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 املاليـة تقـدم موعـد صــرف رواتـب املوظفيــن

           المستقبل العراقي/خاص
ق�ال عضو في مجلس الن�ّواب إن “المباحثات التي تمت في اجتم�اع الذي جمع بين رئيس 
ال�وزراء ن�وري المالكي واالبراهيمي تضمنت طرح بديل لالس�د ش�ريطة ان يحظى بمقبولية 
الع�راق وايران وان يمنح االس�د امتيازات خاصة على ان يتنحى عن الس�لطة وفي حال تحقق 
للع�راق كل الضمانات التي يرغب بها فهل س�يوافق على تنحي االس�د المصدر لم يكش�ف عن 

توج�ه المالك�ي والرد ال�ذي قدمه حي�ث اوكل المالك�ي االمر الى 
التحال�ف الوطني كقي�ادات للتباحث معهم اوال وقب�ل الدخول باي 
اتف�اق او نقاش�ات وفض�ل ان يتم تفعي�ل مس�ارات التهدئة حاليا 
وان تعق�د هدنة توق�ف فيها النزاعات لفترة ش�هرين في س�وريا 
يت�م خاللها بحث حل�ول اكثر ومقترحات خاص�ة ، المصدر اكد ان 
االبراهيمي كان يحمل مقترحات خاصة جدا عرضها على ايران لكن 
المالكي كان قد اطلع عليها مسبقا من الطرف االيراني قبل ان يصل 
االبراهيمي وكان رده مشابه لرد ايران السيما وان العراق يرى في 
التركيبة الس�ورية من االهمية ما يعكس المصلحة العراقية ويؤثر 
على النسيج االجتماعي العراقي والسياسي فضال عن االقتصادي.

        بغداد/ المستقبل العراقي
كشف مصدر في وزارة البيئة عن وصول نسبة الرصاص في أجواء العراق إلى أكثر من عشرة أضعاف 
الحد الطبيعي المس�موح به، مؤكداً على اس�تمرار النس�بة باالرتفاع نتيجة اس�تعمال الرصاص بتحسين 
البنزين بتفاوت بين المحافظات.وقال المصدر الذي فّضل عدم الكش�ف عن اس�مه ان “ نس�بة غبار مادة 
الرصاص في أجواء العراق وصلت إلى 10 أضعاف الحد الطبيعي المس�موح به بيئياً”. وأضاف ان “نس�بة 
الرص�اص تهدد الحياة وهي مس�تمرة بالصعود بس�بب االس�تمرار في اس�تخدام الرصاص في تحس�ين 
البانزين”، مبيناً أن “هذه النسبة تتفاوت بين محافظة وأخرى ولكن العاصمة بغداد تعد األكثر تلوثاً بهذه 
المادة”. وذكر ان “هذه النسبة في الظروف الجوية العادية قد تصل إلى ٢0 ضعف الحد الطبيعي المسموح 
ب�ه خ�الل العواصف ألنها تعمل على تحريك الرصاص الراكد في التربة”، مش�يراً ال�ى ان “الرصاص مادة 
س�امة وهو سبب في اإلصابة بمرض الس�رطان والتشوهات الخلقية والعضوية الوالدية وارتفاع نسبته 

ل خطراً على حياة اإلنسان”. خارج الحدود الطبيعية المسموح بها دولياً يشكِّ

نسبة الرصاص بأجواء العراق ارتفعت 
إىل عرشة أضعاف !!
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         المستقبل العراقي/خاص
رّج�ح مص�در سياس�ي ب�ارز أن “تلج�أ القائم�ة العراقي�ة والتحال�ف 
الكردس�تاني الى التفاهم مع التحالف الوطني السيما دولة القانون من اجل 
بناء اتفاق س�تراتيجي جديد لتأسيس تركيبة حكومية جديدة”، وكشف عن 
“عرض جديد تم تقديمه على وفق شروط الى دولة القانون تتم فيه تسوية 
ودي�ة مؤقتة حتى انتهاء عمر الحكوم�ة الحالية”، مؤكداً أن التحالفين قدما 
عرضيهما إلى النائب عّزت الشابندر الذي يمثل حلقة وصل بين الكتل الثالثة 
الكب�رى المتناحرة. وقال المصدر أن “التس�وية تش�مل ع�ددا من التفاصيل 
المهم�ة من بينها منح ش�روط خاصة لرئيس القائم�ة العراقية اياد عالوي 

وادارة وزارة الدف�اع بمع�زل عن س�لطة المالكي، فضالً ع�ن إعطاء عالوي 
حق تش�كيل مجلس السياس�ات”، مش�يراً إلى أنه “فيما يخص الكرد فإنهم 
يس�عون إلى إلغ�اء قيادة عملي�ات دجلة وانس�حاب القوات العس�كرية من 
المناط�ق المتنازع عليه�ا”. ونّوه المصدر إلى أن “الع�رض قد ال يلقى قبول 
دولة القانون بس�هولة الس�يما وان العراقية وضعت قانون العفو العام من 
ضمن ش�روطها في اش�ارة الى تمريره توددا لكتلة االحرار”، بحسب قوله. 
ونف�ى المصدر ان “يكون هناك رد حتى اللحظة من قبل المالكي”، مبيناً أنه 
“ق�د يت�م التباحث من خالل لجن�ة خاصة بين الكتل الثالث�ة إن وافق ائتالف 

دولة القانون وإن لم يمضي الى نهاية الدورة الحالية”.

          المستقبل العراقي/ خاص  
كش�فت مصدر دبلوماسي رفيع المس�توى في السفارة األميركية في بغداد عن محادثات أجريت 
مع مس�ؤول من الطاقم الخاص بمكتب رئيس الوزراء ن�وري المالكي، الفتاً إلى أن اإلدارة األميركية 
اك�دت خ�الل المحادث�ات انها لن تأخ�ذ التصريحات المالكي الت�ي أدلى بها في موس�كو على محمل 
الجد. وقال المصدر إن “االتفاقيات المبرمة مع الواليات المتحدة بش�أن التعاون العس�كري والتقني 
واللوجس�تي بين البلدين تتم على احس�ن صورة”، مشيراً إلى أنه “لن يكون بمقدور العراق ان يمتلك 
اس�لحة متطورة من دون الغطاء األميركي”.وش�دد الدبلوماس�ي بالقول “أنه ل�و تم عكس ذلك فإن 
األم�م المتحدة س�تقف بوجه اي تس�لح قد يربك المش�هد االقليمي في المنطقة”، مؤك�داً أن “بوابة 
العراق للقوة العس�كرية هي اميركا فقط ولن يجرؤ احد على االعتراض على اية نوعية س�الح تورده 
امي�ركا الى العراق”. ويرى مراقبون أن هذا األمر إش�ارة الى ان الحكومة الحالية لن يكون بوس�عها 
الوصول الى الهدف الذي تسعى، وان الحكومة المقبلة بعد عام ٢014 هي من ستجني ثمار االتفاقيات 
بي�ن البلدين. واش�اروا إلى أن هنالك اجراءات س�تطول، وعلى المالكي عدم االس�تعجال والقفز عبر 
المسار المنطقي لألحداث، مبينين أن موسكو لن تتورط بتزويد العراق بأسلحة خطيرة كسالح الجو 
وال�دروع الصاروخي�ة دفاعية او هجومي�ة، عازين ذلك إلى أن اإلدارة األميركي�ة تضغط بإتجاه عدم 
انف�اق ام�وال عراقية اخرى في مناطق غي�ر الواليات المتحدة، وان الصناع�ة االميركية هي صاحبة 

االولوية في تزويد العراق باحتياجاته.

واشنطن لبغداد: األولوية يف التسليح 
للعقود األمريكية
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حتديات العقول .. 
»عملية أيوب« واالرتباك 

اإلرسائييل

ص3

القـانون االنتـخـايب هيـّدد عـائـلـة الصبـاح

الس��فارة تؤك��د: تصريحات المالكي ف��ي موس��كو ال تقلقن��ا

        بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مصدر مق�رب من 
مكت�ب اي�اد ع�الوي ان مل�ك 
الس�عودية عب�د الله ب�ن عبد 
العزي�ز من�ح زعي�م القائم�ة 
العراقي�ة أي�اد ع�الوي ٢000 
حاج اال ان هيئة الحج العراقية 
خاطبت الس�لطات السعودية 
وس�جلت اعتراضه�ا مما أدى 

الى منح حصة 100 حاج فقط. وأدعى المصدر 
وه�و قيادي ف�ي حركة الوف�اق أن عالوي قام 
بتوزيع عدد الحجاج بين الراغبين بالحج، بغض 
النظ�ر عن قربهم أو بعدهم ع�ن حركة الوفاق. 
وبين المصدر إن الحصة جاءت بسبب العالقات 
الت�ي تربط عالوي بملك الس�عودية، وباش�رت 
ش�ركة س�فر خاصة بنق�ل الحجاج ابت�داء من 
االثنين وعلى حسابهم الخاص عن طريق مطار 
بغداد الى مطار عمان ثم الى مطار مدينة جدة.

ملك السعودية يقلص 
حصة »حجاج« عالوي !!
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االبراهيمي يعرض بدياًل لالسد بموافقة بغداد وطهران
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

الخ�الف م�ع األخ�وة الكرد لي�س خالفا 
الن�وع  م�ن  أزم�ة  يعك�س  وال  وجودي�ا 
الس�تراتيجي، واإلقليم ليس ت�ل أبيب، ونحن 
لس�نا طالب حق مثل الفلس�طينيين وهو ما 
يح�اول ان ينعكس بش�كل وآخر ف�ي ثقافة 

اإلعالم العراقي!.
تتن�اول  العراقي�ة  النش�ريات  غالبي�ة 
المسألة الكردية بحس قومي هو ذاته الحس 
القومي الذي تعاملت عبره النشريات واإلعالم 
العراقي في زمن النظام المباد، وقد لعب هذا 
التحري�ض دورا وهيأ جوا مش�حونا مازالت 
فئات مهمة من المجتمع العراقي تعيش على 
بقاياه مثلما مازالت قوى سياسية مهمة في 
الطبق�ة الحاكمة تعتاش علي�ه وتتغذى منه 

وتغذي رعاياها وأتباعها على أمصاله!.
إن م�ن يزور كردس�تان، ويلتق�ي أهلها 
وش�خصيات م�ن الص�ف األول ف�ي األحزاب 
الكردية، ويقرأ صحافتها السياس�ية، وأفكار 
تتعل�ق بالماضي الثوري والنضال المش�ترك 
والدم العزيز الذي أريق على صلبان الش�هادة 
وقبلة الحرية، س�يفهم من دون عناء ان هذه 
المنطق�ة العزي�زة م�ن العراق تح�ب العراق 
كل�ه، ولديها الرغبة الحقيقي�ة لبناء عالقات 
وطنية ممتازة مع الش�عب العراقي كله، من 
دون تميي�ز بين قومية وأخ�رى، ودين وآخر 
وطائف�ة وأخرى، وإنس�ان وآخ�ر، وان الهم 
األساس لكل مواطن كردي هو ان يرى العراق 
وطن�ا لجميع العراقيي�ن وليس وطن كتلة او 

قومية او جماعة سياسية.
وف�ي الوقت ال�ذي ننغمس ف�ي تفاصيل 
السياس�ية والخروق�ات األمني�ة  الخالف�ات 
والتردي ف�ي ملف بناء الدولة كما التردي في 
عملية اس�تكمال بناء القوات المسلحة، فان 
اإلقلي�م يش�هد نهض�ة اقتصادي�ة وعمرانية 
واس�تقرارا امنيا ونهض�ة مماثلة في اإلعالم 
المرئ�ي والمقروء والمس�موع وانجازا هائال 
ف�ي عمليات اإلس�كان واس�تقرارا سياس�يا 

واضحا ينعكس كل لحظة هدوءا في الشارع 
وانسيابية غير طبيعية في عملية إدارة الدولة 
وال وجود لش�يء من هذا ال�ذي ننام ونصحو 

على إيقاعاته المملة في بغداد!.
مررت على مجمع س�كني هائل في عين 
كاوة، أذهلن�ي وأصابن�ي المش�هد بال�دوار، 
وربما استعدت مشهدا مماثال لمجمع سكني 
ف�ي تورنت�و الكندية حيث كن�ت أقيم، وقلت 
في نفس�ي كيف يمكن بن�اء هذه المجمعات 
الس�كنية العمالق�ة، وبخب�رة أجنبي�ة ف�ي 
التنقيب عن مش�روع س�كني هائل بالنسبة 
المئوي�ة المالي�ة الت�ي يتس�لمها الك�رد من 
الحكوم�ة االتحادي�ة بينما نعج�ز خالل مدة 
الس�نوات الثماني من ان نظه�ر للعالم قدرة 
وخب�رة ف�ي تحقيق انجاز ما يمكن اإلش�ارة 
إليه كما أش�ار الس�ائق الذي كان يقلني من 

وسط أربيل الى المطار مرورا بعين كاوة؟!.
المش�كلة إنن�ا ال نس�تطيع ان نتخط�ى 
أنفس�نا حين نش�كل الدول�ة ونقي�م الحالة 
السياس�ية م�ع اإلقليم ونش�كل ف�رق العمل 
لحل اإلش�كاليات السياس�ية والمالية وغالبا 
م�ا نحلها من خالل ضغ�ط الواقع وليس من 
خ�الل ضغط الحال�ة الوطنية وم�ا ينبغي ان 
نك�ون عليه ف�ي إط�ار عملية بن�اء حكومة 
اتحادي�ة يعي�ش فيه�ا اإلقلي�م ج�زءا م�ن 
وح�دة جغرافي�ة يفت�رض أن نول�ي تنميتها 
االقتصادي�ة والتجاري�ة والمالي�ة المزيد من 
األولوي�ة واالهتمام.. أما ال�ذي رأيته وهالني 
ما رأيت حالة االنس�جام األمني في الش�ارع 
وكأن اإلقلي�م لي�س في العراق ب�ل في إحدى 
فدراليات المانيا االتحادية فإذا مرت س�يارة 
مصفحة كالتي مررت بها أدى المرور التحية 
العس�كرية لن�ا دون ان تك�ون خلف مش�هد 
المصفحة س�يارات رباعية الدف�ع وعمليات 
"فدائية لقطع الطرق" وعش�رات المسلحين 
الذي�ن يهبط�ون ف�ي الش�ارع كم�ا يهب�ط 
مس�لحو مسلسل ستار ترك من اسطواناتهم 

الزجاجية لمكان الحادث!.
نحن بحاجة الى حرص كردي لبناء شيء 

للمواطن المنكوب الذي يهتز من فرط الجوع 
والفق�ر والحاج�ة كما تهتز س�عفة البصرة 
على إيقاع ريح الش�مال والى رموز س�يادية 
تتول�ى العم�ل عل�ى تأس�يس ع�راق وطني 
ق�ادر عل�ى حماية نفس�ه م�ن دون الحاجة 
لالستعانة بالخبرات العسكرية األجنبية ومن 
دون أن نس�مع وال نستغرب أنباء عن اقتراب 
قدوم أكثر من 16 ألف عس�كري أميركي الى 
بغداد ف�ي المدة القريبة المقبلة.. اذا صدقت 
الرواية التي قدمت لنا الخبر قبل أس�بوع من 
اآلن وهو ش�يء خطير يعيد السيادة الوطنية 
ال�ى المرب�ع األول م�ع ان فكرة ق�دوم آالف 
العس�كريين األميركيين قد تس�عد الكثيرين 
من الذين يتحسس�ون من الخروقات األمنية 
والخط�ر الداهم ال�ذي بدأ يقت�رب من تخوم 
مؤسس�ات الدولة وللس�يطرة عل�ى مكامن 
التح�دي األمني اإلرهابي ولضمان اس�تمرار 
العالق�ات األمريكي�ة - العراقية بالزخم الذي 
ش�هدته ف�ي بداي�ة التغيي�ر ف�ي 9 نيس�ان 
2003.لن نخس�ر أبدا حين نسدد مستحقات 
الش�ركات النفطية أجورها الن العائد وطني 
والم�ال اتح�ادي وإذا كان�ت هنالك مش�كلة 
تتعل�ق بالتنقي�ب والتهري�ب ف�ان الحكم�ة 
وتغليب المصالح الوطنية وااللتزام بالدستور 
واألريحية في الحوار السياس�ي هي الكفيلة 
بحل النزاعات السياس�ية فنحن دولة واحدة 
واألخ�وة الكرد قالوه�ا منذ س�قوط النظام 
واالتف�اق عل�ى الدس�تور الحال�ي أنه�م مع 
الديمقراط�ي  الفيدرال�ي  العراق�ي  النظ�ام 
االتح�ادي وان الع�راق ه�و الوط�ن النهائي 

وليس هنالك وطن بديل.
أدع�و الصحاف�ة العراقية عل�ى اختالف 
مش�اربها واتجاهاتها السياس�ية والفكرية 
في بغداد واإلقليم إلى البدء بتطبيع العالقات 
اإلعالمية في ما بينها خطوة أولى على طريق 
التطبي�ع السياس�ي الش�امل وتحقيق هدف 
عج�زت عن تحقيق�ه السياس�ة .. ومن كان 
ف�ي هذه أعمى فهو في اآلخ�رة أعمى وأضل 

سبيال.

العسكرة والتحشيد األمني ال حيل مشكلة مع أخوتنا الكرد.. أهيا السادة !

               بغداد/ امل�ستقبل العراقي

توق�ع عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار ف�ي مجلس النواب حس�ين 
المرعبي، عدم تأثير القرض الياباني الممنوح على الموازنة العامة للسنوات 
المقبلة ألن نس�بة فائدته قليلة جداً، مش�يراً إلى وجود بنوك عالمية أخرى 

عرضت على العراق قروضاً كبيرة وبنسب فائدة قليلة وهو قيد الدراسة.
وق�ال المرعبي إن العراق بحاجة إلى الق�رض الياباني والذي بادرت به 
الحكوم�ة اليابانية بمنحه للع�راق، وليس له تأثير كبير في الموازنة العامة 
لألعوام المقبلة ألن مبلغه قليل ومدة تس�ديده طويلة وبنس�بة فائدته تكاد 

تكون معدومة.
وأش�ار إلى أن القرض يع�د الثاني والذي يمنح من الياب�ان للعراق بعد 
الق�رض األول وال�ذي كان يبل�غ 80 ملي�ون دوالر، وتم االس�تفادة منه في 
المش�اريع الخدمية للبلد، داعياً إلى اإلس�راع بإقرار مشروع قانون القرض 
اليابان�ي رغم انه ال يحتاج إلى تش�ريع وإنما مجرد موافقة مجلس الوزراء 
ووضع ضمان�ات ما بين الحكومتين العراقي�ة واليابانية. وأضاف أن بنوكا 
عالمية وأوربية في اإلمارات تس�عى لمنح العراق قروضاً مالية طويلة األمد 
وبفوائ�د قليلة، مش�يراً إلى انه س�يتم عرض�ه إلى اللجنة المالية لدراس�ته 

لإلفادة من تلك القروض في بناء واعمار البلد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد ناقشت خالل اجتماع لها يوم األربعاء 
الماضي مش�روع الق�رض اليابان�ي واتفق�ت اللجنة على إدراج مش�روع 

القانون للقراءة الثانية على جدول أعمال المجلس للجلسة المقبلة.

               بغداد/ امل�ستقبل العراقي

ع�ن  النق�ل  وزارة  كش�فت 
اعتزامه�ا فت�ح خط جوي لتس�يير 
والعاصم�ة  بغ�داد  بي�ن  الرح�الت 
الروس�ية موس�كو. وقال المتحدث 
باس�م ال�وزارة كري�م الن�وري، إن 
"الوزارة س�تفاتح الجانب الروسي 
ف�ي الفترة المقبلة لفتح خط جوي 
بي�ن بغ�داد وموس�كو بعد دراس�ة 

الفكرة بش�كل أوسع". وقام رئيس 
الوزراء ن�وري المالك�ي بزيارة إلى 
روسيا األس�بوع الماضي، للتباحث 
بعق�ود تس�ليح الجي�ش العراق�ي، 
ومش�اريع مش�تركة بي�ن البلدين. 
وش�ملت المباحثات بحس�ب وكالة 
أنباء موس�كو مش�اريع في مجال 
الكهرب�اء  النف�ط والغ�از ومج�ال 
والنش�اط  التج�ارة  ومج�االت 

االستثماري واإلنشاءات الهندسية.

جلنـة نيابيـة: القـرض اليـاباين
 ال يـؤثر يف املـوازنة

وزير سابق : النفط ما زال يمّثل 90 % من الصادراتالتخطيط: قائمة سوداء للرشكات املتلكئةاجلواري: الرصاع السيايس يدور حول "املناصب"

قريبـًا.. عــودة اخلــط اجلـوي
 بني بغــداد وموسكو

               بغداد/ امل�ستقبل العراقي

طالبت النائب عن الكتل�ة العراقية الحرة 
كريم�ة الج�واري، القادة السياس�يين بوضع 
حل جذري للخالفات، مشيرًة الى الصراع على 
المناصب هو الطاغي على الساحة السياسية 
وليس الخالف على المصلحة الوطنية. وقالت 
الجواري إن الخالفات السياسية مستمرة منذ 
تش�كيل الحكومة ولحد اآلن لم تشهد الساحة 

السياسية أي استقرار امني او سياسي.
وأضاف�ت أن الخالف�ات انعكس�ت عل�ى 
األوض�اع األمني�ة والخدمي�ة، مطالب�ة القادة 

السياسيين "بالكف" عن التجاذبات واالبتعاد 
عن المصالح الش�خصية والحزبي�ة والتفكير 
بالمصلح�ة العلي�ا للوط�ن. وأش�ارت النائب 
ع�ن الكتل�ة العراقي�ة الح�رة ال�ى ان الصراع 
الحالي بين القادة السياس�يين هو صراع على 
المناصب وليس على المصلحة الوطنية للبلد، 

داعيًة الى وضع حل جذري لتلك الخالفات.
وبينت الج�واري وجود ع�دة خيارات في 
ح�ال فش�ل االجتم�اع الوطن�ي وأفض�ل هذه 
الخي�ارات ه�و اللج�وء ال�ى تش�كيل حكومة 
أغلبي�ة الن حكوم�ة الش�راكة أثبتت فش�لها 

بسبب عدم االعتراف باآلخر.

               بغداد/ امل�ستقبل العراقي

أف�اد الناطق اإلعالم�ي باس�م وزارة التخطيط 
عب�د الزهرة الهن�داوي إن ال�وزارة وضعت ضوابط 
صارم�ة ضد الش�ركات المحلي�ة المكلف�ة بتنفيذ 
مش�اريع أعادة أبنية المدارس والمشاريع الخدمية 
األخرى. وقال الهن�داوي أن الضوابط تضمنت إلزام 
الشركات المتلكئة بتنفيذ المشاريع التي كلفت بها 
وحرمانها من تنفيذ مشاريع أخرى مع وضعها في 
القائمة السوداء حال إكمالها المشاريع التي تأخرت 
في انجازها. وذكر إن جميع أس�ماء الشركات التي 
وصل�ت ل�وزارة التخطي�ط س�توضع ف�ي القائمة 

الس�وداء حال إكمالها المش�اريع الت�ي تأخرت في 
انجازها، مؤكداً: أن تأخير مش�اريع أبنية المدارس 
في بداية العام الدراس�ي الجديد س�ببه الش�ركات 
الت�ي تلكأت في انجاز الم�دارس. وأضاف أن جميع 
الضواب�ط الجدي�دة ص�ادرة م�ن مجل�س ال�وزراء 
وس�يتم وضع كل ش�ركة ل�م تنجز مش�اريعها في 
الفترة المحددة لها ضمن القائمة الس�وداء وتحرم 
من جميع اس�تحقاقاتها في تنفيذ المش�اريع في 
محافظ�ات الب�الد كافة. وذك�ر أن وزارة التخطيط 
فتحت أبوابها لتس�لم أسماء الشركات المتلكئة من 
جميع محافظات العراق وس�تتم تطبيق اإلجراءات 

الجديدة للشركات.

               بغداد/ امل�ستقبل العراقي

نظم مرك�ز تكنولوجيا الطاق�ة والطاقات 
المتج�ددة في الجامع�ة التكنولوجية، ورش�ة 
عم�ل عن مس�ار الطاقة ف�ي الع�راق بعد عام 
2012.وألقي�ت ف�ي الورش�ة محاض�رة لوزير 
النف�ط الس�ابق محمد بحر العلوم، أش�ار فيها 
إل�ى ضرورة االهتمام بإنتاج الغاز الذي يش�كل 
االحتياطي في�ه 5.3 ترليون متر مكعب، مؤكدا 
أن نسبة اإلفادة من الغاز المصاحب الستخراج 
النفط ضعيف�ة إذ وصل اإلنتاج إل�ى20 % فيما 
تص�ل نس�بة الح�رق 55% من�ه .وأض�اف بحر 

العلوم أن النفط ما زال يمثل 90 % من الصادرات 
العراقي�ة، فيما يمثل 60 % من الناتج اإلجمالي، 
متطرقا إلى مراحل تطور اإلنتاج والتصدير في 
الع�راق الذي وصل إل�ى الذروة ف�ي عام 1979 
بمع�دل تصدير يومي بل�غ 3 ماليين و600 ألف 
برميل. وجرت في الورش�ة التي حضرها رئيس 
الجامعة التكنولوجية الدكتور أمين دواي ثامر، 
مناقشات مستفيضة أجاب خاللها وزير النفط 
الس�ابق عن الخطط المستقبلية لرفع مستوى 
اإلنت�اج والتصدي�ر وكيفي�ة اإلفادة م�ن الغاز 
المصاحب واستثماره ألغراض كوقود لمحطات 

التوليد.

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

بعد عدم تحقق اآلمال الكبيرًة على عودة طالباني 
ال�ى بغداد، لحل المش�اكل السياس�ية الت�ي أصبحت 
تؤث�ر ف�ي مؤسس�ات الدولة ومنه�ا مجل�س النواب 
الذي تش�هد رفوفه مش�اريع للقوانين لم تقر بس�بب 
غياب التوافق السياس�ي، يبقى األفق السياسي ملبدا 
بلحل�ول المطروحة، في حال فش�ل االجتماع الوطني 
او مس�اعي البعض للخروج من الوض�ع الحالي، بما 
فيه�ا الذهاب إلج�راء انتخاب�ات برلماني�ة مبكرة او 
تشكيل حكومة أغلبية سياسية، لدعم اجتماع "أربيل 
– النج�ف" واللج�وء ال�ى اس�تجواب رئي�س الوزراء 

نوري المالكي وس�حب الثقة عنه.وكشف النائب عن 
التحالف ش�ريف سليمان، عن وجود توافق غير معلن 
بين الكتل السياسية على ترحيل الخالفات الى الدورة 
االنتخابية المقبلة، مشيراً الى ان قادة الخط األول غير 
قادرين على تجاوز الخطوة األولى لحل تلك الخالفات. 
وقال س�ليمان هن�اك معوق�ات كبيرة أم�ام العملية 
السياسية وما زال قادة الصف األول غير قادرين على 
تج�اوز الخطوة األولى لحل تل�ك الخالفات على الرغم 
من المس�اعي التي يقدمها رئي�س الجمهورية جالل 
طالبان�ي. وأضاف أن القادة السياس�يين ليس لديهم 
الق�درة والقابلي�ة عل�ى الجلوس على طاول�ة الحوار 
لبح�ث المعوق�ات التي تعت�رض العملية السياس�ية 

وحلها ألن جلوس القادة على طاولة الحوار سيس�هل 
من حل المش�كالت. وأش�ار النائب ال�ى أن الخالفات 
السياس�ية أصبحت تق�ف عائقاً أمام إق�رار القوانين 
خاص�ة ان السياس�يين اقتنع�وا بصعوب�ة حلها في 
الوق�ت الحاضر.وكش�ف س�ليمان عن وج�ود توافق 
غير مباش�ر وغير معلن على ترحيل الخالفات للدورة 
االنتخابي�ة المقبلة لعدم قدرته�م على الجلوس حول 
طاول�ة الحوار وح�ل الخالفات. فيما تح�دث القيادي 
ف�ي ائتالف دولة القانون س�عد المطلبي، ثالثة حلول 
في حال إخفاق رئي�س الجمهورية جالل طلباني في 
عق�د االجتم�اع الوطني.وق�ال المطلبي أن�ه في حال 
عدم نجاح مس�اعي رئي�س الجمهورية بجمع القوى 

السياس�ية عل�ى طاول�ة واح�دة من خ�الل االجتماع 
الوطن�ي، فأن أمام األطراف السياس�ية ثالثة خيارات 
أوله�ا بقاء الحال على ما هو عليه واس�تمرار االزمة، 
ثانيا:تشكيل حكومة أغلبية. وذكر المطلبي أن الخيار 
األخير س�يكون الذهاب ال�ى انتخابات مبك�رة. وأكد 
عضو آخر في ائتالف دولة القانون النائب علي كردي 
الحس�يني، أن الوضع السياس�ي في العراق س�يبقى 
متأزما ألجل غير مس�مى، وذلك بسبب طبيعة النظام 
السياسي في البالد.وقال الحسيني إن األزمة السياسية 
تتفاقم بين فترة وأخرى، وآخرها تم تهدئة األزمة من 
قبل تحركات التحالف الوطني المتمثلة بقيادة رئيس 
لجن�ة اإلصالح للتحال�ف إبراهيم الجعف�ري. وأوضح 
أن�ه في حال ت�م حل ه�ذه األزمة فأن البلد س�يواجه 
أزمات أخرى، وهكذا الوضع سيس�تمر بتأزم العملية 
السياس�ية بسبب طبيعة النظام السياسي في العراق 
باالعتماد على المحاصص�ة والتوافقات وغياب الثقة 
بين القيادات السياس�ية. وأش�ار النائب عن الوطني، 
ال�ى أن اعتم�اد لغة الح�وار وإزالة انع�دام الثقة بين 
الكتل هو الحل للخروج م�ن وضع األزمة وتجاوزها. 
في غضون ذلك أش�ار عضو كتلة األحرار النائب عدي 
عواد، الى خلو الس�احة السياس�ية من حلول لالزمة، 

وقال: إن وجدت ستكون وقتية وليست جذرية.
وبين عواد أن األزمة السياس�ية ستبقى مستمرة 
وال يوجد ش�يء يغيرها والوضع مس�تمر على ما هو 
وال توج�د حلول وان وجدت تك�ون حلوال آنية ووقتية 
ألج�ل التهدئة وال يتجاوز عمرها ش�هرا او ش�هرين، 
مبيناً أن الكتل السياسية ال تبحث عن حلول لصعوبة 
التفاه�م عليه�ا بس�بب انع�دام الثقة بي�ن األطراف 
السياس�ية. وأضاف النائب عن الوطني أن هذه األزمة 
أث�رت ف�ي عمل مجل�س الن�واب، وأصب�ح كل قانون 
يطرح يحس�ب على كتلة معنية وتقوم الكتلة األخرى 
بعرقلته ومنها قانون البنى التحتية. وأوضح القيادي 
في القائمة العراقية رعد الدهلكي، أن مش�اكل األزمة 
السياس�ية ستحل في الدورات البرلمانية المقبلة، وال 
يوجد شي يلوح باألفق لحلها خالل هذه الدورة. وقال 
الدهلكي أن هناك مساعي من قبل رئيس الجمهورية 
جالل طالبان�ي بتقريب وجهات النظر، لكنه ال يمتلك 
العص�ا الس�حرية لتطبيق ه�ذا الش�يء، موضحاً: أن 
االجتماع�ات وطرح الحل�ول هي لكس�ب الوقت وان 
الدورة البرلمانية الحالية ال تشهد حال آلي مشكلة من 

المشاكل، والحلول ستكون في الدورات المقبلة.

دولة القانون تؤكد: الوضع السياسي سيبقى متأزمًا

نائب: سنرحل خالفاتنا إىل الدورة االنتخابية املقبلة.. 
االحرار: الساحة ختلو من حلول
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة المالي�ة ع�ن تقدي�م موعد 
صرف روات�ب موظف�ي الدولة. وق�ال بيان 
للوزارة، تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
منه، انه اس�تنادا للصالحي�ة المخولة لوزير 
المالية رافع العيساوي، قررت الوزارة صرف 
رواتب موظفي الدوائر الحكومية والرسمية، 
وذل�ك لق�رب حلول عي�د األضح�ى المبارك، 
ولغرض فس�ح المجال إمام وحدات اإلنفاق 
للمواطنين. وأض�اف البيان أن تقديم الموعد 
يأتي لتزامن رواتب ش�هر تش�رين األول مع 

عطلة العيد.

بمناسبة عيد األضحى.. المالية تقدم موعد صرف رواتب الموظفين
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     المستقبل العراقي/ طالب عبد العزيز
نعم، هناك فس�حة كبيرة من الحرية، والحرية الشخصية في البصرة، أو 
هذا ما تالحظه العين السائحة بتعبير المرحوم االستاذ محمود عبد الوهاب، 
لكن الغياب شبه الكلي لصورة المرأة في الشارع يقول لنا العكس، فيما يحتج 
البعض قائال: هي موجودة، اذهب لشارع عبد الله بن علي وشاهدها، ستراها 
مطلقة، نعم هي موجودة ومطلقة في الشارع الذي يفضي دائما إلى عيادات 
األطباء، االطباء حس�ب وباعة السلع الرخيصة، وهو المرور النهائي لسيارة 
التاكس�ي للخارجات من العيادات، المتلفعات، الخائفات اللواتي يتلفتن تجاه 
الضريح العتيق، الذي ينتهي عنده الشارع الذي يضج ويعج بهنَّ كل مساء من 

مساءات العشار الكثيرة.
�ن كثي�را الوضع األمني ف�ي البصرة عق�ب عملية ف�رض القانون  تحسَّ
االخي�رة، أي قب�ل نحو م�ن أربع س�نوات، إال أن المرأة مازال�ت األقل وجودا 
في األس�واق والش�وارع واالماكن العامة، وإذا ش�وهدت في مكان ما، فهي 
إم�ا ذاهبة للطبيب أو ألمر ط�ارئ، وبذلك ظل الرجل س�يد التجوال والتبضع 
والحض�ور الجمعي بال منازع بعد إختفاء س�يدة الرقة والجمال من ش�وارع 
المدين�ة الجنوبية، لتصبح الذكورة والذكورة فق�ط هي الطاغية على الحياة 
العام�ة مؤِسِس�ة لمجتم�ع خال من حض�ور االنوثة البهي، خ�ال من عنصر 

الجمال فيه.
خوف يفوق قدرتها

قبل س�قوط النظام الس�ابق بس�نوات قليلة، وحتى صعود االس�الميين 
وتس�لمهم مهام الدول�ة في العراق والبصرة بش�كل خ�اص تضاءل حضور 
المرأة في الحياة العامة، ولم تقدم المنظمات االنسانية ومؤسسات المجتمع 
المدن�ي األلف، الت�ي دخلت العراق خالل الس�نوات الماضية ش�يئا ذا بال بما 
يعزز من وجودها إذ س�رعان ما صارت عرضة لتطبيق النصوص المتش�ددة 
وطاولة لعرض الس�وءات وحيزا لتفريغ الضغائن واالحقاد فتعرضت للقتل 
والتصفي�ات على يد ف�رق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تأسس�ت 
داخ�ل الكثير من الكيانات اإلس�المية حتى صارت مقاتله�ن في البصرة في 
المدة بين السنتين 2006-2007 الحدث األبلغ عند الصحافة ووسائل اإلعالم 
كاف�ة، وكانت س�يدة بصرية مس�يحية قد قالت آن�ذاك: “مازال�ت المرأة في 
البص�رة خائف�ة من التجول ف�ي المدينة بمفردها، ألن ما ح�دث لها من قتل 
ورع�ب ومالحق�ات وتعّد عل�ى حريتها كان كبي�را جدا، يف�وق قدرتها على 
التحم�ل، لذا، فه�ي بحاجة لمدة أطول لكي تس�تعيد وضعه�ا الطبيعي، وإذا 
كان�ت ق�د غابت عن مش�اهد الحياة اليومي�ة فهي لم تغب بمح�ض إرادتها، 
فيم�ا تقول س�يدة أخرى، طبيبة نس�ائية: “ق�د ال تصدق إذا قل�ت لك إن %90 
من النس�اء اللواتي يراجعن عيادتي إنما يأتين بصحبة أزواجهن، هناك خوف 
واضح يتملكهن حتى اليوم، وهذا أمر غريب، ألن الوضع األمني أفضل بكثير 

من ما مضى”. 
عبودية قائمة ومشاركة غير متكافئة

وعبر السنوات العشر الماضية، أبقت سلطة الذكورة على مشاركة خجولة 

للمرأة بعش�رات ال�ورش المدنية التي تتح�دث عن حريتها ومش�اركتها في 
البناء، وتحفظ كثير من المش�اركين في ورش العمل الخاصة بخطط التنمية 
المحلي�ة والتي ينظمها صندوق األمم المتح�دة االنمائي للمرأة “اليونيفوم” 
بالتعاون والتنس�يق م�ع بعض منظم�ات المجتمع المدن�ي أو غيرها والتي 
تتناول حقوق المرأة السياس�ية ونظام الكوتا في مجلس النواب، اضافة الى 
مفاهي�م أخ�رى تتعلق بحقوق المرأة المدنية يش�ارك فيها مس�ؤولون كبار 
ف�ي دوائر الدولة، تحفظ هؤالء على قضية المش�اركة المتكافئة مع الرجل، 
والحق�وق المدنية الخاص�ة بها وآلية مش�اركتها في الحياة بش�كل عام، اذ 
يرفض العدي�د منهم النصوص الواردة في العهود والمواثيق الدولية بس�بب 
تعارضه�ا مع النصوص الديني�ة واألعراف االجتماعية، وق�د نجد بينهم من 
جاه�ر بتحفظه هذا، لكن الغالبية منهم ظلت صامتة تعمل بالس�ر على مبدأ 

عدم مشاركتها في معظم الفعاليات المتعلقة بالحرية الشخصية.
ويق�ول “خ.ف” ال أحد يختلف مع�ك، أو مع المتابعين للحدث السياس�ي 
واالجتماع�ي في البصرة خاصة إذا قلت: “أن المؤسس�ات السياس�ية وقادة 
الكت�ل والتي�ارات واعض�اء الحكوم�ات المحلي�ة بال�ذات، الذي�ن قدموا من 
الحاضن�ات السياس�ية االس�المية تحديدا يرفض�ون إعطاء كام�ل الحريات 
للم�رأة، عل�ى الرغم من ورودها ف�ي العهود والمواثي�ق األممية، ويعتقدون 
ب�أن المراة ما زال�ت ناقصة العقل والدين والحق، بل م�ا زالت عورة في نظر 
الكثير منهم برغم تبجح البعض بحقوقها في المحافل وورش العمل الخاصة 
بالمرأة داخل العراق وخارجه، وس�وى بعض الش�خصيات والكتل السياسة 
العلماني�ة، الحزب الش�يوعي العراقي، الحزب الوطن�ي، حركة الوفاق، نخب 
مثقف�ة هن�ا وهناك، ال أحد ق�ول بحريته�ا ألن ذلك يقع ضمن آلي�ة التحريم 
التي تنتهجها الكتل الدينية، فيما تقول ناش�طة في حقوق االنس�ان وتتزعم 
منظم�ة مجتمع مدني، رفض�ت اإلعالن عن اس�مها: “إن الوقت لم يحن بعد 

لتعي المرأة دورها الحقيقي، وهي لن تخرج من عبوديتها حتى تتجاوز فهم 
االسالم السياسي للدين”.

نسرين: نحن صورة مشّوهة في أذهان الرجال
ويتندر مواطنون من النس�اء خاصة على قضي�ة مهمة مثل حرية المرأة 
بمفه�وم الحكوم�ة المحلية أو قادة التي�ارات الدينية الحاكم�ة في البصرة، 
مس�تحضرين صمته�م وتغافله�م عن حوادث قتل النس�اء الت�ي تعرض لها 
العش�رات منهن خالل المدة التي س�بقت عملية فرض القان�ون االخيرة في 
المدينة، وعّد البعض منهن صمت الحكومة قبوال بما يحدث لهن، فيما صرحت 
اكثر من رئيسة منظمة نسوية بأنهن وأعضاء منظماتهن لن يصوتن لصالح 
الكيانات االس�المية في االنتخابات المقبلة بس�بب تغافل الجميع عن الدماء 
التي أريقت من بنات جنسهن، وتصف “نسرين...” موظفة في مصرف أهلي 
ما حدث للنساء في البصرة خالل الستة أشهر التي سبقت “صولة الفرسان” 
ع�ام 2007 عل�ى أيدي العصابات وف�رق الموت واألمر بالمع�روف بما حدث 
له�ن على ي�د فدائيي ص�دام وجي�ش القدس مطلع التس�عينيات م�ن القرن 
الماضي، وتقول بأن الترهيب ما زال قائما من خالل العقائد الدينية واألعراف 
العش�ائرية، وهناك صورة مشوهة للمرأة في أذهان الرجل العراقي، فهي ما 
زال�ت ع�ورة من وجهة نظ�ر الكثيرين، حتى أن فك�رة زواجها وهي صغيرة 

“في المتوسطة أو االعدادية” هي السائدة اليوم لدى 90% من األسر. 
ضلع أعوج ونقص عقل وحظ

وبس�بب التغيير في طبيعة المجتمع البصري، الحضرية سابقا والقبلية 
اليوم بس�بب هجرة مئات اآلالف من س�كان ريف مدينتي الناصرية والعمارة 
وأهوارها عادت االعراف والتقاليد العشائرية تلقي بظاللها على حركة المراة 
ف�ي المجتمع البص�ري بعد أن تخلصت منها في الثلثي�ن األخيرين من القرن 
الماضي، بفعل الحياة المدينية وتطور حياة طبقة الموظفين ورجال االعمال 

لك�ن ن�زوح هؤالء وبش�كل يفوق ق�درة المدينة على االس�تيعاب ضاءل من 
قدرة المدنية على الصمود أمام س�لطة العشيرة وقوانين ديوان البردي حيث 
الم�رأة “رجس، وضلع أع�وج، وناقصة عقل..” وهكذا وج�د الرجل والمرأة 
في الحاض�رة الكبيرة “البصرة” أنهما عاجزان فعال عن الوقوف بوجه الردة 
االجتماعية الكبيرة هذه، حتى انكمشا هاربين من “العار” مفضلين االنصياع 
للقان�ون المتخلف على الجلد والقتل والحرق، حتى صار كل حديث عن حرية 
الم�رأة يعني التحلل والخروج ع�ن الطبيعة واإليذان بغضب الرب والطرد من 

الجنة الموعودة، والدخول في النار التي غالبية ساكنيها من النساء.
حضور كّلي للرجل وغياب كّلي للمرأة

في ساعات الصباح األولى، وفي الظهيرة وحتى ساعات المساء األخيرة 
يالح�ظ المتج�ول ف�ي المدينة خل�ال واضحا ف�ي تركيبة مرتادي الش�وارع 
واألس�واق واألماكن العامة، وفي باص نقل الركاب، وفي أي تجمع بش�ري، 
هن�اك حضور كلي للرج�ل، يقابله غي�اب كلي للمرأة ويحق لمن يمش�ي في 
ش�وارع وأسواق المدينة اليوم من الرجال تحديدا أن يسأل عن نصفه الثاني، 
أي�ن ذهب؟ وكيف أختفى؟ وم�ن كان يقف وراء أس�تفحال ظاهرة الذكورة، 
وبحسب رأي علماء نفس وباحثين في الشأن المجتمعي الذين يجمعون على 
أن ظاه�رة العنف داخل المجتمع العراق�ي وراء اختفاء المرأة عن الحياة في 
األس�واق ومفاصل الحي�اة االخرى، وهم يقولون: “بأن م�ا يعانيه المجتمع 
من أزمات نفس�ية والتي منه�ا غلظة الطبع والصوت المرتفع عند الش�جار 
والش�تائم التي تأباها الطبيعة الحضرية والمشادة في الكالم وعدم التسامح 
ورفض باآلخر والمنازعات بين القبائل التي يتس�بب بها الصبيان دائما وراء 
معظ�م ما يعانيه مجتمعن�ا، والظواهر الذكورية هذه إنم�ا هي نتاج اختفاء 
الم�رأة م�ن حياتهم، ألنه�ا “المرأة” ه�ي الحضارة، ووجوده�ا يضفي على 

الطبيعة البشرية الذكورية نوعا من الهدوء والطمأنينة.

إصابة 8 حجاج عراقيني بسقوط 
مصعد يف مكة

            بغداد/ المستقبل العراقي
أفاد مص�در في بعثة الح�ج العراقية أمس ب�أن ثمانية 
حجاج عراقيين أصيبوا بس�قوط مصع�د في فندق في 
مك�ة المكرمة، مؤكدا أن جمي�ع الحجاج المصابين هم 
م�ن أهال�ي محافظة األنب�ار. وق�ال إن »ثمانية حجاج 
عراقيي�ن أصيبوا نتيجة س�قوط مصعد ف�ي فندق درة 
لندن بمنطقة نكات بمكة المكرمة«، مبينا أن »المصعد 
ه�وى بالحج�اج من ارتف�اع ثمانية طواب�ق«. وأضاف 
المصدر، الذي رفض الكش�ف عن اسمه، أن »فرق إنقاذ 
س�عودية اس�تطاعت إخراج الحجاج بصعوبة«، مشيرا 
إلى أن »جميع الحجاج المصابين هم من سكنه محافظة 

األنبار واثنان منهم بحالة صحية حرجة«. 
وكان�ت وزارة النق�ل العراقي�ة ق�د أعلنت ع�ن مغادرة 
الوجب�ة األخي�رة م�ن الحج�اج العراقيي�ن إل�ى الديار 

المقدسة، مؤكدة أن 18 ألف حاج غادروا حتى اآلن.
وس�بق لل�وزارة ان أك�دت الس�بت، أن 20036 حاج�ا 
وحاج�ة عراقيي�ن وصلوا الى الس�عودية عب�ر مطاري 
جدة والمدينة المنورة ومنفذ عرعر الحدودي، وأشارت 

الى انسيابية عالية في نقل الحجاج العراقيين. 

القانون لـ                            : نأمل من كتبة بيانات 
طالباين إختيار عبارات »موفقة«

فريق من الـ CIA  للتجسس عىل رئيس الوزراء !!

          بغداد/ المستقبل العراقي 
طالب�ت اللجنة القانونية ف�ي البرلمان بتوفير مصفحات 
للقض�اة ف�ي العراق، مؤكدة ق�رب تقديمه�ا توصية إلى 
مجل�س النواب بهذا الش�أن. وقال عض�و اللجنة محمود 
الحس�ن إن »القض�اة في الع�راق يتعرضون الس�تهداف 
بش�كل متكرر خاصة ف�ي محافظات كرك�وك والبصرة 
والموص�ل«، مطالب�ا ب�«توفي�ر س�يارات مصفحة لهم 
وزيادة أفراد حمايتهم«. وأكد أن »اغلب القضاة ال يملكون 
سيارات حكومية في حين سياراتهم الخاصة ال تستطيع 
أن تق�ل عددا كبيرا من أف�راد الحمايات«، مش�يرا إلى أن 
»اللجنة القانونية البرلمانية س�تقدم توصية إلى مجلس 

النواب لتشكيل لجنة تعمل على دراسة هذا المطلب«.

مطالبـة نيابيـة بتوفـر مصفحات 
حلامية القضاة

حرب التصريحات تعود إلى الساحة السياسية

           المستقبل العراقي / أمجد صالح
ع�ادت المناوش�ات الكالمية بقوة ه�ذه المرة بين ائت�الف دولة القانون 
وبين التحالف الكردستاني، مع إشراك القائمة العراقية الى حد ما فيها. وقد 
تط�وى صفحة التهدئة قريباً اذا ما اس�تمر تبادل االتهامات بش�كله الحالي، 
وتذهب س�دى جميع الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر. وأعرب ائتالف 
دول�ة القانون، على لس�ان النائب عنه علي الش�اله، عن أمله ف�ي أن يطالب 
رئي�س الجمهورية ج�الل طالباني “من كتبوا” البيان ال�ذي صدر عن مكتبه 
أمس رداً على القيادي في ائتالف دولة القانون ياسين مجيد، أن يطالبهم بأن 
يبتعدوا عن إدراج عبارات “غير موفقة”. وقال الشاله في حديث ل�”المستقبل 
العراقي”، “لالسف حصل رد من مكتب فخامة رئيس الجمهورية فيه كلمات 
غير مناس�بة”. وعّد البيان المذكور تصريحات مجيد بأنها “طائشة” و”تشم 
منها رائحة الدعوة الى الحرب ضد الرئيس مس�عود بارزاني”. وذلك بعد يوم 
من مؤتمر صحفي عقده مجيد في مجلس النواب، أمس األول األحد، قال فيه 
إن “رئيس اقليم كردس�تان مس�عود بارزاني يريد أن تكون كردس�تان اقوى 
م�ن بغ�داد، ويريد ه�و ان يكون اقوى من رئي�س الوزراء، وه�ذا هو الخطر 
الحقيقي على العراق دولة وس�يادة واقتصاداً وامناً قومياً”. وقال ايضاً “ما 
يش�كل خطرا كبيرا على االمن القومي العراقي هو ان بعض القوائم العراقية 
وف�ي مقدمتها القائمة العراقية التي تقول إنها وطنية تس�ير خلف مس�عود 
بارزان�ي”. وتعليق�اً على ه�ذا الكالم، أكد النائب علي الش�اله ل�”المس�تقبل 
العراقي” إن مجيد “كان يقصد إن الدعوة لعدم تسليح العراق فيها تهديد على 

االم�ن القومي العراقي. ه�ذا كالم يقوله اي مواطن عراق�ي. اذا بقي العراق 
بدون س�الح س�يكون هناك تهدي�د على امن�ه القومي”.وتلق�ى مجيد أمس 
س�يالً من الردود على تصريحه هذا. وقال المتحدث الرس�مي باسم التحالف 
الكردس�تاني النائب فرهاد االتروشي “اننا نتفق مع مجيد ألن رئيس االقليم 
خطر على سراق المال العام”. وقالت القائمة العراقية إن “تصريحات النائب 
ياسين مجيد التي هاجم فيها القوى الوطنية ذات االمتداد الواسع في الشارع 
العراقي، وعلى رأس�ها ائتالف العراقية والتحالف الكردستاني، ال تدل اال على 
إفالس الذين يمثلهم وفش�لهم في تقديم الخدمات واألمن للشعب العراقي”. 
وقال بيان مكتب طالباني “في الوقت الذي ينهمك فيه جالل طالباني بتهيئة 
االجواء الودية لتطبيع العالقات وتهدئتها بين القوى السياسية العراقية، يطل 
علينا ياس�ين مجيد بتصريحات اس�تفزازية خطيرة تشم منها رائحة الدعوة 
الى الحرب ضد الرئيس مس�عود بارزاني”. وأضاف البيان أن “طالباني يعرب 
اس�تهجانه لمثل هذه التصريحات الطائش�ة المخالفة لروح الوحدة الوطنية 
والمعرقلة للمس�اعي والجه�ود المبذولة لحل المش�اكل العالقة التي يعاني 
منها الش�عب والوطن”.ولم تثر جميع الردود حفيظ�ة ائتالف دولة القانون 
مثلم�ا أثارها رد رئيس الجمهورية. وقال النائب علي الش�اله ل�”المس�تقبل 
العراق�ي”، “انا اعرف إن هذا الرد ال يمثل رأي فخامة رئيس الجمهورية الذي 
عودن�ا على انه يقف على مس�افة واحدة من جمي�ع العراقيين، وال يمكن أن 
يدافع عن طرف من االطراف، وهذا ما جعل الس�يد ياس�ين )مجيد( يرد مرة 
اخ�رى”. وأض�اف “نأمل من فخامة رئي�س الجمهورية أن يطل�ب من الذين 

كتب�وا البيان في مكتبه أن يبتعدوا عن عبارات غير موفقة”. وأكد في الوقت 
ذاته إن “موقف دولة القانون هو اننا مع الوحدة الوطنية. نرفض تصريحات 
وال نرفض اش�خاصاً. نرفض كل من يسيء الى الوحدة الوطنية حتى لو كان 
من دولة القانون”. وقال الش�اله أيضاً “االس�تاذ مس�عود بارزاني شخصية 
وطنية محترمة، ولكن من حق أي مواطن عراقي أن يختلف معه بالرأي وأن 
يعب�ر عن ذلك االختالف”.وب�دوره اعتبر مجيد، أم�س، رد رئيس الجمهورية 
عل�ى تصريحات�ه “خطيرا” وليس ف�ي مكانه، وفي حين اس�تغرب عدم رده 
عل�ى دعوات انفصال كردس�تان، اكد أن طالباني “زج” نفس�ه بالس�جاالت 
السياسية. وقال مجيد خالل مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب إن 
“البيان الصادر من مكتب رئيس الجمهورية تضمن عبارات مس�تغربة وغير 
مناس�بة بحق نائب في مجلس النواب له الحق بالتعبير عن رأيه”، معتبرا أن 
“عبارة الدعوة إلى الحرب التي تضمنها البيان خطيرة وليست في محلها وال 
نفهم مقاصد من أصر على وضعها إال التهديد”. وتس�اءل مجيد “لماذا التزم 
طالبان�ي جانب الصم�ت ولم يصدر مكتب�ه بياناً ردا على دع�وات االنفصال 
والتهديد المعلن بالحرب التي كانت تصدر عن رئيس إقليم كردستان مسعود 
بارزاني؟ واالهانات الشخصية التي وجهها أعضاء في الكتل األخرى لرئيس 
ال�وزراء نوري المالك�ي؟، ولماذا التزم الصم�ت على إهان�ات نائبه المجرم 
طارق الهاش�مي الذي وصف رئيس الس�لطة التنفيذية باإلرهابي؟”. وأعرب 
مجيد عن استغرابه من إصدار “رئيس الجمهورية بيانا عوضا عن بارزاني”، 

مؤكدا انه “زج نفسه بالسجاالت السياسية”.  

البرصة مدينة النصف الغائب.. حضور يف عيادات األطباء.. وإقصاء من احلياة !!
بعد أن غيبها “التشدد”.. ونفتها القوانين واألعراف

  المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر أمني مقرب من الش�ركات األمنية الخاصة العاملة في بغداد عن معلومات تفيد 
بوجود فريق حراك مخابراتي يتجّسس على الساسة العراقيين وعلى رأسهم مكتب رئيس الوزراء 
نوري المالكي.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح ل�«المستقبل العراقي« 
إن »هن�اك حرباً بين المخابرات اإليرانية واألميركية تس�تعر داخ�ل محيط المنطقة الخضراء من 
خالل وسطاء خاصين لكال الطرفين تتم عبر شركات خاصة أجنبّية وعربية تمثل الدوليتن«، مبيناً 
أن »المس�ؤولين العراقيين اكتشفوا مؤخراً معركة مخابراتية دائرة بين اإلدارة األميركية وإيران 
داخل المنطقة الخضراء«، مش�يراً إلى »أطرافاً عراقية من مس�ؤولين ونواب أقحمت في العملية 

من غير علم منهم«، على حد قوله.

       بغداد/ المستقبل العراقي
طريبي�ل  منف�ذ  مديري�ة  منع�ت 
دخ�ول  االنب�ار  غرب�ي  الح�دودي 
خم�س ش�احنات تح�وي على نس�ب 
إش�عاعية عالي�ة. وق�ال مدي�ر منف�ذ 
طريبي�ل الحدودي ياس�ين الفالحي ان 
»الموظفين ف�ي منفذ طريبيل ضبطوا 
خمس ش�احنات محملة بمادة كلوريد 
البوتاسيوم تحوي على نسب إشعاعية 

عالية«، مضيفاً ان »نس�بة اإلشعاعات 
في تلك الش�احنات يصل إلى نسبة 60 
بالمئ�ة وه�ذه تعتب�ر كارثة ف�ي حال 
دخوله�ا إل�ى الع�راق لم�ا تس�ببه من 
أم�راض خطيرة ومس�رطنة قد تؤدي 
في بعض الحاالت الى الوفاة«، مبينا انه 
»في حالة حصول تس�رب سوف تؤدي 
الى جعل مناطق تواجد تلك الش�احنات 

الى منطقة موبوءة إشعاعيا«.

منع »5« شاحنات »مشعة« من دخول البالد
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       بغداد/ المستقبل العراقي

األف�ق مفت�وح والخي�ارات ال حص�ر لها 
وال عدد، هك�ذا حال السياس�ة العراقية التي 
أسس�ت لقطيعة كبي�رة بينها وبي�ن القاعدة 
االنتخابي�ة، العراقيون يعرفون ان اجتياز هذا 
الوادي للعب�ور الى دولة المؤسس�ات يحتاج 
قاع�دة تنطلق من وع�ي انتخابي يعول عليها 
ف�ي المرحل�ة، نك�ران الجميل عند الساس�ة 
أصب�ح أمر طبيع�ي وبمجرد دخ�ول المعترك 
السياسي سيكون المواطن في خانة والنائب 
ف�ي خانة أخ�رى، وبعيدا عن هموم الش�عب 

فالمصالح سيدة الموقف.
عض�و مجلس الن�واب الس�ابق طه درع 
ق�ال، ان هناك فجوة كبيرة بي�ن النائب وبين 
القاعدة االنتخابية، عادا النائب وعندما يدخل 
ال�ى مجل�س الن�واب وألول مرة م�ن خوض 
التجرب�ة س�يدخل بأح�ام وردي�ة لكنه�ا لم 

تتحق.
وذكر درع في حديث ل�”البوابة العراقية” 
طبيعة الدور الذي يمكن ان يلعبه النائب عندما 

يكون عض�وا في مجل�س الن�واب الن وقتها 
س�يصطدم بواقع م�ر وه�و ان النائب مجرد 
الدخول سيجد نفس�ه رقما في هذا المجلس 
والقرارات الحقيقية تبقى بيد رؤس�اء الكتل، 
ويضي�ف درع ب�ان النائ�ب مص�ادرة إرادته 
وه�و ال يس�تطيع ان يك�ون ل�ه رأي حقيقي 
في القضايا التي تم�س المواطن وانما الرأي 
الحقيقي لرؤس�اء الكت�ل لك�ن وبتقديره ان 
هن�اك جانبا آخر باس�تطاعة النائب ان يلعبه 
ويكون قريب�ا من القاع�دة االنتخابية عندما 
يك�ون صوت�ا وتعبي�را حي�ا ع�ن مش�اكلهم 
وتطلعاته ولألس�ف الش�ديد فان قل�ة الخبرة 
لدى الكثير من أعض�اء مجلس النواب يجعله 
في السنة األولى والثانية ال يستطيع ان يصل 
الى مس�توى هذا الدور وعندما تقترب الدورة 
االنتخابية من نهايته�ا ربما يتمكن ان يمتلك 
الخبرة وبالنهائية هو لن يس�تطيع ان يكون 
معب�را عن آماله�م وتطلعاته�م لفترة طويلة 
وهذا يرج�ع الى طبيعة اختيار الش�خصيات 
من قبل الكتل السياسية للوصول الى مجلس 

النواب.

عضو ائتاف دولة القانون محمد العكيلي 
يرى ان الكثير من الوعود التي وعد بها النائب 
الش�عب بقي�ت حب�را على ورق وهذا مؤش�ر 
خطي�ر عل�ى مصداقي�ة السياس�ي العراقي 
واألمر بحس�ب العكيلي قد تعدى الى ابعد من 
ذل�ك وان الديمقراطية الت�ي يدعي بها بعض 
السياس�يين أصبحت هي ديمقراطية وهمية 
والش�عب وحده من يبحث ع�ن الديمقراطية 
تل�ك الديمقراطي�ة التي ال يريد السياس�ي ان 
يفهمه�ا والديمقراطي�ة عند السياس�ي هي 
مصالح يقول العكيلي، ان الكذب في السياسة 
امر مقيت وضحك على ذقون الشعب العراقي 

وهو أمر مرفوض.
ويضيف، ان بعض السياس�يين يتمتعون 
بصف�ة الك�ذب ويس�يرون بجادت�ه للوصول 
ال�ى مآربه�م ولألس�ف ه�ذه صف�ة مقيت�ة 
وحبل الك�ذب دائما قصير والش�عب العراقي 
ص�ار يميز من هو الكاذب وم�ن هو الصادق 
من خ�ال التصريح�ات والوع�ود االنتخابية 
الطويل�ة والعريضة في البرام�ج المطروحة 

في االنتخابات والتي لم تنفذ.

ام�ا ال�كام م�ع النائب�ة ع�ن التحال�ف 
الكردس�تاني فلم يخ�ل من الطراف�ة فتقول 
اش�واق الج�اف نحن نعان�ي كثيرا م�ن هذه 
المش�كلة بحي�ث ان إحدى النائب�ات قالت ان 
المواطنين عندما يتصل�ون بها يقولون انكم 
ق�د كذبت�م علين�ا ولم تقدم�وا لنا أي ش�يء. 
وتضي�ف الج�اف “نح�ن اآلن ل�و نتكل�م عن 
معاناتنا، ولو تم عرضها بمسلس�ات س�وف 
تحسن صورة األعضاء وليس الكل طبعا لكن 

الذين يعملون بمصداقية.
وتذكر الجاف بان الش�عب “تقشمر مرة 
واحدة”لكننا”تقش�مرنه أربع س�نوات” ألننا 
جئنا لكي نخدم لكن المشكلة صراحة ال احد 

يعطينا مجال.
وتش�ير الجاف الى ان هن�اك دورا محددا 
للنائ�ب في مجلس الن�واب والمراقبة، وهناك 
اش�ياء ليس م�ن دور النائب “مث�ا إحداهن 
تتصل وتقول با زحمة اريد أسئلة االمتحانات 
او يق�ول احدهم ل�ي احجزوا ل�ي موعدا عن 
طبيب األسنان وهذه لها عاقة بثقافة الفرد، 
انا امثل الدس�تور وحاميه له فكيف اجلب لك 

األسئلة هذا على سبيل المثال. وخذ مثا آخر 
“انا عندم�ا أرى تقصيرا ف�ي موضوع معين 
فعندما أتكلم مع الوزير إلصاح األمر فلن أجد 
اس�تجابة أبدا وعندما اطرق قضية استجوابه 
س�يكون خط�ا احم�ر ألن�ه س�تكون هن�اك 
منازع�ات بين الكت�ل وعندما تري�د ان تعمل 
ب�دورك الرقابي ف�ان االتفاقيات السياس�ية 
س�تدخل عل�ى الخط وتك�ون حامي�ا ومانعا 

لعملك وسيعتبرونه استهدافا سياسيا.
وتسترس�ل الجاف: وحتى اكمل ما بدأته 
وف�ي ملف معي�ن وال اري�د ان انقله باالس�م 
نح�ن قدمن�ا تقاري�ر وتكلمن�ا م�ع الوزي�ر 
المعني والناس بحاجة الى هكذا امر وطرقت 
األب�واب عدة مرات ول�ن تكون أي اس�تجابة 
وبالتالي س�يقول المواطن إن النائب قد كذب 
علين�ا ” والي�ك أمر آخر ” أن�ا أعاني منه وهو 
مجموعة من المواطنين اتصلوا بي لمش�كلة 
معين�ة وال أري�د ان اس�مي ألنه بمج�رد ذكر 
االس�م س�يقولون خرجت عن الخط وتمردت 
واألم�ر كاآلت�ي: مجموعة من الط�اب لديهم 
مش�كلة ونحن نمثلهم واألم�ر ال يتعلق فقط 

بمجلس النواب الن هناك وزارة واقس�م باني 
وكأنني اس�تجدي من الوزير وقلنا بان هؤالء 
سيخس�رون عام�ا كام�ا وحقهم مش�روع 
وقانوني والله صار لن يرد على مكالمتي ابدا 

وعلى هذا لك ان تقيس.
فرات الش�رع النائب عن المجلس األعلى 
اإلس�امي يق�ول ان هناك الكثير م�ن النواب 
تأخ�روا واختلف�وا عم�ا قال�وا ف�ي حملتهم 
االنتخابي�ة وه�ذا ليس عل�ى ال�كل الن هناك 
من لم يعد أحدا في حملته االنتخابية بش�يء 
قليل او كثي�ر ولذلك هو اآلن في كمال الراحة 
وهن�اك تباي�ن في ه�ذا الموض�وع الن هناك 
م�ن وعد وفي المقابل هن�اك من لم يعد أصا 
ام�ا لم�اذا ال يلت�زم البعض فنح�ن نعتقد ان 
الواق�ع العراق�ي يختل�ف من حيث نس�يجه 
المل�ون من حي�ث القومي�ة والمذهب والدين 
كذلك المصال�ح المتقاطعة وكث�رة الكيانات 
السياس�ية وإرض�اء ه�ذه الكيان�ات تجع�ل 
السياس�ي يخفق في بعض الح�االت بحديثه 
هنا او هن�اك اما من اجل إرض�اء اآلخرين او 

لتحقيق مصالح.

دراسـة استداللية 
المقدمة :

كث�ر الحدي�ث عن صفق�ة األس�لحة التي 
عقدها الس�يد نوري المالك�ي رئيس الحكومة 

العراقية مع كل من  :-
 1- روسيا االتحادية بقيمة ما يزيد على “ 

4” مليارات دوالر
2-   جمهوري�ة التش�يك بقيم�ة “ ملي�ار 

دوالر”
3-   وإذا أضفن�ا له�ا صفقة الس�اح مع 

أمريكا بقيمة “ 12 “ مليار دوالر
يكون مجموع المبالغ المالية التي س�وف 

تدفع لمشتريات الساح “ 17 “ مليار دوالر .
ومن المعلوم أن هذه المبالغ لن تدفع فورا 
ولكن الخزينة العراقية بش�خص وزارة المالية 
ه�ي م�ن تق�وم بالدف�ع والتحويل لل�وزارات 

المعنية حسب أصول الصرف .
وم�ن هنا تث�ار اعتراضات وه�ي محقة , 

ومفاد تلك االعتراضات هو :-
 1-  هل نحن بحاجة لكل هذا الساح.

2- هل تمكنا من تغطي�ة حاجة المواطن 
العراق�ي ونقلناه م�ن حالة الفق�ر والعوز الى 
حالة االكتفاء كبلد نفطي وارداته النفطية في 

تصاعد.
 3-  ه�ل اس�تكملنا قواعد البن�ى التحتية 

حتى ننتقل لقواعد البنى الفوقية.
 4-  ه�ل تمكن�ا من س�داد م�ا بذمتنا من 
ديون تركها بذمتنا النظام الس�ابق مع أنظمة 

عربية    تبيت للعراق سوء النوايا.
هذه األسئلة وغيرها يحتج بها البعض تارة 
لنواي�ا ومواقف وطنية صادق�ة , وهي بحاجة 
ال�ى حوار هادئ يأخذ بالحس�بان حالة العراق 

الذي يعاني من تكالب يثير بوجهه األزمات .
وت�ارة تنطل�ق تل�ك األس�ئلة م�ن جهات 
وأطراف وأفراد ال يس�تحضرون إال المشاكسة 

وإضع�اف الحكوم�ة بإث�ارة الفرق�ة والفتنة 
الطائفية مم�ن لم يضعوا وح�دة العراق هدفا 

لهم , وال قوة العراق تعنيهم .
وهن�اك من يرى عك�س ما ي�راه أصحاب 
الموق�ف األول على تنوع خلفياتهم , فهو يرى 

-:
 1-  ان الع�راق دول�ة خرج�ت من حروب 
عبثي�ة أنهكته�ا خ�ارج اط�ار رغب�ة الش�عب 
العراق�ي مما جردتها م�ن كل مقومات القدرة 

الدفاعية الي دولة .
2- والع�راق وقع تحت احت�ال دمر دولته 
ومحا جيش�ه وحرمه من الق�درة على التحكم 
بفضائه ومياهه وحدوده, والبد للدولة العراقية 
م�ن اس�تعادة خصائ�ص الدول�ة ومفهومه�ا 

القانوني .
وم�ع وج�ود مث�ل ه�ذه التس�اؤالت ف�ي 
التقلي�ل  العراقي�ة والت�ي ال يمك�ن  الس�احة 
م�ن أهميته�ا ونح�ن نصب�و إل�ى حال�ة م�ن 
الديمقراطي�ة جعلناه�ا ش�عارا في دس�تورنا 
الذي نأمل إعادة النظ�ر ببعض مواده – فعلينا 
أن نس�تمع إلى كل اآلراء ووجهات النظر , وان 
يكون البرلم�ان محطة لطب�خ وتنضيج اآلراء 
الس�يما ف�ي القضاي�ا التي تهم حياة الش�عب 
العراق�ي ومس�تقبله, وعندم�ا يج�د البرلمان 
صعوبة ف�ي توفير اآلراء المناس�بة من داخله 
عليه االس�تعانة بأه�ل الخبرة والمش�ورة من 
خارجه وهو أسلوب متبع لدى الدول المتقدمة 
حت�ى ال يكت�ب على نفس�ه عدم الق�درة على 
تشخيص متطلبات الدولة والمرحلة كما حدث 
ف�ي موض�وع “ البنى التحتي�ة “ فالتهرب من 
مناقشة مثل هذه المس�ائل الحيوية هو فشل 
سياس�ي وتع�ارض م�ع المفه�وم االنتخابي 
لتمثي�ل المواطنين يعرض النائ�ب من الناحية 
الشرعية ومن الناحية األخاقية إلى المساءلة 

.
ولحسم مثل هذه المواضيع البد من معرفة 
استداللية حتى نبقى في إطار العقل والمنطق 

وهي نعمة علينا ان ال نزهد بها , ومن اضاءات 
االستدالل قوله تعالى : “ واعدوا لهم من قوة “ 
وهذه ليست دعوة إلثارة العداء , ولكنها تقرير 
واقع�ي لم�ا يواجه العراق من تحدي�ات أولها : 
اإلره�اب الذي البد له م�ن ردع بالقوة , وثانيها 
تحديات المحيط واإلقليم وحتى العالم الطامع 
بالث�روة , والعراق يملك ث�روة البد من حمايتها 

يقول الشاعر :
تعدوا الذئاب على من ال كاب له

المس�تنفر  وتتق�ي مرب�ض                
الحامي.

فش�راء الساح بهذا المفهوم أمر مقبول , 
الس�يما وان الجيش العراقي تركه االحتال با 

غطاء جوي .
وم�ن الجانب اآلخر وهو حاجة المواطنين 
للطعام والسكن : نجد االستدالل حاضرا وشديد 
الحرص على كرامة اإلنس�ان أوال : يقول النبي 
“ص” مما نقله عنه أهل البيت عليهم السام : 

“ ما للبيوت يحرم على المساجد “.
أي إذا كانت الناس ال تملك بيوتا للس�كن , 
يجب بناء البيوت للناس أوال ثم يتم بعد ذلك بناء 
المساجد, ونحن اليوم نرى المعادلة معكوسة 
نبني كثيرا من المس�اجد الخالية من المصلين 
أحيانا ونترك الناس با سكن يحفظ كرامتهم, 
والدولة يجب ان تهتم بسكن المواطن وطعامه 

وتعليمه وصحته قبل كل شيء
ف�إذا كان ما للبيت من مس�تلزمات تتقدم 
عل�ى المس�اجد ذات األهمي�ة القص�وى ف�ي 
اإلس�ام , فإنها تتقدم بالض�رورة على غيرها 
م�ن ضروريات الس�اح اال إذا كن�ا في معركة 
ال ق�در الل�ه ف�ان الس�اح يتق�دم عل�ى بقية 
الض�رورات, ومن هنا عندم�ا أراد النبي “ص” 
تزويج علي بن أبي طالب من فاطمة منعه من 
ان يبيع س�يفه وأمره ببيع درع�ه قائا له : ان 

سيفك تذب به عن اإلسام.
فنحن أمام ضرورتين هما :

1-   الح�رص على كرامة الناس بتوفير : “ 

الطعام والسكن والتعليم والصحة “ وهذه هي 
التنمي�ة البش�رية , وكرام�ة اإلنس�ان عند الله 
أفض�ل من كرام�ة بيت الله “ مك�ة المكرمة “ 

قال تعالى “ وكرمنا بني ادم “
2-  الدف�اع ع�ن الوط�ن : وه�و دف�اع عن 

العرض والكرامة
والخاصة : إذا كان الوطن مهددا باالعتداء 
من قبل األعداء فان ش�راء الس�اح مقدم على 

األشياء األخرى قال الشاعر :
يهون علينا أن تصاب جسومنا

                 وتسلم أعراض لنا وعقول
الوط�ن مه�ددا بالح�روب  وإذا ل�م يك�ن 
واالعت�داءات, ف�ان ح�ق المواطن ف�ي الطعام 
والس�كن والتعليم والصحة مقدم على األشياء 

األخرى .
وبم�ا ان المواطن العراقي بحاجة ماس�ة 
للس�كن ومس�تلزمات العيش الكريم فيجب ان 
تك�ون هذه الحاج�ات مقدمة عل�ى غيرها, ثم 
ان واردات الع�راق النفطي�ة تجعل�ه قادرا على 
تلبية الحاجتين ولك�ن ذلك يحتاج الى تخطيط 
س�ليم وأيادي أمينة, وبهذا االستدالل نكون قد 
رسمنا حا يرضي جميع المتحاورين نأمل من 
الحكومة ومجلس النواب األخذ بهذا السياق من 

الحلول المبنية على المعرفة , والمعرفة خير .

السـالح أم الطعـام والسكــن » العـراق مثــاالً«

الدكتور علي التميمي
رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

إضـاءات

نائب: إرادتنا مصادرة وال نملك أي رأي !

»كذب« الساسة ينخر الدولة ويرسخ القطيعة مع الشعب

     المستقبل العراقي/وكاالت

دع�ت منظمة “هيوم�ن رايتس ووتش” الس�لطات العراقي�ة والتركية لفتح 
المعابر الحدودية أمام الاجئين السوريين العالقين عندها منذ أسابيع. وأصدرت 
المنظمة تقريراً قالت فيه ان على السلطات العراقية والتركية أن تعيد على الفور 
فتح المعابر الحدودية العالق عندها أكثر من عش�رة آالف س�وري منذ أس�ابيع، 

والسماح لطالبي اللجوء بعبور الحدود دون إبطاء.
وأش�ارت إلى محاولة عشرات اآلالف من الس�وريين الفارين من االشتباكات 
األخي�رة، والتي تش�مل مناطق حلب وإدلب ودير الزور الس�ورية، أن يس�تخدموا 
المعابر لبلوغ العراق وتركيا بس�رعة وأمان. وأس�فت المنظم�ة ألنه منذ النصف 
الثاني من آب 2012، منع العراق وتركيا آالف السوريين، في مخالفة للقانون، من 

الدخول إلى البلدين عبر تلك المعابر الحدودية.
وقال�ت هيوم�ن رايتس ووتش إن منع األش�خاص من عبور الح�دود الدولية 
لطلب اللجوء، سواء عبر المعابر الرسمية أو غير الرسمية، يخالف القانون الدولي، 
مش�ددة على ان تركيا تس�تحق اإلشادة والدعم الس�تضافة آالف الاجئين في 14 
مخيماً، وآالف السوريين اآلخرين الذين يعيشون خارج المخيمات، لكنها مطالبة 
بإبقاء حدودها مفتوحة أمام الراغبين في طلب اللجوء، وعلى الدول المانحة، بما 
فيه�ا دول االتحاد األوروب�ي، أن تقدم الدعم المالي الس�خي وغيره لتركيا إلقامة 

المزيد من المخيمات للسوريين الفارين من الصراع.
من جهته، قال جيري سمس�ون وهو متحدث باسم برنامج شؤون الاجئين 
ف�ي المنظمة “يعلق على الحدود العراقية والتركية أكثر من عش�رة آالف س�وري 
ف�ي وضع يائس، خرجوا فراراً من رعب القصف الج�وي، ويعيش كثير منهم في 

ظروف بائسة”. 
وأضاف سمس�ون ان “على العراق وتركيا إبقاء حدودهما مفتوحة في كافة 
األوقات أمام األشخاص الفارين من تهديدات تقع على حياتهم وغيرها من أشكال 

االضطهاد”.
وتاب�ع “ليس لدى تركي�ا وال العراق عذر إلرغام الس�وريين عل�ى العيش في 
ظ�روف صعبة ومهين�ة والمخاطرة بحياته�م في أماكن يتعرض�ون فيها لخطر 
القص�ف من الس�ماء”، مش�دداً عل�ى انه يتوج�ب “عل�ى البلدين توفي�ر الملجأ 
للسوريين على الفور على الجانب اآلمن من الحدود، بمساعدات دولية إضافية إذا 

لزم األمر، قبل إيجاد حل أطول أمداً لمشكلتهم”.

عشرات اآلالف من النازحين يقفون على األبواب

رايتس ووتش: عىل العراق وتركيا فتح 
احلدود أمام الالجئني السوريني
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

توف�ي مل�ك كمبوديا الس�ابق نورودوم س�يهانوك ال�ذي طبع تاريخ 
آس�يا في الجزء الثاني من القرن العش�رين وبق�ي يحظى باحترام كبير 
ف�ي بلده، أمس االثنين، ف�ي بكين عن 89 عاما، على م�ا أعلنت مصادر 
رس�مية. وأفادت الوكالة نقال عن مسؤول رفيع المستوى ان “نورودوم 
س�يهانوك توفي في الصين”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان 
الملك السابق يتردد باستمرار إلى الصين لمتابعة عالجاته الطبية. وبعد 
فت�رة حكم من بين األطول في اس�يا، تنحى س�يناهوك عن منصبه في 
تش�رين األول 2004 لصالح ابنه سيهاموني، عازيا قراره إلى تقدمه في 
السن وألسباب صحية. وكان يعاني خاصة السرطان والسكري وارتفاع 

ضغط الدم.
وأوضح المس�اعد الشخصي لس�يهانوك األمير سيس�ووات توميكو 
لفرانس برس أن الملك الراحل “كان يعاني مش�كالت في القلب. صحته 
كانت تتدهور بس�رعة”، مضيفا “األمر مؤلم، الحزن يملؤني )...( الملك 
س�يهانوك لم يكن ملكا لعائلته، كان ملكا للشعب الكمبودي والتاريخ”. 
ونقل�ت وكالة الصين الجدي�دة عن نائب رئيس ال�وزراء الكمبودي نهيك 

بونشهاي قوله أن “ملكنا السابق في بكين ألسباب طبيعية”.
وأض�اف “أنها خس�ارة كبيرة لكمبودي�ا. نحن حزينون ج�دا. الملك 
الس�ابق كان حاكما كبيرا يحظى باحترامنا ومحبتنا جميعا”. وأعلن ان 
الملك نورودوم س�يهاموني، نجل س�يهانوك، ورئيس الوزراء هون سين 
س�يتوجهان إلى بكين لتس�لم جثمان الراحل وإعادته إلى كمبوديا حيث 

ستقام مراسم تشييع رسمية له. 
وكان الملك الس�ابق يستخدم موقعه االلكتروني باستمرار ليعلن عن 
تطور وضعه الصحي أو عن أرائه السياس�ية. وفي تش�رين األول 2009، 
كت�ب انه ع�اش طويال وبات يتمنى الموت في اس�رع وقت. وفي كانون 
الثاني، اش�ار الى انه يريد ان تحرق جثته ويحفظ رماده في علبة داخل 

القصر الرئاسي في بنوم بنه.
وتزامنت وفاة س�يهانوك مع اليوم األخير من احتفاالت “بش�وم بن” 
الس�نوية التي يقي�م خاللها الكمبودي�ون اجتماع�ات عائلية ويكرمون 
أجداده�م.وكان االختصاص�ي في عل�م التاريخ الفرنس�ي اوغ تيرتريه 
اك�د لفرانس برس قبل أيام قليلة انه “للوهلة األولى ما من س�بب يدعو 
بالض�رورة الى القلق “على مس�تقبل الملكية”، الن انتقال الحكم حصل 
س�ابقا مع س�يهاموني وهو الملك الحالي”. ويس�يطر عل�ى الحكم في 
الب�الد حالي�ا رئيس الوزراء هون س�ين الموجود في الس�لطة منذ العام 

1985 والمتهم بأنه يخنق أصوات المعارضة في كمبوديا.

     المستقبل العراقي/ متابعة

تزام�ن تعّه�د الرئي�س اليمن�ي عب�د ربه 
منصور هادي باس�تئصال تنظيم “القاعدة” 
من بالده، مع صدور شهادة مذهلة عن قيادي 
س�ابق بالتنظيم تؤكد تورط الرئيس الس�ابق 
علي عب�د الله صال�ح مع تنظي�م “القاعدة” 
واس�تعماله له في أغراض سياس�ية، وعقده 

صفقات معه لتنفيذ مهمات قذرة.
تنظي�م  ف�ي  الس�ابق  القي�ادي  وكش�ف 
“القاعدة” طارق الفضل�ي أن لجنة حكومية 
ُش�كلت ع�ام 2009 مهمته�ا قت�ل قي�ادات 
“الحراك الجنوبي” بالتعاون مع “المجاهدين 
العرب”، مقابل اإلف�راج عن 120 من عناصر 

“القاعدة” من سجون السلطة.
وقال الفضلي إن “اللجنة ش�كلت برئاسة 
الل�واء على محس�ن األحم�ر قائ�د المنطقة 
الش�مالية والغربية، ورئيس المخابرات غالب 
القمش، ووكي�ل األمن القوم�ي أحمد درهم، 
ونائب رئيس الوزراء رشاد العليمي”، مضيفاً 
أن “اللجن�ة طلبت م�ن قدم�اء “المجاهدين 
الع�رب” تصفي�ة قي�ادات الح�راك الجنوب�ي 
على رأس�هم القيادي بالحراك حس�ن باعوم، 
وتهدئه نش�اط “القاعدة” ف�ي اليمن، مقابل 
عدد من الش�روط التي طرحتها تلك العناصر 
الجهادية والتي نجحت ف�ي اإلفراج عن 120 

منتسبا للقاعدة كجزء من االتفاق”.
وأشار الفضلي إلى أن “الكثير من عناصر 
المخاب�رات هم من “القاعدة” الذين انخرطوا 
ف�ي العم�ل األمني عقب عودته�م من الحرب 
في أفغانس�تان”، داعياً إلى “محاكمة جميع 
عناص�ر اللجنة التي كان�ت مكلفة بقتل كبار 

قيادات الحراك”.
وكان الفضل�ي أح�د قي�ادات “القاع�دة” 
وح�ارب مع أس�امة ب�ن الدن ف�ي ثمانينات 
الق�رن الماضي في أفغانس�تان ض�د االتحاد 
الس�وفييتي، وع�اد إل�ى جن�وب اليمن خالل 
حرب االنفصال بين الشمال والجنوب كمساند 

لقوات الش�مال في السيطرة على مدينة عدن 
كبرى مدن جنوب اليمن مع المقاتلين العرب 

العائدين من أفغانستان.
ومن ش�أن تغلغل تنظيم “القاعدة” ضمن 
األجهزة األمنية اليمنية أن يعّسر مهمة إعادة 
هيكلتها التي بدأت فعال، كما أنه يشكل تهديدا 

لعملية االنتقال السياسي السلمي في البالد.
وف�ي هذا الس�ياق أعل�ن الرئي�س اليمني 
عبد رب�ه منصور هادي، أن جيش بالده حقق 
انتص�ارات ض�د تنظي�م “القاع�دة”، وتعّهد 

ب�”مواصلة استئصاله” من اليمن.
وقال ه�ادي ف�ي كلم�ة بثه�ا التلفزيون 

اليمني الرسمي عشية الذكرى 49 لقيام ثورة 
14 تش�رين األول- أكتوبر ف�ي جنوب اليمن، 
“لق�د اس�تطاعت قواتن�ا المس�لحة واألم�ن 
أن تحق�ق انتص�ارات مهم�ة عل�ى عناص�ر 
“القاعدة” وما يس�مى بأنصار الش�ريعة في 
أبي�ن وش�بوة م�ن خ�الل المالح�م البطولية 

المشرّفة التي سطرتها خالل المواجهات”.
وأض�اف أن الق�وات المس�لّحة “تواص�ل 
اليوم توجيه ضربات موجعة لهذه الجماعات 
في�ه،  تتواج�د  م�كان  أي  ف�ي  اإلرهابي�ة 
وس�نواصل التعام�ل بحزم مع هذه الش�راذم 
حت�ى نس�تأصلها تماما من كل ت�راب وطننا 

ونكفل استتباب األمن واالستقرار والطمأنينة 
للمواطنين”.وأوض�ح أن األوضاع االقتصادية 
الصعب�ة الت�ي يمر به�ا اليمن ج�اءت نتيجة 
عوام�ل ع�دة أهمه�ا ارتف�اع كلف�ة مواجهة 
اإلره�اب، وتخري�ب أنابي�ب النف�ط والغ�از 

ومضاعفة أعداد النازحين بين المحافظات.
وأش�ار الرئي�س اليمن�ي إل�ى أن اللجن�ة 
العسكرية عملت على تحقيق األمن من خالل 
الجهود الكبيرة التي تبذلها، وحققت خطوات 
مهم�ة ف�ي س�ياق خارط�ة عمله�ا، رغم أن 
مهامها معقدة وش�ائكة. وش�ّدد على أهمية 
أن يكون “والء الجيش واألمن للشعب، وليس 
ألي فرد أو أسرة أو حزب، ووفقا لروح دستور 
المب�ادرة  ومضامي�ن  اليمني�ة  الجمهوري�ة 
الخليجي�ة وآليتها التنفيذي�ة”. وبرغم تنحيه 
عن الس�لطة ما يزال الرئيس اليمني الس�ابق 
علي عب�د الله صالح هدفا لغض�ب اليمنيين، 
بس�بب اتهام�ات ل�ه بالتدخ�ل في المس�ار 
السياسي االنتقالي ومحاولة تعطيله، وبسبب 
الحصان�ة التي منح�ت له بموج�ب المبادرة 
الخليجية وسمحت له باإلفالت من المحاسبة 
والعق�اب. وتقدم محامو أس�ر عش�رات من 
المتظاهري�ن الذي�ن قتل�وا ف�ي هج�وم على 
مس�يرة مناهضة للنظام الع�ام الماضي في 
اليم�ن بش�كوى ض�د العدي�د من مس�ؤولي 
النظام الس�ابق بينهم عبد الله صالح. ويتهم 
هؤالء صالح وعددا من مس�ؤولي نظامه من 
بينه�م ابن أخي�ه يحيى عبد الل�ه صالح الذي 
ال ي�زال يتولى منصبا كبيرا ف�ي جهاز األمن، 
بالتحريض واالش�تراك في قت�ل المتظاهرين 

الشباب في 18 اذار 2011.
وأك�د محام�ون أم�ام القض�اء نق�ال عن 
ش�هود أن المهاجمين نقلوا إل�ى المكان في 
عرب�ات تحم�ل لوح�ات الرئاس�ة المعدنية. 
واضافة الى صالح وابن اخيه يش�مل االتهام 
وزير الداخلية الس�ابق مطهر رشاد المصري 
والرئيس السابق لجهاز المخابرات عبد الملك 

الطيب.

»القاعدة« بنسخة علي عبد الله صالح

طبع تاريخ آسيا في القرن العشرينمطالبات ببثها على الهواء

عبـد ربه: القـوات األمنيـة مهـامها معقدة وشـائكـة

ملك كمبوديا السابق يرحل يف الصنيحماكامت منّفذي 11 أيلول قد تكشف القّصة احلقيقية
     المستقبل العراقي/ وكاالت

يمثل مدب�ر اعت�داءات 11 أيلول في 
الوالي�ات المتح�دة خال�د ش�يخ محمد 
والمتهمون األربع�ة اآلخرون معه للمرة 
الثاني�ة االثنين أمام محكمة عس�كرية 
ف�ي غوانتانامو في سلس�لة جديدة من 
الجلسات لتحضير محاكمتهم المرتقبة. 

وس�تهدف المداوالت للب�ت فيما إذا كان 
ينبغي ابقاء إفادات المتهمين الخمس�ة 
طي الس�رية بداعي األمن القومي مثلما 
تطال�ب ب�ه اإلدارة األميركي�ة ام نق�ل 
الم�داوالت علن�ا وعلى األخ�ص الجانب 
المتعل�ق بعملي�ات التعذي�ب التي يقول 
المتهم�ون انه�م تعرض�وا له�ا وهو ما 
يدعو إليه الدفاع. وفي ختام الجلس�ات 

التي ستستمر خمسة ايام سيترتب على 
القاض�ي العس�كري جيمس ب�ول البت 
بش�كل أس�اس في هذه المس�ألة التي 
يتواجه بشأنها االتهام والدفاع المدعوم 
من 14 وسيلة إعالمية واالتحاد األميركي 
للدفاع ع�ن الحريات. وتؤكد اإلدارة على 
وج�وب “حماي�ة المعلوم�ات المتعلقة 
باألمن القومي” وجميع “العناصر التي 

يضر نشرها بالمصلحة العامة”.
ف�ي المقاب�ل تقول ش�يريل بورمان 
محامي�ة اليمن�ي وليد بن عط�اش “إذا 
جرت محاكمة بش�أن م�ا حصل في 11 
أيل�ول )...( يج�ب ان تظه�ر الحقيق�ة 

كاملة وليس رواية الحكومة فحسب”.
وأضاف�ت “عل�ى الحكوم�ة إال تمنع 
موكلينا من أن يرووا ما عاشوه، يجب أال 

يكون من حقها إخفاء ما جرى لهم”.
وقبل نقلهم إلى غوانتانامو عام 2006 
كان الباكستاني خالد شيخ محمد الذي 
أعلن مس�ؤوليته عن اعتداءات 11 أيلول 
“من األلف إلى الياء” والمتهمون األربعة 
مع�ه الذي�ن يواجه�ون جميع�ا عقوبة 
اإلع�دام، احتج�زوا في س�جون س�رية 
تابع�ة لوكال�ة االس�تخبارات المركزية 
األميركية “س�ي اي اي�ه” حيث يقولون 
أنه�م تعرض�وا لس�وء معامل�ة يمك�ن 
وصفه�ا بالتعذي�ب. وقال جي�م كونيل 
محامي الباكس�تاني عمار البلوش�ي ان 
“م�ن حق الجمه�ور ان يعرف”. وتحتج 
وسائل اإلعالم واالتحاد األميركي للدفاع 
ع�ن الحريات على تأخير بث الجلس�ات 
في غوانتانامو أربعين ثانية وهي مهلة 
تس�مح للرقاب�ة بالتش�ويش عل�ى بث 
معلوم�ات حساس�ة بم�ا في ذل�ك بثها 
للصحافيي�ن والجمهور الذين يحضرون 
الم�داوالت م�ن خل�ف حاج�ز زجاجي. 
وهم يرفعون احتجاجاتهم باس�م حرية 
الصحافة وحرية التعبير في حين يتذرع 
محامو المتهمين بحقوق الدفاع للتنديد 
بالرقابة المفروضة على حد قولهم على 

التواصل بين المحامين وموكليهم.
كم�ا س�يترتب عل�ى القاض�ي الذي 
تلق�ى 25 طلب�ا لهذه الجلس�ة، ان يقرر 
ع�دم  المتهمي�ن  بوس�ع  كان  اذا  م�ا 
حض�ور المداوالت وان كان يس�مح لهم 
بالمث�ول بالمالبس الت�ي يريدونها، وقد 
طال�ب احدهم بارت�داء ال�زي البرتقالي 
الخاص بمعتقلي غوانتانامو وأخر الزي 
التقليدية  العس�كري، وثال�ث العمام�ة 
الباكس�تانية، وهو م�ا تعتبره الحكومة 

أداة دعاية.

       المستقبل العراقي/ وكاالت

ه�ددت أطراف في المعارض�ة الكويتية بالتصعيد 
في ح�ال المض�ي بعملية تغيي�ر القان�ون االنتخابي 
بمرسوم أميري، بمقابل هذا، دعت أطراف مقابلة إلى 
التهدئ�ة وحفظ مق�ام “أمير الب�الد” وتجنب محاولة 
المس�اس ب�ه. وأك�د النائ�ب الس�ابق بمجل�س األمة 
الكويت�ي، وعضو كتل�ة األغلبية جمع�ان الحربش أن 
الندوة التي س�بق وعق�دت في ديوان ب�در الداهوم لم 
تحمل أي تجاوز على القانون والدس�تور، مش�يرا إلى 
ح�ق المواطن بمخابطة رئي�س البالد وهو حق كفلته 

الشريعة والدستور.
وق�ال الحربش ف�ي أن المواجهة س�تكون الخيار 
ف�ي حال صدر “مرس�وم االنقالب على الدس�تور عبر 
تفصيل قانون انتخابي في غيبة األمة للس�يطرة على 

المجالس القادمة”.
وأضاف “يجب أن توجه الرسالة إلى صاحب القرار، 

وكل يوم س�توجه الرسالة إلى صاحب القرار”، مؤكدا 
أن توجيه الرس�الة ال يعن�ي التقليل من قدر األمير وال 
يعني التجريح، مشيرا إلى أن اليوم يوم المصارحة بأن 
األم�ة في األوقات الفاصلة واألوقات العصيبة يجب أن 
يتحلى رجالها المخلصون بالشجاعة ويوجهوا رسالة 
لصاح�ب الق�رار ألن المرك�ب عندم�ا يغرق س�يغرق 
الجمي�ع. وعلى الط�رف المقابل، ق�ال رئيس جمعية 
اإلص�الح االجتماع�ي حم�ود الروم�ي إن ما ش�هدته 
الساحة المحلية من تصاعد حدة الخالف بشأن قانون 
االنتخاب�ات وم�ا رافقه م�ن تصعيد وتوتر يس�تدعي 
تغلي�ب ص�وت الحكم�ة وتح�ري المصلح�ة الوطنية 
والوحدة الوطنية، والحرص على التماسك االجتماعي 
ووصد األبواب أمام من يسعى للتحريض وإثارة الفتن 
لتفكيك الوح�دة الوطنية وتهديد النس�يج االجتماعي 
للدول�ة من قبل قنوات اإلع�الم المحرض ومن يصطاد 
ف�ي الم�اء العكر. وأض�اف الروم�ي في بي�ان “نذّكر 
الجمي�ع باالعتص�ام بحبل الل�ه تعالى اهت�داء بقوله 

تعال�ى “واعتصم�وا بحبل الل�ه جميع�ا وال تفرقوا”، 
وان تس�ود لغة االحترام والحوار البناء وعدم المساس 
باألمير واالرتقاء بلغة الخطاب”، داعيا الجميع لتحري 
المصلحة الوطنية القائمة على ترسيخ العدالة وتعزيز 
المكتسبات الش�عبية والحفاظ على الثوابت الوطنية 
واحترام دور المؤسس�ات الدس�تورية التي كفلها لها 

الدستور.
وناش�د الرومي القيادة ممثلة بأمير البالد أن تتخذ 
القرار الذي يجنب الب�الد المزيد من التأزيم والتصعيد 
بالدع�وة لالنتخاب�ات وفق�ا للقانون الحال�ي وإحالة 
موض�وع التعدي�ل للمجل�س الق�ادم، مش�يرا إلى أن 
األمير “جنب البالد فتيل األزمة حين اتخذه قراره بحل 
مجلس 2009 تغليبا لمصلح�ة الوطن وانحيازا لخيار 
الشعب وس�عيا الس�تعادة البالد لمس�يرتها التنموية 
والدس�تورية والسياس�ية”. وقال الرومي إنه في ظل 
التحدي�ات واألوض�اع اإلقليمي�ة فإن الب�الد أحوج ما 

تكون لالستقرار والحفاظ على تماسكها ووحدتها.

الكويت على سطح صفيح ساخن

القـانون االنتـخـايب هيـّدد عـائـلـة الصبـاح

     المستقبل العراقي/ وكاالت

ذك�رت صحيفة “صن�دي تليغ�راف” أن مبعوث 
السالم الجديد إلى سوريا، األخضر اإلبراهيمي، وضع 
خطة لنش�ر قوة لحفظ الس�الم في س�وريا قوامها 

يمك�ن أن تش�ارك فيها قوات 3000 جندي 
أية  لمراقب�ة  أوروبي�ة 
هدنة بهذا البلد في 

المستقبل.
وق����ال�ت 
الصحي��ف�ة أن 
اإلبراهيمي، الذي 
تول�ى من�ص�ب 
الدولي  المبع�وث 
العرب�ي المش�ترك 
إلى س��وريا الشهر 
الم�اض�ي، 
مضى  أ

األسابيع األخيرة وهو يستطلع البلدان التي ستكون 
على اس�تعداد للمس�اهمة في قوة حفظ السالم في 

سوريا.
وأضافت المصادر أنه من غير المرجح مش�اركة 
القوات البريطانية واألميركية في قوة حفظ الس�الم 
ف�ي س�وريا بس�بب تورطه�ا الس�ابق ف�ي العراق 
وأفغانس�تان، ويتطلع اإلبراهيمي ب�دالً من ذلك إلى 
الدول المساهمة في قوة حفظ السالم التابعة لألمم 
المتحدة على الحدود بين لبنان وإسرائيل “يونيفيل” 
والبالغ قوامها 15 أل�ف جندي، كونها تتمتع بالبنية 
التحتية والمعرف�ة على أرض الواقع التي تحتاج لها 
أي قوة لحفظ الس�الم. وأش�ارت الصحيف�ة إلى أن 
الدول المس�اهمة في قوة “يونيفيل” تش�مل ايرلندا 
وألمانيا وفرنس�ا واس�بانيا وايطالي�ا، ومن المتوقع 
أن تم�ارس واح�دة منها دوراً قيادي�اً في قوة حفظ 
الس�الم المقترح�ة في س�وريا. وقال�ت إن تفاصيل 
خط�ة اإلبراهيم�ي “78 عاماً” ظهرت ل�دى وصوله 
إلى اس�طنبول الس�بت إلجراء محادث�ات تهدف إلى 
الح�د من التوت�رات المتصاعدة بين س�وريا وتركيا، 

ومن المقرر أن يزور دمش�ق قريب�اً إلقناعها بوقف 
إط�الق النار. وأضافت أن مصادر دبلوماس�ية أكدت 
أن مكت�ب المبع�وث الدول�ي العرب�ي المش�ترك إلى 
سوريا “يستكش�ف خيار قوة حفظ السالم بمنتهى 
الجدية”، مش�يرة إلى أن اإلبراهيمي استبعد إمكانية 
اس�تخدام قوات افريقية لعدم توف�ر الموارد الكافية 
لديها، كما استبعد استخدام قوات من الدول العربية 
المج�اورة ألن غالبيته�ا ُينظر إليها عل�ى أنها تدعم 
جماعات المعارضة السورية المسلحة. ونسبت إلى 
مصدر لم تكش�ف عن هويت�ه القول “إن اإلبراهيمي 
طلب قوائم بأس�ماء الدول التي يمكن أن تساهم في 
قوة حفظ الس�الم في س�وريا واستبعد بالفعل عدداً 
منه�ا، وهو ينظر اآلن في كل الخيارات ولم يضع كل 
بيضه في س�لة حفظ السالم، لكنه يستكشف خيار 
حفظ السالم بطريقة جدية للغاية”. وأشارت صندي 
تليغ�راف إلى أن اإلبراهيمي يب�ذل حالياً جهوداً أكبر 
من س�لفه كوفي أنان لحش�د جماع�ات المعارضة 
السورية بأمل وضعها في نهاية المطاف على طاولة 

المفاوضات.

قالت أنه أفضل من عنان

صنداي تليغراف: اإلبراهيمي خطط لنرش قوة حفظ السالم يف سوريا
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      بغداد / المستقبل العراقي

رفدت دائرة المتنزهات والتش�جير 
التابع�ة ألمانة بغداد حديق�ة الحيوان 
في متنزه ال�زوراء بدب رمادي يعد من 
الحيوان�ات الن�ادرة إلى جان�ب تقديم 
الرعاي�ة الصحي�ة لس�ائر الحيوانات. 
وقال�ت مديرية العالق�ات واإلعالم في 
أمان�ة بغ�داد إن التقري�ر ال�ذي أعدته 
دائرة المتنزهات والتشجير بنشاطاتها 
خ�الل األس�بوع الماضي تضم�ن رفد 
الحديقة ب�دب رمادي يبل�غ من العمر 
خمس�ة أش�هر ت�م وضعه ف�ي مكان 
منع�زل للتأكد من حالت�ه الصحية بعد 

إجراء الفحوص الطبية. 
وأضافت أن المالكات المسؤولة عن 
حديقة الحيوان قام�ت أيضاً بمعالجة 
طيور البجع بعد قص أجنحتها وكذلك 
إج�راء عملية صغ�رى لغ�زال الريم إذ 
تع�رض إلصاب�ة ف�ي منطق�ة البطن 
وتمت خياطة الجرح وتعقيمه وإعطاء 
الحي�وان مض�ادات حيوي�ة وإعط�اء 

الجرع�ة الثانية م�ن لق�اح الكينازول 
للمفترس�ات “األس�ود” لوقايته�ا من 
األم�راض وتنظي�ف وصيان�ة أقفاص 
الحيوان�ات وتوفير الخدم�ات الصحية 

والغذائية لها. 
وتابع�ت أن الدائ�رة قام�ت أيض�ا 
بتأهيل وتطوير أجزاء من متنزه الزوراء 
وأعم�ال تش�ذيب وس�قي المزروعات 
وصيانة ألعاب األطفال وإدامة المرافق 
السياحية فيه ليكون جاهزاً الستقبال 
المواطنين، إذ بلغ ع�دد زائري المتنزه 
18000 زائ�ر كم�ا بل�غ ع�دد زائ�ري 

الحديقة 8800 زائر. 
وبين�ت أن الدائ�رة قام�ت بتجهيز 
الدوائ�ر البلدي�ة التابع�ة لألمانة بأكثر 
من 34481 شتلة لزراعتها في الحدائق 
العام�ة والج�زرات الوس�طية ضم�ن 
قواطعها األربعة عش�ر خالل الموس�م 
الخريف�ي الحال�ي، إلى جان�ب زراعة 
حديقة الحيوان ب�4150 ش�تلة وتنفيذ 
حمل�ة لمكافح�ة الحش�رات لمناطق 

مختلفة من العاصمة ول�43 مرة.

      البصرة / منتظر العامر

دي�وان  الحكومي�ة ف�ي  العق�ود  أك�د مدي�ر 
محافظ�ة البص�رة والء عب�د الكريم إع�الن أكثر 
من 500 مش�روع في الفترة الحالية، مش�يرا إلى 
أن اإلح�االت تج�اوزت 220 إحالة إلى الش�ركات 
المنف�ذة للمش�اريع. وج�اء ذلك خ�الل المؤتمر 
ال�دوري لع�رض االنج�ازات الذي أقي�م في مبنى 

محافظة البصرة. 
ونقل بيان لمحافظة البصرة تلقت “المستقبل 
العراقي” نس�خة منه عن عبد الكريم قوله خالل 
المؤتم�ر أن “المس�توى العام إلنجاز المش�اريع 
ف�ي محافظ�ة البص�رة لس�نة 2012 وصلت إلى 

نس�بة انجاز بلغ�ت أكثر من 80% م�ن أصل %98 
م�ن المخطط له، أي بمعدل 3% من زيادة نس�بة 
اإلنج�از لبرنام�ج تنمي�ة األقاليم لع�ام 2012”، 
موضحاً أن “هذه الخط�ط عبارة عن أربع، خطة 
2010 وخطط إنعاش االه�وار والخطة المضافة 

2011 اضافة إلى خطة خليجي 21”. 
وتاب�ع والء “تم�ت إحالة 86 مش�روعاً خالل 
الش�هر الماضي وفي جميع المجاالت”، مبينا أن 
“من أهم المش�اريع الذي تمت إحالتها هو إعداد 
تصامي�م جدي�دة لمدين�ة النخيل التي تس�توعب 
ملي�ون مواط�ن بواق�ع 100 ألف وحدة س�كنية، 
وهذه المنطقة تبعد 35 كم جنوب مركز محافظة 
البصرة وتضم مدين�ة متكاملة إضافة إلى مدينة 

صناعي�ة تم�ت إحالته�ا م�ن العق�ود الحكومية 
إل�ى إحدى الش�ركات اإلماراتية بتنفي�ذ التصميم 
األس�اس إلى المدينة”. وأضاف “كما تمت إحالة 
التصاميم والمخططات إلى ش�ركة ديوان اإلمارة 
اإلماراتي�ة بخص�وص إنش�اء دور لألرام�ل، ومن 
المؤمل اكتمالها خالل الش�هر الجاري وتقديمها 
ال�ى دي�وان المحافظة إلج�راء عملي�ات التنفيذ 

للمشروع”. 
وق�ال “كذل�ك اج�ري في ه�ذا الش�هر إحالة 
مش�روع مجاري أبو الخصيب الكبير والذي يضم 
بن�اء محطات للمجاري واكس�اء الطرق”، منوها 
إلى إن هذا المش�روع أحيل إلى إحدى الش�ركات 
الهندي�ة، حي�ث ب�دأت الش�ركة بوض�ع الموق�ع 

الخ�اص لغرض المباش�رة ف�ي التنفي�ذ”. ولفت 
مدي�ر العق�ود الحكومية إلى أن “هناك مش�اريع 
كبيرة تمت إعادة اعالنها والتي تضمنت مش�روع 
إنشاء مستشفى سفوان بطاقة مئة سرير وكذلك 
مش�روع الممر الثاني لطري�ق القرنة وصوال إلى 
المدينة وبالعكس ومش�اريع كبيرة أخرى أرسلت 
إل�ى مجل�س المحافظة ألج�ل المصادق�ة عليها 
والمتمثل�ة بمبن�ى محافظ�ة البص�رة والمرك�ز 
الثقافي إضافة إلى مش�روع المترو المعلق وآخر 
تحت األرض وإنش�اء نفق قرب القي�ادة البحرية 
في منطق�ة الجبيل�ة، فضال عن إحالة مش�روع 
إنش�اء جسور مش�اة للمواطنين عدد 10 بعضها 

كهربائية وبعضها جسور عادية”. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدولة لش�ؤون المرأة ع�ن موافقة وزارة 
التربية على مقترح وزارة الدولة لشؤون المرأة بتخصيص 
صفوف بعض المدارس لتك�ون روضة ألطفال المعلمات. 
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لوزارة المرأة أمس أن “الوزارة 
تلق�ت أمس كتاباً رس�مياً من وزارة التربي�ة بتوقيع وزير 
التربي�ة محمد تميم يفيد بموافقته على ما جاء بتوصيات 
اللجن�ة التي ش�كلت لغرض دراس�ة موض�وع تخصيص 

صفوف بعض المدارس لتكون روضة”. 

وكانت وزارة التربية قد ش�كلت لجنة لهذا الغرض بعد 
مقت�رح تقدمت به وزارة ش�ؤون الم�رأة بتخصيص صف 
في كل مدرس�ة إلنشاء حضانة أو روضة ألبناء المعلمات، 
وذل�ك نظراً لقلة ع�دد دور الحضانة وري�اض األطفال في 
بغ�داد والمحافظات األم�ر الذي أنتج معاناة ش�ديدة لدى 
المعلمات والمدرسات في تأمين أماكن ألطفالهن في أثناء 

الدوام الرسمي. 
وأش�ارت الوزارة في مقترحها إلى ضرورة أالّ يؤثر ذلك 
على عدد صفوف المدرسة، وأال يختلط األطفال مع تالميذ 

وطلبة المدارس.

      ميسان / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ ميس�ان عل�ي دواي الزم عن المصادقة عل�ى التصميم 
األس�اس الجدي�د لحي المصطف�ى الواقع ش�مالي مركز مدين�ة العمارة 

والمعروف سابقا ب�”قرية المصطفى”.
 وقال محافظ ميس�ان في تصريح صحفي أمس انه “تمت المصادقة 
على التصميم األس�اس الجديد لحي المصطفى “قرية المصطفى سابقا” 
الواقع شمال مركز مدنية العمارة من قبلنا، بعد استكمال كافة اإلجراءات 
القانونية واإلدارية وحس�ب الصالحيات المخولة لنا بهذا الصدد”. وأضاف 
إن “قرية المصطفى س�ابقا كانت مقس�مة إلى جزأي�ن، األول يقع ضمن 
ح�دود البلدية لقض�اء العمارة والج�زء الثاني يقع خارج الح�دود البلدية 
للقضاء، حيث تم تش�كيل لجنة مهامها ضم المس�احة المتبقي وتحويل 
القري�ة إلى حي ضمن حدود البلدية لقضاء العمارة من خالل اس�تحصال 

الموافقات القانونية واإلدارية”. 
وبين أنه “تم إدخال حي المصطفى بالكامل ضمن التصميم األساسي 
الجدي�د من خ�الل اس�تحصال موافق�ات الجه�ات المعني�ة كالتخطيط 
العمراني ومجلس القضاء وكذلك اإلعالن عن التصميم الجديد في الصحف 
الرسمية لمعرفة التقاطعات مع الدوائر والوزارات حسب عائدية األرض”، 
منوه�ا إلى أن�ه “تم إحص�اء وتحدي�د 628 قطعة أرض س�كنية في حي 
المصطفى ضمن التصميم األساس الجديد وكذلك تحديد الشوارع الرئيسة 

والفرعية”. 
وأكد على أن “هذه الخطوة تأتي في إطار ما تش�هده ميسان من تزايد 
سكاني مستمر يستدعي منا العمل على استحداث وتنظيم مناطق سكنية 

جديدة الستيعاب التزايد السكاني في المحافظة”.

      نينوى / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ نينوى اثيل النجيف�ي عن تخصيص مبل�غ مليار دينار 
من ميزانية تنمية األقاليم لمصنع األطراف والمس�اند االصطناعية التابع 

لمركز نينوى لتأهيل وتجهيز المعاقين. 
وق�ال النجيف�ي إن هذا الدعم س�يجعل المركز أكثر ق�درة على تقديم 

المساعدة والخدمات للمعاقين في المحافظة. 
وأش�ار إلى أن هناك العديد من المعاقين بحاجة لهذا الدعم المادي من 

اجل تأهيل مجمعات خاصة بهم في المحافظة وتجهيزها.

      بغداد / المستقبل العراقي

طالبت وزارة البيئة العراقية الش�رطة 
النهرية التابعة ل�وزارة الداخلية والجهات 
ذات العالقة بضرورة منع ظاهرة استخدام 
المبيدات في صيد األسماك والتي تعتبر من 
الظواهر الس�لبية المنتشرة في العديد من 
المحافظات العراقية التي تؤدي الى أضرار 

جسيمة على صحة المواطن وبيئته. 

ونقل بي�ان للوزارة تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه أم�س عن المتحدث 
الرس�مي باسم الوزارة أمير علي الحسون 
تأكي�ده عل�ى ض�رورة أن “يك�ون هن�اك 
تنس�يق م�ا بي�ن الجه�ات ذات العالق�ة 
ف�ي وزارة البيئ�ة وممثل�ي المحافظ�ات 
ومجلس المحافظة ولجنة الصحة والبيئة 
والجهات األمنية المختصة لغرض مراقبة 
األنه�ر والج�داول واالهوار ضم�ن الرقعة 

الجغرافي�ة للمحافظ�ة والقي�ام باتخ�اذ 
إج�راءات عقابية بح�ق المخالفين والذي 
ينص عليها قانون حماية وتحسين البيئة 

رقم 37 لسنة 2009”. 
اس�تخدام  “ظاه�رة  ان  إل�ى  وأش�ار 
المبي�دات في قتل األس�ماك تع�د ظاهرة 
خطي�رة وأضراره�ا جس�يمة على صحة 
المواطن وبيئته وذلك لكون هذه المبيدات 
ذات طبيع�ة تراكمي�ة تتراكم في أنس�جة 
األس�ماك وتنتق�ل عبر السلس�لة الغذائية 
وص�وال إل�ى اإلنس�ان، حيث يتس�بب في 
م�رور الزم�ن بإصابته بأم�راض  خطيرة 
ج�دا باإلضافة الى تدمي�ر مكونات الحياة 
النهري�ة وخاصة مع انخفاض مناس�يب 
المياه”. وبين الحس�ون أن “اإلعالم يلعب 
دورا مهما في منع ظاه�رة الصيد الجائر 
من خالل القيام بحمالت توعوية لمختلف 
شرائح المجتمع بالتعاون مع المؤسسات 
وجه�اء  وم�ع  العالق�ة  ذات  والدوائ�ر 
المناطق وش�يوخ العش�ائر ورجال الدين 
ف�ي المحافظ�ات لتوضيح خط�ورة هذه 
الظاه�رة وتأثيراته�ا الس�لبية على صحة 

اإلنسان والبيئة”. 
يذك�ر أن الثروة الس�مكية ف�ي العراق 
تعان�ي ظاهرة الصي�د الجائر باس�تخدام 
المبي�دات الزراعية والس�موم والصعقات 
الكهربائي�ة، فضال عن اس�تخدام ش�باك 

الصيد ذات الفتحات الصغيرة.

ميسان تصادق عىل التصميم
 األساس حلي املصطفى

مليار دينار ملصنع األطراف 
االصطناعية يف نينوى

البيئة تطالب بمنع استعامل املبيدات يف صيد األسامك

        المستقبل العراقي / يحيى الساعدي 

انتقد األمين العام لش�علة االنتفاضة الش�عبانية 
إياد الش�يخ جعف�ر الس�وداني “الساس�ة الذين أتوا 
من خارج البالد وجلس�وا على المقاعد والكراس�ي”، 
قائ�اًل إنهم “نس�وا أنفس�هم ونس�وا نضال الش�عب 
العراق�ي والمقاب�ر الجماعي�ة لمناضل�ي االنتفاضة 
الجماعي�ة ف�ي  المقاب�ر  أكب�ر  الش�عبانية ونس�وا 
المحاوي�ل”. وفيم�ا أكد الس�وداني في ح�وار أجرته 
معه “المس�تقبل العراقي” إن الث�ورة نجحت نجاحاً 
باهراً حيث استمرت لمدة 21 يوماً وسقطت أكثر من 
14 محافظ�ة بيد الثوار، أش�ار إلى إن المؤامرة كانت 
كبيرة على الشعب العراقي من قبل الطاغية وأعوانه 

وبعض الدول المجاورة. 
األول�ى  الش�رارة  انط�الق  كان  إذا  م�ا  وبش�أن 
لالنتفاض�ة الش�عبانية ب�دأ م�ن البص�رة أم ال، قال 
الس�وداني “نع�م، بدأت الش�رارة األول�ى لالنتفاضة 
الش�عبانية م�ن البصرة منذ فجر الثاني من ش�عبان 
األغ�ر عام 1991 من قبل الجن�ود العراقيين العائدين 
من الكويت سيراً على األقدام، وتحديداً عند وصولهم 
إلى ساحة س�عد، حيث قام أحد الجنود بإطالق النار 

م�ن بندقيته عل�ى تمثال صدام حس�ين وانهال عليه 
بس�يل من الشتائم، فكانت هذه الحادثة هي الشرارة 

األولى النطالق االنتفاضة”. 
وتحدث الس�وداني عن دوره ف�ي االنتفاضة قائالً 
“كن�ا أربعة أش�خاص، وكان منهم األس�تاذ حس�ن 
الصائ�غ، وكن�ت حينه�ا ق�د أصب�ت إصابة ش�ديدة 
ونقلوني على أثرها إلى بيت األس�تاذ محمود الصالح 
ف�ي كربالء ف�ي حي الح�ر، ثم ذهب�ت بعد ذل�ك إلى 

الديواني�ة وكان ش�قيقه يقوم بتضميدي 
ولمدة خمس�ة وعش�رين يوماً، وبعد أن 

ش�فيت من اإلصابة ذهب�ت إلى بغداد، 
واعتقلت هناك من قبل زمرة النظام 

وأودع�ت ف�ي س�جن الرضواني�ة 
أش�هر،  لع�دة  الصي�ت  س�يئ 

وخرجت م�ن المعتقل لعدم 
األدل�ة ض�دي”.  كفاي�ة 

وعن نج�اح االنتفاضة 
“نجح�ت  أنه�ا  أك�د 
نجاح�اً باه�راً حيث 
اس�تمرت لم�دة 21 
وس�قطت  يوم�اً 

أكث������ر م�ن 14 محافظة ف�ي يد الث�وار، وكانت 
الصيحة بوجه أكبر طاغوت في الشرق األوسط، حتى 
أن الطاغية نفس�ه علق حينها بالقول ’’لو كنت أعلم 
أن كربالء قاومت 21 يوما لما انسحبت من الكويت’’، 
في الوقت الذي كان فيه ربيبه حس�ين كامل المقبور 
يخاط�ب مرقد الحس�ين “عليه الس�الم” قائ�اًل ’أنت 
حس�ين أبو القيمة وأنا حس�ين كام�ل”، الفتاً إلى إن 
“المؤامرة كانت كبيرة على الش�عب العراقي من قبل 

الطاغية وأعوانه وبعض الدول المجاورة”. 
ووجه الس�وداني انتقاده إلى “الساسة الذين أتوا 
من خ�ارج البالد وجلس�وا على المقاعد والكراس�ي 
ونس�وا أنفس�هم ونس�وا نض�ال الش�عب العراق�ي 
والمقابر الجماعية لمناضلي االنتفاضة الشعبانية 
ونس�وا أكبر المقابر الجماعي�ة في المحاويل”، 
مضيف�اً “وهل فك�رت الحكوم�ة وقامت 
االنتفاض�ة  قيادي�ي  باس�تدعاء 
وإش�راكهم في العملية السياس�ية 
أو ممثلي�ن في مديرية الس�جناء 
السياس�يين، أو حتى إشراكهم 
في البرلم�ان العراق�ي، فلماذا 

هذا اإلقصاء والتغييب ؟”. 

أكد أن سقوط النظام كان ممكنا لوال »مؤامرات الجوار«
ً

أمني شعلة االنتفاضة الشعبانية لـ                               : ساسة اخلارج
 نسوا نضال الشعب العراقي

املوافقة عىل ختصيص صفوف بعض 
املدارس كرياض لألطفال

أمانة بغداد: رفد حديقة احليوان يف الزوراء
 بـدب رمــادي نـادر

البرصة تؤكد إعالن أكثر من 500 مرشوع لإلحالة يف املدة احلالية

      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الم�وارد المائي�ة إن الهيئة العامة للس�دود والخزانات، 
إحدى تش�كيالتها، تواصل العمل بتنفيذ مشروع سد الوند في محافظة 
ديال�ى قضاء خانقين. وأش�ارت في بيان لها أمس إلى أن الس�د إمالئي 
ترابي يبلغ طوله 1330م وارتفاع الس�د يبلغ 24م وطول المسيل المائي 

215م. 
وذكر البيان أن المش�روع يهدف إلى خزن المياه وتنظيم االطالقات 
المائية بغية الوصول إلى االس�تخدام األمثل من المياه المتاحة ألغراض 
الزراع�ة واالس�تهالك البش�ري وتنمي�ة الث�روة الحيوانية واالس�تثمار 
الس�ياحي وتحس�ين واقع البيئة وتغذي�ة المياه الجوفي�ة، موضحا إن 
الس�عة الخزنية لبحيرة السد تبلغ 37.82 مليون م3 وتبلغ كلفة التنفيذ 

تبلغ 30.447 ثالثون مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت دائ�رة صح�ة كرب�الء المقدس�ة اجتماع�اً طارئاً وموس�عاً 
للس�يطرة عل�ى مرض الكولي�را برئاس�ة الدكتور عادل محي حس�ين، 
مع�اون المدي�ر الع�ام للدائرة. وحض�ر االجتم�اع مدير قس�م الرعاية 
الصحي�ة األولية وم�دراء القطاعات ومدير ش�عبة األم�راض االنتقالية 
إضافة إلى لجنة س�المة البيئة في ش�عبة الرقاب�ة الصحية التابعة إلى 
مركز فحص بحوث التغذية في الدائرة. وقال المتحدث الرس�مي باس�م 
وزارة الصح�ة الدكت�ور زياد طارق في بيان صحفي تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه أمس انه تم خالل االجتماع استضافة ممثلين عن 
دوائر الماء والبيئة والتربية لمناقشة تظافر جهود هذه الدوائر مع دائرة 
الصح�ة للوص�ول إلى توعية تامة للمواطن. وأش�ار طارق إلى أن نقاط 
االجتماع تمحورت حول عدة مواضيع تناولت الفحص اليومي المستمر 
للمي�اه من قبل المس�ؤولين على تصفية المي�اه باإلضافة إلى المتابعة 
اليومية لفرق الرقابة الصحية ألحواض التصفية، موضحا انه تم اإليعاز 
إلى ممثل مديرية تربية كربالء بضرورة توعية التالميذ ومراقبة خزانات 
المياه والمرافق الصحية في المدارس والتأكيد على النظافة الشخصية. 
وعل�ى صعي�د متص�ل أعل�ن رئيس لجن�ة الصح�ة والبيئة ف�ي مجلس 
محافظة ميس�ان ميثم لفتة الفرطوسي أن فرق الصحة تجري حمالت 
وقائية تفتيش�ية عل�ى محطات مياه ال��”RO” األهلية وكذلك إس�االت 
الماء الحكومية. ونقل البيان ذاته عن الفرطوس�ي قوله ان االستعدادات 
تج�ري لتجن�ب تلك الموجة م�ن هذا الوب�اء الخطير، مضيف�اً إن لجنة 
الصح�ة والبيئة في مجلس المحافظة وجهت دوائر المحافظة الصحية 
والخدمي�ة وخاص�ة مديرية ماء ميس�ان بضرورة توفير المس�تلزمات 

الضرورية كافة للحيلولة دون وقوع إصابات مرضية.

املوارد تواصل تنفيذ مرشوع سد الوند 
يف ديــاىل

محالت وقائية من الكولريا عىل حمطات 
املياه يف ميسان وكربالء
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                      بغداد/ ليث محمد رضا

تف�اؤل ضمن�ي يكتنف اتف�اق صن�دوق النقد 
والبن�ك الدوليني ع�ى وصف الع�راق بأنه يف موقع 
الفجوة االيجابية لالقتصاد خالل نقاشات برنامج 
جمعية املؤسس�تني املنعقد يف العاصم�ة اليابانية 
طوكي�و، الس�يما أن املؤسس�تني العامليت�ني دعتا 
الع�راق إىل بذل املزيد من الجهد الجتذاب املس�تثمر 
األجنبي ورأس امل�ال العاملي للعمل يف العراق وعدم 
االس�تمرار يف االعتم�اد عى النفط كمورد أس�اس 

لالقتصاد الوطني. 
وحذر مستش�ار مركز بحوث الس�وق وحماية 
املس�تهلك الدكت�ور س�الم البيات�ي يف ترصيح ل�" 
املس�تقبل العراق�ي" من التف�اؤل الذي ق�د يدفع 
االقتصاد الوطني باتجاه�ات ترض به وال تخدمه، 
مش�راً لع�دم وج�ود إنت�اج حقيقي يس�تند له يف 
الصناع�ة  غي�اب  بس�بب  االقتصادي�ة،  التنمي�ة 

والزراعة واالعتماد عى النفط.
وأضاف البياتي أن "التعاون مع هكذا منظمات 
بقدر ما هو مطلوب، يجب أن تحسب مستقبلياته، 
ففت�ح س�وقنا للعال�م وسياس�ة اإلغراق س�ببان 
حاس�مان يف تعطيل اإلنتاج وتفاق�م البطالة". أما 
الخبر االقتصادي الدكتور ماجد الصوري فأش�ار 
ل�"املس�تقبل العراق�ي" إىل أن "تط�ورات كبرة يف 
جهود صندوق النقد والبن�ك الدوليني، فيما يتعلق 
بالدول النامية من حيث تأثرات هاتني املؤسستني 
العامليتني، وهذا ال يعني أن جميع سياسات صندوق 

النقد الدويل س�ليمة، مضيفا أن هاتني املؤسستني 
أس�همتا وبش�كل فاعل يف إلغاء الكث�ر من ديون 
العراق إىل جانب نادي باريس واملؤسسات األخرى، 
وساعدوا العراق يف أشياء كثرة بهذا املجال، إضافة 
ملقرتحاتهم إلع�ادة هيكلة النظام امل�ايل واإلداري، 
وكافة القضايا املتعلقة بهذا املوضوع والتي كانت 

مهمة جدا بالنسبة للعراق.
وأش�ار الصوري إىل تراجع اندفاع املؤسس�تني 
الدوليت�ني يف موضوع الخصخص�ة ورفض الدعم 
الحكومي، بعد تفهمهم لطبيعة االقتصاد العراقي 
والحاجة ألن تت�م الخصخصة بهدوء وعى مراحل 
مدروس�ة. ولف�ت الص�وري لع�دم وج�ود رؤي�ة 
واضحة لالقتصاد الوطن�ي وتنميته لذلك ال يمكن 
القول بضغوط�ات من البنك والصن�دوق الدوليني 
فيم�ا يتعلق باالقتص�اد العراقي، نع�م ثمة أفكار 
تط�رح لكن الق�رار يبقى بي�د العراق، فاملش�كلة 
تكمن يف أن االقتصاد العراقي يدار بطريقة فاشلة 
وغر رشيدة. وأعلن محافظ البنك املركزي العراقي 
سنان الش�بيبي، أن صندوق النقد والبنك الدوليني 
اتفق�ا ع�ى وض�ع العراق تح�ت مس�مى "موقع 
الفج�وة االيجابي�ة" لالقتص�اد خ�الل نقاش�ات 

برنامج جمعية املؤسستني املنعقد يف اليابان.
وقال س�نان الشبيبي إن "صندوق النقد والبنك 
الدولي�ني اتفق�ا عى وض�ع العراق تحت تس�مية 
"موقع الفجوة االيجابية" لالقتصاد خالل نقاشات 
برنام�ج جمعية املؤسس�تني املنعق�د يف العاصمة 
"املؤسس�تني  أن  إىل  الفت�ا  طوكي�و"،  الياباني�ة 

العامليت�ني دعت�ا العراق إىل ب�ذل املزيد م�ن الجهد 
الجت�ذاب املس�تثمر األجنب�ي ورأس امل�ال العاملي 
للعم�ل يف العراق وعدم االس�تمرار يف االعتماد عى 

النفط كمورد أساس لالقتصاد الوطني". 
وأش�ار الش�بيبي إىل أن "االجتم�اع ش�دد عى 
أهمية اس�تغالل الفرصة السانحة يف فسح املجال 
أم�ام الخ�رات العاملي�ة يف مج�ال املال واإلنش�اء 
والبن�ى التحتية". وعد الش�بيبي "وجود العراق يف 
فج�وة ايجابية من األزم�ة املالية يعني انه ال يتأثر 
كثرا بارتفاع أس�عار املواد الغذائية بسبب موارده 
م�ن النفط ال�ذي يرتفع س�عره يف العالم بس�بب 
زيادة الطلب عليه".يذكر أن العراق ينتج نحو 2.7 
ملي�ون برميل من النف�ط الخام يومي�اً، وتوقعت 
وزارة النف�ط العراقي�ة أن يرتفع س�قف إنتاجها 
إىل ثالث�ة ماليني برمي�ل أواخر الع�ام 2011، فيما 
تبل�غ صادرات الع�راق من النفط الخ�ام نحو 2.1 
ملي�ون برميل يومياً، ومعظ�م تلك الكميات تصدر 
بواس�طة ناقالت بحرية من خالل مينائي البرصة 
)البك�ر العمي�ق( والعمية العائم�ني، وهما يقعان 
ضم�ن نطاق املياه اإلقليمية العراقية ويضخ لهما 
النفط عر أنابيب بحرية تتصل بمستودعات خزن 
س�احلية تقع قرب مركز قض�اء الفاو، نحو 100 
كم جنوب مدينة الب�رصة، يف حني تصدر الكميات 
املنتج�ة م�ن الحقول الش�مالية إىل مين�اء جيهان 
الرتك�ي املطل ع�ى البح�ر األبيض املتوس�ط عر 
أنب�وب ناق�ل، والكميات املتبقية تص�در إىل األردن 

باستعمال ناقالت حوضية.

                   بغداد/ المستقبل العراقي

أكد الخبر النفطي حمزة الجواهري، 
أن توج�ه الحكومة نحو اس�تبدال رشكة 
اكس�ون موبيل برشكات روس�ية أخرى 
يجوز ولن يؤثر يف عمليات إنتاج وتطوير 
الحقل، مشراً إىل انه يتطلب وجود اتفاق 
م�ا ب�ني الرشك�ة األمريكي�ة والحكومة 
العراقية لتعويض الرشكة ما رصفته من 

أموال لتطوير الحقل النفطي.
العق�د  الجواه�ري أن رشوط  وق�ال 
املرم ما بني الرشكة النفطية والحكومة 
العراقي�ة يثب�ت فيه�ا فق�رة أن يف ح�ال 
مخالف�ة الرشك�ة للقوان�ني والدس�تور 
العراق�ي فيح�ق للحكومة فس�خ العقد 

واستبدالها برشكة أخرى.
وأش�ار إىل أن م�ا قام�ت ب�ه رشك�ة 
اكسون موبيل األمريكية يف الفرتة األخرة 

بع�د تعاقدها يف إقليم كردس�تان خاصة 
يف املناط�ق املتن�ازع عليها تع�د مخالفة 
رصيح�ة ويحاس�ب عليها القان�ون، لذا 
يج�وز للحكوم�ة فس�خ العق�د معها يف 
حقل غرب القرنة واستبدالها بأية رشكة 

عاملية س�واء روس�ية أم غرها.
وأض�اف أن العقد املرم مع الرشكات 
ال يتضم�ن غرامات مالية يف حال فس�خ 
العق�د م�ن اح�د الطرفني وإنم�ا يتطلب 
وج�ود اتفاق ما بني الرشك�ة والحكومة 
ح�ول م�ا قامت ب�ه الرشكة م�ن أعمال 
تطويرية للحقل وتعويضها باألموال التي 
رصفته�ا أثناء عملي�ة التأهيل والتطوير 

للحقل. 
ه�ذا وق�د كش�فت تقاري�ر إعالمية 
نرشته "كومباس" وهي نرشة أسبوعية 
للطاقة عن دول االتحاد السوفيتي السابق 
ورشق أوربا إن العراق يدرس إدخال لوك 

أويل وغازبروم نفت الروس�يتني بدال من 
اكس�ون، والرشكت�ان الروس�يتان لهما 

عمليات بالفعل يف البالد. 
وأضافت أنه من املقرر طرح املوضوع 
خ�الل اجتماع هذا األس�بوع ب�ني رئيس 
ال�وزراء العراقي ن�وري املالكي والرئيس 

الرويس فالديمر بوتني.
وق�د أثارت اربيل، غض�ب بغداد حني 
وقع صفقات مع رشكات نفطية أجنبية 
مث�ل إكس�ون وتوت�ال وش�يفرون وهي 
عقود تقول الحكومة االتحادية إنها غر 

قانونية.
رشك�ة  إن  أخ�رى  مص�ادر  وتق�ول 
النفط الروسية روسنفت قد تتحالف مع 
اكسون يف العراق بعدما وقعت الرشكتان 
اتفاقا مهما لإلفادة من الثروات النفطية 
باملنطق�ة القطبي�ة الش�مالية وأمري�كا 

الشمالية.

                   نينوى/ المستقبل العراقي

أعلنت محافظة نينوى، البدء بمرشوع بناء 
500 وحدة س�كنية بكلفة تق�رب من 30 مليار 
دين�ار للتقلي�ل من أزم�ة الس�كن يف املحافظة. 
وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي أن "املحافظة 
ستبارش قريبا بعد االنتهاء من استحصال جميع 

املوافق�ات الرس�مية ببناء مجمع س�كني كبر 
يضم نحو 500 ش�قة س�كنية يف ناحية القيارة 
الت�ي تقع جن�وب املوصل بكلفة ق�درت ب� 30 
مليار دينار".وبني أن "إحدى الرشكات املختصة 
بقطاع اإلسكان الرتكية واملتعاقدة مع املحافظة 
س�تقوم ببنائها". وأوضح أن "هناك مهندسني 
عراقي�ني م�ن محافظ�ة نين�وى سيش�اركون 

بهذا امل�رشوع أيضا مع الرشك�ة الرتكية والتي 
خصصت م�دة لبناء ه�ذا املجمع ق�درت بنحو 
20 ش�هراً بحس�ب رئيس الرشكة الرتكي مجيد 
كارا". وتاب�ع أن "مديرية بلديات نينوى انتهت 
قبل أيام قليلة من تخصيص األرض التي س�يتم 
عليه�ا مرشوع البن�اء لهذا املجم�ع الذي اختر 
يف ناحي�ة القيارة لحل أزمة الس�كن الحاصل يف 

الناحية والقرى التابعة لها للناحية".وأش�ار إىل 
أن "تكلفة املرشوع خصص�ت من قبل ميزانية 
املحافظ�ة مبلغ نحو 30 ملي�ار دينار". وتعاني 
اغلب األقضية والنواحي يف محافظة نينوى من 
ت�ردي واقع الخدمات واالعم�ار منذ عدة عقود، 
وتفاقمت األوضاع يف البنى التحتية يف املحافظة 

نتيجة تردي األوضاع األمنية بعد العام 2003.

إعـــالن
وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية

يرسن�ا دعوتكم لالش�رتاك باملناقص�ات ادناه والتي تتضم�ن تجهيز )املواد املذك�ورة يف الجدول ادناه( 
والواردة ضمن حسابات املوازنة الجارية واالطالع عى املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا 
www.moh.( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kim-moh.net( عى االنرتنت وعى املوقع الخاص بالرشكة

. )gov.iq
علما ان ثمن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )60,500( س�تون الف وخمسمائة 
دين�ار غ�ر قابل للرد واملناقصات التي مبلغه�ا اكثر من مليون $ ه�و )121,000( مائة وواحد وعرشين 
الف دينار غر قابل للرد ويتحمل سرتس�و عليه املناقصة اجور االعالن وعى ان يتم تقديم وثائق االعمال 
املماثل�ة مع الع�رض اما التامينات االولية والتي يجب ان تكون بنس�بة 1 % م�ن قيمة العرض تقدم عى 
ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف اال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء 
الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او س�ندات الق�رض التي تصدرها املصارف الحكومية 
علما ان طريقة الدفع س�تكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب الرشوط وان 
الرشك�ة غ�ر ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات وعى من سرتس�و عليه املناقص�ة رضورة تقديم التامينات 
القانونية )كفالة حسن االداء( البالغة 5 % من قيمة االحالة وعى شكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية 
او صك مصدق او مس�تندات القرض الت�ي تصدرها املصارف الحكومية ولغ�رض االطالع يمكنكم زيارة 
موق�ع الرشك�ة او الوزارة املذكوري�ن انفا علما ان املؤتمر الخاص لالجابة عى استفس�ارات املش�اركني 

س�يعقد الس�اعة العارشة صباحا يوم 30 / 11 / 2012 .
مالحظة/ يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد 

لتقديم العطاء ويعتر يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

مركز بحوث السوق يحذر من تفاؤل البنك والصندوق الدوليين الذي قد يوهم

الصوري: صندوق 
النقد والبنك 

الدوليين، تطورا فيما 
يتعلق بالدول النامية

البياتي: يجب 
التحسب لمستقبليات 

التعاون مع هكذا 
منظمات 

خبير لـ"                     " إدارتنا االقتصادية غير رشيدة

نينوى تبني 500 وحدة سكنية بكلفة 30 مليار دينارنفطي: يمكن استبدال اكسون موبيل بشركات روسية

البورصة تنخفض بنسبة 0.59 %

المدير العام

بعد ارتفاعاتها

                          بغداد/ المستقبل العراقي

تراجع مؤرش البورصة، بنس�بة بلغت 0.59%، ليفقد من 
قيمته 0.72 نقطة، منهياً تعامالته أمس االثنني عند 120.77 
نقطة ، وبلغ اجمايل قي�م التداوالت اليوم بنحو 2.433 مليار 
دينار وبحجم 1.53 مليار س�هم م�ن خالل 618 صفقة.وقد 
تداول�ت البورصة أمس عى 41 رشكة ارتفع منها 11 س�هم  
بينما تراجع 17 سهم أخرين، فيما استقر أداء 13 سهما كما 
هم عند نفس املس�تويات،وتصدر املرتفعني س�هم "أرامس" 
بنس�بة ارتف�اع بلغ�ت 3.85% مغلق�اً عن�د املس�توى 7.01 
دين�ار. وارتفع مؤرش س�وق العراق ل�أوراق املالية يف مطلع 
جلس�اته األسبوعية،  بنس�بة 0.14%، بعد أن أنهى تعامالته 
عن�د 121.49 نقطة، وبلغ إجمايل قي�م التداوالت اليوم بنحو 
2.168 ملي�ار دينار وبحج�م 1.500 مليار  س�هم من خالل 
719 صفقة. وتداول يف عى 36 رشكة ارتفع منها 16 س�هما 
بينما تراجع 14 سهما آخرين، فيما استقر أداء 6 أسهم كما 
هم عند نفس املس�تويات، وتصدر املرتفعني س�هم "داسلم" 
بنس�بة ارتف�اع بلغ�ت 9.83% مغلق�اً عن�د املس�توى 2.57 
دينار. تاله س�هم "فكايش بنس�بة 6.25% إىل املستوى 2.38 
دين�ار، كما ارتفع س�هم "أه�ي" بنس�بة 3.23% مغلقاً عند 
مس�توى1.28دينار. ع�ى الجانب اآلخ�ر، كان األكثر تراجعا 
اليوم سهم كريدت بنسبة 9.61% إىل املستوى  2.07دينار، ثم  
نخبة بنسبة7% إىل  مستوى 1.86 دينار، تالهما سهم كربالء 
برتاجع 4.71% إىل املس�توى 4.05 دينار.وكان مؤرش، س�وق 
الع�راق ل�أوراق املالية ق�د ارتفع الخميس امل�ايض، يف ختام 
جلساته األسبوعية، الخميس، بنسبة 0.6% ليغلق عى 121.3 
نقطة، اثر ارتفاع معدالت أس�عار 17 رشكة، من أصل 38 تم 
تداولها خالل الجلسة، فيما تداولت بأكثر من مليارين و241 
مليون دينار)نحو مليوني دوالر(. وش�هدت جلسة الخميس 
ت�داول أكثر م�ن مليار و553 مليون س�هم، تجاوزت قيمتها 
ملياري�ن و241 مليون دينار )نحو مليوني دوالر(، من خالل 
661 عق�د تداول.وبلغ عدد ال�رشكات املتداولة 38 رشكة من 
أصل 87 مدرجة الكرتونيا، ارتفعت معدالت أسعار 17 رشكة 
منها لتتش�ح باألخ�رض، وتراجع�ت معدالت تس�ع رشكات 
أخرى لتتلون باألحمر، فيما حافظت 12 رشكة عى معدالتها 
خالل الجلس�ة الس�ابقة، لرتفع املؤرش بنسبة 0.6% ويغلق 

ع�ى 121.3 نقطة. وكان�ت البورصة أغلقت خالل الجلس�ة 
الس�ابقة ع�ى 120.5 نقطة.وقته�ا أب�رم املس�تثمرون غر 
العراقي�ني 48 عقد رشاء بقيمة تج�اوزت 134 مليون دينار 
ع�ى قطاعات املصارف والتأمني والخدم�ات والصناعة، كما 
ابرموا 57 عق�دا تجاوزت قيمتها ال�� 274 مليون دينار عى 
قطاعات املصارف والتأمني والصناعة.وتميز قطاع املصارف 
بحصوله عى اعى حجم للتداول بنس�بة 86% من خالل 469 
عقد تداول بقيمة ثالثة 1.9 مليار دينار عى 17 رشكة، ارتفع 
مع�دل س�عر ع�رش رشكات، وتراجع معدل س�عر رشكتني، 
فيم�ا حافظت خم�س رشكات عى معدالتها خالل الجلس�ة 
الس�ابقة. وج�اء قط�اع الصناعة ثاني�ا خالل جلس�ة اليوم 
من حيث حجم التداول بنس�بة 7% م�ن خالل 97 عقد تداول 
بأكثر من 167 مليون دينار عى تس�ع رشكات، ارتفع معدل 
س�عر أربع رشكات، وتراجع معدل س�عر أربع رشكات، فيما 
حافظت رشكة واحدة عى معدلها خالل الجلس�ة الس�ابقة.

فيما حص�ل قطاع الفنادق عى املركز الثالث بنس�بة 4% من 
خالل 45 عقد ت�داول بأكثر من101 مليون دينار عى خمس 
رشكات، ارتفع معدل سعر رشكة واحدة، وتراجع معدل سعر 
رشكتني، فيما حافظت رشكتان عى معدالتها خالل الجلسة 
السابقة. وكانت الرشكات األكثر تسجيال للربح خالل جلسة 
الي�وم كل م�ن رشكة مرصف دار الس�الم الت�ي ارتفع معدل 
س�عر س�همها بنس�بة 9.8% لتغلق عى ثالث�ة دنانر و450 
فلس�ا للسهم، واإلنش�ائية الحديثة بنس�بة 6.4% لتغلق عى 
660 فلس�ا للس�هم، وفنادق كربالء بنس�بة 5.7% لتغلق عى 
أربعة دنانر و250 فلس�ا للس�هم، وبغداد للنقل بنس�بة %1 
لتغل�ق عى 48 دينارا للس�هم، ومرصف االئتمان بنس�بة %4 
لتغلق عى دينارين و290 فلس�ا للس�هم.أما الرشكات األكثر 
خس�ارة فكانت كل من رشكة األلبس�ة الجاهزة التي تراجع 
مع�دل س�عر س�همها بنس�بة 3.5% لتغلق عى س�تة دنانر 
و750 فلس�ا للسهم، ومرصف بابل بنس�بة 1.3% لتغلق عى 
740 فلس�ا للس�هم، وبغداد ملواد التغليف بنسبة 1.3% لتغلق 
ع�ى أربعة دنانر و500 فلس للس�هم، ومرصف كردس�تان 
بنس�بة 0.9% لتغلق عى دينارين و200 فلس للسهم، وبغداد 
غازي�ة بنس�بة 0.8% لتغلق عى دينار و160 فلس�ا للس�هم. 
وتعقد س�وق العراق لأوراق املالية خمس جلسات أسبوعية 
من األحد إىل الخميس، وتبلغ عدد الرشكات املس�جلة فيه 91 

رشكة منها 87 رشكة تتداول الكرتونيا.
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اأ�شفل فنارات الوقيعة 

 ليست الحكاية التي ينتظمها ترابط األشكال، هي 
الوسيلة الوحيدة للتعبري، فكما "باستطاعة املوسيقى 
أن تمنح االنطباع أو االنفعال أزاء رشوق الشمس بدون 
اللجوء إىل صوت الديك، كذلك يستخدم املصور وسائط 
تصويرية رصفة، كي يتلب�س انطباعاته عن الصباح 
بدون أن يرسم الديك". وأن أمانة الفنان وصدقه هما 
طريقه للوصول إىل أن يعرب بوسائط تجريدية عما هو 
ليس تجريديا. "فالش�كل بال مضمون ليس من الفقر 
إىل الح�د الذي ال يملك فيه غري ظاهره املألوف للتعبري 
عن نفس�ه، وأن دعاوى بعض الفنان�ني - البنائيني - 
يف الوق�وف ض�د االنطباع�ات واالنفعاالت ل�ن تجعل 
منهم غري ميكانيك�ي آالت "أطفال محدودي التفكري 
لعرص املاكنة ه�ذا، يضعونها بدون حركة. القاطرات 
والطائرات غري املحلق�ة، أن ذلك هو الفن للفن". وأن 
الفن الحقيقي كم�ا يحتاج إىل العقل يحتاج إىل القلب 

عرب توازن دقيق بينهما. 
 وكان كاندنيس�كي يف مقال�ه ه�ذا ال�ذي يش�كل 
جواب�ه عىل اس�تفتاء حول الف�ن أجراه كريس�تيان 
زرفوس مح�رر مجلة "دفاتر الف�ن" يوضح بدقة أن 
تعبريية الفن ال تتأتى عن حدوده الظاهرية فقط، بل 
هناك القدرة العام�ة لخطوط العمل الفني وألوانه. /

املرتجم . 
* * * 

 أن جميع القضايا الواردة يف هذا االس�تفتاء، هي 
وليدة أزمة ليس�ت باألزمة االقتصادي�ة البالغة األثر، 

والتي هي نتيجة أزمة أعمق )األزمة الروحية(. 
 وه�ذه األزم�ة الروحية هي بدوره�ا نتاج رصاع 
قوتني متعارضتني، هما املادية التي انترشت يف القرن 
التاس�ع ع�رش يف جمي�ع االتجاهات م�ن جهة، وبني 

الرتكيب من جهة أخرى. 
 يف عام 1910 كتبت )أن حشد األفكار املادية التي 
تجعل م�ن حياة الك�ون لعبة س�يئة معدومة الهدف 
ل�م يختلف بعد. أن املش�اعر األولية، كالخوف والفرح 
والح�زن... الخ، قد كفت عن أن تكون موضع اهتمام 
الفنان. فالفنان س�يحاول أن يثري مش�اعر أكثر رقة 
وصعوب�ة يف تحويله�ا إىل كلم�ات )لغويا(، مش�اعر 
واث�ارات هي دقيق�ة حقا بحي�ث يصعب ع�ىل لغتنا 

التعبري عنها(. 
 أن ج�ذور أي ف�ن ممتدة يف ع�رصه، ولكن الفن 
األرف�ع ليس مجرد صدى أو م�رآة لزمنه، بل أنه فوق 
ذل�ك يمل�ك ق�وة النب�وة والتي تع�ود بع�دا وعمقا إىل 

املستقبل. 
 ونح�ن منذ وقت معني ش�هود معرك�ة تدور بني 
املادية اآلخذة بالتصاع�د وبداية الرتكيب الذي يحاول 
العث�ور عىل روابط منس�ية ب�ني الظواهر البس�يطة 
املتفرق�ة والقوانني الكربى. وه�ذه املعركة تقودنا يف 

النهاية إىل التحسس بالكون: )موسيقى االجواء(. 
 أن الطري�ق ال�ذي دخله، س�واء بوع�ي أو بدونه، 
العل�م املعارص ه�و طريق الرتكيب. وت�زول يوما بعد 
آخر حدة الحدود بني حق�ول العلم التي تبدو ظاهريا 
غريب�ة الواحدة عن األخ�رى. وهذا الطري�ق ال يمكن 
للف�ن أن يحي�د عنه. لقد مرت س�نون كث�رية منذ أن 
حاولت أبصار بداية الرتكيب لحقول معينة من الفن. 
أن التحلي�ل األعم�ق لجميع حقول الف�ن تبني أن كل 
واح�د منها يس�تخدم وس�ائطه التعبريي�ة الخاصة، 
ولكن يف الوقت نفس�ه أظه�ر التحليل القرابة القائمة 

بينها يف أمر واحد وهو سعيها األويل. 
 أن كل حقل من حقول الفن يملك قوى مس�تقلة 

وال يمك�ن أن تس�تخدم وس�ائط هذا الحق�ل يف حقل 
آخر، مثال وس�ائط التصوير يف املوسيقى. ولكن حني 
نستخدم يف عمل واحد وسائط تعود إىل حقول مختلفة 

للفن، نحصل عىل فن تذكاري فخم. 
 ال ينبغي أبدا وضع )وصفات ناجعة( تحت ابصار 
الش�باب وال يمكن أن نفرض أي ش�ئ بالعنف. فمثل 

هذه الوصفات تدفع فحسب إىل املحاكاة. 
 أن الشباب بحاجة إىل الرتبية بروح الرتكيب، وهو 
حني يس�مع، لو بأقل وض�وح، )موس�يقى األجواء( 
ينع�دم خطر أية وصفة عليه. وبني األصوات املختلفة 
ل� )موس�يقى األجواء( مس�تقبل موس�يقى العصور 
املاضي�ة. وع�ىل الش�باب أن يفحص يف غاي�ة العمق 
روح ه�ذه العص�ور وأن يتج�اوز اش�كالها. فه�ذه 
األش�كال كانت صحيحة ورضورية كوس�ائط تعبري 
لروح ذلك العرص، ولكنها يف يد الشباب اليوم معدومة 

املضمون. 
 ش�تان بني حداثة و "حداثة" فاإلنسان الحديث ) 
وبشكل أفضل: اإلنسان ذو التفكري السليم( يساهم يف 
خلق الرتكيب. وأما اإلنسان "الحديث" فبسبب انعدام 
الح�دس وما يتحىل به م�ن "ذكاء" يبقى عىل هامش 
الحي�اة. أن�ه يقف بقوة عىل س�اقية يف حي�اة فعلية، 
ولذل�ك فقد االتصال بالحياة. ومن هنا تأتي ش�كوكه 
وحاجت�ه إىل الخدر. وهل كتب ع�ىل الفنانني الرضوخ 
ملثل ه�ذا اإلنس�ان "الحدي�ث" أم عليه ه�و االقرتاب 

منهم؟. 
 إذا أراد الفن�ان أن يفه�م بلب�ه م�ا ه�و ممك�ن 
لألحس�اس. عليه أن يقلب كل ش�ئ رأس�ا عىل عقب. 
وعندما يقول اإلنس�ان البس�يط )العامل أو الفالح(: 
)ال أفه�م ش�يئا من ه�ذا الف�ن، ولكن أح�س كما لو 
كنت يف املعبد( فذلك يدل عىل أنه غري مش�وش الرأس. 
فهذا اإلنس�ان ال يفهم ولكن يتحسس. ومرة قال أحد 
العم�ال )ال نريد فنا عمل لنا خصيصا، بل فنا حقيقيا 
ح�را، فنا عظيم�ا(. ويف الجوهر توج�د وصفة واحدة 

فقط للفنان، وهي االمانة والصدق. 
 ال يمكن إلنس�ان أن يتخىل عن العالم املحيط به، 
حت�ى لو أراد، ملا عرف الس�بيل إىل ذل�ك. ولكن يمكنه 
التح�رر م�ن الش�ئ. وه�ذه القضية أس�مح لنفيس 
بتناوله�ا بص�ورة أوس�ع. فه�ي القضية الرئيس�ية 

لتصوير اليوم واملستقبل. 
 أن القول بأن اختي�ار املوضوع ال يمكن أن يلعب 
أي دور )املوض�وع حج�ة للتصوي�ر( ه�و خاط�ئ. 
فالحص�ان األبيض أو االوزة البيض�اء كل منهما يثري 

أحاس�يس متباين�ة تمام�ا. ويف ه�ذه الحال�ة لدين�ا 
البي�اض + الحص�ان + االوزة. والبي�اض املفروز يثري 
االنفعال والصدى، الفعل ورد الفعل ونفس الش�ئ مع 
الحص�ان واالوزة. إال أن االنفعال�ني االخريي�ن يثريان 
احساس�ني متباعدين ع�ن بعضهما. غيم�ة بيضاء، 
قفاز أبيض، إناء أبيض، فراش�ة بيضاء، س�ن أبيض، 
جدار أبيض. كما ت�رون يف جميع هذه الحاالت يبقى 
البي�اض عنرصا ثانويا. وقد يكون بالنس�بة للمصور 
عنرصا رئيس�يا من ناحية اللون، ولكن يف جميع هذه 
الح�االت يكون البياض ممزوجا ب�� )النطق الداخيل( 
للش�ئ. ويف كل مكان يخاطبنا الشئ بصوت واضح ال 
يمكن اسكاته. وليس بصدفة أن املصورين التكعيبيني 
رس�موا بكثرة اآللت واألدوات املوس�يقية، كالقيثارة 
والبيانو واملاندول�ني أو النوتات...الخ. فهذا االختيار، 
الالواع�ي بالتأكي�د، قد أم�اله القرب بني املوس�يقى 
والتصوي�ر. كذل�ك ليس بصدفة أنه يف ذل�ك الوقت بدا 
الحدي�ث ع�ن )الل�ون( يف العمل املوس�يقي و )الروح 

املوسيقية( يف اللوحة. 
 من الخطأ القول أن الصوت املنفرد يف املوس�يقى 
واللون ال يث�ريان أي انفعال. أن هذين االنفعالني هما 
لح�د كبري مح�دودان أو )بس�يطان( أو )فقريان( ويف 

االخري عابران للغاية. 
 أن ذلك حقيقة س�تاتيكية. فاللحظة الديناميكية 
تأتي مع نش�وة انفعال�ني عىل األقل، س�ببهما وجود 
العنارص واأللوان والخط�وط واألصوات والحركات... 
ال�خ. "التض�اد" "نطقت�ان داخلي�ان". وهن�ا ينبغي 
البح�ث عن مصدر ضعيف للتكوين. أن هذه املس�ألة 
هي األكثر تعقيدا يف التصوير منها يف املوسيقى. ففي 
املوس�يقى نجد أن الصوت الخالص، أي الذي ال تثقله 
نغمة أي أداة وحتى الصوت النابع من أداة موس�يقية 
معين�ة )كالبيان�و والب�وق والكم�ان( هو بح�د ذاته 
)محدود(. فالص�وت يمكن أن يكون قويا أو ضعيفا، 
طوي�ال أو قصريا ولكن بدون أن ترس�م ل�ه حدود. أن 
الل�ون فق�ط يتطلب رس�م تل�ك الحدود يف مس�توى 

اللوحة. 
 لو لم تكن هناك مس�ألة )النطق الداخيل( للش�ئ 
ملا وجد هذا السؤال: أهي الحدود التجريدية أم الحدود 
التي يفرضها الش�ئ؟. بأعتقادي أن الحدود املس�ماة 
بالهندسية توفر للون امكانيات احداث اهتزاز خالص 
وأكث�ر مم�ا تعطيه ح�دود أي ش�ئ. فه�ذه األخرية 
تخاطب بصورة أقوى )ولكن بطريقة محدودة أكثر( 
محدثة اهتزازا خاصا بها )الحصان، االوزة، الغيمة(. 

أما الحدود الهندسية أو )الحرة( غري املرتبطة بالشئ 
فتث�ري، تماما كاللون، انفعاالت ه�ي أقل دقة من تلك 
الت�ي يثريه�ا الش�ئ. أنها أكث�ر حرية ومرون�ة. أنها 
ببس�اطة )تجريدية(. وهذا الشكل التجريدي ليس له 
بطن الحصان وال منقار االوزة. إذا أردتم إخضاع الشئ 
لفكرتكم البالس�تيكية عليكم تغيري حدوده الطبيعية 
وصياغتها. وإذا أردتم إطالة ش�كل الحصان فعليكم 

أن تجروه من رأسه أو أذنيه. وهذا األمر فعلته أنا قبل 
أكتش�ف امكانية التحرر من الش�ئ. 

 ومثلما يستطيع املوس�يقي أن يمنح اإلنطباع أو 
االنفعال أزاء رشوق الش�مس وبدون اللجوء إىل صوت 
الدي�ك، كذل�ك يس�تخدم املص�ور وس�ائط تصويرية 
رصفة كي )يتلبس( انطباعاته عن الصباح وبدون أن 

يرسم الديك.

ترجمة: عدنان املبارك

تومـا�س تران�شـرتومـر
ترجمة: علي نا�شر كنانة

أج�راس  دالِء  م�ن  رن�نٌي 
الكنائس

التي جلبْت املاء.
سعاٌل متصلّب لشخٍص ما

ينبح عىل كّل يشء وكّل واحد.
تمثاٌل حجري يحرّك شفتيه:

إنها املدينة.
صل�ٌد  لَْب�ٌس  يس�وُد  حي�ُث 

كالحديد
بني الباعِة قّصابون

سماكرٌة جنوُد بحرية•
كالحدي�د،  صل�ٌد  لَْب�ٌس 

أكاديميون.
كم تؤملني عيناي!

لقد قرأتا تحت ضوء الُحباحب 
الواهن.

نوفم�رب يضّي�ُف حلويات من 
صّوان.

ما ليس يف الحسبان!
مثل تاريخ العالم

الذي يضحك يف املكان الخطأ.
ثّم نسمُع الرنني  

الكنائ�س  أج�راس  دالء  م�ن 
عندما تجلب املاء

كّل أربعاء
-   هل هي أربعاء؟ -

إننا لنس�تأهل ما تجرُّه علينا 
آحادنا!

صمٌت إىل حدٍّ ما

عقيل ها�شم الزبيدي

يح�اول املؤلف ضب�ط العالقة بني ترتي�ب األحداث 
واملقاط�ع الزمنية يف الخطاب ال�ردي وترتيبها فيما 
يبدأ املت�ن الحكائي بصعود األح�داث إىل الذروة عندها 
تكون الحكاية قد انتهت ،ويكون املحفز الردي املتمثل 
بالبحث واالرتحاالت)الغربة( قد أحدثت هوة وتعارض 
يصعب عىل التلقي فه�م االنتقال )الهروب( بني حالني 
)امل�ايض -الحارض( إلح�داث مكاف�ئ رسدي ليثري لذة 
االكتش�اف )الحلم-الواقع( ،ولفك هذا االشتباك ينتقل 

الروي إىل ثالث دوائر رسدية -

1- التداخل الن�شي:-
تع�د نصوص الق�اص زي�د الش�هيداحدى النماذج 
الت�ي يتش�كل بناؤها العام م�ن التناوب املس�تمر بني 
رسد يأخذ طابع )التأليف(ويؤدي وظيفته ،وأخر يأخذ 
طاب�ع )ألروي(وي�ؤدي وظيفت�ه اإليهامي�ة ،ويف كثري 
م�ن األحي�ان تتداخل مس�تويات التأليف بمس�تويات 
الن�ص فتش�كل )كتل�ة رسدية(ش�ديدة التماس�ك يف 
عنارصه�ا وبنائه�ا ،وه�ذه املزاوج�ة التي يق�وم بها 
مؤلف�ا للنص مرة بوصفه راوي لألحداث ،تجري دمجا 
رسدي�ا بقصدية الراوي عن الكش�ف واالكتش�اف عن 
الذكريات،وغالبا ماتغيب الحدود بني هاتني الوظيفتني 
-وهذا أمر يضفي عليها ميزة خاصة فهي نص رسدي 
يتحول إىل نسيج من التداخالت املتساوقة قائمة بذاتها 
،لكن إطار الرد فيها يفلح يف إعادة إنتاجها كمكونات 

مرجعية -
يف مجامي�ع قصصه املتالحقة)فض�اءات التيه،أش 

ليبه دش،مدينة الحجر(
ففي كل هذه القصص هناك معادل موضوعي هو 
تحلي�ل لواقع اليمك�ن له أن يغفل املوجه�ات الثقافية 
)املدونة التاريخية (التي أدت إىل بروز رضوب جديدة من 
التضمني ألقيمي وعالقته باملتحرك )الروي( املتغرية بل 
انه ملزم بان يأخذ كل ذلك بالحسبان فتحليل النصوص 
وإع�ادة كتابته�ا صار بحاج�ة إىل اس�تنطاق بؤر تلك 
املدونات و س�رب أغوارها والرتاس�ل معها ،الن الرتاسل 
بني النص ومرجعياته قد تم عىل أساس التفاعل وسط 
منظومة اتصالية ش�املة تس�هل أم�ره وتحافظ عىل 
األبنية املتناظرة ل�كل املرجعي�ات النصية)التاريخية( 
ك�ي ترتفع إىل مس�توى تجريدي)نص نث�ري ( يهيمن 
عىل املتن الحكائي للروي بعد مايعاد تش�كيله كنموذج 

متفرد للحكاية-
)قصة سيدوري()ستندحر أشباح كيش ومريدوها 
،س�يكتب له�م الفن�اء بينم�ا س�يبقى ألورك اس�مها 
ال�ذي التمح�وه تعاقبات األزم�ان وتهافت�ات القرون 

،سيبقى،سيبقى(-ص49
) قص�ة مدينة الحجر()نعلن ياانو العظيم ،ياقاهر 
األعداء وحامي حم�ى الوركاء والءنا املطل�ق ،وياانانا 
،يالهة الخصب والنماء ارضعي األرض ديمومة وعشبا 

تضيع فيه قامة إنس�ان،وابعدي عنا زحف الرمال التي 
يرميها األعداء يف وجوهنا ،أبعديه-أبعديه(-ص231

2- ت�شكيل املادة احلكائية:-
لقد استعان املؤلف كثريا يف تسلسل األحداث بسياق 
الرد )املحكي(بهدف أغناء الحكاية،كما أنه يس�تعني 
بها للكش�ف عن تطلعات وأحالم )شخوصه املأزومة(
واملس�كونة بعوالم )ذاتيه( هي م�ن صنع املؤلف وهي 
تيضء يف بعض األحيان جانبا من قلق وتوتر)املجتمع( 
النفس�ية ومن ذلك محاولته التماهي مع ش�خصياته 
املتأزم�ة ورغبته يف محاكاتها ع�ىل اعتبار انه )يرصح 
به�ا برصاح�ة تامة(،وه�ذا م�ا يطلق علي�ه بالتناص 
)الخفي(ويمثل�ه بغ�زارة كبرية اتصال أس�لوب الرد 

بالروي،
إن الرغب�ة يف ول�وج حياة اآلخرين وكش�ف بواطن 
الذاتية املغمورة كونها محكومة برغبة االكتشاف ،هذا 
التوغ�ل يف الذاتية اس�تطاع املؤلف أن يكش�ف مصائر 
)ش�خوصه( املضطهدة وبس�بب ه�ذا الحافز الردي 
قد اكس�ب تلك النصوص قصدية يف الكش�ف وهدم كل 

الستور املمنوعة واملقموعةيف مقطع زمني محدد-
من قص�ة تراجيدي)تتمثل عىل ن�ربة النداء صورة 
امرأة مغناج تجفل لظهوره�ا املوجودات ،أما البرشي 
املهاب فتقتحمه الغرابة ،وقبل أن ينطلق نداء الس�ؤال 
:م�ن أنت؟تروح تتح�رك عىل إيق�اع نغم�ة الغواية(-

ص52
)قص�ة ترضع�ات واعدة()س�ألوهم فل�م ياته�م 
س�وى اإليه�ام ،دفع�وا الباب دونم�ا نده�وا وانتظروا 
،وإذ ل�م يس�معوا ردا اندفعوا ،مرتقني درجات الس�لم 
صوب غرفتها التي وجدوا بابها مواربا-صعقوا لحظة 

الوقوف عىل عتبتها،هالهم املشهد الغريب-( ص156
)احرتاقات صامته()أريدك يافاطمة ،رحم الله الذي 
كان السبب يف فراقنا ،ها أنا أعود إليك ثانية فاسمعيني 
موافقت�ك ،ق�ويل نع�م فامتلك الدني�ا بأكمله�ا ،رغبت 

العيش معك طاملا عيناي تريان الشمس-( ص180

3- البعد الداليل:-
يكتس�ب البعد الداليل لهذه النص�وص قيمة داللية 
)الشخصيات،املكان(فالش�خصيات  بعامل�ني  متمثلة 
تعاني التوت�ر واالضطراب بينما يك�ون باملقابل هناك 
ثبات ورغبة يف االستمرار يف املطاولة يكون املكان مالذا 
ل�كل األفعال ويكون عامل مهم لش�حن الش�خصيات 
املأزومة ك�ي يضاعف توت�ر التلقي)تفاعال( إىل أقىص 
درجة تس�اهم اللغ�ة يف أغناء ال�رد ونضج صريورة 
ماهيتها ليس�تبدل اإليجاز باألطناب كي تش�بع ذائقة 
التلق�ي حتى يصل بعض األحي�ان إىل املبارشة باعتماد 

عىل تقريرية كنوع من التجريب،
)قصة مس�اء االحرتاقات()إذا ش�ئت البقاء داخل 
ذلك الس�فر املنته�ي ،وهذا ماال أتمناه ل�ك كي تتعذب 

ولك�ن م�ع ذلك ،عد إىل اغ�ان رددناها وأماك�ن زرناها 
،وس�أعود أنا الحيا بني تفاصي�ل حياة زوج اليكف عن 
ارتكاب األخطاء وصورة حبيب اغتال س�عادة حبيبته 

ليلة كرنفال حبها الجميل (ص215
)قص�ة القرار()ثم تطلع س�تجد مصباحا يس�كب 
ضوء اصف�ر عىل الفتة مس�تطيلة،وثمة ض�وء مبهج 
يجسد صورة ألمل يأتيك من وراء نافذة مسدلة األستار 
،وهناك يف األفق البعيد س�يطالعك مخاض هالة فضية 

تربز هامة قرص بلون الثلج(-ص262
يكتسب فضول الراوي )املؤلف(يف اإلعالن املتواصل 
عن نفس�ه ،فه�و يؤكد ان�ه البوابة الوحي�دة التي من 
خاللها يمكن املرور إىل الحكاية ،ومن ناحية أخرى فان 
رسده يتضم�ن كثاف�ة هائلة تجعله ح�ارضا بطريقة 
الفت�ة للنظر يف كل ثنايا النص ،كل هذا يحدث تحوال يف 
جملة العنارص الفنية املكونة للنص فاملؤلف )الراوي(

غري انتماءه فيهجر بالده إىل مدن أخرى)اليمن -ليبيا( 
وذلك يؤدي إىل تغري كامل يف الفضاءات التي تظهر فيها 
وال�رد ذاته يتح�ول من كون�ه رسدا مغلق�ا إىل رسد 
اق�ل كثاف�ة ثم أخ�ريا إىل رسد ه�و مزيج م�ن الكثافة 

والشفافية -
) قصة ذاكرة األرض()زعل أبي عليه وغضب ،حوله 
إىل إنس�ان أخر ،والله فعلت�ك اليفعلها إال املجانني ،كان 
عمي وقتها اليسمع واليرى قال كالما جعل أبي يتفاقم 
سخطا ومرارة رصخ يف وجهه ، والزبد يتطاير من فمه 

البد للمتسبب من جزاء ،من أين جاءنا ---(ص327 
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كان لقائ�ي األّول بن�زار قبان�ي رسيعاً 
خاطف�اً وخالياً تقريب�اً من مالمح ما كنت 
أتمّناه وأرجوه وأرسمه يف خاطري وخيايل، 
فهو نجم نجوم »مهرجان األّمة الش�عري« 
الذي ُعقد يف بغداد ربيع عام 1984 وفارسه 
املتألق وعنوانه األّول، بالرغم من أّن معظم 
فرس�ان الش�عرية العربية املعروفني كانوا 
موجودين في�ه )رّبما( باس�تثناء أدونيس 
ون�ازك املالئك�ة، فم�ن أي�ن يل أن أحظ�ى 
بما أريد م�ن وقت ألُحدِّث ن�زار قباني عن 
مرشوع�ي يف كتاب�ة كت�اب عن التش�كيل 
اللون�ي يف ش�عره، وكن�ت ملّ�ا أزل يف بداية 
طريق�ي النق�دي حي�ث أبحث ع�ن فرصة 
نوعية كه�ذه أعّب فيها ع�ن نفيس، وأفيد 
يف الوق�ت نفس�ه م�ن ش�هرة ن�زار قباني 
ونجوميت�ه واهتم�ام القراء بش�عره وبما 
ُيكَتب عنه. ومع ذلك وألسباب أجهلها كنت 
عىل ثقة بأن قباني سيستجيب يل عىل نحو 
م�ا، ورحت أتحرّك بحث�اً عن هذه الفرصة 
وأنا عىل ش�به يقني بأن م�ا أحلم به قريب 

ق. التحقُّ
دخ�ل ن�زار قباني به�َو قاعة الرش�يد 
مث�ل فارس خ�رايفّ يرفل باألناق�ة والعطر 
والشموخ حيث س�ُيلقي قصيدته صباحاً، 
محاطاً باملعجبني والصحافيني واألصدقاء، 
»ترافقه طواوي�س وتتبع�ه أيائل«، جلس 
قلي�اًل فاندفع�ُت نحوه مخرتق�اً الجموع، 
وفوراً عرّفته بنفيس وبم�ا أنا مقدم عليه، 
طمعاً يف أن أحظى باهتمام فوري منه يتيح 
يل فرص�ة أن أكون أكثر قرب�اً من اآلخرين، 
ع�ىل النحو ال�ذي يتس�نَّى يل الحصول عىل 
يشء مهم منه بش�أن مرشوعي يف الكتابة 

قت نرصاً  عن ش�عره، وأكون بذلك ق�د حقَّ
مهم�اً أن�ا بحاجت�ه كثرياً، وه�و ما حصل 
فعالً حني أعارني اهتماماً كبرياً وس�معني 
جيداً وأش�اد بفكرتي لدراس�ة ش�عره من 

جانب معنّي.
ه�ذه النتيج�ة أفرحتني كث�رياً بالرغم 
من أنها كانت صغرية ومبترسة وال ُتشفي 
غليالً طامعاً ومش�تعالً بالتطلُّع، وذلك ألّن 
املحيط�ني به كلّهم يروم�ون الحصول منه 
ع�ىل يشء ما كم�ا تبدَّى يل، فض�اًل عىل أنه 
س�يعتيل املنب بع�د قليل لُيلق�ي قصيدته، 
لكن�ه أرّس يل أن أكت�َب له عىل عن�وان »دار 
ن�زار قباني« يف بريوت كي نتواصل بش�أن 
املوض�وع وبتفاصيل�ه وحيثيات�ه، وحيث 
ل�م أكن واثق�اً كّل الثقة من أنه س�ريّد عىل 
رس�ائيل داهمتن�ي خيبة صغرية م�ا لبثُت 
أن بدَّدته�ا بفرح�ة لقائ�ي ب�ه وح�واري 
الرسيع معه، وعزمُت عىل أن أراس�له حني 
وج�دُت أن الحص�ول ع�ىل وق�ت أكثر مما 
حصلت عليه يف ضوء املعطيات التي ذكرُت 
ش�به مس�تحيل، فض�اًل ع�ىل أن طبيعتي 
الخجولة بعض اليشء ال ُتس�عفني كثرياً يف 
الحص�ول دائماً عىل مكاس�ب ممكنة عىل 
ه�ذا الصعيد، وهكذا اقتنعت بأن الوس�يلة 
الوحي�دة املتبقية للتواصل م�ع نزار قباني 

هي املراسلة.
فور عودتي إىل منزيل بعدما فضَّ السامر 
وانتهى املهرجان، انكببُت عىل أوراقي أُدبِّج 
رس�الة إىل نزار قباني، وال ش�ك يف أّن األمر 
يدخل عندي يف باب املحنة، إذ ماذا يمكن أن 
أكتب لسّيد الكالم يف الشعر ويف النثر، وكيف 
س�أقنعه بأنني جدير بالكتابة عنه حني ال 

تحمل رس�التي م�ا يجعلن�ي أرفع رأيس 
عالياً أمامه، وأرغمه عىل احرتام رسالتي 
واالهتم�ام به�ا ورسعة اإلجاب�ة عليها. 
كتب�ت الرس�الة األوىل ربما م�ن ورقَتني 
اثنَتني فقط، ورحت أعيد قراءتهما بدّقة 
�ب وخ�وف، وحني اطمأننت  وأناة وتحسُّ
إىل م�ا كتبُت�ه حمل�ُت الرس�الة إىل البيد 
فوراً وأرس�لتها إىل دار النرش التي تحمل 

اسمه يف بريوت.
طبع�اً أن�ا أث�ق بالبيد ثق�ة مطلقة 
وعالقتي به وطيدة جداً، حتى أن عالقتي 
بس�اعي البي�د يف بلدتي الصغ�رية زّمار 
كان�ت نوعي�ة، إذ طامل�ا حم�ل إيلَّ ه�ذا 
الساعي الجميل - رحمه الله وطّيب ثراه 
- رس�ائَل من كل م�كان، وهو يعرف كم 
أنا مولع ومجنون باملراسلة، وكم تصلني 
رس�ائل باس�تمرار من كل أنحاء العالم، 
ولذا كان انتظاري لرسالة نزار قباني من 
أجم�ل االنتظارات يف حياتي، عرفت فيها 
لّذة االنتظار وس�حره بم�ا يكتنفها من 
غموض ووعود وأحالم، وأنا ميلء بالثقة 
ب�أن رس�الته يف طريقه�ا إيلّ، ويف ظهرية 
أحد األيام الهادئة كنت عائداً من مشواٍر 
مع أحد األصدقاء صيف عام 1984 هتف 
إيلّ ساعي البيد من بعيد، ببذلته الزرقاء 
الحكومية التي أح�ّب منظرها جداً وهي 
تحمل الرس�ائل التي أحّب إيلّ، ورفع يده 
ملوّحاً برس�الة عرفُت فوراً أنها رس�الة 

نزار قباني.
كان�ت فرحتي ب�ال حدود طبع�اً وأنا 
�س رس�الته ع�ىل ورق أصفر جميل  أتلمَّ
وأني�ق، وأُمرِّر ي�دّي عىل غالف الرس�الة 

الذي يحمل اس�مه أيضاً كما ورقة الرسالة 
نفس�ها، والطوابع امللصقة عليها القادمة 
من بريوت، يا إلهي... ها هو الحلم يتحقق، 
غري أّن هذه املفاجأة الس�اّرة لم تكن شيئاً 
قياس�اً بما كتبه يل نزار قباني يف الرس�الة. 
ق�رأُت ما كتبه عرشات املرّات وأنا أزهو بما 
استطعت أن ألفت فيه اهتمامه بقّوة، خّطه 
الجميل كأنه لوحة بارعة أّخاذة ال يمكنني 
مغ�ادرة س�حرها واالبتع�اد ع�ن س�طوة 
إيقاعها الباذخ مطلق�اً، حني خاطبني أوالً 
ب�»عزيزي وس�فريي الجمي�ل«، وحيث بدأ 
رسالته ب�»قليلة هي الرسائل التي تخّضني 
وتحرضن�ي وتعطين�ي مفاتيح الدهش�ة، 
ورس�التك اس�توفت كّل رشوط التحريض 
فماذا تريد أكثر؟«، رح�ت أُقلِّب هذا الكالم 
الذهبّي كمن ال يصّدق... وبارشُت عىل الفور 
بتدبيج رس�الة ثانية أؤّك�د فيها قدراتي له 
وأحت�ّل املوقع الذي أتمنى يف فضائه. كتبت 
الرس�الة الثانية باملحّبة نفس�ها واالندفاع 
نفس�ه وأنا أجته�د يف تجوي�د كتابتي عىل 
النح�و الذي يجع�ل قباني يلتف�ت إيلّ بقّوة 
أحل�م بها. كتبت هذه امل�رّة ثالث صفحات 
تقريباً، ومن ش�ّدة فرحي بما كتبت غلَّفت 
الرسالة فوراً واتجهت إىل البيد كي أرسلها 
بعد يوَمني فقط من وصول رس�الته األوىل 
إيلّ، مزه�واً بما كتبه ن�زار قباني يل وعّني، 

وبم�ا كتبت ل�ه من كالم ف�اق يف نظري ما 
كتبته ل�ه من كالم يف الرس�الة األوىل، كنت 
عازم�اً ع�ىل أّن أرضب بق�ّوة وج�دارة م�ا 
وسعني ذلك حني اعتقدت أّن هذه الفرصة 

ال يمكن تعويضها.
ولم أنتظر طويالً حتى جاءتني رس�الة 
ن�زار قبان�ي الثانية وه�ي تتضّم�ن كالماً 
كب�رياً تجاوز ما كنت أنتظره وأتمناه، قال 
يل: »منذ رسالتك األوىل إيلَّ شعرُت أنك تلعب 
عىل الورق�ة جي�داً، وتعرف كي�ف تخطف 
األض�واء واألبص�ار«. أع�رتف بأن غ�روراً 
أصابن�ي وأنا أف�رُك ما صاغ�ه قباني يل يف 
هذه األيقونة كما ُتفرُك املاسُة من أجل أن 
�ر عطُرها الكام�ن يف اللغة والصورة  يتفجَّ
واملعنى والخيال، ورحُت أُدبِّج رسالة ثالثة 
بعدما شغلني هذا األمر عن أّي يشء سواه، 
فبم�اذا يمك�ن أن يحلم كاتب ش�اب مثيل 
أكثر م�ن أن يرّد ن�زار قباني عىل رس�ائله 

بمثل هذا االهتمام؟
كان حلم�ي يتصاع�د يف هذا الس�ياق، 
وربما تجاوز حدوده بعض اليشء، إذ كنت 
أرجو أن تس�تمّر الرسائل بيني وبينه حتى 
تصب�ح كتاباً، لك�ّن حكمة الش�عر القاتلة 
التي س�لّطها علين�ا جّدنا أب�و الطّيب »ما 
كل ما يتمّن�ى املرء يدركه/ تج�ري الرياح 
بما ال تشتهي السفن« تظّل تالحق أحالمنا 
وتجهض تطلعاتنا إىل األبد. فلم أعرف حتى 

ه�ذه اللحظة إن كانت رس�التي الثالثة إىل 
ن�زار قباني وصلت�ه أم ال، ألنه يف تلك األيام 
غادر بريوت نهائياً إىل أوروبا بعدما أصبحت 
أكث�ر خط�راً عليه من أّي وق�ت مىض، فلم 
يصلن�ي منه يشء، وع�ىل الرغم م�ن أنني 
حزنت كثرياً، لكّن رس�الَتيه إيلَّ ظلّتا مرياثاً 
ثمين�اً بالنس�بة إيلَّ، وح�ني ن�رشُت كتابي 
»س�رية الجس�د وصهي�ل املط�ر الجريح: 
ه�ذه رس�ائيل« الذي ض�ّم مجموع�ة مما 
كتبت من رسديات رسائلية، وضعُت هاتني 
الرس�الَتني يف مقّدم�ة الكت�اب وعددتهم�ا 
تقديم�اً لرسدياتي هذه، وبقيتا من العزيز 

النادر الذي أحتفظ به دائماً.
أرس�ل ن�زار قبان�ي إيلّ أيض�اً »األعمال 
الشعرية« باألجزاء الثالثة األوىل املشهورة، 
وق�د كتب إهداء رائعاً يل عىل كل جزء منها، 
لكنها رُسقت من مكتبتي جميعاً، وأصابني 
ذلك بحزن ش�ديد يف وقتها، لكنني اقتنعُت 
ب�أن رسق�ة األعم�ال الش�عرية بأجزائه�ا 
الثالث�ة لي�س س�وى ش�كل م�ن أش�كال 
األس�طورة النزارّية التي ال تكّف عن إنتاج 
أحالمها وحكاياتها ومطرها امللّون الجميل، 
فهنيئاً لرّساقي ورّساق نزار، وأنا أسامحهم 
اآلن، إذ يكف�ي أن يكون بين�ي وبينهم هذا 
الش�اعر العظيم... وحسبي أنني نجحت يف 
االحتفاظ برسالَتيه شاهداً عىل طبقة غري 
معروفة من طبقات شخصية نزار قباني.
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ال أن�ى األيام الت�ي قضيتها وأنا أقرأ  “  ألف ليلة وليلة 
”   يف مجلداته�ا األربعة.   أذكر األحرف املجموعة    يدويا،    

وختام كل حكاية وبدايتها .   
 ول�م أنتب�ه بالطب�ع إىل مغ�زى الحكاي�ة اإلط�ار لكل 
الحكايات،    ولم أدرك أن كل الحكايات تبدأ منها،    وتنتهي 
إليه�ا، واألغ�رب أني لم أتوق�ف عند ش�هرزاد،    تلك التي 
ق�رأت وعرفت علوم العرب والعج�م،    ولم أعرف بالطبع 
أن كلمة ش�هر بالفارسية تعني املدينة وأن زاد تعني ابنة،    
فق�د كان ع�يّل   أن انتظر س�نني طويلة حت�ى ألم ببعض 
اللغ�ة الفارس�ية،    وأقرأ الكث�ري من النق�د ألفهم املعنى 
املدني الذي يش�ري إىل ابنة املدنية التي تمثل حضور ثقافة 
املدين�ة الحديثة يف مواجهة ثقافة البادية،    ومن ثم بداية 
الف�ارق ب�ني صورة املرأة التي هي محل إلفراغ    الش�هوة 
الجس�دية ومصدر لإلنجاب وال عالقة لها بالرجل الذي ال    
يمكن أن تتس�اوى مع�ه يف عالم الصحراء ال�ذي    يعتمد 
عىل القوة الجس�دية أكثر مما    يعتمد عىل العقل .   ومن 
ناحية مقابلة حض�ور املرأة يف املدنية التي تتيح لها العلم 
والتف�وق فيه،    إىل أن تتفوق ع�ىل كل العلماء كما فعلت 

الجارية تودد.   
كل م�ا لفت انتباهي يف امل�رة األوىل التي قرأت فيها ألف 
ليلة وليلة هو ش�هرزاد األنثى بجمالها الفتان وجس�مها 
البدي�ع الذي تخيلته،    وهم�ت طويال يف خيايل الذي رسح 
يف مشهد ذلك العبد الفحل الذي خانت معه زوجة الخليفة 
زوجه�ا يف حف�ل جن�يس    يله�ب الخي�ال،    واملؤك�د أن 
مجل�دات ألف ليلة وليلة أهاجت خيال الجنس لدى ش�اب 
دخل مرحلة املراهقة،    فقرأت مشاهد ألف ليلة الجنسية 
م�رات وم�رات،    وحفظت عن ظهر القلب األش�عار التي 
تتن�اول الجن�س،    ورصت أتباه�ى به�ا ع�ىل أقراني من 
املراهق�ني الذين تقرّب يل الكثري منهم ليس�تعري كل واحد 
جزءا من الليايل،    إىل أن ضاعت أجزاؤها بني أصدقائي .  

كل ذل�ك ال أنس�اه .   ولك�ن األه�م منه وم�ا أعيه بعد 
النض�ج،    أن ألف ليلة وليلة فتح�ت أمامي عوالم الخيال 
بال حدود،    فحلقت فيها إىل ما فوق الس�حاب،    محموال 
عىل بس�اط س�حري مرة،    ومتعلقا بخصلة ش�عر مدالة 
من رأس جني مرة ثانية،    وممتطيا حصانا سحريا أغرّي 
وجهته بلولب س�حري مرة ثالثة .   هكذا،    رأيت رحالت 
الس�ندباد وفتنت بها،    وعرفت املعنى األول لعبارة صالح 
عبد الصبور : “  السندباد كاإلعصار إن    يهدأ    يمت ”.   

وعرفت عىل نحو    غامض ما اتضح يل من تعدد رحالت 
الس�ندباد وهو رضورة االنفتاح عىل الغربة واكتش�افها؛ 
فالبقاء يف املكان الواحد جمود،    والتغري رس تجدد الحياة،    
والسفر إضافة عوالم جديدة ال نهائية إىل عواملنا املحدودة 
.   وعرف�ت أن األرشار كث�ريون وأن األخيار قليلون .   لكن 
الله دائما مع املظلوم حتى لو طال عليه الظلم .   املهم أن 
ال    يقبل اإلنسان الظلم ويرفضه،    مستخدما عقله الذي 
هو مصدر ال    ينفد من األالعيب التي    يبدو أنها رضورية 
يف ح�االت كثرية لنيل الحق�وق وتحقيق العدل .   وأكثر ما    
يمك�ن أن    يق�ال عن ألف ليل�ة وليلة أنها أه�م ما خلفه 

اإلبداع العربي يف القص من حيث زمن االبتداء القديم.

اللعبــــي
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 قصائ�ده بح�ث، مس�تميت عن 
الينابيع. أية ينابيع؟ تلك التي قد تمنح 
قطرة ماء ولو واحدة، لكي يتحقق بال 
وهم قبول ومعانقة الفعل، أي البحث 
الذي ال ي�كل عن الحب: مب�دأ التحرك 

نحو األشياء جميعها. 
قلما نجد، يف أيامنا الحالية، شاعراً 
تنطب�ق علي�ه كلم�ة ريلكة الش�هرية 
"القصائ�د تجارب وليس�ت عواطف" 
كانطباقه�ا عىل الش�اعر املغربي عبد 
اللطي�ف اللعبي، يف ديوانه الش�عري - 
نثري الجديد: "مل�اذا تعدو وراء قطرة 
املاء"؛ الصادر يف اللغة الفرنس�ية، عن 
دار نرش "املنار"، بحلة غاية يف اإلناقة، 
ترافق�ه تخطيطات ثري�ة اإليحاء قام 

بها الفنان والخطاط رشيد قرييش. 
يمكنن�ا القول بان كتابة الش�اعر 
يف هذا الس�فر املُح�ري ببالغته وجزالة 
تعاب�ريه تتس�م، قب�ل أي يشء آخ�ر، 
الالمحدودة ع�ىل تحويل  بإمكانيته�ا 
ما يمك�ن للكلمات قوله إىل ُمش�اهدة 
عياني�ة، حّية، وكأنها تق�وم وتتحرك 
يف مج�ال بالكاد يبتع�د بضع خطوات 
ع�ن الق�ارئ، ك�ي ال نقول يج�اوره. 
بيد أن ذلك التق�ارب ال يعني، بطبيعة 
الح�ال، أن م�ا يتح�دث عن�ه اللعب�ي 
كمغام�رة وجودية - لغوية يش�به إىل 
ح�د معني ما نعيش�ه نح�ن يف حياتنا 
اليومي�ة، العادية، الفقرية واملأس�ورة 
ضمن وضع متش�كل قبلها. كال، ذلك 
ألن التجارب أو اللحظات املُعاش�ة هنا 
ه�ي ثمرة ملخيلة اس�تثنائية تتخطى، 
يف آن، "الواق�ع املعط�ى" ع�ىل حاله، 
تماماً مثلم�ا تتجاوز "املخيلة"، إذا ما 
تّم التعامل مع هذه األخرية باعتبارها 
ملك�ة موهوبة،بصيغته�ا الطبيعي�ة 
الخام، أو أنها سابقة لفعل الكتابة ذاته 
: يتدخل الف�ن عند هذا املُب�دع املتعدد 

األبع�اد بطريق�ة ترف�ع كال القطبني، 
إىل  و"املُخيل�ة"  املعي�ش"  "الواق�ع 
حدود طاقتهم�ا القصوى أو النهائية، 
وفتحهما، عب الفعل ذاته، عىل مصري 
إم�ا  باملخاط�ر:  ومحف�وف  م�زدوج 
العناق أو التاليش. إما أن يهب املعيش 
حرارت�ه للمخيلة، دون ش�كوك مبالغ 

به�ا حي�ال حساس�يتها وقدرتها عىل 
خيانت�ه ومن ث�م تحوي�ل جوهره إىل 
سلسلة من الصورة املجازية املوهومة، 
أو أن يختفي ويركن إىل عجزه املعهود 
واألبدي. كذلك يجب ع�ىل املخيلة، من 
ناحيتها، أن تجزل العطاء عىل الواقع، 
ال لع�وزه، ولك�ن ببس�اطة لقدرته�ا 
ورهافته�ا يف وضع الرت�وش األخرية. 
ال لتجمي�ل املعيش وم�ن ثم تركه كما 

كان، لك�ن لخضه وحت�ى إغوائه عىل 
فتح منابعه املتنوعة، التي ال تنضب. 

يف الحقيق�ة، ت�دور كتاب�ة اللعبي 
برمته�ا يف ه�ذا الكت�اب الفخ�م حول 
حقيقة وأوهام، وج�ود أو عدم وجود 
الينابيع.  فالبطل هنا، إذا جاز التعبري، 
)وهو كائن مركب من كائنات متعددة: 
الش�اعر، الج�وال، الرحالة، الس�ائح، 
املناضل، السجني، رجل الخيال، صديق 
ومحاور املبدعني الكب�ار، واملجنون(، 
مالي�ني  يك�ن  ل�م  إن  آالف  يقط�ع 
الرملية  الصح�ارى  الكيلومرتات، عب 
والثلجي�ة تارة، صحارى املدن والقرى 
تارة أخرى، وصح�ارى الروح والعقل 
ثالثًة، ال ليشء س�وى البحث املستدام، 
املس�تميت والالهث ع�ن الينابيع. أية 
ينابيع؟ تلك الت�ي قد تمنح قطرة ماء 
ولو واحدة، لكي يتحقق بال وهم قبول 
ومعانقة الفعل، أي البحث الذي ال يكل 
ع�ن الحب: مبدأ التحرك نحو األش�ياء 
جميعها، وباتجاه كل واحد منها عىل 
حدة. حت�ى يف عالم خال من األش�ياء 
والكائن�ات، ذل�ك ألن الش�اعر يق�ول 
لنا: "انتهت لعب�ة الكتابات الصغرية، 

فالرهان رهان الدم". 
يتك�ون كت�اب "مل�اذا تع�دو وراء 
قطرة املاء" م�ن ثالثة عرش "فصالً"، 
أو ثالث�ة ع�رش لق�اء ش�عرياً نثري�اً، 
تت�وزع ما بني روح ال�راوي )ثمة راو، 
أو فرد يرسد ما حل بصاحب التجربة، 
لكنه لي�س راويا تقليدي�ا، كذلك الذي 
نعرفه يف الروايات، وال حكواتي، كذلك 
الذي نلتقي به يف املوروث الشفاهي(. 
"حينم�ا يتح�دث ش�اعٌر خ�ارج 
ش�عره، اال يرتكب فع�ل خيانة؟" تلك 
هي الجمل�ة - الس�ؤال الت�ي تباغتنا 
م�ا أن نفت�ح صفح�ة الكت�اب األوىل. 
هل ه�ي مكتوبة بغية إغ�واء القارئ 
الخالية  الصباحي�ة،  ملواصلة قراءت�ه 
من الهموم واملصائب؟ كال. ومع ذلك، 

ال ب�د من قراءة الجملة الثانية، ملعرفة 
ب�َم أو بم�اذا يتعلق األم�ر. ويف الحال، 
ثم�ة اجاب�ة - مواصلة: "يف الس�اعة 
الثامنة والنصف صباح�اً أجلس وراء 
مكتبي. أمامي ثالث أو أربع س�اعات 
لل�رشوع باملعرك�ة". املعرك�ة؟ ض�د 
مْن؟ نتس�اءل. "حيال مْن؟"، يتساءل 
الراوي نفسه، وها هي أجابته: "حيال 
الصمت، فقدان الكالم، حيايل أنا". لقد 

أخطأنا، كالعادة: 
الصمت، فقدان الكالم، أو الخروج 
م�ن األول واإلتيان باآلخر، فعل ال يقل 
صعوبة، حتى ال نقول دموية، عن أية 
معرك�ة من مع�ارك التاريخ املعارص. 
لكن، لنلح قلي�اًل عىل الراوي، عى أن 
يقول لنا ش�يئاً آخر ع�ن معركته غري 
الصمت وفقدان الكالم؛ لنسأله: وماذا 

أيضاً؟ 
"ص�ورة الصي�اد تفرض نفس�ها 
عيَل. يرمي ش�بكته. ينتظر. ليس من 
املؤكد بأنه سيتمكن من اجتذاب يشء 

من موج متصحر عالنية". 
لكن ملاذا؟ 

"ألنه يعمل ذلك وسيعمله ما دام 
أنه غري مقتنع بعبثية فعله". بتعبري 
والش�بكة  الكات�ب  الصي�اد،  آخ�ر: 
كائن�ات قد تجلب عوال�م من الجدة 
ال تقبل أن تدرج طواعيًة تحت خانة 
الص�ور أو املج�ازات التمثيلي�ة غري 

املرتكزة عىل صعوبة الفعل. 
وإذا كن�ا ق�د قلن�ا ب�ان رغب�ة 
الذهاب إىل الحدود النهائية يف عملية 
البحث املُتضمنة يف كتاب "ملاذا تعدو 
وراء قطرة املاء" ربما تجد اختزالها 
اإلبداعي وليس االجحايف يف إشكالية 
الرحيل املتك�رر بحثاً ع�ن الينابيع، 
فذلك ألن هذه األخرية ليس�ت رموزاً 
ُمتخيل�ة قد تج�د، يف النهاي�ة، إرواًء 
معيناً لظمئها الكبري وحسب، ولكن 
ألنه�ا تجرب�ة ال تك�ف ع�ن تك�رار 

نفس�ها من هذا الرحال�ة إىل ذاك، من 
هذا الجي�ل إىل الجي�ل أو األجيال التي 

تليه. لنقرأ: 
"كان يف قدي�م الزمان رجل اراد أن 
يرشب من ينبوع صح�راء - الثلج. لَم 
كان يرغب الرشب من ذلك الينبوع من 
ب�ني جميع الينابي�ع؟" صحيح، ملاذا؟ 
يق�ول وجداننا الواع�ي. واإلجابة هي 

التالية: 
"لم يكن ق�ادراً أبداً ال�رد عىل هذا 
الس�ؤال، مثلما كان عاجزاً عن القول 
ملاذا كان الل�ون األزرق لونه املحبذ، لَم 
لْم يكن يح�ب الريح، ل�َم تظهر دائماً 
ام�رأة يف احالم�ه تق�ول له مل�اذا ترَك 
لحيته تط�ول".  ويف النهاي�ة؟ "آنذاك 
غادر األرض الت�ي رآها تلد. طاف عىل 
كل األصق�اع الغريب�ة الت�ي يقطعها 
املس�افرون يف كل الحكاي�ات. لقيادة 
خطوت�ه يف مجرى مغامرته، لم يحمل 
مع�ه س�وى ع�ى عادي�ة أورثها له 
وال�ده، لم يكن فيها أي يشء س�حري 
ول�م يك�ن بمقدوره�ا أن تدل�ه ع�ىل 
الينابيع، وأعجز من أن تشق البحار أو 

تبسط الجبال. ولم يكن لها دور سوى 
مصاحب�ة الرج�ل، أن ُتذك�رُه بأنه�ا 
كانت قد خدمت والده أيضاً يف سفرته 

للبحث عن ينبوع صحراء - النار". 
رحال�ة عب�د اللطي�ف اللعبي كان 
ق�د س�مى، ربم�ا م�ن وراء ظهورن�ا 
جميع�اً، جن�يس أو نوع�ي الينابي�ع: 
ينبوع صح�راء - الثلج لالبن، وينبوع 
صح�راء - الن�ار لألب. بي�د أنه يتحتم 
علينا القول، أمان�ًة، بأنه ال األول كان 
ق�د رشب من الينبوع األول، وال الثاني 
ب�ل رمقه م�ن الينب�وع اآلخ�ر. ملاذا؟ 
لروع�ة االثنني: كالهما يع�دو، أو كان 
يع�دو "خلف قط�رة م�اء". إن كانت 
يف صح�راء جلي�د وب�رد، أو يف صحراء 
س�موم ونار. ه�ل أجرأ وأق�ول ثانية، 

تلك هي الكتابة؟ 
إن الكتابة عند هذا الشاعر املتفرد 
ال تق�دم نفس�ها للعني حت�ى تقرأها، 
بل لكي ُت�رى الش�خوص التي تحاور 
الكاتب واألماك�ن التي يجوبها: كتابة 
مرئي�ة، بح�روف الطباع�ة وخطه�ا، 

وليس ب� "االلكرتونية".
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رسالتان من نزار قباين

 الجرُس الذي كلّْت أقدامي 
عليه منذ سنني

 لم أعبْه
 لم أبلْغ به ضفًة أخرى..

 آثاُر خطاَي عليه..
ع�ىل  تراِب�ه  وآث�اُر   

أقدامي..
 فال خطاي انمحت،

 وال ترابه يزول.
 منذ سنني..

 تميض أقدامي،
 ومعها الجرس يميض..

 فال األقدام تتوقف
 وال الجرس ينتهي..

 كثريون مّروا بي،
 عبوا الجرس.. 

 )ال أث�ر له�م علي�ه وال 

تراب له عىل أقدامهم(
 ومضوا 

 كلٌّ إىل ضفٍة..
 وأنا بخطاي مندفع 

 عىل الجرس الذي يميض 
ما مضيت..

 منذ سنني
 خطاي عىل الجرس

 الطرُي فوقي يف الس�ماِء 
تمّر

 وتحت�ي األمواج يف النهر 
تتدافع

 أميض، وحي�داً، وخلفي 
ظالٌل، بعيدًة، تتوارى 

دخيلت�ي،  يف  ومع�ي،   
ضفتي

 التي لن يبلغها جرٌس.

.. جســـٌر إلــيَّ
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بغداد/ المستقبل العراقي

دت الفنانة سناء عبد الرحمن، أن مشكلة  أكَّ
الدرام�ا العراقي�ة ليس�ت يف الجهل�ة مّمن 
يدي�رون العملية الفنية، ب�ل بمن يعرفون 
ون عليه من أجل الكسب املادي  ذلك ويرصُّ
فقط، فالجاهل يمكن ل�ه أن يتعلَّم، ولكن 
هم س�وى املال وال يحس�بون  هؤالء ال يهمَّ

حساًبا لقيمة الفن وال لسمعة البلد.
كان ذلك خالل لق�اء أجرته معها )إيالف( 

جاء فيه:
*ش�اهدناك شقيقة للمطربة سليمة مراد 
عىل شاش�ة رمض�ان، ما ه�ي حكاية هذا 

الدور؟
دت يف املسلسل شخصية "مسعودة"  - جسَّ
�دة  أخ�ت س�ليمة، وه�ي ش�خصية معقَّ
ومريض�ة نفس�يًّا، تأتيه�ا كوابيس كثرية 
تش�عرها بالرعب، فهي كانت شاهدة عىل 
جريمة قتل أختها األخ�رى "ريجينا" بآلة 
ل لديها عقدة نفسيَّة،  حادة، وهذا ما ش�كَّ
وجعل الكوابيس تالحقه�ا، وكانت تخاف 
ع�ىل "س�ليمة" وال تريد أن تتك�رَّر الحالة 

نفسها معها.
*ملاذا البحث عن أدوار تراجيدية؟ 

-ليس الرتاجيدية فقط بل الكوميدية أيًضا، 
فأنا أح�ب الكوميديا جًدا ولدي القدرة عىل 

تأدية هذه النوعية من األدوار.

*ك�م م�رَّ م�ن الوق�ت ع�ىل آخ�ر أدوارك 
الكوميدية؟

"الط�اس  مسلس�ل  كان  يل  عم�ل  -آخ�ر 
والحمام" عام 2006.

* باعتب�ار أن زوج�ك ه�و الفن�ان ج�الل 
كام�ل، أال يمك�ن االتفاق ع�ىل تنفيذ عمل 

كوميدي؟
املس�تقبل، ولك�ن  امل�روع ممك�ن يف   -
املشكلة تكمن يف عدم وجود كتَّاب كوميديا 
يف الس�احة الفنية، فنح�ن نعاني من أزمة 
كتَّ�اب، ولكن يوجد كات�ب واحد أتأمل فيه 

ع�ي  الدكت�ور  وه�و 
يمتل�ك  ال�ذي  حن�ون 
أفكارا رائعة جًدا ولكن 
املعالجة  إتقان  ينقصه 

اإلخراجية.
رشوط  ثم�ة  ه�ل   *

للممثل الكوميدي؟
رشوط،  توج�د  ال   -
عندم�ا كن�ت طالبة يف 
الكلية ج�اء وفد رويس 
ومع�ه حات�م حس�ن 
االختص�ايص يف اإلنارة 
واملخرج هادي الراوي، 
وق�اال يل: "ه�ذا مخرج 

رويس ورأى أن�ك ق�د تصلح�ن ألن تكوني 
ممثلة كوميدية".

الوج�ه  مالم�ح  أن  وأعتق�د 
أو نعوم�ة الجس�م ه�ي الت�ي 
له�ذه  تكوين�ه  يف  س�اهمت 
الفك�رة، وفيما اكتش�فت ذلك 
قدَّم�ت  عندم�ا  امل�رح  ع�ىل 
مرحية "بيت وخمس بيبان" 

و"الحواسم" 
كان�ت  الت�ي 

حي�ة  مر

تراجيدية – كوميدية، وأحبب التشديد عىل 
أن الكوميديا ليس�ت نكت�ة، بل هي موقف 
وال أعتق�د أن أي ممث�ل تراجي�دي يمك�ن 
أن يقدِّمه�ا، ولكنني أش�عر أن لدّي القدرة 
ع�ىل ذلك خصوًص�ا أن طبيعت�ي ميالة إىل 

الكوميديا.
* م�ا ه�ي األعمال الت�ي لفتت 

انتباهك يف رمضان؟
أي  انتباه�ي  يلف�ت  ل�م   -

مسلس�ل  كان  الس�يئن  وأج�ود  عم�ل، 
"س�ليمة مراد" فهو األفض�ل عىل الرغم 
م�ن كل الهفوات املوجودة يف الس�يناريو 
واإلنت�اج واإلخ�راج، ولكنَّ�ه يحتوي عىل 

احساس صادق عكس األعمال الباقية.
* ما النقص يف هذه األعمال؟

- الرعة يف االنت�اج ويف اختيار املمثلن، 
خصوًصا أنهم لم يختاروا املمثل املناسب 
للم�كان املناس�ب، ولم يك�ن هنالك جهد 
هن�اك  املسلس�الت،  إلتم�ام  حقيق�ي 
موضوع مهم ج�ًدا، الناس الذين يديرون 
العملي�ة الفني�ة جهلة من ن�وع خاص، 
ألن الجاه�ل يمكن أن تعلِّمه، ولكن توجد 
يف ه�ؤالء عجل�ة الجه�ل التي تس�ارع يف 
دورانها بشكل مس�تمر من أجل الكسب 
امل�ادي عىل حس�اب الفن وس�معة البلد، 

وهذه هي املشكلة.
* كيف يمكن معالجة هذه املشكلة ؟

- أن نستمر يف الكالم واإلشارة إىل األخطاء، 
حت�ى تفرز األمور وتصحح األخطاء، األمر 
يحتاج إىل وقت ولكنَّه يف النهاية ال يصح إال 
الصحي�ح، نحن يف مرحلة تغيري ولنس�عى 
اىل التغيري، وال أعتقد أن هناك إنسانا تهمه 

مصلحة البلد ال يقبل أن تنتقد األخطاء.
*ما جديدك؟

-هناك مشاريع ولكن لم تختمر بعد، وأود 
فرتة قبل اإلعالن عنها.

سريين تعود للسينام بفيلم لبناين

تع�ود الفنانة س�ريين عبد الن�ور للس�ينما مرة أخ�رى، بعد اتجاهه�ا للدراما 

التليفزيونية خالل الفرتة األخرية، وذلك من خالل فيلم لبناني.

الفيل�م من تأليف كلوديا مرش�يليان وم�ن إخراج فيليب أس�مر، ولم يتحدد 

اسمه النهائي بعد.

وظهرت س�ريين يف عدد من األعمال اللبنانية كان أولها مسلس�ل ماريانا 

ع�ام 2005، فيم�ا يعترب أش�هرها فيلم دخان ب�ال نار الذي 

طرح للعرض خالل 2009.

يذكر أن آخر أعمال سريين السينمائية كان فيلم "املسافر" 

يف 2010، وش�اركها بطولت�ه النجم عم�ر الريف وخالد 

النب�وي ورشي�ف رم�زي، وهو م�ن تأليف وإخ�راج أحمد 

ماهر.
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ظهــرت الطفلــة المراهقة إيلــي فانينغ، 
شــقيقة الطفلة الممثلة الشهيرة داكوتا 
فاتنــة  وبإطاللــة  الممشــوقة  بقامتهــا 
بشــعرها األشــقر الطويل لــدى وصولها 
 Ginger( لحضور العــرض األول لفيلم
لنــدن  مهرجــان  فــي   )And Rosa
الســينمائي الذي بدأ فعالياته في ويست 
إند أوديون وســط العاصمة البريطانية، 
وبدت إيلــي وكأنها عارضة أزياء محترفة 

على الرغم من صغر سنها.

سناء عبد الرمحن: أجود السّيئني يف رمضان )سليمة مراد(

غادة :  لن أمثل بجسدي
نع�م كان�ت مختلفة تماما يف ش�خصية املحامية يف رمضان املايض، فهي لم تس�تعن بجس�دها املثري وال غنجها 

وداللها، التي ظلت تمارسه طوال مشاركاتها السابقة سواء يف السينما أم التلفزيون.
حالة من الس�عادة تلك التي تعيش�ها الفنانة غادة عبدالرازق بسبب كم التكريم التي حصلت عليه عن مسلسلها  
م�ع "س�بق اإلرصار " الذي تم عرضه يف رمض�ان ,  وتقول غادة: هذه التكريم من داخ�ل مرص وخارجها وهو ما 

يدفعن�ي للس�عادة والقلق يف نفس الوقت وربما النجاح الذي حققه العم�ل بفريقه كله هو ما دعانا للتفكري يف 
تقديم مسلس�ل جديد لرمضان املقبل بنفس الفريق وعن اس�تثمار نجاح الج�زء األول والتفكري يف تقديم جزء 

ثاني من املسلسل.
قالت عبد الرازق: لم نفكر يف ذلك، فالعمل انتهي عند األحداث والنجاح يولد النجاح, ولذلك فعمل رمضان املقبل 
س�يكون مختلفا ولكننا س�نكرر العنارص التي أدت لنجاحه منها فريق العمل الذي يبذل كل جهد لتقديم أفضل 

ما لديه وإضافة رصيد جديد لديهم والتسلسل الريع واملنطقي لألحداث يف كتابتها مع مراعاة تفاصيل الدقيقة 
التي فوجئ بها املشاهدون.

وأضاف�ت: بالرغ�م من وج�ود نجوم كبار ع�ي الس�احة الدرامية يف رمضان املايض إال ان املسلس�ل حقق نس�با 
للمش�اهدة فاقت التقدير وكان هذا هو التحدي الحقيقي ولذلك فلم يغضبنا العرض الحرصي للعمل 

ألن املشاهد يبحث عن العمل املتميز يف املحطات املختلفة.

جمال سليمان يدخل عالم الكوميديا
أعلن املمثل الس�وري جمال س�ليمان أنه س�يعود من أبو ظبي يف الرابع والعرين من 
الش�هر الح�ايل حيث يتواجد هن�اك لحضور فعالي�ات مهرجان أبو ظبي الس�ينمائي 

الدويل، وأكد أنه عقب عودته سيبدأ يف التحضري لألعمال الجديدة التي عرضت عليه.
وأش�ار س�ليمان يف حديث صح�ايف إىل أنه يحرض حاليا ملسلس�ل جدي�د بعنوان"ما 
يحكمش"، يخوض من خالله أوىل تجاربه يف عالم الكوميديا، ويدور العمل الذي كتب 

حلقات يوسف معاطي، ويخرجه أحمد شفيق يف إطار كوميدي اجتماعي.
كما يس�تعد سليمان لبدء تصوير فيلمه الجديد "الراهب"، والذي يشارك يف بطولته 
م�ع هاني س�المة، من تألي�ف مدحت الع�دل، وإخراج هالة خلي�ل، حيث يتطرق 
الفيلم لحياة ش�اب مس�يحي لجأ للرهبنة داخل إحدى الكنائ�س، بعدما تعرض 
ملشاكل يف حياته الخاصة، وهو ما دفعه للهروب من املجتمع املحيط به، وكرس 

حياته للرهبنة.
الجدي�ر بالذك�ر أن آخر أعم�ال النجم جمال س�ليمان يف الدرام�ا التليفزيونية 
مسلس�ل "س�يدنا الس�يد"، والذي عرض رمضان املايض، ويف الس�ينما فيلم 
"ليلة البيبي دول"، والذي شارك يف بطولته مجموعة كبرية من املمثلن منهم 

محمود عبد العزيز ونور الريف وليىل علوي.

مسلسل جديد لعادل 
إمام مع طاقم "ناجي 

عطا الله"
قرر النجم الكبري عادل إمام استكمال مشواره يف الشاشة الصغرية 

بمسلسل جديد يف 2013.
ورصح إم�ام لقن�اة "العربي�ة" اإلخباري�ة أنه تعاق�د مع رشكة 

"سينرجي" من أجل مسلسل تليفزيوني جديد يقدمه يف 2013.
وأش�ار الزعيم إىل أن العمل س�يكون من إخراج نجله رامي إمام 
وتأليف الكاتب الكبري يوس�ف معاطي، ال�ذي تعاون معهما يف 

"فرقة ناجي عطا الله" الذي عرض يف رمضان 2012.
ورفض عادل إم�ام اإلفصاح عن تفاصيل العمل، قبل الدخول 

يف حيز التنفيذ الفعي، وعقد جلسات التجهيز.
واعترب النجم صاح�ب ال�148 عمال يف تاريخه أن نجاح فرقة 

ناج�ي عط�ا الل�ه يف رمضان املايض هو س�بب عودت�ه مجددا 
للشاشة الصغرية يف مسلسله التليفزيوني الرابع.

إليسا: يجذبني 
في الرجل "أسنانه 
وابتسامته"

إذا كن�ت من محبي الفنانة إليس�ا فيج�ب عليك االهتمام 
بأش�ياء أخرى غري التي تكون مح�ط أعن غالبية الجنس 

اللطيف.
حي�ث أعلن�ت املطربة اللبناني�ة العزباء أن أكث�ر ما يلفت 
باإلضاف�ة  وابتس�امته،  أس�نانه  ه�و  بالرج�ل  نظره�ا 
لشخصيته وطريقة تعامله مع اآلخرين، بحسب ما نقلت 

وسائل إعالم عربية.
وم�ن ناحية أخ�رى رّصح�ت إليس�ا أنها أصب�ح ال تهتم 
بالتعليقات واالنتقادات التي تطاردها، وذلك ألنها أصبحت 

أكثر نضجاً وتفهماً.
وأّكدت أنها حن تش�عر بالضيق أو االنزعاج، فهي تفضل 

السفر لنيويورك واسطنبول، 

ل�م يحظ ألب�وم الفنَّانة الس�وريَّة، أصال�ة نرصي، "ش�خصيَّة عني�دة" باالهتمام ال�كايف وذلك وفق 
االس�تطالع األسبوعي الذي أجراه أحد املواقع الفنية العربية، علما أنَّ األلبوم الذي تعود فيه نرصي 

للغن�اء باللهجة املرصيَّ�ة بعد إصدارها ألبوما خليجيًّا يف وقت س�ابق.أصالة الَّت�ي تصدَّرت أراؤها 
ة وتأييدها للثورة السوريَّة صفحات الفنِّ خالل العام املايض، لم يهتم 35.6% من القرَّاء  ياس�يَّ السِّ
املش�اركن يف االستطالع باالستماع إىل عملها الجديد، بينما أبدى ما نسبته 23.7 % منهم إعجابهم 
بمس�توى األغان�ي املوجودة فيه، ولم ي�رض 19.5% منهم عن األلبوم، يف حن أنَّ نس�بة 21.2% لم 
ت "فريجن ميغا س�تورز" بعدما  يس�تمعوا إليه بعد.إىل ذلك، لم يكن األلبوم موجوًدا يف جميع محالَّ
بعة األوىل منه الَّتي قال موزِّعه ريتش�ارد الحاج أنَّها وصلت إىل 50 ألف نس�خة، فيما ظلَّ  نفذت الطَّ

األلبوم متصدًِّرا املبيعات يف مرص ملدَّة 3 أسابيع عىل التوايل، قبل أّنْ يحتل ألبوم الفنَّان محمد حماقي 
املرتب�ة األوىل الحًقا.أما النقاد، فهناك من رأى أنَّ األلبوم جيِّد يف مجمله لكنَّه ليس بنفس مس�توى 

�ق يف اختياراتها بدليل ع�دم تعلُّق الجمهور  �ابقة، ووج�د آخرون أنَّ أصالة ل�م توفَّ ألبوماته�ا السَّ
�ياق، قال ع�وف همام، رئيس مهرجان  باألغاني عىل الرغم من طرحه منذ عدَّة أس�ابيع.ويف السِّ

اإلسكندريَّة الدويل لألغنية، أنَّ األلبوم يف مجمله جيِّد، مشريًا إىل أنَّ أصالة حاولت تعويض غيابها 
عن املرصين بمنحهم ألبوًما كامالً، مش�رًيا إىل أنَّ أغان�ي األلبوم كانت جيِّدة ومختارة بعناية، 

عب  ق أصالة يف الغناء ملختلف فئات الشَّ د تعمٌّ وخصوًصا أغنية "كربتك عىل س�يدك" الَّتي تؤكِّ
�عبيَّة.وأضاف هم�ام أنَّ أصالة بذلت  بقة الشَّ امل�رصي ومعت�رًبا أنَّها كان�ت األقرب من الطَّ

�ور الدِّعائيَّة  مجه�وًدا واضًح�ا يف التَّحضري لأللبوم عىل مختلف املس�تويات بدًءا من الصُّ
�ة به، لكنَّه لفت إىل أنَّ الحملة الدِّعائيَّة الَّتي رافقت األلبوم كانت ضعيفة مقارنة  الخاصَّ

بالحم�الت األخ�رى، إضافة إىل أنَّ عدم تواج�د الفنَّانة الس�وريَّة إعالميًّا جعل البعض ال 
يش�عر بصدور األلبوم.ولف�ت إىل أنَّ أكثر أغنيتن نالتا إعجابه هما "ش�خصيَّة عنيدة" 
و"أس�ايس"، موضًحا أنَّ تعامل أصالة مع شعراء منوَّعن وتسجيلها األغاني بإحساس 
عاٍل منحها تميُّزًا واضًحا.إىل ذلك، اختلف النَّاقد املوسيقي محمد خليل مع همام يف تقييم 
د أنَّها غري مناسبة ألصالة الَّتي اعتاد  األلبوم خصوًصا يف أغنية "كربتك عىل س�يدك" الذي أكَّ

ة والرِّسالة، معتربًا أنَّ تقديمها لهذه النوعيَّة  جمهورها عىل األغاني القويَّة ذات املعنى والقصَّ
عبيَّة وهو ما ال يليق بتاريخها.ورأى خليل أنَّ األلبوم ضمَّ  هي بمثابة محاولة ملغازلة األوساط الشَّ

بعض األغنيات الجيِّدة منها "شخصيَّة عنيدة" و"أنا بحبك" و"بجد تجنن" و"شاغل بايل"، ويف نفس 
الوق�ت ضمَّ بعض األغنيات الضعيفة منها "كربتك عىل س�يدتك" و"روحي وخداني"، علًما أنَّ 

باقي أغاني األلبوم متوسطة املستوى، موضًحا أنَّ أصالة عندما كانت تطرح جديدها كان 
يحفظه الجمهور ويردِّده رسيًعا عىل عكس هذا األلبوم الذي لم يشعر به الكثريون.

ألبوم أصالة يقسم آراء النقاد
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بعد )17( عاما قضاها يف الغربة، عاد الفنان احمد رشجي إىل الس�احة الدرامية العراقية من خالل 
مش�اركته يف أكثر من عمل تلفزيوني، ومنها )أملاز( للكاتب صباح عطوان واملخرج محمد كمر، بعد أن 
ش�ارك يف رمضان املايض يف )خارطة الطريق(، تأليف س�عد هدابي وإخراج الس�وري غس�ان عبد الله 

و)وبنت املعيدي( تأليف عادل كاظم وإخراج األردني بسام سعد.
أم�ا عن جديده فه�و نص )روميو وجولي�ت( بصياغة عراقي�ة و)مكبث(، والجدي�ر بالذكر أن 
الفنان احمد رشجي قد ظهر س�ابقا يف أعمال كثرية  ومنها مرسحية )بعيدا بانتظار الضوء( لضياء 
سالم وكانت أول تجربة إخراجية له، وتلفزيونيا يعتز بمسلسل )انهيار(، إخراج د. حسن الجنابي.. 

ويف )طائر الجنوب( جسد شخصية )دحام(. 
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مسرحية لن تموت بغداد 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف وإخراج/ عيل شكري محمود

تقدي�م/ مديري�ة النش�اط امل�دريس يف 

تربية دياىل 

الزمان/ 5 / 3 / 2012 

املكان/  النجف األرشف 

املناس�بة/ املهرجان املرسحي الطالبي 

األول لوزارة الرتبية 

تمثي�ل/ طالب�ات مدرس�ة خول�ة بنت 

االزور وطالبات مدرسة الوفاق ومدرسة 

زين العابدين يف تربية الخالص.

الفنيون/ مشتاق عباس جاسم ورضار 

حس�ن هادي )الديكور واإلكسسوار( � 

� ومقداد ضاري )موسيقى تصويرية( محاسن عبد الله )املالبس( � كريم جبار 

عيل حس�ن مهدي )مس�اعد مخرج(. 

"املرسحي�ة تناغمت م�ع حكايات ألف 

يبنى باأليادي الرشيف�ة ويعمر بالخري ليلة وليلة وتناغم�ت مع الحارض الذي 

والتع�اون، ك�ي ينعم الجمي�ع بالحياة 

الكريمة".

املخرج عيل شكري محمود 

مادونا تهدي أغنية لطفلة باكستانية
أه�دت النجم�ة العاملي�ة مادون�ا إح�دى أغنياته�ا اىل الطفلة 
الباكستانية ماالال يوسوفزاي التي أطلق عليها النار ملطالبتها 

بحق التعليم للفتيات.
وقال�ت مادونا يف حفل أقامته يف مركز س�تايبلز بمدينة لوس 

أنجلس "أهدي هذه األغنية 
لك يا م�االال"، قبل أن تبدأ 
"الطبيع�ة  أغني�ة  ب�أداء 
عىل  والتعري  اإلنس�انية" 

املرسح.
أن  مادون�ا  وأضاف�ت 
أبكي"،  "الحادثة جعلتني 
"الطفل�ة  أن  إىل  مش�رية 
الت�ي تبلغ م�ن العمر 14 
ربيعاً والتي تطالب بذهاب 
املدرس�ة"،  إىل  الفتي�ات 
أطلق�ت عليه�ا الن�ار من 
قبل مس�لحن م�ن حركة 
أوقف�وا  بعدم�ا  طالب�ان 

الحافل�ة التي كان�ت تقلها 
اىل املدرسة.

وقالت مادونا أن األمر يثري اش�مئزازها إىل حد كبري، متوجهة 
إىل جمهورها "ادعموا التعليم! ادعموا النساء!"

وكان مس�لحون هاجموا، األسبوع املايض، ماالال يوسوفزاي 
الحائ�زة عىل جائزة الس�الم الوطن�ي لنش�اطها بمجال حق 
التعليم للفتيات والس�الم يف وادي س�وات، ما أدى إىل إصابتها 

بجروح مع طالبتن أخرين أثناء عودتهن من املدرسة.
وكان�ت مصادر طبي�ة أوضح�ت أن ماالال أصيب�ت بطلقات 
نارية يف الرأس والعنق وأجريت لها عملية جراحية عىل الفور 
وتجاوزت مرحلة الخطر وتم نقلها إىل املستش�فى العسكري 

يف بيشاور باملروحية.

ستيوارت تخشى القتل بسبب تويتر
أعربت املمثلة األمريكية كريس�تن ستيوارت عن خشيتها من 

التعرض للقتل يف يوم ما بسبب شهرتها.
ويف مقتطف من كتاب إليكرتوني جديد يحمل عنوان "روبرت 
باتينس�ون، كريس�تن س�تيوارت، تيل�ور لوتن�ر - بكلماتهم 
أنفسهم" للكاتبة تاليا سوغومونيان، قالت ستيوارت، أصبح 
األمر أصعب ألن الجميع يتواصلون عىل موقع فيسبوك ويعرف 
الجميع أين أنت يف كل األوقات، كما أن الجميع يتواصلون عرب 

موقع تويرت".
وتابعت: "أخىش أن أتعرض للموت بسبب شخص ما سيحدد 
مكاني ويقوم آخر بقتيل. أخىش أن يحدد ش�خص ما مكاني 

عىل تويرت ثم يجري إطالق النار عيل".
وع�ىل الرغ�م م�ن مخاوفه�ا، اعت�ربت س�تيورات أن مواقع 
التواصل االجتماعي توفر فرص�ة عظيمة لالتصال الجماعي 

بن الناس.
م�ن جهة أخ�رى، يبدو أن س�تيوارت قد غريت مس�ارها بعد 
سلس�لة الفضائح الت�ي الحقتها الفرتة املاضي�ة فقد أقدمت 
عىل املش�اركة يف فيلم مأخوذ عن رواية ج�اك كريواك وبدت 

فيه أكثر سخونة من أي وقت مىض.
فيل�م “ع�ىل الطري�ق”، ال�ذي يع�رض اآلن يف دور الس�ينما 
األمريكي�ة تظه�ر فيه س�تيورات عارية تماًما وهي تش�ارك 
نج�وم الفيلم يف مش�هد جن�ي ثالثي جعل الجمه�ور املتابع 
لها، يصنفها يف خانة النجمات الالئي يقدمن األعمال البذيئة، 

بعدما تخلت تماما عن أدوار تناسب مالمحها الطفولية.

اعتقال تارين مانينغ
وجه�ت إىل املمثل�ة واملغنية تارين 
مانينغ، التي جس�دت شخصية 
للمغن�ي  الس�ابقة  الصديق�ة 
مي�ل"،   8" فيل�م  يف  إيميني�م 
تهمة االعتداء عيل مساعدتها 
الش�خصية، حس�بما ذك�رت 
داي�يل  "نيوي�ورك  صحيف�ة 

نيوز" أول من أمس .
وورد أن مانين�غ- 33 عاما- 
هاجمت وخنقت مس�اعدتها 
ي�وم  عام�ا   23 الش�خصية 
الجمع�ة امل�ايض داخل غرفة 

بأح�د فن�ادق نيوي�ورك، وقض�ت 
يف  التالي�ة  س�اعة  ال��24  املمثل�ة 
الس�جن قب�ل إط�الق رساحها لحن 
مثوله�ا أم�ام محكم�ة يف 13 ترشين 
الثاني املقبل. وق�ال محاميها جوزيف 
تاكوبين�ا إن الحادث لم يكن اعتداء، بل 

سوء تفاهم "بسيط" بن االثنتن.

احمد شرجي يعود بعد 17عامًا 

سينمائي: مشروع عاصمة الثقافة ُينعش السينما
كش�ف املخرج الس�ينمائي عطي�ة الدراجي، عن تفاصي�ل املرشوع الس�ينمائي الذي قدمه الس�ينمائيون للربملان 

العراقي ووزارة الثقافة بغية ضمان استمرار عجلة السينما.
وق�ال الدراجي لوكالة أنباء محلية أم�س االثنن "إن املرشوع يتضمن تخصيص ميزانية مالية قدرها )15( مليون 

دوالر من قبل الدولة بغية إنتاج أفالم سينمائية مختلفة بن قصري وروائي مع ترميم دور العرض السينمائية".
وأع�رب الدراجي عن تفاؤله بمرشوع بغ�داد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013 كونها ش�جعت املخرجن وحرك 
ش�يئا من واقع الس�ينما وهذا الكرنفال الس�ينمائي سيس�تمر وس�يكون له دور كبري يف إنعاش مفاصل السينما 

مستقبالً.

تشكيلي: المجتمع يتأثر بالبوستر أكثر من أي عمل
ذكر نائب رئيس جمعية الفنانن التش�كيلن قاس�م س�بتي، أن البوس�رت 

الفن�ي أحد أنم�اط فن التش�كيل املؤثرة 
يف مفاص�ل املجتمع.وق�ال الس�بتي 

بحس�ب م�ا نقل�ت أم�س وكالة 
ش�كل  أي  "إن  محلي�ة  أنب�اء 

فن�ي ال يملك عصا س�حرية 
لتغيري املجتمع اىل س�لوك 

والقضي�ة جمالية  آخر 
بحتة ولكن البوس�رت 
هو الوحي�د القادر 
بشكل  التأثري  عىل 
غريه  م�ن  أرسع 
من  املجتم�ع  يف 
خ�الل الدالالت 
ت  را إلش�ا وا
يحمله�ا". الت�ي 
االس�تمرارية  مس�ألة  "أن  وأض�اف 
س�رتبي وتعود األجي�ال القادمة عىل االس�تماع 
للموسيقى والفن التش�كييل بالتايل سيخلق ذلك 
ذائق�ة جمالي�ة يف املجتمع وس�يؤدي إىل س�طوة 

التهذيب الفني الذي سينشئ جيال نبيال وراقيا فنياً".

ل�م يحظ ألب�وم الفنَّانة الس�وريَّة، أصال�ة نرصي، "ش�خصيَّة عني�دة" باالهتمام ال�كايف وذلك وفق 
االس�تطالع األسبوعي الذي أجراه أحد املواقع الفنية العربية، علما أنَّ األلبوم الذي تعود فيه نرصي 

للغن�اء باللهجة املرصيَّ�ة بعد إصدارها ألبوما خليجيًّا يف وقت س�ابق.أصالة الَّت�ي تصدَّرت أراؤها 
ة وتأييدها للثورة السوريَّة صفحات الفنِّ خالل العام املايض، لم يهتم 35.6% من القرَّاء  ياس�يَّ السِّ
املش�اركن يف االستطالع باالستماع إىل عملها الجديد، بينما أبدى ما نسبته 23.7 % منهم إعجابهم 
بمس�توى األغان�ي املوجودة فيه، ولم ي�رض 19.5% منهم عن األلبوم، يف حن أنَّ نس�بة 21.2% لم 
ت "فريجن ميغا س�تورز" بعدما  يس�تمعوا إليه بعد.إىل ذلك، لم يكن األلبوم موجوًدا يف جميع محالَّ
بعة األوىل منه الَّتي قال موزِّعه ريتش�ارد الحاج أنَّها وصلت إىل 50 ألف نس�خة، فيما ظلَّ  نفذت الطَّ

األلبوم متصدًِّرا املبيعات يف مرص ملدَّة 3 أسابيع عىل التوايل، قبل أّنْ يحتل ألبوم الفنَّان محمد حماقي 
املرتب�ة األوىل الحًقا.أما النقاد، فهناك من رأى أنَّ األلبوم جيِّد يف مجمله لكنَّه ليس بنفس مس�توى 

�ق يف اختياراتها بدليل ع�دم تعلُّق الجمهور  �ابقة، ووج�د آخرون أنَّ أصالة ل�م توفَّ ألبوماته�ا السَّ
�ياق، قال ع�وف همام، رئيس مهرجان  باألغاني عىل الرغم من طرحه منذ عدَّة أس�ابيع.ويف السِّ

اإلسكندريَّة الدويل لألغنية، أنَّ األلبوم يف مجمله جيِّد، مشريًا إىل أنَّ أصالة حاولت تعويض غيابها 
عن املرصين بمنحهم ألبوًما كامالً، مش�رًيا إىل أنَّ أغان�ي األلبوم كانت جيِّدة ومختارة بعناية، 

عب  ق أصالة يف الغناء ملختلف فئات الشَّ د تعمٌّ وخصوًصا أغنية "كربتك عىل س�يدك" الَّتي تؤكِّ
�عبيَّة.وأضاف هم�ام أنَّ أصالة بذلت  بقة الشَّ امل�رصي ومعت�رًبا أنَّها كان�ت األقرب من الطَّ

�ور الدِّعائيَّة  مجه�وًدا واضًح�ا يف التَّحضري لأللبوم عىل مختلف املس�تويات بدًءا من الصُّ
�ة به، لكنَّه لفت إىل أنَّ الحملة الدِّعائيَّة الَّتي رافقت األلبوم كانت ضعيفة مقارنة  الخاصَّ

بالحم�الت األخ�رى، إضافة إىل أنَّ عدم تواج�د الفنَّانة الس�وريَّة إعالميًّا جعل البعض ال 
يش�عر بصدور األلبوم.ولف�ت إىل أنَّ أكثر أغنيتن نالتا إعجابه هما "ش�خصيَّة عنيدة" 
و"أس�ايس"، موضًحا أنَّ تعامل أصالة مع شعراء منوَّعن وتسجيلها األغاني بإحساس 
عاٍل منحها تميُّزًا واضًحا.إىل ذلك، اختلف النَّاقد املوسيقي محمد خليل مع همام يف تقييم 
د أنَّها غري مناسبة ألصالة الَّتي اعتاد  األلبوم خصوًصا يف أغنية "كربتك عىل س�يدك" الذي أكَّ

ة والرِّسالة، معتربًا أنَّ تقديمها لهذه النوعيَّة  جمهورها عىل األغاني القويَّة ذات املعنى والقصَّ
عبيَّة وهو ما ال يليق بتاريخها.ورأى خليل أنَّ األلبوم ضمَّ  هي بمثابة محاولة ملغازلة األوساط الشَّ

بعض األغنيات الجيِّدة منها "شخصيَّة عنيدة" و"أنا بحبك" و"بجد تجنن" و"شاغل بايل"، ويف نفس 
الوق�ت ضمَّ بعض األغنيات الضعيفة منها "كربتك عىل س�يدتك" و"روحي وخداني"، علًما أنَّ 

باقي أغاني األلبوم متوسطة املستوى، موضًحا أنَّ أصالة عندما كانت تطرح جديدها كان 
يحفظه الجمهور ويردِّده رسيًعا عىل عكس هذا األلبوم الذي لم يشعر به الكثريون.

قصي حاتم يعتذر للساهر: أنت النهر الثالث
اعتذر الفنان الواعد قيص نجل الفنان حاتم العراقي لكاظم الس�اهر بسب عدم االنضمام إىل فريقه يف 
برنامج اكتشاف املواهب الشهري )ذا فويس( كاتباً عرب صفحته يف )فيس بوك( رسالة مطولة اطلعت 
عليها )املس�تقبل العراقي( جاء فيها: "الفنان كاظم الساهر هو علم من إعالم الفن العراقي األصيل، 
وهو النهر الثالث بعد دجلة والفرات وبس�بب كوني آخر املتس�ابقن كانت يل الفرصة أن أعيد النظر يف 
كافة الفرق وتوزيعها ووجدت كافة األصوات العراقية يف فريق استاذنا كاظم الساهر، فأحسست ان 

وجودي يف فريق أستاذي كاظم الساهر قد يرض بأخواني املتسابقن العراقين روني الشمايل وزيدون 
حس�ن ويوس�ف القصاب الذين اخت�اروا فريق كاظم ألن�ه الخيار الذي يبدو منطقي�ا، األمر الذي 
س�يحولنا من داعمن لبعضنا البعض اىل انداد متنافسن عىل اللقب يسقط احدنا اآلخر وهذا ليس 
الهدف الذي يصبو له كل املتس�ابقن هو رفع اسم بلدانهم عاليا وعليه وجدت ان نتوزع كعراقين 

يف اكثر من فريق بدل ان نكون يف فريق واحد فيصعب االمر علينا وعىل جمهورنا العراقي".
وكان ق�د وضع النجم الش�اب صورة للفنانن الكبريين الس�اهر والعراقي غالف�ا عىل صفحته يف 
موق�ع التواص�ل االجتماعي يف إش�ارة إىل عدم وجود خالف�ات بينهما وداللة ع�ىل العالقة الودية 

الكبرية التي تجمع قامتن شاخصتن أغنتا الطرب العراقي.
وأضاف قيص يف رسالته "أن فريق صابر يخلو من الصوت العراقي مع احتوائه عىل أصوات عربية 
رخيمة األمر الذي يس�تحق املحاولة والتنافس إلثبات ان الصوت العراقي هو الذي س�يصمد حتى 

النهاي�ة كما أني أردت اختب�ار مهاراتي وكفاءتي كقيص دون تأثري او دعم من اس�م الفنان الكبري 
كاظم الساهر، واسبب له االحراج أليس من حقي ان اعرف جمهوري ومؤيدي قيص العراقي".

خالد مصطفى ينتهي من كليب "رمانة"
أنهى املوزع املوس�يقي خالد مصطفى تصوير كافة املش�اهد الخاصة بالفيديو كليب رمانة وسط تظاهرة نجومية 

ش�اركت فيه لتكون تلك املشاركة التي عكس�ت املزيج الرائع الذي أحدثه املوزع املوسيقي خالد مصطفى يف كافة 
مفاصل هذا العمل الجديد رمانة.لينقلنا بعد ان احدث التغيري الالزم يف مفردات األغنية وهي من الفلكلور األردني 
ليدخل عليها الش�اعر عمر س�اري مفردات جديدة بع�د ان اعاد ترميم الكلمات وبنائها م�ن جديد لتدخل أجواء 
الحداثة خصوصا تلك اللمس�ات املوس�يقية التي ادخل�ت عىل هذا العمل ليكون عمال غنائي متجددا وس�ط هذا 
املزي�ج الرائ�ع من األلوان الغنائية التي ش�اركت به، ليكون إبداعا غنائيا وموس�يقيا كما ه�و اإلبداع من خالل 

اللمسات اإلخراجية للموزع املوسيقي خالد مصطفى. 

ميكروفون
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         امل�شتقبل العراقي / ب�شرى ال�شمري  

بدأت قضيتها أو حكايتها كما ترويها "عندما 
كن�ا في مناس�بة ألقرباء لن�ا وبعدها تقدموا 
أن�اس ألخت�ي لل�زواج لكنها رفض�ت بعدها 
رجعوا وتقدموا لي فوافق�ت كوني بعمر 28  
عاماًَ، وأرى أن االس�تقرار مهم فقدم الش�اب 
وه�و يكبرني ب�5 س�نوات ورأيت�ه ووافقت 
علي�ه"، وتابع�ت حديثه�ا، "المه�م بعدها تم 
ال�زواج والحمد لله، لكن الحظت ومنذ البداية 
أن العري�س ه�ادئ الطبع بش�كل واضح وأن 
أمه عندما تقول له شيئا ينفذه وبدون تفكير، 
المه�م ذهبنا في ش�هر العس�ل ف�ي رحلة ثم 
رجعن�ا، وبعده�ا رجع إل�ى العم�ل وأنا كنت 
بالمنزل م�ع أمه وأخته وكان�ت عالقتي بهم 
عالق�ة طيب�ة، وكن�ت أناديها ماما وأس�عى 
إلرضائه�ا، المهم مرت األي�ام وكانت األخت 
ترش�دني بكيفي�ة تنظي�ف المن�زل، وكيفية 
القيام باألم�ور في المنزل، فاعتبرتها عائلتي 
الثانية وعش�ت معهم، كالعادة أنظف المنزل، 
واغس�ل مالب�س الجمي�ع ألن ه�ذا نظامهم، 
وكن�ت عندما أخطئ في ش�يء س�هواً اعتذر 
منه�م، لك�ن أم ال�زوج عصبي�ة ج�دا بحك�م 
عمرها، وأنا كنت أخافها بش�كل رهيب، فهي 
المسيطرة على المنزل بالرغم من أني ال أنكر 
أنها كانت بمثابة أم لي، وبدأت أحبها وأسعى 
إلرضائه�ا، لك�ن كان هن�اك ش�يء يجعلن�ي 
أخافها، فقوانين المنزل صارمة يجب أن أقوم 
بغس�ل األواني، ثم المالب�س، ويجب أن أقول 
نعم على كل ش�يء، وإذا دخل�ت غرفتي يجب 
أن ال أتأخ�ر، وإذا تكلم�ت بالهاتف مع زوجي 
يجب أن ال أكثر الكالم فهو يصاب بصداع كما 

تقول أمه". 

اأريد بيتًا م�شتقاًل
 وتضيف هيف�اء في س�رد قضيتها " وصلت 

إلى مرحلة خوف ش�ديد م�ن أن حياتي معهم 
ف�ي دمار، فش�خصيتي ب�دأت تضع�ف، وهو 
عندم�ا أقول ل�ه عن إمكانية أن نس�تقل ببيت 
لنا فق�ط، يرفض كون�ه المعي�ل الوحيد لهم 
فأس�كت، كنت ف�ي صراع أعص�اب مع أناس 
ش�ديدي المحاسبة والتعامل معي، حتى أخت 
زوج�ي دخلت معها في نقاش�ات حادة ألنها 
من النوع المتس�لط والمس�يطر على المنزل، 
وم�ا يجرح ش�عوري في المس�ألة أنها كانت 
تعل�ي صوتها عل�ّي إذا تجادلنا ف�ي مواضيع 
معين�ة، وكانت تعلّي صوته�ا على زوجي في 
بعض األحي�ان، حتى عند ركوب الس�يارة إذا 
كنا خارجين كانت ترفض أن أجلس في األمام 
م�ع زوجي، حتى ال آخذ م�كان والدته، المهم 
وصلت لمرحلة انه ال أستطيع التحمل بعد" . 

وأش�ارت بعد فت�رة صمت وهي تف�رك يدها 
قائلة "وفي إح�دى المرات ق�ررت االنفصال 
بعدم�ا أيقن�ت انه ه�و الحل الوحي�د، فكتبت 
رس�الة لزوجي قلت فيها أني أحب�ه وأريد أن 
أكم�ل حياتي مع�ه لكن نمط عيش�ته صعب، 
أم�ه وأخت�ه صعبتا الم�راس وه�و يخاف أن 
يجرح مش�اعرهما، ويقول إنهما يفعالن كل 
ش�يء لمصلحتنا، وان ب�ر الوالدين مهم ومن 
اجل رضا الله، المهم كتبت رسالة وقلت بأننا 
ال ننف�ع لبعضنا بالرغم من حبي الش�ديد له، 
إال أن أهل�ه ال يحتمل�ون، وان�ي متنازل�ة عن 
الذهب والمؤخر. ووضعت الرس�الة في درج 
وبعدها خرجنا إلى الحفلة جميعا وكان عليه 
أن يأخذن�ي لبيت أهلي بعده�ا ألن كانت لدي 
معامالت وإجراءات الوظيفة حتى انهيها في 
مدينتن�ا فذهبن�ا للحفلة واس�تمتعنا بالوقت 
وبعدها ذهبنا لمنزل والدي وودعني وودعت 
أمه وأخته وذهبوا وبعدها بأيام أخبرت أهلي 
ع�ن طريق�ة معاملة أم�ه وأخته ل�ي، وبأني 
اختنق�ت م�ن العي�ش معهم�ا ". وأوضح�ت 
متابعة "بعد ذلك  اتصلت به وقلت له انه يجب 

أن تحفظ لي كرامت�ي، فأمه مثال كانت تقول 
وعل�ى س�بيل الم�زاح، كونك غامقة البش�رة 
ستنجبين أطفاال ذوي بشرة سوداء أو حمراء 
اللون، وكانت توبخني على أسلوب الطبخ وإذا 
خرج�ت من المن�زل وعادت ول�م أكمل عملي 
كنت أخاف ألنها س�تنفعل بشدة، المهم أهلي 
اتخذوا موقفا على ذلك وبعد جهد جهيد، كنت 
اتصل به حتى يرون أهلي وكان منفعال وقال، 
بأنه س�يقابل أبي، وبأن من ال يريده ال ينفعه، 
المهم جاءوا ، وكنت متمنية أن نرجع لبعضنا 
عندما هدأت فترة عند أهلي، وأحسس�ت باني 
تسرعت بهذا التصرف وبأن الطالق شيء غير 

صحيح إذا توفرت حلول للمشكلة".

�شروط قا�شية
 ولكن حين جاءوا لتس�وية المش�كلة زادوها 
تعقي�دا  فقد اش�ترط أن ات�رك الوظيفة األمر 
الذي أخافني كوني تعبت بس�نوات الدراس�ة، 
ونحن متفقان على أن استمر بوظيفتي مع أن 
أمه كانت قد لمحت لي بترك الوظيفة س�ابقا 
كونه�ا كم�ا تزعم  تخاف عل�ى زوجي من أن 
يضي�ع وقته بتوصيلي إل�ى بيت أهلي إلكمال 

المعاملة لنقلي إلى مدينة س�كني مع زوجي، 
المه�م طلب مني هذا الطلب وق�ال لن أفوتها 
ولن أنسى ما حصل ولم يلم احدا من أهله ولم 
يحاسب أحدا بل انتقم مني بهذا القرار ورحل 
بعده�ا كنت اتصل به لكنه ال يرد وبقيت لمدة 
وه�و مصمم على أن ال ي�رد علي، المهم كنت 
أق�ول له ال تقس�ي عل�ّي، ألن الوظيفة مهمة 
وحتى أهلي  كانوا معترضين على تركها معي 

ولهذا كبرت المسألة".  

ا�شتعداد للت�شحية ولكن..
وفي ختام حديثها كانت العبارات تختنق على 
لس�انها وهي تكمل حديثها" وبعد محاوالت 
أخيرة من التوسل، كنت اكتب له الرسائل بأني 
مس�تعدة للتضحية، وبأني ال أريد الوظيفة بل 
أريده هو، فهو زوجي ويجب أن أحس�ن تبّعله 
كما أمرني ربي، وحتى أني اس�تعنت بأقاربي 
وأقاربه للم الش�مل وال�ود، وكنت فعال نادمة 
على ما حصل ألنه إنس�ان طي�ب وخلوق ولم 
يقصر معي بشيء عدا أن شخصيته وانصياعه 
الت�ام ألم�ه أخافن�ي وأرعبن�ي وجعلني على 
يقين أن س�عادتي معه مه�ددة بالخطر، لكنه 

أص�ر  على أنني ل�ن أتغير، وانه لن ينس�ى ما 
حص�ل كون�ي كتبت له رس�الة، أنن�ا ال ننفع 
لبعضن�ا وبأني ال أتحمل تعام�ل أهله تجاهي 
ومتابعتهم لي ف�ي كل صغيرة وكبيرة، وقال 
ل�ك الق�رار، أم�ا أن تبق�ي معلق�ة أو تطلب�ي 
الط�الق، وبأني ذاهب لخطبة إنس�انة أخرى، 
ألنه ال يج�وز أن يبقى هكذا، المهم هذا حالي 
منذ 4 أش�هر لآلن، وأن ال خيار لي غير الطالق 
لكن ال أستطيع تحمل فكرة بأني وبالرغم من 
كل محاوالتي لم اس�تطع إقناعه فأنا بالرغم 
م�ن كل ش�يء أحبه، والله يعل�م ولوال ضغط 
أم�ه وأخت�ه وتعاملهما المتس�لط معي والله 

لما حدث كل ذلك.
 أرج�و مس�اعدتي فحيات�ي انه�ارت وحت�ى 
وظيفت�ي كرهته�ا بش�دة، وأحسس�ت بأنها 
س�بب تعاستي وبأني الخاس�رة وهو الرابح، 
كونه س�يتزوج من غيري ويبدأ حياته، أما أنا 
فنهايتي عنوان مطلقة مع الحزن الشديد على 

مصيري، ساعدوني.

ندم وت�شاوؤالت
  وأخيرا وقفت الس�يدة هيفاء تتس�اءل قائلة 

"هل أعاقب نفس�ي أم أرض�ى بالقدر والى 
اآلن ال أع�رف من الس�بب بكل ه�ذا، هل أنا 
الس�بب ؟ أم أهله  أم هو، أم من ؟؟ مع العلم 
انه كان يقول لي منذ البداية أن ال أخفي عنه 
ش�يئا وأصارحه بكل ش�يء في داخلي لكن 
ف�ي كل مرة حتى ل�و كانت أم�ه المقصرة 
كنت ابكي ألنها امرأة كبيرة الس�ن، وال أريد 
إغضابه�ا فكان يق�ول أن اعت�ذر منها فهو 
يح�ب أمه كثي�را، وأن�ا والل�ه أحببتها مثل 
أمي لكن دائما أحسس�ت بوجود ش�يء من 
وقت آلخر فيها ال يحبني تحب ابنها لدرجة 
كبيرة وابنها يحبها، وه�ا أنا اآلن معلقة ال 
مطلق�ة وال متزوجة ؟؟ س�اعدوني جزاكم 
الله خير الجزاء،  فأنا متعبة، كيف سأواجه 

األمر وكيف ابدأ حياتي من جديد.

فكري مب�شتقبلك
الباحث�ة  تق�ول  القضي�ة  ه�ذه  وبش�أن 
االجتماعي�ة عواطف عب�د الحميد في ردها 
وتقدي�م الحل�ول الممكن�ة "إن كان اخت�ار 
زوجة ثانية وتركك فال تلحي في العودة إليه، 
فقد قضي األمر ولن ينفعك اآلن أن تس�ألي 
م�ن اخطأ وم�ن ظلم أو ُظل�م، لكن األفضل 
أن تفك�ري في مس�تقبلك، وأن تطوي هذه 
الصفح�ة تمام�اً ، حاول�ي أن تتعرفي على 
أخطائك بهدوء لكن ال تستجديه مرة أخرى، 
ف�ال فائدة م�ن أي كالم ق�د يب�دو أنكما لم 
تتوافقا من�ذ البداية وكانت بينكما خالفات 
كثي�رة فحاولي أن تب�دأي حياتك من جديد، 
فالحي�اة ال تتوقف عن�د رجل باع أو خان أو 
غ�در، الحياة يا صديقتي تس�تمر مهما كان 
بها من عثرات وأحجار، فهي ليس�ت طريقاً 
ممه�دة وليس�ت رحلة ترفيهي�ة في زورق 
يسير في مياه عذبة، لكنها رحلة تعليم وتعلم 
ندف�ع فيه�ا أثماناً باهظة لنتعل�م منها ، وكل 
تجربة تمر بنا ونمر بها مهما كانت قس�وتها 

ليست شراً مستطيراً .
 فنح�ن ال نعلم بوجود الخي�ر فيما نواجه من 
صدمات الحياة وضرباتها إال بعد حين فندرك 
بعد م�رور التجربة وزوال المحنة وانقش�اع 
الغمة، أننا تعلمنا من التجربة الكثير، وإن كان 
حبل وصالك معه انقطع إلى هذه اللحظة ، فال 
تبتذلي نفس�ك، ما عاد يج�دي كل ما تفعلينه، 
س�واء أخطأت أن�ت أم أخطأ ه�و، فلتتوقفي 
اآلن، ولتحصلي على هدنة وراحة واس�تراحة 
ثم بعد ذلك تبدأين التفكير بالمستقبل، زوجك 
اآلن صار من الماضي والمس�ألة مسألة وقت 
أنت لن تتحملي وجود زوجة ثانية في حياته. 
أن�ت اآلن بس�بب قس�وة التجرب�ة وصدمتك 
الحديثة تتخبطين في دروب الحياة، لكنك بعد 
فترة وحين تهدأ العاصفة وتقفين على طريق 
الحياة  تحددين هدفك وقتها فقط س�تدركين 

أنك جديرة بالحياة الحقيقية.

تركني وتزوج بأخرى.. هل أعود إليه ؟
حكاية امرأة يف بيت الزوجية

الس��يدة هيفاء . ع / موظفة  تزوجت قبل س��تة 
أش��هر ولكنه��ا مقبلة عل��ى الطالق قريب��ا، وهي 
متألم��ة جدًا وتعي��ش مرحلة صعب��ة وخطيرة 
من عقدة الذنب والخوف والتعب الش��ديد الذي 
ب��دأت مالمح��ه تظهر عل��ى وجهه��ا وحركاتها 
وتعامله��ا م��ع اآلخري��ن ف��ي محي��ط عمله��ا .

        امل�شتقبل العراقي / متابعة

تجلس زهراء محتمية بوالدتها وتوجه نظراتها 
نح�و األرض كلم�ا وق�ف أمامه�ا ذل�ك الرجل 
الملتح�ي ورمقه�ا بنظ�رة ح�ادة وه�و يقطع 
المم�ر ذهاباً وإياباً. الطفل�ة التي فقدت والدها 
مبكراً تعرضت لالس�تغالل م�ن قبل عمها الذي 
ح�اول قبل عام واحد إرغامه�ا على الزواج من 
أبن�ه وضغط على والدته�ا لتنفيذ إرادته، ورغم 
رفضه�ا الرضوخ لك�ن الطفلة وجدت نفس�ها 

متزوجة غيابياً.
 تق�ول زهراء الت�ي تبلغ من العم�ر )12 عاما( 
"ال أعل�م كي�ف فعل�وا ذل�ك، تق�ول أم�ي أنهم 
أعطوا مبلغ�ا من المال ألح�د المحامين فأنجز 
عقد الزواج  بش�كل رس�مي". وتضيف "رفعت 
ش�كوى ضدهم عن�د رئي�س المحكم�ة لكنهم 
لم يهتم�وا وقاموا بإج�راءات الزفاف والعرس 
ووج�دت نفس�ي متزوج�ة ف�ي حين م�ا زالت 

الشكوى قائمة في المحكمة".
 عاش�ت زه�راء س�نة واح�دة م�ع زوجه�ا ثم 
هجرت�ه لتعود إلى أمها يالحقها تهديد أعمامها 
له�ا بالعق�اب، وتص�ف وضعها باكي�ة بالقول 
"لقد تس�ببوا في إيذائي بشكل كبير ولن أتنازل 

عن الشكوى ضدهم إال بشرط الطالق".
ضحية الزواج المبكر

 رواء ضحي�ة أخرى من ضحاي�ا الزواج المبكر 
وهي تحمل ثمرة ذلك الزواج في أحش�ائها رغم 
أن سنها لم يتجاوز )14 عاماً( وتقول "تزوجته 
مرغمة بسبب ضغط عائلتي وال يربطني به أي 
شيء لذلك نتشاجر يومياً ولوال الطفل الذي في 
أحش�ائي لتركت�ه". ال تبدو رواء حامال بس�بب 
ضآل�ة عوده�ا، وه�ي واح�دة م�ن القاصرات 
اللوات�ي وجدن أنفس�هن فجأة ف�ي كنف زوج 
وعالقة فراش ومس�ؤولية يشق على العاقل أن 
يتخيل أن طفلة في سنها تتحملها مثلما تتحمل 
مسؤولية الجنين الذي في أحشائها. الكثير من 
اآلباء ُيقدم�ون على تزويج بناته�ن القاصرات 
دون حضوره�ن أو موافقتهن، إذ يمكن أن يتم 
الزواج  بغيابهن وحض�ور أولياء أمورهن األب 

أو األخ دون وجود أي قانون يمنع هذا األمر.
 الش�يخ رافع الش�ريفي يؤكد أن مس�ألة زواج 
البن�ت تح�دد بع�د اكتم�ال العالمات الش�رعية 
والدورة الش�هرية وهذا يختلف من بلد إلى آخر 

حس�ب المناخ، فبعض الدول حارة جداً وتكتمل 
البنت بعمر العاش�رة مث�ال والبعض في الثامنة 
عش�رة ولهذا ال خالف في هذا األمر". ويضيف 
"إذا أُجب�رت الفتاة على الزواج في س�ن التميُّز 
وهو من س�بع إلى تسع س�نوات من قبل أبيها 
يك�ون العق�د صحيحا، أم�ا إذا أجبره�ا أخوها 
أو عمه�ا فإن العقد ال يك�ون صحيحاً ويمكنها 
أن تطلب التفريق حين تبلغ س�ن الرش�د" هذه 
الرؤي�ة تجب�ر الفت�اة الصغي�رة عل�ى االنتظار 
لس�نوات طويلة في كنف زوجها قبل أن تتمكن 

من طلب التفريق.
الزواج خارج المحاكم

أما من الناحية القانونية فيشير القاضي محمد 
العبودي إلى أن س�ن بلوغ الفتاة حس�ب قانون 
األحوال الش�خصية في العراق رقم 188لس�نة 

1959 المعدل ينحصر بين )18-15سنة(.
  ويضي�ف "يت�م ال�زواج بموافق�ة ول�ي األمر 
المس�ؤول ع�ن الفت�اة وموافقة الم�رأة حيث 
تمهل المحكمة األطراف س�بعة أيام يتم بعدها 
الزواج، وتكون المحكمة بمثابة ولي الفتاة في 

سن البلوغ إذا كانت راغبة بالزواج  دون حضور 
ولي أمرها".

 وال ينف�ي العب�ودي وج�ود ح�االت "احتي�ال 
من الن�اس على القانون" إذ يت�م الزواج خارج 
المحكمة بما يسمى الزواج العرفي الذي يتواله 
ش�يوخ الدين. ويضيف "لذلك يتم تزويج الفتاة 
بعمر الثانية عش�رة وهو عند المأذون الشرعي 
زواج صحي�ح م�ن الناحي�ة الش�رعية، ولكنه 
يفتقد إلى الش�كلية أي التصدي�ق من المحكمة 
وبالتال�ي ال تترت�ب عليه أي التزام�ات قانونية 
األم�ر الذي يس�بب أض�راراً بالفتي�ات". الفقر 
واألعراف العش�ائرية  ومع أن الكثير من األسر 
في المجتم�ع العراقي تفض�ل أن تكمل بناتهم 
دراس�تهن الجامعي�ة قبل التفكي�ر بالزواج، إال 
أن الش�رائح  التي طحنها الفقر - بسبب فقدان 
معيله�ا ف�ي الحروب - تج�د في تربي�ة البنات 
عبئ�اً ثقي�ال فيك�ون الزواج ه�و الح�ل األمثل 
المتاح أمامها. وتس�هم أواصر القربى والنمط 
القاص�رات،  زواج  تش�جيع  ف�ي  العش�ائري 
وغالب�اً ما يتم إرغام الفتاة على ترك مدرس�تها 
بعد إكماله�ا المرحلة االبتدائي�ة، ففي مجتمع 
محافظ  كالعراق يصع�ب تغيير أنماط التفكير 
بس�هولة.  وال ترى الحاج�ة أم عالء )65 عاماً( 
ض�ررا في ال�زواج المبكر ما دام ش�رعياً وفيه 
منفع�ة للفت�اة والفت�ى وتقول "تزوج�ت وأنا 
ف�ي الحادية عش�رة  وكنت ألع�ب بلعبتي حين 
اخبرون�ي بوج�وب الذهاب مع الرج�ل الواقف 
عند الب�اب حينها خفت وهرع�ت إلى االحتماء 
داخ�ل الخزانة ولك�ن أمي أجلس�تني وحدثتني 
عن ال�زواج وفوائده فتزوج�ت وأنجبت األوالد 
والبن�ات وأصبح�ت جدة، هكذا كن�ا نتزوج في 

الماضي".
 ص�ورة ال�زواج عند أم ع�الء تختل�ف كلياً عن 
صورت�ه لدى فتيات القرن الحادي والعش�رين، 
القواني�ن  لكنه�ا ال تج�د ضي�راً ف�ي تطبي�ق 
االجتماعي�ة التي كانت تس�ود قب�ل عقود على 
فتيات العصر الحالي. الصغيرة الضحية األولى

وم�ع عج�ز الجه�ات المختص�ة ع�ن الحد من 
اس�تغالل الفتي�ات القاص�رات ترى الناش�طة 
ف�ي حقوق اإلنس�ان صفاء التميم�ي أن الفتاة 
الصغي�رة ه�ي الضحي�ة، إذ غالب�اً م�ا ينته�ي 
بأم�راض  وإصابته�ا  الط�الق  إل�ى  مصيره�ا 

نفسية.

 وال يتوق�ف الض�رر على الجانب النفس�ي لدى 
الفتي�ات حس�ب التميمي "فاألض�رار الصحية 
تك�ون خطي�رة بس�بب ع�دم اكتم�ال النض�ج 
الجس�دي ال�ذي يس�اعد ف�ي القي�ام بالعملية 
وهن�اك  الزوجي�ن،  بي�ن  الس�ليمة  الجنس�ية 
الكثيرات يصبن بالنزف أو اإلجهاض وينجم عن 
ذل�ك مضاعف�ات صحية وتش�وهات خطيرة". 
تق�ول التميمي "تابعت حال�ة إحدى القاصرات 
التي انفصلت عن زوجها الذي يكبرها س�ناً بعد 
أن دفعت ل�ه مبلغاً كبيراً من المال، حيث رأيتها 
وه�ي تتأم�ل جس�دها بعد أن تش�وه تش�ويها 
بالغ�اً بفع�ل الحمل ف�ي مراح�ل الطفولة، لقد 
كانت صورة مؤلمة لطفلة لم تبلغ س�ن النضج 
بعد".  ومع عدم وجود قوانين رادعة لمن يقوم 
بإك�راه الفتاة القاصر على ال�زواج فإن حماية 
الصغيرات من انتهاك طفولتهن في بيئة تراجع 
فيه�ا المس�توى التربوي والتعليم�ي كثيراً في 
العقدي�ن الماضيين ليس�ت باألمر الس�هل دون 
تش�ريع قوانين خاصة تمنع تزويج القاصرات. 

تحذير أممي من زيادة زواج "القاصرات"
وعلى صعيد متصل ف�إن زواج القاصرات ليس 
ظاه�رة تنحص�ر في الع�راق وإنما تنتش�ر في 
المنطق�ة العربي�ة وتتجاوزها إل�ى العديد من 
بل�دان العال�م الثال�ث لدرجة أن األم�م المتحدة 
أطلق�ت تحذي�را عالمي�ا بش�أن ه�ذه الظاهرة 
بهدف معالجتها والحد منها والتقليل من آثارها 
االجتماعي�ة والنفس�ية والصحي�ة وق�د صدر 
تقرير دولي مؤخرا لح�ث الدول بوضع قوانين 

وتشريعات لمعالجة خطر زواج القاصرات 
 حيث حذر صندوق األمم المتحدة للس�كان من 
تفاق�م زواج "القاص�رات"، وتوق�ع أن يتزوج 
أكث�ر م�ن 14 ملي�ون فتاة تح�ت س�ن الثامنة 
عش�رة سنويا خالل العقد المقبل، قائال، إن هذا 
العدد قد يزداد إلى أكثر من 15 مليونا في الفترة 

من عام 2021 حتى 2030.
وذك�ر تقري�ر للصن�دوق أن�ه م�ع زي�ادة هذه 
"القاص�رات"  ع�دد  ي�زداد  س�وف  الزيج�ات 
الحوام�ل، وس�تصحب ذلك زيادة ف�ي الوفيات 

بين الفتيات.
وحث التقري�ر الحكومات عل�ى اعتماد قوانين 
ترفع س�ن الزواج إلى الثامنة عش�رة للشابات 
والش�بان، ودعاه�ا إل�ى الحرص عل�ى االلتزام 

بهذه القوانين.

ورأى المدير التنفي�ذي لصندوق األمم المتحدة 
ه�ذه  أن  أوس�وتيمهين  باباتون�دي  للس�كان 
الظاهرة تس�لب الفتي�ات تعليمه�ن وصحتهن 
والفرص التي قد تتاح له�ن على األمد الطويل. 
وق�ال إنها قد تؤدي إل�ى مضاعفات عند الحمل 
وال�والدة، وقد تكون الس�بب الرئي�س لوفيات 
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الخامسة 
عش�رة والتاس�عة عش�رة في البل�دان النامية. 
وفي الس�ياق ذاته، طالبت المفوضة الس�امية 
الس�ابقة لحقوق اإلنس�ان في األم�م المتحدة 
ماري روبنس�ون ب�أن يت�م إدراج القضاء على 
هذه الظاه�رة في أه�داف التنمية المس�تدامة 
المعتم�دة في المنظم�ة الدولية. وف�ي حال لم 
تتخذ أي تدابير بحلول عام 2030، فإن صندوق 
األم�م المتح�دة للس�كان يتوق�ع أن تلقى هذا 
المصي�ر 130 ملي�ون فت�اة ف�ي جنوب آس�يا، 
و70 ملي�ون فتاة في أفريقي�ا جنوب الصحراء 
الكبرى، فضال عن 45.5 مليون فتاة في منطقة 

أميركا الالتينية والكاريبي.
وفي عام 2010 أعلنت 158 دولة أن 18 عاما هو 
الس�ن القانوني األدنى الذي يسمح عنده بزواج 
الفتيات دون موافق�ة آبائهن، لكن الفتيات في 
146 دولة يتزوجن تحت سن 18 عاما بموافقة 
آبائهن، وف�ي 52 دولة تتزوج الفتيات بموافقة 

آبائهن تحت سن 15 عاما.
وفي 41 دولة تزوج في سن الثامنة عشرة 30% 
أو أكثر من النساء الالتي تراوحت أعمارهن بين 
20 عام�ا و24 عاما، وتص�درت النيجر القائمة 
بنس�بة %75. وتبل�غ نس�بة الفتي�ات اللوات�ي 
يتزوجن في س�ن مبكرة في األرياف ضعف تلك 
المس�جلة في المناطق الحضري�ة، في حين أن 
نس�بة الفتيات اللواتي ل�م يتلقين أي تعليم هي 
أعلى بثالث مرات من نس�بة الالتي حصلن على 
تعلي�م ثانوي أو تابعن دراس�ات علي�ا. وتفاقم 
األزم�اُت اإلنس�انية وض�َع الفتي�ات، إذ تدف�ع 
العائ�الت إل�ى تزويجه�ن بغية الحص�ول على 
المه�ور أو إعانات من الدولة، أو حتى حمايتهن 
ف�ي بع�ض األحي�ان. ويعط�ي التقري�ر أمثل�ة 
ب�"زيج�ات المجاعة" ف�ي كيني�ا، أو "زيجات 
أرامل التس�ونامي" في س�ريالنكا وإندونيسيا 
والهند. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم 
إلى أكثر من تس�عة مليارات نس�مة بحلول عام 

2050 مقارنة بسبعة مليارات حاليا. 

زواج القارصات.. القانون عاجز والطالق نتيجة حتمية
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من المس�ؤول عماّ يجري من تش�ويش وتناقض 
معلومات وطمس حقائق في منطقتنا والعالم.

ومن القضايا التي يجري تشويهها تعمدا هي:
1- الدين والدولة

2- الدين والسياسة
3- االس�ام واإلس�ام السياس�ي: وق�د قلنا في 
اكثر م�ن لقاء فضائي وف�ي أبحاثن�ا ومؤلفاتنا: 
ان االس�ام واحد من حي�ث االصطاح، فا يوجد 
إس�ام سياس�ي وإس�ام اقتص�ادي، وإنم�ا هو 
اقتصاد إسامي، وسياسة إس�امية وهكذا بقية 

االختصاصات.
4- رج�ل الدين: حي�ث ال يوجد في االس�ام رجل 
دين، فكل المس�لمين رجاال ونساء هم مسؤولون 

عن الدين.
5- آيات لله: وقلنا كما يقول اهل العلم واهل الذكر 
والراس�خون في العل�م: كل المخلوقات هي ايات 
الله، وما ش�اع من اطاق هذا االصطاح على فئة 

معينة هو اصطاح عرفي محدود ال حجة له.
6- المج�وس: ه�م عب�دة الن�ار م�ن اه�ل فارس 
القديم�ة، وق�د هجره�ا الق�وم ودخلوا االس�ام 
وس�اهموا بحيوي�ة ف�ي كل الحق�ول ومنهم من 
ترأس بع�ض الم�دارس الفقهية مث�ل: اإلمام ابو 

حنيفة "فا يجوز بعد ذلك إطاق صفة المجوسية 
على الفرس اإليرانيين".

7- الصفوية: نسبة الى مرحلة الحكام الصفويين 
ف�ي إي�ران الذي�ن جعلوا م�ن بعض علم�اء الدين 
يمتدحونه�م، بينم�ا رف�ض علم�اء آخ�رون ذلك، 
وم�ن هنا عرفت ظاه�رة الصفوية وهي االنحياز 
للس�لطة الزمنية رغم أخطائها، ومن هنا اش�تهر 

كت�اب المفك�ر اإليراني "علي ش�ريعتي" 
التش�يع الصفوي والتش�يع العلوي "وهو 
محاول�ة للتفري�ق بي�ن التش�يع الصحيح 

وغير الصحيح.
8- األصولية: تنس�ب األصولية كاصطاح 
إلى مرجعية الس�ماء تاريخيا، ولقد ش�وه 
ه�ذا االصط�اح تعم�دا م�ن قب�ل الغرب 
بقيادة أمريكية ألغراض تخدم مصالحهم، 
فراح�ت تطل�ق على م�ن يم�ارس العنف 

ويكفر اآلخرين، وهو تفسير خاطئ.
9- اإلرهاب: استعمل هذا االصطاح خطا 
بصورة متعمدة ومشاغبة، ولم يفرق بين 
الحالة النفس�ية لألفراد الذي�ن يتعرضون 
للخ�وف ألس�باب مختلف�ة، وبي�ن الحالة 
السلوكية لبعض األفراد والجماعات ممن 
يمتهن�ون القت�ل والتروي�ع كاإلرهابيي�ن 
الوهابيي�ن، وقد عم�د اإلع�ام االمريكي 
على اش�اعة هذا االصطاح بعد أحداث 11 
ايل�ول عام 2001 وتبعه�م في ذلك من هو 

في خطهم من أوربيي�ن وصهاينة وانظمة تبعية 
في المنطقة.

بداه�ة تبدو العقول هي المس�ؤولة ع�ن التحليل، 
لكن الواق�ع يفاجئنا بان النفوس تس�بق العقول 
ف�ي المجتمعات التي غلبت على امرها ولهذا قيل: 
"العق�ل في القل�ب" وهذا م�ا اكدناه في دراس�ة 
س�ابقة وس�نعيد قس�ما من�ه بم�ا يناس�ب هذه 
الدراسة التي تنطلق من والدة عملية "أيوب" التي 
اصبحت اسما للطائرة بدون طيار والتي اخترقت 
المجال الجوي اإلس�رائيلي لتكت�ب مرحلة جديدة 
من المواجهة بلغة العلم والتقنية التي تس�تحضر 

مفهوم "علّم االنسان ما لم يعلم".
وس�يظل فري�ق التبعي�ة منك�را ومس�تنكرا على 
طريقة العقول الصغي�رة ومجتمعنا مغلوب على 

أمره. ه�ذه حقيق�ة م�رة ومذهلة: ف�كل الدوائر 
العقلي�ة وحماها مخترقة ومعطلة، حرية الكتابة 
في المدونات كش�فت غس�يا ال يب�دو للعقل فيه 
م�ن حض�ور، جه�ل، محدودية، تخل�ف، طائفية، 
عنصري�ة، فئوية ونف�وس مريضة، واالس�تثناء 

موجود ولكنه نادر وقليل.
وم�ن ه�ذا الكم المخ�در عقليا والمريض نفس�يا 
وجدت إس�رائيل ضالتها وعرفت كيف تبني أمنها 
وتحم�ي نفس�ها ولكن إل�ى اجل لي�س بالطويل. 
والذي سيحدد هذا االجل بإذن الله هو هذا التوجه 
العلم�ي الذي هو ثمار العق�ول الكبيرة التي تبقى 
األح�داث الكبي�رة بمعناه�ا االيجاب�ي ه�ي م�ن 

صناعتها اهتداء ببوصلة السماء.
أول األح�داث الكبيرة على كل المقاييس في حياة 
البش�رية هو الوحي لكن العقول الصغيرة شكلت 
طابورا من الجهل فوت فرصة اللقاء المعرفي بين 

إنسان األرض وعالم السماء.
واتخذت إرهاص�ات الوحي محط�ات مضيئة في 
تاريخ البش�رية، ف�كان طوفان ن�وح حدثا كبيرا، 
ثم بزوغ فجر الدعوة اإلبراهيمية صاحب الحنفية 
االول�ى الت�ي كان مس�رحها العراق وباد الش�ام 
ومصر ثم الجزيرة العربية باد نجد والحجاز حيث 
كان رفع قواعد البيت العتيق "مكة المكرمة" حدثا 
تاريخي�ا كبيرا، ثم تتال�ت صناعة الوحي لألحداث 

الكبيرة حتى كانت الدعوة اإلسامية على يد خاتم 
األنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله "ص" والتي 
تكلل�ت بفت�ح مكة الح�دث التاريخي الذي س�جل 
معنى االنتصار بقيم�ه األخاقية وبعده المعرفي 
الذي يجعل من األرض مرك�زا للكون المتدين، ثم 
كان انتق�ال خاتم األنبياء والمرس�لين الى الرفيق 
األعل�ى حدث�ا كبي�را وظفت�ه العق�ول الصغي�رة 

لمصالحه�ا الش�خصية فب�دأت رحل�ة االنحطاط 
والتراج�ع م�ن العصاب�ة األموي�ة وفتنته�ا ف�ي 
التمرد على الش�رعية وقيم الس�ماء الى الجماعة 
العباس�ية التي جعلت من الس�لطة ملكا عضوضا 
حت�ى س�قطت بغداد تحت اق�دام البراب�رة الى ان 
جاءت الس�لطنة العثمانية التي استبد بها المرض 
فتقاس�م ارثه�ا االوربي�ون حتى كانت س�ايكس 
بيكو حدثا كبيرا بالمعنى السلبي الذي جدد نفسه 
في حب الهيمنة من خال ماسمي بالربيع العربي 
الذي اراد مس�خ هوية االمة حيث لم تعد انتفاضة 
الش�عب العراقي ع�ام 1991 حدث�ا ينتمي لمعنى 
ربيع الش�عوب في التحرر ول�م تعد قضية احتال 
فلس�طين من قب�ل العصاب�ات الصهيوني�ة حدثا 
يسجل التقهقر االخاقي، ولم تعد ثورة العشرين 

في العراق تحظى بقبول اصحاب س�ايكس بيكو، 
ولم يعد االنقاب على الملكية الفاسدة عام 1958 
في العراق يدخل في مفكرة نضال الش�عوب حيث 
حوص�ر بغوغاء تحركها مخابرات دول س�ايكس 
بيك�و فكان 8 ش�باط ع�ام 1963 حدث�ا تراجعيا 
باعم�ال الحرس القومي الدموية التي اس�تكملت 
دمويته�ا ف�ي 17 – 30- تم�وز ع�ام 1968 حيث 
بدأت الصحف األميركية تنشر صور صدام حسين 
وتقول: سيكون لهذا الش�اب مستقبل في العراق 
كاشفة بذلك عن حضورها المخابراتي في انقاب 
ع�ام 1968 مثلما اعلن علي صالح الس�عدي نائب 
رئيس ال�وزراء في حكومة الح�رس القومي عام 
1963 بانه�م جاءوا بقطار أمريك�ي. ثم كان عام 
2003 عام احتال العراق حدثا هرعت اليه العقول 
الصغي�رة فصنع الفس�اد في العملية السياس�ية 
حيث اصبح الفشل ش�باكا لمنع النجاح، ثم كانت 
األح�داث من حولنا تس�جل عام 2000 انس�حاب 
اسرائيل من جنوب لبنان بفعل ضربات المقاومة 
الوطنية بقيادة حزب الله الذي تحركت لمواجهته 
بايح�اء امريكي صهيوني ق�وى التخلف والظام 
م�ن اصحاب الثراء الحرام عبر انظمة التبعية التي 
كشرت عن انيابها في حرب تموز عام 2006 حيث 
ه�زم حزب الله الجيش الصهيوني مثلما كش�فت 
نواياه المتواطئة مع اسرائيل في حرب عام 2008 
ض�د غزة واليوم عندما يق�وم حزب الله في لبنان 
باخت�راق الفضاء االس�رائيلي بطائرة بدون طيار 
قطع�ت مس�افة 300 ك�م وبقيت ثاث س�اعات 
تص�ور المناط�ق الحساس�ة ف�ي إس�رائيل حتى 
وصل�ت الى مش�ارف مفاعل ديمونا االس�رائيلي 
مما سجل هذا الحدث رقما كبيرا لوجستيا وتقنيا 
علمي�ا تصاغ�رت أمام�ه العق�ول الصغي�رة التي 
ستش�كل كعادتها طاب�ورا من التخ�اذل والهوان 
لتض�ل تلوك كلم�ات الخيبة والس�قوط األخاقي 

الت�ي درجت عليه�ا مصحوب�ة بطفح 
نتن من الطائفية التي اس�تبدلت العداء 
إلس�رائيل بالعداء لألقربي�ن من االهل 
والجي�ران وتل�ك ه�ي خيب�ة العق�ول 

الصغيرة تاريخيا.
والعق�ول الصغي�رة هي التي س�خرت 
لمحارب�ة محور المقاوم�ة والممانعة 
لصالح المش�روع األميرك�ي التوراتي 
في حف�ظ ورعاية امن وبق�اء المحتل 

الصهيوني في االرض الفلسطينية.
والعق�ول الصغيرة هي الت�ي أصبحت 
تش�كل طابورا متخلف�ا يغالط التاريخ 
وينكر الواقع ويعادي الحق والحقيقة 
ليلتزم المش�روع الصهيوني في تدمير 
المنطق�ة م�ن خ�ال تدمي�ر س�ورية 

والع�راق واعاق�ة النهوض االس�امي ف�ي ايران 
الذي وظف كل ما يملك لقضية فلس�طين وتدمير 
المش�روع الصهيون�ي، ول�و كان العق�ل العربي 
عند االنظم�ة واتباعها متح�ررا لوقف مع محور 
العق�د  والمقاوم�ة ولتخط�ى كل  الممانع�ة 
الطائفي�ة مثلما تخطى منط�ق العقل واصبح 
ممهدا للمشروع الغربي التوراتي الصهيوني، 
وألن�ه فع�ل ذلك لم يع�د مؤه�ا للتواصل مع 
مح�ور الح�ق والفضيل�ة "مح�ور الممانع�ة 

والمقاومة".
ام�ا لم�اذا اصب�ح ينظ�ر لمح�ور المقاوم�ة 
والممانعة بنظرة العداء والكراهية في وسط 
ام�ة مس�تباحة كرامتها ومصادرة س�يادتها 
ذل�ك  يع�رف  وال�كل  سياس�تها  ومحاص�رة 
حت�ى المطبلي�ن والمتزلفين الس�يما الكتاب 
وم�ن حس�ب عل�ى المثقفي�ن والسياس�يين 
والصحفيين من الذين رضوا بهدية الس�لطان 
ولم تستوقفهم خيانة االمير لوالده وال دناءة 
المل�ك م�ع المغني�ة الت�ي ارتض�ت ان تجلس 
معه في يخته اغ�راء بالمال ولكنها لم ترتض 
المغازلة السمجة فاش�تد العراك باأليدي مما 
ح�دا بالحاش�ية ان تنتخي لمليكه�ا لتعبر عن 
حقيق�ة ه�ؤالء الرع�اع الممس�وخين الذين 
فق�دوا الحياء والعف�ة وماتت عنده�م النخوة اال 
حمي�ة الجاهلي�ة فه�م وكتابه�م م�ن المتزلفين 
ينعق�ون في صحف "الش�رق االوس�ط، والحياة، 
والسياس�ة،  والزم�ان،  والمس�تقبل،  والنه�ار، 
والدس�تور" ول�م يع�د لهم م�ن ه�م اال محاصرة 
الحكم في العراق بالته�م واالفتراء حتى اصبحت 
منافستهم تس�تغل حاجة الفقراء من اهل العراق 
لتدخ�ل بيوته�م مس�تباحة بالدعاي�ة لمن س�رق 
المال الحرام ومن مش�ى في رك�ب المحتل خانعا 
خاضع�ا لتزوير المق�ال عبر الصح�ف المأجورة 
والفضائي�ات التي تش�وه الحال وتدع�و لاباحية 
المفضلة عند الصهيوني صاحب مش�روع "ادول 
ستار" وعرب ستار "فكان مسلسل "فيلم هندي" 
ونجوم الظهيرة" و "برنامج فري "وفلوس بوك" 

يختزن االنحط�اط ويغتال امة في صميم ثقافتها 
وروحها، وال ننسى ان كل ذلك لم يكن ليجد مجاال 
وتس�ويقا اعامي�ا لوال جه�ل ومحدودية من هم 
ف�ي االعام واخطاء من هم ف�ي الحكم من الذين 
يحرص�ون على رواتبه�م الخيالي�ة ويقربون من 
حوله�م ش�راذم الفاس�دين ليعبثوا بالم�ال العام 
ويتركوا فقراء العراق يفترش�ون العراء ليصبحوا 
م�ادة دعائي�ة مغرض�ة للفضائي�ات الت�ي تروج 
لاباحية وطمس الهوية الوطنية من خال ش�راء 

الذمم وتسقيط القيم وكشف عوراتنا بين االمم.
وله�ذا اصبح االعي�اء الحكومي وغي�ر الحكومي 
عندما يريد اعاما في الخارج اليجد لديه اال الفرق 
الراقصة بعنوان الفن العراقي وكان الفن العراقي 
ل�م ينجب اال الرقص، واالده�ى من ذلك من يعتقد 

ان الفن هو في الرقص.
البغ�دادي  بالجالغ�ي  يس�تعين:  البع�ض  وراح 
الذي تج�اوزه الزم�ن وبالمقام العراق�ي بعنوان 

"الفولكلور العراقي" وهو اضعف اإليمان.
ولهذا الزالت رائحة الترهل الروحي والكسل العقلي 
والوه�ن االخاقي تجد لها مكانا في بعض فنادق 

بغداد الس�يما تلك التي ش�يدت ايام التمدد العبثي 
لعصابة الش�ر والرذيل�ة التي تجمعه�ا الجريمة، 
والزال�ت ن�وادي بغ�داد ل�م تتخلص م�ن مفهوم 

ورواد " عج على حانة الخمار واسقيني". 
ومازالت مسارح بغداد خاوية لم تتجدد فيها روح 
االبداع والحيوية الت�ي تعرف هوية االمة وحاجة 

الوطن واالنسان.
ذلك  ح�دث ويح�دث الن الذي�ن كل 
ا  خل�و في سرادق السلطة والحكم د

ا  م�ن اه�ل الفك�ر واالبداع، ليس�و
الحوار واليعرفون  معن�ى وس�ائل 

 ، ع قن�ا ال ا حاج�ة و ومعن�ى 
للس�كن  م الن�اس  لطع�ا ا و

النظام  ا حتى يستقر  ح�و ا فر
ألنفس�هم  مكاتب�ا يوف�رون 

وملتقيات اليحضرها اال 
والمحازبي�ن،  الحواش�ي 

احتج�ز مناب�ر  وبعضه�م 
الجمع�ة والجماعة معتقدا 
ان ذل�ك يوف�ر ل�ه االم�ن 

ناسيا  والمناعة، 
المساءلة  حق 

" اذا التف�ت 
ق  لس�ا ا

ال�ى  بالس�اق 
ربك يومئذ المساق".

مفه�وم  ذل�ك  قب�ل  وناس�يا 
السماء الذي ترجمه المعصوم 

عندما قال: "م�ا للبيوت يحرم 
على المس�اجد" وهي أطروحة 

اإلس�ام ف�ي التنمية البش�رية 
الت�ي تخلف�ت عنه�ا كل الجهات 

التي راحت تزخرف المساجد التي 
ق�ل روادها وتنس�ى الذين ال مأوى 

له�م ليكون الفقر نصيبه�م، والكفر 
يقول للفقر خذني معك.

لم يعد للحق من معيار، لم يعد للحقيقة من 

أنصار، لم تعد للعدل من ثمار.
لم يع�د للظلم م�ن إنكار، ول�م يع�د للمظلوم من 
اي اعتب�ار، حت�ى مظلومي�ة الحس�ين اصبح�ت 

م�ن الع�ادات الت�ي تس�تجلب 
االستعبار وتستدر الدموع من 

دون األفكار.
لم تعد للشهادة من حرارة وال 
نب�ض وال وق�ار ول�ذا صارت 
توزع عل�ى القتل�ة والعيارين 
ومن هم في الدرك االسفل من 

النار.
كل القتلى صاروا شهداء حتى 
لوكان�وا لصوصا وسماس�رة 
وقتل�ة  وعم�اء  ودجالي�ن 
االبري�اء،  دم�اء  يس�تبيحون 
وكان الش�هادة هدي�ة ت�وزع 
كيفما يش�اء المداحون ال كما 
تش�اء الس�ماء صاحبة الخيار 
التي  والتاس�يس والمرجعي�ة 
الينافس�ها اال جاهل او مكابر 
وحسبك بفرعون غريق 
البحر مث�اال، وبنمرود 
الذي بهت وفش�ل حاال 

امام ابراهيم المكتمل عقا وكماال.
ولم يعد للجهاد من معنى س�وى التفخيخ 

والتفجير وزرع الموت والدمار.
ول�م يع�د للثورة م�ن قيم واخ�اق تحمى 
الب�اد وتفرق بين المحارب والمرتد وبائع 

الديار.
ول�م تعد للوطنية من حدود تحترم وال من 
مفاهي�م تنتظ�م، وانما هي صيح�ة يكثر 
فيه�ا الضجي�ج، ويدعيها كل م�ن اليعرف 
الفج العميق ومن اليعرف الضامر والصائل 

والضابح في صبح العجيج.
ول�م يعد للفن م�ن حدود، فبابه مش�رعة 
في الجهات االربعة يدخله الخش�اب والسمس�ار 

والمومس ومن معها اله بالدعة.
ولم تعد للثقافة من رسوم وال لمدعيها من خصوم 
بع�د ان تهدم�ت اس�وارها وتعطل�ت منتدياته�ا 
وفس�دت بضاعته�ا وكث�رت لكنتها واس�تفحلت 
عجمته�ا وتعال�ت رطانته�ا حت�ى لم يع�د للصم 
الصياخي�د من معنى، وال للمعص�رات الثجاج من 
مغزى، وال للطل والبوابل من فحوى، وال للمتكلم 
من جمهور وال للخطيب من حضور وال للمنبر من 

هيبة، وال للس�امع من رغبة، فلقد تغير الجمهور 
وفس�د الحضور، وتحولت الهيبة الى رعب وخيبة 

تخالط النفوس وتشل العقول:

فالمس�تقيم: منح�رف والى اللغ�و منجرف وعن 
الص�راط منص�رف وبالف م�ن الظن�ون متورط 
ومختل�ف. والمؤمن للرذائل مقت�رف وبالفضيلة 
غي�ر معترف وللزهو حليف منجرف، واالس�تثناء 
موج�ود " ثل�ة من االولي�ن وقليل م�ن االخرين" 
اصبحت الث�ورة مهوى الغرائ�ز ومحطة للنزوات 
وبضاعة للث�راء يبحث اصحابها عن والء مدفوع، 
وثم�ن اليتوقف عل�ى كث�رة الجم�وع وانما على 
الصوت المرفوع والش�عار ال�ذي يغري المخدوع 
ومكات�ب يحضره�ا من اليع�رف المبت�ا والخبر، 
والتهمه ابجدية البشر واخاق االمم، المهم الغلبة 
بم�ن حضر حتى ل�وكان من الرع�اع ومن بائعي 

الضمير من مرتزقة االمير.
وله�ذا اصبحت المكات�ب مس�تأجرة وللدول ذات 
الشأن مستعمرة ومن بينها كانت السرائيل عيونا 
منتش�رة واماال منتظرة النه�ا عرفت موت االمم 
والعرب م�ن الميتين، تجمعه�م الطبلة وتفرقهم 
العص�ا وتل�ك مقولة اب�ن الوق�اص للخليفة عمر 
بن الخطاب الذي كان�ت درته عقابا لزهو معاوية 
ولكنه�ا لم تفلح الن خنجر ابي لؤلؤة كان يختزن 
خذالن العقول ومرض النفوس وحقد الجاهليات 
مثلما كان س�يف ابن ملجم فاتح�ة لموت الحمية 
والحيوي�ة واس�تعار نار الفتنة الت�ي يقاتل فيها 
من اليع�رف الناقة من الجمل وال يحفل بدنيا 
مكت�وب فيه�ا األج�ل، حي�ث وقف�ت درة 
عمر بن الخطاب ولما يكمل حس�ابه مع 
معاوي�ة، وتوق�ف ص�وت علي ب�ن ابي 

طالب وعقله الذي كان يقول:
"س�لوني قبل ان تفقدوني، فاني اعلم 

بطرق السماء من طرق األرض".
فظل الس�ؤال مفتوح�ا، ولكنه لم يجد 
م�ن ه�و اه�ل للمعرف�ة، فظ�ل كمدا، 

ورحل حزينا وهو يقول:
"س�يليكم بعدي رجل مندح�ق البطن 
واسع البلعوم يأكل ما يجد ويطلب ما 
ال يجد، وس�يأمركم بشتمي والبراءة 
مني، فاما الش�تم فاشتموني فانها 
نجاة لك�م وزكاة لي، وام�ا البراءة 
فا تتب�رأوا مني فان�ي ولدت على 

اإليمان والفطرة".
فينم�ا كان الجه�اد خاصة الولياء 
الله ق�ال تعالى " وجاهدوا في الله 
حق جه�اده هو اجتباك�م وما جعل 
عليك�م في الدين من ح�رج ملة ابيكم 
ابراهيم هو س�ماكم المسلمين من قبل 
وف�ي هذا ليكون الرس�ول ش�هيدا عليكم 
وتكونوا ش�هداء على الناس". ... وللحديث 

بقية.
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حرية الكتابة في المدونات 
كشفت غسياًل ال يبدو للعقل فيه 
من حضور, جهل, محدودية، 

تخلف, طائفية، عنصرية، 
فئوية ونفوس مريضة, 

واالستثناء موجود ولكنه 
نادر وقليل..

عملية "أيوب" التي اخترقت 
المجال الجوي اإلسرائيلي كتبت 

مرحلة جديدة من المواجهة 
بلغة العلم والتقنية التي تستحضر 
مفهوم "علم اإلنسان ما لم يعلم"

العقول الصغيرة أصبحت تشكل 
طابورًا متخلفًا يغالط التاريخ وينكر 

الواقع ويعادي الحق والحقيقة 
ليلتزم المشروع الصهيوني في 
تدمير المنطقة من خالل تدمير 

سورية والعراق وإعاقة النهوض 
اإلسالمي في إيران

تحديات العقول .. "عملية أيوب" واالرتباك اإلسرائيلي
حادثة الطائرة بدون طيار التي فاجأت عقلية االحتالل اإلسرائيلي ستفتح 
سجاال محليًا وإقليميًا وعالميًا، بعضه ينتصر لبعض المحاور، والبعض 
االخر سينكفئ كعادته الى ش��تم المجوس والصفويين كإسقاط نفسي 
يعبر عن روح الهزيمة التي يعاني منها من أدمن التاريخ المحرف وهؤالء ال 
يستيقظون اال على قاعدة "ورفعنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد".
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ما تفرض�ه أمريكا علينا وعلى غيرنا من 
تعويضات عن أرواح موتاها الذين قتلوا بالخطأ, 
يختل�ف اختالف�ا كبيرا عن ما نس�تحقه نحن أو 
غيرن�ا م�ن تعويضات ع�ن أرواح أبنائن�ا, الذين 
سفكت دمائهم عمداً ببنادق الحقد واالستهتار, 
فأس�عار البش�ر في البورصة الدولية يرس�مها 
مزاج القوى الغاشمة بمعيار الكيل بمكيالين, إذ 
إن تعويض أي مواطن أمريكي ال يقل عن نصف 
مليون دوالر في أس�وأ الحس�ابات, بينما جاءت 
تعويضات ضحايا المجزرة, التي ارتكبتها أمريكا 
نفس�ها في ساحة النس�ور ببغداد متناقضة مع 
أبس�ط األعراف اإلنس�انية في كوك�ب األرض, 
فالمبل�غ اإلجمال�ي ال�ذي دفعت�ه منظمة )بالك 
ووتر( اإلرهابية إل�ى أربعين عائلة منكوبة كان 
)800000( دوالر بالتم�ام والكم�ال, بمعنى ان 
قيمة الف�رد الواحد كانت )20( ألف دوالر فقط, 
لكنها اختزل�ت تعويضات ش�هداء )حديثة( في 
الع�راق إلى ألفي�ن دوالر فقط للش�هيد الواحد, 
ودفعت في أفغانستان )50( ألف دوالر تعويضا 
إلى )16( عائلة منكوبة, بمعنى انها دفعت ثالثة 
آالف دوالر تقريب�ا ع�ن كل ضحي�ة ف�ي مدينة 
)بنجواي(.  من نماذج التعويضات العجيبة التي 
استوفتها أمريكا من العراق نذكر قرار المحكمة 
األمريكية للمواطن األمريك�ي )وليام بارلون(, 
وتابع�ه )ديفي�د دليبرت�ي( بتعويضهم�ا بمبلغ 
)150( ملي�ون دوالر, عل�ى الرغم من تس�للهما 
إل�ى األراضي العراقية فجر ي�وم 13/3/1995, 
وقيامهما ب�زرع أجهزة التنص�ت عند مقتربات 
قيادة القوة البحرية العراقية في أم قصر, فحوكم 
االثنان بالس�جن ثماني س�نوات بموجب أحكام 
الم�ادة )24/1( إقام�ة, بحض�ور رئيس قس�م 
رعاية المصالح األمريكية, وثم أطلق سراحهما 
بعد تكرر الوس�اطات الدولية والعربية, لكنهما 
ح�ال وصولهما إل�ى ديارهما قدما ش�كوى في 

المحاك�م األمريكية ضد الع�راق, ادعّيا فيها 
إن الع�راق احتجزهما )126( يوماُ بغير وجه 
حق, وطالبا بتعويضهما بمبلغ )150( مليون 

دوالر, وحصال على الحكم بالتعويض. 
ونذك�ر قص�ة )17( طي�ارا أمريكي�ا 
أس�قطت طائراتهم فوق الع�راق عام 1991, 
فاحتجزهم العراق كأس�رى ح�رب, ثم أطلق 
س�راحهم بعد أقل من شهرين, لكنهم طالبوا 
العراق بدفع تعويض�ات بلغت )959( مليون 
دوالر بدع�وى س�وء المعامل�ة ف�ي األس�ر, 

وحصلوا على التعويض. . 
ونذك�ر قص�ة الطفل األمريك�ي الذي 
عوض�ه الع�راق بمبل�غ )50( ملي�ون دوالر 
ألنه ش�عر بالخ�وف والذعر عندم�ا احتجزه 
العراق ليوم واحد في القصر الجمهوري عام 

 .1990
ونذك�ر أيض�ا قصة 
التي  األمريكي�ة,  الش�ركة 
باعت للعراق أفرانا لصناعة 
البالس�تيكية  األط�راف 
أن  فادّع�ت  الصناعي�ة, 
العراق اس�تخدمها لتصنيع 
األسلحة النووية, فعوضها 
الع�راق بخمس�ين ملي�ون 
الق�رار  عن�د  ن�زوال  دوالر 
الجائر الذي أصدرته أحدى 

المحاكم األمريكية. 
ق�رار  ونذك�ر 
األمريكي�ة,  المحكم�ة 
الت�ي حكمت ض�د حكومة 
س�تة  بتعوي�ض  القذاف�ي 
بتفجي�ر  قتل�وا  أمري�كان 

طائ�رة ف�ي النيج�ر بمبل�غ ال يقل عن خمس�ة 
مليارات دوالر. 

 أم�ا طائرة البوينغ التابعة لش�ركة )بان 
أمري�كان( والتي انفج�رت فوق قري�ة لوكربي 

االس�كتلندية, وتس�ببت بقتل )259( من 
ال�ركاب, و)11( من س�كان القرية, فلها 
حكاي�ة أخ�رى تعك�س مق�دار الميالن 
واالنحراف ف�ي ميزان العدال�ة الدولية, 
بالمقارنة مع ضحايا العراق الذين قتلهم 
 )Chris Kyle القن�اص )كري�س كاي�ل 

rAme )لوحده, وتفاخر بما اقترفته يده بكتابه 
ican Sniper(, الذي سطر فيه وقائع كل جريمة 
على حدة, مشيرا إلى المكان والزمان والمسافة 
ونوع الرصاصة وسرعتها, وما الذي كان ترتديه 
كل ضحي�ة من ثي�اب, فقت�ل )260( عراقيا من 
النساء واألطفال والشيوخ والشباب, قتلهم بيده 
وس�فك دمائهم من دون رحمة, واقترف لوحده 
ما لم يقترفه عش�رات المجرمين والس�فاحين, 
ثم خ�رج إلى العال�م ليعترف بجرائمه ويش�رح 
بالتفصيل الممل كيف قت�ل الناس في الناصرية 
وبغ�داد والفلوج�ة, ويص�در كتابا ب�كل اللغات 
الحي�ة يدون في�ه أقواله وإفادات�ه, التي يعترف 
فيه�ا اعترافا مس�جال بخ�ط يده عل�ى جرائمه 
البشعة, التي ارتكبها في العراق فكرمته أمريكا 
ون�ال  والميدالي�ات  األوس�مة  أرف�ع  ومنحت�ه 

استحسان المنظمات اليهودية المتطرفة.
 بي�د ان األم�ر يختل�ف تماما ف�ي قضية 

الت�ي  فيه�ا )لوكرب�ي(,  ضغط�ت 
ي�كا  مر أ
وبريطانيا 

عل�ى 

مجل�س األمن الس�تصدار الق�رار )883(, الذي 
فرض�ت بموجب�ه العقوبات الدولية عل�ى ليبيا, 
فش�ملت حظ�ر الطيران ف�ي أجوائه�ا, ومنعت 
عالقاته�ا  وقلص�ت  إليه�ا,  األس�لحة  تصدي�ر 
وأخضعته�ا  معه�ا,  والدبلوماس�ية  التجاري�ة 
للحص�ار تحت مظل�ة األمم المتح�دة, بدعم من 
أمينها آن�ذاك )بطرس بطرس غال�ي(, فنجحت 
الضغوط بإرغامها على دفع مليارات الدوالرات 
لعوائ�ل الضحاي�ا. .مفارق�ات رقمي�ة ال يقبلها 
العقل وال المنطق, وقرارات متناقضة مع صوت 
العدالة اإلنس�انية, وال مج�ال للمقارنة هنا بين 
التعويض�ات التي فرضتها أمري�كا على األقطار 
الضعيفة, والتي وصل فيها التعسف إلى مستوى 
االبتزاز السياس�ي في حوادث كانت طرفا فيها, 
من دون أن يكون للحكومات العربية واإلسالمية 
الحق ف�ي المطالبة بالمث�ل, وال ندري بالضبط, 
ه�ل هو اإلذع�ان للطغيان األمريك�ي والرضوخ 
إلرادته ؟, أم الش�عور بالذل وعدم المساواة مع 
اآلخرين ؟, أم اإلحس�اس بالضعف وعدم القدرة 

على مطالبتها بحقوقنا المهدورة ؟. 
 ختام�ا نتس�اءل: أل�م يح�ن الوق�ت بعد 
لفتح مكاتب في المدن العراقية تتبنى االستماع 
لش�كاوى المواطني�ن عن األض�رار التي لحقت 
بهم من جراء الغزو األمريكي, وتتبنى المطالبة 
بتعويض المواطني�ن المنكوبين ؟, أال يفترض 
أن تتش�كل لجان متخصصة ف�ي البرلمان 
العراق�ي تتول�ى مس�ؤولية المطالب�ة 
بحق�وق ضحايا أمريكا ف�ي العراق 
الدولي�ة  الق�رارات  ض�وء  ف�ي 
وبالتنس�يق م�ع المنظم�ات 
اإلنس�انية العالمية ؟؟, أال 
يفترض أن تكون المعاملة 
بالمثل ه�ي القياس الذي 
دع�اوى  علي�ه  ترتك�ز 

التعويضات ؟؟. 

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
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أسـعـار البشــر فــي البـورصـة األمـريكية

أسلحة اخلمسة مليارات !!
زاهر الزبيدي 

الفساد يف زمن 
الكولريا !

براعم تسري نحو املجهول !

نريان "صديقة " يف موريتانيا

أشدُّ ما يثير الرأي العام في العراق ، أن تطمر وتحجر 
الحقائ�ق الصحي�ة عنه ويتفاجأ يوماً م�ا بوباء ما وقد 
اجتاح بيته ! فمع التعتيم الذي يجري اليوم على انتشار 
ملحوظ لوب�اء الكوليرا في بعض مناط�ق البالد ، 100 
حال�ة إصاب�ة لغاية اآلن ، مجموعة منه�ا في محافظة 
بغداد ، نرى أن من الضروري أن يتم طرح الحقائق على 
طبيعته�ا أمامنا لنرى ما نحن فاعلون بأمننا الصحي .. 
بعدم�ا بدأ اليأس يدب في عروقنا من أمننا على أرواحنا 

بفعل انتشار القتل عن طريق العمليات اإلرهابية .
في عراق ما بع�د 2003 ، ظهرت حاالت كثيرة كان 
من الممكن ، إذا ما تمت الوقاية منها ، بعيداً عن الفساد 
واإلفس�اد ، أن نجنب أبناء ش�عبنا الغ�وص في األوبئة 
فإدامة شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والقضاء 
عل�ى المس�تنقعات والمي�اه اآلس�نة والت�ي غطت كل 
أس�واقنا ، وإقامة نظام وقائي واضح المعالم ، وإجراء 
فح�ص العين�ات الدائ�م م�ن مس�تنقعات مختلفة من 
العراق ، مع مكافحة الحش�رات الضارة التي تقاس�منا 
اليوم موائد طعامنا ، قد تكون من أهم أس�باب التخلص 

من تلك األوبئة التي نحن في غنى عنها اليوم .
فقلم�ا تج�د س�وقاً مطابق�اً للمقايي�س الصحي�ة 
العالمية ، لقد أصبحت أسواقنا مع الفساد ، مالذاً ألعنف 
الجراثيم واألوبئة ، فجلَّ التخصيصات المالية للمجالس 
المحلية تص�رف على "التش�جير" و"األرصفة" تاركة 
أه�م بؤر األمراض قابعة بين أطعمتنا أش�جار مختلفة 
تراها تختفي من الشوارع بعد أيام من زراعتها ، فمنها 
من لم يقاوم درجات الحرارة العالية ، ومنها من ساهم 
المواطن�ون في اقتالعه�ا ومنها من اقتلعت لتس�تبدل 
بأش�جار أخرى وكأن األولى قد أصبح�ت Exp. !. ومن 
ث�م ج�اءت مرحل�ة زراعة أش�جار كبيرة ف�ي حاويات 
بالس�تيكية ، المن�اص م�ن أن تتلف بعد حي�ن لتضيع 

األموال التي أنفقت عليها بدون تخطيط أو تدبير .
ف�ي أي مكان في أية مدين�ة من محافظة بغداد من 
النادر جداً أن تجد فيها سوق عصرية للخضار واللحوم 
واألسماك وغيرها ، خاضعًة للمراقبة الصحية الصارمة 
ومتابع�ة بش�كل كبيرة منها ، فكل م�ا تجده عبارة عن 
س�قائف صدئة اسودت بفعل الذباب بأنواعه الحلزوني 
من�ه وغير الحلزوني ، فال ش�يء يكافئ بالعطاء مع ما 
نمتلك�ه من موازنة كبيرة وهائلة ، فكم س�يكلفنا بناء 
أس�واق عصرية ف�ي مناط�ق الع�راق ومحافظاته ؟ ال 
أعتق�د بأنها كل�ف عالية ، إذا لم تمتد لها يد المفس�دين 
، ونفذتها ش�ركات عالمية كبرى تخش�ى على سمعتها 

من الرشى والفساد. 
حت�ى يومنا هذا لم نر نش�رة صحي�ة حول المرض 
تعرضها القن�وات الفضائية ، كما تع�رض اللقاءات 
السياس�ية ، نش�رات صحية توضح أسلوب 
الوقاي�ة م�ن المرض ومحاض�رات لطلبة 
الصف�وف التعليمي�ة يلقيه�ا أطب�اء في 
المدارس ، لتعريفهم بالمخاطر وطريق 
الوقاي�ة والتدبي�ر الالزم إج�راؤه عند 
اكتش�اف إصابة ف�ي العائل�ة وأمور 
لتحدي�د  للعارفي�ن  نتركه�ا  أخ�رى 

نوعها .
األوبئ�ة ليس�ت أخ�ر نتائ�ج 
الفساد التي س�تظهر عواقبها 
بعد حين، وهي ليس�ت سوى 
حلق�ة من سلس�لة أزماتنا 
 ، أيدين�ا  افتعلته�ا  الت�ي 
على  بالدم�ار  وس�تأتي 
أبناء شعبنا ، نسأل الله 
أن يكون  المرض بعيداً  

عنا بل وبعيد جداً .

كاظم فنجان الحمامي

  محمد خضوري 
يا ترى بماذا فكر السيد نوري المالكي رئيس الوزراء المحترم قبل 
ذهابه إلى روس�يا ومن ثم إلى تش�يك في زيارة عسكرية بحتة؟ انا اعتقد 
ان�ه فكر بأنه س�وف يجد منفذا ثانيا من اجل تجهي�ز الجيش العراقي بدل 
الجانب األمريكي ، وبأسعار اقل مما عليه في السالح األمريكي، هذا كالم 

جميل ، ولكن هل روسيا هي الحل ؟
بالطبع روس�يا ليس�ت الحل ، المالكي اخت�ار الطريق الخاطئة في 
تجهي�ز الجيش العراق�ي وكان من المفروض منه استش�ارة عس�كريين 
س�ابقين لهم خبرة واس�عة ، والجلوس معهم على طاولة واحدة من اجل 
اختيار األش�ياء التدريبية من روس�يا فقط أما األسلحة والذخائر الحربية 

التي تدخل في المعارك فتكون من أمريكا فقط دون غيرها .
صفق�ة الرادارات الروس�ية ال تنس�جم م�ع الطائ�رات األمريكية 
المتعاقد عليها ، وهي f 16 ال تنسجم مع منظومة روسية الصنع، أما عن 
األس�لحة اآلخرة فهي قديمة الصنع ، وغي�ر مجدية بالوقت الحاضر ألنها 
متوفرة بأعداد كثيرة .. أي حتى لدى المس�لحين موجود س�الح روس�ي ! 

أذن لماذا ال نجلب سالحا أفضل من السالح الروسي ؟!
وهناك ش�ي أخر بيد أي قائد سوف يتم تسليم منظومة الصواريخ 
الت�ي تم التعاقد مع الجانب الروس�ي ؟ وهل س�وف تك�ون بمأمن من يد 

المسلحين ؟كل هذه األسئلة يجب أن تكون مطروحة على طاولة الحكومة 
العراقي�ة المحترمة ، ويجب أن تكون كل إجابة مدروس�ة وقابلة للنقاش 
حتى تكون هناك خطة عمل لكل هذا بدون أية انتكاسات جديدة آخرى الن 

العراق ال يتحمل أية انتكاسة جديدة بسبب فساد المسؤولين.
نحن بحاجة إلى أس�لحة متطورة مفيدة من اجل مكافحة اإلرهاب 
، وحماي�ة البل�د من أي عدوان خارجي .. نحن لس�نا بحاج�ة إلى طائرات 
تدريب أو طائرات حربية "بس باالسم" ، ونحن نتعرض النتهاكات طيران 
دول الج�وار كل ي�وم ، وب�دون رادع لكل ه�ذه االنته�اكات، نحن بحاجة 

لسرب طيران متطور يحمي الحدود العراقية من أي انتهاك خارجي من 
قبل ال�دول المجاورة للعراق، فعليه يجب عرض عقود األس�لحة التي 
تم التعاقد بها مع كل من روسيا والتشيك على خبراء أسلحة عراقيين 
محايدين ذوي نزاهة عالية من اجل تقييم مدى فاعلية هذه األس�لحة 

، ومدى االستفادة منها على ارض الواقع .
أما إذا بقى الحال على ما هو عليه فان هذه الصفقات س�وف 

تكون فاشلة وغير مجدية ، وفيها شبهات فساد مالي.
الجميع يجب أن يكون مس�ؤوال من اجل امن وأمان واستقرار 

العراق ، وحماية الحدود العراقية من أي تعرض خارجي حتى يعود العراق 
الح�ارس االمين للوطن العربي ، ولكل مظلوم يحتاج منا إلى المس�اعدة ، 

والحماي�ة، لنعمل من اجل الوطن ، والمواطن بعيدا عن الطائفة أو الحزب 
أو من اجل مكاسب شخصية لعينة .

  حيدر انذار 

عيون تغمرها الس�عادة وثغ�ور فرحة ألطفال 
ذاهب�ون بيومهم األول إلى مدارس�هم التي احتضنتهم 

بعامهم الجديد .
يالفرحتهم الت�ي مألت ج�دران بيوتنا وتزينت 
بها صفوف مدارسهم وزهور تفتحت بموسمها الجديد 

وفاحت رائحتها حتى مألت شوارع مدينتي كلها.
ولكن�ي عندم�ا أتجول ف�ي بعض م�دن العراق 
وخصوص�ا ف�ي أس�واق مدينت�ي الديواني�ة "س�وق 
التح�دي" و"س�وق التج�ار" أج�د بعضا م�ن األطفال 

يبتاعون أكي�اس النايلون )العالكة( ويدفعون العربات 
المروري�ة  والتقاطع�ات  الطرق�ات  يقف�ون عل�ى  أو 
ويتش�بثون بهذا وذاك لكي يش�تري منهم علبة سكائر 

أو قنينة مياه معدنية .
ليعينوا بعملهم هذا أبا ال يستطيع أن يدفع ثمن 
مس�كنه، عجز ع�ن توفير ق�وت عائلته اليوم�ي. فإذا 
كان�ت الحكوم�ات كما تدعي ال تس�توعب هذه األعداد 
الهائل�ة من األطف�ال والمش�ردين والعوائ�ل الفقيرة 
والمتعفف�ة !. فه�ل نتركه�م في ه�ذا الضي�اع ونقف 
مكتوفي األي�دي ؟ فأين دوركم ي�ا منظمات المجتمع 
المدني عن حقوق الطفل والمرأة ؟! وأين انتم يا رجال 

األعم�ال وتجار المدينة تجاه أهلك�م وأبنائكم من هذه 
الش�رائح المتعففة لو كل واحد منكم احتضن وساعد 
بعض�ا منهم ف�ي تقديم عمال له أو س�د احتياجات تلك 
العوائل المتعففة لرفعن�ا الكثير عن كاهل تلك العوائل 
المتعبة ولحلت هذه المشكلة ولو بقدر يسير, وأنتم يا 
أحباب الحس�ين وأصحاب المواكب الحسينية أذكركم 
أن مدين�ة الديواني�ة تس�مى "مدينة الحس�ين الثانية" 
لكث�رة مواكبها وخدماتها لقضية الحس�ين فلو تكفل 
كل موك�ب بأطفال منطقته التي ينطلق منها لس�اهم 

وشارك بحل وان كان يسرا. 
لم�اذا ال يذك�ر بعضنا بعض�ا ولم�اذا ال نتكافل 

اجتماعي�ا ؟ أي�ن اإلنس�انية بيننا ؟! فالي�وم نحن أمام 
مش�كلة حقيقي�ة خطي�رة ، وه�ي مس�تقبل أطفالنا 
وأطف�ال بلدنا ومدينتنا فلنس�اهم ول�و بالممكن لحل 
ه�ذه المش�كلة ولننتش�لهم م�ن الضياع م�ن غياهب 
الجهل ولنرتقي بهم إلى أوج النور في عامهم  الدراسي 

من  ولنكافح  مجتمع الجديد.  اجل 
نح�و براعم�ه تس�ير 

المجهول .

أمين يونس 
ف�ي مقاٍل ل�ي قبَل ثالثة أس�ابيع، ح�ول زيارة 
وزي�ر الدف�اع الموريتان�ي "ِولِ�د أدي ِولِ�د محم�د 
الراضي" ، إلى بغداد تطرقُت فيِه إلى التنسيق األمني 
الذي س�وف يجري بين البلَدين، والخبرة التي سوف 
ُيقِدمه�ا العراق للش�قيقة موريتانيا، ف�ي المضمار 
األمن�ي عموم�اً! لكنني لم أُكن اُّص�ِدق ، بأن ) ِثمار( 
التع�اون والتنس�يق والخب�رة العراقي�ة ، س�تكون 
س�ريعة إلى هذه الدرجة و )النتائج( فورية وباهرة 

إلى هذا الَحد. 
حي�ث أن الرئي�س الموريتاني "محم�د ِولِد عبد 
العزي�ز" ، الذي قام برحلٍة داخلية إلى ش�مال البالد، 
وأثن�اء عودِتِه مس�اء أم�س 13/10، تعرَض موكبه 
إل�ى إطالق نار قرب العاصمة نواكش�وط .. وأصيب 
الرئي�س بجروح ُنِق�َل على أثرها إلى الُمستش�فى ، 
وُيقال انه غادَر بعدها الى الخارج الس�تكمال العالج 
. وُيق�ال أيض�اً أن دوري�ة عس�كرية ، أطلق�ْت النار 
"س�هواً" على موكب الرئي�س ، أي أن النيران كانْت 

)صديقة( وليسْت َعُدوة!. 

ُيذَكر، ان الرئيس "ِولِد عبد العزيز" َتَقلَد رئاس�ة 
الجمهوري�ة، من�ذ 2008 ، أي من�ذ حوال�ي خم�س 
س�نوات، ولم يتعرض خاللها ألي ُمحاولة اغتيال بل 
أن بالده كانْت ُتّصَنف من البلدان الُمس�تقرة نس�بياً 

في تلك المنطقة، ُمقارنة بالعديد من جيرانها.
هنال�ك دعايات ف�ي بعض األوس�اط اإلعالمية 
الموريتاني�ة، بأن إطالق النار عل�ى موكب الرئيس، 
ه�و م�ن ]َب�ركات[ التنس�يق والتع�اون األمني مع 
الع�راق!.. وظه�َر كاريكاتير هن�اك، بما معن�اُه: لو 
كان�ْت " الخب�رة " العراقي�ة ، جيدة وفّعال�ة لكانْت 

نفعْت العراق نفسه!.
هنال�ك احتم�االت، أن يتبرع الع�راق، بطائرَتي 
هيليكوبتر من تلك التي س�يحصل عليها من روس�يا 
للرح�الت  لُِتّخَص�ص  موريتاني�ا  إل�ى  والتش�يك.. 
الداخلي�ة للرئي�س.. حت�ى يتخل�ص م�ن احتماالت 
الني�ران "الصديق�ة" الت�ي قد يتعرض له�ا!. وكذلك 
عشر سيارات ُمّدرعة لتنقالته اليومية، حيث ثبَت أن 
س�يارته التي تعرضْت إلطالق النار البارحة، لم تكن 

ُمّدرعة بالكامل وأن الرصاص أخترقها بسهولة!.

تق�ول بعض األخب�ار، أن قائ�د القوات 
البرية العراقي�ة، الفريق الركن "علي ِولِد 
غيدان"  س�يقوم بزيارة إلى نواكش�وط 
، يرافق�ه وف�ٌد َيُضم كب�ار الضباط في 
االس�تخبارات ، لإلطالع ع�ن كثب، على 
تفاصيل الحادث الذي تعرَض له الرئيس، 
الُمس�توى"  "ثخين�ة  ُلجن�ة  وتش�كيل 
لوض�ع الُخط�ط الكفيل�ة ، بع�دم تكرار 

ذل�ك،  وُيق�ال أن ه�ذه الزي�ارة ، تأتي 
ضمن أتف�اق التعاون األمني العراقي 

الموريتاني.
أتص�ل رئي�س ال�وزراء القائ�د 
العام للقوات الُمس�لحة "نوري ِولِد 
كام�ل المالكي" بالرئي�س "محمد 
ِولِد عب�د العزي�ز" لإلطمئنان على 
صحتِه .. وتّكفَل بمصاريف عالجِه 
في أرقى المستش�فيات، على داير 

مليم !.
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بعد أن ت�م ترشيع قانون حق�وق الصحفيني 
العراقيني والنقاشات التي سبقت ذلك، بات األمر 
اآلن يحتاج إىل أن يرشع قانون حق الحصول عىل 
املعلومة، ألن قانون حقوق الصحفيني قد اشرتط 
يف هذا الحق ضمن مواده ان تكون هناك املصلحة 
وان ال ي�ر طل�ب ه�ذه املعلوم�ات باملصلح�ة 
العام�ة، ومعلوم أن مفه�وم املصلحة العامة هو 
مفهوم واس�ع وفضفاض وقد يؤدي بالكثري من 
الدوائ�ر واملؤسس�ات اىل عدم اعط�اء املعلومة اىل 
الصحفي تحت هذا العن�وان ما يؤدي إىل صعوبة 
الحصول عليه�ا وقد كثرت الن�داءات اىل رضورة 
ترشي�ع قانون حق الحصول عىل املعلومة وهناك 
العديد من وسائل االعالم بدأت يف مناقشة مسودة 
هذا القان�ون واعطاء املعلوم�ات التي قد تفيد يف 

ترشيعه ووضع املواد الالزمة0

طبيعة املعلومات

ي�رى الباح�ث القانون�ي ولي�د الش�بيبي، أن 
هذه املعلوم�ات التي يراد الحصول عليها هي أي 
معلومات ش�فوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة 
او مختلفة  أو مختزن�ة الكرتونياً او بأية طريقة 
مطبوع�ة عىل ورق أو أرشطة تس�جيل أو الصور 
أو األفالم أو الرسوم او الخرائط ، وحتى املصنفة 
بأنها رسية، وان الدائرة او املؤسسة املسؤولة عن 
اعطاء هذه املعلومة هي أية جهة رس�مية، وأرى 
أن يكون وفق هذا القانون مجلس يسمى مجلس 
املعلومات مؤل�ف من عدد من األعضاء والرئيس، 
حت�ى يمكن م�ن يري�د أن يحصل ع�ىل املعلومة 
م�ن ذلك، والغاي�ة طبعاً هي بث روح الش�فافية 
الش�عب، وأن تك�ون  االنفت�اح ع�ىل  وتش�جيع 

االس�تثناءات ال�واردة عىل ه�ذا القانون حرصية 
ومح�ددة، وارى ان يك�ون )مجل�س املعلومات( 
مؤل�ف من رئيس وتس�عة أعضاء )يرأس�ه وزير 
الثقاف�ة( وان يك�ون هن�اك ممثلون ع�ن وزارة 
العدل والداخلية ونقاب�ة الصحفيني والتكنلوجيا 
وحقوق االنسان وهيئة االعالم  وعن اختصاصات 

)مجلس املعلوم�ات( يرى املحامي نارص املياحي 
ان تكون يف مس�ودة ه�ذا القانون هي ان تزود اىل 
طالبه�ا وفق القانون برشط ان ال تر بمصلحة 
البل�د ألن بعض هذه الوثائق ق�د يكون اظهارها 
مرا باملصلح�ة العامة للبالد، له�ذا فان تحديد 
ذل�ك هو من صالحية ه�ذا املجلس وارى ان يقوم 

هذا املجلس بالنظر يف الش�كاوى املقدمة اليه وان 
يبت بها وان يصدر تعليمات خاصة به تمكنه من 
اداء عمله بصورة سليمة وان تكون هناك نرشات 
ل�رشح وتعزيز ثقافة الح�ق يف تعزيز املعرفة وان 
تحدد املسودة كما ارى موعد اجتماع هذا املجلس 
ملرة واحدة يف الش�هر وان تصدر قراراته باالغلبية 

ويمكن لهذا املجلس كما ارى ان ستعني بالخرباء 
وذوي االختصاص يف املناقشة دون التصويت0

من له حق احل�صول على املعلومة

أش�ارت املحامي�ة ش�يماء ع�ي، اىل أن ل�كل 
عراقي ح�ق الحصول عىل املعلوم�ة التي يطلبها 
وفق�ا ألح�كام مس�ودة ه�ذا القانون، كم�ا أرى 
لك�ن أن يكون هناك س�بب او مصلحة مرشوعة 
وعىل املس�ؤول أن يس�هل ذلك وان بحد الوقت او 
الزم�ن الذي يحصل فيه طالب املعلومة عليها ألن 
بع�ض هذه املعلوم�ات قد تنتهي بم�رور الزمن، 
وأن يتضم�ن طل�ب الحصول ع�ىل املعلومة وفق 
النموذج املعد من اسم مقدم الطلب ومكان سكنه 
وان يح�دد املوضوع الذي يرغب يف الحصول عليه 
وان تتم اإلجابة عليه يف اليوم التايل لتقديم الطلب، 
وارى أن يعت�رب ع�دم الرد عىل الطل�ب هو رفض 
له خ�الل مدة مثالً واعتق�د ان هناك معلومات ال 
يجوز املطالبة بها وه�ي التي تحل طابع التمييز 
الديني او العن�رصي او التمييز من حيث الجنس 
او الدي�ن وان صالحية ذل�ك تكون من اختصاص 
)املجل�س الخاص باملوافقة ع�ىل اعطاء املعلومة 
.وعن املعلومات التي يمكن رفض اعطائها املقدم 
الطلب. ت�رى املحامي�ة كريمة نرج�س انها هي 
األرسار أو امل�واد التي تتعارض مع أي قانون آخر 
او الوثائق املحمية بموج�ب االتفاق مع أية دولة 
أخرى أو األرسار الخاصة بأمور الدولة وسياستها 
الخارجية وكذلك االرسار واملعلومات الش�خصية 
وكذلك االرسار التي يؤدي الكشف عنها اىل التأثري 
ع�ىل عالقة العراق بأي�ة دولة أخ�رى أو القضايا 

التي ما زالت قيد التحقيق يف أية دائرة كانت والتي 
ق�د ي�ؤدي الكش�ف عنه�ا اىل االرضار باملصلحة 
العامة وكذلك املعلومات املتعلقة بامللكية الفكرية 

املنصوص عليها يف القوانني االخرى . 

املحكمة التي تبت يف النزاع ودور الإعالم

ي�رى الباح�ث القان�ون ع�دن الش�مري، أن 
املحكمة التي يجب ان تبت يف االعرتاضات ورفض 
الطلب�ات يف مس�ودة ه�ذا القان�ون املق�رتح هي 
محكمة القضاء االداري وان تكون مدة االعرتاض 
ه�ي 30 يوم�ا، وان هذا القانون م�ن وجهة نظر 
قانونية اذا ما تم ترشيعه فإنه س�وف يعزز الرأي 
والتعبري عن الراي وثقافة الش�فافية واملس�ائلة 
والنزاه�ة يف كاف�ة الدوائ�ر الحكومي�ة وتمك�ني 
املواطن�ني من املش�اركة يف الش�أن الع�ام وخلق 
بيئة تنافسية عامة وعادلة ولتعزيز مهنة االعالم 
وقدرت�ه يف الوص�ول اىل املعلومة وكذل�ك لتطوير 
الثقافة العامة يف البلد. واش�ارت االعالمية طيبة 
عي اىل اهمية ودور وس�ائل االعالم يف تبني فكرة 
هذا املرشوع وان تتم مناقش�ته باس�تفاضة كما 
حص�ل يف قان�ون حق�وق الصحفيني حت�ى يتم 
وفق�اً لذل�ك اعط�اء اآلراء العامة التي تس�اعد يف 
عدم الوق�وع يف االخطاء وبالتايل فان النقاش�ات 
والنرش يف وس�ائل االعالم يساعدان كثرياً الجهات 
الرس�مية الت�ي لها طبع�اً الرأي االخ�ري يف االخذ 
به�ذه املقرتحات او ال، ولك�ن الصحافة لها دور 
كبري كونها الس�لطة الرابعة التي تساعد يف بلورة 
االفكار وانضاجها دائماً ودفعها إىل أمام  والعملية 

الديمقراطية ولعموم الشعب العراقي.

املادة / 140 من الدستور العراقي 
اتخ�اذ  التنفيذي�ة  الس�لطة  تت�وىل  اوالً: 
الخطوات الالزمة الس�تكمال تنفيذ متطلبات 
امل�ادة 58 م�ن قان�ون ادارة الدول�ة العراقية 

للمرحلة االنتقالية بكل فقراتها.
ثاني�اً: املس�ؤولية امللق�اة ع�ىل الس�لطة 
التنفيذية يف الحكوم�ة االنتقالية واملنصوص 
عليها يف املادة 58 م�ن قانون الدولة العراقية 
للمرحلة االنتقالية تمتد وتس�تمر اىل السلطة 
التنفيذية املنتخبة بموجب هذا الدس�تور عىل 
أن تنجز كاملة )التطبيع – االحصاء – وتنتهي 
االخ�رى  واملناط�ق  كرك�وك  يف  باالس�تفتاء 
املتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها( يف مدة 
اقصاه�ا الح�ادي والثالثني من ش�هر كانون 

االول لسنة الفني وسبعة.

س/ م�ن األخ عالء إس�ماعيل جاس�م 
وهو منتسب يف وزارة الداخلية يقول: متى 

يستحق رجل الرشطة راتباً تقاعدياً ؟
ج/ وف�ق املادة 41 م�ن قانون الخدمة 
والتقاع�د لقوى األمن الداخ�ي، فإن رجل 
الرشطة املح�ال اىل التقاعد يس�تحق راتباً 
تقاعدياً اذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها 
15 س�نة فأكث�ر، أم�ا اذا كان�ت خدمت�ه 
التقاعدي�ة اق�ل فيمنح مكاف�أة تقاعدية 
إال فيم�ا يرد به ن�ص بقانون، وتحتس�ب 
ه�ذه املدة عن خدمته كاملة يف قوى األمن 
الداخ�ي، او مدة مماثلة مل�دة خدمته التي 
قضاها يف الح�رب، او يف الحركات، او مدة 
الدراس�ة يف الكليات او املعاهد او اإلجازات 
املرتاكمة، وال تحس�ب خدمة تقاعدية عن 
الخدمة التي اداها دون 16 سنة او االجازة 
ب�دون رات�ب وم�دة الحبس او الس�جن او 

االحالة اىل قائمة نصف الراتب . 
س/ من األخ أبي س�امر يقول: هل أن 
بع�د خروج الق�وات االمريكية م�ن العراق  
يؤدي إىل خروجه من طائلة الفصل السابع 

؟
ج/ إن الع�راق ق�د أوق�ع تح�ت طائلة 
الفصل الس�ابع من ميثاق األمم املتحدة يف 
املواد 39 وما بعدها من امليثاق عىل أساس 
أنه يش�كل تهديداً للس�لم واالمن الدوليني 
وصدر من مجلس االم�ن القرار 661 لعام 
1990 أب�ان اجتياح الع�راق للكويت، وإن 
هناك مش�اكل عالقة بني العراق والكويت 
ه�ي التي تح�ول دون ذلك، ومنها ترس�يم 
الح�دود والدي�ون الكويتي�ة، واملمتل�كات 
الت�ي ال زالت الكويت تطالب بها، واألرسى 
الكويتيني، وإن عدم إخراج العراق يعود اىل 
املش�اكل مع الكويت وقد وع�دت الواليات 

االمريكي�ة بأنه�ا س�وف تس�عى جاه�دة 
إلخ�راج العراق من طائلة الفصل الس�ابع 

مليثاق األمم املتحدة. 
س/ ه�ل يج�وز بي�ع امل�واد واألدوية 
املخدرة ؟ هذا سؤال من االخت أم عامر من 

مدينة الزوية.
لألطب�اء،  مج�از  الح�ق  ه�ذا  ج/ 
والصيادلة، وأطباء األس�نان، والبيطريني، 
واملجازي�ن بممارس�ة املهنة، فق�د وكذلك 
مذاخر االدوية وكذلك املؤسس�ات الصحية 
الحكومي�ة، وكذل�ك ال يج�وز رصف هذه 
األدوي�ة  أو  بيعه�ا  دون وصفة من طبيب 
مختص، وفق أحكام قانون مهنة الصيدلة 
، وان الكث�ري من ه�ذه االدوي�ة التي تباع 
يف الش�وارع ه�و مخال�ف له�ذه القوانني 
ويحتاج اىل املتابعة واملصادرة من الجهات 

الرقابية املختصة.

عرف قان�ون العقوب�ات العراقي املرقم 
)111( لس�نة 1969، التزوير، يف املادة 286 
منه، بقصد الغش يف سند، أو وثيقة بإحدى 
الط�رق املادي�ة واملعنوية، م�ن خالل وضع 
أمض�اء، أو بصم�ة، أو خت�م، لش�خص ال 
يعلم مضمون املحرر عىل حقيقة، أو مسك 
ورق�ة ممض�اة، أو مبصوم�ة، أو مختومة 
ع�ىل بياض بغ�ري أق�رار صاح�ب االمضاء 
أو البصم�ة أو الخت�م أو أس�اءة أس�تعمال 
األمضاء أو البصمة أو الختم أو إجراء تغيري 
باإلضافة، او الحذف، أو التعديل، أو اصطناع 
مح�رر، او تعديل�ه، ويقع التزوي�ر املعنوي 
عن طريق إقرار أويل الش�أن، وتغريه وجعل 
واقعة مزورة يف واقعة حقيقة وكذلك جعل 
واقعة غري معرتف بها يف واقعة معرتف بها، 

وهن�اك تزوير يقع عىل املحررات الرس�مية 
وآخ�ر يقع عىل املح�ررات العادية وقد يقع 
التزوي�ر عىل املحررات الرس�مية عن طريق 
االصطناع حيث يقوم املزور بأنش�اء محرر 
ل�م يكن موجودا من قبل ونس�بته اىل غريه 
أو تقليد خط إنس�ان بال�ذات. ونصت املادة 
)292( م�ن القان�ون أع�اله ع�ىل عقوب�ة 
أنتحال األسم الكاذب أو الشخصية الكاذبة 
للحصول عىل أية رخصة أو تذكرة أو هوية 
أو ترصي�ح نق�ل يعاق�ب فاعله�ا بالحبس 
والغرامة. وجاء يف املادة )293( من القانون 
ب�أن يعاقب املوظف أو املكلف بخدمة عامة 
بالحب�س اذا ق�ام بإص�دار أح�دى األوراق 
امل�زورة م�ع علم�ه بذل�ك.. فيم�ا يخ�ص 
االج�راءات التي تتعل�ق بالوف�اة أو الوراثة 

أو عقود الزواج. وج�اء يف املادة )295( من 
قانون العقوبات بأن يعاقب بالس�جن مدة 
ال تزيد عىل الس�بع س�نوات أو بالحبس كل 
من أرتك�ب تزويراً يف محرر ع�ادي موجود 
أو مثب�ت لدي�ن.. كم�ا يعاق�ب بالحبس أو 
الغرام�ة املوظف املكلف قانوناً بأن يمس�ك 
اوراق�ا رس�مية ف�دون فيه�ا أم�ورا غ�ري 
صحيحة. وج�اء يف املادة )289( من قانون 
العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1989 
يعاق�ب بالس�جن مدة ال تزيد عىل خمس�ة 
عرش عاماً كل م�ن ارتكب التزوير يف محرر 
رس�مي. وال يهم متى تم اكتشاف الجريمة 
املهم أن الجريمة واقع�ة فتكون االجراءات 
القانونية ساعة اكتشافها ويطبق القانون 

وفقاّ لذلك . 

ل�م يعاق�ب القانون من ي�رشع يف االنتح�ار اذا خاب هذا 
الفع�ل، ول�م يتحقق يف ح�ني عاق�ب القان�ون املحرض عىل 
االنتحار، والس�بب يف ذلك هو أن ال�ذي يقدم عىل االنتحار وال 
يهاب املوت، فال يمكن أن تردعه العقوبة أو تؤثر فيه، يف حني 
إن الذي يس�اعد من يري�د االنتحار يكون فعل�ه معاقبا عليه 
قانوناً، مثالً أن يطلب من يريد أن ينتحر من ش�خص آخر أن 
يطل�ق عليه النار، هنا نكون أمام جريمة قتل عمد وفق املادة 
406 من قانون العقوبات، والحادثة التي حصلت اليوم تحتاج 
اىل إعادة النظر يف أحداثها، ملعرفة هل أن الزوج مس�ؤوالً من 
عدم�ه؟ فق�د عاش )اس�ماعيل( مع زوجت�ه )ماجدة( تحت 
سقف واحد، وواجها الحياة بحلوها ومرها، بالرغم من ضنك 
العيش ومصاعبها، فاس�ماعيل يعم�ل يف البناء ولديه خمس 
بنات وولد واحد، ال زال يحبو مستأجراً بيتاً صغرياً يحرتق حد 
العظم، وهو يراقب أوالده الصغار حفاة عراة لم يحصلوا عىل 
فرصه�م يف الخريات او ملذات الدنيا الكثرية، كما حصل عليه 
االخرون وهو مريض جس�دياً غري قادر عىل العمل الش�اق يف 
البن�اء، لكنه مضطر إىل ذلك، فهمل نفس�ه ولم يكرتث لالالم 
التي كانت تهرس�ه هرس�ا، فيكابر رغم ذل�ك وكان قليالً ما 
يق�وم برب بنات�ه الصغريات، إال أن قلة امل�ال الذي يحصل 
علي�ه من عمله جعله يصاب بالكآبة، ما اثر يف نفس�ه وقلقه 
من املستقبل املقبل، وضياع األمل وخوفه عىل عائلته، وكانت 
ماجدة كثرياً ما تواس�يه، وتش�د م�ن أزره، وتذهب اىل أهلها 
فتجلب له الطعام واملواد الغذائية، وحتى املالبس لصغرياتها، 
فأخوتها كانوا يعملون يف الس�وق، وقد عرضوا عىل اسماعيل 

أن يعمل معهم إال انه كان يكابر ويواجه الحياة الصعبة رغم 
ذلك، ويف األيام األخرية اش�تد عليه املرض فمنعه من الخروج 
اىل العمل، وذهب اىل الطبيب بما بقى لديه من مال، واش�تدت 
األزم�ة علي�ه وران عليه القلق والخوف ع�ىل أطفاله وأصبح 
كالجرح الن�ازف، يتأثر من أي يشء يصيبه، وازداد ش�جاره 
م�ع ماج�دة، ورضب بناته الصغريات، فذهب�ت اىل أهلها مع 
بنات�ه وتركته وحيداً فاش�تدت األزمة عليه، وب�دأ يعاني من 
املرض وعدم القدرة عىل العم�ل، وأحس بأن ماجدة تركته يف 
األزمة والشدة التي هو فيها، ما زاد فجوة الخالف بني االثنني 
بالرغ�م من ع�ودة ماجدة بوس�اطة من الجريان، وس�اعده 

اآلخرون وأعطوه املساعدات التي تساعده عىل تخطي األزمة 
الجارفة، إال انه أحس بالذل والهوان واليأس وعدم القدرة عىل 
العمل ما حدا به إىل أن يهيم بوجهه يف الش�وارع وحيداً، اال أن 
ذلك لم يحل املشكلة، وازداد الخالف مع ماجدة فربها رضباً 
مربحاً فهددته بأنها س�وف تذهب وال تعود، وفعالً ذهبت مع 
بناتها ولم تعد، وعان�ى من ذلك كثرياً وأحس بأنه وحيد، ولم 
تفلح الوس�اطات إلرجاع ماجدة اىل بيتها، وعانى اس�ماعيل 
م�ن حادث�ة اخرى هي زي�ادة ايج�ار البيت الذي يس�تأجره 
بالرغم م�ن انه قديم ومتهال�ك، وذهب بالوس�اطات مجدداً 
إلرج�اع ماج�دة، إال أن القطيع�ة ازدادت ولم تع�د اال بتدخل 

ش�يخ عش�ريته، وإعطائ�ه تعهدا بع�دم رضبه�ا او إهانتها 
مس�تقبالً فوعد، أيام وأيام ش�في إسماعيل، ثم عاد اىل عمله 
م�ن جديد، لكن عاوده املرض مرة اخرى فعاد اىل لزوم البيت 
وعدم القدرة عىل الخروج اىل العمل الش�اق، فعاد اىل مشاكله 
مع ماجدة، فكانت ليلة صيف اش�تد النق�اش فيما بينهم اىل 
أعىل حاالته، ففقد الس�يطرة عىل نفس�ه وقام بس�حبها من 
ش�عرها، ف�ازداد رصاخها الذي كان يس�تفزه ويطالبها بان 
تل�زم الصمت، وال تن�ادي إال أنها كانت تن�ادي بأعىل صوتها 
وت�رصخ فس�حب مكنس�ة تنظي�ف االرض وق�ام بربه�ا 
عىل ظهرها وجس�مها، ظن�اً منه أنها س�وف تصمت، إال أن 
رصاخها تع�اىل ومأل األرجاء فازداد رضباً فذهبت من أمامه، 
وظنه�ا قد صمتت فجل�س إال أن هول الصدمة ش�ده وهاله 
حيث شاهد كتلة من النار تتحرك داخل البيت بعد ربع ساعة، 
فأدرك أن ماجدة قد أحرقت نفس�ها فأرسع ووضع البطانية 
فوقه�ا، ولفها، إال أن الحريق وكثرة النفط الذي س�كبته عىل 
نفس�ها كان ق�د وص�ل اىل لحمه�ا، وذهب الن�اس ملاجدة إىل 
املستش�فى، ولم تفلح اإلسعافات األولية يف إنقاذها، فماتت، 
وحزن اسماعيل وبكى، واتهم بقتلها، والقي يف السجن، لكن 
هل هو مس�ؤول قانوناً ع�ن انتحار زوجت�ه بالرغم من أنها 
عاقلة بالغة تمتلك أمر نفسها؟ أم أن للظروف وضغطها كان 
له االثر يف ذلك؟ وهل أن رضب إسماعيل ملاجدة اثر يف اقدامها 
ع�ىل االنتحار وه�ل يحاس�ب قانوناً ، وه�ل ترتك�ه التقاليد 
العش�ائرية؟ وهل هو مسؤول دينياً بس�بب الضغط النفيس 

عىل )ماجدة(؟. 
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حاوره/ حمرر ال�صفحة

اعداد : امل�صتقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�صائية

عنف الزوج يدفع إمرأة إلحراق نفسها  !

كفل الدس�تور العراقي رعاي�ة األيتام يف املادة 32 
منه، والتي تنص عىل أن )ترعى الدولة املعاقني وذوي 
االحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم يف 
املجتمع وينظم ذلك بقانون( ولم يصدر هذا القانون 
حت�ى اآلن، والذي من املفروض وفق النص الس�ابق، 
أن يقرتح�ه مجل�س ال�وزراء، ويوافق علي�ه ويقره 
مجلس الن�واب الذي هو القن�اة الترشيعية الخاصة 
جماهريي�ة  ضغوط�ا  هن�اك  أن  حي�ث  بالقوان�ني، 
ومن منظم�ات املجتمع املدني تري�د إصدار مثل هذا 
القانون، وهن�اك إحصائيات تق�ول إن عدد املعاقني 
قد تضاع�ف خصوصاً بعد االحتالل األمريكي للعراق 
ع�ام 2003 ، ج�راء العمليات العس�كرية واإلرهابية 
والتفج�ريات، حيث أن العراق أصب�ح يف مقدمة دول 
العالم من جهة أع�داد املعاقني، وال بد من أن نضيف 
اىل هذه الرشيحة الواسعة أعدادا أخرى من املشوهني 
خلقي�اً جراء انواع االس�لحة الكيمياوية والبايلوجية 
والت�ي القيت عىل العراق يف ع�ام 2003 ، وهذا اوجد 
االحتياج�ات  املش�وهني وذوي  أع�دادا كب�رية م�ن 
الخاص�ة والذين زاد عددهم كث�رياً.. وأمام هذا العدد 
الكب�ري للمعاقني ف�إن الحال يوجب إيجاد مؤسس�ة 
تختص بهذا الش�أن تعمل وفق القانون الذي ذكرناه 
سابقاً، وأن تتوىل هذه املؤسسة دراسة الحاالت وبعد 
تس�لم املستمس�كات التي تثب�ت حالة اليت�م، تقوم 
بإق�رار رواتب ش�هرية ومعون�ات مالية مس�تمرة، 
وأن يتم إنش�اء مستش�فيات وم�دارس خاصة بهم 
تقوم بتوف�ري كافة اللوازم الرورية إلدامة حياتهم 
الدولي�ة  واملنظم�ات  املؤسس�ات  م�ع  وبالتنس�يق 
)مث�اًل توفري األطراف الصناعية له�م( وفتح الورش 
واملعاهد التي تتوىل تدريبهم وحسب قدراتهم الذاتية، 
وأن يكون هناك تنس�يق مع املنظم�ات الدولية التي 
تتوىل الرعاية بهم أس�وة باملعاقني يف الدول املجاورة، 
والذين ترعاهم منظمة األمم املتحدة، وأن يكون هذا 
االهتمام ش�امالً يف كافة نواحي الحي�اة االجتماعية 
والرياضية، كما ال بد من اإلش�ارة اىل أن وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية معنية بمواصلة هذه الرعاية 
يف الوق�ت الحارض ولحني ترشيع هذا القانون املهم.. 
وربما يك�ون تزايد اعداد املعاقني يش�كل صعوبة يف 
رعايته�م واالهتم�ام بهم وهذا يوج�ب دور اكرب من 
منظمات املجتمع املدني التي تتوىل شعارات وأهدافا 
خاصة باملعاقني الذين عوقوا وفقدوا البرص واالطراف 
والش�لل الجزئي او ال�كي او التخل�ف العقي.. وهنا 
يثار الس�ؤال الكبري، مل�اذا لم يرشع قان�ون املعاقني 
وذوي االحتياجات الخاصة من قبل الربملان الس�ابق 
؟ حيث ربما يكون الس�بب ه�و صعوبة املرحلة التي 
كان يمر بها البلد ويف بلورة اسس املرحلة السياسية 
يف الع�راق، إذ ق�د يكون قد أدى اىل تأخري حس�م مثل 
ه�ذه القوان�ني التي ح�ان وقتها يف الوق�ت الحارض 
م�ع تفاقم معاناة هذه الرشيح�ة املهمة يف املجتمع 
والت�ي تؤث�ر يف أرسهم كذل�ك، وهناك جه�ود حثيثة 
م�ن منظمة الصلي�ب األحمر يف الع�راق، والذي لديه 
مركز واحد يف إنقاذ ما يمكن إنقاذه بواس�طة توفري 
األط�راف الصناعي�ة، والع�الج الطبيع�ي لزجه�م يف 
املجتم�ع الكبري، أو عن طريق دعمهم مادياً ومعنوياً 
او توف�ري التدري�ب والع�الج الطبيعي له�م.. كما أن 
الظ�رف االقتصادي لعوائل ه�ؤالء املعاقني قد تحول 
دون امكانية العالج او توفري مستلزمات اعادة دمج 
ه�ؤالء الصغار يف املجتمع وال بد خمن القول إن هذه 
الحوادث ال يعني أنها أنهت الحياة، بل إن مجراها قد 
تغ�ري وال بد من زرع االمل يف نف�وس هؤالء الصغار، 
وه�و واجب دين�ي ووطني واخالق�ي وقيمي توجبه 
الكتب السماوية واألعراف، وربما يكون اآلن قد حان 
وقته ل�ريى النور.. م�ع وصول ع�دد املعاقني وذوي 

االحتياجات الخاصة اىل 3 ماليني معاق !! 

علي جابر

قانون املعاقني وذوي 
االحتياجات اخلاصة

قطوف قانونية 

عامر الفدعم / قانوين 

قانون حق احلصول عىل املعلومة يعزز ثقافة الشفافية العامة

التزويــــر
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تتمي�ز مدين�ة لودفيسبورغ 
األلماني�ة، بأنها واح�دة من أكثر 
الم�دن في العالم إنتاجاً لليقطين 

الضخم واألكبر حجماً. 
وفي هذا اإلط�ار نظمت في 
جن�وب غ�رب ألماني�ا مسابق�ة 
خاصة، الختيار أكبر يقطينة في 
أوروبا، وكان اللق�ب من نصيب 
المزارع السويس�ري بيني ماير، 
بعدم�ا بل�غ وزن اليقطين�ة التي 

زرعها أكثر من ٧٦٨ كلغ. 

يواج�ه أكث�ر م�ن ٣٥٠٠ مطع�م 
ومقه�ى ف�ي مدين�ة ج�دة السعودية 
شب�ح االغ�اق واإلف�اس بع�د قرار 

السلطات منع تدخين النرجيلة. 
نسب�ة  ان  مستثم�رون  ويق�ول 
كبيرة من مدخول المطاعم والمقاهي 
في ه�ذه المدين�ة يعتمد عل�ى تدخين 
النرجيل�ة، مشيري�ن ال�ى خسائ�ر قد 
تكون بقيمة ٨٠٠ مليون دوالر وضياع 
أكث�ر م�ن ٣٠٠ ألف وظيفة ج�راء هذا 
الق�رار.  وقد ارسلت بلدية جدة رسائل 
تنذره�م  والمقاه�ي  المطاع�م  ال�ى 
بالتوقف عن تقدي�م النرجيلة، تطبيقا 
لق�رار وزارة الداخلية بمن�ع التدخين 

في االماكن العامة. 
ويوضح دروي�ش الخضراء نائب 
رئيس لجن�ة الضيافة في غرفة تجارة 

ج�دة لوكال�ة فرانس ب�رس ان القرار 
نزل كالصاعقة عل�ى المستثمرين في 
ه�ذا المج�ال... وقد تم اباغن�ا بقرار 
المن�ع م�ن البلدية، رغ�م ان مطاعمنا 

لديها تراخيص من البلدية نفسها.

متاهــــــة

القن�وات  إح�دى  أع�دت 
الوثائقي�ة اختب�اراً فريداً من 
التي  الظ�روف  نوع�ه يظه�ر 
تواك�ب تحطم طائ�رة ركاب 
ف�وق الصح�راء. وت�م تدب�ر 
عملية سق�وط لطائرة بوينغ 
م�ن ط�راز ٧2٧، أم�ا الركاب 
باستيكي�ة.  دم�ى  فكان�وا 
وشك�ل ه�ذا السق�وط حلماً 
واملنتج�ن  الط�ران  لخ�راء 
راودهم منذ 4  التلفزيوني�ن، 
سن�وات. ويف البداي�ة، اعترت 
تجرب�ة تحط�م الطائرة فكرة 
مجنون�ة أقلق�ت العامل�ن يف 
الحقل�ن اإلعام�ي واألمن�ي، 
وت�م تأخرها 4 سن�وات بعد 

املسؤول�ون  رف�ض  أن 
عن الطران يف الواليات 
املتحدة أن تتم التجربة 
عىل األرايض األمريكية. 
علم�اء  أن  إال 
صي�ن  ختصا ا و
كب�اراً  وطياري�ن 
اعتروها فرصة لدراسة 
تحط�م  ميكانيكي�ة 
الطائ�رة، وتأثرها عىل 
هيكل الطائرة والركاب 
وزي�ادة فرص نجاتهم. 
وعم�ل االختصاصي�ون ع�ىل 
اضط�راري  هب�وط  خل�ق 
حقيقي بركاب غر حقيقين، 
اقتن�ع  ال�ذي  املك�ان  أم�ا 
الصحراء  باستضافتهم فكان 
سام�ة  املكسيكية.وح�ول 
الرك�اب يف ح�وادث مماثل�ة، 
جاءت النتائج كالتايل: الركاب 
يف نهاي�ة الطائ�رة سينج�ون 
دون أي جروح. أما الركاب يف 
وسط الطائ�رة فسيتعرضون 
لج�روح طفيف�ة، وسيك�ون 
نصي�ب  م�ن  املحت�م  امل�وت 

الكابتن وركاب الصف األول.
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�سورة من الذاكرة

ج�سر ال�سرافية 
يف اخلم�سينات

دوق  الفات�ح  ويلي�ام   -  1٠٦٦
نرمندية يهزم هارولد جودوينسون 
مل�ك إنجلرتا يف موقع�ة هاستنجز، 

ويعلن نفسه ملًكا عىل إنجلرتا.
امللك�ة م�اري  إع�دام   -  1٧9٣
أنطواني�ت زوجة لوي�س السادس 

عرش ملك فرنسا بتهمة الخيانة.
السعودي�ة  الق�وات   -  1924
تدخ�ل مدين�ة مكة بع�د انسحاب 

الرشيف حسن إىل جدة.
الح�زب  تأسي�س   -  19٣2

السوري القومي االجتماعي.
يوق�ع  ف�ؤاد  املل�ك   -  19٣٣
مرسوما بتأسي�س وإنشاء مجمع 

اللغة العربية بالقاهرة.
منظم�ة  تأسي�س   -  194٥

األغذية والزراعة / الفاو.
194٦ - إع�دام 1٠ من مجرمي 
الح�رب العاملية الثانية بعد إدانتهم 

من قبل محكمة نورنبرغ.
194٨ - 1٦ دولة أوروبية توقع 
القاضية  ع�ىل م�رشوع مارش�ال 
اقتصادي�ة  مساع�دة  بتقدي�م 
أمريكية كبرة إلعادة إعمار أوروبا 

بعد الحرب العاملية الثانية.
1949 - انته�اء الحرب األهلية 

يف اليونان.
التون�ي  الرئي�س   -  19٦٥
فت�ح  يق�رتح  بورقيب�ة  الحبي�ب 

ح�وار مب�ارش ب�ن اإلرسائيلي�ن 
والفلسطينين.

19٦٧ - مس�رات احتج�اج يف 
٣٠ مدين�ة أمركي�ة احتجاجاً عىل 

استمرار الحرب يف فيتنام.
19٧٠ - محم�د أن�ور السادات 
يت�وىل رئاسة م�ر رسمي�اً خلفاً 
لجم�ال عب�د النارص وذل�ك بعد أن 
توىل الرئاس�ة بالنيابة من�ذ وفاته 

بصفته نائب للرئيس.
الكاردين�ال  انتخ�اب   -  19٧٨
للكنيس�ة  باب�ا  فويتي�اال  ك�ارول 
الكاثوليكي�ة، وقد اتخذ اسم يوحنا 
بولس الثان�ي وذلك تكريًم�ا للبابا 
يوحنا بول�س األول ال�ذي لم يتول 
الزعامة سوى شهر ثم تويف وخلفه 
ه�و، وهو أول بابا غ�ر إيطايل منذ 

عام 1٥22.
طائ�رة  سق�وط   -  19٨٦
إرسائيلية فوق جن�وب لبنان وعىل 

متنها الطيار رون أراد.
األفغان�ي  الرئي�س   -  1991
املوايل للسوفييت محمد نجيب الله 

يستقيل من منصبة.
199٨ - رشطة سكوتاند يارد 
تعتق�ل دكتات�ور تشي�ي الساب�ق 
الجنرال أوغستو بينوشيه يف لندن.

مكتب�ة  افتت�اح   -  2٠٠2
اإلسكندرية الجديدة يف مر.

 ل�م تتمالك زوج�ة نفسها 
عندم�ا رأت زوجه�ا يسر عىل 
لي�ي  مله�ى  أم�ام  الشاط�ئ 
رفق�ة صديقته لتقوم بدهسه 

بسيارتها.
أن  املص�ادر  وأف�ادت 
إىل  الزوج�ة  ق�ادت  الصدف�ة 
أم�ام ملهى  امل�رور بسيارتها 
يف مدين�ة طنجة لتلمح زوجها 
يتج�ول برفق�ة صديقته عىل 
الرصي�ف، فم�ا ك�ان منها إال 

أن انطلق�ت برسع�ة جنوني�ة 
نحو الصديق�ن حيث دهست 
زوجه�ا ال�ذي أصي�ب بجروح 
متفاوتة الخطورة بينما نجت 

الصديقة بأعجوبة.
إىل  ال�زوج املص�اب  ونق�ل 
الع�اج،  لتلق�ي  املستشف�ى 
بينما بارشت السلطات األمنية 
تحرياته�ا وق�اد رج�ال األمن 
الزوج�ة والصديق�ة إىل املخفر 

لاستماع إليهما.

فال�سفة

غ�رب  جن�وب  يف  مونتسكي�و  ول�د 
فرنس�ا بالق�رب م�ن مدينة ب�وردو عام 
1٦٨9 وم�ات عام 1٧٥٥ ع�ن عمر يناهز 
السادس�ة والستن عام�ا. وكانت عائلته 
أرستقراطي�ة غنية ولذل�ك فلم يعاني من 
الفق�ر يف حيات�ه كم�ا حصل لج�ان جاك 
روس�و مث�ا. وعىل الرغ�م من أن�ه تلقى 
تربي�ة مسيحية يف طفولته سواء يف البيت 
أو يف املدرس�ة إال أن�ه راح يبتعد عن الدين 
بشكل واضح بعد أن كر. وكان هذا الكام 
خط�را آن�ذاك ألن املجتمع كل�ه مضاد له 
وباألخص البابا و الكنيس�ة و الكرادلة و 
املطارنة. فكلهم مقتنعون بأن سقراط و 
أفاطون و أرسطو س�وف يكون مثواهم 
يف الن�ار ألنهم عاشوا قب�ل ظهور املسيح 
ول�م يتعرف�وا ع�ىل اإلنجي�ل. يف الواقع أن 
مونتسكيو كان مستنرا منذ بداية حياته 
الفكري�ة. ولذل�ك وقف يف وج�ه التعصب 

املسيح�ي السائد يف ع�ره واتبع طريق 
العق�ل واالنفتاح والتسام�ح. وقد انتسب 
إىل أكاديمي�ة ب�وردو من�ذ بداي�ة حيات�ه 
العلمي�ة ث�م انخ�رط يف دراس�ة الفيزياء 
والرياضي�ات. ودرس نظريات نيوتن عن 
نظ�ام الطبيعة قب�ل أن يتف�رغ للفلسفة 
والدراس�ات السياسية. وك�ان أول كتاب 
كبر أصدره بعن�وان: الرسائل الفارسية 
ع�ام 1٧21: أي وهو يف الثاني�ة والثاثن 
من عمره. ولكنه أص�در قبله كتابن أقل 
أهمية.والفك�رة العامة له�ذا الكتاب هي 
التالية: كان مونتسكيو يشعر بأن العقائد 
و الع�ادات القديم�ة السائ�دة يف ع�ره 
أصبحت مهددة باالنهي�ار بعد أن هيمنت 
عىل فرنس�ا طيلة ق�رون وق�رون. وكان 
يعتقد أن املجتمع الفرني أصبح مريضاً 
ويبحث عن ع�اج أو عن تحول ينقله من 

الفكر القديم إىل الفكر الجديد. 

ال يتمّتع ك�ل الناس بنزاه�ة وشجاعة 
الش�اب أل�ن سمي�ث، فق�د استلم عن 
طري�ق الخط�أ شيك�اً بقيم�ة تتع�دّى 
النصف مليار دوالر من إحدى الوزارات 
األمركي�ة، بدالً من مبلغ ال�٦٥٠ دوالراً 
الذي ك�ان يستلمه شهرياً، غر أنه قام 

بإعادته عىل الفور.
 ونقل�ت وسائ�ل إع�ام أمركي�ة ع�ن 
باتريسي�ا، وال�دة الشاب أل�ن سميث، 
قوله�ا إن ابنه�ا يستل�م مبلغ�اً شهرياً 
بقيم�ة ٦٥٠ دوالراً م�ن وزارة ش�ؤون 
املحاربن القدماء بهدف مساعدته عىل 
تسديد أقساطه الجامعية، بعد أن قىض 

أب�وه الذي كان يخدم يف القوات الجوية 
األمركية.

 غ�ر أنه�ا أضاف�ت أن خط�أ ما حصل 
أدى إىل استام الشاب شيكاً بمبلغ ٦9٠ 

مليون دوالر.
 وأش�ارت باتريسي�ا إىل أن ابنها النزيه 
إىل  الف�ور  الشي�ك ع�ىل  بإع�ادة  ق�ام 
قاعدة فورت بينين�غ العسكرية بوالية 
جورجي�ا، ول�م يلجأ حت�ى إىل املسؤول 
املح�ي يف ال�وزارة. وأّك�د املحقق�ون يف 
ال�وزارة م�ن جهتهم، أنه�م ال يعلمون 
طبيع�ة الخطأ الذي تسبب بوصول هذا 

الشيك إىل سميث.

تجري مجموعة من الخ�راء يف نقابة مربي النحل، يف 
مدين�ة ريبوفيالي�ه الفرنسية، أبحاث�ا، لتفسر إنتاج 
إح�دى خايا النحل عس�ا أزرق اللون، يف ظل مخاوف 
مرب�ي نحل العس�ل، من انخف�اض اإلنت�اج للموسم 
الح�ايل، بسبب املبي�دات الحرشية، الت�ي يتعرض لها 
النح�ل يف غذائه.  وأعرب رئي�س نقابة مربي النحل يف 
فرنس�ا، أالن ف�ري، عن اعتق�اده أن "السبب اختاف 
ل�ون عسل هذه الخلية، قد يع�ود إىل جمع النحل ملواد 
زرق�اء اللون، أو مخلفات األغذي�ة العضوية"، مشرا 
إىل أنه "شاهد جماعة من النحل فوق هذه الحاويات، 

التي كانت تحمل منتج لونه أزرق".

فلسفة مونتسكيو

إسقاط طائرة عىل
 متنها ركاب من الدمى!!

إعادة شيك بقيمة 690 مليون دوالر وصل باخلطأ

خلية من النحل تنتج عسال »أزرق«
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٣٥٠٠ مقهى حيتج
 عىل قرار منع النرجيلة

غالباً ما تكثر اإلصابة بالجلطة بن 
كب�ار السن، لكن دراس�ة أمركية 
أشارت إىل أن أسلوب الحياة يجعل 
األصغر سن�ًا أيضاً عرض�ًة بشكل 

متزايد لإلصابة بالجلطات.
دراسته�م  يف  باحث�ون  وتوص�ل 
الت�ي شملت واليت�ن أمركيتن يف 
دوري�ة طب األعصاب، إىل أن معدل 
الجلطات بن البالغن األقل من ٥٥ 
عاماً تضاع�ف تقريباً بن العامن 
199٣ و2٠٠٥. وذك�رت الدراس�ة 
أن مع�دل اإلصاب�ة بالجلط�ة بن 
الذين  البيض�اء  أصح�اب الب�رشة 
ترتاوح أعمارهم بن 2٠ و٥4 عاماً 
ارتف�ع من 2٦ جلطة لكل مئة ألف 
شخص إىل 4٨ جلطة لكل مئة ألف 
شخ�ص. بينما ارتف�ع املعدل لدى 
أصحاب البرشة السمراء من ٨٣ إىل 
12٨ جلط�ة لكل مئة ألف شخص.

وق�ال الباحثون إنهم ل�م يتمكنوا 
س�وى م�ن التكه�ن بالتفس�رات 
املحتمل�ة. ويمك�ن أن يك�ون من 
ب�ن ه�ذه التفس�رات أن األطباء 
يرص�دون الجلط�ات ب�ن الشبان 
لتحس�ن  نتيج�ة  أك�ر،  بمع�دل 
تكنولوجيا تصوير الدماغ والتحي 

بمزيد من اليقظة.
وق�ال كب�ر الباحث�ن يف الدراسة 
بري�ت كيسا، وهو من كلية الطب 
يف جامع�ة سينسيناتي، »ال أعتقد 
حقاً أن هذا ه�و السبب األسايس. 
نشهد بالطب�ع اآلن زيادة يف وجود 
عوامل الخطر املتصلة بالجلطات«.
وقال كيسا »إذا كنت تطور عوامل 
الخطر، كالبدانة والسكري وارتفاع 
ضغط ال�دم، يف سن العرشين فمن 
املمك�ن أن تصاب بجلط�ة يف سن 

صغرة«.

اجللطة ليست حكرًا عىل كبار السن

دهست زوجها عمدًا  !!

احلمل
مناسب�ة مهم�ة للتعب�ر عن 
قدرات�ك ومواهب�ك املمي�زة، وهذا 
سيفاج�ىء بعضهم عىل نحو غر 
مسبوق. إذا كنت إىل جانب الرشيك 

يف األوقات الصعبة

الثور 
تتشّج�ع ع�ىل اتخ�اذ مبادرة 
وإع�ادة النظر يف بع�ض القرارات 
املصري�ة. تتلّق�ى خ�راً مفرح�اً 
أو م�رشوع  بداي�ة عم�ل  يك�ون 

جديد.

اجلوزاء
أمامك ف�رص لتحقيق  تت�اح 
االحام، وي�ؤدي األصدقاء دوراً يف 
تعزيز مرشوع غال عىل قلبك. لكن 
قد يحصل ما لم يكن يف الحسبان، 

وقد تتعرقل بعض األمور.

ال�سرطان 
ال  وح�ده  اللطي�ف  الك�ام 
يوصل�ك إىل أي مك�ان، فح�اول أن 
تنظر إىل األمور بجدية أكر لتتمّكن 
من ف�رض وج�ودك ب�ن اآلخرين. 

العاقات العابرة ال تدوم عموماً.

االأ�سد 
تشع�ر باالرتي�اح ابت�داًء من 
اليوم. قد تهتم بقضية فلسفية أو 
اجتماعية أو فكرية وتبارش حملة 
إعانية، أو تخّطط إلطالة ترشح 

فيها بعض برامجك.

العذراء 
الثقة بالنفس هي أبرز عناوين 
نجاحك يف املرحلة املقبلة، وخصوصاً 
أهداف�ك  تحقي�ق  م�ن  تمكن�ت  إذا 
املستقبلية. ق�د تمر بيوم من الفراغ 

العاطفي

امليزان
تتلق�ى دع�وة خاص�ة لتعزي�ز 
وضع�ك املهن�ي. الح�ذر واجب من 
بعض املترّضرين لكنهم لن ينجحوا. 
طيبة قلب�ك تؤدي دوراً يف إعادة بناء 

جسور العاقة مع الرشيك

العقرب 
ال ت�دع االرتباك يسيطر عليك يف 
العم�ل، ألّن ذل�ك يدفع�ك إىل ارتكاب 
هف�وات وأخط�اء قد تك�ون مكلفة 
رة. ال تهم�ل الرشيك بأي  وغر م�رَّ

شكل من األشكال

القو�س 
ا هذا اليوم  تعيش اختب�اًرا مهمًّ
توقع خال�ه عق�ًدا او تلغي�ه كليًّا. 
األم�ر راجع ل�ك ولكيفي�ة التّرف 
واملواجه�ة! تتحس�ن األوض�اع عىل 

نحو ملموس

الدلو 
تقط�ع أشواًط�ا كب�رة تح�رز 
ي�ريض  واضح�اً  تقّدم�اً  خاله�ا 
طموحاتك ومتطلّبات رؤسائك. تؤّدي 
واجباتك عىل اكمل وجه رشط التقّيد 

دائماً بالقوانن واملهل املحّددة.

اجلدي
أوضاع�ك  ترتي�ب  إىل  أدع�وك 
الخاص�ة م�ن دون تلك�ؤ وإىل إنهاء 
املسائ�ل العالق�ة. إذا أمكن بصورة 
هادئة ولّينة. تعود العواطف تدريجاً 

اىل دفئها وحرارتها املعتادة.

حوت 
إنه ي�وم ناجح ج�داً، وهو يبعد 
املخاوف الت�ي أقلقت راحتك وأقّضت 
مضجع�ك. ه�ا أن�ت مرف�وع الرأس 
مبتسم�اً ألّن الح�ظ يرافقك ويسّهل 

أعمالك. تتمتع بلقاءات عذبة

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 

عموديافقي
1 – مخ�رج سينمائ�ي مصري – 2 – ملحن مص�ري -  3 – كتاب 
لسعيد عقل – مفتش سري – 4 – أغلظ أوتار العود – قرض – ركيزة 
– 5 – غزال – نظر – 6 – قفز – ماركة سيارات – 7 – جدها في هواء 

– إمارة عربية – 8 – دخول – ناقة – 9 – ممثلة مصرية .

1 – األس�م األصل�ي ألبي تمام – 2 – تحي�ة – حظ – 3 – من أدوات 
الحداد – عشق – 4 – مدينة مغربية – من األقارب – 5 – عكسها فك 
– قس�م – 6 – أق�وى – شعور – 7 – أطرى – مثَّال ونحات فرنسي – 

8 – دولة إسامية – من األلوان – 9 – عكس يمينية .

بطولة أوروبا ألكرب يقطينة



الرتبية الدينية لألطفال وغرس القيم األخالقية ,  
م�ن أكثر مسؤولي�ات األم أهمي�ة ,  فتدريب الطفل 
عىل الص�الة والصي�ام ,  ليس�ت عملي�ة تلقائية أو 
سهلة ,  وإنما تتطلب ب�ذل الجهد والطاقة ..  وتدخل 
الص�الة ضمن الع�ادات التي البد أن يعت�اد الطفل 

عليها يف حياته . 
وكم�ا توض�ح د.دالي�ا الشيمي -أست�اذ الطب 
النف�ي بكلي�ة اآلداب جامع�ة ع�ن شم�س- أن 
الع�ادات تتك�ون منذ الصغ�ر لتصب�ح حالة عامة 
وراسخة داخل الفرد تحرك�ه وتدفعه بقوة جربية 
داخلي�ة, وأن األرسة هي املسؤولة عن تكوين هذه 
العادات اإليجابية الت�ي تغرسها يف الطفل, وبالتايل 
يقع ع�ىل كاهل األرسة تدريب أطفالها عىل الصالة 

من خالل الخطوات التالية:
اب�دأي مع الطف�ل منذ الصغ�ر وقومي   •
بأداء الصلوات داخل غرفته, فهذا يؤدي إىل تخزينه 
لصورت�ك به�ذه الهيئ�ة والحرك�ات حت�ى ل�و لم 

يستطع تفسريها.
* ح�ددي مكان�ا بعينه للص�الة, بحي�ث يأتي 
ووال�ده بصحبت�ه إىل ه�ذا املك�ان آلداء الص�الة, 

وبالت�ايل تكون لديه حالة ألف�ة لهذا املكان ليتحرك 
فيه بصورة تلقائية بعد ذلك.

* إجع�ي له زي�ا مخصصا للص�الة, فاألطفال 
يحبون هذه األمور مثل وضع جلباب صغري أبيض 
أو سج�ادة صغ�رية خاص�ة ب�ه وطاقي�ة صغرية 

بقياسه, فاألطفال يميلون لالستقاللية.
* اب�دي سعادتك بابنك أثن�اء استقبالك له بعد 
الرجوع من الصالة واحرضي له الحلوى باعتباره 

قام بعمل عظيم.
* اح�ريص عىل تقسي�م وقته عىل م�دار اليوم 
بالصالة فهي أسه�ل من الساعة يف العمر الصغري, 
فعىل سبيل املثال سأجه�ز لك الطعام بعدما نصي 
الظهر, وبعد صالة العرص سنذهب للنادي, وبعدما 

نصي العشاء سيأتي والدك.. وهكذا.
* اترك�ي ما يف ي�دك إلقامة الصالة ث�م ازرعي 
داخل�ه أن الل�ه ال يبارك يف عمل يجعلن�ا نؤخر فيه 

الصالة.
* اجع�ي وال�ده يسألكما كل يوم ع�ن أدائكما 
للف�روض اليومي�ة, ه�ل أديتموها؟ وع�ن وقتها, 
ث�م اجع�ي وال�ده يتحدث له م�ن س�ن الرابعة أو 

الخامس�ة حول الربكة التي تح�ل عىل رزقه نتيجة 
للص�الة, وأنه رشيك يف ه�ذا الرزق بصالته لذا عليه 

أن يطلب منها.
* لتجنب سماع تعليقات من أطفالك عن الصالة 
أو الص�وم مثل' ملاذا نصي ؟'أو' ملاذا نصوم؟' علينا 
أن نتأكد من أنهم يفهمون الهدف, وذلك عن طريق 
قص�ة أو أنشطة محددة عن ذل�ك تفرس ملاذا نقوم 

بهذه العبادات والفوائد التي سنجنيها منها.
* أذك�ري مواظب�ة ابنك عىل الص�الة عىل رأس 

إيجابيات�ه وأن�ت تتحدث�ن عن�ه لآلخري�ن.
* يف بداية األمر تقبي األمور بدرجة من املرونة 
حت�ى يتم االعتياد فال تطلبي كل األوضاع صحيحة 

حتى يعترب األمر قيدا له.
هذه بعض األمور التي تساهم يف تكوين )عادة( 
الص�الة لدي الطفل حتى يك�رب قليال ويعي قيمتها 
الحقيقي�ة فال يكون من الصع�ب تعديل حركته أو 
نعلمه الخشوع أكثر يف الصالة أو بعض الترصفات 
التي تبطل الصالة ألن )العادة( ستكون قد تشكلت 

وأصبحت عبادة وجزءا من حياته.

كثرية هي األدلة التي تستطيعن من خاللها من التأكد 
من مدى ح�ب زوجك لك وحقيقة مشاعره تجاهك . خالل 

تواجدكما يف البيت: 
 ستجدي�ن زوج�ك يفض�ل دائم�ا أن يجل�س بجانبك، 
- يستم�ع بإصغاء مل�ا تقولينه-  يتابع مع�ك الربامج التي 
تحبن متابعتها، يحب مساعدتك يف إنجاز األعمال املنزلية، 
ال يذه�ب للن�وم بدون�ك ويفضل قضاء األمسي�ة معك عىل 
الخ�روج برفقة أصدقائ�ه، يشعرك بسعادت�ه لوجوده إىل 
قربك يف منزلكما، وأنتما تتناوالن الطعام ، يتكلم عن أطرف 
األشي�اء التي وقعت ل�ه خالل اليوم ، يعرب ل�ك عن امتنانه 
مل�ا تبذلينه من مجهود ل�دى تحضريك للطع�ام، يثني عىل 
الطع�ام ال�ذي حرضته ل�ه ، حتى وإن ح�رضت طعاما ال 

يعجبه ال ينتقده .

يجب أن يكون يف املرأة أربعة أشياء سوداء
شع�ر ال�رأس والحاجب�ان ورم�وش الع�ن 

والحدقة
وأربعة بيضاء

ل�ون البرشة وبياض األسن�ان وبياض العن 
والساق

وأربعة حمراء
اللسان والشفتان والوجنتان واللثة

وأربعة مستديرة
الرأس والعنق والساعد والعرقوب

وأربعة طويلة
الظهر واألصابع والذراعان والساقان

وأربعة واسعة
الجبهة والعن والصدر والوركان

وأربعة دقيقة
الحاجبان واألنف والشفتان واألصابع

وأربعة غليظة
العجز والفخذان والعضلتان والركبتان

وأربعة صغرية
األذنان والثديان والكفان والقدمان

وأربعة طيبة الرائحة
الريح والعرق واألنف والفم

وأربعة عفيفة
الطرف والبطن واللسان واليد
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سيدت�ي إن اعتماد لون نابض من ط�الء األظافر يخرج عن 
إطار املألوف لديك يمكن أن يكون جذاباً والفتاً جداً.

األظاف�ر القصرية واملرتبة هي م�رادف القبعة الكالسيكية- 
أناق�ة رسمدي�ة وأبدي�ة. ي�وىص بإزال�ة األط�راف التالف�ة من 
األظاف�ر- تماماً كما يف الشعر- للحؤول دون التقرش والتشقق. 
أنزعي الط�ول الفائض بمقص األظافر وامل�ربد باعتماد قبضة 

رقيقة، والتحرك باتجاه واحد بمحاذاة السطح.
الرتطيب هو 99 يف املئة من العناية بجلد األظافر، التي تويص 
بالحف�اظ ع�ىل جلد مرتب ح�ول األظافر عرب التقش�ري أو دفع 
الجل�د بلطف إىل الخل�ف بعد نقع األظافر ووض�ع زيت ترطيب 
خاص بجلد األظافر. جلد األظافر موجود للحماية من البكترييا 
وااللتهاب، ولذلك علي�ك التحي بالرقة عند استعمال أدوات مثل 
مقص جل�د األظافر، واكتفي بإزالة الجف�اف الفائق فقط مثل 

األظافر املتدلية.
هن�اك الكث�ري م�ن النس�اء اللوات�ي يملك�ن ب�رشة مذهلة 
وإنم�ا يخذله�ن مظهر أيديه�ن. إال أنه يمك�ن معالجة مشكلة 
الشيخوخ�ة عرب تمدي�د روتن العناية بالب�رشة إىل يديك. البقع 
البنية الناجمة عن الشمس والرتهل والتجاعيد يمكن معالجتها 
بفاعلية بواسطة مستحرضات التقشري واألقنعة ومستحرضات 
الرتطي�ب املحتوي�ة ع�ىل مكون�ات محارب�ة للشيخوخ�ة مثل 
مض�ادات التأكسد ومؤرش وقاية ق�دره SPF15( 15(. ملعالجة 
املراح�ل األكثر تقدم�ًا من التلف، ن�ويص بالتقشري الكيميائي 
وعالجات الالي�زر املحفزة للكوالجن مث�ل Fraxel بمثابة 

حلول جذرية.

املقادير :
- 200 غرام من ص�در الدجاج الخايل 

من العظام 
- حبة من البصل 

- ملح وفلفل، حسب الرغبة 
- 15 غراماً من لحم العجل 

- رّشة من الزعرت 
- 30  غراماً من الزبدة 

- فص من الثوم 
- 150 غراماً من الجزر 
- 30 غراماً من الفطر 

- قليل من زيت الزيتون 

طريقة التحضري:
والثوم،  الجزر  يهرس   -1

سوياً. 
يقّط�ع كّل م�ن لحم   -2
العج�ل والفط�ر والبص�ل إىل قطع 
صغرية، تقلّب يف داخل مقالة، حتى 

تمام النضوج.
الدجاج،  ص�در  يفتح   -3
ويحىش بخليط لحم العجل والفطر 
والبصل، ويطهى لحوايل 15 دقيقة، 
ث�م يقّطع عىل شك�ل دوائر، ويقّدم 

مع الجزر املهروس.

�أكلة �شهية

صدر الدجاج املحشو بالدجاج
ق�د يعتق�د البعض أن تن�اول الفواكه بكمي�ات كبرية ال 
يؤث�ر يف الوزن أو ليس له مضار صحي�ة عىل الجسم ,  وهذا 
اعتقاد خاطئ يدفع الكثريين إىل استهالك كميات كبرية من 
سكر الفواكه دون حساب، أو دون الرجوع إىل املتخصصن 

يف ذلك من أخصائيي التغذية أو األطباء.
السي�د محم�ود حم�اد  هذا م�ا يؤكده  د. 

ئ�ي  خصا ي�ة أ لتغذ ا
كلينيكي�ة  إل ئ�ب ا نا و

ة  ح�د اإلعالم و
ملعه�د  با

القومي للتغذية, فسكر الفركتوز هو الذي يتبادر إىل أذهاننا 
ئم�ا  ا عندما نسمع بهذا االسم, حيث د

يعتق�د الكث�ريون 
أن كل السكر 
ملوج�ود  ا

سك�ر  ه�و  بالفواك�ه 
الحقيقة  ولك�ن  الفركتوز 

أنه ليس السك�ر الوحيد 
بالفواكه ولكنه  املوجود 
األك�رب  النسب�ة  يمث�ل 
السكري�ات  ب�ن  م�ن 

األخرى املوجودة بالفاكهة مثل 
الجلوكوز.

والب�د هن�ا أن نصح�ح بع�ض 
املفاهي�م الخاطئة ح�ول استخدام 
سك�ر الفواكه حي�ث أن هذا السكر 
هو م�ن السكري�ات البسيط�ة التي 
يتح�ول الزائد منه�ا اىل دهون ثالثية 

مم�ا يرفع م�ن نسبتها بال�دم ويزيد 
دهون الكبد وق�د يؤدي إىل زيادة نسب 

الكوليس�رتول, كم�ا قد يسب�ب زيادة 
تراك�م الدهون ح�ول أعض�اء الجسم. 

ويضي�ف أن متوسط السعرات الحرارية 
املنتج�ة منه ال يستهان به�ا, فهي نفس 

السع�رات تقريبا التي تنتج من السكريات 
األخرى, فك�ل جرام م�ن السكريات يعطي 
أربع سعرات حرارية ولكن االختالف الواضح 
هو الوقت ال�الزم إلنتاج هذه السعرات حيث 
يحت�اج الجسم اىل وق�ت أطول قلي�ال إلنتاج 
الطاق�ة من سك�ر الفركتوز نظ�را الختالف 

مس�ار التمثيل الغذائي له عن مسار تمثيل 

سك�ر الجلوكوز, ل�ذا البد من الحرص عن�د استخدام سكر 
الفواك�ه واستخدام�ه م�ن مص�ادره الطبيعي�ة كالفواكه 
والخ�رضوات ويك�ون ذل�ك يف ح�دود املسم�وح م�ن هذه 
األصناف ألنه وبالرغم من الفوائد الصحية الكبرية والكثرية 
لتن�اول الفواكه الطازجة إال إن�ه البد من االعتدال يف تناولها 
وع�دم تخط�ي العدد املسم�وح منها خ�الل الي�وم ألنها يف 
النهاية سوف تؤثر عىل الوزن وتؤدي إىل بعض األرضار مثلما 
أسلفنا مثل زيادة نسب�ة الدهون الثالثية بالدم. ونذكر عىل 
سبيل املثال ال الحرص السكريات التي تعطيها لنا بعض 
أن�واع الفواك�ه مثل ثم�رة التف�اح املتوسطة يصل 
ما تحتوي�ه إىل20 جراما م�ن السكريات، وهو 
م�ا يعادل أرب�ع مالعق صغ�رية من السكر 
األبيض, وثمرة الربتقال املتوسطة التي 
تعطي حوايل 24 جراما من السكريات 
أي ما يقرب م�ن 5 مالعق صغرية 
من السكر, وكذلك ثمرة املانجو 
املتوسط�ة تعط�ي ح�وايل 31 
جرام�ا م�ن السكري�ات أي 
ما يع�ادل 6 مالعق صغرية 
م�ن السك�ر. وقياسا عىل 
ذلك ف�إن معظم الفواكه 
تعطي سكريات وتعطي 
سع�رات  النهاي�ة  يف 
حراري�ة مثله�ا مث�ل 
وهذا  األغذي�ة,  باقي 

الفواك�ه ال يعن�ي أن  نستب�دل 
فيه�ا بالسك�ر مث�ال,  فالفواك�ه 

الصحي�ة العدي�د والعديد من  الفوائ�د 
واألمالح األخ�رى مث�ل األلي�اف  الغذائي�ة 

والفيتامين�ات  جدا املعدني�ة  مهمة  وكلها 
لجسم اإلنسان. 

�ملر�أة

تق�ول كل ام�رأة عراقية تنتم�ي إىل عائلة مح�دودة الدخل، 
أحيان�ا، أتص�ور أنني فق�دُت القدرة ع�ىل االحتم�ال ، فأتمنى 
الخ�الص من ه�ذا العالم الكئيب ، ألن حي�اة كالتي نحياها ، أنا 
وأطف�ايل، تدفعنا إىل الجن�ون ، فأنا ال انفك أتساءل عن أن كان 

دخلنا الشهري سيصمد أمام غول األسعار املتضخمة الذي 
يجعلني قلقة باستمرار وخائفة من أن يجعلنا لقمته 

السائغة ذات يوم ال نجد فيه - نحن - الرغيف ؟!
وإزاء ه�ذه الهواج�س ال أتوق�ف ع�ن لعن 

الظروف املادية القاسية التي تمنعنا من توفري 
احتياجاتن�ا الرضوري�ة، ومنه�ا الكهرب�اء، 

ط�وال الوق�ت. ي�ا للسخري�ة، 
يف  دول�ة  أق�وى  احتل�ت 
العال�م بلدي، ول�م توفر له 
م�ع  احتياجات�ه،  ابس�ط 
توفريه�ا  تستطي�ع  أنه�ا 

بإشارة ي�د وإغماضة عن، 
لكنه�ا ال تري�د ، لكي تستمر 

معاناتي ومعاناة أطفايل. املثري 
للسخرية، ايض�اً ، أنني ابنة بلد 

غني بالثروة النفطي�ة، ومع ذلك 
أعاني الفقر والحرمان، وينهكني 
رشاء عب�وة نف�ط أو اسطوان�ة 

غاز مصابتن بفايروس الغالء. 
هموم استهلكت املرأة العراقية، 
وأمست عالمة فارقة يف حياتها 

فعكرت مزاجه�ا، وغريت، أحيانا ، 
من عاداتها وطقوسها الشخصية املعتادة، ربما 

سلبته�ا أعوام الحرمان والكفاح واللهاث وراء تأمن متطلبات العيش شيئاً 
من رومانسيتها.

تقول أكثر من امرأة عراقية :
أخذت الحرب مني الكثري، وسلبتني ظروف ما بعد الحرب ما هو أكثر، 
ما عاد للوقت متسع ألهمس يف إذن زوجي بكلمة حب، أو حتى ابتسم 
ل�ه وهو عائ�د إىل املنزل من عمله، ابتسامة م�ن أعماق قلبي. فقد 
اختف�ت االبتسامة من شفتّي، وهذا م�ا اكتشفته مؤخراً وأنا 
انظر إىل وجهي يف املرآة، فتحرست عىل تلك املرأة الشابة التي 
كان�ت ابتسامتها الهادئة واحدة م�ن عالماتها الفارقة.. 
أين غابت تل�ك املرأة الشابة الت�ي اختفت شفتاها من 

وجهي، فما عدت ابتسم ؟!
قب�ل الح�رب، كنت استع�ري من املس�اء بعض 
الوقت، ألض�ع مساحي�ق التجميل، وارت�دي ثوباً 
جمي�اًل تدغدغ�ه نسم�ات املساء، واض�ع عطراً 
اخاذاً، قب�ل أن احمل طبق العشاء إىل زوجي، 
فأسمعه يقول يل، وهو يتناول الطبق 
م�ن يدّي انني افت�ح شهيته للطعام ، 
مثني�اً عىل حظه الكب�ري ، ألن له زوجة 

مثي .
ك�ان ذلك يف املايض الذي أتمنى أن يعود، 
ألنىس معاناتي.. فأنا، اليوم  استقبل املساء 
الكئي�ب بشع�ر غري مرت�ب، وبوج�ه شاحب، 
وقلب حزين. اسمع أصوات القصف وأصداء املواجهات 
القتالية، فاشعر بقلبي يهبط إىل كفي، وحن يطلب زوجي 
العش�اء، اع�ّده بتملم�ل، وأناوله طب�ق الطع�ام، وانشغل 
بمشاه�دة نرشات األخبار الساخنة بدالً من االستمتاع برؤية 

األفالم الرومانسية .

الكث�ري من األزواج " ذكورا وإناثا" ال يعلمون ماذا يريد رشيكهم منهم، 
وفيم�ا يي سأط�رح وجهة نظ�ري.. بالنسب�ة ألخواتي النس�اء من خالل 
تجربت�ي الشخصية والسؤال الذي تسأله امل�رأة لنفسها وتردده دائما هو: 
م�اذا يريد زوجي من�ي ؟ ماذا أصنع حتى يعجب بي ؟ ه�ل يحبني ملتزمة 
ومتدين�ة ومتفقه�ة يف الدين أم أبدو ل�ه كبنت هوى ؟ يحبن�ي أن البس له 
مالبس تكشف أكثر مما تسرت أم يفضل أن يراني محجبة دائما ؟ هل يحبني 
اجتماعية ويل اهتمام�ات بالحياة العامة أم منطوية ومنعزلة ؟ هل يحبني 

غنوجة دلوعة وطائشة أم عاقلة ومتزنة وأكون له كأمه ؟.
ه�ذه أسئلة دارت يف ذهن�ي عندما تزوجت ألول مرة ول�م اعرف جوابها 
االبع�د أن تطلق�ت ، اكتشفت أن الرج�ل طفل كبري عند زوجت�ه ، ويحب أن 
ي�رى يف زوجته كل النساء الت�ي يراهن يف حياته، فهو يحب أن يرى فيها أمه 
العاقل�ة املتزنة الحكيمة املتدينة امللتزمة التي تهتم به وتلبي طلباته ، ويحب 
ان ي�رى فيها صديقته التي يفتح لها قلبه ويحدثها بمكنوناته التي ال يمكن 
أن يقوله�ا ألي شخ�ص آخر ، ويحب أن يرى فيه�ا الخادمة بدون شخصية 
ع�ىل يشء من السذاج�ة ، ويحب أن ي�رى فيها الذكاء والق�درة عىل الحديث 
املنمق واللباقة عند الكالم ويف كل املواضيع ، ويحب أن يرى فيها أيضا وأيضا 
بن�ت الهوى الالتي يسمع عنهن أو حتى يراهن يف األفالم ، فهو يريدها خليط 
من كل هؤالء النسوة.  ولكن األهم من هذا أن تعرف الزوجة بإحساس األنثى 
متى يريد أن يراها هكذا ، ومتى يرغب أن يراها هكذا .. فال تأتي له بالحجاب 
والث�وب الطويل املستور يف ليلة دافئ�ة وبالعكس فبإمكانها أن تلبس ما يروق 
ل�ه من الثياب ويف نفس الوقت تناقشه نق�اش املثقفن وتخاطب عقله ، فهذا 
يثري كث�ريا من الرجال ، وهذا هو تفكري الرجل من امرأة حياته ورشيكة عمره 
الن الرج�ل يمل م�ن املرأة الواح�دة يف شكلها وهيأتها وتفكريه�ا عىل أي شكل 

كانت .

نصائح لرتتيب علمي طفلك الصالة
األظافر املهملة

 العدد )366(  الثالثاء  16  تشرين االول  2012

�أ�شماء حممد م�شطفى

�شر�ب �لبدري
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 أعلن�ت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الزوراء 
الري�ايض ع�ن اختياره�ا ملع�ب ن�ادي 
الرشط�ة الريايض الس�تضافة مباريات 
فريقها الك�روي خالل املرحلة األوىل من 

دوري النخبة الكروي للموس�م 
عض�و  وق�ال   .2013  /  2012
اإلدارة واملتحدث الرسمي لنادي 
ال�زوراء عبد الرحمن رش�يد ان 
"نادي الزوراء قرر، بعد الحصول 
عىل موافق�ة إدارة نادي الرشطة 
الري�ايض، اختيار ملعب الرشطة 
الستضافة مبارياته خالل املرحلة 
األوىل م�ن دوري النخب�ة العراقي 
لكرة القدم". وأضاف إن "س�بب 
اختيار النادي مللعب الرشطة يعود 
لعدم امتالك ال�زوراء ملعبا خاصا 
ب�ه يف الوق�ت الحايل، بع�د خضوع 
نادي الزوراء وملعبه لعملية اعمار 
وتجديد". وأوضح رشيد ان "إدارة نادي 
إدارة  وتع�اون  تثم�ن موق�ف  ال�زوراء 
الرشطة للس�ماح لفريق الزوراء خوض 
مبارياتها عىل ملعب ناديها، وعدت ذلك 

موقفا مثاليا إلدارة مثالية ناجحة".

سمت حكومة إقليم كردستان رئيس االتحاد 
العراق�ي الس�ابق حس�ن س�عيد مديرا 
تنفيذي�ا مل�رشوع املدين�ة الرياضي�ة 
املقرر إقامتها يف اربيل والتي ستكون 
األضخم يف منطقة الرشق األوس�ط 
الرياضي�ة  املنش�آت  حي�ث  م�ن 
واملالع�ب الخاص�ة به�ا واألمور 
األخرى و ستكون طفرة نوعية 
من حيث البناء واالعمار فيها. 
وقال�ت املص�ادر ان حكومة 
أوكل�ت  كردس�تان  إقلي�م 
مهم�ة تنفيذ امل�رشوع اىل 
حس�ن س�عيد املتواج�د 
حالي�ا يف أربي�ل لالتفاق 
التفاصي�ل  كاف�ة  ع�ىل 
املتعلق�ة به�ذا العم�ل. 
وأضاف�ت املص�ادر انه 

تم االتفاق عىل األرض التي س�تقام عليها 
املدين�ة الرياضي�ة والت�ي س�تحتوي عىل 
أربعة مالعب لكرة القدم حيث س�يتكون 
امللعب الرئييس من 100 ألف متفرج فيما 
س�تكون املالعب الثالثة األخ�رى من 50 
ألف متفرج باإلضافة اىل مالعب التدريب 
والقاعات الرياضية واملسابح والفنادق.

وس�يتم خ�الل الف�رة املقبل�ة تقدي�م 
العط�اءات م�ن اجل اإلرس�اء ع�ىل احد 
الرشكات التي س�تقوم بتنفيذ املرشوع 

الذي يتوقع االنتهاء منه خالل سنتن.
االوملبي�ة  اللجن�ة  إن  املص�ادر  وأوضح�ت 

الكردستانية قد أكملت املوافقات الرسمية بعد 
الرتيبات مع حكوم�ة اإلقليم وتمت املصادقة 
ع�ىل بن�اء ه�ذا امل�رشوع ال�ذي س�يكون ذات 
مواصفات عاملية تقرب من هيكلها وتصميمها 
من املالعب العاملي�ة. وأكدت املصادر ان الهدف 
من بناء مدينة رياضية بهذا الحجم سيكون من 

ج�ل  ا
رفع ش�أن التطور الريايض 

الحاص�ل يف إقلي�م كردس�تان مل�ا يش�كله من 
دور ايجاب�ي للع�راق ورياضت�ه اىل جان�ب ان 
بن�اء املالعب س�يكون فرصة أيض�ا الحتضان 
املنافس�ات واملس�ابقات والبطوالت والدورات 
الرياضية وإقامة املعس�كرات التدريبية للفرق 

واملنتخبات العراقية والعربية واإلقليمية.

تح�دَث ح�ارس مرمى املانش�افت مانوي�ل نوير ، ع�ن أن مواجهِة 
الثالثاء أمام السويد ستكون ساخنة ، و انُه لن يملَك الوقت ملراقبة 

الجمه�ور كما يف مب�اراة إيرلندا ، كما تحدث نوي�ر عن العالقة 
ب�ن العبي ناديي باي�رن ميون�خ و بروس�يا دورتموند ضمن 
املانش�افت . نوي�ر للصحفين :" زالتان هو مفت�اح اللعب يف 
هجوم السويد ، و لكني أُدرُك تماماً بأن التهديد الحقيقي هو 
عندما يُهاجمون جمعيهم مرة واحدة ".و يقول قائد شالكه 
الس�ابق :" نح�ُن الفريق الوطني ، ال�ذي ال يتكون فقط من 
العبي بايرن و دورتموند ، عندما نرتدي قمصان املنتخب ، ال 
نلعب حينها من أجِل أنديتنا ، نحُن نلعُب من أجِل أملانيا ". و 
من الجديِر بالذكر ، أن آخر مباراة رس�مية جمعت الفريقن 
كانت يف دور الس�تة ع�رش من كأس العال�م 2006 يف أملانيا ، 
و اس�تطاعت حينه�ا املاني�ا يف ملعب األليان�زا أرينا - ميونخ 

، بالف�وز بهدفن نظيف�ن  من توقيع لوكاس بودولس�كي و 
التأهل اىل ربع النهائي عىل حساب السويد .

أقامت الهيئة اإلدارية لنادي كركوك أول أمس يف مقر النادي مؤتمراً صحفياً 
لتقديم العبيها الجدد و املدرب لدوري أندية النخبة لوس�ائل األعالم بحضور 

رئي�س و املرشف عىل فريق كرة القدم و املنس�ق اإلعالم�ي للنادي و عدد من 
الالعبن ، وألقى عبد الكريم حمزة رئيس الهيئة اإلدارية لنادي كركوك أش�ار 

فيها إىل أن الس�باب يف التأخر يف التعاقد مع الالعبن هو الضائقة املالية للنادي 
و لك�ن بع�د ان ق�رر مجلس محافظ�ة كركوك مس�اعدة النادي و بن�اء عىل تلك 
الوعود تم التعاقد مع عدد من الالعبن ليمثلوا النادي يف املوسم الجديد من دوري 
النخبة وان الالعبن الذين تم التعاقد سيمثلون النادي يف الدوري النخبة العراقي 
فقط اما للدوري الكردس�تاني املمتاز فقد اعددنا فريقاً أخر عىل األمل يف تقديم 
مستوى جيد، بعده تحدث املدرب الجديد لنادي كركوك حميد سلمان و أشار يف 
حديثه إىل أن التأخري يف التعاقد مع الالعبن قد اثر سلباً يف برنامج إعداد الفريق 
الذي لم يجر س�وى س�بع عرشة وحدة تدريبية ، من ثم ت�م تقديم الالعبن و 
بناء عىل رغبة الالعبن لم يتم إعالن قيمة عقودهم ويس�تثنى عقد املدرب و 
الذي هو بقيمة خمس�ن ألف دوالر مع راتب شهري يبلغ ثالثة مالين دينار 
و الالعبون الجدد الذين تم التعاقد هم )حيدر عبد الكريم و عبد السالم عبود 
وكرار طارق و حس�ن ش�الل و مرتىض ج�واد و عايص س�لطان و محمد 

عدنان وعمر كاملو هردي نور الدين و تجديد عقد الالعب احمد وطان (.

أك�د األم�ن امل�ايل للجن�ة االوملبي�ة 
الوطني�ة العراقي�ة رئي�س اللجنة 
العلي�ا املكلفة بمناقش�ة اللوائح 
االنتخابية وقانون اللجنة االوملبية 
السيد سمري املوسوي ان االجتماع 
املقرر مع لجنة الشباب والرياضة 

يف مجل�س النواب قد تم تأجيله اىل 
م�ا بعد عطلة عي�د األضحى املبارك 

واملكرس ملناقش�ة اللوائ�ح االنتخابية 
الخاص�ة باالتح�ادات الفرعي�ة واملركزي�ة 

واملكتب التنفي�ذي الجديد للجنة االوملبية. وذكر 
املوس�وي ان س�بب تأجيل االجتم�اع اىل املوعد 
الجديد يتعلق بانتهاء الفصل الترشيعي الحايل 
ملجلس النواب وتمتع�ه باإلجازة حتى انتهاء 
عطل�ة عي�د األضحى املب�ارك . وأض�اف ان 
اللجنة املكلف�ة من الهيئة العامة انتهت من 

إعداد الئحة توصي�ف الهيئات العامة 
النتخاب�ات  الرش�يح  ورشوط 
ت�م  الت�ي  الفرعي�ة  االتح�ادات 
انتخاباته�ا  مواعي�د  تحدي�د 
ابت�داء من الخام�س عرش من 
ش�هر ترشين الثاني املقبل عىل 
ان تعقبه�ا مب�ارشة انتخابات 
املركزية.  الرياضي�ة  االتح�ادات 
وتجدر اإلشارة إىل ان اللجنة املكلفة 
من املكتب التنفيذي ملناقش�ة اللوائح 
االنتخابي�ة وقانون اللجن�ة االوملبية مؤلفة 
من األمن املايل للجنة االوملبية سمري املوسوي رئيسا 
وأعضاء املكتب التنفيذي صالح محمد كاظم وزاهد 
نوري واياد نجف ورئيس اتحاد العاب القوى طالب 
فيص�ل ورئيس اتح�اد التجذيف عبد الس�الم خلف 
واملستش�ار الفني للرئيس اللجنة االوملبية العراقية 

ترييس عوديشو .

 أح�رز الع�راق وس�اما ذهبي�ا وفضيت�ن وخمس�ة 
أوس�مة برونزي�ة يف بطولة تونس الدولي�ة للتجذيف 
والتي نظمتها الجامعة التونس�ية بمش�اركة تس�ع 
دول عربي�ة. و حص�ل الالعب�ان انس عجي�ل واحمد 
حسن عىل الوسام الذهبي يف فعالية زوجي الخفيف 
للمتقدم�ن قاطع�ن مس�افة 500 م بزم�ن ق�دره 
04،32،1 دقيقة.وتابع: اما الوسامان الفضيان فجاء 
األول من خالل الالعب احمد حسن يف فعالية الفردي 
الخفيف للمتقدمن ليقطع املس�افة فيه بزمن قدره 
60،35،1دقيق�ة وبف�ارق أجزاء الثاني�ة عن الالعب 
التونيس أيمن مجر ، فيما كان الوسام الفيض الثاني 
قد جاء عرب الالعبن حمزة حسن واحمد عبد السالم 
يف فعالي�ة زوجي متقدم�ن قاطعن املس�افة بزمن 

قدره 57،26،1 دقيقة .
وأضاف: جاءت األوس�مة الربونزية عرب عبد الرحمن 
محي�ي يف فعالي�ة فئة دون 16 عاما قاطعا املس�افة 
بزم�ن ق�دره 00،40،1 دقيق�ة، والربونزي�ة الثانية 
للع�راق من خ�الل فردي الش�باب عرب الالع�ب أنور 
صبح�ي ال�ذي قطع املس�افة بزمن ق�دره 83،43،1 
دقيق�ة، والوس�ام الربونزي الثال�ث كان عرب الالعب 
حيدر نوزاد يف فعالية فردي املتقدمن قاطعا املسافة 
بزم�ن ق�دره 09،30،1 دقيق�ة، والوس�ام الربونزي 
الراب�ع كان عرب براق جواد ومصطف�ى محمد الذين 
قطع�ا املس�افة بزم�ن ق�دره 96،30،1 دقيق�ة، اما 
الوس�ام الربون�زي الخامس فج�اء يف فعالية رباعي 
املتقدم�ن عرب حم�زة حس�ن وحيدر ن�وزاد وانس 
عجي�ل واحمد حس�ن الذي�ن قطعوا املس�افة بزمن 

قدره 66،22،1 دقيقة.

 
أنه�ى منتخبن�ا الوطن�ي بك�رة 
القدم استعداداته، ملالقاة نظريه 
االس�رايل اليوم الثالث�اء يف تمام 
الساعة الخامسة والربع بتوقيت 
بغداد، ضمن التصفيات الحاسمة 
املؤهلة ل�كأس العال�م بالربازيل 
التدريبية  2014، وق�اد الوح�دة 
األخ�رية ملنتخبن�ا الوطني املالك 
التدريب�ي املؤل�ف م�ن الربازييل 
زيك�و يس�اعده ايدو وس�انتانا 
مدربا للياقة البدنية وعبد الكريم 

ناعم مدربا لحراس املرمى.
العراق�ي  وق�ال موف�د االتح�اد 
داود  الرياضي�ة  للصحاف�ة 
إس�حاق: أن منتخبنا الوطني قد 
خ�اض تمرينات�ه األخ�رية أمس 
للن�ادي  الرئي�يس  امللع�ب  ع�ىل 
العرب�ي اس�تمرت مل�دة س�اعة 
واح�دة حيث تدرب الالعبون عىل 
الكرات العرضية والكرات الثابتة 
املب�ارشة.  الح�رة  والرضب�ات 
مص�ادر  م�ن  علمن�ا  وأض�اف: 
الوفد االس�رايل  خاص�ة ضم�ن 
وتحدي�دا م�ن الصحف�ي املرافق 
للمنتخب االسرايل عن التشكيلة 
وخطة اللعبة اذ س�يعتمد املدرب 
االسرايل هوكو اوسيك عىل خطة 
اللع�ب 4-4-2 منذ بداية املباراة، 
وأثناء ضغ�ط املنتخ�ب العراقي  
 ،1-5-4 خط�ة  ع�ىل  س�يعتمد 
وحصلن�ا أيض�ا م�ن خالله عىل 
تش�كيلة املنتخب االسرايل وهي 
)ش�وارتزر ، ويلكشاير ، لوكاس 
ني�ل ، س�بريانوفيتش ، ماكاي ، 
يارين�اك أو  بريش�يانو ، فالريي 
، هومل�ان ، ك�روز ، تي�م كاهي�ل 
، بروس�ك( .وعق�د صب�اح أمس 
االثن�ن املؤتمر الفني والصحفي 
للمنتخبن العراقي واالس�رايل يف 
فن�دق ريجينيس كران�د بالدوحة 
حي�ث مث�ل منتخبن�ا يف املؤتمر 
الصحفي امل�درب زيكو والالعب 
خلدون إبراهيم ، حيث أكد زيكو 
ع�ىل جاهزي�ة الفري�ق وتحقيق 

الف�وز وصححن�ا خ�الل األي�ام 
املاضي�ة العدي�د م�ن األخط�اء، 
الزي  الوطني  وسريتدي منتخبنا 
األبي�ض الكام�ل فيما س�ريتدي 
املنتخب االس�رايل ال�زي األصفر 
انن�ا  زيك�و:  وق�ال  واألخ�رض. 
جاه�زون للمب�اراة الت�ي نفتقد 
فيه�ا ش�يئا واح�دا فق�ط وهو 
الجمه�ور ، لكنن�ا تعودن�ا ع�ىل 
امللع�ب وخططن�ا جي�دا للف�وز 
اليوم.وأوضح: أن مباراة الربازيل 
كان�ت بالنس�بة لنا ه�ي مباراة 
تدريبية حيث ل�م أضع اي خطة 
، لكن لو كانت املباراة فيها ثالث 
نقاط لشاهدتم املنتخب العراقي 
بص�ورة مغاي�رة تمام�ا حي�ث 
أعطي�ت لالعب�ن حري�ة التحرك 
يف املب�اراة. وأض�اف: إن املنتخب 
االس�رايل من املنتخب�ات العاملية 
التي تلعب دائم�ا يف كاس العالم 
وه�و منتخب ق�د يغ�ري طريقة 
لعب�ه أكثر من مرة خالل املباراة، 
حي�ث عندما كن�ت أدرب اليابان 
كاس  يف  اس�راليا  م�ع  التقين�ا 
العالم 2006 وكانوا آنذاك منتخبا 
قوي�ا رسيعا يعتمد ع�ىل الكرات 
الطويلة، لكن اآلن ليس بما كانوا 
عليه يف 2006.وتابع: كنت أتمنى 
ان يس�اندنا الجمه�ور يف املباراة 
ألن�ه عام�ل مه�م ألي منتخ�ب 
او فري�ق يف العال�م ان يلعب عىل 
أرضه وبن جماهريه لكن اغلب 
العبينا تع�ودوا عىل اللعب خارج 
أرضهم. وأش�ار: اىل ان تش�كيلة 
املنتخب العراقي واضحة للجميع 
للمنتخ�ب  الحل�ول  ووضعن�ا 
االس�رايل حي�ث ل�دي 25 العب�ا 
وانت�م تعرفونهم جيدا. فيما قال 
الع�ب منتخبنا الوطن�ي خلدون 
إبراهيم، ان معنوياتنا عالية جدا 
س�وف نقاتل يف هذه املباراة وال 
اعتقد ان مباراة الربازيل س�وف 
تؤث�ر يف الفريق والالعبن، مؤكدا 
ان الالعبن عازم�ون عىل تقديم 
مب�اراة قوية. وأوض�ح إبراهيم، 
أتمن�ى م�ن الجمه�ور العراق�ي 

ان يح�رض للمب�اراة ويقف معنا 
ويش�د من أزر الالعب�ن ، وأقول 
إننا مس�تعدون للمباراة ونسعى 
للفوز وتقديم مباراة ومس�توى 
عال نريض بها جمهورنا العراقي 

والكادر التدريبي.
بالش�أن  مختص�ان  أك�د  فيم�ا 
املنتخ�ب  مب�اراة  أن  الك�روي 
الوطن�ي أم�ام نظريه األس�رايل 
العب�ي  أم�ام  صعب�ة  س�تكون 
رضورة  إىل  داع�ن  املنتخ�ب، 
الذي  النف�يس  تج�اوز اإلحب�اط 
خلفت�ه مب�اراة الربازي�ل، فيم�ا 
دعا بعضهم املدرب زيكو لقراءة 
الصحيح�ة.  بالص�ورة  املب�اراة 
املرم�ى  ح�راس  م�درب  وق�ال 
جلي�ل زي�دان : إن "التمني يشء 
والواق�ع يشء آخ�ر وان املب�اراة 
أمام أسراليا ستكون صعبة وأن 
الفري�ق األس�رايل م�ازال يتمتع 
اآلس�يوية  الق�ارة  يف  بمكانت�ه 
ومخطئ من يتص�ور ان الفريق 
األس�رايل فري�ق سهل".وأش�ار 
زي�دان إىل أن "املنتخ�ب بحاج�ة 
للخروج من األزمة النفسية التي 
أعقبت الخسارة أمام الربازيل يف 
املباراة التجريبية"، داعيا املدرب 
زيكو "لالستقرار عىل تشكيلة يف 
خوض املباريات لكون االستقرار 
م�ن العوامل املهم�ة للمنتخب". 
وتابع زيدان "إذا ما أراد املنتخب 
ان يتأهل للنهائيات فعليه أوال أن 
يحاف�ظ عىل مرم�اه من الكرات 
تس�جيل  ويمن�ع  األس�رالية  
ه�دف ومن ثم يفكر بالتس�جيل 
يف مرم�ى خصم�ه وم�ن املمكن 
أن يأتي اله�دف يف أي لحظة من 
املب�اراة"، مطالب�ا "املدرب زيكو 
بق�راءة املباراة ق�راءة صحيحة 
والتحرك وفق معطياتها للخروج 

بنتيجة إيجابية".
م�ن جانب�ه أعترب امل�درب جمال 
ع�يل: إن "كل مباري�ات املنتخب 
الوطني يف تصفيات كأس العالم 
صعب�ة ومبارات�ه م�ع أس�راليا 
أن  موضح�ا  كذل�ك"،  س�تكون 

ملنتخ�����ب  ا "
األس�ت���رايل  

يلع�ب 
بأسل��وب 
وف  مع�ر
خالل  من 
االعتم�اد 
عىل القوة 
البدني�ة".

ودعا عيل "العبي 
الوطني  املنتخب 
اإلحباط  لتجاوز 
فرضت�ه  ال�ذي 
ته�م  ا ر مبا
املنتخ�ب  م�ع 
الربازي�يل وه�و 
يف  م�ا  أه�م 
األم�ر"، معرب�ا 
ع�ن "أمل�ه بان 

ين�ى الالعب�ون 
الربازي�ل   مب�اراة 
أث�رت  الت�ي 
عىل  عام  بشكل 
الالعب�ن،  أداء 
ر  لظه�و ا و

مغاير  بمس�توى 
أمام أسراليا".وأكد عيل أن 
"النتائ�ج ملباريات املنتخب 

مع أس�راليا دائما ما تكون 
م�ن  قلي�ل  وبف�ارق  متقارب�ة 
األهداف فضال ع�ىل أن الفريقن 
يعيشان نفس األوضاع تقريبا"، 
األس�رايل  "املنتخ�ب  واصف�ا 
عن�ارص  ويض�م  ب�"الق�وي"، 
مميزة لكن�ه ليس الفريق الذي 

ال يجارى".يذك�ر أن املنتخب 
الوطن�ي س�يخوض الي�وم 

الثالث�اء، )16 من 
األول  ترشي�ن 
املقبل(، مباراته 
منتخ�ب  أم�ام 

ضم�ن  أس�راليا 
الرابع�ة  الجول�ة 

كأس  لتصفي�ات 
العالم يف ملعب النادي 

العربي يف قطر.

الي�وم موعدن�ا م�ع اللق�اء املرتقب ب�ن اس�ود الرافدين 
والكنغ�ر االس�رايل ضم�ن التصفي�ات الختامي�ة املؤهلة 
ملونديال الربازيل 2014 ، وهو اللقاء الذي ال يقبل القس�مة 
ع�ىل أثنن ، حيث يج�ب في�ه الفوز دون غ�ريه أذا ما أراد 
العبونا وكادرهم التدريبي البقاء ضمن دائرة املنافسة عىل 

إحدى بطاقتي التأهل عن املجموعة .
فبعد أن فقد منتخبنا الوطن�ي نقاطاً كانت يف متناول اليد 
اثر تعادله يف املباراتن األوليتن مع األردن وعمان والتي كان 
األقرب لنيلها لوال سوء الحظ وبعض األخطاء التي ارتكبها 
العبون�ا ، وكذلك خس�ارته أمام اليابان غري املس�تحقة اذا 
ما قارن�ا مس�توى التش�كيلة الجديدة التي دخل بها زيكو 
ضد الس�اموراي عن ما سبقها من مستوى العبينا الكبار، 
نجد وبما ال يقبل الشك بأن الفوز يف هذه املباراة هو األمل 

الوحي�د الذي يعيدنا للمنافس��ة نحو املوندي�ال ، وهو ما 
يحدد بقاءن�ا من عدم�ه يف هذه املهمة.

ال نري��د أن نخفي خش�يتن�ا من صعوب�ة ه��ذه املباراة 
ونتيجته�ا ، فالفريقان يطمحان للبق�اء يف دائرة التنافس 
وامليض قدم�اً نحو تحس�ن موقع�ه يف املجموعة واالبتعاد 
عن دائرة الخطر ، السيما كالهما يدرك أن هذه املباراة أما 
أن تضحكهم فرحاً أو تبكيهم ندما ً، وكالهما يريد تعويض 
النقاط املفتقدة التي كان باإلمكان الحصول عليها لو أنهما 
ظهرا بمس�تواهما املعروف عىل الس�احة اآلس�يوية ، مع 
يقينن�ا بأن نتائج مباراة كرة القدم ال تحسب باملستويات 

بقدر ما تكون غلبة األهداف هي الحاكمة.
لذل�ك فالفوز يف ه�ذه املباراة يع�ني التق�دم خطوة كبرية 
لع�ودة الروح بن العبينا، ونقط��ة انطالق أكثر من جيدة 

صوب التوجه للربازيل، ومصالحة يف غاية الروعة للش�عب 
الع�راقي الذي ينتظر هذا اللق�اء عىل أح�ر من الجم�ر بعد 
املس�توى الهزيل الذي ظهر به العبون�ا يف مباراتهم الودية 
األخرية أم�ام الربازيل والتي خرسوها بسداس�ية نظيفة ، 
ولعل السي�د زيكو يدرك تماماً أهمية هذه املباراة أكثر من 
أي وقت مىض، ويدرك أيضاً أن ال سبيل أمام�ه سوى الفوز 
بها وكسب نقاطها، وقد تكون محطت�ه األخرية مع أسود 

الرافدين فيما لو خرسها ال سمح الله.
زيك�و وع�د بتحقيق ف�وزه األول يف ه�ذه التصفيات عىل 
حساب اسراليا عندما رصح بأنه لن يرىض بغريه يف هذه 
املباراة، والت�ي قال عنها بأنها س�تكون بداية االنتصارات 
نح�و الربازي�ل ، ولدين��ا اليقي�ن ب�أن أس���ود الرافدين 
مازال�وا يملكون الكثي�ر، ولديهم من الخربة والش�باب ما 

يس�تطيعون بهما التفوق عىل خصمه�م الذي نالوا منه يف 
أكثر من مناسبة، ويملكون سالح الغرية والتحدي للتغ�لب 
علي�ه يف مثل هذه الظروف التي يدركون أهميتها للش�عب 
العراق�ي الذي يعدهم املتنفس الوحي�د لألفراح واالبتهاج ، 
وال ينقصهم عن ذلك س�وى إعادة الثقة بأنفسهم ومعرفة 
الق��وة الت�ي بحوزته�م وحينه�ا حتم�ا س�يكون النرص 

حليفهم.
لذل�ك فعىل زيك�و أن يتعامل هذه امل�رة بواقعية أكث�ر من 
الس�ابق وهو الع�ارف بهذا األم�ر ، ويجب ع�دم املجازفة 
واملغام�رة به�ا، وعلي�ه االعتماد ع�ىل الالعب�ن القادرين 
عىل تحقي�ق الف��وز املوعود بع��د توظيفه�م يف األماكن 
الصحيح��ة واإلفادة من األخط�اء الت�ي رافقت مبارياتنا 
الس�ابقة، ومن ث�م إيجاد الطرق الكفيل�ة التي من خاللها 

خط�وط  مجانس�ة  يمك�ن 
ملنتخبن�ا،  الثالث��ة  اللع�ب 
الس�يما خط الدف�اع الذي قد 
تقع عليه املس�ؤولية الكربى 
يف هذه املباراة، وعدم التأخري 
يف التبدي�الت متى م�ا احتاج 

املنتخب لذلك.
وع�ىل أس���ود الرافدين أن يحس�بوا هذه املب�اراة نهائية 
وإن كانت هي كذلك ، فبها ق�د يس�تمر األمل املنشود نحو 
الربازي�ل أو يع�دم تمام�اً ال قدر الل�ه ، وعليه�م أن يدركوا 
أيضاً أن املالين التي س�تكون معهم بالقلوب قبل األبصار 
ال تنتظ�ر منهم غري فرح��ة الف�وز التي س�تكون البوابة 

الحقيقة ألمل املونديال.

أمــل الـمــونـديــــال "بالمناسبة"

خصوم الزوراء في قبضة الشرطة!!
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العالم   تس�تضيف بطل�ة 
منافس�تها  اس�بانيا  وأوروب�ا 
اللدودة فرنسا اليوم الثالثاء مع زيادة 
املنافس�ة يف التصفي�ات األوروبي�ة املؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2014 بالربازيل اش�تعاال.
وجم�ع كال الفريقني س�ت نق�اط م�ن مباراتني 
، ولذل�ك ف�إن الفائز يف مب�اراة اليوم التي س�تجرى 
بمدريد س�يقطع خطوة مهمة نحو صدارة املجموعة 
التاس�عة مع العلم بأن الفائزين فقط من املجموعات 
التس�ع بالتصفي�ات األوروبي�ة س�يحصلون ع�ى 
بطاق�ات تأه�ل مب�ارش إىل نهائي�ات الربازيل.كما 
فازت كل من رومانيا وهولندا بمبارياتهما الثالث 
األوىل باملجموعة الرابعة قبل أن يلتقي البلدان يف 
بوخارس�ت اليوم ، وال يختلف الوضع بالنسبة 
ألملاني�ا والس�ويد اللتني لم ته�درا أي نقاط يف 
التصفيات حتى اآلن قبل لقائهما اليوم يف برلني 
ضمن منافس�ات املجموعة الثالثة.ولم تفقد 
روس�يا متصدرة املجموعة السادس�ة كذلك 
أي نقاط منذ بداية مشوارها يف التصفيات ، 
وال يتوقع أن يتغري األمر عندما تس�تضيف 
أذربيج�ان يف موس�كو الي�وم.ويف إط�ار 
باق�ي مباريات الغ�د البال�غ عددها 25 
مباراة ، تلتقي إيطاليا وصيفة بطولة 
األم�م األوروبية "ي�ورو 2012" مع 
الدنمارك يف املجموع�ة الثانية بينما 
تح�ل إنجل�را متص�درة املجموعة 
الثامن�ة ضيفة ع�ى بولندا.وكانت 

أس�بانيا تغلبت عى فرنس�ا يف دور الثمانية لبطولة األمم 
األوروبية السابقة هذا الصيف ويتوقع أن تحقق املصنفة 
األوىل عاملي�ا فوزا جديدا عى فرنس�ا عندما تس�تضيفها 
اليوم بملعب نادي أتليتكو مدريد "استاديو كالديرون" يف 
العاصمة األسبانية.واستعدت أسبانيا ملباراة الغد بتغلبها 
عى مضيفتها بيالروس�يا 4/ صفر يف مباراتها الس�ابقة 
بالتصفيات األوروبية ي�وم الجمعة املايض بينما خرست 
فرنس�ا صفر/ 1 عى أرضها أم�ام اليابان يف مباراة ودية 
باليوم نفسه.وقال فيسينتي ديل بوسكي مدرب أسبانيا: 
"س�يكون علينا أن نبذل قصارى جهدنا أمام فرنسا كما 
فعلن�ا أمام بيالروس�يا ، ال يمكنن�ا أن نخرس هذه الروح 
التنافس�ية".ومن املرج�ح أن يتغاىض ديل بوس�كي عن 
الئحة "عدم تغيري فريق فائز" وأن يدفع بالعب الوس�ط 
أندريس إنييس�تا ، الذي كان عائدا لتوه من اإلصابة ولم 
يتمكن من املشاركة يف مباراة بيالروسيا حيث لعب سانتي 
كازورال محله.وينتظر ديدييه ديش�ان مدرب فرنسا من 
فريقه أن يستعيد توازنه رسيعا بعد هزيمة اليابان حيث 
سيعلق أمله عى مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة والعب 
خط وس�ط بايرن ميوني�خ األملاني فران�ك ريبريي.وقال 
ديشان: "ال يوجد ما نخرسه يف مدريد ، سنحاول تحقيق 
الفوز هناك ب�كل تأكيد".وكما كان الحال مع أس�بانيا ، 
فقد ف�ازت أملانيا أيض�ا بجميع مبارياته�ا يف التصفيات 
املؤهلة ليورو 2012. ولكن بدال من إحراز لقبها األوروبي 
األول منذ عام 1996 يف تلك البطولة ، تجرعت أملانيا مرارة 
الهزيمة 2/1 عى ي�د إيطاليا يف الدور قبل النهائي.ولكن 
يبدو أن الهدوء والروح املعنوية العالية قد عادا من جديد 
إىل املنتخب األملاني بقيادة مدربه يواخيم لوف خاصة بعد 
فوز الفري�ق 1/6 عى مضيفته أيرلن�دا الجمعة املاضية 

وإن كان لوف فضل أن يظل حذرا.وقال لوف: "تس�تطيع 
الس�ويد تقديم مب�اراة جيدة يف التمري�ر. ولكن إذا قدمنا 
نف�س التنظيم واالنضباط يف خط الدفاع إىل جانب قدرتنا 
ع�ى التمرير الجي�د ، فبإمكانن�ا خل�ق الفرص".ويعود 
فيليب الم قائد منتخب أملانيا لصفوف الفريق بعد إيقافه 
ملواجهة زالتان إبراهيموفيتش مهاجم السويد اليوم ولكن 
الش�كوك تحوم حول مشاركة سامي خضرية العب ريال 
مدريد األسباني مع منتخب أملانيا بسبب إصابة عضلية.

ووصف إريك هامرين مدرب الس�ويد مباراة فريقه أمام 
أملانيا بأنها "تحدي رائع" ولكن فريقه س�يحتاج لتقديم 
أداء أفض�ل الي�وم م�ن األداء ال�ذي قدمه يف مب�اراة جزر 
الفارو التي فازت فيها السويد 1/2 .وال يعترب الهولنديون 
أي يشء مضمون�ا قب�ل رحلتهم إىل روماني�ا التي قدمت 
حتى اآلن بداية قوية يف مش�وارها بالتصفيات األوروبية 
خاصة بعد فوزها املعنوي 1/ صفر عى مضيفتها تركيا 
الش�هر املايض.وق�ال رافاييل فان دير ف�ارت العب خط 
وس�ط هولن�دا: "لديهم فري�ق جيد. ولو ف�زت عليهم يف 
عقر دراهم فهذا س�يعني أن�ك قطعت خطوة مهمة نحو 
كأس العالم".وتستضيف روسيا منتخب أذربيجان بثقة 
دفاعي�ة جديدة بعد فوزها عى منتخ�ب الربتغال بقيادة 
نجمه كريس�تيانو رونالدو بهدف نظي�ف قبل أيام قليلة 
حيث أكد اإليطايل فابيو كابيللو مدرب روس�يا الجديد أن 
فريقه أظهر "روح�ا قتالية كبرية".فيما تحتاج الربتغال 
الس�تعادة توازنها رسيعا عندما تلتقي بأيرلندا الشمالية 
يف مباراة أخرى باملجموعة السادسة اليوم.ويف املجموعة 
األوىل تس�تطيع كل من بلجيكا وكرواتيا اللتني لم تخرسا 
حت�ى اآلن بالتصفي�ات األوروبي�ة وجمع�ت كل منهم�ا 
س�بع نقاط ، مواصل�ة هيمنتهما ع�ى املجموعة عندما 

تلتقيان باس�كتلندا وويلز عى الرتيب.وتس�تضيف 
إيطالي�ا الدنمارك بعد فوزها 1/3 ع�ى أرمينيا يوم 
الجمع�ة املايض يف املجموعة الثانية ويتوقع أن يعود 
املهاج�م ماريو بالوتيليل لصف�وف املنتخب األزوري 
الي�وم أمام الدنم�ارك ، الت�ي تعادل�ت يف مباراتيها 
األوليني باملجموعة ، بعد تعافيه من نزلة الربد التي 
كان يعان�ي منها.وقال تش�يزاري برانديليل مدرب 
إيطاليا: "لطاملا س�ببت الدنمارك املشاكل إليطاليا 
مب�اراة صعبة".وتش�هد  فإنه�ا س�تكون  ل�ذا   ،
املجموعة الخامس�ة مباراة مهم�ة بني متصدرة 
املجموعة سويرسا )سبع نقاط( وأيسلندا )ست 

نق�اط( الت�ي تغلب�ت ع�ى النروي�ج. 
املجموع�ة  الوض�ع يف  يتغ�ري  أن  ويمك�ن 
م�ن  كل  صدارته�ا  يقتس�م  الت�ي  الس�ابعة 
البوسنة والهرسك وس�لوفاكيا واليونان عندما 
تستضيف س�لوفاكيا اليونان وتلتقي البوسنة 
والهرس�ك م�ع ليتواني�ا اليوم.وترب�ع إنجلرا 
عى قمة املجموعة الس�ابعة برصيد سبع نقاط 

قبل س�فرها إىل بولندا الت�ي جمعت أربع نقاط. 
ويع�ود قائ�د إنجل�را س�تيفن ج�ريارد لصفوف 
الفري�ق قادما م�ن اإليقاف بينم�ا يتوقع املهاجم 
واين روني مواجهة أقوى أمام بولندا من مواجهة 
سان مارينو التي أنهتها إنجلرا بتسجيل خمسة 

أهداف نظيفة ي�وم الجمعة.وقال روني: "إنهم 
فريق جيد ورسيع ويجيد الهجمات املرتدة .. 

س�تكون مباراة صعبة لذا علينا أن نكون يف 
أفض�ل حاالتنا حتى نخ�رج بنتيجة جيدة 

منها".

اعالن مناقصة رقم )304( لسنة 2012
تأهيل القاعة الرياضية في ملعب ميسان الدولي/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود العامة الحكومية ع�ن اعالن املناقصة 
املدرج�ة تفاصيله�ا يف ادن�اه ضم�ن موازن�ة تنمي�ة االقاليم فع�ى الراغبني يف 
االش�راك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان 
لغ�رض الحصول عى نس�خة من ال�روط واملواصفات الفني�ة والتعليمات اىل 
مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل 
للرد علما ا ناخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الخميس املصادف  2012/11/8 
الس�اعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود 
العام�ة الحكومي�ة يف الطابق الثان�ي , اذا صادف اخر موعد لتس�ليم العطاءات 

عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائرة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 
اجور نر االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمين�ات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العطاء بموج�ب صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ عن املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة 
وص�ادر من احد املص�ارف العراقية املعتم�دة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / 
تنمية االقاليم عى ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة 

ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اسم المشروع ت 
الدائرة 

المستفيدة 
الدرجة والتصنيف مدة التنفيذ التبويب 

1
تأهيل القاعة الرياضية 

في ملعب ميسان 
الدولي

مديرية 
شباب 

ورياضة 
ميسان

العاشرة/ انشائية 150 يوم 9 - 17 - 4 - 18 

اعالن مناقصة رقم )302( لسنة 2012
هدم واعادة بناء مدرسة الجواهري في منطقة الزيوت/ قضاء العمارة/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود العامة الحكومية ع�ن اعالن املناقصة 
املدرج�ة تفاصيله�ا يف ادن�اه ضم�ن موازن�ة تنمي�ة االقاليم فع�ى الراغبني يف 
االش�راك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان 
لغ�رض الحصول عى نس�خة من ال�روط واملواصفات الفني�ة والتعليمات اىل 
مقدم�ي العط�اءات مقابل دفع مبلغ ق�دره )150,000( مائة وخمس�ون الف 
دينار غري قابل للرد علما ا ناخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الخميس املصادف  
2012/11/8 الساعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف 
قس�م العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتس�ليم 

العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائرة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 
اجور نر االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمين�ات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العطاء بموج�ب صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ عن املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة 
وص�ادر من احد املص�ارف العراقية املعتم�دة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / 
تنمية االقاليم عى ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة 

ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اسم المشروع ت 
الدائرة 

المستفيدة 
الدرجة والتصنيف مدة التنفيذ التبويب 

1

هدم واعادة بناء 
مدرسة الجواهري في 
منطقة الزيوت/ قضاء 

العمارة

المديرية 
العامة 
لتربية 
ميسان

السادسة/ انشائية 260 يوم 1 - 17 - 1 - 26

بل�غ املنتخ�ب الجزائري نهائي�ات ام�م افريقيا 
بف�وزه ع�ى ضيف�ه الليب�ي بهدف�ني لصفر يف 
اللقاء الذي جرى بينهما ضمن منافس�ات ذهاب 
ف�رض  االرض  النهائية.صاح�ب  التصفي�ات 
سيطرته مبكراً عى مجريات اللعب ، حيث فاجأ 
خصم�ه بهدف مبكر يف الدقيقة السادس�ة عرب 
رأسية العربي هالل سوداني  مستفيداً من ركلة 
ركنية.ول�م ينتظ�ر منتخب محارب�ي الصحراء 
طوي�اًل حتى  اضاف الهدف الثاني عرب س�ليمان 
اسالم بعد مرور دقيقة فقط ، الذي استغل خطأ 
من الحارس الليبي.وحاول املنتخب الليبي العودة 
اىل اللق�اء بعّدة هجمات خجولة ، اال انها لم تثمر 
عن يشء يف ظل التنظيم الذي فرضه دفاع الخصم 
، وكان معظ�م اللع�ب بع�د الهدف�ني متمركز يف 
وس�ط امللعب بعد تراخي العبي الجزائر والعودة 

اىل الخل�ف للحفاظ عى النتيجة .الش�وط الثاني 
ل�م يختلف عن س�ابقه كثرياً من ناحي�ة االداء ، 
بإس�تثناء بعض التحركات للمنتخب الليبي بعد 
تحريك االطراف بالش�كل املطل�وب ، لكن ذلك لم 
يش�فع لهم بزيارة ش�باك الجزائر وسط الرقابة 
الدفاعية الصارمة.يف الدقيقة التاس�عة والستني 
ت�م ايقاف اللعب من قبل الحكم بس�بب هتافات 
تس�ديدة  ش�هدت   ٧4 الجزائري�ة.د  الجماه�ري 
ملنتخ�ب الجزائ�ر داخل املنطق�ة كادت تثمر عن 
هدف ثالث لكن الدفاع الليبي ابعدها قبل معانقة 
الش�باك.وحاول البدي�ل س�عد تاج�ر ان يع�زز 
النتيجة بتسديدة ملتفة من خارج املنطقة ، لكن 
الح�ارس الليبي كان باملرصاد د 80 ، ويف الدقائق 
العر االخرية اقترص اللعب يف وس�ط امللعب بعد 
اقتناع الطرفني بالنتيجة ملصلحة الجزائر السيما 

وانه متقدم ذهاباً بهدف لصفر.

اق�رب الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش كثريا من الس�ويرسي 
روجي�ه فيدرر صاح�ب املرك�ز االول عى الئح�ة التصنيف 
االس�بوعي الجديد لالعب�ي التنس املحرف�ني الصادر امس 
االثن�ني, وذل�ك بعدما تقلص الف�ارق بني الالعب�ني اىل 195 
نقط�ة.وكان ديوكوفيتش توج االحد بطال لدورة ش�نغهاي 
الصينية, ثامن دورات املاس�رز )1000 نقطة( بفوزه عى 
الربيطاني اندي موراي بطل النس�ختني املاضيتني يف املباراة 
النهائي�ة. ويحت�ل هذا االخ�ري املركز الثال�ث برصيد ٧690 
نقط�ة. وتقدم التش�يكي طوماس بريديت�ش مرتبة واحدة 
وصار سادس�ا عى حس�اب الفرنيس جو ويلفريد تس�ونغا 

ال�ذي تراج�ع اىل املرتبة الس�ابعة, يف حني اق�رب االمريكي 
جون ايس�نر من املصنف�ني العر االوائل بصع�وده مرتبة 
واح�دة واحتالله املركز الحادي عر امام االرجنتيني خوان 
موناك�و العارش.- ترتي�ب العرة االوائل: 1- الس�ويرسي 
روجيه فيدرر 12165 نقطة 2- الرصبي نوفاك ديوكوفيتش 
119٧0 3- الربيطان�ي ان�دي م�وراي ٧690 4- االس�باني 
رافاي�ل ن�ادال 6995 5- االس�باني دافي�د ف�رير 5360 6- 
التش�يكي توماس برديتش 4840 ٧- الفرنيس جو ويلفريد 
تسونغا 4810 8- االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 36٧0 
9- الرصب�ي يانك�و تيبس�اريفيتش 3265 10- االرجنتيني 

خوان موناكو 2٧٧5 .

ل�م يتمكن العب املنتخ�ب الربازييل وفريق 
ري�ال مدري�د، مارس�يلو دا س�يلفا، م�ن 
إتم�ام الحص�ة التدريبية املربمج�ة لنهار 
اليوم رفقة املنتخب الربازييل حيث تعرض 
الالعب إلصابة عى مستوى الكاحل األيمن 
اضطر ع�ى إثرها ل�رك زمالئ�ه والتوجه 
إح�دى  يف  الطبي�ة  بالفحوص�ات  للقي�ام 
املستشفيات ببولندا حيث يتواجد منتخبه.
وذكرت مختلف وسائل اإلعالم أن مارسيلو 
قد غادر املركز التدريبي ملنتخبه بصعوبات 
كب�رية يف امل�ي وه�و م�ا خل�ق الرعب يف 
األوس�اط املدريدية خاصة بع�د أن أصيب 
الظهري اآلخر فابيو كوينراو خالل مباراة 
منتخب�ه أمام نظريه ال�رويس، وهو ما قد 
يجع�ل مورينيو من دون أي ظهري أيرس يف 

الفرة القادمة.ويف هذا الصدد، ذكرت إذاعة 
"أوندا س�ريو" اإلس�بانية أن اإلصابة التي 
تعرض لها مارسيلو ستبعده عن امليادين 
لف�رة تراوح م�ا ب�ني ش�هرين إىل ثالثة 

وه�و  أش�هر 
سيش�كل  م�ا 
قوية  رضب�ة 
نج�ي  للم�ري
وأن  خاص�ة 
لظه�����ري  ا
كان  الربازييل 
أزهى  يقيض 
رفقة  أيام�ه 
مدريد  ري�ال 
بداي�ة  م�ع 

املوسم.

المستقبل العراقي / وكاالت

الريال يتلقى ضربة موجعة 
بإصابة مارسيلو

 العدد )366( الثالثاء 16 تشرين االول  2012

الجزائر في نهائيات أمم إفريقياديوكوفيتش يضيق الخناق على فيدرر
على حساب ليبيا

أسبانيا تصطدم مع فرنسا في مواجهة نارية

المستقبل العراقي/ متابعة

طم�أن املدير الفن�ي للمنتخ�ب البلجيك�ي مارك 
فيلموت�س نظ�ريه يف مانشس�ر س�يتي روبرتو 
مانش�يني عى حال�ة قائده فينس�نت كومباني 
مؤك�ًدا أن�ه الئق تماًم�ا ملب�اراة اس�كتلندا اليوم 

الثالث�اء يف تصفي�ات كأس العال�م.كان مانش�يني 
ق�د أع�رب ع�ن قلق�ه م�ن اس�تدعاء قل�ب 

دفاع�ه للمنتخب البلجيكي خش�ية تجدد 
إصابت�ه يف ربل�ة الس�اق والت�ي أبعدت�ه 

يف ع�ن املب�اراة األخرية للس�يتي 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از 
والت�ي ف�از به�ا 0/3 ع�ى 
س�ندرالند. وق�ال فليموتس 

أن�ه وافق عى طلب مانش�يني 
باس�تبعاد الالع�ب م�ن التش�كيلة 

الت�ي ف�ازت ع�ى هولن�دا ودًي�ا يف اب 
امل�ايض، لكنه أكد أن مباري�ات التصفيات 

هي مس�ألة أخرى.وقال "قبل مب�اراة هولندا 
الودي�ة اتصل بي مانش�يني وطل�ب مني إراحة 
الالع�ب، لك�ن اآلن هذه مب�اراة تصفيات لذلك 
نح�ن بحاج�ة لخدماته، فينس�نت الئًقا تماًما 
لالعب، وأريد أن أقول ملانشيني أننا لن ُنجازف 

مع أي العب".

أمل�ح م�درب نادي باريس س�ان جريم�ان  كارلو 
أنش�يلوتي إىل احتمالي�ة تقديم الن�ادي البارييس 
لعرض إىل النجم اإليطايل دانيييل دي رويس مستغالً 
وضعيته الس�يئة مع نادي روم�ا واملدرب زيمان 
إال أن�ه أكد ب�أن األمر صعب إىل ح�د ما حيث قال 
يف ترصيح�ات لراديو مونت�ي كارلو :” دي رويس 
العب ممت�از وصحيح أن�ه ال يلعب حالي�اً لكنه 
برأيي مجرد قرار مؤقت من املدرب زيمان ، ومن 

الطبيعي أن يرتبط بباريس سان جريمان ألنه 
األكث�ر ق�درة عى اإلنفاق يف الس�وق إال أن 

األمر مغلق اآلن وس�نناقش املوضوع 
يف يناير القادم .

ف�ازت فيكتوري�ا ازارين�كا العب�ة روس�يا 
البيضاء واملصنفة االوىل بلقب بطولة لينز 
املفتوح�ة للتنس للس�يدات اليوم االحد. 
ففي الدور النهائ�ي للبطولة املقامة يف 
النمسا تغلبت ازارينكا عى منافستها 
األملاني�ة يولي�ا جورج 
الخامس�ة  املصنف�ة 
عت�ني  بمجمو
بواق�ع 3-6  متتاليت�ني 
البيالروس�ية  واحتفظ�ت  و4-6. 
فيكتوري�ا ازارنكا باملرك�ز االول عى الئحة 
الالعب�ات  لرابط�ة  الجدي�د  التصني�ف 
املحرف�ات الص�ادر ام�س االثن�ني حيث 
تمل�ك 10955 نقطة مقابل 9135 نقطة 
للروسية ماريا شارابوفا صاحبة املركز 
الثاني و٧900 نقطة لالمريكية س�ريينا 
وليامس صاحبة املركز الثالث. وكانت 
ازارن�كا توج�ت ام�س االح�د بلقبه�ا 
يف  والراب�ع ع�ر  يف 2012  الس�ادس 
مس�ريتها االحرافية بتغلبها ع�ى االملانية يوليا 
جورج يف املباراة النهائية لدورة لنتس النمس�وية.

وس�تغيب ازارنكا مثلها مثل بقية املصنفات الس�بع 
االوليات يف الرتيب عن دورتي موسكو ولوكسمبورغ هذا 
االس�بوع بسبب استعدادها للمشاركة يف بطولة املاسرز 
املق�ررة م�ن 23 اىل 28 اكتوبر الحايل يف اس�طنبول. – 
ترتي�ب الالعبات الع�ر االوليات: 1- البيالروس�ية 
فيكتوريا ازارنكا 10955 نقطة 2- الروسية ماريا 
ش�ارابوفا 9135 3- االمريكي�ة س�ريينا 
وليامس ٧900 4- البولندية انييس�كا 
رادفانس�كا ٧265 5- التش�يكية برا 
كفيتوف�ا 6515 6- االملاني�ة انجيلي�ك 
كريب�ر 54٧0 ٧- الصيني�ة ن�ا يل 5095 
 -9  4855 ايران�ي  س�ارة  االيطالي�ة   -8
االسرالية س�امانتا ستوسور 4330 10- 

الفرنسية ماريون بارتويل 3850.

مانشيني غاضب !!

المستقبل العراقي / وكاالت المستقبل العراقي / وكاالت
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        بيروت/ وكاالت

كان العالم عىل موع�د مع قفزة تاريخيَّة 
فيليك�س  النِّمس�اوي  املغام�ر  له�ا  ح��َّ 
�ق حلم�ه م�ن  بومغارتن�ر )43 عاًم�ا( وحقَّ
خاللها، إذ قفر عن ارتفاع 39 كم عن س�طح 
ع�ر  ة  قياس�يَّ أرق�ام  ثالث�ة  كارًسا  األرض 
تحطيم�ه القواع�د الفيزيائيَّ�ة وكرس حاجز 

وت بجسده فقط. الصَّ
ر الكثريون ح�ول العالم أمام  وكما تس�مَّ
شاش�ات التَّلف�زة ملتابع�ة هذا الح�دث الذي 
يَّة،  �ل أليَّ�ام بس�بب س�وء األح�وال الجوِّ تأجَّ
كذلك فعلت بعض النَّجمات العربيَّات اللواتي 
تفاعل�ن ع�ىل تويرت م�ع الحدث ال�ذي أدخل 
بطله إىل التَّاريخ.وتنوَّعت ردود األفعال بينهن 
عة واملنبه�رة وبني تل�ك املمازحة  بني املش�جِّ

واملطلقة للنكات.
بداي�ة مع الفنَّان�ة اإلماراتيَّ�ة أحالم الَّتي 
كتب�ت ع�دَّة تغري�دات ع�ىل توي�رت بيَّنت عن 
القف�زة  دقائ�ق  بلحظ�ة  لحظ�ة  متابعته�ا 
التَّاريخيَّ�ة، وداعي�ة لبومغارتن�ر بالتَّوفي�ق 

واصفة إياه باملغامر.
ا الفنَّانة اللَّبنانيَّة إليسا فبدأت تغريداتها  أمَّ

بالدع�اء والثناء عىل ه�ذه الخطوة وكتبت يف 
تغريدة أنَّه عىل وشك القفز وطلبت أنَّ ال يقوم 
�ديد  بذلك داللة عىل حماس�تها وتفاعلها الشَّ
مع الحدث، وتحوَّلت يف تغريدة أخرى منقولة 
�اب س�امي  عن حس�اب النَّائب اللَّبناني الشَّ
الجميَّل إىل إطالق النِّكات حول كيفيَّة تعاطي 
التلفزيون الرَّسمي اللَّبناني مع الحدث، وهو 
ره يف نق�ل الوقائع وكتبت:  املتَّه�م دائًما بتأخُّ
»عاجل تلفزيون لبنان: رائد الفضاء األمريكي 

نيل أرمس�رتونغ يصل إىل س�طح القمر«.
هيف�اء  اللَّبنانيَّ�ة  الفنَّان�ة  إىل  وص�والً 
ت عن حماس�تها ومتابعتها  وهب�ي الَّتي عرَّ
للقف�زة وأثنت عىل العم�ل الرائع الذي قام به 
الفنَّانة  س�اوي بومغارتنر.ونهاي�ة م�ع  النمِّ
رافة  العراقيَّة ش�ذى حس�ون الَّتي طغت الطَّ
ع�ىل تغريداته�ا حي�ث تس�اءلت م�ا إذا كان 
م العالم  س�ينجح يف تحقيق حلمه أم س�يرتحَّ
عليه، ونرشت صورة أخرى من كليبها األخري 
»ع�الء الدين« وهي ترمي بنفس�ها من مبنى 

عاٍل وتقارن بينها وبني فيليكس.
وكان�ت قد تعالت الهتاف�ات ليلة أول من 
أمس عندما قف�ز فيليكس 43 عاما من فوق 
لوح يف حجم لوح التزلج يمتد خارج كبسولة 

مصنوعة م�ن األلياف الزجاجي�ة واإلكريليك 
يبل�غ طولها 11 قدم�ا )3.3 م�رت( وعرضها 
ثماني�ة أقدام )2.4 م�رت( والتي حملها بالون 

ضخم إىل ارتفاع 128 ألف قدم.
وص�اح حش�د املتفرج�ني أثناء س�قوط 
املغام�ر النمس�اوي ع�ر الطبق�ة العليا من 

الغالف الجوي قائلني »نحبك يا فيليكس!«.
وذكر املوقع اإللكرتوني الخاص باملرشوع 
أن جس�د بومجارتن�ر اخرتق الغ�الف الجوي 
برسع�ات بل�غ أقصاها 700 ميل يف الس�اعة 
ليحق�ق عىل ما يب�دو هدفا آخر م�ن أهدافه 
وه�و أن يصب�ح أول إنس�ان يحط�م حاج�ز 

الصوت يف سقوط حر.
وجاءت قف�زة بومجارتنر باتجاه األرض 
يف الذكرى الخامس�ة والس�تني لرحلة الطيار 
األمريكي األس�طورة تش�اك ييجر الذي كرس 
حاج�ز الص���وت يف 14 أكتوبر ترشين األول 

عام 1947.
وحط�م بومجارتن�ر الرقمني القياس�يني 
ألع�ىل ارتفاع يصل إليه بال�ون مأهول وأعىل 
ارتف�اع للقف�ز الح�ر باملظلة قب�ل أن يهبط 
بس�الم ع�ىل األرض ويرفع ذراعيه يف إش�ارة 
للنرص بعد نحو عرش دقائق من بداية القفز.

       نيويورك/ رويترز

يقام يف مدينة نيويورك األمريكية 
م�زاد يحوي ع�دة كت�ل صخرية من 
كوكب املري�خ وأكر قطعة من القمر 
تعرض للبي�ع حتى اآلن، فيما وصفه 
منظم�ون بأنه أكر م�زاد يف التاريخ 

للنيازك.وط�رح أكثر م�ن 125 نيزكا 
للمزاد يف عملية بيع خاصة من بينها 
نيزك حديدي يشبه وجهاً منتحباً مثل 
الذي عث�ر عليه يف صح�راء كالهاري 
يف جن�وب الق�ارة اإلفريقية ورشيحة 
م�ن نيزك ويلميت من متحف التاريخ 
الطبيع�ي األمريك�ي يق�در أن تب�اع 

بمبلغ 85 ألف دوالر عىل األقل.
وم�ن املتوقع أن يباع حجر القمر 
ال�ذي يبلغ وزن�ه 8.1 كيلوغ�رام بما 

يزيد عن 340 ألف دوالر.
وتس�عر الني�ازك وفق�ا لحجمها 
وندرته�ا وجماله�ا وأصله�ا ويكون 
املشرتون مستعدين عادة لدفع سعر 
أك�ر لقطع الحج�ارة أو الحديد التي 
يع�رف أن مصدرها القم�ر أو كوكب 
املري�خ. وق�ال داري بي�ت مستش�ار 
الني�ازك ملزادات هريتي�ج إن الصخور 
القمري�ة ن�ادرة بش�كل خ�اص ألنه 
من املعروف أنه ال يوجد س�وى 2.61 

كيلوغرام منها عىل األرض.

       لندن/ وكاالت

بع�د 40 عاما، داف�ع ناجون عن 
الق�رار الذي اضطره�م إىل أكل لحوم 
أصدقائه�م املوت�ى لينج�وا من املوت 
إثر تحطم طائرتهم عىل جبال األنديز 
بني تشييل والرازيل عام 1972 حيث 
انقطع�وا ع�ن العال�م وكان�ت درجة 

الحرارة تصل إىل 40 تحت الصفر.
الدكتور روبرتو كانيسا كان أحد 
الناج�ني إضاف�ة إىل 15 ممن رافقوه 
آنذاك يف الرحلة التي كانت تقل العبي 
فريق »ريغبي« أوروغواياني، وبعض 
أقربائه�م وأصدقائهم الذي�ن تمكنوا 
م�ن النج�اة بع�د مكث�وا 72 يوما يف 
العراء وس�ط ظ�روف جوية قاس�ية 

للغاية.
ه�ؤالء  نج�اة  يف  الفض�ل  وكان 
نان�دو  وصديق�ه  كانيس�ا  للدكت�ور 
بارادو الذين مشوا 10 أيام عر جبال 
األنديز حتى التقوا برجل من تش�ييل 
أبلغ الس�لطات إلرسال طواقم اإلنقاذ 

إىل مكان الحادثة.
وقال كانيس�ا لصحيفة »ذا صن« 

الريطانية، مدافعا عن أكل قطع من 
لحم صديقه » ش�عرت بأني اس�تغل 
أصدقائ�ي املوتى ورفض�ت الفكرة،« 
وأضاف »لكني ع�دت وفكرت مجددا 
وقلت لنف�ي، لو كنت أن�ا من مات، 

لوددت أن أقدم لحمي ألصدقائي«.
ورشح كانيسا قائال »كانت لحوم 
رفاقنا املتوفني الغارقة يف الثلوج التي 

تغطي املكان املصدر الوحيد للروتني 
الذي س�يقينا من امل�وت بعد أن بقينا 

أكثر من شهر بال طعام«.
األوىل  اللقم�ة  »أكل�ت  وأض�اف 
وانتظ�رت قليال، لم أت�ر بعد أكلها، 

فتابعت«.
عندم�ا وقعت الحادث�ة قتل أكثر 
م�ن رب�ع ركاب الطائ�رة مب�ارشة، 

واستس�لم آخ�رون لل�رد واإلصابات 
ول�م يتب�ق س�وى 29 ش�خصا، قتل 
منه�م بعد ذل�ك 8 أش�خاص بانهيار 

جليدي.
عندما وقعت الحادثة كان كانيسا 
يف التاس�عة عرشة م�ن عمره، وربما 
كان�ت ه�ذه الحادث�ة س�ببا ليصبح 

طبيبا.

       لندن/ وكاالت

اس�تخدم فن�ان أمريكي طريقة مبتكرة إلعادة رس�م 
لوحات شهرية من القرن السادس عرش، حني أعاد تشكيل 
مجموع�ة م�ن البورتريهات “صور الوجوه” مس�تخدماً 

اللحوم والفواك�ه والخ�اوات والزهور.
وقالت صحيفة “الدييل ميل” الريطانية، 
إن املص�ور األمريكي كل�وز أنريك جريدز، 
م�ن مدين�ة نيوي�ورك، اس�تلهم مرشوع 
البورتريهات من لوح�ات الفنان اإليطايل 
غصيبي ارتيمبولدو، من القرن 16، والذي 
ق�ام برس�م الوج�وه مس�تخدماً اللحوم 
والفواكه والخ��اوات والزهور، وعقب 
تش�كيل الوج�وه بالطع�ام، يق�وم بنقل 

هذه الوجوه مس�تخدماً القماش واألل�وان، فقدم أجمل 
أعم�ال الفن يف الفرتة م�ن 1527م إىل 1593م.أما املصور 
األمريكي جريدز، فلم يس�تخدم الريش�ة واأللوان، بل قرر 
أن يح�ول اللوحات فوراً إىل صور فوتوغرافية مس�تخدماً 
الكامريا، وذلك قبل أن تذبل األطعمة.وتنقل الصحيفة عن 
املص�ور األمريك�ي: إن كل لوحة تس�تغرق 3 
أيام حتى يتم تش�كيلها وتحويلها إىل صورة.
ويضي�ف: أحيان�اً يح�دث تناقض ب�ني نوع 
الفاكهة وجزء من اللوحة، مثالً رأيت أن حبة 
الكمث�رى يف إحدى اللوحات أك�ر من األنف، 
بطاطس.وع�ن  بحب�ة  باس�تبدالها  فقم�ت 
مش�اهدي ص�وره يق�ول: يف البداي�ة ال يرى 
املش�اهد س�وى قطع الخ�اوات والفواكه، 

ولكن بعد قليل يدركون أنها وجوه.

يرسم بت «الفواكه واخلرضاوات« صخور من القمتر واملريخ يف مزاد

أكلتتتوا لتحتتتوم أصتتدقتتتائتهتتتم لينجتتوا متتن املتتوت

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

• يف عهد احد الوالة العثمانيني الذين حكموا العراق بفظاظة وقسوة؛ 
يذك�ر أن اح�د املواطنني عاد مرعوب�ا إىل بيته واختبأ تح�ت )الجرباية( 
وس�ط دهشة عائلته؛ وحني اس�تفرست منه زوجته عما أصابه أجابها 
مرتبكا بأن )جنود الوايل يلّمون الحمري من الش�ارع للسخرة( فصاحت 
ب�ه وما دخل�ك أنت يا رجال؛ ف�رّد عليها بلهجته البغدادي�ة املميزة )لج 

عيني..مو مدا يفرقون!!(
• تب�ادرت لذهني هذه الواقعة بعد ان تواترت األنباء عن اس�تخدام 
لحوم الحمري لالستهالك البرشي يف مطاعمنا؛ واىل الحد الذي فيه )لجنة 
الصح�ة والبيئ�ة النيابية( تطال�ب وزارة الصحة بمعاقبة املس�ؤولني؛ 

فالصحف تتحدث و)رؤوس املغدورين( مرمية بأطراف بغداد!!
• ودحضا للشائعات.. استنهضت )الدوائر األمنية( هممها؛ وبهمم 
مس�اندة من )دوائر البيطرة( تب�ني.. أن القضية وما فيها؛ هو أن هذه 
)املطايا( قد ذبحت بموافقة رس�مية وفيها )فتوى سياس�ية( معتمدة 

من أعضاء أجالء ال يطال )النهيق( مقامهم السامي!!
وما كان الغ�رض من الذبح هو اس�تخدامها ك�)لحوم مائدة( عىل 

اإلطالق؛ وإنما إلطعام )أسود(!
واألسود؛ بحسب املصادر الحدودية )دخلت العراق يف الفرتة املاضية 
وتم رشاؤها من قبل تجار وعدد من السياسيني واملسؤولني الحكوميني 

وضمانا للسالمة.. قلعت أنيابها!!؟(
وبالتأكي�د؛ يج�ب ان يكون للدوائ�ر االمنية دلو يدىل؛ فق�ال قائلها 
)م�ن الدالل�ة والكش�ف توصلن�ا اىل ان األش�الء ق�د وج�دت يف املناطق 
التي يكثر فيها اس�تخدام الحمري يف س�حب العربات( مضيفا-صاحب 
الدلو- )معلوماتن�ا أفادت بأن احد القصابني قام بذبح عدد من الحمري 
لصال�ح مربي األس�ود،وذلك بس�بب ارتفاع أس�عار اللحوم املس�توردة 
والعراقية،فيما ال يتجاوز س�عر الحمار الواحد-بقضه وقضيضه- أكثر 

من خمسني ألف دينار وهو غذاء جيد للسباع(!!
.. رج�اء- ال يعّق�ب اح�د القراء ويتفلس�ف ب�رايس )اذا كان رجال 
األم�ن بمثل ه�ذه الش�طارة؛ فلماذا لم يكتش�فوا حمل�ة الكواتم وهم 
يذبحون العراقيني يوميا( ألنني -برصاحة- ضد هذه التعقيبات وأؤمن 
ان العافي�ة بالتدري�ج -كما يق�ال- فالي�وم )مطايا( وغ�دا )اوادم( لم 

العجلة؟؟
ثم أن املحامي الش�هري )طارق حرب( قد هدد بان القانون العراقي 
يعاقب )ذابح املطي( بعرشة أعوام س�جن يف حالة استخدام لحمه )تكة 

او كباب( أما ذباح العراقيني فله املحاصصة!!
 املحلل�ون اإلخباري�ون لم يفوّت�وا الفرصة.. فرصح�وا للفضائيات 
بأن القضية ال تخلو من بعد ش�وفيني يستهدف حزبا مهما هو )حزب 
الحم�ري( الذي فجع مؤخرا بوفاة )الرفيق س�موكي( بعد ان نقلته قوة 
من املارينز من مدينة الفاو إىل الواليات املتحدة األمريكية واس�تحصلت 
له موافقات )اللجوء الحمريي( لكنه -عيني عىل شبابه- لم يتهن ومات 

من النعمة..
وق�د أنصفه )زعيم ح�زب الحمري( إذ قال يف تأبينه )س�موكي كان 

يمثل وفاء وقوة وإخالص الحمار العراقي والكردستاني يف أمريكا(!!
ألم اق�ل لكم ان يف القضية بعدا سياس�يا ولذل�ك حظيت باالهتمام 

االمني املطلوب!
• املش�كلة التي أواجهها يا أخوان هي أنني خائف ومرتبك مثل ذلك 
العراقي الهارب من )جندرم�ة( الوايل العثماني؛ فالكواليس)البيطرية( 
رسب�ت خ�را يفيد: ان األس�ود حتى لو قلع�ت أنيابها فه�ي قادرة عىل 
تعويضها بأخرى؛ وبذلك -وهذا مؤكد- س�تقوم هي عىل خدمة نفسها 

بنفسها من دون حاجة إىل )دلفري(!!
• ما اتمناه –وارص عىل تمنيه يا رب العاملني– هو ان )يزكط( حمار 
الفقراء أس�د السياس�يني )زكطة( قوية ما وراها جزي�ة؛ وبهذا ينتقم 
لنا وله؛ فمن يدري فربما بعد ان تنتهي حمرينا س�يلتفت السياس�يون 
إلين�ا باعتب�ار ان لحمنا ارخص وأكثر مستس�اغية لألس�ود و.. لرجال 

السياسة!! 

برصف النظر عن كون صفة )الوفاء( قيمة تصاعدية يف سلم االرتقاء 
بالبرش والناس ع�ىل مختلف اتجاهاتهم ومش�اربهم -وان كان لبعض 
الحيوان�ات منه�ا يف حياتنا نصي�ب ولعلكم تعرفون م�ا أقصد وأصبو- 
لكنه�ا )أي تل�ك الصفة( تبقى س�مة راقية، حانية، ب�ارزة يف حياة من 
يعري لها وزنا مضاعفا، بل اس�تثنائيا، كالذي حدثني عنه -عر الهاتف 
م�ن أو ظبي ولدقائ�ق طويلة قبل أقل من أس�بوع تقريبا- املوس�يقار 
)س�الم عبدالكري�م( بص�وت تمازجت فيه مش�اعر م�ن أىس وحرسة 
وحي�ف وأخرى من اس�تغراب وامتنان لم تنقط�ع خيوطها طيلة وقت 
تلك املهاتفة، حول ش�خصية موس�يقية وتربوية كان لها فعلها وأثرها 
االيجاب�ي الكب�ري يف تخريج جيل كامل من املوس�يقيني من طلبة معهد 
الفنون الجميلة ومعهد الدراسات املوسيقية )النغمية( كانوا قد تتلمذوا 
عىل يد األس�تاذ املربي ) باس�م حس�ني محمد عيل( الذي داهمه املرض 
وأخذ ما أخذ منه من صحة وش�حة ما كان بحوزته من مال، ال يتعدى 
ح�دود راتبه التقاعدي الذي هو رأس�ماله الوحي�د، كما عاش هو اآلخر 
وحيدا، حيث لم يجد اىل جانبه يف رحله مرضه ودخوله مستشفى مدينة 
الطب، جراء عجز كلوي حاد غري طالبه الويف )باسل مجيد رشيد( الذي 
أبى أن يفارقه ملدة ثالث�ة وعرشين يوما متواصلة -بدون انقطاع- ترك 
فيها ش�ؤون ومتعلقات عمله اليومي وبيت�ه وعائلته -مضحيا براحته 
وصحته، س�اهرا عىل آهات أوجاع وتنويعات عذابات اآلم أستاذه وهو 
يعاني قس�وة املرض وجفاء األق�ارب و االصدقاء وجحودهم طوال تلك 
األيام القاس�ية التي عاشها الراحل، أي نعم الراحل الفنان املربي الزاهد 
)باسم حسني( الذي ش�هق بنفسه األخري مساء يوم أمس األول )األحد 
14/ ترشين أول الحايل( اىل مثواه و)دار حقه(، محفوفا بموقف طالبه 
النبيل )باس�ل( الباس�ل، الذي ذكرني، عر الهات�ف -ايضا- قبل يومني 
من ذلك الرحيل، عن موقف نقابة الفنانني واتحاد املوس�يقيني الالمبايل 
واملجايف لحالة أس�تاذه وأس�تاذ أغل�ب طلبة املعاهد الفنية، بل أس�تاذ 
الجمي�ع عىل حد تعبريه، لحظ�ة أخرني بنبأ موت�ه... مضيفا -بلوعة 

قاتمة- إىل قائمة أسباب ذلك الرحيل املوجع سوء خدمات املستشفى.
   معلومة عرضية تفيد بأن الفنان )باسل مجيد رشيد( كان يشغل 
منص�ب أم�ني رس اتحاد املوس�يقيني حتى ع�ام/2009 لكنه اس�تقال 
مطالب�ا تعليق عضويته م�ن ذلك االتحاد حفاظا من م�اء وجهه جراء 
مواقف وترصفات وسلوكيات كانت تجايف طبيعة وحقيقة عمل االتحاد 
املذكور، وكان بذلك أذكى -بتقديري- من مجرد االحتفاظ بذلك املنصب، 
رافض�ا معادلة أو مفهوما أضحى مت�داوال، يف لغة وقاموس من يفضل 
املنصب ع�ىل املوقف، يقول: اىل العال حتى ولو عىل الخازوق، لكي يبقى 
وافيا مع نفسه ومع من يحيط به، كما فعل )باسل( الطالب مع املعلم 
)باس�م(، يف مقوم�ات نظرية أطلق عليها صديقنا املوس�يقار )س�الم 
عبدالكريم( بعمق ولهفه استفساراته واس�تفهاماته )الهاتفية( -من 
هن�اك- ب�)نظرية الوف�اء( تعبريا صادق�ا، داال عن جوه�ر موقف، بل 

مواقف ذلك الطالب النجيب.

  * جواد الحطاب

  * حسن عبدالحميد

انتبهوا حلمريكم .. 
فت«أسود الربملانيني« 

قادمة !!

خواطر )قد( أو )ال( 
ترّس اخلاطر

الكتابة باالزميل

نقار الخشب

مديــر التحريــر 

      باريس / وكاالت

عندم�ا تفكر يف أغىل أن�واع الطعام، من املؤكد أن البطاطا ال تكون ضمن 
األنواع التي تفكر بها. هذا مجرد رأي و لكن يف الواقع هناك نوع من البطاطا 
يسمى La Bonnotte و هي أحد أغىل أنواع األطعمة يف العالم و ال تقدم اال يف 

أغىل و أفخم املطاعم و الفنادق. 
يأت�ي ه�ذا النوع م�ن البطاطا يف املرتبة الخامس�ة يف قائم�ة أغىل أنواع 

األطعمة بعد الزعفران و البندق و الكافيار و الكمأة البيضاء.
يص�ل س�عر الكيلوغ�رام الواحد من ه�ذه البطاط�ا إىل 700 دوالر وهذا 
السعر ليس متصال فقط بطعمها املالح اللذيذ وإنما أيضا بندرتها إذ أن هذا 
الن�وع يزرع فقط يف جزيرة فرنس�ية تس�مى Noirmoutier و يتم إنتاج 20 
طنا منها فقط سنويا. تبقى درنات البطاطا بعد نضجها متصلة بالعنق مما 
يصعب حصادها باالالت ألن ذلك سيؤدي اىل تلفها لذلك يتم حصادها باأليدي 
و ه�ذا يف�رس قلة الكميات املنتج�ة منها و بالتايل غالء س�عرها، أضف عىل 
ذلك أن تس�ميدها يكون باضافة الطحالب و األعشاب البحرية مما يكسبها 
نكهة ترابية مالحة مميزة.تتم زراعة ملكة البطاطا، كما يس�ميها البعض، 
يف شهر شباط و يتم قطفها يف األسبوع األول من شهر مايو و للحفاظ عىل 

يتم ش�حنها مبارشة اىل الفن�اق و املطاعم الفاخرة يف نكهته�ا 
نفس ي�وم القطف ليتم تحضريها 
ضمن وصف�ات خاصة عىل أيد 

أمهر الطهاة.
م�ن  الن�وع  ه�ذا  محب�و 
البطاط�ا أسس�وا موقعا لها 
ع�ىل االنرتن�ت يحت�وي عىل 

بعض الوصفات.

      الكويت/ وكاالت

لقي�ت طالبة يف الكويت تبلغ من العمر 14 س�نة مرصعها بعدما 
تعرض�ت للدغة عقرب خ�الل وجودها مع طلبة املدرس�ة يف بر 

الصابرية شمال الكويت.وذكرت صحيفة الوطن الكويتية 
ت  س�ريَّ ق�د  أجنبي�ة  مدرس�ة  إدارة  ان 

رحل�ة ترفيهي�ة للط�الب والطالبات 
الدارس�ني فيها واثناء وجودهم يف 

بر الصابرية حيث موقع الرحلة 
لدغ�ت عق�رب طالب�ة أمريكية 
فأغم�ي عليه�ا وت�م االتص�ال 
بسيارة اإلسعاف وعند وصولها 

فارقت الطالبة الحياة.

خامس أغىل نوع طعام ... بطاطا !

متاتتت بلتتدغتتة عتقترب !

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

املغامر النمساوي كرس حاجز الصوت وهبط بسالم

النجمتات يتفاعلتن مع قفتزة فيليكتس من ختالل تويتتر


