
             المستقبل العراقي/خاص

ق�ال عض�و ف�ي مجل�س الن�ّواب ان بع�ض 
الكوارث الت�ي تصيب العراقيين “أصبحت بمثابة 
منافع للساس�ة والمسؤولين الحكوميين”، الفتاً 
إل�ى أن “مبل�غ ال�6 ملي�ارات دينار ال�ذي طلبته 
لجن�ة مكافح�ة وباء الكولي�را يعد م�ن الفرص 
الواعدة والسريعة جدا لإلثراء ولتنمية مستويات 
الفس�اد والمالي واإلداري”.وأشار النائب إلى أنه 
من المتعارف علي�ه في كل دول العالم ان توضع 
برنامج وس�تراتيجية لكل مش�روع تفوق قيمته 
1 ملي�ون دوالر ويع�رض للنق�اش وتطلع عليه 
وس�ائل اإلعالم ويطلع عليه الن�اس ومن ثم يقر 
بجلسة عامة”، مستدركاً بالقول “اما في العراق 
فان مش�اريع وبرامج بمبالغ خيالية تقر وتنفق 

أموالها وال نرى لها أي آثار وال كيف أقرت وكيف 
مررت”.وأوض�ح عض�و مجل�س الن�واب، وهو 
عضو في لجنة الصح�ة النيابية، إلى انه “فوجئ 
بطلب مبل�غ 6 مليارات دين�ار خصص لمكافحة 
وب�اء الكولي�را”، مبين�اً أن�ه “ص�دم ب�ان وزارة 
الصحة مس�ؤولة عن البرنامج الذي تفوق قيمته 
8 مليارات دينار”. وتس�اءل كيف ومتى وأين اقر 
مش�روع حصر م�رض الكوليرا، وأين س�تذهب 
أمواله؟!”.ويع�د م�رض الكولي�را م�ن األمراض 
المعوية المعدي�ة، إذ تنتقل جرثومة المرض إلى 
اإلنس�ان عن طريق تن�اول طعام أو ش�رب مياه 
ملوثة، والكوليرا هي واحدة من أس�رع األمراض 
القاتلة المعروفة، وقد يموت المرضى المصابين 
بالمرض في غضون ثالث ساعات إذا لم يتم تقديم 

العالج الطبي لهم نتيجة فقدانهم للسوائل.

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»املهامتا غاندي«

الضعيف ال يغفر، فاملغفرة 
شيمة القوي

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

احلسن قتل بغارة جوية عىل وكر لـ  »اجليش احلر«
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أنقرة أدخلت حجيجها بصورة غير شرعية طعنًا بسيادة العراق

                          تكشف تفاصيل مقتل رئيس فرع المعلومات اللبنانية

وثيقة لمكتب القائد العام: احذروا.. القاعدة تعودإلى حواضنها !!

بارزاين يمنح موسكو 300 مليون دوالر سنويا 
ملنع تسليـح بغـداد

           المستقبل العراقي/خاص

قال مصدر سياسي مقرب من القائمة العراقية أن 
س�باق التسلح انتقل من الدول العظمى الى العراق 
في إش�ارة الى زي�ارة المس�ؤولين العراقيين إلى 

موسكو.وكانت رئاس�ة إقليم كردستان قد أعلنت 
الجمعة أن الرئيس بارزاني س�يزور موس�كو بعد 
عطل�ة عيد األضح�ى بدعوة من الرئيس الروس�ي 
فالديمير بوتي�ن. وأكد المصدر أن “زيارة بارزاني 
لموس�كو تأتي ف�ي إطار تقدي�م عرضين للرئيس 
بوتي�ن”، مبين�اً أن “األول أن يتم تزويد 
اإلقليم بذات األس�لحة التي تعاقد عليها 
رئي�س الوزراء ن�وري المالك�ي”، مبيناً 
أن “الثان�ي يقضي بأن تتريث موس�كو 
ف�ي تس�ليح الع�راق مقابل دف�ع مبالغ 
مالية كفائ�دة 300 مليون دوالر عن كل 
ع�ام تأخير لتنفيذ الصفقة وحتى نهاية 

عام 2014”، موضحاً أن  “الفترة المقبلة ستشهد 
تركيب�ة مختلفة وبعدها س�تأخذ األم�ور مجرى 
هاً إلى أنه “س�يؤخر طبيعيا  آخ�ر لألح�داث”، منوِّ

التعاقدات لحين تشكيل حكومة جديدة”.
ولفت المصدر إلى “الحكومة الروسية لم تستجب 
لطلب�ات بارزاني على الرغم م�ن انه عرض عليهم 
عروضا عدي�دة ألنهم يرون التع�اون مع المالكي 
او الحكوم�ة المركزية انف�ع وأطول عمراً بخالف 

اإلقليم” بحسب قوله.
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نص الحوار في اعدادنا المقبلة

تصل إلى 8 مليارات دينار

ميزانية مكــافحـة الكـولريا تتحـول
 إىل حسابات خاصة ملسؤولني كبار !!

املتقاعدون يعدون زيادة الـ 20 % عىل رواتبهم »إهانة«

جتسس وتشويش يعّرض مسافري مطار السليامنية إىل »اخلطر«

تفاصيل ص3-2

            المستقبل العراقي/ خاص
كش�ف مصدر دبلوماس�ي عن تحالف جديد بشأن 
األزمة الس�ورية يض�م األردن وإس�رائيل وتركيا، 
الفت�ًا إلى أنه يرت�ب لمرحلة ما بعد س�قوط نظام 

الرئيس السوري بشار االسد، والنظام اإليراني.
وق�ال المص�در ال�ذي فضل ع�دم ذكر اس�مه، في 
تصريح خص به “المس�تقبل العراقي” أن “األردن 
ذ األجندات اإلس�رائيلية لدعم اقتص�اده، مبيناً  ينفِّ
أن إس�رائيل تعمل على اإلطاح�ة بالنظام اإليراني، 
هاً بأن تركيا تس�عى إلى السيطرة على شمالي  منوِّ
الع�راق”. وأكد المص�در أن هذه ال�دول التقت في 
محاور مشتركة، موضحاً أن دوال أوربية والواليات 
المتحدة تس�ند هذا التحالف.وأش�ار إل�ى ترتيبات 
لتس�ليح وتمويل الجيش األردني ليكون قادرا على 
تأدي�ة دور مه�م وفاعل في الحرب الوش�يكة ضد 
نظام االس�د، فضالً عن القيام ب�أي اقتحام للعراق 
في حالة ان�دالع اي حرب ضد إيران لقطع الطريق 
والسيطرة على المؤسس�ات الحكومية بمساعدة 

فلول من نظام البعث المنحل. 

حتالف أردين تركي إرسائييل 
إلسقاط سوريا والعراق متهيدًا 

لرضب إيران

أمانة بغداد تنجز مد 58 كم من األنابيب 
اخلاصة بمرشوع ماء الرصافة

اتفاق عىل خريطة طريق حلل املشكالت 
ووقف احلمالت اإلعالمية

الرضيح  اجلديد 
لإلمام احلسني

 »عليه السالم«.. ألق 
الذهب واملاس بعبق 

اجلنة والشهادة

خبري لـ                          : 
سنخرس ثالثة ماليني 

برميل إذا توقف 
تصدير النفط 

حيتفـل بميـالد صديقتـه بتعـليق منشـورات حـول جـامعـة بغـداد

ص2

ص3

ص5

ص3

ص3

ص2

ص4

ص20

ص7

ص11-10

ص6 ص2

 ساحة الشهداء في بيروت استعداداً لتشييع اللواء الحسن 

العوادي لـ                          : ال يمكن تغليب جهة دون 
توافق.. طيفور: تستعيدون إرث »البعث« !

الضاري يف قطر.. وربيع عزمي بشارة 
عىل األبواب !

الرتبيـة: اخلميــس املقبــل إعــالن نتـائـج الـدور 
الثـالـث للصفــوف املـنتهيـــة

األمــن النيـــابيــة تســتـبــعد دخــول قــوات
 أردنـــيــة إلـــى الــعــــراق

انفجار هيز وسط دمشق بالتزامن
 مع هدنة اإلبراهيمي

امينها يقوم بجوالت صباحية ومسائية الكــردستــاني والــوطــني

يف حوار ساخن مع
 باقر جرب الزبيــدي :العراق بحـاجة

 اىل حكومة شفـافة يشــارك فيهــا اجلمــيع..
واىل معــارضــة نيابيــة حقيقيـة
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

عزمي بش�ارة مفكر علماني ماركس�ي 
االس�رائيلي  الكنيس�ت  ف�ي  عض�وا  كان 
"البرلم�ان" اس�تقر ف�ي قط�ر منذ س�نوات 
ويعمل مستشارا ومحلال سياسيا في القضايا 
الس�تراتيجية عق�د مرك�زه المم�ول من قبل 
المخابرات القطرية "المركز العربي لألبحاث 
والدراس�ات السياس�ية" بعن�وان "اإلس�الم 
والديمقراطي�ة" ضّيف خالله�ا مجموعة من 
العناص�ر والش�خصيات السياس�ية العربية، 
وكان الع�راق ممث�ال برئي�س هيئ�ة علم�اء 
المس�لمين الش�يخ حارث الض�اري، إضافة 
الى الكاتب رش�يد الخيون، وقد ألقى الضاري 
كلم�ة قرأته�ا كله�ا، وتفحصته�ا بالمجمل، 
وسجلت مالحظات س�ريعة عليها، ولم أدون 
اغلبه�ا، ليقيني ان ما قاله الضاري اس�تمرار 
ألغنية سياس�ية درجت عليها نخب متطرفة 
من ه�ذا الن�وع تش�تغل دائما عل�ى الرفض 
المطلق، وقبول صيغ وافدة بالمطلق!.الكلمة 
الت�ي ألقاه�ا الضاري نش�رت ف�ي صحيفة 
الش�روق القطرية واحتفلت بها ايما احتفال 
وقدم�ت الض�اري كما جاء في ن�ص التقديم 
بوصفه حام�ي الديمقراطي�ة الثورية ورجل 
الدي�ن البارز وه�و اهتمام واض�ح بالضاري 
وبالمفاهي�م السياس�ية الت�ي طرحه�ا ف�ي 
الكلمة، ولي�س خافيا على احد ان قطر تدعم 
بشكل مباشر حارث الضاري وتمده بأسباب 
البقاء واالستمرار باعتباره واحدا من عناصر 
مش�روع الربيع العرب�ي الذي تبش�ر به عبر 

وس�ائل إعالمها ومفكرين وكتاب عرب تخلوا 
عن الهوية الثورية الماركس�ية والفلسطينية 
واندرجوا في اطار مشروع "الثورة القطرية" 
المشتعلة في المنطقة العربية منذ سنتين من 
اآلن!.ينح�و الضاري بالالئم�ة على الحكومة 
العراقي�ة والوالي�ات المتح�دة األميركية التي 
أس�قطت ص�دام حس�ين وات�ت بالمعارضة 
العراقية ودستور وانتخابات وصناديق اقتراع 
يس�ميها الضاري باالنتخابات والديمقراطية 
الصورية وان ما بني في العراق منذ 9 نيسان 
2003 الى اليوم هو من صنع الواليات المتحدة 
والب�د من "ث�ورة عربي�ة كاس�حة" للقضاء 
على تلك الحكومة ونس�ي الض�اري انه يلقي 
كلمت�ه الثورية ف�ي قطر القاع�دة األميركية 
العتي�دة وعلى مقربة من قاع�دة العديد التي 
تستضيف عش�رات اآلالف الجنود األمريكيين 
الن�دوة  ف�ي  موجودي�ن  األميركي�ون  وكان 
ويس�تمعون للضاري ويسجلون مالحظاتهم 
"الثورية" على الكلمة فيما تقول المعلومات 
ان الض�اري تح�دث ف�ي االثن�اء م�ع خبراء 
واعالميي�ن اميركيين جائوا للق�اء الضاري!.
يتح�دث الضاري ع�ن الديمقراطية الصورية 
التي حملتها الح�رب االميركية االخيرة، لكنه 
نس�ي ان حماية مكتبه الش�خصي وحمايته 
الذين كان�وا يتنقلون معه ف�ي مواقع الفتنة 
اميركي�ون، وكانوا يحرس�ونه وهو في اش�د 
السياس�ية،  العملي�ة  عل�ى  الث�ورة  ح�االت 
ويضعون�ه في حدق�ات العي�ون، وبرغم ذلك 
يتح�دث ع�ن الديمقراطي�ة الصوري�ة الت�ي 
يرغ�م فيه�ا العراقي�ون كما يق�ول في قطر 

عل�ى االدالء باصواتهم والعراقي�ون يعرفون 
ان ه�ذا ال�كالم مج�اف للحقيق�ة مجاف�اة 
الحقيقة لثياب الضاري!.يتحدث الضاري عن 
العملية السياس�ية فيصفها باالميركية وعن 
ق�ادة العملي�ة السياس�ية فيصفه�م بعمالء 
االحتالل وال اعرف كيف اس�تدل الضاري على 
ان هؤالء القادة اميركي�ون، وهو يعرف انهم 
مناضل�ون، وان�ا اعرفهم واحدا واح�دا، لكن 
الحقد الطائف�ي والكراهية الت�ي مألت بطن 
وقل�ب الضاري اعمت عيني�ه وقتلته في مهد 
العواص�م الت�ي كان يتآم�ر م�ن خاللها على 
العراق وش�عبه والعملية الوطنية من منطلق 
طائفي، وس�تبقى اوكاره في عمان ودمشق 
ش�اهدة على مخطط التآمر العربي المدفوع 
الثمن ضد الوطن واهله وش�عبه، والغريب ان 
الضاري وابنه وبدل ان يش�كر بعض االجهزة 
االمنية السورية التي قدمت له المال والسالح 
لغ�رض طائف�ي راح يتآم�ر عليه�ا ويخطط 
لقلب نظ�ام الحكم في س�وريا بالتعاون مع 

الجيش الحر وكتائب النصرة والتوحيد!.
يته�م اي�ران بتعذي�ب العراقيي�ن لك�ي 
يس�تذرف دم�وع الع�رب الذي�ن يموتون من 
اي�ران ويموت�ون جدا عل�ى العراقيي�ن وهو 
الع�ارف ان جماعت�ه م�ن فصائ�ل الحرك�ة 
الطائفية الت�ي دعمتها العروبة القطرية هي 
التي ذبحت العراقيين ولدى الحكومة العراقية 
س�جل اس�ود للضاري وبيوت مستأجرة كان 
يذبح فيها العراقيين كالخراف خدمة ألهداف 
حركته الس�لفية الجهادية الوهابية الممولة 

من قطر والسعودية!.

الضاري يف قطر.. وربيع عزمي بشارة عىل األبواب !

           المستقبل العراقي/ وكاالت

م�ا ان انته�ى تش�ييع رئي�س ف�رع 
المعلومات في ق�وى األمن الداخلي اللواء 
وس�ام الحس�ن ودفن�ه الى ج�وار رئيس 
ال�وزراء اللبناني األس�بق رفيق الحريري، 
حت�ى توجه ع�دد م�ن المتظاهري�ن الى 
محاولي�ن  الحكوم�ي  الس�راي  مبن�ى 
اقتحامه، عقب كلمات ألقاها سياس�يون 
خالل مراس�يم التأبين.ودارت اش�تباكات 
بي�ن عناصر من ق�وى األم�ن ومحتجين 
غاضبي�ن، وألق�ى سياس�يون م�ن تي�ار 

المس�تقبل في مقدمتهم رئي�س الوزراء 
السابق فؤاد الس�نيورة كلمات، دعا فيها 
الى إس�قاط حكومة رئيس الوزراء نجيب 
ميقاتي.ودفن الحسن في ساحة الشهداء 
في بيروت الى جوار قبر الحريري الذي قتل 
في تفجير ع�ام 2005، بعد ان زار موكب 
الجنازة انتقل من مقر قوى األمن الداخلي 
في االشرفية مارا بموقع التفجير.وحضر 
وزي�ر الداخلي�ة اللبناني�ة مروان ش�ربل 
مراسم التشييع، ممثالً لرئيس الجمهورية 
العماد ميشال سليمان ورئيسي مجلسي 
الن�واب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي.

وحضر إلى مس�جد محّمد األمين مراسيم 
الدفن ع�دد كبير م�ن السياس�يين. وفي 
مقدمهم النائ�ب بهية الحري�ري ورئيس 
الس�نيورة.كما  ف�ؤاد  الس�ابق  ال�وزراء 
حض�ر وف�د كبير م�ن "الح�زب التقّدمي 
االش�تراكي" تقّدمه كل من وزير األشغال 
العامة غازي العريضي ووزير المهّجرين 
عالء الدين تّرو ووزير الشؤون االجتماعّية 
وائل أبو فاعور.وألقى المدير العام لقوى 
األمن الداخل�ي اللواء أش�رف ريفي كلمة 
ف�ي تكريم الحس�ن في المديري�ة العامة 
لقوى األم�ن الداخلي، خاطب فيها رئيس 
الجمهورية الذي كان حاضراً.وقال ريفي 
ف�ي الحس�ن "أن�ت مدرس�ة ف�ي العمل 
الوطني، الرجال الذين درس�تهم وأشرفت 

عل�ى رعايتهم س�يتابعون المس�يرة، 
لقد وث�ق اللبنانيون بك وبأخالقك وقد 

حققت نتائج باه�رة منذ مواكبتك في 
المحكمة الدولية وكشفت 

عددا كبيرا من ش�بكات 
والش�بكات  التجس�س، 

اإلرهابية وآخرها ضبط 24 متفجرة 
كانت ستقتل األبرياء".

          بغداد/ المستقبل العراقي

نفى عض�و لجنة األم�ن والدفاع 
في مجلس النواب عباس البياتي امس 
االنباء التي تحدثت عن ش�راء العراق 
20 طائ�رة بري�د من صربي�ا، عادا أن 
الهدف من تلك األنباء "تشويه" عقود 

التسليح مع روسيا وتشيكيا.
وقال عب�اس البيات�ي إن "األنباء 
الت�ي تحدث�ت عن ش�راء الع�راق 20 
طائ�رة بري�د م�ن صربي�ا عارية عن 
الصح�ة"، مؤكدا "أنن�ا ال نحتاج الى 

هذا العدد الكبير من هذه الطائرات".
ائت�الف  ع�ن  النائ�ب  وأض�اف   
دول�ة القانون أن "الع�راق ال يحتاج 

لعش�رين طائرة لنقل البريد الرسمي 
والش�عبي او الجماهي�ري"، ع�ادا أن 
"الحدي�ث ع�ن ه�ذا األم�ر تش�ويش 
وتش�ويه على العقود التس�ليحية مع 

ورسيا وتشيكيا".
طائ�رة   20" أن  البيات�ي  وأك�د 
بري�د غير مجدية وال نحت�اج الى هذا 
العدد والعراق ليس من الدول واس�عة 
المس�احة التي نحتاج بموجبها هذه 
الطائ�رات"، مش�يرا إل�ى أن "العراق 
بحاجة لطائرة او طائرتين لنقل البريد 
بين الموصل والبصرة اما باقي البريد 
ممك�ن ان ينقل عن طري�ق البر كون 
المسافة قصيرة ال تستغرق ساعة او 

ساعتين".

          بغداد/ المستقبل العراقي

البحري�ة  ف�ي  مس�ؤولون  اب�دى 
االميركية امس استعدادهم لتقديم الدعم 
والمساعدة للقوات البحرية العراقية اذا 
م�ا طلبت منهم ذلك. وق�ال مدير مكتب 
االميرك�ي  العراق�ي  االمن�ي  التع�اون 
االدمي�رال جي س�لفريامن ان "البحرية 
الدع�م  لتقدي�م  مس�تعدة  االميركي�ة 
والمس�اندة للق�وات البحري�ة العراقية 
ف�ي حال طلبت منه�ا نظيرتها العراقية 
ذلك". واض�اف انه" تم اج�راء تدريبات 
مش�تركة ما بي�ن االس�طول االمريكي 
الخام�س والق�وات البحري�ة العراقي�ة 
بمش�اركة دول اخ�رى قبالة الس�واحل 

العرب�ي".  الخلي�ج  ف�ي  البحريني�ة 
واوض�ح س�لفريامن "كان الهدف 

م�ن تلك التدريب�ات هو كيفية 

الوصول لمستوى عال من الجاهزية في 
عملي�ة ازالة االلغ�ام البحرية وقد اثبتت 
البحري�ة العراقي�ة قدرتها ف�ي التعامل 
مع االهداف البحرية واكتساب الخبرات 
تمهيداً لالعتماد على قدراتها الذاتية بعد 

اكتمال جاهزيتها". .
م�ن جهته قال قائد الق�وة البحرية 
العراقي�ة الفري�ق الرك�ن البح�ري عبد 
الحسين علي في حديث ل�"شفق نيوز" 
ان "عملي�ة إعادة تأهي�ل القوة البحرية 
العراقية تأخذ حيزاً كبيراً من االهتمام". 
وبي�ن علي ان "قواتن�ا البحرية تطورت 
بش�كل كبير خ�الل الس�نوات الماضية 
وهي تمارس مهامها الوطنية 
الح�دود  ف�ي حماي�ة 
العراقي�ة  البحري�ة 
الش�ريان  وحراس�ة 
لالقتص�اد  الرئي�س 
النف�ط  وه�و  العراق�ي 
والتص�دي لكل من يحاول 
واس�تقرار  بأم�ن  العب�ث 
الب�الد". وأك�د  قائ�د القوة 
البحرية العراقية على 
ان "خط�ط الحكومة 
مص�ادر  تن�وع  ف�ي 
آثاره�ا  س�تنعكس  التس�ليح 

االيجابية على القوات البحرية" .

           المستقبل العراقي/ بشرى الشمري

تمكنت دوريات ش�رطة نجدة بغداد من إلقاء القبض على مطلوبين 
اثنين وضبط كمية من األقراص الليزرية اإلباحية أثناء ممارس�ات أمنية 
نفذته�ا في مناطق متعددة من العاصمة. وأفاد مصدر أمني بأن دوريات 
النج�دة ألقت القبض على ش�خصين مطلوبين للقض�اء وصادر ضدهما 
مذك�رات قب�ض في مناطق الش�عب وح�ي النصر. وأوض�ح المصدر ان 
عملية القبض على المطلوبين استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، 
مش�يراً إل�ى أن الدوريات المذك�ورة قامت عل�ى الفور بتس�ليمهما إلى 
الجه�ات المختصة. كما أف�اد المصدر بأن دوريات ش�رطة النجدة وفي 
أثناء تنفيذها ممارسات امنية تمكنت من ضبط 500 قرص ليزري مناٍف 
لآلداب في سوق هرج بمنطقة الباب الشرقي، مضيفاً ان دوريات النجدة 

قامت بتسليم المضبوطات الى الجهات المختصة.

           بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت الجمعية العراقية للمتقاعدين امس عن امتعاض العديد من 
المتقاعدي�ن من التصريح�ات األخيرة ألعضاء في مجلس النواب بش�أن 
وجود زي�ادة تصل إلى 20% في قانون التقاعد عل�ى رواتب المتقاعدين، 
مبين�ًة أن المتقاعدين عّدوا هذه الزيادة "إذالالً واهانة" لهم. وقال رئيس 
الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى ان "العديد من المتقاعدين 
اتصل�وا بنا وعب�روا ع�ن امتعاضهم من تصريح�ات بعض الن�واب التي 
تحدثت عن زيادة 20 % على رواتبهم وفق القانون الجديد"، مشيراً إلى أن 

"المتقاعدين يعدون هذه الزيادة اذالالً واهانة لهم" .
واوضح ان "جميع المتقاعدين يناشدون كل القوى الخيرة ومنظمات 
المجتم�ع المدني بالوقوف ال�ى جانبهم لنيل حقوقهم المش�روعة التي 
كفله�ا لهم الدس�تور اس�وة ببقي�ة العراقيي�ن". ولفت العيس�ى إلى أن 
"المتقاعدين يرفضون هذه الزيادة ويطالبون بشمولهم بقانون للتقاعد 
يرف�ض التمييز بي�ن المتقاعدي�ن القدماء والجدد وص�رف الرواتب وفق 

قانون سلم رواتب موظفي الدولة رقم 22 لعام 2008 " .
وبّين العيسى أن "من ضمن مطالب المتقاعدين ان يكون الحد األدنى 
للرواتب التقاعدية 400 الف دينار، وهذا هو خط الفقر لعائلة مكونة من 

اربعة افراد وفق ما اعلنته وزارة التخطيط ".

مراسيم تشييع احلسن تتحول إىل فوضى وشغب

متظاهرون لبنانيون حياولون اقتحام مبنى رساي احلكومة
الدفاع النيابية تنفي رشاء 

20 طائرة بريد من رصبيا
البحرية األمريكية تبدي 

مساعدهتا لنظريهتا العراقية

نجدة بغداد تعتقل مطلوبني 
وتضبط أقراصًا إباحية

املتقاعدون يعدون زيادة 
الـ20 % عىل رواتبهم "إهانة"

ون
حس
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           بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د التحالفان الكردس�تاني والوطني، التزامهما 
بالحوار لحل المشكالت السياسية في البالد من خالل 
الدس�تور واعداد خارطة طريق إلنهاء جميع الملفات 
العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، وأكدا االتفاق على 
وقف الحم�الت االعالمية بي�ن الجانبين.أعلن عن ذلك 
خالل مؤتمر صحافي عقب محادثات أجراها في بغداد 
أمس وفد كردي برئاسة برهم صالح نائب الرئيس جالل 
طالباني في زعامة االتحاد الوطني الكردستاني رئيس 
وزراء اقليم كردس�تان الس�ابق مع وف�د من التحالف 
الوطن�ي العراقي برئاس�ة زعيمه ابراهي�م الجعفري. 
وقال الجعفري خالل المؤتمر صحفي الذي لم يسمح 
للصحفيين بتوجيه اس�ئلة فيه عل�ى امل لقاء آخر إن 
الوف�د الكردي بحث مع لجنة االصالح السياس�ي التي 
شكلها التحالف الش�يعي جميع المشكالت الموجودة 
في البالد حيث اكدا عزمهما على حل هذه المش�كالت 
بش�كل يحفظ للعراق وحدت�ه وثرواته واس�تخدامها 
لصال�ح مجموع الش�عب العراقي من خالل التمس�ك 
بالدس�تور الذي يضمن انهاء الملفات العالقة. واعلن 
الجعف�ري عن االتف�اق على وقف الحم�الت االعالمية 
بي�ن القوى السياس�ية واالبتع�اد عن تأزي�م االوضاع 
وتس�خير االعالم لصالح ايجاد حلول للمش�اكل. واكد 
االلت�زام بجبمع اوراق العم�ل التي صدرت عن لقاءات 
س�ابقة للقوى السياس�ية ومنها اتفق�ات اربيل التي 
تشكلت الحكومة الحالية بموجبها، إضافة الى ورقتي 
النج�ف واربي�ل للقوى الت�ي دعت لس�حب الثقة عن 
رئيس ال�وزراء نوري المالكي وه�ي العراقية واألكراد 
والتي�ار الص�دري. م�ن جهته، ق�ال بره�م صالح، أن 
موع�د هذا االجتماع قد تأخ�ر كثيرًا واطول مما يجب، 
وأش�ار إل�ى أّنه قد تم االتف�اق اليوم عل�ى اللجوء الى 
الحوار الذي يجب أن يكون سيد االحكام. وأشار إلى أّن 
المشكالت هي ليست بين حكومتي بغداد واربيل وانما 
هي مش�اكل عام�ة تعانيها البالد.وق�ال، أن االجتماع 

كان صريح�ا بي�ن ش�ركاء الوطن، موضح�ا أن هناك 
تراكماً للمش�اكل في الع�راق لكن االلتزام بالدس�تور 
كفي�ل بحلها. وح�ّذر من أن المنطقة تش�هد تداعيات 
خطيرة وان العمل يجب أن يتركز على أن يبقى العراق 
بمن�أى عنه�ا. وأضاف انه ت�م االتفاق عل�ى منهجية 
للحوار وعلى اعداد خريطة طريق تكفل حلوالً لجميع 
المش�كالت التي تواجهها البالد. على الصعيد نفس�ه، 
بح�ث نائب رئي�س الوزراء لش�ؤون الطاق�ة العراقي 
حسين الشهرستاني مع نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادي�ة القي�ادي الك�ردي روز ن�وري ش�اويس 
ووزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردس�تان 
اشتي هورامي المسائل المتعلقة بالخالفات النفطية 
بي�ن بغداد واربي�ل، حيث اكد وزير الث�روات الطبيعية 
التزام االقليم بتس�ليم النفط المنتج في اإلقليم لوزارة 
الوف�د  النف�ط االتحادي�ة لغ�رض تصديره.ويس�عى 
الكردي خالل مباحثاته التي بدأها في بغداد اليوم إلى 
إّنه�اء الملف�ات العالقة مع الحكوم�ة المركزية وحل 
الخالفات بين الجانبين بش�أن عقود نفط كردس�تان 
مع الش�ركات االجنبية وتنفيذ المادة الدستورية 140 
بش�أن المناط�ق المتن�ازع عليها ومرتبات وتس�ليح 
قوات البيش�مركة الكردية وحصة اقليم كردستان في 
موازن�ة البالد لع�ام 2003 وتش�كيل الحكومة لقوات 
خاص�ة لحفظ األمن ف�ي كركوك بدون التنس�يق مع 
االقليم. وس�يجري الوفد الكردي الذي يضم مسؤولين 
في الحزبين الكرديين الرئيس�ين الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني بزعامة رئيس اقليم كردس�تان مسعود 
بارزاني واالتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس 
العراق�ي ج�الل طالبان�ي وممثلين آخرين ع�ن بقية 
االح�زاب الممثلة ف�ي برلمان االقليم ويترأس�ه برهم 
صال�ح والذي حل ببغ�داد الليلة الماضي�ة.. مباحثات 
م�ع رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي وعدد م�ن وزرائه 
لبح�ث الملف�ات العالقة بي�ن بغداد واربي�ل ومحاولة 
تذليله�ا. كما س�يناقش الوف�د مع الجهات الرس�مية 
مس�ألة الموازن�ة العام�ة لع�ام 2013 وذلك لش�عور 

إقليم كردس�تان بتهميش�ها ف�ي تخصيصاتها والتي 
يجري إعدادها حالياً ولم تأخذ في الحسبان متطلبات 
إقليم كردس�تان، كما يقول مسؤولون في اربيل. كما 
س�يواصل الوف�د اجتماعات�ه مع لجنة االص�الح التي 
شكلها التحالف الوطني المكلف بإعداد ورقة اإلصالح 
السياسي لتكون بديالً عن سحب الثقة عن الحكومة، 
وذل�ك لمناقش�ة المطالب الكردي�ة وادراجها في هذه 
الورقة التي ينتظر أن يناقش�ها المؤتمر الوطني لحل 
االزمة السياس�ية والذي يعتقد أنه س�يعقد بعد عطلة 
عي�د االضحى التي تبدأ الجمعة المقبل.كما س�تتناول 
مباحث�ات الوفد الكردي الخ�الف حول اقدام الحكومة 
المركزية على تش�كيل ق�وات خاصة لحفظ األمن في 
محافظ�ة كرك�وك الغني�ة بالنف�ط والمتن�ازع عليها 
والتي يطالب االك�راد بضمها الى اقليمهم الش�مالي، 
وذل�ك بدون التنس�يق م�ع االقليم. فقد اعلن�ت وزارة 
الدف�اع العراقي�ة ف�ي الثالث م�ن تم�وز الماضي عن 
تش�كيل "قيادة عمليات دجلة" برئاس�ة قائد عمليات 
ديالى الفريق عبد األمير الزيدي لإلش�راف على الملف 
األمني في محافظتي ديالى وكركوك. والقى هذا القرار 
ردود فعل متباينة حيث اعتبره التحالف الكردس�تاني 
"اس�تهدافاً سياس�ياً بامتياز" لالقليم.وقبل س�اعات 
م�ن وص�ول الوفد الك�ردي الى بغ�داد بح�ث الرئيس 
ج�الل طالباني م�ع المالك�ي "القضايا والمش�كالت 
العالقة بين القوى السياس�ية بش�كل مفصل ومعمق 
حي�ث ت�م التأكيد على ض�رورة اتخاذ خط�وات جادة 
وعملي�ة لحل الخالف�ات بين الفرقاء السياس�يين من 
خ�الل الح�وارات والنقاش�ات الودية االخوي�ة البناءة 
والصريح�ة"، كما قال بيان رئاس�ي. وبش�أن وصول 
الوفد الكردي أشار إلى أّنه تمت "االشادة بهذه الزيارة 
كونها تعتبر خطوة ايجابية نحو حل المسائل العالقة 
بي�ن الحكوم�ة االتحادية وحكومة االقلي�م". واكد أن 
اآلراء ووجه�ات النظر بين طالبان�ي والمالكي "كانت 
متوافقة ومتطابقة حول اهمية احترام مواد الدستور 
وبن�ود االتفاق�ات الموقعة بي�ن االطراف السياس�ية 

كافة، وهو الس�بيل االمثل إلزال�ة المعوقات التي تقف 
بوجه تقدم العملية السياس�ية ف�ي البالد".وقد اكدت 
مص�ادر كردية أن الوف�د المفاوض يمل�ك صالحيات 
واس�عة وس�يناقش القضاي�ا العالقة وف�ي مقدمها 
العق�ود النفطي�ة واالوضاع المضطربة ف�ي المناطق 
المتنازع عليها ووضع قوات البيشمركة والمادة 140 
من الدس�تور والموازن�ة التكميلية إضاف�ة الى اتفاق 
اربي�ل المعطل وال�ذي انبثقت عنه الحكوم�ة الحالية 
اواخر عام 2010. وأش�ارت إلى أّن المفاوضات تتعلق 
بالجوان�ب التقني�ة والقانونية والدس�تورية وال تعني 
تغيي�ر المواقف السياس�ية من األزم�ة الراهنة لكنها 
يمك�ن أن تمهد التفاقات سياس�ية مقبل�ة. وأضافت 
المص�ادر أن�ه ق�د ت�م ومن�ذ س�نوات التعه�د بتنفيذ 
محت�وى الدس�تور والقضاي�ا العالق�ة لكن ل�م تتخذ 
الخطوات واالجراءات الجدية لتنفيذ المادة الدستورية 
140 بش�أن المناط�ق المتنازع عليها ول�م يتم تنفيذ 
مس�ألة الموازنة وحاجيات البيش�مركة وكذلك لم يتم 
العم�ل م�ن أجل اق�رار قانون النف�ط والغ�از كما تم 
ابعاد مس�ؤولين وضب�اط اكراد في الجي�ش العراقي 
وتجري محاوالت لتهميش اآلخرين. وأش�ارت إلى أّنه 
قد تمت المصادقة على موازنة قوات البيش�مركة منذ 
عدة س�نوات و لكن توض�ع عراقيل باس�تمرار كي ال 
تصل ه�ذه الموازنة ال�ى اإلقليم "وه�ذا بمثابة وضع 
ي�د واضحة عل�ى حصة اإلقليم من الث�روة الوطنية اذ 
أن ه�ذه الموازنة في حقيقة االم�ر تقتطع من حصة 
اإلقليم على أنها مصاريف س�يادية وق�د أتفق اإلقليم 
وبغداد في الس�ابق وبحض�ور االميركيين على أن يتم 
اعتبار قوات البيش�مركة ج�زءاً من النظ�ام الدفاعي 
للع�راق وعلى أن يتم تزويدها ب�كل الحاجيات الالزمة 
لها وعلى أن يتم دعمها مادياً من موازنة قطاع الدفاع 
العراق�ي وعلى هذا األس�اس تم في بغ�داد تخصيص 
السالح والمس�تلزمات الالزمة، ولكن تم ومنذ سنوات 
احتجازها في مخازن معسكر التاجي ويتم منعها من 

الوصول الى البيشمركة"، كما يقول مسؤولون كرد.

عقب محادثات بين التحالفين الكردستاني والوطني

اتفاق عىل خريطة طريق حلل املشكالت ووقف 
احلمالت اإلعالمية

احللقة األوىل



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
       بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التربية انها س�تعلن الخميس المقبل عن نتائ�ج امتحانات الدور 
الثالث للصفوف المنتهية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية وليد حسين 
ان “وزارة التربية س�تكمل تصحيح الدفات�ر االمتحانية خالل االيام القليلة المقبلة 

وستعلن يوم الخميس المقبل نتائج االمتحانات للصفوف المنتهية كافة”.
 واض�اف ان “وزارة التربي�ة حريص�ة عل�ى تدقي�ق وف�رز نتائ�ج االمتحانات 
للصف�وف المنتهية ف�ي المراحل االبتدائية والمتوس�طة واالعدادي�ة والمهني في 

جميع انحاء العراق”. 
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق على منح وزارة التربية دعما ماليا لغرض 

إجراء امتحانات دور ثالث للطلبة الراسبين من المراحل المنتهية.

العوادي لـ                          : ال يمكن تغليب جهة دون 
توافق.. طيفور: تستعيدون إرث »البعث« !

نذر »حرب أهلية« يفجرها قانون ترسيم الحدود اإلدارية

التربيـة: الخميــس المقبــل إعــالن نتـــائـج الـدور الثـالـث للصفــوف المـنتهيـــة
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           بيروت/ خاص بالمستقبل العراقي

كشف مصدر مطلع من اوساط قوى 8 اذار، “حزب 
الل�ه والتيار الوطني الحر وتيار المردة المس�يحيين”، 
ان رئيس ف�رع المعلومات في مديري�ة االمن اللبناني 
اللواء وس�ام الحس�ن لم يقت�ل في انفجار االش�رفية 
حس�ب الرواية الرس�مية، وانما ُقتل مع مجموعة من 
قادة ما يعرف ب�”الجيش الحر” بضربة جوية سورية 

على مكان االجتماع على الحدود السورية التركية.
وافاد المصدر في حوار اليكتروني مع “المستقبل 
العراقي” مساء امس، فضل عدم االشارة الى اسمه، ان 
“اللواء الحس�ن كان يرافقه النائب عن تيار المستقبل 
عقاب صقر الذي اصيب بقدمه جراء القصف والمكلف 
رس�ميا من قب�ل الحريري بالتنس�يق م�ع الجماعات 
المسلحة السورية، فضال عن مقتل المرافق الشخصي 

للحسن، المؤهل اول احمد صهيوني”.
وبي�ن المص�در، ان “ق�وى الثام�ن م�ن اذار اثرت 
الصم�ت، واعلنت بيان اس�تنكار لمقتل الحس�ن وفقا 
للرواي�ة الرس�مية، غير انه�ا تملك معلوم�ات مؤكدة 
مفاده�ا ان اجزاء من جثة الحس�ن وجثة مرافقه الى 
بي�روت قبل يوم م�ن التفجير ريثما يت�م اعداد تفجير 
يتحول فيه الحس�ن الى “ش�هيد” وفتي�ل ازمة كبيرة 

يستفاد منها سياسياً”.
واش�ار الى ان “ق�وى المعارض�ة اللبنانية متمثلة 
بتي�ار المس�تقبل وقوى 14 اذار، س�ارعت ال�ى اتهام 
سوريا والرئيس بشار االسد قبيل استكمال التحقيقات 

المف�روض ان تجرى، وقبل حتى اثبات مقتل الحس�ن 
بالتفجير، مما اشر الى صحة معلومة مقتله في غارة 

سورية على وكر للجيش الحر”.
واوض�ح المص�در اللبناني، ان “الرواية الرس�مية 
قال�ت ان التفجير وق�ع في طريق متفرع من س�احة 
“ساس�ين” في منطقة بيروت الش�رقية – االش�رفية 
بالق�رب من مبن�ى االمن الع�ام ومقر ق�وى 14 اذار، 
وبيت الكتائب اللبنانية، ومكت�ب النائب نديم الجمّيل، 

في شارع ضيق لم يسبق لموكب الحسن ان مر به من 
قبل !!”.

ويضيف المص�در، ان “الرواية الرس�مية ضعيفة، 
لكونها قالت ان الحس�ن قدم من باريس قبيل ساعات 
من اغتياله، وانه من المفترض ان يخرج موكب وهمي 
قبيل خروج موكب الحس�ن، ما يضعف الرواية، فضال 
عن ان التحضير لهكذا عملية بالدقة والس�رعة يتطلب 
وقتاً طويال لتحديد خطط فريق امن الحس�ن، ال سيما 

ان الطريق الذي مر به لم يسبق ان سلكه سابقاً!!”.
ويشدد على ان “جثة الحسن كانت اشالًء محترقة، 
وان وزي�ر الداخلية مروان ش�ربل اكد ان�ه تم التعرف 
على جثته من خالل س�اعة اليد، غي�ر ان جثة مرافقه 
الش�خصي لم تص�ب باذى كبير س�وى ج�روح اودت 
بحي�اة المرافق”.ون�وه ب�أن “ما يص�دق رواية مقتل 
الحس�ن بغارة س�ورية، هو اعالن الجي�ش الحر، بعد 
نحو 3 س�اعات من اعالن مقتله، تش�كيل كتيبة بإسم 

وس�ام الحس�ن”.وفي التفاصي�ل المرافق�ة للح�دث، 
ان حالة الش�غب الكبيرة التي حدث�ت بعد مواراة جثة 
الحس�ن بالقرب من قبر رئيس الوزراء االس�بق رفيق 
الحري�ري، كانت محاول�ة من ق�وى المعارضة وتيار 
المس�تقبل لزعزعة االمن، وتصدي�ق فرضية محاولة 
س�وريا ضرب اس�تقرار لبنان، غي�ر ان القوى االمنية 
والجيش اللبناني تعاملت بحزم مع الموقف”، مضيفا 
بأن�ه “عالوة عل�ى انها محاولة لجعل اس�تهداف مقر 
الس�راي الحكومي عرفاً مع كل احتجاج جديد، فضال 

عن رفع اعالم “القاعدة” و”السلفية الجهادية”.
ويفيد المصدر ان “تيار المستقبل فقد شعبيته في 
الش�ارع بعد النكسات السياس�ية التي مني بها، وهو 
االن على اعتاب انتخابات تش�ريعية وبلدية، لم تتضح 
معال�م لعبته�ا حتى االن، م�ع فرضية اعتم�اد قانون 
انتخاب�ات ع�ام 1960، فض�ال ع�ن ان الحريري قلص 
الدعم المالي لتياره بعد الخس�ارات الكبيرة لمجموعة 

شركاته”.
“الس�نية”  الطرابلس�ية  الس�احة   “ ان  واض�اف 
انقس�مت مع ب�روز رئي�س الحكومة الحالي�ة نجيب 
ميقات�ي، واصطف�اف احم�د كرامي وفيص�ل كرامي 
والصف�دي ال�ى جان�ب الحكوم�ة الحالي�ة، ل�ذا فإن 
المجتم�ع الطرابلس�ي انش�طر بش�كل ايجاب�ي ال�ى 
جان�ب هذه الق�وى، فكان الب�د من اختيار ش�خصية 
تثي�ر “العصبية” الش�مالية وتس�قط ميقات�ي، فكان 
االختيار اما قائد قوى االمن اشرف ريفي او مدير فرع 

المعلومات اللواء الحسن”.

املواطن تطالب الرياض بإعتذار 
رسمي للحكيم وللشعب العراقي

األمن النيابية تستبعد دخول 
قوات أردنية إىل العراق

            بغداد/ المستقبل العراقي   

ُن�ذر حرب أهلي�ة يفجرها قانون ترس�يم الحدود 
اإلداري�ة، الذي يعود هذه األيام للواجهة، بعد أن قدمه 
رئي�س الجمهوري�ة ج�الل طالباني في وقت س�ابق، 
بصيغة مشروع قانون إلعادة ترسيم الحدود اإلدارية 
للمحافظات المش�مولة بالمادة 140 من الدستور إلى 

ما كانت عليه قبل تغييرها.
وطبيع�ة ح�رب التصريحات واالتهام�ات، وحتى 
التهديدات التي تش�ير إلى حساسية هذا القانون تنبئ 
بأن الساسة يتحركون في بلد يوقنون بأنه يوشك على 
التقس�يم او النزاع المس�لح. وينص مقترح طالباني 
على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود 
اإلدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى س�ابق عهدها 
إي قب�ل العام 1968، وهو العام ال�ذي جاء فيه حزب 

البعث إلى السلطة في العراق.
القيادي في ائتالف دولة القانون إحسان العوادي 
بي�ن ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن “موضوع ترس�يم 
الوح�دات اإلداري�ة، يحت�وي على ألغ�ام موقوتة بين 
المحافظات، لكن ينبغي أن تحسم، وال ينبغي أن تبقى 
معلقة”، الفتا إلى أن موضوع المجالس البلدية الواقع 
في الح�دود اإلدارية بين المحافظات قد تش�هد توتر 
الس�يما المناطق المختلف عليها بين إقليم كردستان 

وبين المحافظات المجاورة له”.
وأش�ار العوادي إلى حدوث مشاكل عسكرية بين 
ق�وات الحكومة االتحادية واإلقلي�م كتلك التي حدثت 
في ديالى”، مضيفا أن بعض المناطق المتنازع عليها، 
غنية بالنفط كما في سهل نينوى، وما تشهده باتجاه 
استثمار شركات تابعة لإلقليم في تلك المناطق”. ودعا 
الع�وادي إلى “معالجة المش�كالت سياس�يا ووطنيا 
ونابعا من طروحات واقعية وليس من مصلحة طرف 
دون غي�ره، و أن يكون الحل معتمدا الظروف اإلدارية 

لتلك المناطق إلى جانب مبدأ التوافق”.

وبش�أن اتهام نائب رئيس البرلمان عارف طيفور 
للمعارضي�ن لقان�ون الوح�دات اإلداري�ة بالس�اعين 
للحف�اظ على ارث البعث، رد الع�وادي بقوله “اعتدنا 
على هكذا تصريحات من التحالف الكردس�تاني، لكن 
من يري�د أن يعالج المش�اكل عليه أن يس�تمع لآلخر 
بعيدا عن االتهامات، فهذا األس�لوب ال يمكن أن يؤدي 
الى حل، وهذه مش�كلة ارض واستحقاق مهم، وليس 
منصب�ا مؤقتا. وأض�اف العوادي بأن�ه يطالب عارف 
طيف�ور وبقية أعض�اء التحال�ف الكردس�تاني ان ال 
يتعجلوا في التصريحات وان يكونوا منفتحين. وانتقد 
نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، المعارضين 
لقانون إعادة ترس�يم الح�دود اإلداري�ة للمحافظات 
المق�دم من رئي�س الجمهورية ج�الل طالباني، عاداً 
ه�ؤالء المعارضين ب�”الس�اعين للحف�اظ على ارث 

حزب البعث المحظور”.
ونقل مراسل “المستقبل العراقي” عن طيفور إن 
“من أجل إزال�ة آثار الماضي المقي�ت للبعث المقبور 
وإلغاء ق�رارات النظ�ام البائد ضمن سياس�ة التغيير 
الديمغراف�ي والتالع�ب غير العادل بالح�دود اإلدارية 
لمحافظ�ات العراق كافة والذي اس�تهدف المواطنين 

من أجل السيطرة والضغط عليهم”.
واته�م طيف�ور أن “م�ن يعارضون ه�ذا القانون 
يس�عون بكل جهودهم للحفاظ على أرث حزب البعث 
المحظ�ور به�دف خل�ق المش�اكل ومنع االس�تقرار 
للحيلول�ة دون توفير األمن والخدمات لجميع مناطق 
العراق وهؤالء ال يري�دون الخير للعراقيين”. وأضاف 
طيف�ور أننا “ل�ذا نؤيد تش�ريع قانون إعادة ترس�يم 
الح�دود اإلدارية للمحافظ�ات والمناطق المش�مولة 
بالمادة 140 المرس�ل من قب�ل رئيس الجمهورية إلى 

مجلس النواب”.
وتابع طيفور أنه “سوف نعمل على ادراجه ضمن 
ج�دول أعمال المجل�س للتصوي�ت عليه ألن�ه أجراء 
دس�توري وقانوني طبقا ألحكام البند أوال من المادة 

61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدس�تور”. وأوضح 
طيف�ور أن “القانون لن يضعف من وحدة العراق كما 
يدعي اآلخرون وس�وف يعيد ح�دود تلك المحافظات 
إلى م�ا كانت عليه قب�ل العام 1968 لتحقي�ق العدالة 

وعودة األقضية والنواحي المستقطعة”.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن “القانون يساعد 
إلى أيجاد الحلول المناسبة للملفات والقضايا العالقة 

بين الحكومات المحلية في مجالس المحافظات”.
من جانبه دعا النائب ع�ن القائمة العراقية محمد 
الخالدي، رئيس الجمهورية جالل طالباني إلى سحب 
قانون إعادة ترس�يم الح�دود اإلداري�ة للمحافظات، 

مح�ذراً م�ن العودة إل�ى االقتت�ال الطائف�ي في حال 
تش�ريعه.وقال الخالدي إن “من الضروري أن يسحب 
رئيس الجمهورية جالل طالباني قانون إعادة ترسيم 
الح�دود اإلدارية للمحافظ�ات”، مبيناً ان “الوقت غير 
مناس�ب لطرح ه�ذا القانون لوجود مش�كالت كثيرة 

واهم من ترسيم الحدود بين المحافظات”.
وأضاف الخال�دي وهو نائب ع�ن محافظة ديالى 
ان “المشكالت في اغلب المناطق المتنازع عليها بين 
المحافظ�ات هي ذات صبغة قومية او طائفية وإثارة 
الموضوع ربما يثير المس�ألة الطائفية من جديد التي 

تخلص منها العراق بشق األنفس”.

     المستقبل العراقي/ خاص

 قال مصدر مقرب من وزارة الخارجية 
ان تركيا تغاضت عن األعراف الدبلوماسية 
عندما أوفدت حجيجها وهي لم تس�توف 
الش�روط الصحيح�ة، مبيناً أنه�ا اكتفت 

بتأشيرة منحها لهم معبر إبراهيم الخليل 
باللغ�ة الكردي�ة وبأخت�ام البيش�مركة.

وكانت السلطات قد احتجزت 128 حافلة 
تركية تحمل نحو ألفي حاج في محافظة 
بابل لعدم حصولهم على تأشيرات دخول 
إلى األراضي العراقية صادرة من السفارة 

العراقية في انقرة. وأّكد المصدر أن هناك 
تعميمات من وزارة الخارجية لكل المعابر 
بال اس�تثناء باعتم�اد التأش�يرة العراقية 
الموح�دة الخاص�ة بدخ�ول المس�افرين 
األجانب للع�راق، مبيناً أن هذا أعاق تقدم 
مس�يرة الحج�اج األت�راك ألنه�م دخل�وا 

بش�كل مخال�ف القان�ون، ملقي�اً باللوم 
على كردس�تان بسبب قراراتهم الخاصة.

وحّمل اإلقليم “المس�ؤولية الكاملة” عن 
تأخر حجاج تركيا، وطالبه ب�”تفسيرات 
ع�ن التصرف�ات الت�ي تعد خرق�ا قانونيا 

ودستوريا بحق البلد”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أفاد مص�در أمني في كركوك امس باس�تعراض 
عملي�ات دجلة قواتها العس�كرية ف�ي قاعدة كيوان 
بحضور قياداتها. وقال المصدر في حديث ل�”ش�فق 
ني�وز” إن “عملي�ات دجل�ة تقي�م منذ صب�اح اليوم 
اس�تعراضاً عس�كرياً في قاعدة كيوان تش�ارك فيها 
ق�وات الفرق�ة 12 م�ن الجي�ش العراق�ي بآلياتها”. 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم اإلشارة الى اسمه أن 
“االس�تعراض يحضره قائد عمليات دجلة عبد االمير 
الزيدي وق�ادة عس�كريون من محافظ�ة كركوك”.  
وكان رئيس الحكومة القائد العام للقوات المس�لحة 
نوري المالكي قد امر بتش�كيل قيادة عمليات دجلة، 
وفق�ا لقرار ديواني برق�م 372 الصادر في 31 تموز 
الماض�ي، على ان يتم إخضاع جمي�ع قوات الداخلية 

والدفاع، في ديالى وكركوك لهذه القيادة.

دخلوا بأختام البيشمركة من معبر إبراهيم الخليل

أنقرة أدخلت حجيجها بصورة غري رشعية طعنًا بسيادة العراق
دجلة تستعرض قواهتا يف كركوك

        بغداد/ المستقبل العراقي

دان رئيس كتلة المواطن في مجلس النواب باقر جبر 
الزبيدي، األحد، حكام الس�عودية وأم�راء اإلرهاب، على 
خلفية اتهامات صحيفة عكاظ السعودية سماحة السيد 
عم�ار الحكي�م، الرمز الوطني والقيادي اإلس�المي الذي 
يمثل تيار الوسطية واالعتدال واالنفتاح على قضايا العالم 
العربي واإلسالمي. وقال الزبيدي لوكالة أنباء المستقبل 
أن« على الحكومة السعودية تقديم إعتذار رسمي واضح 
إلى الس�يد عمار الحكيم والى الشعب العراقي الذي عانى 
اآلمري�ن م�ن كتائ�ب األرهاب الس�عودي التي مارس�ت 
القتل واالختطاف البناء الش�عب العراقي بشيعته وسنته 
وعرب�ه وك�رده ومس�يحييه«. وأض�اف ان« إس�تهداف 
الحكيم إستهداف لكل العراقيين والوحدة الوطنية وإذكاء 
لروح الفتنة واستمرار لمشروع المفخخات التي اهلكت 
الح�رث والنس�ل«. وطال�ب الحكومة العراقية االس�راع 
بتنفي�ذ القص�اص الع�ادل وتنفي�ذ الق�رارات القضائية 
الت�ي صدرت ض�د اإلرهابيين والمدانين وف�ق المادة 4/

إرهاب،بغض النظر عن جنسياتهم وانتماءاتهم«.وكانت 
الس�لطات الس�عودية إتهمت في خبر نشر على صحيفة 
»عكاظ« السعودية الرسمية، السيد عمار الحكيم بادخال 

المتفجرات الى المملكة.

   بغداد / المستقبل العراقي

ع�ّد عضو لجن�ة األم�ن والدف�اع قاس�م األعرجي أمس 
الحديث ع�ن تدريب قوات أردنية لدخول العراق يندرج ضمن 
الضغوط على الحكومة العراقي�ة لتغيير موقفها من األزمة 
الس�ورية، مهدداً بوقوف الشعب بوجه أية قوة تدخل العراق 
من دون موافقة حكومته.وقال في تصريح صحفي أمس إن 
“األخبار التي نش�رتها بعض الصحف  تن�درج ضمن الحرب 
النفسية التي تمارس على الحكومة العراقية لتغيير موقفها 
من األزمة في س�وريا”، مؤكدا أن “حلف ش�مال األطلس�ي 
ال يمك�ن ل�ه أن يدرب ق�وات أردنية لنش�رها داخل األراضي 
العراقية من دون موافقة الحكومة”. واس�تبعد االعرجي أن 
“تش�ارك األردن في أية قوات تدخل أراضي العراق المحاذية 
للحدود الس�ورية، كون الوضع االقتصادي األردني ال يسمح 
بذل�ك خاص�ة ان المملك�ة تعتمد عل�ى النف�ط العراقي الذي 
يصلها بأسعار مخفضة”، مشيرا إلى أن “أي مغامرة من هذا 
القبيل سينعكس على وضع األردن االقتصادي في الداخل”.

احلسـن قــتـل بغـارة جـويـة عـلــى وكـر لـ »اجليـش احلـر«
                   تكشف تفاصيل مقتل رئيس فرع المعلومات اللبنانية

و
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تحدثت عن اختراقها لمفاصل األجهزة األمنية

ف�ي الب�دء البد م�ن الق�ول : ال تنمية مع 
الفساد

وال خالص من الفس�اد م�ع وجود بعض 
فساد ملفات الفساد  

ق�ول  نس�تذكر  يجعلن�ا  التمح�ل  وه�ذا 
الشاعر:

بليت بأعور فازداد همي
             فكيف إذا بليت بأعورين  

واألعور األول  هو ملفات الفساد , واألعور 
الثاني هو فساد بعض ملفات الفساد  

والمث�ل الذي ينطبق علين�ا هنا هو وجود 
ظاهرة “حاميها حراميها” 

والمعضل�ة هنا : من اختار هذا “ الحامي 
“ “ الحرامي “  

هل هي صناديق االنتخاب  
أم مكاتب األحزاب  

 أم رؤساء الكتل  
أم الجه�ات الناف�ذة األخ�رى  وه�ي على 

الشكل اآلتي :
1-  الحكومة

2-  مجلس النواب
3-  مجالس المحافظات واإلقليم برئاسته 

وحكومته ومجلس نوابه
4- الهيئات المستقلة

ه�ذه الحواض�ن أصبحت جاذبة للفس�اد 
وغير طاردة للفساد ولألسباب التالية :

1-  س�كوتها ع�ن التزوي�ر ب�ل محاول�ة 
تشريع قانون يعفي المزورين

2-  دفاعه�ا ع�ن الفاس�دين م�ن خ�الل 
تغطيتهم وفتح منافذ لهم للتسرب الى حقول 
االستثمار مثل شركات , مقاوالت , تعهدات , 

خطابات ضمان وصيرفة وعمولة . 
3-  ونتيجة لذلك السكوت المريب , والدفاع 
غي�ر البريء أصب�ح العراق مطوقا بش�رنقة 
من العمالء تجوب دوائر الدولة. ومؤسساتها 
تفتح لها الحواجز والسيطرات بهويات تحمل 
لهيب الخط�ورة واالمتياز المعزز بالس�طوة 

الت�ي تجعلها تدخل أي مكان تريد وتصل الى 
أي جهة ممنوع الوصل إليها .

4-  وأصح�اب االمتيازات ه�ؤالء أصبحوا 
أسماء مخيفة ال يقوى الوزير على رد طلبها, 
ويستقبلها وكيل الوزير بخضوع تام ويتلقى 
المدي�ر العام تعليماتها طمع�ا بالرضا وعدم 
العقوب�ة  وينفذ المحافظ م�ا تريد, ويتبارى 
أعض�اء مجال�س المحافظ�ات الس�تقبالها 
, وأعض�اء مجل�س الن�واب لصحبته�ا ف�ي 
الزيارات خارج العراق, ولذلك كثرت مش�اهد 
االس�تضافات الفضائي�ة للبع�ض من هؤالء 
م�ن خ�ارج الع�راق حت�ى أصبح�ت عم�ان 
ب�ؤرة انطالق تتص�ل باإلمارات والس�عودية 
والقاه�رة ولن�دن وطهران وال ننس�ى بعض 
الوالي�ات األمريكية فالبعد هنا ليس مش�كلة 
لم�ن يمتل�ك “ االيف�ون 4 , 5 “ مع الس�يولة 
النقدي�ة الجارية في كل البن�وك والمصارف 
الت�ي يتوزعها اإلقليم والعالم, فأحد أبالس�ة 
البورص�ة والسمس�رة الجدي�دة ال�ذي يعمل 
من خلف موقع رئاسي س�جلت له المكالمة 
التالية عل�ى الموبايل يقول فيه�ا: “يقولون 
عندي مليارات من ال�دوالرات  والله ما عندي 

غير مئة مليون دوالر ؟! . 
ونق�ل اح�د الذي�ن كان مقربا م�ن إحدى 

الرئاسات وابعد عنها قوله:
“ان احد المقربين من موقع رئاسي والذي 
يمثله في بعض المناس�بات قوله: أنا مفتاح 
الرئاسة الفالنية فكل ما تريدون ال يتحقق إال 
من خاللي وعن طريقي” ولذلك تكدست عنده 
طلبات السماسرة والمقاولين والمستثمرين 
والميس�ورين من أصح�اب الحاجات الملحة 

حتى عرف بالكذاب األشر.  
لهذه األس�باب خيم الفس�اد عل�ى الدولة 
والحكومة ومؤسس�اتها ولم تعد تنفع لجان 
المراقب�ة والنزاه�ة في مجلس الن�واب ألنها 
مخترق�ة ولم تنفع لجان أخ�رى ألنها تعاني 
م�ن نف�س العلل واألم�راض, ولم تع�د هيئة 

النزاهة إكمال مهمتها لوصول الداء إليها, ولم 
يعد القضاء قادرا على إتمام رس�الته لوجود 
نفس األعراض التي أصيبت بها بقية الجهات 
معضل�ة  وهن�اك  والمؤسس�ات,  والهيئ�ات 
للفس�اد مس�تعصية بحك�م الحال�ة األمنية 
وخصوصيتها ومن يمثلها ظل يرتع كما يريد 
ويصطاد م�ن يريد من غنائم الس�رقة للمال 
العام سواء بالمش�تريات التي ال تالحقها إال 
العين السحرية وهي غير موجودة عند البشر 
وتظل خائنة األعين وما تخفي الصدور ليس 

باستطاعة القدرات البشرية المحدودة .
إن عيونا ال تش�بع من النظر لما حرم الله 
, وبطونا أدمنت أكل السحت لما تجد وتطلب 
م�اال تجد وأصبحت من أه�ل القرار ال يؤتمن 
منه�ا مال وال عرض وال دم يحلله الزائف من 

الشعار.  
وان أي�ادي تطاول�ت وامت�دت إل�ى ماال 
يج�وز وه�ي ال تف�رق بي�ن الفت�ى والفتاة 
والعج�وز, وتتخ�ذ م�ن فن�ادق بغ�داد ذات 
الخمس نجوم مأوى لها في آخر الليل حيث 
تقتن�ص الخل�وات ف�ي الب�ارات والمالهي 
المليئة بالحس�ناوات, هذه األيادي ال يمكن 
ان تك�ون وصية على امن الناس ألنها تعمل 
على بوصلة الوس�واس الخناس, وتهجر كل 
شيء في سبيل اإليناس, وال تبالي أن أصاب 
البلد الخراب واإلفالس, فمدخراتها أصبحت 

في الخارج تعد باألكداس . 
له�ذا فالتنمي�ة ف�ي الع�راق متوقف�ة, 
ومش�اريعها مؤجلة إلى أن يتخلص العراق 
م�ن الفاس�دين وم�ن ملفات الفس�اد ومن 
فس�اد بعض ملفات الفس�اد, وم�ن رقابة 
المفس�دين, ومن خطب الذي�ن اكتنزوا من 
وراء الفس�اد ووصل�وا إل�ى ما وصل�وا إليه 
من خنادق الفس�اد واعتلوا ظهر ما يقفون 
عليه بمستلزمات الفساد, وحجوا واعتمروا 
بط�رق الفس�اد, وانتخب�وا بم�ال الفس�اد, 
واستوزروا بعمولة الفساد, واستثمروا بربا 

الفس�اد, وتوض�أوا بم�اء الفس�اد وتيمموا 
الفس�اد  بلغ�ة  وحلف�وا  الفس�اد,  بت�راب 
واقسموا بنية الفس�اد وتعاهدوا على والية 
الفس�اد واخلصوا الئم�ة الفس�اد , واتبعوا 

رؤساء الفساد .
هؤالء جميعا ال يرتجى منهم حصاد لغلة 
تطعم العباد, وإنما يخش�ى منهم عواصف 

الرماد وهالك العباد  وفضيحة األوغاد
فهم همزة الش�يطان ووسوس�ة إبليس 
ورن�ة الخلخ�ال في عسعس�ة اللي�ل وجنة 
الظ�الم, وهواج�س النف�س الت�ي ال تعرف 
الحالل والح�رام كتلك الغاني�ة اللعوب التي 
تقول: ال اش�غل نفس�ي بالح�الل والحرام, 

ألنها أصبحت كفاقد الشيء ال يعطيه.  
او كناق�ر عل�ى الطبل�ة بين الطرش�ان 
, وموق�د الش�معة بي�ن العميان ه�ذا حال 
المصلحين في وسط المفسدين والذين ران 
على قلوبهم فهم يعمهون, أو كالذين “سواء 
عليهم أأنذرتهم أم ل�م تنذرهم ال يؤمنون * 
ختم الله على قلوبهم وعلى س�معهم وعلى 

أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم *”.
ولن�ا من ق�درة الل�ه الف�رج وعلينا بذل 
تغي�ر  مفت�اح  فه�ي  والطاع�ة  اإلخ�الص 

الجماعة.

التنمية وملفات الفساد وفساد بعض ملفات الفساد 

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

إضـاءات

وثيقـة ملكتـب القـائد العـام: احـذروا.. القـاعدة تعـود
إلــى حــواضــنـهــا !!

    بغداد/ المستقبل العراقي

مثلم�ا ب�دأوا ف�ي االنتش�ار وتوطي�ن 
بغ�داد  أط�راف  مناط�ق  ف�ي  أقدامه�م 
مطل�ع الع�ام 2005، حي�ث كان تواجدهم 
وتحركاته�م واضح�ة للعيان آن�ذاك، يعاود 
عناصر »القاعدة« والمتشددين المرتبطين 
به�ا من المحليين، إع�ادة تنظيم صفوفهم 
ومزاول�ة أعم�ال إرهابية انطالق�ا من تلك 
المناط�ق الت�ي تحول�ت أج�زاء منه�ا إلى 

حواضن اجتماعية لهم. 
معلومات استخبارية صادرة عن مكتب 
القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء 
العراق�ي ن�وري المالك�ي، تفيد ب�أن فلول 
»القاعدة« بمس�ماه المحل�ي »دولة العراق 
اإلس�المية« ومجموع�ات مس�لحة تحم�ل 
ل�واءه، تس�عى إلى تجمي�ع قواه�ا مجددا 
وبس�ط س�طوتها على تلك المناطق مثلما 
كان عليه الح�ال إبان ذروة العنف الطائفي 
ال�ذي ش�هدته الب�الد بي�ن عام�ي 2006 و 
2008.وف�ي تل�ك المرحلة تحول�ت أقضية 
هبهب والعظي�م منفذ بغداد إلى الش�مال، 
والتاج�ي وأب�و غري�ب م�ن جه�ة الغرب، 
ونواح�ي اليوس�فية واللطيفي�ة والمدائ�ن 
الت�ي تمثل منفذه�ا للجنوب، إل�ى مناطق 
حاضنة ألبناء »القاعدة« ونقطة انطالقهم 
لتنفي�ذ عملي�ات إرهابية ص�وب العاصمة 
تحديدا بهدف عزلها عن بقية مدن الجنوب 

والشمال والسيطرة على غالبية منافذها. 
ه�ذه المناط�ق ذات الطبيع�ة الزراعية 
الت�ي ترتبط جغرافيا ببلدات أخرى س�يطر 
عليه�ا س�ابقا تنظي�م »القاع�دة« وأذرعه 
المس�لحة البالغ عدده�ا ثمانية فصائل، ال 
ت�زال فيها بعض الش�واهد التي ت�ّدل بلغة 

الدن  ب�ن  اتب�اع  ان  عل�ى  صامت�ة 
م�ّروا من هنا. وف�ي مقدمة تلك 

الش�واهد التي تتض�ح للعيان 
بمجرد زيارة المناطق المشار 
إليها، تتمث�ل بمراكز التدريب 

أقامته�ا  الت�ي  العس�كري 
الجماعات المتش�ددة في 

س�نوات مضت داخل 
البساتين الزراعي�ة.
فضال ع�ن األضرار 
التي  الج��س�يمة 
باألبن�ي�ة  لحق�ت 
ومنازل  الحكومي�ة 
ي�ن  لم�����ه�جر ا
الس�يارات  وبقاي�ا 
إل�ى  المح�ترق�ة، 
مظاه�ر  جان���ب 
التي  الت�عص����ب 
بدت م���المح��ها 
واضح�ة على أزياء 
هذه  سكان  ووجوه 
المعروف  المناطق 
عنه��م س���ابقا 
ُحس��ن تعام�لهم 

مع اآلخرين. 

مقتطف�ات م�ن وثيق�ة رس�مية على 
ش�اكلة توج�يهات عس�كرية مكتوبة على 
اآلل�ة الطابع�ة، تفي�د بأن مكت�ب المالكي 
والعس�كري حذر قادة الوح�دات الميدانية 
في تلك المناطق من أنش�طة قائمة وأخرى 
محتمل�ة للعناصر اإلرهابي�ة في قواطعهم 
الجغرافي�ة. ويس�تند المكت�ب العس�كري 
ف�ي تحذيرات�ه، إل�ى »تحركات مش�بوهة 
لمتمردي�ن وأفراد جماعات متش�ددة كانوا 
معتقلين س�ابقا ف�ي الس�جون الحكومية 
واألميركية« سجلتها أعين مخبريه السريين 
واعتراف�ات أدلى بها بعض اإلرهابيين ممن 
ت�م اعتقاله�م اخيراً. جملة مؤش�رات تفيد 
بتنام�ي نش�اط الجماع�ات األصولية، في 
مقدمها عمليات اغتيال مسؤولين وضباط 
بس�يارات  تفجي�رات  وسلس�لة  أمنيي�ن، 
مفخخة وعبوات ناس�فة تكررت أخيرا في 
بغداد وغيرها من الم�دن، وكذلك الهجمات 
الُمنس�قة عل�ى مق�ار وس�جون حكومية 
لتهريب عناصر متش�ددين أعلنت جماعات 

»القاعدة« مسؤوليتها عنها.
وأب�رز مث�ال عل�ى ذل�ك، ما ح�دث في 
عملي�ة ف�رار س�جناء خطرين من س�جن 
»تس�فيرات« تكريت قبل أسابيع، ُيرجح ان 
الهدف منها كان ل�� “رفد صفوف القاعدة 
بنش�طاء وأصح�اب خب�رة يحتاجه�م هذا 
التنظيم لتنفي�ذ عمليات ت�م التخطيط لها 
ف�ي العاصمة بغ�داد تحديدا”. م�ا تطرقت 
إليه الوثيقة المسربة، يتردد صدى تفاصيله 
على ألس�نة قادة أمنيين ومشرعين، إذ أكد 
نائب رئيس لجنة األم�ن والدفاع البرلمانية 
اس�كندر وتوت، ان “عجزاً شبه تام يسيطر 
على أداء األجهزة األمنية في مناطق أطراف 
بغداد وتحديدا في ما يخص مسألة مواجهة 
القاعديين”.وس�بب هذا العجز حسب رأيه، 
يعود إلى »اختراق عناصر القاعدة لمفاصل 
األجهزة األمني�ة المحلية في تلك المناطق« 
الت�ي كانت وال يزال بعضها معاقل رئيس�ة 
التباع الفكر الديني المتشدد، وكذلك بسبب 
»ضعف المعلومات االس�تخباراتية الدقيقة 
التي تفتقر إليها األجهزة األمنية في ش�كل 
عام«، طبقا للنائب وتوت وهو ضابط كبير 

في الجيش المنحل. 
أنباء ع�ودة »القاعدة« إلى الواجهة في 
الع�راق، تأت�ي تزامنا مع تقاري�ر صحافية 
أفادت بوجود زيادة كبيرة في أعداد المنتمين 
لف�رع هذا التنظيم في ب�الد الرافدين خالل 
الع�ام الحال�ي. حتى ان الوثيقة تش�ير إلى 
ان من بين أولئ�ك المتطرفين الذي يعيدون 
تنظي�م صفوفهم، عناصر مس�تترين تحت 
عباءة األجه�زة األمنية، وآخري�ن من أفراد 
»مجال�س الصح�وات« الذين ع�اد بعضهم 
من جديد لالنضمام إلى صفوف »القاعدة« 
بع�د أن تخل�ت عنه�م الحكوم�ة وتركتهم 
وحي�دون يواجهون مصيرهم تحت مطرقة 
المتش�ددين وواب�ل رصاصه�م، وس�ندان 
الدع�اوى القضائي�ة المقام�ة ضدهم من 
قبل األهالي والتي ُيطالب في بعضها منهم 

بالحق العام.

   السليمانية/ المستقبل العراقي

أكد مدير البريد والمواصالت في الس�ليمانية وج�ود “مخاطر” على حياة 
المسافرين الذين تهبط طائراتهم في مطار السليمانية بسبب وجود تشويش 
بين الطائرات والمطار منذ قرابة ش�هرين. وكشفت “مجلة لفين الكردية” في 
عدده�ا االخير، انه “اثناء هبوط الطائرات في مطار الس�ليمانية الدولي يتولد 
تش�ويش بينها وبين برج المراقبة في المطار يشك في وجود تجسس عليه”.

وق�ال مدي�ر البريد والمواص�الت في الس�ليمانية كريم عبد الل�ه، في تصريح 
للمجل�ة ان “وجود هذا التش�ويش يش�كل خطرا على حياة المس�افرين الذين 
تهب�ط طائراتهم في مطار الس�ليمانية”. واش�ار عبد الله ال�ى ان “المخاطر 
ناجمة عن تداخل في االتصاالت بين الس�يطرة والطائرات بش�كل يحتمل معه 
حص�ول س�وء فهم في اثن�اء توجيه االيع�ازات الى الطائرات مم�ا يولد خطرا 
كبيرا”.وأك�د مص�در -طلب عدم ذكر اس�مه- للمجلة، ان�ه “يحتمل ان يكون 
مصدر هذا التش�ويش على الطائرات هي مراقبة اح�دى الدول الخارجية على 
المط�ار، او تجسس�ا او ان جهة ارهابي�ة خطيرة تتواجد بالق�رب من محيط 
مطار السليمانية”.واش�ار المصدر الى انه “التشويش بدأ منذ نحو شهرين”، 
مستدركا “لم يتم فهم طبيعة هذه المشكلة حتى االن، على الرغم من االستعانة 
بالعديد من خبراء االتصاالت”. واضاف المصدر ان “سلطات المطار والجهات 
المعني�ة لديها ترجح وجود اي�اد ارهابية تريد العبث باألم�ن توجد في محيط 
المطار”. فيما اش�ار مس�ؤول المراقبة الجوية في مطار الس�ليمانية شيرزاد 
حسن، الى ان “سبب التشويش يعود الى اختالط الذبذبات االذاعية مع المطار” 
رافضا التعليق على هذه الش�كوك “ريثما يتم اكتش�اف سبب التشويش”. كما 
اضاف المصدر -الذي لم يذكر اس�مه- ف�ي التقرير ان “الجهات االمنية كثفت 
جهودها في الشهرين الماضيين للتوصل الى سبب التشويش”، مستدركا أنهم 
“لم يتوصلوا الى ش�يء يذكر”.أما مدير البريد واالتصاالت في السليمانية علّق 

قائال، “هذه جناية كبيرة ألنها ترتبط بحياة الناس”.

جتسس وتشويش يعّرض مسافري 
مطار السليامنية إىل »اخلطر«

             بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال المتحدث باس�م مكتب القائد 
الع�ام للقوات المس�لحة ووزارة الدفاع 
أن التنظيم�ات اإلرهابي�ة ف�ي الع�راق 
قيد المطاردة من قب�ل األجهزة األمنية 
العراقي�ة ب�كل أماكن وجوده�ا وحتى 
ف�ي الصح�راء الت�ي تتخذ منه�ا مالذا 
لها.وأض�اف ضياء الوكي�ل أن األجهزة 

األمني�ة العراقي�ة ومكت�ب القائد العام 
للقوات المسلحة لديها صور كاملة عن 
تحركات الجماعات المسلحة واإلرهابية 
بكامل تفاصيلها، وتتابع تلك التحركات 
وألقت القبض على الكثير من قيادييهم 
وقوض�ت تحركاتهم واعتقل�ت وقتلت 
أع�دادا كبيرة منهم. ولف�ت إلى أنه في 
األش�هر القليل�ة الماضية ت�م مطاردة 
فل�ول القاعدة في عم�ق الصحراء وتم 

قت�ل العدي�د م�ن القياديي�ن ف�ي عنق 
الصحراء غربي الع�راق، وعملية أخرى 
واس�عة في الجزي�رة الغربية ش�مالي 
نه�ر الفرات وفي حوض دجلة وجففت 

منابع اإلرهاب في تلك المناطق.
وأشار الوكيل إلى أن تنظيم القاعدة 
يحاول إعادة نش�اطه ف�ي العراق لكن 
مط�اردة األجه�زة األمني�ة العراقية له 
جعلت تلك التنظيم�ات في وضع قلق ، 

مش�يراً إلى أن األمن العراقي ال يش�عر 
بالقل�ق الكبير من مثل تل�ك المجاميع 
ك�ون الوضع األمن�ي تحت الس�يطرة. 
ولف�ت إل�ى أن القاع�دة نش�طت ف�ي 
العراق بعد الع�ام 2003 لكن بعد مقتل 
زعيميه�ا “أبو مصعب ألزرق�اوي وأبو 
عمر البغدادي” في العراق تلقت ضربات 
موجع�ة أدت إل�ى انعطاف�ة كبيرة في 

عملها وأصابته بالشلل.

متحدث عسكري: التنظيامت املسلحة قيد املطاردة !!
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  جيمس زغبي

منذ أس�بوعين تجرأ 15 مسؤوالً دينياً يمثلون 
الطوائف الرئيس�ة ف�ي المذهب البروتس�تانتي، 
على تحدي أحد التابوهات الراسخة في واشنطن، 
عندما كتبوا رس�الة يس�تحثون فيها الكونغرس 
على التحقيق فيما إذا كانت المس�اعدة األميركية 
غير المش�روطة إلسرائيل، تس�هم في انتهاكات 
حقوق اإلنسان للفلسطينيين. ونظراً ألن القانون 
األميرك�ي يقص�ر اس�تخدام األس�لحة الم�وردة 
من قب�ل الواليات المتحدة لل�دول المختلفة على 
حاالت “الحفاظ على األم�ن الداخلي” أو “الدفاع 
المش�روع عن النفس”، ويمنع مساعدة أية دولة 
تنخرط في نمط ثابت من أنماط انتهاكات حقوق 
اإلنس�ان، فإن الموّقعين على الرسالة أعربوا عن 
قلقهم م�ن تعرض القان�ون األميرك�ي المذكور 

لالنتهاك من جانب إسرائيل.
الرس�الة ف�ي ح�د ذاتها كان�ت مثيرًة 
حي�ث  لإلعج�اب، 
بالنب�رة  اتس�مت 
واالتزان  المعتدلة، 
ف�ي  االس�تثنائي 
 ، ى لمحت�و ا
ب  ع�ر أ و
ع�ن  أصحابه�ا 
تعاطفه�م م�ع 
“آالم ومعان�اة” 
لفلس�طينيين  ا
ئيليين  ا إلس�ر وا
س�واء،  حد  على 
أس�فهم  وع�ن 
األم�ان  “لع�دم 
ال�ذي  والخ�وف” 
يؤث�ر ف�ي حي�اة العديد 
وعلى  اإلس�رائيليين،  من 
حقه�م ف�ي “الدف�اع 
الشرعي عن النفس”. 
أيضاً  أش�اروا  لكنهم 
إلى أن الحياة اليومية 
تشهد  للفلسطينيين 

بدورها “ح�االت قتل للمدنيي�ن، وهدماً للمنازل، 
وترحيالً قس�رياً، وقيوداً عل�ى التحرك من مكان 

آلخر”.
وبعد بيان تل�ك االنتهاكات بالتفصيل، ناش�د 
أولئك الدينيون الكونجرس عقد جلس�ات استماع 
لتحدي�د الدرج�ة الت�ي تس�هم بها المس�اعدات 
األميركية العس�كرية في التصرفات اإلس�رائيلية 
تج�اه الفلس�طينيين. واختتموا الرس�الة بالقول 
إنه إذا ما تبين أن إس�رائيل ليست ملتزمة بالمواد 
األميركي�ة الخاصة بحقوق اإلنس�ان، فإنه يجب 

تفعيل القانون وقطع المساعدات.
كان رد الفع�ل عل�ى تلك الرس�الة هس�تيرياً 
الجماع�ات  بع�ض  قام�ت  حي�ث  ومتوقع�اً، 
اليهودي�ة الكبيرة في الواليات المتحدة، بش�جب 
الرس�الة والكنائ�س الموقعة عليها، باس�تخدام 
ألف�اظ جارح�ة ومس�يئة، متهم�ًة المس�ؤولين 
الدينيين ب�”المش�اركة في حمل�ة أخرى أحادية 
الجان�ب مناوئة إلس�رائيل”، وف�ي “جهد مناوئ 
للصهيوني�ة”، كم�ا اتهمته�م “بالت�زام الصمت 
المريب على حمالت مناوئة لليهودية، والهجمات 
التي ال تتوقف على إس�رائيل”. وقرنت الجماعات 
اليهودي�ة ذلك الهج�وم باإلعالن ع�ن مقاطعتها 
جلس�ات الحوار اليه�ودي المس�يحي التي تعقد 
وف�ق جدول منتظ�م، وكان مقرراً عقد جلس�تها 
التالية ه�ذا األس�بوع. كما ردت تل�ك الجماعات 
على الرسالة بالدعوة لعقد قمة حوار بين األديان 
لمناقشة األلم الذي سببته الرسالة المشار إليها. 
وذه�ب بع�ض المس�ؤولين الدينيين اليه�ود إلى 
ح�د اإليحاء بأنهم قد يتصل�ون بأصدقاء لهم في 
الكونجرس لطلب عقد جلس�ة س�ماع لمناقش�ة 

تصرف الجماعات المسيحية.
ورغ�م أن ه�ذا التبادل لالتهام�ات جديد، فإن 
التوت�رات الت�ي تس�اعد عليه موج�ودة منذ جيل 
تقريباً، باإلضافة لس�لوك البلطجة الذي تمارسه 
بعض المنظمات اليهودية. فمنذ 34 عاماً أسسنا 
لجن�ة الدفاع عن حقوق اإلنس�ان في فلس�طين، 
والت�ي وضعت على رأس قائم�ة أولوياتها الدفاع 

ع�ن ضحاي�ا انته�اكات حق�وق اإلنس�ان من 
الفلس�طينيين، وتطبيق م�واد القانون 
األميرك�ي ال�ذي يتطل�ب م�ن ال�دول 

المتلقية للمساعدات العس�كرية األميركية، عدم 
اس�تخدام تلك المس�اعدات ف�ي انته�اك حقوق 

اإلنسان.
ونجحت اللجنة في التقري�ب بين األميركيين 
من أصل عربي، وزعماء حرك�ة الحقوق المدنية 
من األميركيين األفارقة، وزعماء حركة الس�الم، 
ورؤس�اء الكثي�ر من الكنائ�س المس�يحية التي 
وقعت الرس�الة األخيرة المرسلة إلى الكونغرس، 
كم�ا حقق�ت بعض النج�اح في مناقش�ة هموم 
حقوق اإلنسان. بيد أنها تعرضت في نفس الوقت 
لغضب من بع�ض المنظمات اليهودي�ة الكبرى. 
كم�ا تعرضن�ا للنبذ وتش�ويه الس�معة والوصف 
بأننا “موالون لإلرهابيي�ن”، وتم تعطيل جهودنا 
لالنضم�ام إلى تحالف س�الم تقدمي كبير. ورغم 
كسب دعم 90 في المئة من أعضاء التحالف، فإن 
جماعتين يهوديتين هددتا بالتخلي عن الجماعة 
إذا م�ا ُس�مح لنا باالنضم�ام. وقد تمل�ك الخوف 
اللجن�ة التنفيذية للتحالف جراء تل�ك التهديدات، 
فرفضت مرتين طلبنا الخاص بالعضوية. وهناك 
أمثل�ة كثيرة على هذه النوعية من الس�لوك، التي 
يمك�ن اختزاله�ا في قاع�دة تنفيذ واح�دة وهي 
اس�تعمال لغة خط�اب هيس�تيرية مفرطة، في 

محاولة إلرهاب الخصوم، ممزوجًة بتهديد 
نهائ�ي “بأخذ الكرة وعدم االس�تمرار في 

اللعب”.
التكتي�كات  تل�ك  تح�اول  م�ا  إن 

الصبيانية المتس�مة، بروح البلطجة، 
عمل�ه ه�و التعمية عل�ى القضايا 

إثارته�ا  تت�م  الت�ي  الحقيقي�ة 
وإحالل “اإلهانة المدعاة” محل 
القضي�ة المطروح�ة واعتبار 

أنها -اإلهان�ة- هي ما يجب 
قش�تها  و منا أ
لجته�ا  أوالً.معا
ئ�ج  لنتا ا

لص�ة  لخا ا
لتل�ك 

التهديدات هي: إخراس أي مناقش�ة، وتعويق أية 
عملية فحص لمعاملة إس�رائيل للفلس�طينيين، 
واالستمرار في تقديم المعونات إلسرائيل من دون 
مناقشة، عالوة على امتهان معنى العداء للسامية 
والمس�اواة بينها وبين نقد السياسة اإلسرائيلية، 
بل والدعوة لفحص تلك السياس�ة، بينما تتواصل 
معاناة الفلس�طينيين، ويجد اإلسرائيليون الذين 
يدعمون الس�الم وحقوق اإلنس�ان الفلسطيني، 
أن�ه لم يعد له�م حلفاء في الحكوم�ة األميركية، 
وتتعرض مصداقية الواليات المتحدة في الش�رق 

األوسط لمزيد من التقويض.
من المؤكد أن ذلك يمثل بلطجة صريحة، وهو 
سلوك يؤدي لتحقيق نتائج عكس المتوخاة منه، 
ويفسد لغة الخطاب العام، واالحترام بين الناس، 

لقد نجحت تلك التكتيكات في الماضي
 فهل ستنجح مرة ثانية ؟ سوف ننتظر لرؤية 
كيف ستس�تجيب لها الجماعات المسيحية، غير 
أني ش�خصياً أتمنى أن يتمس�ك رؤساء الطوائف 
المس�يحية بموقفه�م. فه�م ال يدين�ون باعتذار 
ألح�د على الرس�الة التي كتبوها، بل يس�تحقون 
الثن�اء من جانب جميع األميركيين على التزامهم 

الشجاع والمتوازن بالسالم، والعدل، وحقوق 
اإلنسان.
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    المستقبل العراقي/ متابعة

دعا الموفد الدولي األخضر اإلبراهيمي بعد لقاء 
مع الرئيس السوري بش�ار األسد، أمس األحد، في 
دمش�ق كل طرف ف�ي النزاع في س�وريا الى وقف 
القت�ال “بقرار منف�رد” خالل عي�د األضحى “يبدأ 

متى يريد اليوم أو غدا”.
وق�ال اإلبراهيمي ف�ي مؤتمر صحف�ي “أوجه 
الن�داء إل�ى الجمي�ع ان يتوقفوا بق�رار منفرد عن 
اس�تعمال الس�الح في اثن�اء العي�د “...” يبدأ متى 

يريد اليوم أو غدا”.
وأكد الموفد الدولي أن دعوته هذه لوقف القتال 
خالل العيد “مبادرة ش�خصية وليس�ت مش�روعا 
مط�وال أو ج�زءا م�ن عملية س�الم”، مؤك�دا انها 
“دعوة ونداء الى كل س�وري في الشارع أو القرية 
“...” أو المس�لح”. ويق�وم اإلبراهيم�ي بزيارت�ه 
الثانية إلى دمش�ق من�ذ بدء مهمته ف�ي األول من 
ايل�ول، على أم�ل التوصل ال�ى هدنة ف�ي المعارك 
خالل عيد األضح�ى بين الجيش النظامي ومقاتلي 
المعارض�ة. وق�د ص�رح الجمعة عن�د وصوله إلى 
دمش�ق ان محادثاته ستركز على “ضرورة خفض 
مس�توى العنف الحالي وإذا أمكن وقفه بمناس�بة 

عيد األضحى” من 26 إلى 28 تشرين األول.
ميدانيا، قتل سبعة أش�خاص وأصيب عدد آخر 
بجروح في انفجار قرب قس�م للشرطة في ساحة 
ح�ي باب توما المس�يحي في دمش�ق أمس األحد، 
بحس�ب ما ذكر مصدر امني لوكالة فرانس برس. 
وأوضح المص�در أن االنفجار قد يك�ون ناتجا عن 
عبوة ناس�فة او س�يارة مفخخة. واصدر المرصد 
السوري لحقوق اإلنسان بيانا نقال عن مصادر في 
باب توما أن “االنفجار وقع أمام قسم الشرطة في 
حي باب توما ونجم عن س�يارة مفخخة”، مشيرا 
إلى س�قوط قتل�ى وجرح�ى. وذكر ان “س�يارات 

اإلسعاف شوهدت في المنطقة”.
وقال التلفزيون الس�وري الرس�مي في شريط 
اخباري ان “التفجير ناجم عن عبوة ناسفة كبيرة” 
وأدى إل�ى “استش�هاد عدد م�ن المواطنين إضافة 

إلى أضرار مادية في مكان التفجير”.
وش�هد محي�ط حي�ي ب�اب توما وباب ش�رقي 
المسيحيين في األول من آب للمرة األولى اشتباكات 
بين مقاتلين معارضين والقوات النظامية، تسببت 

بسقوط قتيل على األقل.
ويق�ع الحيان المس�يحيان في وس�ط دمش�ق 

القديم�ة ويتمي�زان بوج�ود الكثي�ر م�ن الفنادق 
وبحركة س�ياحية الفت�ة. ووقعت اش�تباكات بين 
الجي�ش النظامي الس�وري ومجموعات مس�لحة، 
أم�س في العاصمة دمش�ق وحلب “ش�مال” ثاني 
اكبر المدن الس�ورية التي تشهد معارك دامية منذ 
أكث�ر من ثالثة أش�هر، بحس�ب المرصد الس�وري 

لحقوق اإلنسان.
وق�ال المرص�د في بي�ان أن حي العس�الي في 
جنوب العاصمة شهد “اشتباكات عنيفة”، مشيرا 
إل�ى العثور عل�ى جثت�ي رجلين في ح�ي القابون 

“جنوب” مصابين برصاص مباشر.
وكان حي تش�رين في المنطقة نفس�ها ش�هد 
ومقاتلي�ن  النظامي�ة  الق�وات  بي�ن  اش�تباكات 
معارضي�ن. كما تس�تمر العمليات العس�كرية في 
ري�ف دمش�ق حي�ث اف�اد المرص�د الس�وري عن 
اش�تباكات في مدينة حرس�تا رافقها سقوط عدد 
م�ن القذائف على المدينة. وتتع�رض بلدات وقرى 
الغوط�ة الش�رقية وزمل�كا والزبدان�ي والم�زارع 
المحيط�ة بمدين�ة دوم�ا للقص�ف م�ن الق�وات 
النظامية. وأش�ار المرصد الى “انتشال ست جثث 
لس�يدة وخمسة أطفال من تحت األنقاض في بلدة 
س�قبا في ريف دمشق التي ش�هدت قصفا عنيف 

من القوات النظامية منذ أيام”.
وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن قصفا 
اس�تهدف بلدة السيدة زينب قرب دمشق، ما أسفر 

عن وقوع جرحى.
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عام جديد بال قذافي يفتح بالدم

مقتل 26 شخصًا يف بني وليد.. وأنباء 
متضاربة بشأن موسى إبراهيم

   المستقبل العراقي/ متابعة

أفاد مص�در أمني ليبي، أمس األحد، بوصول جثة خميس القذافي إلى منطقة 
الكراري�م ف�ي مدينة مصراتة. وق�ال المصدر لوكالة أنباء “التضام�ن” الليبية إن 
نجل العقيد معمر القذافي المذكور لقي حتفه إثر االشتباكات التي شهدتها مدينة 
بن�ي وليد.وكان مصدر من قوات درع ليبيا أفاد بأنه تم إلقاء القبض على خميس 
القذاف�ي وأن هناك مصادر تؤك�د مقتله. وأعلن مكتب رئي�س الحكومة في بيان 
مقتضب اعتقال موسى إبراهيم الناطق السابق باسم نظام القذافي. وقال البيان 
إن�ه تم “إلقاء القبض على موس�ى إبراهيم من قبل ق�وات تابعة للحكومة الليبية 
االنتقالية عند إحدى البوابات في مدينة ترهونة” الواقعة بين طرابلس وبني وليد. 
ونقلت وكاالت األنباء الرس�مية الخبر. لكن الناطق باس�م الحكومة ناصر المناع 
قال لقناة “األحرار” التلفزيونية الخاصة إن الحكومة “لم تصدر أي ش�يء رسمي 

حتى اآلن عن توقيف أي مسؤول في النظام السابق”.
وف�ي تس�جيل صوتي وضع عل�ى اإلنترنت وتع�ذر التحقق م�ن صحته، نفى 
موس�ى إبراهي�م األنباء عن اعتقاله. وق�ال “أخبار اعتقالي الي�وم في... محاولة 
بائس�ة لتحويل النظ�ر بعيدا عن الجرائم الت�ي ارتكبها ثوار النات�و ضد أهلنا في 
بن�ي وليد”.وأضاف موس�ى إبراهيم “نح�ن موجودون خارج ليبي�ا وال عالقة لنا 
بمدينة بني وليد”، مؤكدا أن أطفاال ونس�اء قتلوا “ظلما وعدوانا... من قبل قوات 
القاعدة المجرمة المتحالفة مع عصاب�ات مصراتة”. وفيما تضاربت المعلومات 
عن توقيف موس�ى إبراهي�م الذي كان المتحدث باس�م النظام الس�ابق، قتل 26 
ش�خصا على األقل وجرح مئتان آخرون في معارك بين القوات الحكومية الليبية 
ومجموع�ات مس�لحة في بني ولي�د. وفي ذكرى مرور س�نة على مقت�ل العقيد 
الليب�ي معمر القذافي، قالت الس�لطات إن البالد لم تتحرر “بش�كل حاس�م” من 
النظام الس�ابق، مش�يرة خصوصا إلى مدينة بني وليد، حي�ث أدت معارك جديدة 
بين مقاتلين مؤيدين للقذافي ومتمردين س�ابقين إلى سقوط 26 قتيال وأكثر من 
مائت�ي جريح. وقالت مصادر طبية في مستش�فى مصراتة لوكالة األنباء الليبية 
إن “حصيلة ش�هداء الجيش الوطني خالل االش�تباكات الدائ�رة مع المجموعات 
المس�لحة الخارجة عن الش�رعية في بني وليد ارتفعت إلى 22 شهيدا”. وأضافت 
أن “حصيل�ة الجرحى تعدت 200 جري�ح بعضهم في حالة حرجة”. ويتزامن هذا 

الهجوم على بني وليد مع الذكرى األولى لمقتل القذافي في 20 تش�رين 
األول 2011 في مس�قط رأس�ه س�رت. وبرر رئي�س المؤتمر الوطني 

العام محمد المقريف العملية العس�كرية على بني وليد بالقول إن 
المدين�ة “غدت ملجأ ألعداد كبيرة م�ن الخارجين عن 

القانون والمعادين جهارا للثورة وأصبحت قنواتها 
اإلعالمي�ة منب�را ألعداء الث�ورة من فل�ول النظام 
المنهار وبدت في نظ�ر الكثيرين مدينة خارجة 
على الثورة”. وأكد أن ما تشهده بني وليد “ليس 
حرب إبادة أو تطهي�ر عرقي كما يزعم البعض 
زورا وبهتانا... أنها حملة خير من أجل الشرعية 

وم�ن أجل عودة األم�ن واألمان واالس�تقرار”. وكانت 
بن�ي وليد س�قطت بي�د الثوار ف�ي 17 تش�رين األول 

2011، قب�ل ثالثة أيام فقط من س�قوط نظام القذافي 
بع�د مقتله. ويرفض وجهاء بني وليد دخول ميليش�يات 

إلى المدين�ة ألنهم يعّدونها “خارج�ة عن القانون” 
ويش�ككون في حياد “الجيش الوطني”، معتبرين 

أنه لم يتشكل بعد.
واعتبر سالم الواعر القائد العسكري ألهم 
مجموعة مسلحة في بني وليد أن “السلطات 

الب�ادة  للميليش�يات  األخض�ر  الض�وء  أعط�ت 
المدين�ة”، داعيا األمم المتح�دة والغرب إلى حماية 

المدنيين في المدينة.

واشنطن تحّرك األزمة.. وتسيطر على تركيا

انفجار هيز وسط دمشق بالتزامن مع هدنة اإلبراهيمي

أصوات شجاعة وحماوالت لإلسكات

منذ انطالقها قبل عشر سنوات
أكرب مناورات عسكرية بني الواليات املتحدة وإرسائيل

المستقبل العراقي/ متابعة

أش�ارت صحيفة كريس�تيان س�اينس مونيتور األميركية 
إل�ى أجواء من القلق تس�يطر عل�ى بعض األتراك ف�ي مدينة 
أنطاكي�ة عل�ى الح�دود الس�ورية، وإل�ى أنهم يعتق�دون أن 
الوالي�ات المتح�دة تقف وراء تفاق�م األزمة في س�وريا، وأن 
بالده�م تنف�ذ خططا أميركي�ة لتأجي�ج الص�راع بالمنطقة. 
ونس�بت الصحيف�ة إل�ى التاجر الترك�ي أحمد س�اري حديثه 
وه�و يجلس في مقهى ف�ارغ في أنطاكية التركي�ة، قائال أن 
ما يحدث في س�وريا ما هو سوى مش�روع أميركي كبير من 
أجل إعادة تش�كيل حدود الش�رق األوس�ط.وأضاف ساري أن 

الوالي�ات المتحدة وحلفاءها غير مهتمين بجلب الديمقراطية 
إلى الش�عب السوري، داعيا إلى االعتبار مما حدث في العراق، 
وموضح�ا أن الدول الت�ي وصفها بأنها اس�تعمارية ال يهمها 
سوى السعي للحصول على النفط والمصادر المعدنية.وقالت 
س�اينس مونيتور، أن أجواء من مشاعر االستياء ضد الواليات 
المتحدة تس�ود بين أوساط الناس في مدينة أنطاكية التركية 
المحاذية للحدود السورية، وذلك منذ اندالع الصراع في سوريا 
قبل نحو 19 شهرا. وأوضحت أن أنطاكية تنوء في ظل اعتالل 
قطاعي التجارة والسياحة فيها، وكذلك بسبب استمرار تدفق 
الالجئي�ن الس�وريين والمقاتلي�ن التابعي�ن للثورة الش�عبية 
السورية الساعية إلسقاط نظام الرئيس السوري بشار األسد.

وأضافت أن الس�كان المحليين في أنطاكية يلقون باللوم على 

الحكوم�ة التركية التي يصفونها بأنه�ا أقحمتهم في الصراع 
الدائ�ر في س�وريا، وذلك من خالل دعم أنق�رة للمعارضة في 
س�وريا واصطفاف تركيا مع حلفاء المعارضة الس�ورية من 
الغربيين.وأش�ارت الصحيفة إلى أن الحكومة التركية الحالية 
تفاخرت لس�نوات بسياستها الخارجية، وأنها ما فتئت تتغني 
بكون عالقاتها مع دول الجوار تتس�م بأنه�ا خالية تماما من 
المش�اكل، إال أن الح�رب األهلي�ة التي تعصف بس�وريا باتت 
تلقي بظاللها على الدبلوماسية التركية، وأن عالقات تركيا قد 

تعكرت مع كل من النظام السوري وحليفته إيران.
وقال�ت س�اينس مونيت�ور إن ما تش�هده المنطق�ة يعود 
بج�ذوره إل�ى تطل�ع إدارة الرئي�س األميركي الس�ابق جورج 
بوش نحو ش�رق أوس�ط جديد، وهو المش�روع الذي صرحت 

ب�ه وزيرة الخارجية األميركية حين�ذاك كونداليزا رايس، وذلك 
عندما أشارت في مؤتمر صحفي في تل أبيب في 2006 إلى ما 
وصفته بمخاض والدة ش�رق أوسط جديد. ونسبت الصحيفة 
إلى النائب في البرلمان التركي رفيق إيرلماز من حزب الشعب 
الجمه�وري المع�ارض قوله إن الق�وى الغربية تح�اول إثارة 
صراع طائفي بين الس�نة والش�يعة، وذلك حتى تصبح البلدان 
في المنطقة مجزأة وضعيفة، موضحة أن سوريا في غالبيتها 
س�نية، ولكن األس�د علوي ش�يعي، وكذلك معظ�م حكومته. 
وقال النائب التركي المعارض إن الواليات المتحدة وإس�رائيل 
تسعيان إلضعاف إيران ولتعزيز موقفهما في الشرق األوسط، 
مضيف�ا أن واش�نطن وتل أبيب تري�دان أن تس�تبدال بالنظام 

السوري الحالي نظاما آخر يمكن االعتماد عليه.

ساينس مونيتور: أجواء القلق تسيطر عىل األتراك !!

   المستقبل العراقي/ وكاالت

انطلق�ت من�اورات عس�كرية جوي�ة بي�ن 
الوالي�ات المتح�دة األمريكية وإس�رائيل، أمس 
األحد، تعتبر األكبر حجما منذ انطالق هذا النوع 
من التدريبات المش�تركة قبل عش�ر س�نوات، 
بحس�ب ما أوردت�ه اإلذاعة اإلس�رائيلية.وجاء 

في التقرير الذي نش�ر على الموقع اإللكتروني 
لإلذاع�ة اإلس�رائيلية أن ه�ذه التدريب�ات م�ن 
المتوقع أن تس�تمر ألربعة أسابيع حيث سيتم 
التعام�ل مع ع�دة س�يناريوهات يتعرض فيها 
العمق اإلس�رائيلي لهجمات صاروخية وغارات 
جوية.وبي�ن التقرير أن قيادات من الجيش�ين 
األمريك�ي واإلس�رائيلي ستش�ارك ف�ي ه�ذه 

التدريب�ات إل�ى جانب آالف الجن�ود وبطاريات 
الصواري�خ المض�ادة للصواري�خ م�ن طرازي 
“القب�ة  ومنظوم�ة  و”حيت�س”  “باتري�وت” 
القذائ�ف  العت�راض  المخصص�ة  الحديدي�ة” 
الصاروخية.ونق�ل المص�در عل�ى لس�ان أحد 
الضباط بالجيش اإلسرائيلي تأكيداته أن إجراء 
ه�ذا التمرين ليس�ت ل�ه عالقة ب�أي تقييمات 

للموق�ف الراه�ن ف�ي المنطقة، حي�ث يندرج 
في إط�ار خطة التدريبات الروتينية للجيش�ين 
اإلس�رائيلي واألمريكي.وتأت�ي ه�ذه التدريبات 
في الوقت ال�ذي تزداد فيه التوترات على صعيد 
الملف الن�ووي اإليراني، واالتهامات والتحديات 
المتبادل�ة بين طهران وتل أبيب بش�أن برنامج 

إيراني النووي واستعماالته.
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      بغداد / المستقبل العراقي
 

أنج�زت أمان�ة بغ�داد م�د 58 كم 
م�ن األنابيب الخاصة بمش�روع ماء 
توصيله�ا  س�يتم  والت�ي  الرصاف�ة 
إل�ى خزان�ات الم�اء المنتش�رة ف�ي 
بغ�داد.  العاصم�ة  مناط�ق  عم�وم 
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واإلعالم 
والعص�ام  المب�روك  “ش�ركتي  أن 
ش�ركة  م�ع  بالتع�اون  العراقيتي�ن 
دكرمونت الفرنس�ية أنجزت�ا مد 58 
كم م�ن األنابيب الخاصة بمش�روع 
م�اء الرصافة من أص�ل 76 كم تمثل 
منظوم�ة الخطوط الناقل�ة المكونة 
م�ن 7 مناف�ذ كل منف�ذ منه�ا يتجه 
إل�ى أحد الخزان�ات المغذية لمنطقة 
معينة في جانب الرصافة”. وأشارت 
إل�ى “تحقيق نس�ب انج�از متقدمة 
ج�داً في تنفي�ذ المرحل�ة األولى من 
مش�روع ماء الرصافة العمالق الذي 
يعد األكبر في منطقة الشرق األوسط 
لحل ش�حة الماء الصافي في مدينة 
بغ�داد بش�كل كامل وبكلف�ة 1136 
ملي�ار دينار”. وأوضح�ت أن “انجاز 
المرحلة األولى منه سيوفر نحو 910 
آالف متر مكعب في اليوم من شأنها 

القضاء على شحة الماء الصافي في 
العاصم�ة بغداد بش�كل نهائي وعند 
إكمال مراحله األولى س�يوفر فائضاً 
س�يمنح لالقضية واألط�راف خارج 
ح�دود األمان�ة وزيادة نصي�ب الفرد 
البغ�دادي اليومي م�ن الماء الصافي 
الى 500 لتر يوميا ووفقاً للمواصفات 
المعتم�دة م�ن قبل منظم�ة الصحة 

العالمية وس�يتم االس�تغناء عن كل 
والمجمع�ات  الصغي�رة  المش�اريع 
الموجودة ف�ي أطراف مدين�ة بغداد 
واالقتصار على 8-9 مش�اريع كبيرة 
خاصة بإنتاج الماء الصافي”. وبينت 
أن “المش�روع يتضم�ن ع�الوة على 
منظومة الخط�وط الناقلة التي يبلغ 
طوله�ا 76 ك�م ع�دداً م�ن الخزانات 
األرضية في جانبي الكرخ والرصافة 

عل�ى  الق�درة  س�تعطي 
كل  عل�ى  الم�اء  توزي�ع 
لمدينة  الجغرافية  الرقعة 
متس�او  بش�كل  بغ�داد 
الش�حة  عل�ى  للقض�اء 
بش�كل نهائي حتى العام 
عل�ى  والس�يطرة   2030
الفني�ة للماء  المواصف�ة 
المنتج”. وأش�ارت إلى أن 
“احدث التقنيات وأكثرها 
تطوراً في العالم تستعمل 
ف�ي ه�ذا المش�روع من 
حي�ث تصفية الماء ومنع 
مس�ببات  أي  حص�ول 
مرضية وضم�ان وصوله 
إلى المس�تهلك على وفق 
الدولي�ة  المواصف�ات 
“مرك�ز  أن  وأضاف�ت  المعتم�دة”. 
التصفية ف�ي المش�روع يتكون من 
محط�ة للم�اء الخ�ام يتم إنش�اؤها 
عل�ى الجان�ب الش�رقي لنه�ر دجلة 
مع خمس�ة خطوط للتصفية بطاقة 
455 أل�ف متر مكعب ف�ي اليوم لكل 
خ�ط منه�ا”, الفت�ًة إل�ى أن “أمانة 
بغداد تعاقدت مع استش�اري أجنبي 

بكلفة 7 مليارات دينار يش�رف على 
تنفيذ المشروع بكل تفاصيله وتوجد 
المش�روع  ف�ي  حقلي�ة  مختب�رات 
لفح�ص الم�واد الصغي�رة والكبيرة 
الداخل�ة ف�ي العمل”.وعل�ى صعي�د 
المرك�ز  قاع�ة  عل�ى  افتت�ح  آخ�ر، 
الثقافي البغدادي في شارع المتنبي 
المهرج�ان األول لرابط�ة المجال�س 
ش�عار  تح�ت  البغدادي�ة  الثقافي�ة 
“المجال�س الثقافي�ة م�رآة للثقافة 
العراقية”. وذك�رت مديرية العالقات 
واإلع�الم ف�ي أمان�ة بغداد ف�ي بيان 
صحفي تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس أن “الحفل حضره 
أمين بغداد عبد الحس�ين المرش�دي 
ومحاف�ظ صالح عبد ال�رزاق وعضو 
مجلس النواب جعفر الموسوي الذين 
افتتحوا مجموعة من المعارض الفنية 
التي أقيمت عل�ى هامش المهرجان، 
الخاص  الفوتوغرافي  المعرض  منها 
بالمص�ور قي�س كاظ�م ال�ذي وثق 
في�ه جانبا م�ن نش�اطات المجالس 
البغدادية وفعالياتها ومعرضاً للصور 
الفوتوغرافي�ة وآخ�ر للوحات رس�م 
الكاريكاتي�ر، فضالً عن جناح خاص 

بالكت�ب والمطبوع�ات التي أصدرها 
أعضاء المجالس البغدادية من الرواد 

الراحلين والمعاصرين”. 
وأضاف�ت أن “الحف�ل االفتتاحي 
ب�دأ بت�الوة آي م�ن الق�رآن الكري�م 
وق�راءة س�ورة الفاتحة عل�ى أرواح 
ش�هداء العراق، ألقى بعدها محافظ 
بغداد كلمة حيا فيه�ا مبادرة رابطة 
المجال�س البغدادي�ة ف�ي إقامة أول 
مهرج�ان ثقاف�ي لها بالتع�اون مع 
محافظ�ة بغ�داد في رح�اب المركز 
تتواص�ل  ال�ذي  البغ�دادي  الثقاف�ي 
فعالياته ونش�اطاته بشكل متصاعد 
لتكمل المش�هد الثقافي األس�بوعي 
في شارع المتنبي”. من جانبه أشاد 
رئيس رابطة المجالس صادق الحاج 
جاس�م الربيعي بالجه�ود المخلصة 
الت�ي بذل�ت من قب�ل جه�ات عديدة 
إلنض�اج فكرة إقامة ه�ذا المهرجان 
الرابط�ة وأعضاؤه�ا  ال�ذي تس�عى 
وعمداء المجالس الثقافية ألن يكون 
تقليدا سنويا يقام في مثل هذا الوقت 
إلدامة زخم الثقافة العراقية األصيلة 
لخدم�ة الع�راق الجدي�د”. وأش�ارت 
ال�ى إن “الجلس�ة العلمي�ة الثقافية 
الخاص�ة بالمهرج�ان قدم�ت فيه�ا 
3 بح�وث موجزة من قب�ل الباحثين 
سالم االلوسي والدكتور حميد مجيد 
هدو وعلي الحيدري الذين استعرضوا 
بش�كل موج�ز ش�ذرات م�ن تاريخ 
المجالس البغدادية األدبية منذ بداية 
القرن العشرين حتى الوقت الحاضر 
أدارها الشاعر الدكتور حيدر الدهوي. 
ش�هد  “المهرج�ان  أن  وأوضح�ت 
تقدي�م العديد م�ن ال�دروع الخاصة 
بالمهرج�ان والش�هادات التقديري�ة 
إل�ى محاف�ظ بغ�داد وامي�ن بغ�داد 
وعمداء المجال�س البغدادية”. وكان 
آمين بغداد عبد الحس�ين المرش�دي 
قد تجول في س�وق الس�راي واطلع 
على حركة العم�ل فيه. بعدها توجه 
إلى مقهى الشابندر والتقى صاحبها 
الح�اج محمد الخش�الي وع�دداً من 
روادها من األدب�اء والمثقفين ورواد 

شارع المتنبي”. 
ه�ذا ويق�وم أمي�ن بغداد بش�كل 
لجمي�ع  صباحي�ة  بج�والت  يوم�ي 
عل�ى  لالط�الع  البلدي�ة  القواط�ع 
مس�توى الخدمات المقدمة واإليعاز 
بح�ل المش�كالت الت�ي تعانيها هذه 
المناطق وزياراته الى شارع المتنبي 
ايام الجم�ع لالطالع عل�ى الخدمات 
البلدي�ة المقدمة لهذا الش�ارع الذي 

يكتظ بالمثقفين والكتاب واألدباء.

      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة التعلي�م العال�ي 
والبحث العلم�ي 16 قائمة تتضمن 
قب�ول انتق�ال 280 طالب�ا وطالب�ة 
العائدي�ن  العراقيي�ن  الطلب�ة  م�ن 
م�ن س�وريا ف�ي مختل�ف الكليات 

والجامعات العراقية. 
تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  ونق�ل 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه 
أمس عن المتحدث الرس�مي لوزارة 
العلم�ي  والبح�ث  العال�ي  التعلي�م 
قاس�م محمد جبار قوله ان “وزارة 
التعلي�م وافق�ت على انتق�ال 280 
طالبا وطالب�ة من الطلبة العراقيين 
ولمختل�ف  س�وريا  م�ن  العائدي�ن 
العلمي�ة واإلنس�انية  التخصص�ات 

ال�ى الكلي�ات والجامع�ات العراقية 
المناظرة لدراس�تهم بعد اس�تكمال 

وأض�اف  االنتقالي�ة”.  إجراءاته�م 
المتحدث الرس�مي ان “هذه القوائم 

ال��16 تأت�ي ضم�ن سلس�لة م�ن 
القوائم س�تصدر الحقا بعد إكمال 

االجراءات األصولية لالنتقال”. 
وتابع جبار ان “الكليات ستقوم 
الدراسية األصولية  الوثائق  بتدقيق 
وتحديد المراحل الدراس�ية للطلبة 
العراقيي�ن العائدين من س�وريا”، 
الفت�ًا إلى انه “يمك�ن االطالع على 
اس�ماء الطلب�ة المقبولي�ن وجهة 
الرس�مي  الموق�ع  عل�ى  نقله�م 
االلكترون�ي ل�وزارة التعليم العالي 
وزي�ر  وكان  العلم�ي”.  والبح�ث 
التعلي�م العال�ي والبح�ث العلم�ي 
علي األدي�ب وجه في وقت س�ابق 
الطلب�ة  بتس�هيل قب�ول وانتق�ال 
العراقيين العائدين من س�وريا في 

الجامعات والمعاهد العراقية.

      بغداد / المستقبل العراقي
العام�ة  الهيئ�ة  أبرم�ت 
ل�وزارة  التابع�ة  لإلس�كان 
عق�داً  واإلس�كان  اإلعم�ار 
مجمع  لتنفيذ 

س�كني 
ف�ي 

محافظة نين�وى ليكون المجمع الس�كني 
الراب�ع ف�ي المحافظة. وقال بي�ان للوزارة 
تلق�ت “المس�تقبل العراق�ي” نس�خة منه 
أم�س أن “المجم�ع الس�كني س�ينفذ في 
قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى بكلفة 
بلغ�ت 58.668 ملي�ار دين�ار ويش�يد على 
أرض تبل�غ مس�احتها 55 دونم�اً. وأضاف 
أن المجمع الس�كني يتكون من 47 عمارة 
س�كنية ذات ثالثة طوابق وبمجموع 
564 شقة سكنية وتحتوي العمارة 
عل�ى  الواح�دة 
ش�قة   12

بواقع 4 ش�قق في الطاب�ق الواحد، ثماني 
منه�ا ذات 3 غ�رف ن�وم بمس�احة 127.5 
م2 للش�قة الواحدة وأربع ش�قق منها ذات 
للش�قة  م2  بمس�احة 106  ن�وم  غرفت�ي 
الس�كني  المجم�ع  أن  وأوض�ح  الواح�دة. 
يح�وي ايض�اً ع�دداً م�ن األبني�ة الخدمية 
المتمثل�ة بروضة ومدرس�ة ابتدائية س�عة 
18 صفاً ومدرس�تين متوسطتين سعة 12 
صفاً ومركز تس�وق ومبنى إلدارة المجمع 
وجامع�ا وغرفتي ح�رس وبدال�ة ومحطة 
ضخ مياه باإلضافة الى الش�بكات الخدمية 

وأعمال الموقع الخارجية.

شاركت في افتتاح المهرجان األول لرابطة المجالس الثقافية البغدادية

أمانة بغداد تنجز مد 58 كم من األنابيب اخلاصة 
بمرشوع ماء الرصافة

    واسط / المستقبل العراقي
أعلنت كلية الهندسة في جامعة واسط عن المباشرة بتهيئة المكان 
المناس�ب لفتح قس�م هندس�ة الكهرباء فيها. وقال بيان بثه المكتب 
اإلعالمي لجامعة واسط وتلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
إن كلية الهندسة باش�رت بتهيئة المكان المناسب لفتح قسم هندسة 
الكهرب�اء فيها بعد إكمال الموافقات األصولية والقانونية، مش�يراً إلى 
أنها بدأت بتحضيرات مكثفة لفتح القسم في بناية الكلية. وقال البيان 
أن “هذا القسم المستحدث في الكلية سوف يستقطب طلبة المحافظة 
من الذين يقبلون في كلية الهندسة لهذا العام”. ونقل البيان عن الدكتور 
عل�ي ناصر حلو، عميد الكلية، قوله أن “ه�ذه الخطوة المتضمنة فتح 
قسم هندسة كهرباء لن تكون محطة الوقوف لطموح عمادة الكلية بل 
س�تليها خطوات متالحقة خططنا لها سلفاً وستثمر وترى النور قريباً 
بس�واعد الخيرين من تدريسيي ومنتس�بي الكلية وعلى رأسهم رئاسة 
الجامعة الداعمة دوماً لكل ما يدر بفائدة للجامعة والمحافظة اجمع”. 
يذكر أن كلية الهندس�ة من الكليات الفتية التي بدأت بقسمي الهندسة 
المدني�ة والميكانيكية وهي رغم حداثتها إال أنها واكبت وبجدارة وتائر 

التقدم والتطور العلمي لباقي كليات الهندسة في جامعات العراق. 

     بغداد / المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصحة عن إغالق 99 صيدلية أهلية ومكتب علمي ومحل بيع 
مس�تلزمات طبي�ة خالل 498 حملة تفتيش�ية قامت بها ف�رق التفتيش خالل 
شهر أيلول الماضي. ونقل بيان للوزارة تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه 
أمس عن المتحدث الرس�مي باس�م الوزارة الدكتور زياد طارق قوله أن “فرق 
التفتيش مس�تمرة بحمالتها التفتيش�ية على محال بيع األدوية والمستلزمات 
الطبية واألعش�اب والصيدليات األهلية ومذاخر األدوية”. وأش�ار إلى ان “فرق 
التفتي�ش قام�ت ب��498 حملة تفتيش�ية خالل ش�هر أيلول الماضي ش�ملت 

318 صيدلي�ة أهلية و32 مكتب علم�ي و69 مذخر أدوية و44 محال 
الطبي�ة  المس�تلزمات  لبي�ع 
و13  وهمي�ة  صيدلي�ة  و18 
محال لبيع األعش�اب الطبية”. 
وأوضح طارق ان�ه “خالل تلك 
الحمالت ت�م اغالق 46 صيدلية 
اهلي�ة و15 مذخ�ر أدوي�ة و6 
مح�ل  و11  علمي�ة  مكات�ب 

لبيع المس�تلزمات الطبية و18 
صيدلي�ة وهمية وثالث محال لألعش�اب لمخالفتها للش�روط الصحية”، 

مبين�ا انه تم توجي�ه إنذارات ل�41 اخ�رى منها 18 صيدلي�ة أهلية و6 مكاتب 
علمية و9 مذاخر و7 محال لبيع المستلزمات الطبية”. وأكد أن “وزارة الصحة 
مس�تمرة بحمالته�ا الرقابية في عم�وم محافظات العراق واتخ�اذ اإلجراءات 

المناسبة بحق المؤسسات المخالفة للتعليمات الوزارية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت محكم�ة الجناي�ات ف�ي الرصافة باإلع�دام عل�ى متهمين 
بجريم�ة قتل طف�ل بعد ممارس�ة الجنس 
معه. ونق�ل بيان للس�لطة القضائية تلقت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه أمس 
عن الناطق الرس�مي باسم مجلس القضاء 
األعل�ى القاضي عبد الس�تار بيرق�دار قوله 
أن “محكمة الجنايات في الرصافة أصدرت 
احكام�اً باإلع�دام ش�نقا عل�ى المتهمي�ن 

مظهر مطش�ر واحمد مظهر مطش�ر وكريم عبود”. وتابع بيرقدار أن 
“المتهمين أدينوا بقتل الطفل وحيد علي بعد ممارسة الجنس معه”.

    ميسان / المستقبل العراقي
عد مجلس محافظة ميس�ان اكتمال إنشاء سد “اليسو” 
الترك�ي عل�ى نهر دجل�ة فاتحة لجف�اف خطير ف�ي إنحاء 

الع�راق كاف�ة. ويعان�ي نه�ر دجل�ة 
انخفاضا في مناسيبه بسبب السدود 
الت�ي أقامته�ا تركيا ومن بينها س�د 
“اليس�و” ال�ذي ل�م يكتم�ل بعد في 
أراضيه�ا مم�ا اث�ر بش�كل ملحوظ 
عل�ى كمي�ة المي�اه المتدفق�ة فيه. 
وق�ال رئيس لجن�ة الصح�ة والبيئة 
ف�ي المجل�س ميثم الفرطوس�ي إن 
“مش�روع سد “اليس�و” التركي يعد 
م�ن اخطر المش�اريع المائي�ة التي 
تقيمها تركيا على نه�ر دجلة والذي 

سيكون الكتمال إنشائه نتائج وخيمة 
عل�ى الع�راق”. وأض�اف إن “هن�اك جفافا خطي�را ومروعا 
س�يصيب العراق في حالة إكمال سد “أليسو” التركي والذي 
بدأت تركيا ببنائه على نهر دجلة في خطوة غير إنس�انية”. 
وأش�ار الفرطوس�ي إلى أننا “أم�ام مرحل�ة تاريخية تعتبر 
مفرق طرق لتغيير مس�ارات الحياة العامة في العراق حيث 
أن هذا الس�د يعتب�ر رصاصة قاتلة لثروات الع�راق الزراعية 

ويعكس م�دى التلوث البيئي الذي س�يصيب البالد في حالة 
اكتمال هذا الس�د ألنه سيس�هم في تقليل مياه نهر دجلة”. 
ودعا السياسيين والمسؤولين إلى “إبداء موقف وطني تجاه 
هذا التجاوز الصارخ على حصة 
الع�راق المائي�ة ورف�ع دعوى 
قضائية عل�ى الجان�ب التركي 
في األم�م المتحدة ألنها خرقت 
اتفاقية الدول المتشاطئة والتي 
تن�ص على أن ث�روة المياه البد 
من تقاس�مها بين تلك الدول”. 
جمي�ع  الفرطوس�ي  وطال�ب 
المدن�ي  المجتم�ع  منظم�ات 
ف�ي العالم بص�ورة عامة وفي 
العراق بصورة خاصة ب�”اتخاذ 
موق�ف ف�وري وش�جاع إليقاف 
العمل بهذا الس�د”. ُيذكر إن وفدا مدنيا من جنوب العراق زار 
منطقة حس�ن كييف التركية قبل عدة أسابيع وطالب الوفد 
بإيقاف العمل في سد “اليسو”، فضال عن خروج المواطنين 
بتظاهرات في وقت س�ابق جن�وب العم�ارة طالبوا خاللها 
بموقف وطني من إقامة هذا الس�د مهددين باتخاذ خطوات 

اكبر في حالة عدم االستجابة لمطالبهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة البيئ�ة قيامها بإغالق 
42 منشأة صناعية في العاصمة بغداد. 
وقالت الوزارة ف�ي بيان صحفي تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
أن “الفرق التابع�ة لمديرية بيئة بغداد 
قامت خ�الل تنفيذه�ا الوجب�ة الثالثة 
للغلق بإغالق 42 من األنشطة الصناعية 
المتنوعة لجانبي الكرخ والرصافة وذلك 
لمخالفتهم التعليمات البيئية في إطار 
س�عي الوزارة الدائ�م لتحس�ين البيئة 
في العراق”. وأش�ارت إلى انه “تم غلق 
ع�دد من معام�ل الطابوق ف�ي مجمع 
النه�روان الصناع�ي وذل�ك بع�د رصد 
المخلف�ات الغازي�ة الت�ي تنبع�ث من 

هذه المعامل”. وأضافت الوزارة 

أن “اإلج�راءات التي تقوم بها مديريات 
الوزارة ف�ي بغ�داد والمحافظات بدأت 
بتقليل نس�بة التج�اوزات والمخالفات 
البيئي�ة”، مبين�ة أن “ال�وزارة س�اعية 
للوصول الى درجات مناس�بة للحد من 
ظاهرة التج�اوزات الت�ي تعدها كبيرة 

م�ن  وخطي�رة 
قب�ل المواطني�ن 

وبع�ض الدوائر 
 . ” س�مية لر ا

ت  ك�د أ و

على ان “ال�وزارة تطمح للحصول على 
الدع�م الكبي�ر م�ن قب�ل المؤسس�ات 
الحكومي�ة والحكوم�ات المحلي�ة في 
ترس�يخ القانون والشراكة المهنية في 
تطبيق اإلجراءات المطلوبة في الحفاظ 

على البيئة”.

جامعة واسط تعتزم افتتاح قسم جديد 
هلندسة الكهرباء قريبًا

الصحة: إغالق 99 صيدلية ومهية الشهر 
املايض

اإلعدام شنقًا لـ3 مدانني باغتصاب وقتل طفل

جملس ميسان: اكتامل “أليسو” الرتكي فاحتة جلفاف خطري

اإلعامر تربم عقدًا لتنفيذ جممع سكني يف نينوى

التعليم تصدر قوائم بأسامء الطلبة العراقيني املقبول انتقاهلم من سوريا

البيئة تؤكد إغالق 42 منشأة صناعية يف بغداد ملخالفتها التعليامت



اقت�صادية 7
www. almustaqbal .com

 العدد )370( االثنني 22 تشرين االول  2012

تعل�ن رئاس�ة جامعة واسط / ش�عبة العقود الحكومية الكائن�ة يف مدينة الكوت عن وجود املناقصات العامة املدرج�ة تفاصيلها يف أدناه ضمن املوازنة 
الجاري�ة / التبوي�ب / األجه�زة .. فعىل الراغبني باالش�راك ممن توجد لديه�م القدرة والكفاءة م�ن ذوي االختصاص من املكات�ب والرشكات املتخصصة 
واملسجلة يف دائرة تسجيل الرشكات / وزارة التجارة .. وتمتلك ش�هادة تأسيس مصدقة وإجازة ممارسة املهنة بالنسبة للرشكات واملكاتب املجازة رسميا 
.. مراجع�ة ديوان رئاسة جامعة واسط / ش�عبة العقود الحكومية للحصول عىل كاف�ة مستندات املناقصة والتي تشتمل عىل ) املخططات – املواصفات – 
جداول الكميات –الرشوط العامة للمناقصة - تعليمات اىل مقدمي العطاءات - اسمارة تقديم العطاء – نسب الرجيح ( مقابل مبلغ املذكور أدناه وهو غري 
قابل للرد ..علما ان مبلغ التامينات االولية هوه بنسبة )1 %( من مبلغ العطاء تقدم عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رسمي 
م�ن م�رف عراق�ي معتمد ويذكر فيها اسم ورقم املناقص�ة وان ال يكون مرشوطا ويدفع حني الطلب وتذكر فيه م�دة نفاذيته وان يكون صادرا من احد 
مص�ارف محافظ�ة ويحمل عنوان الربيد االلكروني للمرف الصادر منه وبتوقيع املدير العام او املدير املفوض او من ينوب عنهما يؤيد فيه صحة صدور 
ذل�ك الخط�اب باس�م )جامعة واسط / الشؤون املالية ( نافذ ملدة ال تقل عن )90( تسعون يوما تبدا م�ن تاريخ غلق املناقصات املؤرش امام كل مناقصة يف 
الج�داول ادن�اه عىل ان تكون التامينات باسم املدير املفوض للرشكة او املجه�ز علما ان مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يوما تبدا من تاريخ غلق املناقصات 
ويق�دم العط�اء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقص�ة مع التوقيع عىل جميع صفحات ومستندات املناقصة وتودع لدى مقرر لجنة 
فت�ح العط�اءات يف صن�دوق حفظ العطاءات ... وتعد الرشوط املنصوص عليها وكتاب االحالة مع هذا االعالن ج�زءا ال يتجزأ من العقد الذي يتم ابرامه مع 
املجهز او الرشكة الذي تحال بعهدته املناقصة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش واالعالن ولكافة املراحل .. علما ان موعد غلق املناقصة سيكون 
يف الساع�ة الحادي�ة عرش صباحا وحسب التواريخ املؤرشة ازاء كل مناقصة وبعدها ال يقبل اي عطاء .. وللمزيد من املعلومات حول املستمسكات املطلوبة 

والرشوط العامة للمناقصة .. يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكروني)govcont2010@yahoo.com( او مراجعة مركز بيع مستندات املناقصة .

ورد سهوا يف املناقصة 
28/ د املعلنة من مديرية 
توزيع كهرب�اء الجنوب 
بتجهي�ز  واملتعلق�ة 
إن�ارة صوديوم  تراكيب 

وزئبقي مع املصابيح 
حيث سيك�ون تاريخ 
االستفسارات يوم االحد 
 28/10/2012 املوافق  
االح�د  ي�وم  م�ن  ب�دال 
ول�ذا   4/10/2012

اقتىض التنويه.

رئاسة جامعة واسط 
م/إعالن للمرة الثانية

االستاذ الدكتور
تقي علي موسى الموسوي

رئيس جامعة واسط

     بغداد/ المستقبل العراقي

أفادت مص�ادر يف موانئ تصدي�ر النفط أن 
ص�ادرات الخ�ام من حق�ول الجن�وب توقفت 
أم�س األح�د، بع�د أن أدى الطق�س السي�ئ إىل 
من�ع الناقالت م�ن الوصول إىل املين�اء مضيفة 
أن التوق�ف قد يستمر حتى يوم الثالثاء بحسب 
ما أوردته وكالة روي�رز لألنباء. وقالت رويرز 
أن�ه بسب�ب الطقس السي�ئ توقف�ت صادرات 
النفط بالكامل، الناقالت عاجزة عن الوصول إىل 
امليناء بع�د اضطراب البحر والخشية من وقوع 
ح�وادث، مضيف�ة أن التوقف ق�د يستمر حتى 

يوم الثالثاء.
وق�ال مسؤول�ون إن ص�ادرات الخ�ام من 
حق�ول النف�ط الجنوبي�ة ع�رب مين�اء البرة 
كانت أعىل بقليل م�ن مليوني برميل يوميا قبل 

التوقف.
بواق�ع  الجن�وب  الص�ادرات م�ن  وازدادت 
120 أل�ف برميل يومي�ا يف ترشين األول مقارنة 
بالشه�ر امل�ايض ليتج�ه الع�راق لتسجيل أعىل 
صادرات منذ عقود. وبلغ حجم ش�حنات الخام 
2.3 ملي�ون برميل يومي�ا يف املتوسط يف أول 18 
يوما من الشهر الجاري. ويصدر العراق العضو 
يف منظم�ة الدول املصدرة للنفط "أوبك" معظم 
نفطه من الجنوب حيث افتتحت مرافئ تصدير 
جدي�دة يف اآلون�ة األخ�رية، وساهم�ت زيادة يف 
ص�ادرات الع�راق يف إضع�اف تأث�ري العقوبات 
الغربية التي تستهدف ص�ادرات الخام اإليراني 

عىل أسعار النفط العاملية.
حم�زة  النفط�ي  الخب�ري  أنتق�د  ذل�ك،  إىل 
الجواه�ري يف حديثه ل�� "املستقب�ل العراقي" 
ع�دم امتالك الع�راق قدرة لخ�زن النفط الخام 
مم�ا أحدث خسائ�ر هائلة لالقتص�اد العراقي، 

بسب�ب غي�اب الق�درة الخزني�ة الت�ي جعل�ت 
عمليتي اإلنت�اج والتصدير مرتبطتني ببعضهما 
مم�ا اح�دث خلال كب�ريا، مبدي�ا تفاؤل�ه بعزم 
الحكوم�ة عىل بن�اء محط�ات خ�زن عمالقة. 
وحذر الجواهري من هبوط اإلنتاج والصادرات 
النفطي�ة للعراق بسبب القصور الفني يف منافذ 
التصدي�ر الجنوبي�ة، ما يجعل اإلنت�اج النفطي 
العراق�ي يتأث�ر بشكل مب�ارش بس�وء األحوال 
التصدي�ر  "منظوم�ة  أن  إىل  مش�رياً  الجوي�ة، 
القديم�ة ع�ن طري�ق مين�اء العمي�ة ومين�اء 
الب�رة وطاقة هي منظومة مح�دودة بحدود 
املليون�ني برميل".وأك�د الجواه�ري أن "العراق 
يخ�ر عند توق�ف اإلنت�اج ألكثر م�ن يوم الن 
طاقته الخزنية، ال تستوعب وستكون الخسارة 
بنحو ثالث�ة ماليني برميل، معت�رب أن الخسارة 
بالفادح�ة يف املعاي�ري االقتصادي�ة". وع�ّد ان 
"خسائر عدم وجود خزانات ملدة شهر واحد ويف 
ظروف مناخية صعبة، وحدها تكفي لتعويض 
تكلفة بناء الخزان�ات املطلوبة، مضيفاً أنه "يف 
الحساب�ات االقتصادي�ة والفني�ة ال يج�وز ان 
يفتقر الع�راق وهو دولة منتج�ة كربى لطاقة 
خزنية اق�ل من يوم واحد يف وقت نرى أن الدول 
املست�وردة للنفط تمتلك طاق�ات تخزين ألكثر 
من ثالثة أش�هر".وذكر أن�ه "كلما يرتفع املوج 
يف الخلي�ج يتوقف التصدير وألنن�ا النملك قدرة 
خزنية نوق�ف االنتاج حتى استئن�اف التصدير 
والعك�س صحي�ح عندم�ا يتوق�ف االنتاج ألي 
سبب فاننا نوقف التصدير الن قدرتنا التخزينية 
غائبة يف كلتا الحالت�ني"، الفتاً اىل انه "لو كانت 
لدين�ا طاق�ة خزنية الستم�رت اآلب�ار باإلنتاج 
ويستمر الخزن فيه�ا خالل اسبوع كحد اقىص 

وعندما يتحسن الجو نرجع للبيع".
وأش�ار الجواه�ري، إىل أن انسح�اب رشكة 

اكس�ون موبي�ل من عم�ل تطوير حق�ل غرب 
القرن�ة ال يؤثر عىل أنتاج النفط نهائياً. ووصف 
الجواه�ري تريح�ات رشكة اكس�ون موبيل 
األخرية بأنها مخلة لعقود النفط و غري منطقية 
،مبيناً: أن رشكة اكسون موبيل قررت انسحابها 
من تطوير حقل غرب القرنة الجنوبي. وأضاف 
أن انسح�اب الرشكة ال يؤث�ر عىل العراق نتيجة 
لوجود رشكات أخرى ترغب باستثمار يف القطاع 
النفطي وخاصة الرشك�ات الروسية. وتابع ان 
التقنيات التطويرية يف القطاع النفطي متطورة 
وال تحت�اج اىل رشكة اكسون موبيل واي رشكة 
اخرى تستطيع ان تع�وض عن أكسون موبيل. 
يف غض�ون ذلك، قالت وكال�ة الطاقة الدولية إن 
إنتاج العراق من النفط قد يتضاعف بحلول عام 
2020 ليص�ل إىل أكثر م�ن ستة ماليني برميل يف 
اليوم. وأش�ارت الوكالة التابعة ملنظمة التعاون 
والتنمي�ة االقتصادية إن قط�اع النفط العراقي 
يمتل�ك امل�وارد الرضورية لتحقي�ق نمو رسيع 
يف إنت�اج النف�ط والغاز. وأض�اف التقرير إىل أن 
حق�ول الب�رة العمالقة تمتل�ك مخزونا كبريا 
م�ن النفط، فيما قد يشهد إنتاج النفط يف إقليم 
كردست�ان زي�ادة كبرية يف حج�م اإلنتاج خالل 
السن�وات املقبل�ة. وأضاف�ت الوكال�ة إن إنتاج 
الع�راق قد يصل إىل 8.3 ملي�ون برميل يوميا يف 
2035، إذا م�ا توف�رت الظروف املالئم�ة لذلك.
وتق�ول الوكالة إن تلك التوقع�ات تتطلب مزيدا 
من االستثمارات يف قطاع النفط العراقي لتصل 
إىل 25 ملي�ار دوالر مقارن�ة بتسعة مليارات تم 
استثماره�ا يف 2011. وأكدت الوكالة أن العراق 

أنتج ثالثة ماليني برميل يوميا يف آب املايض.
ويتمتع العراق باحتياطي نفطي مؤكد يبلغ 
143 ملي�ار برميل من النفط و3200 مليار مر 

مكعب من الغاز الطبيعي.

      خاص/ المستقبل العراقي

انخفض أداء املؤرش العام للسوق العراقي اليوم بنسبة 
بلغت 0.30% ليخر من قيمته 0.36 نقطة، منهياً تعامالته 
اليوم عند 119.25 نقطة ،وبلغ اجمايل قيم التداوالت اليوم 
بنحو 1.856مليار دين�ار وبحجم 1.538 مليون سهم من 
خالل 428 صفقة. وق�د تداول اليوم عىل 36 رشكة ارتفع 
منها 7 أسهم بينما تراجع 17 سهما آخر، فيما استقر أداء 
12 سهم�ا كما هم عند نفس املستويات.وتصدر املرتفعني 
سه�م "فكايش" بنسبة ارتف�اع بلغ�ت 5.77% مغلقاً عند 
املست�وى 2.75 دينار. تاله سه�م "بيبيس "بنسبة %2.52 
اىل املست�وى 1.22دين�ار، كم�ا ارتف�ع سه�م "سياح�ة" 
بنسب�ة 1.25% مغلق�اً عن�د مستوى19.50دين�ار. وع�ىل 
الجانب اآلخ�ر كان األكثر تراجعا الي�وم سهم ايام بنسبة 
8.82% إىل املستوى 0.62 دينار،ثم داسلم بنسبة8.51% اىل 
مستوى 2.15دينار، تالهما سهم مندوا براجع 7.05% إىل 
املست�وى 1.45دينار.فيما لم تصدر البيان�ات األسبوعية، 
لألسب�وع املايض، حتى لحظة إعداد ه�ذا التقرير. وارتفع 
م�ؤرش سوق العراق لألوراق املالية بنسبة 0.03%، يف ختام 
تعامالته�ا لألسب�وع املايض، حي�ث أنه�ت تعامالتها يوم 
الخميس عند 119.61 نقطة ، إذ بلغ إجمايل قيم التداوالت 
اليوم بنحو 11.635 مليار دين�ار وبحجم 10.351 مليون 
سهم�ا من خالل 426 صفقة. وق�د تداولت عىل 33 رشكة 
ارتف�ع منها 8 أسه�م بينما تراج�ع 13 سهم آخ�ر، فيما 

استق�ر أداء 12 سهم�ا كم�ا هم عن�د نف�س املستويات. 
وكان رئي�س هيئ�ة األوراق الدكتور عبد ال�رزاق السعدي 
ق�د وص�ف يف حواره م�ع "املستقب�ل العراق�ي" التذبذب 
ال�ذي تشه�ده البورصة بالحال�ة السليمة، ع�اداً االرتفاع 
واالنخف�اض دليل عىل وجود س�وق، فالحالة الطبيعية ان 
يشهد السوق ارتفاع وانخف�اض، انظر بالنتيجة اىل الرقم 
القي�ايس اىل السوق فمعدل�ه العام ارتف�ع اىل 136 بعد أن 
ك�ان 101، وهذا مؤرش ع�ىل ارتفاع قيمة الت�داول مع ان 
ه�ذا ليس طموحنا لكن نتمنى تحقي�ق املزيد عند تحقيق 
الفرش�ة االستثمارية، وتتولد طاقة يف البالد.  وبشأن عدم 
تجاوز قيم�ة أسهم البورصة ملليون�ني دوالر يف اليوم، قال 
الع�دي إن "هذا اليرضين�ا لكنه امر واق�ع، هدف املساهم 
هو الرب�ح وكل األس�واق العاملية للبورص�ة تقارن بسعر 
الفائ�دة امل�ريف او الربح م�ن االستثمار، يف الع�راق االن 
الرشك�ات الصناعي�ة اسعارها متدني�ة وربحيتها متدنية 
واالستثم�ار القليل األمد فيها ال يعطي مردود كايف، مشريا 
إىل أن البن�وك تعطي اسع�ار اكثر من سعر الفائدة املريف 
لذلك ن�رى ان سعر الفائدة عىل البنوك جي�د، فيما التداول 
عىل الرشك�ات الصناعية ضعيف بسبب، عدم جدية الربح 
ال�ذي تعطيه هذه املؤسس�ات، فالقط�اع الصناعي كيف 
يك�ون فاعل يف ظل عدم توفر الطاقة. كلفة الصناعة لدينا 
عالية واملنافس�ة واسعة عدم وجود نظ�ام رضيبي فاعل 
وال جمرك�ي وال سيطرة نوعية فاعلة، وكل هذه تتضارب 

وتؤثر عىل الصناعة العراقية.

      المستقبل العراقي/ بغداد

حذر عض�و اللجنة االقتصادية يف مجل�س النواب عبد العباس 
ش�ياع الساعدي، من زي�ادة حجم موازن�ة 2013 اىل 150 ترليون 
دين�ار ألنه سيزيد من العجز امل�ايل وسيثقل الدولة بالديون لغرض 
تسديده، مشرياً اىل ان املوازنة الحالية املقرحة والبالغة 113 مليار 
دوالر جي�دة نسبة اىل اإليرادات االتحادية املتحققة.وقال الساعدي 
إن املوازن�ة العامة يفرض ان تص�اغ بطريقة غري عشوائية وإنما 
تع�د من خالل احتساب حجم االي�رادات العائدة مع معدل اإلنفاق 
يف البل�د وعىل ضوئها يح�دد حجم املوازنة السنوي�ة العامة.وذكر 
ان مطالبة الن�واب بزيادة حجم أموال موازنة العام املقبل اىل 150 
ترلي�ون دينار ست�ؤدي اىل مشكالت اقتصادي�ة يف البلد. وتابع من 
خ�الل زي�ادة العجز املايل بنسب�ة كبرية جداً مما يجع�ل الحكومة 
تضط�ر لتغطيته عن طريق الق�روض او بحقوق السحب الخاص 
او بتموي�ل من البنك الدويل وبالتايل سيثق�ل كاهل الدولة بالديون 
املالية.وأضاف أن حجم موازنة العام املقبل املقرحة من قبل وزارة 

املالي�ة والبالغة 113 مليار دوالر جيدة حس�ب اإليرادات املتحققة 
السنوي�ة ومعدل اإلنف�اق يف البلد، حيث انه�ا صيغت بعد ملشاورة 
مع البن�ك الدويل واوب�ك واملنظمات الدولية األخ�رى، فعند زيادته 
سي�ؤدي اىل مشك�الت اقتصادي�ة يف البلد.وبني ان هن�اك زيادة يف 
املوازنة املقرحة لعام 2013 عن عام 2012 بمبلغ 13 مليار دوالر، 
باإلضافة اىل ان عدم وج�ود زيادة يف املوازنة التشغيلية عدا رواتب 
املتقاعدين وبنسبة قليلة مما يدل عىل ان املبلغ سيضاف اىل املوازنة 
االستثمارية وبالتايل ف�أن نسبة العجز املايل سيكون اقل مما كان 
علي�ه يف العام املايض والذي كان 12,6%. وك�ان عدد من النواب يف 
اللجنة املالية النيابية قد طالبوا الحكومة االتحادية بزيادة املوازنة 
العامة اىل 150 ترليون دينار.وقد أعلنت وزارة املالية يف وقت سابق 
ان املوازن�ة املقرح�ة لعام 2013 بلغت 113 ملي�ار دوالر، وبسعر 
نف�ط 90 دوالرا للربميل الواحد.يذكر ان مجل�س النواب قد صوت 
عىل املوازنة املالية العامة لعام 2012 بمبلغ قدره 100مليار دوالر 
أي ما يعادل ب� 117 ترليون دينار، وبعجز مايل يقدر ب� 14 ترليون 

دينار، موضوعة عىل أساس سعر برميل النفط ب�85 دوالرا.

      المستقبل العراقي/ بغداد

اقرحت لجنة االقتصاد واالستثمار الربملانية، تشكيل هيئة 
تخطيطية عليا تأخذ عىل عاتقها عملية التخطيط االسراتيجي 
يف بغداد واملحافظات.وقال عضو مجلس النواب يوسف الطائي 
إن هنال�ك مقرحا إلنشاء هيئة تخطيطي�ة عليا يكون مقرها 
يف بغ�داد وتتب�ع له�ا هيئ�ات التخطي�ط الفرعي�ة املوجودة يف 

املحافظات. 
وأض�اف: يق�ع عىل عاتق ه�ذه الهيئ�ة عملي�ة التخطيط 
االسراتيج�ي سواء كان الخميس من�ه او العرشي، الن البلد ال 
يستطيع النهوض ما لم يكن هنالك تخطيط سليم واسراتيجي 
باعتب�ار ان املرحل�ة االوىل الي عم�ل اداري أو استثم�اري أو 
اقتص�ادي هو التخطيط، فإذا كان سليم�اً وفعاالً فمن املمكن 
ان تحق�ق اهداف املنظوم�ة خاصة للدولة. اع�رب الطائي عن 
أمله بأن يشهد املستقبل ازدياد يف املوازنة بسبب ارتفاع أسعار 
النف�ط والناتج املحيل والتي البد ان يصاحبها عمليات تخطيط 

امثل لهذه املوازنة.

      المستقبل العراقي/ بغداد

أعل�ن املدي�ر التنفي�ذي لرابط�ة املص�ارف األهلية عبد 
العزي�ز حس�ون، عن إق�رار صيغ�ة جديدة للم�ادة 28 من 
قان�ون املصارف العام من قبل البنك املركزي وبالتعاون مع 
رابطة املص�ارف األهلية لتسهيل فهمها ولتذليل الصعوبات 
فيم�ا يخص االستثم�ار يف املصارف.وقال حسون إن قانون 
املص�ارف العام الصادر سنة 2004 هو نص أجنبي صدر يف 
زمن الحاكم األمريكي املدني بول بريمر، فالرجمة أخفقت 
يف تفسري بعض مواد القانون بوضوح بحيث انها لم أعطت 

املعنى الحقيقي لها.
واش�ار اىل ان املادة 28 م�ن القانون تم تفسريها بشكل 
خاطئ اي انها تمنع االستثمار للبنوك واملشاركات فيما بني 
املصارف يف كثري من النشاطات ولن تعطي الدور للمصارف 
اإلسالمية، مبيناً، انه تم تشكيل لجنة مشركة ما بني البنك 
املرك�زي ورابطة املصارف األهلية للنظر بأحكام هذه املادة 
وكيفي�ة تطبيقها، فتم إق�رار صيغة جدي�دة أكثر وضوحاً 

لتذليل العقبات فيما يخص االستثمار للمصارف.
ويذك�ر ان قانون املصارف الخاصة لعام 2004 يتضمن 
امل�ادة 28 والت�ي بموجبه�ا يجي�ز البنك املرك�زي املصارف 

باالستثمار املبارش.
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عبا�س بي�ضون 

ال بد من االعرتاف ان الحدث الس�وري مقل�ق ومؤلم غاية القلق 
واألل�م. ان متابعت�ه باتت ت�رزح عىل االعص�اب وتس�تنزفها. هذا 
حقيق�ي، لك�ن ثمة من يس�تثمرون ه�ذا إلدان�ة الثورة الس�ورية 
والش�عب الذي يتحمل عبئها. هناك من يدي�ن املتظاهرين ألنهم ما 
يزال�ون س�ادرين يف تظاهراتهم ولم يس�تجيبوا إلرادة من يطلقون 
عليهم الن�ار. هناك من يحّمل هؤالء جناي�ة القتىل والجرحى الذين 
يس�قطون من صفوفهم. هناك م�ن يعتقد أن عن�ف الدولة وعنف 
النظام مرشوع وعىل اآلخرين أن يرضخوا له وإال كانت مسؤوليتهم 
عىل أنفس�هم واس�تحقوا كل شهيد وكل جريح يس�قط من بينهم. 
القصة طويلة، يرى هؤالء، وال تنتهي بمجرد اإلطاحة برأس النظام، 
يف ليبيا هناك انفجار املش�احنات القبلي�ة، يف مرص مجازر ال نعرف 
أي يد للنظام السابق املستمر من 1952 حتى اليوم فيها، فهي تنشأ 
عن غري اس�تعداد واضح وبدون أدنى توقع كحوادث بورس�عيد. يف 

اليمن هناك عصيان داخل الدولة وداخل الجيش من أقارب عيل عبد 
الله صال�ح. يف تونس درجة من االرتباك والف�وىض. ولنقل الجميع 
مرتبكون، عنف ما بعد رحيل رأس النظام ال يزال مستعراً منذ رحيله. 
فوىض ما بني الجماعات التي أفرج عنها النظام الس�ابق واملس�تمر 
عارم�ة، والجماع�ات الناجي�ة م�ن أرس النظام تندف�ع بال ضابط 
وتتصادم بدون نظام ولم توجد بعد رشعة او ميثاق او حتى قانون 
ترسم حدود حراكها وحدود عالقاتها وحدود صداماتها. مجتمعات 
مقموعة تنفجر بعد عقود من القمع وال تس�تطيع بسهولة ان تجد 
مس�اراً النفجارها، تنظيمات دينية يف مجتمعات مختلطة ومتعددة 
تس�تقوي بالدين األكثري وتهدد باستثناءات رشعية وتتوخى دولة 
م�ن لون ديني او طائفي واحد. كل هذا فوق الطاقة، وكل هذا ثقيل 
ع�ىل النفس، وكل هذا يس�تنفذ الحماس ويلج�م االندفاع ويفت يف 
التعاطف. سنجد غري واحد يقول ان زين بن عيل كان أسلم لتونس، 
وأن حس�ني مبارك خري ملرص، وأن الق�ذايف أجدر بليبيا وأن عيل عبد 
الله صالح أشفق عىل اليمن وأن نظام البعث وقائده أرحم بسوريا. 
سنجد غري واحد يقول ان الثورات باطلة منذ الثورة الفرنسية حتى 
أيامنا هذه. وأنها لم تمر يف مكان اال وتركته قاعاً صفصفا ولم تمر 

يف م�كان اال وتبعتها املجازر واالره�اب والدم والبوار. كالم كهذا، أيا 
كان�ت نوايا قائلة وارتباطاته، ال يلقى يف ع�رض الطريق وال يعنينا 
م�ن هو قائله الي�وم، فقد قيل منذ الثورة الفرنس�ية مراراً وتكراراً، 
وبع�ض قائليه ليس�وا مغرضني وله�م يد يف الفك�ر ويف التاريخ ويف 
الفلسفة. الثورات باطلة بحسب هؤالء وثمة من ال يجد فيها سوى 
تدهور مستمر وانزالق إىل األسوأ وال يجد فيها سوى طريق للجحيم. 
وإذا خلص�ت النوايا لدى بعض القائلني فإنها ال تخلص لدى البعض 
اآلخر، فمن يتلو بياناً ضد العنف وضد التكتل القبيل والطائفي وضد 
الرصاعات الداخلية وضد االندفاع األعمى وضد املجازفة بالناس قد 
يكون أخذ نصيب�ه من العنف والتكتل والرصاعات الداخلية وجازف 

قبل غريه بأرواح الناس.
من يقول ان الثورات باطلة يقولها وكأن ما يدعوه ثورات، ومن 
يؤاخذه عىل انه ثورات، قام عىل أنظمة مس�تقرة محافظة، أنظمة 
ملكية او امرباطورية اهرتأت أو بليت يف شيخوختها. لكن األمر غري 
ذلك فما نس�ميه اليوم ث�ورات يف العالم العربي انم�ا قام أصالً عىل 
ثورات. ليس�ت أنظمة 
تون�س وم�رص وليبيا 
إذا  وس�وريا،  واليمن، 
فمه�ا  م�ن  أخذناه�ا 
ومن كالمها اال ثورات 
وأنظمة ثورية، تنطبق 
مطاع�ن  كل  عليه�ا 
الث�ورات ومصائبه�ا. 
ه�ذه أنظم�ة نش�أت 
ال بالت�درج او التطور 
ع�ن  نش�أت  وإنم�ا 
عس�كرية  انقالب�ات 
ث�ورة  قائ�د  انتج�ت 
ومجل�س قي�ادة ثورة 
ث�ورة  ومؤسس�ات 
وحزب�اً ثوري�اً حاكماً 
ثوري�ة  وعائ�الت 
ومافي�ات  حاكم�ة 
ثوري�ة مس�يطرة. ما 
نس�ميه الي�وم ثورات 
قام أساساً ضد ثورات 
تمي�زت بكل ما نطعن 
الث�ورات،  يف  علي�ه 
رفع�ت إىل الحك�م حزباً وعقيدة وقائ�داً ونظاماً ال تقب�ل الجدل وال 
املساءلة وال االختالف وال التعدد، فالعقيدة هي فكر الشعب والحزب 
او العائل�ة هم�ا قيادة الش�عب وق�راره وكلمته، والح�زب الحاكم 
يرتات�ب فوق الش�عب ول�ه امتيازات�ه يف الس�لطة والرتب�ة والراتب 
واالنتفاعات، والحزب او العائلة وهما يف الغالب واحد يملكان البالد 
والعب�اد والخزانة وامل�وارد وكل يشء. الحزب عقيدة ناصعة قاطعة 
وم�ن يخالفها ع�د يف الثورة املض�ادة، واملجتمع يتصن�ف ويرتاتب 
بحس�بها. هل يكفي م�ا تقدم لنقول ان الش�عوب هن�ا تتمرد عىل 
ثورات شاخت بعد ان استنزفت شعوبها وبعد أن ساستها بالعقيدة 
الواحدة والحزب الواح�د والعائلة الواحدة واملخابرات املهيمنة. انها 
ثورات بدون ش�ك وس�يكون مآلها ما انتهت اليه ث�ورات مثلها وما 
تنته�ي إليه الث�ورات بع�د ان تفقد اس�نانها وعزمها. انه�ا ثورات 
وس�يكون مصريها مصري الثورات الفاش�ية والثورات الش�يوعية. 
اس�م »ثورات« ينطب�ق تماما عىل أنظمة أمم�ت الصناعة والتجارة 
واملصارف واحتكرت الحياة السياسية وأخضعت الشعب كله لرتبية 
واعداد وعس�كرية متماثل�ة. إذا كانوا يخوفون بالثورات الفاش�ية 
والشيوعية فهذه هي الثورات وما تقوم ضدها فهي حركات التمرد 

وأنا أفضل هذا االس�م فإن »الثورات« هي ما بنوه وما أنشأوه وما 
رسموه وما قننوه يف األنظمة الثورية. ال عجب أن يكون املدافعون 
ع�ن هذه األنظمة من طينتها ومن قماش�ها، أنظم�ة كهذه قادرة 
وحدها ع�ىل احتضان احالم فاش�ية وديماغوجيات ش�عبوية فقد 
بليت وهي تتكلم باس�م الشعب وترسم باسم الشعب وتكذب باسم 
الشعب وتستغل وتستثمر باسم الشعب. ان الفاشية ليست صفحة 

مطوية، انها دائما تتسمى باسم الغد وتخطط لالنقالب.
م�ا هي إذن ح�ركات التم�رد العربية، االنتفاضات التي ش�كلت 
الربي�ع العرب�ي، إن ل�م تكن ث�ورات. ال تملك ه�ذه االنتفاضات أي 
برامج للمس�تقبل. لم تقم بها عصبة واحدة ولم يقم بها فكر واحد 
وال تزعم لنفسها عقيدة واحدة وال مذهباً واحدا، انها تقاطع ضخم 
تلتق�ي خطوط�ه عند فكرة الحرية، وحيث س�قط الرؤس�اء بقيت 
يف الش�ارع تلك الفسيفس�اء امللونة وبينها من يملك يف اس�ه البذرة 
الفاش�ية، ومن تقوم مخيلته السياس�ية عىل احتكار السياسة، ايا 
كان االسم الذي يحمله هذا االحتكار. هذا ما يجعل الرصاع مستمراً، 
لك�ن ثمة ما هو مؤكد فكرة الحرية ليس�ت يتيم�ة. لقد كانت وراء 
الح�راك وم�ن يريد ان يجهضها، س�واء م�ن النظام املس�تمر رغم 
سقوط رأسه، وسواء من الفاشيات الجديدة، من يريد ان يجهضها 
ل�ن يج�د الطريق امام�ه معبداً وعلي�ه ان يصادم، وس�يخرس كلما 
انكش�ف وانكشفت نواياه، س�يخرس كلما بدا انه النسخة الجديدة 

من الفاشية نفسها.
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* هل املراأة العراقية قادرة على ت�ضكيل الواقع 

املفرت�س/ املوازي، كتابًيا؟ وما راأيك بالرواية 
الن�ضوية )مع حتفظي على هذا امل�ضطلح(؟ 

- عندم�ا تكت�ب املرأة فإنها تمتث�ل لخصوصيتها 
وطبيعتها الوجدانية الت�ي تختلف عن طبيعة الرجل، 
فهي تتشبث بأسباب الحياة ولها قوة يف البقاء تفوق 
قوة الرجل، ولديها أه�م عنارص إدامة الحياة أال وهو 
الحنو والعطف ع�ىل املخلوقات الصغرية والحزن عىل 
فق�دان األع�زاء بأضعاف م�ا يحزنه الرج�ل. وعندما 
تكت�ب امل�رأة فال يمك�ن إلغ�اء كل ه�ذه الخصائص 
والصفات من طبيعة ما تكتبه.. وعندما ستشكل هذا 
الواقع افرتاضياً ستحاول مللمة ما تبعثر وتمزق بسبب 
صلف بعض الرجال وعش�قهم للحروب وال يفوتها أن 
تزرع نبتة هن�ا أو وردة هناك.. ومع احرتامي للرجال 
فإنك إذا دخلت إىل غرفة ال توجد فيها امرأة س�تجدها 

مظلمة حتى لو كان الوقت نهاراً. 
وبالنسبة للروائية العراقية تحديداً فهي من جهة 
كان�ت أكثر واقعي�ة م�ن أقرانها الرج�ال يف اإلحاطة 
بالتجرب�ة العراقية الس�اخنة، ومن جهة أخرى كانت 
معني�ة باالش�تغال ع�ىل تطوي�ر أدواته�ا وتحدي�ث 
مصادره�ا الثقافية، بحي�ث نالحظ تزاي�د إهتمامها 
باملوض�وع واالبتع�اد عن الذات أو ال�ذات املنكرسة إال 

من خالل وظيفة معينة تخدم الخط الروائي. 

زمن احلروب
* ما راأيك مبا ح�ضل يف البلدان العربية ثقافًيا؟ هل 

بداأ املجتمع العربي اإنتاج فعل ثقايف/ �ضيا�ضي؟

- هن�اك اس�تنفار طائفي غري مس�بوق يحدث يف 
املنطقة عرب تحش�يد آليات عقائدي�ة وتضخيمها من 
أج�ل اس�تخدامها سياس�ياً.. وهناك تملم�ل طائفي 
حتى بني بعض املثقفني واملواطن أيضاً أصبح طائفياً 
بالالوع�ي.. يبدو أن الحرب األمريكي�ة عىل العراق قد 
أيقظ�ت الفتن�ة الت�ي كانت نائم�ة فع�اًل .. واذا كان 
الربيع العربي قد أزال حاجز الخوف واس�قط النظام 

الدكتاتوري الس�لطوي، إال إنه مع األس�ف لم يكتمل 
يف انض�اج البديل املطلوب وعم�ل عىل وصول التيارات 
االس�المية الت�ي هي يف بع�ض جوانبه�ا رد فعل عىل 
االس�تعالء والعنجهية والتدخل العسكري... الخ. عىل 
م�ا يب�دو هناك طريق طوي�ل للتفاه�م والتفاعل مع 
أنظم�ة عقائدية كان�ت مقموعة ه�ي األخرى وتظن 
انه�ا تحتك�ر الحقيقة وتحكم باس�م الدي�ن لغرض 
ايديولوجياتها التي يجب أن تتشذب بالتفاعل والحوار 
ال بالقم�ع مرة أخ�رى.. هذه األزمة يج�ب املرور بها 
للوص�ول اىل الحري�ة.. يقول ديفيد معل�وف يف روايته 
)حياة متخيل�ة(: )إن ذواتنا الالحق�ة متضمنة فينا، 
كما األوراق واألزهار يف الش�جرة.. علينا فقط أن نجد 
الربي�ع ونطلقه. هذه التغريات بطيئة إىل حد ال يمكن 
تخيله..وهي تس�تغرق أجياالً.. لكن هذه الس�ريورة 
تفع�ل فعلها ونحن نتيج )نتاج( جيل بعد جيل أراد أن 

يكون هكذا(.

* ماذا اأ�ضافت احلرب اإىل خطاب الرواية العربية 

والعراقية؟ اإذا ما عرفنا اأّنك من جيل احلرب يف 
العراق؟

- عش�نا ثالث�ني عاماً م�ن عمرنا يف الح�رب، أما 
الجيل الالحق من أبنائنا فعاش عمره كله يف الحروب 
زائداً زمن الحصار .. يف زمن الحصار أصبحت الثقافة 
يف نهاية س�لم األولي�ات ليس بالنس�بة للقارئ فقط 
ولكن بالنس�بة للسلطة أيضاً.. ولهذا لم يعد االلتفات 
اىل األدب محسوس�ًا إال بأضي�ق الحدود، أم�ا الرقابة 
ع�ىل األدب فدخلت يف حالة التعب واإلنهاك التي عانت 
منها كل مفاصل الثقافة.. فكانت ثمة ثغرة إس�تطاع 
من خاللها بعض الكتاب يف زمن الدكتاتورية التحدث 
بجرأة ع�ن الوضع العام ومنهم الش�اعر الراحل رعد 
عبد القادر الذي أصدر ديوانه )دع البلبل يتعجب( وفيه 
تهكم وبمرارة شديدة عىل ماآلت إليه أوضاع البلد بعد 
الح�رب والحصار الق�ايس . روايتي )العيون الس�ود( 
صدرت خالل تلك الفرتة وهي بانوراما لحياة الناس يف 

فرتة التس�عينات من خالل يمامة الرسامة التي تقع 
يف ح�ب رجل جعله الحصار ينقلب من انس�ان ملتزم 
اىل )إبن س�وق(. ومن خالل هذه الثيمة تقدم الرواية 
عقداً كامالً من حياة زقاق بغدادي تس�كنه الكثري من 
العوائ�ل. البطل�ة تتعاطف م�ع )عبد الكريم قاس�م( 
وترس�مه يف لوحتها مع كل رم�وز العرص األخرى من 
عب�د الحليم حافظ وعبد الس�الم النابل�ي إىل جمال 
عبد النارص وعبد الكريم قاس�م أول زعيم عراقي بعد 
الث�ورة عىل امللكية، والذي أحب�ه العراقيون كثرياً ألنه 
مات فق�رياً وكان نصرياً للفقراء. ه�ذا التعاطف كان 
خطاً أحمر أيام النظام الس�ابق ألن التاريخ كان يعاد 
كتابت�ه من وجه�ة نظر أخرى مغايرة وهذا مش�كلة 
أخرى من مش�اكل العقل العربي الذي يعش�ق القطع 
وإلغاء ما سبق. مع هذا مرت الرواية بسالم مع العلم 
إن الناقد السوري نبيل سليمان نوه بها واصفاً أياها 
برواي�ة من أدب الرفض يف صحيفة الحياة اللندنية. يف 
تل�ك الف�رتة كان الصمت أيضا موقف�اً مرشفاً للكثري 
من الكتاب الذين لم تطحنهم آلة السلطة.. ولكن بعد 
الح�رب ظهر الكثري م�ن أدب األدراج القديم والجديد، 
مم�ا أحدث طفرة كمي�ة ونوعية يف الرواي�ة العراقية 
وعىل املس�توى الش�خيص ش�عرت فجأة بأن القارئ 
ق�د مل من النكد والقهر وأن�ا أيضاً مللت معه من كل 
هذا الحزن، فكتبت رواية س�اخرة من عنوانها وحتى 
س�طرها االخ�ري ه�ي )حفي�د ايل ب�ي يس( أردت من 
خالله�ا أن أنقل الصورة القاتمة ع�ن طريق الضحك 
والس�خرية، مل�ا لهما من ق�درة عىل تفكي�ك األحقاد 

والعقد والكراهية.

* كتبِت من الداخل ومن اخلارج كيف تقراأين 

التجربتني؟ وكيف عاجلت مو�ضوعة الغربة يف 
ن�ضو�ضك؟ 

-ال يمكن إنكار أن الس�فر يجعلك تستنشق عطر 
تجرب�ة جديدة وارتياد آفاق جدي�دة ال يمكن ارتيادها 
ب�دون الس�فر كذلك ف�إن الش�عور بتغري امل�كان قد 
يعطي حاف�زاً مختلفاً للكتاب�ة... ولكني أعترب نفي 
غري موج�ودة عندما أك�ون خارج الع�راق... وعندما 
أع�ود إليه أع�ود إىل نفي ق�راءًة وتأم�اًل وانتماًء. لم 
اعت�رب نف�ي مغرتب�ة عن الع�راق يف يوم م�ن األيام، 

إنما )مس�افرة( ولس�ت مهاجرة والفرق شاسع بني 
االثنني... أنا وأوالدي نش�عر باألىس لذلك وكأننا أرسى 
هن�اك، لكن القدر وضعني يف ه�ذه التجربة عىل مدى 
س�نوات، وال تدري ك�م عانيت من تل�ك التجربة التي 
انته�ت والحمد لله. الغرب�ة منحتني فرصة التفرغ إذ 
وضعت نفي بني قوسني من الصمت ورحت أنصت 
ألفكاري جيداً.. وحدث شئ غريب فيما يتعلق بهذا، 
وهو ان األفكار كانت تحفز بعضها بعضها وتتدفق 
بشكل يصعب عيل اللحاق به . أما من حيث النرش 
ففع�اًل كانت هن�اك فرصة كب�رية للنرش يف دور 
ن�رش عربية ذات توزيع جيد وأعدت طبع بعض 

أعمايل السابقة أيضاً.

* كيف ترين امل�ضهد الثقايف العراقي بعد 

الإحتالل 2003؟ واأين تقف مي�ضلون 
هادي، املراأة/ املبدعة/ الأم منه؟

- تعلم ان العراق عاد اىل نقطة الصفر 
بع�د الحرب االمريكية وكان هذا الصفر 
وااللتف�اف  للبن�اء..  جي�دة  مناس�بة 

ح�ول الهوي�ة الوطني�ة م�ن جديد، 
ولك�ن ال�ذي ح�دث ان السياس�يني 

وأكدوه�ا  بالطائفي�ة  تمرتس�وا 
ب�دالً م�ن تبديدها.. أما بالنس�بة 
للرواي�ة يف الع�راق فقد انعطفت 
نوعياً إىل حالة م�ن االبتعاد عن 
م�ن  واالق�رتاب  اإليديولوجي�ا 
الحقيقة النسبية والتمرن عىل 
العاملي�ة م�ن خ�الل املحلية. 
يعجبن�ي يف املش�هد الثقايف 
عصبي�ة  إزاء  تماس�كه 
وقبليته�م  السياس�يني 
الطائفي�ة..  وفرقته�م 
الي�زال املش�هد الثق�ايف 
حيوي�اً ويف حالة وئام 

وطني وهدوء نسبي.. 
وحت�ى عند الحديث 

ع�ن وج�ود خالف 
س�يايس بني من 

ع�ارض الحرب أو من أيده�ا أو وجود خالفات فكرية 
ب�ني أدب�اء الداخ�ل والخارج ف�إن الخالف�ات ال تأخذ 
منح�ى العن�ف أو الثأر كم�ا يحدث بني السياس�يني. 
املش�هد يتحرر ويتغري ولكنه )أحياناً( يتحرك بأتجاه 
طائف�ي وه�ذه كله�ا تداعيات س�تنتهي م�ع مرور 
الوقت.. ال أقصد إن الطائفية قد وصلت لألدب، فهو 
الحص�ن األخ�ري للهوي�ة الوطنية، 
ولكن الرقيب يف داخلنا 
صب�ح  أ

يحسب ألف حس�اب للقراءة الطائفية ملا نكتب.. هل 
تعلم أني أتوقف طويالً عند اختيار األس�ماء واملناطق 
لئ�ال تحرف مس�ار الق�راءة في�رتك البع�ض الرواية 
ويعض بقلم�ه عىل مثل هذه التفاصي�ل.... أما املرأة 
بش�كل عام فإنها اآلن تواجه أكثر من صعوبة بسبب 
سيطرة التيارات املتشددة عىل املشهد السيايس ولكن 
هناك حرية أكرب يف مجال الصحافة وانتقاد الس�لطة 
وكشف ملفات الفساد أما الطبع فال زال محدوداً لهذا 
يلجأ أغلب الكتاب الراغبني باالنتشار إىل الطبع يف دور 

نرش عربية. 

حاورها:عدنان الهاليل

اأو�ضــيـب مـنـدلـ�ضــتــام
ترجمة: برهان �ضاوي

) 1 (

 ص�وته�ا ح�ذر ؛ وأص��م..؛
 ت�ل��ك الثم��رُة الس��اقط�ُة ع�ن 

الش�جرة..
 وس�ط األلح��ان الص�اخب�ة..؛

 ل�ه���دوء الغ��اب��ة الع�مي�ق�ة 
!..

1908 
 

) 2 (

 رق��ائ�ُق ال�ذه�ب ت�ت�ق��ُد..
 ف��ي غ�اب��ة ألش���جار عي���د 

امل���يالد..؛
 وع�ىل األغص���ان دُم���ى

بعي�ونه�ا  تح���دُق  لذئ���اب   
امل��رعب�ة..!

 يا أمل��ي الج�لي�ُل..؛
 وي�ا ح��ريت��ي اله��ادئ�ة..

 قب��ة الس�ماء ميت��ة..؛
 والكريس���تال يضح��ك أب�دا..!

1908 

) 3 ( 

فم���اذا  جس���داً؛  ُمنح���ُت   
س�أفع�ُل ب�ه..؛

 ه��ذا املت�وح��ُد، ه�ذا ال�ذي ه�و 

ل��ي..؟؟
 م�ن أج��ل املس���رات اله�ادئ�ة 

أتنف�ُس وأعي�ُش
 ف�لم��ن أُق��دُم امتن��ان�ي..؟؟

الح�دائق��ُي..وأن��ا  أن���ا   
ال��وردُة..؛

 وف��ي عتم���ة الع��ال�م لس��ُت 
وح�دي..

 ع��ىل زج���اج األب�دي��ة رق�دت 
ش�هقات�ي.. ودف�ئ��ي..؛

 ف�انطبع��ت نق�وش�ا..
 ل�م يح��ل لغ�زها أح��د..!

 ف��دع امل�ي��اه الع��ك��رة تم��ر 
ل�ربه��ة..

النق��وش  تمح���ى  ال  ك��ي   
ال�رقي�قة..!!

1909 

) 4 ( 

أي  ع��ن  للك���الم  ج��دوى  ال   
ش��يء..؛

 ال ج�دوى للتع��لم..!
 فه��ي ح�زين��ة..ووحي��دة..؛

الحي�واني��ة،  ال���روح  ه���ذه   
املظ��لم��ة..!!

 ال ش��يء ت�ود أن تتع��لم..؛
تتح��دث  أن  تس�ت�طيع  وال  ال   

بش�يء..
 فه�ي مث�ل دلف��ني فت��ي..

 ف�ي ه��ذا الع�الم األش��يب..!!
1909 

تــلك الثــوراتقصائد

اأكتب واأفكر كاإمراأة 
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 قد ال نجد رضورة هنا ،للحديث عن 
طرائقن�ا يف الكتاب�ة ،أو فهمنا للش�عر 
الحدي�ث وقصيدة النث�ر.. لكننا نرى أن 
الحاجة تقتيض منا الحديث يف املحاوالت 
الج�ادة، يف الذه�اب ألهمية الش�عر يف 
حياتنا،من جهة ثم املهالِك،التي تواّجه 
الش�عر،من داخ�ل الش�عر نفس�ه،وما 
يتعلق يف فه�م الناس له اليوم،من جهة 
أخرى،ب�ل م�ا أحوجنا للحدي�ث عن ما 
آل إليه الفهم هذا،وملاذا أصبح الش�اعر 
الحقيقي يلوذ بنفسه ،كي ال يقال عنه 
ش�اعر،وأنا هنا أعلن عن نفيس خاصة 
،بأني لم أقل عن نفيس ش�اعرا أمام أي 
مخلوق، منذ أكثر من 20 س�نة، لعلمي 
بصورة الشاعر يف أذهان ألجميع، بعد أن 
أصبح )كاركرت( عبد الرزاق عبد الواحد 
وش�عراء الح�رب ،خالل ح�رب الثمان 
سنوات صورة الش�اعر )املادح ،املتملق 
،املس�تجدي ،الراق�ص ع�ى الدم...،ثم 
النائ�ح ع�ى الوط�ن )الذبي�ح( أو عى 
أبنائ�ه املقتولني يف ح�روب الطوائف،أو 
وفس�ادها  الحكوم�ة،  م�ن  الس�اخر 
اإلداري واملايل،يف عودة واضحة ألغراض 
الشعر التي عرفناها ،يف الفرتة املظلمة، 

بأدق تعبري.
 ل�ذا ،أج�د يف جمل�ة ج�ان كوكت�و  
"الش�عر رضورة ،وآه لو أع�رف ملاذا" 
مدخال معقوال للحديث عن الشعر اليوم 
،الشعر الذي ندافع عنه، نحن، الشعراء 
،ويعب�ث بروح�ه ويس�تهجنه كثريون 

من حولن�ا ، كتابة وتلقيا،فيما ُتس�هم 
واجتماعي�ة  ،)سياس�ية  املؤسس�ات 
ودينية.. ( بشكل واضح يف ترسيخ العبث 
واالس�تهجان هذي�ن،يف وق�ت تنش�غل 
املؤسس�ات الثقافي�ة- التعليمية ، هي 

األخ�رى بتصوراتها الغبية ج�دا ،بعيدا 
عن معاني الثقاف�ة ودواعي الوعي، أو 
العمل عى ترسيخ قيم الجمال ،ألنها لم 
تعد تخطط لبناء مجتمعاتها ،عى وفق 

ما تقتضيه القيم تلك . 
 يس�تطيع املتتبع لتقلبات الوعي يف 
العراق واملنطقة العربية أن يؤرخ لبداية 
النخر يف جسد الشعر وتقبله ،يف عرصنا 
العرب�ي الحديث،-ألنه املرئ�ي واملعاين 
منا اليوم –أقول يس�تطيع منذ أن أوهم 
الش�اعُر العربّي نفَس�ه، ومعه إنساننا 
البس�يط ،بأنه قادر عى تحرير األرض 
وط�رد املس�تعمر بالقصي�دة ،فكان�ت 
املقاوم�ة يف فلس�طني  مرحل�ة ش�عر 
ولبنان ومن ثم ح�رب العراق مع إيران 
حت�ى مقاوم�ة االحت�الل األمريك�ي يف 
الع�راق، أيض�ا ،العصا التي س�اط بها 
الساس�ة والجه�الء قفا الش�عر، ومعه 
كل قي�م العل�م والجم�ال والبح�ث عن 
الجوه�ري ،وق�د يغض�ب ال�كالم ه�ذا 
كثريين منا، لكن نظرة متأملة ملا وصلت 
إلي�ه قناعات اإلنس�ان العرب�ي، وتدني 
مستوى التلقي لديه تكشف عن ما هو 
أعمق من ذلك،إذ من الخطأ الفادح ربط 
الجمايل بالس�يايس كما ه�و حاصل يف 
عموم تصورنا للش�عر والثقافة ،والتي 
ه�ي بتعب�ري الصديق ش�اكر لعيبي، يف 
درسه القيم املنشور يف مجلة نثر-العدد 
املزدوج لس�نة 2011: )عالقة ش�عرية 

سوسيو –سياسية( .

 بع�د س�نوات ط�وال من تس�طيح 
املش�اعر تجاه ما هو وطن�ي- مقاِوم 
–أيديولوج�ي تمكن�ت امليدي�ا وبتآم�ر 
البعض من املثقفني ،من س�ْلب الشعر 
النبي�ل  الحقيقي،صوت�ه  مقص�ده 

،لتحول�ه إىل صورة ،وتش�وهه داخل 
مختربها كما يفعل ال�)فوتوش�وب( 
بالرس�وم ه�ذه األي�ام، ث�م تحققه 
،كيف ما تشاء،عى هيئتها ،وكيف ما 
تقتيض املصلحة )العامة( وهكذا ،ويف 
غضون الخمسني س�نة املاضية فقد 
الش�عر َمقامه كموّجه لرفعة الروح، 
والس�مو به�ا إىل م�ا ه�و جوه�ري 
ونفي�س،أو االرتقاء به�ا من األريض 
إىل العلوي،وه�و مبتغ�ى الش�عر عرب 
األزمان،ليصبح أداة ضد نفس�ه ،ضد 
كل قص�د نبي�ل فينا،وهك�ذا صارت 
أس�ماء كبرية يف ثقافتنا ال ُتتداَول إال 
يف تجمعات ثقافي�ة صغرية ،يف مبان 
محصورة ،فيما تدوي أسماء سيايس 
الصدف�ة والربملان�ات العاطل�ة جنبا 
إىل أس�ماء مطربات وراقص�ات قناة 

القيثارة .
السياس�ية  املؤسس�ة  تبته�ج   
ومثلها الدينية بوق�وف العرشات من 
الش�عراء )الفصحاء والشعبني( عى 
ع�ن  قصائده�م  منابرها،منش�دين 
البط�والت واألمج�اد والحدي�ث ع�ن 
ال�رشف وال�دم امل�راق ع�ى الجانبني 
،م�ن أج�ل العف�ة وتقدي�س الرموز 
،ملهبني الجماهري التي راحت تتمايل 
وتن�وح وتصف�ق...ويف ظنه�م أنه�م 
يؤسس�ون لقيم عليا داخل الشعر،أو 
أنه�م تمكنوا م�ن جعل الش�عر،)أي 
الش�عر  الجميع،ألن  ش�عر( بمتناول 
ديوان العرب،والعرب أمة شاعرة يف 
املهد،والصومال تس�مى بلد املليون 

شاعر... غري مدركني أو مدركني )الله 
أعل�م (،أنهم إنما ُيجه�زون بذلك عى 
ما تبقى من جوهر الش�عر، ويقتلون 
غايت�ه، الت�ي افتق�ر وتع�ذب ومات 
م�ن أجله�ا الع�رشات م�ن الش�عراء 

الحقيقيني،عرب تاريخنا اإلنساني .
 مكنن�ا الق�ول إن م�ا تق�وم ب�ه 
محط�ات الراديو وأجه�زة التلفزيون 
خالل برامجها)الثقافية( اليوم جريمة 
بحق الش�عر والثقاف�ة والفنون،وما 
يس�مح ب�ه مقدم�و الربام�ج الت�ي 
ُتق�دم عى الهواء ) الش�عر الش�عبي 
ع�ادة( أبش�ع م�ن الجرائ�م البيئي�ة 
-اإلنس�انية،وكذلك ما تنتهجه بعض 
وس�ائل اإلعالم األخرى مثل الصحف 
واملجالت واملطبوعات باس�م الش�عر 
والثقافة،وم�ن يتلمس تأثري ذلك عى 
امل�دى القري�ب والبعي�د، يح�ق له أن 
يرصخ قائال : أوقفوا هؤالء،أمنعوهم 
من قت�ل الش�عر، من طم�س معالم 
،وم�ن  أبنائن�ا  تدم�ري  ثقافتنا،م�ن 
يفت�ش يف هواتف طالبن�ا الجامعيني 
وحواسيبهم يصاب باليأس، ِمْن عدم 
وجود َمْن ُيحس�ن بينه�م قول جملة 
عربي�ة واح�دة ،ألن الدارم�ي واألبوذية 
والزنجي�ل وامليم�ر .... غالب�ة أبدا عى 
لغ�ة الق�رآن والحدي�ث ونه�ج البالغة 
وجرير والفرزدق والرصايف والجواهري 
والسياب ...أما إذا أسمعتهم أسماء مثل 

س�عدي يوس�ف ،أدونيس ،إنيس الحاج 
،رسكون بولص فأنت تتحدث بلغة قوم 

يجهلون .
 م�ا لم تب�ادر املؤسس�ات مجتمعة 
إىل إع�ادة إنت�اج الحي�اة ع�ى أس�اس 
ش�عري ،بعيدا ع�ن منطقه�ا الحايل يف 
التحطيم،ما لم نعد بأطفالنا يف املدرسة 
إىل حفظ قصائد التغني بالشجر، يميل 
ع�ى بعضه ،مع نس�ائم الصباح الندية 
الب�اردة ،وص�ورة القم�ر الفيض وهي 
تذبل عى صفحة النهر ، وتكتكات املطر 
عى النوافذ، والبالبل بني الغصون...،ما 
ل�م نبعده�م ع�ن البندقي�ة والس�يف 
ورائحة ال�دم التاريخي�ة يف قلوبهم،ما 
ل�م نخرج بصبياننا م�ن ثقافة التطبري 
والصنوج والدفوف إىل موس�يقى البحر 
األزرق وفريوز وياني وأصوات منشدي 
فينا وروما األوبرالية .. ما لم نجعل من 
أقالم التلوين وعلب الزيت والورق امللون 
والكمانات واملزامري بمتناول الجميع،ما 
لم نس�معهم ش�عر الغزل يف املتوسطة 
والثانوي�ة ،ما لم نعطهم الدروس األوىل 
يف معاني الصداقة وُخلق الحب والوفاء 
والتضحي�ة م�ن أج�ل املحبوب،م�ا لم 
نفههم الجنس وأهميته يف حياتنا،ما لم 
نفع�ل لهم الكثري من ذل�ك ، ما لم نؤكد 
لهم بأن الحياة أق�دس وأهم بكثري من 
املوت ،لن نطّه�ر أرواحهم ،لن نجعلهم 
يش�عرون بقيم�ة فتوتهم ،بمس�تقبل 

آمالهم ،وبأهمية وجودهم اإلنساني .

 ح�ني تب�دأ مؤسس�اتنا مجتمع�ة 
التفك�ري عى األس�اس هذا،ح�ني تقوم 
مؤسس�اتنا األمنية بجمع األسلحة من 
البيوت بما فيها السكاكني ، حني تمنع 
خياطة الس�يوف عى البيارق ،وتدوين 
آي�ات الح�رب ،وتمنع هوس�ات تمجيد 
القتل�ة واللص�وص واملنحرف�ني أم�ام 
املضايف ،حني يكف أبناء العش�ائر عن 
تش�ييع موتاهم بالرصاص ،حني نّعلم 
أبناءنا أن الرشف الرفيع ال يكمن بغطاء 
رأس امل�رأة ،أو تح�ت بنطلونها الجينز 
،إنما بس�لوكها داخل البيت واملدرس�ة 
والش�ارع ،حني يصبح اصطحاب املرأة 
للسينما طقسا اجتماعيا ومعنى لرقي 
الحياة ، حني نس�مح بزراعة الورد بني 
قبورنا ،حني نفهم شعبنا بأن املشكلة ال 
تكمن يف كأس الخمر التي نرشبها،إنما 

يف سلوك شاربها ....
 آن�ذاك ،س�يكون بمقدورنا الحديث 
عن أهمية الش�عر يف حياتنا،سنرى عن 
قرب ،ونتلم�س بيقني العارفني ،جوهر 
وجودنا م�ن خالله،عند ذلك س�يصبح 
س�لك  ع�ى  عصف�ور  م�وت  مش�هد 
الكهرب�اء، مش�هدا مروعا لن�ا جميعا.

ساعتها ،سنتحدث عن الشعر و)رداءة( 
الش�عر العمودي وفقر الش�عر الحديث 
وأس�باب موت السّياب املبكر ،وقصيدة 
س�تنبثق  الحي�اة  ألن  الجميل�ة  النث�ر 
فين�ا كموس�يقى داخلية،لتحدثنا ،عرب 

الشعر،عن أهمية وجودنا فيها .
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كانت الطائرة تشق طريقها صوب مغرتبنا الجديد 
يف الجن�وب االمريكي، طريق كأوديس�ة من الفراغ. ال 
يشء .. الركاب ني�ام والطائرة كفندق فراغي ال تريك 
من النوافذ اال مشهدا واحدا: غيوم فوقنا وتحتنا وعن 
ش�مال ويمني، حتى اذا حطت يف نيوي�ورك منتظرة، 
بدت األرض كاسرتاحة مفاجئة رسعان ما استهلكها 
الن�وم واإلفاقة الرسيعة للح�اق بطائرة أخرى صوب 
الهدف. الجنوب: إنهم يخت�ارون للجنوبي جنوبا كي 
تخف وط�أة الغرب�ة.. وتس�رتجع الذاك�رة تنويعات 
الغربة: يتقدمها الغراب بهيبة سواده ونعيقه الذي ال 
يزيده مديح أدغار ألن ب�و إال غرابة.. والغريب: الذي 
وصف التوحيدي غربته بالغريبة، والغرب الذي وصلنا 

ولكن إىل جنوبه! 
 يف الشوارع املحيطة باملطار األخري تحس طمأنينة 
عجيب�ة.. ال أح�د مس�تعجل م�ن أم�ره، ال املركبات 
واال الس�ابلة. إنه إيق�اع جنوبي بامتي�از.. والجميع 
يبتسمون لتفسح أو يفسحوا، ولكن البسمات مجرد 
رىش لس�كونهم.. أو إخفاء لعتبهم وسؤالهم، وتقنط 
إذ يحل غروب � مش�تق من الغرب�ة أيضا � زوال أكيد 

بانتظار رشوق من الرشق الذي صار بعيدا.
يف القل�ب رصاخ مكت�وم مدم�ر؛ ألن�ه ب�ال صوت 
والدموع.. رصاخ التوازيه إال رصخة الفم املش�وه يف 
لوحة مونش.. وبصدف�ة هائلة تكون رصخة مونش 
معلق�ة فوق مكتب املمرضة التي تحقن األذرع باإلبر 
مل�داراة املرض.. من يخ�ى من؟ نح�ن أم اآلخرون؟ 
ألول م�رة ش�هدت تعقي�م طائ�رة يف فرانكف�ورت، 
فاعت�ذر القبط�ان لل�ركاب ع�ن رش املبي�د الذي مأل 
فض�اء الطائ�رة. هنا أيضا سلس�لة م�ن التعقيمات 
أش�ري  املمرض�ة  مداعب�ا  والفح�وص..  واملض�ادات 
لرصخة مونش: هل هذا ليشعر املريض أن ثمة عذابا 
أش�د. تبتس�م رش�وة للفهم دون أن تفهم.. ال وجود 
ملون�ش وال اللوحة يف ذاكرتها. وهم الثقافة س�يتبدد 
الحقا وبالتدريج.. وتلك حكاية غريبة أخرى.. الجهل 
يف الخالي�ا وتالفي�ف الوعي مقابل آالت تش�تغل ذاتيا 
لتزيح العمالة وتزيد التوحد. كان الربيد مغلقا لكنني 
لم أس�تلذ رشاء الطابع من اآللة. منظ�ر اليد تلصقه 
رضب من ذكرى حميمية تس�تحق انتظار يوم آخر.. 
يوم ال يت�م بداعي فرق التوقي�ت املضني عن الرشق، 
ذلك يجعلنا مستيقظني واآلخرون هناك نيام، أو ننام 
وهم مس�تيقظون؛ لنطارد من بعد وقتا يترسب رمال 

من بني األصابع.
الربيد: منذ عييش يف اليمن صار صندوق الربيد جزءا 
من يومياتي وصلتي بالعالم حتى بعد ازدهار “النت” 
والربي�د اإللكرتون�ي.. كان الصن�دوق بغب�اره وآثار 
الرسائل والطرود يشكل فرحا وانتظارا. حني أرشدتنا 
موظفة الس�كن إىل مكان تلق�ي بريدنا عجبت: كيف 
سيس�ع هذا الشق املس�تطيل املصمم لتسلم الفواتري 
واإلعالنات لربيد اصدقائي والكت�ب: الكتب التي كان 

يفيض بها صندوقي بربيد معني قرب الجامعة؟
ولكن ماذا يف أول بريد تسلمته: إعالن لصورة البيتزا 

العجيبة التي ستجعل الحياة أكثر سعادة!
الدهش�ة تكتمل حني أدخل محال لبيع املواد بدوالر 
ألي يشء، فيذكرني بمحال البضائع الشعبية يف رواية 
بريخت “البنسات الثالثة”. للكتب ركن ومن بينها يطل 
غالف بنقوش مرصية واس�م الكاتب عالء األس�واني 

وروايته “شيكاغو” برتجمة فاروق عبدالوهاب!
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أِزَف الوقُت

تنادى النّخاسوَن إىل حفٍل

لق�راءاٍت ذابل�ٍة م�ن ِش�ْعِر 
الگديْة

ُغلِّقت القاعْة

أُسدلت األستار

ما هذا ؟؟!

خصيُة شاعْر

أم عورُة داعْر

هاَج الحشد :

الش�عراُء....ويبقى  يم�وُت 

الببغاْء

يموُت الكاتْب

ويبقى الكاذْب

يموُت املبدْع

ويعوي املُْقذع

صعَد العّيارون ؛ الّشذاْذ

اصطفَّ الش�ّعارون "األفذاْذ 
"

انتفَض القرُب

وصاح ِنزار :

ْعُر حني يشيُخ.... " ملاذا الشِّ
ال يستلُّ سكيناً وينتحُر "

اىل/ روح ا�شماعيل عي�شى بكر

كنت ملقى وسط الصالة الخاوية 
كس�مكة متفس�خة، وح�دك، كن�ت 
ملقًى كس�مكة لفظتها أمواج البحر، 
وسكون الظهرية يشملك، يشمل معك  
الصالة أيضاً، سحنتك صفراء باهتة، 
بهت�ان الظهرية نفس�ه، ومس�امات 
جلدك تتس�ع كثق�وب معتمة، تتفتق 
ع�ن أرساب نم�ل أس�ود، نمل أس�ود 
ناش�ط دائب الجريان، ينبث يف جميع 
أنحائك، يغطيك برمتك، أنا  رأيت ذلك، 
رأيت�ه بعد أن دعاني هلع�اً أبنك، أبنك 
ذو األربع سنني، أتاني هلعاً يرصخ:� 
ماما..ماما.. النمل..النمل..، جرجرني 
اىل حيث ترقد، جرني ولم أكن ألصدق 
أذ رأي�ت م�ا رأيت. البارح�ة، باألمس 
فق�ط، كنت  ت�ردد وتفي�ض عنفواناً 
وحي�اة:� أيته�ا الصعاب. س�أقهرك، 

سأفتتك ذرات ال مرئية، هباء منثورا، 
ج�ذالً،  أس�حقك،  أدوس�ك،  وس�وف 

بجزمتي، عابراً إىل الغد.
فما الذي جرى؟!!

عي�ون س�حيقة س�وداء تتقي�ح 
أرساباً تلو أرساب. رحت أهشها بمئزر 
وأرصخ،  حش�ودها  أرضب  قري�ب، 
حدقتي�ك  أرى  وأرى،  بف�زع  أرصخ 
املرشعتني تتسعان، تتآكالن، وشدقك 
مفغ�وراً عى ن�داء ما، ن�داء يريد  أن 
يخرج وال يخ�رج.. يف الباح�ة هناك، 
عند الب�اب الخارجي، كان�وا يقفون. 
وفالن�ة  ف�الن  وذووك،  أصدق�اؤك 
وف�الن..، يقفون بوجوه مس�طحة، 
وأف�واه فق�ط. كن�ت أس�تغيث بهم، 
اس�تنجدهم.  غ�ري أن أفواههم كانت 
تنفت�ح وتنغل�ق، ثم تنفت�ح وتنغلق، 
لكأنما يشتبكون بجدل عقيم، نافدي 
الص�رب، بإنتظار نهاية املش�هد، ربما  

مبتغ�اه...  اىل  كل  أخ�رياً  لينفض�وا 
كنت أرصخ بهم وأهش حش�ود النمل 

املتكاثر عليك.
صدرك، رأس�ك، كتفيك وس�اقيك، 
أرصخ بهم وأوت�ار حنجرتي تكاد أن 
تنقط�ع، ولكن ل�م أكن ألع�رف، هل 

كانوا طرشاً، أم كنت خرساء؟!
جرجرني أبن�ك مرة أخرى، جرني 
ولكن، هذه املرة، نحو الخلف، صارخاً 

بهلع أيضاً:�
مام�ا.. ماما.. النمل يمس�ك بك.. 
ذعرت، تراجعت والتصقت اىل الحائط. 
أخ�ذت  أنك�ث ثوب�ي، وأرصخ، دائماً 
أرصخ، ومل�ا لم يكن من نجاة، هرعت 
اىل الخ�ارج، أليه�م أصدقائك وذويك، 
دفعتهم، جررتهم، ركلتهم، ليجينوك. 

ينتشلوك من طوفان النمل..،
ولك�ن لم أك�ن ألعرف، ه�ل كانوا 
ش�واخص من حج�ر، أم أنني خائرة 

القوى؟!!
وسط  ذهول الجميع، أخذت ترتفع 
ع�ن األرض، تحملك أف�واج النمل، أذ 
نبتت أجنحة لها، فأستحالت حرشات 
طائ�رة، تحيط�ك، تح�ف بأطراف�ك، 
وبروية وه�دوء، تفصلك  عن األرض، 
تصعد ب�ك اىل األع�ى، مصعوقة كنت 
أقرفص ب�ني األق�دام، مصعوقة أرى  

أليك. تطري.. تطري.. أعى فأعى.
اتجه�ت،  ث�م  الس�قف،  المس�ت 
بطريان بط�يء مهيب، ناحي�ة الباب 
الحش�د،  كان  خرج�ت...،  املفت�وح، 
حش�د االصدقاء وذوي القربى، يقف 
وعي�ون  فاغ�رة،  بأف�واه  متصالب�اً 
جحظ�ت للت�و، تتس�مر علي�ك، فوق 
رؤوس�هم، س�كنت طائ�راً  للحظ�ة، 
فأصي�ب الجمع بذعر مفاجئ، والذوا 
بالفرار نحو جهات شتى، فيما رحت 

تطري وتطري، أعى فأعى..

امل�شتقبل العراقي: متابعة
ص�در عن دار ضفاف كتاب جديد للدكتور نص�ري محمود الجبوري بعنوان 
)نش�أة املدارس اليهودية يف العراق  )1832- 1952(م، ولقد درس الباحث فيه 
بنح�و تاريخي هذا املوض�وع ، حيث درس تاريخ أول وج�ود يهودي يف العراق 
ومراح�ل تطور أحوالهم ورضوف حياتهم قبل االس�الم وبعده، حتى وصل اىل 
القرن التاس�ع عرش فتحدث عن املدارس اليهودية التي أنش�ئت يف تلك الفرتة. 
ومن خالل فصول الكتاب ومباحثه سنتعرف عى مبلغ الجهد الذي بذله الباحث 
للوصول اىل هذا املنجز، وقد ألحقه بعدد من الوثائق املدرس�ية لليهود العراقيني 

يف تل�ك الف�رتة.         يق�ع الكت�اب يف فصل�ني، يضم الفص�ل األول الذي ج�اء بعنوان 
)األقلي�ة اليهودي�ة يف العراق( وضم أربع�ة مباحث هي: تاريخ الطائف�ة اليهودية يف 
العراق ، الصهيونية والنشاط التعليمي يف العراق 1903-1928م،     املدارس اليهودية 
يف الع�راق ، بروتوكوالت حكماء صهيون ، بينما ض�م الفصل الثاني : تاريخ املدارس 
اليهودي�ة يف الع�راق ثالث�ة مباحث هي: امل�دارس الدينية اليهودي�ة يف العراق1832- 
1864م،  التنظيم الطائفي والنشاط االجتماعي لليهود يف العراق ،  املدارس اليهودية 
يف الع�راق يف عهد الدولة العثمانية واالحت�الل الربيطاني والعهد امللكي. ويقع الكتاب 

يف 240 صفحة.

طيــــــران

 "  1952-1832 العراق  يف  اليهودية  املدارس  "نشأة 

 كاظم اجلما�شي
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الرضيح  اجلديد لإلمام احلسني"عليه السالم".. ألق الذهب واملاس بعبق اجلنة والشهادة

تتك�ون العتب�ة الحالي�ة من صحن واس�ع تصل 
مس�احته إىل 15000 م2 يتوس�طه ح�رم تبل�غ 
مس�احته 3850 م2 يقع فيه رضيح الحسني بن 
عيل وتحيط به أروقة بمساحة 600 م 2 وتتقدمه 

طارمة أمامية 
أو صحن.

وتعلو الرضيح 
لحس�يني  ا
قب�ة بارتف�اع 
37 م�راً م�ن 
وه�ي  األرض 
م�ن  مغش�اة 
إىل  أس�فلها 
أعالها بالذهب 
تف�ع  تر و
القب�ة  ف�وق 
م�ن  س�ارية 
أيضاً  الذه�ب 
بط�ول مرين 
بالقبة  وتحف 
ن  نت�ا مئذ
ن  مطليت�ا
بالذهب ويبلغ 
ع�دد الطابوق 

الذهبي الذي يغطيها 8024 طابوقة.

الرضيح
يق�ع الرضي�ح الذي ض�م يف ث�راه جس�د اإلمام 
أب�ي عبد الله الحس�ني مع ابنيه ع�يل األكرب وعيل 
األصغ�ر، تح�ت صن�دوق مصن�وع من الخش�ب 
املطع�م بالع�اج ويحي�ط ب�ه صن�دوق آخ�ر من 
الزج�اج ويعل�و الصن�دوق ش�باك مصن�وع من 
الفض�ة وموىش بالذهب وعليه كتابات من اآليات 
القرآني�ة ونق�وش وزخ�ارف مختلف�ة وتحي�ط 
بالش�باك روضة واس�عة رصفت أرضه�ا باملرمر 
اإليط�ايل وغلفت جدرانها بارتف�اع مرين باملرمر 
نفس�ه فيما اوجد عىل بقية الجدران والس�قوف 
مرايا التي صنعت بأش�كال هندس�ية تش�كل آية 

من آيات الفن املعماري الرائع.

رضيح الشهداء
وموقع�ه قريب م�ن الرضيح الحس�يني إىل جهة 
الرشق حيث مثوى أصحاب الحس�ني الذين قتلوا 
مع اإلمام الحسني يف معركة الطف وهم مدفونون 
يف رضيح واحد وجعل ه�ذا الرضيح عالمة ملكان 
قبوره�م وهم يف الرب�ة التي فيها قرب الحس�ني. 
والرضيح مصنوع من الفضة وله شباكان األول 

يط�ل ع�ىل الح�رم الداخ�يل 
فوق�ه  ُكتب�ت  وق�د 
والثان�ي  أس�ماؤهم 
ُفتح حديثاً وهو يطل 
ع�ىل ال�رواق الجنوبي 
ب�اب  م�ن  اليم�ني  إىل 

القبلة.

األروقة
يحيط بالحرم الحس�يني 
أربع�ة أروق م�ن كل جهة 

رواق يبل�غ ع�رض ال�رواق 
الواح�د 5 م وطول ضلع كل 
من الرواق الشمايل والجنوبي 
40 م تقريب�اً وطول ضلع كل 

من ال�رواق الرشق�ي والغربي 
45 م تقريباً وأرضيتها جميعاً 
مبلطة بالرخام األبيض ووسط 
جدرانه�ا كلها قطع م�ن املرايا 
الكبرية أو الصغرية ويبلغ ارتفاع 

كل رواق 12 م ول�كل رواق م�ن 
هذه األروقة اسم خاص به وهي:

الرواق الغربي: ويدعى برواق السيد 
إبراهي�م املج�اب نس�بة إىل مدف�ن 

السيد إبراهيم بن السيد محمد العابد 
بن اإلم�ام م�وىس الكاظ�م، ويعرف 

باملج�اب لحادثة مش�هورة، وكان قد قدم كربالء 
س�نة 247 ه�، واستوطنها إىل وفاته فدفن يف هذا 
املوضع، وعلي�ه اليوم رضيح من الربونز وتمر به 

الزوار لزيارته.
الرواق الجنوبي: ويدعى برواق حبيب بن مظاهر 
إىل  نس�بة  األس�دي 
وجود ق�رب حبيب بن 
مظاه�ر بن رئاب بن 
حجوان  ب�ن  األش�ر 
الكندي فيه  األس�دي 
الق�ادة  م�ن  وكان 
الذي�ن  الش�جعان 
نزلوا الكوفة وصحب 
اإلم�ام ع�يل ب�ن أبي 
طالب يف حروبه كلها 
ثم كان ع�ىل ميرسة 
اإلم�ام الحس�ني يوم 
 61 س�نة  الط�ف 
ه�� وعم�ره خمس 
وس�بعون س�نة وقد 
استبس�ل فيها وكان 
مم�ن ع�رض عليهم 
األم�ان فأب�وا وقالوا 
ال عذر لنا عند رسول 
الله إن قتل الحس�ني 
وفين�ا عني تطرف حّت�ى قتلوا حول�ه وعىل قربه 

اليوم رضيح لطيف من الفضة.
ال�رواق الرشق�ي: ويدعى ب�رواق الفقه�اء وفيه 

مدافن الشخصيات العلمية الكبرية.
الرواق الش�مايل: أو األمام�ي ويدعى برواق امللوك 

حيث احتوى عىل مقربة للملوك القاجاريني.

أبواب األروقة الداخلية
توج�د ثماني�ة أب�واب داخلي�ة لألروقة ت�ؤدي إىل 

الحرضة وهي:
ب�اب القبلة ..باب ع�يل األكرب،ب�اب الكرامة،باب 

النارصي،باب السيد إبراهيم املجاب
باب رأس الحسني، باب حبيب بن مظاهر.

أبواب األروقة الخارجية
أما أبواب األروقة الخارجية التي تؤدي إىل الصحن 

فعددها سبعة، وهي:
باب حبيب بن مظاه�ر، باب القبلة، باب صاحب 
الزمان ، باب عيل األكرب، باب الكرامة ،باب السيد 

إبراهيم املجاب ، باب رأس اإلمام الحسني.

املذبح
وهو املحل الذي 

ِب�ح  ُذ
فيه اإلمام الحس�ني وموقعه 

إىل الجن�وب الغربي من ال�رواق ويتألف من غرفة 
خاصة لها باب فيض وأرضيتها من املرمر األبيض 
وفيه�ا رسداب يعلوه باب ف�يض أيضاً ويطل من 

هذه الغرفة شباك عىل الصحن من الخارج.

الصحن
وه�و بن�اء كب�ري وفن�اء واس�ع يحي�ط باملرق�د 
ويطلق عليه البعض اسم الجامع الجتماع الناس 
في�ه إلقام�ة الصل�وات الخم�س وأداء الزي�ارات 
املخصوصة يف مواس�مها املعلوم�ة والصحن من 
الداخل عىل ش�كل مس�تطيل ولكنه س�دايس عىل 
ش�كل الرضي�ح ويحي�ط به س�ور ع�ال يفصل 
الروض�ة م�ن الخارج وج�رى تزيين�ه بالطابوق 
األصفر والقاش�اني وإقامة الكتائب عىل األبواب 
وكتب�ت عليه م�ن الجهة العلي�ا اآلي�ات القرآنية 
بالخط الكويف وع�ىل الطابوق املعرق ومن الداخل 
تتوزع�ه االيوان�ات التي يبلغ عدده�ا )65( إيواناً 
تط�ل ع�ىل الصحن وتحيط�ه من جمي�ع جوانبه 
توج�د حج�رة مزّين�ة جدرانه�ا  إي�وان  كل  ويف 

بالُفَسيفساء من الخارج والداخل.

أبواب الصحن
للصح�ن عرشة أبواب يؤدي كل منها إىل الش�ارع 
الدائري املحيط بالروضة والشوارع املتفرعة منه 
وق�د جاءت كث�رة هذه األبواب م�ن اجل تخفيف 
حدة الزحام يف مواس�م الزي�ارات وجميع األبواب 
مصنوعة من الخش�ب الس�اج وبأشكال مختلفة 
وعليه�ا س�قوف مغلّف�ة بالقاش�اني وتتضم�ن 

حواشيها اآليات القرآنية واألبواب هي:
ب�اب القبلة: وهو من أقدم األب�واب، ويعد املدخل 
الرئييس إىل الروضة الحسينية، وعرف بهذا االسم 

لوقوعه إىل جهة القبلة.
ب�اب الرج�اء: يقع بني ب�اب القبل�ة وباب قايض 

الحاجات.
باب قايض الحاجات: يقع هذا الباب مقابل سوق 

التجار، وقد عرف 
نسبة  االسم  بهذا 

إىل اإلمام املهدي.
الش�هداء:  ب�اب 
الباب  ه�ذا  يق�ع 
يف منتص�ف جهة 
حي�ث  ال�رشق 
يتج�ه الزائر منه 
إىل مشهد العباس 
وعرف بهذا االسم 
بش�هداء  تيمن�اً 

معركة الطف.
يقع  السالم:  باب 
يف منتص�ف جهة 
الش�مال وع�رف 
الن  االس�م  بهذا 
كان�وا  ال�زوار 
عىل  يس�لّمون 
اإلمام باتجاه 
الب�اب  ه�ذا 

ويقابله زقاق السالم.
باب السدرة: يقع هذا الباب يف أقىص الشمال 
الغرب�ي م�ن الصح�ن وع�رف بهذا االس�م 
تيمناً بش�جرة الس�درة التي كان يس�تدل 
بها الزائ�رون يف الق�رن األول الهجري إىل 
موض�ع قرب الحس�ني ويقابل ه�ذا الباب 

شارع السدرة.
باب الس�لطانية: يقع ه�ذا الباب غرب 
الصح�ن وعرف بهذا االس�م نس�بة إىل 

مشيده أحد سالطني آل عثمان.
باب الكرامة: يقع هذا الباب يف أقىص 
الش�مال الرشقي م�ن الصحن وهو 
مجاور لب�اب الش�هداء وعرف بهذا 

االسم كرامًة لإلمام الحسني.
ب�اب ال�رأس: يق�ع ه�ذا الب�اب يف 
منتصف جهة الغ�رب من الصحن 
وعرف بهذا االسم ألنه يقابل موضع رأس 

الحسني. 
ب�اب الزينبية: يقع هذا الب�اب إىل الجنوب الغربي 

من الصحن وقد سمي بهذا االسم لوجود مقام تّل 
الزينبية مقابالً له.

الطارمة )إيوان الذهب(
يطّل ه�ذا اإليوان عىل الصح�ن الرشيف من جهة 
الجن�وب وله س�قف ع�ال ولكنه ليس بمس�توى 
واح�د فه�و مرتف�ع من الوس�ط 
منخف�ض  و
الطرف�ني  م�ن 
ويرتك�ز الس�قف 
ع�ىل أعم�دة م�ن 
الرخ�ام واإلي�وان 
مس�تطيل الشكل 
م   )36( بط�ول 
 )10( وع�رض 
كس�يت  وق�د  م 
بالذهب  جدران�ه 
جوانب�ه  وُزّين�ت 
ء  لفسيفس�ا با
بشكل  املنقوش�ة 
بقية  بينم�ا  بديع 
الج�دران كس�يت 
ني  ش�ا لقا با
ويفصل  املزخرف 
عن  اإلي�وان  ه�ذا 
مش�بك  الصح�ن 
ويك�ون  معدن�ي 

املرور من الجانبني إىل الروضة.

خزانة الروضة
وموقعه�ا يف الواجه�ة الش�مالية للروض�ة وهي 
غرف�ة حصين�ة تض�م هداي�ا امللوك والس�الطني 
واألمراء والشخصيات من مختلف البلدان اإلسالم 

وفيها تحف ونفائس.

مكتبة العتبة احلسينية املقدسة
وتق�ع إىل الجهة اليمن�ى عند مدخل ب�اب القبلة 
وتأري�خ تأسيس�ها يع�ود إىل س�نة 1399 ه�� / 
1979م وه�ي تض�م العديد من الكت�ب املطبوعة 

واملخطوطة باإلضافة إىل املصاحف املخطوطة.
مراحل تشييد املرقد الحسيني

قال اإلمام عيل بن الحسني زين العابدين أخذ الله 
ميث�اق أناس من ه�ذه األمة ال تعرفه�م فراعنة 
ه�ذه األرض ه�م معروف�ون يف أهل الس�ماوات 
يجمع�ون ه�ذه األعض�اء املتفرق�ة والجس�وم 

املرّضجة وينصبون بهذا الطف علماً عىل قرب سيد 
الشهداء ال ُيدرس أثره وال يعفو رسمه عىل مرور 

الليايل واأليام.

العامرة األوىل
مل�ا ويل املختار بن أبي عبيد الثقفي الكوفة يف عام 

65 ه�� مطالباً بثأر 
وق�ام  الحس�ني 
قتلت�ه  بتعق�ب 
بعد  ومن وقتلهم 
مرقد  بن�ي  ذل�ك 
الحس�ني  اإلم�ام 
وش�يد  كربالء  يف 
ل�ه قبة من االجر 
وه�و  والج�ص 
أول من بني عليه 
بن�اء أي�ام إمرته 
وكانت عىل القرب 
ومسجد  سقيفة 
املس�جد  وله�ذا 
أحدهم�ا  باب�ان 
الجن�وب  نح�و 
نح�و  واآلخ�ر 
ويؤي�د  ال�رشق 
الوارد  القول  ذلك 
عن اإلمام جعفر 
الصادق يف كيفية 

زيارة قرب الحس�ني فقد قال: )إذا أتيت الباب الذي 
ي�يل الرشق فقف ع�ىل الباب وق�ل...( وقال : )ثم 
تخرج من الس�قيفة وتقف بإزاء قبور الشهداء( 
وم�ا زال ه�ذا املس�ري قائم�اً حت�ى اآلن فالجهة 
املحاذي�ة لقب�ور الش�هداء حت�ى ال�رشق ومرقد 
الش�هداء يقع يف رشقي مرقد الحس�ني وأبنه عيل 
األكرب من هذا يعرف ان الس�قيفة كانت تضم قرب 
عيل األك�رب أيضاً، بقيت تلك الس�قيفة واملس�جد 
طيلة فرة العهد األموي وسقوط دولتهم 123 ه� 
وقيام دولة بني العباس ويف عهد هارون الرش�يد 
العب�ايس الذي عادى العلويني س�عى إىل هدم تلك 
القبور وأرس�ل أناس�اً قدموا إىل املرقد الحس�يني 
لتهديمه فهدموا املسجد يف حرم الحسني واملسجد 
املقام عىل ق�رب أخيه العباس كم�ا دمروا وخربوا 
كل م�ا فيهما من األبني�ة واملعالم األثرية وأمرهم 
الرش�يد بقطع ش�جرة الس�درة التي كانت نابتة 
عن�د الق�رب وكرب موض�ع القرب ثم وض�ع رجاالً 
يمنعون الناس من الوصول إىل املرقد الرشيد عام 

193 ه�.

العامرة الثانية
ألسباب سياسية تقرب املأمون العبايس للعلويني 
إذ عق�د والية العهد لإلمام ع�يل بن موىس الرضا. 
فتظاه�ر بالتقرب وامليل إىل العلوي�ني باعتبارهم 
أصحاب حق بالخالفة فاسند والية 
اإلم�ام  إىل  العه�د 
واس�تبدل  الرض�ا 
العباسيني  ش�عار 
بش�عار العلوي�ني 
 193 ع�ام  وذل�ك 
ه� وأمر ببناء قرب 
وفس�ح  الحس�ني 
للعلوي�ني  املج�ال 
بالتنقل  وغريه�م 
قب�ور  وزي�ارات 
عهد  فف�ي  األئمة 
املأمون أعيد البناء 
ع�ىل الق�رب وأقيم 
علي�ه بن�اء بق�ي 
عىل إىل س�نه 232 
ه� حيث جاء دور 
املت�وكل العب�ايس 
الذي ضيق الخناق 
عىل الشيعة وشدد 
النط�اق  عليه�م 
فقد أمر بتتبعهم ومنعهم من زيارة قرب الحس�ني 
ول�م يكت�ف بوض�ع املس�الح ومراقب�ة الزائرين 
ومطاردتهم مطارده ش�ديدة دامت طيلة خمس 
عرشة س�نة من حكمه بل أمر بهدم قرب الحسني 
خالل تلك الفرة أربع مرات وكربه وخربه وحرثه 
وأج�رى املاء عىل القب�ور. أورد الطربي يف حوادث 
س�نة 236 ه� أن املتوكل أمر بهدم قرب الحس�ني 
وه�دم ما حوله م�ن املن�ازل وال�دور وأن يحرث 
ويبذر ويس�قي موضع قربه وأن يمنع الناس من 
إتيانه فذكر أن عامل الرشطة نادى يف الناحية من 
وجدن�اه عند قربه بع�د ثالثة بعثن�اه إىل املطبق 
)وهو س�جن تحت األرض( وهرب الناس وأقلعوا 
من املسري إليه وحرث ذلك املوضع وزرع ما حواليه 
ويف رواي�ة أوردها الط�ويس يف األمايل عن عبد الله 
بن داني�ه الطوري ق�ال: حججت س�نة 247 ه� 
فلما صدرت من الحج إىل العراق زرت عيل بن أبي 
طالب عىل حال خفية من السلطان ثم توجهت إىل 
زيارة الحسني فإذا هو قد حرث أرضه وفّجر فيها 
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تعلو الرضيح احلسيني قبة بارتفاع 
37 مرتًا من األرض وهي مغشاة من 

أسفلها إىل أعالها بالذهب وترتفع 
فوق القبة سارية من الذهب 

أيضًا بطول مرتين وحتف بالقبة 
مئذنتان مطليتان بالذهب ويبلغ 

عدد الطابوق الذهبي الذي يغطيها 
8024 طابوقة.

يقع الرضيح الذي ضم يف ثراه جسد 
اإلمام أيب عبد اهلل احلسني مع ابنيه 

عيل األكرب وعيل األصغر، حتت 
صندوق مصنوع من اخلشب املطعم 
بالعاج وحييط به صندوق آخر من 

الزجاج ويعلو الصندوق شباك 
مصنوع من الفضة وموشى بالذهب

قال اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين 
األمة  هذه  من  أناس  ميثاق  اهلل  "أخذ 

ال تعرفهم فراعنة هذه األرض هم 
معروفون يف أهل الساموات جيمعون 

هذه األعضاء املتفرقة واجلسوم 
جة وينصبون هبذا الطف علاًم  املرضرّ

عىل قرب سيد الشهداء ال ُيدرس أثره وال 
يعفو رسمه عىل مرور الليايل واأليام"

الروضة احلسينية يف كربالء املقدسة

تقع العتبة احلس�ينية يف مركز مدينة كربالء ونقل التاريخ أن أول من اهتم بالقرب هم قبلية بني أس�د الذين س�امهوا مع اإلمام السجاد يف دفن 
اجلس�د لإلمام احلس�ني وأقاموا رس�اًم لقربه ونصبوا علاًم له ال ي�درس أثره. وملا ويل املختار ب�ن أيب عبيد الثقفي األمر بالكوفة س�نة 65 ه�، 
بنى عليه بناء وكانت عىل القرب س�قيفة وحوله مسجد وهلذا املس�جد بابان احدمها نحو اجلنوب واآلخر نحو الرشق ثم توالت العامرة زمن 
املأم�ون واملنترص ال�ذي أوىل املرقد رعاية خاصة، والداعي الصغ�ري وعضد الدولة البوهيي وغريهم ممن أعقبه�م ومل تتوقف العامرات أو 
التوس�ع باإلضافة إليها وصيانتها وترميمها منذ ذلك احلني وإىل غاية اآلن تضم هذه الروضة قرب اإلمام احلس�ني وبجانبه العديد من القبور 
التي تزار منها مرقد إبراهيم املجاب، مرقد حبيب بن مظاهر األس�دي أرضحة أصحاب احلس�ني ممن كان معه يف معركة كربالء والقاس�م بن 

احلسن وعيل األكرب بن اإلمام احلسني بن عيل.

املستقبل العراقي - خاص



الرضيح  اجلديد لإلمام احلسني"عليه السالم".. ألق الذهب واملاس بعبق اجلنة والشهادة

كش�ف مؤخ�راً الس�تار عن الرضي�ح الجديد 
لإلم�ام الحس�ن )صل�وات الله علي�ه( يف قم 

املقدسة. 
الرضي�ح الجدي�د 
عبدالل�ه  ألب�ي 
ت�م  الحس�ن 
صنع�ه يف مدين�ة 
ب�إرشاف  ق�م 

الفنان األستاذ محمود 
فرشجيان وقد استغرق 
صنع�ه أربع س�نوات. 
ويزن الرضيح 12 طنا، 
وت�م تصمي�م عرشين 
نافذة في�ه، حيث يبلغ 
م�ر،   22.86 طول�ه 
كما اس�تخدم فيه 4.5 

كيلوغرامات من 
و120  الفض�ة، 

كيلوغرام�اً من الذهب، وطن�ان من النحاس، 

و700 كيلوغرام من الربونز و650 كيلوغراًما 
من املعادن األخرى. وقد ُزخرفت عىل الش�ّباك 
أس�ماء األئمة االثنى عرش، وكذلك اس�ما عيل 
األكرب وعيل األصغ�ر عليهما 
الس�ام، وبعض 
القرآنية  اآلي�ات 

الكريمة.
 وأزي�ح الس�تار 
الرضي�ح  ع�ن 
املدرس�ة  يف 
مي�ة  ملعصو ا
العلمي�ة بمدينة 
بالتزام�ن  ق�م، 
مع مول�د األمام 
وق�ال  الرض�ا. 
م�رشوع  مدي�ر 
الرضي�ح  بن�اء 
محمود بارجه باف: "اول من 
ط�رح فكرة بناء رضيح جديد لقرب الحس�ن 

هو الحاج محمد دانش، فجمعنا وطرح علينا 
الفك�رة". وأضاف: "يف أول لق�اء مع آية الله 
العظمى فاضل اللنكراني عندما طرحت عليه 

الفك�رة، بك�ى وأكد ع�ىل رضورة أن يقوم 
املؤمن�ون به�ذا العم�ل". كما ذك�ر مدير 
امل�رشوع أنه: "لوال دعم آي�ة الله العظمى 
الس�يد السيس�تاني )دام ظله( والتنسيق 
مع العتبة الحس�ينية ملا تم هذا املرشوع"، 

مردف�اً: "ذهب فري�ق إىل بندر عب�اس لرشاء 
الخشب الذي اس�تورد من بورما، وكان ملكاً 
لتاجر من أهل السنة، وعندما علم هذا التاجر 
بأن هذا الخش�ب لصنع رضيح قرب الحس�ن 
رح�ب كثريا وب�اع علينا الخش�ب". وأضاف: 

"عندما ذهبنا إىل خزينة املرصف املركزي 
لرشاء الكمية املطلوبة من الفضة، وجدنا 

وف�رة يف الفض�ة، وعندم�ا عل�م املوظفون 
هناك أننا نطلبها لبناء رضيح اإلمام الحسن 

بدأوا بالبكاء والتربك بالفضة".
وقال مدير املرشوع: "وضعنا برنامجاً بتسيري 

قافل�ة لنق�ل الرضي�ح إىل كرب�اء، تم�ر عىل 
املدن والقرى يف مس�ريها، ونتوقع أن تستمر 
الرحل�ة 40 يوم�ا". مش�رًيا إىل أن "األس�تاذ 

فرش�جيان عندما شاهد للمرة األوىل الرضيح 
كاما س�جد ش�كرا لله وبكى قائا: ال أصدق 
أن ه�ذا املرشوع قد اكتم�ل". وأضاف بارجه 

باف: "تقدم كثري من األش�خاص 
ليتبنوا تكاليف بن�اء الرضيح، إال 
أن مراج�ع التقليد أك�دوا عىل أن 

يشارك جميع الناس يف بنائه".
الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
ملجل�س أمناء صن�ع رضيح 
"عندم�ا   : الحس�ن  اإلم�ام 
الخامنئ�ي  باإلم�ام  التقين�ا 
)دام ظل�ه( أوىص س�ماحته 
العامل�ن قائ�ا: ال تق�رصوا 
يف صن�ع الرضي�ح". وأضاف 
املراج�ع  "أك�د  املتح�دث: 
جميعه�م عىل بن�اء الرضيح 
بكل دق�ة وعظمة، وبناء عىل 
ذلك استعمل أفضل أنواع الخشب 
وقضين�ا  صنع�ه،  يف  والفض�ة 
س�نة كاملة للدراس�ة والتحقيق 
والخط�ة، و4 س�نوات يف بنائ�ه، 
واس�تفيد من 119 كيلوغراما من 

الذهب، وكانت كلها م�ن الناس واملتربعن". 
وتابع قائاً  "خاطب آية الله العظمى الس�يد 
السيستاني )دام ظله( يف رسالة مجلس أمناء 
بناء الرضيح بالقول: قد سبقكم الكثري لبناء 
الرضيح، لكني كنت أحب أن يكون هذا الفخر 

من نصيب الشيعة اإلثني عرشية".
 ويتوق�ع وصول الرضي�ح إىل مدين�ة كرباء 
املقدس�ة يف أوائل ش�هر صفر القادم، وسيتم 
نصب�ه بع�د العرشين من صف�ر بحيث انه يف 
هذه الفرة ال توجد زيارات مليونية، وس�يتم 
االحتف�اظ بالرضيح القدي�م يف متحف األمام 

الحسن.

املاء وأرس�لت الثريان والعوامل يف األرض فبعيني 
وبرصي كنت أرى الثريان تساق إىل األرض فتساق 
لهم حتى إذا حاذت القرب حادت عنه يميناً وشماالً 
فترضب بالعيص الرضب الشديد فا ينفع ذلك وال 
تط�أ القرب بوجه فما أمكنني الزيارة فتوجهت إىل 
بغداد وملا وصلت بغداد سمعت الهائعة فقلت: ما 
الخرب؟ قالوا س�قط الطائر بقتل املتوكل فعجبت 

لذلك وقلت إلهي ليلة بليلة.

العامرة الثالثة
وصل املنترص إىل س�دة الخافة وتوىل أمر السلطة 
يف دولة العباس�ين يف أواخر عام 247 ه� فأصاب 
العلوين الفرج وزالت عنه�م الكربة ورفع عنهم 
املن�ع وأمر بتش�ييد قب�ة عىل قرب الحس�ن ورّكز 
عليه�ا مياً لريش�د الناس إىل الق�رب، وعطف عىل 
العلوين ووزع عليه�م األموال ودعا إىل زيارة قرب 

الحس�ن، فهاج�ر إىل كرب�اء جماع�ة منهم من 
أوالد اإلمام موىس بن جعفر ويف مقدمتهم الس�يد 
إبراهيم املجاب بن الس�يد محمد العابد بن اإلمام 
موىس ب�ن جعفر وذري�ة محمد األفط�س حفيد 
الحس�ن األصغر ابن اإلمام السجاد، وأوالد عيىس 
بن زيد بن عيل واس�توطنوا في�ه وبقي هذا البناء 
مش�يداً حتى س�قوطه س�نة 273 ه�. عىل عهد 

الخليفة املعتضد العبايس.

العامرة الرابعة
س�قطت العمارة التي ش�يدها املنترص عىل القرب 
املطه�ر م�رة واحدة وذل�ك يف 9 ذي الحجة س�نة 
273 ه�. حينما كان الزوار محتشدين ويبدو أنها 
كانت قد س�قطت تلك البناية يف زيارة عرفة وهي 
م�ن الزي�ارات املخصوصة لحرم الحس�ن ويكثر 
فيها الناس وقد أصيبت من جراء الس�قوط خلق 

كثري فقد هدمت الس�قيفة م�رة واحدة ونجا من 
ال�زوار جم�ع غفري كان م�ن بينهم أب�و عبد الله 
محم�د ب�ن عمران ب�ن الحجاج وهو م�ن وجوه 
أهل الكوفة وهو الذي نقل الخرب. وس�بب سقوط 
الس�قيفة مجهول حتى اآلن ه�ل كان الحادث قد 
وق�ع قض�اًء وق�دراً؟ أم أن هناك ي�داً خبيثة من 
قبل السياس�ة والس�لطة الحاكمة آنذاك كان لها 
ال�دور يف ه�ذه الفاجع�ة العظمى. ع�ىل كل حال 
فقد كان الحادث مؤملاً ومروعاً ويف الوقت نفس�ه 
أصي�ب القرب باالنهدام وصار مكش�وفاً ملدة عرش 
سنن. حتى توىل الداعي الصغري محمد بن زيد بن 
الحس�ن جالب الحجارة من أوالد الحسن السبط 
إمارة طربس�تان بعد وفاة أخي�ه امللقب بالداعي 
الكب�ري فحينئ�ذ أم�ر ببن�اء املش�هدين وإقام�ة 
العمارة املناس�بة وهما مش�هد أم�ري املؤمنن يف 
النجف ومش�هد أب�ي عبد الله الحس�ن يف كرباء 

ف�كان املعتضد وقتذاك خليفة العباس�ين س�نة 
183 ه�� وكان تأريخ العمارة يراوح بن )279- 
289 ه�(. وق�د زار محمد بن زيد كرباء والنجف 

وأرسل املواد.
والتحفيات فقد كانت عاقته مع املعتضد العبايس 
حس�نة ورابطة به متينة فتمكن بسببه أن يشيد 
البن�اء عىل الحرمن يف الغري والحائر فش�ّيد عىل 
الق�رب يف كرباء قب�ة عالية لها باب�ان ومن حول 
القبة سقيفتن وعّمر الس�ور حول الحائر وأمام 
املساكن وأجزى العطاء عىل سكنه سكنته كرباء 

ومجاوري الروضة.

العامرة اخلامسة
حك�م بغ�داد عض�د الدول�ة البويه�ي يف الخافة 
الطائ�ع بن املطيع العبايس وق�د أمر ببناء الرواق 

املعروف برواق عمران بن شاهن يف املرقد.
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يتوقع وصول الرضيح إىل مدينة كربالء 
املقدسة يف أوائل شهر صفر القادم، 
وسيتم نصبه بعد العرشين من صفر 

بحيث ال توجد زيارات مليونية 

الرضيح اجلديد أليب عبد اهلل احلسني 
تم صنعه يف مدينة قم املقدسة بإرشاف 

الفنان األستاذ حممود فرشجيان 
واستغرق صنعه أربع سنوات. وبوزن 

12 طن، وبطول22.86 مرًتا، مع عرشين 
نافذة.

كشف الستار عن الرضيح اجلديد لإلمام 
احلسني )صلوات اهلل عليه(  يف قم املقدسة
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         حتقيق/ ر�سول الكعبي                                    

ف�ي بعض النش�اطات الت�ي تتبناها مؤسس�ات 
المجتم�ع المدن�ي ووزارة الش�باب والرياض�ة 
العراقي�ة والت�ي تجم�ع فيها الش�باب ومن كال 
الجنسين ومن كافة المحافظات من الشمال إلى 
الجن�وب، لوحظ تقارب وتوح�د في األفكار في 
وجهات نظر الشباب وعدم اهتمامهم في األمور 
المذهبية والصراعات السياسية فيما كانت هذه 
الفعاليات والنش�اطات تهدف إل�ى تنمية قدرات 
الش�باب وإحياء روح العمل الجاد والمثمر وغير 
ذلك، وهي تقوم بش�كل دوري بمش�اريع إما أن 
تكون مش�ابهة لحمالت العمل الشعبي أو عبارة 
عن ندوات وورش تقوم بتمويلها منظمات أممية 
غي�ر ربحية في العادة وقد تقع ضمن نش�اطات 
وزارة الش�باب العراقي�ة, التجمع�ات هذه رغم 
أنها تجم�ع بين مختلف أطياف الش�عب وأديانه 
ومذاهب�ه إال أن الهم�وم المش�تركة وتطلع�ات 

الش�باب قد تك�ون هي التي ت�دور رحاها 
في ذلك فيكون الشغل الشاغل فيها كيفية 
استثمار طاقات الشباب وتعليمهم وتبني 

مفهوم التعايش السلمي.
 س�ؤالنا هنا ه�ل تتمكن ه�ذه التجمعات 
والفعالي�ات الش�بابية من إلغ�اء الفوارق 
الديني�ة والعرقية وهل يمكن اس�تثمارها 
والتعاي�ش  الوح�دة  تبن�ي مفه�وم  ف�ي 

السلمي ؟

جتارب وزارة ال�سباب
مهدي مختار اوغلو مسؤول احد األقسام 
ف�ي وزارة الش�باب العراقية أك�د بالقول 
إن " جمي�ع مبادرات ومش�اريع الش�باب 
والرياض�ة  الش�باب  وزارة  تبنته�ا  الت�ي 
ك��) برلمان الش�باب ، والمرص�د الوطني 

لرصد قضايا الش�باب ، والمرك�ز الوطني للعمل 
التطوعي( والتي هي في صلب اهتمام الش�باب 
، وأساسها هم ش�باب المحافظات العراقية من 
خاللهما حققنا نتائج كبيرة على الصعيد الوطني 
ونح�ن نعم�ل فيها منذ ع�ام 2009 وال�ى يومنا 
ه�ذا , اوغل�و يضيف" لقد ربطن�ا أواصر األخوة 
والوحدة الوطنية الحقيقة بين قلوب الشباب في 
العراق بعد أن تعرض ذلك إلى انفكاك بين النسيج 
العراق�ي األصي�ل نتيج�ة الصراعات السياس�ية 
والطائفي�ة منذ ع�ام 2008-2005, اوغلو نّوه " 
نفتخر بأننا كس�رنا الحاجز النفس�ي الذي كان 

يط�وق ش�باب الع�راق نتيج�ة ه�ذه الصراعات 
حيث أن أي من الش�باب من المحافظات الغربية 
والش�مالية ال يق�در وال يتجرأ م�ن الوصول إلى 
المحافظ�ات الجنوبي�ة، وعكس ذل�ك فقد قمنا 
بكس�رها من خالل برامجنا الشبابية المتواصلة 
مع الشباب، فاليوم العالقات تعددت بين الشباب 
ووصلت إلى العالق�ات العائلية، ويختتم بالقول 
"قمنا بالعديد من األنش�طة ف�ي كل محافظاتنا 
العراقية عبر برامج التواصل بين الشباب القائمة 
على أساس المحبة والوئام واأللفة بين القلوب، 
فترى دائما برامجنا تستقطب الطاقات الشبابية 
وكافة الطوائف والقوميات واألديان في العراق، 
فنعمل عل�ى تنمي�ة قدراتهم القيادي�ة ونعدهم 
كقي�ادات ش�ابة ف�ي البل�د ونرس�خ فيهم حب 
الوطن والهوي�ة الوطنية وروح االنتماء والوالء 
إل�ى هذا البلد العريق. فكنا نجمعهم س�وية على 
ح�ب العراق.. ولله الحم�د نجحنا في ذلك بفضل 
الل�ه تعال�ى وبجه�ود ش�بابنا ونفتخ�ر ونؤكد 

للجميع بأنن�ا مهما اختلف�ت توجهاتنا الفكرية 
والسياسية فإننا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه 
عضو تداعت له سائر األعضاء بالسهر والحّمى ، 

فهدفنا هو بناء العراق ال غير.

تغيري جزئي
نور م�ن بغداد تؤك�د "انه ليس بش�كل كلي يتم 
التغيير وإنما بشكل جزئي فمن الممكن أن نقول 
قد تتطور مفاهيم الش�اب وتزيد معرفته عن أن 
هناك من يستفد من التفرقة لكن تلغى الفوارق، 
ال طبعا بحس�ب طبيعة الش�باب يمثل�ون بيئات 
وبالتالي كل بيئة لها أساس تستند اليه، والتغيير 
صعب ومن المكن التغيير بش�كل جزئي، لكن ال 

بد من بقايا المكون المذهبي .
محافظ�ة  م�ن  محم�د  خال�د 
ملتقي�ات  إن  يعتق�د  نين�وى، 

الش�باب تس�اعد كثي�را ف�ي إع�ادة ردم فج�وة 
المحب�ة  أواص�ر  وتعي�د  والمذهبي�ة  العرقي�ة 

واإلخاء، فالش�باب ال يتحسسون هذه المفاهيم 
مع انطالقهم م�ن بيئات مختلفة إال إن التجارب 
التي تمر بنا في الندوات واللقاءات الش�بابية من 
كافة المحافظات العراقية، 
تظه�ر أن هن�اك مكنونا 
مذهبيا في داخل الشباب 
يحاول�ون التخل�ص منه 
الصداق�ة  طري�ق  ع�ن 

والتعاون والمحبة.
                         

انتقادات ملنظمات 
املجتمع املدين

الحقوقية الشابة مروهة 
عبد الكاظم من محافظة 
انتق�دت منظمات  بغداد، 
المدن�ي  المجتم�ع 
ووصفته�ا ب�أن أكثره�ا 
إقام�ة  غي�ر ج�ادة ف�ي 
األعم�ال الملق�اة عل�ى عاتقها، إال أنه�ا ترى أن 
ه�ذه التجمعات توحد الش�باب وتقضي على كل 

الفوارق العرقية .
مروة أكدت" إن الش�باب يس�تطيع أن يكسر كل 
الحواج�ز المذهبي�ة )المصطنع�ة( التي صنعها 
االحت�الل وغي�ره، والدلي�ل على ه�ذا التجمعات 
الش�بابية التي تظه�ر  بالنش�اطات المجتمعية 
والت�ي ال تتن�اول أي موضوع طائف�ي وتمألها 

المحبة والروح الوطنية بين جميع الشباب.

دعوات للتعاي�ش ال�سلمي ونبذ التطرف
انتظ�ار محم�د يوس�ف "مدي�رة منظم�ة" من 
محافظ�ة النجف االش�رف أوضح�ت "أن الكثير 
من النشاطات والفعاليات التي أقامتها منظمات 
الش�باب  وزاره  نش�اطات  وبع�ض  مجتمعي�ة 
والت�ي تق�وم بمحافظ�ات مختلف�ة  العراقي�ة 
حيث ترش�ح مجموعة من المتطوعين الش�باب 
لحض�ور عمل معي�ن، ويهيأ الس�كن والنقل في 
بعض المحافظات كبغداد والرمادي وكردستان 
العراق، حي�ث تجتم�ع المكونات الش�بابية من 
ه�ذه المناط�ق المختلف�ة في حال�ة محبة، ولم 
نلح�ظ ومن�ذ س�نوات أي ف�وارق أو اختالف أو 
اح�د يتكلم ع�ن حزب أو فئة، وإنم�ا حب العراق 

والصداق�ة والمحب�ة وروح الش�باب ه�ي التي 
تتس�يد هذه العناوين، بل هم يحاولون جاهدين 
التقارب وإلغ�اء هذه الفوارق من خالل اللقاءات 
الودي�ة واخ�ذ الص�ور التذكارية ونش�رها على 
صفحات االنترنت ليوصلوا رس�الة أنهم أصدقاء 
ال تفرقهم كل العناوي�ن، وتضيف "من التجارب 
الحقيقية التي تحدث دائما هي عندما يذهب وفد 
ن الش�باب م�ن محافظة النج�ف يالحظون اول 
م�ن يهتم بهم هم األخوة أهل الس�نة، من ديالى 
والرم�ادي وبغ�داد، ناهيك ع�ن األخ�وة الكرد، 
مم�ا الش�ك فيه انه توج�د هناك رغب�ة حقيقية 
إلعادة أواصر المحبة والتواصل، وإنهم يمقتون 
المذهبي�ة القائم�ة عل�ى التفرق�ة والتعص�ب، 
وبالعك�س فهم ي�زورون المراقد المقدس�ة في 
النجف من خالل النشاطات التي تقام فيها ، وقد 
ورد أكثر من 350 ش�ابا أكثرهم من أهل الس�نة 
واحي�وا حفال كان المش�اركون أكثرهم من أهل 
السنة، وبينوا أنهم محبوبون وآمنون في النجف 

أكثر من محافظاتهم.
وتكش�ف يوس�ف "عن وجود ني�ة حقيقية لدى 
الش�باب للتخل�ص من ه�ذه المفاهي�م الضيقة 
والتخندقات، وأنهم غير معنيين بما يفعله أهلهم 
ألن روح الش�باب تدفعه�م للثقاف�ة م�ن الجهل 
المتراكم من جراء الكثيرين على حد قولها، ألنها 
ترى أن بناء البلد واالهتمام بالش�باب مسؤولية 
الجميع وقد دعت الجميع لتطوير برامج التعايش 
السلمي والسعي في التوحد جاعلين الشباب هم 
األداة األساسية لصناعة الوطنية والمحبة وهي 

مناسبة لنبذ اإلرهاب والتطرف.

ان�سجام �سبابي
المهندس الشاب فؤاد بخيت الدليمي من محافظة 
االنبار، أشار لنا بالقول "إلى أن الشباب يستطيع 
وبالفعل توحي�د الطيف العراق�ي، وتجربة لهذا 
الش�يء المؤتم�ر الوطني لش�باب الع�راق الذي 
عق�د بداية هذا العام في بغداد كيف كان التفاعل 
ايجابياً ومذهالً بين الشباب، وكان أكثر من 500 
ش�اب من مختل�ف محافظات الع�راق ومختلف 

الطوائف منسجمين ومتحابين فيما بينهم.
الدليم�ي يضي�ف قائ�ال، "أن الدلي�ل الثان�ي هو 
الملتق�ى الذي أقيم منتصف هذا العام في النجف 
االش�رف وحضره المئات من الشباب من شمال 
ووس�ط وجن�وب الع�راق كان يمت إل�ى تفاعل 
عال، ومما ال ش�ك فيه ان الشباب يستطيع فعل 

اكبر من هذا الشيء على حد قوله.                

جتارب ميدانية ناجحة
حني يكون الشباب جسور بناء للوطن

          امل�ستقبل العراقي / متابعة

أناني�ة ,  تحفز ,  تعص�ب ,  صراع ,  عن�ف ,  وغيرها  
 م�ن   الكلمات   التي   تن�ذر   باالنفجار   نعيش�ها   في  
 اآلون�ة   األخيرة ,  فكان   علينا   البحث   عن   أس�بابها  
 وظهوره�ا   به�ذه   القوة   في   مجتمعن�ا   الذي   كان  
 يتس�م   بالتس�امح   والتوافق , وكان   يتمتع   أبناؤه  
 بالش�هامة   والبشاش�ة   والعطف ,  حت�ى  أطلقوا  
 علينا   الشعب   العاطفي ,  فماذا   حدث   لنا   وكيف   يتم  

 عالج   هذه   الظاهرة ,  اإلجابة   في   هذا   الموضوع .
التحف�ز   نج�ده   واضحا   في   الش�ارع    س�واء   بين  
 المشاة   أم   بين   قائدي   السيارات ,  وبدأت   الظاهرة  
 منذ   اش�تعال الحرب األولى ف�ي الثمانينات   كما  
 لو   كنا   نش�جع   فرق�ا   رياضية ,  فبتح�ول   الفريق  
 الخاس�ر   لعصاب�ة   تحاول   الفت�ك   بالفريق   اآلخر , 
 ولكن   الغريب   أننا   نرى   هذا   الس�لوك   بين   صفوف  
 المنتصرين  ,  لذا   بحثنا   عن   التفس�ير   العلمي   لهذه  

 الثقافة .  
    فقال   عنها   الدكتور   سعد محمود هادي  استشاري  
 الط�ب   النفس�ي  " أصبح�ت   جملة  " أن�ا   صح   وما  
 س�واي   فه�و   باطل "  ش�عارا   ومب�دأ   في   تنش�ئة  
 أطفالنا ,  فالمش�كلة   ليست   في   سلوك   الكبار   اآلن  
 وإنما   تكمن   خطورتها   ف�ي   األجيال   المقبلة  وما  
 نربيهم   عليه ,  لذا   علينا   التوقف   ومحاسبة   أنفسنا  
 عما   نلقن�ه   ألطفالنا  ,  فاألم   ترس�خ   في   أطفالها  
 أنهم   األصوب   واألشطر   أو   يجب   أن   يكونوا   كذلك , 
 وال   يص�ح   أن   يك�ون   غيره�م   هو   األش�طر ,  وإذا  

 ح�دث   وظهر   االش�طر   بين  
 اقرانهم   م�ن   الجيران   أو  
 المدرس�ة ,  ينصب   الحقد  
 والكراهي�ة   علي�ه   ب�دال  
 م�ن   تركيز   ه�ذه   الطاقة  

 في   إنماء   ق�درات   الطفل   حتى  
 يصل   للمركز   األول   مرة   أخرى . 
",  وبالطب�ع   يتعل�م   وأض�اف 
 األطفال   هذا   من   آبائهم   وتبدو  
 الصورة   أوضح   في   تشجيعهم  
 للفرق   الرياضية ,  فأنا   أش�جع  
 الزوراء  على   سبيل   المثال   وما  
 يشجع   غيره   باطل   وعدو ,  هي  

 ثقاف�ة   س�ائدة   ف�ي   كل  
 مجتمعات   العالم   الثالث  

 بس�بب   قلة   الوع�ي ,  وعلينا   التوق�ف   أمامها   من  
 أجل   العالج   وتعليم   أطفالنا   أن   الرياضة   لعبة   فيها   
كس�ب    وفيها خس�ارة  ، مث�ل   السياس�ة   تماما ، 
 وعلينا   قبول   الخسارة   والبحث   في   أسبابها   حتى  
 ال   تتكرر ,  وأيضا   المنتصر   عليه   مراعاة   منافس�ه  
 وع�دم   االس�تقواء   بنص�ره  ، حتى  ال   نخس�ر   من  

 حولن�ا   ويتمزق   مجتمعن�ا ", وختم هادي حديثه 
مؤك�دا  " فهذه   المب�ادئ   البد   أن   نعلمه�ا   ألبنائنا  
 ونضع   أنفسنا   مكان   اآلخر   حتى   نتقبل   تصرفاته , 
 وأيضا   الثقافة   السياسية  
 يجب   تبسيطها   وشرحها  
 ألبنائن�ا   ف�ي   البي�ت  
 والمدرس�ة ,  ألننا   لم   نعتد  
 وجود   فكري�ن ,  لذا   يظهر  
 الص�دام   والعنف ,  رغم   أن  
 االختالف   أمر   وارد   ولكننا  
 ل�م   نعت�ده   لقل�ة   الوع�ي  
 الثقاف�ي   لدينا ,  وه�ذا   ما  
 يفسر   االحتقان   بالشارع  
 فهو   مس�ؤولية   مشتركة  
 لجميع   أجهزة   الدولة   التي  
 م�ن   المف�روض   أن   تعلم  
 وتعد   المواطن   العراقي" . 

اأ�سباب انفالت البع�ش
وعن  تفس�ير   انف�الت   البعض   رغ�م   انتصارهم ، 
 يق�ول  الدكتور   جم�ال  داود  "عل�م اجتماع " أن 
االنفالت   يعود   إلي   شعورهم   باالستقواء   بالنصر  
 نتيج�ة   ع�دم   تقبل   اآلخ�ر   ألنه   يرفض   أي   ش�يء  
 يخالف�ه   بم�ا   فيه   اآلخ�ر   المه�زوم  ,  لذل�ك   أؤكد  
 أهمية   التنشئة   االجتماعية   والنفسية   للطفل   كي  

 يس�تطيع   قبول   اآلخر   حتى  لو كان   غير   مستحب  
 ألن   ه�ذا   ال   يعن�ي   أنه   خط�أ   بل   هو   مختل�ف   عنا  
 سواء   شكال   أم   موضوعا  ، مضيفا "  لكن   األخطر  
 ه�و   التباي�ن   في   رف�ض   اآلخ�ر ,  وال�ذي   يتوقف  
 على  مدى   قوة   ش�خصية   الف�رد  ,  فالبعض   قد   ال  
 يتحمل   الهزيمة   ويقع   تحت   ضغط   نفس�ي   شديد  
 قد   يصل   إليذاء   ال�ذات   فيحاول   االنتحار   أو   تخرج  
 رغبته   ف�ي   اإليذاء   فتظه�ر   الس�لوكيات   العنيفة  
 ف�ي   الش�ارع   نحو   األف�راد   أو   مؤسس�ات   الدولة  
 بالحرق   أو   السرقة   وغيرها  ,  وهؤالء   األشخاص  
 يحتاج�ون   لعالج   نفس�ي   ضروري  ,  ل�ذا   ننصح  
 بتجن�ب   الوص�ول   إلى   ه�ذه   المرحل�ة   باالهتمام  
 بتربية   أبنائن�ا   وغرس   فيهم   قيم   العمل   الجماعي  
 لخلق   تفاعل   إيجابي   م�ع   أقرانهم   وبالتالي   قبول  

 اآلخر   رغم   اختالفه ". 

املتمرد   ال�سغري
 بينم�ا يق�دم   لن�ا   د .  محم�د    أس�تاذ   عل�م   النفس  
  تفس�يرا   آخ�ر   قائال  "ع�دم   قب�ول   الهزيم�ة   تبدأ  
 من�ذ   الطفولة ,  حي�ث   يم�ارس   األطف�ال   التمرد  
 حت�ى   على   األم   الصالحة ,  ألن�ه   بهذا   التمرد   يقول  
 الطف�ل   لنا   أنا   موجود   وصاحب   قرار  ,  يريد   إثبات  
 ذات�ه ,  وبالتالي   يرفض   الهزيمة   خاصة   في   س�ن  
6 - 7 س�نوات   لدي�ه   االنتصار   أمر   واج�ب   دائما  , 
 ل�ذا   نجد   بعض   األطفال   يتح�ول   لعبهم   إلى   عراك  

 ألن   ظه�ر   أحده�م   منتص�ر ا  واآلخ�ر  
 منهزم  ,  هنا   علين�ا   التوعية   بأن   الحياة  

 ليس�ت   دائما   انتصارات   فهناك   مكس�ب  
 وخس�ارة ,  المهم   معرفة   أس�باب   النجاح 

والفش�ل  حت�ى   نس�تطيع   الحف�اظ   عل�ى  
 النج�اح  أو   تحقيقه   في   الم�رة   المقبلة  بدال  
 من   االستس�الم   للهزيمة   وظهور   االحتقان  

 والتحفز   الذي   يفجر   عنفاً   فيما   بعد . 

مواطن القوة
وعن   كيفية   العالج   ف�إن   علم   النفس   اإليجابي  

 رك�ز   على   مواط�ن   القوة   في   النفس   البش�رية , 
 ف�كل   من�ا   يبحث   في   نفس�ه   ع�ن   األس�باب   التي  
 تس�عده   وتجعلنا   متفائلين   لنقوم   به�ا   ونقويها  
 حت�ى   تقوي   ارادتن�ا ,  ألن   الش�خصية   عبارة   عن  
 منظومة   م�ن   المتغيرات   كل   منها   مرتبط   باآلخر  
 وتؤث�ر   وتتأثر   باآلخر ,  فإذا   اس�تطعنا   تغيير   أحد  
 المتغي�رات   نك�ون   نجحن�ا   ف�ي   تغيي�ر   العناصر  
 األخ�رى ,  فمثال   نعمل   على   إنماء   الش�عور   باألمل  

 لتخفيض   الش�عور   باليأس  ,  خاصة   المنتصرين  
 في   جوالته�م   الرياضية   أو   السياس�ية   عليهم  
 ان   يعملوا   على   إس�عاد   من   حولهم   وخدمتهم  
 حتى   يتقبل   اآلخر   المهزوم   انتصارهم   وتقل  

 لديه   الطاقة   السلبية   والعداء .
وينصحنا   الدكتور  مهند عبد الحميد   في   تربية  

ئنا   بنا  أ
ئ�ال    قا

" األس�اليب  
ي�ة   بو لتر  ا
 القائمة   على  
ي�ة   كز  مر

 ال�ذات   أو  
ني�ة   نا أل  ا
 مرفوض�ة , 
 فيج�ب   أن  
 نربي   أطفالنا  
 عل�ى   اإليثار  
 وهو   تفضيل  
ي�ن   خر آل  ا

 على   النفس , 
 فيتعل�م  

 الطفل   أحب  
 م�ن   حول�ي  
ل�ي   لتا با  و

 يحبن�ي  
 اآلخ�رون , 
 فعلى   المعلم  

 في  

 المدرس�ة ,  والم�درب   في   الن�ادي  ,  واآلباء  
 في   المنازل   تعليم   األطفال   اإليثار   لمحاربة  
 مش�اعر   األنانية ,  والعمل   على  التفوق   وفي  
 نف�س   الوقت   قب�ول   وص�ول   آخ�ر   للمركز  
 األول   مع   دراس�ة   أس�باب   تفوقه   للعمل   بها  
 والوصول   لنف�س   المركز   في   العام   المقبل، 
 فالبدايات   تبدأ   منذ   الطفولة   وتترس�خ   حتى  
 الرجول�ة  . باإليث�ار   والحب   ننهي   تفس�يرنا  
 للعنف   لعلنا   نجد   غايتن�ا   في   مجتمع   يتمتع  
 بالصحة   النفسية   ليحافظ   على   وطن   عزيز  
 مجرد   ص�دق ,  أمان�ة ,  أمل , 
 تفاؤل   نصبح   قوة   في  
 مواجهة   التعصب  
ني�ة   نا أل ا  و

 والعنف .  

قضايا تربوية

بني األنانية واإليثار.. كيف نعلم أبناءنا احرتام اآلخر

عىل   املعلم   يف   املدرسة , 
 واملدرب   يف   النادي  ,  واآلباء  

 يف   املنازل   تعليم   األطفال  
 اإليثار   ملحاربة   مشاعر  

 األنانية .

علينا   التوقف   وحماسبة  
 أنفسنا   عام   نلّقنه   ألطفالنا , 

 فاألم   ترسخ   يف   أطفاهلا   أهنم  
 األصوب   واألشطر ,  وال   يصح  

 أن   يكون   غريهم   هو   األشطر , 
وإذا   حدث   وظهر   األشطر  
 بني   أقراهنم   من   اجلريان  
 أو   املدرسة ,  ينصب   احلقد  

 والكراهية   عليه   بدال ً  من  
 تركيز   هذه   الطاقة   يف   إنامء  

 قدرات   الطفل  . 
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يحتاج التونس�يون إلى أن يحكوا، بعدما منعهم 
الرئيس التونسي الس�ابق زين العابدين بن علي 
من ال�كالم، يصّر الي�وم كثيرون عل�ى تقويلهم 
ما ال يودون قول�ه. من العاصمة الحديثة تونس 
حيث يق�ود اإلخوان المس�لمون البل�د من دون 
دستور، إلى العاصمة القديمة القيروان، وصوالً 
إلى عاصمة الثورة التونسية سيدي بو زيد، لدى 

التونسيين الكثير لقوله.
كأن جالدها يجلس قبالتها في عدس�ة الكاميرا. 
هل هما ش�فتاها المتش�ققتان ترجفانها بهذه 
رئتاه�ا  أم  الدامعت�ان؟  عيناه�ا  أم  الطريق�ة؟ 
المنقبضتان ؟ يمكن س�نوات الس�جن الثالث أن 
ترس�م في اليدين وأسفل العينين تجاعيد ثالثين 
عام�اً وأكثر. كي�ف أمكنها تحّم�ل كل ذلك الخبز 
األخض�ر، وعف�ن المع�دة، والتحرش، ووس�خ 
الس�جن والس�ّجان ؟ أيهما أوس�خ بالمناس�بة: 
الس�جن أم الس�جان؟ تس�أل. ال ش�يء يع�وض 
الم�رأة التونس�ية س�نوات ال�ورد، كما تس�مي 

راضية العمر الذي ضيعها.
تتذكر كتباً أحرقتها أمها، خوفاً عليها مما فيها. 

تنس�ى العدس�ة اآلن، تراقص أصابعها 
الكاب�وس، أن تلتق�ي أم ابن�ة ظنته�ا 
ميتة، في س�جن. أن تش�م البنت أمها. 
أن يش�دهما صدراهم�ا بعضهم�ا إلى 
بع�ض. أن تس�قطا متعانقتي�ن ف�وق 
وسخ الس�جن، تحت وس�خ السجان. 
ما على زائر تونس إال س�حب كرسي، 
الجلوس وس�ؤال مضّيف�ه أن يخبره. 
ال تبال�ي المرأة أن تع�زز تونس الثورة 
س�جانها وتكرم�ه، وال يعنيه�ا اس�م 
القاض�ي الذي دمر حياتها. تش�د على 
رأس�ها الحج�اب التهمة التي س�جنت 
بسببها و»تحكيلك«. في تونس فائض 

حب، وحزن.

أمناء الثورة
بتس�ميتها  الس�يد  راني�ا  اختص�رت 
جمعيتها »نس�اء تونسيات« مطوالت 
قصصي�ة. نادت�ه: يا »صان�ع التغيير« 
ينتظ�رن  نس�اء ه�ؤالء وتونس�يات. 
أدوارهن في الجمعي�ة قبالة الكاميرا، 
ليص�ورن التاري�خ: »ال ننتظ�ر عدال�ة 

انتقالية أو تعويضاً مالياً، يكفينا أن يسمع العالم 
رواياتن�ا«. تنتهي ف�ي حضرة المرأة التونس�ية 
كل التناقضات المتفجرة، نهضة وس�لف صالح 
أن  يكف�ي  وغيره�م.  وتجمعي�ون  وتقدمي�ون 
يبث موق�ع جدل بالحب�ر التونس�ي اإللكتروني 
فيدي�و عن اغتصاب تونس�ية، حتى يخرجن من 
كل »أي�ن«، بال كيف، لملء »ب�و رقيبة« هاتفات: 
»الحري�ات، الحري�ات طري�ق المس�اواة«. ف�ي 
العاصمة التونسية، وحدهن التونسيات يحفظن 
أمان�ة الث�ورة: لم يس�تكّن بع�د أو يستس�لمن. 
وحده�ن، هّن فقط. )...( في الس�هل التونس�ي 

ترعى نساء الغنم.

إحباط مثقف
قبال�ة مس�رح الث�ورة التونس�ية، يط�ل بعض 
مثقفيها من طابق نزل الهناء العاشر على شارع 
بورقيب�ة. توصيته�م األولى: »ال تبه�رك أضواء 
المدينة، فتنغش، ليس�ت أزقتها به�ذا الجمال«. 
يتفق�ون عل�ى إيجابية إس�قاط زي�ن العابدين، 
ليتأففوا من كل شيء آخر. يمكن أحد المناضلين 
أن يحب�ط المطع�م ب�كل ما فيه م�ن خمر، حين 
يعل�ن تقاع�ده: »كفاني ب�ن علي. عارك�وا عني 
الديكتاتوري�ات األخرى، بعدم�ا قاتلت عنكم بن 
عل�ي«. ليس وحده: ف�ي طول الب�الد وعرضها، 
ناش�طون يحتارون في ما يمكنه�م فعله بعدما 

نقض�ت  ا «
النهضة بأظفار 
م�ن م�ال ودين 
عل�ى  وإع�الم 
 ، » ته�م ر ثو
ويص�ل إحب�اط 
البع�ض إلى حد 
أن  التصدي�ق 
»بن علي ما كان 
ل�وال  ليرح�ل، 
مخفية«.  قطبة 
ه�ؤالء  يمل�ك 
أضعاف القدرات 
يملكه�ا  الت�ي 
ن  ضل�و لمنا ا
ن  لحقيقي�و ا
ل�م  الذي�ن 
ا  يستس�لمو
بع�د للنهضة أو 

غيره�ا في مدن الريف البعي�د، وال يكفون برغم 
ذلك عن »النّق«.

ويتشتتون الى، حزب. جمعية. حزب آخر. فرقة 
موس�يقية. مدونين. حزب ثال�ث. جمعية ثانية. 
ينام�ون تقدميي�ن، ويس�تيقظون جمهوريين. 
قب�ل الظهر تراه في حزب »المؤتمر«، وبعده في 
»حركة الوف�اء«. تتعرف إلى قي�ادي في الحزب 
الفالني صباحاً، فيعلمك بانش�قاقه مس�اًء. آخر 
يتغدى ف�ي »العريضة الش�عبية« ويتعش�ى في 
»االتح�اد الوطنّي الح�ر«. حرك�ة التجديد مثالً، 
جرب�ت تحال�ف القط�ب الديمقراطي ففش�لت، 
حط�ت ف�ي »مس�ار« ففش�لت أيض�اً، وها هي 
تف�اوض »نداء تونس« اليوم لتنضم إليه. أحزاب 
تتالش�ى وجبهات تنش�أ. ثمة أحزاب لم تشارك 
في االنتخابات لديها اليوم نواب أكثر من أحزاب 

شاركت. ضياع تونسّي ما بعده ضياع.

نهضة العاطفة
تمثل »النهضة« أو »إخوان تونس« الحزب المنظم 
ال�ذي يعرف وح�ده من بي�ن القوى السياس�ية 

األخرى ماذا يريد، وكيف يحقق أهدافه. 
ويمتلك، خالفاً لآلخرين، األدوات المالية 
واإلعالمية والبشرية والعالقات الدولية 
لتحقي�ق م�ا يصب�و إليه. ورغ�م »عدم 
تقديم النهضة ش�يئاً للتونس�يين حتى 
اآلن«، كما تدأب بعض القوى السياسية 
عل�ى القول، وبلوغ االس�تياء الش�عبي 
حد إحراق عشرات المكاتب النهضوية، 
ال يمك�ن خصومه�ا أن يحلم�وا حت�ى 
بكس�رها انتخابي�اً. فقد ب�دأت النهضة 
منذ سقط بن علي بناء شبكة خدماتية، 
توظيفي�ة وتربوية وصحي�ة وإعالمية 
ودينية، بموازاة حفاظها على تماس�ك 
ش�بكتها الس�رية. وينجح النهضويون 
بقمع مآخذهم بعضهم على بعض؛ ألن 
»الوقت ليس للتفرقة«. وال شيء يوحي 
حتى اآلن بعدول األكثرية التونسية عن 
الذهاب إلى صناديق االقتراع، مفترضة 
م�رة أخرى أنه�ا حين تقت�رع للنهضة، 

تنتخب اإلسالم.
ومقابله�ا، ُتش�َغل الجبه�ة الش�عبية بالنض�ال 
الحقوقي عن السياسة وغيرها، وتتسلى حركة 
الوفاء مثل بعض األحزاب اليس�ارية والسلفيين 
بقضاي�ا صغي�رة، فيما ل�م تمتحن بع�د قدرات 
رئيس حكومة بن علي، الباجي قائد السبس�بي، 
الذي يس�عى إلى 
معارضي  جم�ع 
ف�ي  النهض�ة 
م�ا ب�ات يع�رف 
تونس«.  ب�»نداء 
اجتذب�ت  وق�د 
كاريزما محس�ن 
ونضال  مرزوقي 
جريب�ي  ماي�ا 
طي�ب  وتاري�خ 
وغيرهم.  بكوش 
تنج�ح  وكم�ا 
بل�ّم  النهض�ة 
مجموعات  شمل 
مية  س�ال إ
بحج�ة  كثي�رة 
اإلس�الم  نص�رة 
ينجح  السياسي، 
حت�ى  »الن�داء« 
اآلن بجم�ع مجموع�ات علماني�ة )أو فقط غير 
إس�المية( لطالم�ا وصف�ت بالمتناف�رة بحجة 
التصدي ألس�لمة الدولة. لكن رغم رهان البعض 
الكبي�ر على ن�داء تونس، ال يمك�ن القول بعد إن 

الثنائية السياسية التونسية قد ولدت.

إنجاز الثورة.. مدفع رمضان
عل�ى جانب�ي الطري�ق م�ن العاصم�ة الحديث�ة 
إل�ى العاصم�ة القديمة )القي�روان(، تمت�د ليالً 
مساحات شاسعة من الظالم، تربط بينها أضواء 
منازل بعض الفالحين. وال تعدو المدن التونسية 
البعيدة، باس�تثناء بعض المحطات الس�ياحية، 
الزراع�ّي.  لإلنت�اج  توزي�ع  مراك�ز  تك�ون  أن 
أم�ا فالحوه�ا فيس�بق انبهاره�م، بم�ا يصلهم 
بالتاكس�يات م�ن اختراعات جديدة، مالبس�هم 
بالتعري�ف بهم. ويه�م هؤالء التأك�د أن »تونس 
مزيانة«، وأن ليس في العالم أطيب من طعامها، 
حتى لو كانت الوجبة بيضاً وحراً وزيتاً وحمصاً 

وخبزاً مخلوطة في جرة واحدة.
أو  المم�دود«  »الش�رطي  أع�داد  ت�زداد  حي�ن 
»البوليس الميت«، يعل�م قاصد القيروان أنه بلغ 

عاصم�ة األغالب�ة. و»البوليس الميت« تس�مية 
التونس�يين للمطبات، التي أنش�أ أح�د المقربين 
من سيدة تونس األولى السابقة ليلى الطرابلسي 
شركة مقاوالت تختص بحفرها، فبذرت ماليين 

منها في شتى أنحاء البالد.
غير اللبالبي والكفتاجي )وجبتا طعام( ومسجد 
عقبة بن نافع الذي ش�يد عام 670 كأول مسجد 
في المغرب العربي، تشتهر المدينة التي يسكنها 
نح�و خمس�مئة ألف تونس�ّي، بس�لفييها الذين 
يعيشون إلى جنب صوفييها بسالم، ويتعايشون 
م�ع آالف الس�ياح الذي�ن يصل�ون إل�ى المدينة 
بش�ورتات قصيرة وغيرها. وما دامت السياحة 
بخير نسبياً، فال يمكن المواطن العادي مالحظة 
الناش�طون  أم�ا  بالحري�ات.  الس�لفي  الم�ّس 
المدني�ون فيتحدث�ون عن منع الس�لفيين حفالً 
راقص�اً مرة، ومنعهم إحي�اء فرقة إيرانية حفلة 
مرة، وتدخلهم مرات عند أئمة الجوامع للتش�دد 
إزاء اللب�اس داخ�ل الجوامع، فض�اًل عن طبعهم 
المدينة إعالمياً بطابعهم، إثر احتشادهم من كل 
تونس ف�ي القيروان في 20 آب الماضي هاتفين 

»لبيك أسامة لبيك«.

سلفيو سيدي بو زيد ينظمون أمن المدينة
عل�ى  القيرواني�ة  األض�واء  تقتص�ر  مس�اًء، 
مطعمي�ن، محل »فليب�ر« ومق�اٍه. ويصعب بعد 
العاش�رة مصادفة ش�اب في الطريق، إذ يختلي 
هؤالء في منازلهم بمواقع التواصل االجتماعي. 
أم�ا صباح�اً، فيمكن من ش�رفة الفن�دق )ليلته 
بنحو خمس�ين دوالراً( رؤية أس�راب المزارعين 
يش�قون س�يراً الطرق�ات إل�ى أراضيه�م، فيما 
تتم�ّون بالخب�ز أس�راب المس�نات المغطي�ات 
بالسفس�اري. أما الس�ياح، فتحس�نت أرقامهم 
مقارنة بع�ام الثورة، لكنها ال تقارن بالس�ابق. 
وإنجاز الثورة الوحيد ف�ي القيروان، إضافة إلى 
الحري�ة طبعاً، إرجاع مدفع رمضان إلى س�احة 
الجالدي، بعدما بلغت طقوس بن علي العلمانية 
حّد من�ع المدافع ع�ام 2010. ورغم المحاوالت 
الرس�مية الكثيرة لتس�ميتها س�احة الش�هداء، 
تحتفظ س�احة الجالدين شعبياً باسمها القديم. 
أم�ا المدين�ة القديم�ة، ف�ال تباعد عش�رة أمتار 
بي�ن جامع وآخر فيها، حتى يظ�ن الزائر أن لكل 
قيروانّي جامعاً. المدينة القديمة مس�كونة هنا، 
على غرار دمشق، وخالفاً لغالبية المدن القديمة 
الس�ياحية األخرى. يمك�ن األزق�ة أن تقود إلى 
ح�ّي تطرز فيه النس�وة الس�جاد، أو آخر يصنع 
فيه المس�نون أحذية من جلد. عمال على شفير 
االنق�راض يش�تغلون ف�ي صناع�ات منقرضة، 

علهم يبيعونها لسياح منقرضين. وخلف جدران 
المن�ازل البيض، الملون�ة بنواف�ذ زرق وأبواب، 
تختب�ئ روايات الظلم والفق�ر، تجاورها كرامة 
ال تكس�ر وحب. ال يمكن وصف حب التونسيين، 

طيبتهم ودفقهم العاطفي.
أخي�راً ف�ي وداع القي�روان، يالح�ظ زائرها أنه 
رغم كثافة جوامعها، لم يعلق في س�معه صوت 
أذان، فليس للجوامع هنا، كما لألحزاب واألفراد، 

مكبرات صوت.

سيدي بو زيد: الثورة مستمرة
بين القيروان وس�يدي بو زي�د، مدينة نصر الله 
وحفرة بطول طريق تش�ق س�هالً م�ن الزيتون 
تحرس�ه أش�جار صبي�ر ملون�ة أخض�ر أصف�ر 
أحمر. تس�ارع الحاّج�ة في الب�اص الصغير إلى 
س�ؤال صبية ال تعرفها عّما إن كان الشاب الذي 

يرافقها في الرحلة المسائية زوجها، فيما يردد 
أحد الش�ابين العش�رينيين الجالسين في الخلف 
أناش�يد إس�المية، بعدما ضاق ذرعاً بموسيقى 
الف�ان الش�عبية. وبقرب�ه، يش�ّن صديقه حملة 

دفاع فايسبوكية عن صحابة الرسول.
تكف�ي الطري�ق إلى س�يدي بو زيد الش�عب 

ليصنع ثورة. طريق؟ يس�ألون متهكمين: 
»ال بني�ة تحتي�ة هن�ا وال مياه ش�فة وال 
مستش�فى وال عمل وال سياحة وال حرية 
أو عدالة أو بع�ض االحترام، حتى ثورتنا 

ص�ودرت قبل أن ُتص�ّدر إل�ى المناطق 
األخرى«. ال يقبل أهالي سيدي بو زيد 
تس�ميتها »ث�ورة 14 جانفي«، اس�م 
الث�ورة التونس�ية ف�ي ميدنته�ا األم: 
»ثورة 17 ديس�مبر«. في ذلك التاريخ 
أح�رق رجل يح�ل محل الحي�وان في 

جّر عرب�ة ثقيل�ة يبل�غ ثمنها في 
س�يدي بو زيد خمس�ين ديناراً 

نفس�ه.  دوالراً(   33 )نح�و 
وفي ذل�ك التاريخ – يعيد 

األهالي رس�م خطوات 
 – األول�ى  الث�ورة 
الغاضب�ون  تالق�ى 
الخارجون من مقهى 
آخرين  م�ع  االتحاد 
النَّ�َور  ح�ي  ف�ي 
»ح�ي   – الغرب�ي 

برش�ا«  مفق�ر 
– تح�ت أنظار 
كامي�را ثبت�ت 
الطبق�ة  ف�ي 
ني�ة  لثا ا
م�ن بناي�ة 
ة  صغي�ر
على  تط�ل 
 ، ع ر لش�ا ا
بث�اً  ب�دأت 

 . اً ش�ر مبا
ن  كا و

س�متها  أن 
»الجزي�رة« ثورة، 
وحصل ما حصل.

خرج�ت س�يدي بو 
تعد.  زيد يومها، ولم 

يستغرب األهالي ربط 

ثورة الش�عب التونس�ي بي�وم مغ�ادرة بن علي 
الس�لطة، كأن المشكلة كانت مع شخصه فقط. 
»ثرنا على بن عليات س�يدي ب�و زيد« يقول أول، 

ث�اٍن  ويش�رح 
حف�اظ ه�ؤالء 
نفوذهم.  عل�ى 
سيدي  يمكن  ال 
تكرار  زي�د  ب�و 
ب�ن  أغني�ة 
عل�ي: »باألم�ن 
يحي�ا  واألم�ان 
اإلنس�ان«.  هنا 
لوال بو عزيزي، 
لم�ا زار س�ائح 
مس�ؤول  أو 
سيدي  حكومي 
ب�و زي�د يوماً. 
لديه�م  ولي�س 
م�ا  بالتال�ي 
عليه.  يخشون 
رح�ل ب�ن علي 
واٍل  فأتاه�م 
تكبراً  منه  أشد 
عل�ى طيبته�م 

ولؤم�اً. إنج�ازه الوحي�د حتى اآلن رفع أس�وار 
واليت�ه، معتق�داً أن حدي�ده ينف�ع. ف�ي نهاية 
األس�بوع الماضي، طعج المتظاه�رون الحديد 

واقتحموا الوالية.
ترف�ض س�يدي بو زي�د تأليه بو عزيزي. س�بق 
للمدينة أن طردت والدته حين تمادت في تمجيد 
ابنه�ا. وف�ي الطريق تختص�ر إح�دى اللوحات 
المشهد: تسمية شارع باسم بو عزيزي، اسُتفز 
الثائ�رون على تمجيد الف�رد، فحطموا البالطة. 

س�م لكن س�رعان ما أعاد آخرون كتابة  ا
بو عزي�زي بخ�ط يدهم محل 

البالط�ة. أما نص�ب عربته 
يب�دو  فمهم�ل،  الت�ذكاري 
ول�وال  الق�دم.  ف�ي  موغ�اًل 

صورت�ه العمالقة فوق مكتب 
البري�د لم�ا وج�دت في س�يدي 

بو زي�د كلها صورة 
حتى  لثائرها. 

مدينته�م، 

يس�قطون »س�يدي« من تس�ميتها، فيسمونها 
»بو زيد«.

عج�زت حرك�ة النهض�ة ع�ن تروي�ض المدينة 
الريفي�ة: ف�ازت بنائبين فقط من أص�ل ثمانية. 
ورغ�م جهوده�ا، تعجز ع�ن ضب�ط المطالبين 
لي�ل نهار بالحري�ة والكرامة. حت�ى المناضلون 
المس�تقلون عج�زوا ع�ن احت�واء الث�وار: هذا 
عطي�ة عثماني ال�ذي أدى في بداي�ة االنتفاضة 
الش�عبية دور ش�اهد العي�ان الجدّي عل�ى قناة 
»الجزيرة« يعجز عن اس�تقطاب بضع عشرات. 
وهذا القاضي المعزول محمد جاللي وعش�رات 
اآلخري�ن. ال يري�دون حزب�اً هن�ا وال س�لطة. ال 
تعنيه�م مطبوع�ات النهض�ة والس�لفيين عم�ا 
يحص�ل ألخوتهم المس�لمين ف�ي بورما وحلب، 
همه�م الكرام�ة، الحرية والش�غل. بع�د انتهاء 
الثورة التونس�ية بالتوقيت الرسمي بنحو سبعة 
أش�هر أحرق�ت هن�ا المحكمة ومنطق�ة األمن. 
وقب�ل أن تبل�غ الثورة الرس�مية عامه�ا الثاني، 
بدأت سيدي بو زيد تعد العدة لحراك يرجح بعض 
ناش�طي المدين�ة أن يتج�اوز بكثي�ر االنتفاضة 
الس�ابقة. فمبررات الثورة ال تزال هي نفس�ها. 
األس�وأ أن هن�اك من س�عى وال ي�زال لمصادرة 

الثورة وخداع أبنائها.
هدوء العاصمة التونسية الحقاً يسهم أكثر فأكثر 
باحتفاظ زائرها عن�د مغادرة مطار قرطاج بما 
سمعه في س�يدي بو زيد: »عار عار، بعد الثورة 
يرجع االس�تعمار«، »الش�وارع والص�دام حتى 
يس�قط النظام«، و»يا والي ي�ا حقير هز أزالمك 

واستقيل«.
يمألون  السلفيون 

الفراغ
بو زيد،  في سيدي 
الس�لفيون  يم�أل 
ب�ذكاء.  الف�راغ 
تتحدث المدينة عن 
نهضويي�ن،  ق�ادة 
بارزي�ن  وق�ادة 
في ح�زب العمال، 
عشرة  نحو  مقابل 
س�لفيين  عناص�ر 
وصفه�م  يمك�ن 
ونح�و  بالق�ادة. 
س�لفي   400
يحتش�دون  عادي 
بلمح�ة بص�ر عند 
مقابل  الض�رورة، 
نحو مئتي نهضوي 
فقط تبذل النهضة 
جه�داً جب�اراً كلما 
احتاجت إلى أن تجمعهم. وبين الشعارات الكثيرة 
قرب نصب بو عزيزي التذكاري، يعيد السلفيون 
اعتبارها »ثورة إس�المية«. وقد حولوا »مسجد 
الحبيب )بو رقيبة(« إلى »جامع أسد ابن فرات«، 
غازي�ن الجوام�ع األخ�رى بحضوره�م القوي 
اله�ادئ. وف�ي ظ�ل التراخ�ي األمني، نش�طوا، 
س�واء في ضب�ط األمن أم االقتصاص المباش�ر 
م�ن الس�ارقين أم تنظي�م العم�ل ف�ي اإلدارات 
الرسمية ومصالحة المختلفين. ولم يلبثوا خالل 
س�نة تقريب�اً أن نجحوا في إقفال مح�اّل الخمر 
جميعها، مقلصين النشاطات الفنية غير الدينية 
إل�ى أدنى من الحد األدنى، من دون أن يعارضهم 
أح�د جدّي في كل ذلك، فح�ال من يعارضهم من 

حال معارض النهضة: يتظاهر ضد الله ودينه.
سيدي بوزيد لتحقيق أهداف الثورة

تتجاوز كثافة القرى السكانية في سيدي بو زيد، 
كثافة المدينة نفسها. تتراّص في السوق محاّل 
أغلبيتها مقفل، يبيع قليلها ثياباً بالية وأغلبها 
مواد غذائية. لوال الثورة، لما اس�تحدثت في 
»ب�و زيد« كلية جامعية، احتضنت هذا العام 
نحو س�بعين طالب�اً. ال ش�ركات كبيرة أو 
حتى متوسطة. فرعان مصرفيان ومكتب 
لتحويل العملة وبضعة فنادق صغيرة. ال 
مصنع وال معمل وال مدينة مالٍه. تنتشر 
مقاه�ي الش�اي بكثافة، تتوس�ع على 
هواها بكراسيها الملونة يميناً ويساراً، 
نزوالً وصعوداً. على بعد أمتار من مركز 
الوالية حيث تتواصل االحتجاجات، تبدو 
الحياة طبيعية سواء ألصحاب المتاجر أو 
رواد المقاهي. نج�ح المتظاهرون بطرد 
الوال�ي )المحافظ(، وانكس�رت النهضة 
ف�ي المدينة حي�ن اضط�رت الحكومة 
إل�ى إبدال الوالي بآخ�ر. لكن ليس هذا 
بنصر ف�ي نظر المحتجي�ن. ال يهتم 
هؤالء بهوية الوالي قدر اهتمامهم 
بتحس�ين أوضاعهم: يريدون والياً 
يخرجه�م م�ن الدائ�رة الفارغة. 
يضحكهم تعيين النهضة تجمعياً 
أن  منه�ا  ظن�اً  والي�اً،  س�ابقاً 
المتظاهرين.  يح�رك  التجم�ع 
»لعبة قذرة« أخرى يكتش�فها 
الس�ذج  غي�ر  المتظاه�رون 
كما تتخيل النهضة وغيرها. 
على بعد نحو ساعة من »بو 
زيد« في »من�زل بو زيان« 
مناضلون ال ينامون، تعجز 
المختلفة  النهضة  وسائل 
عن تش�تيتهم أو ثنيهم أو 
أن  تخويفه�م. يؤك�دون 
بؤرة  التونس�ية  للث�ورة 
س�تبقى مش�تعلة ريثما 
تحقق الثورة التونس�ية 
أهدافها: كرامة وحرية. 
ليست النهضة من تمثل 

هاتين المفردتين.
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عجزت حركة النهضة عن 
ترويض املدينة الريفية: فازت 

بنائبني فقط من أصل ثامنية. 
ورغم جهودها، تعجز عن ضبط 

املطالبني ليل هنار باحلرية 
والكرامة

حني تزداد أعداد »الرشطي 
املمدود« أو »البوليس امليت«، 

يعلم قاصد القريوان أنه بلغ 
عاصمة األغالبة. و»البوليس 

امليت« تسمية التونسيني 
للمطبات، التي أنشأ أحد املقربني 

من سيدة تونس األوىل السابقة

تونس ثورة تحت الرماد
اللسان التونسي.. حر في كل االتجاهات
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        أمين يونس 

ه�ل باإلمكان أن يتّطوَر إقليم كردس�تان العراق.. 
اقتصادي�اً وسياس�ياً ، ِبَغ�ض النظ�ر ع�ن م�ا يجري 
ف�ي بغ�داد؟ وبتعبير آخ�ر، هل هنالك إمكانية حس�ب 
الُمعطي�ات الحالية، أن يس�تمر" االزدهار"  في أربيل، 
على الرغم من س�وء األوضاع ف�ي بقية العراق "علماً 
أن هنال�ك تحفظ�ات جدية عل�ى حقيق�ة "اإلزدهار" 
الُمفَت�َرض؟ ثم هل من المنطقي، أن تش�تعل الحرائق 
في دمش�ق وحلب بصورٍة ُمتصاع�دة، ولإلقليم حالياً 
س�تين كيلومتر من الحدود الُمشتركة مع سوريا، وال 
يصل اللهي�ب إلينا ؟ هل يجوز أن تتفاقم الخالفات مع 
الحكومة االتحادية وتِصل إلى مدياٍت خطيرة، وس�ط 
فوضى المواق�ف الداخلية المتباينة؟ ثم هل س�تنجح 
"سياس�ة" رئاس�ة وحكومة اإلقليم تجاه التعامل مع 
الحكوم�ة التركي�ة وحزب العم�ال الكردس�تاني، في 
اس�تتباب األمن وحل المشاكل الُمزمنة ؟ هذه األسئلة 
ُت�ؤرق الكثيرين ِمنا هنا في اإلقلي�م وفي بغداد.. أدناه 

بعض األفكار التي قد ُتسهم في اإلجابِة عليها:
مادام إقليم كردستان جزءاً من العراق الفيدرالي، 
وم�ازال مرتبطاً معه عضوياً حس�ب الدس�تور "على 

الرغ�م م�ن أن الدس�تور يعاني الغم�وض وفيه 
الكثي�ر من األفخاخ والفقرات القابلة للتأويل 
الُمخَتلِ�ف"  فإن�ه حس�ب اعتق�ادي ، ف�إن 
اإلقليم لن يتطور من جميع النواحي، ِبشكٍل 
حقيق�ي، إال بالتزاُمن م�ع التطور في بغداد، 

وبالتوازي مع بقي�ة أنحاء العراق، أي انه ِمْن 
مصلحة الش�عب الكردي أن يس�تتب األمن في 

بغ�داد وتتحس�ن الخدم�ات وتس�تقيم 
ح�ٌد  ويوض�ع  الديمقراطي�ة 

القائل،  الرأي  للفس�اد.. بعكس 
ب�أن الُكرد ]ينبغ�ي ان ُيالَحظ 
دوم�اً الف�رق بي�ن "الش�عب 
األح�زاب  وبي�ن"  الك�ردي" 
الحاكم�ة"[.. م�ن  الكردي�ة 
مصلحته�م، أن تك�ون بغداد 
ضعيفة اآلن وفي الُمستقبل! 
إذ أعتق�د أن ُضع�ف بغداد ال 
يؤدي بالضرورة إلى تقوية 
أربيل، ب�ل أن يكون اإلقليم 
ُج�زءاً قوي�ا وفع�االً م�ن 
ِع�راٍق ق�وي ديمقراط�ي 
األفض�ل  ه�و  ُمقت�ِدر، 

الُمش�كلة  بالتأكي�د. ولكن، 

الكبي�رة، أن الُحك�م ف�ي بغ�داد ومالمح النظ�ام التي 
ظهرْت للعيان في السنوات األخيرة.. َبّينْت انه بعيٌد ُكل 
الُبعد عن الديمقراطية ولو بش�كلها البدائي.. وفاش�ٌل 
بامتياز في توفير أهم ما يريده المواطن وبالتسلس�ل 
حس�ب األولويات: األمن / الغ�ذاء والخدمات / 
الُحريات. أرى أن )الفشل الُمزري( لحكومات 
بغ�داد، قد لق�ى هوًى في نف�وس حكومات 
أقلي�م كردس�تان المتعاقبة، وال س�يما في 

ض�ى ملف الفساد المستشري  لفو ا و
والخدمي�ة..  ل�ك األمني�ة  ذ

الذي  الفشل 
ن  ل�و و يحا
ُيّغط�وا  ان 
س�لبيات  به.. 
اإلقلي�م والفس�اد 
الُمزم�ن فيِه! . أقول ]لو[ كانْت 
حكوم�ة بغداد طيلة الس�نوات 
الماضي�ة "علم�اً أن األح�زاب 
الكردي�ة ُتش�كل ج�زءاً مهما 
منه�ا".. تمتلك الح�د األدنى 
م�ن النزاه�ة والمصداقي�ة 
واإلخالص، لِما اس�تطاعت 
حكومات اإلقليم االستمرار 

في تجاُهل المطالب الشعبية قي اإلصالحات الجذرية، 
وبالُمقاِبل ل�و كانْت إدارة اإلقليم، تتصف بالش�فافية 
والنزاه�ة واالس�تقامة بدرج�ٍة كافي�ة.. لِم�ا تمادْت 
حكومة بغ�داد في انغماس�ها في الفس�اد والفوضى 
ُتّكم�الن س�لبيات  الحكومَتي�ن،  ِكلت�ا  إذن  العارم�ة. 

بعضهما البعض ! .
"اإليجابية" البارزة في إقليم كردستان والمناطق 
األخرى الت�ي ُيديره�ا اإلقليم هي االس�تقرار األمني. 
وكذل�ك الخدمات ولو بحدودها الُدنيا "بعض الخدمات 
أفض�ل م�ن بغ�داد، ولكنه�ا أق�ل كثي�راً م�ن الطموح 
المش�روع تبعاً للموارد الضخمة". أم�ا االزدهار الذي 
يكث�ر الحدي�ث عنه فأعتق�د انه "مظه�ري" أكثر مما 
ه�و جوه�ري. بمعن�ى أن هنال�ك ماليين الس�يارات، 
لكن الش�وارع بائس�ة بصورٍة عام�ة وال توجد حلول 
جادة لإلزدحامات واإلختناق�ات. هنالك آالف البنايات 
الكثي�رة الطواب�ق والفن�ادق الفخمة ال�ى جانب أزمة 
س�كن وال س�يما للش�باب والفق�راء، هنال�ك تبذيٌر ال 
معن�ى له في بناء الموالت وأماك�ن الترفيه.. في حين 
يوج�د نقٌص حاد في بناء الم�دارس وحتى الموجودة 
منها، ُتعاني النواق�ص الّجمة وال تليق بتعليٍم ُمحَتَرم. 
هنالك العش�رات من المستش�فيات الخاص�ة والعديد 
من المؤسس�ات الصحي�ة الحكومية، من غي�ر نظاٍم 
يوِف�ر التأمي�ن الصح�ي الجي�د للمواطني�ن، فيضطُر 
المرض�ى األثرياء للتوجه الى الخارج ، ويبقى الفقراء 
والمهمشون ليعانوا من اإلهمال. هنالك استيراد ُمفِرط 
لُكل ش�يء وال سيما الغذاء، ومئات آالف الدونمات من 
األراضي الخصبة خاوية، وحتى المزروعة منها، يتلف 

إنتاجها نتيجة س�وء اإلدارة والفس�اد.. ليس�ْت هنالك 
ُبن�ى تحتية وال خطط بعيدة األمد، لس�ياحٍة، يمكن أن 
ُتش�كل أهم مورٍد إذا اُحِس�َن التعاُم�ل معها، وال كذلك 
صناع�ة يمك�ن االعتماد عليه�ا ، رغم توف�ر أرضيات 
جي�دة لذلك. هنالك مطارات في الم�دن، بينما ال توجد 
ش�بكات صرف صحي. بناًء على كل ما ورد أعاله: فأن 

"اإلزدهار"  الحالي ُمصطَنع وشكلي حسب رأيي .
الُمش�كلة األساس�ية في اعتقادي، بالنس�بة إلى 
العالق�ة الُمتش�ابكة بين إقلي�م كردس�تان، والوضع 
السوري والتركي واإليراني، تتمثل في َتباُعد المواقف 
بين الزعيَمين "مسعود البارزاني" و "جالل طالباني" 
فمنذ أكثر من س�نة، ب�دأْت مالم�ح االختالفات تظهر 
للعي�ان.. وآخرها ه�و التناُفس والُمزاي�دات الكالمية 
بين الطرَفين ، حول "الدولة الكردية" وأي منهما أكثر 
جدية في ذلك وَمْن له قصب الس�بق في رفع الشعار!؟ 
.. مع القضايا األخرى الثانوية الُمرافقة ، مثل : كيفية 
ُمعالجة المش�اكل مع بغداد ُس�بل التعاُم�ل مع الملف 
السوري.. وكذلك العالقة الشائكة مع ُكل من الحكومة 
التركي�ة وح�زب العم�ال الكردس�تاني. وان�ه أمٌر ذو 
مغزى، ان تتقاطع كلمة مس�عود البارزاني في مؤتمر 
"ح�زب العدالة والتنمي�ة"  في انقرة، م�ع كلمة "مال 
بختيار" في مؤتمر "الس�الم والديمقراطية " في ديار 
بكر.. فالب�ادي للعيان على األقل، ه�و: تقارب الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني، مع حكوم�ة تركيا متمثلة 
بأردوغان، مع تقارب اإلتحاد الوطني الكردستاني مع 
حزب العمال علماً انه ال الحزب الديمقراطي، يستطيع 
في الواقع أن يعتمد كلياً على  "الحكومة التركية" وال 
اإلتحاد الوطني بإمكانِه الركون إلى توثيق العالقة مع 
حزب العمال.. ألن "مسعود البارزاني" في ُكل األحوال 
، ه�و الذي تصدى لمس�ألة "الدول�ة الكردية" في عدة 
مناس�بات، وهو ال�ذي يتعامل بوضوح أكث�ر مع ُكرد 
سوريا، وهو الذي دعا الحكومة التركية وحزب العمال، 
إلى إنه�اء القتال والجلوس عل�ى طاولة المفاوضات، 
وال زال ينش�ط ف�ي ذلك االتجاه ، وحين ش�عَر اإلتحاد 
الوطني بزعيمه جالل طالباني، أن صوت الديمقراطي 
أصبح مس�موعاً أكث�ر ، إقليمي�ا وكردياً.. س�ارَع إلى 
تغيير نبرته والدليل ه�و دعوته )المتأخرة( إلى تغيير 
نظام الحكم من رئاس�ي إلى برلماني.. وكذلك تصريح 
"م�ال بختيار" يوم أمس، بأن ال أحد يس�تطيع أن يعلن 
دولة كردية "قبَل" اإلتح�اد الوطني!. وكأنها ُمباراة " 
كالمية " بين الطرَفين .إن أبرز ما يمكن أن يوصف به 
الوضع في إقليم كردس�تان اليوم  هو: تّشظي مواقف 
القادة السياس�يين، في التعامل مع الملفات الساخنة، 

سواء الداخلية منها أم اإلقليمية .

         كاظم فنجان الحمامي

العق�اب  لس�نا هن�ا بص�دد الحدي�ث ع�ن 
والعقوبات وما يترتب عليها من قصاص وأحكام 
جزائية, فالعقاب الذي سنتحدث عنه اآلن يحمل 
أرفع رموز الشجاعة والبس�الة والعز والفخار, 
وهو فوق ذلك كله يرمز لرفعة العرب وشموخهم 
في عصورهم الذهبي�ة, لكننا قبل أن نتعمق في 
شرح المدلوالت التاريخية والسياسية والقومية 
والدينية المرتبط�ة بتفريطنا بهذا الرمز العظيم 
وخس�ارتنا له منذ ع�ام 1212 وحتى يومنا هذا 
الب�د لنا من اس�تعراض المف�ردات اللغوية لهذا 

الرمز في القواميس والمعاجم العربية:
فالعق�اب: من الطي�ور الجارحة, ال يأكل إال 
م�ن صي�ده, وال يأكل إال حي�اً, وال ي�أكل الجيف 
والحش�رات والدي�دان, ويظل جائع�ا إن لم يجد 
صيداً. حاد البص�ر, مرهف الحس, ثابت الجناح, 
فائ�ق الذكاء, ق�وي المخالب, له منق�ار أعقف, 
سريع كاسر, يصطاد الذئاب والثعالب والضواري 
وال يهابها, ال يعرف الجبن وال التردد, والُعقيب, 

أفراخ  والهيثم 
العقاب.

والعقاب: حصن بناه العرب في األندلس. 
 والعقاب: معركة وقعت بين عرب األندلس 
واإلفرنج دارت رحاها حول حصن )العقاب( في 

السادس عشر من تموز )يوليو( من عام 1212, 
وش�كلت نقطة تحول لتقهقر الحكم العربي في 
القارة العجوز, وهي معركة تاريخية حاس�مة, 
وقفت فيها ق�وات التحالف المؤلفة من جيوش 

الملك )ألفونس�و الثامن( من قش�تالة, وجيوش 
)سانتشو السابع( من نافارة, وجيوش )أفونسو 
الثاني( م�ن البرتغال, وجيوش )بي�درو الثاني( 
م�ن أراغون, ض�د ق�وات الموحدين ف�ي الجزء 
الجنوب�ي من األندل�س بقيادة الس�لطان محمد 
الناصر, وما أشبه اليوم بالبارحة بما يجري من 
تحالف جي�وش اإلفرنج بقي�ادة الناتو وتوجيه 

البنتاغون ومؤازرة عرب الشيخ برميل.   
والعق�اب أيضا, وهذا ه�و األهم: هي الراية 
الرسمية للخالفة اإلس�المية, بطول ثالثة أمتار 
وثالثين سنتمتراُ وبعرض مترين, منسوجة من 

الحرير والذهب والفضة, كتب عليها:
ال إله إال الله محمد رسول الله

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه

 ويذك�ر أه�ل اللغ�ة ش�عراً للتدلي�ل عليها, 

بقولهم:
هدنة في العقاب تهتز فيه
كاهتزاز القنا تحت العقاب

وقول ربيعة بن مالك بن ربيعة:
صبحناهم بأزعن مكفهرِّ

يدف كأن رايته العقاب
خس�ر العرب المعركة الحاس�مة, وخسروا 
رايته�م )العق�اب(, واندح�رت جيوش�هم ف�ي 
األندل�س, ول�م تم�ض س�نة واحدة حت�ى مات 
)محمد الناصر( حزنا وكمدا على راية )العقاب( 
الت�ي غنمته�ا الجي�وش اإلفرنجي�ة المتحالفة 
ضد العرب, فتس�اقطت بيدهم المدن األندلس�ية 
الواح�دة تل�و األخ�رى, ث�م س�قطت قرطب�ة, 
وانحصر الحكم العربي ف�ي غرناطة, فبكى ابن 

حصن الدباغ األشبيلي على سقوط العقاب من 
العق�اب في ي�وم العقاب, 

واستهل بكائيته البائية بهذه األبيات الحزينة:
وقائل�ة أراك تطيل فكرا كأنك قد وقفت لدى 

الحساب
فقلت لها أفكر في عقاٍب غدا س�بباً لمعركة 

العقاب
فم�ا ف�ي أرض أندلس مقام وق�د دخل البال 

من كل باب
لقد مضت ق�رون وقرون على العقاب الذي 
نلن�اه على يد اإلفرن�ج في يوم العقاب فنس�ينا 
وقائ�ع المعركة التي زهقت فيه�ا أرواح العرب 
والمسلمين على الهوية, بيد أن اإلفرنج لم ينسوا 
انتصاراته�م علينا. فلم يحرق�وا راية )العقاب(, 
التي غنموه�ا في العقد األول م�ن القرن الثالث 
عشر الميالدي, واتخذوا من اليوم السادس عشر 
من تموز عيدا وطنياً, تحتفل به اسبانيا كل عام, 
وتس�تعرض في�ه راي�ة )العقاب( ف�ي تظاهرة 
عارم�ة بمش�اركة الق�وات المس�لحة, ورجال 
الدول�ة والبرلمان وبحضور الوزراء والس�فراء, 

وجمع غفير من عامة الناس. 
 

ففي مث�ل هذا اليوم م�ن كل عام يخرجون 
راي�ة )العق�اب( م�ن مس�تودعها ف�ي المتحف 
الوطن�ي االس�باني, وينكس�ونها أم�ام أنظ�ار 

الن�اس في مدينة غرناط�ة, ابتهاجا 
بانتصاراتهم علينا عام 1212, 

هم يحتفلون بهزيمتنا, 
الجزي�رة  وقن�اة 
تحتفل بانتصارات 
مدري�د(  )ري�ال 
 , ) نة ش�لو بر ( و
ف�ي الوق�ت الذي 
تتفاق�م فيه حدة 
بي�ن  الخالف�ات 
م�ن  ش�بابنا 
أنص�ار الدوري 

االسباني. 
 واألنك�ى 
كله  ذل�ك  من 

أن الجيوش 
بية  لعر ا

اإلس�المية وقفت بعدتها وعتادها خلف القوات 
االس�بانية الت�ي اجتاح�ت الع�راق م�ع ق�وات 
التحال�ف, فتحالف�ت معه�ا ف�ي هجماتها تحت 
راي�ة )الناتو( ضد األقطار العربية المدرجة على 

قائمة التمزيق والبهدلة. 
 لق�د مضت اس�بانيا على عادتها الس�نوية 
ألكث�ر من )800( عام ف�ي تمجيد ذكرى معركة 
الع�رب  براي�ة  االس�تهانة  وواصل�ت  العق�اب, 
والمس�لمين, ولم تتوقف حت�ى يومنا هذا, على 
الرغ�م من احتجاج المنظم�ات الوطنية العربية 

على مراسيم هذه االحتفالية المهينة. .
راياتن�ا  وينكس�ون  بهزيمتن�ا,  يحتفل�ون 
ف�ي اليوم ال�ذي يبتهج فيه الفاش�ي بفاش�يته, 
والطائف�ي بطائفيت�ه, والعنص�ري بعنصريته, 
وس�يمفونيته  وطبول�ه  برايات�ه  والمتعص�ب 
الحاق�دة, بينما نحتفل نح�ن بانتصارات جهالنا 
عل�ى علمائنا, ونفرح بتس�يد الظالم على النور, 
حتى صرنا نتحيز للباطل ونذود بالدفاع عنه من 
دون أن ن�درك مدى تخلفنا عن عصورنا الذهبية 
التي قال فيها السياسي الكبير عمرو بن كلثوم:

مألن�ا البرَّ حتى ضاَق عنا وماَء البحِر نملُؤُه 
َسفينا

إذا بل�َغ الِفط�اَم لنا صب�يٌّ َتِخُر لَ�ُه الَجباِبُر 
ساِجِدينا

فبع�د أن كن�ا مفخ�رة األم�م تحولن�ا إل�ى 
مسخرة األمم

م�ن  يس�تر  والل�ه 
الجايات
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خيري منصور

يس د س�يا و ر با

 ألن السياس�ة حرب لكن بأدوات وأس�لحة أخرى 
فإن له�ا دخانه�ا، وثمة اآلن ُس�ُحب من ه�ذا الدخان 
تحج�ب الفضاء واآلفاق في ه�ذه المنطقة من العالم، 
ان�ه تصعيد إعالمي متب�ادل، ومقارب�ات متكررة بين 
مجمل القرائ�ن التي تحيط بنا وباألح�داث من حولها 
وم�ا يماثله�ا من تل�ك القرائ�ن التي صاحب�ت بواكير 
الح�روب. وبالتحدي�د الحربي�ن العالميتي�ن في القرن 

الماضي.
وذريع�ة ت�وازن الرع�ب ال تكفي وحده�ا إلقناع 
الناس بان الحرب التي تدق طبولها منذ أعوام قد أُجلّت 
بالفعل، واألرجح أنها اس�تبِدلَت بح�روب أخرى، منها 
االقتصادي والسياس�ي إضافة إلى اإلعالمي والثقافي 
وما يطفو على سطح المش�هد من قرائن الحرب التي 
تلوح في اآلفاق لكن بصورة غائمة هو السالح النووي، 
س�واء من حيث إصرار بعض اإلطراف ومنها الواليات 
المتح�دة والدولة العبرية عل�ى إجهاضه قبل االكتمال 
أم من حيث التراشق اإلعالمي المشحون بااليدولوجيا 
حول مس�تقبل هذه المنطقة، الت�ي طالما كانت عقب 

أخيل إلمبراطوريات وقوى كونية.
لق�د تصاعد الدخ�ان السياس�ي مرارا في س�ماء 
الكاريب�ي خ�الل الحرب الب�اردة، ولم يح�دث أن خلت 
الس�ماء منه في أية مرحلة، الن العالم كما يقول واحد 
من اب�رز مؤرخي عصرنا وهو وي�ل ديورانت لم ينعم 
بأي س�الم وما كان يبدو سالما هو في حقيقته هدنة 
مؤقتة، يجري فيها إعادة ش�حذ األسلحة والحسابات، 
والبح�ث ع�ن مفاعي�ل عس�كرية من خ�الل األحالف 
وإع�ادة ترتي�ب األجن�دات واألولوي�ات، لك�ن الحرب 
تبقى أولوية ل�كل دولة تحرص على اس�تمرار بقائها 
وس�يادتها له�ذا يق�ال أن التدريب�ات العس�كرية هي 
األقسى واألش�د صرامة في الدول المحايدة خصوصا 
في ش�مال أوروبا، فاألركان إلى س�الم دائم هو مجرد 
وهم، ال يصحو منه ليدفع ثمنه ضحاياه، بل يتحولون 

إلى دروس وعبر لغيرهم من البشر!
وعلى سبيل المثال فإن السماء التي تظلل سورية 
وتركي�ا ملب�دة اآلن بدخان سياس�ي، رغ�م أن الدخان 
العس�كري والواقع�ي ال يتج�اوز ما أحدثت�ه موضعيا 
قذيف�ة هنا أو هناك وإذا كانت الغيوم المش�بعة ببخار 
الماء تمطر إذا حان موعد هطولها، فان دخان السياسة 
عل�ى العكس، م�ا ان يتزايد ويتكثف حت�ى يتحول إلى 
ب�ارود ويمطر أيضا لكن على طريقت�ه وهي وابل من 

العصف والقصف والتدمير.
ومهمة مبعوثي األمم المتحدة إلى البؤر الساخنة 
ف�ي هذا الكوكب ليس�ت إطفاء الحرائق، ب�ل إزاحة ما 
يمكن إزاحته من دخان السياس�ة بحيث تبدو حصيلة 
ه�ذه المهمات عل�ى األغل�ب مؤقتة وأش�به بجرعات 
مش�حونا  كان  إذا  السياس�ي  الص�راع  تخدي�ر.ألن 
بااليدولوجيا ال تنفع معه الحول الدبلوماسية، والدليل 
عل�ى ذلك أن ما تش�كل من لجان وهيئ�ات دولية تحت 
عن�وان الدبلوماس�ية الوقائية واس�تباق األزمات قبل 
انفجارها انتهت إلى رحالت س�ياحية وتقارير هاجعة 
ف�ي اإلدراج,أن اخت�زال الصراعات ش�به الجذرية إلى 
مج�رد خالفات قابل�ة للحل الدبلوماس�ي يضاعف من 
الصراعات واألزمات معا، وال ندري لماذا يتهرب العالم 
من خ�الل أعلى هيئات�ه وصيغه الدولي�ة من مواجهة 
ج�ذور القضايا بحي�ث تتركز الرؤى كلها على س�طح 
المش�هد وفلس�طين هي المثال بل النموذج الس�اطع 

لهذا االختزال والهروب !!
عن  "الدستور األردنية" .

قلي�م إل ض�ع يف ا لو م�ح ا بع�ض مال

غ�زل رويس وجف�اء أمريك�ي
      حمدان طاهر المالكي 

ما حصل في الفترة األخيرة من تطور في العالقات 
العراقية الروسية يس�تحق الوقوف والتأمل, فالعراق 
بع�د 2003 وصلت عالقته مع روس�يا إلى عنق البرود 
السياس�ي, والذي تباين مع عالقات مهمة مع أمريكا 
بوصفه�ا ش�ريكا محت�ال ال غنى عنه ف�ي كل صغيرة 
وكبيرة, وال يخفى على أحد من تصادم مصلحي مابين 
أمري�كا وروس�يا فاألخيرة تمثل معس�كر مناوئ لكل 
التوجهات األمريكية تش�اركها في ذلك الصين وإيران 
ودول أخ�رى, فيما تقود أمري�كا دول االتحاد األوربي 

ودوال أخ�رى ت�دور ف�ي فلكها, ع�الوة عل�ى إمارات 
الخلي�ج والتي له�ا دور كبير من الناحي�ة االقتصادية 
في المشهد الدولي, التطور الذي حصل مابين حكومة 
المالكي وروس�يا مؤش�ر جيد أذا أخذ من بعده الدولي 
في االنفتاح السياس�ي ومس�ك العصا من النصف, أما 
إذا اعتب�ر وخط�ط له أن يكون بديال ع�ن العالقات مع 
أمري�كا وما يترتب على ذلك من تجاذبات تؤدي إلى أن 
يرهن العراق مصالحه مع إيران وس�وريا, فهو رهان 
خاس�ر ألن أمريكا حين خططت لغزو العراق وجاءت 
بالكثي�ر من أش�باه السياس�يين ل�م تفعل ذل�ك كرها 
بص�دام وال حبا بأهل العراق فأمريكا تتحرك بوصلتها 

المصلحي�ة وراء أطماعها غير المحدودة, وهي تعرف 
أن الع�راق هو الدجاجة التي تبي�ض ذهبا واليمكن أن 
يذه�ب بيضها الذي صرف�ت عليه الملي�ارات من أجل 
الس�يطرة عليه إلى روس�يا وغيرها, فبعد ساعات من 
إعالن صفقات األس�لحة مع التش�يك وروس�يا سارع 
سياس�يون من الجانب األمريكي بتصريحات غاية في 
الجدية من أن أمريكا هي المسؤول عن تسليح العراق, 

فيما رد بعدها مسؤول عراقي بدعم الرد األمريكي.
م�ا نريد قوله ل�ه لمن يمتلكون زم�ام األمور في 
البلد ال تربطوا مصير العراق بإيران وسوريا ومن يدور 
ف�ي فلكهم فهما في أقل تقدير لم يقدما للعراق ش�يئا 

فاألخي�رة معروفة ماذا فعل�ت حكومتها مع البعثيين 
والقاعدة من تفجيرات وفوضى وإيران مازالت تقطع 
أكثر من أربعين رافد مائي, وما خفي كان أعظم. نريد 
من السياس�يين العراقيي�ن أن يقيم�وا عالقات تخدم 
العراق وال نريد من العراق أن يخدم أحدا, علينا أن نقنع 
الروس واألمريكان ببرهان سياسي قاطع بأن يجعلوا 
من�ه دوحة لالقتصاد واإلعمار, وإبعاده من التعس�كر 
م�ع أي كان, وأتذكر كلما رأي�ت دويلة ليس لها تاريخ 
وال حض�ارة تنتقص م�ن القيمة المعرفي�ة والثقافية 
له�ذا الوط�ن, أق�ول أتذكر مقول�ة س�يد القمني حين 

تحدث عن بالد الشمس وقال العراق سيد الزمان.



يعان�ي العراق سلس�لة م�ن األزمات الت�ي خلفها 
النظام البائد، والمش�اكل المس�تعصية والمتراكمة 
أم�ام الحكوم�ات المتعاقبة، ومنها أزمة الس�كن.. 
المواطنون حملوا الحكومة مس�ؤولية تفش�ي هذه 
الظاهرة، وأش�اروا إل�ى وجود المالكات الهندس�ية 
الكفوءة في التخطيط والتصميم والشركات القادرة 
على التنفيذ، ولكن المسؤولين في الدولة ال يملكون 

رؤية واضحة لمعالجة األزمة. 
يقول )حسن فليح( موظف في إحدى دوائر الدولة: 
أن أزمة السكن لها أسباب عدة منها انشطار األسرة 
العراقي�ة بعد تحس�ن دخلها الم�ادي، والهجرة من 
الريف إلى المدينة بس�بب تده�ور القطاع الزراعي، 

والبحث عن فرص عمل ف�ي المدينة، إضافة 
إلى األس�باب 

االقتصادية المعروفة، وخاصة بعد فرض العقوبات 
االقتصادية عل�ى العراق ع�ام )1990(، وانخفاض 
الدخل القومي، وارتفاع مش�اريع السكن. موضحا: 

االعتم�اد على مؤش�رات اإلحصاء الس�كاني لعام 
1997م، إضاف�ة إل�ى دراس�ة وزارة اإلس�كان 

واإلعمار لسنة 2006، فإننا خالل األعوام من 
)2010-2006( نحت�اج إل�ى ثالثة ماليين 

ونصف مليون وحدة س�كنية، أي بمعدل 
53 ألف وحدة سكنية لكل عام.

فيم�ا تح�دث )مرتض�ى يحي�ى( عن 
األزمة، مصرحاً: أنها اس�تفحلت بشكل 
كبي�ر، وفاقت على ما كان�ت عليه أيام 
االقتصادي�ة،  العقوب�ات 
وق�د انعكس�ت ه�ذه األزمة 

على س�قف اإليج�ارات للدور 
والش�قق حين وصل إيجار دار 

بس�يطة ال تزيد مس�احتها على 
س�تين مترا مربعا ف�ي أية منطقة 

ش�عبية من بغ�داد إلى )خمس�مائة 
أل�ف دينار عراق�ي( ش�هرياً. أما عن 
العق�ارات وأس�عارها الخيالية، فقد 
أوضح يحيى: أن أسعارها في مناطق 
ش�عبية من بغ�داد بمس�احة )300 
مت�ر( ف�ي منطق�ة الزعفرانية من 
بغداد ودرجة عمرانه بسيطة بيعت 
بمبل�غ )ثالثمائة وعش�رين مليون 
دين�ار عراقي(، ولحل هذه القضية 
عل�ى الحكومة أن تتبنى مش�اريع 
إسكانية ضخمة لزيادة المعروض 

منها، وبهذه الطريقة سيتم خفض أسعار العقارات 
بشكل كبير.

فيما يش�ير مصطفى وهاب/ خبير اقتصادي إلى 
عج�ز الدول�ة عن وضع إس�تراتيجية لحل مش�كلة 
الس�كن. مبيناً: أن األزمة أصبحت مس�تعصية، وان 
جمي�ع الحكوم�ات المتعاقبة منذ س�قوط النظام 
السابق حتى اآلن لم تول الموضوع األهمية الالزمة، 
إذ أن العراق بحاجة إلى خمسة ماليين وحدة سكنية 

وهي  ف�ي تزاي�د م�ا حالياً، 
دامت 

ت  عمليا
عاج�زة البناء شبه متوقفة،  والحكوم�ة 

عن إيجاد الحلول. منوها إلى: أن قانون االس�تثمار 
رق�م 13 لعام 2006 قد من�ح مزايا وإغراءات كبيرة 
للمس�تثمرين في قطاع اإلس�كان، لكن االس�تثمار 
الخارجي متوجس من دخول السوق العراقية، فضالً 
ع�ن أن االس�تثمار الداخل�ي ضعي�ف، حيث عجزت 
الدول�ة عن تنفيذ العديد من المش�اريع اإلس�كانية 
المعلقة مثل مش�روع )10×10( ف�ي مدينة الصدر 

ال�ذي تبنته أمان�ة بغداد. وق�ال وهاب: س�بب ذلك 
افتقار الدولة إلى إس�تراتيجية إسكانية كافتقارها 
إل�ى اإلس�تراتيجية االقتصادية، وعجزه�ا عن ذلك. 
الفت�ا إلى: أنه�ا إذا كانت عاجزة عن حل المش�كلة، 
فعليه�ا توزي�ع األراضي الس�كنية بي�ن المواطنين 
الذي ال يملكون س�كنا، وهم سيتولون بناءها. وأما 
توفير الس�كن المالئم للكفاءات المهاجرة فما زالت 
دع�وة دولة رئيس ال�وزراء التي عممتها أمانة س�ر 
المجل�س عل�ى ال�وزارات المعنية، الس�يما وزارات 
الهج�رة والمهجري�ن، والمالي�ة، والتعلي�م العالي، 
والوزارات األخرى ذات العالقة بهذا األمر، ماثلة أمام 
المعنيي�ن في ه�ذه الوزارات دون أن يمهدوا س�بيل 
الع�ودة لهذه النخب والكف�اءات العلمية المهجرة 
والمهاجرة، وراحوا يضع�ون الحواجز والقيود 
الروتيني�ة أم�ام توفير الس�كن له�ذه النخب 
المهاج�رة  م�ن أج�ل إفش�ال ه�ذه الدعوة 
خصوص�اً أن بع�ض القابعي�ن ف�ي ه�ذه 
الدوائر ال يستس�يغون عودة ه�ذه النخب 
المتألقة والمتش�وقة للع�ودة إلى أحضان 
الوطن حتى ال تزيحهم عن مواقعهم التي 
اس�تحوذوا عليها بشهاداتهم المغشوشة، 
ووثائقه�م الم�زورة!. ، فأصي�ب العائدون 
الذين استجابوا لهذا النداء بخيبة أمل كبيرة، 
عندما لبو الدعوة لكنهم بقوا يتس�كعون على 
أرصفة الفوضى وعوائلهم  فعادوا إدراجهم إلى 
ب�الد الغرب خائبين دون أن يحرك الحريصون على 

بناء هذا الوطن ساكناً .
ول�م تقتص�ر خيب�ة األمل عل�ى هذه النخ�ب التي 
اس�تجابت لنداء الوطن، وغامرت بالعودة فحس�ب، 
وإنم�ا ش�ملت حت�ى الك�وادر العلمي�ة والكفاءات 
الهندس�ية والفنية الذين قذفت بهم قرارات الحاكم 
المدني )بريمر( إلى قارعة الدرب، وما زال مصيرهم 
مجهوالً بعد ح�ل وزاراتهم ومؤسس�اتهم بعدد من 
القرارات المتس�رعة والجائرة.. وكنا قد أش�رنا إلى 
معاناة عدد من هذه الكفاءات والخبرات النادرة أكثر 
من مرة، ودعونا إلى ض�رورة احتضانها، وإعادتها 

إلى مواقعها لتسهم في عملية البناء والتطوير.

ردود املواطنني

مرسى الهموم

شكاوى

م�ؤيد عبد الزهرة 

ف�ؤاد ح�س�ن 

هم�م النا�س15

صيد العدسة

 مئ�ات وآالف الش�هادات الجامعي�ة  للش�باب م�ن 
أبنائن�ا مازال�ت ممنوعة ع�ن الصرف والت�داول وهي  
تحت�ل مكانها على الرف�وف  بامتي�از،  وبعضها أخذ 
يعلوها الغبار، وربما أصبحت في طّي النسيان، عملة 
عتيقة ال م�كان لها في زم�ن المحاصصة والعالقات 
"اإلخوانية". ش�هادات أفن�ى في س�بيلها الكثير من 
أوالدن�ا أحل�ى س�نوات العم�ر وبذل�وا كل الجهد من 
اجل أن يقطفوا ثمار س�عيهم نح�و التحصيل العلمي 
وتس�بقهم الرغب�ة ف�ي تحقي�ق األح�الم بتطبيق ما 
اكتسبوا من حقول المعرفة واختصاصاتها المتنوعة 
فه�ذا مهندس مدني وآخ�ر زراع�ي وذاك آداب لغات، 
وثمة م�ن درس الميكاني�ك والكهرباء، وعل�م اإلدارة 
واالقتص�اد، والرياضيات وعلوم الحاس�بات والفنون 
التش�كيلية، واإلعالم، وحقول التربية، وغيرها الكثير 
الكثير م�ن ميادين العلم والدراس�ة، ويكفينا في هذا 
الجانب ان نؤش�ر بان في الب�الد اليوم أكثر من ثالثين 
كلي�ة وجامعة رس�مية مابي�ن أهلي�ة وحكومية في 
اغلب محافظ�ات البالد، وهي تخرج س�نويا أعداداً ال 
يس�تهان بها من طلب�ة العلم، وهؤالء الب�د أن يأخذوا 
مكانهم الطبيعي في العمالة وإشغال الوظائف، ولكن 
المف�روض ش�يء والواقع ش�يء آخر، ف�ال الحكومة 
عالجت المش�كلة وال القطاعات األهلية استطاعت أن 
تستوعب الزخم، مما ضاعف المشكلة وزادها تعقيدا 
في ازدي�اد أع�داد العاطلين عن العمل س�نويا لغياب 
المعالج�ات الحقيقي�ة عوضا ع�ن عملي�ات الترقيع 
الت�ي تجري بي�ن الحين واآلخ�ر في التعيين�ات وعبر 
"الواسطة". المئات والعش�رات من خريجي الكليات 
وباختصاص�ات مختلفة يحتل�ون األرصفة وبعضهم 
أدمن المقاهي لقتل الفراغ الذي يعيشه، بل أن كثيرين 
م�ن أصح�اب الش�هادات الحقيقي�ة أدمن�وا الخروج 
مبكرا  "لمس�اطر" العمالة للعم�ل بأجور يومية على 
أمل التق�اط فرصة عمل لتامي�ن احتياجاته على اقل 
تقدير، وال نقول مس�اعدة العائلة الت�ي اقتطعت من 
قوته�ا الكثي�ر ألج�ل حص�ول أبناؤها على الش�هادة 
الجامعية. إن عملية إيجاد منافذ عمل حقيقية ألبنائنا 
من الطاقات الش�بابية المتعلمة قضية مهمة وملحة 
وضروري�ة ومعالجتها تتطلب م�ن الدولة العمل على 
تفعيل حركة البناء واإلعمار وتنشيط القطاع الخاص 
وجلب االس�تثمارات فضال عن تحري�ك آلية العمل في 
المعام�ل والمصانع الحكومي�ة والقضاء على الترهل 
والبطال�ة المقنعة وأيضا منح التقاعد لمن يرغب من 
كبار الس�ن مع مكافآت تش�جيعية ألجل إحالل دماء 
جدي�دة تواك�ب العص�ر . أج�ل إن إبق�اء الوضع كما 
هو مس�ألة في غاية الخط�ورة وعواقبها االجتماعية 
واالقتصادية والنفس�ية والسياس�ية معروفة النتائج 
س�لفا .. فهل من أمل ف�ي االلتفات لقضايا ش�بابنا، 
عملتنا الصعب�ة وذخيرتنا األقوى، أم س�نبقى نراهن 
عل�ى الس�راب ونحلم أح�الم كاذبة؟! ال ن�دري، ولكن 
يبقى األمل يحدونا بمعالجات إنقاذ لوضع الخريجين 

فقد طالت محنتهم وبلغت اليوم مديات بعيدة.

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

أك�د عضو لجنة النف�ط والطاقة 
في البرلمان العراقي بايزيد حس�ن 
أن العراق ينتج يومياً بحدود )1,5( 
مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي 
من�ه بح�دود )800( ملي�ون ق�دم 
مس�تخدم محلي�اً و )700( مليون 
قدم يحرق جواً داعياً إلى اس�تغالل 
الغ�از المنبعث مع النف�ط لتعزيز 
اإلي�رادات المالي�ة للدول�ة. وق�ال 
حس�ن إن "ما ينتجه العراق يومياً 
م�ن الغ�از الطبيعي بح�دود مليار 
وخمس�مائة ملي�ون ق�دم مكعب 
ويستغل منه بحدود )800( مليون 
قدم مكع�ب في الحاج�ة المحلية 
بينم�ا بح�دود )700( ملي�ون قدم 
مكع�ب يت�م حرقها ج�واً من دون 
اس�تثمار واغلب ما ينت�ج هو غاز 
مصاحب للنفط وبنس�بة )70%(. 
وأضاف "بالرغم ما يمتلكه العراق 
من ث�روة غازي�ة هائل�ة ولكنه ما 

زال يس�تورد الغاز من دول الجوار 
وخاص�ة إي�ران فل�و تم اس�تغالل 
م�ن  المنبع�ث  الغ�از  واس�تثمار 
النفط في الحقول الجنوبية لحقق 
االكتفاء الذاتي منه وصدر المتبقي 
إلى الخ�ارج وبالتالي س�يعزز من 
اإلي�رادات المالية للدولة". وأش�ار 
إلى أن "هن�اك اتفاقا جرى ما بين 
العراقية وش�ركة ش�ل  الحكوم�ة 
الس�تثمار الغ�از المصاحب للنفط 
ولك�ن إلى اآلن لم تباش�ر الش�ركة 
بعملها بس�بب عدم تشريع قانون 
وأش�ارت  ه�ذا  والغ�از".  النف�ط 
مص�ادر اقتصادي�ة غربي�ة إلى أن 
الحكومة العراقية ال تبذل جهدا في 
س�بيل اس�تغالل هذه الكمية التي 
تكف�ي لتولي�د الطاق�ة الكهربائية 
م�ن خالل محطات غازية في وقت 
يعان�ي ف�ي الع�راق من ت�ردي في 

واقع الطاقة الكهربائية.

أبو محم�ود واحد من آالف اآلب�اء من محافظة 
كربالء الذين أصابتهم الدهش�ة من األس�عار التي 
ارتفع�ت للمالب�س المدرس�ية الت�ي وصفه�ا أبو 
محم�ود بأنه�ا أس�عار جنونية.. وق�ال، ليس من 
المعقول أن اش�تري فق�ط ألوالدي وبناتي األربع 
مالب�س جدي�دة للم�دارس بأكث�ر م�ن 150 ألف 
دينار.. وهي مالبس صيفية تشبه مالبس الموسم 
الدراس�ي الماضي، وأضاف: أنا م�ن الطبقة دون 
المتوس�طة لدي القدرة على ش�راء الطعام، ولكن 
ليست لدي القدرة على ش�راء مالبس من النوعية 
الجيدة التي تتجاوز أسعارها العشرين ألف دينار، 
وقال أيضا: لدي ابن�ة في الجامعة وحذاؤها 
بخمس�ة وعش�رين أل�ف دين�ار، وعل�ّي أن 
اش�تريه له�ا ألنه�ا طالبة ف�ي الكلية وال 

تتأث�ر  أن  أريده�ا 

وتص�اب بعقدة الفقر والحاجة والعوز. وش�هدت 
أس�واق كربالء ارتفاعا ملحوظا لمالبس المدارس 
بعد انتهاء أيام عيد األضحى المبارك مباشرة حتى 
أن مح�ال المالب�س والم�والت أصبح�ت جدرانها 
وس�قوفها عبارة عن مالب�س وحقائب بل ودفاتر 
مدرس�ية أيضا. تق�ول أم هند: أن�ا معلمة واعرف 
مقدار تأثر البنت إذا كانت مالبس�ها غير جيدة أو 
من النوع الرديء والرخي�ص، فان الطفلة تصاب 
بالغي�رة.  وأضاف�ت، المالب�س الرخيص�ة التي ال 
تتع�دى أس�عارها العش�رة آالف دين�ار، ولكنها ال 
تصمد لش�هر واحد بل ألس�بوع، فإن اتسخت وتم 
غسلها فال تعود صالحة للبس وللمدرسة، وتشير، 
هذا بالنس�بة للطالبة في االبتدائي�ة فكيف الحال 
بالطالبة في اإلعدادية فس�عر التنورة أو الصدرية 
يتجاوز ال�� 30 ألف دينار وبعضه�ا يصل إلى 50 
أل�ف دين�ار، وال اعتقد إن العائلة الت�ي لديها أكثر 
من ثالث�ة أوالد وبنات في المدرس�ة لديها القدرة 
على ش�راء المالب�س الجديدة، وتواص�ل حديثها: 
يب�دو أن علين�ا أن نعي�ش دوم�ا في حال�ة إقناع 
األطف�ال ففي زمن الحصار كن�ا نقنع أطفالنا 
الذي�ن كب�روا والي�وم نقن�ع أيض�ا إخوانه�م 
الصغار بان يصب�روا ويطالب المواطنون من 
س�كنة محافظة كربالء الحكوم�ة المحلية أن 
تعمل على متابعة المسألة من خالل صالحياتها 
التش�ريعية والقيام بتأس�يس معمل مدعوم من 

الحكومة لخياطة المالبس المدرسية. 

متابعة / امل�ستقبل العراقي 

اخلدمات خلف ظهر الفساد

وشهد شاهد من أهلها..!

العيد مقبل .. انتبهوا أللعاب أطفالكم ؟!

أهايل كربالء املقدسة يشكون ارتفاع
 أسعار املالبس واملستلزمات املدرسية

أبناؤنا والشهادات 
وحمنة العمل

1-امل�اطن كاظم غركان الركابي / حمافظة الدي�انية / ي�ساأل عن 
اإمكانية �سد النق�س احلا�سل يف املحافظة بالن�سبة للمالك التمري�سي 

واأطباء التخدير.
أعلن�ت وزارة الصحة العراقية، يوم األربعاء من األس�بوع الماضي 
عن عزمها إرس�ال ممرضات أجنبي�ات إلى محافظ�ة الديوانية بعد 
تعاقده�ا معهن للعمل في العراق، فيما أكدت س�حب العمل بش�كل 
كامل من الش�ركة االسترالية المنفذة لمشروع مستشفى الديوانية، 
فيما أش�ارت إلى قرب إنش�اء مستش�فى جديد بس�عة 300 س�رير 
ف�ي المحافظة. وقال وزي�ر الصحة مجيد حمة أمي�ن خالل مؤتمر 
صحافي ف�ي الديوانية على هامش زيارت�ه للمحافظة، أن "الوزارة 
سترسل وجبة جديدة من الممرضات األجنبيات إلى الديوانية بعد أن 
تعاقدت الوزارة معهن للعمل في العراق، كما أنها تعاقدت مع أطباء 
ف�ي مجال التخدير لتلبية حاجة المحافظة"، مؤكداً أن "هذا اإلجراء 

يهدف لسد النقص الحاصل في مستشفيات المحافظة".
2- امل�اطن كريدي عبا�س جار اهلل / بغداد ، ي�ساأل عن الت�سريبات 

ب�ساأن اإلغاء البطاقة التم�ينية والعق�بات املرتتبة على ال�كالء 
املخالفني. 

كش�فت وزارة التج�ارة ع�ن أن لجنة إص�الح البطاق�ة التموينية 
ت�درس إلغاء البطاق�ة بحلول الع�ام 2015، فيما أعلن�ت إلغاء 494 
وكالة غذائي�ة مخالفة منذ مطلع العام الج�اري، وحجب التموينية 
عن أكثر من 400 ألف موظف تزيد رواتبهم الشهرية على 1.5 مليون 
دين�ار. وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة 
حيدر نوري جبر في بيان صحفي تناقلته الوكاالت الخبرية أن "آخر 
إحصائية تشير إلى أن عدد المسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية 
تجاوز ال� 34 مليون فرد، منوها بأن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة 
من خالل متابعة ميدانية لعمل الوكالء الذين يتولون مسؤولية توزيع 
مفردات التموينية ش�هريا بين المواطنين، إذ قامت هذا العام بإلغاء 
494 وكال�ة بعد ثب�وت تورط أصحابه�ا بقضايا فس�اد تتمثل ببيع 
مفردات البطاقة التموينية في األس�واق الس�وداء واس�تيفاء مبالغ 
أكثر من المقرر من األس�ر، فيما بلغ عدد ال�وكاالت التي تم الغاؤها 
خ�الل العام الماضي بس�بب المخالفات 1511 وكال�ة". وأضاف أن 

"إجمال�ي عدد ال�وكاالت المدرجة في بيانات الدائ�رة يبلغ حاليا 57 
ألف وكالة في بغداد والمحافظات، 

3- امل�اطن فار�س علي ر�ستم / الب�سرة، ي�ساأل عن ن�ساطات الربملان 
يف متابعة م�ساألة اأج�ر الدرا�سة امل�سائية؟ 

طالب النائب عزيز ش�ريف المياحي، وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، بخفض أجور الدراس�ات المس�ائية في الكليات الحكومية. 
وق�ال المياحي في بي�ان صحافي يوم األربع�اء، الماضي أن "أجور 
الدراسات المسائية في الكليات الحكومية باتت مرتفعة جدا وتوجب 
عل�ى وزارة التعليم العالي التدخل لحس�م هذا االم�ر، وتحديد اجور 
الدراسات المسائية بما يناسب الحالة المعيشية للعوائل العراقية". 
وح�ذر المياح�ي أن "تح�ذو الدراس�ات المس�ائية ف�ي الجامع�ات 
الحكومية حذو الكليات األهلية في رفع إقس�اطها السنوية بصورة 
غير مألوفة"، مبينا أن "إقساط بعض الكليات الحكومية وصلت هذا 
العام إلى 750 ألف دينار، وهو مبلغ يؤثر كثيراً على الحالة المعيشية 

للعوائل التي تتقاضى  شهرياً اقل من هذا المبلغ".
-4 المواط�ن كري�م أحم�د عباس / 
بغداد، يس�أل ع�ن مصي�ر الخبر الذي 
تناقلته وس�ائل األعالم قب�ل فترة عن 
توزي�ع حصة م�ن واردات النفط على 

العراقيين؟
كان النائب عن ائتالف دولة القانون 
عادل المالكي قد أكد  أن" موازنة عام 
2012 تضمنت مقترح التيار الصدري 
حيث ت�م االتفاق أن تحس�ب ]20[ % 
م�ن واردات النفط تدفع إلى الش�عب 
العراقي بع�د االتفاق عل�ى آلية تنظم 
هذه العملية على أن توضع خالل مدة 
ستة أش�هر من تاريخ المصادقة على 
الموازنة المالية وبع�د ذلك تم التعتيم 
عل�ى ه�ذا الخب�ر حت�ى اآلن وال أح�د 

يعرف السبب.

السكن.. أزمة ليس
 يف األفق ما يبرش بالقضاء عليها

 العدد )370(  االثنني  22  تشرين االول  2012

أكث�ر اإلعالميي�ن وباألخ�ص الصحفيي�ن تناول�وا 
موض�وع الفس�اد اإلداري والمال�ي، ويأت�ي ذلك في 
إط�ار قناعة اإلعالمي المتزايدة يوما بعد آخر، لذا برز 
الفس�اد المعوق الماثل ف�ي أذه�ان المواطنين أمام 
دوران عجلة االقتص�اد العراقي، واألمر الثاني الحالة 
األمني�ة كظاهرة في التأثير عل�ى عمل الحكومة في 

تقديم الخدمات.
 وقد زادت فرص الفساد إلى حد كبير في القطاعين 
العام والخاص وانع�كاس هذا نحو تقليل دور الدولة 
ف�ي تقديم الخدمات فوجود هذه الظاهرة لم يأت من 
فراغ في العراق، فالفساد اإلداري والمالي تعود جذوره 
إلى حرب الخلي�ج وتفاقمت  مع الحصار االقتصادي 
في عقد  التسعينات ووصل إلى الذروة بعد عام 2003 
وقاد إلى انتش�ار ه�ذه الظاهرة األوضاع المس�تجدة 
وتقلبات المناخ السياس�ي التي أدت إلى إيقاف النمو 
االس�تثماري، وه�ذا ما أره�ق الحكومة الم�ؤدى إلى 

خسارة اقتصادية بالمليارات.
 ونهاي�ة األمر االعتماد على المس�ؤولين ومن بيده 
األم�ر محاربة ه�ذه الظاهرة ب�كل أش�كالها المالية 
واإلدارية باعتبارها خطوة مهمة لحماية أمن الوطن 

والمواطنين.

يش�كو المواطن أحسان خالد عبد من محافظة ميسان وهو والد لثالثة أطفال من 
كث�رة الخالف�ات والمش�اكل بين أبنائه في داخ�ل المنزل, والتي ه�ي غالبا ما تحدث 
بسبب اتخاذهم أللعاب األسلحة كوسيلة أساسية للعب فيما بينهم وهي تكون أساس 
الخ�الف في كل مرة, إذ كانت إحدى االطالقات البالس�تيكية س�ببا ف�ي تعرض االبن 
األصغ�ر إلصاب�ة بالقرب من عينيه والت�ي كادت أن  تفقده إح�دى عينيه لوال العناية 
اآللهي�ة التي حالت دون ذلك مؤك�دا: أن ما يحصل من أذى ألبنائنا هو نتيجة االختيار 
الخاطئ, وانه يقع ضمن مسؤولياتنا كآباء ألننا لم نعمل على مساعدتهم في الحصول 
على لعٍب  بديلة لهم " أضف إلى ذالك " أن المؤسسات الحكومية التربوية هي صاحبة 
المسؤولية الكبرى بهذا الخصوص, ألنه من واجباتها تعميم ثقافة السلم المجتمعي 
بدال من العنف الحاصل بمجتمعنا إضافة إلى دور المؤسسات الحكومية في محاولة 

منع استيراد ألعاب األطفال التي تروج لثقافة العسكرة والعنف.

هم�م النا�س



قيمة ثروت�ه تبلغ حالياً 400 
ملي�ار دوالر، ص�دق أن أغنى 
البرشي�ة،  تاري�خ  يف  رج�ل 
كان مل�كاً مس�لماً ع�اش يف 
امليالدي،  الرابع ع�رش  القرن 
فيم�ا يعرف اآلن باس�م مايل 
البلد الذي يش�هد حربا اليوم 
، نع�م م�ايل ! البل�د اإلفريقي 
الفقري، ال�ذي يقع عىل حدود 
بلدي�ن عربيني هم�ا الجزائر 
جنوبا )عىل امت�داد أكثر من 
800 كيلوم�ر!(، وموريتانيا 

رشقاً. 
بحس�ب موق�ع "س�يليربتي 
ن�ت وورث"، فإنه بحس�اب 

التضخ�م الزمني، ف�إن امللك 
"من�ى م�وىس األول"، ملك 
إمرباطورية م�ايل التي كانت 
تشمل حينها غانا، هو أغنى 
البرشي�ة،  تاري�خ  يف  رج�ل 
بث�روة تق�در بالتقييم الحايل 
)بال�دوالرات( ب��400 مليار 
ع�ىل  بذل�ك  متقدم�ا  دوالر، 
التاريخية،  روتش�يلد  عائل�ة 
التي ب�رز ثراؤها من�ذ القرن 

الثامن عرش. 
وقي�م املوق�ع ث�روة العائل�ة 
املجتمع�ة، املوزع�ة بني دول 
العالم املختلفة ب�350 مليار 

دوالر.
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�سورة من الذاكرة

�ساحة التحرير
 يف اخلم�سينات

محاول�ة  أول   -  1797
ناجحة للقف�ز باملظلة قام 
بها ›أندري جاك غارنوران‹ 

مستعيًنا بمنطاد هوائي.
التدخ�ل  ب�دأ   -  1859

اإلسباني يف املغرب.
تحال�ف  عق�د   -  1873
بني اإلمرباطوريات األملانية 
والنمس�اوية  والروس�ية 

املجرية.
ع�ن  اإلع�الن   -  1907
تأس�يس الح�زب الوطن�ي 
املرصي برئاس�ة مصطفى 

كامل.
1940 - إيطالي�ا تعل�ن 
يف  اليون�ان  ع�ىل  الح�رب 

الحرب العاملية الثانية.
1956 - اختطاف طائرة 
مغربية كان�ت تقل زعماء 
الثورة الجزائرية وهم أحمد 
بن بلة وخمسة من رفاقه.

الرئي�س   -  1962
األمريك�ي ج�ون كيني�دي 
متلف�ز  خط�اب  يف  يعل�ن 
فرض حصار بحري وجوي 
عىل كوبا وذلك بعد أن نرش 

االتحاد السوفيتي صواريخ 
نووية فيها وه�و ما عرف 

بأزمة الصواريخ الكوبية.
1964 - األديب الفرنيس 
ج�ان ب�ول س�ارتر يرفض 
يف  نوب�ل  جائ�زة  اس�تالم 

األدب.
الن�واب   -  1989
عىل  يصادقون  اللبناني�ون 

اتفاق الطائف.
الجمعي�ة   -  1990
امللكي�ة  الجغرافي�ة 
الربيطانية تكش�ف عن أن 
املنطق�ة املدمرة بيئًيا حول 
بحر آرال تمثل أسوء كارثة 
بيئي�ة يف العال�م، إذ توق�ع 
البحر سيتالىش  أن  العلماء 

يف غضون 25 سنة.
2008 - س�فري الكويت 
لدى العراق عيل املؤمن يقدم 
أوراق اعتم�اده إىل الرئيس 
طالبان�ي  ج�الل  العراق�ي 
ليكون أول سفري كويتي يف 

العراق منذ 1990.

اعترضت الش�رطة الفرنس�ية 
س�يارة كان�ت تس�لك طريقا عكس 
الس�ير، لتتبين ان على متنها متدربا 
عل�ى القي�ادة وإل�ى جانب�ه مدربه 
ال�ذي يحمل اج�ازة س�وق منتهية 
الصالحية، بحس�ب ما اف�اد مصدر 
في الشرطة.وفوجئ رجال الشرطة 
بمش�اهدة س�يارة تابعة لمدرس�ة 
تعليم قيادة الس�يارات، وهي تسلك 

طريقا ممنوعا.
 ولدى إيقاف السيارة والتدقيق، 
اكتش�فوا ان السائق شخص يتدرب 
على قي�ادة الس�يارات، والى جانبه 
مدربه الذي تبين انه ال يحمل سوى 
اج�ازة س�وق عل�ق العمل به�ا قبل 
اش�هر. ولم تحدد األسباب التي أدت 
الى تعليق رخصته. ومن المقرر ان 

يخضع المدرب للتحقيق.

أميركي�ان  ش�قيقان  نج�ح 
في تس�لم جائ�زة لوت�و قيمتها 
5 ماليي�ن دوالر قبل أقل من 11 
يوماً من انته�اء الفترة المحددة 
، ومض�ي س�ت س�نوات عل�ى 
ش�راء البطاقة. ونقلت صحيفة 
"بوست ستاندرد" األميركية عن 
مسؤولي اللوتو في نيويورك إن 
أحد األخوين البالغ من العمر 34 
عاماً كان قد اشترى بطاقة لوتو 
قيمة جائزتها 500 مليون دوالر 
قبل 6 س�نوات من سوق "غرين 
آل�ي ماركي�ت" في س�يراكيوز. 

وق�د احتف�ظ األخ المدعو اندي 
أش�قر، بالبطاقة كل هذا الوقت 
قلق�اً م�ن أن الجائزة "ق�د تؤّثر 
س�لباً على حيات�ه إن لم يخطط 
اإلع�الن  قب�ل  بش�كل مناس�ب 
عنها". وقال المسؤولون إنه لم 
يرد لثروته الجديدة أن تؤثر على 
المس�تقبلي،  ارتباط�ه وزواجه 
وق�د قّرر خ�الل فت�رة االنتظار 
مش�اركة الجائزة مع أخيه نائل 
)36 عام�اً( إلظه�ار التقدي�ر له 
ل�كل م�ا بذل�ه م�ن أجل�ه خالل 

حياته.

أقيمت مسابقة جمال للماشية 
س�وق  ف�ي  للبي�ع  المعروض�ة 
المواشي في مدينة فيصل آباد في 
إقليم البنجاب الباكس�تاني، وذلك 
بمناس�بة اقت�راب عي�د األضح�ى 
المبارك، وتس�تمر المسابقة حتى 
فج�ر ي�وم األضح�ى. وش�اركت 

أعداد كبيرة م�ن األبقار والخراف 
والماع�ز والجمال في المس�ابقة 
تقالي�د  م�ن  ج�زءاً  تعتب�ر  الت�ي 
المنطقة. يشار إلى أن االنتخابات 
حصلت وفق ش�روط شملت وزن 
الماشية ولونها وطريقة وقوفها 

وطريقة تزيينها.

موؤرخ

 Βεροσσος(بريُس�وس أو  برعوث�ا 
باليونانية(: راهب وفلكي ومؤرخ كلدي من بابل 
ومن عب�دة اإلله مردوخ، ع�اش يف القرن الثالث 
قبل امليالد. ولد بريس�وس خالل أو رّبما إثر فرة 
حكم اإلس�كندر املقدوني لبابل وذلك بني س�نتي 
330 إىل 323 ق.م.، أو وع�ىل أقىص تقدير س�نة 
340 ق.م. هناك اعتقاد بأّن اسمه فاللغة األكدية 
كان "بعل رعي شو" ومعناها )بعل هو راعّيا(.

برعوثا كاه�ن بابيل ورد اس�مه يف املصادر 
الالتينية بلفظ Berossos، وجاء االسم يف معجم 
الحض�ارات الس�امية Berosa، وأصل االس�م يف 
البابلي�ة ه�و ِب�ل أُُص usur-Bél ويعني »يابعل 
)مردوخ( احِم!«. الُيع�رف تاريخ والدته ووفاته 
ع�ىل نحٍو دقي�ق. ولكن يبدو أنه كان ش�اباً إبان 
سنوات حكم االسكندر يف بابل )331- 323/324 
 Antiochos األول  أنطيوخ�وس  ق.م(، وع�اص 
I، أي ع�اش يف النص�ف الثاني م�ن القرن الرابع 
والنص�ف األول م�ن الثال�ث ق.م. تعود ش�هرته 

إىل مصنف�ه عن تاريخ بالد بابل املعروف باس�م 
باس�م  وكذل�ك   Babyloniaca :»البابلّي�ات« 
»الَكلْدّي�ات« Kaldaica. صّنف�ه باللغة اليونانية 
يف مطلع عهد أنطيوخوس األول؛ بني 179- 272 
ق.م، وأه�داه إلي�ه. وق�د تأث�ر ب�ه أنطيوخوس 
األول، فحس�ن معاملت�ه مع كهن�ة بابل، واهتم 
برمي�م املعابد يف الب�الد. وثم�ة مقتطفات منه 
نقله�ا الكّت�اب واملؤّرخ�ون الكالس�يكيون مثل 
 Eusebios وأوس�يبيوس Polyhistor بوليس�تور
ويوس�يفوس Josephus وغريه�م. يقع مصنف 
تاري�خ بابل يف ثالثة كتب: األول: يبحث يف بدايات 
الحي�اة البرشي�ة والخليق�ة، ويتضم�ن وصف�اً 
للبيئة الجغرافي�ة والنباتات يف بالد بابل. الثاني: 
يعرض أسماء امللوك العرشة األوائل قبل الطوفان 
متسلس�لًة، ثم يروي خرب الطوفان. يورد بعدها 
أسماء ستة وثمانني من امللوك الذين حكموا بعد 
الطوفان فالسالالت التاريخية التالية حتى عهد 

. َنبوخذ َنرصرَّ

سفالبارد تعني السواحل الباردة وهي 
مجموعة جزر ُتش�كل معظم املنطقة 
الش�مالية للنرويج  وهذه الجزر تبعد 
ح�وايل 400 ميل م�ن اليابس�ة لقارة 
أوروب�ا وتقع يف املنتص�ف بني أرايض 
النرويج والقطب الشمايل وبالرغم من 
أن سفالبارد اقرب اىل القطب الشمايل 
إال أنها ادفأ يف جوها مقارنًة به تغطي 
الجزر مساحة 62050 كيلومرا مربعا 
وتغط�ي 60% م�ن أراضيه�ا األنه�ار 
املتجم�دة والت�ي تص�ب يف مياهها يف 
البحر . بعض هذه األنهار لها شالالت 

صغرية تكون�ت نتيجة ذوب�ان الجليد 
كما ان معظم الجزرعبارة عن صخور 
مقفرة ولكنها يف فصل الصيف القصري 
ي�ذوب الجلي�د يف بعض أج�زاء الجزر 
مم�ا يعطي الفرصة لبع�ض النباتات 
الخرضاء وبعض أنواع الزهور يف للنمو 
واالزدهار تعد سفالبارد موطًنا لسبع 
حدائ�ق وطنية و23 محمي�ة طبيعية 
ويعي�ش فيه�ا العدي�د م�ن الطي�ور 
البحري�ة والدبب�ة القطبي�ة والحيتان 
والفقمة والرن�ة ذات األرجل القصرية 

والثعالب القطبية .

 )Thanko( طرحت رشك�ة ثانكو
الياباني�ة أصغ�ر كام�ريا تصوير 
يتج�اوز  ال  إذ  العال�م  يف  رقمي�ة 
حجمه�ا عقل�ة اإلصب�ع وتحمل 
االس�م مام�ي كام فه�ي تتمت�ع 
تق�وم  الت�ي  الوظائ�ف  بنف�س 
الكام�ريات  م�ن  العدي�د  به�ا 
التقليدية  الرقمية  الفوتوغرافي�ة 
)MAME-CAM( ودقتها تصل إىل 

2 ميغابكسل. تس�تطيع الكامريا 
 1600X1200 بدق�ة  التصوي�ر 
بكس�ل, كم�ا تس�تطيع تصوي�ر 
 )AVI( الفيديو بصيغ�ة إي يف آي
م�ع  بكس�ل   640X480 بدق�ة 
الص�وت ، وه�ي تكف�ي مل�دة 36 
دقيق�ة م�ن التصوي�ر املس�تمر. 
وسعر الكامريا غري مرتفع نسبياً 

إذ يبلغ 95 دوالراً فقط.

بريوسوس

الشالالت اجلليدية يف النرويجأغنى رجل يف  بالتاريخ

كامريا بحجم اإلصبع

ملكة مجال املاشية !

 مدرب سياقة ال حيمل رخصة!

يتسلامن جائزة 
لوتو بعد  ست سنوات !!

خطرت للفنان االسرايل ستريالك 
فكرة أن ي�زرع أذن ثالثة يف يده، 
وهذه األذن تعمل بطريقة تقنية 
وتك�ون كميكروفون ينقل كل ما 
يدور حول هذا الفنان ويتش�ارك 
فيه كل البرش حول العالم بشكل 
مبارش ليال أو نه�ارا . وبدأ العمل 
لتنفيذ هذه الفكرة بش�كل جدي 
ودام بحث�ه حوايل عرش س�نوات 
إليج�اد جراح�ني يوافق�ون عىل 
امليزانية  الفك�رة، وتأم�ني  تنفيذ 
الالزم�ة. ت�م العث�ور عليهم وقد 
اقتنع�وا بفكرت�ه وب�دأت املرحلة 
يف  الجراح�ون  ق�ام  التطبيقي�ة، 
م�كان  بتجهي�ز  األوىل  املرحل�ة 
ال�زرع أي بتضخيم جيب�ا فارغا 
تحت جل�د اليد وكان�ت هذه أوىل 
العمليات التي يتم فيها زرع مادة 

بيلوجية تسمى ميدبور.
وب�دأت الخالي�ا الدموي�ة بالنمو 
داخل هذا العضو املصمم كشبيه 
ل�أذن الحقيقي�ة، وم�ع نم�وه 
أعط�اه ش�كل األذن، وقد تعرض 
ه�ذا الفن�ان لبع�ض املضاعفات 
مم�ا أدى اىل تعط�ل يده بش�كل 
كامل تقريبا ملدة عام، وبعد فرة 
سيتم تزويد العضو الشبيه بالقط 
لأص�وات وميكروف�ون موصول 
عرب االنرنت يس�مح لجميع بني 
الب�رش االس�تماع ل�كل م�ا يدور 
حول�ه ..صحي�ح أن الفك�رة ل�م 
تكتم�ل بع�د وبغ�ض النظ�ر عن 
نجاحه�ا او فش�لها، ، إنما هذه 
الخطوة تعد  فنون وجنون لبعض 
بني الب�رش الذين ال يعلمون بأننا 

خلقنا بأحسن تقويم. 

يزرع أذن ثالثة يف يده
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احلمل
يدعوك هذا اليوم اىل االس�تقرار 
وعدم خلق املتاعب. تعالج مس�ألة 
عرب املفاوضات الذكية، وتسرجع 
ه�دوء الخاطر. يك�ون حكمك عىل 

األمور صائباً.

الثور 
بع�ض  أو  الغض�ب  يس�ود  ق�د 
الص�رب  إىل  تحت�اج  ق�د  الف�وىض. 
والهدوء واالنتباه الدقيق الذي يجب 
ان تتعام�ل معه بانضباط بعيداً عن 

املغامرات واالستثمارات املجازفة

اجلوزاء
راِهن ع�ىل األس�بوع األول من 
الشهر لكي تنجز أعمالك، فاألمور 
تس�ري بش�كل جيد، وتع�رف بداية 
او تتخ�ذ خي�اراً جدي�داً وتترصف 

بشجاعة كلّية امام موقف حاسم

ال�سرطان 
قد تط�ال أكثر ما تط�ال مواليد 
العرشي�ة األوىل. ق�د تتأث�ر ببع�ض 
املواق�ف أو بع�ض ال�رشاكات التي 
تترّصف بطريقة س�لبية ال تتهور يف 

مسألة بمكن أن تقودك بعيداً جداً.

الأ�سد 
حيويتك الزائدة تدفع اآلخرين إىل 
االعتم�اد عليك، عىل الرغم من أن هذا 
الواقع يدفعك اىل التفكري ملياً يف تغيري 
أولويات�ك إتصال حاس�م من الرشيك 

يساعدك يف حّل عدة أمور عالقة

العذراء 
تحالف�ك الكواكب يف االيام الثالثة 
االوىل م�ن الش�هر، ف�إذا تأخ�ر خرب 
او اس�تحقاق، فإن�ك تالق�ي النجاح 
واالف�راح. تربه�ن عن ق�درات كبرية 

وتحقق املرتجى.

امليزان
ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته 
لتطوير عملك، لكّن النتائج قد تتأخر 
بعض اليشء إالّ أّنها س�تظهر تلقائياً 
األناني�ة عند الرشي�ك تش�ّكل عائقاً 

بينكما لتطوير عالقتكما

العقرب 
س�تصل إىل مرحل�ة تجد نفس�ك 
وحيداً وغ�ري مرغوب ب�ك، عندها لن 
يكون س�هالً علي�ك إع�ادة األمور إىل 
ما كانت علي�ه س�ابقاً. فحذارعد إىل 

رشدك وإىل طبعك السليم،

القو�س 
علي�ك ان ت�درس خطوات�ك جيداً 
بعدما أصبحت يف دائرة الضوء، فهنالك 
من ينتظر تعّثرك ليبني لنفسه مجداً 
وهمياً مهما حاول بعضهم النيل منك 

عرب تشويه صورتك الحقيقية

الدلو 
يب�دأ الش�هر م�ع اج�واء ملّب�دة 
بالغيوم واملصاع�ب تعاني من بعض 
الع�دوات والرشاس�ة. تغرّي أس�لوبك 
وتب�ّدل ع�ادات قديم�ة أو تس�عى اىل 

تجديد وتطوير يتعكر املزاج

اجلدي
س�تحصد جهودك املهنية األموال 
واألرباح، وس�يكون بانتظارك فرحة 
ع�ىل ه�ذا الصعي�د. وقد يحم�ل إليك 
عق�داً جدي�داً أو تعاقداً مع ش�خص 

يكربك سّناً أو خربة

حوت 
مصلحتك الخاصة تظهر عندك نوعاً 
من األناني�ة، علماً أنك تبح�ث عن راحة 
اآلخرين عىل حس�اب مصلحتك الخاصة 
مش�كالت بس�يطة تعيق تط�ّور العالقة 

مع الرشيك، لكّن الحلول سهلة
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ُصم�م غطاؤه الخارجي بش�كل انس�يابي يتي�ح للمرأة ذي 
األظافر الطويلة فتحه بسهولة

أعلنت شركة "فوجيتس�و-Fujitsu" اليابانية عن سلسلة 
جديدة من الحواس�يب الدفترية من فئ�ة "ألترابوك" فائقة 
 Fujitsu" النحاف�ة مخصصة للنس�اء، أطلقت عليها اس�م

."Flora Kiss
وكشفت الش�ركة أنه تم تصميم هذه التشكيلة الجديدة 
من الحواسيب ذات الطابع األنثوي من قبل خبيرات وضعن 
لمس�اتهن النسائية، لتخرجن منتجاً يتمتع بقدر عاٍل من 

الجمال واألنوثة من حيث الشكل واللون.
وأوضح�ت "فوجيتس�و" أن قس�م التس�ويق الخ�اص 
بالش�ركة ف�ام بإحصائي�ة تبين له من خالله�ا أن 50% 
من أجهزة الحواسيب المحمولة التي تبيعها الشركة في 
اليابان يتم ش�راؤها من قبل س�يدات، لذا قررت تصميم 

تشكيلة خاصة بالمرأة.
كريستال.. الماس.. لؤلؤ

ويتوف�ر الجهاز الجدي�د بنماذج خاصة مزين�ة بألوان 
مختلف�ة ومرصعة بفصوص م�ن الكريس�تال والماس 
لتواكب أحدث صيحات الموضة والشياكة العصرية، إلى 
جان�ب تزيين الهي�كل الخارجي بل�ون الذهبي وترصيع 
مفت�اح التش�غيل بف�ص ش�بيه باللؤل�ؤ، ال�ذي يعطي 

انعكاس�ه ألواناً تج�ذب االنتباه. وتم تصميم ه�ذه النماذج 

بالتعاون مع شركة "agete" العالمة التجارية المشهورة في مجال المجوهرات.
وس�وف تتوفر السلس�لة في عدة ألوان منه�ا "األبي�ض األني�ق-Elegant White"، و"الوردي-

Feminine Pink"، و"البن�ي الفاخ�ر-Luxury Brown". باإلضاف�ة إل�ى إمكاني�ة اختيار أغطية 
خارجية أو حقائب لحماية الجهاز وفق اللون المختار.

اللمس�ات الرائعة، ب�ل صممت الغط�اء الخارجي للجهاز ولم تكتف "فوجيتس�و" بهذه 
يتي�ح  انس�يابي  للمرأة ذي األظافر الطويلة فتحه بس�هولة وسالس�ة. بش�كل 

الشركة  ستطرح  تش�كيلة واس�عة م�ن اإلكسس�وارات والملحق�ات كما 
ص�ة  لخا بالحاسوب بألوان مختلفة.ا

م�ا  من حي�ث الخصائ�ص التقنية، فيأت�ي الجهاز أ
م�زوداً بمعال�ج "ك�ور آي 5" الجي�ل الثالث 
من معالج�ات إنتل، ويحت�وي على ذاكرة 
عش�وائية بس�عة 4 غيغاباي�ت وقرص 
صل�ب بس�عة 500 غيغاباي�ت، ويعمل 
بنظ�ام تش�غيل مايكروس�وفت الجديد 

"ويندوز 8".
وس�يباع الجه�از مثبت�ا مس�بقا بداخله 
مجموعة م�ن البرامج الممي�زة لحفظ وتنظيم 
الملف�ات والوثائق والروابط والص�ور، باإلضافة إلى 
خصائ�ص تتيح متابعة مس�تمرة لتحديثات "فيس�بوك" 

و"تويتر" وميزة خاصة بمطالعة األبراج الفلكية.
وتخط�ط الش�ركة لطرح الجه�از أوالً في الس�وق الياباني في 2 

نوفمبر/تشرين الثاني القادم بسعر لم يفصح عنه بعد.

العدوان العسكري له صلة بزيادة حاالت اإلصابة بالتشوهات واإلجهاض
أش�ارت دراس�ة حديثة إلى الزيادة الملحوظة في أعداد األطفال العراقيين 
الذي�ن يولدون بعيوب خلقية بعد الحرب الت�ي قادتها الواليات المتحدة لمدة 
ثماني سنوات. وأوضحت الدراس�ة التي نشرتها مؤخراً جريدة "اإلندبندنت" 
البريطانية إلى معدالت اإلجهاض العالية في العراق بسبب زيادة نسب تلوث 
الهواء بالرصاص والزئبق باإلضافة لزيادة حاالت تشوهات المواليد متضمنة 
العي�وب الخلقي�ة بالقل�ب لمش�اكل وظائ�ف المخ إل�ي تش�وهات األطراف 
خاصة بين األطفال الذين يولدون بالفلوجة. وقالت كاتبة الدراس�ة موزجان 
سافابيش�فهاني خبي�ر البيئ�ة بكلي�ة الصح�ة العامة بجامعة ميتش�يجان 
"هناك دلي�ل يؤكد على وجود صلة بين زيادة ح�االت اإلصابة بعيوب خلقية 
بي�ن المواليد وح�االت اإلجهاض وبين العدوان العس�كري على العراق". وقد 
أش�ارت الدراس�ة لوجود عي�وب خلقية كذلك بي�ن األطفال الذي�ن ولدوا في 
البص�رة بع�د اجتياح القوات البريطانية للمدينة.  وس�وف تؤك�د نتائج هذه 
الدراس�ة المزاعم القائلة أن األس�لحة األمريكية المستخدمة في هذه الحرب 
ق�د أدت ألزمة صحية كبيرة في العراق. ويمثل هذا التقرير الدراس�ة األحدث 
التي تش�ير إل�ي عالقة هذه األس�لحة بزيادة معدالت األطف�ال الذين يولدون 
بعي�وب خلقي�ة بالعراق. وق�د ركزت هذه الدراس�ات علي تس�ع مناطق في 
الع�راق تعد من أعلى المناطق التي تعاني مخاطر صحية نتيجة هذه الحرب 
منها الفلوجة والبصرة. ووجد العلماء الذين فحصوا عينات من ش�عر سكان 
الفلوجة أن معدالت الرصاص تزيد خمس مرات أكثر في شعر األطفال الذين 
ول�دوا بعيوب خلقية عنهم من األطفال اآلخرين. كما وجد الباحثون أن هناك 
زي�ادة في نس�بة الرصاص في أس�نان أطف�ال البصرة ثالث م�رات أكثر من 

األطفال في مدن العراق األخرى.
وينتق�ل الرصاص خالل فترة الحمل من عظام الس�يدة إلى طفلها ويكون 

مستوى الرصاص في دم األم يماثل تماماً مستواه في دم الجنين.
واألطفال واألجنة يكونون أكثر حساس�ية للتعرض للرصاص عن البالغين 
عن�د التعرض لمس�توى عال من الرصاص يؤثر على الم�خ والنظام العصبي 
المركزي للطفل مس�بباً الغيبوبة والتش�نجات بل والوفاة كما تشير منظمة 
الصح�ة العالمي�ة، األطف�ال الذي�ن يتعرض�ون لتل�وث الرص�اص يصابون 
باضطراب�ات عقلية وس�لوكية. كم�ا أن التع�رض للزئبق يمكن أن يتس�بب 
ف�ي عطب في المخ والكل�ي واألجنة. يمكن أن يخترق الزئب�ق الهواء والماء 
والترب�ة. ويمكن أن يمر تأثيره الس�يئ من األم للجنين مؤدي�اً لعطب بالمخ 
ومش�اكل عقلي�ة عم�ي ونوبات تش�نجية وفق�د الق�درة عل�ى الكالم.فيما 
يخ�ص اليورانيوم المس�تنفذ, يقول العلماء إنه معدن س�مي ثقيل يمكن أن 
تص�ل ذرات�ه للحيوانات المنوي�ة والبويضات مما يزيد م�ن مخاطر اإلصابة 
بالسرطان وتش�وهات جينية.اكتش�اف العيوب الخلقية للجنين يساعد األم 

والطفل في التغلب عليها.
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اأعداد / موؤيد عبد الزهرة 

خاليا األنس�جة الدهنية تقوي األوعية الدموية التي 
تمد األورام بالدم لتنمو، وذهبت دراس�ة أمريكية إلى 
أن خاليا األنس�جة الدهنية التي تتمدد عند األشخاص 
الذي�ن يعانون البدانة تحفز نمو األورام الس�رطانية، 
حيث يمكن أن تتحول ه�ذه الخاليا الدهنية الى أنواع 
متنوع�ة من الخاليا التي تق�وي األوعية الدموية التي 

تمد األورام بالدم لتنمو.
ويعتق�د الباحث�ون بمعهد طب الجزيئ�ات بجامعة 

تكساس أنهم توصلوا للسبب وراء التعقيدات 
الصحية التي يعانيها مرضى الس�رطان من 
البدناء بالمقارن�ة بأقرانهم أصحاب األوزان 
الطبيعية. ويش�ير كاتب الدراس�ة ميخائيل 
كولونين إلى دراس�ات كثيرة موسعة أظهرت 
بوض�وح أن هناك عالقة بي�ن البدانة ومعدالت 

بالس�رطان،  مؤكدا اإلصابة 

أن�ه في كثير من األمراض الس�رطانية ترتبط البدانة 
بسوء حالة مريض السرطان.

وعمد الباحثون في هذه الدراسة إلى محاولة تحديد 
كيفية تأثير البدانة على تطور السرطان.

وص�رح كولونين: "لقد قادتنا دراس�اتنا الس�ابقة 
إلى أن الخاليا الدهنية التي تعرف باألنس�جة الدهنية 
البيضاء التي تتمدد عند األشخاص البدناء تساهم في 
تطور مرض السرطان وليس فقط النظام الغذائي أو 

أسلوب الحياة المتبع".
وقد تأكدت فرضيتهم بالنتائج المبدئية التي توصلوا 
إليه�ا ف�ي تجاربهم على فئ�ران المعم�ل. فقد كانت 
لديه�م مجموعتان م�ن الفئ�ران التي تعان�ي أوراماً 
سرطانية. إحدى المجموعتين تعاني البدانة واألخرى 
النحافة. وبالرغم من تقديم نفس كمية الطعام لكلتا 
المجموعتي�ن إال أن األورام الس�رطانية نمت بش�كل 
أس�رع عند الفئ�ران البدينة. كما الح�ظ الباحثون أن 
هن�اك خاليا دهنية أكثر عند الفئ�ران البدينة مقارنة 
بتل�ك التي تعان�ي النحافة مما جعله�م يدركون دور 
ه�ذه الخاليا في نمو الس�رطان.وقد وج�د الباحثون 
أن الس�رطان يحث ه�ذه الخاليا الدهني�ة التي تعرف 
ب�� adipose stromal cells عل�ى الحرك�ة والدوران 
في األوعي�ة الدموية. وبمجرد دخولها لألورام تتحول 
الكثي�ر من ه�ذه الخالي�ا لخاليا ده�ون بينما تصبح 
األخرى جزءا من ش�بكة األوعي�ة الدموية التي تغذي 
الورم. وتس�هم ه�ذه الخاليا في تش�كل خاليا دموية 
جديدة تمد الورم باألكس�جين والغذاء لنموه وحياته. 
وتس�هم البدانة ف�ي تدهور حالة المرض�ى في أنواع 
مختلفة من الس�رطان. وها هي بعض البيانات التي 

أشارت إليها خمس دراسات سابقة:
• سرطان البروستاتا – أوضح الباحثون من المركز 
الطبي لجامعة Duke أن مرضى س�رطان البروستاتا 
م�ن البدن�اء يعان�ون مخاط�ر أعل�ى لنمو وانتش�ار 

المرض حتى مع تناول العالج بالهرمونات.

أثبت�ت  الث�دي –  • س�رطان 
 Fred مرك�ز  م�ن  دراس�ة 
لبح�وث   Hutchinson
الس�يدات  أن  الس�رطان 
الالتي يعانين بدانة مفرطة 
تزيد لديهن مخاطر اإلصابة 
بنس�بة  الث�دي  بس�رطان 

بالس�يدات  بالمقارنة   39%
أصحاب الوزن الطبيعي.

• سرطان المبيض- السيدات 
البدينات التي تصاب بسرطان 

المبيض يكن أكثر عرضة للوفاة 
بالمرض كما يشير العلماء بمركز 

Cedars-Sinai الطب�ي. وقد أضافوا 
أن الخالي�ا الدهني�ة تف�رز هرمونا 

يحفز الورم على النمو.
• سرطان القولون – أعلنت الكلية 
األمريكي�ة لعلم المع�دة واألمعاء أن 

البدان�ة تزيد م�ن مخاطر اإلصابة 
بسرطان القولون.

• س�رطان خلي�ة الكل�ي – أكد 
Memorial Sloan-باحثون بمركز

Kettering للسرطان بنيويورك أن 
البدانة قد تزيد من مخاطر اإلصابة 

بأكثر أمراض سرطان الكلي شيوعاً.

تس�تخدم ه�ذه التقنية ف�ي أجهزة ق�راءة الكت�ب اإللكترونية وتتس�م 
بتوفيره�ا للطاق�ة تزخر األس�واق العالمي�ة بالعديد من الهوات�ف الذكية 
بمختل�ف أنواعها وأش�كالها بتقنيات متع�ددة من شاش�ات اللمس التي 
تتنوع بين تقنية "ريتينا"، و"سوبر أموليد"، و"نوفا - Nova" و"سوبر - 
إل س�ي دي". وتعاني معظم الشاشات السالف ذكرها من عيبين أحدهما 
عدم القدرة على القراءة بش�كل جيد تحت أش�عة الش�مس، واآلخر يكمن 
في أنها أحد األس�باب الرئيسة في سرعة نفاذ البطارية. من هذا المنطلق 
تعكف ش�ركة "Onyx International" الصينية، المتخصصة في صناعة 
قارئ�ات الكتب اإللكتروني�ة، حالياً على تجهيز نم�وذج هاتف ذكي جديد 
مزود بتقنية الحبر اإللكتروني "E-Ink"، التي تتمتع باستهالك منخفض 
للطاقة وأداء عال أكثر أريحية للعين لعدم اعتمادها على اإلضاءة الخلفية 
مثل شاش�ات "LED". وتتس�م تقنية "الحبر اإللكترون�ي" بمميزات عدة 
يلمس�ها مس�تخدمو أجهزة قراءة الكتب اإللكتروني�ة، أبرزها أنها موفرة 
للطاقة، تمنح حياة بطارية طويل يمتد ألس�بوع كامل بش�حنة كهربائية 
واح�دة، بجانب قدرة قراءة فائقة تحت أش�عة الش�مس نظ�راً لتوفيرها 
لخط واضح نقي ونس�بة تباين عالية. في المقابل س�يضطر المس�تخدم 
إل�ى التخلي عن مي�زة األلوان، حيث تفتقر ه�ذه التقنية على قدرة عرض 
المحت�وى باألل�وان بنفس جودة الشاش�ات الس�الف ذكرها س�ابقاً.ولم 
تفص�ح "Onyx International" عن الممي�زات التقنية الخاصة بالهاتف 
التي تنوي إصداره، التي تؤكد أنه سيكون أول هاتف ذكي في العالم مزود 

بتقني�ة الحب�ر اإللكترون�ي. 

 Leicester أش�ارت دراس�ة بحثية موّس�عة قام بها فريق من جامع�ة   
البريطاني�ة وتضمنت عينة من 800 ألف ش�خص، إل�ى أن الجلوس فترات 
طويلة يتسبب في زيادة مخاطر اإلصابة بالنوع الثاني من البول السكري 
وأم�راض القل�ب والموت المبّك�ر حتى عند األش�خاص الذين يمارس�ون 
نش�اطاً بدنياً بش�كل يومي. وقام فري�ق البحث بتحليل نتائج 18 دراس�ة 

سابقة، أكدت جميعها أن األشخاص الذين يجلسون فترات طويلة يعانون 
من مخاطر اإلصابة بالبول السكري وأمراض القلب والموت المبّكر مرتين 
أكث�ر من األش�خاص الذين ال يتبع�ون تلك العادة الخاطئة. وفي الدراس�ة 
الحديثة التي نش�رت مؤخراً بجريدة Diabetologia، قال الباحثون إن هذه 
الصل�ة ظلت قائم�ة حتى بعد أن أخذوا في االعتبار مقدار النش�اط البدني 
المعتدل أو الش�ديد الذي يمارس�ه هؤالء األش�خاص في حياتهم اليومية، 
فحت�ى األش�خاص الذي�ن يقوم�ون بتمارين بدنية بش�كل يوم�ي يؤذون 

صحتهم بقضاء فترات طويلة من يومهم في وضع الجلوس.
وقال�ت كاتبة الدراس�ة الباحث�ة في مركز البول الس�كري بمستش�فى 
جامعة Leicester، إيما ويلموت "إن متوسط الوقت الذي يقضيه البالغون 
ف�ي الجلوس يتراوح بين 50 % و70 % من وقته�م، ما يؤدي إلى تأثيرات 
صحي�ة س�لبية وخطي�رة. وبالعم�ل على تقلي�ل الوقت ال�ذي نقضيه في 
وض�ع الجلوس، يمكنن�ا تقليل مخاطر اإلصابة بالبول الس�كري وأمراض 
القلب والوفاة المفاجئة". ُيذكر أنها ليس�ت الدراسة األولى التي تحذر من 
المخاطر الصحية للجلوس طويالً، ففي مطلع هذا العام، قام باحثون من 
أقس�ام علوم الصحة وأمراض األوعية الدموية بجامعة Leicester بتقديم 
دراس�ة كشفت كيف أن السيدات الالتي يمضين أوقاتا طويلة في الجلوس 
يعانين من مخاطر أعلى لإلصابة بالمتالزمة األيضية التي تس�بق اإلصابة 
بالبول السكري. كما أثبتت دراسة أخرى أن ممارسة بعض النشاط البدني 
الخفيف أو المعتدل خالل فترات الجلوس الطويلة يساعد األشخاص الذين 
يعانون من الوزن الزائد في الس�يطرة على مستوى الجلوكوز واإلنسولين 

في الدم.

أكدت دراس�ة كندية حديث�ة أن قلة النوم تؤثر س�لباً في 
مزاج وسلوكيات أطفال المدارس، وأعطى باحثون إرشادات 
لألهل لقياس ما إذا كان أوالدهم يأخذون كفايتهم من النوم 

يومياً وكذلك نصائح لتهيئ الطفل لنوم مثالي.
وعمل الباحثون في هذه الدراسة على اكتشاف ما إذا كان 
س�لوك األطفال في مرحلة المدرسة االبتدائية يتأثر بمقدار 
ما يحصلون عليه من نوم أم ال. واستعان فريق البحث ب�34 
تلمي�ذاً تتراوح أعمارهم بي�ن 7 و11 عاماً يتمتعون بصحة 

جيدة وال يعانون مشاكل تؤثر في النوم أو السلوك.
وخالل أسبوع دراسي ُطلب من نصف التالميذ أفراد العينة 
الذهاب للن�وم مبكراً عن الطبيعي للحصول في المتوس�ط 
عل�ى 27 دقيق�ة إضافية من الن�وم أثناء اللي�ل، بينما منع 
النصف اآلخر من النوم في مواعيده المعتادة ما أفقد أفراده 
54 دقيقة من النوم في المتوس�ط كل ليل�ة. وفي النتيجة، 
س�جل المدرس�ون الذي لم يعرفوا ش�يئاً عن مشكلة النوم 
عند هؤالء الصغار، ظهور اختالفات واضحة في س�لوكيات 
وأداء التالميذ في يومهم الدراس�ي. وأشارت التقارير إلى أن 

التالميذ الذين ُحرموا من النوم لوقت كاٍف بدا عليهم اإلعياء 
الزائ�د كما كان�وا أكثر إزعاج�اً وحركة م�ن زمالئهم الذين 
نعم�وا بأوقات نوم أط�ول. فكان الط�الب المحرومون من 
النوم عرضة أس�رع للبكاء والعصبية واإلحباط، بينما كان 
التالميذ الذين حظوا بنوم أفضل أكثر قدرة على التحكم في 
مش�اعرهم وأكثر تيقظاً أثناء اليوم الدراسي. ورأى الخبراء 
أن نتائ�ج هذه الدراس�ة منطقي�ة وتقدم دلي�اًل جديداً على 
أهمي�ة النوم. فقالت مديرة قس�م طب النوم في مركز طب 
األطفال بواش�نطن، الدكت�ورة جوديث أوين�ز: "ندرك جيداً 
أن الحرم�ان من النوم يمكن أن يؤثر عل�ى الذاكرة والقدرة 
اإلبداعي�ة واللفظي�ة والحكم عل�ى األم�ور والتفاعل داخل 
الفص�ل عن�د الطفل"، ش�ارحًة أن الش�عور بالنعاس يفقد 
الش�خص القدرة على التفاعل مع اآلخرين. وأضافت أوينز 
أنه عندم�ا يعاني الطفل من مش�كلة التفاعل مع الظروف 
اليومي�ة ف�إن هذا قد يؤثر ف�ي عالقته بمدرس�يه ونجاحه 
في المدرس�ة، كما يؤثر على مهارات�ه االجتماعية وقدرته 
على التواص�ل مع أقرانه. وش�رح المتخصصون أن أطفال 

المرحل�ة االبتدائي�ة يحتاج�ون بش�كل عام لس�اعات نوم 
تت�راوح بين 10 و11 س�اعة يومياً، إال أن هن�اك اختالفات 
فردية بين األطفال تجعل المعيار غير ثابت. وشرحت أوينز 
أن "األطف�ال في هذه المرحلة يجب أال يعانوا النعاس أثناء 
الي�وم. فإذا ما غفي الطفل في الس�يارة أو أثناء مش�اهدة 
التلفاز فهذا مؤش�ر على قلة الن�وم".  كما أن هناك طريقة 
أخرى لمعرفة حاجة الطفل لساعات النوم بمراقبة ساعات 
النوم التي يحصل عليها أثناء العطالت المدرسية. فإذا كان 
الطفل ينام لس�اعات أطول عن تلك التي يحصل عليها أثناء 
فترة الدراسة، فهذا يعني أنه ال يتمتع بما يكفي من ساعات 
الن�وم في أثناء الدراس�ة. ومن هذا المنطلق دعت الدراس�ة 
اآلب�اء التخاذ ع�دة خط�وات لضمان س�اعات ن�وم كافية 
ألطفالهم تش�مل مس�اعدة األطفال على التهيؤ للنوم بغلق 

التلفاز أو جهاز الحاسوب قبل موعد النوم بنصف ساعة.
كم�ا نصح الباحث�ون اآلباء بوضع ج�دول محدد وصارم 
لمواعيد النوم واالس�تيقاظ ومحاول�ة تطبيق ذلك على أيام 
اإلج�ازات األس�بوعية أيض�اً. وأخي�راً دعا الباحث�ون األهل 

ليكون�وا الق�دوة ألوالدهم عب�ر الحصول على ن�وم ألوقات 
معقولة والتحدث مع األطفال عن أهمية النوم.

وختمت أوينز قائلًة: "يجب أن يؤخذ في االعتبار أن النوم 
يمث�ل أحدى طرق بن�اء صحة الطف�ل ونجاحه الدراس�ي. 

فالنوم مساٍو للتغذية السليمة وممارسة التمارين 
وكل م�ا نحاول تقديم�ه ألطفالنا من أجل أن 

يعيشوا حياة صحية ناجحة".
   

اجللوس طوياًل يزيد من خماطر السكري

بالنساء خاص  حاسوب   .."Fujitsu Flora Kiss"

ن�سائح لتفادي ق�سر نوم الأطفال وتاأثريه على �سلوكياتهم

الطالب املحرومون من النوم عرضة أرسع للبكاء والعصبية واإلحباط

رشكة صينية تطّور هاتفًا 
بتقنية احلرب االلكرتوين
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البدانة ترفع معدالت اإلصابة باألورام الرسطانية

ارتفاع معدالت العيوب 
اخللقية عند أطفال العراق
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برغ�م أننا مازلنا لم نفق بعد من كابوس األهداف الس�تة 
الت�ي زلزلت مرمان�ا يف موقعة ماملو االليمة لكننا دس�نا عىل 
جراحن�ا النازف�ة ووقفن�ا بما تملي�ه مس�ؤوليتنا كمتابعني 
ومش�جعني يف الشارع الريايض مع رجال منتخبنا الوطني يف 
مهمت�ه املونديالية، البل ذهبنا ابعد م�ن ذلك باختالق األعذار 
وإيجاد عديد التربيرات متوجسني خيفة أن تلقي تلك النتيجة 
الثقيلة بأوزارها عىل معنويات العبينا وقلنا يف مجمل ما قلنا 
إن مباراة الربازيل تختلف شكالً وموضوعاً عن مباراة اسرتاليا 
فتلك مباراة ودية تجريبية وهذه رسمية واللعب أمام سحرة 
الربازيل املتخم بنجومه وتاريخه املرصع بخمس ألقاب عاملية 
بمثابة مهمة تشوبها املخاطر بينما مجاراة اسرتاليا بجيلها 
الحايل من "العواجيز" سيكون ممكناً والفوز ستكون قطوفه 
داني�ة يف مباراة مفرتق الطرق كونه�ا لقاء الجريحني العراق 
واس�رتاليا اللذين تجرعا طعم الخس�ارة يف املرحلة الس�ابقة 
من التصفيات، يف ظل هذه الظروف واملعطيات دخلنا املباراة 
عىل أرضن�ا االفرتاضية )قطر( وش�هد الش�وط األول هدوءاً 
ناه عن طيب  ومحاوالت هجومية عراقية عىل اس�تحياء فسرّ
خاط�ر بجس نبض لحساس�ية املب�اراة وس�خونتها وتوالت 
الدقائ�ق دون ان نتلمس تل�ك الرغبة الحقيقي�ة للوصول اىل 
مرمى )ش�وارزر( حتى أطل�ق الحكم الك�وري العنان لهدير 
صافرته منهياً الش�وط األول عىل مثل ما ابتدأ بتعادل س�لبي 
نتيج�ًة وأداًء. يب�دو أن زيكو قد فطن يف وقت االس�رتاحة إىل 
رضورة تكثيف الفاعلية الهجومية ملنتخبنا يف الحصة الثانية 
من املب�اراة فأوعز بإرشاك عالء عبد الزهرة ومصطفى كريم 
من اجل تفعي�ل دور األجنحة وتمويل يونس بالكرات بعد أن 

عانى وهو يغرد منفرداً وسط الدفاعات االسرتالية.
وتحس�ن األداء نس�بياً إىل الح�د ال�ذي اوجد فس�حة من 
االطمئن�ان يف قلوبنا الضعيفة، والن التج�ارب أثبتت أن مثل 
هك�ذا مباري�ات مغلقة بني الطرفني يحس�مها هدف�اً واحداً 
ح�ر الهدف من كرة عراقية مرت�دة لعبت بإتقان نموذجي 
إىل داخل الش�باك االس�رتالية وكانت الفرحة ال توصف وخيل 
لنا أن الخرب الس�عيد آٍت ال محالة بأقدام العبينا. لم نستوعب 
إن جن�ون الك�رة وتقلباته�ا الدراماتيكية مرتبصة لتنس�ف 
ابتس�امة دامت س�بع دقائق س�جل بعدها الضيوف هدفني 
يف غض�ون أربع دقائق وبذات األس�لوب اث�ر تفوقهم بالعاب 
الهواء التي طاملاً س�جلوا من خاللها يف مرمانا يف مناس�بات 
عدة س�ابقة، حدث ذلك وسط دهش�ة كل من تابع املباراة يف 
امللع�ب وعرب الشاش�ة بما يف ذلك معلق املب�اراة القطري عىل 
قناة الكاس الذي ردد بأن منتخب اس�رتاليا بتسجيله هدفني 
يف هذا الوقت الحرج اثبت امتالكه شخصية املنتخبات الكبرية 
وفات�ه بأن خط دفاعنا الغائب الح�ارض يف تلك اللحظات هو 
من كان بال أدنى حيلة وفش�ل يف فرض مراقبة لصيقة تمنع 
العبي اسرتاليا من التحرك بأريحية والقفز الستقبال الكرات 

دون أية مزاحمة.
نع�م .. خسنا املباراة وفش�ل زيكو ورجال�ه مجدداً وان 
اتخذ الفش�ل هذه املرة أش�كاالً عدة، فش�ل يف تقديم عرض 
فني وبدني يمحي آثار هزيمتهم النكراء أمام الربازيل وفشل 
يف تحقي�ق فوز كان ليدعم موقفهم وب�ات الفريق الوحيد يف 
مجموعته لم يحرز اي انتصار متذيال ترتيب الفرق بنقطتني 

يف نهاية املرحلة الرابعة من التصفيات.

”خبطتين" 
في الرأس توجع

رؤى اتحاد الكرة يعلن عن مباريات الدور الثاني لدوري النخبة
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نفى توني بيغناتا رئيس نادي س�يدني األسرتايل أي نية إلدارة 
نادي�ه لضم النجم اإليطايل الكبري فرانشيس�كو توتي مهاجم 
روما.سيدني استطاع أن يضم املخرم أليساندرو ديل بيريو 
يف الصيف املايض بعد نهاية عقده ومش�واره مع يوفنتوس، 
وكانت الش�ائعات تح�وم حول توتي أيض�ا خصوصا بوجود 

بعض املش�اكل بينه وبني مدرب الفريق زدينيك زيمان.
لك�ن رئيس س�يدني نف�ى اإلم�ر قائال لوكالة “أنس�ا” 
اإليطالي�ة: “توتي؟ هذا مس�تحيل. ال يمكن أن يأتي إىل 
سيدني ولم نفكر باملوضوع بتاتا”.وأضاف: “ديل بيريو 

حالة منفردة ونحن سعيدين جدا بوجوده هنا ليس فقط 
يف نادي سيدني إنما يف أسرتاليا كلها”.

 

ذكر عض�و يف لجنة املس�ابقات يف اتحاد الكرة 
سيش�هد  املقب�ل  الجمع�ة  ي�وم  أن  العراق�ي 
انطالق منافس�ات الجولة الثاني�ة من املرحلة 
األوىل لدوري النخب�ة الكروي.وقال صادق عبد 
الحس�ني: إن "ثالث مواجهات سيش�هدها يوم 
الجمع�ة املقب�ل يف انط�الق ال�دور الثان�ي من 

منافس�ات دوري النخب�ة، حي�ث يلتقي فريقا 
الرشط�ة والنج�ف ع�ىل ملع�ب االول، بينم�ا 
يس�تضيف فريق الطلبة نفط الجنوب، يف حني 
يلعب امليناء والصناعة عىل ملعب نفط الجنوب 

بالبرصة".
واضاف أن "يوم الس�بت املقبل سيشهد إقامة 
خمس مواجهات، حي�ث يلتقي بغداد بكركوك 
عىل ملع�ب األول، ويضيف ملعب دهوك مباراة 

أصحاب ال�دار والس�ليمانية، ويالق�ي املصايف 
النف�ط  يس�تضيف  فيم�ا  الكهرب�اء،  ضيف�ه 
زاخو، يف حني يس�تضيف ملع�ب كربالء مباراة 
أصحاب األرض والزوراء".وتابع عبد الحس�ني 
أن "مب�اراة واحدة س�تجري يف محافظة أربيل 
بإقليم كردس�تان ضمن ال�دور ذاته يوم االحد 
املقبل، تجمع أربي�ل بضيفه القوة الجوية عىل 

ملعب فرانسو حريري".

توتي لن يرافق ديل بييرو في سيدني

أكد اندريس انييس�تا نجم املنتخب األس�باني ونادي برشلونة، أن فريقه سيتعلم الكثري 
من الفوز الدرامي عىل ديبورتيفو الكورونا 4/5 مس�اء الس�بت يف الدوري األس�باني.
وفرط برشلونة يف انتصار عريض بعد تقدمه 3/ صفر يف البداية ، قبل أن تتأزم أموره 
مع اهتزاز ش�باكه أكثر من مرة ثم طرد مدافعه األرجنتيني خافيري ماس�كريانو ، إال 

أن صاح�ب الضياف�ة لم يتمكن من التع�ادل قط واكتفى يف النهاي�ة باألداء املرشف.
وأوضح انييس�تا "كانت مباراة مجنونة، اعتقدنا أننا أنهينا األمور يف الش�وط األول، 
ولك�ن مواجهة ديبورتيفو عىل ملعبه أمر يف غاية الصعوبة".وأكد "كلنا اتفقنا عىل 

صعوبة املباراة وبالتأكيد سنتعلم الكثري من الدروس من هذا اللقاء".

انييستا: سنتعلم من المباراة المجنونة

رف�ض مدرب نادي برش�لونة اإلس�باني  تيتو فيالنوف�ا  الحديث عن 
األخط�اء التحكيمية التي عرفها لق�اء الفريق ضد ديبورتيفو الكرونيا 

)5�4( ، حي�ث ق�ال يف املؤتمر الصحفي : ” ال أري�د الحديث عن التحكيم ألن 
الكل شاهد ماحصل.”وحول اللقاء ككل 

أض�اف : ” دخلنا املبارة بش�كل قوي 
وتمكنا من تس�جيل ث�الث أهداف يف 

ظرف 20 دقيقة ، وكان باإلمكان أن 
نرفع النتيج�ة إىل 4�0 لكن الحكم 
إتخد قرارات غ�ري موفقة ضدنا ، 
لكن أنا س�عيد بالف�وز ومعجب 
كث�ريا باألداء ال�ذي قدمه هؤالء 
الالعبني.”وع�ن أخط�اء فكتور 
فالدي�س يف املب�اراة قال : ” إنه 
من أحس�ن الح�راس يف العالم 
، و ال يمك�ن التش�كيك أبدا يف 

قدراته.”

إع�رتف مدرب ن�ادي توتنه�ام أندريه فيالس ب�واس بتفوف 
تش�يليس التقن�ي والبدني عقب الخس�ارة )2�4( ، حيث قال 
يف ترصيح له ش�بكة “سكاي سبورتس” : ” لقد كانت مباراة 
مليئة بالعاطفة ، كان بإمكاننا الفوز  خاصة يف الشوط الثاني 

لك�ن امله�ارة الفردي�ة واإلبداع من العبي تش�يليس 
رجح الكفة لصالحهم.

”وأض�اف : ” رغ�م الهزيم�ة أنا س�عيد بم�ا قدمه 
الفريق من رغبة و إلت�زام ، وأنا متأكد أنه يمكنني 

تحقيق األفضل مع هذه املجموعة.”

ق�ال االتحاد الدويل للدراجات انه س�يبت يف قضية 
االمريكي النس ارمس�رتونج بعد ان اقرت الوكالة 
االمريكي�ة ملكافح�ة املنش�طات بان ارمس�رتونج 
بطل س�باق فرنس�ا س�بع م�رات س�ابقا تعاطى 
املنش�طات بش�كل منهج�ي ط�وال مش�واره مع 
الرياضة.وقال االتحاد الدويل للدراجات انه س�يعقد 
مؤتمرا صحفيا لهذا الغرض يف جنيف الس�ويسية 
يف الس�اعة 1100 بتوقيت جرينت�ش اليوم االثنني.

واض�اف االتح�اد ال�دويل "به�ذه املناس�بة رئيس 
االتح�اد الس�يد بات مكويد س�يتحدث ع�ن موقف 
االتحاد فيما يتعلق بقرار الوكالة االمريكية ملكافحة 
املنش�طات يف قضية ارمس�رتونج."ويمكن لالتحاد 
الدويل للدراجات املصادقة عىل قرار الوكالة االمريكية 
ملكافحة املنش�طات بايقاف ارمسرتونج مدى الحياة 
وتجريده من القابه السبعة يف سباق فرنسا للدراجات 

او نقل القضية اىل محكمة التحكيم الرياضية.

أكد م�درب نادي تش�يليس روبرتو 
دي ماتي�و ع�ىل أن�ه التوج�د أي نية 

إلدارة الفري�ق يف ن�زع ش�ارة الكابتن 
من املدافع ج�ون تريي ، كإجراء تأديبي 

بع�د إقاف�ه ألرب�ع مباريات م�ن اإلتحاد 
اإلنجليزي ، بس�بب السلوك العنرصي ضد 

انطون فرديناند.وحول فوز تشيليس )4�2( 
ع�ىل توتنه�ام أض�اف : ” أظ�ن أنن�ا قدمنا 

أحسن أداء لنا حتى األن ، سيطرنا عىل اللقاء 
م�ن البداية إىل النهاية وقدمنا لعب فيه إبداع و 

إمتاع.”وأض�اف : ” لقد حققنا أرب�ع إنتصارات 
متتالي�ة و أظهرن�ا روح عالي�ة عندم�ا تمكنا من 

العودة يف النتيجة.”
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فيالنوفا 
يرفض 

الحديث 
عن التحكيم

بواش : المهارة الفردية صنعت الفارق

االتحاد الدولي 
للدراجات يبت في قضية 

ارمسترونج اليوم

دي ماتيو: 
لعبنا بإبداع 

وإمتاع

ع�رَب املدير الفني لنادي بايرن ميونخ يوب هاينكس عن مدى س�عادتِه بأداِء فريقه ، و 
الذي ُترجم اىل انتصار كبري خارِج الديار عىل ُمس�تضيفِه نادي فورتونا دوس�لدورف و 
بخماس�ية نظيفة ، كما وصَف أداء فريقه يف املب�اراة ، بأنُه أفضل أداٍء للفريق يف هذا 

املوسم . 
يق�ول هاينك�س :" من الواضح بأنن�ي مسوٌر جداً ، لق�د لعبنا منُذ 

الدقيقة األوىل حتى الدقيقة األخرية أمام حشٍد رائع ".
و ُيضيف ُمهاجم مونش�جالدبخ السابق :" و األهم أن دفاعنا 

كان صلباً و متماسكاً بشكٍل رائع و لم يرتكب أي خطأ ".
و يخت�ُم هاينكس :" لقد كان أفضل أداٍء لنا يف هذا املوس�م 
، كل الع�ب كان ُيغطي عىل غريه ، اإلحتفال بهدف رافينيا 
األخري ، يعكُس ما يدوُر يف داخل الفريق  ".هذا و سيسافر 
متصدر البوندسليجا اىل فرنسا ، ملالقاة نادي ليل الفرنيس 
مس�اء غد الثالثاء ، يف إطار منافساِت الجولة الثالثة من 

مسابقِة دوري األبطال .

هاينكس: دوسلدورف 
ضحيَة ألدائنا

المستقبل العراقي / وكاالت

تس�بب مش�جعو نابويل يف خس�ائر مادية باس�تاد مدينة 
تورينو ، بعد خس�ارة فريقه�م عىل أرض يوفنتوس صفر 

/2 ي�وم الس�بت يف بطول�ة الدوري ، بحس�ب م�ا ذكرته 
وس�ائل اإلع�الم املحلية.وبحس�ب املصادر 

، أبل�غ يوفنت�وس االتح�اد اإليطايل 
لك�رة الق�دم ب�أن الجماه�ري 

بعض املقاعد املنشآت األخرى حطم�ت 
يف االس�تاد ، مش�ريا إىل أن أحد مس�ئويل الجه�از الفني 

لنابويل صفع أحد العاملني يف االس�تاد خالل الشوط 
األول من املباراة.وسبق أن تسببت جماهري نابويل 

املوس�م امل�ايض يف أعمال ش�غب بعد الخس�ارة 
أمام يوفنتوس يف تورينو صفر /3 .

جماهير نابولي 
تتسبب 

في أعمال شغب أبدى ايت�ور كارانكا املدرب املس�اعد لفري�ق الكرة بريال 
مدريد س�عادته ب�أداء املدافعني يف مب�اراة اول امس أمام 
س�لتا فيج�و والتي حس�مها األبيض بهدف�ني نظيفني يف 
األس�بوع الثامن م�ن ال�دوري األس�باني )الليجا(.وقال 
كاران�كا يف املؤتمر الصحفي الذي نقله موقع ريال مدريد 
الرس�مي " عاد راموس إىل مرك�ز الظهري أيمن، ورافائيل 
فاران لعب دوره وبيبي أدى املتوقع منه وبرز دور الغاني 
مايكل ايسيان كظهري أيس".وأشاد املدرب املساعد بأداء 
الغاني إيس�يان الذي ت�وىل مهام الجان�ب األيس بدالً من 

س�يلو املصابني  ر وفابي�و كوينرتاو، وش�كل ما
دفاعي�ة  قوي�ة  جبه�ة 
حرمت سلتا فيجو من 
هجوميا،  استغاللها 
وقال "إنه العب كرة 
الكثري  لدي�ه  ق�دم 

والخ�ربة،  الثق�ة  مل�درب م�ن  وا
يمكن يعرف�ه واألدوار املختلف�ة  الت�ي 

أن يقوم بها، اليوم كانت مباراة مهمة يف الشوط 
الثان�ي واس�تجاب ايس�يان والفري�ق ككل 

وه�و ما كنا نتوقع�ه منهم".وأكمل "كنا 
نعرف أنه إذا فقدنا السيطرة عىل الكرة، 
فس�وف يصب ذل�ك يف مصلحة س�لتا 
فيجو الذي يستحوذ جيداً عليها.وأملح 
كاران�كا إىل أن اس�تبدال كاكا بانخ�ل 
دي ماريا جاء ألسباب خططية وفنية 

رغبة من املدرب يف اللعب بشكل منتظم 
يف وجود دي ماريا عىل الجناح ومع أوزيل 

يف وسط امليدان.وسجل جونزالو هيجواين 
اله�دف األول للملك�ي، وضاع�ف النتيجة 

كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

المستقبل العراقي / وكاالت

كارانكا سعيد بأداء دفاع الملكي 

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

عدسة / حسن خليفة
المستقبل العراقي / بغداد



19
www.almustakbalpaper.net

 العدد ) 370 ( االثنين 22 تشرين االول 2012

لقد جف�ت األقالم وتم اس�تهالك عدد كبري من 
لوحات املفاتيح وبحت األصوات، وذلك كله يف سبيل 
مديح ليوني�ل مييس منذ قفز إىل قمة الكرة العاملية 

عام 2009.األرجنتيني يملك مهارة ال داعي للحديث 
عنها، وقدرات عىل الحس�م ل�و تجرأت عىل وصفها 
لكنت أضي�ع وقتكم، فالكل يعرف م�ن هو ليونيل 
مييس، والكل يع�رف قيمة األرجنتيني املنافس عىل 

الف�وز بالكرة الذهبية للمرة الرابع�ة ع�ىل الت�وايل.

يف مباراة برشلونة األخرية أمام ديبورتيفو، قفز 
س�ؤال إىل ذهني أكثر من مرة وكأن�ه يطالبني بأن 
أكتب عنه، ما رس هذا التطور املس�تمر بش�خصية 

ليونيل مييس كالعب كرة قدم؟.
ليونيل مييس الالعب الجائع دوماً، الالعب الذي 

طور نفس�ه يف الب�دء أمام املرمى كه�داف، ثم كان 
تطوير نفسه بصناعة اللعب ونقل الكرات، ورأيناه 
بع�د ذلك يصبح أفض�ل وأفضل بالك�رات الهوائية، 
ومؤخراً وجدناه يطور الكرات الثابتة بشكل ملفت 
زاد م�ن خطورته هدوء مييس املع�روف، وال ننىس 
تط�ور ش�خصيته القيادية واملب�ادرة والتي جعلته 
يتخل�ص من عقدة منتخب ب�الده وحولته إىل بطل 
هناك.س�يتذكر العالم ليونيل مييس كالعب مهاري 
وه�داف ورائع ق�ل نظ�راؤه، قد يصنف�ه كثريون 
عىل أن�ه األفض�ل يف التاريخ، لكن كل ذل�ك قد تجد 
مش�ككني به ألنها أمور ال معيار واضح فيها، لكن 
هن�اك يشء لن يجادل به أح�د، أن مييس ظاهرة يف 
مس�ألة الجوع ألن يكون أفضل، الج�وع ألن يفوز 
ب�كل يشء وكل مرة بش�كل غري�ب، راهن كثريون 
عىل ملل الربس�ا من النجاح�ات لكن ذلك لم يحدث 
ألن مييس يدفعهم كثرياً إىل األمام، فهو ظاهرة حقاً 
بمس�ألة عدم امللل من التطور، ومس�ألة عدم امللل 
م�ن النجاح.هكذا هي األيام ت�دور واألحوال تتبدل 
مع دورة الس�احرة املستديرة. منذ عام اتهم مييس 
بالخيانة والسعي وراء املال بعد التفاوت الكبري بني 
أدائه ومس�تواه ال�ذي كان متواضعاً م�ع املنتخب 
ومبهراً مع برش�لونة فتارة اتهموه بالخائن وتارة 

أخرى بالساعي وراء الثروة.
لنتع�رف يف البداي�ة عىل أس�باب معاناة مييس 
مع التانغو:لو عدنا إىل جذور املش�كلة لوجدنا أصل 
السبب يف املقارنة املبكرة بني مييس ومارادونا. فقد 
ذهبت غالبية الجماهري إىل مقارنة مسرية مارادونا 
املكتملة بمسرية مييس التي كانت يف بداياتها، دون 
أن ينتب�ه البعض أننا كنا نق�ارن 20 عاماً ملارادونا 
ببضعة أعوام ملييس فطالبن�اه بأن يكون مارادونا 
جديد قبل أن يبلغ سن ذروة التألق ملارادونا نفسه. 
عندما بدأ مارادونا بإبهار العالم، كان ش�اباً يافعاً، 
لكن ذروة مس�تواه وروعة مهاراته لم تتجىل إال يف 
س�ن ال�25، فطالبنا مييس ببلوغ هذه الذروة قبل 
األوان، أي قب�ل أن يتج�اوز ال��22 ربيع�اً، علماً أن 
بداية مي�يس مع املنتخب كان�ت صاروخية قبل أن 
يرتاجع مس�تواه بقدوم مارادون�ا مدرباً للمنتخب 

واستغنائه عن خدمات ريكيلمي.

تطورت املتاعب م�ع مييس بقميص األرجنتني 
عندما وجد نفسه يف بيئة مثالية يف النادي الكتالوني 
حي�ث كان يتلق�ى الدع�م ال�الزم لتفج�ري طاقاته 
ومواهب�ه، ذل�ك الدع�م ال�ذي افتقر إلي�ه منتخب 
التانغ�و. تن�اىس معظمن�ا أن منتخ�ب األرجنت�ني 
ال يمل�ك صان�ع ألع�اب قدير مما اضط�ر مييس إىل 
ش�غل ذلك املركز بدالً من اللعب يف مركزه املفضل. 
كم�ا أن البعض اآلخر بالغ يف توقعات�ه من الليو يف 
عرص الك�رة الحديثة الذي ال يس�مح لالعب، مهما 
كان خارق�اً، بفع�ل كل يشء بمفرده.ل�و افرتضنا 
أن الهدف بحاجة ملقوم�ات معينة كي يتم إحرازه 
حني تس�نح الفرصةن س�نالحظ ان مي�يس يمتلك 
عىل س�بيل املث�ال 95% من تلك املقوم�ات بمفرده 
وقادر ع�ىل ابتكارها، لكن م�ن دون ال�5% األخرى 
ل�ن تكتمل الهجم�ة وال الهدف. فقد ي�راوغ مييس 
One- مث�اًل 3 العب�ني ويحت�اج إىل مس�اعدة لعمل

Two، م�ن الس�هل أن يجد برش�لونياً يق�دم له تلك 
اللمسة التي تساوي ال�5% والكفيلة بجعل الهجمة 
متكامل�ة. تلك النب�ة الضئيلة الت�ي غفلنا عن عدم 
وجوده�ا أحيان�اً م�ع منتخ�ب التانغ�و. ال نقصد 
هنا التقليل من ش�أن املنتخ�ب األرجنتيني الكبري، 
وإنما هذه حال املنتخبات التي تجتمع قبل املباراة 
بس�اعات ويك�ون من الصع�ب ع�ىل أفرادها خلق 
التجان�س امللطوب يف ظرف يوم أو اثنني عىل عكس 
األندية التي يقيض أفرادها س�اعات مع بعضهم يف 
التدريبات بش�كل روتيني يومياً.أما االن فقد تحول 
مي�يس إىل معب�ود للجماهري بعد أن نج�ح يف قيادة 
منتخ�ب ب�الده إىل تحقي�ق االنتصارات واح�داً تلو 
اآلخر. جدي�ر باملالحظة أن الجماه�ري األرجنتينية 
ب�دأت ترفع الفتات تعرب من خاللها عن حبها لليو.

بدأت عجلة مييس مع التانغو تدور عىل نحو ملفت، 
كي�ف ال وق�د عادل رقم باتيس�توتا القي�ايس بعدد 
األهداف خ�الل عام واحد؟ كي�ف ال وقد اقرتب من 
معادل�ة رقم مارادونا بعدد األه�داف الدولية؟ ترى 
هل ينجح مييس يف قيادة األرجنتني إىل الفوز بكأس 
العالم القادمة وتتويج مس�ريته األسطورية بأغىل 

األلقاب؟

أرج�ع عض�و الجه�از التدريب�ي لفريق 
الرشط�ة بك�رة الق�دم، االردن�ي هيث�م 
ع�ىل  بالف�وز  فريق�ه  خ�روج  الش�بول 
الصناعة بهدف يتيم اىل تس�ابق الالعبني 
ع�ىل اضاعة الف�رص، مؤك�داً ان املباراة 
االوىل دائم�ًا ما تكون األصعب يف مش�وار 

النخبة الكروية.

ع�ىل  الف�وز  إن  الش�بول:  هيث�م  وق�ال 
الصناع�ة ل�م يك�ن يحص�ل ل�وال ع�دم 
اس�تغالل الف�رص التي س�نحت لنا التي 
لو س�جل نصفها لخرجن�ا بنتيجة كبرية 
فضالً عن ع�دم توفيق الالعب�ني يف أغلب 
دقائ�ق املب�اراة اال ان�ي اج�د ان البداي�ة 
مش�جعة ونس�عى من خالل الفوز االول 

ان تتواصل االنتصارات.

االوىل ال تعك�س  املب�اراة  ان   اىل  واش�ار 
املس�توى الحقيقي ألي فريق اال اني ارى 
ان فريقن�ا قادر عىل مج�اراة الفرق التي 
نالعبه�ا يف ض�وء املس�توى ال�ذي قدمه 
العبون�ا فضالً ع�ن وجود ع�دد كبري من 
الالعبني البدالء القادرين عىل قلب النتيجة 
يف أي وق�ت م�ن أوقات املب�اراة وهذا من 

اهم األمور التي تؤدي للنجاح.

أعلن رئيس االتحاد العراقي للقوس والسهم 
ع�ن موافقة اتحاده عىل مش�اركة منتخب 
الع�راق يف املرحلة األوىل لبطولة كأس العالم 
التي س�تقام يف سنغافورة للمدة من الثامن 
ولغاية الحادي عرش من ش�هر كانون األول 

املقبل.
وقال سعد محمود: إن "اتحاد اللعبة قرر يف 
اجتماع�ه األخري الذي عقد يف بغداد املوافقة 
ع�ىل املش�اركة يف بطول�ة العال�م بمراحله 
الثالث�ة لفئتي الرجال والنس�اء، ولفعاليتي 

القوس االوملبي واملركب".
وأضاف أن "تسمية العبي والعبات املنتخب 
ستكون عىل ضوء االختبارات التي ستجرى 

املعس�كر  خ�الل  واملصنف�ات  للمصنف�ني 
محافظ�ة  يف  له�م  يق�ام  ال�ذي  التدريب�ي 
كردس�تان".وأوضح  بإقلي�م  الس�ليمانية 
محم�ود أن "االتحاد س�مى امل�درب توفيق 
محم�ود لتدري�ب فئ�ة املتقدم�ني، واملدرب 
ف�وزي محمد لفئة البن�ات بفعالية القوس 
االوملب�ي، واملدرب�ة حن�ان جاس�م بفعالية 

القوس املركب".
وكان االتحاد الدويل للقوس والسهم قد حدد 
إقامة املرحلة الثانية من البطولة يف فرنس�ا 
للم�دة من الثامن عرش ولغاية العرشين من 
ش�هر كانون الثاني املقبل، يف حني ستكون 
املرحل�ة الثالث�ة للمدة م�ن الثام�ن ولغاية 

العارش من شباط املقبل يف أمريكا.

اك�د الع�ب فريق ده�وك بكرة الق�دم احمد 
جب�ار، ان فريقه دق ناق�وس الخطر لفرق 
الدوري النخبوي بتخطي�ه كركوك برباعية 
نظيفة يف عقر داره وهو ما سيجعلنا نعلن 
عن أنفسنا منافسني حقيقيني للحصول عىل 
الدوري للموسم الحايل.وقال احمد جبار: ان 
الفوز عىل كرك�وك يف ملعبه وبنتيجة كبرية 
قوامها أربعة اهداف نظيفة سيكون نقطة 
االنطالق نحول مواصلة االنتصارات بقيادة 
امل�درب الخبري جمال عيل وكادره املس�اعد 
اىل جان�ب دع�م اإلدارة الالمح�دود ونوعية 

الالعب�ني الذي�ن تضمه�م صف�وف الفريق 
والتي هي مقومات لنجاح اي فريق ونعاهد 
جماهرين�ا عىل ان ده�وك س�ينافس بقوة 
عىل اللقب.وأفاد: ان دعوتي لتمثيل املنتخب 
الردي�ف هي تتوي�ج ملجهودات�ي واالعرتاف 
بأن م�ا قدمته املوس�م امل�ايض جعلني من 
ضمن األسماء التي وجهت لها الدعوة وهو 
رشف كبري يل وسأسعى لحجز مكاني داخل 
تشكيلته األساس�ية ومن خالله سأعمل ان 
يكون يل موطئ قدم يف املنتخب الوطني الذي 
اعترب مس�ألة اللعب معه هي مهمة وطنية 

وحلم ألي حلم بتمثيل منتخب بالده.

القوس والسهم يشارك في بطولة العالماألردني الشبول: العبو الشرطة أضاعوا فرصًا بالجملة احمد جبار: دهوك دق ناقوس 
الخطر لفرق الدوري المستقبل العراقي / وكاالتالمستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

 أعلن عضو االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم قادر شمخي،أن 
اتح�اده س�يعقد اجتماعاً مهماً اليوم االثن�ني يف مقره يتدارس 
خالله جملة من القضايا اهمها مش�وار مدرب منتخبنا الوطني 
زيك�و والنتائ�ج املتحققة فضالً ع�ن االمور الخاص�ة بالدوري 
النخبوي.وق�ال قادر ش�مخي إن اتحاد الكرة س�يعقد اجتماعاً 
اس�تثنائياً الي�وم االثنني س�يكون متخم باملواضيع التي س�تتم 
مناقش�تها منها مس�رية منتخبن�ا الوطني لكرة القدم مش�وار 
منافس�ات التصفيات االس�يوية املؤهل�ة اىل موندي�ال الربازيل 
2014 ومش�وار مدربه زيكو والبحث بمرحلة االستعداد لخوض 
مباراتنا املقبلة مع االردن منتصف الشهر املقبل.وذكر: ان اتحاد 
الكرة س�يعلن عرب اجتماع�ه تحديد موعد وص�ول زيكو للقائه 
والتعرف ع�ىل االمور التي ادت للخس�ارات الثالث ام�ام اليابان 
والربازي�ل واس�رتاليا والتع�رف ع�ىل منهاجه االع�دادي قبيل 
مواجهة االردن الش�هر املقبل يف الدوحة ومنحه فرصة مااقاة 
ع�دد من املنتخبات ودي�اً قبيل موقعة الدوحة التي س�تكون 

فرصتنا االخرية يف مشوار الوصول للمونديال.

  ذكر املنس�ق االعالمي للهيئة االداري لن�ادي أربيل الريايض ريبني 
رم�زي، أن مهاجم الفريق الكروي لؤي ص�الح لن يخوض مباراة 
الفريق املرتقبة أمام تشونبوري التايلندي ضمن منافسات البطولة 
األس�يوية لعدم حصوله عىل تأش�رية الدخول لالرايض التايلندية.

وق�ال رمزي: إن الفريق الكروي س�يفتقد خدم�ات مهاجمه لؤي 
ص�الح يف املب�اراة املصريية يوم بع�د غد الثالثاء امام تش�ونبوري 
التايلندي لحس�اب منافس�ات جولة االياب من دور نصف النهائي 
لبطولة كاس االتحاد االسيوي كونه لم يحصل عىل تأشرية الدخول 
لالرايض التايلندية كونه أخذ جوازه البلومايس مما 
تس�بب يف ع�دم منح�ه التأش�رية.وأضاف: أن 
الالعب لؤي صالح سيعود ملدينة اربيل عىل أمل 
ان تق�رر أدارة الن�ادي القرار بع�د عودتها من 
تايلن�د. يذكر أن وفد الفريق الهولريي اىل تايلند 
برئاس�ة رئيس النادي عبد الله مجيد والجهاز 
الفني بقيادة املدرب الس�وري ن�زار محروس 
وكادره املس�اعد، فضال ع�ن الكادرين االداري 
والطبي والالعبني رسهنك محس�ن وجالل حسن 
ونريم�ان خرض واحم�د ابراهيم وايف�ان بوكينا 
ونديم صباغ واملدافع السنغايل ديبو بابا عبدالله 
واألوغن�دي مصطف�ى س�ليمان ووليد س�الم 
وهريدي سيامند ومصطفى كريم وهلكورد 
مال محمد وسعد عبد االمري وحيدر قرمان 
ومريان خرسو ولؤي صالح ومريان كريم 
وعم�ار  رايض  وامج�د 
وصالح  الحسني  عبد 
صباح  ونبيل  س�دير 
ونوزاد شريزاد وديار 
وك�ورست  رحم�ن 

احمد.

اليوم..االتحاد يجتمع لدراسة 
مشوار المنتخب 

في تصفيات كأس العالم

لؤي صالح يغيب 
عن تشكيلة اربيل أمام 
تشونبوري التايلندي

أعلن اتحاد كرة السلة املركزي عن جدول مباريات 
الدور االول من املرحلة االوىل للدوري املمتاز الذي 
س�ينطلق بعد غد األربعاء بإقامة مباراتني االوىل 
تجمع فريقي الحدود والتضامن وتس�تضيفها 
قاع�ة نادي الرشط�ة ويلتق�ي يف مدينة الكوت 
فريق�ا املوفقية وضيفه الرشطة، ويش�هد يوم 
الخميس املقب�ل اقامة ثالث مباريات اذ يضيف 
الحل�ة فريق الكهرباء يف كلية الرتبية الرياضية 
يف باب�ل ، ويالع�ب دهوك ج�اره زاخو يف قاعة 
كلي�ة الرتبي�ة الرياضي�ة  يف ده�وك ، وتختتم 
املرحلة بلقاء الكرخ مع نفط الجنوب يف قاعة 
ن�ادي الكرخ.ويض�م ال�دوري املمتاز عرشة 

فرق ويتوقع أن يش�هد منافس�ة رشس�ة 
بني اندية املقدمة السيما بعد التحضريات 
الجيدة للفرق املشاركة ودخول عدد منها 
معسكرات خارجية بعد استقطابها عدد 
من الالعبني املحرتفني بني صفوفها.عىل 
صعيد متصل حققت اندية نفط الجنوب 
والحل�ة  والكهرب�اء  الجدي�د  وس�والف 
ف�وزاً مهما يف بطول�ة ال�كأس )املرحوم 

ع�يل الصفار(، وتمكن نف�ط الجنوب من 
تحقيق فوز كب�ري عىل الكفل بنتيجة 111 
– 47 نقط�ة يف املب�اراة التي جرت يف الحلة 
، وحق�ق س�والف الجديد ف�وزاً صعباً عىل 
املوفقي�ة بف�ارق نقط�ة واح�دة 74 – 73 
يف املب�اراة الت�ي ج�رت يف قاع�ة كركوك ، 
ويف ذات املكان فاز الكهرباء عىل س�والف 
بف�ارق كب�ري 63 – 19، ونج�ح الحل�ة يف 
اجتياز حاجز الصليخ وفاز عليه بنتيجة 
77 – 34 يف املب�اراة التي ج�رت يف قاعة 
االتحاد ببغداد.يذكر أن جميع املباريات 
تج�ري يف توقي�ت واح�د ه�و 4 عرصاً 
باس�تثناء مباراة املوفقية والرشطة اذ 

تقام يف الساعة 3 عرصاً.
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ريا�ضة
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ليونيل ميسي .. من خائن إلى بطل قومي في األرجنتين

األربعاء.. انطالق 
دوري السلة الممتاز

ذك�ر املراف�ق الصحف�ي ملنتخ�ب الع�راق 
للشباب أن االتحاد اإلماراتي لكرة القدم ألغى 
فكرة إقامة بطولة رباعية تضم منتخبات العراق 

واإلمارات والسعودية واألردن.
وق�ال ص�الح عب�د امله�دي: ان "االتح�اد اإلماراتي 
اس�تعاض البطولة الرباعية بإقام�ة مباريات ودية 
ب�ني املنتخب�ات االربعة".وأض�اف ان "س�بب الغاء 
البطول�ة يع�ود اىل رفض امل�درب االردن�ي جمال ابو 
عابد مالقاة املنتخب الس�عودي مج�ددا بعد ان خاض 
املنتخب�ان مباراة تجريبي�ة يف الرياض انته�ت أردنية 
بهدف دون رد". وقال "منتخبنا الشبابي واصل اجراء  
وحداته  التدريبية عىل اديم ملعب نادي االمارات فرع 
الزهراء حيث  تم الرتكي�ز يف الوحدتني األخريتني عىل  
تماري�ن اللياقة واملطاولة  والرسعة فضال عىل عدد  

من الجوانب التكتيكية".

المستقبل العراقي / وكاالت

اإلمارات تلغي 
البطولة الرباعية

وف�ق الكمي�ات واملواصفات املبينة يف ج�داول الكميات واملخططات مع قرص )CD( الخاصة بامل�رشوع املذكور انفا والذي 
يمكن الحصول عليها من قسم العقود العامة يف املحافظة مقابل مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسون الف دينار غري 
قابل للرد فعىل الراغبني من الرشكات العربية واالجنبية او مقاولني ورشكات عراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة تصنيف 
)كهربائي�ة ميكانيكي�ة/ رابعة( تقديم اعطيتهم املس�توفية للتعليمات والرشوط العامة اىل س�كرتري لجنة فتح العطاءات 
املركزي�ة يف املحافظ�ة مرافق معها التامينات االولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء )باس�م مقدم 
العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات االخرى املطلوبة واملبينة يف استمارة تقديم العطاء. اخر موعد لتقديم وتسليم 

االعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عرش ظهرا يوم )الثالثاء( املصادف 6 / 11 / 2012 .

رشوط املناقصة/
1. تقدم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن )1 %( واحد من املائة من مبلغ العطاء عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان 
ناف�ذ املفع�ول )ملدة 90 يوم( من تاري�خ غلق املناقصة معنون اىل/ محافظة كربالء/ حس�ابات تنمي�ة االقاليم )وبالعملة 
املحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للرشكات حرصا( وصادر 
من مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدس�ة عىل ان ترفع النس�بة اىل 5 % من قيمة العقد عند 

االحالة.
2. يت�م تقدي�م العطاء من قبل املقاول نفس�ه او وكيله املخول واملصدقة وكالته النافذة ل�دى كاتب العدل، ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب صادر وموقع من املدير املفوض بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكس�ه لن يتم اس�تالم االعطية مهما كانت 

االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )60( يوم بعد تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

امللحوظات
1. مدة املرشوع )560( يوم.

2. تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.
3. موع�د انعق�اد املؤتم�ر يوم )الثالثاء( املصادف 30 / 10 / 2012 )11,00 صباحا( يف قس�م العقود العامة ملناقش�ة اراء 

ومالحظات املقاولني بخصوص املرشوع اعاله.
4. عىل الرشكات واملقاولني االلتزام بما جاء بالرشوط الخاصة املرافقة لوثائق املناقصة.

.)www.HolyKerbala.gov.iq( -:5. موقع املحافظة عىل االنرتنيت
6. الربيد االلكرتوني لقسم العقود العامة )E-mail.theholykerbala_ged@yahoo.com( لالجابة عىل استفساراتكم

محافظة كربالء المقدسة
قسم العقود العامة

المهندس
آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة

اعالن مناقصة انشائية رقم )102( تنمية / 2012 / تبويب 07  012  002  015
تعلن محافظة كربالء المقدسة عن اجراء مناقصة عامة لتنفيذ مشروع

)تاهيل الشبكة الكهربائية لحي الغدير / مرحلة الثانية(
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        بغداد/ المستقبل العراقي

أبدى بطل الطريان والقفز باملظالت العراقي فريد لفتة 
عن استعداده لتحطيم رقم النمساوي فلكس يف القفز 

من الفضاء.
ونق�ل بيان ملكت�ب نائ�ب رئيس ال�وزراء صالح 
املطلك تابعته )املستقبل العراقي( عن استعداد نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الخدمات لدعم البطل العراقي 

يف تنفيذ مش�اريعه الطموحة والتي تسهم يف 
تكوين نواٍة لوكالة فضاء عراقية والعمل 

ع�ى تس�جيل أرقام قياس�ية جديدة 
تسجل باسم العراق.

ترصي�ح  يف  لفت�ة  وق�ال 
صحفي أنه عى استعداد للقفز 
م�ن الفضاء وتحطي�م الرقم 
النمس�اوي  باس�م  املس�جل 

)فيليكس( إذا ما توفرت اإلمكانات املادية واملعنوية مضيفاًً 
أنه قد دخل موسوعة غينس لألرقام القياسية خالل نرشه 

علم العراق كأكرب رايٍة تنرش يف الفضاء.
وأش�ار البطل العراقي إىل والدته التي دخلت 
هي األخرى موسوعة غنيس لألرقام القياسية 
كأفضل ام�رأة ألهمت ولدها العزيمة واإلرصار 
ع�ى النجاح وعرب عن أس�فه ألنه�ا قد فارقت 
الحي�اة منذ وق�ت قصري بع�د رصاع طويل مع 

مرض الرسطان.
وتمنى لفتة أن يحقق حلمه ليكون 
أول رائ�د فض�اء عراق�ي خاص�ة و 
أنه ق�د إجت�از جمي�ع االختبارات 
العاملية يف هذا املجال وطلب دعم 
الحكومة العراقية ليستطيع أن 
يقدم للبالد والش�عب العراقي 

شيئاً يليق بتاريخهما.
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ المستقبل العراقي

يف حادثة طريفة ونادرة، أقدَم أحد طلبة جامعة بغداد 
يف مجمع الجادرية عى تعليق منشورات وملصقات ورقية 
حول محيط السور الخارجي ملبنى الجامعة وداخل أروقتها 

وذلك ملناسبة عيد ميالد إحدى زميالته يف الدراسة.
وق�ال عدد م�ن الطلب�ة إن زميال لهم يف إح�دى كليات 
جامعة بغداد أقدم عى نرش وتعليق تلك املنش�ورات داخل 
الح�رم الجامع�ي وأروق�ة الكلي�ة وح�ول محيط الس�ور 
الخارج�ي لجامعة بغداد بع�د أن فكر بتقديم هدية مميزة 
ملناس�بة حلول عيد ميالد إحدى زميالته التي تربطه معها 
عالق�ة ودية ج�ادة يتوقع له�ا أن تنتهي بنهاية س�عيدة، 

طبقا ملا ورد يف )أور نيوز(.
وازدان�ت ج�دران وأروق�ة جامع�ة بغ�داد ومحيطها 
الخارج�ي يف ه�ذا الش�هر ال�ذي ول�دت في�ه صديقت�ه، 
بملصقات ورقية تحمل عبارة »عيد ميالد س�عيد دندش«، 
و«كل عام وأنت بألف خري دندش«، وذلك تزامنا مع ذكرى 
عيد مي�الد الطالبة »دن�دش« التي دخل�ت ربيعها الحادي 
والعرشي�ن كم�ا تق�ول زميالته�ا اللواتي أك�دن االحتفال 
بهذه املناس�بة وتبادل الهدايا والورود داخل أروقة النادي 
الطالبي وس�ط الحرم الجامعي، قبل أن يتناول املحتفلون 

وجبة غداء خفيفة يف اح�د مطاعم الجادرية. وأكد الطلبة 
أن زميله�م الطال�ب أراد مفاج�أة زميلت�ه بهدي�ة مميزة 
ع�ن الهدايا الت�ي قدمتها زميالته�ا، فكان�ت بتعليق تلك 
املنش�ورات عى غرار سيناريو األفالم الهوليودية وقصص 
الحب األسطورية. وبّينوا ان الطالب تربطه بزميلته عالقة 
ودي�ة منذ دخولهما الجامعة ويتوق�ع أن تتكلل باالرتباط 
بع�د تخرجهما الع�ام املقبل. وأش�اروا إىل أن هذه 
املنش�ورات أث�ارت انتباه العدي�د من طلبة 
املجم�ع العلمي لجامعة بغ�داد يف الجادرية 
وتس�اءلوا ع�ن مصدره�ا وكان�ت مح�ورا 
رئيس�ا ألحادي�ث الطلبة األس�بوع املايض. 
بدورها ذكرت إح�دى الطالبات إن زميلتها 
»دن�دش« فوجئت بهدية زميلها بمناس�بة 
عيد ميالدها وكانت تتوقع منه هدية أخرى 

ال هذه املفاجأة املميزة.
وقال�ت إنه�ا لم تص�دق م�ا أبلغتها به 
زميالته�ا إن أروق�ة الح�رم الجامعي تعج 
بمنشورات تحمل اس�مها الذي تتداوله مع 
زميالته�ا وزمالئه�ا يف الكلي�ة حتى وجدت 
نفس�ها تق�ف امام إح�دى تلك املنش�ورات 

قرب السور الخارجي للجامعة.

لفتة يبدي استعداده لتحطيم رقم فيليكس 
يف القفز من الفضاء
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العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

س�نتوصل إىل الزبدة:  أمريكا هي الت�ي أرادت لنا هذا,  وأوصلتنا له 
...وم�ا كان  الش�يطان ليتصور أن يف العراق كل ه�ذا العدد من عديمي 
اإلحس�اس والكرام�ة والرشف من ممتهني الوس�يلة الق�ذرة,  وابتزاز 
الناس تحت الفتة التعويض والفصل وجلسات املفاوضات حول صفعة 
ه�ذا لذاك وإحالتها اىل قضية ..يلزمه�ا ايصال التهديد وتقاطر الوجوه 
الرشيرة العطىش للعدوان والرش والدم... إىل أن صارت أحاديث متداولة 
وروتينية... وفرصة للتندر عى الحكومة الغائبة, وهيمنة )الشقاوات(.. 
ولي�ت األمر أمر ش�قاوات...فقد كان ذاك املدعو )للمش�ية( وااللتحاق 
بالجم�ع املفاوض والوقوف عى طلب�ات وأحكام )قطاع الطرق(.. كان 
ه�ذا املدعو م�ع الجمع محرجا ومثل )بالع امل�وس( فإن قال انه يعرف 
خالة )الش�قي( وأي نوع من املومس�ات هي فانه مذب�وح, وان امتنع 
ع�ن االلتحاق بالجمع املف�اوض قد يتحول اىل خصم لالش�قياء )وانت 
تس�تنكف ع�ن مفاوضتنا(...الحل ؟؟ يس�افر من محافظت�ه اىل بغداد 

بعذر انه يجري فحوصات مهمة......فهل هذا معقول؟
ان يقصد املواطن مركز الرشطة او املحكمة لتقديم الشكوى ..وعدم 
اإلذعان لتهديدات كناس�ة الش�ارع يعن�ي ركض وله�اث وربما بهذلة 
تقن�ع املرء بأن الظروف اذن مناس�بة لفاريض اإلت�اوات وتجار الفصل 
العشائري ...بل إن أخبارنا, وبالصحافة ,لوزارة الداخلية, أقنعتنا بقدم 
عقليتنا... وان الدنيا قد تغريت كثريا.. وأقنعتنا ايضا ان رئيس الحكومة 
يعم�ل وحي�دا... وهذا ليس إنصاف�ا أو دفاعا عنه ...فهو مس�ؤول عن 

الب�واب يف أق�ى دائ�رة يف ابع�د قري�ة يف الع�راق.
مش�كلة؟ كارث�ة... انه مصري محس�وب بالكومبيوت�ر األمريكي.. 
وان ش�جبنا وإدانتنا للردة االجتماعية ..ولتنامي وهيمنة لغة العشرية 
...ومن ثم لغة الش�قاوات وأرباب املواخري إنما مثقلة بالغفلة وحس�ن 
الني�ة... ذل�ك إن ه�ذا الواقع املطل�وب قد تأس�س بإجراءات رس�مية 

ومرجعيات معروفة.
نؤكد انه ال ايرس وال اسهل من انهاء هذه املمارسة املعيبة واملهينة 
للدولة وللعراق يف عالم القرية الكونية وعرص التواصل..ويف وقت عراقي 
محس�وب عى االسالم تقرتف فيه كل هذه الشناعات واالهانات للدولة 
...وان�ه اذا كان ب�ني املس�ؤولني من هو عى القدر م�ن التخلف واالمية 
فيلزم عزله وإش�عاره انه الذي وثب من املقربة القديمة اىل عرص يهتف 
فيه االنس�ان ان�ه مواطن اريض ...ان�ه ينتمي اىل الب�رش جميعا ...وان 

معناه يتوقف عى قوة وصدق هذا االنتماء ..
بكلم�ة واحدة ...التأكيد عى قيمة املواطن�ة ...واالحتماء بالقانون 
...وتفعي�ل وج�ود الس�لطة وهيبة الدول�ة ...رشط التم�رد عى املنهج 
وأس�س االحتالل ...واالعرتاف ان البداية كانت مريعة وانها التي انتهت 

اىل  ان تكون لكناسة الشارع كلمتها.

صدرت الفرمانات الرئاسية بتنصيب قائدة الجمهورية الكويتية إال 
أن القائ�د الرضورة لم تعجبه التس�مية، ثم مل�اذا جمهورية وما هي إال 
ف�رع عليه أن يرتيض بالعي�ش يف كنف األصل.. إذن لتكن الكويت قضاء 
يرتبط بالبرصة وليكن ما يكون إال أنه وباعتباره أبا املكارم واملكرمات 
منحها فرصة ذهبية لتكون املحافظة التاسعة عرشة وليستبدل اسمها 
بمحافظ�ة النداء فاس�م الكويت ب�ات قديماً ولم يعد يالئ�م التوجهات 
الثوري�ة للقائ�د امللهم.. وحطت طائ�رات القادة الع�رب ممن وجدوا يف 
جن�ون القائ�د )الذي اكتش�ف الحق�اً أن ال عالقة له بجن�ون البقر بعد 
أن قدم�ت املمثل�ة املتهمة بالرفق بالحي�وان بريجيت ب�اردو احتجاجاً 
ش�ديد اللهجة إىل منظمة الصح�ة العاملية ألنها أدخل�ت األبقار وصدام 
يف بودق�ة مرضية واح�دة(.. وجدوا فيه فرصة مل�لء الخزائن والجيوب 
يف ح�ني وج�د قادة عرب آخ�رون أنها فرصتهم للتق�رب زلفى من قائد 
الق�وى العظمى وحاكم الجه�ات األربعة )بوش( وهك�ذا بدأ التطاحن 
ب�ني ثورين كالهم�ا مصاب بجن�ون العظمى فموالنا ص�دام كان يريد 
أن يفتح القدس ويحرر أورش�ليم ويعيد إليها تس�ميتها وربما يسميها 
)حي أور لصاحبه س�ليم( من خالل إعادة الفرع إىل األصل يف حني وجد 
بوش بأن ما فعله صدام إهانة لن تغتفر متناس�ياً ما حصل ليلة الغزو 
)االجتي�اح( حينم�ا رن الهاتف األحمر املوض�وع إىل جوار رسيره وهو 
نائ�م وإذا باملتحدث من الطرف الثاني وهو كبري موظفي البيت األبيض 
يخ�ربه ب�أن العراقيني قد اجتاح�وا الح�دود الكويتية وأنه�م تجاوزوا 
بدباباته�م وعجالته�م مرتفعات العوايل فرد عليه ب�وش بصوت خافت 
وهو يعاني من انزعاج ش�ديد بس�بب إيقاظه من حلمه )بأن ذلك األمر 
ال يس�تدعي إيقاظ رئيس الواليات املتح�دة األمريكية(.. نعم أن األمر ال 
يس�تدعي ذل�ك فاملطلوب ه�و أن يكتمل االجتياح وي�أكل صدام الطعم 
كام�اًل ال بل ويتمادى أكثر وي�رص عى البقاء لكي تكون ذريعته لتدمري 
م�ا تبقى من الع�راق قوية وكافية إلقناع األع�داء واألصدقاء.. وهذا ما 
حص�ل فعالً فبعد أن كان صدام ينوي االنس�حاب بعد مرور أس�بوعني 
ع�ى االجتي�اح خرج مجدداً ليعل�ن أن ال فرصة لذلك وأن الله س�بحانه 
وتع�اىل قد منحه الفرصة لكي يعيد للع�رب أمجادهم بأن ينترصوا عى 
أنفسهم وأن يعيدوا ما كان يفعله أسالفهم عند الغزوات بأن يتقاسموا 
الغنائ�م وهكذا وصل األم�ر إىل الالعودة فقد فش�لت كل الجهود يف ثني 
)القائد املوعود( بأن يرتك الكويت ويعود إىل الحدود.. ووجدها بوش بعد 
أن جند ثالثة وثالثني دولة فرصة س�انحة ليجع�ل العرب يلعنون اليوم 
ال�ذي تعلموا في�ه أبجديتهم الخالدة فقد انش�ق الص�ف العربي وباتت 
مؤتمرات القم�ة ووزراء الخارجية مؤتمرات مهازل وعراكا ورصاخا ال 
ينته�ي.. وعربت املدم�رات والبارجات أعقبتها حام�الت الطائرات قناة 
الس�ويس حاملة أكثر من نص�ف مليون جندي وضاب�ط من كل حدب 
وص�وب نحو الس�عودية ولم تنف�ع مع ص�دام نصائ�ح الجميع حتى 
محم�د عيل كالي حاول أن يس�تعطفه عندما حرض إىل بغداد متوس�اًل 
ب�أن ما يفعله س�يؤدي إىل كارثة.. الرئيس املرصي املس�جى عى فراش 
اآلن )حس�ني مب�ارك( أخربه بأن )دي أمريكا يابه( إال أنه لم يس�تجب 
برغم عمق العالقات بني االثنني والتي تجس�دت يف أرقى صورها حينما 
بحث حس�ني عن صدام يف س�احة االحتفاالت وهم يحرضون مع باقي 
أفراد مجلس الجالغي الصدامي )آس�ف مجلس التعاون العربي( حينما 
س�أل املغفور له امللك حس�ني والتائه يف صحراء نيفادا اآلن عيل عبد الله 
صال�ح.. )الرئيس فني( )تكراراً ملا قاله حني قتل الس�ادات يف املنصة(.. 
لم يكن صدام موجوداً واس�تغرب الثالثة فمضيفهم اختفى إال أنه وبعد 
لحظات ظهر يف س�احة الع�رض وهو يمتطي )حصان�ا ابيض( حينها 
قال حس�ني بس�خرية  )يبن األيه.. وراكب حصان ابيض.. فاكر نفسه 
ص�الح الدين وإله إيه(.. نقل املنافق عيل عبد الله صالح ذلك للرئيس يف 
جلسة خاصة حصل عى أثرها كل ما قسمه الله له من خريات العراق.. 
ظلت تلك العبارة ترقد يف ذاكرة صدام وهو يتقلب عى وس�ادته كل ليلة 
واآلن وبعد أن اجتاح الكويت ورفض كل العروض باالنس�حاب فأن عى 
حس�ني أن يعرتف بأنه )صالح الدين( الذي سيحرر بيت املقدس ويعيد 

إىل األمة رفعتها وهيبتها.. وللحديث بقية..

  *  حاتم حسن

  * حسن البيضاني

 كناسة الشارع..
سلتطتة

صتدام واحلتروب 
والنتائج باملقلوب

انشغاالت

بين السطور

مديــر التحريــر 

UPI /إسالم آباد      

قياس�ياً  حققت باكس�تان رقماً 
عاملي�ًا أدرج يف موس�وعة »غيني�س« 
احتش�د  بعدم�ا  القياس�ية  لألرق�ام 
م�كان  يف  ش�خصاً  و813  أل�ف   42
واح�د ورددوا مع�اً النش�يد الوطن�ي 

الباكستاني.
يف«  ت�ي  »جي�و  قن�اة  وأف�ادت 
باكس�تانيا  ان 42813  الباكس�تانية 
احتش�دوا يف مدين�ة اله�ور وحطموا 

الرقم القي�ايس العاملي يف عدد مرددي 
النشيد الوطني.

وح�رض ممث�ل م�ن »غيني�س« 
اإلنج�از وأصدر إعالناً رس�مياً بحمل 
باكس�تان اللقب وق�ال »لقد حطمتم 
الرقم القيايس العاملي«. يش�ار إىل ان 
الهند كانت حامل�ة اللقب عندما ردد 
15 ألف و243 شخصاً النشيد الوطني 
 .2012 الثان�ي  كان�ون   25 يف  مع�اً 
وكانت باكس�تان حاملة اللقب إىل أن 

تفوقت عليها الهند هذه السنة.

»غينيس« يف »عدد مرددي 
النشيد الوطني«

ًعلامء الفلك يكتشفون كوكبا من األملاس اجلتتميالت يفضلن.. اخلتضتوع !!
      لندن/ رويترز

 اكتشف علماء الفلك كوكبا ضعف حجم كوكب األرض يشكل األملاس املكون 
الرئييس فيه ويدور حول نجم يمكن ان يرى بالعني املجردة.

وي�دور الكوكب الصخري الذي أطلق عليه علماء الفلك اس�م )كانكري 55( 
حول نجم يشبه الشمس عى بعد 40 سنة ضوئية. والسنة الضوئية هي املسافة 
الت�ي يقطعها الضوء يف س�نة وتقدر بنحو 9.46 تريلي�ون كيلومرت. وي����وجد 

الكوك�ب يف مجموعة الرسط�ان ويدور برسعة كبرية تجعل الس��نة فيه تنقيض 
خالل 18 س�اع���ة فقط بحس�ابات كوكب االرض. واكتش�ف فريق بحث أمريكي فرنيس الكوكب الذي يبلغ قطره 
ضع�ف قطر األرض وتص�ل كتلته إىل ثمانية أمثال كتلته�ا. ويتميز الكوكب أيضا بش�دة حرارته إذ تصل 
درجة الحرارة عى س�طحه إىل 2148 درجة مئوية.وقال نيكو مادهوس�ودهان الباحث يف جامعة ييل 
ال�ذي من املقرر ان تنرش نتائ�ج بحثه يف دورية )الفيزياء الفلكية( »س�طح هذا الكوكب مغطى عى 

االرجح بالجرافيت واألملاس ال املاء والجرانيت«.
وقدرت الدراسة التي شارك فيها أوليفيه مواسيس 
الباحث يف معهد الفيزياء الفلكية يف تولوز بفرنسا 
أن ثل�ث كتلة الكوكب عى األقل - بما يقدر بنحو 
ثالثة أمثال كتلة األرض - قد يكون من األملاس.

واكتش�فت م�ن قب�ل كواك�ب كان األمل�اس 
العنرص األس�ايس فيها لك�ن هذه هي املرة 
االوىل التي يكتش�ف فيها كوكب يدور حول 
نجم يشبه الش�مس ويخضع فيها لدراسة 

تفصيلية بهذا الشكل.

      واشنطن / وكاالت

وجدت دراسة جديدة أن أرجحية 
امتالك بع�ض القيم غري الجذابة مثل 
تفضي�ل الخض�وع تزيد عند النس�اء 
الجمي�الت. وذكرت اليو ب�ي آي نقال 
ع�ن موقع »الي�ف س�اينس« العلمي 

األمريكي أن باحثني وجدوا أنه بالرغم 
من اعتب�ار النس�اء الجذاب�ات غالباً 
يتمتع�ن بمزاي�ا ش�خصية مرغ�وب 
فيه�ا أكثر يف عيون الغرب�اء، إال أنهن 
يف الواق�ع تزيد لديهن أرجحية امتالك 
القي�م غ�ري املرغوب�ة. وق�ال العلماء 
إن ه�ؤالء النس�اء أكث�ر عرض�ة ألن 

يفضل�ن االمتث�ال والدعاي�ة الذاتي�ة 
ع�ى االس�تقاللية والتس�امح.ونظر 
الباحثون يف حاالت 118 طالبة، مألن 
اس�تمارات لقي�اس قيمه�ن املتعلقة 
بالتقاليد، والتوجيه الذاتي، واالمتثال، 
والت�رّبع، ومزاياهن الش�خصية مثل 
االنفت�اح، وتقبل اآلخ�ر، والعصابية. 
فيدي�و  تس�جيل  ج�رى  وبعده�ا 
عن�د  دقيق�ة  مدت�ه  للمش�اركات 
توقع�ات  وق�راءة  غرف�ة  دخوله�ن 
الطقس.واستخدم 118 مشاركاً آخر، 
كح�كام 40% منه�م ذكوراً ش�اهدوا 
الفيديوه�ات قبل تقييم قي�م ومزايا 

أن�ه  النس�اء.وتبنّي  وجاذبي�ة 
النس�اء جذابات  اعتبار  عند 
بدنياً، فإنه�ن اعتربن أيضاً 

مريحات، ومنفتحات عى 
ومس�تقرات  التجرب�ة، 
عاطفياً.لك�ن الباحث�ني 
النس�اء  أن  الحظ�وا 
اللواتي اعتربن جذابات 

كن أكثر امتثاالً.
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حيتفل بميالد صديقته بتعليق منشورات حول جامعة بغداد

        بغداد/ المستقبل العراقي

دعت دراس�ة جديدة ع�ن زواج القارصات يف العراق, 
إىل س�ن الترشيع�ات املناس�بة لرفع الحد األدن�ى لزواج 
الفتي�ات إىل 18 عاماً.وأف�ادت الدراس�ة الت�ي أجرته�ا 
الباحث�ة العراقية الدكتورة كاتري�ن ميخائيل املقيمة يف 
واشنطن بأن الزواج املبكر يمثل انتهاكاً لحقوق اإلنسان 
األساسية، وخرقا للمعاهدات واملواثيق الدولية التي وقع 
عليه�ا العراق.وقالت الباحثة يف ترصي�ح أوردته )إذاعة 
العراق الحر(: إن الجمعية العامة لألمم املتحدة اعتمدت 
العام املايض القرار رقم 170/66 إلعالن يوم 11 ترشين 
األول م�ن كل ع�ام يوما دوليا للطفول�ة، وذلك لالعرتاف 

بحق�وق الفتي�ات وبالتحدي�ات الفريدة الت�ي تواجهها 
الفتي�ات يف جمي�ع أنحاء العالم.  وأوضح�ت الباحثة ان 
نتائج املس�ح االجتماعي واالقتص�ادي لألرسة يف العراق 
يظه�ر ان 21% من الفتيات يتزوج�ن حاليا قبل بلوغهن 
ال�19 س�نة، مقارن�ة ب� %15 يف اع�وام 2004 و 1997.

واظهر مس�ح متكام�ل لألوضاع االجتماعي�ة والصحية 
للم�رأة العراقي�ة لس�نة 2011 اج�راه الجه�از املركزي 
لإلحصاء ان 5% من الفتيات تزوجن بعمر دون 15 سنة، 
ونحو 22% دون س�نة 18.وأضاف املس�ح  أن أكثر هذه 
الح�االت تحصل بف�ارق عمر بني الرجل وامل�رأة وأحيانا 
كثرية تكون الزوجة الثانية والثالثة السيما وان القانون 

العراقي يسمح بتعدد الزوجات.

دراسة تدعو لرفع سن زواج الفتيات

بستم اهلل الرمحتن الرحيتتم
ان وعتتد اهلل حتتق

                                                              صتدق اهلل العظتتيم
تتق�دم ارسة تحرير صحيفة »املس�تقبل 
العراقي« ببالغ التعازي واملواس�اة اىل الزميل 
»احمد وليد« لوف�اة عمته املغفور لها.. تقبل 
الل�ه الفقيدة واس�كنها فس�يح جناته والهم 

اهلها وذويها الصرب والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون

تتقدم ارسة تحرير صحيفة 
»املستقبل العراقي« باحر آيات 
التهان�ي والتربيكات اىل الزميل 
»حس�ن البيضاني« بمناس�بة 
عقد قرانه عى االنس�ة »سارة 
خزع�ل«.. متمن�ني ل�ه حي�اة 
هانئة سعيدة مكللة باالفراح..

الف مبارك

تعزية
هتنئتة

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير


