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مصفى بيجي.. ينش��ر الس��رطان بي��ن األهال��ي !!
لنزاه��ة فانتظ��ر دورك ن��ت مح��ال عل��ى ا لوائلي:ا  وت��وت ي��رد عل��ى ا
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ارسائيل تبدأ حربًا جرثومية 
تستهدف العراق والسعودية

           المستقبل العراقي/خاص
كشف مصدر سياسي مطلع عن تلقي كتل سياسية في مجلس 
النّواب ثالث رس�ائل تح�ذِّر من الموافقة على قان�ون العفو العام، 
الفت�ًا إلى أن الرس�ائل أرس�لتها كل م�ن “اإلدارة األميركية وقطر 
والس�عودية”.وأكد المصدر أن “الرس�ائل أك�دت على خطر قانون 
العفو ألنه س�يطلق س�راح أكثر من 16 ألف مقات�ل أنفقت أميركا 
والحكوم�ة العراقية أمواال طائلة لزجهم في الس�جون”، بحس�ب 

قوله.
وأش�ارت الرس�الة إل�ى أن “ه�ؤالء الس�جناء هم م�ن مقاتلي 
“الميلشيات” التي سجن اغلب أعضائها لسنوات بال أحكام”. وأبدى 
المصدر اس�تغرابه من الطريقة التي تضغط بها الواليات المتحدة 
وقطر والس�عودية على الكتل السياس�ية لتعطي�ل القانون. وعزا 
المصدر سبب التخّوف من ان تنتقم هذه الميليشيات من السياسات 

القطرية والسعودية في المنطقة، والسيما في سوريا.

ص12

مكافحـــة اإلرهــاب يعتــقل »أخطـــر« شبكـــة مسلحــة

واشنطن - الدوحة - الرياض حتّذر »النواب« 
من إقرار »العفو العام«

واشنطن بوست: إسقاط سوريا.. فرصة السعودية األخرية للبقاء !

نجاد يف العراق بعد عودة املالكي من روسيا

إخوان األردن.. عني تغمز 
للملك ويد تسحب

 الكريس !!

ص2

ص3

ص3

ص2

ص20ص2

ص3

ص8

        بغداد/ المستقبل العراقي
تناول�ت الصحيف�ة األميركي�ة األش�هر واألق�رب إل�ى البي�ت البيض�اوي، 
الواشنطن بوست، في عناوينها الرئيسية ملف دعم المملكة العربية السعودية 
للمس�لحين في س�وريا، على اعتبار أن “النظام الس�وري” هو مفتاح التوسع 
اإليراني في المنطقة وخط اإلمداد الرئيس لألسلحة واألموال إلى حزب الله في 
لبنان.وأش�ارت الصحيفة إلى أن الدولتين الس�عودية واإليرانية تتنافسان على 
النفوذ األعلى في المنطقة، حيث تتنافسان على أنهما المركز واألساس الرئيس 
لإلس�الم في المنطقة، األمر الذي دفع الس�عودية الى إشهار دعمها للثوار من 
خالل اإلعالن الرس�مي عن حملة لجمع التبرعات لدعم الش�عب السوري األمر 
الذي أفرز 150 مليون دوالر. ونقلت الصحيفة على لس�ان أحدى الش�خصيات 
الرس�مية في المملكة الس�عودية والذي أكد على “سوريا هي بوابة إيران على 
العالم العربي،” مش�يرا إلى “إس�قاط نظام األسد س�يوجه ضربة ستراتيجية 

قوية إليران.”

متطرفون هيددون أطباء النسائية والتوليد يف بغداد

يف ذكرى 6 أكتوبر.. ربيع اهلدنة وهالل الصمود !

مصدر نيايب: ايران 
تعتدي عىل السيادة 

املائية
          المستقبل العراقي/خاص

قال عضو في مجلس النّواب إن “القنابل اإلعالمية النارية التي اطلقت من قبل لجنة 
النزاهة النيابية تصب لصالح خدمة الدعايات االنتخابية”، الفتاً “ألنها ال تعني أن المعلن 
عن اس�مه في قائمة المتهمين بأن الوارد اسمه مجرم ومرتش وفاسد إداريا او ماليا”.

وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء االعرجي قد أعلن عن اسماء المسؤولين قال أنهم 
متورطون “بملفات فس�اد مالي وإداري مؤكداً أن أوامر إلقاء قبض واس�تقدام صدرت 
بحّقه�م. وقال عض�و مجلس النّواب أن “أغل�ب القضايا التي أُعل�ن عنها من قبل بعض 
ن�واب اللجنة ل�م تكن قضايا مهمة”، مبيناً أن “اغلبها انته�ت بتبرئة المحاكم والهيئات 
القضائية”، مشيراً إلى أن لجنة النزاهة جعلت من األسماء التي أعلنتها “ميَّتة سياسياً”.

وق�ال المصدر أن عملية إعالن األس�ماء من قب�ل لجنة النزاهة هي “تصفية حس�ابات 
ولي�س من تخص�ص اللجنة النيابية”، مش�يراً إلى أن عم�ل اللجنة “ينتهي بارس�ال ما 
لديها من ش�كاوى ومعلومات وملفات هيئة النزاهة والتي تعمل مع القضاء واألجهزة 
التنفيذي�ة للتحقيق والتحري في الملفات التي يرس�لها البرلم�ان”، مؤكداً أنه “ال يحق 
لمجلس النّواب اإلعالن لوسائل اإلعالم عن األسماء الصريحة ألنها مثلبة بالديمقراطية 
والقانون”، بحس�ب قوله. وذكر المصدر أن “القضاء ال يس�مح بإعالن اسماء متهمين 
ل�م يبت ف�ي قضاياهم”، وأّكد أن “على الذي�ن أثبتت براءتهم توجي�ه االتهام إلى رئيس 
لجنة النزاهة بهاء االعرجي لمقاضاته، الس�يما وأن�ه اعلن ألكثر من مّرة في مؤتمرات 
صحفية عن اسماء وقوائم لمتهمين بالفساد قبل أن تبت الجهات الرسمية بتلك القضايا 

وتؤكد حتمية التهم وتثبيتها عليهم”.

نائب لـ                          : لوائح فساد جلنة 
النزاهة “قنابل إعالمية” !!

صفقات كاز مهرب كبرى تكشف فساد
شخصيات اردنية وعراقية نافذة تغطي عمليات 

التهريب المنظمة للمشتقات 
النفطية !!

قريبًا جدًا في                                      وبالوثائق
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         بغداد/ المستقبل العراقي
وصل رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ظهر أمس االثنين إلى العاصمة موس�كو في مس�تهل زيارة رس�مية تش�مل جمهوريتي روسيا 
االتحادية والتش�يك، وغابت أية مظاهر رس�مية الس�تقباله، حيث لم يس�تقبله وفق البرتوكول والعرف الدبلوماسي رئيس الوزراء الروسي 
ديمت�ري ميدفيدف، حيث اس�تقبله والوف�د المرافق له في مطار فنوكفو نائب وزير الخارجية الروس�ي مورغولوف، والس�فير العراقي في 

موسكو وأعضاء السفارة العراقية. وأشار معلقون انه »ربما يكون استقباالً بارداً، قد ينم عن امتعاض روسي ما«.
التفاصيل ص 4 

املالكي يف موسكو..املعلن دفاع جوي..
واملخفي »3« رسائل عاجلة

         المستقبل العراقي/خاص
وجه عضو في مجل�س النّواب انتقاده إلى الكتل 
السياس�ية العراقية »المنش�غلة بتصفية حساباتها 
الداخلي�ة مع بعضها البعض متناس�ية األزمات التي 
يم�ّر بها العراق«، مؤكداً أن »النواب تناس�وا دورهم 
ف�ي ما يخ�ص االتفاقي�ات والمواثي�ق المبرمة مع 

الدول التي تم تتجاوز اغلبها الثروات العراقية«. 
وجاء التصري�ح بعد أن أكدت قائممقامية قضاء 
خانقين ف�ي محافظة ديالى أن الس�لطات اإليرانية 
قطعت مي�اه نهر الوند بش�كل كامل من�ذ 80 يوماً، 
ودع�ت الحكومة إلى إيجاد حل واقعي لمش�كلة هذا 
النه�ر ومنع إي�ران من اس�تمرارها بعمليات القطع 
المس�تمرة.وقال عض�و مجل�س الن�واب ان »هناك 
تواط�ؤا وخيانة واضح�ة باتجاه ه�ذه الملفات مع 
إيران من جانب ومع تركيا من جانب آخر«، موضحاً 
أن »الكويت قد تتجرأ، وقد فعلت قبالً، بأن تس�تولي 
على ما يملكه العراق من نافذة بحرية صغيرة ليطبق 
عليه حصار المي�اه«. وكان رئي�س المجلس البلدي 
لقضاء خانقين س�مير محمد نور قد دعا »الحكومة 
المركزي�ة إل�ى إيجاد حل واقعي لمش�كلة هذا النهر 
ومنع الجانب اإليراني من استمراره بعمليات القطع 
المس�تمرة«، الفت�ا إلى »ما يس�ببه ه�ذا القطع من 

ضرر بالغ يصيب أغلب القطاعات بالقضاء«.

قائممقام املحمودية يشن »عدوانًا 
غاشاًم« عىل مستشفى القضاء !!

ص3 ص4

مهنة  "الشانك"..  صيد  وموسم  "الَحَداگ".. 
ومتعة وقضاء وقت وتقاليد مدينة

  يفضله أهل البصرة طازجًا من البحر والشط

! ! رئ  لطوا ا إس��عاف  ومنعوا  لع��ام..  ا لمستش��فى  ا احتل��وا  ت��ه  يا حما

الس��ابع الفصل  إي��ران س��تبقيكم تحت  لبغداد:  واش��نطن 

اهلوير 
حتت 

خط النار

حني استفاق الشاعر ...وجد نفسه صنديد البوابة الرشقية!!

»السايبة«  رسيعة ويمكنها 
الطريان يف بغداد!!
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

باألمس، وقف الرئيس المصري محمد مرس�ي 
أم�ام كوكبة من أبن�اء القوات المس�لحة المصرية 
وه�و يتحدث ع�ن ح�رب أكتوب�ر ومعركة س�يناء 
وصمود الجيش المصري، لكن المشكلة التي أثارت 
استغراب المراقبين ان الرئيس لم يتحدث عن الخطر 
االس�رائيلي المس�تمر عل�ى االراض�ي العربية، وما 
يشكله التلمود كمشروع استيطاني من خطر متزايد 
في ابتالع المزيد من االراضي العربية في فلسطين، 
ول�م ينب�س ببن�ت ش�فة ازاء الخطورة السياس�ية 
والعس�كرية واالمنية التي تشكلها حكومة بنيامين 
نتنياه�و عل�ى مص�ر، وعل�ى مس�تقبل المعاه�دة 
اغ�ارت  ذل�ك،  مقاب�ل  االس�رائيلية.في  المصري�ة 
طه�ران عبر الحدود الش�مالية لفلس�طين المحتلة 
بطائ�رة صامت�ة م�ن دون طيار، وقطعت مس�افة 
100كم من الح�دود اللبنانية االس�رائيلية، وحامت 
حول مجمعات س�كنية يقطنها مس�توطنون، ولم 
تش�عر اعتى ال�رادارات االميركية االس�رائيلية بهذه 
الطائ�رة الصامتة، وعج�زت عن التقاط االش�ارات 
التي اطلقتها تلك الطائرة من على ارتفاع منخفض، 
وهنا اقول، اذا كانت الطائرة بال طيار لم تطلق حمم 
صواريخها على المجمعات االسرائيلية، وعلى جيش 
الدف�اع ومؤسس�ات امنية صهيوني�ة، لكنها زرعت 
الرعب في نف�وس كتائب هذا الجيش الذي ال يقهر، 
وادرك ق�ادة الحرك�ة الصهيونية انه�م في مواجهة 
زلزال الثورة االس�المية، حيث اكد على ذلك مناحيم 
بيك�ن رئي�س الوزراء االس�رائيلي االس�بق عش�ية 
انتصار ثورة االمام الخميني في 11 ش�باط 1979.

من االش�ارات الت�ي اطلقتها الطائ�رة الصامتة، ان 
طهران لديها الق�درة الكافية لمنع اي عدوان يطال 
منشآتها النووية، ومراكزها البحثية االستراتيجية، 

وس�يادتها الوطنية على اراضيه�ا، ومن كان عاجزا 
او م�ن يعج�ز ع�ن التق�اط طائ�رة ايراني�ة دخلت 
فلس�طين وطارت نحو 100 كم، ولم يشعر بها احد 
فإنه عاجز عن استهداف البرنامج النووي االيراني، 
وهي رس�الة ايراني�ة مماثلة الس�رائيل لضرورة ان 
تتأن�ى ت�ل ابيب طويال قب�ل ان تقدم عل�ى مغامرة 
عسكرية تكلفها منشآتها النووية، ومراكز ابحاثها 
الس�تراتيجية، ودوره�ا الدول�ي، بدفع م�ن لوبيات 
الحركة الصهيونية ف�ي الواليات المتحدة االميركية 
لذلك كانت الرس�الة واضحة وقد التقطتها اسرائيل 
جي�دا واعتقد ان اس�رائيل س�تعد ال�ى المليون بعد 
اكتش�اف حدث الطائرة الصامتة قبل ان تقدم على 
اية خطوة ايرانية.محمد مرسي، كرئيس الكبر دولة 
عربي�ة، كان عليه ان يتحدث عن صمود وش�جاعة 
االمة العربية وجيوش�ها في مواجهة خطر العدوان 
الصهيوني، ال ان يتلو خطابا لمدة ساعتين، خال من 
اية اشارة لهذا المضمون، وهي مفارقة ستراتيجية 
بي�ن موقفي�ن وهاللين، موق�ف الثورة االس�المية 
االيرانية الذي يتحدى اس�رائيل اكراما لالمة العربية، 
وهالل ش�يعي يدافع عن فلسطين السنية، وموقف 
مصري خال من ادانة اس�رائيل والتأكيد على عروبة 
الق�دس تق�ود ه�الال س�نيا بالتع�اون م�ع تركي�ا 
الت�ي تربطه�ا عالقات سياس�ية وتعاون عس�كري 
واقتصادي وتجاري باس�رائيل، لذلك كانت مشاركة 
الرئيس محمد مرس�ي في احتفاالت ح�زب العدالة 
والتنمية فرصة لتأكيد هوية الهالل السني المذبوح 
على طريقة النظام العرب�ي ما بعد ربيعه االميركي 
وتلك المفارقة حرية بالتسجيل والمتابعة والقراءة.
لقد اك�دت الث�ورة االس�المية بطائرته�ا الصامتة، 
انه�ا تتح�دث بصوت عال مع اس�رائيل ف�ي تحدي 
برنامجي�ن نووي�ن االول اس�رائيلي ف�ي مواجه�ة 
الع�رب، والثاني ايراني في مواجهة اس�رائيل، وكال 

البرنامجي�ن محارب�ان من قب�ل الع�رب، ومن قبل 
اي�ران في وقت واح�د، وفي النهاية الب�د ان ينتصر 
برنامج واحد ف�ي مواجهة البرنامج االخر.. ويرونه 
بعيدا ونراه قريبا.ان تلك الثورة التي طردت الس�فير 
الحس�ن  بهان�ي  1979، ورحب�ت  ع�ام  االميرك�ي 
س�فيرا لدولة فلس�طين قبل قيام الدول�ة باكثر من 
15 عام�ا، ونش�وء المقاومة االس�المية في جنوب 
لبنان، وس�قوط امكانية الميركافا االسرائيلية، بعد 
ارب�ع حروب انتص�رت فيها ت�ل ابيب عل�ى العرب، 
واح�دة من اهم انج�ازات الهالل الش�يعي الذي نذر 
نفس�ه منذ الي�وم االول لهبوط االم�ام الخميني في 
مط�ار مهراباد وكأنه يهبط من الس�ماء في خدمة 
اهداف االمة العربية لكن تلك االمة صفقت لمرس�ي 
وهو يلق�ي خطابا خال من ادانه اس�رائيل وحاربت 
انظمته�ا العملي�ة للوب�ي الصهيوني نظ�ام الثورة 
االس�المية والهدف كما تعرفه هذه االمة وانظمتها 
العميل�ة تطويق نظام الثورة االس�المية واجهاضه 
في مهده القامة ما يسمى بمشروع الشرق االوسط 
الجديد الذي تصب تفاصيله كلها في خدمة االهداف 
االس�رائيلية، وف�ي مقدم�ة تلك االه�داف، ابتالع ما 
تبقى م�ن االراضي العربي�ة، واالبقاء عل�ى ثلة من 
الع�رب، واعتباره�م اهل ذم�ة مثلما كان�ت الدولة 

االسالمية تتعامل مع اليهود بوصفهم اهل ذمة.
محمد مرس�ي، في ذك�رى 6 اكتوبر كان اقرب 
السرائيل من حبل الوريد في الود والتسامح، مثلما 
كانت الطائرة االيرانية اق�رب الى تل ابيب من حبل 
الوري�د، اقتناصا لفرص�ة القضاء على ه�ذه الغدة 
الس�رطانية التي ش�خصها االمام الخميني قبل 34 
عام�ا ف�ي خطاب الث�ورة وم�ا بين خط�اب االمام 
وخطاب مرسي يكمن الفرق بين هاللين وخطابين 
وزعامتين ومدرس�تين ورايتين وس�يفين ويزيد .. 

والحسين.

يف ذكرى 6 أكتوبر.. ربيع اهلدنة وهالل الصمود !

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العدل، أمس االثنين، ع�ن تنفيذها حكم اإلعدام بحق 
س�تة مدانين بقضايا قتل وخطف ليصل مجم�وع المدانين المنفذ بهم 
تلك العقوبة 23 شخصاً خالل األيام الخمسة ابتداًء من اليوم الرابع من 

الشهر الجاري ولغاية امس.
ونق�ل بيان صادر ع�ن دائرة االص�الح احد تش�كيالت وزارة العدل 
"تنفي�ذ أح�كام اإلع�دام بحق س�تة مدانين أربع�ة منهم وفق�اً للمادة 
"الرابع�ة/1" واثنان منهم مدانان بجرائم خط�ف وقتل في محافظتي 
كربالء والنجف ص�ادرة بحقهم أحكام قضائية قطعية ومصادق عليها 

من قبل رئاسة الجمهورية".
وأوضح البيان أنه "س�بق لدائرة االصالح العراقية أن نفذت أحكام 
اإلع�دام بش�ركائهم في الفترة الماضي�ة حيث قام الم�دان "ع.ح.ه�" 
ومجموعة من المجرمين باختطاف طفل في محافظة كربالء واالعتداء 

عليه جنسياً ومن ثم قتله".
وأض�اف البي�ان أن "المج�رم "ف.ك.م" ق�ام م�ع مجموع�ة م�ن 
المجرمين باختطاف احد صاغة الذهب في محافظة النجف ومساومة 
عائلته ومن ثم قتله".وتابع البيان أنه "بهذا يكون عدد المدانين المنفذ 
به�م أح�كام اإلعدام من ي�وم الخميس ولغاي�ة أمس االثني�ن 23 مداناَ 

معظمهم وفق المادة 1/4 ارهاب".

يتوانون أمام أنظار مسؤوليهم عن 
مضايق�ة الن�اس واالعت�داء عليهم 
وإثارة الرعب ف�ي صفوفهم، خوفاً 
على حياة هذا المسؤول الذي يغالي 
ف�ي تثمينه�ا، ويعّدها أه�م بكثير 
م�ن حي�اة اآلخري�ن، ويتناس�ى إن 
ه�ؤالء "اآلخرين" هم م�ن أوصلوه 
الى منصب�ه وجعلوه مهم�اً بعد أن 
كان "مركون�اً" منس�ياً في أقصى 
زوايا الحياة. ويوم أمس، حدث فعل 
مش�ابه لتلك األفعال في مستشفى 
المحمودي�ة العام، ونت�ج عنه منع 
س�يارة إس�عاف م�ن الدخ�ول إلى 
بالض�رب  واالعت�داء  المستش�فى، 
عل�ى موظ�ف اس�تعالمات، إضافة 

إلى مشاهد رعب أخرى!.
وبحسب ما روى مصدر رفض 
الكش�ف عن اس�مه ل�"المس�تقبل 
العراق�ي"، ف�إن قائممق�ام قضاء 
ق�رر  الكالب�ي  جاب�ر  المحمودي�ة 
زيارة مستش�فى المحمودية العام 

             امل�ستقبل العراقي / خا�ص

ال يريد الكثير من المس�ؤولين 
ثقاف�ة  ع�ن  التخل�ي  العراقيي�ن 
"الترهي�ب" الت�ي كان يتحل�ى بها 
الطاغية المقبور وزمرته، ويصرون 
عل�ى س�لوك الط�رق ذاته�ا إلب�راز 
عضالتهم امام الناس البسطاء من 
أج�ل إيهامهم بأن لهم أهمية كبيرة 
ومنزل�ة رفيعة م�ن دون العالمين، 
وإنه�م – المس�ؤولون- محاط�ون 
بخط�وط حمر ال يمكن تجاوزها أو 
التفكير باإلقتراب منها بأي ش�كل 
من األش�كال. هذا الوهم "الدنيء" 
م�ا زال يج�ول بخواطر مس�ؤولين 
كثر، وينعكس بشكل واضح عندما 
يخرج�ون إل�ى الش�وارع ترافقهم 
قوافل طويلة عريضة من السيارات 
المظللة المحش�وة بأفراد مسلحين 
لهم رغبة عارمة ف�ي التهام كل ما 
يصادفهم، بس�بب وبغير سبب، وال 

زيارة تفقدية، والزيارة "التفقدية" 
بطبيع�ة الحال، وكم�ا هو متعارف 
عليه�ا، ي�راد به�ا متابع�ة ش�ؤون 
المؤسس�ة المس�تهدفة بالزي�ارة، 
الت�ي  العم�ل  معوق�ات  ومعرف�ة 
المؤسس�ة،  تل�ك  إدارة  تواجهه�ا 
ق�در  المس�اعدة  إب�داء  ومحاول�ة 
المعوق�ات  تل�ك  لح�ل  المس�تطاع 
بغي�ة النهوض بمس�توى الخدمات 
المقدم�ة للمواطني�ن، اذا ما كانت 
تل�ك المؤسس�ة خدمي�ة. كم�ا إن 
الزيارات التفقدية تقتضي أن يقوم 
المسؤول الزائر بمقابلة المواطنين 
واالس�تماع اليه�م ومعرف�ة م�ا اذا 
كانوا يشعرون بالرضا إزاء أداء تلك 
المؤسسة أم ال، والخروج في نهاية 
المطاف برؤية عامة عن اإليجابيات 
والس�لبيات، هكذا يج�ب أن تجري 
الزيارات التفقدية في كل مكان من 
العال�م، أما في العراق، فقد تس�فر 
الزي�ارة التفقدية عن وقوع حوادث 

مأس�اوية، أو وقوع اعتداءات على 
المواطني�ن والموظفي�ن في أفضل 
األح�وال!. خ�رج الكالب�ي متوجهاً 
ثالث�ة  برفق�ة  المستش�فى  ال�ى 
س�يارات تغ�ص بأفراد مس�لحين، 
على إنه�م عناصر حماي�ة، ووصل 
الس�اعة  ف�ي  المستش�فى  ال�ى 
العاش�رة صباحاً، واتج�ه لالجتماع 
بمدي�ر المستش�فى د.عل�ي حامد 
عبد المجي�د الذي لم يك�ن موجودا 
ت�اركاً  بالمستش�فى،  حين�ه  ف�ي 
أف�راد حمايت�ه وراءه يعيث�ون في 
المستش�فى فس�اداً!. انتشر هؤالء 
األفراد المدججون بالسالح ليشرفوا 
عل�ى جمي�ع أب�واب المستش�فى، 
وحولوه إلى ما يش�به س�احة لبدء 
معركة وشيكة، مثيرين بذلك الرعب 
المرض�ى والمراجعين  في نف�وس 
والموظفي�ن، وقام�وا بمنع دخول 
أية س�يارة الى داخل المستش�فى، 

بما في ذلك سيارات اإلسعاف. 

وقبل ذلك، كان ش�قيق الكالبي 
قد أوع�ز الى موظف االس�تعالمات 
في الباب الرئيس�ي، واس�مه ثامر، 
ب�أن ال يس�مح بدخ�ول أكث�ر م�ن 
عنصري�ن م�ن عناص�ر الحمايات، 
ودخ�ل برفقة ش�قيقه القائممقام 
لالجتماع بمدير المستش�فى، وبعد 
لحظات، خط�ر بب�ال الحمايات أن 
المستش�فى جميعاً،  ال�ى  يدخل�وا 
وف�ق م�ا أملت�ه عليه�م مزاجاتهم 
ربم�ا، فتوجهوا بعدته�م وعديدهم 
نح�و الب�اب الرئيس�ي، فواجهه�م 
الس�يد ثامر، موظف االستعالمات، 
وأخبره�م إن ش�قيق القائممق�ام 
أوع�ز ل�ه بمن�ع دخ�ول أكث�ر م�ن 
عنصري�ن منه�م، ولكنه�م أص�روا 
على الدخ�ول جميعاً، غير مكترثين 
وال  االس�تعالمات،  موظ�ف  ل�كالم 
لتوجيهات شقيق القائممقام، ولما 
كرر موظف االس�تعالمات محاولته 
إنهال�وا علي�ه بالض�رب  لمنعه�م، 
المبّرح، وألقوه جانب�اً، ودخلوا الى 
المستش�فى ليحل�وا مح�ل عناصر 
حماية المستشفى األصلية، وراحوا 
يص�درون األوام�ر والتعليم�ات من 
تلقاء أنفس�هم، فمنع�وا دخول أية 
س�يارة إلى المستش�فى، بما فيها 
س�يارات اإلس�عاف. ويروي شاهد 
عي�ان ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن 

س�يارة إس�عاف ج�اءت مس�رعة 
تحم�ل مريضة ف�ي حال�ة خطرة، 
ومنعوها من الوصول الى باب ردهة 
الطوارئ، وتفضلوا بالس�ماح ألحد 
موظفي الخدمة بجلب نقالة لحمل 
المرضى "س�دية"، لحمل المريضة 
الت�ي تواج�ه الم�وت م�ن س�يارة 
اإلس�عاف التي بقي�ت واقفة خارج 
المستش�فى الى رده�ة الطوارئ!، 
والس�يد القائممق�ام جال�س ف�ي 
غرف�ة مدي�ر المستش�فى ال يعرف 

شيئاً مما يجري. 
ولك�ن الس�ؤال ال�ذي ال بد من 
طرح�ه، ه�ل بق�ي األم�ر مجهوالً 
كان  ف�إن  للقائممق�ام؟  بالنس�بة 
كذل�ك، فكي�ف يتس�نى ل�ه متابعة 
ش�ؤون قضاء المحمودي�ة وهو ال 
يعرف شيئاً عن أفعال من يحيطون 
ب�ه؟ أما اذا كان قد عل�م بما حدث، 
فم�ا اإلجراء الذي اتخذه بحق هؤالء 
الحماي�ات؟ وقب�ل كل ذلك، ألم يكن 
منضبطي�ن  أف�راد  اختي�ار  علي�ه 
ومهنيين ليتولوا مسؤولية حمايته؟ 
أم إن اختي�اره لهؤالء كان مقصوداً 
م�ن أج�ل جع�ل أبن�اء المحمودية 
يرتعدون خوفاً بمجرد مرور اس�مه 
ُتت�رك  أس�ئلة  مس�امعهم؟،  عل�ى 
للمعنيي�ن بالح�د من تك�رار هكذا 

سلوكيات؟!!.     

العدل تعلن إعدام 23 مدانًا 
يف مخسة أيام

حماياته ضربوا موظف استعالمات في المستشفى العام.. ومنعوا سيارة إسعاف من الوصول إلى الطوارئ !!

زيارة "تفقدية" لقائممقام املحمودية تتحول إىل "عدوان غاشم"

االنبار: خميم ثالث يف القائم 
الستقبال النازحني السوريني

            االنبار/ امل�ستقبل العراقي

أعلن قائممقام قضاء القائ�م فرحان فتيخان ،االثنين، عن ارتفاع عدد 
الالجئين الس�وريين إل�ى أكثر م�ن 7000 آالف الجئ غالبيتهم من النس�اء 
واالطفال, الفتا الى اس�تمرار توافد النازحين من المدن السورية مما تطلب 

فتح مخيم ثالث في القائم .
وقال فتيخان لوكالة أنباء المس�تقبل, إن "عدد الالجئين السوريين في 
مخي�م القائم بلغ أكثر م�ن 7000 آالف الجئ مع اس�تمرار توافد النازحين 
من مختلف مدن س�وريا جراء تصاعد وتيرة العنف و االشتباكات المسلحة 
بين المعارضة والجيش الس�وري". وأضاف أن" منفذ القائم يستقبل يوميا 
عش�رات الالجئين السوريين من النس�اء و االطفال والرجال كبار السن مع 

منع دخول الشباب من سن 16 عاما لدواع امنية". 
وبي�ن فتيخان ان" مس�ؤولي مخيم القائم لالجئي�ن يعملون على فتح 
مخي�م ثالث ج�راء ارتفاع عدد النازحين ولفك الزخ�م الحاصل على المخيم 
الن اعدادا من العائالت السورية النساء واالطفال مازالت تتوافد على الحدود 

العراقية لضمان توفير المساعدات االنسانية والطبية والعالجية لهم".

تير
يكا

كار

            امل�ستقبل العراقي/ متابعة 

اتهمت سوزان بوِسل، رئيسة تحرير 
موق�ع "نقاب�ة احتل�وا" ف�ي الوالي�ات 
المتحدة، مختبرات األس�لحة البيولوجية 
"اإلسرائيلية" في تل أبيب بنشر فيروس 
العربي�ة  المملك�ة  س�ارس جدي�د ف�ي 
العربية  المجتمع�ات  الس�عودية إلب�ادة 
تحدي�داً، في وقت م�ن المق�رر أن يزور 
الديار المقدس�ة 2 مليون مس�لم وعربي 

ألداء مناسك الحج .
له�ا  مقال�ة  ف�ي  بوِس�ل  وقال�ت 
منش�ورة باللغ�ة االنكليزي�ة على موقع 
"نقاب�ة احتلوا"، ان األطب�اء في منظمة 
الصح�ة العالمية قد ح�ذروا من فيروس 
س�ارس جدي�د يهاج�م األش�خاص من 
ذوي األصول العربي�ة تحديداً، وقد جرى 
تش�خيص إصابتين احداهما رجل توفى 
في تموز في المملكة العربية الس�عودية 
بعد إصابت�ه بااللتهاب الرئوي والفش�ل 
الكلوي الحاد واآلخر رجل من قطر يحمل 
نفس تسلس�ل الحمض الن�ووي الوراثي 
DNA للمص�اب األول.وأضاف�ت بوِس�ل 
ان األطباء اكتش�فوا ان إصاب�ة الرجلين 
العربيين كانت م�ن نفس نوع الفيروس 
الجديد، وم�ع ذلك ولص�رف أنظار الرأي 
الع�ام، ادع�ى المتح�دث بإس�م منظمة 
هارت�ل،  غريغ�وري  العالمي�ة  الصح�ة 
ان الرجلي�ن العربيي�ن أصيب�ا بفي�روس 
جدي�د أنتقَل إليهم م�ن الحيوانات، إال أن 
هارتل اعترَف بان الفيروس الجديد ليس 
فيروس س�ارس األصلي ب�ل هو فيروس 
جديد وأكثر خطراً من الفيروس األصلي، 
إذ انه ُيس�بب الفش�ل الكلوي الذي ال يعد 
مؤش�راً لنفس فيروس الجهاز التنفسي 

مثل الكورونا وفيروس سارس األصلي.

وأش�ارت بوِس�ل إل�ى ان المتح�دث 
بإس�م منظم�ة الصح�ة العالمي�ة ف�ي 
جني�ف غلين توماس، قد أكَد في تصريح 
له ان فيروس س�ارس الجديد ينتقل من 
شخص إلى آخر بكل سهولة، بينما يقول 
رالف باريتش األستاذ الباحث في جامعة 
نورث كارولين�ا ان علماء األحياء بحاجة 
اآلن للذهاب إلى المنطقة العربية وأخذت 
عينات م�ن الحيوانات والطي�ور بما في 
ذل�ك الجمال والماعز والخفافيش، والتي 
قد تكون نقطة رئيسة النتقال الفيروس 
الجدي�د إل�ى البش�ر. وتقول بوس�ل في 
مقالته�ا، ان ماي�كل اوس�ترهولم خبير 
األمراض المعدية في جامعة مينيس�وتا 
يوح�ى ان�ه اذا كاَن ُهن�اك لق�اح مضاد 
للفيروس الجديد فُيمكن "إطفاء الحريق 

بدالً من تهافت سيارات اإلطفاء وخراطيم 
المي�اه إلى المنطقة المنكوبة". وتضيف 
بوِس�ل ان المملك�ة العربي�ة الس�عودية 
تضم مك�ة المكرم�ة والمعروفة بإس�م 
قلب اإلسالم، ومن الُمقرر ان يزورها أكثر 
من 2 مليون ُمس�لم ألداء مناس�ك الحج، 
فان انتش�ار فيروس سارس الجديد الذي 
يس�تهدف الع�رب تحديداً قد ُيس�بب في 
تدمير الشعوب اإلسالمية، في حين تنوي 
الحكومة الس�عودية تقدي�م التطعيمات 
للفئات التي س�تبدأ الح�ج من الفترة 27 
سبتمبر ايلول الى 24 من أكتوبر تشرين 
األول.واتهم�ت بوِس�ل "إس�رائيل" بانها 
ح�ددت الجين�ات الوراثية الت�ي يحملها 
اإلنس�ان من أصول عربية بهدف إنش�اء 
الس�رية  البيولوجي�ة  األس�لحة  س�باق 

والذي من ش�أنه تعريض الُسكان العرب 
إل�ى حملة هائل�ة من التطهي�ر العرقي، 
وق�د ادعى "إس�رائيلي" رفض الكش�ف 
عن اس�مه ومص�ادر في االس�تخبارات 
األمريكي�ة ب�ان ُهن�اك خطة الس�تعمال 
نوع من البكتريا المعدلة وراثياً كس�الح 
في�روس  ش�كل  عل�ى  ينتش�ر  حي�وي 
م�ن خ�الل اله�واء والم�اء الس�تهداف 
خاصة.واش�ارت  العربي�ة  المجتمع�ات 
بوِس�ل الى ان هناك تجارب "إسرائيلية" 
أخ�رى الس�تخدام األس�لحة البيولوجية 
الُمصمم�ة خصيصاً إلب�ادة المجتمعات 
تج�رى  التج�ارب  ه�ذه  وان  العربي�ة، 
ضمن برنامج س�ري ف�ي معهد األبحاث 
البيولوجية في ني�س زيونا "بتل أبيب"، 
وه�و موقع يض�م األس�لحة الكيميائية 

والبيولوجية الس�رية وكذلك العلماء في 
تخصصات الهندس�ة الوراثية والكائنات 
الحية الدقيقة القاتلة والتي تهاجم فقط 
الجين�ات الوراثي�ة المحددة في البش�ر. 
وتقول بوِسل، ان العلماء "اإلسرائيليين" 
تمكنوا من تحديد رموز الجينات الوراثية 
للمجتمع�ات العربي�ة م�ع التركيز على 
المجتمعات العراقية، وتهدف الخطة إلى 
زرع فيروس في إمدادات المياه المحلية 
أو رش�ه في الهواء. وتضيف بوِس�ل، ان 
الجمعية الطبية البريطانية قد أعربت عن 
مخاوفها حول المس�اعي "اإلسرائيلية" 
لخلق في�روس يهدد اإلنس�ان من أصول 
عربية كش�كل من أش�كال الح�رب التي 
يمك�ن أن تك�ون مدمرة عل�ى نحو أكثر 
فعالية من الوسائل التقليدية، وقد طالبت 
وزارة الدف�اع البريطانية بضرورة وضع 
اتفاقي�ة دولية للس�يطرة على األس�لحة 
البيولوجية بس�بب الحاجة الماسة للحد 
من اس�تخدامها. وأش�ارت بوِسل إلى ان 
انفجارا غامضا وقَع في وقت س�ابق في 
المعهد البيولوجي "اإلسرائيلي" في "تل 
أبيب"، وقد أودى بحياة أربعة أش�خاص 
وإصابة 25 آخرين، ويقول كارل الرسون 
رئي�س قس�م عل�م الوراثة البش�رية في 
معهد علم الوراثة في الس�ويد ان جس�م 
اإلنس�ان يتفاعل مع تفاع�ل االنزيمات، 
فإذا ُمنع�ت هذه األنزيمات م�ن التفاعل 
فانها ُتسبب الش�لل واالختناق في نهاية 
المطاف، كإش�ارة على خطورة األسلحة 

البيولوجية على اإلنسان.
واختتم�ت بوِس�ل مقالته�ا باته�ام 
مهاجم�ة  ب�دأت  بانه�ا  "إس�رائيل" 
المجتمعات العربية في العمق من خالل 
تصدي�ر الفي�روس الجديد ال�ى المملكة 
العربية الس�عودية كخط�وة أولى إلعالن 

الحرب على العالم اإلسالمي. 

فايروس "سارس" مطور قد ينتشر في موسم الحج

ارسائيل تبدأ حربًا جرثومية يف الرشق األوسط تستهدف 
العراق والسعودية

ون
حس

اد 
فؤ



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط، أمس عن االنتهاء من الدراس�ة الهندس�ية لزيادة المنتج�ات النفطية البيضاء الى 
80 بالمائة، مش�يرة في الوقت نفس�ه الى أن العراق يخس�ر 30 بالمائة من المشتقات النفطية بسبب قدم 
مصافيه.وقال مدير عام الش�ركة العامة لمصافي الوسط س�عد نوري محمد إن “الشركة أنجزت الدراسة 
الهندس�ية الس�تغالل برميل النفط الخام في المصافي العراقية وزيادة المنتجات النفطية البيضاء الى 80 
بالمائة”، مش�يرا الى أن “المصافي العراقية ما زالت تستخلص المشتقات النفطية من برميل النفط الخام 
بحدود 50 بالمائة”. وأضاف محمد أن “جميع دول العالم المتطورة يقوم باس�تخالص المنتجات البيضاء 
ما بين 80 الى 85 بالمائة من مجمل برميل النفط الواحد “، مبينا أن “العراق يخسر 30 بالمائة بسبب قدم 
المصافي العراقية”.وأشار محمد الى أن “المشروع سيتم تمويله من قبل وزارة النفط او طرحه لالستثمار 
بس�بب ارتفاع كلفته المالية والذي يحتاج الى ملياري و500 مليون دوالر النجازه “، مؤكدا ان “االستثمار 
في العراق ما زال بطيئا لعدم تطبيق قانون النفط والغاز، إضافة الى قانون المحافظات والتعليمات المالية 

المعقدة”.

9« أش��هر لخريج��ي اإلعدادي��ة.. »س��نة« ل��� »األميي��ن« 6«  أش��هر للخريجي��ن .. » «

النفط تنجز دراسة لزيادة إنتاج المشتقات بنسبة 80 بالمائة

www.almustakbalpaper.net معتمدة في نقابة الصحفيين بالرقم ) 967 (   ) 361(  Issue No     2012  السنة الثانية العدد ) 361 ( 9 تشرين االول  2012 Tue 9 Oct الثالثاء

     بغداد/ المستقبل العراقي
أطب�اء  باس�تهداف  إس�الميون  متطرف�ون  ب�دأ 
األمراض النسائية في العراق بتهمة الكشف عن عورة 
النس�اء. وعبرت المنظمات غي�ر الحكومية المهتمة 
بش�ؤون المرأة عن قلقها لوج�ود عدد قليل فقط من 
طبيبات أمراض النس�اء في الب�الد وتخوف زمالئهن 
من الرجال من االس�تمرار في ممارسة عملهم، وفي 
هذا اإلطار، قالت ميادة زهير، الناطقة باس�م جمعية 
حق�وق المرأة: “أصبح األطب�اء يخافون من مواصلة 

عملهم بسبب وجهات نظر المتطرفين.
كما أن عدد طبيبات أمراض النس�اء قليل جداً وال 
يمكنهن االستجابة للطلب على خدماتهن، فيما يقول 
المتطرف�ون بأن�ه ال يح�ق لألطب�اء الرجال الكش�ف 
ع�ن األعض�اء الخاصة للم�رأة. وقد تع�رض طبيبان 
للقت�ل في بغ�داد األس�بوع الماضي عن�د مغادرتهما 
لعيادتيهم�ا، وترك�ت رس�الة بجانب جثتيهم�ا تفيد 
بأن القتل س�يكون مصير كل طبيب يصر على انتهاك 

خصوصية المرأة المسلمة”.
م�ن جهته، ق�ال وليد راف�ي ب�أن الجمعية علمت 
بأن 22 طبيباً متخصصاً في أمراض النس�اء استلموا 
رس�ائل تهدي�د مش�ابهة. واض�اف أن “المتطرفي�ن 
حاول�وا في إحدى الحاالت تنفي�ذ تهديداتهم، فقاموا 
بخطف ابن أحد األطباء ولم يطلقوا سراحه إال بعد أن 
أقف�ل الطبيب عيادته بحي الكرادة ببغداد، إننا قلقون 
على صحة النس�اء في هذا البل�د، فالقليل منهن فقط 

الحص�ول  يس�تطعن 
عل�ى الرعاي�ة الطبي�ة 
المالئم�ة، ومع تخوف 
النس�اء  أمراض  أطباء 
البعض منهم  وتوق�ف 
عمل�ه  مزاول�ة  ع�ن 
الوضع سوءاً  س�يزداد 
المقبلة”.  األش�هر  في 
وأف�اد راف�ي بأن�ه تم 
التبلي�غ عن اعت�داءات 
النس�اء في  أطباء  ضد 
الش�مالية  المحافظات 
أيضاً، حي�ث قال: “إننا 
ال نعل�م بالتحدي�د عدد 
تعرضوا  الذين  األطباء 
يمكنن�ا  ولك�ن  للقت�ل 

تأكي�د وفاة أربعة منهم رفض�وا إجراء عمليات ختان 
لبنات صغار”. 

وب�دوره، قال ياس�ر عصام، وه�و طبيب أمراض 
نس�اء من بغ�داد بأنه تعرض لمحاولتي قتل واس�تلم 
رس�الة تهديد تطالبه بالتوقف ع�ن مزاولة عمله ألنه 
يكشف عن عورات النساء. وقال عصام “لم يكن لدي 
أي خي�ار آخر. فضلت، واثنان من زمالئي، التخلي عن 
مهنتن�ا. تركن�ا العيادة ف�ي عهدة زميلتي�ن ولكنهما 
أخبرتانا فيما بعد بأنهما غير قادرتين على االستجابة 

للطلب عل�ى خدماتهما وبدأتا ترفضان الكش�ف على 
بعض المريضات”. 

م�ن جهته�ا، أف�ادت وزارة الصحة بأنه�ا تجري 
تحقيقا في الموضوع وطالبت وزارة الداخلية بتوفير 

الحماية لألطباء والممرضين في شتى أنحاء البالد. 
وفي هذا اإلط�ار، قالت عفاف عب�د القهار، وهي 
أختصاصية أمراض نس�اء في مركز الوالدة بالكرادة 
“هن�اك أي�ام يك�ون لدينا أكث�ر م�ن 80 مريضة لكل 
طبيبة، أي بمجموع 170 مريضة في اليوم الواحد، يتم 

تقسيمهن على طبيبتين اثنتين فقط في عيادتنا”.

إيران حتذر العراق من مغبة 
تفتيش طائراهتا

           بغداد/ المستقبل العراقي 
أع�ادت وزارة الدفاع قان�ون الخدمة اإللزامي�ة إلى الواجهة 
مقترحة أن تكون الخدمة ستة أشهر لخريجي الكليات, وتسعة 
أش�هر لخريج�ي المرحل�ة اإلعدادية, وس�نة للذي�ن ال يجيدون 
الق�راءة والكتابة, فيما يعارض ائتالف دول�ة القانون االقتراح 

باعتباره بالضد من النظام الديمقراطي ويعسكر المجتمع«.
وكان الناطق الرس�مي باسم وزارة الدفاع، محمد العسكري 
أكد ان “الوزارة اعدت مس�ودة من اجل اعادة الخدمة اإللزامية« 
، مبين�ا ،ان ال�وزارة تس�عى الى ع�رض المس�ودة على مجلس 

الوزراء للبت فيه بأقرب فترة ممكنة.
وق�ال عضو لجنة األم�ن والدفاع حاكم الزامل�ي »ان قانون 
الخدم�ة االلزامية م�ن القوانين المهم�ة والضرورية للمجتمع 
العراقي وان لجنة األمن والدفاع لديها هي األخرى مش�روعها 
بش�أن قان�ون الخدم�ة اإللزامي�ة وتمت مناقش�ته م�ع وزارة 
الدف�اع«. واوض�ح الزامل�ي  : ان »ه�ذا القانون سيس�اعد في 
تقليل البطالة« الفت�ا »الى ان اللجنة قدمت القانون الى القراءة 

االولى«.
ول�م يس�تبعد الزامل�ي اختي�ار البدل النق�دي ب�دل الخدمة 
االلزامية مؤكدا »ان مدة الخدمة ال تتجاوز 9 أشهر ولها مفاضلة 
بالتعيين، مؤكدا »أن إقرار القانون ليس عسكرة للمجتمع وانما 
يعن�ي االعتماد على الش�باب ف�ي الدفاع عن الوط�ن وخدمته« 

مبينا ان »العمر المؤهل للخدمة هو في سن 18 سنة«. 
م�ن جانب�ه، رأى عضو اللجن�ة عب�اس البيات�ي »ان العراق 
الجديد ال يحتاج الى قانون الخدمة االلزامية الن الدولة العراقية 

الجديدة تعمل بالنظام الديمقراطي«.
ه�ذه  يس�تعمل  كان  الس�ابق  النظ�ام  »ان  البيات�ي  وبي�ن 
المعس�كرات لحبس طاقات الش�باب وجعلها تح�ت المراقبة« 
مش�يرا الى ان »قان�ون الخدمة اإللزامية ال ينس�جم مع العراق 
الديمقراطي الجديد وان مسودة القانون لم تقرأ بسبب الخالف 
عليها وان العراق يحتاج الى قانون يس�مى »خدمة العلم« وهذا 

القانون يختل�ف عن الخدمة اإللزامية« منوها الى »ان تش�ريع 
قانون الخدمة االلزامية س�يكلف الدول�ة موازنة جديدة وعلينا 
صرف ه�ذه األم�وال على البن�اء واالعم�ار وتوظي�ف طاقات 
الش�باب في بناء البالد«. وفي الس�ياق نفسه أوضح النائب عن 

دولة القانون عبد الس�الم المالك�ي »ان هذا القانون يحتاج الى 
التزامات مالية واس�تعدادات مهنية«، متمنيا »ان يعمل الشباب 
ضم�ن نطاق المجتم�ع المدني بعي�دا عن العس�كرة والتفريط 

بطاقات الشباب«.

الكردستاين: تشكيل حكومة أغلبية 
هيدد العملية السياسية

         بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب التابع لرئاسة 
الوزراء أمس أن قواته اعتقلت “أخطر” ش�بكة 
مس�لحة خ�الل عملي�ة إن�زال ج�وي نفذته�ا 
ف�ي بغ�داد، مؤك�دا أن الش�بكة مس�ؤولة عن 
التفجي�رات التي ضرب�ت العاصمة ي�وم األحد 

ال�30 من أيلول.
وق�ال المستش�ار اإلعالمي لرئي�س جهاز 
مكافح�ة اإلرهاب إن “قوة م�ن الجهاز نفذت، 
صب�اح أم�س، عملية إن�زال جوي ف�ي أطراف 

بغداد، مما أس�فر عن اعتقال ش�بكة مسلحة”، 
واصف�ا إياه�ا ب�”أخط�ر” ش�بكة تعتقل حتى 
اآلن”.وأضاف المستشار اإلعالمي أن “العملية 
اس�تندت إل�ى معلوم�ات اس�تخبارية دقيقة”، 
مشيرا إلى أن “عناصر الشبكة اعترفوا بالوقوف 
وراء التفجي�رات التي ضربت العاصمة بغداد”. 
وش�هدت بغداد ف�ي ال�30 من أيل�ول الماضي، 
سلس�لة تفجيرات بس�يارات مفخخة وعبوات 
ناس�فة ف�ي مناط�ق متفرق�ة م�ن العاصم�ة 

أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

مكافحة اإلرهاب يعتقل »أخطر« شبكة 
مسلحة بإنزال جوي ببغداد

نجاد يف العراق بعد عودة املالكي من روسيا

        بغداد/ المستقبل العراقي
ح�ذرت إيران أم�س الس�لطات العراقية م�ن مغبة 
تكرار تفتيش طائراتها، مثلما حصل في مطلع الش�هر 
الجاري. وكانت طائرة شحن إيرانية متجهة إلى دمشق 
أجب�رت، ف�ي الثاني من الش�هر الجاري، عل�ى الهبوط 
في مطار بغداد، وتم تفتيش�ها من قبل سلطات المطار 
للتأكد من خلوها من األس�لحة. وقال الس�فير اإليراني 
حسن دنائي فر في تصريحات صحفية إن “بالده سترد 
على إجراءات تفتيش الطائرات االيرنية من قبل العراق 

بالمثل”.
وأوضح دانائي فر ان “ما فعله العراق بشأن تفتيش 
الطائ�رة المتجه�ة إلى س�وريا كان مخالف�ا لألعراف 
الدبلوماسية بين البلدين ويخالف االتفاقات األمنية بين 

الدولتين واتفاقية النقل الجوي”.

متطرفون هيددون أطباء النسائية والتوليد يف بغداد
بحجة الكشف عن »عورة النساء« ومخالفة الشريعة

            بغداد / المستقبل العراقي
التحال�ف  كتل�ة  باس�م  الرس�مي  المتح�دث  ق�ال 
الكردس�تاني أن “حكومة األغلبية التي بدا أعضاء دولة 
القان�ون بالحدي�ث عنها ستتس�بب في انهي�ار العملية 
السياس�ية في العراق في حال أصرت دولة القانون على 
تشكيلها”، مشيرا إلى أن “العراق ال يمكن مطلقا حكمه 

من قبل مكون واحد أو حزب واحد”. 
وق�ال مؤيد طي�ب “اس�تغربنا ه�ذا الط�رح الجديد 
المتعلق بتشكيل حكومة األغلبية من قبل دولة القانون، 
فنحن في وقت نتطلع فيه إلى إبداء المرونة الكافية من 
قبل تلك الكتلة إلنجاح مس�اعي الرئيس طالباني، يخرج 
علينا نواب ومس�ؤولون ف�ي كتلة دول�ة القانون بهذه 
النغمة الجديدة التي من ش�أنها أن تعقد األزمة وتنسف 
جهود الرئيس طالباني بالكامل”. وأش�ار إلى أن “دولة 
القانون تطرح هذا المقترح على أس�اس كونه بديال عن 
حكومة الش�راكة التي تعتبرها فاشلة، ولكن نحن نؤكد 
أن حكومة الش�راكة لم تكن فاش�لة، ب�ل إن عدم التزام 
دول�ة القانون بتحقيق هذه الش�راكة هو ال�ذي قاد إلى 
األزم�ة السياس�ية الحالية، أي أن المش�كلة ليس�ت في 
حكومة الشراكة، بل في عدم التزام دولة القانون، وهي 
أحد األطراف األساسية لألزمة، بروحية تلك الشراكة”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
قالت وس�ائل إعالم إيرانية، إن الرئيس اإليراني 
محمود احمدي نجاد س�يبدأ زي�ارة إلى العراق حال 
ع�ودة رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي م�ن زيارته 
إلى روس�يا.ونقلت وكالة أنباء مهر اإليرانية ش�به 
الرس�مية عن الس�فير اإليران�ي لدى بغداد حس�ن 
دانائ�ي ف�ر قول�ه إن موعد زي�ارة نجاد إل�ى بغداد 
سيحدد بشكل دقيق بعد عودة المالكي من موسكو. 
وق�ال في تصريحه إن “تلك الزيارة س�تكون قريبة 
جدا وستس�بقها زيارة لقائد القوة البحرية لحرس 
الثورة اإليراني بعد غد الثالثاء تلبية لدعوة من قائد 

القوة البحرية العراقية”.

    المستقبل العراقي/خاص
ق�ال عضو ف�ي مجل�س الن�ّواب إن دولة 
القانون مس�تعدَّة للتفاوض على بقاء رئيس 
ال�وزراء ن�وري المالك�ي لوالي�ة ثالث�ة في 
منصب�ه بمقابل تمرير قان�ون البنى التحتية 
في مجلس النّواب.وعلى الرغم من تحذيرات 

أعض�اء في مجلس النّواب واختصاصيون في 
القان�ون واالقتصاد بأن قان�ون البنى التحتّية س�يرهن الثروة 
النفطية عند الشركات النفط األجنبّية، وتكبيل األجيال العراقية 
بدي�ون لن يكون من الس�هل التخلص منه�ا، أكد عضو بمجلس 
النّواب أن الغاية من الضغط لتش�ريع القانون البنى التحتية هو 
م�ا يقدمه من ضمانة مالية وس�لطوية للراغبين ب�ه، مبيناً أنه 
»سيضمن للداعين إليه العيش الرغيد في حال انهارت الحكومة 
وخ�ال وفاضه�م«، مؤك�داً أن »الصفق�ات المخفيَّ�ة س�تؤمن 
له�م حصصا كبي�رة بتلك األموال عبر س�نين طويلة«.وكش�ف 
النائب ل�«المس�تقبل العراقي« مفضال عن الكش�ف عن اسمه، 
عن »جلس�ات تفاوض س�رية مع لوبي ش�ركات عالمي وضع 
شروطا كبيرة لضمان حصص الجانب العراقي الساعي لتمرير 
الصفقة«، موضحاً أن »هذه الحصص تقدر بمليارات الدوالرات 
سيتم تقاضيها على دفعات وسندات وحصص وعقارات واموال 
ثابت�ة في ارصدة دولية مع ضمانات حصانة من اي حس�اب او 
عق�اب في حال تبدل�ت وجوه السياس�ة وخطوطه�ا العامة«. 
ون�ّوه إل�ى ان »الضمانة األكب�ر للفئة السياس�ية الطامحة هو 
تمرير هذا القانون الذي س�تجني ثماره شركات يملكها ساسة 

ووزراء خارجيات ومسؤلين كبار في الدول الغربية«.

والية ثالثة للاملكي مقابل »البنى التحتية« !!
يؤمن أرصدة »مليارية« للساسة على مدى عقود..

بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مصدر دبلوماس�ي عراقي امس 
أن واش�نطن ح�ذرت العراق م�ن أي تعاون 
عس�كري مع إي�ران، مؤك�دا أن المس�ؤول 
األميركي ال�ذي حذر العراق، طلب من بغداد 
الحفاظ عل�ى الخطوات الت�ي اتخذت لدمج 
الع�راق في المجتم�ع الدول�ي و يجري في 
المقابل رف�ع جميع العقوب�ات المفروضة 
عليه.وق�ال المص�در ف�ي حديث ل�«ش�فق 
ني�وز«، إن »اح�د المس�ؤولين االميركيي�ن 
رفيعي المس�توى اتص�ل هاتفي�ا وقال، ان 
التع�اون العس�كري م�ع إي�ران ض�د رغبة 
المجتم�ع الدول�ي س�يجعل الع�راق يضيع 
فرص�ة خروج�ه من تح�ت طائل�ة الفصل 
وأض�اف  الدولي�ة«.  والعقوب�ات  الس�ابع 
المص�در ان »المس�ؤول االميركي طلب من 
المس�ؤول العراق�ي أخ�ذ الحيط�ة والحذر 
والحفاظ على الخط�وات التي اتخذت لدمج 
الع�راق في المجتم�ع الدول�ي ورفع جميع 

العقوبات الدولية المفروضة عليه«.

مسؤول أمريكي لبغداد: تعاونكم مع 
إيران سيبقيكم حتت الفصل السابع

الدفاع تستعد لعرض قانون اخلدمة اإللزامية 
عىل جملس الوزراء
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      المستقبل العراقي/ صالح الدين/ حيدر التويجري 

يش�كو أهالي قرية “البو ج�واري” التابعة 
ادارة ص�اح  الواقع�ة ضم�ن  لقض�اء بيج�ي، 
الدين، من انتش�ار مرض السرطان بين سكانها 
وخصوص�ا األطف�ال بس�بب مخلف�ات مصفى 

بيجي التي تنشر الموت اينما رحلت!!.
هناء حس�ين هي إحدى ضحايا االنبعاثات 
الس�امة لمصفى بيجي، فق�دت ابنها البالغ من 
العم�ر 12 عام�اً قبل ثاثة أش�هر بع�د إصابته 
بالسرطان نتيجة األبخرة القاتلة والمياه الملوثة. 
وتقول هناء التي يعتصر قلبها ألم فقدان ولدها 
“من سيعوضني عن هذه الخسارة، ومن سيعيد 
ل�ي ول�دي ال�ذي فقدته ج�راء دخ�ان المصفى 
وتلوث المياه ؟!، هل س�تعوضني الحكومة التي 
ال تستطيع ان تؤمن لي بضعة ليترات من النفط 
األبي�ض خال فصل الش�تاء أم المس�ؤول الذي 

يسرق أموال الشعب من ميزانية الدولة”. 
وبرغ�م انها تؤكد أن القرية لم تقع في يوم 
م�ن األيام ضمن نط�اق اهتمامات المس�ؤولين 
العراقيي�ن الذين لم يأت اح�د منهم لزيارتها، إال 
أن هناء تطال�ب الحكومة بتعويض المتضررين 
م�ن اهالي القرية ومنحهم من�ازل اخرى بعيدة 
عن نط�اق المصفى إلنقاذ م�ن تبقى منهم من 

مسلسل الموت المتواصل.
الدي�ن  ص�اح  محافظ�ة  مجل�س  عض�و 
والمس�ؤول عن لجنة الصحة، حس�ين الشطب، 
أوض�ح أن المجلس ال يمل�ك ارقاما واحصائيات 
دقيق�ة عن اع�داد االصابات بمرض الس�رطان، 

ولكنه يش�ير الى ان االرق�ام التقريبية الصادرة 
م�ن دائرة صح�ة المحافظة اك�دت اصابة اكثر 
من 100 شخص في عموم المحافظة خال عام 
2011 مع ماحظة ان االعداد في تزايد مس�تمر. 
يقول حس�ين “نحن االن في الشهر العاشر من 
ع�ام 2012 وقد تجاوز ع�دد المصابين ال� 123 
شخصا اغلبهم من االطفال، والعدد الفعلي اكبر 
من ذل�ك ألن هناك الكثير من الن�اس ال يعلمون 
انهم يحمل�ون الم�رض داخل اجس�ادهم حتى 
تظهر عليهم األعراض، ويكون حينها قد انتش�ر 

بصورة كبيرة يصعب عاجها”. 
حس�ين يعتق�د أن الح�ل األمث�ل لمش�كلة 
المصف�ى تك�ون بزي�ادة ارتف�اع مداخنه وعدم 
رم�ي نفاياته في نهر دجلة خاصة ان النهر يمر 
عبر القرية التي تعتمد عليه في سد احتياجاتها 

من المياه.
احمد س�ام، ه�و احد س�كان قري�ة “البو 
ج�واري” المنكوبي�ن، وال يختل�ف وضعه كثيرا 
ع�ن وضع هن�اء, حيث يهدده مرض الس�رطان 
بحرمان�ه م�ن ولدي�ه اللذي�ن ال يتج�اوز عم�ر 
اكبرهما 14 عاما بعد ان اثبتت الفحوص الطبية 
والمختبرية اصابتهم�ا بالمرض اللعين. ويقول 
احم�د البال�غ م�ن العم�ر 38 عاما “بع�د اجراء 
الفحوصات الطبي�ة تم التأكد ان اصابة اطفالي 
به�ذا المرض ناجمة عن مخلفات مصفى بيجي 
الذي بات يش�كل تهديداً ألغل�ب العوائل القاطنة 

في القرية”.
يعت�اش أحم�د عل�ى م�ا يجنيه م�ن محله 
الصغير داخل القري�ة ليعيل عائلته المكونة من 

تس�عة اش�خاص. وقد بدأ رحلة عاج ولديه في 
ش�مال العراق منذ ثمانية اش�هر انف�ق خالها 
قرابة تسعة مايين دينار، وال يدري هل ستكون 
ه�ذه ه�ي رحلت�ه االخي�رة أم األول�ى ؟، ألنه لم 
يتمكن بعد م�ن اجراء الفحوص�ات لبقية افراد 
االس�رة المنكوبة. احم�د الذي يتوق�ع ان يفقد 
ولديه قريبا يؤكد ان اثنين من ابناء اخوته اصيبا 
بالس�رطان ايضا، ويدع�و الحكومة للتدخل من 
اجل انقاذ ارواحهم ويضيف “اطالب بالتعويض 
عن ولدّي اللذين س�أفقدهما في الفترة المقبلة 
ب�دون أي مب�رر س�وى انني س�كنت ق�رب احد 

مصافي النفط”.
االض�رار الناجمة عن المصف�ى لم تقتصر 
على نش�ر مرض الس�رطان بي�ن ابن�اء القرية 
ب�ل تجاوزته لتقض�ي على الحقول والبس�اتين 

القريبة.
يق�ول الم�زارع كم�ال ش�اكر, 38 عام�ا, 
“اصيبت اغلب البس�اتين بالجف�اف وانخفضت 
مس�تويات اإلنتاج بسبب مياه الس�قي الملوثة 
بفضات مصفى بيجي التي تترك طبقة س�وداء 
بعد الس�قي وه�ي تمثل نوعا من الس�موم التي 
تؤثر س�لبا في البس�اتين والم�زارع وتؤدي الى 
هاكها تدريجيا.”ويرى الدكتور احمد الجبوري 
م�ن دائرة صح�ة صاح الدي�ن ان الح�ل االمثل 
لمش�كلة مصفى بيجي يتمثل في تشكيل لجان 
رقابية مهمته�ا مراقبة عم�ل المصفى بصورة 
يومية باالضافة الى ترحي�ل القرى القريبة منه 
وتعوي�ض االهال�ي عن االض�رار الت�ي تكبدوها 

بسبب المصفى.

بعد الحروب واإلرهاب.. التلوث الصناعي يحصد أرواح أطفال بالد الرافدين

مصفى بيجي.. يتحول إىل مصدر خملفات يف دجلة تنرش 
الرسطان بني األهايل !!

     بغداد/ المستقبل العراقي

يبح�ث رئي�س الوزراء، ن�وري المالكي م�ع فاديمير 
بوتين توس�يع التعاون ف�ي مجاالت عدة، ومنها تس�ليح 
الجي�ش العراقي بأس�لحة ومع�دات روس�ية، وذلك خال 
زيارت�ه إلى موس�كو التي بدأها أمس االثنين التي تش�مل 
جمهوري�ة التش�يك ايضا وتس�تمر لثاثة أي�ام، ويرافقه 
خالها خمس�ة من وزرائه هم، وزراء الدف�اع والخارجية 
والنف�ط والتج�ارة ورئي�س الهيئ�ة الوطنية لاس�تثمار، 
ورئيس�ا لجنت�ي العاق�ات الخارجية واألم�ن والدفاع في 
مجلس النواب، والمستش�اران اإلعامي والقانوني لرئيس 
الوزراء. وقبيل مغادرته كش�ف المالكي أنه س�يبحث مع 
مدعوه الرئيس الروس�ي فاديمير بوتين توس�يع التعاون 
ف�ي مجاالت االقتصاد والطاقة والتس�ليح، حيث س�يضع 
أسًسا لتوقيع عقد قيمته 5 مليارات دوالر لشراء نظام دفاع 
جوي ومروحي�ات لمكافحة اإلرهاب وحماية حدود باده.

وس�يبحث المالكي ايضا، تسليح الجيش العراقي بمعدات 
وأس�لحة ونظام دفاع جوي ومروحيات بما قيمته خمسة 
مليارات دوالر، إضافة إلى قيام ش�ركات روسية بعمليات 
استثمار للنفط، كما س�تكون االزمة السورية وتداعياتها 
على المنطقة ضمن مباحثات المالكي مع القادة الروس.  
وبش�أن زيارته الى موسكو قال المالكي، أن العاقات بين 
روس�يا والعراق من�ذ زمن االتحاد الس�وفيتي هي عاقات 
طويلة وقديمة وواس�عة في مختلف المجاالت العسكرية 
واالقتصادي�ة والنفطي�ة والكهربائي�ة، لذل�ك هي ليس�ت 

هي زيارة عمل تأسيس�ي للعاقة مع روسيا إنما 
إحي�اء للعاق�ة الت�ي كانت موج�ودة بين 

البلدين.
وأوضح أن العراق يحث الخطى 

باتج�اه البناء واإلعم�ار، ويريد 
أن يس�تفيد م�ن كل الطاق�ات 
الشركات  الس�يما  واإلمكانات 
الروس�ية التي له�ا خبرة في 
الع�راق م�ن خال م�ا قامت 
به م�ن عملي�ات ف�ي البنية 
التحتية للقطاعات المختلفة، 
وم�ا نطم�ح له ينس�جم مع 

الخارجية.واض�اف  العاق�ات  السياس�ي ف�ي  توجهن�ا 
الماكي في مقابلة مع قناة “روس�يا اليوم” ونشر مكتبه 
مقتطفات منه�ا، “نحن نريد أن نعمل بسياس�ة األبواب 
المفتوح�ة مع كل دول�ة يمكن أن تكون مفي�دة وقريبة 
من المصالح العراقية. وبش�أن صفقة األسلحة الروسية 
ق�ال إن “الدعوة وجهت لي من بوتين قبل أن يذهب فريق 
م�ن وزارة الدف�اع العراقية لش�راء أس�لحة، ولكن هدف 
الزيارة أوس�ع من قضية االتفاق على بعض األس�لحة”. 
واش�ار إلى أنه بما أن العراق يس�عى الى ايجاد قوة دفاع 
تحمي س�يادته وأج�واءه ومياه�ه وأراضي�ه، لذلك فإنه 
اس�تناداً إلى الخبرة الموجودة لدى الجيش العراقي، ألنه 
كان يتس�لح بالساح الروسي “كانت لدينا حاجة لبعض 
األس�لحة الت�ي تدخل ضم�ن عملية الدف�اع وليس ضمن 
عملية الهج�وم مثاً صواريخ مض�ادة للطائرات وبعض 
الهليكوبت�رات التي تتعلق بمكافح�ة اإلرهاب “.واوضح  
المالكي قائاً: “إن حجم الساح الذي نريد أن نتفق عليه 
يدخل ضمن إطار العملية الدفاعية أو التس�ليح الدفاعي 
للجيش العراقي ثم ليست فيها أسلحة ثقيلة وال طائرات 
س�وخوي وال ميغ، ولكن هي أسلحة دفاع جوي وأسلحة 

مكافحة إرهاب”.
وس�يزور المالك�ي ايًض�ا جمهوري�ة التش�يك يوم�ي 
الخمي�س والجمع�ة المقبلي�ن عق�ب انته�اء زيارت�ه الى 
موسكو حيث سيكون ملفا التسليح والعاقات االقتصادية 
في مقدمة المواضيع التي س�تبحث خال الزيارة.والوزراء 
الذين سيرافقون المالكي في زيارته هم، وزير الدفاع وكالة 
س�عدون الدليم�ي ووزير المالي�ة رافع العيس�اوي ووزير 
النف�ط المهن�دس عبد الكري�م العيبي 
ووزير الكهرباء المهندس عبد الكريم 
عفت�ان، اضافة الى وزي�ر الصناعة 
احمد دل�ي الكربولي، الى جانب 
عدد من المسؤولين واعضاء 
من مجل�س النواب”. ويرى 
خبراء أن زيارة المالكي الى 
روسيا لن تهمل ملف األزمة 
المش�روع  وأن  الس�ورية 
العراق�ي لحل���ه�ا س�يكون 

حاضرًا وبقوة.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت كلي�ة اإلعام ف�ي جامعة 
بغ�داد إن الطالبة رش�ا قاس�م احمد 
تتحم�ل مس�ؤولية ع�دم قبولها في 
الدراسات العليا/الماجستير، لكونها 
قد أخطأت في ملء االستمارة الخاصة 
ببيانات الطالب الدراسية بالمعلومات 
ف�ي  الضواب�ط  المطلوب�ة وحس�ب 
الحقول الخاصة بدرجتي ال�”توفل” 
وال�”IC3”. وكانت الطالبة المذكورة 
ق�د رفع�ت، ف�ي الرابع من تش�رين 
األول الحال�ي، ش�كوى ع�ن طري�ق 
وزي�ر  ال�ى  العراق�ي”  “المس�تقبل 
التعليم العال�ي والبحث العلمي قالت 
فيه�ا إن “الموظف�ة المس�ؤولة ل�م 
تقم بتسليمي جميع االوراق للتأشير 
عل�ى انني ق�د اجري�ت االمتحانات.. 
بنس�يان منها او انشغال”، وذلك بعد 
أن اكتش�فت عدم قبولها في دراس�ة 

الماجس�تير وبعد أن ت�م قبول طلبة 
“ل�م يتس�ن له�م اجتي�از االمتح�ان 
التنافس�ي بدرج�ة نج�اح” بحس�ب 
قولها. وتلقت “المس�تقبل العراقي” 
رداً م�ن عم�ادة الكلية، أم�س، قالت 
في�ه إن “الطالبة رش�ا قاس�م احمد 
تتحمل مسؤولية عدم قبولها لكونها 
أخطأت في ملء االس�تمارة الخاصة 
ببيانات الطالب الدراسية بالمعلومات 
ف�ي  الضواب�ط  المطلوب�ة وحس�ب 
الحقول الخاصة بدرجتي ال�”توفل” 
وال�”IC3”، مش�يرة ال�ى إن الطالبة 
“كان عذره�ا أنه�ا مرهق�ة ومتعبة 
م�ن الس�فر وإنه�ا أول م�رة تق�دم 
للدراس�ات العلي�ا لذل�ك أخطأت في 
ملء االس�تمارة”. وأش�ارت العمادة 
ف�ي ردها ال�ى إن “الموظفة المعنية 
في الموض�وع ليس م�ن صاحيتها 
ملء االستمارة الخاصة بالمعلومات 
أو إضاف�ة أي إش�ارة الى االس�تمارة 

بع�د ملئها من قبل الطالبة المتقدمة 
للدراس�ة وحس�ب ضواب�ط التقديم 
والقب�ول”، الفت�ة ال�ى إن ذل�ك “من 
مس�ؤولية الطالب�ة المتقدمة حصراً 
وعل�ى الموظ�ف المخت�ص توضيح 
الضوابط فقط”. كما نوهت العمادة 
الى انه “وجد اخت�اف ما بين تاريخ 
ودرجة كت�اب تأييد التوفل والوثيقة، 
مما يثير الريبة والشك”، موضحة إن 
“المرك�ز االمتحاني الذي حصلت من 
خال�ه عل�ى التوفل وال��IC3، مركز 
س�امراء الدولي، غير معتمد من قبل 
وأضاف�ت  العال�ي”.  التعلي�م  وزارة 
“رفعت استمارة االعتراض عن نتائج 
القب�ول األولية م�ع المستمس�كات 
كافة الى رئاسة جامعة بغداد/قسم 
الدراسات العليا، في األول من تشرين 
األول الحال�ي، للنظر في االعتراضات 
وقبل نشر الخبر في جريدتكم الغراء 

بأربعة أيام والنتائج لم تعلن بعد”.

املالكي يصل موسكو لرشاء نظام دفاع 
جوي بـ5 مليارات دوالر

كلية اإلعالم: الطالبة رشا قاسم حصلت عىل “توفل” 
و”IC3” من مركز غري معتمد 

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مص�ادر عس�كرية لوكالة 
“األنباء الفرنسية” أن الطيران الحربي 
التركي قصف مواق�ع لمتمردين اكراد 

في شمال العراق ليل األحد- االثنين.
واضافت المص�ادر ان 12 مقاتلة 
اف-16 عل�ى األق�ل أقلعت م�ن قاعدة 
اربع�ة مخيمات  دياربكر واس�تهدفت 
في جب�ال قنديل والمنطق�ة المحيطة 

به�ا حيث يعتقد ان قيادة حزب العمال 
الكردستاني تختبىء فيها.

وتأت�ي هذه العملي�ة بعدما طلبت 
البرلم�ان  م�ن  التركي�ة  الحكوم�ة 
األسبوع الماضي تمديد التفويض الذي 
يمنح�ه للق�وات المس�لحة لمهاجمة 
قواع�د متمردي�ن اك�راد ف�ي الع�راق 
لس�نة اضافي�ة، بينما تصاع�دت حدة 

المواجهات بين الطرفين. 
ق�د  التركي�ة  المقات�ات  وكان�ت 

قصف�ت ف�ي مطل�ع أيل�ول الماض�ي 
مخ�ازن ذخائ�ر ومخابىء مش�بوهة 
لح�زب العم�ال الكردس�تاني. ودع�ت 
الحكوم�ة العراقي�ة الثاث�اء الماضي 
البرلمان الى “الغاء او عدم تمديد” أية 
اتفاقية تس�مح بوج�ود قواعد اجنبية 
عل�ى االراضي العراقية. وجاء في بيان 
ان مجل�س الوزراء “ق�رر رفع توصية 
الى مجلس النواب بالغاء او عدم تمديد 
أية اتفاقية مبرمة سابقة مع أية دولة 

أجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد 
األراض�ي  عل�ى  األجنبي�ة  العس�كرية 

العراقية”.
واوضح مس�ؤول حكوم�ي رفيع 
ان  الفرنس�ية  للوكال�ة  المس�توى 
ص�دام  ابرمه�ا  اتفاقي�ة  “المقص�ود 
حس�ين ع�ام 1995 تس�مح للق�وات 
التركية باالنتش�ار في مناطق ش�مال 
العراق لمط�اردة عناصر حزب العمال 

الكردستاني”.

12 طائرة تركية تدك معاقل “املتمردين األكراد” شامل العراق

ردًا علـى مــا نشـرتـه

     بغداد/ المستقبل العراقي

ُتْقَرُع طب�وُل حرٍب جديدة ف�ي المنطقة على 
خلفيِة تراش�ق تركيا وس�وريا النيران خال األيام 
الماضي�ة عل�ى نح�ٍو ُيعيُد إل�ى األذهان ُمسلس�َل 
التصعيد بين العراق وإيران بالطريقِة نفِس�ها قبل 

َتطّوِرِه إلى حرٍب شاملٍة في عام 1980.
بغ�داد ح�ّذرت منذ ب�دء األزمة الس�ورية قبل 
تس�عة عش�ر ش�هراً من احتم�االت امتدادها إلى 
دول الج�وار فيم�ا أبدت أنق�رة تش�دداً مع ضبط 
النف�س قب�ل أن ُتضَطر إلى الرّد أخي�راً بعد أن أدى 
س�قوط قذائف وقص�ف من الجانب الس�وري إلى 
مقتل خمس�ة مدنيين أتراك. وفي تصريحاٍت أدلى 
به�ا غ�داة التفوي�ض البرلماني باس�تخدام القوة 
العس�كرية عبر الحدود، قال رئيس الوزراء التركي 
رج�ب طيب أردوغان الجمعة إن باده ال تريد حرباً 
ولكنه حّذر سوريا من ارتكاب ما وَصفه ب� “خطأ 

فادح” باختبارها عزيمَة تركيا.
الس�بت الماض�ي، تح�دث وزي�ر الخارجي�ة 
الترك�ي أحم�د داود أوغل�و في برنام�ج تلفزيوني 
بثت�ه قناة )ت�ي آر تي( التركية ع�ن جاهزية باده 
الدفاعي�ة في أعقاب التفوي�ض البرلماني، قائاً” 
نعلم أن السوريين تسلّموا هذه الرسالة عبر اإلعام 
غير المباش�ر والتصريحات الت�ي أدلينا بها. وبهذا 
التفويض، ارتفعت قدرتنا على الردع. كما أن جّدية 
تركيا وعزيمتها التي ال يمكن اختبارها قد أصبحت 

واضحة للحكومة السورية.”
م�ن جهت�ه، َعّبر مواطن س�وري يدع�ى “أبو 
أحم�د” في قرية الريحانية ف�ي تركيا القريبة من 
حدود س�وريا عن المعاناة ج�رّاء نقل مواد غذائية 
إل�ى مناطق ف�ي الداخل الس�وري بس�بب الوضع 
األمني على الطرق، قائ�ًا في  تصريحاٍت لرويترز 
“نأخذ هذه المواد إلى ريف حلب من أجل أن نعيش 

إذ نحن نس�كن هنا في الريحانية ولدينا مصاريف 
مث�ل إيجار بي�ت وغير ذلك، مع عدم وجود ش�غل، 
ونتع�ذب في الطريق وهي مس�يَطر عليها من قبل 

الجيش السوري الحر.”
كان�ا  الس�وري  والمواط�ُن  الترك�ي  الوزي�ُر 
يتحدث�ان بع�د س�اعات من إع�ان مكت�ب حاكم 
إقلي�م هاتاي الح�دودي التركي عن س�قوط ثاث 
قذائف على األقل أُطلقت من س�وريا داخل منطقة 
ياياداغي الس�بت. وأض�اف أن القذائ�ف أطلََقتها 
القواُت الحكومية الس�ورية فيما يبدو الس�تهداف 
معارضي�ن بمحاذاة الحدود. ولم تقع أية خس�ائر 
بشرية. َورّدت قوات حرس الحدود التركية بإطاق 

قذائف هاون.
وزي�ُر الدف�اع األميركي لي�ون بانيت�ا َعّبر من 
جهته أيضاً ع�ن قلق الواليات المتحدة من احتمال 
اتس�اع نط�اق األعم�ال العس�كرية ف�ي س�وريا. 
وأض�اف قائاً في مؤتم�ر صحفي خال زيارة إلى 
ليما عاصمة بيرو “ننتظر لنرى هل سيبدأ الصراع 
ف�ي التمدد إل�ى دول مجاورة مث�ل تركيا. لكن من 
الواض�ح أن ح�دوث تراش�قات بالني�ران اآلن بين 
هذي�ن البلدي�ن يثير مخ�اوف إضافية م�ن أن هذا 

الصراع قد يّتسع نطاقه”.
   هل ثمة ما يب�رر هذه “المخاوف اإلضافية” 
التي أش�اَر إليها مس�ؤول البنتاغون ؟!”. الدكتور 
معت�ز محيي مدير )المركز الجمهوري للدراس�ات 
األمني�ة( في بغ�داد أج�اب قائاً “هن�اك أكثر من 
دور مرسوم لتركيا للتدخل العسكري من أجل حل 
النزاع في س�وريا بعد أن ُكِشفت في اآلونة األخيرة 
أسرار إس�قاط س�وريا للطائرة التركية وتداعيات 
ذلك الحادث ما يؤشر إلى اتجاه الطرفين نحو حرب 
غير مس�بوقة بينهما، مع اإلش�ارة إلى س�يناريو 
حرب القذائف المش�تعلة حالياً على حدود البلدين 
وهي حدود مكشوفة يستطيع أي مراقب عسكري 

أن يش�اهدها بالعي�ن المجردة.” وأض�اف  محيي 
أن�ه في حال َتطّوَرت هذه التراش�قات الحالية إلى 
حرب ش�املة “س�تكون هناك خس�ائر كبيرة جداً 
للطرفين باإلضافة إلى س�قوط عش�رات بل مئات 
الضحاي�ا م�ع َتع�رّض الم�دن والق�رى المجاورة 
للح�دود إلى أكبر قدر من األذى والتخريب”.ويقول 
خبير الش�ؤون األمنية ع�ن موضوعات أخرى ذات 
صل�ة بينها الموق�ف العراق�ي الُمَتوَق�ع في حال 
َتطّوَر التراش�ق الحالي للنيران بين تركيا وس�وريا 
إل�ى حرب ش�املة بين هذين البلدي�ن المجاورين. 
كما أجاَب عن س�ؤالين آخري�ن أحدهما عن الدور 
الُمَتوَقع لحلف شمال األطلسي )ناتو( في أي حرب 
ش�املة قد يخوضه�ا الحليف التركي مع س�وريا، 
والثاني عما إذا كانت مس�تجدات األزمة الس�ورية 
س�وف ُتناَقش خال زيارة رئي�س الوزراء العراقي 

نوري المالكي إلى روسيا. 
وف�ي ه�ذا الصدد، توقع�ت الخبيرة الروس�ية 
ييليين�ا س�وبونينا مدي�رة مركز )آس�يا والش�رق 
األوس�ط( في معهد الدراس�ات اإلس�تراتيجية في 
موس�كو أن ُتس�هم زي�ارة المالك�ي في تنش�يط 
التعاون العراقي الروس�ي ال س�يما ف�ي المجاالت 
االقتصادي�ة والعس�كرية. وأضاف�ت ف�ي تعلي�ٍق 
يمكن االس�تماع إليه في الملف الصوتي المرفق أن 
“العاق�ات االقتصادية بين البلدي�ن لها إمكانيات 
واس�عة بس�بب ارتباط�ات تاريخية بين موس�كو 
وبغ�داد، ولك�ن علين�ا أن نعترف أن بع�ض الدول 
الغربي�ة وخاصًة أمي�ركا لديها عق�ود أكثر بكثير 
من روسيا.. وهناك محاوالت لتنشيط هذا التعاون 
علماً بأن بعض الشركات الروسية تعمل في العراق 
ليس في مجال النفط فقط بل في مجال الكهرباء 
أيض�اً، مع اإلش�ارة إل�ى زي�ارات متع�ددة لوفود 
عس�كرية عراقية تم التطّرق خالها إلى مواضيع 

عقود عسكرية بين البلدين”.

تركيا وسوريا تقرعان طبول حرب قد هتدد أمن العراق
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أكد أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي 
الواجه�ة السياس�ية إلخ�وان األردن أنه�م لن 
يرفع�وا ش�عار إس�قاط النظ�ام، وأن هدفهم 

اإلصالح تحت سقف الملكية.
ويتناق�ض ه�ذا التصري�ح “اله�ادئ” مع 
التح�ركات الت�ي يقوده�ا إخ�وان األردن في 
الفت�رة األخي�رة لتحدي الس�لطة السياس�ية 
عل�ى خلفية خالفات حول القانون االنتخابي، 
وهي تح�ركات يجمع مراقب�ون على أن فيها 
تحدي�ا للملك عب�د الله الثان�ي، وكان عبد الله 
الثان�ي قال ف�ي مقابلة م�ع فرانس برس في 
يس�يئون  “اإلس�الميين  أن   2012 أيل�ول   12
تقدير حس�اباتهم بش�كل كبير عب�ر إعالنهم 
النيابية”.ووجه عاهل  مقاطع�ة االنتخاب�ات 
األردن رس�الة واضحة له�م ال تحتمل التأويل 
“أق�ول لإلخ�وان المس�لمين أنه�م يس�يئون 
تقدير حس�اباتهم بش�كل كبير” عبر إعالنهم 
مقاطع�ة االنتخابات النيابية. وأوضح أن “كل 
االقتراح�ات والمس�ودات “المتعلق�ة بقانون 
االنتخ�اب” وط�وال ه�ذا الوقت ولغاي�ة اآلن، 
ابت�داء م�ن توصي�ات لجن�ة الح�وار الوطني 
قب�ل أكث�ر م�ن ع�ام، وص�والً إلى المس�ودة 
الت�ي اقترحته�ا الحكوم�ة الس�ابقة، قوبلت 
بدرجات متفاوتة من الرفض من قبل اإلخوان 

المسلمين، لألسف الشديد”.
ومنذ أيام أصدر العاهل األردني أوامر بحل 
البرلم�ان ودعا إل�ى انتخابات نيابي�ة مبكرة 

يتوقع أن ُتنظم قبل نهاية 2012.
ويق�ول مراقبون إن وضوح رس�الة الملك 
األردني جعل اإلخوان يراجعون خيار التصعيد 
الكامل، فمن ناحية يغازلون الملك، ويوجهون 
رس�ائل إلى القص�ر بأننا ال نس�تهدفك، ومن 
ناحي�ة أخ�رى يخطط�ون لالنقض�اض على 
القصر، ولك�ن بطريقة ذكية وبطيئة عمادها 
الوض�ع  م�ن  واالس�تفادة  الش�ارع  تثوي�ر 

االقتصادي.وف�ي س�ياق مغازل�ة الملك وعدم 
اس�تثارة غضبه عليه�م نفى حم�زة منصور 
أمي�ن ع�ام جبهة العم�ل اإلس�المي أن يكون 
اإلخ�وان يس�لكون نفس طريق إخ�وان مصر 
في الوصول إلى السلطة، مؤكدا أن “كل بلد له 
ظروفه وكل حزب أو تيار يقرر ما يراه مناسبا 

ف�ي ض�وء ه�ذه الظروف”.وألق�ى منص�ور 
بالالئمة على المحيطين بالملك ممن قال إنهم 
“ يمارس�ون ضغوطا على النظام ويوهمونه 
بأن ما تم تقديم�ه كاف… هم مجموعات من 

الفاسدين والمتفردين بالسلطة “.
ويضي�ف المراقب�ون أن اإلخ�وان يريدون 

أن يحقق�وا “ربيع�ا أردنيا” يصل�ون فيه إلى 
الس�لطة كما وصل اإلخوان في مصر وتونس 

إلى السلطة بخالف ما زعم منصور.
ويش�ير ه�ؤالء إل�ى أن تح�ركات إخ�وان 
األردن ليس�ت معزول�ة ع�ن تحركاته�م ف�ي 
س�وريا واليمن وليبي�ا وبع�ض دول الخليج، 

وأنه�ا جزء من خط�ة أعدها التنظي�م الدولي 
لإلخوان المس�لمين لتحويل “الربيع العربي” 
إل�ى “ربي�ع إس�المي”.وقال سياس�ي أردني 
إن خط�اب التهدئة الذي جاء ف�ي تصريحات 
حم�زة منصور، أمين عام ح�زب جبهة العمل 
اإلس�المي، ال يع�دو أن يكون س�وى جزء من 

التقي�ة الت�ي اس�تمدها اإلخ�وان الع�رب من 
“ثورة الماللي”.وأض�اف أن اإلخوان يناورون 
ويحاولون كس�ب الوقت واس�تمالة الش�ارع 
وخاص�ة األغلبية الصامتة الت�ي تنحاز للملك 
وتتخ�وف م�ن الفوض�ى والعن�ف م�ن خالل 
إيهامها بأن اإلخوان ليس�وا ضد الملك وليسوا 
م�ع الفوضى.ولفت السياس�ي األردني، الذي 
رف�ض الكش�ف ع�ن اس�مه، إلى أن مش�كلة 
اإلخ�وان ليس�ت م�ع القان�ون االنتخابي وإال 
لم�ا ش�اركوا ف�ي انتخاب�ات 1993 و2003، 
تحت نفس القانون وبنفس الشروط.وكشف 
أردني�ون معارضون لإلخوان ع�ن أن ذراعهم 
السياس�ية “جبه�ة العمل اإلس�المي” كانت 
تتف�اوض مع النظ�ام على منحها ع�ددا أكبر 
من مقاعد القائم�ة الوطنية، وأنه لو أعطاها 
القصر النس�بة التي حددتها لكانت ش�اركت 
باالنتخابات، ووج�دت التبريرات الالزمة، كما 
فعل�ت ف�ي انتخاب�ات 1993 و2003.ويقول 
اإلخ�وان إن التعدي�الت التي ت�م إدخالها على 
قان�ون االنتخابات ف�ي تم�وز الماضي جرى 
تصميمه�ا للحد من نفوذهم بتقس�يم الدوائر 
االنتخابي�ة لصالح المناطق العش�ائرية قليلة 
الس�كان والمؤيدة للحكوم�ة حيث خصصت 
إن  البرلمان.ويقول�ون  مقاع�د  أغلبي�ة  له�ا 
المدن كثيفة السكان وهي معاقلهم التقليدية 
غير ممثلة بش�كل كاف.ونظم إخ�وان األردن 
مس�يرة الجمعة طالبوا فيها الملك باإلس�راع 
ف�ي اإلصالحات التي تعهد بها، ومرت بس�الم 
بعد أن تراجعت جماعات موالية للحكومة عن 
تنظيم تظاهرة مضادة في المكان نفسه مما 
نزع فتي�ل توترات أثارت مخ�اوف من حدوث 
اشتباكات.ويتوقع مراقبون أن يواصل اإلخوان 
احتجاجاته�م خ�الل األس�ابيع المقبلة، لكن 
شعبيتهم س�تتراجع في ظل مخاوف الشارع 
األردن�ي من أن تصل األمور إلى ما وصلت إليه 
ف�ي تون�س ومصر م�ن غياب األم�ن وضعف 

الدولة وتأزم الوضع االجتماعي واالقتصادي.

ربيع الدبلوماسية اإلسالمية

     فرانك بارتوني

يحب األميركيون الش�كوى دوما م�ن أن الحمالت 
االنتخابية الرئاسية تبدو وكأنها ستستمر لألبد. فتلك 
الحم�الت التي تبدأ باالنتخابات التمهيدية، ثم المؤتمر 
العام للحزبين، ثم التجمعات االنتخابية ثم المناظرات، 
وما إلى ذلك، تستغرق شهوراً وربما سنوات. والسؤال 
ال�ذي يس�أله األميركيون ألنفس�هم في ه�ذه الحالة: 
لماذا ال ننتخب رئيس�ًا في ش�هر أو نحوه مثلما تفعل 

العديد من البلدان الديمقراطية األخرى؟
وقد يعتقد العديد من الناخبين أن بمقدورهم إجراء 
اختي�ار في 60 يوم�اً ال يقل في جودته ع�ن االختيار 
الذي يمك�ن إجراؤه في 60 ش�هراً، لكنهم في حقيقة 
األمر مخطئون في هذا االعتق�اد. فالحملة االنتخابية 
الطويل�ة تجبرنا على التمه�ل والتمعن في المعلومات 
المتاح�ة عن المرش�حين قبل التصوي�ت عليهم. وقد 
أثبتت األبحاث أننا نميل للتفاعل على نحو أس�رع مما 
يلزم م�ع المعلوم�ات الجديدة الخاصة بالمرش�حين 
الرئاس�يين، خصوص�اً المتعل�ق منه�ا بالفضائح أو 
والمالحظ�ات  والسياس�ات،  المواق�ف  ف�ي  التقل�ب 
الفظة على الموضوعات الس�اخنة. فنحن نحكم على 
المرش�حين من خالل تلك المعلومات أوال، ثم نفحص 
المعلومات وندق�ق فيها لمعرفة صحته�ا من عدمها 

في ما بعد.
وم�ن هن�ا يمك�ن الق�ول إن العملي�ة االنتخابي�ة 

الطويلة تجبرنا عل�ى التريث قبل أن نصوت على نحو 
قد نندم عليه في ما بعد.

صحيح أنن�ا إذا ما منحنا عدة دقائق فقط الختيار 
رئي�س، س�يكون بمقدورن�ا تقيي�م خصائص بعض 
المرشحين بس�رعة اعتماداً على مظهرهم وسلوكهم 
وخبرته�م، لكن م�ن الصحي�ح أيض�اً أن حكمنا على 
األش�خاص سيكون أكثر دقًة، إذا ما منحنا وقتاً أطول 

للتفكير بشأنهم.
ما ال�ذي كان يمك�ن أن يحدث مث�ال إذا ما أقيمت 
االنتخابات مباش�رة عقب مالحظات أوباما في تموز 
الماضي التي قال فيها ملمحاً إلى رومني: “إذا ما كنت 
تمتلك مش�روعاً ف�ي الماضي فإنك لم تك�ن أنت الذي 
بنيته”؟ أو م�ا الذي كان يمكن أن يحدث إذا ما أقيمت 
االنتخابات مباش�رة عقب فيديو رومني المسمى”47 
ف�ي المئة” الذي ظهر منذ أس�بوعين فقط، وقال فيه 
إن س�بعة وأربعين في المئة من األميركيين يعتمدون 

على الحكومة؟
والش�يء المثالي في هذا الصدد هو أن يكون لدينا 
وق�ت كاف لتقليب ما يقوله المرش�حون على أوجهه 
المختلف�ة. يجب ونح�ن نفعل ذلك أن يك�ون تركيزنا 

على الجوهر أكثر من تركيزنا على التوقيت.
وعالوة على ذلك تؤدي الحمالت االنتخابية الطويلة 
إل�ى تقديم مرش�حين أفض�ل بع�د غربلة واس�تبعاد 

الشخصيات غير المؤهلة لتولي المنصب السامي.
م�ن ضم�ن المزاي�ا األخ�رى للحمل�ة االنتخابي�ة 

الطويل�ة كذل�ك، أن المرش�ح ال�ذي يبرز م�ن الحملة 
الطويل�ة يكون ُمجرَبا على نحو أفض�ل، وأكثر خبرة، 
وأكثر مالءمة لوظيفة الرئيس. فليس هناك من وسيلة 
لتدريب الرئيس على مه�ام منصبه أفضل من الحملة 
االنتخابي�ة الطويل�ة. ويمكن هنا أن نس�تعيد ما قاله 
نائ�ب الرئيس جورج ب�وش األب “دان كويل” عن بيل 
كلينتون عام 1992 وه�و أنه “إذا ما أدار البالد بنفس 
الكفاءة التي أدار بها حملته االنتخابية فس�وف يكون 

رئيساً جيدا”.
خ�الل الحمل�ة ت�زداد ق�درة المرش�حين عل�ى أن 
يصبح�وا رؤس�اء محتملي�ن جيدين. ذل�ك أنهم خالل 
الحمل�ة يتعرف�ون عل�ى الناخبين عن ق�رب؛ فجهود 
جم�ع التبرعات للحملة، وإلقاء الخطب في المحطات 
المختلفة، واس�تطالعات الرأي... تجعلهم أكثر تماساً 
مع الناخبين. وعندما يقول هؤالء المرش�حون ش�يئاً 
يب�دو م�ن خالله أنه�م قد فق�دوا إحساس�هم بنبض 
الناخبين- مثلما فع�ل رومني عندما تراهن مع حاكم 
والي�ة تكس�اس ريك بيري خ�الل مناظ�رة على مبلغ 
عش�رة آالف دوالر، أو مثلما فع�ل أوباما عندما صرح 
ب�أن وظائ�ف القطاع الخ�اص “تؤدي عل�ى نحو جيد 
للغاي�ة”- فإنه تك�ون لديهم الفرص�ة والوقت للتعلم 
من أخطائهم والعودة مرة أخرى للتماس المباشر مع 

الناخبين.
وع�الوة على ذل�ك، نج�د أن المرش�حين يطورون 
خبرته�م الخاص�ة أثن�اء الحم�الت ويصبح�ون أكثر 

اعتي�اداً على التح�دي الفريد للرئاس�ة. فريجان مثال 
أصب�ح بارعاً للغاية في التواص�ل مع الناخبين بعد أن 
خ�اض أربع حمالت انتخابية رئاس�ية. كما أن رومني 
تعلم من انتقاده العلني غير المبرر ألولمبياد لندن في 
تموز، كما تعلم أوباما من الخطأ الذي وقع فيه عندما 
امت�دح راعيه الكنس�ي القس “جيرمي�ا رايت جي آر” 
علناً عام 2008 قبل أن يفيق وينأى بنفسه في ما بعد 

عن آراء ذلك القس المثيرة للجدل.
والمرشحون ليسوا هم المستفيدون الوحيدون من 
ط�ول الحمالت االنتخابية، إذ يس�تفيد منها الناخبون 
أنفس�هم حيث يصبح�ون أكثر تأكداً م�ن اختياراتهم 

وقراراتهم بعد الحمالت المطولة.
وقد يح�ل بنا التعب من ط�ول الحمالت االنتخابية 
والتفكي�ر ف�ي االنتخابات ذاتها، فف�ي يوليو الماضي 
تبي�ن من خ�الل اس�تطالع رأى أج�راه مرك�ز “بيو” 
لألبح�اث أن 56 ف�ي المئة من المس�تجيبين يرون أن 
الحمل�ة االنتخابية لع�ام 2012 أطول مما يجب وأكثر 

ملال مما ينبغي.
ورغ�م ذلك يمك�ن القول إن الممارس�ة االنتخابية 
ال�دول  مواطن�ي  ألن  ذل�ك  لن�ا...  بالنس�بة  جي�دة 
الديمقراطي�ة الكبرى يجب عليهم العمل، واس�تخدام 
عضالته�م السياس�ية والعملي�ة كي يظل�وا في لياقة 

طيبة.
ورغ�م كل ذلك فإني أش�عر بالس�عادة ألن الحملة 

االنتخابية الرئاسية الحالية قد أوشكت على االنتهاء.

اإلخوان يف األردن.. عني تغمز للملك ويد تسحب الكريس من حتته !!

ال���س���ب���اق ال����رئ����ايس ال����ط����وي����ل... ج��ي��د ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة
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حذر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمس من الوضع “بالغ الخطورة” 
على الحدود السورية التركية وتداعيات األزمة السورية على لبنان، داعيا في الوقت 

نفسه المانحين إلى “مزيد من السخاء” في مساعدة الالجئين.
وق�ال ب�ان ك�ي مون ف�ي خط�اب ألق�اه خ�الل افتت�اح أول “منت�دى عالمي 
للديمقراطي�ة” ينظم في مجل�س أوروبا في ستراس�بورغ أن “تصعيد النزاع على 
الحدود السورية التركية وتداعيات األزمة على لبنان أمران بالغا الخطورة”.وأضاف 
“مع اقتراب فصل الش�تاء نحن بحاجة إلى أن يلبي المانحون بمزيد من الس�خاء 
احتياجات الس�كان في داخل س�وريا والالجئين الذين يزي�د عددهم عن 300 ألف 
الجئ في الدول المجاورة”. وتابع “أن الوضع في س�وريا تفاقم بش�كل مأساوي. 
انه يطرح مشكالت خطيرة بالنسبة الستقرار جيران سوريا وكل المنطقة”. وبعد 
أن عبر “عن قلقه الش�ديد إزاء التدفق المس�تمر لألس�لحة إلى الحكومة السورية 
وكذلك إلى قوات المعارضة” دعا كل األطراف إلى “وقف اس�تخدام العنف والتوجه 
نحو حل سياس�ي. انه الس�بيل الوحيد للخروج من األزمة”.وأضاف “اطلب بشكل 
عاجل من الدول التي تقدم أسلحة أن تتوقف عن ذلك. إن عسكرة النزاع ال تؤدي إال 
إلى تفاقم الوضع”.وقال بان كي مون أن الوضع في سوريا “يثبت إلى أي حد أتت 
عملي�ات االنتقال الحالية- التي أوحت بمثل هذا القدر من األمل والتغيير- بارتياب 
وخوف أيضا. إن النجاح ليس مضمونا. وبناء الديمقراطية يس�تغرق وقتا”.وتابع 
إن الرئيس الس�وري بشار األسد “وبقية القادة اآلخرين في العالم يجب أن يصغوا 
إلى مواطنيهم قبل أن يفوت األوان”. وقال “ابقي على قناعة بأنه علينا أن نس�عى 
إلى حل سياسي للنزاع، وأدعو كل الذين لديهم نفوذ على أي جهة كان في سوريا، 
إلى اس�تخدامه من اجل تش�جيع حل سياس�ي يلبي التطلعات المشروعة للشعب 
السوري”. وخلص بان كي مون إلى القول، إن األمم المتحدة ستكون أولويتها “في 
السنوات المقبلة مساعدة الدول على االنتقال من انعدام األمن إلى االستقرار، ومن 
الس�لطوية إل�ى الديمقراطية. ه�ذان الهدفان هما ضمانة التقدم”.وش�كر األمين 
العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغالند بان كي مون ألنه وافق على المش�اركة في 
افتتاح أول “منتدى عالمي للديمقراطية” بمبادرة من هذه المنظمة األوروبية التي 
تضم 47 دولة. ثم غادر بان كي مون متوجها إلى باريس لعقد اجتماعات ثنائية. 

طلب من الدول الكف عن تقديم السالح للمعارضة

بان كي مون: عسكرة النزاع يف سوريا 
تؤدي إىل تفاقم الوضع
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نقل عن مسؤول عس�كري إيراني 
قوله االثنين أن اختراق طائرة بال طيار 
أج�واء إس�رائيل في مطلع األس�بوع 
يكش�ف عن ضعف الدفاع�ات الجوية 
اإلسرائيلي  الجيش  اإلسرائيلية.وأعلن 
أن س�الح الجو اسقط طائرة من دون 
طيار الس�بت بعد أن عبرت إلى جنوب 
إس�رائيل، إال أنه لم يتضح بعد من أين 

جاءت الطائرة.
ونقل�ت وكال�ة ف�ارس لألنباء عن 
جم�ال الدي�ن ابرومن�د نائب منس�ق 
إن  قول�ه  اإليران�ي  الث�وري  الح�رس 
الدف�اع  نظ�ام  أن  تثب�ت  الواقع�ة 
الصاروخي اإلسرائيلي المعروف باسم 
القب�ة الحديدية “ال يعمل ويحتاج إلى 

قدرات ضرورية”.
ال�ذي  الحديدي�ة  القب�ة  ونظ�ام 
ش�اركت الواليات المتحدة في تمويله 
يهدف إلى إس�قاط الصواريخ قصيرة 
الم�دى ال الطائرات الت�ي تحلق ببطء. 
األميركي�ة  الدف�اع  وزارة  وقال�ت 
“البنتاغون” إن هذا النظام تمكن من 
تعقب 80 ف�ي المئة من األهداف التي 
تعامل معها ف�ي آذار حين أطلق أكثر 
م�ن 300 صاروخ وقذيفة مورتر على 
جنوب إسرائيل. وقالت المتحدثة باسم 

الجيش اإلس�رائيلي أفيتال ليبوفيتش 
إن�ه تم رص�د الطائرة في ب�ادئ األمر 
ف�وق البح�ر المتوس�ط ف�ي منطقة 
قطاع غ�زة الخاضع لس�يطرة حركة 
المقاوم�ة اإلس�المية “حم�اس” إلى 
الغرب من إس�رائيل وبمج�رد دخولها 
المج�ال الج�وي اإلس�رائيلي رافقتها 
طائرات تابعة لسالح الجو وأسقطتها 
طائ�رة حربية إس�رائيلية ف�وق غابة 
بمنطقة غير مأهولة قرب الحدود مع 
الضف�ة الغربية بعد أن اتجهت ش�رقا 
وقطع�ت مس�افة نح�و 56 كيلومترا 
عب�ر صح�راء النقب.وكتب�ت مي�ري 
ريجيف النائبة بالبرلمان اإلس�رائيلي 
- وهي متحدثة س�ابقة باسم الجيش 
- في موق�ع تويتر تق�ول إن الطائرة 
التي أس�قطت كانت “طائ�رة إيرانية 
دون طي�ار أطلقه�ا ح�زب الل�ه” في 
إش�ارة إلى الجماعة الشيعية اللبنانية 
التي تس�اندها إي�ران والت�ي خاضت 
حرب�ا مع إس�رائيل ف�ي 2006 ، لكن 
لم يؤكد بعد مس�ؤولون بوزارة الدفاع 
المس�ؤول  ذلك.وأرج�ع  اإلس�رائيلية 
العس�كري اإليراني الزعم بأن الطائرة 
ب�ال طي�ار ه�ي إيراني�ة الصن�ع إلى 
“عملية نفس�ية” إس�رائيلية لكنه لم 
ين�ف او يؤك�د ه�ذه المزاع�م. وق�ال 
ابرومند “النظ�ام الصهيوني له أعداء 

كثيرون”.وفي واقعة واحدة على األقل 
أطلق حزب الله طائ�رة بال طيار نحو 
إس�رائيل. وفي 2010 أسقطت طائرة 
حربية إس�رائيلية بالون�ا في صحراء 
النق�ب بالق�رب م�ن مفاع�ل ديمونة 
الجيش  اإلس�رائيلي. ونش�ر  الن�ووي 
اإلس�رائيلي لقطات مصورة بالفيديو 

مدته�ا 10 ث�وان لما قال إنه�ا عملية 
اعتراض في الجو الس�بت. وشوهدت 
في اللقطات طائ�رة صغيرة مجهولة 
قب�ل لحظات م�ن تدميره�ا بصاروخ 

أطلقته طائرة مقاتلة.
وهددت إس�رائيل بقصف المواقع 
النووية اإليرانية إذا فش�لت المساعي 

األنش�طة  وق�ف  ف�ي  الدبلوماس�ية 
النووي�ة الت�ي تعتقد أنها ته�دف إلى 
حيازة أس�لحة نووية. وتنفي طهران 
ه�ذه المزاع�م. وردت إي�ران بالتهديد 
بضرب القواعد العس�كرية األمريكية 
في المنطق�ة ومهاجمة إس�رائيل إذا 

تعرضت أراضيها ألي هجوم.

إيران: اخرتاق طائرة بال طيار أجواء إرسائيل
 يكشف ضعف دفاعاهتا



                 تفتح ملف النقابات المهنية

أنجزت زراعة أكثر من 20 ألف شتلة في 60 موقعًا ضمن بلدية الشعلة
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن أمين بغداد عبد الحس�ين المرش�دي عن 
إحالة مش�روع مد ش�بكة مجاري إلحدى محالت 
قاطع بلدية الرش�يد للتنفيذ بكلفة ملياري دينار. 
ونقلت مديرية العالقات واإلعالم في بيان صحفي 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس عن 
المرش�دي قول�ه أن “أمان�ة بغداد أحال�ت أعمال 
مد ش�بكة مجار لخدمة الج�زء غير المخدوم من 
محل�ة 873 ضم�ن قاط�ع بلدية الرش�يد للتنفيذ 
على إحدى الشركات المتخصصة بكلفة مليارين 
وس�بعين مليون دينار”. وأض�اف أن “مدة تنفيذ 
هذا المش�روع تبلغ 180 يوما عمل بضمنها أيام 
الجم�ع والعط�ل الرس�مية تتخللها فت�رة إجراء 
الفحوص�ات المختبري�ة”، الفتاً إل�ى “المصادقة 

عل�ى قرار لجن�ة الدراس�ة والتحليل بعد دراس�ة 
التقري�ر وتدقيق أوليات المناقص�ة”. وأوضح أن 
“إحالة المش�روع يندرج في إطار الخطة المعدة 
من قبل أمانة بغداد لمد ش�بكات مجار لإلفرازات 
الحديثة التي لم تخدم س�ابقاً ف�ي جانبي الكرخ 
والرصافة فضالً عن وجود مشاريع أخرى لتجديد 
الشبكات القديمة التي انتهى عمرها التصميمي”. 
وبين المرشدي انه “بعد اكتمال الخدمات التحتية 
كش�بكات الماء والمجاري لإلفرازات الحديثة في 
مدينة بغداد س�يتم ش�مولها أيضا بخطط اكساء 
وتطوي�ر الط�رق تباع�اً للوص�ول إل�ى مس�توى 
التكام�ل ف�ي الخدم�ات وح�ل معاناة س�اكنيها 
بش�كل نهائي”.وم�ن جان�ب آخر أنج�زت أمانة 
بغداد زراعة أكثر من 20 ألف شتلة في 60 موقعاً 
زراعياً ضمن بلدية الشعلة في إطار خطة شاملة 

ترمي إل�ى زيادة المس�احات الخض�ر في عموم 
مناطق العاصمة بغداد. وذكرت مديرية العالقات 
واإلع�الم في أمانة بغداد أن “دائرة بلدية الش�علة 
أنجزت أعمال زراعة أكثر من 46 حديقة بالشتالت 
الموسمية ضمن المحالت 424، 434، 436، 448، 
450، 454، 452، 458، 460،462، 464 إلى جانب 
تشذيب النباتات المزروعة في تلك الحدائق ورفع 
األدغ�ال وفتح الس�واقي”. وأضاف�ت ان “الدائرة 
قامت بزراعة 20 ألف ش�تلة في 60 موقعاً زراعياً 
من حدائق وس�احات وجزرات وسطية إلى جانب 
أعمال إدامة تل�ك المواقع وزراعة النباتات والثيل 
فيه�ا منه�ا حدائق عتب�ة بن غ�زوان ، الصدرين، 
المس�بح، اله�دى، الفتوة، زهرة بغ�داد، المكارم، 
ش�هداء براث�ا ، المالئكة، عبد الرحم�ن بن عوف، 
االستشارية، المصطفى، سكة القطار، الدبخانة 

، طارق بن زياد”. وأش�ارت إلى أن “الدائرة قامت 
أيض�اً بصيانة عدد من الناف�ورات وأعمدة اإلنارة 
المنصوب�ة ف�ي متن�زه الش�علة وحديقة ش�الل 
الط�رق وناف�ورة البقيع ونصب نش�رات ضوئية 
على جس�ر الشعب ومدخل الش�علة وكذلك إدامة 
العاب األطفال الموجودة في الحدائق والس�احات 
وعمل منظومات ال�ري بالرش والتنقيط وإصالح 
مضخ�ات منظوم�ات الري”.إل�ى ذل�ك، حقق�ت 
أمانة بغداد نس�ب انجاز متقدمة في تنفيذ أعمال 
توسيع مشروع ماء الرشيد بكلفة 68 مليار دينار 
لزي�ادة طاقته اإلنتاجية إل�ى 90 ألف متر مكعب 
ف�ي اليوم. وذكرت مديري�ة العالقات واإلعالم في 
البيان ذاته أن “العمل في المش�روع تضمن إلغاء 
محط�ة الس�حب م�ن النه�ر “الحالية” وإنش�اء 
محطة خام أبي نؤاس بسبب كدرة مياه نهر دجلة 
أم�ام المأخذ في موقع المش�روع الحالي لوجود 
محطة كهرب�اء ومصانع قرب المش�روع مع مد 
أنابي�ب ناقل�ة للماء الخ�ام بقط�ر 900 ملم من 
موقع قريب من محطة خام أبي نؤاس إلى موقع 
المش�روع”. وأضافت أن “توس�يع مش�روع ماء 
الرش�يد يرمي إلى زيادة طاقة المش�روع القديم 
م�ن 68 ألف متر مكعب في اليوم إلى 90 ألف متر 
مكع�ب في الي�وم من خالل إضافة خ�ط إنتاجي 
جدي�د بطاق�ة 22 ألف متر مكعب في اليوم لس�د 
احتياج�ات منطقة الزعفراني�ة وبعض المناطق 
المجاورة من الماء الصافي وتحسين نوعيته بما 
يت�الءم مع المحددات الموضوعة من قبل منظمة 
الصح�ة العالمي�ة”. وأش�ارت إل�ى أن “األعم�ال 
األخرى شملت إلغاء الخزان القديم وإنشاء خزان 
جدي�د وتطوير أحواض الترس�يب والمرش�حات 
القديم�ة وإنش�اء أحواض ترس�يب ومرش�حات 
جديدة للتوس�يع وإنشاء محطة كيميائية جديدة 
للكلور والش�ب إلى جانب محط�ة توليد الكهرباء 
وتش�ييد أبني�ة إدارة جديدة ومختب�ر لفحوصات 
الم�اء وإبدال األجه�زة الكهربائي�ة والميكانيكية 

والمعدات للخط القديم”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مدير عام دائ�رة مدينة الط�ب الدكتور هاني 
موس�ى بدر أن دائرت�ه تعمل “على قدم وس�اق” من 
اج�ل جل�ب الخب�رات والتنس�يق م�ع كاف�ة مصادر 
العلوم الطبية من اجل رفد المؤسس�ات الصحية بكل 
م�ا هو جديد من تقني�ة. وقال بدر، ف�ي كلمة ألقاها 
ف�ي افتتاح ندوة علمية أقامتها الدائرة عن اس�تخدام 
تقنية العالج الجراحي ألشعة “كاما” لجراحة الجملة 
العصبي�ة، قال أن “إرس�ال المرضى إل�ى الخارج مع 
التكلف�ة المالية وعناء األهل وج�ود المضاعفات عند 

ذهابهم، كل تلك األس�باب دعتن�ا إلى أن نأتي بالخبرة 
من الخارج، وهذا ما ح�دث، إذ تمكنا من دعوة أطباء 
من اسبانيا وايطاليا وفرنسا واليابان والهند وألمانيا، 
وه�ذا العمل جاء بم�ردودات كثيرة للطبي�ب العراقي 
والمري�ض والبلد”. وأش�ار إلى إن “مدين�ة الطب تعد 
صرحا فاعال ليس على مس�توى العراق فحس�ب، بل 
على مس�توى العال�م”، موضح�اً ان “االنقطاع الفني 
العراق�ي طيلة الفترة الس�ابقة ل�� 2003 وألكثر من 
30 س�نة انعكس س�لبا على جميع مراف�ق الحياة”. 
وش�دد عل�ى إن “وج�ود األطباء ف�ي ورش العمل مع 
زم�الء آخرين لتب�ادل الخبرات له م�ردود ايجابي، لذا 

نح�ن نعمل على قدم وس�اق من اجل جل�ب الخبرات 
والتنس�يق مع كافة مص�ادر العل�وم الطبية من اجل 
رف�د مؤسس�اتنا ب�كل ما هو جدي�د م�ن تقنية ومن 
اج�ل أن يك�ون العراق كم�ا كان الرائ�د والمتقدم في 
المنطق�ة”. ومن جهته قال الدكتور حيدر عبد األمير، 
مدير ش�عبة جراحة الجملة العصبية، إن “هذه الندوة 
تهدف إلى التعريف بجهاز ال�”كاما نايف”، وقد كانت 
ناجحة ب�كل المعايي�ر”، الفتا إلى أنه�ا “تمهد لجلب 
الجهاز إلى مدينة الطب كونها الس�باقة بجلب احدث 
األجهزة الطبية إضافة إلى طرح رؤية موحدة لكيفية 
االستفادة وكيفية تأثير هذا الجهاز على الواقع الطبي 

واالقتص�ادي للبلد”. فيم�ا أكد البروفيس�ور الدكتور 
بيكنت كيركسون، البريطاني الجنسية، وبعد أن ألقى 
محاضرة عن عمل الجهاز، أكد أن “في العراق طاقات 
خالقة قادرة على االستيعاب والفهم واإلدراك بسرعة 
تف�وق أقرانهم في نفس المج�ال واالختصاص، وهذا 
األم�ر مدعاة تف�اؤل كبير”. ومن جانب�ه قال الدكتور 
فاض�ل عات�ي أن “للعراقيي�ن طاقات ن�ادرة، ولكنها 
بحاجة إلى تدريب لتبدأ من حيث انتهى العالم”. فيما 
أك�د الدكتور عم�اد العبودي إن هن�اك “رغبة صادقة 
من قب�ل وزارة الصح�ة، ممثلة بدائ�رة مدينة الطب، 

باستقدام أجهزة حديثة لعالج الدماغ باإلشعاع”.

      بغداد/ ليث محمد رضا

مع ترق�ب، األوس�اط االقتصادية، 
لتفعيل دور، اتحاد الصناعات العراقي، 
ليضطلع بدوره المنتظر، في النهوض 
به�ذا القطاع الحيوي، ال�ذي يؤمل، أن 
يحد م�ن الوثنية النفطية، التي تهيمن 
على االقتصاد الوطني، تفجر رئاس�تا 
هذا االتحاد جدال، في أوساط المعنيين 
بالش�أن االقتصادي، بتبادلهما االتهام 
إل�ى  تص�ل  اإلدارة،  وس�وء  بالفس�اد 
ح�د آالف عملي�ات التزوي�ر، بحس�ب 

أحدهما.
الرئيس الس�ابق التحاد الصناعات 
العراقي نزار الوائلي عبر ل�”المستقبل 
العراق�ي” ع�ن قلق�ه على مس�تقبل 
الصناع�ات ف�ي ظ�ل اإلدارة الحالي�ة 
الت�ي وصفها بغي�ر الكف�وءة، متهما 
إياه�ا بالت�ورط بملفات فس�اد كبيرة 
عندما كانت تدي�ر االتحاد قبل مجيئه 
ف�ي 2009، وأن فيهم محالين للقضاء 

بتهم فساد.
وأك�د الوائلي وج�ود وثائق صادرة 
م�ن هيئ�ة النزاهة بش�أنهم ومع ذلك 
ج�يء بهم إل�ى االتح�اد ال�ذي أصبح 
خاضعا لمافي�ات التزوي�ر بمجيئهم، 
متهم�ا الرئيس الحالي لالتحاد أس�عد 
باقر وتوت بأنه أحد الضالعين بملفات 
فس�اد، وأنه أت�ى بعد ترؤس�ه االتحاد 
بأناس كانوا مفصولين س�ابقا بسبب 

فسادهم واآلن يقودون االتحاد.
وأعتبر الوائلي بأن إبعاده عن رئاسة 
االتح�اد كان�ت بعد اكتش�افه لملفات 
الفساد التي كانت موجودة قبل مجيئه 
لالتح�اد، حيث كانوا متورطين بتزوير 
ش�هادات إضاف�ة لتزوي�ر آالف وثائق 
الكات�ب العدلي، وهذا المل�ف الخطير 
يفي�د بأنه�م من�ذ 2005 وحتى 2009 

كان االتح�اد ي�دّون نيابة ع�ن الكتاب 
الع�دول ويص�در كف�االت وخطاب�ات 
ضم�ان ب�دال عن البن�وك، مش�يرا إلى 
أن اغل�ب تل�ك الوثائق الم�زورة كانت 
موجه�ة إل�ى مؤسس�ات ف�ي الدولة، 
وإن المزوري�ن حصلوا بن�اء على ذلك 

على عقود اس�تثمارية سرقوا أموالها 
وهرب�وا ولطالما وجهت المحاكم كتبا 
لالتحاد تش�ير إلى ص�دور هكذا كتب 

صدرت بطريقة غير مشروعة.
وأك�د الوائلي أنه عل�م من مصادر 
أمني�ة أن “بعض الفاس�دين متهمين 

بتموي�ل  اإلره�اب، فعندم�ا كش�فنا 
تل�ك األس�ماء وبعثناه�ا للنزاهة فإن 
الجريم�ة االقتصادي�ة أدان�ت بعضهم 
لس�بب أخر، وبعثت لن�ا كتابا ما يؤكد 

تورطهم.
وكش�ف الوائلي، أنه رفض تس�ليم 

االتحاد وأش�ترط على وزي�ر العمل أن 
يش�كل لجن�ة لتس�لم ملفات الفس�اد 
الت�ي كان قد ضبطها، فش�كلت لجنة 
وتس�لمت الملف�ات من�ذ العاش�ر من 

حزيران ولم يسلموها للنزاهة.
م�ن جهت�ه نف�ى الرئي�س الحالي 

لالتحاد أسعد باقر وتوت ل�”المستقبل 
العراقي” اتهامات الوائلي له وللطاقم 
الحال�ي ال�ذي يدي�ر االتح�اد، متحديا 
الوائل�ي أن يثبت تل�ك االتهامات، التي 

اعتبرها تشنيعا.

وأكد وت�وت أن الحقيق�ة تؤكد أنه 
عج�ز عن ذل�ك خالل الس�نوات الثالث 
التي أدار فيه�ا االتحاد ولم يثبت علينا 
ش�يئا م�ن الفس�اد المال�ي واإلداري 
ال�ذي يّدعي�ه، مش�يرا إل�ى أن الوائلي 
أحي�ل للنزاه�ة وعلي�ه أن ينتظر دوره 

ليحاسب.
وبّي�ن أن الوائل�ي جيء ب�ه لينظم 
االنتخاب�ات خ�الل ثالث�ة أش�هر لكنه 
لم�دة ث�الث س�نوات ف�كان  اس�تمر 
لكنن�ي  ليبق�ى،  االنتخاب�ات  يؤخ�ر 
أكملت كافة االس�تعدادات لالنتخابات 
وأحلت المخالف�ات للنزاهة وبضمنها 

مخالفاته.
فقد مضينا في االنتخابات وبانتظار 
بش�أن  والعدال�ة  المس�اءلة  تقري�ر 
المرش�حين الذين أرس�لنا أس�ماءهم 
للتأكد، حيث تس�لمنا االتحاد في شهر 
حزي�ران وأحلن�ا أس�ماء المرش�حين 
إل�ى الجهات المعنية في مطلع ش�هر 
أيلول وخالل األس�بوع المقبل ستأتي 
الموافق�ات م�ن المس�اءلة والعدال�ة 

والجهات األمنية.
“المس�تقبل  متابع�ات  وتس�جل 
العراق�ي” أكث�ر من 40 ألف مش�روع 
صناع�ي متوس�ط وصغي�ر وخدم�ي 
متوقف منها زهاء 80% بشكل تام عن 
العم�ل بس�بب العقوب�ات االقتصادية 
أب�ان تس�عينات الق�رن الماض�ي، ثم 
ظ�روف م�ا بع�د ع�ام 2003، بعد أن 
تعرض�ت للنه�ب والس�لب والحرق أو 
تهجي�ر أصحابها وال�� 20% األخرى ال 

تعمل إال ب�30% من طاقتها.
يذكر أن مباشرة اللجنة التحضيرية 
مجل�س  كتاب�ي  بموج�ب  المش�كلة 
الوزراء/ اللجنة المش�رفة على تنفيذ 
ق�رار مجل�س الحك�م  رق�م  3 لس�نة 
 151/  3/ ق   / ج  الع�دد  ذي   2004
ج/  الع�دد  وذي   2012/5/23 ف�ي 
ق/ 194/3، كان�ت ف�ي 2012/6/6 
أعماله�ا ف�ي إدارة اتح�اد الصناعات 
العراقي برئاسة اسعد باقر  وتوت بدال 
من  ن�زار علي محس�ن الوائلي رئيس 

لجنة التحضيرية.
التح�اد  الحالي�ة  اإلدارة  وكان�ت 
الصناعات الصناعيين المجددين كافة 
للترش�يح لعضوية مجلس إدارة اتحاد 
الصناعات العراقي وحسب ما ورد في 
قان�ون االتحاد ونظامه الداخلي النافذ 
ابتداء من تاريخ 2012/7/24 ولغاية 

.2012/8/23

الوائيل لـ                            : اإلدارة احلــاليــة زورت آالف املــرات.. 
وتوت يرد: أنت حمـال إىل النزاهـة فانتظر دورك !!

أمانة بغداد حتيل مرشوع مد شبكة جماري للتنفيذ 
بكلفة ملياري دينار

مدينة الطب تناقش تقنية العالج بأشعة “كاما” يف جراحة اجلملة العصبية

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء عن اس�تحداث بوابة على موقعها االلكتروني 
خاصة بأجور اس�تهالك الطاقة الكهربائية من قب�ل المواطنين ودوائر 
الدولة. وقال بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس 
“بتوجي�ه من وزير الكهرباء كري�م عفتان الجميلي، وس�عياً من وزارة 
الكهرباء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، اس�تحدثت الوزارة بوابة 
على موقعها االلكتروني خاصة بأجور اس�تهالك الطاقة الكهربائية من 
قبل المواطنين ودوائر الدولة”، مش�يرا إلى إن “بإمكانهم مراجعة هذه 
البواب�ة لالطالع على قائمة األجور التي تصدر ش�هرياً م�ن قبل الدوائر 
المعنية في المديريات العامة لتوزيع الكهرباء في بغداد والمحافظات”. 
ونقل البيان عن المتحدث الرس�مي باسم الوزارة مصعب المدرس قوله 
إن “بإم�كان المواطنين أيضا تقديم ش�كاواهم الخاصة بدوائر التوزيع 
وتثبي�ت رقم وتاريخ الش�كوى ليتم اتخاذ إجراءات الصيانة بأس�رع ما 

يمكن خدمة للمواطن الكريم”.

     بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزير التعليم العال�ي والبحث العلمي علي األديب عمداء الكليات 
األهلية الى االلتزام بمعايير الجودة واالعتمادية الدولية لما يمثله التعليم 
األهلي من رافد رئيس�ي للتعليم الحكومي. وذكر بيان للمكتب االعالمي 
ل�وزارة التعلي�م العالي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس 
إن “االدي�ب بحث م�ع عمداء الكليات األهلية أهمي�ة ان تكون الضوابط 
الخاص�ة بالقبول ش�فافة وخاضع�ة لتعليم�ات وزارة التعلي�م العالي 
خاصة فيما يتعلق بالمعدالت، فضال عن بحث إمكانية  تخفيض األجور 
الدراس�ية”. واض�اف ان “االديب ش�دد على ض�رورة االلت�زام بمعايير 
الجودة واالعتمادية في التعليم األهلي لما يمثله من رافد رئيسي للتعليم 
الحكوم�ي”، داعيا الى “إلغاء االس�تثناءات في القب�ول وعدم الخضوع 
للضغوط�ات التي تم�ارس من قبل بع�ض الجهات”. وأك�د االديب على 
“أهمية أن يكون عدد التدريس�يين في الكليات األهلية يتوافق مع أعداد 
الطلبة لتعزيز المس�تويات العلمية، والعمل بش�كل ج�دي للقضاء على 
ح�االت الغش”. من جهته اوضح مدير قس�م التعليم االهلي س�عيد عبد 

التعلي�م  أن “مجل�س  اله�ادي 
التعلي�م  وزارة  ف�ي  االهل�ي 
العال�ي قرر تخفي�ض األجور 
الكلي�ات  لطلب�ة  الدراس�ية 
األهلية للعام الدراسي 2012-
2013”. وبي�ن ان “المجل�س 
قرر تخفيض األجور الدراسية 
بنس�بة 7% للكلي�ات العلمي�ة 
التي تستحصل مبالغ تتجاوز 
ثالثة ماليين دين�ار فما فوق، 
اإلنس�انية  للكلي�ات  و%10 
التي تس�تحصل مبل�غ مليون 
ونصف فما فوق”، مشيراً إلى 
ان “ه�ذا الق�رار ج�اء مراعاة 
للظ�رف االقتص�ادي للطلب�ة 
التف�وق  عل�ى  ولتش�جيعهم 

الدراسي”.

الكهرباء تستحدث بوابــة عىل موقعهـا 
االلكرتوين خاصة بأجور استهالك الطاقة

ختفيض أجور الكليات األهلية العلمية 
بنسبة 7% واإلنسانية بنسبة %10

إدارتا احتاد 
الصناعات العراقي 

تتقاذفان االهتام 
املوّثق” “بالفساد 
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إعــــالن
وزارة التربية/ قسم العقود

تعلن وزارة الرتبية / قس�م العقود عن  اعادة اعالن مناقصات بناء مختربات حاس�وب ضمن املدارس القائمة يف بغداد واملحافظات بمساحة )123,5( م2 لكل مخترب واملدرجة بالتبويب 
املادة )5( النوع )005( تفصيل النوع )003( تسلسل )034( فعىل الراغبني باالشرتاك فيها من أصحاب املكاتب االنشائية املجازة رسمياً والتي التقل عن الدرجة املطلوبة والصادرة من وزارة 
التخطيط وفقاً لتعليمات رقم )3( لسنة 2009 مراجعة مديرية األبنية املدرسية  الواقعة خلف معهد الفنون الجميلة مقابل متنزه الزوراء يف املنصور لغرض رشاء مستندات املناقص���ة 
لق�اء مبل����غ )100,000( مائ�������ة الف دين���ار للبناء غري قابل للرد وتقديم التأمينات األولية بنس�بة )1 %( من مبلغ العطاء بش�كل صك مص����دق أو خطاب ضمان صادر من 
مرصف معتمد بالعراق عدا مرصف�������ي ) البرصة الدويل، الوركاء لالس�تثمار ( نافذ ملدة )120( يوماً بحيث تحفظ املس�تندات واملستمسكات الخاصة باملناقصة عىل شكل عرض فني 
وآخر تجاري داخل غالف مغلق و مختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة واس�م املكتب املجاز رس�مياً الراغب باالشرتاك بش�كل واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى سكرتارية قسم 

العقود وأخر موعد لتقديم العطاء يف الساعة الحادي������ة عرش صباحاً ) وال يقبل أي عذر بشأن التأخي��ر ( من ي�وم االثنني املص�����ادف 5 / 11 /2012
  املستمسكات املطلوبة 

1- شهادة تأسيس الرشكة أو املكتب مع هوية تصنيف الرشكات أو املقاولني التي التقل عن الدرجة املطلوبة الصادرة من وزارة التخطيط  بموجب تعليمات تسجيل املقاولني العراقيني 
رقم )3( لسنة 2009عند تقديم العطاء حتماً .

2- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن ( .
3- كتاب براءة ذمة نافذ عند تقديم العطاء  .

4- تقدي�م التأمين�ات االولية بنس�بة ) 1 % ( من مبلغ العطاء معنونه اىل وزارة الرتبية بش�كل صك مص���دق أو خطاب ضمان صادر من م�رصف معتمد بالعراق عدا مرصيف ) البرصة 
الدويل، الوركاء لالستثمار ( نافذ ملدة )120( يوماً.

5- وصل الرشاء )النسخة األصلية( .
مديــــر العقـــــود 

املالحظ���������ات
1. الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

2. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن .
3. يحق للرشكة طلب سلفة تشغيلية .

4. سيعقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفسارات الرشكات واملكاتب يوم الثالثاء املصادف 23 /10/ 2012 الساعة العارشة صباحاً يف بناية قسم العقود .
5. تفتح العطاءات يف يوم الغلق يوم االثنني املصادف 5/ 11/ 2012 او اليوم الذي يليه وبحضور من يرغب من املناقصني .

6. مدة نفاذ العطاء املقدم )90( يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
7. يكون أخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها.

    www.moedu.gov.Iq  : موقع الوزارة االلكتروني  لوزارة التربية
www.mediaofficeeducation.com : عنوان الصحيفة االلكترونية
moe_contract_dep@yahoo.com : العنوان البريدي لقسم العقود

اعــالن
الحاقا باعالننا المرقم )341( في 28 / 8 / 2012 

ولع�دم تقدم راغب واس�تنادا للضوابط ال�واردة بالقانون رقم )32( لس�نة 1986 وتعديالته تعلن لجنة البيع 
وااليج�ار االول�ى في المحافظة عن ايجار الحوانيت المدرجة اوصافها ادن�اه والعائدة الى مديرية بلدية كربالء 
المقدس�ة وخ�الل مدة )15( يوم�ا تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنش�ر االعالن في احدى الصح�ف المحلية فعلى 
الراغبي�ن االش�تراك بالمزايدة الحضور في تمام الس�اعة )12( الثانية عش�ر ظهرا من الي�وم االخير في الدائرة 
المذكورة اعاله مس�تصحبين معهم وصل التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة المقدرة ونس�خة من 
هوية االحوال المدنية ويتحمل من ترس�و عليه المزايدة اجور نش�ر االعالن والمصاريف االخرى بنس�بة )2 %( 

من قيمة الضم االخير واجور اللجان والعناصر المساندة لها.
عباس حميد هاشم الموسوي
النائب االول للمحافظ
رئيس اللجنة

اعـــالن
الحاق�ا باعالنن�ا المرقم )366( في )16 / 9 / 2012( وبالنظر لحصول كس�ر قرار )ضم جديد( لذا تعلن محافظة كربالء المقدس�ة لجنة 
البي�ع وااليج�ار االولى عن ايج�ار العقار المدرجة اوصافه ادناه والعائد الى مديرية بلدية كربالء المقدس�ة وذلك بعد مرور )7( س�بعة ايام 
تبدأ من اليوم التالي لنش�ر االعالن في احدى الصحف اليومية فعلى الراغب بالحضور في ديوان البلدية اعاله في تمام الس�اعة الثانية عش�ر 
ظهرا مس�تصحبا معه وصل التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة المقدرة ونس�خة من هوية االحوال المدنية ويتحمل من ترس�و 
عليه المزايدة اجور نش�ر االعالن والمصاريف االخرى بنس�بة )2 %( من قيمة الضم واجور اللجنة وفي حالة حصول موعد المزايدة في يوم 
عطلة رسمية ستجري المزايدة في اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول بالمزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي 

قانوني.
عباس حميد هاشم الموسوي
نائب المحافظ / رئيس اللجنة

نوع ودرجة التصنيف المطلوبة الموقع التفصيلي اسم المناقصة رقم المناقصة

انشائية / درجة تاسعة

 - بغداد / الكرخ الثانية / اعدادية الرسالة المحمدية
  الصناعية / البياع / قرب البيع المباشر.

- بغداد / الكرخ الثانية / اعدادية السيدية المهني�������ة
  للبنات / ناحية الراشدية / حي السيدية .

- بغداد /الكرخ االولى / اعدادية عشتارالمهنية / حي
   الخضراء / محلة )631( قرب مركز الشرطة.

 بناء )4( مختبرات حاسوب في محافظة بغداد ) الكرخ االولى ، الكرخ الثانية(
  ضمن ساحات المدارس القائمة بمساحة )123,5( م2 لكل مختبر

66/ 2012/ اعادة 

انشائية / درجة عاشرة

 -  بغداد/ الرصافة الثانية / اعدادية الرصافة المهنية
   حي االدريسي / محلة )505( / زقاق )22( قرب

   مطعم الساعي .
- واسط اعدادية الكوت الصناعية / ناحية الفالحية /

  قرب معمل الكهرباء .

 بناء )2( مختبر حاسوب في محافظت���ي ) بغداد / الرصافة الثانية ، واسط (
ضمن ساحات المدارس القائمة بمساحة )123,5( م2 لكل مختبر

67/ 2012/ اعادة 

انشائية / درجة عاشرة

- محافظة نينوى/اعدادية الموصل الصناعية مرك���ز
   المحافظة / داخل جامعة الموصل

- محافظة نينوى/ اعدادية االنتصارالصناعية /مركز
  المحافظة / محلة الصناعة / الساحل االيمن .

 بناء )2( مختبرات في محافظة نين���وى ضمن ساحات المدارس القائم�ة
بمساحة )123,5( م2 لكل مختبر

68/ 2012/ اعادة 

انشائية / درجة تاسعة

- النجف االشرف/اعدادية الغري المهنية للبنين/ حي
   السواق / قرب مستشفى الزهراوي

  - النجف االشرف / اعدادية الغري المهنية للبنات /
  حي االمير.

- ذي قار/اعدادية ذي قارالمهنية للبنات / حي الشعلة مركز المحافظة.
- ذي قار/ اعداية الشطرة المهني�����������ة للبن�����ات /

  قض��اء الشطرة / ناحية اكد

 بناء )4(مختبرات حاس�وب ف����������ي محافظتي )النج���ف االش����رف ،
ذي قار( ضمن ساحات المدارس القائم��ة بمساحة )123,5( م2 لكل مختبر

69/ 2012/ اعادة 

انشائية / درجة تاسعة

 - اعدادية نهر العلقمي / المركز / باب بغداد
 - ثانوية اسامة بن زيد / المركز / حي الثورة

 - متوسطة حواء / الحر / الحي العسكري
- ثانوية نسيبة المازنية / الحر حي الطاقة

 بناء )4( مختبرات حاسوب ف�����������ي محافظ����ة كربالء المقدس�����ة
ضم��ن ساحات المدارس القائمة بمساح������ة )123,5( م2 لكل مختبر

71/ 2012/ اعادة 

العدد/383
التاريخ: 2012/10/8

العدد:390
التاريخ:2012/10/8

محافظة كربالء المقدسة
االدارة المحلية

لجنة البيع وااليجار االولى

محافظة كربالء المقدسة
لجنة البيع وااليجار االولى

مدة االيجارالقيمة التقديريةالمساحةرقم العقار وموقعهت

-1
حانوت/ حي الغدير 

رقم )21( 
12 م2 

)1,000,000( دينار 
فقط مليون دينار / 

سنويا
ثالث سنوات

القيمة التقديريةمدة االيجارالمساحةرقم العقار وموقعهت

ثالث سنوات28 م2حانوت رقم 8 باب طويريج1
)4628750( فقط اربعة ماليين وستمائة 

وثمانية وعشرون الف وسبعمائة 
وخمسون دينار – سنويا

ثالث سنوات28 م2حانوت رقم 9 باب طويريج2
)4628750( فقط اربعة ماليين وستمائة 

وثمانية وعشرون الف وسبعمائة 
وخمسون دينار – سنويا
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كانت لحظة شديدة الحرج، وكانت املدينة 
تتس�ى بالنظ�ر إىل الكارث�ة نظ�رة الس�ارق 
املتيق�ن من املكان األمني مل�ا خبأته يداه، ويف 
قناع�ة مؤك�دة أن ال أحد سيس�ميه س�ارقاً. 
لحظ�ة س�تخترص مص�ر الب�اد وتوصله�ا 
انحطاط�اً، كالذي عن�اه أن الجنود يف طريق 
هزيمته�م يف ع�ام 1991 ترك�وا آالف الجثث 
لزمائهم مرمية عى قارع�ة الطريق، لحظة 
كان�ت املدينة فيه�ا تتحول من فت�اة جميلة 
ت�زداد رق�ة وعذوب�ة إىل ام�رأة مبتذل�ة، فا 
جفنه�ا رّف بعد رحي�ل كئيب ألجم�ل بنيها، 
ول�م ترتبك حني عربت الش�احنات نهر دجلة 
أول الفجر، محملة بآالف انُتزعوا من بيوتهم 
التي لم تش�فع لهم رائحتها العتيقة واعتربوا 
»غرباء« و »رتل خامس«، وس�يقوا إىل حدود 
ستلتهب بعد أشهر وتصر جهنم ال تزال حتى 
اليوم تقذف قتى منسيني وتشهد عبور أرسى 
م�ن الي�أس إىل اليأس. مدينة نزع�ت جمالها 
وأخرجت لسانها ملرعوبني: لشيوعيني وشيعة 
و »تبعية« وبعثيني هم »األقارب حتى الدرجة 
الرابع�ة ألربع�ني قيادي�اً« قال�وا ال لرفيقهم 

الدموي الصاعد بقوة إىل الرئاسة.

دم ناف�س النهر يف تدفق�ه، واملدينة تلهو 
بالورد الخدران ع�ى فخذيها، يرميه »فارس 
األمة« ت�اركاً »حلوت�ه«، تتلوى م�ن دون أن 
ُيخرّب صمتها الرخيم. صوت نش�از لعازفني 
خرج�وا ع�ى أوركس�را منضبط�ة، تختلس 
األنفاس كيا تخدش هدوء املايس�رو املبتعد 
إىل ك�ريس يف الرشفة دافع�ًا بحذائه نحو أفق 
دجل�ة املتطل�ع إىل ضفت�ه الي�رى يف بغداد 
متعجباً من رؤية جنود يبنون س�ياجاً حديداً 
بين�ه وبني كرك�رات أطف�ال املتنزهني عرصا 
وآالف الندامى الس�كرانني لياً يف ش�ارع »أبو 
ن�ؤاس«، الذي س�يتحول جثة طويل�ة بعدما 
هج�ره املتنزه�ون، وأوص�دت حاناته األكثر 
م�ن مئ�ة، أبوابه�ا، انس�جاماً م�ع »الحملة 
اإليمانية«، و »نكاية« باسم الشاعر »الفاريس 

األصول«.
يف مدين�ة كان الوقت يجف فيه�ا والغناء 
يصر صوت أجاف متحمسني، يبنون سياجاً 
يمنع الكركرات من خدش أسماع املايسرو... 
يف مدين�ة كهذه ويف فج�ر رمادي كان يتأهب 
لجعل املدينة صحواً جافاً... أس�تعيد هنا، أنا 

الحالم الحزين صوت الش�اعر صاح فائق:

»ال يشء أقىس يف الصباح
من رؤية عّمال

يشيدون السجون«.
كت�ب ُتح�رق، حقائ�ب ُتع�ّد ع�ى عجل، 
وأمهات )مات معظمهن اآلن( يشهقن لرحيل 
األبن�اء املرتبك. ومثلما أرسني جواد األس�دي 
بعذوبة عرض�ه املرحي »العال�م عى راحة 
الي�د«، هزّني برحيله الريع إىل بلغاريا تاركاً 
نداءه »أوصيكم بأمسيات مع حبيباتكم وقد 
تعطرن بش�ذى الق�ّداح يف الوزيري�ة«. وقتها 
مضي�ت كاألخرق أتس�اءل: أيعقل جفاف كل 
هذا الجم�ال يف املدينة؟ أيعقل أن ال تتش�ابك 
الخطى ندّية عى عشب حديقة املركز الثقايف 
الربيطان�ي؟ أيعقل أن ال يعود جواد األس�دي 
ويض�ع بيننا تتم�ة عرضه الحال�م الحزين؟ 
أيعق�ل أن ال تأتي »صف�اء« الناعمة الذكية؟ 
أيعق�ل أنني لن أس�معها تغن�ي »دقيت، طّل 
ال�ورد عالش�باك« وأبك�ي؟ هل إنن�ي راحل؟ 
ه�ل إنني قادر عى أن أكت�م أنفايس وأنهرها 
من ش�ّم رائحة »ورد الرازقي؟« هل س�أنىس 
النشيج يف ليل الوزيرية حني أخوض طرقاتها 
املبلل�ة بآخ�ر رش�قة مط�ر يف آذار، عاّب�اً يف 
ص�دري رائحة القّداح فيم�ا لحن جاز يخرج 
من حانة نيويوركية ويصلني بكوني صاحب 

»قلب كسر؟«.
أم�ي إىل آخر امتحان�ات الكلية كأّن عى 
رأيس الط�ر. س�يارة »رشط�ة األم�ن« التي 
تعرفها عيون كثر من العراقيني يف س�بعينات 
القرن امل�ايض: )فولكس�فاغن بيضاء(، عند 
الب�اب الرئيس املؤدي إىل عمادة الكلية، فأغّر 
طريقي كي أدخل م�ن الباب البعيد املؤدي إىل 
»قس�م الترشيح«، ولحسن حظي أن األستاذ 
امل�رشف ع�ى قاع�ة االمتح�ان، كان أش�به 
بصديق قبل أن يكون أستاذاً، ولطاملا جمعتني 
ب�ه أحاديث عن األدب، كما أن�ه نجل الروائي 
العراق�ي الراحل مهدي عي�س الصقر، وحني 
قابلن�ي عند باب القاعة، أش�ار إىل أنه يفضل 
دخ�ويل من الب�اب الخلفي للقاع�ة، من دون 
أن ينىس الق�ول: »أجب عى األس�ئلة بأقىص 
رسعة واترك القاعة مثلما دخلتها، من الباب 

الخلفي«. ع�ى رغم الخوف، كن�ت أتطلع إىل 
بقية الزم�اء يف القاعة وكعادتها كانت ندى، 
جريئ�ة حني اعت�ادت يف كل امتحان أن ترفع 
ط�رف »تنورتها« وتنقل األجوب�ة التي دونت 

بعضها عى أعى فخذها!
كن�ت أول الخارج�ني م�ن القاع�ة، وكان 
الطري�ق طوياً من »قس�م الجراحة« إىل أول 
حي سكني ماصق لسياج الكلية الذي قفزته. 
وم�ن هناك توجهت إىل مح�ال »صوت الفن« 
لبيع األرشطة الغنائية الذي وجدت فيه ماذاً 
يبعد عني الش�بهات، وحّولت الغرفة امللحقة 
به إىل ما يش�به املس�تقر، خوفاً م�ن الذهاب 
إىل املن�زل ال�ذي ط�رق أبواب�ه رج�ال رشطة 
وحزبيون. وجدت يف تسجيل األغنيات وبيعها 
فرص�ة كي أجمع م�االً يمّكنني من الس�فر. 
كن�ت منتش�ياً وأنا أضع رشيط »س�اتدرداي 
ناي�ت فيف�ر« يف جه�از التس�جيل الضخ�م، 
لتنبعث ألحان صاغها ثاث�ي »بيجيز« لفيلم 
ترافولت�ا الش�هر. أختار م�ن الرشيط أغنية 
»م�ور ذان أووم�ان« الراقص�ة ح�ني يك�ون 
الراغ�ب يف اقتن�اء الرشي�ط رج�ًا، واألغنية 
الهادئ�ة »هاو ديب إز يور ل�وف« حني تكون 

فتاة جميلة.
الثوابت الجمالية التي كانت تحدد معرفتي 

باملوسيقى، »تهرأت« شيئاً فشيئاً. )...(. 

 من املوسيقى إىل الكتب
بع�د هن�اءات »ص�وت الف�ن« واملعرف�ة 
الحياتية العميقة، جاء وقت الكتب ودالالتها. 
وذلك عندما بدأت العمل مع هاش�م، صاحب 
»مكتب�ة النهض�ة« يف موقعها الب�ارز واملهم. 
فه�ي األوىل من سلس�لة من املكتب�ات يف أول 
شارع »السعدون« وكانت قادرة عى استيعاب 
عرشات اآلالف من الكت�ب. ومن بني خطوات 
صاحبه�ا الجريئ�ة والذكية خرج�ت الطبعة 
األوىل ألعمال الشاعر سعدي يوسف الكاملة، 
غ�ر أن األمر بدا مفارقة تام�ة. ففيما كانت 
ماكينات املطبعة تدور، كان صاحب »األخرض 
بن يوسف« يغادر الباد، تاركاً يل محنة السؤال 
وه�و القائل: »بخرابه أرىض؟«. أنا الذي كتب 

عني س�طوراً أخذتن�ي إىل الغواي�ة تماماً من 
دون أن يعرفن�ي، ح�ني وّق��ع تع�لي�قاً عى 
أرب�ع قصائد قصار نش�رتها يل صفحة »أدب 
ال�ش��باب« يف جريدة »طريق الش�عب« عام 
1975 وفيها: »يتق�دم صاحب هذه املقاطع 
الش�عرية إىل قصيدة النثر بثقة…«. الس�ؤال 
ط�اف كغيمة ع�ى س��ماء ص�ح�وها أجرد 
وفاقع�اً، فاكتفي�ت بنظرة س�اهمة، لم تكن 
شحيحة، فهي تطاول »جدارية فائق حسن« 
التي كانت عنواناً لواحدة من أبرز مجموعات 

شعر يوسف.
وأس�طوانات  أرشط�ة  اقتني�ت  ومثلم�ا 
مخت�ارة بدقة مقابل راتب�ي يف محل األغاني، 
كنت أقتني كتباً، وكان الراحل هاشم يقّدر يل 
ذلك فيجعل الكتب بنصف ال�س�عر، عى رغم 
كونه معروفاً ببخله الش�ديد، ال سيما بعدما 
وج�د مق�االت يل وقصائد منش�ورة يف مجلة 
»الثقاف�ة« التي كان يصدره�ا الراحل صاح 

خالص.
نذر الرعب كانت تطل عى الباد، والكارثة 
تكش�ف عن س�اقيها، غر أن ما س�مح لتلك 
النذر أن تصبح نذيراً، هو قول للناقد واملرجم 

واملثقف املوس�وعي نجي�ب املانع. فذات 
صب�اح وفيما كن�ت أض�ع مجموعة من 
الكتب واملجات يف مدخ�ل املكتبة، حّياني 
بابتس�امة مرس�ومة بعناية كما نظراته 
العميق�ة حني يصوغ من نقد املوس�يقى، 
نصوص�اً يف األدب واملعرف�ة. فس�ارعت إىل 
دعوت�ه إىل فنج�ان قهوة، بعدم�ا حملت له 
كرس�ياً ونس�خة من الع�دد الجدي�د ملجلة 
»الهدف« الفلسطينية التي كانت تصلنا من 
بروت، وفيه قصيدة يل عن الشاعر البحريني 
القتي�ل س�عيد العويناتي، وأس�أله: ما رأيك 
باملفاجآت اآلتية من طهران: »وصل الخميني 
والناس رفعت س�يارته ع�ى األكتاف«، وعى 
النقيض من حماس�تي التي كانت، عى نحو 
م�ا، تعويضاً ع�ن خيبتنا »الثوري�ة« املحلية، 
ق�ال: »يا ابني إن ما ت�راه باعثاً عى الرور، 
ه�و مدخ�ل إىل موت أس�ود س�يحصد بادنا 
وأهله�ا«! ولم تمِض س�نة أو أكثر حتى كان 

»املوت األس�ود« يطل من ش�بابيك البيوت يف 
أرجاء العراق كلها.

تص�ل  كان�ت  ذاته�ا  هاش�م  مكتب�ة  إىل 
مجموع�ات كتب مخت�ارة، اكتش�فت الحقاً 
أنها كتب ش�عراء ومثقف�ني كنت عى معرفة 
وثيق�ة بالكث�ر منهم، وهم وج�دوا يف بيعها 
آخ�ر الخي�ارات الكئيبة، بل آخ�ر عامة عى 
اس�تحالة البقاء يف م�كان كان العقل فيه إىل 

تصّحر أو جنون. )...(.
ش�هادة  ونل�ت  ال�درايس  الع�ام  انته�ى 
البكالوري�وس يف الط�ب والجراحة البيطرية. 
أيل�ول  م�ن  والعرشي�ن  الثان�ي  صب�اح  ويف 
)س�بتمرب( 1980، كن�ت نائم�اً عى س�طح 
»قلعة راوندوز« يف مكان جميل من كردستان 
العراق حيث كنت جندياً مس�ؤوالً عن فحص 
اللح�وم واألغذي�ة الطري�ة لنح�و 20 قطعة 
عس�كرية حني مرت عى مس�توى منخفض 
إىل  12 طائ�رة عراقي�ة قاصف�ة، متوجه�ة 
الرشق، حينها اس�تفاق الشاعر فوجد نفسه 

»صنديد البوابة الرشقية«.

حياة اخلياري

ع�ى مس�احات مرامية األط�راف خاض 
الش�اعر ن�زار قبان�ي تجربت�ه م�ع أبجدّي�ة 
القصيدة يف ح�ال ال تخلو من توّتر بني انفتاح 
أف�ق الكتابة ووعورة تضاريس الجس�د. حتى 
ليس�تقيم الحرف تجربَة ش�عر وتجربَة حياة 
يف آٍن معاً، ما دامت الحياة الحقيقية للش�اعر 
إّنما هي داخل الكلمة وبني ثنايا األبجدية. تلك 
الومض�ات اس�ترشفها نزار قّبان�ي يف الحرف 
مطلقاً، وق�د اعتربه مخلّص�اً »وجودياً« حني 

قال:
»أرسُم الحرَف

كما يميش مريٌض يف ُسباِت
فإذا َسوَّدُت يف الليل تاَل الصفحاِت

فألن الحرف، هذا الحرف، جزء من حياتي
وألني رحلٌة سوداء يف موج الدواِة.

فأنا أكتب كالسكران
ال أدري اتجاهي وحدودي

ى بك، بالكلمة، تمتصُّ وريدي. أتلهَّ
فحياتي كلُّها

شوٌق إىل حرٍف جديِد

حاج�اِت  أبس�ِط  م�ن  الح�رِف  ووج�وُد 
وجودي«)1(.

باملواجه�ة الس�ياقية بني ح�رف القصيدة 
وح�رف الوج�ود، يتج�ّى الفرق بني الش�عراء 
املعارصين الذين أش�اروا إىل الحروف إش�ارات 
عابرة كناية عن مدى احتياج الشعر إىل الكلمة، 
وبني الش�اعر الذي يعتمد األبجدية أّساً رمزياً، 
عليها تنبني القصيدة وتتحدَّد فعالّية شفرات 
الجس�د. تلك هي نقطة التحّول، يف تفاعل نزار 
قبان�ي مع الحرف، من التفات�ِة عابٍر إىل وْقفِة 

متأّمل.
يف هذا املقام تحتّل أبجدّية الشاعر موضعاً 
قلق�اً ب�ني كينون�ة الجس�د وطبيع�ة الوقائع 
الحاّف�ة ب�ه. ويف نقط�ة التاق�ي ب�ني الحرف 
والجس�د تولد كينونة األبجدية املنعكس�ة عى 
الحادثة التاريخية بل قد تحتّل أبجدية الشاعر 

محاً من وقائعنا التاريخية الراهنة.
ق�د يتوّهم البعض أن االن�رصاف إىل تناول 
موضوع الجس�د يف خضّم ما يعتمل يف الواقع 
العرب�ي م�ن أح�داث مصرّية ه�و رضب من 
زاً -  التهمي�ش لقضاي�اه، إن لم لنقل - تج�وُّ
»تمييع�اً« لها. بي�د أن هذا املنح�ى يف التفكر 

يط�رح معضلًة طاملا عاناه�ا املواطن العربي، 
واملثّق�ف تحدي�داً، أال وه�ي االزدواجي�ة ب�ني 
ح به واملس�كوت عن�ه، حت�ى ال نقول  امل�رصَّ
غي�اب التواصل بني القول والفعل ال س�ّيما يف 
موضوع الجسد، إذ يراوح املوقف املعلن عادة 
ب�ني الرهي�ب والتغييب. لعلّه تغييب للجس�د 
دون وج�ه حق، ال اجتماعي�اً وال دينياً، وليس 
امل�وروث  الس�ياق اآلن مناس�باً الس�تعراض 
اإلس�امي يف هذا الباب وما اتس�م به أجدادنا 
من ش�فافّية، مؤّكدين عى أن حديث الجس�د 
ال ُيمك�ن أن ُيفَه�م بعيداً ع�ن أحواله، وهو ما 
قصدن�اه تحديداً بتناولنا ل�»الجس�د الثقايف« 
باعتباره امتداداً إنس�انياً ل�»الجسد الحّس« 

راً.  تأثراً وتأثُّ
كّل ذلك انطاقاً من مركزية وجود الجسد، 
وقد عرّفه عبد الرحمن بدوي بقوله: »الجس�د 
هو الحقيقة األساسّية التي نستطيع إدراكها 
يف العال�م، فه�و يّتص�ف بالحض�ور والق�رب 
واالمت�اء والحي�اة، ويف اإلنس�ان وب�ه وحده 
يصب�ح كّل ممك�ن واقع�اً، له�ذا ف�إن إهمال 
الوج�ود اإلنس�اني أو تغافله معن�اه الغرق يف 

العدم«)2(.
وملّ�ا كان الجس�د وع�اَء معرف�ٍة وتفعي�ًا 
لرصاع، فمن املناس�ب استجاء أوجه التفاعل 
بني شكل تلك املعرفة ومضمونها دون التغايض 
ع�ن ظروف إنتاجها حتى يتس�نَّى لنا الوقوف 
عى كيفّي�ات انعكاس�ها عى ظواه�ر اإلبداع 
ثقافياً وفّنياً. لقد اجتذبْت هذه الرؤى األبجديُة 
الجسِد أنظاَر عديد الشعراء املعارصين فرّتبوا 
خياراته�م الفنّية عى اعتب�ار مراعاة التناغم 
ب�ني املعن�ى واملبن�ى، أي بني الجس�د املنظوم 
ش�عراً وآليات نظم�ه. ورأوا الكتاب�ة الرمزية 
فض�اء للتماه�ي ب�ني كي�ان الح�رف وكيان 
الش�اعر من خال مس�احة رمزّية قادرة عى 
أن تعك�س رؤيته للعالَم. ومن أبلغ من نظم يف 
هذا الس�ياق نزار قباني قصيدة »كتابات عى 
جدران املنفى« حيث اّتج�ه إىل الحبيبة معاتباً 

يف حرة ومرارة: 
»يا سّيدتي 

كنُت أظّن الكلمة بيتي 
 فإذا بهُم رسقوا الباَب...

ْقَفا...  ورسقوا السَّ
رسقوا الورق األبيض منَّا، 

رسقوا الَحرْفا... 
يا سّيدتي... يا سّيدتي...

كنُت قديماً أقرأ جسَمِك
سطراً سطراً... حرفاً حرفا...

كنُت قديماً أُشعل يف نهَديِك الناَر...
وأَْزرع بينهما سيفا

ا اليوم... فأصبَح شكُل النهِد،  أمَّ
ُيشابه أسواَر املنفى... 

يا سّيدتي... يا لؤلؤتي... يا واحدتي.
كيَف أُمارُس فعَل الحبِّ

وَطْعُم الجنِس لُه َطْعُم املنفى؟«)3(.

إنه اغراب الجسد عن ذاته بعدما استشعر 
التواش�ج العمي�ق ب�ني نقط�ة الل�ذة ونقطة 
الُهويَّ�ة، فانته�ى إىل اعتب�ار الجن�س ج�داراً 
إضافي�اً يف املنايف الكثرة الت�ي ُتطوِّق املواطن 
العرب�ي عموماً، واملبدع ع�ى وجه الخصوص 
بحك�م وعيه املفرض بحقيق�ة املنايف القابعة 

داخله.
كأّن »ش�اعر املرأة« يس�تحرض املعنى 

تموض�ع  نقط�ة  يف  للرم�ز  اللغ�وي 
تق�ع فيه�ا املواجهة ب�ني معاير 

»الذكورة« ومعاير »الرجولة«، 
ولس�ان حاله يرّدد: »شتَّاَن 

�ازة  الرُّمَّ ُمنازل�ة  ب�ني 
ازة«)4(.  وُمغازلة الرَّمَّ

ليس�ت املواجهة بني 
فحولة جس�د العاش�ق 
ورشاسة جسد املحارب 
املدّون�ات  ع�ى  حك�راً 
األدبي�ة أو اللغوية، إّنما 

يف األمر حكمٌة فطَن إليها 
األنبي�اء منذ الِق�دم حينما 

ح�ّذروا م�ن مغّبة تش�تيت 
جسد املحارب بني احتياجاته 

املرأة  املؤّمل�ة م�ن  الحّس�ية 
املفروض�ة  الحربّي�ة  وقدرات�ه 

يف الغ�زوة. كأّنه�م يخش�ون ع�ى 
الجس�د الواق�ع ب�ني »غزوَتني« من 

املنازعة  ب�ني مغّب�ة 
الحّس والثقايف 
بم�ا يؤّث�ر عى 
يف  مردودّيت�ه 

الواقعَتني.
لع�ّل أه�ل االختص�اص يف عل�وم النف�س 
واالجتماع أكثر كفاءة مّنا يف بحث تلك املسائل 
املرّتبة ع�ى مدى تأثر حال التش�ّهي يف حال 
ق سياقنا الرمزّي  التفّكر، لكنّنا نكتفي بما ُيعمِّ

املتناغم مع قصيدة نزار قباني
يف  يتكام�ان  اّتجاه�ني  مس�تحرضين 
محاولة تعليل الظاهرة، أّولهما فلس�في ُيبنيِّ 
حها  أوجه املفاضلة بني العقل والجس�د، ُيوضِّ
نيتش�ه يف فصل »محتق�ري الجس�د«، مؤّكداً 
عى لس�ان النبّي الفاريّس زرادشت: »ما عقلك 
الصغ�ر الذي تس�ّميه عقاً، أّيها األخ، س�وى 
أداة صغرة يس�تعملها جسُدك، ولعبة صغرة 

لعقلك الكبر«)5(.
وثانيهما عقائدّي يس�تند إىل أحد األحاديث 
النبوّية الصحيحة م�ن »كتاب النكاح«، حيث 
ق�ال البخ�اري يف »باب َم�ن أحّب البن�اَء قْبل 
الغ�زو«: »... عن النبي صّى الله عليه وس�لّم: 
غ�زا نبيٌّ ِمَن األنبياء، فق�ال لقومه: ال يْتَبْعني 
َرُج�ٌل َملَ�َك بْض�َع امرأٍة، وه�و يري�ُد أن َيبني 
به�ا. ولَْم َيْبِن به�ا«)6(. فا يب�دو املغزى من 
الوصّي�ة بعيداً عّم�ا أملح إليه ن�زار قباني من 
تعّطل لقدرات الجس�د الحّس بعد سلبه ساح 

الحروب وساح الحروف يف آن معاً.
كلّما ُوضَع جسد ذكورّي عى محّك االختبار 
ب�ني أنوثَت�ني: أنوثة امل�رأة من جان�ب وأنوثة 
الوط�ن من جان�ب آخر، وقَف الح�رُف الحّس 
ع�ى َحرٍْف من أمره، لتس�تحيل نجاعة الفعل 

الجنّس موضع مساءلة:
يتج�ّى  ح�ّد  أّي  إىل 
ب�ني  التماه�ي 
ي  ر د ُمص�ا
لجن�س  ا

وُمصادري الحّرية؟
ث�ّم أّيهما الوج�ه وأّيهما القف�ا: مغتصبو 

املرأة أم مغتصبو الوطن؟
ألن لإلب�داع الرم�زي مزاياه فإّن الش�اعر 
ال يق�ّدم جواب�اً مب�ارشاً إّنما يضّمن�ه حبكة 
درامّية. فقد انعكس�ت أبرز تجلّيات ال جدوى 
الفع�ل الجنّس ع�ى اآلليات الفّني�ة للقصيدة 
الحروفية. فلم يكتِف الشاعر بالسند املعجمّي 
والرقمّي، بل سعى إىل استلهام تقنيات درامّية 
ع�ى صلة بم�رح العبث الذي تأّث�ر به أديب 
كمال الدين مث�ًا، ووّظفه ليعرّب عن ال جدوى 
التواص�ل الح�ّس مع األنث�ى املرأة ك�رّد فعل 
ارت�دادي يصدر عن الجس�د نتيجة عجزه عن 
التواص�ل املوضوعي الفّعال مع األنثى الوطن. 
يف الس�ياق ذاته يتحّدث املتصوّف�ة عّما يمكن 
أن َنِس�َمه ب�»قوّة الضعف« كلّما تناولوا جسد 
املرأة، إذ يذهب ابن عربي يف معرض تفس�ره 
الباطن�ي ل�»س�ورة التحري�م« إىل الق�ول بأّن 

»املنكوح له قّوة االفتقار إليه«)7(.
عى ه�ذا االعتبار، فإّن الجس�د الرمزّي قد 
يتج�اوز مج�رّد املطالبة ب��»إرادة الحياة« إىل 
ر لها نيتش�ه  املطالبة ب�»إرادة القّوة« وقد نظَّ

يف فص�ل »تج�اُوز الذات« قائ�ًا: »مّما ال مراء 
في�ه أن الذي تح�ّدث ع�ن »إرادة الكينونة« لم 
يبل�غ الحقيقة بع�د، فه�ذه اإلرادة ما لها من 
وج�ود، ألن ال�ذي هو غ�ر كائ�ن ال يمكنه أن 
يري�د، والذي ه�و كائن أصاً كي�ف يمكنه أن 
يري�د بلوغ الكينونة؟ فقط حيث تكون الحياة 
تك�ون اإلرادة، ولكنها ليس�ت إرادة الحياة بل، 

وهذا ما أدعو إليه، إرادة القّوة!«)8(.
ال ض�ر م�ن مواجهة ب�ني كّل م�ن الديني 
والفلس�في والش�عري ملحاولة فهم ما يحدث 
يف لحظتنا التاريخي�ة الراهنة ما دامت أرضية 
ال�كام واح�دة وأفق الحل�م واح�داً، جميعها 
مسوّغات القران رمزية الجسد بإرادة الحياة 
وإرادة الق�ّوة يف نقط�ة تقاط�ع مخصوص�ة 
تربّر أوجه احتياج اإلنس�ان إىل مائية النقطة: 

األنوثة - املوطن.
إّن رمزّي�ة األبجدي�ة عند ن�زار قباني، وإن 
ظلّت مش�دودة إىل جس�د املرأة »لكونه الجسد 
األكث�ر وقوعاً تحت جربوت الرم�ز«، ال يمكن 
أن ُتفَه�م مجتثَّة عن ُهويَّته�ا الثقافية ممثَّلة 
يف أمومة الوطن باعتباره الرحم التي فيها 
ب، مّما يجعل متعة  ينمو الحلم ويتخصَّ
الجس�د أم�راً مرتَهناً بم�دى تغّظي 

قيمَتي الهوّية والحرّية.
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لنئ كانت هذه املجموعة املوسومة بثلج أبيض بضفرية 
س�وداء لصفاء ذي�اب – وهي الرّابعة يف رصي�ده - تغّطي 
مرحل�ة قص�رية  من مس�ريته الّش�عرّية ال تتع�دّى الثالث 
س�نوات  فإّن الّتجربة التي عاشها يف هذه املرحلة ستبقى 
للباحثني والّنّقاد بمنزلة الفاصل املمّيز يف صلب تلك املسرية. 
وذل�ك لجريانها يف إطار مكانّي وزمانّي واجتماعّي وَعَقدّي  
وثقايفّ ولغوّي وحض�ارّي  مختلف تمام االختالف عن بيئة 

الّشاعر األصلّية. وهو تحديدا النرويج.
وإذا س�لّمنا بأْن لي�س للمحيط  ال�ذي يمارس    
فيه املؤلّف نشاطه األدبّي وحياته الخاّصة جملة وتفصيال  
انع�كاس آيلّ فيم�ا يكتب، خالفا مل�ا قّرره الّناق�د الفرنيّس  
Charles Augustin Sainte-  ( شارل أوقستان سانت بوف
Beuve  1804 – 1869ى ( وأتباع�ه فق�د بنّي الّتداولّيون* 
أّن م�ن تل�ك املعطي�ات ما ل�ه أثر عمي�ق يف بن�اء الخطاب 
وصياغت�ه ومحت�واه ال�ّداليلّ. وهو ال�ذي يؤلّ�ف املقام أو 
ظروف التلّفظ . ومعناه أّن ال�ّدارس مطالب عملّيا بغربلة 
املعلوم�ات الخارجّية ع�ن محيط املؤلّف وش�خصه وعدم 
االحتف�اظ منه�ا إالّ بما هو مفي�د حّقا. وما ه�ذا باملهّمة 

اليسرية  اللتباس املفيد بنقيضه يف أكثر األحيان.
وإّنه ملن حسن حّظي أّني واكبت جانبا مهّما من   
هذه الّتجربة املهجرّية 

لتي  ا

شها  عا
الّش�اعر يف أق�ايص الّش�مال األوربّي، 

قادم�ا إليها مبارشة وألّول مرّة م�ن العراق. وذلك بدءا من 
س�نة 2010 التي أخذت  فيها مقوّمات تلك الّتجربة تتبلور 
يف ذهنه وتمتزج بكيانه الّنفيّس. فكان كلّما فرغ من كتابة 

قصيدة بعث بها إيلّ عىل الفور فأعلّق عليها عىل نحو موّسع 
كعادت�ي. ولو جمعُت تعليقاتي عن القصائد التي بعث بها 
إيلّ ونّس�قت بينه�ا لتألَّف منها مقال كام�ل. ومن ثّمة فما 
أن بلغن�ي خرب صدور هذه املجموع�ة ببريوت حّتى تمّثلت 
جّي�دا معظ�م محتواها واس�تقام يف ذهن�ي مخّطط هذه 
الّدراس�ة عنرصا عنرصا. ولو شئت لكتبتها  قبل أن تصلني 
املجموعة. لك�ّن انضباطي ملقتضيات املنهج العلمّي أوجب 
عيّل انتظار وصولها  إيلّ. فمن يدري؟ ربما أضاف الّش�اعر 
إىل قصائ�ده املهجرّية قصائد س�واها أو تخىّل عن بعضها. 
ولكنه لم يفعل، حرص�ا منه عىل أن تكون مجموعته هذه  
متفرّدة بني أخواتها الس�ابقة لها وأخواتها التي س�تلحق 

بها.
ال تخرج هذه املجموعة من حيث بناها الداللّية   
العاّمة عن الّثنائّية املتداولة التي تنتظم غرض أدب االغرتاب 
قديما وحديثا يف كّل الثقاف�ات. وهي ثنائّية: العالم األصيّل 
وعالم االغرتاب، املدخل األساس الّضوري الذي ال  مندوحة 
للق�ارئ عن الولوج منه إىل أّي أث�ر ينتمي إىل هذا  الغرض، 
ش�عرّيا كان أو نثرّيا. لكّننا بع�د اجتياز عتبة هذه  البّوابة  
املشرتكة، علينا أن نبحث– وهنا تكمن صعوبة املهّمة- عن 
املس�لك املناس�ب الذي منه يكون التطّرق إىل عالم الّش�اعر 
الخص�ويّص. وقد اخرتنا لهذا الغرض مفهومني– مفتاحني 
اقتبس�نا أّولهما من الفيلسوف األملاني أدمون هورسل 
)Edmund Husserl  1869 - 1938(– وه�و 
فك�رة الّطابقني اللّذين يتك�ّون منهما الوجود 
اإلنس�انّي)2(- واآلخر ثنائّية الطّي�ة* والطّية 
املُع�ادة* للفيلس�وف الفرن�يّس  جي�ل دول�وز 
)Gilles Doleuze  1925 – 1995*( )3(  دون 
أن نطّبق هذين املفهوم�ني تطبيقا حرفّيا، وفاء 
مّنا ملنهجن�ا. القائم عىل مبدأ اجتناب اإلس�قاط 
أو عىل األق�ل الّتخفيف من�ه إىل أقىص حّد ممكن 
باعتباره معضلة املعض�الت يف النقد األدبّي عاّمة 

ال العربّي فحسب.
فكي�ف  تتب�دّى لن�ا  مالم�ح  ه�ذه   
الّتجربة الّش�عرّية املهجرّية لصف�اء ذياب يف ضوء 
ه�ذه املفاهيم الّثالث�ة: الع�اّم والخاّصني؟ وما هي 

َقَسماُتها الخاّصة داللّيا وفّنّيا؟
 

I - املالم�ح العاّمة للمناخ الّس�ائد يف " ثلج أبيض 
بضفرية سوداء"

ثّمة معطيات عاّمة ال  بّد من سوقها يف مستهّل   
ه�ذه الق�راءة قبل تلّم�س َقَس�مات العالم الّش�عري 
الذي تحيل عليه مجموعة ثلج أبيض بضفرية س�وداء، 
منها ما أثبته الّش�اعر يف ترجمته الّذاتّية الواردة يف آخر 
الكتاب ومنها ما هو مبثوث يف بعض القصائد عىل هيئة 

إشارات متفرّقة.
فم�ن املعلوم�ات املفي�دة التي أورده�ا صاحب   
املجموعة يف ترجمته  تلك أّنه: " يقيم يف النرويج منذ العام 
2009 بع�د حصوله ع�ىل صفة الكاتب الّضي�ف يف مدينة 
شني جنوب أوسلو")4(. ومعنى ذلك  أّنه لم يدخل النرويج 
الجئا سياس�ّيا وال هاربا من األوضاع الّصعبة التي تتخّبط 
فيه�ا بالده وإّنما نزل عىل هذا البل�د ضيفا. وهذه الّصفة 
صفة الّضيف أي املقي�م املؤّقت غري املمنوع من  العودة إىل 
وطن�ه  وإن لم تلغ اإلحس�اس بالغربة فإّنها مبدئيا تجعله 

أقّل حّدة و يسري التحّمل.
لكّن الق�راءة حّتى املتعّجلة يف قصائد املجموعة   
تكش�ف فيها عن ارتباط عاطفّي ش�ديد ملنش�ئ الخطاب 
بوطنه كارتباط الرّضيع بأّمه. وهو ما جعل عملّية ابتعاده 
عنه أش�به ما يك�ون بصدم�ة الفطام. وهذا ما تجّس�د يف 
هيمنة العال�م األصيّل املطلقة عىل عال�م االغرتاب واملايض 
عىل الحارض. فالّشاعر  جسدّيا يف الّنرويج وذهنّيا ونفسّيا 

يف العراق.
وهناك معطًى ثاٍن بالغ األهّمية. وهو أّن الّطابع   
املؤّق�ت لهذه الّتجربة واإلطار املخص�وص الذي جرت فيه 
ال يوّف�ران املقام�ات الكافي�ة التي تتي�ح للّذات الّش�اعرة 
اإلفص�اح وإن ال ش�عورّيا ع�ن مظاهر االخت�الل املمكنة 
الت�ي تعانيها. وال وجود لكاتب أو ش�اعر أو فناّن حقيقّي 
ال يعاني نوع�ا ّما من االختالل. ولذلك يلوح الكيان الّذهنّي 
والّنفيّس للّذات املنشئة للخطاب يف مستواه األصيّل العميق 
س�ليما، متوازنا  لكن م�ع ارتجاج عني�ف، مقابل ذلك،  يف 
املستوى السطحّي  تلوح أسبابه خارجّية، عرضّية، طارئة، 
ال والدّية. وهذه األس�باب، حس�ب إشارات  رصيحة كثرية 
يف قصائ�د املجموع�ة، ذاُت قيم�ة َترَْجَذاتّي�ة*، أبرزها أّن 
الّشاعر ككّل أبناء جيله نشأ وترعرع يف ظّل حروب وأزمات 
سياسّية مدّمرة )الحرب العراقّية اإليرانّية ثّم حرب الخليج 
الّثاني�ة  فالحصار ثّم االجتياح ث�ّم املواجهات الّدموّية بني 
أبن�اء الوط�ن الواحد(. وهناك س�بب آخر مواز ل�ه ال يقّل 
عنه أهّمية. وهو سلس�لة من  النكبات أحلّها القدر بعائلة 
الّش�اعر. فزادت يف تأزي�م حالته النفس�ّية وجعلت رؤيته 

للحياة تشاؤمّية، حالكة.
لكّل هذا يّتس�م املناخ العاّم الّسائد يف املجموعة   
بحض�ور مكّثف لألجواء العراقّية املتفّج�رة وطنّيا ومحلّيا 
وعائلّي�ا. حّتى لكأّن الع�راق برمّته ُنِق�ل إىل أرض الّنرويج 
أو ل�كأّن أرض الّنرويج  قاعة س�ينما  مظلمة تتيح أضواء 
الّشي�ط املع�روض ع�ىل الّشاش�ة فيه�ا إم�كان رؤية ما 
تحويه من أشياء وأشخاص لكن يف صور غبشّية وبمالمح 

غائمة.
   فلنبدأ رحلتن�ا إذن يف ربوع هذا العالم املزدوج املرّكب 
من طابقني: أسفلهما– وهو يوافق البنى الّسطحّية- عالم 
مادي محس�وس. وهو هن�ا عالم االغ�رتاب املجّهز بنوافذ 
متناهي�ة الّصغ�ر تدخ�ل منها أض�واء خافت�ة قادمة من 
املايض أي من العالم األصيّل  بحكم  أّن الّذات الّشاعرة  إّنما 
تنش�ئ فيه خطابها، كاش�فًة عن جراحه�ا، باّثًة لواعجها 
والعلوّي هو مس�تقّر الّروح بقس�ميها الّذهن�ّي والّنفيّس. 

وليكن منطلقنا من األّول.

II  - الخلفّيات الّذهنّية التفس�ّية الكامنة وراء خطاب 
الّذات الّشاعرة: 

يف الّطابق الس�فيّل: اضط�راب الّذات الّش�اعرة   -1
وأزمة تموقعها يف الهنا-اآلن:

إّن العال�م ال�ذي وج�دت ال�ّذات الّش�اعرة فيه   
نفس�ها، بع�د مغادرتها لعامله�ا األصيّل، ال تربطه�ا به  إالّ 
رابطة االنتماء إىل الكرة األرضّية والجنس البشّي. فاملناخ 
غ�ري املناخ واللّغة غري اللّغة والّثقافة غري الّثقافة والعقيدة 
غ�ري العقيدة. وه�ي فروق من ش�أنها أن تح�ول دون أّي 
محاول�ة من محاوالت التّكي�ف حّتى مؤّقتا. لكن لنئ كانت 
القطيع�ة بينها وبني العنرص البشّي ثّمة ش�به تاّمة فقد 

تراوحت عالقتها باملكان بني االنس�جام والّنفور، مّتس�مة 
عىل نحو غريب باالضطراب والتقلّب.

1-1: القطيعة مع العنرص البشّي املحيّل:
حس�ب ما  جاء يف خطاب الّذات الّش�اعرة وقف   
منها العنرص البشّي املحيّل موقف تجاهل والمباالة يكادان 

يكونان تاّمني. وهو ما سّجلْتُه بكل انزعاج  يف قولها:
أّما أنا ...

فال أكرتُث للماّرة وال أصوات السّيارات 
أو سعاِل رجٍل عجوٍز يمّر بالقرب مّني 

وينهرني بِنظرة َخْجىل 
ال املرأُة الجالسُة عىل الرّصيف تعبأُ بي 

وال الّشطيُّ الذي يدسُّ أنَفه يف جيوِب املاّرة 
كفأٍر  

) نفسه ص 31 (
والنتيجة الحتمّية ملثل هذا املوقف الذي هو أبعد   
م�ن أن يكون فردّيا معزوال- وال ُيدرى إن كان  من أجناس 
بعينها منها الجنس العربّي أم من كّل األجانب الذين يفدون 
عىل البلد- هي اّمحاء الّشعور بالّضيافة لدى الزّائر وحلول 

اإلحساس بالعزلة والغربة محلّه.

1-2 : بني الوفاق مع املكان والّنفور منه:
لقد اّتس�م موق�ف الّذات الّش�اعرة م�ن املكان   
بالرتّدد واالضط�راب. فأحيانا تبدو منس�جمة معه إىل حّد 
الوف�اق الغنائّي، كما يظهر جلّيا يف قول الّش�اعر، متحّدثا 

عن الّثلج املتساقط يف بلد إقامته: 
يهطُل كما ريشٌة ترسُم غاباِت نخيل عىل شاطئ دجلة

هائما كاملالئكة 
يهطُل كِريِش َبَجَعة تخلَُع ثوَبها 

) نفسه ص 47 ( 
بل يذه�ب إىل أبعد من ذلك حني يوحي إليه بياُض الّثلج 

بنقاوة قلب األّم. فيقول:
كطفل أفاق لتّوِه يف فراٍش وثري 

ألعُب بُكَرّياٍت بيضاَء كأّنها قلُب أّمي 
) نفسه ص 48 ( 

ويقول:
ومثل َملٍِك أحبَّ أن يجعَل العالَم أبيَض 

ُر الّثلَج  كمثل قلبي أّمي أيضا أكوِّ
وأحمُله بيدين تبكيان ذاَت ماٍض ليس أليفا 

أبني قرْصا وأدعو كلَّ من أحببُتهم إىل مأُدبة فاخرة 
من البياضات 

) نفسه ص 48 (

ثقافة9
www.almustakbalpaper.net

�شعر

 ) 3 –2(
�شرفات

ُ َُ َ
حمّمد �شالح بن عمر 

جسد يف النرويج.. روح يف العراق                    
ذياب: �شوداء"  ل�شفاء  ب�شفرية  اأبي�ض  "ثلج 

 العدد )361(  الثالثاء  9  تشرين االول  2012

      عبدالزهرة زكي

 )يف ذكرى وقت بني حصارين(
 لتكن الشمعُة التي لم أوقدها

 تمثاَل مطر.
** 

 يف املكاِن الذي ال ُيرى،
 كان يستبدُل جنوَنه..

 ويسّوي اآلخرون
 من حولِِه وجهاِت نظرِهم.

** 
 رسائُل

 ليست إىل مجهولني..

 كلُّ يشٍء عىل ما ُيرام!
** 

 األحالُم
 ال تحّدُد شكَل صواِبها..

 عزاؤها..
 أن ما نشوُّهُه

 هو ما نفّكر فيه حقاً.
** 

 لتكن األرُض التي لم أطأها
 جنائَن يدي يف الفراغ.

** 
 أنظُر إليه..

ُيع�رَِّف  أن  يمك�ن  كان   
ضغائَنه..

 بيد إّنه إكتفى.
** 

 األستعرايضُّ
ُل مساَءه  يؤجِّ

 وهو يتحدُث عن غٍد )أكيد(.
** 

 أتذّكُر الشجرَة املكسوََّة بالثلج
 تلك التي لم أَرها.

** 
 )أجل(

اإلنتب�اِه  تاري�َخ  تلّخ�ُص   
البذيء.
** 

 لم يباِل.
 هو ينىس أوهاَمه

 يف الظالم..
 ثم يعيد ترتيَبها

 يف اليأس.
** 

 املطرقة أو املسدس
يلتمس�ا  أن  دون  كالهم�ا،   

معذرة،
 فٌم يسهب.

** 
 رسائُل من املستقبل

 يطالُعها
يوص�ُل  ال�ذي  ال�رواِقِ  يف   

العدميني
 بصالِة األسلحة.

** 
 لتكن املتعُة التي لم أُفسْدها..

 صداق�َة ما ال يتك�رُّر تأمُله يف 
ألبد.

** 
 املكاُن مبّكٌر

 بما لم يحلْم به
 مروِّجو اإلنهيار األخري.

** 
 أحتفي باألرسار..

 األمُل الذي لم يعْد له
 ما يربُّره.

** 
 إنني هنا.

ر  أتذكَّ
 كل ما لم أَرُه

 بعد.

جنائن الفراغ
عبا�ض بي�شون 

يف مقدم�ة »ديوان النث�ر العربي« وه�و مؤلف جليل 
م�ن أربعة أجزاء يض�ّم منتخبات اختاره�ا أدونيس من 
النثر العربي وكان س�بق ألدونيس أن انتخب من الش�عر 
العرب�ي م�ا اجتمع يف »ديوان الش�عر العرب�ي«. أقول يف 
مقدم�ة أدونيس ل�»ديوان النثر العربي« يش�ري أدونيس 
إىل أن »النث�ر ظاه�رة مديني�ة مدنية«. اكتف�ى أدونيس 
باإلش�ادة والواق�ع أنه فتح باباً ينبغي ع�ىل الباحثني أن 
يتح�روا وأن يتوس�عوا في�ه. ق�ارئ »كليل�ة ودمنة« أو 
»رس�الة الصحاب�ة« البن املقفع، ش�أنه ش�أن من يقرأ 
رس�ائل عب�د الحمي�د الكاتب، ونح�ن هكذا م�ا نزال يف 
أولي�ة النثر العربي، قد يالحظ أن نثر عبد الحميد الكاتب 
وتلمي�ذه ابن املقفع هما غري النص القرآني. ففي كتابة 
االثنني تبس�ط هو غري اللمح القرآن�ي ويف كتابة االثنني 
ترتيب وتسلس�ل وتفصيل ومناظرة ورسد غري تلك التي 
نعهده�ا يف القرآن. والحال أن النثر العربي كما نراه عند 
الجاحظ وهو من ش�يوخ املعتزلة ال يتبع النص القرآني 
حت�ى يف تنصيص�ه وتركيب�ه وموس�يقاه. وإذا كان لنا 
أن نف�رق بني كتابة الجاحظ والن�ص القرآني فنقول إن 
كتاب�ة الجاح�ظ، إذا كان لها من ش�عرية تحتذيها فهي 
ش�عرية النثر. ليس�ت صور الجاحظ وال موسيقاه التي 
أطلق عليها التقطيع الصوتي من الش�عر وإنما هي من 
النثر وش�عريتها نثرية، ث�م أن الجاحظ املعتزيل تناول يف 
كتب�ه كل من خرجوا عىل نظ�ام القيم العرب�ي البدوي، 
فقد كتب عن البخ�الء والكرم من قيم البدوي وكتب عن 
أه�ل الكدية )الش�حاذين( وكتب عن الج�واري ونحن يف 
هذا كله خ�ارج القيم العربية املوصوف�ة. وأما نثر بديع 
الزمان الهمذاني يف مقاماته، والحريري فهو رغم تبحره 
اللغوي، إنما يتناول الش�طار وهم أهل الحيلة واملتاجرة 
بالفصاح�ة والعلم، وه�ؤالء نموذج م�ا كان ليوجد لوال 
املدني�ة واملجتم�ع املديني بتحوالت�ه وهوامش�ه، ثم أن 
النثر الصويف امليلء بالش�طح، الح�ر، الصادر عن تجربة 
ش�خصية دينية يف األس�اس، حاد رغم هذه التجربة عن 
الن�ص القرآني فهو يف تركيبه وبنائه وترتيبه وتخييله يف 
مجال آخر. وإذا كان لنا أن ننظر يف النص الصويف وجدناه 
رغ�م التجربة الدينية ينقل ه�ذه التجربة إىل حيز فردي 
تغدو فيه الذات هي مص�در التأمل وهي مصدر التخّيل. 
فالديني هنا ه�و الذاتي والذات هي البؤرة التي تضطرم 
باملعان�اة الدينية وه�ي التي تلتهب بالن�ار اإللهية وهي 
التي تق�ايس البعد وتندم�ج يف القرب وتش�ع بالتجربة. 
الن�ص الصويف داخيل ذاتي ملتهب باملعاناة الش�خصية، 

وه�و يف ذلك ال يقلد الن�ص القرآن�ي وال يجاريه فتحول 
الدي�ن إىل اختيار ومعاناة ش�خصيتني إنما هو أيضاً من 
تح�والت املدينة وم�ن مجاالتها. نحن يف النث�ر إذن أمام 
تجرب�ة مدينية كما يقول أدوني�س، بل نحن أمام تجربة 
اعرتاضي�ة خرجت عىل نظام القيم العربية املوروث، كما 
خرجت عن الدين يف نصه األس�ايس فهو، أي النثر، خرج 
إىل أبعد من املوروث القديم. خرج من املتن إىل الهوامش، 
ومن قيم النس�ب والكرم والس�يادة، إىل التهجني والبخل 
وامل�وايل، وإىل الحيل�ة والش�طارة واملك�ر، بحيث تحولت 
اللغة والثقافة إىل مكر وش�طارة وفن خاص وش�خيص، 
وبحيث تحولت األصال�ة إىل يوميات ورسديات ومناظرة 
وحذلقة، وبحيث تحول الدين نفسه إىل اختبار شخيص.  
م�ن هن�ا إذا وازينا بني الش�عر والنثر وجدنا أن الش�عر 
أقرب إىل امل�وروث وأقرب إىل نظام القيم وأقرب إىل النص 
القرآني. فإذا كان لنا أن نميز بني الش�عر والنثر، الحظنا 
أن الش�عر ه�و الذي تح�ول إىل فن بالطي، والش�عر هو 
الذي تحول إىل ما يس�ّميه املاركسيون بالثقافة السائدة 
والش�عر هو ال�ذي حمل، يف املديح، نظ�ام القيم العربي، 
نظام النس�ب والكرم والس�يادة. والشعر هو الذي حمل 
يف تضاعيف�ه التاريخ امللحمي والحروب واملواقع الكربى 
والتاريخ البالطي الخلفائي. بهذا يبدو الش�عر هو النص 
الرس�مي بينما ل�م يكن النثر س�وى الن�ص املضاد كما 
يقول الغدام�ي الباحث الس�عودي. كان النثر هو النص 
الهام�ي املعن�ي بالهوام�ش واملتضم�ن يف داخل�ه نواة 
الهام�ش وثقافته، فنحن إذا عدن�ا إىل الجاحظ وجدنا يف 
بخالئه ويف رس�ائله صورة الثقاف�ة الوافدة الجديدة وقد 

تحولت إىل حذاق�ة وحذلقة ومهارة وش�طارة توظف يف 
غاي�ات نفعية ممّوهة. كما نجد هذه الثقافة قد تحّولت 
إىل حذلقة وحذاقة وش�طارة يف املقامات. نحن اذن أمام 
نافذة تطل عىل عرصها وتعيشه فيما هي تنقده وتسخر 
منه. فهذه الثقافة الوافدة من فلس�فة ومنطق تحّولت 
إىل صيحة رائجة واش�تغلت يف كل ما تس�تدعيه السلطة 
وتستدعيه املصلحة ووظفت يف هذه الغايات. أي أننا نقرأ 
هن�ا التحول االجتماعي والثقايف، نق�رأ الجديد واملعارص 
مع التعليق عليه والسخرية منه، وقد غدا ادعاء وانتحاالً 
للفك�ر وتزويراً. هكذا نجد أنن�ا أمام نثر دنيوي يف ثقافة 
م�ا يزال يغلب عليها الدين. أم�ام أدب دنيوي بكل معنى 
الكلمة، أدب الحارض وأدب اللحظة وأدب العرص، أي أننا 
أمام أدب، هو فضالً عن آنيته ومعارصته، يملك ما يبدو، 
ألول وهل�ة، خاصية لألدب وخاصية للنث�ر وهو التهكم 
والس�خرية من القيم الجديدة. بخالء الجاحظ من هذه 
الزاوية كما ه�ي مقامات الهمذاني تعادل دونكيش�وت 
رسفانتس يف تهكمها عىل الفروسية. الجاحظ والهمذاني 
يتهكمان عىل الثقافة الجديدة التي بدأت تس�ود، لكنهما 
يف العم�ق يتهكمان عىل القيم املتآكل�ة، قيم البداوة، قيم 
النس�ب والق�رى والس�يادة. م�ن ناحية أخ�رى نجد أن 
النص الصويف يعرتض عىل الدين التقليدي، الدين السائد. 
الدين لدى املتصوفة هو دي�ن التجربة املفعمة باملخاطر 
املفزع�ة  واالمتحان�ات  املخيف�ة  باملصائ�ر  واملفعم�ة 
والعذابات املنتظرة. لسنا هنا أمام النص الرسمي فرغم 
أن التجرب�ة يف عمقه�ا تجربة ديني�ة إال أنها تضع الدين 
حيث ال تضعه املؤسسة الدينية وحيث ال يضعه الخطاب 
التقلي�دي. ث�م اننا نج�د لدى ن�ص املتصوف�ة كما نجد 
ل�دى نص الجاح�ظ والتوحيدي واملس�عودي واملقريزي، 

ش�عرية من نوع آخر. هي شعرية النثر. نجد أن للجملة 
النثرية ش�عرية توازي شعرية الجملة الشعرية، بل إن يف 
تكشف هذه الش�عرية واخرتاقها والتميل منها واالمتالء 
م�ن معينها م�ا يضعنا أمام ش�عرية م�ن نمط خاص، 
هي، ببنائها وبالغتها وموسيقاها، تستحض فناً قائماً 
بذات�ه وتفت�ح الطريق الخرتاع�ات اللغة ولع�ب الخيال 
وتجدي�د اللحظة الش�عرية والوصول إىل تج�ارب أصيلة 
وحميم�ة وداخلية وجدي�دة.  أن نقرأ ديوان النثر العربي 
كما اخت�اره وانتخبه أدونيس، وكم�ا حّكم فيه تجربته 
وذوق�ه وثقافته ال ننتهي فق�ط إىل تبجيل هذه التجربة 
ب�ل نرى فيها اس�تعادة لألص�وات الكربى الت�ي تداولت 
التاريخ العربي واخرتقته. فنحن يف هذا النثر ال نجد فقط 
أهل السياس�ة الع�رب وقادتهم وثواره�م ومعارضيهم 
فحس�ب، وال نجد فقط أدباءنا الكب�ار وأئمة متصوفينا 
وإنما نس�تعيد ذلك الس�جال املتواتر املتداول الذي صنع 
تاريخنا. نسمع العصور تتكلم يف هذا الديوان ونصغي إىل 
البواعث املتعددة ويأتينا الكالم من جهات ش�تى فكأننا 
ونحن نق�رأ املنتخب�ات نش�هد بناءنا الفك�ري والثقايف 
بطبقات�ه املتع�ددة واملتفاوتة. ب�ل، إن ه�ذه املنتخبات 
الشاس�عة ترينا أن يف وس�عنا أن نرى مشهدنا التاريخي 
عرب النثر كما نراه عرب الش�عر، بل اننا نش�عر بدينامية 
هذا التاريخ وتفاوتاته وفروقاته ورصاعاته يف النثر ربما 
أكثر مما نراها يف الش�عر. يمكننا أن نحتفل بديوان النثر 
العربي ألدونيس احتفالنا ب�»ديوان الش�عر العربي« من 
قبل. لكن للش�عر ومنتخبات الشعر س�وابق عند العرب 
بل وس�وابق يف أيامنا هذه، أما النثر فمهمة أثقل وأوعر 
أنجزه�ا أدونيس ووضع بني أيدينا أربعة مجلدات كبرية. 

إننا بحق أمام حديقة جديدة يف الثقافة العربية.

العربي" النرث  "ديوان 

تارخيــــنا بالنثـر أيضــــًا
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

فنانية طموحية، ابتيدأت حياتها الفنيية صغيرًة بأغاني 
األطفيال ميع الفنيان املوسييقي الراحيل حسين قدوري 
والفنان نجم عبد الله، ثم وجدت نفسيها تشارك يف عدد من 
اإلعالنات الفضائية، لتدخل تالياً دائرة السينما واملرسح عىل 
املالك الدائم وتكون عند أكثر من عمل مرسحي وتلفزيوني 
وسيينمائي، كما اشيركت يف مرسح الطفل، وسياهمت يف 

بحوث التخرج لطلبة معهد الفنون الجميلة. 
إنها الفنانة فاتن الورد، التي كانت معنا يف هذا الحوار: 

العمل األخر الذي كنت عنده؟  •
- اشيركت يف تماريين املرسحية الشيعبية الهادفة )لغف-

قراطية( من إخراج عبد عيل كعيد اىل جانب نخبة من ممثيل 
املرسح ومنهم سياهرة عويد وخلف ضيدان وشييماء رعد 

وحسن فليح وحياة الشواك وأشواق جاسم.  
هل تيم تقديم املرسحية بعد تمارين اسيتمرت   •

ألشهر؟
لقد تقرر تأجيلها إىل إشيعار آخر والسبب كان   -
فنيا.. ومع ذلك فقد اعتيرت الدائرة هذا العمل من األعمال 

املنجزة للدائرة. 
وما جديدك للسينما؟  •

حاليا مرشيحة لفيليم )دمعة رجيل( وهو من   -
إنتياج دائيرة السيينما واملرسح ومليروع بغيداد عاصمة 

للثقافة العربية عام 2013.
وما حكايتك مع بحوث التخرج يف معهد الفنون   •

الجميلة؟
عمليت ميع مجموعة من الشيباب مين خالل   -
البحيوث التي تكتب لنيل شيهادة التخيرج يف معهد الفنون 
الجميلية وكثيرا ميا تكيون مسياهمتي مجانيية لكونيي 
أشيجعهم كي يشيقوا طريقهم نحو املسيتقبل.. علما بان 
أكثير األعمال كانت أفالما يشياركون فيها بعيد التخرج يف 

جوائز تقديرية مهمة. مهرجانات عربيية وينالون عنها 
وهيل حقيا انيك قد • 

ترشحت لنيل إحدى الجوائز يف مهرجان عربي؟
لقد اشيركت يف مسلسيل "األم واألحزان" مع   -
الفنيان حييدر منعثر ومن إخيراج نزار الفرعيم.. حيث تم 
اختيار الحلقة التي جسيدت من خاللها شخصية العشيقة 
ألحد أوالد تاجر االقشمة والذي جسده الفنان الراحل حاتم 
سلمان وتم ترشيحي لنيل جائزة مهمة عن تلك املشاركة يف 

مهرجان القاهرة . 
وهل حصلت فعال عىل تلك الجائزة املهمة؟  •

اليذي حدث أن املخرج قد قام بوضع اسيم آخر   -
لرشييحه لنييل الجائزة وحسيب رأييه لكونيي فنانة غر 

معروفة.. علما  بان الجائزة كانت خمسة آالف دوالر. 
وبعيد ذليك اإلهمال املقصيود وذهياب الجائزة   •

عنك؟
ليس لدي ما أقوله )عىل الله العوض(.   -

متى تكرهن الفن؟  •
الفين هوايتي منيذ الطفولة   -
.. وال احيب ان اكيره شييئا ترعرع معي 

منذ طفولتي بل انني احسيب ان الفن هو 
توأمي الذي ال يفارقني او أفارقه أبدا. 

متى بدأت هوايتك للفن؟  •
فرقية  يف   1982 عيام  يف  بيدأت   -

لألطفيال يف إذاعية بغداد حيث كنت أشيارك يف 
تقدييم األغانيي لالطفيال وكان معيي املطرب 

الراحل عالء سعد والهام احمد. 
اول ظهور عىل املرسح؟  •

عيام 1997 يف مرسحية )حفلة خمس   -
نجيوم( اخيراج حييدر منعثير وكان معيي عمالقة 

املرسح امثال امل طه ومي جمال ومطر السوداني 
واحسيان دعدوش وصبا ابراهيم وتم تقديم املرسحية 

عىل مرسح الفانوس السحري يف بغداد. 
اول مسلسل كنت عنده؟  •

مسلسيل من إخيراج الفنان جيالل كامل عام   -
1998 حييث جسيدت شيخصية  الزوجة امتثيال إىل جانب 
كارلو هاريتيون الذي جسيد شيخصية اليزوج الذي يعمل 

محاسبا يف إحدى الركات .
وماذا عنك كمطربة؟  •

اضافية اىل اداء اغاني االطفال قمت بتسيجيل   -
اغنيتن يف سيتوديو البابيل لالنتاج والتوزييع الفني بادارة 
بسيام الربيعي.. األوىل "ما خليك تبوسيه لخيدي" والثانية 
"وكيع وكيع" من كلميات حسين الرشييفي والحان عيل 
فاضل.. ولكنها لم تر األضواء الن التصوير يحتاج اىل مبالغ 

طائلة. 
كيف تختارين شخوصك الفنية؟  •

كثرا ما يمنحوني الشخصيات التي ال ارفضها   -
ألنني مجرة عىل قبولها.

أهم الشخصيات التي جسدتها؟  •
شيخصية شوشيو يف مسلسل بيت - 

الطين للكاتيب واملخيرج عمران 
التميمي.

املخرجون الذين عملت   •
معهم؟

يف املقدمة يأتي عمران   -
التميمي الذي منحني فرصة 
املشياركة يف بييت الطين 
الجاسيم  عبيد  وجميال 
اليذي اعطانيي اكثر من 
خالليه  ومين  فرصية 
يف  الجمهيور  عرفنيي 
اوالد  وحيرب-  حيب 
زمين   – الحياج 
حران – السيتوتة- 
ابو عراق  الثالث هاشيم 
الذي اعطاني فرصة كبرة يف مسلسيل 
مايض مايض ومسياحة كبرة يف مسلسل vib ، رجل 

مهم جدا. 
واخرا؟  •

هناك اكثر من مشاركة يف االعالنات التلفزيونية   -
عر الفضائيات.
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النجمــة باريــس هيلتون، صــّورت إعالنا 
للمالبس في تركيــا بعد وصولها تحديدا 
إلى مدينة اســطنبول. وذكرت وكالة أنباء 
»األناضــول« التركيــة، أن هيلتون وصلت 
إلى مطار أتاتورك الدولي قادمة من مدينة 

فرانكفورت األلمانية أول من أمس.

فاتن الورد: جمربة عىل القبول بأي شخصّية

المستقبل العراقي/ لمياء نعمان
جذب جمهيور املرسح بصوتيه املتميز 
وأدائيه املتأليق، فهيو لم يحتج الدراسية 
لصقل موهبته بل هو يمتلك فيضا من الحماسة 
والقابليية للعمل مع أسياتذته يف 
كليية الفنون الجميلية, لذا كانت 
مرسحيية  يف  مشياركاته  أوىل 
"األبدية" للدكتيور عقيل مهدي 
عندما كان طالبياً يف الكلية عام 

ومنيذ   ،1993

بيدأت  الحين  ذليك 
األنظيار تتجيه نحيوه، 
وحسيبما ذكير الفنيان 
املرسحيي سيمر محمد 
عميران )موالييد بغداد- 
1973( وهيو مين أوائيل 

خريجي كلية الفنون أنه ساهم يف "التمثيل بعدد من 
املرسحيات التي عرضت عىل خشيبة الكلية املذكورة 
بيدءاَ مين "حلم أبو حميدان" إعداد وإحيراج د. عبد 
املرسيل الزيدي و"مرسحية اسبانية" إعداد وإخراج 
داود سلمان والتي كانت تتحدث عن الطغاة وبسببها 
أراد النظام السيابق إيداعي يف السيجن لوال أساتذتي 

, وزمالئيي الذيين أنقذوني من قيدر يطيح  بيي
اشيركت  يف وأضياف 

حيية  مرس
"خان شعبان" إخراج فالح خليل 
مع املساهمة الفاعلية يف عدد من مرسحيات الفنان 
الراحل جعفر السيعدي.. إضافة إىل كتابة أطروحتي 
للتخيرج مرسحية )مأسياة لكنها من وهيم( والتي 
ييدور محورهيا عين الكاتب شكسيبر، فقيد كانت 
سيابقة مين نوعها ألنها مين إعيدادي كطالب, كما 
ُقدميت حوايل 8 عيروض بي5 شيخصيات مع حكيم 
جاسيم وكواكيب كاظم السياعدي عرضيت حينها 

عىل مرسح الرشييد", وشيارك يف أعمال كثرة أخرى 
تنوعت بن السينما واملرسح والتلفزيون.

وبسيبب خامة صوته اختير أيضاً للعمل كمراسيل 
ومُعيد وُمقدم للعديد من الراميج للقنوات الفيحاء, 
الرشييد, االتجياه, السيومرية, وهيو يأسيف عيىل 
محدوديية عمليه االن والتيي تجعل مين وظيفته يف 
التدرييس عائقياً وحائالً ملواصلتيه يف مجال االعمال 
الدرامية واملرسحيية واإلعالمية وكما يوضح بأنه ال 
يجد الوقيت الكايف للتفرع والعمل رغم إلحاح زمالئه 
يف هذه املجاالت, ومع ذلك أوضح بانه يحاول تكريس 
افيكاره وأنظاره نحيو مرسح الطفل ألنها رسيالة 
تربويية كما يذكير نقدمها من خيالل مجمل أعمال 
وأنشيطة مرسحية وأوبريتات بمشياركة املدرسين 
واملرفين الفنن والطلبة من كل املراحل الدراسيية 
لغرض تفعيل دور الطلبة يف املشياركات الفنية التي 
تدعم مواهبهم ورغباتهم وقابلياتهم الفنية, وتمنى 
أن تقوم وزارة الربية بتشيجيع األنشيطة املدرسية 
والفعالييات الفنية ملا فيها مين خر لظهور مواهب 

فنية تصقل وُتهيأ للمستقبل.
لكنه من جانب آخر تحدث عن وجود كارثة يف الوسط 
الفني واإلعالمي متمثلة بوجود كوادر تشغل مواقع 
مهمية دون أن تكيون لهيا دراية أو كفياءة وحتى 
الشيهادة لتًبوّء مواقع يعيول عليها الكثر لغرض 
تطويرهيا، ويشير اىل ان بعض الخيرات تتنحى 
وتُهميش مين محاولتها وضع ملسيات رصينة عىل 
املشيهد الثقايف العراقي..ومع ذلك يقول برصاحة..ال 
أُحبذ الوقوف أمام املخرجن إليجاد دور يل يف مسلسل 
أو مرسحيية أو يف قناة فضائية بل أحب ان يدق بابي 

ملعرفتهم املسبقة بإمكانيتي وخرتي.
وأكيد الفنيان سيمر محمد عميران بأن هنياك من 
يحياول تسيطيح الكفياءة والخيرة والدلييل وجود 
اعمال مبتذلة وسيطحية ’’’’ وتمنيى أن تقدم اعمال 
جيدة حتى لو بأطر الكوميديا السيوداء حتى نرتقي 

بمستوى املرسح والدراما العراقية.

هيفا مل تسافر يف طائرة الشيخ محد

نير احيد املواقيع االلكرونية خيرا مفياده أن النجمة هيفياء وهبي 

سيافرت برفقة الشييخ حمد رئيس وزراء قطر بطائرته الخاصة من 

طراز بوينغ 747 اىل الواليات املتحدة األمركية، إال أن وسائل إعالم 

مقربة من النجمة اللبنانية أكدت أن هذه األخبار غر صحيحة 

بتاتياً وهي مجرد أوهام مين صنع خيال كاتبها، حيث أكدت 

لنا املصادر عدم سفر هيفا إىل أي مكان برفقة أي شخص 

وهي مشيغولة هيذه األييام بالتحضر لثالثة مشياريع 

ضخمة جداً، برفقة فريق عملها الذي لم يفارقها لحظة 

واحيدة يف الفيرة املاضيية، وبالتايل فكل هيذه االخبار 

تنحيرص يف خانة الشيائعات التي أصبحيت خبز هيفا 

اليومي، بحسيب ما عرت وسائل االعالم. من جانب 

آخر، كشيفت مصادر مقربة من وهبي أن الخطأ 

الذي حدث معها يف حفل العشاء السنوي لنادي 

الرييايض يف »البيال«، كان من قبل املنظمن، 

خاصة بعد االنتقادات التي  طالتها.

كان مين املقيرر أن يبدأ الحفيل يف تمام 

السياعة 8.30 مسياًء، عىل أن تقدم 

هيفياء فقرتهيا يف تميام السياعة 

رئييس  قيرار  أن  إال  مسياء،   11

مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي 

الدقائيق  يف  العشياء  يف  املشياركة 

األخيرة، وتأخيره عين الوصول إىل 

الحفل قرابة الساعتن 

سينامئي: احلداثة طالت األفالم 
القصرية فقط

أبدى املخرج السيينمائي حسين سيلمان، تفاؤله 
بروز ظاهرة الحداثة يف الفيلم املحيل بن الشباب.
وقال سيلمان لوكالة أنباء محلية "بدأت الحداثة 
تظهر بشيكل واضح يف أعمال الشيباب أكثر من 

الرواد وهذا دليل عافية للسيينما املحلية، لكن 
هذا التغير الذي طرأ شمل األفالم القصرة فقط، 

متناسيا األفالم الروائية الطويلة التي ظلت ضمن التقليد لعام". 
وأضياف: وجدت بعض "الشيطحات" السيينمائية يف نتاجات الشيباب من 

طالب معاهد وكليات الفنون الجميلة وبالرغم من الظروف التي مرت عىل 
السينما لكن الشباب أثبت وجوده بقوة.

عيل املالك ينتقد تسويق األعامل 
املحلية

برر الفنان عيل قاسيم املالك، إقبال املشياهد العراقي عىل أعمال السيرة 
للنجيوم العيرب إىل براعة التسيويق العربي الذي يجير املتلقي عىل 

متابعية األعمال.وقيال امليالك لوكالية أنباء محلية أميس االثنن 
"إن رسعة التسيويق جعلت العميل الفني العربي يصل أرسع من 

العمل املحيل للمشياهد، لكن هذا ال يعني أن أعمال السرة لنجومنا 
املحلين ال تتابع بالعكس هناك إقبال متميز عليها".

وأضياف "أن ضخامية اإلنتياج والتقنيات واملعيدات املتطورة 
والحديثة تشيد املشياهد لها من ثيم تأتي الحبكية الدرامية 
لذا فأن كل مشياهد يرغيب بمتابعة األعميال املتكاملة فنيا 

وتقنياً". يذكر أن عيل هو النجل األكر للفنان قاسم املالك، 
ابتيدأ حياته الفنية عيام 1990 لكنه احرف عام 1993 يف 
مرسحية )بيت الطن( مع الفنان جاسيم رشف ثم توالت 

األعمال بعدها ما بن املرسح والتلفزيون.

تكريم عواطف نعيم
احتفى ملتقى اتحاد اإلذاعين والتلفزيونين بالفنانة عواطف نعيم 
اعتزازا باملسيرة الفنيية وبالتواصل الذي تبذليه عىل صعيد املرسح 
والتلفزييون وكونها املخرجية العراقية الوحيدة من بنات جنسيها 

التي ما زالت مستمرة يف عملها كمخرجة مرسحية.
 قّدم لالحتفالية املذيع احمد املظفر الذي أعطى نبذة مخترصة من 

سيرة حياة املحتفى بهيا ذاهبا إىل والدتها يف منطقة باب الشييخ، 
ومن ثم اىل بداياتها وعشيقها للسيينما حينما كانت تشاهد االفالم وهي 
صغرة يف سينما )الرق( يف باب الشيخ، وطاملا كانت تغفو ليحملها بن 

ذراعيه جدها حارس دار السيينما، كما اشيار إىل أوىل املحاوالت اإلخراجية 
التي بدأت يف سيني دراسيتها باملرحلة املتوسيطة حيث كانت تؤلف وتخرج 

أعماال مرسحية يف املناسيبات واألنشيطة املدرسيية، حتى تبلورت موهبتها 
ودخلت اإلذاعة والتلفزيون.

وقالت الفنانة عواطف نعيم عىل هامش الحفل "أنا سعيدة بهذا التكريم 
الذي اعترته وقفة وفاء واسيتذكارا جميال ملسرتي الفنية، خاصة انه 

جياء مين زمالء يل يف اإلذاعة وهيو املكان الذي انطلقيت منه إىل عالم 
الفين، وأضافت “أشيعر بالنبل والثقافة وحريية التعبر وأنا يف هذا 

املكان، أنا سعيدة جدا بهذا التكريم وبهذه االلتفاتة ألنه من إخوان 
وأصدقاء ليس بالرضورة أن يكونوا مسؤولن كبارا أو سياسين 
ألننيي بحاجية إىل الرفقة من أصحاب املسيرة الذين قطعنا معا 
مسيافات ومتاعيب ومصاعيب تجاوزناهيا معا فعندميا نكرم 
بعضنيا البعض سييكون التكريم ليه قيمة كبرة جدا، شياكرة 

زوجها الفنان عزيز عىل تحمله لها طوال 40 عاما".

هل تعتزل مايا دياب بسبب 
مالبسها؟!

تيرددت أنباء أن مايا دياب سيوف تعتزل تقدييم الرامج وتتفرغ للغنياء والتمثيل، حيث 
اعتذرت عن عدم تصوير موسم جديد من برنامج Deal Or No Deal الذي تقدمه عىل 

قناة النهار املرصية.
القائميون عيىل القناة يبحثون عن بديلية للفنانة اللبنانية التيي أبلغت اإلدارة 

بقرارهيا ورفضيت الراجع عنه رغيم املفاوضات، يرجيح أن مايا اعتذرت 
أيضاً ملحطة MTV اللبنانية عن عدم االسيتمرار يف تقديم برنامج »هيك 

منغني«، علماً أّنه كان من املقرر أن تقدم املوسم الثالث من الرنامج، 
لكين القائمن عيىل الرنامج فوجئيوا بعدم الرد عيىل هاتفها، ما 

جعيل البعض يؤكيد أن الفنانة اللبنانية قيررت اعتزال تقديم 
الرامج.

سمري حممد عمران: ال أقف بأبواب املخرجني

مســـــــــــــــــــــرح
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30 صورة بغدادّية في معرض فؤاد شاكر
يقيم الفنان الفوتوغرايف فؤاد شاكر معرضه الشخيص الجديد الذي يحمل الرقم )60( عىل 

قاعة نادي العلوية نهاية ترشين األول الحايل.
س�يحتوي عىل )30( صورة والجدي�ر باإلش�ارة أن معرضه الش�خيص الجديد 

يت�م عرضه�ا يف  ل�م  ع�ن الس�ابق جدي�دة 
الحضارية  بغ�داد  معالم 

القديم�ة  والتاريخي�ة 
منه�ا والجديدة، كما 
معرض�ه  يتضم�ن 
مفردات  م�ن  الكثري 
حياة املواطن العراقي 
حيات�ه  وأس�اليب 

اليومي�ة.  املعيش�ية 
علم�ا أن آخ�ر مع�رض 

الفنان ش�اكر كان  أقامه 
زيارت�ه  ع�ن 

سلمى سالم وعمالن مؤجالن
عربت الفنانة سلمى سالم املعروفة ب�)سالمة( عن أسفها لكون الظروف لم تساعدها، 
وحالت دون عرض عملني من ثالثة شاركت فيها يف املوسم املايض. وبعد أن كانت تأمل 
عرضها خالل الخارطة الرمضانية لهذا العام.. إال أن الظروف اضطرت تأجيل مسلسل 

)مطلقات صغريات( ومسلسل )ال وجود للحب(.
الفنانة سالم ظهرت ألول مرة يف املسلسل التلفزيوني التاريخي )أبو جعفر املنصور( 
قب�ل التغي�ري، وغابت عن الس�احة مدة غري قص�رية لتظهر بعد التغي�ري يف أعمال 

تلفزيونية، ولكن الحظ لم يحالفها كي تكون نجمة تلفزيونية.
وأضاف�ت س�مر س�الم أنها س�تحرص الحقا عىل انتق�اء النصوص الت�ي تراها 

مناسبة لها .. وأنها ستختار شخصياتها بشكل دقيق.
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كلوني يستعيد حبيبته بفيلمه الجديد
بع�د انفصال ل�م يدم طويالً بينهما، ظهر النج�م جورج كلوني برفقة 
 Argo in" حبيبته "س�تيكي كيبلر" خالل العرض األول لفيل�م كلوني

."Beverley Hills
ب�دا الثنائ�ي س�عيداً بعالقت�ه، عىل 
السجادة الحمراء, إذ حرص كلوني 
)51 عام�ا( ع�ىل احتض�ان كيبل�ر 
)32 عام�ا( ط�وال وجودهما معا، 
لتصويرهم�ا مع�ا، وهم�ا يف ذل�ك 

الوضع.
وعىل الرغم من السعادة التي ظهرت 
عىل كلوني وكيبلر، إال أنهما الشهر 
املايض كانا ق�د أعلنا انتهاء العالقة 
بينهم�ا، عندما أعلنت إحدى 
أنه  صديقات جورج كلوني 

غري متحم�س لعالقته بكيبلر 
الفتقاد العالقة للرومانسية الالزمة.

وكان قد رصح مصدر حينها "جورج كلوني يريد أن يبقى عازبا 
وال نية له للزواج، برغم أن ستيكي تتمنى أن تستمر بجانبه 

عىل طول الحياة".
يذك�ر أن كلوني وكيبلر التقيا ألول مرة يف حزيران من 

العام 2011، وقررا اآلن تجديد عالقتهما.

وتصرخ  بالهلع  "فاطمة" تصاب 
بالصحفيين

دائماً ما تحاط املمثلة الرتكية بريين سآت 
الش�هرية ب�»فاطمة أو س�مر« بعدسات 
البابارات�زي أينما ذهبت يف حياتها العادية 
اليومي�ة، ولك�ن تختل�ف ردات فعلها يف كل 

مرة أمام فالشات املصورين.
بريي�ن فوجئ�ت باملصوري�ن يف انتظاره�ا أمام 
منزله�ا ال�ذي تجهز له من�ذ عدة أش�هر بمنطقة 
نيس�انتايس بأس�طنبول، حي�ث وص�ل املبل�غ الذي 
رصفته ع�ىل تجهيز ه�ذا املن�زل حتى اآلن ح�وايل 2.5 

مليون لرية تركية.
بطل�ة مسلس�ل »فاطمة« 
صدم�ت يف بداية األمر، وأصيبت 
بحالة هلع من فالش�ات الكامريات 
وأخذت ترصخ يف وج�ه الصحفيني 
قائل�ة: »أوقف�وا م�ا تقوم�ون به، 
توخ�وا الح�ذر«، حتى ع�ادت بعد 
قليل لحالتها الطبيعية مبتسمة، 
تالحقه�ا  الكام�ريات  وظل�ت 
أنظارهم  حت�ى غاب�ت ع�ن 

بسيارتها.

جوهانسون وبيال معًا في "هيتشكوك"
املمثلت�ان س�كارليت جوهانس�ون  تق�وم 
وجيسيكا بيال ببطولة فيلم "هيتشكوك" 
للمخرج ساش�ا غريف�ايس -ال�ذي يتناول 
مرحلة من حياة املخرج ألفريد هيتشكوك 
الرع�ب  لفيل�م  وتنفي�ذه  زواج�ه  خ�الل 
الكالس�يكي الش�هري "Psycho" عام 1960- 
حي�ث تؤدي�ان دوري جانيت يل، وف�ريا ميلز يف 

الفيلم. 
وعن دور س�كارليت جوهانسون يف "هيتشكوك"، 
يق�ول املخ�رج ساش�ا غريف�ايس: "عندم�ا أدت 
س�كارليت املش�هد الذي كانت تقود فيه جانيت 
يل الس�يارة يف فيلم "Psycho" وجلس�ت خلف 
املق�ود أصيب الجميع بالدهش�ة، فاألمر كان 
مفاجأة حقيقية، إذ بدت س�كارليت قريبة 
الش�به من جانيت يل بطريق�ة لم يتوقعها 

أحد".
أما عن دور جيس�يكا بيال وتجس�يدها 
لف�ريا ميل�ز الت�ي اش�تهرت بتعاونها 
املتك�رر مع ألفريد هيتش�كوك، فأكد 
غريفايس أن الفري�د حاول أن يحيل 
الجميل�ة ف�ريا ميل�ز اىل قبيح�ة يف 

فيلم�ه "Psycho" بجعلها ترتدي 
الش�عر املس�تعار، وهو األمر ذاته 
الذي فعلته مع بيال كي تش�به فريا 
مليز، واألمر كان سيان، فهيتشكوك 
فش�ل يف أن يجعل فريا تبدو قبيحة يف 
فيلمه كم�ا أني لم أتمك�ن من تحويل 

الجميلة جيسيكا إىل فتاة قبيحة".
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املرسحي�ة ح�ول  "ت�دور قص�ة 

الخليف�ة شخصية الخيزران زوجة الخليفة  وام  امله�دي  العب�ايس 

ه�ارون الرش�يد والخليفة موىس 

اله�ادي وتناق�ش فك�رة الحك�م 

والذي  من املمكن ان يخول اقرب والس�لطة وال�رصاع الدائم عليها 

األصدقاء إىل أعداء". 

املخرج

رسول الصغري

المستقبل العراقي/ لمياء نعمان
جذب جمه�ور املرسح بصوت�ه املتميز 
وأدائ�ه املتأل�ق، فه�و لم يحتج الدراس�ة 
لصقل موهبته بل هو يمتلك فيضا من الحماسة 
والقابلي�ة للعمل مع أس�اتذته يف 
كلي�ة الفنون الجميل�ة, لذا كانت 
مرسحي�ة  يف  مش�اركاته  أوىل 
"األبدية" للدكت�ور عقيل مهدي 
عندما كان طالب�اً يف الكلية عام 

ومن�ذ   ،1993

ب�دأت  الح�ني  ذل�ك 
األنظ�ار تتج�ه نح�وه، 
وحس�بما ذك�ر الفن�ان 
املرسح�ي س�مري محمد 
عم�ران )موالي�د بغداد- 
1973( وه�و م�ن أوائ�ل 

خريجي كلية الفنون أنه ساهم يف "التمثيل بعدد من 
املرسحيات التي عرضت عىل خش�بة الكلية املذكورة 
ب�دءاَ م�ن "حلم أبو حم�دان" إعداد وإح�راج د. عبد 
املرس�ل الزيدي و"مرسحية اسبانية" إعداد وإخراج 
داود سلمان والتي كانت تتحدث عن الطغاة وبسببها 
أراد النظام الس�ابق إيداعي يف الس�جن لوال أساتذتي 

, وزمالئ�ي الذي�ن أنقذوني من ق�در يطيح  ب�ي
اش�رتكت  يف وأض�اف 

حي�ة  مرس
"خان شعبان" إخراج فالح خليل 
مع املساهمة الفاعلية يف عدد من مرسحيات الفنان 
الراحل جعفر الس�عدي.. إضافة إىل كتابة أطروحتي 
للتخ�رج مرسحية )مأس�اة لكنها من وه�م( والتي 
ي�دور محوره�ا ع�ن الكاتب شكس�بري، فق�د كانت 
س�ابقة م�ن نوعها ألنها م�ن إع�دادي كطالب, كما 
ُقدم�ت حوايل 8 ع�روض ب�5 ش�خصيات مع حكيم 
جاس�م وكواك�ب كاظم الس�اعدي عرض�ت حينها 

عىل مرسح الرش�يد", وش�ارك يف أعمال كثرية أخرى 
تنوعت بني السينما واملرسح والتلفزيون.

وبس�بب خامة صوته اخت�ري أيضاً للعمل كمراس�ل 
ومُع�د وُمقدم للعديد من الربام�ج للقنوات الفيحاء, 
الرش�يد, االتج�اه, الس�ومرية, وه�و يأس�ف ع�ىل 
محدودي�ة عمل�ه االن والت�ي تجعل م�ن وظيفته يف 
التدري�س عائق�اً وحائالً ملواصلت�ه يف مجال االعمال 
الدرامية واملرسحي�ة واإلعالمية وكما يوضح بأنه ال 
يجد الوق�ت الكايف للتفرع والعمل رغم إلحاح زمالئه 
يف هذه املجاالت, ومع ذلك أوضح بانه يحاول تكريس 
اف�كاره وأنظاره نح�و مرسح الطفل ألنها رس�الة 
تربوي�ة كما يذك�ر نقدمها من خ�الل مجمل أعمال 
وأنش�طة مرسحية وأوبريتات بمش�اركة املدرس�ني 
واملرشف�ني الفنني والطلبة من كل املراحل الدراس�ية 
لغرض تفعيل دور الطلبة يف املش�اركات الفنية التي 
تدعم مواهبهم ورغباتهم وقابلياتهم الفنية, وتمنى 
أن تقوم وزارة الرتبية بتش�جيع األنش�طة املدرسية 
والفعالي�ات الفنية ملا فيها م�ن خري لظهور مواهب 

فنية تصقل وُتهيأ للمستقبل.
لكنه من جانب آخر تحدث عن وجود كارثة يف الوسط 
الفني واإلعالمي متمثلة بوجود كوادر تشغل مواقع 
مهم�ة دون أن تك�ون له�ا دراية أو كف�اءة وحتى 
الش�هادة لتًبوّء مواقع يع�ول عليها الكثري لغرض 
تطويره�ا، ويش�ري اىل ان بعض الخ�ربات تتنحى 
وتُهم�ش م�ن محاولتها وضع ملس�ات رصينة عىل 
املش�هد الثقايف العراقي..ومع ذلك يقول برصاحة..ال 
أُحبذ الوقوف أمام املخرجني إليجاد دور يل يف مسلسل 
أو مرسحي�ة أو يف قناة فضائية بل أحب ان يدق بابي 

ملعرفتهم املسبقة بإمكانيتي وخربتي.
وأك�د الفن�ان س�مري محمد عم�ران بأن هن�اك من 
يح�اول تس�طيح الكف�اءة والخ�ربة والدلي�ل وجود 
اعمال مبتذلة وس�طحية ’’’’ وتمن�ى أن تقدم اعمال 
جيدة حتى لو بأطر الكوميديا الس�وداء حتى نرتقي 

بمستوى املرسح والدراما العراقية.

ما زال مرسح الطفل يف العراق 
يعان�ي اإلهم�ال الكب�ري من 
القائمني عىل املؤسسة  قبل 
الفني�ة التي ينتم�ي إليها، 
وم�ا زال املهتم�ون به�ذا 
امل�رسح يبذل�ون جه�ودا 
ذاتية من اجل االرتقاء به 
واملحافظة عىل كينونته، 
ولكنه�م يؤك�دون عدم 
وحدهم  اس�تطاعتهم 

عم�ل 

ذل�ك، دون مؤسس�ة تق�ف 
وراءهم وتدعمهم، ومن هنا.. 

طاملا يجدون انفسهم يعانون 
م�ن االحب�اط والح�زن وم�ن 

االس�تغراب ايضا لع�دم التفات 
الجهة الت�ي ينتمي اليها مرسح 

الطفل اىل واجبها حيال ذلك.
فق�د اب�دى املخ�رج حس�ني عيل 

صالح، املتخصص بمرسح الطفل، 
دهش�ته م�ن ع�دم االهتم�ام بهذا 

املرسح املهم والخطري، مشريا اىل ان 
واقع الح�ال املؤل�م، اذا ان املهرجان 

ال�ذي كانت تقيم�ه الدائرة ق�د إلغي 
من�ذ س�نتني، وان�ه حتى حني س�افر 

م�ع فرقته عىل حس�ابه الخاص وجاء 
بجائزت�ني مهمت�ني من مهرج�ان مهم 

لفرق�ة ل�م يعر لهم اح�د انتباها، فقد ش�اركت  ا
الوطنية للتمثيل بالتعاون مع فرقة مرسح بغداد بمرسحية )أليس يف 
ب�الد العجائب( تأليف الكاتب االنكلي�زي لويس كارول، اعداد واخراج 

حس�ني عيل صال�ح، تمثيل قحطان زغ�ري، صادق عب�اس، آالء نجم، 
ريهام الشواك، احمد محمد صالح وعالء قحطان. 

وع�ن مدى االهم�ال الذي يكتنف م�رسح الطفل ق�ال صالح يف حوار 
أورده موقع )إيالف( "أنا متفاجئ جدا بهذا االهمال، فمرسح الطفل 
يعد من اهم املسارح،واس�اس بن�اء املرسح ان تكّون قاعدة صحيحة 
ورصين�ة من خالل الطفل حتى تك�ون لديه تربية مرسحية صحيحة 
وتنض�ج افكاره وتنميه�ا، ولكن ما نالحظه ان�ه ال يوجد اي اهتمام 
من قبل املؤسس�ات الفنية او الجهات املس�ؤولة به�ذا املرسح املهم، 

اي مهرجان مل�رسح الطفل يف حيث لم يقم منذ س�نتني 
العراق، وهذا انا اعتربه حدثا 
خطريا، فلم�اذا هذا االهمال، 
وملاذا عدم االهتمام بالطفل 

وبمرسح الطفل".
وشدد عىل أن ليست لألموال 
االهم�ال،  به�ذا  عالق�ة 
مضيفا "اذا كان املوضوع 
فاالموال  اموال  موضوع 
موج�ودة والجميع يقر 
بوجوده�ا يف الوزارة او 
دائرة السينما واملرسح 
ولك�ن اىل ح�د االن لم 
يرصد اي مبلغ ملرسح 
الطف�ل، واملب�ادرات 
به�ا  نق�وم  نح�ن 
املختصون بمرسح 
مبادرات  الطف�ل، 
ش�خصية، وك�م 
نقدم  ان  طالبن�ا 
عروضنا يف املدارس 
ب�دون اي مقابل، ولك�ن ال اهتمام بهذا 
املوض�وع، يبدو ان املوضوع متعل�ق بضعف االدارة او اهمال 
م�ن قبلها والتي يمثلها االن الفن�ان مازن محمد مصطفى الذي يدير 
م�رسح الطف�ل يف الدائرة، ل�م اج�د اي اهتمام وال اش�عر بأي تحرك 
باتجاه م�رسح الطفل، مع العلم اننا وضعن�ا خطوات كبرية وراكزة 

مل�رسح  العراقي�ة  للع�روض  يش�هد  وال�كل 
الطفل".

وتحدث عن مشاركة العراق يف مهرجان أصيلة 
باملغ�رب قائ�ال "ه�ذه ال�دورة هي التاس�عة 
ملهرجان أصيلة الدويل، سميت ب� )دورة فرنسا( 
الن ادارة املهرجان تس�مي كل دورة باسم دولة 
وتكون مدعومة من قبل تلك الدولة، وش�اركت 
الس�عودية،  م�رص،  مث�ل  دول  املهرج�ان  يف 
االم�ارات، عم�ان، املغ�رب، فرنس�ا، الع�راق 
واسبانيا، وكان حضور العراق مميزا والعرض 
العراقي ش�كل انطباع�ا جيدا عن�د الجميع، 
حت�ى ان الوفدين االماراتي والس�عودي طلبا 
من�ا )يس دي( الع�رض الهمي�ة العمل، وقد 
حص�ل العراق ع�ىل جائزت�ي التمثيل، حيث 
حص�ل الفنان ص�ادق عب�اس ع�ىل جائزة 
افضل ممث�ل للكبار، وحصل�ت الفنانة آالء 
نجم جائزة افضل ممثلة، وكان من االهمية 
للع�رض ان حتى االعمال الت�ي عرضت بعد 

عرضنا استفادت من القطعة الديكورية التي 
نصبناها نحن سينوغرافيا املكان التي اشتغلنا 

عليها قام باالش�تغال عليها البعض يف تقديمه 
عروضه، وفرنسا شاركت بعملني احدهما حصل 

ع�ىل جائزة افض�ل عرض متكامل وهو يس�تحق 
بجدارة، والعرض الثاني مخرجه اسمه لويس، بعد 

انته�اء الع�رض العراقي ووقف امام�ي بوجود كادر 
عمله�م وعملنا، مع مرتج�م من املغ�رب، رفع قبعته 

وانحنى يل وقال اقف اجالال امامك، انت كبري، انت قوي، 
ان�ت مختلف، هنيئا لكم بهذا الع�رض، واحتضننا جميعا 

وقبلنا، كما تم اختياري انا والفنان قحطان زغري، عضوين 
ضم�ن املؤسس�ني ملرك�ز يس�مى )املرك�ز العرب�ي االوربي 

للمرسح والطفولة( أس�س يف مهرجان اصيلة، وس�تكون له 
اجتماع�ات دورية من قبل االعض�اء الذين تم اختيارهم لعقد 
جلس�ات يف اس�بانيا وفرنس�ا.ولكن.. ه�ذه الص�ورة الرائعة 

تؤذيها صور اخرى".

فنانون: مرسح الطفل يعاين اإلمهال واالستسهال!سمري حممد عمران: ال أقف بأبواب املخرجني
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ولكي نحيط موس�م الصيد علما كان علينا 
أن ندخل س�وق باعة الش�باك والس�نارات 
والخي�وط ومس�تلزمات الصي�د األخ�رى، 
الكائن في محلة مقام علي وس�ط العشار، 
الش�باب  المتبضعي�ن م�ن  وهن�ا وجدن�ا 
والش�يوخ كٌل يبحث عن ضالته في السوق 
القديمة الذي كان يش�غله جملة من التجار 
اليه�ود والمس�يحيين قب�ل نح�و من 100 
س�نة، لكن�ه تراجع ف�ي س�نوات الحصار 
وبداية الحرب مع أميركا، ويعاود نش�اطه 
الع�ام ه�ذا بس�بب م�ن بح�ث الصيادي�ن 
عم�ا يطلبونه من ش�باك وحب�ال وخيوط 

ومستلزمات الصيد.
يقول أح�د الصيادي�ن، "أنا ال أذه�ب بعيدا 
عن ش�ط العرب، ولدي م�كان  بالقرب من 
االسكلة عند الرصيف رقم 12، هناك أصطاد 
م�ا يؤمن لعائلت�ي الوجب�ة والوجبتين من 
الش�انك والبلطي وأحيانا تأتي أنواع أخرى 

مثل الكارب والبياح وغيرها".

يجوبون الشط من العشار إلى أبي الخصيب
فيم�ا يقول أبو يعقوب صاحب محل لبيع 
المكائ�ن )65 عاما(، "ص�ار اإلقبال على 
شراء ماكينات دفع الزوارق )الشختورات 
وبلغ�ت  الس�نة،  ه�ذه  الفت�ا  واالب�ام( 
أس�عارها ف�وق المعدل، وذل�ك ألن بعض 
الصيادين صاروا يجوبون شط العرب من 
العش�ار إلى أبي الخصيب، ويصل بعضهم 
بزورق�ه إل�ى الف�او، ف�ي موس�م صي�د 
الصبور، أما السنة هذه، فقد انتعش صيد 
البلط�ي، وهي أصبعيات ألق�ت بها وزارة 
الزراعة في مياه البصرة وتكاثرت بشكل 
كبير، يصطادها الصيادون في شط العرب 
واألنهر المتفرعة منه، لكن كمية الصغار 
منها كبي�رة ج�دا، تلتهم الطعم بس�رعة 
ألنها نهمة بش�كل ال يصدق !!، وكثيرا ما 
يلق�ي بها الصيادون إلى الماء على أمل أن 
تكبر، غير أن الصيد الجائر الذي يمارس�ه 
)المعدان( بالكهرباء والسموم يترك آثاره 

السلبية على الثروة السمكية في الشط.

المد الملحي يأتي بالشانگ
ونتيجة لكثرة الصيادي�ن فقد صار اإلقبال 
عل�ى ش�راء الروبي�ان ذي الحج�م الصغير 
كثيرا، ففي سوق البصرة القديمة وأسواق 
أب�ي الخصيب ت�رى العش�رات م�ن بائعي 
الس�مك يعرض�ون نوعي�ن م�ن الروبيان، 
الكبير لألكل والصغير للصيد، وهم يقومون 

بتقشيره ليصبح طعما سائغا للسمكة.
ومعل�وم أن س�كان البص�رة يميل�ون إلى 
أكل الس�مك الطازج أكثر من ميلهم للسمك 
المس�تورد، وهناك عش�رات المطاعم التي 
تقدم السمك البحري الذي يجلب من الفاو. 
لكن )أبو ربيع( وهو فاح من أهل المحراق 
بالفاو، يقول، إن "سبب وفرة سمك الشانك 
في مياه شط العرب السنة هذه جاء بسبب 
صعود الم�د الملحي في ش�ط العرب، ألنه 
س�مك بحري باألص�ل، وهناك ن�وع نهري 

صغير الحجم، يحبه البصريون.
ثم يقول المش�كلة ف�ي وزارة الزراعة التي 
أتت بالسمك نوع البلطي، وهو سمك يعيش 
ف�ي مياه النيل، مش�كلته أنه ي�أكل بيوض 
األسماك األخرى، فقد انقرضت أنواع كثيرة 
مثل ال�كارب والحم�ري والش�انك النهري 
بس�بب هذا النوع من الس�مك، ثم يستدرك 

ويقول "مهما كان األمر فإنه سمك لذيذ".

حيل الصطياد سمك القصور الرئاسية !!
ولمن يس�تخدم الطريق بين العش�ار وأبي 
الخصيب، تتاح له مش�اهدة العش�رات من 
الصيادي�ن وه�م يحمل�ون صناراتهم على 
ضفتي مدخل نهر الخورة عند المستش�فى 
التعليم�ي، وكذل�ك بالق�رب م�ن كازين�و 
"تس�تاهل البصرة"، وعلى الجس�ر الجديد 
والجس�ر القدي�م اللذي�ن يربط�ان التنومة 
بالبصرة ف�ي منظر جمي�ل تتخلله قصص 
عن سمكة كبيرة وعن أخرى خذلت صيادها 
ففلتت من الشص، وهناك من يأتي بطعامه 
ومائه ومشروبه )الخمرة( دونما أن يشعر 
به أحد فالبعض منهم يلقي بقنينة الخمرة 
ف�ي الماء بع�د ربطها بحب�ل لتصبح باردة 

وتراه يشرب الماء وما هو بماء.
فض�ا عن روح من المتع�ة والمرح ووقت 
ينقضي بي�ن الماء وحركة الصيد بعيدا عن 
البي�ت ومتطلب�ات الزوج�ة!!. ولعل مدخل 
نهر الس�راجي عند مبنى القصور الرئاسية 
م�ن أهم وأغزر مناطق الصيد في العش�ار، 
وذل�ك ألن الس�مك المحتجز ف�ي البحيرات 
داخ�ل القصور تكاثر بش�كل كبي�ر ويمنع 

الجيش صيده.
لكن الحاجز الحديدي المش�بك الذي يفصل 
الماء يس�مح بمرور صنارات الصيادين لذا 
فهم يعملون الحيلة تلو الحيلة للصيد داخل 
مي�اه القص�ر من خ�ارج الس�ور الحديدي 

المش�بك ه�ذا. ويتحدث البع�ض منهم عن 
أس�ماك تزن الواحدة منه ال� 9-8-7 كلغم، 
لكن مف�رزة حراس�ة القصر تمن�ع الصيد 
ق�رب الجس�ر،المنطقة األغن�ى بالش�انگ 
والس�متي والگرگف�ان. وهي أن�واع لذيذة 

وكبيرة.

بايسكل وعدة و"جالبتين"
يقول س�لمان أبو محمد، )55 عاما(، وهو 
صياد كان يعمل في دائرة البريد تقاعد قبل 
س�نوات، "لدي عدة صياد محت�رف مذ 25 
سنة، واعتادت زوجتي على تهيئتها صباح 
كل يوم مع البايسكل، وعدتي تحوي خيوط 
وقط�ع  والتب�دورات  والصن�ارات  الصي�د 
صغيرة من الرص�اص )ثگاالت( فضا عن 
كابتي�ن، - وقد تق�ول  لم�اذا الكابتين - 
فأق�ول ه�ي للتخل�ص من الس�احف التي 

، كثي�را ما تبتلع الطعم مع  ة ر لصن�ا ا

وكم�ا تعلم فأن الس�لحفاة تملك عضات 
قوي�ة جدا لذا من الصعب علي اس�تخراج 
الصنارة م�ن فمها إن بلع�ت الطعم وهنا 
علي استخدام الكابتين وكذلك الحال مع 
نوع آخر من الساحف وهو كبيرة الحجم 
ُسّمية )الرفش( وهو من النوع  مفترس، 
وق�د يهجم عليك فا تس�تطيع الدفاع عن 

نفسك. لذا تجد لدي سكين أيضا. 
وأن�ا هنا منذ الصباح األول حتى المس�اء 
حي�ن يخي�م الظ�ام، بعي�دا ع�ن البي�ت 
واألوالد وصخب المدينة، والصيد بالنسبة 
لي إدمان ال يختلف عن إدمان البعض على 
الس�جائر والخمر، حت�ى أحامي ال تخلو 

من حركة صيد أو أحاديث عنه.

جامبو في شط العرب
يب�اع الكيلو غ�رام من الروبي�ان بالحجم 
الكبي�ر، )الجامب�و( بي�ن ال�� 10-5آالف 
دين�ار، وهن�اك مطاعم تقدمه بس�عر 30 
أل�ف دين�ار للوجب�ة الواحدة، فيم�ا يباع 
الحج�م الصغير منه والخ�اص بالصيد ب� 
2000-1000 دينار، أما أس�عار الش�انگ 
تتراوح بين ال� 15-6 ألف ومن يتمكن من 

صيد 3 س�مكات منه فقد كفل لبيته وجبة 
كاملة.

لكن الصيادين يقول�ون ليس كل مكان في 
ش�ط العرب صالح للصيد، هن�اك أماكن ال 
تعيش فيها األسماك وهناك مكامن ممتازة 

وه�ي الت�ي ق�رب الس�فن 

الغريق�ة، وتحت الجس�ور وبي�ن الصخور 
عند المس�ناة التي بنتها الحكومة للحفاظ 
على الجرف العراقي من التآكل في الس�يبة 

والواصلية والكطعة والمطوعة وغيرها. 
وبس�بب ملوحة الم�اء فقد وصل�ت أنواع 
أخرى يحرم أكلها البعض مثل الكبكب، وهو 
نوع ش�بيه بس�رطان البحر)أب�و الجنيب( 
وهناك نوع آخر يس�مى أبو الش�حيم كذلك 
فق�د دخلت المي�اه العذبة في ش�ط العرب 
أنواع م�ن القواقع والحلزوني�ات البحرية 
بس�بب الملوحة تلك وهي كثي�را ما تؤذي 

الصيادين حن تدخل الشباك.

تاريخ الَحَداگ
ويرجع تاريخ )الَحَداگ( أو )صيد الس�مك( 
وهي لفظ�ة ال يقولها غير س�كان البصرة 
ف�ي الع�راق فقط، إنم�ا تقال ف�ي البصرة 
والكوي�ت ودول الخلي�ج إلى عص�ر ما قبل 

تأسيس�ها في س�نة 14 هجرية، فقد روي 
ع�ن الجاح�ظ أبي بح�ر عثم�ان، وهو من 

كب�ار كتاب الق�رن الثاني للهج�رة أنه كان 
يجلس في منطقة س�يحان بأبي الخصيب 

ويصطاد الس�مك، وال تجد بيتا في الفاو أو 
أبي الخصيب أو التنومة بخلو من ش�باك أو 
شص، لذا تجد أن وجبة السمك في البصرة 
ه�ي األش�هر ط�را، والبصري�ون يأكل�ون 
الس�مك خمس�ة أيام في األسبوع ويأكلون 

اللحم والدجاج مرتين فقط.
ويتفننون في طبخه، والسمك يرد كثرا في 
أمثالهم فهم يشتمون بعضهم بقولهم )أبن 
الزفرة(، ويقولون عن أحد أغضبهم )والله 
زّف�ر كلب�ي(، ويصف�ون بعضه�م إذا كان 
محسنا لكن أحدا ما يقابله بالمنكر بقولهم 
)ف�ان مثل الس�مجة مأكول مذم�وم(، أو 
)قلب فان قلب سمكة(، والسمك للضيوف 
دائم�ا. لك�ن ش�اعرهم المحب�وب كاظ�م 
البصريي�ن  أن  "صحي�ح  يق�ول  الحج�اج 
يأكل�ون الكثير من الس�مك لكن ألس�نتهم 
وقلوبه�م ليس�ت زف�رة"، وه�م يرحبون 
بضيفهم وصديقهم بقولهم "حّبوّبي تعال 

تغّده وياي شلون سمج اليوم".
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   يفضله أهل البصرة طازجًا من البحر والشط

مدينة وتقاليد  وقت  وقضاء  ومتعة  مهنة  "الشانك"..  صيد  وموسم  "الَحَداگ".. 
قد تكون البطالة، وقد تكون الحاجة، وربما للنزهة وقضاء الوقت واالبتعاد عن الضجيج صار )الَحَداگ( صيد السمك بالشص في شط العرب واألنهر المتفرعة منه واحدا من المهن والمتع التي 

اقبل عليها الناس بشكل الفت للنظر العام هذا، فمشهد الصيادين صباح ومساء كل يوم على ضفاف األنهر يعيد للناس صورة المدينة البحرية التي كان الشط والبحر وحركة الزوارق والصيادين 
فيها الشهد اليومي. وصباحات يومي الجمعة والسبت حيث العطلة الرسمية للموظفين تزدحم حركة السير على الطريق بين البصرة والسيبة فالفاو، ذلك ألن موسم صيد سمك "الشانك" على 

أوجه، وألن الصيد متعلق بالمد والجزر فقد وجد هؤالء في توقيت ساعاتهم أهمية للوصول إلى الشاطئ مع توقف المد ألن الصيد في الساعة هذه يكون األفضل.

أسعار الشانگ تتراوح 
بين الـ 6 الى 15 ألف 
دينار ومن يتمكن من 

صيد 3 سمكات منه فقد 
كفل لبيته وجبة كاملة.

انتعش صيد البلطي.. 
وهي أصبعيات ألقت بها 

وزارة الزراعة في مياه 
البصرة وتكاثرت بشكل 

كبير.

سبب وفرة سمك الشانك 
في شط العرب جاء 

بسبب صعود المد 
الملحي فيه مقباًل من 

الخليج.

الجاحظ أبي بحر عثمان، 
وهو من كبار كتاب 

القرن الثاني للهجرة 
كان يجلس في منطقة 
سيحان بأبي الخصيب 

ويصطاد السمك.



         منى صفوان

من�ذ إع�ان انتهاء ح�رب صعدة السادس�ة، 
واليمني�ون ينتظرون الحرب الس�ابعة، لكن 
ه�ذه الم�رة الح�رب الس�ابعة ف�ي صنع�اء. 
الحوثيون يتمددون، ويخرجون عن رقعتهم. 
فصع�دة تتمدد لتحاصر صنعاء، وتثبت حجم 
قوته�ا وتأثيرها. إذ من كان�وا أقلية أصبحوا 
اليوم قوة، وها هم اآلن في قلب صنعاء التي 
أخرجوا منه�ا، فصنعاء هي معق�ل المذهب 
الزي�دي، مذهب أهل الش�مال ف�ي اليمن، أي 
حوال�ي أكث�ر م�ن نص�ف الس�كان. وقبل أن 
يحاصروا ف�ي قراهم وجباله�م، لم يكن في 
اليمن أي عيب مذهبي، أو تش�وه في النسيج 
االجتماعي، لكن المد السلفي، الذي زحف إلى 

مساجد صعدة، قلب المعادلة.
المد الحوثي مرتكز في »عمران«، المحافظة 
الت�ي اعتبره�ا اإلصاحيون معقله�م لوقت 
طوي�ل منذ إع�ان حزب اإلصاح قب�ل اثنين 
وعش�رين عاماً، وخاصة أّن ه�ذه المحافظة 
اس�تحدثت في الخريطة في التقسيم اإلداري 
بع�د إع�ان دولة الوح�دة، ف�ي 1990، ومن 

يومها هي معقل آل األحمر وقبيلة حاشد.
لك�ن »عم�ران« ه�ي مفت�اح صع�دة، وهي 
نقطة نزاع قبلية-سياس�ية، وحالياً مذهبية 
إن ش�ئتم، فالمس�لحون الذين يشتبكون في 
مس�اجدها يؤك�دون أّن الح�رب الت�ي بدأت 
من على منابر المس�اجد، ل�ن تنتهي إال على 

المنبر.
فخطي�ب الجام�ع هو ال�ذي يحدد كل ش�يء 
السياس�ية  تبعيته�ا  ويح�دد  المدين�ة،  ف�ي 
والقبلي�ة. والخطيب يأتي عل�ى فوهة دبابة، 
كأي انق�اب عس�كري. وفي ه�ذه المنطقة 
الوع�رة قبلياً، عليك أن تقس�مها الى قبيلتين 
»حاش�د« و»بكيل«، حاش�د دائم�اً كانت في 
ح�زب »اإلص�اح«، أو نصي�رة له�ذا الحزب 
اإلس�امي، فالقبيلة تحتاج ال�ى أفيون الدين 
والحزب اإلس�امي يحتاج إلى نف�وذ القبيلة 
وهذا التحالف ليس جديداً، بل يمتد عمره إلى 

أربعينيات القرن الماضي.
حاش�د هي قبيل�ة »آل األحمر«. وكان ش�يخ 
مش�ائخ حاشد المرحوم »عبد الله بن حسين 
األحمر« األمين العام السابق لحزب اإلصاح. 
وبعد موته، ال يزال التحالف بين قبيلة حاشد 

واإلصاح قائماً.
أما قبيلة »بكيل«، فدائماً هي ضد حاشد، وهي 
المنافس السياس�ي واالجتماعي والتاريخي، 
وتحالفه�ا مع الهاش�ميين ل�م يجعل الحرب 

إصاحي�ة - حوثية فقط، بل حرباً حاش�دية 
- بكيلي�ة، ويمكن النظر له�ا كحرب قبلية ال 
كح�رب مذهبية، فالعنصر الس�ائد في اليمن 
ه�و القبيلة، والعنصر المتنح�ي هو المذهب 

الديني.
الحركة اإلخوانية والحركة الزيدية، كلتاهما 
وكاء لح�رب بالوكالة بي�ن القبيلتين األكبر 
واألش�هر في اليمن، صاحبتا اإلرث التاريخي 
في النزاع على النفوذ والثروة. ربما استفادت 

ك�ة  حر
الحوث�ي من الص�راع، فالحرك�ة تتحول إلى 
حرك�ة سياس�ية له�ا تحالف�ات ممت�دة من 
صع�دة، وتعب�ر مناط�ق القبائل ف�ي الجوف 
وحج�ة لتص�ل الى قل�ب تعز تحدي�داً، وربما 
بعض م�دن الجنوب، المعروف عنها المدنية، 
مع ع�دم وج�ود أي تقارب مذهب�ي أو حتى 
اجتماعي - قبلي، لكن التقارب هو سياس�ي 

بامتياز.

اإلصاحي�ون مس�تفزون من هذا التوس�ع، 
ويتهمون الحركة بالوصول إلى عمران وحجة 
والج�وف ومأرب. أي أن هن�اك اآلن ما يقرب 
م�ن خمس محافظ�ات بيد الحوثي س�قطت 
من يد اإلصاح. لن أس�تخدم عبارة س�قطت 
م�ن يد الدول�ة، ألّن كاهما دول�ة، فليس في 
اليمن دولة، هن�اك قبائل ومراكز نفوذ، ومن 
يحكم اليمن عليه عقد تحالفات قبلية ودينية 
وعس�كرية كم�ا فعل »علي عب�د الله صالح« 

مقّوض الدول�ة األول. هذه المناطق اآلن بعد 
اإلزاحة الخفيفة »لصالح«، خرجت من دولة 

اإلصاح، إلى دولة الحوثيين.
وف�ي الوق�ت الذي كان�ت فيه ه�ذه المناطق 
تح�ت س�يطرة اإلص�اح، كان التحالف قوياً 
جداً بي�ن اإلصاح و»صال�ح«، برغم الخاف 
السياسي الظاهر. إال أّن تركيبة اليمن القبلية 
تحتم بقاء نفوذ اإلصاح في مناطق حاش�د، 

للسيطرة على 
بكي�ل. لماذا؟ 
ألن »صال�ح« 
م�ن  أيض�اً 

قبيلة حاشد.
ف  يع�ر
ن  ثي�و لحو ا
أّن  تمام�اً 

س�يطرتهم عل�ى صع�دة اآلن ل�ن تت�م إال إذا 
أمن�وا مخارجها ومداخله�ا ومنافذها البرية 
والبحرية والجبلية. وال تس�تغرب إن سمعت 
أخباراً عن أّنهم يحاولون شراء أراضي قريبة 

من الموانئ، والمنافذ البحرية التي تطل عليها 
الجبال الشاهقة. فالموقع االستراتيجي الذي 
يمك�ن الحرك�َة الحص�ول عليه يب�رر العراك 

الدموي الحاصل بين الطرفين.
ق�د يبدو أّن اإلصاحيين يفقدون ش�عبيتهم، 

يفق�دون  أّنه�م  واأله�م  وأنصاره�م، 
إس�تراتيجيتهم ف�ي الحفاظ عل�ى مواقعهم 
القبيلة. وإن فقدوا ش�مال الشمال فهذا يعني 
التمترس في صنع�اء. واالتجاه نحو الجنوب 
قد ال يس�تمر، فقد ينجح مشروع االنفصال، 
حتى وإن كان هناك حراك مواٍل لإلصاحيين، 
فليس هناك حراك واحد. إذ لكل تيار سياسي 

أو زعيم سياس�ي ح�راك جنوبي خاص 
به.

بع�ض  إل�ى  يحت�اج  المعق�د  الوض�ع 
اللمسات ليصبح »باقة من التعقيدات«، 
أّن  الق�ارئ،  عزي�زي  تع�رف  أن  مث�ل 
الحراك الجنوبي الممول من اإلصاح والتيار 
اإلخوان�ي ق�د ال يس�تطيع الس�يطرة عل�ى 
القرار في الجنوب، بس�بب حراك آخر كحراك 
القاع�دة المنافس، والذي يس�عى الى انتزاع 

الجنوب من تحت س�يطرة اإلصاح، فالحرب 
في الجنوب هي بين أجنحة القاعدة.

كل ه�ذا ال يعني إال ش�يئاً واح�داً، أّن صنعاء 
أصبح�ت محاصرة، بع�د تمدد صع�دة، وفي 
للحراكيي�ن.  االنفصالي�ة  النزع�ة  اس�تمرار 

ع�دن وصع�دة كاهما ذاقا الحك�م المركزي 
الش�مولي، واآلن صنعاء تدفع ثمن حروبها: 
حرب 94 في الجنوب، وحروب صعدة الس�ت 

في الشمال.
صنع�اء اآلن ه�ي فق�ط عاصم�ة حكوم�ة 
الخليجي�ة،  المب�ادرة  وعاصم�ة  الوف�اق، 
وعاصم�ة الرئيس الجديد »ه�ادي« المدعوم 
من األميركيي�ن والخليج، 
اإلص�اح،  وعاصم�ة 
الث�ورة  عاصم�ة  وكذل�ك 
الت�ي تتص�ارع أجنحته�ا. 
كما هي عاصم�ة الرئيس 
الس�ابق »عل�ي عب�د الل�ه 
صال�ح« بم�ا يملك�ه م�ن 
60% من الجيش وعاصمة 
الش�يخ »حمي�د األحمر«، 
وعاصم�ة اللواء المنش�ّق 
األحم�ر«  »عل�ي محس�ن 
م�درع،  األول�ى  وفرقت�ه 
الحوار والعراك،  وعاصمة 
اليس�ارية  واألح�زاب 
يبرر  والس�لفية. كل ه�ذا 
المكتظة  صنع�اء،  حصار 
واالنفج�ارات  باألح�داث 
ومحاوالت االغتيال. تهديد 
اإلسامي  القبلي  التحالف 
ف�ي صنع�اء أصب�ح على 
أيدي الحوثيين والحراكيين، 
صنعاء تدفع ثمن ما فعله علي عبد الله صالح 

بهم.
فف�ي زمانها القري�ب، كانت صنع�اء تذهب 
إل�ى الحوثيين في عقر دارهم، وتهدم البيوت 
عل�ى رؤوس أهله�ا، وتذهب إل�ى الجنوبيين 
في ش�واطئهم وتزرع فيهم القاعدة. واليوم 
القاع�دة والحوثي�ون هن�ا في قل�ب صنعاء، 

وعلي عبد الله صالح لم يغادر بعد.
* صحافية يمنية

         نهلة الشهال

اإلصاح�ات المأمول�ة ف�ي اليم�ن تحب�و، فيما 
المش�كات الكب�رى تتفاق�م. لي�س المقص�ود 
معالج�ة الفقر المستش�ري وال انهيار الخدمات 
العامة، وس�ائر القضاي�ا الحياتي�ة الملحة التي 

تراكمت عبر العقود، ويحتاج التصدي 
له�ا لس�نوات، عل�ى ف�رض اكتم�ال 
المتعلقي�ن  واالس�تراتيجيا  التص�ور 
به�ا.. وه�و ليس متوف�را راهن�اً. بل 
الصعيد السياسي الذي يفرض العودة 
إليه انعق�اد مؤتم�ر لتي�ار االنفصال 

م�ن »الحراك الجنوب�ي« في عدن من�ذ أيام، قال 
عل�ى لس�ان حس�ن باع�وم، رئي�س »المجل�س 
األعلى للحراك«، أن حلول الفدرالية وما يشبهها 
»ناقص�ة«، وان تحقي�ق »ف�ك االرتب�اط الت�ام« 

و»اس�تعادة دول�ة الجن�وب« هم�ا المبتغ�ى. 
وينتمي المؤتمر المذكور إلى ظواهر المراوحة 
المألوف�ة في الحياة السياس�ية في كل مكان، 
وه�ي الت�ي تحركه�ا ف�ي الغال�ب حس�ابات 
التناف�س وما يس�مونه »قط�ع الطريق« على 
اآلخري�ن، لدرج�ة أن�ه غ�اب عنه علي س�الم 
البي�ض وجماعت�ه، معتّدي�ن بس�وء التنظيم 
وتعجل�ه. والبي�ض هو آخر رئي�س جمهورية 
ع على اتفاقية  لليم�ن الجنوبي، وهو ال�ذي وقَّ
الوحدة مع الشمال عام 1990، وتولى منصب 
نائب الرئيس حتى اعتكافه عام 1993 ثم فراره 
هارب�اً م�ن الباد، وعودت�ه للظهور مترئس�اً 
التيار االنفصالي من »الحراك الجنوبي«. وهو 
حينذاك انُتقد لتعجله واستفراده � لم يجِر مثاً 
استفتاء عام على الوحدة � فاعتبر ذلك التعجل 

أحد أسباب فشلها أو صعوباتها الكبيرة. 
ولعل مس�لك البي�ض كان حينه�ا »مفهوماً«، 
وإن ل�م يكن مب�رراً بأية ح�ال. إذ كان الجنوب 

ف�ي حالة قصوى من اإلنه�اك على كافة الصعد. 
فع�اوة عل�ى »تأميم�ات« مفتعل�ة ومعتبطة، 
باس�م  ج�رت  فاش�لة  اقتصادي�ة  وإج�راءات 
»االش�تراكية العلمية«، كان ص�راع الرفاق على 
الس�لطة يعزز ش�عوراً عاماً باالش�مئزاز. وهو 
ص�راع وصل إل�ى ذروته ع�ام 1986 باالحتكام 
إلى الس�اح وبممارس�ة التصفي�ات. فقتل عبد 
الفتاح إس�ماعيل وفر علي ناص�ر محمد، وهما 
أبرز ش�خصيات تلك التجربة وأعلى مس�ؤوليها 
مرات�ب، ه�ذا ع�دا رقم يت�راوح بين ع�دة مئات 
وع�دة آالف م�ن الضحاي�ا. وحي�ن خ�ا األم�ر 
لعلي س�الم البي�ض، وّقع على وح�دة اندماجية 
م�ع علي عبد الل�ه صالح، جاءت تتوج... فش�ا 
مدي�داً لمفاوضات حول الوحدة تلك وش�روطها 
وآلياته�ا، لم تتوقف منذ اس�تقال جنوب اليمن 

عن االستعمار البريطاني عام 1967. 
تل�ك الوح�دة كان�ت إذاً أول األس�افين ف�ي قلب 

مش�روع الوحدة نفس�ه. ث�م راح عل�ي عبد الله 
صالح يعبث بالباد على عادته، وهو الذي يفهم 
الس�لطة مزيجاً من حق االس�تحواذ الشخصي، 
واإلدارة الثعلبية للتوازنات، بما في ذلك ممارسة 
االغتي�االت حين يلزم، أو القمع العام حين يلزم. 
وقد طالت االغتياالت 150 شخصية من الجنوب 

ف�ي موجة ع�ام 1992، ث�م انتقص�ت انتخابات 
1993 البرلماني�ة مم�ا كان يفترض به أن يكون 
حقوق�اً للجنوب نصت عليه�ا اتفاقية الوحدة... 

وج�رت مح�اوالت لت�دارك نتائ�ج االعت�داءات 
والتنكيل والتسلط من كل صنف، بتوقيع »وثيقة 
العه�د واالتف�اق« في عم�ان )ش�باط/ فبراير( 
1994، والت�ي ضرب بها صال�ح عرض الحائط. 
دفع ذلك الجنوب إل�ى إعان االنفصال في أيار/ 
مايو 1994. ولعل صالح كان يدرك مآالت أفعاله 
ويخط�ط لها، فتسلس�لها المتتاب�ع والمتقارب 
مدهش. فقد قفز صالح على اللحظة لشن حرب 
عس�كرية عرمرمية على الجنوب في صيف ذلك 
العام نفس�ه، انتهت بتحقيق االستباحة الكاملة 
ل�ه، وفق منط�ق الغ�زوات القبلي�ة، فقتل آالف 
الجنوبيي�ن، وس�رح عش�رات اآلالف منه�م من 
الجي�ش ب�كل مراتبه، وم�ن الوظائ�ف المدنية، 
وص�ودرت األراض�ي واألم�اك، ووزع�ت على 

بطانة صالح وعائلته! 
كانت حرب 1994 انكس�اراً مارس المنتصر فيه 
أقص�ى م�ا يمكنه م�ن انتقام وتش�ف. وهي ما 

زالت المرجع في تحركات جنوبية تسجل الظلم 
واالس�تباحة، وتبن�ي عليهم�ا مطال�ب »التحرر 
م�ن االس�تعمار العس�كري للش�مال«، كما يرد 
في بيان�ات بع�ض الح�راك الجنوبي. واس�تمر 
منط�ق الغنيم�ة فاع�ًا خ�ال كل تل�ك العق�ود 
مذاك، فنش�أ »الحراك الجنوبي« عام 2007 ، كرد 
فع�ل علي�ه وكإطار 
كان  سلمي  سياسي 
تمام�اً.  »متوقع�اً« 
ولكن�ه نح�ا باتجاه 
التصل�ب بمواجه�ة 
الذي  التاعب  منهج 
له صالح إلى فن سياسي  حوَّ
ظهرت بعض مامحه أثناء االنتفاضة الشعبية، 
بل حت�ى وهو مصاب بحروق من الدرجة الثالثة 
اثر محاولة اغتياله. فقد قام صالح بكل ما يخطر 

بالبال من مماطات وخداع حتى ضاق 
به ذرع�اً اق�رب حلفائه. وه�و، بعدما 
أجبر على االستقالة من الرئاسة مقابل 
الحصانة، عاد إلى الباد، وما زال يترأس 
»ح�زب المؤتم�ر« ال�ذي كان حاكم�اً 
باسمه س�ابقاً، والشريك في الحكومة 
االنتقالي�ة، وم�ا زال أبن�اؤه وأقرباؤه 

يمسكون بأعصاب من مؤسسات الباد. 
وهو يوح�ي في كل حين أنه عائد إلى الس�لطة، 
ويس�تخدم له�ذا الغرض كل الوس�ائل، بما فيها 
إفشال كل إجراء في أي مجال، وبما فيها تحريك 
ح انه  مجموع�ات للقاعدة في جنوب الباد، يرجَّ

أنشأها، أو هو على األقل يشجعها ويدعمها. 
وأما الموجة الثانية من تصلب الحراك الجنوبي، 
فترافقت مع بطء إصاحات الس�لطة االنتقالية 
الراهن�ة، الت�ي تواجه ع�دة أثقال ف�ي آن، منها 
إرث س�لطة عل�ي عب�د الل�ه صال�ح السياس�ي 

والتنظيم�ي الذي ما زال حياً فاعاً، ، ومنها إرثه 
االقتص�ادي الس�احق، ومنه�ا تن�ازع المصالح 
القبلي�ة والجهوي�ة الراس�خة، وتل�ك المأمولة، 
م�ع المنط�ق الذي يحك�م الثورة الش�عبية التي 
تمكن�ت م�ن اإلطاحة بصال�ح وتخ�وض اليوم 
صراعاً قاس�ياً وش�اقاً يحيط ب�ه كل ذلك عاوة 
على مصالح الدول المجاورة لليمن، إن لم نذهب 
ابع�د من ذلك. فق�د ولدت »المب�ادرة الخليجية« 
الت�ي قادت مفاوضات التس�وية حت�ى انجاز ما 
هو قائ�م اليوم، حين اس�تحال بق�اء صالح في 
الس�لطة، وكانت هناك حاجة لمخرج مضبوط، 
أو حي�ن هدد بقاؤه بانفجار ع�ام. ولكنها تعتبر 
نفسها س�لطة وصاية تتحكم بوجهة التطورات 
عبر هندسة معقدة من الصات والتوازنات، كما 

عبر المساعدات الضرورية لهذه الباد. 
ولعل التفاوض الراهن مع س�لطة الوصاية تلك 
)عاوة على األمم المتح�دة(، ينبغي له أن يتجه 
نحو مطل�ب مغ�ادرة صالح كل س�لطة واليمن 
)وتخلي أبن�اؤه وأقرباؤه عن مراكزهم(، مقابل 
االس�تمرار بتمتعه بالحصانة... أو إس�قاط هذه 
والمباش�رة بمس�ار محاس�بة عامة، س�تكون 
صراعية ح�ادة هي األخرى. فبغي�ر ذلك يصعب 
رؤية مآل ومصير مش�روع إنشاء جيش مهني، 
إق�رار  أو  األم�ن،  أجه�زة  تحاص�ص  وتفكي�ك 
»مش�روع العدالة االنتقالية«، والدستور الجديد، 
و»مؤتم�ر الح�وار الوطني« المزم�ع عقده بعد 
شهر )بينما توحي االستعدادات أنها في مبتدئها، 
وأنها ما زالت ش�ديدة الفوقية(، وكذلك عشرات 

المشاريع األخرى. 
وبغير ذلك 

الجنوبيون  سيصاب 
أخ�رى،  رج�اء  بخيب�ة 

تماماً مث�ل خيبتهم 
تحقيق  من 
ب�ة  ر مقا

صحي�ة 
ى  لق�و
ة  ر لث�و ا

حقيقي�ة  وه�ي  وال لمس�ألتهم،  وقائمة، 
تح�ل بتبوي�س اللحى، بل 
تتطلب إجراءات تعويضية 
فعلي�ة  ومعنوي�ة  مادي�ة 
تدبيراً  وتتطل�ب  وجريئة. 
سياس�ياً استثنائياً، وليس 
القول: »هي الوحدة قائمة 
والس�ام«، ومنه�ا إعمال 
الخيال السياس�ي القتراح 
تحف�ظ  مائم�ة،  صي�غ 
دينامية وحدة الباد بغض 
النظ�ر ع�ن حرفيتها. وال 

يعني ذلك أن كل أطراف 
الجنوب�ي  الح�راك 

ومنزهة  صادق�ة 
األغ�راض،  ع�ن 
ولكن »االصطياد 
ف�ي الماء العكر« 
يفت�رض عك�رة 
أن  ث�م  الم�اء! 
بعض األطراف 
لي�ة  و لد ا
قليمي�ة  إل ا و

ف�س  تتنا
على مصائر 
 ، ب لجن�و ا
د  ا مت�د با
طئه  ا شو
لت�ي  ا
ز  و تتجا

ف�ي  كيلومت�ر،   1900
بالنف�ط  غني�ة  منطق�ة 
)هنا يوج�د 80 في المئة 
الباد(،  من مخزونه في 
وبقل�ة س�كانه )30 في 
مجم�وع  م�ن  المئ�ة 
س�كان اليم�ن( والذي، 
ف�وق كل ذل�ك يتحك�م 
المن�دب  ب�اب  بمم�ر 

االستراتيجي.
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عدما أجبر على االستقالة من الرئاسة مقابل الحصانة، عاد إلى البالد، وما زال 
يترأس »حزب المؤتمر« الذي كان حاكمًا باسمه سابقًا، والشريك في الحكومة 

االنتقالية، وما زال أبناؤه وأقرباؤه يمسكون بأعصاب من مؤسسات البالد.

الحركة اإلخواني��ة والحركة الزيدي��ة، كلتاهما وكالء لحرب 
بالوكال��ة بين القبيلتين األكبر واألش��هر في اليمن، صاحبتا 

اإلرث التاريخي في النزاع على النفوذ والثروة.

ليست في اليمن دولة، هناك قبائل ومراكز نفوذ، ومن يحكم 
اليمن عليه عقد تحالفات قبلية ودينية وعسكرية كما فعل 

»علي عبد الله صالح« مقّوض الدولة األول. 

حرب صعدة السابعة.. في صنعاء

اليمن.. التاريخ يعيد نفسه
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هي ليست المرة األولى في التاريخ 
التي تش�هد فيها قلع�ة حلب على مرور 
جماعات قادمة من خارج أسوار الوطن 
به�دف القت�ل والتدمير، فحلب ش�هدت 
أبش�ع الجرائم في هجوم المغول عليها 
ثالث مرات وما حمل قدومهم من دمار 
وقت�ل. إذ احت�ل المغ�ول المدينة تحت 
قي�ادة »هوالك�و« بالتعاون م�ع حاكم 
أنطاكي�ة »بوهيموند الس�ادس« وذبح 
الناس حينها بوحشية. ومرة ثانية قام 
القائد المغولي »تيمورلنك« بذبح الكثير 
من الس�كان ويقال إّنه أمر ببناء تلة من 
جماجم السكان اس�تخدم فيها 20000 
ألف جمجمة. واليوم حلب تش�هد زحفاً 
للمغ�ول الج�دد تحت اس�م الس�لفيين 
أش�به  وم�ا  والقاع�دة،  والتكفيريي�ن 
اليوم بعهدة الحكوم�ة التركية الحالية 
بعه�د  العثمان�ي(  الضمي�ر  )صاحب�ة 
انطاكية.  الس�ادس حاك�م  بوهيمون�د 
حل�ب الواقع�ة عل�ى أب�واب االناضول 
وعلى كتف لواء االسكندرون )الذي كان 
يس�مى قبل احتالله من قبل العثمانيين 
بمين�اء حل�ب( وتداخلها م�ع محافظة 
إدلب الت�ي يعم�ل فيه�ا »المجاهدون« 
تحت راي�ة الخالفة االس�المية، تصبح 
معرك�ة القاع�دة فيه�ا في عق�دة بين 
تركي�ا والداخل الس�وري. معركة حلب 
تختلف عما يجري في مختلف المناطق 
الس�ورية، فهي تش�كل بحد ذاتها حالة 
منف�ردة في أزمتها. هي ليس�ت صراعاً 
بين حكوم�ة ومعارض�ة فعلى األرض 
ليس للم�واالة والمعارضة وجود، على 
بلغ�ة  المعرك�ة  االرض هن�اك ص�وت 
الرص�اص. حل�ب ه�ي نم�وذج للتدخل 
الخارجي، لمن طال�ب به ويعتقد أنه لم 
يتحقق، فدول العالم التي تسمى بالدول 
العظمى تقاتل بسالحها وبدماء غيرها. 
هي ابتعدت عن تكاليف الحرب المباشرة 
واس�تبدلتها بالدخول في قلب المجتمع 
والمدن والقرى ع�ن طريق مجموعات 
يطل�ق عليها ألق�اب وصف�ات مرتبطة 
بالدين اإلس�المي، ولكنها في الحقيقة 
ليس�ت إال مجموعات متنقلة من القتلة 
مهمته�ا تدمير كيان�ات المجتمع تحت 
مس�ميات دينية. في 2006، كانت حلب 
عاصمة الثقافة اإلس�المية فهي تمتلك 
عراق�ة م�ن الت�راث تمتد لعش�رة آالف 
س�نة من عص�ور ما قب�ل التاري�خ إلى 
يومن�ا ه�ذا، وه�ي تحمل ف�ي مدينتها 
مختل�ف اآلث�ار والمس�اجد والكنائ�س 

والشواهد التاريخية. هذا التاريخ يتصل 
مع قوة حل�ب االقتصادية واالجتماعية 
والثقافي�ة. هذان الخط�ان بين التاريخ 
والحاضر يعطيان مدين�ة حلب هويتها 
المميزة، فهل ه�ذه الهوية حاضنة لتلك 
المجموع�ات أم اّنه�ا هدف له�ا؟ وهل 
األمر يتوقف عند حدود حلب أم يتعداها 

إلى خارج أسوارها؟
اول ه�دف له�ذه المجموع�ات هو 
ض�رب كي�ان الدول�ة الس�ورية تح�ت 
مسمى الجهاد في سبيل الله، وهذا ما لم 
يمكن ألحد إنكاره وخاصة بعد التقارير 
الميدانية لمراس�لين ع�رب وأجانب من 
قلب هذه المجموعات وبش�كل مباش�ر 
مع الشخصيات القيادية فيها والقادمة 
م�ن مختل�ف دول العال�م. وااله�م هو 
أه�ل حل�ب أنفس�هم الذين تحدث�وا بما 
شاهدوه من هذه الجنسيات المختلفة. 
والهدف االخطر ه�و ضرب أي محاولة 
لقيام ث�ورة حقيقي�ة في س�وريا، هم 
لم يس�رقوا محاولة »الث�ورة« ولكنهم 
عملوا على قتل ه�ذه الثورة وكل تغيير 
يعط�ي ق�وة له�ذه الدولة م�ن أي جهة 
كانت إن كان من جهة الحكومة أو قوى 
المعارض�ة. الح�ل ف�ي هذا الج�زء من 
األزمة السورية ليس على طاولة الحوار 

التي تدعو إليها مختلف األطراف، فعلى 
أي أس�اٍس تح�اور الشيش�اني والليبي 
وه�ل يحق له�م باالص�ل التح�اور مع 
أي جه�ة كانت في س�وريا؟! هذا الجزء 
م�ن األزم�ة يتعام�ل مع�ه بطريقتين، 
العس�كرية  المعرك�ة  ه�ي  األول�ى 
والثاني�ة ه�ي توق�ف الدع�م اإلقليمي 
له�ذه المجموعات، واالم�ران يرتبطان 
بالواق�ع الميدان�ي عل�ى األرض ال�ذي 
هو بالنتيجة جزء م�ن اوراق التفاوض 
التي س�تذهب إليه�ا مختل�ف األطراف 
األزمة الس�ورية الداخلي�ة والخارجية. 
هل حلب هي معركة الحس�م؟ قد يكون 
عل�ى المس�توى العس�كرية له�ا تأثير 
ه�ام ولك�ن األزم�ة الس�ورية مركب�ة 
ومعق�دة أكثر من أن تنته�ي مع انتهاء 
معركة في مكان معي�ن. أزمة في بنية 
المجتمع ومؤسسات الحكومة والحياة 
السياس�ية واالقتصادي�ة وص�والً إل�ى 
الصراع على الغاز والنفط في المنطقة 
وتش�كيل النظام العالم�ي الجديد، ومن 
هنا ال ننتظر الخالص من بعد حلب على 
مس�توى االزم�ة ككل وإنم�ا ربما جزء 

منها.
الخس�ائر ف�ي س�وريا تمت�د إل�ى 
كل المحافظ�ات وتصي�ب كل إنس�ان، 

إح�دى  لم�دن وحل�ب  ا
م�ن  تعان�ي  ه الت�ي  ه�ذ
والدم�ار  الخس�ائر 
المس�تويين  عل�ى 
والعمراني،  البشري 
أهاليها  من  فالكثير 
اتجه�وا نح�و مدن 
من  ومنهم  أخ�رى 
نحو  الحدود  قطع 
حلب  ف�ي  لبنان. 

تراثي�ة  مب�ان 
م�ت  تهد

مله�ا  بكا
عل�ى 

وقتل�ى  االرض، 
الماضيين  الشهرين 
بنح�و  تضاعف�وا 

كل  ف�ي  كبي�ر 
يمضي  يوم 

عمر  ف�ي 

أزمته�ا، وكثر من يتحملون مس�ؤولية 
ما وصل�ت إلي�ه البالد. كل ف�ي موقعه 
علي�ه جزء من االخط�اء والخطايا التي 
ال تغتفر، فالفاسد على الحدود هو ذاته 
الداعي إل�ى التدخل الخارج�ي، كالهما 

ضرب وحدة المجتمع وكيان الدولة.
المغ�ول  غ�زوات  ع�ن  تكلمن�ا 
وتدميرهم، لكن علينا ان نتكلم عن قوة 
حلب الت�ي كانت تخ�رج منه�ا من بعد 
تل�ك الحروب وكي�ف كان أهلها هم من 
يأخ�ذون زمام المبادرة بإعادة مركزها 
ووجودها القوي في دولتها ومنطقتها 
الجغرافية. واألي�ام المقبلة، مهما طال 
الوق�ت، تنتظ�ر أن يعيد أه�ل حلب هذه 
التجربة التاريخية ويسجلوا مرة جديدة 
خروجه�م م�ن معرك�ة المغ�ول الجدد 
بقوة اكب�ر من ما كانت عليها حتى قبل 
األزمة. ذلك خاصة بعد تدهور جزء هام 
من صناعتها بعد فتح الس�وق السورية 
أم�ام المنتجات التركي�ة والتي كان لها 
تأثي�ٌر كبير عل�ى دورته�ا االقتصادية، 
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احلرب مفتاح السالم! اهلوير حتت خطر النريان ..!!

ساطع راجي 

فضيح�ة: ه�رب 
وهتري�ب

لم يع�د مجديا توجيه أي ل�وم أو انتقاد ألي طرف في 
أي�ة كارث�ة أو فضيحة، ال أحد يس�مع أو يرت�دع أو يخجل 
حتى، هذا ما يمكن رصده منذ سنوات وتحديدا في فضائح 
ه�روب أو تهريب الس�جناء واحتالل الجماعات المس�لحة 
للس�جون والمعتق�الت وتصفي�ة المس�ؤولين والحراس 
فيها واحراق ملفاتها، وعقب كل واحدة من هذه الفضائح 
نعاود اكتشاف حالنا لنجد أن ما حصل هو مجرد حرف في 
كتاب ضخم اس�مه الفش�ل تنجح دولتنا ببراعة في إضافة 

صفحات جديدة إليه باستمرار.
بع�د كل حال�ة ه�رب أو تهري�ب للس�جناء، نكتش�ف 
المس�افة الطويل�ة التي مازال�ت تفصل الع�راق عن وضع 
الدولة في أبس�ط توصيفاتها، فالعالقات بين المؤسسات 
ال ناظ�م يربطها حت�ى عندما يجلس المس�ؤولون عن تلك 
المؤسس�ات إلى جوار بعضهم البعض يوميا أو أس�بوعيا 
عل�ى االقل، فبعد هروب أو تهريب عش�رات المعتقلين في 
27 أيل�ول الماضي، من س�جن تس�فيرات تكري�ت وبينهم 
محكومون باإلعدام قال وزير العدل إن التسفيرات رفضت 
تس�ليم المحكومي�ن باالعدام والتس�فيرات بالصدفة تتبع 
وزارة الداخلي�ة التي يرأس�ها وكالة رئيس الوزراء نفس�ه 
بالصدف�ة، ومع ذلك لم يناق�ش الرجالن الموضوع رغم ان 
تنفيذ االحكام ومصير المحكومين على طاولة التصريحات 

يوميا بفضل موضوع قانون العفو.
التقاري�ر الصحفي�ة والتصريح�ات النيابي�ة تس�تمر 
بالقول ومنذ عدة س�نوات إن الفساد يس�يطر على ادارات 
السجون، وتقارير رسمية تؤكد ان الكثير من السجون غير 
آمنة وال صالحة للقيام بوظيفتها، تصريحات أمنية ونيابية 
وح�االت مش�هودة تؤك�د تأثير الس�جناء على س�جانيهم 
باالموال وأن المس�اجين يمتلكون أجهزة اتصاالت حديثة 
وأمواال طائل�ة ويتاجرون ويديرون اعمالهم االرهابية من 
داخل الس�جون، بكالم آخ�ر، هناك اعتراف كام�ل بانهيار 
هذه المؤسس�ة وان رغب�ة الجماعات المس�لحة هي التي 
تحدد تنفيذ الهجمات على الس�جون أو تهريب المس�اجين 
بالتعاون مع بعض المسؤولين، وال أحد يحرك ساكنا رغم 
كثرة المتحدثين باسم الدولة والمدافعين عن أداء الحكومة 
واللج�ان الحكومية والنيابية التصل دائما الى ش�يء حتى 
عندم�ا تؤك�د إن هناك تع�اون من المس�ؤولين أو تقصير، 
ويتح�ول ه�ؤالء المس�ؤولون إلى أش�باح نخش�ى النطق 

بأسمائهم.
فضيحة بعد أخرى، تثبت أن دولتنا عاجزة عن تس�مية 
ومعاقب�ة موظ�ف قصر في عمله أو ق�ام بارتكاب جريمة 
ال تع�رض حياة جمي�ع العراقيين للخط�ر فقط بل تعرض 
المؤسس�ة األمنية نفس�ها للخطر، وتضع أم�ن البالد في 
مأزق حت�ى إن أبطال تصريح�ات االنتصار عل�ى اإلرهاب 
يلتزمون الصمت ويتجاهلون الكارثة ويش�غلون أنفس�هم 
باالس�تقرار في منطقة الشرق األوسط بينما هم يهزمون 
في وسط مدن البالد وفي أكثر األماكن حصانة واألغرب أن 
من يعترف بوجود فساد وتواطؤ في إدارة االجهزة االمنية 
يدافع بشراسة عن شراء أسلحة متطورة ذات قدرات عالية 
وبأثمان باهظة وال يسأل نفسه عن قدرته في التخلص من 
الفاسدين والمتواطئين والمقربين من الجماعات االرهابية 
قبل السيطرة على هذه االسلحة واستخدامها ضد البالد او 
على االقل تدمير هذه االس�لحة أو حتى تس�ريبها الى جهة 
م�ا، ولنتصور كم األس�لحة الالزم لدولة تفش�ل في ضبط 

حدود سجن لكي تضبط حدودها الدولية.
فضيحة بعد أخرى، نكتشف إننا ما زلنا غارقين وبأشد 
مم�ا نظن في حس�ابات حزبية وطائفية وعش�ائرية تريد 
انقاذ المسؤول عن السجن، ويصير الدفاع عنه هو القضية 
االولى والموضوع االهم وتظهر تفسيرات حزبية وطائفية 
تقول ان المس�ؤول غير مقصر لكنه مس�تهدف أو مهمش 
ألن�ه من عش�يرة ما أو طائف�ة ما أو مقرب م�ن حزب ما، 
ويكون الجدل السياسي حول الحادثة فيما اذا كانت هروبا 
ام تهريبا، أما كيف هرب الس�جناء، ومن ساعدهم في ذلك 
وما الس�بل لمنع تك�رار الكارثة فهي أس�ئلة غيبية المبرر 
للحدي�ث عن�ه او يمكن االلتفاف عليه بتش�كيل لجان حتى 
يمن القدر على ق�ادة البالد بفضيحة أو كارثة أخرى تلحق 
بالعراقيين فتدفعهم الى نس�يان س�ابقتها، على أساس إن 

الجرح الجديد أولى بالعناية من القديم.

وسام عبد الله

         رؤوف شحوري
 

ب�أي عاقل ع�ادي الذكاء يمكن�ه االفت�راض أن منطقة الحدود 
التركي�ة - الس�ورية التي تس�يطر فيه�ا المعارضة الس�ورية 

المس�لحة بمس�اعدة تركية على مواق�ع متكاثرة، هي 
عرضة لالختراق في أي وقت. وليس من الصعب أن 

يقدم مسلحون س�وريون معارضون على اطالق 
قذيف�ة أو أكث�ر، بش�كل متك�رر م�ن األراضي 
الس�ورية عل�ى أه�داف داخ�ل تركي�ا، أو حتى 
بص�ورة عش�وائية. والمعارض�ة الس�ورية ال 
تتمنى فقط تدخالً عس�كرياً دولياً ضد النظام 
الس�وري، بل هي دع�وة معلنة رس�مياً! ومن 
مصلحة المعارضة الس�ورية توريط تركيا في 
حرب ضد النظام الس�وري بأس�اليب ملتوية، 
ما دام الذهاب ال�ى الحرب بقرار دولي متعذراً. 
ويمكن االفت�راض أن حوادث اطالق قذائف من 
س�وريا الى تركيا س�تتكرر، على أم�ل أن يحقق 

هدفها بتفجير حرب بين دمشق وأنقرة.
رئي�س وزراء تركي�ا رج�ب طيب اردوغ�ان الذي 

ذه�ب بعيداً ج�داً ف�ي الت�ورط باالزمة الس�ورية 
ألس�باب سياس�ية وايديولوجي�ة، يح�اول اليوم 

تدارك العواقب وتغطية التراجعات بأساليب 
المدرس�ة  م�ن  مقتبس�ة  هجومي�ة 

الصهيونية. وهو يكرر اليوم 
س�وريا  حي�ال 

ثنائي  فعل�ه  م�ا 
العدوان واالبتزاز 
بنيامين نتنياهو 
وزراء  رئي�س 
اسرائيل وايهود 
وزي�ر  ب�اراك 
حيال  الدفاع 
ايران، وذلك 

برفع 

ش�عار امس�كوني... حنح�ارب! ورد الفعل الدول�ي يتكرر في 
الحالتين بدعوة اسرائيل الى ضبط النفس سابقاً، ودعوة تركيا 
الى األمر نفسه راهناً! بل ان اردوغان تبنى المنطق الصهيوني 
حرفي�اً، من�ذ قي�ام الكي�ان االس�رائيلي على أرض فلس�طين، 
والقائل إن الحرب مفتاح الس�الم! وهو الش�عار الذي 
تبنته كل الحكومات االس�رائيلية المتعاقبة في 

حروبها المتكررة ضد العرب! 
عل�ى الرغم من أن س�وريا تق�وم بإبعاد 
أس�لحتها الثقيلة م�ن دبابات ومدفعية 
وغيره�ا عن الح�دود التركي�ة، تفعل 
تمام�اً،  العك�س  التركي�ة  الس�لطات 
بتعزي�ز انتش�ار قواته�ا وأس�لحتها 
الثقيل�ة على الحدود الس�ورية. وهذا 
الدولتي�ن  بي�ن  الح�رب  أن  يعن�ي  ال 
الجارتين س�تقع غداً... دون أن ينفي 
ذلك احتم�ال أن يكون ما يجري اليوم 
ه�و مج�رد احتم�ال يمهد لس�يناريو 
مستقبلي في يوم غير بعيد يعقب اجراء 
استحقاق االنتخابات الرئاسية األميركية. 
ومع ذلك فف�ي الداخل الترك�ي، وفي جواره 
الك�ردي عقب�ات كثي�رة تحم�ل الحكم 
الترك�ي على الع�د الى األلف 
االق�دام  قب�ل 
أي�ة  عل�ى 
مغامرة!

         كرار الحجاج 
 

إْن غابت الوس�ائل وان لم تستطع أن تحقق الغايات 
فلي�س هنالك غير الكلم�ات التي قد ال تضر وال تنفع 
... خصوصا وان هذا االمر قد جرب كثيرا اال ما شاء 
الله... ولكن البد لإلنس�ان من ان يتكلم كي ال يكون 
ش�يطانا اخرس على األقل... وال اري�د ان اخرج عن 
الموض�وع الذي أره�ق الكثيرين مم�ن  نعرف وهو 
موضوع دخول الش�ركات النفطي�ة ألراضي ناحية 
الش�هيد عزالدين سليم )الهوير سابقا( واستثمارها 
لحقوله�ا المس�ماة رس�ميا بحقول غ�رب القرنة!! 
وهذه اولى نقاط التعجب واالس�تفهام والتي يجيب 
عنه�ا اصحاب القرار وم�ن يدافعون عنه�م بالقول 

بع�دم إمكاني�ة تغيير االس�م ألن�ه اطلق من�ذ فترة 
طويل�ة .. ت�رى هل هذا معق�ول ؟ ام ان في االمر ما 
ه�و مخفّي؟ المه�م أن العمل بدأ وقد مس�حت آالف 
األمتار م�ن األراضي وحفرت بعض االبار وأصلحت 
اخ�رى والعمل قائم عل�ى قدم وس�اق ... لكن األمر 
المحي�ر ان اح�د المواق�ع ال يبع�د عن س�كن الناس 
س�وى 300 متر او اقل .. اذا ما علمنا بأن الش�ركات 
االجنبية والعراقية عند عملها في العراق تتخذ كافة 
إجراءاته�ا األمني�ة م�ن اج�ل الحفاظ على س�المة 
الن�اس خصوصا ونح�ن ال نعلم هل س�يكون العمل 
كما ت�م في المناطق األخرى س�ابقا ؟! ... علما بأن 
ما يس�مى بالفضلة التي احرقت قبل أيام قد تسببت 
بانبع�اث روائح كريه�ة واختناق بع�ض المصابين 

بالربو ... ولكي ال يفهم كالمنا خطئا او يفس�ر كما 
يري�د البعض كما ه�ي العادة مع انن�ي ال ابالي ولن 
ابال�ي ما دمت انق�ل معاناة مدينة مظلومة س�ابقا 
والحقا .. اقول نحن لسنا ضد استثمار النفط مطلقا 
ولكن هنالك اكثر من س�ؤال يوج�ه ألصحاب القرار 
اولها هل يعلم القائمون بأمر البئر الذي يسرب غازا 
ساما وصلت درجته قبل ايام الى 15 % مع ان درجة 
5 % كافي�ة لك�ي يكون قات�ال ؟! وهل ان المس�افة 
الت�ي تركت بين المواق�ع وبين بي�وت الناس كافية 

إلجراءات السالمة واألمان.
ولماذا لم تس�تخدم طريقة الحف�ر االفقي او المائل 
حس�ب ما يقول اصح�اب االختص�اص وبذلك تبعد 

االبار عن سكن العوائل ؟!
وه�ل فك�ر القائم�ون على المش�روع بأمر توس�ع 
الناحي�ة مس�تقبال ام ان ابناء الهوير س�يرحلون او 
س�يرحلون لم�ا س�يجري عليه�م من وي�الت جراء 
اس�تثمار يعرفون بأنهم لن يس�تفيدوا منه شيئا إال 

نيران ودخان وسرطان؟! 
لم�اذا لم يفك�ر القائمون بإعادة اه�وار الناحية الى 
س�ابق عهده�ا لكي تبرد ح�رارة الني�ران على االقل 
ولتك�ون متنفس�ا ألبن�اء الهوير المظلومة س�ابقا 

وحاليا وال يعرف السبب ؟!
خصوص�ا وان اغلبه�م كان مناص�را للمعارضي�ن 
سابقا والحاكمين حاليا ... ام ان قدر الهوير سيكون 
كما ق�در ألمها الفيح�اء بأن يحرق وجهه�ا بنيران 
االصدق�اء قب�ل االع�داء واألبن�اء قبل الغرب�اء دون 

رحمة او شفقة ..
اتمن�ى ان يس�مع الصوت بالرغم من الش�كوك التي 
في داخلي بس�بب المخاطر التي تحفه وأبرزها صم 
االذن , كم�ا اتمنى ان يكون كل م�ا قلته خاطئا وان 
يكون المس�تقبل معاكس�ا لما تكلمت به ,,, عس�ى 
ان تبق�ى  مدينتي عل�ى حالها مع كل ما فيها من الم 

ووجع ومع كل ما تعانيه من حرمان وجفاء !!

         زاهر الزبيدي 

 ف�ي برنامج بثته قناة الدي�ار الفضائية كان هناك 
لقاء ش�عبي مع مواطني أحد المجمعات السكنية 
التي استحدثت بصورة غير رسمية بعد عام 2003 
وه�و مجم�ع الرجاء الس�كني ومحاول�ة الجهات 
الحكومية ترحيلهم لس�بب ما .. مئات من العوائل 
تسكن المجمع، عجائز ومن ذوي الشهداء والكهل 
األرام�ل، كان�وا يرس�مون   ، األيت�ام  واألطف�ال، 
بتجمعه�م لوحة بائس�ة ع�ن واقعنا الس�كني في 
الع�راق .. القناة ذاتها كانت ق�د زارت هذا المجمع 
في السنة الماضية ولكن في فصل الشتاء .. عندما 

كان الطي�ن يصل حد الرك�ب .. بيوت "تلزيك" كما 
يقال بلوكات على س�قف متحرك يرفع في أوقات 
اللي�ل ف�ي الصيف للتبريد، أحوال أش�د بؤس�اً مما 
يعتقد البعض، على الرغ�م من أن كاميرا البرنامج 
لم تدخلنا ف�ي بيوتهم إال أن عراقي�ي المجمع هذا 
مرس�ومة عالماته�م، البؤس والحرم�ان وقبلهما 

الفقر، على وجوههم ومن السهولة قراءتها.
والن�داء األكثر إيذاًء؛ أن ام�رأة عراقية يتجاوز 
عمره�ا الثمانين عاماً، توج�ه نداءها لدولة رئيس 
ال�وزراء بالق�ول.. ألس�نا عراقيي�ن؟ والكثي�ر من 
النس�اء والرجال تن�ادوا بهذا الس�ؤال .. ولكن من 
الذي يجيبهم؟.. هل هوية األحوال المدنية وشهادة 

الجنس�ية العراقي�ة والبطاقة التمويني�ة وبطاقة 
الس�كن؟ هي من ستثبت عراقية أحدنا ؟ أو هل من 
لديه شهداء وقتلى واسرى ومرضى ومعاقون؟ هو 

العراقي .. أم غير ذلك من مواصفات ال نفقهها؟
وأري�د أن اجي�ب تلك الم�رأة وذل�ك الكهل عن 
س�ؤالهم ه�ذا.. نع�م أنت�م عراقي�ون بموجب تلك 
األوراق الثبوتية فقط أما في غير ذلك فأنتم لس�تم 
كذل�ك.. العراقي�ون الي�وم م�ن يترنح�ون بأموال 
النف�ط في ماله�ي لبنان وفن�ادق ال�دول العربية 
األخرى.. العراقيون هم المس�ؤولون ممن سرقوا 
أصواتكم وتربعوا على ع�رش العراق.. العراقيون 
ه�م تجار الرقي�ق العراقي.. العراقي�ون من يتاجر 

بدمائك�م من أجل منصب.. العراق�ي اليوم هو من 
يقتلكم ليعيش .. من يمتص دماءكم ليكبر كرش�ه 
على حس�اب بؤس�كم وش�قائكم من تلك الحياة.. 
العراقي من يمتلك أرضا في الوطن.. العراقي اليوم 
م�ن كان غنياً والذي إذا ما فق�د الماليين فال تعني 
له شيئاً.. العراقيون اليوم هم اصحاب الجنسيتين 
إحداهما للهرب والتغطية .. العراقيون هم أصحاب 
القائمة التي س�تعلن عنها لجنة النزاهة من الكبار 
الفاس�دين.  أما انتم ففقراء ألن الدنانير القليلة لو 
فقدت م�ن جيوبكم تنه�ار كل موازناتك�م.. وبما 
ان الفقر ف�ي الوطن غربة .. فأنت�م اليوم غرباء.. 
فطوبى لوطن الغرباء.. وطوبى لوطن هو غريب.
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م�ا زال النق�اش ع�ى اش�ده بش�أن الحصانة 
القضائية التي تطالب بها الواليات املتحدة األمريكية 
لجنودها، حيث يرص الجانب العراقي عى عدم منح 
أية حصانة قانونية، والحصانة تعني اعفاء االفراد 
من اي التزام او مس�ؤولية من الناحيتني القانونية 
والجنائي�ة او م�ن والية القان�ون الوطن�ي للدولة 
الت�ي يكون�ون فيه�ا او يمث�ل دولته فيه�ا وهناك 
حصان�ة ممنوح�ة لألمري�كان يف الكوي�ت وقط�ر 
واملاني�ا والياب�ان. والحصانة تعن�ي وجوب منحه 
الضمان�ات بموج�ب قانون يصدر فهي االس�تثناء 
يف تطبي�ق القانون، وان الحصانة الس�ابقة تنتهي 
بتاري�خ 2011 أي نهاية ه�ذا العام والحصانة التي 
تبحث عنها الواليات املتحدة االمريكية هي حصانة 
للمدربني وليس�ت حصانة للجن�ود او املقاتلني كما 
كانت سابقاً، فهناك فرق كبري بني الواجبات امللقاة 
عى الطرفني حيث أن املدربني سيكونون موجودين 

يف اماكن خاصة للتدريب وليس يف الشوارع.

احل�صانة وامل�ؤمترات الدولية

ابت�داًء وعندم�ا عق�د املؤتم�ر ال�دويل إلنش�اء 
التس�عينات طالب�ت  الدولي�ة يف نهاي�ة  املحكم�ة 
ام�ريكا بالحصان�ة لجنودها الذي�ن يعملون خارج 
امريكا ه�ذا ما قاله الباح�ث القانوني جعفر جواد 
مضيف�اً، وقد اس�تطاعت ان تعدل كث�رياً يف قانون 
املحكمة الجنائي�ة الدولية التي انش�أت قانونها يف 
الع�ام 2003 مما يدعم عمله�ا يف التطبيق وبالرغم 
من ذل�ك لم نر أحدا من الجن�ود االمريكان يحالون 
اىل هذه املحكمة وانما هي حاكمت واصدرت اوامر 
قبض واعتقال بحق الكثري من رؤس�اء الدول الذين 

اتهم�وا باالب�ادة الجماعية والجرائ�م الدولية حيث 
ان ق�رارات ه�ذه املحكمة كانت قرارات سياس�ية 
وليس�ت قانونية حيث ان اإلدارة األمريكية هيمنت 

عى هذه املحكمة بصورة كبرية. 
وبين�ت املحامي�ة زين�ب أيه�اب، أن الوالي�ات 
املتح�دة االمريكية قد حاربت هذه املحكمة وجعلت 
نظامها القانوني هو ذاته املطبق يف الواليات املتحدة 
االمريكي�ة وطالب�ت الواليات املتح�دة األمريكية أن 
يتمت�ع جنوده�ا بالحصان�ة بحج�ة انه�ا تحارب 
اإلرهاب وتنشد الحرية وتريد ان تحرر الشعوب وقد 
عمدت كذلك اىل محارب�ة كل الذين وقعوا عى هذه 
االتفاقية وحتى انها اشرتطت وجود هذه الحصانة 
كرشط للمش�اركة يف عمليات البوس�نة والهرس�ك 
لحفظ الس�ام واألم�ن وبهذا فقد ن�أت أمريكا مع 
جنوده�ا من املس�اءلة الدولي�ة وف�ق كل القوانني 
ومع�روف ان أية قوات دولية ال تعمل وفق القوانني 
فإنها س�وف لن تلت�زم ولن يكون هن�اك رادع عن 

الترصف فتقع الجرائم الكثرية. 

احل�صانة وال�صركات الأمنية

لق�د من�ح الحاكم املدني ب�ول بريمر 
ال�رشكات االمني�ة الحصانة م�ا أدى إىل 
كث�رة جرائ�م ه�ذه الجرائ�م يف العراق. 
ه�ذا م�ا قال�ه املحام�ي محم�د جمعة، 

وأضاف، وقد قامت ه�ذه الرشكات بقتل 
ثاثني عراقياً بدم بارد بدون ذنب وبس�بب 

ع�دم والية القض�اء العراقي تم�ت محاكمة 
هؤالء املجرمني يف ام�ريكا حيث اطلق رساحهم 

م�ن قبل ه�ذا القضاء ال�ذي وقع تح�ت تأثري هذه 

الرشكة االمني�ة املتنفذة يف العال�م وهذه الجرائم 
اث�ارت الكثري م�ن النق�اش يف العراق م�ا ادى اىل 
الغاء هذه الحصانة عن الرشكات األمنية عى اثر 
ما حصل من جريمة يف س�احة النسور. واشارت 
املحامية شيماء التميمي، إىل أن الجنود والرشكات 
االمني�ة ال يتوانون ع�ن ارتكاب أي�ة جريمة ألنهم 
يعلمون أنهم ال يحاكمون يف العراق واال ماذا نفرس 
جريمتهم يف ساحة النس�ور وترك الجثث متفحمة 
وال بد من االش�ارة هن�ا اىل ان امريكا عندما تطالب 
بتعويض�ات لجنودها ولرعاياها يكون ذلك مرتفعا 

جداً فهم عندما طالبوا بالتعويض لامريكان الذين 
كانوا قد استخدمهم النظام البائد كدروع برشية تم 
تعويضه�م 400 مليون دوالر حيث وصل حصة كل 
واحد اىل 4 مايني دوالر يف حني ان تعويض ش�هداء 
ساحة النسور كانت 2000 دوالر فقط، وهذا يوجب 
تحريك االم�ر اىل املحاكم الدولية ع�ن طريق اقامة 
الدع�وى يف املحكم�ة الدولي�ة )العدل( ع�ن طريق 

الدبلوماسية العراقية ووزارة الخارجية. 

الدبل�ما�صية واحل�صانة والفرق الكبري

هن�اك فرق ب�ني الحصان�ة املمنوحة للس�فراء 
والعامل�ني يف الس�لك الدبلوم�ايس وب�ني الحصانة 
املمنوحة للجنود. هذا ما قاله املحامي محمد صبيح 
مضيفاً، أن الدبلوماسيني يتمتعون بالحصانة وفق 
القانون الدويل واالتفاقيات الدولية وهناك من يقول 
ان هناك عددا كبريا من الجنود االمريكان سوف تتم 
اضافتهم اىل السفارة االمريكية يف املنطقة الخرضاء 
وهذا يمنحهم الحصانة وفق القانون الدويل يف حني 
ان األع�راف الدولية توج�ب ان يكون يف امريكا ذات 
العدد من التمثيل الدبلومايس أي أن تكون السفارة 
العراقي�ة بها ذات العدد م�ن التمثيل الدبلومايس يف 

امريكا، وهذا املبدأ متعارف عليه. 
وع�ن الجوانب القانونية لهذه الحصانة اش�ار 
الباح�ث القانون�ي وليد الش�بيبي قائ�ًا: اذا كانت 
هن�اك مذكرة بني الحكوم�ة العراقية للتدريب دون 
الحصانة فإن ذلك ال يتطلب موافقة مجلس النواب 
ام�ا اذا تحدثن�ا عن الحصان�ة فا بد م�ن موافقة 
مجل�س الن�واب ألن ه�ذه بمثاب�ة االتفاقي�ة التي 
توجب ترشيع قانون خاص بهذا الش�أن واعتقد ان 
هناك إجماعا سياسيا عى عدم منح هذه الحصانة 
مس�تنداً عى االرادة الش�عبية الكب�رية التي ال تريد 
بق�اء القوات االجنبية يف العراق، وهناك من يريد ان 
يك�ون تدريب القوات العراقية ع�ى يد قوات الناتو 
الذي تشكل امريكا نسبة 60% منه يف حني ان الكثري 
من السياسيني يف العراق ال يريدون اعطاء الحصانة 
ألي مدرب يف العراق مهما كانت جنس�يته وال بد ان 
يطبق القانون العراق�ي والوالية القضائية عى من 
يرتكب أي فعل مخالف للقانون يف داخل العراق وان 
رشاء االسلحة ومن أية دولة هي التي تتبنى عملية 

التدريب دون اي حصانة تذكر.

مفاهيم دستورية
املادة /5 : الس�يادة للقانون والشعب مصدر 
الس�لطات ورشعيتها يمارس�ها باالقرتاع الرسي 

العام املبارش وعرب مؤسساته الدستورية.
امل�ادة/6 : يت�م ت�داول الس�لطة س�لمياً عرب 
الوس�ائل الديمقراطي�ة املنص�وص عليها يف هذا 

الدستور.
امل�ادة / 7 اوالً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى 
العنرصي�ة أو اإلره�اب أو التفك�ري أو التطه�ري 
الطائف�ي أو يح�رض أو يمهد أو يمج�د أو يروج 
أو ي�ربر له وبخاص�ة البعث الصدام�ي يف العراق 
ورم�وزه وتح�ت أي مس�مى كان وال يج�وز أن 
يك�ون ذلك ضمن التعددية السياس�ية يف العراق، 

وينظم ذلك بقانون. 
ثانياً: تلتزم الدول�ة بمحاربة االرهاب بجميع 
اشكاله وتعمل عى حماية اراضيها من أن تكون 

س. من األخ طالب عيل كيطان من 
مدينة ابي غريب يقول: إنه مدين ألحد 
االش�خاص بمبلغ كبري من املال، وإنه 
يف حال�ة مادي�ة صعب�ة وال يس�تطيع 

التسديد بسبب هذه الظروف ؟
ج. يج�وز للمحكمة أن تمنح املدين 
املعرس آجاً للوفاء بدينه اذا اس�تدعت 
حالته هذا التأجي�ل، ولم يصاب املدين 
برضر جس�يم جراء ذل�ك، وال يوجد يف 
القانون نص يمنع ذلك، وهو ما يسمى 
يف الفقه )نظرة امليرسة( وهي مأخوذة 
من اآلي�ة القرآني�ة )ان كان ذو عرسة 
فنظرة اىل ميرسة( واالصل هو االتفاق 
ع�ى دفع الدين يف موعد ثابت ويف حالة 
حص�ول خاف ف�ان املحكمة هي التي 

تتدخل يف هذه الحالة وتعني املدة. 

س. م�ن اإلعام�ي ع�يل عزي�ز من 
اذاعة الوطن يس�أل عن القرارات التي 

رسمت الحدود مع الكويت ؟ 
ج. إن مش�كلة ترس�يم الح�دود قد 
حلت مع دول الجوار باستثناء الكويت 
الت�ي ما زال�ت قائمة، وهن�اك قرارات 
جدي�دة ص�درت م�ن مجل�س االم�ن 
687 و833 والت�ي رس�مت الحدود مع 
الكوي�ت، وهذه الق�رارات هي قرارات 
جدي�دة ابتع�دت ع�ن الوثائ�ق واالدلة 
التي تش�ري اىل الحدود ومداها، وهو ما 
رس�م بعد العام 1991 ، ويجوز الطعن 
يف الق�رارات أعاه أم�ام األمم املتحدة، 
حي�ث أنهم�ا مخالف�ان مليث�اق األم�م 
املتح�دة الذي يوج�ب ترس�يم الحدود 
اس�تناداً لكل الوثائق واالدلة وهو حق 

رشع�ي امام الع�راق ويع�ود اىل عموم 
الشعب العراقي. 

س. م�ن زميلن�ا االعامي حس�ني 
الب�اوي م�ن جري�دة )بل�دي( يس�أل 
ويقول إنه اس�تأجر بيت�اً منذ اكثر من 
12 سنة فهل يجوز لصاحبه أن يطالب 

بالتخلية ؟
ج. يج�وز لصاحب ال�دار ان يطلب 
من�ك تخلية ال�دار اس�تناداً للمادة 17 
م�ن قان�ون ايج�ار العق�ار رق�م 87 
لس�نة 1979 / الفق�رة 14 م�ن هذه 
اىل  الدع�وى ال تحت�اج  امل�ادة وه�ذه 
ان�ذار وان اثب�ات هذه امل�دة يمكن ان 
يكون بالش�هود، ويمكنك يا زميلنا ان 
تحصل عى مدة 3 أش�هر كمدة سابقة 

للتخلية.

يهتم القانون الدويل العام باألنهار الدولية من ناحيتني : االوىل من حيث املاحة فيه 
والثانية من حيث استغال مياهه يف شؤون الزراعة والصناعة.

اوالً: املاحة يف االنهار الدولية:
مرت املاحة يف االنهار الدولية بأربع مراحل رئيسة :

1. املرحلة االوىل: القرون الوس�طى: تميزت هذه املرحلة او الفرتة بظاهرتني هما: 
االحتكار وفرض الرسوم.

2.  املرحل�ة الثاني�ة: الثورة الفرنس�ية، لقد كان�ت املبادئ التي ج�اءت بها الثورة 
الفرنس�ية االثر الكبري يف الح�د من القيود املفروضة عى املاح�ة يف االنهار الدولية، إذ 

أعلنت وجود )تقرير مبدأ حرية املاحة يف االنهار الدولية(. 
3.  املرحل�ة الثالث�ة: مؤتمر فيينا: وهو وض�ع نظام باملاحة يف االنه�ار االوربية، 
اقرتها الدول يف مؤتمر فيينا عام 1815 . وقد تضمنت الوثيقة الختامية ملؤتمر فيينا يف 

املواد من 108 اىل 117، مبدأ حرية املاحة يف االنهار الدولية لبواخر جميع الدول.
4.  املرحلة الرابعة: اتفاقية برش�لونة، وقد وضع يف مؤتمر برش�لونة التي دعت اىل 
عقده عصبة االمم ، والذي اس�فر يف 20 نيسان عام 1921 عن ابرام اتفاقية برشلونة 
الخاصة بنظام املياه الصالحة للماحة ذات االهمية الدولية، وقد نصت هذه االتفاقية 

عى مبدأ حرية املاحة لسفن جميع الدول املوقعة عى االتفاقية والتي تنضم اليها. 

الأنهار الدولية يف العراق

توج�د يف العراق انهار دولية كثرية اهمها نهرا دجل�ة والفرات والرواق التي تصب 
يف دجل�ة: الخابور، الزاب الكبري، الزاب الصغري، دياىل ، ويكون العراق املجرى االس�فل 
لجمي�ع ه�ذه االنه�ار تنبع من تركيا باس�تثناء ال�زاب الصغري ودي�اىل اللذين ينبعان 
م�ن اي�ران ، اىل جانب وج�ود العديد من االنه�ار الحدودية الصغرية.  ويش�ري االنتفاع 

بمياه هذه االنهار املش�اكل، ال س�يما فيما يتعلق بنهر الفرات واالنهار الحدودية ، لذا 
استعرض لها بأيجاز: 

نهر الفرات

ينب�ع فرعا نهر الفرات )ف�رات صو – ومراد صو( من املرتفعات الجبلية الوعرة يف 
رشقي تركيا ليكونا نهر الفرات عند مدينة كيبان ، ويستمر النهر يف جريانه يف االرايض 
الرتكي�ة مس�افة 420 كم ، ليدخل س�ورية عند مدينة جرابلس وليجري فيه مس�افة 
680كم وخال هذه املس�افة يصب فيه ثاثة روافد هي: الساجورن البليغ ، الخابور. 
وعند مدينة حصيبة يدخل النهر األقليم العراقي ليجري فيه مس�احة 1200 كيلومرت، 
أي حوايل 52% من طول النهر، حيث يخرتق ارايض تقدر مس�احتها 59% من مس�احة 

العراق ويعيش عليها 33% من سكانه. 
ول�م يرش اس�تغال مي�اه الفرات يف املايض اية مش�كلة بس�بب وق�وع النهر من 
منبع�ه اىل مصبه تحت س�يادة دولة واحدة. ولكن بعد تف�كك االمرباطورية العثمانية 
بفع�ل الحرب العاملية األوىل، قس�م مجراه بني ثاث دول هي: تركيا وس�وريا والعراق 
، وبذل�ك تغ�ريت طيلة نهر الف�رات، اذ اصبح بعد ع�ام 1918 نهراً دولي�اً بعد ان كان 
نهراً وطنياً، بعد اس�تغال مياهه يخضع الختص�اص دولة واحدة وانما تنازعت عليه 
اكثر من دولة. ومن اجل ضمان حقوق دولة املجرى االسفل العراقي، عقدت بريطانيا 
وفرنس�ا بوصفهما الدولتني املنتدبتني عى العراق وس�وريا اتفاقية يف 23 كانون االول 
ع�ام 1920 قض�ت مادتها الثالثة عى ان�ه )يف حالة م�ا اذا كان تنفيذ اي مرشوع من 
جانب فرنسا لتنظيم الري يف سوريا يرتتب عليه نقص املياه يف الفرات ويف دجلة بدركة 
كبرية عند دخول النهرين العراق، فأنه يجب تشكيل لجنة من الخرباء لدراسة املرشوع 
الفرنيس قبل تنفيذه . يتضح مما س�بق ان تركيا وس�وريا ق�د انتهكتا حقوق العراق 
املكتس�بة يف مي�اه نهر الف�رات وخالفتا اح�كام املعاهدات املعقودة ب�ني دول الفرات 

الث�اث، كما انتهكت�ا مبادئ القانون ال�دويل املتعلقة االنتفاع بمي�اه االنهار الدولية ، 
بقيامهما بانش�اء مش�اريع اس�تغال مياه الفرات قبل التوصل اىل اتفاق مع العراق 
رغم كل الجهود التي بذلها يف هذا الس�بيل، وهذا ما يش�ري مس�ؤولية تركيا وس�وريا 
الدولية ويحملهما، كل حس�ب مس�اهمتها، النتائج الخطرية التي تعرض لها العراق، 
وال زال العراق يواصل جهوده من اجل التوصل اىل عقد اتفاق ثاثي: "تركيا – س�وريا 
– الع�راق" يحدد بموجب�ه الحصة املائية لكل دولة عى اس�س عادلة ومنصفة، تقوم 
عى قواعد القانون الدويل وما جرى عليه التعامل الدويل يف مجال استغال مياه االنهار 

الدولية، فضاً عن االحكام القانونية املتعلقة بنهري دجلة والفرات. 

اعت�ربت )أصيل( ي�وم والدة ابنتها 
االوىل اك�رب فرح�ة يف حياته�ا كونه�ا 
انتظ�رت لخم�س س�نوات بع�د والدة 
ابنه�ا البكر، وفك�رت كث�رياً يف اختيار 
األس�م حت�ى فتح�ت الق�رآن الكري�م 
فاختارت اسم )جنات( وظلت تفكر يف 
كيفي�ة العناية بصغريتها مع ارتباطها 
بساعات العمل النهاري الطويل، وأشار 
عليها زوجها أن تجعلها يف رعاية أحدى 
الج�ارات الت�ي فتح�ت بيته�ا روض�ة 
لرعاية الصغار وبأجور زهيدة، وافقت 
مع خوفها عى صغريتها وأوصت كثرياً 
صاحبة الروضة بأن تهتم بابنتها، وأنها 
لن تبخ�ل عليها ال بامل�ال وال بالهبات، 
وفعاً س�ارت األي�ام األوىل وفق املألوف 
مع أن )أصيل( كانت تسأل عن صاحبة 
الروضة من بقية الذين وضعوا أوالدهم 
لديها، فيخربونها أن كل يشء يسري عى 
أتم وجه وأحس�ن صورة.. فتوجهت إىل 

عمله�ا بهمة عالية عاقدة العزيمة عى 
أن تحقق كل أهدافها يف الحياة.. وكانت 
تس�تلم ابنته�ا ع�رصاً وتش�كر كث�رياً 
صاحبة الروضة ع�ى جهودها.. ولكن 
بعد ايام الح عى وجه )جنات( الصغرية 
اصفرار وشحوب جعل )أصيل( ينقبض 
قلبها وتس�يطر عليها حال�ة من القلق 
والخ�وف ورضب�ت اسداس�اً باخماس 
وعندم�ا ذهبت بالصغ�رية اىل الطبيب، 
ضعف�ا  تعان�ي  الصغ�رية  أن  أخربه�ا 
وقل�ة نوم .. ودق ناقوس الخطر لديها، 
وعربت ح�دود الواق�ع املحتمل، ورسح 
به�ا الخيال بعي�داً وقررت أم�راً هو أن 
تذهب اىل بيت الروضة يف زيارة مفاجئة 
دون عل�م صاحبة ال�دار، وفعاً باغتت 
الدار وهالها انها لم تجد )جنات( فدوت 
رصختها يف األرج�اء، واتصلت بزوجها 
ال�ذي جاء ع�ى جناح ال�ربق، وتجمهر 
الناس وقالت صاحب�ة الدار إنها قامت 

)بإيج�ار( جنات اىل إحدى الش�حاذات 
يف  االس�تجداء  يف  تس�تخدمها  حت�ى 
الشوارع... اختل عقل )أصيل( الباطن، 
وران عى وجهها حزن ثقيل، وتوجهت 
مع زوجه�ا اىل مركز الرشطة، وطالبت 
والتعويض�ة،  الجزائي�ة  بالش�كوتني 

خصوص�اً أنها أعطت امل�ال ودفعته اىل 
االطباء واملخت�ربات يف فحص )جنات( 
التي ش�حب وجهها وران عليها املرض 
وس�وء التغذية، وفعاً تم القاء القبض 
عى صاحبة الروضة وفق املادة 456 من 
قانون العقوبات، وهي جريمة النصب 

واالحتيال، كما أن محكمة البداءة بدأت 
يف نظر دعوى التعويضات البالغة 100 
مليون دينار وقد بررت )أصيل( دعوتها 
يف أن ابنته�ا صغ�رية الس�ن، وكان من 
املمك�ن أن يؤدي االم�ر اىل وفاتها، كما 
انه�ا صغرية وقد تبلغ الس�ن القانونية 
فتكون يف مركز اجتماعي مرموق، والن 
مث�ل هذا الترصف اثر نفس�ياً ومعنوياً 
عى )أصيل( وزوجها، كما س�يؤثر عى 
املجتمع لوجود هكذا نماذج سيئة فيه، 
وبالتايل فإن العقوبة الرادعة والتعويض 
الكبري س�وف يردع�ان اآلخري�ن ويرد 
االعتب�ار اىل أصيل وزوجه�ا، خصوصاً 
أن مثل ه�ذه الترصفات تدل عى نزعة 
اجرامية متأصلة يف نفس صاحبة الدار 
)الذي استخدمته( كروضة من الناحية 
الظاهرية، ولكن من الناحية الحقيقية 
ب�أرواح  للمتاج�رة  تس�تخدمه  ه�ي 
الصغ�ار، وهي خائن�ة لألمانة التي من 

املف�روض ان يتحى بها االنس�ان وهو 
يؤتمن ع�ى االش�ياء املادية فم�ا بالك 
بالذي يؤتمن عى )الصغار( وهم فلذات 
األكب�اد ورج�ال املس�تقبل، ولم تمض 
س�وى اس�ابيع حتى حكم�ت محكمة 
الجن�ح عى صاحبة الروض�ة بالحبس 
ملدة ثاث س�نوات وفق امل�ادة 456 من 

قانون العقوبات.
 وفرض غرامة مالية كبرية عليها.. 
ومن ث�م حكمت عليها وقررت محكمة 
البداءة والزمتها بدف�ع مبلغ ومقداره 
100 ملي�ون دين�ار كتعوي�ض ألصيل 
وم�ا أصابها م�ن رضر معن�وي جراء 
ه�ذا الح�ادث.. وه�ذا جع�ل )أصي�ل( 
تحرص ع�ى وضع )جن�ات( يف روضة 
حكومية، وإن كانت بعيدة عن سكنها، 
إال أن قلبه�ا اطم�أن م�ع أنه�ا عان�ت 
من الوس�واس الخن�اس واألحام أليام 

طويلة بعد الحادث.
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اعداد : امل�صتقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

األهنار الدولية واملوقف القانوين

واقعة ق�صائية

حاضنة لألطفال تبيع طفلة للمتسولني  ؟

تمت القراءة األوىل لقانون تسليف الطلبة يف 
أروق�ة مجلس النواب املوق�ر، وقد أكد أكثر من 
نائب بأن هذا القانون سيرشع بعد عيد األضحى 
املبارك. ومعلوم أن إعطاء املخصصات اىل الطلبة 
عى شكل رواتب شهرية، يكون له األثر الكبري 
يف تمش�ية حياتهم الدراس�ية، ورفع الثقل عن 
ذويهم يف هذه الظروف وارتفاع األسعار، حيث 
أن األقس�ام الداخلية تش�كل االرتكاز األساس 
ال�ذي يس�اعد الطال�ب الق�ادم م�ن محافظة 
أخ�رى اىل بغ�داد، والس�كن يف ه�ذه األقس�ام 
مع وجود كافة اللوازم التي تس�اعد يف حس�ن 
اإلقام�ة، وبالت�ايل تنعكس ايجاباً ع�ى النتائج 
الدراس�ية للطلبة س�واء كانوا طلبة الدراسات 
االولي�ة أم العلي�ا. ومعلوم أن اعط�اء الرواتب 
لهؤالء الطلبة هي عبارة عن دين يرتتب يف ذمة 
الطلب�ة يمكن اخ�ذه الحقاً عندم�ا يكون هذا 
الطالب موظفاً يف الدولة عند انهائه لدراس�ته، 
فه�و من ناحية يحل املش�كلة الحالية للطلبة، 
وم�ن ناحية يوفر األموال اىل الدولة مس�تقباً. 
وربم�ا يكون هذا املوض�وع مرتبطا بموضوع 
آخ�ر هو )التعيني املركزي( ال�ذي يحتاج اىل أن 
يؤط�ر بخطة طويل�ة االمد تت�وىل تعيني كافة 
الطلب�ة الذي�ن ينه�ون دراس�تهم الجامعية يف 
كاف�ة ال�وزارات، وحس�ب حاج�ة ال�وزارات، 
ويكون ذلك بالتنس�يق مع وزارة التعليم العايل 
والبح�ث العلم�ي. وبالتأكيد ان اس�تيعاب هذا 
الع�دد الكب�ري س�وف يس�اعد يف القض�اء عى 
البطالة وانهاء حالة املعاناة التي تواجه الطلبة 
بعد تخرجهم من الدراس�ة الجامعية واملعاهد 
املختلفة.. وقد نصت مس�ودة هذا القانون عى 
ان تك�ون قيم�ة التس�ليف او الرات�ب املمنوح 
اىل الطلب�ة هو بواقع )150( أل�ف دينار لطلبة 
الدراس�ات العلي�ا، وبواق�ع )100( أل�ف دينار 
لطلب�ة الكلي�ات واملعاهد العراقي�ة كافة، وأن 
املبل�غ الذي رصد هو بواق�ع )50( مليار دينار 
أع�د لهذا الغرض يتم اس�تامه م�ن قبل وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي، واعتقد أن مبلغ 
)150 و100( الف التي اعتمدت هي ال تناس�ب 
الظرف الح�ايل الذي يواج�ه الطلبة وخصوصاً 
مع ارتفاع األس�عار، حيث أن رشاء املابس، او 
تناول وجبات الطعام، او أجور النقل، او رشاء 
الكت�ب ولوازمه�ا، هي كلها أم�ور ال يمكن أن 
يغطيه�ا مثل هذا املبلغ، اي نعم هو مبلغ جيد، 
ولكن )حالة الس�وق االقتصادية( ربما توجب 
أن يك�ون بش�كل أع�ى يف ه�ذه املرحل�ة مثاً 
)200-250( الف دينار خصوصاً أن الكثري من 
الطلب�ة تركوا الدراس�ة تحت ضغ�ط الظروف 
االقتصادية وعدم قدرتهم عى الدراس�ة.. كما 
أن من�ح هذه الرواتب يج�ب أن ال يقترص عى 
اش�هر الدراس�ة الس�تة فق�ط، بل أن يش�مل 
أش�هر العطلة الصيفية، ألنها كما قلنا س�وف 
تكون معينة للطالب يف اشهر العطلة الصيفية 
ولذويه ايضاً. وال بد من اإلشارة هنا اىل أن هذه 
الخطوة الكبرية تحسب للسادة اعضاء الربملان 
)ممث�يل الش�عب(، والذين تبنوا ه�ذا املرشوع 
والذي بالتأكيد س�يكون خط�وة كبرية ومهمة 
يف تطوي�ر قابلي�ات الطلب�ة ورفع مس�تواهم 
ال�درايس، ألن الطالب اذا اطمأن عى غده أبدع، 
وإن ذلك س�يزيل القل�ق ويعطي للطلبة فرصة 
اىل الدراس�ة املرتكزة عى االطمئن�ان اىل الغد.. 
ال�ذي نتمن�ى من الل�ه تعاىل أن يك�ون غد خري 

وسام وتطور عى العراق جميعاً. 

علي جابر

قانون
 تسليف الطلبة
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انطلق�ت ف�ي مدينة حي�در اباد 
الهندي�ة فعالي�ات مهرج�ان الرقص 
التراثي الس�نوي، والذي يستمر على 
مدى تسعة أيام كاملة. وفي العرض 
م�ن  مجموع�ة  قدم�ت  االفتتاح�ي 
الحسناوات، رقصة خاصة للمناسبة 
وتخللتها لوحات فولكلورية متنوعة 
ترم�ز إل�ى تاري�خ الهن�د، والمراحل 
الحضاري�ة الت�ي م�رت به�ا الب�اد 
عل�ى مدى س�نوات طويل�ة. وتعتبر 
ه�ذه الرقص�ات رمزاً م�ن الطقوس 
الخاص�ة التعبيري�ة، وترتدي خالها 

المش�اركات زي�اً يرمز إل�ى األصالة 
والجمال.

أن  أميركي�ون  علم�اء  أعل�ن 
عاج�ًا يختبر حالياً تس�تخدم فيه 
خايا جلدية لتحسين رؤية الفئران 
المصابة بالعمى، قد يس�اعد يوماً 
التنّك�س  بم�رض  المصابي�ن  م�ا 
بفق�دان  يتس�بب  ال�ذي  البقع�ي 
البص�ر عند البش�ر. وقال س�تيفن 
تس�انغ م�ن جامع�ة كاليفورني�ا 
في نيوي�ورك ان "نتائج الدراس�ة 

تشير إلى أن الخايا الجذعية 
المحّفزة، المشتّقة من خايا 
بشرية بالغة لكنها ذات مزايا 
جنيني�ة، يمكن أن تس�تخدم 
قريب�اً الس�تعادة البصر عند 
المصابي�ن بم�رض التنّكس 
البقع�ي". وأض�اف تس�انغ 
"بالنس�بة ألم�راض العي�ن، 
أظن أننا نقترب من سيناريو 
الجلدي�ة  الخاي�ا  في�ه  تس�تخدم 
للمريض الس�تبدال خايا ش�بكية 
العين المتض�ررة بفعل المرض أو 
التنّكس". وأش�ار إل�ى أنه دائماً ما 
كان يقال ان "زراعة خايا جذعية 
زة س�تكون مهم�ة في مجال  محفَّ
الطب ف�ي المس�تقبل البعيد، لكن 
الدراس�ة الجديدة أظه�رت أن هذا 

المستقبل بات يقترب أكثر".

ح�دود  ال  الياباني�ة  الفن�ون 
له�ا، وأحدثها ابت�كار قبعة حديثة 
غريب�ة الش�كل والمضم�ون، وقد 
ارتدتها عارضة جميلة في طوكيو 
خ�اص  مع�رض  هام�ش  عل�ى 
للفن�ون الجميلة. وتضّمنت القبعة 
المتداخل�ة، مجموع�ة م�ن القطع 
وكامي�را  الصغي�رة  االلكتروني�ة 
الخفيفة،  الهداي�ا  تصوير، وبعض 
والتي شّكلت معاً حدثاً فنياً عنوانه 

التمّيز بالشكل والمضمون.

العاصم�ة  ش�وارع  ش�هدت 
له�واة  تظاه�رة  الكولومبي�ة 
الدراجات الهوائية، وضمت المئات 
م�ن الش�باب والش�ابات للمطالبة 
بالسماح باس�تخدام انواع محددة 
طبي�ة  الغ�راض  المخ�درات  م�ن 

فقط.

لون مع 

متاهــــــة

اس�راليون،  علم�اء  يس�تخدم 
التكنولوجيا العسكرية املخصصة 
لتحديد مواقع الغواصات، لتعقب 
الحيتان الزرق�اء النادرة عىل بعد 
مئ�ات الكيلوم�رات م�ن خ�ال 

التنّصت عىل أغانيهم املميزة.
ويمكن للحيتان الزرقاء التواصل 
م�ع بعضه�ا ع�ىل م�دى حوض 

محيط كامل، من خال 
ذات  أص�وات  إط�اق 
أو عن  تردد منخف�ض 
طريق األغاني العميقة. 
وب�دأ علماء م�ن وكالة 
الجنوب�ي  القط�ب 
العام  ه�ذا  االس�رالية 
عوام�ات  باس�تخدام 
لتحديد االتجاه، مزّودة 
بأجه�زة لرص�د صدى 

الصوت لتعق�ب أصوات الحيتان، 
وه�و تط�ور كب�ر ع�ىل صعي�د 
عملي�ات مراقبة الحيت�ان. وقال 
مايك دابل من الوكالة االس�رالية 
ع�ىل  الحص�ول  نح�اول  »أخ�راً 
الزرق�اء.  للحيت�ان  واٍف  تقيي�م 
ع�ىل م�دى س�نوات عدة نب�دأ يف 
تس�جيل تواري�خ تب�دل مواقعها 

وم�ن خاله نقدر الع�دد اإلجمايل 
له�ا«. ويف وق�ت س�ابق م�ن هذا 
الع�ام، س�جل العلم�اء عىل مدى 
20 يوم�اً، 103 مواق�ع للحيت�ان 
الزرقاء يف منطقة تبلغ مساحتها 
أكثر م�ن 10 آالف كيلومر مربع 
التكنولوجي�ا.  باس�تخدام ه�ذه 
وق�ال دابل إنه ع�ىل الرغم من أن 

طول الحيتان الزرقاء يصل إىل 33 
م�راً، إال انه يصعب العثور عليها 
وال يع�رف عنه�ا س�وى القلي�ل. 
إنها  الحكومة االس�رالية  وقالت 
تأمل يف أن تس�هم تحس�ن عملية 
مراقبة الح�وت األزرق، وهو أكرب 
حيوان يف العالم يف املحيط املتجمد 

الجنوبي.

مهرجان الرقص اهلندي
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تغريم طفل قبل والدته بثالث سنوات !
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�سورة من الذاكرة

بغداد يف 
ال�سبعينات

1264 - مملكة قش�تالة تحتل 
م�ن  وتنتزعه�ا  رشي�ش  مدين�ة 

املسلمني الذين حكموها منذ عام 
لوي�س  املل�ك  زواج   -  1514
الثان�ي عرش مل�ك فرنس�ا بامللكة 

ماري تيودور.
1558 - تأس�يس مدينة ماردة 

يف فنزويا.
اإلس�باني  الجي�ش   -  1595
كام�رباي  مدين�ة  ع�ىل  يس�تويل 

الفرنسية.
1760 - روس�يا تس�تويل ع�ىل 
مدين�ة برلني إبان حرب الس�نوات 

السبع.
1804 - تأسيس مدينة هوبارت 

عاصمة تسمانيا.
1806 - بروس�يا تعل�ن الحرب 

عىل فرنسا.
1812 - حرب 1812: اش�تباك 
يف بح�رة إري ب�ني قط�ع بحري�ة 
أمريكي�ة وبريطاني�ة ينج�م عن�ه 
اس�تياء األمريكيني عىل سفينتني 

بريطانيتني.
تعل�ن  غواياكي�ل   -  1820

استقالها عن إسبانيا.

يف  العبودي�ة  إلغ�اء   -  1824
كوستاريكا.

1888 - افتتاح نصب واشنطن 
رسمياً للجمهور.

ف�ؤاد يصب�ح  األم�ر   -  1917
س�لطاًنا عىل مرص وذلك بعد وفاة 

أخيه السلطان حسني كامل.
1962 - إعان استقال أوغندا.

1967 - إعدام الثائر األرجنتيني 
تيش جيفارا يف بوليفيا وذلك بعد يوم 
واحد من من اعتقاله ومحاكمته يف 

محاكمة ميدانية رسيعة.
إنه�ا  1973 - إرسائي�ل تعل�ن 
فقدت الس�يطرة ع�ىل خط بارليف 
الدفاعي عىل شاطئ قناة السويس 
الق�وات املرصي�ة عليه  واس�تياء 
بالكام�ل وذلك بعد ثاث�ة أيام من 

بدء الحرب العربية ضدها.
2001 - مجل�س األم�ن ال�دويل 
يؤيد باإلجماع الرضبات األمريكية 
ع�ىل أفغانس�تان باعتباره�ا عمًا 
مرشوًع�ا بس�بب رف�ض حكوم�ة 
طالبان يف أفغانستان تسليم أسامة 
بن الدن املتهم األول يف هجمات 11 

سبتمرب.

1 – ممثلة مصرية – 2 – شاعر عراقي راحل – 3 – ماركة سيارات 
– نبصر }مجزومة{ – 4 – متش�ابهان – أحد األقارب – متشابهة – 5 
– عكس�ها صنديد – فيلسوف يوناني – 6 – متشابهان + قصد – أشد 
متانة وصابة – 7 – عكس�ها إحدى اإلمارات العربية – 8 – عكس�ها 

من األبجدية – ابغ – سقي – 9 – والية أميركية .

1 – الموس�يقار الدكتور – 2 – ش�اعرة فلس�طينية – 3 – أجيب – 
عاصمة أوروبية – 4 – مؤسف ومؤجع من الحزن – أسم موصول – 
5 – شركة بترولية – جنون – علو ومجد – 6 – عكس يسر – عكسها 
فق�ر – 7 – متش�ابهان – يص�ل إل�ى – 8 – مدينة س�ورية – عامة 

موسيقية – 9 – دولة أوروبية .

فال�سفة

سافوي جيجك )Slavoj Zizek( من مواليد 
21 م�ارس 1949 ه�و فيلس�وف وناق�د ثق�ايف 
سلوفيني ، قدم مساهمات يف النظرية السياسية، 
ونظري�ة التحليل النفيس والس�ينما النظرية. هو 
أحد كبار الباحثني يف معهد علم االجتماع بجامعة 
لوبليان�ا . يلقي محارضات يف كثر من األحيان يف 
مدرس�ة Logos يف س�لوفينيا، وهو أستاذ يف كلية 
الدراس�ات العلي�ا األوروبية. "يوص�ف أنه أخطر 
فيلس�وف س�يايس يف الغرب". عمل أس�تاذا زائرا 
يف جامعة ش�يكاغو، وجامع�ة كولومبيا، جامعة 
برينستون، جامعة نيويورك، وجامعة مينيسوتا، 
وجامعة كاليفورنيا، وجامعة ميش�يغان وغرها 
من الجامعات. ويشغل حاليا منصب املدير الدويل 
ملعهد بركبك للعلوم اإلنسانية يف بركبك بجامعة 
لن�دن ورئيس لجمعية التحلي�ل النفيس النظرية، 
يف ليوبليان�ا. يكت�ب ح�ول العديد م�ن املواضيع 
واألصولي�ة،  األيديولوجي�ة،  الرأس�مالية،  مث�ل: 
والعنرصي�ة، والتس�امح، والتعددي�ة الثقافي�ة، 

وحق�وق اإلنس�ان، والبيئ�ة، والعومل�ة، وح�رب 
الع�راق، الث�ورة، الطوباوية، الش�مولية، ما بعد 
الحداثة، ثقافة البوب   واألوبرا والسينما، والاهوت 
الس�يايس، و الدين. ولد جيجك يف لوبانا عاصمة 
س�لوفينيا لعائلة م�ن الطبقة املتوس�طة. والده 
كان خب�را اقتصاديا وموظف�ا مدنيا من منطقة 
Prekmurje يف س�لوفينيا الرشقي�ة ، وأم�ه كان 
تعمل محاس�بة يف مؤسس�ة تابعة للدولة. أمىض 
معظم طفولته يف مدينة بورتوروز الساحلية، ثم 
انتقل�ت عائلته إىل لوبانا حينما كان س�افوي يف 

سن املراهقة. وبالنسبة لوالديه فهما ملحدان.
يف ع�ام 1967 م، التح�ق بجامع�ة لوبان�ا ، 
حيث درس الفلسفة وعلم االجتماع. وحصل عىل 
دكتوراه يف فنون الفلس�فة م�ن جامعة لوبانا، 
ودرس التحليل النفيس يف جامعة باريس الثامنة.

أعيقت مهنته باكرا بسبب البيئة السياسية 
يف الس�بعينيات امليادي�ة. ب�دأ دراس�ته يف عرص 

التحرر النسبي من النظام الشيوعي. 

قال أطباء إّن فقدان الش�عر املستمر 
وصوالً إىل الصل�ع ليس أمراً مقترصاً 
ع�ىل الرجال، ب�ل إن واح�دة من كل 
أربع نس�اء حول العال�م تتعرض له، 
ولكن بمستويات وأشكال مختلفة يف 
معظ�م األحيان عّما يواجهه الرجال.

وقال�ت أخصائية الصح�ة العامة يف 
»CNN« جينيف�ر ش�و للقن�اة ب�أّن 

الصلع يظهر لدى النس�اء عرب ضعف 
يف الش�عر وتراجع سماكته، أو تراجع 
كثافة الش�عر يف أعىل الرأس تساقطه 
م�ن املقدم�ة. وهن�اك أس�باب أخرى 

لتساقط الشعر مثل ضعف التغذية أو 
الحمل أو التوتر والصدمات النفس�ية 
واألدوية. وحول س�بل الع�اج، قالت 
ش�و: »م�ا م�ن رضورة للبح�ث عن 
ال  كان  إن  األم�ر  ملواجه�ة  وس�ائل 

يتس�بب بمش�اكل للمرأة التي تعاني 
منه، أم�ا الراغبات بالعاج فيمكنهن 
اللج�وء إىل عدة وس�ائل، مثل األدوية 
أو س�وائل االس�تحمام التي تتضمن 
مادة »مينوكسديل« املضادة لتساقط 
الش�عر«. ولكن ش�و ش�ّددت عىل أن 
أس�اليب العاج هذه يجب أن ترتبط 
بالتغذية الس�ليمة والراحة واالبتعاد 
عن التوت�رات، إىل جانب ع�دم إغفال 
الت�ي  العضوي�ة  معالج�ة األم�راض 
قد تكون الس�بب األس�ايس لتساقط 

الشعر.

 فوج�ئ صبي يف ال�12من العمر يف إيطاليا حني فرض عليه 
دفع غرامة بأكثر من ألف يورو بسبب تأخره يف دفع رضيبة 
عىل س�يارة، تعود إىل ما قبل والدته بثاث سنوات.  وذكرت 
وكالة األنباء اإليطالية )أنس�ا( أن وكالة تحصيل الرضائب 
اإليطالية ألغت غرامة بقيمة 1,138.77 يورو فرضتها عىل 
طفل يف ال��12 من العمر من منطق�ة بوغليا جنوب الباد، 
ع�ىل تأخ�ره عن دفع رضيبة عىل س�يارة تع�ود إىل ما قبل 
والدته بثاث س�نوات وقالت الوكالة إنها ربطت عن طريق 
الخطأ الس�جل الرضيبي للطفل بشخص آخر يحمل االسم 

عينه، وهو املالك الحقيقي للسيارة.

سالفوي جيجك

تكنولوجيا 
عسكرية لتعقب احليتان

دات بالصلع  !! والنساء أيضًا ُمهدَّ
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اخلاليا اجللدية لعالج العمى

القبعة.. الكامريا

دراجات حول املخدرات

احلمل
أنصح لك إنه�اء االعمال امللّحة 
والصعب�ة وعدم تأجيله�ا اىل وقت 
آخ�ر، فقد تنقل�ب املعطيات ضدك 

وتتعقد االعمال.

الثور 
عراقيل مفاجئ�ة لن تثنيك عن 
القي�ام بم�ا تخطط له من�ذ زمن. 
يجعل�ك  اإلق�دام  يف  ت�رّددك  لك�ن 

ضعيف اإلرادة أمام املحيطني بك

اجلوزاء
يحم�ل إليك هذا اليوم تغييراً 
ايجابي�اً وانجذاب�اً واس�عاً ألحد 
األش�خاص أو إلح�دى الجهات، 
وم�ن الممك�ن ان تتوص�ل ال�ى 

اتفاق سري

ال�سرطان 
ال تكن متردداً امام المواقف 
الحاس�مة. أحزم ام�رك وصارح 
العم�ل  ف�ي  عن�ك  المس�ؤولين 
تواجهه�ا  الت�ي  بالمصاع�ب 

والمضايقا

االأ�سد 
خذ وقت�اً للتفكير قبل اتخاذ 
أي ق�رار، عل�ى الرغ�م م�ن أن 
الجهود التي تبذلها تعطي نتائج 

مشّجعة جداً،

العذراء 
ق�د يفاجئ�ك أح�د الزم�اء 
بتقديم المساعدة غير المتوقعة، 
وه�ذا سيس�عدك كثي�راً ويترك 

لديك انطباعاً إيجابياً تجاهه.

امليزان
ف�ي  مب�ّرر  غي�ر  الت�ردد 
تصرفاتك، ومن األفضل أن تكون 
أكث�ر ثق�ة بالنف�س ومؤهاتك 

ليست سهلة كما تعتقد.

العقرب 
أش�رك المقربي�ن ف�ي فرح 
أو مناس�بات جميل�ة. ق�د تهتم 
لبع�ض الجي�ران أو االقرب�اء أو 

تلّبي دعوة هذا اليوم.

القو�س 
عليك التأني وعدم المجازفات 
ك�ن  للمش�كات.  والتع�رض 
حذراً. تنج�دك االعصاب الهادئة 
والحكمة والقدرة الواسعة على 

تفهّم األمور.

الدلو 
القمر في السرطان يشجعك 
عل�ى المبارزة الفكري�ة وتقديم 
الحج�ج والبراهين، ش�رط أن ال 

تضيع في التفاصيل.

اجلدي
قضية زوجي�ة قد يكون لها 
النزاعات  بمهنتك.تّجن�ب  عاقة 
التي قد تكون ش�ديدة ج�داً هذا 

اليوم وتتطّور إلى األسوأ.

حوت 
تريح�ك أج�واء ه�ذا اليوم، 
الخام�س  البي�ت  ف�ي  فالقم�ر 
يوحي ل�ك بأفكار جي�دة لبعض 
المشاريع ويدعوك إلى المبادرة 

والمجازفة

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 



مع   بداية   املوسم   املدريس   تحرص   كل   أم   عىل   أال   يفوت  
 أوالدها   ك�وب   الحليب  الدافئ   قبل   الخ�روج   من   املنزل   إىل  
 املدرس�ة   يف   الصب�اح   الباكر ,  حتى   وإن   ك�ره   الطفل   ذلك , 
 فه�ي   تعرف   تماما   مدى   أهمية   ه�ذا   الكوب   وتأثريه   عىل  
 الق�وة   البدنية   والقدرة   الذهنية   ألطفالها ..  ولكن   كثريا   ما  
 تج�د   األم   صعوبة   يف   إقن�اع   طفلها   برشب   ك�وب   الحليب 
  وهو   ما   دعا   خ�راء   التغذية   إىل   البحث   عن   الطريقة   املثىل  

 لكل   أم   تحرص   عىل   صحة   أبنائها . 
فم�ن   املع�روف   أن   اإلنس�ان   لم   يعرف   غ�ذاء   متكامل  
 العنارص   الغذائية   لجميع   املراحل   العمرية   مثل   اللبن ,  فهو  
 غذاء   عظي�م   الفوائد ,  بل   إنه   يعت�ر   أول   غذاء   للطفل   عند  
 مول�ده   وهو   ما   يتوافر   له   يف   ص�ورة   الرضاعة   الطبيعية ,  
 حيث   إن   املواد   الغذائية   التي   يحتوي   عليها   لبن   األم   سهلة  
 الهضم   جدا ,  وهي   تتكون   من   بروتينات   ومعادن   ودهون  
 وفيتامين�ات ,  ولكن   بنس�ب   تختلف   من   ي�وم   إىل   يوم ,  بل  
 وم�ن   س�اعة   إىل   أخرى   عىل   م�دى   اليوم ,  حتى   امل�اء   الذي  
 يحتوي   عليه   اللبن   وكذلك   سكر   الاللكتوز   فهما   أيضا   من  
 العنارص   املفيدة   لجس�م   الرضيع   حيث   إن   سكر   الالكتوز  
 يعد   من   أسهل   الس�كريات   امتصاصا   ملعدة   الصغري ,  كما  
 أن   ه�ذا   النوع   م�ن   الس�كريات   يدخل   يف   تركي�ب   الخاليا  
 العصبي�ة  للطف�ل ,   وكذلك   خالي�ا   املخ ,  كما   يس�اعد   عىل  
 امتصاص   الجس�م   للكالسيوم   والفس�فور   وبالتايل   بناء  
 العظام   واألس�نان   والش�عر ,  كما   يوفر   لب�ن   األم   عنارص  
 املناعة   املوجودة   يف   جسم   اإلنسان   طوال   عمره   فيما   بعد . 

 لذل�ك   فهو   ليس   مفيدا   فقط   لألطف�ال   بل   لجميع   املراحل  
 العمري�ة   وخاص�ة   كبار   الس�ن ,  حي�ث   إنه   يحت�وي   عىل  
 بروتني   سهل   الهضم   باإلضافة   إىل   الكالسيوم   والفوسفور  
 الالزم�ني   لتقوي�ة   العظام   الت�ي   تصاب   بالهشاش�ة   مع  
 تق�دم   العمر ,   وتكون   س�هلة   الكرس ,  ل�ذا   ينصح   األطباء  

 أيضا   كبار   الس�ن   برضورة   تناول   كوب   من   اللبن   الحليب  
 أو   الزب�ادي   كل   ي�وم ,   فكلما   تقدم   عمر   اإلنس�ان   عاد   إىل  
 الطبيعة   ملتمس�ا   خرياتها ,  فقد   ال   يس�تطيع   اإلكثار   من  
 تن�اول   اللحوم   بصف�ة   مس�تمرة ,  لكن   يس�تطيع   تناول  
 األلب�ان   ومنتجاته�ا   كل   يوم .  وألن   الحلي�ب   يعد   من   أكثر  
 املواد   الغذائية   تعرضا   لالضطهاد   والتعفف   خاصة   من   قبل  
 بعض   األطفال   الذين   تش�عر   األمهات   بقلة   الحيلة   والذنب  
 بسبب   عنادهم   فقد    أعد   لنا   خراء   التغذية   بعض   النصائح  
 التي   قد   تس�اعد   عيل   التغلب   عيل   هذه   املشكلة .  التعصب  
 عادة   ال   يأتي   بالنتيجة   املرجوة   لحل   هذه   املشكلة ,  بل   إنه  
 يزيد   األمر   تعقيدا ,  لذلك   ال   تستخدمي   أسلوب   العقاب ,  بل  
 جربي   بدال   منه   أسلوب   الثواب ,  وضعي   ورقة   فوق   سطح  
 الثالج�ة ,  ويف   كل   مرة   تنجحني   فيها   بإقناع   طفلك   بتناول  
 كوب   من   اللبن   أضيفي   نقط�ة   لرصيده   عىل   تلك   الورقة , 
 ويف   نهاية   األس�بوع   قومي   بتجميع   تلك   النقاط   واشرتي  
 ل�ه   هدية   بذات   القيمة   النقدية ,  وس�وف   تجدين   طفلك   يف  
 األس�بوع   الذي   يليه   يس�عى   هو   لتناول   ك�وب   أو   أكثر   يف  
 الي�وم   من   اللبن   لرشاء   هدية   أكر   يف   األس�بوع   الذي   يليه , 
 وبمرور   الوقت   س�وف   يتحول   أمر   تناول�ه   كوب   اللبن   إىل 
 عادة   وينىس   رضورة   إحضار   الهدية .      ثبتي   موعدا   محددا  
 لتناول   كوب   الحليب   بص�ورة   روتينية   يوميا ,  وليكن   عىل 
 سبيل   املثال   فور   النهوض   من   النوم   حيث   يشعر   الطفل   يف  
 ذل�ك   الوقت   بالرغبة   يف   تناول   يشء   محىل ,   وجربي   يف   ذلك  

 الوقت   أن   يكون   اللبن   ب�اردا   مضافا   إليه   بعض  

 الس�كر   وال�كاكاو ,  ومرضوب�ا   يف   الخالط ,  ف�إن   األطفال  
 ع�ادة   يعش�قون   كل   أن�واع   الش�يكوالتة    يف   أي   وقت   من  
 اليوم .  إذا   رفض   طفلك   تماما   تناول   كوب   الحليب  بش�تى  
 الط�رق ,   جربي   اللجوء   إىل   مش�تقات   اللب�ن   مثل   الزبادي  
 املخلوط   بواس�طة   الخ�الط   بالفاكهة   املوس�مية   وبعض  
 السكر ,   وكذلك   املهلبية   املثلجة   أو   األرز   باللبن ,  أو   البليلة , 
 م�ع   مالحظة   أن   األخ�رية   تعمل   عىل   زيادة   نس�بة   الذكاء  
 ل�دى   الطفل .  اعريف   املفاتيح   املزاجية   ألبنك   واس�تخدميها  
 لتحقيق   الف�وز   يف   هذه   املعركة ..  فهناك   أطفال   يفضلون  
 ع�دم   إضافة   الس�كر   مطلق�ا ,  وآخرون   يفضل�ون   تناول  
 الزب�ادي   الطازج   دائم�ا ,  أو   رشب   كوب   الحلي�ب  دافئا   أو  
 ممزوجا   بالنس�كافيه  ) املن�زوع   الكافيني   وه�و   متوافر  
 باملتاج�ر   الغذائية   الكرى (.    قد   يفي�د   القليل   من   املرح   يف  
 عملية   إقناع   الطفل ,  خاصة   أن   معظم   األطفال   يرفضون  
 تن�اول   اللب�ن   أو   أي   م�ن   منتجات�ه   بمجرد   رؤيت�ه ,   لذلك  
 يمكنك   إعداد   كوب   من   اللبن   مخلوطا   بأي   يشء   تعرفني   أن  
 ابنك   يفضله ,  أو   حلوى   يكون   اللبن   هو   مكونها   األساس.. 
 ثم   اقرتحي   عىل   طفلك   أن   تلعبا   معا   لعبة   التذوق ,  وقومي  
 بربط   عينيه   بواس�طة   ايش�ارب ,  ثم   اجعلي�ه   يتعرف   عىل  
 مذاق   بعض   أنواع   الطعام   املختلفة   ومن   ضمنها   محتوى  
 الطبق   أو   الكوب   الذي   كنت   قد   أعددته   مسبقا   كي   يتذوقه  
 طفلك   ويس�تطعمه   دون   تذمر ,  ف�إذا   أعجبه   املذاق   تكون  
 فرصة   جيدة   إلقناعه   بتناول   هذا   املنتج   اللبني   فيما   بعد .  

وفقا إلحصاءات جديدة، تش�عر النس�اء بالسعادة أكثر 
من الرجال. ولكن ما هو رس هذه السعادة يا ترى ؟

أشار بيان صحفي صدر عن جامعة ساوث فلوريدا بأن 
باحث�ني أمريكان تمكنوا مؤخرا من تحديد الجني املس�ؤول 
ع�ن املس�تويات األع�ىل م�ن الناق�الت العصبي�ة يف أدمغة 
النس�اء. وق�د قام مؤلفو الدراس�ة بتس�مية ه�ذا الجني، " 
الجني األول املس�ؤول عن سعادة النساء". أما اسمه العلمي 
 encoding protein of monoamine oxidase A فه�و 
واختصاره MAO-A. ويعمل هذا الجني يف الدماغ عىل قسم 

الناق�الت العصبية واألمين�ات األحادية مثل )الس�رياتونني، 
الدوبام�ني والنوربينفرين(، املعروفة بهرمونات الس�عادة. 
وقاد الباحثون بدراس�ة املادة الوراثية لعينة من 193 امرأة 
و 152 رجال. فوجدوا بأن النس�اء الالتي يملكن مس�تويات 
منخفض�ة من ج�ني MAO-A كن األكثر س�عادة. وإذا كان 
الجس�م يحتوي عىل نس�ختني م�ن الجني فكان ه�ا بمثابة 
تعزي�ز للس�عادة. بينما تبني بأن س�عادة الرج�ال ال ترتبط 
بنش�اط هذا الجني. وفقا للباحثني، أن التأثري االيجابي لهذا 

الجني يوقفه مستوى التستيسرتون.

وفقا لرئيس فريق البحث، هينيان تشني، من 
جامعة س�اوث فلوريدا، دراس�ة طبيعة الجينات 
يف أدمغ�ة البرش، مثل الش�عور بالس�عادة، الحال 
األفضل، والتناغم يجب أن تستمر. فوفقا لتشني، 
ه�ذه املعلومات يمكن أن تس�اعد يف دراس�ة آلية 

حدوث العديد من املشاكل العقلية.
ه�ذا وق�د ن�رشت الدراس�ة كامل�ة يف مجلة 
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الش�عر األجع�د املتم�رد واملتطاير وف�روة ال�رأس املحروقة 
كلها مش�كالت نعانيها جميعا بس�بب التعرض ألشعة الشمس 
الضارة! ولكن لحس�ن الحظ، يف إمكانك تفادي هذه املش�كالت 
بإتباعك هذه النصائح التي اخرتناها لك من أشهر خراء العناية 
بالشعر لتتألقي هذا املوسم بشعر فائق الجاذبية دون القلق من 

األرضار التي قد يتعرض لها.
فروة الرأس وأشعة الشمس

حتى لو كنت تتقيدين باس�تعمال الواقي الشميس دائما، إال 
أن هناك بعض األجزاء التي ننساها جميعا ومنها فروة الرأس لذا 
يقرتح معظم خراء العناية بالش�عر باختيار القبعة أو الوشاح 
بدال من ذلك. أما إذا كنت تفضلني عدم تغطية رأسك، فال تقلقي 
إذ تتواف�ر يف األس�واق أن�واع كثرية م�ن األمصال الت�ي تضم يف 
تركيبتها عوامل وقاية من أشعة الشمس الضارة لحماية شعرك 

دون أن تتسبب بدهنية شعرك وفروة رأسك.
تقصف الشعر

يؤذي التعرّض ألش�عة الشمس والرمال عىل الشاطئ الشعر 
كثريا إال أن الحرارة املرتفعة س�واء كانت من الش�مس أم أدوات 
تصفيف الشعر هي التي تتسبب بتقصف الشعر ومنحه مظهرا 
هش�ا غري صحي. ل�ذا عليك معالج�ة هذه املش�كلة عن طريق 
حماية شعرك من التعرض للحرارة املرتفعة مبارشة باستخدامك 
املستحرضات الخاصة املطورة خصيصا لهذه الغاية، باإلضافة 
إىل اس�تعمال قن�اع مرك�ز للرتطيب م�رة أس�بوعيا وتقليم 

أطراف شعرك مرّة كل ستة أسابيع.

   
املقادير: 

نص�ف   كيلو   صدور   دج�اج   مخلية 
- نص�ف   كيلو   مكرون�ة - نصف   كوب  
 ك�راث    - نص�ف   ك�وب   بص�ل   أخرض  
 مقطع   رشائ�ح - نصف   ك�وب   بازالء  
 مسلوقة - فلفل   أسود   وملح - بهارات  
 وقرف�ة -  2  ثمرة   بطاط�س   مكعبات  
 مسلوقة - زيت   زيتون   وملعقة   كبرية  

 زبد
الطريقة :

 1  - تشوح صدور الدجاج يف الزيت 
بعد تقطيعها رشائح  رفيعة   ثم   يضاف  
 إليها   قليل   م�ن   املاء   وترتك   لتغيل   حتى  

 تنضج   ثم   ترتك   جانبا . 
 2-   تخلط   الخرضوات   يف   إناء   عميق  
 ويضاف   إليها   قليل   م�ن   زيت   الزيتون  
 والزبد   وتقل�ب   عىل   ن�ار   هادئة   ملدة  5 
 دقائق   ثم   يضاف   إليه�ا   امللح   والفلفل  

 األسود   والبهارات   والقرفة   وتقلب . 
 3 -   تس�لق   املكرون�ة   وتض�اف   إىل  
 الخ�رضوات   وتقلب   ثم   تضاف   رشائح  

 الدجاج   وتقلب   وتقدم   ساخنة .

�أكلة �شهية

معكرونة   بالدجاج   واخلرضوات
اع�ريف م�ا يجدر ب�ك تناوله وم�ا عليك تجنب�ه، ثمة 
برنامج جديد للتخلص من الوزن الزائد يقوم عىل تناول 
 B أم A األطعمة املثالية لفئة الدم، سواء كانت فئة الدم

.AB أم O أو
والواق�ع أن الحمي�ة الغذائية املرتك�زة عىل فئة الدم 
تقوم عىل مبدأ أنن�ا نملك جميعاً تكويناً جينياً مختلفاً، 
وتشجع عىل تناول األطعمة التي تدعم هذه االختالفات. 
فحسب فئة الدم، هناك بعض األطعمة املمتازة لك فيما 
يج�در بك االمتناع ع�ن تناول أطعمة أخ�رى. فإذا كان 

 ،A الغذاء دمك من الفئة يناس�بك  مثالً، 
تن�اول النبات�ي، فيم�ا  ب�ك  يج�در 
والقليل الغ�ذاء الغن�ي  بالروت�ني 
إذا كان دم�ك من الكربوهيدرات 
الحمية الفئة O. ورغم  ه�ذه  أن 

تساعد  التخلص من الغذائية  ع�ىل 
الزائد،  أيضاً ال�وزن  تساعد  فإنها 

تحسني  الطاق�ة عىل  مس�تويات 
لتخل�ص  من الكسل.وا
ب�ني اللح�م األحم�ر ت�وازن 

الحليب  ومش�تقات 
B للفئة

يل  و تن�ا
عند الفطور 

بيضت�ني 
قتني  مسلو

م�ع 
يحتني  رش

م�ن 

التوس�ت الكام�ل القمح�ة، أو كوب�اً صغرياً م�ن اللبن 
الطبيع�ي مع م�وزة مقطع�ة إىل رشائح. عن�د الغداء، 
تناويل عجة الخضار أو رشيحة من لحم البقر املش�وي. 
عند العش�اء، تناويل املعكرونة م�ع اللحم املفروم و 50 

غ من الجبنة.
تجنبي الدجاج واللحم املقدد

..AB للفئة B و A الجمع بني الفئتني
تناويل عند الفطور البيض املس�لوق مع التوس�ت أو 

سلطة الفاكهة الطازجة.
عند الغداء، تناويل س�لطة نيس�واز أو التوفو املقيل. 
عند العشاء، تناويل السمك املشوي مع رقاقات البطاطا 
الحلوة املشوية والحمص أو رشائح التونة املطهوة عىل 

الطريقة الصينية مع صلصة الصويا.
A تجّنبي الكافيني.. الغذاء النباتي مثايل للفئة

تن�اويل عند الفط�ور رشيحتني من التوس�ت الكامل 
القمحة مع الحمص القليل الدس�م، أو تناويل وعاء من 

حب�وب الفطور م�ع الفاكه�ة. وعند الغ�داء، تناويل 
س�لطة الدج�اج مع الخب�ز الكام�ل القمحة أو 

الس�لمون املش�وي. عن�د العش�اء، تن�اويل 
الس�مك األبيض املش�وي مع األرز الكامل 
القمح�ة والخض�ار املس�لوقة بالبخار أو 

كاري الخضار.
تجنبي مش�تقات الحلي�ب.. كثري 
من الروتني قليل من الكربوهيدرات 

تن�اويل عند الفط�ور نصف علبة من 
الف�ول املس�لوق، حب�ة بن�دورة )طماطم( 

مش�وية، أو تن�اويل رشيحت�ني من الس�لمون 
املدخ�ن أو فط�رية أرز واح�دة. عند الغ�داء، تناويل 

سلطة التونة أو وعاء صغرياً من حساء البندورة 
مع رشيحة من الخبز األسمر.

عند العش�اء، تن�اويل فيليه الس�لمون مع 

الحل�وة  البطاط�ا 
والخض�ار  املش�وية 
املسلوقة بالبخار أو 

املش�وي  الدجاج 
صلصة  مع 
 ، ي�ا لصو ا

تجنب�ي 
د  األف�وكا
والرتقال.

�ملر�أة

  تش�تكي الس�يدات من مش�كلة اكتس�اب ال�وزن ويجدن 
صعوبة يف إيجاد حل رسيع لهذه املش�كلة بسبب تراجعهن عن 
برنامج الحمية تارة وتارة أخرى بسبب اتباعهن بعض العادات 
التي تس�هم يف إفش�ال خطط الرجيم، ونح�اول فيما ييل رسد 
بعض من هذه العوامل التي يجب تجنبها للحد من اكتس�اب 

املزيد من الوزن عىل أسوأ تقدير.
 

1- تناول �لطعام قبل �لنوم مبا�شرة

م�ن املعلوم أن الجس�م يق�وم بحرق الده�ون أثناء 
النوم ولكن الجديد أن الجس�م يفشل يف حرقها ، إذا ما 
امتألت املعدة قبل النوم مبارشة. فلقد قامت دراسة 
بمراقب�ة ع�ادات األكل والن�وم لدى 52 ش�خصاً 
ع�ىل مدار س�بعة أي�ام وخلص�ت إىل حقيقة أن 
األش�خاص الذين تناولوا الطعام بعد التاسعة 
ليالً لم يتمكنوا من حرق الس�عرات الحرارية 

الزائدة.
 

2- تناول �لطعام على �ل�شرير

إذا كن�ت م�ن ه�ؤالء األش�خاص الذين 
يش�عرون بالكس�ل للنزول من ع�ىل الرسير 
لتن�اول الفط�ور أو العش�اء، وتفضلني دوما 
الحل األس�هل وهو تن�اول الطعام عىل الرسير، 
اعلم�ي أنك من أكثر األش�خاص عرض�ة لزيادة 
الوزن، فاإلحس�اس باالس�رتخاء يدفعك لإلفراط 
يف تن�اول الطع�ام. لذا إذا ش�عرت بالجوع وكنت 

ترغب�ني يف تناول الطعام عىل الرسير، ابتعدي تماما عن تناول 
األطعمة الدسمة واعتمدي فقط عىل الفاكهة إلشباع جوعك.

 

3- م�شاهدة �لتلفاز �أثناء تناول �لطعام
أظهرت دراس�ة علمية أن مش�اهدة التلف�از أثناء تناول 

الطعام قد تؤدي إىل زيادة الوزن. وكشفت الدراسة أن تناول 
الطعام أثناء مشاهدة التلفاز يعطل قدرتنا عىل إدراك متى 
نتوقف عن األكل. وخلصت الدراسة إىل أن مشاهدة التلفاز 
دون اكرتاث تؤدي إىل تناول الطعام دون اهتمام. وتنصح 

ربات البيوت بإغالق التلفاز وقت تناول الطعام.
 

4- تناول وجبة �لكومبو بداًل من �ل�شاندوت�ش مبفرده

الكثري من مطاعم الوجبات الرسيعة ال تكرتث بمش�كلة 
زيادة الوزن لدى الس�يدات وكل ما يش�غل باله�ا هو بيع أكر 

كمية من املأكوالت. وقد كشفت دراسة حديثة أن اختيار وجبة 
الكومب�و بدال من الوجبة العادية التي يتم احتس�اب كل قطعة 
فيها عىل حدة يس�اهم يف زيادة استهالك الس�عرات الحرارية؟ 
الس�بب يف ذل�ك أنك عندما تقوم�ني بطلب عدة أن�واع غذائية يف 
وجب�ة واحدة فإن�ك بذلك تطلبني كميات أكر م�ن الطعام أكثر 
م�ن احتياجك واألفضل طلب الوجب�ة منفردة وبذلك لن تتأثري 

بخطط هذه املطاعم املعدة خصيصاً لتجفيف محفظتك.
 

5- عدم �شرب �لقدر �لكايف من �ملياه

من الرضوري رشب املياه بكميات مناس�بة وذلك ملساعدة 

أعضاء 
الجس�م 

القي�ام  بوظائفه�ا عىل يف 
النحو األمثل. وقد كش�فت دراس�ة أمريكي�ة أن رشب املاء قبل 
أية وجبة يضعف الشهية لتناول الطعام. ونرش الباحثون نتائج 
دراس�ة أجروها حول األش�خاص الذي�ن يعانون زي�ادة الوزن 
والبدانة، حيث قام بعض األشخاص الذين يعانون زيادة الوزن 
والبدانة والذين ش�اركوا يف الدراس�ة برشب نصف ليرت من املاء 
قب�ل تناول وجبة اإلفطار، وانخفضت الس�عرات الحرارية التي 
تناولوها خالل اإلفطار بنحو 75 س�عراً حرارياً. وعىل مدار عام 

واح�د وصل ذلك إىل 27375 س�عراً حراري�اً، أو ما يعادل ثالثة 
كيلوجرام�ات من الدهون. وتختلف االحتياجات اليومية للماء 
من ش�خص آلخر باختالف وزنه والنش�اط الجس�دي ودرجة 
إفراز العرق واملناخ، وإضافة إىل ذلك، فإن اس�تهالك الس�وائل 
األخرى مثل الحليب، القهوة، والشاي يضيف إىل كمية السوائل 
يف الجس�م، وم�ن الجدير بالذكر أن الجس�م يحصل أيضاً عىل 
السوائل عن طريق الغذاء، فمثالً الحساء والخضار والفواكه 

ومنتجات الحليب تحتوي عىل أكثر من 80% من املاء .
 

6- �ال�شتعجال يف تناول �لوجبة وتناول ق�شمات كبرية

أثبت�ت املجلة األمريكية للصحة الغذائية أن األش�خاص 
الذي�ن يتناولون قضمات كبرية ويتعجل�ون يف تناول الوجبة 
يس�تهلكون س�عرات حراري�ة بزي�ادة قدره�ا 52% أكثر من 
اآلخرين الذين يأكلون قضمات صغرية ويستغرقون وقتاً كافياً 
يف هضم الطعام. إن تجزئة الطعام إىل قطع صغرية يس�اعدك يف 
تقليل شهيتك واالستمتاع بتناول الطعام بالكامل وهناك قاعدة 
س�ائدة أنه كلما صغر حجم قضمات�ك كلما كان حجم خرصك 

أنحف.
 

7- �شرب �لع�شائر �ل�شناعية �ملحالة

عصائر الفاكهة املركزة الصناعية تزيد فيها نسبة الفركتوز 
ومكون�ات التكثيف وهذا وحده كفيل بض�خ كميات كبرية من 
الس�عرات الحراري�ة التي يصعب التخلص منه�ا بعد ذلك. ومن 
األفض�ل اس�تبدال تلك العصائ�ر بالعصائر الطازج�ة الخفيفة 

الخالية من املكونات الصناعية.

مشكالت   كيفية إقناع  طفلك   عىل تناول   احلليب
 شعرك مع الشمس
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أعل�ن االتحاد العراق�ي لكرة الس�لة، االثنني، إلغ�اء العقوبات 
الت�ي أصدرها ضد عدد من األندي�ة واملدربني والالعبني، مؤكدا 
أن إلغاء العقوبات جاء اس�تجابة لاللتم�اس الذي تقدمت به 
األندية، فيما أش�ار إىل انه يأتي متزامنا مع انطالق منافسات 
الدوري.وق�ال املتحدث اإلعالمي لالتحاد إحس�ان املرس�ومي 
إن "اتحاد الس�لة قرر إلغاء العقوب�ات التي أصدرها يف أوقات 
س�ابقة بحق عدد م�ن األندية  واملدربني والالعبني وألس�باب 

مختلفة"، مؤكدا أن "قرار االتحاد جاء خالل اجتماع له عقد 
يف أربيل عىل هامش بطولة الناشئني".وأضاف املرسومي أن 
"الق�رار جاء اس�تجابة لاللتم�اس الذي تقدمت ب�ه إدارات 
األندي�ة لرفع العقوبات عن مدربيها والعبيها"، مش�را إىل 
أن "الق�رار ج�اء بالتزام�ن مع انطالق منافس�ات الدوري 
املمت�از يف ال�20 من ترشين األول الحايل، بغية منح الفرصة 

للجميع باملشاركة يف إنجاحه". وتابع املرسومي أن "االتحاد 
ش�دد خالل اجتماعه عىل رضورة أن يقدم  املشمولون بقرار 
الرف�ع تعه�دا لالتحاد بعدم تك�رار األفعال الت�ي أدت إىل هذه 
العقوبات"،  الفتا إىل أن "االتحاد هدد بتشديد العقوبات فيما 
لو تكرر م�ا يدعو للعقوبة".يذكر أن أبرز من ش�ملهم رفع 
العقوبات هو العب املنتخب الوطني السابق ونادي الرشطة 
حس�ن صالح وأيضا ش�مل الق�رار  بعض األندي�ة واملدربني 

والالعبني .

أعلن أم�ني رس اتحاد الع�اب القوى رئيس 
اللجن�ة الفنية حس�ني جاب�ر ،أن اتحاده 
سيقيم يوم غد املؤتمر الفني لبطولة أندية 
العراق باللعبة، مه�دداً بحرمان من يلجأ 
إىل التالعب باالعمار.وقال حس�ني جابر: 
إن اتح�اده أن�ذر االندية التي ستش�ارك 

يف بطول�ة االندي�ة الت�ي س�تقام يف بغ�داد 
الخمي�س املقب�ل بحرمان كل م�ن يلجأ إىل 
التزوير، كون البطولة أقيمت من أجل خلق 
جيل جديد من املواهب ال أن يكون االنتصار 
وتحقي�ق لقبها هو الهدف الذي تطمح إليه 

املشاركة. : األندية  د ف�ا أ و
املؤتم�ر  لفني ب�أن  ا

للبطولة سيقام يوم غد األربعاء يف الجادرية 
والذي سيتم التأكيد خالله انه يف حال ثبوت 
حالة التزوير فسيتم حرمان الالعب ومدربه 
عامني كامل�ني وان اللجنة الفنية س�تدقق 
بهوي�ات الالعب�ني من اجل الح�د من حالة 

التزوير والقضاء عليها.

أك�د مداف�ع فريق ال�زوراء الك�روي مؤيد 
خال�د، أن فريقه  قادر ع�ىل التواجد يف احد 
املراكز األربعة األوىل يف املوسم الجديد بعدما 
اعتم�د ع�ىل الالعبني الش�باب الذي�ن مثلوه 
املوس�م املايض وهو ما يجعله مرش�حاً لشغل 
اح�د املراكز األربع�ة األوىل.وقال مؤي�د خالد: إن 
املعس�كر التدريبي الذي دخله الفريق الزورائي يف 
األردن مثايل ومعه وصل الالعبون إىل أعىل مستوى 
بالجان�ب البدني ع�ر تكثيف التدريب�ات واالرتقاء 
بالجانب الخططي ع�ر املباريات األربع التي خضناها 

والتي كانت عىل مستوى عال.
وذكر: أن انضمام الس�وري زاهر ميداني سيدعم صفوف 
الفري�ق وتكتمل بعدها سلس�لة التعاق�دات الجيدة التي 
أبرمتها اإلدارة بالتشاور مع الجهاز الفني فضالً عن تجديد 
التعاقد مع العبي املوس�م املايض وهو م�ا يجعلنا قادرين 
عىل التواجد يف املراكز األربعة األوىل يف املوسم الجديد الذي 

سنفتتحه بمواجهة نفط الجنوب يف ملعبه.

الش�باب والرياض�ة  أك�د عض�و لجن�ة 
يف مجل�س الن�واب س�عد حم�زة ، أن 

اللجنة تس�لمت اعرتاض�ات من قبل 
بعض أعض�اء الهيئ�ة العامة عىل 
لوائ�ح انتخابات اللجن�ة االوملبية 
.وأض�اف حم�زة  يف بي�ان له :أن 
لجن�ة الش�باب والرياضة طالبت 
اللجنة االوملبية وبش�كل رس�مي 
بتأجيل النظ�ر بلوائح االنتخابات 
لح�ني الب�ت بش�كوى املعرتضني.

للجن�ة  العام�ة  الهيئ�ة  وعق�دت 
االوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة اجتماع�ا 

مهما أقرت فيه لوائح االنتخابات الخاصة 
باالتح�ادات املركزية والفرعي�ة واملصادقة عىل 

مس�ودة قانون اللجنة االوملبية بع�د التعديالت الالزمة 
وتحديد موعد انتخابات االتح�ادات املركزية والفرعية وانتخابات 
الهيئة العامة ,وتم خالله املصادقة عىل قانون اللجنة االوملبية بعد 
التعديالت ومناقشة فقرات االنتخابات واالتفاق عليها بالتصويت 
وتحدي�د موعد انتخابات االتح�ادات الفرعية يف الخامس عرش من 
ش�هر ترشي�ن الثاني املقبل كم�ا حدد العرشون من ش�هر كانون 

األول املقبل موعدا النتخابات االتحادات املركزية.

أعلن عض�و االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم يحيى 
زغ�ر، ب�أن فريق�ي نفط ميس�ان والنف�ط تأهال 
لخوض املباراة النهائية لدوري الكرة الش�اطئية 

للنساء التي ستقام منتصف الشهر الحايل.
وق�ال يحي�ى زغ�ر: إن فريقي نفط ميس�ان 
والنف�ط س�يكونان ط�ريف املب�اراة النهائي�ة 
لدوري الكرة الش�اطئية للنس�اء التي ستقام 
منتصف الش�هر الحايل بعدم�ا تخطيا الفرق 
الت�ي قابلوه�ا ضم�ن دوري النخب�ة للعب�ة 
التي ش�هدت مش�اركة واس�عة من فرق بغداد 

واملحافظات املعتمدة يف اتحاد الكرة .
وأضاف: إن تغلب نفط ميسان عىل فريق القوش من 

املوصل بفارق رضبات الج�زاء قاده للمباراة الختامية، 
مؤك�داً بأن العراق يعد ثاني بلد يقيم دوريا للكرة الش�اطئية 

للنس�اء وهو أمر أش�اد به االتحاد اآلس�يوي بكرة القدم بالرغم من 
العمر القصر لدخول اللعبة للعراق ونأمل أن تحقق منتخباتنا الوطنية نتائج 

طيبة يف مشاركاتها الخارجية كون لجنة الكرة الشاطئية التي ارأسها لم تألوا 
جهداً يف سبيل نرش اللعبة يف األندية املحلية لتحقيق النجاح املشهود الذي نبتغيه.

وأعلنت لجنة كرة القدم الشاطئية، عن مشاركة ثمانية فرق يف أول دوري رسمي 
عراقي لكرة القدم الش�اطئية للنساء وهي النفط والقوش ونفط ميسان وقزانيا 

والزعيم والبلدي والدفاع املدني والجيش.

ذكرت تقاري�ر صحفية بريطانية أن مدافع 
مانشس�رت يونايت�د ري�و فرديناند غاضب 
جداً من زميله الس�ابق غاري نيفيل بسبب 

الترصيحات التي أدىل بها مؤخراً.
وأكد غ�اري نيفيل يف مقابل�ة تلفزيونية أن 

وجود ري�و فردينان�د يف تش�كيلة منتخب 
إنجل�رتا قد يس�بب بع�ض االنقس�امات يف 
ح�ال عودته إىل التش�كيلة م�ن جديد.وعررّ 
فرديناند )33 عاماً( يف أكثر من مناسبة عن 
رغبت�ه يف العودة مجدداً إىل منتخب األس�ود 
الثالث بعد استبعاده من بطولة كأس األمم 

األوروبي�ة )2012(.وأكد املقربون 
من مدافع املان يونايتد أن األخر 
مس�تغرب من ترصحيات زميله 

نيفيل الت�ي جاءت قبل ثالثة أيام 
فقط من إعالن القائمة النهائية 

ألسماء الالعبني.

      استطالع/ محمد الشريفي 
من�ذ أن ابتع�د ع�ن صف�وف املنتخ�ب الوطني يف 
بطولة كأس القارات، ونور صري يسعى بكل ما 
أوت�ي من قوة للعودة مج�دداً إىل صفوف املنتخب 
الوطن�ي بعد أن أحس بفداحة الخطأ الذي اقرتفه 
يف تلك املش�اركة فكانت البداي�ة عودته احتياطياً 
ملحم�د كاصد قب�ل أن يقف بني الخش�بات الثالث 
أساس�يا يف مب�اراة اليابان األخرة فه�ل يحق لنا 
الق�ول إن نور صري تمكن من س�حب البس�اط 
من تحت أقدام محمد كاصد؟؟ س�ؤال جوابه لدى 

أهل االختصاص:
م�درب ح�راس املرم�ى عام�ر زاي�د يديل 

ل�م  فيق�ول:  املوض�وع  يف  بدل�وه 
يس�اورني الش�ك يوًم�ا بقدرات 

وكفاءة الح�ارس نور صري 
ال�ذي طاملا ذاَد عن ش�باك 

يف  الوطن�ي  املنتخ�ب 
عديدة  مناس�بات 

مص�در  وكان 
ة  د س�عا

للش�عب 
العراق�ي 
الكثر  يف 

م�ن 

املناس�بات حت�ى حصل م�ا حصل 
وابتعد عن صفوف املنتخب وعانى 
كث�ًرا عىل املس�توى النف�ي لكن 
م�ا ُيحس�ب له�ذا الح�ارس الكبر 
ه�و الروح العالي�ة واإلرصار اللذان 
س�اعداه كثراً يف استعادة مستواه 
ووقوفه حارس�اَ أساس�ًيا يف مباراة 
الياب�ان لي�س أم�راَ مس�تغربا فهو 
ق�د بدأ م�ع املنتخب يف س�ن مبكرة 
وتمكن من حج�ز مكانه يف صفوف 
املنتخ�ب مبك�رًا لذل�ك فالع�ودة إىل 
حراسة الشباك العراقية أمر طبيعي 
أما بالنس�بة للح�ارس محمد كاصد 

فه�و اآلخر حارس مرم�ى كبر وقدم 
مباريات كب�رة وحمى عرين املنتخب 

يف غر مناسبة لكن أعتقد إنه تأثر كثرا 
بس�بب ضياع فرصة االح�رتاف يف أوربا 

وأن�ا ش�خصيا نصحته كث�را برضورة 
اس�تغالل تلك الفرصة لكنه لم يس�تطع 
التعاي�ش م�ع عال�م االح�رتاف وتعرض 

بع�د عودته لضغ�وط نفس�ية كبرة أدت 
إىل هبوط مس�تواه يف بعض املباريات وأنا 
شخصًيا ادعوه لإلقتداء بزميله نور صري 

وأن يتمس�ك بروح املثاب�رة حتى يعود ذلك 
الح�ارس الكب�ر الذي يعان�ي أمامه أخطر 

املهاجم�ني، خصوًصا وهو م�ا زال صغرًا يف 

لعم�ر  ا
وأمام�ه 

الف�رص قادمة كث�رة فأتمنى من�ه أن ال يصاب 
باإلحب�اط وأن يجعل املدة القادمة فرصة للتحدي 
والكف�اح وعلين�ا أن ال ننىس إن املنافس�ة 

تخلق النجاح.

نور حارس كبير
مدرب حراس املرمى الذي طاملا وقف سدا 
منيع�ا أمام هجم�ات الخصوم ي�وم كان 
حارًس�ا للمرم�ى ذلك هو هاش�م خميس 
ال�ذي يقول يف مع�رض إجابته ع�ىل املوضوع: أنا 
ضد هذا التوصيف فالقضية ليس�ت قضية سحب 
بس�اط، ألن كال الحارس�ني كب�ر ويمتلك الخرة 
واإلمكانية التي تؤهله لحراس�ة ش�باك املنتخب 
الوطن�ي لكن ما حصل إن ن�ور صري دخل يف 
ح�ال من التحدي مع ال�ذات يف الفرتة املاضية 
بع�د أن تعرضَّ له�زة نفس�ية يف الفرتة التي 

ابتع�د فيه�ا عن صف�وف املنتخ�ب وكل 
املعطيات كانت تشر إىل إن نور صري 
عائ�د ال محالة ألن�ه امتلك الروح التي 

تس�اعده ع�ىل ذل�ك فل�م يس�مح 
لوضعه النفي أن يحد من طموحه 

فتفوق عىل نفسه يف املباريات األخرة التي شارك 
فيه�ا م�ع املنتخب وم�ن قبلها قدم م�ع ناديه يف 
بطول�ة الدوري أداء جعله يفرض نفس�ه بقوة يف 
الساحة املحلية ويكون الخيار األول ملدرب حراس 
مرم�ى املنتخب الوطن�ي العراق�ي. يف مقابل ذلك 
أدعو الح�ارس محمد كاصد إىل املثابرة واالجتهاد 
م�ن أجل تحقيق النجاح والع�ودة إىل جادة التألق 

من جديد.

روح المثابرة
وقفتن�ا األخرة كان�ت مع مدرب ح�راس املرمى 
حامد كاظم حيث أش�ار قائال: نور صري حارس 
مرمى كبر وال يوجد من يستطيع أن ُينكر ذلك ... 
نع�م هو تعرض خالل الفرتة املاضية إىل مش�اكل 
نفس�ية نجمت عن بعض الخالفات داخل أس�وار 
املنتخب والتداعيات التي رافقتها لكن نور صري 
وب�كل م�ا ُعرف عن�ه من ش�جاعة 
وإرصار لم يسمح لتلك املشاكل أن 
تنال منه فأبدع يف تجاوزها وتمكن 
م�ن العودة ب�كل ق�وة إىل صفوف 
املنتخب وه�ذه من الح�االت التي 

ال تحص�ل كثرا، ألنه لي�س كل العب 
يس�تطيع أن يفع�ل ذلك ف�أن تخرج 
منكرساً من مشاركة ثم تعود بهذه 
الروح وبهذا املستوى فذلك يدلل عىل 
ثق�ة عالية بالنف�س وإيمان مطلق 
باإلمكانيات وأتوقع أن يستمر نور 
صر ي لفرتة اخرى طويلة باللعب 
أساس�ًيا يف صفوف املنتخب، ألني 
أعتقد إن�ه اآلن أكثر اس�تقرار من 
زميل�ه محم�د كاص�د واألخ�ر يف 
واق�ع األم�ر ال يقل ش�أنا عن نور 
صري لكنه ش�هد تراجًعا غريًبا يف 
املس�توى بعد أن بقي لفرتة طويلة 
يقدم مس�تويات متميزة واملأمول 
م�ن ه�ذا الح�ارس أن يثاب�ر من 

اج�ل الع�ودة مجددا اىل س�ابق 
مس�تواه ألن املنافس�ة بني 

جًدا  رضورية  الح�راس 
التأل�ق ملن  إلدام�ة 

يقف أساسيا يف 
املرمى.

تع�ودت دائما ومن منطلق اح�رتام النفس أن يكون مبدئي 
ه�و اح�رتام رأي اآلخرين حتى لو لم أك�ن مؤمنا به وأيضا 
اعت�دت ا ن ال أجامل أحدا يف أم�ور ترتبط باملصلحة العامة 
... فما أراه جيدا قد يراه غري س�يئا ومع ذلك فانا احرتم 
وجه�ة نظره فليس من املنطق أن نجر الناس عىل االقتناع 

بوجهة نظري بالقوة!.
ولكن يف الوقت الذي احرتم فيه رأي اآلخرين ينبغي أن يكون 
الرأي محرتما أو يفرتض ذلك  أما أن يفرض صاحب أي رأي 

وصايته عىل آراء اآلخرين فهذا مرفوض وممجوج أيضا.
هذه األيام وبدال من أن نهتم وننش�غل بمتابعة استعدادات 
منتخبنا الوطن�ي وهو يتحرض لخوض مباراته الحاس�مة 
أمام الفريق االس�رتايل وقبلها س�يخوض لقاء منتظرا أمام 
عمالق�ة العال�م الكروي املنتخ�ب الرازييل، أق�ول بدال من 

نتاب�ع وندع�م هؤالء األس�ود أم�ال بتحقيق األمل املنش�ود 
وال�ذي طال انتظاره وهو الرتش�ح لنهائي�ات كأس العالم 
املقبل�ة يف الرازيل ... انش�غل الجميع بمتابعة جلس�ات ما 
يس�مى بمحكمة ال�كاس والتي يتقاطر عليه�ا هذه األيام 
ف�رادى وجماع�ات بعض من رج�االت الرياض�ة يف العراق 
يدعمهم احد املحامني ممن ال ش�غل له وال مش�غل س�وى 
مللمة الدع�اوى أيا كانت نتائجها حت�ى لو أحرقت األخرض 
والياب�س املهم هناك دعوى قضائية وهناك أموال س�تدفع 
وهناك متصيدون وهناك مرتبصون لكل ما من شأنه عرقلة 
مس�ار الحرك�ة الرياضية عام�ة والكروية خاص�ة، تواجد 
مم�ن أطلق عليه�م باملعرتضني عىل انتخاب�ات اتحاد الكرة 
الت�ي جرت خالل ش�هر حزيران من العام امل�ايض يف قاعة 
املحكمة ومكث�وا فيها قرابة العرشين س�اعة أمال بإصدار 

قرار يقيض بحل االتحاد وتش�كيل هيئة إدارية مؤقتة تضم 
عددا من العاطلني والطامعني بكرايس جمهورية كرة القدم 

العراقية.
ع�رشون س�اعة وه�م متس�مرون دون كل�ل أو مل�ل !!, 
والبع�ض من ه�ؤالء املعرتضني تركوا أنديته�م ووظائفهم 
الحكومية ووو وذهبوا ألقايص الدنيا جريا وراء اس�تصدار 
قرار قضائي دويل يقيض بالحل وأنا أتس�اءل من من هؤالء 
اجتمع يوم�ا بأعضاء إدارت�ه الناديوي�ة أو الوظيفية أكثر 
من س�اعتني كي يناق�ش واقعا رياضيا متده�ورا أو إقرار 
م�رشوع يدفع بكرتن�ا إىل األم�ام أو يفكر بتنظي�م دورات 
لفرق أش�بال أو ناشئة ممكن أن يكونوا نواة لفرق أنديتهم 

املتدهورة فنيا وإداريا؟.
بالطب�ع ال يوجد اح�د يعمل ويفكر بهذا األم�ر الن الجميع 

يطمح ويرغب بتس�لق س�لم االتحاد الذي يب�دو أن الفوائد 
والعوائ�د التي يجنيها ال تقدر بثمن خاص�ة إذا ما رافقتها 
س�فرات مكوكي�ة وحج�وزات درج�ة ممت�ازة ع�ىل متن 
الطائ�رات ووووو ولذل�ك اس�تقتل البعض وم�ازال يطمح 
إىل ه�ذه املغان�م املنتظ�رة وإال ما الداعي لس�فر هذا العدد 
ال�ذي كان من ضمنهم هو أصال غر متواجد بقاعة املؤتمر 
االنتخابي يف حينه سوى أن هناك أمرا ما فيه فائدة قصوى 
له!.هناك تساؤالت حائرة بحاجة إىل إجابات واضحة منها، 
أين الحرص وأين الوطنية التي يتبجح بها البعض وهو يهم 
يهدم كيانا رياضيا تش�كل عر انتخابات ديمقراطية نقلت 

تفاصيلها عر القنوات الفضائية
وأين هو الحرص وهم منش�غلون بقاعات املحاكم الدولية 
ب�دال م�ن أن يقدم�وا دعمه�م ألم�ل الجماه�ر الرياضية 

الرافدين يف مشوارهم  اس�ود 
الساخن.

أرى أن الفج�وة ب�ني قيادات 
تتس�ع  الرياضي�ة  الحرك�ة 
يوما بعد آخر وهذا من شانه 
أن يعرق�ل كل الجه�ود الت�ي 
تس�عى الن تتط�ور رياضتنا 

عام�ة الس�يما وان الدع�م املقدم م�ن الحكوم�ة العراقية 
اآلن ل�م يق�دم للحرك�ة الرياضية من�ذ نش�وئها يف العراق، 
عليه يجب أن تس�تغل هذه األموال بم�ا يعود عىل الرياضة 
بالفائدة كي تنهض وتتسع قاعدتها أمال بتحقيق انجازات 
تفرح الشارع العراقي املحب لفرقه الرياضية والطامح الن 

يرى رياضييه وهم يعتلون منصات التتويج.

* حيدر الراضي

تركوا المالعب وانشغلوا بالمحاكم "بصراحة"

اتحاد ألعاب القوى يهدد المزورين بالحرمان
المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعةالمستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

فـيـرديـنـانــد غـاضـب مـن غـاري نـيـفـيــل

البرلمانية تطالب األولمبية 
بتأجيل إقرار اللوائح
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يحيى زغير: الكرة الشاطئية ستحقق 
النجاحات

اتحاد السلة يرفع العقوبات 
تزامنا مع انطالق الدوري

مؤيد خالد: فريقنا 
سيتواجد 

في المقدمة

هل سحب األول البساط من تحت أقدام الثاني؟!
متخصصون: نور صبري نجح في التحدي وكسب االمتحان وكاصد مطالب بالمثابرة
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ن�ادي  نج�م  فع�ل  ردود  تباين�ت 
الق�دم  لك�رة  اإلس�باني  برش�لونة 
األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي م�ع مدرب 
الفريق تيت�و فيالنوفا ح�ول التعادل مع 
ريال مدريد 2-2 مس�اء األحد يف كالسيكو 
الك�رة  اإلس�باني.وكان عمالق�ا  ال�دوري 
اإلس�بانية تع�ادال 2-2 مس�اء اول أمس يف 
األس�بوع الس�ابع م�ن منافس�ات الدوري 
اإلس�باني ليحاف�ظ برش�لونة ع�ى صدارته 
لرتتيب البطولة، ولكنه أصبح يتقاس�مها مع 
أتلتيكو مدريد برصيد 19 نقطة لكل منهما بعد 
ف�وز هذا األخري عى ملق�ة 2-1 يف مباراة أخرى.

بينما يقتسم ريال مدريد حاليا املركز الخامس 
برتتي�ب املس�ابقة م�ع كل م�ن ماي�وركا 
واش�بيلية وبف�ارق ثمان�ي نقاط عن 
برش�لونة.وبعد املب�اراة أب�دى ميي 

رضاه عن النتيجة بش�كل عام، بينم�ا أكد فيالنوفا أن 
برش�لونة س�نحت له الفرصة لتحقيق الفوز ولكنه لم 
يستغلها.وقال ميي: "كنت أفضل أن نفوز الليلة ولكن 
حتى الفوز لم يكن سيعطينا نتيجة حاسمة. فاملشوار 
مازال طويال عى نهاية املوسم".وأضاف ميي: "يجب 
أن نس�عد ألننا مازلنا متقدمني عى ريال مدريد بفارق 
ثمان�ي نقاط، ألن ريال مدريد فري�ق كبري حقا".بينما 
أش�ار فيالنوف�ا إىل غياب ع�دد من العبيه األساس�يني 
عن صفوف برش�لونة أم�س وقال: "لعبن�ا بدون خط 
دفاعنا األس�ايس بالكامل، ولكن الالعب�ني البدالء أبلوا 
بالء حسنا".وأضاف: "لو كنت علمت قبل بداية املوسم 
أننا س�نكون متقدمني عى ريال مدري�د بفارق ثماني 
نقاط بعد س�بع مراحل فقط من املوسم لكنت سعدت 
بالتأكيد. ولكن سنحت لنا الفرصة لتوسيع هذا الفارق 
إىل 11 نقطة، إال أننا لم نستغل هذه الفرصة".وعندما 
س�ئل فيالنوف�ا ع�ن األع�الم والالفت�ات الت�ي تطالب 
باس�تقالل كاتالونيا والتي رفعتها جماهري برش�لونة 
الحاش�دة يف اس�تاد "كام�ب 

نو" رد قائال: "كان س�لوك الجماهري جيداً، فقد جاءوا 
ملش�اهدة مباراة يف ك�رة القدم".يف الوقت نفس�ه اتفق 
خافيري ماسكريانو مدافع برشلونة مع مدربه فيالنوفا 
ح�ول تفوق فريقه عى ريال مدريد أمس وقال: "أعتقد 
أننا كنا نس�تحق الفوز. لق�د كانوا أفضل منا يف أول 20 
دقيقة من املباراة، ولكننا بعدها فرضنا سيطرتنا حتى 
نهاي�ة اللقاء".فيما قال املدرب الربتغ�ايل لريال مدريد، 
جوزيه مورينيو، عقب انتهاء لقاء الكالسيكو يف الليجا 
اإلسبانية بالتعادل 2-2 يف ملعب برشلونة، ان "فلسفة 
الن�ادي امللكي عدم التحدث عن الحكام" لكنه اش�ار إىل 
انه س�يخرق هذه القاعدة، مؤك�دا أن الحكم، ديلجادو 
فرييرو، "حكم جيد لكنه ارتكب خطأ خطري يف وقت من 
املباراة".وأوضح مورينيو "ال يمكننا الحديث عن ركالت 
جزاء لم تحتسب، ربما تحتاج لنظارات لكني ابحث عن 
الحقيقة. لست حزينا ألن الريال لم يشتك خالل املباراة. 
الحك�م ارتكب خطأ خطري يف وقت م�ن املباراة".وحول 
صاحبي ه�ديف املباراة لكل فريق، الربتغايل كريس�تيانو 
رونال�دو واألرجنتين�ي ليونيل ميي، أب�رز "يلزم حظر 

جائ�زة أفضل الع�ب يف العالم" نظرا 
رأي�ه  التألق.وع�ن  يف  لتس�اويهما 
"النتيج�ة  أك�د  املب�اراة،  نتيج�ة  يف 
تعكس م�ا حدث، كانت مباراة كبرية 

اس�تمتعت بها الجماه�ري. هذه هي 
الحقيق�ة والنتيج�ة لم تك�ن واضحة 

حتى النهاية، لم نكن نعلم من سيفوز 
حتى الدقائق األخرية".وامتدح الربتغايل 
أيضا العب الوس�ط العائد بقوة للتألق، 
مس�عود أوزي�ل، صانع اله�دف الثاني 
وقمن�ا  نفس�ه  ع�ى  متفوق�ا  "كان 
بتغيريه فقط ألنه كان منهكا".وبهذا 
التعادل يحافظ برش�لونة عى فارق 
الص�دارة ع�ن غريمه ري�ال مدريد 
بواق�ع ثمان�ي نق�اط، بعدما رفع 
رصي�ده إىل 19 نقط�ة يف املرك�ز 

األول، مقابل 11 للملكي لريتقي 
للمركز الخامس.

 
س�افر ام�س اإلثن�ني النج�م الربتغايل كرس�تيانو 
رونال�دو إىل مدين�ة لش�بونة لالنضم�ام إىل املعس�كر 
التدريبي الذي يخوض منتخب بالده استعداداً ملباريات 

التصفيات املؤهلة إىل كأس العالم املقبلة.
وكان  كرس�تيانو رونال�دو قد اس�تضاف يف بيته 

صب�اح ام�س االثن�ني الطاق�م الطب�ي لري�ال مدريد، 
للخض�وع للفحوص�ات الطبي�ة و التأك�د م�ن خط�ورة 
اإلصاب�ة التي تعرض لها يف األمس عى مس�توى الكتف.

ومن املقّرر أن ينضم رونالدو إىل تشكيلة منتخب الربتغال 
عندما يواج�ه يوم الجمعة املقبل منتخب روس�يا ضمن 

تصفيات املونديال، بعد أن تألق يف الكالسيكو و سجل هديف 
ريال مدريد.

اُته�م "روب�ن فان ب�رييس" ليلة أمس باس�تخدام 
"مرفق�ه" لالعت�داء املُتعمد عى العب الوس�ط 
الدويل الفرني "كاباي" أثناء مباراة نيوكاسل 
ومانشس�رت يونايتد عى ملعب س�ان جيمس 
ب�ارك يف ختام الجولة الس�ابعة م�ن الدوري 
اإلنجلي�زي املنتهي�ة بفوز الش�ياطني الحمر 
بثالثية نظيفة.مدرب نيوكاس�ل "آالن باردو" 
ش�اهد الحادث�ة عندما كان ُيرش�د العبيه من 
ع�ى خ�ط التم�اس لبع�ض التعليم�ات خالل 
الدقائ�ق ال��10 األخ�رية، بالتحدي�د يف الدقيقة 
يف  التحقي�ق  اإلنجلي�زي  امل�درب  وطال�ب   ،84
الواقعة كي ال يفلت الجاني من العقاب.وبحسب 
قوان�ني االتحاد اإلنجليزي لك�رة القدم، إذا أثبتت 
اإلع�ادة التلفزيونية تورط ف�ان برييس وتعمده 
رضب كاب�اي باملرفق س�يواجه خط�ر اإليقاف 
ث�الث مباري�ات لينجح ب�اردو فيما فش�ل فيه 
املوس�م املايض عندما حاول التأثري عى االتحاد 
اإلنجليزي إليقاف فان برييس بس�بب شجاره 
م�ع مواطن�ه "كرول" عق�ب انته�اء مباراة 
آرسنال ونيوكاسل عى ملعب اإلمارات بفوز 
املدفعجي�ة يف الدقائ�ق األخرية.وق�ال باردو 
للصحفي�ني "كنت أتابع يوه�ان كاباي وقت 
تعرض�ه لل�رب باملرف�ق من ف�ان برييس، 
وال ب�د من النظ�ر يف ه�ذه الحادث�ة جيداً".

نيوكاسل تعرض لظلم تحكيمي واضح خالل 

اللق�اء ح�ني رفض مس�اعد "هاورد ويب" احتس�اب 
ه�دف صحيح لبابي�س سيس�يه رغم مرور رأس�يته 
لخ�ط املرمى قب�ل ابعاد دي خي�ا للكرة بع�د عبورها 
بكام�ل محيطها للخ�ط القانون�ي، وكان�ت النتيجة 
تق�دم اليونايتد بهدفني فقط.لك�ن باردو لم يخض 
مع اإلعالم يف الحديث عن الهدف الصحيح لسيسيه 
أكث�ر مما خاض يف الحديث ع�ن حادثة فان برييس 
وكاباي فأوضح بقوله "لقد نظرت إىل الحادثة ثالث 
أو أرب�ع م�رات وأنا مازلت متأكد، فق�د كنت قريب 
ج�داً جداً".وأت�م حديثه "كنا نقدم عم�ل رائع رغم 

تأخرنا بهدف�ني، ولعبنا كرة جيدة 
ج�داً مل�دة 20 دقيق�ة يف الش�وط 

الثان�ي، واله�دف ال�ذي أحرزه 
سيس�يه ل�و أُحتس�ب البقانا 
عى قيد الحياة وكان بإمكاننا 
الحصول عى يشء ما يف نهاية 
املباراة".مص�در خ�اص أك�د 
أن تقرير الحك�م هاورد ويب 
ال�ذي س�يصل للجن�ة الحكام 

خ�الل  اإلنجلي�زي  االتح�اد  يف 
الساعات القادمة سيحدد بنسبة 

كب�رية موقف ف�ان برييس وما 
إذا كان س�يفتح االتحاد 

املح�ي تحقيق�ًا يف 
الواقعة أم ال.

أكد املتوسط الس�لوفاكي ماريك هامسيك عى تحمسه ملباراة فريقه نابويل 
ض�د يوفنتوس عقب ع�ودة البطولة اإليطالي�ة ُمجدداً بع�د التوقف الدويل، 
ُمش�دداً ع�ى أنهم يصلوا ل�ذات الدرجة الت�ي عليها البيانكوني�ريي اآلن. إل 
فامبريو ق�ال عقب نهاية مباراة فريقه أمام أوديني�زي : "يف اآلونة األخرية 
تعلمن�ا كيفية الف�وز حتى يف املباريات التي ُنعاني فيه�ا بدنياً وذهنياً، كان 
من املهم أن ُنحقق الفوز خاصة بعد فوز يوفنتوس أمام سيينا يف األرتيميو 
فرانكي، لقد كنا متحدين ضد أودينيزي وهي عادتنا هذا املوسم ولهذا تجدنا 
يف املركز األول".وعن مقارنة مس�تواهم بمس�توى الالفيكيا سينيورا أجاب 
: "م�ن املبك�ر قول هذا، مقارنتن�ا باليوفنتوس مبكرة بع�ض اليشء، لكننا 
متحمس�ني ملواجهتم عند العودة من ف�رتة التوقف الدولية".ُيذكر أن ماريك 
هامس�يك – 25 عاماً – نجح يف إحراز ثالث أهداف يف س�بع مباريات شارك 
خالله�ا هذا املوس�م، وكانت أهدافه الثالث يف ش�باك بالريمو ث�م فيورنتينا 

وأخرياً أودينيزي.

أكد نجم خط الوس�ط ستيفني جريارد أنه ليس 
نادم�اً عى البقاء مع نادي�ه ليفربول عى الرغم 
من النتائج السيئة التي لحقت بالفريق يف األعوام 
القليلة املاضية.وقال جريارد يف ترصيحه لشبكة 
“بي بي س�يه” الربيطانية: “ال أنكر أنني فكرت 
باالنتقال مرة أو مرتني والجميع هنا يعرف ذلك, 
لكن ذلك لم يكن كافياً ألرحل”.وأضاف ستيفني: 
“ول�دت يف ليفربول وأنا مش�جع له�ذا الفريق, 
وما يم�ر به الفريق يجعلني أش�عر باالس�تياء 

كمش�جع أكثر منه كالعب, خضت مباريات يف 
مالع�ب جميلة جداً لكن نغم�ة “ليفربول لن 

يم�يش وحيداً أبداً” ال تف�ارق قلبي وال 
ذهن�ي وال أتخيل نفي يف ملعب غري 
األنفيلد أو أن أدافع عن ش�عار غري 
ش�عار ليفربول”.وأنهى أس�طورة 
الليف�ر مؤك�داً أن فريق�ه لن يكون 
لقمة س�ائغة ألي خصم كان وبأنه 

ليس نادماً عى البقاء يف األنفيلد ولم 
يرحل أبداً.

األمريكي�ة  تقدم�ت 
س�ريينا ويليامز مكانا 
واح�دا لتحت�ل املرك�ز 
التصني�ف  يف  الثال�ث 
العاملي لالعبات التنس 
ال�ذي  املحرتف�ات 
االثنني  ام�س  ص�در 
اس�تمرار  وش�هد 
ترب�ع البيالروس�ية 
أزارينكا  فيكتوري�ا 

ع�ى قم�ة ترتيب�ه. كما 
تقدم�ت الصيني�ة يل نا مكانا واح�دا بالتصنيف 
لتحت�ل املركز الس�ابع بدال من اإليطالية س�ارة 

إيراني التي هبطت إىل املركز الثامن.
ورفعت أزارين�كا رصيدها من النقاط يف صدارة 
التصنيف إىل 10955 نقطة وتلتها الروسية ماريا 
ش�ارابوفا يف املركز الثاني برصيد 9135 نقطة. 
وتقدم�ت ويليام�ز إىل املركز الثال�ث رغم تجمد 
رصيدها عند 7900 نقطة ولكنها استفادت من 
هبوط رصيد البولندية أجنييسكا رادفانسكا إىل 

7265 نقط�ة مم�ا 
تراجعه�ا  إىل  أدى 
الراب�ع  املرك�ز  إىل 
 . لتصني�ف با
بقي�ة  وج�اءت 
املراكز العرشة األوىل 
الرابط�ة  بتصني�ف 
لالعب�ات  العاملي�ة 
املحرتف�ات  التن�س 

الذي صدر امس االثنني 
املوافق 8 أكتوبر كالتايل:

التش�يكية برتا كفيتوفا يف املركز 
الخام�س برصي�د 6595 نقط�ة 
واألملانية أنجيليكا كريبر باملركز الس�ادس 
برصيد 5470 نقطة والصينية يل نا يف املركز 
الس�ابع برصيد 5095 نقطة واإليطالية 
إيران�ي يف املركز الثام�ن برصيد 4855 
نقطة واألس�رتالية س�امانثا س�تورس 
باملركز التاس�ع برصي�د 4400 نقطة 
والفرنس�ية ماريون بارت�ويل باملركز 

العارش برصيد 4010 نقطة.

تيتو: اضعنا فرصة توسيع الفارق.. 
مورينهو: رونالدو وميسي متساويان !!

ب�دا فيليب�ي ماس�ا عملي�ا خ�ارج فريق 
ف�رياري, لكن املرك�ز الثاني املبه�ر الذي 
حقق�ه األح�د يف س�باق الجائ�زة الكربى 
اليابان�ي ق�د يفت�ح الب�اب أم�ام تمدي�د 
تعاق�ده. وأج�اب الربازيي وه�و ممتلئ 
الثقة عى س�ؤال عم�ا إذا كان أداؤه عى 
حلب�ة س�وزوكا الياباني�ة ق�د يضمن له 
تجديد تعاقده مع فرياري يف 2013 بقوله 
“أعتقد ذلك”.وقدم الربازيي , الذي طالته 
انتق�ادات كثرية هذا املوس�م , أداء مميزا 
يف الس�باق اليابان�ي بع�د أن انطل�ق من 

املرك�ز الع�ارش , لكنه تأل�ق يف إخراج كل 
ما لدى س�يارته من إمكان�ات كي يظفر 
باملرك�ز الثان�ي أم�ال يف تأمني مس�تقبله 
م�ع الفري�ق اإليطايل. ووعد ماس�ا , الذي 
ل�م يصع�د منص�ة تتوي�ج منذ الس�باق 
الك�وري الجنوبي عام 2010 “س�أواصل 
سباق”.وس�يعلن  كل  يف  بق�وة  الكف�اح 
ستيفانو دومينيكايل رئيس الفريق قريبا 
من س�يكون الس�ائق الثاني لف�رياري يف 
العام املقبل إىل جانب األس�باني فريناندو 
ألونس�و متصدر بطولة العالم للس�ائقني 
يف املوس�م الحايل. وتناولت تقارير مؤخرا 

بعض األسماء املرش�حة لخالفته 
من بينها األملان�ي نيكو هالكنربج 

س�ائق ف�ورس إندي�ا والربيطان�ي 
بول دي ريس�تا.ويبدو أن تلك األنباء 

ق�د س�اهمت يف تحفيز ماس�ا , الذي 
خ�ر بطول�ة العالم ع�ام 2008 بعد 

نهاية درامي�ة أم�ام الربيطاني لويس 
هاميلتون س�ائق ماكالرين مرسيدس. 
وبع�د أدائ�ه املتواضع مطلع املوس�م , 
تحسن ماس�ا بمرور الوقت حتى وصل 
الثان�ي يف س�وزوكا , قب�ل  املرك�ز  إىل 

خمسة سباقات عى نهاية املوسم.

المستقبل العراقي / وكاالت

سيرينا تتقدم للمركز الثالث 
بالتصنيف العالمي

ماسا يقاتل من أجل تجديد 
تعاقده مع فيراري

 العدد )361( الثالثاء 9 تشرين االول  2012

المستقبل العراقي / وكاالت
المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

جيرارد باٍق في األنفيلد لألبد

االصابة 
تؤخر التحاق 
"الدون" 
بالبرتغال

تش�ارك بورتو حامل اللقب الصدارة مع غريمه 
بنفي�كا بع�د فوزه ع�ى س�بورتينغ لش�بونة 
2-صفر يف املرحلة السادسة من بطولة الربتغال 
لك�رة القدم الت�ي اختتمت ام�س االثنني بلقاء 
مورينن�زي الثاني عرش مع ماريتيمو فونش�ال 

الرابع عرش.
وس�جل الكولومب�ي جاكس�ون مارتينيز )10( 
ومواطنه جيمس رودريغيز )84 من ركلة جزاء( 
هديف بورتو الذي بات يتقدم بفارق االهداف امام 
منافس�ه التقليدي بنفيكا الفائز عى بريا مار 1-2 
يف افتتاح املرحلة الس�بت.ويف باقي املباريات، خر 
ناس�يونال امام جيل فيس�نتي بهدف لرافايل س�يلفا 
)54(، واس�توريل ام�ام ري�و ايف بهدف لديوغ�و امادو 
)69( مقاب�ل ثالثة اه�داف لجواو باتاك�و توماس )15 
و61( وري�كاردو جوزي�ه الفيش موت�ريو )17(.وخر 
اكاديمي�كا كويم�ربا ام�ام فيتوري�ا غيماراي�ش بهدف 

ملارينيو )24( مقابل هدفني للجزائري العربي 
هالل السوداني )68 و88(، وتعادل 

فيتوري�ا ش�يتوبال م�ع باكوش 
وسبورتينغ  صفر-صفر،  فرييرا 

براغا م�ع اوليهانن�زي باربعة 
 )9( بارب�وزا  لهيل�در  اه�داف 

 49( دوغ�الو  والربازي�ي 
 )81( واي�در  و90+4( 
اه�داف  اربع�ة  مقاب�ل 
للصوم�ايل ليبان العبدي 
كاساما  وايفانيلدو   )4(
وروب�ن  و36(   26(

يف  خط�أ   56( اموري�م 
مرمى فريقه(.

بورتو يتشارك الصدارة 
مع بنفيكا

هامسيك : من المبكر 
مقارنتنا باليوفنتوس

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالتالمستقبل العراقي / وكاالت

فان بيرسي يواجه عقوبة اإليقاف 
ثالث مباريات محلية

المستقبل العراقي / وكاالت
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

   Hasanhamid2000@yahoo.com

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ لمياء نعمان

يبدو الش�ارع البغ�دادي أصفر كل صباح 
ومس�اء، جرّاء تالصق الس�يارات الصفر من 
نوع )س�ابا( التي انترشت بش�كل واسع منذ 

سنتني يف األقل.
ال�)سابا( السيارة ذات الحجم الصغري أو 
ال�)س�ايبا( كما اصطلح عليها هن�ا، إيرانية 
الّصن�ع ُتّورد بغزارة وتباع بغ�زارة أكرب، ألنها 
عىل ح�د قول س�ائقيها »متوفرة باألقس�اط 
املريح وال ت�رف يف الوق�ود وصغرية الحجم 
مما يمكنها دخول الش�وارع الضيقة واملرور 

بني االختناقات املرورية«. 
س�ائقو الس�ايبا الذين يعملون يف األجرة 
لس�اعات طويلة يف اليوم أغلبهم من الشباب، 

أكث�ر  وه�م 
فخ�را 

بسياراتهم من غريهم ممن يقودون النوعيات 
األخرى، وتدل ع�ىل ذلك أحاديثهم والتعليقات 
والقفشات التي تحملها السيارة الصغرية عىل 

زجاجها الخلفي: 
)مو سايبة تره بنت عشاير.. تكرب وتصري 
همز.. س�ايبة ولّفيتج..سايبا يف اليد خري من 
س�وناتا يف املعرض.. قوطي�ة وأربع تايرات... 

تره أني مخطوبة(.
الدعابات والتحشيش�ات  هك�ذا أطلق�ت 
وغريه�ا، وبالرغم من بعضها الس�اخر إال أن 
س�ائقها صالح محمد العيثاوي يش�يد بها يف 
ش�وارع بغداد »ألنها من الس�يارات الصغرية 
التي تتس�ابق حتى مع نفس�ها فهي خفيفة 
وس�هلة الحمل، ويمكنك رشاؤها عرب نقابات 
وجمعيات ومعارض للس�يارات وبالتقس�يط 

املريح، وشبابّية«.
يق�ول العيثاوي »أنها تناس�بني 
ورخيص�ة  صغ�رية  فه�ي 
وتمكنت من رشائها، 
متزوج  فان�ا 

وع�ٌي إيجاد عم�ل وبرصاح�ة ال يوجد تعيني 
أو أعمال تتناسب مع ش�هادتي وعىل العموم 
-كم�ا أض�اف- يمكنني جني امل�ال من عمي 
كسائق تاكيس للسايبا  وال أخجل من قيادتها 

لذا اخرتتها وسددت أقساطها ولله الحمد«.
وعن املبلغ اليومي الذي يحصل عليه بعد 
العمل فيصل، كما يع�رب العيثاوي، »من 40 
– 50 أل�ف دينار تقريباً وت�وزع بني الوقود 
وإدامتها ومرصوف للبيت وهي ال تخذلني 

يف الشارع كثرياً«.
ويضيف ل�)املستقبل العراقي( »نحن 
نقب�ل بأجور مناس�بة للمواط�ن ونعتقد 
أنها متدنية، حتى ال نسري يف الشارع هباًء 

ودون فائدة«، وأش�ار إىل أن »الناس تحبذها، 
فأهم يشء يبح�ث عنه الراكب هم�ا )التربيد 
والرعة( وكالهما متوفر يف سيارة )السايبا( 

البسيطة«.
ويرى ج�واد مظفر أن س�يارته الس�ايبا 
الصغ�رية »تدخ�ل يف أماكن ضيق�ة ويمكنها 
اإلفالت م�ن الزحامات واملضايق�ات املرورية 
وبرعة لذا تتعرض للشقلبة والدعم وتتعرض 
للكر وكأنها علبة للمرشوبات الغازية«, كما 
يعرب, ومع ذل�ك يجده�ا اقتصادية ورخيصة 
وأدواته�ا االحتياطي�ة متوف�رة يف الس�وق 

املحلية.
يق�ول »أنني برصاحة أح�ب اإلرساع يف 
الس�ري بها فهي خفيفة ورسيع�ة ويمكنها 

الطريان ربما«!

محمد نفسه مرتاحاً يف سيارته الصغرية التي ويجد الش�اب حسني 
يستحصل رزقه منها وال يتذمر من الدعابات 
التي يطلقها أصدقاؤه س�واء عليه ام 
عىل س�يارته الصغرية السايبا، يقول 
أن نوعها انترش كثرياً وتحظى بميزات 
عديدة تتناس�ب مع طموح السائقني 
والتربي�د,  )التقس�يط,  الش�باب  م�ن 
واألدوات االحتياطي�ة الرخيص�ة( وهو 
لم يتضايق يف أي�ام الصيف القائظ ألنه 
يس�تخدم التربيد بش�كل دائم وال يهمه 
الوق�ود ويعمل بفرتات من النهار حتى ال 

يتعب وُيتعب السايبا. 

       تونس / وكاالت

ج�اءت الكث�ري من قص�ص الرقة 
لُتصف�ح ع�ن الوج�ه اآلخر ال�ذي يحمل 
عددا م�ن الصفات اإلنس�انية للصوص، 
وذل�ك بع�د أن تس�لل لص ش�اب إىل أحد 

املن�ازل يف مدين�ة قفصة بجن�وب تونس 
به�دف رسقته، لكنه فوج�ئ بأهل املنزل 
يف حالة إغماء نتيجة إلصابتهم باختناق 
جراء ترب الغاز، فقام بفتح الشبابيك 
للتهوية وتقديم اإلس�عافات األولية فوراً 
ث�م طلب النجدة من الس�كان املجاورين 

لنق�ل املصاب�ني إىل املستش�فى لينقذهم 
بذلك من موت محقق.

الل�ص اعرتف بأنه دخل املنزل بهدف 
الرق�ة ك�ي يتمكن م�ن تس�ديد ديون 
مرتاكم�ة عليه، فما كان من األرسة التي 
أنقذه�ا إال أن كافأت�ه بمنحه املبلغ الذي 

يحتاجه للخروج من ضائقته املالية.
ه�ذه الحادث�ة الت�ي تظه�ر فيه�ا 
الصفات اإلنسانية لدى مخالفي القانون 
مح�ت الفكرة اإلجرامية التي اتس�م بها 
اللصوص عىل مر العصور، كما أعادت إىل 
األذهان أحد الحوادث الش�هرية يف روسيا 

عندما تس�لل لص إىل منزل يقطن 
به مسن متقاعد فلم يجد شيئاً يف البيت 
الذي بدا صاحبه معدم�اً، لينتهي األمر 
بأن ت�رك للرج�ل بعض امل�ال وأرفقه 
برس�الة قصرية جاء فيها »ليس عدالًَ 

أن تعيش هكذا يا جدي«.

      دمشق/ وكاالت

تعرض عريس س�وري من محافظ�ة القنيطرة للعقر 
من كلب ضال ليلة زفافه.وذكرت مصادر إعالمية سورية 
أن�ه أثناء قيام العريس بإغالق س�تائر غرف�ة نومه عقب 
عودت�ه وعروس�ه إىل بيتهما ليلة الزف�اف هجم عليه كلب 
ضال ليعقره يف إليته اليرى. والالفت أن العريس يس�كن 
يف الطاب�ق الثال�ث واألخ�ري وهذا يعن�ي أن ال�كالب بدأت 

تدخل البيوت واألبنية مما يش�كل تهديدا حقيقيا للسكان 
واألطفال عىل وجه الخصوص، إضافة إىل ذلك فقد أكد أهايل 
العريس أنهم لم يتمكنوا من إخراج املصاب إال من النافذة 
لعدم قدرتهم عىل الدخ�ول إىل البناية وطرد الكلب الضال.
يذك�ر أن مش�كلة الكالب الضالة تتفاق�م يوما بعد آخر يف 
محافظ�ة القنيطرة، وهي مدينة يف س�وريا، فخالل ثالثة 
أيام فقط تم تس�جيل 20 حالة فيما بلغ عدد املعضوضني 

64 حالة خالل شهر سبتمرب املايض يف املحافظة.

     هوليوود/ وكاالت

ف�ازت النجم�ة األمريكي�ة مي�ال كونيس بلق�ب أكثر ام�رأة مثرية يف 
العالم عىل قيد الحياة لعام 2012 بحس�ب االس�تفتاء الذي أجرته مجلة 

»س�كوير«.ويف حواره�ا م�ع املجلة التي س�تحتل غالفها لعدد ش�هر 
ترشي�ن الثاني علق�ت كونيس ع�ىل اختيارها لهذا اللق�ب قائلة: »ما 
أفعله ومن أنا، ش�يئان مختلفان وسيظالن هكذا دائما«، موضحة أن 

عملها وشخصيتها الواقعية شيئان متناقضان.
لقب امل�رأة األكثر إث�ارة يف العالم س�بق وحصل�ت عليه نجمات 
عاملي�ات ه�ن؛ أنجلينا جويل عام 2004، جيس�يكا بي�ل عام 2005، 
سكارليت جوهانس�ن عام 2006، تشارلز ثريون عام 2007، هايل 
ب�ريي عام 2008، كيت بيكينس�يل عام 2009، مين�كا كيلي عام 

2010، ريهانا 2011.
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العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

• يف تس�عينيات الحصار الال انساني الذي فرض عىل العراق؛ والذي 
نال من الش�عب ولم ينل من الس�لطة؛ ابتدأ موس�م الهجرة إىل الشمال؛ 
كما يعنون ذلك الطيب صالح؛ واملوس�م معروف وال حاجة لرشحه فقد 
اصطح�ب معه لعمان وس�وريا ولبنان وليبيا خرية عق�ول البلد وخرية 
ش�بابه؛ مثلما اصطح�ب الدالالت وباعة الس�كائر املف�رد والحاجيات 
األخ�رى التي وضعت س�معة اإلنس�ان العراق�ي تحت مبض�ع االتهام 

والتجريح. 
• ومن بني هذه التش�كيلة غري املتجانسة؛ يبزغ األدباء العراقيون: 
ش�عراء وروائيني وكت�اب قصة وفنانني تش�كيليني؛ تماما مثلما كتبت 

عنهم يف ذات عمود بمجلة )الف باء( أنداد ابن زريق البغدادي.
وعادة ما تكون عمان او س�وريا محطات انتظاراتهم ليس اال.. ألن 
املس�تقر القادم هو ليبي�ا أو دول اللجوء اإلنس�اني؛ وبانتظار ذلك عىل 
املبدع العراقي أن يتجرع الهوان وش�ظف العيش والشفقة )املوت أهون 

من خطية – السّياب(
• يف 20/ أي�ار/ 1998 كتب�ت مرثية يف ص 34 م�ن الف باء بعنوان 
)رحي�ل الن�ورس الجنوبي( الن�ورس ال�ذي يتناس�اه اآلن الجميع ويف 
املقدمة منهم األدباء أنفس�هم؛ والجهة السياس�ية التي حمل انتس�ابه 
إليه�ا حت�ى  اتهامات اللحظة األخ�رية؛ فال احتفاء وال إع�ادة قراءة او 
إعادة طبع مؤلفاته وال تكريم ذكرى وال حلقة دراس�ية؛ ومما يشعرني 
باألس�ف ان األدب�اء قد اندرج�وا ضم�ن الالعبني يف س�احة املصالحة 

والفعاليات ذات األموال السهلة.. ما علينا
• كتبت تحت العنوان والتاريخ أعاله:

)أي�ة كآب�ة تجت�اح األحرف وه�ي تح�اول ان تكتب مرثي�ة؛ وأية 
ذكريات تهطل من س�ماوات معرفته؛ فق�د كان-والله- يرمي بأقدامه 

عىل الرصيف بكل حذر خشية ان يؤذي نملة او حجرا.
رقيق.. كنسمة فجر

طّيب.. كقلب ام
ومب�دع مثل اي كات�ب من كتاب الرق�م الطينية؛ الس�ومريني أنداد 

اآللهة!
أتكفي الدمعة يف وداعه؟

أيكف�ي ان نق�رأ الفاتحة فقط عىل )اب�ن زريق( الناث�ر هذه املرة؛ 
وال�ذي حمل روحه اىل بلد غريبة من اجل)حفنة نقود( يعيل بها أوالده؛ 
حت�ى اذا مل�س بيديه ضآل�ة ما آل إليه الحلم؛ س�قط مثل ج�ذع نخلة.. 

ومات؟!!
أنرثي�ه..ام نلعن كل من أوص�ل املبدعني العراقي�ني إىل هذا الطريق 
املس�دود: الس�فر من اجل لقمة العيش؛ونكتب يف مقدمة الدول أمريكا 
والدول التي تخىش ان يفرد املارد العراقي قامته؛فتكش�ف شمسه زيف 

أيامهم..
في�ا ايه�ا املس�افر امللتح�ق بالقائم�ة املفتوح�ة لن�ا جميعا؛تحت 
ظ�ل الحص�ار الصعب؛نح�اول ان نوفي�ك حق�ك ب�ان نبق�ى ع�ىل قيد 
الحياة؛ونكتب؛ونحب؛ونحتفظ بصحتنا من اجل ان نش�هد يوم انتصار 
ش�عبنا العظي�م؛ عنده�ا فقط من املمك�ن ان نريح دموعنا اىل وس�ائد 
ذكراك..وننتحب؛اما اآلن فسنقاوم بالكلمة التي أحرقت روحك من اجل 

بقائها عذبة؛وطاهرة .
.. يف كل ن�ورس يط�ري/ عىل كل ريش�ة من جناحه / س�نقرأ ما لم 
تكتبه إىل هذا الحني / ونسمع يف اصطفاق الريح: مواال..سنهديه اليك(

• أتدرون من رثيت�ه هكذا يف مجلة العراق االوىل والوحيدة)الف باء( 
ويف عام)1998( والذي اعيد التذكري به هنا اليوم ؟؟

.. انه كاتب وروائي وصحفي ومرتجم)شيوعي(!!
• اتحاد األدباء العام..أدباء ميسان..تجمعات)اليسار(الثقافية؛هل 

من مبادرة..فهو غازي العبادي أيها املثقفون؟؟؟ 

تحس�ب )الجغرافيا(عىل أنها أم التأريخ، كونه�ا حاضنة- حافظة 
ملجم�ل مجري�ات م�ا ج�رى ويجري وس�يجري م�ن ظ�روف وأحداث 
وتحوالت ش�هدها العالم مذ فتح عيني�ه للحياة، فيما يعد)التأريخ( -يف 
الكث�ري من التقديرات- عىل أنه مجرد )وجه�ات نظرات( ألن من يكتبه 
هم املنترصون، ممن يس�عون لطمس الحقائق وفق أهواء مصالحهم، 
ولنا يف محص�الت األنظمة الديكتاتورية ومخلفاتها من أنظمة منتقمة 

وثأرية ما يؤكد زعم ما ورد.
لك�ن... يبق�ى التن�وع القيمي الش�جاع الذي ال يس�تطيع أن يلغي 
املش�رتكات، ي�ربق ويومض -ولو بع�د حني، بحياد نوع�ي وموضوعية 
واثقة- كي ييضء لنا عتمة دهاليز وممرات البحث عن نصوع الحقيقة 
وغايته�ا املثىل، كما فعل زميلنا االعالم�ي املخرضم )عبدالله الالمي( يف 
خض�م كتابه األنيق بطباعته وإخراجه الصادر حديثا بعنوان )بصمات 
عراقي�ة(، ح�ني أبصم بابه�ام وعيه مؤرش�فا لن�ا ولألجي�ال القادمة 
-باملعلوم�ة والتنقي�ب ونوازع الح�رص األمثل- مواق�ف وجهود نخبة 
من رموزنا الوطنية التي أس�همت ب�)وضع لبنة فوق لبنة لبناء الدولة 
العراقية املدنية الحديثة التي ينشدها جميع أبناء بلدي العزيز ...أنحني 
لهم اجالال واكبارا( كما جاء يف نص كلمات اهداء كتاب )الالمي عبدالله( 
الذي س�بق وأن ش�غل منصب أول نقيب للصحفيني بعد احتالل العراق 
يف حرب الربيع/نيس�ان2003، ليعد هذا الجهد نسقا وطنيا واخالقيا يف 
ثقافة االعرتاف بجهود وإس�هامات ش�خصيات فاعلة ومؤثرة، شغلت 
حيزا كبريا يف رس�م مالم�ح تأريخ ذلك املايض القري�ب، والذي لم يكتب 
-لآلس�ف- بالطريق�ة التي فطنت عليها ودرجت مح�اوالت مرامي هذا 
الكت�اب، بنهج كاتبه أو مؤلفه أو جامعه الذي حرص بش�دة عىل ش�د 
أوارص الوطنية الحقة  والحاقها بروح نبض العراق عزيزا، أمنيا، معاىف 
بعيدا كل البعد عن املحس�وب واملنس�وب من األهواء واألغراض، بل جاء 
متدرع�ا بالحكمة وجوهر الحياد، متج�اوزا كل امليول الحزبية الضيقة 
وااليديولوجي�ات األحادية واملعتقدات املغلقة بانحيازاتها س�لفا، والتي 
كان من شأنها أن تثلم الهدف النبيل الذي سعت بالوصول اليه صفحات 
كتابه، وهي تتهجى حروف االنتماء للوطن بمعزل عن غرض أو مسعى 

ال يالمس أطياف وأحالم شعبنا يف الكرامة والحياة.
  أح�دى وثالثون ش�خصية عراقي�ة، حرثت بوجوده�ا حقول تربة 
ذواكرن�ا... أينعت وترعرعت وعرش�ت يف س�فر انتمائه�ا الوطني،دون 
أن نظف�ر بأي نف�س حزبي أو عقائدي معلن وخف�ي ،حاول أن يجتاح 
ن�وازع )عبدالله الالمي( املعروف بجذوره القومي�ة و نزعته النارصية 
والتي أخلص لها منذ اكتوت مواقفه بجمرت السياس�ة، وتدفأت بنريان 
الصحافة قبل نصف قرن، فلم يفرق الكاتب بني شخصية وأخرى إال يف 
مكانة موقع الش�خصية يف املش�هد الوطني والسيايس، من الزعيم عبد 
الكريم قاس�م إىل أحمد حس�ن البكر، مرورا بالجواهري الكبري ومظفر 
النواب ويوسف سلمان )فهد(/ناجي طالب/رفعت الحاج رسي/نزيهة 

الدليمي/مك�رم جمال/عام�ر عبدالله ش�فيق الكمايل/ح�ازم جواد/
شمران اليارسي)أبو كاطع(/سعدون حمادي/فؤاد الركابي/صبحي 
عبدالحميد/^براهي�م كبة/وصالح مهدي عم�اش، وآخرون من طراز 

ه�ؤالء، وأولئك من الذين تركوا بصماتهم واضحة- ناصعة يف س�جالت 
تأريخنا الوطني بمساندة ضمري انحيازها األهم...لعراق،عىل الرغم من 

عتمة )الواقعية املرة( التي عاشها يف ظل ظروف خلت.

  * جواد الحطاب

  * حسن عبد الحميد

من يتذكر هذا الروائي 
العظيم ..؟

»بصامت عراقية«
سوانح املايض القريب

الكتابة باالميل

نقار الخشب

مديــر التحريــر 

      نيودلهي/ وكاالت

حط�م ألف طال�ب هندي الرق�م القيايس العامل�ي كأكثر مجموع�ة ترتدي زياً 
موح�داً يف العال�م وذلك احتفاالً بالذكرى 143 مليالد الزعي�م الهندي الراحل املهاتما 
غاندي. احتفل الهنود بهذه املناسبة يف مدينة أحمد آباد بارتداء زي غاندي وسجل 
هذا االحتفال يف موس�وعة غينيس لألرقام القياسية العاملية.وغاندي هو السيايس 
البارز والزعيم الروحي للهند وقاد حركة استقالل الهند وكان رائداً لحركة مقاومة 
االس�تبداد من خالل العصيان املدني الش�امل التي أدت إىل اس�تقالل الهند وألهمت 
كثريا من حركات الحقوق املدنية والحرية يف جميع أنحاء العالم. تم اغتياله بتاريخ 

30 كانون الثاني 1948 عىل يد الهندوس بسبب تعاطف غاندي مع املسلمني.

CNN /سنغافورة      

 أف�اد تقري�ر صدر مؤخ�را، بنية 
الس�لطات يف س�نغافورة افتتاح أكرب 
متح�ف مائ�ي يف العالم بعد ش�هرين 
وبالتحديد يف السابع من كانون األول، 
يف منتج�ع يحمل اس�م »سينتوس�ا« 
األمر الذي سيدعم الجاذبية السياحية 
للب�الد، بحس�ب م�ا أك�ده ع�دد من 
الخرباء والعاملني بالقطاع السياحي.
وأش�ار التقري�ر إىل أن املتح�ف املائي 
ال�ذي كلف بن�اؤه 7 ملي�ارات دوالر، 
س�يحتوي عىل أكثر من 100 ألف من 
الحيوان�ات املائية الت�ي يرجع أصلها 
ألكث�ر م�ن 800 فصيل�ة يف ح�وض 

ضخم يحوي 60 مليون لرت من املاء.

املنتج�ع  أن  التقري�ر  يف  وج�اء 
س�يضم مدينة ألع�اب مائية تحتوي 
ع�ىل أول لعب�ة أفعواني�ة تعم�ل عىل 
الطاقة »الهيدورمائية« عىل مستوى 
آسيا، باإلضافة إىل ألعاب أخرى تدخل 

القارة اآلسيوية ألول مرة.

زوار  أن  إىل  التق���ري�ر  ولف�ت 
املنتجع س�يمكنهم ممارس�ة رياضة 
مناط�ق  يف  األس�ماك  م�ع  الغط�س 
مخصص�ة م�ن الحوض املائ�ي الذي 
سيتميز بتشكيالته املرجانية الخالبة 
باإلضافة إىل زيارة أكرب منصة عرض 

بحرية عىل مستوى العالم.
وس�يتم تزوي�د املنتج�ع بفنادق 
فارهة من فئة الخمسة نجوم وكازينو 
ومخت�ربات للتجارب املائية باإلضافة 
إىل عدد من مش�اهري الطباخني حول 
العالم ممن سيقدمون أشهر وأفضل 
أن�واع الطع�ام م�ن مختل�ف األذواق 
العاملي�ة م�ن خ�الل مجموع�ة م�ن 
املطاعن العديدة التي س�تنترش داخل 

املنتجع.

ألف طالب يرتدون زي »غاندي« 
ويدخلون غينيس

ميتال كونيتس.. األكثتتر إثتتارةسنغافورة تفتتح أكرب متحف مائي بالعالتم

كلتتب ضتتال يعقر عريستتًا ليلتتة زفتافته

السايبتتا يف بغتداد: رسيعتة وربمتا يمكنهتا الطيتران !
أغلب سائقيها شباب وهم أكثر فخرًا من مقتني النوعيات األخرى

لتتتتتتص يتتتتنتتتتقتتتتذ ضتتتتتحتتتتتايتتتتتاه متتتتتتن املتتتتتتوت

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك


