدين.
قي�ل له انه بدعوته ه�ذه وكأنه يحتفي بحالة ن�ادرة..  وقد يوحي 
ايض�ا بعقوق اوالده ...فقال انه س�عيد ب�اوالده ..اال ان�ه يفي أوالده 
ويحتف�ي بهم كلم�ا احتفى بأمثالهم.. ثم أن املس�ن العج�وز ليتفاءل 
ويس�اوره ان الحياة مس�تمرة ودائمة مع ش�باب يحرتم�ون التجربة 
وكرب الس�ن  وبشعوره بابوتهم ..وكان صادقا عندما اراد ان يهتف عرب 
الفضائية ويعرب عن رغبته ان يكون هؤالء أوالده ..وان يش�عر بربكة 
كرب الس�ن وعطايا الش�يخوخة اذ يتذوق مكانت�ه ومنزلته وامتيازه يف 
عيون وقلوب األبرار املرتبني الجميلني ...ثم ..أليس هذا تجس�يدا وتجليا 
لدع�وة اإلس�الم بالعطف ع�ىل الصغري وبتوق�ري الكبري وبإش�اعة الود 

والرتاحم واملرح بني الناس؟؟؟ 
بي�د ان العق�وق دائما م�ا كان موج�ودا...  وما كان�ت الجنة تحت 
أق�دام األمهات إال حثا وترغيبا بالرب بها..  وبلغ هذا العقوق ما عرضته 
الفضائي�ات عن آب�اء وأمهات معوقون ..بأيد وارجل مكس�ورة وقلوب 
محطمة ال نتيجة هجوم لصوص ومجرمني بل نتيجة قس�وة ووحشية 
األبن�اء ذاتهم..  )ابني هجم عّي وكر يل يدي..  وابني رضبني فوجدت 
أنني يف املستش�فى  ...وابني قلع يل عيني ....واىل اخر ممارسات ابليس 
ونم�وذج ال�رش والكائن املمس�وخ( وان االصل الطيب ليتج�ىل يف البيت 
والش�ارع وكل زوايا املجتم�ع مثلما يتجىل الكائن القبي�ح املنبوذ املثري  
للغثي�ان ايضا ...وله�ذا يتحمس أطب�اء النفس واملجتم�ع وإعالميون 
ومثقف�ون الع�داد حم�الت وبرام�ج وطنية مكثف�ة يف مج�ال الثقافة 
والتنمية االجتماعية لرتميم واصالح العالقات االجتماعية تس�هم فيها 
كل أجه�زة الدولة ..فقد ب�ات واضحا للقريب والبعيد م�ا بلغه التفكك 

االجتماعي ..
ووجدن�اه مجتمعا من املتس�اكنني ال من مواطن�ني ..وهو مجتمع 

يحلم به اي طاغية ولصوص سلطة:  ال يمكن أن يجتمع ويتوحد.

ليبرييا بلد الجْدب يف الرّب والقحط يف البحر والخارج من حرب أهلية 
أكل�ت األخرض واليابس طوال خمس�ة عرش عاما، وإنت�اج حديد الخام 
يأكله املفس�دون، الذين يش�كلون أكرب املافيات يف هذا البلد.. س�ريليف 
رئيسة ليبرييا، أقسمت عىل تنظيف البلد منهم، فرضبت رموزهم وكان 
أولهم ابنها »نائب البنك املركزي« وخمس�ة وأربعني مس�ؤوال كبريا أبوا 
الكش�ف عن أرصدتهم لس�لطات مكافحة الفساد.. نظفت القضاء من 
املتواطئني واملرتشني وأعلنت من قبة الربملان إنها سوف تكشف للشعب 
م�ن يح�اول الضغط عليها أو يح�اول أن يثنيها يف حربه�ا ضد مافيات 

الفساد، وهي مستمرة يف حربها املقدسة هذه.  
يف عراقنا الجريح الفس�اد يصول ويجول من رأس قمة الدولة حتى 
أخم�ص قدمها.. أعض�اء برملاننا ل�م يقدموا اس�تمارات ذممهم لهيئة 
النزاهة، ونحن يف الس�نة الثالثة من عمر الربمل�ان.. ثلثا موظفو الدولة 
ل�م يوقعوا الئحة الس�لوك الوظيفي ..وزراء يرق�ون ماليني الدوالرات 
ويغادرون البالد وال أحد يقول لهم: عىل عينك حاجب!! بل يطل بعضهم 
بكل صالفة عىل الفضائيات يس�خر منا ويش�تم ويعربد ويهدد بكشف 
رشكائه يف السحت الحرام.. ثالثون ألف شهادة مزورة يف وظائف الدولة 
»2000« منه�ا لوزراء ون�واب ووكالء وزارات ومدراء عامني »واملصيبة 
يلحون بإقرار العفو الع�ام .. يا للكارثة التي تنتظرنا« .. أكثر الوزارات 
فسادا »الدفاع والداخلية والتجارة والصحة والتجارة »، وأحد الوزراء يف 
إطاللت�ه اإلعالمية يتباهى أن الفس�اد يف وزارته م�ن أعىل القمة ألصغر 
موظف فيها.. ياسالم.. التعيينات للبيع باملزاد تبدأ من500 دوالر لتصل 
إىل 2000 دوالر .. املناص�ب العس�كرية واألمنية تب�اع بماليني الدوالرات 
، ولم نن�س ماتردد عن بيع إحدى الكتل السياس�ية للمناصب الوزارية 
املخصص�ة له�ا.. هيئة النزاهة مش�لولة األيدي، وحتى ل�و أطلقت هل 
تس�تطيع عم�ل يشء؟!! مكاتب املفتش�ني مس�اهمة بش�كل أو بآخر 
بالرش�وة والفساد أو التس�رت عليه، حتى وصل الفساد ليس إىل القضاء 
والتعليم فحس�ب بل وصل إىل الوقفني »الش�يعي والسني« ربي سرتك، 
هذا غيض من فيض األخبار، وما يقال عن نوابنا األشاوس الذين يقيض 
ثلثهم دوامه يف خارج العراق للتجارة واالستجمام وال من رقيب وال من 
حسيب » ومن يحاس�ب من؟ غري تنقلب الدنيا ويدفع العراقيون الثمن 
باس�تمرار نزيف الدم بإقرار كل الكتل.. ومن سيكون سريليف العراق؟ 
ويرضب بقوة القانون رموز الفس�اد ومواطئ أقدامه ويكشف للشعب 
بالوثائق كل من يحاول أن يثنيه أو يقف يف وجهه، فالفس�اد يا رئيس�نا 
»س�ريليف« كما تعرف أن�ت هو من يم�ول اإلرهاب والعب�وات وكواتم 
الص�وت وتجارة املخدرات والغ�ذاء والدواء الفاس�د واالغتصاب والقتل 
والرقة  وعمليات غس�يل األموال ويش�ل عجلة التقدم، ويزيد الشعب 
فقرا ويفس�د النفوس والعقول ويجعل منا لقمة س�ائغة لكل من هّب 
ودب!! اللهم أرس�ل لنا س�ريليف عراقية أصيلة تقود البلد بقوة القانون 
وإرادة الش�عب بعي�دا عن كل أش�كال الصفق�ات املش�بوهة، فاإلدارة 
والحك�م كاألزمي�ل يف ي�د النحات، ومن دونها يس�تحيل نحت األس�س 

الصلبة لوطن معاىف!!..
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