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             بغداد/ المستقبل العراقي

قال الرئيس البيالروسي الكسندر لوكاشينكو 
في مقابلة مع صحيفة االندبندنت البريطانية 

إن الوالي�ات المتحدة عرض�ت عليه الدعم 
واالس�تثمار، مقابل تأكي�ده على وجود 

اس�لحة نووية في الع�راق، وانه لعب 
ف�ي ذل�ك الوق�ت دور الوس�يط بين 
الوالي�ات المتح�دة وصدام حس�ين. 

واض�اف “لقد ش�اركت ف�ي الصراع 
الدائ�ر ف�ي الع�راق، وإلى ح�د ما في 
ليبيا، ألنني كنت أعرف جيدا قادة هذه 

ال�دول، وكن�ت اعرف م�ا يجري في 
الداخل، وأنا االن ال أريد أن أتحدث 

عن عرض الس�فراء االمريكيين قب�ل االزمة كي 
أق�ول أن لدى العراق أس�لحة نووي�ة مقابل نقلة 
نوعي�ة لبالدي ال�ى االمام ورفض�ت ذلك. ووفقا 
للرئيس البيالروسي انه ال يستطيع 
أن يفع�ل ذل�ك، لمعرفت�ه جيدا 
ان الع�راق ال يمتل�ك اس�لحة 
نووية كم�ا انه عرض عليهم 
للتع�اون  ص�دام  اس�تعداد 
اذا كان االم�ر يتوق�ف عل�ى 
النفط بش�رط ع�دم التعرض 
لبالده وتدميرها. اختتم الرئيس 
لوكاشينكو بالقسم على ان كل 
ما قال�ه صحيحا وال غبار 

عليه!!.

               المستقبل العراقي/خاص

أك�د مص�در ف�ي مجل�س الن�واب ان هن�اك 
ترتيب�ات خاصة بما يتعل�ق بموضوع حدود 
المحافظ�ات، الفت�اً إلى ان هن�اك ترتيبا بين 
اعضاء م�ن اللجن�ة القانونية وبين رئاس�ة 
الجمهوري�ة ف�ي موض�وع ترس�يم ح�دود 

المحافظات.
وق�ال المص�در ل�”المس�تقبل العراقي” أن 
ترس�يم الحدود اعتمد على مسودة تعود إلى 

عام 1968، مبيناً أن رئيس الجمهورية جالل 
طالباني يس�عى إلى من�ح محافظات االقليم 
امتي�ازات خاصة، موضح�اً أن رئيس اللجنة 
القانونية النيابية خالد ش�واني يسند موقف 

رئيس الجمهورية بحسب المصدر. 
وأض�اف المصدر أن “الطرفين يس�عيان إلى 
تمرير المسودة لتكون قانون خاص بترسيم 
هاً إل�ى أن الحدود  ح�دود المحافظات”، منوِّ
مرسمة منذ العهد العثماني ولم يسبق للكرد 

ان اعترضوا عليها.

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»بالوتوس«

تكتسب احلكــمة
باملقدرة ال بالعـمر

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

مصدر: قريبًا.. حرب عصابات يف شوارع بغداد !!
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خبـــيــر لـ                   : حــرب التـــصــريحــــات عبــثـــت بســمــعــة البــــنـــك المـــــــركـــزي
غدًا في                  .. بارزاني يعـرض رشـوة مالية »خياليـة« على الـروس.. وبـوتين »محتـار« !!

وفقًا لمسودة حدود 1968

وساطـة لدى »القــانون« لدخـول
»الكردستاين« حكومة أمر واقع !!

           المستقبل العراقي/خاص

كشفت عضو في مجلس النواب عن عرض ُقِدَم الئتالف دولة 
القان�ون بواس�طة رئيس الجمهورية ج�الل طالباني تضمن 
دخول االئتالف الكردس�تاني ضمن حكوم�ة األغلبية”، الفتاً 

إلى أن هذا الدخول مشروط”.
وقال النائب ل�”المستقبل العراقي” مفضال عدم االشارة الى 
اسمه، أن الش�روط تتضمن موافقة دولة القانون والتحالف 
الوطني على ترسيم الحدود من جديد لتضم المناطق المتنازع 
عليها لخارطة اإلقليم، فضال عن حس�م ملف كركوك بش�كل 
نهائ�ي مع منح نس�بة 20% فقط للع�رب و80% هي الحصة 

الكردية”.
واش�ار إل�ى ان “الق�ادة الك�رد يضغط�ون عل�ى المالك�ي 
ويتعامل�ون معه عل�ى وفق سياس�ية الخ�داع والمماطلة”، 
مبيناً أن “طرفاً كردياً يتبنى دور الوس�يط، بينما يقود طرف 

ثاني دور الهجوم الشرس والعداء”. 
وأش�ار إل�ى أن “الكرد يس�يطرون على خصمه�م من خالل 
وس�يطهم المق�رب م�ن رئي�س ال�وزراء”، مضيف�اً أنه�م 

“يساومون العراقية والكتل االخرى على انفراد”.
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لوكاشينكو وسيطًا بني األمريكان 
وصدام إّبان حرب اإلطاحة

»رومـانسيـة احلرب السـوريـة« »جتتـذب »جهـادييـن« بريطـانييـن !!

هوية البالد الثقافية بني القلق والثبات »العراق مثاالً«

ـــة! ـــل ـــات ـــق ــــق ال ــــاب ــــس ــــــني بـــــغـــــداد ال أخـــــطـــــاء أم

ترتيبات خاصة لسن قانون ترسيم حدود املحافظات

بريطانيا »تسحب«
قنصليتهامن البرصة.. وموسكو 

تضع قدمها يف املدينة الغنية

تفاصيل ص3

            المستقبل العراقي/ خاص

ق�ال مص�در أمن�ي أن مافي�ات تروي�ج وتهري�ب 
المخ�دارت ب�دأت توظ�ف النس�اء، الفتاً إل�ى أنها 
تجندهن من اج�ل القيام بالمهم�ة التي تتمثل في 

تمرير المخدرات من ايران الى العراق. 
وأكد المصدر ل�«المستقبل العراقي« أن جزءا كبيرا 
من المخدرات يمر عبر االقليم وس�قوط التأشيرة 
بين االقلي�م وبين الجانب االيراني، مش�يراً إلى أن 
اصفهان تع�د مركز انتظ�ار المخ�درات االفغانية 
وه�ي محط�ة تنتقل منه�ا المخدرات ال�ى العراق 
وتشترك في العمليات تلك س�لطات بعض المعابر 
الحدودي�ة وتس�تغل النس�اء لتمري�ر المخ�درات، 

بحسب قوله.
ه المصدر إلى المخدرات بدأت تنتش�ر بش�كل  ون�وَّ
مرع�ب في البلد، موضحاً أنها ب�دأت تنتج عمليات 
اغتص�اب وخط�ف وقت�ل وحت�ى دخل�ت مؤخ�را 
ال�ى التنظيم�ات االرهابي�ة التي تس�تغلها لتجنيد 

الشباب.

مصدر أمني: جتنيد نساء 
لتهريب املخدرات من إيران 

إىل العراق

إنقسام عـراقي »مكـرر« بعد منــع احلجـيج 
االتـراك من عبـور »عـرعـر«

قانـون تنــظيم عــمل
 العشــائر يثـري خمــاوف هتميش

 تطبيــق القــانون

مييس ينتظر 
مولوده 

األول اليوم

لبنــان علــى شفــا حفــرة
 »االقتتـال الطــائفي«

مسـؤول أميــركي: اتــفـاق وشــيـك 
مع طهـران بشـأن "النووي"

قانـون األحزاب يثري خمـاوف 
من سيطـرة احلكـومـة.. وابتـالع 

الكـبـيـرة للصغيـرة

طقس »جمنون« 
رملية يف البرصة.. 

ومطرية
 يف العمـارة !!

أول قـــداس مســيحــي يف النــــجـف منــــذ 1500 عـــــام

درس الرئيس ميقايت !
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

تفجرت الساحة اللبنانية أمس األول 
اث�ر مقتل مدي�ر فرع المعلوم�ات العميد 
وس�ام الحس�ن بمتفج�رة كان�ت زرعت 
ل�ه ف�ي الطريق ال�ى مقر فري�ق 14 آذار 
ف�ي بي�روت، وبهذا يمكن اعتب�ار الحدث 
م�ن الن�وع الثقيل يش�كل عالم�ة فارقة 
ف�ي مش�روع اس�تقرار الدول�ة اللبنانية 
وانحيازها لمتفجرة باص األشرفية الذي 

فجر الحرب األهلية في العام 1975!.
سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
مهمتي�ن،  بزاويتي�ن  الح�دث  لمعالج�ة 
األولى، تش�كيل لجنة م�ن العدلية واألمن 
األم�ر  لمتابع�ة  اللبناني�ة  والمخاب�رات 
والتحقيق�ات الحقيقية والج�ادة جارية 
على قدم وس�اق واالهم م�ن تلك الخطوة 
تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، وهو 
قرار ال يقدم عليه إال الذين عافوا السلطة 
ويتحركون فيه�ا او من خاللها في إطار 
تقديم الخدم�ة اذ من المعروف ان رئيس 
الحكوم�ة اللبنانية واحد م�ن أهم رجال 
األعم�ال العرب واللبنانيين وهو ال يحتاج 
ال�ى مال او ج�اه وقد انتخبت�ه مجموعة 
فري�ق 8 آذار ليك�ون رئي�س حكومة في 
لبن�ان لتش�كيل حكومة حقيقي�ة تخدم 
المجتم�ع اللبنان�ي وتس�ير أعماله، لكن 
الحادث�ة اضطرته الى تقديم االس�تقالة 
بغي�ة إيص�ال رس�الة ان�ه غير متمس�ك 
كما قال بالموقع وانه مس�تمر بتس�يير 
أعم�ال الحكومة التي لم تفقد ش�رعيتها 
االنتخابي�ة والدس�تورية بق�رار رئي�س 

الجمهورية الذي طلب من ميقاتي العمل 
كرئيس وزراء حتى التئام الحوار الوطني.

العمي�د المغ�دور قتل في األش�رفية وقد 
تندل�ع الحرب األهلية م�ن جديد باإلفادة 
من التط�ورات الس�ورية والوضع األمني 
اللبناني�ة  للس�احة  القل�ق  والسياس�ي 
والعربي�ة المحيط�ة مثلم�ا انطلقت من 
االش�رفية أزم�ة الب�اص ال�ذي كان يقل 
مجموع�ة م�ن الطالب الفلس�طينيين ما 
يعني ان القاتل واحد وان من أشعل نيران 
الح�رب اللبناني�ة األهلية التي اس�تمرت 
17 عام�ا 1975 – 1991 ه�و واحد أيضا 
وربم�ا كانت عملية تفجير س�يارة مدير 
ف�رع المعلومات في المكان ذاته رس�الة 
لآلخرين في الس�احة اللبناني�ة إن األمن 
اللبناني على ك�ف عفريت وان اللبنانيين 
قد يس�تعيدون البنادق الكالشنكوف التي 
كانت بأيديهم لقت�ال بعضهم وإذا تقاتل 
اللبناني�ون فان نيران وش�رر ني�ران هذا 
القتال س�تمتد خارج األراض�ي اللبنانية 
وق�د تص�ل الس�احة البيروتي�ة وبقي�ة 
المناط�ق اللبناني�ة وبوج�ود المصال�ح 
النص�رة  جبه�ة  ومليش�يات  الحزبي�ة 
والس�لفية والمجموع�ات المس�لحة الى 
بقي�ة األراض�ي العربية المحيط�ة وبهذا 
تقدم الس�احة اللبنانية نفسها من جديد 
س�احة توتير واقتتال وق�د تتحول لبنان 
ال�ى إم�ارة يس�يطر عليه�ا الس�لفيون 
وه�و  الوطني�ة  الحرك�ة  بي�د  وأخ�رى 
مش�روع تقس�يم اشتغل ويش�تغل عليه 
جعجع وإس�رائيل منذ س�نوات.. إلى أين 
ذاهبة الس�احة اللبنانية بعد مقتل رئيس 

ف�رع المعلومات اللبنانية وهل س�يدخل 
اللبناني�ون نف�ق االقتتال واالنقس�امات 
االجتماعية والحزبي�ة ويراق الدم العربي 
من جديد؟!.اترك ملف اغتيال الحسن بيد 
أقدار الس�احة اللبنانية لكي اسأل.. متى 
نرتفع نح�ن هنا ف�ي الس�احة العراقية 
ونتص�رف م�ع أوضاعنا العراقي�ة الجلل 
تصرف ميقات�ي مع أزم�ة اغتيال رئيس 

فرع المعلومات وسام الحسن؟!.
ل�م يعتب�ر الرئي�س ميقاتي مس�ألة 
االغتي�ال حادث�ا محليا عابرا ولم يش�كل 
لجنة عابرة وينتهي األمر بانتهاء مراسيم 
الع�زاء ال�ذي تقيم�ه العائلة بل نكس�ت 
أع�الم الجمهوري�ة اللبنانية يوم�ا واحدا 
ودعا الى عزاء وطني وش�كل لجنة فاعلة 
وحقيقي�ة واالهم قدم اس�تقالته لرئيس 

الجمهورية!.
الذه�ن  ال�ى  يعي�د  التص�رف  ه�ذا 
ف�ي  الدس�تورية  واألص�ول  االعتب�ارات 
لبنان وان كانت األوضاع اللبنانية األمنية 
والسياس�ية س�يئة وتل�ك األص�ول ه�ي 
المس�ؤولة عن اس�تمرار الدولة اللبنانية 
وهي التي ترش�ح لبنان الن يبقى صامدا 
بوجه الضغ�وط والتحديات اإلس�رائيلية 
ورياح الربيع السلفي والجهادي ما يعني 
ان األصول مرعية في الس�لطة اللبنانية، 
وان رئي�س الحكومة في لبن�ان قد يقدم 
على أم�ر تقديم االس�تقالة حفظا ألهله 
ومرك�زه االجتماعي ودوره ف�ي طائفته 
وبلده وناس�ه ومس�يرة الحركة الوطنية 
كم�ا أك�د ميقاتي في مؤتم�ره الصحفي 

الذي عقده اليوم في بيروت!.

ح�ري  اللبنان�ي  ال�درس 
بالتسجيل، وان كان درسا دمويا أسفر عن 

اغتي�ال ش�خصية أمنية تمتل�ك معلومات 
كبيرة ومهمة عن الملفات العربية السورية 

واللبناني�ة كون لبن�ان مركز ثق�ل الدائرة 
األمني�ة الدولية وربما كان اغتياله رس�الة 

لآلخرين أنهم مستهدفون، وان االستهداف 
لن يتوقف عند حد ولن يستثني أحدا.

درس الـرئـيــس مـيـقــاتـــي !

          العمارة/ المستقبل العراقي

ضرب�ت البصرة، أم�س الس�بت، عاصفة 
ترابية غير مس�بوقة، تس�ببت بحجب مديات 
الرؤي�ة حت�ى مس�افات قريبة، كم�ا ادت الى 

قطع التيار الكهربائي وشبكات االنترنت. 
فيما ش�هدت مدينة العمارة المتاخمة لها 
اغزر عاصفة مطرية لم تمر بها منذ س�نوات، 
وتس�ببت في انقط�اع الكهرباء ف�ي اكثر من 

منطق�ة م�ن المحافظ�ة، اضاف�ة ال�ى 
تسببها في احداث برك مائية في الشوارع 
تقاري�ر  وتحدث�ت  العام�ة.  والحدائ�ق 
صحفية، في البصرة، إن "عواصف ترابية 
غي�ر اعتيادي�ة ضربت مرك�ز المحافظة 
وعموم اقضيتها ونواحيها"، مش�يرا الى 
ان "تل�ك العواص�ف غير المس�بوقة ادت 
الى حجب الرؤية لمسافات قريبة تكاد ال 

تتجاوز خمسة امتار". 
وبين�ت ان تل�ك العواص�ف الترابي�ة 
"تس�ببت في انقطاع الكهرباء وشبكات 
االنترنت كما اربكت الحياة في االس�واق 

وحركة السيارات في الشوارع". 
واش�ار إل�ى أن "س�كان البص�رة قد 

فوجئوا بتلك العواصف، السيما ان الطقس في 
المدين�ة وفي عموم المحافظ�ة اخذ يميل الى 
التحس�ن في ظل انحس�ار موجة حر الصيف، 
الذي يعانيه العراق، وتشتد معاناة البصرة منه 

بصورة خاصة".
فيما بينت تقارير صحفية من العمارة ان 
"س�كان المحافظة فوجئ�وا بعاصفة مطرية 
ادت ال�ى هطول امط�ار غزيرة تس�ببت فيها 
غي�وم داكن�ة تلبدت به�ا س�ماء المحافظة"، 

مشيرا الى انه "وبرغم ان عددا من المواطنين 
عبروا عن فرحهم لهطول االمطار بعد س�نين 
م�ن الجف�اف وانحس�ارها، ف�ان ق�وة الريح 
المصاحب�ة للمط�ر تس�ببت ف�ي حال�ة م�ن 

الفوضى واالرباك".
واض�اف، ان "االمط�ار الغزي�رة ادت ال�ى 
انقطاع الكهرباء"، مبينا ان "شبكات خطوط 
النقل والتوزيع غير مهيأة اصال لتواجه هبوب 

الرياح القوية".

           ديالى/ المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة األمنية في 
مجلس ديالى، أمس السبت، عن 
انخفاض معدل ابتزاز المقاولين 
والش�ركات من قبل الجماعات 
المس�لحة بنس�بة تف�وق %90 
في أغل�ب مناط�ق المحافظة، 
فيما أكدت وج�ود تنظيمات ما 
تزال تس�تحصل أتاوات من قبل 
الضعف�اء.  المقاولي�ن  بع�ض 
وق�ال نائب رئي�س اللجنة دلير 

حس�ن إن "المؤشرات المتوفرة 
لدينا تش�ير إلى انخفاض معدل 
ابتزاز المقاولين والشركات من 
قبل الجماعات المس�لحة، وفي 
مقدمتها تنظي�م القاعدة خالل 
العام الجاري، بنس�بة أكثر من 
90% قياسا باألعوام الماضية". 
وع�زا حس�ن س�بب "ه�ذا 
االنخفاض إلى تعاون المقاولين 
والشركات مع األجهزة األمنية، 
وإبالغها ع�ن أي حالة ابتزاز أو 
تهدي�د يتعرضون لها"، مش�يرا 

إلى أن "الق�وات األمنية نجحت 
باعتق�ال العديد من الش�بكات 
المس�لحة التي كان�ت تبتز تلك 
الش�ركات والمقاولين العاملين 

في مجال االعمار والبناء". 
"بع�ض  أن  حس�ن  وأك�د 
التنظيم�ات ما تزال تس�تحصل 
اتاوات من قبل بعض المقاولين 
الضعف�اء"، الفتا إل�ى أن "عدم 
األجه�زة  م�ع  ه�ؤالء  تع�اون 
األمنية، يجعلهم عرضة لالبتزاز 

المستمر". 

             بغداد/ المستقبل العراقي

تظاهر المئ�ات من المعلمين 
والمدرس�ين، الس�بت، قرب مقر 
الحكوم�ة المحلي�ة ف�ي البصرة 
المركزي�ة  الحكوم�ة  مطالبي�ن 
الترب�وي  بالواق�ع  بالنه�وض 
وتحس�ين ظروفه�م المعيش�ية، 
فيم�ا أعل�ن مجل�س المحافظ�ة 
نقي�ب  وق�ال  معه�م.  تضامن�ه 
ج�واد  البص�رة  ف�ي  المعلمي�ن 
م�ن  "المئ�ات  إن  المري�وش 

المعلمي�ن والمدرس�ين ش�اركوا 
ف�ي التظاهرة التي طالبوا خاللها 
بتخصي�ص قطع أراض س�كنية 
له�م، وإص�الح النظ�م والقوانين 
التربي�ة،  قط�اع  تخ�ص  الت�ي 
وتش�ريع قانون لحماية الهيئات 
مضيفاً  والتدريس�ية"،  التعليمية 
أن "المتظاهري�ن طالب�وا أيض�اً 
الحكومة المركزية بمطالب عامة 
تخ�دم كل أهالي البص�رة، أهمها 
منح الحكومة المحلية صالحيات 
أوسع، وجعل المحافظة عاصمة 

بإق�رار  واإلس�راع  اقتصادي�ة، 
قان�ون البن�ى التحتي�ة". ولف�ت 
المريوش إلى أن "نقابة المعلمين 
ف�ي البص�رة عازمة عل�ى تكرار 
التظاه�رة كل ي�وم س�بت، حتى 
المتظاهرين"،  مطال�ب  تحقي�ق 
بقط�اع  "النه�وض  أن  معتب�راً 
التربية يتطلب إصالحات س�ريعة 

وليست تصريحات إعالمية". 
نائ�ب  ق�ال  جانب�ه،  م�ن 
رئيس مجل�س المحافظ�ة أحمد 
يدع�م  "المجل�س  أن  الس�ليطي 

مطالب المتظاهرين ألنها مطالب 
مش�روعة، وعلى الجهات المعنية 
أن تس�عى لتحقيقه�ا"، مبيناً أن 
"بع�ض المس�ؤولين المحليي�ن، 
وأنا أحدهم، شاركنا في التظاهرة 
تضامناً مع المعلمين والمدرسين 
تك�ون  أن  يس�تحقون  ألنه�م 
أحواله�م أفض�ل". ب�دوره، ق�ال 
نائب رئيس لجنة التربية والتعليم 
ف�ي المجل�س غان�م عب�د األمير 
المحافظة س�يعقد  إن "مجل�س 
بعد يومين جلس�ة استثنائية في 
مقره لمناقش�ة الواقع التربوي"، 
يدع�و  "المجل�س  أن  موضح�اً 
وزي�ر التربي�ة محم�د تمي�م الى 
زي�ارة البصرة لإلط�الع عن قرب 
عل�ى واقعه�ا التربوي عل�ى أمل 

تحسينه".
وأش�ار عب�د األمي�ر ال�ى أن 
"الدف�اع ع�ن ش�خصية المعل�م 
وإعادة حقوق المعلمين يستدعي 
ج�اد  بش�كل  الحكوم�ة  تدخ�ل 
الشريحة"، مضيفاً  إلنصاف هذه 
أن "مطالب المتظاهرين س�تنقل 
الى الحكومة المركزية بواس�طة 

الحكومة المحلية".

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مس�اعد وزي�ر الخارجي�ة األميركي 
م�ارك  التس�لح،  مكافح�ة  لش�ؤون  األس�بق 
فيتزباتري�ك، عن أنباء مؤكدة تدور بش�أن اتفاق 
وش�يك يجري الترتيب ل�ه بي�ن اإلدارة األميركية 

وإيران بشأن البرنامج النووي.
فيتزباتريك الذي يدير حالياً برنامج مكافحة 
التسلح في المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية 
في لندن، أوضح أنَّ "االتفاق الذي تس�ربت بعض 
تفاصيله لن يكون "تسوية شاملة" وإنما سيركز 
على ح�ل جزئي�ات مهمة ف�ي المل�ف النووي"، 
ُمش�يراً إلى أنَّ "إدارة الرئيس باراك أوباما نجحت 
ف�ي ش�راء مهلة 6- 9 أش�هر من رئي�س الوزراء 
اإلس�رائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن تجميداً ألي 
هجوم محتمل على المنش�آت النووية اإليرانية". 
وتوق�ع أن "تعم�د اإلدارة األميركية في حال تعثر 
جهود التس�وية الحالي�ة إلى إقناع اإلس�رائيليين 
بتمديد المهلة حال نفادها 
أش�هر  لس�تة 

إضافية". 

وألم�ح فيتزباتري�ك إلى أنَّ "السياس�ة األميركية 
تجاه إيران لن تتغير كثيراً في حال فوز المرش�ح 
الجمهوري ميت رومني بالرئاسة"، مشيراً إلى أنَّ 
"الفريق المس�ؤول عن الملف ف�ي حملة رومني 
يضم شخصيات معروفة بتوجهها البراجماتي". 
األميركي�ة تخش�ى  أنَّ "اإلدارة  إل�ى  ولف�ت 
الس�يناريو األس�وأ والمتمث�ل في قيام إس�رائيل 
بضرب المنشآت النووية اإليرانية ومن ثم توريط 
األميركيي�ن في حرب ال يريدونها". وكش�ف أن 
"اله�دف من العقوب�ات االقتصادية المفروضة 
على طهران والتي تقرر زيادتها هذا األس�بوع، 
الضغ�ط عل�ى الزعي�م اإليران�ي عل�ي خامنئي 

لتغيير موقفه خشية من إضرابات شعبية".
وعن المش�اريع اإليرانية لتطوير األس�لحة 
التقليدي�ة، كش�ف فيزباتري�ك أن "المبالغ�ات 
والدعاية تس�ود حديث اإليرانيي�ن عن قدراتهم 
العس�كرية"، مس�تثنياً الصواريخ الباليس�تية 
التي أحرزت طهران تقدماً ملحوظاً في تجارب 
إطالقه�ا م�ع م�ا راف�ق عملي�ات التطوير من 
صعوبات لم يستطع العلماء اإليرانيون تخطيها 
خصوص�اً فيم�ا يتعل�ق بتوفي�ر 
للصواريخ،  الصل�ب  الوقود 
وال�ذي زادت العقوب�ات 
م�ن  االقتصادي�ة 
صعوب�ة الحصول 
مكونات�ه.  عل�ى 
وأب�دى أس�فه من 
اإلدارة  إحج�ام 
ع�ن  األميركي�ة 
الدع�م  تقدي�م 
للث�ورة الخض�راء 
ع�ام  إي�ران  ف�ي 

.2009

طقس "جمنون" يف اجلنوبمعلمو البرصة يطالبون النهوض بالواقع الرتبوي وحتسني أحواهلم

عاصفة ترابية ترضب البرصة.. وعاصفة مطرية غزيرة يف العامرة

دياىل تعلن انخفاض معدل ابتزاز املقاولني 
والرشكات بنسبة 90 %

مسؤول أمريكي: اتفاق وشيك 
مع طهران بشأن "النووي"
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            المستقبل العراقي/ متابعة

يبدو أن الحرب الس�ورية اكتسبت »بريقاً 
رومانس�ياً« ف�ي أعي�ن مس�لمين بريطانيين 
أضفت�ه عليها األض�واء اإلعالمية المس�تمرة 
وس�هولة دخ�ول الب�الد م�ن تركي�ا ولبن�ان. 
وبينما يب�دي أهاليهم قلًقا على مس�تقبلهم، 
تخشى بريطانيا الرس�مية عودتهم مشّبعين 
بالرغبة ف�ي هجم�ات إرهابية.فعندما يهجر 
بريطان�ي مهنته التي ُيحس�د عليه�ا في هذا 
الزمن االقتصادي العسير لينخرط في صفوف 
المقاتلين الثوار أو "اإلرهابيين" في س�وريا، 
يصب�ح أح�د التفس�يرات األرج�ح والمقبولة 
لذل�ك ه�و أن اولئ�ك المهنيي�ن مدفوعون ب� 
»رومانس�ية« الفكرة نفس�ها. هذا ما أوردته 
صحيف�ة »تايم�ز« البريطانية ف�ي تقرير لها 
اس�تهلته ب�أن اولئ�ك الذي�ن يقاتل�ون نظام 
الرئيس بش�ار األس�د يجدون بينهم عش�رات 
البريطانيي�ن، من ضمنهم الطبيب والمهندس 
والمصرف�ي. وتقول الصحيفة إن جل هؤالء - 
كما هو متوقع - من دول جنوب آس�يا وأيًضا 
المغرب العربي الكبير وبدأت طالئعهم القتال 

في سوريا منذ العام الماضي.

خطر العودة
أنباء انخراط هؤالء البريطانيين تأتي في 
وقت صارت فيه الحرب السورية تربة خصبة 
لتجني�د المتعاطفي�ن مع مختلف الش�بكات 
األصولية اإلرهابية. ومن هذه، وفًقا للصحيفة، 
تنظيم »القاعدة« الذي يس�عى جاهًدا لفرض 
جناح�ه ووصايت�ه عل�ى »الجي�ش الس�وري 
الح�ر«، أكب�ر الفصائل المس�لحة الثائرةعلى 
نظام الرئيس األس�د.وتأتي ه�ذه األنباء أيًضا 
في أعقاب تحذير وجهه في حزيران الماضي 

المدي�ر العام لهيئة االس�تخبارات البريطانية 
الداخلية MI5 إم آي 5، جوناثان ايفانز، وقال 
فيه إن اولئك الذين يسمون »الجهاديين« الذين 
توجه�وا للقتال في صفوف الثوار الس�وريين 
»سيعودون الى بريطانيا مشّبعين على األرجح 
بخطر قيامه�م بهجمات إرهابية على بالدهم 
ه�ذه وعلى أهله�ا«، على غ�رار هجمات 7/7 
التي استهدفت شبكة المواصالت اللندنية في 

السابع من تموز 2005.
حالة خاصة

برغ�م أن افغانس�تان والصوم�ال صارتا 
للجهاديي�ن  المفضل�ة  الجه�ات  أب�رز  م�ن 
البريطانيي�ن، فق�د ص�ارت لس�وريا جاذبية 
خاصة. وهذا بس�بب الس�هولة النس�بية في 
دخ�ول أراضيه�ا س�واء عب�ر تركي�ا أم لبنان 
بش�كل رئيس�ي. لكن هناك أيض�اً حقيقة أن 
الحرب السورية ظلت تس�تحوذ على األضواء 
اإلعالمية الباهرة واكتس�بت ذلك بريقاً جذاباً 
بالنسبة ألولئك المقاتلين. ويقول مصدر أمني 
في هذا الصدد: "ثمة انطباع قوي وسط العديد 
من هؤالء المقاتلين يكتسي ظالالً رومانسية 
في ما يعتبرونه حرًبا جهادية لخدمة اإلسالم 
والمس�لمين. لكن هناك مش�كلة أخرى، وهي 
أن بي�ن هؤالء من يذهب الى س�وريا من أجل 
»جه�اد قصي�ر األم�د«. لكنه�م س�رعان م�ا 
يكتش�فون أن إعالن نواياه�م عودتهم مبكرًا 
يثير الش�كوك ف�ي أنهم جواس�يس في واقع 

األمر".
ترقية السجل الجهادي

"تايمز" تنقل عّمن تس�ميه مالك العبدة، 
ويعّرف نفسه بأنه إعالمي وناشط في صفوف 
المعارض�ة الس�ورية ف�ي مدين�ة برمنغهام، 
قول�ه إنه على علم مؤك�د بحالة 10 جهاديين 
بريطانيي�ن عل�ى األق�ل، بي�ن 20 و40 س�نة 

م�ن العمر، توجهوا الى بالده م�ن أجل القتال 
فيها. وقال إن هؤالء في س�وادهم األعظم من 
أصول باكس�تانية وجزائرية وشيشانية، وإن 
باكس�تانًيا منهم كان يشغل وظيفة محترمة 
لس�نوات ع�دة في بن�ك HSBC إت�ش إس بي 
س�ي، لكنه هجرها فجأة وتوجه الى س�وريا 
في بداية العام الحالي. ويقول العبدة إنه بينما 
يعود س�وريون للقتال في صفوف المعارضة 
المس�لحة مدفوعي�ن بغيرتهم عل�ى وطنهم، 
فإن البريطانيين الذين يفعلون الشيء نفسه 
ينطلقون بدافع الحرص على ترقية س�جلّهم 
الجه�ادي. وهذا ألن قمة الحديث في أوس�اط 
المقاتلي�ن البريطانيين ه�و التفاخر بالقتال 

على هذا المسرح الجهادي أو ذاك.

من دون تدريب
يضيف العبدة قوله »يخامرني كل الش�ك 
ف�ي أن ه�ؤالء يتلق�ون أي نوع م�ن التدريب 
المنتظم الجاد على اس�تخدام الس�الح عندما 
يصل�ون الى جبهة القتال بس�بب أنها بعرض 
الب�الد. وه�م يج�دون الترحيب ال�ى صفوف 
المقاتلين الس�وريين ألن هن�اك حاجة دائمة 
لمجندين ج�دد وال وقت لتدريبهم كما ينبغي. 
وبالتال�ي تصب�ح المس�ألة كله�ا »خ�ذ هذه 

البندقية وامنياتنا بحظ سعيد!".
رأي  م�ع  عس�كريون  خب�راء  ويتف�ق 
العب�دة الذي يذه�ب الى الق�ول إن الجهاديين 
البريطانيي�ن يتوجه�ون الى س�وريا من دون 
خب�رة قتالي�ة س�ابقة أو دراي�ة باس�تخدام 
السالح. ويقولون إن المقاتلين المدربين "هم 
فقط اولئك الذين ترسلهم الشبكات اإلرهابية 

العاملة في العراق المجاور".
فريسة لألصولية

م�ن جهته، يع�رب خالد محم�ود، النائب 

البرلماني العمالي عن دائ�رة برمنغهام بيري 
بار، عن قلقه إزاء أن عدداً كبيراً من المقاتلين 
البريطانيين يقعون فريسة للماكينة الدعائية 
األصولية في س�وريا رغم أن دافعهم األساس 
ال�ى س�وريا ه�و "مقاتل�ة نظ�ام  للتوج�ه 

دكتاتوري".
أص�ل  م�ن  وه�و   - محم�ود  ويق�ول 
باكس�تاني- إن العديد م�ن اآلباء وأولياء أمور 
األس�ر الباكس�تانية اتصل�وا به طالبي�ن اليه 
فعل ش�يء ما لوقف ما نشهده حالًيا، وهو أن 
المزيد والمزيد من الباكستانيين البريطانيين 
يرغب�ون في التوج�ه الى الجبهات الس�ورية 

للمشاركة في قتال قوات األسد.

طبيب وجّزار معًا !!
أحد المشار اليهم هنا باكستاني كان يعمل 
الى حين س�فره الى سوريا طبيًبا في صفوف 
 NHS الخدمات الصحية القومية« الحكومية«
. وقد نش�أ هذا الرجل في بريطانيا منذ مولده 
ويتح�دث بلكن�ة جن�وب لن�دن. لكن�ه صار، 
مع عش�رات آخرين، »جهادًي�ا« في الجماعة 
األصولي�ة الت�ي اختطفت في تم�وز الماضي 
العام�ل  البريطان�ي  الفوتوغراف�ي  المص�ور 
لصحيف�ة »صن�داي تايم�ز«، ج�ون كانتايل، 
والمص�ور الهولندي يوروي�ن اورليمانزالذين 
اختطف�ا في معس�كر تدريب جهادي ش�مال 
غ�رب س�وريا. وُعل�م أن ه�ذا الطبي�ب، الذي 
يتمنطق مدفع »إيه كيه-47« الرش�اش، كان 
قد تولى عالج األس�يرين الغربيي�ن من جراح 
أصيبا بها ف�ي أثناء محاولة لهم�ا الفرار من 
المعس�كر. ومع ذلك فقد كان أحد الذين أبدوا 
امتعاضه�م العمي�ق إزاء أن جماعته امتنعت 
عن تنفيذ الحكم بقط�ع الرأس في حق اثنين 

من أسراها السوريين أنفسهم.

معظمهم باكستانيون يضاف إليهم شباب من المغرب العربي

"جهاديني"  السورية" جتتذب  احلرب  "رومانسية 
بريطانيني !!



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
       بغداد/ المستقبل العراقي

قال عضو اللجنة االقتصادية النائب عامر الفايز، أن مش�روع اس�تبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية 
مش�روع فاشل وسيثقل كاهل المواطن العراقي بشراء المواد الغذائية بأسعار باهظة من السوق المحلية. واوضح 
الفايز ان عملية اس�تبدال البطاقة بأموال تسلم للمواطن وتلغى البطاقة التموينية ستلحق أضرارا بالمواطن وترفع 
أس�عار المواد الغذائية في الس�وق وتدفع بالتاجر الى التالعب بأس�عار المواد حس�ب مصالحة الش�خصية، مؤكداً: 
أن األم�وال التي س�تعطى بدل البطاقة التموينية ال تكفي لش�راء مف�ردات البطاقة التموينية لمدة ش�هر كامل وال 
تغطي حاجة المواطن. وأضاف أن اللجنة االقتصادية اتخذت إجراءات مس�اعدة على حل مش�اكل البطاقة التموينية 
تتضمن تقديم دعم حكومي لمفردات البطاقة بكميات محددة بأس�عار منافس�ة للس�وق المحلية التي تجبر التاجر 
على الوقوف عند سعر المحدد من الدولة وال يتالعب بها. وتابع ضرورة تقليص المستفيدين من البطاقة التموينية 
تدريجي�ا ال�ى ان تنته�ي، مبيناً أن عام 2015 سيش�هد إلغاء البطاق�ة التموينية نهائيا او اقتصاره�ا فقط للطبقات 
الفقيرة او المعدومة. يذكر أن مجلس النواب في مناقشاته األخيرة وضع مقترحات إليجاد حلول لمشكالت البطاقة 

التموينية والتي تضمن إلغاءها نهائيا واستبدالها بمبالغ مالية.

إنقسام عراقي »مكرر« بعد منع احلجيج 
االتراك من عبور »عرعر«

تحولوا إلى سطور في رسالة سياسية

ال����ف����اي����ز: اس���ت���ب�������دال ال���ت���م���وي���ن���ي�������ة ب���م���ب���ال���غ م���ال���ي���ة »م�����ش�����روع ف���اش���ل«
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بين إعالن نائب الس�فير البريطاني ولبير دين”، الذي 
زار البص�رة، الخمي�س الماضي والتق�ى محافظها خلف 
عبد ألصمد عن افتتاح مكتب لها للقيام بأعمال القنصلية 
البريطاني�ة وبي�ن تأك�د الخارجي�ة البريطاني�ة إلغالق 
القنصلية ألس�باب مالي�ة، وبين حقيق�ة الوضع األمني 
الذي تعيش�ه المدينة أكثر من سؤال عن حضور إيراني – 
روسي يفتتح مرحلة جديدة للعالقات العراقية مع العالم 
،ال يقلل من أهميته تصريح “ في مؤتمره الصحفي الذي 
عقده في دي�وان محافظة البصرة، وال�ذي أعلن فيه عن 
“افتت�اح مكتب، في مركز المدين�ة ينفذ اعمال القنصلية 
ف�ي البص�رة، إضاف�ة إلى تش�كيل فري�ق دبلوماس�يين 
يعملون في الس�فارة البريطانية في بغداد يدير وبش�كل 

مباشر الملفات االقتصادية التي تدور في البصرة””
كم�ا أن إضافت�ه األخ�رى والخاصة بقيام الس�فارة 
البريطاني�ة ف�ي بمن�ح تأش�يرات الدخول ال�ى المملكة 
المتح�دة، دون اللج�وء ال�ى الدول االخرى ف�ي الحصول 
على التأش�يرة”.ال تعني ش�يئا إزاء ما يعتمل في المدينة 
م�ن ح�راك أمن�ي ين�ذر بأكثر م�ن مقتل محافظ أس�بق 
واختط�اف ضب�اط واعت�داءات عل�ى مدنيي�ن م�ن قبل 
عصابات وخارجين على القانون. وبحسب متابعين فإن 
الوض�ع البصرة األمن�ي وراء غلق القنصلي�ة البريطانية 
ف�ي البص�رة ،وهذا ما أك�ده النائب عن التحالف حس�ين 
األس�دي وهو عضو برلماني عن البصرة، حيث أشار إلى 
أن اغالقها يكش�ف تراجع الوض�ع االمني في المحافظة 

والبالد، ويقول أيضا “على االجهزة ان تعي أن هذا الملف 
يقع على عاتقها ويجب توفير الحماية لكافة البعثات في 

الدبلوماسية في البالد”.
القضية التي تبدو ذريعة الخارجية البريطانية واهية 
ج�دا، بقولها إن “الظ�روف المالية وراء غل�ق القنصلية 

البريطانية في البصرة وليس لدواع امنية.   
وكانت الخارجية البريطانية أعلنت االسبوع الماضي 
أن “لندن تعتزم إغالق قنصليتها في البصرة بشكل كامل، 
بينما س�تبقي وزارة الخارجي�ة البريطانية مكتباً لها في 
المدين�ة، دون أن يك�ون له�ا هن�اك مالك وظيف�ي دائم. 
مشيرة إلى أنه يتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني 
وليام هي�غ أن اغ�الق القنصلية البريطاني�ة في البصرة 
سيوّفر “6.5” مليون جنيه اس�ترليني من التكاليف التي 
تنفقه�ا القنصلية في العام الواحد”. األمر الذي ش�جبته 
مجموعة الش�ركات البريطانية التي تس�تثمر في جنوب 
الع�راق والت�ي قال�ت إن القرار هذا س�يمّكن الش�ركات 
الصينية والكورية من الحصول على المزيد من مش�اريع 

البنى التحتية الرئيسة في الجنوب”.
وكان�ت رئاس�ة مجلس محافظ�ة البص�رة، قد قالت 
نهاية األسبوع الماضي إن عزم بريطانيا إغالق قنصليتها 
في المحافظة “خبر” غير س�ار وانتكاس�ة في العالقات 
العراقي�ة البريطاني�ة، وبذلك يقول نائ�ب رئيس مجلس 
المحافظ�ة أحمد الس�ليطي إن “مجل�س المحافظة كان 
يعول على دور القنصلية في تطوير العالقات االقتصادية 
م�ع بريطاني�ا خاص�ة فيم�ا يتعل�ق بج�ذب الش�ركات 
البريطاني�ة لتنفي�ذ مش�اريع تخدم الوض�ع اإلقتصادي 
في المحافظ�ة”. وكانت القنصلية األمريكية في البصرة 
والت�ي تعاني حزم�ة مضايقات داخ�ل منطقة حصارها 
ف�ي المطار الدول�ي للمدين�ة، قالت على لس�ان القنصل 
األميرك�ي العام ف�ي البصرة “بيل َكران�ت” خالل مؤتمر 
صحف�ي ح�ول برامج دع�م المجتمع المحل�ي عقده في 

مقر اتحاد رجال األعمال أن “القنصلية األميركية تش�عر 
باألس�ف حيال األنب�اء التي تحدثت عن إغ�الق القنصلية 
البريطاني�ة”، مضيف�اً أن “اإلغ�الق ل�ن يؤث�ر ف�ي عمل 

القنصلية األميركية”.
فيم�ا قلل رئيس اتح�اد رجال األعم�ال العراقيين في 
البصرة صبيح الهاش�مي من أهمي�ة الغلق هذا قائال ، أن 
“إغالق القنصلية البريطانية ال ينعكس سلباً على الوضع 
االقتصادي في المحافظة الن العراق منفتح في المرحلة 
الحالي�ة على مختل�ف دول العالم”. وه�و تصريح يحمل 
بي�ن طيات�ه أكثر من مؤش�ر على موقف غي�ر مدروس، 
ذل�ك ألن الوجود المدني البريطان�ي المتطور في البصرة 
مختلف عن الوجود اآلس�يوي المتواضع، وهو ما يبحث 
عنه رجل األعمال والمواطن البصري على حد س�واء بعد 

فشل مشاريع عدة قام بها مقاولون محليون.     
وتبقى قضية التمثيل الدبلوماسي في البصرة واحدة 
من أعقد القضايا في المدينة بس�بب المنقلب السياس�ي 
المتعدد، فالبريطانيون أصدقاء محافظ المدينة األس�بق 
محمد الوائلي، من ح�زب الفضيلة والذي اغتيل قبل نحو 
من ثالثة أس�ابيع هو الذي اس�تعان بالجي�ش البريطاني 
في مقاتلة المليشيات أيام الوجود البريطاني في البصرة 
للفت�رة بي�ن عام�ي 2003- 2009 وهو الذي مد جس�ور 
التع�اون المدني بين رجال االعم�ال االنكليز والبصريين، 
وهو الذي صرح في مواطن عدة بأن وضع البصرة األمني 
المضط�رب يأتي بس�بب الوج�ود اإليراني ف�ي المدينة ، 
وحزب�ه الذي خس�ر االنتخاب�ات االخي�رة لصالح حزب 
الدعوة الذي يتقرب جناح قوي فيه كثيرا من إيران اليوم. 

وبحسب مراقبين فإن قرار غلق القنصلية البريطانية في 
البص�رة تزامنا مع إع�الن جمهورية روس�يا عن افتتاح 
قنصلي�ة لها هنا قضي�ة تخرج عن إط�ار الوضع األمني 
إلى ما ه�و متعالق مع زيارة دولة رئي�س الوزراء نوري 
المالكي لموس�كو، والوضع في سوريا والموقف الدولي 
م�ن إيران،وهناك م�ن يجاهر بالقول هل س�تقوم إيران 
بحماية القنصلية الروس�ية داخ�ل البصرة كونها الالعب 
األمني الحقيقي في وس�ط وجنوب العراق، حيث كشف 
مدي�ر العالقات ف�ي محافظة البص�رة مصطفى جمعة، 
إنه ت�ّم وضع اللمس�ات االخيرة الفتتاح مق�ر القنصلية 
الروس�ية في البصرة بشكل رس�مي ويجري العمل على 
تهيئته بع�د ان تمت عملية التنس�يق والمتابعة مع نائب 
القنصل الروس�ي ايغور بوبوف اثناء زي�ارة ميدانية الى 
موقع القنصلية الجديد”. وبحسب ما نقله موقع الشفق 
نيوز على لس�ان مصطف�ى أنهم بانتظ�ار اكتمال جميع 
االج�راءات االمني�ة والبروتوكولي�ة ليت�م تحدي�د موعد 
لالفتتاح الرسمي للقنصلية الروسية في البصرة”. بعد أن 
كانت تتخذ من فندق البصرة الدولي “الش�يراتون” مقرا 
لها. يذكر أن قنصلية لفرنس�ا ت�م إغالقها قبل أكثر من 4 
سنوات بسبب الوضع األمني آنذاك وهناك أربع قنصليات، 
أخرى منها البريطانية التي كانت تتخذ من مطار البصرة 
الدولي، بجوار القنصلية األميركية، اما القنصلية التركية 
“افتتحت عام 2008” فهي ال تبعد عن القنصلية اإليرانية 
“افتتح�ت ع�ام 2005” أكث�ر من1000متر ف�ي ضاحية 
البراضعية عل�ى طريق البصرة- اب�و الخصيب وقد أعلن 

مؤخرا عن افتتاح القنصلية المصرية.

مليار دوالر حجـم األمــوال 
العربية املجمَّدة يف سويرسا

صادرات النفط تتجه إىل ارتفاع 
قيايس الشهر احلايل
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ال يمك�ن ق�راءة قرار الحكوم�ة العراقي�ة بإعادة 
1200 ح�اج تركي إلى بالدهم بس�بب حصولهم على 
تأشيرة دخول من إقليم كردستان وليس من العاصمة 
بغداد س�وى قراءة سياسية تتمحور حول رسالة أريد 
له�ا الوصول إل�ى الجانب التركي مفاده�ا إن مواقف 
رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان السابقة 
ال تهتز أمامها الس�يادة العراقية. وهذا ما أكده النائب 
ع�ن التحال�ف الكردس�تاني حمي�د بافي، ال�ذي قال 
ل�”المس�تقبل العراقي”، “في تقدي�ري إن هذا القرار 
سياس�ي ولي�س إداري�ا”. وبينم�ا رأى ائت�الف دولة 
القانون إن تركيا بدأت تعي ضرورة أن يكون تعاملها 
م�ع الحكوم�ة المركزية في بغداد عندم�ا أعربت عن 
تفهمها للق�رار، رأت القائمة العراقي�ة إن هذا القرار 

ينم عن “حالة تردي في فهم السياسة”. 
وق�ال النائب ع�ن ائتالف دول�ة القانون س�لمان 
الموس�وي ف�ي حديث م�ع “المس�تقبل العراقي” إن 
تركيا “بدأت تعي ضرورة أن يكون تعاملها المباش�ر 
مع الحكومة االتحادية من خ�الل تصرفاتها األخيرة 
ومن خالل الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء التركي 
أردوغان الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 
ما مضى”، مضيفاً “اعتقد إن األيام المقبلة ستش�هد 
انفراجا في العالقات بين العراق وتركيا، خصوصا إن 
هن�اك تبادال تجاريا كبيرا بين الجانبين وصل الى أكثر 
من 14 مليار دوالر. وأي مشكلة تتسبب بها تركيا مع 
العراق س�تؤثر في االقتصاد التركي بش�كل مباشر”. 
وق�ال وزير الخارجي�ة التركي احم�د داود اوغلو في 
تصريح�ات صحفية، أمس األول الجمع�ة، إن “تركيا 
تتفهم قرار الس�لطات العراقية بشأن قضية الحجاج 
األت�راك، لكنن�ا نرغ�ب في الوقت نفس�ه ب�أن يتفهم 
الع�راق ان الغرض من عب�ور الحجاج عب�ر األراضي 
العراقية هو أداء مناسك الحج”. وحمل اوغلو شركات 

الس�فر التركية “مسؤولية أزمة الحجاج األتراك لعدم 
حصولها على تأش�يرات دخول من السفارة العراقية 
في أنق�رة”، مؤكدا أن “الحجاج األتراك الذين منعتهم 
الس�لطات العراقي�ة يتعي�ن عليهم العودة ال�ى تركيا 
لكونهم لم يحصلوا على تأشيرات دخول من بغداد”. 

وم�ن جانبه قال النائب عن القائمة العراقية طالل 
الزوبع�ي ل�”المس�تقبل العراق�ي”، “كان من األجدر 
بن�ا أن نس�مح للحج�اج بالمرور بالرغم م�ن أنهم لم 
يحصلوا على تأشيرة من بغداد، ألنهم ضيوف الرحمن. 
هذه رس�الة تتفوق عل�ى الجانب السياس�ي وترتقي 
بالجانب الروحي واألخالق�ي”. وأضاف الزوبعي “لو 
أردنا ممارسة الس�يادة على األتراك لمنعنا طائراتهم 
وجيش�هم من الدخول في ش�مال الع�راق بحدود 40 
ك�م”. وقال “نح�ن عرب أه�ل ضياف�ة. كان علينا أن 
نحمل الحج�اج حمال ونوصل تأش�يرات دخول إليهم 
ونمررهم عب�ر منفذ عرعر الى األراضي الس�عودية. 
هذا ينم عن حالة تردي في فهم السياس�ة وتردي في 
ممارس�تنا لقيمنا وتقاليدنا. أرى م�ن العيب أن نمنع 
حجاج�اً من العبور حتى لو دخل�وا األراضي العراقية 

بدون فيزا”.
فيم�ا أكد النائ�ب عن التحالف الكردس�تاني حميد 
بافي ل�”المستقبل العراقي” إن “العراق دولة اتحادية 
ديمقراطي�ة والنظ�ام هو هك�ذا. الواف�دون من دول 
الج�وار يدخل�ون البلد ويأخذون تأش�يرة الدخول من 

خالل المطارات او النقاط الحدودية”. 
وفيما أشار الى إن هؤالء الحجاج دخلوا من خالل 
منف�ذ الخابور الحدودي، أكد إن المنفذ خاضع لرقابة 
الحكومة االتحادية وفيها جزء من الشرطة االتحادية 
والجي�ش االتح�ادي. وق�ال “ف�ي تقديري ه�ذا قرار 
سياس�ي وليس إداري�ا، ربما كان يس�تهدف تركيا او 
حتى إقليم كردس�تان، وهذا أم�ر غير حكيم. ال ينبغي 

إدارة البلد بهذه السياسات الخاطئة”. 
وتابع بافي “األمر لم يكن فيه ش�يء من الحكمة 

وبعد النظر وال حتى شيء من األمور اإلدارية المهنية 
في اعتقادي الش�خصي، كان ينبغي على السلطات أن 
تسمح لهم بالعبور الى الديار المقدسة ألنهم ضيوف 
الرحم�ن وحج�اج بيت الل�ه، والعراقي�ون معروفون 
بتقدي�م الخدم�ات للحجاج”، الفتاً ال�ى إن “هذا األمر 
يحص�ل للمرة األولى في تص�وري، أن ُيقطع الطريق 
على ضيوف الرحمن ويمنع�ون من مواصلة رحلتهم 
ال�ى الحج”. وعن مدى أحقية حكومة كردس�تان في 

منح تأش�يرات دخول للوافدين من خارج العراق قال 
بافي “حكومة كردستان جزء من الحكومة االتحادية. 
لماذا من حق الحكومة االتحادية منح تأشيرات دخول 
وليس م�ن حق حكوم�ة كردس�تان القي�ام بذلك؟”. 
وأوضح “لو كان األمر إداريا لتم اكتش�افه في نينوى 
او في صالح الدي�ن او في بغداد، بمعنى إن األمر كان 
صحيح�ا فعال، لكن القرار ج�اء من جهات عليا، وهو 

قرار سياسي”. 
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وصف عضو في مجلس النواب الخالفات 
السياس�ية بين الكت�ل بأنه�ا “خرجت عن 
زمام الس�يطرة”، مؤكداً أنها “س�تقود الى 
اعت�ى حرب عصابات وتصفيات ش�خصية 

جسدية بعد ان نفذت كل وسائل التفاهم”.
وكش�ف النائب الذي فضل عدم الكشف 
ع�ن اس�مه، ف�ي تصري�ح ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” ع�ن “تحضيرات على مس�توى 
عال للهجوم والدفاع”، الفتاً إلى أن “احزاب 
وش�خصيات تتهيأ لش�ن حم�الت مضادة 

ض�د العملي�ات الت�ي س�تطال أحزابه�م”، 
مبين�اً أن “كل جهة تس�تعين بخبراء حرب 
ش�وارع ومافي�ات م�ن التش�يك وروس�يا 
هاً ب�أن “المرحلة  وامي�ركا الالتينية”، منوِّ
المقبل�ة ستش�هد فتنا ومالحم بي�ن الكتل 

السياسية”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

الوس�ط  تحال�ف  ع�ن  النائ�ب  ق�ال 
محم�د إقبال عم�ر، إن انتش�ار األمراض 
المختلف�ة في الع�راق اليوم يمث�ل تحدياً 
كبي�راً يواج�ه الجه�ات المس�ؤولة في�ه 
داعياً جمي�ع األطراف المعنية بهذا الملف 
التخ�اذ اإلج�راءات المطلوب�ة لعالجه أو 

تخفيف آث�اره على األقل.وع�زا إقبال في 
بي�ان صحف�ي، ازدي�اد مع�دالت اإلصابة 
بأم�راض الكولي�را إلى مجموع�ة عوامل 
من أهمه�ا التلوث البيئ�ي الكبير، وغياب 
المطلوب�ة مبيناً  الحكومي�ة  المعالج�ات 
إن التعام�ل م�ع ه�ذا األم�ر ال ي�زال إل�ى 
اليوم دون المس�توى المطل�وب والذي ال 
يتناس�ب م�ع خطورته وآث�اره على أبناء 

شعبنا. وأوضح إن العراقيين ومنذ 2003 
أصبح�وا حق�ل تج�ارب فاش�لة، وس�ط 
بيئ�ة جاذب�ة لألم�راض، وقل�ة اإلهتمام 
الرس�مي بالقضاء على مسبباتها، مؤكداً 
عزم اللجنة فتح هذا الملف اإلنس�اني في 
جلسات البرلمان المقبلة ووضع الخطط 
الكفيل�ة بتحقي�ق وض�ع صح�ي وبيئ�ي 

سليم.

الخالفات السياسية »خرجت عن زمام السيطرة«

مصدر: قريبًا.. حرب عصابات يف شوارع بغداد !!
الوضع البيئي يف العراق ينذر بكارثة خطرية

        بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت وزارة الخارجية السويس�رية أن سويس�را 
جمدت نحو مليار فرنك سويسري “1.07 مليار دوالر” 
من أموال منهوبة ترتبط بدكتاتوريات سابقة في أربع 
دول ف�ي قلب ث�ورات الربيع العربي، ه�ي مصر وليبيا 
وس�وريا وتون�س. وقال فاالنتي�ن تس�يلفيغر، رئيس 
إدارة القان�ون الدول�ي بوزارة الخارجية السويس�رية، 
إن “س�لطات ب�الده تتعاون م�ع الس�لطات القضائية 
في تونس ومصر، لتس�ريع اس�تعادة األم�وال، ومنها 
700 ملي�ون فرن�ك ترتب�ط بالرئيس المصري الس�ابق 
حسني مبارك والدائرة المحيطة به”. وأضاف في إفادة 
صحفية ف�ي جنيف “هن�اك مليار فرنك ف�ي اإلجمالي 
مجمدة في إطار الربي�ع العربي”، مقدما أحدث بيانات 

عن األموال المجمدة منذ أوائل عام 2011.

   بغداد / المستقبل العراقي

أظهرت بيانات مالحي�ة ارتفاع صادرات النفط من 
المراف�ئ الجنوبي�ة بواق�ع 120 ألف برمي�ل يوميا منذ 
بداية أكتوبر تشرين األول حتى اآلن مقارنة بمستواها 
ف�ي الش�هر الماضي مما يش�ير إل�ى أن الع�راق يتجه 

لتسجيل أعلى معدل لصادراته في عقود.
وتفي�د البيانات أن متوس�ط الص�ادرات من جنوب 
الع�راق بلغ 2.30 مليون برمي�ل يوميا في أول 18 يوما 
من أكتوب�ر ارتفاعا من 2.18 ملي�ون برميل يوميا في 
س�بتمبر أيلول. وكان�ت صادرات أغس�طس التي بلغت 
2.25 مليون برميل يوميا هي أعلى مستوى منذ ما قبل 

الغزو الذي قادته الواليات المتحدة للبالد عام 2003.
ويص�در الع�راق معظ�م نفط�ه من الجن�وب حيث 
س�اهم فتح منافذ تصدير جديدة واستثمارات لشركات 

أجنبية في حقول النفط في تعزيز الصادرات. 
وس�اعد ارتف�اع اإلم�دادات العراقية ه�ذا العام في 
كبح جماح أسعار النفط في الوقت الذي استهدفت فيه 

عقوبات غربية صادرات إيران النفطية.
وق�ال مصدر ف�ي ش�ركة نفطي�ة غربية تش�تري 
النف�ط العراق�ي “لديهم اإلنت�اج والطاق�ة التصديرية 
لذلك يرفعون المس�توى.”وتابع “أصبح للعراق برامج 

وعمليات سلسة للتصدير.”

بريطانيا »تسحب« قنصليتها من البرصة.. وموسكو تضع قدمها يف املدينة الغنية
تضارب في تحليل إرباك التمثيل الدبلوماسي
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قانون معطل منذ 2005 محط الشد والجذب تحت القبة النيابية

عذرًا حسابي مغلق بموجب القانون !!

   نينوى/ المستقبل العراقي/ لؤي عزبو

تباينت آراء الشارع الموصلي حول مشروع 
قان�ون األح�زاب بي�ن مؤي�د ي�رى ان القانون 
س�وف يضفي مزيدا من الوضوح والش�فافية 
عل�ى عمل الكتل السياس�ية ومعارض يرى انه 
يتالءم وتوجهات األحزاب الرئيسة في الهيمنة 
عل�ى صنع الق�رار السياس�ي. القان�ون يأتي 
في مرحلة يم�ر من خاللها الع�راق بما يمكن 
تس�ميته فوضى حزبية بعد ان شهدت الساحة 

السياس�ية العراقية بزوغ فج�ر مئات األحزاب 
إث�ر اإلطاح�ة بنظام ح�زب البعث ال�ذي حكم 
الع�راق ألكث�ر من خمس�ة وثالثي�ن عاما كان 
الع�راق فيها رهين أيديولوجي�ة الحزب الواحد 
ال�ذي اس�تأثر بالس�لطة ون�ّكل وحظ�ر باقي 

األحزاب.
وخالل األش�هر األولى بعد س�قوط النظام 
عام 2003, بات العراقيون يوميا يرون الفتات 
وشعارات ألحزاب تش�كلت بعد سقوط النظام 
ناهيك ع�ن األحزاب القديم�ة والتي عادت بعد 

ط�ول انتظار. وصار لزاما س�ن قان�ون ينظم 
عمل األح�زاب التي باتت تكيل لبعضها البعض 
االتهامات المتبادلة باالرتباط بسياس�ات دول 

الجوار وتنفيذ أجنداتها على ارض العراق.
قانون األحزاب كان م�ن المفترض إقراره 
ف�ي ال�دورة النيابي�ة الس�ابقة، إال ان الكت�ل 
السياسية فش�لت في االتفاق عليه مما دفعها 
الى تأجيل إقراره الى الدورة الحالية التي مضى 
أكث�ر من نصفها م�ن دون التوصل الى أرضية 
مش�تركة تتيح إقرار احد أهم القوانين. رستم 
شمعون هو احد الناشطين في مجال المجتمع 
المدن�ي ي�رى ان وض�ع الضواب�ط والش�روط 
الخاص�ة بتش�كيل ومراقب�ة عم�ل األح�زاب 
سيس�اهم في تقليص أعداد األحزاب الصغيرة 
الت�ي ظه�رت بع�د ع�ام 2003 والتي تس�بب 
تشويشا في المش�هد السياسي واإلعالمي من 
خ�الل “تصريحاتها غير المس�ؤولة” على حد 

وصفه.
ام�ا المواطن نبيل ش�انو في�رى ان إقرار 
قان�ون األحزاب س�يجبرها على وض�ع برامج 
واضحة تس�اعد العراقيين في اختيار ممثليهم 
في االنتخاب�ات البرلماني�ة والمحلية المقبلة. 
وعل�ى الطرف اآلخر, يرى كثي�رون ان القانون 
يف�رض س�طوة رس�مية عل�ى عم�ل األحزاب 
ويجعله�ا تبدو مثل اي مؤسس�ة تدار من قبل 

الحكومة.
يق�ول ابو ع�ادل وهو احد أعض�اء الحزب 
الشيوعي في مدينة الموصل ان القانون “يتيح 
للحكوم�ة التدخل في عمل األح�زاب ونظامها 
الداخلي “ مضيفا ان “تحديد عدد 2000 عضو 

لتشكيل حزب هو عدد مبالغ فيه يجب تقليصه 
إلى 500 فقط.”

أم�ا داود قرياق�وز هو اح�د أعضاء حزب 
ايجابيات�ه  للقان�ون  ان  في�رى  نهري�ن  بي�ت 
وس�لبياته. داود يرى ان وجود قانون لألحزاب 
هو أم�ر ض�روري الن عم�ل األح�زاب الحالي 
عش�وائي لكنه وفي الوق�ت ذاته يرى ان بعض 
مواد القانون تحد من حرية األحزاب خصوصا 
فيما يتعلق بالجان�ب المادي لألحزاب القومية 
والتي تعتمد على تبرعات أبناء قوميتها. ويرى 
الكثير م�ن البرلمانيين ان القان�ون الذي تمت 
قراءت�ه الثاني�ة منذ ش�هر حزي�ران الماضي, 
يفرض قي�ودا ورقاب�ة حكومية على أنش�طة 
الح�زب كاف�ة وخصوص�ا المالي�ة منه�ا الى 
ح�د تصل مع�ه الى التدخل ف�ي أدق التفاصيل 

الخاصة بالحزب.
النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي 
انتقد في  لقاء س�ابق القانون واصفا إياه بأنه 
ليس قانون أحزاب بل هو “قانون تقييد حرية 
األحزاب” على حد وصف البياتي. يقول البياتي 
“قانون األحزاب المطروح مفصل جدا ويتدخل 
في كل ش�اردة وواردة وكل صغيرة وكبيرة في 
عم�ل األح�زاب وتأسيس�ها وه�ذا ال يصح في 

األنظمة الديمقراطية.”
وأك�د البيات�ي ان القانون بش�كله الحالي 
ال يمك�ن تمري�ره ألنه يمن�ح الحكومة ووزارة 
العدل الح�ق في التدخل ف�ي كل مفاصل عمل 

األحزاب.

• بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسالم

فوضى حزبية تجعل العملية السياسية »مخترقة«

قانـون األحزاب يثري خمـاوف من سيطـرة احلكـومـة.. 
وابتـالع الكـبـيـرة للصغيـرة

قانون تنظيم عمل العشائر يثري خماوف هتميش تطبيق القانون

مدونون وناشطون عراقيون يطالبون بتعديل قانون جرائم املعلوماتية
     المستقبل العراقي/ الديوانية /               

تحسين الزركاني

ناقش نواب ومس�ؤولون وناشطين 
قان�ون جرائ�م المعلوماتية خ�الل ندوة 
حمل�ت عن�وان “من اجل قان�ون يحمي 
تفاصي�ل  يجرمه�ا”  ال  المعلوماتي�ة.. 
القان�ون، وتوصيات المنظم�ات الدولية 
والمدونين والناشطين في العراق،لرفعها 
مجل�س  ف�ي  المختص�ة  اللج�ان  إل�ى 
النواب،وتضمينه�ا ف�ي الق�راءة الثانية 
العراقية  الش�بكة  للقانون.وق�ال عضو 
لإلعالم االجتماع�ي “S.M.4.I.N” حيدر 
فاض�ل إن “مش�اركة ع�دد م�ن النواب 
والمس�ؤولين ف�ي محافظ�ة الديوانية، 
المحافظ�ات  غالبي�ة  م�ن  ومدوني�ن 
وأكاديميي�ن،  وحقوقيي�ن  العراقي�ة، 
وقض�اة ومحامي�ن ومنظم�ات مجتمع 
مدن�ي، في الن�دوة التي أقامتها ش�بكة 
بالتع�اون م�ع كلي�ة  للتدوي�ن،  أنس�م 
القان�ون، ف�ي الديواني�ة، تحت ش�عار 
“من اجل قانون يحمي المعلوماتية.. ال 
يجرمه�ا” خطوة في االتج�اه الصحيح، 
للسعي الى تعديل بعض فقرات القانون 
جرائ�م المعلوماتي�ة، الت�ي نراه�ا تحد 
م�ن حري�ة ال�رأي والتعبي�ر، وتعترض 
بناء الديمقراطي�ة وتعزيزها في البلد”. 
وأوضح ان “رسالة حملت عنوان “قانون 
حيات�ي،  ّغي�رت  المعلوم�ات”  جرائ�م 
وتركيز نشاطي، وكل شيء معها، أولها 
صورتي الش�خصية “البروفايل”، “عذراً 
حس�ابي مغلق بموج�ب القانون” ألعبر 
ع�ن تضامني مع الحملة”.وكان مجلس 
ال�وزراء ق�د واف�ق بجلس�ته التاس�عة 
عش�ر ف�ي 2011/4/19 على مش�روع 
قانون جرائ�م المعلوماتي�ة المدقق من 
قبل مجلس ش�ورى الدول�ة واحالته الى 
مجلس النواب لقراءته والمصادقة عليه، 
اس�تنادا الى أحكام المادتين “61/البند 
اوال” و”80/البن�د ثانيا” من الدس�تور.
وبّي�ن فاض�ل ان “المدونين ج�اءوا من 
أغل�ب المحافظات العراقي�ة، ليجتمعوا 
في بيت أحد المدونين، أسميناه “العراق 
الصغير”، اجتمعنا به من دون ان يس�أل 
احدن�ا ع�ن طائف�ة اآلخ�ر او قوميت�ه 
او مذهب�ه او عرق�ه، نعمل س�ويا على 
أوض�ح  للندوة”.م�ن جانب�ه،  التنظي�م 
رئيس كتلة كف�اءات البرلماني�ة النائب 
جرائ�م  “قان�ون  ان  الع�وادي  احس�ان 
المعلوماتي�ة، وضع بضم�ن بروتوكول 
دول�ي وعرب�ي،كان الع�راق اح�د الدول 
الت�ي وقعت عليه”. وأضاف ان “القانون 
يحم�ي المواطن والمس�ؤول والحكومة 
والمؤسس�ات على حد سواء، فقد وضع 

محددات ال يمكن ألحد تجاوزها”.
الع�وادي أوض�ح ان هن�اك بع�ض 
المآخ�ذ على القان�ون برغ�م ايجابياته 
فالعقوب�ات لبع�ض الجرائم البس�يطة 
مش�ددة  بينما خ�ف القان�ون عقوبات 
جرائم اشد منها وأخرى مخففة بجرائم 
تس�تحق اكثر مم�ا نص علي�ه القانون، 
وهو ما يوجب إعادة الصياغة القانونية 
م�ن قب�ل المش�رع، وعلي�ه االس�تماع 
البرام�ج  ف�ي  المختصي�ن  رأي  ال�ى 
والمعلومات, عل�ى حد قول العوادي.من 

جهته�ا، أش�ارت الدكتورة زين�ب كريم 
الداودي إلى ان “المش�رع لقانون جرائم 
المعلوماتية قد انصرف بصورة أساسية 
لمعالج�ة الجرائ�م الت�ي تتم بواس�طة 
االتصال االلكتروني فقط، دون اإلش�ارة 
ال�ى جرائم أخ�رى من ش�انها أن ال تقل 
خط�ورة عنه�ا”. وأضافت ان “تس�مية 
جرائ�م المعلوماتية تنص�رف الى جميع 
الجرائ�م بمختلف العل�وم، وكان األجدر 
بالمش�رع ان يحدد التس�مية “بالجرائم 
ان  اآلخ�ر  والجان�ب  االلكتروني�ة”، 
الصعوب�ة ال تكمن ف�ي معالجة الجرائم 
بق�در  العقوب�ة،  وتحدي�د  اإللكتروني�ة 
صعوبة الكش�ف عن مرتكبها والوسائل 
القانونية في التحقي�ق بما يضمن عدم 
مص�ادرة الحري�ات العام�ة والحق�وق 
ذل�ك،  إل�ى  المكفول�ة”.    الدس�تورية 
ق�ال عضو مجل�س محافظ�ة الديوانية 
ليث عل�ي مطران�ي ان “القانون يحمي 
جميع مستخدمي االنترنيت في العراق، 
لتوظيف المعلوماتية بالشكل الصحيح، 

لبناء ثقافة صحيحة لدى المس�تعملين، 
واإلف�ادة من خب�رة الدول التي س�بقت 
العراق في هذا المجال”.واس�تدرك مطر 
ان “قان�ون جرائ�م المعلوماتية كباقي 
القوانين، يحت�اج إلى التحديد والوضوح 
لبع�ض الفق�رات المبهم�ة والمطاطية 
ويج�ب تعديله�ا، فالقان�ون ال يحتم�ل 
التأوي�ل، ويج�ب ان يت�م مراع�اة حرية 
اس�تخدام االنترني�ت، بما وينس�جم مع 
حري�ة ال�رأي والتعبير، عل�ى الرغم من 
اس�تخدام بعض الصفحات في النيل من 
العملية السياسية، من الجهات المعادية 
ال�ى تق�دم الع�راق وبن�اء الديمقراطية 
القان�ون “33”  والحري�ة فيه”.ويض�م 
م�ادة اعترضت عل�ى بعضه�ا اكثر من 
بع�ض  دولية،لتع�ارض  “44” منظم�ة 
والمعاه�دات  المواثي�ق  م�ع  فقرات�ه 
الدولي�ة والدس�تور العراق�ي المتعلق�ة 
بحقوق االنس�ان وحرية الرأي والتعبير، 
بع�د حمل�ة أطلقته�ا الش�بكة العراقية 
لإلعالم االجتماعي “S.M.4.I.N” مطلع 

الع�ام الحالي.م�ن جهت�ه، ق�ال عمي�د 
كلي�ة القان�ون ف�ي جامعة القادس�ية 
الدكتور مؤيد الفضل إن “ش�بكة أنس�م 
أسهمت بش�كل مباشر في نشر الثقافة 
القانونية،وتعريف المعنيين مدى أهمية 
قانون جرائ�م المعلوماتية”. وأوضح ان 
“الغاية م�ن عقد الندوة،ط�رح وجهات 

نظ�ر المدونين في ش�بكة أنس�م ،التي 
تبن�ت ع�دة حمالت من�ذ أكثر م�ن عام، 
والثغ�رات  القانوني�ة  الرؤي�ة  وبح�ث 
التحريرية،والنص�وص المطاطي�ة التي 
تحت�اج ال�ى التفس�ير،ليكون القان�ون 
الع�راق  أم�ن  س�المة  منصفا،يضم�ن 
الواح�د الحر.”فيم�ا بي�ن عض�و هيئة 

الش�بكة العراقي�ة لإلع�الم االجتماع�ي 
ال�ى  “مناقش�تنا  إن  الش�باني  ن�ورس 
القان�ون الذي ن�رى فيه بع�ض النقاط 
والفق�رات القانوني�ة الت�ي تحت�اج إلى 
توضيح، كونها مبهمة غامضة، وأخرى 
تحتاج إل�ى التعديل، كونها ال تتناس�ب 
م�ع حج�م الجرائم، بحس�ب م�ا أكدته 
أكثر م�ن “44” منظم�ة دولية، واصفة 
إياه�ا بالمتعارض�ة مع الحري�ات التي 
عل�ى الحكوم�ات ضمانه�ا”.وزادت ان 
“حض�ور ثالث�ة نواب،عل�ى الرغ�م من 
توجي�ه الدع�وات الرس�مية ال�ى أكث�ر 
م�ن خمس�ين منه�م، وتأكي�د 27 نائبا 
حضورهم، تخلفوا لألس�ف عن حضور 
الن�دوة، ومش�اركة محاف�ظ الديواني�ة 
ورئي�س مجلس�ها الى جان�ب عدد من 
أعض�اء المجل�س، والدع�م األكاديم�ي 
واللوجستي من كلية القانون، يزيد فينا 
الحماس�ة، للوصول من خالل مناقشتنا 
فق�رات  بع�ض  تعدي�ل  ال�ى  معه�م، 
قان�ون جرائ�م المعلوماتي�ة، من خالل 

بي�ان النق�اط الغامضة في�ه، للخروج 
بتوصي�ات نضعها مع المس�ؤولين عن 
قناع�ة ومسؤولية،تس�هم ف�ي وض�ع 
يحم�ي  لقان�ون  األساس�ية  المب�ادئ 
الجمي�ع ويضمن حقوقه�م وحرياتهم، 
وب�ذات الوق�ت يضمن ع�دم التجاوز أو 
النيل من س�يادة وأم�ن العراق،لضمان 
نج�اح التجرب�ة الديمقراطي�ة وحري�ة 
ال�رأي والتعبي�ر ف�ي البل�د، وف�ق بنود 
الدس�تور العراق�ي الذي تضم�ن جميع 
الش�باني  الس�ابقة”.ودعت  المف�ردات 
“أعضاء مجلس الن�واب الى دعم حملة 
تعدي�ل بع�ض فق�رات قان�ون جرائ�م 
المعلوماتي�ة بموج�ب التوصيات،الت�ي 
كتبه�ا اكاديمي�ون وقانوني�ون دوليون 
وعراقي�ون لهم من الخب�رة ما نفخر به 
ونثق”. وش�ارك ع�دد م�ن األكاديميين 
بح�وث  بع�دة  والباحثي�ن  والقض�اة 
القان�ون  ش�رح  تضمن�ت  ودراس�ات 
وفقراته،والمالحظات والمآخذ القانونية 
ف�ي صياغ�ة بع�ض فقراته،وبي�ان ما 
يتقاط�ع منه�ا م�ع المواثي�ق والعهود 
الدولي�ة والدس�تور العراق�ي، المتعلقة 
بالحري�ات المدني�ة الت�ي توج�ب على 
الحكوم�ات ضمانه�ا وحمايته�ا. م�ن 
جانب�ه اك�د الناش�ط منتص�ر الطائ�ي 
عل�ى ان “القانون أس�اس الحي�اة، وال 
يمك�ن اس�تمرارها بدونه، عل�ى ان يتم 
فيه�ا مراعاة المعايي�ر الدولية وحقوق 
الملكية والنش�ر، عل�ى ان ال تتعدى أمن 
الب�الد واآلداب العام�ة، وأنا م�ع قانون 
يحفظ األمن واآلداب، وضد قانون يصادر 
حرية ال�رأي والتعبير التي كفلتها العهود 
والمواثيق الدولية والدستور، ويشرع من 
اج�ل تكمي�م األفواه”.الطائ�ي أوضح ان 
ع�دم وضوح النص والمطاطية، س�تتيح 
تفس�ير القانون بحس�ب األهواء، ويدين 
الناشطين في مواقع التواصل االجتماعي، 
مؤكدا ان العراق بحاجة إلى قانون يسمي 
األشياء بمسمياتها، ويسد جميع الثغرات 
الت�ي يمكن اس�تغاللها بش�كل مس�يء 
ال�ى مس�تخدمي االنترني�ت ف�ي العراق.

وخ�رج المجتمع�ون بعد نقاش�اتهم مع 
المختصين بعدة توصيات منها “إش�ادة 
كال الفريقي�ن بالقان�ون وإيجابية بعض 
فقراته،م�ع دعوة المش�رعين الى إعادة 
النظ�ر بالبعض اآلخر م�ن الفقرات،التي 
الحري�ات  أم�ام  بالغ�ا  عائق�ا  تش�كل 
األساس�ية للتعبير الحر عن الرأي والفكر 
والصحافة واالقتصاد القومي، إضافة الى 
تش�كيل لجنة مؤلفة من ن�واب ومدونين 
ومحامين، تتاب�ع التوصيات وتعمل على 
تحقي�ق لقاء م�ع اللج�ان النيابي�ة ذات 
العالقة،لبح�ث النق�اط المعترض عليها.  
وأصدر الحاضرون بيانا ختاميا جاء فيه 
“لقد بذل العراق جه�ودا عظيمة لتطوير 
مؤسس�اته الديمقراطية، وم�ع ذلك فان 
قان�ون جرائ�م المعلوماتي�ة المقت�رح، 
حيث يش�كل عائق�ا بالغا أم�ام الحريات 
األساسية المطلوبة لتطوير التعبير الحر 
القوي،  الحيوية واالقتص�اد  والصحاف�ة 
ويؤدي القانون المقترح الى الناش�طين 
عب�ر االنترني�ت ف�ي خطر التع�رض الى 

عقوبات قاسية”.
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ما زالت النقاش�ات بشأن قانون للعشائر 
العراقية يصادق عليه مجلس النواب محط شد 
وجذب بين شيوخ العشائر الذين يرون أن دور 
وثقل العش�ائر في المجتم�ع العراقي يتطلب 
س�ن قانون خاص وبين رج�ال القانون الذين 
يحذرون من تهميش دور المؤسسة القضائية 
في حال تم س�ن القانون.وقال الشيخ عدنان 
الدنب�وس عضو مجل�س النواب ع�ن القائمة 
العراقي�ة وهو احد ش�يوخ العش�ائر إن إقرار 
قانون للعش�ائر ه�و أمر ض�روري ومهم الن 
نس�بة 80% م�ن أهل الم�دن وهم يمارس�ون 
الس�لوك العشائري في حياتهم اليومية وعادة 
ما يلجأون الى العشيرة وأضاف دنبوس “لماذا 
الهجوم والوقوف ضد قانون ينظم حياة قرابة 

80% من أبناء الشعب العراقي؟”.
وأك�د دنب�وس إن القانون قد ت�م طرحه 
من�ذ عام 2005 ولكنه جوبه بالرفض علما إن 
إقراره ال يشكل أي عبء على ميزانية الدولة او 
س�لطاتها مؤكدا ان القان�ون يهدف الى “منع 
خ�روج األمور خارج دائرة الس�يطرة من قبل 
المعنيين بها وهم ش�يوخ العشائر”، موضحا 
ف�ي الوقت ذات�ه ان مثل ه�ذا القانون موجود 
ضمنا في األعراف والتقاليد العش�ائرية ولكن 
الهدف من إقراره هو منع الطارئين على العرف 
العش�ائري م�ن س�وء االس�تعمال.أما رئيس 
اللجنة القانوني�ة النيابية، النائب عن القائمة 
الكردس�تانية، خالد ش�واني فيقول ان اللجنة 
تقدر أهمية القانون للعشائر العراقية السيما 
اذا اخ�ذ المش�ّرع بعين االعتبار ال�دور الكبير 
الذي تقوم به العش�يرة، لكن وفي الوقت ذاته، 
فاللجن�ة ال تنظر ال�ى أي قانون اس�تنادا الى 
خلفيته االجتماعية او الثقافية او السياس�ية 
ولكنها تنظر إليه من الناحية القانونية ومدى 

مطابقت�ه للدس�تور.وأضاف ش�واني “عندما 
نأتي الى المادة 14 من الدس�تور والتي تنص 
عل�ى ان العراقيين متس�اوون ام�ام القانون 
واليجوز التمييز بينهم بسبب االنتماء الطائفي 
او المذهب�ي، فقد رأى زمالئي ف�ي اللجنة ان 
إعطاء ميزة او أولوية لطبقة العشائر وخاصة 
ش�يوخ العش�ائر عل�ى حس�اب المواطني�ن 
اآلخرين فيه مساس بهذه المادة الدستورية.” 
ش�واني قال ان هناك متس�عا من الوقت أمام 
مقدمي القانون لتقديمه الى اللجنة القانونية 
واع�دا بب�ذل كل الجه�ود المطلوب�ة إلع�ادة 
صياغ�ة القان�ون بم�ا يت�الءم مع الدس�تور 
وفقراته.العمي�د الس�ابق لكلي�ة القانون في 
جامع�ة بغ�داد الدكتور علي الرفيع�ي، أكد ان 
العش�ائر العراقية كانت وم�ا زالت تلعب دورا 
كبيرا في دعم الحكومات العراقية واستش�هد 
بما فعل�ه الحاكم البريطاني ف�ي العراق عام 
1918 عندم�ا اص�در نظ�ام دعاوى العش�ائر 
الذي اس�تمرت الحكومات المتعاقبة بتطبيقه 
حتى ان�دالع ثورة 1958.الرفيعي تس�اءل في 
الوق�ت ذاته عن جدوى إقرار قانون العش�ائر 
وقال “ه�ل التنظيم العش�ائري يس�اعد على 
بناء مجتمع مدني س�ليم؟، هل سيساعد على 
إعطاء المواط�ن حرية التعبير ع�ن الرأي؟”. 
وأضاف الرفيع�ي “نحن كقانونيين, نخش�ى 
ان نستغني وحضراتكم عن دور القضاء الذي 
هو ضمان للعش�يرة وللفرد, والدولة الداعمة 
للقض�اء ه�ي الضم�ان األكب�ر  ل�كل مواطن 
عراقي.”كما أب�دى الدكتور الرفيعي قلقه من 
إحدى فقرات القانون التي تجعل منصب شيخ 
العشيرة وراثيا وهو ما يحرم بعض مستحقي 
هذا المنصب من توليه رغم إمكانية امتالكهم 

المؤهالت الالزمة لذلك.

• بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسالم
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دع�ت المعارض�ة الكويتي�ة ال�ى تظاه�رات 
حاشدة “اليوم” األحد بعد قرار امير البالد الشيخ 
صباح االحمد الصب�اح تعديل القانون االنتخابي، 

كما اعلن المنظمون أمس السبت.
وق�ال المنظم�ون عل�ى موقع تويت�ر انه من 
المق�رر تنظي�م التظاه�رة تحت ش�عار “كرامة 
وط�ن” في وقت متأخر من لي�ل اليوم االحد امام 
قصر السيف الذي يضم مكاتب االمير وولي العهد 
والحكوم�ة عل�ى ش�اطىء البحر. تب�دو الكويت 
على حافة مواجهة سياس�ية بعدم�ا امر اميرها 
الش�يخ صباح االحمد الصب�اح الحكومة باجراء 
تعديل جزئي لقانون انتخابي مثير للجدل واعالن 

المعارضة مقاطعتها للعملية االنتخابية.
وق�ال االمير في كلمة عبر التلفزيون “وجهت 
الحكومة بحتمية صدور مرس�وم بقانون الجراء 
تعديل جزئي في النظام االنتخابي القائم يستهدف 
معالج�ة الي�ة التصوي�ت في�ه لحماي�ة الوح�دة 
الوطنية”. واكد الش�يخ صباح في كلمته انه قام 
به�ذه الخط�وة “لحماي�ة الوحدة الوطني�ة” بما 
ان القانون بش�كله الحالي يؤدي الى انقس�امات 
قبلية وطائفية في هذه الدولة الخليجية النفطية 
الصغي�رة الت�ي يبل�غ ع�دد س�كانها 1.2 مليون 
نس�مة.وادى القرار الى رد فع�ل غاضب من قبل 
مجموعات المعارضة ونواب سابقين. وقد اعلنوا 
انه�م س�يقاطعون االنتخاب�ات المقبل�ة ودع�وا 

الكويتيين الى ان يحذوا حذوهم.
وقال النائب االسالمي السابق وليد الطبطبائي 
على حس�ابه عل�ى تويت�ر “انه اع�الن حرب من 
النظام ض�د غالبية الش�عب الكويت�ي”. وتجمع 

مئات من مؤيدي المعارضة امام مجلس القضاء 
ف�ي العاصم�ة الكويتي�ة لالحتجاج عل�ى القرار 
والمطالب�ة باالف�راج ع�ن ناش�طي المعارض�ة. 
ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من 
جمعيات وافراد، الش�عب الكويت�ي الى مقاطعة 
االنتخابات.واعلن�ت كتلة العمل الش�عبي والكتلة 
العدال�ة  وكتل�ة  والتنمي�ة  لالص�الح  االس�المية 
وحركات ش�بابية وبعض النقابات انها ستقاطع 

االقتراع.

وقال اح�د ق�ادة المعارضة احمد الس�عدون 
رئي�س مجلس االمة الس�ابق “بعد االع�الن )...( 
ال�ذي يش�كل انته�اكا للدس�تور “...” اؤكد انني 

ساقاطع االنتخابات”.
وكانت المعارض�ة الكويتية هددت بمقاطعة 
االنتخابات التي يتوقع ان تجرى في الس�ابع من 
كان�ون االول وتنظي�م تظاهرات، ف�ي حال عدل 
امي�ر البالد القانون االنتخاب�ي، متهمة الحكومة 
المحل�ل  االنتخابات.وق�ال  بنتائ�ج  بالتالع�ب 

السياس�ي الليبرال�ي ان�ور الرش�يد ان “الوضع 
صع�ب ج�دا. اعتقد اننا نس�ير باتج�اه مواجهة 
لكنني اعتقد ان االحتجاجات س�تبقى سلمية”.

ويقس�م القان�ون االنتخابي الص�ادر في 2006 
الكوي�ت الى خم�س دوائر انتخابي�ة تنتخب كل 
منه�ا عش�رة ن�واب في مجل�س االم�ة. وينص 
القان�ون عل�ى ان�ه يحق ل�كل ناخ�ب التصويت 
الربعة نواب كح�د اقصى ويتجه التعديل الجزئي 
المزم�ع ادخاله ال�ى تقليص عدد الن�واب الذين 
ينتخبهم كل ناخب الى نائب واحد او اثنين. وقال 
الرش�يد ان “الخف�ض الذي ينص علي�ه القانون 
س�يجعل ش�راء االصوات وامكانية فساد النواب 

في البرلمان المقبل اسهل”.
وكان امي�ر الكوي�ت اص�در االح�د الماض�ي 
مرس�وما بح�ل مجل�س االم�ة ال�ذي انتخب في 
2009 بع�د نحو ثالثة اش�هر من اعادته بموجب 

قرار للمحكمة الدستورية.
وح�ل ه�ذا البرلمان ال�ذي اعادت�ه المحكمة 
الدس�تورية يش�كل مطلب�ا للمعارض�ة ويمه�د 
الطريق امام اجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية 

هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وق�ال امي�ر الكويت ف�ي كلمت�ه الجمعة انه 
يشعر باالسف وااللم الن “هذه االزمات التي تشل 
بلدنا وته�دد امننا وتعطل اعمالن�ا من صنع نفر 
م�ن ابنائن�ا”. ورأى ان هن�اك “م�ن يتعمد وضع 
العص�ي ف�ي الدوالي�ب وعرقلة المس�يرة )...( ال 
يريد التفاهم وال يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع 
والس�احات منبرا لالث�ارة والش�حن والتحريض 
ويح�اول دف�ع الش�باب نح�و منزلق�ات الضياع 
والضالل غير عابىء بامن البالد وسالمة اهلها”.
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اس�تولت البحرية اإلسرائيلية على السفينة 
الفنلندي�ة إيس�تيل التي تحاول كس�ر الحصار 
المف�روض على قط�اع غزة، بعدم�ا هاجمتها 
في المي�اه اإلقليمي�ة وفق مصدر رس�مي في 

القطاع.
وكانت وكالة الصحافة الفرنس�ية قد نقلت 
عن المتحدثة باس�م الحملة الس�ويدية لكسر 
الحص�ار فكتوري�ا س�تراند قوله�ا إن زوارق 
عس�كرية إس�رائيلية تالحق الس�فينة إيستيل 
الت�ي تتع�رض لهج�وم، “تلقي�ت للتو رس�الة 

هاتفية منهم”.
في المقابل أكد الجيش اإلسرائيلي أن خمس 
س�فن تابعة للبحرية تتواجد في نفس منطقة 
وجود السفينة إيس�تيل التي تحمل على متنها 
19 متضامن�ا م�ن جنس�يات مختلف�ة، بينهم 

خمسة نواب أوروبيين ونائب كندي سابق.
حاول�ت  البحري�ة  إن  المتحدث�ة  وقال�ت 
االتص�ال بهم، إال أنهم لم يجيبوا ولم يحدث أي 
ش�يء آخر في ه�ذه المرحلة. ول�م تعلق على 
سؤال بشأن ما إذا هاجمت البحرية السفينة أو 
صعدت على متنها.وكانت الس�فينة قد أبحرت 

ي�وم 6 تش�رين األول 
الج�اري م�ن نابولي، 
للحصار  اخت�راق  في 
تفرضه  الذي  البحري 
إس�رائيل عل�ى قطاع 
ناش�ط  وأف�اد  غ�زة. 
بحرك�ة “غ�زة حرة” 
ف�ي اتص�ال هاتف�ي 
الصحافة  وكال�ة  مع 
كريت  في  الفرنس�ية 
الس�واحل  خفر  ب�أن 
ح�اول  اليونان�ي 
عبث�ا من�ع زورقي�ن 
س�ريعين من مغادرة 
بالكي�اس  مين�اء 
بع�د  كري�ت  جن�وب 
لتزويد  الثالث�اء  ظهر 

باألغذية.  السفينة 
س�فينة  وكان�ت 
القادم�ة  إس�تيل 
ق�د  الس�ويد  م�ن 
وصلت ي�وم الرابع 
من الشهر الجاري 

إلى نابولي، بعد جولة أوروبية قادتها إلى 
فنلندا وفرنسا وإسبانيا.

وتنقل السفينة الشراعية التي صنعت 
ع�ام 1922 غربيين بينهم إس�رائيليون، 
بحس�ب المنظمي�ن. وين�وي المنظمون 
تس�ليم أدوات مدرس�ية وطبي�ة وم�واد 

بناء.
وتفرض إس�رائيل حصارا بريا وجويا 
وبحري�ا عل�ى قطاع غ�زة من�ذ حزيران 
2006 إثر أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد 
ش�اليط، وتم تشديده لدى سيطرة حركة 
حماس على القطاع عام 2007. وحذرت 
إس�رائيل أمس الس�بت فنلن�دا من أنها 
مس�تعدة للج�وء إلى الق�وة لمنع 

رسو السفينة في غزة.
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     لبنان/ المستقبل العراقي
اللبناني�ة باس�تقالة  المعارض�ة  طالب�ت 
الحكومة إث�ر التفجير ال�ذي ادى الجمعة الى 
مقت�ل رئيس فرع المعلوم�ات في قوى االمن 
الداخل�ي العميد وس�ام الحس�ن، بحس�ب ما 
جاء في بيان لقوى المعارضة. واجمعت دول 

العالم على ادانة االعتداء.
واورد بي�ان المعارض�ة ال�ذي ت�اله أحمد 
الحريري، االمي�ن العام لتيار المس�تقبل احد 
ابرز احزاب المعارضة، “هذه الحكومة مطالبة 
بالرحي�ل ورئيس الحكوم�ة “نجيب ميقاتي” 
مدعو ش�خصيا ال�ى تقديم اس�تقالته فورا”، 
وذلك اثر اجتماع طارئ عقدته قوى المعارضة 
مساء الجمعة في منزل رئيس الوزراء السابق 

سعد الحريري في وسط بيروت.
واعتب�رت المعارض�ة الممثل�ة بقوى 14 
اذار ان بق�اء الحكومة “يش�كل اعلى درجات 
الحماي�ة للمجرمي�ن لتغطي�ة ه�ذا المخطط 
االجرام�ي”، محمل�ة رئيس�ها “بال�دور الذي 
ارتضاه لنفسه، مسؤولية دماء العميد الشهيد 
وس�ام الحس�ن ودماء االبرياء الذين س�قطوا 
في االش�رفية”.وكان الحسن قتل في انفجار 
اس�تهدفه الجمعة في منطقة االش�رفية في 
ش�رق بي�روت، وادى ايضا الى مقتل س�ائقه 
وس�تة اش�خاص آخرين، واصابة 86 شخصا 
بجروح، بحس�ب مص�در حكوم�ي. واتهمت 
اطراف ف�ي المعارض�ة اللبناني�ة المناهضة 
لس�وريا نظام الرئيس بشار االس�د بالوقوف 
خل�ف االغتيال، ال س�يما منها رئي�س الوزراء 
السابق والزعيم السني سعد الحريري، اضافة 
الى الزعي�م الدرزي وليد جنبالط. وقال س�عد 
الحريري ردا على س�ؤال “اتهم بش�ار حافظ 
االس�د”. من جهت�ه، قال جنب�الط “اتهم علنا 
بش�ار االس�د ونظامه بقتل وس�ام الحسن”، 

مش�يرا ال�ى ان النظ�ام الس�وري “خبير في 
االغتي�ال السياس�ي ويج�ب ان يك�ون ردن�ا 
سياس�يا”.وبينما وجهت المعارضة اللبنانية 
االتهام الى دمشق، دانت سوريا التفجير، عادة 
انه عم�ل “ارهابي جبان”، بحس�ب ما افادت 

وكالة االنباء الرسمية السورية “سانا”.
ونقل�ت الوكالة ع�ن وزير االع�الم عمران 
الزعب�ي قول�ه ان “هذه التفجي�رات االرهابية 
مدانة اينم�ا حدثت وليس هناك م�ا يبررها”. 
كم�ا عب�ر مجلس االم�ن الدول�ي ع�ن ادانته 
“االعت�داء االرهاب�ي” وح�ض اللبنانيين على 

“المحافظة على الوحدة الوطنية”.
وقدمت الدول ال��15 االعضاء في مجلس 
االمن ف�ي بيان “تعازيها الصادقة الى ضحايا 
ه�ذا العمل الش�نيع”، مش�ددين على ضرورة 
“مالحق�ة المس�ؤولين ع�ن ه�ذه الجريم�ة 
وم�ن اعدوا لها ووفروا له�ا الدعم المالي امام 
القض�اء”، مؤكدي�ن عزمهم عل�ى دعم جهود 
الحكوم�ة اللبناني�ة ف�ي ه�ذا الص�دد. وكرر 
مجل�س االم�ن “ادانت�ه م�ن دون تحفظ الي 
محاولة لزعزعة اس�تقرار لبنان عبر اغتياالت 
اللبنانيي�ن ال�ى  سياس�ية”، داعي�ا “جمي�ع 

المحافظة على الوحدة الوطنية” في مواجهة 
تل�ك التهديدات وداعي�ا ايضا جمي�ع الفرقاء 
اللبنانيين الى “مواصلة الحوار الوطني”. وفي 
بيان منفصل، دان االمين العام لالمم المتحدة 
بان كي مون االعتداء مطالبا “بتحقيق معمق” 
وداعيا اللبنانيين الى “الهدوء وضبط النفس”. 
وفي واش�نطن، دانت الواليات المتحدة بشدة 
االعت�داء “االرهابي”. من جانب آخر، ش�هدت 
مناط�ق لبنانية عدة ذات غالبية س�نية قطعا 
للطرق من جانب اش�خاص بعضهم مس�لح، 
احتجاجا على اغتيال الحس�ن.وقام عش�رات 

من انصار الزعيم المعارض للنظام الس�وري 
س�عد الحري�ري بقط�ع الط�رق باالط�ارات 
المش�تعلة في مناط�ق عدة من ش�رق لبنان 
وش�ماله وجنوبه تعبيرا عن احتجاجهم على 
اغتيال الحس�ن. وقطع متظاهرون غاضبون 
الطريق بين طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، 
والحدود الس�ورية. وتم اطالق ثالث قنابل في 
المدينة من دون ان تس�فر ع�ن اصابات. الى 
ذلك، سمع تبادل الطالق النار بين احياء سنية 
وعلوية ف�ي المدينة.وفي طرابل�س والمرجة 
ش�رقا، ظه�ر رجال مس�لحون في الش�وارع 

وقاموا بتحطي�م بعض الس�يارات في اماكن 
عدة.ويش�هد لبنان الس�بت حدادا وطنيا على 
رئيس فرع المعلومات في قوى االمن الداخلي 
والقتلى الذين س�قطوا معه في االنفجار الذي 
وق�ع في ش�رق بي�روت. ويثير ه�ذا التفجير 
مخ�اوف م�ن ع�ودة موج�ة االغتي�االت التي 
ش�هدها لبن�ان بي�ن العامي�ن 2005 و2008 
للنظ�ام  مناهض�ة  ش�خصيات  واس�تهدفت 
الس�وري. وق�د عكس�ت الصح�ف اللبناني�ة 
اللبنانيي�ن  اص�اب  ال�ذي  والخ�وف  الح�زن 
واالسئلة الكثيرة التي يطرحها اغتيال الحسن 
“47 عاما” على مس�تقبل البل�د ذي التركيبة 
السياس�ية الهشة. وكتبت صحيفة “السفير” 
في العنوان “وسام الحس�ن شهيدا... والسلم 
االهلي ف�ي خطر”، مؤكدة ان “غدا لن يش�به 
االمس واغتيال وسام الحسن لن يكون عابرا. 
س�ينقل لبن�ان من حقب�ة انتظار االس�وأ الى 
العيش في اس�وأ المخاطر وافدحها”. وكتبت 
صحيفة “النه�ار” من جهته�ا “رأس الحربة 
ض�د النظ�ام الس�وري... ش�هيدا”، مش�يرة 
ال�ى ان االغتي�ال “نقل البالد ف�ي لحظات من 
ضف�ة الى ضف�ة م�ع كل االخط�ار المحدقة 
باالس�تقرار االمن�ي”. وادى ف�رع المعلومات 
دورا ف�ي التحقي�ق في سلس�لة م�ن الجرائم 
التي اس�تهدفت شخصيات سياس�ية لبنانية 
معارضة لسوريا بين العامين 2005 و2008، 
ابرزهم رئيس الوزراء االس�بق رفيق الحريري 
في 14 ش�باط 2005. وسبق لضباط كبار في 
الفرع ان اس�تهدفوا بتفجيرات، آخرهم الرائد 
وسام عيد الذي اغتيل في كانون الثاني 2008 
ويع�زى اليه الفضل في التقنية التي كش�فت 
ش�بكة من االرق�ام الهاتفي�ة الت�ي يعتقد ان 
حامليه�ا مس�ؤولون عن تنفي�ذ اغتيال رفيق 

الحريري.
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بعد أن قبضت عىل قوارب إيرانية
السعودية: ال إرهابيني إيرانيني 

عىل أراضينا
    المستقبل العراقي/وكاالت

نفت مصادر أمنية س�عودية أي عالقة لإليرانيي�ن الذين تم القبض عليهم بعد 
دخولهم المياه الس�عودية اإلقليمية قرب الخفجي ش�مال شرق البالد بأي “خاليا 

إرهابية” سواء داخل المملكة أو خارجها.
ورجح�ت المص�ادر “أن يكون الق�ارب اإليراني متجهاً في األس�اس إلى دولة  

الكويت، إال أنه قد يكون قد ضل طريقه واتجه إلى الشواطئ السعودية”.
ونف�ت المصادر األمنية، في تصريح�ات صحفية، ما تردد في مواقع التواصل 
االجتماعي أو المنتديات والمواقع عن ضبط أسلحة وأجهزة اتصال وتجسس مع 
ال�� 14 موقوفاً، مؤكدة بالوقت ذاته  ضرورة انتظار ما ستس�فر عنه التحقيقات 

التي ال تزال جارية، لكشف أبعاد وتفاصيل القضية برمتها.
ولم يك�ن الحادث هو األول الذي يتم فيه ضبط قوارب إيرانية على الش�واطئ 
الس�عودية، مع أنها في األس�اس قد تكون قاصدة ش�واطئ الكوي�ت، وقد حدث 
ذل�ك  قبل نحو عامين وفي الموقع ذاته، إذ يتعرّض بعض القوارب نتيجة لظروف 
مختلفة إلى الضياع في عرض البحر.وتراوحت أعمار اإليرانيين المقبوض عليهم 
بي�ن 25 و48 عاما، وذلك وفق�ا للتحقيقات األولية التي قامت بها الجهات األمنية 
ف�ي المنطقة الش�رقية.وتداولت مواق�ع ومنتديات أن من بي�ن المقبوض عليهم 
قائ�دا من الح�رس الثوري اإليراني، إال أن المصادر قال�ت “لم يتبين لنا أن أحدهم 
قائد من الحرس الثوري، وعلينا انتظار نتائج التحقيقات”.وكانت دوريات حرس 
الحدود بالمنطقة الش�رقية الس�عودية ق�د أوقفت عام 2009 ثالث�ة قوارب صيٍد 
إيراني�ة دخلت الحدود اإلقليمية للمملك�ة بمياه الخليج العربي وتمكنت الدوريات 
البحري�ة بالخفجي من مالحقته�ا وإيقافها، وعلى متنها تس�عة بحارة يحملون 
الجنس�ية اإليرانية بعد أن تلقت بالغا من غرفة العمليات والسيطرة حول رصدها 
له�ذه القوارب وهي تتجاوز الحدود اإلقليمية، وبعد تفتيش�ها عثر على كمية من 

األسماك بحوزتها.

أكد وجود »تراخي« يف اجليش
املقريف: ليبيا لـم تتحرر

 من القذايف !!
    المستقبل العراقي/وكاالت

ق�ال رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف ان بالده لم تتحرر بالكامل 
بعد عام على مقتل معمر القذافي وس�قوط نظامه. واش�ار المقريف في خطاب 
الق�اه ف�ي وقت متأخر من لي�ل الجمعة الى ان�ه من بين اس�باب التأخر في بناء 
مؤسسات الدولة “عدم استكمال عملية التحرير بشكل حاسم في جميع المناطق”، 
وخصوصا في مدينة بني وليد احد اخر معاقل النظام السابق والتي تشهد معارك 
دامية منذ عدة ايام. وعرض المقريف حصيلة قاتمة للس�نة الماضية مش�يرا الى 
“التراخي والتباطؤ في بناء القوات المس�لحة الوطني�ة واألجهزة األمنية، وكذلك 

االس�راع  في السيطرة على السالح المنتشر في كل مكان، عدم 
يض�ا  ا عدم اس�تيعاب الثوار في شتى مرافق الدولة و

واالهتمام الجاد بشؤونهم وشؤون الجرحى 
والمبتوري�ن وذوى االحتياج�ات الخاصة 
منه�م”. وقال المقري�ف ان “التراخي في 
بعض الملفات المهمة مثل إصالح وإعادة 
النظ�ام القضائ�ي والمصالح�ة الوطني�ة 
الش�املة والعادل�ة ورد المظالم والحقوق 
وفي إط�الق عدد من المش�روعات العاجلة 
لالنعاش االقتصادي واالجتماعي خاصة في 
المناطق المهمش�ة به�دف توفير فرص عمل 
وتدريب وتعليم أمام الشباب، خلق حالة 
من التذمر واالحتق�ان بين مختلف 
ش�رائح المجتم�ع و”ادى” الى 
انتش�ار الفوضى واالضطراب 
اداء  والفس�اد والضعف في 
مختلف االجهزة والواجهات 

الحكومية والرسمية”.

بعد مقتل الحسن

لبنان عىل شفا حفرة “االقتتال الطائفي”

املعارضة تدعو منارصهيا لالحتجاج

كويتيون يطلبون “الكرامة” عىل باب األمري

اجليش اإلرسائييل يستويل عىل سفينة حاولت كرس حصار غّزة 
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وزارة الدفاع 
دائرة المستشار القانوني العام / المحكمة العسكرية في األنبار

الموضوع / إعالن حكم غيابي
إلى المتهمين الغائبين المدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنين في العناوين المؤش�رة إزائهم لما كنتم متهمين وفق المواد المبينة إزاء اس�م كل منكم 
من قانون العقوبات العس�كري وقانون العقوبات  رقم 111 لس�نة 1969 في القضايا المؤش�رة إزاء أسمائكم وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتضى 
تبليغكم في الصحف المحلية ولكم الحق في تمييز القضايا خالل “ثالثون يوما” بالنس�بة للمخالفات وثالثة أش�هر بالنسبة للجنح وستة أشهر بالنسبة 
للجنايات اعتبارا من تاريخ  النش�ر دون أن تقدموا أنفس�كم إلى محكمتنا اوالى أي مركز ش�رطة ودون ان ترضوا عليه خالل المدة المذكورة فان الحكم 

باإلدانة والعقوبات األصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي استنادا ألحكام المادة ) 243 ( ق ا م ج رقم 23 لسنة .
                                                                                                                العقيد الحقوقي 
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      المستقبل العراقي / ليث محمد رضا

الضجي�ج  أن  ع�ى  م�ؤرشات  ثم�ة 
اإلعالم�ي وح�رب الترصيح�ات الت�ي لم 
تتوق�ف، بش�أن الفس�اد يف عم�ل م�زاد 
العمل�ة الصعب�ة يف البن�ك املرك�زي، وما 
صاحبه م�ن تداعيات تضمن�ت مذكرات 
للمحاف�ظ  وإقال�ة  واتهام�ات  اعتق�ال 
وتعي�ن آخ�ر، بع�د تدخل غري مس�بوق 
للحكومة يف السياس�ة النقدية، س�يكون 
ل�ه انعكاس ع�ى س�معة الدين�ار دولياً، 
فيما ترتقب األوس�اط االقتصادية، جهود 
املحافظ الجديد الذي عن بالوكالة والذي 
اس�تهل تحركاته بلقاء امل�دراء املفوضن 

للمصارف األهلية.
الخب�ري االقتص�ادي الب�ارز الدكت�ور 
ل�"املس�تقبل  ق�ال  الص�وري  ماج�د 
العراق�ي" أن "الضج�ة اإلعالمي�ة الت�ي 
أث�ريت ع�ن مؤسس�ة اقتصادي�ة مهمة 
ومرموق�ة لطاملا تمتعت باح�رتام داخيل 
وخارج�ي، كان غ�ري مربر ع�ى اإلطالق، 
متابعا أنه "حتى إن وجد اتهام ألشخاص 
فيه�م املحافظ ونائبه، فلم يكن من املربر 
أن يعل�ن عنها قب�ل التحقق ألن هذا األمر 
يمس سمعة االقتصاد الوطني والعالقات 
االقتصادي�ة الداخلية والدولية التي بناها 

البنك املركزي وأصبح محل احرتام دويل.
وع�ّد الص�وري أن "املعالج�ة الجيدة 

كانت بتعين املحافظ الجديد الذي يتمتع 
باح�رتام داخيل ودويل هو اآلخ�ر، ما أدى 
للتخفيف من حدة األزمة". وأش�ار إىل أن 
"األوساط االقتصادية ترتقب دور املحافظ 
الجديد"، الفتاً إىل أن "التدخل الحكومي يف 
ش�ؤون البنك املركزي هو تدخل مرفوض 

قانونا ودستورا".
وأك�دت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة، أن قضي�ة مدير البن�ك املركزي 
العراق�ي س�نان الش�بيبي، س�تكون لها 
االقتص�اد  ع�ى  الس�لبية  انعكاس�اتها 
الوطن�ي وع�ى س�معته، وفيم�ا حذرت 
م�ن أن ما يجري س�يعرض أموال العراق 
يف الخ�ارج للمالحق�ة، ش�ددت عى أن ال 
س�لطان عى البنك املرك�زي إال من خالل 
مجلس الن�واب. وقال مقرر اللجنة محما 
خليل إن "قضية س�نان الشبيبي ستكون 
له�ا انعكاس�ات وارتدادات غري مناس�بة 

عى االقتصاد العراقي وعى سمعته".
املرك�زي  "البن�ك  أن  وأض�اف خلي�ل 
العراقي لديه سمعة دولية ويجب الحفاظ 
عليه�ا ومراعاته�ا والحف�اظ ع�ى قيمة 
الدين�ار العراق�ي عى املس�توى العاملي"، 
رافضاً "تعامل الحكومة مع قضية سنان 
الشبيبي عرب التش�هري عن طريق وسائل 

اإلعالم". 
وأوضح أن "املتهم ب�ريء إىل أن تثبت 
إدانته، وكان م�ن املفرتض عى الحكومة 

الرتيث فيما أصدرت�ه بحق محافظ البنك 
املركزي لحن رجوعه إىل البالد وترتك األمر 
إىل القضاء واللجان التحقيقية يف مجلس 
النواب للحفاظ عى سمعة البنك والدينار 

العراقي بعيدا عن التصعيد اإلعالمي".
وتاب�ع خليل، أن "قضية الش�بيبي ما 
زالت بطورها البدائ�ي وال يمكن التعامل 
معها بهذا الش�كل من التصعيد، الس�يما 
أن املنصب الذي يش�غله حساس جدا وال 
س�لطان عى البنك املرك�زي إال من خالل 

مجلس النواب العراقي".
وأك�د خلي�ل ع�ى أن "الربمل�ان عن�د 
اس�تئنافه لجلس�اته س�يناقش ويبحث 
أبعاده�ا  بجمي�ع  الش�بيبي  قضي�ة 
وبه�دوء وبعيدا ع�ن التصعي�د اإلعالمي 
واالنفع�االت"، محذراً م�ن أن "ما يجري 
اآلن ق�د يعرض أموال الع�راق إىل املالحقة 
خاص�ة أن العراق مازال تحت طائلة البند 

السابع". 
املرك�زي  البن�ك  محاف�ظ  واس�تهل 
بالوكالة عبد الباس�ط ترك�ي عمله بعقد 
اجتم�اع موس�ع م�ع امل�دراء املفوض�ن 
للمص�ارف األهلية ي�وم الخميس املايض 
بعد أن كش�ف مصدر لوكالتنا عن صدور 
مذكرات اعتقال بحق املدراء العامن للتك 
املص�ارف. وق�ال مصدر مطل�ع أن تركي 
تداول مع الحضور عمل املصارف األهلية، 
مؤك�دا ان�ه س�يكون هناك اجتم�اع آخر 

منتصف الش�هر املقبل. وطلب تركي من 
املدراء موافاته باملش�اكل الت�ي يعانونها 
وع�دا إياهم باتخ�اذ اإلج�راءات املطلوبة 
إلع�ادة ثق�ة املواطن العراق�ي باملصارف 

األهلية.
أك�د  ترك�ي  أن  إىل  املص�در  وأش�ار 
للحض�ور إىل أن احتمالي�ة عودة محافظ 
البن�ك املركزي املوقوف عن العمل س�نان 
الش�بيبي الزال�ت قائمة. وأك�دت نائب يف 
لجن�ة النزاه�ة الربملانية ع�ى أن لجنتها 
تمتل�ك وثائ�ق وأدل�ة تش�ري إىل عملي�ات 
تالع�ب بقيمة الدينار العراق�ي تقوم بها 
جهات تعمل من خارج العراق ، وأن نائب 
رئيس البنك املرك�زي العراق أكد ذلك عند 

استدعائه يف اللجنة.
وقال�ت النائ�ب ع�ن لجن�ة النزاه�ة 
الربملاني�ة عالية نصي�ف، أن اللجنة وعند 
استدعاء نائب رئيس البنك املركزي العراق 
أكد وج�ود تجار مرتبطن ب�دول إقليمية 
يحاولون التالع�ب بقيمة الدينار العراقي 
عن طري�ق املزادات الت�ي يعقدها البنك ، 

الفتة إىل وجود أدلة للجنتها تثبت ذلك.
وأضافت نصيف لقد تم تش�كيل لجنة 
ملتابعة ه�ذا األمر برئاس�ة النائ�ب األول 
للربملان العراقي وتابعت املوضوع وأكدت 
وج�ود تالعب وفس�اد يف البن�ك املركزي، 
ومن خالل ذلك يتأثر رئيس البنك املركزي 

سنان الشبيبي بتلك الشبهات.

      المستقبل العراقي/ عامر الربيعي

أك�دت محافظ�ة الب�رصة أن ع�دد 
بلغ�ت   2012 لع�ام  الكلي�ة  املش�اريع 
623، منه�ا 570 مرشوعا مرس�لة من 
قبل الش�عبة الفنية، بعد أن كان عددها 
520 مرشوع�ا يف 18 م�ن أيلول املايض. 
وأش�ار الج�دول التفصييل األس�بوعي 
والخ�اص بمش�اريع ع�ام 2012 إىل أن 
عدد املش�اريع املعلنة حتى تاريخ إعداد 
الجدول بلغت 563، فيما ارتفعت أعداد 
املش�اريع املحالة م�ن 120 مرشوعا إىل 
267 مرشوع�ا، بينم�ا اس�تطاع قس�م 
التعاق�دات أن يحق�ق أرقام�اً متقدمة 
يف ع�دد املش�اريع املتعاق�د عليها بلغت 
128 مرشوعا، ليصل مجموع املشاريع 
إىل 203 بع�د أن كان�ت 75، كما لم يتبق 
من املش�اريع التي لم يعلن عنها سوى 
سبعة مشاريع. وجاء ذلك عند مراجعة 
الج�دول املذكور خالل االجتماع الدوري 
ملديري�ة العقود الحكومي�ة ولجان فتح 
العطاءات واإلحالة الذي ترأسه محافظ 
الب�رصة خلف عبد الصمد وش�ارك فيه 
النائ�ب األول للمحاف�ظ ن�زار الجابري 
وعدد م�ن أعض�اء مجل�س املحافظة. 

وبن الجدول انه تم استالم 50 مرشوعا 
موقعياً و30 مرشوعا تم إعطاؤه سلفاً 
تش�غيلية ضم�ن تخصيص�ات 2012، 
ووص�ل ع�دد املش�اريع التي ه�ي قيد 
اإلنجاز لدى ش�عبة إحالة التعاقدات إىل 
الصف�ر بع�د أن كان�ت 14 مرشوع�ا يف 
10/9 /2012. وس�جل موق�ف لج�ان 
فتح العط�اءات أرقاما عالية من الفرتة 
9/25 – 16 /10 /2012، حي�ث بلغت 
املش�اريع املرسلة إىل لجان اإلحالة 182 
مرشوع�ًا، توزعت بواق�ع 33 مرشوعا 
للجن�ة األوىل و68 للجن�ة الثاني�ة و81 
للجن�ة الثالثة. فيما أش�ار الجدول إىل 

إرسال 158 مرشوعا إىل املصادقة 
م�ن قبل لج�ان اإلحال�ة ولنفس 
التاريخ السابق، وتوزعت بواقع 
و68  األوىل  اإلحال�ة  للجن�ة   36

للجن�ة  و54  الثاني�ة  للجن�ة 
الثالث�ة.  اإلحال�ة 

بلغ�ت  و

نس�بة املخطط الكيل إلنجاز املش�اريع 
 89,5  ،10  /16  –  10/9 م�ن  للف�رتة 
%، أم�ا الفعيل منها فقد بل�غ 69,56 % 
ولنفس التاريخ السابق، وحقق اإلنجاز 
امل�ايل ارتفاعاً بلغ 2,3 % خالل أس�بوع 
بعد أن حقق نس�بة انجاز بلغت 24,6 % 
يف 10/9، ليص�ل إىل 26,3 %. كما أش�ار 
املخطط األس�بوعي ملش�اريع 2012 يف 
16/ 10 /2012 ، إىل أن لجنة املصادقة 
عى املشاريع صادقت عى 267 مرشوعا 

حتى 16/ 10/ 2012.
كد  خ�الل وأ الصم�د  عب�د 

عى  االجتم�اع 

املناس�بة  ال�رشكات  اختي�ار  رضورة 
للمش�اريع م�ن حي�ث الكف�اءة املالية 
واألعمال املماثلة الس�ابقة، مع التأكيد 
عى اس�تحداث مش�اريع إسكانية لحل 
أزمة السكن يف املحافظة. وقال املحافظ 
أن "االختيار الصحيح للرشكات املنفذة 
للمش�اريع، من حيث امتالكها للسمعة 
التخصصية  الجي�دة واألعم�ال  املالي�ة 
واملماثل�ة الس�ابقة، س�يعطي نتائ�ج 
إيجابية يف آلي�ات التنفيذ نحصل بعدها 
ع�ى م�رشوع ناج�ح يس�هم بش�كل 
حقيق�ي يف خدمة املواط�ن". وأكد عى 
"رضورة اس�تحداث مش�اريع سكنية 
تس�هم يف ح�ل أزمة الس�كن يف البرصة 
بعد تحويل مبالغ املش�اريع املحذوفة، 
مع االس�تثمار األمثل للزمن، لإلرساع 
م�ع  للتعاق�د  املش�اريع  إحال�ة  يف 
توخي الدق�ة املطلوبة يف العمل وفق 
والتعليم�ات  الس�ياقات 
يف  والخاص�ة  الجدي�دة 
اختيار الرشكات املناسبة 
لتنفيذ املش�اريع". ودعا 
عبد الصمد لجان اإلحالة 
اىل  التعاق�دات  وقس�م 
التع�اون م�ع ال�رشكات 

الب�رصة  يف  املوج�ودة  الحكومي�ة 
واملؤهل�ة لتنفي�ذ املش�اريع، وخاص�ة 
التي اس�تطاعت تنفيذ بعض املش�اريع 
بنجاح. وطال�ب املجتمع بهم إىل تقديم 
االقرتاحات املناسبة الستقدام الرشكات 
العاملية للمش�اركة يف تنفيذ املش�اريع، 
موضحاً، أن غالبية الرشكات يف البرصة 
ال تتناس�ب إمكانياتها مع نوع وحجم 
املش�اريع املطروحة يف البرصة. وش�دد 
ع�ى رضورة حض�ور لج�ان املتابع�ة 
املختص�ة من دي�وان املحافظة يف حالة 
استالم املشاريع مع الجهات املستفيدة، 
لتكون هناك ش�فافية أكث�ر يف التقييم 
مطالب�ة  م�ع  للمش�اريع،  واالس�تالم 
الدوائر الحكومية والجهات املس�تفيدة 
عملي�ات  باس�تكمال  املش�اريع  م�ن 
التس�ليف لجه�ات التنفي�ذ وإدراجه�ا 
ضم�ن املوق�ف األس�بوعي يف الج�دول 
خت�ام  وقب�ل  للمش�اريع.  التفصي�يل 
االجتماع أعرب املحافظ عن ارتياحه بعد 
اإلع�الن عن فتع العطاءات لجرس جديد 
يربط ضفتي شط العرب للتخفيف عن 
معاناة تنقل املواطنن بن قضاء ش�ط 
الع�رب واملحافظ�ة مع مس�اهمتها يف 

تسهيل الحركة التجارية.

        بغداد/ المستقبل العراقي

ارتفع مؤرش سوق العراق لألوراق املالية 
بنس�بة 0.03%، يف ختام تعامالتها لألسبوع 
املايض، حيث أنهت تعامالتها يوم الخميس 
عن�د 119.61 نقط�ة ، إذ بل�غ إجم�ايل قيم 
التداوالت اليوم بنح�و 11.635 مليار  دينار 
وبحج�م 10.351 ملي�ون  س�هم من خالل 

426 صفقة.
وقد تداولت عى 33 رشكة ارتفع منها 8 
أس�هم  بينما تراجع 13 سهم أخرين، فيما 
اس�تقر أداء 12 س�هم كم�ا ه�م عند نفس 

املستويات.
فيما لم تصدر البيانات األسبوعية، حتى 

لحظة إعداد هذا التقرير.

الدكت�ور  األوراق  هيئ�ة  رئي�س  وكان  
عب�د ال�رزاق الس�عدي قد وص�ف يف حواره 
م�ع "املس�تقبل العراق�ي" التذب�ذب ال�ذي 
تش�هده البورص�ة بالحالة الس�ليمة، عاداً 
االرتفاع واالنخفاض دليل عى وجود سوق، 
فالحالة الطبيعية ان يش�هد السوق ارتفاع 
وانخفاض، انظر بالنتيجة اىل الرقم القيايس 
اىل الس�وق فمعدله العام ارتفع اىل 136 بعد 
أن كان 101، وه�ذا مؤرش عى ارتفاع قيمة 
الت�داول م�ع ان ه�ذا لي�س طموحن�ا لكن 
نتمن�ى تحقي�ق املزيد عند تحقيق الفرش�ة 

االستثمارية، وتتولد طاقة يف البالد.
 وبشأن عدم تجاوز قيمة أسهم البورصة 
ل� مليونن دوالر يف اليوم، قال العدي إن "هذا 
اليرضين�ا لكن�ه ام�ر واقع، هدف املس�اهم 
ه�و الربح وكل األس�واق 
تقارن  للبورصة  العاملي�ة 
بس�عر الفائ�دة امل�رصيف 
الربح من االس�تثمار،  او 
يف الع�راق االن ال�رشكات 
اس�عارها  الصناعي�ة 
متدنية  متدنية وربحيتها 
واالس�تثمار القلي�ل االمد 
م�ردود  يعط�ي  ال  فيه�ا 
كايف، مشريا إىل  أن  البنوك 
تعط�ي اس�عار اكث�ر من 
سعر الفائدة املرصيف لذلك 
نرى ان سعر الفائدة عى 
البنوك جيد، فيما التداول 
عى ال�رشكات الصناعية 
ضعيف بسبب، عدم جدية 
ال�ذي تعطيه هذه  الربح 
فالقط�اع  املؤسس�ات، 
يك�ون  كي�ف  الصناع�ي 
فاع�ل يف ظ�ل ع�دم توفر 
الطاق�ة. كلف�ة الصناعة 
لدين�ا عالي�ة واملنافس�ة 
واس�عة عدم وجود نظام 
رضيبي فاعل وال كمركي 
وال سيطرة نوعية فاعلة، 
وكل هذه تتضارب وتؤثر 

عى الصناعة العراقية.

المحافظ الجديد يبدأ أعماله بلقاء مديري المصارف األهلية

خبير لـ"                                  ": حرب التصريحات 
عبثت بسمعة البنك المركزي

في "سند أخوة وعهد" بعثته بمناسبة االحتفاء بالقاص جمعة الالمي
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البصرة: المشاريع الكلية لعام 2012 بلغت 623 مشروعًا .. و89.5 % نسبة 
المخطط الكلي إلنجازها

البورصة تعاود نشاطها اليوم 
بعد ارتفاعها بنسبة  0.03 %

بياناتها األسبوعية لم تنشر!

قبيلة بني الم: نؤيد شعب اإلمارات في حقوقه الثابتة وغير القابلة 
للتصرف في ترابه الوطني

إعـالن
بناء ع�ى الدعوى املقامة 
من قبل املدعي "شاكر حمود 
تبديل  ال�ذي يطل�ب  حاتم" 
اس�م ابنته ش�هد من شهد 
إىل تارة فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة أقصاه�ا ع�رشة أيام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه 
الدع�وى وف�ق  يف  املديري�ة 
أحكام امل�ادة 21 من قانون 
األحوال املدنية رقم 65 لسنة 
1972 املعدل.                                                                

للبيع
ارض  قطع�ة  للبي�ع  
سكنية بمساحة 600 م 
تقع يف منطقة العوينات 
مستش�فى  مقاب�ل 
الكاظمي�ة التعليم�ي يف 
الكاظمية املقدسة وهذه 
األرض صالحة للسكن أو 
لالس�تثمار وللمزيد من 
ولالستفسار  املعلومات 
عى  االتص�ال  يمكنك�م 
 07901768304 الرق�م 

أو 07707932184
اللواء

تحسين عبد الرزاق فليح
مدير السفر والجنسية العام / وكالة

أعلن�ت قبيل�ة بني الم يف الع�راق وقوفها مع ش�عب دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف أمنه واستقراره ومواصلة خطط 
التنمي�ة االجتماعية املش�هود لها يف هذا البلد العربي املس�لم 
املس�الم . وقال الشيخ سعدون غالم عيل العبد الكريم الجوي 
الالم�ي، ش�يخ قبيلة بن�ي الم الطائية القحطانية، يف "س�ند 
إخ�وة وعهد" بعث ب�ه إىل حف�ل التكريم ال�ذي أقامته دائرة 
الثقافة واإلعالم بحكومة الش�ارقة للقاص والروائي العراقي 
جمعة الالمي، مس�اء يوم األربعاء امل�ايض، أن "ابناء بني الم 
وعموم الش�عب العراقي يؤيدون ش�عب اإلم�ارات يف حقوقه 

الثابت�ة وغ�ري القابلة للت�رصف يف تراب�ه الوطني". 
وتابع غالم مخاطباً حف�ل التكريم "ابعث إليكم، 

باس�مي ش�خصيا، ونيابة عن إخواني ش�يوخ 
قبيل�ة بن�ي الم الطائية القحطاني�ة وأبنائها 

يف العراق، بأس�مى التحيات وأرق األمنيات، 
متمنيا عى الل�ه القدير الرحمن الرحيم أن 

يكون اجتماعكم هذا يف دار ندوتكم هذه 
عنوانا لوحدة الكلمة واملوقف واملصري 

حيثم�ا يكون ظل ألي إنس�ان عربي 
مس�لم عى هذا الكوك�ب. وأضاف 

"أن حضوري بينكم اآلن ألقرأ بن 
أيديكم هذه الرسالة مبعث فخار 
واعت�زاز لنا وللعراقين جميعا، 
اجتماعي�ة  التزام�ات  ل�وال 
ووطني�ة عاجلة تف�رض عيلَّ 
أن أك�ون بن أه�يل وأخوتي، 

ال س�يما يف الظ�روف العراقية الحالية الت�ي ال تخفى عليكم 
جميع�ا حيثم�ا كنتم. وإني ألرجو أن تج�دوا يل عذرا لتخلفي 
عن عدم حض�وري اجتماعكم هذا، ولكن م�ا يعوضني حقا 
أنك�م اآلن، ويف هذه اللحظة الثقافية الفريدة، تمثلون صورة 
ومحتوى الثقافة العربية والضمري اإلنساني، حيث يقف األخ 
بج�وار أخيه، ويش�د احدنا من أزر ش�قيقه، فنبدو كالبنيان 
املرصوص ق�وال وفعال كما أمرنا رب العزة. وهذه هي بعض 
مناقب العرب واملس�لمن عى م�ر العصور والدهور" . وتابع 
"أج�د لزاما ع�يّل يف موقفي ه�ذا، يف يومي هذا، ويف س�اعتي 
هذه، أن أتوجه بالش�كر والعرفان بالجميل إىل قيادة شعب 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة، متمثلة بصاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس الدولة، وإخوته 
الكرام حكام اإلمارات، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ويل عهد ابو ظبي � نائب القائد األعى للقوات 
املس�لحة، ع�ى الرعاي�ة الكريمة الت�ي توافرت 
للمب�دع الكاتب جمع�ة الالمي وعم�وم أبناء 
الجالي�ة العراقية بدولة اإلم�ارات العربية 
املتحدة، هذه الرعاية التي وضع أسسها 
حكي�م الع�رب، مؤس�س اول تجرب�ة 
وحدوي�ة ناجح�ة يف تاري�خ الع�رب، 
املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان". 
يل  تس�محوا  أن  "أرج�و  وق�ال 
بالتوقف برهة يف هذا امليدان بش�كل 
خاص، يف قبال األخ صاحب الس�مو 

الش�يخ الدكتور س�لطان بن محمد القاسمي، عضو املجلس 
األعى � حاكم الش�ارقة، ألش�د عى يديه بح�رارة، مكربا فيه 
نخوته العربية، ومحييا ضمريه املسلم اإلنساني، عى رعايته 
الكريمة ألخينا العزيز جمعة الالمي يف نطاق اهتمامه بأبناء 
الجاليات العربية واالسالمية املقيمن بدولة االمارات العربية 
املتحدة .لقد واصلت ايها االخ العربي � املس�لم، بموقفك هذا، 
الس�ري عى الدرب ال�ذي اختارت�ه القامات العالي�ة ألجدادك 
واهلك، ورثة املرشوع الوحدوي النهضوي يف خليجنا العربي، 
يف تحقي�ق حلم األمان واالس�تقرار لكل من ضاقت به األرض 
برغم سعتها يف سنوات القحط والجدب والتفرقة التي ال تزال 
تذر قرنها يف الجس�د العربي الواحد .فشكرا للشيخ سلطان، 
جابر عثرات الكرام قوال وفعال.. حقا". وأكد "إني ألشهد الله 
أن ل�ك طوقا يف رقاب قبيل�ة بني الم عى مر األيام والليايل، لن 
نوفي�ك حقك فيه حتى لو حللت مكرم�ا بيننا ذات يوم، لتجد 
لك إخ�وة لم تلدهم األمه�ات، وإنما ولدته�م املعاناة العربية 
واآلم�ال العربية" . وقال "الش�كر كل الش�كر، قبل البدء وما 
بع�د املنته�ى، لله العيل القدي�ر الذي وحد قلوبن�ا عى طريق 
الخري والتضامن والتكاف�ل والعزة والكرامة. وإنني أعلن من 
هذا الرصح الثقايف، من ش�ارقة العرب والعروبة واإلسالم، أن 
أخوة ُس�عدى رضاغم بني الم، وأبن�اء العراق جميعا، يقفون 
م�ع إخوتهم ابناء دولة اإلم�ارات العربية املتحدة، يف إبعاد أي 
تعكري لصفو األمان والس�لم االجتماعي يف ه�ذا البلد العربي 
املس�لم املس�الم، ويف التمس�ك بحقوق�ه الكاملة يف الس�يادة 
غ�ري القابلة للترصف عى ال�رتاب الوطني للدول�ة االتحادية 

العتيدة".
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م�ن تابع وكاالت األنب�اء العاملي�ة يف األيام ماقبل 
االع�ان عن الفائز بنوبل ل�آداب، ، ال بّد أنه وقع عىل 
اس�م الروائي الصيني مو يان، كواحد من املرش�حني 
املحتمل�ني للفوز بها ه�ذا العام. وم�ن تابع الوكاالت 
عينها، كان ال بّد له أن يقع عىل املناخ املثري الذي س�اد 
يف الصني، بعد ش�يوع اسم الكاتب، ولسببني: األول أن 
الصني تعترب أن األدب الصيني لم يكافأ لغاية اليوم، إذ 
ان غاو س�ينيانغ الذي ح�از الجائزة العام 2000، هو 
من املنش�قني، الذين ال يلقون أّي ترحيب يف األوس�اط 
الثقافي�ة هناك )من هن�ا كان اليأس يف الحصول عىل 
جائ�زة تمثل األدب الصيني يف الداخل(، وثانيا، أن أحد 
املرش�حني املحتمل�ني كان الكاتب اليابان�ي هاروكي 
موراكام�ي، فه�و لو فاز لكان الش�خص الثالث الذي 
يحوز الجائزة بعد ياسوناري كاواباتا وكنزابورو أويه، 
وه�ذا ما يثري حساس�ية الصينيني، نظ�را »للعاقات 

التاريخية املتوترة« بني البلدين. 
عن هذه املكافأة لألدب الصيني، قال موقع »سينا 
ويبو«، فور إعان اس�م الفائ�ز إنها »أول جائزة نوبل 
لكات�ب صيني حقيق�ي« )أي يعيش أيضا عىل األرض 
الصيني�ة، غري منش�ق، وال يحمل أّي جنس�ية أخرى، 
كالعدي�د من الكّتاب الصينيني اآلخرين، »املنش�قني«، 
وللتفرق�ة مع حال�ة غ�او بالتأكيد(. من هن�ا نفهم 
تهنئ�ة ماي ج�ا )كاتب صيني يتمتع أيضا بالش�هرة 

الكب�رية( حني قال: »الرشف ليس ل�ه فقط، بل لهذه 
اللغ�ة الت�ي يمثلها، كم�ا إىل البلد والش�عب الصيني، 

تهنئتي مو يان، برافو للصني«. 
إذاً س�ارت األم�ور »ع�ىل م�ا ي�رام« بالنس�بة إىل 
الصينيني، ُظهر البارحة، بعد أن أعلنت اللجنة امللكية 
السويدية فوز مو يان بأكرب تكريم يف دنيا األدب، وقد 
أش�ارت يف بيانها إىل أن الكاتب »يدمج قصصا شعبية 
بالتاريخ والحارض، بواقعية تمتزج بالخيال«. وأضاف 
البي�ان أن »مو يان أقام من خ�ال الجمع بني الخيال 
والواق�ع وبني الُبعد التاريخي واالجتماعي، عاملا ُيذكر 
م�ن خال تعقيداته بعوالم كّت�اب مثل وليام فولكنري 
وغابريال غارس�يا ماركيز، مع جذور ضاربة يف األدب 

الصيني القديم وتقليد القصة الشعبية«.
بمعنى آخر، هو كاتب من قلب النظام الرس�مي، 
وأحد البارزين يف املشهد األدبي والثقايف هناك، لدرجة 
أن كاتبا صينيا آخر هو ما جيان )يعيش يف لندن، بعد 
أحداث تيان آن مني(، كان نّدد منذ فرتة بمو يان لعدم 
تضامنه والتزام�ه األخاقي تج�اه الكّتاب واملثقفني 
الصيني�ني اآلخري�ن الذي�ن يتعرض�ون لاضطهاد أو 
الس�جن أو الذين »ُتكمم أفواههم« »املؤسس�ة«. فمو 
يان، الذي انتخب نائبا لرئيس اتحاد الكّتاب الصينيني، 
ل�م يتفوه، عىل س�بيل املث�ال، بأّي كلمة عن س�جن 
الكاتب واملثقف ليو زياوبو، الذي يقبع يف السجن، عىل 
الرغم من حيازت�ه جائزة نوبل للس�ام العام 2010. 
ف�ربأي تينغ بياو )أحد املحامني الصينيني املنش�قني( 
أن مو يان »لم يس�تفد من حض�وره ككاتب ليتحدث 

باسم املثقفني والسجناء السياسيني، بل عىل العكس 
من ذلك كان مكتفيا بمصالح الحكومة حني كتب لها 
خطابا« )إش�ارة إىل مس�اهمته بكتابة نص يف ذكرى 

رحيل ماو تيس تونغ(.
ربم�ا ل�م يفعل لس�بب أن ه�ذا »الف�اح الجندي 
الكاتب« بقي لفرتة طويلة يرتدي الثياب العس�كرية، 
التي ل�م تمنعه من الكتابة، عىل الرغم من انه تعرض 
أحيان�ا ملق�ص الرقي�ب وبخاص�ة يف روايت�ه »نهدان 
جمي�ان، أرداف جميلة« )وفق العنوان بالفرنس�ية( 

وهي إحدى أكثر رواياته شهرة. 

»عن�شر �شيئ«

ولد مو يان واس�مه الحقيق�ي غوان مويي، العام 
)الص�ني  ش�اندونغ  مقاطع�ة  غاووم�ي،  يف   1955
الرشقية(، يف عائلة فاحية، وقد عرفت الجوع الشديد 
ب�ني 1959 و1961، بس�بب م�ا ع�رف زم�ن الث�ورة 
الثقافي�ة باس�م »القف�زة الكب�رية لإلم�ام«، من هنا 
كان ال ب�ّد ملو يان أن يتعرض للعدي�د من املضايقات، 
إذ ُصن�ف بأن�ه »من العنارص الس�يئة« فوجب طرده 
من املدرس�ة. وبقي لس�نوات يحمل هذا »اإلثم« الذي 
ل�م يتحرر من�ه إال وهو يف العرشين م�ن عمره، حني 
التح�ق ب�»جيش التحرير الش�عبي«، فع�اد الحقا إىل 
متابعة الدراس�ة، يف مدرس�ة تابعة للجي�ش، قبل أن 

يلتحق بجامعة بكني التي تخرج منها العام 1991.
إذا كان�ت طفولته »متوترة« بعض اليشء بس�بب 
ه�ذا الحرمان، من هن�ا وجدت عائات تل�ك املنطقة، 
غ�ري املتعلمني، امللجأ الوحيد يف االنتس�اب إىل الجيش، 
ليتقدموا يف السلم االجتماعي إذا جاز التعبري، وهذا ما 
فعل�ه الكاتب الذي أصبح كاتبا، وه�و اليوم عىل قمة 

األدب يف العالم. 
ن�رش أول أعمال�ه الع�ام 1981 بعن�وان »ُفجل�ة 
الكريس�تال« )وف�ق الرتجم�ة الفرنس�ية(، وليتخ�ذ 
معها اسمه األدبي مو يان )»الذي ال يتكلم«(، ليعرف 
الش�هرة عربها. حول اختياره هذا االسم األدبي، قال 
الكاتب العام 2009 لصحيفة »باروسيون« الفرنسية: 
»زم�ن الثورة الثقافية، كن�ُت يف العرشين من عمري، 
وكنت أتلقى الرتبية من والدّي، وكان من الخطر علينا 
أن نتكل�م. طلب أه�ي مني دائما أن أس�كت. وعندما 
ب�دأت الكتابة، أع�دت التفك�ري بهذه الرتبي�ة، بهذه 

الحكم�ة التي فرضها والداي ع�ّي. من هنا، يأتي هذا 
االسم املس�تعار بمثابة سخرية ما«. عدم كامه هذا، 
جعل�ه يقل جدا م�ن أحاديثه الصحافي�ة، عىل الرغم 
من أن صفح�ات رواياته كلها تتج�اوز دائما ال�500 

صفحة )عىل األقل وفق الرتجمات الفرنسية(
صحي�ح أن روايته األوىل جلبت له ش�هرة ما، لكن 
هذه الشهرة لم تتكرس إال مع روايته الثانية »ُعصبة 
س�ورغو« الت�ي تحول�ت إىل فيل�م س�ينمائي بعنوان 
»السورغو األحمر« )1986( بإخراج زانغ ييمو، والتي 
جلبت له املجد الذي هو عليه اآلن. لكنه لم يستقل من 

الجيش إال العام 1997، كي يتفرغ أكثر لإلبداع.

تاأثريات الآخرين

عدا الروايات الت�ي جعلته يتبوأ هذا املركز املتقدم 
ع�ىل الس�احة الثقافي�ة، ن�رش الكات�ب العدي�د م�ن 
األقاصي�ص واألبح�اث، ح�ول موضوع�ات مختلفة 
وه�و، كم�ا تق�ول األكاديمي�ة أيضا يف بيانه�ا، »عىل 
الرغم من حكم�ه النقدي عىل املجتم�ع، إال أنه يعترب 

أحد أكثر الكّتاب بروزا يف باده«. هذه الكتابة جاءت 
يف البداي�ة، بالطبع، م�ن حّبه للق�راءة، إذ ُيعرف عنه 
عش�قه للق�راءة وبخاص�ة »الكّتاب الغربي�ني«، كما 
األدب ال�رويس والياباني واألمريكي التيني. حول هذه 
التأث�ريات، أجاب يف أحد أحاديث�ه الصحافية، عّما إذا 
كان تأث�ر بكت�اب فرانكوفونيي�ني أو أنغلوفوني�ني، 
بالق�ول: »نعم، هن�اك تأث�ريات كّتاب آخري�ن. دائما 
م�ا نتأثر باآلخرين. لك�ن علينا أن نن�وع يف ذلك، عىل 
كتابت�ك أن تصب�ح كتابتك أنت. لقد تأث�رت بغابرييل 
غارسيا ماركيز، بلزاك، بروست، ثمة رضورة عند كّل 
كات�ب: أن يقرأ كث�ريا كي يعرف م�اذا يفعل اآلخرون 
وكي�ف يقومون به. تش�عر أن ما تق�وم به هو يشء 
جدي�د، وهنا الخطأ، إذ ثمة كثريون ق�د قاموا به منذ 

زمن بعيد«. 
يف واح�د من أعمال�ه األخرية »ضف�ادع«، يتحدث 
مو يان � بلغته الاذعة � عن سياس�ة تحديد النس�ل 
يف الصني، وهو موضوع حس�اس ع�ىل الرغم من أنه 
توقف عن أن يكون موضوعا محرما منذ سنني. وعىل 
قول إريك ابراهامسن، خبري أمريكي يف األدب الصيني، 
ف�إن مو ي�ان »كاتب كب�ري)...( يكت�ب رواية الصني 

الك�ربى« وهو يف الوقت عينه »كاتب خبيث بالنس�بة 
إىل م�ا ال يكت�ب أو ما ال نس�تطيع كتابت�ه«. من هنا 
تعترب س�يلفي جانتي�ل، )من أوائل م�ن ترجم أعماله 
إىل الفرنس�ية(، أنه إذ كان يتحدث يف كتبه عن مشهد 
جنيس أو عن مش�هد تعذي�ب، أو عن خراب الحرب أو 
ع�ن جلس�ة رشاب، فإنه يق�وم بذلك بطريقة تش�به 

طريقة رابليه لذلك »يستمتع بالطريقة عينها«. 
يف أي حال، أعلن اسم الفائز البارحة. فرح كبري يف 
الصني، وانتقادات شتى من املنشقني يف الخارج. وأين 
قيم�ة مو يان األدبية؟ ربما ل�م نقرأه بعد لنعرف أين 
يقف، بني ذلك كله، إذ كما يقول الكاتب نفس�ه: »عىل 
الكاتب أن يعرب بنقد وس�خط تجاه الجانب املعتم من 
املجتم�ع وتجاه بش�اعة الطبيعة اإلنس�انية، بيد أنه 
علين�ا أن نحتفظ بعبارة موح�دة« ويضيف: »يفضل 
البعض أن يرصخوا يف الش�ارع، لكن علينا أن نسامح 
أيضا الذي�ن يختبئون يف غرفهم ويس�تخدمون األدب 
للتعب�ري عن آرائه�م«.  وبعيدا عن ه�ذه اآلراء، أجمع 
جمي�ع مرتجمي�ه إىل اللغة الفرنس�ية ع�ىل أنه كاتب 
يس�تحق هذا التكريس، بعيدا عن مواقفه السياسية، 

إذ عرف كيف يؤسس عاملا أدبيا يستحق أن يقرأ.

ا�شكندر حب�ش 

ن�شيف النا�شري
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ثالث قصائد
فار�ش ال�شمري- ت�شوير ح�شني علي

نظم�ت جمعية الثقاف�ة للجميع ندوة التعليم يف الع�راق صباح يوم الخميس 
املواف�ق 2012/10/19وتح�ت ه�ذا العنوان التق�ى مثقفون واس�اتذة جامعات 
وتربوي�ون وجمهور غفري ممن يهتم بالش�ان الرتبوي والتعليم�ي يف العراق وما 
ط�رأ عليه من ظواهر س�لبية بني رشيح�ة الطلبة والتدريس�يني وادارات املدارس 
واملؤسس�ات الرس�مية الرتبوية وازدياد حال الترسب م�ن مقاعد الدرس وضعف 
املس�ؤولية الرتبوية وتراجع وجم�ود املناهج واملواد الدراس�ية وعاقتها بالواقع 
الس�يايس واألمن�ي واالجتماع�ي واالقتصادي والرصاع�ات القائمة ب�ني اطراف 
العملي�ة السياس�ية... وناقش الحضور ماجاء بمحارضات قدمها اس�اتذة تربية 
وتعلي�م وعرضوا فيها س�بل الخروج واملعالجات الازمة ومس�ؤولية مؤسس�ات 

الدولة يف انتشال هذا الرتاجع الخطري...
ادار الجلس�ة الدكتور احمد ناهم مرحبا بالحضور واشار ألهمية هذه الندوة 

وغياب املسؤولني يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية عن الحضور.
وع�ىل م�دى )30( دقيقة ش�اهد الجمه�ور يف قاع�ة التكريل الثقافي�ة الفيلم 
الوثائقي )يف املدرسة( والذي انتجته الجمعية هذا العام وقام بتصويره ومونتاجه 
الفنان حس�ني عي... ويعرض الفيلم بالصورة والتعلي�ق حال املدارس البائس يف 
احي�اء رشقي بغداد وتحديدا يف احياء 9 نيس�ان من ازدح�ام القاعات والبيئة غري 
الصحية يف املناطق الش�عبية وضعف الخدمات املدرس�ية من الكتب والقرطاسية 

والرحات وغريها...
ولس�اعتني ناق�ش الجمهور م�ا تم طرحه باملح�رضات االرب�ع واثارت جدال 

وافكارا جديدة بهدف االرتقاء بالعملية الرتبوية التعليمية.
وع�رض الدكت�ور خليل محم�د ابراهيم يف ب�دء محارضته ما ج�اء من صور 
وتعليق�ات الفيلم )يف املدرس�ة( وانه ق�دم جانبا من معاناة الطلبة واالس�اتذة يف 
التعلي�م لكن�ه قدم لن�ا الق�رشة الخارجية م�ن معاناتنا الحقيقي�ة... هي قرشة 
خط�رية جدا بدأت واس�تمرت ول�م تجد من يغريه�ا..! فأغلب م�ن يتحدثون عن 
الرتبي�ة وكانها محاور تخص فقط الطالب وامل�درس والبناية.. ولتأكيد ذلك اذكر 
حينما كنت طالبا باالعدادية 1965 س�ألت استاذ الرياضيات الذي عاد من امريكا 
وكان متفوقا ولكن لم ينل املاجس�تري س�ألته عن اس�باب عدم حصوله الشهادة 
فاجابن�ي... ش�عرت بوجود فارق علم�ي بيني وبينهم بحدود ع�ام ونصف العام 
دراس�يا..! وحادث�ة اخرى تق�دم يل طالب تخرج من قس�م اللغ�ة العربية ليكون 

س�كرتريا )ملرافقت�ي( فوجدت�ه ال يجيد االم�اء..!! فكيف 
س�يدرس هذا الخريج الطاب وكيف سيقرأ لهم! مشكلتنا 
ليس بفارق درايس عام ونصف بل ب�)16( س�نة دراس�ية. 
ادعو لإلصاح الرتبوي باالس�تعانة بخرباء واالخذ برأيهم يف 

ام�ور املناه�ج وطرائ�ق التدري�س الحديث�ة..
وتن�اول الدكت�ور نج�اح كب�ة )ترب�وي( يف محارضته 
اهمي�ة العل�م يف حي�اة الش�عوب فا س�عادة ب�دون العلم 
والعلم�اء... الحظوا امريكا حينما اهتم�ت بالتعليم رفعت 
ش�عار )األمة يف خطر( عندما وج�دت اليابان تتفوق عليها 
بالسوق التجارية... ولذا ورد مصطلح )االقتصاد الوطني( 
الن�ه يجمع بني الس�لوك واملؤسس�ات يف اداء األعمال وعىل 

رأسهم قادة وعقول مبدعة..
واليوم نسمع بان االمية يف العراق بلغت 9 مايني ولدينا 

نقص يف مدارس بغداد.
تمثل االبنية احد املشاكل التي ال تحل اال من قبل خرباء 
التخطي�ط وي�رى كبة من خ�ال تجربته ل�)41( س�نة يف 
التعلي�م ان القراءة والفهم فقط ال تكفي ... الننا لان نعقد 
توصيل القواعد للطالب النه اليوجد تعليم علمي.. فاإلنسان 
يتعلم بالتطبيق وليس باإليحاء يف دراسات اللغة... وحتى يف 
طرائق التدريس ماتزال املحارضة التي يلقيها األستاذ وهو 

سيد الصف والطالب مستمع!

فال�درس للطالب والبد من عمل مجموعات صغرية للتعلم واملناقش�ة...هناك 
مث�ا يف الصني يعترب نجاح الطالب مرهون�ا بنزوله للحقل واملزرعة واملصنع وفق 

جدول معني.. يف حني نحن نعتقد اي درس تطبيقي فكل الدروس لدينا نظرية..
اقول ملاذا نستمر بالتمسك بالوسائل القديمة بتدريس القواعد والعالم يواصل 

التطور اوال بأول...
علين�ا االهتمام بالتعبري حت�ى نفهم القواعد الجدي�دة..وان تخصص موازنة 
دائمي�ة لرتميم األبنية املدرس�ية واالهتم�ام بتكريم الخرباء والتأكي�د عىل ادخال 

التطبيق العلمي لكل املناهج الدراسية...
الدكتور عبد جاسم اشار يف محارضته عن التعليم يف العراق برضورة مغادرة 
مرحلة الوصف والواقع والن هناك اجماعاً من مؤسسات الدولة بأن التعليم لدينا 
هاب�ط بأمتي�از واألرقام لدينا تعن�ي وجود ازمة كبرية ع�ن املترسبني واملدارس.. 
وكما رصح وزير الرتبية الحاجة ألربعة االف مدرسة، بل اكثر ولكي يصل التعليم 
لكل املناط�ق وحاجتنا تتجاوز ال� )20( الف مدرس�ة.. ورغم ذلك فالتعليم يبقى 
فاش�ا الن اإلدارة فاش�لة من اع�ىل املراكز واملحيط�ني بها والدول�ة تؤكد تدهور 
الوض�ع الرتب�وي... فمثا هن�اك معهد للتعلي�م الزراعي يض�م )50( طالبا وعدد 

اساتذته )60( مدرساً..!!
ادعوكم لانتقال للعمل وترك الوصف.. ولدينا كجمعية مرشوع ال يكلف شيئا 
وتوجهنا به وطرحناه عىل القائمة العراقية... وناقش�ناه مع الدكتور عاء مكي 
يف الربمل�ان وم�ع الدكتور فاح القييس مس�ؤول لجنة التعلي�م بمجلس املحافظة 
قلنا لهم..املرشوع لكل الع�راق وليس للجمعية هو ملعالجة ظاهرة املترسبني وما 
نحتاجه هو التنس�يق والجدية بني وزارتي الرتبية والعمل والش�ؤون االجتماعية 
ويتضمن دروس�ا لس�بعة اش�هر وتهيئة التاميذ المتحانات البكلوريا مع دورات 
تدريبية يف الحاسوب والخياطة واإلسعافات األولية والحدادة والكهرباء يف معاهد 
الرتبي�ة والعمل وال تحتاج س�وى ان تمنح الحكومة لكل طال�ب )50( الف دينار 
ش�هرياً، ورشط ان التكون ادارة املرشوع بني الوزارتني بل بإرشاف هيئة مدنية... 

وكل تلك اللقاءات لم نحظ بجواب او اشارة؟!
واض�اف رئي�س الجمعي�ة... اآلن يهمن�ا ان نط�رح امل�رشوع ع�ىل القيادات 
السياسية بتنوعها ومنها السيد "مقتدى الصدر" ألننا نحتاج لقرار سيايس يف حني 
نتابع ما يطرح بمرشوع اإلصاح الس�يايس وه�و ال يتم باإلصاحات االجتماعية 
والصحي�ة والرتبوي�ة ... ولدينا االس�تعداد مع )10( منظم�ات مدنية للعمل عىل 

تطبيق التجربة وبا التزامات مالية.. ألننا ننطلق من مبدأ التطوع واملبادرة..
وخت�م محارضت�ه باإلش�ارة والس�ؤال النقدي عن اس�تمرار ح�ال الامباالة 
والتف�رج ع�ىل الوضع املتده�ور كوج�ود )100( مدرس بمدرس�ة واحدة واخرى 

تعاني النقص وهناك مدارس لم تزرع شتلة واحدة..!!
وتناول الدكتور حامد الرصاف يف محارضته )التعليم العايل الواقع والتحديات( 
اهمية بناء اإلنس�ان كبناء حقيقي ومن ثم بناء الطرق واملنش�آت والجسور واكد 
ب�أن عام�ل الزمن لي�س بصالحنا ألنن�ا تأخرنا خمس�ني عاماً يف انج�از خطوات 

التحديث التكنولوجي للتعليم وتنوع انماطه..
وكما ش�اهد فيلم )يف املدرسة( فليس لدينا طفل يبحث عن التعلم وهو يكتب 

ويقرأ عىل األرض جلوسا..!!
التعلي�م الحدي�ث ب�كل دول العالم ات�اح للطفل ومع الزمن ف�رص االبداع الن 
لديه استقالية شخصية الن وسيلته الحاسوب وتقنياته املتعددة، وليس االنماط 
التقليدي�ة من ورقة وقلم وطباش�ري وس�بورة.. فالتعلم صار بتب�ادل املعلومات 
بني الطالب واالس�تاذ وعرب األقمار واالنرتنت وهذا غري موجود لدينا الن مش�اكل 

التعليم ماتزال قائمة عندنا..!
اق�ول دول العال�م تصن�ع قط�اع الرتبي�ة والتعلي�م والصحة والبيئ�ة يف اعىل 
اولوياتها وبرامجها وميزانياتها يف حني مانزال يف سباق عىل املناصب والرصاعات 

مستمرة رغم الزيادات املستمرة مليزانية الدولة...
واس�تعرض الدكتور ال�رصاف صوراً من تاري�خ التعليم الع�ايل يف العراق منذ 
العام 1908 وتأس�يس نواة كليات القان�ون ودار املعلمني والطب منذ )100( عام 

وقيام جامعات احتلت مكانة علمية ودولية...
وعن اس�باب تدهور التعليم العايل... يش�ري املحارض اىل اس�باب منها: اعتماد 
اس�اليب تقليدي�ة يف التدري�س وعدم االس�تقرار األمني والس�يايس لعقود مضت 
وغياب الديمقراطية وعس�كرة التعليم ولغاية الظرف الراهن وهو يش�هد رصاعا 
روحاني�ا محاول�ة اىل لوي العنارص املس�تقلة من قبل البع�د الطائفي وهذا يفقد 

استقالية الجامعة... وتؤدي لهجرة العقول للخارج...
وكم�ا تابعت اح�داث الفيل�م فالربامج الرتبوي�ة والتعليمية غ�اب عنها مبدأ 
املواطن�ة والتمييز الواضح يف اوضاع مدارس األحياء الفقرية الش�عبية عن احياء 
املنص�ور وزيونة والكرادة.. ومن هنا نرى وضع املعالجات العلمية وتأكيد الهوية 
الوطنية ومراجعة املناهج لكل املراحل الدراسية وتعزيز الرقابة والنزاهة كمعايري 
نحو اش�اعة الس�لم والعدالة االجتماعية ورعاية املترسبني واألرامل 
واأليت�ام واهم�ال ه�ؤالء خطر يش�كل قناب�ل موقوتة للمس�تقبل 

القريب...
هذا وس�بق ان اقرتحنا عىل الس�يد وزير التعليم العايل تأس�يس 
مدين�ة مدنية علمية اس�تثمارية تض�م خرباء من كل انح�اء العالم 
وتعمل باس�تقالية م�ع الجامع�ات العراقية من اج�ل ان تقدم لنا 
دراس�ات من مراك�ز ومعاهد مختلف�ة لصالح الجامع�ات واقرتاح 
الخطط والربامج التنموية بش�كل يواك�ب عاملنا الحديث والختصار 

الزمن والكلف وتنمية القدرات نحو التنمية املستدامة...
وش�اركت عدد من املعنيني بالش�أن الرتبوي والتعليمي بالعراق 
باس�ئلة ومداخات نقدية، تنم عن الوع�ي بمخاطر الوضع الرتبوي 

اآلن
وبخاص�ة يف امل�دارس االبتدائية ورياض األطف�ال واملعاهد التي 
تخلفت لخمس�ني س�نة عىل مدارس دول الجوار وتعاني التدهور يف 
البيئة الصحية واملدرسية واالجتماعية والتفكك االجتماعي والشعور 

بالعزلة واإلحباط وعدم جدوى التغيري واملشاركة...
واستمرت الندوة زهاء ثاث س�اعات امتألت بالحيوية ، وسجل 
بعض الحارضين اسماءهم لالتحاق بمرشوع التطوع الذي تنظمه 
جمعية الثقافة للجميع وس�يكون االجتماع الثالث يف 2012/11/3 
يف املرك�ز الثق�ايف للجمعي�ة ويمك�ن ان يفيض اىل تكوين "ش�بكة" 

منظمات واكاديميني وتربويني تعنى بموضوعات "التطوع".

التعليم يف العراق... االضطراب والتغيري
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حائز نوبل .."رجل الصمت"
مويان الذي حول الصني اىل "رواية كربى"



تعد القاصة والروائية العراقّية، ميسلون هادي التي 
ول�دت يف بغداد ع�ام )1954(، أحد األص�وات الرسدّية 
املهم�ة يف جي�ل الثمانينيات. فمنذ ص�دور مجموعتها 
القصصّية البكر:)الش�خص الثال�ث( يف )1985م(، ما 
زالت تعمل بحرفّية عالية عىل ثيمات كتابّية تستثمرها 
بن�اء نصوصه�ا، وتحدي�ث تجربته�ا بإس�تمرار،  يف 
فأصدرت أكثر من عرشي�ن عمًل إبداعًيا، توزعت بني: 
الرواي�ة والقصة وقص�ص األطفال. ونال�ت عدًدا من 
الجوائ�ز املحلي�ة والعربية منه�ا: )أندي�ة الفتيات( يف 
الش�ارقة/ األمارات العربي�ة 2001، والجائزة الذهبية 
ملنتدى املرأة الثقايف يف العراق عن مجموعة القصصية: 

)ال تنظر إىل الساعة( 1997.
تهتم ميس�لون هادي بالكتابة عن الُهوية والعوملة 
وقضايا امل�رأة العربية، فنرشت الكث�ر من املقاالت يف 
الش�أنني: العربي واملحيل، وُترجمت بعض قصصها إىل 
لغات عديدة كان آخرها ضمن كتاب أنطولوجيا القصة 

العراقية، الذي صدر برتجمة الدكتور شاكر مصطفى، 
عن جامعة ساراكوز يف الواليات املتحدة األمريكية عام 
2009. كم�ا صدرت الرتجمة اإلنكليزية لروايتها نبوءة 

فرعون عن دار أوثر عام 2011.

له�ا من الكت�ب املنش�ورة: الليايل الهادئ�ة، وحفيد 
الب�ي ب�ي يس، رواي�ة، وش�اي العروس، وحل�م وردي 
فاتح الل�ون )رواية(، ونبوءة فرعون )رواية( والحدود 
الربي�ة )رواي�ة( والعي�ون الس�ود )رواي�ة( ويواقيت 
األرض )رواي�ة( والعال�م ناقصاً واح�د )رواية( ورجل 
خلف الب�اب )مجموع�ة قصصية( وأش�ياء لم تحدث 
)مجموعة قصصية( والفراشة )مجموعة قصصية(. 

قرأنا تجربتها الروائّية، فكان الحوار التايل:

هل ثمة خ�شو�شية للرواية العراقية؟ وما هو ال�شيء الذي 
تنفرد به عن نظرياتها؟

{ الرواي�ة العراقية ق�د تتميز ب�ل يقينيتها.. وهي 
مثله�ا مثل الش�خصية العراقية التي تجدها تفلس�ف 
كل يشء وال تمل�ك اليقني املطلق ب�أي يشء ولهذا هي 
ال ترضح لحاكم وال يعجبه�ا ثبات الحال.. من منظار 
الكاتب�ة وامل�رأة راقب�ت نف�ي 
والكث�ر من الن�اس ووجدت ان 
العراقي�ني يرتبع�ون ع�ىل قمة 
يؤمن�ون  وال  والش�جن  األىس 
بأن الفرح�ة ستس�تمر.. أو إن 
الضحكة س�تدوم وله�ذا تراهم 
ورومانس�يني..  هائم�ني.. 
ويتس�لقون جب�ال الحزن حتى 
قمته�ا.. وليس لديه�م االعتداد 
ال�كايف بماديات الحياة.. كل هذا 
انتقل إىل الرسد فأصبح مشحوناً 
ب�األىس والحزن.. ولي�س غريبا 
أن تك�ون ملحم�ة كلكامش قد 
كتب�ت يف بلد م�ا ب�ني النهرين 
ألن املح�رك األس�اس لكتابته�ا 
هو االحس�اس بالزمن... الزمن 
يميض بلم�ح البرص واإلنس�ان 
الطرق  يح�اول تخليده بش�تى 
كالعمل الصال�ح أو األثر الخالد 
الفوتغرافي�ة......  الص�ورة  أو 
ه�ذا اله�م الوج�ودي قديم قدم 
اإلنسان العراقي وقد عربت عنه 

ملحمة كلكامش خر تعبر. 

هل ما زال عامل مي�شلون هادي 
ا واحد(؟ اأم اكتمل؟  ال�شردي )ناق�شً

{ كان النقص�ان يف )العال�م 
ناقصاً واحد( هو إلنس�ان عزيز 
واحد واآلن أصبح العالم العربي 
كله يمر بمرحل�ة النقصان من 
أج�ل العب�ور إىل مرحل�ة قريبة 
من االكتم�ال.. ولطاملا اعتقدت 
إن االنس�ان يتماهى مع الكون 
يف ثنائياته وتمهيده لليشء قبل 
االق�دام عليه، فل تمط�ر الدنيا 
ب�دون غي�وم وال يأت�ي الش�تاء 
بدون خري�ف وال تورق الحدائق 
ب�دون ربيع. وكنا نأمل أن يمه�د الربيع العربي لوضع 
أفضل ويرشق ع�ن فجر جديد، ولكن املش�كلة كامنة 
يف العق�ل العرب�ي. إن حال�ه مثل ح�ال الس�يارة التي 
)تعتعت( يف امليش، كلما تس�ر إىل أمام تتوقف أو تعود 

اىل املرب�ع األول أو أحيان�ًا إىل ال�وراء، كم�ا هو حادث 
اآلن. الس�بب يف ذل�ك يع�ود إىل إن هذه األمة ال تش�عر 
بالغضاضة عندما تقدم التاريخ من وجهة نظر واحدة 
كم�ا انها ال تتقبل النقد وتعتربه منقصة أو إهانة لها 
وال نن�ى إنه�ا تفتقد ح�س الفكاهة وال تس�خر من 
نفس�ها ومن عيوبه�ا ولهذا تبقى العي�وب عىل حالها 
وال تتف�كك. كتبت مرة قصة اس�مها )آل�ة الفرنجة(، 
وهي تتحدث عن مجموعة مؤتمرين يش�تمون الغرب 
باآلل�ة التي صنعها له�م الغرب وه�ي امليكرفون )آلة 
الفرنج�ة(.. وه�ذا األمر ينطبق ع�ىل الفضائيات التي 
يش�تم بها العرب اآلخر بالرغم من انهم يس�تخدمون 
وسيلة ليس�ت من اخرتاعهم وإنما من اخرتاع اآلخر.. 
ه�ذا التناقض صارخ ومثر للش�فقة.. وككاتبة أحب 
أن أرى الذين يواجهون أعتى الدكتاتوريات بمواقفهم 
املرشف�ة، كي�ف يتعاطون م�ع كل تل�ك القضايا ومع 
قضي�ة امل�رأة تحدي�داً؟ وه�ل ه�م تقدمي�ون فعلً ال 
يقمعون املرأة وال يمارسون الظلم ضدها إلنه من هنا 
تب�دأ الديموقراطية الحقة.. من زاوي�ة النظر إىل املرأة 
باعتباره�ا إنس�انة محرتمة وليس�ت كائن�اً ثانوياً يف 
الحي�اة.. ونحن نجد أحياناً بع�ض املثقفني التقدميني 
أنفس�هم يعان�ون ازدواجية رهيب�ة يف الفكر فيصعب 
عليه�م الخ�روج من التاري�خ وهم أيضاً ق�د يدمرون 
رفيقات حياتهم باألفكار الظلمية بالرغم من إدعائهم 
التقدمي�ة وتبجحهم باألفكار الطليعية. لن يكون مثل 
هذا املثق�ف ثائراً ولن يكون أب�داً ألن اإلصلح يبدأ من 

النفس.. 

ملاذا االهتمام بــــال�شعبي يف �شرديتك؟ هل حتاولني ا�شتثمار 
اليومي يف ن�شو�شك؟

{ م�ن طبيعة الرواية االهتمام بالبيئة املحلية.. وأن 
يكون الكاتب إبن زمانه ومكانه. يقول الش�يخ األكرب 
)ابن عربي( إن الكاتب األرفع هو من كان مداده نفس 
قلمه وقلمه نف�س اصبعه واصبعه نفس ذاته فيكون 
هو هو وليس غره. وبالنسبة يل هذا هو بيت القصيد 
يف الكتابة: أي أن يكون الكاتب هو هو وليس غره أي 
أن يكون إبناً لبيئته وثقافته وعاداته وتفاصيل حياته 
اليومي�ة.. ولهذا أكتب عن تاري�خ العراق وبيئة العراق 
وت�راث الع�راق ويف النهاي�ة أك�ون أنا أنا ولي�س أحداً 
آخ�ر. وبما إن م�دادي كان يدي وذات�ي.. فيمكنني أن 
أتحدث عن طبيعتي قليلً ألقول باختصار بأني إنسانة 
ش�ديدة البس�اطة يف املأكل وامللبس واملس�كن.. وأميل 
إىل العي�ش بأقىص درج�ات البس�اطة.. وأتضايق عند 
وج�ودي يف م�كان صاخب أو فخم كامل�والت واملطاعم 
الباذخة.. وأجد ان جش�ع االنسان قد بلغ مداه الذي ال 
يطاق. وإن تقواه الدينية زائفة كل الزيف إذا كان يجر 
خلفه جيش�اً من العبيد القادمني من البلد اآلسيوية.. 
وقبل أيام تابعت برنامجاً يف رمضان اس�تضاف بعض 
الفنانات اللواتي يسكن يف أبراج مشيدة وقلع فخمة.. 
كل واح�دة منه�ن مس�تعدة لتقدي�م لق�اءات خفيفة 
بامتياز عىل طبق م�ن التفاهة التي تقول رصاحة إننا 
أصبحنا يف الحضيض.. فقد تفرجت أمة الربيع العربي 
ع�ىل كل واح�دة منهن وه�ي تتق�اىض آالف الدوالرات 
مقاب�ل طلتها علينا بفس�تان )مارك�ة( تزينه الحرزة 
الزرقاء خوفاً من عيون الحاس�دين.. واألدهى من ذلك 
أنه�ا تظن مالها ه�ذا حقاً يجب حراس�ته من الطمع 
والرسقة والحسد فتحيط نفسها، ليس بأم سبع عيون 
وحدها، وإنما بالحمايات والحراس األشداء.. صدق أو 

ال تصدق فإنهن يش�كرن الله عىل نعمته التي أنعم بها 
عليهن وعىل توفيقه لهن يف هذه املهازل.. رأس الحكمة 
عندهن هي مخافة الله... وأجرهن يف الربنامج الواحد 
يكفي معيش�ة جيش كامل من الخ�دم املهاجرين من 
رشق آس�يا إىل دولة من دول الخليج العربي.. وال ننى 
باقي الدول العربية التي يأكل فقراؤها من القمامة. أما 
الطامة الكربى فهي ان اليونس�يف تختارهن سفرات 
للجئ�ني واألطف�ال الجي�اع.. يصدمني ه�ذا التناقض 
وإب�ذل جهداً مضافا اىل طبيعت�ي لكي أكون قريبة من 
أقىص البساطة بما يف ذلك املكان واالحساس والناس. 

÷ ه�ل توافق�ني عىل التقس�يم: أدب نس�ائي/ أدب 
رجايل، وكذا نقد نس�ائي إىل آخره من هذه القراءات؟ 

هل هو فرز ثقايف أم ماذا؟ 

{ أنا أكتب كامرأة وأفكر كامرأة ولكني أتظاهر بأني 
غر مهتمة بهذا التصنيف... ال أعتربه س�لبياً بالتأكيد 
ولكن�ه أصبح متوارياً خلف )التواقيع(... لم يعد األدب 

النس�وي يعن�ي إنض�واء جمي�ع الكاتبات تح�ت هذا 
املصطل�ح النقدي ولكنه يعني إنه منح�ى يف الكتابة.. 
يمك�ن أن نق�ول إن املرأة تم�أ الفراغ�ات املهمة التي 

يرتكها الرجل، فهي تعتربها أكثر أهمية من املتن.. 
متن الغ�رور والعط�ش إىل القوة والس�لطة واملال، 
له�ذا عندما تكت�ب املرأة فإنها تعنى باملش�اعر وتنتبه 
للتفاصي�ل الت�ي يضيق به�ا الرجل ويعتربها )ش�غل 
نسوان(... واآلن يشهد العالم العربي ثورة غر مسبوقة 

يف مجال األدب الروائي الذي تكتبه املرأة.
عندم�ا يرى ويكتب ويروي هذا الكائن الذي أُغلقت 
دون�ه كل النواف�ذ فيم�ا مىض، فإن�ه س�يجعلنا نرى 
العال�م مرة جديدة م�ن إتجاه آخر ه�و إتجاه القلب، 
وق�د يتضاي�ق بعض الرج�ال من هيمنة ه�ذه الثورة 
ويبخس�ها حقه�ا، دون أن يدرك ه�ذا البعض أن قمع 
الرجل للم�رأة هو الذي جعل منها كائن�اً ثانوياً. واآلن 
عندم�ا يتحدث هذا الكائن )الثانوي( يتش�وق الجميع 
ملعرف�ة م�اذا يقول أو يكت�ب وكيف يص�ف العالم من 

جهة أخرى.
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) 2 – 1( �شرفاتاأكتب واأفكر كاإمراأة 

مقاطع من

�شالح فائق

1

حني تصلني أصداء أعياد قديمة
من أرض احرتقت 

أرضُب طاولتي بقبضة كهل 
أنقذت بضع كلمات أتكلم معها

بها ألقي تحية الصباح
عىل منتظرين يف محطة 

2
 

أنا جارك ، تراني اآلن أعيش مع غراب 
ذكرياتي قليلة وغر جديرة بالتذّكر 

تجليات اليوم دفوق بركان
وقطعان ماشية تنزل من طائرات 

3

ال جدوى من األسف عىل أّي يشء
االحتيال عىل األيام بهاتف

أو جواز سفر 
املتفرجون ينتظرونك

فأنَت املمثل األخر يف نهاية هذه املرسحية 

4

أغّني لنهر ضّيع مجراه
لستائر نوافذ ، لواجهات مسارح

لألفاظ وأرواحها
للذي يسند ظهره اىل الهواء

ويغّني 

5

بفمي أصغي اىل غزاة انترصوا 
مدٌن تحرتق وأخرى ُنهبت 

أمدُّ َيدي، أهيُل عليها تراباً من جبال 
ورملً من صحراء 

 

6

تركُت أشعاري أمام أحجار وفوق صخور
ومشيُت فوق مدن كانت تتكلم 

7
 

أكتب ألتسىل
أقرأ أشعاري عىل خادمات

يجدنني يف بعضها أمسدُّ أعناق ثران
أو أفيش أرسار راهبات 

يف أخريات أشتُم سمارسة من رشفة
بينما أختبيُء خلف ملبس سوداء 

8

فجراً أهرُب اىل غابة قريبة
خوفاً من زلزال وأبقى هناك

حتى يزورني الليل 
حني أعود اىل قريتي

أقوُد رسباً من جياد اىل جدول عميق 
قلمي بني أصابعي دائماً

أناُم واقفاً وعىل كتفي اليمنى فأس 

ميسلون هادي: األدب هو احلصن األخري للهوية الوطنية     

ال تأمن املوجة.. ال تصدق الغرق
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حني تطري ثريان جمنَّحة
ميثم العتابي

ال تفكر بالس�اخطني، املختبئني يف أدراج مكاتبهم، املتوارين 
خل�ف ربط�ات أعناقهم الس�خيفة، ال تدافع عن االس�تهزاء املّر 
والتبج�ح بالنجاة. وقتك يكاد ينفذ من بني ش�فتيك وأنت تصفر 

للريح.
عن الش�عر والقصيدة، واألس�اطر التي عششت يف رؤوسنا 
مثل غراب مس�ّن، عني وأنا أنا يف السابعة والثلثني، بكامل وجع 
ال�رأس األني�ق. عن دراجٍة هوائي�ة ما ركبتها يوم�اً أكتب، وأنِت 
أكتبي عن رسي�رِك الذي بات غريبا عّنا ونام، عن الذين اش�علوا 
مخيلته�م ف�وق الس�لِك، وباض�ت يف ذكرياتهم عصاف�ر األمل، 
عن االعش�اش التي خربناها معاً، ومضينا نكرع سائل ضحكنا 
برشاهة القاتل املتمرس، عنهم اوالئك الذين ما كّذبوا يف دفاترهم، 

لكنهم ابتكروا لعبة وأغمضوا عىل حقيقتها.
ها أنا يف الس�ابعة والنصف أيضاً، فوق الثلثني تماماً.. أركل 

الباب التي جئت منها، وأعلن بوقاحة مريرة كمن يعّد 
نفسه لخطاب أممي مغفل: أنني ومنذ اللحظة أنتمي 
لهذا الحشيش، لقطيعه الذي سلبته مراراً لذة االنتصار 
ع�يّل، أنني ومن�ذ اللحظة أعّد معدت�ي لهضم الورد يف 
طريق�ي، أمنحني باس�مِك من�ذ الي�وم النتصاراتهم، 
ومنذ اليوم أيضاً س�أغلف أصابع�ي ألكن ذلك الحقر 
الذي يع�ود معوجاً للبيت، يعود محملً بالنكبات وهو 

يتبسم غر مبال ملا يسمعه من حجارة الطريق.
ع�ن الذي�ن أغلق�وا دفاتره�م بوج�ه الش�جاعة 
الش�احبة، الذي�ن ربطوا رسوج أحلمه�م ولم يركبوا 
دمعتها، الذين قلموا أظافرهم ولم ينبْت بعدها الريش 
ع�ىل أهدابهم، ع�ن الذين دس�وا يف مؤخراتهم الرطبة 

حكايات لم يجْف سائل حقيقتها بعد.
س�أكتب ُملَصقاً لهم، أعلقه عىل رقبٍة مكس�ورة، 
أدور بي مثل أسر الط بنفسه، فيما أرقص بكل جبٍن 
وانكس�ار، أميش متناس�ياً عينّي عىل ش�جرة وحيدة 
متكئ�اً عىل ق�رب برّي غريب. القرب ال�ذي طاملا أنزلقت 
من�ه خارج�اً ألع�ود إلي�ه مستس�لماً بقناع�ِة الجند 

املخذولني.
عنه�م أتح�دث، َم�ن ركب�وا املوج�ة ب�كّل اقتدار 
املحاربني، ليخذلهم الرصاخ لحظ�ة ارتطامهم باملاء. 
من قف�زوا يف القطارات املهاجرة ظن�ا منهم أن الولع 

يفت�ح بابا للبهجة. عن الحراس الس�فلة الذين قايضوا مفاتيح 
قلوبهم يف جلسة رشب داعرة، عن الخائنني املنزوين يف جلودهم، 
ع�ن الضامرة أعضاؤهم فآثروا اس�تعمال اصابعهم ولم يلحقوا 
بنار الش�بق، ه�م آث�روا أن يرتكوا من�ّي االعج�اب الخارس عىل 
نٍص محدب الش�كل لش�اعرة تلصق عىل جبينها نهد يرضع رباً 

صغراً. 
عن الس�ائرين ليل إىل الليشء هن�اك، القادمني من الليشء 
هنا، عن الذين يفتحون أيديهم كّل صباح دون جدوى، ويغلقونها 
يف املس�اء دون حلوى، عن الش�جاعة الغريبة يف مقل النهار، عن 
الفرار الجميل عىل كتف الليل، عن )كما يليق بِك( وال يليق بي أو 
بسواِك، عن ثرثرة أدمنت التفاصيل الباهتة العميقة، تماماً كما 
كتبُت مرًة قصيدة بنفس املعنى، قصيدة هي األخرى أكثر فش�ل 

من هذه ومني.
من�ذ اللحظة أعل�ن أنني عدد زائ�ل، ونقطة ش�ائبة ال تعني 
س�واي، ال تنتبهوا لها، وتجاوزوها بج�رأة وتلقائية البغال التي 

ترف�ع حافرها عن روث م�ازال حاراً، منذ اللحظة سأس�ر كما 
تفع�ل الكتلة البرشية املندفعة إىل املس�لخ بابتس�امة ملقاة عىل 
وجهه�ا املنهوب، من�ذ اللحظة لن تس�معوا صوت�ي، وأن فعلت 
س�أضطر إىل خل�ع لس�اني بكلبت�ني ألركب مكنس�ة يف مكانه، 
مكنس�ة تدف�ع الغبار وتن�ش الذباب ولي�س يل فيه�ا أي مآرب 

سخيفة أخرى.
انني يف الس�ابعة والنصف بعد الثلثني، أش�عر بتعب غريب، 
كما أش�عر أنن�ي أتعبتكم كلكم معي، من ي�دري لو واصلت هذا 
لكتب�ت ما هو اس�وأ بكث�ر، ولكن يكفي س�وء لكم ويل، لس�ت 
اوصيك�م بإتمام الورقة حتى النهاية، يف أقرب منعطف أتركوني 
وأمضوا إىل بهجتكم، اتركوني كمن يتخلص من يشء غريب علق 
يف ملبس�ه فج�أة، رغم أنني ال اح�ب الفجأة والصدف�ة، لكنني 
س�أحاول أن أفعل، وأعطيكم املجاز واالس�تعارة، س�أخلعهن يف 

حمام عمومي بعد استحمام جيد.
أن�ا عالٌق هنا يا الهي، هل تصدق كيف أناديك، رغم خلفاتنا 
الدائ�رة، رغ�م انفعالنا وطيش�نا معاً. ال ب�أس عليَك 
لسَت بحاجٍة للرشِح أتفهمَك، بل ُقل مللُت الرشح منذ 
عرفتَك، غر أنني أعرف أن ثمة من انتحل شخصيتك، 
وزور جواز س�فرك أيضاً، ورك�ب دراجتك التي تحب، 
ليهبط إلينا بشكل غرائبي. ويرصخ باألطفال مكرشاً 

عن سوءته التي ذكرتها مرة يف كتاب ما.
أن�ا عال�ٌق هنا، متس�مر يف مكاني وح�دي، احمل 
وصاياي، أمزقهن مرة وأخرى أس�تبدلهّن بس�يجارة 
تدف�ع عني كآب�ة أقدامي. عالق بني الب�اب وأقدامي، 
أدفعه�ن مرة ألخرج، وأس�حبهن م�رات ألدخل، أهب 
الجرثومة التي أستودعتها صدري ألقرب صديق حالم 
بمغارة علء الدين، الجرثومة املسؤولة عن العواء بي. 
والت�ي تتكاثر مثل أي نبتة غريبة الش�كل، الجرثومة 
الت�ي فتحت عينّي عيّل وعليك�م، حتى بُت أعرف اكثر 
مم�ا يجب، وله�ذا اهبها لصديق حال�م، ال يحمل هذا 

سوى الحاملني.
لم أعد أريد ان أحلم، وال أرقب النجوم الس�خيفة، 
ض�وء القم�ر ب�ات يصيبن�ي باإلعي�اء، لم اع�د أحب 
املوجة، لم أعد أؤمن بالغرق، انا مبتٌل ويداي دامعتان، 
رأيس يتشقق كأس�فنجٍة يابس�ة، وأنِت املاء الذي لم 
يك�ن ماءاً أبداً، أنِت الغرق الذي وهبني الحياة. الحياة 

التي علمتني كيف أغادر اآلن.
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خمرج غنائي: األوبريت مازال األصعب
يرى مخرج الفيديو كليب أحمد محمد منادي، أن عمل األوبريت أصعب من الفيديو 

كليب كونه محددا بصورة معينة.
وقال منادي لوكالة أنباء محلية أمس السبت "إن االوبريت يحمل قضية وتحوي 
يف طياتها رس�الة سياس�ية أو اجتماعية للشعب، لذا فانه يحجم املخرج بإطار 
محدد ال يستطيع تجاوزه، عكس الكليب الذي يمثل رؤيا خاصة باملخرج يعرب 

عنه بسيناريو خاص وتكون مساحاته واسعة".
وأضاف: حتى اختيار فريق العمل املساعد يف األوبريت يجب أن يكون اختياراً 

متقناً لكادر يعي أهمية هذا لعمل للجمهور وللرسالة التي يحملها. 

قائد السيمفونية: املطربون أخذوا 
من الرتاث "هوساته"

انتقد رئيس األوركس�را الس�يمفونية عيل الخصاف تجارب الشباب 
الغنائي�ة، واصف�اً إياه�ا بالتجارب الناقص�ة كونهم 

تعك�زوا ع�ى ابس�ط أن�واع امل�وروث وه�ي 
"الهوسات الش�عبية" لضعف قدرتهم ولعدم 

تتطلبها أي جهد أو مهارة.
وق�ال الخص�اف "إن بع�ض املطربني الش�باب 
ي�ربز جهلهم براث األغني�ة املحلية مدعني أنهم 
يملك�ون تجربة خاصة لكن يف الحقيقة األمر هم 

يملكون "تجربة الشارع" او ما يطلبه السوق".
وأض�اف: أن األكاديمي�ني بات�وا عاجزين عن صد 

تل�ك الهجم�ات الالأخالقية ك�ون الفضائيات التي 
تب�ث تلك الس�موم يف تزايد،محم�اًل وزارة الثقافة 

واملؤسسات الفنية مسؤولية التدهور الحاصل. 
وم�ن الجدير بالذك�ر أن الفنان العراقي واألس�تاذ 

املوس�يقي )عيل خص�اف( يعد من أب�رز العازفني 
يف العراق، وكرس حيات�ه لينظم إىل قائمة املبدعني 
الالمع�ني إىل جانب بروزه كموس�يقي متخصص 

لآلالت الهوائي�ة وتحديداً آلة )الف�ون( و )الفلوت( 
فضالً عن مثابرته املعهودة لتطوير فن السيمفونية. 

شعراء ينتقدون األغنية
قال الشاعر الغنائي الشاب عيل الديواني إن "الدخالء عى الشعر هم من يكتبون األغاني التي تحمل كلمات تافهة او رخيصة"، 
نافياً علمه باألسباب التي تدعوهم اىل ذلك".. وقال الديواني يف ترصيح أوردته وكالة انباء محلية: طلب مني اكثر من فنان ان 
اكتب مثل هذه املفردات واملواضيع والحمد لله كنت ارفض وبشده.. وأضاف: ان االغنية سوف تدخل كل بيت عراقي لذا يجب 
ان نحافظ عى اختيار املفردة الجميلة الن أي أس�لوب س�يكون محس�وباً عى الش�اعر والفنان وامللحن سواء اكان سلبياً ام 
ايجابياً..الديواني كشف عن تعاونات جديدة مع فنانني عرب احدهم سوري واآلخر إماراتي يف تجربة جديدة تجمعه بالواعد 
قيص حاتم ملحناً لتلك األغاني.. باالضافة إىل اغنية للفنان حس�ام الرس�ام وأغنية للفنان هيثم يوسف يف ثاني تعاون معه 

بعد اغنية مو يمي التي طرحت ضمن البوم )انساها االخري(.
من جانب آخر، أرجع الش�اعر الغنائي عدنان األمري، غياب الصورة الش�عرية عن النص الغنائي إىل أن األغنية ال تتحمل 

وجود صور شعرية أنما تعرب عن رسالة ما.

The Voice: املنافسة تفرض أمرًا واقعًا عىل املدربني وتشتعل بني املشرتكني
 the" يف مرحلة مختلفة مس�اء أول من أمس الجمعة، فبعد انطلق�ت الحلقة الجديدة م�ن برنامج "voice

األربعة  الف�رق  لكل مدرب من املدربني ش�ريين عبد الوهاب وكاظم الساهر اكتم�ال 
وصاب�ر الرباع�ي وع�ايص الحالن�ي، دخل�ت املنافس�ة اىل 
مرحلة الخطورة حيث س�يبدأ املتسابقون بالتقلص تباعا 
مع الحلقات للوصول إىل مش�رك واحد س�يحمل اللقب.
وتق�وم املرحل�ة الثانية ح�ول اختيار 6 مش�ركني من 
أص�ل 12 م�ن كل فريق حيث س�يختار امل�درب أغنية 
واح�دة لتأديتها من قبل املتس�ابقني وعن�د انتهائهم 
ينتقي املدرب واحدا منهم.وإلنجاح املرحلة استدعى 
كل  تدري�ب  يف  يعاونوه�م  مستش�ارين  املدرب�ني 
فريق، فاختار الس�اهر إيمان حسني بينما اختار 
عايص غادة شبري واختار الرباعي خليل ابو عبيد 

واختارت شريين محمد ابو الخري.
بداية املنافس�ة كانت مع فريق الساهر وتحديدا 
مع املش�ركتني اللتني اختارهما الساهر وهما 
وس�ام الق�روي ورب�ى الخ�وري، حي�ث اختار 
الس�اهر املش�ركة رب�ى الخوري.وبع�د رف�ض الق�روي 
مغادرة املرسح دخل كاظم الس�اهر إىل غرفة الكواليس واعدا إياها بمشاركتها 
بإحدى أغنياته الجديدة عى طريقة "الديو".املواجهة الثانية بني املش�ركني من فريق كاظم، كانت 
بني املش�رك زياد الغزال واملش�ركة كريس جر ليختار الس�اهر بق�اء كريس جر.ويف االنتق�ال اىل فريق الرباعي 

اختار ابراهيم الدواليبي وقيص حاتم ألداء أغنية "الغرقان"، وبعد اداء رائع من املشركني اختار الرباعي بمعاونة 
مستشاره املشرك قيص حاتم.

آالء حسني يف مسلسل إسباين

انتهت النجمة العراقية آالء حس�ني من دبلجة مسلسل اسباني للهجة العراقية 

بعنوان )سبع نساء(.

املسلس�ل املدبلج لصالح قناة الس�ومرية والتي بدأت بثه يومي السبت واألحد 

من كل اس�بوع وهو من إخراج الس�ورية س�ويم عبد الغني وإرشاف املخرج 

األستاذ يقظان الجريان وإنتاج رشكة فنون الرشق االوسط.

م�ن جانبه�ا، وصف�ت آالء التجربة بانها واح�دة من التج�ارب املحببة لها.. 

ويش�اركها ب�أداء األصوات يف العم�ل نخبة من نجوم الع�راق يف مقدمتهم 

زوجها الفنان سعد مجيد والنجوم سمر محمد وبتول عزيز، لبوة صالح، 

رؤى خالد وآخرون.. وقد س�بقت هذه التجربة مسلس�ل جيهان الركي 

ال�ذي تم عرضه كافتتاح أوىل برامج قناة االم بي يس دراما والقى أصداء 

جميلة جدا وهو للمخرجة نفسها.
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

يف طفولته عمل إىل جانب خاله يف األس�واق املنزلية كي يعيل 
عائلته الفقرية وليكمل دراس�ته االبتدائي�ة ويدخل التفيض 
الكس�ائية يف منطق�ة العاقولي�ة حت�ى س�نة 1971، ولكن 
ظروفه العائلية لم تس�مح له بالتواصل يف الدراس�ة .. وعى 
اثر ذلك قررت عائلته الرحيل اىل دياىل، ليدخل يف سلك الرشطة 
ولكون�ه يح�ب املطالعة بقي نزيال لدى األم�ن ألكثر من عام 
بجريمة ق�راءة الكتب التقدمية.. ليتهم بالش�يوعية قبل ان 
يدخ�ل عالم التصوير الفوتوغرايف الذي اعتربه مصدرا للرزق 

والتواصل مع فن الفوتوغراف. 
ذاك ه�و املصور الفني ناجي محمد جاس�م الحمداني والذي 

كان معنا  يف هذا الحوار : 
بداي�ة لتك�ن عن�د معاناتك الت�ي رافقت�ك  منذ   •

الطفولة ؟
كان�ت والدتي يف قرية الهويدر ودخلت املدرس�ة   -
يف السادس�ة من العم�ر حتى وصلت الص�ف الخامس حيث 
اضطرتن�ي الظروف العائلي�ة للعمل وأنا يف س�ن مبكرة مع 
خ�ايل يف بغ�داد.. وبالت�ايل تواصلت مع الدراس�ة يف مدرس�ة 

التفيض املسائية كي اعمل يف النهار ملساعدة عائلتي. 
وهل أكملت دراستك عن تلك املرحلة؟  •

اس�تمررت يف الدراس�ة حت�ى الثال�ث متوس�ط   -
وبعدها عدن�ا إىل دياىل ألكون عند خدمة العلم رشطيا مكلفا 
ألتنق�ل من مركز اىل مرك�ز آخر للرشط�ة وكامريتي ال تجد 

متسعا لها بان تكون عند ابداعها الفني. 
ومتى تسنى لك تحقيق تلك الهواية أو املهنة؟  •

بع�د رحلة م�ن االتهامات من قب�ل رجال األمن   -
انذاك قب�ل التغيري والتي أودت بي إىل االعتقال واالس�تجواب 

والسجن. 
وما سبب ذلك؟  •

لكوني اهوى املطالعة للكتب واملجالت التقدمية   -
والتي أودت بي وبعد وش�اية اىل االعتقال والتعذيب ملدة أكثر 
من سنة التهامي بتنظيم شيوعي .. ونظر لعدم وجود األدلة 

والرباهني أطلق رساحي ألكمل خدمتي يف س�لك الرشطة ويف 
هذه املرة يف خانقني حتى تم ترسيحي عام 1975.  

وعى اثر ذلك الترسيح؟  •
ذهبت اىل بغداد الش�تغل مع رشكة يوغس�الفية   -
تعلمت خالل ذلك اللغة اليوغس�الفية بس�بعة شهور .. وبعد 

ان أرس�لتني الرشك�ة للمش�اركة يف دورة تخص 
العمل إىل يوغس�الفيا عدة اىل بغداد 

املفاج�أة  وكان�ت 
اتهامي باني اكتب 
ض�د  ش�عارات 

والث�ورة..  الح�زب 
وعى اثر ذلك االتهام 

الباطل اكتفوا بفصيل 
إىل  العمل وألع�ود  م�ن 

دي�اىل ابحث ع�ن مصدر 
رزق جديد.

وه�ل وج�دت   •
املصدر ؟

يف  عمل�ت   -
س�د حمرين م�ع رشك�ة راد 

اليوغسالفية ألسافر من خاللها 
واجنبي�ة  عربي�ة  دول  ع�دة  اىل 

وألكون بعد العودة مرجما للغات 
الرشقية يف بعقوبة.. ومن خالل ما 

حصلت عليه م�ن مبالغ تمكنت من 
فتح محل للكماليات. 

متى دخلت عالم الفوتوغراف محرفا؟  •
كان ذلك من خالل مش�اركتي يف محل أستوديو   -
النج�وم حيث تواصلت م�ع مهنة التصوير من�ذ عام 1977 

وحتى اآلن. 
وماذا عن فن الفتوغراف بشكل عام؟  •

خ�الل زياراتي املتعددة للخ�ارج اطلعت عى   -
التط�ور الحاص�ل يف ف�ن الفوتوغ�راف والكامريات 

وطرق اس�تخدامها .. اىل جانب مشاهدتي الكثر من معرض 
اجنبي .. حتى وجدت نفيس يف مقارنة فنية مابني مصورينا 
يف الداخل والخارج وتوصلت اىل ان التقنية الحديثة املتطورة 
يف ف�ن الفوتوغراف لها اكرب االث�ر يف ان يكون مصورا لعالم 
افضل من مصورينا.. رغم ان املصورين لدينا يمتلكون 
البعد الفني االبداعي واملتميز .. والدليل ان الكثري من 
فناني الفوتوغ�راف العراقيني حينما يش�اركون يف 

املعارض الخارجية يحصدون أفضل الجوائز. 
وماذا عنك يف مجال الصورة الفنية واملشاركة يف   •

املعارض؟
ش�اركت يف العدي�د م�ن املع�ارض   -
داخل املحافظة ويف خمس�ة معارض قطرية 
ولع�ل كامريتي خالل تواج�دي يف الفرقة 21 
جعلتن�ي أقيم هن�اك معرض�ا فوتوغرافيا 
ش�خصيا لكاف�ة املح�اور .. وفض�ال عن 
كون�ي اعتم�دت كمصور خ�اص يف لواء 
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باملع�ارض  اكتفي�ت  وه�ل   •

الشخصية؟
الصحيح  ه�و  العكس   -
حيث عمل�ت يف الصحافة كمصور 
صحف�ي ون�رشت يل الكث�ري م�ن 
الص�ور يف الصح�ف واملج�الت ويف 
وقتها ومنها صحيفة القادس�ية ومجلة الف 

باء. 
وأين تكمن معاناتك؟  •

الظروف الحالية باتت تحدد تنقالتي للبحث عن   -
الص�ور الفنية كي أتواصل يف إقام�ة معاريض الفوتوغرافية 

الشخصية الفنية. 
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تســتعد النجمة الكولومبية صوفيا فيرغــارا لمواجهة تحٍد جديد بعد اختيارها إلنتاج 
النســخة األميركية من مسلسل "نســاء قاتالت" األرجنتيني، وذكرت مجلة "فرايتي" أن 
شــبكة )أيه بي سي( اختارت فيرغارا، نجمة مسلسل "عائلة عصرية" لتشرف على إنتاج 

مسلسل "نساء قاتالت" الذي ستعّد الشبكة نسخة أميركية منه.
ويتنــاول المسلســل جرائم قتل ترتكبها نســاء في األرجنتين، ويلقى رواجًا واســعًا في 

أميركا الجنوبية.

ناجي احلمداين: كامرييت حتركني إلكامل معاريض

سعد عزيز: الوسط الفني قابع يف النمطّية
نوه الفنان س�عد عزيز، بس�يطرة "النمطية عى مفاصل الفن، التي صارت جزءاً من التقليد العام 

للساحة الفنية".
وق�ال عزي�ز لوكالة أنباء محلية أمس الس�بت "إن أغلب ه�ؤالء التقليديني م�ن مخرجني وممثلني 
أصبح�وا جزءا ثابتاً غري متحرك من الوس�ط الفني، نتيجة وجود "كليش�ة" أو قاعدة ثابتة يس�ري 

عليها الكادر الفني".
وأض�اف "عى الفنان�ني أن يتخلصوا من األش�كال الثابتة يف عملهم من خالل اقتحامه�م معرك القراءة 

والثقافة واملشاهدة املستمرة وانتقاء النصوص غري التقليدية من أجل طرح يشء جديد عى الساحة".
يذك�ر أن س�عد عزيز ممثل ينحدر من عائلة فنية، والده من ال�رواد وهو الفنان الراحل عزيز عبد الصاحب، 

وجس�د الفنان سعد عزيز العديد من األدوار منها عى صعيد املرسح والتلفزيون وحصل عى عدد من الجوائز 
والشهادات التقديرية وشارك يف عدد من املهرجانات عى مستوى الوطن العربي. 

الح" نادية اجلندي تتحضرَّ لرمضان بـ"احلب والسِّ
قال�ت الفنان�ة نادية الجندي إنها تواصل التحضري ملسلس�لها الجديد "الحب والس�الح" الذي 

س�يعرض خالل رمضان املقبل م�ع املنتج محمد مختار واملؤلفة رواية راش�د، 
ولك�ن لم تنته الكاتبة م�ن حلقاته بالكامل حتى اآلن، الفتة إىل أنها لن تبدأ 

التصوي�ر قبل أن يك�ون العمل مكتمالً من كاف�ة أركانه وبعد 
االستقرار عى فريق العمل.

وأضافت نادية يف ترصيحات صحفية أن العمل سيتم االنتهاء 
م�ن كتابت�ه يف غضون ش�هر أو أكث�ر قليالً، خصوص�اً وأن 

التحض�ري له بدأ قبل أكثر من 8 أش�هر، موضحة أنها س�تعود 
للتعاون من خالله مع زوجها السابق املنتج محمد مختار الذي 
انفصل�ت عنه قبل س�نوات طويلة، الفت�ة إىل أن العالقة بينهم 
ودي�ة ولم تتأثر باالنفص�ال بدليل أنها تعاون�ت معه فنيًّا بعد 

ذلك.
وأوضحت أنه لم يتم االس�تقرار ع�ى مخرج العمل حتى اآلن 
أو باقي األبطال املرش�حني بس�بب الرغبة يف انتظار املالمح 
النهائية للش�خصيات ودورها يف األحداث حتى يتم ترش�يح 
االفض�ل لها، حيث س�يتم توظيف جميع العن�ارص الفنية 
لخدم�ة العم�ل وتقديمه بش�كل جيد، وأش�ارت إىل أنها ال 
تخىش املنافس�ة م�ع النجوم الش�باب يف الدراما خصوًصا 
وأن أعم�ال الكبار يكون لها طعم آخر إضافة إىل أن جودة 

العمل ستنجح يف فرضه عى الشاشات املختلفة.

عالمة ينجو بالقدرة.. 
وهيفا تنعى الضحايا

دقائ�ق فقط حالت بني املوت والنج�م اللبناني راغب 
عالمة؛ إذ أنه تصادف مروره من منطقة حي األرشفية 

ببريوت والتي ش�هدت انفجارا ضخما استهدف رئيس 
فرع املعلومات يف لبنان العميد وسام الحسن.

عالم�ة غ�رد عرب حس�ابه الخاص ع�ى توير قائالً: الله س�ر 
ولطف. أنا كنت بطريقي اىل األستوديو يف شارع االنفجار نفسه، بضع 
دقائق فصلتني عن االنفجار اإلرهابي الحيواني اليل استهدف األبرياء.

من جانبها ، وعرب حس�ابها الش�خيص ع�ى موقع التواص�ل االجتماعي 
توير، نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قتى ومصابي انفجار األرشفية 

الذي وقع رشق العاصمة اللبنانية بريوت.هيفاء قالت: “صلواتي ودعواتي 
لضحايا انفجار األرشفية، وآمل أن كل من أصدقائي واملش�جعني أن يكونوا 

آمنني ومأمونني، البقاء آمنة”.

حورية فرغيل: ال أحاول فرض نفيس
قال�ت الفنانة الش�ابة حوري�ة فرغيل إنها ال تحاول فرض نفس�ها ع�ى أحد وأنها 
ليس�ت طرًفا يف األزمة بني الفنان كريم عبد العزيز واملخرج محمد ياسني من جهة 

ورشكة دوالر املنتجة لفيلم »نازل املحطة الجاية«.
ونفت فرغيل ما تردد عى لس�ان املخرج محمد ياس�ني، عن أنه انسحب مع كريم 
عبدالعزي�ز من العمل يف رشكة »دوالر«، وأنهم�ا اعتذرا عن عدم تقديم فيلم »نازل 
املحط�ة الجاية«، ال�ذي كان من املقرر تنفيذه مع الرشكة، ألن مس�ؤويل »دوالر« 
فرض�وا عليهم�ا اس�م حوري�ة فرغيل كبطل�ة للعمل، الفت�ة إىل أنه�ا وافقت عى 
سيناريو الفيلم عندما قدِّم لها من الرشكة املنتجة وال تعرف أي يشء عن تفاصيل 
محاوالت فرضها عليهما، مؤكدة أنها لو علمت ذلك من البداية العتذرت عن الفيلم 
-إن كان االمر صحيًحا.وأضافت حورية أنها ليس بحاجة لكي تفرض نفسها عى 
أحد خصوًصا وأنها دائًما ما تبحث عن األدوار الجيدة التي تقدمها بشكل مختلف، 
األمر الذي يجعلها تعتذر عن الكثري من األعمال س�واء يف الس�ينما أو التليفزيون، 
مش�رية إىل أنها لم تجر أي اتصاالت مع كريم عبد العزيز أو املخرج محمد ياس�ني 

ملعرفة تفاصيل ما حدث ألنه أمر ليس لها شأن به.
وأكدت أن لديها اآلن عدة مشاريع درامية من املقرر أن تعرض خالل رمضان املقبل 
تقرأه�ا لالختيار فيما بينه�ا، ومن املقرر أن تنتهي من تصوير دورها يف مسلس�ل 

"املنتقم" قريًبا، فيما لم تحسم اختيارها السينمائي الجديد حتى اآلن.

ميكروفون



السنفورة هدى.. أميرة قادمة من المريخ
تقوم السنفورة هدى طه حسني مساء كل يوم بتجسيد شخصية أمرية تهبط من املريخ عىل األرض وتحديدا عىل خشبة 

خالل مش�اركتها يف مرسحية م�ن مرسح النج�اح حيث تواجه الكثري من املش�اكل واألحداث 
إىل بطي�خ يف املري�خ من تألي�ف وإخراج الفن�ان جعفر  النجار ولتكون 

ج�د جانب إنعام الربيعي ومحمد حسني عبد الرحيم  ما و
ياسني وسعد خليفة. 

والجدير بالذكر ان السنفورة األمرية سبق 
له�ا وان وقع�ت حقيق�ة يف حبائل عدد 

من املحبني والعاشقني لغرض الزواج 
منها.. وما ان تجاوبت معهم بصدق 

النواي�ا حت�ى وجدته�م يهربون 
غريه�ا..  ويتزوج�ون  منه�ا 

قص�ص  اح�دى  ان  وحت�ى 
الحب معها استمرت لسبع 

س�نوات لكن أهله منعوه 
م�ن الزواج منه�ا!، كما 

ل�)املس�تقبل  ع�رت 
لق�اء  العراق�ي(، يف 

سابق.
                              

شعراء ينتقدون األغنية
قال الشاعر الغنائي الشاب عيل الديواني إن "الدخالء عىل الشعر هم من يكتبون األغاني التي تحمل كلمات تافهة او رخيصة"، 
نافياً علمه باألسباب التي تدعوهم اىل ذلك".. وقال الديواني يف ترصيح أوردته وكالة انباء محلية: طلب مني اكثر من فنان ان 
اكتب مثل هذه املفردات واملواضيع والحمد لله كنت ارفض وبشده.. وأضاف: ان االغنية سوف تدخل كل بيت عراقي لذا يجب 
ان نحافظ عىل اختيار املفردة الجميلة الن أي أس�لوب س�يكون محس�وباً عىل الش�اعر والفنان وامللحن سواء اكان سلبياً ام 
ايجابياً..الديواني كشف عن تعاونات جديدة مع فنانني عرب احدهم سوري واآلخر إماراتي يف تجربة جديدة تجمعه بالواعد 
قيص حاتم ملحناً لتلك األغاني.. باالضافة إىل اغنية للفنان حس�ام الرس�ام وأغنية للفنان هيثم يوسف يف ثاني تعاون معه 

بعد اغنية مو يمي التي طرحت ضمن البوم )انساها االخري(.
من جانب آخر، أرجع الش�اعر الغنائي عدنان األمري، غياب الصورة الش�عرية عن النص الغنائي إىل أن األغنية ال تتحمل 

وجود صور شعرية أنما تعر عن رسالة ما.

The Voice: املنافسة تفرض أمرًا واقعًا عىل املدربني وتشتعل بني املشرتكني
 the" يف مرحلة مختلفة مس�اء أول من أمس الجمعة، فبعد انطلق�ت الحلقة الجديدة م�ن برنامج "voice

األربعة  الف�رق  لكل مدرب من املدربني ش�ريين عبد الوهاب وكاظم الساهر اكتم�ال 
وصاب�ر الرباع�ي وع�ايص الحالن�ي، دخل�ت املنافس�ة اىل 
مرحلة الخطورة حيث س�يبدأ املتسابقون بالتقلص تباعا 
مع الحلقات للوصول إىل مش�رك واحد س�يحمل اللقب.
وتق�وم املرحل�ة الثانية ح�ول اختيار 6 مش�ركني من 
أص�ل 12 م�ن كل فريق حيث س�يختار امل�درب أغنية 
واح�دة لتأديتها من قبل املتس�ابقني وعن�د انتهائهم 
ينتقي املدرب واحدا منهم.وإلنجاح املرحلة استدعى 
كل  تدري�ب  يف  يعاونوه�م  مستش�ارين  املدرب�ني 
فريق، فاختار الس�اهر إيمان حسني بينما اختار 
عايص غادة شبري واختار الرباعي خليل ابو عبيد 

واختارت شريين محمد ابو الخري.
بداية املنافس�ة كانت مع فريق الساهر وتحديدا 
مع املش�ركتني اللتني اختارهما الساهر وهما 
وس�ام الق�روي ورب�ى الخ�وري، حي�ث اختار 
الس�اهر املش�ركة رب�ى الخوري.وبع�د رف�ض الق�روي 
مغادرة املرسح دخل كاظم الس�اهر إىل غرفة الكواليس واعدا إياها بمشاركتها 
بإحدى أغنياته الجديدة عىل طريقة "الديو".املواجهة الثانية بني املش�ركني من فريق كاظم، كانت 
بني املش�رك زياد الغزال واملش�ركة كريس جر ليختار الس�اهر بق�اء كريس جر.ويف االنتق�ال اىل فريق الرباعي 

اختار ابراهيم الدواليبي وقيص حاتم ألداء أغنية "الغرقان"، وبعد اداء رائع من املشركني اختار الرباعي بمعاونة 
مستشاره املشرك قيص حاتم.

خلف ضيدان إلى الحلة برفقة "قفاص"
بعد ان لم يجد مكانا له يف بغداد ملمارسة النصب واالحتيال، لجأ الفنان خلف 
ضي�دان برفقة القفاص اىل مدينة الحلة مع مجموعة من األش�خاص الذي 
يقومون بمس�اعدة القفاص لإليقاع بأحد الش�باب يف أحابيلهم عن طريق 
رشكة وهمية لإلنتاج الفني ولتبني األصوات الش�ابة الواعدة وجعلها من 
النج�وم. تلك ثيمة مرسحية القفاص التي كتبها ويخرجها الفنان خلف 
ضيدان ويجسد ش�خصيتها  الرئيسية الفنان خلف ضيدان وبمشاركة 
إياد الجبوري واملوس�يقي عيل حافظ الذي س�يؤدي ش�خصية املطرب 
اىل جان�ب الفنانة ش�اهنده العراقي وآخري�ن. علما ان املرسحية من 
املؤم�ل عرضه�ا يف مدينة الخلة وم�ن ثم تقديمها عىل احد مس�ارح 

العاصمة بغداد. 

www.almustakbalpaper.net

أنيستون تدعو والدة براد إلى زفافها
عىل الرغم من طالق النجمة جينيفر أنيستون من زوجها السابق النجم 
 The" براد بت، إال أنها لم تقطع عالقتها بوالدته جان، ووفقاً لصحيفة

Sun" اإلنكليزي�ة، ق�ررت أنيس�تون 
دع�وة وال�دة بيت إىل حف�ل زفافها 

عىل خطيبها الحايل جاستن ثورو.
 جينيف�ر أنيس�تون الت�ي تربطه�ا 
عالق�ة وثيق�ة بوال�دة ب�راد ب�ت، 
أكدت أنه�ا دعتها إىل حف�ل زفافها 
ألنه�ا تري�د أن تراه�ا إىل جانبها يف 
ذلك اليوم، وق�ال مصدر مقرب من 
 :"The Sun" أنيس�تون لصحيف�ة 
"جينيفر تريد أن تكون جان بقربها 
يوم زفافها، فه�ي قريبة منها كما 
لو كانت والدتها الحقيقية نانيس".

وأضاف املصدر: "جان أيًضا ال تريد 
أن تتغي�ب عن حف�ل زفاف جينيفر، فهي تش�عر بس�عادة غامرة ألن 

جينيفر عثرت عىل الحب والسعادة مجدداً".
ويف سياق متصل، وبعد أن كانت تستعد جينيفر أنيستون إلقامة حفل 
زف�اف صغري ق�ررت أن يكون زفافها  كبرياً، إذ رصح مصدر للنس�خة 
الريطاني�ة من مجلة " Grazia" إنها تفكر حالياً يف اقامة حفل زفاف 

ضخم.

باراك أوباما: أنا المحامي الخاّص ببيونسي
يب�دو أن العالقة التي تجم�ع الرئيس األمريكي ب�اراك أوباما والثنائي 
بيونيس وجاي زي تخطت املهام املهنية والفنية لهما، إذ رصح الرئيس 
األمريكي خالل لقاء إذاعي أجراه األس�بوع الفائت يف برنامج "كولبي 
كولب" بأن عالقته ببيونيس وزوجها ش�بيهة بتلك التي تجمعه بأقرب 
أصدقائه.وقال: "أس�تمتع أنا وزوجتي ميش�يل بالحديث مع جاي زي 
وبيونيس يف البيت األبيض، فهما متواضعان ودائماً نتحدث عن األطفال، 
وه�و املوضوع الذي أتحدث فيه مراًرا م�ع كل أصدقائي". أوباما الذي 

للرنامج  أوضح يف حديثه 
اإلذاع�ي "كولب�ي كولب" 
أنه عىل يقني بأن جاي زي 
يساعد بيونيس يف الشؤون 
أضاف:  واملنزلية،  العائلية 
بيون�يس  أنجب�ت  "لق�د 
امل�ايض  األول  كان�ون  يف 
طفلتها األوىل بلو إيفي، 
وأعتق�د ان جاي زي 
ال ي�رك كل املهام 
ع�ىل  املنزلي�ة 
عات�ق زوجته 
والدتها،  أو 
ن�ا  فا
ص  حر أ

حثه  عىل 
عىل مش�اركتهما يف األعمال املنزلية وتلك املتعلقة 

بالطفلة".
ج�اي زي وبيون�يس الل�ذان ظه�را يف ص�ورة 
حميمي�ة م�ع الرئي�س أوبام�ا يتب�ادالن فيها 
الحدي�ث والضح�كات معه خ�الل حفل جمع 
مبل�غ 40 ألف دوالرا لصالح حملته االنتخابية، 
س�اهما بنش�اط كب�ري يف حملت�ه االنتخابي�ة 

الحالية لفرة رئاسية جديدة.

دياز تنهار مع قرب زفاف جاستن وجيسيكا
عالقة حب امتدت لثالث سنوات بني عامي 2003 
و 2006 بني النجمة كامريون دياز والنجم 
ورغم قوة تلك العالقة إال أنهما 

انفصال ومىض كل يف طريقه.
لكن دي�از )40 عاما( التي تجد 
نس�يان حبيبه�ا  صعوب�ة يف 
الس�ابق اعرفت خالل إحدى 
الج�والت الدعائية لها قائلة: 
“ال أستطيع أن أنيس رحلتي 
امل�رات  يف  جاس�تني  م�ع 
الس�ابقة، ما زلت أتذكرها، 
ولك�ن أنا بخري اآلن مع ذلك.

بطبيع�ة الحال، أث�ارت تلك 
الترصيح�ات جيس�يكا بيل 
والت�ي  جاس�تني،  خطيب�ة 
تعت�ر م�ن أجم�ل املمثالت 
جس�دا مل�ا تتمت�ع ب�ه من 
مظه�ر جذاب تس�تطيع أن 
تطوع�ه يف مج�ال عمله�ا، 
إليه�ا بعض  فلقد ت�واردت 
ترصيح�ات كامريون تقول 
فيها: إنن�ي انتظر تيمرليك 
ألنن�ي  مفتوح�ة،  ب�أذرع 
واثق�ة م�ن عودت�ه يل فلن 

يجد الدفء إال عندي.
الجدير بالذكر أن جاس�تن 
وخطيبت�ه جيس�يكا بي�ل 
زف�اف  حف�ل  س�يقيمان 
يحرضه حشد من النجوم 
خالل أيام يف ايطاليا. وقد 
أقام�ا حفال صغ�ريا غري 
رس�مي األربع�اء املايض 
يف بولي�ا بايطاليا. وكان 
املدعوي�ن  ب�ني  م�ن 
اندي  الكومي�دي  النجم 

سامبريج.

مــن هناك
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تس��تعد النجمة الكولومبية صوفيا فيرغ��ارا لمواجهة تحٍد جديد بعد اختيارها إلنتاج 
النس��خة األميركية من مسلسل "نس��اء قاتالت" األرجنتيني، وذكرت مجلة "فرايتي" أن 
ش��بكة )أيه بي سي( اختارت فيرغارا، نجمة مسلسل "عائلة عصرية" لتشرف على إنتاج 

مسلسل "نساء قاتالت" الذي ستعّد الشبكة نسخة أميركية منه.
ويتن��اول المسلس��ل جرائم قتل ترتكبها نس��اء في األرجنتين، ويلقى رواجًا واس��عًا في 

أميركا الجنوبية.

مسرحية  شالل في تورنتو
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف/ فلة األورفيل

إخراج/ داخل البحراني

داخ�ل  األورف�يل-  فل�ة  تمثي�ل/ 

 – ص�ري  س�مري  البحران�ي- 

رسم�د متي- أثري صري- ش�اكر 

السامرائي- وليد العبيدي

تقدي�م/ فرق�ة امل�رسح العرب�ي 

الكندي

الزمان/ 16/ 10 / 2012

املكان/ كندا، يف مدينة اونتاريو

وبش�كل  تط�رح  "املرسحي�ة 

كوميدي ناقد هموم املرأة والجرل 

العراقي وأس�باب الهجرة 

املحيط�ات  ع�ر  دول  اىل 

وما يتفاج�ؤون به هناك 

م�ن ع�ادات وتقالي�د لم 

يألوه�ا م�ن قب�ل ، كم�ا 

أص�ول  العم�ل  يتن�اول 

العائل�ة العراقية العريقة 

التي تحمل جذورها أينما 

ذهبت".

املخرج 

داخل البحراني

ميكروفون
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        امل�ستقبل العراقي/ ملياء نعمان

تع�رض س�ليم حامد إل�ى انفجار عبوة ناس�فة 
فقد فيها كفه اليمنى ومن حس�ن حظه وجدها 
المس�عفون فأخذوه إلى مستش�فى الواس�طي 
إلج�راء العملي�ة وزرع كف�ه ف�ي ي�ده مج�دداً، 
وراع�ى المالك الطب�ي إيقاف الن�زف واالهتمام 
بوع�ي المري�ض ومراقب�ة التنفس, وبدا س�ليم 
مس�روراً عن�د مراجعته المش�فى لتلقي العالج 
ومتابعة حالت�ه وهو يس�تطيع تحريك أصابعه 
مج�دداً , كامل كاصد ش�اب آخر فق�د قدمه في 
انفجار سيارة مفخخة ويبدو كئيباً متضايقاً من 
حالت�ه وهو يراجع لغرض تلقي العالج ومتابعة 
الطبي�ب لحالت�ه, وبعدها س�يحال إل�ى التأهيل 
الطب�ي إلعطائ�ه أط�راف صناعي�ة ليتمكن من 
المشي لكنه وحس�بما يقول ال استطيع الحراك 
كالس�ابق والرك�ض فه�و يلع�ب الك�رة ويعمل 
كعامل بناء وال يس�تطيع اآلن م�ن إعالة عائلته 
لكنه يرى أن الحياة ما زالت أمامه وهناك حاالت 

أسوء من حالته.

زراعة الأمل يف النفو�س
ح�االت تب�دو صعب�ة الع�الج ويفق�د المرضى 
األم�ل في الش�فاء وإع�ادة أعضائه�م المبتورة 
أو إص�الح التش�وهات الخلقي�ة او التي تحصل 
له�م جراء أعم�ال العنف وإرهاب، لك�ن األطباء 
الواس�طي  مستش�فى  ف�ي  االختصاصيي�ن 
يحاول�ون قصارى جهده�م لزراعة ليس العضو 
المبتور ب�ل زراعة األمل في نف�وس المصابين, 
وه�م يعمل�ون دون كلل ومل�ل ودون أن يهملوا 
متابعة مرضاهم يومياً في العيادة االستش�ارية 
ويصل وق�ت العملية الواح�دة أحيانا من -5 12 
س�اعة. ويعود إجراء تلك العمليات التي يصل 
سعرها إلى 500 دينار فقط وهو ثمن دخول 

المري�ض للمستش�فى إلى افتت�اح مركز 
الجراحة التجميلية والتقويمية 

الثمانيني�ات  إب�ان 
م�ن الق�رن 

الماضي وبرعاية د. عالء بش�ير لخوض عمليات 
كثي�رة ال تعد وال تحصى يجريها أطباء عراقيون 

اغلبها تكللت بالنجاح.
وعل�ى الرغم من تخلف الع�راق وألكثر من ثالثة 
عق�ود م�ن الزمن ف�ي اللحاق برك�ب التطورات 

البحثي�ة والجراحي�ة ف�ي العالم إال 
أنه�م ق�ادرون على إج�راء أصعب 
العملي�ات ويأت�ي ذل�ك ع�ن طريق 
الممارس�ة اليومي�ة وع�ن طري�ق 
صفحات االنترنيت وهم يحتاجون 
إلى المزيد من االطالع على آخر ما 
توصل إليه العلم الحديث في مجال 

الجراحة التجميلية والتقويمية.

عمليات متنوعة
وي�رى د. حي�در الج�راح أخصائي 
جراح�ة تجميلي�ة وتقويمي�ة في 
وال�ذي  الواس�طي  مستش�فى 
ق�ام ب�زرع كف س�ليم حام�د، بأن 
العملي�ات التي يقوم�ون بإجرائها 
تص�ل م�ن 500 – 700 عملي�ة في 

الش�هر تتوزع ما بين تش�وهات والدية وحروق 
وكسور وعمليات الفك والوجه وإرجاع األعضاء 
المبت�ورة وتبديل مفصل ال�ورك والركبة إضافة 
إلى عمليات إعادة األعصاب الممزقة إلى حالتها 
الس�ابقة وغيرها من الحاالت النادرة التي تفدنا 
م�ن الش�ارع نتيج�ة عملي�ات إرهابية حس�بما 
أوض�ح, وكل طبيب اختصاص  يس�تقبل حوالي 
م�ن 40 – 60 مريض�ا يومياً ، وأم�ا عن الحاالت 
الصعبة فحسبما يشير، يتم إرسالها إلى الخارج 

عن طريق لجان في وزارة الصحة.
م�ن الناحي�ة القانوني�ة، تمن�ع وزارة الصح�ة 
العراقية المستشفيات العامة من إجراء عمليات 

التجميل الكمالية. 

اإجراء اآلف العمليات �سنويًا
الدكتور سعد داخل أحد المتخصصين 
ف�ي عمليات تجمي�ل الحروق 
مستش�فى  ف�ي 
قال  الواسطي 
ن  أ "

المستش�فى يجري عمليات التجميل للتشوهات 
الخلقية والتش�وهات الناتجة عن التفجيرات أو 
الحوادث، لكنه ال يج�ري عمليات تجميل األنف، 
ونف�خ الخ�دود وتكبي�ر الث�دي وس�حب العين 
وغيره�ا من العملي�ات كون المستش�فى يقدم 

خدماته مجانا". 
ووفق�ا للطبي�ب داخ�ل، ف�إن الواس�طي أنج�ز 
ف�ي الع�ام 2009 أكثر م�ن 4200 عملية تجميل 
مختلف�ة بينه�ا عمليات صغرى وكب�رى، فضال 
ع�ن عمليات تجمي�ل العظ�ام، مبين�ا أن معظم 
الخاضعين للعمليات هم من ضحايا التفجيرات. 
وأض�اف "أن ع�دد العمليات في ازدياد س�نويا ، 
ف�ي المقابل، ب�ات التهافت على المستش�فيات 
والعيادات الخاصة حال أمثل للحصول على شكل 
أجمل، مس�توحى من أش�كال الفاتن�ات اللواتي 

يظهرن على شاشات التلفاز. 

ثماين �ساعات يف �سالة العمليات
 ويذكر أن فريقاً طبياً في مستشفى 
للجراحة  التعليم�ي  الواس�طي 
الع�ام  أج�رى  التقويمي�ة 
جراحي�ة  عملي�ة  الماض�ي 
ناجح�ة لش�اب يبل�غ م�ن 
العمر 18 سنة بعد تعرضه 
لحادث بتر بآلة )خباطة( 
كربالء.  محافظ�ة  ف�ي 
حيث ذكر رئيس الفريق 

الدكتور جعفر هادي اختصاص الجراحة 
التقويمي�ة والتجميلية الموضوع قائال" 
اس�تقبلنا المص�اب كرار صف�اء المحال 
من قبل مستش�فى اإلمام الحس�ين بعد 
أن تعرض لبتر هرس�ي للط�رف العلوي 
األيسر من أعلى عظم العضد، وأجرينا له 
اإلسعافات األولية والفحوصات الالزمة 
ومن ثم أجرينا له العملية. وأضاف هادي 
"العملية تمت بمرحلتين األولى هي ربط 
العظم بمس�اند طبي�ة )بالتين خارجي( 
لك�ي يأخذ العظم المكس�ور اس�تقراره 

ويب�دأ بااللتح�ام والثانية ربط الش�رايين 
واألوردة الدموية لكي تعيد اليد نشاطها. وأوضح 
هادي " اس�تغرقت العملية ثماني س�اعات بدأت 
في الس�اعة التاسعة مس�اء وانتهت في الساعة 
الرابع�ة صباحا، وتكللت بالنجاح بجهود الفريق 
الذي يضم الدكتور ظافر فؤاد اختصاص جراحة 
العظام والكس�ور وبمس�اعدة عدد م�ن األطباء 
االختصاص والمقيمين وكذلك س�اعدنا في ذلك 
الوع�ي الطبي لدى المواطنين م�ن خالل إيصال 
المصاب والعضو المبتور في الوقت المحدد وهو 
) 6( ساعات. مبينا "المصاب يحتاج إلى عمليات 
أخرى منها ربط األوتار الحركية وكذلك الترقيع. 
يذكر أن مستش�فى الواس�طي أجرى العديد من 

حاالت البتر وتكللت جميعها بالنجاح .

قوائم انتظار طويلة
وف�ي جولتن�ا داخل أروق�ة المستش�فى التقينا 

ببعض المراجعين والمرضى داخل المستش�فى 
وسألناهم عن انطباعاتهم بش�أن أداء ومعاملة 
فكان�ت  المستش�فى  ف�ي  العملي�ات  وطبيع�ة 
إجاباته�م متطابق�ة وطالب عدد م�ن المرضى 
والمراجعي�ن يقف�ون متراصي�ن للوص�ول إلى 
الطبي�ب المخت�ص بزيادة عدد األطباء ليتس�نى 
من متابعة وكش�ف إصاباتهم وأمراضهم وحتى 
ال ينتظ�رون كثي�راً , وقالت أم طفلة لها تش�وه 
خلق�ي في الف�ك , ب�أن مواعيد العملي�ات تأخذ 
وقتاً طوي�اًل وهذا ما يؤثر في نفس�ية المريض 
والمراج�ع وال يمكنني حس�بما تقول من إجراء 
عملية البنتي في المستش�فيات األهلية بس�بب 
ارتفاع االس�عار التي تصل إل�ى الماليين , ولكن 
آخري�ن كم�ا تحدثت أم نس�رين هناك م�ن يلجأ 
إلج�راء العمليات في مستش�فى أهلي في أربيل 

أو في الهند  وال يمكننا ذلك.
 أم�ا المواط�ن ص�ادق ش�نان رحيم في�رى "أن 

الخدمات الموجودة في المستش�فى جيدة جداً ، 
والتعام�ل أكثر من رائ�ع، والعمليات التي تجري 
للمرضى مفرح�ة ويتكلل اغلبها بالنجاح، ولكن 
من خ�الل مراجعات�ي إلى المستش�فى الحظت 
مسألة تتعب المراجعين والمرضى وهي مسألة 
طوابي�ر االنتظ�ار الطويل�ة على أب�واب األطباء 
وما يزيد من معاناتنا، أما صالح مرس�ي حطاب 

فيقول: 
- أن�ا اتف�ق مع م�ا ذك�ره األخ المتح�دث قبلي 
وأضي�ف أن ه�ذا الزخم ف�ي المراجعين موجود 
أيض�ا في طابور العيادات االستش�ارية وخاصة 
األطباء االختصاصيين ومنه�م الدكتور )عباس 
الصحن( والدكتور )باقر( فتسلس�ل المراجعين 
يص�ل إل�ى )90 أو 100( مراجع ونقت�رح زيادة 

عدد العيادات االستشارية في المستشفى. 
وتقول السيدة أم زينب "" لألمانة كل شيء على 
أفض�ل ما يكون ولكن نعاني 
مس�ألة دخ�ول المراجعين 
وزوار المرض�ى الراقدي�ن 
فالتقي�د بالضواب�ط يكون 
أول ال�دوام وبعده�ا ت�دب 

الفوضى في الدخول!".
احم�د  أم  الس�يدة  وتؤك�د 
"وجود معاناة في مواعيد 
التي  الجراحي�ة  العملي�ات 
األطب�اء  قب�ل  م�ن  تح�دد 
"مم�ا يولد لدين�ا حالة من 
اإلحب�اط والضي�ق فكثي�ر 
ال  المرض�ى  ح�االت  م�ن 
تتحمل التأجيل أو االنتظار. 
فحملنا ما قاله المواطنون 
المعنيين  عل�ى  وطرحن�اه 
في المتش�فى  الذين عللوا  
ذل�ك ك�ون  الواس�طي تعد 
المركز الوحي�د في العراق 
به�ذا االختص�اص وتأتيه�ا 
حاالت إحالة من جمي�ع محافظات العراق فمن 
الطبيع�ي أن يك�ون هناك زخم م�ن المراجعين، 
لك�ن نح�ن مقي�دون به�ذا الع�دد م�ن العيادات 
االستش�ارية بحس�ب أعداد األطباء الموجودين 

في المستشفى. 

جناح خا�س باأ�سعار معقولة
وف�ي العودة للدكت�ور حيدر الجراح كش�ف لنا، 
بأن لدى مستش�فى الواسطي جناحا خاصا لمن 
يرغب وبأس�عار معقولة والس�بب في المواعيد 
الطويل�ة بأن أع�داد المصابين في تزايد وس�عة 
صاالت العملي�ات كما أن وق�ت العمليات طويل 
جداً وال تكفي أحيانا اعدادا كثيرة, ونحن بحاجة 
إلى كوادر وسطية وأطباء تخدير وغير ذلك حتى 
يمكننا من إجراء العمليات المس�تعجلة أوال، وال 

نهمل احدا أو نجعله ينتظر. 

مستشفى الواسطي للجراحة التقويمية والتجميلية
عنوان رائد يف عالج احلاالت الصعبة والدقيقة

امل�ستقبل العراقي / متابعة
مستش�فى العلوم العصبية هو مركز تخصصي 
ثالثي يعن�ي بأم�راض الدماغ وجراح�ه الدماغ 
والفق�رات  واألعص�اب  الش�وكي  والحب�ل 
والعض�الت، وت�م تأسيس�ه س�نة 1997 وت�م 
افتتاح�ه من قب�ل وكي�ل وزير الصح�ة د.عامر 
الخزاع�ي بتاري�خ 22/11/2005 وكان يش�غل 
منص�ب مدير المستش�فى الدكتور منير خماس 

فرج طبيب اختصاص جراحة جملة عصبية.

الأق�سام وال�سعب
ترتبط األقس�ام والشعب التالية ارتباطا مباشرا 

مع مدير المستشفى وهي كل من :-
وح�دة مص�رف الدم: يق�وم المص�رف تحضير 
للراقدي�ن  ومش�تقاته  ال�دم  قنان�ي  وتجهي�ز 
والمرض�ى المحتاجي�ن للعملي�ات التحضيري�ة 
فوق الكب�رى، )معاون مدير ش�ؤون المريض( 
المه�ام المناط به يق�وم باألعم�ال والواجبات 
للصن�ف التمريض�ي واإلش�راف المباش�ر على 
الم�الكات التمريضي�ة وإع�داد تقاري�ر مفصلة 
عن س�ير العمل وتقديمها إلى مدير المستشفى، 
)الش�عبة الهندس�ية( ويضمن كل من الوحدات 

التالية ومهام عمل كل منهم:
الوح�دة الخدمية : تقوم الوحدة المس�ؤولة عن 

األجهزة الخدمية وعمل كشوفات الصيانة.
وح�دة الغ�ازات الطبي�ة: تق�وم ه�ذه الوح�دة 
األوكس�جين  معم�ل  عم�ل  عل�ى  باإلش�راف 
واإلشراف على ملء قناني األوكسجين بكل دقة 
وصيان�ة المعمل وبإش�راف المهندس المختص 
ومنظوم�ة الفاكي�وم الطب�ي وعمل�ه ومنظمة 

الهواء المضغوط.
الوح�دة الطبي�ة: وهي مس�ؤولة ع�ن األجهزة 
الطبي�ة واإلش�راف عل�ى تنصيبه�ا واالتص�ال 

بالشركات المجهزة ضمن فقرات الضمان
)القسم الفني( مدير القسم الفني الدكتور احمد 
عب�د الس�الم، طبي�ب اختصاص جراح�ة جملة 
عصبية ومسؤول عن كافة الشعب المبينة أدناه 
ويكون المش�رف المباشر لهم ومتابعة األعمال 

المناطة بهم خالل فترة العمل.
)ش�عبه االش�عة( تتألف الش�عبة م�ن الوحدات 

التالية:
وحدة المف�راس الحلزوني: يق�م بإجراء جميع 
الفحوصات الخاصة والعامة وبكادر متخصص 

وكفء، ويوجد جهازان للمفراس.
المف�راس   / األمام�ي  الحلزون�ي  المف�راس 

الحلزوني المتعدد.
إج�راء جمي�ع  المغناطيس�ي/  الرني�ن  وح�دة 

الفحوص في الرنين المغناطيسي والمحالة من 
قب�ل االطباء االختص�اص وفي بع�ض الحاالت 

المحالة الخاصة وبمالكات متخصصة.
وحدة األش�عة المقطعية/ تق�وم بفحص كافة 
أجزاء الجس�م وحس�ب الطلب من قب�ل الطبيب 

االختصاص وهي أشعة رقمية حديثة.
وح�دة تلوين الش�رايين / يقوم الجه�از بتلوين 
اختص�اص  وحس�ب  فق�ط  الدم�اغ  ش�رايين 
مستش�فانا ويعم�ل علي�ه م�الكات متخصصة 

ومتدربة جيدا.
وحدة الكام�ا نايف / تقوم ه�ذه الوحدة بعالج 
المرضى المصابين بأمراض أورام الدماغ وبدون 

تداخل جراحي وبمالك متخصص.
شعبة المختبر

وتضم الوحدات التالية :
أوال. وح�دة أمراض الدم )همياتولوجي( وتقوم 
هذه الوح�دة بإج�راء الفحوص�ات التخصصية 

بأمراض الدم حصرا.
ثانيا. وحدة الكيمياء السرية/ تقوم هذه الوحدة 
بإجراء الفحوصات الكيمياوية وبأحدث األجهزة 

وتكون نتائجها تحت السيطرة النوعية.
ثالثا. وحدة النسيج المرضي وتقوم هذه الوحدة 
باستالم النماذج النسيجية من صاالت العمليات 
وإجراء الفحوصات النس�يجية الالزمة للكش�ف 

عن األمراض المستعصية.
رابع�ا. وح�دة البكتريولوج�ي/ تق�وم بإج�راء 
الفحوص�ات خاص�ة بال�زرع ) اإلدرار / ال�دم 
/ الجس�يمات المرضي�ة األخ�رى وفحوص�ات 

الطفيليات وبمالكات متخصصة بهذا المجال.
خامس�ا. وحدة الفيروسات /تقوم هذه الوحدة 
المض�ادة  واألجس�ام  الفيروس�ات  بفح�ص 

والمناعة وبأجهزة مخصصة حديثة.
سادسا. وحدة الهرمونات/ تقوم بفحص نسبة 
الهرمون�ات بال�دم وبأح�دث األجه�زة الطبي�ة 

وبمالك متخصص بهذا المجال.
شعبه العالج الطبيعي :

 تعتبر ه�ذه الش�عبة ركننا أساس�يا وال تختلف 
األخ�رى  األساس�ية  العالج�ات  ع�ن  بأهمي�ة 
واهم األجه�زة الموجودة فيها، جه�از التحفيز 
الكهربائ�ي، الجه�از الع�الج الح�راري ، جه�از 

التمارين العالجية.
وتقوم هذه األجهزة بمعالجة اإلصابات العصبية 
والظه�ر  الرقب�ة  وآالم  العظمي�ة  واإلصاب�ات 
وكذلك، التأهيل بع�د العمليات الجراحية الكبرى 

لدماغ والعامود الفقري.
وح�دة اإلحص�اء: وتقوم ه�ذه الوح�دة بإعداد 

وتنظيم طبلة المريض الداخ�ل والخارج وكذلك 
تق�وم بتنظيم ش�هادات الوفاة وإع�داد التقارير 
الخاصة باإلحصائية الش�هرية وبصورة دورية 
ومس�تمرة.- وحدة التغذية: تق�وم هذه الوحدة 
بإع�داد الطع�ام للمرض�ى الراقدي�ن وتوزيع�ه 
حس�ب األوق�ات المح�ددة وبم�الك متخصص 
وخاض�ع للفحوص�ات الطبية ويك�ون المعاون 
الطب�ي الغذائي المش�رف المباش�ر ف�ي عملية 
توزيع الطعام وإعداده على شكل أطباق جاهزة 

تقدم للمرضى وبشكل نظامي.
)ش�عبة الصيدلة( لها دور كبير في تقديم ورفد 
الطبي�ة  والمس�تلزمات  باألدوي�ة  المستش�فى 

المقدمة للمرضى وتتألف من الوحدات التالية:
وح�دة الصيدلية االستش�ارية / تق�وم بصرف 
األدوي�ة إل�ى المرضى الذي�ن يراجع�ون العيادة 

االستشارية. الصباحية عن طريق باص عالج.
وحدة الصيدلية الداخلية / تقوم بتوزيع األدوية 

للمرضى الراقدين في المستشفى حصرا.
وحدة الصيدلية السريرية / تقوم بصرف 

األدوي�ة المكتوب�ة بطب�الت المرض�ى 
وتوثيقها.

وحدة المذخر الجراحي / وتقوم بتوفير 
األجهزة والمستلزمات الطبية التي تشمل 
المواد ) المغذيات , المعقمات , الضماد (

وحدة المذخر الدوائ�ي : ويقوم بجلب الطلبيات 
الخاص�ة باألدوية م�ن المخ�ازن التابعة لمركز 
لخ�زن  الالزم�ة  الش�روط  وتوفي�ر  الدائ�رة 

األدوي�ة ورفد باقي الوحدات الخاصة بالش�عبة 
للصيدلي�ات الداخلي�ة والخارجية للمستش�فى. 
وكذلك رفد ش�عبة التخدي�ر باألدوية الضرورية 

لديمومة عملها.
وح�دة تقدي�ر الحاج�ة / وتق�وم بتقدير حاجة 
المستش�فى م�ن األدوي�ة وكافة المس�تلزمات 

الطبية للمستشفى سنويا .
وحدة تعزيز الصحة / وتقوم هذه الوحدة 

ع�ن  الطبي�ة  اإلرش�ادات  بإعط�اء 
األم�راض من خالل ) الوس�ائل 

العلمية, المجلدات, الكتيبات, 
والمحاض�رات  وإلق�اء 

ع�ن األم�راض وط�رق 
الوقاية منها(. 

تخطي�ط  وح�دة 
 / واألعصاب  الدماغ 
ويش�رف عل�ى هذه 

الدكتور  الوح�دة 

محمد عب�د الواحد / طبيب اختصاص فس�لجة 
عصبي�ة وتق�وم هذه الوح�دة بإج�راء الفحص 
الطب�ي لتخطيط الدماغ من قبل كادر متخصص 
له�ذا الغرض ويق�وم الطبيب المش�رف بإجراء 
معاين�ة تخطي�ط العص�ب للمري�ض وعطائهم 
تقرير خاص لحالة وبصورة دورية ومستمرة .

وحدة االنترنيت / وتقوم هذه الوحدة بتقس�يم 
خطوط االنترنيت على أقس�ام وش�عب وحدات 

المستشفى، وعنوان البريد االلكتروني:-
hospital – neurosciences @yahoo.com

ق�سم اجلراحة الع�سبية
 ويضم الوحدات التالي�ة: وحدة جراحة الدماغ ، 

وحدة الجراحة العصبية الوظيفية.
ش�عبه التخدير، وحدة جراح�ة األوعية الدموية 
للدماغ، وحدة جراحه الحبل الشوكي والفقرات.

ش�عبة العملي�ات / تتكون ش�عبة العمليات من 
خمس ص�االت جراحي�ة تجري فيه�ا العمليات 
الخاص�ة بالجه�از العصب�ي ولقد تم اس�تخدام 
جه�از المايك�رو س�كوب والناظ�ور الدماغ�ي 
وأجري�ت فيه�ا عملي�ات رفع الورم ع�ن طريق 
األن�ف وقس�م منه�ا ع�ن طري�ق الف�م وأورام 
العم�ود الفق�ري وأجري�ت فيها عملي�ات ألول 
مرة تج�ري في العراق تحفي�ز الدماغ العميق /  
D.B.Sتحفيز العصب الحائ�ر V.N.S ازالة أورام 
الدماغ باستخدام المرشد 
وزرع  الليزري 
لمضخ�ة  ا
الدوائية 

وجه�از 
س  قي�ا
ضغط الدماغ وبكوادر 

متخصص�ة في هذا المجال، تتألف المستش�فى 
من الردهات التالية :

رده�ة العناي�ة المرك�زة / تق�وم ه�ذه ال�ردة 
باس�تقبال المرضى الذين تجرى له�م العمليات 
الجراحي�ة ويكون�ون تح�ت العناي�ة وبمالكات 

مخصصة.

ق�سم الأمرا�س الع�سبية
ردهة الباطني�ة "الرجال" / تق�وم هذه الردهة 
باس�تقبال المرض�ى الذي�ن يتم تحدي�د مواعيد 
إلجراء الفحوصات ومعالجتهم عن طريق أطباء 
األعص�اب االختصاص وتقدي�م أفضل الخدمات 

لهم.
ردهة الباطنية "نس�ائية" / تق�وم هذه الردهة 
باس�تقبال المريض�ات الذين تم تحدي�د مواعيد 
إلجراء الفحوصات ومعالجتهم عن طريق أطباء 

االختصاص األعصاب.
رده�ة ط�ب األعص�اب / تق�وم ه�ذه الرده�ة 
باس�تقبال المرض�ى الذي�ن يعان�ون األم�راض 
الش�وكي  والحب�ل  الدم�اغ  وش�لل  العصبي�ة 

واألعصاب والعضالت والفقرات.
رده�ة جراح�ة رج�ال / تق�وم ه�ذه الرده�ة 
باس�تقبال المرض�ى الذي�ن ت�م تحدي�د موع�د 
إج�راء العملي�ة الجراحية لهم من قب�ل الطبيب 

االختصاص.
رده�ة جراحة نس�اء / وتقوم أيضا باس�تقبال 
المريض�ات اللوات�ي يت�م تحدي�د موع�د إجراء 

العملية الجراحية لهن.

ق�سم الأطفال ع�سبية
ردهة األطفال / يشرف على هذه الردهة طبيب 
اختصاص عصبي�ة أطفال/ الدكت�ور عادل عبد 
اإلله كريم مع طبي�ب اختصاص عصبية أطفال 
آخ�ر الدكتور بيب�رس محمد عارف، وتس�تقبل 
المرض�ى األطف�ال الذين يعانون م�ن األمراض 
العصبي�ة ) ش�لل دماغ�ي ص�رع واختالج�ات 
عصبي�ة وضمور وتل�ف خاليا الدم�اغ و اعتالل 

العضالت واألعصاب عند األطفال.
ردهة الجناح الخاص / تم افتتاح الجناح الخاص 
1/9/2009 وتق�وم  بتاري�خ  ف�ي مستش�فانا 
هذه الردهة باس�تقبال المرض�ى الذين يرغبون 
الدخ�ول إليها من اختصاص مستش�فانا مقابل 
دف�ع التأمين�ات إلى ش�عبة الحس�ابات وتحديد 
أسعارها وحس�ب السياقات المتبعة والمأخوذة 

من قبل دائرة صحة بغداد الرصافة.
رده�ة "vip" / تق�وم ه�ذه الردهة باس�تقبال 
المرض�ى ويك�ون االس�تقبال فيه�ا مقابل ثمن 

وبإشراف الدكتور مدير المستشفى حصرا.

مستشفى العلوم العصبية رصح  عراقي علمي طبي كبري
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            المستقبل العراقي / الدكتور علي التميمي

قرأت ف�ي بعض المدون�ات عنوانا ملتبس�ا عن 
هوية الع�راق تعكس الخلفية الت�ي ينطلق منها 

الكاتب.
وبهذه المناس�بة أح�ب أن أنبه إل�ى قضية بدأت 
تتس�رب إلى ثقافتنا وهي ليست بالجديدة وإنما 
هن�اك تقصد سياس�ي وعم�ل مخابراتي يهدف 
إلى تمييع المصطلحات وتشويه المفاهيم وهو 
المدخل المفضل لدى دوائر ومؤسسات السلطة 
الزمنية السيما تلك التي ترعى مصالحها الكبيرة 

المنتشرة في العالم.
ف�ي الع�راق ليس�ت هن�اك ضبابية في مس�ألة 
الهوي�ة كم�ا يحل�و للبع�ض أن يستس�لم لخدر 
األف�كار وتره�ل بع�ض المفاهي�م فيجع�ل من 
الحاالت غير المستقرة والقلقة كحالة الظواهر 
المستقرة والتي تكتسب استقرارها من ديمومة 
العمل بها والتالقي معها رغم وجود اس�تثناءات 
ال تخل بمعناها العام وال تغير موازين المعادالت 

واألرقام التي ترتبط بها.
الدين حالة مس�تقرة وثابت�ة ونهائية في العالم 

والمس�تقبل له، واإلسالم والمسيحية 
واليهودية والصابئة هويات تكتس�ب 
ثبات�ه  الدي�ن وم�ن  م�ن اس�تمرارية 
اس�تمرارية في الدنيا وفي اآلخرة مع 
مالحظة خصوصيات اآلخرة "ونزعنا 
ما ف�ي صدورهم من غ�ل إخوان على 
س�رر متقابلي�ن" ومفه�وم "ال لغ�و 
فيه�ا وال تأثيم" هو من قوانين الحياة 
األخرى "وكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
الي�وم حدي�د" ه�و اآلخر م�ن قوانين 
الحياة األخرى، حيث ال يبقى من يفرق 
بي�ن مفهوم الزوجة والمرأة بالنس�بة 
للرج�ل، وال من يخلط بين مفهوم أهل 
الكت�اب وأهل اإليمان، وال من ال يعرف 
ما معنى "أن الدين عند الله اإلس�الم" 
وال م�ن ال يع�رف ما الف�رق بين "أهل 
البي�ت" وبي�ن زوج�ات النب�ي الكريم 
ولماذا س�مين بأمهات المؤمنين، وما 
معن�ى الس�نة النبوية المطه�رة ومن 
ينس�ب له�ا، وما معن�ى الثقلي�ن وما 
معن�ى اإلمام�ة، وم�ا معن�ى العصمة 

وما هي ضرورتها في التش�ريع بالنس�بة للنبي 
وخلفاء النبي من األوصي�اء المنصوص عليهم، 
وما معن�ى االصطفاء وهل هو خيار بش�ري ام 
قرار اله�ي تتهاوى دونه كل المزاعم، وما معنى 

ذرية بعضها من بعض؟
وم�ا معنى البرزخ "وم�ن ورائهم برزخ الى يوم 

يبعثون"
وما معنى الحش�ر واليوم الذي ال ريب فيه "ربنا 

انك جامع الناس ليوم ال ريب فيه".
وما معنى "القيامة" "ال اقس�م بي�وم القيامة" 
وما معنى "النفس اللوامة" و"النفس المطمئنة" 
وم�ا معنى "القارع�ة" و"الحاق�ة" و"الطامة" 

و"الواقعة" و"الغاشية".
معن�ى  وم�ا 
 " ل�ة لز لز ا "
و"االنش�قاق" 
ر"  و"االنفط�ا
ر  ا لج�و ا و
و  الخن�س" 
الش�هب"   "
وما  و"الرصد" 
"الجن"  معن�ى 
و"الش�ياطين" 
 " ئك�ة لمال ا " و
والروح األمين" 
"الق�وي  و 

المتين".
معن�ى  وم�ا 
"الغيب" و"علم 
 " عة لس�ا ا
و"الغيث" و"ما 
األرح�ام"  ف�ي 

و"الرزق" و"األجل" "لكل اجل كتاب".
إن المجتمع ال�ذي يتداول ويتن�اول ويعيش مع 
هذه المفاهيم التي أصبحت ترس�م اغلب عاداته 

وتقاليده ال يمكن اعتبار هويته ضبابية؟
والمجتمع الذي تبدأ الحياة عنده بس�نة إسالمية 
مثل "الختان" وتنتهي بسنة إسالمية "الفاتحة" 
وهو المجتمع المس�لم ومن�ه المجتمع العراقي 

في غالبيت�ه المطلقة ال يمك�ن اعتبار هويته 
ضبابية؟

وعلى ه�ذا االس�تقراء، ليس م�ن العلم وال 
إنص�اف العل�م أن نعتب�ر الش�عب العراقي 

يعيش الضبابية في هويته؟
وم�ن يذهب إل�ى ضبابية 
هوية الشعب 

بس�بب وجود ما يسمى بالعلمانية التي 
لم تصبح حالة ثقافية في العراق، وإنما 
هن�اك بعض الح�االت التي تنس�ب إلى 
مس�ميات العلمانية ت�ارة دون معرفة، 
وتارة نتيجة فراغ ثقافي معرفي يجعل 
من يعاني من هذا الفراغ معرضا للتأثر 
بأف�كار خارجي�ة، وه�ذه الحالة يمكن 
مالحظته�ا ف�ي اغل�ب دول وش�عوب 

العالم.
إن العلماني�ة حال�ة غي�ر مس�تقرة في 
الع�راق، وهي لم تحجز له�ا مكانا ثابتا 
ونهائي�ا على صعي�د األف�كار والعقائد 
ومن ثم عل�ى صعيد الع�ادات والتقاليد 
بنسبتها التي تجعل منها نسبة منظورة 
ال يمك�ن إغفاله�ا عل�ى صعي�د بل�ورة 

المواق�ف 
انتخابيا  وفرزها 
م�ن  كمرجعي�ة 
ت  جعي�ا مر

الديمقراطية.
كان�ت  وإذا 
ف�ي  العلماني�ة 
ثقاف�ة  العال�م 
فف�ي  إنس�انية، 
العراق هناك سوء 
للعلماني�ة  فه�م 
مثلما أسيء فهم 

الديمقراطية.
الفهم  ومن سوء 
ما يحاوله البعض 
م�ن جعل العلمانية نقيضا للحالة االس�المية او 
الحال�ة اإليماني�ة بإطاره�ا 
التاريخي العام الذي ترعاه 

السماء.
ومن األسوأ واألخطر 
ف�ي فه�م البعض أن 
العلمانية  يجع�ل م�ن 

حاضنة للبارات والمالهي وأما ش�رعية لها، في 
حين ان البارات والمالهي ال تنتمي ألي ش�رعية 
يمكن توصيفها والحوار بشأنها، ومن االلتباس 
الصان�ع للضبابية المفتعلة من يدع�ي ان بغداد 

مدينة المالهي والبارات؟
وم�ن الخط�ل التاريخ�ي وع�دم التدقي�ق ف�ي 
مال األف�راد واألش�خاص واألف�كار وظهورها 
واندثاره�ا، هو ما يذهب اليه البعض من نس�بة 
الخمارة والبارات إلى ابي نؤاس حتى وضعوا له 
تمثاال في ش�ارع من شوارع بغداد سمي بشارع 
"ابي نؤاس" وهو تأس�يس للخط�أ الذي تراجع 
عنه أبو نؤاس في آخر أيامه ولم يكن مصرا عليه 
كإص�رار من أفلس في س�وق البضاعة الثقافية 
فراح يس�تنجد وهما ببعض األس�ماء التي يتبرأ 
أصحابها من علة االنتس�اب كما يتبرأ الشيطان 

من أصحاب النار.
إن اتح�ادا للكت�اب واألدب�اء في الع�راق ولد في 
ظروف قلقة فاختطفت عناوينه الى غير المعنى 
الذي تحمله األلفاظ ومدلوالتها يأتي من س�مي 
ناطق�ا باس�مه ليدافع ع�ن الماله�ي والبارات 
مسخرا شرافة االدب الى غير وظيفتها العقلية 

وم�ا تزخ�ر به من ث�راء ادبي 

مرجعيته العقل الذي يأبى أن يكون ش�اهد زور 
في حان�ة الخمارة وال راعيا لسمس�رة طرفاها 
الموم�س واالباح�ي الخلي�ع في لحظ�ة انفعال 
تثار فيها الغرائز ويس�تجمع مظهرها الحيواني 
الذي يمارس الفساد وهو غير معتد وال متجاوز 
لخريطته البيولوجية التي لم يوضع العقل رقيبا 
عليه�ا لحكمة ف�ي الخلق والتكوي�ن تعجز عنها 
العق�ول غي�ر المدربة على التفكير واالس�تنتاج 

السليم في الفهم والمالحظة.
إن الحي�اء لم يعدم ف�ي مملكة الحيوان، فللجمل 
طقوسه في الجماع والتناسل ال نجدها عند رواد 
المالهي والبارات وهم صرعى الغواية المتشبثة 
بالل�ذة التي يعقبها الن�دم، وراكضة وراء المتعة 
الكاذب�ة كس�راب بقيع�ة يحس�بها الضمان ماء 

وهي ليست كذلك.
ان فلسفة المتعة ال تقف مع من ال يعرف المتعة 
بإطاره�ا االنس�اني حيث يك�ون الف�رح تعبيرا 
عنه�ا، والذي�ن ال يعرفون المتع�ة الحقيقية هم 
الذين ال يعرفون ان الفرح قد يكون حقيقيا وقد 

يكون كاذبا.
والف�رح الحقيق�ي: هو ال�ذي تتفاع�ل معه كل 
الهرمونات والخاليا وفس�لجتها المتقنة بصنع 

الله الذي اتقن كل شيء صنعه.
ومن هنا يأت�ي معنى "وما قدروا الله 
ح�ق ق�دره" والمش�مولون به�ذا 
يأتي في مقدمته�م رواد البارات 
والماله�ي ألن غيبوبة 
العق�ل وضمور الحياء 
لجذوة  اس�تئصال  ه�و 
صن�ع  ف�ي  اإلنس�انية 

الحضارة.
الفريق  وه�ذا 
الن�اس  م�ن 
خصوم  ه�م 
ة  أ لم�ر ا
الحقيقيون، 
نه�م  أل
م  خص�و
لعق�ل  ا
المتذرعون 
ئ�ع  ا ر بذ
يقره�ا  ال 

العقل.
ال  والمرأة 
ينصفه�ا 

إال العقل، 
والعق�ل 

ال يكون حاضرا في الش�عر دائما ألنه استس�الم 
لسيل ومن تدافع الشهوات والعواطف التي تغير 
الحقائق وتدعي ما ليس لها واألمثلة كثيرة منها 
القديم ومنها الحديث المعاصر، قال احدهم وهو 

يخون المرأة قديما:
ال ال ابوح بحب خولة انها

 أخذت علي مواثقا وعهودا؟
وقال الحديث المعاصر:

لم يبق نهد اسمر ام ابيض
 اال ومرت فوقه عرباتي

فصلت من جسد النساء عباءة
 فالرسم بالكلمات؟

وم�ن الش�عراء المعاصري�ن وم�ن ينس�ب اليه 
تأس�يس اتحاد الكت�اب واالدب�اء العراقيين ايام 
حكومة عبد الكريم قاسم، وهي فترة مضطربة 
اس�تغل فيها التغيير لغير ما يصبو اليه الش�عب 
العراقي فكان�ت مجازر كرك�وك والموصل، ثم 

كانت التظاهرة التي تقول:
عاش زعيمي عبد الكريم

 حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي؟
ثم اختتمتها بالدعوة لالباحية التي مازال بعض 
هواتها صرعى الثمل والخدر الفكري المستورد 
حيث تقول تلك التظاهرة النشاز في حياة بغداد 

وهويتها:
"ما كو مهر باجر نرمي القاضي بالنهر ؟

ولقد رمى التاريخ أصحاب تلك الدعوات النش�از 
بعي�دا عن بغ�داد حتى ظل�ت بقيتهم م�ن أيتام 
الفكر يجعلون من البارات والمالهي مأوى لهم 
متذرعين بالحرية الش�خصية ت�ارة، وبالنوادي 
االجتماعي�ة ت�ارة أخرى، وف�ي كلت�ا الحالتين 

يكذبهم الحال ويصعب عليهم المنال
الن مؤسسهم من كان يقول:

هزي لنا النصف..... واتركي النصفا
وهو من ختم حياته معاقرا للخمرة التي جعلته 
يكتب في وصيته ما يخالف أطروحة السماء في 
االرث الذي ينظم توزيع الثروة بهدي الس�ماء ال 
بنزوات الرعناء، حيث كتب ذلك الشاعر الذي كان 
هائم�ا في ودي�ان الضياع في وصيت�ه "لإلناث 
نفس حق الذكور" وهي مخالفة صريحة وقحة 
لح�ق ال يع�رف أهداف�ه اإلنس�انية والحضارية 

جعل�ت  الت�ي 
علم�اء  بع�ض 
البحوث العلمية 
ن  طئ�و يطأ
س�هم  و ؤ ر
وإكبارا  إج�الال 
لعظمة التشريع 
مي  س�ال إل ا
لمعرفته بخفايا 
أن  قبل  األم�ور 
المجهر  يظه�ر 
الك�م  وفيزي�اء 
ء  لكيمي�ا ا و
ي�ة  لحيو ا
واالستنس�اخ، 
ب  س�و لحا ا و

واالنترنيت.
ال�ذي  وه�و 
الرحالت  س�ير 
ئي�ة  لفضا ا

لإلنس�ان بدون أجهزة واقية، فعيس�ى بن مريم 
يرفع إلى الس�ماء بدون مالب�س واقية، ومحمد 
بن عبدالل�ه خاتم االنبياء والمرس�لين تصنع له 
رحل�ة االس�راء والمع�راج بعيدا عن الكبس�ولة 
الفضائية الواقية ويصل إلى حافة العرش محلقا 
في سابقة تاريخية للسفر في الفضاء دونها كل 
الرح�الت المكلف�ة والمحاط�ة بالمخاطر التي 
أخذت أرواح بعض رواد الفضاء دون ان نستطيع 
من�ع ذلك س�وى التف�رج على مأس�اة هالكهم، 
ودونها قفزة فيليكس النمس�اوي األخيرة التي 
انش�غل بها العالم وهي ال تتج�اوز وال يمكن أن 
تقارن مسافتها "39" كيلومترا بالمسافة مابين 
العرش وهو عرش السماء ومابين االرض "وان 
يوم�ا عند رب�ك كألف س�نة مما تع�دون"، "في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة"، والسنوات 
الضوئي�ة يع�رف حس�ابها الفلكي�ون وعلم�اء 

الفضاء.
ومن هنا والحديث حول اتحاد او جمعية او نقابة 
التي يش�ار بها ال�ى الكتاب واألدب�اء ويتوزعها 
أرب�اب الكتاب�ة الذي�ن ل�م نج�د له�م حض�ورا 
في حق�ول النش�ر المختلف�ة والت�ي تتصدرها 

المدونات الس�يما أولئك الذين اختصروا عناوين 
االتح�اد بأس�مائهم، ول�م يدرك�وا أن الكتاب�ة 
حال�ة إبداعية ال يمكن أس�رها بقوال�ب الفئوية 
والحزبي�ة واالنتفاع الس�لطوي كما كان يحدث 

في السابق.
والذي�ن يفهمون الحالة اإلبداعية في الكتابة هم 
الذي�ن يتابعون الكاتب ويقترب�ون منه بانجذاب 
تتكام�ل فيه الموهب�ة والعق�ل، ال ان يتحصنوا 
ف�ي مكاتب وهمي�ة ه�ي اق�رب للبيروقراطية 
منه�ا الى االنطالق الحر واللقاء الحر الذي تكلله 
الكلم�ة الطيب�ة وتزهو به الموهب�ة التي تعرف 
ربه�ا وتعرف كونها فتجعل من المعرفة محرابا 
للعرف�ان الذي يتبتل خش�وعا للق�درة الخالقة، 
وي�ذوب دهش�ة ف�ي الك�ون المعج�ز بأفالك�ه 
ومجراته وأقماره وشموس�ه التي قالت جميعا 
تمثيال للوعي الصادق "أتينا طائعين" ومصداقية 
الطاعة هو التوحد مع الكون، ومصداقية التوحد 
مع الكون هو اإلقرار بمرجعية السماء واإلقرار 
بمرجعية الس�ماء هو نفي اإلله�ة حتى ال يعود 
للش�رك مكانا في النف�وس، وصحة هذا االتجاه 
وترجمته هو اس�تبدال هوي�ة البارات والمالهي 
بهوي�ة االلت�زام واالس�تقامة وممثله�ا جميعا 
العق�ل الذي يقول ش�عرا ولكن لي�س على هوى 
من يهيم بال رش�د وهو دين الذين يدخلون حلبة 

الشعر مخدرين مغفلين الهين.
والشعر الملتزم هو الذي استحق الجائزة األولى 
والثاني�ة في مهرجان الش�عر العرب�ي في بغداد 
حي�ث كان�ت قصي�دة الدكتور مصطف�ى جمال 

الدين:
بغداد ما اشتبكت عليك األعصر

 إال ذوت ووريق عمرك اخضر
وكانت قصيدة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي:

 ال تطرب�ن لطبله�ا.... فطبوله�ا كان�ت لغي�رك 
تقرع؟

بينم�ا ظل�ت قصي�دة "آمن�ت بالحس�ين" تمثل 
وتألق�ه  المم�دوح  ص�دق  وواقعي�ة  جمالي�ة 
االس�تثنائي المس�بوق بمديح الس�ماء ونبوتها 
التي ال يرقى إليه�ا مديح اآلخرين، فكان المادح 

كما قال عيسى بن مريم عليه السالم:
"ي�ا عبيد الدنيا ال تكونوا كالغربال يهرب الدقيق 

من بين انامله وتعلق به الشوائب"؟
وكاتب قصيدة "آمنت بالحسين هرب الدقيق من 
بي�ن انامله وعلقت به الش�وائب ومن الش�وائب 
ماجعل�ه يخالف ن�ص الوصية ف�ي االرث وهي 
مخالف�ة كب�رى"، ومن ل�م يحكم بما ان�زل الله 

فاولئك هم الكافرون"؟
"وم�ن ل�م يحك�م بم�ا ان�زل الل�ه فأولئ�ك هم 

الظالمون"
"وم�ن ل�م يحك�م بم�ا ان�زل الل�ه فأولئ�ك هم 

الفاسقون"
وحكم الله لم يغادر صغي�رة وال كبيرة "ما لهذا 

الكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة اال أحصاها"
وهوية العراق وش�عب العراق من تلك التفاصيل 
الت�ي ال تغادرها األح�كام اإللهية الت�ي ال تغادر 
ش�ؤون الن�اس، فمصطل�ح "س�بيل الل�ه" هو 

الخدمة المجردة للناس.
وم�ن يتخلف ع�ن تل�ك الخدمة يكون مش�موال 

بإحدى معاني المخالفة لحكم الله.
وحكم الله هو العدل "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلن�ا معه�م الكت�اب والميزان ليق�وم الناس 

بالقسط" والقسط هو العدل.
والع�دل هو الضمان للتنمية البش�رية، والكتابة 
االبداعي�ة من مقوم�ات التنمية البش�رية، لذلك 

يكون القضاء العادل عونا للكتابة اإلبداعية.
والكتاب�ة اإلبداعي�ة ال تحتاج ال�ى هوية االتحاد 
او النقاب�ة، وانم�ا 
االتح�اد والنقاب�ة 
التي تعرف ش�رط 
وجوده�ا هي التي 
تسعى وراء اإلبداع 
تبحث عنه وتقترب 
ل�ه  وتق�دم  من�ه 
مازرته�ا م�ن باب 
هو  الذي  التنظي�م 

سنة الحياة.
المس�توى  وه�ذا 
ل�م  التنظي�م  م�ن 
يترجم ف�ي العراق 
ال في اتحاد الكتاب 
ف�ي  وال  واألدب�اء 
العناوي�ن  بقي�ة 
كنقاب�ة  المهني�ة 
الصحفيين ونقابة 
المحامي�ن ونقابة 
ونقاب�ة  األطب�اء 

المهندسين ونقابة الفنانين
فالشاعر الملتزم هو الذي يقول تحديدا للهوية: 

من جانب المحراب يمضي ركبنا
 للنور ال من جانب الماخور؟

والناطق باس�م اتحاد الكتاب واألدباء في العراق 
يعاك�س هذه الحالة االبداعية ليجعل من نفس�ه 
مدافع�ا عم�ن اختال�وا االدب وقتل�وا الحش�مة 
وأمات�وا اب�داع الكتاب�ة وه�م حض�ور البارات 
والماله�ي الذي�ن ال يقدمون للدول�ة والمجتمع 
سوى مزيد من التعب والمعاناة والتفريط بثروة 
الوطن المادية والروحية، وازدياد الفراغات التي 
يتس�لل منها الترهل والتعطيل للعقل وللوظائف 

الجسدية التي تشكل قوة العمل واإلنتاج.
ومن هذا االس�تعراض المختصر نعرف أن هوية 
بغداد والعراق وشعب العراق ليست ضبابية كما 
يحل�و للبعض ان يصورها ومن يرجع الى أصول 
الثوابت في الشارع العراقي يعرف هذه الحقيقة 
الت�ي ال تعج�ب م�ن ال يع�رف انتم�اء الهوي�ة 
بطقوس مرجعيتها الس�ماء الت�ي خططت لكل 
ش�يء وقالت "إلين�ا مرجعهم" ث�م قالت تهديدا 

"وان عدتم عدنا".
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إذا كانت العلمانية في العالم ثقافة 
إنسانية, ففي العراق هناك سوء فهم 

للعلمانية مثلما أسيء فهم الديمقراطية. 
ومن سوء الفهم ما يحاوله البعض من 
جعل العلمانية نقيضا للحالة اإلسالمية 

أو الحالة اإليمانية في إطارها التاريخي 
العام الذي ترعاه السماء

المجتمع الذي تبدأ الحياة 
عنده بسنة أسالمية مثل 

بسنة  "الختان" وتنتهي 
أسالمية "الفاتحة" وهو 

المجتمع المسلم ومنه 
المجتمع العراقي في غالبيته 

المطلقة ال يمكن اعتبار 
هويته ضبابية؟

هوية البالد الثقافية بين القلق والثبات "العراق مثاالً"
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           ساسين عساف

تش�هد منطق�ة الش�رق األوس�ط 
أزم�ات سياس�ية كبي�رة، األزم�ة في 
س�وريا تش�ير إلى أنَّ الش�رق األوسط 

يتوجه نحو المزيد منها. 
الس�ورية  لألزم�ة  س�تكون 
انعكاس�اتها المهمة على فهم األزمات 
ف�ي العم�ق، وم�ا تحمل�ه م�ن حروب 
مرتقب�ة ل�ن تتمّك�ن الق�وى العظمى 
التحّك�م به�ا،  أو  م�ن تحدي�د مداه�ا 
فه�ذه القوى ال تس�تطيع من�ع وقوع 
توّس�عها،  ومن�ع  الداخلي�ة  الح�روب 
وحتى التدخل العسكري الواسع مثلما 
ح�دث في الع�راق لم يع�د ممكنا"، من 
هنا ن�رى ال�دول العظم�ى عاجزة عن 
صن�ع الوقائع عل�ى األرض  بما يخدم 
مصالحه�ا  ونراها مرغمة على التأقلم 
معها، حتى لو فرض عليها ذلك التخلي 
ع�ن أصدقائها. ومغزى ه�ذا أْن التأييد 
األمريك�ي للمعارض�ة الس�ورية كم�ا 
التأيي�د الروس�ي للنظام الس�وري في 
الم�دى البعيد لي�س أمراً بديهي�اً، وهذا 
ما يفرض على الس�وريين اإلسراع الى 
إيجاد التسوية التاريخية المطلوبة عن 
طريق الح�وار فاألزم�ات التي تعصف 
بالمنطق�ة تزي�د في األهمي�ة الجيو – 
إس�تراتيجية لس�وريا  كدولة مستقرة 
وديمقراطية من هنا، على الس�وريين 
بناء دولتهم الجديدة على هذه الحقائق، 
مع التش�ديد على دورها المحوري في 

الصراع العربي- الصهيوني.
تثبت األحداث التي تمر بها س�وريا 
أنَّ ق�وة النظ�ام تس�تنزف ولكنه�ا ما 
زالت كافي�ة للصمود ورّبم�ا أكثر وأّن 
ق�ّوة المعارض�ة ت�زداد ولكّنه�ا غي�ر 
كافي�ة إلس�قاطه، األم�ر الذي يبش�ر 
بصعود قوى جديدة من الطرفين لديها 
االس�تعداد لمواجه�ة العن�ف والعم�ل 

عل�ى التس�وية المطلوب�ة وذل�ك عب�ر 
التوجه إلى الحوار المباشر ومن خالل 
االتصال االجتماع�ي وقنوات  وس�ائل 
أخرى لبلورة قدرتها على اإلس�هام في 
تحقيق خطوات متقدمة نحو التسوية 

الشاملة.
وحدها التس�وية في س�وريا تبعد 
عن المنطقة احتمال مواجهات حربية 
واسعة النطاق، من هنا ضرورة تعزيز 
ف�رص الح�وار بحي�ث يك�ون واضحاً 
للطرفي�ن أّن حرب�اً إقليمي�ة س�تكون 
على حس�اب الس�وريين م�ا يحدوهم 
على التدقيق العميق في مآس�ي العراق 

وليبيا.

ح�رب  م�ن  ب�دالً  إذا"  المطل�وب 
إقليمي�ة محتمل�ة تكوي�ن كتلة س�الم 
نواته�ا الصلب�ة تك�ون س�ورية تش�ّد 
اليه�ا ق�وى عربي�ة وإقليمي�ة ودولية  
تس�عى إلى تقليص ف�رص الحرب في 
المنطق�ة وتوّجه جهودها للتقدم نحو 
اتفاق ش�رق أوسطي يش�مل األطراف 
العربي�ة واإلس�المية المعني�ة ويعود 
به�ا الى حقيقة الص�راع الوجودي في 
ه�ذه المنطقة والى فلس�طين قضّيتها 
المركزي�ة.  خ�الل عام وثمانية أش�هر 
وقعت في س�وريا أح�داث دراماتيكية 
ق�د تفض�ي إل�ى إيج�اد نق�اط تحول 
إس�تراتيجية داخلية وعربية وإسالمية 

المحي�ط  ف�ي  أي  وإيراني�ة(  )تركي�ة 
االس�تراتيجي لس�وريا. ه�ذه األحداث 
تش�ير إل�ى ث�الث محطات تأسيس�ية: 
س�وريا الغد غير سوريا األمس, عالقة 
س�وريا بمحيطها العربي واإلس�المي 
ل�ن تكون كم�ا كانت, عالق�ة مكّونات 
ه�ذا المحيط فيما بينه�ا هي في حكم 

التغيير الحتمي.
وبانتظ�ار ح�ّل سياس�ي لألزم�ة 
ف�إن  المنظوم�ات،  متع�دد  الس�ورية 
األزمات في منطقة الش�رق األوس�ط 
قد تتعمق في الم�دى القريب. واألزمة 
في س�وريا ب�دأت تعجل رؤي�ة التغيير 
في موازين الق�وى الدولية وفي إعادة 

ص�وغ سياس�ات الق�وى العظمى في 
الشرق األوسط. 

الواليات المتح�دة في مرحلة عدم 
اليقين بس�بب االس�تحقاق االنتخابي، 
إس�تراتيجيتها البعيدة األمد تنزاح عن 
الشرق األوسط نحو آسيا مع احتفاظها 
بأولوّيتي�ن ف�ي الوط�ن العرب�ي: أمن 

إسرائيل والسيطرة على الثروة.
انهي�ارات  لمن�ع  تجه�د  أوروب�ا 
اقتصادية شبيهة بما حصل في اليونان 
واس�بانيا وهي تب�دو عاجزة عن حجز 
م�كان له�ا خاص ف�ي الحلب�ة الدولية 
واإلقليمي�ة. روس�يا والصي�ن تتداخل 
مصالحهم�ا اإلس�تراتيجية ف�ي آس�يا 
وف�ي منطقة الش�رق األوس�ط. وهما 
اإلمبراط�وري  للمش�روع  يتصّدي�ان 
األميرك�ي ف�ي الس�يطرة عل�ى العالم 
ويس�عيان إلى تثبيت التعددية القطبية 
في قيادته. وهما يستخدمان ما يحصل 
في سوريا للقول: نحن هنا، إيران يزداد 
تغلغلها ف�ي العراق وف�ي دول الخليج 
وهي على قاب قوس�ين م�ن امتالكها 
للسالح النووي واّن لها مصلحة حيوية 
في مساعدة النظام الس�وري. ولكّنها 
مهّددة بالحرب في حال شّكلت خطرا" 

وجوديا" على الكيان الصهيوني.
تركي�ا متوّرط�ة ومش�روعها في 
تحويل س�وريا منطقة نفوذ لها متعّثر 
والمعطي�ات القائم�ة ال توّفر له فرص 
النجاح. مواقفها وتصّرفاتها باتت ترتّد 
سلبا" عليها أمنيا" وسياسيا" وانتقلت 
به�ا من نظري�ة تصفير المش�اكل إلى 
تعميمه�ا م�ع دول الج�وار خصوصا" 
العراق وإي�ران. ن منظوم�ة العالقات 
بي�ن ال�دول المعنية باألزمة الس�ورية 
تب�رز القيم�ة اإلس�تراتيجية لس�وريا  
فالكّل يرغب في أن تكون سوريا حليفا 
اس�تراتيجيا له . لذلك نقول أن الصراع  

العميق هو على سوريا.
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ب�ة ملطلو ية ا لتس�و ا يا و ر س�و

ة ه�ر لقا ا ن و ملخجل�ة ب�ن ش�معو لة ا س�ا لر ا
لعظيم ىل ا يف إ ل�و ب محيم م�ن ا خط�ا

  مازن صاحب  

ر ين�ا لد معضل�ة ا

أخي�را بدأ الع�راق يتحرك لح�ل معضلة عملته 
الوطنية، هذه المعضلة التي ظلت س�نوات طويلة 
م�ا بعد  ع�ام 2003  عصية عن الح�ل وانتهت إلى 
معضلة متجددة حين بدأت عمليات غسيل األموال 
م�ن جهة وتهري�ب العملة الصعبة لصال�ح  إيران  
أوالً وم�ن ثم لس�ورية ، ما بين مس�اعي حكومية  
لفرض س�يادتها على س�وق التب�ادل التجاري في 
مزادات البنك المركزي التي وظف فيها احد البنوك  
األهلية  دليل  الهاتف  لتسجيل أسماء المستفيدين 
من التحويالت  الخارجية ، مقابل  أنواع أخرى من 
التحويل الخارجي حيث اس�تطاع احدهم أن يحول 
21 مليون دوالر لحساباته في إيران من اجل شراء 
"حامض حلو" ، وهذا ال�كالم ليس من عندي ، بل 
حديث يطول ش�رحه ألحد نواب التحالف الوطني 

بعينه وليس غيره .
  قب�ل الح�رب العراقي�ة اإليراني�ة كانت قيمة 
الدينار تع�ادل أكثر م�ن 3 دوالرات أميركية، وهو 
اليوم  يتراوح عند س�قف 1250 دينارا  لكل دوالر، 
س�رعان ما انخفض م�ع بداية الحدي�ث عن إقالة 
محاف�ظ البن�ك المرك�زي إل�ى 1119 دين�ارا  لكل  
دوالر، وقي�اس مع�دل التضخ�م الصحي�ح مقابل  
ال�دوالر، يؤك�د أن االقتص�اد العراق�ي الريعي، ما 
زال  يعتم�د على النفط  في  موازنته العامة، وهذا 
يحت�اج إل�ى سياس�ات نقدية  تضيف للسياس�ات 
االقتصادي�ة والمالي�ة التي تعتمده�ا الحكومة ما 
يحقق  االنخفاض المطلوب في معدل العجز العام، 
س�واء أكان هذا المعدل يحتسب لالقتصاد الجزئي 
وفقا لمعادلة أسعار النفط أو لالقتصاد الكلي حين 
تحتس�ب جميع فعالي�ات الدول�ة االقتصادية في 
مدخالت الموازنة العام�ة، لتدوير عجلة االقتصاد 

الوطني. 
  معضل�ة الدين�ار العراق�ي تتض�ح ف�ي ن�وع 
التقاطع ما بين قانون البنك المركزي وبين قوانين 
الدول�ة األخرى التي ما زالت تعتمد نظام االقتصاد 
االش�تراكي، كون هذا القانون صمم خالل مرحلة 
حكم "بريم�ر" الحاكم المدن�ي األميركي للعراق، 
وتم تش�ريعه وتطبيقه خالل مرحلة الحقة، لذلك 
تطلب وزارة المالية على سبيل المثال أن يودع كل 
م�ن يقوم بعملي�ات تحويل عملة إل�ى الخارج من 
المس�توردين العراقيين شهادة السالمة الضريبية 
ضمن معاملة التحويل الخارجي، األمر الذي رفضه 
البنك المركزي، مما جعل وطيس النار يشتعل بين 
بنك مركزي يحتمي بقانونه وش�خصية محافظه 
العملية المرموقة ، وبين  ممارس�اته  التي تستغل 
ثغرات في قانونه  لغسيل  األموال  وخرق العقوبات 
الدولي�ة ض�د إي�ران وس�ورية 
الحكوم�ة  رد  ف�كان   ،
البن�ك  عل�ى  االس�تيالء 
وإخضاع�ه  المرك�زي 
آللي�ات عمله�ا، لك�ي 
تمرر ما يمكن وصفه 
بمس�اندة  عقائدي�ة 
لدول  ج�وار  مقابل 
عملي�ات  رف�ض 
األم�وال   غس�يل  
أخ�رى،  لجه�ات 
مرب�ط  وه�ذا 

الفرس !!.

       كاظم فنجان الحمامي

تناقلت الصحافة العربية واألجنبية نص 
الرس�الة المخجلة, التي بعثتها القاهرة إلى 
حكومة تل أبيب, ونش�رت نسختها األصلية 
كخبر طريف يبعث على الس�خرية والتندر, 
 The( كان�ت الصحيفة اإلس�رائيلية العتيقة
time of Israel( أول من نشرها على المأل. 

 
رس�الة ُكتبت بالخ�ط الديواني الفاخر, 
بعثه�ا الرئيس المصري محمد مرس�ي إلى 
رئيس الكيان الصهيوني )ش�معون بيريز(, 
في التاسع عشر من تموز )يوليو( الماضي 
بمناس�بة تعيي�ن )عاط�ف س�الم( س�فيرا 

لمص�ر ف�ي ت�ل أبي�ب, 

اس�تهلها بعبارة مذلة من مفردات العصور 
الغابرة, ) صديقي العظيم(, اختتمها بعبارة 

)صديقك الوفي(. 
حمل�ت الرس�الة تواقيع كل م�ن وزير 
الخارجية محمد كامل عمرو, ورئيس ديوان 
الرئاسة, وسلمها السفير المصري الجديد 
)عاط�ف س�الم( إل�ى بيري�ز عند تس�ليم 
أوراقه الرسمية في استقبال بروتوكولي 
بارد غاب فيه العلم المصري عن مراسيم 

التسليم. وهذا نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم

محمد مرسي رئيس الجمهورية
صاحب الفخامة الس�يد شمعون بيريز 

رئيس إسرائيل
عزيزي وصديقي العظيم..

لم�ا لي من ش�ديد الرغبة ف�ي أن أطور 
عالق�ات المحب�ة, التي تربط لحس�ن الحظ 
بلدين�ا, ق�د اخترت الس�يد الس�فير عاطف 

محمد سالم سيد األهل, ليكون سفيراً فوق 
الع�ادة, ومفوضا من قبلي ل�دى فخامتكم, 
وإن م�ا خبرت�ه م�ن إخالصه وهمت�ه, وما 
رأيت�ه من مقدرته ف�ي المناصب العليا التي 
تقلده�ا, مما يجعل ل�ي وطيد الرجاء في أن 
يك�ون النجاح نصيبه في تأدية المهمة التي 

عهدت إليه فيها.
والعتم�ادي عل�ى غيرت�ه, وعل�ى م�ا 
س�يبذله م�ن ص�ادق الجه�د, ليك�ون أه�ل 

لعطف فخامتكم وحسن تقديرها, أرجو من 
فخامتك�م أن تتفضلوا فتحوطوه بتأييدكم, 
وتولوه رعايتكم, وتتلقوا منه القبول وتمام 
الثقة, ما يبلغه إليكمw من جانبي, وال سيما 
إن كان لي الش�رف أن أعرب لفخامتكم عما 
أتمناه لشخصكم من السعادة, ولبالدكم من 

الرغد. 
صديقك الوفي
محمد مرسي

)األه�رام(,  صح�ف  الرس�الة  نش�رت 
و)المصري(, و)اليوم( المصرية, ونشرتها 

صحيفة )السفير( اللبنانية على موقعها:
http://www.assafir.com/Article.a
spx?ArticleId=2038&EditionId=2286

&ChannelId=54879
رس�ميا نفت مصر على لس�ان )ياس�ر 
عل�ي( المتحدث الرس�مي باس�م الرئاس�ة 
المصري�ة أن يك�ون الرئيس محمد مرس�ي 
بعث بهذه الرس�الة إلى شمعون بيريز, قال 
)عل�ي( في تصريح نقلت�ه )بوابة األهرام(: 
إن ه�ذا ال�كالم ع�ار تمام�ا م�ن الصح�ة, 
والرئيس مرس�ي لم يرسل أي خطابات إلى 

رئيس إسرائيل.
الصح�ف  نش�رته  م�ا  أن  وأض�اف:   
اإلس�رائيلية في هذا الش�أن افتراء, وإن تلك 
االفت�راءات لن تتوق�ف, وقال عنه�ا جمال 
مفبرك�ة,  رس�الة  إنه�ا  حش�مت:  محم�د 
المقص�ود منه�ا اإلس�اءة لمص�ر وإحراج 

الرئيس مرسي في هذه المرحلة الحرجة.
وعلى النقيض تماماً, استغربت صحيفة 
)هاآرتس( اإلس�رائيلية من إنكار الحكومة 

المصرية لهذه الوثيقة الرسمية, مشيرة إلى 
إنها سلمت نسخة منها إلى سكرتير الرئيس 

اإلسرائيلي )حسون حسون(. 
 وأشارت صحيفة )يديعوت أحرونوت( 
إل�ى أن النف�ي المص�ري ق�د يك�ون نتيجة 
تخوف حاش�ية الرئي�س المصري من ردود 
األفع�ال المتوقع�ة ف�ي الش�ارع المصري, 
ونقل�ت الصح�ف اإلس�رائيلية ع�ن مكت�ب 
رئي�س ال�وزراء بيريز: إن إن�كار مصر كان 

متوقعاً نظراً للصدى الذي أثاره الخطاب.
في حين رف�ض مكتب ش�معون بيريز 
التعلي�ق على الموض�وع, مفضلين تجاهله 

بسبب حساسية العالقات الدبلوماسية. 
الخطوة المصرية شابتها ثالث هفوات, 
ف�ي األولى س�لم الس�فير المص�ري أوراق 
اعتم�اده في مكان خال م�ن العلم المصري, 
وفي الثانية تبادل كؤوس الطال مع شمعون 
بن بيريز, فانشغل )اإلخوان( في البحث عن 
المبررات الش�رعية لكأس السفير, فقالوا: 
إن�ه كان يحتوي ماًء, ما يعن�ي إن بيريز لم 
يرتك�ب المحرم�ات وال الموبق�ات, وف�ي 
الثالث�ة كان مضمون الخط�اب مخجال ُمذال 

مهيناً. .
لق�د أصيب�ت الجماهي�ر العربي�ة م�ن 
المحيط إلى المضيق بصدمة كبيرة, ولسان 
حالهم يقول: إذا كانت مصر أم الدنيا تتعامل 
م�ع تل أبي�ب بعب�ارات التعظي�م والتفخيم 
فبأي لغ�ة تتعامل معها الزعام�ات الغارقة 

في العمالة ؟؟. 
والله يستر من الجايات

! تل�ة لقا بق ا لس�ا د ا ا م�ن بغ�د ء أ خط�ا أ
      علي الموسوي

أمانة بغداد هي المؤسسة الحكومية األكثر تمويالً 
ودعماً بسبب مشاريع وخطط هذه المؤسسة المهمة.

ولعل المؤسسة األكثر إنفاقا بشكل يومي هي أمانة 
بغ�داد لما تتطلب�ه العاصمة من خدم�ات يومية تتعلق 

بالماء ومياه الصرف الصحي والتنظيف المستمر.
مش�كلتنا الكبرى إننا ندين الوزي�ر أو الوزارة أثناء 
األزم�ات كالوق�وف طوابير عل�ى محط�ات الوقود او 
ش�حة مياه اإلس�الة او تراكم النفايات ف�ي أزقة بغداد 
وش�وارعها الرئيس�ية وعندما تنته�ي األزمات بفضل 
الخدمات ننس�ى او نتناس�ى الماضي القريب وننش�غل 
بالحاضر وان كان هذا األمر هو منطقي لس�بب بسيط 
باعتبار ان هذه الخدمات هي ليست منة على الشعب او 
تفضل عليه بل هي من واجبات الوزير او امين العاصمة 
فال يحتاج ذلك ثناء أو ش�كرا النه من صميم واجبه. اذا 
كان ذلك صحيحاً فالصحيح ايضاً لكي ال تبخسوا الناس 
أش�ياءهم ه�و ان نتذكر ماضيهم بانج�ازات حاضرهم 
لكي ال يتس�اوى المحس�ن والمس�يء عندنا كما اش�ار 
امي�ر المؤمنين عليه الس�الم في عهده لمالك االش�تر: 
"وال َيُكوَن�نَّ الُْمْحِس�ُن والُْمِس�يُء ِعْنَدَك ِبَمْنِزلٍَة َس�َواٍء 
؛ َف�إِنَّ ِفي َذلِ�َك َتْزِهيداً ألَْهِل اإلْحَس�اِن ِفي اإلْحَس�اِن ، 
وَتْدِريباً ألَْهِل اإلَس�اَءِة َعلَى اإلَس�اَءِة".   واليوم نحاول 
فتح ملف خطي�ر ومثير امام انظار قراء كتابات ولجنة 
النزاهة النيابية وهيئة النزاهة لكي يطلعوا على حقيقة 

االمر واتخاذ اإلجراءات الجدي�ة بعد التحقيق والتدقيق 
ف�ي معلوماتن�ا حت�ى ال نصبح عل�ى ما فعلن�ا نادمين 
التزام�اً بقول�ه تعالى  "يا أيه�ا الذين آمن�وا إن جاءكم 
فاس�ق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم�ا بجهالة فتصبحوا 

على ما فعلتم نادمين".
وم�ن هن�ا ف�ان مؤسس�ة به�ذا الحجم والس�عة 
والموازن�ة االنفجاري�ة بحس�ب م�ا يتطلب�ه الوض�ع 
البغ�دادي ال يس�تبعد ان تكون هذه المؤسس�ة كأمانة 
العاصم�ة مغري�ة ومثي�رة للع�اب اآلخرين وس�عيهم 
الجاد للسيطرة عليها واالس�تفادة من مشاريعها. ثمة 
برلماني�ون يس�عون بش�كل دائم للحص�ول على عقود 
لمش�اريع أمانة العاصمة وهو س�عي طبيعي وواقعي 
لعله لم يكن س�عياً ش�خصياً بل من اجل دعم الجهة او 
الح�زب الذي ينتمي الي�ه هذا النائب او ذاك المس�ؤول. 
وقد يستطيع امين العاصمة إرضاء اآلخرين من النواب 
ضمانة لتأييده في مجلس النواب او قبول وس�اطاتهم 
وتوس�طهم لشركات عمالقة تمنح هؤالء النواب نسبة 
جيدة من ه�ذه العقود. وامين العاصم�ة يعلم اكثر من 
سواه ان هؤالء البرلمانيين )نواب الشعب( وخاصة في 
لجنة النزاهة ولجنة الخدمات ال يتورعون عن التش�هير 
والتسقيط واالفتراء في حال حرمانهم من هذه العقود 

والنسب المخصصة للوسطاء عند الشركات العمالقة.
الخطأ الفادح المين العاصمة السابق الدكتور صابر 
العيس�اوي انه تعام�ل بمهنية عالي�ة واحترافية كبيرة 
وليس ف�ي توجهات الربح والخس�ارة ولذا منع هؤالء 

النواب من هذه العقود الكبيرة لعلمه ان هذه الوس�ائط 
والوس�اطات للش�ركات ومحاول�ة بيع العقود بش�كل 
متكرر ألكثر من ش�ركة هو السبب في تلكؤ المشاريع 
وفس�ادها وحضور أكثر من ش�ركة فاش�لة وفاس�دة 
تعتمد الوس�اطات النيابية وتمنح نس�باً للعموالت من 
اجل الف�وز بالعطاءات والعقود وهو ما يجعل النس�ب 
الممنوح�ة للوس�طاء تكلف الش�ركات مبال�غ باهظة 
وينعك�س ذلك عل�ى متانة مش�اريعها ودق�ة التزامها 
بالضوابط والشرائط والس�قوف الزمنية. فالعيساوي 
بي�ن أمري�ن فإما يكس�ب النواب م�ن خ�الل الموافقة 
على العقود والوس�اطة للش�ركات  او يرفض ذلك ومن 
الطبيع�ي ان يتحمل ضريبة الرفض ألن�ه لو وافق على 
عقود النواب الوسطاء فانه سيكسب أصواتهم ويخسر 
مهنيته وعهده للمواطنين ووفاءه بالقس�م، وإذا رفض 
فس�وف يتحمل م�ا تحمل من تش�هير وتش�ويه وظلم 
وهو يعلم يقيناً لو انه وافق على وس�اطات وتوسطات 
اإلخ�وة الن�واب في لجن�ة النزاه�ة او لجن�ة الخدمات 
النيابية فانه لم ولن يتزعزع من مكانه لكن س�يتزحزح 
اكي�داَ من قل�وب الن�اس والبغداديين خصوص�اَ. امين 
بغداد السابق لم يتعامل ببراغماتية سياسية مع ضغط 
الن�واب المحترمين بل تعاطى م�ع ضغوطاتهم بمهنية 
عالي�ة لك�ي ال يحقق رض�ا النواب على حس�اب الناس 
والمهني�ة والمصداقية  في ادائه المش�هود له بالعطاء  
الميدانية واالب�داع. واما محاوالت الن�واب المحترمين 
لتقديم األمين الس�ابق للقضاء فهي محاولة لذر الرماد 

بالعيون وعملية استباقية لكي ال يفضح هؤالء ويكشف 
مخططاتهم للتوسط لش�ركات معروفة بضعف األداء، 
ولكن هؤالء النواب س�يواصلون الضغ�ط على األمين 

الجدي�د بنف�س الطريق�ة الس�ابقة واحدهم قدم 
عقودا لطائرات لشركة النقل وكانت الطائرات 

ليس�ت بالمواصف�ات المطلوب�ة واألس�عار 
المناس�بة فت�م رفض ه�ذه الطائرات فجن 
جنون سيادة النائب ليعلن أمام اإلعالم بان 
صفقة طائرات اير بارص 321 مس�تهلكة 
بينم�ا بحس�ب ما نقلت�ه الفضائي�ات التي 
حض�رت اس�تقبال هاتي�ن الطائرتي�ن في 

مطار بغداد بانهم�ا جديدتان ومن الطائرات 
المتمي�زة. ه�ذا ه�و ح�ال البرلم�ان وبعض 
ممثلي الش�عب الذين تم انتخابه�م بامالءات 
وضغوط�ات تضليلية ال عالق�ة لها بالتنافس 
االنتخاب�ي ب�ل توجيه�ات أح�زاب مناطقي�ة 

مس�احات  عل�ى  المرش�حين  بتوزي�ع 
مح�ددة  جغرافي�ة 

الوالءات  تحمل 
له�ذه الجه�ة 
وت�م وص�ول 
إل�ى  ه�ؤالء 
قب�ة البرلمان 
بهذه الطريقة 

الخاطئة.



قب�ل الول�وج إىل أص�ل امل�ادة البد من 
التنويه أني اس�تعملت مفردة التس�ويغ 
بدال عن التربير ألني وجدت أن أهل اللغة 
ينكرون عليه�ا مطابقة املعنى الذي أريد 
وإنما األكثر انطباقاً هي مفردة التسويغ 
التي اعني بها ما يس�وغه البعض بمعنى 
التربير السائد لفظاً عند البعض، فمنذ أن 
ظه�رت الحاجة إىل من يقيض بني الناس 
لف�ض الخصوم�ات ظهرت معه�ا فكرة 
ع�دم رض�ا بعضهم ع�ن األح�كام التي 
تص�در، وذلك بحك�م الطبيع�ة البرشية 
التي  جبلوا عليها يف حب املال ويف مصداق 
ذلك اآلية 20 من س�ورة الفجر )َوُتِحبُّوَن 
�ا(، وتطبعوا عىل املجادلة  الَْم�اَل ُحبًّا َجمًّ
الن بعض البرش لم يس�تِح م�ن مجادلة 
خالق�ه ع�ىل وف�ق م�ا ورد يف التنزي�ل 
العزي�ز ومنها اآلية 13 من س�ورة الرعد 
)َوُيَس�بُِّح الرَّْع�ُد ِبَحْم�ِدِه َوالَْمالَِئَكُة ِمْن 
وَاِعَق َفُيِصيُب ِبَها َمن  ِخيَفِتِه َوُيرِْسُل الصَّ
َيَش�اء َوُهْم ُيَجاِدُلوَن يِف اللِّه َوُهَو َش�ِديُد 
الِْمَحاِل( ويف زماننا هذا لم تتبدل األنفس 
وال ال�رؤى والخصال بل يف بعض األحيان 
تع�دى االمر م�ن عدم الرض�ا إىل االعتداء 
والتهجم والس�ب، ويف الع�راق مثل غريه 
م�ن البلدان تج�د من يعتِد ع�ىل األحكام 
ومنهم م�ن يفتي بخطأ الحك�م دون أن 
يكون ملما باملعرفة القانونية ومتحصال 
عىل الفن�ون القضائية ويط�رح اراًء هو 
من يزعم بصحتها وكانت محال للمنازعة 
املقيض فيها حكماً بقراٍر قضائي س�واء 

كان م�ن القض�اء االعتي�ادي ام االداري 
وحتى الدس�توري، وهذا البعض يس�وق 

لن�ا الحجج عىل ان فعله وفعل من يواليه 
هو الصحيح وس�واه الخط�أ ومع حقه 

يف التعبري عن ال�رأي والتعليق إال أننا البد 
ان نغري بني قول�ه والحكم القضائي فان 

قوله تس�ويغاً لفعله او فع�ل من يواليه، 
بينم�ا الحك�م القضائ�ي ه�و توضيح�ا 

لحكم القانون يف املنازعة محل االختصام 
والفرق واضح وس�اطع، فالتس�ويغ هو 
تزي�ني الفع�ل وإلصاق الوص�ف املقبول 
اجتماعي�ا بفع�ل ج�اء خط�أً ومخالف�ا 
للقوان�ني والرشائع الس�ائدة، أما الحكم 
القضائ�ي فه�و يوض�ح حك�م القانون 
باالس�تنباط ال�ذي ه�و من�اط االجتهاد 
القضائ�ي ويف اللغ�ة تج�د الف�رق أكث�ر 
س�طوعا ووضوحا حيث ي�رى أهل اللغة 
أن التسويغ مصدره الفعل ساغ ويسوغ 
َغ األمَر أباَحه، جوَّزه ، ابتدع  ومعناه )سوَّ
له أس�باًبا مرضية ؛ لكّنها غري صحيحة( 
أم�ا االس�تنباط ومص�دره الفع�ل نبط 
معن�اه )َنَبَط اليشُء َنَب�َط َنْبًطا ، وُنُبوًطا 
: َظَهَر بعد خفائه ( وعند اهل االصطالح 
إذا اس�تنَبَط الَفِقيُه فإنه استخرج الفقه 
الباط�ن باجتهاده وفهِم�ه لذلك فان ما 
يديل به أهل السياس�ة وغريه�م ال يعدوا 
ع�ن كون�ه تس�ويغاً ألفع�اٍل يظنون هم 
بصحته�ا، بينما الحكم القضائي هو َمن 
يوض�ح حكم القانون فيها باالس�تنباط 
واس�تجالء الن�ص تج�اه الواقع�ة محل 
الن�زاع، ويبقى الحكم القضائي ذا حجية 
وثبات عن�د التنفيذ وهو املع�ول عليه يف 
قي�اس املرشوعي�ة دون س�واه ويبق�ى 
التس�ويغ وس�يلة إلعالن األمان�ي تجاه 
افعال زعموا أنه�ا صحيحة ويعلل هؤالء 
الساسة النفس باألماني يرقبونها سعيا 
لفس�حة من األمل وإن كانت أمور البالد 

التقاد باألماني وإنما بالفعل الناجز. 

املادة 19 من الدستور العراقي:
اوالً. القضاء مستقل ال سلطان عليه بغري القانون .

ثاني�اً. ال جريم�ة وال عقوبة اال بن�ص وال عقوبة اال 
ع�ىل الفعل ال�ذي يعده القان�ون وقت اقرتاف�ه جريمة 
وال يجوز تطبيق عقوبة اش�د م�ن العقوبة النافذة وقت 

ارتكاب الجريمة.
ثالثاً. التقايض حق مصون ومكفول للجميع .

رابعاً. حق الدف�اع مقدس ومكفول يف جميع مراحل 
التحقيق واملحاكمة.

خامس�اً. املتهم بريء حتى تثب�ت ادانته يف محاكمة 
عادلة قانوني�ة وال يحاكم املتهم ع�ن التهمة ذاتها مرة 

أخرى بعد اإلفراج عنه إال اذا ظهرت أدلة جديدة .

س. من االخت ام س�جاد من مدينة الحرية، 
وه�ي موظف�ة تقول، هل تحتس�ب الع�دة التي 
تلت�زم به�ا الزوج�ة بع�د وف�اة زوجه�ا اجازة 

اعتيادية ام ال ؟
ج. هن�اك تعديل عىل قان�ون الخدمة املدنية 
وبال�ذات يف امل�ادة 43 ف7 من�ه والت�ي عدل�ت 
بالش�كل التايل )تس�تحق املوظفة املت�وىف عنها 
زوجها إج�ازة عدة 130 يوما برات�ب تام( وهذا 
التعديل منشور يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد 
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الشكر والتقدير. 
س. من االخ صالح حس�ني محمود التميمي 
/ وه�و طبي�ب بيط�ري م�ن محافظ�ة دياىل / 
قض�اء املقدادي�ة يق�ول: اذا أطل�ق رساح املتهم 

عن جريمة دعوى قتل خط�أ بعد أن دفع )الية( 
وق�ررت املحكم�ة حبس�ه ملدة س�نة م�ع وقف 
التنفي�ذ فهل يجوز ألهل القتيل إقامة الش�كوى 

من جديد بعد سنة؟
ج. اذا اكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية بعد 
ص�دور الحك�م اي بعد م�رور ثالث�ني يوما عىل 
صدوره ول�م يتم نقض القرار واكتس�ب درجة 
البتات، فإنه ال يجوز إقامة الدعوى او الش�كوى 
ملرت�ني ل�ذات الس�بب، اال يف حال�ة ظه�ور ادلة 
جدي�دة ل�م تعرض ع�ىل املحكمة فيج�وز آنذاك 
تقديمها اىل االدعاء العام وهو ما يس�مى )اعادة 
املحاكمة( وش�كراً ل�ك.  س. من االخ : ص /ع / 
ع من مدينة االعظمي�ة يقول، إن زوجتي تركت 
البيت دون سبب وانما للخالف يف وجهات النظر 

وهي اآلن مرصة عىل الطالق رغم أني ال أريد ذلك 
فماذا أفعل؟ 

ج. أيها األخ العزي�ز، إن مثل هذه الخالفات 
البس�يطة قابلة للح�ل دون اللج�وء اىل املحكمة 
وباالمكان االستعانة بالخريين من اجل التوسط 
واع�ادة املي�اه اىل مجاريها ولك�ن يف حالة عدم 
عودة زوجتك وإرصارها ع�ىل ذلك فإن بإمكانك 
إقام�ة دع�وى يف محكم�ة االحوال الش�خصية 
)دعوى مطاوعة( ويف حال�ة عدم مطاوعتها لك 
فإنها سوف تكون ناشزاً وبالتايل تفقد حقوقها 
القانوني�ة ويف حال�ة االتف�اق بينك�م واختصار 
الطرق اي االتفاق ع�ىل الطالق فباالمكان اقامة 
دع�وى )مخالفة( يف ذات املحكمة حيث تحس�م 
ه�ذه الدعوى يف جلس�ة واحدة وه�ي ان تتنازل 

الزوجة عن حقوقها مقابل حصولها عىل الطالق 
وشكراً لك.

س. م�ن االخ محم�د ثام�ر عيل م�ن مدينة 
الش�علة يس�أل عن الكيفي�ة الت�ي يصدرها بها 

القسام الرشعي؟ 
ج. يكون ذل�ك بالحصول عىل ش�هادة وفاة 
من دائرة الصحة املختصة بذلك ومن االفضل ان 
تكون اكثر من نسخة لالحتياط وكذلك الحصول 
عىل صورة قيد من دائ�رة االحوال املدنية وكذلك 
تأييد من املجلس البلدي حيث يقدم طلب بعد ذلك 
اىل محكم�ة االحوال الش�خصية ويقوم القايض 
باحالةه�ذا الطل�ب اىل احد املحاميني لتقس�يمه 
حس�ب الحصص للورثة وبعدها يوقع القس�ام 

من املحكمة ويمكن توحيده مع قسام آخر.

نظمت املواد )231-250( م�ن قانون املرافعات 
العراقي أح�كام الحجز االحتياطي عىل أموال املدين، 

حيث نصت املادة )231( ما ييل:
"ل�كل دائ�ن بيده س�ند رس�مي أو ع�ادي بدين 
معلوم مس�تحق األداء وغ�ري مقيد برشط واملوجودة 
لديه أو لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لو فاء الدين 
وملحقات�ه". ويعرف الحج�ز االحتياطي بأنه إجراء 
تحفظ�ي وتدب�ري اح�رتازي يصدر من الق�ايض بناء 
عىل طلب من الدائن الذي أصبح دينه مس�تحق األداء 
وغري معلق عىل رشوط ويقصد منه تفويت الفرصة 
عىل املدين من تهرب أمواله وإخفائها بقصد حرمان 
الدائن من اس�تيفاء حقه والقاع�دة أن جميع أموال 
املدي�ن ضامن�ة للوفاء بديون�ه والن األصل هو جواز 
الحج�ز عىل جميع أموال املدين واالس�تثناء هو منع 
الحج�ز الذي يتعلق بجوانب إنس�انية واقتصادية أو 
اختصاصية . وللدائ�ن يلجأ اىل الحجز االحتياطي إذا 
كان يخ�ى فرار املدي�ن من الجهة الت�ي يقيم فيها 

وإذا كانت تأمينات املدين مهددة بالضياع
اأنواع احلجز االحتياطي

ينقس�م الحج�ز االحتياط�ي اىل نوع�ني تنفيذي 
واحتياط�ي، ه�ذا ما قال�ه الباح�ث  القانوني جابر 
حس�ني مضيف�ا ً: حي�ث أن الحج�ز التنفي�ذي ه�و 

اس�تيفاء حق الدائ�ن من أموال املدي�ن او من ثمنها 
بعد بيعها بواس�طة الس�لطة العامة وه�ذا ال يتم إال 
من دائن بيده سنده وفق قانون التنفيذ، أما الحجز 
االحتياط�ي فاملقصود منه من�ع املدين من الترصف 
بامل�ال املحج�وز إرضاراً بحق�وق الدائنني، ل�ذا فان 
الفرق بني الحجزي�ن أن االحتياطي يوضع لقاء دين 
الزال موض�وع نزاع ل�م يقل القض�اء كلمته فيه، يف 
حني أن الحجز التنفيذي يوضع لقاء سند من سندات 
التنفيذ يكون فيه السند محقق الوجود معني املقدار 

حال ألداء غري مخالف للنظام العام أو اآلداب .
�شروط واإجراءات احلجز االحتياطي 

وعن رشوط الحجز االحتياطي وإجراءات الحجز 
قال عنها املحامي صبيح حمدون قائالً: تناولت املادة 

231 من قانون املرافعات رشوط الحجز وهي .
1. أن يكون الدين معلوماً ومس�تحق األداء 

2. أن يك�ون الدي�ن غ�ري مقي�د ب�رشط 
3. أن يكون خالياً من النزاع 

4. أن يكون الدين مختصاً بالدائن او خلفه 
يف حني بين�ت امل�ادة 334 من قان�ون املرافعات 

إجراءات الحجز االحتياطي وهي :
1.   ان يكون الحجز االحتياطي بعريضة يقدمها 
الدائ�ن مش�تملة ع�ىل اس�م الدائ�ن واملدي�ن والغري 

وش�هرتهم ومحل إقامتهم والس�ند الذي يستند إليه 
يف طلب الحج�ز ومقدار الدين املطلوب ويوقع الدائن 

عىل هذه العريضة مع بيان التاريخ .
2. يجب ان يقدم طالب الحجز كفالة رس�مية او 
تأمني مقدارها ع�رشة باملئة من القيمة املطالب بها 
او تق�دم كفال�ة عقاريه ضامنة ع�ن قيمة املذكورة 
ضمان�اً ملا يرتتب ع�ىل الحجز م�ن رضر إذا ظهر أن 
طالبه غري مح�ق واملحكمة إذا ق�ررت وضع الحجز 
االحتياط�ي تق�وم بتنفي�ذه وتبليغ املحج�وز عليه 
والش�خص الثالث ان وج�د اذا كان املحج�وز عقاراً 
يتم وضع شارة عدم الترصف عىل ذلك العقار . وعن 
األم�وال الت�ي ال يجوز وض�ع الحجز عليه�ا تحدثت 
املحامي�ة كريمة نرج�س قائلة .. جاء ذل�ك يف املادة 
248 م�ن قان�ون املرافع�ات بع�دم جواز حج�زاُ او 
بيع األموال التالية س�واء كان�ت الحجز احتياطياً او 

تنفيذياً....
1. أموال الدولة 

2. األموال املوقوفة وقفاً صحيحا
3. م�ا يكف�ي ملعيش�ة املدي�ن وم�ن يعيلهم من 

وارداته 
4. األث�اث املنزلي�ة الرضورية املدي�ن إال إذا كان 

الدين ناتجاً عنها 

5.  اآلالت واألدوات الالزمة ملمارسة الصنعة 
6. املؤونة الالزمة إلعاشة املدين 
7.  الكتب الخاصة بكتب املدين 

8.  العدد واألدوات الالزمة ملمارسة املهنة 
9.  اإلثم�ار والخض�ار قبل ان يك�ون لها قبضة 

مادية 
10. م�ا زاد عن الخمس من الراتب واملخصصات 

بما فيها مخصصات غالء املعيشة 
11. الس�فاتج وس�ندات األم�ر وس�ائر األوراق 

التجارية القابلة للتداول .
12. آثار املؤلف او املصور واللوحات 

13. العالمة الفارقة والضم�ان التجاري وبراءة 
االخرتاع والنموذج الصناعي.

 14. مسكن املدين او من كان يعيلهم بعد وفاته 
.

15. عقار املدين الذي يتعيش من وارداته .
الحاالت التي يرفع فيها الحجز االحتياطي

ع�ن الحاالت التي يرفع فيه�ا الحجز االحتياطي 
فهي التي أش�ار لها املحامي زيد الطائي قائالً ، إنها 

وحسب ما ييل:
1. بق�رار م�ن املحكم�ة بع�د رد دع�وى املدعي 
الحاجز م�ا لم يقيم بتمييز دعواه الحجزية املردودة 

.
2. وبن�اء ع�ىل طل�ب املدي�ن ما ل�م يق�م الدائن 
بتصدي�ق الحج�ز االحتياطي الذي طلب�ه يف عريضة 
الدع�وى أو الحجز خالل م�دة ثمانية أيام من تاريخ 

تبليغ املدين بالحجز .
ويرف�ع الحج�ز االحتياط�ي بن�اء عىل   .3
اعرتاض الشخص الثالث عىل قرار املحكمة عىل قرار 

املحكمة بالحجز االحتياطية بتقديمه عريضة لها .
يرف�ع الحج�ز االحتياطي ع�ن األموال   .4

املحجوزة عن طريق إقامته
5.  الش�خص الثال�ث دعوى رف�ع الحجز 
االحتياطي�ة عن ملكي�ة األموال املحج�وزة وهي ما 

تسمى )دعوى االستحقاق(.
وع�ن كيفي�ة الطعن بق�رار الحج�ز االحتياطي 
أث�ارت املحامية وس�ن القييس قائلة، أج�ازت املادة 
240 م�ن قان�ون املرافع�ات وق�د اس�تغرق قض�اء 
محكم�ة التمييز إىل ما ذكرن�اه يف أعاله حيث يجوز 
أن يك�ون  التظلم مبارشة إىل املحكمة املوضوع أو اىل 
محكم�ة التمييز ويكون الطرف�ان ملزمني بإتباع ما 
ج�اء به الق�رار وتراعى أحكام االختص�اص املكاني 
يف طلب�ات األوامر ع�ىل العرائض وفق امل�ادة 42 من 

قانون املرافعات املدنية. 

يتوق�ع )متعب أبو خلدون( أن يكون يف مثل هذا 
املوقف الذي كان فيه أمام القرية، حيث تجمع أكثر 
أبنائه�ا أمام حال�ة القبض عىل )خلدون( متلبس�ا 
بالرسقة، وقد أمس�ك به وهو يحمل سجادة أرضية 
صغ�رية الحج�م وضع�ت أمام�ه وه�و يرتع�د من 
الخ�وف واأللم املتأتي من ال�رضب الذي وجهه إليه 
الناس، وعىل الرغم من أن خلدون يف الحادية عرشة 
من عمره، إال أن هذه القرية كانت تتلذذ باملش�اكل 
وتج�ري وراء األح�داث حتى إذا م�ا كان مرتكبوها 
صغ�اراً يف ربي�ع العمر الزاهر فقد س�ارع )متعب( 
أم�ام املنظر الكب�ري والتظاه�رة العارمة إىل رضب 
خلدون بقس�وة عىل وجهه الصغري حتى تهاوى بال 
حراك وفقد فقد الوعي وبعد أن انفض املتجمهرون 
ضاحك�ني إىل بيوتهم حزن )متعب( كثرياً عىل ولده 
ون�دم عىل م�ا فعله وه�و يراه وق�د ب�دأ يذبل من 
الخوف وشاب جسده الصغري نحول ظاهر. وصلت 
القري�ة بكافة س�اكنيها )يلقبون( خل�دون اللص 
)م�ا جعله( يختبئ داخ�ل البيت ألي�ام . وهو أقدم 
عىل الرسقة بس�بب الحرمان الذي يعيش فهو االبن 
الخامس ألوالد يعيشون مع أبيهم الذي يعمل أجريا 
يومياً وهذه ليست املرة األوىل التي يرسق فيها ابنه 
حي�ث س�بق ان رسق من اح�د البس�اتني )فاكهة( 
وامسكوه لكن دون )فضائح( كما أنه رسق )نعالً( 
ألحد الصغ�ار بينما كان يف الش�ارع يلعب يف مكان 

آخر. أيام وأيام كرب فيه أوالد )الحاج متعب( وانتقل 
إىل املدين�ة حيث صار عمر خلدون 15 عاماً، واحتك 
بأوالد ج�دد وعالم جديد وجد فيه نفس�ه حيث اثر 
في�ه هؤالء الصغ�ار وبدأ يتأهب للدراس�ة والتفوق 
وفعالً أحب القراءة واملطالعة حتى تفوق وس�ارت 

حيات�ه نح�و النج�اح وبخط�ى ثابتة دون ت�ردد.. 
فاجت�اح املتوس�طة واإلعدادي�ة ودخ�ل الجامع�ة 
متفوقاً عىل ذاته رافعاً ش�عار )ال يوجد احد أحسن 
من احد( دخل كلية الهندس�ة وتخرج منها بتفوق 
ع�ىل أهل�ه أن يت�م اختياره مدي�راً ألحد املش�اريع 

املهمة وهو ال زال يف الس�ابعة والعرشين من العمر 
والن آثار املايض ال تزول وال ما ينش�أ عليه اإلنسان 
م�ن عادات ومواق�ف وتقاليد يف الصغ�ر تكون هي 
القاع�دة وهي االرتكاز املس�تقبيل ل�ه خصوصاً يف 
مراح�ل العم�ل األوىل حي�ث أن ما يك�ون فيها من 
حوادث ه�و الذي يؤثر عىل س�نوات العمر القادمة 
وم�ا يعرتيها م�ن مواقف وجزئيات غ�ري قابلة الن 
تك�ون إال باملنظ�ار التاريخ�ي للف�رد. فقد تعرض 
خل�دون إىل التفاف )املنافقني( حول�ه والذين زينوا 
ل�ه األمور بعيداً عن واقعها املألوف وجعلوها ملونة 
يف عين�ه يف حني هي غري صحيحة وس�وداء تحتاج 
اىل الروي�ة والدقة وحس�ن االختيار. اث�ر املايض يف 
نفس خلدون فانغمس يف الرسقات دون ان يحسب 
حس�اب الغد وما ممك�ن أن تكون علي�ه النتائج .. 
فب�دأ يأخذ امل�ال الحرام دون تحف�ظ او وجل حتى 
تهاوى يف نهاية األمر، عمليات رسقة زكمت األنوف 
وعلم به�ا كل من هب ودب ف�كان الجميع )جميع 
املجتم�ع( هذه املرة هم املتفرج�ون وكان القانون 
ه�و االب الذي عاقبه بدالً من أبيه يف حادثة الرسقة 
أيام الطفولة، س�جن لعرشين سنة موازية لعمره 
وفق امل�ادة )315( من قان�ون العقوبات رقم 111 
لس�نة 1969 )االختالس( حيث تخ�ىل عنه الجميع 
ول�م يبق معه س�وى أبي�ه وإخوته الذي�ن قالوا له 

)نحن معك بعد الله ولن نرتكك(.

قانونية15
www.almustakbalpaper.net

حاوره/ حمرر ال�شفحة

اعداد : امل�شتقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�شائية

عقدة الرسقة توقع املدير يف االختالس

ناق�ش مجلس الن�واب قان�ون )هيئة ال�رأي( والذي 
يه�دف اىل إرشاك هيئات الرأي يف الوزارات والجهات كافة 
غري املرتبطة بوزارة برس�م السياسة العامة لكل وزارة.. 
بما يتالءم مع تطور االدارة وتنظيم العمل وزيادة الخربة 
والكف�اءة وتوس�يع قاع�دة املش�اركة يف س�لطة اتخ�اذ 
التوصي�ات والقرارات، وبين�ت املادة األوىل م�ن القانون، 
أن هذه الهيئة تس�تثنى من وزارة الع�دل والدفاع والبنك 
املرك�زي وديوان الرقاب�ة املالية وهذه الهيئ�ة وفق املادة 
الثاني�ة من القانون تتك�ون من الوزي�ر او رئيس الجهة 
غري املرتبطة بوزارة ووكالء الوزارة واملدراء العامني الذين 
يشكلون الوظائف الرئيسة يف نشاط الوزارة باالضافة اىل 

خبريين يختارهم الوزير، عىل أن يكون أحدهم قانونيا. 
ويكون الوزير هو رئيس هذه الهيئة، كما يكون هناك 
س�كرتري لهذه الهيئة يتم اختياره م�ن الوزير، أو رئيس 
الجه�ة غ�ري املرتبطة ب�وزارة، ينظ�م أعماله�ا وجدولها 
وامله�ام األخرى التي يكلف بها م�ن الوزير او الهيئة كما 

جاء يف املادة 4 من القانون. 
ويت�وىل الوزي�ر او رئيس ه�ذه الهيئة، إط�الع الهيئة 
عىل السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء، 
وحس�ب اختصاص هذه الوزارة او الجه�ة غري املرتبطة 
بوزارة، وتمارس هذه الهيئة وفق املادة الخامسة دراسة 
املوازن�ة العام�ة للوزارة، وإق�رار خطة التنمي�ة للوزارة، 
ودراس�ة وإق�رار مرشوع�ات القوان�ني واألنظم�ة الت�ي 
تقرتحها الوزارة، ودراس�ة األنش�طة واملشاريع والربامج 
الرئيس�ة يف ال�وزارة، والتنس�يق ب�ني ال�وزارة والوزارات 
االخ�رى او الجه�ات االخ�رى لتحقيق التكامل ودراس�ة 
املقرتح�ات والخط�ط املتعلق�ة بتحس�ني األداء وتطوير 
اإلنت�اج، وف�ق اإلمكانات املتاحة، وتقلي�ص الهدر وكذلك 
النظ�ر يف املظال�م التي تقع عىل منتس�بي ال�وزارة، ولها 
الحق أي لهذه الهيئة أن تش�كل لجنة او اكثر للنظر فيها 
ومراقب�ة مدى قانوني�ة القرارات املتخ�ذة وهذا املوضوع 
اعتقد انه يخالف ما جاء به القانون رقم 14 لسنة 1991 
وهو قانون انضباط موظفي الدولة واالجراءات القانونية 

الخاصة بالتحقيق والطعن بالقرارات الصادرة .
وأعط�ت امل�ادة 7 م�ن القان�ون لل�وزارة او الجه�ة 
الحكومي�ة، أن تقرتح عىل مجلس ال�وزراء مهاما أخرى، 
ولرئي�س ال�وزراء أن يحيل اىل ه�ذه الهيئة م�ا يراه من 
القضاي�ا وان يكلفها بما يقرره من املهام وبينت املادة 9 
م�ن القانون أن اجتماع هذه الهيئ�ة يكون ملرة واحدة يف 
االقل كل ش�هر والعضاء الهيئ�ة ان يبدون آراءهم بحرية 
تام�ة دون الوقوع تحت طائلة القان�ون وبينت املادة 11 
أن الوزير يستعني بالتوصيات التي تتخذها هذه الهيئة.. 
وعن ع�دد الحضور تناولته املادة 12 والتي اش�رتطت أن 
يكون عدد الحضور باألغلبية املطلقة، وأن القرارات تتخذ 
باألغلبي�ة البس�يطة، أي النصف +1 ، وألزم�ت املادة 13 
م�ن القانون الوزير او رئيس الهيئ�ة أن يرفع تقريره اىل 
مجلس الوزراء كل 6 أشهر عن أعمال الهيئة، وأن يلخص 
املواضي�ع املطروح�ة وتوصياته�ا والت�ي ل�م يت�م اتخاذ 

القرارات بشأنها . 
ونرى أن مدة الس�تة اشهر هنا هي مدة طويلة وكان 
من االوىل ان تكون كل ش�هر انس�جاماً مع املواد السابقة 
وم�ع املدد املحددة يف القوانني وهي م�دد الطعن والتمييز 
حيث ان مدة الستة اشهر طويالً وال يمكن السيطرة فيها 
عىل االح�داث املتس�ارعة خصوصاً يف ال�وزارات الخدمية 
الكب�رية. واعط�ى القان�ون للوزير او رئي�س الجهة غري 
املرتبطة بوزارة اصدار التعليمات التي يمكن بواس�طتها 
تنفي�ذ هذا القانون، كما ان اجور الخبريين اللذين يعينان 
يف ه�ذه الهيئ�ة تخص�ص اجورهم بقرار يح�دد من قبل 
الوزي�ر او رئيس الجه�ة غري املرتبطة ب�وزارة . ونرى ان 
هذه )الهيئة( او هيئة الرأي هي مفصل مهم قد يس�اعد 
كث�رياً عىل دف�ع عجلة عمل ال�وزارات اىل ام�ام عىل أن ال 

تكون روتينية، وان تكون عىل تماس بهموم املواطنني . 

علي جابر

قانون
 هيئة الرأي

قطوف قانونية 

القا�شي �شامل رو�شان املو�شوي

متخصصون : للدائن أن يلجأ إىل احلجز االحتياطي إذا كانت التأمينات مهددة بالضياع

القضاء والسياسة.. بني التسويغ والتوضيح

 العدد )369(  االحد  21  تشرين االول  2012



عش�ق  كل�ه  العال�م  يع�رف 
لك�ن  للطع�ام،  اإليطالي�ن 
مس�حاً جدي�داً ن�ر أم�س، 
أظه�ر أن أكث�ر م�ن نص�ف 
إىل  اآلن  يضط�ر  اإليطالي�ن 
اس�تخدام فض�ات الطع�ام 
إلعداد أطب�اق جديدة لتوفري 
املال وتحّمل كس�اد مس�تمر 

منذ عام.
وجاء يف املس�ح أن 59 يف املئة 
م�ن اإليطالين يس�تخدمون 
فض�ات املعكرون�ة والخب�ز 
حاجاته�م  لس�د  والخض�ار 
اليومي�ة م�ن الطع�ام، وهو 
م�ا يكش�ف ع�ن الضغ�وط 
إج�راءات  تش�كلها  الت�ي 
التقشف والبطالة عىل جيوب 
االيطالين. وأظهر املس�ح أن 
اإليطالي�ن يه�درون ع�رة 

الطع�ام  م�ن  ط�ن  ماي�ن 
سنوياً، بقيمة نحو 11 مليار 
ي�ورو )14.40 مليار دوالر(. 
حم�ل  ال�ذي  البح�ث  لك�ن 
اإليطالي�ن  »س�لوك  عن�وان 
وقت األزمة«، يش�ري إىل أنهم 
يتحل�ون بفضيل�ة تغيري هذا 

السلوك عند الرضورة.
رابط�ة  رئي�س  وق�ال 
للمنتج�ات  »كولديريت�ي« 
الغذائية، التي أعدت املس�ح، 
س�ريجيو مارين�ي أن »هناك 
يف إيطاليا وصفات ال تعد وال 
الطعام،  تحىص لعدم إه�دار 
كل ما تحتاج�ه هو قليل من 
اإلب�داع لطه�ي ك�رات لح�م 
لذي�ذة م�ن فض�ات اللح�م 
والبي�ض والخب�ز والجب�ن«. 

)رويرتز(
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�سورة من الذاكرة

حافظ القا�سي
 يف اخلم�سينات

1600 - وق�وع »معركة 
وكان�ت  س�يكيغاهارا«، 
الش�وغون  وصول  نتيجتها 
توكوغاوا إيه-ياسو إىل حكم 

اليابان.
1879 - توماس إديسون 
يعرض املصب�اح الكهربائي 

ألول مرة يف عرض خاص.
أن�ور  تعي�ن   -  1914
باشا وزيرًا للحرب يف الدولة 
العثمانية وذلك أثناء الحرب 

العاملية األوىل.
توق�ف  أملاني�ا   -  1918
حرب الغواص�ات يف الحرب 

العاملية األوىل.
الرئي�س   -  1945
األرجنتين�ي خ�وان ب�ريون 

يتزوج من املمثلة إيفا.
1952 - عقد أول اجتماع 
ملنظم�ة املؤتم�ر اإلس�امي 
يف ج�دة والذي جم�ع وزراء 

إعام الدول اإلسامية.
ش�عبية  ث�ورة   -  1964
تغ�ري  الس�ودان  يف  عارم�ة 
ع�ىل إثره�ا نظ�ام الحك�م 
العس�كري بقي�ادة إبراهيم 

عبود.
1967 - إغ�راق املدم�رة 

اإلرسائيلي�ة إي�ات ع�ىل يد 
القوات البحرية املرصية.

1969 - انقاب عسكري 
يف الصوم�ال بقي�ادة محمد 

سياد بري.
1973 - الرئيس األمريكي 
يقي�ل  نيكس�ون  ريتش�ارد 
املته�م الرئي�ي بفضيح�ة 
ووترغيت ›أرشيبالد كوكس‹ 

من منصبه.
1974 - وزي�ر الخارجية 
الفرن�ي ›جان س�وفانيار‹ 
ب�ن  اجتم�اع  أول  يعق�د 
غرب�ي  أوروب�ي  مس�ؤول 
ويارس عرف�ات وذلك خال 

زيارته إىل لبنان.
الدف�اع  وزي�ر   -  1979
اإلرسائي�ي موش�يه داي�ان 
منصب�ه  م�ن  يس�تقيل 
احتجاًجا عىل سياسة رئيس 
الحكوم�ة مناح�م بيجن يف 

مصادرة األرايض املحتلة.
1994 - الواليات املتحدة 
وكوري�ا الش�مالية توقعان 
اتف�اق يف جني�ف ينص عىل 
النووية  الطاق�ة  اس�تخدام 
لكوريا الش�مالية لألغراض 

املدنية حرًصا.

أس�بوع  فعاليات  تواصل�ت 
الموضة، لربي�ع وصيف 2013، 
أس�بوع الموض�ة، ف�ي مدين�ة 
أح�د  الكولومبية.وق�ّدم  كال�ي 
الكولومبيي�ن  المصممي�ن 
مجموعته الجديدة والتي تمثلت 
بأزياء وتصاميم تعود الى عصر 
الفراعن�ة، مع ادخال�ه تعديات 
واألكسس�وارات.  القّصات  على 
ولم تغب األناقة ع�ن العروض، 
فقّدمت بعض التصاميم الحديثة، 
ولعبت األل�وان دورها في ابراز 

روعة وابداع المصممين.

ش�هدت ش�واطئ البحر في 
قط�ر منافس�ات خاص�ة ضمن 
ف�ي  العال�م  بطول�ة  مس�ابقة 
الطي�ران واالرتف�اع ف�ي الجو، 
بع�د االس�تعانة ب�آالت خاص�ة 

تس�هل عملي�ة االرتف�اع.  وفي 
الع�روض  كان�ت  االط�ار  ه�ذا 
البهلوانية حاضرة، وسط أجواء 
عنوانه�ا  جميل�ة  اس�تعراضية 

التحدي والتفوق.

ش�هدت احتف�االت مهرجان 
الخضار مدينة بوكيت التاياندية، 
عروضا غريبة وخطرة شارك بها 
العدي�د م�ن المغامرين الس�اعين 
ال�ى اظه�ار قدراته�م وتفّوقهم، 

وس�ط أجواء تنافس�ية متنوعة، 
كان أبرزها مش�ارك صيني حمل 
األيم�ن  خ�ّده  يخت�رق  مسدس�ا 
بأس�لوب يجمع االبداع والتعّجب 

لهذه الهواية الخطيرة.

بدأت هيئة الرقابة على التراث 
في إيطاليا، في التحقق من الطابع 
األث�ري لمقب�رة قديم�ة ش�مالي 
روم�ا، ربم�ا تكون عائ�دة للعصر 
الرومان�ي، عث�ر عليه�ا مواط�ن 
أثن�اء ماحقته لهّر.وذكرت وكالة 
األنباء اإليطالية “أكي” أن مواطناً 
كان يط�ارد هراً عل�ق داخل كهف 
في ش�ارع بييتراالتا شمالي روما 
لي�ل أمس الثاث�اء، فدخل�ه ليعثر 
فيه على عظام بشرية داخل بعض 
الش�قوق الموجودة في طوب من 
الحجر الجيري، مما دفعه لإلتصال 
بالشرطة التي حضرت الى المكان 

بصحبة رجال الدفاع المدني.
وم�ن المعاين�ة األولية ثارت 
ش�كوك عند رج�ال الش�رطة بأن 
المقبرة أثرية، وربما تعود للعصر 
م�ن  عناص�ر  الروماني.وقص�د 
النيابة العامة المكان صباح اليوم 

االربع�اء، باإلضاف�ة إل�ى خب�راء 
هيئة الرقابة عل�ى التراث األثري، 
الذي�ن  المدن�ي  الدف�اع  ورج�ال 
يقوم�ون ببعض األعم�ال التقنية 
على الحائط الموجود فوق الكهف 

خشية انهياره.

موؤرخ

ه�ريودوت أو هريودوتس )باليونانية: 
 )Herodotus :بالاتيني�ة ، )Ἡρόδοτος
الق�رن  يف  ع�اش  إغريقي�ا  مؤرخ�ا  كان 
الخام�س قب�ل املي�اد )484 ق.م - حوايل 
425 ق.م(. اش�تهر باألوصاف التي كتبها 
ألماكن عّدة زارها وأناس قابلهم يف رحاته 
وكتبه العديدة عن السيطرة الفارسية عىل 
اليونان، ع�رف بأبو التاري�خ. هريودوتس 
مع�روف بفضل كتابه تاري�خ هريودوتس 
ال�ذي يصف فيه أحوال الباد واألش�خاص 
الت�ي القاها يف ترحاله ح�ول حوض البحر 
كتاب�ه  موض�وع  إن  املتوس�ط.  األبي�ض 
األسايس هو الحروب بن اإلغريق والُفرس 

أو امليدين
ول�د ه�ريودت ع�ام 484 ق.م يف بلدة 
هليكرناس�وس، ح�ن بل�غ العري�ن من 
عمره ت�م نفيه منها إىل جزيرة س�اموس 
بعد تورطه يف انقاب فاش�ل ضد الس�الة 

الحاكم�ة فيه�ا. يبدو أنه لم يع�د إىل بلدته 
منذئذ رغم اعتداده الش�ديد بانتسابه لها. 
بع�د نفيه ب�دأ برحاته التي ق�ام بوصفها 
يف تاري�خ هريودوت�س الت�ي ش�ملت ليبيا 
أوكرانيا، إيطاليا وصقلية. رغم استخدامه 
لعب�ارات يس�تدل منها أن�ه زار بابل إال أنه 
ل�م يزعم انه كان قد زارها. يصف يف كتابه 
لقاء له مع مخر يف اس�رطة ويبدو أنه قد 
ع�اش ف�رتة يف أثينا. ع�ام 444 ق.م انتقل 
م�ن أثينا إىل مس�تعمرة يوناني�ة يف جنوب 
إيطاليا تدعى توري حيث بدأ بكتابة تاريخ 
هريودوتس يف تس�ع مجل�دات وهو مؤلفه 
الوحي�د ال�ذي وصلن�ا كاما. ومن أش�هر 
مقوالت�ه )من ليبيا يأت�ي الجديد( يحتوي 
كتاب هريودوت عي مناقشات كثرية حول 
ع�ادات وتقاليد وتاريخ الش�عوب الواقعة 
عي البحر املتوس�ط وخاص�ة مرص حيث 

أعجب بها واطلق عليها هبة النيل.

ت�م تغري�م معل�م أمريك�ي م�ن 
بعدم�ا  دوالراً،   4000 نيوي�ورك 
قام بإعف�اء الطاب من الواجبات 
املنزلي�ة مقابل رشائه�م لصابون 

مصنوع منزلياً.
صحيف�ة  أوردت�ه  مل�ا  ووفق�اً 
"نيويورك دايي نيوز"، فقد اعرتف 
للمحققن  "مارلون سكانرتبري" 
بأن�ه عرض ع�ىل طاب�ه البالغن 
م�ن العمر 11 و12 عاماً، مكافآت 
حس�ن س�ري وس�لوك، ودرج�ات 

إضافي�ة، مقاب�ل رشاء قطعة من 
الصاب�ون املن�زيل الصن�ع، والت�ي 
يص�ل س�عرها إىل ثاث�ة أو أربعة 

دوالرات.
وأضاف أن�ه أخرهم بعد ذلك بأنه 
باإلضافة إىل ما س�بق، فإنه سيتم 
إعفاء من يش�رتي قطعة صابون 
أن  املنزلية.يذك�ر  الواجب�ات  م�ن 
هن�اك ثاثة م�ن الطاب اش�رتوا 
قطع�ة م�ن الصاب�ون، بينما قام 

آخر براء ثاث قطع.

وجهت امرأة يف الثمانن من العمر 
يف والية تكساس األمريكية رسالة 
امتنان إىل لصوص رسقوا منزلها، 
ألنهم ل�م يتعرضوا له�ا بأي أذى 
ولم يأخذوا خات�م زفافها.وقالت 
مقابل�ة  يف  الثمانيني�ة  األرمل�ة 
مع صحيف�ة محلية "أش�كرهم 
ألنه�م لم يؤذون�ي وألنه�م كانوا 
مراعن لش�عوري، أعتقد أنه كان 
من اللط�ف منهم إع�ادة خاتمي 

يل"، وتابعت "أعتق�د أن ذلك كان 
لطيفاً جداً".وتابعت أن اللصوص 
ب�أي  يلمس�وني  "ل�م  الخمس�ة 
طريق�ة". إال أنه�ا وبختهم قائلة 
"هل تعتقدون أن أمكم أو جدتكم 
ستكونان فخورتن بكم؟"وتمكن 
أجه�زة  رسق�ة  م�ن  اللص�وص 
ومع�دات  زتجهي�زات  تلفزي�ون 
ومصابي�ح غالي�ة الثم�ن كان�ت 

موجودة يف منزل املرأة العجوز.

هريودوت

اعفاء من الواجبات مقابل رشاء صابون !إيطاليا: فضالت الطعام هي احلل  !

             أمريكية تشكر لصوصًا ألهنم رسقوها !

هر يكتشف مقربة أثرية

أناقة كولومبية

لوحات استعراضية طائرة

قامت شابة جزائرية بدس كمية 
داخ�ل  ملفوف�ة  املخ�درات  م�ن 
كيس باستيكي مع أداة حادة يف 
الصندوق الخلفي لسيارة خطيبها 
للتخلص منه.وبحس�ب صحيفة 
فق�د  الجزائري�ة،  "ال�روق" 
أوقفت فرقة من البحث والتحري 

بأم�ن والي�ة س�طيف 
الش�اب الذي كان عىل 
لتعث�ر  مركبت�ه  مت�ن 
املخدرات.وخال  ع�ىل 
التحقي�ق  مجري�ات 
املعمق مع هذا الش�اب 
ال�ذي اس�تغرب وجود 
الكيس، بق�ي يف حالة 
ذه�ول لف�رتة طويل�ة 
رج�ال  أس�ئلة  أم�ام 
التحقيق  وبع�د  األمن. 
القضية،  مابس�ات  يف 
تب�ن أنها كيدي�ة وأن 
خطيبت�ه قام�ت بدس 
املخ�درات بغي�ة إنهاء 
بالش�اب.  عاقته�ا 
أن  التحقيقات  وأفادت 
املتهمة قام�ت باقتناء 
ه�ذه امل�ادة م�ن أحد 
املروج�ن وطلب�ت من 
ش�خص آخ�ر التبلي�غ 
عنه�ا ل�دى مصال�ح األم�ن. وتم 
توقي�ف الفت�اة والفاعل�ن الذين 
س�اعداها عىل ارتكاب هذا الفعل 
من خ�ال منحها املخدر والتبليغ 

عن الشاب الريء.

لتتخل�ص منه  

  خمدرات يف سيارة خطيبها

عموديافقي
1 – طائ�ر غريد – دولة أميركية التينية – 2 – يس�تخدم للمرض – 
دولة أوروبية – 3 – دولة أوروبية – مقياس – 4 – لمس – 5 – أسم 
دولة بنين س�ابقاً – متشابهان – 6 – دولة عربية – بيت الدجاج – 7 

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

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

صيني9 – عاصمة أوربية – مشرب .
 يستعرض قدراته الغريبة
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احلمل
االبتعاد عن املشكات يساعدك 
عىل الرتكي�ز أفض�ل، فحافظ عىل 
ه�ذه الوت�رية بع�ض الترصف�ات 

الصبيانية لن يكون ملصلحتك،

الثور 
التح�ركات  تكثي�ف  اىل  ب�ادر 
االجتماعية، فهو يوم ممّيز يسلّط 
األض�واء ع�ىل قدرات�ك اإلبداعي�ة 
واإلنس�انية، ولعلك تن�ال جوائز أو 

ميداليات تقديراً لجهودك

اجلوزاء
التف�ّرد ف�ي ال�رأي مس�ألة 
خطي�رة وذات أبعاد، وال س�يما 
س�لباً  س�ينعكس  ذل�ك  كان  إذا 
على طبيع�ة العاقة مع الزماء 
الفكرة التي تكّونت عند الشريك

ال�سرطان 
مهما حاول بعضهم تشويه 
صورتك، فإّنهم ل�ن يتمكنوا من 
الكبيريحرمهم  فرصي�دك  ذل�ك، 
تخس�ر  ق�د  مبتغاه�م  تحقي�ق 

الرهان مع الشريك

االأ�سد 
رقع�ة  توس�يع  ال�ى  تمي�ل 
الكثي�رة  فالمش�اريع  نش�اطاتك 
والنش�اط موج�ود. خاف�ات حول 
ميراث قد تتطور. أخبار بعيدة تحمل 

البهجة لألسرة عاقتك العاطفية

العذراء 
تراكم المش�كات في العمل قد 
ي�ؤدي الى مواجه�ة م�ع اآلخرين، 
فس�ارع إلى تخّطي ذلك لترتاح أكثر 
ق�د تم�ّر العاق�ة بالش�ريك بفت�رة 

اختبار غير معلنة

امليزان
ال يس�مح ه�ذا الي�وم بارت�كاب 
األخط�اء ألّن�ك بذل�ك تعّرض نفس�ك 
لخسارة الفرص الثمينة المقبلة. لذلك 
حاول قدر اإلم�كان إنجاز كل ما عليك 

انجازه على نحو صحيح وسليم

العقرب 
تكون الحركة كبيرة، وتكون 
مس�تعداً ألخذ المبادرة وخوض 
األم�ور  تب�دو  تجرب�ة جدي�دة. 
واضحة وشفافة، ويسهل عليك 

اتخاذ القرار

القو�ص 
وانفراج�ات  س�اّرة  أخب�ار 
مهّمة تط�ال الوضع المهني في 
الدرج�ة األول�ى. تتحّم�س لكل 
ما هو جديد وج�ريء تصّرفاتك 

استفزازية

الدلو 
أخلق الظروف المناس�بة في 
حياتك، لكن سيطر على انفعاالتك 
وغضبك وتس�رعك تسيطر الغيرة 
والمناكف�ات العاطفي�ة وتخ�اف 

على عاقة ما من االنهيار

اجلدي
التف�اؤل وااليجابي�ة يفتح�ان 
الكثير من االب�واب، وهذا يضمن لك 
مس�تقباً زاهراً الش�ريك يبحث عن 
المس�تقبل، فيم�ا تكتفي بالتس�لية 

وهنا يظهر سبب الخاف

حوت 
قد تربح قضي�ة أو جائزة، وربما 
تحصل على تقديرأو ومكافأة. تحصل 
على منصب جديد أو شروط أفضل في 
العمل أو عروض مهمة أو عقد يجعلك 

فخوراً بنفسك

21 ابريل – 21 مايو22مار�ص- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�ص

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�ص21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�ص – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 
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ف�اذا قي�ل وع�اء تب�ادر إىل الذه�ن امل�اء، وإذا قيل 
املرصف ت�راءى املال، وهك�ذا يف البقية، ه�ذا يف مقام 
املحسوس�ات، أما يف مقام األحاسيس غري املرئية فإن 
األم�ر ال يختل�ف، فالعق�ل يف امل�خ والنف�س يف الصدر 
وال�روح يف القل�ب، واملش�اعر بني األضل�ع، وخري من 
يرتجم املش�اعر واألحاس�يس إىل نص�وص ناطقة هو 
الش�اعر، أي أن�ه بما يمتل�ك من موهبة يس�تطيع أن 
يفرغ املش�اعر واألحاس�يس يف وعاء الشعر وبوتقته، 
وه�ذه األوعي�ة كغريه�ا م�ن األوعي�ة لها أش�كالها 
وألوانه�ا وأغراضه�ا املختلفة، واخت�اف األوعية هو 
بحد ذات�ه جزء من جمالية الكام املنضود، ولذلك كان 
تعدد القوايف واألبحر واألغراض الش�عرية، وتعدد ألوان 
األوعية الشعرية أو بتعبري آخر األغراض الشعرية هو 
الذي أعطى للشاعر قدرة اختيار الوعاء وصب موهبته 

فيه.
وال يخفى أن أكثر الشعر إحساساً وشعوراً ما كان 
يفي�ض من وعاء الوجع الذي يغ�رتف من نهر الفرات 
الذي استش�هد عن�ده اإلمام الحس�ني)ع( ظامئاً وقد 
حال القوم بينه وبني املاء دون أن يربِّد غليله بغرفة أو 
يبلَّ لس�انه بقطرة، فمشاهد الوجع اإلنساني املتعددة 
األبعاد التي رس�مت عىل شاش�ة كرباء يف العارش من 
محرم الحرام عام 61ه� لها أن تأرس كل برص وتعرص 
الع�ني دمع�اً ثجاج�اً، فكي�ف بع�ني الش�اعر املرهف 
اإلحساس الذي ينحني أمام كل نسمة ريح منبعثة من 
بستان الوجدان، فهو األقدر عىل جمع الصور املتشكلة 
يف كرب�اء يف لوحة ش�عرية واحدة لها الق�درة عىل أن 
تحبس بصورها الشعرية ومفرداتها األدبية وقوافيها 
املنتظم�ة املنض�دة األنف�اس يف الصدور، وتس�تمطر 

الدمع وتسيحها يف األماقي والخدود.
واألدب�اء الذين يملك�ون ناصية الش�عر ويرتبعون 
ف�وق أعواد الق�وايف، هم يف واقع الحال رس�ل النهضة 
الحس�ينية قبل أن يكونوا ش�عراء زمانهم، ورسالتهم 
قائمة ما قامت أبياتهم عىل قوائمها وتداولتها األلسن 
وتناقلته�ا املجالس واستنس�ختها القراطيس والكتب 
وحفظتها الصدور، عىل أن الش�عر املنظوم يف النهضة 
الحس�ينية ولعوام�ل كث�رية انح�ر يف زم�ن ومرص 
وانترش يف  آخر، ولعل عامل  السياس�ة هو الفيصل يف 
اإلنحس�ار واإلنتش�ار نظراً  لطبيعة السلطة الحاكمة 
وتعاطيها مع النهضة الحس�ينية بالسلب أو اإليجاب، 
وقد وجدنا من خال التعامل مع الش�عر الحس�يني يف 
القرون املنرصمة أن الش�عر الحس�يني ونتيجة لقيام 
دول إس�امية متعددة يف رشق العالم اإلسامي وغربه 
يف الق�رون املتأخ�رة وج�د طريقه إىل االنتش�ار، وهذا 
ما ناحظه يف الش�عر الحس�يني يف القرن الثالث عرش 
الهج�ري )1786- 1883م( ال�ذي ازداد عىل الضعفني 
عم�ا كان عليه يف القرن الثاني عرش الهجري )1689- 
1786م(، وهو ما يرش�دنا اليه األديب الدكتور محمد 
ص�ادق الكرب�ايس يف الج�زء الثالث من دي�وان القرن 
الثال�ث ع�رش الهج�ري الخ�اص بالش�عر الحس�يني 
العربي الصادر عن املركز الحس�يني  للدراسات بلندن 
عام 1432ه�� )2011م( يف 446 صفح�ة من القطع 

الوزيري.
�إنتقاء �أ�صعب

ول�م تك�ن عملية جمع ال�رتاث الحس�يني املنظوم 
بالعملية السهلة، فاملؤلف تابع املئات إن لم نقل اآلالف 
من املؤلف�ات واملخطوطات لتقيص األدب الحس�يني، 
واس�تطاع من خ�ال رشح املفردات وذكر املناس�بات 
والتضمين�ات والتحس�ينات األدبية ووض�ع الحركات 
ع�ىل الحروف تس�هيل مهمة ق�راءة القصائد وفهمها 

ومعرف�ة مضامينه�ا واس�تخراج املعاني م�ن بطون 
الشعراء كما يقولون يف األمثال املتداولة.

وقد يكون من السهل استقصاء القصائد الحسينية 
يف مضانِّها من خال متابعة املراجع واملصادر الخاصة، 
ولك�ن اس�تخراج البي�ت أو البيت�ني أو مجموع�ة من 
األبي�ات الخاصة بالنهضة الحس�ينية من بني تافيف 
قصيدة طويلة قيلت يف مناسبة أو غرض غري حسيني 
هو املهم�ة الصعبة يف ه�ذا املجال، وهذا م�ا نجده يف 
هذا الديوان والدواوين التي س�بقته، وفيه نلمس جهد 
املؤلف يف تس�ّقط النظم الحس�يني من ب�ني املؤلفات 
والقصائ�د، ومن ذلك قصيدة ش�اعر العراق كاظم بن 
محمد األزري التميمي املتوىف سنة 1211ه� )1796م( 
وهي يف رثاء وجيه بغداد زعيم عشائر العبيد يف العراق 
الش�يخ عبد الله بيك بن شاوي بيك الشاهري العبيدي 
ي الذي قتله الوايل العثماني عمر باشا الردار  الِحْمريرَ
عام 1183ه� )1769م( أي بعد تسعة أعوام من توليه 
الوالية وذلك خش�ية اتساع نفوذه وسلطانه يف العراق 
وخارجه، حيث انترص الش�اعر للعبيدي وانتقص من 

الباشا يف قصيدة من بحر الطويل ومطلعها:
لعمري خلت تلك الديار ولم تزل ... مطالع س�عٍد أو 

مطارح جود
إىل أن يصل موضع الشاهد فيقول:

فأي�ن عيلٌّ من مقام ابن ُملجم ... وأين حس�نٌي من 
محلِّ يزيد؟

فالش�اعر بلغت أحاسيسه وهجوه للوايل العثماني 
عىل بغداد عمر باش�ا املقتول عام 1189ه� )1775م( 
وانتصاره للشيخ عبد الله العبيدي الحمريي الذي نال 
من االستانة لقب "باب العرب" أن شبه فعلته بجريمة 
عبد الرحمن بن ملجم املرادي الذي قتل اإلمام عيل)ع( 
يف مح�راب الكوفة عام 40 هجري�ة، وجريمة يزيد بن 
معاوية االموي الذي قتل اإلمام الحسني بن عيل)ع( يف 

صحراء كرباء عام 61 هجرية.
وهن�ا نجد املؤلف ق�د تقىص دي�وان األزري الكبري 
واس�تخلص البيت من بي�ت القصيدة، وهو البيت رقم 

22  من قصيدة من 27 بيتاً.
وم�ن ذل�ك قصيدة ش�اعر الع�راق الس�يد ابراهيم 
ب�ن محمد الحس�ني البغ�دادي املتوىف ع�ام 1227ه� 
محم�د  ب�ن  مرت�ى  الس�يد  به�ا  يرث�ي  )1812م( 
الطباطبائي املتوىف سنة 1204ه� )1790م( وهو والد 
العالم الجليل الس�يد محمد مهدي بح�ر العلوم املتوىف 
س�نة 1212ه� )1797م( وإليه ُتنتس�ب أرسة آل بحر 

العلوم الشهرية، وهي من بحر املتقارب ومطلعها:
جرَ بني الحش�ا  مص�اٌب أذال الدم�وع الغزارا ... وأجَّ

منه نارا
إىل أن يصل موضع الشاهد:

وه�ل يخت�ي أن ُيضام ام�رٌؤ ... بحام�ي الحمى 
والنزيل استجارا

ْن قد أناخ برحل الحس�ني ... ُيبوَّأُ يف الخلد مثًوى  ومرَ
ودارا

فاملؤل�ف اس�تخلص البيت�ني م�ن قصي�دة من 40 
بيتاً أوردها الس�يد محس�ن ب�ن عبد الكري�م العاميل 
املتوىف س�نة 1371ه� )1952م( يف موسوعته "أعيان 

الشيعة" يف إطار الحديث عن سرية الشاعر.
 وهن�اك نماذج أخرى تكش�ف عن حرص املؤلف يف 
البح�ث والتقيص والتحقيق، وحتى لو اكتش�ف جديداً 
بعد صدور الكتاب فإنه ال يتجاوزه وإنما يستدركه يف 
جزء آخر فليس همه التأليف بقدر التوثيق والتحقيق.

�أّمهات حتكي عن �أمهات

اعت�اد الع�رب يف املفاضلة أو املقارنة ب�ني إثنني أو 
أكث�ر اس�تعمال اس�م التفضي�ل )أفع�ل(، فنعرف أن 
أحدهم�ا أكرم م�ن اآلخ�ر أو أبخ�ل، وأرسع  أو أبطأ، 
رَأْلُم، وهكذا، لكن العرب زادت  وأكرب أو أصغر، وأنبل أو أ
يف بيان خطر األمر استعمال مفردات أخرى تغطي من 
حيث املعنى واملراد مس�احات أكرب من اسم التفضيل، 
ولع�ّل أهم املف�ردات هي كلم�ة "أّم"، ف�إذا أريد بيان 
أهمية اليء نس�بوه إىل األم، فيق�ال: أم املهازل، وأم 
املصائب، وأم املعارك، وهنا يرجعون اليء اىل األصل، 
أي أصل املهازل وأص�ل املصائب وأصل املعارك، وربما 
أري�د املحوري�ة والقطبية وعماد ال�يء كما يف وصف 
الق�رآن الكري�م ملك�ة املكرم�ة بأنها أم الق�رى كما يف 
دُِّق الَّذِي  رَْنزرَلْنرَاُه ُمبرَ�اررٌَك ُمصرَ ذرَا ِكترَاٌب أ قوله تع�اىل: )ورَهرَ
ا ورَالَِّذينرَ ُيْؤِمُنونرَ  ْولرَهرَ ْن حرَ برَ�نْيرَ يرَدرَْيِه ورَلُِتْنِذررَ أُمَّ الُْقررَى ورَمرَ
 ) اِفُظونرَ اِتِه�ْم ُيحرَ ىلرَ صرَ ِة ُيْؤِمُن�ونرَ ِبِه ورَُه�ْم عرَ ِباآْلِخ�ررَ
ْينرَا إِلرَْيكرَ ُقرْآناً  رَأْوحرَ ذرَلِ�كرَ  )األنعام:92(، وقوله تعاىل: )ورَكرَ
ْمِع ال  ا ورَُتْنِذررَ يرَوْمرَ الْجرَ ْولرَهرَ ْن حرَ ررَِبّي�اً لُِتْنِذررَ أُمَّ الُْقررَى ورَمرَ عرَ
ِعرِي( الشورى:7،  ِريٌق يِف السَّ نَِّة ورَفرَ ِريٌق يِف الْجرَ ررَْيبرَ ِفيِه فرَ
وم�ن ذلك قوله تع�اىل: )وإنه يف أم الكت�اب لدينا لعيل 
حكي�م( الزخرف: 4، قيل ُيراد من�ه أصل القرآن وقيل 
القرآن كله، وبالتايل وعىل التفسريين فإن كلمة "األم" 
تعن�ي األصل أو كل ال�يء وتمامه، وم�ن ذلك قولنا 
للوال�دة )أّم( والجمع أمهات للعاقل، وقولنا للمصدر 
واملرج�ع )أّم( والجمع أّمات لغري العاقل، وربما أريد 
ا  رَمَّ ب�األم رأس اليء وقمت�ه كما يف قوله تع�اىل: )ورَأ
اِويرٌَة( القارعة: 8-9، أي  ُه هرَ أُمُّ ورَاِزيُنُه. فرَ ْت مرَ فَّ ْن خرَ مرَ
يهوي إىل جهنم عىل أم رأس�ه، مثلما يهوي السّباح 

من علّو اىل بركة املاء عىل أّم رأسه.
وخاص�ة األمر أن كلم�ة "األم" هي من الصيغ 
التي يس�تعملها القرآن لبيان عظ�م اليء وجليل 
خط�ره يف الس�لب أو اإليج�اب، وهي م�ن الصيغ 
التي تع�ارف عليها الع�رب ودخلت يف أش�عارهم، 
وبخاص�ة عندم�ا يقف الش�اعر أمام ح�دث مهم 
ممتدة جذوره يف أعماق الزمان واإلنسان، وفاقت 
واقعة كرب�اء كل الوقائع، ولم تزل معركة الطف 
بني مخيمي الحق والباطل تنبئ عن عظم املصاب 
ال�ذي حّل ع�ام 61ه��، ولذلك ال غ�رو أن يعتمد 
الشعراء مفردة )األم( يف قصائدهم، من ذلك قول 
ش�اعر األحس�اء الش�يخ عبد الله بن عيل الوايل 
املتوىف عام 1300ه�� )1883م( يف وصف الطف 

حيث يقول:
والط�ف أم الفاق�رات ومس�كُب ... الع�ربات 

أعُظُمها بىًل ونكاُد
نتجت بها أم الخطوب صواعقاً ... يحدو بها 

اإلبراق واإلرعاُد
والبيتان يحمان الرقم 32 و33 من قصيدة 
من مائة وتسعة وعرشين بيتاً من بحر الكامل 
بعنوان "أينرَ األىل" أنشأها الوايل سنة 1284ه� 

)1867م( يف رثاء اإلمام الحسني، ومطلعها:
تك من بعد  فرَ م�ا باُل جفن�كرَ قد جف�اُه ُرق�اُد ... أرَجرَ

الوصال سعاُد
فالش�اعر يصف الطف بأنها أم املصائب والش�دائد 
نتج عنها استش�هاد س�يد ش�باب أهل الجن�ة اإلمام 
الحس�ني)ع( فإنها فاجعة من أعظم الخطوب وأمها. 
ث�م يعود الش�اعر يف قصي�دة أخرى ليؤك�د أن فاجعة 

كرباء هي أمُّ الرزايا كلها كما يف قوله:
ه�ذي الرزي�ُة  أمُّ كلِّ رزي�ة ... يف الدي�ن ق�د نتجت 

ومنها  ُتولُد
والبيت هو الرقم 107 من قصيدة من مائة وثمانية 
وعرشين بيتاً من بح�ر الكامل بعنوان "املقيُم املقعُد" 

أنشأها يف العام نفسه يف رثاء اإلمام الحسني.
ويف كث�ري م�ن األحي�ان ينس�بون "أم الرزاي�ا" اىل 
الس�يدة زينب بنت عيل بن أبي طالب)ع( التي تحملت 
املسؤولية الرس�الية من بعد استشهاد أخيها، فكانت 
ه�ي الراعي�ة لألرسى، وهي إش�ارة إىل عظ�م املصاب 
الذي ألمَّ بها والتزامها باألمر عىل أفضل وجه ووقوفها 
يف املجال�س العامة والخاصة لفض�ح بني أمية وبيان 
مظلومي�ة أه�ل البيت عليهم الس�ام، وم�ن ذلك قول 
شاعر القطيف عبد املحسن بن محمد امللهوف التاروتي 

املتوىف عام 1260ه� )1844م( حيث يقول:
بأبي وب�ي أمَّ الرزايا زينباً ... مس�جورةرَ األحش�اء 

باإليقاِد
تط�وي الضلوعرَ عىل لظ�ى حرَّاته�ا ... مهما دعْت 

نفثت كسقط زناِد
والبيت�ان يحم�ان الرقم 61 و62 م�ن قصيدة من 
ثاث�ة وثمان�ني بيتاً من بح�ر الكامل بعن�وان "وبقي 

الصبور".
 ففي القصائد املنت�رشة يف هذا الديوان والذي قبله 
وبع�ده أّمات األبيات الحاكي�ة عن األمهات واألّمات يف  

الخطوب وامللمات.
يف �أبياتهم ِحكم

وال يخف�ى أنَّ الحكم�ة ال تغيب عن 
قوايف الش�اعر املجيد حتى وإن استفرغ 
مشاعره يف املأساة وأفرغ أحاسيسه يف 
وعائها، ألن الحدث الجلل يحمل يف طياته 
ربة والحكمة واملوعظة، فكما  الِعربة والعرَ
يستحرض الش�اعر أطال سعاد وبقايا 
س�لمى وه�و  يصحبن�ا ع�رب أبياته يف 
الطريق إىل واقع�ة كرباء، فإن الحكمة 
ح�ارضة والعظ�ة ب�ارصة، وم�ن ذلك 
دعوة ش�اعر البحرين لطف الله بن عيل 
الجدحف�يص املتوىف بعد ع�ام 1201ه� 
)1787م( رج�ال األم�ة إىل اإلتعاظ من 

الحياة وقد غزاهم الشيب، فينشد:
با ...  ش�اب العذاُر وأنت يف مرح الصِّ

تلهو ويف سكر الشباب ُتعربُد
والشيب فيه عربة ألويل النهى ... أفا 

نهاك الشيب عما تعهُد
والبيت�ان هما الراب�ع والخامس من 
قصي�دة بعن�وان "تذكرت الحس�ني" يف 
خمس�ة وس�تني بيتاً من بح�ر الكامل، 

ومطلعها:
أب�داً بقلبك جم�رٌة تتوق�ُد ... وهوى 

عىل طول املدى يتجدد
فالش�اعر يذك�ر املرء بالش�يب، ألن 
الش�يب إن لم يتعظ به امل�رء داللة عىل 
الوقار وانتظار حسن العاقبة، ليس أقل 
يتع�ظ به دالل�ة عىل قرب املس�افة من 
حي�اة القرب فيقلل من طيش�ه ويضبط 

 ، نت�ه عو ر
عمري�ة  مرحل�ة  فل�كل 

استحقاقها، فتخضيب الش�يب بالحناء ال يرجع املرء 
ش�اباً إن لم يملك قلب الش�باب املعط�اء وروح الفتى 
امل�وزون، والش�يب ال يعيب املرء إن كان صدره يس�ع 
القري�ب والغري�ب ويأن�س إىل الخري ويس�توحش من 

الرش.
فاملرء وما يملك، ورأسماله عقله، والعاقل رأسمال 
الرفي�ق والصديق، م�ن هنا فإن ش�اعر العراق محمد 
رضا بن محمد األزري املتوىف عام 1240ه� )1241م(، 

وهو يرثي اإلمام الحسني)ع( ينشد:
فصاحب ملن تهوى اصطح�اب مفارق ... ويف الكل 

ْع نظرة املُتزوِِّد رجِّ
إذا ل�م يكن عقل الفتى مرش�درَ الفت�ى ... فليس إىل 

ُحسن الثناء بُمرشِد
والبيتان الخامس والس�ادس هم�ا من قصيدة من 
بحر الطوي�ل يف 26 بيتاً بعنوان "ع�نٌي بصريٌة"، وهي 
حكم�ة ُتنم�ى إىل ِحكم اإلم�ام عيل)ع( الت�ي يقول يف 
إِيَّاُه،  إِيَّ�اكرَ ورَ ْهِل ورَ ا الْجرَ �ْب أرَخرَ إحداه�ا موصياً: ال ترَْصحرَ
رُْء  اُس الْمرَ اُه، ُيقرَ لِيًما ِح�نيرَ آخرَ رَْردرَى حرَ اِهٍل أ �ْم ِمْن جرَ كرَ فرَ
ِء  ْ ِء ِم�نرَ ال�يَّ ْ �اُه، ورَلِل�يَّ اشرَ �رُْء مرَ �ا الْمرَ ا مرَ �رِْء إِذرَ ِبالْمرَ
اه.  لِيٌل ِحنيرَ يرَلْقرَ لِْب درَ لِْب ِمنرَ الْقرَ رَْشبرَاُه، ورَلِلْقرَ اِييٌس ورَأ قرَ مرَ
وأرى األزري يف حكمت�ه أن�ه غ�رف م�ن برئ الرس�ول 
األكرم)ص(، وهو القائل من حكمه ومواعظه س�ام 
رَْن يرَُكونرَ  ��رَ أ �ا عرَ ْوًنا مرَ ِبيبرَ�كرَ هرَ رَْحِب�ْب حرَ الل�ه علي�ه: أ
رَْن  �رَ أ ا عرَ ْوًن�ا مرَ كرَ هرَ رَْبِغ�ْض برَِغيضرَ ا، ورَأ �كرَ يرَْوًما مرَ برَِغيضرَ

ا. ِبيبرَكرَ يرَْوًما مرَ يرَُكونرَ حرَ
ومن محاس�ن ش�عر عب�د الله ب�ن ع�يل الوايل أن 
الحكم واملواعظ تخرج أنواره�ا من نوافذ أبياته حتى 
وإن بع�دت ق�وارب األبيات يف عمق األحزان الس�تدرار 
الدم�ع م�ن قيع�ان النف�وس الواله�ة أو س�ّحها من 
قطع�ات الصدور املقهورة، ولذلك فهو يف ش�عره دائم 

التنبيه فينشد:
ْم من أخيٍذ  تنّبه أبيت اللعن م�ن مرقد الهوى ... فكرَ

بالبا وهو راقُد
أتزه�ُد يف داٍر مقي�ٌم نعيمه�ا ... وترغ�ب يف داٍر بها 

الكل نافُد
أم�ا كان يف املاض�ني قبلك عربٌة ... وأن�ت ملا صاروا 

إليه مشاهُد
واألبي�ات 11 و12 و13 م�ن قصي�دة يف رثاء اإلمام 
الحس�ني)ع( تقطر حكماً وموعظة لبني اإلنسان من 
عاقب�ة الس�وء، وهي من بح�ر الطويل بعن�وان "هي 

الغاية القصوى"  يف مائة وعرشين بيتاً ومطلعها:
حناني�ك هل ماٍض من العمر عائ�ُد ... وقد أخلقته 

باختاها الجدائُد
وياح�ظ أن املطلع هو اآلخر يبدأ بموعظة تنطوي 
عىل حكم�ة قائمة يعيش معها اإلنس�ان كظله، ولعّل 
أبل�غ العظة أّن الدنيا دار مم�ر ال دار مقر وأن الرصاع 
بني الح�ق والباط�ل رصاع أزيل لم يتوقف عن�د بدر أو 
حن�ني أو مؤت�ة أو كرب�اء، ومرك�ز ثقل ال�رصاع هو 

النفس، فمن قدر عليها قدر عىل غريها.
قرن كثرية �أبياته

م�ا يلف�ت النظ�ر يف  قصائ�د الق�رن الثالث عرش 
الهج�ري أنها من الط�وال فضا عن غزارته�ا، ولذلك 
اس�توعب  الجزء األول من الديوان ح�ريف األلف والباء 
فق�ط، فيما ن�ال الجزء الثاني من الق�وايف بقية حرف 
الب�اء ثم الت�اء والثاء والجي�م والحاء والخ�اء والدال، 
وح�از الجزء الثالث عىل ما بقي من قافية الدال والذال 
والراء، وأكثر القصائد أبياتاً هي للشاعر عبد الله الوايل 
املعنونة "مصائب الطف" يف 138 بيتاً من بحر البسيط 
وأقلُّ األشعار بيت واحد من قصيدة بعنوان "غدا بحمد 
الل�ه" للش�اعر محمد عيل بن حس�ني األعس�م املتوىف 

عىل عام 1233ه�� )1818م(، وتوزع�ت النصوص 
بح�ور: البس�يط، الخفيف، الرج�ز، الرم�ل، الطويل، 
الكامل، املتقارب، والوافر، فكان يف البس�يط 5 قصائد 
ومقطوع�ات يف 259 بيت�اً، ويف الخفي�ف عرش قصائد 
ومقطوع�ة وبي�ت يف 280 بيتاً، ويف الرج�ز بيت واحد، 
ويف الرمل ثاثة أبيات متفرقة، ويف الطويل 23 قصيدة 
ومقطوع�ة وبيت يف 934 بيت�اً، ويف الكامل 26 قصيدة 
ومقطوع�ة يف 1275 بيتاً، ويف مج�زوء الكامل قصيدة 
واحدة م�ن 87 بيتاً، ويف املتقارب بيت�ان يف مقطوعة، 
ويف الوافر قصيدت�ان ومقطوعة يف 61 بيتاً، واملجموع 

2813 بيتاً تقاسمها 49 شاعراً.
ولم يخ�ل الدي�وان من مقدم�ة ألحد األع�ام أبان 
فيه�ا عن رؤيت�ه يف ثاثة محاور: النهضة الحس�ينية 
واملوس�وعة والجزء الثالث من الديوان، فقد كتب أمني 
عام املجلس األعىل للش�ؤون اإلس�امية يف دولة غينيا 
بيس�او األستاذ الشيخ محمد املصطفى بن رشيد جلو 
)1951-2011م( وه�و من أئمة أهل الس�نة، وباللغة 
الربتغالي�ة الت�ي يتحدث به�ا غالبية الس�كان: )كان 
اإلمام الحس�ني عظيماً يف كل ما يمكن أن ُتنس�ب إليه 
العظم�ة، فقد كان عظيم�ا لدى الله حي�ث اصطفاه 
إمام�ا .. واخت�اره ك�ي ينه�ض برشعة ج�ده النبي 
محم�د)ص( من جدي�د ويحي�ي التعاليم اإلس�امية 
.. وُيرج�ع إىل اإلس�ام نضارته وصفاءه وينقش�ع .. 
كان إمام�اً يف كل يشء .. ول�م ي�دع جانب�اً من جوانب 
الحي�اة إالّ وكان قول�ه ونهج�ه وقراره إماماً لس�ائر 
املناه�ج واألقوال والقرارات .. من هنا نجد أن الحديث 
عن اإلمام الحس�ني)ع( يختلف كليًّ�ا، فهو ذو جوانب 
متع�ددة يأخ�ذ كل متح�دث جانب�اً ويبحر في�ه ليجد 
اللئالئ والدرر ليربزه من س�ريته(.وعن وجهة نظره 
بخصوص دائرة املعارف الحس�ينية، فإن األستاذ جلو 
ال�ذي كتب املقدمة يف 2011/9/11م أي قبل أس�ابيع 
من رحيله يف 2011/10/7م يف العاصمة بيساو، يرى 
أن: )املوسوعة الحسينية اعتمدت ركيزتني أساسيتني 
املادية واملعنوية ذلك أن مضامني هذه املوسوعة عالية 
قة موضوعية بحيث تعد املوس�وعة  وقد ج�اءت محقَّ
األرقى بني املوس�وعات، وقد فاق�ت مثياتها إن كانت 
لها مثيات، وال أش�ك ب�أنَّ عوامل اإلخ�اص واملثابرة 
واإلس�تمرارية، وما يتحىل به كاتبها املحقق الكربايس 
م�ن العلم والفض�ل والتوفيق من قبل الل�ه جلَّ وعا، 
كلَّها كانت شاخصة وقائمة بحيث جاءت منظورة من 
قب�ل صاحبها أبي عبد الله الحس�ني)ع( زهرة الحياة 

ومبهج القلوب وسيد الشهداء وأبي األحرار(.
وبش�أن متن الجزء الثالث من ديوان القرن الثالث 
عرش الهجري يعتقد األس�تاذ محمد املصطفى رش�يد 
جل�و: )إنَّ ه�ذا الجزء ال�ذي كان يل ال�رشف بالتقديم 
والتقوي�م ل�ه يدلنا عىل عظم�ة هذا اإلم�ام الذي فاق 
العظم�ة حيث جعلها تتس�كع عند روضت�ه الرشيفة 
بكرب�اء املقدس�ة، حي�ث تج�د نفس�ك أمام ك�مٍّ من 
األش�عار وصلت اىل آالف القصائ�د واملقطوعات.. أرى 
أن األس�لوب املتب�ع يف إب�راز هذه األش�عار إىل الوجود 
أسلوب رائع بكل معايري التحقيق والنظم حيث ال يدع 
صغ�رية وال كبرية تم�ر دون أن ُيريح القارئ واملُنش�د 
واملحقق والباح�ث بحيث وضعها يف متن�اول الجميع 
من عالم ومتعلم وعىل سبيل نجاة(. وقد أصاب املقدِّم 
كبد الحقيقة فيما أظهر يف املحاور الثاثة من املقدمة، 
وهو رأي ش�اركه الكث�ري ممن كتب عن أج�زاء دائرة 
املعارف الحس�ينية التي بلغ املطبوع منها حتى اليوم 
77 مجلداً من بني ما ينيف عىل الس�بعمائة مخطوطة 

محررة هي قيد التحقيق والتوثيق.
الرأي اآلخر للدراسات- لندن
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أدباء من الزمن القريب حيطون بوجعهم عند أبواب كربالء
لكل �صيء وعاء �و بوتقة �و مكان يحجزه 

ويحده �أو يحفظه، فالوعاء ملاء �ل�صرب يحويه 
و�إال �صاح يف �الأر�ض، و�لكتابة للعلم ُتقيِّده و�إال 
ن�صي و�صاع، و�مل�صرف )�لبنك( للمال يحفظه، 

وهكذ� يف كل مفردة من مفرد�ت �حلياة 
�ليومية فهناك ثنائية متالزمة بني �حلافظ 

و�ملحفوظ و�حدهما ُيعرف باالآخر 

د. نضير الخزرجي
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نفى الالعب الدويل الس�ابق امل�درب يونس عبد عيل 
علم�ه بتس�ميته مس�اعداً للربازي�يل زيك�و مدرب 
منتخبنا الوطني لكرة القدم بدالً لباس�ل كوركيس 
.وقال يون�س أن "االتحاد لم يبلغه بأمر تس�ميته 
كمساعد للمدرب زيكو ولم يفاتحه أي من أعضاء 
اإلتحاد به�ذا األمر "مبيناَ يف الوقت نفس�ه" كانت 
هن�اك بع�ض االتصاالت يف وقت س�ابق بش�أن تويل 
إح�دى امله�ام التدريبي�ة يف املنتخبات الوطني�ة ، إال أن 
األمر لم يكتمل ألس�باب فنية".من جانب آخر دعا عبد عيل "اإلتحاد 

العراق�ي لدراس�ة وضع املنتخبات الوطنية بش�كل ش�امل ووضع 
حلول جذرية ملش�اكلها وأهمها االهتم�ام بالفئات العمرية"، ودعا 
الجماه�ر العراقية "لدع�م املنتخب الوطني والعبي�ه ألنه ال يمثل 
االتح�اد، بل يمثل جميع العراقيني ألنه�م يلعبون تحت راية العراق 
)حسب قوله(".هذا وقد أوردت بعض الوكاالت اإلخبارية خرب تعيني 

يونس عبد عيل كبديل للمدرب باس�ل كوركيس مساعد مدرب 
منتخبنا الحايل .يذكر أن الدويل الس�ابق يونس عبد عيل مثل 

جميع املنتخبات الوطنية ، األش�بال والناش�ئني والشباب 
واالوملبي والوطني، وهو صاحب الرقم القيايس كهداف 

للدوري العراقي ب� )37(  هدفا ، وأرشف عىل تدريب 
عدة أندية عراقية آخرها مع الرشطة .

اعرتف النجم األملاني مايكل شوماخر الحائز عىل لقب بطولة العالم لسباقات 
س�يارات فورموال -1 سبع مرات بارتكاب العديد من األخطاء منذ عودته من 

االعتزال قبل ثالثة أعوام.وأكد شوماخر ، الذي أعلن قبل أسابيع قليلة اعتزاله 
من جديد بنهاية هذا املوس�م بعدما قرر فريقه األملاني مرس�يدس عدم تجديد 
التعاقد معه ، أن األمور لم ترس جميعها وفقا لتخطيطه.وقال شوماخر /43 
عاما/ يف مقابلة مع صحيفة "فيلت أم س�ونتاج" س�يتم نرشها غدا األحد: 
"بصفتنا سائقني بسباقات فإننا نعتمد عىل سياراتنا. وعدم تقديم السيارة 

لألداء املنتظر منها يؤثر عيل كثرا بقدر ما يؤثر عىل الفريق".

أنهى نادي أربيل معس�كره املاليزي الذي اس�تمر ملدة ثالثة أيام 
يف العاصمة املاليزية كواالملبور اس�تعداداً ملواجهة اإلياب 

أم�ام فري�ق تش�ونبوري التايالن�دي ي�وم األربعاء 
املقبل ضمن الدور قب�ل النهائي لكأس االتحاد 

اآلس�يوي. هذا وقد اكتملت صفوف الفريق 
بانضمام خمايس املنتخ�ب العراقي الذي 

ش�ارك باإلضاف�ة إىل باق�ي الالعب�ني يف 
الحصص التدريبية األخرة باملعس�كر 
املالي�زي. جدي�ر بالذك�ر أن أربي�ل قد 
سحق تشونبوري ذهاباً بأربعة أهداف 
مقابل هدف حملوا توقيع أمجد رايض 

هدفني ، ولؤي صالح وصالح سدير.

عرب العب فريق الق�وة الجوية بكرة 
القدم حمادي أحمد، عن سعادته 
بتس�جيله أحد األه�داف الثالثة 
التي ق�ادت فريق�ه القتناص 
الف�وز من نظ�ره الكهرباء 
يف مستهل مش�واره ضمن 
مباري�ات ال�دور األول م�ن 
األوىل  املرحل�ة  منافس�ات 
املمتاز  ال�دوري  من بطولة 
إن  أحم�د:  الكروي.وق�ال 
فريق القوة الجوية دق جرس 
اإلن�ذار لفرق ال�دوري عندما 
حقق الفوز عىل الكهرباء الذي 
ش�هد العديد من االس�تقطابات 
الجيدة والتجديد مع جهازه الفني 
وهو م�ا يجعله فريق صع�ب املراس 
وبالرغ�م م�ن خس�ارته أمامن�ا إال أني 
أجده فريقا س�يحرج الفرق التي يالقيها 
يف ق�ادم األيام.وأض�اف: أن تس�جييل اح�د 
األه�داف الثالثة يف مرمى الكهرباء س�يدفعني 
ملواصل�ة عمل ماكنتي التهديفي�ة دون كلل أو ملل 
كون�ي عازما ع�ىل ان يكون لقب اله�داف من نصيبي 
للم�رة الثاني�ة بعدم�ا حصل�ت عليها املوس�م املايض 
وأقر بأني س�أواجه منافسة حامية من العبي الفرق 
األخ�رى ومنهم املحرتفون 
فرض  ي�ودون  الذين 
يف  حضوره�م 
املمت�از  ال�دوري 

الكروي.

انج�ازات عربي�ة وآس�يوية ومحلي�ة حققه�ا 
رياضي�و نادي االتصاالت والربي�د يف عدة العاب 
رياضي�ة وكانت لهم بصم�ات واضحة ومؤثرة 
ضم�ن صف�وف املنتخب�ات الوطني�ة, الن�ادي 
اآلن ع�ىل صفي�ح س�اخن بس�بب االنتخاب�ات 
املزم�ع إقامتها يف األيام القليل�ة املقبلة "الهيئة 
العام�ة" بات�ت "هيئت�ني" والنفوذ انقس�م إىل 

ش�قني واللجنة العلي�ا لالنتخابات لم تقف أمام 
تيارات الضغوط وتحس�م أمر انتخابات النادي 
ول�م تب�ت يف ق�رار منح حق الرتش�يح ملرش�ح 
االس�تثناء رغ�م اس�تيفائه لل�رشوط!, الرصاع 
عىل ك�ريس الرئاس�ة منحرص بني وكي�ل وزير 
االتصاالت السابق والوكيل اآلخر للوزير الجديد 
فكيف ستكون النتائج التي سيخرج بها النادي 
يف ض�ل رصاع النف�وذ وتص�در املش�هد؟ , نجد 
أن إقام�ة انتخاب�ات النادي س�يرض بالرياضة 

العراقية قبل أن يرض بالنادي نفس�ه ولهذا عىل 
وزارة الش�باب التخل�ص م�ن هذه املس�ؤولية 
برم�ي الكرة يف ملعب "وزير االتصاالت والربيد" 
حرصاً لحل جمي�ع اإلش�كاليات وترتيب أوراق 
النادي وحس�م ه�ذا امللف بما ي�ريض رياضيي 
النادي ألن عىل وزارة الش�باب بما أن هي راعية 
للشفافية والديمقراطية ومسؤولة "إداريا" عن 
األندي�ة عليها أن تحفظ اس�تقاللية االنتخابات 
وعدم جرها ملآرب شخصية ومذهبية وطائفية 
وهذا ل�ن يريض وزي�ر الش�باب والرياضة 
املهن�دس جاس�م محم�د 
جعف�ر وال أصح�اب 
الرابع�ة  الس�لطة 
ضي�ني  يا لر ا و

واملتابعني.

تقيم الجمعية العراقية الس�ويدية الرياضية وبالتنس�يق من نادي ) إي أف كو يتوبوري( أحد أندية 
الدرج�ة األوىل يف الدوري الس�ويدي، دورة تدريبي�ة ملدربي كرة القدم العراقي�ني ابتداًء من األول 

من ش�هر ترشي�ن الثاني املقبل ولغاية الخامس عرش منه.وق�ال النائب األول لرئيس 
الجمعية، حارس منتخب الشباب العراقي السابق، الكابتن سالم عيل أن "الجمعية 

العراقي�ة الس�ويدية الرياضية قررت إقامة دورة لتدري�ب املدربني العراقيني يف 
مدينة يتوبوري السويدية "، مبيناً إىل أن "الدورة مؤمل لها أن تقام ابتداًء من 
األول من شهر ترشين الثاني املقبل ولغاية الخامس عرش منه ". وأضح عيل 
أن" م�ن ضمن أهداف ومق�ررات عمل الجمعية، تطوي�ر الرياضة العراقية 
بكافة أنواعها، والتعاون مع الجانب الس�ويدي بهذا الش�أن، وجاءت هذه 
ال�دورة تجس�يداً لهذه األه�داف والتي نس�عى من خاللها لتطوي�ر قابلية 
امل�درب العراقي وفق أحدث األس�اليب الحديث�ة لعلم التدري�ب" . وتابع " 
تنس�يق الدورة جاء مع مقر الجمعية يف بغداد والذي يرتأسه الالعب الدويل 
الس�ابق غان�م عريبي ال�ذي كان له الدور الكبر يف س�عينا له�ذه الدورة 
التي س�تكون بإرشاف االتحاد السويدي لكرة القدم ويحارض فيها خرباء 
معتم�دون من االتح�اد األوربي لكرة القدم"، مبيناً أن "الدورة ستش�مل 
ال�دروس النظري�ة والعملي�ة التطبيقي�ة، فضالً عن االط�الع عىل أحدث 
أساليب التدريب املتبعة يف الكرة العاملية".أشار الحارس السابق ملنتخبنا 
الش�بابي أن "الجمعية فرع العراق ستتسلم طلبات التقديم مرفق معها 
السرة الذاتية لكل مدرب يرغب االشرتاك يف الدورة ، وسيتم اختيار العدد 
املطل�وب من قبلها حرصاً ومن خالل الس�ر الذاتية للمتقدمني ، عىل أن 
يقدم الراغب يف األش�رتاك طلب�ه للكابتن غانم عريبي رئيس الجمعية يف 
بغ�داد مع تكاليف ال�دورة خالل فرتة أقصاها نهاية األس�بوع املقبل". 
وأنهى النائ�ب األول للجمعية العراقية الس�ويدية الرياضية حديثه بأن 
"تكاليف الدورة يتحملها املش�رتك نفس�ه والتي ت�رتاوح بني 2500 إىل 
3000 دوالر أمريك�ي تتضمن الس�فر واإلقامة وتكلف�ة املحارضات ". 
هذا وس�يتواجد يف العاصمة بغداد اليوم األحد كل من ايفان كاتو رئيس 

الجمعية املقر الرئيس وس�الم عيل النائ�ب األول للجمعية لغرض مقابلة 
الس�فر الس�ويدي يف بغداد واالتفاق عىل منح تأش�رة دخول املش�رتكني 

للملكة من قبل الس�فارة يف بغداد ، وكذلك لقاء بعض املس�ؤولني العراقيني 
ل�رشح ماهية عم�ل الجمعية خ�الل الفرتة القادمة وس�بل االرتق�اء بالواقع 

الريايض العراقي من خالل التعاون مع الجانب السويدي ".

ج�اءت ردود الفع�ل متباين�ة بش�أن قرع�ة دورة كأس 
الخليج الحادية والعرشين لكرة القدم التي س�حبت الخميس 
املايض يف املنامة، مع إجماع املس�ؤولني ع�ن املنتخبات بقوة 
املجموعتني.وضم�ت املجموع�ة األوىل البحرين وعمان وقطر 
واإلم�ارات، والثاني�ة الكوي�ت واليمن والس�عودية إىل جانب 
منتخبن�ا الوطني.ع�ّد عضو االتح�اد العراق�ي املركزي لكرة 
الق�دم يحيى زغر، املجموع�ة الثاني�ة يف دورة كأس الخليج 
الحادي�ة والعرشي�ن الت�ي تضم منتخب�ات الكوي�ت واليمن 
والس�عودية "متوازنة"، مؤكدا أن الكرة العراقية عازمة عىل 
التأه�ل ص�وب دوره�ا الثاني والوص�ول للقب.وق�ال يحيى 
زغ�ر: إن قرع�ة خليج�ي 21 املق�ّرر أن تضّيفه�ا العاصمة 
البحريني�ة املنام�ة خالل الف�رتة من الخام�س وحتى الثامن 
ع�رش من ش�هر يناير العام 2013 ابتس�مت للك�رة العراقية 
وأوقعتن�ا يف مجموع�ة متوازن�ة بالرغ�م م�ن كونه�ا تض�م 
الكويت بطل النس�خة السابقة. وبنّي: ان كل الفرق الخليجية 
مستوياتها متقاربة والبطولة لها مكانة يف نفوس الجماهر 
الخليجي�ة وهو م�ا يمنحنا الع�زم لخطف بطاق�ة التأهل إىل 
ال�دور الثان�ي، وتابع: أج�د أن منتخبي الكويت والس�عودية 
س�يكونان منافس�ني ملنتخبنا عىل التأهل ك�ون لهما وزنهما 
إال أن الحظ�وظ متس�اوية وآم�ل ان تخدمن�ا الظروف.وقال 

رئيس االتحاد البحريني الش�يخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
"مجموع�ة البحرين تضم منتخبات قوية وأتوقع أن يس�عى 
منتخبن�ا إىل إحراز البطولة عىل أرضه يف اس�تضافتنا الرابعة 
لها. املجموعتان قويتان والحظوظ متكافئة".من جهته، قال 
محمد حسني قائد منتخب البحرين "مجموعتنا صعبة بوجود 
منتخبات قوية لكن أتمنى أن نحصل عىل املؤازرة الجماهرية 
املطلوب�ة لك�ي نتأه�ل إىل نص�ف النهائ�ي. مجموعتنا أقوى 
نس�بيا من الثانية".مدرب املنتخ�ب اإلماراتي مهدي عيل قال 
بدوره "بدأنا اإلعداد للدورة الخليجية منذ شهر، فمجموعتنا 
قوي�ة ولكن م�ن يريد الفوز باللقب علي�ه أن يقاتل. يجب أن 
نعمل بك�د إذا أردنا الفوز باللقب للم�رة الثانية يف تاريخنا".

أم�ا نائب رئيس االتح�اد العماني صالح الف�اريس فاعترب أن 
"أه�م ما يف القرعة أنها أبعدتنا عن مواجهة املنتخب العراقي 
يف ال�دور األول، فنح�ن نلعب معا يف تصفي�ات كأس العالم".

ويلعب منتخبا عمان والعراق يف املجموعة الثانية ضمن الدور 
الرابع الحاسم للتصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل مونديال 2014 
يف الربازيل.وتاب�ع الفاريس "منتخب�ات املجموعة قوية، إذ أن 
قطر تشارك يف الدور الرابع لتصفيات كأس العالم أيضاً، لكن 
ما يمنحنا قوة يف هذه املجموعة أننا سنخوض مباراتنا األوىل 
ضد البحرين صاحبة األرض".وأوضح مدير املنتخب العماني 
محمد العل�وي أيضاً ان "القرعة متوازن�ة كالعادة"، مضيفا 
"تمنى أن يعود املنتخب العماني يف هذه البطولة اىل املنافس�ة 

ع�ىل اللقب لكن املهم�ة لن تكون س�هلة مع اإلم�ارات قطر 
والبحرين املضيفة".وتاب�ع "املجموعتان قويتان، لكن األهم 
أن نلتق�ي م�ع اإلمارات مج�ددا يف إحدى مباري�ات الدربي".
وأوضح مدير املنتخب الس�عودي خالد املعج�ل "املجموعتان 
قويت�ان. منتخبنا يجمع ب�ني عنارص الخربة والش�باب لكن 
ه�ذا ال يمنعن�ا من الدخول للمنافس�ة ع�ىل اللقب".وأوقعت 
قرع�ة كأس الخليج العرب�ي الحادية والعرشي�ن لكرة القدم 
التي س�حبت الخميس يف متحف البحري�ن الوطني يف املنامة 
املنتخب�ات الثمانية يف مجموعتني متوازنتني، تبدو فيها األوىل 
قوي�ة فنيا يف ح�ني تربز الثاني�ة من حيث الس�جل التاريخي 
الزاخر ملنتخباتها.وستضّيف البحرين الدورة الخليجية من 5 
إىل 18 كان�ون الثان�ي/ يناير املقبل. وضم�ت املجموعة األوىل 
البحري�ن وعمان وقطر واإلم�ارات، والثانية منتخبنا الوطني 
والكويت حاملة اللقب واليمن والسعودية. ووزعت املنتخبات 
الثمانية املش�اركة عىل مجموعت�ني، فرتأس منتخب البحرين 
املجموعة األوىل كون�ه صاحب األرض، ومنتخب الكويت بطل 
النس�خة املاضية املجموعة الثانية.واخذ يف االعتبار التصنيف 
األخر لالتحاد الدويل )فيفا( لتوزيع املنتخبات الستة األخرى، 
فوضعت حسب مس�تويني، ضم األول منتخبات عمان وقطر 
ومنتخبن�ا الوطني، والثان�ي منتخبات الس�عودية واإلمارات 
واليم�ن. ويتأه�ل األول والثان�ي من كل مجموع�ة إىل نصف 
النهائ�ي ويلعب�ان بطريقة املق�ص وبخ�روج املغلوب حيث 

يتأه�ل الفائزان إىل املباراة النهائي�ة، يف حني يلعب الخارسان 
يف مب�اراة لتحدي�د صاحب�ي املركزين الثالث والراب�ع التي لم 
تك�ن موجودة يف النس�خ األرب�ع املاضية الت�ي أقيمت بنظام 
املجموعتني.من جهته يعترب منتخ�ب البحرين من املنتخبات 
الجي�دة م�ن الناحية الفني�ة، وقد توج يف الع�ام املايض بطال 
لدورة األلع�اب الخليجية عىل أرض�ه، ودورة األلعاب العربية 
يف الدوح�ة، بقي�ادة مدرب�ه االنكليزي بيرت تايل�ور الذي يبدو 
ان�ه قد ال يس�تمر يف منصبه. ويجتمع االتح�اد البحريني غدا 
الجمعة التخاذ قرار بش�أن بقاء تايلور يف منصبه من عدمه، 
وذلك بعد الخس�ارة الثقيلة أمام اإلمارات الثالثاء املايض 6-2 
يف مباراة ودية أقيمت يف دبي. وبالنس�بة إىل املجموعة الثانية، 
فهي نس�خة مكررة تقريبا عن نفس املجموعة التي أنتجتها 
القرعة يف "خليج�ي 20" يف اليمن بوج�ود منتخبات الكويت 
والسعودية واليمن، باستثناء دخول العراق بدل قطر.وال يزال 
املنتخب السعودي يتخبط بالنتائج املتواضعة، ويبدو كابوس 
خروج�ه املبك�ر بث�الث هزائ�م من ال�دور األول لكأس آس�يا 
األخ�رة يف الدوحة مطلع عام 2011 مس�تمرا، الن نتائجه يف 
املباريات الودية األخرة ليست مشجعة أيضاً.ويبقى منتخب 
العراق من املرش�حني للعب دور بارز يف الدورة الخليجية رغم 
االنتكاس�ة الت�ي تعرض له�ا الثالثاء املايض بخس�ارته أمام 
نظره االسرتايل 2-1 يف الدوحة يف الجولة الخامسة من الدور 

الراب�ع للتصفي�ات كأس العال�م، والتي قلصت إىل 

حد كبر فرصته يف إمكان تأهله إىل كأس العالم للمرة الثانية 
يف تاريخ�ه بعد ع�ام 1986.أما منتخب اليم�ن الذي انضم إىل 
دورات كأس الخليج يف النس�خة السادس�ة عرشة يف الكويت 
عام 2003، فما يزال يبحث عن التأهل اىل نصف النهائي للمرة 
األوىل يف تاريخه.يذك�ر ان دورة "خليجي 21" كانت مقررة يف 
مدين�ة البرصة العراقي�ة، لكن تقرر إس�نادها إىل البحرين يف 
اجتماع رؤس�اء االتحادات الخليجية يف الكويت يف 31 ترشين 
األول/ اكتوب�ر 2011 " ع�ىل أن تس�ند اليه النس�خة التالية.

وتضّيف البحري�ن الدورة الخليجية للم�رة الرابعة بعد أعوام 
1970 و1986 و1998، وكان اللق�ب يف النس�خ الث�الث م�ن 
نصيب املنتخب الكويتي، يف حني فش�ل منتخب البحرين حتى 
االن يف احراز اللقب.وكانت النس�خة الس�ابقة اقيمة يف اليمن 
أواخ�ر عام 2010، وتوج فيها املنتخ�ب الكويتي بطال بفوزه 
يف املباراة النهائية عىل نظره السعودي 1-صفر بعد التمديد، 
معززا رقمه القيايس الذي وصل اىل عرشة القاب خليجية. وأكد 
مدير الدورة احمد النعيمي يف كلمة اللجنة املنظمة ان "مملكة 
البحري�ن تعتز باس�تضافة الدورة الخليجية للم�رة الرابعة يف 
تاريخه�ا"، وقد تس�لم قب�ل انطالق القرع�ة كأس الدورة من 
أمني عام االتحاد الكويتي س�هو الس�هو ك�ون منتخب بالده 
توج باللق�ب األخر.يذكر أن جوائز ال�دورة ارتفعت لتصل إىل 
نحو 675 أل�ف دوالر للبطل، ونحو 400 أل�ف دوالر للوصيف، 

مقابل نحو 135 ألفا للثالث، و68 ألفا للرابع.

ردود فعل متباينة بشأن قرعة خليجي"21"..

مـنـتـخـبـنــا الـوطـنــي إلـى جـانــب الـسـعـوديــة والـكـويــت والـيـمــن
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طالب�ت اغلبية الجمه�ور العراق�ي ببقاء زيكو 
مدرباً ملنتخبنا الوطني لفرتة قادمة من خالل نتائج 
االستفتاء الذي قام به موقع "معرض الكرة العراقية 
املص�ور" عىل ش�بكة التواص�ل االجتماع�ي "فيس 
بوك" ح�ول بقاء زيكو كم�درب ملنتخبنا الوطني او 
رحيله بعد النتائج الغري جيدة يف التصفيات النهائية 
املؤهلة ل�كأس العالم 2014.وش�ارك يف االس�تفتاء 
اكثر من 700 ش�خص مثلوا جميع طبقات املجتمع 
العراقي س�واء م�ن داخل او خ�ارج العراق.وجاءت 
النتائج كالتايل 76 ٪ من الجمهور يطالب بقاء زيكو 
ع�ىل رأس اله�رم التدريب�ي ملنتخبنا ب�ل ان البعض 
طال�ب ببقاءه حتى لو خ�رج العراق من التصفيات 
النهائي�ة املؤهل�ة ل�كاس العال�م 2014 فيما ذهبت 
نس�بة 24 ٪ من التصويت باملطالبة برحيله وإسناد 
املهمة ملدرب�ني محليني.فبالرغم من الخس�ارة التي 
تع�رض له�ا منتخبن�ا الوطني ام�ام اس�رتاليا يوم 
الثالث�اء امل�ايض والت�ي اعتربها الكث�ريون الفرصة 
االخرية ملنتخبن�ا فيما لو اراد التمس�ك بامل التأهل 
لكاس العال�م اال ان الغالبية طالب�ت برضورة بقاء 
امل�درب الربازي�ي زيك�و وهذا ل�م يحدث س�ابقاً يف 
الع�راق حي�ث ان الجميع يطال�ب باالقال�ة بعد كل 
خس�ارة ملنتخبنا الوطني.اجمع�ت االراء يف ان زيكو 
ال يتحم�ل الخس�ارة نهائياً واختلف�ت بني من يضع 
الل�وم ع�ىل االتحاد وم�ن يضع الل�وم ع�ىل الركائز 
االساس�ية يف منتخبنا الوطن�ي ومن يضع اللوم عىل 
بعض الالعبني الذين ل�م يثبتوا جدارتهم بالرغم من 

الفرص الت�ي اتيحت لهم يف ارت�داء فانيلة املنتخب.
يف الجان�ب االخ�ر فاألص�وات الت�ي طالب�ت برحيل 
زيكو اجتمعت عىل انه الس�بب الرئييس يف الخسارة 
االخ�رية وطالبت�ه بالرحيل فيما اختلف�ت يف اختيار 
امل�درب ال�ذي يس�تطيع ان يق�ود منتخبن�ا بالوقت 
الح�ارض حيث كان�ت االس�ماء التدريبي�ة ) عدنان 
درجال وجمال عي وايوب اوديش�و ورايض شنيشل 
اضافة اىل اسمأء اجنبية مثل بورا وفيريا( هي االكثر 
ترش�يحاً لقيادة املنتخب الوطني يف الوقت الحارض، 
ولع�ل ابرز االراء التي س�لطنا عليها الضوء كانت ل� 
عالء س�امي وعمر العزاوي وذاكر الشمة حيث قال 
االول:املش�كلة الرئيس�ية ه�ي يف االتح�اد الذي منذ 
البداي�ة لم يحس�ن التعامل مع زيك�و فهناك فجوة 
كب�رية يف عالقتهما ف�كان كل طرف يعم�ل بواٍد مع 
انعدام واضح يف التفاهم والتنس�يق بينهما،واضاف 
انا أفض�ل رحيل االتحاد الحايل ومج�ئ اتحاد مهني 
مقتدر يتكون من اش�خاص لهم ب�اع طويل ودراية 
عميق�ة يف الرياضة امثال الدكت�ور عبد القادر زينل 
واالس�اتذة هش�ام عطا عجاج وعبد السالم الكعود 
وغريه�م من الش�خصيات الرياضية وبع�د ذلك يتم 
تشكيل لجان متخصصة من الرياضيني الذين خدموا 
ورشفوا اس�م وتاريخ الرياضة العراقية لكي نس�ري 
عىل الطري�ق الصحيح ونواكب دول العالم املتقدمة، 
وبعدها كل شئ سيتغري ويتم اختيار املدرب بطريقة 
علمية وعملية مدروس�ة وبتخطيط ومنهجية بعيدا 
ع�ن التخب�ط واالهواء الش�خصية بما في�ه لخدمة 
الرياض�ة العراقي�ة لكي نحقق النتائ�ج املرجوة.اما 
عم�ر العزاوي فقال : انا مع رحيله ... والس�بب اننا 

لم نرى لحد االن اي ملسة فنية للمدرب ، والذي يقول 
انه صنع جيل من الش�باب،ارد عليه واقول ليس هو 
م�ن صنعهم بل انه ش�اهد مس�تواهم الجيد وكانوا 
يس�تحقون التواجد،واضاف اليش الثاني كيف لنا ان 
نثق بامل�درب بعد االن وراينا جمي�ع املباريات كانت 
باملس�توى الهزيل والول مرة نلعب هكذا يف مباريات 
، كن�ا قبل حتى عندما نخرج من بطولة يكون اداءنا 
جي�د فيها،ولكن اول م�رة نرى املنتخ�ب بهذا االداء 
الهزي�ل والبط�يء ،نحن النش�كك بالالعب�ني ولكن 
يجب تجدي�د الدماء مع املدرب ،وناتي بمدرب عاملي 
وليس بمدرب منتهي الصالحية، وكلمة اخرية لو لم 
يك�ن لدينا تصفيات نهائية ل�كاس العالم ملا طالبت 
بتغي�ري امل�درب ولكن الوق�ت حرج ولم نش�اهد اي 
ملس�ة من قبل زيكو.اما ذاكر الشمة فقال : املشكله 
ال تكمن يف املدرب واالخبار التي تصلنا من مصادرنا 
تخربنا به�ول الذي ح�دث ويحدث يف ذلك املعس�كر 
الذي حدث يف قطر والتخبط الذي يس�لكه اتحاد كرة 
الق�دم واعضاءه املمثل بناج�ح حمود الذي لم يوفر 
اي مب�اراة تجريبي�ة للمنتخب وحني اس�تعان باحد 
العراقيني املتنفذين بدولة قطر لتوفري مباراة واحدة 
عىل اق�ل تقدير وح�ني ابلغو زيك�و بحصولهم عىل 
تلك املباراة بواس�طة العراق�ي وحني حرض املنتخب 
للمباراة وجدوا امللع�ب غري مخطط وال يوجد حكام 

رغ�م  املب�اراة  تق�ود 
ان الفري�ق كان م�ن 
الدرج�ة الثانية وغري 
الئق ملالقات املنتخب 
س�ارعوا  العراق�ي، 

لوس�يط لالتص�ال  با
ق�ي  لعرا ه�م ا ذ نقا ال

ع�ة وقام ذلك الرجل باالتصال  بمجمو
من الح�كام حتى حصل عىل احده�م هذا اوال ، 
م�ا ح�دث بعد ذلك ه�و خروج ع�ي رحيمة من 
املعسكر الن زيكو لم يستعن به ضمن التشكيلة 
املتوقع�ة للمنتخب ودون عل�م زيكو وكيف غطا 
ناج�ح حمود عليه وذهب للتوس�ل به لكي يعود 
للمعس�كر، ثالثا املش�ادة التي حدثت بني املرتجم 
ومجموعة م�ن الالعبني لتصوره�م بانه ال ينقل 
ال�كالم حرفياً للمدرب هذا كله ح�دث قبل املباراة 
، اضاف�ة لتفاجىء املدرب زيكو باس�تقدام بعض 
الالعبني من فري�ق اربيل وضمهم اىل املنتخب دون 
عل�م زيكو بذلك رفض ضمهم النه لم يختارهم هو 
بنفس�ه ، رابعا املش�ادة الكالمية الت�ى حدثت بني 
املدرب زيكو م�ع ناجح حمود وكيفية تدخل ناجح 
ب�كل التفاصيل االحرتافية للمدرب واختيار الالعبني 
وكي�ف رف�ض زيكو ذل�ك فاخربه ناج�ح حمود ان 
ع�ىل زيكو التنحي ع�ن ادارة الفري�ق فرفض زيكو 
ذلك اال بعد س�داد املبلغ املتف�ق عليه يف العقد فخاف 
ناجح حمود فهرب من الحوار، خامس�ا املبالغ التي 
كان يرصفه�ا عبد الخالق مس�عود عىل اس�تضافة 
بع�ض من رفاقه وبع�ض الالعبني م�ن فريق اربيل 
ال�ذي اس�تضافهم عىل حس�اب االتح�اد العراقي يف 
الفن�دق الذي يس�كن به 
الفري�ق، سادس�ا وليس 
اخرا الفوىض العارمة من 
قب�ل الالعب�ني االحتي�اط 

الذين كانوا يجلسون عىل مسطبة 
االحتي�اط مم�ن يدع�ون بانهم 
وال�كالم  الكب�ار  املحرتف�ني 
البذيء الذي كان يرددوه عىل 
الالعب�ني الج�دد يف تش�كيلة 
مباراة العراق ضد اس�رتاليا 
وعىل مس�مع كل الجمهور 
والتدخل األخالقي للكابتن 
يونس محمود حني توجه 
االحتي�اط  مقاع�د  اىل 
وتكل�م م�ع الالعبني يف 
ع�دم التدخ�ل ولفض 
ال�كالم الب�ذيء بحق 
يونس  وان  الالعبني، 
قائ�د  بح�ق  كان 
كثري  وكالم  الفريق 
الحدي�ث   ، غ�ريه 
ب�ه  ادىل  ال�ذي 
زيكو م�ع احد 

القن�وات االوربي�ة بعد املب�اراة وحديثه 
عن اندهاش�ه بعدم وجود االحرتافية يف 
الفريق العراقي واملس�ؤولني عليه يؤكد 
ص�دق معلوماتنا ونحن نؤيد زيكو بان 
ذل�ك االتحاد الجاهل ب�كل القيادة التي 
اوكلت اليه وان يجب من تاول له قيادة 
االتح�اد يج�ب ان يك�ون اكاديم�ي عىل 
اقل تقدي�ر، خبري باللعب�ة ،وله اتصاالت 
باالتح�اد ال�دويل واالس�يوي، محبوب من 
قب�ل الالعبني، كلمت�ه مس�موعه، متعاون 
مع الخرباء او املدربني، ونحن ال نرش�ح احد 
ولكن يجب ان نقول الحق والله ويل التوفيق.

ام�ا عمر عبد فقال : أعظم رس�ام يف العلم 
عاجز عن رس�م نقط�ة من غري فرش�اة والوان 
وكذل�ك زيك�و اليس�تطيع إح�راز ال�كاس ب�دون 
تخطيط مسبق عىل مستوى تبني الالعبني الناشئني 
وتحضريهم بش�كل امثل للكاس بعد سنني،واضاف 
يجب عىل اصحاب القرار وضع خطط اس�رتاتيجية 
عىل ث�الث مراحل القريب خمس س�نني واملتوس�ط 
عرشة والبعيد خمسة وعرشين سنة،هناك اتحادات 
تحظ�ر العب�ني ملوندي�ال ع�ام 2022 ونح�ن نلعب 
اليوم ونقول منو يبقى للغد !!! )وحس�بي الله ونعم 

الوكيل(.

لن يس�تأنف مدافع تشليس االنكليزي 
جون ت�ريي عقوبة ايقافه 4 مباريات 
من قبل االتحاد االنكليزي لكرة القدم 

بسبب توجيه اهانات عنرصية.
وكان االتحاد املح�ي وجد تريي، قائد 
تش�ليس بطل اوروبا، مذنبا بتوجيهه 
اهان�ات عنرصية ملداف�ع كوينز بارك 
رينج�رز انط�ون فردينان�د يف ترشين 
االول/اكتوبر املايض فاوقفه اربع 
مباري�ات وغرم�ه 220 الف 

اسرتليني.
وق�ال ت�ريي يف بي�ان له: 
متأني�ة،  دراس�ة  "بع�د 
قررت عدم استئناف قرار 

االتحاد االنكليزي. 
ه��ذه  اغتن��م  ان  اري�د 
العت��ذر  الفرص�ة 
الجميع  م��ن 
اللغ�ة  ع�ىل 

الت�ي اس�تخدمتها يف مب�اراة كوين�ز 
ترشي���ن  يف  رينج�����رز  ب��ارك 

االول/اكتوب��ر املايض".
اعل�ن  عام�ا(   31( ت���ريي  وك��ان 
اعتزال�ه اللعب مع املنتخب االنكليزي، 
معت�ربا ان االتحاد املحي للعبة وضعه 
يف موقع "ال يحتمل" بعد ان قرر االخري 
مواصلة تحقيقاته يف تهمة العنرصية 
رغم ان القضاء ق�رر تربئته من هذه 

التهمة يف تموز/يوليو املايض.
وتاب�ع تريي: "ع�ىل رغم خيب�ة امي 
م�ن حكم االتحاد االنكلي�زي، اقر بان 
اللغة التي اس�تخدمتها، بغض النظر 
عن السياق، ليست مقبولة عىل ملعب 
لك�رة الق�دم او باالح�رى يف اي م�ن 

مجاالت الحياة".
وينفي تريي تلفظه باي كالم عنرصي 
لفرديناند، ورشح للمحكمة سابقا ان 
م�ا قام به ه�و الرد بطريقة س�اخرة 
عىل الشتائم التي وجهها اليه فرديناند 

شقيق ريو العب مانشسرت يونايتد.
وتاب�ع تريي: "كما ذك�رت يف القضية 
الجزائية، مع االس�تفادة من التجارب 
الس�ابقة، ل�م تكن لغتي املس�تخدمة 

ردة فعل مناسبة لرجل يف موقفي. 
رد فع�ي كان دون املتوق�ع لن�اد مثل 
تش�ليس، ويل ش�خصيا، ول�ن يتك�رر 

ذلك".

ج�دد املدي�ر الفن�ي لري�ال مدري�د جوزيه 
لل�دوري  الع�ودة  يف  رغبت�ه  مورينه�و 

أن  أك�د  لكن�ه  املمت�از  اإلنجلي�زي 
هذه الخط�وة لن تكون قبل 2016 
عندما ينتهي عقده الحايل مع بطل 

الدوري اإلسباني.
وأكد السبيش�ل وان أنه ال يرغب يف 
الرحيل عن س�نتياجو برنابيو قبل 
تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا 

الن�ادي  تاري�خ  الع�ارشة يف  للم�رة 
امللكي، وق�ال يف ترصيحات ملجلة فرانس 
فوتبول الفرنسية الشهرية "إذا لم ننجح 
يف الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام 

فسوف نفوز به يف املوسم املقبل".
أضاف "لق�د جئت إىل هنا به�دف تحقيق ذالك، 
عندم�ا وقعت ع�ىل العقد مع ري�ال مدريد كنت 
أس�عى لبن�اء يشء هن�ا وت�رك الفري�ق ول�دي 
ذكري�ات رائع�ة معه، ه�ل س�أعود إىل إنجلرتا؟ 
نعم بالتأكي�د". وواصل "ب�دون محاولة التنبؤ 
باملستقبل، أنا أعرتف أنني سوف أعود إىل إنجلرتا 
ولك�ن فقط بع�د أن أنهي عمي يف 
ري�ال مدريد وه�ذا ليس قبل 
2016، أنا بخري وسعيد هنا 

وهذه هي الحقيقة".

اعتذر نادي مانشس�رت سيتي رسميا من العبه 
ماريو بالوت�ي بعد الترصيحات الت�ي أدىل بها 
براي�ن م�اروود املدير الري�ايض للن�ادي ودعا 
م�ن خاللها العبي األكاديمي�ة إىل عدم االقتداء 
ببالوتي بس�بب س�وء س�لوكه داخ�ل وخارج 

امللعب .
ويف هذا اإلط�ار رصح مينو رايوال وكيل أعمال 
الالع�ب اإليطايل " لرادي�و 24":" لقد اتصل بي 
براي�ن ماروود واعتذر من الالعب رس�ميا كما 
أك�د يل أن ترصيحات�ه وقع تحريفه�ا من قبل 
الصحاف�ة وماري�و تفهم ه�ذا األم�ر برحابة 
صدر..."وق�ال املدي�ر الري�ايض لس�يتي :" يف 
أنجل�رتا تقوم الصحف بأش�ياء حقرية يف حني 
أن جرائده�م ال تصل�ح س�وى ملس�ح زج�اج 

السيارات".

زالت�ان  الس�ويدي  النج�م  أك�د 
إبراهيموفيت�ش الع�ب فري�ق باريس 
س�ان جرمان بعد فوزه بجائزة القدم 
الذهبي�ة أنه ال يش�عر بأي حنني تجاه 
فريقه الس�ابق مي�الن مثلم�ا تردد يف 
وس�ائل اإلعالم اإليطالي�ة مؤخرا حيث 
قال�ل" س�كاي إيطالي�ا " :" الحن�ني 
ملي�الن ؟ بالتأكي�د ال فأن�ا ال أش�تاق ال 
مليالن وال إليطاليا وس�عيد بوجودي يف 
باريس ونحن نرغب يف الفوز بكل يشء 
عىل الرغ�م من أننا ال نزال يف الخطوات 
مرشوعنا..."واس�تطاع  م�ن  األوىل 
ابراهيمويتش إزاحة عرشة منافس�ني 
ليف�وز بالق�دم الذهبي�ة 2012حي�ث 
ت�رك بصمة قدمه يف منصة إس�منيتية 
مخصصة ملشاهري الساحرة املستديرة 
تطل ع�ىل الواجه�ة البحري�ة ملوناكو.
وف�از الالعب بالنس�خة الع�ارشة من 
ه�ذه الجائ�زة حيث فاز به�ا روبريتو 
باجيو ألول مرة س�نة 2003 ثم بافيل 

نديفيد يف 2004واندري شيفشينكو 
س�نة 2005 بينما فاز به�ا رونالدو 
يف 2006وديل بيريو يف 2007وكانت 
م�ن نصيب روبريتو كارلوس س�نة 
2008وف�از به�ا رونالدينهو س�نة 
2010وغيغ�ز  يف  2009وتوت�ي 
نصي�ب  م�ن  2011لتك�ون 
براهيموفيتش  ا
هذه السنة 

.

المستقبل العراقي / متابعة

المان سيتي 
يعتذر 

من بالوتلي!!

تيري يتقّبل العقوبة مورينهو: سأعود 
للبريمرليغ

إبراهيموفيتش: 
ال أشعر بحنين إلى ميالن!

ميسي ينتظر 
مولوده األول 

اليوم
بوردو يهدر 

الفوز على ليل

ي�رى ُم�درب ح�راس املرمى يف املُنتخ�ب األملاني أندري�اس كوبكه ، ب�أَن حارس 
مرم�ى هامبورج رينيه إدل�ر من أفضِل حراس املرمى يف املانيا ، و أنه يس�تحُق 
التواجد ضمَن صفوف املانش�افت بعَد عودتِه ل�أداِء املميز و التألق مع فريقِه 

يف البوندس�ليجا . يق�وُل كوبكه :" ُمهمتنا إيجاد أفض�ل 3 حراس مرمى املان 
لكأِس العالم 2014 ، ملاذا رينيه إدلر بهذا املستوى ال يملك هذه الفرصة ؟ ".و 

ُيضيف :" رينيه يمكنُه الرتكيز أكثر من غريه ، يمتلك الهدوء و هالة الرتكيز 
، و لك�ن يف الوقِت ذاته هو رصيٌح يف حديثِه أكثر مما يجب ، لقد الحظُت 

بأنُه ُيدير فريقه أكثر يف هامبورج مما كان يف ليفركوزن ، إدلر ُيجسُد 
تمام�اً ما نوُد أن نراه يف ح�ارس املنتخب الوطني ".و ُيكمل حارس 

مرم�ى بطل ي�ورو 1996 :" رينيه مَر بفرتٍة جي�دة اىل حٍد بعيد 
قبل إصابت�ِه ، أذكُر املباراة الرائعة الت�ي قدمها أمام املنتخب 

الرويس يف 2008 ، بالرغم من التوتِر الزائد ، إال أنُه قدم أداءاً 
رائعاً ، اآلن اذا اس�تطاَع الحفاظ ع�ىل جاهزيتِه و أدائه 

، و االبتع�اد عن اإلصابات ، س�وف يك�ون يف املكان 
الذي يس�تحق ". هذا و قد اس�تلم إدلر حراس�ة 

مرم�ى املنتخب األملاني خلفاً ليانس ليمان بعد 
ي�ورو 2008 ، إال أنه أصي�َب بإصابٍة أبعدتُه 

عن املش�اركة ب�كأِس العال�م يف جنوب 
افريقي�ا 2010 ،مم�ا ت�رَك الفرصة 

ملانويل نوير حارس مرمى بايرن 
ميونخ ، ليقدم أداًء رائعاً مع 

املانشافت ، أبعَد بِه غريُه 
من املنافس�ني عىل هذا 

املرك�ز ، و م�ن بينهم 
رينيه إدلر.

ينتظر النج�م األرجنتيني ليونيل مييس نجم برش�لونة 
األس�باني مولوده األول من صديقته انطونيال روكوزو 

اليوم األحد.
وجاء العنوان الرئييس لصحيفة "سبورت" الكاتالونية 

:"مييس سيصبح أبا األحد".
وقرر مييس أن يطلق اس�م تياجو عىل ابنه األول حيث 
م�ن املقرر أن يتوج�ه مبارشة عقب مباراة برش�لونة 
م�ع ديبورتيفو الكورونا إىل املستش�فى للبقاء بجوار 
صديقت�ه حتى تضع مولودها األول.وكان مييس كتب 
عرب حسابه الشخيص عىل شبكة التواصل االجتماعي 
"توي�رت" قب�ل أي�ام أن عائلت�ه وعائل�ة صديقت�ه 

سيتواجدون يف برشلونة لالحتفال بمولوده األول.

حافظ بوردو عىل سجله النظيف لكنه اهدر 
ف�وزا كان يف متناوله عىل ضيفه ليل عندما 
تعادل معه 1-1 يف افتتاح املرحلة التاس�عة 
م�ن الدوري الفرنيس لك�رة القدم عىل ملعب 
ش�ابان دمل�اس الجمعة.وافتت�ح البولن�دي 

لودوفيك اوبرانياك التس�جيل لبوردو بكرة 
رأسية اثر عرضية من الربازيي ماريانو )18(، 

وعادل املدافع املونتينيغري ماركو باش�ا النتيجة 
برأس�ه اثر ركني�ة يف الوق�ت القات�ل )3+90(.
وه�ذا التع�ادل الس�ادس لب�وردو فارتقى اىل 
املرك�ز الرابع موقتا، يف ح�ني رفع ليل حامل 
لق�ب 2011 رصيده اىل 11 نقط�ة يف املركز 

العارش.
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استفتاء جماهيري:

76 % مع بقاء زيكو مروضًا ألسود الرافدين

إدلر لحراسِة مرمى المانشافت
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

   Hasanhamid2000@yahoo.com

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
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        بغداد/ المستقبل العراقي

أحيا س�فري الفاتيكان ل�دى العراق وعدد 
م�ن الرهبان أول ق�داس منذ 1500 س�نة يف 
احد أق�دم األديرة يف الح�رية »جنوب النجف« 
والتق�وا املرجع الش�يعي االعىل آي�ة الله عيل 

السيستاني.
روحي�ة  عاصم�ة  الح�رية  وكان�ت 
للمس�يحيني، ومقص�داً للرهبان ط�وال أكثر 
من 500 س�نة قبل دخول اإلس�الم إىل البالد. 
وهن�اك 33 ديراً بني النجف والكوفة اكتش�ف 
بعضها أخرياً، لكن القس�م األكرب منها مازال 

مجهوالً.
ويع�د الباحث وامل�ؤرخ د. حس�ن عيىس 
الحكي�م واحد من األكاديمي�ني القالئل الذين 
لفتوا االنتباه منذ مطلع الثمانينات من القرن 
امل�ايض اىل الكنائ�س واالدي�رة التي ش�يدها 

املسيحيون يف الحرية وصحراء النجف.
والتق�ى الوف�د املس�يحي وبينهم س�فري 
الفاتي�كان املط�ران ج�ورج لينغ�وا ورئيس 
الوق�ف املس�يحي واملفت�ش الع�ام للوق�ف، 
إضاف�ة اىل أكثر من 15 راعي كنيس�ة املرجع 

الشيعي األعىل السيد السيستاني.
وبع�د اداء القداس يف موق�ع أثري ألحدى 
أقدم كنائس الحرية التي اكتش�فت اخرياً قال 
راع�ي كنيس�ة الصع�ود الكلداني�ة ان »هذه 
الص�الة هي األوىل من�ذ 1500 عام يف الحرية« 
وأضاف: »س�تتبع هذه الزيارة زيارات اخرى 
لكل املواقع املسيحية إلقامة الصالة وتعريف 
العالم بهذه املدينة«. وأكد مدير مديرية اآلثار 
يف النجف محمد ه�ادي امليايل ان يف املحافظة 
»أكث�ر من 60 موقعاً اثرياً مس�يحياً منترشة 
يف الح�رية والنج�ف والبادية وهن�اك زيارات 

أسبوعية لهذه املواقع«.

        بغداد/ المستقبل العراقي

يف  املتس�ابقني  اآلالف  ش�ارك 
ماراث�ون اربي�ل الدويل ال�ذي انطلق 
تنظم�ه  وال�ذي  الجمع�ة،  صب�اح 
بعث�ة األمم املتحدة ملس�اعدة العراق 
»يونام�ي« بالتع�اون م�ع مجل�س 
محافظة أربيل وع�دد من املنظمات 

برمل�ان  مبن�ى  ام�ام  م�ن  املدني�ة، 
مدين�ة  وس�ط  الع�راق،  كردس�تان 
أربيل وبثالث مس�افات منها ركضة 
2 ك�م و10 كم و42 ك�م، وقد حقق 
عداء عراق�ي املركز األول يف املاراثون 

العام.
وقال عضو اللجنة العليا املرشفة 
ع�ىل املاراث�ون إبراهي�م إس�ماعيل 

إبراهي�م، يف حدي�ث أوردت�ه إذاع�ة 
)العراق الحر( إن عدد املش�اركني يف 
املاراثون الذي حمل هذا العام ش�عار 
الركض من اج�ل الس�الم والتنمية، 

تجاوز الخمسة آالف مشارك. 
وش�ارك مبع�وث األم�ني 
العام لألمم املتحدة اىل العراق 
ركض�ة  يف  كوبل�ر  مارت�ن 

10 ك�م، وق�ال  إنه�م سيس�تمرون 
بدع�م هذا النش�اط، س�نويا، مؤكدا 
ع�ىل أهميت�ه يف تعزي�ز الس�الم بني 
العراقيني.واض�اف كوبلر ان النقطة 
ان  املاراث�ون  يف  املهم�ة 

بالدعم  تشعر 
م�ن اآلخري�ن وربما اغلبهم ليس�ت 
لديه�م الق�وة الكافية ولك�ن عندما 
مع�ا  يركض�ون  الجمي�ع  تش�اهد 
ستش�عر وقته�ا بالق�وة وال تس�أل 
وقت الركض ع�ن هوية من بجانبك 
هل هو كردي او عربي او ش�يعي او 
سني او مس�يحي وإنما هو يركض 
فقط مثلك.وشارك يف املارثون العديد 

م�ن املواطن�ني الذي ش�ارك بعضهم 
يق�ام  ان  متمن�ني  عائالته�م،  م�ع 
هذا الس�باق س�نويا وان يعم جميع 

مناطق العراق.
اىل ذل�ك أكدت مس�ؤولة منظمة 
مع�ا م�ن اج�ل حماي�ة البيئ�ة 
سعدية فليح، عىل أهمية إقامة 
مثل هذه األنشطة والدعوة اىل 
السالم يف ظل األزمة السياسية 

التي يمر به العراق.
واضافت سعدية فليح »إننا 
يف العراق أحوج ما نكون اىل مثل 
هذه املهرجان�ات ألننا يوما بعد 
يوم نشعر ان الخالفات تتعمق يف 
العراق ونحن بحاجة اىل ان ندعو 
جميعا اىل الس�الم« .. ان الش�عب 
بحاجة اىل تنمية وخدمات ويجب 

الوصول اىل عراق مسالم.
وف�از العداء العراق�ي عيل احمد 
صال�ح م�ن ن�ادي العل�م بمحافظة 
صالح الدين باملرتبة االوىل يف املاراثون 
الدويل بركضة 42 كم، وعن ش�عوره 
بعد هذا الفوز،قال إني حققت انجازا 
لنف�ي وللمدرب وللن�ادي وملدينتي 
واش�كر إقلي�م كردس�تان ع�ىل هذا 

التنظيم الرائع.

      تونس/ وكاالت

عاشت س�يدة تونسية حادثة 
غريبة، حيث دفنها أهلها صباحا 
بعد إعالن وفاتها، ولكنها خرجت 
من القرب مس�اء حية، يف س�ابقة 
كان لحماري�ن دور كب�ري فيه�ا.

»ال�رشوق«  صحيف�ة  وبحس�ب 
التونس�ية املس�تقلة، ف�إن ه�ذه 
منطق�ة  يف  وقع�ت  الحادث�ة 
ورغ�ة بمحافظ�ة س�يدي بوزيد 
الواقع�ة ع�ىل بع�د 283 كيلومرتا 
جن�وب تون�س العاصمة.وذكرت 
الصحيف�ة أن امرأة متزوجة ولها 
أبناء، س�قطت مغشيا عليها دون 
أن تك�ون مصاب�ة بأي ن�وع من 
أنواع املرض، وطالت فرتة اإلغماء، 
عنده�ا ظ�ن أف�راد أرسته�ا أنها 
ماتت، فت�م رشاء الكف�ن، وتقبل 
العزاء.وأضافت أنه بحضور جميع 
أقارب ه�ذه املرأة بالجهة تم رفع 
الجث�ة صباح�ا إىل مق�ربة، حيث 
صىل الح�ارضون ص�الة الجنازة 
ع�ىل روحها، ثم ع�اد الجميع بعد 

دفنها لتقبل التعازي.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

 حني ب�ارشت بوظيفتي معلم�ا عام 1965 يف قري�ة )النهروان(، 
حدث انعطاف حاد يف مس�رية األرسة االقتصادي�ة واالجتماعية، فقد 
كان ه�ذا العن�وان التعليم�ي مدع�اة للتباهي ، ألنه يع�ادل يف منزلته 
العالية وس�طوته الكبرية ، عنوان ) رجل حماية ( بعد 2003، وكانت 
الراتب الذي اقبضه يع�د أعظم مبلغ دخل ميزانية )عائلتنا( املتعففة 
منذ القرن الثالث قبل امليالد، ولكنني لم افطن إىل هذا االنقالب الجديد 
يف حيات�ي.. ولذل�ك حني تلقيت دعوة للمش�اركة يف فري�ق كرة القدم 
تاب�ع لنقاب�ة املعلمني، لبي�ت الدعوة ، ناس�يا او متناس�يا ان أفضل 
الع�ب يف املنتخب العراق�ي كان يتقاىض راتبا يص�ل يف الحد االعىل اىل  
)30( دين�ارا ، بينما اتقاىض انا ) 32 ( دينارا ، وان التالمذة واملجتمع 
يخاطبونن�ي بمف�ردة )اس�تاذ(، يف ح�ني يخاطبون الالعب باس�مه 
املج�رد!! عىل اية حال ، ب�دأت احرض تدريبات الفري�ق التي تجري يف 
العطلة الصيفية فقط ، اما االش�هر التس�عة من السنة فيمر الفريق 
يف حالة س�بات، ألن الدولة العراقية منذ نش�أتها كانت ترى الرياضة، 
رجسا من عمل الشيطان، ولذلك بلغت دولتنا سن الشيخوخة وهي ال 
تمتل�ك ملعبا رياضيا واحد ) عليه العني ( ، بينما تمتلك أكثر من 700 

سجن ومعتقل بني معلن ورسي !!
املهم .. ب�دا الفريق يتدرب ويقيم مباريات ودية مع بعض االندية 
او الف�رق الش�عبية املعروف�ة ، وكان الفريق تحت ارشاف ش�خصية 
ذائعة الصيت يومها ، محس�وبة عىل )شقاوات( بغداد، وهو امر ظل 
مثار دهش�تي واس�تغرابي ، ولم اسأل عن سبب رئيس من هذا النوع 
، ولكن من باب االمانة التاريخية ، فقد كان الرجل وديعا للغاية.. وال 
تبدو عىل س�لوكه س�مات العنف او ترصفات ) االشقيائية(، ويتحىل 
ب�روح دعابة عالية اىل الحد الذي جعلني احرص عىل متابعة تعليقاته 

الظريفة!! 
يحرضني اآلن، ان ه�ذا الرجل حاول زج فريقنا مع فرق رياضية 
عريق�ة، لكي يتط�ور االداء ، وتزداد الخربة ، وم�ن هنا وجه دعوة اىل 
اح�د االندية او الف�رق البرصية، ولبى النادي الدع�وة واقيمت املباراة 
عىل ملعب نادي الكرخ الريايض ، اذا لم تخذلني الذاكرة ، وادى فريقنا 
مب�اراة رائعة واكد حض�وره الحقيقي ومس�تواه الجيد بالقياس اىل 
حداثت�ه من جه�ة، واىل عراق�ة وامكانيات الفري�ق الخصم من جهة 

أخرى!! 
انتهت املب�اراة بفوز الضي�وف بهدف واحد، ومثل ه�ذه النتيجة 
يف املعاي�ري الفنية تعد خس�ارة له�م وفوزا لنا، وقد كن�ا فرحني حقا، 
لي�س فقط ألننا نجونا من خس�ارة كب�رية ومذلة، بل قب�ل ذلك الننا 
كن�ا خصما عنيدا لهم ، وهددنا مرماه�م غري مرة، ولو خالفنا الحظ 
قلي�ال أللحقنا به�م الهزيمة، أما الذي حصل بع�د انتهاء املباراة فهي 
مغ�ادرة رئي�س فريقنا للملعب م�ن غري ان يهنئ الفري�ق الضيف او 
يصاف�ح الالعب�ني، وكنا نس�ري وراءه وهو يف اش�د ح�االت غضبه ، 
ويدردم بصوت مسموع ) اوالد ال .... ما غزر بعينهم االكل والرشب .. 
والفندق واجور السفر ومرصوف الجيب والضيافة .. مع االسف كلها 
م�ا غزرت ، كان مفروض يخلونا نغلب ، او نطلع متعادلني عىل االقل 
.. خساره بيهم الفلوس( ، وتراجعت عىل الفور اىل الوراء لكي اضحك 

من دون محاذير ، تاركا لرئيسنا الشقاوة مواصلة دردمته !! 

يأتي توجي�ه وزارة الثقافة... بتنفيذ قرار هيئة )الرأي( التابعة لها 
رقم )7( واملتخذ بالجلسة الثالثة والعرشين واملنعقدة بتأريخ 27/ أيلول 
املايض -والذي وقعت بيدي مصادفة نسخة منه- تأكيد حقيقيا وفاعال 
عىل رضورة)مش�اركة أكرب عدد من الش�باب من خالل تقديم أعمالهم 
ونتاجاته�م يف كاف�ة امليادي�ن ضم�ن فعاليات مرشوع بغ�داد عاصمة 
للثقافة العربية(كما نصت ديباجة كتاب وزارة الثقافة بالرقم )5295( 
الص�ادر يف الثامن من ش�هر ترشي�ن أول الحايل، معللة بع�د ذلك اكمال 
ن�ص تلك الديباجة بهذه العبارة)من أجل فتح املجال امام نش�اطاتهم 
وتشجيعهم(،ولعل هذا التعميم الذي وزع-حتما- ووصل-اآلن- لجميع 
الدوائ�ر املعنية،قد دخل حيز التنفيذ،خاصة وان فعاليات هذه الظاهرة 
الفكري�ة والثقافي�ة والفني�ة بكل االبع�اد واملس�ميات الحضارية التي 
تلي�ق بالحبيبة )بغ�داد( أن تكون بأبهى ما هي علي�ه يف مضامري أبهة 
الوعي االنس�اني بعلو وس�مو قامتها ومقامها األث�ري يف قلوب محبيها 

الحقيقيني وعشاقها األزليني.
    توجي�ه كهذا -ويف هذا الظرف بالذات- يضع من س�يقوم بتنفيذ 
ذلك-م�ن الناحية الواقعية واملهنية- امام مس�ؤولية كبرية يف تنش�يط 
دور الش�باب عرب زجهم مع جوانب خربة املحرتفني من مختلف مراحل 
عم�ر االبداع،وعىل مختلف نواحي االب�داع املعريف والثقايف، كما يؤمن لنا 
س�عة النظر وعمق اإلحس�اس بأن هنالك من يبني ويعبد الطريق نحو 
مس�تقبل صحيح وواضح يف فهم ما تحتاجه س�بل الحي�اة الحرة عرب 
انفتاحاتها عىل الجيد والجديد يف رس�م معال�م التقدم، وليس أجدر من 
االعتم�اد ع�ىل طاقات وملكات الش�باب، يف تقريب حجم املس�احة بني 
الي�وم والغد القري�ب والبعيد، وما مس�عى ذلك التوجي�ه، والذي نريده 
عمليا -علميا- واقعيا-موضوعي�ا، إال تثمني حي للجهود واألحالم التي 
تراود ش�بابنا وتتيح لآلمال واألمنيات التي تخالج مجموعات كبرية من 
املبدع�ني التواقني، أن تتحق�ق وأن تحقق ذواته�م وتطلعاتهم وتقيس 

درجات مواهبهم.
  مس�عى كهذا يراد ل�ه- بعد كل ما ورد- أن يتاب�ع بحرص وتقييم 
نوع�ي يف طريق�ة تطبيقه،من خ�الل اإلرشاف عىل تنفي�ذه، ومن قبل 
لجان متخصصة تس�تطيع وضع املوهبة املناس�بة يف مكانها األنسب، 
كي ال يضيع جوهر الفكرة ونبل الغاية وس�المة املس�عى بني محسوب 
ومنس�وب، أو بني صديق ومحب�وب، يبعد هذا ليأتي بذاك عىل حس�اب 
العواط�ف واملش�اعر واإلخوانيات، التي اس�تباحت -بقصد أو ال قصد- 
الكثري من الفرص لصالح بعض املصالح الضيقة، من تلك التي ال تنظر 

للحياة ومستقبل البالد، اال بحدود مصالحها وأنانية وجودها املقيت.
    )خذوه�م ش�بابا(...إذن.. به�ذا االنحياز اإلبداع�ي يرفع توجيه 
وزارة الثقافة -ضمنا- شعارا تنافسيا،نراه راح يبحر  يف مرايس األصلح 
واألنف�ع من أجل تفوي�ض اختبار املوهبة وتس�ديد خطاها، كي تتعلم 
وتستفيد أو تنهض لتصيب مركز الهدف، ونحسبها مناسبة سانحة ملد 
جذوة حياتنا القادمة بنبض دماء جديدة حارة ومتدفقة بش�وق نريان 
أمانيها وتثبيت حضورها،ضمن فعاليات عرس اختيار )بغداد( عاصمة 
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الرئيس »الشقاوة« !

خذوهم شبابًا

دغدغــات

نقار الخشب

مديــر التحريــر 

UPI /بيكين       

عثر رجل صين�ي يف مزرعته عىل 
بيضة يعتقد أنها األصغر يف العالم، إذ 
يبلغ طولها نحو سنتيمرتين، ووزنها 

2.58 غراماً.
ونقلت وكالة أنباء الصني الجديدة 
»ش�ينخوا« عن هي دايو )55 عاماً(، 
مالك مزرعة الدجاج املاليزي يف بلدية 
تشونتشينغ، قوله أول من أمس، إنه 
»تفاجأ حقاً بهذه البيضة الصغرية« 
التي يبل�غ طولها نحو س�نتيمرتين، 

ووزنها 2.58 غراماً.
ب�دأت  »الدجاج�ات  أن  وأض�اف 
تبيض يف ترشين الثان�ي املايض، وقد 
باض�ت نح�و 150 بيض�ة طبيعية«، 

غ�ري  البيض�ة  ه�ذه  أن  إىل  مش�رياً 
يعث�ر  الت�ي  األوىل  ه�ي  الطبيعي�ة 
عليه�ا يف مزرعته.وأّك�د أنه بحث عن 
»وس�ائل إليص�ال ه�ذه البيض�ة إىل 
كتاب غينيس«، الفتاً إىل أنه »مس�تعد 

للسعي إىل إنجاح مساعيه«.
يش�ار إىل أن البيض�ة الت�ي يبلغ 
حجمها نصف حجم البيضة الطبيعية 
اس�تقطبت اهتم�ام وس�ائل اإلعالم 
املحلية.ويذكر أن القس دوني راس�ل 
من والي�ة فريجينيا الغربية بالواليات 
املتحدة ه�و الحائز األخ�ري عىل لقب 
أصغ�ر بيض�ة يف العالم، بع�د أن عثر 
يف مزرعت�ه ع�ىل بيضة يبل�غ طولها 
س�نتمرتين و100 مليم�رت، ووزنه�ا 

3.46 غراماً.

بيضة صينية.. األصغر يف العالتم

أول قتداس مسيحتتي يف النجتف منتتذ 1500 عتتام

دفنت صباحًا متاراثتون متن اجتل الستتالم يف أربيتل
وعادت للحياة لياًل

السمنة املفرطة هتدد أمريكا حتالق آيل للتغلتب عىل التثرثرة
      واشنطن / رويترز

قالت دراس�ة أمريكية إن عدد 
األمريكي�ني الذي�ن يعانون الس�منة 
املفرط�ة ارتف�ع بش�دة بنس�بة 70 
باملئ�ة يف الس�نوات الع�رش املاضي�ة 
أو نح�و ذلك عىل الرغم م�ن أن هذه 
الزي�ادة تباطأت يف الس�نوات األخرية. 
وق�ال الباحث�ون يف دراس�ة ن�رشت يف 
الدوري�ة الدولية للبدانة انه يف الفرتة بني 
عامي 2000 و2010 ارتفعت بشدة نسبة 
األمريكيني الذين يعانون السمنة املفرطة - 
الذين يزي�د وزنهم 45 كيلوجرام�ا عن املعدل 

الطبيعي - من 4 باملئة إىل حوايل 7 باملئة.
وأضاف�وا أن الزي�ادة أظه�رت م�ؤرشات 
ع�ىل التباطؤ بع�د ع�ام 2005. لك�ن املرشف 
عىل الدراس�ة روالند ش�تورم أحد كب�ار الخرباء 
االقتصاديني يف معهد راند كوربوريش�ن لألبحاث 
ق�ال إن النبأ الس�يئ هو أن ش�ديدي البدانة هم 

القطاع األرسع نموا ب�ني األمريكيني الذين يعانون 
السمنة.

وق�ال ش�تورم »الجميع يتحدث عن اس�تقرار 
البدان�ة«، لكن ما يفوت املناقش�ة ه�و حقيقة أن 
السمنة املفرطة -عندما يكون مؤرش كتلة الجسم 
40 أو أعىل- ال تزال تتزايد برسعة. وقال شتورم إن 
هذا مهم ألن هؤالء األشخاص هم األعىل يف تكاليف 
الرعاي�ة الصحية إذ تبلغ تكالي�ف الرعاية الصحية 

لهؤالء حوايل ضعفي أصحاب الوزن الطبيعي.
ويعاني أكثر من ثلث البالغني يف الواليات املتحدة 
الس�منة املفرط�ة وه�و ما يعن�ي أن م�ؤرش كتلة 
الجس�م 30 أو أعىل. ومؤرش كتلة الجس�م مقياس 
للوزن نس�بة إىل الطول. وقد توصلت الدراس�ات يف 
اآلون�ة األخ�رية إىل أن مع�دل الس�منة يف البالد بني 
البالغني واألطفال ربما يكون مس�تقرا لكن معظم 

هؤالء الناس يعانون السمنة املتوسطة.
واس�تندت نتائج الدراس�ة الحالية عىل بيانات 
م�ن اس�تطالع صح�ي تجري�ه الحكوم�ة س�نويا 

للبالغني األمريكيني.

      طوكيو/ وكاالت

مع�رض  طوكي�و،  الياباني�ة  العاصم�ة  يف  افتت�ح 
أجه�زة روبوت متقدمة مخصصة لالس�تخدام الش�خيص 

والصناعي، شملت ابتكارا جديدا عبارة عن حالق آيل.
وذكرت هيئة اإلذاعة اليابانية أن الجامعات والرشكات 

الياباني�ة تع�رض نح�و خمس�ني جه�از روبوت 
متقدم يف أول مع�رض تنظمه الحكومة والقطاع 
الخ�اص بص�ورة مش�رتكة.وأوضحت اإلذاعة أن 
أح�د أجه�زة الروب�وت مخصص لقص الش�عر، 
حي�ث يتحس�س يف البداي�ة ش�كل رأس الزب�ون 
ويضع الش�امبو ويغسل الشعر مس�تعينا ب�24 
أصبعا تعمل بطريقة ميكانيكية، ويف حال حاجة 
الزبون إىل حك جلد رأس�ه أثناء الحالقة ، ما عليه 
إال أن يلمس شاش�ة صغرية أمامه وعندها يقوم 
الروبوت بتوجيه أصابعه للقيام باملهمة يف املكان 

املحدد وفقا لحاجة الزبون.
كما يع�رض روبوت آخر يقوم بتجميع أجزاء 
املعدات يف مصنع يستخدم كامريا اللتقاط األجزاء 

الصغ�رية وحملها أو تثبيت املس�امري، 
إضاف�ة إىل ع�دد م�ن أجه�زة الروبوت 

تقوم بمهمة مس�اعدة األش�خاص ذوى 
االحتياجات الخاصة، مث�ل تلك التي تكون 

يف ص�ورة رسير أو ك�ريس متحرك، فضال عن 
جهاز روبوت يساعد األشخاص عىل السري.
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