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تفاصيل ص4
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مصدر: ممثلون ألحزاب كانوا جيبون 
أرباحهم من املركزي شهريًا !!

     اين وصلت التحقيقات يف فضيحة »بك اليت« 
الرشكة العامة لتصنيع السيارات ؟!!

   ما الذي جيري يف رشكات القطاع املختلط 
التابعة لوزارة الصناعة ؟!!
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مكافحــة اإلرهـاب يشكـل قـوة بحريـة خاصـة فـي البصـرة

الربملان يرفض االتفاقية مع السويد بشأن الالجئني العراقيني
جدلية العقل والرغبة يف السياسة »بني املنهج اإليامين والوضعي«

النفط تحرم معامل الطابوق من الوقود.. والمتضررون: القرار تعسفي وال يخدم البالد

العراق يستبدل العملة الصعبة بـ »تراب« دول اجلوار !!!

         المستقبل العراقي/ خاص
قالت مصادر سياس�ية مطلعة أن رئيس القائمة العراقية أياد عالوي سافر إلى السعودية بالرغم 
من مرضه وحالته الصحية المتردية، الفتة إلى أنه “التقى هناك بكبيري مستشاري الملك السعودي 
عب�د الل�ه بن عب�د العزي�ز وفريق�ا م�ن المخابرات 

السعودية”.
د المصدر الذي رفض الكش�ف عن اس�مه في  وأكَّ
تصريح ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن رئيس القائمة 
العراقي�ة “ذه�ب إل�ى الس�عودية لترتي�ب أوضاعه 
لالنتخاب�ات المقبل�ة، فضالً عن ع�رض مدى أهمية 
االنتخابات المحلية وأهمية الفوز بها”، وأش�ار إلى 
أن ع�الوي رّدد “أن من ال حض�ور له في االنتخابات 
االنتخاب�ات  محال�ة  ال  سيخس�ر  فإن�ه  المحلي�ة 

البرلمانية”.

        المستقبل العراقي/ خاص
كشف مصدر في البنك المركزي عن أن هناك أحزابا توفد ممثليها 
لجباية حصصهم من األموال واألرباح بشكل شهري، الفتاً إلى أن 
تلك األحزاب كانت راضية عن محافظ البنك السابق سنان الشبيبي 
ارتأى عدم كشف اسمه،  الذي  المصدر،  المالية. وقال  وسياسته 
قسمين،  إلى  تنقسم  كانت  األحزاب  أن  العراقي”  ل�”المستقبل 
وطمع  بغباء  يتعامل  الثاني  فيما  مفرط،  بذكاء  يتعامل  أولهما 
تتسلم  كانت  الذكية  الفئة  أن  مضيفاً  أمره،  افتضاح  إلى  أدى  ما 

عموالتها عبر تاجر أو مقاول أو شخص ال يمكن الربط بينه وبين 
الحزب الذي يعمل لحسابه أو الشخصية التي يمثلها، موضحاً أن 
الفئة التي تعاملت بغباء كانت تتولى أمر تسلم العموالت بنفسها، 
وساسة  النواب،  مجلس  في  أعضاء  تضم  الفئة  هذه  بأن  هاً  منوِّ
أن  أدلة متراكمة تثبت  أن هناك  الحكومة. وذكر  ومسؤولين في 
بالفساد  أسهموا  أنهم  إثبات  جداً  بسهولة  يمكن  الثانية  الفئة 
وتقاضوا حقوقهم “الحرام” خالل المدة الطويلة لعمل المركزي 

بعد 2005 وحتى اليوم، على حد تعبيره.
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       المستقبل العراقي/ خاص
قالت مصادر أمنية مطلعة أن قيادة عمليات دجلة ستواجه موجة عاتية من اإلرهاب كنوع من الضغوط للحيلولة دون 
وصولها إلى المناطق المحددة لتمركزها ودفع الكرد نحو مناطقهم الحقيقية، فيما لم تستبعد أن تتعرض قوات القيادة 
إلى هجمات مسلحة او ذات طابع إرهابي في المدة المقبلة.يذكر أن مجلس قضاء طوز خورماتو في محافظة صالح الدين 
قد أعلن، الجمعة، عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم من عناصر من قوات عمليات دجلة باشتباكات اندلعت بين عناصر 
إحدى السيطرات في قضاء الطوز وعناصر حماية موكب مسؤول كردي يدعى كوران جوهر لم يمتثل إلى أوامر السيطرة. 
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم اإلشارة إلى هويتها، في تصريح ل�”المستقبل العراقي” أن إقليم كردستان يعمل على 
تجنيد اكبر عدد ممكن من الشباب لزجهم في تلك المناطق المتنازع عليها، مبيناً أنه أيضاً رفع رواتب كل من يتقدم للعمل 
في الجيش. وأشار إلى أن اغلب الساحات المغلفة والمسورة في أربيل ودهوك تحّولت إلى مراكز تدريب عسكرية للتأهيل 
هاً بأن القيادات  العسكري السريع، فضالً عن شراء األسلحة الخفيفة من المعارضة السورية لتسليمها للجنود الجدد، منوِّ

الكردية تبيت نية سيئة حيال الحكومة المركزية اثر الموقف المتأزم معها.

حالة تأهب قصوى يف كردستان لصد 
عمليات دجلة !!

                                                      تكشف تورط بيرتايوس يف فضيحة االسلحة 
الروسية وتنفرد بنرش ارسار وخفايا جديدة بشأن الصفقة
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قريبًا جدًا يف

العــراق.. ورجــل 
الــدولــة احلــديـثـــة !!

نتنياهو: 
مستعدون 

»لتوسيع عملية 
غّزة«

مساواة العسكريني املتقاعدين القدماء واجلدد يف تعديل القانون التقاعدي

الشعلة والصدر االوىل 
واالعظمية االفضل بني 

بلديات بغداد 
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صيادو أسماك .. أم محاربون ؟!
الصيد الجائر.. العراق يخسر 

بيئته وثروته المائية

على الرغم من أوضاعه الصحية المتردية

عالوي يف السعودية أماًل بالفوز يف االنتخابات املقبلة !!

االهنـــيار القـريب 
فــي جـزيــرة 

العـــرب
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نفري عام يف صفوف البيشمركه.. والزيدي لـم يترصف بمسؤولية يف طوزخورماتو !

الربيــع العـربــي 
بيــن وهــم 

الطمــوح ومــرارة 
الــواقــع

  اإلبادة اجلامعية التالية 
ستكون بحق العلويني 
واألقليات يف سوريا !!
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منــارصو 
أوجــالن 

يقـضــون 
مضــجــع 
أردوغــان
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

بنظ�ام  تبن�ى  ال  الحديث�ة  الدول�ة 
س�لوكي او أخالقي او قيمي او سياس�ي 
قدي�م وربم�ا نهض�ت أورب�ا والكثير من 
ال�دول الناش�ئة بوحي من عالق�ة مهمة 
بالقي�م الصاعدة التي تمثل خالصة أفكار 
الفالس�فة والمفاهي�م السياس�ية الت�ي 
تؤمن أن اإلنسان هو الغاية وهو المنطلق 

لبناء الدولة العادلة.
والعراق الذي نش�أت فيه اول تجربة 
للنظ�ام  تجرب�ة  أول  بع�د  ديمقراطي�ة 
العه�د  ف�ي  الديمقراط�ي  الدس�توري 
السومري يتطلع إلى بناء دولة مهمة في 
تقديم الخدمة وف�ي اختصار زمن القمع 
واإلره�اب والقت�ل عل�ى الهوي�ة وكث�رة 
الفس�اد وطوابير المفس�دين واالهم إلى 
رجل يفهم الدولة بوصفها ميدانا للخدمة 
الوطنية وليست صكا منزال يمنحه البقاء 
في الس�لطة إل�ى ما ش�اء باالعتماد على 
قائمة كبيرة مستفيدة من إمكانات الدولة 
وأمواله�ا وقدراتها اإلعالمية والسياس�ية 
واألمنية واالهم من ه�ذا وذاك اإلفادة من 
جهل الغالبية الش�عبية بفلس�فة االقتراع 
الوطني�ة ف�ي االنتخاب�ات والع�زف على 
نش�يد المظلومية الش�يعية كم�ا العزف 
على نش�يد تثوير األزم�ات وإبقاء الحياة 

السياس�ية في حالة إنذار دائم وهي ميزة 
درج عليها أخواننا في السلطة الحالية!.

العراق الحال�ي والق�ادم بحاجة إلى 
رج�ل يتمت�ع بثقافة رجل ح�ل قادر على 
إنه�اء األزمات المعق�دة وتقدي�م الرؤية 
المجي�دة الت�ي ترت�اح إليه�ا كل الق�وى 
والتيارات السياس�ية بحي�ث يقفز بالبلد 
من حافة إلى االنهيار هذا السجال الطويل 
من مش�روع بناء الدولة العراقية الحديثة 
وهو إتمامه مهمة خدمة اإلنسان وتنزيه 
الدولة من تدخل مرجعيات المال وفتاوى 
الهيمنة الس�رية على المق�درات واألموال 
واألراض�ي وبيع الع�راق باتفاقات ثنائية 
لمن هب ودب من دول الجوار اإلقليمية!.

رؤي�ة  صاح�ب  الرج�ل  كان  وإذا 
حقيقي�ة ولي�س رئيس�ا بالصدف�ة ف�ان 
العراق سيتدرج في سلم العافية ويتحلق 
حوله ميزان القوة وق�د يصل العراق بهذا 
التدرج إل�ى الدولة المنتج�ة لكل عناصر 
الق�وة العس�كرية واالقتصادي�ة والمالية 
العظيمة بس�بب وجود النفط والكفاءات 
االقتصادية والمالية في هذا االتجاه، وهنا 
أود ان اعب�ر عن بالغ حزني بس�بب إقالة 
الدكتور س�نان الش�بيبي م�ن إدارة البنك 
المرك�زي العراقي فالرج�ل صاحب رؤية 
وهو من بين 60 كفاءة عالمية، مش�هود 
له بالقدرة الدولية على إدارة المؤسس�ات 

المالية ..ان فقدان الدكتور س�نان فقدان 
للرؤية االقتصادية والنقدية التي تحتاجها 
الحي�اة العراقية القادمة والدولة العراقية 
المسؤولة عن حياة ماليين العراقيين وقد 
ذهب الرج�ل ضحية صراعات السياس�ة 
وملفات الفساد ومافيات االستحواذ على 

الهيئات والمؤسسات المستقلة!.
إن إقالة او محاربة الكفاءات العراقية 
المهمة ح�رب علنية تقوده�ا جهات في 
الدول�ة العراقي�ة ض�د مش�روع الدول�ة 
العراقي�ة الحديثة اذ هي المس�تفيدة من 
بق�اء الحالة العراقية بكافة مس�توياتها 
عل�ى حاله�ا وإذا أراد العراقيون ان يكون 
بين ظهرانيه�م رجل الدولة الموعود وهم 
المغرم�ون بالوع�د والموع�ود وانتظ�ار 
الق�ادم الذي يغي�ر ويتحمل المس�ؤولية 
ويقود المس�يرة فما عليه�م إال أن يقرأوا 
التاريخ جي�دا ويصوتوا لصالح مش�روع 
الحل عب�ر اختيار رجل ق�ادر على فرض 

الحل!.
وما ل�م يحس�ن العراقي�ون االختيار 
ويتجهوا صوب فلس�فة الحل فان الرجل 
ال�ذي ينتظرون�ه ل�ن يأت�ي الن المس�ألة 
قائم�ة أساس�ا على اختيارهم لمش�روع 
الحل وقرارهم بالتغيي�ر ولن يكون قائما 
عل�ى الرأي الذي يق�ول أن الرئيس القادم 

يأتي من خالل المقبولية الوطنية!.
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العــراق.. ورجــل الــدولــة احلــديـثـــة !!

          البصرة/ المستقبل العراق

أجرى جه�از مكافحة اإلره�اب، األحد، 
تمريناً عس�كرياً في محافظة البصرة أطلق 
عليه اس�م "البرق الخاطف" استعمل خالله 
الزوارق والطائرات، وذلك بمناس�بة تش�كيل 
ق�وة قتالية صغي�رة ضمن الجه�از تختص 

بالتعامل مع عمليات القرصنة البحرية. 
وقال قائد قوات مكافحة اإلرهاب الفريق 
الركن عبد الغني عجيل األس�دي في تصريح 
صحفي أمس إن "الفوج اإلقليمي لمكافحة 
اإلره�اب في البص�رة أجرى، أم�س، تمريناً 
عس�كرياً فريداً من نوعه تمثل بتحرير تجار 
اختطفهم إرهابيون في منطقة س�احلية"، 

مبين�اً أن "التمري�ن ه�و بمثاب�ة إعالن عن 
تش�كيل قوة بحري�ة خاصة ضم�ن الجهاز 
وظيفتها التعامل مع ش�تى الحوادث األمنية 
الت�ي تق�ع ف�ي البيئ�ة البحري�ة والمناطق 
الس�احلية". ولفت األس�دي ال�ى أن "جهاز 
مكافح�ة اإلره�اب ف�ي ط�ور تش�كيل قوة 
خاصة أخ�رى وظيفتها التعامل مع عمليات 
اختطاف الطائرات في الع�راق"، مضيفاً أن 
"األس�ابيع القليل�ة المقبلة ستش�هد تنفيذ 

تمرين تعبوي من هذا النوع". 
وق�د نف�ذ التمرين العس�كري على وفق 
معطي�ات افتراضية تفي�د بتعرض تجار إلى 
االختط�اف عندم�ا كانوا على ظهر س�فينة 
تجاري�ة، وم�ن ث�م ق�ام القراصن�ة بنق�ل 

المخطوفين الى س�فينة قديمة راس�ية في 
مرف�أ مهجور واحتجزوه�م بداخلها لغرض 
المساومة عليهم س�عياً للحصول على فدية 
م�ن ذويه�م مقابل إط�الق س�راحهم، وفي 
تل�ك األثن�اء ق�ام عناص�ر الس�رية البحرية 
الخاص�ة المش�كلة حديثاً بإن�زال جوي من 
 ،)17 M( ث�الث طائرات مروحي�ة من ن�وع
كم�ا تحرك�ت زوارق مطاطي�ة تابعة لنفس 
القوة باتجاه موقع احتجاز الرهائن، وقاموا 
بتطوي�ق الموقع م�ن كل الجه�ات، ومن ثم 
داهموا السفينة القديمة والقوا القبض على 
الخاطفين وح�رروا المختطفي�ن بعد تبادل 

محدود إلطالق النار. 
من جانبه، قال مدير إعالم جهاز مكافحة 

اإلرهاب صباح النعمان في تصريح صحفي 
أمس إن "تش�كيل ق�وة بحرية خاصة ضمن 
الفوج اإلقليمي لجهاز مكافحة اإلرهاب في 
البص�رة جاء نتيج�ة لوجود قن�وات مالحية 
وموان�ئ تجاري�ة في المحافظ�ة"، مبيناً أن 
"الق�وة الجدي�دة ق�ادرة عل�ى التعام�ل مع 
مختل�ف الح�وادث األمنية التي قد تش�هدها 

المناطق الساحلية والبحرية".
وأشار النعمان إلى أن "بعض المقاتلين 
الذي�ن ينتس�بون إلى الق�وة الجدي�دة تلقوا 
تدريبات خارج العراق بشأن كيفية استعادة 
وتحري�ر  المختطف�ة  التجاري�ة  الس�فن 
طواقمه�ا، فض�اًل ع�ن أس�اليب مكافح�ة 

القرصنة البحرية".

             بغداد / المستقبل العراقي

عزا النائب عن كتلة المواطن علي شبر ضعف 
س�يطرة الحكومة المركزية عل�ى بعض مناطق 
الع�راق لعدم تطبي�ق الم�ادة 140، محمال الكتل 
السياس�ية مس�ؤولية تده�ور األوض�اع األمنية 

والسياسية في المناطق المتنازع عليها. 
وقال ش�بر لوكالة أنباء المس�تقبل أنه "كان 
م�ن المف�روض تطبي�ق الم�ادة 140 ف�ي ح�ال 
االنته�اء م�ن صياغة الدس�تور والعم�ل به، لكن 
هناك تلكؤ واضح في تطبيق هذه المادة وخالفات 
كبيرة حول دس�توريتها م�ن عدمها، والتي زادت 
م�ن تعقيداته�ا الخالفات السياس�ية بي�ن الكتل 

السياسية السيما المرتبطة باإلقليم". 
وبين أنه "بس�بب عدم إيجاد حلول للمشاكل 

المتعلقة بالم�ادة 140 فان الحكوم�ة المركزية 
باتت ال تس�تطيع فرض سيطرتها على المناطق 
المتنازع عليها والمشمولة بالمادة، وهذا يضعف 
من هيبة الحكومة ويجعلها تبذل جهوداً مضنية 
في متابع���ة هذه القضية والس�يطرة على تلك 
المناطق بش�كل كامل، وبالنتيجة أصبحت الكتل 
السياس�ية والقومي�ات هي من تتحك�م بمصير 
البل�د، حي�ث أصب�ح البل�د الي����وم ف�ي وضع 
ال يحس�د علي�ه، وف�ي اي لحظ�ة م�ن اللحظات 
ق�د تتفجر أزمة لتص�ارع الفرقاء فيم�ا بينهم"، 
مضيفا أن "س�بب هذا جاء نتيج�ة تأجيل الكثير 
م�ن المش�اكل العالق�ة بي�ن الكتل السياس�ية، 
ولذا نتمن�ى أن تتحاور تلك الكتل وأن ال تتمس�ك 
بمصالحه�ا الش�خصية وترك مصلح�ة المواطن 

والوطن".

              بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت لجنة النف�ط والطاقة 
النيابية من ان بيع العقود النفطية 
المتعاق�د عليها مع  االس�تثمارية 
الش�ركات العالمي�ة الى ش�ركات 
ثانوي�ة س�يخلق تداعيات س�لبية 
عل�ى الع�راق، فيما دافع�ت وزارة 
النف�ط عن موقفها تج�اه معاقبة 
الشركات المخالفة للعقود المبرمة 
مع بغداد رغ�م تراجع نائب رئيس 
ال�وزراء لش�ؤون الطاقة حس�ين 
الشهرس�تاني عن  خط�ط االنتاج 
والتصدي�ر خ�الل األع�وام المقبلة 

2017 الى 2020. 
وأج�اب عض�و لجن�ة النف�ط 
النائ�ب ف�رات  النيابي�ة  والطاق�ة 
الش�رع عن تس�اؤل لوكال�ة أنباء 
المستقبل بخصوص إمكانية وجود 
مخاوف أجنبية من االس�تثمار في 

مج�ال النف�ط نتيجة ع�دم وجود 
البيئة القانونية وانسحاب شركات 
توتال الفرنس�ية واكس�ون موبيل 
األميركية من العق�ود المبرمة مع 
المركزي�ة وعدم تحقيق  الحكومة 
طف�رات نوعي�ة في حج�م اإلنتاج 
والتصدي�ر، أج�اب بالق�ول "فعال 
التخ�وف موج�ود، لكن�ه ال يرتقي 
ليكون عقبة كبيرة أمام االستثمار 
في مج�ال النف�ط العراق�ي كونه 
صاح�ب خزي�ن نفطي كبي�ر وما 

تزال االستثمارات فيه محدودة". 
أنباء  وأضاف الش�رع لوكال�ة 
المس�تقبل أم�س إن "ع�دم وجود 
قان�ون النفط والغ�از وكذلك ابرام 
االستثمارية في جوالت  الصفقات 
التراخيص بشكل غير رصين سبب 
تلك�ؤا ف�ي االس�تثمارات النفطية 

بالشكل المطلوب". 
وأضاف ان "هذه االنس�حابات 

ستؤثر في مستقبل صناعة النفط 
العراقي الس�يما ونحن بحاجة الى 
المزيد من االس�تثمارات واستغالل 
الثروات بالشكل الصحيح وبأسرع 

وقت ممكن". 
وحذر الش�رع من ان "تحويل 
التي  بعض الصفقات االستثمارية 
تعاقدت عليها وزارة النفط وبرعاية 
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
حسين الشهرس�تاني الى شركات 
ثانوي�ة يعد تداعيات س�لبية وأمرا 
غي�ر مرغ�وب ب�ه خصوص�ا انن�ا 
ف�ي حاجة ملح�ة ال�ى المزيد من 
الوق�ت  واس�تغالل  االس�تثمارات 

لصالح العراق". 
وبين الشرع ان "تراجع بعض 
الشركات العالمية عن استثماراتها 
في وس�ط وجن�وب الع�راق يمكن 
وصفه بأنه خطوات غير ناهضة". 
وكان نائ�ب رئيس الوزراء العراقي 

ان  ق�ال  الشهرس�تاني  حس�ين 
العراق هو الذي طلب من الش�ركة 
األميركية اكسون موبيل االنسحاب 
من مش�روع تطوير حقل القرنة 1 
النفط�ي ولي�س العك�س. وأضاف 
الشهرس�تاني بأن "هذه سياس�ة 
ثابت�ة في العراق بأن أي ش�ركة ال 
تلت�زم بالقوانين العراقية عليها ان 
تفس�خ العقد، لهذا كان هذا القرار 
عراقي�ا ول�م يك�ن قرارا ألكس�ون 

موبيل". 
وقال الش�رع ان "التراجع هذا 
لمس س�ابقا في قط�اع الكهرباء 
وحالي�ا ب�دا واضح�ا ف�ي خط�ط 
ان  مضيف�ا  النفط�ي"،  القط�اع 
"على الشهرس�تاني أن يتابع بدقة 
الت�ي  واإلمكاني�ات  المس�تويات 
يمك�ن ان تت�اح للعراق ف�ي مجال 
اإلنتاج والتصدير بش�كل واقعي ال 

على الخرائط واألوراق فقط".

           بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي 
أمس عن رفض المجلس االتفاقية الثنائية بين 

حكومتي العراق والس�ويد بش�أن 
العراقيين، عادا  الالجئين  وضع 
أن إبعاد الالجئين قس�را يشكل 
خرقا واضحا لحقوق اإلنس�ان، 
فيما أشار السفير السويدي إلى 
أن عدد الالجئين في السويد بلغ 
2% من حجم السكان األصليين. 
وق�ال النجيفي ف�ي بيان صدر 
أمس عقب اس�تقباله الس�فير 
الس�ويدي الجدي�د ل�دى العراق 
يوركن لندس�تروم، إن "مجلس 
رف�ض  ق�رارا  اص�در  الن�واب 
بموجبه االتفاقي�ة الثنائية بين 
حكومتي العراق والسويد بشأن 
وضع الالجئين"، مبينا أن "هذه 
االتفاقي�ة الت�ي تتضم�ن إبعاد 
الالجئي�ن قس�را تش�كل خرقا 

واضحا لحقوق اإلنسان".

"الس�ويد دول�ة مهم�ة  أن  إل�ى  وأش�ار 
وتربطن�ا معه�ا عالق�ات قديم�ة نس�عى إلى 
تطويره�ا الس�يما عل�ى مس�توى االقتص�اد 
والتجارة والعالق�ات البرلمانية"، موضحا أنه 
"بحث مع السفير السويدي الوضع السياسي 

ف�ي الع�راق والعالق�ة بي�ن المرك�ز وإقلي�م 
كردس�تان وقان�ون االنتخاب�ات ف�ي كركوك 
وعالق�ات الع�راق بجيرانه". م�ن جانبه، أكد 
السفير الس�ويدي يوركن لندستروم أن "عدد 
الالجئي�ن العراقيي�ن في الس�ويد بل�غ2% من 
حج�م الس�كان األصليي�ن"، مبديا 
أفض�ل  ب�"إقام�ة  ب�الده  اهتم�ام 

العالقات مع بغداد". 
ولف�ت يورك�ن إل�ى أن "هناك 
بي�ن  وتج�اري  اقتص�ادي  تب�ادل 
البلدي�ن فضال عن تواجد ش�ركات 
سويدية كبرى تعمل اآلن في العراق 
وهذا ما سيس�هم ف�ي تطوير هذه 
العالق�ات إلى مس�تويات أفضل". 
وكان اتح�اد الالجئي�ن العراقيي�ن 
طالب في )14 تشرين االول 2011( 
الحكوم�ة العراقي�ة بإلغ�اء جميع 
االتفاقيات الت�ي أبرمتها مع الدول 
األوروبية إلعادة الالجئين قسرا الى 
البالد، مؤكدا أن حكومات الس�ويد 
والنروي�ج وهولندا أعادت أس�بوع 

نحو 70 الجئا عراقيا.

مكافحة اإلرهاب يشكل قوة بحرية خاصة يف البرصة املواطن: عدم تطبيق املادة 140 أضعف احلكومة

الربملان يرفض االتفاقية مع السويد بشأن الالجئني العراقينيحتذير من بيع العقود االستثامرية لرشكات ثانوية

          بغداد / المستقبل العراقي

المس�تقلة  العلي�ا  المفوضي�ة  أعلن�ت 
لالنتخاب�ات، األحد، ع�ن مصادقته�ا على 38 
كيانا سياسيا للمشاركة في انتخابات مجالس 
المحافظ�ات المزم�ع إجراؤه�ا ف�ي نيس�ان 
المقب�ل، مبين�ة أن آخ�ر موعد لتس�لم طلبات 
التمثيل لباقي الكيانات سيكون في ال�25 من 
الش�هر الحالي. وقال رئيس الدائرة االنتخابية 
ف�ي المفوضية مق�داد الش�ريفي في تصريح 
صحفي أمس إن "المفوضية العليا المس�تقلة 
لالنتخاب�ات صادق�ت حت�ى الي�وم، عل�ى 38 
كيانا سياس�يا جديدا للمشاركة في انتخابات 
مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في ال�20 
من نيس�ان المقبل". وأض�اف أن "المفوضية 
الكيان�ات  بدراس�ة جمي�ع طلب�ات  س�تقوم 

التي تروم المش�اركة باالنتخاب�ات المحلية"، 
مش�يرا إل�ى أن "آخ�ر موع�د لتس�لم طلب�ات 
التمثيل لباقي الكيانات سيكون في ال�25 من 
الش�هر الحالي". عل�ى صعيد متص�ل، أعلنت 
المفوضية العلي�ا لالنتخابات في العراق أمس 
عن إجراء تعديل عل�ى المادة الخاصة بمقاعد 
المكون�ات، مؤكدة أن�ه تم زي�ادة مقعد واحد 
يخ�ص التركمان إلى مقاع�د المكونات. وقال 
المتحدث الرس�مي باس�م المفوضي�ة صفاء 
الموس�وي في بي�ان صدر أم�س، إن "مجلس 
المفوضي�ن في مفوضي�ة االنتخاب�ات أجرى 
تعديالً على المادة الثانية من نظام المصادقة 
عل�ى الكيانات السياس�ية وذل�ك بزيادة مقعد 
واح�د يخ�ص التركم�ان"، مبين�اً أن "المقعد 
س�يضاف إلى مقاع�د المكونات المس�يحيين 

والصابئة المندائيين والكرد الفيليين". 

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاهة المستقلة أنها لن تعلن أسماء المتورطين في صفقة األسلحة الروسية 
في حال وردت األسماء إليها او ثبت وجود فساد في الصفقة إلى أن تنتهي اإلجراءات القضائية 
بحقهم. وقال المتحدث باس�م الهيئة حس�ن كريم عاتي في تصريح صحفي أمس ان "سياسة 
الهيئة في النش�ر واإلعالن عن األحكام تمنع اإلعالن عن أس�ماء المشتبه بهم اال في حال تكون 
تلك األحكام قد اكتسبت الدرجة القانونية". يشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية أعلنت مفاتحتها 
الجهات ذات العالقة لكش�ف أس�ماء المتورطين في صفقة الس�الح الروس�ية. وقال المتحدث 
باسم اللجنة جعفر الموسوي في بيان له ان "اللجنة طالبت الجهات ذات العالقة بكشف أسماء 

المتورطين في صفقة السالح الروسية المثار حولها الشبهات".

مفوضيــة االنتخــابات تصــادق
 عىل 38 كيـانًا سيـاسيًا

النزاهة: لن نعلن أسامء املتورطني
 بالصفقة الروسية
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           المستقبل العراقي/ خاص

س�رَّحت ع�دد م�ن معام�ل الطاب�وق ف�ي 
تدن�ي  بس�ّببب  عّماله�ا  الع�راق  محافظ�ات 
مبيعاتها، فضالً عن إغالق معامل أخرى بس�بب 
تّدن�ي مبيعاتها بع�د ارتفاع أس�عار الطابوق اذ 
وصل س�عر"الدبل 8 آالف طابوقة" إلى مليونين 
و250 ألف دينار، بينما كان سعره قبل نحو أكثر 

من ثالثة أسابيع مليونا و500 ألف دينار.
ويعلّ�ل صاح�ب معمل طابوق ف�ي منطقة 
ة النفط  النهروان الس�بب ف�ي هذا بتقلي�ل حصَّ
األس�ود الذي كان تجهزه وزارة النفط للمعامل، 
مبيناً أنهم لم يعودوا يس�تيطعون البيع بالسعر 
القدي�م نفس�ه ألن�ه س�ينتهي الى خس�ارتهم، 
حوا العم�ال لتقليل النفقات  فضالً عن أنَّهم س�رَّ
الت�ي يصرفونها، والتي تنعكس اصال على الربح 
الذي انخفض كثيراً. حسين علي، ُطرد من عمله 
بسبب قرار وزارة النفط، قال "أُغلق المعمل ألن 
ال�وزارة لم تعد تمده بالنفط االس�ود"، وأضاف 
"سرحنا أنا و20 عامال آخر ألن صاحب المعمل 
أغلق أبواب معمله لخسارته"، مؤكداً أنه لم يعد 
هناك مكان يعمل في�ه. وكان 48 معمالً خاصاً 
لصناع�ة الطابوق قد توقفت عن العمل بس�بب 
صعوبة حصولها على الوقود "النفط األس�ود" 
م�ا انعكس س�لباً على واق�ع اآلالف من العمال 
الذين يعتمدون بشكل أساس على ديمومة عمل 

تلك المعامل لتأمين رزقهم.

ال أسباب الغالء.. وتسريح العمَّ
مصدر في وزارة النفط كشف ل�"المستقبل 

الع�راق" ع�ن أن ال�وزارة قلّل�ت م�ن حص�ص 
معامل الطابوق م�ن النفط، فضالً عن الغائها 
إعطاء حصص لمعام�ل أخرى، وقال إن "هذا 
الق�رار ج�اء للحدِّ من عملي�ات تهريب النفط 
المستمرة"، إال أّنه شّكك بصوابية القرار قائالً 
"ه�ذه الطريقة س�تضّر باالقتصاد الوطني، 
وهي طريقة غير ناجعة"، مؤكداً أن تهريب 
النف�ط يت�م عبر مناف�ذ عدي�دة، "ومعامل 
الطابوق ليس�ت أحدها، ألنها تس�تهلك كل 
م�ا يأتيها م�ن النف�ط بتش�غيل معاملها 
وآالتها". ولم يخِف المصدر ش�كوكه من 
أن تكون هذه الخط�وة مدفوعة من قبل 
أحد المس�ؤولين الموجودين في الوزارة 
لالف�ادة بس�ببها من اس�تيراد الطابوق 
من منافذ أخ�رى، بدالً من صناعته في 

العراق.

الطابوق البديل

وبع�د الصع�ود المفاج�ئ ألس�عار 
الطاب�وق، وج�د المس�تثمرون، ومنهم 
عراقيون وعرب وأجانب، أنفسهم وسط 
دوامة كبيرة، السيما أن عقودهم تنص 
على مبالغ تجعلهم في موضع خسارة 
في حال اش�تروا الطابوق بهذا السعر 
المرتفع، ما حدا به�م إلى البحث عن 
بديل للعراق الستيراد الطابوق والبلوك 

والثرمستون من دول الجوار.
ري�اض ناص�ر، وه�و مق�اول 
بن�اء  ش�ركة  صاح�ب  عراق�ي، 
متختّصصة ببناء المنازل والمباني 
العالية ق�ال أن "قرار وزارة النفط 
أثَّر بشكل سلبي في قطاع اإلعمار 
الخاص ف�ي الع�راق"، مؤكداً أنه 
"بات يس�تورد م�واد البن�اء من 

الكلف�ة  ألن  إي�ران 

س�توّفر علي�ه كثي�راً"، وأش�ار إل�ى أنَّه بش�كل 
ش�خصي ضرَّه القرار كثيراً "أبرمت عقوداً على 
الّس�عر القدي�م للطاب�وق )..( أنا أخس�ر اآلن". 
أم�ا وكيل لش�ركة أجنبيَّة، -رفض الكش�ف عن 
اس�مه-، فق�ال "العراق يط�رد المس�تثمرين"، 
واصفا نتائج القرار ب�"دفع العراق الى استبدال 
عملته الصعب�ة بتراب من دول الج�وار"، مؤكداً 
في الوقت ذاته أن قرار وزارة النفط "تعسفي وال 
يرقى إلى حجم دولة كبيرة مثل العراق"، مشيراً 
إل�ى أن ه�ذا القرار "يجع�ل الش�ركات األجنبية 
تندم على العمل في العراق"، ودعا الحكومة إلى 
إلغاء الق�رار حفاظاً على عمل الش�ركات وعلى 

االقتصاد العراقي.

دعوات للحفاظ على الصناعات
ودع�ا خب�راء اقتصادي�ون وزارة النفط إلى 
ع�دم التعجل ف�ي البت مثل هكذا ق�رارات ألنها 
تؤثِّر س�لباً في حركة اإلعمار في البالد، مبدين 
أملهم ف�ي أن تعيد الوزارة النظر في هذا القرار 
وأن تلغيه ألنه سيؤثر بشكل كبير في الشركات 

األجنبية والعربية والعراقية في إتمام عملها.
كم�ا دع�ا أصح�اب معام�ل البن�اء وزارة 
الصناع�ة إل�ى النظر ف�ي الق�رار مج�ّدداً ألنه 
جعله�م يعان�ون خس�ارات كبيرة، فض�اًل عن 

تسريحهم آلالف العّمال بسبب القرار.
ول�م ين�ِف المص�در ف�ي وزارة النفط بأن 
تق�وم ال�وزارة بإلغ�اء النف�ط "ألنه س�بب في 
تسريح الكثير من العّمال، فضالً عن كونه قراراً 
الً، ولن يحدَّ من عمليات التهريب  خاطئاً ومتعجِّ

ولو بشكل بسيط"، بحسب قوله.

العراق يستبدل العملة الصعبة بـ"تراب" من دول اجلوار !!
النفط تحرم معامل الطابوق من الوقود.. والمتضررون: القرار تعسفي وال يخدم البالد
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العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكومة أمس أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مش�روع تعديل قانون الخدمة والتقاعد 
العسكري رقم 3 لعام 2010 الذي يساوي بين المتقاعدين العسكريين القدماء والجدد وإحالته إلى مجلس 
النواب.وقال بيان صدر عن مكتب المتحدث باس�م الحكومة إن “الموافقة على مش�روع قانون الخدمة 
والتقاع�د العس�كري رقم 3 لع�ام 2010 تأتي حرصاً من الحكوم�ة العراقية على دعم فئة العس�كريين 
المتقاعدين من خالل المساواة بين العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 
3 لس�نة 2010 مع العس�كري المتقاعد وفقاً ألحكامه مع ش�موله براتب الرتبة األعلى ومكافأة نهاية 
الخدمة حيث س�يمنح التعديل فرصة االس�تمرار بالخدمة العس�كرية بإضافة 5 سنوات للسن القانونية 
للرتب�ة الت�ي يحملونها أو تخييره�م باإلحالة عل�ى التقاعد”.وأوض�ح أن “وزارة الدف�اع طلبت عرض 
الموض�وع على مجلس ال�وزراء للموافقة عليه وقد أي�دت الدائرة القانونية في األمان�ة العامة لمجلس 
ال�وزراء ف�ي 10 أيلول 2012 ع�رض الموضوع على مجلس ال�وزراء”. وأضاف البي�ان أن “التعديل على 
مشروع القانون المذكور قد تضمن احتساب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة األعلى للعسكري الذي 

أمضى 8 سنوات في رتبته أو أكثر وأحيل إلى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة”.

نفري عام يف صفوف البيشمركه.. والزيدي لـم يترصف بمسؤولية يف طوزخورماتو !
الوطني: قيادة دجلة مكلفة بمتابعة ملف االرهاب في كركوك وصالح الدين

مساواة العسكريين المتقاعدين القدماء والجدد في تعديل القانون التقاعدي
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عثامن: املوازنة ستمرر بال  مساومات

       المستقبل العراقي/ خاص 
في اتصال هاتفي أجرته “المستقبل العراقي” أكد 
مصدر في التحالف الكردستاني أمس أن “المعركة 
المح�دودة” التي جرت على تخوم الطوز وس�قط 
ف�ي إثرها رجل كبير كان يق�ود عربة للخضراوات 
والفواكه وتسعة آخرين لم تكن حادثة عرضية، ما 
يعرض العالقات الوطنية العراقية في هذه المرحلة 
التاريخي�ة الصعب�ة إل�ى اهت�زاز هو األعن�ف منذ 
سقوط النظام الس�ابق وقيام الحكومات الوطنية 
العراقية المتعاقبة!.وأش�ار المصدر الكردي إلى إن 
الحادث�ة تعبير ع�ن نتاج أزمة حقيقي�ة في الحياة 
الوطنية وتش�كيك في النوايا وربما هي تعبير عن 
حالة التداعي الكبيرة التي وصلتها العالقات مابين 
التحال�ف الوطني والتحالف الكردس�تاني وبين ان 
الحكومة العراقية وحكومة اإلقليم ستدخالن نفق 
الحرب والمناوشات الجانبية وحرب االستنزاف إذا 
ل�م يتداركا األمر بالحوار ولملمة المس�ألة بش�كل 
ودي الن المعرك�ة المح�دودة األخيرة س�قط بها 
قتل�ى وجرحى وهو أمر مؤس�ف أن يحدث في بلد 
ديمقراطي تع�ددي حادث له عالقة بالقتل والقتال 
لك�ن األخوة في قيادة عمليات دجل�ة أعادوا الكرة 
مرة أخرى لشباك الملعب الكردي عبر استذكار البيت 
الش�عري العربي ..كتب القت�ل والقتال علينا وعلى 
الباكي�ات جر الذيول!.مصدر ف�ي التحالف الوطني 
س�ألته “المس�تقبل العراقي” ع�ن التداعيات التي 
يمك�ن أن يجرها هذا الحادث عل�ى الحياة الوطنية 
وعل�ى الحدود المش�تركة بين االتحادي�ة واإلقليم 
ومس�تقبل الحوار الكردي – العرب�ي، قال القيادي 
في التحالف الوطني ..من واجب الدولة العراقية أن 
تعزز الحماية على الحدود السيادية للدولة العراقية 
في ضوء التهديدات الكبيرة التي يتعرض لها العراق 
خاصة في ظل تنامي حركة التطرف والتشدد على 
الحدود مع س�وريا لكن المسألة ال ينبغي ان تذهب 
ألكثر من توجيه الس�الح للع�دو الخصم التاريخي 
المتربص بالعراق والش�عب العراقي وهو التطرف 
األصول�ي واإلره�اب من أي جه�ة كان، وما حدث 
ف�ي ط�وز خورماتو كان تصرفا غير مس�ؤول من 
قب�ل عملي�ات دجلة وكان من المفت�رض أن تكون 
الق�وات التابع�ة لإلقلي�م أكثر حنكة وح�ذرا وأناة 

ف�ي التعاطي م�ع الواجبات الس�يادية التي تنهض 
به�ا قيادة تلك الق�وات العسكرية.وأش�ار القيادي 
ف�ي التحالف الوطني إلى أن قي�ادة العمليات لديها 
مهم�ات متابعة اإلرهاب في كركوك وصالح الدين 
اللتين نشط فيهما اإلرهاب بقوة في المدد الزمنية 
الس�ابقة لذل�ك أنش�ئت تل�ك الق�وات وف�ق حاجة 

س�يادية ونهوض بمس�ؤوليات حقيقي�ة تتلخص 
بتطوي�ق اإلرهاب ومنع انتش�ار التطرف األصولي 
ومتابعة ملفات المجموعات اإلرهابية التي يعيش 
بعضه�ا فترة س�وداء وتطويقا حقيقي�ا لوجوده.

تاب�ع المص�در قائال.. المؤش�رات الواقعي�ة لقائد 
عملي�ات دجلة تقول انه ش�ارك في ض�رب األكراد 

باألسلحة الكيمياوية أيام حروب الجبل ولديه ملف 
تاريخ�ي وبالتفصي�ل الممل لمس�يرته في الجيش 
العراقي الس�ابق وهو ما يس�تهدف الحوار الثنائي 
بي�ن الحكومة واإلقليم بالصمي�م والمطلوب إدارة 
مدنية مش�تركة الس�تمرار الحوار المش�ترك وإال 

فنحن نتجه إلى الحرب التي ال نتمناها أبدا.

  بغداد/ المستقبل العراقي
أعل�ن مرص�د الحري�ات الصحفي�ة أمس عن مقت�ل صحفي 
“في ظروف غامضة”، عثر على جثته وس�ط بغداد، فيما طالب 
الجهات المختصة بالكشف عن مالبسات الحادث. وقال المرصد 
في بيان صدر أمس إن “القوات األمنية عثرت، السبت، على جثة 
الصحفي سمير الشيخ رئيس تحرير صحيفة الجماهير البغدادية 
في منطقة الش�يخ عمر وس�ط بغداد، وعليها طلق�ات نارية”، 
مبديا “بالغ األسف واإلدانة الشديدة لمقتل الصحفي في ظروف 
غامضة”. وأضاف البيان أن “مالبسات الحادث ال يمكن الكشف 
عنه�ا إال بإج�راء تحقيقات ش�املة من قبل األجه�زة األمنية”، 
موضح�ا أن “محرراً في الصحيفة أبلغ بأن س�مير الش�يخ كان 
يقود سيارته في منطقة الشيخ عمر، وقد تعرض لثالث طلقات 
نارية استقرت في صدره وأودت بحياته من دون أن يتمكن أحٌد 
من إس�عافه”.وطالب المرصد “الجهات المختصة بالكشف عن 
مالبس�ات الحادث والعثور بأس�رع وقت على الجناة للتأكد من 
عدم وجود دوافع ومقاصد أو معرفتها على وجه الدقة والبحث 

عن الجهات التي يمكن أن تكون من وراء هذا الحادث”.

       بغداد/ المستقبل العراقي
أك�د عضو التحالف الكردس�تاني النائب محم�ود عثمان أن تمرير 
موازنة عام 2013 س�يكون من دون تقاطع�ات أو اعتراضات على ما 
جاء فيها، مش�يرا إلى ان التصويت عليها س�يتم خ�الل المدة القريبة 
المقبل�ة. وقال عثمان، في تصريح صحفي أمس أن الموازنة خضعت 
لمناقشات طويلة ودرست من قبل الحكومة واللجان المختصة وتمت 
قراءتها القراءة األولى وس�تقرأ القراءة الثانية منتصف هذا األسبوع 
وأتوقع تمريرها من دون تقاطعات أو مس�اومات. وأضاف عثمان أن 
بع�ض األعضاء ربما يطالبون بزي�ادة تخصيصات محافظاتهم، الفتا 

إلى إمكانية أن تكون هناك تعديالت بسيطة تطرأ على الموازنة. 

        بغداد/ المستقبل العراقي
أكدت إدارة محافظة ديالى أمس خسارتها أكثر من 60% من 
كفاءاته�ا العلمية نتيجة اضطراب الوض�ع األمني في األعوام 
الس�ابقة، كاشفة عن إعداد خطط إلعادة الكفاءات العلمية إلى 
المحافظة. وقال مدير قسم اإلعالم في المحافظة تراث العزاوي 
في تصريح صحفي أمس إن “االضطرابات األمنية التي ضربت 
مناطق عدة من ديالى في األعوام الماضية أسهمت في خسارة 
المحافظة أكثر من 60% من الكفاءات العلمية في مجاالت عدة 
ما انعكس األمر س�لبا على أوضاع المحافظة”. وأش�ار إلى أن 
“المحافظ�ة أعدت خطة لتأمي�ن عودة الكف�اءات العلمية إلى 
المحافظ�ة من خالل توفير األجواء المناس�بة لهم”، عادا هذه 

الكفاءات ب� “ثروة وطنية مهمة ال يمكن تعويضها”. 

   المستقبل العراقي/ متابعة
نش�رت صحيفة “نيويورك تايمز” مقاال بقلم سيمون 
آدامز، المدير التنفيذي ل�”المركز العالمي للمسؤولية عن 
الحماية”، قال فيه إن اإلبادة الجماعية العالمية التالية التي 
سيشهدها العالم، س�تكون بحق العلويين وباقي األقليات 
األخ�رى في س�وريا. ونقل آدام�ز عن الس�فير األميركي 
األس�بق “بيتر غالبراي�ت”، الذي ش�هد عملي�ات التطهير 

العرقي في يوغسالفيا، توقعه بأن تكون اإلبادة الجماعية 
العالمي�ة التالي�ة الت�ي سيش�هدها العالم بح�ق العلويين 
ف�ي س�وريا. وحذر الكاتب ف�ي مقاله، ال�ذي حمل عنوان 
“اإلب�ادة الجماعي�ة التالية ف�ي العالم”، م�ن أن هذا األمر 
أصب�ح قابالً للح�دوث اآلن، بعد أن كان التح�دث عنه قبل 
أش�هر قليلة يعتبر بمثابة دعاية يسوقها مؤيدو الحكومة 
السورية، حيث ترتفع كل يوم نسبة مخاطر ارتكاب هكذا 

العلويي�ن، طائفة  إبادة بح�ق 
الرئيس السوري األسد، وبحق 
األخ�رى،  الديني�ة  األقلي�ات 
اس�تمرار حكوم�ة  ف�ي ظ�ل 
األسد.وبحس�ب الكات�ب، فإن 
المقاتلين المتطرفين “السنة”، 
ال  أعداده�م،  تتزاي�د  الذي�ن 
لتخلي�ص  فق�ط  يحارب�ون 
س�وريا من نظ�ام األس�د، بل 
أيضا لتطهيرها دينياً. ونتيجة 
لذلك يتخوف المس�يحيون من 
أن مصيره�م كأقلية س�يكون 
الع�راق،  بمس�يحيي  ش�بيهاُ 
الذين أجب�روا على ترك العراق 
إرهابي�ة  ح�رب  خ�الل  م�ن 
ومتطرفة. وعلى سبيل المثال، 
مدين�ة  ف�إن  الكات�ب،  يتاب�ع 
حمص تضم اآلن اقل من 400 
مسيحي فقط بعد أن كان عددهم يقارب ثمانين ألفا. وفي 
الوق�ت الذي حمل فيه الكاتب روس�يا والصين مس�ؤولية 
ع�دم تجريم النظ�ام الس�وري للجرائم الت�ي ارتكبها ضد 
ش�عبه، بس�بب اس�تعمالها حق الفيتو ف�ي مجلس األمن 
الدولي، حمل الدول التي ترعى “حرب الوكالة” في سوريا 
وتمول المقاتلين، مس�ؤولية ما س�تحمله األيام المقبلة.

وش�دد آدام�ز على الدور ال�ذي يجب أن تضطل�ع به الدول 

تروج لنفسها أنها ملتزمة بالمساعدة إلنهاء مأساة الشعب 
الس�وري، الت�ي بما فيه�ا الوالي�ات المتح�دة األميركية، 
مش�يرا إلى أن عليه�ا القيام فورا بأمرين للمس�اعدة على 
تجنب حدوث عنف مضاد ضد العلويين واألقليات األخرى. 

وبحسب آدامز، فإن األمرين هما:
أوال � تنبي�ه المعارضة الس�ورية التي توحدت مؤخرا 
إل�ى وج�وب االلت�زام بالقانون اإلنس�اني الدول�ي، وعدم 
تمويل الجماعات المسلحة التي تحارب على أسس طائفية 
او إقليمي�ة، بحيث ال يكون هناك أي دعم أو مس�اعدة على 
اإلط�الق للجماع�ات المس�لحة الت�ي تس�تهدف العلويين 
واألقليات األخرى بأعمال انتقامية أو ترتكب جرائم حرب. 
ثاني�ا � ينبغي على الحكوم�ات الخارجية تكثيف جهودها 
لمثول كافة مرتكبي جرائم اإلبادة الجماعية أمام محكمة 
الجنايات الدولية، بغض النظر عن والئهم. وهذا يعني أيضاً 
تخصي�ص أموال إلرس�ال مراقبين إضافيي�ن من مراقبي 
األمم المتحدة لحقوق اإلنس�ان إلى الحدود الس�ورية من 
أجل جمع األدلة والشهادات من اجل المالحقات القضائية 
المس�تقبلية. وخت�م الكات�ب بالقول إن س�وريا ش�هدت 
أه�واال ال توصف طوال تاريخه�ا، ولكنها تعيش اآلن على 
مفترق طرق تاريخي ثقافي وديني وحضاري، مشيرا إلى 
أن “الخيار الحقيقي في س�وريا الي�وم ليس بين العلويين 
أو الس�نة، أو بين األس�د وتنظيم القاع�دة، ولكن بين فعل 
يسمح بارتكاب جرائم أخرى ضد اإلنسانية، وفعل يكرس 
للتخل�ص من اإلف�الت من العق�اب عن ه�ذه الجرائم مرة 

واحدة وإلى األبد”.

نيويورك تايمز: اإلبادة اجلامعية التالية ستكون بحق العلويني واألقليات يف سوريا !!

القضاء يطلق رساح أكثر من 9000 موقوف 
الشهر املايض

مقتل صحفي يف ظروف غامضة
 وسط بغداد

  بغداد/ المستقبل العراقي
أعل�ن مجل�س القض�اء األعلى أمس ع�ن إطالق 
سراح أكثر من 9000 موقوف بقضايا متنوعة خالل 

تشرين األول المنصرم في بغداد والمحافظات.
وق�ال المتح�دث باس�م المجل�س عب�د الس�تار 
البيرق�دار ف�ي تصريح صحفي إن “ش�هر تش�رين 
األول الماض�ي، ش�هد اإلف�راج ع�ن 4020 موقوفاً 
بش�تى القضايا في بغداد والمحافظات”. وأضاف أن 

“الش�هر الماضي ش�هد أيضاً 
آخري�ن   5471 س�بيل  إخ�الء 
بكفال�ة ف�ي ش�تى القضايا”. 
وكان�ت وزارة الع�دل أعلن�ت، 
في 14 تش�رين الثاني 2012، 

عن إطالق سراح 791 نزيالً خالل شهر تشرين األول 
الماض�ي، مؤك�دة أن الحصيلة النهائي�ة للنزالء في 

سجون اإلصالح بلغت 30 ألفاً و229 نزيالً.

   بغداد / المستقبل العراقي
الن�واب  مجل�س  أن  أم�س  برلمان�ي  مص�در  أك�د 
سيستضيف وزير المالية رافع العيساوي ورئيس ديوان 
الرقابة المالية عبد الباس�ط تركي لمناقش�ة الحسابات 
الختامي�ة لموازن�ة الع�ام الحالي 2012،كما س�يناقش 
القراءة األولى والثانية لس�بعة قوانين خالل الجلس�تين 
المقبلتي�ن. وقال المصدر في تصري�ح صحفي أمس إن 
“مجل�س النواب سيس�تضيف خالل جلس�ته ال�33 من 
الفصل التش�ريعي األول للس�نة التش�ريعية الثالثة التي 
س�تعقد يوم غد الثالث�اء وزير المالية رافع العيس�اوي 

ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لمناقشة 
موضوع الحسابات الختامية للموازنة العامة”، مبينا أن 
“المجلس س�يناقش خالل الجلس�ة االعتداء اإلسرائيلي 
عل�ى غ�زة”. وأضاف المص�در الذي طلب عدم الكش�ف 
عن اس�مه أن “جدول أعمال الجلس�ة يتضمن التصويت 
على مقترح قان�ون تعديل قانون تعوي�ض المتضررين 
الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام 
المب�اد رق�م 5 لس�نة 2009، وعل�ى مش�روعي قانوني 
أح�كام  تنظي�م  وتصدي�ق  والمعلوماتي�ة،  االتص�االت 
التوقيع االلكتروني في مجال المعامالت االلكترونية في 

ال�دول العربية”.وأكد المصدر أن “جدول أعمال جلس�ة 
الثالث�اء يتضمن أيضا الق�راءة الثانية لمش�روع قانون 
الموازن�ة العام�ة االتحادي�ة لجمهورية العراق للس�نة 
المالي�ة 2013”. وتاب�ع المص�در  أن “البرلمان س�يقرأ 
خالل الجلسة 34 التي ستعقد يوم األربعاء، )21 تشرين 
الثاني الحالي(، القراءة األولى لمشاريع قوانين الصحة 
الحيواني�ة، والتعدي�ل األول لقان�ون صن�دوق اإلقراض 
الزراع�ي للفالحين وصغار المزارعين رقم )28( لس�نة 
2009، وانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة 

العربية لتكنولوجيا االتصال والمعلومات”. 

الفـرات األوسـط تعلـن وضـع خطـة لتأمـني زيـارة عاشـوراء

النواب يستضيف وزير املالية ورئيس ديوان الرقابة

ما كان يشاع على انه دعاية من موالين للرئيس االسد في طريقه الى التحقق

    بغداد/ المستقبل العراقي
أعلنت عناصر مس�لحة سورية أمس س�يطرتها على 
مط�ار الحم�دان الواق�ع بالق�رب م�ن مدينة الب�و كمال 
المحاذي�ة للح�دود م�ع الع�راق. وذك�ر المس�لحون في 
تصريحات لوكالة رويترز “اس�تطاع مسلحونا السيطرة 
على مطار يس�تعمله الجيش الس�وري ق�رب الحدود مع 
العراق السبت مما يعزز سيطرتنا على بلدة البوكمال التي 
استولينا عليها في وقت سابق”. وقال الناشط زياد األمير 
إن “ق�وات الرئي�س الس�وري بش�ار األس�د ردت بقصف 
المط�ار بالطائ�رات”. وأض�اف أن “مقاتل�ي المعارض�ة 
تمكن�وا م�ن االس�تيال ء عل�ى قذائ�ف مورت�ر ومركبات 
مدرع�ة إلى جانب بع�ض الذخيرة”. إلى ذل�ك، قال رئيس 
المرصد السوري لحقوق اإلنس�ان رامي عبد الرحمن أنه 
“في حال حافظ مقاتل�و المعارضة على إحكام قبضتهم 
عل�ى المط�ار فم�ن المرج�ح أن تظ�ل مدين�ة البوكمال 
الحدودية التي يقطنها أكثر من 60 ألف ش�خص في أيدي 
المعارضي�ن”. وأض�اف أن “عملي�ات الس�يطرة الجديدة 
تعن�ي أن أكب�ر منطقة خارج س�يطرة النظ�ام باتت اآلن 
المنطق�ة الواقعة عل�ى الحدود العراقية ف�ي دير الزور”. 
ول�م يصدر أي تعليق من الحكومة أو التلفزيون الرس�مي 
في سوريا بشأن مزاعم المعارضة. وكان مطار الحمدان 
يس�تعمل في الس�ابق في نق�ل المنتج�ات الزراعية لكنه 
تحول إلى قاع�دة لطائرات الهليكوبتر والدبابات في أثناء 
الص�راع. وتعني الس�يطرة على مطار الحم�دان أن قوات 
الرئيس الس�وري بشار األس�د لم تعد تسيطر اآلن إال على 
قاعدة جوية واحدة في المحافظة وهي المطار العسكري 
الرئيس في مدينة دير الزور. وكان المس�لحون س�يطروا 
على البوكمال قبل يومين لكنهم لم يس�تطعوا الس�يطرة 
عل�ى مط�ار الحم�دان المجاور ال�ذي تقلع من�ه طائرات 

الهليكوبتر لتضرب مناطق المعارضين. 

عنارص سورية مسلحة تسيطر 
عىل مطار قرب العراق

   كربالء/ المستقبل العراقي
أعلنت قيادة عمليات الفرات األوس�ط أمس عن 
وضعها خط�ة أمنية لحماية الزائري�ن المتوجهين 
لزي�ارة العتب�ات المقدس�ة ف�ي كربالء بمناس�بة 
عاش�وراء، مؤك�دة أنها أفادت من تجارب الس�نين 
الس�ابقة خ�الل وضعه�ا تل�ك الخطة.وق�ال قائد 
عملي�ات الف�رات األوس�ط الفري�ق الرك�ن عثمان 
الغانمي في مؤتمر عقده مع مدراء الدوائر األمنية 
واالس�تخبارية لمناقش�ة أبع�اد الخط�ة األمني�ة 

الخاص�ة بزيارة عاش�وراء على خلفي�ة التهديدات 
الت�ي تش�هدها أغل�ب م�دن ومحافظ�ات العراق، 
أن “الخطة ش�ملت اتخ�اذ إجراءات أمنية مش�ددة 
ونش�ر دوريات ومفارز على طول الطريق وس�يتم 
مرافقة حش�ود الزائرين لحي�ن دخولهم كربالء”.
وأوض�ح أن “الخط�ة ه�ذا الع�ام س�تكون مميزة 
تتوفر فيها االنس�يابية التام�ة للزائرين في الوقت 
ال�ذي يت�م فيه إغ�الق المنافذ التي م�ن الممكن أن 
يس�تخدمها اإلرهابي�ون”، مؤكدا “االس�تفادة من 

الخطط األمنية للس�نين السابقة”. وأشار الغانمي 
إلى “توس�يع األطواق األمنية حول المدينة ونش�ر 
عناص�ر أمنية في كل مكان من المدينة س�واء في 
المزارع والمرتفع�ات والصحارى والطرق الريفية 
ضمن ح�دود المس�ؤولية وتجهيزه�ا بالعديد من 
أجهزة كش�ف المتفجرات التي تم توزيعها بالكامل 
عل�ى الس�يطرات الخارجية والداخلي�ة وخصوصا 
الط�رق التي يس�لكها الزائ�رون م�ع زج العناصر 

االستخبارية في االقضية والنواحي”. 

لمناقشة الحسابات الختامية

دياىل: خرسنا أكثر من 60% من الكفاءات العلمية
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“في البدء كان العقل”:
 “وإذ أخ�ذ ربُّ�ك من بن�ي آدم م�ن ظهورهم 
ذّرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 
بلى ش�هدنا أن تقولوا ي�وم القيامة إنا كنا عن هذا 

غافلين”.
وللعقل وظيفة هي:

1- قيادة الجسد المتحرك بالرغبة
2- قيادة العالم المتطلع للمعرفة

وللرغبة وظيفة مزدوجة هي:
1- إغناء المعرفة إذا حضرت مع العقل
2- إفقار المعرفة إذا تخلت عن العقل.

الرغبة هي:-
1- شعور

2- إحساس
3- ميل

ويجمع كل ه�ذه: “اله�وى والعاطفة” وهي 
المحرك وصانع الحدث بايجابياته وسلبياته “قال 

أراغب أنت عن آلهتي”.
والرغب�ة تطف�و على س�طح الح�دث فتلونه 
بلونها، وس�بب هذا الطفو هو ما تتمتع به الرغبة 
م�ن خف�ة نوعية ف�ي مكونه�ا باعتباره�ا إفرازا 

فسلجيا وظيفي لهورمونات الجسد. 
والرغب�ة م�ن متعلق�ات النفس، لذل�ك تتأثر 
بالمحيط وبلغة الفلسفة أي تتأثر من حيث البقاء 

ال من حيث الحدوث.
بينم�ا يمت�از العقل بالثق�ل النوعي من حيث 
التكوين ألنه ال يتحرك مع حركة الهرمون فيصاب 
بالخف�ة كما هو ف�ي حالة الرغب�ة، لذلك ال يرصد 
في الح�دث بعوامل اله�وى والعاطفة الحاضرتان 
في الصخب واله�رج والتدليك العاطف�ي وأماكنه 

معروفة.
وانما يرصد العقل من خالل:

1- التأمل
2- التدبر

3- التفكير
“ق�ل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 

وفرادى وتتفكروا ما بصاحبكم من جنة”.
والتفك�ر هنا يجم�ع: التأم�ل والتدب�ر “أفال 
يتدب�رون الق�رآن أم على قلوب إقفاله�ا” والتأمل 
والتدب�ر والتفك�ر ه�ي مف�ردات العق�ل، وه�ذه 
العملي�ات الثالث تحت�اج إلى وقت وم�ن هنا كان 
حض�ور العق�ل في الح�دث وافتعال�ه متأخرا عن 
حض�ور الرغبة ومفرداتها “اله�وى والعاطفة” ال 
لقصور في العقل، فليس الس�بق واالستباق دائما 
يعبر عن الفائدة المرجوة، فس�رعة الطلقة أسرع 
من مش�ي القاصد للخي�ر، فاألولى أس�رع للدمار 

والفن�اء واالحت�راق، والثان�ي أبق�ى وأدوم للنفع 
والبناء واالستمرار.

وعلى ض�وء هذا التفريق بي�ن العقل والرغبة 
اختل�ف الفالس�فة في النظ�ر لكل منهم�ا والذين 
اختلفوا لصالح الرغبة نس�وا: أن تعريف الفلسفة 

هو “نظم العالم نظما عقليا”.
فالفلس�فة تنتمي للعقل الجوهر الذي اليتاثر 

بالمادة حدوثا وبقاء.
ولكن عندما تذهب الفلسفة مع الرغبة تكون 
قد تخلت ع�ن مقومات الجوه�ر العقلي وتحولت 
إل�ى ضفاف وش�واطئ النف�س المتأث�ر جوهرها 
بالمادة بقاء، ومن هن�ا كانت القاعدة “إن النفس 

ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي”.
وه�ذه القاعدة يالمس�ها العقل عن�د الجميع 
في لحظ�ات التأمل والتدبر والتفكر، ولكن الفريق 
ال�ذي ذه�ب م�ع الرغب�ة وتبناها ل�م يع�د يمتلك 
المراجع�ة فغلب�ت عليه عناصر الحدث المش�تعل 
بلهي�ب العاطفة والهوى، فأصبح�ت الرغبة عنده 
فوق العقل، وهذه جدلية اس�تهلكت من البش�رية 
كثيرا من حضورها في عدم اعمال معطيات العقل 
طبق�ا لمدركات�ه وانما أخذت م�ن العقل حضوره 
ف�ي العل�وم التطبيقي�ة فكان�ت عل�وم الفض�اء 
واالستنس�اخ وعل�وم البيولوجيا والط�ب وفيزياء 
الكم الت�ي اصبحت تق�ود العالم ف�كان االنترنيت 
وتقني�ات االتص�االت المبح�رة ف�ي فض�اء االثير 
المصنوع الهي�ا بمفهوم “ واالرض جميعا قبضته 

يوم القيامة “ و”السماوات مطويات بيمينه “ .
ولك�ن فري�ق االنتص�ار للرغب�ة جعل�وا م�ن 
االنظمة الس�ائرة برغباته�م وقادتها انصاف آلهة 
من حي�ث يش�عرون او ال يش�عرون، وعملوا على 
اخف�اء مفه�وم اإلله الحقيق�ي في حي�اة الناس 
واكتف�وا بلفظ�ه س�طحيا وغيبوه ف�ي تفكيرهم 
ونش�اطاتهم ولذلك اصبحت الحري�ة عندهم رغم 
حضوره�ا إال أنها مهددة باالحتض�ار من قبل كل 

من:
1- اإلباحي�ة الت�ي تقوم على فلس�فة تقديم 

الرغبة على العقل.
2- المثلي�ة: الت�ي اعتبروه�ا م�ن مف�ردات 
الحري�ة الش�خصية، وه�ي تنط�وي عل�ى تدمير 
التنمية البشرية التي سوف يكتشفونها ولكن بعد 

فوات األوان.
3- الرأسمالية االقتصادية: التي بدأت تزعزع 
النظام االقتص�ادي األمريك�ي واالوربي من خالل 
ع�دم قدرة النظ�ام المصرفي على حف�ظ التوازن 
بين الطبقات االجتماعية السيما في مسالة العقار 

واالستثمار.

ثم بدا االهتزاز يصل الى التجربة الديمقراطية 
ثان�ي ثنائية أصحاب فلس�فة تغلي�ب الرغبة على 
العقل، فظهرت التجارب الديمقراطية التي نقلوها 
ال�ى غيرهم مهزوزة غي�ر متماس�كة البناء وغير 
حقيقية مما جعلها غير جديرة باالحترام لدى فئات 
كثيرة، وان كانت لم تس�تطع الخالص من شرنقة 
فلس�فة تغليب الرغبة على العق�ل بفضل حضور 
التقنيات العلمية التي تمثل انتصارا مؤقتا للقيادة 
الغربية التي تبنت فلسفة تغليب الرغبة على العقل 
والتي وج�دت فيها المنظم�ات اليهودية فرصتها 
لجعل التوراتي�ة وان بالظاهر عقيدة فريق تغليب 
الرغبة عل�ى العقل ونتيجة حصول ه�ذه العقيدة 
عن�د فري�ق تغلي�ب الرغبة عل�ى العق�ل اصبحت 
القضية الفلسطينية تواجه تعنتا في االمم المتحدة 
يميل دائما لصالح اسرائيل ويتنكر لمفردات العقل 
الذي يرى حق الالجئين الفلس�طينيين بالعودة الى 
وطنه�م، وح�ق الفلس�طينيين في ان تك�ون لهم 
دولة ممثلة ف�ي االمم المتحدة ولو بصفة مراقب، 
ان فريق تغليب فلس�فة الرغبة على العقل يرفض 
إعطاء الفلس�طينيين دولة ول�و بصفة مراقب في 
األم�م المتحدة، مثلما يصر فريق غلبة الرغبة على 
العق�ل تطبيق حق الفيت�و ضد أي قرار أممي ليس 

لصالح إسرائيل.
والي�وم يقوم ه�ذا الفريق بدعم إس�رائيل في 
حربه�ا ضد غ�زة المحاصرة بحجة حق إس�رائيل 
ف�ي الدفاع عن نفس�ها، وحق الدف�اع عن النفس 
م�ن ناحي�ة مدركات العق�ل هو ح�ق للجميع بما 
فيه�م الفلس�طينيين، وعن�د اس�تحضار مفردات 
العقل سنجد ان حق الفلسطينيين يتقدم على حق 
اإلس�رائيليين الذي�ن بادروا إلى اغتي�ال قيادي من 
حم�اس ثم اخذت طائراتهم تقصف مدينة غزة بال 

رحمة. 
وع�دوى ه�ذه الفلس�فة القلق�ة انتقلت الى 
منطقتن�ا ف�كان اإلره�اب ممثال لفلس�فة تغليب 

الرغبة على العقل من خالل كل من:-
1- اشاعة الكراهية: فأصبحت دولة إسالمية 
مث�ل ايران ف�ي نظرهم صفوية ومجوس�ية، وهو 
قول باطل يرفضه الش�رع ال�ذي يدعو الى تحكيم 
العقل والعقل الس�ليم يقول ان اإليرانيين اليوم هم 
يدينون باإلس�الم ولي�س بالمجوس�ية ويطبقون 
والية الفقيه وهي مفهوم اسالمي في الحكم قابل 
للنق�اش وليس لديه�م منهج صف�وي كما يدعي 
البع�ض زورا، وم�ن منطل�ق ه�ذه الكراهية فهم 
يعتبرون كل الشيعة من المجوس والصفوية وهذا 
منهج ظالم يبتعد عن المنهج العقلي السليم، وهذا 
الفريق استبدل العداء من حيث الرتبة السرائيل الى 

العداء لدولة االس�الم في ايران وهو منهج تحكمه 
الرغبة في الكراهية.

2- منهج التكفير: وه�و منهج يعتمد الرغبة 
قبل العقل، فالعقل اليكفر الناس ولكنه يش�خص 
الصح من الخطأ طبقا لمنهج الس�ماء “قل تعالوا 
الى كلمة سواء”، والتكفير منهج وسلوك انتقامي 
ال يجع�ل صاحب�ه يف�رق بي�ن الناق�ة والجم�ل، 
وأصحاب ه�ذا المنهج هم الوهابي�ون وتنظيمهم 
التفجي�رات  يتبن�ى  ال�ذي  القاع�دة ه�و  تنظي�م 
الع�راق  ف�ي  الناس�فة  واألحزم�ة  والمفخخ�ات 
ويصوبه�ا الي�وم إل�ى زوار كرب�الء وم�ن يحتفل 
بعاش�وراء، رغم فشل مش�روعهم في العراق من 
حيث التس�ويق السياس�ي واالحتضان االجتماعي 
ولم يبق لديهم س�وى دعم الفريق الغربي صاحب 
فلس�فة ومنهج تغليب الرغبة على العقل وبسبب 
هذا المنهج فشلت الثورة في سورية ألن الحضور 
الوهابي بكراهيته وتكفيره غير معالم التظاهرات 
الس�لمية والرغبة ف�ي الحرية والعدال�ة إلى رغبة 
في االنتقام الشخصي بحسابات طائفية ترفضها 
أغلبية الش�عب الس�وري الذي ع�رف نوايا الفريق 
المع�ارض من خالل رفض�ه للحوار وع�دم قبوله 
بمنهج اإلصالح الذي تبناه النظام ودعا اليه وطبق 
شيئا منه، ولكن حماقة الفريق الوهابي المستعين 
بالمرتزقة واألجانب افس�د على الش�عب السوري 
طريق االصالح وادخله في خندق التدمير رغبة في 
االنتقام وما دخول المسلحين في منازل المواطنين 
التي قصفت ودمرت بالرصاص والقنابل الطائشة 
وهذه الظاه�رة في التدمير يتحمله�ا من الناحية 
الشرعية والعقلية فريق المعارضة المسلحة التي 
تطالب بتدخل االجنبي والتي تستجدي الفرنسيين 
والبريطانيي�ن واالمريكيين وه�م من فريق تغليب 
الرغب�ة عل�ى العق�ل ورغبتهم في تدمير س�ورية 

والعراق والمنطقة واضحة لمن ينظر بعقل.

جدلية العقل والرغبة يف السياسة »بني املنهج اإليامين والوضعي«

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

إضـاءات

حكومتها المحلية لم تأبه لتراجع التمثيل األجنبي

البرصة.. يأفل فيها االستثامر واحلضور الدبلومايس مقابل انتعاش الالمباالة !!

الشرق األوسط بعد عامين من بدء الربيع العربي

الربيــع العـربــي بيــن وهــم الطمــوح ومــرارة الــواقــع
     المستقبل العراقي/ متابعة

الحرب في سوريا ُتواِصل اندالعها؛ 
وفي مصر وتونس يحُكم اإلس�الميون؛ 
الجبه�ات  وس�ط  ف�ي  تق�ع  وتركي�ا 
الس�الم عالقة  المتصارع�ة؛ وعملي�ة 
من دون حراك. فإلى أين يتجه الش�رق 
األوس�ط بعد م�رور عامين م�ن بداية 
الربي�ع العربي؟ بتين�ا ماركس جمعت 
لنا بعض آراء الخبراء السياس�يين في 

هذا الشأن.
لم يعد الهدوء إلى الش�رق األوسط 
في عام 2012 أيضاً. وانطفأت النشوة 
والفرح بس�قوط األنظمة الدكتاتورية 
في تون�س ومصر وليبيا. وتثير الحرب 
األهلي�ة في س�وريا قل�ق ال�رأي العام 
وحيرة السياس�يين. وال يلع�ب القمع 
الشامل للمعارضة البحرينية بعد دورا 
ُيذكر ف�ي عناوين األخبار في وس�ائل 

اإلعالم.
برغم ذلك، يش�عر مفوض االتحاد 
االوروب�ي لعملية الس�الم في الش�رق 
األوس�ط أندرياس راينيكي�ه بالتفاؤل 
قائ�اًل: “أن�ا مقتنع بأن العال�م العربي 
س�يتطور نح�و المزي�د م�ن االنفتاح 
المؤتم�ر  والحري�ة”، كم�ا ق�ال ف�ي 
الس�نوي للسياس�ة الخارجي�ة ال�ذي 
تقيمه ف�ي برلين مؤسس�ة هاينريش 
الخض�ر  ح�زب  م�ن  المقرب�ة  ب�ول، 
األلمان�ي. لكنه ي�رى أن من الضروري 
التفكير بواقعية، فهذه العملية س�تتم 
عل�ى م�دد متباعدة وستس�تغرق وقتاً 
لي�س بالقصي�ر، ويضي�ف: “أعتقد أن 
األمر سيس�تغرق ُعق�وداً وليس مجرَّد 
سنين فقط، وعلى االوروبيين أن يتحلوا 
بالصب�ر، وأن يرافق�وا علمي�ة التحوُّل 
ه�ذه بإيجابية”. أدت الظروف الجديدة 
الس�ائدة في المنطقة إلى تغيير نظام 
السلطة فيها؛ ففي حين فقدت سوريا 
دورها القيادي، استعادت مصر دورها 

القديم كقوة عربية قيادية.
الربيع  الكردية:  القومية  انتفاضة 
السياس�ي  النش�اط  َع  ش�جَّ العرب�ي 
لألك�راد، لي�س فق�ط ف�ي س�وريا بل 
وف�ي تركي�ا أيض�اً. تعن�ي التغي�رات 
ف�ي الش�رق األوس�ط، ف�ي رأي خبير 

التركي س�ولي  االقتص�اد والسياس�ة 
أوزيل من إس�طنبول، نهاي�ة نظام ما 
بع�د حك�م العثمانيي�ن. وه�و النظام 
ال�ذي أنش�أته بريطاني�ا وفرنس�ا. “ال 
يش�عر المرء بالبهجة أبداً حين يش�هد 
انهيار إمبراطورية”، كما يقول أوزيل. 
ويعتمد نظام م�ا بعد حكم العثمانيين 
عل�ى الهيمن�ة العربية الس�نية. إال أن 
حرب الخليج وإع�الن منطقة الحماية 
في ش�مال الع�راق هزا ه�ذه الهيمنة. 
ازدادت ف�ي هذه األثناء أهمية القومية 
الكردية وحل صعود اإلس�الم الش�يعي 
مح�ل الهيمن�ة الس�نية. وع�الوة على 
ذلك توجد ف�ي كل مكان أقليات قومية 
ودينية منفصلة. وأصب�ح هذا واضحا 
بشكل خاص في س�وريا، حيث تحول 
تم�رد معارض�ة س�لمية عل�ى النظام 
الدكتاتوري إل�ى حرب أهلية بين أقوام 
وطوائ�ف مختلفة. وليس�ت هناك في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بأس�رها إال أرب�ع دول مس�تقرة فعال. 
وهي إي�ران وتركيا وإس�رائيل ومصر. 
وإحدى هذه ال�دول فقط تحمل طابعا 
عربي�اً ُس�نيا، وهي مص�ر. إال أن هذه 
ال�دول األربع أيضا تعان�ي من نزاعات 

داخلية وخارجية.
وفي ظل ه�ذه التغي�رات الجذرية 
تزداد أهمية تركيا. “كل مرة يجد الغرب 
فيها صعوبات، يتوجه إلى تركيا”، كما 
يقول أوزي�ل؛ فالغرب يري�د أن تصبح 
تركي�ا، العلماني�ة والمنتمية إلى حلف 
شمال األطلس�ي، أنموذجاً للحكومات 
اإلس�المية الجديدة في ال�دول العربية 
بع�د قي�ام الث�ورات فيها. هل تش�ّكل 
تركي�ا أنموذجاً تحتذي ب�ه دول الربيع 
العرب�ي؟ فرغ�م أن تركي�ا م�ن الدول 
المس�تقرة القليلة في الشرق األوسط 
إال أّن بين�از توب�راك، النائبة عن حزب 
الش�عب الجمهوري التركي المعارض، 
تحّذر من اعتبار نموذج بالدها مناسباً 

لمصر وبقية بلدان الربيع العربي.
“أحد األس�باب الت�ي أدت إلى عدم 
انتق�ال أي�ة دول�ة ف�ي العال�م العربي 
الثالثي�ن  الس�نوات  ف�ي  اإلس�المي 
األخي�رة إل�ى نظ�ام ديمقراط�ي، هو 
توف�ر أنم�وذج واحد لذلك فق�ط، وهو 

النموذج اإليراني”، كما يقول التونسي 
رضوان مصمودي، رئيس مركز دراسة 
اإلس�الم والديمقراطية، الذي يتخذ من 
واش�نطن مقراً ل�ه. إال أن هذا النموذج 
فش�ل، بينما يبدو اآلن النموذج التركي 
مناس�باً. ورغم أنه ليس متكامال، لكن 
يمكن�ه تأمين االنس�جام بين اإلس�الم 
اإلس�الم  بي�ن  والديمقراطي�ة وحت�ى 

والنظام العلماني.
لكن بيناز توبراك، النائبة عن حزب 
الش�عب الجمهوري التركي المعارض، 
تحّذر من اعتبار نموذج بالدها مناسباً، 
مش�يرة إل�ى أن تركي�ا ليس�ت دول�ة 

ديمقراطية ليبرالي�ة بالمعنى الغربي؛ 
وترى أنه في ظل حك�م رئيس الوزراء 
والتنمي�ة  العدال�ة  إردوغ�ان، وح�زب 
تط�ورت  يترأس�ه،  ال�ذي  اإلس�المي 
تركي�ا نحو دولة يحكمه�ا حزب واحد 
فق�ط. و تعان�ي األقلي�ة العلوي�ة في 
الب�الد  القمع، وال تت�اح فرص عمل إال 
ألعضاء ح�زب إردوغان. وع�الوة على 
ذل�ك، فهي ت�رى أن�ه قد ت�م تخفيض 
الحقوق الديمقراطية، وإجبار وس�ائل 
اإلعالم على السكوت، وتقويض النظام 
القانون�ي. ولذل�ك تح�ذر النائب�ة م�ن 
اعتبار تركي�ا أنموذجاً. وف�ي رأيها أن 

حصول األحزاب اإلسالمية التركية على 
الس�لطة، ف�ي انتخاب�ات ديمقراطية، 
أظهر أنها تس�تخدم س�لطتها بعد ذلك 

لتدمير الديمقراطية.
وال تخلِّ�ف التط�ورات في ش�مال 
آثاره�ا  األوس�ط  والش�رق  إفريقي�ا 
عل�ى تركيا فق�ط، وإنما عل�ى االتحاد 
األوروبي أيضاً. “فالشرق األوسط ليس 
بعيداً ع�ن أوروبا”، كما يق�ول الخبير 
السياسي أوزيل. إال أن أنيغريت بينديك 
م�ن مؤسس�ة العل�وم والسياس�ة في 
برلين قلَّلت من ش�أن اآلم�ال الُمَعلَّقة 
على االتحاد االوروبي في هذا الش�أن، 

ووصفته�ا بأنها مبالغ فيها، مش�يرة 
األوروب�ي  الجي�ران  برنام�ج  أن  إل�ى 
�ه إل�ى 16 دول�ة مج�اورة لدول  موجَّ
االتح�اد األوروب�ي، ابتداء من روس�يا 
البيضاء ودول القوقاز وصوالً إلى دول 
شمال إفريقيا والش�رق األوسط. ومن 
الضروري أن يتمثل هدف البرنامج في 
إنش�اء إقليم يتميز باالس�تقرار واألمن 

والرفاهية.
وال يمك�ن مث�ال تنفي�ذ مطالب�ة 
الكثيري�ن بوض�ع برنام�ج مس�اعدة 
لصال�ح الش�رق األوس�ط ب�دون دعم 
ال�دول الملكية العربي�ة الغنية، فهكذا 

فق�ط يمك�ن تنفي�ذ برنام�ج إلع�ادة 
بن�اء االقتص�اد بنج�اح. وق�د انتقدت 
الناش�طة المصري�ة هب�ة مريف، من 
منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق 
اإلنس�ان في القاهرة، سياسة االتحاد 
األوروبي بش�دة. وأدانت تعاون االتحاد 
ام مصر  لمدة س�نوات عديدة مع ُح�كَّ
وليبيا وتونس قبل إس�قاطهم. كما أنه 
“ال تتوف�ر ل�دى االتح�اد األوروبي أية 
سياس�ة لدعم حقوق اإلنس�ان”، على 

حد تعبيرها.

• عن دويتشه فيله

    البصرة/ المستقبل العراقي/ خاص

ل�م يفاج�ئ ق�رار الخارجي�ة البريطانية 
القاضي بغل�ق قنصليتها في البصرة الش�هر 
الماضي أحداً في المدينة التي ال يختلف إثنان 
على تردي أوضاعها وفي معظم المفاصل، وال 
يس�تغرب أحد فيها اليوم من ع�دم إقدام دول 
أوروبية وآس�يوية أخرى عل�ى فتح قنصليات 
ذل�ك ألن المن�اخ السياس�ي � االجتماع�ي � 
الثقاف�ي ال يش�جع الدول تلك عل�ى وجودهم 
هنا، لكن الغريب جدا هو كالم رئيس الحكومة 
المحلية صباح البزون�ي الذي يقول: “أن قرار 
غل�ق القنصلي�ة البريطانية ف�ي البصرة جاء 
بشكل مفاجئ ولم يتم اعالمنا من قبل الجانب 
البريطان�ي بأس�باب هذا الق�رار”، ثم يضيف 
خ�الل اس�تقباله نائ�ب الس�فير البريطان�ي 
والقنصل في البصرة قبل ثالثة أيام “كنا نأمل 
من الحكومة البريطانية زيادة عدد موظفيها 
ف�ي المحافظة في ظل العالق�ات الجيدة التي 
ترب�ط الجانبي�ن وتعزي�ز دور القنصلي�ة في 
جذب الشركات البريطانية لإلسهام في اعمار 
البص�رة، داعيا إلى زي�ادة البعثات الدراس�ية 
لطلب�ة البص�رة وتس�هيل حص�ول العراقيين 
على تأش�يرة الدخ�ول الى المملك�ة المتحدة 
بما ينسجم وحجم التس�هيالت المتبادلة بين 
االميركي�ة  القنصليت�ان  الجانبين”.وكان�ت 
والبريطاني�ة ق�د خرجتا من محي�ط البصرة 
“القص�ور الرئاس�ية” على ش�ط الع�رب إلى 
داخل مط�ار البصرة الدولي بع�د تزايد أعمال 
العن�ف ضدهما، ولم تع�ودا للعمل في محيط 
المدين�ة حت�ى بع�د انته�اء عملي�ات “صولة 
الفرس�ان” الت�ي قاده�ا رئيس ال�وزراء ضد 
المليش�يات في ربيع الع�ام 2008 إلى اليوم. 
وعل�ى خالف ما متوقع م�ن ان نتائج الصولة 
ستؤدي إلى انتهاء الخطر وعودة القنصليتين 
للعم�ل ف�ي المدينة كما تعمل ومن�ذ أكثر من 

5 س�نوات، القنصليت�ان االيراين�ة والتركي�ة، 
وجرت محاوالت لفتح قنصلية فرنسية لكنها 
اخفقت لألس�باب ذاتها التي تعانيها بريطانيا 
وأمي�ركا، ول�م تتمكن الس�لطات المحلية في 
البص�رة م�ن إقناع بعثت�ي الدولتي�ن في فتح 
قنصليتيهم�ا في داخل المدينة على الرغم من 
الحديث ع�ن التعاون السياس�ي واالقتصادي 
والثقافي، وظل�ت الفجوة قائم�ة بين طرفي 
واش�نطن ولن�دن من جه�ة وبغ�داد والبصرة 
م�ن جهة اخرى دونما االفصاح عن االس�باب 
الحقيقية الت�ي تكمن وراء اخف�اق الجانبين 
في اقامة شراكة واقعية.يقول موظف عراقي 
يعمل ف�ي القنصلية االميركية بأن األميركيين 
محرجون من وضعه�م داخل محيط المطار، 
وأنه�م غي�ر قادري�ن عل�ى اس�تمالة عناصر 
الحكوم�ة المحلي�ة الذي�ن يرون ف�ي التقرب 
منهم ابتعادا عن إيران، ويقول الموظف -الذي 
رفض ذكر اسمه- بأن شعورا بالضجر والسأم 
والمضايق�ة يعيش�ه الموظف�ون األمريكيون 
داخل المبنى هذا، وهناك شعور بالخيبة جراء 
تراجع مس�توى العالق�ات االميركية العراقية 
ف�ي البص�رة خاص�ة. ومعل�وم ان بريطاني�ا 
وأمي�ركا وأي�ة دول�ة أوروبية من الت�ي تعمل 
في قط�اع النفط ل�م تتمكن م�ن فتح مكتب 
لها داخل محي�ط المدينة، وم�ا زالت تكاليف 
شركات الحمايات الخاصة مرهقة وتستنزف 
أم�واال كبيرة فضال عن الش�عور بالخوف من 
وجودهم طليقين في مركز المدينة باستثناء 
ح�االت فردية كالت�ي يقوم بها ممثل ش�ركة 
أميركي�ة تعم�ل عل�ى تأهيل رصي�ف رقم 12 
ف�ي مين�اء المعق�ل، وال�ذي يتخذ م�ن فندق 

الشيراتون “المحصن” مقرا له.
وبحس�ب وض�اح نجم الدي�ن، وهو رجل 
اعمال بغدادي يعمل ف�ي قطاع التجارة داخل 
البصرة ف�إن الحكومة المحلي�ة، وعلى الرغم 
من فس�حة األمن الت�ي تعيش�ها المدينة، لم 

تتمكن من خلق فضاء صداقة وتصالح وتبادل 
منافع بي�ن الش�ركات األجنبية والس�كان أو 
العم�ل على ما يؤهل الن�اس واألحزاب الدينية 
خاصة وعموم قطاعات لقبول األجنبي “رجل 
اعمال، مس�تثمر، س�ائح...” عل�ى خالف ما 
عملت وتعم�ل عليه حكومة إقليم كردس�تان 
الت�ي تمكن�ت من بن�اء مدنه�ا وتغيي�ر حال 
س�كانها بمش�اركة الش�ركات العالمية التي 

ال يعان�ي العاملون فيها من تش�نج وكراهية 
وبغضاء من قبل الس�كان ألن الحكومة عملت 
وعبر وس�ائل اإلعالم على تمتي�ن العالقة بين 
ه�ؤالء وأولئك بما يخ�دم مصلحة الجميع، لذا 
نجد االجانب يعملون متجولين في أبعد نقطة 

داخل اإلقليم وبحرية كبيرة.
حكومة البصرة تحدثت كثيرا عن مشاريع 
لبن�اء قرى على ش�كل القري�ة البريطانية او 

الهولندي�ة في الس�ليمانية، وهن�اك يافطات 
وص�ور كبيرة ف�ي تقاطعات وش�وارع داخل 
المدين�ة تش�ير إل�ى موع�د بن�اء مث�ل هكذا 
مش�اريع، لك�ن ش�يئا من ذل�ك ل�م يتحقق، 
وبحس�ب ظ�ن مراقبي�ن محليي�ن ل�ن يقع، 
ول�ن يتحقق ذل�ك، ألن الحكومة نفس�ها غير 
ق�ادرة على رف�ع تجاوزات عن مبان ش�يدها 
متج�اوزون داخ�ل محي�ط المدين�ة، وظل�ت 

ش�اهدا على خراب وقبح المدينة، كما انها لم 
تعمل على بناء شبكات طرق، وصرف صحي، 
وخدمات أخرى، بل ان أية ش�ركة اجنبية تريد 
العمل في البص�رة عليها ان تغامر وتعمل ألن 
مش�كالت كثيرة س�تعترض عملها ليس أقلها 
تهدي�دات أصحاب الش�ركات المحلي�ة وأبناء 
العش�ائر، ه�ذا إذا لم تضع الحكومة نفس�ها 
العراقيل جراء الروتين والفساد وعدم المباالة، 
ومنذ عشر سنوات تقريبا يسمع طالب جامعة 
البص�رة ع�ن توأم�ة جامعتهم م�ع الجامعة 
“الفالنية والعالنية” وكذلك أحاديث عن توأمة 
البصرة مع امستردام، هونغ كزنغ، نيويورك.. 
هي التي لم تستطع تنظيف حي سكني صغير 

مثل االصمعي، األبلة، الطويسة وغيرها.
ونقرأ في وسائل اإلعالم خبرا يقول: “في 
إطار الحملة الوطنية التي تقوم بها الحكومة 
المحلية في المحافظ�ة من اجل بصرة أجمل 
وبالشكل الحضاري الذي يليق بعاصمة العراق 
االقتصادي�ة، وبناء على توجيه�ات المحافظ 
الدكتور “خلف عبد الصمد خلف” شاركت لجنة 
م�ن اجل بصرة أجمل بالعديد من النش�اطات 
الت�ي ته�دف إل�ى تأهي�ل الس�احات الفارغة 
واالستفادة منها وتشجير الشوارع وبالتعاون 
م�ع بع�ض الش�ركات األهلي�ة والحكومي�ة. 
“ومنه�ا مش�روع تأهي�ل الش�ريط المحاذي 
لمب�زل األصمع�ي م�ن تقاط�ع الجمهوري�ة 
ولغاي�ة تقاط�ع س�احة االحتف�االت”. ولمن 
يتص�ور ذل�ك ممكنا يق�ول س�كان األصمعي 
هذا عمل يش�به من يضع ماكي�اج على وجه 
بعشرات التش�وهات الخلقية، ألن المبزل هذا 
ه�و عبارة عن نهر يجري ط�وال مطوقا الحي 
من 3 جوانب، وهو مج�رى مياه عفن عرضه 
6-7 أمتار ومكش�وف، رائحت�ه تزكم األنوف، 
وهو مك�ب نفايات ومأوى للج�رذان والكالب 
الميتة وإطارات الس�يارات، من�ذ أكثر من 50 

سنة، عن أية حملة يتحدث هؤالء ؟!.
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�د رئي�س ال�وزراء االس�رائيلي بنيامين  أكَّ
نتانياهو، أمس ان اس�رائيل مستعدة لتوسيع 
عملية غزة “بشكل كبير”، وقال نتانياهو في 
بدء االجتماع االسبوعي لحكومته ان “الجيش 
مستعد لتوسيع العملية بشكل كبير”، مشيرا 
ال�ى ان “الجن�ود مس�تعدون الي تح�رك ق�د 

يحدث”.
وواصل�ت اس�رائيل حش�د قواته�ا البرية 
ودباباته�ا على ط�ول الحدود م�ع قطاع غزة 
قص�ف اهداف للنش�طاء ف�ي هجم�ات برية 
وبحري�ة عل�ى القطاع للي�وم الخام�س على 
التوال�ي رغ�م اع�ان مص�ر رؤيته�ا “بعض 

المؤشرات” المكانية التوصل لهدنة.
جاء ذلك بعدما أكدت كتائب القسام، الذراع 
المسلح لحركة حماس، أنها استهدفت بارجة 
حربي�ة إس�رائيلية كان�ت تتمرك�ز في عرض 
البح�ر قبال�ة غزة، فيم�ا اعترض�ت منظومة 
القب�ة الحديدية صاروخاً في س�ماء تل أبيب، 

وانطلقت صافرات اإلنذار في المدينة.
واعلنت كتائب القسام عن اطاق صاروخ 
مط�ور جديد يص�ل مداه إلى 80 ك�م من غزة 

شمال مدينة هرتسيليا في شمال اسرائيل.
وفي وقت تعالت الدعوات الدولية للتهدئة، 
أعلنت وسائل اعام اسرائيلية عن اغاق مطار 
ب�ن غوري�ون الدول�ي وتحويل الطائ�رات الى 

مطار سري في شمال اسرائيل.
وقالت كتائب القس�ام ف�ي بيان “مفاجأة 
جدي�دة )حج�ارة س�جيل( كتائ�ب القس�ام 
تستهدف بارجة صهيونية في عرض البحر ب� 

5 صواريخ 107”.
وجاءت ه�ذه الهجمات بعد بي�ان ينم عن 
التحدي اصدره ابو عبيدة المتحدث العسكري 
باسم حماس الذي قال في مؤتمر صحفي ان 
هذه الجول�ة من المواجهة ل�ن تكون االخيرة 
ض�د الع�دو الصهيون�ي وهي ليس�ت س�وى 

البداية. 
واص�ر المتح�دث الملثم ال�ذي كان يرتدي 
س�ترة عس�كرية عل�ى ان�ه رغ�م الضرب�ات 
االس�رائيلية ف�ان حم�اس مازال�ت قوية بما 

يكفي لتدمير العدو.
وقال�ت اس�رائيل انها اس�تمرت في اغاق 
الم�دارس في منطقته�ا الجنوبية أمس االحد 
كاج�راء وقائي لتف�ادي وق�وع ضحايا جراء 
الهجمات الصاروخية التي وصلت الى مناطق 
بعي�دة كتل ابيب والقدس خ�ال االيام القليلة 
الماضي�ة. ودم�ر نظ�ام “القب�ة الحديدي�ة” 
االس�رائيلي العت�راض الصواري�خ ف�ي الجو 
صاروخ�ا اطلقه ناش�طو غزة على ت�ل ابيب 

امس األّول السبت.
وكان الذراع المسلح لحركة حماس، أعلن 
أن�ه اطل�ق 1000 قذيف�ة صاروخي�ة باتجاه 
المواقع اإلس�رائيلية منذ األربعاء الماضي في 
إط�ار لرد على اغتيال قائده�ا أحمد الجعبري 

ومرافقه.
األربع�اء  اس�تهدفت  إس�رائيل  وكان�ت 
الماض�ي، ف�ي غ�ارة جوي�ة على غ�زة، قائد 
كتائب عز الدين القس�ام، الجناح العس�كري 
لحركة المقاومة االس�امية )حماس(، أحمد 

الجعبري، بعملية عس�كرية عل�ى قطاع غزة 
س�ّمتها “عم�ود الس�حاب”، أّدت إل�ى مقتل 
وإصابة عشرات الفلس�طينيين، ورّدت عليها 
الفصائل الفلس�طينية بإط�اق صواريخ على 

إسرائيل.
والق�ت العملي�ة العس�كرية االس�رائيلية 
دعما غربيا لم�ا وصفه الزعم�اء االمريكيون 
واالس�رائيليون بحق اس�رائيل في الدفاع عن 
النف�س ولك�ن هناك ايض�ا ع�ددا متزايدا من 
النداءات من زعماء العالم لوقف اعمال العنف. 
وقال متحدث باس�م رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كامي�رون ان كاميرون “ابدى قلقه من 
خطر تصاعد الصراع بشكل اكبر وخطر وقوع 
مزيد من الضحاي�ا المدنيين م�ن الجانبين”، 
واضاف المتح�دث ان بريطانيا “تضغط على 
الجانبين لوق�ف التصعيد.” وقال ان كاميرون 
حثَّ رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 
على”فع�ل كل ما هو ممك�ن النهاء الصراع”. 
وقال بن رودس نائب مستش�ار االمن القومي 
للبيت االبيض ان واش�نطن ت�ود انهاء الصراع 
م�ن خال “وق�ف التصعي�د” والدبلوماس�ية 
ولكنها ترى ايضا ان الس�رائيل حق الدفاع عن 
نفس�ها. وفي القاهرة، ق�ال الرئيس المصري 
محم�د مرس�ي ان هناك “بعض المؤش�رات” 
ال�ى امكانية التوصل لوقف الطاق النار قريبا 
بين اس�رائيل والفلس�طينيين في غ�زة لكنه 

ليس لديه اي ضمانات مؤكدة.

وتوسطت مصر في هدنة غير رسمية في 
تشرين االول إنهارت في وقت الحق.

وقال قادة عسكريون ان اسرائيل مستعدة 
لمواصلة القت�ال لتحقيق هدفها بوقف اطاق 
الصواري�خ من غزة التي تس�قط على البلدات 
ادى  اواخ�ر 2000 عندم�ا  االس�رائيلية من�ذ 
فش�ل محادثات الس�ام الى تفج�ر انتفاضة 

فلسطينية.
وقال دبلوماس�يون في االم�م المتحدة ان 
من المتوقع ان يزور بان كي مون االمين العام 
لام�م المتحدة اس�رائيل ومصر خ�ال االيام 

المقبلة للحث على وقف القتال.
ورغم ذلك، اش�ارت اس�رائيل التي وضعت 
دباب�ات ومدفعي�ة عل�ى الحدود انه�ا مازالت 
ت�درس احتمال القيام بهج�وم بري على غزة. 
وقرر مجلس الوزراء االس�رائيلي يوم الجمعة 
تعبئة ما يصل إلى 75 ألف جندي احتياط وهو 
ما يزيد مرتين عن العدد الذي وافقت الحكومة 
على اس�تدعائه بعد بدء الهجوم. وعندما سأل 
الصحفي�ون الميجر جن�رال تال روس�و قائد 
القوات االس�رائيلية على ح�دود غزة إن كانت 
هناك عملية برية محتمل�ة رد بااليجاب قائا 

“بالتأكيد”.
وأض�اف “لدينا خطة... ستس�تغرق وقتا. 
نحتاج الى التحلي بالصبر. لن تكون لمدة يوم 
أو يومين”.وق�ال قائد كبير اخ�ر للصحفيين 
ش�ريطة عدم نشر اس�مه ان اسرائيل حققت 

“انج�ازات طيب�ة” في ضرب نح�و الف هدف 
به�دف القضاء عل�ى قوة ني�ران حماس التي 
جلبتها من ليييا والس�ودان واي�ران. واالقدام 
على تحرك محتمل ودخول قطاع غزة المكتظ 
بالسكان وما يقترن بذلك من مخاطر سقوط 
أعداد كبيرة من القتلى سيكون مغامرة كبيرة 
بالنس�بة لنتنياه�و الذي يتوق�ع ان يفوز في 
االنتخاب�ات العام�ة التي س�تجري في كانون 

الثاني المقبل.
في غضون ذلك، اكد رئيس الوزراء المقال 
اسماعيل هنية في اتصال هاتفي مع الرئيس 
المصري محمد مرس�ي تأيي�ده لجهود مصر 
للتهدئة “على اساس ان يكون هناك التزامات 
الهج�وم  تك�رار”  دون  تح�ول  وضمان�ات 

العسكري االسرائيلي على قطاع غزة.
وق�ال هنية في بيان انه بح�ث في اتصال 
هاتفي مع الرئيس المصري “في الجهود التي 
يبذله�ا فخامته م�ن اجل وقف الع�دوان على 
الش�عب الفلس�طيني ف�ي قطاع غ�زة وحقن 
دمائه... معربا عن تأييده لها وعلى اساس ان 
يكون هن�اك التزامات وضمان�ات تحول دون 

تكرارها على شعبنا”. 
واض�اف القي�ادي في حرك�ة حماس بعد 
االتص�ال الهاتف�ي ال�ذي اس�تغرق نح�و ثلث 
س�اعة انه “اس�تعرض الجهود التي تقوم بها 
مص�ر... وثمن عالي�ا هذه الجهود”، بحس�ب 

البيان.

هجوم على الجوالن
ويتزام�ن م�ا تتعرَّض ل�ه غزّة م�ع اعان 
الجي�ش اإلس�رائيلي، أن قوات�ه ف�ي هضب�ة 
باتج�اه  مدفعي�ة  قذائ�ف  أطلق�ت  الج�والن 
األراضي الس�ورية بع�د أن أطلقت منها أعيرة 
نارية عن طريق الخطأ وأصابت س�يارة جيب 

عسكرية إسرائيلية.
وش�دد الناطق العس�كري اإلسرائيلي على 
أن إط�اق األعي�رة الناري�ة باتج�اه الس�يارة 
العسكرية اإلسرائيلية تم خطأ ولم يكن إطاق 

نار مقصودا.
وأطلقت القوات اإلسرائيلية قذائف مدفعية 
باتجاه األراضي الس�ورية رغم عدم تس�جيل 
إصاب�ات بين الجن�ود اإلس�رائيليين، ووجهت 
نيرانه�ا نحو مبن�ى في الجانب الس�وري من 

الحدود في الجوالن.
وتشير التقديرات اإلسرائيلية إلى أن تكرار 
إطاق نار باتجاه الحدود في الجوالن نابع من 
المعارك الجارية في مواق�ع قريبة بين قوات 

الجيش السوري والمعارضين السوريين.

حصيلة الشهداء بارتفاع مطرد
وقتل رضيع فلس�طيني، وأصيب شقيقه، 
في غارة إس�رائيلية صباح أمس، بعد سلسلة 
م�ن الغ�ارات العنيف�ة عل�ى أه�داف متفرقة 
م�ن قطاع غ�زة فجراً، أدت ال�ى مقتل طفلين 
العش�رات  وإصاب�ة  ش�قيقين  فلس�طينيين 

لترتف�ع حصيلة القتلى من�ذ األربعاء الماضي 
إل�ى 49 قتي�ًا بينه�م 14 طفاً و3 نس�اء و3 

مسنين ونحو 520 جريحاً.
وقالت خدمات اإلس�عاف والطوارئ بغزة، 
إن الطف�ل الرضيع إياد أب�و خوصة الذي يبلغ 
من العمر عام ونصف قتل وأصيب شقيقه في 

غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفي وقت س�ابق، قال الناطق باسم وزارة 
الصح�ة في غزة، أش�رف الق�درة، إن غارتين 
على منزل في ش�مالي قطاع غ�زة أديا لمقتل 
الطفلي�ن الش�قيقين تامر س�عيفان وجمانة 
سعيفان شمال القطاع، فيما أصيب العشرات 
بينهم صحافيين جراء عش�رات الغارات على 
أهداف متفرقة.وركزت الطائرات اإلس�رائيلية 
في قصفها على اس�تهداف منازل الناشطين 
الفلس�طينيين بش�كل مباش�ر م�ا أدى ال�ى 
تدميره�ا بالكامل. وقال مص�در حقوقي، إن 
الطائرات اإلسرائيلية اس�تهدفت أكثر من 15 
من�زالً أمس ف�ي مناطق متفرقة م�ن القطاع 
وأن القوات اإلس�رائيلية تلج�أ لقصف المنزل 
بصاروخ خفيف من طائرة اس�تطاع كتحذير 
للس�كان قبل أن تتبع ذلك بع�د دقائق بقصف 
م�ن الطائ�رات الحربية لتس�وي البي�وت وما 
يحيط بها باألرض.وذك�ر المصدر أن القصف 
يستهدف منازل ناش�طين من كتائب القسام 
الذراع المس�لح لحماس وسرايا القدس الذراع 
المس�لح لحركة الجهاد اإلس�امي. وش�هدت 
س�اعات الفج�ر، توس�عاً ف�ي االس�تهدافات 
م�ن  مجموع�ة  فاس�تهدفت  اإلس�رائيلية، 
الصحفيين خال تغطيتهم الغارات اإلسرائيلية 
م�ن أحد األب�راج بغزة الذي يعرف باس�م برج 
الصحفيين ألنه يتخذ مقراً من قبل العديد من 

وسائل اإلعام.
الحربي�ة  الطائ�رات  إن  إعامي�ون  وق�ال 
اإلس�رائيلية اس�تهدفت ب�رج الش�وا حصري 
وس�ط مدينة غ�زة الذي يتواجد في�ه عدد من 

المكاتب الصحافية ب� 4 صواريخ.
واستهدف القصف الطابق ال� 11 الذي يتبع 
لفضائية القدس حيث أصيب 6 صحفيين من 
بينهم عدد م�ن العاملين في الفضائية بجراح 

وصفت بالمتوسطة.
الجرح�ى  إن  طبي�ة  مص�ادر  وقال�ت 
اإلعاميي�ن هم دروي�ش بلب�ل، وإبراهيم لبد، 
وح�ازم الداع�ور، ومحم�د األخ�رس. ويضم 
البرج قن�وات فضائية ووس�ائل إعام محلية 
وأجنبية م�ن بينها فضائية الق�دس وإذاعتي 

القدس والبراق.
وفي ساعات الصباح قصفت برج الشروق 
ال�ذي يوج�د في�ه ع�دد كبي�ر م�ن المكات�ب 
الصحافية مس�تهدفة مقراً لفضائية األقصى 
التابع�ة لحرك�ة حماس م�ا أدى إل�ى إصابة 
ش�خصين.ودان المكتب اإلعام�ي الحكومي 
قصف الصحافيي�ن، وقال إن�ه “يأتي تتويجا 
للصمت الدولي على االعتداء اإلس�رائيلي على 

المدنيين”.
اإلس�رائيلية  الطائ�رات  اس�تهدفت  كم�ا 
أرضا خالي�ة بجوار مقر المجلس التش�ريعي 
الفلسطيني بمدينة غزة، وأرض السرايا وسط 
غزة التي دمرت بالكامل خال الحرب السابقة 

وتحولت لفضاء مفتوح.

هدنة مصر مهددة بالفشل

نتنياهو: إرسائيل مستعدة »لتوسيع عملية غّزة«

    المستقبل العراقي/ وكاالت

اش�تبك مئات المحتجين األكراد مع الش�رطة 
التركية أثن�اء تظاهره�م تأييدا لنحو س�بعمائة 
س�جين كردي بعش�رات الس�جون مضربين عن 
الطعام احتجاجا على عدم الس�ماح لزعيم حزب 
العم�ال الكردس�تاني عب�د الله أوج�ان بمقابلة 
دع�ا  أوج�ان  أن  إال  ش�هرا،   15 من�ذ  محامي�ه 

المسجونين إلنهاء إضرابهم.
واس�تخدمت ش�رطة مكافحة الش�غب قنابل 
الدخان ومدافع المياه لتفريق الحش�د في مدينة 
دي�ار بكر جنوبي ش�رقي تركيا، في حين رش�ق 
المحتجون عربات الش�رطة بالحج�ارة واأللعاب 
الناري�ة والقناب�ل الحارقة. وتزايدت ح�دة التوتر 
ف�ي الجنوب الش�رقي للباد الذي تقطن�ه أغلبية 
كردي�ة منذ عدة أس�ابيع م�ع رف�ض المعتقلين 
تن�اول الطع�ام منذ ما يق�رب من س�بعين يوما. 

ويتن�اول المضربون ع�ن الطعام، الم�اء المحلى 
بالس�كر والفيتامينات وهو ما من شأنه أن يطيل 
تحملهم لإلضراب لكن النقابة الرئيس�ية لألطباء 
ف�ي تركيا حذرت من احتمال ح�دوث وفيات بين 
المضربي�ن وه�ذا ما ي�ؤرق حكوم�ة رجب طيب 
أردوغان. وقال البيان الذي أصدره محمد ش�قيق 
الزعيم الكردي إنه التقى عبد الله وجها لوجه في 
سجن أمرالي الواقع في جزيرة جنوب إسطنبول. 
وأضاف -نقا عن شقيقه- إن “حركة اإلضرابات 
ع�ن الطع�ام تحم�ل دالالت كبي�رة ج�دا. إن هذا 
العمل حقق هدفه. أود أن تضعوا حدا لعملكم من 
دون تأخي�ر”. ولم يع�رف على الفور م�ا إذا كان 
المحتجون سيمتثلون لنداء أوجان، لكن الحركة 

قد تنتهي قريبا بحسب رأي المعلقين.
وقام�ت الحكوم�ة التركي�ة بمب�ادرة الثاثاء 
الماضي ف�ي محاولة لوقف موج�ة االحتجاجات 
عب�ر تقديمه�ا مش�روع قان�ون يس�مح لألكراد 

بالدفاع عن أنفس�هم بلغته�م األم أمام المحاكم. 
ويسمح مشروع القرار لمعتقل كردي باستخدام 
لغ�ة أخرى “غي�ر اللغ�ة التركي�ة” إذا أراد للدفاع 
عن نفس�ه في مواجهة اتهام�ات وجهت إليه في 
المحاكم. واعتبر الناش�طون في القضية الكردية 
أن هذا القرار غير كاف، وهم يطالبون أوال بإنهاء 
العزلة المفروضة على أوجان زعيم حزب العمال 
ال�ذي يقاتل من أجل حكم ذات�ي لألكراد منذ نحو 
ثاث�ة عقود والذي يقضي عقوبة مدى الحياة في 
س�جن بجزيرة صغيرة في بحر مرمرة منذ إلقاء 

القبض عليه في 1999.
وبدأت حركة اإلضراب عن الطعام في 12 أيلول 
وينفذها نحو سبعمائة معتقل سجنوا لعاقاتهم 
الكردس�تاني.  العم�ال  ح�زب  انفصالي�ي  م�ع 
وبالنس�بة إلى بعض المضربين عن الطعام، فإن 
الع�د التنازلي ب�دأ. وقال رئي�س الجمعية التركية 
لحقوق اإلنس�ان إن “وفيات يمكن أن تحصل في 

أي لحظ�ة. وعل�ى أي ح�ال، فقد تج�اوز البعض 
نقطة الاعودة”.

ويتمت�ع أوجان بش�عبية كبيرة بي�ن األكراد 
بينما يعّده األتراك المس�ؤول األول عن مقتل أكثر 
م�ن أربعين ألف ش�خص منذ حمل ح�زب العمال 
الكردستاني -الذي تعتبره تركيا واالتحاد األوروبي 
والواليات المتحدة منظمة إرهابية- الس�اح ضد 

الدولة التركية.
وق�ال ح�زب الس�ام والديمقراطي�ة المؤي�د 
لألك�راد -وال�ذي انض�م ع�دد م�ن أعضائ�ه إلى 
اإلضراب عن الطعام- إن نوابه في مدينة ديار بكر 
س�ينقلون دعوة أوجان إلى الس�جناء المضربين 
هناك. وأم�ل زعيم الحزب ص�اح الدين دمرداش 
في مؤتمر صحفي أن تمه�د هذه الدعوة الطريق 
للخط�وة التالية وهي إنهاء عزلة أوجان، مضيفا 
أن المش�كلة الكردي�ة يج�ب أن تح�ل م�ن خال 

الحوار والتشاور.

    المستقبل العراقي/ وكاالت

وجه مدع�ي عام محكمة أم�ن الدولة 
“إث�ارة  تهمت�ي  األح�د،  أم�س  األردني�ة، 
الش�غب” والتجمه�ر غير المش�روع” إلى 
ثماني�ن موقوفاً عل�ى خلفية االحتجاجات 
التي ش�هدتها المملكة في األيام الماضية 
وأس�فرت ع�ن مقتل ش�خص وإصابة 71 
آخري�ن بينه�م رج�ال أمن.وق�ال مص�در 
قضائ�ي أردني، طلب عدم ذكر أس�مه، إن 
“مدع�ي ع�ام محكمة أم�ن الدولة باش�ر 
“أم�س” التحقي�ق م�ع ثماني�ن موقوف�ا 
عل�ى خلفي�ة احتجاج�ات واس�عة عل�ى 
دوار الداخلي�ة “ف�ي عم�ان” ومحافظات 
أخ�رى”. وأضاف أن “مدع�ي عام محكمة 
أم�ن الدولة اس�ند تهمت�ي التجمه�ر غير 
المش�روع وإث�ارة الش�غب للموقوفي�ن”. 
وأوضح المص�در أن الموقوفي�ن الثمانين 

الذي�ن اتهموا ه�م من أصل 138 ش�خصا 
كانت األجه�زة األمنية أوقفتهم األس�بوع 
االحتجاج�ات.  خلفي�ة  عل�ى  الماض�ي 
وبحس�ب المصدر فإن “مدعي عام عمان 
أفرج خال اليومين الماضيين عن 20 شاباً 
اثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم بأعمال 
الشغب التي شهدها دوار الداخلية “وسط 
عمان”. وشهد األردن خال األيام الماضية 
احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار 
المش�تقات النفطية بنس�ب تراوحت بين 
10 بالمئ�ة و53 بالمئ�ة لمواجه�ة عج�ز 
موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم 
احتياجات�ه النفطية ويعتمد اقتصاده على 
الخارجية. وقال�ت الحكومة  المس�اعدات 
إنها ستقوم بتعويض األسر التي ال يتجاوز 
دخلها السنوي عش�رة آالف دينار “حوالي 
14 ألف دوالر” بمبلغ 420 دينارا على مدار 

السنة “نحو  592 دوالراً.

معارضون أكراد في تركيا على شفا الموت

ألنهم احتجوا على غالء األسعار

منــارصو أوجــالن يقـضــون مضــجــع أردوغــان

األردن يسـجـن ثمـانيـة نـاشطـني بتهـمـة "إثـارة الشغـب"

    المستقبل العراقي/ وكاالت

ب�دأ الرئي�س االميركي ب�اراك اوباما ف�ي بانكوك، أم�س االحد، اولى 
جوالته الخارجية منذ اعادة انتخابه في منطقة باتت تعتبر من االولويات 
في السياس�ة الخارجية االميركية.وتشمل هذه الجولة تاياند وكمبوديا 
حيث س�يحضر قمة رابطة شرق آسيا التي تضم قادة دول منطقة آسيا 
المحي�ط الهادىء. لك�ن بين هاتين المحطتين، س�يقوم بزيارة تاريخية 
الى بورما.وخال واليته الرئاس�ية االولى، جعل اوباما من منطقة اس�يا 
المحي�ط الهادئ محورا رئيس�يا في الدبلوماس�ية االميركية. وهذا االمر 
يش�مل زيادة في التعاون العسكري مع استراليا، تاياند وفيتنام اضافة 
الى اعادة نش�ر للقس�م االكبر من االس�طول االميركي باتج�اه المحيط 
الهادئ بحلول عام 2020. لذلك اختار اوباما منطقة جنوب ش�رق اس�يا 
الول�ى رحاته الى الخ�ارج منذ اعادة انتخابه في الس�ادس من الش�هر 
الجاري، والخامس�ة الى القارة منذ تس�لمه مهامه الرئاسية في 2009. 
وقال مس�اعد مستش�ار اوباما لامن القومي بن رودس مؤخرا ان ابقاء 
اوبام�ا على الدور المحوري الس�يا “س�يكون جزءا اساس�يا من الوالية 
الثاني�ة للرئيس وفي النهاية )جزءا( من ارثه في السياس�ة الخارجية”. 
وتعتبر تاياند التي اهدت الرئيس االميركي السابق ابراهام لينكولن فيلة 
خ�ال الحرب االهلية االميركية في اواس�ط القرن التاس�ع عش�ر، اقدم 
حلف�اء الواليات المتح�دة في اس�يا. اال ان المملكة ش�هدت اضطرابات 
سياسية وانقسامات حادة في السنوات االخيرة. وكان انقاب عام 2006 
دف�ع باالميركيين الى تعليق عاقاتهم العس�كرية لم�دة عام مع بانكوك 
المس�تمرة منذ الح�رب الكورية في الخمس�ينات. ومع ذلك اش�ار وزير 
الدفاع االميركي ليون بانيتا الذي زار بانكوك مؤخراً الى دور 
بانكوك “كقائد اقليمي”.وتعتب�ر القواعد الجوية 
والمرافئ في تاياند حيوية بالنسبة للشبكة 
العس�كرية االميركي�ة ف�ي اس�يا، وينف�ذ 
البنتاغون فيها س�نويا مناورات عس�كرية 
م�ن بينها عملي�ة “كوب�را غول�د” التي 
ش�ارك فيه�ا العام الماض�ي 13 الف 
جندي من 24 بل�دا. وللمرة االولى، 
ق�د تتم دع�وة بورم�ا للمش�اركة 
بصف�ة مراقب في من�اورات العام 
المقبل، في مؤشر جديد على التقارب 
بين الواليات المتحدة وبورما التي س�يجري 
اوبام�ا فيه�ا الي�وم االثنين زي�ارة خاطفة 

لكنها تحمل رمزية كبيرة.

يزور بانكوك وسينتقل إلى بورما

أوباما يبدأ أوىل جوالته الدولية 
من البوابة اآلسيوية
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      بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت وزارة الكهرباء محطة 
االس�تثمارية  الكهربائي�ة  الهارث�ة 
بطاق�ة 100 مي�كاواط وبكلفة 70 
مليون دوالر ف�ي محافظة البصرة. 
وقال بيان للوزارة تلقت “المستقبل 
العراقي” نس�خة منه أمس إن وزير 
الكهرب�اء كري�م عفت�ان الجميل�ي 
افتت�ح المحط�ة اثن�اء زي�ارة ق�ام 
به�ا الى البص�رة الخميس الماضي، 
حض�ره  االفتت�اح  أن  ال�ى  مش�يرا 
رئي�س الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار 
ومحافظ�ة البصرة ورئيس واعضاء 
مجلس محافظة البص�رة وعدد من 
اعض�اء مجلس النواب عن محافظة 
اس�تثمار  هيئ�ة  ورئي�س  البص�رة 
البصرة وشيوخ ووجهاء المحافظة. 
ونقل البيان عن وزير الكهرباء قوله 
خالل حفل االفتتاح ان “المحطة من 
ش�أنها حل جزء من ازم�ة الكهرباء 
في البص�رة وخصوصا في المناطق 
الش�مالية منها والممثل�ة بقضائي 

ان  موضح�اً  والمدين�ة”،  القرن�ة 
“ه�ذه المحطة هي ضمن مش�روع 
اس�تثماري نفذت�ه ش�ركة الجميح 
الس�عودية وت�م انج�ازه ف�ي اربعة 
اش�هر، وتعتب�ر ه�ذه المحطة هي 
المرحل�ة  بينم�ا  االول�ى،  المرحل�ة 
الثاني�ة تتمثل بإنش�اء محطة توليد 
في الش�عيبة بس�عة 150 ميكاواط 
وبكلفة 175 مليون دوالر”. وأضاف 
م�ن  المنتج�ة  الطاق�ة  “كمي�ة  ان 
لمحافظ�ة  س�تخصص  المحط�ة 

حكومته�ا  ان  باعتب�ار  البص�رة 
المحلية هي التي ستش�تري الطاقة 
من الش�ركة المس�تثمرة”، موضحا 
محط�ة  أول  ه�ي  “المحط�ة  ان 
اس�تثمارية تدخ�ل حي�ز اإلنتاج في 
البصرة”. من جانبه قال رئيس هيئة 
االس�تثمار في البصرة خلف البدران 
أن “المحط�ة الت�ي تقع ف�ي ناحية 
الهارث�ة بلغ�ت كلفته�ا 70 ملي�ون 
دوالر، وهي تمثل المرحلة األولى من 
مش�روع اس�تثماري تتولى تنفيذه 

شركة الجميح”، مبيناً أن “المرحلة 
الثانية من نفس رخصة المش�روع 
تقض�ي بنصب محط�ة بطاقة 150 
مي�كاواط وبكلفة 175 مليون دوالر 
في منطقة الش�عيبة والت�ي ينتظر 
أن  إل�ى  قريب�ا”، مش�يرا  انجازه�ا 
“المشروع اضافة إلى رخصة أخرى 
سيتم منحها تهدف الى تعزيز انتاج 
الكهربائي�ة ف�ي محافظة  الطاق�ة 
البص�رة وس�د النق�ص الحاص�ل”. 
وق�ال ممثل ش�ركة الجميح حس�ن 
س�عيد فران “إننا نسعى ومن خالل 
ه�ذا المش�روع الذي يع�د األول من 
نوع�ه في جن�وب العراق ال�ى ايجاد 
تجرب�ة توضح م�دى إمكانية نجاح 
المشاريع االس�تثمارية التي تخص 
قطاع الكهرباء في العراق”، موضحا 
أن “مشروع نصب محطة الكهرباء 
الت�ي افتتح�ت اليوم اس�تغرق 100 
يوم، وم�ن المقرر المباش�رة قريباً 
بنصب المحط�ة الثانية في منطقة 
الش�عيبة على أمل أن تنجز بعد ستة 

أشهر”.

الكهرباء تفتتح حمطة اهلارثة يف البرصة

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ نينوى اثي�ل النجيفي 
انجاز نحو 60 مش�روعاً خالل الس�نوات 
االرب�ع الماضية ف�ي المحافظ�ة بكلفة 
300 مليار دين�ار عراقي ضمن الميزانية 

المخصصة للمحافظة. 
وق�ال النجيفي ف�ي تصريح صحفي 
أم�س ان “هن�اك العدي�د من المش�اريع 
قيد اإلنجاز بس�بب تلكؤ عمل المقاولين 
وعدم متابعة لجن�ة التخطيط والمتابعة 
ف�ي المحافظ�ة لها، وم�ن المفترض ان 

تنجز مطلع العام المقبل”. 
وبين إن “المش�اريع المنتهية شملت 
المشاريع السياحية والصحية والخدمية 
والس�كنية”، الفت�اً ال�ى إن “المحافظ�ة 
باش�رت بتدش�ينها من�ذ ع�ام ونص�ف 

العام”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن 
إع�ادة الطلب�ة المرقنة قيودهم اعتبارا من الس�نة 
الدراس�ية 2008 – 2009 إل�ى المقاعد الدراس�ية 
فيم�ا  كاف�ة،  وللمراح�ل   2013  -  2012 للع�ام 
خولت الجامع�ات وهيئة التعلي�م التقني صالحية 

نقل الطلب�ة الى محافظ�ات س�كناهم بمن فيهم 
المقبول�ون مركزيا هذا العام. ونق�ل بيان للوزارة 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس عن 
المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة 
الدكتور سهيل نجم عبد الله قوله أن “وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي علي األديب وافق على إعادة 
الطلبة المرقنة قيودهم اعتبارا من السنة الدراسية 

2008 - 2009 المس�تفيدين وغي�ر المس�تفيدين 
سابقا الى المقاعد الدراسية للعام 2013-2012”، 
داعي�ا الطلب�ة المس�تفيدين من ه�ذا الق�رار إلى 
“اس�تثمار هذه الفرصة وبذل أقص�ى الجهود كي 
يتمكن�وا من تج�اوز اإلخف�اق واللح�اق بأقرانهم 
من الطلبة”. وأش�ار إلى أن “الوزارة قررت تخويل 
الجامع�ات وهيئ�ة التعلي�م التقن�ي صالحية نقل 
الدراس�ية  الطلب�ة لكافة الس�نوات 
بما فيه�م الطلبة المقبولون مركزيا 
للسنة الدراس�ية 2012 - 2013 من 
والى الكلي�ات والمعاهد الواقعة في 
محافظة س�كناهم أو األق�رب اليها 
وحس�ب االختص�اص المناظر وبما 
يضمن تحقيق الطاقة االستيعابية”، 
طلب�ة  اس�تثناء  “ت�م  ان�ه  مؤك�دا 
المراحل المنتهية في الكليات وكذلك 
المرحلتي�ن االخيرتي�ن ف�ي كلي�ات 

الطب”. 
وتاب�ع ان “ال�وزارة ق�ررت نقل 
الكلي�ات  ال�ى  المضّيفي�ن  الطلب�ة 
والمعاهد ولكافة المراحل الدراسية 
اذا كان الطال�ب مضّيف�ا س�ابقا”، 
اس�تثنى طلب�ة  “الق�رار  أن  مبين�ا 
الدراسات المسائية والكليات األهلية 
لع�دم ج�واز نقله�م الى الدراس�ات 

الصباحية في الكليات الحكومية”.

التعليم تعيد الطلبة املرقنة قيودهم منذ 2009 إىل الدراسةنينوى تؤكد إنجاز نحو 60 مرشوعًا خالل األعوام الـ4 املاضية

      بغداد / المستقبل العراقي
 

نظم�ت االمان�ة العام�ة لمجل�س 
ال�وزراء بالتع�اون م�ع امان�ة بغ�داد 
احتف�االً إلع�الن نتائج الدوائ�ر البلدية 
التي فازت بالمسابقة التي اقيمت تحت 
ش�عار “لعينيك بغداد تتضافر الجهود 
وتتناف�س الهم�م”. وذك�رت مديري�ة 
عالق�ات واع�الم امانة بغ�داد في بيان 
صحفي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس أن “االحتفال حضره 
االمين العام لمجلس الوزراء علي العالق 
وامي�ن بغداد عبد الحس�ين المرش�دي 
ومعاون االمين الع�ام لمجلس الوزراء 
ووكي�ل امانة بغ�داد للش�ؤون البلدية 
نعيم الكعبي ومدير عام دائرة ش�ؤون 
المواطنين ف�ي امانة مجل�س الوزراء 
ومدير عام العالقات واالعالم في امانة 
بغ�داد حكيم عب�د الزه�رة والمديرون 
العام�ون للدوائ�ر البلدي�ة والفنية في 
ومدي�رو  ومعاونوه�م  بغ�داد  امان�ة 
االقسام والشعب”. واضافت أن “دائرة 
بلدية الش�علة ف�ازت بالمرتب�ة االولى 
وبلدي�ة الصدر االول�ى بالمرتبة الثانية 
وبلدية االعظمي�ة بالمرتبة الثالثة بعد 
ان نجحت في تعزيز وتحسين مستوى 
الخدم�ات ضم�ن قواطعه�ا وتقدي�م 
االفض�ل لس�اكنيها وتحقي�ق قف�زات 
نوعية في مجال العمل الخدمي وإيجاد 
ل�كل  والس�ريعة  المناس�بة  الحل�ول 
المشكالت الخدمية التي تعانيها بعض 
االحياء السكنية”. وقال امين بغداد في 
كلم�ة خالل االحتفال ان “اربع عش�رة 
دائ�رة بلدية تنافس�ت بهم�ة ومثابرة 
عاليتين، وتبارت فيما بينها مستنهضة 
كل الهمم والطاق�ات وبذلت مزيداً من 
الجهود لتقديم افضل الخدمات الهالي 
بغ�داد في قطاع�ات النظاف�ة وزراعة 
الحدائق والمتنزهات وتشجير الشوارع 
الوس�طية وصيانة شبكات  والجزرات 
الماء والصرف الصحي وتأهيل الطرق 
ورفع التجاوزات كي تحظى بمن يراقب 
بعيون محب�ة تلك الجه�ود التي تعمل 
على مدار الساعة بعد ان قصر الى حد 
كبير رصدها المطلوب من قبل االعالم 
والرأي الع�ام”. واض�اف ان “المبادرة 
القيم�ة الت�ي قامت بها دائرة ش�ؤون 
المواطنين ف�ي االمانة العامة لمجلس 
ال�وزراء ما هي اال التفاتة مباركة تعبر 
عن روح الش�راكة والتقدي�ر والتقويم 
ال�الزم لهك�ذا جنود يعمل�ون ليل نهار 

لخدم�ة البغداديي�ن، وان اختي�ار ثالث 
بلديات بالمراتب الثالث االولى وبجوائز 
تقديرية ال يعني فش�ل الدوائر االخرى 
بل ه�و حافز  لتكون ه�ذه الدوائر في 
الصدارة خ�الل الم�دة المقبلة”. وبين 
ان “ه�ذا التقويم ش�مل الدوائر البلدية 
االرب�ع عش�رة المنتش�رة ف�ي عم�وم 
ان  العاصم�ة بغ�داد وعلين�ا  مناط�ق 
ال نغف�ل ال�دور الكبي�ر ال�ذي تقوم به 
الدوائ�ر الفني�ة المتخصص�ة كالم�اء 
والمج�اري والمش�اريع والمتنزه�ات 
والتش�جير التي تمضي قدماً في تنفيذ 
مش�اريع اس�تراتيجية ف�ي قطاع�ات 
الماء الصالح للش�رب وانشاء خطوط 
للصرف الصحي وتعبيد الطرق وانشاء 
المجسرات وتوسيع المساحات الخضر 
االدارة  منظوم�ة  وانش�اء  المزروع�ة 
المتكاملة لقطاع النفايات”. وتابع ان 
“امانة بغداد تواجه تحدياً كبيراً يتمثل 
بالتجاوزات الصارخ�ة وغير القانونية 
عل�ى الش�وارع واألرصفة والس�احات 
العام�ة الت�ي تس�ببت بتش�ويه منظر 
وجمالية العاصمة بغداد واربكت حركة 
السير والمرور الى جانب عرقلة تنفيذ 
كثي�ر من المش�اريع المهم�ة واخرت 
الم�دة المح�ددة النجازه�ا وادخاله�ا 
الخدم�ة الفعلية وندعو جميع الجهات 
ان تك�ون داعم�ة لنا ف�ي الحملة التي 

اطلقناها في عم�وم مناطق العاصمة 
الظاه�رة  له�ذه  ح�د  لوض�ع  بغ�داد 
واس�تئصالها بش�كل نهائ�ي واع�ادة 
األلق بما يتناس�ب ومكانتها التاريخية 

والحضارية الكبيرة”. 
م�ن جه�ة أخ�رى، نظم�ت امان�ة 
بغ�داد ماراث�ون بغ�داد الرياضي على 
هام�ش فعاليات يوم بغداد بمش�اركة 
آالف متس�ابق. وذك�رت  نح�و ثالث�ة 
مديرية العالق�ات واإلعالم ف�ي بيانها 
أن “الماراث�ون الرياضي تضمن اقامة 
ركضة ماراثونية ش�ارك فيها اكثر من 
3000 عداء من مختلف الفئات العمرية 
انطلق من ملعب نادي بغداد الى موقع 
اقامة االحتف�ال المركزي بي�وم بغداد 
داخ�ل متن�زه ال�زوراء”. واضاف�ت ان 
“الماراثون حضره مدير عام العالقات 
واالع�الم في امان�ة بغ�داد حكيم عبد 
الزه�رة ومحم�د علي حس�ين الصغير 
الذي اش�رف على عملية تنس�يق هذه 
الركض�ة وتجمي�ع المش�اركين الذين 
مثلوا مختلف مناط�ق العاصمة بغداد 
بجانبيه�ا الك�رخ والرصافة واالقضية 
االط�راف”. وبين�ت ان “المتس�ابقين 
مثلوا مناطق “ابو دش�ير والمحمودية 
والبي�اع وح�ي العام�ل ومرك�ز الكرخ 
والحري�ة  والش�علة  الجه�اد  وح�ي 
والكاظمي�ة  والتاج�ي  الع�دل  وح�ي 

والعطيفية” في جانب الكرخ ومناطق 
“الصدر والدورة والش�عب والحسينية 
والعبيدي والكمالي�ة والبلديات وبغداد 
الجديدة والنه�روان والبنوك والطالبية 
في جانب الرصافة”. واش�ارت الى ان 
“المش�اركين في هذه الركض�ة مثلوا 
ثالث فئات عمرية، االولى االش�بال من 
مواليد 1999 فما فوق وفئة الناش�ئين 
م�ن موالي�د 1988 فم�ا ف�وق وفئ�ة 
الكبار م�ن موالي�د 1967 حتى مواليد 
1982”. وبين�ت ان “الركض�ة اقيم�ت 
عل�ى هام�ش االحتف�ال بي�وم بغ�داد 
الس�نوي في الخامس عش�ر من شهر 
تش�رين الثان�ي من اجل تعزي�ز ثقافة 
الوئام والمحبة واش�اعة روح الس�الم 
من خالل اقامة الفعاليات الرياضية”. 
إل�ى ذل�ك، نظم�ت امانة بغ�داد حملة 
جدي�دة الزال�ة التج�اوزات الحاصل�ة 
عل�ى االرصفة والش�وارع والس�احات 
واالم�الك العامة للحف�اظ على نظافة 
وجمالي�ة العاصم�ة بغ�داد ف�ي اطار 
خطة واس�عة اطلقتها بداية االس�بوع 
الماض�ي. وذك�رت مديري�ة العالق�ات 
واالع�الم إن “دائ�رة بلدي�ة الكاظمي�ة 
بالتعاون مع دائرة الحراس�ات واالمن 
ف�ي امانة بغداد وبالتنس�يق مع قيادة 
عملي�ات بغ�داد نف�ذت حمل�ة إلزال�ة 
ارصف�ة  عل�ى  الحاصل�ة  التج�اوزات 

وش�وارع ب�اب ال�دروازة وب�اب القبلة 
والش�ارع الممت�د باتجاه بواب�ة بغداد 
وارصفة الشوارع القريبة من ساحتي 
الحمل�ة  وش�ملت  والن�واب،  الزه�راء 
تج�اوزات المحال التجارية واالكش�اك 
لبعض  البنائية  والمطاعم والتجاوزات 
الدور السكنية وازالة اللوحات االعالنية 
المروج�ة للس�لع والخدم�ات بطريقة 
عش�وائية وغير نظامية والكافتيريات 
والمقاه�ي والمس�قفات المتجاوزة”. 
واضاف�ت ان “دائ�رة بلدي�ة الرصاف�ة 
نفذت هي االخرى حملة واس�عة الزالة 
التجاوزات الحاصلة على ارصفة شارع 
المتوكل وس�احة الطيران في منطقة 
الباب الش�رقي والتج�اوزات الحاصلة 
على شارع فلس�طين للمقطع الممتد 
م�ن س�احة بي�روت باتج�اه الجامعة 
المس�تنصرية ش�ملت اكش�اك الباعة 
الجوالين والمحال التجارية المتجاوزة 
واغ�الق  والمطاع�م  والمس�قفات 
الكراجات غير الرس�مية”. وتابعت إن 
“دائ�رة بلدي�ة المنص�ور نف�ذت ايضاً 
حملة إلزالة التج�اوزات الحاصلة على 
ارصف�ة الش�وارع الرئيس�ة المتمثل�ة 
بتج�اوزات المحال التجارية واكش�اك 
الباع�ة الجوالي�ن ومح�ال بي�ع االثاث 
وكراجات الغس�ل والتشحيم وكراجات 

وقوف السيارات غير الرسمية”.

الشعلة والصدر واالعظمية افضل ثالث دوائر بلدية يف بغداد
      ميسان / المستقبل العراقي

تفق�د نائ�ب محافظ ميس�ان خالد عب�د الواح�د كبيان ع�دداً من 
المشاريع الرياضية في المحافظة في اطار برنامجه الخاص في زيارة 
المش�اريع المختلفة. وش�ملت جولته مش�روع بناء مدرجات وساحة 
مزروع�ة بالثيل الصناعي في نادي العمارة في منطقة االس�كان الذي 
بلغ�ت كلفت�ه 950 مليون دين�ار، حيث يتكون هذا المش�روع من عدة 

مراحل وحقق نسباً متقدمة في االنجاز. 
كذلك شملت الجولة مشروع تأهيل قاعة الشهيد سعد خلف سويف 
الرياضي�ة التي يجري فيها حاليا تجهيز المدرجات بالكراس�ي وتبديل 
التارتان وبناء الس�ياج والسقف الرئيس للقاعة المغلقة، وبلغت نسبة 
االنج�از فيه�ا 95% وبكلف�ة 300 ملي�ون ضمن خطة تنمي�ة االقاليم، 

والبعض االخر من هذه المشاريع هي من المشاريع الوزارية.

نائب حمافظ ميسان يتفقد املشاريع 
الرياضية يف املحافظة

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصحة عن ب�دء حملة التلقيح ضد م�رض االنفلونزا 
الموس�مية ف�ي جمي�ع المراكز الصحية ف�ي انحاء الب�الد. ونقل بيان 
لل�وزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس ع�ن المتحدث 
الرس�مي لوزارة الصحة الدكتور زي�اد طارق قوله ان “وحدة التحصين 
بدائ�رة الصحة العامة في الوزارة اكدت توفر اللقاح بكميات كافية في 

المراكز الصحية للمواطنين الراغبين والمشمولين بالتلقيح”. 
وبحس�ب البي�ان، أوضح مدير وح�دة التحصين في قس�م الرعاية 
الصحي�ة االولي�ة الدكت�ور معت�ز محم�د ان “اللق�اح س�يتم اعطاؤه 
للمواطني�ن ابت�داًء من عمر 6 اش�هر لغاي�ة 75 عاما فأكثر”، مش�يرا 
ال�ى ان “الحملة س�تركز على الفئات العمرية 55 س�نة فما فوق، وإن 
المصابين باالمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وامراض القلب 
وحساس�ية الصدر وااللتهاب�ات التنفس�ية المتكررة وام�راض الكلى 

وحتى الحوامل مشمولون بهذا اللقاح”. 
ويأت�ي ذل�ك ضمن خط�ة الوزارة ف�ي توفير جمي�ع اللقاحات ضد 

االمراض االنتقالية لحماية المواطنين منها.

الصحة تبارش بحملة تلقيح ضد 
االنفلونزا املوسمية

تعل�ن امان�ة بغداد عن اجراء مناقصة )تجهي�ز وتمديد انابيب الدكتايل للماء الصافي لتجديد ش�بكة المحلة 309 
الواقع�ة ضم�ن قاطع بلدي�ة االعظمية( ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2012 مش�روع تأهيل ش�بكات الماء 

الصافي لألحياء السكنية. 
فعلى الراغبين باالشتراك في المناقصة من الشركات والمقاولين من ذوي الخبرة واالختصاص مراجعة مقر ديوان 
امانة بغداد الطابق األول/ قس�م العقود العامة والكائن قرب س�احة الخالني لغرض الحصول على وثائق المناقصة 
وتقدي�م العط�اءات لقاء مبلغ ق�دره )100000( مائة الف دينار غي�ر قابلة للرد اال في حالة الغ�اء المناقصة وتقدم 
العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم مس�جل عليه )اس�م ورقم المناقصة، عنوان الشركة الكامل والبريد االلكتروني 
لها مع تثبيت عدد اوراق العطاء والتوقيع عليها كافة( متضمنا العرض الفني والتجاري على أن تقدم المستمسكات 

اآلتية ضمن أوراق العطاء: 
1- هوية تصنيف المقاولين/ إنش�ائية/ الدرجة الرابعة نافذة ومجددة وهوية اتحاد المقاولين نافذة وقت تقديم 

العطاء اذا كان المقاول عراقيا. 
تأمين�ات اولي�ة بمبل�غ )1%( م�ن قيمة العطاء على ش�كل صك مص�دق أو خطاب ضمان ص�ادر من احد   -2

المصارف المعتمدة في العراق ألمر )أمانة بغداد / الدائرة اإلدارية( وبالدينار العراقي حصرا. 
3- براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات نافذة ومجددة وحسب النموذج المعتمد. 

4- وصل ش�راء وثائق المناقصة مع نس�خة من المستمس�كات الخاصة للمدير المفوض )بطاقة س�كن – هوية 
األحوال المدنية- شهادة الجنسية العراقية(. 

5- يكون كتاب التخويل لممثل الش�ركة موقع ومختوم اما بالنسبة للشركات االجنبية يقدم بكتاب تخويل لممثل 
الش�ركة موقع ومختوم ومصادق عليه من الس�فارة العراقية يخوله الش�راء والمراجعة في العراق مع إرفاق اوراق 

تأسيس الشركة مصدقة ايضا وكتاب تسجيلها لدى مسجل الشركات في العراق إن كان لها فرع في العراق. 
6- تق�دم عقد مش�اركة في حالة تقديم العطاء من قبل ش�ركتين او اكثر مصدق أصولي�ا عند قطع التندر وكذلك 

تصديق عقود اإلجارة التي ترفق في العطاء.  
7- تقديم منهاج تقدم العمل والكفاءة المالية للش�ركة والحس�ابات الختامية للثالث س�نوات االخيرة مع شهادة 

تأسيس الشركة مصدقة أصوليا. 
8- تقديم اعمال مماثلة مؤيدة من قبل الجهات ذات العالقة. 

9- تكون الشركة ملزمة بالتبليغ في حالة تغير عنوانها ويعتبر معتمد بالتبليغات في كل ما يتعلق بالمناقصة.
10- س�يهمل اي عطاء غير مس�توفي للشروط المطلوبة في المناقصة علما ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ او 

أي تحفظات ترد فيها. 
11- يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن واية مصاريف اخرى تترتب من جراء ذلك. 

12- ويكون موعد انعقاد المؤتمر الخاص باإلجابة عن االستفس�ارات الراغبين بالمش�اركة هو في تمام الساعة 
العاشرة من صباح يوم األربعاء المصادف 5/ 12/ 2012 في مقدر دائرة ماء بغداد. 

13- موع�د غل�ق المناقصة هو لغاية الس�اعة الواحدة ظهرا من يوم األربعاء المص�ادف 12/ 12/ 2012 ويمكن 
للش�ركات المش�اركة الحضور لفت�ح العطاءات وألي�ة استفس�ارات او معلومات تتم المراس�لة على عن�وان البريد 

االلكتروني لدائرة ماء بغداد وقسم العقود العامة: 
EMAIL: maabaghdad@amanatbaghdad.gov.iq

 EMAIL: alukud@amanatbahdad.gov.iq  

أمانة بغداد
إعالن رقم )140/ م/ 2012(

أمانة بغداد
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صيادو أسماك .. أم محاربون ؟!

صيٌد جائر بالسم أو التفجير أو الكهرباء.. 
العراق يخسر بيئته وثروته المائية

نائب يؤكد ضرورة دعم القطاع الزراعي في الموازنة المقبلة

مذكرة تفاهم مع "داماك" اإلماراتية إلنشاء 
مشاريع سكنية

النفط تنفي زيادة أسعار وقود السيارات

االقتصادية النيابية تتوقع بقاء مليوني بطاقة 
تموينية عام 2014

      بغداد/ المستقبل العراقي

قيال عضو اللجنية املاليية النيابية عبد الحسين 
الييارسي أمس األحد، اطلعت شيخصيا عيى املوازنة 
العامية للبليد فوجيدت الرتكييز يصب عيى قطاعي 
الصحية واألمين، ولكن املوازنية لم تركيز عى قطاع 
الزراعة بالرغم من وجود مبادرات بخصوصه، بالتايل 
فيإن الواقيع الزراعيي يف البياد بحاجية اىل دعم من 

املوازنة لكي ننهض به نحو االفضل". 
واضياف ان "موازنية عيام 2013 هيي مين اكرب 
املوازنات حجما، وتتضمن جوانب ايجابية منها حجم 
املوازنة االستثمارية حيث وصلت اىل 40% وهذا يعترب 
ميؤرشا جيدا".واوضيح اليارسي ان "كتا سياسيية 
تعيد املوازنة فرصية مناسيبة لفرض بعيض القيود 
للتعبير عن انتمائه اىل منطقتيه او محافظته بالتايل 
سيتكون هناك نقاشيات وحوارات من شأنها تأخر 

إقرار املوازنة".
 وتابيع ان "هيذه السينة افضيل مين السينوات 
السيابقة ويمكين ان تميرر املوازنية بميدة اقيل من 

السنوات املاضية".
وكان مجلس الوزراء قد أقر الشهر املايض مرشوع 

ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار 118.6 
مليار دوالر بناء عى سعر للنفط يبلغ 90 دوالرا للربميل 
وصيادرات متوقعية عنيد 2.9 مليون برمييل يوميا، 
وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار )16.17 مليار 

دينار/ دوالر(. وتشيمل امليزانية 55 تريليون 
ملرشوعيات  دوالر  ملييار   47.29

استثمارية. 

يذكير أن املوازنيات االتحاديية العامية تأخذ وقتا 
طويا مين كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس 
النواب، األمر الذي يتسيبب يف تعطيل أغلب املشاريع، 
فيما يؤكيد مختصيون أن ذلك يعطيي الذريعة األوىل 
لليرشكات املنفذة للمشياريع يف التعطييل أو التلكؤ، 

األمر الذي ينعكس سلباً عى الخدمات.

الوسط: الحسابات 
الختامية لن تقدم 

ومأزقها مستمر
      بغداد/ المستقبل العراقي

استبعد رئيس كتلة تحالف الوسط 
املنضوية يف القائمة العراقية اياد 

السامرائي، تقديم الحكومة االتحادية 
الحسابات الختامية ملوازنة العام املايض، 

عاداً هذا االمر بي"املأزق" الذي يواجه عمل 
مجلس النواب. وقال السامرائي يف ترصيح 

صحفي أمس إن "املوازنة تعني طريقة 
الحكومة يف إنفاق عرشات املليارات من 
الدوالرات لصالح املواطنن، فهي وعود 
باإلنفاق تنتظر التنفيذ، أما الحسابات 

الختامية فهي بيان للكيفية التي أنفقت 
فيها األموال، أي بمعنى آخر كم كانت 

الحكومة والوزراء صادقن يف وعودهم". 
وأضاف أن "مجلس النواب إذا أراد تعطيل 

مصادقته أو تأخرها حتى يتأكد كم 
كانت الحكومة صادقة يف تنفيذ املوازنة 

السابقة، تعالت األصوات القائلة ان 
املجلس يعطل مشاريع الحكومة التي تريد 

أن تخدم الشعب الذي هو بأمس الحاجة 
إليها". ورأى السامرائي أن "الحسابات 

الختامية لن تقدم وستبقى هذه الفريضة 
غائبة ألنه ليس هناك استعداد لكشف 

كيف أنفقت أموال املوازنة، وما هي النسب 
الحقيقة ملا أنجز من وعود".

واعتادت الكتل السياسية يف مجلس 
النواب أن تقر املوازنة العامة من دون 

الحسابات الختامية بسبب تلكؤ بعض 
الوزارات يف إرسال حساباتها الختامية 

السنوية لوزارة املالية جراء اإلرباكات التي 
واجهتها الباد يف السنوات املاضية.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنيت رشكة "دامياك العقارية"، أميس، عن  توقيعها 
مذكيرة تفاهم مع رشكة الفياو الهندسيية العامة، إحدى 
اليرشكات التابعة لوزارة اإلعمار واإلسيكان بهدف انشياء 
املشاريع االسكانية يف العراق. و"داماك" هي رشكة عقارية 
إماراتيية تأسسيت عيام 1982 وتعيد من أكيرب الرشكات 
العقارية يف الرشق األوسيط والعاليم العربي، ويقع مقرها 
بدبي؛ ولقد وسيعت أنتشيارها يف الرشق األوسيط والعالم 
العربيي ولهيا مكاتيب يف العالم كليه. وذكر بييان للرشكة 
اطلعيت عليه "شيفق نييوز"، انه "جيرى توقييع اتفاقية 
لتأسيس رشكة بالتعاون بن داماك العقارية، ورشكة الفاو 
للبدء يف تطوير عيدد من املواقع التابعة للوزارة يف العراق". 
وأضياف البييان ان التوقيع جيرى "يف اثناء زييارة قام بها 

وفيد رفيع املسيتوى من دامياك العقاريية إىل العاصمة 
العراقية بغداد التقيى فيها وزير 

اإلعمار واإلسكان، إىل جانب 
عدد من كبار املسيؤولن 

يف  التنفيذيين 
رشكية الفياو 

الهندسيية العامة". وتابع البيان ان هذه االتفاقية، "تأتي 
بعد أقل من خمسية أسيابيع عيى توقيع دامياك العقارية 
مذكيرة تفاهم مع وزارة اإلعمار واإلسيكان العراقية خال 
معرض سييتي سيكيب جلوبيال 2012 الذي أقييم مؤخراً 
يف إميارة دبيي، التي نصت عى اتفياق الطرفن عى تطوير 
عدد من املشياريع يف بغداد واملنطقة املحيطة". وقال املدير 
التنفييذي والعضو املنتدب لرشكة "دامياك العقارية" زياد 
الشيعار، كميا يف البييان إن "هيذه االتفاقيية تعيد بمثابة 
اإلطار الرسيمي املنظم لعاقتنا بالحكومة العراقية، وتمثل 
الخطوة األوىل يف بدء إطاق مشاريع جديدة لداماك العقارية 

يف العراق".
وأوضيح الشيعار أنه "سييعمل مرشوعنا املشيرتك مع 
رشكية الفياو الهندسيية العامية  التابعة ليوزارة اإلعمار 
واإلسكان العراقية عى جمع اثنتن من كربيات املؤسسات 
ذات الخربة يف القطاع، األمر الذي سيسمح بترسيع العملية 
التطويريية يف العيراق". وكان وزير اإلعمار 
واإلسيكان محميد الدراجيي، قيد قال يف 
كلمة له خال معرض “سييتي سيكيب 
جلوبيال”، إن "اليوزارة لديهيا حالياً 65 
مرشوعيًا قييد التنفييذ إلنشياء 60 ألف 
وحدة سيكنية بكلفة تصل إىل 3 مليارات 
دوالر، كما أنه من املتوقع املوافقة خال 
العام املقبل عى عدد من مشياريع البناء 
والبنيى التحتية تصل قيمتهيا إىل 4 .10 
ملييار دوالر" .وتتمتع "دامياك" بعاقة 
طويلية األميد ميع الحكومية العراقية، 
وهي تمتلك قطعتي أرض حالياً يف بغداد، 
كانت قد قامت برشائهما يف وقت سيابق 
مين القطياع الخياص، وتعميل الرشكة 
حاليياً ممثلية بمكاتبهيا يف بغيداد عيى 
إعداد التصاميم النهائية للمشاريع التي 
تخطيط إلطاقها والتي سيجري اإلعان 

عنها يف القريب العاجل.

     بغداد/ المستقبل العراقي

نفى املتحدث الرسمي بأسم وزارة 
النفط عاصم جهاد انباء ترددت بشأن 
زيادة اسعار مشتقات وقود السيارات 
اىل 750 دينارا، مشرا اىل انه "اذا اردنا 
زييادة اسيعار الوقيود نخيرج ببيان 
رسمي اىل الشيعب ونوضحه لهم عرب 

وسائل االعام".
واضياف ان "االنبياء التيي وردت 
عرب وسائل االعام بشأن زيادة اسعار 
مشتقات وقود السيارات كلها اشاعات 

وال صحة لها اطاقا وتريد ان تحرض 
املواطنين عيى الحكومية"، مبينا ان 
"هيذه االخبيار كلهيا مجرد تشيهر 
واسيقاط ليوزارة النفيط والحكومة، 
وان الوسائل التي نرشت الخرب ليست 

خربية وال يستحق الرد عليها".
ان  اعاميية  مصيادر  واشيارت 
الحكومية قيررت رفع اسيعار الوقود 
املستعمل للسييارات من  450  دينارا 
اىل 750  دينيارا لليرت الواحيد، بسيبب 
سيعر الوقود يف الوقت الحايل ال يتاءم 
البليدان  وان  العامليية  السيوق  ميع 

املجياورة اسيعارها اكثير بكثير من 
اسعار العراق. 

ان  ايضيا  املصيادر  وذكيرت 
أوقفيت  املاليية  وزارة 

التخصيصييييات 
املاليية املخصصة 
د  الستيييييييرا
ت  ملشيتقيييييا ا
ألن  النفطيية 
املنتيج املحيي ال 
الحاجة  يغطيي 

الفعلية للبلد.

واسط تؤكد الحاجة إلى 500 مليار دينار لتنفيذ 
مشاريع العام المقبل

      واسط/ المستقبل العراقي

أكدت لجنة اإلعمار يف مجلس واسيط 
أميس, أن املحافظة بحاجة إىل 500 مليار 
دينار لسد متطلبات املشاريع التي ستنفذ 
خال العام املقبل 2013، فيما أشيارت إىل 
أن ميزانيتها ضمن مشاريع تنمية األقاليم 

للعام املقبل بلغت 261 مليار دينار.
وقال رئيس اللجنة عبد اإلله الشيمري 
يف ترصييح صحفيي أن "ميزانية واسيط 
مشياريع  ضمين   2013 املقبيل  للعيام 
تنميية األقاليم بلغت 261 ملييار دينار", 
موضحاً أن "هناك 17 ملياراً ستضاف إىل 
ميزانيية املحافظة ضمين مبالغ مرشوع 
البيرتودوالر". وأضياف أن "ميزانية العام 
2013 جياءت بزييادة بمبليغ 45 ملييار 
دينيار عين ميزانية العيام الحيايل 2012 
البالغة 216 ملياراً"، عيادا أن "املحافظة 

بحاجة إىل 500 مليار دينار لسد متطلبات 
العيام  خيال  سيتنفذ  التيي  املشياريع 
2013". وطالب الشيمري مجلس النواب 
املشاريع  بي"رضورة تحويل تخصيصات 
الوزارية إىل املحافظة"، واصفاً املشياريع 
التيي يتم تنفيذهيا يف املحافظية من قبل 

الوزارات بي"املتلكئة". وكانت محافظة 
واسط قررت يف 18 ترشين 

األول 2012، التوقف 
عن إحالة املشاريع 
للرشكات واملقاولن 
حسيابات  ضمين 
تنمية األقاليم لعام 
خطة  ضمن   2012
األقالييم  تنميية 
لحن املصادقة عى 
ميزانية 2013, بعد 
أن أحاليت أكثر من 

300 ميرشوع بكلفية تجياوزت الي 500 
ملييار دينيار. وسيبق وأن طالبيت لجنة 
املتابعة يف مجلس محافظة واسط، خال 
تموز امليايض, الحكومة االتحادية بالعمل 
عيى زييادة مخصصات املحافظية املالية 
ضمين املوازنية العامة ملحافظة واسيط 

ومؤسساتها.

        وسيم باسم

أن تيرى صيادي األسيماك العراقين الييوم تخالهم 
بالسيموم  مدججين  الوغيى،  سياحة  يف  محاربين 
واملتفجرات واملبيدات وموليدات الكهرباء. ال يتصيدون 
سمًكا بل يبيدون األحياء املائية ويلحقون األذى بالبيئة 

العراقية، وال وازع لهم، بالرغم من قانون يجرّمهم.
بغداد/ املستقبل العراقي

يضطر ابو خالد، الذي يعمل يف سوق الخضار بمدينة 
الشعلة يف بغداد، إىل فحص السمك قبل رشائه من املحل 
املجياور لدكانيه، ليعيرف إن كان السيمك قيد اصطيد 
بطريقية طبيعيية، بالشيبكة أو الصنارة أم بالسيموم 
واملتفجيرات. فيفتيح ابيو خاليد فيم السيمكة ويدفع 
الخياشييم إىل األميام قليا متفحصا جوف الخيشيوم، 
فيإذا كان الليون ابيض مع احمرار قلييل فهذا يعني أن 

السمك اصطيد بالسم، فيعزف عن رشائه.
لطامليا كان الصيد الجائر منتيرشاً يف العراق، يكلف 
الباد خسيارتها ثروتها الحيوانية، خاصة املائية منها. 
وتعاني آثار هذه الظاهرة الكثر من دول العالم، تتكبد 
بسببها خسائر اقتصادية تصل إىل عرشة مليارات دوالر 

سنوياً.

انخفاض الطاقة اإلنتاجية
يسيبب اتباع أسياليب الصييد غر املرشوعية هدراً 
كبيراً يف الثيروة السيمكية يف العيراق. وميا يزييد مين 
خطر هذا الهدر انحسيار املسيطحات املائية يف العراق. 
يقيول الدكتور احمد عبيد، األسيتاذ يف كلية الزراعة، إن 
االحصائيات الرسيمية تشير إىل أن الطاقية اإلنتاجية 
للمسيطحات املائية العذبة يف العيراق تقرتب من ثاثن 
ألف طن سنوياً، بحسب الدراسة املقدمة ملنظمة الغذاء 
العاملي "F.A.O".ويتابع: "تأتي اسماك الكارب يف املقام 
االول، من ناحية االنتاجية، يأتي بعدها البني والشبوط 
والكطان، وقيد لوحظ انخفاض كبير يف انتاجية هذه 
االنيواع يف العيراق". ويؤيد ذلك املهنيدس الزراعي فالح 

الشياه، املختص يف االسيماك وعلوم الثيروة املائية، إذ 
يقيول إن الحصة املائية الداخلية للعراق "تؤثر يف حجم 
وتطوير الثروة السيمكية، وال بد مين اتفاقيات تضمن 
كمييات املياه الواردة من الدول املجياورة للحفاظ عى 
كميية ونوعيية األسيماك العراقيية، وأهمها الشيبوط 

والكطان والبني، من االنقراض". 
صيادون أم محاربون ؟

ال يباليغ ابيو خاليد حين يقيول أن بعيض الباعية 
يوهمون املستهلك بأن سمكهم لم ُيصطد بالسم، وذلك 
عيرب تلوين الخياشييم بأصباغ مائيية، كأصباغ الغزل، 
لكي تبيدو طازجة تيم اصطيادها بطريقية اعتيادية. 
وتنترش يف أنحاء العراق اليوم ظاهرة استعمال السموم 
واملبييدات، بغيية اصطيياد أكيرب كمية من األسيماك. 
وإضافة إىل السموم، بات الصيد بصعق املياه بالكهرباء، 
أو باستعمال املتفجرات، أمراً مألوفاً يمارسه الكثر من 

الصيادين.
يؤكيد الناشيط البيئي ميدرس العليوم رحيم طالب 
هذه الحقيقة، ويرى يف انتشيار أسياليب الصيد الجائر 
تدمراً للبيئة املائية، اذ يصل مسيتوى السموم يف املياه 
إىل مسيتويات خطيرة. يقيول رحيم: "لم يعيد صيادو 
االسماك يقصدون االنهار والبحرات، مزودين بالشباك 
والصنارات، بل يجهزون انفسيهم بأعتى أسلحة الفتك 
مين سيموم ومتفجيرات خطيرة، اضافية إىل مبيدات 
وقنابيل، فحن ترى الصياديين بالقرب من قضاء عفك 
يف الديوانيية، عنيد منطقة النهر الثاليث، يبدون كأنهم 

ذاهبون إىل ساحة حرب".
صيٌد أو إبادة ؟

بحسيب رحييم، تطيال تأثيرات هيذه االسياليب 
الوحشيية يف الصيد كل االحياء املائيية، التي ما زالت يف 
االنهار، "تصاب بأمراض جراء السيموم وتفقد قدرتها 
عيى التكاثر، فرتاها ميتة تطوف فوق اسيطح املياه". 
يتابع: "هذه االساليب املتوحشة يف الصيد تقتل بيوض 
االسماك، ال سيما يف موسم التكاثر، ما يتسبب يف تهديد 
خطر للثروة السمكية، وتبًعا لذلك تتأثر صحة االنسان 

حين يتناول االسيماك التيي يتم اصطيادها بالسيموم 
واملتفجرات".ويعيرتف حمزة سيلطان، اليذي يعمل يف 
مهنية الصييد منذ عقيد ونصيف العقيد، أن الصيادين 
التقليديين ممن ورثوا املهنة هذه اباً عن جد، "تركوها 
يف الغاليب لعيدم قدرتهم عيى مجاراة ما يحيدث، إذ ال 
يمكن أن يكون هؤالء صيادو أسيماك، فما يحصل هنا 
لييس صيداً إنما حيرب إبادة بحق السيمك والبيئة، من 
دون أي اهتمام بالقانيون"، علًما أن القانون العراقي، 
يف مادته 27 لسينة 2009، يمنع الصييد الجائر وينص 
عى عقوبات رادعة بحق الصيادين الذين يجورون عى 

البيئة الطبيعية.
الكهرباء مباحة

أيمن حسن، صياد يتبع األساليب الحديثة يف الصيد. 
يقصيد منطقية الشياالت باتجياه ناحيية سيومر يف 
الديوانية، مع مجموعة من خمسة اشخاص، يتصيدون 
بيكل ما أوتي لهم مين قوة وفتك.يغري أيمن االسيماك 
بالتجميع يف منطقية معينية عيرب رش فتيات الطعام. 
وبعيد التأكد من تدفيق أعداد كبرة من االسيماك، يبدأ 
الصعق عرب سلك كهربائي يمده يف املياه، ويصله بمولد 
كهربائي موضيوع عى الضفة أو عى املركب، يشيغله 
يف اللحظة املناسيبة. يقول أيمن: "صيد االسماك فرصة 
عميل بالنسيبة إيل، وال بيد يل من السيعي وراء رزقي". 
ويؤكد أنيه يسيتخدم الكهرباء يف صعق االسيماك، ألن 
الكهرباء "طريقة صحيية يف الصيد، وليس لها تأثرات 
سيلبية عيى البيئة واالنسيان واالحياء املائيية كما هو 
الحال مع الصيد بالسموم واملتفجرات"، بحسب تعبره.

يقيول أيمن إنه استشيار أحد رجال الديين حول الصيد 
بالكهرباء ليعرف رأي االسام يف املسألة، فأوضح له أن 
صيد السيمك بالكهرباء "أخف إيذاًء للسيمك من موته 
بسيبب الشبكة التي ال يسيتطيع التخلص منها، وهذه 
كلها أمور قد نص أهل العلم عى إباحتها"، مبيًحا له ما 
يفعله، ألن "ال صحة لتحريم صيد السيمك بالكهرباء"، 

بحسب ما نقله أيمن عن رجل الدين.
• عن موقع ايالف

     بغداد/ المستقبل العراقي
كشيفت اللجنية االقتصاديية الربملانية عن توقعيات ببقاء 
مليونيي بطاقة تموينيية فقط توزع عى املواطنين نهاية عام 
2014.وقيال مقرر اللجنية النائب عين التحالف الكردسيتاني 
محما خليل يف ترصيح صحفي اوردته وكالة "دنانر" أن "وزارة 
التخطييط تعميل يف الوقيت عى الحيايل عى إدخال مسيوحات 

اصياح البطاقة التموينيية، وقد وصلت إىل 
إدخال ربع هذه البيانات، وتوقعت الوزارة 
أن تبقى نحو مليوني بطاقة تموينية نهاية 
عيام 2014 بعد أن يتم حجيب ذوي الدخل 
املرتفيع منهيا. وأضاف خلييل إن البطاقة 
التموينيية بعيد عامن سيتكون ذات مواد 
أكثير وأفضل، إضافية إىل أن مادة الطحن 
سيتكون مدعومة من الحكومة وتوزع بن 
جميع افراد الشعب من دون استثناء حتى 

عيى الذيين حجبت البطاقة عنهيم من ذوي الدخيول املرتفعة. 
وكشفت اللجنة االقتصادية الربملانية يف ترصيح سابق عن قرار 
اتخذه مجلس الوزراء يتمثل بتخير املواطن، أما تسلم البطاقة 
التموينية أو مبالغ بدالً عنها. وقال عضو اللجنة النائب القائمة 
العراقية قيص عبادي: أن مجلس الوزراء قرر تخير املواطن أما 
تسلم مفردات التموينية أو مبلغ الي15 شهرياً لكل فرد، ولذوي 
الدخيل املحدود".وقال العبيادي أن مجلس 
الوزراء أجرى جلسة خاصة بشأن التوصل 
لقرار بشيأن التموينية التي إلغيت من قبل 
املجليس األسيبوع امليايض ، والتيي أثارت 
غضيب الشيارع العراقيي. وكان مجليس 
اليوزراء قرر يف جلسيته الثامنية واألربعن 
اسيتبدال البطاقة التموينية املطبقة حاليا 
بمبالغ نقدية توزع بن املشمولن بالنظام 

املذكور بواقع 15 ألف دينار لكل فرد.



يتمي�ز الكات�ب األرجنتين�ي الراحل خولي�و كورتاثار عن 
أقران�ه ومعارصي�ه، إىل أي بقع�ة من أرض أم�ركا الالتينية 
انتس�بوا، بذل�ك الحس األدب�ي الخالص الذي يطب�ع أعماله، 
وبتلك الحساس�ية األس�لوبية التي تجعله من قلة من الكّتاب 
يختلط الش�كل لديه�ا باملضم�ون فيصبح�ان كالً واحداً من 
دون أن تزع�م كتابت�ه أنه�ا كتابة تقول درس�اً، أو تقول غر 
م�ا تحمله يف قراءتها األوىل. لدى كورتاثار، املهم هو ما تقوله 
الكلمات، ما ترويه الس�طور، ال العرب والدروس التي يمكن أن 
تس�تخلص منها. املهم لديه هو تلك العالقة التي ترتسم، منذ 
الوهل�ة األوىل بني القارئ والنص. واملده�ش هنا هو أن هذه 
القراءة األوىل، والعالق�ة التي تنبني من خاللها، تدعو القارئ 
دائم�اً إىل قراءات متتالية للنص نفس�ه، ولك�ن – وهنا يكمن 
جوه�ر األمر – ال تأت�ي الق�راءات املتتالية لتفس�ر غموض 
م�ا، وال الس�تخالص رس�الة معين�ة، أو للوص�ول إىل ق�راءة 
م�ن الدرجة الثانية، بل تأتي لرتس�يخ القراءة األوىل نفس�ها، 
ولإلجابة عىل س�ؤال أس�ايس ينتاب القارئ أمام كل نص من 
نص�وص كورتاثار: ت�رى أين رس�م الكاتب تل�ك النقلة التي 
نجدها يف نّصه، من الواقع إىل الخيال والعكس بالعكس. وذلك 
ألن معظ�م نصوص خولي�و كورتاثار )وال س�يما يف قصصه 
القص�رة( هي نصوص ع�ن أمور تجرى يف نقط�ة ما... بني 
م�ا هو واقع فعالً، وما ي�دور يف مخيلة الراوي )أو الكاتب، أو 

الق�ارئ... ال فرق(. يف نصوص كورتاثار، ومن دون أي تعّمد، 
تختل�ط الحقيق�ة بالفانتازي�ا، اختالط�اً عضوي�اً، ومن ذلك 
االختالط يطلع املوضوع يف ارتباطه بالش�كل األس�لوبي الذي 

تتخذه كلمات النص.
من�ذ مبارحت�ه األرجنتني، بصورة ش�به نهائي�ة، يف عام 
1951، وحتى وفاته يف فرنسا بعد ما يقرب من ثلث قرن، ربما 
كان خوليو كورتاثار، واح�داً من أكثر كتاب أمركا الالتينية، 
التزاماً من وجهة النظر السياسية )بوقوفه ضد الديكتاتورية 
م�ن ناحي�ة، وإىل جانب الزعي�م الكوبي فيديل كاس�رتو من 
ناحية ثانية، وضد ح�رب فيتنام والواليات املتحدة من ناحية 
ثالثة(، غر أن هذا الكاتب لم يحاول أبداً أن يجعل من كتاباته 
األدبية صوتاً لنضاله السيايس، كان يرّص دائماً عىل أن لألدب 
قضيته الخاصة )من دون أن يعني بهذا أن له دوراً!(. وقضية 
األدب بالنسبة إىل كورتاثار كانت عىل الدوام، إعادة خلق عالم 
استثنائي، يقف بني العالم املَعيش والعالم املتخيل: أجل، يمثل 
األدب بالنس�بة إليه اختالطاً بني العاملني، لكنه اختالط يطلع 
من�ه يشء مختلف عن العاملني مع�ًا، يشء ثالث هو ذلك املناخ 
الفانتازي، الذي ال تعود معه الفتاة، التي حلمت أنها فراش�ة، 
تعلم ما إذا كانت فتاة حلمت أنها فراشة، أو هي فراشة تحلم 

أنها فتاة، كما يف القصيدة الصينية الشهرة!
م�ن هن�ا، يالح�ظ ق�ارئ قص�ص كورتاث�ار )س�واء يف 

مجموعته األشهر »األسلحة الرسية« أو »مراقد« أو غرهما( 
أن لكل نص لحظة معينة، من العسر تبنّي موضعها يف سياق 
القص�ة، من الق�راءة األوىل، وربم�ا حتى يف أي ق�راءة تالية، 
لحظة معينة تش�كل نقط�ة االنتقال، ولي�س يف اتجاه واحد 
بالطب�ع، بني العالم املَعي�ش والعالم املتخي�ل. فمثالً يف قصة 
»اإلكس�ولوتل« يعجز القارئ عن تبي�ان اللحظة التي يتحول 
فيه�ا الراوي إىل تلك الس�مكة األمركية الجنوبية األس�رة يف 
حديقة النبات وس�ط باريس والتي تراقب الراوي وهو يدخل 
إىل مقره�ا يف الحديقة. ويف قصة »اب�ن العذراء« )التي اقتبس 
عنها املخرج اإليطايل الكبر أنطونيوني فيلمه »االنفجار«( ال 
يع�رف القارئ م�ا إذا كانت الجثة يف الب�ارك حقيقية... أم إن 
الحكاية كلها من نس�ج الفتى بطل القصة من خالل ترّصده 
لحركة الش�جر يف البارك يف يوم خريفي... وذلكم هو بالطبع 
مغ�زى الفق�رة األخرة ح�ني يش�رتك »البط�ل« يف لعبة كرة 
املرضب الوهمية. ويف قصة »نهاية مرحلة« لسنا ندري ما إذا 
كانت البطلة ديانا تتخيل، أو تشاهد حقاً، فتاة ميتة تشبهها 
مرسومة وس�ط ديكور املطبخ املوحش يف البيت الذي تغمره 
الش�مس، يف آخر لوح�ة تراها ح�ني تتوقف لس�اعة يف قرية 
مرمية وس�ط طريق رحلتها الطويل. ويف قصة »اس�تمرارية 
الحدائ�ق« يختلط ما يقرأه بطل القصة، وما يراه يف الحدائق 
املخ�رضة أمام�ه، ويختلط بس�اط الحديقة ببس�اط الغرفة 
األخرض، بحيث يصبح البطل وهو غارق يف كتابه، غارقاً أيضاً 
وس�ط لون أخ�رض ال ينتهي. ويف قصة »املدرس�ة... يف الليل« 
يضي�ع الراوي وس�ط حفل تنكري يف غرفة يف املدرس�ة خالل 
الليل، يش�به طقوساً وثنية تس�يطر عليه األقنعة والعالقات. 
ويف قص�ة »الرحل�ة الثاني�ة« يختل�ط الفت�ى ال�راوي ببطله 
املالك�م، بحي�ث ال نعود نع�رف، يف لحظة م�ن اللحظات، من 

يروي حكاية من...
عّينات من مواقف ومشاهد، سنجد العرشات املماثلة لها، 
إن نحن تحّرينا بدقة تفاصيل أدب كورتاثار. وأدب هذا الكاتب 
هو من ذلك النوع الذي تجد نفسك يف حاجة للعودة إليه يف كل 
مرة لتجد نفس�ك منكباً من جديد عىل قراءة نصوص كنت قد 
قرأته�ا من قب�ل... ويف كل مرة تكتش�ف يف النصوص جديداً: 
ص�ورة من هنا، ملحة من هناك، عبارة ضائعة بني الكلمات... 
وهذه الصور واللمحات والعبارات، رسعان ما تس�اعدك عىل 

تش�كيل عالم النص من جديد، ومن جديد تجد نفسك عاجزاً، 
ع�ن إدراك اللحظات التي تتم فيها عملية االنتقال من املَعيش 

إىل املتخيل، والعكس بالعكس.
ه�ي لعبة، يف نهاية األمر، تلك التي يمارس�ها كورتاثار يف 
أدب�ه لكنها ليس�ت لعبة أس�لوبية بأي حال م�ن األحوال هي 
باألحرى لعبة يش�اء لها الكاتب أن تكون أش�به بلعبة العيش 
نفس�ه، بلعبة الذاكرة، بلعبة الحياة املمكنة الواقفة بالتوازي 
م�ع الحياة الفعلية... وبالنس�بة إىل كورتاثار ال يمكن الحياة 
املمكن�ة أن توج�د إال يف األدب... فه�ي ل�و وج�دت يف الحياة 
الفعلية، لو أضحت جزءاً من الواقع املَعيش، لن تعود ممكنة: 
س�تصبح عادي�ة، واألدب ضد الع�ادي... ألن العادي هو جزء 
فقط م�ن الحياة الحقيقية، الحي�اة الحقيقية هي ذلك املزج 
بني املمكن )الذي قد يكون يف الوقت نفسه مستحيل الحدوث( 
وب�ني الواقع. ومهم�ة األدب خل�ق الحياة املمكن�ة واإلرصار 
عليها، وجعلها، عرب الكلمات والصور، دائمة الوجود يف مكان 

ما، يقع بني الذاكرة واملخيلة والحلم، وعادية اليومي.
وه�ذه النظرة إىل األدب، إذا كانت تج�د جذورها يف أزمان 
س�حيقة من تاريخ األدب، وش�كلت زوادة األدب الدائمة منذ 
املالحم املا – قبل – تاريخية، حتى أدب أمركا الالتينية مروراً 
بشكس�بر ورسفانت�س ودانت�ي وألف ليل�ة وليل�ة واملعري، 
فإنه�ا لدى كورتاثار تبدو مغايرة ملا اعتادت أن تكون عليه... 
ف�األدب، اعت�اد دائم�اً أن يعيش فص�اًل بني جانب�ه الواقعي 
وجانب�ه الخيايل، بني التاريخي واألس�طوري، أي بني ما هو 
ح�ادث وما هو مس�تحيل، أما لدى كورتاث�ار )وهو يف هذا 
يعترب ابناً باراً ومتفوقاً لتيار الواقعية السحرية( ثمة مجال 

لثالث هو: املمكن – املستحيل.
قلن�ا إن كورتاث�ار ل�م يك�ن أول م�ن أقام ذل�ك املزج 
الصح�ي ب�ني املَعيش واملتخي�ل، غر أن امل�زج كان دائماً 
بالنس�بة إىل كورتاثار قضية مبدئية ال جدال حولها... بل 
قضي�ة نضالية حت�ى، ألن ال يشء، برأيه، أقدر عىل إثارة 
الوعي وبالتايل تحريك إنس�انية اإلنسان وحّسه الثوري 
الدف�ني يف أعماقه، من ذلك املس�تحيل وقد أضحى عىل 
الورق ممكن�اً، بل واقعاً َمعيش�اً. ويف اعتقادنا أن هذا 
الفه�م لقضية األدب ولقضية الثورة، بالتايل، هو الذي 
س�يجعل أدب خوليو كورتاثار، واحداً من اآلداب التي 

س�تظل حية وفاعلة، بعد أن ين�ى أدب الكثرين من زمالئه 
ورشكائ�ه يف »ف�ورة« األدب الالتيني... وذلك لس�بب بس�يط 
للغاية وهو أن أدب كورتاثار أدب يقلق، ويوقظ مخيلة القارئ 
من نومها، ويخلق يف الجس�د رعشة، هي أشبه بتلك الرعشة 
التي تنتج عن اإلحساس بربودة املوت يف لحظات بعض الظهر 
الصيفي�ة الخانقة... تلك اللحظات التي ندر أن صورها كاتب 

يف القرن العرشين كما صورها كورتاثار.
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هنري ميللر يدافع عن الفن الذي ال يمكن تدمريه

 رعشة املوت يف أدب خيلق حياة غري احلياة

هيفاء بيطار

يف رواي�ة هنري ميلل�ر، الص�ادرة ترجمُتها حديثاً ألس�امة منزلجي ع�ن دار »املدى« 
بعنواٍن يستفّز القارئ لغرابته )»كابوس مكّيف الهواء«(، تتجىّل موهبة الكاتب يف انتقاء 
عناوين كتبه، التي غالباً ما تخلق جواً كاملغناطيس يشّدنا إىل كتابة مبدع ال يشبه إال ذاته، 

إنه هنري ميللر.
ال يوجد موض���وع محدد يف »كابوس مكّيف الهواء«، وال أحداث متسلسلة، فالرواية 

هي رواية الحياة بكل زخمها وروعتها وأملها وكوابيسها...
يبدو ميللر، الذي يقول عن نفسه يف هذا العمل »إما أغرق أو أسبح«، سابحاً يف محيط 
الحياة بكّل جس�ارة وش�غف. إنه يقبض عىل الحياة كما لو أنها كرة بني يديه، إىل حّد أنه 
يدهش�نا يف كل صفحة ويف كل مقطع من الرواية بتحليالته واكتش�افاته وقراءاته لحياة 

البرش، فنشعر بيشء من الذهول أمام معرفته.
من الصعب إيجاد كاتب أو شخص مثل ميللر يقّدر الحياة »الحّقة« التي ُخلق اإلنسان 
كي يعيشها. إنه يؤمن بأن األرض ليست سجناً، بل جنة. أّما اإلنسان الذي يحمل مسدساً 

ويرغب يف القتل، فلن ُيمكنه تمييز الجنة حتى لو تجسدت أمامه.
ال املكان، وال املدن، وال الجغرافيا تعني ش�يئاً بالنسبة إىل ميللر، فاإلنسان واحد يف كل 
مكان، والحياة واحدة، والبؤس اإلنساني واحد، ذلك البؤس الذي ولّدته الصناعة والتطور 
العلم�ي لوس�ائل الرفاهية، والتي يقول عنها »وس�ائل الرفاهية ليس�ت س�وى عكازات 
أصابتنا بالش�لل«، والبرشية لم تزدد إنس�انية عرب االخرتاعات واالكتش�افات، بل ازدادت 
الإنس�انية، وغدا إنس�ان هذا الزمن كئيباً ويائس�اً ووحي�داً ومهزوم�اً... وأكثر من ذلك، 
إنس�ان هذا الزمن ال يملك نفس�ه، ألّنه ُمربَمج، بمعنى أّن حيات�ه وآلية تفكره وطريقة 
عيش�ه ُتربَمج وفق مصالح »استعمار« يتخذ أش�كاالً حضارية وغاياته، متسلحاً بالعلم 

وشعارات جذابة مبطنة بالدمار.
يتح�دث ميلل�ر عن الح�روب التي ُتزج بها الش�عوب زّج�اً، فالش�عوب الربيئة التي ال 
تحمل كراهية لشعوب أخرى، تجد نفسها منقادة يف أتون كراهيات مروعة وُمنس���اقة 
رغم�اً عنه�ا الرت�كاب مجازر. ثّم يتس�اءل ميلل�ر ببس�اطة عميقة، لفه�م روح الحرب 
املريضة: »لن���فرض أنني ه����زمُتك، فماذا أنتظر؟ س�وف تنتظر فرصتك للنيل مني. 
ال يمك�ن أن نحافظ عىل الس�الم بتقييد الناس واس�تعبادهم. الش�عوب ال تريد الحروب، 
تريد الحياة بس�الم، تريد عاملاً إنس����انياً يقوم عىل أس�اس أن تقتل الشعوب هتلرياتنا 

وموسولينياتنا«.
ويعترب ميللر أّن الحرب هي ش�كل من أشكال الجنون، س�واء أكانت أهدافها نبيلة أم 
منحّطة، والقتال ليس س�وى ِفعل يدّل عىل اليأس بدل القوّة، وعىل أّن اإلنسان »ُمشوش« 

وغر طبيعي.
أّم�ا الح�روب الكثرة الت�ي خاضتها البرشية، فل�م تعلِّمها ش�يئاً، ال كيف تتغلب عىل 
مخاوفه�ا وال كيف ُتحّس�ن معيش�تها، فالبش�����رية ال تزال تس�كن الكه�وف، ونحن 
سكان كهوف ديمقراطيون وواهمون، ولو استمرت البرشية يف الحروب واألحقاد فسوف 
�ر هذا الكوكب يف طرف�ة عني. والعلم أضحى هو العباءة الت�ي تختفي تحتها املظالم  ُيدمَّ

والحروب.
ثّم يصف ميللر تعاس�ة اإلنس�ان، فيقول: »صار اس�م اإلنس�ان هو التعذيب، هذا هو 
االس�م الحقيقي لإلنسان، إنسان يعذب أخاه اإلنسان، وس�ط خواء رهيب، إنسان اليوم 
َفَق�د الحيوية واملرح ومتعة الحياة، ونيس عظمة أن يكون املخلوق إنس�اناً«. يؤمن ميللر 
أن اإلن���س�ان يجب أن يبقى حياً حتى بعد فناء الش��مس والقمر. إالّ أّن عظمة الحياة 
-برأي�ه- ال تكون إال بالفن، وهو ُيذّكرنا هنا بقول ش�هر ألندريه جيد: »غاية الحياة هي 

الفن«.
وُيعلن منذ الصفحات األوىل أنه رصيع حب باريس، هذه املدينة التي تمثل عظمة الفن 
وروح�ه. فهو يؤمن أن الفن ال يموت بس�بب هزيمة عس�كرية أو انهي�ار اقتص����ادي 
أو كارث�ة سياس�ية، لقد أنتجت فرنس�ا املتحرضة من الف�ن أكثر من أم�ركا الف���تية 
واملتغطرس�ة ومن أمل��اني�ا املتع��������صب�ة، فالفن »يثوِّر« األش�ياء ) تعبر ابتكره 
الكاتب واش�تّقه من الثورة( ويحلل برباع�ة آرسة هيمنة التجارة ومنطق الربح عىل روح 

الفن.
إن الف�ن الحقيقي هو الذي ُيعطي املعنى لوجودنا وحياتنا، وهو يجعلنا أرقى وأرهف 
يف التعاطي مع أنفسنا والناس من حولنا. الفنان -برأيه- هو الذي يتمكن من اإلفالت من 
الروتني، ويعمل من أجل متعة العمل، والفنان هو الذي يثق بنفس�ه وال يس�تجيب لإلثارة 
العادي�ة، فهو لي����س كادحاً وال طفيلياً، إن�ه يعيش كي يعرّب عن نفس�ه، وبفعله هذا 
ُيغني العالم، فالفن الخالد الحقيقي ال يمكن أن ُيدّمر، وحتى لو ُدّمرت التماثيل واللوحات 
املهمة فإن قوة التدمر ال تستطيع أن ُتدمر األثر الذي تركته هذه التحف الفنية يف العالم 

ويف الناس، فاملَدافع تستطيع أن تدمر، ولكن هل تستطيع أن تبدع؟
س�ؤال عىل بساطته ينغرس كخنجر يف القلب، ونحن نش�هد أشكاالً مريعة من تدمر 

الجمال والفن وحب الحياة واألمل... واإلنسان.
ُيمس�ك هن�ري ميللر الحياة الحق�ة بني يديه، ويغ�وص فيها بش�جاعة وثقة وفرح. 
فاإلنس�ان القوي هو اإلنس�ان الس�عيد، وهو ُينّبهنا كم ابتعدت حياتنا عن الحياة إىل أن 
تحولن�ا جثثاً متحركة وبرشاً آلي�ني بفعل تأثر الصناعة، التي أينم�ا ُوِجدت ُوجد البؤس 

واالضطهاد والكآبة واليأس.
وككل رواياته، ُيذهلنا ميللر بعمق ثقافته وتنوعها، يف الرس�م واملوسيقى والكتب عىل 
حد سواء. لكّن ميزته األهم تبقى يف نظرته الشمولية إىل الحياة والوجود اإلنساني، وكأنه 
يط�ّل ع�ىل كوكبنا الذي يغيل بالعنف والبؤس، من فوق، ليصف الحرب والفن والسياس�ة 

والسفر واملدن واألشخاص برشاقة آرسة...
»كاب�وس مكي���ّف الهواء« رواية تنبهنا إىل حقيقة عيش�نا عىل األرض، التي تحولت 
معس�كراً مسلحاً، وتحّول معها الوجود اإلنساني إىل وجود مسعور، كما لو أننا جميعاً يف 

قبضة تدمرية وح���شية، وأّن كالمنا ليس سوى عويل يائس.
لكن�ه يمدن�ا بقوة حني يق�ول إن املعجزات ال ت�زال تحدث، وإن كل إنس�ان يمكنه أن 
يحق�ق معجزة حياته وينجو من جحيم العنف والحروب والدمار وس�موم الرفاهية التي 
ال تورث إال اليأس، وهذا ما ُيش�جعنا ع�ىل أن نثق بقلوبنا، ألن القلب هو قوة الحياة، وأن 
نتبع ما تهفو إليه نفوس�نا من حب وحرية وس�عادة وس�الم، عىل أن ندمر العالم العقيل 
املظلم الذي زّجونا فيه ويف رساديبه امل���ظلمة، نتي���جَة جش��ع وطمع غر محدودين 

ملن يّدعون أنهم أسياد العالم.

 العدد )386(  االثنني 19  تشرين الثاني 2012

لـــــوالَك فــاإلســـالُم 
فـيــنــا قــتــيــُل

مرت�صى �صرارة  العاملي

مـــْع كـــلِّ �صـمــ�ٍص فـالـدمـاُء تـ�صـيـُل  ومـــــدى الــزمـــان تـفــّجــٌع وعـــويـــُل
ال بـــدَّ تـلـقـى كــــلُّ نــفــ�ٍص حـتـَفـهـا  واإلـــــى الــتـــراِب تـراُبــهــا �صـــيـــوؤوُل

ت�صـعـى بـيــوٍم، ثـــّم ُيـ�صـعـى فـوَقـهـا  كــــم حــامـــٍل واإذا بـــــِه الـمـحـمــوُل!
ُتـطــوى حــيــاٌة ثــــّم ُيـنـ�صــُر غـيـُرهــا  والـجــيــُل ُيــفـــر�ُص فــوَقـــه الـجــيــُل
ُننـ�صـى، وُن�صـهـُر فــي الـغـيـاِب كـاأّنـنـا  لــــم يــحــَظ فـيـنــا بـالـحـيـاِة فـتــيــُل!

اإاّل احلـ�صـيـَن، فـحـيـَن �صـــاَل وريــــُدُه  غــَدِت احلـيـاُة اإلـــى الـوجــوِد تـ�صـيـُل
مــــْع كــــلِّ ُجــــرٍح فــيــه داوى اأّمـــــًة  اإاّل عـلــيــَل الـعــقــِل، فــهـــو عـلــيــُل

فال�صم�ُص يف وَهِج احل�صنِي �صحيحٌة! والبـحـُر فــي كــرِم احلـ�صـيـِن بـخـيـُل!
وتـحــّلــُل االأقــــــالُم طــيــلــَة اأدهــــــٍر  هــــذا الـعــطــاَء، فـيـعـجــُز الـتـحـلـيـُل
وتـفــّكــُر االأجــيـــاُل فــــــي عـلـيــاِئــِه  فــــــاإذا الـتـفــّكــُر عـــاجـــٌز وكــلــيــُل!
تـتـحـّيــُر االأفــهـــاُم مـهــمــا اأمــطـــرْت  يــتــحــّيــر الـتـفــ�صــيــُر والــتـــاأويـــُل!

عـُر مهمـا قــد حـكـى؟!  والـنــثــُر مـــــاذا بــعـــَده �صــيــقــوُل؟! مـاذا يقـوُل ال�صِّ
دُمــَك الـــذي كـتــَب ال�صـحـائـَف كـلَّـهـا  كــلُّ الـحــروِف �صـــدًى، واأنـــَت اأ�صـيــُل

اأنــَت ال�صـلـيـُل الأحـمــٍد خـيــِر الـــورى  واخلـيـُر، كـــلُّ الـخـيـِر، مـنــَك �صـلـيـُل
ـهــا  تـلــَك الــتــي كــانــْت واأنــــَت قـتـيــُل! كـــلَّ املـنـايـا قـــد جــرعــَت، اأخـفُّ

فجرعـَت مـوَت ال�صـحـِب تـتـرى واالألــى عـطـ�َص ال�صـغـاِر، لـــه الـجـبـاُل تـهـيـُل!
، واإْن بـــدْت  لـيـ�صـْت دمــوعــًا، فـالـعـيـوُن مــحــوُل! ُثـكــَل الـنـ�صـاِء، دمـوَعـهـنَّ

هـــنَّ ر�صـــــوُل ، واإْن تـكـّتـَم فـــي الـحـ�صـا  اإْذ ُهـــــنَّ ِخـــــدٌر، جــدُّ و�صراَخـهـنَّ
واالأكــبــَر الــوّهــاَج، بــيــن �صـيـوِفـهـم  نــْهـــٌب، عـَلــْتــُه اأ�صـــّنـــٌة وخـــيـــوُل!
واالأ�صيـَد العّبـا�َص، ظهـَرك مـْذ �صـعـى، قــمـــَر الـعـ�صـيــرِة اإْذ عـــــراُه اأُفـــــوُل

اإّن الـخـطــوَب، واإْن تـعـاظــَم هـوُلــهــا،  فـي جنـِب خطـٍب فـي الطفـوِف قليـُل!
لــّمـــا الـنــبــاُل تــخــّيــرُت لـنـ�صـاِلـهــا  اأْن تـر�ُصــَق االإيــمــاَن وهــــو يــ�صــوُل !
وكــذا ال�صـيـوُف، ولــم تـكـْن جمـبـورًة،  اإْذ اأ�صـبــحــْت وخـ�صـاُبــهــا الـتـهـلـيــُل!

ثــــّم االأ�صــّنــُة بــعـــَد طــعـــٍن للهدى  �صــَرعــْت بـهـامــاِت الــ�صــالِة تــجــوُل!
لـكــّن مـــا جـعــَل الـعـيــوَن �صـحـائـبـًا  لـلـدمـِع: زيـنــُب، اإْذ جـــرى التـرحـيـُل!

ـغــِن الـحـ�صـا تـدلـيـُل ِمـن بعـِد اأْن حرقـوا اخلـيـاَم خ�صـا�صـًة!  فـيـهـا عـلــى �صَ
وَعــــــَدْوا وراَء الــطــاهــراِت! كــاأّنــهــم  مـــا مــــرَّ فــــي اأ�صـمـاِعـهـم تـنـزيــُل!

ـوا، وا�صتهـانـوا. بئ�صـمـا  ُطـويــْت عـلـيـِه مـــن الـ�صــالِل عـقــوُل! �َصَلـبـوا، و�َصـبُّ
اآٍه، واأيَّ الــخــْطـــِب اأذكـــــــُر؟! اإّنـــــــُه  فــي كــلَّ خـْطــٍب فالـُمـ�صـاُب َمـهــوُل!

اأََدَم الر�صيـِع؟ وقــْد رمــاُه اإلــى ال�صـمـا  َعـَجــبــًا فـــــال تـرمـيـِهــُم الـ�صـّجـيــُل!
اأََفـكــاَن اأكـــرَم ِمـــن حـ�صـيــٍن وابــِنــِه  - فــي قــوِم �صـالـَح – نـاقـٌة وفـ�صـيـُل؟!

كـــاّل، ولـكــْن حـكـمـٌة خـفـيــْت، فــــال  يـرقــى اإلـيـهـا الـعـقــُل وهــــو كـلـيــُل
اأمــ�صــاَب زيــنــَب؟ اإْذ تــــرى اإخـواَنــهــا  ال الـلـحـُم لـحــٌم، ال الـعـظــاُم ُمــثــوُل!
وتــــروُح تـبـحــُث بــيـــن قـتــالهــا، واإْذ  كــــفُّ الـكـفـيـِل، وال هــنــاَك كـفـيــُل!

اأّواُه، مــــا هــــذا الـمـ�صــاُب!! قـلـوُبـنــا  لــحـــٌم، وهـــــذا الــّنـــاُر والـتـنـكـيــُل!
واأكـــــاُد اأزُعـــــُم اأّنـــــُه ُمـــــْذ كـــربـــال  فـالـغـيـُث دمـــــٌع، والــرعـــوُد عــويـــُل!

واإذا تــعـــنُّ عــلـــى الـخــيــاِل رقــّيـــٌة  فـــــاإذا فــ�صـــوٌل لــالأ�صـــى وفــ�صـــوُل!
واإذا التـفـّجـُع فـــي الـقـلـوِب كخفـِقـهـا  واإذا الـتـوّجـُع فــــي الـحـ�صــا تـقـتـيـُل!
اأّمـــــا بـــذكـــٍر لـلـعـلـيـلـِة فـالـّنــهــى  لــتــحــاُر اأّن االأر�َص لـــيـــ�َص تـــــــزوُل!

ولــــذاَك، فـالـ�صـّجـاُد ظــــلَّ �صـحـابــًة  لـلـدمـِع جـالــْت حـيــُث كـــان يــجــوُل!
ولـــو الـبـحـاُر دمـوُعــه، بــــل �صـعـُفـهـا  فـلـ�صـّبـهــا، ولـــقــــاَل: ذاَك قــلــيـــُل!!
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وقفشُت، دائماً، عشى الضّد من فكشرة التجييل العشرّي لألجيال يف 
العالم العربّي، وخاصة ششيوعها املفرط يف بلدين: العراق ومرص. وقد 
اجتهشدُت بأن أعزَو ذلك إىل رسشوخ القبيلة يف األول، والعائلة يف الثاني، 
وهمشا وجهشان لعملٍة واحدة. لم أفهشم ملاذا لم ُيؤيِّشد، إال القلة النادرة 
شس كثريون لفكرة  من الششعراء، مبدأ رفشض التجييل هذا، ولم يتحمَّ
»التواُصشل« بشن األجيال بدالً مشن مفهشوم »القطيعة« بينهشا. اليوم 
أفهم األمر بششكل أفضل، وأضيف سبباً آخر لهذا الشيوع: إنه تقسيم 
يسشاهم يف توطن األوهشام عن الذات، وذلك عرب »مّيشزات افرتاضية«، 
يف الغالب، للسشنوات القالئل التي طلع فيها الششاعر املعنّي. نعرف أن 
ترسشيخ خرافٍة أو َوْهٍم حول الذات هو مسعى ُيسعى إليه كثرياً، كأنه 
عالمة فارقة وإششهار خفّي لها، بل ميشزة إبداعية يتّم إنتاجها أحياناً 
عرب اختالق الحوادث الفريدة، والسشمات املتمّيزة، والشارات املضافة 
بالحشق وبالباطل لحقبٍة أو السشم محّدد. وإذا لم تخّنشي الذاكرة فإن 
أندريشه مالرو يتحدَّث يف مكان ما عن يشء مشن هذا القبيل، ويدعمه، 

لكن يف سياق مختلف.
يف العراق ثمة جسشارة يف االنتسشاب إىل »الجيل«، ومْنح هذا الجيل 
عالئم االختالف املُفرِطة، بما يف ذلك الحقبة السشبعينية التي أُنْشَسشب 
إليها. نعيد التذكري بأن من ساهم يف خرافة الجيل املتمّيز وتثبيتها، هم 
سشتينيو العراق )وأقّل قليالً ستينيو سشوريا: »الجيل املؤّسس لحركة 

الششعر العربي الحديث يف سشوريا« عى حشّد تعبري جمال 
باروت!(. لقد بلغوا يف العراق حّداً من 

اإلفراط الذي ينتفشي معه تقريباً 
ما سشواهم أو يبهت، رغم أننا لن 
الثقافية  ننكر، للحظشٍة، األهميشة 
العامشة وحيويشة التجريب عى كل 

صعيشد يف تلشك الفرتة السشتينية، يف 
العالم كله، وليس العالم العربي الذي 
كان صدى وتعبرياً عما كان يجري يف 

فضاء ثقايف آخر.
يف العشراق يصري الحشوار عن ريادة 
قصيدة النثر، أو كما قيل، ويا للمفارقة 
الباهتة، املوجة الثانية لريادتها، ششأناً 
حرصياً من ششؤون جيشل الثمانينيات، 
حتى أن ششاعراً ومرتجماً نكنُّ له املوّدة، 

هشو سشهيل نجشم، ذهشب يف مقالشٍة له يف 
الصحافشة املحليشة إىل أن »املجموعة التي 
ظهرت يف الثمانينيشات هي من تحمل وزر 
زوا ودفعوا  ترسيخ قصيدة النثر وهم من حفَّ
أكثر الشعراء الذين ظهروا يف السبعينيات إىل 
تبّني هذا النمط من الكتابة الشعرية، وبهذا 
قشادوا الثورة الحاسشمة الثانية عى القصيدة 
يت  الكالسيكية ومن ثم عى القصيدة التي ُسمِّ
بالششعر الحشّر التشي ُكتبشت يف الخمسشينيات 

والستينيات والسبعينيات« )جريدة »الصباح«، 
يوم 10 آذار 2012(.

يف الرّد عى ذلك كان يجب العودة إىل الطريقة التي ما زالت تششتغل 
بها الثقافة الشعرية يف العراق والتي تقع يف استلهام منهجية الثالثن 
عامشاً املنرصمة، وهي تتجاهل ُجلَّ الششعر العراقّي خشارج البالد. إن 
الزعم بوجود تأريَخن منفصلَن للششعر العراقي، بالتفاصيل الزمنية 
وبالنتائج النقدية األخرية، أمٌر ممكن فعلياً، وواقٌع، وإن من يؤّسشس 
لهذين التأريخن االفرتاضين هم نقاد العراق وبعض شعرائه أنفسهم 
داخل البلشد قبل غريهم. وأخىش أن نقول بأن األمر يكاد ينطبق قليالً، 
حسشب متابعتي وعالئقي، عى النقد الشعرّي يف سوريا أيضاً وموقفه 
من الشعراء املنشقن عن املؤسسة الرسمية. هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى فإن تششبُّث جيل الثمانينيات العراقّي باألسشطورة التي ُيحيط، 
هو، بها سنواته العر الرسيعة، خاصة بشأن قصيدة النثر، يستحقُّ 
ل. يعاود الصديق حسشن النواب مثالً استعادتها يف »ذاكرة الشعر  التأمُّ
الثمانينشّي« )جريدة »الصباح«، 9 أيلشول 2012( وهو يرسد أوائل من 
كتبشوا ونروا قصائد النثشر: زاهر الجيزاني وخزعشل املاجدي... إلخ. 
ر ظاهرياً مثل  وفيها ثمة إنكار داخيّل، نفسشانّي، حتى يف سشياق مشربَّ
سياق مقالته، لوجود شعراء املنفى العراقي، بل بعض شعراء البرصة 
الذين ظلُّشوا يواظبون عى كتابة قصيدة النثر منذ بداية السشبعينيات 
ن بأن الرجشل ال َيعترب، كما لو أن األمر  يف داخشل البلد نفسشه. إننا نتيقَّ

يتعلَّشق بُعرْف نقدّي بديهّي، ششعراَء العشراق يف خارجه ضمن خارطة 
الششعر العراقي الحديث )أبرز من يمثِّل هشذا اإلنكار الرصيح د. قيس 
كاظشم الجنابشي(، ناهيك عن ششعراء البرصة. هذا بغشضِّ النظر عن 
القيمة النصّية والجمالية. وإذا ما اسشتذكرُت يف تعليقي املنششور عى 
سشهيل نجم قصائدي النثرية الثمانينية البريوتية، وأملحُت إىل آخرين، 
ر، بعدالٍة وروٍح أخالقية، الششعراء اآلخرين  فأننشي أسشتذكر اآلن وأُذكِّ
الذين أملحُت إليهم هناك إملاحاً: لم يكتب خالد املعايل وأسشعد الجبوري 
عى سبيل املثال، طيلة حياتهما سوى قصيدة النثر. وهنا يربهن مثاُل 
مقالة النّواب الجيليَّة أن بعض الثقافة العربية مّيال إىل توطن اإلشاعة 
وتوطيد األوهام والرتويج للمعارف الذاتية والصداقات الحميمة، حتى 

بعد تغريُّ جميع الظروف التي تسمح اليوم بالقراءة واملتابعة الحرّة.
هشذا محشض مثشال عشن َوْهشم الجيشل فاتشح الفتوحشات. وإذا ما 
ذهبنا إىل املنجزات املنسشوبة إىل جيل السشبعينيات الششعرّي يف مرص، 
أو خصوصيشات الجيل التسشعينّي العراقّي، فلسشوف يطشول الحديث 
م إىل  ب. إن جميشع ما قيل عن فرادة هذا الجيشل أو ذاك ُمتضخِّ ويتششعَّ
أبعد الحدود، وال نستثني إال بعض األصوات النادرة املعتدلة. إن جميع 
ظاتنشا عى ظاهرة التجييشل العرّي، هذه املتواليشات الرياضية  تحفُّ
التي ال تليق بالششعر، تبدو وهي تششتغل لكي ُتعزِّز وجود فهم عربّي 
مبترس لفكرة الجيل الغربية امللتزمة بروط أقّل 
انفالتاً. من هناك اسُتعريت الفكرة لكن من دون 

ظاللهشا ورشوط انبثاقهشا وحدودهشا.
سشوف نبقشى يف الششعر العراقشي )وهو ما 
يمكن تعميمه عى الشعر العربي يف جغرافيات 
أخشرى(، ونقشول إن إطار هذا الفهشم الضّيق 
ملفهوم الجيل ال يتَّسشع للعديد من الششعراء 
الذيشن ظهشروا مصادفشًة يف سشنة معّينة لم 
تسشمح بإدراجهم يف هذا الجيل أو ذاك. أين 
سنضع ششوقي عرب األمري ومخلص خليل، 
وحتى وليد جمعشة ومحمد عيل الخفاجي 
وأصشوات كثشرية أخرى ال تحشر اآلن إىل 
الذاكرة؟ سشتينيون؟ كال. سبعينيون؟ ال. 
ثمشة التباس بششأن الششعراء الالحقن 
أيضشاً: عبشد الزهشرة زكي، سشبعينّي أم 
ثمانينّي؟ وهشو يقيناً من »جيل« كاتب 
هشذه السشطور. حسشن عشيل يونس 
)مواليشد 1966( املُْدَرج يف الثمانينيات 
مشرَّة والتسشعينيات مرَّة لسشبٍب ما؟ 
هشل أُدرج بسشبب سشنِِّه أو ألنه َنر 
وُعشرِف يف هذه السشنوات أو تلك؟ يف 
سشوريا ال يجري التشديد كثرياً عى 
جيل السشبعينيات، وال ُيدرج سليم 
بشركات الشذي ُولشد عشام 1951 إال 
شف فيه، كأننا ال نراه  بصعوبٍة وتعسُّ
يف هشذا الجيل رغشم أنه أصدر مجموعتشه األوىل »كل داخل 
سشيهتف ألجيل وكل خشارج أيضاً« عشام 1973 عن منششورات مجلة 
»مواقشف«، و»هكذا أبعثر موسيسشانا« عشام 1975. ال تصمد املعايري 

املنطقية والثقافية والتقنية لهذا التجييل االحتفايلّ الباذخ املجانّي.
ثشم أين نحن من النص الششعرّي بعد هذا كلّه؟ إنشه الغائب األكرب، 
وغيابه يف هذا السشياق يصري نصرياً لألسشطورة األدبيشة باملعنى الذي 
يريشده مالشرو، إذا لشم تخّني الذاكشرة ثانيًة. هكذا مثالً حاول نششاط 
السشتينين النقشدّي، األسشطورّي، لوقشت طويشل، تغييشب الجماليات 
الرفيعة لدى شاعر متمايز هو حسب الشيخ جعفر، رغم أنه يف صلب 
جيل السشتينيات. تغييب سلس يستجيب لصالح »الخرافة« التي وقع 
تأسيسها، بشكل مثابر، بششأن مروٍع ستينّي ُطِرح عى أنه متَّسق 
د تقريباً، يف حن أنه لم يكن كذلك البتة، وهو ما ُيربهن عليه شعر  موحَّ
الشيخ جعفر املنشّق عن املروع املقرَتح لصالح شعريته الشخصّية 

الصافيشة؛ لصالشح مروعشه الجمشايلّ.
طيلشة الثالثن عامشًا املاضية يف عراق املؤسسشة الرسشمية، اقرتَح 
أيضاً »جيل« السبعينين نفسشه مروعاً شعرياً، وخرج منه بأمجاد 
ومنافع كثرية. نصُّ »السشبعينين« معروف جيداً ومنشور عى نطاق 
معقول. وطيلة ربع قرن اسشتثمروا ما أُتيح لهم من إمكانات واسشعة 
يف البلد، نراً وسشجاالٍت ومنابَر واحتفاالٍت، لرتويج هذا املروع. لقد 
عشزَّزوا أسشطورًة ما عن الذات. سشبعينيون آخرون لم ُيعتشربوا ُعرفياً 

ونقديشاً ويف الضمري الثقشايفّ العام ضمن هذا الجيشل )وألبَق عند خالد 
املعايل وأسشعد الجبوري حتى ال ُيظنُّ بأني أتحدَّث عن أمر ذاتّي(، وإذا 
حرْت أسشماؤهم لسبب من األسباب عى أنها من هذا الجيل، فإنها 
تحر بصفتها »إشاعة ثقافية« ال غري، وذلك بسبب غياب نصوصهم 
هشذه الفرتة الطويلة، وبسشبب الغياب األهّم لسشياق تطوُّرها يف إطار 
املجموعشة الثقافية التي ُتسشاجل وتحتفل وتصعشد املنابر وتنر عى 
أوسشع نطشاق وتقيم العالقشات الروريشة أيضاً لوصشول النصوص 
وتأسشيس املشاريع. ال معنى والحالة هذه ملفهوم الجيل، وال رضورة 
له. هشذه نتيجة حاسشمة ومفيدة رغشم أنها تطلع مشن رحم ظروف 
دة تتعلَّق بمسار العراق السيايّس والثقايفّ. النص الشعرّي  خاصة معقَّ

هو الغائب الكبري يف هذه الحالة أيضاً.
من الناحية الشكلية واملنطقية لن يؤّدي التقسيم العرّي، منذ اآلن 
فصاعشداً، إىل ضّم القادمن الجدد من الششعراء إىل حقله املغناطييّس. 
ففي الششعر العربشّي، الحديث واملعشارص، نحن اليوم أمام تسشميات 
الثمانينيشن،  السشبعينين،  السشتينين،  الخمسشينين،  األربعينيشن، 
ي الجيل الذي طلع  التسعينين، ثم ماذا بعد سنة 2000؟ كيف سُنسمِّ
بشن 2000 و2010 )لشم يجرؤ أحد عى تسشميته عى حشّد علمنا(، ثم 
الجيل الذي سشيطلع بشن 2010 و2020 قريباً؟ إنهشا محنة الهاجس 
ز إلضافة سشماٍت  الششكالنّي املولع بالتسشميات الفضفاضة، واملتحفِّ
افرتاضيشة إىل كل عشر سشنوات من الزمشن، وصفات أخرى ششعرية 
مختلفة أو متفوَّقة عى مشا قبلها. منذ األربعينيات حتى نهاية القرن 
العرين وصلنا إىل ستة أجيال شعرية، لكن ال ُيستطاع امليض يف منطق 
املتواليشة العددية العرية التي سشتبدو، منذ اللحظة، من السشماجة 

بمكاٍن كبري، فهي مبتورة من أولها ومقطوعة من آخرها.
 »Les belles familles« شر الجميشع قصيشدة جشاك بريفشري يتذكَّ
الطريفة: »لويس األول/ لويس الثاني/ لويس الثالث/ لويس الرابع/ 
لويشس الخامس/ لويس السشادس/ لويس السشابع/ لويس الثامن/ 
لويس التاسشع/ لويس العارش/ لويس الحشادي عر/ لويس الثاني 
عشر/ لويشس الثالث عشر/ لويشس الرابع عر/ لويشس الخامس 
عر/ لويس السشادس عر/ لويس السشابع عشر/ لويس الثامن 
عر/ ال أحد بعد ذلك، ال يشء/ أّي بر هؤالء/ ال ُيحسنون العّد حتى 

العرين؟«.
يا للثقافة الشعرية التي ال ُتحسن العّد حتى العرة.
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بما أن الصحايف جاسشوس يرفع تقاريره إىل مستبد 
هو القارئ سأسجل بعض ما سمعته يف القاهرة الغارقة 

حالياً يف نقاش غري مسبوق حول الحارض واملستقبل.
لن أورد أسماء ألنني لم أستأذن أصحابها يف النر.

لسشت قلقاً من وجشود »اإلخوان« يف الحكشم. هذا ما 
أفرزتشه االنتخابشات وعلينا احرتام نتائجهشا. الوجود يف 
الحكم سشرُيغمهم عى التعامل مشع الحقائق والوقائع 
عى الصعد االقتصادية والسياسية واالجتماعية. أغلب 
الظن أنهم سشيتجهون إىل سياسات واقعية. ما ُيقلقني 
حقيقة هو ظهور السشلفين يف مرص بمثل هذا الحجم. 
معظشم املرصيشن لشم يتوقعشوا ذلشك. أعتقشد أن هؤالء 
سيشكلون مششكلة فعلية لعهد الرئيس محمد مريس. 
ضغوط اإلسالمين املتشددين سشتضع »اإلخوان« أمام 

خيارات بالغة الصعوبة.
مشا فاجأنشي هو عشدم امتشالك »اإلخشوان« برنامجاً 
للحكم عى رغم جلوسشهم الطويشل يف موقع املعارض. 
لفتنشي أيضاً أنهم لشم يقدموا للمرصين كشوادر توحي 
بقدرتهشا عى إدارة ششؤون الدولة. ال ششك أننا يف بداية 
سنوات من البحث أو االضطراب مع سخونة يف النقاش 
لكننشي أعتقشد أن الكتلشة املرصية الحيوية ستتماسشك 

الحقاً.
- املعركة الحالية يف شأن صوغ الدستور هي معركة 
بالغة األهمية بالنسشبة إىل مسشتقبل مرص. من حق أي 
حشزب حاكشم أن يأتشي بمؤيديشه إىل مواقع رئيسشية يف 
الدولة لتنفيشذ برنامجه وما وعد به ناخبيه. هذا يحدث 
يف أمشريكا وفرنسشا وأماكن أخرى. هشذا ال يعني أن من 
حقشه التالعب بالثوابت ومرتكشزات الدولة والفصل بن 
السشلطات. تعين أششخاص من »اإلخوان« يف مواقع يف 
الدولة يشء و »أخونة » الدولة بمعنى تسخريها لخدمة 
برنامج »اإلخوان« وضمان استمرارهم يف السلطة يشء 

آخر.
تغيشري السياسشات طبيعشي لكن التالعشب بمكونات 
الهوية املرصية سيكون شديد الخطورة يف حال حدوثه. 
هوية مرص مشكلة من ثالثة أبعاد: البعد املرصي والبعد 
العربي والبعد اإلسشالمي. ال يملك أحد تفويضاً للتالعب 
بمكونات الهوية وحجم حضور كل بعد ألن الهوية ثمرة 

تجربة طويلة أدت إىل تبلور الشخصية املرصية.
ال ششكوك يف رشعية مشريس املنبثقة مشن انتخابات. 
السؤال املطروح هو هل يحرتم اإلسالميون بعد توليهم 
الحكم مبدأ تداول السلطة؟ املمارسات وحدها ستكشف 
ذلشك. إذا حشاول »اإلخوان« بسشط نفوذ حزبشي عى آلة 
الدولة وحاولوا وضع يدهشم عى القضاء واإلعالم فإننا 
سنشهد بعد سنوات ثورة جديدة خصوصاً أن مشكالت 
مرص االقتصادية ضخمة وتفشوق قدرة »اإلخوان« عى 

حلها.
-لن نتسشاهل يف املسشائل الحيوية. لن نقبل بتجريد 
املرأة من حقوق بديهيشة حصلت عليها. لن نقبل بخنق 
اإلبداع يف مرص والتسلط عى مخيالت الكتاب والشعراء 

ونتاج الفنانن.
يجب أن يسشجل للجيش املرصي أنه لم يحاول كرس 
إرادة املرصين الذين هبوا إلسقاط عهد حسني مبارك.

يسمع زائر مرص سيالً من األسئلة. املعركة مفتوحة 
عى الشاششات ويف الششارع أيضاً. يبالغ الششاب العائد 
خائباً من ميدان التحرير يقول: »إذا خيم الظالم لن تكون 
مرص قادرة عى انجاب طه حسن ونجيب محفوظ. لن 
تكون قادرة حتى عى إنجاب ششادية ورشدي أباظة«. 

األكيد أن مرص يف بدايات امتحان طويل.

�سرفات

طه حسني ورشدي أباظة

�سرفات

�ساكر لعيبي

ّي... العراق نموذجًا خرافة اجليل العشرْ

         �سلمان داود حممد 

 أضبط’ أنفاس الجوري
 عى ساعة يف معصم ديناميت

 وأسعف’ضيق التنفس بدراجة هوائية...
 أدركت’ للتو أن املتبجحن برفيف ال يوجد – أصحابي -

 وما تطاير من ريش بالغتهم تلقفته سالل التنظيف
 فال صلَةَ َ للمعايل بشأن كهذا

 وال شفاَء ملالك الحزين يف عيادة ) القرقوز( ،
 هكذا أفِند’ ظالم الجرافات بنخيل يششتعل ...

 أنحدر من رسل منغولين
 ومن آلهة ) تتحْوسم ( يف مرصف الدم

 فيما ترتسخ يف لحد الكرامة بقية كلكامش
 رضعت’ من سجاياه تربيتي ومضيت’

 أبدد’ هكتارات الورد عى قبعة ) املس بيل (
 وأتناىس جمر السكائر عى مّخيلة العباءات
 فما أن اكتحلْت بصريتي بمداخن ) أوروك (

 حتى رأيت’ بوسع عماي :
 من يكافئ األيتام بصهاريج دموع

 ثم يحيص الغنائم يف ) مسجد كولومبس(...
 عى هذا النحو ومن جرّائه

 أسدلت’حرير الخيبة عى عورة األمل
 مفززاً دجاج الوالئم بإنفلونزا الضيوف

 فاعتاش املذياع عى رزاياي
 والشاشات عى جسامتي

 والصحائف عى معلف الكالم ،
 غري إني عديم امللمس كش ) الشئ (،

 مخلص يف اعتقال الذكريات كألبوم صور
 ويف الغالب إني سئ النمل يف تفسري الدبس...

 لست ببائع أكياس
 ملنكوبات يتسوقن ضحايا

 وال التعفف هذا إال من قبيل الطرفة ) فحسب(
 لم أكن الئقاً ملهنة املالك ) كما ينبغي(

 وال خربَة َ يل ) كما يجب(
 بإصالح امللكوت 

 بل أريد فقط أن أغرق .. تلك هوايتي
 لكن مبولة ) الكوماندوز( تشاطأت مع دجالي

 مما زاد من عرسة الوطن يف دم الشهيد...
 ها إنني جاثم كجرو للبيع

 ال ) واَو( يل يف دساتري ) الجماعة (
 وال عنقاءاِت ترفرف يف ) سوق الغزل (
 فيا ناموس التكنوقراطين ألووووووو

 موبايالت أويل األمر بال هديل
 و ) عراقنا ( يف مراودة الحمام

 بال شبكة ....

" اجلامعة "واوي 

 العدد )386(  االثنني 19  تشرين الثاني 2012

        بول�ص اآدم

رجل يف البا�ص 

 كلما اوقفوا الباص ليفتششوه ، خرج من صدره زفري كاحتكاك امللعقة بصحن معدني ، كلما تعثرت 
اطشارات الباص يف الششارع البطشئ ، تلقى وخزة تحت اظالعشه .. حصل يف صباح الخدمشة البارد ذاك عى 
خمسة معالق لبن ودفا األستاذ الفنان كفيه باخر قطرات الوقود يف املدفاة ، تخيل الطريق يف تهدئة عاملية 

النموذج ، لكان الطريق املخيف ، لوحة محروسة .... 
 طريق اكاديمية املوصل للفن ، اهو الذهاب اىل متجر علقت عى جدرانه الفطائس ؟ 

 - ال طبعا ، هناك ابتكار ما ، ربما .. 
 هواء ينزلق عى وجهه ، يحلقه مبارشة ، زجاج نافذة الباص مكسور ، 

 يزنرب الباص يف طريقه ، 
 الرجل يتاسف كعادته اكثر ، 

 الجالسان اىل يساره ، يتضوران ، يتمتمان رعشة وصالة ، 
 بالكاد صدق نفسه ، بان موعد استالم راتبه يقرتب

 مقامر عراقي 

 كان اول القادمن اىل صاالت قمار املدينة واخر مغادريها 
 اي ، .. مفلس ! 

 اال ان املكتوب املفاجئ عى وصفهم للحظ ، تراصف اىل العدد الذي راهن عليه يف) روليت( اختاره .. 
 .. رفع يديه يف دعاء وقال .. 

 -- قف ، قف .. ها قد حط العسل عيل .. ها اني ربحت .. هكذا يعرف العراقي دربه !

ن�ساء املافيا 

 امراة يبدو عليها التخفي ، قالت بثقة : 
هو جرئ ، مخلص ، واقعي ، نبيه ، اليهمني اصله او موطنه ،   -

 )Mid Night( ما يهمك منه اذا ؟ وانت تعرفن بانه يعمل يف النهار عارض ازياء ، ويف الليل يف نادي -- 
كقواد ؟ 

 - التناقشني .. انا امراة من ثقافة اخرى !

ثالث قصص قصرية جدًا



موسيقى

مشتت يقرتب من إهناء "صمت الراعي"
يقرتب املخرج الس�ينمائي رعد مش�تت من التحضريات النهائية للفيلم الس�ينمائي الجديد )صمت 

الراع�ي( وضمن اطار مرشوع بغداد عاصم�ة الثقافة العربية عىل أمل ب�دء التصوير قريباً.. الفيلم 
يتحدث عن جريمة يكتشفها احد الرعاة ويؤثر الصمت لفرتة من الزمن وصمته يدمر كل من حوله.. 

الفيلم رشح لبطولته الفنانون )محمود ابو العباس, سمر قحطان, آالء نجم, مرتىض حنيص, مرتىض 
حبيب( ومن املقرر ان يبدأ التصوير به قريباً يف محافظة املثنى..حيث تم توفري االمكانات الالزمة للعمل 

تحت إرشاف املخرج مشتت وبمعية كادر فني أجنبي.

حممد عيل حائر بني السينام والدراما
قال�ت الكاتب�ة مليس جاب�ر أن مرشوعها الجديد الذي يتناول قصة حياة محمد عيل باني مرص الحديثة لم يتم االس�تقرار حتى اآلن عىل 
الصورة النهائية التي سيتم تقديمه بها سواء كان مرشوعاً درامياً أم فيلماً سينمائياً، مشرية إىل أن الجهة املنتجة له كمسلسل تتباطأ 
يف إنتاج�ه ولم تحس�م موقفها منه بعد.وأضافت أن املرشوع س�تكون تكلفته الدرامي�ة مرتفعة للغاية نظراً لتع�دد األحداث واملالبس 

واإلكسسوارات وغريها من التفاصيل مقارنة بتقديمه كفيلم سينمائي، فرغم تكلفته املرتفعة إال أنها لن تكون بنفس تكلفة تقديمه 
درامياً الفتة إىل أن النص جاهز س�واء كان س�ينمائياً أو تليفزيونياً.وأكدت عىل أن الفنان يحيى الفخراني ال يزال متحمس�ًا لتقديم 

قصة حياة محمد عيل رغم التأجيالت املتكررة والتي لم تحدد حتى اآلن موعداً لبداية تصويره مشرية إىل أن هناك مفاوضات لكي 
يرى املرشوع النور يف أقرب وقت ممكن وبما يضمن للجهات املنتجة تحقيق العائد املادي الذي يعوض تكلفة االنتاج.

وتجدر اإلش�ارة إىل أن املرشوع معطل منذ 4 س�نوات تقريباً حيث كان من املفرتض أن تقدمه رشكة جود 
نيوز كفيلم سينمائي تشارك يف بطولته غادة عبد الرازق قبل أن تجربها األزمة املالية 

ع�ىل تأجيل�ه، وقام�ت برشائه رشكة كين�ج توت من أج�ل تحويله 
ملرشوع درامي لكنه تعثر بس�بب ظروف التسويق وإندالع ثورة 25 

يناير.

الساهر حمارص بمئات الكرايس!
لبى املطرب العراقي كاظم الس�اهر دعوة من هيئة أبو ظبي للس�ياحة 

والثقافة لزيارة جزيرة صري بني ياس، املحمية البيئية يف أبو ظبي.
قي�رص الغن�اء العربي ق�ام بجولة يف مركز »من�ارة الس�عديات«، وتفّقد 

معرض »قصة الس�عديات«، وهناك توقف أمام لوحة شدت انتباهه، وهي 
عبارة عن لوحة تركيبية تضّمنت مئات الكرايس.

اللوحة يصل ارتفاعها إىل س�تة أمتار، وهي من إبداع الفنان الياباني العاملي 
تادايش كاواماتا، وعنوانها »كراٍس يف أبوظبي«، فقام الساهر بالتقاط صوراً 

معها معرباً عن شدة إعجابه بها.

رج إليسا نيشان يحُ
"س�وء تفاهم وس�يزول" كان هذا رد اإلعالمي اللبناني نيشان عقب علمه، بقيام 
النجمة اللبنانية إليس�ا، قبل أيام بحذفه من الحس�اب الخاص بها عرب “تويرت”، 
وذل�ك بعد حفل عش�اء كانت قد دعت�ه إليه مع عدد آخر م�ن أصدقائها املقربني 

م�ن الفنانني واإلعالميني.بدأت القصة عندما دعت إليس�ا كل هؤالء ومن بينهم 
نيش�ان إىل حفل عش�اء عىل رشف صديقتها املقربة املمثل�ة واملطربة الرتكية 
“آدين كايا”، والتي بمجرد أن أعلنت إليس�ا بعد تناول العش�اء أنها س�تحيى 
املدعوي�ن بع�دد من األغنيات، فوجئت إليس�ا بنيش�ان وقد ه�م باالنرصاف 

وبدون مقدمات، مما أثار حفيظتها، وعقبت عىل ما حدث بأنها مندهش�ة 
لكون نيشان فعل ذلك، يف حني أن الحفل أقيم عىل رشف “آدين”.

من جانبه علق نيش�ان عىل ما فعلته إليس�ا بحذفه من حسابها الخاص 
عرب “تويرت” بدهش�ة مؤكداً أنه رد فعل غري متوقع منها، وأردف أنه لم 
يقصد إحراجها أمام صديقتها، بل هم بالرحيل فجأة الرتباطه بمواعيد 

مهمة اضطرته لالنرصاف دون ش�ك يف أن يكون رد فعل إليسا عىل ما 
حدث بهذه القس�وة، مؤكداً أنه عىل يقني من عودة املياه بينهما إىل 

مجاريه�ا بعد أن تعلم بما حدث، خاص�ة أن عالقتهما وطيدة ولن 
تتأثر بمثل هذا املوقف.

السلطان سليامن وزوجته األعىل 
دخاًل يف تركيا

أصبحا من أعىل النجوم الرتكية أجراً، وذلك بعدما ذكرت مجلة »جيل« الرتكية، أّن الدخل الشهري 
للممث�ل خالد أرغنش، والذي يجّس�د الس�لطان »س�ليمان« يف املسلس�ل الرتكي »حريم الس�لطان«، 
وزوجت�ه املمثل�ة برجوزار كوريل، حيث يص�ل إىل حوايل 200 ألف دوالر ش�هرياً.أرغنش يتقاىض 30 
أل�ف دوالر، ع�ن كل حلقة من حلقات املسلس�ل، بينما تتقاىض زوجته مبلغ�اً أقل عن كل حلقة من 
حلقات مسلس�ل »قرضاي«.وخالد ارغنش ممثل تركي ولد يف اس�طنبول , أنهى دراس�ته الجامعية 
يف تخص�ص العلوم البحرية عام 1989 يف نفس العام دخ�ل املجال الفني من خالل تخصص االوبرا 
والبالية و قدم أعماال القت نجاحا الحقا زقدم عددا من األفالم واملسلس�الت التلفزيونية. اشتهر يف 
الوطن العربي بعد عرض مسلس�ل "ويبقى الحب" حيث قام بدور أنور, ومسلسل "عليا" وشارك 

املر" ال�ذي عرض س�ونغول اودين "نور" وكانسو ديري "سيال" بطولة فيلم "العشق 
ع�ىل القنوات العربية. هاليت متزوج من الفنانة الرتكية 
بريق�وازر كورال الت�ي تعرف عليها يف تصوير مسلس�ل 
"ويبقى الحب" حيث انفص�ل عن زوجته ليكون معها. 
حاليا يعرض له يف تركيا املسلس�ل الذي القى العديد من 
النقد والنجاح "القرن العظيم" الذي يقوم بدور السلطان 

سليمان القانوني.. وهو بالعربي حريم السلطان. 

بغداد/ عبد الجبار العتابي*

احتضنت قاعة تموز يف فندق عشتار يف الساعة 
الثانية ظهر أول من أمس احتفاال موسيقيا، 
اس�تثنائيا وممي�زا، ش�ارك في�ه العرشات 
من الش�باب العراقيني الذين حملوا آالتهم 
املوس�يقية وكان بمثاب�ة عالم�ات فارقة 
عىل الرغم من املالبس السود التي ارتدوها 
وكانت تميزهم عن حشد الجمهور الذي 
حرض هذه االحتفالية التي اقامها مركز 
الفن للسالم للموسيقى واإلبداعي الذي 
أسس�ه ويقوم عىل إدارته الفنان كريم 
السيمفونية  وصفي، قائد االوركس�رتا 
الوطنية العراقية، بالتعاون مع السفارة 
االيطالي�ة يف بغ�داد، وق�د اب�دى الس�فري 
جرياردو كارانتي اعجابه وس�عادته بالنشاط 
الذي قدمه الش�باب مؤكدا عىل عنايته بهؤالء الش�باب 
وارس�ال أع�داد منهم للتعل�م يف ايطاليا، فيما رح�ب به الفنان 
وصفي مش�ريا اىل ان هؤالء هم قادة الع�راق الجدد وهم الذين 

عليهم تقع مسؤولية نرش املحبة والسالم.
ويمكن وصف املشهد العام لالحتفالية الذي استمر لساعتني.. 
ع�ىل انه مما ي�ر جدا، فهؤالء الش�باب الذي�ن امتلكوا حالوة 
الوج�ه وط�الوة اللس�ان واألناق�ة يف كل يشء، ه�م نخب�ة من 
مس�تقبل املوس�يقى يف العراق، املوس�يقى الواعي�ة التي تزهر 
التزاما ورقيا، عزفا وغناء، عزف عىل مختلف اآلالت املوس�يقية 
وغن�اء  والغربي�ة،  العربي�ة 
بمختلف اللغات ومنها الرتاث 
العراقي ولكن بصيغ جميلة، 
ويف الصورة أن تلك الساعتني 
كانتا مميزتني فعال يف بغداد، 
وان س�عادة األهايل بأبنائهم 
املتخرجني حديث�ا واملتعلمني 

للغة املوس�يقى كانت بادية عىل س�يمائهم بأل�وان من الفرح 
الغامر. 

   وق�د تضم�ن برنام�ج االحتفالية الجميلة عىل ع�زف وقراءة 
النش�يدين الوطني�ني العراق�ي وااليط�ايل، ثم تقدي�م أغان من 
الفلكلور العربي والوردي )ف�وق النخل وفاتيمه( ألصالة الفن 
الفلكلوري العراقي عموما، ثم غنى ش�اب اغنية بعنوان )ايفا( 
وه�ي وصف للم�رأة مع نغم�ات العود الرشقية واالوركس�رتا، 
 questa o qulla / by J.verdi from the( ث�م قدم مقطع م�ن
opera Rigoletto(، بع�ده ت�م تقدي�م ع�رض مرحي جميل 
وممتع حكى عن قصة نش�أت بني شاب عراقي وفتاة ايطالية 
يف كرنف�ال البندقي�ة، الش�اب كان متحرجا من ذر اس�م بلده 
متحس�با من النتائج السلبية التي خلفتها الحروب وخوفه من 
ان يش�كل ذل�ك عائقا من تحقق حلمه، بعده�ا قدم ثالثة أوالد 
يتامى معزوف�ات عىل آالت مختلفة اعجب�ت الحضور، وهؤالء 
الثالثة م�ن مجموع 180 يتيما ويتيم�ة احتضنهم مركز الفن 
للسالم لنقلهم اىل اجواء املوسيقى االوركسرتالية وليكونوا نواة 
لفرق�ة س�يمفونية ألعضائها من األيتام يف املس�تقبل القريب، 
وتضمن الربنامج ايضا اغنية بعنوان )Osole mio( وهي أغنية 
م�ن مدينة نابويل كتبت ع�ام 1898 للش�اعر جوفاني كابورو 
واملؤلف املوس�يقي ادواردو ديكابوا،ويعني عن�وان األغنية )يا 
ش�ميس املرشقة( قدمها احد ش�باب الفرقة بش�كل مميز، ثم 
قدم اربعة ش�باب )رباع�ي فيفالدي( معزوف�ات عىل الرباعي 
الوتري لتعود مطربة ش�ابة وتغني اغنية من الفلكلور الكردي 
بعنوان )ش�ريين( الت�ي هي فت�اة كردية تغ�زل الصوفوصّور 
جمالها باملوس�يقى، وكان�ت املفاجأة غ�ري املتوقعة هو عزف 
الشاب عمر محمود شاكر )صولو تشيللو( ليوهان سباستيان 
ب�اخ، ورس املفاجأة ان هذا العزف هو رج�ل امن يحرس مبنى 
مركز الفن للس�الم، لكنه ومن خالل وجوده هناك تعلم العزف 
بعد ان وجد نفس�ه ش�غوفا باملوسيقى، ثم قدم شابان )دويتو 
الرني�ت( معزوفة منويت للويجي بوتش�رييني( قب�ل ان تعود 
املغنية الش�ابة مونيا مهدي لتغني أغني�ة )حرقت الروح( من 
الرتاث العراقي وهي للمطربة الشهرية عفيفة اسكندر، ثم غنى 

شاب مقام )الرشقي رس�ت( بعنوان )شناشيل بغداد تستعيد 
ذرياتها( قبل ان يغني ش�اب اخر اغنية )مايل شغل بالسوق9 
من الرتاث العراقي األصيل التي اشتهر بغنائها املطرب حسني 
نعمة، وان مسك الختام ترتيلة كنائسية تمجد السيدة العذراء 

.)Giulio Caccini( للموسيقي )بعنوان )افا ماريا
 وقال املوسيقار كريم كنعان وصفي يف حديث أوردته )إيالف(: 
تخ�رج من مرك�زي نحو 110 ط�الب جدد يف اللغ�ة االيطالية 
واملوسيقى بأسلوب جديد يف اسلوب التعليم وهو اسلوب تناقل 
وتالقح املعلومة، مثل مبدأ اش�باه املوص�الت يف الفيزياء، من 
خالل تكثي�ف املعلومة وتقديمها بش�كل مبارش ورفد كل من 
لديه معلومة مع الشخص االخر الذي لديه نقص يف املعلومات، 
فالفكرة عن�دي هي كيفية تالقح االف�راد باملعلومات وبالتايل 
املحصل�ة النهائي�ة هي معلومات اغزر واكث�ر عند الكل، هديف 
ليس ش�خصيا وانما هو عام، ليس�ت هنالك اية متاجرة بأية 
قضي�ة وليس�ت هنالك اي�ة متاجرة بأي�ة مفه�وم، وانما هو 
بشكل بس�يط من لديه معلومة يمنحها اىل االخر، وما مفهوم 

ام نعطي شيئا او ان نتربع بمالنا بإمكانيتنا وبمعلوماتنا.
وأض�اف: هذه الدورة اس�تمرت من ش�هرين اىل ثالثة اش�هر 
يف عم�ل متواصل وفيها نح�و 40 يتيما ويتيمة وفيها ش�باب 
من كردس�تان ومن بغ�داد، وفيها اوركس�رتا جديدة متكاملة 
بطاق�ات متكامل�ة خالق�ة وإبداعية وس�وف اخصص عميل 
بش�كل كامل للش�باب يف العراق فقط، لن اتعامل مع اية جهة 

اخرى غري الشباب.
  وتاب�ع ردا عىل س�ؤال مل�اذا ايطاليا: النها منب�ع فنون كثرية 
ومهمة ومؤثرة، والن فيها االوبرا وفيها الرسم وفيها املوسيقى 
وفيها تاريخ عريق كما يف العراق وثقافة عريقة، ايطاليا فيها 
مفهوم املوس�يقى كلغة مثلما هنال�ك يف دول وقوميات اخرى 
ولكن ايطاليا لها خصوصية ولم يكن لها وجود حقيقي ثقايف 
او س�يايس يف العراق لفرتة طويلة، واعتقد ان اكثر ما يحتاجه 
العراق عدا النفط الثقافة وكيف يمكن ان يتعامل العراقي مع 

الثقافات االخرى.
عن إيالف  •

يف احتفالية أقامها مركز الفن للسالم الذي أسسه الفنان كريم وصفي 
شباب يعزفون املوسيقى اإليطالية ويتغنون هبا يف بغداد
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

دخل�ت معرتك الفن وه�ي ال تحمل أية ش�هادة فنية حتى وجدت 
نفسها تنال ش�هادة الدبلوم من معهد الفنون والبكالوريوس من 
كلية الفنون وهي يف طريقها لنيل ش�هادة املاجس�تري.. ومع ذلك 
فه�ي تخاف الغد ألنها ال تريد أن تص�دأ، هذا بعض ما تحدثت به 
الفنانة إيمان عبد الحس�ن يف مقابلة مع )املستقبل العراقي(، يف 

ما ييل نصها:
•ماذا يعني لديك الغد؟

-كل يشء.
•هل تخافني من الغد؟

-من بعضه.
•اليوم ماذا ترك لك؟

-ترك يل عم�ال أحبه جدا وهو يف مخيلتي وال يغيب عنها واس�مه 
"تراني�م ض�د الصدأ" وهو ال�ذي أخاف منه يف الغ�د ألنني ال أريد 

أن اصدأ. 
•إىل أين تأخذك الدنيا هذه األيام؟

-إىل اتجاهني.. األول إنني ال أفارق قرب زوجي وهذا يشء يف داخيل.. 
واالتجاه اآلخر عميل كفنانة وكطالبة لنيل ش�هادة املاجس�تري.. 

وأتمنى أن أبدع يف هذه املرحلة.
•أين أنت اآلن من حب اآلخرين؟ 

-انا متدفقة لح�ب اآلخرين وأموت يف حبهم.. ولذلك انا يف طريقي 
إلكمال دراستي العليا كي اعود لهم بحلة جديدة.

•متى تكرهني نفسك؟
-عندما يهمش�ني اآلخرون.. الس�يما ممن هم بعي�دون عن الفن 

والثقافة. 
•متى تكذبني؟

-عندم�ا أكون س�عيدة.. ألنني أخاف الحس�د، فضال ع�ن إنني أم 
لثالثة أطفال وال أتعامل مع الكذب كي ال يتعودوا عليه.

•ما تكرهني؟

-أكره االزدواجية والنفاق االجتماعي والوصولية.
•من تحبني ؟

-والدتي واملرح وصديقاتي ويف مقدمتهن صباح نارص. 
•متى تشعرين بالخوف؟

-إنني دائما اشعر بالخوف.. ألنني اآلن وحيدة يف الحياة وليس هناك 

معيل يل يف هذه الدنيا.. ولهذا تجدني دائما يف دوامة الخوف. 
•حني تطرقني بابا جديدا يف حياتك، كيف تترصفني؟

-أقف بعيدا عن الباب.. ولهذا أهيئ ريمونت له.. أو اضغط عىل زر 
الباب عىس ولعل ينفتح ذلك الباب الجديد.. علما أنني طرقت أبوابا 

كثرية ولم يستجب يل احد. 
•فنانة ما تكرهك؟

-ليس هناك فنانة تكرهني ألنني ليس لدي أي اختالط باآلخرين. 
•لقمة العيس كيف تبحثني عنها هذه األيام؟

-ال أبح�ث عنه�ا.. وإذا احتاجون�ي ألي عم�ل يبعث�وا يف طلب�ي 
للمشاركة ولكوني ال أطرق األبواب لكوني عزيز النفس. 

•ما الذي جاء بك ملهنة الفن؟ 
-أنا موهوبة.. وجئت لهذه املهنة بدون دراسة يف البداية وبعد تلك 

البداية جاءت الدراسة الحقا. 
•إىل أين يأخذك الطموح املرشوع؟

-أتمن�ى أن أكون أكثر ش�هرة.. ولك�ن ليس هن�اك فرصة إلثبات 
ذلك. 

•برصاحة.. اين تضعني نفسك يف طابور الشهرة؟
-أض�ع نفيس ب�ني الفنانات الواع�دات ولكوني مازال�ت برعما يف 

الوسط الفني. 
•أول عمل مرحي كنت عنده؟ 

-عام 1985 من خالل مش�اركتي يف مرحية خان الخاتم للكاتب 
عب�اس الخفاجي واملخرج حس�ني جوير وعىل مرح بغداد وكان 
معي يف وقتها الراحل س�مري الصحن والراحل ماجد فريد وخضري 

ابو العباس.
•اول عمل تلفازي ؟

-مسلسل ازاهري من الرتاث للمخرج سالم عرب. 
•آخر عمل مرحي كنت به ؟ 

-مرحية كوميديا االيام الس�بعة للكاتب ع�يل عبد النبي الزيدي 
واملخ�رج ظفار املفرجي وكان مع�ي عبري فريد وعمر ضياء الدين 

وجاسم محمد. 
•آخر عمل؟

-مسلسل الدرس االول يف شخصية حمدية مع الكاتب فالح حسني 
العبد الله واملخرج جمال عبد جاسم والفنان قاسم املالك.

•ما جديدك؟
-مرحي�ة ش�عبية مونودراما بعن�وان غيث تألي�ف وإخراج عيل 

مطوع. 
•أخ�ريا.. حينم�ا تنظري�ن للمرآة ما ال�ذي تقوله اإلنس�انة إيمان 

للفنانة إيمان عبد الحسن؟
-يمكن لإلنسان أن يتحطم ولكنه ال يقهر. 
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إيامن عبد احلسن: دخلت هاويًة وما زلت برعاًم صغريًا

باسل الشبيب ينهي عماًل ملحميًا ضخاًم

ذكر الفنان واملؤلف الدرامي باسل شبيب أن االنقسامات التي مرت بها الساحة الثقافية ستولد 

مساحات واسعة جدا ستغني الثقافة والفن مستقبالً.

وقال ش�بيب: إن الثقافة العراقية مرت بمرحلتني مضطربتني وانقسم تجاهها األدباء بني مؤيد 

لقضايا ما وبني رافض لها، وكل هذا سينعش ثقافتنا مستقبالً.

وأعلن املؤلف عن انتهائه من عمل ملحمي ضخم عده من أهم األعمال التي ألفها بعنوان )رباب( 

وهو عمل تدور أحداثة عن تهجريات عام 1980 بحق الكرد الفيلية وما تعرضوا له من اضطهاد 

إبان الحكم الس�ابق، كما يستمر بعمل الجزء الثاني ملسلسل )باب الشيخ( والذي من املقررة ان 

ينهيه خالل شهر تقريباً.

ويف س�ياق آخر، اس�تبعد املخرج الدرامي فارس طعمة التميمي أن تكون األعمال الدينية غري 

مربح�ة، بدليل النجاح الكبري الذي حصده مسلس�ل )عمر(. وق�ال التميمي إن 

التصور  الس�ابق للمنتجني ب�أن األعم�ال الدينية غري مربح�ة مفهوم خاطئ 

ليل  بد األرباح التي حصدها مسلسل )عمر( بعد تهافت الفضائيات 

ع�ىل 

رشائه.

وأض�اف: أي عمل يصنع بطريقة 

مس�تويات  وع�ىل  صحيح�ة 

عالي�ة م�ن خ�الل توفري 

كل م�ا تحتاجه العملية 

س�يكون  اإلنتاجي�ة 

له، كما  النجاح حليف�اً 

ن�وه التميم�ي إىل أن�ه 

عمل  ويدرس  يتفحص 

موافقت�ه  ليب�دي  م�ا 

عليها.



موسيقى

إسرائيليون يهددون كارداشيان بالقتل!
يف تحول مفاجئ يحس�ب لها وبعيدا عن اس�تعراض جسدها وأنوثتها 

امللتهب�ة، قامت نجم�ة الواقع كيم 
كارداش�يان، بن�ر تغريدت�ن لها 
والص�اة  الدع�اء  فيهم�ا  طلب�ت 
لشعبي فلسطن وإرسائيل عىل حد 
س�واء عقب األحداث الدموية التي 

وقعت يف “غزة” مؤخراً.
وكان�ت ردود األفعال ع�ىل تغريدة 
كيم، أن تعرض�ت لهجوم ضار من 
رواد موق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
الدول�ة  يؤي�دون  مم�ن  توي�ر 
اإلرسائيلية.“كارداش�يان” قال�ت: 

املعجب�ن  م�ن  كث�راً  أن  ش�عرت 
واملتابع�ن يل ع�ر توير تأذت مش�اعرهم من تغريدات�ي التي تحدثت 
فيها عن وجوب الصاة لشعبي فلسطن وإرسائيل ملا يحدث هناك من 
أحداث يروح ضحيتها أطفال ومدنيون أبرياء لذا وحتى ال يشعر أي من 
كان باإلهانة س�أحذف التغريدات وأترك رأيي لنفيس يف هذه الحرب”.

ويف تغريدة أخرى أضافت كارداشيان قائلة: نيتي كانت حسنة جداً عند 
كتابة هذه التغريدات وأنا أؤمن أنه مهما كان دينك أو عرقك فإن هناك 
أناس�ا أبرياء غر مسؤولن عن أفعالك وال يستحقون 
أن يموتوا ويتردوا أرسهم عىل أثر الخافات التي 

تشبه ما يحدث بن فلسطن وإرسائيل اآلن.
كيم تابعت: "أقولها رصاحة إني س�أظل أصىل 
لكل ضحايا الحروب حول العالم دون تحديد 
وأدعو املعجبن بي كذلك ملش�اطرتي هذه 

الصاة املهداة إىل األبرياء".

بيبر وغوميز وعشاء
 كارثي أخير

يب�دو أن العش�اء ال�ذي دعا إلي�ه النجم 
جاس�تن بي�ر حبيبت�ه س�يلينا غومي�ز 
الجمعة املاضية يف أحد املطاعم اليابانية يف 
لوس انجلوس سيكون األخر بينهما، إذ أكد 
شهود عيان فضاً عن الصور التي التقطت 
للحبيب�ن الس�ابقن أن غومي�ز ق�د تركت 
العش�اء بعد 10 دقائق من قدومها.وأوضح 
مص�در ملوق�ع "TMZ" أن س�يلينا غومي�ز 
تركت املطعم بعد مش�ادة كامية دارت بينها 
وبن بير، واس�تقلت بعدها سيارتها متوجهة 
إىل منزلها، وقال: "غادرت سيلينا غوميز املطعم 
بع�د دقائق من جلوس�ها ع�ىل طاولة العش�اء و 
بعد مغادرتها لحق بها جاس�تن بس�يارته إىل منزلها".

واس�تناداً إىل الصور التي التقطها مصورو "الباباراتزي" 
لبير وغوميز مس�اء الجمعة، رفضت س�يلينا غوميز فتح 
البواب�ات األمني�ة الخاصة بمنزلها لجاس�تن وتركته خارج 
املن�زل لع�دة دقائق، وهو ما دفع بي�ر إىل الرحيل والتعبر عن 
مش�اعره عر صفحت�ه عىل موقع "توي�ر"، إذ كتب قائاً: 
"األمور ليست سهلة دائماً، هناك الكثر من 

الضغوط التي نواجهها".
ح�ول  أقاوي�ل  انتش�ار  وبرغ�م 
إمكانية عودة بير وسيلينا غوميز 
خاص�ًة بعد مش�هادتهما س�وياً 
لي�ل الخميس يف أح�د فنادق لوس 
أنجلوس، إال أن ذلك العش�اء يوحي 
بأن العودة أصبحت مس�تحيلة، 
أيض�اً  س�يلينا  أك�دت  إذ 
أنها ل�ن تحرض حفل 
 A m e r i c a n "
 M u s i c
 "A w a r d s
يقام  ال�ذي 
اً  غ�د
رك  ويش�ا

في�ه 
س�تن  جا

بي�ر 
بالغناء.

يذكر أن ذلك 
العشاء جاء 
بع�د إع�ان 
ئ�ي  لثنا ا
لهم�ا  نفصا ا
غياب  نتيج�ة 
بينهما،  الثقة 
ش�ددت  إذ 

س�يلينا 
غومي�ز عىل 
تعد  ل�م  أنها 

تس�تطيع 
ق  ث�و لو ا
بجاس�تن بي�ر 
اس�تمرار  رغ�م 
مل�دة  عاقتهم�ا 
عام�ن، علماً بأن 
م�ا أدى أيض�اً إىل 
بن  األزمة  تفاق�م 
النجمن الشابن 
يف الوقت الحايل 
حديثهما  ه�و 
لإلعام  بكث�رة 
ع�ن  وكش�فهما 
تفاصيل  م�ن  الكثر 

عاقتهما.

بغداد/ عبد الجبار العتابي*

احتضنت قاعة تموز يف فندق عشتار يف الساعة 
الثانية ظهر أول من أمس احتفاال موسيقيا، 
اس�تثنائيا وممي�زا، ش�ارك في�ه العرات 
من الش�باب العراقين الذين حملوا آالتهم 
املوس�يقية وكان بمثاب�ة عام�ات فارقة 
عىل الرغم من املابس السود التي ارتدوها 
وكانت تميزهم عن حشد الجمهور الذي 
حرض هذه االحتفالية التي اقامها مركز 
الفن للسام للموسيقى واإلبداعي الذي 
أسس�ه ويقوم عىل إدارته الفنان كريم 
السيمفونية  وصفي، قائد االوركس�را 
الوطنية العراقية، بالتعاون مع السفارة 
االيطالي�ة يف بغ�داد، وق�د اب�دى الس�فر 
جراردو كارانتي اعجابه وس�عادته بالنشاط 
الذي قدمه الش�باب مؤكدا عىل عنايته بهؤالء الش�باب 
وارس�ال أع�داد منهم للتعل�م يف ايطاليا، فيما رح�ب به الفنان 
وصفي مش�را اىل ان هؤالء هم قادة الع�راق الجدد وهم الذين 

عليهم تقع مسؤولية نر املحبة والسام.
ويمكن وصف املشهد العام لاحتفالية الذي استمر لساعتن.. 
ع�ىل انه مما ي�ر جدا، فهؤالء الش�باب الذي�ن امتلكوا حاوة 
الوج�ه وط�اوة اللس�ان واألناق�ة يف كل يشء، ه�م نخب�ة من 
مس�تقبل املوس�يقى يف العراق، املوس�يقى الواعي�ة التي تزهر 
التزاما ورقيا، عزفا وغناء، عزف عىل مختلف اآلالت املوس�يقية 
وغن�اء  والغربي�ة،  العربي�ة 
بمختلف اللغات ومنها الراث 
العراقي ولكن بصيغ جميلة، 
ويف الصورة أن تلك الساعتن 
كانتا مميزتن فعا يف بغداد، 
وان س�عادة األهايل بأبنائهم 
املتخرجن حديث�ا واملتعلمن 

للغة املوس�يقى كانت بادية عىل س�يمائهم بأل�وان من الفرح 
الغامر. 

   وق�د تضم�ن برنام�ج االحتفالية الجميلة عىل ع�زف وقراءة 
النش�يدين الوطني�ن العراق�ي وااليط�ايل، ثم تقدي�م أغان من 
الفلكلور العربي والوردي )ف�وق النخل وفاتيمه( ألصالة الفن 
الفلكلوري العراقي عموما، ثم غنى ش�اب اغنية بعنوان )ايفا( 
وه�ي وصف للم�رأة مع نغم�ات العود الرقية واالوركس�را، 
 questa o qulla / by J.verdi from the( ث�م قدم مقطع م�ن
opera Rigoletto(، بع�ده ت�م تقدي�م ع�رض مرحي جميل 
وممتع حكى عن قصة نش�أت بن شاب عراقي وفتاة ايطالية 
يف كرنف�ال البندقي�ة، الش�اب كان متحرجا من ذر اس�م بلده 
متحس�با من النتائج السلبية التي خلفتها الحروب وخوفه من 
ان يش�كل ذل�ك عائقا من تحقق حلمه، بعده�ا قدم ثاثة أوالد 
يتامى معزوف�ات عىل آالت مختلفة اعجب�ت الحضور، وهؤالء 
الثاثة م�ن مجموع 180 يتيما ويتيم�ة احتضنهم مركز الفن 
للسام لنقلهم اىل اجواء املوسيقى االوركسرالية وليكونوا نواة 
لفرق�ة س�يمفونية ألعضائها من األيتام يف املس�تقبل القريب، 
وتضمن الرنامج ايضا اغنية بعنوان )Osole mio( وهي أغنية 
م�ن مدينة نابويل كتبت ع�ام 1898 للش�اعر جوفاني كابورو 
واملؤلف املوس�يقي ادواردو ديكابوا،ويعني عن�وان األغنية )يا 
ش�ميس املرقة( قدمها احد ش�باب الفرقة بش�كل مميز، ثم 
قدم اربعة ش�باب )رباع�ي فيفالدي( معزوف�ات عىل الرباعي 
الوتري لتعود مطربة ش�ابة وتغني اغنية من الفلكلور الكردي 
بعنوان )ش�رين( الت�ي هي فت�اة كردية تغ�زل الصوفوصّور 
جمالها باملوس�يقى، وكان�ت املفاجأة غ�ر املتوقعة هو عزف 
الشاب عمر محمود شاكر )صولو تشيللو( ليوهان سباستيان 
ب�اخ، ورس املفاجأة ان هذا العزف هو رج�ل امن يحرس مبنى 
مركز الفن للس�ام، لكنه ومن خال وجوده هناك تعلم العزف 
بعد ان وجد نفس�ه ش�غوفا باملوسيقى، ثم قدم شابان )دويتو 
الرني�ت( معزوفة منويت للويجي بوتش�ريني( قب�ل ان تعود 
املغنية الش�ابة مونيا مهدي لتغني أغني�ة )حرقت الروح( من 
الراث العراقي وهي للمطربة الشهرة عفيفة اسكندر، ثم غنى 

شاب مقام )الرقي رس�ت( بعنوان )شناشيل بغداد تستعيد 
ذرياتها( قبل ان يغني ش�اب اخر اغنية )مايل شغل بالسوق9 
من الراث العراقي األصيل التي اشتهر بغنائها املطرب حسن 
نعمة، وان مسك الختام ترتيلة كنائسية تمجد السيدة العذراء 

.)Giulio Caccini( للموسيقي )بعنوان )افا ماريا
 وقال املوسيقار كريم كنعان وصفي يف حديث أوردته )إياف(: 
تخ�رج من مرك�زي نحو 110 ط�اب جدد يف اللغ�ة االيطالية 
واملوسيقى بأسلوب جديد يف اسلوب التعليم وهو اسلوب تناقل 
وتاقح املعلومة، مثل مبدأ اش�باه املوص�ات يف الفيزياء، من 
خال تكثي�ف املعلومة وتقديمها بش�كل مبارش ورفد كل من 
لديه معلومة مع الشخص االخر الذي لديه نقص يف املعلومات، 
فالفكرة عن�دي هي كيفية تاقح االف�راد باملعلومات وبالتايل 
املحصل�ة النهائي�ة هي معلومات اغزر واكث�ر عند الكل، هديف 
ليس ش�خصيا وانما هو عام، ليس�ت هنالك اية متاجرة بأية 
قضي�ة وليس�ت هنالك اي�ة متاجرة بأي�ة مفه�وم، وانما هو 
بشكل بس�يط من لديه معلومة يمنحها اىل االخر، وما مفهوم 

ام نعطي شيئا او ان نترع بمالنا بإمكانيتنا وبمعلوماتنا.
وأض�اف: هذه الدورة اس�تمرت من ش�هرين اىل ثاثة اش�هر 
يف عم�ل متواصل وفيها نح�و 40 يتيما ويتيمة وفيها ش�باب 
من كردس�تان ومن بغ�داد، وفيها اوركس�را جديدة متكاملة 
بطاق�ات متكامل�ة خاق�ة وإبداعية وس�وف اخصص عميل 
بش�كل كامل للش�باب يف العراق فقط، لن اتعامل مع اية جهة 

اخرى غر الشباب.
  وتاب�ع ردا عىل س�ؤال مل�اذا ايطاليا: النها منب�ع فنون كثرة 
ومهمة ومؤثرة، والن فيها االوبرا وفيها الرسم وفيها املوسيقى 
وفيها تاريخ عريق كما يف العراق وثقافة عريقة، ايطاليا فيها 
مفهوم املوس�يقى كلغة مثلما هنال�ك يف دول وقوميات اخرى 
ولكن ايطاليا لها خصوصية ولم يكن لها وجود حقيقي ثقايف 
او س�يايس يف العراق لفرة طويلة، واعتقد ان اكثر ما يحتاجه 
العراق عدا النفط الثقافة وكيف يمكن ان يتعامل العراقي مع 

الثقافات االخرى.
عن إياف  •

يف احتفالية أقامها مركز الفن للسالم الذي أسسه الفنان كريم وصفي 
شباب يعزفون املوسيقى اإليطالية ويتغنون هبا يف بغداد
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حصلت النجمة الكولومبية صوفيا 
فيرغ��ارا على لقب "األم المثيرة" 
من قب��ل مجلة  TV Guide عن 
 modern" دورها في مسلس��ل
غلوري��ا  لش��خصية   "family

بريتشيت.
ع��ن  مؤخ��رًا  صوفي��ا  وأعرب��ت 
خوفها من عودة مرض س��رطان 
الغدة الدرقية مجددًا إليها، بعد 

أن أصيبت به في العام 2000.

مسرحية  ليلة القتلة 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف / خوزيه تريانا 

إخراج/ تامر كرم 

تمثي�ل/ محمد يونس – جي�يس عادل – ريهام 

ساحي 

الفني�ون/ أمر اليماني مخ�رج منفذ – عمرو 

إس�ماعيل مخرج بمس�اعد س�يد عب�د الخالق 

محمد – إكسس�وار – أحام محمد ستايلس�ت 

محس�ن حزي�ن ع�يل ص�وت – بش�ار عص�ام 

ونحيت زهر واندريه اسطيفان ومحمد عباس 

فريق اإلض�اءة معتز عبد الكريم وقاس�م داود 

وقيس عماد فريق الصوت حسن عاوي ومنر 

مالك فريق التقنيات.

مهرج�ان  املناس�بة/ 

بغداد ملرح الشباب العربي 2012 .

"ذات ي�وم س�نتمكن من الوص�ول ولن يوقفنا 

يشء".
املخرج

تامر كرم

سوسن شكري: األجور مجددَاً
ذك�رت الفنانة سوس�ن ش�كري أن "األجور الت�ي يتقاضاها 
الفنان العراقي ليس�ت عىل ما يرام لكونها ال توفر سبل العيش 

الكريم ألفراد عائلته". 
وأضاف�ت نجل�ة الفن�ان ش�كري العقيدي 

ال�ذي رح�ل قبل أيام "لألس�ف 
الت�ي  األج�ور  أن  الش�ديد 

الفنان  يحصل عليه�ا 
وبرغ�م أنها أفضل 

إال  الس�ابق،  من 
أن حال�ة الغ�اء 

يف  الفاح�ش 
العراقية  دون األس�واق  تح�ول 

يتقاضاها". تمت�ع ذل�ك الفن�ان باألج�ور الت�ي 
وم�ن جانب آخ�ر اش�ارت إىل ان الجمه�ور الي�وم غائب عن 

املرح بسبب الظروف االمنية التي يمر بها البلد. 

شرف يحاول إعادة المسرح العسكري
بعد أن قّدم الفنان الكوميدي الس�اخر جاسم رشف إىل جانب 
الفن�ان الكومي�دي س�امي محمود لقناة الرش�يد مسلس�ل 
جسومي ابو السموم يف 15 حلقة ومن إخراج اسعد الهايل.. 
ذك�ر الفن�ان رشف انه س�بق وان اتف�ق م�ع وزارة الدفاع 
عىل إعادة املرح العس�كري وبع�د الحصول عىل املوافقات 
املطلوب�ة وبضمنه�ا موافقة الس�يد وزير الدف�اع واختيار 
خش�بة املرح اع�رض اح�د املس�ؤولن يف ال�وزارة لكون 

"املرح حراما"! عندها تم إجهاض الفكرة!! 

فيلم�اً كإنتاج ضخ�م عده املختصون بالس�ينما لصالح بغداد 

عاصمة الثقافة العربية لعام2013.



المناهج الدراسية الجامعية

املراوحة يف املكان حتاكي الذاكرة وال ختاطب العقل !!
        امل�شتقبل العراقي/ م�شطفى �شنون كرمي 

 على الرغ�م من ان ما يجري ف�ي العراق مرحلة 
تحول "نص�ف ديمقراطي "مدعين صياغة رؤية 
جديدة في مختلف المفاهي�م ومغادرين الحقبة 
الس�وداوية والفك�ر المظلم، لم تق�دم الحكومة 
والقائمين على التعليم بتغيير مفاهيم وفلس�فة 
المناهج وأس�س بنائه بض�وء النظريات العلمية 
الحديث�ة واس�تنادا لمرحل�ة التحول لبن�اء جيل 
جديد يتوش�ح برداء االنفتاح والتحرر والكفاءة 
العلمي�ة باعتب�اره الطاقة والوقود البش�رية في 
تس�يير س�فينة المجتمع الى مراف�ئ التقدم فما 
ت�زال مناهجن�ا الدراس�ية خامدة وغي�ر مواكبه 
وتحاك�ي الذاكرة أكثر من مخاطبتها للعقل حيث 
تق�وم على إس�ناد الم�ادة العلمي�ة او الحفظية 
بمعنى أص�ح وصبها في عقل الطالب بأس�اليب 
تلقيني�ة مما يجع�ل من عقول الطلب�ة "رامات" 
خازنة للمعلومة وليست عقوال مفكرة ومبتكرة 
مفتقرة للنزعة النقدية وميالة للمحاكاة، فان آلية 
الحفظ والتلقين التي تقوم عليها اغلب مناهجنا 
تسهم أسهاما مباشرا  باستشراء ظاهرة "العقم 
الفكري" وعدم القدرة على رسم خطط او ابتكار 
حلول. ومن خالل استطالعنا في أروقة الجامعة 
وجدن�ا أن مش�كلة المناهج وما تعانيه تش�ترك 
فيها اغل�ب الكليات مما يدلل عل�ى وجود إهمال 
عام وغياب س�تراتيجية للنه�وض بواقع التعليم 
فق�د التقينا بنخبة من األس�اتذة والطلبة واكدوا 

لنا هذه الحقيقة.

مواكبة �شعيفة
فقد ذكر د.كاظم المقدادي أستاذ اإلعالم الدولي 
في كلية اإلعالم، ان افتقار المناهج الى المتابعة 
المستمرة من قبل األساتذة وكذلك القائمين على 
التعلي�م  كح�ذف او اضاف�ة حتى يبق�ى المنهج 

دائما في اإلطار العلمي التحديثي..
وأض�اف "المش�كلة ف�ي المنظوم�ة التعليمي�ة 
ف�ي الجامع�ات انها غي�ر مواكبة أو عل�ى األقل 
الدراس�ات  مس�توى  عل�ى  ضعيف�ة  مواكبته�ا 
اإلنسانية  والدراس�ات العلمية الصرفة حتى في 
ح�دود المواكبة المحدودة يجد األس�تاذ صعوبة 
في إيصال ما هو جديد وتظل المناهج تراوح في 
مكانها كأنها معزوفة من معزوفات الموسيقيين 
المعروفين. ان المهمة هي  المزاوجة بين الحديث 
والقديم حيث ال يمك�ن ان نرفض القديم بأكمله 
ولك�ن نس�تطيع ان نأتي بجديد ينس�جم مع هذا 
القديم واألهم من هذا وذلك ان يش�عر الطالب ان 
المادة العلمية تش�كل له خزين�ا معرفيا ال يمكن 

ان ينساه بسهولة".

املناهج والأ�شلوب التلقيني
 اما د.محمد رضا مبارك،أس�تاذ في كليه اإلعالم، 
فق�د أك�د أن قضي�ة المناه�ج من أه�م القضايا 
االساس�ية الت�ي ته�م الجامع�ات كاف�ة، ويجب 
االنتباه إليها والبد من القول ان المناهج قد ثبتت 
على أس�لوب واحد واقصد به األسلوب التلقيني، 
حي�ث أن الطال�ب يحف�ظ مايذك�ره األس�تاذ بال 
تفاع�ل أو مش�اركة وس�بب ذلك اعتي�اد طريقة 
واح�دة بال تطوير او تغيي�ر وانعدام التفاهم بين 
الطال�ب واألس�تاذ وعدم حث�ه على النش�اطات 
خارج الصف اقصد مراجعة المكاتب سواء كانت 
مكتبة الكلية ام البيتية التي هي احد مس�تلزمات 
الطالب الضرورية، وأضاف "إن مشكلة المناهج 
تكم�ن ف�ي انه�ا قائمة عل�ى الحفظ م�ا يعطيه 
األس�تاذ من م�ادة لتكون اإلجابة ف�ي االمتحان 
بمثل ما يطرحه األستاذ واخذ درجة كاملة حيث 
ان بعض األساتذة يش�جع على هكذا أسلوب في 

اإلجابة بعيدا عن الفه�م والتفكير، وابداء وجهة 
النظ�ر حي�ث يتحول الطال�ب الى ببغ�اء يردد ما 

لذا يجب  األستاذ،  يقوله 
اس�تبدال ه�ذه الطريقة 
القديم�ة وح�ث الطالب 
على التفكير ألن الحفظ 

يلغي العقل .

م�شكلة املناهج 
والتدري�شيني

 فيم�ا اش�ار د.محس�ن 
الكتاني في تعقيبه على 
قضية المناهج إلى جملة 
م�ن الحقائ�ق بالق�ول، 

"إذا أردن�ا أن نتكلم عن المناهج الدراس�ية وهو 
حديث ذو ش�جون يحت�اج إلى أكثر م�ن تحقيق 
صحف�ي ف�ي جري�دة وان كان�ت ه�ذه الجريدة 
معروف�ة برصانتها وكثرة من يتعرضون لها، أن 
الموضوع ش�ائك وكبير لكن ال بأس في تس�ليط 

الضوء على بعض القضايا:
-1 أن هن�اك كثي�را م�ن المناه�ج الدراس�ية ال 
س�يما ف�ي الدراس�ات اإلنس�انية غي�ر مواكب�ة 
للمس�تجدات من نظري�ات حديثة خاص�ة إذا ما 
عرفنا أن الدراسات اإلنس�انية متغيرها أكثر من 
ثابته�ا أي بمعنى أن النظريات تتغير باس�تمرار 
وما يصح اليوم ق�د ال يكون صحيحا غدا إضافة 
ال�ى ان بع�ض المناه�ج أصبح�ت ال تت�الءم مع 
عقلية الطالب، فالطالب اآلن ميال الى االختصار 
واس�تخدام وس�ائل اإليض�اح التكنولوجية. -2 
هناك مشكلة حقيقية تكمن في األستاذ، فبعض 
أساتذة الجامعات -وأنا أتحمل نتيجة ما أقول- ال 
يصلحون أن يكونوا طلبة في الدراس�ات األولية 
مثل هؤالء هم الس�بب في استش�راء ما يس�مى 
تدري�س الذاكرة اي بمعن�ى تخزين المعلومة في 

الذاك�رة لوق�ت قصير يس�تمر إلى ما بع�د تأدية 
االمتحان ومن ثم ينس�ى الطال�ب كل ما اختزنه 

في الذاكرة.
-3 خالصة الكالم هناك 
حقيقيت�ان  مش�كلتان 
المناه�ج  ف�ي  تكمن�ان 
مثل م�ا أس�لفنا وإجراء 
جوهري�ة  إصالح�ات 
تتعلق  الثانية  والمشكلة 
التدريس�ية،  بالم�الكات 
فال بد من توفير أس�اتذة 
ع�ال  مس�توى  عل�ى 
يمتلكون إمكانات ذهنية 
وخزينا معرفيا وقادرين على التعامل مع الجانب 
التكنولوجي بش�كل يمكنهم من توظيف كل هذا 

في خدمة الطالب والمسيرة العلمية. 

الطلبة وغياب التفاعل
 بينم�ا ي�رى أس�تاذ العل�وم السياس�ية د.حازم 
الش�مري، إلى ان التعليم الي�وم ال يتوقف بحدود 
األس�اتذة والمناه�ج فق�ط، حي�ث ان العملي�ة 
التعليمية عملية تفاعلية تقوم على ركائز متعددة 
من أهمها الطالب نفسه فالطالب الجامعي يجب 
ان يتصف بكونه باحث�ا عن المعلومة واليتوقف 
بحدود تلقي المعلوم�ة، ولكن الواقع عكس هذا 
تماما، فالصفة الس�ائدة على طلبتنا هي الخمول 
وعدم التفاعل مما يقلل من عزيمة األس�اتذة في 
االسترسال في إطار أوسع، ويقول المحاضر في 
كلية الهندس�ة، أيهاب س�امي حسن عن رأيه في 
المناهج الجامعي�ة الراهنة "انها تفتقر لمواكبة 
التطورات ف�ي العالم ، وأضاف " وس�ط التطور 
العلمي المتس�ارع وما حصل م�ن طفرات هائلة 
في ش�تى االختصاصات العلمي�ة، خصوصا علم 
الفيزياء والحاسوب والطب، يظهر جليا ضرورة 

تطوير المناهج الدراسية في الجامعات العراقية 
إلى مس�توى يواكب التطور الحاصل في العلوم، 

العراقي  للطالب  ليتس�نى 
معرفة أخر التطورات في 
وتقليل  الحديث�ة،  العلوم 
الفارق العلمي بينه وبين 
ف�ي  الطال�ب  مس�توى 

إلى  المتقدمة، باإلضافة  الدول 
ذل�ك ف�إن الجامع�ات العراقية 

األجهزة  لتوفي�ر  بحاجة 
الحديث�ة  المختبري�ة 
للباحثي�ن  ليتس�نى 

االرتقاء ببحوثهم والتوصل الى اكتشافات علمية 
جديدة.

 ذك�ر لي اح�د الزمالء الذي�ن حصلوا عل�ى بعثة 
أن�ه دراسية الى الواليات المتحدة  األمريكي�ة 

فرق أثناء دراس�ته لم يالحظ  اي 
العراقي  الطال�ب  بي�ن 
األمريك�ي  والطال�ب 
سوى انه األخير تتوفر 

األجه�زة  كاف�ة  لدي�ه 
ي�ة  لمختبر ا

ت  لتقني�ا ا و
 ، يث�ة لحد ا
س�هل  مما 
عليه إجراء 
ب  ر لتج�ا ا

بيس�ر 
ل  لحصو ا و

نتائج  عل�ى 
ف�ي  غاي�ة 

الدقة".

غياب �شرتاتيجية التطوير
أم�ا م�ا يتعل�ق بالطلبة فل�م يبتعدوا كثي�را على 
بع�ض  ل�ه  اش�ار  م�ا 
غي�اب  م�ن  أس�اتذتهم 
ش�به تام لإلستراتيجيات 
التطويري�ة س�وى عل�ى 
او  العمل�ي  المس�توى 
يكش�ف  مم�ا  النظ�ري، 
النق�اب عن خل�ل بنيوي 
الخط�ط  مجم�ل  ف�ي 
الستراتجية الحالية والتي 
الف�روق  اله�وة  تكش�ف 
الشاس�عة بينه�ا وبي�ن م�ا يش�هده العال�م من 

قفزات هائل�ة في مجال التطوي�ر األكاديمي 
والجامعي. 

ى  حيث  ي�ر

الطال�ب أس�يل هيثم، عل�وم بن�ات "ان المناهج 
التي ندرسها في الكلية قديمة وال تراعي التطور 
الحاصل في العلوم وكذلك ركاكة الجانب العملي 
والقائمين عليه، حي�ث ان األجهزة بالية وتظهر 
نتائج غير دقيقة مما يودي الى دور س�لبي على 
المس�توى العلمي للطلبة. اما مالك مطشر عبيد، 
طال�ب كلي�ة الهندس�ة في�رى "ان المناهج التي 
يدرس�ها طلبة كلية الهندسة بش�كل عام وقسم 
النف�ط على وجه الخص�وص تعتبر مناهج بالية 
وال تحاك�ي التطور الحاصل في هذا المجال على 
الرغم من ان علم الهندس�ة من العلوم المتطورة 
باستمرار تبعا لتطور الحياة والتكنولوجيا، لذلك 
يجب إعادة صياغة للمناهج محاولة لنفض غبار 
عقولنا التي اتخمت باألفكار الكالس�يكية، أضف 
الى ذلك ان هناك الكثير من األساتذة غير كفوءين 
م�ع وج�ود بع�ض االس�تثناءات، فلدين�ا بعض 
األس�اتذة المبدعي�ن الذي�ن يعول عليه�م برفدنا 

بخبراتهم وعلومهم ".

مناهج قدمية
  وأش�ارت الطالبة شمس واثق، كلية اإلعالم إلى 
أن "المناهج في جامعاتن�ا قديمة وغير مواكبة 
للتط�ور الحاص�ل، أما في ما يتعل�ق بنطاق كلية 
اإلع�الم فإن المناه�ج التي ندرس�ها عاجزة من 
صن�ع إعالميي�ن يفرض�ون نفس�هم بالس�احة 
اإلعالمي�ة، فم�ا ان ننته�ي من مرحلة دراس�ية 
ودخ�ول بمرحل�ة جدي�دة حت�ى تك�ون الم�واد 
العلمية التي تلقيناها في مطاوي النسيان ويعود 
السبب في ذلك الى ان المناهج تركز على الجانب 

النظري واغفالها الجانب العملي.
 وتش�اركها ال�رأي زميلتها س�ما ش�وكة، كلية 
اإلع�الم بالقول "ان المناه�ج التعليمية في كلية 
االع�الم ه�ي مناه�ج حفظي�ة أكثر م�ن كونها 
تطبيقي�ة فهو منهج بال�ي وغير محاكي للتطور 
ف�ي مجال اإلع�الم الذي فرض نفس�ه كس�لطة 
مهيمنة على المشهد السياسي، وما شهده العالم 
العربي من ربيع ثورات وما تلعبه وسائل اإلعالم 
من دور ايجابي ومؤثر في تلك الثورات خير دليل 
عل�ى قوة االعالم وتط�وره في حي�ن مازلنا في 
كلية االعالم ندرس مواد نظرية أكل عليها الزمن 

وشرب. 

ولنا كلمة
 وفي ختام جولتنا وجدنا ثمة إجماعا من الطلبة 
واألس�اتذة الذين التقيناهم على وجود مش�اكل 
حقيقي�ة تعتري المؤسس�ة التعليمية والمناهج 
الدراس�ية على وجه التحديد مما يس�تلزم وقفة 
المش�اكل والدف�ع  ج�ادة لمعالج�ة تل�ك 
باتجاه تطوير مناهج وإدخال األساليب 
والتقنيات الحديثة، فكثير من األقسام 
العلمية تش�هد غيابا تاما للتكنلوجيا 
ووسائل اإليضاح ليظل الطالب يعيش 
في إط�ار خياالت علمية من خالل ما 
يقصه األس�تاذ له كأننا ما زلنا نعيش 
باأللفي�ة االول�ى!، ان الجامعات هي 
المؤسس�ة المعني�ة ببن�اء ك�وادر 
تخصصية في شتى المجاالت، لذا 
الب�د من صناعة عق�ول مفكرة 
قادرة عل�ى اإلب�داع والتطوير 
ف�ي مجال االختص�اص تملك 
األهلية  على اقتحام ميادين 
العمل بكل جدارة وكفاءة، 
وهذا اليمكن ان يتحقق اال 
من خالل تس�ليح الطالب 
على مدار األربع س�نوات 
باإلمكاني�ات  الدراس�ية 
المعرفية الحديثة .                         

        امل�شتقبل العراقي / متابعة
في ظ�ل واقع التعليم العالي والبح�ث العلمي وما مر به 
البل�د من ظ�روف، نجد أن الوق�ت قد حان لتس�خير كل 
الجهود والطاقات الممكنة من أجل االرتقاء بهذا الواقع، 
اعتماداً على الدور الحيوي للوزارة في النهوض بمختلف 
قطاعات المجتمع من خالل المس�اهمة الفاعلة في بناء 
مجتمع المعرفة وترسيخ األسس الداعمة الحترام العلم 
والعلم�اء، انطالق�اً م�ن قيمن�ا ومبادئنا المس�تمدة من 

موروثنا الحضاري العربي واإلسالمي.
وحرصاً من قيادة التعليم العالي على أن ترقى المؤسسات 
التعليمي�ة والجامع�ات والمراكز العلمي�ة والبحثية إلى 
مس�توى الطم�وح بم�ا يواكب التق�دم الحاص�ل عالمياً 
وصوالً إلى حافات العل�وم والمعرفة، فقد تبّنت الوزارة 
ف�ي إس�تراتيجيتها الحالي�ة مجموع�ة م�ن التوجهات 
واألهداف للنهوض بالتعليم العالي من خالل تأكيد أهمية 
تحقيق )التنمية البشرية المستدامة( وتدعيم )متطلبات 
الج�ودة في التعلي�م العالي( عل�ى وفق معايي�ر وطنية 

تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالمياً.
وتأسيس�اً على ما تقدم، ش�ملت اإلس�تراتيجية الحالية 
خط�ة عمل تنفيذية هادفة تنف�ذ خالل األعوام )2009 – 
2013(، ضمن ج�دول زمني يحدد األعمال والنش�اطات 
والجهات المس�ؤولة عن تنفيذ كل عمل، والوقت المحدد 

للتنفيذ في ضوء المؤشرات والنتائج المتوقعة.
تأخذ اإلس�تراتيجية بعين االعتبار توفي�ر فرص التعليم 
للجمي�ع وتلبي�ة احتياج�ات المجتمع العراق�ي الحالية 
والمس�تقبلية المنس�جمة مع أهداف التنمية وخططها، 
وذلك به�دف الوصول إلى خريجين مؤهلي�ن لتلبية هذه 
االحتياجات، من خالل رسم السياسات، وتحديد األعمال 
الالزمة لتوفير البيئة المناسبة  لهذا التطوير، ومن خالل 
األسس المستمدة من فلس�فة الوزارة ورؤيتها. تناولت 
اإلس�تراتيجية الحالي�ة مجموعة من المحاور الرئيس�ة 

ذات العالقة ب� :
-  أسس وآليات القبول في الجامعات / الهيئات.

الدراس�ية )محت�وى وطرائ�ق  والبرام�ج  المناه�ج    -
وتقنيات(.

-   أسس وآليات االعتمادية الدولية وضبط الجودة.
-  تشجيع اإلبداع والتمّيز في البحث العلمي.

-  تطوير قدرات الكفاءات الجامعية وعلى الصُعد كافة.
-  خدمة المجتمع في المجاالت كافة.

                        فل�شفة التعليم العايل
الفلس�فة ه�ي مجموعة م�ن القواع�د والقواني�ن التي 
تحكم العملي�ة التعليمي�ة بأبعادها التنظيمي�ة الداخلية 
والخارجي�ة التي يتحتم على القي�ادات العلمية واإلدارية 
ف�ي التعليم العال�ي امتالكها واإليمان بها م�ن أجل بناء 
إستراتيجية مستقبلية للتعليم العالي. ومن هذا المنطلق 
ف�إن ال�وزارة تؤكد في فلس�فتها على القي�م الحضارية 
المس�تمدة من أصالة التراث، ومعطيات الحاضر تحقيقاً 

للتوجهات العامة اآلتية:
- بناء اإلنسان الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة والقادر 
عل�ى اإلبداع والتعامل مع مس�تجدات العص�ر على نحو 
متفت�ح وهادف ويحت�رم التنّوع والتماي�ز والحوار بين 

الثقافات.
- تهيئ�ة البيئ�ة المناس�بة لتعزي�ز ق�درات العاملين في 
التعلي�م العال�ي، بم�ا ي�ؤدي إلى تطوي�ر واق�ع الوزارة 

ومؤسساتها العلمية والبحثية . 
- بن�اء مجتم�ع معرفي متط�ور يرتكز عل�ى المضامين 

القيمّية ويتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته.
- العمل على توفير متطلبات الحياة الالئقة للعاملين في 

قط�اع التعليم العالي بما يتناس�ب م�ع  دورهم الحيوي 
في خدمة المجتمع وبش�كل خاص أس�اتذة الجامعات / 

الهيئات.
وتنظر الوزارة بجدية إلى مجموعة من الركائز األساسية 
في إطار التوجهات العامة لفلس�فتها، والتي ُتعد مؤثرة 
في مس�يرة التعليم العالي    وتس�تهدف تنش�يط مجمل 
الفعالي�ات المرتبط�ة بقي�ادة متطلبات التعلي�م العالي 

والبحث العلمي وهذه الركائز هي:
 1. البيئة الجامعية: تطوير البيئة الجامعية من خالل:

- التوج�ه نح�و ال مركزي�ة اإلدارة الجامعي�ة ف�ي إطار 
قانون التعليم العالي.

- الجامعة حرم آمن  ذو قدسية واستقاللية.
- تعزيز مكانة األستاذ الجامعي  ودوره.

- البن�اء العلمي والقيمّي للطال�ب الجامعي وتعزيز روح 
المواطنة فيه.

- العدالة والمساواة في التعامل.
التنمية البشرية المستدامة:

- إع�داد مواصف�ات دقيقة ألعض�اء الهيئة التدريس�ية 
وموظفي التعليم العالي.

- التنمية المستدامة لقدرات التدريسي الجامعي العلمية 
والبحثية.

- تحدي�د مواصفات دقيق�ة للخريجي�ن )تطابق معايير 
الجودة العالمية(.

3.  تقانة برامج التعليم:
- التوجه نحو تقانة التعليم العالي.

- اس�تحداث الجامعات المتخصصة والكليات واألقسام 
العلمية المرتبطة بحافات العلوم.

- تحديث طرائق التدريس ووس�ائلها على وفق األس�س 
المعتمدة في الجامعات  الرصينة.

- تطوي�ر المكتب�ات الجامعي�ة وتدعي�م التوّج�ه نح�و 
المكتبة االلكترونية.

البحث العلمي:
     ُيُع�د البح�ث العلمي النظري والتطبيقي أس�اس تقدم 
الش�عوب واألمم، ولذا يتوجب إعط�اؤه دوراً مهماً كونه 
المرتك�ز األس�اس ف�ي تطوير التعلي�م العال�ي لتحقيق 

التطور العلمي والترصين الثقافي.
5. البعد الحضاري:

- األخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار خصوصي�ة الواق�ع الثقاف�ي 
العراقي.

- تأكيد أهمية التراث العلمي العربي اإلسالمي.
- االهتمام بس�المة اللغة العربي�ة والتواصل مع اللغات 

األخرى.

6. التعليم الخاص )األهلي(:
- متابعة ترصين مساهمات الجامعات والكليات األهلية 
في تأكيد انس�جام متطلباتها بما يتوافق مع سياس�ات 
وتوجه�ات الوزارة وحاجة س�وق  العم�ل- التأكيد على 
ان تنح�ى الجامع�ات والكلي�ات األهلية منح�ى التكامل 
وليس التشابه في االختصاصات العلمية واإلنسانية مع 

الجامعات الرسمية.
روؤية التعليم العايل والبحث العلمي

تس�عى ال�وزارة إل�ى االرتق�اء بالتعليم العال�ي والبحث 
العلمي لتلبية احتياجات المجتمع التنموية باتجاه تحقيق 
التمّيز في مختلف نشاطاته العلمية والتربوية في مجال 
)التعل�ّم والتعلي�م، البح�ث العلمي، وخدم�ة المجتمع(.
وتس�تند الوزارة في تحقيق أهدافها اإلس�تراتيجية على 
عمليات تنشيط قدراتها الذاتية لبناء "مجتمع المعرفة" 

واالتجاه نحو التنمية البشرية المستدامة.
سياسات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي

. إعادة النظر بسياس�ات القبول ف�ي الجامعات لتحقيق 
اكب�ر ق�در ممك�ن م�ن المواءم�ة بي�ن رغب�ات الطلبة 

والتخصصات المتاحة لهم.
. تؤكد الوزارة في سياساتها العامة، أهمية تدعيم أسس 
التعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبة التطّور في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوظيفها في اإلدارة 
وف�ي تحدي�ث البرام�ج األكاديمية، من حي�ث المحتوى 

وأساليب التدريس والتقويم.
.  مراع�اة اقتصادي�ات التعليم في قط�اع التعليم العالي 
الت�ي تتضم�ن تأمي�ن التمويل ال�الزم، ووض�ع اآلليات 
المناس�بة لتوزيع الموارد المالية المتاحة واس�تخدامها 

بكفاءة وفاعلية على وفق  األولويات.
. تعمي�م ونش�ر مفاهيم ضب�ط الج�ودة لتطبيقها على 

مختلف مكونات نظام التعليم العالي ومراحله.
البح�ث  العلم�ي وبخاص�ة  البح�ث  إع�ادة متطلب�ات   .
العلم�ي التطبيق�ي الموّجه لخدم�ة المجتم�ع وتنميته 
وتشجيع التوّجه نحو توفير البيئة األكاديمية والنفسية 
واالجتماعي�ة الداعمة لإلب�داع والتمّيز واالبتكار وصقل 

المواهب.
الربامج الدرا�شية

   إع�ادة النظ�ر في فلس�فة العملي�ة التعليمي�ة وتحديد 
أهداف كل كلية بش�كل واضح وتحديد اآلليات والوسائل 

الموصل�ة لتلك األه�داف من حيث  المناه�ج والمفردات 
وطرائق التدريس والمالك التدريس�ي والمستلزمات  بما 

يضمن:
1. تحدي�ث المناهج الدراس�ية بش�كل مس�تمر وبمعدل 
لمواكبته�ا  دراس�ية(  دورة   )تخ�رج  س�نوات   )4-6(
التط�ورات العالمي�ة والس�ماح بتطوير ه�ذه المفردات 

سنوياً بنسبة 10 – 20%.
2. ُيع�د الكت�اب المنهج�ي الحد األدن�ى للم�ادة العلمية 
ُيض�اف إليه�ا دراس�ات ومص�ادر يحدده�ا التدريس�ي 

والقسم العلمي.
3. االهتم�ام بالتوس�ع وتطوي�ر جمي�ع االختصاصات 
ف�ي التعلي�م العال�ي والتركيز عل�ى أُس�س التكامل في 
االختصاص�ات الجامعية وليس التش�ابه باتجاه مواكبة 

التطور العلمي العالمي وصوالً إلى حافات العلوم.
4. تطوير أساليب القياس والتقويم  للطالب )االمتحانات 
الش�هرية أو الفصلي�ة أو نهاي�ة الس�نة( لغ�رض قياس 
مستوى الذكاء عند الطالب وقدرته على التفكير بالتحليل 

واالستنتاج.
5. اس�تحداث المراك�ز البحثي�ة المتخصص�ة وتوفي�ر 
المالكات العلمية والس�اندة لها بحسب المشاكل العملية 
الس�ائدة ف�ي بيئة الجامعة لتكون )س�مة ممي�زة( لتلك 
الجامعة مثل )دراس�ات الصح�راء أو االهوار أو النخيل . 

. . الخ(.
6. اس�تحداث مراك�ز تطوير أعض�اء الهيئة التدريس�ية 

وتمكينها من أداء رسالتها.
7. التوس�ع المدروس في الدراس�ات العلي�ا )داخل البلد 
واالستش�راف  البل�د  احتياج�ات  ويراع�ى  وخارج�ه( 

المستقبلي.
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت:

* استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحديث 
مس�اقاتها ف�ي جمي�ع البرام�ج التعليمي�ة م�ن حي�ث 

المحتوى واساليب التدريس والتقويم.
* السعي الحثيث الى إنشاء المكتبة االلكترونية.

* تطوي�ر ق�درات أعضاء هيئ�ة التدريس في اس�تخدام 
التكنولوجيا في التعليم والتعلّم.

الالزم�ة  والمس�تلزمات  األساس�ية  البن�ى  توفي�ر   *
لتمكين أعضاء الهيئة التدريس�ية والطلبة من اس�تخدام 

التكنولوجيا ومنها االجتماعات الفيديوية.
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املناهج اجلامعية بحاجة 
اإىل وقفة جادة وتغيري 
جوهري لبع�ض املفاهيم 

مناهجنا ا�شبه مبعزوفات 
بتهوفن يعزفونها 

الأ�شاتذة بطريقة 
تقليدية   



      امل�ستقبل العراقي/ حليم االعرجي

 
اتخ�ذت وتتخ�ذ المملك�ة العربية الس�عودية 
مواقف متباينة مما س�مي جزاف�ا ب�"الربيع 
العربي" او "ثورات الربيع العربي" التي اتضح 
فيما بعد أنها أسلوب اميريكي غربي إسرائيلي 
جديد يح�ل محل األس�لوب القديم ف�ي تغيير 
الوج�ود واألغطية والمظاهر التي تتغطى بها 
األنظمة المفضوحة او التي انتهت مهمتها أو 
احترقت ورقتها بانقالب عسكري يأتي وسط 
ضجيج م�ن الخطابات والش�عارات والهوس 
االس�تعراضي ف�ي مظاه�ر وظواه�ر مع�دة 
لالس�تهالك المحلي، وقد تس�ّيد هذا األسلوب 
لفت�رة تجاوزت حدود الثماني�ن عاما منذ أول 
انقالب عسكري وقع في العراق عام 1936 من 
قبل بكر صدقي والى أن تغير أسلوب اإلطاحة 
بالحكوم�ات وجل�ب بديل�ة نتيج�ة لس�ببين: 
االول : ان االنقالبيين الذين اس�تلموا الس�لطة 
في العراق وس�وريا ومصر والسودان واليمن 
وتون�س وموريتاني�ا وقطر وليبي�ا وغيرها ، 
ب�دءوا يعدون لألمر ما يس�توجب فإلى جانب 
اتخ�اذ  التدابي�ر االحترازية والتدابي�ر االمنية 
المش�ددة فانه�م عم�دوا ال�ى تبن�ي اس�لوب 

التوريث !!
الثاني : ان جمي�ع االنظمة االنقالبية اعتمدت 
في البق�اء والتصدي لمح�اوالت االطاحة بها 
على الدع�م العائلي او العش�ائري او الطائفي 
او الدين�ي او العنص�ري او المناطق�ي او كل 
ذل�ك مجتمعا كم�ا فعل النظ�ام الصدامي فقد 
كان عائلي�ا وعش�ائريا ومناطقي�ا وطائفي�ا 
وعنصري�ا، وغي�ر ذل�ك ايض�ا اق�ول اتخ�ذت 
المملك�ة العربية الس�عودية مواق�ف متباينة 
إزاء ما ح�دث، فتارة بصورة تدخل عس�كري 
مباشر، كما حصل في البحرين وتارة بصورة 

غير مباشرة عندما وقفت موقفا 
عدائي�ا م�ن نظام بش�ار األس�د 
ودع�ت ال�ى االطاح�ة  وقدمت 
ووزع�ت  والمرتزق�ة  االم�وال 
ودول  جه�ات  عل�ى  الرش�اوى 
اقليمي�ة ودولي�ة وكذل�ك الحال 
بالنس�بة لليبيا ف�ي حين نجدها 
تتج�رأ وتق�دم على اس�تضافة 
الرئيس التونس�ي المخلوع زين 
العابدي�ن بن علي، أما بالنس�بة 
لمص�ر فق�د وقف�ت ال�ى جانب 
المجلس العسكري وقدمت دعما 
مالي�ا ل�ه بالرغم م�ن العالقات 
الت�ي كان�ت تربطها  الوطي�دة، 
بالرئي�س المص�ري المخل�وع ، 
وبالطب�ع ال يمكن تفس�ير هذه 

المواق�ف المتباين�ة م�ن الح�راك ف�ي الدول 
العربي�ة إال في ض�وء االهتمام�ات االقليمية 
الخاصة بها والمش�كلة القائمة سياس�يا بين 
اي�ران والس�عودية هي المفتاح لفه�م الكثير 
من هذه السياس�يات  بحسب بعض المحليين 
بي�د أن م�ا تعان�ي من�ه الس�عودية ه�و ابعد 
بكثي�ر من موضوع عالقاته�ا بإيران. يقول " 
هان�ز ارنس�ت " المحلل األلمان�ي: "لقد تلقت 
الس�عودية ام�را غي�ر معلن بزمن رأس�ها في 
التراب حتى اش�عار آخر  اما " كادير ووسيت 
" االختصاص�ي االلمان�ي في ش�ؤون منطقة 
الخلي�ج ، فيق�ول " ان الس�عودية ال تهت�م اال 
بنفس�ها فقط " ويضيف :  انها عندما تتحدث 
عن االمن ، فانها تعني امنها هي بالذات وليس 
اي ش�يء غير ذلك"، ونس�أل ترى لماذا يحدث 
ذل�ك .. اي لماذا تبدو الس�عودية هكذا وكأنها 
نعامة تدس رأس�ها في رم�ال الصحراء ، لئال 
ت�رى ما يج�ري حوله�ا...؟ اهو الخ�وف مما 

يجري؟ أم انه الخوف من الذي سيأتي ..؟
ان سياس�ة العص�ا والج�زرة الت�ي اتبعته�ا 
الس�عودية ، لم تعط الكثير من النتائج السارة 
للعائل�ة الحاكمة .. فإخم�اد االحتجاجات في 
المناطق الش�رقية لن يؤدي الى وأد " الثورة " 

التي بدأت تظهر عالماتها للعيان .
ان االته�ام الجاه�ز الموج�ه للس�اعدين ال�ى 

الحصول على حرياتهم وحقوقهم المهضومة 
بأنه�م "عم�الء" إلي�ران يض�ع 

الس�عودية وم�ا تتوهم به 
في دائرة " اتهام" مماثل 
ال يمك�ن اله�روب منه، 
االنتماء  تماثل  فاذا كان 
الدين�ي  او  المذهب�ي 

لإلدان�ة،  كاف  دلي�ل 
فان م�ا يحصل بين 

الس�عودية وبي�ن 
الى  ينتم�ون  من 
او  الوهابي�ة 
ال�ى غيرها من 
التيارات الدينية 
المذهبي�ة  او 
تدع�ي  الت�ي 
ية  د لس�عو ا
صلته�ا بها، من 

هن�ا 

يب�دو ه�ذا الزع�م عل�ى حقيقته عندم�ا نجد 
ان إي�ران الحالية مس�تهدفة اص�ال من الغرب 
وامي�ركا واس�رائيل..  وثمة مخ�اوف من ان 
يكون هن�اك محور "ش�يعي" يبدأ م�ن ايران 
ويمر بالعراق وس�وريا وينته�ي بلبنان حيث 

ح�زب الل�ه وق�د جرت 
المح�ور  ه�ذا  تس�مية 
الش�يعي"  ب�"اله�الل 
وهذا ما يع�زز االعتقاد 
الت�ي  الس�عودية  ب�ان 
يش�ار إليها ع�ادة بأنها 
تقوم ب�ادوار النيابة في 
اميركا  لصالح  المنطقة 
واس�رائيل  والغ�رب 
تواج�ه اآلن وضعا يثير 
المخ�اوف  الكثي�ر م�ن 

لدى االس�رة الحاكمة ،  وبهذا االتجاه توقعت 
مص�ادر اكاديمية فرنس�ية مطلع�ة  ان تكون 
الس�عودية البل�د المرش�ح للمحط�ة المقبلة 
في حركة الش�ارع العرب�ي المتنقلة واضافت 
ان�ه: "بغ�ض النظ�ر عن االح�داث الس�ورية، 
تبقى الس�عودية هي المرش�ح المقبل لحركة 
الش�ارع، خصوصا ان اوضاع اليمن ال تناسب 
الوضع الس�عودي وثمة الكثير من المؤشرات 
التي تعطي انطباعا عن أن الحدود الس�عودية 

اليمنية غير مطمئنة للنظام السعودي".
ويعك�س تول�ي االمي�ر نايف ب�ن عبد 
العزيز والية العه�د بعد وفاة 
األمي�ر س�لطان، تنفيذا 
لرغب�ة المل�ك عب�د 
طبيع�ة  الل�ه، 
مس�ار األحداث 
س�وف  الت�ي 

تعص�ف 
بالمملكة بين 
د  حف�ا أل ا

م�ن 

الجيل الجديد .. وقد بدأت بوادر االنشقاق 
والخالف باس�تقالة األمير ط�الل بن عبد 
العزيز من هيئ�ة البيعة، وهذا جعل دوائر 
الق�رار الغربي�ة تنتظ�ر ح�راك الش�ارع 
الس�عودي في أية لحظة ومظاهر التمرد 
في منطقة القطيف ليس�ت سوى مقدمة 

للتحرك الشعبي األوسع.
ان ما يحصل داخل بنية األسرة السعودية 
الحاكمة، يشكل احد أهم مؤشرات انفجار 
الوض�ع في الس�عودية فمنذ ع�ام 1958 
ظهر تنظيم ليبرالي تحت مسمى "األمراء 
األح�رار" بزعام�ة االمي�ر طالل ب�ن عبد 
العزيز الذي استفاد كثيرا من الخالف بين 
الملك سعود واألمير فيصل في حينها وطالب 
بع�دد م�ن اإلصالح�ات اهمها وضع دس�تور 
دائ�م للب�الد، وتفعي�ل دور مجلس الش�ورى، 
وايد كثي�ر من المثقفي�ن والمتنورين وبعض 
من  والكثي�ر  التج�ار 
عام�ة الش�عب أفكار 
ال�ذي  ط�الل  االمي�ر 
غ�ادر المملكة بعد ان 
توت�رت العالقات بينه 
وبي�ن األمي�ر فيص�ل 
الذي تولى العرش بعد 
ان أط�اح بحكم الملك 
ه�رب  ال�ذي  س�عود 
م�ن الس�عودية الجئا 
في قب�رص واليونان ثم 
ق�دم إل�ى القاهرة بدع�وة م�ن الرئيس جمال 
عب�د الناصر وقد بقي فيها ال�ى وفاته.. حيث 
قدم اليها ايض�ا االمير طالل وعدد من األمراء 
الغاضبي�ن على تردي األوض�اع، غير أن طالل 
ل�م يبق ف�ي القاه�رة طوي�ال.. اذ انتق�ل الى 
بي�روت التي باش�ر فيه�ا ومنها ق�ام بإصدار 
البيان�ات والنش�رات المناهضة لحك�م الملك 
فيص�ل وطال�ب باإلصالح�ات الديمقراطي�ة 
والدس�تورية واحتضن بعض الناش�طين في 
جبه�ة تحري�ر الجزي�رة العربي�ة وق�دم لهم 
االعان�ات المالي�ة، بيد ان�ه فضل ف�ي النهاية 
الع�ودة ال�ى الري�اض، معلن�ا اعتزال�ه العمل 
السياس�ي أواخ�ر الس�بعينات، مؤك�دا ع�دم 
اس�تعداده للتعاون مع اس�رته ، مشيرا الى ان 
عودت�ه وعودة أخوته معه ال يعني االقرار بما 
عليه النظام من تفس�خ وترٍد نتيجة التمس�ك 
الش�عب ركب�ت حريات�ه  بسياس�ة تهمي�ش 
ومص�ادرة حقه ف�ي الحياة الح�رة الكريمة، 
بي�د ان�ه وافق بع�د الحاح م�ن قب�ل االخرين 
م�ن اخوت�ه عل�ى االنظام ال�ى هيئ�ة البيعة ، 
التي اتهمها بأنها ليس�ت س�وى مجموعة من 
االشخاص المتأثرين برغبة الملك والخاضعين 
البتزاز االقوى المرش�ح الن يكون وليا للعهد 
، باعتب�ار ان م�ا ح�دث ليس�ت لها س�ابقة اذ 
الم�رة االولى التي ينتهي فيه�ا ولي العهد الى 
الم�وت ، فكل الذين تولوا هذا المنصب صاروا 
مل�وكا بعد وفاة المل�ك وليس العكس .. يقول 
داينجرلوك�س احد اهم المحللين في بريطانيا 
: لق�د ايقنت تماما االن .. ان نهاية الس�عودية 

اضحت حقيقة قائمة السبيل لنفيها !!
عندم�ا ح�اول محمد حس�نين هي�كل في 
س�بعينات القرن الماضي االجابة على 
سؤال من نوع ما مستقبل المنطقة 
العربي�ة .. م�ن خ�الل مقاالت�ه 
جري�دة  ف�ي   .. االس�بوعية 

االهرام ، وصل الى قناعة 
كان يب�دو ان�ه توصل 
التحلي�ل  اليه�ا عب�ر 
والبح�ث وفي ضوء 
المؤكدة  المعلومات 

ان المستقبل ، اي ما يلي الثمانينات من القرن 
الماضي صعودا ال�ى العقود االولى من القرن 
الواح�د والعش�رين هو من حص�ة " المملكة  
العربي�ة الس�عودية " واطلق عليه�ا " الحقبة 

السعودية".
االن وبع�د مضي م�ا يقرب م�ن اربعين عاما 
على تلك التكهنات " الهيكلية" يمكن القول ان 
الرجل ، وقع تحت تأثير البريق الخاطف، الذي 
صنعت�ه فترة حكم فيصل، الذي اتس�م بالقوة 
والحنك�ة والذكاء وبعد النظ�ر وهذا هو الذي 
دفعه إلزاحة اخيه الملك س�عود من الس�لطة 
التحدي�ات  اش�تداد  ليتواله�ا ف�ي ظ�روف   ،
الداخلية والخارجية محاوال ارس�اء الس�لطة 
في الس�عودية على أس�س ثابتة راسخة ، من 
خالل بناء دولة مؤسس�ات متماس�كة قادرة 
ومقتدرة بيد ان ذلك الحلم تبخر عندما توقفت 
العائل�ة المالكة بوجه اي�ة اصالحات حقيقية 

يمك�ن ان تطال الطابع 
ال�ذي  االس�تبدادي 
سارت عليه " المملكة 
" من�ذ نش�وئها المثير 
لج�دل عمي�ق وح�وار 

واسع ..
الس�عودية  خلقت  لقد 
وجوده�ا  معادل�ة 
عل�ى عاملي�ن مهمين 

بالنسبة لها وهما :
ومنه�ا   : الوهابي�ة   �  1

اس�تمدت ش�رعية وجودها وحرية تحركاتها 
وقدرتها على التصرف والتعاطي على االحداث 
والدع�وة لها على انها " الممثل " و " الراعي"  
و " الداعم "  لالس�الم م�ن خالل " الوهابية " 

التي تعطيها حق تمثيلها والتحدث باسمها.
2 � النف�ط : وف�ر فرص�ة امت�الك التموي�ل 

والرشوة وشراء والذمم. 
لق�د اعتم�دت الس�عودية على زع�م، اعتقدت 
انه يحقق لها بعض الش�رعية، فرفعت ش�عار 
اإلس�الم، كمصدر لش�رعية الحك�م واضعة " 
الوهابي�ة " كأس�اس تنطلق منه ف�ي تكييف 
اإلسالم على نحو ينسجم تماما مع توجهاتها 
السياس�ية، ومنطلقاتها المبدئية التي ظهرت 
الى الوجود مع بداية وجودها كحركة سياسية 
الش�بهات والش�كوك  الكثي�ر م�ن  "أث�ارت" 
اس�تندت على حس�م الصراعات الت�ي انبثقت 
بسببها مع القوى الرافضة لها في نجد أوال ثم 
في الحجاز ثانيا، على دعم بريطاني اول االمر 
غي�ر محدود، ثم دعم اميريكي واس�ع النطاق 
ومتواصل وفي اطار تحالف س�تراتيجي ثابت 
ل�م يعط النظام الس�عودي ضعف التعاطف او 
التأيي�د او التعاون بين ابن�اء الجزيرة العربية 
بشقيها النجدي والحجازي مع الوهابية، التي 
بدت تطرح نفسها بصيغة غريبة عن اإلسالم، 
ووف�ق تعاليم واجته�ادات بعيدة كل البعد عن 
جوه�ر اإلس�الم، االمر ال�ذي جع�ل المذاهب 

الس�نية تذهب باتجاه اعتبار اجتهادات 
وتعالي�م محم�د بن عب�د الوهاب 

خارج�ة ع�ن روح االس�الم 
وجوه�ره ب�ل ان بع�ض 

من  المس�لمين  علماء 
الس�نة ف�ي العراق 

ا  و ر ص�د أ
ى  فتو

تفسيق الوهابية وخروجها عن النهج القويم 
ودانوا ما قامت به الوهابية من اعمال اجرامية 
ضد المس�لمين وانتهاكها لحرمة المقدس�ات 
اإلس�المية ودخولها في صراع دموي " اثني ، 

طائفي ، مناطقي ، عشائري ، سياسي".
ف�ي  الس�لطة  أداة  الوهابي�ة  اصبح�ت  لق�د 
الحكم، واصبح�ت الس�لطة اداة الوهابية في 
بس�ط نفوذه�ا التخريب�ي وتغيي�ر قناع�ات 
الن�اس ومعتقداته�م االيمانية باالس�الم كما 
جس�دته المذاهب االسالمية الخمسة. من هنا 
كان الت�راث الدم�وي المتراكم ض�د المجتمع 
الس�عودي بشكل خاص ، قد جعل من شرعية 
العائل�ة الحاكمة، ليس فق�ط ناقصة ومتآكلة 
وحس�ب، ب�ل يمك�ن اعتب�ار اس�تحصال تلك 
الشرعية " الدينية الوهابية " خسارة للشرعية 
" الديني�ة الحقيقي�ة " التي تدين لها ش�رائح 
المجتمع والتي تمثل األكثرية، وهي كلها تدين 
بالمذاه�ب االس�المية 
الى  وتنظر  المعروف�ة 
الوهابية كعدو .. تماما 
الوهابي�ة  تنظ�ر  كم�ا 
االس�المية  للمذاه�ب 
نظرة العداء والكراهية 
والتكفير، في ضوء ذلك 
باتت القيادة السعودية 
، منقسمة على نفسها 

وبالشكل التالي : 
**فري�ق : يتبن�ى اليمين 

المتطرف
**فريق : يتبنى وسط المعتدل

**فريق : يتبنى االتجاه الفوضوي المتطرف
اما على مستوى المجتمع فقد برزت التيارات 

التالية: 
1 � تي�ار المثقفي�ن م�ن المذاهب االس�المية 

المعترف بها "السنة والشيعة".
2 � تيار السلفيين الوهابيين .

3 � تيار الال منتمين من اليائسين والمتشائمين 
والناقمين. 

لقد حاولت السلطة المعبرة عن تشبث األسرة 
الحاكم�ة بالحك�م وضرب كل م�ا يطفو على 
س�طح األحداث ف�ي الس�عودية م�ن ظواهر 
ومظاه�ر تعبر ع�ن اس�تفحال أزم�ة النظام 
نتيج�ة وصول�ه ال�ى م�أزق تاريخي بس�بب 
افتقاره لقدرة تبرير وجوده وتسويغ تمسكه 

بتالبيب الس�لطة واخضاع كل إجراءاتها 
وس�ياقاتها التعس�فية للتفن�ن في 

عملي�ات  م�ن  المزي�د  ممارس�ة 
القمع واالضطهاد بحق الشعب 

عل�ى  المغل�وب 
أمره.
فق�د 

عم�دت الس�لطة ال�ى ابع�اد تيارات الش�عب 
الوطنية عن مقتضيات المش�روع اإلصالحي 
الوطن�ي ومن�ع االتف�اق عل�ى المش�تركات 
الوطنية واالقتصادية والسياس�ية والتنموية 
م�ن خ�الل اخت�الل موازي�ن : الش�راكة ف�ي 
الوطن  ورؤية الحاضر والمس�تقبل وبذلك ما 
يجري االن في الس�احة السعودية من سجال 
ال يكش�ف ص�واب النهج، بل يكش�ف حقيقة 
مؤلمة كرس�تها الوهابية التكفيرية بالتعاون 
والتالزم مع الصهيونية والماسونية، تلك هي 
التعص�ب ض�د الثقافة اآلخر، القص�ف القائم 
على نفي اآلخر وتكفيره وتجريده من إمكانية 

التعايش وفرصة الحوار..
ال يمك�ن باي حال من االح�وال ، الوصول الى 
جوهر االزمة الراهنة التي تأخذ بخناق االسرة 
الحاكم�ة في الجزيرة العربية ، دون ان نعرف 
على وج�ه التحديد طبيعة وجوه�ر الوهابية 
كفك�رة ثم كدولة لقد اضح�ت الوهابية ومنذ 
اللحظ�ة االول�ى لوالدته�ا عل�ى ي�د مبتدعها 
محم�د بن عبد الوهاب الذي ح�اول في كتابه 
" التوحي�د " ان يكون له ش�أن كبير!! مفهوم 
م�رادف لالره�اب ، يمث�ل الح�رب  عل�ى من 
يخالفها ف�ي الرأي والمعتقد من المس�لمين، 
واجب ش�رعي، بحكم كونها تصنف كل من ال 
يؤم�ن  بما ت�راه، " مرتدا " يس�تحق القتل او 

الذبح.
ورغم ما بذلته الوهابية طوال اكثر من مائتي 
س�نة من جهد ش�اركها فيه كل اولئ�ك الذين 
كان�وا وما زال�وا يتمنون ان ت�دور المعارك ، 
والحروب بين المس�لمين انفسهم .. باسقاط 
اللحم�ة االس�المية القائمة عل�ى حرمة الدم 
المس�لم ومال�ه وعرض�ه .. حرمة م�ن قال : 
"اش�هد ان ال ال�ه اال الل�ه واش�هد ان محم�دا 
رسول الله" فقد كفاه ذلك ومنع عنه كل سوء 
وكذلك إس�قاط العصمة العروبية، بان جعلوا 
الدم العربي س�فاحا عندما يتواجد الخالف أو 
االختالف االجته�ادي .. بحيث ص�ار الصراع 
الدموي على أس�اس طائفي ف�ي االتجاهين: 

العروبي واالسالمي.
 اق�ول برغم ذلك كل ، ف�ان الوهابية لم تصبح 
بع�د ، إيديولوجي�ا س�ائر المؤسس�ة الدينية 
في الس�عودية .. اال انها احتل�ت الجزء االكبر 
منه�ا الى الح�د الذي يمكن ان نق�ول فيه ، ان 
الس�عودية دولة ذات نهج يتس�م بطابع ديني 
ليس له عالقة باإلسالم اال بالقدر الذي يسمح 

بالمناورة والتخفي والتستر.
ان الحكومات من وجهة نظر ديفيدفان بيمان 
وبروس كرومسلي في مقال نشراه في مجلة 
تاي�م االميريكية في عدده�ا الصادر بتاريخ 4 
كانون االول 2003  "تنش�أ " ف�ي حلم غالبا" 
فف�ي اواخر القرن الس�ابع عش�ر ، وفي نجد 
تحدي�دا قي�ل ان رجال حلم بان جس�ده  ش�ب 
لهبا في ط�ول االرض وعرضه�ا مهلكا خيام 
الصحراء والمدينة على السواء ... وحين قص 
ه�ذا الرجل حلم�ه على احد مفس�ري االحالم 
احف�اده  اح�د  ب�ان  اخب�ره  وكان "يهودي�ا" 
سينش�ئ دينا جديدا ستتبناه جزيرة العرب ... 
وهو ما حدث بالفع�ل ... حين ظهر محمد بن 
عب�د الوهاب اصب�ح " االس�الم "  الذي قدمه 
عل�ى " نحو جديد " هو الدين الرس�مي للدولة 
الس�عودية القائم�ة االن ، وال تزال قطر تناور 
م�ن اجل ابع�اد الس�عودية عن تزع�م الدعوة 
له�ذا الدي�ن " الجدي�د باعتب�ار ان محم�د بن 
عب�د الوه�اب أصبح " االس�الم " ال�ذي قدمه 
عل�ى " نحو جديد " هو الدين الرس�مي للدولة 
الس�عودية القائم�ة االن ، وال تزال قطر تناور 
من اجل ابعاد السعودية عن تزعم الدعوة لهذا 
" الدي�ن " الجدي�د باعتب�ار ان محم�د بن عبد 
الوهاب " تميمي " وبذلك يكون قريبا الل ثاني 
حكام قط�ر الذين يدعون انفس�هم على انهم 

من بني تميم !! وهم احق من ال سعود به !!
ويظ�ل الس�ؤال :  ت�رى ه�ل ينه�ار الحك�م 
الس�عودية وتنه�ار معه منظوم�ة االمن التي 
اوجدوها م�ن اجل حمايتهم وحماية نظامهم 
وتامين مصالحهم ..؟ سؤال سنحاول تسليط 
األضواء على ما في االجابة عليه من تفاصيل 
وخلفيات تاريخية وتحديات آنية ومستقبلية.
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السعودية بلد "العجائز" وأسرة المستحيالت .. يحكمها منطق الغربة عن الحاضر.. وفقدان الصلة بالمستقبل 

االهنـــيار القـريب فــي جـزيــرة العـــرب

الغرب وأميركا 
يتوقعان انهيارا 

حتميا في
 السعودية 

النفط والوهابية سالحان 
بيد النظام الس��عودي.. 
فهل يستطيعان إنقاذه 

اآلن ...؟! 

ً
ً
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نج�ح علماء من جامعة ميونيخ األلماني�ة للعلوم التطبيقية 
في تطوير بروتين مس�امي صناعي من المتوقع أن يسهم في 
تطوي�ر م�واد فعالة ضد الجراثي�م التي تحاط بغش�اء خلوي، 
عب�ر إحداث العديد من الثقوب في هذا الغش�اء لقتلها. وتعتبر 
البروتين�ات المس�امية ذات انتش�ار واس�ع في عل�م األحياء، 
وتكم�ن مهمته�ا في تمرير الم�اء والمواد الغذائي�ة أو األمالح 
بدقة إلى داخل الخلية أو خارجها، والبد أن تنظم الخلية دخول 
ه�ذه المواد إليها بدقة وإال حدث اضطراب في عملية "األيض" 
أي تحوي�ل الغذاء إلى طاقة بالخلية. واعتمد فريق البحث وفق 
صحيف�ة "دويتش فيلله" األلمانية، على طريقة علمية حديثة 

الن�ووي  الحم�ض  باس�م  تع�رف 
األوريغام�ي، وه�ي تقني�ة نانونية 
تهدف إلى خلق أجزاء من المادة، ال 
يزيد حجم الواح�د منها على واحد 
من مليون م�ن الميليمتر. وتحتاج 
وم�واد  أدوات  إل�ى  التقني�ة  ه�ذه 
جديدة يمك�ن التعام�ل معها بدقة 
النانو )واحد م�ن مليار من المتر(, 
والمادة األساس�ية المستخدمة في 

ذل�ك هي الحمض النووي، والذي يعرف العلماء بنيته وتركيبته 
الكيميائي�ة لدرج�ة تجعله�م قادري�ن عل�ى التنب�ؤ بصفاتها 
بش�كل كامل وتفصيلها بالش�كل الذي يرونه. كم�ا أن العلماء 
أصبح�وا يمتلكون ترس�انة كبيرة م�ن التقني�ات للعثور على 
الحم�ض النووي، ومعاملته وتركيبه بالش�كل ال�ذي يريدونه، 
وبات�ت تتوفر اآلن برامج حاس�وبية يمكن م�ن خاللها تركيب 
أشكال ثالثية األبعاد على شاشة الكمبيوتر، ثم يقوم البرنامج 
بتقدير المعلومات الجينية المطلوبة لتحقيق هذا الشكل. وفي 
الخط�وة الثالثة واألخيرة، تتم إضافة ه�ذه األجزاء بعضها إلى 
بعض في أنبوب االختبار حيث تأخذ شكلها المطلوب. ويمتلك 
البروتين المس�امي الجدي�د قناة في 
وسطه بقطر 2 نانومتر، وتعمل بقية 
بنية ه�ذا البروتي�ن عل�ى أن تخترق 
ه�ذه القن�اة الدقيق�ة البال�غ طولها 
إجم�اال 42 نانومت�را ج�دار الخلي�ة 
بشكل عمودي، ويتوقف نوع األيونات 
والجزيئ�ات التي تخت�رق الخلية على 
ش�كل المس�ام البروتيني�ة وقطرها 

وصفاتها الكيميائية.

لتقديم أداء صوتي عال يرضي عش�اق الموس�يقى أطلقت ش�ركة 
"JBL" األمريكي�ة للصوتي�ات، أول�ى ملحق�ات صوتي�ة ف�ي العالم 
صممت خصيصاً لتتوافق مع أجهزة "آبل" النقالة الحديثة المزودة 
بموصلها الجديد "اليتنينغ-Lightning"، وذلك تماشياً مع سعيها 
الدائم لالرتقاء بالتجربة الصوتية إلى أعلى مس�توى. وتتمثل هذه 

الملحق�ات في ش�كل قواع�د مكبرات ص�وت، مصممة 
خصيصاً لتقدي�م أداء صوتي عال يرضي 

عشاق الموسيقى، أحدهما يحمل اسم 
"OnBeat Veneu LT" وهو النس�خة 

األكبر، وسيأتي بحلول كانون 
األول المقبل بسعر 199 

دوالراً، وتتناسب تماماً 
 "5 ف�ون  "آي  م�ع 

و"آي باد 4" و"آي باد 
الخامس  والجيل  ميني" 

ب�ود  "آي  جه�از  م�ن 

تاتش" والجيل الس�ابع من "آي بود نان�و" دون الحاجة إلى محول.  
ويتمت�ع ه�ذا الملح�ق بتزويده بتقني�ة حصرية مقدمة من ش�ركة 
"هارم�ان-Harman" الدولي�ة لألجه�زة الصوتي�ة وأنظمة 
 ،"TrueStream Bluetooth" المعلوم�ات والترفيه، وه�ي
لتدف�ق الموس�يقى الس�لكياً بج�ودة فائق�ة ونق�اء عال 
عن�د اقترانه�ا ب�8 أجه�زة نقالة س�واء هوات�ف ذكية أم 
حواس�يب لوحية ع�ن طريق تقني�ة البلوتوث. أما 
الملحق الثان�ي األصغر حجماً فيحمل اس�م 
"OnBeat Micro" وس�يتوفر نهاية الشهر 
الجاري بس�عر أقل 99 دوالراً، وهو مناسب 
تمام�اً للتنقل والس�فر، نظ�راً لصغر حجمه 
 x 4" وإمكانية تش�غيله بواس�طة بطاري�ات
AAA"، قادرة على العمل لمدة خمس ساعات من التشغيل 
عند إقرانها بالبطاريات، كما يتمتع باحتوائه على موصل "يو إس 
بي" إلمكاني�ة توصيلها باألجهزة المحمولة األخ�رى غير الداعمة 

للموصل "اليتنينغ".    

أزاحت ش�ركة "نوكيا" الفنلندية الس�تار عن خدمة خرائ�ط جديدة، تحمل 
اس�م عالمة تجارية جديدة "HERE"، وستكون متاحة في المستقبل القريب 
لمعظ�م منصات أنظمة التش�غيل س�واء لألجه�زة النقال�ة أم المكتبية على 
حد س�واء. وتتضمن ه�ذه الخدمة على تقنية الخرائط المس�تخدمة س�ابقاً 
ف�ي هواتف نوكيا لوميا، م�ع إضافة بعض التحس�ينات والتعديالت البصرية 
الجدي�دة، م�ن ضمنها تقدي�م المبان�ي والش�وارع والمدن المخت�ارة بتقنية 
 "HTML5" عرض ثالثية األبعاد، بجانب استنادها إلى تقنيات الويب الحديثة
ودعمه�ا لتقني�ة "WebGL" لتس�ريع ظهور الرس�وم على األجه�زة وتوفير 
مشاهدة ثالثية األبعاد واقعية وحية. كما يمكن استخدام خدمة الخرائط دون 
اتص�ال بالش�بكة العنكبوتية، ولك�ن بمحدودية، حيث يمك�ن تحميل وحفظ 
المواقع دون اتصال للمستخدمين المسجلين بالخدمة مع إمكانية مشاركتها 
مع األخرين، فيما ال ُيسمح بالبحث أو التصفح أو المالحة داخل الخدمة دون 
اتص�ال. ومن أبرز ممي�زات خدمة خرائط نوكيا الجدي�دة "Here-Maps" ما 
ُيعرف باسم "Map Creator"، وهي خدمة خرائط مجانية ومفتوحة للجميع 
على غرار خدمة "OpenStreetMap" وبرنامج "Google Map Maker"، فيما 
تسمح "Map Creator" الخاصة بنوكيا حالياً رسم الشوارع واألنفاق وتحديد 
أس�مائها، ولكن هذه الخدمة متاحة فقط ف�ي الوقت الراهن لعدد من البلدان 
مث�ل "أوزبكس�تان" و"قرغيزس�تان" و"تنزاني�ا" و"أنج�وال" و"بوروندي" 
و"س�ريالنكا" و"الس�لفادور" وعدد من ال�دول األخرى. ووفق�اً لنوكيا، فإن 
 "HTML5" التطبيق المخصص ألجهزة "آي أو إس" سيكون مبني على تقنية
وبالتالي س�تتيح استخدام الخدمة دون اتصال باالنترنت، باإلضافة إلى دعمه 
للتوجيه الصوتي للعثور على الجهة المقصودة للمش�اة، كما س�ينطوي على 
توفير معلومات عن أقرب وسيلة مواصلة عامة.  ولم تفصح نوكيا عن الموعد 
المح�دد لط�رح التطبيق الخاص من الخدمة ألجهزة آب�ل النقالة، فيما يتوقع 
إتاحته بمتجر "آب س�تور" خالل األسابيع القليلة المقبلة، فيما سيتم إطالق 
النسخة الخاصة بحزمة تطوير أندرويد SDK بحلول العام المقبل، لكن المثير 
للدهش�ة أن نوكيا لم تفصح عن النس�خة الخاصة بنظام تش�غيل ش�ريكتها 
رائدة البرمجيات "مايكروس�وفت".  وأفادت نوكيا بفضل شراكتها مع شركة 
موزيال عزمها طرح نس�خة ويب من خدمة خرائطها الجديدة لنظام التشغيل 
فايرفوكس المقترح طرحه من قبل موزيال، والذي س�يطلق العام القادم على 
ح�د تقدير نوكيا. وبالتوازي مع إعالنها عن خدم�ة خرائطها الجديدة، أعلنت 
نوكيا استحواذها على شركة "Earthmine" األمريكية المتخصصة في توفير 
قاع�دة بيانات ثالثية األبعاد وكذلك "Indexing Reality", ولم تعلن نوكيا عن 

القيمة المالية للصفقة. 
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م�ع دخ�ول فص�ل الش�تاء، تتزاي�د ح�االت 
اإلصاب�ة بالزكام، وال�ذي يعرف أيض�ا بالبرد.  
ورغم أن المصاب يس�عى لفعل كل ما بوسعه 
للتخفي�ف من أعراض هذا الم�رض والتخلص 
منه، إال أن هناك ممارس�ات خاطئة يقوم بها 
العديدون ظاني�ن بأنها غير ضارة، إال أنها في 
الحقيق�ة تزي�د األعراض س�وءا، كم�ا أنها قد 
تبطئ من عملية الشفاء. وهذا بحسب ما بينه 
موقع WebMD الذي أش�ار إل�ى أن بعض تلك 

الممارسات تتضمن ما يلي:
- تص�رف المري�ض وكأن�ه س�ليم: يعد هذا 
تصرف�ا خاطئ�ا، فيج�ب ع�دم إهم�ال الزكام 
وأعراضه. فعلى المصاب رعاية نفسه والتزود 
بالطاقة، ذلك بأن الجسم الذي يحارب معظم 
األم�راض يحت�اج للطاق�ة أكثر من الجس�م 
الس�ليم. فمن يحاول الم�رور من خالل 
الزكام م�ن دون الحصول على الرعاية 
الالزمة، فإنه سيعرض جسمه لالنهاك 
واالستنزاف، خصوصا إن كانت درجات 

حرارته مرتفعة.
ن�وم  الحص�ول عل�ى  - ع�دم 
كاف: يعد الن�وم الكافي مفتاحا 
للحص�ول عل�ى جه�از مناع�ة 
ق�وي وصحي. وقد وجدت إحدى 
أن  بذل�ك  المتعلق�ة  الدراس�ات 
الحص�ول عل�ى أق�ل من س�بع 
س�اعات من النوم ليال، يزيد من 
احتمالي�ة اإلصابة بال�زكام بما 
يصل إلى ثالثة أضعاف احتمالية 
إصابة م�ن يحصل�ون على نوم 
كاف. أما إن كانت أعراض الزكام 
تمنع المصاب من النوم، فينصح 

عندئذ بالذهاب إلى الفراش قبل موعده المعتاد 
أو بأخ�ذ قيلولة أثن�اء النهار. فض�ال عن ذلك، 
فهناك أدوية مسكنة تساعد على التخفيف من 
أع�راض الزكام وتس�اعد في الن�وم. وتتضمن 
ه�ذه األدوي�ة البن�دول نايت، وه�و خليط من 

الباراسيتامول والدايفينهايدرامين.
تبي�ن  النفس�ية:  للضغوط�ات  التع�رض   -
أن التع�رض للضغوط�ات النفس�ية، ال س�يما 
المزمنة منها، يزيد أعراض الزكام سوءا. عالوة 
على ذلك، فهو يزيد من احتمالية اإلصابة بهذا 
المرض. فمع مرور الوقت، تقوم المس�تويات 
العالية م�ن هرمونات الضغط النفس�ي بمنع 
جه�از المناع�ة م�ن العم�ل بكف�اءة. وتكون 
النتيجة تعرض أكثر للزكام مع استمراره لمدة 

أط�ول م�ن المعت�اد أو مما ه�و الحال 
التع�رض لضغوطات  مع ع�دم 

نفسية. األمر الذي يضيف 
سببا آخر لمحاولة 

عن  االبتع�اد 

الضغوطات النفسية قدر اإلمكان.
- الحص�ول على كميات قليلة من الس�وائل: 
ينصح مص�اب الزكام بالحص�ول على الكثير 
من الس�وائل، ذلك أنها تساعد في تقليل كثافة 
المخاط والبلغم، ما يس�هل عملي�ة إخراجها. 
لذلك، ينصح المص�اب بالحصول على أي نوع 
م�ن الس�وائل تقريبا، منه�ا الم�اء والعصائر 

ي  لش�ا ا وشوربة صدر الدجاج.و
اإلفراط في استخدام - 

البخاخات األنفية 
ة  د لمض�ا ا
 : ن حتق�ا لال
من  فبالرغ�م 
ه�ذه  أن 

البخاخات تعمل بش�كل جي�د وتريح المصاب 
عند بداية استخدامها، إال أنها غالبا ما تزيد من 
احتقان وانسداد األنف إن استخدمت لمدة تزيد 
عل�ى ثالثة أي�ام. - التدخي�ن: المدخنون أكثر 
عرضة م�ن غيرهم لإلصابة بال�زكام، كما أنه 
يس�تمر لديهم أليام تزيد عما هو معتاد أو عما 
هو الحال إن كان الشخص من غير المدخنين. 
ويذك�ر أيضا أن التدخين يزي�د عملية محاربة 
الزكام والتخلص من�ه صعوبة، ذلك بأنه يتلف 
الخاليا الرئوية. لذلك، يجب على المدخنين من 
مصابي الزكام، وغي�ره من األمراض المتعلقة 
بالجه�از التنفس�ي، بالتوق�ف ع�ن التدخين. 
كم�ا ينص�ح غي�ر المدخني�ن بمن�ع التدخين 
في األماك�ن التي يتواجدون به�ا، وذلك تجنبا 

لمخاطر التعرض للتدخين السلبي.

داء الس�كري مرض أيضي مزمن يؤدي إلى زيادة مس�توى السكر في الدم. 
وهناك نوعان من الس�كري، النوع األول هو السكري المعتمد على األنسولين 
ويتطلب العالج باألنسولين، يصاب به عادة صغار السن والمراهقين، وهؤالء 
يصبحون معتمدين على األنسولين طوال حياتهم. والنوع الثاني هو السكري 
غير المعتمد على األنس�ولين وهو ال يتطلب العالج باألنسولين، ويحدث عادة 
بعد س�ن األربعين وتس�تخدم الحمي�ة الغذائية في عالجه وأحياناً يس�تعمل 
األنس�ولين باإلضافة إلى الحمية. وللمحافظة على مس�تويات الس�كر تقوم 
غ�دة البنكرياس بإفراز هرمون األنس�ولين الذي يس�تطيع خفض مس�توى 
السكر في الدم بسبب قدرته على إحداث تغييرات تسهل عبور ونفاذ جزيئات 
الس�كر إلى داخل الخاليا ومن ثم حرقها وتوليد الطاقة منها. وألس�باب غير 
مح�دده يتوقف البنكري�اس كلياً أو جزئياً عن إنتاج األنس�ولين، وهنا يتراكم 
الس�كر في ال�دم دون احتراق مما يدف�ع الكبد إلى حرق مخزونه من الس�كر 
إلمداد الجس�م بالطاقة. وتمتد عملية االحتراق إلى أنس�جة وخاليا العضالت 

ومنها إلى الشحوم المترسبة تحت الجلد، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.
األعراض

تتلخص أعراض المرض في الشعور 
بالعطش الشديد بسبب خروج كميات 
كبي�رة م�ن الماء م�ع الب�ول. ويزداد 
إدرار الب�ول عند المريض بش�كل غير 
طبيعي، فيخ�رج البول بكميات كبيرة 
ويصاب المريض باإلعياء ونقص في 
الق�درة والكفاءة البدني�ة مع خمول. 
وق�د ال تظه�ر ه�ذه األع�راض عن�د 
مرضى الس�كري م�ن الن�وع الثاني، 
وتظهر أعراض إضافية لمرضى النوع 

األول.

أكدت دراس�ة أمريكية حديثة أن األشخاص 
أو  بال�رأس،  إلصاب�ات  يتعرض�ون  الذي�ن 
يستنش�قون مبي�دات األعش�اب، تزيد لديهم 
مخاطر اإلصابة بمرض "الش�لل الرعاش" أو 

. "Parkinson's disease" �ما يعرف ب
ف�ي ه�ذه الدراس�ة الت�ي نش�رت مؤخ�راً 
بصحيفة "Neurology" قام فريق البحث من 
جامعة كاليفورنيا باس�تطالع حوالي 1,000 
ش�خص مم�ن تزي�د أعمارهم ع�ن 34 عاما 

ويعيشون في وسط كاليفورنيا، ويعاني 357 
شخصا من هؤالء بمرض "الشلل الرعاش".

وقد اتضح من الدراسة أن المرضى تعرضوا 
لإلصاب�ة بالرأس مرتين أكثر من األش�خاص 
األصحاء من عينة البحث، حيث س�جل هؤالء 
األش�خاص أن تلك اإلصابات تس�ببت حينها 
في فقده�م للوع�ي لفت�رة زادت عن خمس 

دقائق.
وباالس�تعانة بنظم التتب�ع الجغرافي تبين 

للباحثي�ن أيضاً أن مرضى "الش�لل الرعاش" 
كانوا ممن يعيش�ون على مس�افة تقل 500 
متر عن مواضع تستخدم فيها مبيد األعشاب 
ال�ذي يعرف ب�� "paraquat" وال�ذي يكافح 

األعشاب الضارة.
وص�رح كاتب الدراس�ة د. بييت ريتز قائال: 
"كل م�ن هذي�ن العاملي�ن يرتبط�ان بزيادة 
مخاط�ر اإلصابة بمرض "الش�لل الرعاش"، 
ف�إن الجم�ع بينهم�ا يعن�ي مضاعف�ة تلك 
المخاط�ر، كما أن الم�رض الناتج عن إصابة 
الرأس ق�د تجعل خاليا المخ أكثر حساس�ية 

للتعرض للمبيدات السامة".
يذكر أنه ال يوجد سبب معلوم لمرض الشلل 
الرع�اش، فإن هذه الدراس�ة تمثل واحدة من 
الدراس�ات التي ت�رى العوام�ل البيئية وليس 
فقط المتغيرات الجينية ربما تكون سببا في 

بعض حاالت اإلصابة بالمرض.
كم�ا تقدم هذه الدراس�ة دلي�ال جديدا على 
التأثير الض�ار للتعرض للمبيدات، فباالعتماد 
عليه�ا يوص�ي الباحث�ون األش�خاص الذين 
تعرضوا يوماً لإلصابة بالرأس وتس�ببت لهم 
في فقد الوعي لبعض الوقت، تجنب التعرض 
األعش�اب  مبي�دات  أو  الحش�رية  للمبي�دات 

لتجنب اإلصابة بمرض "الشلل الرعاش".

ع�ل الرغم من أن الكمبيوت�ر اللوحي يتمتع بخصائص 
كافية لينال إعجاب الجميع، إال أن إحدى هذه الخصائص 
جعلته محبباً لدى أصحاب الرؤية الضعيفة، ألن "اآليباد" 
يق�دم طريق�ة جديدة لمس�اعدتهم على القراءة بش�كل 
مري�ح. ق�ال الباحثون في كلي�ة روبرت وود جونس�ون 
للطب ف�ي تقريرهم الس�نوي إلى األكاديمي�ة األميركية 
لطب العي�ون في ش�يكاغو أن الحواس�يب اللوحية مثل 
أجه�زة "آيباد" و"كيندل" تحس�ن س�رعة الق�راءة لدى 
المرض�ى الذي�ن يعان�ون من ضع�ف في الرؤي�ة. يمكن 
لظروف مثل الضمور البقعي ومش�اكل في الرؤية بسبب 
م�رض الس�كري أن تض�ر الخاليا الحساس�ة للضوء في 
ش�بكية العين، والتي بدورها ته�دد الرؤية المركزية. في 
ش�بكية العين، التي تقع ف�ي الجزء الخلف�ي من العين، 
تعالج الضوء والصور وتحولها إلى إش�ارات عصبية يتم 

إرسالها إلى المخ. 
التلف في الش�بكية، وعلى وج�ه الخصوص في البقعة 
الصف�راء أو الج�زء المركزي، يؤدي إل�ى صعوبة في فك 
التفاصي�ل وتميي�ز الكلمات أثن�اء الق�راءة. وفي معظم 

الح�االت، يقت�رح أطب�اء العي�ون عل�ى ه�ؤالء المرضى 
اس�تخدام األدوات التي تس�اعد في القراءة مث�ل المكّبر 
واإلض�اءة الفوقي�ة لتخفي�ف صعوب�ة مهمة الق�راءة. 
لكن العلماء أجروا دراس�ة جديدة ش�ملت 100 مش�ارك 
ُطلب منهم قراءة فصل كامل في ثالثة أش�كال: الش�كل 
التقلي�دي المطب�وع، وعل�ى "آيب�اد" وجه�از "كيندل". 
وأظهرت النتائج أن المشاركين تمكنوا من قراءة الفصل 

ذاته مرتين على اآليباد وكيندل.

عند استخدام جهاز اآليباد، أظهرت الدراسة ان سرعة 
الق�راءة ارتفعت إلى 42 كلمة ف�ي الدقيقة، مقارنة مع 
القراءة في الكتاب المطبوع. أما من خالل "كيندل" فق 
ازدادت س�رعة المشاركين بنسبة 12 كلمة في الدقيقة. 
وبش�كل عام، تحس�نت قراءة المصابي�ن بضعف النظر 
بنس�بة 15 كلمة ف�ي الدقيقة ف�ي المتوس�ط. ويعتقد 
الباحثون ان السبب يعود إلى الشاشات الخلفية المضاءة 
المس�تخدمة في الحواسيب اللوحية، والسبب أنها توفر 
تباين أكبر بين الشاش�ة والكلمات تسمح برؤية أوضح. 
ويقول المشرف على الدراسة الدكتور دانيال روث، وهو 
أستاذ مش�ارك السريرية في كلية روبرت وود جونسون 
الط�ب ان"كل ص�ورة تنظ�رون إليها لديها أش�عة ضوء 
تص�ل إلى العين. أما بالنس�بة لألش�خاص الذين يعانون 
م�ن ضعف في ش�بكية العين، فس�يكون لديهم صعوبة 
ف�ي تمييز الصور والكلمات. لكن الض�وء القادم من تلك 
األح�رف عل�ى األجهزة اللوحي�ة، فإن األش�عة تكون في 
موقعها المناس�ب لش�بكية العي�ن الضعيف�ة، وبالتالي 

يستطيع المرضى من القراءة بشكل سهل".

املبيدات وإصابات الرأس تسبب "الشلل الرعاش"

ملحقات أول  "JBL" تطلق 
 بالعالـم تدعم موصل آبل اجلديد

عالج مرض
 الرصع  بـ "اجلينات"

القراءة يف  الضعيفة  الرؤية  أصحاب  "آيباد"يساعد 

السكري.. تعريف وأعراض

ممارسات تزيد أعراض الزكام سوءًا

نوكيا تقتحم املنافسة
 يف عالـم اخلرائط
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علامء أملان يطورون بروتينًا صناعيًا ضد اجلراثيم

50 ملي�ون ش�خص في العال�م يعان�ون من مرض 
الصرع ، هذا ما اثبتته تجربة بريطانية حديثة إمكانية 
عالج م�رض الصرع من خ�الل إضافة جين�ات باعثة 
عل�ى الهدوء في خاليا مخ الش�خص الذي يعاني فرط 
النش�اط، ويأمل الباحثون في ه�ذه التجربة أن تعالج 
ه�ذه التقني�ة مرض�ى الص�رع الذين ال يس�تطيعون 
التغل�ب عل�ى نوب�ات الص�رع م�ن خ�الل العقاقي�ر 
التقليدية المخصصة لذلك. نشرت هذه التجربة مؤخراً 
بجريدة "Science Translation Medicine" حيث قام 
الباحثون باس�تخدام فيروس لحقن الجينات الجديدة 
في عدد صغير من الخاليا العصبية بالمخ. أحد التحديات التي تواجه تلك التجربة هو الموضع الذي يجب أن يحقن 
في�ه ج�زء من الحامض النووي في الش�فرة الجينية حيث أن ذل�ك ربما يؤثر في جينات أخرى، كم�ا أن هناك قلقا 
مما قد يحدثه ذلك الفيروس الحامل لهذا الجين الجديد. وصرح د.روبورت وايك أحد المش�اركين في الدراس�ة "هذه 
هي المرة األولى التي يس�تخدم عالج جيني في إيقاف نوبات الصرع تماما"، مضيفا: "بالطبع نأمل أن تكون هذه 
التجربة بداية لعالج شاف من الصرع، فلم تنجح العقاقير المختلفة في إحداث تقدم حقيقي في عالج هذا المرض 

خالل العقدين الماضيين، لهذا هناك حاجة ماس�ة للوصول لعالج جديد للصرع".



كانت أمانة سر مجلس الوزراء 
ق�د عمم�ت ام�را عل�ى جمي�ع 
المرتبط�ة  غي�ر  المؤسس�ات 
ب�وزارة يقض�ي بتش�كيل لجنة 
او ش�عبة ف�ي كل منه�ا تق�وم 
بمهمة انجاز كاف�ة المتطلبات 
قبل  المطلوبة  والمستمس�كات 
العام�ة  الهيئ�ة  احالته�ا عل�ى 
للهيئة اصدار  ليتس�نى  للتقاعد 
الهويات التقاعدية بعد تدقيقها 
وه�ذا م�ا يخف�ف كثي�را م�ن 
رحل�ة الع�ذاب التي تس�تغرقها 
المعام�ات، لك�ن ال�ذي يحدث 
ويواجه الموظفون والموظفات 
اللوات�ي يرغب�ن باالحال�ة على 
التقاع�د بعد قضاء الم�دة التي 
تخولهم تقدي�م طلبات االحالة، 
الروتيني�ة  التعقي�دات  محن�ة 
الممل�ة وكثرة الوس�طاء الذين 
متابع�ة  عملي�ة  يمارس�ون 
المعاملة التقاعدية وسوء تعامل 
بع�ض المنتس�بين ف�ي هيئ�ة 
التقاع�د العامة مع المراجعين، 

وع�دم وض�وح المستمس�كات 
الت�ي  واالصولي�ة  القانوني�ة 
تحتاجها المعامات وعدم وضع 
سقف زمني إلنجازها وخصوصا 
وان معظم اصح�اب المعامات 
التقاعدي�ة هم من كبار الس�ن 
والمرض�ى الذين يتع�ذر عليهم 
ه�ذه  ال�ى  المراجع�ات  تك�رار 
الدوائ�ر الت�ي نتمن�ى ان تح�ال 
ه�ي األخرى ال�ى التقاعد وبناء 
مؤسس�ة متكاملة وذات اقسام 
تتوف�ر فيه�ا مقاع�د االنتظ�ار 
المؤه�ل  والم�اك  المريح�ة 
إلنج�از مث�ل ه�ذه المعام�ات 
التقاعدي�ة وبدون اية تعقيدات، 
وهذا ابس�ط ما يمكن ان تقدمه 
الدولة لهذه الشريحة التي افنت 
زهرة ش�بابها في خدمة الوطن 
والمواطني�ن )ه�ذا م�اورد في 
رس�الة المواطن غ�ازي فيصل 
جار الل�ه من محافظة واس�ط 
ونعتقد أن م�اورد فيها اليحتاج 

الى تعليق(.

نص رسالة المواطن فاضل خنياب حسن من حي البتول والتي يطالب 
فيها الجهات المختصة بتفعيل القوانين التي كانت س�ائدة والتي تنظم 

العاقة بين المستأجر وصاحب الملك يقول فيها:
)في ظل ظروف كهذه التي نعيش�ها اليوم وأحد وجوهها ازمة السكن 
وتداعياته�ا وافرازاتها والتجاوز على اماك الدولة واالماك العامة حتى 
وص�ل التجاوز على االماك الخاصة، تبقى مس�ألة العاقة بين المؤجر 
والمس�تأجر ه�ي الش�غل الش�اغل للكثير م�ن اصحاب االم�اك الذين 
يقابلهم في العدد او اكثر الذين ال يمتلكون دوراً للسكن فيضطرون الى 
اس�تئجارها من اصحاب االماك، كانت العاقة بين الطرفين محكومة 
بقواني�ن وتش�ريعات وهذه بدورها كانت مفعلة وتس�ري على الجميع 
باس�تثناء عدد قليل جداً كانوا محسوبين على الطاغية لكن بعد سقوط 
الطاغية وتغيير الوضع وانش�غال االجهزة التنفيذية والتشريعية بأمور 
في حس�اباتهم هي أهم من مس�ألة االيجار والمستأجر صارت العاقة 
بين الطرفي�ن تحكمها الفوضى والمزاجية في تحديد االس�عار واقامة 
المس�تأجر والرف�ع التدريجي في ب�دالت االيجار( ويضي�ف قائاً: )اما 
آن االوان ان تلتف�ت لن�ا الحكومة وتض�ع قانوناً حدي�اً وملزماً يحمينا 
نح�ن عباد الل�ه من الذين حكمت علينا مقاديرن�ا ان نبقى نعيش تحت 
الفت�ة المتجاوزين وما اس�هل الذه�اب الى تلك الافت�ة والعيش تحتها 
لكننا ولوجود رادع اخاقي وش�رعي في نفوسنا نأبى ذلك، نريد قانوناً 
ينظر الينا بعي�ن الرحمة وينصفنا في الوقت الذي يظلمنا فيه اصحاب 

االماك( . 

التجاوز عىل التيار الكهربائي..
 رسقة مع سبق اإلرصار والرتصد

املطلوب قوانني لتنظيم العالقة 
بني املستأجر وصاحب امللك

في مقاالت س�ابقة، ُنش�رت ف�ي األع�وام الماضية، 
أكدنا على وجود الظواهر الس�لبية في العملية التربوية 
بالعراق، وأش�رنا الى وجود العن�ف ضد الطلبة من لدن 
الكادر التدريسي، مع تفاقم الفساد االداري والمالي في 
القطاع التعليمي، ثم تداول الرشا كظاهرة تنخر في بنية 
التربية والتعليم، ليصبح هذا الثاثي )العنف/ الفساد/ 
الرشا( من أخطر العقبات التي تهدد هذا القطاع الحيوي 
في العراق. وقد ورد في موسوعة الويكيبيديا أن التعليم 
ف�ي العراق )عانى الكثير بس�بب ما تعرض له البلد من 
ح�روب وحصار وانعدام في األمن، حيث وصلت نس�بة 
األمي�ة حالي�ا إلى مس�تويات غير مس�بوقة في تاريخ 
التعليم الحدي�ث في العراق. وتحاول الحكومة العراقية 
الحالية تدارك هذه األزمة، بعد أن خصصت %10 للتعليم 
من ميزانيتها الس�نوية(. لهذا ال يجب الس�ماح بتفاقم 
الوض�ع نحو األس�وأ، وه�ذه مهمة الحكوم�ة العراقية 
أوال، وال�وزارات المعني�ة بالتربي�ة والتعلي�م، خاص�ة 
أننا جميع�ا نتفق على أن بناء الدول�ة العراقية القوية، 
يس�تدعي أوال بنية تربوية تعليمية معافاة وسليمة من 

العاهات والظواهر المنحرفة، وال 

يمكن أن يتطور النظ�ام الديمقراطي 
ويس�تقر، ما لم يدعمه نظام تربوي تعليمي راسخ، لذا 
البد أن تتنّبه الحكومة الى هذه النقطة المحورية التي 

تس�تدعي تقديم االهتمام الازم بهذا الجانب وفقا 
لمعالجات علمية عملية بالغة الدقة، واذا كانت 

الحروب وأزمات النظام الش�مولي تقف وراء 
تده�ور التعليم بعد 1991، ف�إن النهوض 

به�ذا القطاع ينبغي أن يح�دث ابتداًء من 
نيس�ان 2003، لك�ن العكس ه�و الذي 
حدث ألسباب كثيرة ال ينبغي أن تستمر 
ابدا. وقد جاء في الويكيبيديا بهذا الشأن 
)منذ 2003 ظهرت المش�اكل الرئيسة 
الت�ي تع�وق النظ�ام، وتش�مل: نقص 

الم�وارد، وتس�ييس النظ�ام الترب�وي، 
والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين 

والط�اب، والتهديدات األمنية، والفس�اد. 
واألمية على نطاق واس�ع مقارنة مع قبل، 

حيث أن نس�بة األمي�ة 39 ٪ لس�كان الريف. 
تقريب�ا 22 ٪ من الس�كان البالغين ف�ي العراق 

لم يلتحقوا بالمدرس�ة، و9 ٪ من المدارس 
الثانوية. حيث انخفضت نس�بة المساواة بين 
الجنسين لذا فإن التدهور المستمر في قطاع 
التربي�ة والتعليم، يعني اس�تحالة بناء الدولة 
المدنية الرصينة التي تحكمها المؤسس�ات 
والقانون، وذلك بسبب تفشي األمية والجهل 
بي�ن العراقيي�ن، وه�و أم�ر ال ينس�جم مع 
التوّجه نحو المس�ار الديمقراطي وتعميق 
التجربة التحررية، ويتنافى تماما مع خلق 
البنى االساسية للدولة المدنية، السيما اذا 
عرفنا ان نسبة االمية بين الشعب العراقي 
ف�ي تزايد مضط�رد، إذ تؤك�د المعلومات 
)حس�ب آخ�ر اإلحص�اءات الدولي�ة، أن 
نس�بة القادرين على القراءة والكتابة قد 

وصلت إلى أقل مستوياتها في تاريخ العراق الحديث، إذ 
بلغ�ت في العقد األخير ما يق�رب من%60، حيث عاني 
أكثر من 6 مايين عراق�ي بالغ من األمية التامة نتيجة 
للحروب التي اتت على الباد والحصار االقتصادي الذي 

أما دام أكث�ر من 13  عام�ا. 
اليوم، 

فيبل�غ 
12 مع�دل التعلي�م ف�ي الباد  %78.1، المرتبة 

عربيا(. 
هذه االرقام تدلل دون ادنى شك على هشاشة القطاع 
الترب�وي التعليم�ي، وع�دم جدي�ة الجه�ات الرس�مية 
المس�ؤولة على معالجة الظواهر السلبية، كالعنف ضد 
الطلبة، حي�ث يبدي الكثير من الطلبة الس�يما الصغار 
)مرحل�ة االبتدائي�ة( تخوفه�م م�ن التعام�ل العني�ف 
كالضرب وما ش�ابه، فيم�ا تتفاقم الرش�ا ومنها بروز 
ظاه�رة )كارت الموبايل مقابل الدرج�ات(، االمر الذي 
يدل على ضعف قاع�دة هذا القطاع الحيوي على الرغم 

من بذل الجهود في هذا االتجاه، حيث تم زيادة )رواتب 
المدرسين والمدربين المهمشين في فترة حكم النظام 
الس�ابق. نظراً لقلة الدع�م للتعليم في فترة ما قبل عام 
2003، حي�ث ظهر أن ما يقرب من ال� %80 من نس�بة 
المدارس العراقية 15000 مدرسة بحاجة إلصاح ودعم 
للمنشآت الصحية بها، كذلك قلة المكتبات والمختبرات 
العلمي�ة في ه�ذه الم�دارس، ومما أخفق ب�ه التعليم 
ف�ي العراق في ه�ذه الفت�رة تزايد الرش�ا وعدم 
وج�ود كهرب�اء وال ماء في الم�دارس وهكذا 
يظهر ان مهمة تحس�ين القطاع التربوي 
التعليمي عسيرة ومعقدة، وهي مهمة 
الحكوم�ة وال�وزارات المعنية، حيث 
يتطل�ب االمر الى بع�ض الخطوات 
والعم�ل  المباش�رة،  االجرائي�ة 
نظ�ام  تحس�ين  عل�ى  الف�وري 
التعليم في الع�راق عبر، الحد من 
ظواهر الفس�اد والعنف والرش�ا، 
باتخاذ تدابير فورية رادعة، حيث 
يق�ول المش�رف الترب�وي فاضل 
عبد الل�ه النج�م وال�ذي يعمل في 
مجال التعليم منذ نهاية خمس�ينات 
القرن المنصرم، )يجب على الحكومة 
الزيادة في تنمية الموارد البش�رية، مع 
تخصيص االم�وال الازمة لقط�اع التربية 
والتعلي�م. وم�ن ث�م اتخ�اذ تدابي�ر حكومي�ة 
فورية للنهوض بعملية مباش�رة لبناء المدارس او 
ترميمها. والعم�ل بجد لتصحيح النظ�ام البيروقراطي 
القائم حاليا في ادارة ش�ؤون التربية والتعليم، السيما 
في قضية اقامة المدارس والبنايات المتخصصة. ومع 
أن الخطوات االجرائية تبدو سهلة، لكنها تبقى مرتبطة 
بالنظ�ام االداري الفاس�د ال�ذي يح�اول المس�تفيدون 
من�ه ماليا، أن يبقوا عليه كمنه�ج اداري أوحد من اجل 
االس�تفادة المادي�ة القص�وى(، لذل�ك عل�ى الحكومة 
والجه�ات المعنية أن تعمل بجدية والتزام على محاربة 
)المنظوم�ة البيروقراطي�ة( الت�ي تعش�ش ف�ي قطاع 
التربية والتعليم، من اجل بناء الركيزة االساس�ية لبنية 
تعليمي�ة قوية وراس�خة، ومن ثم تحقيق بن�اء الدولة 

المدنية الراسخة ايضا.

بعد اإزالتها وجتميل الأر�صفة
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انتشرت ظاهرة المقاهي ومقاهي اآلركيلة 
عل�ى وج�ه الخص�وص ف�ي مدين�ة الصدر، 
واخ�ذت اماك�ن متفرق�ة من المدينة قس�م 
منها في الجزرات الوسطية للشوارع العامة 
والقس�م االخ�ر عل�ى جانب�ي الط�رق وعلى 
األرصفة بعد أن قام�ت بلدية المدينة بحملة 
واس�عة إلكس�اء األرصفة وإزالة التجاوزات 
تل�ك  تل�ك  الحمل�ة ع�ادت  انته�اتء  وبع�د 
المقاه�ي وكأن األمانة جمل�ت تلك األرصفة 
للمتجاوزي�ن، وقس�م اخ�ر داخ�ل المناطق 
السكنية، لذا يقترح المواطنون على المجلس 
البلدي للمدينة.. استحصال موافقات صحية 
وامني�ة لتل�ك المقاه�ي.. واغ�اق المخالفة 
غي�ر  الظاه�رة  ان ه�ذه   . منه�ا  للش�روط 
الصحي�ة والتي تنحس�ر على الش�باب الذين 
يدخنون فيها "األركيات".. بمختلف انواعها 
وال ندري هل ه�ي مخدرة او غير ذلك، المهم 
أنها س�بب كبي�ر لألم�راض او اإلدمان عليها 
بسبب الحالة االجتماعية والصحية واالهمال 
م�ن المس�ؤولين ف�ي مجال�س المحافظات 
وعل�ى المجلس البل�دي للمدين�ة التدخل في 
ذلك إلنقاذ هذه الشريحة المهمة وتعويضها 

بالمكاتب والمراكز االجتماعية الترفيهية.

هذه ال�صفحة ت�صتقبل ال�صكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�صر جمانًا 
املرا�صلة على املوقع اللكرتوين 
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بعي�داً ع�ن المعان�اة المس�تديمة الت�ي م�ازال 
المواطن�ون يعيش�ونها م�ن جراء عدم تحس�ين 
الوضع الكهربائي العليل، وتدهور حال المنظومة 
الوطني�ة الت�ي طال أم�د علته�ا، وعدم ش�فائها 
بالرغم من الس�نوات الثماني التي أغدقت خالها 
الدول�ة أم�واالً خرافية كانت تكف�ي إلنجاز أحدث 
منظومة كهربائية ف�ي الدنيا، لوال أنها ذهبت إلى 
جيوب الفاسدين من سماسرة الشركات الوهمية 
التي لم تفعل أي شيء حقيقي وملموس النتشالها 
م�ن علتها، وإع�ادة العافية لها م�ن جديد.. بعيداً 
ع�ن كل ه�ذا نق�ول ان إعان�ات وزارة الكهرب�اء 
الت�ي تطالعنا بين حين وآخر عبر وس�ائل اإلعام 
المرئي�ة والمس�موعة والمق�روءة، وه�ي تح�ذر 
المواطنين من التجاوز على الشبكات الكهربائية، 
وتنبهه�م إل�ى عدم تغذي�ة دورهم وورش�هم من 
ه�ذه الش�بكات إال بعد الحصول عل�ى الموافقات 
األصولية من قبل الجهات المعنية في الوزارة حتى 
ال يضعهم هذا التجاوز أمام المسؤولية القانونية، 
ل�م تك�ن رادعة وغي�ر فاعل�ة، الس�يما ان صيغة 
ه�ذه اإلعانات والتحذيرات توصي بأن مس�ؤولية 
المواطن القانونية ليس�ت على مستوى كبير من 
العقوب�ة، ولهذا ص�ار ال يخش�اها وال يهابها، وال 
يدرك جس�امة ه�ذه – الجريمة – التي يمارس�ها 
والعقوب�ة القانوني�ة الفعلي�ة المترتب�ة عليه�ا، 
ويب�دو أن المعنيي�ن في ال�وزارة قد تعم�دوا عدم 
اتهام هؤالء المتجاوزين بالس�رقة – وهي سرقة 

بالفعل – حتى ال يثيروا تس�اؤالتهم المحرجة عن 
مصير تلك األم�وال الطائلة التي خصصت لتطوير 
المنظوم�ة الوطنية، وإع�ادة تأهيلها، فتس�ربت 
إل�ى – المجهول – ، وتبخرت ف�ي ظروف مازالت 
محروس�ة بالكتم�ان، والب�د من تنبي�ه المتجاوز 
إلى أن التي�ار الكهربائي يعد ماالً كس�ائر األموال 
والممتلكات العائدة إلى الدولة، وان من )يس�رق( 
هذا التيار ال يختلف فعله عمن يس�رق نقوداً أو أي 
م�ال آخر من خزين�ة الدولة.! وقد ش�ددت المادة 
444 الواردة ف�ي قانون العقوب�ات، وأصبح الحد 
األقصى لها يصل إلى اإلعدام، وإزاء هذه الحقيقة 
البد أن ي�درك المواطنون أن إزال�ة التجاوزات عن 
الشبكة العامة، وترش�يد االستهاك واجب وطني 
وديني وأخاق�ي.. والبد من تواص�ل الدعوات إلى 
رف�ع التجاوز، وعدم اإلس�راف أو الهدر، بالتعاون 
م�ع جمي�ع الجه�ات التي يمك�ن أن تحق�ق هذا 
اله�دف، وان تس�هم منظم�ات المجتم�ع المدني 
ووس�ائل اإلعام كاف�ة، وخطباء وأئم�ة الجوامع 
والمرجعي�ات الديني�ة ف�ي ح�ث المواطنين على 
رف�ع التجاوزات عموماً، وعدم اس�تنزاف حصص 
اآلخرين الشحيحة أصاً، مع ضرورة وجود حمات 
لرفع التجاوزات، ومحاسبة المتجاوزين ورؤساء 
الفرعي�ة  الكهرب�اء  الوح�دات اإلداري�ة، ودوائ�ر 
الت�ي تتهاون ف�ي إزالة التجاوزات، والكش�ف عن 
الس�رقات، وإحالة المتلبس�ين بها عل�ى القضاء 

لينالوا العقاب القانوني.

العنف.. الف�صاد.. الر�صا

عادت مقاهي األركيلة
 إىل مدينة الصدر

 في معظم أفران العاصمة بغداد يزداد الطلب على )الصمون 
– والخبز( بشكل كبير لتوجه العوائل الى االستغناء عن عمل 
الخب�ز داخ�ل البيوت ألس�باب كثي�رة منها عدم توف�ر الغاز 
بشكل مس�تمر أو إرتفاع أس�عاره. وضيق مس�احات أغلب 
الدورال�ى الحد الذي اليس�مح بوج�ود مكان للتن�ور  وكذلك 
عدم وف�رة مادة الطحين م�ن قبل وزارة التج�ارة من خال 
البطاق�ة التموينية التي مضى زم�ن طويل على عدم توزيع 
مفرداته�ا كاملة، وهكذا فإن اإلقبال عل�ى المخابز واألفران 
ص�ار ضرورياً، وهنا صارت تلك األفران تتاعب بنوع وحجم 
رغي�ف الخبز وخضع للتقليص الى أن وصل حجم الرغيف ال 
يشبع طفاً صغيراً إضافة الى رداءة الطحين كما أن األسعار 
تختلف من ف�رن الى آخر ومن منطقة الى أخرى فمنهم من 
يبيع سبعة أرغفة بألف دينار ومنهم خمسة وهكذا، تختلف 
األرقام واألحج�ام لذا صار واجبا على الجه�ات ذات العاقة 
تشديد الرقابة والمحاسبة بشدة لمن يتاعب بقوت الناس ." 
نص رس�الة المواطن عبد الكريم سالم الدبيسي من منطقة 

شعلة الصدرين.

رسالة المواطن جاسم قاسم مرهون من بغداد حول السيارات التي 
تحم�ل أرقاما حكومية وتجوب الش�وارع في مش�اوير غير حكومية 
يق�ول فيه�ا : "ان توجيه�ات األمانة العام�ة لمجلس الوزراء بش�أن 
مواكب المس�ؤولين وموضوع استخدام العجات الحكومية لاغراض 
الش�خصية، تقضي بمنع اس�تخدام العجات الحكومية خارج اوقات 
ال�دوام، وحص�ر اس�تخدامها فق�ط لألغراض الت�ي تتعل�ق باألعمال 
الرس�مية والوظيفي�ة وذل�ك لتجن�ب الهدر ف�ي المال الع�ام ولتافي 
الخروقات األمنية من خال اس�تغال إس�م الحكومة للقيام باالعمال 
االرهابية مع ضرورة تقليص اعداد الس�يارات المخصصة للموظفين، 
ويكون منحها لهم مقتصرا عل�ى االمور المتعلقة بالمصلحة العامة. 
وكذل�ك – وهو االه�م – تقليص أع�داد العجات الخاص�ة بالحمايات 
الش�خصية المرافقة للمسؤولين أثناء تنقاتهم نظراً للتحسن األمني، 
ولما تس�ببه من إرباك لحركة المرور والمواطنين في الشوارع العامة 
لك�ن الذي ناحظه أن أغلب المس�ؤولين وحماياته�م اليلتزمون بهذه 
التوجيهات، وقد ركز األعام على هذا الموضوع لكن الظاهر أن هؤالء 

المسؤولين لديهم مايشغلهم عن هذا الموضوع المهم".

هموم النا�س

الرقابة عىل املخابز
 واألفران مازالت غائبة

السيارات حكومية 
واملشاوير غري حكومية !

حمنة املتقاعدين يف 
املؤسسات غري املرتبطة بوزارة

ثالثي مقيت هيدد الواقع الرتبوي العراقي
متابعة / امل�صتقبل العراقي 
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أظهرت دراس�ة جدي�دة ان تناول الحام�ل طعاماً من دون 
قيمة غذائية يلحق بالجنني رضراً يعادل الرضر الذي يخلفه 
التدخني. وأف�ادت صحيفة »ص�ن« الربيطانية بأن باحثني 
إس�بانيني دققوا يف غذاء 1100 امرأة، تع�د البطاطا املقلية 
عنرصاً أساس�ياً فيه، فاكتش�فوا أن م�ادة ال�»أكريالميد« 
الكيميائية، املوج�ودة يف األطعمة املقلية وغري املغذية، تحد 
من حج�م دماغ الجنني ونم�وه يف الرحم. وتب�ني للباحثني 
ان النس�اء اللواتي أكلن أطعمة ال تحتوي عىل قيمة غذائية 
بشكل يومي أنجبن أطفاالً أصغر حجماً ووزناً من غريهن، 
فيم�ا حجم محي�ط رأس صغارهن أق�ل أيض�اً. وقال أحد 
معدي الدراس�ة جون راي�ت إن تأثري م�ادة ال�»أكريالميد« 

ش�بيه »بالتأث�ري الس�لبي للتدخ�ني، خالل الحم�ل، يف وزن 
الطفل عند الوالدة«.

ذكرت وسائل إعالم بريطانية أن "دجاجة تدعى )جي 
جي( تتقن القيام بخدعة، حيث تنقر بمنقارها ورقة 
لعب بع�دد املرات املس�اوية للرقم املكت�وب عليها"، 
الفتًة إىل أن "الدجاجة أنقذت من مزرعة للبيض بعد 

إصابتها بكرس يف الحوض. 
ونقل�ت إىل رعاية ام�رأة اكتش�فت مهاراتها املتمثلة 
بع�ّد األرقام بعد أن علم�ت أن بإمكان الدجاج القيام 

بالخدع".
ونقلت عن املرأة قولها أن "الدجاجة باتت تجيد العّد 
حت�ى الرقم 7، وتم ن�ر رشيطاً مص�وراً للدجاجة 

وهي تقوم بخدعها".

األرسار  م�ن  ع�دداً  العلم�اء  كش�ف 
األلفي�ة  ال�دودة  ح�ول  التريحي�ة 
املتع�ددة األرجل، والت�ي يطلق عليها 
اس�م »إالكم بلينبي�ز«، التي يبلغ عدد 
للم�رة  عليه�ا  وعث�ر   ،750 أرجله�ا 
األوىل من�ذ ثمان�ني عام�ًا، ولكن أعيد 

اكتشافها من جديد يف كاليفورنيا.
االكتش�اف  أن  إىل  العلم�اء  وتوص�ل 
الجدي�د لل�دودة األلفي�ة يختل�ف عن 
الش�ائع بني الديدان املتع�ددة األرجل 
األخرى، إذ تتمكن هذه الدودة من أن 
تحيا ماليني السنوات بخالف الفصائل 
الجديدة األخرى.وقال الربوفيس�ور يف 
علم التريح ب�اول ماريك يف جامعة 
»أريزون�ا« األمريكي�ة وامل�رف عىل 
فري�ق البحث إن ال�دودة تعترب »نوعاً 

م�ن املخلوق�ات األس�طورية يف عالم 
الديدان األلفية األرجل«.

وقال ماريك إن »إالكم بلينبيز« تحمل 
معدالت قياسية بالنسبة للمخلوقات 
املتع�ددة األرجل، حي�ث تحمل اإلناث 
أكثر م�ن 750 رجالً، فيم�ا يبلغ عدد 
أرج�ل الذك�ور ح�واىل 562، مضيف�اً 
»يب�دو أن ه�ذه األرجل تس�اعدها يف 
أسلوب حياتها تحت األرض عىل عمق 
ي�رتاوح ب�ني 10 و15 س�نتيمرتاً من 
سطح الرتبة، وهو العمق الذي عثرنا 
عليه�ا في�ه تح�ت الرتب�ة الصخرية، 
واعتماداً عىل وظيفة الشكل الخارجي 
للفصائل القريبة منها، تساعد األرجل 
الدودة ع�ىل الدخ�ول إىل الجحر تحت 
األرض والتعلق بالصخور الضخمة«.

ت�سايل 16
www.almustakbalpaper.net

�سورة من الذاكرة

�سارع الر�سيد
 يف اخلم�سينات

كولومب�س  كريس�توفر   -  1493
ين�زل عىل جزيرة بورتوريكو يف العالم 

الجديد.
1942 - الجيش األحمر السوفيتي 
بقي�ادة الجن�رال غيورغ�ي جوك�وف 
يبدأ عملي�ة أورانوس، وه�ي العملية 
الت�ي حولت دف�ة ال�رصاع يف معركة 

ستالينجراد.
وأيس�لندا  أفغانس�تان   -  1946

والسويد ينظمون إىل األمم املتحدة.
1954 - بدء بث "تلفزيون مونتي 
كارل�و"، وهي أق�دم قن�اة تلفزيونية 
خاصة يف أوروبا، وقد قام بتأسيس�ها 

األمري رينيه الثالث.
1977 - الرئي�س امل�رصي محمد 
أن�ور الس�ادات يزور إرسائي�ل ويلقي 

خطاباً بمقر الكنيست يف القدس.
1979 - الخميني يفرج عن جميع 
املحتجزي�ن يف الس�فارة األمريكية من 

أصول أفريقية.
1990 - ع�ي ع�زت بيغوفيت�ش 

يتوىل رئاسة البوسنة والهرسك.
1993 - تنفي�ذ حك�م اإلع�دام يف 
سيدة تبلغ من العمر 26 سنة لقيامها 
ب�رضب زوجها وإش�عال النريان فيه، 
وتع�د هذه هي امل�رة الثانية يف تاريخ 
األردن الت�ي ينفذ فيها حكم اإلعدام يف 

امرأة.
1994 - انفجار بحافلة يف "سوق 
ديزنج�وف" بمدينة تل أبيب يوقع 22 
قتيال و248 جريح�ا، وحركة حماس 

تعلن مسؤوليتها عن العملية.
يف  القضائي�ة  اللجن�ة   -  1998
مجلس النواب األمريكي تبدأ جلس�ات 
االس�تماع للش�هادات ح�ول فضيحة 
لوينس�كي واملتهم به�ا بالرئيس بيل 

كلينتون.
- 2005

افتتاح مؤتمر الوف�اق العراقي يف 
مقر جامعة ال�دول العربية بالقاهرة 
ج�الل  العراق�ي  الرئي�س  بحض�ور 
طالبان�ي ورئي�س ال�وزراء إبراهي�م 
كاف�ة  ع�ن  ومندوب�ني  الجعف�ري 
األطياف السياسية ومختلف التيارات 
الشخصيات  الدينية والعرقية وبعض 

يف العراق.
جن�ود من ق�وات مش�اة البحرية 
األمريكي�ة يرتكبون مج�زرة يف مدينة 

حديثة العراقية.
2011 - املجل�س االنتق�ايل الليبي 
يعلن عن اعتقال سيف اإلسالم القذايف 
بالقرب من بلدة أوباري جنوبي ليبيا.

2011 - ق�وات الرط�ة املرصية 
تفض بقوة مفرطة اعتصام ألفني من 
أه�ايل مصابي ث�ورة 25 يناير وبعض 
الش�باب بمي�دان التحري�ر بالقاهرة، 
هن�اك،  للتوج�ه  اآلالف  يدف�ع  مم�ا 
ويتلوها مواجهات تس�تمر لعدة أيام 
بما يع�رف ب�"أحداث محمد محمود" 
أدت  الثاني�ة"  املرصي�ة  "الث�ورة  أو 

ملرصع 41 متظاهراً وإصابة اآلالف.

انقط�اع التي�ار الكهربائي 
الذي ش�مل نحو ثالث�ة ماليين 
أرجنتين�ي  الملي�ون  ونص�ف 
ف�ي بوينوس آيريس األس�بوع 
الماضي س�ببه ش�جرة لم يتم 
تش�ذيب أغصانها، على ما قال 
مسؤول نقابة القطاع أوسكار 
ليس�كانو. وأوض�ح ليس�كانو 
للصحافيين بعدما أدلى بإفادته 
أم�ام القض�اء "أش�جار الكينا 
لم تش�ذب وطالت إحداها خط 
إل�ى  أدى  م�ا  العال�ي،  التوت�ر 
وأض�اف  كهربائ�ي".  تم�اس 
"أدى ذلك إلى حريق وسلس�لة 

من التفاعالت التي تس�ببت في 
توقف العمل ف�ي أربع وحدات 
لتوليد الكهرباء"، مش�دداً على 

"عدم وجود عملية تخريب".
التخطي�ط،  وزي�ر  وكان 
خولي�و دي في�دو، أعل�ن بع�د 
العط�ل أن الحكوم�ة س�ترفع 
ش�كوى خش�ية وج�ود عملية 
تخريب.ووقع العطل الذي حرم 
850 ألف أس�رة م�ن الكهرباء، 
عشية تظاهرة كبيرة مناهضة 
للحكوم�ة. وأوضح المس�ؤول 
النقاب�ي أن الحكومة "ش�ذبت 

األشجار بعيد الحادث".

باريس/ فرانس برس
التلفزيونية  المحط�ة  أطلقت 
مسابقة  جيوغرافيك"  "ناش�ونال 
للك�وارث  مض�اد  بملج�أ  للف�وز 
الذري�ة، سيس�لم إل�ى الفائ�ز في 
بيت�ه يس�تخدمه لمواجه�ة نهاية 
العال�م الت�ي يتوقعه�ا البعض في 
21 كان�ون األول م�ن ه�ذا العام.  
وق�د صمم�ت ش�ركة متخصصة 
هذا الملجأ المصنوع من اإلسمنت 
المس�لح وال�ذي ع�رض األربع�اء 

أم�ام الصحاف�ة. ويتس�ع الملج�أ 
لستة أشخاص في غرفة مساحتها 
8 أمت�ار مربع�ة وه�و م�زود بكل 
لمواجه�ة  الالزم�ة  التجهي�زات 
الك�وارث الطبيعي�ة أو الكيمياوية 
أو النووي�ة، كجدران س�ماكتها 25 
س�نتمتراً وأس�رة موضوع�ة فوق 
بعضه�ا البع�ض وأقنع�ة مض�ادة 

للغ�از وعل�ب لحف�ظ الطع�ام ف�ي 
الح�االت الطارئ�ة. والملج�أ مضاد 
للمي�اه وم�زود بالمي�اه والكهرباء 
وه�و "يحم�ي س�كانه م�ن اآلث�ار 
الميكانيكية والحرارية التي يخلفها 
انفج�ار ن�ووي"، بحس�ب المحطة 
التي تعد مستخدمي الملجأ ب�"ليلة 
دافئة ف�ي 21 كانون األول"، تاريخ 
نهاية العالم بحسب حضارة المايا.

حكم ش�اب بريطاني بالس�جن 
لم�دة 56 يوم�اً، بعد قيام�ه بوضع 
قطة عش�يقته الس�ابقة في نشافة 
كهربائي�ة وتش�غيلها ث�الث م�رات 
وقيام�ه بتصويره�ا وبث الش�ريط 

المصور على موقع يوتيوب.
الملكي�ة  الجمعي�ة  وقام�ت 
لحماية الحيوان بإزالة الش�ريط من 
موقع يوتيوب وإبالغ الش�رطة التي 

قامت باعتقال الشاب.

دودة األلفية
 تعيش ماليني السنني

األطعمة غري املغذية خالل احلمل.. مرضة 

دجاجة بريطانية تتقن العد

 برلني/ د.ب.أ
تتمت�ع الدمي�ة املحبب�ة إىل قلب 
الطفل بأهمية كبرية بالنسبة له، 
ل�ذا أوىص الخبري الرتبوي األملاني 
بع�دم  اآلب�اء  إنغ�ل،  أندري�اس 
االس�تخفاف يف التعامل مع هذه 
الدمية، مش�ريا إىل أنه ينبغي عىل 
اآلباء إظه�ار تفهمه�م لطفلهم 
بش�أن تعلقه بالدمية املحببة إىل 
قلبه، الس�يما خالل املواقف التي 
تكون فيها الدمية مفقودة. وذكر 
الخب�ري ل�دى املؤتم�ر االتح�ادي 
لالستش�ارات الرتبوي�ة بمدين�ة 
فورت، إال أن الدمية تمنح الطفل 
الش�عور باألم�ان وتعم�ل ع�ىل 
مواس�اته عند ابتعاد أبويه عنه؛ 
لذا ُيمكن أن ُتس�هم هذه الدمية 
يف تحرر الطفل من تعلقه بأبويه 

واعتماده عىل نفسه.
وأضاف الخب�ري األملاني أن علماء 
النفس يعتربون الدمية واألشياء 
األخرى املشابهة لها بمثابة يشء 
انتقايل وبديل مؤقت لألبوين اللذين 
يفتقدهم�ا الطفل أثن�اء وجوده 
يف الحضان�ة مث�ال، وبذلك ُتصبح 
هذه الدمية بمثابة رمز بالنسبة 
للطفل ُيمكنه أن يتوىل مسؤولية 
وأمنيات�ه  احتياجات�ه  تحقي�ق 
جميعها.وأشار إنغل إىل أنه عادًة 
ما تفقد هذه األش�ياء االنتقالية 
أهميته�ا بالنس�بة للطفل خالل 
فرتات نم�وه وانتقاله إىل مراحل 
عمرية أخ�رى. ولكن يظل الكثري 
م�ن البالغني متعلق�ني بدميتهم 
املحبب�ة لقلوبه�م من�ذ الطفولة 

خالل مراحل حياتهم التالية.

19ال تستخّفي بدمية طفلك
 ت�سرين الثاين

فنان يف الذاكرة 

ناظم الغ�زايل )1921 - 23 أكتوبر 1963(، من 
أشهر مغني العراق يف الخمسينيات والستينيات.

ول�د الغ�زايل يف منطق�ة الحيدر خان�ة يف بغداد 
يتيًم�ا، ألم رضي�رة تس�كن يف غرف�ة متواضعة جدا 
مع ش�قيقتها. بمنتهى الصعوبة اس�تطاع أن يكمل 
دراسته االبتدائية واملتوس�طة، يف املدرسة املأمونية، 
وكان الفق�ر مالزًما ل�ه، وزاد الفقر ح�دة بعد وفاة 
والدت�ه، ورعاية خالته لها، وهي التي كانت تس�تلم 
راتب�ا اليتج�اوز الدينار ونص�ف الدين�ار. وبعد تردد 
طوي�ل التحق بمعهد الفنون الجميلة قس�م املرسح، 
ليحتضن�ه في�ه فن�ان الع�راق الكبري حقي الش�بي 
نج�م امل�رسح وقته�ا، ح�ني رأى في�ه ممث�ال واعدا 
يمتل�ك القدرة ع�ىل أن يك�ون نجما مرسحي�ا، لكن 
الظ�روف املادي�ة القاس�ية التي جعلته ي�رتدد كثريا 
يف االلتح�اق باملعهد نجح�ت يف إبعاده عن�ه، ليعمل 
مراقبا يف مروع الطح�ني بأمانة العاصمة. أبعدته 
الظ�روف عن املعهد، لكنها لم تمنعه من االس�تمرار 
يف ق�راءة كل ماتقع عليه يداه، واالس�تماع إىل املقام 

العراقي املعروف بس�لمه املوس�يقي العربي األصيل، 
كم�ا كان يس�تمع أيض�ا إىل أم كلث�وم، ومحمد عبد 
الوهاب وفريد األطرش وأس�مهان وليىل مراد ونجاة 
عي، وكان�ت أغنياتهم وقتها تمأل األس�ماع يف مناخ 
كان يدع�و كال منه�م إىل االجته�اد واإلج�ادة إلمتاع 
متذوق�ي الط�رب، ولجع�ل ناظم يتعلق أكث�ر فأكثر 
بالغن�اء ويحفظ أغنياتهم عن ظهر قلب، ليكتش�ف 
ويكتش�ف املحيط�ون ب�ه أن هن�اك موهب�ة غنائية 
ل�ن تكرر يف حنج�رة مراقب م�روع الطحني. هذه 
الفرتة، أكس�بته طموحا غري محدود وعنادا وإرصارا 
عىل إكمال الطريق الذي اختاره رغم الصعاب املالية 
والنفس�ية، التي واجهته، وجعلته حني يعود للمعهد 
يب�ذل قص�ارى جهده ليحص�ل عىل أع�ىل الدرجات. 
أم�ا قراءاته فجعلته يمتاز ع�ن زمالئه بثقافته، تلك 
الثقافة التي ظهرت عام 1952 حني بدأ ينر سلسلة 
من املق�االت يف مجلة "النديم" تحت عنوان "أش�هر 
املغن�ني الع�رب"، وظه�رت أيضا يف كتاب�ه "طبقات 

العازفني واملوسيقيني من سنة 1900 � 1962".

ناظم الغزايل

شجرة تقطع الكهرباء
 عن 3.5 مليون أرجنتيني

احلمل
وتس�عى  ل�ه  ح�دود  ال  طموح�ك 
واألفض�ل  التمي�ز  نح�و  دائم�اً 
عاطفياً:عواطف�ك جياش�ه تجاه 

الحبيب وترغب أن تبقى بقربه.

الثور 
علي�ك أن تك�ون أكث�ر ج�رأة وأن 
تتخ�ذ خط�وات ش�جاعه بعمل�ك 
عاطفياً:عليك أن تكون أكثر مثابرة 

ان أردت أن تكسب قلب الحبيب.

اجلوزاء
تستاء من ترصف أحد زمالء العمل 
علي�ك أن تواجهه بذل�ك عاطفياً:ال 
تنسجم مع الحبيب وتشعر أنك لن 

تكمل بهذه العالقة.

ال�سرطان 
عليك أن تعرف كيف تستغل الوقت 
عاطفياً:تتط�ور  لصالح�ك  جي�داً 
األم�ور بين�ك وب�ني الحبي�ب نحو 

األفضل.

الأ�سد 
اهت�م بالحقائق يف عملك وال تعتمد عىل 
األوه�ام عاطفياً:ادعم الحبيب وقف اىل 

جانبه بمروعه الجديد.

العذراء 
تتع�رض الي�وم للكث�ري م�ن التحديات 
واالختبارات الت�ى يجب عليك أن تعرف 
أن  عاطفياً:تح�اول  تتجاوزه�ا  كي�ف 

تقنع الحبيب بوجهة نظرك.

امليزان
بعض العراقيل تقف أمامك وتمنعك 
طموحات�ك  بع�ض  تحقي�ق  م�ن 
عاطفياً:ال تتدخل يف شؤون الحبيب 

واترك له حرية االختيار.

العقرب 
تتسارع األحداث من حولك وتجد نفسك 
محتار أمام عدة قرارات عاطفياً:حاول 
أن تتفرغ للحبيب أكثر وأن تعطيه املزيد 

من وقتك.

القو�س 
ال تسمح لآلخرين التمادي والتدخل 
يف ش�ؤون عمل�ك عاطفياً:تبح�ث 
الكثري من األمور الهامة يف عالقتك 

مع الحبيب.

الدلو 
تصال�ح م�ع زم�الء العم�ل وال تخل�ق 
ع�داوات بينه�م عاطفياً:يوم مناس�ب 
م�ع  عالقت�ك  يف  الرومانس�ية  لتج�دد 

الحبيب.

اجلدي
:تب�دأ يومك بالكثري من الحماس�ة 
عاطفياً:تقدر  والتش�ويق  والجرأة 
للحبيب وقوفه اىل جانبك يف أصعب 

الظروف.

حوت 
ارصارك ع�ىل النجاح يق�ودك اىل الكثري 
من النجاح عاطفياً:احس�م أمورك مع 

الحبيب وال تكن قاسياً.
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        امل�ستقبل العراقي/ كاظم فنجان احلمامي
ص�ار واضحا إن فقهاء )ت�ورا بورا( في 
طريقه�م إل�ى ش�ن ح�رب جدي�دة على 
تاريخ مص�ر وتراثه�ا وحضارتها, فكل 
ما يعود إل�ى العصر الفرعوني ابتداء من 
أب�ي الهول وامت�دادا إلى األه�رام مرورا 
كله�ا  المصري�ة  المتاح�ف  بمحتوي�ات 
م�ن نفائ�س وقطع ن�ادرة, ص�ار هدفا 
للتنظيمات المعادي�ة, التي عقدت العزم 
عل�ى تدمي�ر كل م�ا ه�و جمي�ل وثمين 

ووطني وتراثي. 
فهل ثمة مف�ر ألبي الهول م�ن مواجهة 
األه�وال الت�ي تنتظره ؟, وه�ل ثمة أمل 
لصموده في مواجهة المعاول والعبوات 
الناس�فة ؟, وه�ل س�يكون مصيره مثل 
مصي�ر تمثال ب�وذا ف�ي وادي )باميان( 
أصاب�ع  نس�فته  حينم�ا  بأفغانس�تان 
الديناميت بأم�ر من المال عمر في الثاني 

عشر من آذار )مايس( 2001 ؟.
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=GEuGtJBe4Uo
يق�ول العق�الء: لي�س م�ن الحكم�ة في 
ش�يء التقليل من حجم وجدية األخطار 
ومعالمه�ا  الجي�زة  بأه�رام  المحدق�ة 
الفرعونية الضاربة في عمق التاريخ, وال 
من الحكمة في ش�يء التقليل من ش�أن 
الجماعات المشفرة لنسف تاريخ األجداد, 
فما بال�ك إذا كان�ت فتوى اله�دم جاءت 
هذه المرة على لسان أحد قادة الحركات 
مرج�ان  الش�يخ  الجهادي�ة  الس�لفية 
س�الم الجوه�ري, ال�ذي كان من ضمن 

م�ن العائدين 

أفغانس�تان, ومن ضمن الذين اش�تركوا 
ميدانياً في تحطيم تمثال بوذا, وهو الذي 
قال: لق�د حطمنا تمثال بوذا وس�نحطم 
أب�و الهول, ف�ي حين دعا الش�يخ محمد 
التماثي�ل  وج�وه  طم�س  إل�ى  حس�ان 

ن بالش�مع األبيض شريطة أن  يكو
الش�مع م�ن منتجات 

المعامل اإلسالمية.
http://www.

y o u t u b e .
com/watch
?v=9n5P9
NeStoU&f

eature=rel
ated

ما يعني إننا 
سنس�مع 

ونش�اهد أخبار البالوي التي س�يحذفها 
علينا فالس�فة العبوات الناسفة وفقهاء 
المتفج�رات الالصق�ة وعباق�رة األلغام 
الجاه�زة, وسنس�تيقظ ذات ي�وم عل�ى 
أخبار نس�ف تمث�ال )أوبي�س(, أو تمثال 
)أت�ون(, وسنش�اهد أش�الء )أحميس(, 
رع(,  و)آم�ون  حوت�ب(,  و)أمن�و 
و)رمس�يس( مبعثرة عل�ى ضفاف 
النيل, وربما تتوسع دائرة األفكار 
فتتساقط ش�ظاياها  الناس�فة 
المجنح,  البابل�ي  الث�ور  فوق 
وزقورة )أورنمو( في ذي قار, 
وكل اآلثار الفينيقية واألكدية 
اإلغريقية  والمعاب�د  واآلرامية, 
في الش�ام ابتداًء من معبد تل 
بمعب�د  وانته�اًء  المتس�لم, 
بيس�ان, م�روراً بمعابد 
الق�دح  ت�ل 
ب�و  أ و
 , ز لخ�ر ا
ثي�ل  وثما
حص�ن  (
ي  ذ
 ) م�ر مر
في اليمن, 
ثي�ل  تما و
أوتيك وتابسوس في 

تون�س, وقد تكون تماثي�ل أطالل البتراء 
)المدين�ة الوردي�ة( من ضم�ن التماثيل 
المهددة بالتخري�ب والتدمير, فهي أيضا 

مشمولة بفتوى الشيخ مرجان.   
من المفارقات العجيبة في البالد العربية 
أنه�ا تح�رص كل الح�رص عل�ى إن�زال 
المتورطي�ن  المش�ددة ض�د  العقوب�ات 
وض�د  الفرعوني�ة,  األكف�ان  بس�رقة 
المتلبس�ين بتهريب األختام الس�ومرية, 
البابلي�ة,  االس�طوانات  س�راق  وض�د 
والتيج�ان اآلش�ورية, وق�د تصل بعض 
األح�كام إل�ى عقوب�ة اإلع�دام, لكنه�ا 
ل�م تفعل ش�يئا ض�د الق�وات األمريكية 
النظامية التي عبثت بآثارنا السومرية في 
)أور(, ولم تفعل شيئا عندما اختفى كنز 
النمرود م�ن الخزانات الحصينة المخبأة 
تح�ت دجلة, ول�م تفعل ش�يئا ضد الذين 
انتهكوا حرمة المواقع البابلية فنبشوها 
بالخن�ادق العميقة ثم دفنوا فيها ش�بكة 
أنابيب البترول, ولم تفعل شيئا ضد الذين 
نس�فوا تمثال )أس�د بابل( ف�ي البصرة, 
وها نحن نس�مع الي�وم قعقعة الفتاوى 
الجهادي�ة, الت�ي أعطت الض�وء األخضر 
لعناصر ميلش�ياتها المس�لحة, وأمرتهم 
وأوصته�م  الجي�زة,  أهرام�ات  بنس�ف 
بتدمير معالم الحضارة المصرية القديمة 
وبذريع�ة  الش�ريعة,  تطبي�ق  بذريع�ة 

تحطيم األصنام واألوث�ان والمعابد, من 
دون أن ُيلق�ى عليه�م القبض, ومن دون 
أن ُيس�اقوا إل�ى المحاكم لينال�وا الجزاء 

العادل. 
لقد نهبوا المتحف العراقي كله, وحطموا 
كل م�ا وقع تح�ت معاولهم, ثم س�رقوا 
والنس�خة  للت�وراة  األصلي�ة  النس�خة 
األصلية للتلمود, واس�تعرضوها )عيني 
عين�ك( ف�ي احتف�ال كبي�ر عن�د حائط 
المبكى بمش�اركة حاخامات األش�كناز 
والصباري�م,  والفالش�ا  والس�فارديم 
فالهدف األساس هو طمس آثار الحضارة 
في البلدان العربية كلها, وتوجيه أصابع 

االتهام إلى العرب أنفسهم.
نحن اليوم على مشارف صفحة انتقامية 
جديدة من الصفحات السود, التي كتبوها 
بع�د أحداث الحادي عش�ر من س�بتمبر, 
صفح�ة ترتفع فيه�ا أص�وات المجانين 
فوق أصوات البقي�ة الباقية من العقالء, 
صفحة ي�راد منها إعالء صوت الس�الح 
عل�ى ص�وت المنط�ق, صفح�ة تعاقدت 
فيها القوى الغاش�مة مع قوى اإلرهاب 
تنظيماته�ا  م�ع  وتعاطف�ت  الش�ريرة, 
الس�رية والعلنية لغايات مريبة ال علم لنا 

بها.  
أن  والمتحذلق�ون  المجامل�ون  يزع�م 
دعوات الجوهري وشلته ال وزن لها, وال 
يمك�ن االقتناع بما يقولون�ه, ولكنهم ال 
يعلم�ون إن مثل هذه الدعوات س�تداعب 
نف�وس المتطرفين الس�ذج, وتحرضهم 
على ارتكاب كل الحماقات التي تراودهم, 
وهن�اك من يزعم أن الرجل مصاب بلوثة 
دماغية وينبغي إدخاله المصحات العقلية 
حتى يبرأ. ونرى أنه�ا مجرد مزاعم يراد 
منه�ا التقليل من أهمية النوايا الخطيرة, 

التي يضمرها الجوهري وجماعته. 
ختاما نقول أن مهندس التدمير والتخريب 
)مرج�ان( ال يم�زح وال يح�ب )الهزار(, 
فهو ينطلق من تكليفه الش�رعي, ويعبر 
ع�ن رأي�ه العقائدي بصراح�ة ووضوح, 
من دون خوف أو ت�ردد, في الوقت الذي 
يص�ر فيه عل�ى تحطيم رم�وز الحضارة 
المصرية ومعالمه�ا جملة وتفصيال, لذا 

يتعين علينا أن نأخذ تصريحاته على 
محم�ل الج�د, وأن ال نتلمس له 

األع�ذار, خاص�ة أنه ش�ارك 
في تحطيم اآلثار المتبقية 

من حضارة ش�به القارة 
الهندية، والله يستر من 

الجايات.

        خريي من�سور
 

أربع�ة أعوام تفص�ل بي�ن عدوانيين على غ�زة تغير 
خالله�ا الكثير في هذه المنطق�ة، لكن الثابت الوحيد 
هو موقف البيت األبيض بمعزل عن ساكنه سواء كان 
أبيض اللون أم أسمر.. فإسرائيل كما تقول واشنطن 
من حقه�ا أن تدافع عن نفس�ها، لهذا يبدو المش�هد 
مثي�راً عندما يعق�د نتنياهو عدة اجتماع�ات وزارية 
مصغ�رة، ويلتق�ي الجن�راالت ف�ي غ�رف العمليات، 
ويس�تدعي االحتياط�ي من الجيش اإلس�رائيلي على 
مرحلتين، األولى قوامها ثالثون ألفاً والثانية خمسة 
وس�بعون ألفاً، وكأن الدولة العبري�ة تعد لحرب ضد 

دولة مدججة بكل أنواع السالح.
وه�ذا االس�تعراض المفرط للق�وة له دالل�ة واحدة 
فقط هي اإلحس�اس بالرعب، ألن من تشكلت لديهم 
س�ايكولوجيا النص�ر الدائ�م قد ينتهون إل�ى ضحايا 

له�ذا الوهم، وقدر التاري�خ أن تبقى ثنائي�ة العدوان 
والصّد قائمة وفي صلب جدليته لكي ال يتوقف، وهي 
ثنائية قد تكتسي أشكاالً عديدة ويضيف إليها التطور 
التكنولوج�ي الكثي�ر، لكنها تبقى م�ن حيث الدوافع 
والجوهر عند شكلها البدائي األول، فالصاروخ والقبة 

الحديدية هما في نهاية المطاف السيف والدرع.
لقد طّور االحتالل تقنياته كلها باستثناء واحدة، ليس 
بمقدوره ان يزحزحه�ا قيد أنملة، وهي ان المقاومة 

لها ثقافتها وفلسفتها في تطوير أدواتها.
الح�رب األولى على غزة تزامنت م�ع أوضاع إقليمية 
ودولية مغايرة تمام�اً لما هو الوضع اآلن، خصوصاً 
وان النظ�م الجديدة بعد الحراك الواس�ع في عدد من 
العواص�م العربية بدأت تش�عر بأنها مطالبة بمواقف 
سياس�ية متقدمة عن س�ابقاتها، وبغي�ر ذلك يكون 
اليوم ش�بيهاً بالبارحة وكأن شيئاً لم يحدث، والعزلة 
التي عاش�تها غزة في الحرب السابقة، بدت اآلن كما 

لو أنها تكس�ر من ع�دة زوايا، والزي�ارات التي يقوم 
بها رئيس وزراء ووزراء خارجية من مصر وتونس، 
تبق�ى رغم أهميته�ا من الناحية النفس�ية ألهل غزة 
مثاراً ألسئلة عديدة حول فاعليتها وجدواها الميدانية 

بعيداً عن المظاهر البروتوكولية.
وم�ا عانته غزة طيل�ة هذه األعوام العج�اف حصاراً 
وعزلة وتجويعاً وتوتيراً بلغ حداً يتجاوز القدرة على 
االحتمال والتأقلم، وما تحاول إسرائيل استثماره اآلن 
ه�و حالة االنقس�ام المزمنة بين التوأمي�ن اللدودين 
فت�ح وحماس، وما صدر حت�ى اآلن عن الطرفين من 
تصريحات حول ضرورة االلتئام الوطني يبدو تكراراً 
لم�ا تردد م�راراً من قبل، وبقي عصي�اً على الترجمة 
الواقعية، وما ينافس مش�اهد القصف والدم في غزة 
اآلن وفي هذه الحرب، هو ما يحدث في العالم العربي 
من حروب أهلية وش�به أهلية، ويكاد العربي الممزق 
والتائه بين هذه المش�اهد أن يردد م�ا قاله المتنبي، 

على أي جانبيك تميُل
الثاب�ت اآلخ�ر إضاف�ة ال�ى موقف 
واش�نطن المنحاز إلى إس�رائيل في 
كل األح�وال ه�و إرادة الصمود لدى 
إذ  فه�و  كان..  أينم�ا  الفلس�طيني 
يطور أدوات مقاومته برش�اقة إنما 
يداف�ع عن حقه في البق�اء على قيد 

وطنه وتاريخه وترابه!
عن " الدستور األردنية"

        �سعد اهلل مزرعاين

تتعج�ل الحكومة اإلس�رائيلية، وه�ي األكثر يميني�ة وتطرفاً 
ف�ي تاري�خ الدول�ة الصهيوني�ة، تتعج�ل قطاف ثم�ار العجز 
العرب�ي واالنقس�امات العربي�ة والصراع�ات العربي�ة. أنه�ا 

االنتص�ار ال تصب�ر عل�ى م�ا تراكمه م�ن احتمال 
المتحدة بالنقاط من خالل خطط الواليات 

األميركية وحلفائها الغربيين 
والعرب، بل تسعى الى 

محاولة االنتصار 
ب�ة  لضر با

القاضي�ة: دفع�ة واح�دة كم�ا س�عت من غي�ر نج�اح حيال 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، او على دفعات، من خالل الغارة 
التي ش�نتها، منذ أس�ابيع قليل�ة ضد احد المواقع العس�كرية 
الس�ودانية. ولئن كان اس�تهداف البرنامج الن�ووي اإليراني، 
يتطل�ب بالدرجة األولى والحاس�مة، توريط واش�نطن وجهد 
واش�نطن وأساطيل وقواعد واش�نطن، اال أن بعض الضربات 
األخرى، ال تتطلب س�وى س�كوتها وتواطؤها التقليديين، في 
مرحلة اإلع�داد، وتضامنها وحمايتها، في مرحلة التنفيذ وما 

بعد التنفيذ.
وكانت القيادة اإلسرائيلية قد تبلغت، بشكل واضح وحاسم، 
رف�ض المش�اركة وبالتالي الموافق�ة األميركية، على 
االس�تهداف العس�كري للمواق�ع اإليرانية حيث 
تقوم المنش�آت النووية اإليرانية او حيث 
ُيعتقد اّنها قائمة او منتش�رة. وهي 
الخط�ة  بالمقاب�ل،  تبلغ�ت 
األميركي�ة الت�ي لم ُتس�ِقط 
الخي�ار  االحتم�االت  م�ن 

العس�كري، لكنه�ا تختب�ر اآلن خياراً آخ�ر، ارتباط�اً باألزمة 
الس�ورية التي هي المنطل�ق والمحور في المرحل�ة الراهنة. 
ولقد كشفت صحيفة »يديعوت احرونوت«، في أوائل شهر آب 
الماضي، اّن وزير الدفاع األميركي قد ابلغ القيادة اإلسرائيلية، 
إثن�اء زيارته لتل أبي�ب، الس�يناريو األميرك�ي المعتمد حيال 
إيران. وهو س�يناريو يقوم على استهداف »النظام والبرنامج 
النووي اإليراني« في الوقت عينه. والسيناريو المذكور يعتمد 
االس�تنزاف واإلضع�اف: بالحص�ار وبالعقوب�ات وبمفاعي�ل 

األزمة السورية المتفاقمة خصوصا.
وقد ُنس�ب الى المس�ؤول األميركي أن النتائ�ج المتوقعة لهذا 
الس�يناريو س�تبرز، عل�ى األرجح، بعد س�نة ونصف الس�نة 
وليس قبل ذل�ك التاريخ. هو طبعاً طالب القيادة اإلس�رائيلية 
باالنس�جام مع مقتضي�ات الخطة األميركي�ة، وبعدم اإلقدام 
عل�ى أي�ة من�اورة او مغامرة لتوري�ط واش�نطن، ألّن ذلك لن 

يحصل، فضالً عن اّنه غير مسموح به على اإلطالق.
ا  »الردع« األميركي الذي تبلغنه إس�رائيل ه�ذ

من السياسيين والعسكريين 
يمنعه�ا  ل�م  األميركيي�ن 
تحقي�ق  م�ن  ذل�ك  م�ع 
األول  جزأيين.  انتصارين 
وكأّنه�ا  التص�رف  ه�و 
ف�ي  ح�ق  صاحب�ة 
القوة  اس�تخدام 
المنش�آت  ضد 
 . ني�ة ا ير إل ا
ن�ي  لثا ا و
ل  لحص�و ا
حرية  عل�ى 

التح�رك إزاء ملفات اق�ل أهمية وخطورة م�ن الملف النووي 
اإليراني.في هذا السياق، وفي سياق متصل أيضا باالنتخابات 
اإلس�رائيلية المبكرة، وقع اس�تهداف الس�ودان منذ أسابيع، 
ويقع استهداف غزة الذي بدأ منذ أيام. وفي السياق نفسه أيضا 
كانت الحكومة اإلس�رائيلية قد دفعت سياسة االستيطان إلى 
مس�تويات غير مسبوقة. وكذلك فهي قد بلغت من الغطرسة، 
أنه�ا قد هددت على لس�ان اح�د إرهابييها، وزي�ر خارجيتها، 
بإلغ�اء اتفاق »أوس�لو« نفس�ه. أي أنها هددت بإلغاء الش�كل 
الحال�ي، اإلداري فحس�ب، من الس�لطة الفلس�طينية، فكيف 
بالموافق�ة على إقامة دولة فلس�طينية »قابل�ة للحياة« على 
األراضي الفلسطينية المحتلة في »النكبة« الثانية عام 1967.

وإسرائيل تريد الى ذلك ان تختبر عدة مواقف في الوقت نفسه: 
الموقف األميركي بعد ان فاز الرئيس باراك اوباما بوالية ثانية، 
خالفاً لرغبة وجهود رئيس الحكومة اإلس�رائيلية الذي جاهر 
بدع�م المرش�ح الجمهوري مي�ت رومني. وه�ي تطرح قفاز 
التح�دي أيضا في وجه القيادة المصري�ة االخوانية: في مدى 
التزامها بالوعود وبالمعاهدة وبالعالقات مع إس�رائيل. وهي 
وعود وعهود ُقطعت لواش�نطن، وإلسرائيل بشكل مباشر او 
غير مباشر، ثمناً لدعم وصول »اإلخوان« الى السلطة في أكثر 

من بلد عربي.
وقبل كل ذلك وبعده، فإّن القيادة اإلس�رائيلية تسعى، سريعاً، 
ألن تس�تثمر ال�ى الح�د األقص�ى ما ه�و قائم م�ن صراعات 
وانقس�امات. وهي تريد اختبار تبدل األولويات بش�كل جدي، 
بع�د ان أصبح هذا التبدل علنياً ومباش�راً وحاداً، خصوصا في 
مج�رى األزمة الس�ورية التي تزداد تعقي�داً وتفاقماً. فلم تعد 
فلسطين وجرحها وحقوق شعبها في البال وفي اليوميات اال 
ن�ادراً. ولقد بات الصراع المذهبي والصراع الديني والصراعي 
االثني هو ما يحتل األولوية ويعبئ الطاقات والجهود والجنود 
والجي�وش! وفي مجرى ذلك، باتت إس�رائيل حليفاً ال عدواً... 
حتى التكاذب في المناس�بات او في اإلعالم لم يعد مطلوباً او 

مستحباً.
وأخيرا وليس اخراً، فإن للصهاينة حس�اباً يحاولون تصفيته 
مع غزة. فلقد شكلت موضوعياً كابوساً إسرائيليا تمنى بسببه 

بعض القادة الصهاينة لو اّن البحر يبتلعها. إّنه كابوس مرتبط 
بالديموغرافي�ا أكث�ر م�ن الجغرافي�ة. وهو االن، كم�ا ذكرنا 
س�ابقاً، يضع الحركة اإلس�المية الصاع�دة )تنظيم »االخوان 
المس�لمين«( ف�ي مه�ب اختب�ار مبك�ر لتطويع تل�ك الحركة 
لمصلح�ة السياس�ات اإلس�رائيلية ف�ي المنطق�ة ولمصلحة 
المشاريع األميركية، خصوصاً حيال الشرق األوسط »الكبير« 
الممت�د من موريتانيا الى باكس�تان. وال بد م�ن اإلضافة هنا، 
ب�أّن القيادة الصهيونية، تراهن على الخالفات واالنقس�امات 
الفلسطينية. فلقد »صمدت« هذه االنقسامات الى ان باتت امرأ 
راسخاً في خارطة الصراع الفلس�طيني وصراعات المنطقة. 
ولم تفعل التطورات العربية األخيرة سوى تعزيزها وتغذيتها 
بعام�ل عقائ�دي متصاعد في غي�ر بلد ومنطق�ة وجبهة، في 

المحيطين العربي واإلسالمي.
فم�اذا عن ضحايا العدوان؟ ال ش�ك اّن الره�ان ينعقد كالعادة 
على الش�عب الفلس�طيني: في غزة وفي الضف�ة وفي الداخل 
وفي الش�تات. وهو رهان صائب ألّنه خضع مراراً الختبارات 
قاس�ية فتبدي صموداً مدهشاً، وتضحيات عظيمة واصراراً ال 
يمكن ان تنال منه الجرائم والمعاناة التي كانت دائماً مقرونة 

بالتخلي والعجز والتواطؤ، او حتى بالخيانة.
لم يس�قط الشعب الفلسطيني يوماً في اختبار الشهادة والدم 
واآلالم. وه�و رغم الحصار واالس�تنزاف واالنقس�ام، حاضر 
لتقدي�م المزيد م�ن قرابين جدارته بوطن�ه وأرضه وحقوقه، 
وخصوصاً منها حقه في العودة وفي اقامة دولته المس�تقلة 
وعاصمته�ا القدس. اّنه اآلن يدفع ثمن ما نعيش�ه من التردي 
والعج�ز والتواطؤ والخل�ل والخيانة. لكّنه، ف�ي الوقت عينه، 
يدافع عن حقوقه بمقدار ما يدافع في العمق عن حقوق االمة 

وكل شعوبها في الحرية والكرامة والتقدم.
معرك�ة غ�زة هي معرك�ة كل فلس�طين. ومعركة فلس�طين 
ه�ي معركة كل العرب. فهل س�نقول في ض�وء هذه الحقائق 
ومس�تلزماتها: حس�ناً فعل�ت إس�رائيل م�ن خ�الل عدوانها 
وتس�رعها... بتس�ريع تحريرن�ا م�ن العجز والخط�أ والخلل 

والمهانة.
* كاتب وسياسي لبناني

من�ذ عقدين من الزمن والع�راق يعيش تحت طائلة البند الس�ابع من 
ميثاق االمم المتحدة بعد دخوله الكويت عام1990 حيث اعتبر العراق 
دولة مهددة للس�لم العالمي واإلقليمي، وصدر آنذاك قرار بالرقم 661 
والق�رار 678 وال�ذي بموجبه أصب�ح العراق تحت حص�ار اقتصادي 
خان�ق عان�ى منه الش�عب العراقي الج�وع والموت البط�يء، وحجز 
االموال العراقية المودعة في البنوك العالمية، وإنش�اء صندوق سمي 
بصندوق التنمية العراقية، حيث جاء بعده قرار ثاني برقم 986 وكان 
ه�ذا الق�رار االكثر قس�وة حيث حكم بموجب�ه ببيع النف�ط العراقي 
مقابل الغذاء والدواء، وليس هذا وحس�ب بل تم أس�تقطاع ما نسبته 
%5 من المبالغ المودعة للتعويض وتسديد الديون المترتبة على غزو 
الكويت، وتعويض الدول والش�ركات والمؤسس�ات التي تضررت من 

جراء هذا الغزو .
بع�د س�قوط النظ�ام البائد وع�ودة العراق ال�ى ممارس�ة دوره في 
المجتم�ع العربي، وكعضو في المنظوم�ة العربية وكونه بلداً لم يعد 
يش�كل تهديداً على الس�الم العالمي ، ظهرت أصوات منادية بضرورة 
إخراج العراق من البند الس�ابع وكان الس�يد عب�د العزيز الحكيم من 
اوائ�ل وابرز القادة السياس�يين العراقيي�ن الذين تبنوا تح�ركا دوليا 
فاع�ال من اجل اخ�راج الع�راق من الفص�ل الس�ابع، وخصوصا من 
خالل ما اطلق عليه زيارة الس�يادة واالستقالل الى الواليات المتحدة 

االميركية في عام 2007.
كان قد سبقه في ذلك السيد محمد باقر الحكيم )رحمه الله( قد شدد 
ف�ي مناس�بات عديدة خالل الفت�رة الزمنية المحصورة بين س�قوط 
نظام صدام، واستشهاده على حقيقة ان استعادة السيادة واالستقالل 
الحقيقيين اليمك�ن ان يتحققان إال بإنهاء كل االج�راءات التي كبلت 
العراق بس�بب حماقات نظام ص�دام، ومنها خضوعه ألحكام الفصل 

السابع من ميثاق األمم المتحدة. 
وطوال السنوات التسع الماضية، حاول العراق بكل ما تيسر لديه من 
جه�د متواضع العمل عل�ى مواجهة تلك اآلف�ات واألعاصير الصفراء 
المدم�رة، وبرغم ق�وة الش�مولية الجهد المن�اوئ المنطلق من قوى 
إقليمية ودولية تملك كل مس�تلزمات العمل العلني والسري لتقويض 
الجه�د الدفاعي العراق�ي المتواضع، فإن العراق ظ�ل يحاول بجهود 
متواصلة ومتصاعدة، إقناع القوى الظالمية التي تقف خلف استمرار 
خضوع العراق للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وقبل الدخول 
في مجريات خضوع العراق لهذا الفصل، ومحاولة اإلجابة على أسئلة 
م�ن نوع عل�ى من تقع مس�ؤولية اخراج العراق م�ن طائلة عقوبات 
الفصل الس�ابع؟ ولم�اذا تصر بعض الجهات اإلقليمي�ة وبتأييد دولي 
عل�ى االس�تمرار في الضغ�ط على األم�م المتحدة بموافق�ات خفية 
وتحريض س�ري من دول كبرى لإلبقاء على خض�وع العراق للفصل 
الس�ابع، دون ان يكون هن�اك ما يدعو لهذا.. بل لق�د تحول األمر إلى 
قضية خطيرة تنطوي على قدر من االستهانة الواضحة بميثاق األمم 
المتحدة الذي وجد ليس من اجل االنتقام، بل من اجل ردع أولئك الذين 
يس�تهلون خرق قواع�د القانون الدول�ي واإلنس�اني فيقدمون على 
اإلساءة لشعوبهم قبل الشعوب واألمم األخرى نقول: ترى ما 
هو هذا الفصل الذي بات اآلن يس�تخدم من قبل 

البعض لالنتقام والثأر..؟
إن عملي�ة أخ�راج الع�راق م�ن البن�د 
السابع تحتاج الى تحرك كبير وجاد 
عل�ى جمي�ع االط�راف االقليمية 
من اجل مد جس�ور الثقة معها، 
الس�يما الج�ارة الكوي�ت، نعم 
ب�ذل الس�يد عم�ار الحكيم في 
هذا المجال جهداً أستثنائياً من 
خالل الزي�ارات المتكررة التي 
قام بها ال�ى الكويت، من اجل 
إذابة الجليد في العالقات فيما 
بين الع�راق والكويت، وتعزيز 
الثق�ة بي�ن الجارتي�ن، ولك�ن 
بالتأكيد تحتاج الى موقف جدي 
ورس�مي من الحكوم�ة العراقية 
في ضرورة اعادة النظر بالعالقات 
العراقي�ة الخليجية من خ�الل احترام 
دول الجوار وعدم التدخل بالشأن الداخلي 

لجميع الدول العربية ومنه العراق . 
إن انج�از ذلك البد ان يقت�رن بإجراءات تضمن 
عدم المس�اس بثروات العراق وأمواله المودعة 
عن�وان  تح�ت  الخارجي�ة،  البن�وك  ف�ي 
التعويضات او الديون، وترسيم 
الحدود بما يتس�ق وأحكام 
وميثاق  المرعية  والقوانين 

االمم المتحدة .
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أبو الهول في مواجهة األهوال

دعوات مسعورة لنسف األهرام

غـــزة بيـــــن حربـيـن !!

هل سنقول شكرًا إلرسائيل ؟!

محمد حسن الساعدي

ة  د لسـيا ا بع و لسـا لفصـل ا ا
صـة ملنقو ا

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحةالراأي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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الشباب بحاجة لدعم أكبر في المونديال.. واعتماد التشتيت أضاع اللقب
أكد متخصص�ون بالش�أن الك�روي أن "منتخب 
الشباب الكروي قدم أفضل املستويات يف منافسات 
بطول�ة آس�يا رغ�م خس�ارته اللقب أم�ام كوريا 
الجنوبي�ة، مبينني أن الرتاجع غ�ر املربر واعتماد 
تش�تيت الك�رات منح الكوري�ني ه�دف التعادل، 
فيما اعترب بعضه�م أن املنتخب أفضل من نظره 
الكوري كأفراد وليس جماعة.وقال الالعب الدويل 
الس�ابق حس�ني لعيبي: أن "منتخب الشباب قدم 
مس�توى مميزا أفرح الجمهور العراقي واملتابعني 
بصورة عامة"، مش�يدا "بال�روح العالية لالعبني 
والتزامهم وحالة التنازل والتسامح فيما بينهم".
وأضاف لعيبي أن "املنتخ�ب تميز بالتعاون داخل 
امللعب واألداء الع�ايل لالعبني وانتقالهم من الدفاع 
للهجوم وبالعكس فضال عىل الضمانات الدفاعية 
يف حالة االرتداد الهجومي والتماس�ك واإلنس�جام 
بني الالعبني م�ن جهة وبينهم وبني الجهاز الفني 
م�ن جهة أخرى"، مش�را إىل أن "املباراة النهائية 
أرشت بعض التلكؤ يف أداء املنتخب حيث املناوالت 
املقطوع�ة والحرك�ة يف امللع�ب ل�م تك�ن كم�ا يف 
املباري�ات الس�ابقة وإضاعة الفرص الس�هلة".
وأوض�ح لعيب�ي أن "املنتخب وبع�د التأهل لكأس 
العال�م ربما افقدته الفرحة بعض الرتكيز وبالتايل 
تأث�ر به يف املب�اراة النهائية التي فق�د فيها اللقب 
الذي كان أقرب إليه م�ن الفريق الكوري".بدوره 
أكد مدرب نادي دهوك جمال عيل: أن "أية مشاركة 
للمنتخبات الش�بابية يف مثل هذه البطوالت تكون 
فيه�ا فائ�دة كب�رة بغ�ض النظر عن حس�ابات 
النتائج"، معتقدا أن "املنتخبات األخرى التي لعب 
أمامها املنتخ�ب العراقي هي التي حققت الفائدة 
أكث�ر من خ�الل تمي�ز العبيه�ا ورف�د الدوريات 
املحلي�ة باملواهب".واعت�رب ع�يل ان "منح فرصة 
اللعب للمواه�ب الكروية بتمثيله�ا للمنتخب هو 
الفوز بحد ذاته من خالل  توفر فرصة الظهور يف 
املباريات"، الفت�ا إىل أن "املنتخب الكوري ال يملك 
س�وى أربعة العبني فقط من املس�جلني يف دوري 
الدرجة األوىل عىل عكس العبي املنتخب العراقي".
وق�ال االكاديمي يف كلية الرتبي�ة الرياضية كاظم 

الربيع�ي ان "املرك�ز الثاني الذي حقق�ه املنتخب 
الش�بابي يعد جيدا، رغم ان طموحن�ا كان املركز 
االول يف ض�وء االداء الفني الع�ايل الذي ظهر عليه 
املنتخ�ب طوال رحلته يف املنافس�ة، وه�و ما جاء 
منسجما مع الرحلة االعدادية املقرتنة باملعسكرات 
واملباري�ات التجريبية".وأض�اف "كنا قريبني من 
احرازه اللقب، ل�وال الخطأ الذي وقع به الالعبون 
بسبب التكدس يف منطقة الدفاع، وبالتايل سمحوا 
لالعب�ي كوريا باس�تغالل فرصة س�جلوا خاللها 
هدف التعادل، مستدركا ان "املنتخب أدى ما عليه 
يف منافس�ة مهم�ة وقوية جمعت خ�رة الفرق".

وأوض�ح الربيع�ي ان "املنتخب بحاج�ة اىل اعداد 
مثايل ملس�رته املقبل�ة يف كأس العالم برتكيا، عرب 
محطات اعدادية تتناس�ب وقوة املنافس�ة، والبد 
ان يك�ون التخطيط منذ االن ألجل الخروج بنتائج 
مثالية تتناسب وكون فريقنا صاحب املركز الثاني 
يف آس�يا".بينما ق�ال االكاديم�ي يف كلي�ة الرتبية 
الرياضي�ة أس�عد الزم ان "منتخب الش�باب كان 
بمس�توى املسؤولية، وقد انعكس ذلك عىل املباراة 
النهائي�ة للبطولة، وخاصة يف الش�وط االول الذي 
قدم فيه اداء متميزا".وأضاف ان "تراجع املنتخب 
يف الش�وط الثاني أعط�ى املجال للفري�ق الكوري 
الجنوب�ي كي يخط�ر مرمانا بعدة ف�رص، ومنها 
اله�دف الذي ج�اء نتيج�ة الخطأ الدفاع�ي، وكنا 
نتمن�ى ان يكون تكديس الالعب�ني خارج منطقة 
الجزاء، والتي استثمرها املنتخب الكوري الجنوبي 
لصالحه نتيجة قلة خربة الالعبني يف هذا االطار".

وتابع الزم انه "البد من وضع برنامج اعدادي مثايل 
للمنتخ�ب، م�ع رضورة دعمه من قب�ل الحكومة 
ووزارة الش�باب والرياضة واللجن�ة االوملبية، بما 
يتناسب ومهمته الكبرة يف املونديال".من جهته، 
أكد مدرب الرشطة الس�ابق باس�م قاسم: عىل ان 
"العبي منتخب الش�باب كانوا ابطاال، ورغم عدم 
تتويجهم بكأس البطولة اال ان االداء الفني الراقي 
ال�ذي قدموه خ�الل البطول�ة كان بمثابة بطولة 
بحد ذاتها". واضاف "نحن فخورون بهذا املنتخب 
مل�ا يحمله من مواصفات متميزة قلما نجدها عند 
باق�ي املنتخبات االخ�رى، وان الخس�ارة بركالت 
الج�زاء الرتجيحي�ة تع�د طبيعية، ع�ىل اعتبار ان 

منتخبات عاملية شهرة فقدت بطوالت مهمة من 
خالل ركالت الجزاء الرتجيحية".ولفت قاس�م اىل 
ان "االس�ماء الت�ي مثل�ت 

منتخب الش�باب جعلتنا نثق بمستقبلنا الكروي، 
كونها ستحمل لواء الكرة العراقية يف االستحقاقات 
الخارجية املختلفة عىل مستوى املنتخبني االوملبي 

والوطني".يذك�ر ان منتخبن�ا الش�بابي حل ثانيا 
ببطولة آسيا التي أختتمت يوم السبت يف االمارات، 
اثر خس�ارته املباراة النهائية امام نظره الكوري 

الجنوب�ي بف�ارق ال�ركالت الرتجيحي�ة 4-1 بعد 
انتهاء الوقتني االص�يل واالضايف للمباراة بالتعادل 

بهدف واحد لكل منهما.

بازاردفيتش: زيكو حّطم يونس محمود
المستقبل العراقي /متابعة

أك�د مدرب نادي الوكرة القط�ري محمد بازاردفيتش 
عىل ان اس�تبعاد منتخب العراق ملهاجم فريقه يونس 
محم�ود أث�ر في�ه س�لبيا وأدخل�ه يف مرحل�ة "عدم 
توازن".وق�ال بازاردفيتش، يف ترصيحات صحفية ان 
"اس�تبعاد مهاجم الفريق يونس محمود من املنتخب 
العراق�ي أثر يف نفس�يته بصورة س�لبية، وإن كان لم 
يظهر هذا، لكنني أشعر انه تغر ويعيش مرحلة عدم 
توازن". واب�دى املدرب البوس�ني تخوفه "مما حدث 
م�ع املهاجم يون�س محمود يف عملية اس�تبعاده من 

قائمة املنتخ�ب العراقي". ونّوه بازاردفيتش اىل أن 
"املنتخب العراق�ي حطم معنويات يونس محمود، 

وأصبح الس�فاح من�ذ تلك الحادثة ش�خصاً آخر 
وتغ�ر كلي�ا". وأوضح "أنا أش�عر بم�ا يمر به 

الس�فاح، ونح�ن نعم�ل لتطوي�ق ه�ذا املوضوع 
ومعالجت�ه دون عواقب مؤثرة، وهو جدير بالثقة 
الت�ي منحن�اه إياها".يذك�ر ان م�درب املنتخب 

زيك�و اس�تبعد عددا م�ن نج�وم املنتخب قبل 
مب�اراة االردن بتصفي�ات كأس العالم، من 

قبي�ل يون�س محمود وق�ي منر 
ونش�أت أك�رم وكرار جاس�م 

وعم�اد محمد وه�وار املال 
محمد.

ثمن االتحاد االسيوي لكرة القدم نجاح نادي اربيل يف تنظيم املباراة النهائية لبطولة الكأس اآلسيوي 
التي ضّيفها ملعبه يف الرابع عرش من الشهر املايض.

وقال الناطق االعالمي لنادي اربيل ريبني رمزي، إن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم "قام بتوجيه كتاب 
ش�كر وتقدي�ر اىل الهيئة االدارية لن�ادي اربيل الري�ايض لنجاحها يف تنظيم املب�اراة النهائية لكأس 
االتح�اد اآلس�يوي لكرة القدم التي اقيمت بني فريقي اربيل والكوي�ت الكويتي التي انتهت ملصلحة 

االخر بأربعة أهداف مقابل ال يشء".
وأض�اف رمزي، أن االتحاد اآلس�يوي أك�د يف كتابه املذي�ل بتوقيع االمني العام لالتحاد، اليكس�س 
سوساي، عىل "نجاح نادي اربيل بتنظيم املباراة بشكل متميز، فضال عىل شكره وتقديره لالتحاد 
العراق�ي لكرة الق�دم ونادي اربيل ع�ىل الضيافة التي اعطتن�ا صورة مثالية عىل حس�ن التنظيم 
وحرصهم عىل نجاحه".وأش�ار رمزي اىل أن االتحاد اآلس�يوي "قدم التهنئة لنادي اربيل بمناسبة 
حصول�ه ع�ىل جائزة اللعب النظيف لع�ام 2012 يف البطولة وحصول العب�ه امجد رايض عىل لقب 
هداف البطولة برصيد تس�عة أهداف".من جهة اخرى أعلنت الهيئة االدارية لنادي أربيل الريايض 
عن تجديد عقد العبني من فريقها الكروي بمبلغ 230 ألف دوالر. وقال رئيس الهيئة االدارية لنادي 
أربي�ل الري�ايض عبد الله مجي�د ان "ادارة النادي جددت عقد العب الفريق الكروي، الس�وري نديم 
الصب�اغ، بمبلغ قدره 100 أل�ف دوالر". وأضاف ان "النادي جدد أيضا عقد مدافعه االوغندي ايفان 
بوكين�ا بمبلغ قدره 130 أل�ف دوالر".وأوضح مجيد ان "تجديد عقد الالعب�ني نديم الصباغ وايفان 

بوكين�ا تم مل�دة عام واحد، بناء عىل االتفاق بني النادي والالعبني". يذك�ر ان نادي أربيل كان قد توج 
بلقب دوري النخبة العراقي للموسم املايض 2011-2012 للمرة الرابعة بتاريخه.

المستقبل العراقي /متابعة

قاد املح�رتف الكامروني نلن�د فريقه 
الرشطة لفوز س�احق عىل غريمه القوة 
الجوي�ة برباعية بعد ان س�جل هاتريك 
يف اللقاء ال�ذي جمع الفريقني 
يف ملع�ب الش�عب الدويل 
االح�د  ام�س  ي�وم 
مباري�ات  ضم�ن 
الرابع�ة  الجول�ة 
منافس�ات  م�ن 
من  االوىل  املرحلة 

بطولة دوري النخبة بكرة القدم.
وافتت�ح املح�رتف الكامرون�ي نلند باب 
التس�جيل لفريقه يف الدقيق�ة )22(فيما 
كان رد الجوي�ة رسيعاً بع�د ثالث دقائق 
ع�ن طريق املهاجم ال�دويل حمادي احمد 
لينته�ي الش�وط االول بتق�دم القيث�ارة 

الخرضاء بهدفني مقابل هدف واحد.
الش�وط الثان�ي ش�هد تف�وق ألصحاب 
القمصان الخرضاء ليتمكن مسلم مبارك 
اله�دف  الدقيق�ة )49( م�ن اضاف�ة  يف 
الثالث.املح�رتف نلن�د ارص عىل تس�جيل 

الهاتري�ك يف مرم�ى مهند قاس�م ليحرز 
اله�دف الش�خي الثال�ث ل�ه والراب�ع 
لفريق�ه برضبة رأس يف الدقيقة الثامنة 
والس�بعني م�ن عم�ر املب�اراة، لتنتهي 
املب�اراة برباعية للرشط�ة مقابل هدف 
النتيج�ة تقدم  وحي�د للجوية.وبه�ذه 
فري�ق الرشط�ة ملرك�ز الوصي�ف خلف 
دهوك املتصدر وبفارق االهداف بعد ان 
تساويا بذات الرصيد البالغ عرش نقاط 
, فيم�ا تراجع الق�وة الجوي�ة للمركز 

العارش بحصيلة نقاطه االربعة فقط.
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اعرتف يل كوانغ- جونغ م�درب منتخب كوريا الجنوبية 
أن الح�ظ حالف فريقه ليحقق الفوز عىل العراق بفارق 

ركالت الرتجي�ح 4-1 بع�د التع�ادل يف الوقت�ني األص�يل 
واإلض�ايف 1-1 يوم الس�بت عىل ملعب ن�ادي اإلمارات يف 
رأس الخيمة، يف نهائي بطولة آس�يا للش�باب تحت 19 

عاماً 2012 يف اإلمارات.
وتق�دم منتخب الش�باب يف الدقيق�ة 35 بهدف مهند 
عب�د الرحيم، قبل أن تدرك كوريا الجنوبية التعادل عن 
طريق مون تش�انغ- جني يف الدقيقة الثانية من الوقت 

بدل الضائع للشوط الثاني.
ويف ركالت الرتجي�ح س�جل ملنتخبن�ا أحم�د عب�اس يف 
حني سدد سيف س�لمان خارج املرمى وتصدى الحارس 
الكوري يل تش�انغ- غيون ملحاول�ة مهند عبد الرحيم، ويف 
املقابل س�جل لكوريا الجنوبية كل من س�يم سانغ- مني 

ووو جو- سونغ وكيم سون- وو وريو سيونغ- وو.
وق�ال يل يف املؤتم�ر الصحفي بع�د املباراة، املب�اراة كانت 
صعب�ة ج�داً، ولك�ن جمي�ع الالعب�ني قدم�وا أفضل ما 
بوسعهم. وأضاف، منتخب العراق كان ممتازاً من خالل 
القدرات الفردية لالعبني، وكذلك العرض الجماعي، وأنا 
يجب أن أعرتف أننا كنا محظوظني جداً بعدما س�جلنا 
التع�ادل يف الوقت ب�دل الضائع، وقد جاء هذا بس�بب 

التزام الالعبني والحظ.
وأوض�ح مدرب ك�وري الجنوبي�ة، البطولة تضمنت 
مرحل�ة إقصائية، ولذلك فقد كن�ا نتدرب عىل ركالت 
الرتجيح كلما س�نحت لنا الفرص�ة، وكان من الجيد 
أنن�ا نجحن�ا يف تس�جيل أرب�ع ركالت ترجي�ح تحت 

الضغط. 
وتابع: بش�كل عام يمكن الق�ول أن املنتخب العراقي 
كان أفض�ل، حيث ضم فريق�ي يف املباراة ثالثة العبني 
عائدي�ن من اإليق�اف، ولم نكن يف حال�ة جيدة، ولكن 
رغم ذلك نجحنا يف تحقيق النتيجة املطلوبة، وهذا يوم 

عظيم لكرة القدم الكورية.
وخت�م، كل التقدي�ر للعراقيني، الذين رغ�م الظروف 
الصعب�ة يف بالده�م إال أنه�م لعبوا كرة ق�دم جميلة، 
ولكنن�ي أعتق�د أن هذه الصعوبات ه�ي التي تصنع 
العقلية القوية، ونحن أيض�اً كنا أقوياء من الناحية 
الذهنية، وأنا لم أكن ألتفاجأ لو فاز املنتخب العراقي 
بلق�ب البطول�ة بع�د هذا املس�توى ال�ذي قدموه يف 

املباراة النهائية.

اعت�رب أم�ني رس دائرة الح�كام ع�ادل القص�اب، أن طرد 
املدرب�ني بعد اعرتاضهم عىل الحكام م�ن العالمات الفارقة 
لدوري الكرة املوس�م الحايل، داعيا املدربني االلتزام بالوقوف 
يف املنطق�ة الفني�ة وع�دم تج�اوز القان�ون، فيم�ا أكد ان 
الدائرة تتاب�ع أداء الحكام وتدرس االخطاء.وقال القصاب: 
إن "حاالت ط�رد املدربني أثناء مباريات ال�دوري الكروي من 
العالمات الفارقة لل�دوري"، داعيا "املدربني لاللتزام بالقوانني 
وع�دم تج�اوز املنطق�ة الفني�ة او االعرتاض ع�ىل حكام 
املباري�ات للحفاظ عىل صورة ال�دوري الكروي". وأضاف 
القصاب أن "كل الدوري�ات يف العالم ال تخلو من األخطاء 
غ�ر املقص�ودة للحكام وبالت�ايل فإن الخط�أ وارد يف كرة 
القدم ألنها أساس�ا لعبة اخطاء"، مش�را إىل أن "دائرة 
الحكام تابعت أداء حكامها منذ الدور األول ودرس�ت 
األخطاء التي وقع بها بعض الحكام 
يف بع�ض املباريات والتي لم تكن 
مؤث�رة ع�ىل س�ر املباريات". 
وكانت منافسات دوري الكرة 
ش�هدت ط�رد بع�ض مدربي 
أثن�اء مباري�ات دوري  الف�رق 
الكرة للموسم الحايل بعد االعرتاض 

عىل قرارات الحكام يف املباريات.

حق�ق ن�ادي الك�رخ ف�وزا مهما ع�ىل نادي 
الكوف�ة يف املباراة التي جرت بينهما، الس�بت، 
ع�ىل ملعب األخ�ر ضمن ال�دوري املمت�از لكرة 

السلة للموسم الحايل. 
وانته�ى ش�وط املب�اراة األول لصالح الضي�وف ب�17 
نقطة مقابل 9 لنادي املضيف، واس�تطاع فريق الكرخ 
اإلمس�اك بخي�وط املب�اراة وحس�م أش�واطها املتبقية 
لصالحه وحتى الصافرة األخرة للحكم لتنتهي لصالحه 

ب�34 نقطة مقابل 22 للمضيف.
وكان ن�ادي التضام�ن النجفي قد حقق، الس�بت ، فوزا 
صعب�ا عىل نادي زاخ�و يف مباراة مثرة ج�رت بينهما يف 
افتت�اح الدوري املمتاز بكرة الس�لة ب��74 نقطة مقابل 
67، ورغ�م أن املباراة التي ش�هدت س�جاال وندية عالية 
والت�ي انته�ى ش�وطها األول ب�35 نقط�ة لفريق زاخو 
مقاب�ل 30 للتضام�ن، إال أن التضامن غّر تكتيكاته يف 
الش�وط الثاني ليفوز ع�ىل الضيوف الذي�ن يقودهم 

مدرب روماني.

لجنة الحكام تؤكد متابعة ودراسة األخطاء

اآلسيوي يثمن نجاح نادي أربيل 
في تنظيم نهائي الكأس

 المستقبل العراقي/ متابعة

الكرخ يفوز 
على الكوفة سلويًا

نلند يقص اجنحة الصقور ويقود القيثارة لفوز ساحق 

مدرب كوريا:
الحظ وقف إلى جانبنا
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ظفر الن�ادي األه�ي بلقبه الس�ابع 
وأك�د  أفريقي�ا  أبط�ال  دوري  لبطول�ة 
زعامت�ه للقارة الس�مراء بف�ارق لقبني 
عن أقرب مالحقيه ن�ادي الزمالك، وهذا 
بع�د الف�وز يف إي�اب النهائي ع�ى نادي 
الرتج�ي الريايض التون�ي حامل اللقب 
يف قل�ب رادس بهدف�ني مقابل هدف اول 
ام�س الس�بت .مب�اراة الع�ودة للنهائي 
تف�وق فيها زعي�م القارة الن�ادي األهي 
بالطول والعرض بع�د التعادل املخيب يف 
اإلس�كندرية بهدف ملثل�ه، بينما الرتجي 
لع�ب أس�وأ مب�اراة ل�ه يف البطولة حتى 

اآلن.
ش�وط أه�الوي أول اس�تحواذ وأداء 
ف�رض  ال�ذي  األحم�ر  امل�ارد  لصال�ح 
ش�خصيته ع�ى الرتج�ي وس�ط غياب 
واضح ألبرز نج�وم حامل اللقب أبرزهم 
"يوس�ف املس�اكني" ال�ذي تأك�د خطأ 
معل�ول يف الدف�ع ب�ه من�ذ البداية.بداية 
الهجمات كانت من الجانب األهالوي عرب 
املهاجم الس�يد حمدي الذي اس�تلم كرة 
عى ح�دود منطقة الجزاء يف الدقيقة 10 
واس�تدار ليصوبها أرضية ولكنها ذهبت 
سهلة يف يد الحارس "املعز بن رشيفية".
كث�ف األهي ضغط�ه وأضاع املايس�رتو 
"حس�ام غ�ايل" ك�رة جديدة بع�د تقدم 
وتوغل من عمق امللع�ب وتصويبة قوية 
من عى بعد 26 ياردة ولكن الكرة ذهبت 
فوق مرمى الرتجي .لم تظهر أي محاولة 
ألصحاب األرض يف الش�وط األول س�وى 
كرة للمتح�رك واملزعج "يانيك نيانج" يف 
الدقيقة 31 ولكن طمع نيانج أضاع عى 
الرتج�ي ك�رة كادت تكون اله�دف األول 
ولك�ن املهاجم الكامريون�ي بعد أفضلية 
مهاجم�ني ع�ى مدافع واحد بتس�ديده 

سهلة يف يد إكرامي.
ع�اد األهي وس�يطر ع�ى املجريات 
وخاص�ة وس�ط امليدان ال�ذي تفوق فيه 

"غ�ايل وعاش�ور" ع�ى ثنائ�ي الرتج�ي 
"الراق�د ومولهي".ويف الوق�ت الذي كان 
الي�وط األول يذهب في�ه للنهاية بنتيجة 
البي�اض تمكن أفض�ل بدي�ل يف أفريقيا 
2010 "محم�د ناج�ي ج�دو" من وضع 
األه�ي يف املقدمة وتس�جيل الهدف األول 
م�ن عم�ل رائ�ع م�ن املهاج�م "الس�يد 
حم�دي" الذي تق�دم يف الجان�ب األيرس 
وأرس�ل عرضي�ة أرضي�ة لج�دو حولها 
بلمسة يف شباك الرتجي معلًنا عن فرحة 
حمراء قبل نهائية الش�وط األول.ش�طر 
اللق�اء الثاني لم يعرف يف بدايته تحس�ن 
للرتج�ي، ولك�ن تف�وق "يانيكنيان�ج" 
بق�وة بنيانه عى دفاع األه�ي وأضاع يف 
الدقيق�ة 52 كرة ال تضي�ع بعد عرضية 
اس�تقبلها بلمس�ة واح�دة ول�ن كرت�ه 
مرت بضع ياردات بج�وار مرمى النادي 
األهي.ش�خصية األهي جعلته يستمر يف 
هجومه ولم ينكم�ش للمواقع الدفاعية 
بعد الهدف األول، وبالفعل تمكن الفريق 
امل�ري من وض�ع هدف�ه الثان�ي عرب 
املجته�د ونج�م املباراة "وليد س�ليمان" 
بعد مرور ساعة من اللعب، قصة الهدف 
جاءت بع�د مجهود فردي رائع من العب 
أنبي الس�ابق ال�ذي مرر ك�رة بينه وبني 
ج�دو الذي أعاده�ا له ليتفوق س�ليمان 
عى املدافع التوني "محمد بن منصور" 
ال�ذي راوغه وانف�رد بالح�ارس ووضع 
تصويبة عى يس�ار بن رشيفية س�كنت 
الش�باك.الهدف جع�ل بع�ض جماه�ري 
املكش�خ تغ�ادر امللع�ب قب�ل أن يتمكن 
أفض�ل الع�ب يف صف�وف عم�الق ب�اب 
س�ويقة الكامريوني "يانيك نيانج" من 
تسجيل هدف تقليص الفارق يف الدقيقة 
84 بعد انفراد بمرمى األهي. هدف نيانج 
لم يش�فع لحامل اللق�ب فقد كان هدف 
"س�ليمان" هدًفا قاتال عى الرتجي الذي 
أصب�ح مطالًبا بتس�جيل هدف�ني يف أقل 

من خم�س دقائق من أجل 

اس�تعادة لقبه الذي نال�ه وبجدارة زعيم 
الق�ارة الن�ادي األه�ي صاحب الس�بعة 

ألقاب.
أبو تريك�ة يقتحم قل�وب الجماهري 

التونسية
مرة أخ�رى يؤكد نجم الكرة املرية 
و مهاج�م ن�ادي األهي امل�ري محمد 

أب�و تريكة رفع�ة أخالق�ه وبكونه العبا 
م�ن العي�ار النفي�س ,تريكة كم�ا يحلو 
ألحبائه منادات�ه اقتحم قلوب الجماهري 
الرياضية يف تونس بعد املباراة حيث قام 
بحرك�ة الق�ت تجاوب�ا كبريا م�ن أحباء 
الرتجي الذين صفق�وا لهذا الالعب ,الذي 
ل�م يش�ارك زمالئه�م فرحته�م وفضل 

التح�ول إىل الجهة املقابل�ة حيث يتواجد 
العب�ي الرتج�ي وجه�ازه الفن�ي وأرص 
عى مواس�اة مدرب الرتجي نبيل معلول 
وبقي�ة الالعب�ني وق�دم بالتايل درس�ا يف 
املفهوم الحقيق�ي ملعنى الرياضة.لقطة 
أبو تريكة شكلت إحدى محاور الجماهري 
الرياضي�ة يف تونس.رئيس اتح�اد الكرة 

املري يهنئ
أجرى جمال عالم رئيس مجلس إدارة 
االتحاد املري لكرة القدم اتصاالً هاتفياً 
باملهندس هشام سعيد عضو مجلس إدارة 
األهي ورئيس بعث�ة فريق الكرة يف تونس 
لتهنئة البعثة بف�وز الفريق األحمر بلقب 
دوري أبطال أفريقيا عى حس�اب الرتجي 

التوني.ويس�تقبل جم�ال ع�الم رئي�س 
اتح�اد الكرة املري  بعثة األهى القادمة 
من تونس ىف مطار القاهرة لتقديم التهنئة 
للبعثة ع�ى الف�وز بالبطول�ة األفريقية.

كان عالم ق�د اعتذر عن عدم حضور لقاء 
الرتج�ي التون�ي يف إي�اب دوري أبط�ال 

أفريقيا بدون أسباب واضحة.

الفـريق األحمـر كـرم ضحايــاه بـأغلـــى األلـقــاب مـن قـلـــب رادس
األهلي المصري يتوج بطاًل للقارة السمراء

ريا�ضة

المستقبل العراقي/ وكاالت

س�جل كريس ب�وش 24 نقطة وأض�اف ليربون جيم�س 21 نقطة ليق�ودا ميامي هي�ت إىل الفوز عى 
مضيفه فينيكس صنز 88/97 مساء أمس السبت )صباح األحد بتوقيت جرينيتش( ضمن منافسات 
دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.وأحرز شني باتري 12 نقطة وأضاف زميله ماريو تشاملرز 
11 نقط�ة مليامي هيت حام�ل اللقب ، والذي يفتقد جهود النجم دواين واد بس�بب إصابة يف 
القدم.وخ�اض جيمس مباراة األمس رغم معاناته من وعكة صحية كما يعاني تش�املرز 
م�ن إصابة يف املرفق.وقال بوش "يف مباراتي ممفيس جريزليس ولوس أنجليس )اللتني 
انتهيتا بهزيمة ميامي هيت( لم نقدم األداء الذي كنا نأمله. ولكننا اآلن قدمنا مباراة 
جيدة ويمكننا االس�تفادة منه�ا كثريا."وباإلضافة إىل غياب واد لإلصابة ، خاض 
جيم�س املب�اراة وهو يعاني م�ن مش�كلة يف املعدة.وقال بوش يف إش�ارة إىل 
جيمس "إنه يعشق كرة السلة. إنه يلعب يف ظل أي ظروف. لم أشعر بقلق 
كبري بهذا الش�أن."وقال جيمس "كوني أتمتع بنس�بة 50 أو 60 باملائة 
من مس�تواي أفضل من عدم املشاركة."وسجل ماركييف موريس 16 

نقطة لصنز وكان من بني خمسة العبني سجل كل منهم أكثر من عرش 
نق�اط للفريق ، الذي مني أمس بالهزيم�ة الثالثة له عى التوايل.وحقق 
ممفي�س جريزليس الف�وز الثامن له عى التوايل وتغلب عى تش�ارلوت 
بوبكات�س 87/94 .وس�جل ماي�ك كون�ي 20 نقطة لجريزلي�س بينما 
س�جل زميله زاش راندول�ف 18 نقطة ، ليتلقى بوبكات�س الهزيمة بعد 
ثالثة انتصارات متتالية.كذلك سجل األرجنتيني مانو جينوبيي 20 نقطة 
ليحقق سان أنطونيو سبريز الفوز الرابع له خالل خمس مباريات ويتغلب 
عى دنفر نجتس 100/126 ، وكانت الهزيمة هي الثالثة عى التوايل لدنفر 

نجت�س.ويف مباري�ات أخ�رى جرت أمس ، تغلب بوس�طن س�لتيكس 
ع�ى تورونت�و رابت�ورز 89/107 ويوتا جاز عى 

واش�نطن ويزاردز 76/83 وداالس مافريكس 
ع�ى كليفالند كافال�ريز 95/1103 وميلواكي 
بك�س عى ني�و أورليان�ز هورنت�س 113/117 

ولوس أنجليس كليربز عى شيكاغو بولز 80/101 .

أكد تيت�و فيالنوفا املدير الفني لفريق برش�لونة 
اإلس�باني الي�وم ان النج�م ليوني�ل مي�ي ال يف�وز 
باملباريات بمفرده بعد تس�جيله هدفني وصنع ثالث امام 
ريال ساراجوس�ا 3-1 يف الليجا.وذك�ر فيالنوفا يف مؤتمر 
صحف�ي عق�ب اللق�اء "ليونيل الع�ب رائ�ع واذا ما كان 

يسجل اهداف كثريا فهذا له اسباب. 
ان�ه جيد للغاية لكننا نحت�اج الجميع. العب واحد ال 
يف�وز باملباري�ات".وكان مانولو خيميني�ث املدير الفني 
لري�ال ساراجوس�ا قد أك�د يف تريحات ان م�ن يحظى 
بمي�ي يف فريق�ه يحقق الفوز.وقاد ميي مس�اء الس�بت 
فريقه لفوز جديد عى حس�اب ضيفه ريال ساراجوس�ا 1-3 
، بعد أن س�جل هدفني وصن�ع ثالثا، ليواصل تص�دره بجدارة 
لبطول�ة ال�دوري اإلس�باني لكرة الق�دم، وذلك ضم�ن جولتها 
الثاني�ة عرشة.نجح ميي يف التقدم رسيعا لربش�لونة )ق16( 
م�ن لعبة بدأه�ا فيا ونقله�ا أللبا الذي قدمها س�حرية مليي 
ل�م يت�وان يف تس�جيلها، بعد إضاعت�ه لفرصة ه�دف مؤكد 
يف الدقيق�ة الثانية من بداي�ة اللقاء.لكن فاجأ ساراجوس�ا 
اصح�اب األرض بالتعادل )ق24( من ركنية وصلت إىل باكو 
مونتانيس ليس�ددها بقوة يف ش�باك فيكتور فالديس.ولم 
يدم التعادل طويال حيث ع�اد ميي لرياوغ أكثر من العب 
داخ�ل املنطق�ة قبل ان يهدي الكرة لس�ونج الذي س�ددها 
بيمناه وسط غابة من السيقان معلنا هدف التقدم للربسا 
)ق24(.وخالل الش�وط الثاني اضاف مي�ي الهدف الثاني 
ول�ه والثالث لربش�لونة )ق60( من تصويب�ة رائعة بيرساه 

عى يمني حارس ساراجوسا.
وبهذا يعود ميي لقيادة برش�لونة نح�و االنتصار ال11 
يف الليجا، ليحصد 34 نقطة ويعزز صدارته لليجا، كما س�جل 
مي�ي هدفه رق�م 78 منذ بداية ع�ام 2012 ليصبح عى بعد 
سبعة أهداف فقط من األملاني جريد مولر، الهداف التاريخي يف 
عام واحد.بينما تجمد رصيد ساراجوس�ا عند 15 نقطة ليحتل 

املركز الحادي عرش.

بوش وجيمس يقودان ميامي هيت للفوز 
على فينيكس صنز في دوري السلة األمريكي

ويليامز تهزم شارابوفا وتفوز 
بنهائي الدوري العالمي

فيالنوفا: ميسي ال يفوز 
بمفرده بالمباريات

المستقبل العراقي/ وكاالت

كاجاوارشح مارك شوارزر حارس اسرتاليا وشينجي كاجاوا 
العب وس�ط مانشس�رت يونايتد وزميل�ه يف منتخ�ب اليابان يوتو 

ناجاتوم�و لني�ل جائزة افض�ل العب دويل يف آس�يا لهذا الع�ام التي 
يقدمه�ا االتحاد االس�يوي لكرة الق�دم الول مرة.واعلن االتحاد 

االس�يوي القائم�ة املخت�رة التي تض�م الالعب�ني الثالثة 
لني�ل هذه الجائزة االحد اىل جانب املرش�حني لنيل جائزة 
افض�ل العب اس�يوي وه�ي الجائ�زة املفتوح�ة لكافة 
الالعبني الذي�ن يلعب�ون يف اندية الق�ارة.وكان الكوري 
الجنوب�ي يل كي�ون هو جن�اح فريق اولس�ان الذي نال 
لق�ب دوري ابط�ال اس�يا االس�بوع امل�ايض ول�وكاس 
ني�ل قائ�د منتخب اس�رتاليا الذي يلع�ب لفريق الوصل 
االمارات�ي ضمن القائم�ة املخترة لتل�ك الجائزة.كما 
كان من بني املرش�حني عي كريم�ي الفائز بلقب افضل 
العب اسيوي عام 2004 اىل جانب زميله يف منتخب ايران 
محس�ن بنجر وتش�ينج تيش مدافع جوانجتشو.وسيتم 
االعالن عن الفائزين يف حفل س�يقيمه االتحاد االس�يوي 
يف كواالملب�ور يف التاس�ع والعرشين م�ن نوفمرب ترشين 
الثاني الجاري.وتأتي الجائزة الجديدة عقب سنوات من 
ترش�يح االتحاد االس�يوي فقط لالعبني الذين بوسعهم 
حض�ور الحفل وه�و ما كان يعني اس�تبعاد الكثري من 
الالعب�ني املحرتف�ني مع الف�رق االوروبي�ة والذين كان 
بامكانه�م الف�وز بجوائز االتحاد القاري.وتم ترش�يح 
ثالث يابانيات ه�ن ايا مياما وهوماري س�اوا ويوكي 
اوجيم�ي لني�ل جائزة افض�ل العبة يف اس�يا بينما تم 
ترش�يح الثالث�ي الربازيي برون�و كوري�ا وريكاردو 
اوليفريا وروجرييو دي اسيس س�يلفا كوتينيو لنيل 

جائزة افضل العب اجنبي.

ترشيح كاجاوا وشوارزر لجائزة 
أفضل العب دولي في آسيا

المستقبل العراقي/ وكاالت

 أكد أيتور كارانكا مس�اعد املدي�ر الفني لريال 
مدري�د اإلس�باني ان كريس�تيانو رونال�دو ق�دم 
مباراة رائعة امام أثلتيك بلباو برغم عدم تهديفه، 

مؤكدا أهمية الالعب الربتغايل للفريق.
وذك�ر كاران�كا يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ب 
اللقاء "كريس�تيانو ق�دم مب�اراة رائعة برغم 

عدم تهديف�ه. اننا ندرك اهميت�ه. لقد كافح 
كثريا خ�الل اللقاء".وفيما يتعل�ق باملباراة 
ام�ام رجال امل�درب االرجنتيني مارس�يلو 
بيلسا، أوضح انه اعطى تعليماته لالعبني 
يف االس�رتاحة بعدم دخول الشوط الثاني 
باالعتماد عى الفرص والتي يمكن ان تعد 

خطرية عى الفريقني.
وحق�ق ري�ال مدري�د الس�بت ف�وزا 
مس�تحقا عى ضيفه أثليتك بلباو بخمسة 
أه�دف مقاب�ل واح�د، يف إطار منافس�ات 
الجول�ة ال12 م�ن ال�دوري اإلس�باني لكرة 
الق�دم، يف مباراة صام خاللها النجم الربتغايل 
كريس�تيانو رونال�دو ع�ن التهديف.وبه�ذا 
الف�وز الكبري يظ�ل ريال مدري�د يف املركز 

الثال�ث برصيد 28 نقطة، ويبقى أثليتك 
يف املركز ال12 ب14 نقطة.

كارانكا: كريستيانو 
قدم مباراة رائعة 
برغم عدم تهديفه

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

فازت األمريكية سريينا ويليامز 
ام�س األح�د ع�ى الروس�ية ماريا 
ش�ارابوفا , لتحصد لق�ب البطولة 
الختامي�ة ملوس�م رابط�ة العب�ات 
التن�س املحرتفات )نهائي الدوري 
ه�ذا  املقام�ة  العامل�ي( 

العام باس�طنبول , للمرة الثالثة يف 
تاريخها.وتفوقت ويليامز , املصنفة 
الثالث�ة عامليا , عى ش�ارابوفا 6/4 
و6/3 يف نحو ساعة ونصف الساعة 
, لتحم�ل اللق�ب للم�رة الثالثة بعد 

عامي 2001 و2009 .

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

أهدى س�تيفان ش�عراوي 
الثنائية التي س�جلها يف ش�باك 
ناب�ويل مس�اء الس�بت إىل زمالئه 
بميالن وأش�اد بزميله حارس املرمى 
 ، أبياتي.وأنق�ذ ش�عراوي  كريس�تيان 
ال�ذي ينتم�ي ألص�ول مري�ة ، فري�ق 
مي�الن م�ن الهزيمة أمام مضيف�ه نابويل 
وقاده للتعادل 2/2 مساء أمس السبت يف 

املرحلة الثالثة عرشة من الدوري اإليطايل 
لك�رة القدم.وتقدم ناب�ويل بهدفيه خالل 

أول نصف ساعة من املباراة ليفسد احتفال 
حارس املرمى كريس�تيان أبيات�ي باملباراة 

رقم 300 له مع ميالن.وقال ش�عراوي الذي 
رفع رصيده إىل عرشة أهداف لينفرد بصدارة 
قائم�ة هدايف ال�دوري "أهدي ه�ذه الثنائية 

إىل زمالئي. وخاصة كريس�تيان )أبياتي( 
الذي اهتزت شباكه لسوء الحظ بهدفني. 

لكن�ه أنقذن�ا يف عدة مباري�ات أخرى. 
لقد كانت مباراة رائعة واستعدنا فيها 

توازننا بشكل هائل."

شعراوي 
يهدي ثنائيته 

لزمالئه 
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

          بغداد/ المستقبل العراقي

ال يحت�اج العرضحالج�ي يف عمله س�وى 
إىل منض�دة كتابة وورق وقل�م ومظلة تحميه 
م�ن ش�مس الصي�ف ومط�ر الش�تاء غري أن 
التق�دم التكنولوج�ي ل�م يس�تطع أن يختزل 
دوره وم�ا زال يحت�ل حي�زاً كبرياً عن�د أبواب 
اس�تعماله  م�ن  بالرغ�م  واملحاك�م  الدوائ�ر 
الوس�ائل اليدوية البسيطة يف كتابة العرائض 

ليم�أ  ميكانيكي�ة  طابع�ة  بآل�ة 
استماراتهم التي ترفق مع املعاملة 
املواطنون ويس�توفون  ليوجه�وا 

مبالغ بسيطة.
كلم�ة  و)العرضحالج�ي(   
تركي�ة األصل اش�تقت م�ن لفظ 
عرب�ي »عرض الح�ال«، ويتم ذلك 
عرب ورقة أو عريضة يس�جل فيها 
س�وء الحال أو الشكوى اىل الجهة 

املعنية.
وينت�ر كتاب العرائض أو ما 
يطلق عليه�م ب�)العرضحالجية( 
الدول�ة  دوائ�ر  مختل�ف  ق�رب 
الخدم�ات  تقدي�م  ومهمته�م 
للمواطن�ن الذين يروم�ون إنجاز 
معام�ات عن�د مراجعته�م تل�ك 

الدوائر.
ع�ي محم�د جمي�ل 33 عاما 
يعم�ل قرب هيئ�ة التقاعد العامة 
قال، طبقا ملا ورد يف وكالة )بغداد 
الدولية(: »مهنت�ي من املهن التي 
مارسها العراقيون منذ مدة ليست 
بالقصرية وتعد من األعمال املهمة 

لتمشية أمور الناس وإتمام معاماتهم«.
وأضاف أن مهمت�ه كانت وما زالت تكمن 
يف تس�هيل مهمة املراجعن يف انجاز الخطوات 
املراجع�ن  املراجع�ة الن غالبي�ة  األوىل عن�د 
خصوصاً النس�اء منهم ال يعرفن س�بل انجاز 

تلك املعامات.
لكن حس�ن ح�ازم جاس�م 43 عاما الذي 
يعمل قرب جنس�ية الكرادة ق�ال »إن البطالة 
السبب الرئيس يف ممارس�تي هذه املهنة بعد 

ان أوص�دت األب�واب أمام�ي يف التعي�ن ول�م 
اس�تطع أن أج�د عماً مناس�باً يل وس�ط كم 

العاطلن عن العمل وقلة األعمال«.
ويش�ري إىل إن »ما نحص�ل عليه من أموال 
ربم�ا قد تس�اهم يف س�د جزء م�ن متطلبات 
حي�اة عائلتن�ا اليومي�ة، فمهنتنا تش�هد أيام 
كساد غري طبيعية وأيام ال نستطيع ان نغطي 
م�ا يحتاجه املواطن�ون من معام�ات وهذه 
األعم�ال حالها حال جمي�ع املهن التي تزدهر 

يف أيام وتكسد يف أيام«.
ويش�عر حامد خلي�ل زاه�ر 52 عاما بأن 
مس�اعدة الناس هو عمل مطلوب منهم أثناء 
مراجعاتهم لدوائر ومؤسسات الدولة املختلفة 
وواجب إنس�اني قبل أن تكون مهنة يحصلوا 
من خالها عىل األموال مقابل ما ينجزونه من 

معامات للمواطنن.
ق�ال زاهر »كن�ا نتمنى بعد هذه الس�نن 
م�ن العمل ان نحصل ولو عىل مكان أو كرفان 

قرب الدائ�رة التي نعمل بقربه�ا لتحمينا من 
برد الشتاء وحر الصيف بعد أن وجدنا إجحافا 

يف التعامل معنا«.
بينم�ا قال مهدي عب�د الجبار حمادي 27 
عاما ويعمل قرب دائرة طابو الش�عب من أن 
م�ا نقوم به ه�و مكمل لعمل الدوائ�ر املعنية 
ولم يس�مع إن دائ�رة من الدوائ�ر قد رفضت 

معاماتنا عند مراجعة الناس إليهم .
أش�به  معاماتن�ا  »إن  مه�دي  ويب�ن 
باملعام�ات الرس�مية التي تس�ري 
بعدها الدوائر الرس�مية من دون 
أدنى ش�ك بمصداقيتها، فلماذا ال 
يصار إىل تقديم م�روع تعييننا 
ضم�ن م�اك تل�ك الدوائ�ر حتى 
ولو بصيغة عقد؟ عىس أن تقلبنا 

األيام ونشمل بالتعين«.
وأض�اف مه�دي إن م�ن حق 
املنترين  العرضحالجي�ة  جميع 
أم�ام دوائ�ر الدول�ة أن ترعاه�م 
الجهات املختص�ة وان تفكر بهم 
كونهم عراقي�ن وأصحاب عوائل 
وليس لديهم دخل ثابت يعتاشون 
من�ه ملواجه�ة متطلب�ات الحياة 

الصعبة.
وتساءل عباس عبد الله جبار  
33 عاما بالق�ول »لو عزفنا نحن 
أصح�اب ه�ذه املهن�ة ع�ىل عدم 
العمل وترك الن�اس يف حريتهم يف 
تمش�ية معاماته�م أو انجازه�ا 
وفق ما تريده تلك الدوائر ، فماذا 
س�يكون الحال؟ س�ؤال يجب أن 

تفكر به تلك الدوائر«؟

      الشارقة/ وكاالت

ضبطت رشط�ة الش�ارقة املتهم 
الجنس�ية،  باكس�تاني  )ك.غ.ش( 
الدولي�ة  املكامل�ات  رسق�ة  بتهم�ة 

بطريقة غري قانونية، اذ حول ثاجته 
اىل مرك�ز اتص�االت داخ�ل ش�قته يف 
منطق�ة النباع�ة يف الش�ارقة.وقالت 
رشط�ة الش�ارقة ان الواقعة تعود اىل 
تلقيه�ا معلوم�ات تفي�د باس�تقبال 

ش�خص من الجنس�ية الباكس�تانية 
الراغب�ن يف إجراء مكامل�ات دولية يف 
مقر س�كنه، وبيعها بأس�عار زهيدة 
دون حصول�ه عىل الرتخي�ص الازم 
م�ن هيئ�ة تنظي�م االتص�االت، الذي 
يجيز ل�ه مزاولة هذا النش�اط، وعىل 
ضوء املعلومة تم تش�كيل فريق امني 
من قب�ل أجهزة التحري�ات واملباحث 
الجنائية للوقوف عىل صحة املعلومة 
الواردة، وبعد البحث والتحري وجمع 
اإلج�راءات  واس�تيفاء  املعلوم�ات، 
القانوني�ة، تم دهم الش�قة والقبض 
عىل املتهم متلبس�ا بمزاولة نش�اطه 
غري القانوني، وذل�ك بإتباعه طريقة 
األجه�زة  إلخف�اء  جدي�دة  احتي�ال 
املستخدمة يف رسقة املكاملات، بوضعه 
تلك األجهزة يف إحدى الثاجات، وعمل 
ثق�وب وفتح�ات يف الخل�ف لتمري�ر 
االس�اك عربها، به�دف الهروب من 

القانوني�ة ح�ال ضبط�ه،  املس�اءلة 
اق�ر بحيازت�ه األجهزة  وبمواجهت�ه 
الت�ي ت�م ضبطه�ا واس�تخدامها يف 
إج�راء االتص�االت الدولي�ة املخفضة 
دون الحص�ول عىل ترخي�ص، مربرا 
امل�ادي  الكس�ب  يف  برغبت�ه  فعلت�ه 
الرسي�ع، وبن�اء ع�ىل اعرتافات�ه ت�م 
توقيفه وإحالت�ه اىل النيابة العامة يف 

إمارة الشارقة.

CNN/واشنطن      

التق�ى أعض�اء الفري�ق األوملب�ي األمريك�ي للجمباز 
بالرئي�س باراك أوبام�ا، يف البيت األبيض، 

»الوج�ه  بتقلي�د  األخ�ري  حي�ث ق�ام 
العاب�س« الذي أبدت�ه العبة الجمباز 
مكايا مرون�ي، أثناء أوملبياد لندن، 

وجرى ت�داول تل�ك »النظرة« عىل 
نطاق واسع بموقع »يوتيوب«.
األبي�ض،  البي�ت  ون�ر 

السبت، صورة تظهر الرئيس 
وهو يحاكي مكايا.

وقال�ت مروني مازحة 
موق�ع  ع�رب  تغري�دة  يف 

»تويرت«، عقب لقاء أوباما: 
»هل مجدداً أبديت ذلك الوجه 

العابس مع الرئيس؟«
الكامريات  عدسات  والتقطت 
أثن�اء مراس�م توزي�ع امليداليات 

بأوملبياد لندن، الصيف الفائ�ت، النظرة »العبوس«، التي بدت عىل مامح 
العبة الجمب�از األمريكية، التي تلقفتها املواق�ع االجتماعية وتم تداولها 

عىل نطاق واسع.
مكروني عىل تلك النظرة يف حديث ملراسلة CNN، وعقبت 

أمل�ك  سوى الضحك عىل ما حدث«.»ال 
لس�بب  يح�دث  يشء  »كل  وتابع�ت: 
م�ا.. وم�ا علينا س�وى تحويل�ه إىل يشء 

إيجابي«.
ويش�ار إىل أن الرئي�س األمريكي كان 
قد تابع باهتمام ش�ديد ألع�اب األوملبياد 
بربيطانيا، وأش�اد باإلنجازات التي 
حققها السباح مايكل فيبلس، 
الحائز ع�ىل امليدالية الذهبية، 
النس�ائي  الجمب�از  وفري�ق 
الدورة  إب�ان  املتميز  ألدائهم 
غم�رة  أثن�اء  الرياضي�ة، 
انشغاله بالحملة االنتخابية 
التي انتهت بإعادة انتخابه 

لوالية ثانية.

       اوهايو/ وكاالت

أجربت س�يدة أمريكية قامت بقيادة س�يارتها عىل 
الرصي�ف لتتفادى حافلة مدرس�ية، عىل الوقوف حاملة 

الفتة تصفها باملغفلة.
وكان الحك�م غ�ري املعت�اد أمر ب�ه ق�اٍض يف مدينة 
»كليفان�د« بوالي�ة »اوهاي�و« يف ح�ق املتهم�ة »ش�ينا 
ه�اردن« 32 عاما، بع�د أن التقطت لها كام�ريا مراقبة 
ص�ورا وهي تحاول االلتفاف ح�ول الحافلة التي وقفت 
لتفريغ األطفال منها.وكتب عىل الافتة التي أجربت عىل 

حمله�ا أمام امل�ارة »املغفل فقط هو من يقود س�يارته 
عىل الرصيف ليتفادى حافلة مدرسية«.

ووقف�ت »هاردن« ع�ىل تقاطع طري�ق مزدحم ملدة 
س�اعة كامل�ة يف األج�واء املتجم�دة، متجاهل�ة أب�واق 
الس�يارات العاب�رة. وقالت »لي�زا كيي« 9 أع�وام »إنها 
مغفلة مثل ما هو مكتوب عىل الفتتها، لقد قامت بنفس 

الفعل يوميا تقريبا العام املايض«.
وأضافت »تستحق ما أمر به القايض، فهي لم تتوقف 
ع�ن الضح�ك ولم تب�ِد أس�فا يف كل ظه�ور يف املحكمة، 

ومازالت تبتسم، إنها تستحق أن تذل أمام الجميع«.

CNN /ميدالند        

والي�ة  نظمت�ه  احتف�ال  ش�هد 
تكس�اس لتكري�م ع�دد م�ن أف�راد 
الجي�ش األمريك�ي األس�بوع املايض 
نهاي�ة مأس�اوية، عندم�ا اصط�دم 
قط�ار بش�احنة كان�ت تق�ل ع�دداً 
م�ن املش�اركن يف االحتف�ال، بينهم 
عس�كريون، مما أس�فر عن سقوط 

أربعة قتىل، وجرح نحو 15 آخرين.
احتف�ال  خ�ال  الح�ادث  وق�ع 

»صي�د األبط�ال«، يف مدين�ة ميدالند، 
غربي تكس�اس، والذي تجري خاله 
مراس�م احتفالية لتكريم عس�كرين 
من مختلف األف�رع القتالية بالجيش 

األمريكي.
وقال املتحدث باسم رشطة املدينة، 
ريان ستوت، إن الحافلة األخرية التي 
كانت تش�ارك يف االس�تعراض، كانت 
تعرب الخ�ط الحديدي، عندما اصطدم 
بها قط�ار قادم من ال�رق، وذكرت 
تقاري�ر إىل أن ع�دداً من األش�خاص 

تمكنوا من القفز من أعىل الش�احنة 
قبل وقوع الحادث.

وأضاف س�توت أنه عن�د وصول 
الرط�ة، إىل موق�ع الح�ادث، تب�ن 
س�قوط قتيل�ن، فيم�ا ت�م اإلع�ان 
ع�ن وف�اة اثن�ن آخري�ن متأثري�ن 
بإصابتهم�ا، يف مستش�فى ميدالن�د 
التذكاري، مشرياً إىل أن عرة مصابن 
تم عاجهم وغادروا املستشفى، بينما 
ما زال هناك خمس�ة آخرون يتلقون 

العاج، أحدهم يف حالة حرجة.

احلكم عىل امرأة بحمل الفتة »ُمغّفلة«

باكستاين حيّول ثالجته إىل مركز اتصاالت

هناية مأساوية الحتفال تكريم عسكريني بأمريكا

       صنعاء/ وكالت

تحول�ت فرح�ة ع�رس بمديرية 
الشاهل بمحافظة حجة اليمنية امس 
إىل مأتم بعد مرصع 15 امرأة من أرسة 
واح�دة وإصاب�ة 16 أخريات بجروح 
بعضها بليغة يف حادث مروري مروع 
اثر س�قوط س�يارة يف منحدر جبي.  
ونقل�ت وكال�ة أنباء الرق االوس�ط 
عن عادل جعفر عضو املجلس املحي 
بمحافظ�ة حج�ة قول�ه إن الضحايا 
كان�وا ع�ىل مت�ن س�يارة متجه�ن 

عرب إح�دى الط�رق الفرعي�ة الوعرة 
للمش�اركة يف أح�د األع�راس بالقرى 
املجاورة وأن السيارة نتيحة حمولتها 
الكبرية ووعورة الطريق انحرفت عن 
مس�ارها بأحد املنعطفات الجبلية ما 
أدى إىل س�قوطها من مرتفع ش�اهق 
إىل األس�فل مخلف�ة أولئ�ك الضحايا 

واإلصابات.
وأض�اف ان�ه ت�م نق�ل املصابات 
املحافظ�ة  مرك�ز  مستش�فيات  إىل 
بعضه�ن  ان  إىل  الفت�ا  إلس�عافهن، 

حالتهن مازالت حرجة.

عرس يتحول إىل مأتم !

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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العراقـي

وال نرم�ي م�ن العن�وان الغمز إىل أن الس�لطة مقر الش�يطان.. 
وال لحكم�ة وفخام�ة من زهد به�ا ورأى قبحها...  ب�ل نرمي إىل أن 
الس�لطة، وكما تكش�ف قبح القبيح وتس�فر عن طباعه التي كانت 
مس�تورة وغري مرئية للناس ولنفسه... فإنها أيضا قد تخفي عيوب 
وقبائ�ح بعضهم اآلخر... وتلوح الس�لطة وكأنه�ا افصل صالونات 
التجمي�ل له�ذا النم�وذج... ونتفاج�أ إذ يغادرون املنصب وتس�قط 
معه ألوان ومس�احيق الصال�ون ونراهم كما هم ع�ىل حقيقتهم... 
وه�ا نحن أمام احدهم يعيد إىل األذهان املأثور الريفي القديم إذ قيل 
للقطة بأن برازها يصلح دواء... فعمدت من فورها إىل إخفاء برازها 
وطمره يف الرتاب ...وهذا املس�ؤول الس�ابق يبخل عىل الس�ائل عن 
اتجاه الطريق...  فما الكوارث التي أوقعها عندما كان باملنصب؟؟؟ 
واألكي�د يف مرحلة الع�راق املريعة اآلن س�يفزع الناس م�ن كائنات 
بعد مغادرتها الس�لطة عما فعلته... وس�يحتقرون أنفس�هم ألنهم 
خضعوا لس�لطاتهم ولم يفطنوا تماما لخ�واص وصفات من قرروا 

مصائرهم.
وألن الفس�اد والر والرداءة تتأس�س وتتناس�ل ب�كل املعاني, 
فقد ابتىل املجتمع بها.. والفرصة الخطأ التي حلت بمن اس�تكثر رد 
التحي�ة, وربما أمل أن يتقاىض من اآلخر ثمن ردها... هذه الفرصة 
وسعت من محيط السوء ومن أخاقه ...ويقال إن أوالد ذلك املسؤول 
القديم قد حصلوا بدورهم  بفضل أبيهم عىل فرص ال يس�تحقونها, 
وتقدموا مع الوفاء ألخاق أبيهم فيدفنون ويطمرون برازهم أن قيل 

لهم انه مفيد.
درج كث�ريون ع�ىل االبتعاد ع�ن القريب والصديق حاملا يتس�نم 
منصب�ا, إال أن املث�ري لانتباه اآلن أن الرجل وح�ال ظفره بالكريس 
وبعد أن يس�تعرض نفسه يستدرك وينكمش ويبتعد عن اآلخرين... 
ويف س�ورة املال الس�ائب قد يخون الرجل تأريخ�ه وكل ارث عائلته 
امل�رف وينقطع ,وربما بصفاقة عن ناس�ه متعلا بازدحام العمل 
وباالجتماعات فضا عن السفر واستبدال الهاتف ..من  اجل االنزواء 
بمكاسبه وامتيازاته بعيدا عما قد يزعجه وينغصه ..واالهم عما قد 
يفت�ح عليه األبواب والعيون. ولذا فاملتوقع يف املس�تقبل إن املزورين 
والفاس�دين والحث�االت والرديئن سيش�كلون مجتمع�ا يوثق لهذا 
الصنف لكي نرتحم عىل ذاك املدير العام الذي تبن انه يبخل بإرش�اد 

التائه يف الطريق. 

*  حاتم حسن 

جن السلطة

انشغاالت

مديــر التحريــر 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

• وصلني من الصدي�ق العزيز الدكتور محمد البدوي –رئيس اتحاد 
كت�اب تون�س– بيان صادر عن اتح�اده العريق واملناض�ل؛ حقا وليس 
ادعاء؛ بيان تضامني مع أهلنا يف )غزة( يستنهض الهمم التي استكانت 
اىل البرتودوالر؛ ويطالب الشعوب العربية بموقف مسؤول يعيد لأذهان 
تل�ك النخوة القديمة التي نس�يناها يف حمى انش�غال ش�عوبنا بالدفاع 
ع�ن حالها؛ بع�د ان نجحت دول الضغينة يف هزيم�ة لحمتنا التي )كان 
يرضب فيها املثل( ومن هنا يجيء إعجابي ببيان كتاب تونس؛ وأسفي 
-يف الوقت نفس�ه- عىل اتحادنا.. اتحاد الجواهري؛ واتحاد األدباء الذين 
كانت املهرجانات التضامنية مع قضايا األمة تنتظر إشارة منهم لتقلق 

سكون املتخاذلن اينما كانوا.
• يقول بيان األش�قاء )ان اتحاد الكتاب التونس�ين وهو يتابع بكل 
انش�غال الهجمة الصهيونية الرسة عىل ش�عبنا األعزل يف غزة..يدعو 
األمان�ة العامة التحاد األدباء والكتاب العرب يف القاهرة اىل تبليغ صوت 
الكت�اب التونس�ين إىل اصحاب الق�رار يف مرص من اجل اس�تعمال كل 

وسائل الضغط من اجل حماية شعبنا الفلسطيني املناضل(. 
فماذا ل�و نحن املتهمن بتواطئنا مع املحتل )وما إرسائيل اال وجهه 
القبي�ح( وخضن�ا م�ن اجل نفي ه�ذه التهم�ة مفاوضات ونقاش�ات 
مطول�ة؛ أقول ماذا لو نحن من اصدر هذا البيان او ما ش�ابهه؛ ودعونا 
اىل س�اعة )او نصف ساعة( اعتصام يف س�احة االتحاد؛ والقينا قصائد 
وكلم�ات تتناقله�ا الفضائيات ؛ ليع�رف اخوة لنا يف غزة بأنهم ليس�وا 
وحده�م؛ ويعرف العال�م ايضا بان األديب العراقي ل�م يرّوض بعد؛ وان 

جذوة الحرية والكفاح ضد الظلم لم يطفئها الظاميون . 
.. لكن صمت االتحاد كان من الربودة بما أقشعر له جلد الكام.

• لنعد اىل غزة ..
يف األخب�ار )س�يايس فلس�طيني م�ن قي�ادات إح�دى الجبه�ات 
الفلس�طينية اليس�ارية؛ قال إن عدة دول عربية إضافة إىل تركيا سوف 
تمارس ضغوطا كبرية عىل قيادة حركة حماس، عرب خالد مشعل، اليوم 
وغدا، م�ن أجل وقف إطاق الصواريخ عىل إرسائيل. وأضاف الس�يايس 
الفلس�طيني: أساس ممارس�ة هذه الضغوط عىل قيادة حركة حماس 
عرب مش�عل ألن اس�تمرار إطاق الصواريخ من قبل الحركة سيؤدي إىل 
اس�تمرار القصف االرسائيي وبالتايل ستس�تمر معرك�ة غزة التي باتت 
تجذب 80 % من التغطية اإلعامية العربية والعاملية، وهو ما يؤثر سلبا 

عىل تغطية اإلعام ملا يجري يف سوريا(!!
.. املطلوب إذن رأس النظام إعاميا؛ اما معركة التحرير أو الفرهود 

فلها الشوارع .
• صمت اتحاد األدباء ربما يأتي انعكاس�ا لصمت ش�ارعنا؛ بعد أن 
دوخته الحكومة بقضية التموينية ؛ ودوخته الوزارات بفسادها املرعب 

؛ وأضافت 4 إرهاب؛ واملفخخات؛ رعبا آخر له؛ فتدثر بخوفه ونام!! 
.. التظاهرات املنددة بالهجوم عىل غزة شملت اغلب مدن العالم ؛ بل 
ان هناك يهودا مناهضن لوحشية إرسائيل نزلوا اىل الشوارع بالافتات؛ 

ونحن وال كأّن!! 
• تحية اىل اتحاد الكتاب التونسين و....ستنترص غزة ؛ ففي العراق 

نعيش هذه األيام ملحمة انتصار الدم عىل السيف. 

  *  جواد الحطاب

غزة .. وعتب
عىل احتاد األدباء

الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

العرضحاجلي.. يعاند الزحف التكنولوجي وحيافظ عىل ألقه
مهنتهم تزدهر أيامًا وتواجه كسادًا لشهور

أوبامتا يقلتد وجه مكتتايال مروين »العتابس«


