
Apago PDF Enhancer

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»أندرو كارجني « 

االنسان الذي ميكنه 
إتقان الصبر ميكنه 
إتقان أي شيء آخر
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مص��در امن��ي: منظم��ة مكافحة اإلرهاب الدولي��ة عدتها »غي��ر مجدية«

الخميس

ضبط 300 طن من األدوية الفاسدة 
يف مذخر ومهي وسط بغداد

مصدر لـ                       : 100 الف مقاتل 
حلامية السيدة وطريق مطار دمشق

لمالكي في زيارت��ه األخيرة لبغ��داد مص��در يكش��ف ل���                   حقيق��ة م��ا جرى بي��ن ديمبس��ي وا

  واكب��ت عملي��ة الده��م

تنف��رد بنش��ر جداوله��ا

قريبًا جدًا يف 

لبعثيـن ب مـع ا ر لتقـا « بسـبب ا ر هنيـا ال ا ضـة لـ » ن معر نـو لقا لـة ا و د

إختطاف التالميذ وتفجري 
املدارس تكتيك إرهايب جديد !!

         المستقبل العراقي/ بغداد
 ص�رح زعي�م القائم�ة العراقية إياد ع�الوي أن اإلدارة الحالية في العراق ق�ادت البالد إلى 
طريق مس�دود. وذكرت وكالة أنباء األناضول التركي�ة تصريحا لعالوي أن “الواليات المتحدة 
اقترح�ت اس�مه لمنصب الرئاس�ة العراقية قبل عامين لك�ن والتزاما بآراء الكرد قرر تش�كيل 
ش�راكة وطنية”، وتابع إن “ترش�يحي للرئاس�ة العراقية كان اقتراح الرئيس األمريكي باراك 
اوبام�ا وقد قبلناه”. وأش�ار عالوي أنه “تم توقيع اتفاقية ش�راكة وطنية ف�ي العراق وهناك 

شراكة بيني وبين رئيس الوزراء نوري المالكي لكن مبدأ الشراكة سبب التوتر”. 

عالوي: اوباما رشحني لرئاسة اجلمهورية سابقًا

املواهب املدرسية..

الشوزيل يكشف خفايا وارسار اكرب ملف للفساد 
تورط برملاين ومسؤول حكومي يف صفقات 

فساد كربى يف املوانئ العراقية 

هناء حممد: 
طموحايت تتعّدى 

املريخ
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ص3اليوم.. “النواب” يصوت عىل “البنى التحتية” و”العفو”
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النائبات 
العراقيات 

يشتكن 
الذكور

34 مليون نسمة
 يف ظل

 ازمة خدمات
 وسكن

هل من مصنع للسياسة 
العراقية.. أم أن األمر يدار 

بنظرية »اهلل يرحم والديك« ؟!
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         بغداد / المستقبل العراقي
قال مصدر سياس�ي ب�ارز إن “أغل�ب وزراء التيار 
الص�دري ف�ي الحكوم�ة يقوم�ون ببن�اء في�الت في 
المنطق�ة”، الفت�اً إل�ى أن تل�ك الفي�الت “تبن�ى عل�ى 
مس�احات واس�عة”.وأكد المص�در أن “قيمة بناء 
تل�ك الفيالت تقدَّر بأكثر من ملي�اري دينار، فضالً 
عن قيمة األرض”، مبيناً أن “مراحل البناء وصلت 
إل�ى مراحل متقدمة”. وأش�ار المص�در إلى أن 
“فيال وزير التخطيط، علي الش�كري، تقع على 
الش�ارع الرئي�س بالقرب من مكت�ب الباجات 
العراق�ي وتقاط�ع  المقات�ل  بي�ن س�احة 
الجندي المجهول”، أم�ا فيال وزير اإلعمار 
واإلس�كان محمد الدراجي فتقع – بحسب 
المص�در- “في ح�ي البحي�رات بالقرب من 
القصر الجمهوري”، الفت�ًا إلى أن فيال “وزير 
الموارد المائية، مهند الس�عدي، فتقع بمقابل 
الش�ارع المقابل لدار ضيافة مجلس الوزراء”. 
وق�ال المصدر إن “الس�ياق المتع�ارف هو أن 
تخّص�ص إح�دى البي�وت الموجودة لل�وزراء 
بش�كل مؤقت”، مبدياً اس�تغرابه من بناء هذه 
الفي�الت، مؤك�داً أنها تحص�ل ألول مرة 

منذ سقوط الطاغية.

         بغداد/ المستقبل العراقي
أك�دت وزارة التربية أنها س�تعلن، الي�وم الخميس، عن نتائج 
االمتحانات الوزارية للصفوف المنتهية للدور الثاني التي ش�ارك 
فيه�ا 150 ألف طال�ب وطالبة، فيما توقعت أن تس�تقبل الكليات 
والمعاهد أكث�ر من 200 ألف خالل الع�ام الحالي.وقال المتحدث 
الرسمي باس�م وزارة التربية وليد حسين إن “الوزارة انتهت من 
تصحي�ح وتدقيق الدفات�ر االمتحانية الوزاري�ة للصفوف الثالث 
متوسط والسادس إعدادي في عموم مناطق العراق”، مشيراً إلى 
أنها “ستعلن عن النتائج اليوم الخميس من خالل مديريات وزارة 
التربية التي س�تقوم بدورها بتوزيعه�ا على المدارس”. وأضاف 
أن “نس�بة النجاح ارتفع�ت مقارنة بالع�ام الماضي في عدد من 
المديريات العامة للتربية بعد أن هيأت الوزارة األرضية المناسبة 

لتحقيق ذلك بهدف النهوض بالواقع التربوي”.

مصدر: وزراء التيار بنوا »فيالت« 
بقيمة جتاوزت ملياري دينار !!

اليوم.. إعالن نتائج الدور الثاين 
لالمتحانات اإلعدادية العامة

تفاصيل ص2

          المستقبل العراقي / خاص
كش�ف مصدر مطلع عن تش�كيل ق�وة مكونة من نح�و 100 ألف مقات�ل أطلق عليها 
تس�مية »اللجان الش�عبية« يتول�ى جزء منها حماي�ة أمن منطقة الس�يدة زينب »ع« 
في العاصمة الس�ورية دمش�ق. وقال المص�در في حديث ل�«المس�تقبل العراقي« إن 
»ق�وة مكون�ة من 100 ألف مقاتل تم تش�كيلها مؤخ�راً أطلق عليها تس�مية »اللجان 
الش�عبية’’ يتولى جزء منها مهام األمن في منطقة السيدة زينب في دمشق ويرد على 
أي�ة اعتداءات قد تنفذها الجماعات المس�لحة المتطرفة المناهضة للنظام الس�وري 
ضد هذه المنطقة«. وأكد المصدر إن »منطقة السيدة زينب خالية تماماً من السكان 

ف�ي الوقت الراه�ن ويتولى حراس�تها مقاتل�ون مدربون« على 
ح�د وصفه. وأوض�ح إن »جماعتين مس�لحتين م�ن الجماعات 
اإلس�المية المتطرفة تحاوالن اختراق المنطقة ومرقد الس�يدة 

زين�ب إليج�اد ممر أو ثغرة تس�تطيعان م�ن خاللها العبور 
إل�ى ش�ارع المط�ار«، مبين�اً إن »هاتي�ن الجماعتي�ن 

هما كتائ�ب »النصرة« وكتائب »التوحيد« حس�بما 
تطلقان على نفس�يهما«. وأش�ار الى إن »كتائب 

التوحي�د تتأل�ف م�ن مقاتلي�ن أردنيي�ن، بينما 
تتأل�ف كتائ�ب النصرة م�ن مقاتلي�ن مغربيين 
وتونسيين وليبيين وأفغان«. وقال المصدر »اذا 
سقط ش�ارع المطار بيد تلك المجموعتين فإن 

النظام الس�وري سيصبح مشلوالً 
وغير قادر على فرض 

سيطرته مجدداً«. 

          بغداد/ المستقبل العراقي
دعت قيادة عمليات بغداد أصحاب العجالت المحتجزة لدى القوات األمنية 
إل�ى المراجعة بغية تس�لمها م�ن قبلهم.وقال مصدر مس�ؤول في قيادة 
العمليات بتصريح خص به »المستقبل العراقي« إن القيادة أصدرت جداول 
بأرقام وأنواع العجالت، مرفق�ة بتفصيالت كاملة عنها، الفتا إلى أن على 
أصحاب تلك العجالت جلب أرقام ومواصفات وعائدية العجالت للتأكد من 
وجودها ومراجعة قيادة عمليات بغداد مستصحبين معهم المستمسكات 

المطلوبة لتسلمها.

ة  ملحتجـز ت ا لعجـال ب ا صحـا عـو أ د تد ا ت بغـد عمليـا
لتسـلمها جعـة  ا ملر ا ىل  إ

طاقات صغرية تبحث
 عن طريق للشهرة

ص10 - 11 

 » ي د قتصـا ال لـن ا بر حملـل لــ                 : »
ق ا لعـر لــم با لعا ز ثقـة ا يعـز
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

ما الس�ر الذي يكم�ن وراء عمليات 
الفس�اد والتخب�ط في تمري�ر القوانين 
والتش�ريعات، وف�ي تقدي�م الخدم�ات 
الجوهرية للناس، ومن الذي يقف خلف 
صورة المقب�رة التي نحن ف�ي مربعها 
منذ 6 س�نوات، وال ش�يء غي�ر الموت 
ال�ذي يدهمن�ا كل س�اعة، وبواق�ع 30 
عملية في 13 مدينة ومحافظة عراقية 
م�ن دون أن نعرف ف�ي النهاي�ة هوية 

القتلة؟!.
حين تعتمد الس�لطة على مجموعة 
األم�وال،  المستش�ارين، ورؤوس  م�ن 
ورج�ال األعم�ال، وتضع لكل مش�روع 
رج�ا، ول�كل عمل مش�روع رج�ل غير 
مش�روع، ف�ان الدول�ة س�تضيع بي�ن 
رؤوس األم�وال، ورؤوس القيمي�ن على 
إدارة المشاريع، وهنا، نضع الهمة على 
حده الن المس�ألة ال تعتم�د الهمة قدر 
م�ا تعتمد عل�ى الح�زم واإلدارة الجيدة 
للمش�اريع وإال إذا بقينا هكذا نتعاطى 
والس�كنية  الخدمي�ة  المس�ألة  م�ع 
والنفطية واالستثمارية والسياسية فان 
البلد س�يتحول إلى خيمة والش�عب كل 
الشعب العراقي إلى بدو رحل.. يرحلون 
إل�ى اقرب البلدان طلبا لل�رزق كما نقرأ 
ف�ي المعلومات خصوص�ا في صفوف 
جيل خريجي الجامعات العراقية لتبقى 
الحكوم�ات جاثم�ة على ص�دره وهي 

تلهج باسمه وهو يلهج باسم الله!!.
ال احد يشعر أن لدينا سياسة واحدة 
الخدمي�ة والسياس�ية،  المس�ائل  ف�ي 
وم�ا يتعلق باألم�ن بمفهوم�ه الوطني 
الش�امل، األمني، والصح�ي، والغذائي، 
وم�ا يتعل�ق بالبطاق�ة التمويني�ة التي 
ال�وزارة  ونس�وا  العراقي�ون،  نس�يها 
والوزي�ر الذي يتمت�ع بنقاهة عالية في 
لندن بعد "خضة" االعتقال واس�تجواب 
النزاهة ثم بقدرة قادر حل في العاصمة 
البريطاني�ة، وأق�ام ببيته الذي اش�تراه 

هناك.. ولتعش النزاهة الشخصية وأيام 
النضال م�ن اجل إقام�ة حكومة العدل 

الربانية في العراق!.
ليس لدينا بارومتر لنقيس به طبيعة 
السياسة الوطنية ال في هذه الحكومة، 
وال الحكومات الت�ي تعاقبت على إدارة 
الس�لطة، وكل ما لدينا سياسة عراقية 
تعتم�د الهبات واالندفاعات الش�خصية 
التي يحكمه في الغالب مزاج المسؤول 
وال يحكمها أو يتحك بها المزاج الوطني 
المسؤول وأية مراجعة لواقع السياسة 
العراقي�ة ف�ي أي مل�ف يمك�ن انتقاؤه 
أو اس�تاله س�توفر لن�ا م�ادة دس�مة 
م�ن اإلخفاق�ات واالنهي�ارات وال اح�د 
ف�ي ش�وارع بغ�داد يبكي علين�ا ونحن 
نسقط بالعش�رات يوميا ويقتل أبناؤنا 
وإخوتن�ا بعملي�ات إرهابية المس�ؤول 
األول واألخير عنها االعتماد على نظرية 
"الل�ه يرح�م والدي�ك" عبر االس�تعانة 
بأنصاف المهن والخبرة، ومن الطارئين 
عل�ى إدارة عمليات األم�ن أو الطارئين 
االقتصادي�ة  التنمي�ة  عملي�ات  عل�ى 
التخبط  واالجتماعي�ة!.  واالس�تثمارية 
الحاصل في إدارة الدولة انعكاس واضح 
لوج�ود حكوم�ة أنتجته�ا المحاصصة 
وقذفته�ا جنين�ا مش�وها ف�ي ح�وض 
الخ�دج ثم تم إخراجها بعد أيام عدة من 
مستش�فى لتصبح بقدرة قادر حكومة 
تمثل المشاركين في التأسيس الفائزين 
باالنتخاب�ات التش�ريعية م�ع إن نصف 
الذي�ن تم اختيارهم لمواق�ع معينة في 
الحكومة ال عاق�ة لهم بالعمل الوزاري 
ول�م يس�بق له�م أن مارس�وا أو تقلدوا 
أو امض�وا على بريد وزاري أو اش�تغلوا 
يوم�ا واحدا ف�ي موقع متق�دم لوزارة، 
والمدهش أن وزي�را خدميا قال لمقرب 
من�ه انه اآلن وبع�د مرور س�نتين على 
توليه الوزارة ع�رف كيف يمكن أن تدار 
الوزارة.. أما الس�نتان اللتان كان فيهما 
الخدمية..ف�"س�لملي  ال�وزارة  به�ذه 

عليهن"!.

في الملف السياس�ي لدينا سياسة 
حس�م  عل�ى  ق�ادرة  وغي�ر  مرتبك�ة، 
الملف�ات االس�تثنائية، وأكدنا للقاصي 
والداني، البعيد والقريب، إننا غرباء على 
السياسة كما فعلنا بالملف السوري مع 
إنن�ي أدرك صعوبة أن يك�ون لك موقف 
واضح وصريح من المس�ألة السورية، 
وأمامك ضغوط إقليمية "إيران" ودولية 
"الغرب والوالي�ات المتحدة األميركية"، 
وم�ع ذل�ك، كان الب�د م�ن العم�ل على 
تجنيب العراق مخاطر االنس�حاق خلف 
ص�ورة األوض�اع السياس�ية واألمني�ة 
القلقة في س�وريا فمن المب�ادرة لحل 
الخاف إل�ى اتهامنا بتس�ريب طائرات 
كوري�ة وإيراني�ة لتهريب الس�اح إلى 
س�وريا إل�ى اس�تقبال مجموع�ة م�ن 
آخرهم  لي�س  الس�وريين  المعارضي�ن 

المعارض السوري هيثم المالح!.
في المل�ف االقتصادي ف�ان اغلب 
مش�روعاتنا االقتصادي�ة متوقفة بعد 
ست سنوات من وجود حكومة وموارد 
وث�روة وتخصيصات وال اح�د يمارس 
ضغوط�ه األمني�ة والسياس�ية علين�ا 
وم�ع ذلك ال ن�رى مش�روعا اقتصاديا 
واح�دا، فض�ا ع�ن إنن�ا وصلن�ا إل�ى 
التباهي و"ش�وفة الح�ال" أمام الدول 
وأم�ام الش�عب العراقي حي�ن نتحدث 
عن سقف الميزان التجاري بيننا وبين 
تركيا حيث يصل إلى 10 مليارات دوالر 
س�نويا، وه�ذا يعني اس�تباحة تركية 
ش�ديدة للمش�اريع الخدمية واأللبسة 
وكل الحاجات المنزلية، وهو ما يشكل 
خطرا على البنية الخدمية ومس�تقبل 
التنمي�ة في بادنا، خاص�ة إن عاقتنا 
باألتراك ع�ادت قبل اقل من س�نة إلى 
نقط�ة الصف�ر يوم كان مدحت باش�ا 
يدير الع�راق بعقلي�ة المحتل القابض 
عل�ى مقالي�د الدولة حيث يع�ّد العراق 

حديقة خلفية للوالي العثماني!.
ق�س عل�ى ذل�ك بقي�ة االنهيارات 
الكبيرة التي تشهدها الملفات الخاصة 

باألمن والتربية والتعليم وبناء 
الم�دارس ومش�روعات خدمي�ة ته�م 
المواط�ن.. ه�ذه االرتب�اكات وغيرها 
ال�ذي ال يعرف�ه الش�عب العراق�ي هي 
المس�ؤولة عن تأخر البل�د والمطلوب 

تجدي�د أث�اث الدول�ة عبر اإلف�ادة من 
االنتخ�اب  وصنادي�ق  الديمقراطي�ة 
بانتخ�اب مجموع�ة قيادي�ة وبمنطق 
المش�اركة السياس�ية بإقام�ة الدولة 
المدني�ة الوطني�ة إنت�اج حكومة غير 

متخبط�ة مس�تقرة آمن�ة لك�ي تنمح 
األم�ان لمواطنيها وليس�ت حكومة ال 
يس�تطيع الحرس الواق�ف على حاجز 
وزارة التخطيط إحدى بوابات المنطقة 
الخضراء من حماية نفس�ه فضا عن 

حماية مقرات الحكومة!.
أخيرا أقول.. ال تدي�روا الدولة أيها 
السادة الذين فوضكم الشعب العراقي 
إدارة ش�ؤونه بطريق�ة "الل�ه يرح�م 

والديك"، .. الله يرحم والديكم !!.

هل من مصنع للسياسة العراقية.. أم أن األمر يدار بنظرية "اهلل يرحم والديك" ؟!

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

أكد مصدر دبلوماسي كويتي، أمس األربعاء، أن 
زي�ارة رئيس الوزراء الكويتي جاب�ر المبارك الصباح 
المقررة إلى العراق، لن تكون زيارة مجاملة، مش�يرا 
إلى أنها س�تغلق ملفات ظل�ت مفتوحة لمدة طويلة. 
وق�ال المص�در الدبلوماس�ي في حدي�ث ل�صحيفة 

"الري�اض" الس�عودية، إن "زي�ارة رئي�س ال�وزراء 
الش�يخ جابر المبارك الصباح للعراق، ستكون زيارة 
تاريخي�ة ب�كل م�ا تحمل�ه ه�ذه الكلمة م�ن معنى، 
فهي ليس�ت زيارة مجاملة بق�در ما هي زيارة إغاق 
ملفات ظلت مفتوحة طوال الس�نين الماضية". وأكد 
الدبلوماسي على أن "اللجنة الفنية الوزارية الكويتية 
العراقي�ة، الت�ي أنه�ت اجتماعها في ش�هر نيس�ان 

الماضي في الكويت اتفقت على آلية وتفاصيل إغاق 
ملفات الممتلكات الكويتية ورفات الشهداء واألسرى 
وصيانة العامات الحدودية وإزالة التجاوزات العراقية 
عل�ى األراضي الكويتية من مس�اكن ومزارع عراقية 
ت�م تعويض أصحابها م�ن خال تحوي�ل تعويضات 
المواطني�ن العراقيين إل�ى الحكوم�ة العراقية، التي 

ستتعامل مباشرة مع مواطنيها".

             امل�ستقبل العراقي/ خا�ص

قام�ت ق�وة امني�ة م�ن قوات 
ام�س  صب�اح  الس�ريع،  التدخ�ل 
االربع�اء، بمداهمة اح�دى المذاخر 

الدوائي�ة الوهمية وس�ط العاصمة 
بغ�داد وضبطت نح�و 300 طن من 
الفاس�دة. وق�ال مراس�ل  األدوي�ة 
"المس�تقبل العراق�ي" ال�ذي رافق 
الق�وة األمنية الت�ي داهمت المذخر 
الوهمي ان "معلومات استخباراتية 
وردت ال�ى دائ�رة المفت�ش الع�ام 
ل�وزارة الصحة تفي�د بوجود مذخر 
وهمي في منطقة شارع السعدون 
وأش�ار  االبي�ض".   القص�ر  ق�رب 
الى ان�ه "على اثر ه�ذه المعلومات 
ش�كلت لجن�ة مكون�ة م�ن وزارة 
الصح�ة ووزارة الداخلي�ة لمداهمة 
"الق�وة  إن  وأك�د  المذخ�ر".  ه�ذا 
تمكنت من اقتحام المذخر الوهمي 
وألق�ت القب�ض على ش�خص كان 
موجوداً فيه". وقال معاون مفتش 
عام وزارة الصحة للش�ؤون الفنية 
الدكت�ور عام�ر الخفاجي لمراس�ل 
"المس�تقبل العراق�ي" ان "كمي�ة 

األدوية الفاس�دة الت�ي ضبطت في 
أثن�اء الدهم تق�در ب���300 طن"، 
الفت�ًا ال�ى إن "م�ن ضمنه�ا م�واد 
مخدرة و مواد مس�رطنة". وأش�ار 
الخفاجي الى "وج�ود مواد للتعبئة 
من جديد لغرض تغيير النوع وتاريخ 
االنتهاء". ومن جهته قال قائد القوة 
المداهم�ة ان "هذا المذخر الوهمي 

انشئ على انه مطبعة للكتب، ولكنه 
اس�تغل من قب�ل ضع�اف النفوس 
لتخزين االدوية الفاس�دة وتوزيعها 
ف�ي االس�واق"، مش�يرا ان الكمية 
"تعتب�ر كبيرة جدا". وأضاف "تمت 
الس�يطرة على المذخ�ر ونقل هذه 
الم�واد لغرض اتافها من قبل لجنة 

مكونة من قبل وزارة الصحة".

ضبط 300 طن من األدوية الفاسدة يف مذخر ومهي وسط بغداد
الكويت: زيارة الصباح للعراق ليست للمجاملة بل إلغالق امللفات

            امل�ستقبل العراقي/ خا�ص   

كشف مصدر امني مطلع عن محور جديد في تكتيك 
المجموع�ات اإلرهابي�ة ف�ي الع�راق تم رصده من�ذ أيام 
يتضمن استهداف المدارس االبتدائية واختطاف التاميذ، 
الفت�ًا إل�ى أن الم�دارس ه�دف يصع�ب تأمي�ن الحماية 
المطلوب�ة له لوجود آالف المدارس المنتش�رة في الباد. 
وكانت انفجارات عّدة قد اس�تهدفت، خال هذا األسبوع، 
عدداً من المدارس في محافظات بابل والفلوجة واالنبار، 
راح ضحيتها نحو 25 طفاً.وقال المصدر إن "المتابعات 
األمني�ة بينت أن التحول الس�تهداف الم�دارس االبتدائية 
يهدف إلى زعزعة األمن وإش�اعة الفوض�ى في البلد عن 
طريق هز ثق�ة الناس بأمن أبنائهم"، مبيناً أن  هذا األمر 
"يضغ�ط على الجهد األمن�ي أكبر من الحج�م الحقيقي 
له"، موضحاً أن هذه العمليات تسعى إلى "تشتيت الجهد 
األمني وتفتح ثغ�رات كبيرة في باقي قطاعات األمن من 
بينه�ا مف�ارز التفتيش والعمل االس�تخباراتي لتس�هيل 

تح�رك الجماع�ات اإلرهابية وإرخاء القبض�ة الحكومية 
على األمن".وأكد المصدر أن "هذه العمليات هي محاولة 
إلرس�ال رس�ائل إلى العراقيين مفاده�ا أن أمنكم أفلت، 
وأن حكومتكم ال تس�تطيع حمايتكم"، مشيراً إلى وجود 
مخطط التهام مس�ؤولين كبار بهذه العمليات اإلرهابية 
وإلقاء اللوم على الحكومة وإسقاطها. وأشار المصدر إلى 
أن "الحكومة على الرغم من استامها إشارات مخابراتية 
تبين أن الم�دارس والنظام مس�تهدفان في المحافظات 
العراقي�ة، فضا عن تامين حماية جي�دة للمدارس إال أن 
االستجابة كانت تقول أن "تقارير المخابرات غير دقيقة 
وان رئي�س الوزراء ال يعول عل�ى تقارير الجهاز وال يأخذ 
به�ا"، مؤكداً "اللجن�ة األمنية عن طريق حاك�م الزاملي 
وحسن الس�نيد أهملت الجهد المخابراتي على اعتبارات 
كثي�رة، أهمها انه جه�از يدار من قبل القائم�ة العراقية 
والتحال�ف الكردس�تاني"، الفتاً إل�ى أن "اللجنة لم تأخذ 
بالتقاري�ر االس�تخباراتية على محمل الج�د طوال المدة 

الماضية".

اختطاف التالميذ وتفجري املدراس تكتيك 
ارهايب جديد !!
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            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

تص���اع�دت أص�وات البرلم��اني�ات 
العراقيات للمطالبة بتنفيذ الوعود القانونية 
والدس�تورية بني�ل حق�وق الم�رأة، ورغم 
التمثي�ل النس�بي ف�ي الحكوم�ة ومجلس 
النواب وإنش�اء وزارة خاصة بالمرأة إال أن 
النائبات في البرلمان شكون هيمنة الذكور 
عل�ى المش�هد السياس�ي وفج�رت قضية 
المقعد التاس�ع ف�ي مفوضي�ة االنتخابات 

أصوات الرافضات لهذه الهيمنة من جديد.
وأعل�ن تكت�ل »برلماني�ات عراقي�ات« 
البرلم�ان،  جلس�ات  مقاطع�ة  نيته�ن 
احتجاج�اً عل�ى »تهمي�ش دور الم�رأة في 
الحياة السياس�ية، وعدم منحها مقعداً في 
المفوضي�ة العلي�ا لانتخابات«. وكش�فْت 
النائبة عتاب الدوري عن توجه البرلمانيات 

لمقاطع�ة جلس�ات مجل�س الن�واب ما لم 
يمنح المقعد التاسع في المفوضية المرأة، 
ف�ي وق�ت ش�ككت النائ�ب عالي�ة نصيف 
بق�درة النائب�ات عل�ى المقاطعة، بس�بب 
سطوة رؤساء الكتل.ونقل عن النائبة عتاب 
ال�دوري، قوله�ا، إن "البرلماني�ات يعمل�ن 
حالي�ا عل�ى فت�ح جبهة ض�د السياس�يين 
الذي�ن يقف�ون عائق�ا أمام حص�ول المرأة 
على استحقاقاتها في جميع الميادين، وأن 
النائب�ات عازم�ات على مقاطعة جلس�ات 
مجل�س النواب ما لم يمنح المقعد التاس�ع 
المتبق�ي في مجلس مفوضي�ة االنتخابات 
الم�رأة، حي�ث تمثل النس�اء نس�بة 65 في 

المئة من المجتمع العراقي".
ثاث�ة  هن�اك  أن  ال�دوري  وأوضح�ت 
مناص�ب هي م�ن ح�ق الم�رأة، ولكنها لم 
تحصل عليها بس�بب هيمن�ة الرجال، هي: 

نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة ونائ�ب رئي�س 
الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب، مؤكدة 
عدم تفري�ط النائبات بالمقعد التاس�ع في 
المفوضية، وعدم جعلهن لسد الشواغر في 
القاعات، وإس�قاطهن سياس�ياً، من خال 

المؤامرات التي تحاك ضدهن.

ت�سكيك بقرار املقاطعة
من جانبها شككت النائب عالية نصيف 
بق�درة النائبات على تنفي�ذ قرار المقاطعة 
لجلس�ات البرلم�ان، حت�ى وإن ل�م يمن�ح 

المقعد التاسع في المفوضية لهن.
وقالت نصيف إن »رئاسة البرلمان هي 
الس�بب وراء عدم حصول المرأة على مقعد 
في المفوضية، من خال جعل االسم األخير 
المرأة، بدالً من تقديمه في األسماء األولى«، 
مه�ددة برفع دع�وى قضائي�ة ضد مجلس 

النواب ورئاسته ما لم يمنح المقعد الشاغر 
في المفوضية المرأة، كون الدستور أعطاها 
حق »الكوتا« بالتمثيل بنسبة 25 في المئة، 
وه�و األم�ر ال�ذي ل�م يحص�ل ف�ي جميع 
المناصب.وعزت نصيف سبب عدم حصول 
المرأة على المناصب بنس�بة 25 في المئة، 
لهيمنة وس�طوة رؤس�اء الكت�ل البرلمانية 
على األم�ر، وعدم إعط�اء أي فرصة للمرأة 

بالتحرك أو إبداء رأيها بأي موضوع.

خرق د�ستوري
وقالت النائب المستقلة صفية السهيل 
إن »تهميش�اً كبي�راً يصي�ب دور المرأة في 
الحياة السياسية عموما، وفي كل مؤسسات 
الدولة التش�ريعية والتنفيذية والقضائية«، 
مش�يرة إل�ى أن »ذلك يمثل خرقاً للدس�تور 
الذي أوجب مشاركة المرأة في كل تفاصيل 
»إنن�ا  وأضاف�ت:  السياس�ية«.  العملي�ة 
نطالب بإس�ناد مقعد للم�رأة في مفوضية 
االنتخابات، وباقي المؤسس�ات، على غرار 
م�ا هو موج�ود في البرلمان، أي بنس�بة ال 

تقل عن 25 في المئة".
وكان البرلم�ان العراق�ي أق�ر تعيي�ن 
أعض�اء مجلس المفوضي�ن، وكلهم رجال، 
م�ا أث�ار حفيظ�ة أعض�اء البرلم�ان م�ن 
النس�اء، إضاف�ة إلى اعتراض المس�يحيين 

والتركمان.

مفو�سية االنتخابات
عّبرت وزارة الدولة لش�ؤون المرأة عن 
أس�فها الش�ديد لتغييب المرأة في عضوية 
المفوضي�ة العلي�ا المس�تقلة لانتخابات. 
وقال�ت الوزارة، في بي�ان، إن »هذا التغييب 
بمثابة تراجع لمش�اركة المرأة في العملية 
السياس�ية والمناصب القيادية، حيث سبق 
وإن شهدنا نزوالً تدريجياً في عدد الوزيرات، 
الذي بدأ ب�سٍت في أول حكومة بعد التغيير 
ع�ام 2003، وانتهى بوزي�رة واحدة، واألمر 
نفس�ه يحص�ل اآلن ف�ي المفوضي�ة العليا 
المس�تقلة لانتخابات، م�ع توقعاتنا زيادة 
عدد النساء فيها، علماً أن قانون المفوضية 
النافذ رقم 11 لس�نة 2007، ف�ي البند ثانياً 
من المادة الثالثة، نص صراحة على مراعاة 
تمثي�ل النس�اء في تألي�ف المجل�س، لكن 

لألسف صدمنا بتغييبهن بشكل كامل".

يطالبن أن يكون مقعد المفوضية التاسع من حقهن

لتشتيت الجهد األمني وفتح ثغرات كبيرة

            واكبت عملية الدهم

النائبات العراقيات يشتكني من هيمنة الذكور 
حتت قبة ممثيل الشعب

المدعي: وزير التربية إضافة إلى وظيفته
المدعى عليه: سعاد جبار عبد

أصدرت ه�ذه المحكمة بحقك حكماً غيابياً في الدعوى البدائية 
المرقم�ة ( 2008 ) بتاري�خ ( 29 / 7/ 2012 ) يقض�ي في�ه إلزامك (

بتأدية مبلغ مقداره عش�رة مايين وأربعمائة وثمانية وعش�رون ألف 
وتس�عمائة وثمانون دين�ار) وتحميلك المصاري�ف القضائية وإتعاب 
محام�اة وكيل المدعى ولمجهولية محل إقامتك حس�ب ش�رح المبلغ 
القضائ�ي وتأييد المجلس البلدي وانتقال�ك إلى جهة مجهولة لذا تقرر 
تبليغ�ك إعان�ا بصحيفتين محليتين يوميتين بق�رار الحكم أعاه وفي 
حالة عدم حضورك أو االعتراض سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق األصول.

جملس القضاء األعىل
حمكمة استئناف بغداد الكرخ/ االحتادية

رقم الدعوى: 2008 /ب/ 2012
التاريخ: 24 / 9/ 2012

ورقة تبليغ قرار احلكم الغيايب

القايض



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
المستقبل العراقي/ بغداد

يصوت مجلس النواب اليوم الخميس على قانوني العفو العام وقانون البنى التحتية، إضافة للعضو التاس�ع للمفوضية 
العليا المس�تقلة لالنتخابات.وذكر مصدر برلماني رفيع ل�”المس�تقبل العراقي” أن جلس�ة اليوم ستتضمن التصويت على 
العض�و التاس�ع للمفوضية العليا المس�تقلة لالنتخابات والتصويت على مش�روع قانون اعمار البن�ى التحتية والقطاعات 
الخدمي�ة والتصوي�ت على مقترح قانون العفو العام “. وأضاف “ إن هيئة رئاس�ة مجلس الن�واب أدرجت في جدول أعمال 
الي�وم التصوي�ت على مش�روع قانون تصديق اتفاقي�ة النقل البري الدولي لألش�خاص و البضائع بي�ن حكومة جمهورية 
العراق و حكومة المملكة األردنية الهاش�مية والتصويت على مش�روع  قانون تصديق االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الحدود الوطنية والتصويت على مش�روع قانون انضم�ام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية و تعزيز تنوع 
أشكال التعبير الثقافي”.و أعلن عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الوطني حسين الصافي، عن حصول اتفاق نهائي 
بين هيئة رئاس�ة البرلمان والكتل السياس�ية على تعديل النقاط المختلف عليها بقانون البنى التحتية والعفو العام.وأضاف 
الصيهود أن “ائتالف دولة القانون لن يصوت على قانون العفو بصيغته الحالية كونها سيسمح بخروج القتلة واإلرهابيين 

والمفسدين”، واصفا إياه ب�”الخطير على أمن العراق والمنطقة وينسف جهود القضاء”.

مصدر يكشف لـ                                    حقيقة ما جرى بني 
ديمبيس واملالكي يف زيارته األخرية لبغداد

تح��دث ب��� »ح��زم«  ع��ن تمري��ر مقاتلي��ن م��ن إي��ران إل��ى س��وريا

اليوم.. “النواب” يصوت على “البنى التحتية” و”العفو” 
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            المستقبل العراقي/خاص
قال مصدر أمني رفيع 
الخّط�ة  أن  المس�توى 
الت�ي وضع�ت م�ن قب�ل 
الق�ّوات األمني�ة لمالحقة 
اإلرهابيي�ن الذي�ن يقومون 
األمني�ة  الق�وات  باس�تهداف 
للصوت  الكاتمة  بالمسدس�ات 
فاش�لة ومتخلّفة، الفتاً إلى أن 
الخّطة تعتم�د تأمين وفحص 
وأك�د  المروري�ة.  المركب�ات 
إس�تراتيجية  أن “ه�ذه  المص�در 
مكافح�ة  منظم�ة  ش�خصتها 
اإلرهاب الدولية بأنها االفش�ل”، 

عازي�اً ذلك إل�ى أنها “أساس�اً تجعل 
م�ن الطواق�م األمني�ة هدف�ا س�هالً 
الس�تهدافهم”، منتقداً بشدة “وضع 
المفارز على الطرقات العاّمة وجعلها 
لقمة س�هلة لإلرهاب” بحسب قوله.
وأوضح المصدر أن “أجهزة مكافحة 
اإلره�اب الدولي�ة ف�ي العال�م تطبِّق 
عملي�ات نش�ر العناص�ر العس�كرية 
بال�زي المدن�ي والمركب�ات المدنية 
إلش�اعة الخوف والش�ك ف�ي نفوس 
وتصعي�ب  اإلرهابي�ة  الجماع�ات 
مهمتها في وق�ت تفترش فيه قوات 
األمن العراقية الش�وارع ومفترقات 
الطرق والجسور”.وأضاف أن “نسبة 

األم�ن  رج�ال  اس�تهداف  عملي�ات 
تنجح بنس�بة 80 بالمئ�ة”، مبيناً أن 
“م�ن بين أكث�ر م�ن 60 عملية خالل 
األش�هر األربعة األخيرة لم تس�تطع 
القوات األمني�ة القبض إال على ثالثة 
عناص�ر”، مؤكداً أنه “ل�م يثبت أنهم 
اس�تهدفوا المف�رزة ب�ل عث�ر عل�ى 
أس�لحة معهم يشك في أنها تستعمل 
ف�ي صي�د رج�ال المف�ارز ونق�اط 
التفتي�ش”. ولف�ت المص�در إل�ى أن 
“الس�بب في رأس المؤسسة األمنية 
وقمة هرمها”، مش�يراً إلى أن هؤالء 
“ال يملك�ون الكفاءة والمهنية إلدارة 

أمن العراق”.

دولة القانون معرضة لـ »االهنيار« بسبب التقارب مع البعثيني
           المستقبل العراقي/خاص

كش�ف عض�و ف�ي مجل�س 
النّواب مقرب م�ن دولة القانون 
عن خ�الف ش�ديد بين ع�دد من 
قادة الكتلة بش�أن تق�ارب دولة 
القان�ون من البعثيي�ن، الفتاً إلى 
أن ه�ذا التق�ارب يع�ّرض دول�ة 
االنهيار.وق�ال  إل�ى  القان�ون 
المص�در أن هذا التقارب تس�بب 
بطرد أخ مس�ؤول أمني بارز في 

األمنية وش�موله  أح�د األجه�زة 
باجتث�اث البع�ث بث�ورة م�ن الغض�ب أدت إلى 
إقالة المس�ؤول الذي اجتث البعثي من منصبه، 
مبين�اً أن ه�ذا األم�ر تس�بب بخالف كبي�ر بين 

بعض الق�ادة ومكتب رئيس 
الوزراء، مشيراً إلى أن القادة 
اتهم�وا نجل رئي�س الوزراء 
ن�وري المالكي بأن�ه أصبح 
اآلم�ر والناه�ي ف�ي الكتلة. 
مضيفاً أنه يس�تمع لعناصر 
البع�ث أكثر  محس�وبة على 
من عناصر حزب الدعوة في 
اآلونة األخيرة السيما بعد أن 
نجح عرابه في إقصاء طارق 
نج�م م�ن منصب�ه، موضحاً 
أن ق�ادة دول�ة القان�ون ع�ّدوا األم�ر انتص�اراً 
لجناح البعث في طاقم رئاس�ة ال�وزراء، مؤكداً 
أنه�م اعتزل�وا ف�ي إثره زي�ارة مكت�ب المالكي 

من�ذ حينها.وأوض�ح المص�در 
البعثيي�ن  اجتث�اث  إن تجمي�د 
م�ن وزارة التعلي�م العالي من 

درجة أعض�اء الف�رق بأمر من 
مباش�ر من المالكي سبب مشكلة مع 

وزير التعلي�م العالي علي األدي�ب، فضال عن أن 
عملية إعادة كل الق�ادة والضباط المجتثين من 
الجيش الس�ابق أدت إلى تق�ارب كبير بين قادة 
م�ن الحزب الحاك�م و”تيار فاعل” ف�ي العملية 
السياس�ية. وكش�ف المص�در عن فت�ح قنوات 
اتصال مع قيادات غاضب�ة من الدعوة قد تؤدي 
إلى تش�كيل حزبي سياس�ي جديد مش�ترك في 
القريب العاجل، الفتاً إلى أن عّرابي هذه العملية 

هما حاكم الزاملي وحسن السنيد. 

        بغداد/ المستقبل العراقي
ق�ال مدي�ر المكت�ب اإلعالم�ي 
المس�تقلة  العلي�ا  للمفوضي�ة 
لالنتخاب�ات عزيز الخيكان�ي، إن ” 
مجلس المفوضين اختار سربس�ت 
مصطفى رئيس�ا للمجلس و كاطع 

الزوبعي نائبا له “. وأش�ار إلى أن “مجلس المفوضين 
اخت�ار أيض�ا مقداد الش�ريفي ليك�ون رئيس�ا لإلدارة 
االنتخابي�ة و وائ�ل الوائلي مق�ررا للمجلس”.يذكر أن 
مجل�س النواب ص�وت باألغلبية في وقت س�ابق على 
اختي�ار ثمانية أعض�اء في مجل�س المفوضية الجديد 
لكن ت�م تأجيل التصوي�ت على العضو التاس�ع نتيجة 
وج�ود خالفات بي�ن مكونات األقليات على من ش�غل 

المقعد المتبقي. 

         بغداد / المستقبل العراقي
حّذر رئيس مجلس النواب أس�امة النجيفي أمس 
من األزمات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على 
العراق، منتقداً اس�تمرار تردي واقع الخدمات وتزايد 
الفق�ر والبطالة في البالد. وقال النجيفي إن “الظرف 
الحساس والدقيق الذي تمر به المنطقة يلزمنا جمعياً 
أن نقف وقفة رجل واحد لمنع ما حدث في الس�نوات 
الماضي�ة من ش�د وج�ذب عل�ى أس�اس الطائفية”. 
وأوضح النجيفي أننا “ل�ن نكون بمأمن من األزمات 

التي تعصف بالمنطقة من دون مؤازرة شعبنا لنا”.
وأض�اف النجيف�ي أن�ه “مطل�وب من�ا أيض�ا أن 
نجع�ل المواطنة معيارنا وأالّ نبخس الناس حقوقهم 

عل�ى  والحص�ول  بالحري�ة 
متطلبات الحياة من الس�كن 

والعم�ل”، مش�يراً إل�ى أنه 
الس�نوات  م�رور  “رغ�م 
على عم�ر الحكومة إالّ أن 
والعوز  والبطال�ة  الفقر 
والخدم�ات المتردية لم 

تشهد تحسناً”.
النجيف�ي  وطال�ب 

باالحتكام إلى الدس�تور في 
حل الخالف�ات والقضاي�ا العالقة 
“وجع�ل الدس�تور ه�و الفيص�ل 

ف�ي ذل�ك وع�دم التعام�ل مع�ه 
بانتقائية”.

رسبست مصطفى رئيسًا ملفوضية 
االنتخابات

   بغداد/ المستقبل العراقي 
كش�ف مصدر مس�ؤول أمس ع�ن أن رئيس 
الحكوم�ة ن�وري المالك�ي س�يعقد اتفاقية مع 
روس�يا لتزويد العراق بطائرات حربية ومعدات 
عسكرية تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دوالر في 
زيارة يجريها الشهر المقبل على رأس وفد رفيع. 
وقال المصدر ل�”ش�فق نيوز”، إن “وزير الدفاع 
س�عدون الدليمي س�يزور روس�يا بداية الشهر 
المقبل لوضع اللمسات األخيرة لعقود عسكرية 
تق�در قيمتها بنحو 5 ملي�ارات دوالر”. وأضاف 
أن “توقيع هذه العقود سيتم خالل زيارة لرئيس 
الحكومة نوري المالكي إلى موسكو في العاشر 
م�ن تش�رين األول المقبل”، مبين�ا أن “المالكي 
س�يلتقي ف�ي زيارته كبار المس�ؤولين الروس، 
وم�ن المحتم�ل بحث مل�ف األزمة الس�ورية”.

وبين المصدر أن “العقود العس�كرية ستتضمن 
م�ي  ومروحي�ات  ومي�غ  س�وخوي  طائ�رات 

الروسية باإلضافة لمعدات عسكرية”.

مصدر امني: منظمة مكافحة اإلرهاب الدولية عدتها  »غير مجدية«

           المستقبل العراقي / خاص
كش�ف مص�در دبلوماس�ي مطلع عن 
إن الزي�ارة األخي�رة التي ق�ام بها رئيس 
هيئة األركان المشتركة للجيش األميركي 
الجنرال مارتن ديمبسي إلى بغداد لم تكن 
زيارة “تقليدية” كما تحدثت عنها وسائل 
اإلع�الم، مؤك�داً إنه�ا تضمنت مناقش�ة 
“قضاي�ا جوهري�ة” مع الجان�ب العراقي 
يتعلق أغلبه�ا باألزمة الس�ورية وموقف 
الع�راق منه�ا ووض�ع ش�ركة “أكس�ون 
موبيل” األميركية العاملة في كردس�تان 
العراق. وقال المصدر الذي رفض الكشف 
ع�ن اس�مه ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن 
“ديمبس�ي وض�ع النق�اط عل�ى قضاي�ا 
جوهري�ة ف�ي زيارت�ه التي م�رت مرور 
الك�رام وعّدها اإلع�الم زي�ارة تقليدية”. 
وأش�ار إل�ى إن ديمبس�ي كان “حازم�اً” 
مع رئيس ال�وزراء نوري المالكي بش�أن 
الطائ�رات اإليراني�ة والكورية التي تش�ك 
حكوم�ة واش�نطن بأنها تحم�ل مقاتلين 
وأس�لحة لدعم النظام الس�وري. وأوضح 
المص�در إن الجن�رال األميركي ناقش مع 
المالك�ي “ض�رورة تمرير قان�ون النفط 
الش�ركات  مس�تحقات  ودف�ع  والغ�از، 
الت�ي تحولت إلى الم�الك األميركي ممثلة 
بأكس�ون موبي�ل”، الفت�اً إل�ى ان�ه “في 
ضوء هذه الزيارة أصبحت أكسون موبيل 
تنفذ عملي�ات التنقيب في ش�مال العراق 
أج�رى  ق�د  ديمبس�ي  وكان  وجنوب�ه”. 
ف�ي الحادي والعش�رين م�ن آب الماضي 
زيارة هي األولى له منذ انس�حاب القوات 
األميركية من العراق نهاية العام الماضي. 
وأجرى خ�الل زيارته التي اس�تمرت ل�6 
س�اعات فقط محادثات لم�دة 90 دقيقة 

م�ع المالكي ق�ال بعده�ا للصحفيين انه 
بح�ث الن�زاع ف�ي س�وريا.وقال المصدر 
الدبلوماس�ي ل�”المس�تقبل العراقي” إن 
ديمبس�ي ش�دد في مباحثاته مع المالكي 
المعارضي�ن  اس�تقبال  “ض�رورة  عل�ى 
الس�وريين في العراق واالبتعاد عن إيران، 
ووض�ع مس�افة بي�ن الجانبي�ن العراقي 
واإليراني فيما يتعلق بالموقف من الرئيس 
السوري بشار األسد”. فيما كان ديمبسي 
قد أكد قبل لقائه بالمالكي أنه “لن يضغط 
عل�ى الحكوم�ة العراقية بش�أن التقارير 
الصحفي�ة بش�أن الس�ماح إلي�ران بنقل 
إمدادات إلى النظام السوري عبر األراضي 
العراقية أو مس�اعدة طهران في االلتفاف 
على العقوبات المالية”.وبعد 24 يوماً من 
تل�ك الزيارة، اس�تقبل المالك�ي وفداً ضم 
ممثلي�ن عن ع�دد من فصائ�ل المعارضة 
الس�ورية برئاس�ة رئيس مكتب العالقات 
الخارجية للمجلس الوطني الس�وري في 
أمي�ركا وكن�دا محم�ود دحام المس�لط. 
وقال المالكي خالل ذلك اللقاء أن “العراق 
لن يدخر جهداً في إس�ناد أي حل سياسي 
يتفق عليه األش�قاء الس�وريون ويجدون 
في�ه مخرجاً لم�ا تعانيه س�وريا اآلن من 
ظروف صعب�ة”، داعياً أعض�اء الوفد إلى 
“االس�تفادة م�ن التجرب�ة العراقي�ة في 
مرحل�ة التغيي�ر الت�ي ج�رت ف�ي العراق 
س�واء ف�ي اإلخفاق�ات الت�ي واجهتها أو 
في النجاح�ات التي حققته�ا”. ويعد هذا 
اللق�اء األول من نوعه الذي يس�تقبل فيه 
المالكي وفداً من المعارضة السورية منذ 
ان�دالع الحرك�ة االحتجاجية في س�وريا 
ف�ي 15 آذار 2011، وكان�ت اغل�ب وف�ود 
المعارضة تتوجه إلى إقليم كردستان في 

حرب اقصاءات سرية في مكتب رئيس الوزراء

خطة مكافحة االستهداف بـ »الكواتم« فاشلة

النجيفي: العراق لن يكون بمأمن 
من أزمات املنطقة

ظل تواجد الالجئين السوريين هناك.وتابع 
المصدر الدبلوماس�ي حديثه ل�”المستقبل 
العراق�ي” بالق�ول “ش�دد ديمبس�ي أيضاً 
على أن يتم تنفيذ برنامج تدريب الش�رطة 
العراقية في معس�كرات خاصة وعلى أيدي 
خب�راء أمريكان، إضافة إلى المستش�ارين 
الموجودي�ن في جميع مناط�ق البالد عبر 

القنصلي�ات األميركية”. وقد أكد ديمبس�ي 
في حينه�ا انه “ج�اء من اج�ل الحوار مع 
نظرائه العراقيين من اجل توسيع العالقات 
العس�كرية وليس لتقديم مطال�ب”. وقال 
إنه بحث م�ع المالكي “مصلحة العراق في 
تطوير التدريب مع القوات األميركية وشراء 
مع�دات أميركية ف�ي مج�ال المعلوماتية، 

وخصوصا رادارات وأس�لحة دفاعية جوية 
وتجهيزات ألمن الحدود”.  وأكد المصدر إن 
“ديمبسي تمت ترقيته مؤخراً”، مشيراً إلى 
إن�ه يوصف في أروقة السياس�ة األميركية 
بأن�ه “رجل المهمات الصعبة” وإنه “يتميز 
بالقدرة على إيصال الرسائل الصعبة”، على 

حد قوله.

     المستقبل العراقي / خاص 
أك�د مصدر سياس�ي مطل�ع إن الس�بب وراء موافقة 
الحكومة االتحادية على تس�ديد مدفوعات مبدئية قدرها 
تريلي�ون دينار »858 مليون دوالر« إلقليم كردس�تان هو 
قيام ش�ركة »أكس�ون موبي�ل« األميركية بش�راء عقود 
خاصة بش�ركتين دنماركية وهندية كانتا مسؤولتين عن 
استكش�اف وتنقيب واستخراج وإنتاج النفط في اإلقليم. 
وق�ال المصدر ف�ي تصريح خص به 

»المس�تقبل العراقي« إن »هذا الحل جاء بعد الزيارة التي 
قام بها رئيس هيئة األركان المش�تركة للجيش األميركي 
الجن�رال مارتن ديمبس�ي إلى بغداد نهاي�ة آب الماضي«. 
وأش�ار الى إن »ديمبس�ي عاتب الحكوم�ة العراقية على 
موقفها من أكس�ون موبيل، وس�عي نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الدائم لتجميد عقود 
الش�ركة األميركي�ة مع اإلقلي�م«. وكانت الم�رة األخيرة 
الت�ي أك�د فيه�ا الشهرس�تاني اس�تمرار تجمي�د عق�ود 
اكس�ون موبيل في 13 من آب الماضي. وقال مدير مكتب 
الشهرس�تاني فيصل عب�د الله في حينها إن »ش�ركة 
وجه�ت  األميركي�ة  ك�روب  موبي�ل  أكس�ون 
األس�بوع الماض�ي رس�الة إل�ى الحكومة 
العراقية تؤكد فيها أنها مس�تمرة بتجميد 
اتفاقها مع إقليم كردستان بشأن عقودها 
االستكش�افية«. إال إن وزي�ر النف�ط ف�ي 
كردس�تان آش�تي هورام�ي 
ظهر يوم اإلثنين 
الماض�ي ليعل�ن 
إن اإلقليم يتوقع 

تس�وية مدفوع�ات مبدئية قدره�ا تريلي�ون دينار »858 
مليون دوالر« من الحكومة المركزية في بغداد األس�بوع 
المقب�ل بع�د أن توصل الجانبان إلى اتفاق بش�أن س�داد 
مستحقات منتجي النفط. وكان من المفترض أن تسديد 
هذا المبلغ جاء على خلفية تس�وية نزاع بشأن مدفوعات 
نفطي�ة بعدم�ا تعه�دت كردس�تان بمواصل�ة الصادرات 
وقالت بغداد إنها ستدفع مس�تحقات للشركات األجنبية 
العاملة في اإلقليم. وقال المصدر ل�«المستقبل العراقي« 
إن »الشهرس�تاني اصطدم بالتدخل األميركي لحل الجدل 
ال�ذي ق�اده ضد اإلقلي�م لمدة 4 س�نوات، حي�ث كان في 
الم�دة األخي�رة يؤكد على تجمي�د عقود اكس�ون موبيل 
ويته�م كردس�تان بتهريب النف�ط إلى اي�ران ويدعو الى 
اس�تقطاع حصة االقليم من موازنة الدولة«، الفتاً الى انه 
»اضطر للس�كوت إزاء مطالب ديمبس�ي التي وجهها الى 
رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة تس�وية الخالفات 
مع اإلقليم بخصوص اكس�ون موبي�ل«. وأكد المصدر إن 
»اكسون موبيل ستعمل بمفردها على تنقيب واستخراج 
النف�ط في كردس�تان، وال وجود لش�ركتين أخريتين إلى 

جانبها«.

العراق يتعاقد مع روسيا لتجهيزه أسلحة »اكسون موبيل« ترغم بغداد عىل دفع تريليون دينار لكردستان !!
وطائرات بـ 5 مليارات دوالر
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     بغداد/ المستقبل العراقي

رأى االتحاد الوطني الكردس�تاني، 
ال�ذي يتزعمه الرئيس ج�ال طالباني، 
أن الع�راق يعاني من “أزمة س�لطة”، 
ف�ي وقت أبدت قائم�ة العراقية دعمها 
الرئي�س طالبان�ي  وتأييده�ا لجه�ود 
المتواصل�ة لحل األزمة السياس�ية في 
الباد. وذكر بيان لرئاس�ة الجمهورية 
أن طالبان�ي اس�تقبل في الس�ليمانية 

رئيس مجلس النواب أس�امة النجيفي 
والوف�د المراف�ق ل�ه من ن�واب قائمة 
العراقي�ة، التي يع�د النجيفي احد ابرز 
القياديين فيها، ونقل إليه دعم الجهود 
الت�ي يبذلها لحلحلة األزمة السياس�ية 
الت�ي يغ�وص فيه�ا العراق.وبحس�ب 
البيان، أك�د النجيفي، ال�ذي وصل إلى 
الس�ليمانية وبرفقت�ه وف�د كبي�ر من 
أعضاء مجل�س النواب عن »العراقية«، 
أهمية الدور السياسي للرئيس في تذليل 

العقب�ات والوصول إل�ى تفاهم وطني 
ش�امل، من ش�أنه النه�وض بالعملية 
السياس�ية واالرتقاء به�ا، وبما يخدم 
الحاجات الفعلية لعموم العراقيين، في 
كل المجاالت. ونقل البيان عن النجيفي 
مخاطبا الرئيس قوله إن »وجودك مهم 
في هذه المرحلة لحاجة البلد إليك والى 
جه�دك المهم لتقري�ب وجهات النظر، 
والوص�ول إل�ى حلول عملي�ة للقضايا 

والمشكات العالقة«. 

أب�دى اس�تعداده و»العراقية  كم�ا 
طالبان�ي  جه�ود  ودع�م  لمس�اندة 

المتواصلة«. 
ف�ي م�وازاة ذل�ك، أعل�ن المجلس 
القيادي لاتحاد الوطني الكردس�تاني 
أن »أوض�اع الع�راق، ورغم المكاس�ب 
الب�ارزة الت�ي تحققت، ال ت�زال تعاني 
من أزمات في إدارة الس�لطة، وترسيخ 
توافقية«.وق�ال  ائتافي�ة  حكوم�ة 
االتح�اد، ف�ي بي�ان أصدره ف�ي ختام 

اجتماعاته: »لألس�ف، ف�إن المكونات 
العراقي�ة بدالً من التواف�ق في العملية 
الديمقراطي�ة الناش�ئة، بق�ي معظ�م 
مش�اكلها ب�دون ح�ل.. وبالرغ�م من 
اإلش�ادة بح�ل مش�كلة النف�ط والغاز 
بين اإلقليم وبغداد األس�بوع الماضي، 
إالّ ان المعوق�ات بي�ن اإلقلي�م وبغداد، 
خصوص�اً تنفيذ المادة 140، تؤدي في 
بع�ض األحيان إلى تقري�ب العراق من 

أوضاع غير مرجوة«.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط والتعاون 
اإلنمائ�ي أن عدد س�كان الع�راق يقدر 
حاليا ب� 34 مليون نسمة وجاء اإلعان 
في إطار ورشة تحاورية في المجاالت 
الس�كانية عقدته�ا ال�وزارة خال هذا 
األس�بوع.وقال رئيس الهيئ�ة الوطنية 
للسكان ووكيل وزارة التخطيط مهدي 
الدراس�ة  ناقش�ت  الن�دوة  إن  الع�اق 
الخاصة بالوضع الس�كاني في العراق 
والذي أعدته اللجنة الوطنية للدراسات 
الس�كانية واضاف أن الدراسة تناولت 
العناص�ر األساس�ية للنمو الس�كاني 
والهج�رة  والوفي�ات  ال�والدات  وه�ي 
م�ن  ل�كل  الدراس�ة  خصص�ت  وق�د 
ه�ذه العناص�ر فص�ا خاص�ا بها مع 
مقترحات وتوصيات إلدخال تحسينات 
كما تبن�ت مقترح�ا إلنش�اء المجلس 
األعلى للس�كان في الع�راق والذي من 
المفت�رض أن يض�ع خطط�ا ويتخ�ذ 
قرارات ملزمة لكافة الجهات التنفيذية 
م�ع وض�ع معايي�ر مح�ددة لصياغة 
سياس�ات س�كانية وطني�ة تتناس�ب 
وم�وارد الباد وتحقق الرفاه لإلنس�ان 

العراقي. 

نمو سكاني
أظه�رت الدراس�ة أن مع�دل النمو 
الس�كاني يقت�رب من 3% وهي نس�بة 
عالي�ة عالمي�ا وإقليميا كم�ا الحظت 
ارتفاع�ا ف�ي مع�دالت الخصوب�ة لدى 
الم�رأة العراقي�ة حيث يت�راوح معدل 
إنتاجها لألطفال ما بين 4 إلى 5 والدات 

على م�دى حياتها فيما يص�ل المعدل 
السائد في المنطقة إلى 2 فقط. 

الدراس�ة  أش�رت أيض�ا النخفاض 
معدالت وفيات األطفال والمواليد بشكل 
ع�ام حيث ت�م تس�جيل أربعي�ن حالة 
وفاة لكل أل�ف والدة في العام الماضي 
فيما كان العدد في الس�نوات السابقة 
100 حال�ة وفاة لكل ألف والدة رغم أن 
ه�ذا المعدل ما ي�زال مرتفع�ا مقارنة 
بالمعدالت الس�ائدة في المنطقة وهي 

20 حالة والدة بين كل ألف والدة.
الدراس�ة أيض�ا أن ثماني�ة  بين�ت 
م�ن كل تس�عة أطف�ال يت�رددون إلى 
المدارس االبتدائية والمتوسطة لتكون 
النس�بة 89 بالمائة والحظت أن ارتفاع 
المس�توى التعليم�ي ل�ام يرف�ع م�ن 
المس�توى التعليمي لألسرة ويزيد من 

مواظب�ة الط�اب على الدراس�ة حيث 
تصل نس�بة االلتح�اق بالم�دارس إلى 
97 بالمائ�ة بين  األطف�ال الذين أنهت 
أمهاتهم الدراس�ة المتوس�طة أو أعلى 
فيما تنخفض النس�بة إلى 91 بالمائة 
لمن تحمل أمهاتهم الشهادة االبتدائية 
فقط.أش�ارت دراس�ة وزارة التخطيط 
أيضا إلى ارتفاع متوسط عمر اإلنسان 
وانخفاض مع�دل الوفيات كما تناولت 
موضوع الهج�رة الداخلية والخارجية 
معالج�ة  بش�أن  توصياته�ا  وقدم�ت 

المشاكل المرتبطة بها.

خطط وسياسات
يحت�اج النم�و الس�كاني الس�ريع 
إلى خطط وسياس�ات سكانية وأخرى 
لتنظيم األسرة من اجل توفير حياة ذات 

نوعية أفضل للمرأة وللطفل العراقيين، 
حس�ب ق�ول الع�اق ال�ذي الح�ظ أن 
يضع�ف  الخصوب�ة  مع�دالت  ارتف�اع 
كفاءة الخدمات الصحي�ة المتوفرة إذ 
أش�رت الدراس�ة إلى وجود أع�داد من 
األطفال ال يحصلون على التلقيحات أو 
الخدمات الصحية الازمة،  في حين أن 
انخفاض نس�ب الوالدات سيحسن من 
نوعية الخدمات الصحية الموفرة لهم.

ه�ذا وق�د اعتم�دت دراس�ة وزارة 
التخطي�ط على التقارير والمس�وحات 
الت�ي أنجزته�ا ال�وزارة خ�ال الس�نة 
الماضي�ة وقد أعدها فريق يضم خبراء 
في هذا المجال بالتنس�يق مع صندوق 
األم�م المتحدة للس�كان اعتم�ادا على 
ال�وزارة  أن  الدولي�ة، علم�ا  المعايي�ر 
تس�عى إلى إجراء مس�وح ودراس�ات  

بشكل منتظم ودائمي ودوري تعويضا 
ع�ن النق�ص الناجم ع�ن ع�دم تنفيذ 

التعداد العام حتى اآلن.

غياب الرقابة وسوء التنفيذ
الح�ظ تقري�ر وزارة التخطي�ط أن 
األموال المخصصة للمشاريع الخدمية 
كافية لتحقيق تقدم غير أن المش�كلة 
تكم�ن ف�ي التلك�ؤ ف�ي تنفي�ذ ه�ذه 
المش�اريع وه�و م�ا أكده أيض�ا وزير 

التخطيط السابق مهدي الحافظ.
الحاف�ظ ق�ال إن هن�اك خل�ا في 
الدولة نفس�ها وفي دوره�ا المفترض 
والذي يتعرض إلى العرقلة والتش�تيت 
إذ الح�ظ أن الدول�ة غي�ر موح�دة وال 
يمكنه�ا تنفيذ سياس�ة ناجح�ة إال إذا 
كانت لها الس�يطرة عل�ى البلد كما إن 
ال�وزارات متناقضة ف�ي أدائها إضافة 
إل�ى ضعف مع�دالت التنفيذ رغم أن ما 
يخصص من م�وارد كبير وال احد يعلم 
أين تذهب هذه األموال ألن نسبة التنفيذ 
لم تتج�اوز 50 بالمائة، حس�ب قوله. 
أم�ا الح�ل فه�و أن يكون هن�اك نظام 
رقابي صحيح ومضبوط وصحيح وإال 
فل�ن يتمكن العراق من بناء مس�تقبله 

بالشكل الصحيح.
الحافظ قال أيض�ا إن العيب يكمن 
حالي�ا ف�ي دور الدول�ة ويقتض�ي أي 
ح�ل فعل�ي أن تس�تعيد الدول�ة دورها 
على أس�اس وطني ونظرة واحدة لكل 
الفئات مع البعد عن التحزب والطائفية 
وما ش�ابه وإال فلن يتوقف العراق عن 
التج�زؤ حس�ب االنتم�اءات المتعددة 

والمتكاثرة يوما بعد يوم.

       بغداد/ المستقبل العراقي
  

برغ�م النق�اش ال�ذي احت�دم بين 
الحزبي�ن الجمهوري والديمقراطي في 
واشنطن بخصوص الصراع في العراق، 
األش�خاص  أن حفن�ة فق�ط م�ن  إال 
المطلعين هي التي علمت على ما يبدو 
بم�ا كان يدور من أح�داث خال بعض 
من أكثر اللحظ�ات المصيرية التي مر 

بها العراق.
قبل 17 شهراً من إعان جورج بوش 
اعتزامه إرسال 5 كتائب إضافية للعراق 
 ”surge“ للمشاركة بعملية أطلق عليها
ع�ام 2007، اجتم�ع في بغ�داد فريق 
مك�ون من ضب�اط ومحللي�ن مدنيين 
إلج�راء مراجعة س�رية إلس�تراتيجية 

أميركا العسكرية في العراق.
وف�ي خطاب له بقاعدة فورت براغ 
خال ش�هر حزي�ران ع�ام 2005، أكد 
الرئيس األميركي الس�ابق جورج بوش 
أن الح�رب صعب�ة، وإن كان باإلمكان 
الفوز بها. لكن حين اجتمع هذا الفريق 
الملقب ب�� “الفريق األحم�ر” في آب، 
فإنه قد خلص لنتيجة مختلفة للغاية.

حي�ث أوض�ح ف�ي تقرير ل�ه بهذا 
الص�دد “يرى كثي�ر م�ن العراقيين أن 
حكومته�م، وبصورة ضمنية، االئتاف 

قد أهمل الشعب العراقي”.
أك�د الفريق أن اإلس�تراتيجية التي 
أقره�ا ب�وش بص�ورة س�رية للغاي�ة 
س�وف تثقل كاهل العراقيين بمشكلة 
ل�ن يك�ون بمقدورهم التعام�ل معها. 
والاف�ت في هذا الش�أن هو أنه لم يتم 
االكتراث بالتش�خيص الذي توصل إليه 
الفري�ق وكذل�ك بالع�اج ال�ذي أوصى 
به. وأوضح�ت في هذا الس�ياق مجلة 
فوري�ن بوليس�ي األميركية أن س�جل 
التاري�خ العس�كري يزخ�ر بإخفاقات 

اس�تخباراتية، لم ُتَشاَهد نتيجة للجهل 
الثقاف�ي أو التفكي�ر الت�واق أو نقص 
المصادر.لك�ن م�ا كان الفت�اً بش�أن 
الس�نوات األولى للح�رب األميركية في 
العراق هي تلك الحلقات التي قام فيها 
المس�ؤولون بتمييز المش�كلة بش�كل 
صحيح، واقترحوا استراتجيات جديدة، 
تجاهلها قادة الجيش ومس�اعدو إدارة 
الرئي�س ب�وش. وأضاف�ت المجل�ة أن 
نقاط التحول الفائتة هذه ربما قّصرت 
مدة الص�راع وأتاحت مس�احة تنفس 
أكب�ر لتش�كيل حكوم�ة عراقي�ة أكثر 
ش�مولية في وق�ت كان�ت تحظى فيه 
الوالي�ات المتح�دة بالح�د األقصى من 
النف�وذ ف�ي الباد.ورغ�م كل النق�اش 
الذي احت�دم بين الحزبي�ن الجمهوري 
والديمقراطي في واش�نطن بخصوص 
الص�راع في الع�راق، إال أن حفنة فقط 
م�ن األش�خاص المطلعي�ن ه�ي التي 
علمت على ما يب�دو بما كان يدور من 
أحداث خال بع�ض من أكثر اللحظات 
المصيري�ة الت�ي مر بها الع�راق خال 

الفترة الماضية.
القت�ال هن�اك  أعم�ال  ب�دء  فم�ع 
المث�ال،  س�بيل  عل�ى   ،2003 ع�ام 
قام�ت مجموع�ة من الضب�اط بوحدة 
األميركي  الجي�ش  االس�تخبارات ف�ي 
ببغداد بوض�ع خطة للعمل مع القبائل 
الس�نة في محافظة األنب�ار التي تقع 
غرب الب�اد، لك�ن تلك الخط�ة لم يتم 
تنفيذها. وقد التق�ى الكولونيل كارول 
ستيوارت بمجموعة من شيوخ األنبار، 
وكان�ت هن�اك خطط�اً لجع�ل مناطق 
الرم�ادي والفلوج�ة الت�ي تعان�ي من 
الص�راع “مناطق أمني�ة قبلية”. وكان 
بحراس�ة  القبليي�ن  الق�ادة  س�ُيَكلَّف 
مناطقه�م وكان�وا س�يحصلون عل�ى 
مركب�ات وذخيرة وأم�وال لكي يدفعوا 

رواتب لألشخاص الذين سيطلق عليهم 
األنب�ار”. وقال مس�ؤولون،  “ح�راس 
طبقاً لم�ا نقلته المجل�ة، إن البرنامج 
بأكمل�ه كان س�يتكلف 3 مليون دوالر 
لم�دة تس�تمر عل�ى م�دار 6 أش�هر. 
ويع�ود أص�ل تكوي�ن الفري�ق األحمر 
للفت�رة التي تم خاله�ا تعيين زالماي 
خلي�ل زاد س�فيراً للوالي�ات المتح�دة 
لدى العراق. ونوه�ت المجلة أيضاً إلى 
أن تش�خيص الفري�ق األحم�ر للحرب 
كان مختلف�اً بالفع�ل ع�ن تش�خيص 
الجن�رال جورج كاس�ي، قائ�د القوات 
متع�ددة الجنس�يات ف�ي الع�راق إبان 
تلك المدة. وورد بتقرير الفريق األحمر 
الخاص بالح�رب في الع�راق “تتوقف 
الخط�ة الحالية عل�ى القدرة على قمع 
أعم�ال التم�رد وخفضها لمس�تويات 
يمكن أن تتعامل معها بنفس�ها قوات 
األم�ن العراقي�ة. ولم تنج�ح العمليات 
الحالية في خفض مس�تويات التمرد، 
ولم توف�ر خطة الحملة طرق�اً جديدًة 
أو مختلف�ًة تتي�ح وع�وداً أكب�ر عل�ى 
هذا الصعي�د”. ومض�ى التقرير يقول 
كذلك إن التداعيات السياس�ية لفش�ل 
اإلس�تراتيجية كانت كبي�رة. وطرحت 
الطريق�ة الت�ي كان ينتهجه�ا الفريق 
األحمر حملة على مدار 3 أعوام إللحاق 
الهزيم�ة بالمتمردي�ن ووضعت خطة 
لزي�ادة تمرك�ز الق�وات األميركية في 
مناطق موب�وءة بالتمرد، تتعارض مع 
رؤية كاس�ي لتس�ليم القتال على نحو 
تقدمي إل�ى العراقيين وخفض القوات 
ف�ي 2006 و2007. هذا وقد نقل خليل 
زاد نس�خة م�ن تقرير الفري�ق األحمر 
إلى واش�نطن وتحدث عنه مع ستيفن 
هادلي، الذي كان يعمل مستشاراً لألمن 
القومي لدى إدارة ب�وش، الذي قال إنه 

قد ُيَقدَّم عبر قنوات عسكرية.

غالبية العراقيين ترى أن حكومتهم اهملتهم

      المستقبل العراقي/ ترجمة احمد الموسوي 

الح�رب األهلي�ة ف�ي س�وريا تختب�ر المجتم�ع العراق�ي اله�ش، 
وديمقراطيته الوليدة، وإمكانات تجدد التوترات الطائفية، كل هذا يدفع 
العراق أقرب إلى إيران، ويس�لط الضوء على أوج�ه القصور األمني بعد 
تس�عة اش�هر من أنس�حاب القوات األمريكية من العراق ال�ذي أحتلته 
لفت�رة طويل�ة وكلف�ت االدارة االمريكي�ة الكثير.خوف�ا م�ن أن تتح�د 
الجماعات المسلحة في العراق مع المقاتلين  المتطرفين في سوريا ما 
س�يجعل العراق في حرب على جبهتين، األمر ال�ذي دفع رئيس الوزراء 
نوري المالكي، أخيراً، الى إصدار أوامر الى الحراس األمنين على الحدود 
الغربي�ة لمن�ع الرجال البالغي�ن واألزواج وحتى واآلب�اء مع عائات من 
العب�ور الى الع�راق جنبا إلى جنب مع اآلالف م�ن الاجئين الفارين من 

الحرب الطاحنة في سوريا.
أبع�د من ذلك، وتحدي�داً في ش�مال العراق، المس�ؤولون المحليون 
لديه�م مصدر آخ�رى للقلق، يتعلق أيض�ا بملف المع�ارك على الحدود. 
حي�ث كثفت الطائ�رات الحربي�ة التركي�ة هجماتها على الجب�ال التي 
يتخذها المس�لحين األك�راد مخبئاً بعدما حفزتهم األوضاع في س�وريا 

على القتال، ما يؤكد عدم قدرة سيطرة العراق على مجاله الجوي.
األوضاع المتردية في س�وريا )التي ت�دوي في جميع انحاء العراق( 
قدم�ت عنها صورة واضحة االثنين الماضي ف�ي األمم المتحدة، عندما 
قام المبع�وث الخاص والجديد لس�وريا، األخض�ر اإلبراهيمي، باعطاء 
تقييمات معتمة المستقبل للصراع في سوريا إلى مجلس األمن، مؤكداً 
تصل�ب مواقف الخصوم، وعدم وج�ود إمكانية لتحقيق إنفراجة في أي 
وقت قريب.امتداد الحرب في سوريا لفت االنتباه إلى حقائق غير مريحة 
بالنس�بة للمس�ؤولين االميركيي�ن، حبث أن�ه على الرغم م�ن ما يقرب 
التس�ع س�نوات من التدخل العس�كري، وجهود ما تزال تزال مس�تمرة 
حت�ى اليوم مع برنام�ج بقيمة 19 مليار دوالر كمبيعات لألس�لحة الى 
العراق، ف�ان االوضاع االمنية غير مريحة، وتحالف الحكومة العراق مع 
النظ�ام الثيوقراطي في طهران آخذ ف�ي االزدياد. القيادة العراقية قلقة 
ج�داً من اي ف�وز للمتطرفين في س�وريا، وهي تقترب ف�ي تلك الرؤية 
من ايران، التي تشترك معها بمصلحة مماثلة في دعم الرئيس السوري 
بش�ار األسد.زعماء العش�ائر العراقية أكدوا وجود بعض الدالئل على أن 
المتمردين في العراق يحاولون التنسيق مع مقاتلي سوريا لتفجير حرب 
اقليمية طائفية.“مقاتلون من االنبار ذهبوا إلى هناك لدعم طائفتهم”، 
هذا ما قاله الشيخ حميد الهايس، وهو زعيم قبلي في محافظة األنبار، 
ق�اد مجاميع مس�لحة غي�رت والءه�ا، وانضم�ت ال�ى االميركيين في 
مكافحة تنظيم القاعدة ف�ي العراق.وردا على ذلك فقد حاولت الواليات 
المتح�دة لتأمين مصالحها في العراق.  حيث ضغطت عليه دون جدوى 
لوق�ف الرح�ات الجوية من اي�ران التي تعب�ر المجال الج�وي العراقي 
والتي تنقل األس�لحة والمقاتلين إلى حكومة األس�د، على الرغم من ان 
وكالة أسوش�يتد برس ذكرت في مطلع هذا االسبوع أن المتحدث باسم 
الحكومة أعلن ان العراق س�يبدأ تفتيش�ات عشوائية للطائرات اإليرانية 
الم�ارة عبر أجوائه.في الوقت الذي يهدد في�ه بعض زعماء الكونجرس 
بقطع المس�اعدات عن الع�راق في حال عدم توقف ه�ذه الرحات، أكد 
الجنرال روبرت كاس�لن  ان الواليات المتحدة تحاول تسريع عملية بيع 
الس�اح إلى العراق لضم�ان الحصول عليه كحلي�ف اقليمي، هذا القائد 
األميركي هو المس�ؤول عن ذلك الجهد.نتيج�ة لتدهور األوضاع األمنية 
في الش�رق األوس�ط، ف�ان الواليات المتح�دة تجد صعوبة ف�ي إيصال 
األس�لحة من نظ�م مضادة للطائرات بس�رعة كافية لتلبي�ة العراقيين، 
الذين في بعض الحاالت يبحثون عن الساح في مكان آخر، بما في ذلك 
روس�يا.وقال المش�رف  على مكتب البنتاغون  في الس�فارة االميركية 
الجنرال كاس�لن “على الرغم من ان العراق يريد شراكة استراتيجية مع 
الواليات المتحدة، فان�ه يعترف بالضعف، ويبدي رغبته في الذهاب الى 
مصادراخرى، والتي س�وف تكون قادرة على توفير الساح لهم، وتلبية 

احتياجاتهم، في أسرع وقت ممكن”.

• عن النيويورك تايمز

!! سوريا  يف  العراق” الضعيفة  “جبهة 

فريق رسي طالب بتغيري جذري يف السرتاتيجية 
األمريكية بالعراق

حزب طالباين: العراق يعاين من “ازمة سلطة”

معدل النمو السكاني يقترب من 3 % سنويًا

تقديرات سكان العراق توازي 34 مليون نسمة
 يف ظل ازمة خدمات وسكن 

واشنطن ستسرع بيع السالح للعراق لضمانه حليف اقليمي
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   المستقبل العراقي/ متابعة
 

مّث�ل حصول المرأة الس�عودية على حّقها 
ف�ي التصويت والترّش�ح لالنتخاب�ات البلدية 
والمش�اركة أيضا كعضو في ال�دورة القادمة 
لمجلس الش�ورى مكسبا هاما اعتبره البعض 
في مرتب�ة “الثورة” في مج�ال حقوق المرأة 
في الس�عودية، واعتبروه إشارة غير مسبوقة 
باتج�اه تحقي�ق “المس�اواة” ف�ي المملك�ة 
المحافظ�ة الت�ي تحت�ّل مراك�ز متأخ�رة في 
مجال حق�وق المرأة. وقد صاحب هذا التغيير 
ظهور أص�وات نس�ائية س�عودية تدعم هذه 
المطال�ب وتنادي بض�رورة تحس�ين ظروف 
السعوديات، من بين هذه األصوات نجد األميرة 
أميرة الطويل.ويشهد المجتمع السعودي منذ 
مّدة جدال محتدم�ا حول تطبيق حقوق المرأة 
الت�ي تن�ادي بها بع�ض أص�وات اإلصالحيين 
المحس�وبين على التيار الليبرالي في المملكة 
المحافظ�ة. ويع�ّد مراقب�ون وحقوقي�ون أن 
وجود أصوات من داخ�ل العائلة المالكة، مثل 
أمي�رة الطويل، مدافعة ع�ن حقوق المرأة في 
السعودية شيء مهم وحافز للسعوديات على 
المض�ي قدما في مس�يرتهن نح�و المطالبة 
بمزي�د من الحق�وق ومس�اواتهن بنظيراتهن 
في العالم.وقد مّثل هذا الموضوع محور لقاء 
مصور أجرته ش�بكة “سي ان ان” مع األميرة 
أميرة الطويل، صاحب�ه تعليق “أميرة تحارب 
من أجل حرية السعوديات في المملكة”. ومن 
المعروف أن في الس�عودية تسري العديد من 
القواني�ن التي تع�د مجحفة في ح�ق المرأة، 
ومنه�ا منعها م�ن القي�ادة أو العمل من دون 
موافقة ولي أمرها. لكن أميرة الطويل تسعى 
جاه�دة لتحقي�ق مطال�ب المرأة الس�عودية 
وتثبي�ت حقوقها، وتطل�ق صوته�ا عالياً في 
المناب�ر اإلعالمي�ة، مدافع�ة ع�ن الم�رأة في 

السعودية، وسبل اكتسابها لحقوقها.
وبش�أن س�ؤالها ع�ن موقفه�ا م�ن هذه 
عن�د  المحبوب�ة  األمي�رة  أجاب�ت  المس�ألة 
الس�عوديين أنه�ا غالباً م�ا تتس�اءل لماذا ال 
ُيسمح للمرأة السعودية بأن تقود السيارة؟ مع 
أنها ترى أن هذا يع�ّد حّقا من حقوقها، وأمرا 
يس�توجب النظر واإلصالح من قبل السلطات 
المعنية. وتضيف الطوي�ل، وهي زوجة األمير 
الولي�د ب�ن ط�الل، “أن كثيرا من الس�عوديين 

يعّدون هذه المس�ألة مس�ألة اجتماعية على 
غرار قضية التعليم”.

وجدير بالذكر هنا أن الكثير من السعوديين 
يعارضون تعليم المرأة، ومع ذلك فقد تم حسم 
هذه المس�ألة بإق�رار حق المرأة ف�ي التعلم؛ 
والي�وم تمّثل الم�رأة 57 بالمئة م�ن خريجي 

الجامعات في المملكة العربية السعودية.
وتعد قضية منع المرأة السعودية من قيادة 
الس�يارة من القضاي�ا الجدلية في األوس�اط 
المحلية بالمملكة، وبوادر التمرّد عليها ظهرت 
في تشرين الثاني  1990 عندما تّم اعتقال 47 
س�عودية بتهمة القيادة. والسعودية هي البلد 
الوحيد في العالم الذي يحظر على النساء فيه 
قيادة الس�يارات. وق�د اتخذ ق�رار المنع بناء 

على فتاوى أصدرتها مجموعة من رجال الدين 
الذين يملكون نفوذا واس�عا بالمملكة العربية 
الس�عودية. وفي س�ياق حديثها تش�ير أميرة 
الطوي�ل إل�ى أن مركزها باعتباره�ا فردا من 
أف�راد العائلة الحاكمة في الس�عودية ال يعني 
أن أفكارها “الليبرالية” تالقي تجاوبا، بل إنها 

كانت محّط انتقادات وردود أفعال سلبية.
وتس�تطرد األميرة التي تع�ّد إنها “ال تمثل 
كل النساء في المملكة، ألن هناك من يرفضن 
المطالب�ة  والح�ركات  التي�ارات  ه�ذه  مث�ل 
بتثبي�ت حقوق المرأة، فأن�ا أمثل نموذجا من 
السعوديات الشابات”. وصرّحت أميرة الطويل 
في أكثر من مناس�بة ب�أن المرأة الس�عودية 
قوي�ة وهي مصّمم�ة على المض�ي قدما من 

أجل توسيع مش�اركتها في الحياة السياسية 
واالجتماعية والتنموية للمملكة، مش�يرة إلى 
أن تحقيق هذه الخطوات يستوجب تحرّكا من 

جانب السعوديات أنفسهن.
وس�تجد الم�رأة السعودية صعوبة وربما 
اإلجتماعية،  والتقاليد  باألعراف  تصطدم 
األخي�رة  “معاركه�ا”  أثبتت  أن  بعد  خاصة 
والقواني�ن  القرارات  ض�د  ليست  حربها  أن 
السياسية فقط وإنما هي أساسا ضد األعراف 
م�وافقة  تش�ترط  التي  االجتماعية  والتقاليد 
الم�رأة  تق�دم  أن  قبل  واألبناء  واآلباء  األزواج 
عل�ى السف�ر أوالعمل.وتدع�و أمي�رة الطويل 
السعودي�ات إل�ى تنظي�م صفوفه�ن من أجل 
المضي قدما في تحقيق ما ينادين به، مشيرة 

إلى أن “المحافظين يشكلون لوبيا قويا داخل 
المملكة العربي�ة السعودي�ة، ويعرفون جيدا 
كي�ف يوصلون آراءه؛ في حي�ن تفتقر النساء 
لذل�ك”. وتضيف “نحن السعودي�ات مثقفات 
ومتعلم�ات ونع�رف بالضبط ما نري�د ولكننا 
نفتقد التنظيم”. وتأم�ل األميرة السعودية أن 
تنج�ح مبادرتها في خلق جس�ر عبور لتحرر 
الم�رأة، وس�د الفجوة بي�ن الفك�ر المتحفظ 
والمرأة في بلدها، وأشارت إلى أن الوقت كفيل 
بتحقيق ك�ل مطالبهن خصوص�ا بعدما بدأن 
يش�كلن لوبيا أو مجموعة ضغط خاصة بهن 
أس�وة بالمحافظين، وأش�ارت إل�ى أن جميع 
تحركاته�ن ستك�ون بالوسائ�ل الديمقراطية 
اآلمنة.وإلى جان�ب صوت أميرة الطويل هناك 

أصوات أخرى بدأت تعلو من داخل بالط الملك 
منادي�ة بحق�وق المرأة السعودي�ة، من بينها 
األميرة بسمة بنت سع�ود بن عبد العزيز التي 
دع�ت إل�ى تغيي�ر دست�ور المملك�ة واعتماد 
إصالحات سياسي�ة واجتماعية مدافعة بقوة 

عن حرية المرأة وحقوق اإلنسان.
ونقلت هيئ�ة االذاع�ة البريطانية “بي بي 
س�ي” عن األمي�رة بسمة بنت سع�ود بن عبد 
العزي�ز قولها “أنا أتحدث بصفت�ي ابنة الملك 
العربي�ة  الراح�ل للمملك�ة  الحاك�م  سع�ود، 
السعودي�ة... أري�د أن أرى دست�ورا مناسب�ا 
يعام�ل الرجال والنس�اء على ق�دم المساواة 
أمام القانون، ويق�دم أيضا توجيهات لقانون 

مدني وثقافة سياسية”.
العاه�ل  ابن�ة  عادل�ة،  األمي�رة  وكان�ت 
السعودي، كسرت طوق “النقاب األسود” أمام 
المرأة ف�ي بالده�ا عندما ظهرت ف�ي صورة 
جديدة بغير الحجاب التقليدي واكتفت بوضع 

شال على رأسها أظهر مساحة من شعرها.
وأث�ارت ص�ورة األمي�رة - الت�ي تصفه�ا 
أوس�اط سعودي�ة بأنها أق�رب بن�ات العاهل 
السعودي إلى نفسه - عند ظهورها في وسائل 
اإلعالم حيزا م�ن التفاؤل في الوسط النسائي 
السع�ودي عل�ى أم�ل التخل�ص م�ن “سجن 
الرج�ال”، فيم�ا أث�ارت غض�ب المتش�ددين 
االسالميي�ن. وتقود األميرة ن�وف بنت بندر آل 
سعود خطة طموحة لتعريف العالم بالفنانات 
السعوديات عن طريق تسليط مزيد من الضوء 
عل�ى أعمالهن. وقالت األمي�رة نوف إنها تأمل 
أن تتح�ول معارض الفنانات السعوديات التي 
ترعاه�ا إلى وسيل�ة لترويج أعم�ال الفنانات 
النس�اء  أن  وأضاف�ت  عالمي�ا.  الخليجي�ات 
السعودي�ات صرن يلعبن دورا أنش�ط في كل 
مجاالت الحياة االجتماعي�ة مما انعكس على 

حركة الفنون الجميلة هناك.
م�ن جانبها، أكدت األمي�رة الدكتورة ديمة 
بن�ت تركي بن عبد العزي�ز آل سعود أنه قريبا 
ج�دا ستك�ون ل�دى المملك�ة ام�رأة بدرج�ة 
وزي�ر، وأن الحكوم�ة تسع�ى حالي�ا للعدي�د 
م�ن اإلصالح�ات الت�ي م�ن ش�أنها إنص�اف 
الم�رأة وإعطاؤها الفرصة الكافي�ة رغم أنها 
استطاع�ت بقدراته�ا وكفاءته�ا أن تصل إلى 
أعل�ى المناصب القيادي�ة وأن ترّسخ بصمتها 

داخليا وخارجيا.
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بعد أن دافع أوباما عن حرية التعبير

الحكومة السورية: ال خسائر بشرية

لتمزيقها صورة حمد

ليبيا.. رصاع املدنية وامليليشيات
اليوم الخامس

عمر الجفال

ف�وَر إنهيار نظام العقي�د معمر القذافي، تناسلت الميليش�يات في 
الش�وارع الليبي�ة. بنغ�ازي، بؤرة الثورة ض�دَّ القذافي، كان�ت من أكثر 
المحافظ�ات الليبي�ة أرضاً خصب�ة للميلش�يات. كانت المش�اهد التي 
تنقله�ا الفضائي�ات، العربّي�ة واألجنبّية، تنبأ بوقوع ليبي�ا الجديدة في 
براثن التّعصب اإلسالموي الذي ال يقبل بالتعّددية والذي يحارب الحقوق 
والحرّيات المدنّية. ك�ل الُكتَّاب أرعبتهم تلك الحقيقة، وأنا منهم، كتبت 
حينه�ا، ف�ي المستقبل العراق�ي، أن ليبيا مقبلة عل�ى عاصفة مدمرة، 
ك�ان ه�ذا الواقع حينها. وكان�ت الصور التي تبثُّ م�ن وكالة الصحافة 
الفرنسي�ة “أ.ف.ب” تع�ّزز ه�ذا ال�رأي، وم�ا يع�ّززه أكث�ر المنظمات 
الحقوقية التي حذَّرت من عمليات إجرامية تقوم بها الميليشيات، ناهيك 
ع�ن الصحافة العالمي�ة التي لم تتوان للحظات ع�ن وصف السياسيين 
الليبيين بالضعفاء، السيما رئي�س المجلس االنتقالي الليبي، مصطفى 
عب�د الجليل، وكل هذا كان أمراً صحيح�اً، والمعطيات على أرض الواقع 

تعطي دليالً على أن المعجزة وحدها من تستطيع بناء ليبيا الجديدة.
لكن المش�هد يأخذ منحى آخر بعد الفيلم، سيء الصيت، الذي أساء 
للرس�ول محّم�د، مظاهرات في ليبي�ا، كما في جميع البل�دان العربّية، 
تن�ّدد بالفيلم. الفتات سود ترفع ش�عار “إال رسول الل�ه”، فجأة، يقتل 
السفي�ر األميركي ف�ي ليبيا، والرجل، كما ي�رى الليبيون، له فضل كبير 
عليه�م، خاّصة وأّنه ساعد ف�ي اإلطاحة بأقسى حك�م دكتاتوري. هذا 
الجرم، على ما تفيد بِه التقارير الصحفّية، من عمل الميليشيات، وليس 
من عم�ل المتظاهري�ن؛ الحكومة الليبي�ة سارعت إل�ى التنديد بمقتل 
السفير، وش�رَّعت أبواب التحقيق للتقصي عن الجاني، األمر هنا عادي، 
حكومة تحمي الدبلوماسيين لديها. لكن غير العادي هو الش�عب الليبي 
ال�ذي اثبت مدنيَّة، ونبذ العنف، فس�ارع أيضاً الى التنديد بمقتل السفير 

وبالفيلم المسيء للرسول.
الليبي�ون أيقن�وا أنه�م لن يجنوا م�ن العنف سوى الوي�الت، كما أن 
الميليش�يات ل�ن تجلب لهم س�وى الم�وت. الحكومة تصرَّف�ت بذكاء، 
استغل�ت عدم رضا الش�عب عل�ى الميليش�يات فاتخذت ق�راراً بحلِّها. 
وبأيام قليل�ة استطاعت الحكومة أن تحل ثالث ميليش�يات، تعدُّ األكبر 
في بنغازي، كما قامت بتغييرات داخل ألوية الجيش الشتباهها بارتباط 
ق�ادة من هذه االلوية بالميليش�يات، هذه الخط�وات، بيَّنت، على األقل 
لش�ركات النفط، التي سحبت بعثاتها خشّية على حياتهم، بأنَّها قادرة 
عل�ى إدارة ليبي�ا الجديدة، وبأنه�ا ستؤمن ليبيا م�ن أيِّ مخاطر تحدِّق 

بها.
ه�ذه االجراءات، تساع�د فعالً على بناء بلٍد معاف�ى، على الرغم من 
المش�كالت الكثيرة التي تحتاج إلى وقت كبير اليجاد حلول ناجعة لها. 
والمهم في كل هذا، أن الليبيين القبليين، أثبتوا موقفاً مدنياً لم تش�هده 

شعوباً سبقتهم الى المدنّية بعقود!.

   المستقبل العراقي/ وكاالت

طالب ق�ادة مسلم�ون بتحرك دولي 
لمن�ع اهانة الدي�ن وذل�ك ردا على دفاع 
الرئيس االميركي باراك اوباما عن حرية 
التعبير في خطابه امام الجمعية العامة 
لالمم المتحدة أم�س األّول. ودان اوباما 

بش�دة “العن�ف وع�دم التسام�ح” ف�ي 
خطابه ام�ام الجمعية العام�ة قائال انه 
على قادة العالم واجب التنديد بالهجمات 
الدامية عل�ى اميركيين التي حصلت في 
االسبوعين الماضيين بسبب فيلم مسيء 
لالس�الم انت�ج ف�ي الوالي�ات المتحدة.

لك�ن الق�ادة المسلمي�ن الحاضرين في 

نيويورك من ملوك ورؤساء وقادة اخرين 
قالوا انه على الدول الغربية ان تعمل على 
وقف ظاهرة “كره االس�الم” بعد موجة 
االحتجاجات عل�ى الفيلم المسيء للنبي 
محمد. وقال سوسيلو بامبانغ يودويونو 
رئي�س اندونيسي�ا، اكبر دول�ة اسالمية 
في العالم، ان الفيلم يكش�ف مرة جديدة 

ع�ن “الوج�ه القبيح” للتش�هير بالدين.
واش�ار يودويون�و الى االع�الن العالمي 
لحق�وق االنسان ال�ذي يق�ول ان “على 
الجمي�ع االلت�زام باالخالقي�ات والنظام 
العام” معلق�ا ان “حرية التعبير بالتالي 
ليس�ت مطلقة”.ودع�ا الى “آلي�ة دولية 
لمنع التحريض عل�ى العدائية او العنف 

بسبب الدين او المعتقدات، بشكل فعال 
اكث�ر”. من جهته ق�ال العاه�ل االردني 
المل�ك عب�د الله الثان�ي، ان�ه يدين “كل 
فع�ل يسيء الى اسم الرس�ول الكريم أو 
يستغ�ل اسمه أو اسم االسالم أو أي دين 
آخر زورا لتبرير العنف كتلك األفعال التي 
ش�هدناها مؤخرا”.واضاف ان “هذا أمر 

ال مج�ال فيه للخ�الف، فواجبنا جميعا، 
من أتباع األديان في كل مكان أن ننشط 
في الدعوة ال�ى التفاهم وأن ننخرط في 
ح�وار عالمي أكثر فاعلي�ة وتأثيرا”. من 
جانبه، ن�دَّد الرئي�س الباكستاني آصف 
علي زرداري بما اسماه “التحريض على 
الكراهية” ضد المسلمين وطالب بتحرك 

من االم�م المتحدة.وقال ام�ام الجمعية 
العام�ة “رغم انه ال يمكننا ابدا ان نوافق 
على العنف، عل�ى المجموعة الدولية اال 
تتح�ول ال�ى مراق�ب صام�ت ويجب ان 
تعاق�ب على مثل هذه االعمال التي تدمر 
سالم العالم وتع�رض امن العالم للخطر 

عبر اساءة استخدام حرية التعبير”.

   المستقبل العراقي/وكاالت

دارت اش�تباكات عنيف�ة داخ�ل مجمع هيئة 
االركان العامة في دمش�ق بعد وق�وع انفجارين 
بالق�رب من�ه أم�س األربع�اء بحس�ب المرص�د 

السوري لحقوق االنسان.
وقال المرصد “دارت اش�تباكات عنيفة داخل 
ساح�ات هيئة االرك�ان العامة للجي�ش والقوات 
المسلح�ة الذي استه�دف بانفجاري�ن”، متحدثاً 
عن “معلومات تشير الى خسائر بشرية بصفوف 
الطرفين”.وك�ان وزي�ر االعالم الس�وري أعلن ان 
التفجيري�ن اللذين وقعا قرب مق�ر هيئة االركان 
السورية في دمش�ق نتجا ع�ن عبوتين ناسفتين 
ول�م يؤديا ال�ى سقوط ضحايا. ونق�ل التلفزيون 
الرسم�ي السوري عن الوزير عمران الزعبي قوله 
ان “التفجيري�ن االرهابيين ناجم�ان عن عبوتين 
ناسفتي�ن واالض�رار اقتص�رت عل�ى المادي�ات 
فق�ط”، مؤك�داً ان “ال صح�ة لم�ا تروجه بعض 
المواق�ع االلكترونية وبعض القن�وات الفضائية، 

وجميع القادة العسكريين واالعالميين بخير”.
واض�اف الزعب�ي ان “االجه�زة االمنية تالحق 
مجموع�ة ارهابية مسلحة في محي�ط المنطقة 

الت�ي حصل فيه�ا التفجيران االرهابي�ان”. وكان 
التلفزيون السوري اعلن عن وقوع انفجارين قرب 
مقر هيئة اركان الق�وات السورية في العاصمة، 

مشيراً الى اندالع حريق في الموقع.
التلفزي�ون ف�ي خب�ر عاج�ل “دوي  واعل�ن 
انفجاري�ن ارهابيي�ن ق�رب مبنى هيئ�ة االركان 
بدمش�ق ونش�وب حريق هناك” من دون ان يورد 
حصيلة في حينه.من جهته ذكر المرصد السوري 
لحقوق االنسان ان “انفجارين شديدين هزا وسط 
العاصمة السورية دمش�ق”، مشيرا الى ان “االول 
وقع الساعة 6:55 بتوقيت دمشق وبعد 15 دقيقة 
تبع�ه االنفج�ار الثان�ي”. وذك�ر ان “االنفجارين 
استهدف�ا مبنى الهيئ�ة العامة للجي�ش والقوات 
المسلح�ة ف�ي محيط ساح�ة االمويي�ن” وسط 

العاصمة التي تخضع الجراءات امنية مشددة.
وذك�ر المرصد ان�ه “سمعت اث�ر االنفجارات 
اصوات اطالق رصاص كثيف”، متحدثاً عن “ورود 
معلومات اولية عن اش�تباكات في المنطقة التي 
اغلقتها القوات النظامية بشكل كامل”. وافاد ان 
“اعمدة الدخان تتصاعد م�ن منطقة االنفجارين 
بالتزام�ن مع تواف�د سيارات االسع�اف واالطفاء 

الى المكان”.

    المستقبل العراقي/وكاالت

ق�ال محام�ي البحريني�ة زين�ب الخواج�ة ابنة 
الناش�ط البارز المسجون عبد اله�ادي الخواجة إن 
حكم�ا صدر ضده�ا بالحب�س لمدة ش�هرين أمس 
األربعاء لتمزيقها صورة لعاهل البحرين الشيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة.وتشهد البحرين مقر األسطول 
الخامس األمريكي اضطرابات منذ اندالع احتجاجات 

مطالبة بالديمقراطية قادتها األغلبية الش�يعية في 
البالد في العام الماضي وأخمدتها األسرة الحاكمة. 
وألقي القب�ض على زينب الخواج�ة خالل احتجاج 
ف�ي آب فرقته قوات األم�ن باستخدام الغاز المسيل 
للدموع وبنادق الرش. ووصف محاميها الحكم بأنه 
قاس. وقال محمد الجش�ي في مكالمة هاتفية من 
المنام�ة “ه�ذا الحكم ضم�ن جرائم اإلهان�ة وأكتر 
الح�االت هي ف�رض غرامة.” وأضاف الجش�ي أنها 

تواج�ه ثمانية اتهامات أخرى مرتبطة بالمش�اركة 
في احتجاج�ات. وستعقد الجلسة التالية في الرابع 
من تش�رين األول. وأضرب والدها عن الطعام ألكثر 
من ثالثة أش�هر ف�ي وقت سابق من الع�ام الجاري 
احتجاجا عل�ى سجنه.واستخدمت األسرة الحاكمة 
األحك�ام العرفي�ة ولجأت إل�ى المساع�دة من دول 
خليجي�ة مجاورة إلخم�اد انتفاضة الع�ام الماضي 
لكن االضطرابات تجددت.وتحدث اش�تباكات ش�به 

يومية بين المحتجين والش�رطة وطلبت واش�نطن 
من حليفتها التفاهم مع المعارضة. وتتهم سلطات 
البحري�ن إي�ران بتش�جيع االضطراب�ات وتعه�دت 
باتخ�اذ رد ق�وي عل�ى االحتجاج�ات العنيف�ة مع 
تعث�ر المحادثات م�ع المعارضة.وف�ي وقت سابق 
من الش�هر الجاري أيدت محكم�ة بحرينية أحكاما 
بالسج�ن تص�ل إل�ى 25 عام�ا صدرت ض�د زعماء 

انتفاضة العام الماضي.

املرأة السعودية تقود ثورة ضد جبهة املحافظني 

رؤســاء دول إسالميـة يدعـون إىل حتـّرك دويل ملنـع إهـانـة الديـن

اشتباكات عنيفة بعد انفجارين كبريين هيّزان وسط دمشق 

البحرين حتكم عىل زينب اخلواجة بالسجن لشهرين
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        بغداد / امل�ستقبل العراقي

أك�د وزير العمل والش�ؤون االجتماعية على ضرورة 
النه�وض بواقع الطف�ل العراقي من خ�ال العمل على 
حمايت�ه من الجهل واألمية بالتعاون مع بعض الوزارات 
المعنية ومنظمة اليونيس�يف، مثمنا سعيهم وجهودهم 

المبذولة لخدمة الطفل العراقي. 
وجاء ذلك خال االجتماع الدوري الثالث لهيئة رعاية 
الطفولة الذي عقدته الوزارة برئاس�ة الربيعي وبحضور 
عدد م�ن ممثلي وزارات التخطي�ط والخارجية والتربية 
والداخلية والصحة وحقوق اإلنسان ومنظمة اليونيسيف. 

وق�ال بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
من�ه أمس إن “ج�دول أعمال االجتماع تضمن مناقش�ة 
حيثي�ات المؤتم�ر العلم�ي الثام�ن للدفاع ع�ن حقوق 
الطف�ل والمزمع عقده في ش�هر كان�ون األول من هذا 
الع�ام”، مش�يراً إلى أن تل�ك الحيثيات تمثلت بتش�كيل 
اللج�ان وإعداد البحوث وش�عار المؤتمر ومس�تلزمات 
المؤتمر وتكريم رواد العمل االجتماعي وتكريم الباحثين 
وتهيئة مكان االنعقاد الذي سيكون في المركز الثقافي 
النفط�ي والمرك�ز الوطني للصحة والس�امة الوطنية. 
وأض�اف البي�ان “ت�م أيضا اس�تعراض منتص�ف المدة 
لخط�ة البرنام�ج القط�ري لحكومة جمهوري�ة العراق 

م�ع منظم�ة األم�م المتحدة 
“اليونيس�يف”  للطف�ول�ة 

 2014-2011 م�ن  للم�دة 
وأم�ور أخرى”.

العمل تؤكد عىل رضورة محاية الطفل العراقي من اجلهل واألمية

      بغداد / امل�ستقبل العراقي
 

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد ع�ن تكلي�ف 
وكي�ل أمان�ة بغ�داد للش�ؤون اإلدارية 
عبد الحس�ين ناصر المرش�دي بمهام 
للدكت�ور  خلف�اً  وكال�ة  بغ�داد  أمي�ن 
العيس�اوي. وذك�رت مديري�ة  صاب�ر 
العاق�ات واإلع�ام في بي�ان صحفي 
العراقي" نس�خة  "المس�تقبل  تلق�ت 
منه أمس أن "المرش�دي باشر مهامه 
أمين�اً لبغ�داد بالوكال�ة بتكلي�ف م�ن 
مجلس الوزراء ابتداء من أمس األربعاء 
الس�ادس والعش�رين من ش�هر أيلول 
الجاري". وبينت أن "المرشدي أكد انه 
سيستمر بجهوده من اجل إكمال تنفيذ 
المش�اريع اإلس�تراتيجية في مختلف 
القطاعات الخدمية إلى جانب الشروع 
للنه�وض  جدي�دة  مش�اريع  بتنفي�ذ 
بمستوى الخدمات في العاصمة بغداد 
وتقديم األفضل ألهله�ا الكرام". يذكر 
ان المرش�دي م�ن مواليد ع�ام 1963 
وحاص�ل عل�ى ش�هادة البكالوريوس 
من الجامعة المس�تنصرية وتدرج في 
المناص�ب وص�والً إل�ى الموق�ع الذي 

شغله اليوم.
وفيما يخص نش�اطاتها، باش�رت 
أمانة بغداد تنفيذ حملة جديدة لصيانة 
وتأهيل عدد من المجس�رات في جانب 
الرصافة من العاصم�ة بغداد. وذكرت 
مديري�ة العاقات واإلعام أن "ماكات 
تش�كيات  إح�دى  المش�اريع،  دائ�رة 
أمان�ة بغ�داد، باش�رت أعم�ال صيانة 
مجس�ري الغدير وملعب الش�عب على 
طريق محمد القاسم للمرور السريع". 
وأضاف�ت أن "الدائ�رة أنج�زت أعم�ال 
صيانة وتأهيل جسر عبور المشاة قرب 
جام�ع الس�امرائي في منطق�ة بغداد 
الجدي�دة من خ�ال صيان�ة األرضيات 
وط�اء الج�زء الكونكريت�ي والس�ياج 

الحدي�دي". وبين�ت أن "إع�ادة تأهيل 
ه�ذه الجس�ور يأتي في إط�ار الخطة 
المع�دة م�ن قب�ل أمانة بغ�داد لتأهيل 
وصيانة جميع الجس�ور والمجس�رات 
بش�كل دوري م�ن اج�ل اإلس�هام في 
تأمين حركة السير والمرور والنهوض 

بواقع قطاع الطرق".
وم�ن جان�ب آخ�ر، كش�فت أمانة 
بغ�داد ع�ن مجموع�ة من المش�اريع 
المهم�ة يتضمنها المخط�ط اإلنمائي 
الش�امل لارتق�اء بواقع حرك�ة النقل 
الب�ري ف�ي العاصم�ة بغ�داد. وذكرت 
مديرية العاقات واإلعام أن "المخطط 
اإلنمائي الشامل يتضمن تحديث شبكة 
الطرق وتحديداً الطريق الدائري الرابع 

والط�رق الش�ريانية الداخلية من اجل 
ضمان روابط فعالة مع منطقة األعمال 
المركزي�ة م�ن جهت�ه وبي�ن المراكز 
والتواب�ع نفس�ها م�ن جه�ة أخرى". 
وأضاف�ت أن "المخط�ط يتضمن أيضا 
إضاف�ة طري�ق دائري خام�س لغرض 
احت�واء المناطق الحضري�ة المقترحة 
ومنع المرور العابر من اختراق المدينة 
اس�تكماالً لدف�ع المراك�ز الجديدة مع 
تنفيذ اإلجراءات المائمة لحل مش�كلة 
ش�بكة الط�رق الحالية وتحس�ينها". 
وبين�ت أن "المخط�ط يش�مل كذل�ك 
للط�رق  المتسلس�ل  التش�ييد  إكم�ال 
الدائري�ة األربع المخطط له�ا وإكمال 
تشييد الطرق الش�ريانية ودمج مراكز 

النم�و الجدي�دة المقترح�ة بتش�كيلة 
الطرق الرئيسة لصهرها ضمن النسيج 

الحضري القائم".
إل�ى ذلك، نفذت أمان�ة بغداد حملة 
بالواق�ع  لارتق�اء  جدي�دة  خدمي�ة 
ضم�ن  الواقع�ة  للمناط�ق  الخدم�ي 
قاطع بلدي�ة الك�رادة وتقديم األفضل 
العاقات  لس�اكنيها. وذكرت مديري�ة 
بلدي�ة  دائ�رة  "م�اكات  أن  واإلع�ام 
الك�رادة قامت بحمل�ة تنظيف مكثفة 
ش�ملت رفع األنقاض وتنظيف ش�ارع 
كرادة خارج وغس�ل الشوارع الفرعية 
واألزقة الداخلية والساحات العامة في 
منطقة الكرادة". وأضافت أن "ش�عبة 
الوعي البلدي قامت بحملة توعية لحث 

المواطني�ن وأصحاب المحال التجارية 
والمطاع�م والم�والت التجاري�ة عل�ى 
االلتزام بش�روط النظاف�ة وعدم رمي 
النفاي�ات بص�ورة عش�وائية وتوزيع 
الفول�درات اإلرش�ادية والتوعوية التي 
تؤك�د أهمي�ة الحف�اظ عل�ى النظافة 
العام�ة". وأوضحت أن "قس�م الطرق 
ق�ام بحمل�ة صيان�ة لتقاط�ع جامعة 
بغ�داد باتجاه جس�ر الجادرية وتأهيل 
المتض�ررة ضمن  الفرعي�ة  الش�وارع 
محل�ة 910 م�ع م�د القال�ب الجانبي 
والرص�ف بالمقرن�ص المل�ون ضمن 
محل�ة 925 ورص�ف حج�ر البازال�ت 
بازلت في محلة 905 من اجل النهوض 

بالواقع الخدمي للعاصمة بغداد".

أمانة بغداد تعلن تكليف وكيلها اإلداري بمهام 
األمني وكالة خلفًا للعيساوي

        بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء عن إنجاز أعمال الصيانة في شبكات شمالي البصرة 
بعد تعرضها لضرر كبير. وقال بيان للوزارة تلقت “المستقبل العراقي” نسخة 
منه أمس إن “الماكات الهندس�ية والفنية ف�ي المديرية العامة لنقل الطاقة 
الكهربائي�ة في الجنوب أنجزت أعمال الصيانة في ش�بكات ش�مالي البصرة 
بعد تعرضها للضرر الكبير، وتحديداً قابلو النجيبية في ش�رقي البصرة والذي 
انفص�ل عن العم�ل بصورة مفاجئ�ة”. ونقل البي�ان عن المتحدث الرس�مي 
باس�م وزارة الكهرب�اء مصعب الم�درس قوله أن “الخ�ط يرتبط مع خطوط 
أخرى لتغذية المناطق الس�كنية في محافظ�ة البصرة بالطاقة  الكهربائية”، 
موضحاً انه “بع�د االنتهاء من عمليات اإلصاح وإجراء الفحوصات الفنية تم 
إرجاع القابلو إلى العمل في وقت قياس�ي”. وبين المدرس أن “مس�ار القابلو 
ال�ذي يربط محطة النجيبية بمحطة ش�رق البصرة بحوالي 10 كم تكثر عليه 
التج�اوزات نتيجة بن�اء الدور والمحات بش�كل غير قانون�ي”. وعلى صعيد 
متصل، أنجزت ماكات مديرية مش�اريع نق�ل الطاقة الكهربائية في الجنوب 
عمله�ا في إص�اح قابلو ش�عيبة غرب�ي البص�رة 132 كي,ف�ي، إضافة إلى 
إصاح قابلو غرب البصرة � برجس�ية.  وأش�ار المدرس إلى “تمكن الماكات 
الهندس�ية والفنية في شبكات ش�مالي البصرة، وبإسناد من شبكات جنوبي 
البص�رة، من إص�اح قابلو محطة ب�اب الزبير مركز البصرة ال�ذي يربط بين 
محطتين رئيس�تين هما باب الزبير ومركز البص�رة باإلضافة الى كونه يغذي 
معظم المحافظة بالطاقة الكهربائية، وقد أثمر هذا التعاون عن إعادة القابلو 

للعمل بوقت قياسي”. 

        بغداد / امل�ستقبل العراقي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح لطلبة السنة الدراسية 
المنتهي�ة ف�ي الجامعات والمعاه�د والكليات األهلية للعام الدراس�ي 2011-

2012 م�ن الذين رس�بوا بنصف المواد التي أدوها ف�ي امتحانات الدور الثاني 
بأداء االمتحانات التكميلية ابتداء من 2012/10/15. وقال المتحدث الرسمي 
للوزارة قاس�م محم�د جبار في بي�ان صحفي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أم�س إن “وزير التعليم العالي والبح�ث العلمي علي األديب وافق 
عل�ى الس�ماح لطلب�ة الس�نة الدراس�ية المنتهية ف�ي الجامع�ات والمعاهد 
والكليات األهلية للعام الدراس�ي 2011-2012 من الذين رسبوا بنصف المواد 
الت�ي أدوها في امتحانات الدور الثاني بأداء االمتحان�ات التكميلية ابتداء من 
2012/10/15”. وأض�اف جب�ار أن “الوزارة ش�ملت الطلب�ة الذين تم ترقين 
قيدهم بس�بب مواد العبور ونجحوا في مواد الس�نة الدراس�ية المنتهية بأداء 
االمتحانات التكميلية لمواد العبور”، مشيراً إلى انه “في حالة رسوب الطالب 
باالمتحان�ات التكميلية تطبق بحقه الفقرة ثانياً م�ن المادة 8 من التعليمات 
االمتحانية رقم 134 لسنة 2000 التي تنص على إعادة الطالب للسنة الدراسية 

بالمواد التي رسب بها والمواد الحاصل على درجة مقبول فيها”.

الكهرباء تنجز أعامل الصيانة يف شبكات 
شاميل البرصة

التعليم تسمح ملن رسبوا بنصف املواد للسنة 
املاضية بأداء االمتحانات التكميلية

يعلن ديوان الوقف الش�يعي/ قسم العقود الحكومية عن إجراء المناقصة الخاصة ب�)إعادة تأهيل حسينية باب 
الحوائج على القطعة المرقمة )2/550/12( في محافظة )صاح الدين/ بلد/ بني سعد( فعلى الشركات والمقاولين 
الراغبي�ن في التقديم من ذوي الخبرة واالختصاص والمؤهلين وفق الش�روط ادن�اه وممن يحملون هوية التصنيف 
ال تق�ل ع�ن الدرجة )التاس�عة( التي تؤهلهم لاش�تراك بالمناقصة س�ارية المفعول وصادرة م�ن وزارة التخطيط 
)اصلية( مراجعة قس�م العقود الحكومية في الكاظمية المقدس�ة لتس�لم وثائق االش�تراك بالمناقصة مقابل مبلغ 
قدرة )50000( خمس�ون الف دين�ار غير قابلة للرد وتقدم عطاءاتهم في أغلفة مغلق�ة ومختومة )ومدرجة عليها 
رقم المناقصة واس�م العمل( الى س�كرتير لجنة فتح العطاءات في ديوان الوقف الش�يعي في بغداد )باب المعظم( 
وس�يكون اخر موعد لقبول العطاءات لغاية الس�اعة الثانية عش�رة ظهر يوم )الخمي�س( الموافق 2012/10/18 
)على ان تكون مدة نفاذية العطاء بضمنها التأمينات األولية ال تقل عن ثاثة اش�هر( ويتحمل من ترس�و المناقصة 

أجور نشر اإلعان ومراجعة شعبة التعاقدات إلبرام العقد وخال أربعة عشر يوما من تاريخ اإلحالة.
الشروط والمستمسكات والوثائق المطلوبة:

1.تأمينات اولية قدرها )1%( بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان وبخافه يستبعد العطاء. 
2.كتاب براءة ذمة نافذة من الضريبة. 

3.تحديد مدة تنفيذ العمل.
4.هوي�ة اتحاد المقاولي�ن مجددة )أصلية أو مصورة( او هوية تصنيف الش�ركات الصادرة من وزارة التخطيط 
عل�ى ان تكون الهوية )خضراء اللون( معتمدة وس�ارية المفع�ول عدد االحالة وتوقيع العق�د وعلى ضوء تعليمات 

وزارة التخطيط. 
5.وصل شراء الكشف التخميني )النسخة األصلية(.

6.شهادة التأسيس للشركات وإجازة ممارسة مهنة للمقاولين .
7.تكون األس�عار المقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء ومختومة بختم 

المقاول ومدون فيه المجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة.
8.تخض�ع المقاولة المنبثقة عن هذه المناقصة للتعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية النافذة والش�روط 

العامة للمقاوالت المدينة والكهربائية.
9.تقديم حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني آلخر سنة مالية بالنسبة للشركات.

10.تلتزم الش�ركة المتعاقدة القيام بالتأمين على أعمال المقاولة لدى ش�ركات التامين المعتمدة من قبل وزارة 
المالية .

11.قائمة باألعمال المماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية .
12.على الش�ركة أو المقاول بيان طريقة ومنهج تقديم العمل وتفاصيل ونوع المعدات المزمع اس�تعمالها في 

تنفيذ العمل. 
عل�ى الش�ركة او المقاول تقدي�م مناهج العمل م�ع تقديم وثائق ومؤه�ات الكادر الهندس�ي والفني واإلداري 

العاملين رسميا في الشركة.
•ماحظة / الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

• ماحظة / في حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يليه .
• ماحظة اس�تنادا الى كتاب وزارة التجارة المرقم 4969 في 2011/2/10 س�وف يتم حجب البطاقة التموينية 

على من ترسو عليه المناقصة .
ماحظة/ على الشركة او المقاول مراجعة الدائرة الهندسية لاستفسار عن امور الفنية والتصميمية والخاص 

E-mail:alwaqufshia.okood@yahoo.com .بالمشروع

على الشركات والمقاولين من ذوي الخبرة واالختصاص المصنفين لدى وزارة التخطيط الراغبين باالشتراك في المناقصة بدرجة ال تقل عن الصنف 
)الثالث( إنش�ائية مراجعة مقر الهيئة )بغداد / كرادة مريم/ مقابل فندق الرش�يد ( لغرض ش�راء وثائق المناقصة )بموجب النس�خة األصلية من هوية 
التصنيف ( بمبلغ قدره ))200000( دينار )مائتا إلف دينار ( غير قابلة للرد على إن يتم وضع المس�تندات التي تش�مل العطاء والمستمس�كات المدرجة 
الحق�ا داخ�ل ظرف مغلق ومختوم وموقع ومدرج علية اس�م ورقم المناقصة وموعد غلقها ويس�لم إلى س�كرتارية لجنة فتح العط�اءات في مقر الهيئة 
وان الهيئ�ة غي�ر ملتزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه المناقصة أجور نش�ر اإلعان وال يتم قب�ول اي تحفظ من قبل المقاول يتعارض 
م�ع االع�ان ويترت�ب عليه كلف إضافية وأخ�ر موعد لبيع الوثائق الس�عه )12( من ظهر ي�وم 2012/10/11 واخر موعد لتقديم العطاءات هو الس�اعة 
12/- الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا من ظهر يوم 2012/10/14 وبإمكان مقدمي العطاءات الراغبين حضور عملية الفتح التي تجري في مقر الهيئة في 

الموعد انفا”.
علما ان للهيئة منح الس�لفة التش�غلية لمقاولي القطاع العام والخاص حسب النسب التي تقرر من قبل الوزارة مقابل خطاب ضمان بقيمة السلفة 
في حالة طلب ذلك في كتاب تقديم العطاءات وبخافة يهمل الطلب عند ترويجه الحقا بعد القرار على االحالة ومصادقة العقود الرس�مية مع المقاولين 

.
المستمسكات المطلوب تقديمها مع العطاء:

1. هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط )سارية المفعول( مصورة 
)النموذج الباستيكي الجديد (

2. هوية اتحاد المقاولين )مجددة( أصليه +مصورة 
3. شهادة التاسيس للشركات واجازة ممارسة المهنة للمقاولين )ساريتي المفعول(

4. كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب النسخة االصلية معنونه الى الهيئة العامة للطرق والجسور ) ساري المفعول(
5. قائمة من االعمال المماثلة المنفذة من قل مقدم العطاء مؤيدة من الجهة المعنية 

6. قائمة بالمكائن والمعدات )مؤيدة من الجهات المعنية ( والجهاز الفني من االختصاصين لدى مقدم العطاء 
7. الحسابات الختامية الخر ثاث سنوات مصادق من قبل محاسب قانوني اضافة الى الحسابات الختامية التي تتضمن مصاريف وايرادات مشاريع 

االعمال المماثلة التي يقدمها المقاول.
8. ص�ك مص�دق او خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد )بكامل التامينات االولية( البالغ�ة 1% من مبلغ العطاء )بالدينار العراقي ( معنونة المر 
الهيئة العامة للطرق والجس�ور نافذا لمدة )3( اش�هر وفي حالة عدم تقديمها يستبعد العطاء , علما ان الصك مصدقا من مصرف اهلي معتمد يجب ان ال 

يتجاوز مبلغه عن )5( مايين دينار )خمسة مايين دينار( وحسب التعليمات 
9. وصل قبض المستندات 

10. عقد شراكة في حالة وجود شريك مصدق من دائرة كاتب العدل اصوليا 
11. على الشركات والمقاولين تقديم تحليل سعري لكل فقرة من فقرات الكشف الخاص بالعطاء المقدم من قبلهم لدراسته عند التحليل 

12. بطاقة السكن 
13. كشف المصرف لغاية 2011/12/31 ومؤيد من قبل المصرف )مختوم بختم المصرف(

www.turruqjissor.imariskan.gov.iq ماحظة /الموقع االلكتروني للهيئة
 tenders scrb@yahoo.com البريد االلكتروني لشعبة المناقصات والعقود

الحاقا باعاننا المرقم 367 في 2012/9/16 
والمنش�ور في صحيف�ة المس�تقبل العراقي ذي 
الع�دد 346 في 2012/9/18 ورد س�هوا حانوت 
رقم 30 حي الحر مساحته 30 م2 خطأ والصحيح 

هو 12 متر مربع لذا اقتضى التنويه . 

حمافظة كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار االوىل

م/ تنويه

ديوان الوقف الشيعي
قسم العقود احلكومية

 إعالن مناقصة رقم )2012/64(

وزارة األعامر واإلسكان 
إعالن مناقصة رقم )2012/85(

تعلن اهليئة العامة للطرق واجلسور إحدى تشكيالت وزارة األعامر واإلسكان عن مناقصة 
تأهيل جرس الكرامة يف حمافظة واسط

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

م / اعالن مناقصات

املدير العام 

مدير قسم العقود احلكومية 
حسني حممد حسن
املدير العام وكالة

تعلن المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية في البصرة احدى تش�كيات وزارة الكهرباء عن اعان المناقصة كما في الجدول ادناه وذلك 
حسب الشروط والمواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر المديرية العامة / قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة 
/ تقاطع الطويس�ة فعلى اصحاب الش�ركات والمكاتب االختصاصية المس�جلين بصورة رس�مية الراغبين بالمشاركة تقديم عطائهم على ان 
يكون العطاء في ظرفين منفصلين مختومين ومؤشر عليهما رقم المناقصة وعنوانها واسم الشركة والمكتب والعنوان الكامل مع ذكر البريد 

االلكتروني على ان تكتب محتويات كل عرض على االغلفة وكما يلي:
الظرف االول: يتضمن العرض الفني والذي يحتوي على المواصفات المبينة في ش�روط ووثائق المناقصة مؤيدة بختم الش�ركة او المكتب 

مع مستمسكات الشركة المذكورة في وثائق المناقصة.
الطرف الثاني: يتضمن العرض التجاري شاما سعر المواد مع التامينات االولية على شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف 
عراق�ي معتم�د بنس�بة )1 %( م�ن قيمة العطاء المقدم على ان تس�تكمل الى )5 %( عند االحال�ة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غير 
المستوفي للشروط ولن يتم استام اي عطاء بعد تاريخ غلق المناقصة المثبت في الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر 

االعان علما بان المديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ولمعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الكهرباء www.moele.gov.iq ولاجابة على االستفسارات مراسلتنا على البريد 

 commercial.dept.m@moele.gov.iq ، gdeep_comm_dept@yahoo.com_12 االلكتروني

مبلغ التندرالماحظاتتاريخ الغلقالموادرقم المناقصةت
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تجهيز وحدات 
التوليد GE بمواد 
احتياطية لمحطة 

كهرباء خور 
الزبير
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إعالن مناقصة رقم )298( لسنة 2012
إنشاء ارصفة وتبليط حي العسكري الثاني في قضاء المجر الكبير / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قسم العقود العامة الحكومية عن إعالن املناقصة 
املدرج�ة تفاصيله�م يف أدن�اه ضمن موازن�ة تنمي�ة األقاليم فع�ى الراغبني يف 
االش�راك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان 
لغ�رض الحصول عى نس�خة من ال�روط واملواصفات الفني�ة والتعليمات إىل 
مقدم�ي العطاءات مقابل دف�ع مبلغ قدره )250000( مائتان وخمس�ون الف 
دين�ار غ�ر قابل للرد علما ان اخر موعد لغل�ق املناقصة هو يوم األحد املصادف 
14/10/2012 الس�اعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة 
يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني، إذا صادف أخر موعد لتسليم 

العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه .
مالحظة:

• الدائرة غر ملزمه بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
أجور نر اإلعالن.

يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدا من تاريخ غلق املناقصة 
• تقديم تأمينات أولية بنس�بة %1 من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو 
خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة 
وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميسان/تنمية 
األقاليم عى إن تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنسبة %5 من كلفة املقاولة ومن 

ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

أعادة إعالن مناقصة رقم )285( لسنة 2012
إنشاء مسجد الرسول االعظم/ قضاء المجر الكبير / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية ع�ن إعادة إعالن 
املناقص�ة املدرجة تفاصيلهم يف أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعى الراغبني 
يف االش�راك يف املناقص�ة مراجع�ة لجنة تس�ليم العطاءات يف دي�وان محافظة 
ميسان لغرض الحصول عى نسخة من الروط واملواصفات الفنية والتعليمات 
إىل مقدم�ي العط�اءات مقابل دفع مبلغ قدره )150000( مائة وخمس�ون إلف 
دين�ار غ�ر قابل للرد علما ان اخر موعد لغل�ق املناقصة هو يوم األحد املصادف 
14/10/2012 الس�اعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة 
يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني، إذا صادف أخر موعد لتسليم 

العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه .
مالحظة:

• الدائرة غر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
أجور نر اإلعالن.

يكون العطاء نافذا ملدة شهرين من تاريخ غلق املناقصة 
• تقديم تأمينات أولية بنس�بة %1 من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو 
خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة 
وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميسان/تنمية 
األقاليم عى إن تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنسبة %5 من كلفة املقاولة ومن 

ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

محمد حسين علي
وكيل محافظ ميسان

محمد حسين علي
وكيل محافظ ميسان

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

      المستقبل العراقي/ ميسان- برلين 

يف خطوة وصفها مختصون بالحيوية،  للعراق 
يف سياق سعيه لتعزيز ثقة العالم باقتصاده، كما 
أش�ادوا به�ا كآلية جي�دة لإلفصاح ع�ن حاجاته 
االس�تثمارية، الكثرة، ش�هدت العاصمة األملانية 
برل�ني أعم�ال املنتدى االقتص�ادي العامل�ي الثاني 
الذي أقامته السفارة العراقية بالتعاون مع غرفة 
التج�ارة والصناع�ة العربي�ة – األملانية.وعلم�ت 
"املستقبل العراقي" من مصدر يف حكومة ميسان 
املحلية،  أن محافظها عيل دواي الزم عرض، )500 
فرصة استثمار(، خالل أعمال املنتدى االقتصادي 
العامل�ي الثان�ي، يف العاصمة األملاني�ة برلني، الذي 
تقيم�ه الس�فارة العراقي�ة بالتع�اون م�ع غرفة 
التج�ارة والصناعة العربي�ة – األملانية.من جانبه 
أعترب املحلل االقتصادي عب�اس مالك يف ترصيحه 
ل�� "املس�تقبل العراق�ي" أن املؤتمر يع�د خطوة 
مهمة وحيوية،  للعراق يف سياق سعيه لتعزيز ثقة 
العالم باقتصاده، مشيدا به كآلية جيدة لإلفصاح 
عن حاجاته االستثمارية، الكثرة والتي ال تقترص 
عى إعمار ما هو قائم إنما التنمية بأوسع أبوابها 
وبقدر ما تس�تطيع الركات العاملي�ة تقديمه يف 
مج�االت البنية التحتية، بدع�وة الركات األملانية 
لالس�تفادة م�ن الخارط�ة االس�تثمارية املتنوعة 
التي يتيحها لدخول أس�واقه.ودعا مالك إىل إقامة 
مؤتمرات موس�عه به�ذه الصيغة ع�ى أن تكون 
داخ�ل الع�راق  يف املس�تقبل.وترأس نائ�ب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية، روز نوري شاويس، 
أعم�ال املؤتم�ر حيث ب�ني إن العراق "يس�عى إىل 
االندم�اج باالقتص�اد العاملي واالنضم�ام ملنظمة 
التجارة العاملية واالستفادة من منظومة الحوكمة 
والش�فافية واإلفصاح وحماية امللكية بأش�كالها 

املختلفة املادي�ة والفكرية وانتقال املعارف الفنية 
والتغ�رات التكنولوجي�ة وحري�ة انتق�ال رؤوس 
األم�وال وتعزي�ز ثقة العال�م باالقتص�اد العراقي 
وج�ذب االس�تثمارات األجنبي�ة وتحس�ني بيئ�ة 
النشاط االقتصادي".وأضاف نائب رئيس الوزراء، 
وفق�اً للبي�ان، أن الحكومة العراقي�ة "عملت عى 
وضع إس�راتيجية متكاملة لالس�تثمار وأصدرت 
التريع�ات والتنظيم�ات والتس�هيالت الت�ي من 
ش�أنها إزالة العقب�ات التي تواجه املس�تثمرين"، 
الفت�ًا إىل أن احتياجات الع�راق الجديد "كثرة جداً 
وال تقت�رص ع�ى إعمار م�ا هو قائم إنما تس�عى 
للتنمي�ة بأوس�ع أبوابه�ا وبق�در م�ا تس�تطيع 
الركات العاملية تقديمه يف مجاالت البنية التحتية 
وبال�ذات يف قطاع�ات النف�ط والطاق�ة، الصح�ة 
ومس�تلزماتها، الربي�ة والتعليم، النق�ل بأنواعه 
ب�راً وبحراً وج�واً، التدريب والتأهي�ل املهني، املاء 
واملجاري، الطرق والجس�ور، الزراع�ة والصناعة 
واملناج�م وغرها م�ن املجاالت".ودعا ش�اويس، 
كما أورد البيان، الركات األملانية ورجال األعمال 
إىل "االس�تفادة من الخارطة االستثمارية املتعددة 

امليادين من أجل الدخول يف السوق العراقية".
وجاء يف البيان أن امللتقى "يقام بحضور وزراء 
املالية والنقل واملوارد املائية ورئيس هيئة االستثمار، 
وكالء وزارات الكهرب�اء والصح�ة والزراعة وعدد 
م�ن أعضاء مجل�س الن�واب ومحافظ�ي املوصل 
واألنب�ار وميس�ان وأربي�ل والس�ليمانية وبعض 
رؤساء وأعضاء مجالس املحافظات واملستشارين 
ورجال األعمال ورؤساء الغرف التجارية العراقية 
يف ح�ني حرضه م�ن الجانب األملان�ي وزير الدولة 
لشؤون االقتصاد والتكنولوجيا بير هنتز، ورئيس 
غرفة التجارة والصناع�ة العربية األملانية توماس 
باخ، وسفرة أملانيا االتحادية يف بغداد بريتا وانكر، 

ومجموع�ة كبرة من رؤس�اء وممث�يل الركات 
ورجال األعمال يف أملانيا وس�فر جمهورية العراق 
يف برل�ني حس�ني الخطيب".وأش�ار ش�اويس إىل 
الظ�روف الصعب�ة واملعق�دة التي مر به�ا العراق 
منذ الح�رب العراقية اإليرانية ع�ام 1980 وحجم 
الخسائر والخراب التنموي واالجتماعي الذي لحق 
به جراء السياس�ات الهوجاء للنظام الدكتاتوري 
الس�ابق وحروبه العدوانية ع�ى دول الجوار وعى 
أبناء ش�عبه وما لحق من دمار يف املنشآت والبنى 

التحتية وإيقاف التنمية.
 واملحصل�ة كان�ت دمارا ش�امال لكافة مرافق 
الب�الد  أنح�اء  االقتصادي�ة يف  الدول�ة واملنش�آت 
ونفس�يا  مادي�ا  العراق�ي  للمواط�ن  وتحطيم�ا 

ومعنويا.
ولف�ت ش�اويس إىل أن املرحل�ة الت�ي أعقب�ت 
النواح�ي  يف  جدي�دة  توجه�ات   ش�هدت   2003
االقتصادي�ة واالجتماعية والسياس�ية والثقافية، 
ج�رى التوجه نحو إع�ادة نظر جذرية للسياس�ة 
االقتصادية املتبعة يف البالد، مبيناً أن ذلك تم ضمن 
التوجهات اإلسراتيجية القائمة عى إعادة هيكلة 
االقتص�اد وتخليصه م�ن واقعه الريع�ي األحادي 
الجان�ب وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خالل 
تش�جيع اإلنت�اج واالس�تثمار يف ميادي�ن الزراعة 
والصناعة وميادين الخدمات والس�ياحة وغرها، 
إضافة لتحرير االقتصاد من قبضة الدولة املركزية 
والتوج�ه نح�و اإلدارة الالمركزية ودع�م التنمية 
املكانية، مع التوجه من االقتصاد املخطط مركزيا 
إىل اقتص�اد الس�وق والحري�ة االقتصادية، وخلق 
رشاكة حقيقي�ة بني القطاعني الع�ام و الخاص، 
وإصالح الركات اململوك�ة للدولة وقيادة عملية 
التحول االقتص�ادي باتجاه الركات املس�اهمة 

والخصخصة.

      المستقبل العراق/ بغداد

اعتربت اللجنة االقتصادية يف مجلس النواب، 
أن مروع تنفيذ كارس األمواج مليناء الفاو الكبر 
تعد خطوة جيدة نحو تطوير االقتصاد العراقي، 
مبينة أن وزارة النقل ليست لديها صالحية تنفيذ 
املروع كون كلفته تتجاوز ال�" املليون دوالر".

وق�ال عضو اللجنة النائب س�لمان املوس�وي أن 
مروع تنفي�ذ كارس األمواج لبن�اء ميناء الفاو 

الكبر مهم جداً كونه س�يدعم االقتصاد الوطني 
ويطوره حيث يعد من املش�اريع اإلس�راتيجية 
املقدم�ة  ال�ركات  أن  إىل  مش�را  الضخم�ة، 
للمروع رصينة ولها خ�ربة كافية بهذا املجال.

وأض�اف أن وزارة النق�ل له�ا صالحي�ة تنفي�ذ 
مش�اريع كلفتها تصل دون املليون دوالر بحسب 
الدس�تور العراقي ولك�ن م�روع تنفيذ كارس 
األمواج يصل كلفته إىل )350( مليون دوالر، مما 

يتطلب موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ املروع.

      المستقبل العراقي/ خاص

أغل�ق س�وق العراق ل�أوراق املالية جلس�ته مس�اء أمس 
األربعاء، عند مؤرش  117.53نقطة، منخفضا بنس�بة%0.27، 
حيث ارتفعت أسهم 13 رشكة، وانخفضت 17 رشكة، من بني 
43 رشكة متداولة.وتداول يف السوق أكثر من946 مليار سهم، 
بقيمة تداولية تجاوزت 2.154 مليار.وكان مؤرش سوق العراق 
ل�أوراق املالية، قد أرتفع بنس�بة 0.05% ، يف بداية األس�بوع، 
حيث تم إغالق تداوالته يف جلس�ة بداية األس�بوع، عند مؤرش، 
118.18 نقطة، حيث شهدت  تداول، 1,376 مليار سهم، بلغت 
قيمتها، 1,985 مليار دينار، عندما ش�هد السوق تداول أسهم 
36 رشك�ة م�ن أصل 84 رشك�ة مدرجة يف الس�وق، وارتفعت 
أس�هم 17 رشكة منها فيما انخفضت أس�هم تس�ع رشكات، 
فيما حافظت العر رشكات املتبقية عى مواقعها يف الس�وق.

وكان�ت "املس�تقبل العراقي قد أش�ارت، يف تغطيته�ا لبيانات 
األسبوع املايض، ارتفاعا يف الٌقيمة اإلجمالية لأسهم املتداولة 
بنس�بة 15.11% ٌقياسا باألسبوع الذي س�بقه، مع انخفاض 
عدد األس�هم املتداولة بنس�بة 20.4 %، وارتفاع عدد الصفقات 
املنفذة خالل األس�بوع بنسبة 12.47 % ٌقياسا باألسبوع الذي 

س�بقه، وعقد جلس�ة تداول إضافية واحدة بلغ عدد األس�هم 
املتداولة خاللها، 400 مليون س�هم .وسجل مؤرش البورصة" 
117.46 نقط�ة عن�د إغ�الق جلس�اته، يف األس�بوع امل�ايض، 
منخفض�اً، بنس�بة 0.30%، عن األس�بوع الذي س�بقه حينما 
أغلق بواقع ب� 117.81 نقط�ة، مضيفاً أن "القيمة اإلجمالية 
لأس�هم املتداولة لأس�بوع املايض بلغت 11.628 مليار دينار 
مقاب�ل، 10.101 ملي�ار ". كم�ا أن "ع�دد األس�هم املتداول�ة 
لأس�بوع امل�ايض كان، 5.704 مليار س�هم، مقاب�ل 4.737 ، 
مليار س�هم لأس�بوع الذي س�بقه، فيما بلغ ع�دد الصفقات 
املنف�ذة خالل األس�بوع امل�ايض 2733 صفق�ة مقابل، 2430 
صفقة، لأسبوع الذي س�بقه".وذكرت املستقبل أن األسبوع 
املايض، ش�هد انعقاد خمس جلسات تداول يف الزمن االعتيادي 
ابتداء من األحد ولغاية الخميس حيث ارتفعت أس�عار أس�هم 
22 ، رشكة من الركات ال�52 املتداولة وانخفضت أسعار24 
رشكة وحافظت 6 رشكات عى نفس أسعار إغالقها السابقة، 
م�ع اس�تمرار توقف الركات الس�تة عرة رشك�ة املتوقفة 
بق�رار م�ن هيئ�ة األوراق املالي�ة، فيما توقف�ت أربع رشكات 
النعق�اد هيئاته�ا العامة ، وكانت أس�هم 12 رشكة من ال�84 

رشكة مس�اهمة ومدرجة يف الس�وق خارج التداول.

       المستقبل العراقي/ بغداد

أعلن مرصف الرشيد عن 
استعداده ملنح املرصف العقاري 
قروضاً مالية بفوائد محددة ملنح 

القروض العقارية للمواطنني.وقال 
مدير عام مرصف الرشيد كاظم 

محمد ناشور يف أن "القروض 
العقارية من اختصاص املرصف 

العقاري حرصا ولكن هناك إمكانية 
ملنحه قروضا مالية من قبل مرصف 

الرشيد كأموال مقرضة لدفع 
القروض العقارية للمواطنني".

وأشار إىل أن "املرصف العقاري 
يتحمل كامل التكلفة تجاه القروض 

التي يمنحها إياه مرصف الرشيد 
حسب أسعار الفائدة املتداولة يف 

السوق".
وأضاف ناشور أن "مرصف 
الرشيد بصدد املوافقة عى منح 

املرصف العقاري قرضا ماليا جديدا 
وفق الضوابط املذكورة سابقا".

وذكرت مصادر إعالمية يف وقت 
سابق أن املرصف العقاري توقف عن 

رصف القروض العقارية.

   المستقبل العراقي/ بغداد

علّ�ل الخب�ر االقتص�ادي جلي�ل الربيعي، أس�باب زيادة 
أس�عار امل�واد الغذائي�ة محلياً بزيادة أس�عارها يف األس�واق 
العاملية، مؤكداً أن العراق مرتبط باألسواق العاملية ويتأثر بها.

وقال الربيعي إن "السبب الرئيس لزيادة أسعار املواد الغذائية 
يف الع�راق يعود إىل ش�ح املنتج الغذائ�ي العاملي وقلة األرايض 
الزراعي�ة وتحويل جزء من املواد الغذائية إىل وقود حيوي، ما 
أدى إىل ارتفاع أسعارها عاملياً".وأشار إىل أن األسواق العراقية 
مرتبطة بش�كل رئي�س باألس�واق العاملي�ة وأي تغير يطرأ 
عليه�ا فإنه�ا تؤثر يف املحلية الن العراق ه�و جزء من العالم، 
مبيناً، أن العراق مازال يعتمد عى االس�تراد الخارجي للمواد 
الغذائي�ة كونه يفتقر للمنت�ج املحيل.ودعا إىل رضورة تفعيل 

القطاعات االقتصادي�ة العراقية كالزراعي�ة والصناعية من 
أجل توفر الس�لة الغذائية املحلية للمواطن كي تتم السيطرة 
عى أس�عار امل�واد الغذائية يف األس�واق املحلي�ة.وزاد يف قوله 
لو كان هن�اك منتج محيل زراعي كاملحاصيل اإلس�راتيجية 
والخرض وغره�ا إضافة إىل منتج صناعي، س�يكون العراق 
بعيداً عن األزمات االقتصادية التي يش�هدها العالم اآلن كون 
إي�راد العراق معتمدا كلي�اً عى النفط وال يوج�د إنتاج محيل 
أخر ينافس�ه.وأنتقد الخب�ر االقتصادي عم�ل بعض املنافذ 
الحدودية العراقية كونها تأخذ رس�وماً جمركية عالية سيما 
منف�ذ "طربيل" الح�دودي فإنهم يأخذون رس�وما جمركية 
لس�يارات الحم�ل )3000( دوالر بدالً م�ن )1500( دوالر، ما 
يجع�ل تأجر امل�واد الغذائية يزيد أس�عار مواده يف األس�واق 

املحلية.

      المستقبل العراقي/ بغداد

كش�ف مس�ؤول نق�دي رفي�ع أن مدقق�ي 
رشكة "ك�ي بي ام جي" مس�تمرون يف عملهم 
عى مطابقة حس�ابات مرصف الوركاء األهيل، 
مبين�اً أن التقرير الذي س�تصدره الركة عند 
انتهاء مدققيها من عملهم سيعتمد عليه البنك 
املرك�زي يف تحدي�د مص�ر ه�ذا املرصف.وذكر 
املس�ؤول أن الركة األجنبية بارشت منذ تموز 
بتدقي�ق حس�ابات مرصف ال�وركاء األهيل ولم 

تن�ه تقريرها حت�ى اآلن.وأض�اف أن "الركة 
سرس�ل تقريرها بعد االنتهاء م�ن كتابته، إىل 
ال�ويص ع�ى امل�رصف وال�ذي ينظ�ر بالنتيجة 
الت�ي نرجو أن تكون ايجابي�ة لصالح االقتصاد 
العراقي "، بحسب قوله.وتابع، "يف حال جاءت 
نتيج�ة التقري�ر س�لباً فإن املرصف س�يعرض 
للتصفية والتي بموجبها تت�م إعادة األموال إىل 
زبائن مرصف الوركاء األهيل واملتعاملني معه".
وكان البن�ك املركزي العراقي قد قرر مطلع آذار 
امل�ايض وض�ع وصايته ع�ى مرصف ال�وركاء 

بسبب تدهور سياسته املالية ، حيث جاء فرض 
الوصاية إلنقاذه، بحس�ب البنك املركزي. الذي 
يق�ول أن امل�ادة 59 من قانونه تجي�ز له وضع 
الوصاية ع�ى املصارف وهي عب�ارة عن تعيني 
إدارة مؤقت�ة ألي مرصف تحصل فيه مش�اكل 
مالية.فيم�ا تش�ر امل�ادة 66 من قان�ون البنك 
املذكور إىل أن الويص بعد أن يعينه البنك املركزي 
يمكنه أن يلتمس من خالل البنك املركزي بطلب 
قرار من وزير املالية إلنقاذ املرصف يف حال وجد 

أن هناك إمكانية إلنقاذه.

       بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكوم�ة مصادقة مجلس�ها عى عق�ود الخدمة 
جول�ة  ضم�ن   )12 و  و10   8( رق�م  االستكش�افية  للرق�ع 
الراخي�ص الرابع�ة ل�وزارة النف�ط العراقية.ونق�ل البي�ان 
الحكوم�ي الذي تلق�ت "املس�تقبل العراقي نس�خة منه، عن 

الناطق الرس�مي باس�م الحكومة العراقية عيل 
الدب�اغ أن " مجل�س الوزراء ص�ادق عى عقود 
الخدم�ة للرق�ع االستكش�افية رق�م )8 و10 و 
12( ل�ركات النفط، الباكس�تانية، ولوك اويل 
الروس�ية، وباش�نفت الروس�ية، ضم�ن جولة 
الراخي�ص الرابع�ة لوزارة النفط ".ويف س�ياق 
متصل ذكر عضو لجنة النف�ط والطاقة النائب 
بهاء جم�ال الدين، أن اتفاق أربي�ل وبغداد عى 
حل مش�اكل مستحقات رشكات النفط العاملة 
يف اإلقلي�م، خط�وة تق�ارب ولي�س ح�ال نهائيا 
للمش�اكل العالقة ما بينهما.وقال جمال الدين 
إن "الخالفات بني الحكومة االتحادية وحكومة 

كردس�تان صع�ب حلها من خ�الل اتفاقية دفع مس�تحقات 
رشكات النف�ط"، مضيف�اً أن "االتفاقي�ة تض�ع رشوطا عى 
الطرف�ني، وعن�د حدوث أي خل�ل بمواد االتفاقية س�يؤدي إىل 
رجوع الخالف�ات كما هي، داعياً الحكومة االتحادية ومجلس 
الوزراء إىل وضع رشوط أقوى ليس من السهل اإلخالل بها من 
قب�ل الطرفني.وتابع يجب العمل عى تقارب الكتل السياس�ية 

حل مشاكل النفط بني الطرفني والعمل من أوالً ومن ثم 
خدمة  تقدي�م  اج�ل 

للش�عب.ويف غض�ون ذل�ك أعلن�ت وزارة النف�ط، أن مجموع 
صادرات النفط الخام لشهر آب  2012  املايض  حققت ارتفاعا 
يف معدل الصادرات وزيادة يف اإليرادات املتحققة عنها يف ش�هر 
تم�وز املايض.بلغت الص�ادرات 79 مليون�ا و500 ألف برميل، 
فيما بلغت اإليرادات املتحققة من البيع ثمانية مليارات و445 
ملي�ون دوالر.وقال املتحدث باس�م وزارة النفط عاصم جهاد، 
إن الزي�ادة املتحقق�ة تعد األع�ى منذ أكثر م�ن عقدين.ولفت 
إىل أن الكمي�ات املص�درة م�ن النفط الخام لش�هر آب املايض 
تقس�مت بني نف�ط البرصة الذي بل�غ مجم�وع صادراته 69 
مليونا و800  ألف برميل.وقدرت قيمة اإليرادات املتحققة من 
البيع بس�بعة مليارات و414 ملي�ون دوالر. أما صادرات نفط 
كركوك فقد بلغت تس�عة مالي�ني و700 ألف برميل واإليرادات 
املتحققة من البيع مليارا و31 مليون دوالر. وأضاف أن معدل 
س�عر البيع بلغ 106.226 دوالرا للربميل الواحد.وأشار جهاد 
إىل أن الكميات أع�اله تم تحميلها من قبل الركات النفطية 
العاملي�ة التي تحم�ل جنس�يات مختلفة والبال�غ عددها 37 
رشكة نفطية من مينائي الب�رصة وخور العمية عى الخليج 

العربي ومن ميناء جيهان الركي عى البحر املتوسط.
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امل�ستقبل العراقي: متابعة
بع�د وفاة أديب نوب�ل العاملي وعميد الرواية العربي�ة نجيب محفوظ، لم 
يتح�دث عن�ه أحد بمثل م�ا تحدثت عنه ابنت�اه أم كلث�وم وفاطمة. وكانت 
املناس�بة احتفاء الوس�ط الثقايف املرصي مؤخرا بالذكرى السادس�ة لرحيل 

املبدع الكبري.
وتق�ول أم كلث�وم وفاطمة ع�ن أبيهما "عندم�ا كان يكت�ب، كان يفتح 
محطة اإلذاعة لس�ماع أغاني أم كلثوم، كما كان يكتب ونحن حوله وبالتايل 
فإنه لم يكن يبدع يف عزلة كما أش�يع عنه، أما يف ما يتعلق بالقراءة فلم يكن 
يقرأ كتابا واحدا وإنما أكثر من كتاب يف وقت واحد، وكان يطالع يف كل أنواع 

الكتب التاريخية والعلمية وغريهما من حقول املعرفة". 
وتؤكد السيدتان أن اباهما كان يريد أن تصبح إحداهما عىل األقل، كاتبة 
وان�ه عرض عليهما املس�اعدة يف ذل�ك، ولكنهما رفضتا و"لذل�ك توقف عن 

عرضه فقد كان ديمقراطيا وال يفرض شيئا علينا".
أنهم�ا كانت�ا يحبان الكتاب�ة يف الصغر مثل كتابة القص�ص ولكن فجأة 
امتنعن�ا عن الكتابة وغ�اب اإللهام "ولم نكن ن�ود أن نصبح كاتبتني مع أن 
أبانا كان يريد أن تصبح إحدانا كاتبة، وسألنا يف ذلك وعرض علينا مساعدته 

ولكننا رفضنا، 
وقالت�ا إن والدهما لم يفرض عليهما أبدا أن يقرآن له 
عندما كانتا طفلت�ني، غري أنهما أعجبتا ببعض نصوصه 
األدبية بع�د دخولهما الجامعة، فادمتن�ا مطالعة كل ما 

كان يكتب". 
وتضيفان "أبونا كان من النوع الذي ال يفضل الحديث 
عن شغله مع أحد أيا كان، وأنا ال أذكر سوى واقعة واحدة 
حدثت ونحن طفلتان حني طلب منا املس�اعدة يف اختيار 
عن�وان لقصة "حارة العش�اق" بع�د أن كان قد كتب لها 

أكثر من عنوان. 
وتق�ول ام كلث�وم وفاطمة عن ش�خصية محفوظ يف 
املنزل "إن أبانا كان ش�خصا متس�امحا وطيب�ا للغاية.. 
ونح�ن طفلت�ان كان يلعب معن�ا وكان�ت توجيهاته لنا 
بطريقة لطيفة لم تكن فيها قسوة.. وكان دائما "يهّرج" 

معن�ا ويداعبن�ا.. كما كان طيبا وع�ادال جدا، وكان إذا أخط�أ يف يشء يعتذر 
عنه.. كما كان يصمت عندما يتملكه الغضب..".

وأك�دت ام كلث�وم وفاطمة أن نجي�ب محفوظ كان يحم�ل ميوال لحزب 
الوف�د امل�رصي. وكان يرى يف س�عد زغلول املثل األع�ىل وكان يحب ثورة 19 

بشكل كبري. 
كما كان يحب الكرة وامليش واملوسيقي والفن التشكييل السباحة، واألفالم 
األجنبية مثل أفالم "هيتشكوك" وغريها إىل جانب األفالم العربية.. وباختصار 
كان�ت ثالثة أرباع حياته ممارس�ة لهواية امليش، وأحيان�ا كان يقوم بامليش 
ع�ىل أنغام أم كلثوم". وتتحدث االبنتان ع�ن عالقاته وصداقاته، فتقوالن إن 
الكثريين كانوا "يدعون صداقته حبا يف الش�هرة، وقد سمعنا ادعاءات كثرية 
بهذا الخصوص، ولكن ما كنا شاهدتني عليه هو حبه ألصدقاء الطفولة مثل 
توفي�ق صالح، وجمال الغيطاني، وكذلك لث�روت أباظة وتوفيق الحكيم عيل 
س�بيل املثال. وتضيف إن عالقته بالفنانة أم كلثوم لم تكن عالقة ش�خصية 
وإنم�ا عالقة معجب بها يتذوق فنها، وغري ان "الس�ت" فاجأته بحضورها 

احتفال عيد ميالده الخمسني الذي نظمته له صحيفة "األهرام".
وتضيف البنتان أن معظم مقتنياته كانت هدايا وليس�ت أوراقا.. لم يكن 
يحتف�ظ بالخطابات التي ترس�ل إلي�ه.. كان يحرص عىل االحتف�اظ بهدايا 

والدت�ي له من س�اعات ووالعات.. وأم�ا عن أكثر هدية كانت تس�عده فقد 
كانت الطعام الذي يباع يف الخارج ملرىض الس�كر وكان يس�عده حني نسافر 

أن نحرضه له كهدية".
وعن أول قصة حب يف حياة والدها تقول فاطمة "إن والدنا قد عاش اول 
قص�ة حب لفتاة تكربه عندما كان عمره وقتها حوايل 13 س�نة ونتذكر أنه 

قال اسمها لوالدتنا".
وعند الحديث عن جائزة نوبل، أكدت أم كلثوم وفاطمة أن عائلة محفوظ 
ل�م تك�ن تفكر يف هذه الجائزة ألنها جائزة ليس�ت يف متن�اول أي كان" كما 
ان�ه لم يس�بق ألي أديب عرب�ي أن تحصل عليها. وأش�ارتا إىل أن والدهما لم 
يكن يس�تطيع السفر بنفس�ه الستالمها ألنه ال يحب الس�فر فضال عن أنه 
كان متعبا.  وقالتا عن والدهما تابع فعاليات الجائزة من مرص. كما تحدثتا 
عن ح�ادث االعتداء الذي تعرض له من قبل متطرف�ني مؤكدتني أن والدهما 
وصلت�ه قب�ل الحادث مكامل�ات هاتفية تضمن�ت تهديدات، ورغ�م ذلك فقد 
ظل يرفض الحراس�ة، ويقول: "إن مايريده الله س�وف يح�دث وإن الناس 
تم�وت بحراس�ة وبدونه�ا". وعن آخر ح�ادث له قب�ل وفاته أش�ارتا إىل أن 
األطب�اء أهملوه أثن�اء العالج وأضافتا أن هذا اإلهمال كان الس�بب الرئييس 
يف م�وت نجيب محف�وظ وأن حالته تدهورت وحدثت ل�ه مضاعفات بعد أن 
س�قط من عيل الرسير يف املستش�فى. يذكر ان نجيب 
محف�وظ ول�د يف الح�ادي عرش من ديس�مرب/كانون 
االول 1911، وت�ويف يف الثالث�ني م�ن آب/ أغس�طس 
2006. وخ�رج بإبداعات�ه الروائي�ة م�ن املحلي�ة إىل 
العاملية. وأصل للشكل الفني للرسد العربي، من حيث 
تجس�يد صورة األحياء الشعبية والحارة املرصية. بدأ 
مش�واره اإلبداعي منذ بداية األربعينات واستمر حتى 
2004 ت�دور أح�داث جميع روايات�ه يف مرص، وتظهر 
فيه�ا تيمة متك�ررة هي الح�ارة التي تع�ادل العالم. 
ومن أش�هر أعماله الثالثي�ة وأوالد حارتنا التي ُمنعت 
م�ن النرش يف مرص منذ صدوره�ا وحتى وقت قريب، 
وُيصنف أدب محفوظ باعتب�اره أدبا واقعيا، وقدمت 

جميع أعماله عىل شاشة السينما والتليفزيون. 

 ليلى ق�سراين 
َم�ن ال يح�ب أدب الرس�ائل؟ م�ن من�ا لم يس�تمتع 
بقراءة  ما خطه رامب�و ألفراد عائلته ومن منا لم يطلع 
عىل رس�ائل الهوى املتبادلة بني جربان ومي زيادة؟ بني 
فكتور هوغو وعش�يقته جولييت دروييه؟ فهذا الصنف 
األدبي يكش�ف عن دواخل الكات�ب والفنان،  عن ضعفه 
وحساس�يته والجانب األنس�اني فيه. فكي�ف ال نحبه؟ 
إنه لحس�ن حظن�ا أن تقع بني أيدينا رس�ائل حميمة لم 
يك�ن مقصودا به�ا أن ُتقرأ س�وى من قب�ل املحبوب...

نص�وص عثر عليها غالب�ا بعد موت الطرف�ني وربما يف 
درج يف مخدع املرس�ل ل�ه وبني طيات ثياب�ه. تعودنا أن 
نقرأ رسائل حب متبادلة بني الرجل واملرأة وهذا ما نظنه 
الطبيعي. لكن مل�اذا نخاف أن نقرتب من النصوص التي 
تكشف ما كتبته نس�اء عاشقات لعشيقاتهن؟  بال شك 
ال يوج�د حدود للحب ، بكل جنون�ه وال عقالنيته، وعدم 
القدرة عىل تفس�ريه. أال يخرس الحب ش�يئا من  قيمته 
عندما نحاول أن نفرسه ؟ من كتاب "خمس�ون رسالة 
حب" أخ�رتت لكم وترجمت )عن األنجليزية( رس�التني 
متبادلت�ني ب�ني فرجيني�ا وول�ف وخليل�ة روحه�ا فيتا 

س�اكفيل ويست، الش�اعرة والروائية األنجليزية. كانت 
ه�ذه األخ�رية حينها تعي�ش يف مدينة مي�الن يف إيطاليا 
م�ع زوجه�ا الدبلوم�ايس. بعد وف�اة الكاتبة س�اكفيل 
ويست نرش أبنها نايجل نيكلسون كتابا يحوي مذكرات 
والدته ورس�ائلها وقصة حبها مع أبيه أيضا يكشف كل 
عالقاتها مع النس�اء يف حياتها  وم�ن ضمنهم فرجينيا 
وول�ف. رغم ق�رص رس�التها إال أن وولف كش�فت عن 
شغفها برفيقتها يف كلماتها امللتهبة ، بينما ردت الثانية 

عليها بجفاء. أتمنى أن تروقكم.
رسالة فرجيينا وولف لفيتا :

فيتا، اسمعيني جيدا. أهجري رجلِك وتعايل. سنذهب 
أن�ا وأن�ِت اىل "هامت�ون". هناك س�نتغدى ونتمىش عىل 
ضفاف النهر معا. سنتنزه تحت ضوء القمر يف الحدائق 
وس�نرجع اىل البيت يف س�اعة متأخ�رة. ق�ارورة النبيذ 
ستكون يف إنتظارنا وسنغدو منتشيتني . سأخربِك بكلما 
يختل�ج  يف صدري، اآلالف منها ب�ل املاليني. لن نتكلم يف 
تل�ك االمور يف النهار ب�ل يف حلكة الليل وعند النهر فقط. 

فكري يف االمر. أقول لِك مرة أخرى، تخيل عنه وتعايل.
رسالة فيتا س�اكفيل لفرجينيا وولف يعود تاريخها 

اىل الحادي والعرشين من كانون الثاني 1927:
كل رغبات�ي تنح�رص يف واح�دة وه�ي: فرجينيا. يف 
س�ويعات األرق الطويل�ة كتبت لِك مكتوب�ا جميال لكن 
رسعان م�ا محاه الليل وكوابيس�ه.  أتوق الي�ِك ، هكذا 
وببس�اطة نعم. كيف حدث  وكتبت يل كلمات بس�يطة؟ 
فكل رسائلِك يف السابق كتبتيها بحذلقة. ربما لم تقصدي  
وانت تخطني يل ذات العبارات التي تبدو متكلفة حتى أنه 
يصع�ب تصديقها. لكن معِك أن�ا حدية تماما وواضحة. 
أت�وق اليِك. كنت أعرف عىل اي حال بأني سأش�تاق اليِك 
كل هذا الش�وق. أكتب اليِك وانا أنتح�ب من االلم. فقط 
ل�و تعريف كم غدوِت مهمة بالنس�بة يل. أنت تعودِت ربما 
عىل س�ماع كالم مثل هذا من قب�ل االخرين.  تبا لِك، انِت 
ايته�ا املخلوقة املدللة.  لن اطلب من�ِك أن تحبينني أكثر 
من أن أهبِك يف كل مرة نفيس وبهذه الطريقة. لكن آه يا 
عزيزتي. معِك ال يمكن أن أكون فطنة ومتحفظة. أحبِك 
من اجل ه�ذا. ال يمكن لك ان تتص�وري مقدار تحفظي 
م�ع االخرين خصوص�ا اولئك الذي�ن ال أحبهم فأترصف 
معهم بكل رسمية.  معِك األمر يختلف تماما.  أنا سلمت 

أمري لِك. أعرتف بأني معِك أنا مهزومة تماما.

ثقافة 8
www.almustakbalpaper.net

�سعر

ملاذا فشل توم كروز يف "روك العصور" ؟

حمفوظ برواية ابنتيه

عندما تعشق فرجينيا وولف!

 
عبدال�سالم دخان  

ل�م يحق�ق فيلم ت�وم ك�روز الجدي�د املعنون 
حس�ب  لألب�د"  روك  أو"  العص�ور"،  "روك  ب�� 
الرتجمة الفرنس�ية م�ا كان يطم�ح إليه املخرج 
آدم ش�انكمان رغ�م حضور أس�ماء قوي�ة مثل 
كاترين زيتا جونس، راسل براند، جوليان جوش، 
ديجو بونيتا، ، كيف�ني ناش، اليك بالدوين، مالني 

إيكورمان. 
وميزاني�ة الفيلم قدرت ب��: 80 مليون دوالر. 
ويعد توم كروز صاحب املرياث السينمائي القوي 
واألدوار السينمائية املركبة يف أعمال فنية اتسمت 
بالحرك�ة والتش�ويق مث�ل "املهمة املس�تحيلة" 
يف أجزائ�ه األربع�ة، ع�رف بأدائه الباه�ر يف هذه 
النوعية من األفالم التي رس�خها لدى محبي الفن 
الس�ابع خاصة وأن�ه تعامل م�ع مخرجني كبار 
أمثال مارتن سكورس�يزي، وأوليفر ستون أهلته 
للف�وز ثالث مرات بجائ�زة الغولدن غلوب. فضال 
ع�ن تش�خيصه املتمي�ز لش�خصيتني تاريخيتني 
األوىل ش�خصية نث�ان ألغري�ن النقي�ب األمريكي 
الذي س�رتبطه عالقة صداق�ة باملقات�ل الياباني 
"كاتوس�وموتو" يف الفيل�م التاريخ�ي امللحم�ي 
"الساموراي األخري" للمخرج إدوارد زويك والذي 
إنتاج�ه 100 ملي�ون دوالر،  تج�اوزت ميزاني�ة 
وهو الفيلم الذي اس�تقبله نقاد السينما بحفاوة 

كب�رية نظ�را لجمالي�ات الص�ورة الس�ينمائية، 
ولألمكنة الفاتن�ة التي صورت فيها حياة مقاتيل 
الس�اموراي ومعاركهم إخالصا لألرض ولتقاليد 
اليابان العريقة، ولقوة الحوار الذي يؤرخ لتاريخ 

اليابان يف نهاية القرن التاسع عرش. 
والثاني�ة تجس�يده يف فيلم من إخ�راج بريان 
كالوس  األملان�ي  الجن�رال  لش�خصية  س�ينجر 
ش�تاوفنربج ال�ذي س�يقود عملي�ة تح�ت اس�م 
االغتي�ال  خط�ة  هتل�ر.  الغتي�ال  "فالك�ريي" 
ستكتش�ف م�ن قب�ل جه�از املخاب�رات األملانية 
)الجس�تابو( وس�يعدم يف س�احة "بيندلربلوك". 
ولعله�ا م�رات قليلة الت�ي انزاح فيه�ا توم كروز 
عن أف�الم الحركة كما هو الحال يف فيلم "مقابلة 
مع مص�ايص الدماء" بطولة براد بي�ت وأنتونيو 

بانديراس. 
الفيل�م الجديد الذي يظه�ر توم كروز صاحب 
املالم�ح الحادة يف ش�خصية مطرب روك ش�هري 
"ستاييس جاكس" يرتبط بسرية مطربي ومحبي 
موس�يقى الروك أند رول أمثال إلفيس بريس�يل، 
مجموع�ة البيتل�ز، جان�ز أن�د روزس، ذارولينغ 
س�تونز، كات س�تيفن. وبحب أق�رب إىل الجنون 
الجن�يس،  والتح�رر  بالتم�رد،  ممزوج�ا  لكون�ه 
واملخدرات، واملوس�يقى الصاخبة يف س�هرات قد 

تنتهي بتكسري الخشبة واآلالت املوسيقية. 
فيل�م "روك العص�ور" ح�اول القب�ض ع�ىل 

ه�ذا العش�ق الجنوني ملوس�يقى ال�روك أند رول 
يف مس�احة ال�رسد الفيلمي الذي يفتتح بمش�هد 
لصانسيت س�رتيب وحديث عن أفضل فرقة روك 
أن�د رول يتبعها مقط�ع غنائي يب�ني أهمية هذا 
النمط املوس�يقي يف حقبة ذهبية اتس�مت برسد 
تفاصي�ل للحي�اة اليومية واالنغم�اس يف تذوقها 
وعيش�ها بعيدا عن كل املعايري األخالقية طاملا أن 
موسيقى الروك أند رول مرتبطة بالحرية دون أية 

قيود. 
كاثرين زيتا الحاصلة سلفا عىل األوسكار عن 
دورها يف الفيلم الغنائي ستتقمص دور" شريي" 
الفتاة الش�ابة القادمة من تولسا بأوكالهوما إىل 
لوس أنجلوس للبحث عن مجد هوليودي سترسق 
منها أس�طواناتها املوسيقية وس�تلتقي بالشاب 
"درو" الذي س�يحاول القبض عىل الس�ارق دون 
جدوى فيقرر مس�اعدتها، لتبدأ رحلة البحث عن 
موطئ قدم يف هولي�ود ومعها تتطور عالقة حب 
عاصفة. وتتخللها تشابكات يظهر فيها توم كروز 
يف دور نجم الروك س�تاييس جاك�س الذي يواجه 
بحملة قوية تقودها زوج�ة عمدة لوس أنجلس. 
وهنا يربز الفيلم تداخل املوس�يقى بالسياس�ية. 
ديني�ا  املتعصب�ة  امل�رأة  العم�دة  ورصاع زوج�ة 
باتريش�يا وايتمور الش�بيهة يف صالبتها رئيس�ة 
الوزراء الربيطانية مارغريت تاترش والداعية ملنع 
موس�يقى الروك أند رول باعتبارها تشكل خطرا 
عىل األطف�ال، ألنها مرض يتوجب محاربته وهذا 
ما يعلل لجوءها إىل الكنيس�ة الكتس�اب الرشعية 
األخالقي�ة ملحارب�ة هذا امل�رض، ألن مهمتها هي 

تطهري املدينة من هذه املوسيقى. 
وكان لزاما انتظار أكثر من عرش دقائق ليظهر 
توم كروز"س�تايس جاكس" بش�عر طويل وثوب 
"الفرو" أبيض، ووشم كبري عىل الصدر وأظافره 
املطلية بطالء األظافر النسائي. وستقود الصدفة 
"شريي" للقاء "ستاييس جاكس"، فيما سيصعد 
بالصدف�ة نفس�ها "درو" إىل الخش�بة الفتت�اح 
الحف�ل الصاخب بع�د اعتذار الفرقة املوس�يقية. 
وطوال خمس ع�رشة دقيقة من زمن فيلم "روك 
العص�ور" ل�م يظه�ر ت�وم ك�روز إال يف لقطتني 

متباعدتني. 

"س�تاييس جاك�س" ال�ذي يصي�ب ظه�وره 
محبي�ه بحاالت اإلغم�اء ظهر بش�كل غري مقنع 
كنج�م روك أن�د رول، ألن�ه كان يفتق�د للحيوية 
والجاذبي�ة التي ينبغي توفرها يف ش�خصية فنان 
الروك لذلك فقد أس�هم أداء توم ك�روز الباهت يف 
خلق ملل يف مس�ار الفيلم الخط�ي الذي يفرتض 
أن يتس�م بقدر كبري من التشويق واإلثارة لكونه 
يتأط�ر يف نوعي�ة األف�الم الغنائي�ة، خاص�ة وأن 
مهمت�ه كان�ت ترتب�ط يف البح�ث عن املوس�يقى 
املثالي�ة، واللحن املثايل، واإليق�اع املثايل، ولم يكن 
يف مس�توى اللقب الذي أطلقه عىل نفس�ه: طائر 
العنق�اء. وهو ما جعله يرتب�ط بالصحافية التي 
س�تقدم نقدا قويا له لكنها س�تتحول إىل عاشقة 

متيمة به منغمسة معه يف حياته املاجنة. 
مس�ار البطلة ش�ريي سيس�تمر رغم عصف 
العالقة بينها وبني حبيبها "درو" س�تتحول عىل 
نادل�ة، واىل راقص�ة األروبيك�س. وس�تتمكن يف 
النهاي�ة م�ن أداء أغنيتها العاطفية م�ع حبيبها 

"درو" وستاييس جاكس. 
ت�وم ك�روز رصح ملجلة بالي ب�وي يف عددها 
لشهر أغسطس/آب 2012 أنه قىض ست سنوات 
يف التدري�ب عىل الس�يف وتعلم ثقاف�ة املحاربني 
الرشفاء وبناء الجسم يف فيلم الساموراي األخري. 
كم�ا خضع لخمس س�اعات كل يوم لتعلم الغناء 
والرق�ص لعدة أس�ابيع يف فيل�م "روك العصور" 
غري أن رقصات أكسيل روز لم تكن مالئمة لجسد 
توم كروز خاصة يف مشهد الحفلة املوسيقية. ويف 

فضاء الحانة والشارع. 
إن الرؤية الفنية للرسد الفيلمي التي اعتمدها 
املخ�رج آدم ش�انكمان وم�ا رافقها م�ن تعاقب 
خطي للصور. واملشاهد املتناسخة جعلت الحبكة 
الفيلمي�ة ضعيف�ة، وجعل�ت الكثري م�ن األغاني 
واملواقف بدون مربر درام�ي. كما أن الرتكيز عىل 
اللقطة املتوس�طة جعل من شخصية توم كرويز 
معزوال عن محيطه ال�ذي كان يفرتض أن يحمل 

لنا الزمن الثمانيني بكل سحره وعنفوانه. 
مع ن�درة اللقط�ة التأسيس�ية ومحدوديتها، 
وحت�ى اللقط�ة القريبة لم تس�تطع أن تظهر لنا 
نفسية مطرب الروك وحبه للحياة. ورغم اعتماد 

املخ�رج ع�ىل مونت�اج Premiere pro فق�د كان 
ضعيف�ا ومم�ال. وقد يك�ون اعتم�اد زاوية نظر 
الطائ�ر إيجابي�ا يف نقل أجواء الحفل املوس�يقي. 
لك�ن األداء البطيء لتوم كروز وع�دم قدرته عىل 
إب�راز الجو الع�ام لحفل الروك، وغي�اب االهتمام 
بالحدث األساس، وضعف حركات الكامريا أفقيا، 
وضع�ف التع�دد الصوتي رغ�م الطاب�ع الغنائي 
لألغني�ة األس�اس للفيلم. مع اس�تحضار إقحام 
رقص�ة الج�از يف الحفل التي لم تك�ن موجودة يف 
تل�ك الحقبة، س�اهم يف الفش�ل الفن�ي والدرامي 
لروك العصور الذي يحفل بإشارات ثقافية وفنية 
من قبيل الحديث عن موسيقى مايكل جاكسون، 

والبلوز والجاز. 
توم كروز فشل من دون شكك يف خلق حركية 
للفيل�م من خالل تقديمه لش�خصية "س�تاييس 
جاك�س" الجوف�اء وب�دا الفيل�م وكأن�ه تجميع 
الكليش�يهات ال راب�ط درام�ي يجمعه�ا س�وى 
احتس�اء بالخمر بنهم وممارسة الجنس الذي لم 
يقترص عىل عالقة " ش�ريي" ب�� "درو" بل امتد 
ليظهر العالقة الجنس�ية املثلية بني أليك بالدوين 
يف دور مالك النادي دنيس دوبري، وصديقه راسل 
بران�د يف دور بارنيت وهي العالق�ة التي أفرد لها 
املخرج آدم ش�انكمان حيزا زمني�ا مهما وأغنية 

راقص�ة وحوارا ي�ربز أهمي�ة هذه 
العالقة املثلية التي اتس�مت بإقحام 
غ�ري م�ربر يفتق�ر ملقوم�ات العمل 

السينمائي الغنائي الجيد. 
ويمك�ن الق�ول إن الفش�ل الذريع 
له�ذا العمل الس�ينمائي أس�همت فيه 
الس�ياقات الس�الفة الذكر. ولم تشفع 

سرية فريق العمل املحرتف يف انقاذ صورة 
توم كروز، وس�قوطه الفن�ي املدوي مما 
نتج عنه فش�ل يف تحقيق إلي�رادات مهمة 

يف ش�هر أغس�طس/آب تزامنا م�ع هيمنة 
أفالم "الكوميكس" فيلم "مدغش�قر الجزء 
الثال�ث" ال�ذي حق�ق أكثر م�ن 120 مليون 

دوالر يف أم�ريكا الش�مالية وكن�دا، والتخييل 
العلم�ي مثل فيلم" بروميثي�وس" الذي حقق 
أكث�ر م�ن 88.8 ملي�ون دوالر واحت�ل املرتب�ة 

الثالثة فيلم "إبراه�ام لينكولن - مصاص الدماء 
"بإيرادات 16.5 مليون. يف حني حظي فيلم "سنو 
وايت والصياد" باملرتبة الرابعة بمداخيل 8 ماليني 
دوالر. وحص�ل فيلم "روك العص�ور" عىل املرتبة 
الخامس�ة ب�:2.5 مليون دوالر وهو رقم ضعيف 

لم يكن يحلم به صانعو هذا الفيلم. 
فهل يس�تطيع املخرج األملاني فرينر هريزوج 
الذى حصل عىل جائزة أوس�كار أفضل س�يناريو 
عام 1996 عن فيلمه»The Usual Suspects« أن 
ينجح يف ترميم صورة صاحب "املهمة املستحيلة" 
ال�ذي احتفل مؤخ�را بعيد ميالده الخمس�ني من 
خ�الل الفيلم الجديد "جاك ريت�رش"، خاصة وأن 
توم ك�روز س�يكون بج�وار كوكبة م�ن النجوم 
أمثال روزاموند بايك، وفرينر هريتسوج، وروبرت 
دوف�ال، وكورتن�ى ج�اى، وريتش�ارد جينكينز، 

والكسيا فاست. 
ثمة شخصية وحيدة تميزت بأدائها التقائي يف 
فيل�م "روك العصور" إنه القرد "هاي مان" الذي 
كان يت�رصف يف مس�احة الفيل�م )123 دقيقة( 
بتلقائي�ة س�اخرة بعيدا عن س�لطة صاحبه توم 

كروز.

كادر

فكري قا�سم
م�ذ اس�ابيع وعين�اك بوصلتي 
فلماذا اتوه فيك كمن لم يعرف من 

قبل اصول الكالم؟
رصت  فق�ط-   - اس�ابيع  ُم�ذ 
اق�رأ عناوي�ن الصحف ع�ىل بريق 

شفتيك، 
ش�فتيك اللتان لم احرض حفل 

افتتاحهما مرة من قبل.
ورصت ارشب القهوة كل صباح 

عىل راحة يديك..
يداك اللتان ل�م تصافحان يدي 

مرة من قبل.
م�ذ اس�ابيع وعالقت�ي بأزق�ة 
الحواري القديم�ة تصري لغزاً وماء 

ُمبخر
هنا لعبت الحلوة..

هنا ضحكت
ولألحج�ار  م�رت  هن�ا  وم�ن 
وللدكاك�ني  للط�ني  املرصوف�ة 

الصغرية رائحة "ليليان"
ليليان التي لم اتنفسها مرة من 

قبل،
به�واء  مليئ�ة  رئت�ي  لك�ن 

ضحكتها 
ويف عل�وم الكيب�ورد وكيمي�اء 

األشياء الرسيعة
رئة املشتاق دليله.

ُم�ذ اس�ابيع قليلة وان�ا ادخن 
برشاهة كعالم آثار 

يقدم درسا يف الهواء الطلق:
هن�ا فتح�ت ضفائره�ا للريح 

مرة..
ولصق هذا السور ارخت ظهرها 

اول مرة .. 
وخلف هذا الباب لعلها س�معت 

ألول مرة عن الُقبلة 
الس�مع  تختل�س  واختب�أت 

وتقهقه خفية:
- ايتها القبلة تعايل ايل

ويف الحارة ه�ذه رأيت ناهديها 
يكربان قبل ان يرسقها البحر اليه.

يا للخسارة..
قبل اسابيع قليلة فقط ما كنت 
اظن عالقتي بمليحة البحر ستصري 

مالحة اكثر من ملح البحر نفسه.
س�أخربك االن عما هو اكثر" يل 

يل": 
ُمذ اس�ابيع رأيت الله يمطرني 
بك فج�أة لتغتس�لني تحت رمويش 

كالضوء عارية من كل يشء
الطفتك فجأة
اشتقتك فجأة
عاتبتك فجأة 

وفجأة يا حلوتي س�أغيب كما 
لو أنني لم اكن مرة اية يشء

كما لو أنك - فجأة - لم تكونني 
اية يشء

وبعد دهٍر فقط ستصري عيوني 
محفظة 

تخبيء لك كل يشء
كل يشء 

دفرتك القديم..
"ُس�نتيانك" ال�ذي ل�م اع�رف 

مقاسه من قبل،
لكن�ه مذ اس�ابيع فق�ط صار 

مسطرتي وخيمة يل 
ومئذنة.

عي�د مي�الدك الذي ل�م اطفيء 
شمعته مرة من قبل،

لكنه مذ اسابيع قليلة فقط 
الوطني  صار منف�اي وعي�دي 

ايضاً .  

شفاه لـم احرض 
حفل افتتاحها من قبل
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 انطل�ق من بغ�داد مزودا ب�راث الرافدي�ن وحضارتهما 
العريق�ة، لينغمس يف غنى اللغة الفرنس�ية وثقافتها، كتابة 
وترجمة. ش�اعر عربي له حضوره امليضء يف املشهد الثقايف 
واإلبداع�ي،  إنه الش�اعر ش�وقي عبد األم�ر. وألنه غني عن 
االستفاضة بالتعريف، فال يمكن أن ننىس إنجازاته يف الشعر 
والرجمة معا، وهو يرى أن روائع الراث الش�عري وامللحمي 
والص�ويف هي نصوص مع�ارصة وإن كانت م�ن إنتاج زمن 
مىض. ومن هذه النظرة الجمالية املرهفة يرى أن القصيدة ال 
ينبغي تصنيفها حسب اختالف الزمن أو املوسيقى واإليقاع. 
وكان له الفضل الس�باق والدور الفعال يف تأس�يس مرشوع 

'كتاب يف جريدة'. هنا حوار معه: 
* سننطلق من العراق وصوال إىل الجزائر وفرنسا، حدثنا 
عن تأثرات ه�ذه ال�دول الثقافية والتاريخية عىل الش�اعر 

وإبداعاته؟ 
* يف الواقع كانت بدايتي الش�عرية يف كلية اآلداب وكانوا 
يسموننا ش�عراء الكلية، وكنا نكتب القصائد العمودية. بعد 

تخرج�ي من كلي�ة اآلداب، عينت مدرس�ا 
يف مدين�ة اله�ور يف الع�راق. ذهب�ت إىل 

هن�اك فل�م أس�تطع البق�اء. كنت يف 
مطل�ع العرشين فركت وس�افرت 
ع�دة.  ول�دول  وفرنس�ا  للجزائ�ر 

وأن�ا أعتقد أن اليوم ال�ذي أخذت به 
طائرة وغادرت العراق، هذه الطائرة 

ه�ي القابل�ة لجنني جدي�د يولد، 
وه�و ال�ذي ترينه اآلن كش�اعر 
ودبلومايس ويل عمل يف العالقات 

الدولية وكل ما استطعت فعله خالل 
األربعني سنة. أنا لست ممن يتحدثون عن 

الغربة بمرارة، فأنا إحس�ايس بالغربة بجمالها 
وبتحدياته�ا، وكنت أش�عر أنها يف كل م�رة تدفعني 

نحو تج�اوز التحدي�ات والحواجز التي أش�عر بها. وكل 
امل�دن التي ذكرتها ه�ي عبارة عن صفح�ات تحديات يف كل 
مرة أدخل، ويف كل مرة أواجه مدينة جديدة. وأنا أعشق هذه 
املدن وأكتب عنه�ا دوما برسعة ما أتالءم وأتواءم مع املدينة 
قب�ل أهله�ا، وهذا ما جعل ل�دي نوع م�ن الخصوصية حتى 
ان صديقي الش�اعر آالن جوفروا يف فرنس�ا عندما قدمني يف 
احدى الندوات قال كلمة صادقة ان 'شوقي عبد األمر هو يف 
بيته'، فعال أنا لدي هذا اإلحساس. فأنا يف بروت أو فرنسا أو 
يف اليمن أو هنا يف أبوظبي وغرها.. أش�عر أني يف بيتي، ربما 
ألني أؤمن بالعمق. هناك قصيدة بابلية عظيمة، وهي عبارة 

عن أربعة أسطر، وأعتقد أنه لم يكتب مثلها يف موضوع املنفى 
والغربة، وهي يف حقيقة األمر تؤس�س ملفهومي لهذا اليشء. 
م�اذا تقول هذه القصيدة الت�ي ترجمها طه باقر ونرشت يف 
مجلة سومر، وأعيد نرشها يف مجلة شعر 69 يف العدد األول يف 
بغداد، ماذا تقول؟ 'لقد نفتنا اآللهة غرباء حتى مع أنفسنا/ 
نجوش أزمنة املايض واآلتي دون قيثارات/ هكذا كان حكمنا 
األبدي/ ورحلة بحارة يعش�قون النبيذ'. أوال، املنفى لم يكن 
يف امل�كان بل هي غربة النفس، ولي�س غربة مع اآلخر. ثانيا 
نج�وش أزمن�ة املايض واآلت�ي يعن�ي الغربة يف 
الزمان وليس يف املكان، األرض لإلنس�ان 
وأن تنفى لبل�د آخر، هذه أرض 
هن�اك  ولي�س  الب�رش 
اللغة  مشكلة، 
تتغر 

ه  ه�ذ
الب�رش  لغ�ة 
تس�تطيع  و
تعلمه�ا، لكن املنفى 
الحقيق�ي ه�و أن�ك أنت 

د  ج�و واس�تعمل مو حارضا.  ولس�ت 
تجوش،  تجوس لألفكار وتجوب للخطى، فع�ل 

امل�ايض أي جالس تتأمل بما فعلت يف أم�ا تج�وش أزمن�ة 
املايض واآلتي، ماذا س�أفعل يف املستقبل؟ أي ليس له حارض. 
واملنف�ى ه�و إلغاء الح�ارض، ولهذا يمكن أن تجدي ش�عوبا 
كامل�ة تعيش ع�ىل أراضيه�ا، ولكنه�ا منفية مث�ل العراق، 

الشعب العراقي منفي ألنهم صادروا حارضه.

* ه�ل هذا يعني مقاطعة لل�راث؟ وكما تعلم الكثر من 
الش�عراء تطرقوا ملوضوع الراث ومقاطعت�ه أو متابعة هذا 
الراث، أنت كش�اعر مع أي نظرية تسر خاصة أنك تعمقت 

بشعرك يف املكان، فمثال كتابتك عن مرص وتاريخها؟ 
* عالقت�ي بال�راث عالق�ة وطي�دة وأنا ال أؤم�ن بكلمة 
الراث. مثال أنا قرأت لك اآلن قصيدة عمرها 5000 سنة، وأنا 
أعتربه�ا مع�ارصة وأفضل من املعارصة. وأن�ا أحفظ نصف 
قصائد املتنبي، وعندما أنفرد بنفيس وأحب أن أش�دو أش�دو 
قصائ�د املتنبي، وأنا أعتربه�ا معارصة وليس�ت تراثا. امرؤ 
القي�س بنظري هو أعظم ش�اعر عرب�ي، قصائده حارضة. 
وكل النص�وص التي كتبت يف األزمنة الس�ابقة والتي تتواجد 
يف ذهني أتعامل معها كما أتعامل مع قصائد الس�ياب، مثال، 
وغ�ره من الش�عراء. فكرة الراث وكونه�ا محجوزة ضمن 
حي�ز منغلق، وكأنها مزهرية قديمة نعتني بها، ال أؤمن بها. 
فال�راث حي، واليوم عىل أي حال الوطن العربي ككل أبطاله 
يف الحي�اة ه�م أغلبهم منذ آالف الس�نني، فأنا أذه�ب لبغداد 
وأرى صورة عيل بن أبي طالب وكأنه مثال قائد سيايس خرج 
من قاعة االجتماع، أنا ال أس�ميه تراثا بل كتابة تمت 
يف األم�س أو يف الزمن القري�ب فقط. هناك 
ف�رق زمني، املكان بالنس�بة يل هام، وقد 
كتبت قصائد ع�ن بغداد تتعدى األربعمئة 
صفح�ة. أما الديوان ال�ذي كتبته عن مرص 
فال يتعدى ستني صفحة، وكان هذا آخر ديوان 
يل. أن�ا أحب م�رص القديمة والحض�ارة الفرعونية، 
وأعتق�د أن الفراعن�ة حققوا إنج�ازات يف العمارة والفن 
التش�كييل، ويف العالقة مع املوت ويف أش�ياء كثرة. لقد كانوا 
مذهل�ني، وأنا مس�حور بهذا. املكان بالنس�بة يل هو صفحة 
يج�ب اكتش�افها، أي أن أي م�كان أدخ�ل إلي�ه.. ل�ه أرسار 
ورم�وز وآثار.. وله لغة خاصة به، فأنا أقرأها وأعيد كتابتها 
بطريقتي. أعترب أن الش�عر هو إعادة بعث وكتابة لكل هذه 
الرم�وز، فف�ي أي م�كان تدخلين�ه وتتأملني فيه س�تجدين 
رموزا ومفاتيح ومفردات وأشياء كثرة، هذه األشياء ممكن 

أن تكتب شعرا وممكن أن تكون ملهما للشعر.
* رؤيتك للنيل كهيكل عظمي، طبعا أنت تتكلم عن تاريخ 
ب�دء كتابة القصيدة، كي�ف ترى النيل الي�وم.. وما يحدث يف 

مرص وانعكاساته؟ 
* هن�اك س�ؤاالن يف هذا الس�ؤال: ص�ورة الني�ل كهيكل 
عظمي، تعلمني أنه يف مرص كانت هناك مجاعات، ويف إحدى 
تل�ك املجاع�ات التي ق�رأت حوله�ا كانوا يح�رون لزوجة 
الحاك�م الطع�ام يف طب�ق مخص�ص لألطفال. هذا املش�هد 

أخافني من كتب التاريخ، وكتبت 
املش�هد كما ذك�ر حرفيا دون أن 
أضيف عليه. املدين�ة الوحيدة يف 
العال�م املق�ربة هي حي ش�عبي 
وتدع�ى ال�رب يف القاه�رة، وقد 
ذهبت وزرت قبور املماليك والتي 
ه�ي عب�ارة ع�ن بيوت�ات فيها 
غرف، وهناك أطفال يلعبون بني 
ش�واهد القب�ور لعب�ة االختباء، 
وكأن هذه املدافن تشكل حدائق 
بالنس�بة له�م كالحدائ�ق الت�ي 
يحظ�ى به�ا األطف�ال يف العالم. 
هذا املش�هد هزني جدا، وما زلت 
م�رص  يف  تحدث�ت  وله�ذا  أراه. 
القصوى  اللحظات  عما أس�ميه 
الت�ي ق�د نعيش�ها يف العواط�ف 
واآلالم، وأنا أدركت هذه اللحظة 

القصوى يف مرص وكتبت عنها. 
أما بالنسبة للشق الثاني من 
س�ؤالك، أن�ا أعتقد أن�ه يف مرص 
كما يف تون�س ويف الدول األخرى 
التي عاش�ت مخاض ما يس�مى 
الربيع العرب�ي، أعتقد أنه تحقق 
كل بطريقت�ه وبس�يناريو بلده. 
إن م�رص تحق�ق أول تجرب�ة يف 
تاري�خ العرب، فف�ي كل مراحل 
تاريخن�ا نح�ن العرب ل�م نعرف 
نفق�ه  ال  ونح�ن  الديمقراطي�ة 
ش�يئا بالديمقراطية، نحن اليوم 
من هذه األبواب ندخل إىل العرص 
ومعنا خلفية من الدمار والعنف 
والتخلف، كلها ستدخل معنا فال 
يتصور أحد أننا س�نخلع جلبابا 

ونلب�س آخ�ر يف مي�دان التحري�ر أو يف غره، فه�ذه عملية 
طويلة. أن�ا كتبت مقاال حول هذا لم أنرشه بعد، وس�يصدر 
قريبا أسميته العرب بني الديمقراطية والدينوقراطية. كلمة 
الديمقراطية مكونة من مقطعني: ديموس باليوناني القديم 
تعني )ش�عب( وكراتوس تعني )السلطة( أي سلطة الشعب 
هذه الديموس كراتوس. هناك سلطة أقوى منها وهي سلطة 
الدين. نحن اليوم ال نس�تطيع كش�عب القفز عىل الدين كي 

نصبح شعبا يقود السلطة، فما زلنا أرسى الدين. لذلك سيمر 
الش�عب يف مرحل�ة الدينوقراطية ك�ي يص�ل للديمقراطية. 
ه�ذه التجربة موجودة يف مرص والتي به�ا طرف ثالث وهو 
العسكر الذي حمى الثورة وساهم يف إسقاط النظام السابق، 
لك�ن اآلن ال نعرف ماذا يريد: هل يريد أن ينس�حب ويرك أم 
يبق�ى. ال يمك�ن أن تس�تقيم ديمقراطي�ة والعس�كر يقود، 
فالعس�كر يبقى يف معسكراته ويحمي الدستور الذي يصوت 

له الشعب.
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�شوقي عبد الأمري :
�شرفات

مفيد جنم
كث�ر الحديث يف األدبيات السياس�ية 
والثقافة العربي�ة يف العقدين األخرين 
ع�ن الغزو الثقايف وأخط�ار العوملة عىل 
الهوي�ات القومي�ة والوطني�ة، دون أن 
نلمس اي جه�د عربي علمي ومدروس 
لوض�ع خطة عربي�ة متكاملة ملواجهة 
تلك التحدي�ات الثقافية، والحفاظ عىل 
تلك الهوية بمفهومها النس�بي، وليس 
املطل�ق كما يذهب بع�ض أصوليي تلك 
املع�ريف  االنفج�ار  ع�رص  يف  الثقاف�ة، 
وس�قوط املوانع والحدود أمام وسائل 

االتصال والتواصل الحديثة. 
يق�دِّم كت�اب “سياس�ة الثقاف�ة أم 
س�رجي  ملؤلف�ه  السياس�ة”  ثقاف�ة 
إيفانوفيت�ش كوس�ينكو الص�ادر عن 
م�رشوع كلمة للرجم�ة، إنموذجا عن 
التقالي�د واألعراف املتبع�ة منذ القديم، 
يف فرنسا لحماية تراثها الثقايف وإثرائه 
وتطوي�ره، وكيفي�ة توظيف سياس�ة 
تتس�ابق  مرشوع�ا  لتك�ون  الثقاف�ة 
الحكوم�ات ع�ىل اخت�الف توجهاته�ا 
السياس�ية وااليديولوجي�ة ع�ىل جعله 
يف خدم�ة ثقافة والحف�اظ عىل الراث 
الروح�ي للألم�ة، ب�دال م�ن أن تك�ون 
الثقاف�ة يف خدم�ة الس�يايس كما هي 

الحال يف الدول الشمولية. 

ال�شيا�شي والثقايف

 يط�رح عن�وان الكت�اب يف صيغت�ه 
النحوية إشكالية العالقة بني السيايس 
والثق�ايف، وما تنطوي عليه تلك العالقة 
من رضورة لتحديد وظيفة كل منهما، 
ومجال اشتغاله، بعد أن هيمنت الدولة 
الشمولية عىل مختلف مفاصل املجتمع 
والدول�ة، بحي�ث تحول�ت الثقاف�ة إىل 
خ�ادم للسياس�ة وليس العك�س. وقد 
ازدادت إش�كالية تل�ك العالق�ة تعقيدا 
يف عرص العوملة والفض�اءات املفتوحة 
التي ش�كلت تهديدا للهوي�ات الثقافية 
الوطني�ة والقومي�ة، الس�يما يف بلدان 
العال�م الثال�ث، م�ا اس�توجب بل�ورة 
سياس�ات ثقافية فاعل�ة، تحافظ عىل 
تل�ك الخصوصيات الثقافي�ة، وتمنعها 
م�ن الضي�اع والذوب�ان أم�ام ثقافات 

املركز الغربية. 
يتخذ الكتاب من التجربة الفرنس�ية 
يف الحف�اظ عىل الراث الثقايف لفرنس�ا 
وتطويره وإثرائه، من�ذ العهود امللكية 
وحت�ى اآلن مج�اال للبح�ث والتقيص، 
الفرنس�يون  الساس�ة  اخت�ط  حي�ث 

مفهوم�ا خاص�ا به�م، ه�و سياس�ة 
الثقافة، بغي�ة خلق ثقافة متميزة عىل 
م�ر مراحل تاريخ فرنس�ا، الذي ش�هد 
محطات حاسمة بفعل الدور الذي لعبه 
الساسة الفرنسيون ووزراء الثقافة، يف 
ه�ذا البلد الذي ع�رف بمكانته املتميزة 
عامليا عىل مستوى حرية الرأي والراث 

الثقايف. 
يكش�ف املرجم يف تقديم�ه للكتاب 
عن مدى الرعاية واالهتمام الذي توليه 
فرنس�ا للثقاف�ة، حي�ث ابتك�روا لذلك 
مفه�وم سياس�ة الثقافة ال�ذي تحول 
إىل ممارس�ة عملية ظه�رت نتائجها يف 
املس�توى الذي حققت�ه الثقافة هناك، 
عىل املستويات والصعد املختلفة. تعود 
التجربة الفرنس�ية يف مجال السياس�ة 
الثقافية إىل عهود امللكية، ويف الخمسني 
عاما األخرة حافظت تلك السياسة عىل 
زخمها الذي يعززه املبادئ الدستورية، 
الديمقراط�ي  الطاب�ع  تح�دد  الت�ي 
للمجتمع الفرن�يس. ويدلل عىل عظمة 

الثقافة الفرنس�ية من خالل الش�واهد 
املعمارية وتراث مفكري عرص التنوير 

والثورة الفرنسية. 
ويوضح الباح�ث أن الهدف من هذا 
الكتاب ليس التعبر عن الحب والشغف 
به�ذه الثقاف�ة بل البحث يف السياس�ة 
الثقافية الفرنس�ية عىل تخوم القرنني 
العرشين والح�ادي والعرشين باعتبار 
أن مصطل�ح السياس�ة الثقافي�ة، هو 
ابت�كار فرنيس منذ عمل امللك فرانس�وا 
األول ولوي�س الرابع ع�رش عىل الدفاع 
ع�ن اآلداب والفن�ون ورعاية النش�اط 

الروحي واألدبي لفرنسا.

�شخ�شيات ثقافية

بع�د العرض التاريخي ل�ألدوار التي 
لعبته�ا األنظم�ة امللكي�ة والجمهورية 
يف فرنس�ا، يتح�دث ع�ن ال�دور اله�ام 
الذي لعبت�ه ش�خصيات ثقافية كبرة 
عرب قيادتها ل�وزارة الثقافة التي جرى 

اإلع�الن عنه�ا يف عه�د ش�ارل ديغ�ول 
1959 من أمث�ال أندريه مالرو الذي لم 
يمنحه ديغول املجال الحقيقي لتطبيق 
سياس�ته الثقافي�ة، لك�ن ال مركزي�ة 

السياسة الثقافية تعززت يف عهده.
وقد لعب جان بول سارتر وفلسفته 
الوجودي�ة دورا مهم�ا يف الدف�اع ع�ن 
املفه�وم الديمقراط�ي للثقاف�ة، كم�ا 
س�اهمت األف�كار الليربالي�ة يف تغلغل 
مفاهي�م الحري�ة الالمح�دودة للف�رد 
م�ا أدى إىل تبدل يف مفهوم الفرنس�يني 
للثقافة يف حقبة الس�تينيات من القرن 
امل�ايض بحيث أصبح�ت الثقاف�ة راية 
يرفعه�ا الجمهوري�ون ع�ىل اخت�الف 
انتماءاته�م السياس�ية. وكان للحدود 
التي وضعت بني قمة السلطة ورجاالت 
الثقاف�ة البارزين دور ب�ارز يف التحفيز 
ألحداث ماي�و 1968. وقد لعب الرئيس 
ج�ورج بومبيدو اللي�ربايل دورا مهما يف 
دع�م الف�ن واآلداب والعم�ارة وإرضاء 
أذواق الجي�ل الجدي�د من الش�باب، يف 

حني رأى الرئي�س ميران املحب للكتب 
والثقافة وأهم رجاالت فرنس�ا ثقافة، 
والذي كان مدركا لثقل فرنسا يف الثقافة 
جب�ارة  أداة  الثقاف�ة  يف  رأى  العاملي�ة 
للتأث�ر يف وع�ي مواطني�ه، وعىل الرأي 
العام العاملي، حي�ث لعب وزير الثقافة 
جاك النغ من خالل صفاته الش�خصية 
والفكرية املدهشة دورا قويا يف االرتقاء 
بسياس�ة مي�ران الثقافي�ة إىل الذروة 
التي لم تس�تطع أن تبلغها سابقا. كما 
كان أول م�ن أدخل إىل التداول مصطلح 
صناع�ة الثقاف�ة وس�اهم يف تعمي�ق 
سياس�ة التنمية الثقافي�ة. ويخصص 
الباحث لسياسة اليمني الثقافية يف ظل 
عهد الرئيس جاك ش�راك فصال خاصا 
يتن�اول في�ه توجه�ات تلك السياس�ة 
ومحدداته�ا وإنجازاته�ا، خاص�ة وأن 
السياس�ة الثقافي�ة ل�م تك�ن يف عداد 
أولويات�ه. ومع بداية األلفي�ة الجديدة 
الثقافي�ة بضع�ف  تمي�زت السياس�ة 
الفعالي�ة بعد أن صار م�ن غر املمكن 

االس�تمرار يف سياس�ة اإلنفاق املكلفة 
عىل التنمية الثقافية، ما أدى إىل تقلص 
مخصصات الثقاف�ة يف ميزانية الدولة، 
إىل جانب تعق�د وبروقراطي�ة الجهاز 

املسؤول عن سياسة الثقافة.

اخل�شو�شيات الثقافية

يف هذا الفصل يحدد الباحث املؤسسات 
وأدوات وآليات سياسة فرنسا الثقافية 
املعارصة، عىل مدى خمس�ني عاما، ويف 
املقدم�ة منه�ا منظومات املؤسس�ات 
اتس�مت  الت�ي  والعام�ة  الحكومي�ة 
بالتش�عب والضخامة، وكان�ت يف اآلن 
ذاته فعال�ة للغاية، وتعد وزارة الثقافة 
يف طليعة تلك املؤسس�ات التي تعترب يف 
نفس الوق�ت الوزارة الطليعية األضخم 
يف العال�م وقد دخلت مع بداية القرن يف 
منظومة هذه الوزارة خمس وخمسون 
مؤسس�ة حكومية منها ح�وايل أربعني 
مؤسس�ة متخصصة مس�تقلة نسبيا، 
الضخمة،  الحكومية  املؤسسات  وهذه 
تمتل�ك من�ذ العه�ود القديم�ة صف�ة 

االستقالل الذاتي. 
وتتمث�ل األدوات الجبارة للسياس�ة 
الثقافية لفرنسا يف الصناديق املختلفة، 
ولذلك ليس مصادف�ة أن تلعب الثقافة 
يف الحي�اة االجتماعي�ة � االقتصادي�ة 
ملناط�ق فرنس�ا النائي�ة دورا متناميا، 
خاصة وأن السلطات الفرنسية عمدت 
منذ بداية تس�عينيات القرن املايض إىل 
تقلي�ص الفجوة الثقافي�ة بني باريس 
واملحافظ�ات األخ�رى. باملقابل يش�ر 
املجتم�ع  ب�ه  يتمي�ز  م�ا  إىل  الباح�ث 
الفرن�يس الح�ر واملتط�ور روحي�ا من 
والفن�ون،  للثقاف�ة  تقلي�دي  تعط�ش 
كوس�يلة لقضاء أوقات الف�راغ، حيث 
بيِّن�ت ن�رشة أصدرته�ا وزارة الثقافة 
الفرنس�ية أن ثلث س�كان فرنسا كانوا 
يمارس�ون عىل مس�توى اله�واة نوعا 
واحدا أو أكثر من أنواع النشاط الثقايف، 
أربع�ة فرنس�يني  وأن كل واح�د م�ن 
يعزف ع�ىل آل�ة موس�يقية و11% من 
الفرنسيني ينظمون الشعر، بينما يمثل 
رشاء وطلب مؤلف�ات الفنون الجميلة 
تقلي�دا فرنس�يا من�ذ العه�ود امللكية. 
ويضي�ف ب�أن دع�م صناع�ة الكت�اب 
الوطن�ي واملكتبات الوطني�ة احتل عىل 
مدى األعوام الخمس�ني املاضية أولوية 
يف السياس�ة الثقافية لفرنسا، ويشمل 
ه�ذا الدع�م دور النرش وتج�ارة الكتب 

والسعر.

 حاورته: فاطمة عطفة
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دراما وتلفزيون

بطلة "إيزيل" تكشف أرسار 
عامني مع "عيشة"

"ش�خصيتي الحقيق�ة بعي�دة تماما عن 
"عيشة"  فهي إنس�انة غريبة األط�وار، والخال "رامز" ش�خصية 

ساعدني كثريا يف أداء شخصيتي بنجاح كبري، أما عن فريق العمل فالحب واالحرتام 
كان السمة الرئيسية داخل املسلسل ملدة تزيد عن سنتني".

ترصيح�ات مثرية كش�فتها الفنانة الرتكي�ة "جانصو دريه"، صاحبة ش�خصية 
"عيش�ة" يف مسلس�ل "إيزيل"، حيث أكدت عىل أن املسلسل شكل نقطة فارقة يف 

حياتها الفنية.
وق�ال "دريه"، يف ترصيح�ات صحفية، "أعتقد أني محظوظ�ة جدا للعمل مع 
فنانني كبار داخل مسلس�ل "إيزيل" ومع رشكة إنتاج سخرت جميع قدراتها 

من أجل الوصول باملسلسل إيل املستوى املطلوب".
وأش�ارت صاحبة ش�خصية "عيش�ة" "عملنا ملدة س�نتني لم نتش�اجر وال 

تمردنا عىل بعضنا اآلخر يف موقع التصوير بل تعاملنا يف جو يسوده االحرتام 
وامل�ودة وه�ذا يش�مل جميع العامل�ني من فني�ني وممثلني، ل�ذا اعترب نفيس 

محظوظة جدا."
أما عن ش�خصية "عيش�ة" فقالت الفنانة الرتكية أنها بمجرد قرأتها لس�يناريو 

املسلس�ل أرصت عىل تجسيد الش�خصية خاصة وأنها تحمل بداخلها الكثري من 
املتناقضات، فهي شخصية ليست رشيرة وال طيبة".

وأضافت "جونصو دريه" "الفنان الكبري تونجال كورتيز صاحب ش�خصية 
الخال رامز ساعدني كثريا حيث أثني عىل موهبتي الفنية من خالل شخصية 

عيشة والتي جسدتها برباعة".
وعن أبطال املسلس�ل قالت الفنانة الرتكية أن الس�يناريو س�اعد يف وجود 
بطول�ة جماعي�ة، فأحيانا نجد األح�داث تركز عىل إيزيل م�رورا بصديقه 
جنكيز وانتهاء بعيش�ة، األمر الذي خلق جو من الروح واملحبة بني فريق 

العمل بأكمله.
وح�ول أصع�ب املش�اهد الت�ي جس�دتها "دري�ه" قالت "مش�هد وضع 

شقيقتها الصغرى أمام باب املنزل كان األصعب، ولكني تحاملت عىل نفيس 
حتى ال أنفجر يف البكاء".

وع�ىل جانب آخر انضمت املمثل�ة "جانصو دريه" كضيفة رشف إىل طاقم 
مسلس�ل "حريم السلطان" يف موس�مه الثالث حيث تجسد دور جارية 

إيرانية تدعى "فريوز" تجيد الشعر، حيث قالت "وافقت عىل املشاركة 
يف املسلس�ل بسبب إعجابي الش�ديد به بجانب حبي الشديد ملخرجي 

العمل "يغمور ودرول طايالن"، باإلضافة إىل تأثري بالشخصية".

)الطريق إىل الفردوس( و)العمياء والقمر(.. فيلامن لشكري 

مجيل

 انتهى الكاتب والناقد عباس لطيف، من كتابة فيلمه الوثائقي الدرامي )الطريق إىل الفردوس(، 

إخراج محمد شكري جميل.

وق�ال لطي�ف لوكالة أنباء محلي�ة أمس األربع�اء: عكفت مع مخرج 

الفيل�م أياما عىل معالجة الفكرة، وكون العمل يتحدث عن نظام 

الري يف الس�ابق لكن سحب بشكل أسطوري إىل هذا العرص مع 

وجود بعض اإلسقاطات داخل العمل.

وأض�اف: ننتظر رد دائ�رة العالقات الثقافي�ة يف وزارة الثقافة 

إلنت�اج هذا الفيل�م، كما انتهى أيض�ا من فيلم�ه اآلخر الذي 

أعاد كتابته بتشجيع من املخرج محمد شكري جميل وهو 

مأخ�وذ من رواية األدي�ب فؤاد التكريل ع�ن رواية )الوجه 

اآلخر(.

وتاب�ع: أعددن�ا ه�ذه الرواية بش�كل يت�الءم ومتطلبات 

العرص بعنوان )العمياء والقمر(، كما رشع بكتابة العمل 

املرسحي )سوناتا الرماد( للمخرج عزيز خيون، وهو عمل 

تراث�ي معارص يحت�اج إىل إنتاج 

ضخم نوعا ما، وسيعرض 

يف مهرجان سامراء 

املقبل.

رحلة شاكر من قرار االعتزال إىل إطالق اللحية 

احلاج فضل لـم يعتزل الفن فقط!!
كم مرة سمعتم أن فضل شاكر قد اعتزل؟

يف النهاية قرر الفنان اللبناني االعتزال والتفرغ -كما ذكرت تقارير إعالمية عدة- للعبادة.
األزمة هي أن شاكر بدأ أمر اعتزاله بشكل غري جاد، حتى بات أي قرار باالعتزال يتخذه الفنان هو بمثابة موقف عاطفي.. ما يلبث أن 
يرتاجع عنه. شاكر كان رسعان ما يرتاجع فور أن يتلقى عرضا من مهرجان غنائي، كما حصل معه يف "موازين" املغربي، إذ لم يكتف 

باعتالء املرسح والغناء، بل اصطحب معه ابنه الذي شاركه الغناء، يف ما بدا أنه تحضري من فضل البنه لخالفته عىل عرش الغناء، ربما 
شعر أنه يشكل عبئا عليه.

مسلس�ل االعت�زال لي�س جديدا عىل الفنان، فقبل س�نوات كان يرصح أّنه يفكر يف االعتزال، م�ن دون أن يقول متى أو 
كيف أو يكش�ف عن أس�بابه! ولكنه يف مارس بدأ يدخل فضل يف مرحلة "الجد"، إذ أعلن أنه اعتزل، ليظهر يف مظاهرة 

دعما مناهضة للنظام الس�وري يف بريوت يف الش�تاء املايض، ويقدم أغنية "سوف نبقى هنا" 
للشعب السوري يف ثورته. 

ول�م يكتف فضل بالغن�اء، بل أطلق ترصيحات مضادة للرئيس الس�وري 
بش�ار األس�د وعدٍد من القيادات اللبناني�ة، وهو الذي ظهر أمام الحش�د 

بشعر مجعد ولحية غري مهذبة، قبل أن يغادر يف اليوم التايل لبنان إىل قطر، 
حيث استقر هناك، عىل حد قول صحيفة "الجرس اللبنانية". 

فور اس�تقراره لف�رتة يف الدوحة، خرج�ت الصحافة الخليجي�ة، لتقول إن 
الذه�اب إىل العاصم�ة القطرية س�ببه مجموع�ة تهديدات تلقاه�ا من قبل 

مؤيدين لنظام األسد، إال أنه لم يعبأ بذلك ليعود إىل لبنان يف أبريل، قبل أن يعود 
مرة اخرى ألس�باب غري معروفة، إال أن أزمة الفيلم امليسء للرس�ول أعادته يف 

مظاهرات أقيمت وسط بريوت، تنديدا بالفيلم.
فض�ل ظه�ر يف املظاهرة بلحيته الطويل�ة، وغّنى أغنية "محمد يا رس�ول الله" 

للفّنان�ة ياس�مني الخي�ام، يف حني كان متوقع�ا أن يطلق أغني�ة دينية من وحي 
املناسبة، كما سبق وأطلق أغنيته الداعمة للشعب السوري.

وألن ترصيحاته يف التظاهرة األوىل انعكس�ت عليه س�لبا، اختار فضل شاكر هذه 
امل�ّرة الّصمت، رافضاً اإلدالء بأّي ترصيح. لكّنه بعد س�اعات قليلة، أّكدت الّصفحة 

الرسمية للش�يخ أحمد األسري، عرب فيسبوك أن الفّنان فضل شاكر أخربه شخصيا 
أّن�ه قرر اعتزال الغناء نهائيا. التعليقات انهالت عىل فضل بني مؤيد ومعارض لقرار 
االعت�زال اللبناني صاح�ب الصوت الدافئ، ولك�ن كان أبرزها ع�ىل طريقة اإلعالم 
الش�هري جورج قرداحي يف برنامجه "من سريبح املليون": "خالص يا فضل جواب 

نهائي؟!"... ربما تتغري األمور قريبا!

دنيا عبد العزيز: خطيبي يعرف عالقتي 
بالفيشاوي!

قال�ت الفنان�ة املرصية دنيا عب�د العزي�ز إنها أخذت ق�راراً بأن 
تفصح ع�ن كل ما بداخلها لخطيبها الضاب�ط أحمد، مؤكده أنه 

يقدرها ويتفهم طبيعة الحياة داخل الوسط الفني.
دني�ا أك�دت أنه�ا ل�م تخج�ل أن تتحدث مع�ه عن موض�وع طاملا 

واجهها الس�نوات املاضية وهو عالقتها العاطفي�ة بالفنان فاروق 
الفيش�اوي، وأوضحت له أن األمر لم يكن إال إش�اعة؛ بسبب تعلقها 

الكب�ري بالفن�ان الذي اكتش�ف موهبتها، ووقف بجانبه�ا وقت وفاة 
جدتها ومرض والدتها.

وأضاف�ت الفنانة املرصية أنها تخىش ع�ىل خطيبها من حالة االنفالت 
األمن�ي التي تمر بها م�رص، وتدعو دائماً له ولزمالئ�ه أن يحميهم الله 

من كل رش.

املوضة تسقط روال يف فخ احلامر الوحيش
فستان غريب ارتدته الفنانة اللبنانية روال سعد أثار انتقاد البعض، رغم 
أنه يعترب مواكب للموضة، حيث جمعت نقش�ة النمر والحمار الوحيش 

يف ثوب واحد.
االختيار الذي اعتربه الكثري فاش�ال مزج بني اللونني األبيض واألس�ود 
م�ع البني واألس�ود عند الخرص واألكتاف، فس�بب حالة م�ن االرتباك 

للجمهور.
ورغم أن الفس�تان من أهم دور األزي�اء، فالثوب من تصميم روبورتو 
كف�ايل، إال أن�ه ن�ال انتق�ادا واس�عا، ورأى الجمه�ور أن�ه ال يناس�ب 

نجمتهم.

غادة.. َجّدة!
تنتظ�ر الفنانة غادة عب�د الرازق مولودا جدي�دا يف الطريق ينضم 

ألرستها.
النجمة الجميلة املتزوجة حديثا ستحمل لقب جدة قريبا، حسب ما 

ذكرته مصادر مقربة من غادة لوسائل إعالم عربية.
فق�د تأكد خرب حمل ابنتها روتان�ا، لكن غادة تخفي الخرب خوفا من 

الحس�د. يذك�ر أن غادة عبد الرازق كانت قد احتفل�ت بزواج ابنتها يف 
الجمعة 17 شباط بفندق "فورسيزون" بغاردن سيتي.

ح�ر حفل ال�زواج عددا كب�ريا من الفنان�ني وأظهرت الص�ور ماجد 
املرصي والراقصة دينا، وكانت ترسبت صورا بجودة ضعيفة لالعب كرة 

القدم عماد متعب وزوجته يارا نعوم.
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

بعد عودتها لخش�بة امل�رسح وخالل اإلبداع الذي قدمت�ه يف مرسحية "مطر 
صي�ف"، أطلقت عليها لق�ب فنانة اإلبداع لكل الفصول ث�م جاء هذا الحوار 
ألرح�ل معه�ا عرب أكث�ر من محطة مشاكس�ا لها ت�ارة، ومبه�ورا بها تارة 
أخ�رى... حتى وجدت نفيس وكأنني ال أريد ان أفارقها لحظة واحدة. وهكذا 
ج�اء هذا الحوار م�ع )الفنانة هناء محمد( والغريب أنن�ي لم اكتف بالوقت 
املمن�وح يل ألنن�ي كنت ابغي املزيد.. ومن يدري فق�د تحقق طيبتها مثل ذلك 

املزيد: 
كيف تقدمني نفسك؟  •

إنس�انة بس�يطة أح�ب الخري ل�كل الن�اس.. كله�م.. وأتعلم من   -
الصغري قبل الكبري.. اسمي هناء محمد.

املحطة األكثر أهمية يف حياتك الفنية؟  •
املرسح بال شك.  -

املحطة التي تودين أال تتذكريها؟  •
ما حدث يف 2005 كانت محطة مرعبة.   -

خشبة املرسح ماذا تعني لديك قبل التغيري؟  •
خشبة املرسح يشء عجيب تجذبني اليها دوما.. هي حريتي التي   -
اقول عليه�ا ما اريد حيث هذا اللقاء املبارش مع الجمهور وردة فعل املتفرج 
باللحظة.. وأنا كذلك الطائر فوق تلك الخشبة.. أما اآلن فالحرسة تمألني عىل 

مرسح الرشيد.. بعدما هدم بالكامل!! 
املحطات املهمة التي كنت عندها ويف الغربة؟  •

ال مكان ال وط�ن هكذا انا يف الغربة.. واملحطة املهمة هي أنني يف   -
كل يوم كان يدور يف ذهني س�ؤال : ملاذا انا هنا ومتى س�تنتهي هذه الغربة 
والثانية دراس�تي وقراءتي املستمرة وعباداتي والعمل بني الحني واآلخر وان 

كان منقطعا ألني دقيقة يف قناعاتي بالذي يعرض عيل.
عودتك بعد سنوات إبعاد ماذا تعني لديك؟  •

تعن�ي الكثري.. التجرب�ة الطويلة واالنقطاع ع�ن املرسح.. وكيف   -
سأقف عىل خشبة املرسح.. واملسؤولية تجاه الجمهور العزيز.. هذا الخزين 

من الغربة ولوعتها. 
برصاحة هل كان الجمهور متعاطفا معك مع مطر صيف ام انك   •

وبأدائك جعلته يقف كي يصفق لك كثريا؟
ال يمكن ان اتجاهل محبة الجمهور يل يف كل ما قدمته.. وشوقهم   -
ان يش�اهدوا هن�اء بعد انقطاع ام س�بعة عرش عاما عن امل�رسح اما أدائي 

يف املرسحي�ة ف�كان صادقا وقد بذل جه�دا كبريا وكما تعل�م املرسحية تكاد 
ان تك�ون مونودرام�ا فان�ا عىل الخش�بة س�اعة كاملة ولم اخ�رج للحظة 

بكتن�ا الواح�دة فكم�ا ق�ال الجمه�ور ولج�ان التحكيم  أ (
وأضحكنن�ا.. غنت ورقص�ت( ومنهم 

الصح�ف  يف  ق�ال  م�ن 
العراقي�ة إنها 
ن�ة  يحا ر
ح  مل�رس ا

م�ن  ومنه�م 
)إنه�ا  ق�ال 

فراشة(.
 •

بلق�ب  الف�وز 
يف  ممثل�ة  افض�ل 

طق�وس  مهرج�ان 
األردن�ي ال�دويل ه�ل 

تستحقينه؟
اعتقد ذلك.  -

ة  لخط�و ا  •
تكم�ن  أي�ن  الت�ايل 

صعوبتها؟
االختي�ار  يف   -

املس�ؤولية  يف  الدقي�ق.. 
الكب�رية. يف الجه�د املتواصل 

الذي سأبذله يف االيام القادمة 
كي احافظ عىل هذا املستوى .

من املع�روف انك قد   •
حققت الفرز الكثر من مرة.. اين 

أحسست بحالوة الفوز؟
والفوز يشء  النج�اح   -
جمي�ل وطعمه كطعم الش�هد.. 
يل  منح�ت  الت�ي  الجوائ�ز  كل 
أحسس�ت بحالوته�ا.. يف العراق 
ألربع مرات يف املغرب.. يف تونس 
يف الخلي�ج.. يف القاهرة يف االردن 

يف كل األماكن واملهرجانات. 
هل كرهت نفسك يف عمل مااديته؟  •

نع�م كره�ت نفيس مل�اذا وافق�ت.. ومل�اذا أحرجت يف   -
ان امثل يف مسلس�ل ام س�توري ولكن لكل ج�واد كبوة كما 

يقولون. 
حينم�ا تنظرين اىل املرآة هذه االي�ام ما الذي تقولينه   •

للفنانة هناء محمد؟
اعتني بصحتك جيدا.. وتغذي بشكل جيد..   -
كي تس�تطيعني التواصل واحمد الله واشكره عىل كل 

يشء. 
ما الذي يقلقك هذه األيام؟  •

الكثري.. منها سأس�افر اىل اربي�ل لتقديم   -
مرسحية مط�ر صيف يف املهرجان الدويل املرسحي 
ال�ذي س�يقام يف اربي�ل... واآلن ب�ني ي�دي نص 
مرسحي لشخصية واحدة بدأت يف قراءتها.. 
ول�م اق�رر بع�د وال�ذي يقلقن�ي ايض�ا 
اوالدي فان�ا يف قلق دائ�م عليهم الله 

يحفظهم. 
الطم�وح  يأخ�ذك  اي�ن  • اىل 

املرشوع؟
زمان سألوا أستاذي   -
الفاض�ل محس�ن العزاوي 
عن طموحات هناء محمد 
فق�ال لهم )ان طموحات 
هن�اء ربما تتعدى كوكب 
طموحات  لكنها  املريخ.. 

مرشوعة(.
متى ستتوقفني؟  •

يتوق�ف  عندم�ا   -
النبض؟

األيام  م�ن  القاب�ل   •
كيف سنراك فيه؟

عن�د  س�أكون   -
حس�ن ظنكم.. والله ويل 

التوفيق. 
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أكدت أن )مطر صيف( كانت تستحق التتويج عربيًا

هناء حممد: طموحايت تتعّدى املريخ

هل تفرض الدراما العربية حظر 
جتول يف تركيا؟!

أعلن القس�م االقتص�ادي يف التلفزي�ون املرصي عن م�رشوع جديد يتمثل 
بدبلج�ة أفض�ل األعم�ال الدرامي�ة املرصي�ة باللغ�ة الرتكي�ة، وإعادة 
تس�ويقها، كمحاولة النفت�اح الدراما العربية، ودخول أس�واق جديدة، 

وإضفاء نوع من التوازن عىل سوق الدراما يف املنطقة والعالم.
وبحس�ب صحيف�ة اإلمارات الي�وم، فإن بع�ض الفضائي�ات الرتكية رحبت 
برشاء أعمال مرصية. ومن األعمال املقرتحة اآلن لهذه التجربة، الجزء األول 
من مسلس�ل »رأفت الهجان« بطولة محمود عبدالعزيز ويوس�ف شعبان، 
والجزء األول من مسلس�ل »ليايل الحلمية« بطولة يحيي الفخراني وصالح 
الس�عدني، عىل أن يتم ترجمة بقية األجزاء من املسلس�لني يف حالة نجاح 

تسويق الجزء األول لهما.
يمك�ن القول بأن نتائج هذه املبادرة تبقى رهن جودة املسلس�الت التي تنوي تلك 
الجهات دبلجتها، ومدى إمكانية تقبل املش�اهد الرتكي لها، وتقوم عىل رضورة 
إيج�اد نقط�ة قوة يف هذه األعم�ال لتتمكن من جذب املش�اهد الرتكي، كما 
جذبت املسلسالت الرتكية املشاهد العربي بقصصها الرومانسية، وجمال 
املمثالت ووس�امة املمثلني األتراك " كنور ومهند وأسمر ومرينا ومليس 

ويحيى".
هذا دون نس�يان عام�ل القصة التي يجب أن تقنع املش�اهد الرتكي 
برورة متابعتها من الحلقة األوىل وحتى األخرية، والتي يجب أن 
تث�ري ضجة يف الصحافة الرتكية، إلثب�ات كثرة العرض عليها، 
ولك�ي تش�جع أصحاب ه�ذه القن�وات ع�ىل رشاء املزيد من 

املسلسالت.
ه�ذا لي�س من باب النقد ب�ل من واجب التنبي�ه عىل ما يجب 
أن يكون، لعلنا ننجح بغزو الشاشات الرتكية، وننجح بجعل 
أبطال الدراما هناك باملطالبة بوقف "اس�ترياد" املسلسالت 
العربي�ة كما فعل أبطال الدرام�ا العربية، ولعلنا نصل إألى 
ف�رض حالة حظر تجول يف ش�وارع تركي�ا، كما حصل يف 
بلداننا أثناء عرض مسلسل نور أو مرينا وخليل أو العشق 
املمنوع. وربما نس�مع بأن األتراك باتوا يطلقون أس�ماء 
أبطال الدراما العربية "إبراهيم األبيض، أو رأفت الهجات، 

أو حتى نازك الصلحدار" عىل أبنائهم.
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دراما وتلفزيون

حسن الشكرجي واوبريت 
مشروع الثقافة

بتكليف م�ن قبل الدكت�ور س�عدون الدليمي وزير 
الثقافة يقوم الفنان حس�ن الش�كرجي مدير عام 
دائرة الفنون املوس�يقية يف ال�وزارة باإلرشاف عىل 
اوبري�ت افتت�اح مرشوع بغ�داد عاصم�ة الثقافة 
العربية 2013 .. ليكون املادة الرئيسية يف االفتتاح 
بالتع�اون م�ع دائرت�ي الس�ينما وامل�رح والدار 
العراقي�ة لالزياء .. وس�يكون اىل جانب الش�كرجي 
املخ�رج املرح�ي حي�در منعث�ر وم�درب الفن�ون 
الش�عبية فؤاد ذنون .. علما ب�ان االوبريت من تأليف 

عر  لشا كريم العراقي.ا

تعترف: نعم هناك تزوير!شيماء جعفر 
أفادت الفنانة ش�يماء جعفر، بوجود بعض الفنانني الطارئني الذين يستغلون عقول الجمهور بالجوائز 

الت�ي يحصل�ون عليها.وقال�ت جعفر "إن الجمه�ور يجهل ما يحص�ل لذا هو يص�دق كل ما يردد يف 
و وس�ائل اإلعالم عن حصول بعض الفنانني عىل ش�هادات تقديرية  أ

جوائز ل�ذا يتولد لديه انطباع بأن هذا العمل او الفنان متميز، 
بينم�ا تك�ون العديد من تل�ك األعمال بعيدة ع�ن اي تميز 

فني".وأضاف�ت: قيام بعض الطارئني بتزوير ش�هادات 
تقديرية ملهرجانات خارجية جعل املس�ؤولني عن تلك 

املهرجانات يصدقون تلك الش�هادات بأكثر من جهة 
من أجل منع تزوي�ره. وبينت: وجدت أعماال معيبة 
بحق العراق نفذت خارج القطر ولكن بوجود دعاية 
إعالمي�ة خدمتها حصل املش�اركون يف تلك اإلعمال 

عىل جوائز وشهادات تقديرية. 

عواطف السلامن شاعرة يف "فدعة"
من األعمال التي تنتظر العرض عىل الشاشة قريباً املسلسل العراقي )فدعة( 
وال�ذي يتح�دث عن الش�اعرة )فدعة عيل صوي�ح الزريجاوي�ة( واملعروفة 
ب�)خنس�اء خزاعة( عاش�ت يف القرن الثامن عرش امليالدي والتي اشتهرت 
بأنها شاعرة وحكيمة يف ذات الوقت.. واشتهرت برثائها ألخيها )حسني( 
كما اش�تهرت الخنس�اء برثائها صخر.. املسلسل من تأليف سعد هدابي 
وإخراج عبد الله غسان وبطولة عواطف السلمان وميمون الخالدي وتم 
تصوير العمل يف عدد من محافظات الفرات األوسط حيث حظي العمل 
وألول م�رة بدع�م مادي ولوجس�تي من مجالس محافظ�ات عدد من 
محافظات الفرات األوس�ط.. وكان من املقرر عرضه يف شهر رمضان 
الفائت إال أن ظروفا حالت دون إكماله منها ارتباط الفنانة عواطف 

بأعمال أخرى ، لذلك من املقرر عرضه يف األيام القادمة.

" مسلسل  تشرتي   MBC
يف غمضة عني"

ق�ال املنتج الفنان محمد الش�قنقريي أنه يتبق�ى 10 أيام فقط 
عىل االنتهاء من تصوير مسلس�ل "يف غمضة عني" بشكل كامل 
حي�ث يعكف فري�ق العمل حالياً ع�ىل تصوير بعض املش�اهد 
الخارجية الخاصة بالعمل، موضحاً أنه سيتم عرض املسلسل 
بداية ش�هر نوفمرب املقبل عىل شاشة قناة mbc والتي اشرتت 

حق عرضه حرصياً.
وأضاف الشقنقريي أنه قبل بداية موعد العرض املحدد بشكل 
مبدئي يف 3 نوفمرب املقبل، سيتم تسليم جميع الحلقات للقناة، 

الس�يما وأن ف�رتة التصوير املتبقية س�يتم االنته�اء منها بداية 
الش�هر املقب�ل، موضحاً أنهم س�لموا حت�ى اآلن  14 حلقة إلدارة 

القناة تمهيداً لعرضها.
وأشار إىل أن تسليم الحلقات املتبقية للقناة سيتم نهاية الشهر املقبل، 

وقبل بداية عرض املسلس�ل، حيث س�يعكف املخرج سميح النقاش عىل 
االنتهاء من أعمال املونتاج واملكس�اج قبل موعد العرض. الفتا إىل أن طبيعة 

العم�ل ال تس�تلزم أن يتم الب�دء يف عرضه دون االنتهاء منه بش�كل كامل كما 
يحدث يف رمضان مثالً.

هبة سامي تتعرض لضغوط مفاجئة 
كان�ت الفنانة هبة مؤخ�را عند مجموعة من األعمال الفنية منها مش�اركتها 
يف مرحية )كوميديا األيام الس�بعة( للمخرج ظف�ار املفرجي والكاتب عيل 
عب�د النبي الزيدي .. اىل جانب مش�اركتها يف الخارط�ة الرمضانية من خالل 
مسلسل )خارطة الطريق( لقناة العراقية .. ومسلسل )سليمة مراد( تأليف 
فالح ش�اكر وانتاج صالح كرم.. علما بان املسلسل قد شارك فيه اكثر من 
)75( ممثال وممثلة ..وعن املرحية التي ش�اركت فيها )األيام السبعة( 
فقد ذك�رت انها تتح�دث عن عائل�ة عراقية تتعرض لضغ�وط مفاجئة 
تتمث�ل بدخول طباخ يعرض عىل العائل�ة قيامه بطبخ طعامهم ويعدهم 

بوعود كثرية ويصدقونه لكنهم ال يحصلون عىل يشء.
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ويست لكاردشيان: أنقصي وزنك!
يب�دو أن مغن�ي الراب، كاني ويس�ت، بدأ َيمّل من س�منة صديقته 

كي�م  الواق�ع،  تلفزي�ون  نجم�ة 
كاردش�يان، ويحل�م ب�أن تصبح 

ذات قوام أفضل مما عليه اآلن.
مص�ادر إعالمية كش�فت عن أن 
كاني ويس�ت طلب م�ن صديقته 
بأن تفقد 9 كيل�و غرامات كاملة 
نموذج�ا حقيقي�ا  تك�ون  حت�ى 

لرشاقة املرأة.
م�ن  كاردش�يان  تع�د  وق�ت  يف 
أكث�ر نس�اء العالم إث�ارة وجماال 
ورش�اقة، وهدف كبري لعدس�ات 
املصوري�ن التي تالحقه�ا دوما 
طمعا بصورة واحدة لجس�دها 

األنيق ، إال انه ال يعترب قوامها رشيق وبحاجة إىل النحافة قليالً.

غاغا تطلب مساعدة مونرو
بع�د االنتق�ادات التي وجه�ت إليها بس�بب زيادة وزنه�ا يف الفرتة 
األخرية، والذي بدا جلًيا عىل جسدها خالل حفالتها األخرية، وجهت 

املطربة األمريكية ليدي غاغا الشكر لكل معجبيها.
غاغا ردت ع�ىل منتقديها الذي�ن طالبوها بممارس�ة الرياضة من 
خالل حس�ابها الخاص عىل تويرت، حيث استخدمت طريقة غريبة 
يف الرد وكتبت: »ش�كراً ل�كل املعجبني بي الذي�ن يحبونني رغم كل 
يشء، واللذي�ن يعرفون املعنى الحقيق�ي للجمال  واللطافة، أحبكم 

بجد«.
كما قام�ت غاجغا بإضافة رابط�ا لقول، قالته 
املمثل�ة الراحل�ة مارل�ني مونرو مف�اده أن 
جمي�ع الفتيات هم جمي�الت إنما املجتمع 

هو البشع.

لوهان تعاني الربو
بعد أن عانت من مشاكل يف التنفس، تم 
نقل النجمة األمريكية ليندساي لوهان 
إىل املستش�فى لتلقي العالج، حيث تبني 

أنها تعاني من الربو.
بعض الوسائل اإلعالمية نقلت أن لوهان 
»29« س�نة وضعها الصحي تحس�ن ولم 
تضطر للبقاء يف املستش�فى لوقت طويل. 

يشار 
أن  إىل 
ه  ه�ذ
املرة  ليست 
الت�ي  األوىل 
فيها  تدخل 
ن  لوها

املستش�فى  إىل 
إذ  الس�نة،  ه�ذه 
س�بق وعولجت من 
والجفاف يف  اإلرهاق 
وقبلها  املايض،  يونيو 
دخل�ت إىل املستش�فى 
لع�الج إصاب�ات طفيفة 
م�ن ح�ادث س�ري بلوس 

أنجلوس.

حايك: غيرت نظري 
بالزواج

 غريت النجمة املكسيكية من 
أص�ل لبناني، س�لمى حايك، 
من نظرتها إىل الزواج، وباتت 
ت�رى في�ه مصدراً للس�عادة 
بدالً من الحزن بفصل األيام 
الس�عيدة التي تعيش�ها مع 
زوجه�ا امللياردي�ر الفرنيس 

فرانسوا هنري بينو.
وقال�ت حاي�ك )46 س�نة( 
عدده�ا  يف  "م�ور"  ملجل�ة 
األول/ بترشي�ن  الص�ادر 

أكتوبر املقبل "لم أعتقد ان 
الزواج ينج�ح.. كنت أظن 
كان�وا  املتزوج�ني  كل  ان 
يعيش�ون رساً يف الح�زن، 
وه�و أم�ر يتحملون�ه من 
لكنه�ا  أوالده�م".  أج�ل 
أق�رت بأنه من�ذ زواجها يف 
الع�ام 2009، بات�ت ت�رى 
مختل�ف  بش�كل  األم�ور 
"ل�دي  وأوضح�ت  ج�داً. 
شخص يساعدني يف اتخاذ 
الق�رارات ولذا فإن مس�ار 
أفض�ل".  وعم�يل  حيات�ي 
وأضافت "أنا أس�تمتع فعالً 
بوجود ش�خص يمكنني أن 
أك�ون ضعيف�ة مع�ه.. وإذا 
كنت أشعر بالخوف يمكن أن 
أتحدث مع�ه فيعطيني القوة 
"ال  وتابع�ت  والش�جاعة". 
رصاع ع�ىل الس�لطة بيننا وأنا 
ال أمان�ع القيام بأمور من أجله 
ألنه يقوم بالكثري من أجيل، وهو 

يشعر بالطريقة عينها".

مــن هناك
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الممثلة ألكسندرا بريكنريدج 
لدى وصولها لحضور عرض 
خاص للمسلسل التلفزيوني 
قصة رعب أمريكي في مدينة 
بكاليفورنيا  أنجل��وس  لوس 

هذا االسبوع

مسرحية بيكس
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف / احمد ساالر

اخراج / ارسالن درويش

تمثيل / كامران رؤوف ومجموعة 

من ممثيل السليمانية 

الزمان / 2012 

املكان / السليمانية 

تقديم / فرقة ساالر املرحية

نوع املرحية / غنائية 

"ش�هم املرحي�ة يف خدمة واقع 

املرح الكردي وه�ذا ما ينتظره 

الجمهور  من الفرقة والسيما انها 

تض�م غالبي�ة املمثل�ني الكفوئني 

البارزي�ن .. والعم�ل بدع�م م�ن 

حكومة إقليم كردستان".

املخرج ارسالن درويش

هل تفرض الدراما العربية حظر 
جتول يف تركيا؟!

أعلن القس�م االقتص�ادي يف التلفزي�ون املرصي عن م�رشوع جديد يتمثل 
بدبلج�ة أفض�ل األعم�ال الدرامي�ة املرصي�ة باللغ�ة الرتكي�ة، وإعادة 
تس�ويقها، كمحاولة النفت�اح الدراما العربية، ودخول أس�واق جديدة، 

وإضفاء نوع من التوازن عىل سوق الدراما يف املنطقة والعالم.
وبحس�ب صحيف�ة اإلمارات الي�وم، فإن بع�ض الفضائي�ات الرتكية رحبت 
برشاء أعمال مرصية. ومن األعمال املقرتحة اآلن لهذه التجربة، الجزء األول 
من مسلس�ل »رأفت الهجان« بطولة محمود عبدالعزيز ويوس�ف شعبان، 
والجزء األول من مسلس�ل »ليايل الحلمية« بطولة يحيي الفخراني وصالح 
الس�عدني، عىل أن يتم ترجمة بقية األجزاء من املسلس�لني يف حالة نجاح 

تسويق الجزء األول لهما.
يمك�ن القول بأن نتائج هذه املبادرة تبقى رهن جودة املسلس�الت التي تنوي تلك 
الجهات دبلجتها، ومدى إمكانية تقبل املش�اهد الرتكي لها، وتقوم عىل رضورة 
إيج�اد نقط�ة قوة يف هذه األعم�ال لتتمكن من جذب املش�اهد الرتكي، كما 
جذبت املسلسالت الرتكية املشاهد العربي بقصصها الرومانسية، وجمال 
املمثالت ووس�امة املمثلني األتراك " كنور ومهند وأسمر ومرينا ومليس 

ويحيى".
هذا دون نس�يان عام�ل القصة التي يجب أن تقنع املش�اهد الرتكي 
برضورة متابعتها من الحلقة األوىل وحتى األخرية، والتي يجب أن 
تث�ري ضجة يف الصحافة الرتكية، إلثب�ات كثرة العرض عليها، 
ولك�ي تش�جع أصحاب ه�ذه القن�وات ع�ىل رشاء املزيد من 

املسلسالت.
ه�ذا لي�س من باب النقد ب�ل من واجب التنبي�ه عىل ما يجب 
أن يكون، لعلنا ننجح بغزو الشاشات الرتكية، وننجح بجعل 
أبطال الدراما هناك باملطالبة بوقف "اس�ترياد" املسلسالت 
العربي�ة كما فعل أبطال الدرام�ا العربية، ولعلنا نصل إألى 
ف�رض حالة حظر تجول يف ش�وارع تركي�ا، كما حصل يف 
بلداننا أثناء عرض مسلسل نور أو مرينا وخليل أو العشق 
املمنوع. وربما نس�مع بأن األتراك باتوا يطلقون أس�ماء 
أبطال الدراما العربية "إبراهيم األبيض، أو رأفت الهجات، 

أو حتى نازك الصلحدار" عىل أبنائهم.



أوال : خدم�ات تدريبي�ة وتتف�رع إل�ى خدم�ات تقدم 
إلى أطباء األس�نان الدوريي�ن )حديثي التخرج( حيث 
يقضي طبيب األس�نان المتخرج حديثا سنه تقويمية 
في مركزنا يتدرب من خاللها على فروع األسنان حيث 
يت�درب الطبيب ال�دوري عمليا ونظريا وق�د تم إعداد 
متطلبات خاصة إلى الطبيب المتدرب يس�أل عنها في 
نهاي�ة التدريب ويقدم في كل فرع بحثاً نظريا يناقش 

فيه مع األطباء االختصاص .
ويقدم المركز خدمات تدريبية للمتدربين والممارسين 
م�ن األطباء وفق برنامج معلوم ومس�بق لدى قس�م 
األم�ور الفني�ة – ش�عبة األس�نان ووح�دة التعلي�م 

المستمر في الدائرة . 
ودورات علمية تقدم إلى األطباء األسنان الممارسين 
المراك�ز  ف�ي 
الصحية التابعة 
للدائرة حيث 
م  تق�د
لي�ا  حا

سلس�لة من المحاضرات التي يلقيها أطباء األس�نان 
االختصاص بشكل أسبوعي.

ثاني�ا: الخدمات الصحية: يح�ال المرضى إلى مركزنا 
م�ن قبل مراك�ز الرعاية الصحية األولي�ة في منطقة 
س�كناه وعادة تك�ون الح�االت المحالة إل�ى المركز 
م�ن الحاالت الت�ي اليمك�ن عالجها في تل�ك المراكز 
وعن�د مراجع�ة المريض إل�ى المركز يراج�ع وحدة 
)التشخيص الفمي( حيث يتم فحص المريض ويرسل 
إلى القس�م المعني لعالجه ثم يراجع الوحدات الطبية 

الرسل إليها ,

-وح�دة الجراح�ة : تقوم ه�ده الوحدة بإج�راء قلع 
األسنان المعقدة وأيضا إجراء العمليات الجراحية مثل 

رفع سن العقل المطمور ورفع األكياس واألورام .

الس�اندة  الوح�دات  :  وه�ي م�ن  األش�عة  -وح�دة 
DIMAX(  ( للتشخيص حيث ان المركز مزود بجهاز

ويمك�ن مالحظة الص�ور اإلش�عاعية كال في وحدته 
على الحاسوب .

-وح�دة معالجة جذور األس�نان: وتقوم هذه الوحدة 
بعالج األس�نان المتضررة وعالج األس�نان من خالل 

مواعي�د تعطى إل�ى المرضى 
 .

-وحدة جراحة امراض اللثة: تقوم هذه الوحدة بإجراء 
العمليات الخاصة بجراحة األنس�جة ماحول األسنان 
وه�ي عمليات متطورة وأيضا مواكب�ة ماتوصل إليه 

العلم الحديث كزرع غشاء وباقي العمليات األخرى.
-وحدة الترميم: وتقوم هذه الوحدة بإجراء الحشوات 
المعدنية والبيضاء وعادة ما تكون األسنان متضررة 
كثيرا حيث أن الحاالت الس�هلة تتم معالجتها من قبل 

المراكز الصحية للرعاية الصحية األولية .

-وح�دة الصيدلة: يتوفر ف�ي الصيدلة كافة العالجات 
فيم�ا يخص مهنة ط�ب األس�نان وال يوجد أي نقص 
في األدوية ويتم صرفها إلى المريض 

حس�ب 
صف�ة  و
لطبي�ب  ا

المعالج .

يكون  وبهذا 
ك�ز  لمر ا
يحوي س�بع 
وحدات طبية 

مختص�ة 
باألسنان .

بع�د  ث�م 
ذل�ك التقين�ا 

بالدكتور)أمي�ن كاظ�م( اختص�اص جراح�ة الف�م 
واألس�نان ومس�ؤول وح�دة الجراحة ف�ي المركز, 
وس�ألناه ع�ن العملي�ات الن�ادرة الت�ي تج�رى في 
المركز؟ حيث أجابنا مشكورا، يقوم المركز بإجراء 
العملي�ات النادرة تحت التخدير الموضعي حيث قام 
األطب�اء االختص�اص بإج�راء العملي�ات الجراحية 

لألسنان ومنها : 
-عملي�ات ترقي�ع فتحات الجي�وب األنفي�ة بطرق 
مبتك�رة من قب�ل األطباء وقد نش�رت ف�ي مجالت 

علمية.
-عملية نقل وزراعة أس�نان داخل الف�م، إزالة ورم 
عظم�ي كبير تحت المخ�در الموضعي حيث أن مثل 

هذه العملية تجرى عادة تحت التخدير العام .
-إجراء العملي�ات الخاصة بأم�راض اللثة مثل زرع 

 .)) G. T .R غشاء
-عملي�ة ترقيع اللثة للحاالت المصاحبة النس�حاب 
اللث�ة وانكش�اف الج�ذور , إضاف�ة إل�ى عملي�ات 

األخرى.
-والجدي�ر بالذك�ر أن ه�ذا المرك�ز م�ن المراك�ز 
المتخصصة بطب األس�نان التابع�ة لدائرة صحة – 

الكرخ وهي :
الصحي  المرك�ز   : أوال 
لط�ب  التخصص�ي 
األس�نان في الكاظمية 

.
ثاني�ا : المركز الصحي 
لط�ب  التخصص�ي 

األسنان في الكرامة. 
ثالث�ا : المركز الصحي 
لط�ب  التخصص�ي 

األسنان في المأمون.
رابعا : المركز الصحي 
لط�ب  التخصص�ي 

األسنان في النور . 
وق�د افتتح هذا المركز 
ف�ي   1979 ع�ام  ف�ي 
منطق�ة االعظمي�ة ثم 
منطق�ة  إل�ى  تح�ول 
الكاظمي�ة ف�ي بناي�ة 
صغيرة ثم توس�ع س�نة 1995 حيث تم إنش�اء وحدة 
األشعة, وتوسع مرة أخرى عام 2000 حيث كان هذه 
الم�رة لوحدة الجراحة واإلدارة وكان التوس�ع الثالث 
في عام 2008 وش�مل الدارة أيضا والذاتية, والتوسع 
األخير إنش�اء وحدة صناعة األس�نان الموجود حاليا 
في المركز وذلك�م لصناعة األطقم الكاملة والجزئية 
المتحرك�ة, ولكن العم�ل مازال فيه غي�ر كامل حيث 
توجد هن�ا العي�ادة ونس�تقبل المراجعي�ن, أما عمل 
األطقم فيكون في المرك�ز الصحي التخصصي لطب 

األسنان في النور لحين استكمال العمل فيه.
وفي ني�ة المركز وبالتعاون مع صح�ة الكرخ إدخال 
زراع�ة  وح�دة  وفت�ح  باللي�زر  لألس�نان  عالج�ات 

األسنان. 

المستقبل العراقي / متابعة
الخج�ل كلم�ة تحم�ل معان�ي طيب�ة ومعان�ي أخرى 
مرضي�ة، فالخجل عندما يكون نوع�اً من أنواع الحياء 
يك�ون مطلوباً على المس�تويين االجتماع�ي والديني 

ألنه يدل على حسن التربية المحافظة.
الدراس�ات أثبتت أن الخجل هو أكثر األمراض النفسية 
انتش�اراً بين مجموع أي ش�عب بنس�بة م�ن 12،8%، 
ويصاب به�ذا المرض )الره�اب االجتماعي( األطفال 
والمراهق�ون والكبار وهو يس�بِّب إعاقة ش�ديدة جداً 
للعالقات اإلنسانية، و»الخجل« يعتبر من أكثر األمراض 
النفس�ية انتشاراً في العالم بعد االعتماد على العقاقير 

واإلدمان، ثم يليه أمراض القلق ثم مرض االكتئاب.
إضاءة عامة

فالخجل على مس�توى الحياء يعّد طبيعي�اً، أما إذا زاد 
الخج�ل وأصب�ح يؤّثر ف�ي ش�خصية الف�رد وإنتاجه 

وقدراته على التعبير يصبح مرضاً. واألمثلة كثيرة.
أن تجد طفالً ال يحّب االش�تراك في األلعاب الجماعية، 
ويفّض�ل اللعب بمفرده، واألش�خاص الخجلون لديهم 
درجة م�ن الحساس�ية عالية. ويكون�ون خائفين من 
توجي�ه النق�د له�م أو ج�رح كبريائهم. لذل�ك يضطر 
الش�خص الخج�ول إلى اجتن�اب اآلخري�ن، لذلك أطلق 
علماء النفس على هذه الش�خصية شخصية اجتنابية، 
هذا الش�خص من داخله يحّب االختالط، ولكنه يخاف 
من�ه، كذل�ك الطفل الخج�ول تجده من المس�تحيل أن 
يطل�ب من أس�تاذه في الفص�ل إعادة ش�رح جزء من 
ال�درس مث�اًل، وأحياناً يص�ل به األمر إل�ى الخوف من 
الذهاب للمدرسة، ويش�عر بألم حقيقي حتى ال يذهب 

للمدرسة.
وأيضاً الشخص الخجول من المستحيل أن يتحدث في 
ميكرفون أو يكون محور ارت�كاز واآلخرون ينظرون 
إليه !! أيضاً.. تجده ال يحب أن يتناول طعامه في مكان 
ع�اّم. وال يحقق درج�ات عالية عند أدائ�ه االمتحانات 
الش�فوية، وهناك أيضاً الخجل من الجنس اآلخر، وهو 
ظة، ولكن.. إذا  موجود بكثرة في المجتمع�ات المتحفِّ
زاد لدرجة أن الشاب ال يستطيع أن يتكلَّم أمام أية بنت 

ل  فه�ذا الخجل تحوَّ
إلى مرض.

وتج�د أن التالمي�ذ 
المصابين  الصغ�ار 
قّدمت  إذا  بالخج�ل 
ف�إن  أس�ئلة  خجلهم ه�ذا يمنعهم له�م 

من اإلجابة الس�ليمة، وف�ي إحدى التج�ارب، تمَّ عزل 
ه�ؤالء التالميذ لإلجابة عن األس�ئلة فكان�ت النتيجة 

ممتازة.
الخجل االجتماعي.. قلق نفسي

ولذل�ك وجد أن الخج�ل االجتماعي أنه ن�وع من القلق 
النفس�ي، وهو مصاحب ببعض التغيي�رات الكيميائية 
بع�ض  زي�ادة  وف�ي  الم�خ.  ف�ي  و»الفزيولوجي�ة« 

الموصالت العصبية.
فهناك زيادة في مادة »نورادرناليين« هذه المادة تجعل 
قلبه يدّق بسرعة، ووجهه يتحّول إلى اللون األصفر أو 

األحمر مع زيادة في العرق وإحساس بالخوف.
ووجد أن في المخ اإلنس�اني توج�د بعض المطمئنات 
المخي�ة التي تريح اإلنس�ان، ولكنها تك�ون قليلة عند 
بع�ض الناس. وم�ا تم اكتش�افه حديًث�ا أن التغييرات 
»الفيزيولوجية« والكيماوية التي تحدث لإلنس�ان من 

الخجل االجتماعي لها سببان:
األول: أن اإلنسان يولد باستعداد معيَّن لهذا.

والثان�ي: البيئة التي إم�ا تطفئ االس�تعداد أو تعززه؛ 
فمثالً.. عندم�ا تنهر األم طفلها أم�ام اآلخرين وتكّفه 

عن الخجل وتقول له: اآلخرون سيضحكون عليك!!
هذه التعليقات تزيد من إحساس الطفل بالخجل.

لمعرف�ة المزي�د عن الخج�ل التقين�ا الدكت�ورة دعاء 
عبد الله النفس�ية المتخصصة في ه�ذا المجال والتي 
تحدثت عن الخجل وأظهرت عوارضه وأسبابه وكيفية 

معالجته، فكان الحوار اآلتي:
ظاهرة نفسية

بداية، كيف يمكننا أن نعّرف الخجل ؟
- »بالرغم م�ن أن الخجل ال يعد من األمراض العصبية 
فهو ظاهرة نفس�ية تترك آثارا س�يئة على نفسية من 
يصاب به ويس�بب له مش�اكل كثي�رة، إذ يجد صعوبة 
ف�ي خلق العالقات الطيبة م�ع أقربائه وأصدقائه وكل 
م�ن حوله مم�ا يمنعه من عقد الصداق�ات معهم. وقد 

يفضي به إلى الخوف والرهبة واالضطرابات العصبية 
والنفسية.

الش�عور  إل�ى وي�ؤدي  بالخج�ل 
خوف المص�اب به إلى 
الخ�وف من تأدي�ة أية 
مه�ارة أو عمل خش�ية 
من اإلخفاق بس�بب ما 
يج�ده م�ن صعوبة في 

التركي�ز على ما يجري من حول�ه ويعجز عن مواجهة 
أي طارئ أو حادث بمفرده«.

أعراض وجود المرض
وبش�أن أعراض الخج�ل قالت ، لي�س للخجل أعراض 
دائمة. ولكن هذه األعراض تظهر عند تعّرض الخجول 
لموق�ف يعتبر غي�ر مألوف لديه كمواجه�ة الغرباء أو 
س�ماع أقوال يصعب عليه متابعتها أو مش�اهدة ما لم 
يألفه من صور وتصرفات كما يتسبب الخوف للخجول 
مج�رد محاولة التحدث مع اآلخري�ن أو التعّرف إليهم. 
وأضافت "الخجل غير الطبيعي ش�أنه شأن أي ضغط 
نفس�ي آخر يؤدي إلى ظهور مجموعة أعراض تندرج 

تحت ثالثة تقسيمات هي : 
أع�راض س�لوكية وتش�مل : قل�ة التح�دث وال�كالم 
بحضور الغرباء، النظر دائما ألي شيء عدا من يتحدث 
معه ، تجنب لقاء الغرباء أو األفراد غير المعروفين له 
، مشاعر ضيق عند االضطرار للبدء بالحديث أوال ، عدم 
القدرة على الحديث والتكلم في المناسبات االجتماعية 
والش�عور باإلحراج الشديد إذا تم تكليفه بذلك ، التردد 
الشديد في التطوع ألداء مهام فردية أو اجتماعية )أي 

مع اآلخرين(.
-2 أع�راض جس�دية تش�مل : زيادة النبض ، مش�اكل 
وآالم ف�ي المع�دة ، رطوب�ة وع�رق زائ�د ف�ي اليدين 
والكفين ، دقات قل�ب قوية ، جفاف في الفم والحلق ، 

االرتجاف واالرتعاش الالإرادي.
 -3 أعراض انفعالية داخلية )مش�اعر نفسية داخلية( 
وتش�مل: الش�عور والتركي�ز عل�ى النف�س، الش�عور 
باإلحراج ، الش�عور بعدم األمان ، محاولة البقاء بعيدا 

عن األضواء ، الشعور بالنقص.
وحس�ب رأي خبراء الصحة النفس�ية ف�إن المصابين 
بالخج�ل الش�ديد لديهم حساس�ية مبالغ به�ا باتجاه 
النف�س وما يحدث له�ا بحيث يكون مح�ور االهتمام 
والتركيز لديهم هو مدى تأثيرهم على اآلخرين وكذلك 
نظرة اآلخرين لهم، وبالتالي وبهذا التركيز على النفس 
الداخلي�ة ومش�اعر النق�ص واالرتب�اك ال�ذي يح�دث 
له�م بحض�ور اآلخرين أو عن�د التعامل م�ع اآلخرين، 
ف�إن المصابين بالخجل الش�ديد يفق�دون القدرة على 
االهتم�ام والتركيز على اآلخرين والش�عور بمش�اعر 
اآلخرين، وبالتالي يزداد العزل االجتماعي الذي يعانيه 

الفرد المصاب بمرض الخجل الشديد.

اآلثار واألسباب
وعن أس�باب آث�ار الخجل وانعكاس�اته حدثنا الدكتور 
سعد محمود هادي  "نفسية وعصبية" قائال، »تنعكس 
آثار الخجل الس�يئة على الشخص الخجول الذي يظهر 

علي�ه من خ�الل تصرفاته، الش�عور بع�دم الرضا عن 
نفسه، الخش�ية من طرح األس�ئلة والتحدث لآلخرين 
خوفا من الرفض أو الص�د ، الميل لالنعزال والبعد عن 

اآلخرين.
أما األس�باب التي تدفع الش�خص للخج�ل فهي عديدة 
منها األسباب الوراثية حيث يظهر على بعض األطفال 
الخج�ل الش�ديد م�ن الصغ�ر ل�دى مقابلته�م للغرباء 
أو تعّرضه�م لمواق�ف غي�ر مألوفة لديه�م. كما هناك 
األس�باب البيولوجية: حي�ث إن »فيزيولوجية« الدماغ 
عن�د الصغ�ار تهيؤه�م لالس�تجابة لظاه�رة الخجل. 
باإلضافة إلى األس�باب البيئية ومنها أسباب تتولد في 
البي�ت أو المدرس�ة لتصي�ب الطفل بالخج�ل. وأضاف 
هادي "أيضاً ال ننس�ى األسباب الصحية ومنها النقص 
ف�ي تغذي�ة الحامل أو إصابته�ا باإلرهاق الجس�ماني 
واالضطراب�ات النفس�ية مم�ا يترك أثره عل�ى الجهاز 
العصب�ي للجنين ال�ذي يبدأ في التكوي�ن والنمو خالل 

األسبوع السادس من بداية الحمل«.

سبل العالج
هل يمكننا معالجة الخجل ؟

- إذا كان الخجل ال يعّد من األمراض العضوية وبالتالي 
ال عالج له بالعقاقير الطبية إال أن هناك بعض الوسائل 
للتغلب عل�ى الخجل يمكن تحديده�ا من خالل معرفة 

العوامل 
لت�ي  ا
تتس�بب 

باإلصاب�ة 
ة  ه�ر بظا

لخج�ل  ا
من  ومعظمه�ا 

وهي:الع�وارض البيئية 
األم  قل�ق  ع�دم  الطفل -  على  الزائد 

ومراقبة تصرفاته بش�دة خش�ية عليه من أي 
تصرف مما يس�بب عدم انطالق�ه ومنعه من 

التمتع باللعب والجري ويبقى منطويا.
- االبتع�اد بالطف�ل ع�ن المخ�اوف وع�دم 
الش�عور باألم�ان الذي يصيبه بس�بب 
المش�ادات والعراك المس�تمرين بين 

األم واألب.
- ع�دم تفضي�ل الش�قيق المتف�ّوق 
على الطفل أو مدح ش�قيقة وإهماله 
وحت�ى مدحه ش�خصيا على حس�ن 
تصرف�ه وذكائ�ه أم�ام اآلخري�ن مما قد 

يسبب له حرجا والشعور بالخجل.
- كذلك يجب عدم القسوة على الطفل لدى 
ارتكاب�ه خط�أ ما مما يؤدي إلى ش�عوره 

بالنقص.
- وع�دم إش�عار الطف�ل بالنقص بس�بب 
وجود عيب خلقي دائ�م أو مؤقت كالتأتأة 

بالتكلم وغيرها.
ومن الض�روري ج�داً التدرج ف�ي معاملة 

الطفل وإغداق الحنان عليه. وتعريف الطفل 
عل�ى ع�دد كبير م�ن الن�اس عل�ى اختالف 
أشكالهم وذلك تحضيرا لالندماج في الحياة 

االجتماعية واختالطه مع اآلخرين.
كما علين�ا منح الطفل الثق�ة في النفس من 

خالل تش�جيعه عندم�ا يؤدي ما يس�بب ذلك 
وعدم إجباره على القيام بما ال يريده.

كما علينا عدم انتق�اد تصرفاته أمام اآلخرين 
أو وصف�ه بأي�ة صف�ة س�لبية وخاص�ة أمام 
أقربائه. ومساعدته نفسيا للتغلب على العيوب 
الخلقية المؤقتة كالتأتأة وغيرها. وتش�جيعه 
للتكّيف مع المجتمع دون أي خجل من أي عيب 

خلقي دائم«.
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الخجل على مستوى الحياء يعّد طبيعيًا، أما إذا زاد وأصبح يؤّثر 
في شخصية الفرد وإنتاجه وقدراته على التعبير يصبح مرضًا.

علينا منح الطفل الثقة بالنفس وتشجيعه وعدم 
إجباره على القيام بما ال يريده

عمليات نادرة في المركز الصحي التخصصي لطب األسنان في الكاظمية

مصابوه من األطفال والمراهقين والكبار

الخجل أكثر األمراض انتشارًا  ؟!

           المستقبل العراقي / صفية المغيري

من اجل االرتقاء بالواقع الطبي والصحي في العراق تقوم المؤسسات الصحية التابعة 
لدائرة صحة بغداد – الكرخ، بتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين, ومن 

هذه المؤسسات )المركز الصحي التخصصي لطب األسنان في الكاظمية( وللتعرف 
أكثر على واقع الخدمات المقدمة في هذا المركز، ارتأينا أن نلتقي بمديره الدكتور 

)محمد صادق العوادي( اختصاص جراحة الوجه والفكين والذي بدأ الحديث قائال : 
أن الخدمات التي يقدمها المركز تنقسم إلى نوعين : 
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مريم نجمة 
                                                          صباح.. ومساء السياسة

السياس�ة النظيفة الوطنية الجميلة التي تخدم 
التق�ّدم وتحّرر الش�عوب ورفع وعيه�ا وإنماء 
ثقافتها ومش�اركتها في نهضتها لبناء مجتمع 

العدالة والمساواة والحرية . 
السياس�ة.. علم وفن وتج�ارب وخبرات وحب 
للعم�ل بي�ن الن�اس وإل�ى الن�اس, واالهتم�ام 
بقضاياهم المعيشية واالجتماعية واالقتصادية, 
وتحري�ك ونق�ل المجتم�ع األهلي م�ن الجمود 
والرتاب�ة والالمب�االة إل�ى الحرك�ة والتفاعل, 
ورفع�ه إلى مس�توى النضج العمل�ي والنظري 
للتغيي�ر والتحدي�ث الدائ�م المس�تمر لمصلحة 
الوط�ن والش�عب,, ليبق�ى مجتمعاً حي�اً دّفاقاً 

يعي�ش ب�روح العص�ر, ومتغيراته 
وثوراته وإبداعه وليكون لموقعه, 

واضح�ة  بصم�ة 
ومجّسدة  ونافرة 
بأعمال وأقوال في 
والمحيط..  البيئة 
واإلقليم والعالم. 

 . . س�ة لسيا ا
ف�ي  مش�اركة 
الفكري  الص�راع 
ف�ي  لثقا ا و
ع�ي  جتما ال ا و
نظرياً مع األفكار 
وعملياً  األخ�رى, 

بطريقة الحوار الس�لمي ومباشرة 
بي�ن أوس�اط الن�اس أوالً, وب�كل 

وسائل التعبير المشروعة: الكتابة الرسم النحت 
التصوير الكاريكاتور الغناء التحريض المنشور 
الدعاي�ة المحاضرة الكتابة عل�ى الجدران وفي 
الصحف ووس�ائل التواصل االجتماعي الحديثة 
, أو األس�لوب التقليدي في التعبير عن التواصل 

في نقل األفكار.
صباح السياس�ة, أو مساء السياسة في النصف 

الثاني من الكرة األرضية. 
صب�اح السياس�ة البعيدة عن الش�تائم والهياج 
واالنفع�ال والتعّصب والص�راخ , ونبذ اآلخر.. 
صباح السياس�ة البعيدة عن التاّمر على الوطن 
, البعيدة ع�ن الثرثرة واالنتهازي�ة والوصولية 
والغ�رور.. البعيدة عن تخري�ب بنية ومكونات 

واالجتماعي�ة  والش�عبية  التاريخي�ة  الوط�ن 
والسياسية.

علين�ا واج�ب صيان�ة وتنمي�ة هذه السياس�ة 
الوطني�ة واإلنس�انية العميق�ة الج�ذور عندنا 
وف�ي منطقتن�ا, بع�د تغييبها عق�ودا، ورفعها 
إل�ى مرحل�ة ورؤي�ة جديدتي�ن تحم�الن روح 
الداخلي�ة,  الجذري�ة  والمتغّي�رات  المعطي�ات 
والخارجي�ة, بعي�دة ع�ن الس�طحية والتمل�ق 
والجهل واالس�تخفاف برأي الجماهير وتشويه 
الحقائ�ق, عل�ى السياس�ي الناج�ح أن يلم في 
قواني�ن الطبيعة والتطور التاريخي والبش�ري 
والمجتمع�ي والصراعات الجدي�دة في النضال 
وش�عارات  والمجتمع�ي  الث�وري  والح�راك 
المرحل�ة الحالي�ة, ووس�ائل االتص�ال العديدة 
وفي�ض المعرف�ة الس�ريعة المتدفق�ة 
في كل ثاني�ة ,والعالقات الناش�ئة بين 
السياس�ية  البش�ر 
عي�ة  جتما ال ا و
والثقافية والكفاحية.

ليس�ت  السياس�ة 
لعب�ة جميل�ة نحملها 
ونتاجر بها أو نضعها 
ف�ي حقيب�ة, أو وردة 
وعالم�ة  نيش�ان  أو 
صدورنا,  على  نعلقها 
أو ظه�ور على محطة 
قن�اة  أو  فضائي�ة 
تلفزيوني�ة أو حضور 
اجتماع ما، كال, أبداً, مفهوم السياس�ة 
أعمق وأكبر وأهم من كل ذلك, هي أبعد 
وأوس�ع من كل هذا الوصف,, السياسة 
هي الحي�اة, هي حقل وبي�در الوطن. هي حب 
وطم�وح وعلم ووع�ي أكبر للمواط�ن بأهمية 
وطنه وتكريس فكره وعمل�ه لتطوره وإنمائه 
بف�رح ومتع�ة وش�وق واجته�اد لرفع ش�أنه 

وصورته. 
السياس�ة انج�ذاب واندفاع في معرف�ة المزيد 
عن تفاعل الناس ومطالبها ومعيش�تها ورصد 
تحركاته�ا اإليجابي�ة والس�لبية لخدمة أش�مل 
وأعم�ق عن األرضية والبيئ�ة التي يهدف العمل 
به�ا ومن خاللها, فهي ليس�ت عملية للتس�لية 
والظهور أو هواية بيتية نمارس�ها وراء النوافذ 

الزجاجية ! 

ممارس�ة السياس�ة مس�ؤولية وطني�ة كبيرة 
ومقدس�ة, بل عملي�ة تكلف الكثي�ر لمن يعمل 
به�ا بإخ�الص وينخ�رط بتجّرد ف�ي صفوفها 
وخاصة إذا أعلن السياسي عن مواقفه المبدئية 
والوطنية في مجمل األحداث التي تدور في بلده 
والعال�م والقضايا المصيرية للوطن والش�عب 

الذي يعيش فيه وينتمي إليه. 
السياسي المخضرم... سياسي هادئ األعصاب 
مفّك�ر يع�رف كيف يصغ�ي لآلخري�ن ويجمع 
ويحل�ل ما يج�ري أمامه م�ن أح�داث وما تمر 
أمام�ه م�ن ص�ور وتصريح�ات وما يب�ث في 
اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء والتواصل 
االجتماع�ي اليوم , وما يصدر من كتب وأدبيات 
وما يعق�د من مؤتم�رات ومحاض�رات محلية 

وخارجية .
السياس�ي في هذه األيام المعاشة وهذا العصر 

الجديد أصبح رأسه )كمبيوترا( وأكثر ..!
اإلنس�ان السياس�ي يملك جه�از الكمبيوتر وال 
يع�رف كم من المعلومات يحوي رأس�ه وعقله 
وهو آخذ باالتساع ويواكب الجديد دوماً بشكل 

أو بآخر بقليل أو كثير؟!.
لديه ذاك�رة ومعلومات مخزن�ة آنية وقديمة - 
عن أية ش�خصية عرفها أو عاش معها أو درس 
أو س�مع عنه�ا بش�كل مس�موع أو ش�فهياً أو 
مكتوباً, لديه تجارب وخبرات حياتية يومية مع 
الجماهير, لغة وصوتاً وصورة عن كل ش�خص 
مر في حياته وفي محيطيه الصغير والكبير في 
كل مدينة وقرية في وطنه واألوطان المجاورة 
واليوم امتدت لتص�ل الكوكب األرضي وقاراته 
الخمس، لديه لكل شخص ملف وأرشيف خاص 
محف�وظ في تالفيف دماغ�ه وفي خزانة فكره 
ودرج�ه الخ�اص، يس�تطيع أن يلتقطه ويفتح 
صفحاته متى ش�اء. اليوم وف�ي وقتنا الحاضر 
خاص�ة أصبح من الض�روري واألكي�د أن على 
السياسي المحترف القدير أن يلّم بكل التطورات 
والمتغي�رات والمعطيات الجدي�دة ويكون لديه 
معرفة واطالع عما يجري ويدور ليس فقط في 
وطنه وحراك ش�عبه وب�كل تفاصيله, بل وفي 
ال�دول المحيط�ة أيض�ا واإلقليم أي بم�ا يدور: 
في لبنان وفلس�طين والع�راق واألردن ومصر 
والس�ودان ودول الخليج واليمن ودول ش�مال 
أفريقيا وتركيا وإيران وحوض البحر المتوسط 
وأسيا وأوربا والصين وروسيا وأميركا.. والعالم 

أجم�ع.. يا إلهي ! وأن ال تبقى معلوماته ناقصة 
ومجتزأة وسطحية ومحلية جداً ، أصبح اإلنسان 
الملتزم سياس�ياً إنس�انا أممياً وكونياً عالمياً. 
إن الكثي�ر م�ن المحللي�ن وبعض السياس�يين 
في اآلون�ة األخيرة أصبحوا علماء وموس�وعة 
في السياس�ة والخبرات، ال ننسى هناك العلوم 
الجدي�دة والكلي�ات الجامعي�ة الت�ي افتتح�ت 
وتخّصصت في السياس�ة واالقتص�اد واإلدارة 
والمعلوماتي�ة واإلع�الم والقان�ون والعالقات 
الدولي�ة وغيرها الكثير من العلوم الجديدة التي 
تخدم السياس�ي والتحليل السياسي, لكن تبقى 
هذه المعلومات ذات بعد نظري واحد في الكتب 
ل�م تترجم أكث�ر عل�ى الواقع, بينما السياس�ي 

المحّن�ك والمخض�رم تعلم واكتس�ب 
الخب�رة السياس�ية عل�ى األرض في 

الش�عبي  المي�دان 
الناس  أوس�اط  بين 
مع  مباش�ر  بتماس 
والجي�اع  الحف�اة 
العاطلي�ن  والعم�ال 
عل�ى  العم�ل  ع�ن 
األرصفة والكادحين 

والفقراء واإلدارات والمعامل والحرف 
والم�زارع في الري�ف والقرى والمدن 
وبين األحزاب المتع�ددة والتنظيمات 

وانتم�اء  واتج�اه  والمعتقلي�ن  والجمعي�ات 
المعتقلي�ن السياس�ية, أخذ المعلومة بنفس�ه 
عن األس�عار والقدرة الش�رائية للش�عب وضع 
الزراع�ة الصناع�ة الخدم�ات المتنفذي�ن ف�ي 

الس�لطة والدولة، الظواهر الجديدة بين الشعب 
وبين الش�باب ووس�ائل الدولة القمعية ...الخ، 
أي بمعنى أن السياس�ي التقلي�دي العريق الذي 
تعلم في مدرس�ة الشعب والكفاح اليومي طبق 
النظرية مع الممارس�ة العملية وصاغ مقوالت 
ومعلومات حقيقية اختبرها بنفسه من األرض 
م�ن القاع�دة الش�عبية، فق�د عج�ن المعلومة 
وخبزها بين أصابعه وعقله وكل كيانه, واشترك 
بها أحيانا على ن�ار قلبه, ورطبها بدموعه, هو 
وحده من خبرها وعاش�ها ال غيره، لذلك يصبح 
أي خب�ر أو تصريح أو إع�الن أو معلومة عن أي 
مس�ؤول قيادي وغي�ر قيادي محل�ي وعالمي 
أينما كان في داخ�ل الوطن أم خارجه, يعطيها 
عن عل�م وخبرة ذاتية, وال يأخذ أكثر 
األخب�ار كما ه�ي عل�ى عواهنها بل 
يحل�ل أبع�اد الخبر 
م�ن  يرم�ي  وم�ا 
وإعالن�ه  ورائ�ه 
وم�اذا  وتوقيت�ه 
يخ�دم وأن يص�ّب, 
للتعمي�ة  وربم�ا 
وب�ث  والتضلي�ل 
التفرق�ة أو يخدم أحداثا مس�تقبلية 
يمّه�د لها خيًرا أم ش�راً ، والمطلوب 
ه�و غير م�ا ص�رح وأعل�ن كل ذلك 
يج�ري ف�ي )الكمبيوت�ر الذهن�ي( الش�خصي 
للسياس�ي الوطن�ي المخض�رم.  الحدي�ث عن 
رغي�ف الخبز هو سياس�ة العم�ل الوظيفة هي 
سياسة المسكن الصحي التعليم الملعب المكتبة 

الش�عبية الطريق الرصيف التنظيم األسعار هي 
سياس�ة الطباب�ة المجانية المواص�الت تأمين 
الغ�از للمن�ازل كأنابي�ب المياه ونظاف�ة البيئة 
هي سياس�ة اس�تقالل القضاء وتحقيق العدالة 
ومحاس�بة اللص�وص والقتل�ة سياس�ة حرية 
اإلع�الم والمعتقد والنش�ر سياس�ة.!  ليس كل 
من يعمل بالسياس�ة هو سياسي - ولكن هناك 
فرص�اً أكبر الي�وم للعمل والت�دّرب والرقي في 
س�لّم السياس�ة المحترمة .   ال شك أن الثورات 
العربية قد أطلقت حرية اإلعالم وحرية التعبير 
و جذب�ت الناس إلى عالم السياس�ة والنش�اط 
الوطني اليوم�ي ومواكبة األخبار المتس�ارعة 
والتعلي�ق عليه�ا وتفنيدها، وعجنت الش�عوب 
بعضه�ا   م�ن  بالسياس�ة  وقّربته�ا  الصامت�ة 
أصبح�ت هي رغيف الخبز اليومي والهواء الذي 
نتنفس�ه.  وه�ذا دليل عافي�ة وحيوية وانقالب 
في االهتمامات والتفكير والمنطلقات والوعي 
وظه�ور الحقائق كم�ا هي. ال ش�يء بقي كما 
هو من أوصاف وتقاليد وقيم ومهن وسياس�ة 
ومعارضة وسياس�ي ومحلل استراتيجي وغير 
اس�تراتيجي مس�ؤول وقيادي وإنس�ان عادي, 
ال�كل يبدي رأي�ه وال�كل يحلل ويكت�ب وينتقد 
ويتكل�م بالسياس�ة، نع�م لقد تغّير كل ش�يء ، 
فاستعّد يا صديقي لكي تأخذ مكاناً لك في عالم 
السياسة فنحن في ربيع الثورات ثورات الحرية 
والكلم�ة المس�ؤولة .  يبق�ى العم�ل الوطن�ي 
الديمقراط�ي المنفت�ح ه�و المطلوب لش�باب 
وجماهير الث�ورات العربية وكش�ف اإلخالص 

الوطني عن المزّيف أمراً متوفراً وسهالً. 

هدى رؤوف

انعكس�ت المالم�ح الطائفي�ة ف�ي األزمة الس�ورية على 
الداخل اللبناني، األمر الذي يهدد بنش�وب خالفات إقليمية 
على قاعدة هوياتية، السيما مع مساندة حزب الله وإيران 
للنظام الس�وري. وفي هذا الس�ياق، تأتي أهمية دراس�ة 
معهد واش�نطن لدراسات الش�رق األدنى للباحثين ديفيد 
ش�ينكر وأندرو جي�ه. تابلر، ح�ول مدى تأثي�رات العامل 
الطائفي في سوريا على االستقرار في لبنان، والدور الذي 
ينبغي على الواليات المتحدة لعبه للحفاظ على مصالحها 

اإلقليمية.

بوادر االمتداد الطائفي
تستش�هد الدراس�ة بعدد من األحداث الطائفية التي تشير 
إلى التأثيرات المتبادلة بين األزمة الس�ورية ولبنان، ومن 

أبرزها:
- قام�ت جماع�ة معارضة مس�لحة غي�ر معروفة يطلق 
عليها "الثوريون السوريون في محافظة حلب" باختطاف 
أربعة وعش�رين شيعيا في س�وريا في ايار 2012، ادعت 
أن بعضه�م ينتم�ون لجماعة ح�زب الله الش�يعي. وكرد 
فع�ل لعدم وج�ود تح�ركات تج�اه القضي�ة، ردت عائلة 
المقداد اللبنانية الش�يعية، والتي أحد أبنائها بين الرهائن، 
باختطاف عشرين عامال سوريا في لبنان، مع إعالنها نية 
اختطاف مواطني الدول التي تدعم المتمردين المناهضين 

لألس�د، مم�ا أدى إلى خروج جماع�ي للمواطنين 
السعوديين والقطريين من لبنان.

- اعتقل�ت "ق�وات األم�ن الداخل�ي" 
اللبنانية وزير العمل اللبناني السابق 

ميشال س�ماحة في 9 آب 2012 ، 
ووجه�ت إلي�ه تهم�ة التخطيط 

إرهابي�ة  هجم�ات  لش�ن 
)كم�ا اُتهم غيابي�ا اثنان من 
ضباط الجيش السوري، من 
بينهم�ا رئي�س "جه�از أمن 
اللواء علي مملوك(.  الدولة" 
وأفادت التقارير بأن سماحة 
التحقيق�ات  أثن�اء  اعت�رف 
متفج�رات  "بتهري�ب  مع�ه 

في سيارته من سوريا إلى 
لبن�ان" به�دف تنفي�ذ 

ف�ي  "تفجي�رات 
شمال لبنان -ال 

س�يما في منطقة ع�كار- بمعرفة س�وريا". وقد أخبرت 
قوات األم�ن الصحافة اللبنانية بأن�ه نقل -مع محرضين 
آخري�ن- متفجرات بهدف وضعها أس�فل المركبات، على 

غ�رار األجه�زة الت�ي كانت ُتس�تخدم في 
السابق ضد ش�خصيات مناهضة لسوريا 
ف�ي لبنان )مثل مذيعة قناة "إل بي س�ي" 
التلفزيونية مي ش�دياق، ومحرر صحيفة 

"النهار" سمير قصير(.

وترى الدراسُة أن هذه االختطافات 
تتم على أساس طائفي. ورغم عدم 
وجود عالقة حتى اآلن بين الشيعة 
المختطفي�ن ف�ي س�وريا وبي�ن 
حزب الل�ه، فإنه�ا تعكس مالمح 
الحرب في س�وريا، وتعكس أيضا 
االنقسامات السياس�ية اللبنانية، 
مما يجعل هذه الممارسات خطرة 
للغاي�ة. كما أن مخطط س�ماحة 
يعكس اإلستراتيجية طويلة األمد 
لنظام األس�د القائمة على أسلوب 
تصدي�ر األزمة، وتف�ادي الضغط 
عن طريق زرع الفوضى الطائفية 

ف�ي لبن�ان، ف�ي محاول�ٍة 
لتش�تيت  من�ه 

االنتباه عما يجري عل�ى أراضيه من إراقة دماء من جهة، 
ومن جهة أخرى بعث رس�الة للوالي�ات المتحدة، مفادها 
أنه ربما تك�ون هناك تكلف�ة إقليمية 
باهظ�ة للتدخل العس�كري في 

سوريا.
ولو كان هذا المخطط 
ف�ي  لكان�ت  نج�ح، 
ق�د  مذبح�ة  لبن�ان 
بين  التوترات  تؤجج 
والش�يعة،  الس�نة 
وتع�زز م�رة أخ�رى 
الطائف�ي،  العن�ف 
وربم�ا ُتعي�د لبن�ان 
األهلية.  الح�رب  إلى 
أنه  الدراس�ُة  وت�رى 
محاولة  إحباط  رغم 
ف�إن  س�ماحة، 
س�وريا لديها ع�دٌد كبير 
م�ن المؤيدين ف�ي لبنان، 
تس�تغلهم.  ربم�ا  والذي�ن 
أن  إل�ى  الدراس�ة  وتش�ير 
أن  تؤك�د  الخط�ف  عملي�ات 
لبنان ل�م تتخلص من آثار الحرب 
األهلية، وهشاش�ة الوضع السياسي 
ئ�م  لقا ا
على نظام 

المحاصص�ة الطائفية، وق�وة التقس�يم الطائفي بلبنان، 
باإلضافة إلى انقس�ام النخبة السياس�ية اللبنانية، والتي 
بعضها مؤيد للنظام الس�وري، وبعضها مؤيد للمعارضة 
الس�ورية. وترى الدراسُة أنه يجب على واشنطن أن تعمل 
ف�ورا عل�ى ضم�ان أال يؤدي االضط�راب في س�وريا إلى 

إضعاف حلفاء الواليات المتحدة في لبنان.

الحرب الباردة في لبنان
تبي�ُن الدراس�ُة أن اس�تمراَر االضطرابات الس�ورية التي 
اتخ�ذت ُبعدا طائفي�ا ال تزال تؤث�ر في الداخل السياس�ي 
اللبناني. فمع استش�عار حزب الله المدعوم إيرانيًّا بالقلق 
من تداعيات س�قوط األس�د، ب�دأ يم�ارس ضغوًطا قوية 
على ق�وى تحالف "14 آذار" الس�ني المعروفة بمواقفها 
المؤيدة للغرب من أجل إضفاء طابع قانوني على ترسانته 
الكبيرة، كما يس�عى إلى تغيير القانون االنتخابي اللبناني 
من أجل تسليم القرار السياسي في البالد لقوى الثامن من 
آذار، عل�ى أمل تقويض خصومه السياس�يين الذين فازوا 
بأغلبي�ة برلمانية في عمليتي االنتخ�اب الماضيتين، وقد 

يكررون ذلك اإلنجاز في انتخابات 2013.
وبحس�ب الدراسة، تعمل كل من س�وريا وإيران على دعم 
موقف حزب الله في إيجاد عمق استراتيجي في لبنان في 
حالة مغادرة األس�د لدمش�ق، وإقامته دول�ة علوية على 
ط�ول الس�احل. وتحاول ق�وى تحال�ف 14 آذار مواجهة 
ه�ذه الجه�ود الداعم�ة. إال أن�ه م�ن المحتم�ل أن يتعزز 
قريًب�ا وض�ع تحال�ف "14 آذار" -خص�وم "ح�زب الله" 
اللبنانيي�ن- بإضافة زعي�م الدروز المؤث�ر وليد جنبالط، 
وأص�وات الناخبي�ن المهم�ة والمتأرجحة الت�ي بإمكانه 
الحص�ول عليها. فس�ابًقا، كان جنبالط ق�د ترك تحالف 
"14 آذار" ف�ي عام 2009 منضما إل�ى قوى "8 آذار"، 
وداعم�ا وصول حكومتهم للس�لطة. أم�ا اآلن، فهو 
على اس�تعداد لالنضمام ثانية إل�ى قوى تحالف 14 
آذار، األمر الذي يحسن موقف هذا التحالف، موجها 

ضربة لحزب الله.
وهنا، تتنبأ الدراس�ة بإمكانية تكرار سيناريو عام 
2008، عندم�ا غ�زت عناصر حزب الل�ه بيروت، 
واس�تولت على الحكومة م�ن أجل الحفاظ على 

مميزاتها السياسية والعسكرية.

واشنطن والمعركة المقبلة
تحت عنوان "واش�نطن والمعركة المقبلة"، 
ُتقيم الدراس�ة سياس�ة واش�نطن منذ عام 
2005 وحتى اآلن، وترى أنه في الفترة من 

2005 إل�ى 2008 كان دعم تحالف 14 آذار أحد أهم ثوابت 
سياس�ات إدارة ب�وش تجاه لبن�ان، إال أن هذه السياس�ة 
تراجع�ت في األع�وام الالحق�ة، وبدأت واش�نطن توجه 

القليل من االهتمام نحو لبنان.
وم�ن جهة أخرى، حاولت واش�نطن تعزي�ز روابطها مع 
النظام السوري، وهي السياسة التي لم تدم طويال الندالع 
االنتفاضة الس�ورية. واآلن، ال يمكن تحس�س السياس�ة 
األمريكية في لبنان إال من خالل الدعم العسكري السنوي 
للقوات المس�لحة اللبنانية البالغ قيمته 100 مليون دوالر 
أمريكي، وهو دور أقل بكثير من أن يوفر الدعم والحماية 

للبنان في مواجهة السياسة السورية المؤثرة عليه.
وتوجه الدراس�ة توصيات عدة لسياس�ة واش�نطن تجاه 
لبن�ان، منه�ا : -ترى الدراس�ة أنه نظرا لتاري�خ لبنان في 
العنف الطائفي، فإن انتقال العنف إليها من سوريا سيكون 
حتميًّا، وبالتالي يجب على الواليات المتحدة أن تعمل على 
منع وقوع هذا الس�يناريو. كما يج�ب عليها أن تقدم مرة 
أخرى دعما سياس�يًّا لخصوم األسد وحزب الله في لبنان، 
وتشجيع السنة المعتدلين المنتسبين ل�"تحالف 14 آذار" 
على ملء الفراغ القيادي الذي يس�تغله حاليا اإلسالميون 
الس�نة.  - ينبغ�ي عل�ى واش�نطن الضغط عل�ى التحالف 
الستيعاب الشيعة اللبنانيين الذين يعارضون "حزب الله"، 
وبالتالي تكون الكتلة قوة وطنية أكثر ش�مولية، وليست 
على أس�اس طائفي قادرة على تولي الس�لطة، لو ُقدِّر لها 

الفوز مرة أخرى في االنتخابات الوطنية عام 2013.
- في ضوء صعوبة الوصول إلى اتفاق وقرار دولي بشأن 
األحداث في س�وريا، فينبغي على واشنطن أن تعمل على 
منع وصول األس�لحة من وإلى س�وريا، وذل�ك من خالل 
تجدي�د جهوده�ا لتطبيق ق�رار مجلس األم�ن رقم 1701 
، ال س�يما النص�وص الخاص�ة بمن�ع نق�ل األس�لحة إلى 
الميليشيات في لبنان. وتعمل بيروت بالفعل على اعتراض 
طري�ق األس�لحة الموجه�ة إلى الث�وار الس�وريين. ومن 
خالل تنفي�ذ نصوص النقل البحري في القرار، تس�تطيع 
واش�نطن أن تس�اعد في بدء عملية إغالق ش�ريان الحياة 

الرئيس ألسلحة "حزب الله".
ويختت�م المحلالن الدراس�ة بأنه ال ينبغي عل�ى الواليات 
المتحدة أن تظل في موقف المراقب غير المبالي بالفوضى 
الت�ي تنتقل إلى الدول األخ�رى، وال بد من دعم المعارضة 
الس�ورية للتخلص من نظام األسد، أو في أدنى األحوال ال 
بد من العمل على إرس�اء االستقرار في بيروت، من خالل 
دعم حلفاء الغرب في لبنان، س�يما في جهودهم لخوض 

انتخابات 2013.
تعريف الكاتب: باحثان أمريكيان
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تأثيرات األزمة السورية في التفاعالت الداخلية اللبنانية

صباح السياسة

ممارسة السياسة مسؤولية وطنية كبيرة 
ومقدسة, بل عملية تكلف الكثير لمن يعمل بها 
بإخالص وينخرط بتجّرد في صفوفها وخاصة إذا 

أعلن السياسي عن مواقفه المبدئية والوطنية 
في مجمل األحداث التي تدور في بلده والعالم 

والقضايا المصيرية للوطن والشعب الذي 
يعيش فيه وينتمي إليه . 

ليس كل من يعمل بالسياسة هو سياسي - ولكن 
هناك فرصًا أكبر اليوم للعمل والتدّرب والرقي في 

سّلم السياسة المحترمة 

ً

امتداد طائفي

الحدي��ث ع��ن رغي��ف الخبز هو سياس��ة، األعمال الوظيفية هي سياس��ة المس��كن 
الصح��ي التعلي��م الملع��ب المكتبة الش��عبية الطري��ق الرصيف التنظيم األس��عار 
ه��ي سياس��ة، الطباب��ة المجانية المواص��الت تأمين الغ��از للمنازل كأنابي��ب المياه 
ونظاف��ة البيئ��ة ه��ي سياس��ة، اس��تقالل القض��اء وتحقي��ق العدال��ة ومحاس��بة 
!.. سياس��ة  والنش��ر  والمعتق��د  اإلع��الم  حري��ة  سياس��ة  والقتل��ة  اللص��وص 



 كاظم فنجان الحمامي 
والع�رب  الغ�رب  بي�ن 
لكنه�ا نقط�ة كبيرة  نقط�ة, 
بحج�م الثقوب الس�ود, التي 
خلفتها الفت�رة المظلمة في 
يتفاخ�ر  التحض�ر,  مس�يرة 
بالمعارف,  الي�وم  الغربيون 
بالمغارف,  نتباه�ى  ونح�ن 
ونس�رف في إقام�ة الوالئم 

والمناسف. 
البح�ر نمضي  كنا ف�ي 
أكثر من أسبوعين في عبور 
المحيط األطلس�ي من رأس 
الرجاء الصال�ح إلى ريو دي 
الفت�رة  ونقض�ي  جاني�روا, 
الع�ودة  نفس�ها ف�ي رحل�ة 
عل�ى ظه�ر الناقل�ة العراقية 
العمالقة )خانقين(, كان ذلك 
عام 1973 عندما كنا متدربين 

البحرية  الفن�ون  نتعلم مب�ادئ 
بإشراف الطواقم الروس�ية. أذكر إننا توقفنا 
مرات ومرات في عرض البح�ر لنتبادل الكتب 
مع سفينة روسية أخرى فنرسل إلى طواقمها 
م�ا بحوزتن�ا, ونس�تلم منه�م م�ا فرغ�وا من 

قراءته م�ن مراج�ع وروايات, 
ثم نس�تأنف رحلتنا فرحين بما 
س�تضيفه لن�ا ه�ذه الكتب من 
إشراقات معرفية جديدة, وتأكد 
لنا فيم�ا بعد إن س�ياقات تبادل 
الكتب م�ن الس�ياقات المتعارف 
الغربي�ة  الطواق�م  بي�ن  عليه�ا 
العامل�ة في البح�ر, لكنه�ا تكاد 
تك�ون مفق�ودة, وال أث�ر لها بين 

الطواقم العربية. 
أما على اليابس�ة فق�د ابتكر 
اللندنيون عش�رات الط�رق لتبادل 
العل�وم والمع�ارف, وتفنن�وا في 
نش�رها بي�ن س�كان قراه�م, من 
دون أن يترت�ب عل�ى تفعي�ل هذه 

الطرق أي تكاليف مادية, فكلها مجانية ومتيسرة 
للصغي�ر والكبي�ر, ومتاح�ة لعام�ة الن�اس في 

الفضاءات السكانية المفتوحة. 
 من أطرف هذه الطرق, الطريقة الشائعة 
اآلن ف�ي الق�رى البريطاني�ة, وبي�ن األحي�اء 
الريفي�ة, حي�ث تحول�ت أكش�اك )كابين�ات( 
الهوات�ف العمومي�ة المهج�ورة إل�ى محط�ات ثقافي�ة 
مصغرة لتبادل الكتب, ويحق ألي إنس�ان أن يأخذ الكتاب 

ال�ذي يعجب�ه, ويترك عل�ى رفوف 
الكش�ك كتابا آخ�را, أو يأخ�ذ كتابا 
ليقرأه�ا ث�م يعيده بع�د قراءته إلى 

الكشك نفسه.  
ه�ذه  أن  ل�ه  المؤس�ف  م�ن 
القائم�ة عل�ى  الثقافي�ة  الوس�ائل 

تع�اون الناس م�ع بعضهم البع�ض, ال يمك�ن تطبيقها 
عندنا في مدننا وقرانا, ال بس�بب تفش�ي الجهل واألمية, 
وال بس�بب غياب التوجهات التثقيفي�ة عند الناس, وإنما 
بس�بب اإلج�راءات األمنية االحترازية, الت�ي تمنع تداول 
الكت�ب المدرجة على قوائ�م المنع, أو بس�بب المخاوف 
الديني�ة و االجتماعي�ة, الت�ي ق�د تفتح المج�ال الفتعال 

الدسائس وتلفيق االتهامات. 
في لندن أيضا خصصت محطات القطارات ومواقف 

المترو رفوفاً ليترك عليها المسافرون كتبهم 
الت�ي فرغوا م�ن قراءته�ا, أو الت�ي يرغبون 
بالتخل�ص منها, حت�ى يتمك�ن اآلخرون من 
قراءتها واالطالع عليه�ا, وبما يضمن تعزيز 
مكانة لندن كعاصمة للثقافة, وتفعيل دورها 
ف�ي القضاء عل�ى األمية, ونش�ر الثقافة بين 
فئ�ة الش�باب.  نح�ن ف�ي مجتمعن�ا العربي 
بأمس الحاجة لتش�جيع الناس على القراءة. 
كان�ت عندنا تجاربنا المحدودة, فقد ش�رعت 
صالونات الحالقة منذ  عقود بوضع المجالت 
والصح�ف المحلي�ة القديم�ة عل�ى رف�وف 
صغي�رة, ليقرأها الناس ف�ي فترات االنتظار, 
والمثير للس�خرية أن المجالت النس�ائية هي 
األكثر تداوال في المقاهي وصالونات الحالقة 

الرجالي�ة, تس�تهويهم اللقط�ات المثي�رة والوج�ه 
الحس�ن, ثم انتشرت هذه الفكرة في صاالت األلعاب 

والمقاهي الشعبية. 
 نقرأ دائماً الجريدة نفس�ها, وأحيانا نجد بعض 
المج�الت المكتوبة بلغات ال نعرفها, داللة على عدم 
اهتم�ام صاحب المقه�ى, فنتبرع ل�ه بالفائض من 
كتبن�ا ومجالتنا, بعد فحصها والتأكد من خلوها من 
المق�االت والص�ورة المتقاطعة م�ع توجهات رواد 
المقه�ى.  توجهت أورب�ا كلها نحو بن�اء المحطات 
الثقافية لنش�ر العلوم والمع�ارف, وتوجهنا نحن في 
العراق عشائريا نحو تفعيل برامج )نحو األمية(, بمعنى 
إنن�ا لن نصل إلى المس�توى الذي بلغته أورب�ا, ولن ننال 
الدرج�ة التي تؤهلن�ا لتبادل العلوم والمع�ارف بالصيغة 
الشعبية الشائعة في لندن, لكننا برعنا بتشغيل توربينات 
الحق�د العرق�ي والطائف�ي لتوليد الكراهي�ة, وتخصص 
المتطرف�ون عندن�ا بصناع�ة الم�وت, وتب�ادل العبوات 

الناسفة. 

  ماجد زيدان 
القضية األكثر أهمية في الحياة السياس�ية هي اإلصالحات 
الت�ي تتوق�ف عليها عملية اس�تئناف التقدم في عم�ل الحكومة 
وتطوير العملية السياس�ية وانتش�الها من المراوحة واألزمات 

التي تعصف بها وبحياة المواطنين .
وال تزال القوى السياس�ية حائرة بين المب�ادرات واألوراق 
اإلصالحي�ة الت�ي لم تعتم�د أي منها بما في ذل�ك ورقة التحالف 
الوطن�ي الت�ي لم تكت�ب لغاي�ة اآلن وال يع�رف أح�د على وجه 
الدق�ة ماذا تتضمن ؟ بل أن البعض يش�كك ف�ي وجودها ويعلن 
صراح�ة ان�ه ل�م يتفق عليه�ا بين أطراف�ه وكل األم�ر كالم في 
كالم ويبره�ن عل�ى ذلك بالنكوث المس�تمر في موع�د تقديمها 
إلى الكتل السياس�ية وأخيرا إلى رئيس الجمهورية ولذلك تعتقد 
بعض الكتل أن المس�ألة مجرد كس�ب وق�ت ، وحتى لو طرحت 
فان اإلصالحات ستكون شكلية وليست عميقة لتحدث انعطافة 
في العملية السياس�ية ،السيما انه لم يتبق وقت كبير على انتهاء 

والية مجلس النواب واالنتخابات على األبواب .
عل�ى أية ح�ال المعوقات كثيرة والمش�اكل معق�دة ويزداد 
عدد المتش�ائمين بان تفلح مبادرة طالبان�ي رئيس الجمهورية 

في حل األزمات وتس�وية المشاكل بين القوى والكتل السياسية 
وهذا التقدير تشترك فيه غالبية القوى على الرغم من إنها تدعو 
إل�ى عقد المؤتمر الوطني ، وهو األس�لوب ال�ذي يضع المنادين 
باإلصالحات على المحك والس�كة لتطبيق األفكار والسياس�ات 

المفضية إلى الحلول.
ل�و كانت القوى المتنف�ذة والتي بيدها الح�ل والربط جادة 
في مس�اعيها ونياتها لبادرت إلى تنفيذ ما هو ناضج من قوانين 
وق�رارات وإج�راءات على مختلف الصعد لتس�هل وتعبد الطريق 

لمعالجة الشائك واألكثر استعصاًء .
ال يكفي عزم الرئيس وقناعاته وثقله في الحياة السياس�ية 
إلص�الح ذات البين بين المتخاصمي�ن والمتصارعين وإجبارهم 
على االنصياع لصوت العقل والحكمة واجتراح الجرأة على تقديم 

التنازالت المتبادلة والعمل على أساس ال غالب وال مغلوب .
لق�د تأخرت المب�ادرات كثي�راً وتراكمت المش�اكل وأثقلت 

العملية السياسية وولد الجديد منها .
وه�ذا م�ن طبيعة أي�ة عملي�ة سياس�ية تقوم على أس�س 
المحاصصة الطائفية واالثنية ، وهذا لبنان يش�كل مثاال ساطعا 
لع�دم قدرت�ه على بناء دول�ة حديث�ة عصرية تتج�اوز الهويات 

الفطرية واالثنية والمذهبية على الرغم من مرور ما يقرب 
م�ن األربعين عاما على بدء االحت�راب فيه ، وأكثر من 70 

عاما على قيام الدولة .
إن إصالحا وسياسات تنطلق من المحاصصة وليست 
عل�ى مبادئ المواطنة ال يمكن أن تحل المش�اكل جذرياً ، 

وتنتج باستمرار األزمات ،حتى لو هدأت إلى حين .
إن مب�ادرة طالبان�ي في مه�ب الريح لي�س بتقدير من 

عندنا ، وإنما اس�تناداً إلى تصريحات وأقوال من معس�كر 
طالبان�ي نفس�ه ، إضافة إلى م�ا صدر من 

الحليف�ة  األخ�رى  الخن�ادق 
والمنافس�ة ، لذل�ك هناك 
تكثي�ف  إل�ى  حاج�ة 
الجه�ود واس�تدراك ما 

قبل  اس�تدراكه  يمكن 
فوات األوان .

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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ف  ر ملع�ا ل ا د ت لتب�ا ه�م حمط�ا عند
د حق�ا أل لي�د ا ت لتو بين�ا ر ن�ا تو عند و

ي�ح لر ين يف مه�ب ا لب�ا ة طا ر د  مب�ا

رشاد أبو شاور
 نعم: يستطيع الرئيس مرسي.. ولكن!

يس�تطيع أن يلعب دورا تاريخيا، يحتسب له، ولمصر، ويرتد نفعا 

وكسبا صافيا له، ولمصر، حاضرا ومستقبالً، ولكن!

الرئيس مرس�ي يس�تطيع إخراج س�ورية من محنتها، بتوظيفه 

لثق�ل مص�ر التي ه�و رئيس�ها. إذا فعل، وه�و برأيي قادر، فس�يخدم 

مصر نفس�ها، ألن س�ورية س�تضيف قوة إلى قوة مصر، في وجه من 

يس�تهدفونها، وف�ي مقدمتهم أمري�كا والكيان الصهيون�ي، الحليفان 

اللذان ينصبان الفخاخ في طريق مصر، حتى تقع أقدام مصر فيها، فال 

تتحرك إلى المس�تقبل، وإنما تبقى رهينة العوائق والموانع السياسية، 

واالقتصادي�ة، والعس�كرية، واألمني�ة، بحيث تعجز ع�ن الخروج إلى 

فضائها العربي، واألفريقي، واإلس�المي، بحرمانها من كل ما يمنحها 

ثق�اًل وق�درًة وحض�ورا فاع�اًل.  "أذّكر بحض�ور مص�ر الناصرية في 

الخمسينات والس�تينات بقيادة جمال عبد الناصر، وال سيما في قيادة 

دول عدم االنحياز. وآمل أن ال يزعج هذا التذكير الرئيس مرسي".شعب 

مصر ثار على نظام مبارك المرتهن ألمريكا والكيان الصهيوني، وهما 

من غضتا النظر والس�مع عن قبيح فعاله، من فس�اد، وعزلة عن األمة 

العربية، وافتقاد ألي دور في المجال الحيوي الذي طالما أدت فيه مصر 

دورا كبيرا، بوأها مكانة مرموقة تليق بها.للتذكير: لم تكن مصر غارقة 

في الفس�اد، والمديونية، وافتقاد األمن كما هي اليوم، في زمن جمال 

عبد الناص�ر، رغم كل المؤام�رات التي اس�تهدفتها.عندما كانت مصر 

وس�ورية تلتقيان، كانتا تشكالن ذراعي األمة القويين المقاتلين، وهو 

م�ا اختبر ف�ي المواجهات والمن�ازالت التاريخية الكبرى التي ش�كلت 

مف�ارق طرق، ولحظ�ات تح�ّول، وما هو بغري�ب أنهم�ا التقتا بهدف 

خوض تلك المعارك المجيدة على أرض فلس�طين التي شاءت أقدارها، 

وجغرافيته�ا، أن تك�ون دائما أرض المعارك الكب�رى، وامتحان قدرات 

األم�ة، وهذا ما ح�دث في معارك: حطي�ن، وعين جال�وت، وغيرهما، 

حي�ث انتصرت جيوش البلدين، الموحدة، عل�ى الفرنجة "الصليبيين"، 

والمغ�ول، فت�ّم إنقاذ األمة التي اس�تبيحت لعقود، لتنه�ض من جديد، 

وتصون هويتها، وموقعها، وحدودها، ومقدس�اتها، وتفّوت الفرصة 

على من غزوها بهدف استباحتها، ونهب خيراتها، وتركها خرابا بحيث 

ال تق�وم لها قائم�ة.كان أبرز قادة تل�ك المعارك المفصلي�ة التاريخية 

م�ن غير الع�رب، لكنهم وعوا م�ا ينتظرهم، فأعلوا من ش�أن األهداف 

الجليل�ة، وبهذا تألق�وا قادة وأبطاالً تاريخيين س�جلوا أس�ماءهم في 

أنصع الصفحات وأكرمها: صالح الدين األيوبي، قطز، الظاهر بيبرس، 

ق�الوون، نور الدين محم�ود...وألن لقاء مصر وس�ورية يعني خروج 

األم�ة م�ن حالة الضع�ف والهوان، فلم يكن مس�تغربا أن أع�داء األمة 

استهدفوا أي تقارب مصري سوري، وهو ما حدث عندما اتحدت مصر 

وس�ورية ع�ام 1958.لم يكن غريبا أن يلتقي كل أع�داء األمة، داخليين 

وخارجيي�ن، ألن وح�دة مصر وس�ورية ه�ددت مصالح تل�ك القوى، 

رئيسة، أو تابعة: أمريكا، الكيان الصهيوني، بريطانيا وفرنسا _ اللتين 

لم تنس�يا ثأرهما من جمال عبد الناصر الذي هزمهما سياسيا بإفشال 

عدوانهما الثالثي مع الكيان الصهيوني عام 1956 _ الس�عودية، وبقية 

الق�وى الرجعية العربي�ة، والطائفي�ة، واإلقطاعية الت�ي تضررت من 

إع�ادة األرض للفالحي�ن المضطهدين في س�ورية إّبان زم�ن الوحدة 

القصير، أس�وة بما حدث في مصر من قبل.الرئيس مرس�ي يس�تطيع 

بثقل مصر أن يس�هم إلى مدى بعيد في إخراج سورية الشعب والوطن 

والمؤسس�ات من مس�تنقع الدم.. ولكن!الالكن االس�تدراكية هذه لها 

أس�باب، وإن كان�ت ال تغلق الباب.ف�ي مؤتمر قمة ع�دم االنحياز كان 

مخيب�ا ظهور الرئيس مرس�ي كطرف منحاز في الموضوع الس�وري، 

وه�و يحّرض دول عدم االنحياز ضد س�ورية، غير آبه بأنه يضع مصر 

طرفا في الصراع، وليس�ت صاحبة دور في الحل!الحل في سورية يبدأ 

من داخل س�ورية، بدعم عربي غير منحاز، فالحوار هو المخرج، وهو 

ما يضمن وحدة الش�عب السوري، وس�المة البلد، وصون المؤسسات 

الت�ي يجب أن تبقى ثروة لكل الس�وريين راهنا ومس�تقبالً، ألنها بنيت 

بعرقهم، ودمهم، وبمالهم.

مصر يكون لها دور حين تقف بين القوى المتصارعة في سورية، 

لتق�ول كلمته�ا: يكفي اقتت�ال، هيا إل�ى الحوار، ومن يرف�ض الحوار، 

ويعيقه، م�ن داخل س�ورية، أو خارجها.. ُيفض�ح، وُيتخذ منه موقف 

واض�ح. الحق أن األط�راف التي ترف�ض حوار الس�وريين مفضوحة، 

فهي تمّول، وتس�لّح، وتشحن طائفيا سواء في وسائل إعالمها، أم في 

تصريحات ساس�تها المعلنة التي ال تج�د حرجا في اإلعالن عن دعمها 

للجماعات المسلحة تأجيجا للصراع المدمر لسورية!

ف�ي لقائه مع وزراء خارجية دول الجامعة، يوم 5 أيلول الجاري، 

خرج الرئيس مرس�ي عن النص المكتوب ال�ذي كان يقرأ منه، وانفعل 

فج�أة وهو يطلب م�ن النظام الس�وري، بلهجة آمره: عل�ى النظام أن 

يسلّم الحكم في سورية ويرحل.. هكذا ببساطة !

هذا القول ال يحل المش�كلة في س�ورية، فال النظام ينصاع ألمر 

الرئيس مرسي، وال الجهات المسلحة تأتمر بأمره، ألن أمرها في يد من 

يمّولها ويسلحها!أعود إلى الالكن، فأتساءل: كيف يوفق الرئيس مرسي 

بين دعوته لتشكيل لجنة رباعية تضم مصر وإيران والسعودية وقطر، 

مهمتها مساعدة س�ورية على الخروج من محنتها، وبين انحيازه ضد 

نظام الحكم الس�وري؟! دعوة الرئيس مرس�ي للرباعية بّش�رت بدور 

مصري منتظر، ولكن خطابي الرئيس مرس�ي أمام دول عدم االنحياز، 

وأمام وزراء خارجية دول الجامعة، شكك في جدية دعوته !

حتى تس�قط )الالكن( يش�ترط أن يكون الدور المص�ري نزيها، 

حريصا على س�ورية، وأن يؤدي الرئيس مرس�ي دوره كرئيس لمصر، 

ولي�س كعضو في مجلس اإلرش�اد، وأن يتخلى ع�ن وهم الهيمنة على 

س�ورية إخوانيا، كما حدث في مصر، وليبيا، وتونس، فوضع األخوان 

في س�وريه غيره ف�ي مص�ر وأخواتها.األخوان في مص�ر وصلوا إلى 

الرئاس�ة، ومجلسي الش�عب والتش�ريعي باالنتخاب، وإخوان سورية 

يحاولون االس�تيالء على الحكم في سورية بالسالح، وهو ما يستدعي 

أن تداف�ع الس�لطة / نظام الحكم _ بالس�الح، لمواجه�ة من خيارهم 

الس�الح، مع عدم نسيان من يدعمونهم ماالً وسالحا، ويحرضون على 

التدخل الخارجي كما حدث في ليبيا تحديدا، وهو ما يطالب به المجلس 

الوطن�ي، والجيش الحر، وخلفهما الس�عودية وقط�ر!إذا كان الرئيس 

مرسي يراهن على ظهور دولة إسالمية، تضم تركيا، وغير تركيا، فإنه 

يذهب بعيدا في الوهم، ويفّوت مع األخوان المس�لمين فرصة تاريخية 

لنه�وض العرب بقي�ادة مصر، ويأخذ الح�راكات الثوري�ة العربية إلى 

متاهات س�تبدد أحالم ماليين العرب، ويضي�ع فرصة بروز قوة عربية 

تض�ع في يد الع�رب كل عناصر وأس�س النهوض.. وبقي�ادة مصر.إذا 

كان الرئيس مرس�ي واألخ�وان ينطلقون من أن األمة اإلس�المية هي 

الحقيقة، وأن األمة العربية ليس�ت ش�يئا، فإن األه�داف التي يعملون 

لها س�تأخذ إلى أحد المس�ارين: إقليمية ضيقة مساومة للحفاظ على 

الحكم، وأممية إس�المية ال تتحقق، وفقط س�تنجح في إضاعة فرصة 

تاريخية على األمة العربية، بتمزيق طاقات القوى بين إس�المية بكافة 

تالوينه�ا التي ب�رزت بعد االس�تحواذ على الحكم في مص�ر، وتونس، 

وليبيا، وقومية، وعلمانية!

نعم: يمكن للرئيس مرس�ي، ومعه مصر بثقلها، أداء دور تاريخي 

في إخراج س�ورية من المحنة، وهو ما س�يعني إنهاء مؤامرة إش�غال 

الع�رب، وتمزي�ق صفوفه�م، والعب�ث بأمنهم.هل س�يتصرف الرئيس 

مرس�ي كرئي�س لمص�ر أكب�ر دول الع�رب وأقدره�ا عل�ى التجمي�ع، 

والتوحيد، والحش�د، وأحوجه�ا في معركة اس�تقالل إرادتها لكل بالد 

العرب، الصغيرة والكبيرة، مشرقا ومغربا.. وكرئيس للعرب، كما كان 

ناصر، وليس لإلخوان فقط؟.

لك�ن ! . و . يس يس�تطيع ئي�س م�ر لر ا

  عمار السواد 

! ن  لش�يطا ا من  ل�ر  ا كل 

اس�تهلكت الح�رب ض�د االس�تعمار م�ن الع�رب نصف 
قرن ف�ي المقاومة، ونصفا اخر في الحك�م. لم تنه االنظمة 

الجمهورية العربية حربها، بقي شماعتها.
ينق�ل محمد حس�نين هيكل ح�وارا دار بي�ن جمال عبد 
الناصر ونوري السعيد في القاهرة عام 1954، تجادل االثنان 
ح�ول تحديد الع�دو وفي مواجه�ة من يقف العرب، الس�عيد 
رأى الخطر في الش�يوعية القادمة من السوفيت، واصر عبد 
الناص�ر على انه قادم من االس�تعمار الغرب�ي، انتصر ناصر، 

العدو هو االستعمار، امتدت المعركة. 
السياس�ات الخارجية االصطفاف�ات االقليمية والدولية 
حددت الدور االهم في ش�كل الس�لوك الداخلي لألنظمة. كان 
العهد الملكي اخف وطأة نتيجة عدم وجود ايدلوجيا سياسية 
صريحة، وبمجيء الجمهوري�ات تطور االمر ليصبح مرضا، 

ألنه بات جزء من ايديولوجيا النظام.
تاريخن�ا الحديث مليء باألع�داء الغربيين والش�رقيين، 
وه�م ال يوفرون فرص�ة للتدخل والتحكم. غير ان اس�تخدام 
ه�ذا الع�دو لتحديد سياس�ة داخلي�ة كان هو الش�ماعة التي 
علق�ت عليها كل االنتهاكات واالخطاء والجرائم والتأجيالت، 
ومن داخلها ايضا ولدت سياس�ات اخرى بديلة. وحتى عندما 
تحصل تغييرات في توجهات الس�لطة وعالقاتها الخارجية، 
نج�د ان الش�عوب تظل عالق�ة في نقط�ة اته�ام االخر بكل 

االنهيارات الداخلية..
افت�رض الصدق ف�ي الكثير م�ن التص�ورات المصاحبة 
ل�والدة احزاب عص�ر العس�كر ومقاومة االس�تعمار، ولكن 
السلطة تستهلك الصدق المفترض، تنتهكه، تحوله الى مجرد 

وسيلة دعاية ألهداف سلطوية وليس تحررية حقيقية.
لم تبن االنظمة السابقة مجتمعا مؤهال لمواجهة العدو، 
وهذا ما س�مح بصناعة مزي�د من "المتربصي�ن" فضال عن 
االع�داء التقليديي�ن. التالعب بالفرد والش�رائح ف�ي البلدان 
العربية س�هل ج�دا، يمكن للعدو ال�ذي يقاتلونه ان يوظفهم 
بس�هولة ف�ي اتج�اه ال يريدونه ه�م اصال.. كما ان الش�عور 
باالضطه�اد او التمييز داخل اي وطن س�يجعل العدو صديقا 
او عل�ى االق�ل يصنع منه محايدا. وهو م�ا يحصل في الكثير 

من البلدان العربية. 
ل�و كان بإم�كان اح�د ان يمن�ع االنهي�ارات الداخلي�ة 
بشماعة اعداء الخارج لنجحت الدكتاتورية السوفيتية بذلك، 
وهي ش�يدت احدى اعظم دولتين في القرن العشرين، ولكن 
ألن تل�ك العظمة كانت على الحس�اب الن�اس فإنها انزاحت 

وتهاوت. 
وكان يمك�ن ان يك�ون انهيار االنظم�ة نهاية عصر من 
االكاذي�ب واالدعاءات "وكلم�ات الحق الم�راد منها باطل"، 
وه�و ما ل�م يتحقق. ومجري�ات تظاهرات رفض "االس�اءة 
للنب�ي" تمثل ج�زء من مسلس�ل اجت�رار اللحظة الس�ابقة 
بصيغة جديدة: "عدوكم في الخارج، وجهوا سهام اصواتكم 
ضده حصريا، فهو الشيطان الوحيد الذي يتسبب بآالمكم".

خلفاء "الربيع" المفترض لم يتخلصوا من هذه الثقافة 
السياس�ية التي خلفتها االنظمة. ربما س�تتغير االتجاهات، 
او الخلفي�ات التي تحدد العدو وتصنع منه تبريرا لسياس�ات 
ما، غير ان المنهج يظل واحدا. في الس�ابق خلق انطالقا من 
خلفيات "وطنية" وقومية، اليوم سيكون الدين معيارا لبناء 

عدو في ذهن المجتمع.
مؤك�د ان المرحل�ة الحالي�ة تختل�ف عن تلك الس�ابقة، 
مص�در الش�عور بالمهان�ة داخلي ولي�س خارجي�ا، والفقر 
والقمع تخلقه سياسات محلية، حتى الهزائم الكبرى جاءت 

نتيجة تقهقر المجتمع امام الفقر والجهل والجور. 
ومن الصعب الحديث عن وعي متقدم للمجتمعات يدرك 
ضرورة النمو والرفاه كشرط لمواجهة العدو الخارجي. رفع 
منس�وب الشعور المسيس دينيا سيؤسس اندفاعة "اممية" 
لدى االفراد، ويس�هل جدا ان يجد الم�رء في الغرب ما يمكن 
ان يس�تفز المس�لمين، وهذا س�يكون احد قواعد اس�تعادة 

السياسة الخارجية كمنهج يحدد شكل السياسة الداخلية. 
ولك�ن يبدو ايض�ا الى جانب ذلك ان نس�بة ال يس�تهان 
بها من الش�ارع يتحرك بوعي او بطريقة غريزية في طريق 
المطالب�ة بالحق الداخلي، دون ان تعي�ر اهتماما يذكر للعدو 
الخارجي. العالم ليس خّيرا للدرجة التي يترك هذه الش�عوب 
العيش بسالم، فهنا النفط وهنا مصالح كبرى، اال ان 
المواجهة لن تكون بمجتمع منخور وفاقد 
للحقوق، وال بالشعارات التي رفعتها 
المواجه�ة  الس�ابقة،  االنظم�ة 
ش�عب  ببن�اء  ه�ي  الحقيقي�ة 
المواجه�ة وليس  ق�ادر عل�ى 
مجرد شعوب جائعة ال تقوى 
س�وى عل�ى القي�ام بعمليات 

انتحارية.
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فق�د كان أهايل النجف يلقب�ون النازحني 
م�ن جنوب العراق إليهم به�ذا اللقب، ويذكر 
ان ج�ده األكرب حس�ني كان زعيم�ا لفصيلة 
"الفراعن�ة" وهي إحدى ف�رق )بني خاقان( 
تل�ك العش�ائر العربي�ة األص�ل، الت�ي نزلت 
منطق�ة البطحاء جنوب الع�راق، قادمة من 
منطق�ة صعده يف اليمن يف ف�رات متفاوتة، 
توزع�ت طوائفها ع�ى ضفاف نه�ر الغراف 
املتف�رع من نهر دجلة، وقس�م منها س�كن 
عى نهر الفرات قرب مدينة الحلة وآخرون يف 

مدينة الحرية التاريخية وغريها!

الن�ش�أة

يف العام 1882 ول�د عيل الرشقي يف مدينة 
النجف األرشف.. وهو العام نفسه الذي تويف 
في�ه وال�ده، فرع�رع يتيما يف أحض�ان أمه 
ورعاية والدها وأخيها، وملا بلغ س�ن التعليم 
دفعت�ه أمه إىل )امللة( فخت�م القرآن ثم درس 
عى يد الكتاتيب ليضمه خاله "عبد الحس�ني 
الجواه�ري" اىل مجلس�ه الحافل بالش�يوخ 
ووجوه العلم واالدب، عاش طفولة قاس�ية، 
وانتقل اىل مدرس�ة الدروي�ش ابراهيم خان، 
كم�ا اس�تطاع ان يتعل�م بعضا م�ن اللغات 
األجنبية ثم اس�تمر يف الدراسة حتى مستوى 
)الس�طوح( والتي تمثل املرحلة الجامعية يف 

نظام التعليم الحايل.

�شف�ته

عاش الرشقي يف وسطني اجتماعيني تركا 
يف ش�خصيته مجموع�ة م�ن الصف�ات فهو 
نش�ا يف وس�ط اجتماعي محاف�ظ فاتصفت 
شخصيته بمعالم وسطه، وتمكن ان يتجاوز 
تلك الظروف، التي أحاطت بأيام شبابه األوىل 
باالنطواء ت�ارة، واالنرصاف للدرس واملتابعة 

العلمية وتجنب املعارضة 
والتص�ادم مع كل ما ي�راه مخالفا ألفكاره 
تارة أخرى.. وعندم�ا اجتاحت العراق أحداثا 
سياس�ية، تل�ت الحرب العاملي�ة األوىل، وأدت 
اىل تغي�ريات اجتماعية، اس�تطاع الرشقي أن 
ينطل�ق من قي�وده، وكان�ت انطالقة جزئية 
كش�فت ع�ن معال�م ش�خصيته الجدي�دة، 
أظهره�ا التمرد واالعت�داد بالنفس وجرأة يف 
النق�د، والتي ب�رزت يف أحاديثه ومجالس�ه.. 
فكان متطرفا غري عابئ بالتمس�ك الشديد يف 
بعض التقاليد يف املجتمع، ان تطرف الشباب 
طغ�ى علي�ه خاص�ة يف طروحات�ه لإلصالح 
االجتماع�ي األدب�ي، فخل�ق ل�ه الكث�ري من 
الخصومات الش�خصية، مم�ا فرض عليه يف 
بعض األحيان العزل�ة واالنطوائية.. مع ذلك 
كان الرشقي شخصية لطيفة املعرش، مرحة 

الروح، مع حش�مة ووقار هادئني.. واشتهر 
بتمرده عى العادات والع�رف البالية، وبنقد 
الذع بهدف كش�ف عيوب املجتمع ومساوئه، 
لكن�ه عرب عن ذلك بلس�ان عفي�ف ال يقرب 
إىل االبت�ذال، فعندم�ا هجاه الش�اعر محمد 
ع�يل اليعقوبي، كان رد الرشقي بأنه ال يعني 
اليعقوب�ي بمقدار ما يعني األخ�الق العامة، 
ويعني الناس جميعا، حتى ذهب رد الرشقي 

املتمثل يف رباعيته مثال عند الناس:
يا رامي الشجر العايل بأكرته 
هال تعلمت اخالقا من الشجر

ترميه بالحجر القايس لرجمه 
وانه دائما يرميك بالثمر

قدست من برش لوال مجاملة 
لقلت يف حقه قدست من بقر
قل للجاذر ظلما أنت من بقر 

ان ينسبوك وهذا الوحش من برش 
وحينم�ا تعرض للطع�ون السياس�ية يف 
ث�ورة العرشين يف كتاب "الحقائق الناصعة" 
لم يفقد روعه، ولم يقابل تهمة الخيانة التي 
ألحقها به املؤلف بالفزع واملجابهة الس�يئة، 
وإنما رده بمقالة هادئة فصل فيها األحداث 
التاريخية التي أحاط�ت بذلك الظرف، وكأنه 
بذلك يريد كش�ف وقائع األحداث، دون قصد 

الرد عى تلك التهمة العارية عن الصحة.
كان يتحدث العربية الفصحى، منذ طفولته 
دون تكلف، وكان يتقبل النقد برحابة صدر، 
واستزادته املعرفة من ابسط املالحظات، وال 
يمتنع من ان يش�ري اىل تل�ك املالحظات التي 
منحت�ه معرف�ة جدي�دة او آفاق�ا جديدة يف 
املناس�بات، كما كان للرشق�ي مجلس ثقايف 
خ�اص يعقد مرة يف األس�بوع، وكان مرهف 
الح�س رقي�ق القلب ق�وي العاطفة، خاصة 
تج�اه اخوان�ه وارحام�ه وأوالده ومدينته.. 
وفيا للصداقة بحيث يتجاوز الوفاء التقليدي 
باملش�اركة واملش�اطرة أثناء الحياة الدنيا بل 
يتعداها اىل م�ا يخلد صديقه حتى بعد موته، 
وألواح�ه التاريخية تحدثت عن ش�خصيات 

عارصها دليل عى ذلك.

�شعره ونرثه

تجل�ت ثقاف�ة ع�يل الرشق�ي يف ش�عره 
كله، ف�كان معربا عن غزارة أفكاره وس�عة 
اطالع�ه، ال يف امل�وروث يف ال�راث فحس�ب، 
وإنم�ا عرب عن عمق الفك�ر لديه يف كثري من 
الح�االت، وللرشقي خاصية يف إيصال الفكرة 
كامل�ة بكالم موجز جدا.. قد ال يتعدى واقعه 
االجتماعي.. فكانت أفكاره يف ش�عره سمه 
يف تفوقه، فش�عره الرائع كان يستمد روحه 
م�ن ش�كله ومضمونه، وقد ع�رب الرشقي يف 
شعره عن قضايا مجتمعه الوطنية وقضايا 

امته والقضية الفلسطينية.
وقد مر شعره بمرحلتني: األوىل: كان فيها 
مقل�دا احكم التقالي�د يف عواطف�ه وصوره 
وصياغت�ه لنماذج الش�عر القديم، من مديح 
ورث�اء وتهان اضافة لبعض الهمس�ات التي 

تشري اىل معاناته يف بعض قصائده.
أما املرحلة الثانية: فقد بلغ فيها ش�عره 
النض�ج والكمال مما س�اعده ع�ى الخروج 
من تل�ك النظم ليعرب عن دائرة معارفه، دون 
ان يلتف�ت اىل م�ا كان محظ�ورا قول�ه انذاك 

حيث امتاز شعره يف هذه املرحلة ب�: 
 أ � من حيث املضامني : برز عنده الش�عر 
الذاتي، واحتل القسم األكرب من نتاجه، وبهذا 
يعت�رب الرشقي قد نه�ج نهج الرومانس�يني 
الذاتي�ني يف التعبري ع�ن ذواتهم، وما خالطها 
من نزعة إنس�انية عالج�ت القضايا العامة 
يف املجتم�ع، خاص�ة قضايا الري�ف والفالح، 
فالرشقي أول شاعر عراقي صور بؤس الفالح 
وس�وء أحواله، وادخل قضيته ميدان الشعر 
يف الرب�ع األول م�ن القرن العرشين فس�جل 
ل�ه الس�بق يف ه�ذا املضم�ار، كما اس�تخدم 
التاريخ بالطريقة نفس�ها التي اس�تخدمها 
يف نث�ره، فكان يبتع�د يف قصائده عن حرص 
االف�كار التاريخية يف وزن قافية، وانما يأخذ 
م�ا يوح�ى اليه بمعالج�ة قضاي�ا آلية تغلب 
عليها النزع�ة االصالحية. ويضي�ف الباحث 
عبد الحس�ني مهدي عواد يف كتابه: "الش�يخ 
ع�يل الرشقي � حياته وأدبه"، قائال: لقد عرب 
الرشقي يف شعره عن افكار فلسفية موروثة 
اوحت عن امكاناته يف النظم ورس�م الصورة 
ام�ا يف افكاره الوطنية فقد ابدع إبداعا بارعا 

يف رسم صورها.
 ب � أم�ا من حي�ث األس�لوب والصياغة 
فقد اخفق الرشقي "كما يقول عواد، املصدر 
السابق" يف اس�تعمال األلفاظ واملصطلحات 

الشعبية، التي استخدمها يف تراكيبه الشعرية، 
بحيث أحال ذلك االستعمال يف بعض قصائده 
إىل النثري�ة، الت�ي توحي بفقدان الش�اعرية 

فيه. 
 ج � أم�ا يف مجال الوزن والقافية فيتضح 
من ش�عره مقدرته عى التعامل مع البحور 
واألوزان، بحي�ث مكنت�ه تل�ك املق�درة م�ن 
اختي�ار البح�ر الذي يالئم عواطف�ه، فنجده 
يف مرثيته للش�يخ محمد كاظم الخراس�اني 

)1911( يقول:
سل الجيش جيش الريف اين أمريه 

اذا نعشه ما بينهم ام رسيره ؟
ويف مرثية أخرى يقول :

بك الحمام ابتدى ام فيك قد ختما
فعم أقطار ارض رزؤه وسما

ويف قصي�دة )الس�يف والقل�م( )1910( 
يقول:

هذب يراعك وانرص دولة القلم 
واحمل عى الدهر يف جند من الكلم 

ويف )عذراء الرشقية( يقول:
تبسم كالليايل املقبالت 
وال تبك الليايل املاضيات

ويف قصي�دة عن مقربة )وادي الس�الم( يف 
النجف )1924( يقول:

ذهبنا اىل القالل نسعى كرامة 
أتقبل أجداد زيارة أحفاد

حدوج عليها روعة فكأنها 
وقد سجد فيها محارب عباد

محال عى األرواح دفن بربة 
ولكنما هذي قبور ألجساد

وعرب يف قصيدته )الدم�ع( عن آالم اليتيم 
وضن�ك العي�ش يف نش�أته األوىل، حيث أبكته 
تلك الظروف وانهرت منه العربات الس�اخنة، 

حيث يقول: 
ما هذه العربات إال زفرة 

بردت فعادت مدمعا مسفوحا
افكلما تغيل الصبابة مرجال

تتصبب االجفان منه رشيحا 
سقطت من األجفان تفحص يف الثرى 

حمرا فخلت سوادهن جريحا 
اخىش عليها أن تصدعها الحمى

دررا فاألرض عقدها ترسيحا 
تتعلق األهداب يف أذيالها 

حرصا، وينفضها البكا لتطيحا 
اىل ان يقول :

الدمع عاطفة يجيش بها االىس 
لراوح االشجان او لريحا

درس الصبابة كم قرأت بلوحة 
عربا ووحيا للعواطف يوحى

وفيها يقول ايضا :
يف النفس اشياء فهل من موضع 

حر الفضاء الشتكي وابوحا
ما اكثر الشوك املؤلم للحىش
 يف ذا البالد وما اقل الشيحا 

ويب�وح الرشقي ع�ن بعض تلك األش�ياء 
يف قصيدت�ه )ش�اعر يف الس�جن( التي جعل 

عنوانها " قفص البلبل " حيث يقول:
وما بلد ضمني سجنه 

ولكنه قفص البلبل 
ترف جناحاه لم يستطع
مطارا فيفحص باالرجل 

لقد اقفلوا باب آماله 
فحام عى بابه املقفل 

خفوق الحىش وخفوق الجناح 
تحري مهما يطر يفشل 

وم�ن آهاته وأنات�ه الوطني�ة املوجعة ما 
ص�وره يف قصي�دة )مك�وى العت�ب( حي�ث 

يقول:
ارى قصورا من جديد نهضت 

حويل وقومي يف بيوت من قصب
كم خطفت أبصارنا سيارة 

يف ارض شعب زاحف عى الركب
من يسأل القرية عن آالمها

فكم جروح يف القرى وكم ندب
يف غبوة الفقر ويجري حولها

وادي الفرات العذب بل وادي الذهب
ال مذهب العدل يزل ظلمنا 

عن كوخها البايل وال دين األدب 
عواط�ف األل�م والحزن يف قصي�دة نابعة 
من أعماق�ه عندم�ا ابلغ بنبأ وفاة عروس�ه 
ليلة زفافها له، فق�د أحدثت االنفعاالت التي 
جاش�ت بني أضالعه واش�تعل قلب�ه واحرق 

فؤاده، فنفث عواطفه بنس�ج متوهج شديد 
األثر مرتجال تل�ك األبيات التي تلقتها نفوس 

الناس:
شمعة العرس، ما أجدت التأيس 

انت مشبوبة ويطفأ عريس 
انت مثيل مشعولة القلب لكن 

من سناك الشؤوم ظلمة نفيس 
يا عرى الله للزفاف شموعا 
يتهافتن حول نعش ورمِس

عاكست حظها الليايل فذابت 
خجال ترسل الدموع بهمس 

هكذا ذاب باحراق فؤادي
هكذا سورة الدموع برأيس 

جلوة او مناحة لنجوم
يتناثرون بني سعد ونحس

ويقول أيضا:
وترى نعشها كباقة ورد

هو عقبي لكل عرش وكريس 
رقدت رقدة النديم بجنب كاس

يف ساعة ارتياح وانِس 
نتاجه الفكري والثقايف

أوال: الكتب املطبوعة
1 � تحقيق ديوان إبراهيم الطباطبائي

2 � ذكرى السعدون 
3 � العرب والعراق

4 � األحالم � )جزأين( 

ثانيا : األبحاث املنشورة بحلقات :
1 � اليزيديون، او البازيدية ..

2 � بيت االمة )االخالق واالجتماع( 
3 � النوادي العراقية 

واحوال�ه  تاريخ�ه   .. الغ�راف   �  4
االجتماعية 

ثالثا : ابحاث ومقاالت منفردة:
1 � تطور القضاء اإلسالمي

2 � مقاالت يف مجلة لغة العرب
3 � مقاالته يف مجالت "العلم" و "الغري" 

و "البيان" 

ال�شرقي وال�شي��شة

م�ن األح�داث السياس�ية الت�ي عارصها 
الرشق�ي، قي�ام جمعي�ة االتح�اد والرق�ي 
بانقالبها، ضد الس�لطان عب�د الحميد الثاني 
واإلعالن عن إعادة العمل يف الدستور العثماني 
الدس�تور يف حقيقت�ه  الع�ام 1908، وه�ذا 
كان م�رشوع قدمه وايل بغداد مدحت باش�ا 

الع�ام 1876 ولم ينفذ، وم�ا تبع ذلك اإلعالن 
م�ن إطالق الحريات النس�بية لرعاي�ا الدولة 
العثمانية، وقد عمت الفرحة الواليات العربية 

بتلك الخطوات.
 الرشقي كأحد الوطني�ني .. أيدوا الحركة 
اىل  ذل�ك  أدى  وبالت�ايل  ه�ذه  الدس�تورية، 
انضمام�ه، فيم�ا بع�د اىل جمعي�ة اإلص�الح 
النج�ف  مدين�ة  وت�رك  الب�رصة  مدين�ة  يف 
لإلقام�ة يف مدين�ة الش�طرة التابع�ة إىل لواء 
)محافظة( املنتف�ك يف جنوب العراق وعندما 
احتل�ت بريطاني�ا الع�راق كان الرشقي احد 
النخبة املتقدمة الس�تنفار العشائر ومشايخ 
الشطرة والغراف لاللتحاق بمعركة الشعيبة 
العام 1915 ضد الق�وات الربيطانية املحتلة، 
النهض�ة  كم�ا كان ع�ى اتص�ال بجمعي�ة 
اإلس�المية الرسية خالل ث�ورة النجف العام 
1918 وعندما اندلع�ت ثورة العرشين كلفت 
قيادة الثورة الرشق�ي يف التواجد يف منطقتي 
الشطرة والغراف للتمهيد للثورة والعمل عى 
تأس�يس ف�رع لجمعية النهضة اإلس�المية، 
وس�اهم الرشق�ي بفاعلي�ة يف اح�داث ثورة 
العرشين التي كادت ان تقيض عليه .. انعكس 
فش�ل الثورة سلبا عى الرشقي فانطوى عى 
نفس�ه حتى العام 1926 .. ليع�ود بعدها اىل 
العالم بعقلية سياسية معتدلة، تاركا التشدد 
متاك�دا ان اص�الح املجتمع يف ظ�ل االحتالل 
يتطل�ب التح�رك االيجابي لتحقي�ق مصالح 
االمة سياس�يا .. يف العام 1928 عني الرشقي 
عض�وا يف مجلس التمييز الرشع�ي يف بغداد، 
ثم رئيسا ملحكمة التمييز الرشعي الجعفري 
يف الع�راق حتى الع�ام 1947 ليعني عضوا يف 
مجل�س االعيان، ومنذ العام 1949 اس�تؤزر 
الرشقي وزيرا متفرغا يف الحكومات العراقية 
املتعاقبة حتى س�قوط النظ�ام امللكي يف 14 

تموز العام 1958.

نه�ية املط�ف

خل�د الرشق�ي اىل الراح�ة واالبتع�اد ع�ن 
امليادين السياس�ية، واظه�ر اهتماما خاصا 
يف مجلس�ه االدبي، كم�ا اخذ بإع�ادة النظر 
يف منش�وراته واص�در الع�ام 1963 كتاب�ني 
"االح�الم " و"الع�رب والع�راق" ويف أواخ�ر 
الع�ام 1963 داهم�ه مرض عض�ال بالكلية 
تبني انه "مرض الرسطان" فس�افر اىل لندن 
وأجريت له العملي�ة الجراحية الالزمة، وعاد 
إىل العراق وبعد ثالثة أش�هر ليعاود نش�اطه 
األدبي يف مجلس�ه ويضف�ي روح املتعة عى 
زواره، لكن رسعان ما انتكست صحته ثانية 
ولب�ى ن�داء ربه ظهرية ي�وم الثالث�اء الثاني 
عرش من اب العام 1964 فش�يع جثمانه من 
بغ�داد اىل مدينت�ه الفاضلة النج�ف ودفن يف 

مقربة خاصة له يف وادي السالم.

ت�ريخ و�شخ�شي�ت15
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عيل الرشقي الشاعر الثائر والقايض املتمكن والعني والوزير احلكيم

اإعداد/ د. ه�دي ح�شن عليوي 

هو علي بن ال�شيخ جعفر بن ال�شيخ حممد ح�شن بن ال�شيخ احمد بن ال�شيخ 
مو�شى بن ال�شيخ ح�شن بن را�شد بن ح�شني، وقد لقب ب�ل�شرقي حيث نزح جده 

ال�شيخ مو�شى من جنوب العراق اإىل مدينة النجف االأ�شرف يف القرن الرابع 
الهجري فلقب ب�ل�شرقي
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 13 ضال�ة  كالب  قتل�ت 
حي�وان  حديق�ة  ف�ي  حيوان�اً 
البلغاري�ة صوفي�ا  بالعاصم�ة 

األسبوع الماضي.
 وأف�اد مدي�ر الحديقة بأن 
الس�ياج  تخط�ت  كالب  س�تة 
الحيوان�ات  م�ن   13 وقتل�ت 

النادرة.
 وأض�اف أن ال�كالب قتلت 
خمس�ة حيوان�ات م�ن األي�ل, 
وثماني�ة من المفلون, في حين 
نجا اثنان من األيل األس�مر بعد 

ال�كالب. وأرج�ع  مقاومتهم�ا 
المدير س�بب ذل�ك الهجوم إلى 
داف�ع الج�وع م�ع االنخف�اض 
الكبير في درجات الحرارة التي 
بلغت أقل م�ن 15 درجة مئوية 

تحت الصفر.
 وأوض�ح أن�ه ت�م تعزي�ز 
سياجات الحديقة منذ الحادثة, 
كم�ا وزع�ت بن�ادق غ�از على 
حراس األم�ن لمواجهة الكالب 
التي تعان�ي العاصمة البلغارية 

منها منذ سنوات.

س�يبيري  نم�ر  أص�اب 
رجال بجروح خطي�رة بعدما 
قف�ز إل�ى داخ�ل عرين�ه في 
حديق�ة حيوان�ات برونك�س 
بمدينة نيويورك في الواليات 
المتح�دة الجمع�ة الماضي�ة. 
ول�م يتراجع النم�ر إال بعدما 
أجبره رج�ال الط�وارئ على 
التراج�ع باس�تخدام طفاي�ة 

حريق. 
للحديق�ة  بي�ان  وذك�ر 
كان  عام�ا(   25( الرج�ل  أن 
يركب القط�ار الكهربائي في 
الحديق�ة وقف�ز م�ن إح�دى 
عرباته متجاوزا سياجا حول 

عرين النمر. 
الحديقة  مسؤولو  وأشار 
واإلطف�اء إلى أن الرجل تلقى 
غائ�رة  جروح�ا  أو  عض�ات 
في ذراعي�ه وس�اقيه وأعلى 
كتفه من الخلف أثناء وجوده 

منف�ردا مع النمر لمدة عش�ر 
دقائق تقريبا. 

وق�ال مدي�ر الحديقة إنه 
تم إعداد الموظفين الستخدام 
دع�ت  إذا  المميت�ة  الق�وة 
الحادث  أن  الحاجة, وأض�اف 
مجرد حدث استثنائي وقع ألن 
البعض كان يح�اول تعريض 
نفس�ه للخط�ر، "فالنم�ر لم 
يفع�ل ش�يئا خط�أ ف�ي هذه 

الحالة على اإلطالق". 
تم�وز  يولي�و/  وف�ي 
الماضي افترس�ت النمور في 
حديق�ة حيوان�ات دانماركية 
بكوبنهاغن رجال تسلق سياجا 
وعبر مانعا مائيا ودخل عرين 
النمور. كما افترس�ت الذئاب 
ف�ي أكب�ر حديق�ة حيوان�ات 
بالس�ويد حارسا في الحديقة 
أثناء وجوده داخل عرينها في 

حزيران.

الكالب 
هتاجم حديقة حيوان

نمر ينهش
 رجاًل انتهك عرينه

متاهــــــة

ش�ابان  مهندس�ان  أنه�ى   
جول�ة  االثن�ن  باري�س  م�ن 
ح�ول العال�م عىل متن س�يارة 
بالكهرب�اء،  بالكام�ل  تعم�ل 
يف إط�ار رحل�ة مس�افتها 25 
أل�ف كيلوم�ر ش�ملت 17 بلدا 
وهدفت إىل التأكيد عىل إمكانية 
الكهربائية  استعمال السيارات 
يومي�ا م�ن دون أية مش�كلة. 
وبع�د أن انطل�ق الش�ابان من 
فرنس�ا(  )رشق  سراس�بورغ 
يوم 11 فرباير/ ش�باط, وعادا 
إليه�ا االثنن عىل متن س�يارة 
بع�د  زي�رو"،  "س�يروين يس 
أش�هر  ثماني�ة  دام�ت  رحل�ة 
وتخللته�ا ح�وايل 250 محطة 

البطاري�ة كل 100 أو  لش�حن 
150 كيلومرا. وق�ال املهندس 
كس�افييه ديغ�ون )27 عاما( 
"إذا تمكن�ا من القي�ام بجولة 
ح�ول العال�م عىل متن س�يارة 
كهربائي�ة بامل�رور يف صح�راء 
غوبي وطرق�ات الوس الوعرة، 
فهذا يثبت أنه يمكن استعمالها 
للذهاب إىل العمل أو للتسوق أو 
الصطحاب األوالد إىل املدرسة". 
وس�افر الش�ابان إىل الوالي�ات 
املتحدة، من نيويورك إىل س�ان 
فرانسيسكو، ثم اليابان وربطوا 
بسراسبورغ  سنغافورة  أخريا 
عرب جنوب رشقي آسيا والصن 

وكزاخستان وأوروبا الرشقية.

اس�كتلندية  ام�رأة  أصيب�ت 
بالذهول حين فتح�ت درج أدوات 
المائدة في مطبخ منزلها ووجدت 
أفع�ى داخل�ه، وذلك عندم�ا كانت 
تع�د كوب�اً م�ن الش�اي. وقال�ت 
هيئة اإلذاع�ة البريطانية )بي بي 
س�ي( إن المرأة اتصلت بالشرطة 
للتعامل مع األفع�ى، والتي قامت 
م�ن  فري�ق  باس�تدعاء  بدوره�ا 
االس�كتلندية  الخيري�ة  الجمعي�ة 
أن  وأضاف�ت  الحي�وان.  لرعاي�ة 
األفع�ى  اآلن  ترع�ى  الجمعي�ة 
المخطط�ة، وأطلقت عليها اس�م 
ملعقة بعد العث�ور عليها في درج 

أدوات المائدة.
ونس�بت "ب�ي بي س�ي" إلى 
لين كري�ب من الجمعي�ة الخيرية 
االسكتلندية لرعاية الحيوان قولها 
إن المرأة المسكينة أُصيبت برعب 
حقيق�ي بعد أن ش�اهدت األفعى، 
التي ُيعتقد أنها كانت حيواناً أليفاً 

لدى شخص ما حتى وقت قريب.
األفاع�ي  أن  لي�ن  وأضاف�ت 
تحت�اج إلى الح�رارة للبق�اء على 
قي�د الحياة، وكان مطبخ الس�يدة 
غير المحظوظة حاراً جداً وبشكل 
جعل األفع�ى تلجأ إلى درج أدوات 

المائدة.

أفعى
 يف درج املطبخ  !

ت�سايل 16
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جمرم يستسلم بعد إغالق صفحته عىل "فيسبوك" !

أقرص عروسني يودعان العزوبية

27  ايلول

�سورة من الذاكرة

�سارع الر�سيد
 يف ال�سبعينات

1822 - عالم املرصيات الفرنيس 
جان فرانس�وا شامبليون يفك رموز 
الهريوغليفي�ة بع�د دراس�ته لحجر 

رشيد.
لس�كة  اس�تخدام  أول   -  1825

الحديد كوسيلة نقل عام.
1914 - اإلمرباطورية الروس�ية 

تحتل املجر.
1922 - الق�وات الركية بقيادة 

مصطفى كمال تحتل سمرينا.
مل�ك اليون�ان قس�طنطن األول 

يتنحى عن العرش.
1939 - استس�الم بولندا ألملانيا 

واالتحاد السوفيتي.
1941 - نهاية املقاومة اإليطالية 

يف الحبشة.
1959 - إعصار يف جزيرة هونشو 
الياباني�ة أدى إىل مقت�ل ما يزيد عىل 

5000 شخص.
1964 - ص�دور تقري�ر املفوض 
»وارن« ال�ذي ق�ال في�ه أن يل هاريف 
أوزوال�د ترصف لوحده عندما اغتال 

الرئيس األمريكي جون كينيدي.
1983 - ريتش�ارد ستوملن يعلن 
ع�ن م�رشوع جن�و لتطوي�ر نظام 

تشغيل حر.
1985 - »إعصار جلوريا« يسبب 

6 مليارات دوالر من الخس�ائر يف 12 
والية أمريكية.

1987 - الرئيسان املرصي محمد 
حس�ني مب�ارك والفرنيس فرنس�وا 
ميت�ريان يفتتحان أول خطوط مرو 

أنفاق القاهرة.
الجزائ�ري  الرئي�س   -  1990
األس�بق أحمد بن بلة يع�ود للجزائر 

بعد 9 سنوات يف املنفى.
1996 - طالب�ان تس�تويل ع�ىل 
العاصم�ة األفغانية كاب�ل بعد طرد 
الرئيس بره�ان الدين رباني وإعدام 

الرئيس األسبق محمد نجيب الله.
1997 - انتخ�اب املرصي محمد 
الربادع�ي رئيًس�ا للوكال�ة الدولي�ة 

للطاقة الذرية.
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فال�سفــــــة

 11 – )31 م�ارس 1596  دي�كارت  ريني�ه 
فرباي�ر 1650(، فيلس�وف، وري�ايض، وفيزيائي 
فرنيس، يلقب ب�"أبو الفلس�فة الحديثة"، وكثري 
م�ن األطروحات الفلس�فية الغربي�ة التي جاءت 
بعده، هي انعكاسات ألطروحاته، والتي ما زالت 
ت�درس حتى الي�وم، خصوصا كت�اب )تأمالت يف 
الفلسفة األوىل-1641م( الذي ما زال يشكل النص 
القيايس ملعظم كليات الفلسفة. كما أن لديكارت 
تأثري واضح يف علم الرياضيات، فقد اخرع نظاما 
رياضيا س�مي باس�مه وهو )نظ�ام اإلحداثيات 
الديكارتية(، الذي ش�كل النواة األوىل ل�)الهندسة 
التحليلية(، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية 
يف تاريخ الثورة العلمية. وديكارت هو الشخصية 
الرئيسية ملذهب العقالنية يف القرن17م، كما كان 
ضليعا يف عل�م الرياضيات، فضال عن الفلس�فة، 
وأس�هم إس�هاما كبريا يف هذه العلوم، وديكارت 
ه�و صاحب املقولة الش�هرية:"أنا أفك�ر، إذن أنا 
موج�ود". ول�د ديكارت ع�ام1596م يف الهاي إن 

توري�ن وتعل�م يف كلية الفليش اليس�وعية العلوم 
والفلسفة واملنطق واألخالق، ونال إجازة الحقوق 
م�ن جامعة بواتيه عام1616م، تطوع للخدمة يف 
الجيش الهولندي ع�ام1618م، وخاض معه عدة 
معارك، ويف ع�ام1622م عاد ديكارت إىل فرنس�ا 
وصفى جميع أمالكه ليس�تثمر األموال يف تجارة 
الس�ندات املالية. انظر: س�ند )ورق�ة مالية( وقد 
أمنت ل�ه دخال مريح�ا لبقية حيات�ه. ويف الفرة 
ب�ن 1628م و1649م عاش ديكارت حياة علمية 
هادئة يف هولندا، وألف فيها معظم مؤلفاته، والتي 
أحدثت ثورة يف مجايل الرياضيات والفلس�فة، ويف 
ع�ام1633م أدان�ت الكنيس�ة الكاثوليكية العالم 
جاليلي�و، مم�ا أدى إىل توق�ف دي�كارت عن نرش 
بع�ض أف�كاره، ويف ع�ام1643م أدان�ت جامعة 
أوتريخ�ت الهولندي�ة الفلس�فة الديكارتي�ة، ويف 
أواخ�ر ع�ام1649م، قب�ل دع�وة ملكة الس�ويد 
كريس�تينا لزي�ارة الس�ويد حيث أصي�ب بمرض 

عضال وتويف هناك عام1650م.

ف�ي ُع�رس فري�د م�ن نوعه 
احتف�ل أقص�ر رج�ل ف�ي األردن 
بزواج�ه من فت�اة قصي�رة أيضاً، 
وس�ط فرحة كبيرة من أقاربهما 
ومعارفهم�ا، بع�د معان�اة دامت 
س�نوات. واحتفل نادر وش�يرين 
بزفافهم�ا واالنتق�ال إلى القفص 
الذهبي الذي أنهى رحلة العزوبية 
األردن،  ف�ي  العرس�ان  ألقص�ر 
حيث يبلغ ط�ول العريس نادر أبو 

حج�ر 90 س�نتيمتراً، فيم�ا يصل 
طول عروس�ه ش�يرين إل�ى 110 
سنتيمترات. يذكر أنه لدى العريس 
والع�روس أش�قاء مماثلون لهما 
المئ�ات م�ن  الط�ول، لك�ن  ف�ي 
قص�ار القامة ف�ي األردن يعانون 
م�ن التميي�ز والتفرق�ة م�ن قبل 
المجتم�ع م�ا يجع�ل مث�ل ه�ذه 
األمور مس�تحيلة عليهم في كثير 

من األحيان.

يف حادثة هي األوىل من نوعها، تمكنت قوة أمنية أمريكية من 
وضع نهاية لعملية اختطاف رهينة، ليس بالوسائل التقليدية 
املعه�ودة، بل بإغ�الق امللف الش�خيص للخاط�ف عىل موقع 
"فيس�بوك" االجتماعي، وفقاً ملا نرشته ش�بكة "يس إن إن" 
اإلخبارية األمريكية.  ونقل املصدر عن ، املتحدثة باسم رشطة 
بيتس�ربغ، ، قوله�ا: "إن الخاطف، كلن ايكل تاكس�تون، 22 
عاماً، الذي اتخذ رهينة بالطابق ال�16 بأحد األبراج التجارية، 
كان منشغالً عن التفاوض مع قوات األمن بالنقاش وتحديث 
صفحته الشخصية عىل املوقع اإللكروني". وأضافت: "رأينا 
بأنه يويل اهتماماً أكثر ل�"فيس�بوك" ع�ن التحدث مع فريق 
التف�اوض، وهذا أعاق قدرتنا عىل ح�ل األزمة."و كان يتلقى 
رس�ائل تشجيع عرب "فيس�بوك" لالس�تمرار قدماً يف فعلته. 
وأوضحت ريتش�ارد إن عنارص التدخل الرسيع راقبت املوقع 

االجتماع�ي طيلة س�اعتن قبيل اتخ�اذ قرار بالتنس�يق مع 
املدع�ي العام، إلغالق صفحة تاكس�تون.  وبعد إغالق املوقع 
استسلم تاكستون دون مقاومة، كما لم يصب الرهينة بأذى 

بحسب الرشطة. 

رينيه ديكارت

جولة حول
 العالـم بسيارة كهربائية
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احلمل
قد يطرأ ما لم يكن في الحسبان، 
فيس�بب لك االضط�راب والقلق، ما 
ينعكس س�لباً على محيطك وعملك 
ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد 

يولد الشك لديه.

الثور 
وعالق�ات  تش�ويقاً  تع�رف 
اس�تثنائية.  واوضاع�اً  حماس�ية 
تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية. 
كّث�ف اتصاالتك، وك�ّرر المحاوالت 

ومارس جميع صالحياتك.

اجلوزاء
بالمش�كالت  الي�وم  ينذر ه�ذا 
والعقوب�ات. تم�ر بتجرب�ة صعبة. 
تجّن�ب االخطاء والتهور والتس�رع 
عاطفي�اً: من�اورات الش�ريك تثي�ر 

غضبك وتستدعي معالجة حاسمة

ال�سرطان 
تكتش�ف م�ا يجعل�ك تتصرف 
بطريقة س�ريعة وتنك�ب على عمل 
جدي�د وتحقق انج�ازاً مهم�اً. لكن 
ال تحّم�ل اآلخري�ن تبعات فش�لك ال 

سمح الله الحياة

الأ�سد 
تتاح لك الفرصة إلثبات حضورك 
والدع�م  االهتم�ام  والس�تقطاب 
ا، بل استعد  والتأييد. فال تكن متحفظًّ
لعملك جّيًدا وناق�ش أطروحتك بثقة 

تتمتع بوضع عاطفي

العذراء 
يحم�ل اليك ه�ذا الي�وم ارباكات 
عل�ى األرج�ح. تس�تاء م�ن تحالفات 
مهني�ة وغيره�ا أو من ش�راكة بدأت 
تش�كك فيه�ا او م�ن موق�ف ضع�ف 

تعانيه تجاه مسؤولين أو إداريين

امليزان
المواجه�ات  تتجن�ب  أن  علي�ك 
المباش�رة في العم�ل، فهي لن تكون 
ف�ي مصلحتك وفق�اً للمعطيات التي 
س�تعرفها الحقا وقوف الشريك إلى 

جانبك

العقرب 
عوامل إيجابية كبيرة في عدد من 
المجاالت، وهذا س�يكون لمصلحتك 
لتحّس�ن أوضاع�ك المهنية التضحية 
من أجل اآلخرين جّيدة، لكن شرط أال 

تتخطى الحّد المسموح به

القو�س 
ومليئ�اً  عاصف�اً  يوم�اً  تدخ�ل 
بالمش�كالت والهم�وم، تحم�ل إليك 
أوضاعاً مبلبلة تختبر صبرك وقدرتك 
على الس�يطرة واالنضباط قد تواجه 

حواجز جديدة

الدلو 
من األفضل أال تتسرع في بعض 
القرارات الحاسمة والمصيرية، فذلك 
ق�د تك�ون ل�ه عواقب وخيم�ة حين 
تزيد الغيرة عن حّدها، فهي س�تهّدد 

مستقبل

اجلدي
ع�ن  وتخ�رج  الدع�وات  تلّب�ي 
الروتين الممل. تتعّرف الى اش�خاص 
نافذي�ن وتقيم عالق�ات جديدة إبتعد 

عن المأكوالت السريعة

حوت 
تحظ�ى  ان  المحتم�ل  م�ن 
بمفاج�آت غي�ر متوقعة تس�توجب 
االه�داف.  لبل�وغ  س�ريعة  ق�رارات 
ح�ذار األخطاء ف�ي التقدير ، وتجنب 
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تس�تقبلك القري�ة برائح�ة خاصة، تش�عر بأنها 
منبعثة للتو من املعابد األثرية التي ش�يدها الفراعنة 
تمجي�دا للحياة ولإلنس�ان صانع الحضارة وش�علة 
الح�ب والعط�اء. وتقدم القري�ة التي يتواف�د عليها 
يومي�ا املئات من املرصيني والع�رب واألجانب صورة 
مصغ�رة ملئات اآلالف م�ن املقتني�ات األثرية، ما بني 
مس�ات ومعابد وتماثيل وأهرام، كم�ا تطلع زوارها 
ع�ى الكث�ر م�ن أرسار العل�وم والفنون الت�ي برع 
فيها الفراعن�ة وال تزال تبهر العالم، وذلك بواس�طة 
مختصني يكشفون أرسار هذه العلوم بأسلوب علمي 
شائق وبسيط. تفتح القرية شهية السياح القادمني 
إىل مرص، للتعرف عى حضارتها ولاستمتاع بآثارها 
الفرعونية يف مواقعها األصلية، املنترشة يف كل أرجاء 
الباد، بع�د أن جمعتها »القرية الفرعونية« بأنموذج 
محاكاة باهر، يف جزيرة س�احرة عى ضفاف النيل يف 
قلب محافظة الجيزة املاصقة للعاصمة القاهرة. يف 
هذه القرية الصغرة، التي تستلزم الجولة فيها من 3 
إىل 5 س�اعات عى األقل، تتعرف عى أسطورة إيزيس 

وأوزوريس، وقصة النبي موىس - عليه الس�ام - مع 
فرعون ورحلة خروجه من مرص إىل باد الشام.

معب�د أبو س�مبل أش�هر معابد مل�وك الفراعنة، 
والذي يقبع يف أس�وان جنوب مرص، ت�راه ماثا بني 
عينيك داخ�ل دروب القرية.. مع ع�رض باهر لحياة 
املرصي القديم البسيطة بني الزراعة وصيد األسماك 
وتحنيط املوت�ى والكتابة ع�ى ورق الربدي وصناعة 
الخبز الشميس. لذلك تعترب القرية الفرعونية بمثابة 
تجرب�ة حياتي�ة فري�دة م�ن نوعها حي�ث اإلبحار يف 
القن�وات املائي�ة التي تحي�ط بالقرية، لتجد نفس�ك 
يف قل�ب التاري�خ امل�رصي القديم أينم�ا تدير وجهك، 
وتطالع�ك أص�وات وعامات ورم�وز الحياة املرصية 
يف كل اتج�اه، فتش�عر بأن�ك تع�رب الزم�ن يف رحل�ة 
ممتعة. جاءت فكرة القرية الفرعونية، التي أنش�أها 
من�ذ قراب�ة الثاثني عام�ا املعماري املرصي حس�ن 
رجب، بعد زيارت�ه لقرية »ويليامزبرغ« يف فرجينيا 
بالوالي�ات املتح�دة، والتي تحكي حياة املس�توطنني 
األوائ�ل يف الواليات املتح�دة األمركي�ة.. فبعد انبهار 

رج�ب بالفكرة قرر أن يقوم بعم�ل مثيلتها يف مرص 
لتحك�ي تاريخ الحضارة املرصي�ة الرائدة بني جميع 
حض�ارات العال�م. ووق�ع اختيار رجب ع�ى جزيرة 
تس�مى »يعقوب« بمحافظة الجيزة، كمكان للقرية 
الفرعوني�ة، حت�ى ب�دأ العم�ل فيه�ا ع�ام 1977، 
وج�رى حفر القن�وات واملم�رات املائي�ة يف الجزيرة 
وغرس5000 ش�جرة من األش�جار التي كانت تتميز 
بها مرص الفرعونية حت�ى يقرتب من صورة الحياة 
يف م�رص الفرعوني�ة منذ آالف الس�نني. وت�م افتتاح 
القرية الفرعونية رسميا عام 1984، لتسهم يف خلق 
تجرب�ة علمية وترفيهية فري�دة تعرض بها املتاحف 
الفرعوني�ة املع�دة بنف�س التقنية التي اس�تخدمها 
األف�راد الذين صنع�وا املحتويات األصلي�ة مع األخذ 
يف االعتب�ار كل التفاصيل مم�ا يعكس املعرفة التامة 
باألس�اليب املس�تخدمة من قبل القدم�اء املرصيني. 
تبدأ رحلتك يف القري�ة الفرعونية من خال العبور يف 
»مركب الزمان« الذي يس�ر بك يف القناة األسطورية 
يف الني�ل، فتس�تمتع من خ�ال 100 ممث�ل وممثلة 
يرتدون املابس الفرعونية الشهرة، بتفاصيل الحياة 
املرصي�ة القديم�ة، من خ�ال أدائهم مله�ام عملهم 
اليوم�ي دون أن يلق�وا إليك ب�االً.. هذا ف�اح يحرث 
األرض بمحراث�ه، وآخ�ر يصنع ورق ال�ربدي، وثالث 
يصن�ع الفخ�ار، وآخ�رون يرفعون أحج�ارا عماقة 
لبن�اء أه�رام وتماثي�ل ومس�ات. عندما ترس�و بك 
الس�فينة عى الش�اطئ املقابل، أول يشء تقع عيناك 
علي�ه هو أنم�وذج مصغر من معب�د »الكرنك«، الذي 
يعد من عامات مدينة األقرص يف مرص املميزة، حيث 
كان كل ملك من امللوك املتعاقبني يحاول جعل معبده 

األكثر روعة، ليتميز به عن سلفه.
وبج�وار »الكرنك« داخ�ل القرية منازل املرصيني 
القدم�اء، حيث س�تلحظ الفرق بني من�ازل الفقراء 
واألغنياء، فمن�ازل األغنياء تحوي العديد من الغرف، 
كغرف�ة الزوج والزوجة املنفصلت�ني، وغرفة الحبوب 
لتخزين الحب�وب الغذائية، واملطب�خ، وغرفة الخدم، 
وإس�طبل الحيوان�ات، يف ح�ني أن من�ازل الفق�راء 

والفاحني تتكون من غرف�ة واحدة يعيش فيها كل 
أف�راد األرسة. بالتجول يف القري�ة، تجد »مقربة امللك 
توت عنخ أم�ون«، والتي تعترب ص�ورة طبق األصل 
من املق�ربة األصلية يف وادي املل�وك بمدينة األقرص. 
ويعد توت عن�خ أمون أحد فراعن�ة األرسة املرصية 
الثامن�ة ع�رشة يف تاريخ مرص القدي�م، ويعترب من 
أشهر الفراعنة ألس�باب ال تتعلق بإنجازات حققها 
أو ح�روب انت�رص فيها كما ه�و الحال م�ع الكثر 
من الفراعنة، وإنما ألس�باب أخرى تعترب مهمة من 
الناحي�ة التاريخي�ة وم�ن أبرزها اكتش�اف مقربته 
وكن�وزه بالكامل دون أي تلف، واللغ�ز الذي أحاط 
بظ�روف وفاته يف ظل وج�ود آثار لكس�ور يف عظم 
الفخ�ذ والجمجم�ة، وغرها م�ن األرسار. وعى بعد 
خط�وات من مق�ربة توت عنخ أم�ون توجد املتاحف 
العرشة املوج�ودة بالقري�ة الفرعوني�ة، والتي تعرب 
أربع�ة منها ع�ن حقب�ة التاريخ امل�رصي القديم يف 
مج�االت متعددة.. فهناك متحف »الطب والتحنيط« 
الذي اس�توىل عى الج�زء األكرب من الفك�ر الحديث 

ملعرف�ة أرساره، حي�ث كان التحني�ط فن�ا غامضا، 
وبالتايل يمكن�ك أن تتعرف من خال هذا املتحف عى 
الخط�وات الت�ي كانت متبعة يف عملي�ة التحنيط من 
خ�ال تماثيل لبع�ض املومياوات. ويع�رض املتحف 
أهمي�ة التحني�ط عند الفراعن�ة، وإيم�ان املرصيني 
القدماء بالحياة األخرى ورجوع الروح مرة أخرى إىل 
الجسد، كما يرصد إنجازات املرصيني القدماء يف مجال 
الطب، ومنها بردية »إدوين س�ميس«، وهي الوثيقة 
الطبي�ة األوىل الت�ي عرفه�ا العالم والتي ت�م كتابتها 
ع�ام 1600 ق.م، وتتح�دث ع�ن بع�ض املاحظ�ات 
الترشيحية والتش�خيصات. وثمة أيضا »متحف بناة 

األهرام« الذي يحوي 4 نماذج خشبية ترشح أرسار 
الفراعن�ة يف بن�اء األه�رام واملس�ات وأب�و الهول، 
وتطور فكرة بناء املقابر امللكية بداية من املصاطب 
مرورا بالهرم املدرج وانتهاء بالشكل الكامل للهرم، 
عاوة عى نماذج توضح النظريات املختلفة لكيفية 
بناء األه�رام، التي م�ا زالت تذهل العال�م حتى اآلن 
وتخف�ي مئ�ات األرسار بداخله�ا. وهن�اك متحفان 
آخران يجس�دان حياة اإلنس�ان املرصي القديم، هما 
»متح�ف املراك�ب املرصي�ة« ال�ذي يع�رض مراكب 
الش�مس واملراكب الخش�بية التي صممها الفراعنة، 
و»متحف الفنون والعقائد املرصية«، وكلها تعرب عن 
طبيعة الحياة املرصية القديمة وما كان سائدا فيها، 
وباإلضافة إىل تلك املتاحف توجد أربعة متاحف أخرى 
يعرب كل منها عن جزء من تاريخ مرص، وهي »متحف 
كليوباترا« الذي يرصد تفاصيل حياة هذه امللكة منذ 
اعتائها عرش مرص، وحتى مماتها، وهناك »املتحف 
اإلس�امي« الذي يقدم صورة حقيقية عن الحضارة 

إلس�امية  ا
وفنونها يف مرص منذ الفتح 

اإلس�امي له�ا، باإلضاف�ة إىل »املتح�ف القبط�ي«، 
و»متح�ف حمل�ة نابلي�ون ع�ى م�رص«، إىل جانب 
متحف�ني آخري�ن أحدهم�ا لرئي�يس م�رص الراحلني 
جمال عب�د النارص وأنور الس�ادات، ويضمان بعض 
املقتنيات واملراحل املهمة يف حياة كل منهما، وذلك من 
خال العديد من الصور واملابس واملقتنيات املفضلة 
لديهم�ا، مثل البدلة العس�كرية للرئيس عبد النارص، 
وماب�س الحج والكامرا واملنظ�ار الخاص به. بينما 
يمكنك أن تش�اهد يف متحف الرئيس السادات سرتته 
الخاصة التي حرض بها حادث املنصة الشهر، وعصاه 

الش�هرة 
ومعجون وفرشاة أسنانه 

وعط�ره. أح�دث املتاحف التي أضيف�ت إىل القرية يف 
اآلون�ة األخ�رة هو »متح�ف الرتاث« وال�ذي يعرض 
الح�رف اليدوي�ة القديم�ة للمرصيني كبائ�ع الفول 
والحاق واملس�حراتي، ويع�رض الع�ادات والتقاليد 
املرصي�ة القديمة مث�ل الزار والف�رح والزفة. وكذلك 
أول متحف ل�»شهداء ثورة 25 يناير« املرصية، والذي 
يضم صورا لش�هداء الثورة ومابسهم ومقتنياتهم، 

ونصبا تذكاريا لهم يف مدخل املتحف، 
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»القرية الفرعونية« عىل ضفاف نيل اجليزة.. نزهة حضارة عمرها 7 آالف عام

ارقام وانواع العجالت املحتجزة لدى قيادة علميات بغداد
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اإطاللة متنوعة على احل�سارة الفرعونية يف م�سر، �ساحبة التاريخ 
العريق والذي ميتد لنحو �سبعة اآالف عام، تقدمها القرية الفرعونية 

مبوقعها املتميز على نيل القاهرة، والذي ي�سكل ج�سر التوا�سل مع هذه 
احل�سارة اخلالدة
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 أك�د قائ�د املنتخ�ب العراق�ي لكرة الق�دم يونس 
محمود، أن هناك من حاول أن يؤثر يف قرار مدرب 
املنتخ�ب زيكو باختيار تش�كيلة اغلب عنارصها 
من الش�باب يف مباراة العراق أم�ام اليابان ضمن 
مباري�ات املجموع�ة الثاني�ة من الدور الحاس�م 
للتصفيات اآلس�يوية املؤهلة إىل مونديال الربازيل 
ترصيح�ات  يف  محم�ود،  يون�س  2014.وق�ال 
صحفي�ة: أن "اختيار التش�كيلة األساس�ية ألي 
منتخ�ب هو ق�رار خ�اص بامل�درب ال�ذي يمتلك 
وحده تحدي�د معالم التش�كيلة، وبرأيي أن زيكو 
اتخذ الق�رار الذي يراه من وجهة نظره األنس�ب 
للمنتخ�ب يف مباراتن�ا أمام الياب�ان". وأضاف أن 
"الالعب�ن الش�باب الذين خاض�وا املب�اراة كانوا 

عرض�ا جي�دا عند قدر املس�ؤولية وقدموا 
واثبت�وا  الخس�ارة،  خالل�ه رغ�م  م�ن 
مواه�ب أن الك�رة العراقي�ة تمتلك 

ية  و كر
ة  مميز
ق�ادرة 
عىل التألق يف 
املستقبل".

وض�����ح  وأ
د  محم������و
"إرب�اك��ات  أن 
حصل���ت قب��ل 
مباراتن�ا أم����ام 
وس�اهمت  اليابان، 

يف التأثري عىل قرارات زيكو ودفعه للزج بتش�كيلة 
يغل�ب عليها عن�رص الش�باب".وبن أن "البعض 

ح�اول أن يؤث�ر يف عالقتن�ا كالعب�ي خربة مع 
املدرب، من خالل االدع�اء بأننا نتهرب من 

االنضم�ام إىل تش�كيلة املنتخ�ب، وه�و 
كالم مردود عىل أصحابه، الن التزامنا 

بتمثي�ل منتخ�ب بالدن�ا ال يمكن أن 
يكون موضع شك".وأردف محمود 
"نحن نحرتم ونقدر تاريخ زيكو، 
ون�درك أن املنتخب العراقي يقدم 
تح�ت قيادت�ه مس�تويات طيبة 
توجت بالتأهل إىل الدور الحاسم 
من التصفيات املونديالية، ونعتقد 
أنه يبقى الخيار األنس�ب لقيادة 
املنتخ�ب حالي�اً، وال يوجد مربر 
لألصوات التي تطالب بتغيريه". 
وأك�د "لقد اجتمعن�ا مع املدرب 
وأوضحنا له أننا ال يمكن أبدا أن 
ن�رتدد يف ارتداء قميص املنتخب 
الوطن�ي، وهو أبدى كل التفهم 
مل�ا طرحناه من وجهات نظر، 
وقد وضعنا ما جرى يف طوكيو 
وراء ظهورن�ا ونتطل�ع بكل 
عزيم�ة للمرحلة املقبلة من 
التي  العالم  تصفيات كأس 
تستدعي منا النظر لألمام 
والعم�ل بكل ج�د لخطف 

إح�دى البطاق�ات املؤهل�ة إىل مونديال 
الربازيل".

تمكن العبو فريق الزوراء بكرة القدم من 
تسجيل أول فوز لهم خالل معسكرهم 
التدريب�ي املقام حالي�اً يف العاصمة 
األردني�ة عمان تحض�ريا لخوض 
منافس�ات املوس�م املقب�ل من 

دوري املقبل .
وقال الناطق اإلعالمي لنادي 

ال�زوراء الريايض عب�د الرحمن رش�يد: أن" فريقنا تمكن 
ي�وم أمس من تحقي�ق الفوز عىل نظريه منتخب ش�باب 
األردن بهدفن نظيف�ن يف ثاني مبارياته التجريبية خالل 
املعس�كر التدريبي الت�ي ضيفها ملعب جامع�ة اإلرساء، 
مشريا إىل أن" الالعب النيجريي صديق وهاب هو من افتتح 
التس�جيل لل�زوراء يف الدقيقة 31 من زمن الش�وط األول, 
ليضيف نفس الالعب الهدف الثاني يف الدقيقة 50 من عمر 
اللقاء" . وأضاف أن "مباراة ثالثة س�تجمع فريق الزوراء 

أمام منتخب الش�باب األردني يوم غد الخميس عىل ملعب 
عمان الدويل ضمن سلس�لة املباري�ات التي وضعها املالك 
التدريبي يف منهاجه التدريبي خالل معس�كره الخارجي, 
ليختت�م مبارياته التجريبية بلق�اء فريق الجزيرة األردني 
ي�وم األح�د املقب�ل املوافق 30 أيل�ول الحايل قب�ل أن يعود 
إىل بغ�داد يف األول م�ن ترشين األول املقب�ل" . وكان فريق 
الزوراء قد تعادل يف مباراته األوىل التي خاضها أمام فريق 

الفيصيل األردني من دون أهداف.

أكد مدرب منتخب العراق العسكري للمالكمة أن املشاركة ببطولة العالم 
العس�كرية يف روس�يا تمثل "عودة منتظرة" بعد االبتعاد عنها لسنوات.

وق�ال طارق محمد أن "املش�اركة ببطولة العالم العس�كرية يف روس�يا 
تمث�ل عودة جديدة ومنتظرة للعراق يف هذه املنافس�ة بعد ابتعاده عنها 
لس�نوات طويلة". وأضاف أن "آخر مشاركة للعراق بالبطولة هي 
تلك الت�ي ضيفتها ع�ام 1989 وكانت متميزة 
بع�د أن أح�رز اللق�ب اثر حص�ده لعدد كبري 
من األوس�مة". ورج�ح محم�د أن "يخرج 
مالكم�و العراق بعدد جيد من األوس�مة، 
اس�تنادا إىل املستوى الفني الذي يتميز به 
اغلبهم".وم�ن املقرر أن يش�ارك مالكمو 
العراق يف منافسات بطولة العالم العسكرية 
التي من املقرر أن تضّيفها روس�يا، اعتبارا من 
الي�وم الخمي�س ولغاي�ة الثاني من ش�هر 
ترشي�ن الثان�ي املقب�ل". وتضم تش�كيلة 
منتخب الع�راق للمالكمة يف بطولة العالم 
العسكرية مهند عالء لوزن 64 كغم وحيدر 
رضا لوزن 69 كغ�م وزيدون طارق لوزن 75 

كغم وإياد فالح لوزن فوق 91 كغم.

أعلن مدير املدرس�ة التخصصية للتايكواندو 
التابعة لوزارة الش�باب والرياضة عادل عنيد، 
الثالثاء، أن مدرسته س�تكون ضمن فرق األندية 
واملؤسس�ات يف دوري االتح�اد املرك�زي للتايكوان�دو 
للموسم املقبل "2012 – 2013 " لفرق الفئات العمرية 
للبن�ن والبنات .وأكد عنيد: أن "ق�رار االتحاد جاء عن 
قناعة تامة بان املدرسة التخصصية بلعبة التايكواندو 
وبجميع فرقها ستكون إضافة مهمة لجميع البطوالت 
املوس�مية املقبلة ضمن منهاج االتحاد املركزي نظرا ملا 

أفرزته من موهبة وتطور يف املس�توى بفرتة قياس�ية جدا " 
.وبن ، أن "فرق الفئات العمرية يف املدرس�ة تحت سن ستة 
ع�رش عاما تنوع�ت إىل فئات أخرى وص�وال إىل عرشة أعوام 
وتض�م 70 العبا مؤهال من املوهوب�ن ملختلف األعمار و50 
العبا تحت التدريب والرعاية املركزة للنهوض بمس�توياتهم 
باإلضاف�ة إىل 12 فت�اة بأعمار مختلفة أيض�ا " .وأضاف أن 
" تدريبات املدرس�ة مس�تمرة بواقع أربع وح�دات تدريبية 
تقام عىل قاعة املركز التدريبي للتايكواندو يف النادي العربي 
حي�ث توفر الوزارة جميع االحتياج�ات الالزمة لتطوير أداء 
الرياضي�ن املوهوبن وتنال رعاية خاصة من املس�ؤولن يف 

الوزارة األمر ال�ذي يضمن تطور هذه املجموعة الكبرية من 
الالعبن املوهوبن " .وأشار عنيد ، أن " هذه املرة األوىل التي 
تنال فيها مدرسة خاصة بلعبة فردية بالفنون القتالية مثل 
ه�ذا الدعم الكبري بمختلف االتجاهات ، منوها يف الوقت ذاته 
إىل أن املدرس�ة التي تنال س�معة طيبة يف الوس�ط الريايض 
ش�هدت زي�ارة رئي�س اتحاد غ�رب آس�يا وعض�و االتحاد 
الدويل باللعبة إىل مقرها وش�اهد بنفسه الوحدات التدريبية 
املنظمة للفئ�ات العمرية وعرب عن إعجاب�ه الكبري يف العمل 
والتس�هيالت والدعم الذي تقدمه وزارة الش�باب والرياضة 

من اجل النهوض باللعبة .

علق ح�ارس مرمى اليوفنت�وس العمالق 
جيانلويج�ي بوف�ون ع�ىل نتيج�ة التعادل 
السلبي مع الفيوال وذلك بعد املباراة يف حديثه 

مع شبكة السبورت ميديا سيت.
ق�ال بوفون ع�ن لق�اء األرتيمي�و فرانكي: " 
إنه�ا نقطة جيدة حصدناه�ا هنا، ليس ليشء 
إال لك�م الصعوب�ات الت�ي واجهناه�ا عى هذا 
امللع�ب، تتابع املباريات؟ آخر مب�اراة لعبناها 

الس�بت ونحن أفضل فريق م�ن ناحية 
ال�زاد البرشي لذل�ك فال يج�ب أن نأخذ 
م�ن ذلك ذريع�ة وعذر حتى أم�ام فريق 
يس�بب لك األزمات مثل فيورنتينا".أكمل 
جيانلويج�ي: " ونحن مع ذل�ك نؤكد كل 

م�رة أننا فريق من الصعب أن تفوز عليه، 
رغ�م أن كل من يلعب ضد اليويف اآلن يقدم 

مب�اراة عم�ره، فنح�ن نواج�ه منافس�ن 
يقدمون الحد األقىص من قوتهم، هذا مؤرش 

جيد عىل قوتنا".

أعلن�ت لجن�ة الح�كام التابع�ة 
لالتحاد ال�دويل لكرة القدم عن اختيار 
قائم�ة مبدئي�ة بح�كام كأس العال�م 
2014 بالربازيل، يف الوقت الذي خلت فيه 

من أي حكم عراقي.
وضمت القائم�ة اإلماراتي عيل حمد 
البدواوي، ومساعديه صالح املرزوقي 
وعمر الحمودي، والسعودي خليل 

الغام�دي ومس�اعديه ب�در الش�مراني وحام�د 
املياحي، وحكم الس�احة البحرين�ي نواف غياث 
ش�كر الله ومس�اعديه يارس توليفات وإبراهيم 
مب�ارك صال�ح. كما ضم�ت القائم�ة الجزائري 
جمال حيمودي ومس�اعديه عبد الحق التش�يايل 
ورض�وان عش�يق، والتون�ي س�ليم الجدي�دي 
ومس�اعديه بش�ري الحس�اني وامل�رصي رشيف 

اللجن�ة  رئي�س  وق�ال  حس�ن. 
"القائمة  أن  ماسيمو بوساكا 

ليست نهائية، ومن املحتمل 

إضاف�ة املزي�د م�ن الح�كام يف األش�هر املقبلة، 
وإخ�راج املقرصين من القائم�ة الحالية". ومن 
املقرر أن تق�ام نهائيات كأس العالم بنس�ختها 
العرشي�ن يف الربازيل، للمدة م�ن 13 من حزيران 
ولغاي�ة 13 م�ن تم�وز م�ن ع�ام 2014.يفتتح 
منتخبنا الوطني بكرة القدم مش�واره يف بطولة 
اتح�اد غ�رب آس�يا الس�ابعة بمواجه�ة نظريه 
األردني ضمن منافس�ات فرق املجموعة الثالثة، 
يف تمام الساعة الخامس�ة والربع مساء العارش 
من كان�ون األول املقبل عىل ملع�ب نادي النرص 

الكويتي.ونقل املوقع الرسمي التحاد غرب آسيا 
بكرة القدم عىل شبكة االنرتنت أن اللجنة املنظمة 
للبطول�ة التي تق�ام فعالياته�ا يف الكويت خالل 
الف�رتة من 8 إىل 20 كان�ون األول املقبل أصدرت 
ج�دوال بمباري�ات املجموعات الث�الث التي تضم 
11 منتخبا تش�ارك يف البطولة.وأش�ار املوقع إىل 
أن منتخب العراق سيواجه منتخب األردن يف أوىل 
مبارياته يوم العارش من كانون األول املقبل عىل 
أن يختتم منافسات الدور األول بمواجهة منتخب 
س�وريا يوم 13 من الش�هر ذاته .وبن املوقع أن 

يوم 18 كانون األول سيش�هد إقامة 
مباراتي الدور قبل النهائي بن بطل 

املجموع�ة األوىل وأفض�ل منتخب حل 
باملركز الثاني ضمن كافة املجموعات، 

إضاف�ة إىل مباراة تجم�ع بطل املجموعة 
الثانية وبطل املجموعة الثالثة.عىل أن يشهد 

يوم 20 من الش�هر ذاته لقاء يجمع الفائزين 
من مبارات�ي الدور قبل النهائ�ي، وقبل ذلك 
تلعب مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع 

بن خارسي الدور قبل النهائي.

النميمة كادت أن توقع بين السفاح وزيكو

أبناء الوطن الواحد يتصارعون عىل مرسح لوزان يف س�ويرسا 
يوم غد الجمع�ة للبت يف قضية االعرتاض عىل نتائج انتخابات 
اإلتح�اد العراقي لكرة القدم والتي أقيم�ت يف الثامن عرش من 
ش�هر حزيران من العام املايض , فريق�ان يضمان يف جنبيهما 
"التناق�ض" والريب�ة فتش�كيلتهما تدعو للغراب�ة ومصدرها 
أن وف�د املعرتضن ضم املتطاول عىل الع�راق الجديد ورجاالته 
وقادته بأق�ذع األوصاف والكلمات التي ال "ترشف" أي عراقي 
مح�ب للعراق وش�عبه , "محام�ي" املعرتضن ال�ذي جمعته 
األيام ب� "دخيل" سّمي زوراً وبهتاناً ب�"خبري" ريايض تارة او 
قانوني تارة أخرى وهو الذي "يصعب" األمور وال "يس�هلها" 
فبات اسماً عىل غري مس�مى!! , معششاً مع خفافيش الظالم 
لحياك�ة وتمري�ر مخططات من "يحرك�ه" كاالرجوز بخيوط 
يمس�ك بتالبيبها "ش�يخ املنظري�ن" الذي بان أنه ل�ن يهدأ له 
بال إال بوضع بصماته "الباس�لية" عىل كل مش�كلة تطرأ عىل 

الوس�ط الريايض، إن ل�م يكن هو من يثريه�ا ويقف وراء كل 
طبخ�ة تفوح منه�ا رائحة "النكهة الباس�لية" وها هو يظهر 
من جديد كأحد أفراد املعرتضن الذين س�يتواجدون يف مرافعة 
الكأس الذي س�يتنافس عليه الفريقان بكل م�ا أوتيا من قوة 
وس�يبذالن جهودا اس�تثنائية للظفر به وسيكون للمعرتضن 
أفضلية بحس�ب توقعات املراقبن واملتابعن السيما وانه يضم 
يف صفوف�ه "رأس الحرب�ة" املغم�ور الذي ظهر عىل الس�احة 
الرياضية متصدراً املش�هد بفضل ما دفعه من "مال" كرسوم 
االعرتاض والبالغة ستن ألف دوالر وما أعقبها من مرصوفات 
ل�م يع�رف مقدارها وس�يتواجد أيضا ضمن قائم�ة فريقه إال 
أن "قائ�د" الفري�ق ألصق ب�ه صفة "إعالم�ي" لتربير زجه يف 
التش�كيلة الت�ي س�تخوض ال�رصاع!. وعضو آخ�ر يتمنى أن 
ُيسعد بالنتيجة النهائية يف سويرسا وهو ال يمثل أي ناٍد!.املثري 
والغريب هو غي�اب الثعلب ومالح الحدود ول�م تصلنا األخبار 

املؤك�دة لغيابهما؟!.آخ�ر أعض�اء وفد املعرتض�ن هو حامي 
عرين املنتخب�ات الوطنية ونجمها وقائده�ا الفذ , الذي ذاد يف 
الس�نوات األربع املاضية عن حراسة شباك األوملبية وهو ثاني 
اختيار ودعم من كابتن الفريق "الباس�ل" بعد أن "أس�تقتل" 
لدفعه لقي�ادة هرم رياضة اإلنجاز التي لم تر غري "اإلخفاق". 
الحارس األمن أكد انه لن يحرض شاهداً بل ملتابعة سري القضية 
, يف حن تؤكد املعلومات أنه املرشح الساخن لتويل مهمة إدارة 
الهيئ�ة املؤقتة إلدارة ش�ؤون الكرة العراقية بع�د الرتجيحات 
والتأكي�دات بصدور قرار إلغاء نتائ�ج انتخابات العام املايض, 
مع ورود معلومات بتويل رئيس اإلتحاد السابق السعيد حسن 
للمؤقتة الكروية يف حال عدم وجود قرار يقيض بعدم ترش�يح 
من يتوىل إدارتها، وهو ما يعني أن ما تحدث عنه البعض بقرب 
عودة س�عيد لجمهورية الكرة لها صحة بعد تقريبه بواس�طة 
شخصيات سياس�ية بارزة لحكومة "القانون" التي "يشيع" 

البع�ض أن الرئي�س الحايل أح�د رجاالتها! وه�و املعروف عنه 
"لبق" )يوديك للشط ويرجعك عطشان( وال تأخذ منه ال حق وال 
باطل.املؤكد أن لباقته س�تفيده بيشء أمام قضاة ال يتحدثون 
العربي�ة , فكيف س�يمرر "جنجلوتياته"؟ وهل س�يعتمد عىل 
"الروحانيات" وهل س�يكون "الخاتم" ب�ذات فاعليته؟ أم أنه 
س�يكون خارج ناط�ق الخدم�ة!! , وهذا ما س�يكون مرجحاً 
وق�د يكون س�بباً باصطحابه ملستش�اره "ط�ربة" ذلك اللغز 
املحري عىل األقل بالنس�بة يل ألن س�بق أن وصفه "بالكلب" يف 
مع�رض رّده عىل كتابات "ط�ربة" التي نرشها قب�ل أيام من 
االنتخاب�ات وقال نصاً يف رّد موثق "تس�جيلياً" ) - لو كل كلب 
ألقمته حجراً .. ألصبح مثقال الحجر بدينار- فهذا ال يس�تحق 
الرد وال داعي أللقم�ه حجراً( إىل هنا انتهى رد "عراف"  الكرة 
العراقية الذي اس�تعان باملحرتف اإليطايل "مازويل" كاستعارة 
من الفريق القط�ري للدفاع وصد هجمات املعرتضن يف ملعب 

لوزان! , إىل جانب تواجد رئيس 
اللجنة املرشفة عىل االنتخابات 
"املعتق�ل" مؤخراً!! , فضال عن 
"أم�ي" ال�رس والق�ايض "عيل 

العالق , واملبهم "شكارة".
انش�غال برصاعهما  الفريق�ان 
عىل الكأس وتركا أسود الرافدين 

ومشوارهم املونديايل الذي ال يعود إال بعد أربع سنوات وهو ما 
يوضح رصاع الكرايس هو للحف�اظ عىل املناصب واملنافع من 
جانب املرتبع ولإلزاحة واالس�تحواذ ع�ىل وجاهة ومنافع غري 
آبهن بمصلحة الكرة العراقية التي يبدو أن قطارها س�يدخل 
نفقاً مظلماً نعرف وقت دخوله وال نعلم موعد الوصول للضوء 
ال�ذي يف نهايته "إن كان هنال�ك ضوء"!! وذلك لكثرة من يطفأ 

النور يف عراق يتطلع لالستقرار.

* حسن البيضاني

يوم ال ينفع ال مال وال خاتم.. مشاكلنا بنكهة "باسلية"!!

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

السيزم تحتضن مالكمينا مجددًا

الزوراء يهزم منتخب شباب األردن بهدفين تجريبيًا

مونديال السامبا بال قاٍض عراقي..
 العدد )353( الخميس 27 ايلول 2012

تأهل العب عراقي إىل دور الثمانية من بطولة غرب آس�يا للتنس، املقامة 
حاليا يف عمان. وقال رئيس االتحاد العراقي للتنس آسو عادل: أن "العب 

منتخب العراق لفئة 13 س�نة محمد س�الم تأهل إىل دور الثمانية 
م�ن بطول�ة غرب آس�يا للتن�س، املقام�ة حالي�ا يف عمان".
وأض�اف أن "الع�ب منتخ�ب الع�راق محم�د 
س�الم ف�از يف مباراته التي ج�رت ضمن 

البطول�ة ع�ىل نظريه  منافس�ات 
البحرين�ي الي�اس عب�د الرض�ا 
ليتأه�ل  و1-6،   1-6 بنتيج�ة 
الثمانية".وتاب�ع عادل  إىل دور 
أن "محمد س�الم قدم مس�توى 
متمي�زا يف مبارات�ه أم�ام خصمه 
البحرين�ي، ليحق�ق ف�وزا مس�تحقا 

يضيفه للفوز الذي حققه قبل هذا الدور 
عىل الالعب الس�عودي زيد أحمد". يشار إىل أن الالعب العراقي محمد 
سالم "حنش" كان قد تأهل لدور ال�16 من بطولة غرب آسيا للتنس 

بعد فوزه عىل الالعب السعودي زيد احمد بنتيجة 6-4 و3-6.

مدرسة التايكواندو تدخل ضمن منهاج االتحاد المركزي

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة

أسود الرافدين بمواجهة األردن في مستهل مشوار غرب آسيا

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة

تأهل الشبل محمد سالم لدور الثمانية 
من بطولة غرب آسيا للتنس

امل�ستقبل العراقي / متابعة

بتوقيعي

بوفون يتغنى بصالبة فريقه
امل�ستقبل العراقي / متابعة
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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

اكتش�ف فري�ق م����ن الباحثني 
الفرنس�يني يف معهد العلوم املستقبلية 

هرم��ون  وجود  الفرنس�ية 
ل�دى امل�رأة ينش�ط يف 

أثن�اء ف�رة الدورة 
الش����هرية, 

ويجعله�ا ترغب يف اإلنف�اق عىل رشاء 
أن  دون  التجمي�ل  وأدوات  املالب�س 
يف  تكون 

حاج�ة إليها.وقد اقرح الفريق العلمي 
للتخل�ص من ه�ذه الع�ادة أن يوضع 
تنبيه عىل جهاز املحمول من ش�أنه أن 
يذكرها بميعاد الدورة الش�هرية وذلك 
لتتفادى فكرة ال�راء وتحاول التغلب 
ع�ىل هذه الرغبة امللحة حتى تمر هذه 
الفرة الش�هرية يف حياتها 
يف  نفق�ات  دون 

غري محلها.

       المستقبل العراقي/ متابعة

الهندي دارساث مانجهي أمىض 20 
عاما من العمل مستعينا بأدوات بدائية 
ج�دا م�ن ف�اس وش�اكوش ومجرفة 
حتى تمكن من ش�ق الجب�ل الذي كان 

يحجب قريته عن القرى املجاورة.وقال 
مانجه�ي يف لقاء مع صحيف�ة هندية 
غ�ن الحكوم�ة رفضت جمي�ع دعوات 
س�كان القرية لش�ق طري�ق من بطن 
الجبل حتى يتمكن الطالب من الذهاب 
األس�واق  إىل  واأله�ايل  مدارس�هم  إىل 

والق�رى املجاورة لكن الدعوات لم تالق 
أية اس�تجابة من الحكومة.وقبل ش�ق 
هذا الطريق كان األهايل خاصة األطفال 
يسريون 10 كيلومرات لاللتفاف حول 
التل وكانوا يضطرون إىل سلوك الطرق 

الخطرية والوعرة.

        المستقبل العراقي/ لمياء نعمان

ل�م يكن يعلم أن رغبت�ه يف إلقاء الكلمة 
االبتدائي�ة  دراس�ته  أثن�اء  للش�عر  وحب�ه 
س�تجعله ش�اعراً متميزاً وصحفياً ناجحاً، 
فق�د كان مدرس اللغة العربي�ة حينذاك قد 
انتب�ه لقابلي�ة الصغري صباح الش�اعر كما 
يس�مونه يف املدرس�ة ومن ثم كان للمرف 
الفني الذي يبحث عن مصادر لجذوة اإلبداع 
يف امل�دارس والثانويات له التأث�ري الكبري يف 
جعله يحمل تفاحتني يف يديه, ليس شاعرنا 
ه�ذا فحس�ب بل هن�اك العديد مم�ن كانت 
لديه�م ب�ذرات يف الرس�م والتمثي�ل والخط 
واملوس�يقى وق�راءة الق�رآن الكري�م قد تم 
األخ�ذ برعايتهم وصقل مواهبه�م ليزرعوا 
بالت�ايل لإلبداع يف بالدنا وه�ذا ما نجده من 
خالل تن�وع ثراء الفن�ون واآلداب يف عراقنا 
الحبي�ب.. ومن هن�ا جاء النش�اط املدريس 
والذي يعول علي�ه يف انتخاب واختيار ممن 
يمتلك�ون القابلية واملوهبة يف مجاالت فنية 

عديدة.
فمثالً مالك حسن طفلة يف التاسعة من 
عمرها ويف الصف الرابع ابتدائي فازت العام 
امل�ايض بأفضل خطاب�ة يف مهرج�ان أدبي 
قطري كبري أقيم يف بغداد, وتش�ري مالك إىل 
ان طاقتها برزت من خالل مساعدة املعلمة 
وامل�رف الفني إلخ�راج إمكانيتها يف اللغة 

وإلقاء الكلمة.
ويكشف مدير النشاط املدريس يف مديرية 
تربي�ة الرصاف�ة األوىل الفن�ان الس�ينمائي 
فيصل حامد عن أهمي�ة احتضان الطاقات 
واملواهب.. وحس�بما يش�ري فأن »مرفينا 
الفني�ني وع�ىل اخت�الف اختصاصاتهم هم 
م�ن يتبنون الطلبة والطالب�ات املتميزين يف 

مج�ال امل�رح والتش�كيل واآلداب وغريها 
من خالل تجواله�م الدائم للم�دارس، لذلك 
نجد هؤالء يواصلون دربهم بعد اكتش�افهم 
يف معه�د وكلية الفنون الجميلة ويتطورون 
حس�ب وجود البيئ�ة والحاضن له�م، لكن 
الس�ينمائي فيص�ل حام�د لدي�ه مؤرشات 
حول ازدواجي�ة الدوام وضغطه عىل مادتي 
الدروس الفنية والرياضية، وحس�بما يقول 

»ال يوج�د مجال للتدريب ع�ىل مرحية أو 
إقام�ة مع�رض تش�كييل يف امل�دارس اال ما 
ن�در منها«، كم�ا أن قضية العط�ل الكثرية 
تجعل للدروس العلمية أهمية يف حس�ابات 
الكوادر التعليمية وبذلك تلغى الدروس التي 
ينتظره�ا الطلب�ة وهذا ما يؤث�ر حتما عىل 
اندح�ار املواهب والقابليات«, وأش�ار إىل أن 

القضية مزمنة.

أم�ا عن مدى اهتمام امل�دراء يف املدارس 
لألنش�طة الفني�ة ورعاي�ة الطلب�ة وتنمية 
متفاوت�ة  القضي�ة  إن  ق�ال  قابلياته�م, 
ب�ني امل�دارس علم�اً ان العديد م�ن الطلبة 
والطالب�ات وحتى الك�وادر التعليمية وعىل 
اخت�الف املراح�ل الدراس�ية يحصلون عىل 
مش�اركاتهم معنا عىل الجوائز والشهادات 
التقديري�ة, ولآلس�ف ف�أن بع�ض م�دراء 

املدارس لهم مواقف س�لبية تجاه األنشطة 
الفنية ممن يجعله�م يتخلفون عن مواكبة 
رعاي�ة طلبته�م يف املدارس, وكش�ف مدير 
م�ن  العدي�د  هن�اك  أن  امل�دريس  النش�اط 
الفنانني والش�عراء واملوس�يقيني هم كانوا 
طلب�ة متميزي�ن, وكان ذل�ك عرب النش�اط 
امل�دريس حت�ى أنه�م انخرط�وا يف مجالن�ا 

الربوي هذا.. 
ومنه�م الفن�ان بهجت الجب�وري, نزار 
الس�امرائي, كريم العراقي, عادل محس�ن, 
طال�ب القرةغ�ويل، س�امي حكم�ت, عامر 
العبي�دي وآخ�رون.. وأوض�ح »انن�ا أيض�اً 
بحاجة اىل الدع�م والرعاية إلقامة فعاليات 
أو لنعم�ل لغ�رض تفعي�ل دورن�ا يف إظهار 
املتميزين من املبدع�ني ويتم ذلك برعاية 
نجده�ا من قبل املدراء العامني الذين 
يأخ�ذون بنظ�ر االعتب�ار عملنا 

الخاص.

    بغداد/ المستقبل العراقي

انطلقت فعاليات مهرجان املتنبي العارش يف مدينة النعمانية بمشاركة أكثر 
من ستني شاعراً ويستمر ثالثة أيام.

وطبقا مل�ا ورد يف الوكال�ة )اإلخبارية لإلنباء(، فأن حف�ل افتتاح املهرجان 
أول من أمس اس�تهل بكلمة ألقاها محافظ واس�ط مهدي الزبيدي طالب فيها 
باالهتمام باملهرجانات الثقافية والوطنية مع رضورة تخصيص ميزانية ثابتة 

ملهرجان املتنبي.
وبعدها ألقى وكيل وزارة الثقافة فوزي االترويش كلمة قال فيها: إن أفضل 
هدي�ة نقدمه�ا كذكرى للش�اعر الكبري أبي الطي�ب املتنبي ه�و املحافظة عىل 
قدس�ية ومكانة ش�ارع املتنبي يف بغداد الذي يجمع الشعراء واألدباء واملثقفني 
لس�اعات وهم يق�رأون ويتجولون يف هذا الش�ارع الذي س�يبقى مالذا لجميع 
املثقف�ني. وأوض�ح »أن فعالي�ات املهرجان تتضمن جلس�ات ش�عرية ونقدية 
وعروضاً مرحية ومعارض تش�كيلية، حيث يختتم املهرج�ان فعالياته اليوم 

الخميس.

    المستقبل العراقي/ متابعة

احفظوا هذا االسم جيداً جانغ جينلونغ، وهو طفل يبلغ 7 أعوام من الصني 
ويزن أكثر من 50 كيلو غراماً أصبح اليوم من مشاهري عالم اإلنرنت إثر انتشار 

مجموعة له من الصور ومقاطع الفيديو وهو يربهن عن قوته الجسدية.
وكما هو مع�روف أن هذا 
الطف�ل قد قام بج�ر فان يزن 
قرابة 2 طن يف الش�ارع ولذلك 
ق�د ال يدهش�كم مش�هد رفع 
والده أو كيس القمح أو كيس 
الباطون من أج�ل إعطاء أكرب 

برهان انه قوي.
أن  إىل  الباحث�ني  ويش�ري 
الطفل العادي البالغ من العمر 
7 س�نوات، بإمكان�ه أن يرفع 
قرابة 35 كيلوغراماً مما يعني 
أن هذا الطفل باس�تطاعته أن 
يتف�وق بكثري ع�ىل زمالئه من 

األطفال.

      المستقبل العراقي/ متابعة

 الطفل�ة الربيطاني�ة ذات الحجم 
األصغر يف العالم »شارلوت غارسايد« 
-5 س�نوات- طوله�ا 68 س�نتميرا 
ووزنه�ا ح�وايل 5 كيوغرام�ات بدأت 
االبتدائي�ة...  الدراس�ة  الع�ام  ه�ذا 
وبرغم حجمه�ا الصغري إال أنها بدأت 
منس�جمة وس�عيدة وس�ط زمالئها 

الذين كانوا سعداء بوجودها معهم.
الطفل�ة ش�ارلوت ل�م يتوقع لها 
األطباء ان تعي�ش طويال بعد والدتها 
إال أنه�ا تمكن�ت من النج�اة والتغلب 
عىل حجمها الصغري جدا ولم يستطع 
األطب�اء تحديد س�بب القزام�ة التي 
أصابت ش�ارلوت حيث أن شقيقتيها 
ال يعان�ني نف�س امل�رض ويتمتع�ان 

بالحجم الطبيعي. 

      المستقبل العراقي/ متابعة

يف مزرع�ة بمنطق�ة هاليفاك�س التابعة 
ملقاطعة ويس�ت يوركر االنكليزية، يش�كل 
حصان ق�زم وعنزة ثنائيا اس�تعراضيا، الفتا 
لالنتب�اه، إذ أن العن�زة تح�ب أن تقف معظم 
الوق�ت ع�ىل ظه�ر الحص�ان محافظ�ة عىل 
توازنه�ا برباعة حت�ى عندم�ا يركض.مالكة 
املزرع�ة، كاري�ن نيومان، قال�ت إن الحصان 

يدع�ى هنري والعنزة تدعى كاتكني، مش�رية 
إىل أنهم�ا ال يفرق�ان ط�وال الوق�ت وب�ات 
مش�هدهما مألوف�ا يف املزرع�ة حي�ث تقف�ز 
العنزة برشاقة لتستقر عىل ظهر الحصانة ثم 
يتجوالن يف أرجاء املزرعة عىل ذلك النحو حيث 
ال تهب�ط العنزة إال لتن�اول الطعام والراب.

وأضافت نيومان قائلة: »إنهما يشكالن ثنائيا 
اس�تعراضيا مذهال، ال ادري ملاذا يفعالن ذلك 

لكنهما يبدوان مس�تمتعني بما يفعالنه«.

انطالق مهرجان املتنبي العارش يف الكوت

عمره 7 سنوات.. جيّر سيارة وحيمل أباه

الطفلة األصغر يف العالتم تبدأ دراستها عشقهتتا.. فحملهتتا عىل ظهتتره !

الرجتل الذي شتق اجلبتل بيديتههرمون حيفز املرأة عىل الراء !!
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

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

أم�ا وهي الس�بعون، فقد وه�ن الجس�د وضعف الب�ر وذبلت 
ال�روح، ول�م تبق أع�وام الجراد وس�نوات التع�ب من مت�ع الدنيا إال 
مالزمة البيت وتزجية الوقت مع أحفادي، أعابثهم وأالعبهم وأتس�ىل 
بضحكاته�م، وكان )الحارث( وهو أصغره�م، اقرب األحفاد وأحبهم 
إىل قلب�ي، حي�ث اجتم�ع ل�ه يشء، م�ن كل يشء، الظ�رف والدعاب�ة 
واملشاكس�ة والجرأة والعبث والطيبة، فق�د كان يغتنم أوقات فراغي 
املفتوح�ة عىل مصاريعه�ا، ويدعوني اىل ان العب الن�رد او الدومينو، 
وكن�ت بحكم العمر والخربة أفوز عليه دائم�ا، واملح الحزن يف عينيه، 
ومع ذلك ال أتعمد الخطأ يف اللعب، حتى ال امنحه فوزا غري مس�تحق، 
وهذا جزء من سياستي الربوية معه، وكنت بعد كل خسارة له القي 
علي�ه محارضة حول رحابة الص�در واالعراف بف�وز اآلخر.. وقبول 
الخس�ارة، وانتظار فرصة مؤاتي�ة... الخ، ويف الس�نوات االخرية بعد 
تفيش الديمقراطية، بدأت اعمل ع�ىل تربيته تربية ديمقراطية واكرر 
عىل مسامعه، أن من حقه املناقشة واالعراض والرفض، ولكن يجب 
احرام املقابل وإعطاؤه حرية التعبري عن رأيه وش�خصيته وموقفه، 
حتى لو كان رأيه خاطئا او يؤدي إىل التهاب القولون، الن الديمقراطية 
ه�ي عىل ه�ذا النح�و، أنيقة وحل�وة، ولكن فيه�ا م�ن املنغصات ما 
يش�يب له الرأس، وم�ع ذلك البد من االلتزام بروطه�ا وقوانينها اىل 
ان تنض�ج قناع�ات الناس، ويرس�خ إيمانهم بها، عن�د ذاك ال يصح 
يف الديمقراطي�ة إال الصحي�ح، وكان الحارث يصغ�ي إيلًّ جيدا، وربما 
تعلم الكثري وراح يتقبل الخس�ارة م�ن دون امتعاض، اال ان رغبته يف 
الفوز ظلت مس�تعرة يف أعماقه ولهذا دبر خطة خبيثة )عىل ما يبدو( 
ودعاني قبل اس�بوعني بطريقة تقرب من التحدي الصبياني يف املرح، 
إىل أن العب معه لعبة جديدة هي )حية ودرج( ومع أنها لعبة طفولية 
ال تليق بعمري، وتفتقر اىل املهارة، وتعتمد عىل )رمية الزار( غري أنني 
وافق�ت يف محاولة رسية مقص�ودة.. كي امنحه فوزا يس�تحقه عن 
جدارة، ولو عن طريق الحظ ورمية الزار، وش�اءت مقدرات اللعب ان 
أف�وز عليه يف الجول�ة االوىل، ويف الجولة الثانية ف�زت عليه كذلك، ويف 
الجولة الثالثة، وهي األخرية، كنت عىل وشك الفوز، لوال ان الرقم الذي 
ظه�ر عىل الزار ه�و )3( وهذا الرقم، هو الوحيد ال�ذي يضعني يف فم 
الحية الت�ي تبتلعني وتعيدني اىل املرب�ع األول، وغمرت الفرحة عيني 
حفيدي، اال انني اعرضت وطلبت إعادة الرمية بحجة، أن الزار سقط 
من يدي، فنظر الحارث اىل نظرة ال تخلو من ريبة، ولكنه لم يعرض، 
ورميت الزار ثانية، وإذا الرقم )3( يظهر من جديد، فاعرضت بدعوى 
ان الزار لم )يس�قط( فوق الرقعة وإنما إىل جانبها، ونظر حفيدي إيلّ 
ه�ذه املرة، نظرة ريبة وش�ك، ولكنه لم يع�رض، ورميت الزار للمرة 
الثالثة فظهر الرقم )4(، وربحت اللعبة، فقام الحارث -وهو صامت- 
بوض�ع الرقعة والزار يف الكي�س املخصص لهما، ووقف يف مكان بعيد 
عن�ي، قريبا من ب�اب البيت، وس�ألني بطريقة املشاكس�ة الظريفة 
)ج�دو... الديمقراطي�ة هم بيها زغل؟!( ثم هرب، فيما كنت اش�تمه 

بأعىل صوتي، واشتم من علّمه الديمقراطية!!

تتأك�د, للم�رة املليون بأنه كيفم�ا تكونوا يوىل عليكم.. وإن الش�عوب 
واملجتمعات تقرف الجرائم التي تس�تحقها وتناسبها.. ووصلنا يف العراق 
أن يتب�ارى اللص�وص بعناوين السياس�ة وعىل الحص�ص واملنافع.. وهي 
امل�رة األوىل يف التاريخ التي يأخذ اللصوص هذه العلنية, وبال ادنى حرج او 
حياء او ش�عور مزعج.. وان ظاهرة بهذا الحجم والخطورة ال تكون بدون 
اس�هام واس�ع وخطري, ربما من الرضيع ايضا... وها هم البس�طاء ظلوا 
ع�ىل غفلتهم ولم تكفهم كل هذه الزواب�ع واألعاصري إليقاظهم وتنبيههم 
اىل كذبة وخدعة ولعبة الطائفية وكل ما يمزق وحدتهم ويش�تت شملهم.. 
ولم يتس�اءلوا عن كنه اختالفات السياس�يني.. وأي ق�در كوني حال دون 
ع�ودة التي�ار الكهربائي كل هذه الس�نوات.. ع�ن أي يشء يختلفون؟ عن 
منهج يف البناء االجتماعي؟ أم ع�ن الربنامج االقتصادي ومدارس الخطط 
يف ه�ذا املج�ال.. أم ع�ن االتج�اه الثقايف وأي التي�ارات األنس�ب للعراق؟؟ 
األكيد ان مزوري الش�هادات ال يعرفون مدارس االقتصاد وثقافة االجتماع  
واجتهادات السياسة ..وقد ال يجيدون تلفظها..  فعن اي يشء يختلفون؟؟ 
هل يتالومون عىل تورطهم بخطتني خمسيتني يف التنمية لم تحققا النتائج 
املرج�وة؟؟ ليقول�وا للعال�م, ولي�س لنا, عّم�اذا يختلف املختلف�ون؟؟ عن 
االس�لوب يف اس�تعادة مليارات الدوالرات الكافية لنقل افقر شعوب العالم 
اىل الرفاهية ومضاهاة الحياة يف س�ويرا ونيوي�ورك؟؟ أم عن اجتهادات 
وفلس�فات لجعل البرية جمعاء ت�أكل يف صحن واحد؟؟ أم .. عن طريقة 
تجيل وجه االس�الم امام هذه البري�ة وتؤكد صالحيته لكل زمان ومكان 

..وقدرته عىل التفاهم مع الجميع؟؟
ربما اختلفوا يف املفاضلة بني تصدير منتوجنا الزراعي وبني تصنيعه.. 
أو اختلف�وا يف صيغ�ة توزي�ع عوائ�د التنمي�ة الخارق�ة؟؟ ال يشء من هذا 
..مطلق�ا, ومنه�م من ال يعرف كي�ف ينطقها.. وهنا الفضيح�ة.. ولكنها 
تجد محيطها املناس�ب بني قطاع البس�طاء ممن تحكم�ه وتقرر مصريه 
أحادي�ث واجتهادات األم�وات وإن كانت مختلقة وال وج�ود وراءها حتى 
لألموات... بل محدودية الذهن وركامات التخلف ورضوب الغباء... وهؤالء 
سيواصلون دعمهم واختيارهم لجالديهم وسارقيهم ومفسدي حيواتهم.. 
ل�ذا قي�ل ان الغباء وحده من ال ش�فاء من�ه.. وال دواء له غ�ري زمن خرايف 
متط�اول.. يتطلب الب�دء مع الرضاع�ة .. أو اعتماد الط�رق عىل الرؤوس 
لح�ر القناع�ة.. وإال.. فه�م اله�ون مخ�درون بتعصبه�م وكراهيته�م  

ويموتون  قهراً.

  * حسن العاني

  * حاتم حسن

األجداد واألحفاد !

 ال عالج هلذا ...
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انش���غاالت

لتحري���ر  مدي���ر ا

طتتتاقتتتات صتتتغتتترة تتتبتتحتتث عتتتن طتتتريتتتق لتتلتتشتتهتترة
املواهب املدرسية.. 


