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حكومــة األغلبيــة علــى دكـة احتيــاط المنتــخب الوطنــي السياســي !!
نيويــورك تايمــز: 800 مليــون دوالر تهــرب أسبوعيــًا مــن العــراق !!

مصدر لـ                         : التلوث البيئي بلغ نسبًا 
خميفة وغري مسبوقة

             المستقبل العراقي/خاص
أّكد مصدر متخصص بشؤون البيئة 
أن “التل�وث البيئ�ي ب�دأ يش�كل نس�بة 
كبي�رة وخطيرة على الب�اد”، الفتة إلى 
أن�ه ينط�وي عل�ى ش�يء م�ن “التلوث 

االشعاعي”.
وقال المصدر الذي لم يش�أ الكش�ف 
عن اس�مه، ف�ي تصريح ل�”المس�تقبل 

العراقي”، إن “الحكومة ال تعي مستوى 
س�تنجم  الت�ي  والك�وارث  المخاط�ر 
عن ه�ذا الن�وع م�ن التلوث”. وكش�ف 
عن “عرضي�ن أميرك�ي وألمان�ي قدما 
لتجهيز وزارتي البيئة والصحة بأجهزة 
متخصصة للكش�ف عن اإلشعاعات في 
أجس�ام البش�ر أو ف�ي االرض”، مبين�اً 
أن األجه�زة مهي�أة إلعطاء مس�تويات 

االش�عاع في االجس�ام عموما وتحديد 
خرائ�ط جوي�ة بش�أن نس�بة التلون”، 
أن األجه�زة “ليس�ت مكلف�ة  مضيف�اً 
ويمكن ش�راؤها”. ولف�ت المصدر إلى 
أن “الحكوم�ة رفضت هذي�ن العرضين 
ألن فضح ملفات التلّوث البيئي ستعطي 
نتائج حقيقية عن النس�ب اإلش�عاعية 

التي تعاني منها الباد”.
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تفاصيل ص3

  المستقبل العراقي/خاص
قالت مصادر سياس�ية مطلع�ة أن العاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وإيران يش�وبها 
ن�وع من الب�رود، عازية ذلك إلى الضغ�وط األميركية التي أجبرت الحكومة على اعتراض مس�ار 
الطائرات اإليرانية وتفتيش�ها بوجود عراقيين يمثلون ضمن فرق تفتيش المخابرات األميركية، 
مبينة أن هذا األمر “تسبب بمشكلة كبيرة” بين الطرفين. ووصل الرئيس اإليراني محمود احمدي 

نجاد إلى بغداد أمس األربعاء.
وذكر مصدر مطلع أن “الرئيس اإليراني وصل إلى بغداد في زيارة رسمية والتقى فور وصوله 

رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بمكتبه”.
وكان الس�فير اإليراني لدى العراق حسن دانائي فر كشف في 7 من الشهر الماضي عن زيارة 

رئيس الجمهورية اإلسامية اإليرانية محمود احمدي نجاد الى العراق.

إيران تتوسع جنوبًا.. والقرن األفريقي بدياًلً عن مضيق هرمز !
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العراقيون يستذكرون جمزرة كنيسة النجاة بدعوات حب وسالم

األحــد .. توزيــع رواتــب العمــال 
املتقاعديــن

»كتيبـة يـوسف العظمـة« تقـاتـل »العمـال الكـردستـاين«

بلومربج بيزنيزويك: مخسة مراكز تدريب لـ »القاعدة« يف األنبار !!

هات اخَللقيةيف البرصة ستة أضعاف نسبتها يف كاليفورنيا نسبة التشوُّ

   دمشق/ المستقبل العراقي/ خاص 
أفاد مصدر أمني في س�وريا عن وقوع انفجار في دمش�ق في 
حي الس�يدة زينب قرب مقبرة الغرب�اء، الفتاً إلى أن االنفجار نجم 
ع�ن عب�وة وضعت في مس�توعب نفايات. وأش�ار إل�ى أن غالبية 
الجرح�ى م�ن األطفال، مؤك�داً أنه ت�م إخاؤهم الى مس�توصف 
ه�اً بأن بعض  الش�هيد الصدر، ولم تس�جل حاالت استش�هاد، منوِّ

حاالت الجرحى فيها بعض الخطورة.
وقال عراقيون يسكنون الحي أن االنفجار كان يستهدف مقبرة 
الغرباء الت�ي ُدفنت فيها أغلب الش�خصيات السياس�ية والثقافية 
المعارضة لنظام المقبور صّدام حس�ين، مثل شاعر العرب األكبر 

محّمد مهدي الجواهري، ومصطفى جمال الدين وهادي العلوي.

ناسفة يف »الغرباء« قرب 
»اجلواهري«

          المستقبل العراقي/ خاص
قال مصدر مقّرب من محافظة بغداد إن “المحافظ يتصرَّف من دون شعور وطني”، 
مشيرا بذلك إلى زيارة قام بها المحافظ صاح عبد الرزاق إلى إحدى السفارات العربية 

لتهنئتها بحلول عيد بادها الوطني.
وأش�ار المصدر إل�ى أن المحافظ اصطحب مع�ه ضابطا برتبة رائ�د يمثل حمايته 
الش�خصية في أثناء زيارته إلى الس�فارة العربية لتهنئة السفير وباقي طاقم السفارة 
بحل�ول عيده�ا الوطني، مبيناً أن�ه تنحى جانباً بع�د أن صافح الس�فير العربي، تاركا 
المجال للحماية الذي يحمل مرس�وما جمهوريا رفيعا برتبة رائد في الجيش العراقي، 

ليقدِّم باقة الورود التي جلبها معه !!.
واس�تنكر المص�در قي�ام المحافظ به�ذا األمر قائاً أن�ه “يهين الس�يادة الوطنية 

والقوات األمنية العراقية”، مؤكداً أن “قيام المحافظ بهذا األمر يهين العراق”.

حمافظ بغداد يستهني بـ »مرسوم 
مجهوري« يمثل السيادة الوطنية !!!

         المستقبل العراقي/خاص  
كش�ف مصدر امني بارز عن »مصنع يف اإلم�ارات يعمل منذ مدة عىل تصنيع 
أجهزة شخصية وأسلحة مسدسات ألجهزة األمن العراقية«، الفتاً إىل أن األجهزة 

»عىل وفق مواصفات أمريكية لكن موادها صينية«.
وق�ال املصدر أن »الكلفة اإلجمالية لكل مس�دس تبلغ 200 دوالر مع تكاليف 
الش�حن إىل الع�راق«، مس�تدركاً بالق�ول »إال أن عرض الرشاء املق�دم للحكومة 
العراقية تبلغ قيمة املس�دس فيه 1200 دوالر«. وأّكد أن حجم الطلبية »تصل إىل 

60 ألف قطعة«.

مسدســات صينيــة لقــوات األمــن
 بـ1200 دوالر !!

نجاد يف بغداد برغم تفتيش 
الطائرات.. واملالكي يستقبله 

عىل »خجل«
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ملاذا توقف استفتاء جريدة »الصباح 
اجلديد«.. وكيف اكتسح امني بغداد 

السابق نتائج التصويت 

قريبًا جدًا
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وشاية زوجة صدام 
تقود العتقال 

»رؤوس« القاعدة

سعرها الحقيقي 200 دوالر

بحر العلوم لـ                         : أسعار النفط قابلة لالهتزاز
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بغداد تطرد »البيشمركة« من ميزانيتها خشية بسط النفوذ

القضاء األعىل: قرارات املحكمة االحتادية ملزمة للجميع
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تـفاؤل كـبري السـتـقـبال فـصل الـشـتاء بدون مـشـاكل
مـديــر بـلـديــة الـصــدر الـثــانـيـــة لـ                   :                                   
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

أبحرت مجموعة من السفن اإليرانية 
إلى الس�ودان ف�ي أول زيارة "سياس�ية" 
إل�ى الق�رن اإلفريق�ي، وف�ي أول إطاللة 
"خميني�ة" م�ن نوعه�ا على ه�ذا الجزء 
الحيوي والمهم من العروبة السوداء التي 
تش�هد حركة صهيونية غير مسبوقة من 
خالل الدولة المس�يحية المجاورة، وتبنيا 
دوليا لالنفصال، وتقطيعا واضحا لجس�د 
جمهورية البش�ير الذي ال يش�تغل حسب 
ما هو معلن في إطار المشروع االخواني 

رغم اخوانيته التاريخية!.
جنوب�ا،  يتوس�عون  اإليراني�ون 
والفتوح�ات الطهرانية تمتد الى س�احل 
الزن�وج كم�ا ل�و ان الدع�وة اإلس�المية 
األولى تتح�رك من جدي�د، ويتحرك معها 
الفاتحون الجدد إلى الضفاف لإلفادة من 
هذه الجغرافيا المتش�حة بالماء والبردي 
والوج�وه الس�مراء والفطرة اإلنس�انية، 
في مهمة توس�يع فلك الصورة اإلسالمية 
وجبهة ممانعة بعد ان "عششت" حركات 
التبش�ير عميقا في أج�زاء مهمة من هذا 
القرن، ونمت الحركة الصهيونية، وأصبح 
من الصعب رؤية السودان المسلم في ظل 
تواطؤ عربي سعودي وقطري على تسليم 
الس�ودان ل�"الصهيوني�ة" ثمن�ا للقبول 
بالمبادرة العربية الت�ي طرحتها الرياض 

في قمة بيروت منتصف التسعينيات.
اإليرانيون والسودانيون شركاء أزمة 
عداء مستحكم أميركي للمشروع والدولة 
والنم�وذج والقي�ادة والمس�تقبل، وربما 
يأتي الشعور باألزمة ليشكل رافعة مهمة 
للعالقات العس�كرية االيرانية الس�ودانية 
خاصة بعد ان قصفت طائرات إس�رائيلية 
معم�ال إلنت�اج صواريخ س�وداني خاص 

بدعم المقاومة الفلسطينية في غزة ممول 
من قبل طه�ران وتطوير مماثل للعالقات 
السياسية التي ستش�هد انتقالة حقيقية 
س�تفضي دون ش�ك ال�ى تتوي�ج لقي�ام 
حركة مقاومة سياس�ية ناف�ذة في وجه 
مش�روع األطماع اإلس�رائيلية، وسيكون 
نم�وذج البش�ير نجاد إعالنا لمس�يرة من 
التحالف�ات السياس�ية والعس�كرية التي 
تس�تعصي على اآلخرين، وربما س�تكون 
مقدم�ة حقيقي�ة لقي�ام تحال�ف ش�بيه 
بالتحالفات العسكرية واألمنية في الغرب 

"النيتو"!.
لقد فش�لت طهران في تحقيق هدف 
إقامة عالقات مس�تقرة بينه�ا وبين دول 
الخليج بسبب العداء الطائفي المستحكم 
ل�دول الخلي�ج إليران، ولم تس�تطع طيلة 
مرحل�ة م�ا قبل او بع�د الح�رب العراقية 
اإليرانية من تجسير الهوة الشاسعة بينها 
وبين اي�ران فيما ال�رأي اإليراني لم يتغير 
إزاء دول الخلي�ج كونه�ا خ�ط إم�دادات 
"المؤام�رة" الدولي�ة عل�ى طه�ران وأراد 
لدول�ه ان تك�ون بوابة إس�قاط النموذج 
"اإلس�المي" او محاصرته في عاصمته.. 

على اقل التقديرات!.
ال أح�د يعرف مهمة الس�فن االيرانية 
الس�واحل  إل�ى  طريقه�ا  ش�قت  الت�ي 
السودانية وربما يأتي هذا التكتم االيراني 
السوداني على المهمة ليزيد أجواء الزيارة 
العس�كرية بريقا في اهتمامات السياسة 
العربي�ة والدولي�ة الت�ي ق�رأت الخط�وة 
رسالة ايرانية للساحل الخليجي المضيء 
بكاش�فات منص�ات النف�ط ان طه�ران 
قادرة على الذهاب بعيدا في توسيع رقعة 
الحلفاء وتأسيس تحالفات جديدة بعد ان 
أغلق الخليجي�ون وعرب أمري�كا المنافذ 
ف�ي ممراته�ا المفتوح�ة عل�ى العروب�ة 

تنفي�ذا لقرار بمحاصرة الثورة وإس�قاط 
الجمهوري�ة والع�ودة بالخلي�ج ش�رطياً 

مطيعاً لمشروع الهيمنة اإلسرائيلية.
الذهاب الى س�واحل القرن األفريقي 
في رحلة عس�كرية، هو ذهاب الى أقصى 
مدي�ات المواجه�ة المفتوحة م�ع أعداء 
القرن األفريقي، وه�م عديدون وكثيرون 
يبدأون بإس�رائيل، وجيبها المسيحي في 
الجن�وب وال ينته�ي بالقاع�دة وأطرافها 
التكفيري�ة الت�ي تح�اول ان تك�ون له�ا 
موطئ قدم في هذه الس�واحل المفتوحة 
كم�ا وج�دت موطئ ق�دم لها ف�ي مالي 

أقصى القرن األفريقي!.
اي�ران لديها س�تراتيجية مهمة، هي 
النهوض بواق�ع هذا القرن عبر التخطيط 
المش�روع  انف�الت  لمواجه�ة  الواقع�ي 
االس�رائيلي والهيمن�ة الدولي�ة، وتحقيق 
ه�دف التنمي�ة االجتماعي�ة واالقتصادية 
واألمنية والعسكرية التي تمثل هدفا شعبيا 
وسياس�يا كبيرا في الس�ودان، وغيره من 
الدول العربية واإلس�المية، ولعل القصف 
االس�رائيلي للمصن�ع الس�وداني الممول 
لعمليات المقاومة الفلس�طينية في غزة 
هو الخطوة االولى التي س�تضع ايران في 
أولويات مشروع صد اكبر هجمة يهودية 
وتبش�يرية وأمني�ة دولية على الس�ودان 
وربم�ا س�يكون الس�فر العس�كري ال�ى 
الس�ودان بداية مهمة لإلفالت من حصار 
هرمز والتوس�ع بعيدا في فتوحات أشبه 
بالفتوح�ات العربي�ة التي أغ�ارت جنوبا 
وشماال حتى وصلت حدود فرنسا لإلفالت 
من قبض�ة السكس�ونية الت�ي اعتمدتها 
أط�راف م�ا بع�د فتح مك�ة ف�ي محاولة 
إلغالق كل الممرات الكونية أمام اإلس�الم 
وه�و يق�دم نفس�ه حرك�ة في اإلنس�ان 

ودينا لكل الدنيا.

إيران تتوسع جنوبًا.. والقرن األفريقي بدياًلً عن مضيق هرمز !

             بغداد/ المستقبل العراقي

استشهد أربعة أش�خاص في هجومين منفصلين، أمس 
ف�ي بغداد والموصل، حس�بما أف�ادت مصادر أمني�ة وطبية. 
ففي بغداد، قال ضابط في الشرطة برتبة نقيب أن "مسلحين 
اطلق�وا النار على ش�احنة صغيرة صب�اح األربعاء في مدينة 

الصدر ما أدى الى وفاة شخصين". 
وأكد مصدر طبي في مستش�فى الصدر العام تلقي جثة 
ش�خص اثر اصابت�ه بالرصاص ووف�اة الضحي�ة الثاني بعد 

دقائق من وصوله للمستش�فى، اثر اصابته في الهجوم ذاته. 
وف�ي الموصل قال المالزم أول حمدان الجبوري من الش�رطة 
ان "مسلحين مجهولين اغتالوا شخصين في ناحية القيارة" 

الواقعة على بعد خمسين كيلومترا جنوب الموصل. 
وأكد الطبيب س�نان البدران في مستشفى الموصل العام 

تلقي جثتي الضحيتين. 
ورغم انخف�اض معدالت العن�ف مقارن�ة بالموجة التي 
اجتاح�ت الع�راق بي�ن 2006 و2008، م�ا زالت البالد تش�هد 

تفجيرات وهجمات بصورة يومية.

             البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكوم�ة المحلي�ة في 
البص�رة، عن قرب إخالء فندق ش�ط 
العرب التراثي من القوات العسكرية 
الت�ي تش�غله من�ذ س�نوات تمهيداً 
إلع�ادة تأهيله وترميمه، وتوقعت أن 
يحق�ق نجاحاً كبيراً في اس�تقطاب 
افتتاحه.وقال  النزالء األجان�ب بع�د 
محاف�ظ البص�رة خلف عب�د الصمد 
إن "الحكوم�ة المحلية لديها س�عي 
حثي�ث من�ذ الع�ام الماض�ي إلعادة 
تأهيل فندق ش�ط الع�رب وقد قامت 
بخطوات جادة"، مبيناً أن "الحكومة 
اتفق�ت مع وزارة النق�ل على ترميم 
الفن�دق بط�رق علمي�ة تضمن عدم 
المس�اس بتصميمه بكونه أحد أبرز 

المعالم التراثية في المحافظة".
أن  ال�ى  الصم�د  عب�د  ولف�ت 
"مش�روع إعادة التأهيل سينفذ بعد 
إخ�الء الفندق م�ن قي�ادة العمليات 
التي تش�غله منذ س�نوات"، مضيفاً 
أن "الحكوم�ة المحلية قامت مؤخراً 

لقي�ادة  بدي�ل  موق�ع  بتخصي�ص 
قريب�اً". ل�ه  وس�تنتقل  العملي�ات، 
من جانبه، قال مستش�ار المحافظ 
لش�ؤون الس�ياحة واآلث�ار هاش�م 
ش�ط  "فن�دق  إن  الع�زام،  محم�د 
العرب ه�و أول فندق فاخر ومطابق 
للمواصف�ات العالمي�ة يفتت�ح ف�ي 
البص�رة، ويع�د حالي�اً م�ن المعالم 
التراثية التي يج�ب الحفاظ عليها"، 
موضحاً أن "األبنية التراثية يجب أن 
يكون عمره�ا 200 س�نة فما دون، 
ومن الش�روط األخرى أن تكون ذات 
فريدة".ولف�ت  عمراني�ة  تصامي�م 
العزام الذي تولى س�ابقاً إدارة هيئة 
اآلث�ار والت�راث ف�ي البص�رة الى أن 
"فن�دق ش�ط الع�رب التراث�ي في�ه 
مس�حات عمرانية مميزة تتضح من 
خالل أس�اليب بناء العق�ود والقباب 
أن  مؤك�داً  الب�ارزة"،  والواجه�ات 
"المواد المستخدمة في بناء الفندق 
بم�ا فيه�ا الطابوق المنج�ور تميزه 
أيض�اً ع�ن األبني�ة التراثي�ة األخرى 
ف�ي المحافظة".وتوق�ع الع�زام أن 

"يحقق الفندق نجاحاً كبيراً في حال 
إعادة افتتاحه بع�د تأهيله"، معتبراً 
أن "معظم األوربيي�ن الذين يزورون 
ع�ادة  يفضل�ون  العربي�ة  البل�دان 
اإلقام�ة في فن�ادق قديم�ة وفاخرة 
ألنه�ا تعيدهم ال�ى أج�واء الماضي 

وتحسسهم بعبق التراث".
يذكر أن فندق ش�ط العرب يقع 
في الجهة المقابلة لجزيرة السندباد 
السياحية، وتعود ملكيته الى الشركة 
العام�ة للموان�ئ، وقد وض�ع حجر 
أس�اس الفندق ع�ام 1931، وافتتح 
عام 1938 بحضور الملك غازي األول، 
وق�د أغلق الفندق مطل�ع الثمانينات 
بس�بب الح�رب العراقي�ة اإليراني�ة 
حت�ى  مغلق�اً  وظ�ل   ،1988-1980
استولت عليه القوات البريطانية عند 
اجتياحها البصرة ع�ام 2003، ومن 
ث�م تحول الى مقر لقي�ادة العمليات 
ف�ي المحافظ�ة، ومازال�ت تش�غله 
قطاع�ات عس�كرية عراقي�ة، وه�و 
مح�اط بحواجز كونكريتي�ة، فضالً 
عن نقاط للتفتيش وأبراج للحراسة.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت الوالي�ات المتح�دة أم�س 
المرك�زي  البن�ك  الس�تقالل  دعمه�ا 
العراق�ي بم�ا يتواف�ق م�ع الدس�تور 
م�ن  قلقه�ا  أب�دت  فيم�ا  العراق�ي،  
الجاري�ة م�ع  التحقيق�ات  انع�كاس 
مس�ؤولي البن�ك س�لبا عل�ى عالقات 

البن�ك مع البنوك الدولية األخرى إذا لم 
تكن عادلة وشفافة. 

وقال السفير األميركي الجديد لدى 
الع�راق س�تيفن بيكروف�ت أن "بالده 
تدعم استقالل البنك المركزي العراقي 
ال�ذي يتوافق مع الدس�تور والقوانين 
العراقي�ة"، مبين�ا أنه�ا "ال تتخ�ذ أي 
موقف من التحقيقات الجارية بش�أن 

المسؤولين في البنك". 
وأضاف بيكروفت أن بالده "تشجع 
على أن تكون ه�ذه التحقيقات عادلة 
وش�فافة"، مبديا "قلقه م�ن أن يؤثر 
اجراء تحقيقات غير ش�فافة في هذه 
القضية سلبا على العالقات المصرفية 
المصرفية  المؤسس�ات  للع�راق م�ع 

والبنوك الدولية".

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مصدر أمن�ي مطلع، األربعاء، ع�ن أن رئيس 
الحكومة والقائد العام للقوات المس�لحة نوري المالكي 
يبح�ث في اجتماع يضم�ه والقيادات األمني�ة في األنبار 
ونينوى اآلليات التي تكفل س�يطرة بغ�داد على حدودها 
مع دمش�ق. وقال المص�در الذي طلب عدم االش�ارة الى 
اس�مه ل�"ش�فق ني�وز"، أن "المالك�ي يجتم�ع بصفته 
قائ�دا عاما للقوات المس�لحة م�ع قيادة ق�وات الحدود 
وقادة عمليات األنبار ونينوى لبحث مسألة ضبط الحدود 
مع س�وريا الت�ي تعيش أوضاعا مضطرب�ة لمنع وصول 

تداعياتها الى العراق". 
وأضاف المصدر أن "المالكي سيطرح امام القيادات 
األمنية خيارين او آليتين للسيطرة على الحدود المشتركة 
مع الجانب الس�وري"، موضح�ا ان "الخيار األول يتمثل 
بنصب ج�دران اس�منتية كونكريتية على ط�ول الحدود 
لمنع تسلل العناصر المسلحة او تهريب السالح اليها من 
الجانب العراقي".وتابع المصدر أن "الخيار الثاني يتمثل 
ببناء مخافر حدودية مكثفة وعلى مس�افات قريبة على 

طول الحدود للغرض نفسه".

مساع يف البرصة إلعادة تأهيل فندق شط العرب الرتاثياستشهاد أربعة أشخاص يف هجومني منفصلني مقرتحان لضبط احلدود "الساخنة"
 بني العراق وسوريا

واشنطن قلقة من حتقيقات "غري شفافة" مع مسؤويل البنك املركزي

          المستقبل العراقي / بشرى الشمري 

تمكنت دوريات ش�رطة نجدة بغداد من اعتقال مطلوبين اثنين وضبط 
س�يارة مطلوبة وإبطال مفعول عبوة ناس�فة في أثناء قيامها بممارسات 

أمنية متنوعة في مناطق متفرقة من العاصمة. 
وأف�اد مصدر امني ب�أن دوريات نجدة بغداد تمكنت م�ن إلقاء القبض 
على شخص مطلوب في قضايا جنائية في شارع فلسطين وسط العاصمة 

بغداد. 
وأض�اف "كما تمكنت دوري�ات النجدة من إلقاء القبض على ش�خص 
مطل�وب للقضاء على وفق المادة 4/ إرهاب ف�ي منطقة خرنابات في ابي 
غري�ب غربي بغداد"، مش�يرا ال�ى انه "تم تس�ليم الش�خصين المطلوبين 

للقضاء والجهات المختصة". 
وذكر المصدر أيضا إن دوريات النجدة تمكنت من ضبط سيارة مطلوبة 
م�ع حائزها في منطق�ة الدورة جنوب ش�رقي بغداد، مبينا انه تم تس�ليم 

السيارة مع حائزها الى الجهات المختصة. 
وأش�ار ال�ى ان دوري�ات النجدة تمكنت م�ن العثور على عبوة ناس�فة 
موضوع�ة عل�ى جان�ب الطريق ف�ي منطقة المدائ�ن جنوب غرب�ي بغداد، 
موضح�ا انه ت�م إبطال مفعول العب�وة من قبل خبير المتفج�رات من دون 

وقوع خسائر تذكر.

          بغداد / المستقبل العراقي

قال المتحدث الرس�مي باسم وزارة العدل، أن عدد السجناء السعوديين 
في الس�جون العراقية يبلغ حالياً نحو 38 س�جيناً، وذلك بعد إطالق س�راح 
س�جناء وإعدام آخرين، مش�يراً إلى أن العدد تراوح خالل األش�هر الماضية 

بين 50 و60 سجيناً. 
وأضاف حيدر السعدي "إن المعتقلين السعوديين في السجون يحظون 

بتعامل إنساني بعيداً عن المذهبية أو الطائفية". 
وأضاف أنه "لم تسجل أية حالة إضراب ألي سجين سعودي، إضافة الى 
أن غالبية الس�جناء لديهم محامون وموكلون للترافع عنهم، وذلك بمتابعة 

سفارة الرياض". 
ونفى السعدي علمه برفع عقوبة بعض السجناء من المؤبد إلى اإلعدام، 
وقال إن "ال علم لوزارته بذلك"، مس�تدركاً أنه "يمكن أن يكون تغير الحكم 

بعد النظر من قبل هيئة التمييز العراقية".
ويأتي تأكي�د وزارة العدل على خلفية ما تناقلته بعض وس�ائل اإلعالم 
المحلي�ة، بإض�راب عدد من الس�جناء الس�عوديين، نظراً لس�وء المعاملة، 
إضافة إلى رفع العقوبة من الس�جن المؤبد إل�ى اإلعدام، لبعض المعتقلين 

وتضارب األنباء حول أعدادهم في العراق.

نجدة بغداد تعتقل مطلوبني اثنني 
وتبطل مفعول عبوة ناسفة

38 معتقاًل سعوديًا يف العراق
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            بغداد/ المستقبل العراقي

أش�ارت دراس�ة حديثة نش�رتها مجلة التلوث 
البيئي والُس�ّمي إلى أن نس�بة التش�وهات الَخلقية 
ف�ي الع�راق ازدادت من 23 حالة م�ن كل ألف والدة 
حي�ة ع�ام 2003 إل�ى 48 حالة ع�ام 2009، لكنها 
انخفض�ت إلى 37 حالة ف�ي األلف عام 2011 وهي 
الس�نة أألخي�رة التي تتوف�ر فيها بيان�ات عن هذه 

الحاالت.
التش�وهات  تابع�ت  الت�ي  الدراس�ة  وأش�ارت 
الَخلقي�ة ف�ي كل م�ن مدينت�ي البص�رة والفلوجة 
العراقيتين، بتمويل من جامعة مشيغان األميركية، 
إلى أن التشوهات الوالدية في البصرة ارتفعت كثيرا 
عم�ا كانت علي�ه عام 1994 إذ س�جل مستش�فى 
الوالدة في البصرة 1.3 تش�وها والديا في األلف في 

ذلك العام. 
ويق�ول المحلل األمريكي، ديفي�د آيزنبيرغ، إن 
الدراس�ة تكش�ف زيادة كبيرة في عدد التش�وهات 
الَخلقية في مستش�فى الوالدة في البصرة. األرقام 
التي أوردتها الدراس�ة تش�ير بوضوح إلى أنها أكبر 
بكثي�ر من المعدل الس�ائد للتش�وهات الَخلقية في 
العال�م. وتع�زو الدراس�ة ه�ذه التش�وهات إلى ما 
يس�مى علميا ب� "هايدروس�يفالوس" وهو تجمع 
للس�وائل في الدماغ عند األطف�ال والذي بلغ معدله 
في البصرة س�تة أضعاف ما موجود في كليفورنيا 

على سبيل المثال.
أما التش�وهات ف�ي الدم�اغ والعم�ود الفقري 
والجه�از العصبي ف�ي مراحله األول�ى فقد بلغ في 
البصرة 12 حالة تش�وه لكل ألف والدة، مقارنة مع 
حالة واحدة ل�كل ألف والدة في الوالي�ات المتحدة. 
وت�رى الدراس�ة أن الس�بب وراء زيادة التش�وُّهات 
الَخلقية الوالدية هو زيادة التعرض للتلوث المعدني 
وباألخ�ص معدن�ْي الزئب�ق والرص�اص. ومن أجل 

اختب�ار هذا االفت�راض الذي تطرحه الدراس�ة فقد 
قام العلماء بدراس�ة 56 عائل�ة في مدينة الفلوجة، 
غربي العراق، والتي شهدت أكثر المعارك في العراق 
شراس�ة بعد عام 2003، وكان نص�ف األطفال في 
تل�ك العوائل يعاني من تش�وه والدي في الفترة بين 
األع�وام 2007 و 2010.واألهم من ذلك أن الدراس�ة 
وج�دت أن ش�عر األطف�ال الذي�ن ولدوا مش�وهين 
يحتوي على خمس�ة أضعاف كمية الرصاص وستة 
أضعاف كمية الزئبق الموجودْين في ش�عر األطفال 
السليمين. وقد ُوجد هذا الحجم المرتفع من التلوث 
المعدني في آباء األطفال الذين ولدوا مش�وهين في 
البص�رة أيضا.يذكر أن هذه الدراس�ة ليس�ت األولى 

الت�ي ترب�ط بين الح�رب في الع�راق والتش�وهات 
الَخلقية عند األطفال. فقد ذكرت دراسة نشرت عام 
2010 في المجلة العالمية لألبحاث البيئية والصحة 
العامة، أجريت على 5000 عائلة في مدينة الفلوجة 
أن هن�اك مع�دالت مقلقة لإلصابة بالس�رطان وأن 
معدل الوفيات بين األطفال بعمر سنة واحدة أو أقل 
قد وصل إلى 80 حالة وفاة في األلف وهذا عال جدا 

مقارنة بمعدلها في مصر البالغ 19.8 في األلف. 
لك�ن األمر غي�ر الواضح في الدراس�ة هو مدى 
العالق�ة بي�ن ارتف�اع نس�بة التش�وهات الَخلقي�ة 
ونش�اطات قوات التحالف. وتقول جامعة مشيغان 
إن معدن�ْي الرصاص والزئبق هما معدنان س�اّمان 

ُيس�تخدمان بكث�رة في صناعة العت�اد، لكن ذلك ال 
يبرهن على وجود عالقة مباش�رة بين استخداِمهما 

في البصرة والفلوجة وارتفاع التشوهات الَخلقية.
وتختتم الدراس�ة بالقول إن قص�ف تلك المدن 
"ربما فاقم من تعرض الن�اس للمعادن والذي ُتوج 
بانتش�ار الوباء الحالي". لكن الدراس�ات توضح أن 
األزمة كلفت األطف�ال العراقيين حياتهم وأن هناك 
حاج�ة إلج�راء المزيد م�ن األبحاث به�دف التعرف 
عل�ى األس�باب وإيج�اد العالج. وحت�ى يحصل ذلك 
ف�إن األس�ئلة س�تبقى تدور ف�ي أذه�ان الكثيرين 
حول تأثيرات الح�رب التي قادتها الواليات المتحدة 

األميركية على العراق.

زيادة كبيرة في عددها بمستشفى الوالدة بالبصرة

هات اخَللقية ستة أضعاف دراسة أمريكية: نسبة التشوُّ
نسبتها يف كاليفورنيا



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
        بغداد / المستقبل العراقي

تباشر دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال في وزارة المالية بصرف رواتب العمال المتقاعدين في الرابع 
من الش�هر المقبل. وأوضح مدير عام الدائرة أحمد عبد الجليل حس�ين إن “الدائرة ستباش�ر األحد المقبل بصرف 
رواتب العمال المتقاعدين عن ش�هري أيلول وتش�رين األول، عبر مكاتب البريد في بغداد والمحافظات”. وبين أن 
“المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة تزيد على 30 عاما سيتسلم مبلغ 600 ألف دينار بواقع 200 ألف دينار كراتب 
ش�هري إضافة إلى منحة عن كل ش�هر قدره�ا 100 ألف دينار”.وأضاف أن “المتقاع�د المضمون الذي لديه خدمة 
تقل عن 30 عاما، سيتس�لم مبلغ 540 ألف دينار بواقع 170 ألف دينار كراتب ش�هري و100 ألف دينار كمنحة لكل 
ش�هر”، مش�يرا إلى أن “عائلة المتقاعد المتوفى التي لديها أكثر من ثالثة مستحقين ستتسلم مبلغ 500 ألف دينار 
بواقع 150 ألف دينار ش�هريا و100 ألف دينار كمنحة ش�هرية”. وتابع حس�ين أن “عائلة المتقاعد المتوفى التي 
لديها مس�تحقان فستتس�لم مبل�غ 430 ألف دينار بواقع 140 أل�ف دينار كراتب و75 ألف دينار كمنحة ش�هرية”، 
في حين تتس�لم “عائلة المتوفى ذات المس�تحق الواحد مبلغ 380 ألف دينار بواقع 130 ألف دينار كراتب ش�هري 
و60 ألف دينار كمنحة عن كل ش�هر”، داعيا المش�مولين الى مراجعة مكاتب البريد في بغداد والمحافظات لتسلم 

رواتبهم”.

حكومة األغلبية عىل دكة احتياط املنتخب 
الوطني السيايس !!

بين من يراها »حال جذريًا« ومن يراها »فقاعة إعالمية«

األحــد .. توزيــع رواتــب العمــال المتقاعديــن
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مفوضية االنتخابات حتدد موعد 
التسجيل واملصادقة عىل الكيانات

      المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر  
الكردس�تاني، وكذل�ك  التحال�ف  يعتق�د 
القائم�ة العراقي�ة بأن الحدي�ث عن حكومة 
إل�ى  صراح�ة  يش�ير  السياس�ية  األغلبي�ة 
استبعادهما عنها، منطلقين من تلك الفكرة 
ال�ى رفض هذا المش�روع جمل�ة وتفصيالً. 
وق�د تكون دع�وات ائت�الف دول�ة القانون 
وبع�ض الكتل الصغيرة المؤي�دة له تتضمن 
مث�ل هك�ذا توجه�ات، إال إن دع�وة رئي�س 
المجل�س األعل�ى اإلس�المي عم�ار الحكيم 
تحمل في طياتها تصحيحاً نسبياً لطرح دولة 
القان�ون. وأوضحت كتلة المواط�ن التابعة 
للمجل�س األعل�ى ل�”المس�تقبل العراق�ي” 
إن دع�وة الحكيم لتش�كيل حكوم�ة أغلبية 
مقترن�ة بش�رط وج�ود مش�اركة حقيقية 
لكتل سياس�ية تمثل جميع مكونات الشعب 
العراقي وتتفق على برنامج سياس�ي واحد. 
فيم�ا ق�ال ائتالف دول�ة القان�ون “ال يوجد 
خالف كبي�ر بي�ن رؤيتنا في دول�ة القانون 
وبي�ن رؤي�ة الس�يد عم�ار الحكيم ف�ي هذا 
األمر”. وقالت القائمة العراقية إن “حكومة 
األغلبي�ة السياس�ية ال يمك�ن أن يكت�ب لها 
النجاح في الوضع الراه�ن”. وقال التحالف 
الكردس�تاني “حكوم�ة األغلبية السياس�ية 

فقاعة إعالمية ال تصمد أمام الواقع”.
وتخرج تل�ك المواقف المتباين�ة من بين 
مش�كالت متراكمة بات م�ن الصعب إزالتها 
تمام�ا، وتصفية المياه منه�ا، ولو من دون 
إعادته�ا إل�ى مجاريه�ا. وفي الوق�ت الذي 
خل�ت في�ه الواجه�ات اإلعالمية م�ن رصد 
تح�ركات رئيس الجمهورية ج�الل طالباني 
الت�ي كان يراد بها جم�ع الفرقاء الى طاولة 
حوار، يتفق الجمي�ع على إن عمل الحكومة 
بات معطالً بس�بب تلك الخالفات التي تفّعل 
باس�تمرار، م�ن دون االتف�اق عل�ى تعطيل 

الخالفات وتفعيل عمل الحكومة. 
وق�ال النائ�ب ع�ن كتل�ة المواط�ن عبد 
الحس�ين عبط�ان ل�”المس�تقبل العراقي”، 
“طرحن�ا فكرة حكومة األغلبية السياس�ية 
بش�روط، وم�ن ه�ذه الش�روط أن تك�ون 
هناك مش�اركة حقيقية لكتل سياسية تمثل 
جمي�ع مكون�ات الش�عب العراق�ي وتتف�ق 
عل�ى برنامج واح�د، ألنن�ا اآلن نعتق�د أننا 
وصلنا إلى طريق شبه مسدود في الحكومة 

الحالية، فمجلس النواب أصبح ش�به معطل 
والحكوم�ة ش�به معطل�ة وهن�اك خالفات 
حادة بين الكتل السياسية”. فيما قال النائب 
ع�ن التحال�ف الكردس�تاني مؤي�د الطي�ب 
ل�”المس�تقبل العراق�ي”، “حكومة األغلبية 
السياس�ية فقاع�ة إعالمي�ة ال تصم�د أمام 
الواق�ع. نحن نعل�م جي�دا إن االنتخابات لم 
تفرز أي جهة سياسية لها أغلبية في مجلس 
النواب، ولن تس�تطيع أي جهة سياس�ية أن 
تش�كل الحكومة بمفردها”. وأضاف “هناك 
مش�اكل بين اإلقلي�م الذي يحكم�ه التحالف 
توج�د  كم�ا  المرك�ز،  وبي�ن  الكردس�تاني 
مش�اكل اآلن بين محافظات األنبار وصالح 
الدي�ن ونينوى التي تش�كل القائمة العراقية 
غالبي�ة حكوماته�ا المحلية وبي�ن المركز، 
فكي�ف س�يكون الح�ال إذا م�ا ت�م تش�كيل 
حكومة يس�تبعد منها التحالف الكردستاني 
والقائم�ة العراقي�ة؟”. وتاب�ع “نعتق�د إن 
الح�ل األفضل هو إعادة ال�روح إلى حكومة 
الش�راكة الوطنية وليس اللجوء الى تشكيل 
حكومة أغلبية تس�تبعد منها كتل سياس�ية 
لها ثقله�ا الجماهيري وه�ي تمثل مكونات 
رئيس�ية من مكونات الش�عب العراقي”. أما 
النائب عن ائتالف دولة القانون علي الش�اله 
فقد أكد في حديث مع “المستقبل العراقي” 
إن “ال�ذي س�يحصل ف�ي النهاي�ة ه�و بقاء 
الحكومة الحالية مع ترميمها اذا ما انسحبت 
بع�ض األطراف منها. هذه ه�ي الفكرة التي 
اعتقد أنها ستسود في النهاية، ألنه ال يوجد 
ط�رف يريد االنس�حاب ف�ي الحكوم�ة أبدا، 
الكل متمس�ك بالس�لطة”. وم�ن جهته قال 
النائ�ب عن القائمة العراقي�ة وليد المحمدي 
ف�ي تصريح خص به “المس�تقبل العراقي” 
إن “حكومة األغلبية السياس�ية ال يمكن أن 
يكتب له�ا النجاح في الوض�ع الراهن، ألننا 
نعتقد إن من أهم األمور التي يمكننا االتفاق 
عليها اآلن هي حكومة الش�راكة الوطنية”. 
وأضاف “حكومة الش�راكة أخفقت ألنها لم 
تك�ن حكومة ش�راكة بالفع�ل، وإنما كانت 
حكومة شراكة بالشعارات فقط. وإذا كانت 
هك�ذا حكومة ق�د أخفقت فكيف س�تنجح 
حكوم�ة تك�ون مش�كلة من ط�رف واحد؟ 
اعتقد أنها ستكون حكومة عرجاء وال يمكن 

أن يكتب لها النجاح”.

     بغداد/ المستقبل العراقي
أكد مجلس القضاء األعلى، أمس األربعاء، 
أن قرارات المحكم�ة االتحادية العليا ملزمة 
للجمي�ع، داعي�اً مفوضي�ة االنتخاب�ات إلى 
مراجعة المبادئ األساس�ية للدس�تور، فيما 
طال�ب البرلمان بتش�ريع بديل ع�ن الفقرة 
خامس�اً من الم�ادة 13 من قان�ون مجالس 

المحافظ�ات. وق�ال المتح�دث الرس�مي باس�م المجل�س عبد 
الس�تار البيرقدار أن “قرارات المحكم�ة االتحادية العليا ملزمة 
لجميع السلطات والهيئات بمؤسسات الدولة، ولهذا فمفوضية 
االنتخاب�ات ملزمة بقرار المحكمة بش�أن الفقرة خامس�ا من 
المادة 13 من قانون انتخاب�ات مجالس المحافظات واألقضية 
والنواح�ي رقم 36 لس�نة 2008”، مبينا أن “ق�رارات المحكمة 

تكون ملزمة من تاريخ صدروها”.
ودع�ا البيرقدار أعضاء مفوضية االنتخاب�ات إلى “مراجعة 
المبادئ األساس�ية في الدس�تور”، مش�يرا إل�ى أن “المحكمة 
االتحادية ووفقا للدستور لها الحق بإلغاء النصوص والقوانين 

المشرعة من البرلمان”.

بغداد/ المستقبل العراقي
ح�ددت مفوضية االنتخاب�ات موعد التس�جيل والمصادقة 
على الكيانات السياس�ية التي تروم المش�اركة ف�ي انتخابات 
مجالس المحافظات غي�ر المنتظمة في إقليم من الخامس من 
ش�هر تش�رين الثاني ولغاية الخام�س والعش�رين منه. وقال 
رئي�س اإلدارة االنتخابي�ة، مقداد الش�ريفي، في بيان رس�مي 
تلقت “المستقبل العراقي” نس�خة منه، انه “بإمكان الكيانات 
السياسية الحصول على االستمارات الخاصة بطلب المصادقة 
على الكيان السياس�ي من المكتب الوطني في بغداد او مكاتب 
المحافظ�ات او م�ن خ�الل الموق�ع اإللكترون�ي للمفوضي�ة 
وعليه تقدي�م النظام الداخلي والش�عار الخاص بالكيان وصك 
مص�دق بخمس�ة وعش�رين ملي�ون دين�ار عراق�ي بالنس�بة 
للكي�ان “مجموعة” وخمس�ة ماليين للكي�ان الفرد”.وبين ان 
“المفوضية صادقت على نظام الكيانات السياسية واالئتالفات 
رقم 1 والمصادقة على النظام الخاص بالمكونات رقم 2 لسنة 
2012 النتخ�اب مجالس المحافظات غي�ر المنتظمة في إقليم 

2013 في السادس عشر من شهر تشرين األول الحالي”.

           المستقبل العراقي/خاص
قال نائ�ب في مجلس الن�ّواب إن “المفوضية العليا 

لالنتخاب�ات تعم�ل عل�ى التحضي�ر لالنتخابات 
النيابية تعمل على تهيئتها ستشهد مفاجآت 

من العيار الثقي�ل”، الفتاً إلى أن “عدداً من 
الكت�ل السياس�ية الحالي�ة تس�عى لخلق 
مالم�ح  تح�ّدد  ومعاه�دات  تحالف�ات 
المرحل�ة س�تلي االنتخاب�ات ف�ي حال 

فوزها”.
وأش�ار المص�در الذي فض�ل عدم 
االفص�اح ع�ن هويت�ه إل�ى أن رئيس 
يح�اول  المالك�ي  ن�وري  ال�وزراء 
المكّون�ات  م�ن  رم�وزاً  اس�تقطاب 
السنية”، موضحاً أنه “يسعى للتركيز على شيوخ العشائر الفاعلين 
في كركوك والموصل واالنبار وصالح الدين وبغداد بعد ان حقق لهم 

مطالب كثيرة وتقرب منهم بشكل جيد”.
وأض�اف أن القائم�ة العراقي�ة “س�تدخل في تحالف م�ع التحالف 

هاً بأن “حزب الفضيلة والتيار الصدري س�يأتلفان  الكردس�تاني”، منوِّ
لوحدهما”.

وق�ال المص�در إن “المفاجأة الكب�رى تتمثل بالكيانات الش�بابية التي 
س�تدخل االنتخابات”، مبيناً أن بعضها  “يمثل مجتمع الفيس بوك وتويتر”، 

وأش�ار إلى أن ه�ؤالء “حصلوا على دعم يكفي لتغطي�ة حمالتهم االنتخابية 
وتحييد مؤيدي خصومهم عن شبكات التواصل االجتماعي”.

حتالفات انتخابية نيابية 
من »العيار الثقيل«

   األنبار/ المستقبل العراقي
إنقاذ  دعا رئيس مجلس 
األنبار الشيخ حميد الهايس 
أمس رئيس ال�وزراء نوري 
القائ�د  بصفت�ه  المالك�ي 
المس�لحة  للق�وات  الع�ام 
إلى اإلس�راع بتغيير القادة 
األمنيي�ن ف�ي المحافظ�ة، 
عادا أنهم عجزوا عن حفظ 
األم�ن بالمحافظ�ة، فيم�ا 
بالفس�اد  بعضه�م  اته�م 
المال�ي واإلداري. وق�ال أن 
“األدل�ة تش�ير إل�ى تورط 

عدد من القي�ادات األمنية في محافظة األنبار 
بفس�اد مال�ي وإداري”، الفت�اً إل�ى أن “ه�ذه 
العملي�ات تعد الس�بب الرئيس لع�دد كبير من 
الهجمات اإلرهابية بقذائف الهاون والسيارات 
والهجم�ات  الناس�فة  والعب�وات  المفخخ�ة 

المسلحة بالكواتم”.
وطال�ب الهايس، المالكي ب�”اإلس�راع في 
تغيير قيادات األمن بالمحافظة، كونها عجزت 
عن حف�ظ األمن”، مؤك�داً أن “ه�ذه الخطوة 
ستنعكس بشكل إيجابي وسريع على مستوى 

األمن في األنبار والمحافظات المجاورة”.
أدل�ة  ل�”تقدي�م  اس�تعداده  ع�ن  وأع�رب 
تدي�ن بعض ه�ذه القيادات ف�ي التوتر األمني 
وتباطؤها في س�د الثغ�رات بالخطط األمنية 
التي عادة ما يذه�ب ضحيتها مدنيون ورجال 

أمن”.

جملس إنقاذ األنبار يدعو
 إىل تغيري قادة األجهزة األمنية

   المستقبل العراقي / خاص
قال�ت مصادر سياس�ية مطلع�ة أن العالق�ة بين رئيس 
الوزراء نوري المالكي وإيران يشوبها نوع من البرود، عازية 
ذل�ك إلى الضغ�وط األميركية التي أجب�رت الحكومة على 
اعتراض مس�ار الطائ�رات اإليرانية وتفتيش�ها بوجود 
عراقيي�ن يمثل�ون ضم�ن ف�رق تفتي�ش المخابرات 
األميركي�ة، مبين�ة أن هذا األمر “تس�بب بمش�كلة 
كبي�رة” بي�ن الطرفي�ن. ووصل الرئي�س اإليراني 
محم�ود احمدي نجاد إل�ى بغداد أم�س األربعاء.
وذكر مص�در مطلع أن “الرئي�س اإليراني وصل 
إلى بغداد في زيارة رسمية والتقى فور وصوله 
رئي�س التحال�ف الوطن�ي إبراهي�م الجعفري 
بمكتبه”.وكان الس�فير اإليران�ي لدى العراق 
حس�ن دانائ�ي فر كش�ف ف�ي 7 من الش�هر 
الجمهوري�ة  رئي�س  زي�ارة  الماض�ي ع�ن 
اإلس�المية اإليراني�ة محم�ود احمدي نجاد 
الى العراق.وكانت س�لطة الطيران المدني، 
كش�فت األحد الماضي، عن قيامها بتفتيش 
طائرة ش�حن إيرانية، هي الثانية من نوعها 
خالل الش�هر الجاري قبل أن تستكمل رحلتها 
ال�ى س�وريا. وأّك�دت المص�ادر أن صالحي�ات 
تفتيش الطائرات اإليرانية تتجاوز الصالحيات العادية 
لرئاس�ة ال�وزراء، مبين�ة أن رئاس�ة ال�وزراء حاول�ت 
إيقاف عملية التفتيش لكنها لم تفلح الن رئاس�ة جهاز 

المخاب�رات العراق�ي تحظ�ى بارتب�اط وثي�ق ودع�م أميركي، 
بحس�ب قولها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية 
رامين مهمانباراس�ت في بيان إنه “ينبغ�ي أال يتأثر العراقيون 
بالدعاية الغربي�ة المعادية إليران”، مضيفاً أن “قيام العراقيين 
بتفتي�ش طائرتين إيرانيتين في الش�هر الماضي اثبت أن ايران 
ال ت�زود النظام الس�وري بالس�الح ع�ن طريق الج�و”. وحذر 
مهمانباراس�ت م�ن أن “األمريكيي�ن وحلفاءهم يس�عون إلى 
حرف انتباه العالم عن قيامهم هم بتزويد المتمردين السوريين 
بالسالح”. وقال المصدر أن تفتيش الطائرات اإليرانية نتج عنه 
ض�رر في العالقة بين المالكي وإيران.وبّين أنه “على الرغم من 
مح�اوالت كثيرة قد بذلت لتذليل تل�ك العقبات ومحاولة إطالق 
حرية الطيران اإليراني في األجواء العراقية السيما المدني منه 
إال أن الضغوط�ات األميركي�ة أتت مغايرة لتوقع�ات الحكومة 
هاً إلى أن ايران قد تنحو منحى آخر في س�ياق  العراقي�ة”، منوِّ
عالقاته�ا م�ع المالكي س�تؤدي مرِّجح�اً أن تؤدي ال�ى “أزمة 
في ح�زب المالكي”. وكان مصدر حكومي ق�د أكد، االثنين، أن 
إيران عبرت عن “استهجانها” من قيام العراق بإنزال الطائرات 
اإليرانية وتفتيش�ها، من خالل اتصال الرئيس اإليراني احمدي 
نج�اد برئيس الوزراء نوري المالكي.وقال المصدر ان “الرئيس 
اإليراني احمدي نجاد اس�تهجن تصرف العراق بإنزال الطائرات 
اإليرانية وتفتيشها باتصال مع المالكي”، موضحا، ان “المالكي 
أكد لنجاد أن اإلجراء روتيني وال يس�تهدف إي�ران نهائيا، وهو 
يص�ب في إط�ار اإلثبات للمجتم�ع الدولي حقيق�ة عدم وجود 

طائرات إيرانية محملة بالسالح إلى سوريا تمر عبر العراق”.

نجاد يف بغداد برغم تفتيش الطائرات.. 
واملالكي يستقبله عىل »خجل«

شباب »الفيس بوك« لهم الحضوة

    بغداد/ المستقبل العراقي
أك�د عضو قائمة تجدي�د النائب عن ائتالف العراقية عاش�ور حام�د، أن األزمة 
السياس�ية ستس�تمر لحين انتهاء عمر الحكومة، وان تمكنت الكتل من حلها فإننا 
س�ندخل بأزمة أخرى. وقال حامد أن “العراق أصبح بلدا لخلق األزمات السياس�ية 
بسبب كثرة الخالفات بين الكتل، موضحاً: أن األزمة السياسية التي تشهدها البالد، 
مستمرة، فقبل االنتهاء من أزمة فإننا سندخل بأزمة اخرى وهكذا سيستمر الوضع 
لحي�ن انتهاء عم�ر الحكومة ومجل�س النواب”.وأضاف أن “الخالفات السياس�ية 
س�تؤثر في تقديم الخدم�ات للمواطنين وكذلك على عمل مجلس النواب”، مش�يراً 
ال�ى ان “إعادة الثقة بين الكت�ل والبدء بحوارات جدية ستس�اعد على ايجاد حلول 

لألزمة السياسية”.

نائب عن العراقية: األزمات ستستمر حلني انتهاء عمر احلكومة

مجموعة من االطفال في احدى العشوائيات شرق بغداد يوم امس.. ا.ف.ب

برود »سياسي« بسبب غضب »واشنطن«

القضاء األعىل: قرارات املحكمة 
االحتادية ملزمة للجميع

بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مصدر أمن�ي مس�ؤول أمس ع�ن اعتقال والي س�لمان 
ب�اك في دول�ة الع�راق اإلس�المية، يدعى ص�دام حس�ين، يعّد من 
ابرز المطلوبين للس�لطات العراقية.وق�ال المصدر الذي طلب عدم 
االش�ارة الى اسمه في حديث ل�«ش�فق نيوز«، أن »قوة خاصة من 
مغاوي�ر الداخلي�ة تمكنت ف�ي عملية مداهمة خاص�ة نفذتها فجر 
أمس من القبض على والي سلمان باك في دولة العراق اإلسالمية«، 
مشيرا إلى أن »المعتقل يدعى صدام حسين يعّد ابرز مطلوب للقوى 
األمني�ة العراقية«.وأكد المصدر أن »العملية اس�تندت في تنفيذها 
الى معلومات أدلت بها زوجته«، مش�يرا إلى أن »المعتقل يعّد أيضا 

من أقدم المنتمي والمطلوبين في تنظيم القاعدة«.

وشاية زوجة صدام تقود العتقال »رؤوس« القاعدة

ً
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جميع وثائق بيع الدوالر إلى إيران وسوريا »مزورة«

نيويورك تايمز: 800 مليون دوالر هترب أسبوعيًا من العراق !!

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت الحكومة العراقي�ة عدم تخصيص أية 
مبالغ مالية في موازنة الدولة للعام 2013 لقوات 
البيش�مركة وعدتها غي�ر نظامية، بي�د أن بغداد 
كانت وعلى مر السنوات الماضية تخصص مبالغ 

ضمن حصة إقليم كردستان إلى تلك القوات.
والمعروف أن البيش�مركة دخلت حربين مع 
بغ�داد، األولى ب�دأت ع�ام 1961 بقي�ادة الزعيم 
الك�ردي مصطف�ى بارزاني الذي ع�اد إلى العراق 
العام 1958 حيث كان الجئا في االتحاد السوفيتي. 
وبع�د 9 س�نوات من الح�رب اضط�رت الحكومة 
العراقي�ة إلى االتفاق مع بارزاني حول حكم ذاتي 
لألكراد الع�ام 1970م، ولم ت�دم االتفاقية طويالً 
بس�بب انقالب قيادة حزب البعث عل�ى “اتفاقية 
الحك�م الذات�ي” ف�ي الع�ام 1974م وتوقيعه�م 
اتفاقية مع شاه إيران تنازل بموجبها العراق عن 
ش�ط العرب وعن المطالبة باألهواز مقابل توقف 
إي�ران عن دع�م الثوار األك�راد. واندلع�ت الحرب 
الثانية بين بغداد واألكراد بعد المفاوضات السرية 
بين بارزاني وصدام حسين والذي نتج عنها اتفاق 

أطلق عليه “بيان آذار” 1974.
وأكد ائتالف دولة القانون الذي يترأسه رئيس 
الوزراء نوري المالكي، أن إقليم كردس�تان طالب 
بتجهي�ز قوات البش�مركة باألس�لحة الثقيلة، ما 
دفع الحكومة المركزية لرفض تخصيص موازنة 

لهذه القوات.
وق�ال عض�و دولة القان�ون محم�د العكيلي 
“إن تجهيز قوات البش�مركة باألس�لحة الخفيفة 
المركزي�ة  الحكوم�ة  والمتوس�طة م�ن واج�ب 
للحف�اظ على النظام داخ�ل اإلقليم، لكن حكومة 
كردستان تطالب أن تجهز هذه القوات بتجهيزات 
عس�كرية ثقيلة كالدباب�ات والمدفعية.” وأضاف 
العكيلي “على وفق الدس�تور العراقي وما رس�م 
من خطوط عريض�ة للعالقة بين المركز واإلقليم 
أن تكون هنالك قوات فدرالية غير اتحادية “قوات 
البش�مركة” أش�به بق�وات الش�رطة االتحادي�ة 
لحفظ النظ�ام وتخضع للضوابط والتقس�يمات 

التي حددها الدستور.”
وتاب�ع العكيلي “إن الحكومة قررت تش�كيل 

ة  أطلق�ت عليها اس�م قوات ق�����و
دجل�ة لوق�ف 
نفوذ  بس��ط 
كة  لبش���مر ا
المتن�ازع  المناط�ق  ف�ي 
عليها والتي تطال�ب حكومة اإلقليم بضمها إلى 

كردستان، فيما ترفض بغداد هذه الخطوة.
وأوضح عضو ائت�الف دولة القانون إن إقليم 
كردس�تان يرف�ض ض�م ق�وات البش�مركة إل�ى 
صف�وف الجيش العراقي، ويري�د أن تكون لتلك 
القوات أس�لحة خاصة بها، م�ا أجبر حكومة 
بغداد إلى التصدي لهذه الفكرة التي وصفتها 
“بالخطيرة”، مش�ترطًة تس�ليح البش�مركة 
باألس�لحة الخفيف�ة فقط. م�ن جهته أوضح 

أمين عام وزارة البشمركة، جبار ياور، إن اإلقليم 
مس�تمر في المباحثات مع الحكوم�ة المركزية، 
مؤك�داً: “إن الموازن�ة العام�ة مرتبط�ة ببرلمان 
بغداد والنواب األكراد س�يدافعون عن مخصصات 
اإلقليم.”وأض�اف ياور، أن برلم�ان بغداد هو من 
س�يصادق عل�ى الموازن�ة وم�ن المؤم�ل أن يتم 
التوصل إلى تس�وية تمنح البشمركة مخصصات 
مالي�ة، وبي�ن عض�و مجل�س الن�واب العراق�ي 
النائب عن التحالف الكردس�تاني محما خليل أنه 
“من�ذ عام 2007 يص�وت األكراد داخ�ل البرلمان 
عل�ى فقرة ف�ي الموازن�ة، لتل�زم الحكومة بدفع 
مس�تحقات التس�ليح وتجهيز قوات البش�مركة 
دون جدوى”، مضيفاً أن “الحكومة ال تحترم هذا 
البند وتتنصل وتتهرب من االلتزام بتس�ليح ودفع 
مستحقات البش�مركة. وأكد النائب عن التحالف 
الكردستاني أن وفد كردي سيزور بغداد في األيام 
القليلة المقبلة ألخذ قرار حاس�م وس�ريع بشأن 

تخصيصات قوات البشمركة.
وأقرت الحكومة العراقية في 23 تشرين األول 
2012 موازنة البالد العامة للعام 2013 بمبلغ 138 
ترليون دينار. وبلغت حصة إقليم كردستان 14.3 
ترليون دينار أي بنسبة 17% من مجموع النفقات 
االس�تثمارية  المش�اريع  ونفق�ات  التش�غيلية 
للموازن�ة العام�ة االتحادي�ة لجمهوري�ة العراق 
المص�ادق عليها إلقليم كردس�تان بعد اس�تبعاد 
النفقات الس�يادية وس�يتم تس�وية المستحقات 
المالية بين اإلقليم والحكومة االتحادية للسنوات 
2004 ولغاي�ة 2012 والس�نوات الالحقة لها بعد 
تدقيقها من قبل دي�وان الرقابة المالية االتحادي 

وبالتنس�يق والتع�اون مع ديوان الرقاب�ة المالية 
لإلقليم في موعد أقصاه 15 تشرين األول 2013.

وبع�د إقرار الموازنة بي�وم واحد عقد مجلس 
وزراء إقليم كردس�تان، جلسة استثنائية برئاسة 
نيجيرف�ان بارزاني رئيس الوزراء وبحضور عماد 
احمد نائب رئي�س الوزراء لبح�ث الموازنة للعام 

المقبل 2013.
وتمت مناقشة مشروع قانون ميزانية إقليم 
كردس�تان للع�ام المقبل، حيث اس�تعرض وزير 
المالي�ة واالقتص�اد الخط�وط العام�ة للموازنة، 
ولغرض حماية أولويات ومس�تلزمات الحكومة، 
تقرر أن تق�وم وزارة المالية واالقتصاد بالتعاون 
م�ع وزارة التخطي�ط بإع�ادة تقس�يم الميزانية 
ثانيًة، بالش�كل ال�ذي يراعي أولوية مس�تلزمات 
المواطنين. وأوضح مجلس وزراء اإلقليم أن سبب 
االنخفاض في ميزانية إقليم كردس�تان يعود إلى 
زي�ادة النفق�ات الس�يادية وعدم ص�رف نفقات 
البش�مركة من قب�ل الحكومة العراقي�ة، وهذا له 

تأثيرات سلبية في تنفيذ المشاريع الخدمية.
وقد زاَر بغداد قبل عيد األضحى وفدان كرديان 
سياسي وحزبي، األول برئاسة نائب رئيس حكومة 
كردستان، عماد أحمد، أجرى مباحثات اقتصادية 
ومالية مع مس�ئولي الحكومة االتحادية، والثاني 
برئاس�ة نائ�ب األمي�ن الع�ام لالتح�اد الوطن�ي 
الكردس�تاني برهم صال�ح أج�رى مباحثات مع 
رئيس الجهوري�ة قادة القوى السياس�ية. وأبدى 
رئي�س الجمهورية جالل طالبان�ي تفاؤله بنجاح 
المحادث�ات بين الوفد الك�ردي والجهات المعنية 

“وان تكون النتائج مثمرة وتتوصل إلى الحل”.

ويذك�ر أن خ�الل عملي�ة تش�كيل الحكومة 
العراقي�ة، قدم األك�راد ورقة س�هلت تولي نوري 
المالك�ي رئاس�ة الحكومة، وتتضم�ن 19 نقطة 
اشترط خاللها تطبيق بنود الدستور كافة وبدون 
انتقائية وتأييد مرشح ائتالف الكتل الكردستانية 
لرئاس�ة الجمهوري�ة، وأن يك�ون األمي�ن الع�ام 

لمجلس الوزراء مرشحا من الكرد.
واش�ترط األكراد أيضاً، تش�كيل مجلس أمن 
وطني من خالل تشريع قانون يتم إقراره بالتزامن 
مع تشكيل الحكومة، وتبني نظام داخلي لمجلس 
الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي، 
وتوزي�ع الصالحي�ات بين رئيس ال�وزراء ونوابه، 
وتش�كيل المجلس االتحادي خالل الس�نة األولى 
من عمل مجلس النواب ولحين تش�كيله، ويتمتع 

رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.
كم�ا تضم�ن ال��19 نقط�ة تعدي�ل قان�ون 
االنتخابات بما يحقق التمثي�ل العادل للعراقيين، 
فضالً ع�ن إج�راء التعداد الس�كاني ف�ي موعده 
المحدد، وأع�اد النظر بهيكلية القوات المس�لحة 
وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي باقي مؤسس�ات 
الدولة، وتطبي�ق المادة 140 من الدس�تور خالل 
س�قف زمني ال يتجاوز العامين والمصادقة على 
مش�روع قانوني الموارد المائي�ة والنفط والغاز 
خ�الل الس�نة األول�ى لعم�ل البرلمان وبحس�ب 
آخ�ر مس�ودتين ت�م االتف�اق عليهما بي�ن الكتل 
السياس�ية. وتضمنت أيضا شروط األكراد تمويل 
وتس�ليح ق�وات البش�مركة كجزء م�ن منظومة 
الدف�اع الوطني وتعويض ضحايا النظام الس�ابق 

تعويضاً عادالً وسريعاً.

وفد كردي إلى العاصمة للتفاوض بشأن تخصيصاتها

بغداد تطرد »البيشمركة« من ميزانيتها خشية بسط نفوذها مستقباًل
     ترجمة المستقبل العراقي

يعاني العراق من وضع مضطرب، يتمثل بزيادة الفساد الرسمي، وتصاعد 
وتيرة العنف، والخوف من تطورات الحرب في س�وريا، ووفقا لتقييم من قبل 
المفت�ش العام  األميركي الخاص إلعادة إعمار العراق، س�تيوارت بوين، أن “ 
العنف ارتفع إلى مستويات لم يشهدها منذ أكثر من عامين، خالل الربع األخير 
م�ن هذا الع�ام، حيث قتل 854 مواطن�ا عراقيا وأصيب أكثر م�ن 1640، عدد 
الضحايا “قتلى وجرحى” في ش�هر أيلول الماضي وحده بلغ 1048، مما يعد 
من أكثر الشهور دموية منذ عام 2010.حتى في مواجهة مثل هذه “التحديات 
الهائل�ة” يلمس أن هناك تحس�ناً في االقتصاد العراقي، م�ع ارتفاع في إنتاج 
الكهرباء، فضال عن تسجيل “أعلى إنتاج للنفط الخام منذ عام 1990،” بأكثر 
م�ن 3 ماليي�ن برميل يومي�ا، وفق�ا لبوين.تقرير بوين يقدم تقييما مس�تقال 
لمش�كالت العراق قبل أس�بوع من انتخابات الرئاسة  األميركية، في ظل جدل 
بي�ن الرئيس باراك أوباما والجمهوري ميت تش�النجر رومني، بش�أن جدوى 
االنس�حاب من الع�راق. وق�ال أوباما انه أبق�ى على تعهد حملت�ه 2008 في 
إنه�اء الحرب على العراق، التي بدأت في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش 
وإع�ادة القوات إلى الوطن. واتهم رومني، الرئيس بفش�له في التفاوض على 
اتفاق وضع القوات مع العراق، والذي من شأنه أن يسمح ببقاء عدة آالف من 

الجنود لمساعدة تدريب العراقيين وتحقيق االستقرار في البالد.

تكلفة الحرب
وكان�ت تقارير بوين ف�ي التقييمات الفصلية، الوحي�دة المتاحة بانتظام 
لألوض�اع ف�ي الع�راق، بعد الغ�زو األميركي الذي أس�فر عن مقت�ل 4488 من 
الموظفي�ن  األميركيي�ن العس�كريين والمدنيين، وج�رح 32220، وفقا ألرقام 
البنتاغون. وربما يكون قد قتل ما ال يقل عن 120 ألفا من المدنيين العراقيين، 
وفق�ا لتقديرات  جامعة براون في العام 2011.وإضافة إلى تكلفة الحرب التي 
بلغ�ت 725 ملي�ار دوالر وفقا لبيانات وزارة الدفاع  األميركية، والتي ال تش�مل 
وزارة الخارجي�ة، وكال�ة المخابرات، والعجز على الم�دى الطويل. والبنتاغون 
يستبعد نحو 100 مليار دوالر، وتصنفها على أنها ليست “ذات الصلة للحرب”، 
وفقا آلمي بالسكو المحلل الذي درس تكاليف الحرب لخدمة أبحاث الكونغرس 
غي�ر الحزبية. فضال ع�ن ذلك، خصصت الوالي�ات المتح�دة 60.5 مليار دوالر 

لإلغاثة وإعادة اإلعمار العراقية ابتداء من شهر أيلول 2003، وفقا لبوين.

إحياء “القاعدة”
وحت�ى مع ذل�ك، واألمن قد تدهور ف�ي العام الماضي “وس�ط تقارير منتظمة 
لتنظيم القاعدة في العراق”، مس�ؤولون في المخاب�رات األميركية يقول أن ما يصل 
إلى 2،500 عضو في تنظيم القاعدة في العراق، وهي مجموعة متحالفة أيديولوجيا 
ولك�ن فضفاض�ة فقط تابعة لفلول المجموعة األساس�ية أس�امة ب�ن الدن والذين 
يتمرك�زون في مخيمات التدريب الخمس�ة في االنبار التي يهيم�ن عليها في العراق 

ومحافظة صالح الدين.
وق�ال المس�ؤولون الذي�ن تح��دثوا ش���ريط��ة 
ع�دم الكش�ف ع�ن ه���ويته�م ألن�ه يت�م تص��نيف 

االس�ت����خباراتية،  نه الت���قاري�ر  ا
كان ي�عتق�د أن أقل من 800 من 
في  الق��اع���دة  مق����اتل�ي 
الع�راق لتك�ون عندم�ا غ�ادرت 

م آخر الق�وات األميركي�ة في نهاية  عا
2011. وكان وزي�ر الدفاع لي�ون بانيتا قال في 
ش�هادته أمام لجنة القوات المس�لحة بمجلس 
الش�يوخ أن “هناك آالفا م�ن تنظيم القاعدة ما 
يزال�ون ف�ي العراق.”العراق “تعرض لسلس�لة 
من التفجيرات المنس�قة عل�ى الصعيد الوطني 
في ه�ذا الربع وكذل�ك االغتي�االت وغيرها من 

الهجم�ات اليومي�ة الصغي�رة، ومعظمها في 
بغداد واألنبار وديالى ونينوى”.

بلومربج بيزنيزويك: مخسة مراكز 
تدريب لـ »القاعدة« يف األنبار !!

    ترجمة المستقبل العراقي
عن نيويورك تايمز

المالي�ون  المدق���ق�ون  يعتق�د 
العراقيون، انه يتم إرس�ال ما يصل إلى 
800 ملي�ون دوالر أميرك�ي م�ن البالد 
بشكل غير قانوني أسبوعيا، ذلك يعني 
للعمل�ة الصعب�ة”، وفق�ا  “اس�تنزافاً 
لتقرير صدر من قبل مفتشي األميركية 

الثالثاء الماضي.
وتش�ير نتائ�ج تحقي�ق ق�ام ب�ه 
مكتب المفتش العام األميركي، إلى أن 
هناك غس�يل أموال على نطاق واس�ع، 
ويمك�ن أن يتركز المزي�د من االهتمام 
على البنك المرك�زي العراقي، في قلب 
تحقيق�ات عن مخالف�ات مالية تورط 
بها مسؤولون كبار من بينهم محافظ 

البنك السابق سنان الشبيبي.
ويعبر المفتش العام عن خش�يته 
أن يصل حجم االستنزاف إلى 80 %، ما 
يعني ذلك بلغة األرقام إلى ما يقرب من 
1 مليار دوالر تخرج من العراق بوثائق 

صحيحة ووسائل غير شرعية.
وقال�ت الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة 
األميركي�ة، أن رئي�س دي�وان الرقاب�ة 
المالي�ة، عب�د الباس�ط تركي، كش�ف 
ع�ن نتائج تحقيق حول غس�ل األموال 
المزعومة لمسؤولين أميركيين الشهر 
الماض�ي. تركي أعرب أيض�ا عن قلقه 
“عما وصفه مثلث الفس�اد والطائفية 
والعن�ف ال�ذي يتغ�ذى كل عنصر على 
اآلخري�ن ف�ي الديناميكية الت�ي تهدد 
رف�اه الدول�ة”، وفقا لتقري�ر المفتش 

العام األميركي.
مكت�ب ترك�ي، ومن خلف�ه ديوان 
الرقابة المالي�ة، نفذت مؤخرا تحقيقا 
ف�ي البن�ك المرك�زي العراق�ي في ما 
يخص المزادات اليومية لتبادل الدينار 

العراقي بالدوالر.
البنك المركزي العراقي يقوم ببيع 
الدوالر للبن�وك التجارية المحلية، ومن 
ث�م تم�ر تل�ك ال�دوالرات عبر سلس�لة 
عمالء مقابل رس�وم، من المفترض أن 
يقدم هؤالء العم�الء وثائق للبنوك قبل 
نقل الدوالر إلى الخارج، ولكن مراجعي 
الحس�ابات العراقيين وجدت أن معظم 

المعامالت تس�تند إلى وثائ�ق مزورة، 
وفقا للتقرير.

واعت�رف المتحدث باس�م مجلس 
التدقي�ق العراق�ي، عم�اد إس�ماعيل، 
بذل�ك في لق�اء عقده مع المس�ؤولين 
األميركيين في األسابيع األخيرة، لكنه 
قال انه ل�م تكن لدي�ه تفاصيل فورية 

عن تلك الحسابات ومراجعاتها.
في وقت سابق من هذا العام، حذر 
مظه�ر محمد صال�ح، نائ�ب محافظ 
البنك المركزي، من أن العراق قد ش�هد 
زي�ادة ح�ادة ف�ي الطلب عل�ى الدوالر  
األميرك�ي. وألقى باللوم باالرتفاع على 
التج�ار العراقيي�ن الذين يعي�دون بيع 
ال�دوالر إل�ى عمالء ف�ي إي�ران، والتي 
تعاني عقوبات أميركية ودولية، فضال 
عن س�وريا تدمرها اآلن ح�رب أهلية. 
التقرير  األميركي يأتي بعد أس�بوعين 
م�ن إقال�ة الحاكم من�ذ فت�رة طويلة 
للبن�ك المرك�زي العراقي م�ن منصبه 
بعد أن تعرض هو ومسؤولو المصارف 
األخ�رى للتحقيق ف�ي مخالفات مالية 
مزعوم�ة. وق�د س�مي تركي، رئيس�ا 
لمجل�س اإلدارة ومراجعة الحس�ابات، 

ورئيسا للبنك مؤقتاً.
ل�م تك�ن هن�اك تفاصي�ل محددة 
وواضح�ة ح�ول مزاع�م االته�ام ضد 
س�نان  “المخل�وع”،  البن�ك  محاف�ظ 
م�ن  تصريح�ات  لك�ن  الش�بيبي، 
المش�رعين وغيره�م من المس�ؤولين 
على دراية التحقيق تشير إلى أن ترتبط 
ه�ذه االتهام�ات بمخالف�ات مزعومة 

تنطوي على مزاد العمالت األجنبية.
ش�خصية  الش�بيبي  ويعتب�ر 
مس�تقلة سياس�يا واقتصاديا، وينظر 
له على نطاق واسع بأنه صادق وفعال 
ومهني”. تلك كانت نقطة بارزة أوردها 

التقرير األميركي.
ض�ده  المزاع�م  ه�ذه  وأث�ارت 
المخ�اوف م�ن التدخل السياس�ي في 
العم�ل المالي العراق�ي. وحاول رئيس 
الوزراء نوري المالكي أن ينأى بنفس�ه 
عن المقترح�ات المنطوية على دوافع 
سياس�ية في القضية، قائ�ال إن إدارته 
ل�م تك�ن وراء التحقيق ال�ذي أدى إلى 

صدور مذكرات اعتقال ضد الشبيبي.
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

يس�تخرج فري�ق م�ن المحققي�ن الفرنس�يين عين�ة م�ن رف�ات الزعيم 
الفلس�طيني ياسر عرفات -الذي قضى عام 2004- في إطار كشف مالبسات 
وفاته، حس�ب مسؤول فرنسي أوضح أن الفريق س�يصل إلى الضفة الغربية 

في مدينة رام الله بين ال�24 وال�26 من الشهر المقبل.
م�ن جهتها أكدت الس�لطة الفلس�طينية موعد ق�دوم الفريق الفرنس�ي 

وكشفت أن فريقا سويسريا أيضا سيصل إلى رام الله في الوقت ذاته.
أم�ا المتحدثة باس�م المعهد السويس�ري للفيزياء اإلش�عاعية -الذي من 
المتوقع أن يتول�ى مهمة إجراء التحليالت الطبية للرفات- فأكدت عدم وجود 

موعد محدد بعد لقدوم الفريق السويسري.
وكان تحقي�ق قد خلص إلى أن عرفات توفي مس�موما بمادة )البولونيوم 
210( حيث طالب خبراء وأطباء بتحليل عينة من الرفات لتأكيد هذه الفرضية.

وكش�ف مختبر سويس�ري أن هذه المادة اإلش�عاعية القاتلة كانت موجودة 
على مالبس عرفات حين نقله إلى مستشفى فرنسي مكان وفاته.

ومن المتوقع أن يقوم الفريقان السويس�ري والفرنسي بإجراء تحقيقات 
متوازي�ة لكنهم�ا س�يعمالن بطريق�ة منفصل�ة، حيث كلفت س�هى عرفات 
-أرملة الرئيس- الفريق الفرنس�ي فيما طلبت الس�لطة الفلس�طينية الفريق 
السويس�ري.ورغم اس�تقاللية كل فري�ق فإنهم�ا مضط�ران لزي�ارة ضريح 
عرفات س�ويا للحصول على العينات ألن القبر لن يفتح إال مرة واحدة حسب 

مسؤولين فلسطينيين.
ويبقى التحدي الكبير بالنس�بة للس�لطة الفلس�طينية أن يتم اس�تخراج 
العينات بطريقة سرية وخاصة، علما أن عرفات يرقد في ضريح ضخم خارج 

المقر الرئيس للحكومة الفلسطينية وسط رام الله. 

    المستقبل العراقي/ متابعة

اته�م االتحاد الوطني لنقابات قوات األمن التونس�ي 
الس�لطات التونس�ية بالتش�جيع على ممارس�ة العنف 
الموجه ضد قوات األمن على خلفية االعتداء األخير الذي 

تعرض له رائد بالحرس الوطني على يد سلفي.
وق�ال االتحاد، في بي�ان، أمس األربع�اء،  إنه “على 
الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى 
االعتداءات التي يتعرض لها األمنيون إال أنها لم تلق آذانا 
صاغية من س�لطة األش�راف”، األمر الذي شجع حسب 
رأيه�ا و”أدى بصفة غير مباش�رة إل�ى تواصل وتصاعد 
عملي�ات العن�ف الممنهجة ضد أع�وان األمن من حرس 

وشرطة”.
وتع�رض مس�ؤول رفيع في جهاز الح�رس الوطني 
التونسي ليل السبت/ األحد إلى اعتداء بالغ بساطور في 
مس�توى الرأس من قبل س�لفي اثر نش�وب معركة بين 
باعة خمور وس�لفيين في منطقة دوار هيش�ر بأحواز 

العاصمة تونس.
ونقل الرائد إل�ى غرفة العناية المركزة بمستش�فى 
الرابطة وسط العاصمة حيث أجريت له عملية جراحية 
وأثبت�ت التقاري�ر الطبية تعرضه إلى ارتج�اج في المخ 

وكسر في الجمجمة.
وحمل أع�وان الحرس الوطني ش�ارات حمرا ولمدة 

ثالثة أيام احتجاجا على عملية االعتداء.
وقال س�امي قناوي عضو نقابة الحرس الوطني انه 
للمرة الثانية خالل بضعة أس�ابيع يعتدي سلفيون على 

رجال أمن مما أصبح يهدد بقيام دولة داخل الدولة.
وق�ال ان الس�لفيين اتخ�ذوا من جامع الن�ور بدوار 
هيش�ر ثكنة عس�كرية يجمعون فيها قنابل المولوتوف 

والسكاكين والهراوات.
ودعت النقاب�ة األمني�ة الس�لطات ووزارة الداخلية 
إلى اإلس�راع “بوضع تش�ريعات لحماية أعوان األمن”، 
كم�ا طالبت كافة الوحدات األمني�ة بالرجوع إلى قانون 
عام 1969 المنظم لتدخل قوات األمن خالل المظاهرات 

والتجمعات.
وجرى تعلي�ق العمل بالقانون المذكور بعد ثورة 14 
كان�ون الثان�ي 2011 لكنه لم يلغ صراح�ة وتم تفعيله 

بحسب األوضاع األمنية.
وفش�ل األمن التونس�ي في إلقاء القبض على زعيم 
الس�لفية الجهادية في تونس والملقب ب�”أبي عياض” 
المفت�ش عنه، في مناس�بتين رغم ظهوره علنا وس�ط 
أنص�اره، م�ا ألقى بش�كوك حول م�دى ق�درة األجهزة 

األمنية على احتواء نفوذ السلفيين المتزايد في البالد.

وتواجه الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة 
اإلسالمية مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب 
التكتل م�ن أجل العمل والحري�ات العلمانيين، انتقادات 
واسعة من قبل األحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع 

المدني بالتغاضي عن العنف السلفي.
وأدى مقت�ل قيادي من حزب حرك�ة نداء تونس يوم 
18 تش�رين األول بمحافظة تطاوين إلى اتهام االئتالف 
الحاكم بتحريك “مليش�يات” رابطات حماية الثورة ضد 

األحزاب المنافسة.
ودع�ت أحزاب معارضة من بينها الحزب الجمهوري 
وحزب المس�ار وحركة ن�داء تونس إلى اس�تقالة وزير 
الداخلي�ة علي العريض ع�ن حركة النهضة اإلس�المية 

وتعيين شخصية محايدة على رأس الوزارة.
وكثي�را م�ا رددت هذه األح�زاب وج�ود تحالف غير 
معلن بين حركة النهضة اإلس�المية والتيارات الس�لفية 

المتشددة يبيت لتغيير النمط االجتماعي في تونس.
وعزز شريط فيديو مسرب في وقت سابق من الشهر 
الج�اري يبرز لقاء بين رئيس الحركة راش�د الغنوش�ي 
وعدد من القادة الس�لفيين الش�كوك بوجود تقارب بين 
الطرفي�ن، م�ا يط�رح مخاوف بش�أن مس�تقبل الدولة 
المدنية في تونس على الرغ�م من التطمينات المتكررة 

من رئيس الحركة.
وب�ات الص�راع بش�أن مكان�ة الدين ف�ي المجتمع 
والسياسة من الموضوعات المثيرة لالنقسام بعد الثورة 
في تون�س التي كان ينظ�ر اليها لعقود عل�ى أنها اكثر 

البلدان العربية علمانية.
والش�هر الماضي هاجم س�لفيون فندق�ا في مدينة 
س�يدي بوزيد وهش�موا األث�اث احتجاجا عل�ى تقديمه 
للخمور.وعقب وصولها للس�لطة قال�ت حركة النهضة 
أنه�ا لن تمنع الخمور ولن تفرض الحجاب لكنها تواجه 
ضغوطا كبيرة من المتش�ددين الذي�ن يطالبون بإقامة 
دول�ة إس�المية والعلمانيي�ن الذين يطالب�ون بالتصدي 

الحازم العتداءات السلفيين على الحرية الفردية.
وطالب�ت منظمة هيومان رايت�س ووتش في تقرير 
له�ا نش�ر ف�ي 15 تش�رين األول الس�لطات التونس�ية 
بالتحقي�ق في أح�داث العنف التي ج�دت في تونس في 
األش�هر األخي�رة على أي�دي المتطرفين ديني�ا وتطبيق 

القانون على المخالفين.
وق�ال ج�و س�تورك، نائب المدي�ر التنفيذي لقس�م 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش 
إن “عدم تحقيق الس�لطات التونسية في هذه الهجمات 
يرسخ ظاهرة إفالت المتطرفين دينيا من العقاب، وربما 

يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف”.

السلفية تبني دولتها داخل تونس

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أع�رب الوس�يط الدول�ي إلى س�وريا األخضر 
اإلبراهيم�ي، أمس األربعاء، في بكين عن امله في 
ان تلعب الصين “دورا نشطا” من اجل المساهمة 
في وقف العنف لدى لقائه وزير الخارجية الصيني 

يانغ جيشي إلجراء محادثات.
وقال االبراهيم�ي متحدثا الى الصحافيين في 
وزارة الخارجية بحضور يانغ جيشي، انه يأمل أن 

“تتمكن الصين من لعب دور نش�ط في ايجاد حل 
لألحداث في س�وريا”، بدون اضاف�ة اي تفاصيل 
اخرى.من جهته شكر يانغ االبراهيمي على العمل 
الذي يق�وم به مبديا امله ب�ان تدفع محادثاتهما 
وه�ي الثالث�ة خالل ش�هرين في اتج�اه “تفاهم 

متبادل” و”معالجة مالئمة للملف السوري”.
وتتحف�ظ الصين على أي تدخل في الش�ؤون 

الداخلية للدول األخرى.
واستخدمت الصين وروسيا حق الفيتو لوقف 

قرارات في مجل�س االمن تهدف الى الضغط على 
الرئيس السوري بشار األسد لوقف العنف في هذا 
البلد.واك�د يانغ مجددا ه�ذا الموقف على هامش 
الجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر الماضي في 
نيويورك معتبرا ان “الحوار السياسي هو الوسيلة 

الوحيدة الصحيحة لمعالجة هذه المسألة”.
وق�ال أن أي انتقال سياس�ي يج�ب ان يقوده 
الشعب السوري وليس ان تفرضه قوى خارجية.

كم�ا التق�ى يان�غ بثين�ة ش�عبان المبعوث�ة 
الخاصة للرئيس الس�وري في آب واس�تقبل وفدا 
ع�ن المعارض�ة ف�ي الش�هر التالي، وش�دد في 
اللقاءين على اهمية الحوار، وفق ما افادت وزارة 

الخارجية على موقعها االلكتروني.
وحذَّر وزير الخارجية المعارضة من أية عملية 
انتقالية بقي�ادة قوى خارجية، فيم�ا قال لبثينة 
ش�عبان أن على طرفي النزاع التجاوب مع جهود 
الوساطة الدولية.ويقول محللون أن تمنع الصين 
عن دعم تحرك في سوريا ناجم عن استيائها من 
التدخل العس�كري الغربي في ليبي�ا خالل الثورة 
الع�ام الماضي، ما أدى ال�ى إطاحة الزعيم معمر 

القذافي.
ولم تمارس الصين ح�ق النقض ضد قرار في 
مجل�س األمن في اذار 2011 أج�از الحقا التدخل 
عس�كريا في ليبي�ا، غير انه�ا عارض�ت العملية 

العسكرية معتبرة انها تخطت التفويض الدولي.
وم�ن المتوق�ع ان يق�دم االبراهيم�ي ال�ذي 

خلف األمين العام الس�ابق لالم�م المتحدة كوفي 
ان�ان بعدما تخلى ع�ن مهمته في س�وريا منددا 
بع�دم حصوله على دعم دول�ي، اقتراحات جديدة 
لتس�وية الن�زاع ف�ي س�وريا الش�هر المقبل في 

مجلس األمن.
ووص�ل االبراهيم�ي إل�ى الصي�ن قادم�اً من 
موس�كو حي�ث التقى وزي�ر الخارجية الروس�ي 
س�يرغي الف�روف االثنين وحذر عق�ب اللقاء من 
ان الوضع في س�وريا يسير “من سيئ الى اسوأ” 
معبرا عن خيبة امله لفش�ل الهدنة التي دعا اليها 

خالل ايام عيد االضحى األربعة.
وقال االبراهيمي في مؤتمر صحافي مش�ترك 
م�ع الف�روف “لقد قلت س�ابقا واك�رر إن األزمة 
السورية خطيرة جدا، والوضع يسير من سيئ الى 
اس�وأ”.واضاف “إذا لم تكن هذه حربا اهلية، فال 
ادري ما هي الحرب األهلية” بعد االشارة الى امرأة 
س�ورية يحارب ابناها كل م�ع احد طرفي النزاع، 
مضيف�ا “هذه الح�رب االهلية يج�ب ان تنتهي”.
وكانت روس�يا قد س�اندت دع�وة االبراهيمي الى 
الجي�ش الس�وري ومس�لحي المعارض�ة لوق�ف 

المعارك خالل عيد األضحى.
وف�ي الوقت نفس�ه نفت بكين بش�كل قاطع 
اعتماد موقف مؤيد لنظام دمشق وضد المعارضة، 
مؤكدة انها تنش�ط من اجل حل مقبول من كافة 
األطراف. ف�ي المقابل تتهم بكين ال�دول الغربية 

بتقويض أية حل سياسي لهذا النزاع.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

ش�هدت بل�دة عفري�ن بري�ف حل�ب على 
الحدود التركية اش�تباكات بي�ن الجيش الحر 
والقوات النظامية وحزب العمال الكردستاني 

الموالي للحكومة.
العظم�ة”  يوس�ف  “كتيب�ة  وانضم�ت   
الكردية لهجوم الجيش الحر وأعلنت السيطرة 
على كتيبة 137 المتمركزة على مشارف بلدة 
عفرين، وال تزال االش�تباكات مستمرة وسط 
تحليق للطيران الحربي حسب ناطق عسكري 

باسم الكتائب الكردية.
وأعلن�ت الكتيبة االس�تنفار محذرة حزب 
العمال الكردس�تاني من االس�تمرار بمساندة 
نظام الرئيس بشار األسد والتعرض للنشطاء 

األكراد المعارضين للنظام.
وتنتشر الكتائب الكردية في مواقع سرية 
عل�ى الح�دود التركي�ة وت�دور هن�اك معارك 
الجيش الحر مع ح�زب العمال. وبلدة عفرين 
ذات األغلبية الكردية سلمها الجيش الحكومي 

لحزب العمال، حيث كانت تشكل درعا وحماية 
لكتيبة 137 التابعة للجيش النظامي.

وتق�ول الحركات الكردي�ة المؤيدة للثورة 
إن حزب العمال “مجموعة إرهابية” ال ينتمي 
ألية صفات كردية بل يخضع ألجندات األنظمة 

الدكتاتورية القمعية بينها نظام األسد.
واتهمت الكتيبة الحزب بمحاولة السيطرة 
على قرار الش�عب الك�ردي بالترهيب والقمع 
ومنعه من التظاهر ض�د النظام في المناطق 
الكردية، حيث قام باعتقال وخطف النش�طاء 
األك�راد الش�باب وق�ام بتصفي�ات جس�دية 
للبعض، ويقوم الحزب بنش�ر عناصر ملثمين 
ويعت�دي على النش�طاء ف�ي حل�ب وعفرين 
بإش�راف المخاب�رات الجوية، عل�ى حد قول 

هؤالء الناشطين.
وقال قائد كتيبة “يوس�ف العظمة” بسام 
مصطفى إن الكرد ش�كلوا كتيبة ضمن تس�ع 
كتائب كردية مقاتلة من كل الش�باب األحرار 
الكرد إلس�قاط نظام الرئيس الس�وري بشار 

األسد.

وأوضح مصطفى أن ه�دف كتيبته الدفاع 
عن الش�عب الس�وري بعدما حاولوا أن تكون 
س�احات دمش�ق تماما كمي�دان التحرير من 

خالل المظاهرات السلمية.
وأكد مصطفى أن هذه الكتيبة تشكلت من 
أحرار الك�رد وانضمت إلى الجيش الحر تقاتل 
جنبا إلى جنب مع العرب والش�ركس واألرمن 
والمسيحيين والسنة والعلويين والشيعة ضد 

النظام السوري.
ودعا الكرد وكافة أطياف الشعب السوري 
لمس�اعدة الثورة من أج�ل الخالص من نظام 
األس�د، مش�يرا بهذا الص�دد إلى أن مس�تقبل 
الش�عب الكردي ال يرس�م إال بالثورة السورية 

الحرة.
الكردس�تاني  العم�ال  ح�زب  أن  واعتب�ر 
موج�ود في تركي�ا ولديه أنصار هن�اك وغرر 
به�م واعتقدوا أن�ه من الممك�ن أن يكون في 
تركي�ا ث�ورة تس�ترد وتس�تعيد كرام�ة الكرد 
وحقوقه�م، “غي�ر أن هذا غي�ر صحيح ويعد 

متاجرة بعواطف الكرد” بحسب قوله.

بعد أن قال لموسكو أن الوضع يصبح »من سيئ إلى أسوأ«

الكرد يقتلون بعضهم بعضًا

نهاية الشهر المقبل

فريقان فرنيس وسويرسي يفتحان اإلبراهيمي يدعو بكني إىل لعب »دور نشط« يف سوريا
قرب عرفات ملعرفة رّس وفاته

نقابات األمن: السلطات تشّجع السلفيني عىل ممارسة العنف

»كتيبـة يـوسف العظمـة« تقـاتـل »العمـال الكـردستـاين«

     المستقبل العراقي/ وكاالت

نق�ل تقارير ف�ي تونس عن مص�ادر أمنية أن أحد 
الس�لفيين قت�ل وأصيب آخر بجروح ف�ي هجوم على 
مركز للح�رس الوطني في منطقة دوار هيش�ر غرب 

العاصمة.وأضافت المص�ادر أن رجلي أمن على األقل 
أصيب�ا بجروح في الهجوم الذي ش�نه س�لفيون على 
مرك�زي حرس ف�ي المنطق�ة احتجاجا عل�ى إيقاف 
شخص محس�وب على التيار السلفي متهم باالعتداء 
على قائ�د للحرس أواخ�ر األس�بوع الماضي.وصرح 

المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن “تدخل قوات األمن 
أدى إل�ى مقتل أحد المهاجمين بالرصاص”، وذلك بعد 
الهج�وم عل�ى مركزي الش�رطة.وقال مس�ؤولو أمن 
إن س�لفيين هاجموا محاال صغي�رة لبيع الخمور في 

منطقة دوار هيشر الفقيرة غربي تونس العاصمة.

األمن يقتل سلفيًا بعد مهامجته مركزًا للحرس الوطني
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أحالت مشروع تطوير إحدى المحالت في قاطع بغداد الجديدة إلى التنفيذ

 العدد )  375  (  اخلميس 1  تشرين الثاني  2012

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة اإلش�راف القضائي حس�مها نحو 84 
شكوى خالل األشهر الثالثة الماضية، مؤكدة متابعتها 
المتهمي�ن والموقوفي�ن حس�ب  ع�ن كث�ب قضاي�ا 

توجيهات مجلس القضاء األعلى. 
جاء ذل�ك في تقرير فصلي أصدرت�ه الهيئة للفترة 
م�ن 1/ 7 إل�ى 28/ 9 م�ن ع�ام 2012، والمتضم�ن 
األعمال التي قامت بها على الصعيدين اإلداري ومتابعة 

الشكاوى ونشاطات المشرفين القضائيين. 
وذك�ر بيان ص�ادر عن الس�لطة القضائي�ة تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس إن الهيئة تتابع 
خط�ة عمل اإلدارة لعام 2012، مش�يرة إلى أنها خطة 
س�نوية تنشد اإلصالح اإلداري، نافية في الوقت نفسه 
أنها تعاني من البطالة المقنعة. وفيما يخص الخطوات 

المس�تقبلية التي س�تتخذها الهيئة بالنسبة للمتابعة 
والش�كاوى أكدت تنفيذ خطة عم�ل خاصة بالجوالت 
اإلش�رافية للمش�رفين القضائيين إلى المحاكم كافة 
ورف�ع تقاريره�م المتضمنة كفاءة القض�اة وأعضاء 
االدع�اء الع�ام ودراس�تها ومتابعة قضاي�ا المتهمين 
والموقوفي�ن والعمل على حس�مها حس�ب توجيهات 
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي مدحت المحمود، 
مبينة إنه�ا تتعامل بجدية واهتمام بالغ مع ش�كاوى 
المواطنين من اج�ل إصدار التوصيات المناس�بة لها، 

حيث حسمت خالل هذا الفصل 84 شكوى. 
جول�ة   24 م�ن  االنته�اء  ع�ن  الهيئ�ة  وكش�فت 
للمشرفين القضائيين خالل الفصل الثالث من 2012، 
في حين بلغ عدد زيارات رؤس�اء االس�تئناف ونوابهم 
خ�الل ذات الفت�رة 104 زيارات، ووص�ل عدد محاضر 

االجتماع الوارد إلى الهيئة 10 محاضر.

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة التعلي�م العال�ي والبح�ث العلم�ي 
الكلي�ات والمعاه�د بتش�كيل لج�ان إلكمال تس�جيل 
الطلبة المقبولين للعام الدراسي 2012 – 2013. وقال 
المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في 
الوزارة س�هيل نجم عبد الله في بيان صادر عن وزارة 
التعلي�م العالي وتلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
من�ه ام�س إن “وزارة التعليم العالي وجهت بتش�كيل 
لجان في الكليات والمعاهد بغية تسجيل الطلبة الذين 
ظهرت أس�ماؤهم في نتائج القبول المركزي”، مشيرا 
إلى أن “الوزارة حددت مدة أس�بوعين بدأت بعد عطلة 
عيد األضحى المبارك ولغاية 13 /11 إلكمال تس�جيل 
الطلب�ة”. ودعا الطلبة المقبولين ال�ى “تقديم الوثائق 
والمستمس�كات المطلوبة والمبينة ف�ي دليل الطالب 

عل�ى ان يكون من ضمنه�ا وثيقة الدراس�ة اإلعدادية 
بهدف مطابقة مجموع الدرج�ات مع نتائج القبول”، 
موضحا ان “عملية تس�جيل الطلبة س�تكون استنادا 
على وصل التس�لم االلكتروني او بطاقة االش�تراك في 
االمتحان�ات العام�ة للدراس�ة اإلعدادي�ة او اية هوية 
رس�مية أخ�رى”. وأضاف ان “للطال�ب حق االعتراض 
في حالة ع�دم ظهور قبول�ه او اذا كان لديه خطأ في 
الترش�يح وف�ق الس�تمارة االعت�راض االلكتروني�ة”. 
وكان�ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت 
عن قبول جميع الطلب�ة المتقدمين من الدورين االول 
والثاني والبال�غ عددهم 114 الفا و380 طالبا وطالبة 
في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2012 – 2013، 
فيم�ا اكدت أن نتائ�ج قبول الدور الثال�ث من خريجي 
الدراس�ة اإلعدادية ستعلن بعد ورود نتائج االمتحانات 

من قبل وزارة التربية.

اإلرشاف القضائي حتسم 84 شكوى 
خالل ثالثة أشهر

تشكيل جلان إلكامل تسجيل الطلبة املقبولني
 يف اجلامعات العام احلايل

      بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلن�ت امان�ة بغ�داد ق�رب انج�از 
المرحل�ة االول�ى م�ن مش�روع مدينة 
ألعاب “أرض السندباد” الرصافة سابقاً 
الذي ينف�ذ من طريق اإلس�تثمار على 
غرار مدن ديزني الند العالمية. وذكرت 
مديري�ة العالق�ات واالع�الم ف�ي بيان 
صحفي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس أن الش�ركة المنفذة 
لمشروع ارض السندباد الترفيهي على 
ارض مدين�ة الع�اب الرصافة س�ابقا 
حققت نس�بة إنجاز تج�اوزت ال�%90 
من أعم�ال تنفيذ المرحل�ة األولى منه 
والمتضمنة بوابة مدينة األلعاب وابنية 
الس�ريعة  األكالت  ومطاع�م  المح�ال 
والمقاهي والكافتريات وبناية قاعات 
البولنك واأللعاب اإللكترونية. وأضافت 
أن المش�روع الذي تبلغ مساحته 150 
ال�ف م2 ينفذ عل�ى مراحل تتضمن كل 
منه�ا فعالي�ات مختلفة م�ن خدمات 
ترفيهية وتجارية وفندقية ومسطحات 
مائي�ة ومواقف للس�يارات عل�ى غرار 
مدن ديزن�ي الند العالمي�ة. واوضحت 
أن المشروع يتضمن بناء مدينة ألعاب 
متكاملة ومتنزهات وخدمات ترفيهية 
س�ياحية  مراف�ق  وكذل�ك  وتجاري�ة 
وفعالي�ات  ومق�اه  مطاع�م  وإنش�اء 
ثقافية كالمس�ارح ضم�ن مواصفات 
عالمية فضالً عن المس�طحات المائية 
الت�ي تبل�غ مس�احتها 200 أل�ف متر 
مرب�ع وموقف للس�يارات يس�ع 800 
س�يارة. وبين�ت أن الش�ركة س�تقوم 
بإنش�اء مدينة ألعاب حديثة ومتطورة 
لألطف�ال واألعمار المتوس�طة وألعاب 
المغام�رات والم�رح للكب�ار، مش�يرة 
ال�ى ان األلعاب س�تجهز من ش�ركات 
عالمي�ة اوربية تعم�ل على وفق احدث 
التقني�ات مع مراعاة معايير وش�روط 
الس�المة واألمان الدولية. واشارت الى 
ان البحي�رة الواقع�ة ضمن المش�روع 

سيتم استثمارها إلقامة مطاعم عائمة 
ومق�اه عل�ى وف�ق الط�راز العباس�ي 
القديم م�ع توفير زوارق لنقل الزائرين 
والعائ�الت م�ن الجهة الش�مالية قرب 
ش�ارع فلس�طين الى الجهة الجنوبية 
قرب طريق قن�اة الجيش بطول 1500 
مت�ر لالس�تمتاع بمش�اهدة المناظ�ر 
الجميل�ة. ولفت�ت ال�ى ان المش�روع 
يتضمن ألعاباً مائية ستجهز من شركة 
“دايمن�ك ف�ان وت�ر فلون�ك” التركية، 
ام�ا التصامي�م فت�م اعداده�ا من قبل 
مكتب “فرونك بروزني” االيطالي وهو 
واحد م�ن اهم مصممي م�دن األلعاب 

ف�ي العال�م. ونوه�ت ال�ى ان المدينة 
الترفيهية ستعتمد تقنية جديدة تتمثل 
بنظام البطاق�ة االلكترونية مما يعني 
ان الزبون لن يس�تعمل العملة النقدية 
ويمكن للمواطن ان يتجول في المدينة 
ويتمتع بالمناظ�ر الخالبة من دون ان 
يدفع اي رسوم.ومن جهة اخرى، اعلن 
امين بغداد عبد الحسين المرشدي عن 
إحالة مش�روع تطوير إحدى المحالت 
في قاطع بلدية بغ�داد الجديدة بكلفة 
اكث�ر من ملياري دينار. ونقلت مديرية 
العالق�ات واالعالم عن المرش�دي قوله 
ان امان�ة بغ�داد احالت اعم�ال تطوير 

االفراز الس�كني ف�ي محلة 761 ضمن 
قاطع بلدية بغداد الجديدة للتنفيذ على 
احدى الش�ركات المتخصصة. واضاف 
ان كلفة المشروع تبلغ مليارين و500 
ملي�ون دين�ار وبس�قف زمن�ي مدت�ه 
200 ي�وم عم�ل بضمنها اي�ام الجمع 
والعطل الرس�مية تتخلله�ا مدة اجراء 
الفح�وص المختبري�ة، مش�يراً الى ان 
إحال�ة المش�روع تم�ت بع�د دراس�ة 
تقرير لجنة الدراس�ة والتحليل من قبل 
لجنة تدقيق االحاالت الرئيس�ة المقدم 
م�ن قب�ل دائ�رة المش�اريع وتدقي�ق 
اوليات المناقص�ة. وبين ان احالة هذا 

المش�روع تن�درج ف�ي اط�ار الخط�ة 
الطموحة التي باش�رت تنفيذها امانة 
بغداد مطلع العام الحالي إلكساء اكبر 
مساحة ممكنة من الشوارع والمحالت 
السكنية في العاصمة بغداد الى جانب 
االهتمام بطرق المرور الس�ريعة حول 
بغداد. وتاب�ع ان امانة بغ�داد تأمل أن 
تنجز وتدخل الخدمة عددا من مشاريع 
الش�وارع واالحي�اء  اكس�اء وتطوي�ر 
الس�كنية قب�ل نهاي�ة الع�ام الحال�ي 
من اج�ل االرتقاء بواق�ع قطاع الطرق 
وتأمين انسيابية حركة السير والمرور 

ورفع العبء عن كاهل اهالي بغداد.
الى ذلك، نظم�ت امانة بغداد حملة 
خدمية لالرتق�اء بواق�ع الخدمات في 
قاط�ع بلدي�ة الش�عب ش�ملت اعمال 
نظافة وتطوير الطرق وزراعة الحدائق 
والمتنزهات. وذكرت مديرية العالقات 
بلدي�ة  دائ�رة  م�الكات  أن  واالع�الم 
الش�عب نفذت حمل�ة  ضم�ن المحلة 
المحيط�ة  الس�كنية  والمح�الت   357
بها ش�ملت رفع كميات م�ن األنقاض 
الخردة باس�تخدام   والنفاي�ات وحديد 
الجهد اآللي الى جانب تنظيف الشوارع 
والس�احات الداخلي�ة وتوزي�ع أكياس 
النفايات ونش�ر حاويات كبيرة الحجم 
في الش�وارع الرئيس�ة والداخلية للحد 
من االنتش�ار العش�وائي للنفايات في 
الس�احات واألماكن العام�ة. واضافت 
إن قس�م المج�اري نفذ حملة واس�عة 
لتنظي�ف وتس�ليك الخطوط الرئيس�ة 
الصرف الصحي ومشبكات  وش�بكات 
المحط�ات وتعويض  االمط�ار وادامة 
اغطي�ة المنهوالت المفق�ودة والتالفة 
في اطار خطة فصل الش�تاء. واشارت 
الى ان قسم الطرق واصل اعمال اكساء 
وصيان�ة الحف�ر والمطب�ات لش�وارع 
محل�ة 343 فيم�ا ق�ام قس�م الزراعة 
بإدامة الحدائق والجزرات والمتنزهات 
وتهيئ�ة عدد من الفض�اءات المتروكة 

لزراعتها خالل الموسم الحالي.  

أمانة بغداد تعلن قرب إنجاز املرحلة األوىل من مرشوع "أرض السندباد"
      بغداد / المستقبل العراقي

كرم ديوان الوقف الشيعي 25 طالباً وطالبة من طلبة الجامعات العراقية 
األوائل. وقال بيان للوقف تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس أن 
“رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري كرم طلبة الجامعات العراقية 
األوائل خالل لقائه بهم في مقر بعثة الحج العراقية بمكة المكرمة”. ونقل 
البيان عن الناطق الرسمي باسم الديوان عمار الموسوي قوله ان “الحيدري 
التق�ى الطلبة األوائل في مكة المكرمة على هامش أدائهم لفريضة الحج”، 
مشيرا الى ان “عدد الطلبة الذين حظوا بالتكريم هو 25 طالب وطالبة ومن 
جميع المحافظات”. واضاف ان “رئيس الوقف الشيعي أشاد بجهود الطلبة 
الكبي�رة التي توجوا من خاللها أوائل على البالد داعيا إياهم الى االس�تمرار 
برحلة التفوق واإلبداع خدمة للعراق الغالي”. وعلى صعيد متصل زار رئيس 
الدي�وان مق�ر بعثة الح�ج للجمهورية اإلس�المية اإليراني�ة والتقى برئيس 
البعث�ة صادق عس�كر. وق�ال المتحدث باس�م الديوان ان عس�كر عبر عن 
ترحيبه الكبير بالحيدري والوفد المرافق له، مش�يرا الى ان الطرفين ناقشا 
س�بل تعزيز التعاون المشترك الخاص بتطوير العتبات المقدسة في العراق 
وايران، موضحا ان الحيدري قدم دعوة لموظفي بعثة الحج اإليرانية لزيارة 

العتبات المقدسة في العراق.

       المستقبل العراقي / عالء العتابي

الجميل�ة  الفن�ون  كلي�ة  أكمل�ت 
ف�ي جامعة واس�ط  المس�تحدثة مع 
بداية ه�ذا العام اس�تعداداتها العلمية 
واالداريه والخدمي�ة و توفير القاعات 
الدراس�ية وتش�كل اللجان الس�تقبال 
طلبته�ا لالختب�ار وذلك للم�دة من 4� 
6  /2012/11 وال�ذي س�يتم بموجبه 
اختي�ار 100 طالب من أصل 180 ملف 
كامل المستمسكات تم استالمه من قبل 
شعبة التس�جيل بعد فتح باب التقديم 
بصوره مباش�ره .وقال معاون العميد 
للش�ؤون العلمية الدكتور سامي علي 

حسين :بأن الكلية أكملت استعداداتها 
الس�تقبال الطلبة المتقدمي�ن للقبول 
باختبارهم وفق الش�روط والمؤهالت 
والخبرات الت�ي أعلنت عنها الكلية في 
وقتا س�ابق التي يتم من خالها تقييم 
الطالب وقبولهم بما يتالئم مع شروط  
التقدي�م الت�ي هي نفس�ها الش�روط 
المتبع�ة في كليات الفنون االخرى في 
العراق.وسيتم اعتماد إليه االختبار من 
خالل تقس�يم الدرجة بواقع 30% على 
االختب�ار المواه�ب 70% عل�ى المعدل 
وس�يكون موعد الدوام الرس�مي حال 
ورود األس�ماء والمصادق�ة عليها من 

قبل رئاسة الجامعة .

الوقف الشيعي يكّرم 25 من طلبة 
اجلامعات األوائل

كلية الفنون اجلميلة يف جامعة واسط تكمل 
استعداداهتا الستقبال طلبة املرحلة األوىل

تعلن المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوسط عن إجراء مناقصة )المبادل الهوائي 
للديزل )E104( ( لمحطة كهرباء المسيب الغازية.

فعلى الراغبين من الش�ركات والمكاتب التخصصية المس�جلة داخل العراق وخارجه مراجعة قس�م 
الشؤون التجارية في مقر المديرية الكائن في مدينة الحلة/ منطقة الجمعية/ خلف محطة كهرباء الحلة 
الغازية للحصول على ش�روط االش�تراك بالمناقصة والمواصفات والكميات لقاء مبلغ قدره )150000( 
مائ�ة وخمس�ون ألف دينار ال غيرها غير قاب�ل للرد إال في حالة إلغاء المناقصة م�ن قبل المديرية حيث 
يعاد ثمن ش�راء وثائق المناقصة فقط دون تعويض مقدمي العطاءات ويكون تقديم العطاءات في مقر 
المديرية وآخر موعد الس�تالم العطاءات هو الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق األربعاء 21 / 11 / 
2012 وف�ي حال كون موعد الغلق في عطلة رس�مية يكون الفتح ف�ي يوم الدوام الذي يليه وان المديرية 

غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر واإلعالن.
للمعلومات يتم نشر التفاصيل الخاصة بالطلبات المعلنة لمديريتنا على العنوان التالي:-

 www.moelc.gov.iq :الموقع االلكتروني للوزارة

وزارة الكهرباء/ املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوسط
إعالن مناقصة

2012-MG-36 :رقم املناقصة
)E104( عنوان املناقصة:- املبادل اهلوائي للديزل

التبويب:- 108 

ويف حممد املياحي
املدير العام
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إعالن للمرة الثالثة
تعلن رئاسة جامعة واسط / شعبة العقود الحكومية الكائنة يف مدينة الكوت عن وجود املناقصة العامة املرقمة ) 
4 / استثمارية / 2012 ( ملرشوع ) إنشاء األقسام الداخلية املرحلة الثانية / للطالبات تحتوي عىل ثالث طوابق تتكون 
من غرف س�كن ومطابخ وغرف مطالعة وحمامات وصحيات لكل طابق ( ضمن املوازنة االس�تثمارية لسنة 2012 / 
التبوي�ب / النوع ) 2 ( تفصيل ) 12 ( التسلس�ل ) 19 ( فعىل الراغبني باالش�راك ممن توج�د لديهم القدرة والكفاءة 
من ذوي االختصاص والذين يحملون هوية تصنيف املقاولني ) الدرجة / الخامس�ة / الصنف / إنش�ائية / حدا أدنى 
( ناف�ذة ووفق النموذج النافذ واملعتمد من قبل وزارة التخطي�ط وتكون خاضعة لتأييد صحة الصدور ومن الرشكات 
املتخصصة واملس�جلة يف دائرة تس�جيل الرشكات / وزارة التجارة .. وتمتلك شهادة تأسيس مصدقة ، مراجعة ديوان 
رئاسة جامعة واسط / شعبة العقود الحكومية للحصول عىل كافة مستندات املناقصة وهي تشمل عىل ) املخططات 
� املواصفات � جداول الكميات � الرشوط العامة للمقاوالت � تعليمات إىل مقدمي العطاءات � استمارة تقديم العطاء 
� اس�تمارة الرجي�ح ( مقابل مبلغ قدره )250000 ( مائتان وخمس�ون ألف دينار عراق�ي غري قابل للرد .. علما بان 
مبلغ التأمينات األولية هو بنسبة ) 1% ( من مبلغ العطاء تقدم عىل شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر بموجب 
كت�اب رس�مي من مرصف عراقي معتمد ويذكر فيها اس�م ورقم املناقصة وان ال يك�ون مرشوطا ويدفع حني الطلب 
وتذكر فيه مدة نفاذيته وان يكون صادرا عن احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكروني للمرصف 
الص�ادر عن�ه وبتوقيع املدير العام أو املدير املفوض أو من ينوب عنهما ويؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باس�م ) 
جامعة واسط / الشؤون املالية ( يكون نافذا ملدة ال تقل عن ) 90 ( تسعني يوما تبدأ من تاريخ غلق املناقصة عىل أن 
تكون التأمينات باسم املدير املفوض للرشكة أو املقاول ، علما بأن مدة نفاذ العطاء ) 90 ( تسعني يوما تبدأ من تاريخ 
غل�ق املناقص�ة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م  ورقم املناقص�ة مع التوقيع عىل جميع 
صفح�ات ومس�تندات املناقصة وت�ودع لدى مقرر لجنة فتح العط�اءات يف صندوق حفظ العط�اءات ، وتعد الرشوط 
املنص�وص عليه�ا وكتاب اإلحالة مع هذا اإلعالن جزءا ال يتجزأ من العقد الذي يت�م إبرامه مع املقاول أو الرشكة التي 
تحال بعهدتها املناقصة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش و اإلعالن لكافة املراحل .. علما بأن موعد غلق 
املناقصة س�يكون يف الس�اعة الحادية عرشة صباحا من يوم ) الثالثاء ( املوافق 23 / 11 / 2012 وبعدها ال يقبل أي 
عطاء علما بان موعد انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة سيكون يف يوم األربعاء 
املوافق 7 / 11 / 2012 يف قس�م الش�ؤون الهندس�ية / رئاس�ة الجامعة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا للمزيد من 

املعلومات حول املستمسكات املطلوبة والرشوط العامة للمقاولة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكروني 
)govcont2010@yahoo.com ( أو مراجعة مركز بيع مستندات املناقصة .

إعالن للمرة الثالثة
تعلن رئاسة جامعة واسط / شعبة العقود الحكومية الكائنة يف مدينة الكوت عن وجود املناقصة العامة املرقمة ) 
3 / استثمارية / 2012 ( ملرشوع ) إنشاء األقسام الداخلية املرحلة الثانية / للطالب تحتوي عىل ثالث طوابق تتكون 
من غرف س�كن ومطابخ وغرف مطالعة وحمامات وصحيات لكل طابق ( ضمن املوازنة االس�تثمارية لسنة 2012 / 
التبوي�ب / النوع ) 2 ( تفصيل ) 12 ( التسلس�ل ) 19 ( فعىل الراغبني باالش�راك ممن توج�د لديهم القدرة والكفاءة 
من ذوي االختصاص والذين يحملون هوية تصنيف املقاولني ) الدرجة / السادس�ة / الصنف / إنش�ائية / حدا أدنى 
( ناف�ذة ووفق النموذج النافذ واملعتمد من قبل وزارة التخطي�ط وتكون خاضعة لتأييد صحة الصدور ومن الرشكات 
املتخصصة واملس�جلة يف دائرة تس�جيل الرشكات / وزارة التجارة .. وتمتلك شهادة تأسيس مصدقة ، مراجعة ديوان 
رئاسة جامعة واسط / شعبة العقود الحكومية للحصول عىل كافة مستندات املناقصة وهي تشمل عىل ) املخططات 
� املواصفات � جداول الكميات � الرشوط العامة للمقاوالت � تعليمات إىل مقدمي العطاءات � استمارة تقديم العطاء 
� اس�تمارة الرجي�ح ( مقابل مبلغ قدره )250000 ( مائتان وخمس�ون ألف دينار عراق�ي غري قابل للرد .. علما بان 
مبل�غ التأمين�ات األولي�ة هو بنس�بة ) 1% ( من مبل�غ العطاء تقدم عىل ش�كل صك مصدق أو خط�اب ضمان صادر 
بموجب كتاب رس�مي من مرصف عراقي معتمد ويذكر فيها اس�م ورقم املناقصة وان ال يكون مرشوطا ويدفع حني 
الطل�ب وتذك�ر فيه مدة نفاذيته وان يكون صادرا عن احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكروني 
للمرصف الصادر عنه وبتوقيع املدير العام او املدير املفوض او من ينوب عنهما ويؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب 
باسم ) جامعة واسط / الشؤون املالية ( يكون نافذا ملدة ال تقل عن ) 90 ( تسعني يوما تبدا من تاريخ غلق املناقصة 
عىل ان تكون التأمينات باس�م املدير املفوض للرشكة او املقاول ، علما بان مدة نفاذ العطاء ) 90 ( تس�عني يوما تبدأ 
م�ن تاريخ غل�ق املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م  ورق�م املناقصة مع التوقيع 
ع�ىل جميع صفحات ومس�تندات املناقصة وتودع لدى مقرر لجنة فتح العط�اءات يف صندوق حفظ العطاءات ، وتعد 
الرشوط املنصوص عليها وكتاب اإلحالة مع هذا اإلعالن جزءا ال يتجزأ من العقد الذي يتم إبرامه مع املقاول او الرشكة 
الت�ي تح�ال بعهدتها املناقصة ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة أجور الن�رش و اإلعالن لكافة املراح�ل .. علما بان 
موعد غلق املناقصة س�يكون يف الس�اعة الحادية عرشة صباحا من يوم ) األربعاء( املوافق 14 / 11 / 2012 وبعدها 
ال يقبل أي عطاء علما بان موعد انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة س�يكون يف 
يوم الخميس املوافق 8 / 11 / 2012 يف قس�م الش�ؤون الهندسية / رئاسة الجامعة يف تمام الساعة العارشة صباحا 
للمزيد من املعلومات حول املستمس�كات املطلوبة والرشوط العامة للمقاولة يرجى مراس�لتنا عىل الربيد االلكروني 

)govcont2010@yahoo.com ( أو مراجعة مركز بيع مستندات املناقصة .

        المستقبل العراقي/ ليث محمد رضا

أبدى وزير النفط السابق الدكتور إبراهيم 
بح�ر العلوم تحّفظ�ه عىل عملية احتس�اب 
س�عر برمي�ل النف�ط يف موازنة البل�د للعام 
املقب�ل، مقرحا إبق�اء )الس�عر( عند حدود 
ما تم احتس�ابه يف موازن�ة العام الحايل وهو 
85 دوالرا، متوقعا اس�تقرار أس�عار البرول 
عاملي�ا يف الرب�ع األول للعام املقب�ل، غري انه 
ذكر أن هذا االستقرار سيبقى هّشا مع تزايد 
التحدي�ات واالضطراب�ات الدولية ومش�اكل 

منطقة اليورو.
وش�دد بحر العلوم عىل رضورة ان تكون 
هنالك رؤي�ة ثاقبة يف "التخطيط املوازناتي" 
ل�درء املخاط�ر الت�ي يمكن ان يتع�رض لها 
البل�د، الفتا إىل ان بع�ض دول الخليج، ورغم 
ما تشهده من اس�تقرار واضح، أبقت سعر 
برمي�ل النف�ط عن�د 65 دوالرا يف احتس�اب 
موازناته�ا املالية، وهو م�ا يدلل عىل تحوط 
تل�ك البلدان من إمكانية حدوث أزمات مالية 

واقتصادية عاملية.
ويؤكد الوزير السابق ان اسعار النفط ال 
تعتمد عىل أساسيات )الطلب والعرض(، انما 
ه�ي قابلة لالهت�زاز مع تزاي�د االضطرابات 
الدولي�ة، وبالت�ايل ف�ان أس�عار الب�رول يف 

ظل تلك املعادلة س�تكون عرض�ة للزيادة أو 
النقص�ان، ورغ�م تخ�وف بحر العل�وم من 
احتس�اب سعر برميل النفط يف موازنة العام 
املقبل، اال انه توقع ان تش�هد اسواق البرول 
العاملية استقرارا حتى نهاية الربع االول من 

العام املقبل.
وفيم�ا أعلنت اللجنة املالي�ة النيابية عن 
تحفظ صندوق النقد الدويل عىل سعر برميل 
النف�ط الواحد يف موازنة العراق للعام املقبل، 
قللت وزارة املالية من أهمية تحفظ صندوق 
النق�د والبنك الدوليني عىل رفع س�عر برميل 
النفط يف املوازنة االتحادية، مبينة ان اضافة 
خمس�ة دوالرات عىل س�عر الربمي�ل جاءت 

نتيجة لزيادة النفقات يف املوازنة.
وق�ال وكيل ال�وزارة فاضل نب�ي إنه "تم 
االتفاق عند إعداد إس�راتيجية املوازنة لعام 
2013 ب�ني الع�راق وصن�دوق النق�د والبنك 
الدولي�ني ع�ىل ان يك�ون س�عر الربميل 85 
دوالراً، السيما بعد بروز معارضات عىل رفع 
س�عر الربمي�ل إىل 90 دوالراً، غ�ري ان موازنة 
العام املقبل ارتفع�ت قيمتها واملبالغ املقدرة 
للنفقات ازدادت هي االخرى، االمر الذي دعا 
مجلس الوزراء احتس�اب س�عر الربميل 90 

دوالراً بدالً عن 85 دوالراً.
بدورها اكدت عضو اللجنة املالية النائب 

نجيبة نجيب إن "صن�دوَق النقد الدويل لديه 
تحف�ظ عىل س�عر برمي�ل النف�ط الواحد يف 

موازنة عام 2013".
وعزت نجي�ب عدم موافقتها عىل س�عر 
الربمي�ل ل�"خش�يتها من انخفاض أس�عار 
النفط يف االس�واق العاملية، السيما ان العراق 
يعتمد عىل ايرادات النفط بنسبة 93 باملئة يف 
دعم اقتصاده وتمويل املش�اريع واملوازنات 
املالي�ة"، واصف�ة تلك الخش�ية ب�"الواقعية 

وليست مجرد تصورات وتكهنات".
م�ن جانبه أكد النائب محم�د إقبال عمر 
رضورة أن تك�ون موازنة عام 2013 س�بيالً 
لحل املش�اكل االقتصادية الت�ي يعاني منها 
العراق، مبيناً أن تش�جيع االستثمار وتوفري 
ف�رص عم�ل للش�باب الس�تيعاب ع�رشات 
اآلالف م�ن العاطلني واحدة من أهم األهداف 
الت�ي يج�ب أن تحققه�ا املوازن�ة الجديدة. 
واق�رح إقب�ال توجيه م�وارد الدول�ة لدعم 
قطاع الزراعة الذي يواجه اليوم أزمة كبرية، 
والعمل عىل التخلص م�ن االقتصاد األحادي 
الذي يجعل البلد معرضاً لكوارث خطرية .إىل 
ذل�ك طالب عضو اللجن�ة القانونية النيابية، 
ازاد اب�و بكر، الحكوم�ة، إىل اإلرساع بتقديم 
الحس�ابات الختامي�ة للربمل�ان، الفت�ا إىل إن 
الربمل�ان لن يص�وت عىل موازن�ة عام 2013 

ب�دون معرف�ة الحس�ابات الختامي�ة العام 
.2012

وقال أبو بك�ر، إنه "ينبغي عىل الحكومة 
تقدي�م الحس�ابات الختامي�ة للربمل�ان قبل 
نهاي�ة كل س�نة، حت�ى يكون الربمل�ان عىل 
علم ب�ان الحكومة رصف�ت امليزانية التي تم 

االتفاق عليها".
وأوضح  أن "الحكومة منذ تأسيس�ها لم 
تقدم الحس�ابات الختامية للربملان، ولكن يف 
العام املايض قدمت األخرية ملفا يضم جميع 
الحس�ابات الختامي�ة من ع�ام 2006 لغاية 
ع�ام 2011 للربمل�ان، وال اعتق�د أن الربمل�ان 
يس�تطيع  تدقي�ق ه�ذه الحس�ابات بحيث  
يعرف كي�ف رصفت األم�وال، وذلك بس�بب 
الظروف التي مري بها البالد يف تلك السنوات، 
ل�ذا ق�رر الربملان ه�ذا العام ع�دم التصويت 
ب�دون معرف�ة  ع�ىل  موازن�ة ع�ام 2013 
الحس�ابات الختامي�ة لع�ام 2012".ويعزو 
بعض الخ�رباء االقتصاديني تلك�ؤ الحكومة 
يف تقديم الحسابات الختامية ملجلس النواب، 
اىل وج�ود ملفات ال ترغ�ب بعض الجهات يف 
فتحها، تتعلق بفس�اد مايل وس�لف لم تطفأ 
بعد، موضحني أن "قانون املوازنات يقيض يف 
إحدى مواده بع�دم املصادقة عىل املوازنة اال 

باستكمال الحسابات الختامية".

      المستقبل العراقي/ بغداد

أفاد املعاون الفني ملحافظ 
ذي قار املهندس رحيم ألخاقاني 
بأن املحافظة أنفقت حتى نهاية 
شهر ترشين األول نصف املوازنة 
املخصصة لها ضمن خطة تنمية 

األقاليم للعام الحايل 2012 ، 
متعهدة برصف معظم املتبقي خالل 

الشهرين املقبلني.
وأوضح الخاقاني إن محافظة ذي 

قار أنفقت حتى اآلن أكثر من %50 
من موازنتها العامة والبالغة 500 

مليار دينار عراقي.
ورجح أن يتم رصف معظم 
املبالغ املتبقية خالل الشهرين 

األخريين من العام الحايل، السيما 
بعد خطة إعادة توزيع التخصيصات 

املالية عىل املشاريع والرشكات 
االستثمارية.

وأكد إن التجربة التي مرت بها 
املحافظة خالل السنوات الثالث 

املاضية جعلتها قادرة عىل إيجاد 
السبل الكفيلة برصف املبالغ 

املتبقية.
وأضاف ، يف حال عدم رصف قسم 
بسيط من هذه املبالغ فسوف ترصد 
لصالح تعاقدات جديدة حتى ال تحرم 

املحافظة منها وال يتم مناقلتها 
للسنة املالية املقبلة.

     كربالء/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، عن تخصيص أربعة مليارات 
دوالر إلنش�اء مصفى كربالء النفط�ي بطاقة 150 
ألف برميل يومياً، مؤكدة يف الوقت نفس�ه أنه سينك 

عرض املصايف األخرى لالستثمار.
املص�ايف  لش�ؤون  النف�ط  وزارة  وكي�ل  وق�ال 
وصناعة الغاز احمد الش�ماع ، ان "الوزارة ستقوم 
ع�ىل عاتقها ببناء مصفى كرب�الء بطاقة 150 الف 
برميل يوميا" ، مبيناً أنها "خصصت أربعة مليارات 
دوالر للم�رشوع وبواق�ع مليار دوالر س�نويا وملدة 
أربع س�نوات".وأضاف الشماع أن "الوزارة ستوقع 
عق�دا م�ع إحدى ال�رشكات االستش�ارية لإلرشاف 
وإدارة املرشوع بالكامل، إضافة اىل مساعدتها عىل 
تقييم ال�رشكات املتقدمة لبناء املرشوع"، مش�رياً 
إىل أنها "فاتحت ع�دداً من الرشكات املختصة ببناء 

املصايف لبناء مصفى كربالء النفطي".

وأش�ار الش�ماع اىل ان "املص�ايف الثالثة األخرى 
والتي تش�مل مصف�ى النارصية بطاق�ة 300 الف 
برمي�ل يومي�ا ومصفى ميس�ان ومصف�ى كركوك 
بطاق�ة 150 الف برميل لكل منهما س�يتم عرضها 
لالس�تثمار األجنبي"، فيما كشف عن "مفاوضات 
مصف�ى  لبن�اء  األجنبي�ة  ال�رشكات  بع�ض  م�ع 

ميسان".
وذكر الش�ماع أنه "تم عرض مصفى النارصية 
ضم�ن جولة تراخيص خاصة بتطوير الحقل وبناء 

املصفى ضمن مرشوع واحد وصفقة واحدة".
وش�دد الش�ماع ع�ىل أن "املش�تقات النفطي�ة 
س�تكون ضمن املواصفات األوروبية وس�تخصص 
للطل�ب املحيل"، موضح�ًا ان "تصديرها يعتمد عىل 
رسعة بن�اء هذه املصايف والحركة االقتصادية للبلد 
واالس�تهالك الداخيل واملعامل واملجمعات السكنية 
الت�ي تحت�اج بدورها اىل كمي�ات إضافي�ة من تلك 

املشتقات".

بحر العلوم لـ"                        ": أسعار النفط قابلة لالهتزاز

النقد الدولي والمالية النيابية يتحفظان 
على تقدير موازنة 2013

ذي قار تنفق نصف 
موازنتها السنوية

رئاسة جامعة واسط
شعبة العقود الحكومية

رئاسة جامعة واسط
شعبة العقود الحكومية

األستاذ الدكتور 
تقي علي موسى الموسوي

رئيس جامعة واسط

األستاذ الدكتور 
تقي علي موسى الموسوي

رئيس جامعة واسط

أربعة مليارات دوالر لبناء مصفى كربالء

      بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف الخبري املرصيف محس�ن 
عيل عن وجود مصارف أهلية تعمل 
ملصلحة بعض ال�دول التي تخضع 
لعقوبات اقتصادية دولية من قبل 
األم�م املتحدة، مح�ذراً من تأثريها 

عىل سمعة العراق الدولية.
وق�ال ع�يل إن "هن�اك بع�ض 
املص�ارف األهلي�ة تعم�ل بالدرجة 

الت�ي  ال�دول  ملصلح�ة  األس�اس 
تتعرض لحصار اقتصادي دويل ك� 
سوريا وإيران يف الوقت التي تحذر 
في�ه األم�م املتح�دة جمي�ع الدول 
من التع�اون اقتصادي�اً مع هذين 

البلدين".
ه�ذه  اس�تمرار  أن  وأض�اف 
املص�ارف بالعم�ل ملصلح�ة الدول 
املح�ارصة اقتصادياً س�ترض البلد 
م�ن ناحية إص�دار ق�رارات أممية 

دولي�ة مجحف�ة بحق الع�راق، لذا 
عىل الحكوم�ة والبن�ك املركزي أن 
يفرضوا غرامات مالية عىل البنوك 

التي تتعامل مع تلك الدول. 
األمريكي�ة  اإلدارة  أن  يذك�ر 
فرض�ت عقوبات اقتصادية جديدة 
صين�ي  احدهم�ا  مرصف�ني  ض�د 
واآلخ�ر عراق�ي، بس�بب قيامهما 
بإج�راء تعامالت مالية ضخمة مع 

رشكات لتصدير النفط اإليراني.

خبير: بعض المصارف األهلية تضّر بسمعة البالد مبيعات البنك المركزي تتراجع إلى 163 مليون دوالر
      المستقبل العراقي/ بغداد

حّقق البنك املرك�زي العراقي، 
مبيع�ات من ال�دوالر بلغ�ت 163 
مليون�ا و50 ال�ف دوالر يف مزاده 
العم�الت  ورشاء  ببي�ع  الخ�اص 
األجنبي�ة، الثالثاء، بس�عر رصف 
أس�اس بل�غ 1166 دين�ارا ل�كل 
دوالر، مقاب�ل  189 مليون�ا و96 
يف  س�جلها  ق�د  كان  دوالر  ال�ف 
ختام جلس�اته لألس�بوع املايض 
يف الجلسة االخرية قبل عطلة عيد 

األضحى.
الخاص�ة  الن�رشة  وأوضح�ت 
بم�زاد البنك املرك�زي، أن "الطلب 
ال�كيل ع�ىل ال�دوالر ت�وزع بواقع 
40 ملي�ون و550 ألف دوالر نقدا، 

ال�ف  و500  ملي�ون  و122 
دوالر ع�ىل ش�كل حواالت 

خارجي�ة غطاه�ا البنك 
بالكامل بس�عر رصف 

دين�ارا   1179 بل�غ 
ل�كل دوالر، بضمنه 
البن�ك  عمول�ة 
البالغ�ة  املرك�زي 
ل�كل  دين�ارا   13

دوالر".
ف�ت  ضا أ و

أن  بامل�زاد  الخاص�ة  الن�رشة 
"املصارف ال�18 املشاركة يف مزاد 

اليوم لم تتق�دم بأي عروض لبيع 
الدوالر".

ويعقد البن�ك املركزي العراقي 
خمس جلس�ات م�زاد أس�بوعية 
ب�دءا من ي�وم االح�د اىل الخميس 
لبي�ع ورشاء العم�الت األجنبي�ة، 
حيث يتق�اىض عمولة ع�ن البيع 
النق�دي والح�واالت مقدارها 13 

دينارا لكل دوالر.
املالية  اللجن�ة  وأعل�ن عض�و 
وعض�و اللجنة اإلدارية املش�كلة 

املركزي  البن�ك  لتدقي�ق عم�ل 
النائب ع�ن التحالف الوطني 

عبدالحسني اليارسي، عن 
إكمال التقرير املعد من 
قبل لجنته لتقييم أداء 

عمل املركزي وستقدمه إىل مجلس 
النواب خالل األيام املقبلة.

وق�ال اليارسي هن�اك لجنتان 
ش�كلت يف مجلس النواب احدهما 
تحقيقي�ة ع�ن عم�ل م�زاد بي�ع 
العمل�ة الصعب�ة واألخ�رى لجنة 
إداري�ة مهمته�ا تقيي�م ومراقبة 

عمل البنك املركزي سنوياً.
اللجن�ة اإلداري�ة  أن  وأض�اف 
أكملت تقريرها وسرفعه إىل 

رئاس�ة مجلس النواب ملناقش�ته 
خ�الل األي�ام املقبل�ة، فض�اًل عن 
دراس�ة نتائج اللجن�ة التحقيقية 
املتخصص�ة ع�ن عمل م�زاد بيع 
العملة الصعب�ة يف البنك املركزي، 
م�ن  مجموع�ة  أحال�ت  والت�ي 
موظف�ي البن�ك إىل العدالة بتهمة 

فساد مايل.
وكان مجلس الوزراء قد صّوت 
خ�الل جلس�ته االعتيادي�ة، ع�ىل 
تكليف رئيس ديوان الرقابة املالية 
عب�د الباس�ط ترك�ي ت�ويل إدارة 
منص�ب محاف�ظ البن�ك املركزي 

وكالة.
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 ن�سيف جا�سم احلميداوي
تطلعت لشلمس العرص من خلال أبواب 
النافلذة التي كانلت تسلحب أذيالها صاعدة 
فوق املبانلي العالية ورشفلات الغرف املطلة 
عىل األزقة والشوارع وتنظر اىل كل ما أمامها 
وتارًة تنظر اىل منزلها الذي يخيم عليه الحزن 
وابنهلا التلميلذ يف الرابلع األبتدائلي منهمك 
بالقلراءة وهلو مواضب عىل كتابله املدريس 
والدملوع تلملع ملن وراء اهدابها السلوداء 
الكثيفلة . لقلد ضلاع كل يش وللم يبقى من 
زوجهلا اال الذكريات , فراشله فوق رسيره , 
صلورة معلقة عىل الجلدران مهيضة الجناح 
مكسلورة الخاطلر ال يروق لهلا اال األهتمام 
بأبنها الوحيد الذي باتت تحلم ان ولدا ً صالحا 
ً يف مسلتقبل افضل ومرشق كي يعوضها عن 
حرمانها من ابيه ..., سألها ابنها رافعا ًرأسه 

من الكتاب: 
•بماذا تفكرين يا أمي ...؟

• )بحرسه( ال يشء يا ابني !
•تفكرين بأبي متى يعود ...؟
•قريبا ً سيعود من السفر...!
•أذن ملاذا التشاؤم يا أمي ؟.

•ال يشء وهي تتمتم مع نفسها . أنرصف 
ابنها للقراءة .

أنا تعيسله ومظلومة وهل يوجد مثل هذا 

الظلم يف هذا الكون ...؟ نعم وكيف .
يا ألهي كم احسلد هذه الشمس الزاحفة 
نحو غروبها واحسد كل يشء يتنقل من مكان 
اىل اخر طلوال األيام ويف الليل يجد انيسلا ً له 

احد العصافري تلك التي تمأل األرجاء 
ويف الليلل تنلام ملع بعضهلا آمنلة 
مطمئنة يف اعشاشلها ,أما األنسلان 
فا يستطيع أن يعيش وحده يف هذا 
الزمن يف اجواء أنعدام األمل وهيمنة 
أعمال القتل عىل الهوية واألختطاف 
ومصادر الخطر األخرى... لذلك ال بد 
من عدم األستسام للحزن فقط وال 
بلد من أنعاش األمل يف النفس بحياة 
افضل يسلتطيع األنسان أن يعيشها 
بجديلة وعزيملة، ويجلب أن انتقل 
من قتاملة البؤس لكي ايضء طريق 
وللدي... التفتلت اليله واحتضنتله 
وقبلته وتنهدت األم أرتياحا ًبقرارها 
وأنها سلعيدة الحظ ملصارعة الزمن 
الغادر وأن القلدر الذي ضيع زوجها 
دون ان تعلرف مصلريه ال بلد وأن 
يختلزن فرصلة لتعويضهلا انله ال 
يسلتطيع معرفة رس اختفلاء ابيه، 
فقد اعطته اما ً بأنه سليعود قريبا  
ثم قالت ألبنها مع ابتسامة عريضة 

غطت كامل وجهها :
•أهتم بدروسك يا أبني ...!

وأخريا ً شلعرت بأنها وجدت ردا ً مناسبا ً 
عىل ماجرى...
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يف قاعة التكريل الثقافية

لم يكن حلماً يتجول بني أروقة الليل معها,وال حتى 
خطر ينلذر بقلرب كارثة محدقلة,وال مجلرد أكذوبة 
تنتهي عىل السلن األطفال بعد إن يشلعر الكبار بامللل 
منها,ولكن هذه املرأة كانت توزع الحلوى بني األطفال 
مثلل الطيور التلي تهفو اىل أعشاشلها ولكن هي التي 
تختلار بل تفضل من تجد فيه اللذكاء ،والفطنة ولعله 
يكون مسلتودعاً إلرسارها ولحياتهلا وهزائمها ،إذ ما 
زال ينتابها ذلك الشلعور املبهم بالخلوف من الجميع، 
يحارصهلا الرجال بأنظارهم التلي تلتهم كل تفاصيل 
جسدها وهي تتهادى يف مسريها كطري أليف،والبعض 

اآلخلر ياحقهلا وآخرون يتمنلون لو تحدثلوا إليها أو 
حتى لو سلمعوا نربه صوتها أنها ال تكره أحداً ،لكنها 
تشلعر بحاجة إىل فرتة نقاهة قد تطول أو تقرص وهذا 
ما يشغل تفكريها ويثقل عليها بتوجس وخيفة تجهل 
السلبب فيها ينتظر األطفال بشلغف وقت إطالها من 
رشفلة منزلها حلني تطلق حرية االبتسلام لشلفتيها 
،ومعنلى ذللك إن األطفلال اعتلادوا وقلت إطالتهلا 
،يتجمعون مثل الطيلور قبالة الرشفة حتى يدركوا إن 
الوقت أزف وحني تتأخلر أحيانا لبعض الوقت ينتابهم 
الحزن ولكن حني يصغلوا لغناء طري الحب الذي يبقى 

يحلوم حولها يعنلي ذلك أنها يف الطريلق إليهم ويبقى 
األطفال متعتها التي ال تسلاوم عليها كما قطعت ذلك 

عهدا مع نفسها .
ذات ليللة شلتائية حلني كان للصدفلة مسلاراتها 
ومصيدتها نحوها حتى كان ما بينها وبني إن تقبل ما 
اخرتق حياتها فجأة إن تختار بشجاعة وإن تقبل ربح 
ذلك الكائن املحب با قوانني وان تغلق أبواب محطاتها 
بوجله متعلة األطفلال التي طامللا أصبحت جلزءاً من 

حياتها.
لعل فعل السحر يف إيقاف قلق الذاكرة ،بابتسامتها 
تطرد لغلز الحنني إليها ،خديها حديقلة تضحك لأليام 
ذات شتاء نسلماته لذيذة،ملحها تجلس بصمت تنتظر 
وحيلدة بدءالعرض املرسحي ، فهي وكما يبدو تعشلق 
امللرسح وتحتضن عزف املوسليقى مثل طفلل ال تهدأ 
مشاكسلاته ،تقرأ الشلعر وتتمنى لو كانلت ذات يوم 
شلاعرة ال يقرأ لها كائن ملن كان إال من انتظرته مثل 
فجلر بعيلد. تأخذهلا خطواتهلا بني صخب األسلواق 

وترتقلب سلاعات لأليلام لن تأتلي ،تلتقي بلني ظال 
األشلجار مع ذلك الكائن الذي يبزغ مثل وجه الشمس 
وإال فأن األطفال حتماً سليكربون ،لتجد نفسلها ذات 
يلوم وحيدة ،تريد من ذلك الكائن إن يلتقيا مثل جريان 
األنهلر مسلارات القللب والروح،توجتهلا نحلو غابة 
األنوثة املمزوجة بالغنج،شلعرت أنهلا خائفة وال تعبأ 

بالوقت.....
اخربنلي صاحبلي أكثلر ملن ملرة إن كل تفاصيل 
وأحلداث هلذه القصلة حقيقية ،حني بدأت  سلاعات 
اللقاء ،كانت بني نساء قليات تجمعن ملشاهدة العرض 
املرسحي واألجملل كانت بينهن، يقرأ كل حركة تصدر 
منها انشلغل بها عن العرض املرسحي ،إذ كان عطرها 

يتطاير وينترش داخل قاعة العرض.
تلردد يف اللحاق بهلا، أخرجت من حقيبتها سلاعة 
يدوية ،نظرت الوقت،الغروب يبسلط جناحيه عىل آخر 
بصيص من بقايا ضوء النهار، توقفت سليارة فارهة، 
من بعيد ابتسلمت للسلائق ثم فتحت الباب لرتتمي إىل 

جانبه.
هلي أمنيلة واحدة أيهلا الرجل كنت تقول لنفسلك 
وإذا ما ضاعت منك سلتظل با أمنيات وال حتى أحام 

تتجدد نحو أنوثة يف قلب امرأة أخرى.
يوماً نسليت تاريخه ،وضعت بني يديه دفرتاً صغرياً 
يضلم بني طياتله قصائد كتبتها وهلي محاوالت لقتل 
العشق الذي أصبح يغور عميقا للبحث عن عش يشبه 
علش الطيلور ترمي عىل شلعرها األشلقر شلاالً بنياً 
بطريقلة مغرية وتطوقه برشيط ملن الورود أخر مرة 
ملح األطفال املرأة التي أحبوها وأحبتهم لكنهم رسعان 
ملا تواروا عنها  وطري الحلب قرر إن يتوقف عن الغناء 
....وهو يفتقد مشاكسلات األطفلال ....عمر انطفأت 
فيه لغة املتعة...ولم يخلف غري بقايا رماد لرواية عشق 
بني أطفال واملرأة نكثت ذلكم العهد الذي قطعته ذات 
يوم لألطفال لكنهم أصبحوا اآلن مثل يتامى دون ملسة 
حنلان أو ابتسلامة أو غناء طري الحلب الذي لم يكتمل 

غناؤه الن القصة لم تنته بعد .

م�سطفى حميد جا�سم

مرايـا طفولـــــة

 العدد )375(  اخلميس   1  تشرين الثاني 2012

اىل الأخوة قراء �سفحة واعدون 
ي�سعدنا اإ�ستالم  ن�سو�سكم وتعليقاتكم واراءكم على الأميل 

kjamasi59 @yahoo .comالتايل: 

 �سل�سبيل زعمو�ش/ اجلزائر 

 

القطرة الأوىل

أما علمت أن مشاعري معك حطت بمكان مخيف ... 
تحليل ريايض عجزت عن فك معادالته: 

أ حبك محسوب يل أم عيل ؟؟ 
أصبحت مسألة قربك مسألة وجود أو حياة  !!!   

لن يفهم مغزاها إال من كان مكاني: .... مجهوال آسيا ...  !!
كنت أتحكم بمشاعري و ذا أنت يا سيدي ... 

تأتي مترسبا تتحكم فيها .... 
فتملك مفاتيحي .... ألمسك نفيس و ال أخربك شيئا .... 

و إذا بكل أشيائي تخربك حبي ....  !! 
أعدل هذا أن ألدغ من الجحر مرتني؟ .... 

أن أحبك أكثر لرتغب بغريي أكثر ..... فأكثر ...  !! 
ما الحل؟ .... فقد هرمت  !!!!!

 

حرب ا�ستهاء

 كانت تجلس لوحدها عىل األرض الخرضاء تنظر إىل سماء .. 
 تراقب الغيوم، تنتظر املطر .. تتأمل الطيور يف السماء .. 

 والهواء النقي يجدد روحها ..ويمنعها عن التفكري .. 
 قاللت : ليتنلي اسلتطيع أن أجد مكانلاً أقيض فيلة بضعة أيام 
لوحدي دون الحاجه للتفكري فأجابها : تعايل هنا عييش يف قلبي فا 

أحد سواك سيكون فيه ... 
 سيكون قفيص الصدري درٌع يحميك داخل قلبي .. 

 ستكونني حبيسة قلبي وملكي ..ولن يقرتب منك أحد .. 
 فقط ستكونني يل أنا ... 

 ابتسلمت وقالت ..ليتك تكلون ...فأنت مجرد صلوُت خياٍل من 
عقليل, نسلجته ملن زقزقة الطيلور و رقلِة الهواء وعذوبلة البحر 

وصفاء السماء !!

زهري كاطع احل�سيني

زرعوا يف الرأِس ِفكره

أن أزور الغرب َ
وأستجدي السؤاَل
ِمن شفاه ِالغرباِء

أن أجوب االرَض شوطا ً

الهيا ً .. أستجدي ُحبا ً
وسط َ أحضاِن النساِء

جنحلني   ِ خلف  يف  وأطلري 
صغريين

صعلوكا ً.. فقريا ً
يبسط الكفني

يف دنيا الخفاِء 
أن أزوَر كلَّ حانات الخموِر

وماهي الرقص ِ
وصاالِت الِقماِر

ونلريان  وجهلي   ً غاسلا 
ضلوعي 

تحت سيقان الصبايا

التائهات ِ
وأوراق  أشلائي   ً جامعلا 

شبابي

تحت جنِح ِ الليِل يف لندن َ
وباريَس وروما

سائحا ً يف الطرقات ِ
زرعوا يف الرأِس ِفكره

ليتهم ما زرعوا

أن أكون راحا ً

يطوي مسافات الرياح ِ

يطلق الساقني يف اهوال ِ بر ٍ

عاما ً يف مطعم ٍ
أو جرسون كازينو

عىل متِن سفينه
شاردا ً وسط البحار ِ..
زرعوا يف الرأِس  ِفكره 

ليتهم ما زرعوا
إ زرعوني يف بادي

إن عزمتم

وردة ً

أو نخلة ً عالية ً
أو ِغصن َ َشجره 

إزرعوني يف مكاني
كيفما يحلو لكم

سنبلة ً.. طرطوعة ً..

عاقولة ً
ليتني .. حيث بادي

ليتني .. 
أعطي َثمر

قصيدتان

حبُّ يشبه الّضجر
الرد املناسب

فكرة شاردة حنني إىل األمس

جّني الصحراء أو سحر الرشق

عقيل ها�سم
 وقفلت قاملة فارعلة بوجله متطاول 
أسمر وعيني واسلعتني كحيلتني. ابتسمتا 

يف وجهي.
 قالت: 

 تلرى كلم ظللنا هاربلني يف أزقة ضيقة 
يسلايرني  متهملة.  ونظلرات  مجهوللة 
ويضغط عىل أعصابه وهلو العائد من باد 
بعيدة حيث يصلل املحبان فيها إىل غايتهما 
مبلارشة... تتلجللج  تتنازعنلي رغبتنلا يف 
التملرد والخضوع. أبقى ممزقلة يف عاقة 
محرملة بلني رجلل غائلب واملرأة وأخريا 
قررت أن. ارتمي بني ذراعيها أنبش صدرها 
وأتلفح بأضاعها. نسيت نفيس، تمنيُت لو 
أقيض عمري معها، أموت هنا عىل الكتفني 

يضمانني بحنان وقوة همست لنفيس:
 - إنك يل دائما

 طلال الليل علينلا، إذن الصبلح ومازلنا 
عىل جلستنا نحكي ونحكي. تنبهت حواسنا 

حتى مات النوم يف أعيننا. 
 صدق حديس ..قالت:

 - ياللك من مجنلون .. صفنت.. حدقت 
يف عينيهلا وددُت لو أمزق وجهها بالقبات، 
ربملا غرقلت يف رغبتلي تلك. للم أكذب عىل 
نفليس. اعرتف بأني أشلتاق إليلك هل أقول 
لها إنني كذبلُت يوم طلبُت القطيعة، وإنني 
أنتحر يومياً وإنني وياللمهزلة، أتاىش أمام 

لحظة سقوط العني يف العني. استسلمت. 
 كانت صامتة جميلة كما الجمال، قادرة 
علىل تنظيلم الحيلاة، وأعرف ملن كثريات 

رأيتهن أو مررن بحياتي. 
 سألتني مرة وهي تربت عىل كفّي:

هلل تعلن امللرأة رغبتهلا بالرجل   -
أيضاً؟

مليكة ال�سجعي
 اإهداء: اإىل بلدنا العراق احلبيب

صحلراَء  كلللان  األبلدي  حُللُلملي   
الرشق...

 منذ كنُت طفا أسلمع قصص ألف ليلة 
وليللة وقصلص العلرب املمزوجلني دائما 
بخلطة ملن السلحر والخوارق، منلذ كنُت 
كذللك، وأنللا أحملل لهلذا اللرشق، ولهذه 
وأْخللِيللًة  مشلاعر  خاصلة،  الّصحلراء، 

رائعة...
 حلني دفعلْت ِبلي املروحية ونظلرُت إىل 
األسفل، قبضُت عىل قلبي بدل مكبس مظلتي 
من شدة الفرح والخوف...أنا أحللق، أخريا، 

كلفينيلق فوق صحراء اللرشق التي بدْت 
كاإللْللدورادو، تصُقلُلها خيوط الشمس. 
الذهلب  وقريبلا، قدملللاي سُتامسلان 
وسأقابل ذلك العربي املُلختفي، كما دائما 
يف الحكايللات القديملة، وراء كلوفّيلتله 
وعباءتله، وسليدعوني إىل خيمتله لتناول 
القهلوة العربيلة التلي طلامللا طاَرَدْتلِني 
رائحُتها يف قصائد الرشق الساحر: "وسط 
الصحراْء، ثلمّلللة َ يْش... قهوة ٌ عربيّللة 
وخيملة ٌ عربيلّللة وعربلْي... وسلحر ٌ ال 

يفنى وشموخ ٌ أبدْي..."
 حللني الَح يل أوُل ِجلّنلي يف الصحراء، 
صحلوُت عىل صوت القائلد ُيلعطينا األمر 

بإطاق الرصاص.

منري باهي / املغرب 

،ُلعلاٌب بلاذٌخ ،غثيلاٌن حالم  "قْيلٌح بهيٌّ
ٌ،عطٌش حلٌْو،دٌم َقِذُر"

الُعلَلِب  األلبلوِم،يف  يف  بقايلاِك  هلذي   
َوُر الَولَْهى،ويل منِك ذكرى هذه الصُّ

 هذي بقايلاِك يف َكّفلي ويف ُكُتبي،فكيف 
؟ أْحفُظ ُحّباً عافُه الَبرَشُ

 ماذا للِك اآلَن إاّل ما ُتلرى ُبَقعاً مصدورًة 
تصعُق املايض وتندثُر

لْنق ُيعللُن موعَد   ذكلراِك َحبٌل،وأنِت الشَّ
الفجيعِة،ال فجٌر وال مطُر

لنَي  الشهوِر،تُرشِّ مابلنَي  علادُة  وأنلِت   
ُه الضجُر الِفراَش دماً قد َضخَّ

أَ النهاُر   عودي إليلِك كما أْقَبلِْت،لن يتوضَّ
عىل عينيِك،أعتذُر

 للن يحملَل القلُب عاهلاِت النِّسلاِء،ولن 
يشيل أقنعَة األوجاِع،أعتذُر

 للن يطلَع الحلْزُن ملن عينليَّ ثانيًة،لن 
يفضَح البوُح لون القلِب،أعتذُر

 لن تجليس فوق دمعلي،أو عىل لغتي،أو 
،أعتذُر قرَب نافورٍة تهتزُّ

الزّّقوم،ذاكرتلي  شلجُر  عذراً،دملي   
مشقوقٌة،أْحُضُن األْضداَد،أنَشِطُر

 أنا الجحيُم النعيُم القّوُة الوَهُن الُخرافُة 
اآليُة اإلقداُم والَحَذُر

 قلبي تميمُتنا علَّْقُتُه حذراً من الخطيئِة 
إْن منها أتى الَخَطُر

فاِت  ُ  يا غابلَة اليأِْس،مْن أوحى من الرشُّ
كيَف تنمو األماني،كيَف تنترُش؟

 من غلرُي جرحي يصيّل يف العلراِء صاَة 
،يحفظ فتواها وينفجُر؟ الحبِّ

 ال بأَس إْن ُوِئدْت يف منتهاِك زغاريُد،ونام 
عىل أشجانه الوَتُر

 ال بأَس إْن خْنِت يا فزَّاعَة الُحُلِم األشهى 
هواجَس كانْت فيِك تنفجُر

 فقْط،أريلُدِك أن تنليْس ُخطلاِك خطاَي 
لحظًة،ندع األياَم تبتكُر

 وقتلاً يسليُل،زماناً يكتُب األبلَد املكبوَت 
فينا،فا حبٌّ وال ضجُر



يف أواسشط القرن الثالث عشر امليالدي تماماً، أمر 
ملك قششتالة »ألفونس العارش« امللقب بالحكيم بأن 
يرتجم عشن العربية، مبشارشة، نّص سشيكون له منذ 
ذلشك الحني تأثشري كبري، ليس فقشط يف اآلداب الرمزية 
اإلسشبانية واألوروبية، باعتبار أن الكتشاب ينتمي إىل 
األدب الرمشزي، بل كذلشك يف الفكر السشيايس، بحيث 
لن يعدم من سشيقول الحقاً إن معظشم الذين خاضوا 
الكتابة حول السياسة والعالقات السياسية وشؤون 
السشلطة، بمن فيهشم نيقولشو ماكيافيلشي )صاحب 
»األمشري«( إنما اطلعوا، أوالً، عىل ذلك النص يف ششكل 
مبشارش أو بالواسشطة. قد يكون يف هشذا التأكيد يشء 
مشن املغاالة، لكنه - يف حشد ذاته - يكفي للربهان عىل 

األهمية التي اتخذها النص.
والنص الذي نعنيه هنا هو، بالطبع، كتاب »كليلة 
ودمنشة«، الذي عرفه األدب العربي منذ القرن امليالدي 
الثامشن، لكنشه - يف أصله الهندي املؤكشد - كان وضع 
قبل ذلك بقشرون وترجم إىل لغات آسشيوية عدة منها 
الفارسشية بأمر من كرسى أنو رشوان. عىل أي حال، 
عىل رغم أصوله السنسشكريتية البعيدة، ومن معرفة 
الفشرس له حتشى قبل اإلسشالم، فإن »كليلشة ودمنة« 
اششتهر كجزء من الرتاث العربي، وذلك طبعاً، بفضل 
عبدالله بن املقفع، الذي هو، بفضل الكتاب واشتغاله 
عليه، يعترب واحداً من أملع أصحاب الفكر السيايس يف 

الرتاث اإلسالمي.
تبدأ الحكاية دائماً بما يقوله دبششليم امللك لبيدبا 
الفيلسوف. وبيدبا هو، وفق معظم التفسريات، مؤلف 
الكتشاب األول، وهو فيلسشوف أخالقشي وحكيم، كان 
أكثر ما يهمه من خالل كتابته حكايات الكتاب األوىل، 
أن يعشرض املبشادئ األخالقية، ولكن بصشورة رمزية، 
وعىل ألسشنة الحيوانات، ومن خشالل وصف العالقات 
فيما بينها، )وكان هشذا دأب املفكرين واألدباء يف تلك 
األزمنة حيث إذ يخشدم الواحد منهم يف بالط حاكم أو 
ملشك أو حتى رئيس 

مقاطعشة، يطلب منه سشّيده - أو يف بعشض األحيان 
قشد يتربع هو بذلك - أن يكتب له قواعد سشلوك معنّي 
أو أسشس حكم من األحكام، فشريوح معرّباً عنها بتلك 
الطشرق الرمزية التي قد تروق للسشّيد صاحب الطلب 
فتتحشول إىل قواعد وقوانني مدّونشة يعمل بها، وقد ال 
تروق فإذا بها تعامل فقط معاملة النصوص املسلية 
وبالتايل يأمن الكاتب عىل حياته(... هكذا، كتب بيدبا 
هشذا النص الذي عرف يف ذلك الحني عىل نطاق واسشع 
وعشرب حدود املنطقة التشي ولد فيها ليصشار إىل تبّنيه 
مشن قبل كتشاب كثر أعشاد كّل منهم صوغشه وفق ما 
يناسشب أحواله وأحوال سشادته. هكذا، من بعد نّص 
بيدبا األصي، نسخ النّص مرات عدة من أشهرها تلك 
النسشخة التي حملت اسشم »بانكاتانرتا« )أي »الكتب 
الخمسشة«(. ويف هشذه النسشخة نعرف للمشرة األوىل 
أن بطشييَ الحكايات هما الثعلبشان »كاراتاكا« )كليلة 
الحقاً( و »دامانكا« )دمنة( اللذان يعيشان مغامرات 
توفر للكاهن الرباهمي فيزنوزارمان أمثوالت وحكماً 
يسشتخدمها يف تعليشم ثالثة أمراء جهلشة كلفه الراجا 
تعليمهشم. من هنا، عرف الكتاب أيضاً باسشم »كتاب 
األمراء«، وهو اسشم اسشتخدمته نسشخ أوروبية عدة 
ورضوب محاكاة الحقاً. والطريف أن هذه التسشمية 
التشي ارتبطشت أول األمر بششخصية األمشراء الصغار 
الذيشن كان مطلوبشاً من النشّص أن يعلمهشم الحكمة 
والسشلوك وبعشض معشارف العشر، فهمشت الحقشاً 
عىل أنها ترتبشط باألمراء الحاكمني مشا جعل للكتاب 
سشمعة تعتربه نّصاً يف تعليم الحشكام فن الحكم عىل 
شالكلة ما ستكون عليه الحقا ًكتابات مثل »األحكام 

السلطانية« للماوردي وسواه.
إذن، مشا يمكننا قوله هنا هشو أن هذا الكتاب قبل 
وصولشه إىل ابن املقفع، قام برحلة طويلة عرب خاللها 
أواسط آسيا وفارس. وحدث له كما يحدث لهذا النوع 
من الكتب، أن اغتنى يف طريقه. وكذلك إذ اشتغل عليه 
ابن املقفع يف بغداد، التي كانت حارضة العالم الثقافية 
يف ذلك الحني، ومصّباً لششتى الحضشارات، كان 
مشن الطبيعشي أن يضيف إليه 
الكثري من الحكايات الجديدة، 
ما جعله يتألشف يف النهاية من 
17 فصالً، بعدما كان، يف األصل 
خمشس  مشن  يتألشف  الهنشدي، 

حكايات فقط.
ولعشل أهشم إضافشة أضافها 
ابشن املقفشع، نوعشاً ال كمشاً، هو 
ذلك الفصل الذي يششهد محاكمة 
التشي ال تكشف عشن زرع  دمنشة، 
الششقاق بني الحيوانات. وكان من 
الواضح أن هذه املحاكمة إنما اتت 
لتسشتجيب لدوافشع أخالقية بحتة، 
وتجعل ششيئاً من الشروح األخالقية 
يدخل عىل البعد السشيايس، ما يخلق 
تناقضشاً واضحاً، بني مشا كانت عليه 
القواعشد السياسشية املطلقة املعمول 
بهشا واليشء األخالقي الجديد الذي بدا 

أن ابن املقفع يأتي به.
تستبق النص العربي لكليلة ودمنة، 
أربشع مقدمات لعشل أهمها ذلشك الذي 
يروي لنا سرية املفكر الفاريس برزويه، 
وذلشك ألنها تكششف عشن عمشق األزمة 
الروحية والعقلية التشي يمكن الفكر أن 
يعيششها يف مقابل أالعيب السياسة. أما 
بالنسشبة إىل الفصشول الباقية، فشإن كالً 
منهشا يحتوي عىل حكايات متفرقة. ومن 
الواضح لدى قشراءة هشذه الحكايات أنها 
كلها تششتغل من طريشق الرمشز والكناية 
واألمثولة، ما يوضحه كونها، كما أسشلفنا، 

وضعشت أصالً لغايشة محشددة: تأديب األمشراء وأبناء 
ِعلّيشة القوم، أخالقياً وسياسشياً أيضشاً. ومن الواضح 
يف معظشم الحكايشات أن األخالق التي تدعشو إليها قد 
يغلشب عليهشا الطابشع الرباغماتشي، أكثر ممشا تغلب 
عليها مبادئ الفضيلة )التي قد يوحي بها اسشتخدام 
تعبشري »األخالق« يف هذا املجشال. ويتضح هذا أكثر ما 
يتضح لدى مراجعتنا حكايات اششتهرت مثل »األرنب 
وملشك الفيل« و »الثعلب والطبل« و »األرنب واألسشد« 
و »الناسشك املخدوع« و »الذئب وابشن آوى والغراب« 
وغريهشا(. ويرى باحثون مدققشون لحكايات »كليلة 
ودمنشة«، أننا هنا ال يمكننا الحديث عن »أية سشمات 
سيكولوجية للشخصيات« باسشتثناء ما يتعلق منها 
بششخصية دمنة التي تبدو، يف معظم الحكايات ذات 
ششخصية ماكيافيلية تقربها أيضاً من سفسطائيي 

الفكر اليوناني القديم.
يف كتابشه الشذي صشدر قبشل سشنوات عشن »مركز 
دراسشات الوحدة العربية« وششكل الجشزء األخري من 
رباعيته الششهرية »نقد العقشل العربي« يعرّف املفكر 
املغربي الراحل الدكتور محمشد عابد الجابري »كليلة 
ودمنشة« بأنشه كان »منذ عر التدويشن، الذي ترجم 
فيشه، إىل عشر النهضشة العربية الحديثشة، الذي بلغ 
أوجشه يف منتصف القشرن العرين، املرجشع األول يف 
تكوين العقشل األخالقي العربشي«. ويضيف الجابري 
مسشتطرداً: »ليس هذا فحسشب، بل كان هذا الكتاب، 
طشوال هذه املدة، قيمشة يف ذاته: قيمة عىل مسشتوى 
أدب اللسشان وقيمشة عىل مسشتوى أدب النفس، وهو 
مشن هنشا كان بالفعشل أول كتاب مشدريس يف الثقافة 
العربية الحديثة«. وإذ يقول الجابري هذا يشري إىل ما 
يف فصول الكتاب مشن تناقض بني نصوص ترّكز عىل 

»طاعة السلطان« وأخرى تركز عىل »خطر صحبته« 
وتنشدد »بميولشه إىل الطغيان«، الفتشاً إىل أن النصوص 
الداعية إىل الطاعة فارسشية األصشل، واألخرى هندية 

الجذور...
كما أرشنا كان لرتجمة »كليلة ودمنة« يف قشتالة 
ومن ثم إىل لغشات أخرى أوروبيشة، التينية خصوصاً، 
تأثشري كبشري، وكتب كثشريون عشىل منواله، مشن أ.ف. 
دوني )1525( يف كتابه عن »الفلسفة األخالقية«، إىل 
الفونتشني يف حكاياته، مروراً بأمثال أ. فريينزويال من 
أصحشاب حكايات الحيوان، ووصشوالً ربما إىل جورج 
أورويشل يف القشرن العرين وكتابه الششهري »مزرعة 
الحيشوان« الذي وضعه لينتقد مشن خالله ومن خالل 
التنديشد بكل فكشر ششمويل، بالسشتالينية التي كانت 
تمشارس أقشى درجشات القمشع الداخشي يف االتحشاد 

السوفياتّي يف ذلك الحني.
يف  املقفشع  بشن  عبداللشه  النديشم،  ابشن  ويعشرّف 
»الفهرست«، بأنه »روزويه بالفارسية، وهو عبدالله 
بن املقفع، ويكنى قبل إسشالمه أبا عمرو، فلما أسلم 
كّنشييَ بأبشي محمد« ويقشول إنه »تقّفشع ألن الحجاج 
بن يوسشف رضبشه بالبرة، رضباً مربحشًا فتقّفعت 
يشداه«. وأصله من خوز وهي مدينشة يف كور فارس. 
وعشاش ابن املقفشع يف القرن الثامشن وكان »يف نهاية 
الفصاحة والبالغة، كاتباً ششاعراً فصيحاً« ولقد قتله 
سشفيان بن معاويشة حرقاً بالنشار، بتهمشة الزندقة. 
وهو كان »أحد النقلة من اللسشان العربي إىل الفاريس 
مضطلعشاً باللغتني فصيحاً بهمشا. وقد نقل كتبا عدة 
إضافشة إىل »كليلة ودمنة« وكتاب »مزدك«. وله كتاب 
األدب الكبشري وكتاب األدب الصغري، املعتربان من أهم 

الكتب النثرية يف الرتاث العربي.
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�سرود

حامت ال�سكر

تتحشدث النظريات اإلعالميشة الحديثة يف مجال 
االسشتجابة والتأثشري يف املتلقني عشن الغرس الذي 
ترتكه وسشائط االتصال اإلعالمي ووسائله، حتى 
تصبح لدى املتلقني حقيقة ال يراجعون أنفسشهم 
حولها، وتكون لديهم بمنزلة اليقني واملعتقد الذي 

ال ششك حوله.
 وتطشرح نظرية الغرس الثقشايف عدة فرضيات 
حشول اعتماد املتلقني عىل ما يسشمى املصادر غري 
الششخصية الكتسشاب الخربة واملعرفة، ما يؤدي 
عرب الرتاكشم إىل تكوين )واقع رمشزي( وُينتج من 
بعشد صشوراً نمطية تنغشرس يف أذهانهشم وتوجه 
إدراكهم وأحكامهشم وأذواقهشم واختياراتهم، ثم 
يتسشع مدى ذلك التأثري ليصنع وعياً مشرتكاً هو 
نوع من أفق التلقشي الجمعي الذي يصطدم بأفق 
النصشوص وما تقدمه ملتلقيهشا؛ فريفضونها بناء 
عشىل ما وقر عندهم وانغشرس يف وعيهم وتربيتهم 
وثقافتهم، ما يحول دون تغيري األساليب واقرتاح 
البنى واألشكال الجديدة بل حتى قبول أنواع معينة 
وأجناس أدبية كالسشرية الذاتيشة واألقصوصة، أو 
الفنشون الحديثة وتمثيالتها البريشة يف العمارة 
والنحشت والتصويشر، واسشتمرار فكشرة تحريشم 
التجسشيد الفني لألشكال والوجوه، وتكفري إبداع 
املنحوتشات أو الجداريشات ذات املهمشة الجمالية، 
وتنميط السشينما كعامل تخريب لألخالق والقيم، 
أو غرس الرداءة والسشطحية والتهريج، وسشوى 
ذلشك من محشددات التحشول االجتماعشي املطلوب 

للمعارصة.
بهشذا املقشرتح حشول الغشرس نسشتطيع فهشم 
الششائعات األدبية يف ثقافتنا املعشارصة، وتداولية 
النص الشعبوي مثال، ذلك الذي يتأسس بعيداً عن 
الششعرية واالشرتاطات الخاصة بالنوع الشعري، 
وينخلق لدى املتلقي نجمه الذي يقارب بقصائده 
ذوق الجمهشور، ويلبشي أو يطابشق تصوراته عن 
الرسالة الششعرية و مضمونها وشكلها؛ فال يرى 
املتلقي ما يف الحداثة مثال من تجاوز للسائد وخلٍق 
لألفشكار واألسشاليب املتقدمشة املناسشبة للرتاكم 
التعليمشي والثقايف، والتطشور يف الوعي بجماليات 
املحيشط ، ويسشتنجد املتلقي بما اعتشاد تقّبله من 
نصشوص يف الوسشائل اإلعالميشة التشي يتعشرض 

ملشاهدتها أو التعامل والتفاعل معها. 
ويزيشد خطشورة املغشروس الثقايف عشرب اإلعالم 
تعدد الوسائط ودخول التفاعلية يف برامج اإلعالم 
وطرق االتصال، وأعني تحديدا املواقع اإللكرتونية 
ذات املسشاحة التفاعليشة رسيعة الصشدى وقوية 
التأثشري، وهشي إن كان لهشا دور ال ينكشر يف الهبة 
الشعبية اليوم وتغذية الشعور الوطني لدى الثوار، 
وتششجيعهم عىل تحدي التابوات والقيود؛ فهي يف 
الجانب التداويل الثقايف تشيع أنماطاً من النصوص 
املتخلفة واألساليب الرتاجعية التي تعود بالقصيدة 
خاصشة واألدب عامة إىل جماهرييشة مفرتضة، ال 
تتوفشر عشىل جماليات الفشن وعنشارصه البنائية، 
وتعيد الغنائية واملبارشة، وتعتمد الصوت واإللقاء 
لرتسشيخ فكرة الششاعر الجماهريي الذي يتلقفه 
الوعي الجمعشي ويضعه مقياسشاً يقبل ويرفض 
عىل أساسه ما سيقرأ من نصوص الحقة، فتتعثر 
سشريورة التقدم والتحديشث يف املجتمع. واألخطر 
اعتماد بعض الدراسشات والبحوث األكاديمية عىل 
تلشك املصشادر املعمقة للغرس وتنميته وإششاعته 

نموذجا ثقافياً تحت مسميات عديدة.

�سرفات

الغرس اإلعالمي

املقفع  ودمنة" البن  �سرفات"كليلة 

اإبراهيم العري�س

تعلموا األخالق ولو عىل أفواه احليوانات !

�سوافومري مروجيك / بولونيا
 تـرجمة: عدنان املبارك

يف  الداخل و حوله

ال خطشر مبشارشا إذا حصشل االنتبشاه 
والحذر و املكوث يف الداخل وعدم الخروج.

  تأكدنشا  مشن األقفشال.  كانشت هنشاك 
عجالت كبرية مصنوعة من  خشب منجور 
بالفأس.  ال جدران هناك. سور عال فقط  ، 
مشّيد من أعمدة مغروزة عميقا يف األرض. 
سيقان أششجار بالعرض و أخرى مائلة و 

قضبان أيضا.
- ال تصل هي إىل األعىل ؟

- ال أظنها  تصل. إنها بطيئة و غبية.
 بشني األعمشدة  رشوخ تكفشي لرؤيشة 
امليدان. خيل إيل أن أحد تلك الحيوانات خرج 
يف البعيد، هذا إذا كان صحيحا القول: أحد 

...
 معلوم نظريا ً بأن شيئا من هذا القبيل 
عاش عشىل األرض لكن قبشل ذاكرتنا،  قبل 

ذاكرتي.
 لم أشعر  بالذعر . بل فزع مكبوت دائر 

حويل و ليس يفّ. تماما كهذه.
     عشىل رسيشر حقري جلس )  اسشتلقى 
؟ وقف ؟ ( جرذي، لكن شعره كان طويال 
و ليس ششعر جرذان. كان منهمكا بنهش 
يشء مائل إىل البياض وبدا من جنس آخر. 
أبقشاه تحته، وكان ششيئا ششبيها باللحم 
النيشئ لرسطان البحر. . لكنه كان يتحرك. 

ذاك الجرذي - غري الجرذي  التهمه حّيا.
ش سينتهي يف القريب.

و إذا كنت أششعر باالشمئزاز  فقد كان 
باألحرى باردا . ومن دون ذعر أيضا.

ش انتهى .
وحينها قتلشه. بسشهولة وبنعومة ما ، 
وحتشى أني لم ألحظ األمر. لشم أفكر  بذلك  
وملشاذا  آنشذاك و ليس قبلهشا.  لقد اعتربت 

األمر طبيعيا.
الفشزع كان عشّي كمشا   االششمئزاز و 
املالبس.  قريبشان لكنهما لشم يكونا أناي. 

كان كل منهما عىل حدة.
 يف الداخشل كنت أنا . و من املحتمل  أني 

كنت وعيا نقيا.

   �سبحي االأول

    أردت دائمشا أن أرى ششبحا، طيفشا، 
روحشا. و يف األخشري رأيته. لكشن يف ظروف 

غري متوقعة.
    يف الليشل  أطللشت بشرأيس مشن نافذة . 
كان هنشاك بناء ملحق بالبيت مصنوع من 
خششب بلون فاتح. ششّيد مؤخرا. لم يكن 
كبشريا، و بهيئة مكعشب .  قد يكون حّماما 
؟ رأيت بكل وضوح سطحه تحت النافذة . 
قليال يف جهة اليسار. كان ييضء يف العتمة 
بخششبه الجديد. وبشدا متميزا عشن البيت 

الرئييس  القديم الذي اسودت جدرانه.
    إال أن الربيشق الشذي تصاعد فوق هذا  
البناء الخشبي لم يكن بريق القمر.   ثالثة 
، أربعشة لهبات قصشرية، أربعة ظهرت من  
ششقوق  البناء ، باألحشرى ذؤابات اللهبات 
وحدهشا. فكشرت بأنها بدايشة حريق ، لكن 
الحريق نادرا ما يحدث و ال يمكن التصديق 

به عىل الفور.

    بعدهشا بربهشة قصرية لشم يكن لدي 
أي ششك. فاللهب أخذ يشزداد و يصبح أكرب 

فأكرب. إذن حان الوقت إلطالق اإلنذار.
   تركشت النافشذة. كان عشّي امليض عرب 
غرفشة فارغة صوب البشاب. وقبل أن أقوم 
بالخطوة األوىل ظهر الششبح. تقدم صوبي 
عىل الخط بشني الباب و النافشذة. كانت له 
هيئشة امرأة بثديني  بارزيشن وأرداف بارزة 
أيضا.  ارتدت من العنق إىل القدمني  فستانا 
مشن الدانتيل و تحته بطانشة داكنة اللون. 

كانت بال رأس.
   اسشتعجلت إىل درجشة أني لم أكف عن 
امليض صوب الباب رغشم أنها كانت تتقدم 
صوبشي.  تأكشدت مشن ظهورهشا وكونها 
ششبحا أيضا، لكني لم  أعش هذا اللقاء إىل 
النهاية. حتى أني ال أتذكر  كيف غابت عن 
بري. تجاوز أحدنا اآلخر أم أنها تالششت 

أمامي ؟  أم أن أحدنا اخرتق اآلخر ؟
    كنشت أمام الباب، وها أني قد طرقته 
وأنا مّوزع بني االنتباه إىل الشبح و املثابرة 

عىل أداء مهمتي.
   هن - النسوة  القاطنات يف هذا البيت.  
األبديات، املرسعات دائما لكن  السشائرات 
ببطء ، املتمتمات بالششكايات و الالئمات  
واالبتهشاالت التي هي غري موجهة إىل أحد ، 
حتى إنه ال يعرف هل هن يبتهلن إىل الله ؟
   فتحشت إحداهشن البشاب إثشر طرقي. 
فتحته قليال و كانت تمسشك  بيد ٍحرملتها 
و يف األخرى ششمعدانا. ) كان باستطاعتي 
أن أفتح الباب واسشعا لكني لشم أفعل ذلك 
بعشد (.   هشي متخوفشة دائمشا ، ومرتابة. 
هشل تصدق بأن هناك حريقشا ؟  وحتى لو 

صدقت فأكيد أنها ستفكر بأني الفاعل.
  أخربتهشا  بالحريشق لكشن يف زاوية من 

زوايشا  تفكشريي  ال أزال أتذكشر  الششبح.  
وملاذا اختار تلك اللحظة التي ال أقدر  فيها 
عشىل  تكريشس كل  أفشكاري لشه  و ال كل 

مشاعري.

زيارة  

     كان الشدرب يف الحديقشة العامة بالغ 

االسشتقامة. ويف الحديقشة نمشت  أششجار 
الكسشتناء . يف نهايشة هذا األفشق انفتحت 
الحديقة عشىل  قر ليس بالكبري . كان ذا 
طابشق أريض فقط لكنه ششّيد عىل  قاعدة 
عالية. النوافذ الضيقة املسشتطيلة الشكل  

لم تعكس الضوء .كانت سوداء. 
   يف الحديقة كان أطفال يلهون. جمعوا 
الكستناء .  كانوا يتصايحون ولم يعريوني 

أي انتباه. 

   لكشن الشدرب كان مسشتقيما وقادني 
إىل القشر. لشم أكن طفشال  ولسشت قادرا 
عشىل جمع الكسشتناء  اآلن، وال أن أتصايح 
وأتراكض بني األشجار . كان ينبغي السري 

باستقامة و الدخول إىل القر.
     اعرتانشي الخوف  لكنشي عرفت بأنه 
ينبغي التشرف  بهذه الصورة .  أذهُب و 

أدخل  ثم أغلق الباب وراءي.
     لكن ببطء، ببطء.

ثالث قصـــص قصيـــرة
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

من الفنانني الرواد األوائل، ملع نجمه من خالل 
تجس�يده ش�خصية )أبو ع�واد( يف مرسحية 
)الدبخانة(، وجاءت شهرته بشكل خاص من 
خالل تكراره لعبارة )خوما داير بال .. ال تدير 
بال أغاتي( حتى انتقلت تلك الالزمة املرسحية 
إىل الشارع العراقي وباتت متداولة بني رشائح 
املجتمع. عمره الي�وم 74 عاماً، وانقطع عن 
العم�ل الفني منذ ثماني س�نوات.. بحّجة "ال 
وجود لدور مناس�ب ل�ه وألمثاله من الفنانني 

الرواد". 
إنه الفنان قاس�م صبح�ي والذي كان معنا يف 

هذا الحوار: 
• كيف تعرف نفس�ك، الكثري ال 

يعرفون قاسم صبحي؟
- أن�ا أؤيد كالم�ك .. ألني وبعد 
م�ي خمس�ة وأربع�ني عاما 
ع�ى العط�اء الفن�ي أصبح�ت 
من املنس�يني لس�ببني..  األول 
ع�دم وج�ود دع�م م�ن الدولة 
للفن�ان والثاني أب�واب املرسح 
املغلقة وقنوات التلفزيون التي 
مشاكس�ات  تعرض  أصبح�ت 

السياسيني ال غريها. 
• أين أنت اليوم؟

- أنا عم�ري 74 عاما ومنقطع 

ع�ن العمل الفن�ي منذ ثماني س�نوات وحتى 
املش�اركة يف الندوات واللقاءات أصبحت بعيدا 
عنه�ا وال علم يل بها.. ث�م أين هو الفنان الذي 

نبحث عنه؟
• آخر عمل كنت عنده؟

- مسلسل )النخلة والجريان( لقناة البغدادية 
وهو من إخراج جمال عبد جاسم  يف شخصية 
)أب�و ع�واد( الحارس يف إح�دى الخانات الذي 
يعمل لدى الباش�ا .. حي�ث أطاحت به الحياة 
ليك�ون ذلك الضعيف تحت س�يطرة وتس�لط 

القوي. 
• ومن أين ابتدأت شهرتك الحقيقة؟

- م�ن خالل عب�ارة )خوما داير ب�ال ال اتدير 

ب�ال اغات�ي( التي كن�ت اردده�ا يف مرسحية 
الدبخانة تألي�ف عيل حس�ن البياتي وبطولة 

الراحل وجيه عبد الغني وقاسم املالك. 
• وحينما نعود ملرسحي�ة الدبخانة التي نالت 

النجاح والشهرة وقتها؟
- املرسحي�ة نال�ت النج�اح والش�هرة لثالثة 
أس�باب .. الس�بب األول واقعي�ة املرسحي�ة 
واحداثه�ا يف املجتمع العراق�ي وحينما نتذكر 
الدبخانة نعود اىل معمل الجلود يف الكاظمية.. 
والس�بب الثاني كانت الن�اس فرحة بما يدور 
من حوار حيث كان املؤلف عيل حسن البياتي 
ذكيا عندما طرح موض�وع النضال يف القديم 
حيث كانت س�طوة الظاملني عى أبناء الشعب 
ايام الحكم امللكي واملعاناة من 
تلك السطوة.. والسبب الثالث 
الذين اختارهم  نجاح املمثلني 
املخرج حيث كان ذكيا حينما 
أعط�ى دور عدن�ان إىل الفنان 
الراحل وجيه عبد الغني ودور 
العائ�د م�ن  املدل�ل  العراق�ي 
الخ�ارج الذي جس�ده الفنان 
قاسم املالك وشخصية ابو طه 
التي منحها يل حيث كنت اردد 
املش�هورة خو موداير  الثيمة 

بال ال اتدير بال عيوني. 
كن�ت  مرسح�ي  دور  اول   •

عنده؟

- ش�خصية ابو دزدمون�ة يف مرسحية عطيل 
حينما كنت طالبا يف معهد الفنون الجميلة.

• واول دور لك يف التلفزيون؟
- ش�خصية عزيز موزع الربيد يف الخماس�ية 
التي أخرجها الراحل حسني الرتكيتي وعنوانها 

خط يانصيب. 
مرسحي�ا  تقاضيت�ه  كمح�رتف  اج�ر  أول   •

وتلفزيونا وسينمائيا؟
- يف مرسحية الدبخانة وطوال عرضها ملدة 70 
يوما تقاضيت ثالثة دنانري فقط ويف مسلس�ل 
اين الحل استلمت 11 دينارا فقط.. وسينمائيا 
كان اجري يف فيلم اوراق الخريف ثالثني دينارا 

ويف فيلم الجابي خمسة عرش دينارا.
• أين تضع نفسك يف طابور الشهرة؟ 

- الجمه�ور ه�و ال�ذي يحك�م ع�ى مق�درة 
الفن�ان.. ولكوني فنان�ا متواضعا فلن اطمح 
للش�هرة اكثر مما أقدم عمال يريض الجمهور 

والفنانني. 
• ما الذي يقوله االنسان قاسم للفنان صبحي 

عندما ينظر إىل املرآة؟
- تس�ألني املرآة: أين أنت ايها الفنان الشعبي 
وهناك مجاميع م�ن الفنانني يقدمون أعماال 
متواصلة؟ وقتها أجيب امل�رآة: كوني صادقة 
معي أي�ن هم الفنان�ون املتواصل�ون وأبواب 
املس�ارح مازالت مغلقة وقنوات التلفاز ترص 
ع�ى تقديم املسلس�الت الرتكي�ة املدبلجة وال 

تلتفت اىل األعمال العراقية اال ما ندر.
• متى تكره نفسك؟

- عندما اجد الدور غري مالئم يل وقمت بتأديته 
مرغما.  

• اىل اين يأخذك الطموح املرشوع؟
- لق�د بدأت مؤخ�را بالكتابة للم�رسح ولدّي 
اآلن مرسحية جاهزة للعرض بعنوان )اخويه 
امفتح( وهي تمثل حياة الفنان الراحل فاضل 
جاس�م.. ومرسحية ثانية عنوانها بيتنا وبيت 
الج�ريان وتمث�ل العالق�ات األخوي�ة م�ا بني 
الج�ريان يف اطار كومي�دي.. من اجل الوصول 
اىل ح�ل ي�ريض األط�راف، إىل جانب مسلس�ل 

بعنوان )شوقّية(. 
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قاسم صبحي: "خوما داير بال.. ال اتدير بال أغايت"

أعلن السينارست حامد املالكي عن توّقفه عن الكتابة خالل 
الس�تة أش�هر املاضية نتيجة تعرضه لإلحباط  والغبن الذي 
أصاب عددا من أعماله الدرامية، مشريا إىل أن الدراما املحلية 

دائما ما تغبن األعمال الفنية.
وق�ال املالك�ي "إن أغلب نص�ويص الدرامي�ة تعرضت لغبن 
وكل واحدة منها اختلفت عن غريها بمس�توى وحجم الغبن 
ال�ذي تعرضت له فعم�ل )معروف الرصايف( ال�ذي اخذ مني 
م�ا يقارب العام وش�هرين غبنه املخرج الذي أهمله بس�بب 

انش�غاله بعم�ل آخ�ر وكان دائم الش�جار مع 
جهة اإلنتاج".

اىل  يأت�ي  كان  املخ�رج  أن  وتاب�ع: 
مواقع التصوير وهو ال يعرف أي 

مشهد سيصوره اليوم بالتايل 

اثر هذا يف العم�ل وظلمه.وأضاف: 
من أعماله األخرى أيضا مسلس�ل 
)ابو طرب( الذي ظلمه املنتج املنفذ 
وال�ذي حذف ث�الث حلق�ات بغية 
التوفري كما صور أكثر من مش�هد 
يف املوق�ع ذات�ه بالرغم م�ن توفري 

القناة ميزانية مالية جيدة.

أكدت الفنانة السورية سالف فواخرجي 
ع�ى موقفه�ا املؤيد للرئيس بش�ار 

األس�د، معت�ربة أن موقفه�ا هذا 
هدفه الصالح العام.

يف  ق���ال�ت  س�ل��اف 
ص��حفي�ة  ترصيح�ات 

:»موقف�ي ل�م يكن ح�اداً 
أبداً، وأراه موقف�اً وطنياً، 

فبلدي يتألم ويغتصب 
كل ي�وم، وال مجال 

ع�ى  للوق�وف 
الحياد. 

أم�ا يف م�ا يقال 

ع�ن وق�ويف إىل جان�ب ش�خص الرئيس عى 
الرئي�س  إن  فأق�ول  الوط�ن،  حس�اب 
الس�وري صم�ام األم�ان له�ذا البلد، 
وال يمك�ن أن نف�رق األمري�ن ع�ن 

بعضهما، فهما يشء واحد«.
عى الصعي�د الفني، أبدت رضاها 
عن مشاركتها الوحيدة يف املوسم 
امل�ايض عرب مسلس�ل »املصابيح 
الزرق« مع املخرج فهد مريي، 
وصنفته ضم�ن األعمال 
قدمته�ا  الت�ي  الراقي�ة 
يف  الس�ورية  الدرام�ا 

السنوات األخرية.

أرجع�ت الفنانة ش�هرزاد ش�اكر نجاح بعض 
األعمال املرسحية جماهرييا ورفضها من قبل 
بعض الفنان�ني إىل تفاوت ب�ني فناني املرسح 

الجاد والشعبي.
وقال�ت ش�اكر لوكال�ة أنب�اء محلي�ة إن أكثر 
املرسحني الذين يش�اركون باألعمال الجادة ال 
يملك�ون الرغبة الحقيقي�ة يف متابعة األعمال 

الش�عبية وال يعريونه�ا أي اهتم�ام، باملقابل، 
نرى أصحاب املرسح الش�عبي ال يطلعون عى 
منجزات املرسح الجاد وهذا ولد خلال يف الرؤيا 

املرسحية. 
وأضافت: أن املرسح بحد ذاته تجربة وكل عمل 
مرسحي هو جزء من تلك التجربة س�واء كان 
شعبيا أم جادا وعى كافة الفنانني متابعة كل 

ما يخص املرسح م�ن أجل تطوير 
ثقافتهم املرسحية. 

وقد شاركت الفنانة شهرزاد شاكر 
بع�دة أعم�ال محلي�ة إىل جان�ب 

عمل خليجي مما ساعدها عى 
أثب�ات قدرته�ا عى تجس�يد 

الشخصيات املختلفة. 

حامد المالكي: توقفت عن الكتابة فواخرجي: مازلت أدعم األسد

التفاوت بين الجاد والشعبي ينعكس سلبًا على المسرح
م�ن إخ�راج رأفت الب�در وكلمات 
رشك�ة  وتوزي�ع  املي�ايل  حس�ني 
الحنني لإلنتاج الفني سجل املطرب 
ن�رصت الب�در أغني�ة جدي�دة من 
الحانه وعنوانها دمعة حب يف ربوع 
لبن�ان املالئمة لالغاني الرومانس�ية 
والتي تقولها كلماتها : هذا الحب اليل 

حبيت
ابكلبي ضميته 

هذا الحب اليل حبيته 
والجدي�ر بالذك�ر ان االغني�ة تتح�دث عن 
الحب األصيل الذي ال يزول بالرغم من تعرض 

الحبيبني إىل الفراق املؤقت.

نصـرت البـدر.. 
دمعة حب في 

ربوع لبنان

وّجه رئيس قناة "األم�ة" الّداعية املرصي أحمد محمد محمود عبد 
الله الش�هري ب�"الش�يخ ابو إس�الم" اتهاما للممثلة املرصية يرسا 

بأن الزعيم عادل إمام قام بمعارشتها جنس�ياً أكثر من مئة مرّة 
وذلك بحسب ما ورد يف صحيفتي الفجر والبشاير.

كم�ا نّدد أبو إس�الم بزميل�ه الداعية عبد الله ب�در الذي اتهم 
املمثل�ة املرصية إلهام ش�اهني بالزنا والعري باس�م الفن، 

حي�ث اوضح أنه كان من األوىل به أال يس�كت عى أفعال 
ي�رسا الفاضح�ة، اله�ام ش�اهني ي�ا ش�يخ عب�د الله 

أطهرهم وكان عليك أن ال تسكت عن يرسا ألن عادل 
إمام عارشها جنسياً أكثر من مئة مرة"!، بحسب 

م�ا ورد يف التقري�ر ال�ذي ن�رش يف الصحيفت�ني 
املذكورتني سابقاً.

ولم يرد يف التقرير املناسبة التي قال فيها ابو 
إسالم هذا الكالم.

يذكر أن أبو إس�الم متهم ب�ازدراء الدين 
املس�يحي واإلنجي�ل الذي مزق�ه وبال 

الس�فارة  أم�ام  مظاه�رة  يف  علي�ه 
األمريكية ردا ع�ى الفيلم األمريكي 

امليسء للرس�ول، وقرر املستشار 
عب�د املجيد محمود النائب العام 
أبو إس�الم ونجل�ه والصحفي 
إىل  ياس�ني  محم�د  هان�ي 
الجناي�ات الجنائية العاجلة 

بسبب هذه التهمة.

داعية سلفي: عادل إمام عاشر يسرا
 أكثر من مئة مرة !

خ�اص  ح�زب  تأس�يس  عراق�ي  أكاديم�ي  أق�رتح 
بالس�ينمائيني العراقيني عىس ان يف�وز بأحد املقاعد 
الربملانية ويرفع صوت أهل السينما عىس ان يسمعه 
اآلخ�رون ومن يهمهم أم�ر البل�د أو الثقافة يف البلد 
من اج�ل العمل عى إنتاج أفالم س�ينمائية عراقية 
والتعريف بقيمة الس�ينما يف حياة الشعوب، وقال 
األستاذ الدكتور طه الهاشمي، استاذ السيناريو 
يف كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد، 
قسم الس�ينما والتلفزيون، واملنسق 
الع�ام للن�دوات يف مهرجان بغداد 
الس�ينمائي الدويل : املفروض ان 

الس�ينما من اولويات اي حزب سيايس، وان من يريد 
ان ينتج ش�عبا، علي�ه ان ينتجه عى مختلف االصعدة 

ومنها السينما التي هي ثقافة ال غنى عنها.
وأك�د يف حوار أورده موقع إي�الف أنه من أجل نهضة 
السينما يف العراق يقرتح "تأسيس حزب للسينمائيني 
العراقيني لكي يس�مع صوتهم، وان اية جهة تس�مع 
ص�وت الس�ينمائيني هي حزبن�ا م�ن اي ِ.. كان، الن 
م�ن غري املعق�ول ان العالم كل�ه يتوجه اىل الس�ينما 
ويش�تغل يف الس�ينما، والس�ينما مؤث�رة، وأمريكا لم 
تحت�ل العراق اال من خالل الس�ينما، هذا الحزب، هذا 
ال�ذي اقرتحه، بأمكانه ان يحتوي الس�ينمائيني وهم 

كثريون،ولدين�ا اقس�ام يف كلي�ات ومعاه�د الفن�ون 
بمئ�ات االالف، وبام�كان ه�ذا الح�زب ان يك�ون له 
م�كان يف الربمل�ان ويداف�ع عن حقوق الس�ينمائيني، 
ويك�ون صوتهم ضمن االصوات االخ�رى التي تنادي 
بمصالحها، فلالس�ف نحن نهمل هذه السينما، واننا 
نتذكرها تذك�را يف اوقات متباع�دة.. فتأتينا )هّبات( 
فنعمل افالم�ا، وملا تنتهي املناس�بة ينتهي كل يشء، 
فأنها حقيق�ة ملفارقة".وعن الهدف من تفجري هكذا 
مق�رتح يجيب "أنا اطرح مقرتح أن يكون لدينا حزب 
س�ينمائي لكي يس�مع صوتنا، الن من غ�ري املعقول 
انن�ا نريد ان نثقف ش�عبنا ونريد أن ن�ربز هوية هذا 

الشعب ونحن ليس لدينا ما 
نؤث�ر فيه عى هذا الش�عب، 

هنال�ك 7500 محطة فضائية 
تبث ثقافتها لهذا الش�عب، فمن 

ال�ذي يس�تطيع ان يوج�ه إن ل�م 
يكن ابن البلد الس�ينمائي الذي يأخذ 

كامريته شأنه شأن الصحفي والروائي 
والشاعر، كل يصل اىل جمهوره، وبهذه 

الطريقة املمتازة تك�ون لنا هوية، يكون 
لنا انسان عراقي محدث، هذه هي الفكرة 

التي طرحتها".

أكاديمي عراقي يقترح تأسيس حزب للسينمائيين

ت�ؤكد 
ملم��ثلة  ا

ي�ة  إلنج�ليز ا
الش�ابة ايما واتس�ون التي ولدت يف 

باريس بان تمثيلها يف سلس�لة أفالم هاري 
بوت�ر كان�ت تجرب�ة اس�تثنائية ال يمك�ن 
مقارنتها بالفيلم العادي، مش�رية إىل انه يف 
مثل هذا املرشوع الكبري يكون املمثل عرضة 
للتهدي�د بان الناس لن ينظرون إليه س�وى 
ع�رب دوره في�ه، كم�ا أن الس�ينمائيني لن 

يعرضوا عليه مثل هذه األدوار املختلفة.
وتضي�ف ب�ان حظها كان كب�ريا الن فيلمها 
الجديد"ذي بريكس أو بينج وولفالور" فتح 
الطري�ق له�ا نحو الس�ينما العادي�ة وأيضا 
بفضل ذلك وع�ت بأنها تريد أن تكون ممثلة 

حقيقية.
وتع�رتف ايم�ا ب�ان ش�هرتها تتأتى بش�كل 
أس�ايس م�ن األدوار التي مثلتها يف سلس�لة 
أفالم هاري بور وأيض�ا تدين لعملها يف هذه 

األف�الم يف تجميع ثروة خيالية لم تكن تحلم بها يوما من 
األيام إذ حقق�ت منها دخال بلغ نحو أربعني مليون دوالر 
غري أنها رغم ذلك لم تستس�لم إلغراء الثروة وتوجهت إىل 
الجامعة للدراس�ة فيها غري أنها فعلت ذلك بناء عى رغبة 

أهلها الن والدها ووالدتها أرادا أن يكون منها "ش�خصية 
ما ".

وترفض ايما الحديث عن هذا الجانب يف حياتها مشرية إىل 
أنه�ا يف البداية كانت تتحدث للن�اس وللصحفيني عن ذلك 
غري ان�ه جرى تحريف ما قالته واخت�الف أقوال لم تصدر 
عنه�ا ولهذا قررت أن ترتك ما يجري يف الجامعة لنفس�ها 

مشددة عى حقها بالتمتع بخصوصياتها لوحدها.
ال تحتفظ ايما بعالقات جيدة مع الصحفيني س�واء فيما 
بتعلق بالرشكاء الحياتيني لها أو املحتملني ش�اكية من أن 
الصحفي�ني ضخموا عدد األصدقاء الذين صادقتهم بحيث 

لو صحت أقولهم لكن عددهم نحو 600 شاب وصديق.
وتش�كو ايم�ا من ذلك قائل�ة انه يف كل م�رة تكون برفقة 
ش�اب ما فان الصحفيني يقدمونه عى انه صديقي ولذلك 
لو أن األمر صحيح عى هذا الشكل لتوجب أن يكون يل اآلن 

ألف قصة غرامية.
وتكش�ف عن أن إعجابها يتجه عموم�ا نحو النوع املمتع 
من الرج�ال وتحدي�دا النوع ال�ودود واملربى بش�كل جيد 
والذك�ي والواثق من نفس�ه وأيضا وبش�كل رئييس للنوع 

املحب للدعابة.

ايما واتسون: هاري بوتر كان تجربة استثنائية
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الســــــمراء  النجمــة  حضــرت 
نيكــول شــيرزينغر حفــل مجلة 
لتوزيــع   Cosmopolitan
 Ultimate Woman جوائــز
of the Year الــذي عقــد في 
متحــف فيكتوريــا وألبــرت يوم 
الثالثاء  أول مــن أمس في لندن، 

انكلترا.
وتألقت النجمة 34- عامًا- بثوب 
أبيــض مفتوح بشــكل كبير عند 
الظهر، نســقت معه حذاء كعب 

عاٍل وردي اللون.

مسرحية/ استيقظوا 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف وإخراج/ مشتاق عيل 

تمثيلل/ جواد عبد السلام- 

ولدان شكور – عيل شكور – 

عيل بندر- عيل حسني – ايدن 

عيل – مراد موىس- مهند زين 

العابدين. 

تقديلم / فرقلة غيتلار بابلا 

التابعلة  املرسحيلة  للفنلون 

يف  الطلوز  شلباب  ملنتلدى 

ورياضلة  شلباب  مديريلة 

صاح الدين.

املناسلبة/ مهرجان الشباب 

املرسحي السادس يف تركيا .

مرسلني  محافظة  امللكان/ 

الرتكية .

الزمن/ شباب 2012 .

"املرسحيلة تتنلاول تاريلخ 

الرافديلن  وادي  وحضلارة 

وطيبة اإلنسان العراقي عىل 

هلذه األرض الطيبة ولحمة 

ابنلاء الوطن العراق يف أجمل 

لوحة تجسلدت عرب مراحل 

التاريخ الطويل تسلتحق ان 

تكون أنموذجا للعالم"

املخرج 

مشتاق عيل

غاغا تصلي خوفًا من »ساندي« ولوهان ُتنتقد
األمريكيلة  املغنيلة  أعربلت 
علن  غاغلا  ليلدي  الشلهرية 
أرستهلا  ملع  تضامنهلا 
وأصدقائهلا يف نيويورك التي 

تواجه إعصار “ساندي”.
وكتبت غاغا التي تقوم حاليا 
بجوللة غنائيلة خلارج محل 
إقامتهلا يف نيويلورك: “تللك 
امليلاه التي تفيض يف وسلط 
املدينة، بينما يجلس أصدقائي 
يف الظلام تجعلنلي حزينة.. 
أحبلك يلا نيويورك وأشلتاق 
إليك وإىل أمي وأبي وشقيقتي 

ناتايل وجميلع أصدقائي، كنت 
أتمنى أن أكون معكم يف املطر”.

وأضافت غاغا، التلي من املقرر أن تقيم حفا غنائيا الثاثاء 
يف بورتوريكلو: “أصلىل اآلن وسلأخلد إىل النلوم، أفكر فيكم 

جميعا”.
من جانبها، دعت لينديس لوهان، ضحايا اإلعصار "ساندي" 
إىل إيقاف سلبيتهم والتفكري بطريقة إيجابية، وهو ما دعا إىل 
شن موجة من االنتقادات ضدها ووصفها بعديمة اإلحساس 

واملسؤولية تجاه ما يعانيه شعب بلدها.
وتسلاءلت لوهان عىل حسابها يف موقع التواصل االجتماعي 
"تويرت": "لَم يشلعر الجميع بالهلع من اإلعصار الذي أطلق 
عليله اسلم سلاندي؟".وتابعت لوهلان يف تغريلدة اعتربتها 
بعض وسائل اإلعام عديمة اإلحساس: "كفوا عن إبراز هذه 
السللبية"، داعية الجميع إىل التفكلري بإيجابية والصاة من 

أجل السام.
 

امرأتان في حياة شهيد كابور بعد كارينا
بعلد زواج حبيبتله السلابقة 
املمثلة الهنديلة كارينا كابور 
من املمثلل البوليودي سليف 
خلان، اتجهت أنظلار بوليود 
الوسليم  الهنلدي  للممثلل 

شاهيد كابور.
شلاهيد فقلد األملل بشلكل 
لحبيبتله  العلودة  يف  نهائلي 
كارينا التي تزوجت بعد طول 
فرتة شلائعات حول عاقتها 
الصملت  وفضلل  بسليف، 
بلأي ترصيحلات  يلدل  وللم 
حلول عاقته املاضيلة، وقرر 

حياتله  يف  قدملاً  يملي  أن 
الشخصية والفنية.

امرأتان دخلا يف حياة كابور بعد انفصالله عن كارينا، هما 
الّنجملة بريانكا شلوبرا رشيكة شلهيد يف فيللم »كاميني«، 
والتلي أكدت مصلادر من صناع السلينما البوليودية أن قلبه 
دق لها، ولكن مع الضغط، فلرتت عاقتهما فيما عدا تعاون 

إلعان قهوة، وبعض األفام أيضاً.
أما امللرأة الثانية فهي نجمة »اللروك« املمثلة نرجس فخري 
التلي بدأ مواعدتها حديثاً.. فهل يسلتقر الحبيب املهزوم عىل 

نرجس أم يعود لربيانكا بعد فشله يف حب كارينا؟..

بيرين سآت: أريد أطفاالً
أكدت املمثلة الرتكية بريين سلآت الشلهرية بل»فاطمة« 
أنها تحلم باألمومة قائلة: »أريد أطفاالً طبعاً«، يف الوقت 
الذي أوضحت فيه أنه يصعب الجمع بني عملها كفنانة، 

وبني األمومة.
وعن صعوبة هذا الوضع قالت بطلة مسلسل »فاطمة«: 
»علينلا أن نختار ملا بني االثنتني، مجالنلا ليس باملجال 
الذي يسلمح للك أن يكون للك رضيلع وأن تعميل يف آن 
واحلد، ألن عملنا بمثابلة املعركة الجسلدية، لذلك تجد 
البعض ينقطع ملدة سلنتان أو ثاث كي يتسنى له ذلك، 
أنا بالتأكيلد أريد طفاً، عندما يأتي ذلك اليوم، سلوف 

أفكر جدياً بأن انقطع ملدة معينة«.
 ELLE ويف سلؤال وجه لبريين خال لقائها مع مجلة
عن رؤيتها لحياتها بعد 10 سنوات أي يف العام 2022 
قالت النجمة الرتكية: »ال أريد أن أضع أهدافاً مسطرة 
أماملي، إىل حد اآلن حياتي جيلدة، أحياناً هناك فرط 
ملن الضغوطلات، ولكنني حتى اآلن قملت بمعالجة 

ذلك بشكل جيد، لكني أجنب نفيس أي خيبة أمل«.

يف تعاونها األول مع الشلاعر السلعودي تركي 
حسلون  شلذى  الفنانلة  أطلقلت  املشليقح، 
أغنيتها الجديدة "يا وفاك" التي سبق ووعدت 
بهلا جمهورها كعيدية خاصة بمناسلبة عيد 

األضحى. 
يف  األغنيلة  سلجلت  قلد  حسلون  وكانلت 
اسلتوديوهات فايز السلعيد بدبي، وتعاونت 
للمرة الثانية مع املوزع املوسيقي سريوس، 

أما اللحن فهو للملحن جابر الكارس.
وبمناسلبة نجلاح أغنيتها األخلرية أقامت 
حسون حفا حرضه كل من مؤلف األغنية 
تركلي املشليقح والفنان فايز السلعيد، 
الفنان وليد الشامي ، اإلعامي عبدالله 
مخارش ، املخلرج كميل طانيوس 
،املخرج بسام الرتك، اإلعامية 
النلا الجندي ومديلر أعمال 
الفنانة شلذى حسلون 
حسلن طالب يف أحد 
املطاعلم الراقية يف 

إمارة دبي.
ومن جهة أخرى 
الحسون  احتلت 
املركلز الثللاللث 
كأفضلل شلخصية 
مؤثلرة علىل موقلع التواصلل 

االجتماعي تويرت يف العراق.

قاللت املمثللة املرصية منة شللبي إن أصحاب "موقعلة الجمل" يف نزلة 
السلمان يف مرص كانوا متعاونني معهلا أثناء تصوير فيلم "بعد املوقعة" 

والذي ُيعرض اآلن يف دور العرض املرصية.
وأشلارت منة يف حوارهلا مع "الراي" إىل سلعادتها بالتعاون مع املخرج 
يرسي نلرص الله، وأبدت اسلتغرابها من مسلتوى التحلرش الذي وصل 
إليه الشلارع املرصي، وقالت: "أنا مسلتاءة من املستوى الذي وصل إليه 
الشلارع امللرصي من التحلرش، فصديقاتي يعانني من تلك املشلكلة وال 
أعلم السلبب فنحن ملن املفرتض أننا بلد شلهامة و"جدعنة"... فعندما 

ويدافعون أتعرى يف "اللوكيشلن"، أول من  العمال  يسرتني 
يف غيبتلي، فأين ذلك عنلي إذا نال أحد مني 

الشلارع  املرصي؟".يف 

شذى حسون تحتفل 
بـ"يا وفاك"

منة شلبي: صديقاتي يعانين من التحرش

خلاص  حلزب  تأسليس  عراقلي  أكاديملي  أقلرتح 
بالسلينمائيني العراقيني عىس ان يفلوز بأحد املقاعد 
الربملانية ويرفع صوت أهل السينما عىس ان يسمعه 
اآلخلرون ومن يهمهم أملر البللد أو الثقافة يف البلد 
من اجلل العمل عىل إنتاج أفام سلينمائية عراقية 
والتعريف بقيمة السلينما يف حياة الشعوب، وقال 
األستاذ الدكتور طه الهاشمي، استاذ السيناريو 
يف كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد، 
قسم السلينما والتلفزيون، واملنسق 
العلام للنلدوات يف مهرجان بغداد 
السلينمائي الدويل : املفروض ان 

السلينما من اولويات اي حزب سيايس، وان من يريد 
ان ينتج شلعبا، عليله ان ينتجه عىل مختلف االصعدة 

ومنها السينما التي هي ثقافة ال غنى عنها.
وأكلد يف حوار أورده موقع إيلاف أنه من أجل نهضة 
السينما يف العراق يقرتح "تأسيس حزب للسينمائيني 
العراقيني لكي يسلمع صوتهم، وان اية جهة تسلمع 
صلوت السلينمائيني هي حزبنلا ملن اي ِ.. كان، الن 
ملن غري املعقلول ان العالم كلله يتوجه اىل السلينما 
ويشلتغل يف السلينما، والسلينما مؤثلرة، وأمريكا لم 
تحتلل العراق اال من خال السلينما، هذا الحزب، هذا 
اللذي اقرتحه، بأمكانه ان يحتوي السلينمائيني وهم 

كثريون،ولدينلا اقسلام يف كليلات ومعاهلد الفنلون 
بمئلات االالف، وباملكان هلذا الحلزب ان يكلون له 
ملكان يف الربمللان ويدافلع عن حقوق السلينمائيني، 
ويكلون صوتهم ضمن االصوات االخلرى التي تنادي 
بمصالحها، فلاسلف نحن نهمل هذه السينما، واننا 
نتذكرها تذكلرا يف اوقات متباعلدة.. فتأتينا )هّبات( 
فنعمل افاملا، وملا تنتهي املناسلبة ينتهي كل يشء، 
فأنها حقيقلة ملفارقة".وعن الهدف من تفجري هكذا 
مقلرتح يجيب "أنا اطرح مقرتح أن يكون لدينا حزب 
سلينمائي لكي يسلمع صوتنا، الن من غلري املعقول 
اننلا نريد ان نثقف شلعبنا ونريد أن نلربز هوية هذا 

الشعب ونحن ليس لدينا ما 
نؤثلر فيه عىل هذا الشلعب، 

هناللك 7500 محطة فضائية 
تبث ثقافتها لهذا الشلعب، فمن 

اللذي يسلتطيع ان يوجله إن للم 
يكن ابن البلد السلينمائي الذي يأخذ 

كامريته شأنه شأن الصحفي والروائي 
والشاعر، كل يصل اىل جمهوره، وبهذه 

الطريقة املمتازة تكلون لنا هوية، يكون 
لنا انسان عراقي محدث، هذه هي الفكرة 

التي طرحتها".

أكاديمي عراقي يقترح تأسيس حزب للسينمائيين

تلؤكد 
ململلثلة  ا

يلة  إلنجلليز ا
الشلابة ايما واتسلون التي ولدت يف 

باريس بان تمثيلها يف سلسللة أفام هاري 
بوتلر كانلت تجربلة اسلتثنائية ال يمكلن 
مقارنتها بالفيلم العادي، مشلرية إىل انه يف 
مثل هذا املرشوع الكبري يكون املمثل عرضة 
للتهديلد بان الناس لن ينظرون إليه سلوى 
علرب دوره فيله، كملا أن السلينمائيني لن 

يعرضوا عليه مثل هذه األدوار املختلفة.
وتضيلف بلان حظها كان كبلريا الن فيلمها 
الجديد"ذي بريكس أو بينج وولفاور" فتح 
الطريلق لهلا نحو السلينما العاديلة وأيضا 
بفضل ذلك وعلت بأنها تريد أن تكون ممثلة 

حقيقية.
وتعلرتف ايملا بلان شلهرتها تتأتى بشلكل 
أسلايس ملن األدوار التي مثلتها يف سلسللة 
أفام هاري بور وأيضلا تدين لعملها يف هذه 

األفلام يف تجميع ثروة خيالية لم تكن تحلم بها يوما من 
األيام إذ حققلت منها دخا بلغ نحو أربعني مليون دوالر 
غري أنها رغم ذلك لم تستسللم إلغراء الثروة وتوجهت إىل 
الجامعة للدراسلة فيها غري أنها فعلت ذلك بناء عىل رغبة 

أهلها الن والدها ووالدتها أرادا أن يكون منها "شلخصية 
ما ".

وترفض ايما الحديث عن هذا الجانب يف حياتها مشرية إىل 
أنهلا يف البداية كانت تتحدث للنلاس وللصحفيني عن ذلك 
غري انله جرى تحريف ما قالته واختلاف أقوال لم تصدر 
عنهلا ولهذا قررت أن ترتك ما يجري يف الجامعة لنفسلها 

مشددة عىل حقها بالتمتع بخصوصياتها لوحدها.
ال تحتفظ ايما بعاقات جيدة مع الصحفيني سلواء فيما 
بتعلق بالرشكاء الحياتيني لها أو املحتملني شلاكية من أن 
الصحفيلني ضخموا عدد األصدقاء الذين صادقتهم بحيث 

لو صحت أقولهم لكن عددهم نحو 600 شاب وصديق.
وتشلكو ايملا من ذلك قائللة انه يف كل ملرة تكون برفقة 
شلاب ما فان الصحفيني يقدمونه عىل انه صديقي ولذلك 
لو أن األمر صحيح عىل هذا الشكل لتوجب أن يكون يل اآلن 

ألف قصة غرامية.
وتكشلف عن أن إعجابها يتجه عموملا نحو النوع املمتع 
من الرجلال وتحديلدا النوع اللودود واملربى بشلكل جيد 
والذكلي والواثق من نفسله وأيضا وبشلكل رئييس للنوع 

املحب للدعابة.

ايما واتسون: هاري بوتر كان تجربة استثنائية
يبلدأ النجلم محملد نلارص قريبلاً 
تصويلر الفيلم السلينمائي الجديد 
)اغتيلال ملع وقلف التنفيلذ( من 
وإخلراج  النجلم  سلمري  تأليلف 

املخرج الكبري فاروق القييس.
قصلة الفيللم تدور يف سلنوات 
العنلف الطائفي التي عصفت 

بالبلاد بلني عاملي 2006-
2007 ويشلارك يف بطولتله 
نخبة من النجوم من بينهم 
هناء محملد وطه علوان وطه املشلهداني وزهرة الربيعي 

وآخرون.. 
محملد نارص اعلرب علن سلعادته بالوقوف املام كامريا 

مخلرج مهم مثلل األسلتاذ فلاروق القييس وقلال يف حديث 
صحفلي أوردته وكالة أنبلاء الفن العراقي "هلذه املرة األوىل 

التي أتعامل فيها مع األسلتاذ فاروق القييس، وهي تمثل تجربة 
مهملة بالنسلبة يل من مدرسلة إخراجية ومخلرج مخرضم هو 

االسلتاذ فاروق القييس".. ومن املقرر ان يجلري تصوير العمل يف بغداد 
ومناطلق يف أطرافهلا.. والفيللم املنتظر يدخلل ضمن مرشوع بغلداد عاصمة 

الثقافة العربية.

محمـد نـاصر في "اغتيـال مع وقـف التنفيـذ"
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وذلك برفع األنقاض وتنظيف "المجاري 
والمنه�والت" وردم الحفر والمطبات، 
وهي حملة واسعة وشاملة توافرت لها 
إمكاني�ات، وحققتها جه�ود المالكات 

العاملة في بلدية الصدر الثانية. 
وللوقوف على طبيع�ة العمل وما انجز 
وسينجز، كان لنا لقاء مع حسين طاهر 
لفت�ة مدير ع�ام بلدي�ة الص�در الثانية 
إلضاءة مالم يضأ بع�د عن حركة وأداء 

لبلدية في هذه المدينة. 

إضاءة عامة
 ببساطة هادئة واستقبال رائع وكلمات 
اس�تقبلنا  وتربوي�ة  ومهني�ة  جميل�ة 
الرجل المسؤول األول  عن بلدية مدينة 
الصدر وبعد الضيافة واالستقبال تدرج 
بالحدي�ث عن ح�دود بلدي�ة م � الصدر 
قائ�ال: الح�دود كم�ا تعلمون تب�دأ من 
محل�ة 512 جميل�ة األولى واس�تمرار 
شارع الجوادر في الجهة اليسرى علوة 
جميل�ة، الرض�وي الكي�ارة، القطاعات 
المج�اورة ف�ي الجه�ة اليس�ري لغاية 
قطاع 38 وكسرة وعطش لغاية السدة، 

المس�احة  ه�ذه  وتبل�غ 
الكبيرة من 10كم إلى 15 
كم . وأضاف لفتة، "نحن 
تس�لمنا المهام قبل فترة 
قليلة جدا حوالي 7 أشهر 

وقمن�ا بمهام كبيرة ج�دا أهمها تنظيم 
حملة كبيرة وواس�عة إلدامة المجاري 
بش�كلها الصحيح ونح�ن مقبلون على 

فصل الش�تاء وحملة التنظيف الواسعة 
االبتدائي�ة  الم�دارس  أيض�ا  ش�ملت 

والمتوسطة من الداخل والخارج ".
مهمات كبيرة وكثيرة

* وعن أهم المهام التي تقوم بها بلدية 
مدينة الصدر الثانية / 2 ؟

حدثن�ا قائال: المهام كثيرة كما تعلمون 

وقاطع مس�ؤوليتنا ق�ام بجهود كبيرة 
من خالل حركة وفعاليات مركز البلدية 
والم�الك وتعاون المواطنين اس�تطعنا 

إكس�اء رقع�ة كبيرة ج�دا ف�ي واجهة 
القطاعات بمساحة 90 ألف متر مكعب 
 �  36  �  35  �  56  �  57 قطاع�ات  ف�ي 

17 وواجه�ة قطاعات 16 � 34 ش�ارع 
ميس�ان وقطاع�ات 31 ال�ى33 ش�ارع 
أب�ي ذر وواجه�ة قط�اع 76 � 77 � 27 

بمساحة 250 م2 .

* وبش�أن أه�م الخط�ط واالنج�ازات 
للبلدية قال،

� كم�ا يعل�م الكثير ب�أن لدين�ا خططا 

فصلية وش�هرية، الفصلية هي إكس�اء 
100 ألف متر مكعب من المقرنص وتم 
صب�غ األرصف�ة بمس�احة 55 ألف متر 
بالكامل،  أنجزت  طول 
القال�ب  وصيان�ة 
خمس�ة  المتض�رر 
ط�ول  مت�ر  آالف   5
وتس�ليك  وتنظي�ف 
ونصب شبكات في عدة قطاعات أهمها 
قطاع 38 المحاذي إلى الس�دة أي نهاية 

شارع الجوادر.
 أما بخصوص التجاوزات فهناك أسواق 
عدي�دة متج�اورة هناك مح�الت بنيت 
عل�ى منهوالت  المجاري وتلك مش�كلة 
نس�عى وس�عينا إلى حلها. وعن اعمال 
المقرن�ص بم�ا يظهر جمالي�ة أرصفة 
وش�وارع  المدينة أكد مدي�ر عام بلدية 
الصدر الثانية:إن المقرنص يبلغ 50 ألف 
مت�ر مربع ش�ملت قط�اع 57 وواجهة 
قطاع 35 � 36 � 56 � 17 وكذلك واجهة 
والرض�وي  ميس�ان   34  �  16 قط�اع 
وقط�اع 31 � 33 أب�ي ذر وأيضا واجهة 
قطاع 22 على ش�ارع زي�ن القوس 20 

الف م2 .
76 � 77 � 27 أبي ذر 2500م2 كما تمت 
المباشرة بإكس�اء محلة  514 صناعية 

وتجارية .

املشاريع املستقبلية
* وماذا عن المشاريع المستقبلية ؟

� هن�اك زراعة واكس�اء ش�ارع القدس 
من س�احة 55 الى ش�ارع صفي الدين 
الحل�ي ، وهناك فكرة عمل مدينة العاب 

لمدينة الصدر.
وهن�اك عملي�ة المجاري عب�ر تنظيف 
ع�دة  ف�ي  وتس�ليك ونص�ب ش�بكات 
قطاع�ات م�ن ضمنه�ا قط�اع 38 مع 
الشوارع الرئيسة وشبكات األمطار في 
الش�وارع الرئيسية الس�تيعاب كميات 

األمطار التي تهطل في فصل الشتاء.
وهناك حمل�ة كبيرة وواس�عة للمراكز 
البلدية داخل القطاعات تشمل المجاري 
والتنظيف من ضمنها تنظيف المدارس 

من الداخل إلزالة األنقاض الموجودة .
وبشأن المعوقات قال مدير عام البلدية 
حس�ين طاه�ر لفت�ة: هن�اك مش�كلة 

التخصي�ص المال�ي حي�ث ل�م تصلن�ا 
لغاية هذا الش�هر فضال ع�ن أن اآلليات 
المخصص�ة للعم�ل غي�ر كافي�ة مم�ا 

اضطرنا الى تأجير قس�م 
م�ن اآلليات م�ن المكاتب 
األهلي�ة ونأمل من األمين 
الجديد الخي�ر والنظر في 

معاناتنا.

عمليات تطوير متواصلة
وحدثن�ا المهن�دس ثائ�ر فاض�ل مدير 
التخطي�ط والمتابعة ف�ي بلدية الصدر 
الثانية قائال: تطوير الجزرة الوس�طية 
في محلة 522 وأيضا قطاع 60 وتطوير 

الجزرة الوسطية لمنطقة الجوالن. 
وتش�مل في قط�اع 68 � 67 والمقطع 
األخ�ر من قطاع  63 � إضافة الى محلة 
528 ، وكذلك تطوير الجزرة الوس�طية 
لش�ارع صف�ي الدين الحلي من ش�ارع 
ميسان ولغاية سيطرة الحميدية، وتابع 

التخطي�ط  مدي�ر 
حديث�ه ح�ول الخطة الش�هرية بالقول 
الخطة تتن�اول إكس�اء )100الف متر( 

مربع من المقرن�ص لواجهات المحال، 
وكذلك العمل على صبغ األرصفة بمعدل 
55 ال�ف م ط�ول انجزت كامل�ة وأيضا 
تمت صيان�ة القال�ب المتض�رر والذي 

تبلغ مساحته 5 آالف متر طول. 

اإلعالم والدعم
وبالع�ودة لألنش�طة والفعاليات ذكرنا 
مدير ع�ام بلدي�ة مدينة الص�در الثانية 
بأهمية اإلعالم ودوره المهم والفعال في 
التوعية والتوجي�ه وتعاون المواطنين، 
وله�ذا نظمن�ا مهرجان�ا للطفول�ة في 

حص�اد  ومهرج�ان  ال�زوراء،  حدائ�ق 
المش�اريع والذي تضمن هذا المهرجان 
حي�ث  الفوتغرافي�ة  للص�ور  معرض�ا 
عك�س ه�ذا المعرض 
والفعاليات  االنجازات 
التي قامت به�ا دائرة 
الثانية  الص�در  بلدي�ة 
الفت�رة،  ه�ذه  خ�الل 
وللعلم ق�دم دعم ومتابع�ة وحل بعض 
المش�اكل والمعوق�ات من قب�ل  النائب 
محمد رضا الخفاجي، وأيضا هناك دعم 
متواصل وزيارات متكررة من قبل غالب 
الزاملي رئيس هيئة الخدمات في مجلس 
محافظة بغداد. وف�ي ختام حديثه عبر 
لفت�ة عن تفاؤل�ه بالمقبل م�ن البرامج 
ويح�دوه األم�ل بدعم ورعاي�ة اكبر من 
الس�يد األمين الجديد ألمان�ة بغداد عبد 
الحس�ين المرش�دي لمدين�ة الصدر لما 
تش�كله من ثقل س�كاني يتطلب المزيد 

من الخدمات على المستويات كافة.

مـديــر بـلـديــة الـصــدر الـثــانـيـــة لـ                                             :                                    

تـفـاؤل كـبــري السـتـقـبــال فـصــل الـشـتــاء بـدون مـشـاكـــل

فعاليات و��سعة وحمالت مكثفة من �أجل مدينة �أبهى و�أجمل

إكساء الشوارع وتنظيم األسواق وتنظيف 
املدارس قليل من كثري عمل البلدية

مدير بلدية الصدر الثانية: هناك مرشوع كبري جدًا 
لعمل جمرسات يف وسط املدينة

تنظيف وتسليك ونصب شبكات املجاري 
ملواجهة موسم األمطار

من �جل مدينة �أبهى و�أجمل 
وخدمات �أف�سل و�أح�سن ومبا 
يتنا�سب و�لكثافة �ل�سكانية، 

با�سرت بلدية �ل�سدر �لثانية 
ب�سل�سلة خطو�ت عملية ميد�نية 
وفق برنامج وخطط طموح كمًا 

ونوعًا للنهو�ض بو�قع �لعديد 
من �لقطاعات ومعاجلة �أو�ساعها 
مبا يخدم �ملو�طنني ويف �ملقدمة 
منها �ل�سو�رع �لرئي�سة و�لأزقة 

وتاأهيل �ل�ساحات وتنظيف 
�ملد�ر�ض و�حلد�ئق �لعامة 

و�د�متها مبا يظهر جماليتها، 
وتاأتي هذه �خلطو�ت �أي�سا 

كعملية ��ستباقية ملو�سم �ل�ستاء 

            املستقبل العراقي / سلامن الرشع
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كث�ر الحدي�ث بش�أن الع�رف العش�ائري في 
الدي�ة الذي أصب�ح أي العرف العش�ائري هو 
البديل للدية الش�رعية المق�درة في كتاب الله 
وس�نة رس�ول الله "ص" حتى جاز لبعضهم 
العش�ائرية" ويالح�ظ  "بالدي�ة  أن يس�موه 
أن الحدي�ث يتش�عب منطلقا م�ن كمد وحزن 
س�يما  وال  "المقت�ول"  الضحي�ة  وخس�ارة 
م�ن ج�راء ح�وادث الس�ير التي كث�رت ومن 
جراء الخطأ في اس�تعمال الس�الح واألدوات 
الجارحة, ومع هذه الحوادث يقع كذلك القتل 
"العم�د" وكل هذه الحوادث أصبحت تحس�م 
بالحك�م العش�ائري ال�ذي يس�مونه "العرف 

العشائري" ويسمونه "السانية العشائرية".
ومم�ا أود التأكي�د عليه هنا ونح�ن في بداية 
الحدي�ث ع�ن موض�وع ه�ام م�ن مواضي�ع 
واهتمام�ات المجتم�ع العراقي ال�ذي أصبح 
يؤث�ر ف�ي حي�اة ومس�تقبل األوالد واألرامل 
الذي�ن يتركه�م القتيل الس�يما عندم�ا يكون 
ه�و المعيل الوحيد للعائلة, أن هذه اإليقاعات 
تجري بحس�ن نية يتوخ�ى القائم�ون عليها 
بي�ن  للصل�ح  التوص�ل  به�ا  والمش�اركون 
الطرفين الذين يهمهم امر "الدية" , ولكن كما 
س�نرى ان هناك إجحافا بح�ق القتيل وذريته 
حيث اصبحت "الدية" ال تمثل الحكم الشرعي 
ف�ي مث�ل ه�ذه الح�وادث, وس�نرى تفاصيل 
والدي�ات  القص�اص  ف�ي  الش�رعي  الحك�م 
والح�دود والتعزيرات, حت�ى نضع في خدمة 
القراء والمتابعين شيئا من الثقافة القانونية 
بمعناه�ا الش�رعي ف�ي إط�ار حاج�ة الناس 

العصرية للتعامل مع حكم السماء. 
ولقد سألني بعض رؤساء العشائر في مؤتمر 
عش�ائري ع�ام 2004 ومنه�م الش�يخ حاتم 
ناي�ف الجريان رحمه الله والش�يخ ماجد عن 
صحة ما يقوم به رؤس�اء العشائر من تقدير 
الدية العش�ائرية بطلب من الناس في الوقائع 
والحوادث التي تتس�بب في وفاة األش�خاص 
واغلبها تقع تحت عن�وان "القتل غير العمد" 

الخطأ".
وقد اجبتهم في وقتها اذا اخذتم بنظر االعتبار 
بي�ان الحك�م االله�ي ف�ي تقدي�ر الدي�ة التي 
س�أذكرها مع بيان ما اعط�ي ولي الدم "ولي 
األمر" من صالحية اخ�ذ كامل الدية او بعضا 
منها او العف�و والتنازل عنها كليا برضاه فله 
ذلك الس�يما في القضايا التي تحدث للصبيان 
واالطف�ال الذين ل�م يتحملوا بعد مس�ؤولية 

عائلة.
ثم قلت لهم ان اجريتم "الس�انية العشائرية" 
او العرف العش�ائري" بعنوان رضا ولي األمر 
بعد تحديد نصاب الحكم الش�رعي فال اشكال 
في األمر وعملكم صحيح ومبرا للذمة, أما اذا 
أجريتم ذلك على انه من تقديركم ورأيكم بناء 
على العرف العش�ائري دون ان تذكروا الحكم 
الشرعي ونصابه, فعملكم باطل وغير مقبول 

ألنكم بذلك تعطلون حكما من أحكام الله.  
ونصاب الحكم الشرعي في كل من :

1- القت�ل العمد:  مائة بعير من مس�ان اإلبل, 
او مائت�ا بقرة, او مائتا حل�ة من برود اليمن, 
او ألف دينار ش�رعي, والدينار الشرعي ثالثة 
أرب�اع مثق�ال الذه�ب ومثقال الذه�ب أربعة 
غرام�ات ونص�ف ال�ى خمس�ة غرام�ات من 
الذهب, او عش�رة آالف درهم, وتس�تادى في 
س�نة واحدة – ش�رائع اإلس�الم ج8 ص 273 
– الش�يخ اب�ي القاس�م نجم الدي�ن محمد بن 

الحسن الهذلي – المحقق الحلي –
2-  دية ش�به العمد: ثالث وثالثون بنتا لبون, 
وث�الث وثالث�ون حق�ة واربع وثالث�ون ثنية 
طروقة الفحل "البالغة" وتستادى في سنتين 

– شرائع اإلسالم ج8 ص 274 –
3- دية الخطأ: عشرون بنتا مخاض وعشرون 
ابنا لبون�ا, وثالثون بنتا لبون, وثالثون حقة, 
وتستادى في ثالث سنين وهي على العاقلة " 
أي العشيرة  - شرائع اإلسالم ج8 ص 276 -

ومن الضروري أن يع�رف القراء أن القتل في 
األح�كام الفقهي�ة التي اس�تندت ال�ى القران 
الكريم وقد اشرنا إليها في تسع آيات موزعة 

بين كل من سورة :
1-  سورة البقرة
2-  سورة النساء
3-  سورة المائدة

وكذلك استندت الى السنة النبوية التي ترجمت 
معاني القصاص والدية والحدود والتعزيرات 
ونصاب كل منها الن النص القرآني ذكر الحكم 
مجمال والسنة فصلته, كما في الصالة, وكما 

في الصيام وفي الحج  والزكاة والخمس.
والس�نة النبوية  الش�ريفة هي التي قس�مت 

القتل الى:
1-  القتل العمد : وفيه القصاص

2-  القتل شبه العمد

3-  القتل الخطأ
وسأس�تعرض اآليات القرآني�ة الكريمة التي 
تحدث�ت عن القصاص واعتب�رت ان حكم الله 
في مثل هذه الحوادث هو الذي يجب ان يطبق 
مصداق�ا للعدل بي�ن الناس وترجم�ة لألمانة 

التي كلف بها الجميع.
  "ي�ا أيه�ا الذين امنوا كت�ب عليكم القصاص 
ف�ي القتل الح�ر بالحر والعب�د بالعبد واألنثى 
باألنث�ى فمن عفي له من أخيه ش�يء فاتباع 
بالمع�روف واداء إلي�ه بإحس�ان ذلك تخفيف 
م�ن ربكم ورحمة فم�ن اعتدى بع�د ذلك فله 

عذاب اليم" – 178- البقرة.
"ولك�م ف�ي القصاص حي�اة يا أول�ي األلباب 

لعلكم تتقون" – 179- البقرة .
"إن الله يأمركم أن ت�ؤدوا األمانات الى اهلها 
وإذا حكمت�م بين الن�اس أن تحكم�وا بالعدل 
إن الل�ه نعما يعظك�م به إن الله كان س�ميعا 

بصيرا" – 58- النساء .
"فال ورب�ك ال يؤمن�ون حتى يحكم�وك فيما 
ش�جر بينهم ثم ال يجدوا في انفس�هم حرجا 
مما قضيت ويس�لموا تسليما" – 65- النساء 

.
"إن�ا أنزلن�ا الي�ك الكت�اب بالح�ق لتحكم بين 
الناس بما اراك الله وال تكن للخائنين خصيما" 
– 105- النس�اء  "ي�ا أيها الذي�ن امنوا كونوا 
قوامي�ن لله ش�هداء بالقس�ط وال يجرمنكم 
ش�نئان قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون" 

– 8- المائدة .
"إنا أنزلنا الت�وراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون 
واحبار بما اس�تحفظوا من كتاب الله وكانوا 

عليه ش�هداء ف�ال تخش�وا الناس واخش�ون 
وال تش�تروا بآياتي ثمنا قلي�ال ومن لم يحكم 
بما ان�زل الله فأولئك هم الكاف�رون " – 44- 

المائدة.
"وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين 
بالعي�ن واألنف باألنف واألذن باألذن والس�ن 
بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له ومن ل�م يحكم بما انزل الله فأولئك 

هم الظالمون" – 45- المائدة .
"وليحك�م أهل األنجيل بما انزل الله فيه ومن 
لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون" 

– 47- المائدة .  
وبع�د ان اطلعنا على س�ياق اآلي�ات القرآنية 
الكريم�ة والت�ي عرفنا من خالله�ا ان من لم 
بم�ا انزل الله يكون تح�ت المعاني التالية من 

المخالفة :
1- الكفر بحكم الله تعالى

2- الفسق عن حكم الله تعالى
3- الظل�م للنفس وللن�اس نتيجة عدم تطبيق 

ما أمر الله به من أحكام.

ث�م عرفنا أن الحكم بغير ما أم�ر الله به ليس 
فقط في مس�ائل الحك�م بمعنى "الس�لطة" 
وانما بكل شيء ينتمي الى الحكم بين األفراد 
في المس�ائل التي تخص شؤون حياتهم مثل 
التعيين�ات والترقي�ات والمكاف�آت وتوزي�ع 
الضرائب وتوزيع الثروة, وتقس�يم الحصص 
المائية في المزارعة وحصص العلف للدواجن 
والمواش�ي ثم في قضاي�ا القضاء بما يضمن 
الع�دل بين الناس. ومن الع�دل الذي دعت اليه 
اآليات القرآني�ة هو الع�دل والحكم الصحيح 

في القصاص والديات والحدود والتعزيرات.
وم�ا يهمن�ا هن�ا ه�و الحك�م الش�رعي ف�ي 
موضوع دية القتل غي�ر العمد "الخطأ" الذي 
يكثر في حوادث السير, وفي اطالق الرصاص 
العشوائي في مناس�بات األفراح مثل الزواج, 
والمناس�بات الوطنية وفوز الفريق الرياضي 

في األلعاب الدولية.
وقد بينا نصاب دية القت�ل الخطأ وغير العمد 

وهو اغلب ما يقع اليوم وتكثر حوادثه.
ولق�د نقل لنا أكث�ر من طرف مم�ن تعرضوا 
لفق�دان م�ن يتصل به�م بالرحم م�ن األبناء 
واالب�اء واالخ�وة الى ح�وادث القت�ل الخطأ 
العش�وائي  واالط�الق  الس�يارات  كح�وادث 
للرصاص او س�وء اس�تعمال اآلالت الجارحة 

مثل كل من :
1-  السيف
2-  الخنجر
3-  السكين

4-  بقية اآلالت الجارحة

5-  سوء استخدام المواد السامة
6-  سوء استخدام األدوية 

7-  الجراحة الطبية وأخطاؤها
8-  قصف الطيران الحربي خطأ

9-  القصف المدفعي خطأ
وقد يالحظ البعض ان نصاب الدية في اإلسالم 
مبالغ في�ه ويس�بب للجاني حرج�ا وإرهاقا 

ماليا ، وهذا الرأي مردود لألسباب التالية: 
1-  إن دية القتل الخطأ تدفعها العاقلة وليس 

الجاني
2-  أنه�ا ال تدفع فورا كما يح�دث وإنما على 

ثالث سنوات
3-   أنه�ا مخففة في نص�اب اإلبل ففيها كل 

من :
ا - عشرون بنتا مخاض

ب - عشرون ابنا لبونا
ت - ثالثون بنتا مخاض

ث - ثالثون حقة
بينم�ا في القتل العمد كامل ع�دد اإلبل المائة 
بالغ�ة, وتدفع من قب�ل الجاني, ولمدة س�نة 

واحدة.
ثم أن الش�ريعة اإلس�المية ف�ي قانونها هذا 

تراعي أمرين هما:
1-  تش�ديد العقوب�ة حت�ى ال يس�تهين به�ا 

الناس
2-  ضمان مصدر مالي لألطفال واألوالد غير 
البالغي�ن واألرام�ل الت�ي يتركه�ا رب العائلة 

"المقتول".
ولن�ا أن نعرف أن الدية في العرف العش�ائري 
وصل�ت ف�ي بع�ض الح�االت إلى مس�تويات 
معيبة ال تتناس�ب م�ع كرامة اإلنس�ان حيث 
بلغ�ت بعض الدي�ات  كما اخبرن�ي من حضر 
وقائعه�ا إلى ح�دود " ملي�ون ونصف مليون 
دينار عراقي وهو مبلغ زهيد ال يساوي قيمة 

تكاليف "مجلس الفاتحة".
وسبب هذا التدني في نصاب الدية العشائرية 

هو كل من :
1- األع�راف العش�ائرية وه�ي ف�ي اغلبها ال 
تأخذ بعين االعتبار نصاب الدية الش�رعية في 
القانون اإلسالمي "فقه القصاص والديات".

2-  غلب�ة المحس�وبيات والمنس�وبيات على 
مجال�س حس�م نص�اب دي�ة القتي�ل, وهذه 

المحسوبيات تتمثل في كل من:
ا - حضور بعض السادة الذين ينتمون بالنسب 
إلى أهل البيت عليهم السالم ثم الى رسول الله 
"ص" ع�ن طريق فاطمة الزه�راء , ورغم ان 
رس�ول الله قد قال : "آتوني بأعمالكم وليس 

بأنس�ابكم" اال ان طغي�ان ه�ذه الظاهرة في 
المس�ائل االجتماعي�ة تأخ�ذ م�دى يتج�اوز 
الح�دود الش�رعية أحيان�ا حتى وص�ل األمر 
ببعض األسر الى أن ال تزوج بناتها لغير السيد 
ف�ي عرفهم وهو حرام من الناحية الش�رعية 
اإلس�المية حيث قال رس�ول الله "ص": " إذا 
جاءك�م م�ن ترتض�ون دينه فزوج�وه" ب – 

حضور بعض رؤس�اء العش�ائر وتدخلهم في 
التنقي�ص من  "الدي�ة" معتبرين ذلك من باب 
الوجاهة لهم  بين الحاضرين ولو على حساب 

حق من يرث "المقتول".
ج – حضور بعض الوجهاء الذين يجلبهم أهل 
القات�ل "الجاني" في س�بيل التدخل لدى اهل 

"المقتول" للتنقيص من نصاب "الدية"
التي قلنا نتيجة ه�ذه التدخالت تصبح أحيانا 
ال تساوي تكاليف مصروفات ونفقات مجلس 
الفاتحة، وبهذه المناس�بة الب�د من القول أن 
مجال�س الفواتح عموما يالحظ عليها ما يلي 

:
1-  ميل البعض إلى اإلسراف بدون مبرر

2-  يطغى على اغلب مجالس الفواتح االهتمام 
بالجوانب المادية والمظاهر الش�خصية دون 
الحرص على الجوانب الش�رعية وما ينعكس 

على روح المتوفي.
3- ال يب�دو في الكثي�ر من مجال�س الفواتح 
احت�رام خصوصي�ة الموت والمي�ت, فقراءة 
الق�ران ال يس�تمع لها, وينش�غل الحاضرون 
بأحاديث الدنيا بحي�ث ال يصغون الى ما يقرأ 
م�ن الق�رآن.   4- تص�رف فيها أم�وال كثيرة 
ربما تك�ون عائلة المتوفى بأمس الحاجة لها 
وه�ذا هو اإلنف�اق غير المحب�ب والمرفوض 
والذي قال�ت عنه اآلية القرآني�ة المباركة:  " 
والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قواما" ومن المالحظات التي نقدمها 
في هذا الس�ياق هو أن الله تعالى الذي فرض 
هذا النصاب من الدية هو اعرف بخصوصيتها 
وفوائدها وأسرارها منا ألنه األعلم بمستقبل 
م�ا يترك�ه الضحي�ة  "المقت�ول" م�ن عائلة 

فيه�ا الصغار واألوالد والش�باب والبنات وما 
ينتظرهم م�ن حوادث ومتطلب�ات, ومن هذا 
المعن�ى ال يجوز االعت�راض على نصاب الدية 
الش�رعية بمالكها التام . ثم لماذا ال ننظر في 
عصرنا هذا ما تأخذه الدول من أموال كتعويض 
ع�ن قتالهم كما جرى ف�ي حادثة "لوكربي" 
حي�ث اجب�روا النظام الليبي ف�ي وقتها "أيام 
معم�ر القذافي" من دف�ع تعويضات لضحايا 
طائرة لوكربي "عشرة ماليين دوال للشخص 
الواح�د", وكذلك لو تذكرن�ا التعويضات التي 
فرض�ت على العراق بعد حادث�ة غزو الكويت 
وكي�ف بالغ�وا فيه�ا مما جع�ل الع�راق يئن 
تح�ت الفص�ل الس�ابع إل�ى اآلن م�ع فاتورة 
ديون طويل�ة ومكلفة.   وفي نفس الوقت إذا 
تذكرنا كي�ف كان األمريكيون أي�ام االحتالل 
يعوض�ون ضحاياهم من العراقيين كما جرى 
في ضحايا ابن�اء مدينة "المحمودية" والذين 
دف�ع األمريكي�ون تعويض�ا مهين�ا لعوائلهم 
ق�دره "2000  دوالر للش�خص لواحد.   اذكر 
ه�ذه الح�وادث والوقائع المؤلم�ة عما جرى 
للعراقيي�ن م�ن ع�دم عدال�ة وس�وء معاملة 
تخ�ل بكرامة اإلنس�ان الذي هو أك�رم ما في 
الوج�ود عند الل�ه تعال�ى . والخالصة نوصي 
جميع إخواننا وعش�ائرنا ومن يشاركون في 
مجالس الدي�ات أن  تذكروا حكم الله في مثل 
هذه الحاالت وان ال يجتهدوا بآرائهم الخاصة 
فيقع�وا ف�ي اإلث�م والمخال�ف , ونذكره�م 
بالقاع�دة الفقهي�ة: " ال اجته�اد ف�ي مقابل 

النص".
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العشائري  العرف  يف  •الدية 
وصلت يف بعض احلاالت 

إىل مستويات معيبة ال 
تتناسب مع كرامة اإلنسان 
حيث بلغت بعض الديات 
إىل حدود "مليون ونصف 

مليون دينار عراقي وهو 
مبلغ زهيد ال يساوي قيمة 

تكاليف "جملس الفاحتة ".

إخواننا  مجيع  •نويص 
وعشائرنا ومن يشاركون 

يف جمالس الديات أن 
يتذكروا حكم اهلل يف 

مثل هذه احلاالت وان ال 
جيتهدوا بآرائهم اخلاصة 
فيقعوا يف اإلثم واملخالفة, 

ونذكرهم بالقاعدة الفقهية: 
"ال اجتهاد يف مقابل النص".

الدّية الشرعية.. والعرف العشائري
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س�عودياً  تتخي�ل  أن  يمك�ن  ال 
فقرياً يعيش يف مس�كٍن غري 

ثالث�ة  يس�تهلك  الئ�ق 
أرب�اع م�ا يصله من 

يكتف�ي  م�ال، 
حاجاته  بتأمني 
م�ن  األولي�ة 
ومرشب  مأكل 
أكث�ر.  ال 
ية  د لس�عو فا
دول�ة متمكنة 
تمن�ح  مالي�اً، 

م�ن  الكث�ري 
واملعونات  الهبات 

املحيط�ة  لل�دول 
بالدعم  به�ا، وال تبخ�ل 

لصنادي�ق التنمي�ة العاملي�ة، 
وت�رّشع أبوابه�ا ملالي�ني م�ن الق�وى 

العامل�ة دون ح�دود... فكيف له�ذه الدولة أن 
ترتك معوزاً عىل أرضها.

اعرتاف بالفقراء
اس�تلزم األمر كثريا من الوق�ت عىل اململكة 
كي تعرتف بفقرائها. ولعل انفتاح الس�عوديني 
التواص�ل  ومواق�ع  االف�رتايض  العال�م  ع�ىل 
االجتماعي قّرب الحقيقة إىل أذهان املس�ؤولني 
قب�ل الن�اس. فقد انت�رشت العديد م�ن األفالم 
القص�رية والفيديوه�ات والص�ور التي تفضح 
ح�االت الفقر وتنقله إىل ع�ني املواطن والدولة. 

أف�الم تحك�ي معان�اة عائالت تعي�ش تحت 
خ�ط الفقر، رجال يرسدون تفاصيل 
الواق�ع امل�زري املتمّث�ل بالدخل 
الضئي�ل الذي ق�د ال يتجاوز 
الخمسني دوالراً يف الشهر، 
وآخر يعي�ل عائلًة تتألف 
ش�باب  ثماني�ة  م�ن 
متزوجني وعاطلني عن 
تعرّض  وثال�ث  العمل، 
لط�رٍد تعس�في ونرش 
مناش�دته للمل�ك ع�ىل 

موقع اليوتيوب.
كيف حصل هذا، كيف 
تدهورت األوضاع يف اململكة 

لهذا الحد؟
الدقيق�ة  األرق�ام  غي�اب 
واإلحصاءات الرس�مية لف�رتة طويلة 
جع�ل من الفق�ر يف الس�عودية موضوعاً لألخذ 
والرد، يبحث في�ه الجميع لكن ال حلول جذرية 

ُتطرح القتالع�ه من امل�كان. ال أحد يعرتف 
ب�أّن األزمة تكرب وب�أّن الفق�ر يجلب معه 
ظواهر تؤّثر عىل البيئة الصحّية التي ترغب 
اململكة يف تأمينها لسّكانها. تعلن الدولة أّن 
املستفيدين من خدمات ضمانها االجتماعي 

وفًق�ا إلحصاءاتها األخرية له�ذا العام قد بلغ 
حوايل 800 ألف حالة. والحالة، وفق اإلحصائية 
ه�ي وحدة قياس تع�رّب عن العائل�ة أو األرسة، 
ومتوسط األرسة يف السعودية يبلغ تعدادها من 

6 إىل 8 أش�خاص. والحقاً أعلنت وزارة الشؤون 
االجتماعية أّن خدماتها ستشمل العائلة إىل حد 
15 ف�ردا، وبالت�ايل وفقاً لحس�ابات مبنية عىل 
املعطي�ات املقّدم�ة أعاله، فإًن ع�دد الفقراء يف 
اململك�ة يجاوز ال��6 ماليني م�ن أصل عرشين 
مليونا هم تقديرياً عدد السعوديني فيها. ويؤرش 
ازدي�اد عدد املس�تفيدين من خدم�ات الضمان 
االجتماعي اىل تقلص حجم الطبقة الوس�طى، 

وتالشيها لصالح الطبقات الدنيا.

الرتباط بالحتياط الفدرايل الأمريكي
ارتباط�ه  م�ن  اململك�ة  اقتص�اد  يش�كو 
بسياس�ات االحتياطي الفيدرايل األمريكي الذي 

تع�رّض للعدي�د م�ن األزم�ات يف الس�نوات 
الع�رش األخ�رية. هذا االرتب��اط جعل من 

اقت�صاده�ا عرض�ة للتضّخ�م الهائ�ل 
وأّدى إىل تآكل القّوة الش�رائية للريال 

السعودي، بالرغم من الدعم الذي 
الدولة  تفرض�ه 

الس�لع  ع�ىل 
د  ا مل�و ا و

األساس�ية. ولك�ن الزي�ادة الرسيعة يف أس�عار 
الس�لع ل�م تتماَش م�ع الزي�ادة يف الرواتب، ما 
أّدى إىل س�قوط العديد من األرس يف فّخ تكاليف 
املعيش�ة الباهظ�ة. ح�اول املجتم�ع معالج�ة 
األمر بالضغط ع�ىل أصحاب الرشكات ورؤوس 
األم�وال للحّد م�ن ارتفاع امل��واد الغذائية، عرب 
مقاطعته�ا: ليس��ت آخ�ر التح�ركات حمل�ة 
مقاطع�ة الدج�اج بع�د أن قفزت أس�عارها إىل 

ضعف ما كانت عليه.

غالء واأزمة �سكن
عدا ع�ن ارتف�اع تكالي�ف املواد األساس�ية 
للمعيشة يف اململكة، برزت يف اآلونة األخرية أزمة 
السكن وارتفاع اإليجارات. فقد بينت اإلحصاءات 
أّن 80 يف املئة من الس�عوديني يعيشون يف بيوٍت 
لإليجار، فامتالك منزٍل خاص يكاد يكون حلماً 
هن�ا نظراً الرتفاع أس�عار األرايض وكلفة البناء 
الّتي أصبحت رضباً من الخيال. هذا االرتفاع زاد 
م�ن األعباء عىل كاهل املواطن�ني أصحاب الحّد 
األدنى لألجر )ال يتجاوز الس�تمائة دوالر( الذي 
عليه أن يدفع تكاليف املأكل واملرشب والس�كن 

تتأل�ف  يف لعائل�ة 
ه�ا  حّد

األدنى أيضاً من ستة أفراد.
أركان  يف  املتفش�ية  البطال�ة  تلع�ب  كم�ا 
الس�عودية، وتعان�ي منها رشيحة واس�عة من 
املواطنني نتيجة لسيطرة العمالة دورا يف تعميق 
ظاه�رة الفق�ر. عدا ع�ن أّن مفه�وم األرسة يف 
السعودية يندرج يف نطاق العائالت املوّسعة، أي 
العائلة الّتي يعيش فيها األبناء بعد زواجهم مع 

األهل يف بيت واحد.

الإ�سرتاتيجية؟
حاولت اململكة وضع إس�رتاتيجية ملكافحة 
الفق�ر فيها. ووفق وزير الش�ؤون االجتماعية، 
فالخّط�ة املوضوع�ة يج�ب أن تعال�ج الفق�ر 
بأسبابه الرئيسة األربعة: 1( إيجاد حل للبطالة 
التي حققت نس�بة يف الس�عودية جعلتها تحتل 
املرتبة الثانية بعد العراق يف أعىل نسب البطالة 
يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط والعال�م 
العربي، 2( إيجاد حل ألزمة السكن 
وغ�الء اإليج�ارات، 3( إيج�اد ح�ل 
ملش�كلة الرواتب املتدنية وارتفاع تكاليف 
مش�اريع  يف  الترسي�ع  وأخ�رياً   )4 املعيش�ة، 
مختل�ف  ب�ني  املتوازن�ة  والتنمي�ة  التنمي�ة، 

املناطق.
ضّخ األموال ليس حالَّ جذريا ملشكلة الفقر، 
فه�و تخدي�ر مؤقت يجع�ل األفراد أكث�ر تبعية 
واعتماداً عىل املساعدات. فبدالً من الرتكيز عىل 
معالج�ة قش�ور األزمة، ع�رب توزي�ع املعونات 
الغذائية وإحس�انات الجمعي�ات الخريية، رّبما 
كان م�ن األفض�ل التطرق إىل الن�واة، وذلك عرب 
تأمني السلع األساسية بأسعاٍر مقبولة يف محاٍل 
تجاري�ة يحصل عليها املواطن�ون عرب بطاقات 
دعم تّوزعه�ا الحكومة ع�ىل املحتاجني.جازان 
هي املدينة الس�عودية األفقر يف اململكة العربية 
الس�عودية، وتقع يف جنوب الب�الد، وعدد األرس 
التي تعيش فقراً مدقعاً فيها يبلغ حوايل 19700 
أرسة. أّم�ا منطقة القصيم، فتعت�رب األقل فقراً 
من ب�ني مناطق اململكة. ووفقاً لالس�رتاتيجية 
الوطني�ة ملكافح�ة الفق�ر ف�إّن »نس�بة األرس 
الواقع�ة تحت خ�ط الفق�ر املطل�ق يف منطقة 
جازان تبل�غ 34 يف املئة. وتأت�ي نجران جنوبي 
اململك�ة ثانياً، م�ع 24,53 يف املئة من عائالتها، 
فاملدينة املن�ورة )غرب اململكة( 24,07 يف املئة، 

تليها الحدود يف شمال اململكة مع 23 باملئة«.

آس�يا  الق�رن  تس�توطن حيوان�ات وحي�د 
وإفريقيا وهي اآلن مه�ددة باالنقراض، نتيجة 
لصيده�ا من قب�ل الصيادين، هو م�ن الثديات 
آكالت األعشاب. يتنفس عرب رئتيه، وحيد القرن 
له جس�م هائل صلد، وسيقان قصرية وقوية و 
ممتلئة، يبدو جلده الس�ميك وكأنه يتكون من 
ع�دة طيات، غري أنه يف الواقع متجعد فقط عند 
املفاصل، وملعظم أنواع وحيد القرن شعر قليل.

ولوحيد القرن حس�ب نوعه، قرن أو قرنان 
مقوس�ان، و ناتئان من أنفه الطويل، ويستمر 
الق�رن يف النم�و ط�وال حي�اة الحي�وان، وهو 
يتكون من مادة شبه ليفية قرنية تشبه خليطاً 
من الش�عر و أظاف�ر األصابع، وتب�دو القرون 
وكأنه�ا متصل�ة دائمة بأنف�ه ، إال أنها تتحطم 
أثن�اء التقات�ل ،و لوحيد الق�رن ثالثة أصابع يف 
كل قدم، كل إصبع تنتهي بظلف منفصل ، كما 
توج�د إصبع رابعة أثري�ة يف كل قدم لكنها غري 

مستخدمة.  
يوج�د خمس�ة أن�واع م�ن حيوان�ات وحيد 
القرن، ثالثة منها يف آسيا و نوعان يف إفريقية.  
الن�وع األول وهو وحيد الق�رن الهندي وهو 
أكرب األنواع اآلسيوية و يبلغ ارتفاعه 5.1 مرت عند 
الكتف و يزن حوايل طنني، و له قرن واحد كبري 

لونه أزرق مسود ، مكتنز جداً عند القاعدة و 
ت طوله 03 سم و يغطي جلده  ا ء نت�و

معلقة  منت�رشة  يف دائري�ة 
ثني�ات واضح�ة بطريقة 
يب�دو  الحي�وان  تجع�ل 

و   ، كان مدرع�اً  ل�و  كم�ا 
عىل  ب يتغذى  عش�ا أل ا
يف  الطويلة 

األدغال.  
النوع  و 

ه�و  الثان�ي 
الق�رن  وحي�د 

ه�و  و  الج�اوي 
للحي�وان  مماث�ل 

وق�د  الهن�دي، 
انق�رض اآلن تقريب�اً.  

و  الثال�ث  الن�وع  هو أم�ا 
فهو أصغر وحي�د الق�رن الس�ومطري ، 

األن�واع وله قرنان، ويبلغ ارتفاع�ه 5.1 تقريباً 
ويزن تقريباً طناً، وهو كثري الشعر خاصة عىل 
الذي�ل واألذن�ني، ويعيش منه اآلن يف آس�يا عدد 

يقدر ب� 1650 .
أما النوعان االفريقي�ان فلكل منهما قرنان 
، و يعرفان بوحيد القرن االس�ود ووحيد القرن 
االبيض ، رغم أنهما من النوع نفس�ه ذي اللون 
الرم�ادي املزرق ، و يعرف وحيد القرن االس�ود 
بذي الش�فة الخطافية ، و األبيض بذي الش�فة 
املربع�ة ،و لوحي�د القرن االس�ود ق�رن أمامي 
يصل طوله اىل 105 سم و يستعمله يف الحماية 
و الحفر ، أما القرن الخلفي فقد يكون بالطول 
نفسه أو أقرص و القرن الحافر قوي جداً لدرجة 
أن�ه يمكن�ه أن يقتل�ع الش�جريات و األش�جار 
الصغ�رية م�ن جذوره�ا بس�هولة ليتغذى عىل 
أوراقها ، و يستطيع هذا الحيوان التحرك بخفة 
و برسعة مفاجئة رغم أنه يبدو غري رشيق . أما 
وحي�د القرن األبيض فيص�ل ارتفاعه نحو 5.1 
مرت ، و أحياناً 8.1 م ، بينما يبلغ طوله 5.4 م ، 
ووزن�ه حوايل 3 أطنان مرتية، ويصل طول قرن 
وحيد القرن األبيض 157 سم .  تصل الذكور إىل 

الرشد يف )7 أو 8( سنوات من العمر.  

أخ�ص  ب�ني  م�ن  ُتع�ّد  أنه�ا  م�ن  بالرغ�م 
خصوصياتنا، وتجارب من السهل نسيانها أيضاً، 
إال أن العلم�اء ق�د توصلوا اآلن إىل كيفية تفس�ري 
أحالمن�ا. ونجح باحثون يابانيون يف فك ش�يفرة 
أحالم مجموعة من املتطوعني، وحددوا بدقة متى 
كانوا يحلمون بأش�ياء، مثل الس�يارات والنساء. 
وعم�د الباحثون إىل فحص أدمغة ثالثة متطوعني 
م�ن الذكور أثناء نومهم به�دف رصد التغريات يف 
النش�اط الذي يمك�ن أن يكون متعلق�اً بمحتوى 
أحالمه�م. كما راق�ب الباحثون أنم�اط املوجات 
الكهربائي�ة يف أدمغ�ة الرجال، لك�ي يتمكنوا من 
إيقاظه�م عندما تش�ري اإلش�ارات إىل أنه�م بدأوا 
يحلمون. ويف كل مرة اس�تيقظ فيها املش�اركون 
كان�وا ُيس�ألون عّما حلموا به، قبل الس�ماح لهم 

بالع�ودة إىل النوم مجدداً. وتك�ّرر األمر أليام عدة 
إىل أن ُجم�ع 200 تقرير من كل متطوع. وس�جل 
الباحث�ون أن�ه يف الوقت ال�ذي كان�ت فيه بعض 
األح�الم خارج�ة عن املأل�وف - عىل س�بيل املثال 
نقاش مع ممثل مشهور - فإن معظمها تضمنت 
تج�ارب أكثر ألف�ة من الحياة اليومي�ة. ومن بني 
تقارير األحالم، انتقى الباحثون عرشين من أكثر 
املواضي�ع حدوث�اً، مثل س�يارة، ورج�ل، وامرأة، 
وكومبيوت�ر، وجمعوا الصور الت�ي تمثل كل فئة. 
ثم ُطلب من املش�اركني إبراز الصور أثناء فحص 
أدمغته�م للم�رة الثانية.ومع مقارن�ة املجموعة 
الثاني�ة م�ن بيانات نش�اط الدماغ بالتس�جيالت 
التي تّمت قبيل إيقاظ املتطوعني، تمكن الباحثون 
م�ن تحديد أنماط مميزة يف ثالث مناطق مهمة يف 

الدم�اغ، وهو م�ا يمكن أن يس�اعد يف معالجة ما 
ت�راه أعيننا. ووج�د الباحثون أيضاً أن النش�اط 
يف عدد من مناطق الدم�اغ األخرى املكلفة بأدوار 
أكث�ر تخصصي�ة يف عملية اإلبصار، كمس�اعدتنا 
للتع�رف عىل األش�ياء، تفاوت بن�اء عىل محتوى 
األحالم. وأخرياً، أنشأ الباحثون نموذجاً إلكرتونياً 
يمك�ن أن يتنبأ بما إذا كان كل واحد من املواضيع 
املخت�ارة موجوداً يف أحالم املش�اركني أم ال. وقال 
املرشف عىل الدراس�ة يف مخت�ربات علم األعصاب 
»أي ت�ي آر« يف مدين�ة كيوتو اليابانية يوكياس�و 
كاتاماني إنه »بتحليل نش�اط الدماغ خالل تسع 
ثواٍن قبل إيقاظ املش�اركني، اس�تطعنا التنبؤ بما 
إذا كان هناك رجل يف الحلم أم ال، بنسبة من الدقة 
تراوحت ب�ني 75 و80 يف املئة«. وق�ال العلماء إن 

نتائجه�م تش�ري إىل أن أنماط النش�اط يف مناطق 
مرئي�ة معينة يف الدماغ هي نفس�ها، س�واء كان 
اإلنسان مستيقظاً أو كان يحلم. وأضاف الدكتور 
كاتامان�ي إن »دراس�تنا تب�ني أن�ه خ�الل الحلم، 
بعض مناطق الدماغ تظهر أنماط نشاط مشابهة 
لتلك التي تس�تنبطها ص�ور محتويات ذات صلة. 
وبالتايل، فباستخدام قاعدة بيانات نشاط الدماغ 
للصورة املستنبطة والتعرف عىل األنماط نستطيع 
قراءة، أو فك شيفرة، ما قد يراه القائم بالتجربة 
م�ن فحوص الدماغ أثناء الحلم«، موضحاً إنه »يف 
هذه الدراس�ة تمكنا م�ن فك ش�يفرة معلومات 
مجموعة األش�ياء األساسية فقط، لكن يمكن أن 
تمتد ه�ذه الطريقة لفك ش�يفرة جوانب األحالم 

األكثر ديناميكية وعاطفية«.
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الفقر فــــي مـمـــلكة الــــذهــــــــب
لي�س �سهاًل على ال�سعودية اأن تعرتف بفقر مواطنيها. فثالث اأغنى دولة 

يف العامل، و�ساحبة الرثوة النفطية واملوارد الطبيعية الّتي متالأ خزائنها 
باملال، لن ت�ست�سيغ اأزمة الفقر املتفاقمة يف البالد. ال�سورة النمطية 

لل�سعودي جتعله بعيدًا عن خانة الفقر، تر�سمه كائنًا مرتفًا يرمي باأمواله 
ميني �سمال لُي�سبع رغباته ال�ستهالكية ل�سلٍع وحاجات غري �سرورية.

اعداد : موؤيد عبد الزهرة 

فقدان ٥٠ ألف طفل سنويا يف اهلندأنواع وحيد القرن
تشهد الهند سنويا فقدان 50 ألف طفل يخطفون من شوارع األحياء الفقرية بشكل 
إجمايل.  ويف هذا االطار، وعد ش�يفام س�ينغ البالغ 13 عاما والدته بأنه سيعود إلكمال 

فروضه املدرسية بعدما خرج لرشاء بعض الحلويات إال انه لم يعد.
وتتذك�ر بينكي س�ينغ وقد اغرورقت عيناها بالدموع تلك األمس�ية يف تموز املايض 
الت�ي خرج خاللها ش�يفام م�ن املنزل ولم يعد "لق�د ترك ابني كتب�ه مفتوحة وخرج. 
وكان�ت ه�ذه آخر مرة أراه فيها".  بعد مرور ثالثة أش�هر ع�ىل اختفائه يتملك بينكي 
س�ينغو وهي جالس�ة عىل طرف رسير نجلها محاطة بألعابه والكؤوس التي فاز بها، 
الرع�ب عىل مصريه.  وتقول أصّل فقط من أج�ل أالّ يكون أرغم عىل تعاطي املخدرات 
او التوس�ل يف الش�ارع انه بريء ج�دا ومجتهد.  وتفيد آخر األرق�ام املتعلقة بالجريمة 
بأن 14 طفال يفقد أثرهم يوميا يف نيودلهي ويقع ستة منهم عىل األقل ضحية االتجار 

بالبرش. 
وتفيد منظمة اليونيس�يف ب�أن 1،2 مليون 

طفل يقع�ون ضحية االتج�ار باألطفال عرب 
العالم سنويا. 

وتش�كل امل�دن الهندي�ة الك�ربى مث�ل 
نيودلهي ومومباي هدفا مميزا للعصابات 
االجرامية التي تقول الرشطة انها تتاجر 

باالطفال تماما مثلما تبيع املخدرات. 
فف�ي آب املايض من ه�ذا العام امرت 
الحكوم�ات  الب�الد  يف  العلي�ا  املحكم�ة 

الفدرالي�ة واملحلية بتوف�ر بيانات عن 50 
الف طفل مفقود بعدما أخذت عليها عريضة 

فش�لها يف ح�ل مش�كلة اتج�ار العصاب�ات 
اإلجرامية باألطفال. 

ويؤك�د مس�ؤولون يف الرشطة 
أنهم انق�ذوا مئ�ات االطفال من 
مصان�ع كان�وا يرغم�ون ع�ىل 
العم�ل فيه�ا وفكك�وا ش�بكات 
واس�عة لدعارة االطفال اال انهم 
يعرتفون ان االمور تخرج احيانا 
حج�م  بس�بب  س�يطرتهم  ع�ن 

التحدي. 
الفدرالي�ون  املحقق�ون  وق�ال 
 815 الب�الد  يف  إن  امل�ايض  الع�ام 
عصاب�ة تض�م أكث�ر من خمس�ة 
آالف عضو تق�وم بخطف األطفال 
ألغراض الدعارة والتسول يف الهند. 
ويق�ول راج�ان باغ�ات الناطق 
باسم رشطة نيودلهي لوكالة فرانس 

ب�رس يف كثري من األحي�ان نجد أن األطفال املخطوفني يرغمون ع�ىل العمل كيد عاملة 
رخيصة يف مصانع ومتاجر ومنازل، ويتم استغاللهم جنسيا. 

ويؤك�د أن بعض األهل الفقراء يخش�ون اإلب�الغ عن ذلك إىل الرشط�ة وغالبيتهم ال 
يملكون صورا عن أطفالهم الستخدامها كدليل. 

يف الع�ام 2006، عث�رت الرشط�ة عىل أج�زاء جث�ث 17 طفال موضوع�ة يف أكياس 
بالس�تيكية يف نيثاري إحدى ضواحي نيودلهي يف قضية مروعة أحدثت صدمة يف البالد 

وأثارت نقاشا حادا حول سالمة األطفال يف الهند. 
الطفل شارث كومار البالغ 12 عاما يعرف هذا الخطر جيدا. فهو ابن صاحب متجر 
صغ�ري يف نيودلهي كان يف التاس�عة عندم�ا تعرض ملحاولة خطف وه�و ينتظر والدته 

لتقله من املدرسة. 
ويروي كومار غطى الرجل املس�ن وجهي بقماش�ة سوداء وجرني وهددني بالقتل 
اذا رصخت. اال ان محاولة الخطف فش�لت عندما س�مع عدد من الشباب كومار يطلب 

النجدة. وتمكنوا من انقاذ الطفل ونقله اىل والدته. 
وتق�ول وال�دة كومار ابن�ي كان محظوظا للغاي�ة. لقد كان يف حال�ة صدمة وبكى 

لساعات بعد عودته اىل املنزل. 
لق�ن  الح�ادث  أن  الوالدة درسا أساسيا. وهي تقول إال 

م�ا  خط�ف ابن�ي طلب�ت الرشطة عند
من�ي ص�ورة حديث�ة ل�ه اال 
انن�ي لم اكن املك اي صورة 
ل�ه. وهي اآلن تلتقط صورة 

لنجليها كل ستة أشهر.

هــل نحتــفظ بأحـالمنـــا يومـــًا مــا   ؟
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يقلول امللؤرخ الدكتور عملاد عبد السلام: 
وكأني أرى السليد هبة الدين الحسليني حاما 
رايته بيده دونما كلل رافعا إياها وسلط دهشة 
النلاس وغضلب الجاهلني، غري آبه مللا يمكن أن 
يصيبله ملن أذى، مسلتعدا للتضحيلة بحياتله 
نفسلها يف سلبيل اإلنسلان يف وطنه، ويف العالم 

كله.

نبذة عن ن�شاأته وحياته
هو محمد عيل بن الحسني العابد بن محسن 
اللراف بن املرتىض بلن محمد لينتهي نسلبه 
إىل اإلملام زيلن العابديلن بلن الحسلني بن عيل 
بلن أبي طاللب، ويعرف بل)هبلة الدين( ويلقب 
بل)الحسليني( وكذلك بل)الشهرستاني( لسكن 
عائلته مدينة شهرسلتان.. ووالده الحسني من 
علملاء سلامراء، ولد هبلة الدين يف سلامراء يف 
العرشين من أيار العام 1884 لينتقل مع عائلته 
العلام 1886 إىل كربلاء فدخلل كتاتيبها ليتعلم 
القلراءة والكتابة فيها حتى عودتله وأرسته إىل 
سلامراء العلام 1891 ومنلذ وقت مبكلر تفوق 
يف تحصيلله العلملي، عاد وأرستله العام 1896 
واتسمت حياته العلمية هنا باالنكباب عىل علوم 
اللغلة العربيلة وآدابها ودراسلة املنطق وأصول 
الدين والتفسري والفقه والعلوم واألخرى، وأكمل 
أيضلاً يف كربلاء مرحلتي املقدمات والسلطوح، 
ودخلل مرحلة البحلث الخارجي علىل يد أفضل 
العلملاء، ويف العام 1910 انتقل إىل مدينة النجف 
األرشف اثلر وفلاة ابيله والسلتكمال تحصيلله 
العلملي، لتتلوج جهلوده بحصوله علىل درجة 
"االجتهلاد" وهو يف سلن العرشين واسلتمر يف 
دراسته وإلقائه محارضات يف الفلسفة واملنطق 
والرياضيلات والفلك والجغرافية والهندسلة اىل 
جانب العلوم الدينية، الفقه واالصول والعقائد ل 
وقد سادت محارضاته نزعة تجديدية إصاحية 
بلث ملن خالهلا أفلكاره املتطلعلة اىل اخرتاق 

اسلوار الجمود والتخلف، فرتك أسلوبه هذا االثر 
االيجابلي يف نفلوس مريديه، وقلد وصف بعض 
معارصيله طريقتله بالفريلدة لقلوة حججله 

وقدرته عىل اإلقناع وسعة اطاعه.
لقد عرض السليد هبة الدين الشهرسلتاني 
آراءه وأفلكاره وطروحاتله يف مجلتله )العلم( 
وهلي أول مجلة تصلدر باللغلة العربية 1909، 
وكانت املجلة تطبع يف بغداد لعدم توفر ومطبعة 
يف مدينلة النجلف، وقلد اسلتمرت هلذه املجلة 
بالصلدور مللدة سلنتني، حلاول الشهرسلتاني 
وتوحيدهلم  املسللمني  كلملة  جملع  خالهلا 
وبلث روح اإلصلاح يف نفوسلهم... كذللك قام 
الشهرسلتاني بجولة يف منطقلة الخليج وإيران 
والهند والحجاز وسلوريا، دعا خالها الناس اىل 
نبذ البدع والخرافلات التي ال تمت للدين بصلة.. 
فالشهرسلتاني يعتقلد أن معالجلة البلدع تبدأ 
ملن خال تصحيح سلند املنقلول واالبتعاد عن 
الشلواذ واالخبار الضعيفة التي تشبه )اساطري 
االولني( لم يتوقف السيد هبة الدين، عن دعواته 
يف االصلاح والجديد حتلى عمت افلكاره ليس 
العراق فحسلب بل املنطقلة كاملة واصبحت له 
عاقات واسلعة مع رجال دين وعلماء مسلمني 
وعاقلات ملع االزهر وكذللك مع علملاء الهند 

وايران وغريهم.

اأفكاره التجديدية
حلدد الشهرسلتاني مرشوعله اإلصاحلي- 
التجديدي، بموضوعية ووضلوح، االطار العام، 
االهلداف، اولويات ووسلائل التغيلري مؤكدا ان 
نقطلة االنطلاق تبلدأ ملن النجلف واىل العالم 
االسلامي واالنسلانية كلهلا متخطيلا الضيلق 
الذاتلي اىل الشلمول العاملي... مؤكلدا ان اهداف 

مرشوعه تتمثل بل:

*محاربة التخلف والجهل...
*ترك البدع والخرافات..

*نبذ فرقة املسلمني..
*نرش اإلسام..

*سعادة اإلنسان وسامه...
اما الوسلائل فهي.. الحوار، وإصاح التعليم 
والحث علىل التعلم، وإصاح رجلال الدين ودور 
والجمعيلات  واإلذاعلة(  )الصحافلة  االعلام 
واملؤتملرات، مؤكدا عىل عاقلة الرتابط والتازم 
بلني تفلي ظاهلرة التخللف.. والجهلل يف باد 
املسلمني، وطغيان السلطة االستبدادية املطلقة 
يف مجتمعاتهلم، وملا عانتله عىل يد املسلتعمر 
الغاشلم ملن )إذالل وهلوان(، وملن ثلم غياب 
تلام لل"سلنن الرقلي والعمران فيهلا.. من هنا 
فا: "يتسلنى لألملة تحقيق اإلصلاح.. إال بعد 
إنلارة أدمغة أفرادها بنور العللم"، مثلما هاجم 

الشهرسلتاني األفكار الدخيلة والعلادات لبالية 
وتخليص األمة اإلسامية مما هو طارئ وغريب 

عنها. 
*وأكد أن الوعاظ العام يرتكز عىل محورين: 
األول ل يكملن يف إصلاح رجال الديلن وذكرهم 
بما جلرى يف أوربا خال العصور الوسلطى من 

حلروب دينية كان ابرز اسلبابها هلو "تقاعس 
رجال الدين عن اإلصاح" ومحذرا من اسلتمرار 
التمسلك بالجمود، فالثبات عنلده يتناقض مع 
)سنن التطور( يف املجتمعات ومشددا عىل اهمية 
دور رجال الدين يف محاربة )األوهام والبدع( وما 
عللق بالدين من )غبار علارض( يتجاىف وجوهر 
الحلق،... أما املحلور الثاني فقلد اوجب تحكيم 
املوضوعيلة بالرتاث، الن قسلما غري قليل علقت 

فيه )خرافلات وأباطيل( ما علادت تتوافق هي 
وروح العلر للذا وجلب علينا تنقيتهلا خدمة 

البناء هذا الجيل املتنور واألجيال األخرى اآلتية.
*وقد اتسلعت نظرتله اإلصاحيلة لتتجاوز 

حلدود بيئته اإلسلامية إىل سلعة العالم الرحب 
مؤكلدا أن الناس متسلاوون وللكل البرش الحق 
التلام يف السللم وبدون املسلاواة بلني االجناس 
ال يمكلن ان تكلون هنلاك سلعادة وتفاهم بني 
االجنلاس واالملم، بلدون احلرتام تلام لحقوق 
البلرش.. وهنلا نذكر بقلول اإلمام عليل بن ابي 
طاللب )ع(: "الناس صنفلان أخ لك يف الدين، أو 

نظري لك يف الخلق".
ال  النبيللة  بمفاهيمهلا  السياسلة  أن  كملا 
تتعارض عنده و)قيم الدين اإلسامي الحنيف( 
بلل هي )عني الدين( و)حسلن التدبلر( يف إدارة 
شلؤون املجتملع وكانلت الحرية اول ما سلعى 
لرشح وبيان مضمونها، فهي ال تختص بمجتمع 
دون اآلخر، وال بموضوع دون سلواه، بل تشكل 
عنده األركان الخمس لبناء شلخصية اإلنسلان 
العري ملالها من صلة وثقة يف )طاقة الفكر( 
التلي تبيح )لعقله( سلر غور األملور، فتمكنه 
ملن الوصول اىل )الحقيقة( بلا عوائق، ومن ثم 
فهم صحيح ملختلف العللوم واملعارف الجديدة، 
لذا اطلق عىل كل انسان مجدد )مستيضء الفكر 

متنور الفهم( مصطلح )حر(.
ملوضوعلة  الشهرسلتاني  *وتصلدى 
املقوملات  ملن  عنلده  فهلي  )الديمقراطيلة( 
"الرفلاه  اىل  يطملح  مجتملع  الي  االساسلية 
واالسلتقرار" وهلي "إرادة الشلعب" يف تحديلد 
شكل النظام السيايس عن طريق حق "االنتخاب 
والحكلم" وهلي السلبيل للقضاء علىل التمايز، 
بني رشائلح املجتمع ليقرتن معنى الديمقراطية 

بمفهوم " العدالة االجتماعية"...
*واكد عىل وجوب تأسيس االحزاب السياسية 
يف دول الرشق مع التشلديد عىل ما يتوافق وقيم 
االسام، والتأكيد عىل االنتخابات الرملانية الحرة 
النزيهة والبعيدة عن تدخل السلطة وممارساتها 
يف الرتغيلب والرتهيلب، الن رشعيلة االنتخابات 

تعزز مصداقية الرملان وأعضائه. 
*وميز الشهرستاني بشلكل واضح ومحدد 
بلني )املواطنلة( و )الوطنيلة( اىل ان للمواطلن 

حقوقا كحق "الرتبية والتعليم" وإيجاد "املأوى 
والغلذاء" وصيانلة وكفالة حرياتله وممتلكاته 
ملن اي اعتلداء، باملقابل عليه واجبلات يف الذود 
عن حياض الوطن... مؤكدا عىل السللم وحماية 
االنسلانية من الحروب واالسلتبداد، لكن ذلك لم 
يمنعه من رضورة التسللح باالسللحة املتطورة 
للدرء مخاطلر االعتلداء علىل األوطلان يف حرب 
مرشوعة وفرض رشعي ال يمكن التنصل عنه..

منهجه يف التاريخ
بلغت مؤلفات الشهرستاني يف التاريخ أربعة 
عرش كتابا وعرشات املقاالت والبحوث يف التاريخ 
اإلسلامي وعلرشات املؤلفلات ومئلات املقاالت 
والدراسات يف التاريخ البرشي والعقائد واألديان 
والرتاجم والسلري واألنساب والفكر واملذكرات... 
اتبع فيها األسللوب العلمي التحلييل املعتمد عىل 
الوقائع واألحداث الحقيقية املوثقة واملسلندة... 
ولنأخلذ مثلا كتابه القيلم "نهضة الحسلني" 
اللذي جلاء بمئة وثمانلي وأربعلني صفحة من 
القطلع املتوسلط... كشلف فيله عن األسلباب 
التي تقف وراء واقعة كربلاء رد بعضها... كما 
يرى الباحث اسلماعيل طه الجابري يف رسلالته 
للماجستري "هبة الدين الشهرستاني... منهجه 
يف االصلاح والتجديلد وكتابلة التاريلخ" والذي 
اعتمدنلاه يف مجمل هذه الدراسلة حيث يقول: 
حدد الشهرستاني أسلباب ثورة االمام الحسني 
ورد بعضهلا اىل قدم اللراع والتنافس بني بني 
هاشم وبني عبد شمس التي ادت اىل بروز )حزب 
التوحيد( بقيادة الرسلول محمد )ص( )وحزب 
الرشك( بقيادة أبي سفيان وسلسلة من املعارك 
تبلدأ بمعركلة بلدر حتلى دخول ملسللمني مكة 
فاتحني منترين عىل حلزب الرشك وما أثارته 
من بغض وكراهية يف نفوس ارسة ابي سلفيان 
ضد بني هاشم وأرسة الرسول.. واكد عىل سلوك 
يزيد بن معاوية الشلخيص وممارساته كحاكم 
شلكلت هلي االخرى سلببا اخر للثلورة.. وابرز 
العوامل واالسلباب املفجرة لثورة كرباء... كما 
ابرز الشهرسلتاني االطلار التحلييل يف معالجته 

ملوضوعلات الثورة مثل اسلباب اختيلار الكوفة 
كنقطلة انطلاق لثورته مللا لها ملن امكانيات 
برشيلة وماديلة كما انها كانلت عاصمة الدولة 
االسلامية يف عهد االمام عيل بن ابي طالب )ع( 
وبنينّ يف االطار نفسله ساعة خروجه من مكة يف 
موسلم الحج تحديدا، قائا : )إن الخارج يومئذ 
من ارض الحج، والناس متوجهون اىل الحج البد 
ان يسلتلفت اىل نفسله األنظلار وان كان راكبا 
واحدا.. فكيف بركب وموكب، انه ألمر يستوقف 
الناظر ويستجوب كل عابر"... كما حلل اسلوب 
الخصلم يف معالجلة املوقف بإتباعهم سياسلة 
الرتهيلب والرتغيلب، أو ملا اسلماه سياسلة 
)السليف والرغيلف( سلعيا وراء حشلد االتباع 

ملواجهة تحركات الحسني )ع(.

 الثائر والوزير الرتبوي
لم تكلن آراؤه الفكرية قضيلة نظرية وانما 
جاءت نتلاج تجارب سياسلية خلاض غمارها 
بنفسله فقد ايد الثورتني الدسلتوريتني يف ايران 
والدولة العثمانية وهو يف مقتبل شبابه ليخوض 
غمار االحتال الريطاني للعراق، فقد اسلتطاع 
الشهرستاني ورفاقه الثوار جمع املتطوعني من 
مختلف العشلائر يف الفرات االوسط مثلما نجح 
عىل تأييد الكثري من العشلائر العراقية وقادتها 
ملاقلاة الريطانيني الغلزاة يف معركة الشلعيبة 
العلام 1915، وعلىل الرغلم ملن فشلل معركة 
الشلعيبة واندحار القوات العثمانية والثوار فقد 
اتخلذت تلك املواجهات بعلدا خطريا عىل الوجود 
ا  الريطانلي أثناء ثلورة العرشيلن، وبالرغم ممنّ
حققتله الثورة، لكلن انتكاسلتها ادت اىل القاء 
القبلض علىل بعض قلادة الثلورة ومنهلم هبة 
الديلن الشهرسلتاني يف الثاملن والعرشيلن من 
ترشيلن االول 1920 وزجلت به يف سلجن الحلة 
واطلق رساحله اثر اعان العفو العام يف الثاثني 
من ايلار 1921... ليبدا صفحة جديدة يف نضاله 
حيلث اسلندت لله حقيبلة وزارة املعلارف بعد 
قيام الحكم امللكلي يف العراق يف 12 ايلول 1921 
واستطاع وضع منهج تربوي وتعليمي حقيقي 

فهو املنادي بوجوب اصاح املؤسسلة الرتبوية-
التعليمية وتطويرها وفعا اسلتطاع التوسع يف 
املدارس التي ازدادت خال عامي عهده )1921 
ل 1922( ملن )93( اىل )156( مدرسلة ابتدائية 
 )15744( اىل   )1889( ملن  طابهلا  وارتفلع 
طالبلا اي تضاعف العدد تقريبلا وعدد املعلمني 
ملن )495( اىل )721( معلملا يف الفرتة ذاتها اي 
بزيلادة بلغلت الثلث تقريبا إضافة إىل سلعته يف 

توفري املستلزمات الدراسية من كتب وقرطاسية 
ومقاعد دراسية وقاعات تربوية وتطوير املنهاج 
يف العلوم العرية ل وإرسال البعثات العلمية إىل 
الخارج ل لكن تطلعاتله وجهوده هذه واجهت 
مواقف سلبية من املستشار الريطاني يف وزارة 
املعلارف الذي حاول جاهدا احلكام قبضته عىل 
هلذه املؤسسلة املهمة، وتصدى هذا املستشلار 
لجهود وزير املعلارف )الشهرسلتاني( لتعريب 
دواويلن وزارة املعلارف وتصاعد املوقف بشلدة 
وشلغلت اللرأي العلام يف املوصلل، فقلد اتبلع 
مديلر املعلارف يف املوصلل سياسلة تتمىش مع 
االستشارة الريطانية بافساح املجال للحركات 
التبشريية وتكريس االنقسلامات بني املواطنني 
لكلن الشهرسلتاني نجلح يف سلعيه املتواصلل 
اىل اقاللة املستشلار الريطانلي وكانلت وزارة 
املعلارف اول وزارة عراقيلة تتخللص ملن قيلد 
املستشار الريطاني وإزاء املعاهدة الريطانية ل 
العراقية لعام 1922 أعلن الشهرسلتاني رفضه 
لها انسلجاما ملع الرأي العلام العراقلي وعزز 
موقفه باسلتقالته من الوزارة يف 14 أيلول العام 
1922 لكنله واصل جهلوده يف معارضة الوجود 

الريطاني من خال اجتماعات مجلسله األدبي 
االسلبوعية التي يتداول فيها ونخبة من اقطاب 
املعارضة العراقية تطورات االوضاع السياسلية 
واالقتصاديلة واالجتماعيلة بالنقلد والتحليل... 
وتعثرت نشاطاته السياسية بعد ان فقد بره، 
فابتعد مللدة غري قصرية، تسلنم خالها منصب 
)رئيلس التمييلز الرشعي الجعفلري( يف 14 اب 
العلام 1923 حتلى اواخلر العلام 1933 ليدخل 
نائبلا يف املجللس النيابي يف اواخلر العام 1934، 
ليحل هذا املجلس يف آذار 1935 اثر االضطرابات 
وثورات العشلائر يف الفرات االوسلط وعند قيام 
حركلة مايلس 1941 اصلدر فتواه حلث فيها 
الشلعب العراقي علىل حمل السلاح للدفاع عن 
الوطلن والتصدي للغلزاة الريطانيني واسلتمر 
نشلاطه الوطنلي، مثلملا اسلتمرت جهوده يف 
دعم شلعب فلسلطني وجمع الترعات لاجئني 
الفلسلطينيني بعد حرب العام 1948 ونشاطات 
سياسلية اخرى خاصة دعوته ومواقفه املؤيدة 
لنلزع االسللحة الذريلة وتحريمها دوليلا.. كما 
انه اكلدان الحللول املناسلبة للقضايلا العربية 
واإلسلامية ال يمكلن ان تكلون يف االمم املتحدة 
التي تسليطر عليهلا نفس الدول االسلتعمارية 
للعالم العربي اإلسامي واخريا ويف السادس من 
شلباط العام 1967 وافاه االجل ليدفن بحسلب 
وصيته يف مؤسسلته الثقافية )مكتبة الجوادين 
العاملة(، وهكذا اسلدل السلتار علىل حياة اول 
داعية لاصاح واملحبة والتعاون بني االنسانية، 
ومن اوائل الدعاة للتسامح بني االديان واملذاهب 
ودعاة بناء البلد عىل اسلس عرية وانتخابات 
نيابيلة نزيهلة وحكلم ديمقراطي راشلد يأخذ 
املفكلر  يقلول  االجتماعيلة...  بالديمقراطيلة 
والكاتب جعفر الخلييل بحق الشهرستاني : )كم 
يشق عىل املسلمني ضياع مجتهد كبري، ومصلح 
قلل نظلريه بني دعلاة االصلاح، وزعيلم جمع 
اليء الكثري ملن املزايا التي تخلده بني عظماء 

التاريخ(.

• تنويه:

ذكلر يل الصحفي ياسلني الهاشلمي أن عبد 
الكريلم فرحلان اتصلل بله هاتفيا نافيلا قوله 
"حلذاء عبد الكريم قاسلم ارشف مملن عادوه 

ومن ضمنهم أنا". 

• واعتذار

كما ورد خطأ مطبعي يف اسلتهال موضوع 
الشلاعر محملد صالح بحلر العلوم املنشلور يف 
العدد 373 الخميس 25 ترشين األول والصحيح 

تربى يف محيط ثقايف وعلمي قلنّ مثيله.
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منهجه الإ�شالح واحلكم الدميقراطي واملحبة وال�شلم
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هبة الدين الشهرستاين... أول الدعاة للتسامح بني األديان واملذاهب 

اإعداد/ د. هادي ح�شن عليوي 

ّدد ونه�شوي وم�شلح اإ�شالمي واأول دعاة الت�شامح بني الأديان واملذاهب، واحلق  مجُ
انه ميثل نوعا فريدا من الب�شر، يخلقه اهلل خ�شي�شا حلمل ر�شالة املحبة والتقدم 

والإن�شانية، فال يهمه من بعد ذلك على اي ال�شعاب مي�شي، وحتت اأي الأعباء ينوء

Hh1940@yahoo.com 
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حقق روب�وت صغري طّورته رشكة 
فرنس�ية وأطلقت عليه اس�م ناو، 
أعىل مبيعات له�ا يف العالم. وتعمل 
الرشكة حاليا عىل روبوت آخر اسمه 
روميو مهمته مس�اعدة اإلنس�ان.  
ويفرض ناو البال�غ ارتفاعه حوايل 
ستني س�نتيمرتا، نفسه يف املدارس 
الت�ي  واملخت�رات  والجامع�ات 
تس�تعمله يف الحص�ص الدراس�ية 
أو األبح�اث، وتملك جامعة طوكيو 
٣٠ نموذج�ا منه. ويتعرّف ناو عىل 
الوج�وه ويقرأ الصحف والرس�ائل 
االلكرتونية ويس�ّجل الرسالة التي 

تق�رأ ل�ه ويبعثه�ا. ويعت�ر رفيقا 
لألش�خاص الذي�ن يعج�زون ع�ن 
املصاب�ني  أو  بمفرده�م  التح�رّك 
بم�رض الزهايم�ر أو لألطف�ال يف 
الرشك�ة  وتعم�ل  املستش�فيات. 
الفرنس�ية حالي�ا يف مصانعه�ا يف 
باريس عىل تصميم الروبوت روميو 
الذي يبلغ ارتفاعه ١٣٠ س�نتمرتا، 
ومهمت�ه مس�اعدة اإلنس�ان م�ن 
خالل فت�ح األب�واب وإغالقها مثال 
أو العث�ور ع�ىل املفاتي�ح وتذك�ري 
صاحب�ه بموعد الدواء ومس�اعدته 

عند السقوط. 
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�سورة من الذاكرة

�ساحة التحرير
 يف ال�ستينات

األوب�را  دار  افتت�اح   -  ١869
الخديوية يف مرص.

١9٠8 - السلطان عبد الحميد 
الثاني  يعني الرشيف حسني أمرياً 

عىل مكة.     
١9١١ - إلق�اء أول قنبل�ة من 
طائرة حربية إيطالية وذلك خالل 

الحرب العثمانية اإليطالية.
١9١4 - قيام الحرب بني الدولة 
العثمانية واإلمراطورية الروسية 

خالل الحرب العاملية األوىل.
كم�ال  مصطف�ى   -  ١922
أتات�ورك يعل�ن قي�ام الجمهورية 
الرتكية وإلغاء النظام الس�لطاني 

بصفة رسمية.
النق�د  مجل�س   -  ١927
الجني�ه  يص�در  الفلس�طيني 
الفلس�طيني  وال�ذي          بق�ي          
متداوال يف          فلس�طني واألردن 

حتى عام ١95٠.     
١945 - تأسيس منظمة األمم 
املتح�دة للرتبية والعلم والثقافة - 

يونسكو.
١95٠ - ظه�ور أوىل طائ�رات 
مي�غ ١5      يف          هج�وم ع�ىل 
الق�وات األمريكي�ة يف          يال�و      

وذلك أثناء الحرب الكورية.
ه�اري  األمريك�ي  الرئي�س 

تروم�ان يتعرض ملحاول�ة اغتيال 
م�ن       ش�خصان  بتنفيذه�ا  ق�ام 

بورتوريكو.
املتح�دة  الوالي�ات   -  ١952
تفج�ر أول قنبل�ة هيدروجينية يف 
أنيتوك، ووصف  التاريخ بجزي�رة 
تفجريها بأنه أقوى من وهج ألف 
ش�مس وبلغ الله�ب ميلني عرًضا 
وألف ق�دم ارتفاًع�ا وأحرق أرض 

الجزيرة تماًما.
الث�ورة  ان�دالع   -  ١954
الجزائري�ة والتي أدت الس�تقالل 

الجزائر.
١956 -مرص تصادر ممتلكات 
والريطاني�ني،           الفرنس�يني 
وس�وريا واألردن          يقطع�ان 
الدبلوماسية مع فرنسا      العالقات 

وذلك أثناء حرب السويس.
الس�وفيتي           االتح�اد   -  ١962
إىل  فضائي�ة  مركب�ة  أول  يطل�ق 

املريخ.     
١964 -      فت�ح ج�دار برلني 
مؤقًتا وذلك للسماح بمرور الذين 
تجازوا سن الخامسة والستني    .     
يف      ع�ام  إرضاب    -  ١968
اإلدارة  ع�ىل  احتجاج�اً  الق�دس 
العسكرية اإلرسائيلية للمدينة    .    

يف  املناط�ق  بع�ض  يف  الع�ادات 
بنغالدش تجر املرأة عىل دفع املهر 
للرج�ل يف مراس�م ال�زواج، بداعي 
الزوجي�ة  العالق�ات  تق�وي  أنه�ا 
وتطي�ل م�ن أمده�ا. ويت�م إعطاء 
النساء اللواتي يردن الزواج قرضاً، 
وتت�م مس�اعدتهن للحص�ول عىل 

عمل، كما ُتجمع الترعات ملساعدة 
مه�ور  دف�ع  يف  ال�زواج  طالب�ات 
لعرسانهن." يشار إىل أن الكثري من 
الفتي�ات الفقريات يغ�ادرن البالد، 
بغية الحصول عىل عمل، يوفر لهن 
املال املطلوب لدفع املهر، أو يسلكن 

طريقا غري قانوني لتوفريه.

ق�ّدم مصم�م هن�دي عربة 
خيل متطورة، جمعت بين عراقة 
الماضي وحداثة الحاضر، فعمد 
الى بناء عرب�ة مزخرفة باللون 
الذهب�ي ومكيف�ة م�ن الداخ�ل 

ويجرها حصانان. 
المصم�م  واس�توحى 
ش�كل عربته من عرب�ة الملكة 
فيكتوريا، وأنجزها بعد 7 أشهر 
م�ن العم�ل المتواص�ل، ويأمل 
المصم�م أن يؤج�ر عربت�ه في 
كاألع�راس  عدي�دة  مناس�بات 

النس�اء  ع�ن  المع�روف  م�ن 
إكثارهّن في ال�كالم، غير أنها المرة 
األول�ى التي يتم إلق�اء القبض فيها 
عل�ى ام�رأة ألنها تكلم�ت ألكثر من 
الدقائق الثالث المس�موح بها خالل 

اجتماع لمجلس بلدية كاليفورنيا.

وذكرت وس�ائل إعالم أميركية 
أن كارين رايت اعتقلت ألنها تخطت 
مدة الدقائ�ق الثالث المخصصة لكل 
فرد خ�الل اجتم�اع لمجل�س بلدية 
الش�رطة سبب  ريفرس�ايد. وعزت 
االعتق�ال إلى ارت�كاب رايت جنحة، 
بس�بب تعطيله�ا الجتم�اع ع�ام. 
وكانت رايت تعلّق على أحد العقود 
التي وقعها المجل�س، وبعد انتهاء 
وقت ال�كالم المس�موح له�ا، قام 
إل�ى مقعدها.   ش�رطي بمرافقتها 
إل�ى  وتوجه�ت  راي�ت،  فالتفت�ت 
المجلس قائلة "أتمنى لو تتوقفون 
ع�ن اس�تخدام عناص�ر الش�رطة 
لمضايقتن�ا". وعمد الش�رطي إلى 

تكبيل يديها بالقوة.

"الرج�ل  لق�ب  علي�ه  أطل�ق 
الش�عر  الذئ�ب"، نظ�را لكون 
يغطي كامل وجهه، وهي حالة 

نادرة تصيب قلة من الناس.
مي�ل  دي�ي  صحيف�ة  ووف�ق 
"جيس�وس  ان  الريطاني�ة 
اس�يفس" من املكس�يك انضم 
يف  الجدي�د  الرع�ب  س�ريك  اىل 
كهوف ووكي هول يف سومريت 
بمناس�بة عي�د الهالويني ومن 

ثم ستكون له جولة يف أوروبا.
واش�ارت الصحيف�ة اىل ان هذا 
الرج�ل الذئب ومن�ذ وصوله اىل 
بريطانيا وهو يحظى بحراسة 

مشددة.

لغــــو ي

موج�د  ماش�دوتس  مي�روب  القدي�س 
األبجدي�ة األرمني�ة ميروب ماش�دوتس:  ولد 
يف  ط�ارون  منطق�ة  يف   )٣62 )أو   ٣6١ ع�ام 
أرميني�ا التاريخي�ة وتويف ع�ام 44٠ )أو 4٣9( 
يف إيش�ميادزين. ه�و راه�ب أرمن�ي الهوت�ي 
وعالم لغويات، يش�تهر بكونه واضع األبجدية 
األرمني�ة، حيث قام يف فرتة حكم فرام ش�ابوه 
)٣92 – 4١4( باخ�رتاع األح�رف األرمنية وذلك 
بني عامي ٣92 و4٠6 م. ينتسب ميروب لفرع 
م�ن فروع عائلة الجاثلي�ق غريغوريوس املنور 
)257 – ٣٣١ م( مؤس�س وش�فيع الكنيس�ة 
األرمني�ة الرس�ولية، وكان مقرب�اً م�ن البالط 
حيث ش�غل عدة مناصب إدارية وعس�كرية يف 
القنصلي�ة امللكي�ة، وبفض�ل اهتمام�ه الكبري 
باللغ�ات اتق�ن مي�روب إضاف�ة للغت�ه األم 
اللغ�ات اليونانية والفارس�ية والريانية. بعد 
انخراطه يف الحياة الرهبانية عكف ماش�دوتس 
عىل التبش�ري يف املناطق التي كانت ال تزال تدين 

بالوثنية يف س�يونيك )قرة باغ الحالية(، وهناك 
أوج�د فيها أح�د أول أديرته�ا. انتق�ل بعد ذلك 
للتبش�ري يف كوغته رشقي ناخيتشيفان، ولكنه 
واجه صعوبات بالوعظ باألرمنية بس�بب سوء 
ترجمة الكتب املقدس�ة يف هذه اللغة مما دفعه 
الستش�ارة بطري�رك الكنيس�ة األرمني�ة آنذاك 
س�اهاك بارثي�ف يف املوض�وع. كان�ت حينه�ا 
فك�رة خلق أحرف أرمنية منترشة يف األوس�اط 
الثقافي�ة يف البالد. وجد مي�روب لدى مطران 
رسيان�ي اس�مه داني�ال وثائ�ق كث�رية ح�ول 
األبجدي�ات املختلف�ة، وت�م بفضلها اس�تنباط 
أحرف أرمنية أولية عمل تحت رعاية البطريرك 
س�اهاك بتعليمها ملجموعة م�ن األطفال خالل 
فرتة عامني، ولكن منيت تلك التجربة بالفش�ل. 
تابع بعدها الراهب ميروب أبحاثه يف س�وريا 
والره�ا ومن ثم يف أميد، وهناك )أو يف أنطاكية( 
تمكن أخ�رياً من تحديد املحت�وى الصوتي لكل 

حرف.

ميرسوب ماشدوتس

روبوت فرنيس
 متعّدد املواهب

خنزير بّري هياجم املاّرة يف برلني

نظارات غريبة يف ساو باولو

الرجل الذئب 
ينضم إىل سريك الرعب 

العروس تدفع املهر !

عربة خيل مكيَّفة ومزخرفة

إعتقال
 امريكية لكثرة ثرثرهتا !

الصيد باس�تخدام طري )الغاق 
ه�و   )Cormorant\املائ�ي
تقليد نش�أ يف الص�ني واليابان 
ه�و  و  الس�نني  آالف  من�ذ 
يستخدم منذ ذلك الوقت حتى 
وقتن�ا الحارض من دون تغيري 
يذك�ر إال أن�ه يف امل�ايض كان 
مصدر رزق وعي�ش للكثريين 
فيما هو اآلن يس�تخدم كأداة 
لجذب الس�ياح فق�ط ولم يعد 
مصدرا لل�رزق والتج�ارة بعد 
أن تم اس�تبداله بطرق الصيد 
الغواص  يس�تخدم  الحديث�ة. 
قارب�ا خاصا أش�به بالعوامة 
م�ن  املصنوع�ة  الطواف�ة  أو 
خش�ب البامبو. وقد تستخدم 

القوارب الحديثة نس�بيا يف هذه املهنة 
أيضا. يس�تخدم ضوءا لإلنارة و لجذب 
األس�ماك يف ذات الوق�ت باإلضاف�ة إىل 
عدد من طي�ور الغاق قد يصل يف بعض 
األحي�ان إىل الع�رشات. يق�وم الصي�اد 
بربط عنق الطري كما تبني الصورة ملنعه 
من بلع األس�ماك الكبرية أما األس�ماك 
الصغرية فإنه قادر عىل بلعها حتى مع 
وج�ود الخيط. كما يقوم الصياد بقص 
ريش الط�ريان الخاص بالطائر حتى ال 
يطري بعي�دا، عند الصيد يغم�ر الصياد 

الطائ�ر يف املاء ملس�اعدته عىل الغوص 
وعن�د اصطياد عدد من الس�مك يرجع 
الطائر اىل س�طح املاء ليلتقطه الصياد 
و يخ�رج الس�مك من فم�ه و ملكافأته 
يطعم�ه الصي�اد قط�ع صغ�رية م�ن 
الس�مك !! ش�اهد الفيديو الذي يوضح 
طريق�ة الصي�د. يف الياب�ان، االهتم�ام 
بهذا النوع من الصيد أكر، فعن طريقه 
يت�م اصطياد أحد أغىل أنواع الس�مك يف 
منطقة اس�يا و هي Sweet Fish، كما 
أن الصيادي�ن يف مناط�ق معين�ة يت�م 
اختياره�م من قبل االمراطور الياباني 

لهذه املهمة األثرية.

أغرب
 طرق الصيد يف العالـم

 1  
 ت�سرين الثاين

ج�رح أربعة أش�خاص بعد أن هاجمه�م خنزير برّي 
يزن ١2٠ كيلوغراما يف قلب برلني. 

وقام املاّرة بإبالغ الرشطة بهذه الحادثة، فتوجه أحد 
رج�ال الرشطة إىل مكان الحادث�ة، وهاجمه الخنزير 
ال�ّري وعّضه يف رجله، عىل م�ا جاء يف بيان الرشطة. 

فأطلق الرشطي النار عىل الخنزير بمسدسه. 
وكان الخنزي�ر ال�ّري هاجم رج�ال وامرأتني، قبل أن 

يختبئ داخل سيارة. 
وه�ذا النوع من الح�وادث يبقى ن�ادرا يف برلني، لكن 
يبدو ان عدد الخنازير الرّية قد ازداد خالل الس�نوات 
األخ�رية يف العاصمة األملانية التي تتمتع بمس�احات 

خرضاء شاسعة. 

انطلق�ت أول م�ن أم�س يف 
مدينة س�او باول�و فعاليات 
أسبوع املوضة العاملي لربيع 
وصيف 2٠١٣، بمشاركة عدد 
كب�ري م�ن أش�هر املصممني 
الرازيلي�ني، الذين تنافس�وا 
وأح�دث  أجم�ل  تقدي�م  يف 
األكثر  والفس�اتني  املوديالت 

جماال وأناقة. 

وب�دت النظارات الشمس�ية 
األكث�ر  وامللون�ة  الغريب�ة 
ضم�ن  م�ن  حض�ورا 
اإلكسسوارات املرافقة لألزياء 
املعروض�ة وهي مس�توحاة 
من أشكال إطارات السيارات 
واملجوه�رات القديمة املزّينة 
بأحجار من الكريستال امللّون 

من كل األحجام واألنواع. 
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احلمل
قد يدفع�ك الوض�ع املتقلب اىل 
الت�رصف بف�وىض ويولّ�د بع�ض 
املتاع�ب، إذ تش�عر ب�أن عملك بال 

جدو

الثور 
تنه�ي عمالً جامعي�اً تنال عىل 
أث�ره عالمة عالية تس�تحق عليها 

تنويهاً وتهنئة

اجلوزاء
ق�د تكس�ب أرباحاً ف�ي هذا 
الي�وم إذا كنت تعم�ل في مجال 

جمال

ال�سرطان 
األم�ور  أن بع�ض  صحي�ح 
تسير على خير ما يرام، لكن ثمة 

ما يخبئه القدر أحياناً

الأ�سد 
ضغ�وط م�ن قب�ل محيطك 
والمحي�ط  المق�رَّب  المهن�ي 
الخارج�ي. فواتي�ر ومس�تندات 
مهلته�ا  ش�ارفت  وملف�ات 

االنقضاء.

العذراء 
ح�اول أن تكون أكثر التزاماً 
ف�ي عملك، ويستحس�ن أن تنفذ 
المهام الموكل�ة اليك فقط وهذا 

في مصلحتك

امليزان
يحمل اليك هذا اليوم انفراًجا 
او خبًرا طيًبا او شعوًرا باالمان. 

يتحّسن المزاج

العقرب 
إذا قم�ت ببعض المراجعات 
الش�خصية، س�تجد حل�والً لكل 

المشكالت العالقة،

القو�س 
تش�عر  متزّوج�اً  كن�ت  إذا 
ب�أن الش�ريك يتقّرب من�ك أكثر 
ويتفّهم�ك ويح�اورك بطريق�ة 

أكثر إيجابية

الدلو 
ال ش�ك في أنك تعان�ي قلقاً 
األحي�ان،  بع�ض  ف�ي  وخوف�اً 
الخ�وف م�ن المجه�ول أو م�ن 

أعداء متخّفين

اجلدي
تعيش يوم�اً صعباً ومعقداً. 
مالحظ�ات  م�ن  تغض�ب  ق�د 

وانتقادات. كن هادئاً،

حوت 
عل�ى س�يرة المث�ل القائل: 
ل�ذا  الف�رج"،  مفت�اح  "الصب�ر 
يستحسن أن تلتزم الهدوء حتى 

ال تدفع الثمن
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هناك نظام معمول به في مملكة آل سعود ، وهي مملكة 
تقوده�ا عائل�ة منح�درة من س�اللة واحدة، ورغ�م خالفهم 
الكبي�ر في إدارة الحكم، إال أنهم يتفقون في ش�يء واحد هو 
ال�والء والعداء، وال أريد الخوض كثيراً في الوالء والعداء، الن 
والءهم معلوما، وعداءهم له�و معلوم ايضاً ، المهم في هذه 
العائل�ة أنهم قس�موا أمرهم بي�ن الدين والحك�م، فكان لهم 

الحكم، وترك الدين بيد المؤسسة الوهابية.
أن ع�دد الوظائف الدينية أو التي تخضع إلش�راف رجال 
الدين في المؤسس�ة الرس�مية أكثر من رب�ع مليون وظيفة، 
أي نح�و 25 بالمئ�ة م�ن إجمال�ي الوظائ�ف الحكومي�ة في 
2008 وعين�ت وزارة األوق�اف140 ألف مؤذن وإمام مس�جد 
كموظفي�ن متفرغي�ن س�نة2010 ويصل عدد المس�اجد إلى 
72 ألف�اً وتدير هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 470 

مكتباً في أنحاء البالد يشغلها نحو 4400 موظف. 
ان هذا الحش�د م�ن الوظائ�ف والموظفين ف�ي المجال 
الديني يجعل المؤسس�ة الدينية الرس�مية التي انبثقت 1961 
ش�ريكا للعائل�ة الحاكمة ف�ي تدبير الدول�ة وتوجيهها إال أن 
المؤسسة الدينية ومؤسسة الدولة غفلت عن التحوالت التي 
مرت بها الب�الد والمنطقة وظنت أن جوهر المش�كلة يكمن 
في 'أش�خاص' المديري�ن وأصحاب القرار، بتمس�كها بإدارة 
تعليم البنات مثالً قامت على تصور تقليدي يعتبر المرأة فتنة، 
تقتض�ي الضرورة إيكالها إلى جهة 'أمينة' كي ال تتس�بب في 
الفساد. كذلك الحال مع الجهاز القضائي، الذي بدالً من العمل 
الجاد لتطوي�ره وجعله أكثر تحقيقاً للعدالة، تمحورت جهود 

رجال الدين في االحتفاظ به تحت سيطرتهم.  
جاء دور اإلعالم في التس�ييس للدائ�رة الوهابية، ولكي 
يكون مس�خرا كلي�اً للحفاظ على دولة اإلره�اب ومكوناتها 

وشخوصها.
جاءت المقالة التي تغرد خارج الس�رب، لتكمل مسلسل 
األه�داف له�ذه الدولة، مقالة هزيلة، لش�خص مغمور يهوى 
التربح والظهور لينال من شخصيات وطنية ذات تأثير ايجابي 
على العملية السياسية في العراق، عمار الحكيم تلك الشخصية 
الت�ي يقر لها الجمي�ع بالعل�م والدراية والحنك�ة والبديهية، 
والحرص أش�د الحرص على مصالح الش�عب العراقي العليا، 
وتعدي المس�ارات الخاطئة في العملية السياس�ية، كما يبدو 
انه خفى على الكاتب المغمور أن الس�يد عمار الحكيم يتمتع 
بعالق�ات جيدة ومتوازن�ة مع المحيطين العرب�ي واإلقليمي 
ومن ضمنها ملوكهم، يبدو أن الكاتب استهوته هذه المغامرة 
التي زج بها نفسه من حيث ال يعلم، إما أن كان غبياً أو تغابى 
عن مدى التأثير الذي يمكن أن يولده اإلساءة للسيد الحكيم. 

أن اتهام صحيفة "عكاظ" بتهريب السالح والمتفجرات 
هو مشروع إلثارة الفتنة بين الشعبين, وتعميق الشرخ الذي 
صنعته الدولة والمؤسس�ة الوهابية مع الجارة العراق، وهو 
ألهداف سياسية وطائفية محضة، وأن تبني مثل هذا الخطاب 
به�ذا الوق�ت يش�ير إلى تفاق�م الوض�ع الداخلي للس�عودية 

ومحاولة تصديره إلى الخارج بإذكاء الفتن الطائفية".
أن الس�عودية بدأت تس�تخدم الخطاب السياس�ي تزامنا 
مع موس�م الح�ج، والتي تك�ون األضواء فيها مس�لطة على 
رجال الدين وعلى ما يحدث من أخبار سياسية متعلقة بالدين 
والسياس�ة، خاص�ة ان خطاب الس�يد الحكيم أصب�ح مؤثراً 
داخلي�اً وأقليمي�اً ، ه�ذه التصريح�ات أرادت ان تفت�ت وحده 
الص�ف الوطني الذي ح�اول إيقاف منبع اإلره�اب الذي كان 

ينبع ويدخل من هذه المنطقة عبر الحدود العراقية".
على السلطات الس�عودية ان يصلحوا أخطاءهم وعليهم 
أن يعلموا أن العراق جار مسلم, وهو صادق في إقامة عالقات 
حسن الجوار مع جميع األطراف اإلقليمية والدولية، وبالتالي 
نحت�اج إلى ج�ار يحترم مبدأ حس�ن الجوار ، وعدم اإلس�اءة 

لرموزه وشخصياته الوطنية.

افتعال األزمات ضامن للفوز باملناصب وامللذات !
            أسامة التميمي 

 
األزم�ات كثيرة جداً ف�ي كل زمان لها بعده�ا الخاص, وفي كل 
مكان لها ش�كلها الخ�اص, األزمة أو األزمات له�ا مصانع ومعامل 
ومطابخ تتفاوت بين ماركة وأخرى بضاعًة تجار يصدرونها وشعب 
يس�تهلكها.. هكذا أصب�ح العراق والعراقيون ف�ي حياتنا المعاصرة 
بحيث تتفشى نسبة األزمة %99 على الصعيد الفردي واالجتماعي. 
وهناك تفاوت ملحوظ فاإلنس�ان العراقي من نش�أته إلى كبر سنه 

يكون مشبعا باألزمات يختلف عن اإلنسان اليباني واألوربي.
 األخي�ران ينتج�ان في مجتمعاتهم�ا وفوائدهما تعم البش�رية 
عكس اإلنسان العراقي الذي هو مصدر للقلق. ولست بصدد التحليل 
بين اإلنس�ان وغيره. بقدر أن أش�ير إلى االنطباع العام مؤخراً ومن 
المس�تفيد من تلك الثقافة )األزمات( وفي المقام يوجد ش�اهد حال 
ذلك التفاوت, عندما أقيمت مباريات دولية لس�باق الزوارق البحرية 

بين فريقين عربي وياباني وكل فريق متكون من عشرة. 
واحد يقود والتس�عة الباقي�ن يجذفون الماء.  وعند فوز الفريق 
الياباني اجتمعت الجامعة العربية الملحق الرياضي لمعرفة أس�باب 
خس�ارة الفريق )العربي( أمام خصمه الياباني فوجدوا بان الفريق 
العربي المكون من عش�رة وكانوا التسعة أشخاص يقودون وواحد 

يج�ذف الم�اء .! ومع كل هذا تم�ت معاقبة هذا الش�خص الذي كان 
يجذف الماء..!   

فمشيئة األقدار في العراق الجديد ساقت العراقيين نحو االزمات, 
فأثم�رت لنا رج�االت وكتال واحزاب�ا وبرلمانيين وتجارا وش�يوخا 

ومقاومين وعناوين وشخصيات اسمائهم تناطح السماء وهكذا.
مث�اًل ازمة الطائفية التي اجتاحت المدن والقرى تس�ببت بخلق 
لنا احزاب وكتل واش�خاص.. الخ، فنجد ه�ؤالء يقتاتون على موائد 
الطائفي�ة ولوال الطائفي�ة لما ُوجدوا وأصبحوا بهذا الش�أن , ولوال 

الطائفية لما حصلوا على األصوات والمقاعد ووو.الخ.
 وكذل�ك األزم�ة السياس�ية اوجدت لن�ا احزاب�ا واقطابا وكتال 

سياسية جاءت بهم االزمة وليست الصدفة.
- وازمة الصراع وكثرة المش�اكل بين العش�ائر افرزت ش�يوخ 
عشائر اعدادهم يفوق عدد العشيرة الواحدة، واصبحت لكل مشكلة 
وفصل لها تس�عيرة حس�ب حجم المش�كلة واهم صف�ة يمتاز بها 
الش�يخ انه ال يمتل�ك )ال ذمة وال ضمي�ر( وبهتاناً وظلماً يش�د راية 

العباس.
- وأما أزمة الكهرباء فتس�ببت بكثرة المولدات وما يعاقبها من 

مؤثرات خانقة ومشاكل وتدهور بالجانب النفسي واألخالقي.
- وأما ازمة السكن تسببت بكثرة اماكن المتجاوزين واستغالل 

االراضي الزراعية.
- وأما األزمة األمنية فأثمرت باس�تيراد جهاز السونار بماليين 
الدوالرات, وتكاثرت السيطرات في عموم الشوارع التي ال تخلوا من 

تسعيرة كل بحسب الموقع.
- وأزمة الفقر والبطالة فهي بحد ذاتها مصانع لتصدير االرهاب 
في شتى المدن, ومخابرات الدول المجاورة تستثمر الفقر والبطالة 
لتحقيق االهداف األس�تراتيجية. وتعتمد على الشباب العاطل ليكون 

حقالً لتجاربهم, 
- وأزم�ة األرام�ل والمطلقات وااليت�ام والمحرومين بأعدادهم 

وكثرتهم المخيفة تنبئ بكارثة قادمة تحرق األخضر واليابس.
فجميع تلك األزمات اليوم هي رأس مال االحزاب والمتصارعين 
على المناصب. فتراهم في موسم االنتخابات ينادون ويتباكون على 

حقوق هؤالء أصحاب )االزمات(.
فمثالً لوال األزمة لما خرجنا للمظاهرات واالعتصامات, وطالبنا 

باالنتخابات,ورشحناهم وانتخبناهم. 
فبقاء األزمات من بقائهم. وذه�اب األزمة يعني ذهابهم, وهذا 

األمر ابداً ال يروق لهم. ويتأسون بمقولة )جوع كلبك يتبعك(.
فموسم االنتخابات مقبل ودرازن من األزمات جاهزة التي يسيل 

لها لعاب الساسة المراهقين لالنتخابات.

          السيد حميد الموسوي 

وانتم على ش�فا حفرة م�ن حرب اإلخوة 
األع�داء.. أذكركم أيها اللبناني�ون، وانتم على 
ج�رف ه�ار.. أعظكم أيه�ا العراقي�ون. حرب 
الثالث�ة والثالثي�ن يوم�ا الت�ي دارت رحاه�ا 
واس�تعر أواره�ا بي�ن "المقاوم�ة اللبناني�ة 
وإس�رائيل"، وضعت أوزارها مؤقتا وكشفت 
م�ا كش�فت، وترك�ت م�ا تركت م�ن دروس 
وعبر تس�تحق االقتفاء واالقت�داء والتأمل، إذ 
برغم اش�تداد الهجمة اإلس�رائيلية برا وبحرا 
وج�وا وما خلفته من هلع ورعب وما س�ببته 
من دم�ار وخ�راب وما أش�اعته م�ن فوضى 
واضطراب في جنوب لبنان وضواحي بيروت 
خاصة.. وأرجاء لبنان عامة، برغم ذلك وغيره 
لم تس�جل حادثة مدان�ة واح�دة!، ولم يرصد 
س�لوك ش�ائن أو تصرف معي�ب.. وعلى كافة 

المستويات ومختلف الُصعد!.
واألعت�دة  والصواري�خ  القذائ�ف  أل�وف 
التي أطلقتها "المقاومة" لم تصب المس�اجد 
والكنائس والحسينيات والمعابد. لم تستهدف 
األسواق والمدارس وتجمعات العمال والمخابز 
والحالقين وعمال النظافة. لم تخرب ش�بكات 

الماء والكهرباء والمجاري.
لم تدم�ر أنابيب وصهاريج نقل النفط. لم 
تحرق دوائر الدولة ومؤسس�اتها ومصانعها. 
ل�م تقت�ل األطب�اء واألس�اتذة والمعلمين. لم 
تخطف األجانب لغرض االبت�زاز. ولم تنل من 
البعثات والس�فارات والقنصليات. لم تتعرض 
لإلعالميين والصحفيين وش�بكاتهم. لم تطل 
الرياضيين ومالعبهم وأولمبياتهم. لم تس�ط 
عل�ى المص�ارف والمتاج�ر. لم تعب�ث بالمال 
الع�ام. ول�م تعث في البالد فس�ادا. ه�ذا على 

مستوى المقاتلين.
أما على مستوى المس�ؤولين، فقد كانوا 
ف�ي أتون النار ه�م وأبناؤه�م وإخوانهم.. لم 
يختبئ�وا بحج�ة واهي�ة.. ل�م يف�روا بذريعة 
رسمية.. لم ينهزموا مع أول شرارة، لم يهربوا 
على دراجة بخارية، ولم يختبئوا في أعش�اش 
عنكبوتية. وعند انقشاع الغبرة سارعوا بجمع 

المس�اعدات والتبرعات اإلنس�انية وباش�روا 
بتوزيعها على العوائل المتضررة فورا وتولوا 
اإلش�راف على بناء م�ا تهدم وإع�ادة إعماره 
م�ن أول يوم توقف�ت فيه الني�ران. لم يعقدوا 
صفق�ات وهمية.. لم ترصد حالة فس�اد مالي 
واحدة.. ولم يهرب أحدهم بالجمل بما حمل!.

وأم�ا على مس�توى الن�اس االعتياديين.. 
المتضرري�ن المنكوبين الذين س�ويت بيوتهم 
ب�األرض ودفن تحت أنقاضها م�ن دفن ونجا 

من نجا.. وفروا يبحثون عن مالذات آمنة.
فلم يقتحموا دائرة أو مؤسسة أو مصنعا 
لنه�ب ما فيه�م واقت�الع األبواب والش�بابيك 
والب�الط. لم يهاجم�وا المتاح�ف والمعارض 
والمنتديات ويستولوا على أثاثها ومقتنياتها. 
والس�احات  المتنزه�ات  يس�تبيحوا  ل�م 
العام�ة ويش�يدوا عليه�ا بيوتا وأكش�اكا. لم 
يحرقوا المص�ارف والمتاج�ر والمحالت ولم 
يس�رقوا الم�ال الع�ام والخ�اص. ل�م يهربوا 
والتح�ف  واللوح�ات  والمخطوط�ات  اآلث�ار 
والمقتني�ات القومي�ة والوطنية. ل�م يحوروا 
س�ياراتهم الخاص�ة بجعله�ا صهاريج لخزن 
أكب�ر كمية من الوق�ود وبيعه عل�ى الرصيف 
بس�بعين ضعف�ا. ل�م ي�زوروا أرقام�ا فردية 
وزوجية لسياراتهم لتتزود بالوقود على مدار 
الساعة. ولم يزوروا بطاقات تموينية إضافية 
وال ش�هادات جامعي�ة. ل�م يخلط�وا الطحين 
بالجص. ولم يبيعوا ش�احنات المواد الغذائية 
مع حمولتها إلى دول مجاورة، لم.. ولم.. ولم 
يذبح�وا بعضه�م بعض�ا ولم يخرب�وا بيوتهم 
بأيديهم. وحين عادوا بأيديهم الخالية باشروا 
برفع األنقاض والنفايات وشق الطرق وتفقد 

الناجين وتشييع الشهداء!.
جمعته�م مصيبة الح�رب. ووحدهم حب 
لبنان. فمزق�وا بطاقاتهم الش�خصية. وألغوا 
هوياته�م العرقية واس�تعاضوا عنها بنخلة.. 

عفوا أقصد شجرة أرز!!.
إن حصادا بهذه الوفرة المباركة. وحصيلة 
بهذا السمو.. وإحصائية بهذا النقاء.. وسلوكا 
ه�ذه نماذج�ه.. لجدي�ر بالتقدي�ر واالحترام، 

وأدعى للفخر.. وأوجب للتقليد واالقتداء.

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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ليتـذكـر اللبنـانيون.. ليتعـظ العراقيـون

   محمد حسن الساعدي 

مملكة النفط.. وعكاظ.. 
واخلط الواحد

           نهلة الشهال

هذا م�ا قاله بي�ان »دول�ة العراق اإلس�المية«، 
وهو اسم تنظيم »القاعدة« في بالد الرافدين، مرفقاً 
الق�ول بالفعل، إذ توزعت التفجيرات على كل العراق 
ف�ي أي�ام العيد، وحص�دت أكثر من 40 قتيالً، قس�م 
كبير منه�م من األطفال. ومن ناف�ل القول إن مئات 
الجرح�ى يصاحبون ذلك العدد من القتلى. ومن يرى 
مش�اهد األحياء والشوارع في بغداد وسواها، يخال 
العراق مجاه�ل خربة. ومن يرى العراقيين يلملمون 
جراحهم، يخال أنهم قوم يعيش�ون في الكهوف من 
فرط بؤسهم، البادي على ملبسهم ومحياهم... لوال 
تلك الثلة من السياسيين المتنعمين بعائدات السلطة، 
والذين يصبغ معظمهم ش�عر رأسه وشاربيه عالمة 
ش�باب دائم، أو يتزين بربطات عنق ضخمة وفاقعة 
األل�وان، لزوم األناقة وإظهار يس�ر الحال، وبالحلي 

في األصابع  أو المسبحة، لزوم التقوى.
وكان ق�د أعلن ش�هر أيل�ول/ س�بتمبر الفائت، 
الش�هر األكث�ر دموية ف�ي العراق من�ذ عامين: 365 

قتيالً. ضعف عدد قتلى ش�هر آب/ أغسطس 
الذي س�بقه. وتفاخ�رت »القاعدة« بأنها 
حش�دت جهوده�ا ف�ي العي�د لتضغ�ط 
واس�تخدمت،  المالك�ي،  حكوم�ة  عل�ى 
كم�ا هو ش�ائع، موضوع النس�اء المثير 
للحساس�ية، فأعلنت أنهن يقفن من قبل 
الحكوم�ة بدال ع�ن ضائ�ع، أزواجهن أو 
إخوته�ن، حت�ى يس�لم هؤالء أنفس�هم. 
والمالكي كفيل بممارسة كهذه بل بأكثر 
منه�ا. ولك�ن يصع�ب إدراك الصل�ة بين 
ذلك وبين أطفال يلهون في س�احة العيد 
فُيقتل�ون. اللهم إال باعتم�اد منطق الثأر 
القَبل�ي ال�ذي كان بالمناس�بة أرقى حاالً 
بكثي�ر، إذ ال يطال النس�اء واألطفال من 
القبيل�ة المقابلة، ويس�عى ق�در اإلمكان 
للثأر من أصحاب الش�أن أنفس�هم أو من 
أق�رب الحلقات إليه�م، أو من األوَجه من 
بينه�م. ويصع�ب كذل�ك فه�م الصلة بين 
الموض�وع والقتل الذي يط�ال أفراداً من 
طائفة »الش�َبك«، وه�ي واحدة من مئات 
مكون�ات الع�راق ال�ذي تتم�دد طوائف�ه 

الحاضرة على مس�احة تبدأ من النبي إبراهيم، حتى 
احدث تش�كيالت وفرق اإلسالم. وهي تختلط أحياناً 
بانتم�اءات اثني�ة أو عش�ائرية/ جهوية متش�ابكة. 
فما ذنب »الش�َبك« المس�اكين لكي يقتل منهم حتى 
اآلن حوال�ي األلف، بينما هم بضعة آالف، س�وى أن 
هناك م�ن يريد تس�وية أي نتوء وإس�دال غطاء من 
»االنسجام« )القسري والتعس�في بالضرورة( على 
المجتمع، عالوة على حس�ابات وظيفية محددة هنا 

وهناك، لإلخضاع أو االستمالة أو التهجير.
ويكاد أم�ر تفجيرات العراق المس�تمرة، ومنها 
تلك التي أدمت العيد، يمر على ش�بكات اإلعالم مرور 
الكرام. تخبِّر عنه كما تنشر إعالنا لمساحيق غسيل، 
بموضوعي�ة وتج�رد. فالع�راق الي�وم ل�م يعد نجم 
الموقف، وال تجد على مواقع االنترنت إال النزر اليسير 
مما يخص�ه، وتعود بك الصفحة األولى نفس�ها إلى 
تواريخ قديمة، ترجع إلى س�نة أو أكثر، كعالمة على 
قلة المتابع�ة وضعف االهتم�ام. ووحدها منظمات 
متخصصة، ك�»اليونيسيف« أو »عدَّاد الجثث« تستمر 
بنش�ر تقاريره�ا الموجهة للمختصي�ن. بينما يترك 
أهله يتدبرون أمورهم بأنفس�هم، وق�د انتزعت من 

يدهم الحيلة بمواجهة نظام مبني على آليات استبداد 
ومراوغ�ة في آن )وهما متكام�الن(، فتخرج أحياناً 
مظاهرة من الس�كان في البص�رة تطالب بالكهرباء 
وسائر الخدمات الدنيا المفتقدة، وأخرى من فالحين 
ف�ي كربالء تعت�رض على اس�تالب أراضيهم إلقامة 
مطار محلي.. ولكن ذلك يعجز عن وقف الخراب، بما 
فيه ذلك المباشر، إال لماماً، وعن الوقوع على معادلة 

الخالص منه.
العراق غارق في دمائه. وهو ينزف منذ أكثر من 
ثالثة عقود كما هو معلوم، حيث تنوعت الحروب التي 
ها. وهو  تخصه، ولم تترك احتماالً أو صيغة من ش�رِّ
يفس�ر، وقد »يبرر« مقدار الخراب المتحكم به. فقد 
أزيلت مؤسس�ات الدولة كافة، المدنية والعسكرية، 
بس�بب منهج س�لطة ص�دام حس�ين العامل�ة على 
تحقيق تماهيها معها حد التطابق، وبسبب استهداف 
د س�عى لتحويل العراق إلى أرض خالء  أميركي متعمَّ
لتسهيل السيطرة عليه، يوم كان يحلم بجعله قاعدته 
الكبرى في المنطقة، وبس�بب ثأر إيراني منه، يعود 
إلى حرب الثمانينيات المديدة والفظيعة، ويستند إلى 
ف منه عادة  صراع تاريخي عمره آالف الس�نين، ُيخفَّ
باإلش�ارة إل�ى أنه من ن�وع صراع 
»اإلخوة األعداء«. وهو راح يمارس 
بفعالية رغبته بالتحجيم تحوطاً من 
المس�تقبل، وانتقام�اً من الماضي، 
مع�اً. وعلى أية ح�ال، ومهما كانت 
نس�ب كل من هذه العوامل، ونظام 

تراتبها، فالمحصلة واحدة.
هن�اك الي�وم إق�رار إجماع�ي 
بدرجة س�وء حال الع�راق. وهناك 
إقرار واضح، لعله بات أغلبياً، بأن ما 
يقال له »العملية السياسية« فشلت 
في وضع البلد على س�كة التعافي، 
بل ه�ي ولَّ�دت اآلف�ات أو عززتها، 
من مثل الفساد العام، والنهب الذي 
وص�ل إل�ى ح�دود كاريكاتوري�ة، 
الطائفية،  االس�تقطابات  واْستعار 
واعتم�اد مطل�ق على المحس�وبية 
الشخصية، والقبول بعدم الكفاءة، 
ف�ي  واالرتج�ال  الت�ام،  والش�لل 
والعس�ف.  والقم�ع  الخط�وات، 

ويسود كل ذلك على خلفية ديموقراطيٍة شكلية تدير 
هذا الوض�ع، وتفتقد إل�ى عنصر التواف�ق الوطني، 
أو قي�ام عقد اجتماع�ي جديد بين أبن�اء البلد، يحدد 
التص�ور المش�ترك ل�ه، الطموح�ات واآلف�اق، ولو 
بحدودها التس�ووية الدنيا. فال يوج�د بلد في العالم 
بال »عقيدة« عن نفسه: ها بوتين يستعيد خلطة من 
العظمة السوفياتية واإليمان األرثوذوكسي والجذور 
القيصرية، بديال عن تلك الش�يوعية. وها األميركان 
ُيْقسمون جميعاً معاً، بمناسبة ومن دونها، وأيديهم 
تس�ند قلوبهم. وها الفرنس�يون يتفاخ�رون بعصر 
أنوارهم العالمي وبثورتهم، وكذلك يتقاس�م كٌل من 
األلم�ان واليابانيين والصينيين قيم�اً وتصورات، ال 
يعني رسوخها أنها جامدة ال تتغير، كما ال يعني أنها 
محصنة ضد النق�د والعمل على تجاوزها واالنقالب 
عليها. بل لدى المصريين ش�يء كثير من هذا، وحتى 
اللبنانيين نجحوا في وقت من األوقات باإلعالن عما 
يش�بهه الخ... فالديموقراطية ل�م تقتصر يوماً على 
مبدأ االنتخاب العام، كما أن ذلك التطلب التأسيس�ي 
يص�ح عل�ى الديموقراطية وعلى س�واها من النظم 

السياسية.
ما الفائدة من وصف الخراب؟ هناك بداية إلحاح 
الحاج�ة للكش�ف عن س�وء الح�ال كمبت�دأ للتفكير 
بضرورة تجاوزه، بدالً من الموقف المتس�تر، مّدعي 
ي�ن. وه�ذا يخ�ص  التفاؤل...المخدرِّ أو  الطمأنين�ة 
العراق نفس�ه، وهو بلد هائل اإلمكانات االقتصادية 
والبشرية. وتعيين نقطة ابتداء ما، وآلية مضادة لما 
ُطبِّق وأدى إلى نتائج كارثية هو جزء من استكشاف 
أو تلم�س المخ�ارج المحتملة. وهن�اك ثانياً مصائر 
سائر البلدان في منطقتنا، وهي كلها معنية بتفحص 
التجرب�ة العراقي�ة واس�تنباط دروس�ها. وبعضه�ا 
كس�وريا، ينزلق بس�رعة هائلة نحو جهنم. وكي ال 
ُيس�اء الفهم )طالما العقل الس�ائد تبسيطي وثنائي 
االس�تقطاب يتراوح بي�ن نعم وال، وأبيض وأس�ود 
بطريقة مضجرة ومتناقض�ة مع الواقع(، فال يعني 
ذلك التخويف من التغيير، وال الدفاع عن القائم )الذي 
ل�م يعد قائماً(، وال المهادن�ة مع أنصاف حلول... بل 
ربم�ا هو هاج�س إدراك اش�تراطات الواقع، وكذلك 
نتائ�ج األفعال والمواق�ف، تحديداً م�ن أجل الوقوع 
على الفعالية السياس�ية. وهي ما يس�مح بالتغيير، 

وباختيار اتجاهاته.

»ال حتــلــمــوا بالــعـيد«
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اإلتحاد يحرم ضرغام اسماعيل
السبت.. المنتخب الشبابي يفتتح مشواره اآلسيوي بمالقاة كوريا الجنوبية

الش�بابي  منتخبن�ا  يفتت�ح   
مشاركته بمنافسات نهائيات كاس 
آس�يا للش�باب تحت 19 س�نة التي 
س�تقام يف اإلم�ارات خ�ال الف�رة 
م�ن 3-17 ترشي�ن الثان�ي الجاري 
يف الس�اعة الثالثة م�ن ظهر بعد غد 
الس�بت بمواجهة املنتخ�ب الكوري 
الجنوب�ي والتي تق�ام بملعب نادي 
منتخب�اً   16 بمش�اركة  اإلم�ارات 
آس�يوياً، والتي يتأه�ل عىل ضوئها 
أربع�ة منتخب�ات إىل نهائيات كأس 

العالم للشباب عام 2013.
وق�ال عض�و االتح�اد العراق�ي 
املرك�زي لكرة القدم يحيى زغري، أن 
املنتخب الش�بابي س�يكون مطالبا 
ب�أن يظفر بالث�اث النق�اط يف أول 
مباريات�ه من أجل ان تكون الطريق 
س�الكة أمامه بالرغم م�ن اني اجد 
ان املب�اراة ل�ن تكون س�هلة كوننا 
س�ناعب فريقا كبريا ه�و املنتخب 
الكوري الجنوب�ي املتمرس يف فئات 

الشباب عىل الصعيد اآلسيوي.
وزاد، أن نوعي�ة الاعب�ن الذين 
تضمهم صفوفن�ا تجعلنا متفائلن 
بأنن�ا س�نكون احد الف�رق املتأهلة 
وتحقي�ق  النهائي�ة  االدوار  ص�وب 
الحلم للتأهل ص�وب املونديال الذي 
س�يقام العام املقبل كون منتخبات 
الش�باب العراقية معروف�ة بالتميز 
عىل الصعيد الق�اري بعدما حصلنا 
ع�ىل اللق�ب خم�س م�رات خ�ال 

النسخ املاضية.
تج�در اإلش�ارة إليه ب�أن قرعة 
البطولة أوقعت املنتخب الس�عودي 
م�ع  الرابع�ة  باملجموع�ة  الش�اب 
أس�راليا وس�وريا وقط�ر، وضمت 

الدول�ة  اإلم�ارات  منتخب�ات  األوىل 
الياب�ان وإيران  املضّيف�ة، بجان�ب 
الثانية  والكويت، وضمت املجموعة 
كوري�ا الش�مالية والص�ن وتاياند 
والع�راق، فيم�ا تلع�ب يف املجموعة 
الثالثة كوريا الجنوبية وأوزبكستان 
وفيتنام واألردن، ويتأهل أول وثاني 
كل مجموع�ة إىل ال�دور الثاني الذي 
يق�ام بنظ�ام خ�روج املغل�وب من 

خسارة واحدة.
وس�بق للع�راق أن مثل آس�يا يف 
كأس العال�م ثاث مرات من قبل، يف 
النس�خة األول، تون�س 1977 وحل 

ثالث�ا يف مجموعته بف�وز وحيد عىل 
النمس�ا وهزيمتن، ثم يف النس�خة 
الس�ابعة، الس�عودية 1989 حي�ث 
انتصارات  بثاث�ة  الص�دارة  حق�ق 
وأس�بانيا  النروي�ج  ع�ىل  باه�رة 
واألرجنتن، قب�ل أن يودع من الدور 
الثان�ي أم�ام أمري�كا، وبع�د غياب 
النس�خة  يف  للظه�ور  طوي�ل ع�اد 
الثالثة عرشة، األرجنتن 2001 فحل 
ثالثا مرة جدي�دة بانتصار عىل كندا 

وخسارتن أمام الربازيل واملانيا.
الاع�ب  يح�رم  الك�رة  أتح�اد 
تمثي�ل  م�ن  اس�ماعيل  رضغ�ام 

املنتخبات الوطنية
عىل صعيد ذي صلة قرر االتحاد 
العراق�ي لكرة الق�دم حرمان العب 
نادي الرشطة رضغام اسماعيل من 
تمثيل منتخب الش�باب واملنتخبات 
االخرى بس�بب تأخ�ره يف االلتحاق 
سيش�ارك  ال�ذي  املنتخ�ب  بوف�د 
بنهائي�ات البطول�ة االس�يوية التي 

ستنطلق السبت املقبل يف االمارات.
وقال عض�و اتحاد الك�رة كامل 
زغ�ري ل��إن "االتحاد ق�رر حرمان 
الاعب رضغام اسماعيل من تمثيل 
املنتخب�ات الوطنية اىل أش�عار اخر 

بس�بب تاخ�ره يف االلتح�اق بوف�د 
منتخ�ب الش�باب وتفضيل�ه اللعب 

لنادي الرشطة يف دوري النخبة".
الفن�ي  "الجه�از  أن  وأض�اف 
الائح�ة  ق�دم  الش�باب  ملنتخ�ب 
التي ستخوض منافسات  النهائية 
كأس اس�يا للش�باب والت�ي تضم 
23 العب�ا لي�س بضمنه�م الاعب 
رضغ�ام اس�ماعيل" ، مبين�ا أن " 
الائح�ة ضم�ت الاعب�ن محم�د 
حمي�د وصكر عجيل وعيل ياس�ن 
يف حراسة املرمى ومصطفى ناظم 
وعيل فائ�ز ومحم�د جب�ار ارباط 

وعم�ار كاظ�م ورض�ا ن�ر الله 
وع�يل عدن�ان وزياد ط�ارق لخط 
واحم�د  س�لمان  وس�يف  الدف�اع 
عباس وحيدر خضري وجواد كاظم 
وايه�اب كاظم واحم�د عبد االمري 
وهمام ط�ارق ومهدي كامل لخط 
الوسط ومحمد جبار شوكان وعيل 
قاسم ومهند عبد الرحيم وفرحان 
ش�كور لخ�ط الهج�وم اىل جان�ب 
مهاج�م اربيل عمار عبد الحس�ن 
الذي س�يلتحق بالوف�د بعد خوض 
النهائي�ة لبطولة  املب�اراة  فريق�ه 

كاس االتحاد االسيوي".

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

اثن�ان وأربع�ون عاما هي عم�ر دورة كاس الخليج 
العرب�ي لكرة الق�دم حيث نظم�ت ألول عام 1970 
يف العاصم�ة البحريني�ة املنام�ة وغ�اب العراق عن 
الدورات الثاثة األوىل حيث ابتدأت مشاركاته اعتبارا 

من الدورة الرابعة التي أقيمت يف قطر.
دورات الخلي�ج الكروية أعط�ت للرياضة الخليجية 
جملة من الفوائد أهمها إقامة املنش�ئات الرياضية 
املمي�زة من ماعب وقاعات خاصة وان تنظيم هذه 
البطولة قد أعطى للدول املشاركة فيها حق التنظيم 
له�ا تباعا ووف�ق ج�دول زمني وهذه تحس�ب لها 
فع�ا الن إناطة مهمة تنظيم البطولة للدولة املعنية 
من ش�أنه ان يحف�ز قيادة تل�ك الدولة السياس�ية 
والرياضي�ة عىل بناء م�ا تحتاجه الدورة من ماعب 

وفنادق ومراكز اعامية ووو..
وق�د كان له�ذه البطولة الدور االس�اس يف حصول 
النهضة الكروية لبلدان الخليج حيث أصبح ش�غلها 
الشاغل هو الحصول عىل مرتبة متقدمة بن اآلخرين 
وعلي�ه بدأت حملة جلب الكفاءات التدريبية العاملية 
بطواق�م كاملة فنية وطبية ونفس�ية اما بحصول 

التطور الذي من شأنه ان يحقق لها االنجاز الحلم.
دورات الخلي�ج ش�هدت يف بداياته�ا ولغاي�ة الدورة 
الع�ارشة احت�كارا م�ن دولتن فق�ط هم�ا العراق 
والكوي�ت اللتن خطفتا لقب ال�دورات العرش األوىل 
قب�ل ان تح�رزه والول م�رة دول�ة غريهم�ا وه�ي 
قطر يف البطول�ة الحادية عرشة الت�ي نظمتها عام 
1992 بغي�اب الع�راق بق�رار خليج�ي رس�مي اثر 
الغزو الصدامي لدول�ة الكويت والتي عاد العراق إىل 
منافس�اتها بعد زوال النظام السابق دورات الخليج 
اآلن أصبح�ت عبئ�ا ثقي�ا ع�ىل منتخب�ات  ال�دول 
املشاركة فيها بس�بب ازدحام منهاج االتحاد الدويل 
الفيف�ا واآلس�يوي ببطوالت اهم منها بكثري س�يما 

وان الفيفا مازال غري 
معرف بهذه الدورة.

ولذل�ك ارى ان الحاجة قد انتفت اليها بعد ان تحقق 
اله�دف  الرئيس م�ن اقامتها وهي تحق�ق التطور 
املطل�وب ووصول اكثر من دول�ة خليجية لنهائيات 
كأس العال�م اضافة اىل الحصول عىل القاب بطوالت 
اس�يا وملختل�ف الفئ�ات كم�ا ان ال�دورات االخرية 
شهدت حاالت غري محببة للجميع بسبب الحساسية 
املفرط�ة والرغبة العارمة للجميع بالفوز بكأس�ها 
مما ول�د الكثري م�ن النزاعات املخفي�ة والتي ظهر 

منها للعلن اليشء غري القليل!.
وعليه اوج�ه كامي التح�اد كرة الق�دم وللمعنين 
البطول�ة  ه�ذه  يف  باملش�اركة  الري�ايض  بالش�أن 
باملنتخب الرديف او االوملبي او الشباب او االنسحاب 
من املش�اركة لكوننا تجاوزنا مرحلة الفوائد الفنية 
والتي افاد من مشاركاتنا االخرون اكثر من فائدتنا 

منهم عىل مدار االربعة عقود املاضية.
وبرأي�ي اننا يج�ب ان نوجه اهتمامنا بمس�ابقاتنا 
العراقي�ة ألنه�ا ذخريتن�ا  أنديتن�ا  املحلي�ة وف�رق 
الحقيقي�ة ه�ي عرب اس�تخراج الطاقات الش�بابية 
ومااكثره�ا يف ماعبنا كاف�ة والتي بحاجة ملن يأخذ 
بيدها ويس�لط عليها األضواء وهذا أجدى لنا من ان 
نش�ارك بفريق نعلم مسبقا من سيتواجد بصفوفه  

ومن سيفرض أسماء تشكيلته ووو....
  وان ش�اركنا بف�رق رديفة اتمن�ى ان يكون الوفد 
االداري مخترا وليس بطريقة املش�اركة السابقة 
عندم�ا اوصدت ابواب االتحاد بس�بب س�فر الكادر 

االتحادي مجتمعا اىل البطولة الخليجية!.

ق�ال املهندس م�رزوق الغان�م رئيس ن�ادي الكويت 
الس�ابق – رئيس جه�از الك�رة الح�ايل- إن "مباراة 
فريقه أمام أربيل بنهائي البطولة اآلس�يوية بعد غد 
الس�بت املقبل س�تكون صعبة نظرا للظ�روف التي 
يمر به�ا فريق الكويت عىل العكس تماما بالنس�بة 
للمناف�س اربي�ل الذي وج�د التعاون م�ن الجميع".
وأض�اف الغان�م يف تريح�ات صحفي�ة أن "مباراة 
اربي�ل يف نهائ�ي كأس االتحاد اآلس�يوي تعني الكثري 
لفريق الكوي�ت يف إطار حصد لقب يضاف للكرة 
الكويتي�ة ون�ادي الكوي�ت ب�كل تأكي�د 
س�تكون صعبة عىل فري�ق الكويت 
وليس�ت س�هلة ألن هن�اك أمورا 
كث�رية تص�ب لصال�ح املنافس 
اربيل العراق�ي يف الوقت الحايل، 
ولكن داخل امللعب من املمكن أن 
تتغري الظروف وتختلف حس�ب 
وتوفيقه�م". الاعب�ن  ي�وم 
واش�ار الغان�م اىل أن" اربي�ل 
وب�ن  ملعب�ه  ع�ىل  يلع�ب 
جماه�ريه وهذه مي�زة غري 
متوفرة لفري�ق الكويت الذي 
س�يلعب خارج ملعبه وبعيد 
إىل  باإلضافة  عن جماه�ريه 
الدعم الكبري املنقطع النظري 
الذي قدمه االتحاد العراقي 
لفريق اربيل خال الفرة 

املاضي�ة بعد أن تأه�ل للمباراة النهائي�ة قام بتأجيل 
جمي�ع مباري�ات الفريق يف ال�دوري لتجهيز الاعبن 
بصورة جيدة وتفرغه�م للنهائي فقط خال العرشة 
أي�ام املاضي�ة، باإلضافة إىل عدم وج�ود غيابات لدى 
الفري�ق فالصف�وف مكتملة".مبين�ا ان " كل ه�ذه 
االمور تصب يف مصلح�ة اربيل عىل العكس من فريق 
الكوي�ت حيث حصل العكس تماما فاالتحاد الكويتي 
وضعن�ا تح�ت ضغط كبري حي�ث أدينا مب�اراة هامة 
وقوي�ة ومصريية يف ال�دوري خال الجولة الس�ابعة 
أم�ام املناف�س التقليدي لن�ا خال الس�نوات األخرية 
القادسية وهو ما استنفد جهدا بدنيا وفنيا كبريا من 
الاعب�ن ، باإلضافة إىل مباراة اليوم أمام الش�باب يف 
كأس ويل العه�د خال الدور التمهيدي ، بجانب وجود 
غياب�ات هامة يف صفوف الفريق بغياب عيل الكندري 
ونارص القحطاني ع�ن املباراة لإليق�اف لحصولهما 
ع�ىل البطاق�ة الصف�راء الثاني�ة وهو ما س�يحرمنا 
من ق�وة يف عم�ق الفريق".وتابع الغان�م أن "األندية 
العراقية متطورة ولها باع عىل الساحة اآلسيوية من 
فرة وخاصة فريق اربيل الذي خدمته الظروف خال 
األدوار التمهيدي�ة للبطول�ة وأيض�ا النهائي�ات حتى 
وصل للمب�اراة النهائي�ة ملقابلة الكوي�ت الذي عانى 
خال مش�وارهم بعدما أعطت قرعة البطولة ظهرها 
للفري�ق وجعلت مش�واره صعب�ا للوص�ول للمباراة 
النهائية، وأتمنى أن نواصل مشوارنا بنجاح والتتويج 
باللق�ب خاصة وس�بق وان حققنا الف�وز عىل اربيل 
بملعب�ه من قب�ل خال بطول�ة 2009 الت�ي حصدنا 

لقبها للمرة األوىل يف تاريخ األندية الكويتية .

حيدر حسين الراضي

انتفاء الحاجة "بصراحة"
لدوارات الخليج

الغانم يؤكد صعوبة 
اجتياح قلعة أربيل في النهائي اآلسيوي

ميسي: تعبت من مقارنتي برونالدو

أكد رئيس رابطة مش�جعي ن�ادي الرشطة 
الري�ايض، أن إدارة الن�ادي وف�رت حافات 
لنقل املش�جعن ملدينة زاخو أقىص ش�مال 
العراق من اجل م�ؤازرة القيثارة الخرضاء 
يف مباراته أمام أهل الدار والتي ستقام يوم 
غ�د الجمعة, وق�ال مهداوي عب�د الكاظم 
الربيع�ي يف تري�ح خ�اص: أن التع�اون 
الكب�ري الذي ابدته الهيئ�ة اإلدارية متمثلة 
برئيس�ها اي�اد بنيان واعضائه�ا من اجل 
توف�ري الدعم املعن�وي لاعبن يف مواجهة 
فريق زاخ�و عىل ملعبه وام�ام جمهوره 
س�تنطلق حافات لنقل املشجعن صباح 
اليوم الخمي�س من مقر النادي متوجهة 
اىل محافظ�ة ده�وك ومن ث�م التواجد يف 
مدرجات امللعب الذي سيحتضن املواجهة 
الثالث�ة للفريق يف دوري النخبة الكروي.
واش�ار الربيع�ي، اىل ان الرابطة رشعت 
التش�جيع  لواق�ع  ودراس�ة  بربنام�ج 
وكيفية اش�اعة ثقافة التنافس وتقبل 

النتائج لتأسيس 
النظيف والذي  التشجيع  قاعدة 

سيكون ش�عاراً لجماهري القيثارة 
الوفي�ة, وتابع: تم تش�كيل العديد 
من اللجان الس�اندة لعم�ل الرابطة 
وتم االنتهاء من عمل النشيد الخاص 

بالجمهور االخرض وتم تسجيله فضا 
ع�ن خط�وات الحقة س�تكون عامة 
ممي�زة يف املدرجات.الجدير بالذكر ان 
رابطة مشجعي نادي الرشطة تتكون 
من مهداوي الربيعي رئيس�اً وعضوية 

عبد الحس�ن ط�ارش ف�ارس والفنان 
خضري أبو العباس وستار حسن سلمان 
وحس�ام فيصل املختار ووس�يم محسن 

محم�د والفنان عقيل موىس وش�وكت 
محمود وعايد عاوي وفريد عبد الغني 
وس�ريوب ذكران أك�وب و محمد عبد 

الرضا وأياد انور.

فت�ح النجم األرجنتيني ليونيل مييس مهاجم برش�لونة اإلس�باني، قلبه يف حوار 
رصيح ج�دا مع مجل�ة “فرانس فوتبول” الفرنس�ية الش�هرية والتي 

س�تعلن خ�ال األي�ام القادمة وبالتع�اون مع االتحاد ال�دويل لكرة 
القدم )فيفا( إسم أفضل العب هذا العام.مييس الذي كسب جائزة 
الكرة الذهبية تلك يف السنوات الثاث األخرية، تحدث قائا: “الفوز 
بكأس العالم حلم لم أحققه بعد. أتمنى أن أقول يوما بأن منتخب 

األرجنتن هو األفضل بالعالم”.
ورف�ض مييس أن يكون هو املرش�ح األول للف�وز بجائزة أفضل 

الع�ب هذا العام، وق�ال: “أعتقد أن تش�ايف هريناندي�ر وأندريس 
أنييس�تا وكذل�ك إيكر كاس�ياس األقرب للف�وز بها، وال أس�تبعد 

كاس�ياس ملجرد أنه حارس مرم�ى، فليس من املنطق 
أال يف�وز به�ا الع�ب بحج�م كاس�ياس ألنه 

ح�ارس. ال يمكن أن أس�تبعد أي العب من 
املرش�حن هذا العام”.وعل�ق مييس عىل 

قصة الحزن الذي أصاب النجم الربتغايل 
كريستيانو رونالدو العب ريال مدريد 
حس�ب تريح�ات األخ�ري يف ايلول 

امل�ايض، وق�ال: “هذا ليس ش�أني 
بطبيع�ة الح�ال وكل ش�خص ل�ه 

حرية الت�رف. ال أعلم ملاذا قال 
رونال�دو هذا ال�كام لكني أكرر 

بأني ال أهتم بهذا الشأن”. 
يخصن�ي  ال  “األم�ر  وتاب�ع: 
لك�ي أحك�م عىل ش�خصيته 
أو تريحات�ه. كلما حصل 

أم�ر م�ا لرونال�دو تتوجه 
الصحافة نحوي وتحاول 
وبين�ه.  بين�ي  املقارن�ة 
لق�د تعب�ت وملل�ت م�ن 
ه�ذا األمر”.وختم مييس 
حديث�ه م�ع املجل�ة عن 
ومس�تقبله  برش�لونة 
معهم، فقال: “البارس�ا 
هو النادي الذي ترعرعت 
فيه وال يمكن أن أتخيل 

مغادرته يوما ما”.

رابطة الشرطة تتعهد بتأسيس قاعدة 
للتشجيع النظيف

المستقبل العراقي /حسن البيضاني

والرياض�ة  الش�باب  وزارة  فن�دت 
األنباء التي تناقلتها وس�ائل اإلعام 
بشأن إحالة وزير الشباب والرياضة 
الس�ابق طالب عزيز زين�ي للنزاهة 
عىل خلفية فس�اد مايل, جاء ذلك يف 
رس�الة تلقت "املس�تقبل العراقي" 

نسخة منها.
وأش�ارت تقاري�ر صحفي�ة نرشت 
أم�س األربع�اء ق�د أكدت وحس�ب 
أن وزارة  مص�در ري�ايض مطل�ع، 
الش�باب والرياضة أحال�ت وزيرها 
الس�ابق طال�ب عزيز زين�ي لهيئة 
النزاه�ة بداعي ملفات فس�اد مايل، 
كاشفا أن زيني منح البطل الريايض 
عيل الكيار مبلغا ماليا لغرض العاج 

اثناء فرة استيزاره.
وق�ال املص�در، أن "املفت�ش الع�ام 
عب�د  والرياض�ة  الش�باب  ل�وزارة 
الحس�ن جمال أح�ال مل�ف الوزير 

الس�ابق طال�ب عزيز زين�ي لهيئة 
النزاهة"، مؤكدا أن "امللف س�يكون 
قي�د التحقي�ق م�ن قب�ل الهيئ�ة".

وأض�اف املص�در ال�ذي طل�ب عدم 
الكشف عن اسمه، أن "زيني وأثناء 
استيزاره لوزارة الشباب والرياضة 
منح البطل الريايض يف بناء األجسام 
مبل�غ مليوني دين�ار عراقي لغرض 
العاج خ�ارج العراق عندما تعرض 
الس�ابقة".يذكر  السنوات  ملرض يف 
أن طال�ب عزي�ز زين�ي ع�ن وزيرا 
للش�باب والرياضة بع�د عام 2003 
حي�ث س�بق ل�ه العم�ل يف مديرية 
ش�باب ورياض�ة كرب�اء، وهو من 
خريج�ي كلي�ة الربي�ة الرياضي�ة 
فض�ا ع�ىل ممارس�ته ألع�اب كرة 
السلة والطائرة يف الرياضة الجامعية 
وتمثيل�ه ألندية محلي�ة ومنتخبات 
عراقي�ة باللعبتن، واس�تمرت مدة 

استيزاره سبعة أشهر فقط.

أك�د العب منتخبن�ا الوطني ون�ادي الوكرة القطري عيل حس�ن رحيمة أن 
فرصة اس�ود الرافدين يف التأهل ملونديال الربازيل 2014 ال تزال قائمة برغم 
الخس�ارة األخرية امام املنتخب االس�رايل وتضاؤل الفرص يف املنافسة حيث 
ق�ال: علين�ا أن نس�تغل كل املباريات املقبل�ة ونحقق الف�وز فاألمل موجود 

وعلينا أن نلعب عىل هذا األمل .
ويف رده ع�ىل س�ؤال بخصوص ان امل�درب الربازييل زيكو لديه مش�اكل مع 
بعض الاعبن مثل، قيص منري رد رحيمة: املدرب قد تكون قراراته مفاجئة 
ولكن ال توجد لديه مشكلة مع أي العب ، ففي اللقاء السابق أمام اسراليا، 
فوجئت بأنني خارج التش�كيل األس�اس وال أعلم ملاذا ؟، فهو صاحب القرار 
يف تحديد من يلعب أساسيا أو احتياطيا, وفيما يتعلق بقيص منري فهو العب 

جيد وملتزم ويتدرب بشكل جيد.
واس�تطرد رحيم�ة بالق�ول، انه ي�ود نهاية مش�واره االحرايف م�ع الوكرة 
القط�ري، حي�ث ق�ال بأن عق�ده الزال به موس�م آخر ومن الس�ابق آلوانه 

الحديث عند التجديد من عدمه فكل تركيزي مع الفريق يف الوقت الحايل.

اليوم.. مباراتان بانطالق الجولة 
الثالثة لدوري النخبة الكروي

المستقبل العراقي/ حاتم العيساوي

الشباب تنفي
إحالة زيني للنزاهة

رحيمة: فرصتنا قائمة

المستقبل العراقي /متابعة

الي�وم  تنطل�ق 
الجولة  الخميس 
ل�دوري  الثالث�ة 

الك�روي  النخب�ة 
مبارات�ن،  بإقام�ة 

األوىل يف بغ�داد وتحديدا 
الش�عب  ملع�ب  يف 
يف  والثاني�ة  ال�دويل 

النجف. ن�ادي  ملع�ب 
لجن�ة  عض�و  وق�ال 
باتح�اد  املس�ابقات 
احمد:  الك�رة ش�هاب 

الخمي�س  "الي�وم  أن 
سيش�هد اقامة مباراتن 

القوة  االوىل فريقي  تجمع 
الجوي�ة والنفط ع�ىل ملعب 

الش�عب الدويل يف ح�ال موافقة 
النادي اقامتها يف امللعب الدويل لفسح املجال 

أمام م�درب املنتخب الوطني زيكو وماكه 
املس�اعد ملتابع�ة املب�اراة فيم�ا تج�ري 
الثاني�ة بن فريقي النج�ف وامليناء عىل 

ملعب األول.
وأضاف أن " يوم غد الجمعة سيش�هد 
اقام�ة س�ت مباريات تجم�ع االوىل 

الكهرب�اء  فريق�ي 
والس�ليمانية، فيم�ا 
يضيف فري�ق بغداد 
ال�دوري  متص�در 
ده�وك عىل  فريق 
فيم�ا  ملعب�ه، 
ب�ذات  تج�رب 
الوقت مباريات 
كركوك والزوراء 
وزاخ�و  والطلب�ة  وكرب�اء 
والرشط�ة ونف�ط الجن�وب 
احمد  ".واش�ار  والصناع�ة 
اربي�ل م�ع  أن مب�اراة  اىل 
املص�ايف يف اطار الجولة 
ذاته�ا ت�م تأجيلها اىل 
الرابع عرش من شباط 
لتأه�ل  نظ�را  املقب�ل 
فريق اربي�ل اىل املباراة 
النهائي�ة لبطولة كأس 
والتي  اآلسيوي  االتحاد 
س�تجري يوم الس�بت 
ع�ىل  املقب�ل 
ملعب فرانسوا 
يف  حري�ري 

أربيل".
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أع�دت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالنية تقريراً حول 
أفضل 10 لحظات يف مش�وار إنييستا بمناسبة إكماله لعرش 

سنوات بقميص النادي الكتالني.
1- البداية الرس�مية م�ع الفريق األول يف بروج بعمر ال� 

18 سنة
أندريس إنييستا لعب الدقائق التسعني ملباراة بروج ضد 
برشلونة يف 29 ترشين االول 2002. الرسام كان ضمن فريق 
برش�لونة ب، إال أن لويس فان خال مدرب برش�لونة حينها 
أراد إرشاك العب�ًا بدي�اًل ومنح�ه الفرص�ة. ريكيلم�ي، الذي 
استطاع الربط جيداً مع إنييستا سجل هدف االنتصار يف يوم 

أصبح اآلن تاريخاً.
2- ضد ريكري، مباراته األوىل عىل ملعب كامب نو

يف 5 يناي�ر 2003، برش�لونة تغل�ب ع�ىل ريكرياتيفو يف 
مب�اراة كبرية إلنييس�تا وش�هدت أه�داف بتوقي�ع كٍل من: 
روكيمباك، لورين هدف عن طريق الخطأ يف مرماه وكوكو.

3- النشوة املطلقة يف آخر لحظة
االرتباط بني إنييس�تا وجماهري برشلونة سيظل إىل األبد 
بفض�ل هدف�ه الذي ال ُينىس ع�ىل ملعب س�تامفورد بريدج، 
وال�ذي منح الفريق الكتالني بطاق�ة العبور إىل نهائي دوري 
األبط�ال يف روم�ا يف الدقيقة األخرية. إنها واح�دة من أفضل 

لحظات النشوة يف تاريخ نادي برشلونة.
4- أول بطولة دوري بعد حالة طويلة من الجفاف

بع�د خم�س س�نوات عج�اف ع�ىل الن�ادي، اس�تطاع 
برشلونة العودة إىل طريق النجاح مع ريكارد يف املقعد الفني 
ورونالدينيو كنجم للفريق. إنييستا لعب دوراً رئيسياً يف ذلك 

املوس�م، بلغ ذروته يف ملعب س�يوتات دي فالنس�يا يف مايو 
.2005

5- نهائي روما
برشلونة بلغ نهائي روما يف وجود العديد من اإلصابات، 
حي�ث قاتل إنييس�تا ضد الوقت م�ن أجل اللح�اق باملقابلة. 
الربس�ا ق�دم أفض�ل أداء واس�تطاع التغلب عىل مانشس�ر 
يونايت�د بهدف�ني دون رد، وما يس�تحق التقدير أن إنييس�تا 

شارك رغم أنه لم يكن يقدر عىل التسديد !.
6- نهائي باريس

يف نهائي باريس يف 17 مايو 2006، إنييس�تا بدأ من عىل 
مقاع�د البدالء. ري�كارد اعتمد عىل إدميلس�ون وفان بوميل 
يف وس�ط امللعب، وبالتايل كان عىل إنييس�تا أن يعاني قبل أن 
يدف�ع به املدرب ع�ىل أرض امللعب للدفاع عن هديف الرس�ون 

وبيليتي. آرسنال خرس يف نهاية املطاف بهدفني لهدف.

 7- ويمبيل أو نموذج الكمال يف الهيمنة
إنييس�تا لعب ملدة تس�عني دقيقة كاملة يف نهائي دوري 
األبط�ال ال�ذي أقي�م يف لن�دن يف 28 م�ارس 2011. صاحب 
ال� 28 عاماً س�اعد برش�لونة عىل فرض أسلوب لعبه خالل 
املب�اراة عىل خصم�ه. يف وجود جواردي�وال يف اإلدارة الفنية، 

حاول مانشسر ولكنه خرس يف النهاية بنتيجة 1-3.
 8- هدفه األول بقميص برشلونة

س�جل صاح�ب القمي�ص رق�م 8 هدف�ه األول م�ع 
األزولجران�ا يف 14 يناي�ر 2004 يف مباراة لحس�اب الدوري 
اإلس�باني ضد ليفانتي وانقضت عىل ثالثية كتالنية مقابل 
هدف واحد. رونالدينيو وس�افيوال كانا املس�جلني للهدفني 
اآلخرين يف ذلك اللقاء، إنييس�تا وقتها كان أس�عد رجل عىل 

مستوى العالم.
9- )6-2(، االنتصار األكرب يف البرينابيو

يف 2 مايو 2009، ش�ارك إنييس�تا يف العرض التاريخي 
لربش�لونة ع�ىل ملعب س�انتياجو برينابيو حيث اس�تطاع 
الفري�ق الكتالن�ي إلحاق هزيم�ة ثقيلة بغريم�ه التقليدي، 
ريال مدريد بس�تة أهداف مقابل هدفني. برش�لونة نجح يف 

تحقيق الثالثية ألول مرة يف ذلك املوسم.
10- أفضل العب يف أوروبا مع عائلته ويف ميدانه

اللحظة العارشة األفضل يف مس�رية صانع ألعاب الربسا 
هي حديثة جداً، وتحديداً يف 2 ايلول من العام الجاري. يف ذلك 
اليوم، عشية لقاء فالنسيا، حصل إنييستا عىل جائزة أفضل 
الع�ب يف أوروبا من قبل االتحاد األوروب�ي لكرة القدم. نجم 
برش�لونة احتفل بالجائزة عىل ملع�ب كامب نو مع زوجته 

"أّنا" وابنته "فالرييا".

ذك�رت صحيف�ة “ال غازيتا ديلو س�بورت” اإليطالي�ة األربعاء أن نادي 
باريس س�ان جريمان يدرس تقديم عرض جديد من أجل الحصول عىل 
خدمات مهاجم ريال مدريد كريس�تيانو رونالدو وأيضاً املدرب الربتغايل 
جوزي�ه مورينيو يف ف�رة االنتق�االت الصيفية.واش�ارت الصحيفة إىل 

أن الن�ادي الفرنيس يتاب�ع عن كثب املفاوضات ب�ني ريال مدريد 
وكريس�تيانو رونالدو الذي طلب ما ال يقل عن )18( مليون 

يورو يف املوس�م الواحد من أجل املوافقة عىل تجديد عقده 
ال�ذي ينتهي يف صيف ع�ام )2015(.ومع ذل�ك فإن ريال 
مدري�د عىل اس�تعداد ملضاعف�ة راتبه الس�نوي إىل )14( 
مليون يورو ولكنه يش�عر بالقلق إزاء اللعب املايل النظيف 
الذي ب�دأ االتحاد األوروبي تطبيقه وال�ذي يمكن أن يكون 

له عواقب وخيمة ع�ىل الفرق التي ليس لديها توازن 
جيد يف حس�اباتها.وأكدت الصحيفة اإليطالية أن 
باري�س س�ان جريمان ليس لديه أي مش�كلة يف 
توف�ري املبلغ املطل�وب بما يف ذل�ك تقديم عرض 
يص�ل إىل )100( مليون يورو لضم كريس�تيانو 
رونال�دو فيم�ا أش�ارت الصحيف�ة إىل أن مالك 

النادي قد أبلغ وكيل أعمال الالعب بهذا األمر.
ويب�دو أن نواي�ا باري�س س�ان جريمان ال 

تنتهي عند هذا الحد ألن الخطوة الثانية 
بعد كريستيانو رونالدو ستكون بضم 
امل�درب جوزي�ه موريني�و م�ن أجل 
الوصول بالفري�ق إىل قمة كرة القدم 

األوروبي�ة يف أقرص وقٍت ممكن فضالً 
عن عدم اقتناعهم بإمكانيات كارلو أنشيلوتي.

أفضل اللحظات في مشوار إنييستا إلكماله عشر 
سنوات بقميص البلوغرانا

كريستيانو ومورينيو 
من اولويات 
أثرياء باريس

مايكل باالك مهدد بالسجن

س�ركز العب�ة التن�س الروس�ية ماريا 
ش�ارابوفا ع�ىل محاولة الف�وز بلقب 
املقب�ل  الع�ام  ويمبل�دون  بطول�ة 
بدال من الس�عي الس�تعادة صدارة 
التصنيف العاملي.وقالت شارابوفا 
الت�ي انهت ه�ذا الع�ام يف املركز 
الثان�ي يف التصنيف العاملي وراء 
فيكتوريا ازارينكا العبة روسيا 
البيض�اء لرويرز الثالث�اء بعد 
توقي�ع عق�د رعاية م�ع رشكة 
يف  لاللكروني�ات  سامس�ونج 
س�تكون  "ويمبل�دون  موس�كو 
اولويتي يف املوسم املقبل."واضافت 
بس�بب  مختلف�ا  كان  الع�ام  "ه�ذا 
االوملبياد لكن اذا سألتني عن 
هديف يف 2013 فس�يكون 
بويمبل�دون  الف�وز 
صنع�ت  و " . كيد لتأ با
ش�ارابوفا اس�مها ب�ني نجم�ات 
لق�ب  أح�رزت  عندم�ا  التن�س 
كان  بينم�ا   2004 يف  ويمبل�دون 
عمرها 17 عاما.وأحرزت ش�ارابوفا 
ه�ذا الع�ام لق�ب فرنس�ا املفتوح�ة 
لتكمل سلسلتها من القاب البطوالت 

االرب�ع الكربى كما نالت امليدالية الفضية 
يف دورة لندن االوملبية.واعربت ش�ارابوفا 
)25 عام�ا( ع�ن امله�ا يف أن تتمك�ن يف 
2013 م�ن وض�ع ح�د هزائمه�ا أم�ام 
سريينا وليامز بعد خسارتها أمام الالعبة 
االمريكي�ة يف ث�الث مباري�ات ه�ذا العام 
من بينها نهائي ال�دورة االوملبية ونهائي 
البطول�ة الختامي�ة للموس�م ي�وم االحد 
املايض.وقالت "س�ريينا تعتمد عىل القوة 
البدني�ة يف لع�ب التنس وعندم�ا تكون يف 
أفضل حاالتها يصب�ح من الصعب الفوز 
عليها لكني سوف احاول الثأر منها العام 

املقبل."

شارابوفا: األولوية للفوز 
بلقب ويمبلدون

ذكرت محكمة الجنايات اإلسبانية األربعاء أنها ستعقد جلسة 
للنظ�ر يف قضية العب كرة القدم األملاني الس�ابق مايكل باالك 
املتهم بجريمة السالمة عىل الطرق العامة.وتم مطاردة مايكل 
ب�االك يف )17( ترشين االول / ترشي�ن األول املايض وهو يقود 
س�يارته برسعة جنونية تصل إىل )211( كم يف الساعة يف بلدة 

سانتا كروز دي ال سيريا اإلسبانية.
وطل�ب املدعي العام فرض غرام�ة قدرها )10( آالف يورو عىل 

الالعب األملاني السابق وكذلك سحب رخصة القيادة ملدة عامني 
ونصف العام بعد أن تجاوز الرسعة املسموح بها.وبغض النظر 
عن املدعي العام الذي طالب بعقوبة الس�جن عىل مايكل باالك 
فقد ذكرت بعض املصادر القضائية أن املحاكمة ستعقد يف ظل 

غياب مايكل باالك وبحضور محام يمثله.
ويف ح�ال عدم صدور أي أمر بس�جن مايكل ب�االك فقد يكون 
العقاب بغرامة قدرها )11( شهراً مقابل رسوم يومية تصل إىل 

)30( يورو وفرض حظر عىل القيادة ملدة سنتني ونصف.

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

يعلن ديوان الوقف الش�يعي / قسم العقود الحكومية عن إجراء المناقصة الخاصة ب� ) صيانة 
حس�ينية أهالي الرفاعي (  في محافظة  “ كربالء المقدس�ة” فعلى الشركات والمقاولين الراغبين 
ف�ي التقدي�م من ذوي الخب�رة واالختصاص والمؤهلين وفق الش�روط أدناه ومم�ن يحملون هوية 
التصنيف ال تقل عن الدرجة )التاسعة( التي تؤهلهم لالشتراك بالمناقصة سارية المفعول وصادرة 
من وزارة التخطيط )أصلية( مراجعة مقر قس�م العقود الحكومية في الكاظمية المقدس�ة لتسلم 
وثائق االشتراك بالمناقصة مقابل مبلغ قدره ) 50،000 ( خمسون ألف دينار غير قابلة للرد وتقديم 
عطاءاته�م ف�ي أغلفة مغلقة ومختومة )ومدرج عليها رقم المناقصة واس�م العمل( إلى س�كرتير 
لجنة فتح العطاءات في ديوان الوقف الشيعي في بغداد وسيكون آخر موعد لقبول العطاءات لغاية 
الس�اعة الثانية عش�رة ظهر يوم  )الخميس( الموافق 22 / 11 / 2012 ) على أن تكون مدة نفاذية 
العطاء بضمنها التأمينات األولية ال تقل عن ثالثة أش�هر( ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور 

نشر اإلعالن ومراجعة شعبة التعاقدات إلبرام العقد وخالل أربعة عشر يوما من تاريخ اإلحالة .
الشروط والمستمسكات والوثائق المطلوبة :

1 . تأمينات أولية قدرها )1%( بموجب صك مصدق او خطاب ضمان وبخالفه يستبعد العطاء
2 . كتاب براءة ذمة  نافذة من الضريبة 

3 . تحديد مدة تنفيذ العمل 
4 . هوي�ة اتح�اد المقاولين مج�ددة ) أصلية أو مص�ورة ( أو هوية تصنيف الش�ركات صادرة 
م�ن وزارة التخطيط على ان تكون الهوية ) خضراء اللون ( معتمدة وس�ارية المفعول عند اإلحالة 

وتوقيع العقد وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط 
5 . وصل شراء الكشف التخميني ) النسخة األصلية (

6 . شهادة التأسيس للشركات وإجازة ممارسة مهنة للمقاولين 
7 . تكون األسعار المقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء 

ومختوم�ة بخت�م المق�اول وم�دون في�ه المجم�وع النهائ�ي للعط�اء رقم�ا وكتاب�ة .
8 . تخض�ع المقاولة المنبثقة عن هذه المناقص�ة للتعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية 

النافذة والشروط العامة للمقاوالت المدنية والكهربائية 
9 . تقديم حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني ألخر سنة مالية بالنسبة للشركات 

10 . تلتزم الشركة المتعاقدة القيام بالتامين على أعمال المقاولة لدى شركات التأمين المعتمدة 
من قبل وزارة المالية .

11 . قائمة باألعمال المماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية .
12 . على الشركة أو المقاول بيان طريقة ومنهج تقديم العمل وتفاصيل ونوع المعدات المزمع 

استعمالها في تنفيذ العمل .
13 . على الش�ركة أو المقاول تقديم منهاج العمل مع تقديم وثائق ومؤهالت الكادر الهندس�ي 

والفني واإلداري العاملين رس�ميا في الش�ركة .
 E_ mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com

• مالحظة / الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
• مالحظة / في حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يليه .

• مالحظة / استنادا إلى كتاب وزارة التجارة المرقم 4969 في 10 / 2 / 2011 سوف يتم حجب 
البطاقة التموينية على من ترسو عليه المناقصة .

• مالحظة / على الش�ركة أو المقاول مراجعة الدائرة الهندس�ية لالستفسار عن األمور الفنية 
والتصميمية والخاص بالمشروع .

يعلن ديوان الوقف الش�يعي / قس�م العقود الحكومية عن إج�راء المناقصة الخاصة ب� )صيانة 
وتأهيل مأذنة جامع الس�بطين ) ع (  في محافظة  )بغداد � الش�علة( فعلى الش�ركات والمقاولين 
الراغبي�ن في التقديم من ذوي الخب�رة واالختصاص والمؤهلين وفق الش�روط أدناه وممن يحملون 
هوية التصنيف ال تقل عن الدرجة )العاش�رة( التي تؤهلهم لالش�تراك بالمناقصة س�ارية المفعول 
وصادرة من وزارة التخطيط )أصلية( مراجعة مقر قس�م العقود الحكومية في الكاظمية المقدس�ة 
لتس�لم وثائق االش�تراك بالمناقص�ة مقابل مبلغ ق�دره )50،000( خمس�ون ألف دين�ار غير قابلة 
لل�رد وتقدي�م عطاءاتهم ف�ي أغلفة مغلقة ومختومة )وم�درج عليها رقم المناقصة واس�م العمل ( 
الى س�كرتير لجنة فت�ح العطاءات في ديوان الوقف الش�يعي في بغداد وس�يكون أخر موعد لقبول 
العط�اءات لغاية الس�اعة الثانية عش�رة ظهر ي�وم ) األربعاء ( المواف�ق 14 / 11 / 2012 ) على أن 
تكون مدة نفاذية العطاء بضمنها التأمينات األولية ال تقل عن ثالثة أش�هر( ويتحمل من ترسو عليه 
المناقصة أجور نش�ر اإلعالن ومراجعة ش�عبة التعاق�دات إلبرام العقد وخالل أربعة عش�ر يوما من 

تاريخ اإلحالة .
الشروط والمستمسكات والوثائق المطلوبة :

1 . تأمينات أولية قدرها ) 1%( بموجب صك مصدق او خطاب ضمان وبخالفه يستبعد العطاء
2 . كتاب براءة ذمة  نافذة من الضريبة 

3 . تحديد مدة تنفيذ العمل 
4 . هوي�ة اتح�اد المقاولين مجددة ) أصلية أو مصورة ( أو هوية تصنيف الش�ركات صادرة من 
وزارة التخطيط على ان تكون الهوية ) خضراء اللون ( معتمدة وسارية المفعول عند اإلحالة وتوقيع 

العقد وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط 
5 . وصل شراء الكشف التخميني ) النسخة األصلية (

6 . شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة مهنة للمقاولين 
7 . تكون األسعار المقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء 

ومختومة بختم المقاول ومدون فيه المجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة .
8 . تخض�ع المقاولة المنبثقة ع�ن هذه المناقصة للتعليمات الخاص�ة بتنفيذ العقود الحكومية 

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

10 . تلتزم الشركة المتعاقدة القيام بالتأمين على اعمال المقاولة لدى شركات التأمين المعتمدة 
من قبل وزارة المالية .

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

استعمالها في تنفيذ العمل .
13 . على الش�ركة أو المق�اول تقديم منهاج العمل مع تقديم وثائق ومؤهالت الكادر الهندس�ي 

والفني واإلداري العاملين رسميا في الشركة .
 E_ mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com

• مالحظ�ة / الدائ�رة غي�ر ملزم�ة بقب�ول أوط�أ العط�اءات .
• مالحظة / في حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يليه.

• مالحظة / استنادا إلى كتاب وزارة التجارة المرقم 4969 في 10 / 2 / 2011 سوف يتم حجب 
البطاقة التموينية على من ترسو عليه المناقصة .

• مالحظة / على الش�ركة أو المقاول مراجعة الدائرة الهندس�ية لالستفس�ار عن األمور الفنية 
والتصميمية والخاص بالمشروع .

ديوان الوقف الشيعي 
قسم العقود احلكومية 

ديوان الوقف الشيعي 
قسم العقود احلكومية 

إعالن مناقصة رقم )77 / 2012(

مدير قسم العقود احلكومية مدير قسم العقود احلكومية

المستقبل العراقي / وكاالت
المستقبل العراقي / وكاالت

إعالن مناقصة رقم )78 / 2012(

إعادة إعالن مناقصة رقم )295( لسنة 2012
انشاء قاعة رياضية مصغرة بأبعاد )15*10( في قضاء الميمونة / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود العامة الحكومية عن اعادة اعالن املناقصة 
املدرجة تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشراك 
يف املناقص�ة مراجعة لجنة تس�ليم العط�اءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض 
الحص�ول عىل نس�خة من ال�رشوط واملواصف�ات الفنية والتعليم�ات اىل مقدمي 
العط�اءات مقاب�ل دفع مبل�غ ق�دره )100,000( مائة الف دينار غ�ري قابل للرد 
علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف  2012/11/18 الساعة 
الثاني�ة عرش ظهرا وتس�لم العط�اءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العقود العامة 
الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل 

اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائ�رة غري ملزم�ة بقبول اوطأ العط�اءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 
اجور نرش االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من 
احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان / تنمية االقاليم عىل 
ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5% من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ 

االحتياط العام عند رسو املناقصة .

اعالن مناقصة رقم )311( لسنة 2012
تاهيل شبكة الكهربائية لقرى الكصمة )جريت الغربي( / تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن اعالن املناقصة املدرجة 
تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�راك يف املناقصة 
مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة 
م�ن ال�رشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العط�اءات مقابل دفع مبلغ 
ق�دره )100,000( مائة ال�ف دينار غري قابل للرد علما ان اخ�ر موعد لغلق املناقصة 
هو يوم االحد املصادف  2012/11/18 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات 
يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر 

موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
نرش االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ عن املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من 
احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم عىل ان 
تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط 

العام عند رسو املناقصة .

اعالن مناقصة رقم )312( لسنة 2012
انشاء جسر مشاة سوق المجر الكبير بطول )60( م / تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن اعالن املناقصة املدرجة 
تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�راك يف املناقصة 
مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة 
م�ن ال�رشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العط�اءات مقابل دفع مبلغ 
ق�دره )100,000( مائة ال�ف دينار غري قابل للرد علما ان اخ�ر موعد لغلق املناقصة 
هو يوم االحد املصادف  2012/11/18 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات 
يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر 

موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
نرش االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ عن املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من 
احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم عىل ان 
تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط 

العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

انشاء قاعة 
رياضية 

مصغرة بابعاد 
)15*10(م في 
قضاء الميمونة

مديرية شباب 
ورياضة 

ميسان
100 يوم9 – 17 – 4 – 15 

العاشرة/ 
انشائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

1

تاهيل الشبكة 
الكهربائية 

لقرى الكصمة 
)جريت 
الغربي(

مديرية 
توزيع 
كهرباء 
ميسان

 2 – 17 – 7
 20 –

40 يوم
العاشرة/ 
الكهربائية

ت
اسم 

المشروع
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

1

انشاء جسر 
مشاة سوق 
المجر الكبير 
بطول )60( 

م

مديرية 
طرق 

وجسور 
ميسان

 1 – 17 – 8
 18 –

 75
يوم

العاشرة/ 
انشائية
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ المستقبل العراقي
استذكر عراقيون داخل البالد وخارجها الذكرى 
الس�نوية الثانية ملجزرة كنيس�ة س�يدة النجاة، 
مس�تنكرين م�ا تعرّض ل�ه املكون املس�يحي 
م�ن اعت�داء إرهاب�ّي جب�ان ط�ال األنفس 
وأثار األىس بني جمي�ع مكونات وأطياف 
الش�عب العراق�ي، داعني إىل التس�امح 

ونرش الوئام والتعايش السلمي.
كاتدرائية س�يدة النج�اة التي 
ترقد بس�الم يف منطق�ة أرخيتة 
بالكرادة وسط بغداد، وتشمخ 
بصلي�ب حول�ه قوس ش�اهق 
بعي�دة،  مس�افة  م�ن  ُي�رى 
تعرضت لحادث�ة أليمة يف مثل 
ه�ذه األيام قب�ل عامني بعدما 
إرهابي�ة  اقتحم�ت مجموع�ة 
الكنيس�ة يف 20120/10/31، 
م�ا أدى إىل مقتل أكث�ر من 50 
ش�خصاً وإصابة )70( آخرين 

بجروح.
بع�ض  أحيي�ت  ذل�ك،  إىل 
تجمع�ات الجاليات العراقية يف 
املتحدة وأوروبا ودول  الواليات 
أخ�رى الذك�رى األليمة ملجزرة 
النجاة«، وتمت  كنيسة »سيدة 

يف مراس�يم إحي�اء الذك�رى إقامة الصل�وات أثناء 
قداسات )األحد املايض( عىل أرواح ضحايا املجزرة، 
ومناش�دة الجهات العراقية املعني�ة بتحمل كامل 
مس�ؤولياتها والعمل لوقف حمل�ة تفريغ العراق 

من مكوناته املجتمعية األصلية.
وتقول الباحث�ة العراقية بواش�نطن الدكتورة 
كاترين ميخائيل ان املسيحيني يف العراق يتعرضون 
لهجمات مس�تمرة من قبل املتطرفني منذ سقوط 
النظ�ام الس�ابق ع�ام 2003، م�ا أدى إىل ترحي�ل 
وهج�رة أبناء ه�ذه املكون�ات، وأضافت يف حديث 
أوردته )إذاعة العراق الحر(: »لم يتبقَّ يف العراق إال 
نحو 87 ألف مس�يحي من اصل 1.25 مليونا، ولم 
يتب�قَّ من الصابئة املندائيني غري 10% من أعدادهم 
األصلي�ة.. الكث�ري م�ن الج�ريان واألصدق�اء م�ن 
العائالت املس�لمة تحتضن هذه الفئات يف بيوتها، 
وهناك عالقات عريقة مع العائالت العراقية التي ال 
تجعل من الدين حاجزاً يف املجتمع، لكن املتطرفني 

واإلرهاب هو الذي يزرع الفتن والشعوذة«.
ومن جانبهم، اس�تذكر مسيحيون يف محافظة 
دهوك الذكرى الثانية لحادثة اقتحام كنيسة سيدة 
النج�اة. وقال مواطن�ون ان ه�ذه الحادثة كانت 
بمثاب�ة نقطة تحّول يف حياة املس�يحيني يف العراق 
بش�كل عام، إذ بدأ العديد منهم بالهجرة اىل خارج 
الع�راق او النزوح اىل مدن اقليم كردس�تان، خوفاً 
م�ن ان تطولهم تفجريات اخرى تنفذ عىل اس�س 

دينية.
واش�ار القي�ادي يف الحزب الوطني األش�وري 
هوك�ر خوش�ابا يف حدي�ث أوردته )اذاع�ة العراق 
الحر( إىل أن هذه الحادثة كانت بمثابة كارثة، ليس 
عىل املس�يحيني فقط وإنما عىل جميع العراقيني، 
موضحاً ان ما حصل يدل عىل عدم احرتام املواطن 
وللدس�تور يف العراق، وأش�ار إىل أن هذه الجريمة 
مس�ت جميع العراقي�ني وكان الغرض منها خلط 

األوراق السياسية.
من جهت�ه أكد عض�و الهيئة اإلداري�ة للمركز 
الثق�ايف اآلش�وري يف ده�وك املحام�ي زي�ا يلدا ان 
املس�يحيني كان�وا يعانون م�ن مش�كلة الهجرة، 
وأض�اف: »ه�ذه الحادث�ة رّسعت وتائ�ر الهجرة 
بش�كل كب�ري، نتيج�ة عدم ثق�ة ش�عبنا بالوضع 
الس�ائد يف العراق.. الذين كانوا داخل الكنيسة هم 
اش�خاص مس�املون تعرضوا للقت�ل، لذلك خلفت 
الحادثة آثارا نفسية عىل كل من شاهدها او سمع 
بها، فضالً عن ان الحادثة حاولت تش�ويه العالقة 

بني املسلمني واملسيحيني«.
وطال�ب يلدا أطراف الحكوم�ة برضورة توفري 
أج�واء تفاهم وتوافق س�يايس بينها وبني أطياف 
الشعب العراقي كافة، مشرياً إىل ان السالم واألمان 
والتعاي�ش الس�لمي ال�ذي يحل�م ب�ه املواطن�ون 
يرتت�ب عىل أس�اس ذلك الذي يقع م�ن واجب عىل 

الحكومة.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

أب�و مصطف�ى، ج�اري )الحائط عىل الحائط(، إنس�ان )مس�تور(، 
لي�س ل�ه رّش عىل احد، وال تس�مع له صوت�ا، يذهب إىل عمل�ه ويعود إىل 
بيته مثل النس�مة، ولكنه لم يكن ميس�ور الحال، فهو يلهث وراء خبزته 
حيثما توفرت، من س�ائق تاكيس إىل بائ�ع فواكه، ومن كاتب عرائض إىل 
عامل بناء، عىل الرغم من انه خريج كلية اآلداب � قسم اللغة االنجليزية، 
وقد رفض التعيني الحكومي قبل الس�قوط، ألن الراتب ش�حيح مخجل، 
ورفضت الحكومة تعيينه بعد السقوط، ألنه ركب رأسه، ولم ينتم إىل أي 

حزب من أحزابها املتنفذة !
من�ذ رب�ع قرن وانا اع�رف الرجل اكث�ر مّما اعرف نف�يس، وعالقتي 
وطيدة به، انه إنس�ان عصامي نزيه، ال يش�كو وال يتشكى مهما أملت به 
النوائب، وفوق هذا وذاك، كنت احبه واحرتمه ألسباب اخرى يف مقدمتها، 
إن اللغة االنجليزية بالنسبة له، ليست شهادة معلقة عىل الجدار، بل هي 
جزء من ش�خصيته الثقافية، ألنه قارئ نه�م للمرسح والقصة والرواية 
والفلس�فة بهذه اللغة، ولهذا غالبا ما كانت تترسب مفرداتها إىل لهجته 

العامية !!
قبل أس�بوعني، ح�دث يشء ال يصدق، فألول مرة عىل مدى 25 س�نة 
اسمع صوته يعلو بطريقة غري مسبوقة، وهو يتشاجر مع زوجه، بحيث 
س�معت كل كلمة من كلماته بوضوح، وقلت م�ع نفيس، الرجل معذور، 
فق�د طف�ح الكيل عنده، ولكن الذي أثار اس�تغرابي، أن ج�زءا كبريا من 
حديثه لم يكن مفهوما، وكأنه خلي�ط من العربية واالنجليزية والكردية 
والهندية، وقد علقت يف ذهني وذاكرتي العبارات التالية )يا بوالي الرحبة 
الرحبة، باذا يبكن للربء يا ابرأة ان يعبل، وتأبني العقبة التي لب يبسسها 
الحراب، ابست اصعب بن الوصول اىل القرب، ونحن بنذ اعواب نأكل التبن 
ع�ىل التب�ن، ال لحبة وال ش�حبة وال ربانة وال بشبش�ة، ه�ذا كل باقدبته 

التبوينية لنا وللبواطن البحروب، احبديه عىل دواب النعبه(!! 
وألنن�ي مواط�ن صال�ح، قم�ت ب�دور املخ�رب ال�رسي واتصلت عىل 
الف�ور بالجهات االمنية، وأخربته�م ان جاري يقول كالم�ا غريبا وكأنه 
يتص�ل بجه�ات أجنبية، ويتح�دث معهم بلغ�ة الرمز والتش�فري، وربما 
يكون إرهابيا، وقد س�ارعت قوة مجهولة الهوي�ة إىل الحضور وداهمت 
منزل�ه وألقت القبض عليه وفتش�ت كل ركن م�ن أركان البيت وحققت 
مع�ه، وهددته بان عدم االع�رتاف ليس من مصلحته فهناك ش�هود )لم 
يذكروا اس�مي طبعا( ولكنهم أطلقوا رساحه بعد ساعتني، ثم اتصلوا بي 
وشكروني بدال من معاقبتي عن إدالئي بمعلومات غري دقيقة، واخربوني 
أن الرج�ل يعاني م�ن زكام صيفي ح�اد جعله يقلب )ح�رف امليم باء(، 
عنده�ا فقط أدركت ملاذا أصبح املخرب ال�رسي كارثة عىل االبرياء، ولكي 
اتأكد ويطمنئ قلبي، عدت اىل عباراته وحاولت قراءتها بعد اعادة )الباء( 
اىل )مي�م( م�ن دون زكام، فظه�رت عىل النحو التايل )ي�ا موالي الرحمة 
الرحم�ة، م�اذا يمكن للمرء ي�ا امرأة أن يعم�ل، وتأمني اللقم�ة التي لم 
يمسس�ها الحرام، أمست أصعب من الوصول اىل القمر، ونحن منذ أعوام 
نأكل التمن عىل التمن، ال لحمة وال ش�حمة وال رمانة وال مشمش�ة، هذا 
كل ما قدمته التموينية لنا وللمواطن املحروم، احمديه عىل دوام النعمة(، 
وكم ندمت ووبخت نفيس، فكيف اشغل االجهزة االمنية بمعلومات تقوم 
عىل الش�ك، وكيف اتس�بب يف ايذاء جاري، وانا اعرفه واعرف طيبته حق 
املعرفة، وهل يليق هذا الترصف املتهور الذي أقدمت عليه بإنس�ان يزعم 

انه مواطن صالح؟! 

اذا كان االنسان فردي بالطبع ,واجتماعي بالطبع ..اال 
ان النس�ب تتفاوت فتزيد الفردية وق�د تطغى االجتماعية 
..وهذا ايضا حال الش�عوب واملجتمع�ات ايضا ..والرأي ان 
يف مجتمعن�ا العراق�ي فصي�ل متضخم الفردي�ة ,مع ميل 
للمعارض�ة والش�غف بكلمة )ال (ل�كل يشء..ولرضب من 
الشغب ...وهؤالء يحسبون عىل فصيلة القطط ...والقطط 
ال تنتظ�م يف فصي�ل او قطيع ..وال يناس�ب ه�ذا الفصيل 
ان يدخ�ل اف�راده يف مرشوع او رشاك�ة ..وهناك من عمم 
انطباع�ه وقناعته بان العراقي ال يصل�ح القامة فريق ,او 
للرشاك�ة ...وانه عىل غرار اولئ�ك الذين يتباهون بانهم بال 
ش�يخ ,فكل واحد ش�يخ نفس�ه ..ولكنه يف حال�ة الفريق 
املش�اغب ال اعت�زازا بالنفس ولفرط الكربي�اء ..بل لنزوع 
س�لبي لالنشقاق عن الجماعة ...وانهم املقصودون )باهل 

الشقاق والنفاق ...(وبما يدعو
 للتعوذ منهم وتجنبهم....

ه�ل كثر ه�ذا الطراز من الب�رش يف العملية السياس�ية 
العراقية ..فاس�تعصت الرشاكة كل هذه الس�نني ..ووجد 
وا ضالته�م بهذه التجربة ؟؟؟ ان من ش�أنهم ان يش�يعوا 
الفوىض وطمس الحقيقة والتنصل من املسؤولية ....وهذا 
الذي بات واضحا ..كما ل�و كل صدمة العالم بمجريات ما 
يح�دث يف العراق بال اي صدى عىل ه�ذا النموذج  ..كأنه ال 
احد مسؤول عن وقوع كل هذه املآيس ..كأن دم العراق قد 
توزع عىل القبائل والعش�ائر واالحزاب والعصابات والقتلة 

...وضاع ...
هل نرم�ي اىل معالجات ال تغفل طب�ع بعض العراقيني 
وتحديده�ا وحت�ى  املس�ؤولية  اىل ح�رص  نقص�د  ؟ه�ل 

تشخيصها ...؟؟هل نشايع فكرة حكم االغلبية مثال ؟؟؟
الع�راق  ....الخالق�ة (عن�وان  )الف�وىض  ان  القناع�ة 
املطل�وب ..وق�د يك�ون هوي�ة املنطق�ة ,وثم�ار ربيعه�ا 
...واعتمادا عىل ايقاظ اس�وأما يف التاريخ وما بالطبع من 
فرديات وانانيات ونزوات  ...وما لم تتوفر الرؤية الواقعية 
والجريئ�ة واملخلصة فان الفوىض ستس�تمر وتدوم اىل ان 
تنفق الشعوب واالمم ..وستختزل الخسارات  واالوقات ان 
قامت الحدود واتضحت املسؤوليات ..وليحكم هذا الفصيل 
ويتفرد بعمله من اجل ان تتضح وتتحد مسؤوليته ..وانت 
مس�ؤول عن ضياع هذه الثروات وهذا الفيض من الفساد  

وكل ما حل بالناس ...ال غريك ...
ان اضافة خس�ارة س�نوات اخرى بمثل ه�ذه التجربة 
,تجرب�ة ح�رص املس�ؤولية يف اضي�ق نط�اق ,  افضل من 
خس�ارة كل املس�تقبل ...ثم ..هي فرص�ة لتعرف االحزاب 

والفصائل واملكونات نفسها ....

  *  حسن العاني

  * حاتم حسن

الربان والبشبش!

     اهل 
الشقاق ...  

دغدغات

انشغاالت

مديــر التحريــر 

      لوس انجليس/ رويترز
دخلت نادية سليمان وهي أم غري متزوجة ألربعة عرش طفال بينهم 
ثماني�ة توائم م�ن كاليفورنيا يف عملي�ة إعادة تأهيل طلب�ا للعالج من 
القل�ق واإلرهاق والتوتر.ونادية س�ليمان )37 عام�ا( التي تطلق عليها 
وسائل اإلعالم اسم »أم الثمانية« فحصت نفسها يف مركز للعالج جنوب 
كاليفورنيا األس�بوع املايض. وقالت جينا رودريجي�ز مديرة أعمالها يف 
بي�ان يوم الثالثاء انها من املقرر ان تخض�ع إلعادة تأهيل ملدة 28 يوما 
»أو أكثر إذا لزم األمر.«وقالت رودريجيز »الس�يدة نادية سليمان كانت 
تأخذ زاناكس الذي وصفه لها طبيبها لعالج القلق لكنها شعرت انها يف 
حاجة لربنامج عالج للمس�اعدة يف شفائها.«وقالت رودريجيز انه أثناء 
عالج الس�يدة نادية س�ليمان س�ريعى أطفالها الذين ترتاوح أعمارهم 
ب�ني ثالثة أعوام و11 عاما فريق من ثالث مربيات واثنان من األصدقاء 
وس�ائق لنقل األطفال من وإىل املدرس�ة واألمن أمام املنزل طوال النهار 
والليل.وتصدرت نادية سليمان عناوين وسائل اإلعالم يف عام 2009 بعد 
أن وضع�ت ثمانية توائم يف لوس انجليس عن طريق التلقيح الصناعي.
ويف نيس�ان أعلنت إفالس�ها بعد اعرتافها يف وقت سابق أنها بحاجة إىل 
مساعدة عامة إلعالة نفسها وأطفالها. وقد شاركت يف فيلم تباحي بعد 

ذلك إلعالة أرستها.

»أم الثامنية« تدخل إعادة تأهيل 
بسبب القلق

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

عراقيون يستذكرون جمزرة كنيسة النجاة بدعوات حب وسالم

 CNN /أتالنتا          
 احت�ّل إعص�ار س�اندي املرتب�ة الثاني�ة يف قائم�ة 
املوضوع�ات األكثر ش�عبية عىل فيس�بوك، بعد بطولة 
»س�وبر ب�ول«، وفقا ملعلوم�ات حصلت عليها ش�بكة 

CNN من موقع التواصل االجتماعي.
فيوم االثنني املايض حقق هذا املوضوع 8.34 نقطة 
ع�ىل »مقي�اس الحدي�ث«، الذي تس�تخدمه فيس�بوك 
لقي�اس نس�بة الحدي�ث والتواصل بش�أن املوضوعات 

اإلخباري�ة، وه�و مقي�اس م�ن 1 إىل 10.
وخالل ع�ام 2012، تفوق اإلعصار عىل موضوعات 
مهمة أخرى عىل نط�اق الواليات املتحدة األمريكية من 
بينها مباريات بيس�بول لفرق عمالق�ة مثل »نيويورك 
جاينت�س«، ومباري�ات كرة ق�دم أمريكية لف�رق مثل 

»نيوإنغالند باتريوتس«.
وفيم�ا ي�ي قائم�ة باملوضوع�ات التي كان�ت أكثر 

شعبية عىل فيسبوك هذا العام:
- املناظ�رة الرئاس�ية األوىل: 8.18،  مناظ�رة نائبي 
الرئي�س: 6.79، توزي�ع جوائ�ز األوس�كار: 6.74، فوز 
فريق س�ا فرانسيس�كو جاينتس بلق�ب بطولة العالم: 
6.71، إعص�ار أيزاك: 5.24،  اختيار ب�ول رايان ليكون 
نائب�ا ملي�ت رومن�ي يف االنتخاب�ات الرئاس�ية الحالية: 

.5.21
وتظهر البيانات أن نسبة الحديث حول اإلعصار بني 
الذكور واإلناث متساوية، وأن املستخدمني املتقدمني يف 
العمر )أك�رب من 55 عاما( يتحدث�ون يف املوضوع أكثر 

من الشباب.
وتركز اس�تخدام فيس�بوك خالل ه�ذه الفرتة عىل 
إط�الع املس�تخدمني ألقاربه�م وأصدقائه�م بالنج�اة 
م�ن ه�ذه العاصف�ة املدمرة، فق�د كانت أكث�ر الجمل 

املستخدمة عىل املوقع هي »نحن بخري«.

UPI /كاليفورنيا      
من املعروف عن النس�اء إكثارهّن من الكالم، غري أنها املرة األوىل التي يتم إلقاء 
القب�ض فيها عىل ام�رأة ألنها تكلمت ألكثر م�ن الدقائق ال�3 املس�موح بها خالل 
اجتماع ملجل�س بلدية كاليفورنيا.وذكرت وس�ائل إعالم أمريكي�ة أن كارين رايت، 
اعتقل�ت ألنها تخطت م�دة الدقائق ال�3 املخصصة لكل ف�رد خالل اجتماع ملجلس 
بلدي�ة ريفرس�ايد. وعزت الرشطة س�بب االعتقال إىل ارتكاب رايت جنحة، بس�بب 
تعطيله�ا الجتم�اع عام.وكان�ت رايت تعلّق ع�ىل أحد العقود الت�ي وقعها املجلس، 
وبعد انتهاء وقت الكالم املسموح لها، قام رشطي بمرافقتها إىل مقعدها. فالتفتت 
رايت، وتوجهت إىل املجلس قائلة »أتمنى لو تتوقفون عن استخدام عنارص الرشطة 

ملضايقتنا«.فابتعدت رايت بعدئٍذ عن الرشطي الذي عمد إىل تكبيل يديها بالقوة.

الفئران تلتهم 10% من قيمة 
العقارات يف بريطانيا

أكثرت من الكالم فاعتقلوها!
UPI /لندن     

 أظهرت دراس�ة جدي�دة أن وجود فرئان 
بمنزل ع�ادي يف بريطانيا يمك�ن أن يخّفض 
قيمته بنسبة 10%، أي ما يصل إىل نحو 24 ألف 
جنيه اسرتليني.وقالت الدراسة التي نرشتها 
صحيفة ديي اكسربيس أول من أمس الثالثاء 
إن أكث�ر من نصف الربيطانيني اكدوا أنهم لن 
يشرتوا أي منزل تعيش فيه القوارض، يف حني 
أق�ر 30% منه�م بأنهم س�يطلبون تخفيض 
سعره بنسبة تصل إىل 10%.واضافت أن %20 
فق�ط من أصح�اب املن�ازل الت�ي تعاني من 
القوارض اعرتفوا بأنهم س�يبلغون املشرتين 

املحتملني 
به�ذه املش�كلة، يف ح�ني أب�دى 40% منه�م 
استعدادهم للكش�ف عنها عند الطلب فقط.

واشارت الدراسة إىل أن هناك ما يصل إىل 120 
ملي�ون فأر وجرذ يف بريطانيا، أي ضعف عدد 
سكانها تقريباً، ويمكن أن تنرش عدوى قاتلة 
مث�ل م�رض الس�املونيال.وقالت إن الجرذان 
والفرئان تلجأ إىل املنازل يف بريطانيا هرباً من 

برودة الطقس بحثاً عن مكان دافئ.

     باريس / وكاالت 

ه�ل فك�رت يوم�ا أن ت�رى بيوت�ا عائم�ة يف 
السماء؟! حسنا قد يكون هذا يف عالم األحالم فقط 
إال أن الفنان املجنون بالخيال قد يحاول أن يجس�د 
األحالم ع�ىل ارض الواقع ويهدينا اغ�رب الغرائب 
وأروع العجائب داخل ص�ور فوتوغرافية غريبة.. 
»بي�وت الطائ�ر« هي ص�ور من مع�رض املصور 
الفرنيس لورانت شاهري »Laurent Chehere«  يف 
غالريي باريس الفنان اس�تلهم فكرة صور البيوت 

الطائرة من أفالم ديزني وأحالم الطفولة.
وهو سلس�لة م�ن ص�ور فوتوغرافي�ة تصور 
ما س�تكون عليه ه�ذه املنازل إذا ق�ررت الصعود 

واالنجراف بعيدا عن ارض الواقع إىل دنيا األحالم.

بيوت عائمة يف السامء

بمرور عامين على ذكرى الحادثة األليمة

»سانتدي« ثانتي أكتثر املوضوعتات شعتبية عتىل فيسبتوك


