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نائب: اين وصل التحقيق يف فضيحة »بك اليت« رشكة صناعة السيارات ؟!
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جهات سياسية مستفيدة من تصعيد األزمة بني بغداد وأربيل
النزاهة النيابية تؤكد استجواب الدباغ بقضية الصفقة الروسية

الجعفري في اربيل قريبًا.. وجميع القضايا الخالفية على طاولة البحث المكشوفة

تل أبيب تعد اهلاشمي بإعادته إىل احلياة السياسية !!!

         المستقبل العراقي/ خاص
قالت مصادر مطلعة إن “بقاء ارتفاع سعر الدوالر مقارنة بسعر 
الدين�ار العراق�ي أمر مقصود وقد اش�تركت فيه أط�راف من داخل 
العراق وخارجه”، الفتة إلى أن “الس�بب في هذا كان سياس�ة مزاد 
بيع العملة”. واتفقت المصادر في تصريحات منفصلة ل�”المستقبل 
العراق�ي” عل�ى أن “سياس�ة المزاد كان�ت عالجا ناجع�ا حّتى عام 
ل�ت تلك السياس�ة إل�ى وبال على  2008”، مبين�ة أن�ه “بعده�ا تحوَّ
االقتصاد الوطني الس�يما بعد أن ضربت األزم�ة العالمية االقتصاد 
األميركي واألوروبي”. وذكرت أن “استنزاف القوة الشرائية للدينار 
العراقي�ة وإبقاءه�ا في الحضي�ض تحول إلى هدف بع�د 2008 من 
خالل مزاد العملة”، مش�يرة إلى أن “القضية تحولت من المحافظة 
على استقرار سعر صرف الدينار إلى زيادة حجم الطلب اليومي على 
هة بأن “الطلب المس�تمر يولد حالة ركود  الدوالر األميرك�ي”. منوِّ
للعمل�ة البديلة التي يش�تري بها الدوالر ويوف�ر هامش ربح للعملة 
المباع�ة”. وأك�دت المص�ادر تل�ك أن “العملية برمتها لعب�ة أذكياء 

وخبراء اشتركوا في فن سرقة أموال العراق”، على حد تعبيرها.

        المستقبل العراقي/ خاص
قيام  حقيقة  عن  بالكشف  النواب  مجلس  في  عضو  طالب 
وزارة  تشكيالت  إحدى  السيارات،  لصناعة  العامة  الشركة 
شركات  من  كاملة  سيارات  باستيراد  والمعادن  الصناعة 
على  تسويقها  ثم  لها  بسيطة  غيار  قطعة  وإضافة  أجنبية، 
د النائب الذي فضل عدم اإلشارة  أنها من تجميع الشركة.وأكَّ
إلى اسمه، في تصريح ل�”المستقبل العراقي” أن هذا األمر 
يدخل من باب الفساد الواسع الذي من الواجب أن يعالج ويتم 
الوقوف على حيثياته، مبيناً أن مجلس النّواب تسلَّم أكثر من 
طلب بفتح تحقيق بشأن هذا األمر مع وزارة الصناعة.وأبدى 
شكوكه في أن يكون هناك متوّرطون في قضايا فساد كبيرة 
في هذه القضيَّة، مشيراً إلى أن على شركات وزارة الصناعة 

بهذه  العراقيين  الضحك على  من  بدالً  اإلنتاج  ن من  تتمكَّ أن 
عن  كشف  قد  الصناعة  وزارة  في  مصدر  وكان  الصفقات. 
في  سيارات  ببيع  السيارات  لصناعة  العامة  الشركة  قيام 
السوق العراقية على إنها من صنع الشركة المذكورة، مؤكداً 
إن ما تفعله الشركة هو استيراد سيارات كاملة من شركات 
أجنبية وإضافة قطع غيار بسيطة لها فقط. وقال المصدر، 
إن  العراقي”  ل�”المستقبل  اسمه،  عن  الكشف  رفض  الذي 
الشركة العامة لصناعة السيارات اتفقت مع بعض الشركات 
رفع  على  و”بيجو”،  “شيري”  شركتا  بينها  ومن  األجنبية، 
ال�”بك اليت” من السيارات الجاهزة التي تزودها بها لتقوم 
في  وتبيعها  فقط  السيارات  لتلك  بربطه  العراقية  الشركة 

األسواق على إنها مصنوعة في العراق. 
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     بغداد/ المستقبل العراقي
بغداد  االول في سوق  اندلع مساء أمس  الذي  الحريق  بأن عشرة أشخاص أصيبوا في حصيلة  الشرطة  أفاد مصدر في 
الجديدة، مؤكداً أن فرق اإلطفاء تمكنت من إخماده فجر أمس. وقال المصدر في تصريح صحفي أن »حصيلة حريق سوق 
بغداد الجديدة، الذي اندلع مساء األحد أسفر عن إصابة عشرة أشخاص«، الفتاً إلى أن »التحقيقات جارية وأسباب الحريق 
إخماد  من  أمس  فجر  تمكنت  اإلطفاء  »فرق  أن  اسمه-،  الكشف عن  عدم  طلب  -الذي  المصدر  وأضاف  بعد«.  تعرف  لم 

الحريق بعدما واصلت عملها طوال الليل«. 

عرش إصابات حصيلة حريق بغداد اجلديدة

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

الشابندر يف حوار تلفازي: 
انا مع االكراد يف االنفصال 

وإقامة دولتهم الكردية !!!

النجف 
االرشف.. 

مدينة الكنائس 
واالديرة 

االسدي: تطوير املهارات االستخبارية يف مقدمة توجهاتنا املقبلة

الحسين وعاشوراء 
واإلشكالية الطائفية

مصادر: إبقاء سعر رصف الدينار متدنيًا 
امر مقصود !!
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أربعة عراقيني يواجهون احلكم بقطع الرأس يف السعودية.. وثامنون قيد االنتظار !!

منتخبنا الوطني يالقي 
البحرين وديًا قبل 

خوض غامر بطولة 
غرب آسيا

متشددون يرفضون »االئتالف 
الوطني«: سوريا دولة 

إسالمية دستورها القرآن
ص5

ماذا عن 
األمن 

الغذائي 
العراقي ؟

حصيلـة املجـزرة فـي غـزة: 90 قتيـاًل وأكثـر مـن 740 جرحيــًا

عمليات اإلطفاء استغرقت أكثر من 10 ساعات

         بغداد/ المستقبل العراقي
أكدت وزارة البيئة عن وجود تس�رب إشعاعي 
أح�د  »وه�و  الحلزون�ي  المف�راس  جه�از  ف�ي 
أجه�زة المس�ح الش�عاعي التلفازي الذي يس�اعد 
األطباء على كش�ف كل ش�يء في جسم اإلنسان« 
بمستش�فى الكرامة التعليمي بقض�اء الكوت في 
محافظة واس�ط.وقال المتحدث الرس�مي باس�م 
ال�وزارة مدي�ر عام دائ�رة التوعية واإلع�الم أمير 
عل�ي الحس�ون أن الف�رق الفنية التابع�ة لمديرية 
بيئة واسط اجرت فحوصات إشعاعية أشارت إلى 
وجود تلوث إشعاعي عند أبواب شعبة األشعة في 
المستش�فى حيث يوج�د جهاز المف�راس وخلف 
الجدار المواجه لألشعة ومكان انتظار المراجعين 
حيث قامت الفرق الفنية بقياس نس�بة اإلش�عاع 

واثبتت وجودها.  

تسـرب إشعاعـي فـي مستشـفى 
الكرامــة بواســط

مصـدر: مشاريع 
وزارة الصناعة 

باب مفتوح للنهب 
والفساد !!

ص2

ص3

العراق يطلق أول سرتاتيجية تغذية 
للحد من انتشار الضمور اجلسدي

سياسة جديدة لدعم النساء 
ومحايتهن من االنخراط يف العنف 

ص18املسلـــــح

قبل الطبع

صورة خاصة بالمستقبل العراقي 

امانة بغداد تشغل نحو280 حمطة جماري ملواجهة مياه االمطار
ص6
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

حين كنا في حزب الدعوة االسالمية، 
كن�ا نم�ر عل�ى نش�رة س�رية فيه�ا بعد 
فك�ري كبير اس�مها "نحن وم�ا حولنا"، 
وه�ي قراءة سياس�ية وفكري�ة في غاية 
االهمية للتط�ورات الفكرية والسياس�ية 
المحيط�ة بعم�ل الح�زب ايام�ذاك، ومن 
وقته�ا كان�ت الدعوة تق�رأ بدق�ة حركة 
االح�داث السياس�ية، وتتاب�ع ع�ن كث�ب 
طبيع�ة التح�والت الجارية ف�ي المنطقة 
العربي�ة واالقليم، وكتبت ف�ي ذلك الوقت 
نش�رة تضمنت انطباعات الحزب بش�أن 
انتصار الثورة االس�المية ف�ي ايران، وما 
حققه اإلمام الخميني من انجاز حضاري 
اس�المي كبير بإقامة الدولة، وبداية عهد 
جديد يلعب فيه اإلس�الم دوراً محورياً في 

النهوض بالعالم االسالمي.
بعد هذه النشرة الحزبية التي وضعت 
الدعوة فيها تصورها العقدي والسياس�ي 
والفكري ورأيها بحركة االنجاز االسالمي، 
توق�ف العمل بالتطوير، وصارت النش�رة 
الحزبية تتحدث عن قضايا ال سحر لها وال 
تستبطن تلك القيمة الفكرية والسياسية 
التي كن�ا نستش�عرها ونحن نش�تغل او 
نق�رأ او ننس�جم مع اي�ة أطروحة للعمل 
االسالمي او الوطني، وبتنا نقرأ انطباعات 
ف�ي الفك�ر، وتص�ورات وآراء فردي�ة في 
السياس�ة، ما جعل بري�ق الحزب يتراجع 
ف�ي ذهنية الدعاة، ويتحول الى مش�روع 
تنظيمي غريب عن قدسية اسم الدعوة !.

"نح�ن وم�ا حولن�ا"، كان�ت نش�رة 
رائدة في عملية تطوير المتابعة الفكرية 
ف�ي  المركزي�ة  لألح�داث  والسياس�ية 
العالم االس�المي، اما البريق، فكان بريق 
التجربة الحرة التي اتحفناها بالدم الزكي 
الطه�ور، وه�و يرتق�ي اعواد المش�انق، 

او ي�زرع االرض العراقي�ة ف�ي الهور، او 
في قم�م كردس�تان بالنقي م�ن حماس 
الثورة، والتقى من عب�ق الجرح الدعوتي 
المفت�وح، وكنا نتصور أن الدعوة ليس�ت 
حزبا سياس�يا في األمة، بل هي مشروع 
فكري تغيي�ري اذا ما وصل الى الس�لطة 
فهو س�يقيم افضل العالقات الوطنية مع 
االح�زاب والقوى التقدمي�ة الديمقراطية 
والقومية والوطنية واالسالمية والتيارات 
الفكري�ة المتع�ددة ف�ي الع�راق والعالم 
العرب�ي، لكنن�ا فوجئنا بالح�زب يتراجع 
ويحق�ق نس�بة تراجع حقيقي�ة اوال في 
الشارع فال قاعدة ش�عبية مهمة وكبيرة 
للحزب اليوم مثل قاع�دة التيار الصدري، 
وربما يتعذر على الحزب ان يقيم احتفاال 
جماهيريا ضخما كما يقيم عادة المجلس 
االس�المي األعلى، والسبب خشية الحزب 
من ظه�ور قاعدته الهش�ة.. اما االعتماد 
عل�ى امكان�ات الدول�ة ف�ي قي�ام حركة 
للدعوة نش�طة وفاعلة فهي سبة وليست 

منجزا !.
ان�ا ادع�و االمي�ن العام للح�زب االخ 
الدكت�ور نوري المالكي ال�ى إحداث وعي 
حقيقي في بنية العمل االسالمي والوطني 
ال�ذي تختزنه الدعوة في مش�روع العمل 
الع�ام قبل ان يلتفت ال�ى عملية تحصين 
الدعوة بالمشروع الخاص، ويدرك ان العلة 
هي في التطوير وليست في الوجود، وان 
التاريخ لم يعد المتكأ والحصن والحاضنة 
واالنج�از، وان البريق ال يك�ون باالعتماد 
عل�ى التاريخ الس�ابق للتجربة خاصة اذا 
كانت التجربة السياس�ية من النوع الذي 
ج�رت علي�ه حركة الدع�وة خ�الل الربع 
ق�رن الماضي وم�ا تالها من انش�قاقات 
وانقسامات اتعب الدعوة و"هدت حيلها" 
واربك�ت وجوده�ا وضرب�ت "البري�ق"، 
خاص�ة بع�د خ�روج ابراهي�م الجعفري 

وقي�ادات اخ�رى ف�ي الدع�وة، والنموذج 
بع�ض  تص�رف  عكس�ه  ال�ذي  الس�يء 
العناصر في الوزارات العراقية امثال فالح 

السوداني وآخرين من دونه!.
كان م�ن الممك�ن ان تكون النش�رة 
"نح�ن وم�ا حولن�ا" ناف�ذة وع�ي تط�ل 
الدعوة من خاللها كما يطل حزب العدالة 
والتنمي�ة عل�ى بي�ت الدول�ة والتطورات 
السياسية المحيطة، خاصة ما يجري من 
تس�ارع في وتيرة االحداث السياسية في 
االقليم الس�وري، لكن الحزب انكفأ وتألق 
ح�زب العدال�ة والتنمي�ة في تش�ابه بين 
النموذجين االوردغان�ي والمالكي الدعوة 
وحزب العدالة والتنمية، وهنا أس�أل االخ 
االمين العام بإخ�الص: "هل الدعوة بقوة 
العدالة والتنمية في الشارع العراقي، وهل 
الش�عبية التي يحظى به�ا اوردوغان هي 
ذات الش�عبية التي يحظ�ى بها امين عام 
حزب الش�هداء والفك�ر والثقافة والنخب 
النوعي�ة والح�زب االس�المي االول، وهل 
بغداد في عهد الدعوة كأنقرة واس�طنبول 

في عهد عدالة اردوغان؟!.
الس�ؤال اآلخر: لم�اذا يراه�ن االمين 
الع�ام للحزب على التحالف�ات االنتخابية 
"ائتالف دولة القانون" في عملية تطويق 
االنتخابي�ة  االرق�ام  وانج�از  االص�وات 
النوعي�ة، وال يع�ول عل�ى قاع�دة الحزب 
اخت�راق  عل�ى  وقدرته�ا  الجماهيري�ة، 
بقي�ة الكتل كما يفعل التي�ار الصدري او 
المجلس االسالمي، ويغامر ويشتغل على 
الن�اس من موقع الحزب االس�المي االول 
كما يش�تغل بمغامرة رجال حزب العدالة 
والتنمية ورئيس�ه الذي يزح�ف اآلن على 
اخطر تعديل دستوري عبر تحويل النظام 
الحالي الى نظام رئاسي واجراء انتخابات 
رئاس�ية تخل�د الح�زب في الس�لطة غير 
خل�وده الحالي س�بع س�نوات اخرى في 

الدول�ة المفتوحة على العدالة 
والتنمية؟!.

ان التداعيات السياس�ية التي تضرب 
بأش�كال متنوعة ومظاهر متعددة جسد 
النموذج الديمقراطي الدستوري الفيدرالي 
الراه�ن مردها الى س�وء التخطيط وعدم 
المعرف�ة الدقيق�ة والتاريخي�ة والقراءة 
الشاملة للواقعيات التي تتحرك من حولنا 
واذا بقيت الدولة العراقية بهذا المس�توى 

من التلكؤ واالنكفاء وكثرة المحس�وبين 
والمحس�وبية والرجال الفاسدين والرؤى 
المتشنجة فإن العراق سينتهي الى "مالي 
جديدة" ترفع فيها اعالم الوشاة والكذابين 
ش�بيهة براي�ات الزركة وأفاقي الس�احة 
العراقية من الذين يستلمون الدوالر "برا" 
ويقبضون عل�ى االرواح البريئة بالكواتم 
"ج�وا" فه�ل يمك�ن االلتفات ال�ى حجم 
الكارثة التي تحيط بنا وبالنموذج الوطني 

ال�ذي ش�اده العراقي�ون بال�دم والدموع 
والع�رق واآلالم ام نبقى س�ادرين في غي 
الخش�ية من المؤامرة فنرحل ملف طارق 
الهاشمي الى المحاكم ثم تنبري 57 دولة 
عربية واسالمية العادة انتاجه امينا عاما 
لمنظم�ة المؤتمر االس�المي ف�ي خطوة 
اراد اآلخرون ان يش�عروننا اننا قلة وسط 

محيط ال يريدنا وال يتمنى لنا الخير؟!.
اخي الرئي�س المالكي.. اصدر قرارك 

بح�ل عمليات دجلة لكي تش�عر أهلك في 
كردستان انك منهم، وأن الحوار هو الحل، 
جزء من ق�راءة موضوعي�ة ل�"نحن وما 
حولنا"، وانت س�يد ق�رار ومرجع تنفيذ، 
وال  الوطني�ة  العالق�ات  هوات�ف  وافت�ح 
تحذر اال من اإلرهاب اآلتي من "القاعدة" 
و"دولة العراق الال اسالمية" والمخابرات 
العربية، وان ما تفعله سيكون لك، وليس 

ضدك.
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حزب الدعوة بحاجة إىل تطوير.. من يتذكر نرشة "نحن وما حولنا" أهيا السادة ؟!

           بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن ممث�ل حل�ف النات�و في 
الع�راق ميركوري�وس كارافوتياس 
أمس عن اس�تعداد الحل�ف لتدريب 
وتأهي�ل ق�وات الداخلي�ة العراقي�ة 

لمواجهة الجريمة واإلرهاب.
واس�تقبل الوكيل األقدم لوزارة 
الس�فير  الداخلي�ة عدنان األس�دي 
اليونان�ي وممث�ل حل�ف الناتو في 
كارافوتياس.  ميركوري�وس  العراق 
وق�ال كارافوتياس ف�ي بيان صادر 
عن وزارة الداخلي�ة إن بالده وحلف 
النات�و عل�ى حد س�واء مس�تعدان 
لتقديم الخب�رات في مجال التدريب 
الداخلي�ة  وزارة  لق�وات  والتأهي�ل 
لرف�ع قابلياتهم واس�تعداداتهم في 
مواجه�ة الجريم�ة واإلره�اب ف�ي 

العراق". 
ان  عل�ى  كارافوتي�اس  وأك�د 
مثيل�ة  تجرب�ة  خاض�ت  "اليون�ان 
أن  واس�تطاعت  الع�راق  لتجرب�ة 

تتخطاها" متمنياً أن "يحقق العراق 
نصره القريب على القوى اإلرهابية 
ليعم األمن واالس�تقرار في البالد". 
من جهته، قال الوكيل األقدم لوزارة 
ال�وزارة  "توجه�ات  ان  الداخلي�ة 
ف�ي المرحل�ة القادم�ة الت�ي تؤكد 
عل�ى تطوي�ر المه�ارات والق�درات 
التص�دي  وق�درات  االس�تخبارية 
لجرائ�م تكنولوجي�ا المعلوم�ات". 

وشهد العراق بعد عام 2003 نشاطاً 
للمجامي�ع المس�لحة، ونف�ذت تلك 
العملي�ات  العدي�د م�ن  المجامي�ع 
المفخخ�ة  بالس�يارات  المس�لحة 
والعب�وات واالحزم�ة الناس�فة ضد 
االجه�زة االمني�ة والمدنيين، فضالً 
وظاه�رة  الجريم�ة  تفش�ي  ع�ن 
االختطاف والس�طو المس�لح على 

التجار خاصة صاغة الذهب.

التقى ممثل حلف الناتو في بغداد

االسدي: تطوير املهارات االستخبارية
 يف مقدمة توجهاتنا املقبلة 

الداخليـة تعتقـل 30 مطلـوبًا بتهـم
 إرهابية وجنـائية

القبض عىل عصابة نسائية تستدرج
 عنارص الرشطة لقتلهم

اخلارجية النيابية تطالب الدول العربية واإلسالمية بموقف أكثر حزمًا مع إرسائيل
           بغداد/ المستقبل العراقي

طالب�ت لجن�ة العالق�ات الخارجية في 
مجلس النواب أمس الدول العربية واإلسالمية 
باتخ�اذ موق�ف أكث�ر حزم�اً تج�اه العدوان 
اإلس�رائيلي عل�ى غزة، ع�ادة إي�اه "انتهاكاً 
اإلنس�ان.  حق�وق  معايي�ر  ل�كل  واضح�اً" 

وقال�ت اللجنة في بيان صدر أمس أن "العدو 
الصهيوني أقدم على عدوان آثم على الش�عب 
الفلس�طيني في قطاع غزة ف�ي تحد صارخ 
لإلرادة الدولية"، مبينة أنه "اس�تعمل آخر ما 
توصلت إليه اآللة العس�كرية من وسائل قتل 

وتدمير للبنى التحتية والبشر". 
وأب�دت اللجنة اس�تغرابها من "الموقف 

الضعي�ف والمه�ادن م�ن قبل بع�ض الدول 
الكبرى"، مطالبة الدول العربية واإلس�المية 
ب�"اتخ�اذ موقف أكث�ر حزماً تج�اه العدوان 

الصهيوني". 
كم�ا طالب�ت اللجن�ة المجتم�ع الدولي 
ب�"اتخاذ اإلج�راءات الكفيلة إليقاف العدوان 
للش�عب  اإلنس�انية  المس�اعدة  وتقدي�م 

الفلس�طيني وفت�ح المج�ال أم�ام البعث�ات 
اإلنس�انية إلغاث�ة الجرح�ى والمحتاجين". 
وتش�ن الطائ�رات الحربية اإلس�رائيلية منذ 
أيام عدة غارات على قطاع غزة، أسفرت عن 
وقوع عشرات القتلى والجرحى، من ضمنهم 
نائب القائد العام ل�"كتائب القسام"، الجناح 
العسكري لحركة "حماس" احمد الجعبري.

           بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 30 مطلوباً 
بتهم إرهابية وجنائية وضبط كميات كبيرة من األسلحة 
واألعتدة والمتفجرات المعدة لالستخدام في تنفيذ عمليات 
إجرامية. وأفاد الناطق الرس�مي ل�وزارة الداخلية العقيد 
سعد معن عن تمكن اللواء األول في الفرقة األولى شرطة 
اتحادية من ضبط حزام ناس�ف ف�ي أثناء عملية تفتيش 
ف�ي منطقة البلديات مكون مادة الس�ي فور ومس�امير 
وقط�ع حديدية أخ�رى وتفكيكه م�ن دون أضرار. وعلى 
صعيد متصل أعلن معن عن تمكن اس�تخبارات الشرطة 
االتحادي�ة بالتع�اون مع ل�واء بابل ش�رطة اتحادية من 

ضب�ط مدفع 57 بحالة جيدة واالس�تيالء على 37 حاوية 
عت�اد اتحادي�ة ف�ي منطق�ة الرويعة في ج�رف الصخر 
بمحافظة بابل، كما استطاعت مديرية شرطة الكرخ من 
إلقاء القبض على خمس�ة مطلوبين قضائيا أربعة منهم 
وف�ق المادة 4 إرهاب والخامس وفق المادة 406 قتل في 
مناطق أبي غريب واليوس�فية وعقرق�وف والمحمودية. 
وأش�ار معن إل�ى إن مديرية ش�ؤون الس�يطرات وخالل 
األسبوعين المنصرمين تمكنت من إلقاء القبض على 20 
مطلوباً وفق المادة 4 إرهاب وخمسة مطلوبين وفق مواد 
أخرى، كما تمكنت من ضبط أربعة أسلحة غير مرخصة 
و203 عجالت مخالفة ومطلوبة و39 مستمس�كا مزورا 

و6 حاالت تهريب مشتقات نفطية.

           بغداد/ المستقبل العراقي

كشف مصدر امني مطلع أمس عن قيام قوة من الشرطة االتحادية 
ف�ي باب�ل باعتقال عصاب�ة مكونة من أربعة نس�اء يعمل�ن على إغراء 
واستدراج أفراد الشرطة ومن ثم القيام بقتلهم. وقال المصدر الذي طلب 
عدم اإلشارة السمه في تصريح صحفي ان "قوة من الشرطة االتحادية 
اعتقلت عصابة مكونة من اربعة نس�اء كن يعملن على إغراء واستدراج 
أفراد الشرطة من اجل القيام الحقاً بقتلهم". وأوضح المصدر ان "هذه 
المجموعة من النس�اء قامت بهذه الجرائم ف�ي عام 2008 وغادرن الى 
خ�ارج العراق، وبعد عودتهن الى البالد تم اعتقالهن بعد ورود معلومات 
اس�تخبارية في قضاء المس�يب بوجودهن". يذكر أن األعوام الس�ابقة 
ومنه�ا عام 2008 ش�هدت الب�الد تدهوراً امني�اً، ومن األح�داث األمنية 
التي عاش�تها البالد عمليات االختطاف والقتل واالغتيال باسلحة كاتمة 

للصوت راح ضحيتها العديد من المدنيين وأفراد القوات األمنية.
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           بغداد/ المستقبل العراقي

تكشف المنظمة الدولية لمكافحة االرهاب 
والتط�رف الدين�ي، عن وج�ود اربع�ة عراقيين 
ينتظرون تنفيذ عقوبة االعدام بقطع رؤوسهم 
من قبل السلطات السعودية، فضالً عن وجود 80 
معتقال آخرين يقبعون في س�جونها ويقضون 
محكومياته�م. ويق�ول رئي�س المنظم�ة علي 
السراي، في مقابلته مع "شفق نيوز"، "اننا لم 
ن�ك نتوقع ان تقوم المملكة العربية الس�عودية 
بإعدام سبعة عراقيين األسبوع الماضي بقطع 
رؤوس�هم وارتكاب هذا الخرق الفاضح لجميع 
المواثي�ق واالع�راف واالتفاق�ات الدولي�ة التي 
اقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة والخاصة 
بحقوق الس�جناء والموقوفين"، مشيرا الى ان 
اس�تغرابه يعود الى ان السعودية "اقدمت على 
اع�دام اجانب عل�ى اراضيها م�ن دون الرجوع 
الى أي�ة جهة تمثلهم بصفتهم رعايا لبلد آخر". 
ويضي�ف "وكم�ا ه�و مع�روف ف�ي مث�ل هذه 
الح�االت هنالك س�ياقات وآلي�ات خاصة يجب 
اتباعه�ا وع�دم تخطيه�ا تحت أي ظ�رف كان، 
فض�اًل ع�ن أن قان�ون المحاكمات الس�عودية 
وكما صرح به مستش�ار األمن القومي السابق 
موفق الربيعي ينص على استحصال 28 توقيعاً 
م�ن المس�ؤولين المعنيين باالم�ر، اضافة الى 
موافقة الملك في حالة تنفيذ أي حكم اعدام أي 
قط�ع الرأس، ناهيك عن أن ه�ذه العملية تكلف 
نح�و 150 الف دوالر"، متس�ائال "ه�ل اتخذت 
ه�ذه االج�راءات بح�ق ابنائن�ا المغدورين في 
المعتقالت السعودية، ام ان هؤالء ليس لهم من 

يدافع عنهم سوى الله"؟. 
وبش�أن امكانية قيام السلطات السعودية 
بتنفي�ذ عملي�ات اعدام اخ�رى بح�ق معتقلين 

عراقيين، رأى السراي، ان "السلطات السعودية 
س�تقوم ب�ال ادنى ش�ك بارتكاب جرائ�م اخرى 
بحق ابنائنا المعتقلين؛ ما لم تس�ارع الحكومة 
العراقية باتخاذ اج�راءات مماثلة وصارمة ضد 

االرهابيين السعوديين".
ويبي�ن "كأن تق�وم بتنفيذ اح�كام االعدام 
الص�ادرة بحقهم كي يك�ون هنالك ردع متبادل 
ومعاملة بالمثل مع ف�ارق اإلجرام الذي ارتكبه 
ابناؤن�ا بالمقارنة باالرهاب االعمى الذي ارتكبه 

ارهابيوه�م, وهو ما ص�رح به وزي�ر الداخلية 
السعودي السابق نايف بن عبد العزيز في مؤتمر 
وزراء الداخلية العرب والذي عقد في عمان عام 
2008 حين اقر أن "الس�عوديين المعتقلين في 
الع�راق هم إرهابي�ون والعراقي�ون المعتقلون 

لدينا ليسوا كذلك". 
وح�ذر الس�راي "حكوم�ة الري�اض م�ن 
ارتكاب جرائم جديدة؛ ألننا س�نعاود التحركات 
الدولي�ة كما فعلنا ف�ي المدة الس�ابقة وكذلك 

اط�الق العن�ان العتصاماتن�ا وتظاهراتنا امام 
س�فاراتهم ف�ي جمي�ع العواص�م األوروبية"، 
مردف�اً، "كذل�ك هنال�ك نح�و اربع�ة عراقيين 
مهددي�ن بقطع ال�رأس وما يقرب م�ن ثمانين 
اخرين منهم 46 في سجن رفحاء العام، ونحو 
34 آخري�ن يتوزع�ون بين س�جون ع�دة منها 
س�جن عرع�ر والدم�ام والرياض ق�د حوكموا 
بمدد متنوع�ة نأمل ان يتم االف�راج عنهم على 
ضوء اتفاقية تبادل الس�جناء والتي ابرمت بين 

الجانبين".ووجه الس�راي كالمه الى الحكومة 
العراقية "لقد ناشدنا ونناشد حكومتنا العراقية 
بس�رعة التح�رك العاج�ل عل�ى كل المنظمات 
الدولي�ة والحقوقي�ة لكش�ف مالبس�ات ه�ذه 
الجريم�ة والجرائم التي س�بقتها وقد ناقش�ت 
ه�ذا الموض�وع م�ع وزي�رة حقوق االنس�ان 
العراقية الس�ابقة وج�دان ميخائيل ف�ي اثناء 
لقائ�ي بها في األمم المتحدة حيث اش�رت الى 
عدة نقاط مهمة واوصيته�ا بوقتها بأن يعتمد 

عليها الجانب العراقي المفاوض ضمن اتفاقية 
تبادل السجناء كون ان هذه النقاط من االهمية 
بم�كان ل�و اطل�ع عليه�ا العال�م والمنظمات 
الحقوقية واالنس�انية لش�كلت فضيحة كبرى 
واماط�ت اللث�ام ع�ن الجرائ�م الت�ي ارتكبتها 

السعودية بحق ابنائنا المعتقلين".
اص�درت  الت�ي  المحاكم�ات  "ألن  وتاب�ع 
احكام االعدام بحق معتقلينا تفتقر الى ابس�ط 
القواعد والنظم القانوني�ة، وهي احكام كيدية 
طائفية سياسية غايتها الضغط على الحكومة 
العراقية إلطالق س�راح االرهابيين الس�عوديين 
الذين تم الق�اء القبض عليهم وهم متلبس�ون 
بالجرم وحكمت عليهم باإلعدام؛ ناهيك عن ان 
القض�اء الس�عودي قضاء غير نزي�ه ومطعون 
بمصداقيت�ه على وفق ما ج�اء في بيانات عدة 
من قبل منظمة العفو الدولية وبقية المنظمات 

الحقوقية".
ويؤكد رئي�س المنظمة الدولي�ة لمكافحة 
االرهاب والتطرف الديني، علي الس�راي "نحن 
عل�ى اس�تعداد ان ن�زود الحكوم�ة العراقي�ة 
م�رة اخرى ب�كل ما لدين�ا من وثائق واس�ماء 
وتس�جيالت، كنا ق�د اجريناها م�ع المعتقلين 
العراقيين الذين تم قطع رؤوسهم، ومن الباقين 
على قيد الحياة ومن الذين تم اطالق س�راحهم 
بفعل الضغط ال�ذي ش�كلته انتفاضة المهجر 
ف�ي اوروب�ا والتح�ركات الت�ي قمنا به�ا على 
المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها األمم 
المتحدة، اذ اش�اروا فيه�ا جميعهم الى طبيعة 
المحاكم الهزلي�ة الصورية التي حكمت عليهم 
وم�ا جرى في تلك الغرف الت�ي يديرها عدد من 
المش�ايخ الوهابية والكيفية التي اصدروا فيها 
تلك االحكام التعس�فية بحقه�م، التي ادت الى 

قطع رؤوس الكثيرين منهم".

مكافحة التطرف الديني: أربعة عراقيني يواجهون قطع الرأس يف السعودية.. و80 قيد االنتظار !!
يواجهون محاكمات صورية بقضايا كيدية هدفها الضغط على بغداد إلطالق سراح اإلرهابيين



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة التعلي�م العالي والبحث والعلمي زيادة الرواتب الش�هرية واألجور الدراس�ية وكورس 
اللغة ومخصصات المعيش�ة للطلبة المبتعثين للدراس�ة خارج العراق. وقال المدير العام لدائرة البعثات 
والعالق�ات الثقافي�ة الدكتور بهاء إبراهيم كاظم ف�ي بيان صدر أمس أن “وزي�ر التعليم العالي والبحث 
العلم�ي عل�ي األديب وافق على زيادة األجور الدراس�ية الس�نوية للطلب�ة العراقيين المبتعثين لدراس�ة 
البكالوريوس والماجس�تير والدكتوراه في الخارج”، مبيناً أن “هذه الزيادة تش�مل جميع االختصاصات 

العلمية واإلنسانية، بنسبة تراوحت بين 10 % إلى %30”.
وأض�اف أن “ال�وزارة قررت أيضا زي�ادة أجور كورس اللغ�ة للطلبة المبتعثين بنس�بة 40 % ، فضال 
ع�ن زيادة الرواتب الش�هرية المخصصة لهم”، الفتاً إلى أن “الوزارة زادت مخصصات المعيش�ة للطلبة 
المبتعثي�ن المصطحبي�ن زوجاتهم وأطفالهم وحس�ب عددهم، فضال عن تس�هيل وتس�ريع اإلجراءات 
المالية ودعم عوائل الطلبة المتزوجين”. وذكر كاظم أن “هذا القرار جاء بهدف تحسين مستوى معيشة 
الطلبة المبتعثين وعوائلهم وتوفير بيئة علمية ودراس�ية مالئمة، واس�تثمار أوقاتهم ألغراض الدراسة 

فقط”.

الكردستاين يتهم بغداد بإقحام اجليش يف السياسة.. والعراقية 
تؤكد تفكك أزمة الطوز

المالكي يحذر البيشمركة من إرسال تعزيزات قرب المناطق المتنازع عليها

التعليم تقرر زيادة رواتب الطلبة المبتعثين في الخارج
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املواطن: الدستور كفيل بحل اخلالفات

          المستقبل العراقي/ أمجد صالح ومها بدر
اتهم التحالف الكردستاني الحكومة المركزية 
بإقحام الجيش في الش�ؤون السياس�ية، وفيما 
رأى إن أعض�اء ائت�الف دولة القان�ون يطلقون 
تأوي�الت وتفس�يرات خاطئ�ة ف�ي م�ا يخ�ص 
الموق�ف الكردي من نش�ر ق�وات عمليات دجلة 
ف�ي المناط�ق المتن�ازع عليها، أكد ع�دم وجود 
إش�كاالت بي�ن الق�وات العراقي�ة وبي�ن ق�وات 
البيش�مركة. وف�ي الوقت الذي ج�دد فيه رئيس 
ال�وزراء القائ�د العام للق�وات المس�لحة نوري 
المالك�ي تحذي�ره للبيش�مركة بع�دم اس�تفزاز 
عملي�ات دجل�ة، ع�ّد ائتالف دول�ة القان�ون إن 
اس�تهداف الجي�ش العراق�ي من أي جه�ة يمثل 
اس�تهدافاً للع�راق. وأكد إن الجي�ش يمثل جميع 
العراقيي�ن وال يمث�ل طرف�اً معيناً، داعي�اً إقليم 
كردس�تان إلى مراعاة الدس�تور واحترام جميع 
تشكيالت الجيش العراقي. إلى ذلك، عدت القائمة 
العراقي�ة التوتر الذي ش�هدته المناطق المتنازع 
عليها مؤخراً “مفتعالً”، وفيما أكدت إن القضية 
تم تفكيكه�ا بجهود أطراف ع�دة، دعت الجميع 
إلى التكات�ف في المرحلة الراهنة من اجل حفظ 
األمن في جميع المناط�ق العراقية.وقال النائب 
عن التحالف الكردس�تاني ش�وان محمد طه في 
حدي�ث م�ع “المس�تقبل العراقي” أم�س “ليس 
لدينا أي مشكلة مع أي تشكيل عسكري، وهناك 
تأويالت وتفسيرات خاطئة بهذا الشأن خصوصا 
م�ن قبل أعضاء ائت�الف دولة القان�ون”، مؤكدا 
انه “ليس هناك أي مش�كلة بين القوات العراقية 
وبين قوات البيشمركة”. وأضاف “في ما يخص 
تشكيل قيادة عمليات دجلة هناك مالحظات لدى 
التحالف الكردس�تاني وهناك بعض التساؤالت، 

له  التش�كيل  لكون هذا 
أبعاد سياسية صرفة”، 
مشيرا إلى إن “الحكومة 
تري�د إقحام الجيش في 
الشؤون السياسية تحت 
مختلف�ة”. مس�ميات 

من جانبه، ق�ال النائب 
دول�ة  ائت�الف  ع�ن 
القانون علي الشاله في 
أجرته  اتص�ال هاتف�ي 
“المس�تقبل العراق�ي” 
معه أمس “ال يجوز ألي 
جهة او فرد او ميليشيا 
أن  محلي�ة  ش�رطة  او 
الجيش  لقوات  تتعرض 
العراقي، ألنها قوات كل 
الع�راق وال تمثل طرفا 
ب�ل تمثل الع�راق كله”، 

معتبرا إن “الذين يتعرضون للجيش العراقي إنما 
يتعرض�ون للع�راق، الوطن الحاض�ن للجميع”. 
وتابع “نتمنى على األخوة في كردستان مراعاة 
الدس�تور واحت�رام ق�وات الجي�ش العراق�ي”. 
ب�دوره، وصف النائب عن القائم�ة العراقية رعد 
الدهلك�ي األزم�ة األخي�رة بأنها مفتعل�ة. وقال 
الدهلك�ي ف�ي حدي�ث ل�”المس�تقبل العراق�ي” 
أم�س إن “التوت�ر ف�ي المناطق المتن�ازع عليها 
هو توتر مفتعل، فقوات دجلة موجودة أساس�اً 
منذ م�دة زمنية طويل�ة”. وش�دد الدهلكي على 
ض�رورة وج�ود الجيش داخل الم�دن في الفترة 
الراهن�ة قائالً “علين�ا أن نتكاتف جميعاً في هذه 
المرحل�ة من أجل بس�ط االس�تقرار ف�ي جميع 

مناط�ق الع�راق وم�ن ث�م العم�ل عل�ى إخراج 
الجيش من جميع المدن العراقية وتس�ليم مهام 
األم�ن إلى أجهزة األمن الداخل�ي”. ولفت إلى إن 
“ه�ذه المرحلة على وج�ه الخصوص، وفي ظل 
التطورات اإلقليمية الخطيرة المحيطة بالعراق، 
يج�ب تضافر جميع الجهود م�ن اجل حفظ امن 
جمي�ع المناطق العراقية وعدم النظر إلى األمور 
م�ن زاوي�ة المصالح الفئوي�ة والقومي�ة”. إلى 
ذل�ك، رأى النائ�ب ع�ن القائمة العراقي�ة حمزة 
الكرطاني إن األزمة تم تالفيها وسلكت طريقها 
نح�و الحل. وقال الكرطاني في تصريح خص به 
“المس�تقبل العراقي” أم�س إن “األزمة تفككت 
وهي ف�ي طريقها إلى الحل عب�ر جهود مبذولة 
من أطراف عدة ومفاوضات مستمرة”. وأضاف 

“م�ن مصلحة العراق أن يتم ح�ل هذا الموضوع 
عن طريق الح�وار. وعلى الحكومة المركزية أن 
تتعامل مع اإلقليم من منطلق الدس�تور العراقي 
والتوافق الوطني”.وأثارت حادثة طوزخورماتو 
قلقاً واسعاً من إمكانية اندالع اشتباكات مسلحة 
بين قوات عملية دجلة وقوات البيشمركة. وجدد 
رئي�س ال�وزراء والقائد العام للقوات المس�لحة 
ن�وري المالك�ي أمس تحذي�ره للبيش�مركة بعد 
أن أرس�لت حكوم�ة إقليم كردس�تان اآلالف من 
المقاتلين األك�راد إلى المناط�ق المتنازع عليها 
وقبل أن تس�حب جزءاً منهم. وطالب بيان صادر 
عن مكت�ب المالكي أمس “ق�وات حرس اإلقليم 
بع�دم تغيي�ر مواقعه�ا او االقتراب م�ن القوات 

المسلحة”.

  بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف ثالثة أعض�اء في لجن�ة النزاه�ة النيابية ع�ن مثول 
المتحدث باس�م الحكومة عل�ي الدباغ أمام اللجنة الس�تجوابه 
بقضي�ة الفس�اد في الصفقة ذاته�ا. وتطابقت أق�وال المصادر 
لوكالة أنباء المس�تقبل أمس ب�أن “علي الدباغ مث�ل أمام لجنة 
مش�كلة م�ن لجن�ة النزاه�ة النيابية لغ�رض اس�تجوابه بمدى 
تورطه بقضية الفس�اد بصفقة الس�الح الروسي”، مؤكدين أن 
“اللجنة استدعت الدباغ أمس األول وحضر أمس الى مقر اللجنة 
ف�ي مجلس الن�واب”. وكان�ت هيئ�ة النزاهة المس�تقلة أعلنت 
أنها لن تعلن أس�ماء المتورطين في صفقة األس�لحة الروس�ية 
في حال وردت األس�ماء إليها او ثبت وجود فس�اد في الصفقة 
إل�ى أن تنتهي اإلج�راءات القضائي�ة بحقهم”. وق�ال المتحدث 
باس�م الهيئة حسن كريم عاتي في تصريح صحفي ان “سياسة 
الهيئة في النش�ر واإلعالن عن األحكام تمنع اإلعالن عن أسماء 
المشتبه بهم، اال في حال تكون تلك األحكام قد اكتسبت الدرجة 

القانونية”. 

       بغداد/ المستقبل العراقي
دعا النائب عن كتلة المواط�ن حامد الخضري الى الرجوع الى 
الدس�تور لحل المش�اكل القائمة بين إقليم كردس�تان والحكومة 
االتحادي�ة. وقال الخضري ف�ي بيان صحفي امس ان “المش�اكل 
القائم�ة بي�ن اإلقلي�م والحكوم�ة االتحادي�ة ال تص�ب بمصلح�ة 
العراقيين جميعا، وعلى المختلفين الرضوخ للدس�تور في حلها”. 
وأضاف إن “الشعب العراقي يتألف من مكونات أساسية، والخالف 
الذي يحصل بين المكونات األساس�ية ليس من مصلحة الش�عب، 
واس�تمرار األزم�ة بين اإلقلي�م والحكومة االتحادي�ة ال يصب في 

مصلحة احد”.

        بغداد/ المستقبل العراقي
أك�د القي�ادي ف�ي الكتل�ة الوطني�ة البيضاء عزيز ش�ريف 
المياح�ي إن األوضاع المحيط�ة بالعراق والتحدي�ات الداخلية 
تس�توجب من جميع السياس�يين دعم الحكومة للحفاظ على 
وح�دة العراق وحماي�ة أمنه. وقال المياحي ف�ي بيان صحفي 
أم�س إن “األوض�اع المحيط�ة بالع�راق والتحدي�ات الداخلية 
تستوجب من جميع السياس�يين دعم الحكومة وعدم محاولة 
تس�قيطها ألس�باب انتخابية او ش�خصية للحفاظ على وحدة 
الع�راق وحماي�ة أمنه والمكاس�ب التي تحققت خ�الل الفترة 

الماضية داخليا وخارجيا”. 

   المستقبل العراقي / خاص
كشف مصدر سياسي مطلع عن إن رئيس التحالف 
الوطني ابراهي�م الجعفري يعتزم زي�ارة اربيل قريباً 
ج�داً على رأس وفد سياس�ي رفيع المس�توى. وقال 
المصدر الذي رفض الكش�ف عن اسمه ل�”المستقبل 
العراق�ي” إن “زي�ارة التحال�ف الوطن�ي ال�ى اربي�ل 
والت�ي تحدثت عنها وس�ائل االعالم في وقت س�ابق 
بات�ت قريبة ج�داً بع�د أن اس�تكمل الجعف�ري بحث 
جمي�ع محاور التفاوض بين بغداد واربيل مع قيادات 
التحال�ف”، مش�يراً ال�ى إن رئي�س المجل�س األعلى 
االسالمي عمار الحكيم قد يلتحق بالجعفري في هذه 
الزيارة المرتقبة. وق�ال المصدر إن الجعفري اجتمع 
بالمالك�ي وحص�ل منه على “تخويل” ب�إدارة الحوار 
مع الكرد وفقاً لما يراه الوفد مناسباً لنزع فتيل التوتر 

وإيجاد حلول جزئية للمشكالت الجوهرية.
وتأت�ي ه�ذه الزي�ارة متزامنة مع تصاع�د وتيرة 
الخالف�ات بين بغ�داد واربيل على خلفية نش�ر قوات 
دجلة في ما يعرف بالمناط�ق المتنازع عليها وما تال 
ذل�ك من وقوع تبادل إطالق ن�ار بين قوة من عمليات 
دجلة وأخرى من البيشمركة في قضاء طوزخورماتو، 
الحادثة التي عرفت فيم�ا بعد بحادثة طوزخورماتو. 
ومنذ وقوع تل�ك الحادثة، حذر رئي�س الوزراء نوري 
المالكي البيش�مركة مرتين من استفزاز قوات دجلة، 

داعي�اً األخيرة في الوقت ذاته الى ضبط النفس وعدم 
االكت�راث ألي اس�تفزاز ق�د تتع�رض له. بينم�ا دعا 
رئي�س اقليم كردس�تان مس�عود بارزاني ال�ى التزام 
البيشمركة حالة التأهب التام في أعقاب تلك الحادثة. 
وم�ع إن األزمة تم احتواءها الى ح�د ما، إال إن ذلك ال 
يعني صفو األجواء بين الطرفين، علماً إن إش�كاليات 
أخرى ما زالت قائمة بين بغداد واربيل، من بينها عدم 
تخصيص مبلغ من الموازنة المالية العامة لعام 2013 
لقوات البيش�مركة وعدم حس�م موض�وع “المناطق 
المتن�ازع عليها”.وتثي�ر ه�ذه الزيارة تس�اؤالت عما 
اذا كان الجعف�ري س�يحدث اختراقاً في جبهة الحرب 
السياس�ية القائم�ة بين بغداد واربيل، أم انه س�يلقي 
الحج�ة على القادة الكرد وم�ن ثم يحملهم على قبول 
الرض�وخ لحكوم�ة مركزي�ة له�ا هيبتها وس�يادتها 
واعتبار كردس�تان اقليم�اً تابعاً للحكوم�ة االتحادية 
ويتلق�ى التعليم�ات واألوامر منها. كم�ا من المتوقع 
أن يناقش الجعفري بش�كل جاد مدى رغبة الكرد في 
االنفص�ال واتخاذ موق�ف نهائي بدالً من االس�تمرار 
ف�ي رفض التع�اون م�ع حكومة بغ�داد ومعارضتها 
ف�ي كل القرارات واإلج�راءات، على انه م�ن الممكن 
أن يس�تند الى جملة التصريحات النارية الكثيرة التي 
أطلقها سياسيون كرد في فترات متفاوتة عبرت، ولو 
بش�كل غير مباش�ر، عن رغبة دفينة تساور الكثيرين 

منه�م في إعالن الدولة الكردي�ة. ولعل من المفترض 
توفر عنصر الجدية والحزم في هذه الزيارة المرتقبة 
ووض�ع النق�اط بش�كل نهائ�ي على جمي�ع حروف 
الجمل�ة السياس�ية العراقي�ة المتوت�رة، على العكس 
من لقاءات س�ابقة خرجت منها األطراف المتحاورة 
بتفاؤل كبير س�رعان ما أحبطت�ه وقائع الحقة، وقد 
يك�ون لقاء الوف�د الكردي ال�ذي زار بغ�داد قبل نحو 

شهر بقيادات التحالف الوطني أحد تلك اللقاءات التي 
لم تخرج بنتيجة حاس�مة، إذ أك�د الطرفان في حينها 
عل�ى انهما بحثا جميع المس�ائل العالقة وتوصال الى 
اتفاق�ات نهائية بش�أنها، إال إن المواقف س�رعان ما 
تأزمت مع أول خطوة قام�ت بها الحكومة المركزية 
عندم�ا نش�رت ق�وات عملي�ات دجلة ف�ي “المناطق 

المتنازع عليها”.   

اجلعفري يف اربيل قريبًا.. ومجيع القضايا اخلالفية عىل طاولة البحث املكشوفة

تل أبيب تعد اهلاشمي بالعودة إىل احلياة 
السياسية !!!

النزاهة النيابية تؤكد استجواب 
الدباغ بقضية الصفقة الروسية

    المستقبل العراقي/ خاص
كش�ف مص�در برلماني 
رئي�س  نائ�ب  أن  مطل�ع 
المحك�وم  الجمهوري�ة 
قب�ل  م�ن  باإلع�دام  علي�ه 
بته�م  العراق�ي  القض�اء 
تتعلَّ�ق باإلره�اب يحاول زّج بمرش�حين م�ن “الوزن 
الثقي�ل” في االنتخابات المحلية، الفت�ًا إلى أنه يحاول 
جمع أكب�ر قدر من األصوات في بغ�داد وفي الموصل 
واالنب�ار والبصرة.وقال المصدر، وهو مس�ؤول بارز 
ف�ي الس�فارة التركي�ة، رف�ض اإلفصاح عن اس�مه، 
ل�”المس�تقبل العراقي”: أنه يخّطط إلى العراق، مبيناً 

أن حراكه السياس�ي يؤهل له قوة سياسية وتشريعية 
تتبع ل�ه ويديرها عن طريق تمويل تركي وإس�رائيلي 
حص�ل علي�ه خالل زيارت�ه األخي�رة لتل أبي�ب. وذكر 
المصدر أن إس�رائيل أعطت ضمانات للهاشمي بدعمه 
على وفق ش�روط، مؤكداً أنه وافق عليها جميعها من 
دون أي اعتراض مقابل أن يعود إلى الحياة السياس�ية 
في العراق مرة ثانية. وأشار المصدر إلى أن “الهاشمي 
يبحث عن مرش�حين من نوع خاص”، مبيناً أنه “كلف 
هاً بأن  فريقا خاصا اتف�ق معهم ليتولوا المهمة”، منوِّ
الهاش�مي “لديه خط�ة محكمة تتج�اوز خطط إدارة 
الحمالت االنتخابية التي تسعى األحزاب الى تنفيذها”، 

على حد قوله.

   المستقبل العراقي/ احمد خليل
لَ�ْم ينِف أحد العّمال في ش�ركة قط�اع مختلط من أن 
د  اً ال�كالم عن اإلنت�اج مجرَّ الش�ركة ال تنتج ش�يئاً، ع�ادَّ
“جعجع�ة م�ن دون طح�ن”، عازي�اً توّقف الش�ركة عن 
اإلنتاج إلى البنية التحتية الس�يئة التي تعانيها الشركات، 
فض�اًل عن حج�م الفس�اد ال�ذي يحيطها “م�ن كل حدٍب 
وصوب”. العامل حس�ين كاظم، الذي يتحدَّث بحرقة عن 
�ف العمل في الش�ركة منذ أعوام يق�ول أن “الصناعة  توقَّ
هاً  العراقية في نزول إلى األس�فل كلما تقدَّم الوقت”، منوِّ
بأن “العم�ال يأخذون مرتبات م�ن دون أن يبذلوا جهوداً 
ل  إنتاجية”.أح�د مدراء الش�ركات المختلط�ة، والذي فضَّ
عدم الكش�ف عن اس�مه، أكد ل�”المس�تقبل العراقي”، أن 
ر العمل  هن�اك جهات داخل الش�ركات تح�اول منع تط�وَّ

واإلنتاج، عازياً الس�بب إلى حجم الفس�اد الموجود فيها، 
وال�ذي تربح من خالله رؤوس كبيرة على “الماليين وهم 
جالس�ون خلف مكاتبهم”.وأش�ار إلى أن كل المقترحات 
التي تقدَّم من قب�ل الخبراء ترفض قبل النظر إليها “ألنها 
س�تقلِّص الفساد من هذه الش�ركات رويداً رويداً وهذا ما 
يضّر الرؤوس الكبيرة” التي لم يسمها. مصدر آخر، رفض 
الكش�ف عن اس�مه، قال أن الش�ركات، وبعد قرار رئيس 
ال�وزراء بإعطائه�ا الفرصة للدخ�ول في إعم�ار العراق، 
باتت تش�كل بابا واس�عاً للنهب، مبين�اً أن هناك صفقات 
كبي�رة من خلف ه�ذا القرار.وش�رح اآللية الت�ي تتم بها 
صفقات الفس�اد بالقول أن “ش�ركات القط�اع المختلط 
تحصل على عقود كبيرة من الدولة لتنفذها إال أنها ليست 
لديه�ا القدرة على تنفيذها فتقوم بتحويلها إلى ش�ركات 

خاصة وتقبض مقابل هذا نس�با تت�راوح  من 4% إلى %5 
هاً إلى أن ه�ذا يدرُّ أرباح�اً كبيرة  م�ن قيمة العق�د”، منوِّ
عي�ن، م�ا يجعلهم يصمت�ون أم�ام أي تطوير  عل�ى الموقَّ
ة رئيس  لعمل الشركات.الخبراء االقتصاديون رأوا أن خطَّ
ة  ال�وزراء ن�وري المالكي بدعم الش�ركات المختلطة خطَّ
صحيحة وناجعة للنه�وض بالواقع اإلنتاجي في العراق، 
إال أنه تمَّ اس�تغاللها من ناحيتين، األولى أن الش�ركات لم 
ر بناها التحتيَّة وهي ليست قادرة على إدارة مشاريع  تطوِّ
كبي�رة، وثانياً أنها لم تراقب بش�كل جيد عمل الش�ركات 
بعد إحالة العقود إليها.في حال استمر الوضع على ما هو 
ع المراقبون، أن ينه�ض الواقع االقتصادي  علي�ه، ال يتوقَّ
في البالد، الس�يما مع وج�ود حجم الفس�اد الكبير الذي 

تعاني منه المؤسسات الرسمية.

مصـدر: مشاريع وزارة الصناعة باب مفتوح للنهب والفساد

في زيارة ينتظر منها حلول حاسمة

    المستقبل العراقي/ خاص
كش�ف مصدر سياس�ي مطلع عن محاوالت 
دف�ع باتج�اه تفعي�ل األزم�ة بي�ن الحكومي�ة 
المركزية وإقليم كردستان العراق، الفتة إلى أن 
هذا الدفع يأت�ي من دول عربّية ومن أحزاب من 

الداخل لها مصلحة بتصعيد األزمة. 
وق�ال المص�در الذي فضل عدم الكش�ف عن 
اس�مه، في تصريح ل�”المس�تقبل العراقي” إن 
“هذا التأجيج من المهم أن يستعر لتحظى أطراف 
أخرى بهامش التح�رك”، مبينة أن اإلقليم “كما 
في المرحلة الس�ابقة في إش�عال فتيل األزمات 
بين “الشيعة والس�نة” وحققوا مكاسب كثيرة 
عل�ى ركام الصراع بي�ن المذهبين بع�د 2003، 
ف�إن األط�راف الجديدة تس�عى الى إش�عال نار 
الفتنة بين الحكومة المركزية واإلقليم”. وأشار 
المص�در إلى أن “تعمي�ق الخالفات العس�كرية 
بي�ن المرك�ز واإلقلي�م، فض�اًل ع�ن مح�اوالت 
رئيس اإلقليم مس�عود بارزان�ي غير المنضبطة 
لتحدي الحكومة المركزية توجه فقط لشخص 
هة بأنه في  رئيس الوزراء نوري المالكي”، منوِّ
الوقت الذي يس�عى فيه بارزاني الى تجنيد أكبر 
قدر ممكن من عديد جنود البيش�مركة وزجهم 
ف�ي كركوك، ف�إن المالكي لن يت�واَن عن لي أي 
ذراع قد تتط�اول على الجي�ش. وذكرت أنه في 
حال وقع أي صدام بين المركز واإلقليم س�يضر 

العراق كثيراً.

جهات سياسية مستفيدة من 
تصعيد األزمة بني بغداد وأربيل

»جهات« من داخلها تعوق عمليات تطوير معاملها

البيضاء تدعو إىل دعم احلكومة
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تستهدف األطفال األكثر »تهميشًا«

العراق يطلق أول سرتاتيجية تغذية للحد من انتشار الضمور اجلسدي

نواب يطالبون باإلسراع في إجراء التعديالت على قانون االستثمار

متخصصون يرجحون تأثر االقتصاد بمشكلة »الفساد« يف البنك املركزي

املصاحلة يف دياىل: سياسة جديدة لدعم النساء ومحايتهن من االنخراط يف العنف املسلح

     بغداد/ المستقبل العراقي

ف�ي الوقت ال�ذي رأى في�ه رئيس 
الوزراء نوري المالكي أن رؤوساً كبيرة 
المرك�زي،  البن�ك  بقضي�ة  ستس�قط 
وق�رار مجلس الوزراء في وقت س�ابق 
تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد 
الباس�ط ترك�ي إلدارة البن�ك المركزي 
العراقي خلفاً للمحافظ الس�ابق سنان 
الش�بيبي، تؤك�د اللجن�ة المالي�ة ف�ي 

البرلم�ان أن مش�كالت البنك س�يكون 
لها تأثير على االس�تثمار العراقي، وأن 
وجود الفس�اد سيجعل االس�تثمار في 
العراق ال يرتقي إلى مس�توى الطموح. 
قالت عض�و اللجنة المالي�ة البرلمانية 
نجيبة نجيب أن المشكالت األخيرة في 
البنك المركزي س�يكون لها تأثير على 
االستثمار الخارجي في البلد. وأضافت 
كان من المف�روض على محافظ البنك 
المركزي الكش�ف عن الفساد الموجود 

البن�ك وإعالن�ه والتحقي�ق في�ه  ف�ي 
خصوصاً وان إدارة الشبيبي كانت تدير 
العمل بكفاءة، وان ال يجعل ذلك الفساد 
يؤثر في س�معة البنك كونه مؤسس�ة 
دولي�ة تتعام�ل م�ع اغل�ب دول العالم 
وليس الداخ�ل فقط.ويرى اقتصاديون 
أن اقتص�اد البل�د مه�دد وعل�ى حاف�ة 
االنهي�ار الس�يما بعد تدخالت رئاس�ة 
ال�وزراء بعمل البنك المرك�زي العراقي 
بغير ح�ق، داعين البرلم�ان إلى العمل 

على إنقاذ اقتصاد العراق. إلى ذلك، قالت 
عضو ف�ي لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة ن�ور البجاري بأن االس�تثمار 
ال يرتقي إلى مس�توى الطموح بسبب 
الفس�اد اإلداري الموج�ود ف�ي البل�د. 
وأضاف�ت البج�اري ان مش�كلة البن�ك 
المرك�زي األخيرة والفس�اد الذي أعلن 
عنه سيكون له تأثير على اقتصاد البلد 
من خالل تخوف المستثمر األجنبي من 
القدوم إلى العراق لالستثمار مع وجود 
الك�م الهائ�ل م�ن قضايا الفس�اد فيه 
خاصة في مثل هذه المؤسس�ة. ودعت 
عض�و اللجنة االقتصادي�ة إلى ضرورة 
االنتهاء من قانون االس�تثمار وتعديله، 
ك�ون المس�تثمر في البل�د يواجه عددا 
من المعوقات، الس�يما الفساد اإلداري 
المش�اريع.  عن�د اس�تثماره ألي م�ن 
وقال�ت أن لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
لجن�ة  ش�كلت  الن�واب  مجل�س  ف�ي 
مصغ�رة لمعالج�ة قان�ون االس�تثمار 
وتعدي�ل بع�ض الفقرات المهم�ة التي 
تهم المستثمر، لكن هيئة االستثمار لم 
تلتزم بحضور اجتماعات اللجنة. يذكر 
ان الع�راق يعاني عزوف المس�تثمرين 
الفس�اد  استش�راء  بس�بب  األجان�ب 
اإلداري والمالي والبيروقراطية اإلدارية 
في مفاصل الدولة.يش�ار إلى ان قانون 
االس�تثمار رقم 13 نص على الس�ماح 

لغير العراقيين بتملك األراضي ألغراض 
مش�اريع اإلس�كان حص�را، وش�مول 
الش�راكات الس�تراتيجية مع الشركات 
العام�ة المملوكة للدول�ة بمزايا قانون 
االس�تثمار، ومن�ح هيئات االس�تثمار 
في المحافظات غي�ر المنتظمة بإقليم 
الش�خصية المعنوية لتمكينها من أداء 
مهامه�ا بص�ورة أكثر فاعلي�ة، فضال 
عن جم�ع وإحص�اء األراض�ي العائدة 
ملكيتها للدولة، وحصرها تحت تصرف 
الهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار، لغ�رض 
تخصيصه�ا للمش�اريع االس�تثمارية. 
وكان محاف�ظ البن�ك المركزي س�نان 
الش�بيبي قد نفى الته�م الموجهة إليه 
لعالقته بعملية غس�يل األموال وتهريب 
العملة إلى خارج العراق. وكانت مذكرة 
اعتق�ال ق�د صدرت ف�ي وقت س�ابق، 
بح�ق محاف�ظ البن�ك المركزي س�نان 
الش�بيبي وع�دد م�ن المس�ؤولين في 
البنك بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري، 
حي�ث كان هن�اك تدخل دول�ي ومحلي 
م�ن قبل بعثة األمم المتحدة في العراق 
والسفارة األميركية ببغداد، إضافة إلى 
تدخل رئاس�ة الجمهورية وبعض قادة 
الكت�ل السياس�ية، ومطالبته�م رئيس 
مجلس القضاء األعلى مدحت المحمود 
بالتدخ�ل، وال�ذي ل�م يكن يعل�م بأمر 

االعتقال.

     بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت ممثلي�ة المصالح�ة الوطني�ة التابع�ة 
لرئاسة الوزراء في ديالى أمس عن اطالقها سياسة 
لزج النس�اء في ح�ل الملفات الت�ي افرزتها مرحلة 
االضطراب�ات االمنية ف�ي المحافظة، فيما اش�ارت 
ال�ى ان من اب�رز اهداف السياس�ة الجدي�دة؛ الدعم 
المادي المباش�ر للنساء المتضررات، وحماية المرأة 
م�ن االنخراط في جماعات العنف. وقالت مس�ؤولة 
الش�ؤون النس�وية ف�ي مكت�ب ممثلي�ة المصالحة 
الوطنية التابعة لرئاسة الوزراء في المحافظة، سجى 
قدوري، في تصريح للوكالة الصينية “ش�يخوا”، أن 
منظمته�ا “اطلق�ت قبل أي�ام عدة سياس�ة جديدة 
هي األول�ى من نوعها في العراق، تعتمد على النخب 
النس�وية البارزة لإلسهام في حل الملفات المعقدة، 
وف�ي مقدمتها الث�أر العش�ائري، وتأثي�رات العنف 
الس�لبية عل�ى حياة المرأة بش�كل عام، واس�تغالل 

المرأة من قبل الجماعات المسلحة”.
واضافت قدوري، ان العالجات تش�مل “مؤثرات 
الضغط النفس�ي ج�راء أعمال العنف عل�ى المرأة”، 
مش�يرة الى ان ذلك يأتي “عبر اع�داد برامج خاصة 
وبح�وث علمية وعق�د المؤتمرات والن�دوات إليجاد 

الحلول الجذرية لجميع المشكالت العالقة”.
وبينت ق�دوري، أن “السياس�ة الجدي�دة تتألف 
من ثالثة مح�اور؛ األول هو الدعم المادي المباش�ر 
للنس�اء المتض�ررات م�ن اعم�ال العن�ف، والثان�ي 
تثقيف�ي لخل�ق حصان�ة فكري�ة تحمي الم�رأة من 
االنخراط في جماعات العنف، خاصة تنفيذ العمليات 
االنتحارية، والمح�ور األخير اعداد بحوث علمية من 
قبل مختصي�ن عن الحلول الناجع�ة التي يمكن من 

خالله�ا معالجة اف�رازات مرحلة العن�ف الماضية، 
فضال عن تس�ليط الض�وء عبر وس�ائل االعالم على 
التأثي�رات الس�لبية التي خلفتها أعم�ال العنف على 
حياة الجمي�ع”. ولفتت قدوري إلى أن “اكثر من 50 

شخصية نس�وية بارزة في مجاالت عدة تشارك في 
تنفيذ محاور السياس�ة الجديدة التي ستكون نقطة 
انطالق للجنس اللطيف في االسهام بحل المشكالت 

المعقدة في ديالى”.

على صعيد متص�ل، رحب رئيس لجنة منظمات 
المجتمع المدن�ي في مجلس محافظ�ة ديالى دلير 
حس�ن “بال�دور االيجابي الذي تقوم به النس�اء من 
اج�ل االس�هام ف�ي ح�ل مش�كالت المجتم�ع على 

جمي�ع الصعد”، مؤكدا ان “ديالى تضم بالفعل نخبا 
نس�وية مثقف�ة على درج�ة عالية من المس�ؤولية 

تحق�ق  أن  انجازات كبي�رة لو فتح يمك�ن 
امامها،  أن المج�ال  يمك�ن  الم�رأة  وان 

دورها  فع�اال ف�ي الكثير من يك�ون 
الت  لمج�ا فيما لو اجمعت قواها ا

وتوح�دت ف�ي اط�ار يجعلها 
الع�ام  ال�رأي  ام�ام  واضح�ة 
ال�ذي  حس�ن،  المحلي”.وأق�ر 
يش�غل ايضا، منصب نائب رئيس 
اللجن�ة االمني�ة في مجل�س ديالى 
ب�أن “الم�رأة يمك�ن أن تلع�ب بعدا 
مهما ف�ي المل�ف االمني ع�ن طريق 
ايجاد أطر تبعد النساء عن استغالل 
له�ا،  المس�لحة  الجماع�ات 
وتجعله�ا اداة للعن�ف والقتل 
مثلم�ا حص�ل ف�ي ظاهرة 
النس�اء االنتحاري�ات ف�ي 
الس�نوات الماضي�ة والتي 
واصاب�ة  مقت�ل  ال�ى  ادت 
االبري�اء”.  م�ن  العش�رات 
يش�ار الى أن محافظة ديالى 
 - بي�ن عام�ي 2006  كان�ت 
2007 مس�رحا ألعمال العنف 
وكذل�ك  الطائف�ي  والص�راع 
العشائري، وبروز ظاهرة النساء 
المشكالت  لتصبح  االنتحاريات، 
المرتبط�ة بذل�ك، إح�دى أب�رز 
المعض�الت الت�ي ظه�رت بعد 

تدهور األوضاع األمنية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الع�راق أول س�تراتيجية وطني�ة  أطل�ق 
للتغذي�ة للحد من انتش�ار الضمور الجس�دي 
والذهن�ي ألطفال�ه وخف�ض نس�بة “اله�زال 
والتق�زم” لديهم من 21 إلى 10 بالمئة بحلول 
2021، ف�ي حين أكدت األم�م المتحدة أن ذلك 
س�يتيح لمئات اآلالف من األطف�ال الذين هم 
“أكثر تهميش�ا” فرصة أفضل كش�باب منتج 

في العراق الجديد.
ونق�ل بيان عن مكتب األم�م المتحدة في 
العراق عن أن تحسين الوضع التغذوي “يجب 
أن ال يكون مهمة لقطاع واحد إنما على العكس 
يج�ب أن يك�ون هدف�اً مهم�ا لجمي�ع برامج 
التنمية والصحة”، مشيراً إلى أن الستراتيجية 
“س�تقدم الرؤية والخطة التي س�نعمل بهما 
لتحس�ين الوض�ع التغ�ذوي للعراقيين أجمع 

خالل العشر سنوات المقبلة”. 
أن  للبي�ان،  وفق�اً  أمي�ن،  وأض�اف 
الس�تراتيجية “ترك�ز عل�ى عدد م�ن األهداف 
التي م�ن ضمنه�ا زي�ادة االلتزام السياس�ي 
بتحس�ين الوض�ع التغ�ذوي والتع�اون بي�ن 
الوزارات المعني�ة في حكومة العراق لتحقيق 
هذا الهدف واس�تعراض وتحديث السياس�ات 
الوطني�ة والتش�ريعات لضمان أخ�ذ األهداف 
التغذوية في االعتبار ضمن هذه السياس�ات، 
فضالً عن الحد من انتش�ار الضمور الجسدي 
والذهني الذي يس�ببه الهزال والتقزم الذي هو 
النتيجة التي ال يمكن عالجها للنقص التغذوي 
المزم�ن خ�الل األل�ف ي�وم األولى م�ن حياة 
الطف�ل”، الفت�اً إل�ى أنها “ته�دف إلى خفض 
نس�بة التقزم والهزال من 21 إلى 10% بحلول 

عام 2021”.
وأورد البي�ان، أن ممث�ل منظم�ة األم�م 
المتح�دة للطفولة في الع�راق، مارزيو بابيل، 
قال بهذه المناس�بة، أن “الضرر الذي يس�ببه 

التقزم لتطور الطفل هو ضرر دائم”، مش�يراً 
إلى أن الطفل الذي يصاب بالتقزم “لن يتمكن 
م�ن التعلم بمس�توى الطفل�ة أو الطفل الذي 
تغذى بش�كل مالئ�م في بداية حيات�ه كما لن 
يتمكن من كس�ب الدخل نفس�ه الذي يكسبه 
غي�ره من األطف�ال في المس�تقبل”. وأضاف 
بابي�ل، بحس�ب البي�ان، أن تخفي�ض نس�بة 
التق�زم إل�ى أق�ل م�ن النص�ف خالل العش�ر 

س�نوات المقبلة “س�يتيح لمئ�ات اآلالف من 
األطف�ال ف�ي العراق الس�يما الذين ه�م أكثر 
تهميشا فرصاً أفضل كشباب منتج في العراق 
الجديد”، مشدداً على ضرورة “االهتمام بنحو 
خاص باألطفال الذين ل�م يلتحقوا بركب نمو 

أمثالهم بسبب سوء أو نقص في التغذية”. 
وأورد البيان، أن من أولويات االستراتيجية 
الصحي�ة  التغذوي�ة  الممارس�ات  “تش�جيع 

على مس�توى المجتمعات المحلية والحد من 
انتشار نقص المغذيات الدقيقة”.

ونق�ل البيان ع�ن ممثل منظم�ة الصحة 
العالمي�ة في العراق، الدكتور جعفر حس�ين، 
قوله أن زيادة المداخالت التي تس�عى لتثقيف 
األمهات واألس�ر بأهمية الرضاع�ة الطبيعية 
والتغذية الصحيحة لألطفال الرضع والصغار 
وغيره�ا م�ن الممارس�ات الصحي�ة المفيدة 

باإلضافة إلى تقديم برامج المغذيات الدقيقة 
“س�يحد من خس�ارة ماليي�ن ال�دوالرات في 
اإلنتاجي�ة واإلنف�اق عل�ى الرعاي�ة الصحي�ة 
الذي يمكن تجنبه”. وتابع أن الس�تراتيجيات 
والسياس�ات التغذوي�ة الوطنية ه�ي “أدوات 
مهم�ة وفعالة لضم�ان العمل على مس�توى 

قطري لمواجهة التحديات التغذوية”.
وبه�ذا الش�أن قالت نائبة ممث�ل منظمة 

التغذي�ة العالمي�ة، أوت�ا مي�ر، كما ج�اء في 
البي�ان، أن توفير الغذاء الجي�د لكل العراقيين 
الس�يما م�ن هم أكث�ر حرمان�ا ومعان�اة من 
الجوع من نس�اء وأطفال “س�يثمر عن نتائج 
كب�رى م�ن أجل التط�ور البش�ري عموما في 
الع�راق باإلضافة إل�ى التط�ور االقتصادي”، 
داعي�ة ألن يكون العمل من أج�ل توفير الغذاء 
الجيد “أولوي�ة الجميع”. وأك�دت الوزارة في 
بيانه�ا، أن معهد بحوث التغذية التابع للوزارة 
“قاد العم�ل على تطوير س�تراتيجية التغذية 
الوطنية التي ب�دأ العمل عليها منذ عام 2009 
بدع�م فني وإش�راف من قب�ل منظمات األمم 
المتحدة المعنية وعل�ى األخص منظمة األمم 
المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة 
العالمي�ة وبرنام�ج الغذاء العالم�ي ومنظمة 

األغذية والزراعة”. 
واوضح ان الس�تراتيجية تهدف الى زيادة 
االلتزام السياس�ي بتحس�ين الوضع التغذوي 
واس�تعراض وتحدي�ث السياس�ات الوطني�ة 
والتشريعات لضمان تحقيق االهداف التغذوية، 
اضافة الى الحد من انتشار الضمور الجسدي 
والذهني الذي يس�ببه اله�زال والتقزم. وقالت 
نائب�ة ممثل منظم�ة التغذي�ة العالمي�ة اوتا 
مي�ر ان “توفير الغذاء ذي النوعية الجيدة لكل 
العراقيين خاصة من هم اكثر حرمانا ومعاناة 
من الجوع من نساء واطفال سوف يثمر نتائج 
كبرى م�ن اجل التط�ور البش�ري عموما في 
العراق، اضافة الى التطور االقتصادي”. وقال 
ممث�ل منظم�ة الصح�ة العالمية ف�ي العراق 
جعفر حسين ان زيادة المداخالت التي تسعى 
لتثقي�ف االمه�ات واالس�ر بأهمي�ة الرضاعة 
الطبيعية والتغذية الصحيحة لالطفال الرضع 
والصغار من الممارس�ات الصحي�ة المفيدة، 
الى جان�ب تقديم برام�ج المغذي�ات الدقيقة 
س�يحد من خس�ارة ماليي�ن دوالر تنفق على 

الرعاية الصحية التي يمكن تجنبها.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب بالبصرة عن تش�كيل قوة خاصة لتحرير 
الرهائن والطائرات المختطفة، وقوة من المظليين لمواجهة التحديات التي 
تواج�ه البالد.ونفذ جه�از مكافحة اإلرهاب، أم�س االول، تمريناً افتراضياً 
ش�اركت فيه طائرات مروحية وقطع بحرية وزوارق لزيادة قدرات القوات 
العراقية في حماية الحدود البحرية في محافظة البصرة. وقال قائد قوات 
مكافح�ة االره�اب الفريق الركن عبد الغني االس�دي في حديث ل�”ش�فق 
ني�وز”، “قوات جهاز مكافح�ة االرهاب نفذت تمريناً ش�اركت فيه العديد 
من الطائ�رات المروحية والزوارق الحربية لزيادة ق�درات القوات العراقية 
في حماي�ة الحدود البحرية”. واض�اف ان “تفوق المقاتلي�ن في إداء هذا 
التمري�ن االفتراضي دفعنا الى تش�كيل ق�وة خاصة تابعة لف�وج البصرة 
االقليم�ي متخصصة بتحرير الرهائ�ن والطائرات المختطف�ة، الى جانب 
ق�وة من المظليين تلقوا تدريبات خاصة تؤهلهم للقيام بمثل هذه االعمال 
الدقيقة وتعطي حافزاً لجهاز مكافحة االرهاب في ان يكون على مستوى 
التحدي�ات التي تتعرض لها مختلف الم�دن العراقية وخاصًة البصرة ألنها 
العص�ب االقتص�ادي االهم في البالد “.م�ن جهته، قال مدي�ر اعالم جهاز 
مكافح�ة اإلرهاب صب�اح نوري ل� “ ش�فق نيوز” ان “ه�ذا التمرين الذي 
حم�ل اس�م البرق الخاط�ف نفذته قوة تابع�ة الى فوج البص�رة االقليمي 
لزي�ادة كفاءة المقاتلين في معالجة االهداف البحرية وحمايتها والتصدي 
للعمليات االرهابية البحرية واالستعداد لمواجهة احتماالت حدوث عمليات 
قرصن�ة بحري�ة والتهي�ؤ واالس�تعداد لجمي�ع المفاجآت الت�ي قد تحدث 
ميدانياً”.يذك�ر ان جه�از مكافحة االرهاب يرتبط مباش�رًة بمكتب القائد 
الع�ام للقوات المس�لحة، وي�ؤدي مهمات نوعية إال انه يثي�ر مخاوف لدى 
الكثير من القوى السياسية الحتماالت استغالله وتوجيهه الى غير الوجهة 
الت�ي تأس�س بموجبها، فيما ترى قوى اخرى أن تطوي�ر عمل هذا الجهاز 
يصب في إطار تمتي�ن الوضع االمني الداخلي وتقويته خاصًة في البصرة 
الت�ي يعتمد عليها االقتصاد العراقي ف�ي تأمين اكثر من 80 % من اجمالي 

موازنته العامة التي تعتمد على االيرادات النفطية بشكل اساس.

مكافحة اإلرهاب يف البرصة يؤسس قوة 
لتحرير الرهائن والطائرات املختطفة
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      المستقبل العراقي/ متابعة

قت�ل م�ا ال يق�ل ع�ن 18 شخص�اً نتيجة 
الغ�ارات اإلسرائيلي�ة المستم�رة عل�ى قطاع 
غزة. وقد قصفت المقاتالت الحربية سيارتين 
ش�رق المدين�ة ووسطه�ا ليرتف�ع بذلك عدد 
ضحايا التصعي�د إلى 90 قتيال وأكثر من 740 

جريحا.
وكان�ت المقات�الت الحربي�ة اإلسرائيلي�ة 
ق�د قصفت فجر أمس من�زال في حي الزيتون 
ش�رق مدينة غزة م�ا أدى إلى مقت�ل 4 بينهم 
سيدت�ان ورب األسرة وطف�ل، وهم نسمة ابو 
زور 19 عام�اً، والطفل محمد اي�اد ابو زور 5 
اع�وام، وسحر أب�و زور، وعاهد القطاطي 45 

عاماً، وفقاً للمصادر الطبية.
وقتل�ت ف�ي الساع�ات األولى م�ن صباح 
أم�س الطفل�ة رام�ا الشن�دي “ع�ام ونصف 
العام” وأصيب مسن وسيدة بجروح متوسطة 
في قص�ف إسرائيل�ي استهدف مق�ر السرايا 
الحكوم�ي المدمر وسط مدينة غ�زة. وكانت 
الغ�ارات اإلسرائيلية على قطاع غزة قد دخلت 
يومه�ا الس�ادس م�ع استمرار قص�ف مبان 
حكومي�ة ومدنية داخ�ل القط�اع. وقد أسفر 
العن�ف ف�ي غزة ع�ن مقت�ل سبع�ة وثمانين 
شخص�اً، معظمهم من المدنيي�ن، إضافة إلى 
مقتل ثالث�ة مدنيين إسرائيليي�ن جراء إطالق 
الفصائ�ل الفلسطيني�ة المسلح�ة الصواريخ 

على البلدات اإلسرائيلية.
ل نبيل  من ناحي�ة أخرى، وصل أم�س األوَّ
شعث، عض�و اللجنة المركزي�ة لحركة فتح، 
عل�ى رأس وفد فتحاوي إلى قط�اع غزة نيابة 
الفلسطين�ي محم�ود عب�اس  الرئي�س  ع�ن 
إلستقبال وفد الجامع�ة العربية برئاسة نبيل 
العرب�ي وال�ذي من المق�رر أن ي�زور القطاع 

غداً.
وق�ال شعث أثن�اء تواجده ف�ي معبر رفح 
قادم�اً إلى غ�زة أنه ج�اء ممثالً ع�ن الرئيس 
عب�اس إلستقبال وفد عرب�ي رفيع يمثل أمين 
عام الجامع�ة العربية نبي�ل العربي وعدد من 
وزراء الخارجي�ة الع�رب الذي�ن سيتفق�دون 
األوض�اع في القطاع. وأك�د شعث أن إسرائيل 
خلق�ت األج�واء المواتية لتحقي�ق المصالحة 

الوطنية الفلسطينية التي طال انتظارها.
وأثنى شعث على قرارات االجتماع الوزاري 
الط�اريء األخير بمقر جامعة ال�دول العربية 
بالقاه�رة مشي�را إلى أنها تصب ف�ي االتجاه 
الصحي�ح ف�ي صال�ح الشع�ب الفلسطين�ي 

ومؤك�دا ف�ي الوق�ت نفس�ه عل�ى أن القيادة 
الفلسطيني�ة لن تتراجع ع�ن قرارها بالتوجه 
إل�ى األمم المتحدة لطل�ب عضوية غير كاملة 
ف�ي المنطمة الدولية. في ه�ذه األثناء، نددت 
منظم�ة “مراسل�ون ب�ال ح�دود” بالقص�ف 
الجوي االسرائيلي ال�ذي أصاب مقارا لوسائل 
اعالمية عدة ف�ي مدينة غزة وطالبت اسرائيل 

ب�”الوقف الفوري لهذه الهجمات”.
وقال�ت المنظمة “هن�اك تسعة صحفيين 
يرجح ان يكونوا ق�د اصيبوا بجروح وتوقفت 
وسائل اعالم ع�دة محلية ودولية عن العمل”. 
وكان�ت قن�اة “روسي�ا الي�وم” ق�د أعلنت أن 
غ�ارة اسرائيلية دمرت مكت�ب القناة الناطقة 

بالعربية في غزة دون حدوث اصابات.

وذكر بيان رسم�ي أن “مكتب قناة روسيا 
اليوم دمر في غارة اسرائيلية على مبنى مركز 
الش�وا للصحافة. ول�م يصب فري�ق القناة”. 
وأوضح�ت القناة أن “مكتبها يقع في الطابق 
األخير م�ن مبنى يضم 11 طابق�ا مع وسائل 
اع�الم اخ�رى منها سك�اي ني�وز واي تي في 
ووكاالت انب�اء فلسطينية”. وكان�ت الغارات 
اإلسرائيلي�ة قد استهدفت في الساعات األولى 
م�ن صب�اح األحد مجموع�ة م�ن الصحفيين 
خ�الل تغطيتهم الغ�ارات اإلسرائيلية من أحد 
األبراج بغزة الذي يعرف باسم برج الصحفيين 
ألن�ه يتخذ مق�راً من قب�ل العديد م�ن وسائل 

اإلعالم.
الحربي�ة  الطائ�رات  أن  إعالمي�ون  وق�ال 

اإلسرائيلية استهدفت فجراً برج الشوا حصريا 
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.
دولي�اً، قال�ت واشنط�ن بوس�ت أن حركة 
“حم�اس” الت�ي عان�ت لفت�رة م�ن استبعاد 
الحكومات العربي�ة الديكتاتورية لها، وجدت 
اآلن مجموعة من الدول العربية الصديقة التي 
تتمتع بنف�وذ واسع األمر الذي ع�زز موقفها 
في مواجهة ثاني هجوم إسرائيلي كبير خالل 

أربع سنوات.

وأوضح�ت الصحيف�ة األميركي�ة، أنه في 
الوق�ت الذي يتصاعد فيه الصراع بين إسرائيل 
والمسلحي�ن ف�ي قط�اع غ�زة، ترم�ي الدول 
العربية هذه الم�رة بثقلها خلف حماس األمر 
ال�ذي يعكس تغي�ر الديناميكي�ات السياسية 

بالمنطقة بعد سنتين من الثورات.
وأشارت إل�ى أن الرئي�س المصري محمد 
مرس�ي عبر عن مدى هذا التغيير يوم الجمعة 
الماض�ي عندما بع�ث برئي�س وزرائه هشام 
قندي�ل إلظهار التضامن المصري مع حماس، 
وعندم�ا حذر إسرائيل من “تكلفة باهظة” إذا 

استمرت في عملياتها العسكرية ضد غزة.
ووصفت الصحيفة هذه الزيارة بأنها تغير 
ج�ذري عما كان من سياس�ات مصرية خالل 

حكم الرئي�س المخلوع حسني مبارك، وقالت 
إنه�ا تج�يء في وق�ت تح�اول في�ه إسرائيل 
ض�رب حركة تعتبره�ا تنظيم�ا إرهابيا. كما 
أشارت واشنط�ن بوست أيضا إلى زيارة وزير 
الخارجي�ة التونس�ي رفيق عبد الس�الم لغزة. 
وأوضحت أن حماس، الت�ي كانت في السابق 
الضمني�ة  والموافق�ة  بإسرائي�ل  محاص�رة 
م�ن األنظم�ة العربي�ة الت�ي كان�ت تنفر من 
التوجه�ات السياسية اإلسالمية لحماس ومن 
راديكاليته�ا، اضطرت لالعتم�اد فترة طويلة 
على نظامين منبوذين عالميا، إيران وسوريا. 
لك�ن الث�ورة في سوري�ا مزق�ت الروابط بين 
حماس وحكومة الرئيس السوري بشار األسد 
وتسببت في تباعد بي�ن حماس وإيران. ومنذ 
ذلك الوقت أعادت حماس حضورها بحصولها 
عل�ى شركاء إقليميين في وقت حرج. وذكرت 
واشنط�ن بوست أن الحكوم�ات الديمقراطية 
الجديدة ف�ي مصر وتونس، إضاف�ة إلى قطر 
وتركيا ذوات�ي النفوذ اإلقليمي، أصبحت تلعب 

دور الحلفاء الجدد لحماس بشكل متزايد.
الش�رق  بش�ؤون  الخبي�ر  إل�ى  ونسب�ت 
األوسط بمركز الق�رن “سنشري فاونديشن” 
ف�ي واشنطن مايك�ل وحيد حن�ا قوله “رعاة 
حماس اإلقليميون الج�دد -الذين ابتعدوا عن 
سوريا وإيران- أعض�اء محترمون بالمجتمع 

الدولي”. 
وقالت الصحيفة إن الدعم الجديد لحماس 
منحه�ا سن�دا أق�وى مم�ا ك�ان لديه�ا خالل 
الهجوم اإلسرائيلي 2008-2009، والذي وقف 
فيه العال�م العربي كل�ه تقريبا عل�ى الحياد. 
باإلضافة للتغيرات بالمنطقة، قالت الصحيفة 
إن الفلسطينيين بالداخل أصبحوا يبتعدون عن 
حركة التحري�ر الوطن�ي الفلسطينية “فتح” 
وسلطته�ا بالضف�ة الغربي�ة، وأصب�ح كثي�ر 
م�ن المواطنين في فلسطين وال�دول العربية 
ينظرون إلى حماس باعتبارها القوة الوحيدة 
التي تمثل تحديا جديا الحتالل إسرائيل الضفة 

الغربية وحصارها لقطاع غزة.
وأش�ارت الصحيفة إل�ى أن قيادة حماس 
باشرت، بدافع من مغادرته�ا دمشق معقلها 
القديم هذا العام، القيام بسلسلة من الزيارات 
الدبلوماسي�ة بالمنطق�ة وفتحت له�ا مكتبا 

بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وأشارت أيض�ا إلى زيارة أمي�ر دولة قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني غزة في تشرين 
األول الماض�ي، ووصف�ت تل�ك الزي�ارة بأنها 

كانت اختراقا أسهم في فك عزلة حماس.

واشنطن بوست: حماس باتت أقوى من قبل

حصيلة املجزرة يف غزة: 90 قتياًل وأكثر من 740 جرحيًا

    المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن�ت مجموع�ة كتائ�ب وألوي�ة إسالمي�ة 
ف�ي منطقة حل�ب بينه�ا جبه�ة النص�رة ولواء 
التوحي�د، وهما اكب�ر مجموعتي�ن مقاتلتين في 
شمال سوريا، رفضه�ا االئتالف الوطني السوري 
المع�ارض، مؤك�دة توافقها عل�ى تأسيس دولة 
اسالمية، بحسب ما جاء في شريط فيديو منشور 
على شبكة االنترنت أمس االثنين.وورد في البيان 
ال�ذي، تاله ف�ي الفيديو احد ممثل�ي المجموعات 
ونش�ر على موق�ع “يوتي�وب” االلكتروني وعلى 
صفحة “فيسبوك” الخاصة بلواء التوحيد: “نعلن 
نحن التشكيالت المقاتلة على ارض حلب وريفها 

)...( رفضن�ا المشروع التآمري لما 
سمي االئتالف الوطني، وتم االجماع 
والتوافق على تأسيس دولة اسالمية 
البي�ان “اي  عادل�ة”. كم�ا رف�ض 
مشروع خارج�ي من ائتالفات ومن 
مجال�س تف�رض علينا ف�ي الداخل 

من اية جهة كانت”.
التشكي�الت  الق�ارئ  وع�دد 
الموافقة على البيان وهي باالضافة 
ال�ى النصرة والتوحيد، كتائب احرار 
الش�ام، اح�رار سوري�ا، ل�واء حلب 
الشهب�اء االسالم�ي، حرك�ة الفجر 
االسالمي�ة، درع االمة، ل�واء عندان، 
كتائ�ب االسالم، ل�واء جيش محمد، 
ل�واء النص�ر، كتيب�ة الب�از، كتيب�ة 
السلطان محم�د، لواء درع االسالم. 
وجل�س نح�و ثالثي�ن رج�ال ح�ول 
طاولة مستطيلة، بينما جلس قارئ 
البي�ان الملتحي عل�ى رأس الطاولة 
م�ع عل�م اس�ود ورائ�ه كت�ب عليه 
“ال ال�ه اال الل�ه”، ونسخة من كتاب 
الق�رآن امام�ه على الطاول�ة. وبعد 
االنتهاء من ت�الوة البيان، رفع رجل 
آخ�ر واق�ف وراء نسخ�ة اخرى من 

القرآن، وقال “اجعلوا القرآن دستورا لكم، تفرحوا 
والل�ه يأتيكم في حي�ن”. ثم صرخ “الل�ه اكبر”، 
وردد الجمي�ع وراءه “الله اكبر”.وردا على البيان، 
قال رئيس المجلس العسكري في محافظة حلب 
العقي�د عبد الجبار العكي�دي ان “هذه التشكيالت 
تشك�ل ج�زءا م�ن الق�وة العسكري�ة الموجودة 
عل�ى االرض في حلب وتعبر ع�ن رأيها الخاص”. 
واض�اف “ه�ذه ليس�ت ك�ل الق�وة العسكرية”، 
مشي�را الى ان “المجلس العسك�ري الثوري اعلن 
تأييده لالئت�الف الوطني، وه�و سيتعاون معه”.

وه�ذا اول موقف من مجموعات مقاتلة مناهضة 
للنظام السوري على االرض ضد االئتالف السوري 
ال�ذي نشأ اخيرا في الدوح�ة وضم غالبية اطياف 

المعارض�ة م�ع ممثلين “للح�راك الث�وري” في 
الداخل ولقي تشجيعا دولي�ا. واعلن االئتالف بعد 
تشكيل�ه ان�ه سيعمل عل�ى توحي�د المجموعات 
العسكرية عل�ى االرض، مطالبا ال�دول الصديقة 
للمعارض�ة السورية بتسليح ه�ذه المجموعات. 
ومنذ بداية الصراع في سوريا قبل نحو 20 شهرا، 
يشدد النظام على أنه يقاتل “مجموعات ارهابية 
مسلحة” يقودها اسالميون بدعم من دول عربية 
ابرزه�ا قط�ر والسعودي�ة. وف�ي الوق�ت نفسه، 
تعارض دول غربية عدة ابرزها الواليات المتحدة، 
تزويد المعارضة بأسلحة نوعية خوفا من وصولها 
الى ايدي اسالميين متطرفين يقاتلون في سوريا. 
واكتفى العديد من الدول الغربية واالوربية بتقديم 

مساعدات “غي�ر قاتلة” للمقاتلي�ن المعارضين، 
تشمل وسائل اتصال ومعلومات استخبارية.

وف�ي موق�ف الفت اعرب�ت وزي�رة الخارجية 
االميركي�ة هي�الري كلينت�ون في نهاي�ة تشرين 
األول ع�ن مخاوفها من ظهور مقاتلين اسالميين 
متطرفين يشاركون في المعارك في سوريا داعية 
المعارض�ة السورية الى ان “تق�اوم بشكل اقوى 
مح�اوالت المتطرفين لتحوي�ل مسار الثورة” في 

سوريا ضد نظام الرئيس السوري بشار األسد.
واضاف�ت كلينتون في مؤتمر صحافي عقدته 
ف�ي زغ�رب “هن�اك معلوم�ات مثي�رة للقلق عن 
متطرفي�ن يتوجه�ون الى سوري�ا ويعملون على 
تحوي�ل مسار ما ك�ان حتى االن ث�ورة مشروعة 
ضد نظام قمع�ي، باتجاه ما يحقق 
صحيف�ة  مصالحهم”.وذك�رت 
نيوي�ورك تايم�ز الشه�ر الماض�ي 
ان غالبية االسلح�ة التي تنقل سرا 
ال�ى سوري�ا بايعاز م�ن السعودية 
وقطر تذهب الى جماعات اسالمية 
متشددة وليس الى المنظمات االكثر 

علمانية التي يفضلها الغرب. 
ع�دد  ع�ن  الصحيف�ة  ونقل�ت 
ان ه�ذا  المسؤولي�ن قوله�م  م�ن 
ه�و االستنت�اج الذي خلص�ت اليه 
تقاري�ر سرية عرضت على الرئيس 
االميرك�ي ب�اراك اوبام�ا وعدد من 
االميركيي�ن.  المسوؤلي�ن  كب�ار 
وتأس�س “االئت�الف الوطني لقوى 
الث�ورة والمعارض�ة السورية” في 
بع�د  الماض�ي  األسب�وع  الدوح�ة 
انض�واء غالبية اطي�اف المعارضة 
السوري�ة تحت لوائه وسط ضغوط 
دولية مكثفة. وحصل االئتالف على 
اعتراف فرنسا وتركيا ودول الخليج 
رفض�ت  المتح�دة  الوالي�ات  لك�ن 
االعتراف به ممث�ال شرعيا للشعب 

السوري.

    المستقبل العراقي/ وكاالت

تجم�ع مئ�ات م�ن الكويتيي�ن في 
ساحة اإلرادة المقابلة لمبنى البرلمان 
للمرة الرابعة ليل األحد لالحتجاج على 
التعديل الجزئي ف�ي النظام االنتخابي 
ويأت�ي  التصوي�ت.  بآلي�ة  والمتعل�ق 
التجم�ع الذي اخت�ار ل�ه منظموه من 

ق�وى سياسي�ة عن�وان “قاط�ع” في 
سي�اق الح�راك الشعب�ي الداع�ي إلى 
مقاطع�ة االنتخابات المق�رر إجراؤها 
ف�ي األول م�ن كان�ون االول المقب�ل، 
عقب إصدار أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد الصب�اح مرسوماً ت�م بموجبه 
تقليص عدد من يصوت له الناخب من 
أربعة مرشحين ف�ي الدائرة االنتخابية 

إلى مرشح واحد فقط. وتزامن التجمع 
م�ع قرار نيابة الكوي�ت بتوقيف أربعة 
أشخ�اص لم�دة عش�رة أي�ام بسب�ب 
نشره�م تعليق�ات عل�ى موق�ع تويتر 
اعتب�رت مهين�ة ألمير الب�الد، وأوضح 
“مرك�ز أخب�ار حق�وق اإلنس�ان ف�ي 
الكوي�ت” أن األربع�ة أوقف�وا األربعاء 
الماض�ي وق�ررت النياب�ة احتجازهم. 

وأفرج ع�ن ثالثة مستخدمي�ن آخرين 
لتويتر من بينهم سيدة كانوا قد أوقفوا 
في الوقت نفسه، بكفالة مالية، وخضع 
األشخ�اص السبعة الذي�ن قدموا على 
أنهم مؤي�دون للمعارض�ة الستجواب 
على خلفية رسائل نشروها على تويتر 
اعتبرت مهينة ألمير الكويت. وأطلقت 
السلطات حملة ضد مستعملي شبكات 

التواصل االجتماعي على اإلنترنت لقيت 
انتقادات حادة لدى المعارضة والسيما 
النائب السابق أحم�د المطر الذي اتهم 
اإلمارة بالتح�ول إلى “دولة بوليسية”. 
وفي األسبوع الماضي أوقف اثنان من 
أف�راد عائلة الصب�اح الحاكمة ليومين 
بسبب تغريدات على تويتر عّدت مهينة 

لألمير.

ناشطون ينظمون حملة »قاطع«

متشددون يرفضون "االئتالف الوطني": سوريا دولة
 إسالمية دستورها القرآن

الكـويـت.. الذهـاب نحـو مقـاطعـة االنتـخـابات

    المستقبل العراقي/ وكاالت

اصب�ح ب�اراك اوباما، أمس االثني�ن، اول رئيس اميرك�ي في السلطة 
ي�زور بورما حي�ث استقبلته حشود كبيرة واصفة اي�اه بانه “اسطورة” 
في بلد يشهد سلسلة اصالحات سياسية عميقة منذ سنة ونصف السنة. 
وهبط�ت الطائ�رة الرئاسية “اير ف�ورس وان” صباحا ف�ي رانغون التي 

ازدانت بأعالم اميركا التي كانت لمدة خلت تشكل العدو اللدود.
وك�ان في استقب�ال اوباما عش�رات االف االشخاص الذي�ن تجمعوا 
عل�ى طول الطري�ق التي سلكها من المطار. واحتش�د طالب ارتدوا الزي 
التقلي�دي البورمي عل�ى جانبي الطري�ق وحملوا االع�الم وردد بعضهم 
بفرح “اميركا”. وحمل البعض ايض�ا يافطات كتب عليها “اهال اوباما” 
او حت�ى “األسطورة، بطل عالمنا”. وتريد واشنطن من وراء هذه الزيارة 
مكافأة نظام نايبيداو على جهوده االصالحية ال سيما انتخاب المعارضة 
اونغ سان سو تشي في البرلمان واالفراج عن مئات السجناء السياسيين 
واجراء مفاوض�ات مع مجموعات متمردة من االقلي�ات االثنية. واجرى 
اوبام�ا محادثات في رانغ�ون مع الرئيس البورمي الجن�رال السابق ثان 
سي�ن الذي كان وراء اطالق سلسلة اصالح�ات في البالد منذ وصوله الى 
السلط�ة قبل سنة ونصف السنة. واجتمع الرئيس�ان في مبنى البرلمان 
المحل�ي ف�ي رانغون، العاصمة السابق�ة للبالد. وبعد ذل�ك التقى اوباما 
المعارض�ة التي اصبح�ت نائبة اونغ سان سو تشي ف�ي منزلها. وسبق 
ان التق�ى الحائ�زان جائ�زة نوبل للس�الم “1991 و2009” ف�ي المكتب 
البيض�اوي ف�ي واشنط�ن في ايل�ول الماض�ي. وصرحت ش�و تشي ان 
“اللحظة االكث�ر صعوبة في المرحلة االنتقالية هي عندما يكون النجاح 
ف�ي المتن�اول، يج�ب علينا حينه�ا ان ننتبه ج�دا ك�ي ال يخدعنا سراب 
النج�اح”. والقى الرئي�س االميركي خطابا تاريخيا ف�ي جامعة رانغون، 
اح�د ابرز مراكز النضال م�ن اجل الديموقراطية والت�ي اغلقها المجلس 

العسكري الذي حكم البالد سابقا بعد تظاهرات عنيفة في 1988.
ودعا اوباما في خطابه الى انهاء العنف الديني في غرب بورما معتبرا 
انه “لي�س هناك عذر” للعنف ضد المدنيين. وق�ال اوباما “لفترة طويلة 
واج�ه شعب هذا البلد بما في ذلك اتنية الراخين، فقرا مدقعا واضطهادا. 
لك�ن ال عذر للعنف ضد االبري�اء”. واسفرت اعمال العن�ف بين البوذيين 
م�ن اتني�ة الراخي�ن والمسلمين الروهينجي�ا عن سقوط م�ا ال يقل عن 
180 قتي�ال منذ حزيران في والي�ة راخين والى تهجير اكثر من 110 آالف 
شخص معظمهم م�ن المسلمين. ويع�د معظم البورميي�ن الروهينجيا 
االقلي�ة التي قدر عدد افراده�ا بحوالي 800 ال�ف والمحصورة في والية 
راخي�ن والتي حرمه�ا الفريق العسك�ري الحاكم السابق م�ن الجنسية 
مهاجري�ن غير شرعيين جاءوا من بنغالدش المجاورة. ويغذي هذا النبذ 

عنصرية تجاههم.
وقال اوبام�ا ان “الروهينجيا يحملون معهم الشعور نفسه بالكرامة 
الذي ل�دي ولديكم”.واض�اف ان “المصالحة الوطني�ة ستستغرق بعض 
الوق�ت لك�ن بالنسب�ة النسانيتن�ا المشترك�ة ومستقبل ه�ذا البلد حان 

التحري�ض  لوق�ف  “بوع�ود الوق�ت  مرحب�ا  والعن�ف”، 
بالعدالة الحكوم�ة بتسوي�ة هذه  المتعلق�ة  القضاي�ا 

والمواطن�ة”.  والمسؤولي�ة 
وكان�ت الوالي�ات المتحدة قد 
فرضت عقوب�ات اقتصادية على 
المجلس العسكري الحاكم سابقا 
ابتداء من نهاي�ة التسعينيات من 
الق�رن الماض�ي. لك�ن ت�م رفعها 
بالكامل تقريبا في االشهر الماضية 
بينها الحظ�ر عل�ى واردات المنتجات 
البورمية الذي اعلن الجمعة. وقال اوباما ان 
بورما يجب ان “تستعمل تنوعها كقوة وليس 

كضعف”.

حثها على اإلصالحات

أوباما يأخذ صك "أسطرته" من بورما
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شغلت نحو280 محطة مجاري بكامل طاقاتها
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      بغداد / المستقبل العراقي
 

وج�ه امي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين 
كاف�ة  البلدي�ة  الدوائ�ر  المرش�دي 
باس�تنفار جميع اآللي�ات التخصصية 
وتش�غيل محط�ات المج�اري بأقصى 
طاقاته�ا الس�تيعاب وتصري�ف مي�اه 
مدين�ة  عل�ى  تهط�ل  الت�ي  األمط�ار 
بغداد. وذك�رت مديرية عالقات واعالم 
أمان�ة بغداد ف�ي بيان صحف�ي تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
ان “امي�ن بغداد ق�ام بجول�ة ميدانية 
منذ ساعات الصباح االولى الى قواطع 
ع�دد م�ن الدوائ�ر البلدية ف�ي جانبي 
الك�رخ والرصاف�ة لإلش�راف الميداني 
عل�ى الخط�ة المع�دة للس�يطرة على 
مياه االمط�ار التي تهط�ل على مدينة 
بغ�داد ومن�ع تجمعه�ا في الش�وارع 
واألزقة والس�احات العامة”. واضافت 
ان “امي�ن بغ�داد وجه الدوائ�ر البلدية 
باس�تنفار جميع اآللي�ات التخصصية 
وتشغيل  والصاروخيات  كالش�افطات 
محط�ات المج�اري بكام�ل طاقاته�ا 
الستيعاب والسيطرة على مياه االمطار 
الت�ي هطلت على مدينة بغداد منذ ليلة 

أمس االول”. 
وبين�ت ان “المرش�دي أك�د اهمية 
االمط�ار  لمي�اه  الفوري�ة  المعالج�ة 
المتجمع�ة ف�ي المناطق الت�ي تعاني 
ق�دم ش�بكات التصري�ف واالس�تمرار 
بفتح االنس�دادات وتنظيف المشبكات 
ورفع المخلفات وغيرها من االجراءات 
الفاعل�ة بهذا الخصوص”. في س�ياق 
متصل، اعلنت امانة بغداد عن تش�غيل 
وعمل نحو 280 محطة مجاري بكامل 
طاقاته�ا ف�ي عم�وم مناط�ق بغ�داد 
ومش�اركة اكث�ر م�ن 5000 عامل في 
تنفي�ذ خط�ة تصري�ف مي�اه االمطار 
الت�ي تهطل عل�ى مدينة بغ�داد. ونقل 
بي�ان مديري�ة العالق�ات واالع�الم عن 
وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية نعيم 

الكعبي قوله خ�الل جولة ميدانية قام 
به�ا الى عدد من قواطع الدوائر البلدية 
ان “امانة بغداد أعدت خطة الس�تقبال 
موس�م امطار فصل الشتاء التي بدأت 
بالهطول على مدينة بغداد بشكل مبكر 
من ش�هر تش�رين الثان�ي الجاري من 
خالل تسخير الجهدين اآللي والبشري 
وتش�غيل محطات المجاري بطاقاتها 

القصوى”. 
محط�ات  “جمي�ع  ان  واض�اف 
المج�اري البالغ�ة 278 محط�ة تعمل 

بطاقاتها القصوى ولم تشهد أي أعطال 
فيها او في المضخ�ات التابعة لها مع 
اس�تمرار التي�ار الكهربائ�ي الوطن�ي 
بالعم�ل وتجهي�ز مول�دات كهربائي�ة 
احتياطية تحس�باً لحدوث أي طارئ”. 
واش�ار ال�ى “وجود نح�و 5000 عامل 
يتولون مهمة تأهيل وتسليك مشبكات 
مي�اه المج�اري واالمطار م�ع توجيه 
العاملي�ن في اقس�ام الزراعة والطرق 
والم�اء بمس�اندة العاملين في قس�م 
المجاري لتمكينهم من اداء واجاباتهم 

بالشكل االمثل”. وبين ان “امانة بغداد 
اعتمدت ف�ي تنفيذ خطته�ا على نحو 
150 آلي�ة صاروخي�ة و200 ش�افطة 
ال�ى جانب االس�تعانة بالجهد الخدمي 
المؤج�ر من القطاع الخاص”. واش�ار 
ال�ى ان “ش�دة االمط�ار واس�تمرارها 
على مدى 24 س�اعة وبمع�دل 40 ملم 
ف�ي بع�ض االحي�ان ادى ال�ى حصول 
طفوحات في مناطق معينة مشخصة 
اصالً من قب�ل امانة بغ�داد كالطالبية 
وش�ارع  الس�دة  وش�ارع  والحبيبي�ة 

البلدي�ات”،  منطق�ة  ف�ي  المص�رف 
مؤكداً االس�تمرار بمعالجة الطفوحات 
والتلك�ؤات بأس�رع وق�ت ممك�ن من 
خ�الل الدوائ�ر البلدية المعني�ة. وذكر 
البي�ان أن امي�ن بغداد والوكي�ل الفني 
ألمانة بغداد وجميع المديرين العامين 
للدوائر البلدية يشرفون بشكل مباشر 
على الجهود الخدمي�ة الحتواء كميات 
االمطار المتساقطة ويتجولون لتوجيه 
العاملي�ن عل�ى ب�ذل اقصى م�ا يمكن 

لتصريف المياه.

أمانة بغداد تستنفر مالكاهتا وآلياهتا الستيعاب مياه األمطار
      واسط/ المستقبل العراقي

أعلن�ت جامعة واس�ط عن مش�اركة كلي�ة الزراعة فيه�ا بالحملة 
الوطنية لتلقيح المواشي. 

وق�ال بي�ان بثه المكت�ب االعالم�ي للجامع�ة وتلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه أمس أن “طلبة قس�م الث�روة الحيوانية المرحلة 
الثالث�ة ف�ي كلية الزراعة ش�اركوا بالتعاون مع المستش�فى البيطري 
في الحملة الوطنية لتلقيح المواش�ي”، مشيراً الى أن ذلك يأتي “ضمن 
توجهات جامعة واس�ط لالنفتاح على مؤسسات المجتمع المحلي في 

محافظة واسط”. 
وأضاف البيان أن “عدداً من الطلبة توجهوا وبإش�راف أس�اتذة من 
قسم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة إلى المستشفى البيطري، وقام 
اح�د االطباء البيطريين االختصاص بش�رح عدد من المواضيع المهمة 
منه�ا العمليات الجراحية التي تجرى على المواش�ي وبعدها تم ش�رح 

عملية التلقيح”. 
وأضاف “ومن ثم س�ار الطلبة 

واألطباء البيطريون إلى األهالي 
الريفي�ة وت�م  المناط�ق  ف�ي 
تلقيح المواش�ي م�ن األبقار 
والماعز والجاموس  واألغنام 
الكلي�ة ف�ي  وش�ارك طلب�ة 
عملية التلقيح التي أجريت”، 
الفت�ا ال�ى أن “ه�ذا النش�اط 

يع�د ذا فائدة علمي�ة وتطبيقية 
للطلبة المشاركين”.

جامعة واسط تشارك يف محلة 
لتلقيح املوايش

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

اعالن 
ق�دم المواط�ن )عمر عب�د الكريم ه�ادي( دعوته القضائي�ة لتبديل 

)اسمه( وجعله )عمار( بدال من )عمر(
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه المديرية خالل عشرة ايام من تاريخ 
النش�ر وبعكس�ه س�وف تنظر هذه المديرية بطلبه اس�تنادا الى احكام 
الم�ادة )21( من قانون االحوال المدنية رقم )65( لس�نة 1972 المعدل 

على ان يكون النشر باسم مدير عام الجنسية المحترم... مع التقدير.
اللواء

تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام/ وكالة

تعلن محافظة كربالء المقدسة )للمرة الثانية( عن االعالن المرقم )22( تنمية/ 2012 
االضافية

لمشروع )تجهيز وفحص ونصب اجهزة اشعة “Ma 500” عدد/ 2 لمدينة االمام الحسين “ع” 
الطبية ومستشفى االطفال التعليمي(

وفق الكميات والمواصفات المبينة في جداول الكميات الخاصة بالمش�روع المذكور انفا والذي 
يمكن الحصول عليها من قس�م العقود العامة في المحافظة مقابل مبلغ قدره) 000، 100( مائة 
ال�ف دينار غي�ر قابل للرد فعل�ى الراغبين من الش�ركات العربية واالجنبية او مقاولين وش�ركات 
عراقي�ة ممن لهم هوية ناف�ذة بدرجة تصنيف )غرفة تجارة/ ثالثة( تقديم اعطيتهم المس�توفية 
للتعليمات والشروط العامة الى سكرتير لجنة فتح العطاءات المركزية في المحافظة مرافق معها 
التأمينات االولية المذكورة ضمن ش�روط المناقصة ادناه مع وصل الش�راء )باسم مقدم العطاء( 
النس�خة االصلية مع المستمس�كات االخرى المطلوبة والمبينة في اس�تمارة تقديم العطاء. اخر 

موعد لتقديم وتسليم االعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم االحد 
المصادف 2/ 12/ 2012. 

شروط المناقصة: 
1- تقدم التأمينات االولية بنس�بة ال تقل عن) 1 %( واحد من المائة من مبلغ العطاء على ش�كل 
ص�ك مصدق او خطاب ضمان نافذ المفعول)لمدة 90 ي�وم( من تاريخ غلق المناقصة معنون الى 
/ محافظة كربالء/ حس�ابات تنمية االقاليم )وبالعملة المحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة 
للمقاولين( او المدير المفوض او احد المؤسسين )بالنسبة للشركات حصرا ( وصادر من مصرف 
عراق�ي معتم�د ويفضل ان يكون من محافظة كربالء المقدس�ة على ان ترفع النس�بة الى 5% من 

قيمة العقد عند االحالة. 
2- يت�م تقديم العطاء من قبل المقاول نفس�ه او وكيله المخ�ول والمصدقة وكالته النافذة لدى 
كاتب العدل ، ومن قبل المخول رسميا بكتاب صادر وموقع من المدير المفوض بالنسبة للشركات 

المقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار. 
3- مدة نفاذية العطاء المقدم 60 يوم بعد تاريخ غلق المناقصة 

4- يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن  

الملحوظات: 
1- مدة المشروع )90( يوم 

2- تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة االتصاالت وبريد كربالء المقدسة 
3- موع�د انعقاد المؤتمر يوم )االحد( المصادف 25/ 11/ 2012 الس�اعة )11،00( صباحا في 

قسم العقود العامة لمناقشة اراء ومالحظات المقاولين بخصوص المشروع اعاله 
4- تقديم قائمة باالعمال المماثلة وللسنوات الخمس الماضية

5- تقديم تاييد تسجيل المجهز لدى وزارة الصحة 
 )www.holykerbala.gov.iq ) 6- موقع المحافظة على االنترنيت

7- البريد االلكتروني لقسم العقود العامة
 )e.mail.theholykarbala-gcd@yahoo.com(   لالجابة على استفساراتكم 

تعلن محافظة كربالء المقدسة عن اجراء مناقصة عامة لتنفيذ مشروع
)انشاء طريق )بزل مطشر السادة العرد( وبطول )4,5 كم( في ناحية الحسينية(

وفق الكمي�ات والمواصفات المبينة في جداول الكميات والمخططات مع قرص )CD( الخاصة 
بالمشروع المذكور انفا والذي يمكن الحصول عليها من قسم العقود العامة في المحافظة مقابل 
مبل�غ ق�دره ) 000، 175( مائة وخمس�ة وس�بعون الف دينار غي�ر قابل للرد فعل�ى الراغبين من 
الش�ركات العربي�ة واالجنبية او مقاولين وش�ركات عراقية ممن لهم هوي�ة نافذة بدرجة تصنيف 
)انشائية/ سابعة( تقديم اعطيتهم المستوفية للتعليمات والشروط العامة الى سكرتير لجنة فتح 
العطاءات المركزية في المحافظة مرافق معها التأمينات االولية المذكورة ضمن شروط المناقصة 
ادناه مع وصل الش�راء )باسم مقدم العطاء( النسخة االصلية مع المستمسكات االخرى المطلوبة 
والمبينة في استمارة تقديم العطاء. اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية )موعد الغلق( هو الساعة 

الثانية عشر ظهر يوم )االثنين( المصادف 2/ 12/ 2012. 

شروط المناقصة: 
تقدم التأمينات االولية بنسبة ال تقل عن) 1 %( واحد من المائة من مبلغ العطاء على شكل   -1
ص�ك مصدق او خطاب ضمان نافذ المفعول)لمدة 90 ي�وم( من تاريخ غلق المناقصة معنون الى 
/ محافظة كربالء/ حس�ابات تنمية االقاليم )وبالعملة المحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة 
للمقاولين( او المدير المفوض او احد المؤسسين )بالنسبة للشركات حصرا ( وصادر من مصرف 
عراق�ي معتم�د ويفضل ان يكون من محافظة كربالء المقدس�ة على ان ترفع النس�بة الى 5% من 

قيمة العقد عند االحالة. 
يتم تقديم العطاء من قبل المقاول نفس�ه او وكيله المخول والمصدقة وكالته النافذة لدى   -2
كاتب العدل ، ومن قبل المخول رسميا بكتاب صادر وموقع من المدير المفوض بالنسبة للشركات 

المقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار. 
مدة نفاذية العطاء المقدم 60 يوم بعد تاريخ غلق المناقصة   -3

يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن    -4

الملحوظات: 
مدة المشروع )300( يوم   -1

تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة االتصاالت وبريد كربالء المقدسة   -2
موع�د انعقاد المؤتمر يوم )االثنين( المصادف 26/ 11/ 2012 الس�اعة )11،00( صباحا   -3

في قسم العقود العامة لمناقشة اراء ومالحظات المقاولين بخصوص المشروع اعاله 
على الشركات والمقاولين االلتزام بما جاء بالشروط الخاصة المرافقة لوثائق المناقصة.   -4

 )www.holykerbala.gov.iq ) موقع المحافظة على االنترنيت  -5
   )e.mail.theholykarbala-gcd@yahoo.com( البريد االلكتروني لقس�م العق�ود العام�ة  -6

لالجابة على استفساراتكم 

حمافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود العامة

حمافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود العامة

إعالن مناقصة انشائية رقم )125( تنمية /2012 / االضافية تبويب )8  12  1  8( اعادة إعالن مناقصة جتهيز رقم )5( تنمية /2012 / االضافية تبويب 9  12  2  15 

العدد/ 18799 
التاريخ/ 19 / 11 / 2012

العدد/ 18797 
التاريخ/ 19 / 11 / 2012 

املهندس 
آمال الدين جميد اهلر 
حمافظ كربالء املقدسة

املهندس 
آمال الدين جميد اهلر 
حمافظ كربالء املقدسة
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 العدد )387( الثالثاء 20 تشرين الثاني  2012

تعلن رئاسة جامعة واسط / شعبة العقود الحكومية الكائنة يف مدينة الكوت عن وجود املناقصات العامة املدرجة تفاصيلها يف ادناه ضمن املوازنة 
الجارية / التبويب / االجهزة .. فعىل الراغبني باالشتراك ممن توجد لديهم القدرة والكفاءة من ذوي االختصاص من املكاتب والرشكات املتخصصة 
واملستجلة يف دائرة تستجيل الرشكات / وزارة التجارة .. وتمتلك شهادة تاستيس مصدقة واجازة ممارسة املهنة بالنسبة للرشكات واملكاتب املجازة 
رستميا .. مراجعة ديوان رئاستة جامعة واسط / شتعبة العقود الحكومية للحصول عىل كافة مستندات املناقصة والتي تشمل عىل ) املخططات  ت 
املواصفات ت جداول الكميات ت الرشوط العامة للمناقصة ت تعليمات اىل مقدمي العطاءات ت استتمارة تقديم العطاء ت نستب الرجيح ( مقابل املبلغ 
املذكور ادناه وهو غري قابل للرد .. علما ان مبلغ التأمينات االولية هو بنسبة ) %1 ( من مبلغ العطاء تقدم عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان 
صادر بموجب كتاب رستمي من مرصف عراقي معتمد ويذكر فيها استم ورقم املناقصة وان ال يكون مرشوطا ويدفع حني الطلب وتذكر فيه مدة 
نفاذيتته وان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واستط ويحمتل عنوان الربيد االلكروني للمرصف الصادر منته وبتوقيع املدير العام او املدير 
املفوض او من ينوب عنهما يؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باستم ) جامعة واستط / الشتؤون املالية ( نافذ ملدة ال تقل عن ) 90 ( تسعون يوما 
تبدأ من تاريخ غلق املناقصات املؤرش امام كل مناقصة يف الجدول ادناه عىل ان تكون التأمينات باستم املدير املفوض للرشكة او املجهز علما ان مدة 
نفتاذ العطتاء ) 90 ( تستعون يوما تبدأ من تاريخ غلق املناقصتات ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه استم ورقم املناقصة مع 
التوقيتع عىل جميع صفحات ومستتندات املناقصة وتودع لدى مقترر لجنة فتح العطاءات يف صندوق حفظ العطتاءات ... وتعد الرشوط املنصوص 
عليهتا وكتتاب االحالة مع هذا االعالن جزءا اليتجزأ من العقد الذي يتم ابرامه مع املجهز او الرشكة الذي تحال بعهدته املناقصة ويتحمل من ترستو 
عليه املناقصة اجور النرش واالعالن  ولكافة املراحل... علما ان موعد غلق املناقصة سيكون يف الساعة الحادية عرش صباحا وحسب التواريخ املؤرشة 
ازاء كل مناقصة وبعدها ال يقبل اي عطاء... وللمزيد من املعلومات حول املستمستكات املطلوبة والرشوط العامة للمناقصة.. يرجى مراستلتنا عىل 

الربيد االلكروني )govcont2012@yahoo.com ( او مراجعة مركز بيع مستندات املناقصة.

إعــالن
اشتارة اىل كتتاب بلدية كربالء املقدستة املرقتم )34982( يف )7/ 11/ 2012( 
والحاقتا بقرارنا املرقتم )356(  يف)5/ 9/ 2012(  وبالنظر لنكول اصحاب الضم 
االخري كال من )عزام عبد العزيز هاشم( و)محمد حسني محمد حمزة ( لذا تعلن 
محافظة كربالء املقدستة لجنة البيتع وااليجار االوىل عن ايجار العقارات املدرجة 
اوصافهتا ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية كربالء املقدستة وذلتك بعد مرور)15( 
خمستة عرش يوما تبدأ من اليتوم التايل  لنرش االعالن يف احتدى الصحف اليومية 
فعتىل الراغب الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف تمام الستاعة الثانية عرش ظهرا 
مستتصحبا معه وصل التأمينتات القانونية البالغة )30 %( متن القيمة املقدرة 
ونستخة من هوية األحوال املدنية ويتحمل النتاكل اجور نرش االعالن واملصاريف 
اآلخرى بنستبة)2 %( متن قيمة الضم واجور اللجنة وكذلتك يتحمل الناكل فرق 
البدلتني وفق قانون)32( لستنة )1986( املعدل ويف حالة حصتول موعد املزايدة 
يف يوم عطلة رستمية ستتجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة واليجوز الدخول 
باملزايتدة اال صاحتب وصل التأمنيات او من يخوله بتوكيل رستمي قانوني وعىل 
الراغب باملزايدة مراجعة البلدية املعنية / الواردات قبل بدء املزايدة لغرض االطالع 

عىل الرشوط املطلوبة.

إعـــالن
اشارة اىل الكتاب املرقم )35278( يف )8/ 11/ 2012( الصادر 
من مديرية بلدية كربالء املقدسة ، تعلن محافظة كربالء لجنة 
البيتع وااليجار االوىل عتن ايجار العقار املدرجتة أوصافه ادناه 
والعائتد اىل مديرية بلدية كربالء املقدستة وذلك بعد مرور)30( 
ثالثتني يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف 
اليوميتة فعىل الراغبني باالشتراك باملزايتدة الحضور يف ديوان 
البلدية اعاله يف تمام الستاعة الثانية عرش ظهرا مستتصحبني 
معهم وصتل التأمينات القانونية البالغتة )30 %( من القيمة 
املقدرة ونستخة من هوية األحوال املدنيتة والبطاقة التموينية 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور  نرش اإلعالن واملصاريف 
االخرى بنستبة )2 %(من قيمة الضم االخري واجور اللجنة مع 
االلتتزام بالترشوط التي تضعهتا البلدية أعاله ومنها تستعرية 
الدخول واملبيتت ويف حالة حصول موعد املزايتدة يف يوم عطلة 
رستمية ستتجري املزايدة يف اليتوم الذي ييل العطلتة واليجوز 
الدختول باملزايتدة اال صاحب وصتل التأمينات او متن يخوله 
بتوكيل رستمي قانوني وعىل الراغتب باملزايدة مراجعة الدائرة 

املعنية قبل بدء املزايدة لغرض االطالع عىل الرشوط املطلوبة .

الوزارة تؤكد: الضائعات بلغت أكثر من 1600 ميغاواط

كلفة استيراد الطاقة الكهربائية تجاوزت المليار دوالر سنويًا

الكردستاني يؤيد أن تكون البصرة 
عاصمة اقتصادية

العراق يبرم مذكرة تعاون مع اليمن 
في المجاالت التنموية

المالية النيابية تستبعد ترشيح أسماء لمنصب محافظ المركزي

رئاسة جامعة واسط
إعالن للمرة الثالثة

محافظة كربالء المقدسة
لجنة البيع وااليجار االولى 

محافظة كربالء المقدسة
لجنة البيع وااليجار األولى

العدد : 427 
التاريخ : 2012/11/11

العدد : 429 
التاريخ : 2012/11/11

عباس حميد هاشم الموسوي 
النائب األول لمحافظ كربالء المقدسة

االستاذ الدكتور 
تقي علي موسى الموسوي 

رئيس جامعة واسط
عباس حميد هاشم الموسوي 

نائب المحافظ / رئيس اللجنة

        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلتن عضو لجنتة النفط والطاقتة الربملانية عدي 
عتواد أمس عن أن كلفة استترياد الطاقتة الكهربائية 
تبلتغ أكثتر متن مليتار دوالر ستنوياً، فيمتا وصتف 
االستتثمار يف هذا القطاع بت"الفتوىض". وفيما أعلنت 
وزارة الكهربتاء أمس أن أكثر من 1600 ميغاواط هي 
ضائعات من الطاقة الكهربائية، مشرية إىل أن إنتاجها 
من الطاقتة الكهربائية بلغ 7900 ميغا واط وبتجهيز 
20 إىل 24 ستاعة.وقال عتواد يف ترصيتح صحفتي أن 
"العتراق ينفق عىل استترياد الكهرباء أكثتر من مليار 
دوالر ستنوياً، منها أكثر من 400 مليون دوالر ستنوياً 
عىل استرياد الطاقة من البارجات الثالث ما عدا الوقود 
الذي يمنح لها مجاناً". وأضاف أن "االستثمار يف قطاع 
الكهربتاء يعد نوعاً من أنواع االستترياد حيث يستمح 
لصاحب املحطة ببيع الكهرباء للدولة ملدة معينة ومن 
ثم إعادتها إىل بلد املنشتأ خالفاً لدول العالم الذي تأخذ 
بنظام التشغيل )B.O.T("، واصفاً االستثمار يف قطاع 
الكهربتاء بت"الفتوىض ألغراض الفستاد". ومضمون 
نظام البناء والتشتغيل والتحويل الذي يعرف اختصاراً 
باستم "B.O.T" تويل مستثمر من القطاع الخاص بعد 
الرخيص له من الدولتة أو الجهة الحكومية املختصة 
بتشييد وبناء أي من مشاريع البنية األساسية كإنشاء 
مطار أو محطة لتوليتد الكهرباء من موارده الخاصة 
عتىل أن يتتوىل تشتغيله وإدارته بعد االنتهتاء منه ملدة 
امتيتاز معينتة تتراوح عادة متا بني 30 أو 40 ستنة 

وخاللها يتوىل تشغيل املرشوع بحيث يحصل من خالله 
عىل التكاليتف التي تحملها باإلضافة إىل تحقيق أرباح 
من خالل العوائد والرستوم التي يدفعها مستتخدموه 
وبعتد انتهاء مدة االمتياز يتتم نقل املرشوع بعنارصه 
إىل الدولة.ويستتورد العراق حاليتاً الطاقة الكهربائية 
من إيران بواقع 1000 ميغاواط عرب أربعة خطوط هي 
خط كرمنشتاه - دياىل وخط رسبيل زهاب - خانقني 
وختط عبدان - البرصة، وختط كرخة - عمارة وتغذي 
هتذه املحافظات عرب خطوط كهربتاء الضغط العايل، 
فضتاًل عن 100 ميغتاواط من تركيا. يذكتر أن العراق 
يعانتي نقصتاً يف الطاقتة الكهربائية منذ بداية ستنة 
1990، وازدادت ستاعات تقنني التيتار الكهربائي بعد 
2003 يف بغتداد واملحافظات، بستبب قتدم الكثري من 
املحطتات باإلضافة إىل عمليات التخريب التي تعرضت 
لها املنشتآت خالل الستنوات الخمتس املاضية، حيث 
ازدادت ستاعات انقطتاع الكهربتاء عتن املواطنني إىل 
نحو عرشين ستاعة يف اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد 
األهتايل عىل مولتدات الطاقة الصغترية.اىل ذلك، أعلنت 
وزارة الكهربتاء أمس أن أكثر من 1600 ميغا واط هي 
ضائعات من الطاقة الكهربائية، مشرية إىل أن إنتاجها 
من الطاقة الكهربائية بلغت 7900 ميغا واط وبتجهيز 
20 إىل 24 ساعة. وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
مصعتب املدرس يف ترصيح صحفتي أن "الضائعات يف 
الطاقتة الكهربائية بلغتت أكثر متن 1600 ميغاواط، 
منها 900 ميغاواط بستبب خروج عتدد من الوحدات 
التوليدية عن العمل ألغراض الصيانة الدورية، إضافة 

إىل 710 ميغا واط بستبب نقص الوقتود وبطاقة تبلغ 
710 ميغا واط". وأضاف أن "إنتاج العراق من الطاقة 
الكهربائية بضمنها االستترياد بلتغ 7900 ميغا واط، 
فيما بلغ الطلب عىل الطاقتة الكهربائية 10900 ميغا 
واط"، مبينتا أن "بغتداد واملحافظتات العراقية تجهز 
اليوم بت20 إىل 24 ستاعة يوميا". وأشار املدرس إىل أن 
"بغداد جهزت بت20 ساعة يوميا، فيما جهزت كركوك 
بت 23 ستاعة، ومحافظة االنبار بت20 ستاعة، ودياىل 
22 ستاعة، والبرصة 20 ساعة"، الفتا إىل أن محافظة 
كربتالء تجهتز بتت24 ستاعة يوميتا وذلتك ملناستبة 
عاشتوراء". وستبق أن أكتدت وزارة الكهرباء، مطلع 
شتباط 2012، أن أزمة الكهرباء ستتحل بشتكل كبري 
خالل العامني املقبلني، فيما أشارت إىل أن واقع الطاقة 
سيشهد تحسناً ملموساً الصيف املقبل، الفتة إىل إنجاز 
الربتط النهائتي لخط )قائتم ت تيم 400 كتي يف( الذي 
تم بموجبه ربط منظومتة الكهرباء الوطنية العراقية 
بمنظومة الكهرباء الستورية، تمهيداً السترياد الطاقة 
عترب الربط الثمانتي. يذكر أن العتراق يعاني نقصاً يف 
الطاقتة الكهربائية منتذ بداية ستنة 1990، وازدادت 
ستاعات تقنني التيتار الكهربائي بعتد 2003 يف بغداد 
واملحافظات، بسبب قدم الكثري من املحطات باإلضافة 
إىل عمليتات التخريب التي تعرضت لها املنشتآت خالل 
الستنوات الخمتس املاضيتة، حيتث ازدادت ستاعات 
انقطاع الكهرباء عن املواطنني إىل نحو عرشين ستاعة 
يف اليوم الواحد، متا زاد من اعتماد األهايل عىل مولدات 

الطاقة الصغرية.

         بغداد/ المستقبل العراقي

قتال النائب عتن التحالف الكردستتاني محما 
خليتل ان "البرصة تستتحق الكثري 
متن الدعم واالستناد، ونحتن نؤيد 
ان تكتون العاصمتة االقتصاديتة 

حيث ان درجتة محروميتها تدفعنا 
اىل ان ندعم االهايل". واشتار خليل يف 
ترصيح أمس االثنني اىل ان "البرصة 

إمكانيتات  تملتك 
وماليتة  برشيتة 
أيتة  يف  تتوفتر  ال 
أخرى  محافظتة 
لذلتك  البتالد  يف 
تستحق أن تكون 

عاصمة اقتصادية". وتابتع بالقول "يجب ان يتم 
ايضتا دعم محافظة ميستان ألنها من املحافظات 
التي عانت االهمال ويجتب ان يتم تأهيلها خاصة 
متع وجود التخصيصتات املالية ووفرتهتا"، مبينا 
"اننا ال نعرف االسباب التي تعوق تمرير مرشوعي 
قانوني اعتبتار البرصة عاصمة اقتصادية وتأهيل 

ميسان". 
وكان رئيتس املجلتس االعىل االستالمي 
الحكيم  الستيد عمتار  العراقي 
محافظتة  جعتل  اىل  دعتا  قتد 
العتراق  عاصمتة  البترصة 
االقتصادية وحث كتلة 
العمل  عتىل  املواطن 
بهذا  قانون  لترشيع 

الخصوص .

         بغداد/ المستقبل العراقي

وقتع العراق واليمن أمتس االول اتفاقية للتعاون 
املشترك يف العديد من املجتاالت التنموية والخدمية. 
وقالتت وكالتة األنباء اليمنيتة "ستبأ"، أن االتفاقية 
التتي "وقعها وزير الزراعة والري فريد مجور ووزير 
الزراعتة العراقي عز الدين عبد اللته الدولة، تتضمن 
التعتاون الثنائي بني البلديتن يف املجاالت االقتصادية 
واملعتادن  والنفتط  والنقتل  والتعليميتة  والصحيتة 
والصناعتة والتجارة والكهرباء والستياحة والزراعة 
واإلعالم وجوانب االستتثمار واملنطقة الحرة والعديد 
من املجتاالت التنموية والخدميتة األخرى". وأوردت 
الوكالتة، أن الوزير اليمنتي، قتال أن االتفاقية تأتي 
يف اطتار "التعتاون الثنائتي والعالقتات املتينتة بني 
الجانبني وستعيا منهما إلحياء االتفاقيات الستابقة 

وبروتوكوالت التعاون بمتا يخدم مصالح وتوجهات 
البلديتن"، مبينتا أنه تتم "تحديد عدد متن املؤرشات 
للتعاون يف العديد من املجاالت". من جانبه، عّد الدولة 
أن التوقيع عىل االتفاقية يعد "خطوة ايجابية ونقطة 
انطالقة إلحياء االتفاقيات والربوتوكوالت السابقة"، 
مؤكتداً أهميتة "التوقيتع يف تعزيتز أوارص العالقات 
وتنميتهتا بتني البلديتن". وتابع الدولتة، كما أوردت 
ستبأ، "نحتن جميعاً ملتزمتون بأن نفّعتل العالقات 
الثنائيتة بتني البلديتن، وكلنا بتكل تأكيد جتادون يف 
اتخاذ الخطوات الالزمة تحت كل الظروف"، مشتيداً 
بمستوى "التحضريات والرتيبات النعقاد اجتماعات 
التدورة التت15 للجنتة الوزاريتة اليمنيتة العراقيتة 
املشتركة التي تمخض عنها توقيع هتذه االتفاقية 
واللقاءات مع العديد من املسؤولني والجهود املبذولة 

لتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني".

        بغداد/ المستقبل العراقي

استتبعدت اللجنة املالية الربملانية ترشيح أسماء 
لتتويل منصتب محافظ البنك املركتزي حاليا من قبل 
مجلس الوزراء. وقالت عضو اللجنة النائبة عن كتلة 
األحرار ماجدة التميمي: أن مجلس الوزراء حتى اآلن 
لم يقدم لنا أستماء املرشتحني لتويل منصب محافظ 

البنتك املركزي، مشتريًة إىل أن األستماء التي طرحت 
هي مجرد شتائعات غايتها جذب أنظار الرأي العام. 
ولفتت التميمي إىل أن الرشيح يكون من قبل رئيس 
الوزراء نوري املالكي، ويتتم التصويت عليه من قبل 

الربملان. 
ويف وقت ستابق كشتفت اللجنة املالية الربملانية 
عن ترشيح شخصيتني يتوىل أحدهم منصب محافظ 

البنتك املركتزي العراقتي وهما أحمتد الربيهي وعيل 
عتالوي. واوضتح عضتو اللجنتة النائتب عتن دولة 
القانون هيثم الجبوري أن "األستماء األكثر تداوالً يف 
الربملان واملرشتحة بقوة لتتويل منصب محافظ البنك 
املركزي األوىل "أحمتد الربيهي" وهو رجل اقتصادي 

معروف، و"عيل عالوي" وزير املالية السابق. 
وشتكل مجلس النواب لجنة مشركة من لجنتي 

املاليتة واالقتصاديتة الختيار مرشتح يتتوىل منصب 
محافظ البنك املركزي العراقي. يذكر أن هذا املنصب 
ُيتدار وكالة من قبل رئيس ديتوان الرقابة املالية عبد 
الباستط تركتي بعد اإلجتراءات األخترية التي طالت 
البنتك. يذكتر أن القضاء أصدر مذكترة اعتقال بحق 
محافظ البنك املركزي العراقي ستنان الشتبيبي عىل 

خلفية شبهات مالية.

ت
اسم 

المناقصة
مدة التجهيزموضوع المناقصةرقمها

وقت وتاريخ غلق 
المناقصة 

وقت وتاريخ ومكان انعقاد 
المؤتمر الخاص باالجابة على 

استفسارات المشاركين 
مبلغ بيع العطاء

1/ جارية/ 2012عامة1ت

اجهزة مختبرية 
خاصة بكليات ) الطب 

ت والعلوم ( وحسب 
المواصفات المبينة في 

جدول الكميات

)60 ( ستون 
يوم

االربعاء 28/11/2012 
الساعة الحادية عشر 

صباحا

الخميس 22/11/2012 الساعة 
العاشرة صباحا في كلية الطب 

ت العلوم

150,000 مائة 
وخمسون الف 

دينار عراقي

2/ جارية/2012 عامة2ت

اجهزة مختبرية خاصة 
بكلية الهندسة )قسم 
الهندسة الكهربائية- 
الميكانيك- المدني( 
كلية الزراعة ) قسم 

الموارد المائية ت قسم 
الثروة الحيوانية ( كلية 
الطب البيطري وحسب 
المواصفات المبينة في 

جداول الكميات 

)60( ستون 
يوم

الخميس 
29/11/2012 الساعة 

الحادية عشر صباحا

الخميس 22/11/2012 الساعة 
العاشرة صباحا في كلية الطب 
البيطري وكلية الزراعة وكلية 

الهندسة

150,000 مائة 
وخمسون الف 

دينار عراقي

مدة االيجارالقيمة التقديرية بالدينارالمساحةرقم العقار وموقعهت

1
حانوت رقم 1 جزء من 
العقار 3/ 6204/ 61 

جزيرة

 /21 /2
م2

000,720 فقط سبعمائة 
وعشرون الف دينار

ثالث 
سنوات

القيمة التقديريةمدة االيجار المساحة رقم العقار وموقعه ت

1
حانوت لبيع المواد االحتياطية )3/ 
2609/ 61 جزيرة( الحي الصناعي 

3 سنوات  42.40م2
1000000 فقط مليون دينار 

سنويا 

2
حانوت لبيع المواد االحتياطية رقم)1( 
جزء من )3/ 6202/ 61 جزيرة(  الحي 

الصناعي 
3 سنوات 21.60م2 

900000 فقط تسعمائة الف 
دينار سنويا 

3
حانوت لبيع المواد االحتياطية رقم )2( 
جزء من )3/ 6202/ 61 جزيرة(  الحي 

الصناعي 
3 سنوات 20.80م2 

900000 فقط تسعمائة الف 
دينار سنويا  
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لعيل لس�ت مغالياً إذا اعتربت أعمال الناق�د املغربي عبد الفتاح 
كيليط�و مفصالً هام�اً يف الدراسات النقدية الحديث�ة، التي اهتمت 
بمج�ال نقد املوروث ال�ردي استناداً إىل املنهجي�ات الحديثة، فقد 
بذل كيليطو جهداً يف هذا املجال خصيباً منذ أعماله األوىل التي كتبها 
بالفرنسي�ة، ثم ما لبثت أن ظه�رت بالعربية تباعاً يف وقت متقارب 
خ�الل العق�ود األربعة األخ�رة مثل "الكتاب�ة والتناس�خ: مفهوم 
املؤل�ف يف الثقافة العربية" و"املقامات–دراسة يف الرد واألنساق" 
و"العني واإلبرة، دراس�ة يف ألف ليلة وليلة". بعد ذلك توجه كيليطو 
إىل الكتاب�ة بالعربية، فظهرت له جملة أعمال أكب فيها عىل فحص 
ودراسة بع�ض الجوانب الجزئية املتصلة بقضاي�ا الرديات، التي 
تف�رغ لها كيليطو فشكل�ت مرشوع عمره الذي خص�ه بكل وقته 
وجه�ده. ويمكن التمثيل لدراسات كيليط�و التي انشغلت بجوانب 
جزئي�ة من املوروث الردي ب��"األدب والغراب�ة". وإىل جانب ذلك 
اخت�ص كيليط�و الرد العرب�ي بمعالجات عىل نح�و كيل كما هي 
الح�ال يف كتابيه: "الغائب: دراس�ة يف مقامة للحريري" و"الحكاية 
والتأويل: دراسة يف الرد العربي". ويف جميع هذه الدراسات كانت 
املسأل�ة األجناسية حارضة، إذ غالباً ما كان كيليطو يعمد إىل بحث 
الضوابط األجناسي�ة لألعمال التي عني بدرسها. غر أن تتبع هذه 
الدراسات للوقوف عىل تص�ور كيليطو لقضية األجناس أمر يطول 
لتوزعه�ا يف مواضع من مؤلفاته متفرقة، لكل ذلك رأينا أن نقترص 
عىل الدراسة املوجزة التي ضمنها فصالً من كتابه "األدب والغرابة"، 

وهو الفصل الذي وسمه كيليطو ب�"تصنيف األنواع")ص14(.
يف سي�اق دراسته لغراب�ة النص األدبي وعالقت�ه بالجنس الذي 
ين�درج ضمنه رأى كيليطو أن تحديد مفهوم النص قد يكون مفيداً 
لتحقي�ق هذا املقص�د، ومن هنا قدم تص�وره ل�"النص" باعتباره 

"تنظيم�اً لغوياً فري�داً")ص14(، يتمي�ز من "الالن�ص" بكونه ذا 
"مدلول ثقايف")ص14(، حيث الكالم، من منظور كيليطو، "ال يصر 
نص�اً إال داخل ثقافة معينة")ص13(؛ أي أنه ال يمنح صفة "نص" 
إال من منظ�ور "ثقافة معينة"، بما يفيد أن الكالم الذي توافرت له 
خصائص "النصّية" فاعترب "نص�ًا"، من منظور ثقافة معينة، قد 
ال يعت�رب كذلك يف ثقافة أخرى تنظر إلي�ه بوصفه "ال نصاً". وبذلك 
يكون "الن�ص" عند كيليطو إنما يتح�دد يف مقابل "الالنص"، فإذا 
كان النص يتميز بكونه "ليس له تنظيم وال مدلول ثقايف"، ومن ثم 
"ال يف�ر وال يعلم وال يحظى بأي اهتمام")ص15(، فإن "النص" 
يتمي�ز بأن�ه تنظيم له مدلول ثق�ايف وأدبي، وهو م�ا يمكنه من أن 
يدخل يف عالقة مع "الخطاب األدبي" ليحقق من خالل هذه العالقة 
"نمط�اً" داخل ذلك الخطاب، حيث الن�ص الذي يطغى عليه املنحى 
التعليم�ي مثالً، تهيمن في�ه صيغة "األمر والنه�ي". وهو ما ينقل 
هذه النصوص إىل أجناس تمث�ل "املوعظة" و"الحكمة" و"خطبة 
الجمع�ة")ص17(. إن هذه الصيغ املتميزة هي التي وسمت الحكم 
واألمث�ال، فيم�ا يرى كيليط�و، بسمات خاصة فرقته�ا عما "ليس 
نص�اً"، وم�ن ثم سمي�ت "نصوص�اً")ص14(. وبالرغ�م من هذه 
الف�روق املوج�ودة بني ه�ذه األنواع، فق�د لحظ كيليط�و أن نفس 

القاعدة تعمل فيها جميعاً)ص17(.
إن ه�ذه التحدي�دات التي يسوق كيليطو بغي�ة تمييز "النص" 
م�ن "الالنص" لتدفعنا إىل التس�اؤل عن عالقة النص بالجنس الذي 
يرتق�ي إلي�ه. إن الجن�س األدبي عبارة ع�ن مح�ددات سابقة عىل 
النص؛ أي بنيات نصية مجردة. أما النص فهو بنيات نصّية منجزة 
تتحق�ق فيها ومن خاللها البنيات املجردة، وبذلك تكون العالقة بني 
النص والجنس أن األول تحقيق لألخر وتكوين له، ويتم ذلك عندما 
تشرتك مجموعة من 
النص�وص يف نف�س 
الجوهرية،  السمات 
ع�ىل  ت�ؤرش  الت�ي 
ارتقائه�ا إىل جن�س 
أدب�ي بعين�ه، سواء 
ك�ان ه�ذا الجن�س 
موج�وداً أو محتمالً 
أو مفرتض�ًا. يق�ول 

كيليطو:
ع  لن�و ا "
عندم�ا  يتك�ون 
مجموع�ة  تش�رتك 
النص�وص  م�ن 
نف�س  إب�راز  يف 

العن�ارص")ص21(. مم�ا يعن�ي أن ظه�ور مفهوم الن�وع األدبي 
يقت�ي تعدداً يف النص�وص، رشيط�ة أن يقوم ه�ذا التعدد النيص 
ع�ىل التواتر والتكرار؛ أي أن مكون�ات نصية بعينها تظهر يف جميع 
النص�وص املندرج�ة تحت نفس الجن�س، وهو ما يتض�ح معه أن 
مفهوم النوع عند كيليطو مؤسس عىل مفهوم "تقاليد القراءة" أو 
"أفق االنتظار" الذي قال به ياوس مستلهما جادمر، حيث إن قراءة 
نصوص تشرتك يف نفس املكونات تخلق لدى القارئ "توقعات" يقرأ 
يف ضوئه�ا جميع النصوص التي تنتمي لنف�س النوع، فإذا صادف 
الق�ارئ نصاً ال يخضع لنفس التحدي�دات، فإن أفق انتظاره يخيب 
وينكر، في�درك أنه أمام نوع جديد مباين مل�ا تعود عليه، وهو ما 

يقتضيه اعتماد إسرتاتيجية يف التلقي جديدة توائم النوع الجديد.
إن الق�ارئ ال يشعر أنه قد خرج من ن�وع إىل آخر إال يف اللحظة 

ود الت�ي يواج�ه بعن�ارص جدي�دة تلق�ي ب�ه خ�ارج  ح�د
"التقاليد" التي كرستها سلسلة التلقيات التي خضع 
لها النوع. وكذا اآلفاق املتعاقبة عليه تاريخياً. ولكن 
م�ا هي هذه العنارص الت�ي تستطيع، بتوافرها يف 
النص، أن تجعله مندرجاً يف نوع محدد، فإذا غابت 

أدرج يف غره؟
لقد جع�ل كيليط�و هذه العن�ارص صنفني: 
عنارص أساس وعن�ارص ثانوية، ويقوم التمييز 
بينهما، عنده، عىل أساس أن العنارص الثانوية 
يمكن للن�ص أن يتجاوزها من دون أن يترضر 
انتم�اؤه النوع�ي. أما العن�ارص األساس فإن 
النص ال يمكن أن يتجاوزها من دون أن تتأثر 
نسبت�ه إىل النوع، ألن ع�دم احرتامه للعنارص 
األس�اس يف الن�وع يخرجه من دائ�رة النوع 
ليدرج�ه يف دائرة نوع آخ�ر، ويف حال انتهاك 
الن�ص لعن�ارص الجن�س األس�اس بشكل 
مطل�ق، ف�إن ذل�ك ي�ؤدي إىل ظه�ور نوع 

جديد.
تقودن�ا هذه املراجع�ات، التي يق�دم كيليطو لقضية 

األن�واع األدبي�ة، إىل تقرير مبدأي�ن أساسني تقوم عليهم�ا األنواع: 
يتمث�ل املب�دأ األول يف االستن�اد إىل تكرار عنارص بعينه�ا )العنارص 
األساس باصطالح كيليط�و( يف مجموعة من النصوص لرتتيبها يف 
أجناس وأنواع. أما املب�دأ الثاني فيتمثل يف تحول األنواع عند انتهاك 
العن�ارص املعت�ربة جوهرية يف الن�وع، حيث إن خرقه�ا أو تعديلها 

يفي إىل ظهور أنواع جديدة.
إن خصائ�ص النوع، فيما يرى كيليط�و، ال تتحدد إال من خالل 
تعارضه�ا مع الخصائص املعتمدة يف أن�واع أخرى، ويشبه كيليطو 
مب�دأ التع�ارض ال�ذي تق�وم علي�ه األن�واع بالعالم�ة اللغوية عند 
سوسر، ليستخل�ص أن "النوع يتحدد قبل كل يشء بما ليس وارداً 
يف األن�واع األخرى")ص22(. وه�و ما يقتي ال�دارس، الذي يروم 
دراس�ة نوع مف�رد، أن يأخذ بع�ني االعتبار املقوم�ات األنواعية يف 
األجن�اس األخرى، ألن "دراس�ة نوع تكون يف نف�س الوقت دراسة 

لألنواع املجاورة")ص22(.
وبع�د أن أش�ار كيليطو إىل تقسيم الكالم عن�د القدامى إىل نظم 

ونث�ر ق�دم مقرتحه الخ�اص لتصنيف األن�واع استن�اداً إىل "تحليل 
عالق�ة املتكلم بالخطاب"، حيث رأى أن األنماط الخطابية ال تتعدى 

أربعة هي")ص25(:
1/ املتكل�م يتح�دث باسمه: الرسائ�ل، والخط�ب، والعديد من 
األنواع الشعرية التقليدية./2/ املتكلم يروي لغره: الحديث، وكتب 
األخبار./3/ املتكلم ينسب خطاباً لغره/.4/ املتكلم ينسب لغره 

خطاباً يكون هو منشئه.
لعل ما يثر انتباهنا يف هذا التصنيف استناده إىل مرتكز أساس 
ه�و "عالقة املتكلم باملخاطب" أكثر م�ن استناده إىل عالقة املتكلم 
بالخط�اب، أما فيما يخص الصيغة التي يعتمدها كل نمط خطابي 
فإنن�ا نلحظ أن الصيغ األرب�ع التي قررها كيليط�و ليست خالصة 
تمام�اً، وهو ما أشار إليه كيليطو نفسه عندما لحظ تداخل الصيغ 

يف قول امرئ القيس مثالً:
وي�وم دخلت الخدر خ�در عنيزة* * *فقالت 

لك الويالت إنك مرجيل
فق�د سج�ل كيليط�و أن 
"ه�ذا البيت يتضم�ن نمطني 
من الخطاب: كالم الشاعر من 
الصن�ف األول، أما كالم حبيبته 
فإن�ه م�ن الصن�ف الثان�ي )إن 
كان األمر يتعل�ق برواية( أو من 
الصن�ف الراب�ع )إن ك�ان األم�ر 
يتعل�ق بنسب�ة(")ص25(. كم�ا 
يمكنن�ا أن نضيف ملحظاً عىل هذا 
التصني�ف آخر م�ؤداه أن الصيغة 
ال تك�ون دائم�اً مالئم�ة للجن�س، 
ويمك�ن التمثي�ل لذل�ك بالرسال�ة، 
فالصيغ�ة الت�ي يف�رتض اعتمادها 
كيليط�و،  حس�ب  الجن�س،  ه�ذا  يف 
ه�ي األوىل ألن املتكل�م يتحدث، يف هذا 
الجن�س، باسم�ه وه�و م�ا ال يتحقق 

فلسن�ا  نعدم بعض الرسائل ال�ذي يتوارى فيه دائم�اً، 
منشئ�ه تماماً، كما هي الحال يف الرسائل التي يتوىل املنشئ كتابتها 

نيابة عن السلطان مثالً.
إن كيليط�و ال يقدم، يف هذا املق�رتح، تصنيفاً للنصوص. ويبدو 
أن ه�ذا األمر لم يكن من مشاغله يف ه�ذه الدراسة، التي سعى من 
خالله�ا إىل تقديم مب�ادئ عامة من شأنها أن تسع�ف من يتصدى 

لتصنيف النصوص يف تحقيق مسعاه.
ومم�ا يؤك�د انشغ�ال كيليطو أساس�اً بالسع�ي إىل استخالص 
املب�ادئ العامة م�ا وجدن�اه عنده م�ن محاولة الخت�زال األنماط 

الخطابية األربعة بعد تحليلها إىل نمطني رئيسيني هما:
I/ الخطاب الشخيص.ll/ الخطاب املروي.
وهذا النمط من الخطاب يتفرع عنده إىل:

1- ب�دون نسبة./ 2- بنسب�ة:/ أ/ صحيحة./ب/ زائفة./ج/ 
خيالية.

وقد اتخذ كيليطو من مقامات الهمذاني حقالً تطبيقياً الختبار 

ه�ذه العالئ�ق، ليخلص يف النهاي�ة إىل اعتبار املقام�ات مندرجة يف 
"الخطاب املروي بنسبة خيالية")ص28(.

بالرغ�م من الجهد الخصيب الذي بذل�ه الباحث لتدقيق مفهوم 
الن�وع، فقد بقي ه�ذا املفهوم ملتبساً وغر دقي�ق. وهو أمر يمكن 
أن يرت�د إىل توسيع كيليطو مفه�وم النوع بحيث شمل، يف تشغيله، 
الخط�ب والرسائ�ل والقص�ة واملقام�ة واملثل واملوعظ�ة والحكمة 
والسر والرتاجم واألخب�ار والرشح والحديث والحكايات والروايات 
البوليسي�ة، فكل هذه املخاطبات عنده أن�واع. وهو ما يتعذر معه 
تحدي�د األس�س الخاصة بكل ن�وع عىل حدة، كما ي�ؤدي إىل تداخل 
األن�واع بشكل يصع�ب مع�ه التمييز بينه�ا بدق�ة. فالحكمة مثالً 
عن�د كيليطو نوع مستقل وقائ�م بذاته، وذلك أم�ر يحتاج تقريره 
إىل مراجع�ة وتمحي�ص لرتسيم الحدود بني الحكم�ة يف شعر زهر 
والحكم�ة يف كليلة ودمنة مثالً، وقل اليشء نفسه عن املوعظة التي 
يعتربها كيليطو نوعاً، يف حني نجدها تتحول إىل صفة موضوعية يف 
العديد من األنواع األدبية األخرى مثل الخطبة والخرب وكتب الحديث 

واملقامة واملقام.
إن فح�ص تصور كيليط�و ملفهوم الجنس األدب�ي ليكشف عن 
موق�ف متشدد، حيث جميع النصوص، فيما يقرر كيليطو، مندرج 
بالرضورة ضمن جنس محدد، وليس هناك من نص يمكنه اإلفالت 
م�ن قبضة الجنس. وليس يخفى ما ينط�وي عليه هذا التصور من 
شط�ط، إذ يتجاهل حقيق�ة بدهية ال نخالها تخف�ى عىل الباحث، 
وه�ي أنه ليس جميع النصوص خاض�ع لسلطة الجنس، فقد بقي 
العديد منها متعالياً ال يقبل االنصياع لضوابط التجنيس والتصنيف، 
كم�ا هي الحال بالنسبة للقرآن الكريم، الذي مثل يف السياق العربي 
نصاً لغوياً يتج�اوز، بالغياً، سائر التجلي�ات اللفظية التي أنتجتها 
"العرب�ي"، وقد شكل بذلك حالة متميزة ومفردة يف تاريخ األجناس 
األدبي�ة، فال ه�و بالشعر وال ه�و بالنثر ولكنه "ق�رآن" باصطالح 
العمي�د )طه حسني: م�ن حديث الشعر والنث�ر، دار املعارف بمرص 

ط10، د.ت، ص25(.
وق�د ذهب كيليطو بعي�داً يف تكريس سلطة الجن�س األدبي، إذ 
ي�رى أن املب�دع يفقد حريته تمام�اً أمام قواعد الن�وع التي يخضع 
له�ا خضوع�اً مطلقاً م�ن دون أن تك�ون لديه إمكاني�ة التعديل يف 

مقتضياته أو تغيرها. وهو رصيح قوله:
"إن أن�واع الحكاية كث�رة وهناك أنواع تف�رض تسلسالً معيناً 
يك�ون ع�ىل القائم بالرد أن يحرتم�ه )...( فاملع�روف أن منشئي 
املقام�ات احرتم�وا بصفة عامة التسلسل الثاب�ت لألفعال الردية 
كما وضعه الهمذاني، وهنا البد من اإلشارة إىل أن تحقيق اإلمكانية 
النهائي�ة الذي قلنا بأنه املجال الوحيد، الذي تظهر فيه حرية القائم 
بال�رد، يك�ون بدوره مقي�داً بالن�وع، بحيث تنع�دم تماماً حرية 

االختيار")ص35(.
إذا ك�ان املب�دع يخض�ع ملقتضي�ات الن�وع ويتقي�د بعنارصه 
األس�اس، فإن خضوعه لي�س مطلقاً ولكنه امتث�ال جزئي لقواعد 
الن�وع الجوهرية. فاملبدع دائماً يصارع القيود التي يفرضها النوع، 
يف مسعى لتعديلها بما يوائم نصه من جهة، ويساير التطور األدبي 
م�ن جهة مقابل�ة. وكيليطو نفسه يقرر، كما سبق�ت اإلشارة، أن 

النوع ال يترضر إذا اقترص التعديل عىل العنارص الثانوية فيه.
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سأل املخالف حني أنهكه العجب ..... هل للحسني مع الروافض من نسب

ال ينقي ذكر الحسني بثغرهم ..... وعىل امتداد الدهر ُيوِقُد كاللَّهب !!

وكأنَّ ال أَكَل الزماُن عىل دٍم ..... كدم الحسني بكربالء و ال رشب

أَولَْم َيِحْن كفُّ البكاء فما عىس ..... ُيبدي وُيجدي والحسني قد احتسب ؟

فأجبته ما للحسني وما لكم ..... يا رائدي ندوات آلية الطرب

إن لم يكن بني الحسني وبيننا ..... نسٌب فيكفينا الرثاء له نسب

والحر ال ينىس الجميل وردِّه ..... وإلْن نىس فلقد أساء إىل األدب

يا الئمي حب الحسني أجننا ..... واجتاح أودية الضمائر وارشأْب

فلقد ترشَّب يف النخاع ولم يزل ..... رسيانه حتى تسلَّط يف الُركب

من مثله أحيى الكرامة حينما ..... ماتت عىل أيدي جبابرة العرب

وأفاق دنياً طأطأت لوالتها ..... فرقى لذاك ونال عالية الرتب

وغدى الصمود بإثره متحفزاً ..... والذل عن وهج الحياة قد احتجب

أما البكاء فذاك مصدر عزنا ..... وبه نواسيهم ليوم املنقلب

نبكي عىل الرأس املرتل آي�ة ..... والرمح منربه وذاك هو العجب

نبكي عىل الثغر املكر سنه ..... نبكي عىل الجسد السليب املُنتهب

نبكي عىل خدر الفواطم حرة ..... وعىل الشبيبة قطعوا إرباً إرب

دع عنك ذكر الخالدين وغبطهم ..... كي ال تكون لنار بارئهم حطب

الس�الم عليك سيدي ابا عب�د الله وعىل االرواح التي حل�ت بفنائك واناخت 
برحلك عليك مني سالم الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار

عىل امتداد 
الدهر يوقد كاللهب

غازي الذيبة

"ان اخط�ر تغر يف وسائل الثقافة ه�و يف تحويل االستقبال من اللغة 
املكتوب�ة إىل الص�ورة املتلف�زة ثم يف ظه�ور الفضائيات، ورسع�ة انتشار 
املعلومة املصورة، وهذا يجعل فعل االستقبال رسيعا من جهة وفرديا من 

جهة ثانية"

عبد اهلل الغذامي

لقد ص�ارت الصورة، فوتوغرافية أو متحرك�ة، ومنذ اخرتاعها يف هذا 
الع�رص، تشكل موازيا موضوعي�ا للثقافة التي تنتج ويع�رب عنها باللغة 
كتابة أو حديثا، وصارت بعد ذلك آثار الصورة واضحة للعيان، خاصة بعيد 
اخرتاع السينما والتلفزيون، وأصب�ح بإمكانها أن تحرك شعوبا بكاملها، 

وتسهم يف صناعة القرارات واآلراء والتوجهات العامة للبرش.
يق�ول املفكر عبد الله الغذامي يف ن�دوة بمهرجان القرين الثقايف حول 
الص�ورة وثقافتها: "ان األدب ظل عىل مدى ق�رون متعاقبة هو الخطاب 
األكث�ر شعبية عند كل األم�م، وكان هو املمثل الحقيق�ي لضمر أي أمة، 
والعالم�ة ع�ىل ثقافتها)...( غر ان ه�ذه الصورة الثقافي�ة التقليدية قد 
أخذت يف التغر يف زمننا هذا، ولقد جاء التغر مع اخرتاع الصورة املتحركة 
كوسيلة للتعبر يف السينما أوال ثم يف التلفزيون، ثم حصل االنفجار الكبر 
مع ظهور البث الفضائي التلفزيوني الذي عمم الصورة ووحد االستقبال 
(...) فالص�ورة البرشية عمم�ت وساوت العيون يف رؤي�ة املادة املصورة 
مبثوث�ة ع�ىل البرش كل الب�رش من دون رقي�ب أو وسي�ط )..( ان ثقافة 
الصورة هي عالمة عىل التغر الحديث مثلما هي السبب فيه، وللمرة األوىل 
يف تاري�خ البرشية الثقايف واالجتماعي نج�د أنفسنا عاجزين عن رؤية أو 
تسمي�ة قادة حقيقيني يقودون الناس ويؤثرون فيهم فكريا أو سياسيا، 
أو فني�ا، وان الدراس�ات الثقافي�ة قامت اليوم باالعتن�اء بثقافة الصورة 
أو الثقاف�ة البرصي�ة، وأدرجت كورس�ات علمية يف عدد م�ن الجامعات 

األمركية لهذا الغرض".
لق�د أصبحت الصورة يف الوقت ذاته، جزءا متحركا من اآللة اإلعالمية 
الضخمة يف العالم، بل إن هذه اآللة، ال يمكنها امليش عىل قدميها بطريقة 
سليم�ة دون ص�ورة، ويف كل األح�وال، تضعنا الص�ورة بمعناها الجديد، 
وبعي�دا عن أي مج�ال تأثر آخر يف صل�ب واق�ع، أردت ان اسميه "واقع 
الص�ورة"، رغم م�ا تحمله هذه التسمي�ة من مبالغة، تذه�ب يف تحوير 
اإليهام إىل واق�ع. فأثر الصورة ال يمكن رصده إال من خالل الواقع، وعرب 
املتلقني للصور، الذين هم نحن، حيث تتكشف حقائق مثرة الستغرابنا يف 
هذا الواقع، فنح�ن نتعامل مع الصورة، وكأنها جزء من واقعنا، وهذا ما 
دربتنا عليه الصورة ذاته�ا، متناسني قدرتها عىل امتالكنا والتغلغل فينا، 
والتأثر يف مسارات تفكرنا، ونقلنا من منطقة إىل أخرى، وقلب الحقائق، 

ومنح املعاني دالالت جديدة، غر تلك التي تقولها أصال. 
بعد الحرب العاملية الثانية، استخدمت الصورة بطريقة مثرة ومؤثرة 
ج�دا، شكل�ت وجدان اإلنسان األوروب�ي يف تلك الحقبة، وم�ا زالت آثارها 

عالقة إىل يومنا هذا يف ذاكرة أوروبا والغرب كله.
لق�د استخدم�ت وسائل اإلع�الم الصحفي�ة والتلفزيوني�ة وسبقتها 
السينمائي�ة، ك�ل ما م�ن شأنه توثي�ق وتدوين الحرب، م�ن وجهة نظر 
املنترصي�ن طبع�ا، وإن حاول امله�زوم هنا تدوين الح�رب بالصورة، من 
وجه�ة نظره، فإن مج�االت ظهور ما دونه لن تك�ون سهلة، ولن تكون 

مؤثرة، ألن إطار الصورة العام، ليس منتجها الشكيل حسب، إنه يحتاج إىل 
آلية لتعممه وتقدمه للعالم، وتبثه بطريقة تحمل ما يراد منه.

ك�ان ع�ىل املنترصي�ن يف الحرب�ني العامليت�ني األوىل والثاني�ة من دول 
الحلف�اء واملحور إبراز حجم الخسائر التي تعرض�وا لها، لتربير قسوتهم 
يف مواجه�ة بعضه�م بعضا، فه�م لم يتوانوا ع�ن استخ�دام السبل، التي 
تمنحه�م الحق يف ارتك�اب ما يشاؤون م�ن حروب ومج�ازر واحتالالت، 
وكان�ت الصورة أحد األبط�ال املهمني لتربير تلك البشاع�ات والرتويج لها 
عند الطرفني املتحاربني. وشهدت الحرب العاملية الثانية، حمالت إعالمية، 
لعب�ت الص�ورة دورا ب�ارزا يف حيثياتها، استخدمها طرف�ا الحرب، ونظرا 
له�ا، عرب وزراء إعالمهم�ا وقادتهما، كما تم استخ�دام الصور يف األعمال 
الحربي�ة، كأدوات للتضلي�ل والهجوم وإيصال رسائ�ل عسكرية، والقيام 
بعمليات استخباراتية.  لكن الذي يفصح عن قوة األثر الذي تخلفه الصور 
يف الوج�دان، ه�و ما خلفته األف�الم املصنوعة جي�دا يف هوليوود عىل أيدي 
سينمائي�ني أمركي�ني كبار أمثال هتشك�وك، والتي تق�دم الهولوكوست 
اليه�ودي يف أملانيا النازية آنذاك، بما يوح�ي ملن يشاهده، عىل أنه صور يف 
الوقت الذي جرت فيه أح�داث الهولوكوست، واستخدمت يف هذه األفالم، 
كل الوسائل الدعائية واأليديولوجية، التي تحض عىل التضامن مع "شعب 
الله املختار" أي اليهود ، ومن ثم تم استغالل هذه الصور يف أوروبا والدول 

الغربية من قبل اليهود الذين أنتجوها، لتحقق لهم مردودا هائال للتضامن 
مع "قضاياهم"، ومن ثم التسامح معهم يف كل ما يقومون به، مهما كان 
حجم�ه، ألنهم كانوا ضحاي�ا الهولوكوست النازي، وق�د أصبح مغضوبا 
ع�ىل النازية بعد خسارته�ا الحرب العاملية الثاني�ة، وانتحر زعيمها هتلر 
وج�رى استصدار قوان�ني حرمتها يف أوروبا والعالم، مم�ا برر لليهود بعد 
ل�ك، استغ�الل كل الدول التي شارك�ت أملانيا يف حربه�ا، واالستفادة منها 
مادي�ا ومعنويا، وكل ذلك بسب�ب حفنة من األفالم املزيف�ة، التي صنعت 
بعد الهولوكوست الحقيقي، باللون�ني األبيض واألسود، وبصور مرتجفة 
ومرمم�ة أحيانا، لتوحي بأنها صورت أثن�اء الهولوكوست نفسه الذي ما 
زال يثر الشكوك حول م�دى صدقية بعض جوانبه، بينما كانت التقنيات 
السينمائي�ة قد تط�ورت آنذاك، عىل ما ت�م تصوي�ره للهولوكوست، وقد 
تحدث بعض املحقق�ني الصحفيني والباحثني يف تاريخ هوليوود عن هذه 
الفضيح�ة الصورية، لكن الصمت عليها الحقا، ت�م رشاؤه بطرق، تشبه 
ص�ور الهولوكوست املزيفة ذاتها.  هذه اإلحالة، ق�د ال تبدو مثار سجال 
عمي�ق اليوم، عن فح�وى الصورة ومديات استغالله�ا للرتويج والدعاية، 
وتعبئته�ا، بحي�ث تكون مؤث�را ساحق�ا يف قوته لصناع�ة رأي أو موقف 
عام�ني، ولكنها توضح مسألة يف غاية الخط�ورة، وهي استغالل الصورة 

للتالعب بالعقول.

بالغة الع�صر اجلديد

هندسة املعنى يف الصورة



قراءتلي االوىل لروايلة بوغيلز العجيلب للروائلي ضيلاء الجبيلي 
استغرقت ساعات ثالث، وهذا يعني ان النص شاد للقارىء والحكاية 
جاذبلة، حدث هذا ليلة ميالد السيد املسيح عليه السالم وفقا للتقويم 
اليوليانلي االرثوذكيس،أثملرت القلراءة إنطباعا أول، وبعلد انقطاع، 
لحوايل ستة أشهر، عدت اليه، اىل بوغيز وحكايته وخرجت منه بقراءة 
متتملة لالنطباع بعلد ان ارتسمت مالمح بوغيلز يف عيني واسرتاحت 

النتفاضاته ذائقتي..
�إنطباع �أول..

للم ألتق بوغيز بعُد، حني قلال يل : قلب النص دليله، يقوده) خالفا 
لسلوق النارش أو البائع أو حتى خالفا لرغبة مؤلفه( يقوده اىل قارئه 

وينجذب إليه..
وهلذا ما قام بله بوغيز فعال حلني رفض أن يغلادر البرصة مع ) 
االديب x( وتشاجلر معه وعال تصايحهما يف فندق العبايس ، ولم يكن 
ملن حل أمام )x( هلذا سوى أن يقتطلع من الورقة اإلهلداء املعنون 
باسمله، ورملى بالكتاب كلله يف زاوية ما ، لكن بوغيلز يقول: إنا من 
تحلرر من كف ذاك االديب ، لنله اليستحقني ، بل هو أحد من آذوني!، 

وانلا من مزق اسمه ورمى به جانبا، ثم لذت بزاوية من الفندق كي 
يلتقطنلي باسم الرشيف، القاص البرصي وينتشلني من التيه 
مع من ال أطيلق، ومن بني أصابع باسم وصل بوغيز إيل، الليلة 
، ليلة ميلالد السيد املسيح وفقا للتقويم اليولياني اآلرثوذكيس، 
وخلالل ساعات ، ليس أكثر من ثالثة ساعات قص عىل حكايته 

كلها وسماها بوغيز العجيب.
وملا أن فرغ من القلص حتى رفع سبابته السملراء محذرا ، 
ربما قصد املؤلف أو قصدني، ال أدري ، حذر متوعدا بأنه لن يكتفي 
بقتل علزة رفقي باشا اللذي أخصاه وال بتمزيلق غويي الشيخ ، 
بل سيمسح باألرض كلل من يشوه صورته ويختلق لسريته ما لم 
يحلدث، وأكد يل إنله كان سّقاء يف طريدون وليلس بعيدا عنها، يوم 
للم تكن فيها رشيحة تسمى الطبقة الوسطلى ولم يتعاملوا أيامها 
بمصطللح كهذا، وقلال يل متباهيا إنهلم لم يخصوه جيلدا ،كما إن 
طريقلة األخصاء لم تكلن باملوس يا قارئي- تللك طريقة االحباش- 

وأنت تعرف ،أليس كذلك؟
قللت له نعم كانلت طريقة االخصلاء ولم تزل بالشلد القوي عىل 
عنق الخصيتني بخيط رفيع لعلدة أيام حتى تذبال وتتيبسا، وغري هذا 
فالبلرصة لم تشهد إخصاء كما أعلرف وعبيدها كانوا متنعمني خالفا 
لغريهم لذا ترى وجوه أحفادهم  ضاحكة إىل اآلن واملرح ال يفارقهم.

والحظلت انزعاجله ألنله وأخته نفريلن توأمان ومع هلذا اختلف 
عمرهملا بسبب املؤلف) هداية بهرام( فعمرهلا 14 عاما وعمره هو 

12عاما .
وفلرح كثريا إليلراد هجاء املتنبي للعبيد خطلأ ، وقال أنذال مناكيد 
أهلون من أنجاس مناكيد ،وشكر هداية كثلريا وكال للمتنبي السباب 

ووصفه بالشاعر املتكسب.
ثلم مد يل لسانه االحمر العريض هازئا وقال : أي خليج عربي وأية 
إملارات، سماه االنكليلز خليج العجم ليمحووا إسمله االصح: خليج 

البرصة، . 
كان منزعجلا من قراءتي وعجزي عن تصلور أيهما قابيل وأيهما 
هابيلل فهو) بوغيز( ومكي أو عزت رفقي من صلب واحد ، فمن قتل 

من ؟ وهل يصح ان أكون أنا بوغيز املظلوم قاتال كقايبل؟
- معذرة هذا خلل فكري عندي!

-ال، ال، عتبي عىل هداية كيف جعلني هكذا ،أمارس دور قابيل وأنا 
الضحية.

-الخيال األدبي يخلق ما يشاء ، كن صبورا يا بوغيز.
كان بوغيز قد توقف عند الصفحة 55 ، قلت له:

-  لم ال تكمل قصتك، طولها 91 صفحة؟
-ال هلذه هي فقط، طولهلا 40 صفحة والباقي زيلادة من هداية 

وربما االنكليز زادوا فيها، تعرفهم خبثاء ويكرهوننا نحن السود.

- وأين ال 15 يف بداية الرواية؟
- ليسلت 15 صفحة هي عرشة فقلط وتخص املقدمة وهي زيادة 

من هداية الثاني والعالقة يل بها.
- اذن ثمة عدة مؤلفني ) هداية االول/هداية الثاني /كاتب املقامة 

الزنجية/ الراوي /أنت/ ضياء( شكرا بوغيز ممنون.
مد لسانه ثانية وصافحني قائال.

- سللم يل عىل )هداية بهرام أفنلدي، االول والثاني ايضا( قل لهما 
قصتي الحقيقية من اربعني صفحة جميلة ومكتملة.

قراءة
-1-

تمتلاز الرواية )بوغيلز العجيب(بير اللرد ورشاقته وبالقرص 
أقلل من)90( صفحة، وهلي كما يقول الراوي إعلادة خراج او كتابة 

تحملل جديدة ألحلدى مخطوطلات جامعة كاملربدج الربيطانية، 
البللدة عنلوان )املقاملة الزنجيلة يف احلوال 

) يلة لبرص ا

ملؤلفهلا )هدايلة بهلرام 
افندي( ، ومن صفحتها ومن االسطر االوىل فيها 
تحيلنلا الرواية اىل مدينة االحداث/البلرصة، وتحديدا البرصة القديمة 
حاليا حيث مقرات الوالة العثمانيني ودور رساة القوم وقصور االكابر 

فيها عىل ضفتي نهر العشار .
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البلرصة   ، باملكلان  أوربلي  اهتملام  علىل  القلارىء  يتعلرف 
وباملخطوطةالخاصلة بها، وهلذا ما يشري إليه وجودهلا يف كامربدج 
الربيطانيلة ودور الباحلث ديروش الفرنليس، ويقابلله اهمال عربي 

واسالملي ييش بله اعلراض الطلبة العلرب والرتك 
والباكستانيلني وضجرهم من موضوع املخطوطة. 
طبعلا يتضمن هكلذا استلدالل ويوحلي بإشارات 
ايديولوجيلة ذكيلة تنضلح بهلدوء علرب مسارات 
القلراءة التلي تستبلدل رسيعلا انفتاحهلا االفقي 
لتغلوص يف عملق التاريلخ الدموي ملدينلة البرصة 
انطالقا ملن العنلوان االويل املشطوب)ثورةالزنج(، 
والذي يمتد هو اآلخر ليصلنا بفيصل السامر املؤرخ 
البرصي وكتابه عن ثورة الزنج ايضا، ويشكل مثلثاً 
رأسله  واقعة ثلورة الزنلج الحقيقية أيلام الحكم 
العبايس وطريف قاعدتله هما )كتاب فيصل السامر 

ومخطوطة هداية بهرام افندي(.
وتستنلد املخطوطلة تاريخيلا اىل وقائلع تزوير 
فعليلة حدثلت ايلام الحكلم العثمانلي ومنهلا ما 
سجلتها مخطوطة)مطاللع السعود يف اخبار الوايل 
داود( للملؤرخ عثمان بن سند البرصي واملحفوظة 
يف مكتبة االوقاف ببغداد، اذ تفيد بتزييف كريم خان 
الزنلد لفرملان حول الصلح ملع الدوللة العثمانية 
وبموجبله ذبح العديد من ابنلاء البرصة وصودرت 

ممتلكاتهم.
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تتضملن الروايلة ثالثلة اقسلام ، االول ويمكن 
اعتباره مقدمة عن مخطوطة الرواية او تربيرا لجأ 
اليه املؤلف لكتابة الرواية ، ويستغرق عرش صفحات 
ساسميه)هدايلة  اللراوي/  تعلرف  علن  تتحلدث 
الثاني(/ عىل املخطوطة البرصية املوجودة يف لندن 
وشغفله بها واعلادة كتابتها بتشجيلع من باحث 
فرنليس. وتضمنلت املقدمة اشلارات منها محاولة 

الراوي)هدايلة الثانلي( استعلادة املخطوطة وعرب عنهلا بالرقة يف 
عمليلة لفت انتباه القارىء اىل السارق الواقعي الذي يشري اليه املكان 
االصلل للمخطوطلة وهلو من رسقهلا ونقلها من  البلرصة اىل مكان 
وجودها الحايل يف لنلدن.)اال ان شيئا ما بدا غامضا وسحريا ، جعلني 
افكلر بعلدم ارجاع هذه املخطوطلة اىل املكتبة او ربملا الهرب بها اىل 
مكلان بعيد ص( وملع ترصيح اللراوي بسذاجة هلذا التفكري اال انه 
يفصلح نفسيا واشاراتيا عن الرغبة باستعلادة التاريخ وحق ملكيته 
مملن أخذه بعيلدا ومحى حتى اسم املؤلف واملُهلدى اليه وربما حتى 

العنوان االول )ثورة الزنج(.
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وملن املخطوطلة البرصية املروقة )كما رسقلت حياة البرصة 
وابنائها عىل مر التاريخ ( يبدأ ما اسميته القسم الثاني من الرواية 
ويشمل  املقاطع الخمسة االوىل، وساد فيه الرد الواضح واملحبوك 
برباعلة وفنية تتشبث بالقارىء وترسم لله االحداث حيث ترتاءى 
حيلاة بوغري الصبي االسمر العجيلب بطيبته وسذاجته وفحولته 
الظاهريلة وقدراته الخارقة حيا وميتا فيملا بعد، حياة تخترص 
الكثري من التاريخ االنساني العام والتاريخ الخاص بالبرصة بدءا 
من سبارتكوس محرر عبيد روما وعروجا عىل ثورة الزنج وعاصمتهم 
املختلارة ووقوفا عند ثورة بوغيز بعد شنقه اذ تحول يف القسم الثالث 
ملن الرواية والذي يقدم باسلوب مغاير لألسلوب الردي يف القسمني 
االول )املخطوطلة( والثانلي) املقاطع الخمسلة االوىل( / حيث الرد 
والوصلف الغرائبلي والالمعقول يهيملن عىل مجمل احلداث املقاطع 
االربعلة االخرية لرتتسم امامنا ما يمكن اعتباره ثورة لبوغيز العجيب 
ضد من أخصاه وعذبه وشنقه، وتحولت روح بوغيز اىل عدد متكثر من 
البوغيزات الزنوج العمالقة اآلكلني للجثث واملنتقمني من مضطهديهم 

باحداث غرائبية تذكرنا بمدرسة الرد يف امريكا الالتينية.
-5-

ارتكلزت احلداث الروايلة عموما علىل التاريخ العثمانلي للبرصة 
وملا نالها ملن ذاك التخلف والقسوة واالضطهلاد والتالعب الرخيص 
بمقلدرات ابنائهلا وايقلاف رجولتهم علرب فعل االخصاء اللذي يمثل 
الثيملة االساس يف الرواية وبمقاربة تلمح اىل حارض قريب او معارص 
اليقل قسوة وبشاعة علن سابقه واليقل اخصاء لهذي املدينة واهلها 
ولعل ما حواه املقطع السادس من تفش لالمراض الجنسية واملباغي 
الريلة شنق للعاهلرات وقتل للغلمان بملادة السليكون يشريبشكل 

اوضح اىل مقاربة للمايض القريب وما ارتكبت فيه من جرائم .
-6-

ختاملا البلد ملن االعلرتاف ان هلذي القلراءة التتوفر علىل تعمق 
سيميائي الشارات الرواية ودالالتها وخاصة ما يتعلق ببوغيز ومهنته 
املديمة للحياة)سقي املاء( وما تثلريه حكاية املخطوطة وارتحاالتها 
يف مقدمة الرواية وكذلك النهاية الغرائبية الحاملة بالخالص من الظالم 
القبيح املتضاد مع السمرة الجميلة لبوغيز ومواليده البوغيزات الكثر 

بقلوبهم البيض وبارواحهم الثائرة. 
أردت بهلذا االعلرتاف القول ان النقلد العراقلي املتخصص لم يزل 
بعيلدا بمسافات علن متابعة االبداع الردي خاصلة يف مجال الرواية 
وهلو  االن اكثر ملن اي وقت آخر ، مدعو اىل وقفلة جادة مع تكثرات 
املنجلز الردي العراقي بشكلل عام واالحاطة بله وبتحوالته والشك 
ان الروائلي ضيلاء الجبيلي يف روايته هذه يقدم اضافلة جادة للرد 
العراقي ينبغي تناولها بدراسلة علمية موضوعية ال أراني فيما قرأت 

وقدمت مؤهال لها .
تحيلة لبوغيز الجميل اللذي أكاد أراه كل يلوم يف البرصة وتحيات 
ملبدعه ضيلاء الجبيلي وللرواية العراقيلة وهي تتأللق والتنتظر غري 

النرش واالنتشار كما تستحق.
====

*/بوغيلز العجيب-رواية- ضيلاء الجبيي-ط1-2011-مؤسسة 
الدورسي للثقافة واالبداع- املنامة.
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 العدد )387(  الثالثاء  20  تشرين الثاني 2012

صلدر علن دار ضفلاف للطباعلة والنلرش والتوزيع 
)الشارقلة - بغداد(، كتلاب )القيثارة والقربلان - الشعر 
العراقلي منذ السبعينيلات حتى اليوم "مختلارات"( قام 
بتحريره وتقديمه الشاعلر سهيل نجم، وقدم له الشاعر 

شوقي عبد االمري.
       يقلول الشاعلر سهيلل نجلم يف تقديمله " إذا 
صحلت الفرضيلة التي مفادهلا أن الشعلب العراقي من 

لشعر الشعوب املتملردة واملتقلبلة املزاج فإن  ا
آيات  أول  ذللك، العراقلي 

والوقائلع التاريخيلة إلثبلات ذللك التملرد منلذ أن كتب 
الشعلر يف بلالد وادي الرافدين حتى يومنلا هذا كثرية وقد 
ال تحىص. لقلد سجل العراقيون تمرداتهلم الشعرية عرب 
التاريخ وكانوا السباقني إىل اإلكتشاف واإلبداع يف األشكال 
الجديلدة واملبتكرة ويف األفكار الجريئلة واللماحة منذ أن 
كتبلوا ملحمتهم الخاللدة "جلجامش" الباذخلة الجمال 
من ناحية شعريتها وفنيتهلا التعبريية وكذلك من ناحية 
تفردهلا يف التصلدي ألهلم موضوع حلاول األدب والفكر 
سرب أغلواره وهو البحث يف موت اإلنسلان وخلوده الذي 
أرخ فيه العراقيون بداية همومهم الكونية واالنشغال بها 

جمالياً. "
أملا الشاعر شوقي عبلد االمري فيحدثنلا عن تسمية 
هذه الببلوغرافيا بل )القيثارة والقربان( فيقول " الشعر 
العراقّي وليد أبّوة القربان وأمومة القيثارة. القربان حالة 
تراجيدّيلة موجلودة يف النص الشعرّي العراقلّي منذ آالف 
السنلوات وال أدّل علىل ذلك ملن "ملحملة الشعب ينوح" 
السومرّية وغريهلا من نصوص املراثلي والبكائيات التي 
يحفلل بهلا الشعلر السوملرّي، ذللك أن روح الرتاجيديا 
النابعلة من تواتلر الكلوارث والحروب والقملع وأسباب 
الهلالك الطبيعّيلة والبرشّيلة كلّهلا قد ظهلرت مالمحها 
يف فصلول التأريلخ العراقلّي منلذ بداية تكلّون املجتمع 
والحيلاة الحرضّيلة يف وادي الرافدين. إّن عدد النصوص 
الرتاجيدّيلة يفيلض فيملا ترجم لحلد اآلن، كما يجمع 
الدارسون واآلثاريون، عىل أنَّ آالف الرقم الطينّية التي 
ما زاللت تحتفلظ بأرسارها يمكلن أن ُتنبئ بمالحم 

ومراٍث جديدة."
       الشلك أن مهمة جمع الشعر العراقي حتى 
لو حددت بفرتة زمنية قصرية، يف بلد عرف بالشعر 
منذ فجر التاريخ مهمة عسرية ، من أجل ذلك أشار 
الشاعر سهيلل نجم اىل انها )مختلارات( لينأى 
بنفسه من عتب من تجاوزهم او نسيهم.  يقع 
الكتلاب ب 550 صفحة ضلم قصائد مختارة 
للشعراء منذ السبعينلات اىل اليوم، ثم اتبعها 
ببلوغرافيلا هلي تعريلف بسلرية مخترصة 

لهؤالء الشعراء وأهم أعمالهم املنشورة.

عبد �لزهرة زكي

لهلذه القصيلدة حكايلللة حاسملة يف حياتلي 
الشعريلة......... كنت استعد المتحانلات البكالوريا 
اإلعداديلة يف حدبقلة املتنزه الوحيلد يف مدينة الثورة 
)خي الرافدين حينها( منتصف شهر آيار عام 1975 
حلني جاءنلي الصديق الراحلل الشاعر غلازي الفهد 

مبتسماً عن بعد..قبل التحية فاجأني بالقول:
 _ سعدي يوسف يريد يشوفك!

 _ سعدي؟يشوفني؟ليش ومن وين يعرفني؟
 كان غازي صديقا حميماً، جمعنا ملتقى شعري 
لطلالب وطالبات االعداديلات، التقينا فيله وتعارفنا 
وشعرنلا أننا األقرب إىل بعضنا برغلم أنه قرأ قصيدة 
عموديلة فيملا قرأت أنلا قصيلدة تفعيلة..كان معنا 
يف املهرجلان `اتله اصدقلاء شعلراء آخلرون تعارفنا 
فيله أيضلاً، كان ملن بينهلم الراحل عدنلان العيىس 
والشاعران الصديقان فاروق يوسف ومالك الواسطي 
)ماللك مالك(..بعلد املهرجلان كنلت وغلازي نلتقي 
يوميا..وبهلذه اللقاءات توفرت فرصلة اقناع غازي 
بالتحلرر من العمود الذي هجلره ومن ثم التحول اىل 

شاعر حديث ينبئ بقدرة مدهشة يف الشعر.
 أجابني غازي:

 _يلوم أمس كنت عنلد سعلدي يف مكتبه بمجلة 
الرتاث الشعبي..وسألني علن أصدقائي من الشعراء 
الشباب..كانلت مصادفلة أن قصيدتلك )هي نخىش 
البحلر( معي يف جيب قمييص..أخرجتها وحني قرأها 

سعدي طلب مني أن يلتقيك إن وافقت.
 _أوافلق؟ غلداً نملي إليه..ولكلن مللاذا طللب 

اللقاء؟
 _ال أدري..لكنه تحمس لقصيدتك.

 يف اليلوم التايل ويف مكتب سعدي يوسف، التقيت 
بالشاعلر الكبلري اللذي فاجأنلي مرة أخلرى سوى 
مفاجلأة طلب اللقاء فقد كان يريلد استئذاني بنرش 

القصيدة مع تقديم له يف ثقافية )طريق الشعب(.
 حينهلا كانلت ثقافيلة )طريلق الشعلب( حلماً 
ليلس لشاعر صغري مثي وانما ألفضل شعراء البلد يف 
تللك السنوات، وما أكثرهم..النلرش يف هذه الصفحة 
اليومية تعني يف ما تعنيه امتيازاً ثقافياً وشعبياً..كل 
مثقفي البلد، من مؤيدي خط الجريدة إىل معارضيه، 
يطالعلون )طريق الشعب( التي تنفد نسخها الكثرية 

ملن املكتبات قبل العلارشة صباحاً..لكلن سوى هذا 
اإلمتيلاز فثمة امتياز آخر نلادر يعرض عّي اآلن وهو 
تقديلم واحتفلاء شاعر كبلري مثل سعلدي بقصيدة 
لشاعلر لم ينرش ملن قبل اطالقاً ولم يلزل بعد طالباً 
اعدادياً..لم يسألني سعدي عما إذا كنت منتميا لحزب 
أو مستقالً..لم يختربني ملعرفة تفكريي..كنا نتحدث 
عن الشعلر، والشعر وحلده، قلت ملع نفيس:هوية 

الشعر تكفي مع رجل مثل سعدي.
 مفاجلأة أخلرى تنبهلت لها بعد نلرش القصيدة 
أعلىل الصفحة الثقافية مع تقديلم كنت احفظه عن 
ظهلر قللب قبلل أن تنسيني سنلوات اللوعلة إياه..
كانت املفاجلأت تتعلق بطبيعة موضلوع القصيدة..
فالقصيلدة تجنح نحلو التجريد، وهذا ملا ركز عليه 
تقديلم الشاعلر للقصيدة..بينملا الجريلدة تجنلح، 
سياسيلاً، نحلو )الواقعيلة اإلشرتاكية(..كلان علّي 
أن أواجله احتجاجلات شيوخ الشيوعيلني، حرسهم 
القديلم، الذيلن يريدون أدبلاً للعملال والفالحني فإذا 
بصحيفتهم وبشاعرهم األكرب يقدمان شاعراً صغرياً 

ويحتفيان بتجريديته..
 يف مسلاء اليوم التلايل، أذكر أن جمعلاً شيوعياً، 
عشائريلاً وعمالياً، يف بيت املناضل الفالحي املخرضم 

عبدالواحد عبدالكريلم السلمان، دعاني عرب الصديق 
الشيلخ فيصلل حاتم محملد السلمان لحلوار بشأن 
القصيدة..سمعلت احتجاجلات أبويلة يمتلزج فيها 
الغضب بالحنلان وتلقيت تلك املشاعر بمحبة وتفّهم 
ومعهملا مواربلة يف ترصيلف باإلحتجاجلات وعدم 
العبء بها.. كنت يف غمرة نشوة النرش األول يف حياتي 
وبهلذه الطريقلة األكثر من باذخلة بالنسبة لشاعر 

بعمري..
 بقيلت احتفلظ بلدرس سعلدي يف التواضع مع 
الشباب..بقلي هلذا الدرس األخالقلي والثقايف يحكم 
عالقتي بالشبلاب طيلة سنوات عملري التالية.فيما 
بقيت محبتي لسعدي أكرب من كل مسافة الزمن الذي 

فصل ما بيننا وما طوى بثناياه من مشكالت.

 هي تخىش البحللر 

 ملّي 
 شجَر األرِض بهدبيِك..ونامي. 

 فأنا 
 أهجُس صوَت البحِر بعيداً 

 يقرتُب اآلَن 

 ويقرتب اآلَن 
 ويقرتُب. 

 ضّمي 
 قمَر العشب ِبكّفيِك..ونامي 
 فأنا أهجُس أنَّ طيوَر البحِر 

لًة   تجيُء اآلن َمحمَّ
 بعبرِي البحِر 

 وأرساِر البحِر 
 وتقرتُب اآلَن. 

 فكوني 
 للّيِل رسائَر..نامي 

 فأنا ألشّم البحَر..ويقرتُب اآلَن 
 فيغمُرنا البحُر 
 ويغسُلنا البحُر 
 يعلُّمنا البحُر.. 

 فخييِّ 
 أرَق الليِل..ونامي 
 فأنا أقرتُب اآلَن.. 

 ويقرتُب البحُر 
 ونقرتُب اآلَن 

 ونقرتُب..

ز�د �ملطابع

يف ببلوغر�فيا لل�شعر �لعر�قي  

ضفاف تصدر "القيثارة والقربان"
االنساين البحر" والدرس  ختشى  "هي 



مجتمع فني

بوشوشة:لـم ابدأ راقصة
فوجئت الفنانة الجزائرية الش�ابة أمل بوشوش�ة بع�دد من االتصاالت تنهال عليها هذا األس�بوع 

يعلمه�ا فيه�ا أصدقاؤها ومعارفها بأنهم تلقوا خرباً عرب خدمة "أخب�ار البالكبريي" يدعي بأنها 
املهني�ة  حياته�ا  كراقصة إغ�راء يف مدينة تدع�ى "عنابة" كما تضمن ب�دأت 

الخرب معلومات أخرى مغلوطة عنها من بينها أنها 
من مواليد "عني الزرقاء" التابعة ملدينة "ونزة" 

بوالي�ة "تبس�ة".ونفت أم�ل صح�ة جمي�ع 
ه�ذه املعلومات جملة وتفصي�اًل، فهي من 

مواليد مدينة "وه�ران" ولم تزر هذه 
املناطق املذك�ورة يف الخرب من قبل، 
وأنها غادرت وهران إىل "فرنس�ا" 
لغرض الدراس�ة وعملت هناك يف 
مجال التجميل قبل مش�اركتها 

يف برنام�ج س�تار أكاديمي، ولم 
إغ�راء"  "راقص�ة  تعم�ل يوم�اً 
وتس�تغرب تماماً تداول أخبار 

كهذه يف ه�ذا التوقيت، وال 
تع�رف مصدره�ا وال من 
املستفيد من الرتويج لها.

وأضاف�ت: "ال يمكن اعتبار 
ة  د ملا املرس�لة خرباً، والخدمة التي أرسلته ادعت أن ا

مص�دره موس�وعة ويكيبيديا، وكلن�ا يعلم بأن هذه املوس�وعة 
موق�ع مفتوح للمعلومات، ويعتمد يف محتواه عىل مش�اركات رواده، بمعنى 
أن أي ش�خص بمقدوره أن يفتح صفحة ويضع فيها ما يش�اء من معلومات 

مغلوطة وال أحد يصلح وراءه، وسياسة املوقع توضح بشكل قاطع بأنها 
ليس�ت مس�ؤولة عن دق�ة املعلومات الت�ي يحرره�ا رواد املوقع.وحول 

اإلجراء الذي س�تتبعه قالت: سنراس�ل ويكيبيديا لتصحيح املعلومات، 
ونحاول أن نعرف منهم هوية الش�خص الذي قام بدس هذا الكالم عىل 

موقعهم، وسنالحقه ونقاضيه.

أول برومو ألمحد حلمي "أون 
الين"

يق�دم النجم أحمد حلمي للم�رة األوىل برنامجا عىل اإلنرتنت من خالل شاش�ة ياهو 
مكت�وب حرصي�ا مع برنامج�ه حلمي أون الين، وال�ذي يتناول من خالله بأس�لوبه 
الس�اخر الفري�د موضوعات مجتمعي�ة عن حياتن�ا اليومية وعالقات الرج�ل واملرأة.

كما س�تعرض ياهو كوميدي مجموعة من أجمل وأحدث فيديوهات وأفالم النجم أحمد 
حلمي، إضافة إىل مجموعة من مقتطفات أفالم حلمي لتقدمها يف كليبات فريدة.ويمكن 

 HelmyOnline@ للجمه�ور متابعة جدي�د حلمي أون الين م�ن خالل تويرت عىل حس�اب
وال�ذي يمكنهم التفاعل معه ومعرف�ة جديد حلقات الربنامج، كما تتضمن شاش�ة ياهو 

مكت�وب العديد م�ن األف�الم الكوميدية التي حقق�ت نجاحا جماهريي�ا يف إطالق ضحكات 
الجماهري يف دور العرض وأمام الشاشات الصغرية قديما وحديثا.

عقوبة نوال الزغبي..!
بعد ما فعلته الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مع املرصية ساندي،يف حفل دبي األخري، حذرت 
نقابة املهن املوس�يقية يف بيان رس�مي وجهته لنقابة الفنانني يف لبنان، كتابياً و تليفونياً 

ب�رورة اتخاذ النقابة موقف ض�د الزغبي، وتطالب بالتحقي�ق معها بخصوص منعها 
لس�اندي م�ن الغناء يف الحف�ل الخريي، الذي أقي�م يف خيمة أس�اطري بفندق أتالنتس 

النخلة يف دبي.
الفن�ان املرصي مصطفى كامل، رئيس لجن�ة العمل، أكد يف البيان: »نحن ال نقبل 

رضراً أو إهانة ألي فنان مرصي، يف أي مكان  ويف حالة عدم اتخاذ نقابة الفنانني 
يف لبنان الالزم، ستكون املعاملة باملثل تجاه أي فنان لبناني يقوم بأعمال فنية 

يف مرص«.

املوت يطارد اجلداوي
للم�رة الرابعة عىل التوايل تخرج ش�ائعات املوت 

لتطارد الفنانة املرصية رجاء 
الجداوي، ويف كل مرة تؤكد 
لجمهورها وألصدقائها أنها 

بخري.
إىل اآلن م�ن  رج�اء ال تعل�م 

صاح�ب املصلح�ة يف خ�روج 
هذه الش�ائعات، مشرية إىل أن 

هذه األخب�ار تصيبها بالضيق 
وتحزن عائلتها وأصدقائها.

ش�ائعة موت رج�اء ظهرت مرة 
رابعة أول أم�س، مما جعل رجاء 

تتح�دث للصحف لتنفي الش�ائعة 
ش�احن  أن  ع�ىل  الفت�ة  مج�دًدا، 

تليفونها قد نفذ من كثرة االتصاالت 
لالطمئنان عليها.

الرباط/ وكاالت
الفنان�ني  أح�د  ه�و  إدار  حات�م 
الش�باب يف املغ�رب ال�ذي يعترب " 
اليوتوب " وس�يلته املفضلة لنرش 
األغني�ة  مج�ال  يف  نتاجات�ه  آخ�ر 
بالنظ�ر  محبي�ه  م�ع  والتواص�ل 
لهيمنة األغنية الرشقية عىل القنوات 
املوسيقية العربية، وأيضا بسبب غياب 
قناة موسيقية مغربية  تضمن للفنانني 
املغارب�ة نرش نتاجه�م الفن�ي وتعريف 
الجمهور به، وبالنظر أيضاً لكونه وسيلة 
تضمن للفنانني اإلنتش�ار الواسع مقارنة 
مع باقي وسائل اإلعالم ، وأشار حاتم إدار 
أن املش�كلة تكمن يف ضعف الربامج الفنية 
يف التلفزيون، وكذلك غياب قناة موس�يقية 
مغربي�ة وهو م�ا يف�ر اإلقب�ال املكثف 
م�ن ط�رف الفنان�ني ع�ىل ن�رش أغانيهم 

وإبداعاتهم عىل موقع " اليوتوب".
م�ن جهتها ت�رى الفنانة فات�ن هالل بك 
أن اقبال الفنان�ني املغاربة عىل " اليوتوب 
" لكونه يضمن نس�بة مش�اهدة مرتفعة 
ألعماله�م الفنية مقارنة مع باقي وس�ائل 
اإلعالم باإلضاف�ة اىل كونه وس�يلة للتواصل 
متاح�ة للجميع وهو ما يمك�ن الفنانني من 
اإلطالع عىل آراء الجمهور بخصوص نتاجهم 
الفني، وأش�ارت فاتن اىل انه�ا كفنانة لديها 
جمهور عىل مس�توى الوط�ن العربي ككل ، 
يهمها معرفة تعليقات محبيها والتي تمكنها 
من معرف�ة مالحظاتهم حول عدم املش�اركة 
يف عم�ل مع�ني، أو ح�ول الغي�اب، وهو ما يش�كل 

حافزاً ملزيد من العطاء استجابة 
لرغب�ات الجمه�ور، وأوضح�ت 
من جانب آخ�ر ان عدم اضطالع 
اإلعالم املغربي بدوره يف الرتويج 
إلنتاج الفنان املغربي بحيث الزال 
يعان�ي من عقدة الفنان األجنبي 
بخالف بلدان أخرى حيث وسائل 
يف  مهم�اً  دوراً  تلع�ب  اإلع�الم 
تش�جيع الفنان�ني ومس�اندتهم 
رغ�م ضع�ف مس�تواهم الفني، 
يف ح�ني يوج�د باملغ�رب فنانني 
معروف�ني وله�م وزنه�م داخ�ل 
املغ�رب وم�ع ذل�ك يغيب�ون عن 

وس�ائل اإلع�الم ، وبالت�ايل يبقى 
الخي�ار امامهم هو اللجوء اىل " اليوتوب " أو ش�بكات التواصل االجتماعي 

من أجل التواصل مع جمهورهم. 
الفنان حمزة السوسدي ابن الفنان الراحل محمد السوسدي عضو مجموعة 
"ملشاهب" هو أحد املهتمني بوسيلة "اليوتيوب" للرتويج ألغاني مجموعته 
الفني�ة والتي فرضتها العوملة حيث تحول العالم اىل مجتمع صغري وبالتايل 
فالفن�ان ال يمكن�ه أن يكون بمعزل عن هذه التح�والت، باإلضافة اىل دور 
" اليوتوب" وش�بكات التواص�ل االجتماعي يف الرتويج للفنان بحيث تحول 
اىل وسيلة من وس�ائل التعريف بالفنان، باإلضافة اىل التلفزيون والحفالت 
الفنية، وأش�ار حمزة السوس�دي بأن األمر ال يقترص عىل الفنانني املغاربة 
بل يش�مل أيض�ا فنانني كبار معروفني س�واء عىل الصعي�د العربي أو عىل 
الصعي�د العاملي ، كما اعت�رب ضعف الربامج الثقافي�ة والفنية التي تواكب 
مس�تجدات الفنان�ني يف اإلعالم املغربي من بني أس�باب لج�وء الفنانني اىل 
اليوتوب خالفا للس�نوات املاضية التي عرفت زخما يف الربامج الفنية سواء 
يف القن�اة األوىل او القناة الثانية وأش�ار أن الجيل الجديد أضحى يهتم أكثر 
بتقني�ات التواصل الحديثة ولهذا ينبغي عىل الفنان ان يس�تجيب ملتطلبات 

هذا الجيل.

الفنان أمني الرينكا فريى أن لجوء الفنانني يف املغرب 
اىل اس�تعمال "اليوتوب" وشبكات التواصل للرتويج 
إلنتاجاته�م الفنية له ما يربره وخاصة أمام هيمنة 
رواد األغني�ة املغربي�ة عىل وس�ائل اإلع�الم املغربية 
وعىل كربيات املهرجان�ات والتظاهرات الفنية وعدم 

االهتمام بالفنانني الشباب.
ويف ش�أن آخر، أعربت املمثلة املغربية ميساء مغربي 

عن اس�تيائها حيال االس�تيالء عىل حسابها الرس�مي عىل شبكة التواصل 
االجتماعي "تويرت"، وقيام "الهاكر" بإرس�ال تغريدات بعيدة كل البعد عن 
تغريداتها املعتادة وأسلوبها يف التحاور واملحادثة مع جمهورها الذي يغرد 
معها يف الصفحة التي تمت الس�يطرة عليها من قبل مجهولني قبل يومني 
تقريباً، ولم يستطع فريق عملها من اسرتجاعها حتى اللحظة، حيث تمت 

االستعانة من قبلهم بقسم مكافحة الجرائم االلكرتونية يف دبي.
ودعت ميس�اء مغرب�ي إىل عدم تصدي�ق التغريدات التي يت�م إطالقها عرب 
حس�ابها عىل "تويرت" موصية بعدم نقل أو نس�ب أي ترصيح إليها ينرش 
ع�ىل الصفحة لح�ني اس�تعادتها واإلعالن عن ذلك بش�كل رس�مي، حيث 
اس�تغرب عدد من املتابعني ما ينرش عىل لسانها حتى بدأوا بالسؤال للتأكد 

مم�ا إذا كانت هي التي تغرد أم ال، 
غري مصدق�ني ما ينرش من حديث 
تاف�ه ال يمت للممثل�ة املغربية أي 

صلة.
ع�ىل  مغرب�ي  ميس�اء  ويتاب�ع 
ش�خص،   115500 صفحته�ا 
وكلهم من جمهورها والحريصني 
ع�ىل تتب�ع أخباره�ا وتحركاته�ا 
الفني�ة والتي كان آخرها تقديمها 
لألطف�ال  الخليجي�ة  للمرحي�ة 
بمشاركة الطفلة املغنية البحرينية 

حال الرتك تحت عنوان "رحلة عمر"، 
وبمش�اركة مجموع�ة من النجوم عىل رأس�هم الفن�ان الكويتي 

بش�ار الش�طي، وعرضت عىل مرح مول اإلمارات يف دبي، والتي 
قال�ت بأنها من أصعب األعمال الت�ي تحتاج ملجهود كبري يف العمل 

واألداء.
وبات�ت مواق�ع التواصل االجتماعي مثل فيس�بوك وتويرت س�احة 
تنافس جدي�دة بني الفنانني العرب الذين صاروا اآلن يتنافس�ون يف 

عدد املعجبني بدال من ساحات الغناء والطرب. وبرغم انتشار ظاهرة 
متابع�ة املش�اهري يف الغرب إال أنه يبدو أن الوض�ع ال يختلف كثريا يف 

عاملن�ا العربي، حي�ث يحظى بعض النجوم مثل هيف�اء وهبي وأحالم 
وراغ�ب عالم�ة بنس�ب متابعة عالية ج�دا مما يفر حم�اس النجوم 

للنشاط يف التغريد بهدف بناء قاعدة جماهريية أوسع.
وبرغم الشعبية التي يحققها النجوم العرب عىل الشبكات االجتماعية، إال 

أن�ه يب�دو أن بعضهم قد نيس أن الحرب الكالمية ال يصح أن تنتقل إىل هذه 
املواقع التي تتميز فيها املعلومات برعة انتقالها وتواترها. فغرد فنانون 
مثل راغب عالمة بآرائهم يف السياس�ة املحلي�ة يف بالدهم مثال بينما أثارت 
الفنان�ة اإلماراتي�ة أحالم أكرب قدر من الجدل بس�بب تغريداتها املس�تفزة 
والخالية من الذوق أحيانا وخصوصا بعد انتهاء النسخة األوىل من برنامج 

املواهب الغنائية عرب أيدول.

أمام ضعف اهتامم اإلعالم املغريب
الشبكات االجتامعية تتحول إىل وسيلة مفضلة للفنانني يف املغرب
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فنــــون

بغداد/ المستقبل العراقي
 أع�رب الفنان ط�ه علوان ع�ن إفادته من تجرب�ة العمل يف 
سوريا خالل الس�نوات املاضية التي عاش فيها هناك، لكنه 
يع�رتف يف حوار أوردته )إيالف( ب�أن الحاجة املادية دفعته 
إىل العمل يف مسلسالت لم يكن راضيا عن الشخصيات التي 
أداها فيها، مش�ريا إىل أن العمل هناك أنتج ممثلني طارئني 
ال عالق�ة له�م بالتمثيل وال الف�ن وصاروا يرون أنفس�هم 

نجوًما. وجاء يف الحوار:
ما جديدك من األعمال التلفزيونية؟   •

أكمل�ت تصوير مسلس�ل بعنوان "مي�م ميم"   -
لقناة الرشقية من تأليف عبد الخالق كريم، وإخراج حسن 
حسني يتكون من 30 حلقة ويتحدث عن موضوعة جديدة 
يف الدرام�ا العراقي�ة خالي�ة م�ن العنف ومن ال�دم والقتل، 
وموضوعها يخص امل�رأة تحديداً وكيفية التعامل مع املرأة 
يف ه�ذا املجتمع الكبري مع أناس س�مارسة ملصالح خاصة 
يصلون بهذه امل�رأة، بحواء الجميلة، إىل أدنى املس�تويات، 
ونطرح هذا املوضوع للرأي العام لكي يأخذ دوره يف عملية 

حماية املرأة يف مجتمعنا.
•ما هي شخصيتك فيه؟

-املسلس�ل من بطولتي وأجس�د فيه ش�خصية )أبو رسى 
السمس�ار(، ع�ىل العكس تماماً من ش�خصية ط�ه علوان، 
وه�ذا الش�خص يتعام�ل مع امل�رأة بغالف الدي�ن لزواجات 
املتعة خدم�ة ملصالحه الخاصة، فيعمل عىل تزويج الفتيات 
القارصات، حيث ان املسلسل يتطرق لزواج املتعة واملسيار، 
وهي ش�خصية س�لبية جًدا، ومن الصعب تأدية ش�خصية 

ترفضها نفسك ولكن عليك تأديتها بطريقة مقنعة.
أي صعوبة وجدت يف تجس�يد هذه الش�خصية   •

الصعبة بالتأكيد؟
فيها صعوبة بالتأكيد ولكن أحيانا حتى زمالئي   -

م�ن العاملني معي يف املسلس�ل كانت درج�ة قناعتهم تصل 
اىل أنه�م يؤكدون ان طه علوان يف هذا العمل سمس�ار فعالً، 
وأحيان�ا آخذه�م خ�ارج الكواليس وأق�ول لهم ان�ا اخوكم 
طه عل�وان، وانا امثل هذه الش�خصية ولم اكن سمس�اًرا، 
ويؤكدون ان تمثييل للشخصية اقنعهم جداً، فكنت اقول أننا 

نؤدي ما يس�ند الينا من ادوار كي نقدمها للمشاهد وتكون 
لديه القناعة تماماً بما نقدمه.

وغري هذا املسلسل ماذا لديك؟  •
كان لدّي مسلس�ل بعنوان "متى ننام" صورناه   -
يف س�وريا وكان ل�ه وقع جمي�ل تحدثنا فيها ع�ن الجنوب 
العراقي، وكانت فيه أصابع نجاح كما ملست ذلك من الشارع 

حيث تلقيت التهاني، وقد ادى العمل ما هو مطلوب منه.
قدمت العديد من األعمال يف سوريا ما املالحظات   •

التي سجلتها عىل األعمال املصورة هناك ؟
خرج�ت بتجرب�ة كبرية ج�داً يف عملي�ة االلتقاء   -
والت�زاوج مع الوس�ط الفني الس�وري بفني�ني ومخرجني، 
وه�و يمتل�ك ما يمتل�ك لك�ن الرؤي�ة العراقية تبق�ى فوق 
االش�ياء حقيقة، وليس�ت مجاملة ولها ابداعاتها الخاصة، 
كنا نفاجئ املخرج الس�وري والفني السوري اوالً بتواضعنا 
وثانًيا بطريقة عملنا وتحضرينا وأدائنا للش�خصية، فكانت 
ه�ي الهوي�ة الحقيقي�ة للفن�ان العراقي الذي عم�ل يف كل 
االعمال السورية والعربية، فكان له البصمة الحقيقية التي 
م�ا زال اىل ح�د اآلن يتصلون بنا من س�وريا وه�م اصدقاء 
واخوة لنا وزمالء، وهذه التجربة يف الغربة نحاول ان ننقلها 
اىل جيلن�ا الجدي�د، جيل الش�باب، وهي مس�ؤولية الجميع 
وليست مس�ؤوليتي فقط، انا احاول مع كل الشباب واقدم 
لهم محارضات حول هذه التجربة من اجل االستفادة منها 

يف املرحلة الالحقة.
•ه�ل اضط�ررت للمش�اركة يف عم�ل وأنت غ�ري راض عنه 

تماماً؟
-نعم هناك الكثري من االعمال املستنسخة مع االسف، ألنها 
الش�خصيات مكررة ولكن للظرف املادي الصعب وللتواصل 
مع الحياة كان لها أثرها يف هذه االعمال عىل الرغم من انها 

كانت خالية من االسفاف.
•يق�ال ان تجربة العمل يف س�ورية أنتج�ت ممثلني ال عالقة 

لهم بالتمثيل وأتوا بهم من الشارع، ما صحة هذا؟
-هذا صحيح، ويعود ذلك لقلة الكوادر املوجودة فاس�تعانوا 
بهذه النماذج، هم يحس�بون أنفس�هم نجوم�ا حاليا ولكن 
ليس لهم ادنى عالقة مع الفن، انا اىل حد اآلن ويف هذا العمر 
ل�م اقدم م�ا يرضيني، وان�ا تلميذ اىل حد اآلن عند أس�اتذتي 
يف الف�ن، اتمن�ى من الجيل ال�ذي يقول عن نفس�ه انه نجم 

لرياجع نفسه قبل ذلك.
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طه علوان: لن أكون سمسارًا

حياة حيدر يف )سند ملكية( 

ذكرت الفنانة حياة حيدر أنها تش�ارك يف عمل مرحي جديد يحمل عنوان )س�ند ملكية( وهو 

من تأليف حس�ن كاكي وإخراج حس�ني الحيدري، حيث تجسد من خالله الشخصية الرئيسية 

... والعمل من إنتاج وزارة الشباب والرياضة.

وكان�ت حياة قد قدمت مؤخ�را أعماال يف املرح والس�ينما والتلفزي�ون وامتازت بتأدية 

الشخصيات املركبة والصعبة والتي كانت بارعة فيها بشهادة مخرجي تلك األعمال.

وقالت حياة أيضا إنها لم تعمل يف حياتها عمال قد ندمت عليه.. وهي تشعر اليوم بأنها 

مازال�ت ل�م تقدم ش�يئا ... وان املس�رية أمامه�ا لم تزل 

طويلة جدا. 
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الرابحون بجوائز الموسيقى األميركية
بعد أن حقق النجم الكندي الش�اب، جاس�تن بيرب، نجاحاً باهراً بحفل 
توزيع جوائز "أم تي يف" للموسيقى األوروبية لعام 2012، حيث حصل 
عىل 3 منها، استكمل املغني الشهري نجاحاته حاصداً 3 جوائز أخرى يف 

حفل توزيع جوائز املوسيقى األمريكية.
وذكرت وس�ائل إع�ام أمريكية أن بيرب كان نجم حف�ل توزيع الجوائز 

ال�ذي جرى ع�ىل م�رح نوكيا يف 
لوس أنجلس، أول من أمس.

وح�از بي�رب ع�ىل جوائ�ز "فن�ان 
الع�ام"، و"أفضل فنان موس�يقى 
ال�روك والب�وب"، و"أفض�ل ألبوم 
ع�ن  والب�وب(،  ال�روك  ملوس�يقى 
املغني�ة  "بليف".وحقق�ت  ألب�وم 
الش�هرية نيكي ميناج نجاحاً، بعد 
أن حصدت بدورها جائزتني، وهما 
"أفض�ل مغني�ة ملوس�يقى ال�راب 
ألبوم ملوسيقى  والبوب"، و"أفضل 

الراب والهيب هوب"، عن ألبوم "بينك فرايداي: رومان ريلوديد".
وع�ىل عكس حف�ل توزيع "جوائز إم تي يف" للموس�يقى األوروبية، لم 
تغادر النجمة الس�مراء ريهانا هذا الحفل خالي�ة الوفاض، فقد فازت 
في�ه جائ�زة "أفضل ألبوم س�ول وآر إن دبي"، ع�ن ألبومها "توك ذات 
توك".وف�از النج�م آرش بجائ�زة "أفض�ل مغن�ي س�ول وآر إن دبي"، 
وبيونسيه )"أفضل مغنية سول وآر إن دبي"(، واملغنية الكولومبية من 
أصل لبناني ش�اكريا )"أفضل مغنية التينية"(، وكاريل راي جيمبس�ن 

)"أفضل نجم صاعد لهذا السنة".
وذهب�ت جائ�زة "أفض�ل مغنية ب�وب وروك" إىل النجم�ة كيتي بريي، 
و"أفض�ل مغني�ة كاونرتي" إىل املغنية تايلور س�ويفت و"أفضل فرقة 

بوب وروك" إىل فرقة مارون 5.

لوهان تخدع باربرا ولترز
بعد أن علم�ت أن املمثلة األمريكية لين�ديس لوهان، قد خدعتها 
وألغ�ت مقابلة تلفزيونية كانت رتبتها معها، لتجلس يف برنامج 
تلفزيوني آخر مع املذيع جي لينو، استش�اطت املذيعة األمريكية 
بارب�را ول�رتز غضباً من خديع�ة لوهان.لوهان ق�د وافقت عىل 
املش�اركة يف برنام�ج »20/20«، والذي تقدم�ه ولرتز ظناً منها 

أنه�ا س�تتحدث معه�ا عن 
أن  غ�ري  الجدي�د،  فيلمه�ا 
العام�ة،  مس�ؤويل عاقاته�ا 
وبع�د أن تأكدوا م�ن أن املقابلة 
س�تدور حول اتهامها بالكذب عىل 
الرشطة يف ح�ادث م�رور ارتكبته 
يف ش�هر يونيو امل�ايض، نصحوها 
بإلغ�اء املقابلة خوفاً من أن تتفوه 

بكام قد يرض بدعواها القضائية.
وبعدما اعتذرت لوه�ان عن إجراء 
التلفزيوني�ة م�ع ول�رتز  املقابل�ة 

بدعوى أنها غري مس�تعدة للظهور يف برنامجها، اكتش�فت األخرية أن 
لوه�ان تركتها إلج�راء مقابلة يف برنامج آخ�ر يقدمه املذيع 
جي لينو، وعلقت عىل ذلك قائلًة أنها تش�عر باألسف 
عليه�ا، حيث نعتتها بأنه�ا تواجه العديد من 
املش�اكل، وها هي اآلن تقع يف مش�كلة 
أخ�رى، مش�رية إىل أن حديثه�ا مع 
لوهان كان سينصب حول فيلمها 
الجدي�د، ال القضية املتهمة فيها.

ولكن من املؤك�د أن باربرا كانت 
تعتزم جدي�اً س�ؤال لوهان، عن 
مس�ألة تناولها هي وأختها دينا 
يف  أباهم�ا  وتدخ�ل  للمخ�درات، 
الش�خصية، ومش�اكل  حياتهما 

األرسة املالية.

أنطوني تكلف 16500 
دوالر بسبب طليقته

كش�ف للم�رة األوىل أن طليق�ة 
املغني األمريكي م�ارك أنطوني 
ملك�ة جم�ال الكون الس�ابقة 
دايان�ارا توري�س تعي�ش حياة 
س�نوات  ثمان�ي  من�ذ  مرتف�ة 
،وذل�ك بفض�ل املبال�غ املالي�ة 
التي يتوجب علي�ه دفعها لها 
ش�هرياً والتي تقدر ب�16 ألف 

و500 دوالر.
زد"  م  أ  "ت�ي  موق�ع  وأف�اد 
يف  قاضي�ًا  أن  األمريك�ي 
جمهورية الدومينيكان أمر 
أنطون�ي يف العام 2004 
بدفع مبلغ مايل لطليقته 
بغي�ة إعال�ة ولديهم�ا، 
وتب�ني اآلن ان قيمتها 
دوالر   16500 ه�ي 

شهرياً.
أوراق  ان  وأوض�ح 
ان  إىل  تش�ري  املحكم�ة 
ع�ىل أنطوني أن يدفع لها 
3500 دوالر ش�هرياً كنفقة 
زوجي�ة باإلضاف�ة غىل 6500 

دوالر إلعالة ابنيهما.
يش�ار إىل ان أنطون�ي و توريس 
تزوج�ا يف الس فيغ�اس بالع�ام 
هم�ا  ابن�ان  ولديهم�ا   ،2000
كريس�تيان وراي�ن اللذي�ن ولدا يف 

ال2001 و2003 عىل التوايل.
يذكر انه بعد أس�بوع عىل تس�وية 
طاقه بالعام 2004، تزوج أنطوني 

بالنجمة جنيفر لوبيز.

الرباط/ وكاالت
الفنان�ني  أح�د  ه�و  إدار  حات�م 
الش�باب يف املغ�رب ال�ذي يعترب " 
اليوتوب " وس�يلته املفضلة لنرش 
األغني�ة  مج�ال  يف  نتاجات�ه  آخ�ر 
بالنظ�ر  محبي�ه  م�ع  والتواص�ل 
لهيمنة األغنية الرشقية عىل القنوات 
املوسيقية العربية، وأيضا بسبب غياب 
قناة موسيقية مغربية  تضمن للفنانني 
املغارب�ة نرش نتاجه�م الفن�ي وتعريف 
الجمهور به، وبالنظر أيضاً لكونه وسيلة 
تضمن للفنانني اإلنتش�ار الواسع مقارنة 
مع باقي وسائل اإلعام ، وأشار حاتم إدار 
أن املش�كلة تكمن يف ضعف الربامج الفنية 
يف التلفزيون، وكذلك غياب قناة موس�يقية 
مغربي�ة وهو م�ا يف�ر اإلقب�ال املكثف 
م�ن ط�رف الفنان�ني ع�ىل ن�رش أغانيهم 

وإبداعاتهم عىل موقع " اليوتوب".
م�ن جهتها ت�رى الفنانة فات�ن هال بك 
أن اقبال الفنان�ني املغاربة عىل " اليوتوب 
" لكونه يضمن نس�بة مش�اهدة مرتفعة 
ألعماله�م الفنية مقارنة مع باقي وس�ائل 
اإلعام باإلضاف�ة اىل كونه وس�يلة للتواصل 
متاح�ة للجميع وهو ما يمك�ن الفنانني من 
اإلطاع عىل آراء الجمهور بخصوص نتاجهم 
الفني، وأش�ارت فاتن اىل انه�ا كفنانة لديها 
جمهور عىل مس�توى الوط�ن العربي ككل ، 
يهمها معرفة تعليقات محبيها والتي تمكنها 
من معرف�ة ماحظاتهم حول عدم املش�اركة 
يف عم�ل مع�ني، أو ح�ول الغي�اب، وهو ما يش�كل 

حافزاً ملزيد من العطاء استجابة 
لرغب�ات الجمه�ور، وأوضح�ت 
من جانب آخ�ر ان عدم اضطاع 
اإلعام املغربي بدوره يف الرتويج 
إلنتاج الفنان املغربي بحيث الزال 
يعان�ي من عقدة الفنان األجنبي 
بخاف بلدان أخرى حيث وسائل 
يف  مهم�اً  دوراً  تلع�ب  اإلع�ام 
تش�جيع الفنان�ني ومس�اندتهم 
رغ�م ضع�ف مس�تواهم الفني، 
يف ح�ني يوج�د باملغ�رب فنانني 
معروف�ني وله�م وزنه�م داخ�ل 
املغ�رب وم�ع ذل�ك يغيب�ون عن 

وس�ائل اإلع�ام ، وبالت�ايل يبقى 
الخي�ار امامهم هو اللجوء اىل " اليوتوب " أو ش�بكات التواصل االجتماعي 

من أجل التواصل مع جمهورهم. 
الفنان حمزة السوسدي ابن الفنان الراحل محمد السوسدي عضو مجموعة 
"ملشاهب" هو أحد املهتمني بوسيلة "اليوتيوب" للرتويج ألغاني مجموعته 
الفني�ة والتي فرضتها العوملة حيث تحول العالم اىل مجتمع صغري وبالتايل 
فالفن�ان ال يمكن�ه أن يكون بمعزل عن هذه التح�والت، باإلضافة اىل دور 
" اليوتوب" وش�بكات التواص�ل االجتماعي يف الرتويج للفنان بحيث تحول 
اىل وسيلة من وس�ائل التعريف بالفنان، باإلضافة اىل التلفزيون والحفات 
الفنية، وأش�ار حمزة السوس�دي بأن األمر ال يقترص عىل الفنانني املغاربة 
بل يش�مل أيض�ا فنانني كبار معروفني س�واء عىل الصعي�د العربي أو عىل 
الصعي�د العاملي ، كما اعت�رب ضعف الربامج الثقافي�ة والفنية التي تواكب 
مس�تجدات الفنان�ني يف اإلعام املغربي من بني أس�باب لج�وء الفنانني اىل 
اليوتوب خافا للس�نوات املاضية التي عرفت زخما يف الربامج الفنية سواء 
يف القن�اة األوىل او القناة الثانية وأش�ار أن الجيل الجديد أضحى يهتم أكثر 
بتقني�ات التواصل الحديثة ولهذا ينبغي عىل الفنان ان يس�تجيب ملتطلبات 

هذا الجيل.

الفنان أمني الرينكا فريى أن لجوء الفنانني يف املغرب 
اىل اس�تعمال "اليوتوب" وشبكات التواصل للرتويج 
إلنتاجاته�م الفنية له ما يربره وخاصة أمام هيمنة 
رواد األغني�ة املغربي�ة عىل وس�ائل اإلع�ام املغربية 
وعىل كربيات املهرجان�ات والتظاهرات الفنية وعدم 

االهتمام بالفنانني الشباب.
ويف ش�أن آخر، أعربت املمثلة املغربية ميساء مغربي 

عن اس�تيائها حيال االس�تياء عىل حسابها الرس�مي عىل شبكة التواصل 
االجتماعي "تويرت"، وقيام "الهاكر" بإرس�ال تغريدات بعيدة كل البعد عن 
تغريداتها املعتادة وأسلوبها يف التحاور واملحادثة مع جمهورها الذي يغرد 
معها يف الصفحة التي تمت الس�يطرة عليها من قبل مجهولني قبل يومني 
تقريباً، ولم يستطع فريق عملها من اسرتجاعها حتى اللحظة، حيث تمت 

االستعانة من قبلهم بقسم مكافحة الجرائم االلكرتونية يف دبي.
ودعت ميس�اء مغرب�ي إىل عدم تصدي�ق التغريدات التي يت�م إطاقها عرب 
حس�ابها عىل "تويرت" موصية بعدم نقل أو نس�ب أي ترصيح إليها ينرش 
ع�ىل الصفحة لح�ني اس�تعادتها واإلعان عن ذلك بش�كل رس�مي، حيث 
اس�تغرب عدد من املتابعني ما ينرش عىل لسانها حتى بدأوا بالسؤال للتأكد 

مم�ا إذا كانت هي التي تغرد أم ال، 
غري مصدق�ني ما ينرش من حديث 
تاف�ه ال يمت للممثل�ة املغربية أي 

صلة.
ع�ىل  مغرب�ي  ميس�اء  ويتاب�ع 
ش�خص،   115500 صفحته�ا 
وكلهم من جمهورها والحريصني 
ع�ىل تتب�ع أخباره�ا وتحركاته�ا 
الفني�ة والتي كان آخرها تقديمها 
لألطف�ال  الخليجي�ة  للمرحي�ة 
بمشاركة الطفلة املغنية البحرينية 

حا الرتك تحت عنوان "رحلة عمر"، 
وبمش�اركة مجموع�ة من النجوم عىل رأس�هم الفن�ان الكويتي 

بش�ار الش�طي، وعرضت عىل مرح مول اإلمارات يف دبي، والتي 
قال�ت بأنها من أصعب األعمال الت�ي تحتاج ملجهود كبري يف العمل 

واألداء.
وبات�ت مواق�ع التواصل االجتماعي مثل فيس�بوك وتويرت س�احة 
تنافس جدي�دة بني الفنانني العرب الذين صاروا اآلن يتنافس�ون يف 

عدد املعجبني بدال من ساحات الغناء والطرب. وبرغم انتشار ظاهرة 
متابع�ة املش�اهري يف الغرب إال أنه يبدو أن الوض�ع ال يختلف كثريا يف 

عاملن�ا العربي، حي�ث يحظى بعض النجوم مثل هيف�اء وهبي وأحام 
وراغ�ب عام�ة بنس�ب متابعة عالية ج�دا مما يفر حم�اس النجوم 

للنشاط يف التغريد بهدف بناء قاعدة جماهريية أوسع.
وبرغم الشعبية التي يحققها النجوم العرب عىل الشبكات االجتماعية، إال 

أن�ه يب�دو أن بعضهم قد نيس أن الحرب الكامية ال يصح أن تنتقل إىل هذه 
املواقع التي تتميز فيها املعلومات برعة انتقالها وتواترها. فغرد فنانون 
مثل راغب عامة بآرائهم يف السياس�ة املحلي�ة يف بادهم مثا بينما أثارت 
الفنان�ة اإلماراتي�ة أحام أكرب قدر من الجدل بس�بب تغريداتها املس�تفزة 
والخالية من الذوق أحيانا وخصوصا بعد انتهاء النسخة األوىل من برنامج 

املواهب الغنائية عرب أيدول.

أمام ضعف اهتامم اإلعالم املغريب
الشبكات االجتامعية تتحول إىل وسيلة مفضلة للفنانني يف املغرب
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الممثل��ة جينيفر موريس��ون في 
حف��ل توزي��ع جوائز الموس��يقى 
األميركية 2012 الذي أقيم على 
مس��رح نوكيا في ل��وس انجلوس 
واخت��ارت  األح��د،  ي��وم  مس��اء 
النجمة للظهور ثوبًا من تصميم 

اللبناني العالمي عبد محفوظ.
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من ذاكرة   المسرح العراقي 
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املكان / املرح الوطني

املناس�بة / مهرج�ان بغ�داد 

 ( العرب�ي  الش�باب  مل�رح 

الدورة االوىل ( 

الفنيون / سينوغرافيا ) بشار 

عص�ام (  �  مدي�ر امل�رح ) 

عب�اس فاضل ( �  موس�يقى 

) ص�اح من�يس ( �  اضاءة ) 

عصام حداد (  �  اكسس�وار ) 

مرت�ى حبي�ب ( �  الصوت ) 

مهدي عباس ( .

" هذا وط�ن الينتصب ... ربما 

لن ينتصب .. قد نساعده عىل 

الوقوف او قد نفش�ل .. االهم 

املخرجاننا حاولنا  "

صاح منيس

فنانون: خبراء الدراما يتالشون ومستواها ينحدر
أك�د الفن�ان خلف ضي�دان تناقص خرباء الدراما بش�كل كبري يف الباد بش�كل 
انعكس عىل مس�توى الدراما الحايل.ونقاً عن وسائل إعام محلية فأن ضيدان 
ق�ال أمس "إن خرباء الدراما بعضهم وافته املنية والبعض اآلخر اعتكف يف املنزل 
مع غياب املؤسسات التي تعمل عىل صناعة دراما عىل مستوى عال، وصار التجار 
ه�م من يتحكمون بمص�ري الدراما".وأضاف: "رصنا نعيش ع�ىل ومضات درامية 
غ�ري فاعل�ة، كما ان اغلب األعم�ال الدرامية ركيكة ومهمش�ة وتفتقر إىل مقومات 
النج�اح عك�س الدراما العربية التي تتمت�ع بمهنية عالية".من جانب�ه، يرى الفنان 
عزي�ز خيون أن الدراما املحلية بحاجة إىل حكاي�ات مقنعة وجهات إنتاج متخصصة 
ومخرجني متمكنني، إلقناع املشاهد العربي بما تقدمه.وقال خيون كما أشارت وسائل 

يطمح للتمّيز اإلع�ام نفس�ها إن "هن�اك عنارص مهم�ة ألي منجز فني 
لبيئة متمثل�ة بالحكاي�ة املقنع�ة واملتجانس�ة م�ع  ا

املطروح�ة وتوفري س�قف إنتاجي جيد، 
وكل ه�ذه العنارص توض�ع تحت يد 

مخرج صاحب رؤى خاصة ليتمكن 
إقناع  يقدمه".وأض�اف م�ن  بم�ا  املش�اهد 

"أن الدرام�ا بحاجة إىل خارطة عم�ل وفق التخصصات 
املهني�ة من أجل حصد التميز من خال متابعة الصغرية 

والكبرية يف كل عمل فني". 

نحات: الرواد يشجعون التزوير 
والحكومة مع السارق!

 اته�م النحات أن�ور صباح، بعض الفنانني ال�رواد بتأييد 
انتش�ار عملي�ات التزوير م�ن خال تش�جيعهم لعدد من 

طابه�م ع�ىل ذلك.وقال صب�اح لوكالة أنب�اء محلية "كان 
ال�رواد يش�جعون طابه�م عىل العم�ل وفق أس�لوبهم الذي 

يتبعونه وهذا صار بمثابة إعان وإش�هار يدعو الطلبة لتبني 
الطريقة نفس�ها والعمل عليها فصارت أعمال الطاب نس�خة 

أخرى لعمل الرواد الذين درس�وهم".وأضاف "أن الوسط الفني 
تح�ول إىل التبعية الفني�ة وبات لكل فنان أتب�اع يقلدونه، وهذا 

أدى إىل ظهور الش�بيه عىل الس�طح واختفاء األصيل من 
األعمال الفنية".
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السجل النصراني للفرات األوسط

الراهب عبد املسيح بن بقيلة يظهر من جديد !!
       امل�ستقبل العراقي / كاظم فنجان احلمامي

 تشلعب العلرب فلي دياناتهم قبلل اإلسلام, فاختاروا 
الديانلات المسليحية واليهوديلة والصابئيلة والوثنية, 
ومنهم من ظل متمسلكاً بمذهب التوحيلد حنيفاً مؤمنا 
بالله الواحد األحد الفرد الصمد على ملة سليدنا إبراهيم 
عليله السلام.  وتميلزت أرض الرافديلن فلي القلرون 
الميادية األولى باحتضانها الكنائس واألديرة المسيحية 
من نينوى إلى البصرة, فتركت بصماتها األثرية شامخة 
فلوق األرض كشلواهد حيلة لحضلارة الميزوبوتاميلا, 
بيلد أن أغلب الناس ال يعلمون أن مثلث الفرات األوسلط 
المحصور بين الكوفة والنجف والحيرة, ضم في العصور 
القديمة حوالي )33( موقعا أثريا للكنائس واألديرة, التي 
كانت تديلن بالديانة النصرانية النسلطورية على مذهب 
القديس )نسطوريوس Nestorius( المتوفى سنة )450( 
ميادية.   وال يعلمون ان الراهب العربي عبد المسيح بن 
عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة ولد في الحيرة وعاش 
فيهلا ودفن في الكوفلة وكان عمره عنلد وفاته )350( 
عاملاً, وهلو من أحكلم حكماء العلراق في زمانله, وله 
مواقف وحكايات طريفة ظلت تتناقلها المجالس األدبية 
والفلسلفية حتى يومنلا هذا, لذا سلتقتصر جولتنا هذه 
على زيارة المواقع القديمة للكنائس واألديرة النصرانية 
في النجف والحيرة والكوفة, وسلنتعرف من خالها على 
بعض المواقلف الفكرية والسياسلية للراهب الكبير عبد 

المسيح بن بقيلة. .
 

كنائ�س الكوفة واأديرة احلرية
كان المسليحيون يتخلذون من ظاهر الحيلرة ماذا لهم, 
يختللون فيه للتعبد, فبنوا كنائسلهم ومعابدهم في بحر 
النجلف, وثبتلوا أركانهلا وأسلوارها وجدرانهلا باآلجر 
والمرمر والجص والقرميد والحجر, وطوقوها باألسوار 

الحصينة الشاهقة, حتى زاد عددها على )33( كنيسة.  
 نذكلر منها كنيسلة )عاقوال(, وكنيسلة )هند الصغرى( 
عللى خندق الكوفلة بمحاذاة نهلر )كري سلعدة(, ودير 
)هنلد الكبلرى( قلرب أطلال قصلر الخورنلق, وديلر 
)األسلاقف(, ودير )أبن مزعوق(, وديلر )األعور(, ودير 
)بيعة المزعلوق(, ودير )ابن براق(, ودير )األبلج(, ودير 
)ابلن وضلاح( المعروف بدير )ملار عبدا معلري(, ودير 
)أذرمانلج(, ودير )أبي موسلى(, ودير )بنلي صرينار(, 
وديلر )بني مرينلا(, ودير )بونا(, وديلر )الحريق(, ودير 
)حنا(, ودير )األكيراح(, ودير )الحرقة(, ودير )الجرعة( 
المعروف بدير )عبد المسيح بن بقيلة(, ودير )الجماجم(, 
ودير )عبد يشوع(, ودير )العذارى(, ودير )اللجة(, ودير 
)ملار فانثون(, ودير )الزرنلوق(, ودير )أم عمرو(, ودير 
)سلسة(, ودير )سرجس(, ودير )األسكون(, ودير )مارة 

مريم(, التي يصفها أبو الفرج األصفهاني بهذه األبيات:
بمارة مريم الكبرى وظل فنائها فقف

بقصر أبي الخصيب المشرف الموفي على النجف
فأكناف الخورنق والسدير ماعب السلف
إلى النخل المكمم والحمائم فوقه الهتف

النجلف, وفلي منطقلة  بحلر  األديلرة فلي  وانتشلرت 
)الرهيمة(, وبين )الحيرة( و)المناذرة(, وربما ستكشف 
لنلا التنقيبلات المسلتقبلية المزيلد من المواقلع األثرية 
للكنائس, ومن بين االكتشافات الحديثة مقبرة مسيحية 

في ضاحية )أم خشلم( تبللغ مسلاحتها )1416( دونم, 
تضم رفات العراقيين الذين افنوا أعمارهم على أديم هذه 

األرض المباركة الطيبة. . 

اأ�سهر الرهبان والق�ساو�سة
ربما كان الراهب عبد المسليح أكثرهم شلهرة وأطولهم 
عمراً, ثلم يأتي من بعده القديس )حنا بن يشلوع(, وهو 
ملن القبيلة التلي ينتملي إليها النعملان بن المنلذر ملك 
الحيرة, ثم القديس )مار يوحنا هوشلاغ(, الذي اشلترك 
عام 410 ميادية في االجتماع الكنسي بحضور الجاثليق 
إسلحاق, يليه شمعون بن جابر, الذي لعب دوراً كبيراً في 
بنلاء الكنائس عام 594 من المياد, ويتضح مما تقدم إن 
المنلاذرة كانوا على المذهب النسلطوري النصراني. وان 
ملك الحيرة النعمان بن المنذر بن ماء السماء كان نصرانياً 

داعماً للكنيسة النسطورية في الفرات األوسط. .
كان المسليحيون المنلاذرة ملن خيلرة علماء الحسلاب 
والطلب والمنطق وعلوم الفلك والماحلة, وبرعوا كثيرا 
في هندسلة البناء, ومنهلم المعماري الكبير )سلنمار(, 

الذي شيد قصر الخورنق. . 

اآخر الأديرة املكت�سفة حديثًا
عثرت دائرة اآلثار والتراث في محافظة النجف األشلرف 
على دير مسليحي يعلود للراهب عبد المسليح بن بقيلة 
عللى بعد بضعة كيلومترات ملن الكوفة في موضع يقال 
لله )الجرعلة(, وظهلر من الفحلص الموقعلي ان العمر 
التخميني للدير هو )1700( سلنة, وهناك من يقدر عمره 
االفتراضي بنحو 1450 سنة, لكن الثابت لدينا إن نصارى 
الحيرة هم الذين شليدوه بل اإلسلام, ووجلد المنقبون 
قبر الراهب الحكيم عبد المسليح فلي مكان ما من الدير, 
وقد كتب على شلاهد قبره عبلارة تقول: ))رحم الله عبد 

المسيح(( باللغة العربية وبالخط الكوفي. . 
 كانت الكنيسة محصنة بسور رصين عرضه متر ونصف 
المتلر, أقيمت حولله أبراج عاليلة على قطعلة مربعة ال 
تزيلد مسلاحتها على )3600( متر مربلع, على اعتبار ان 

طول الضلع الواحد )60( متراً, وفيها أربع قاعات كبيرة, 
وردهة إليواء الرهبان, وماحق خدمية, وباحة كبيرة. 

من مواقف احلكيم الراهب
يعد الراهب عبد المسيح بن بقيلة من اكبر المعمرين سناً 
في عصلره بإجماع معظم المؤرخيلن العرب واألجانب, 
وقاللوا انله بلغ ملن العمر )360( سلنة, وهلو ابن أخت 
َسلِطيح كاهن العرب, واسلم بقيلة الحقيقلي )الحارث( 
أو )ثعلبة(, وإنما سلمي بقيلة ألنه خلرج على قومه في 
بردين أخضرين, فقالوا له: ما أنت إال بقيلة )تصغير كلمة 
بقلة من البقوليات الخضراء( فسمي هكذا, وذكر الكلبي 
وأبو مخنف وغيرهما انه عاش ثاثمائة وخمسين سنة.

 يحكى أن كسلرى رأى في عالم الرؤيا إن إيوانه ارتجس, 
فسلقطت منه أربع عشلرة شلرفة, فخمدت ناُر فارس, 
وللم تخمد قبل ذللك بألف سلنِة, ورأى إباً ِصعابلاً َتقوُد 
خيا ِعراباً, حتى َعبَرْت ِدجلَة, وانتشلرت في باد فارس, 
فجلس كسرى على سرير ملكه, ولبس تاجه, وأرسل إلى 
النعملان أن ابعث إلي رجا من العرب يخبرني بما أسلأله 
عنه, فبعث إليه الراهب عبد المسيح, فقال له كسرى: هل 
عندك علٌم مما أريُد أن أسلألك عنُه؟, قال: يسلألني الملك, 
فأخبره كسرى برؤياه, فقال عبد المسيح: علمه عند خال 
لي يسلكن مشارف الشلام, يقال له َسِطيٌح, قال: فاذهب 
إليه, وسلله, فاخبرني بما يخبرك به, فخرج عبد المسيح 
حتى قدم على َسلِطيح, وهو مشلرٌف على الموت, فسلم 

عليه, فلم يجبه َسِطيٌح, فأنشد عبد المسيح:
أصٌم أم يسلمُع ِغَطريُف اليمن أم فاز َفازلَمَّ به شأٌو الَعَنْن 

يا فاصل الخطِة أعيْت مْن ومْن
إلى آخر القصيدة

فرفع َسلِطيٌح رأسله إليه, وقال: بعثك ملك بني ساسان, 
الرتجلاس اإليلوان, وخملود النيلران, رأى إبلا ِصعابا, 
تقلوُد خيلا ِعرابا, قد قطعلت ِدجلَة, وانتشلرت في باد 
فارس. ثم سلكت برهة وقال: يا عبد المسيح, إذا ظهرت 
التلاوة )إذا نلزل القرآن(, وغارت بحيرة سلاوة, وفاض 

وادي السلماوة, وخرج صاحب الهراوة, فليس الشلاُم 
بالشام, يملك منهم ملوك وملكات, على عدد الشرفات, 
وكل ما هو آٍت آت. ثم مات َسلِطيح, فقام عبد المسيح 

من موضعه, وهو يردد هذه األبيات:
يُر ْر فإنك ماِضي الدهِر ِشمِّ َشمِّ

ال ُيفزعنَك تشريٌد وتغريُر
فُربما كان قد أضحوا بمنِزلٍَة

َيهاُب صولَُهُم األسُد الَمَهاصيُر
إلى آخر القصيدة الطويلة

التحاور مع راهب العرب امل�ستنبطة
ويحكلى أن خالد بلن الوليد لملا نزل بظاهلر الحيرة, 
وتحصن منه أهلها, أرسلل إليهلم: ابعثوا إلي رجا من 
عقائكم, فبعثوا إليه بعبد المسيح, فأقبل يمشي حتى 

دنا من خالد.
فقال عبد المسيح: أنعم صباحاً أيها الملك.

قلال خالد: قد أغنانلا الله عن تحيتك, فملن أين أقصى 
أثرك أيها الشيخ ؟.

قال عبد المسيح: من ظهر أبي.
قال خالد: فمن أين خرجت ؟.

عبد المسيح: من بطن أمي.
خالد: فعام أنت ؟.

عبد المسيح: على األرض.
خالد: ففيم أنت ؟.

عبد المسيح: في ثيابي.
خالد: أتعقل أنت ؟.

واللله  أي  المسليح:  عبلد 
وأقيد.

خالد: ابن كم أنت ؟.
رجلل  ابلن  المسليح:  عبلد 

واحد.
رأيلت  ملا  خاللد: 

قط,  كاليلوم 
اسلألك في 

ء  شلي
تنحو  و

فلي 

غيره. عبد المسليح: ما أجبتك إال عما سألت, فاسأل عما 
بدا لك. خالد: أعرب أنتم أم نبط؟.

عبد المسيح: عرب استنبطنا, ونبط استعربنا. 
خالد: فحرب أنتم أم سلم ؟.

عبد المسيح: بل سلم.
خالد: فما هذي الحصون ؟.

عبلد المسليح: بنيناها للسلفيه نحلذر منه حتلى يجيء 
الحليم فينهاه.

خالد: كم أتى لك ؟.
عبد المسيح: خمسون وثاثمائة سنة.

خالد: فما أدركت ؟.
عبد المسليح: أدركت سلفن الهند والصين تمخر في هذا 
البحر )وأشلار إلى بحر النجف(, ورأيت المرأة تخرج من 
الحيرة وتضع مكتلها على رأسلها ال تزود إال رغيفاً حتى 
تأتي الشام, ثم قد أصبحت خراباً يباباً, وذلك دأب الله في 
العبلاد والباد. ومكث عبد المسليح في ذللك الدير بعدما 
تصالح مع المسللمين حتى ملات, فتعرض الدير للخراب 
بفعل تقادم الظلروف واأليام, فظهر فيه أزج معقود من 
حجلارة, فظنوه كنزاً, فإذا فيه سلرير رخلام عليه رجل 
ميت, وعند رأسله لوح مكتوب فيه: ))أنا عبد المسيح بن 

عمرو بن بقيلة: حلبت الدهر أشطره حياتي
ونلت من المنى فوق المزيد
فكافحت األمور وكافحتني

فلم اخضع لمعضلة كؤود
وكدت أنال في الشرف الثريا

ولكن ال سبيل إلى الخلود
لقلد كان بلن بقيللة شلريفا فلي الجاهلية, وملن أعيان 

المناذرة, كثير التفاخر والتباهي بعلومه وحكمته, قال:
لقد بنيت للحدثان بيتاً

لو أن المرء تنفعه الحصون
رفيع الرأس أحوى مشمخراً

ألنلواع الرياح به حنين ختاما يحلق لنا أن نعتز 
ونفتخلر بتاريخنلا الزاخلر بهلذه اللدرر 
واالنجلازات الحضاريلة الباهرة, التي 
سلطرها أجدادنا العظام في القرون 
القديملة, وال بلد أن نقلف وقفلة 
إجلال واحتلرام أملام تفوقهلم 
على األقوام والشلعوب األخرى 
فلي العللوم والفنلون واآلداب, 
بغلض النظلر علن انتماءاتهلم 
الدينيلة والمذهبيلة. .   ينبغلي 
أشلقائنا  نبخلس حقلوق  ال  أن 
التاريخي  ودورهم  المسليحيين 
المشلرف في صناعة هلذا المجد 
الشامخ فوق أرض الميزوبوتاميا 
المقدسة, وينبغي أن ال يذهب هذا 
اإلرث النفيس في مهب الريح, وأن 
ال نسلمح لذوي النفوس الضعيفة 
بطمس هلذه المواقلع األثرية التي 
تمثلل إحدى الصور المشلرقة لمهد 
علرٌب  اسلتنبطنا:  الحضاراتعلرٌب 
يتكلملون اللغلة اآلراميلة. . نبلط 
وسلريانيون  آراميون  اسلتعربنا: 

يتكلمون العربية. .

        ايو�سف اأبو يو�سف
ثاثلة وثاثلون كنيسلة وديرا تنتشلر عللى ارض 
النجلف، شلاخصة  أطالها هنا وهنلاك دليل مادي 
على تاريخ كنائسلها وأنغام نواقيسلها التي كانت 
تنشر الديانة المسيحية للعالم والتي تمثل المرجعية 

العليا للمسيحيين القدامى.   
ولعل كنوز النجلف وأهميتها ودورهلا الذي أثبتته 
التنقيبلات التلي أجريت في الكنائلس تلقى اهتمام 
دولة الفاتيكان لكي تسلاعد في إبراز معالم النجف 
المسليحية، التي تمثل رسالة حية يمكن أن تساهم 
في حوار الحضارات واألديان، وتبين أن النجف عبر 
التأريلخ للم تفرق بالديلن والمذهب، بلل احتضنت 
الجميلع، فكانت ومازالت مدينة التعايش السللمي 

بين األديان.

م�سيحيو النجف علماء طب ومنطق
تقلول الباحثلة سللمى حسلين إن "أشلهر علملاء 
المسليحية فلي النجلف، كانلوا علملاء فلي الطب 
والمنطق، ووسلائل اإلقنلاع والتأثير فلي النفوس 
كماراثيليا والقديس حنا نيشوع والقديس ماريوحنا 

)هوشاغ ( وشمعون وشمعون بن جابر".
وتضيلف حسلين "كان للحيرة دور كبير في نشلر 
الديانة المسليحية وخصوصا المذهب النسطوري 
المتوفلى  نسلطوريوس  للبطريلق  ينسلب  اللذي 
للمسليحية  الرئيلس  المركلز  وكان  450م  سلنة  
في الحيلرة، ومنها تسلربت إلى الجزيلرة العربية 
وتعلم المسيحيون السلريانية، فكتبوا ورتلوا بها، 
ثم نشلروها في باد فلارس واليماملة وعمان ثم 
ملن اليماملة انتقلت إللى نجران واليملن ومناطق 

أخرى". 
وعن تسلميتهم بالنصارى، تذكر "سلمي مسيحيو 
الحيرة بالعباد بعد أن امنوا بالدين المسليحي، على 
)المذهب النسلطوري( في القرن الرابع الميادي، 
وأول من امن وادخل الدين المسيحي هو النعمان بن 
المنلذر األول او األكبر -403 431م، ففي عام 420 
م حدثت فتنة بين المسليحيين والوثنيين، فانتصر 
النعملان األكبر للمسليحيين وحماهم، وكانت هذه 
الحادثة دليلا على حرية اعتناق المسليحية لعرب 
الحيلرة، وهناك روايلة تؤكد ان القديس سلمعان، 
شفى النعمان من مرض عصبي الم به وذلك بإخراج 

الشيطان من جسده فتنصر".
وتوضح حسلين أن "األديرة كثيرة وهي منتشلرة 
في محافظة النجف األشرف وقد كشفت التنقيبات 
وجود كنيسة كبيرة جدا في ظهر الكوفة"، مشيرة 
إلى أن من أشلهر كنائس النجف "دير االساقف، دير 
ابن مزعوق ،دير االعو، دير بيعة المزعوق، دير ابلج، 
ديلر ابن براق، دير ابلن وضاح)المعروف بمار عبدا 
معري (، دير اذر منج المعروف )اذرمانج(، دير ابي 

موسلى، دير بني صرينار، دير بني مرينا، دير بونا، 
دير نوما، دير الحريق، دير حنة، دير حنه المعروف 
)االكيلراح(، ديلر الحرقلة، دير هند الصغلرى، دير 
الجرعة المعروف )دير عبد المسليح بن بقيلة(،دير 
الجماجم،ديلر عبد يشلوع، دير العلذاري، دير اللج 
ملارت  مازفانثون،ديلر  المعروف)اللجة(،ديلر 
مريلم، دير محلراق، دير هند الكبلرى المعروف)ام 
عمرو(،وديلر ذات االكيلراح فضا علن وجود دير 

الزرنوق ودير سرجس ودير االسكون". 

كنائ�س... روائع يف الفن والعمران
وفلي ما يخص بناء االديرة والكنائس تبين سللمى 
والجلص  والمرملر  اآلجلر  يسلتخدمون  "كانلوا 
والقرميلد مملا جعلهلم يحترفلون روائلع الفلن 
والعمران في كنائسلهم، فالدير كلملا كبر كلما زاد 
عدد الرهبان والمتدينين فيه، وكان كل دير محصنا 
بسلور مكين شاهق يدفع عنه شر الهجمات ويقيه 

من المعتدين".
وأوضحت ان "من أشلهر علماء المسيحية من أبناء 

نيشوع الحيرة هم، ماراثيليا، والقديس  حنا 
الحيرة  ن )من عشليرة مللك  لنعملا ا

المنذر(،والقديس  ماريوحنا بلن 
وهلو  )هوشلاغ( 

حضلر  اللذي 
اسلحاق  مجمع 

الجاثليق عام410م ،وشلمعون اللذي امضى اعمال 
مجمع )بهياال( سلنة486م، وشلمعون الذي حضر 
مجمع )اقاق(، وشلمعون بن جابر الذي نصر الملك 
النعمان الرابع سنة 594م، وبنى الكنائس المعظمة، 
ومن اعيان النصارى عبد المسليح بن بقيلة، وكان 
لهلم نظلام دينلي ورتلب ورؤسلاء ومرؤوسلون 
وزعملاء الديلن ومن أسلماء الزعاملات المعروفة 
انذاك "االبيل)المسليح بلن مريم(،البطريك )رئيس 
البطريق(،األسلقف  النصارى(،الجاثاليلق)دون 
والمطلران ،الحبلر )ملن رؤسلاء النصلارى( وان 
اغللب المبشلرين  كانوا علماء فلي الطب والمنطق 
،ووسلائل اإلقناع والتأثير فلي النفوس وكان للدير 
دور كبير في نشلر الثقافة وتدريس مختلف العلوم 

والمعارف".

 33 كني�سة وديرا يف النجف واحلرية والكوفة
اما المؤرخ اسلتاذ التاريخ االول في جامعة الكوفة 
الدكتلور حسلن عيسلى الحكيلم، يقلول "تحولت 
الحيلرة الى ديانة مسليحية بعد ان كانلت وثنية"، 
مؤكلدا احصلاء 33 كنيسلة وديرا تنتشلر في بحر 
النجلف والحيلرة والكوفلة، كانت قد انتشلرت في 

ربوعها السريانية".
ويضيلف انله وعلى اثر ذللك انتشلرت األديرة في 
الحيرة و في ظاهرها، وغالباً ما كان المسيحيون 
يتخذون ملن منطقة ظاهر الحيرة مكانا لهم، الن 

الراهب والمتدين المسيحي كانا يختليان في منطقة 
بعيدة عن السلكان للتعبلد، ولكون بحر النجف كان 
يقلع في ظاهر مدينلة الحيرة وهلو منطقة خالية 
من السلكن، لذا اختار رجال الدين المسليح المعابد 
والكنائلس فيها، فضلًا عن انتشلار الكنائس قرب 
مدينة الكوفة، ومنهلا عاقوال التي تقع بين الكوفة 
والحيلرة )منطقلة مطلار النجف االشلرف الدولي 
ومعامل االسلمنت حالياً( وانشلئت فيهلا كنائس، 
فالسلريان كانوا يسلكنون عاقوال ،وبنية كنيسلة 
هند الصغرى على خندق الكوفة )الذي يعرف بكري 
سلعدة حالياً(، اما فلي احدى المناطلق على حافة 
بحلر النجلف كان يقع دير هند الكبلرى بين النجف 

والحيرة قرب قصر الخورنق" .
ويبيلن الحكيم "لدينا رواية تؤكد ان خالد بن الوليد 
عندملا اراد ان يفتلح الحيلرة عام12هلل عسلكر 
فلي ارض النجلف في منطقة الغري ثم بدأ يسلقط 
القصلور الواقعلة بين النجلف والحيلرة فضاً عن 
احتاله االديلرة في هذه المنطقلة وكان بن الوليد 

في فتح كنائسلهم حرباً يخير المسيحيين 
سللماً،  يدفعلون ام  وكانلوا 
ما تفتح الكنائس الجزيلة فغالباً 
فهناك  تؤكلد سللماً،  حادثلة 
الراهلب  ف ان  و لمعلر ا
المسليح  بقيللة عبد  بلن 

فلي الحيرة جرت بينه وبين خالد بن الوليد محادثة 
وتحاور قبل دخول االخيلر مدينة الحيرة، وتضيف 
الرواية ان ابن الوليد سأل الراهب عبد المسيح ماذا 
ادركت في هذا المكان –الحيرة- قال: أدركت سلفن 
الهند والصين وهي تمخر في هذا البحر، واشار عبد 

المسيح الى بحر النجف".
ويتحلدث الحكيلم عن عدد االديلرة "قمت بإحصاء 
الكنائلس ودونتها فلي كتاب)المفصل فلي تأريخ 
النجف األشلرف( وفي كتابي اآلخر )مدينة الحيرة( 
وتوصللت إللى وجلود 33 ديرا وكنيسلة منتشلرة 
فلي المثلث الحضاري النجلف والكوفة والحيرة ثم 
تتوغلل االديرة لتصل الى منطقلة الرهبان في بحر 
النجلف التي تقع بالقرب ملن منطقة الرهيمة التي 
ال تبعد عن النجف سوى20كم اذ توجد بقايا ألديرة 

في المنطقة".
ويؤكلد الحكيم "حينملا انتهلى دور الحيرة كدولة 
كبيلرة وهيمن اإلسلام عللى هلذه المنطقة بقيت 
الكنائلس والمسليحيون، حتى ان اإلملام علي )ع( 
اثنلاء خافته فلي الكوفة ملر بأحد األديلرة وكان 
الناقوس يدق فسلأل الذين كانلوا معه؟ ماذا يحكي 
هذا الناقوس، فقيل له يا أمير المؤمنين وهل يتكلم 
قلال االملام )ع( نعم يتكللم وبدأ اإلملام علي )ع( 
يفسلر نغمات ودقات الناقوس، مؤكلداً فيها نوعا 

من العبادة والتوحيد لله سبحانه".

 طبيب م�سيحي يعالج الإمام علي
ويضيلف "فلي عهلد اإلمام عللي بن ابلي طالب 
)ع( كانلت االديرة تؤدي دورهلا الديني، وعندما 
اصيب االمام )ع( في 19رمضان جيء له بطبيب 
مسليحي ملن منطقلة عيلن التملر يسلمى أثير 
السلكوني الذين كشف عن رأس اإلمام )ع( وقال 
له يلا اميلر المؤمنين: "انلك ميت فاعهلد عهدك 
فالضربة وصلت الى الدماغ"، وهذه داللة على ان 
المنطقة المسليحية تمتد من الحيرة وضواحيها 

الى عين التمر في كرباء".
يتابع الحكيم"ان الشابشلتي فلي كتاب الديارات 
يكتب عن اديلرة العراق ويحدد األديرة الموجودة 
فلي منطقة بحلر النجف، ولو جمعنا الشلعر 
اللذي قيلل في هلذه األديرة فيمكلن أن يصل 
إللى ديلوان أو أكثلر، الن محاورات شلعرية 
كانت تجلري في هذه األديلرة والكنائس في 

محافظة النجف االشرف".
ويبين "لدينا نصوص لشعراء الكوفة ومنهم 
الشلاعر ابو نلؤاس وهو من  شلعراء العصر 
العباسلي الذيلن يخرجون اللى االديرة، وهم 
ينشلدون الشلعر وكثيراً من الشلعر العربي 
ملدون ضملن هلذه االديلرة التي بقيلت الى 
منتصف العصر العباسلي وملن ثم بدأ الناس 

يهاجرون الى بغداد".

  انت�سار الأديرة والكنائ�س
ويؤكلد محمد المياللي مدير اثلار محافظة النجف 
األشلرف "اجرينلا مسلوحات حديثلة بخصلوص 
االديلرة والكنائلس وللم تكتملل المسلوحات بعد 
ولكن تشلير الى وجود الكنائلس من منطقة مطار 
النجلف االشلرف الدوللي اللى ناحيلة الحيلرة ثلم 
المنلاذرة وصوالً اللى بحر النجف كعيلون الرهبان 
وقصلور االثلة ولدينا احصائية بخصوص المناطق 
المنقبلة في محافظة النجف تصلل الى 200 موقع 
اثلري ونعتقلد ان العلدد سليزداد فلي حلال اتمام 
عملية المسلح الحديلث وخاصة مسلوحات االثار 
المسليحية فلي المحافظة كملا تحيلط بالكنائس 
مقابر مسليحية ولعل التنقيبنات االخيرة اثبتت لنا 
ان اكبلر مقبرة للمسليحيين في العلراق توجد في 
محافظلة النجف االشلرف مسلاحتها 1416 دونما 
تقع في منطقة تسمى ام خشم تحوي قبورا كثيرة 

جدا للنصارى".
ويذكلر الدكتلور محملد باقلر البهادللي "ارتبطت 
مدينة النجلف تأريخيا وجغرافيا بالحيرة والكوفة. 
فالوجود العربي القبلي، كان متمركزا حول منطقة 
النجف في العصر الذي سلبق االسلام وان هجرت 
القبائلل اليهلا ازدادت بتجملع من علرب المناذرة 
والحيرة كما يقصدها األمراء والملوك لغرض الصيد 
والتمتلع بهوائهلا النقي وقد تناثلرت بالقرب منها 

األديرة والقصور مثل قصر الخور نق والسدير".

  اأديرة معروفة بب�ساتينها واأزهارها
ويضيف الباحث هاشلم ناصر المحنلك "ان االديرة 
كانت منتشلرة في الكوفة ومن اشهرها دير حرقة 
ودير ام عمرو ودير سلسللة فضا عن ديرالجماجم 
الذي كانلت تصنع بالقرب منه الكؤوس الخشلبية 
وكانلت هذه االديرة معروفة ببسلاتينها الواسلعة 
وازهارهلا اذ كانوا يزرعلون فيها اللورد والعذراء 

والخزامي واالقحوان والبنفسج".
 ويمكلن االشلارة الى احلد اقدم النصلوص االدبية 
التي يصف فيها أبو فرج االصبهاني تلك األديرة في 
النجف : بمارة مريم الكبرى              وظل فنائها فقف 
بقصرابي الخصيب المشلرف الموفلي على النجف 
فأكناف   الخورنق   والسلدير  ماعب    السللف الى 

النخل  المكمم   والحمائم    فوقه     الهتف
لعل عمر النجف الذي يمتد الى اكثر من مليون سلنة 
حسلب ما ذكرتله التنقيبلات األثرية التلي ترجعه 
إلى عصر البايستوسلين المتوسلط وما بعده من 
العصلور حتلى العصلر الحجلري القديلم، يبين لنا 
أهمية هذه المدينة المقدسة التي خرجت مدارسها 
االف العلماء المسليح والمسللمين ومايين العباد 

الذين لم يركعوا اال لله.
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النجف األرشف مدينة الكنائس واألديرة
عاش على أرضها المسيحيون قبل 1400 عام



       امل�ستقبل العراقي/ الدكتور علي التميمي

"إن الل�ه اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين" – -33 آل عمران.

"ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم" – 
-34 آل عمران.

هناك إشكاليات معرفية رغم كل جهود التبليغ 
والتوضيح من قبل األنبياء والرسل وخلفائهم 
األوصياء اال انها ظلت تش�كل حاجزا للذين ال 
يريدون تدبر األمور على نحو عقلي بعيدا عن 
اله�وى والعاطفة غير المس�تعينة بمدركات 
التأم�ل والتفك�ر ق�ال تعالى " اف�ا يتدبرون 

القران ام على قلوب أقفالها".
وم�ن كبريات القضاي�ا التي طرحه�ا القران 
الكري�م وه�ي كثيرة ولك�ن منها ما يناس�ب 

الحديث هي كل من:
-1 قضية االصطفاء

-2 قضية الذرية
-3 قضية والية االمر

-4 قضية التأويل
وقضي�ة االصطف�اء: ومعناه�ا: ان الل�ه ق�د 
اصطفى لرس�الته التي كان�ت واحدة ولكنها 
عل�ى مراحل مجموعة من األس�ماء المباركة 

المطهرة وهم:
أ- الرسل عليهم السام.

ب - االنبياء عليهم السام.
ت - اوصياء الرس�ل واألنبياء عليهم الس�ام، 
وقد اخبرنا رس�ول الله "ص" وهذا ما حفلت 

به كت�ب الصحاح والرواة من 
الس�نة والش�يعة "خلفائ�ي 
من بعدي اثنا عشر كلهم من 

قريش".
واالصطف�اء ش�ان رباني لم 
يك�ن للبش�ر دخل في�ه "ما 
اشهدتهم خلق السماوات واال 
رض وال خلق أنفسهم" حتى 
ال تدخ�ل الرغب�ات والنوازع 
البش�رية وه�ي كثي�رة كما 

سنرى.
وشاءت حكمة الله تعالى ان 
يكون لهذا االصطفاء "ذرية" 
وه�ذه الذرية هي من نس�ل 
ادم، قال رس�ول الله "ص": 
"أنا س�يد ول�د ادم وعلي بن 

أبي طالب سيد ولد العرب".
والمتتبع للقرآن الكريم يجد 
القرآني�ة  اآلي�ات  بع�ض  ان 
تحتاج الى تأويل اي توضيح 
وبيان وتفس�ير، ق�ال تعالى 
الل�ه  اال  تأويل�ه  يعل�م  "ال 

والراس�خون في العلم 
" ومن اوضح المواقع 
التي كان�ت تحتاج الى 
التأوي�ل ال�ذي احتاجه 
نبي من أنبياء الله وهو 
كلي�م الرحمن موس�ى 
علي�ه الس�ام ما حدث 
ل�ه م�ع العب�د الصالح 
في ع�رض البحر وهو 
" الخض�ر " ال�ذي قام 
بأعم�ال عندم�ا رافقه 
الس�ام  عليه  موس�ى 
اشكل عليه وطلب منه 
الخض�ر ان يصبر على 
ما يرى ولكن موس�ى 
ظ�ل يس�ال ولكن�ه لم 
يفارق صف�ة التواضع 
مما لم يجعل بينه وبين 
الخضر عليه السام اي 
مبرر للخاف والفرقة، 
فواص�ا رحلتهما التي 

تحول�ت ال�ى اس�تكمال للعلم في س�بيل الله 
والمجتمع البشري وهذا ما ينقصنا اليوم في 
شؤون حياتنا التي مزقتها الخافات وفرقتها 

الطائفية والعنصرية والفئوية، قال تعالى:-

-1 "فوج�دا عبدا من عبادن�ا اتيناه رحمة من 
عندن�ا وعلمن�اه من لدنا 
علما " – -65 الكهف.

-2 قال له موس�ى هل 
اتبع�ك عل�ى ان تعلمن 
مم�ا علمت رش�دا " – 
-66 الكهف – الحظوا 
س�ؤال اه�ل العلم على 
علي�ه  موس�ى  لس�ان 
س�ؤال  ه�و  الس�ام 
م�ن اجل الرش�د وهي 
هن�ا  وم�ن  الحكم�ة، 
ق�ال االم�ام عل�ي بن 
ابي طال�ب وهو تلميذ 
رسول الله "ص": سل 
تعلما وال تسال تعنتا " 
والذين يس�الون اليوم 
عن مظاهر عاش�وراء 

اغلبهم يسال تعنتا..
-3 قال انك لن تستطيع 
مع�ي صب�را " – -67 

الكهف.
-4 وكيف تصبر على م�ا لم تحط به خبرا" – 

-68 الكهف.
-5 قال ستجدني ان شاء الله صابرا وال اعصي 

لك أمرا" – -69 الكهف –
-6 قال فان اتبعتني فا تسألني عن شيء حتى 

احدث لك منه ذكرا 
 – الكه�ف   70-  –
تأويل  يس�تمر  ثم 
ما ح�دث من قبل 
الخضر حتى اآلية 
– -82 من س�ورة 
الكهف المباركة – 
للداللة  ذلك  ذكرت 
حاجتن�ا  عل�ى 
الصحيح  للتأوي�ل 
الكريم  القران  في 
وه�ذا التأويل هو 
من اختصاص من 
الق�رآن  س�ماهم 
ف�ي  بالراس�خين 

العلم، وهؤالء لهم في 
اخرى  صف�ات  القران 
فهم: اه�ل الذكر، وهم 
أول�ى األم�ر، والي�وم 
الن�اس  يس�أل بع�ض 
كم�ا س�ألني البع�ض 
على احدى الفضائيات 
ه�ل يوجد ف�ي القران 
الكري�م تحديد للحاكم 
الكري�م  الق�رآن  ف�ي 
بعد رس�ول الله "ص" 
ويبدو ان هذه األسئلة 
وعدم  االبتع�اد  نتيجة 
الثقاف�ة  مواكب�ة 
القرآنية واخذ مصرها 
م�ن اه�ل االختصاص 
وهم "الراس�خون في 
العل�م " وع�ن ه�ؤالء 
قال رس�ول الله "ص" 
البي�ت عليهم  عن اهل 
الس�ام: " ال تتقدم�وا 
وال  فتهلك�وا  عليه�م 
تتخلفوا عنهم فتندموا 

وال تعلموه�م فانهم معلم�ون " ومن يتمعن 
بمقولة الرسول "ص" الذي ال ينطق عن الهوى 

ان هو اال وحي يوحى، يجد أننا امام تشخيص 
وتحديد واض�ح لهوية الحاك�م والوصي بعد 
رس�ول الل�ه "ص" واذا اخذنا بنظ�ر االعتبار 
اآلي�ات الكريمة الت�ي تتحدث عن تش�خيص 
ول�ي االمر حيث تقول بوضح: " واطيعوا الله 
ورس�وله والي االمر منكم " وف�ي اية اخرى 
تفس�ر هذه االية حيث تقول "انما وليكم الله 
ورس�وله والذين امنوا الذين يقيمون الصاة 
ويؤتون ال�زكاة وهم راكعون"، وقد ثبت عند 
كل الصح�اح والمرويات ف�ي الصدر االول ان 
من ادى الزكاة وه�و راكع هو االمام علي بن 
ابي طال عليه السام، وفي آية اخرى مثل اية 
"المودة" و"آي�ة التطهير" واي�ة "المباهلة" 
وآية "ويتلوه ش�اهد منه" وكان المس�لمون 
يس�ألون رس�ول الله "ص" قائلين: يا رسول 
اول�ي  ه�م  م�ن  الل�ه 
القربى " فيقول: علي 
والحس�ن  وفاطم�ة 

والحسين".
استش�هد  وعندم�ا 
الحس�ين عليه الس�ام 
كان واضح�ا للصحابة 
ب�ن  عبدالل�ه  ومنه�م 
عمر, وجابر بن عبدالله 
األنصاري وعبد الله بن 
عب�اس وعب�د الل�ه بن 
الزبي�ر وغيره�م كثير 
الحس�ين  يرون  كان�وا 
سبط رسول الله "ص" 
وي�رون يزي�د مغتصب 
فاجر،  فاس�ق  الخافة 
رأي  ح�ال  ه�و  ه�ذا 
الصحاب�ة فض�ا ع�ن 
المس�لمين  بقي�ة  رأي 
يقت�ل  عندم�ا  ولذل�ك 
سبط رسول الله "ص" 
على ي�د ظالم مغتصب 
لس�لطة الخاف�ة ه�و 
يزيد بن معاوية لم يكن 
ل�دى المس�لمين غي�ر المضللين من ش�ك في 
ظامة الحس�ين وصواب موقفه، فلم تحدث 

إش�كاالت طائفي�ة اال بع�د ان بدأت الس�لطة 
الزمنية ممثلة ببني أمية وبني عباس تستأثر 

وتح�رف  بالحك�م 
وتض�ع  الحقائ�ق 
التحريف في الرواية 
وبمرور الزمن نش�ا 
االخت�اف في الرأي 
بناء عل�ى األحاديث 
حت�ى  الموضوع�ة 
تيمي�ة  اب�ن  كان 
ال�ذي خال�ف علماء 
والجماع�ة  الس�نة 
ف�ي خمس�ة عش�ر 
اخ�ذ  وال�ذي  رأي�ا 
تحسين  عاتقه  على 
معاوي�ة  ص�ورة 

والتقلي�ل من ش�خصية االمام عل�ي واخفاء 
فضائل�ه متعم�دا اث�ارة الفتنة فكان ش�عاره 
ضد ش�يعة اهل البيت عليهم الس�ام " عليهم 
الس�يف المس�لول الى ي�وم القيام�ة " وهذا 
الش�عار اليزال مثبت في كتابه "منهاج السنة 

النبوية ".
وبمرور الزمن س�اد جو من الضعف عن قول 

الحق رغم وجود المؤلفات التي كتبها علماء 
اهل السنة واثبتوا فيها حق الحسين مثل 

الصح�اح، وكن�ز العمال والس�يوطي، 
والصواع�ق المحرق�ة، اال ان ظه�ور 
المذهب الوهابي اجج الروح الطائفية 
التي ل�م تكن موجودة عند علماء اهل 
السنة في القرن االول والثاني والثالث 

المذهبي�ة  الم�دارس  فقه�اء  وحت�ى 
االربعة لم يكونوا من مروجي الطائفية 
وانما كانت آراؤهم في س�ياق االجتهاد 
ف�ي الرأي حتى ان اإلمام الش�افعي كان 

يقول بحق اهل البيت:-
يا أهل بيت رسول الله حبكم.. فرض من 

الله في القرآن انزله
كفاك�م من عظيم الش�ان أنكم.. من لم 

يصل عليكم ال صاة له.
والتاعب الذي ت�م حول معنى 

اهل البيت، ثم التاعب الذي 

ت�م يح�ذف عترت�ي واس�تبدالها بس�نتي في 
القرون المتاخرة والتعم�د في تضليل الناس 
ح�ول مفه�وم " اول�ي االمر " هو ال�ذي هيا 
للمناخ الطائفي الذي اشتد بعد ظهور المذهب 
الوهاب�ي وه�و ليس بمذه�ب فقه�ي يمتلك 
االستدالل الفقهي المبني على االستنباط من 

االدلة الشرعية.
ومن هنا نجد اليوم من يريد ان يوجه مايحدث 
من احياء لش�عائر ثورة االمام الحسين عليه 
الس�ام توجيها طائفيا وهو عمل فيه الكثير 
من تغييب الحقائق عن المسلمين، فالحسين 
ملك لامة االسامية اوال وملك للبشرية ثانيا، 
والمسلمون السنة يحبون الحسين، والوهابية 
التمثل كل اهل الس�نة، وهذه مجازرهم بحق 
المس�لمين من سنة وش�يعة وبقية المذاهب 
حت�ى وصلت الى المس�يحيين انم�ا تدل على 
جهلهم ومنهجهم التكفي�ري يبرا منه علماء 
اهل الس�نة مثلما يبرا منه علماء اهل الشيعة 
فهذا امام المس�جد االقصى في القدس يعلن 
حرمة س�فك الدماء في س�ورية وهذا الشيخ 
الدكتور محمد س�عيد رمضان البوطي رئيس 
اتحاد علماء الشام وامام المسجد االموي في 
دمش�ق، والش�يخ بال ش�عبان في طرابلس 
لبنان والش�يخ ماهر حمود امام مس�جد في 
صي�دا يرفضون اعمال الوهابيين ويدحضون 
ارائهم في الفتنة الطائفية التي تريد ان تجعل 
م�ن مناس�بة عاش�وراء واالحتف�ال بذكرى 
ثورة االمام الحس�ين وس�يلة لتحريك الفتنة 
بين المس�لمين وهو نفس النهج الذي تسعى 
لتحقيقه اس�رائيل ومعها امري�كا التي تقف 

اليوم لدعم اسرائيل في حربها ضد غزة.
وبه�ذا يك�ون االم�ام الحس�ين م�ن الذري�ة 
المصطفاة ومن اولي االمر النه من الراسخين 
ف�ي العل�م ومن اه�ل الذك�ر الذي�ن يمتلكون 
الق�درة عل�ى التاويل والذين ل�م يعرف عنهم 
انهم درس�وا او تتلمذوا عند احد غير رس�ول 
طري�ق  ع�ن  "ص"  الل�ه 
االمام علي بن ابي طالب 
الذي قال عنه رسول الله 
العل�م  ان�ا مدين�ة  "ص" 

وعلي بابها "
الطائفي�ة  االش�كالية  ان 
سُتهزم أمام وهج الثورة 
الحس�ينية مثلما انهزمت 
س�ابقا ف�ي كل محطات 

صناعة الفتنة.

       امل�ستقبل العراقي/ علي فاهم 
لم تنل عاشوراء المجد إال ألنها ثورة. 

فم�ن يري�د أن ينزعه�ا لب�اس الثورة فه�و ينزعها 
مجدها .. 

كان�ت و مازال�ت ث�ورة الط�ف نبراس�اً يني�ر درب 
األح�رار الرافض�ون للظلم في كل زم�ان و مكان , 
فلم تكن عاش�وراء محطة اس�تقرار و حط الرحال 
بل كانت ناصية لانطاق و منار هدى لكل الثورات 
و مسيرات التحرر, ولكنها كحال كل تغيير ال تبقى 
كما أريد لها الثائرون فمع تقادم األزمان واالبتعاد 
عن مصدر الضوء يدخل فيها ما ليس فيها ويشوب 
أهدافها الكثير من الشبهات عندما تغدو هي الغاية 
بح�د ذاتها وتتحول من وس�يلة للتغيير الى محطة 
للس�كون والرضوخ للواق�ع وعندما يضرب حولها 
س�ور من القدس�ية الفضفاضة التي تتمدد وتتسع 
بإضافة طقوس ومراس�يم غريبة عنه�ا لتتمحور 
حوله�ا الثورة فتفرغها من محتواها وتحرفها عن 

غاياتها وأهدافها الحقيقية. 
الث�ورة هي انتفاضة عل�ى الواقع ورفض للرضوخ 
واالنحناء للظروف المكبل�ة أليدينا وأفكارنا ولهذا 
يس�عى م�ن يخاف�ون الث�ورات إل�ى تجريدها من 
س�احها الوحيد وه�و التغيير ألنه ببس�اطة يعني 
س�حب البس�اط من تح�ت كراس�يهم الت�ي بنوها 
عل�ى جماج�م الثائرين والرافضي�ن لحكمهم, كان 
البعثي�ون في العاش�ر من مح�رم مكلفين من قبل 

يخترقوا  أن  قاداتهم 
تلك  طويريج  ركضة 
الصرخة الملبية لنداء 
الحس�ين الخالد ) أال 
ينصرنا(  ناص�ر  من 
وظيف�ة  وكان�ت 
البعثيين هو  ه�ؤالء 
أن يحرفوا ش�عارات 
األنصار من  الثورية 
للحم�اس  الملهب�ة 
إلى ش�عارات فارغة 
خاوية تداعب أذهان 
الس�ذج م�ن الناس, 
البعثيين  أح�د  يقول 
أن  إننا كن�ا مكلفين 
نردد شعارات معينة 
مثل )يا عباس جيب 

الم�اي لس�كينة( بدل ش�عار )أب�د والله ما ننس�ى 
حس�يناه( و كان الكثي�ر ي�رددون وراءن�ا ما نردد 
دون أن يعون ما وراء هذه الشعارات, انتهى, ولكن 
الواعين من أنصار الحس�ين كانوا يعيدون الموكب 
الى مس�اره الصحيح, فمثل هذه المحاوالت غايتها 
تفريغ الثورة من ثوريتها وسلبها مقومات التغيير 
لتسقط في مستنقع الخرافة والطقوسية الفارغة, 
فالبع�ث لم يتمكن م�ن إخماد الثوري�ة في نفوس 
الن�اس رغ�م كل محاوالت�ه المتك�ررة والعنيف�ة 

والوحش�ية غير المس�بوقة حتى تحولت الشهادة 
إلى غاية ال تتس�امى معها باقي الغايات فأصبحت 
ثورة الطف تش�ع عل�ى الثوار نور الش�هادة وبات 

الحسين قائداً في طفوف جديدة. 
وربما يدافع )من لم يستوعب ثورة اإلمام الحسين 
علي�ه الس�ام( ع�ن بع�ض الطق�وس الملصق�ة 
بالث�ورة و يحس�بها أنه�ا ه�ي الث�ورة بوج�ه من 
يحاول تنزيهها وتصحيح مس�ارها فيدخل أبنائها 
في ن�زاع داخل�ي وتزرع الفرق�ة بينهم لينش�غلوا 
ع�ن غاياته�م األصلي�ة فتش�تعل حرب اس�تنزاف 

داخلي�ة تأكل األخض�ر واليابس وهذا 
يصب طبعاً في صال�ح أعداء الثورة, 
وأخيراً يجب إع�ادة قراءتنا لملحمة 
عاش�وراء ف�ي س�احة الفك�ر الحر 
لنختب�ر تأثيرها وإس�قاطاتها على 
واقعنا الس�لوكي الجمعي والفردي 
و عاقاتن�ا المجتمعي�ة , يج�ب أن 
نقرأ ) الحس�ين ( في إطار اإلجابة 
عن الس�ؤال المنطقي الذي يفرض 
نفس�ه , ماذا أراد الحس�ين بثورته؟ 
وماذا يري�د منا؟ أنا ال�ذي أدعي أني 
حس�يني مبدأي, فهذا المدعى يوجب 

أن يكون )الحس�ين( لدي�ه مثاالً أعلى 
يحتذي ب�ه ال أن َيلبُس عاش�وراء رداًء 
بالياً في أيام معدوداٍت, وسلوكه يزيديا 
أموي�اً بامتياز , مهما كان صراخه بحب 
الحس�ين , فالحس�ين ينظر إلى سلوكنا 
و أفعالن�ا ال الى ما نرتدي�ه وما تلقلق به 
ألس�نتنا العارية فالحس�ين ف�ي التعرف 
اليه هو مختصر في كلمة )مس�لم( بكل 
ما تحمله ه�ذه الكلمة من مضمون فمن 
يقفز على ه�ذه العتبة و يتجاوزها عليه 
أن يغس�ل يديه م�ن دم الحس�ين أوالً ثم 

يتجه صوب كرباء.
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احلسني وعاشوراء واإلشكالية الطائفية

عاشوراء ليست عيشًا يف الوراء

الحسين ملك لألمة 
اإلسالمية أوال وملك 

للبشرية ثانيا، 
والمسلمون السنة 

يحبون الحسين، 
والوهابية ال تمثل 

كل أهل السنة، 
وهذه مجازرهم 

بحق المسلمين من 
سنة وشيعة وبقية 

المذاهب

 لم تحدث إشكاالت 
طائفية إال بعد 

أن بدأت السلطة 
الزمنية ممثلة ببني 

أمية وبني عباس 
تستأثر بالحكم 

وتحرف الحقائق 
وتضع التحريف في 

الرواية

اإلشكالية الطائفية 
ستهزم أمام وهج 
الثورة الحسينية 

مثلما انهزمت سابقا 
في كل محطات 

صناعة الفتنة

ً
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ليس هناك أجمل من 
مظهر شعر يشّع ملعاناً 
وخصلات  ونضلارة. 
الشعر بطبيعتها تتألّف 
من جذع المع وناعم وغنّي 
الطبيعّية،  والزيلوت  باملاء 
التي تحافظ عىل تماسكها. 
لتحافظلي عليهلا ليس عليك 

سوى اّتباع بعض اإلرشادات:
- ال تكثلري ملن استخلدام 

املاء:
 حتى امللاء، الذي يعترب عنرصاً 
مفيلداً لصحلة الجسم، قلد يسلب 
شعلرك الربيلق. وهلذا ألّن الرطوبة 
الزائدة تؤّدي اىل انتفاخ جذع الشعر، 
وبالتايل إىل تشّبك الطبقة الخارجّية. 
وكلملا بلّللت شعلرك بامللاء أكثلر، 

ستفقدين من ملعانه.

2- ال تفركي شعرك بالشامبو:
 يؤثلر الشامبو، بملا يحويه من 
ملواد وعنارص مرّضة بفروة الرأس، 
عىل نضارة الشعر وصّحته. لذا فمن 
األفضلل تجّنلب فلرك فلروة الرأس 
بشّدة أثناء وضع الشامبو، واختيار 
أنلواع لطيفلة ال تلؤّدي إىل تشابلك 

الشعر.
3- استخدمي كريماً ملّطفاً:

إىل  السيلدات  معظلم  تعملد 
استخلدام كريم ملّطلف للشعر من 
حلن اىل آخلر، ولكن الشعلر الجاف 
يحتلاج أكثر من غلره إىل التلطيف، 
إذ يتعرّض للرضر أكرب خال عملّية 
تصفيف الشعلر وبعدها، ما يفقده 

بريقه.
بطريقلة  شعلرك  جّففلي   -4

الرتبيت:

يتسّبب تجفيف الشعر باملنشفة 
الخشنلة عن طريلق الفلرك برضر 
كبر له، للذا يستحسن تجفيفه عن 

طريق الرتبيت الناعم.
5- ال تبالغي يف تمشيطه:

ال تصّدقلي األسطلورة القديمة 
التي تقلول أّنه عليك تمشيط الشعر 
100 مرّة كّل ليلة. وإذا كان التمشيط 
يساعد يف توزيع الزيلوت الطبيعّية، 
إال أّنله يلؤّدي عىل امللدى الطويل إىل 
تجريد الطبقة الخارجّية، وبالتايل إىل 

إضعاف الشعر.
6- احذري األجهزة الساخنة :

تلؤّدي الحرارة املرتفعة اىل إتاف 
الزيلوت(  )أي  الطبيعّيلة  الدهلون 
التلي تساعد يف الحفلاظ عىل مرونة 
الشعلر وبريقه. فالحرارة هي العدو 
الطبيعي للمعان والربيق. وإذا قّررت 

الساخنة،  تصفيف شعرك باألجهزة 
كمجّفلف الشعر أو جهلاز التمليس 
املصنلوع ملن السراميلك أو الفر، 
استخدمي سلرباي حمايلة يحتوي 

عىل ماّدة السيليكون.
7- تجّنبي الصبغة:

ملرّضة  الكيميائّيلة  الصبغلات 
للغاية، ألّنها تكلر الهيكل الداخيل 
لربوتن الشعر. وحتى لو استخدمت 
ملّطفلاً خاّصلاً يأتلي يف علبة تلوين 

الشعر، لن يتعاىف شعرك تماما.
8- ال تشّديه كثراً:

 قلد يبلدو تريلح الشعلر عىل 
شكل ذيل حصلان أمراً سهاً، ولكن 
عملية شلّد الشعر إىل اللوراء يحدث 
تمزّقات صغرة فيله تعكس الضوء 
بشكل غلر متساٍو، وتفقلد الشعر 

بريقه.

الشلك أن الحوار واالتصال الدائلم بن الزوجن هو 
املفتاح األول ألي زواج سعيد، كما أن القدرة عىل قراءة 
مشاعر الرشيلك بدقة هي إحلدى الوسائل التي تجلب 
السعلادة الزوجية، فضاً عن الرضلا والقناعة وإدراك 
أن ال شلئ يف هلذه الحياة يمكن أن يكلون كاماً، فما 
ينقلص زوجك ملن صفلات بالتأكيد ستجديلن أشياء 
أخلرى تعوضها، لذا تعريف عىل الخلطة السحرية لزواج 

أكثر سعادة.

1-تطوير العالقة

أملر غر مقبلول عىل اإلطلاق أن تستملر العاقة 
الزوجيلة عىل منوال واحد ووتلرة ثابتة، فالزوج دائماٌ 
يحتلاج إىل التجديلد، والتجديلد ليلس فقلط يف الشكل 
الخارجي كما يظن بعلض النساء، ألن تغير مضمون 
العاقلة نفسهلا هلو األجلدى، حلاويل أن تتسليل لكل 
النقلاط الخفية التي يرغبها زوجك وكلل األشياء التي 
يبحلث عنها فيلِك، حلاويل أن تغري ملن نفسك ومن 
طريقلة أدائك يف الحلب ويف الجنس من أجلل استعادة 

سعادتك الزوجية التي تفتقدينها.

2-الر�سائل العاطفية

يجب أن تستمري يف إرسال رسائل عاطفية لزوجك 
باستملرار، وهنلا ال أقصد رسائلل املحملول أو الربيد 
االلكرتونلي، ولكلن أعني رسائلل العيون التلي تمتلئ 
بالخلوف واللهفلة عىل اللزوج الحبيب، فملا أجمل أن 
يشعلر الرجل بالحنان والعطف من قبل زوجته، جربي 
رسائل اللمسلة الحانية، ورسائل الطبخة التي صنعت 
بمهارة فقط ألن زوجك يحبها، فالهدية بدون مناسبة 
رسالة حب، ومفاجأة زوجك بأي ترصف يعجبه رسالة 
حب، وتغير أسلوبك ونمطك يف الحياة رسالة حب، كل 
ما يمكلن أن يسعد زوجك مهما كان بسيط هو رسالة 
حلب منِك إليه، فا تجعيل يوملًا يف حياتك الزوجية يمر 

دون أن تمرري لزوجك هذه الرسالة.

3-حتكمي يف انفعالك
حينما تغضبن من زوجك وحينما تشعرين أنِك عىل 
مسافة قريبة من التفوه بكلمات جارحة، خذي نفساً 
عميقلاً وتوقفلي للحظات،وتذكلري فوراً كلل األشياء 
الجميلة بينكما حتى تتايش الشجار، واحذري يف وقت 

الخلاف من االنتقلاد الاذع أو األسللوب الجارح، فإنه 
أمر ال يمكن أن يغفره الزوج، وسيبقى يف نفسه دائماً، 
فلا تكتبي بيديلِك صحيفة سلوداء بينلك وبن رشيك 
حياتك، تعلمي كيف تسيطري عىل انفعالك بأي طريقة 

ممكنة، واعلمي أن الله مع الصابرين.

4-املدح واالعرتاف باجلميل

معلروف عنلا نحن النسلوة أننلا ناكلرات للجميل 
كافلرات بالعشر كما قال عنلا سيدنا محمد صىل الله 
عليله وسللم، فالزوجلة ملع أول مشكللة بينها وبن 
زوجهلا تنلى كل ما هو جميلل وال تتذكر فقط سوى 
لحظات األللم، فاحذري أن تقعي يف هلذا الفخ، اجعيل 
زوجلك يشعر دائماً بأنك امرأة سعيلدة معه، وأنه حقاً 
يستطيلع أن يمنحلك السعادة، فأكثر ملا يؤلم الرجال 
هلو شعورهم بأنهلم ال يستطيعون تحقيلق السعادة 
لزوجاتهلم، وللذا قومي بملدح أي شئ بسيلط يفعله 
زوجلك ألجللك أو ألجل أطفالك، ألن مدحله سوف يزيد 
عنلده عاطفة العطلاء، أما انكلار الفعل سوف يقيض 
علىل رغبته يف العطية، ألنه لم يجد التقدير املطلوب من 

زوجته.
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ربملا يبلدو األملر غريبلا، أو غلر مأللوف لكثلر من 
األشخلاص، لكن بالفعلل ُيمكن للموظفلن التخلص من 
الضغلط العصبلي الناتج عن العمل، علن طريق االنشغال 
بتأديلة بعض املهلام املنزليلة كالطهي أو تنظيلف املنزل 
أو كلي املابس.وأكدت أستاذ علم النفلس املهني بجامعة 
هومبولت األملانيلة بالعاصمة برلن الربوفيسور آنكاترين 
هوبه أنه »عىل الرغلم من أن األمر يبدو مضحكاً وفكاهياً 
للوهللة األوىل، إال أن االنشغلال بتأدية مهلام املنزل ُيسهم 
بالفعلل يف تحقيق توازن بن ضغوط العمل وبقية مناحي 
الحياة عىل نحو جيد؛ إذ تتطلب تأدية مثل هذه املهام قدراً 
من الرتكيز، ومن ثّم يتحول تركيز اإلنسان عن أعباء العمل 

وضغوطه إىل هذه املهام«.
ورضبلت الخبرة األملانية مثاالً عىل ذلك بأن مَن يكرس 
اهتمامه مثاً إلعداد وجبلة العشاء يف املساء، ُيمكنه بذلك 
التخللص ملن التفكر يف ملا سببه له العملل من ضغوط 
وأعبلاء طوال اليلوم. وأضافت هوبه »ملن املهم أن يختار 
املوظلف إحلدى املهام املنزليلة التي ُيفضلهلا والتي تبعث 
علىل شعوره بالرور«، لذا فإن َملن يكره مثاً استخدام 
املكنسلة الكهربائية، لن ُينفعه استخدامها عىل اإلطاق يف 
التخللص من أعباء العمل؛ ومن ثّم أكدت هوبه رضورة أن 
يقوم املوظف بتأدية املهلام املنزلية األخرى، التي ُيفضلها 
كطهي الطعام أو غسل املابس مثاً.وأكدت أن تأدية املهام 
املنزليلة ُيمكلن أن ُيسهلم يف التخفيف ملن أعباء وضغط 
العمل، السيما بالنسبة ملوظفي العمل املكتبي؛ حيث غالباً 
ما يعملون طيلة النهار وهلم جالسون عىل املكتب، لذا 
ُيفضلل أن يقوملوا بتأديلة بعض املهلام بأيديهم يف 

املساء.

-150 غراماً من رشائط املعكرونةاملقادير:
-ملعقة صغرة من زيت الزيتون

-حّبة من الكوسة مبشورًة
-فص من الثوم مدقوقاً

-عصلر وَبرش حّبلة ملن الليمون 
الحامض

جبنلة  ملن  كبلرة  ماعلق   3-
"ريكوتا" 

-ملح وفلفل حسب الرغبة
طريقة التحضر:

1- ُيغلىل امللاء، املضاف إليله امللح، 
يف طنجلرة، ُتسللق فيهلا املعكرونلة، 
وذلك مللّدة دقائق علرش، إىل أن تقارب 

النضج.
2- يف مقلاة، ُتسّخلن ملعقلة من 
الزيت، ُتقلّب الكوىس املبشورة والثوم، 
مللّدة دقائق ثاث. ثلم، يضاف، عصر 

وبرش الليمون الحامض والجبنة.
3 ُتصّفلى املعكرونلة، ُيضاف امللح 
والفلفلل، وُتملزج مع خليلط املقاة. 

وُتقّدم عىل الفور.
)هذه املقادير تكفي شخصن(.

اأكلة �سهية

تتنوع العادات السيئلة لدى األطفال 
وتختللف من طفلل آلخر، حيلث تعاني 
االمهات من هلذه العادات التي تتضمن 
ملص األصابلع والبكلاء، واإللحلاح إىل 
الدراسلات  والعناد.وأشلارت  اللرصاخ 
النفسيلة إىل أن "ملص األصبلع وقضم 
األظافلر، علادات فموية تناولهلا العلم 
بشكلل موسلع، حيث أن هلذه العادات 
تسبلب تشوهات بالوجه والفكن قوية، 
يجلب أن نحدد متلى يكون هلذا اليشء 

طبيعي، ومتى يكون مريض".
وتعتلرب هذه العلادات طبيعية لغاية 
6 أشهلر وغر طبيعيلة بعد السنتن من 
العمر، قبل هذا يكون يف مرحلة اكتشاف 

جسمله، وعلن محاولتله مثلًا أن يأكل 
نفسه ويحتج يف حلال لم تقبل األم هذا، 
هذا طبيعي ألن الطفل يحب أن يكتشف 
طاقاتله، ويف حلال الهيلاج والعناد، هنا 
يجلب أن تطبطب عليله األم وأن تحاول 
امتصلاص الطاقة السلبية، أو أن تشتت 

انتباهه بأمور يحبها.
استشلارة  رضورة  علىل  وشلّددت 
الطبيب يف حال استمرت هذه العادات إىل 
عملر السنتن والثاثة سنلوات، وقالت: 
"عندملا يكون العناد عنلد األم والطفل، 
يجلب أن تتحكم األم بأعصابها لتسيطر 

عىل الطفل".

اّن امللرأة الذكية هي التي تعلرف كيف تنال 
إعجلاب زوجها بطريقتها يف التلرّصف والقيام 
بالتعديات والتغيرات عىل منزلها لكي تفاجئه 
من دون أن يشعلر فيفرح ويقّدرها أكثر ويرى 
كّل ما تفعله بعن التقدير. اليك إذاً بعض الطرق 

لتجعيل حبيبك يقّدر تغيرك لزينة املنزل.
• غّري مكان غرفة الجلوس

رّبما تعّودت مع زوجك عىل الجلوس يف غرفة 
محلّددة دائماً ولم تغّرا هلذه العادة مطلقاً، ال 
رضر إذاً ملن أن تغلّري مكان غرفلة الجلوس 
فتجعليهلا مكلان غرفلة السفلرة أو العكلس 
لتضيفي بعض التغيلرات الجذرية املمّيزة عىل 

منزلك فُيفاجأ زوجك.
• غّري األشياء الظاهرة

يمكنك أن تبّديل مكان اللوحات التي كنت قد 
وضعتهلا يف اماكن محّددة علىل الحائط، حاويل 
أن تنقليها من مكلان اىل آخر بطريقة محرتفة 
ألّنهلا قد تغّر املنظر ايضلًا يف غرفة الجلوس أو 

يف الردهة.

• زيدي بعض األكسسوارات
حاويل أن تزيدي بعض األكسسوارات امللّونة 
علىل طاوالتلك أو باقلات اللورود االصطناعية 
ألّنها تضفي رونقاً عىل منظر منزلك واختاريها 

بألواٍن فاتحة وزاهية.
• ضعي شيئاً عىل املدخل

حلاويل أن تستقبليل ضيوفك بكلملة »اهاً 
وسهلًا« املكتوبلة بطريقة ممّيلزة أو بشجرة 
تعلّقلن عليها لوحة ضغلرة كتبت عليها هذه 

الجملة بخٍط جميل.
• اطيل الحائط بلون مختلف

نّسقي بن األلوان وحلاويل أن تختاري لوناً 
ممّيلزاً تطلن بله الحائط لتحصليل عىل منظر 
ممّيلز متلى دخل الضيلوف وزّينيله برسوم أو 

بصورك وزوجك.
إّنهلا بعض ملن الطرق التلي تستخدمينها 

لتلفتي نظر زوجك اىل تغيرك لزينة املنزل.

املراأة

بلن  تجملع  التلي  العاطفيلة  العاقلات 
املتحابلن متنوعة وعديلدة، تختلف من ثنائي 
اىل آخر، وباختاف نظرة أي رشيكن متزوجن 
اىل الحياة وتطلعهملا اىل املستقبل. فهل يمكن 
صفلات  وإيجلاد  العاطفلي  الفلرح  تحديلد 
مشرتكلة له بن كل حبيبن؟ أيلًا يكن الجواب 
من املؤكلد أّن الجفاف قد يرضب هذه العاقة 

لرعب الكثرين.

اجلفاف نتيجة االأوهام

كثر ملن املتزوجن واملتحابن يشكون من 
الجفلاف العاطفلي، هذه املشكللة التي تطرأ 
علىل حياتهملا الغراميلة فتحّولها ملن حياة 
دافئة وسعيلدة اىل حياة راكلدة ومملة. فماذا 
يعني الجفاف العاطفي؟ أسبابه؟ كيف نتغلّب 

عليه؟

ملل... �سمت وروتني

بعلد فرتة ملن اللزواج أو من بلدء العاقة 
الغراميلة، يصلاب الكثلر ملن األزواج باملللل 
اللذي يغلف حياتهملا العاطفيلة ويحولها اىل 
"بغيضلة" ال تطاق، عىل رغم الفرتات الجميلة 
العامرة بالحب والرومانسية التي عربت وهما 

معاً.
وقد يلؤدي بالبعض اىل التسلاؤل عن مدى 

متانة هذه العاقلة والروابط التي جمعتهما، 
الحلب  مشاعلر  بلأن  املتزوجلون  يشعلر  إذ 
والكلملات الجميللة التي كانوا يعلربون فيها 
عن أحاسيسهم قد اختفلت واضمحلّت، وحّل 
مكانهلا املللل والركلود والروتلن. وملن أهم 
أعلراض الجفاف العاطفي الصملت الطويل ، 
والروتن واألقوال واألفعال البعيدة عن مشاعر 
امللودة والحلب التي ملن املفلرتض أن تجمع 

بينهما. فما هو السبب وراء هذه املشكلة؟
كثرة هي األسباب التي تكون وراء ظهور 
هلذه املشكللة يف الحياة العاطفيلة، وتختلف 
باختلاف نوع كلل عاقة وظلروف الزوجن، 

ونذكر منها األسباب اآلتية:

خطر االختالف

ُيرجع البعض السبب يف الجفاف العاطفي 
والفجوات التي تنشأ بينهما اىل اختاف البيئة 
الثقافية واالجتماعية وكذلك الفوارق العمرية. 
فلإذا أخذنا فارق السن مثلًا، فإّن الزوج الذي 
يكلرب زوجته بفلارق كبر نسبيلاً يجد نفسه 
بأنله ال يصللح أن يكون رومانسيلاً ليعرّب عن 
مدى حّبه المرأتله، وينتابه شعور بأن التعبر 
علن الحب هو "للأوالد" فينشلأ الخاف بينه 
وبلن زوجته، إذ تكون امللرأة يف حاجة لسماع 
الكلملات والتعابلر علن متانلة الحلب الذي 
جمعهملا، واملام هلذه املشكلة يقلع الزواج 

ضحية الجفاف والركود. وهنا ال يسعنا سوى 
التأكيد عىل أن الحب ال يتأثر بالعمر، وال خجل 

يف التعبر عنه .
البخلل العاطفلي بن الزوجلن من أصعب 

األسبلاب التلي تلؤدي اىل هلذه الحاللة ملن 
الجفاف، وهو مسؤولية مزدوجة بن الطرفن. 
ومن أسبابله انغماس اللزوج يف العمل وإياء 
أصدقائه األولوية الخاصة كذلك تمضية الوقت 

معهم عىل حساب زوجته وحياتهما املشرتكة، 
وقد يكون السبب يف الجفاف العاطفي نشأته، 
فلإذا تربى يف بيئة عاطفية جافلة، فإنه حتماً 
سيجلد صعوبة يف إظهلار الحنلان والعاطفة 

لزوجته.
أما يف ما يخلص الزوجة، فعليها أيضاً تقع 
املسؤوليلة، إذ قد تهتم النسلاء باألمور املادية 
ومتطلبلات املنلزل أو برتبيلة األوالد متجاهلًة 
إحتياجات زوجهلا العاطفية والنفسية، وهذا 

من شأنه أن يؤدي اىل الجفاف بينهما.

الرفاهية واملبالغة يف التوقعات

قبل الزواج يرسم كلّل من الطرفن أحامه 
وصورة علن الحياة التلي ستجمعه بالرشيك، 
توقعاتله  الحبيلب يف حجلم  يباللغ  وأحيانلاً 
الوردية وأحامه املخملية، ويعتقد بأن الزواج 
هو مرحلة "حلّب" ال متناهلي وال تشوبه أّي 
عوائلق وخافلات، ولكّنله أمام واقلع الحياة 
الفعليلة وملا تتطلبله ملن التزاملات أرسية 
وهواجلس مختلفة، ُتراه يبدو مذهوالً. وهذه 
االنشغاالت واملسؤوليات ملن شأنها أن تخلق 
جفافاً بينهما وتدفعهملا اىل االبتعاد قلياً عن 
بعضهما وإعادة رسم صور جديدة تتكيف مع 

الواقع الصحيح.
كما ال بد لنا من التنبيه اىل خطر املسلسات 
ونجومها عىل الزواج، فبعض األزواج يتأثرون 

بالحب "الوهملي" "الخيلايل" و"املثايل" الذي 
يشاهدونه عىل شاشات التليفزيون والسينما، 
وإذا للم يتمكنوا من عيش الحلب عىل مثالهم 

سيشعرون بالجفاف.
لكلن لكل مشكلة حلّل، وعلىل الزوجن أن 
يبلغا حداً من الذكاء والحنكة ليتداركا املشكلة 
فوراً وال يقعا ضحية الجفاف، وبما أن أسبابه 
مزدوجلة فكذلك طرق عاجله مزدوجة أيضاً. 
اليلك بضعة حللول قد تساعلدك يف عاج هذه 

املشكلة:
1 - املصارحلة بلن الزوجلن يف كلل أمور 

الحياة
2 - تخصيلص بعض الوقت لآلخلر، بعيداً 

عن األوالد وهموم ومشاكل الحياة اليومية.
3 - الحرص عىل التواصل العاطفي، والذي 
للن يكتمل إال بالرضلا التام ملن الزوجن عن 

عاقتهما الخاصة.
4 - الحلرص دائملاً علىل إدخلال اللرور 

والفرح اىل الحياة الزوجية.
5 - التجّدد والبعد عن الروتن وتجنب امللل، 
فاإلنسان يف طبعله يميل إىل التجدد. وحافظي 
علىل التجّدد يف مظهلرك )مابسلك وتريحة 
شعرك...(، فالرجلال دائماً يميلون اىل التجديد 

ويكرهون الروتن.
6 - صوني غرفة نومك من كل الخافات أو 
املناقشلات الحادة، لتكون هذه الغرفة بمثابة 

العش الدافئ للحب والحنان بينكما.

املهام املنزليةنصائح مهّمة لشعر صّحي والمع
 ختفف ضغط العمل

املعكرونة مع الكوسى 
 " الشجر "والليمون احلامض
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م�ع ازدياد أعداد الس�يارات بش�كل كبري يف 
الع�راق ازدادت الح�وادث املروري�ة م�ا ادى اىل 
زيادة حاالت الوفاة الناجمة عن ذلك وقد كانت 
يف السابق اجراءات متشددة ملنح اجازة السوق 
اذ يحول ذلك دون قيادة الس�يارة من اشخاص 
غري مؤهل�ن لهذه املهمة حي�ث أن أغلب دول 
العالم تتحفظ كثرياً يف منح اجازة السوق إال بعد 
فحوص�ات واختبارات كبرية ودقيقة يف القيادة 
ومعرف�ة اإلش�ارات الضوئي�ة وامليكانيك اال أن 
الحال تغري االن فبدأت حوادث املرور يف االزدياد 
حس�ب التقاري�ر املقدم�ة حي�ث ان القوان�ن 
الس�ائدة لم تعد تالئم الظ�رف وايضاً القرارات 

واالجراءات املتخذة تحتاج اىل مراجعة.. 

قانون املرور اجلديد

عم�د هذا القانون اىل زيادة مقدار الغرامات 
املفروضة ع�ى الحوادث املروري�ة خصوصاً يف 
املواد )23 و24 و25( منه مثلما أش�ار املحامي 
وليد محمد الش�بيبي مضيفاً وذل�ك يتآتى من 
كثرة ه�ذه الحوادث الت�ي اراد املرشع اىل الحد 
منه�ا وانهائها كما أن هن�اك عقوبات جزائية 
بالحب�س وذل�ك بالتأكيد يأتي م�ن ان حوادث 
امل�رور ه�ي ليس�ت كباق�ي الجرائ�م يف باقي 
القوانن لعدم توف�ر الركن املعنوي يف الجريمة 
أي القصد الجنائي او )النية( ولكن يتم التشديد 
فيها اذا رافقها االهمال وعدم االنتباه والرعونة 
واالستهتار يف قيادة السيارة، أو قيادة السيارة 
اثناء تن�اول املخ�درات او املس�كرات وان عدم 
حمل السائق الجازة الس�وق يعد ظرفاً مشدداً 

عند املحاكمة، واملحكمة عند نظر دعوى املرور 
تستعن بالكش�ف واملخطط عى محل الحادث 
وال�ذي يب�ن االرضار ويبن الس�يارة التي بها 
جان�ب تقصري اكث�ر م�ن االخ�رى ويف الغالب 
يطل�ق رساح املتهم يف ح�وادث امل�رور بكفالة 
وربما يكون تحفظ عى الحوادث الناجمة عنها 
الوفاة وف�ق املادة 25 من هذا القانون اىل حيث 

تنازل )املدعن بالحق الشخيص عن املتهم(. 
واشارت املحامية شيماء التميمي اىل االرباك 
الحاص�ل يف الش�وارع والذي س�ببه االش�ارات 
الضوئي�ة وع�دم وجوده�ا ما يؤث�ر يف الجانب 
التنظيم�ي وبالتايل يؤدي اىل الحوادث باالضافة 
اىل وجود الدراجات النارية التي يقودها صبيان 
صغ�ار وه�ي يطبق عليه�ا قانون امل�رور لكن 

نتس�اءل، أين هي اإلج�راءات بحق هؤالء 
الصغ�ار؟ ألن قانون املرور يطبق عى كل 
ما يس�ري بمح�رك وهي تح�دث االصوات 

املزعجة وتحدث املش�اكل للناس باالضافة 
اىل القل�ق والخوف والح�وادث، وهذا يوجب 

الحلول الرسيعة . 
واش�ار املحامي محمد جمع�ة اىل موضوع 

الغرامات مبيناً انها يجب ان تكون قوية وعالية 
وفورية للحد من ظاهرة الحوادث والزحام كما 
ال ب�د من متابعة موضوع حمل اجازة الس�وق 
ألن هناك صغارا أعمارهم دون الخامسة عرشة 
ال يحملون اجازة س�وق ويقودون الس�يارات، 
وهذا مخال�ف لقانون املرور وم�واده حيث ان 
ذلك يوجب حجز الس�يارة ملدة شهر مع حبس 
الس�ائق ملدة شهر ومعاقبة صاحب السيارة او 
والد الس�ائق بغرامة كبرية حيث ان زيادة هذه 
السيارات ال يمكن ان يقودها اال سائق محرتف 

مؤهل لتحايش الزحام الشديد . 

�شوارع مزدحمة واختناقات مرورية

السياس�ية وأش�ارت  الناش�طة 
احالم املالكي 
كثرة  اىل 
ه  هذ

السيارات والعش�وائية يف استريادها مشرية اىل 
رضورة مراقبة االسترياد الذي يقوم به القطاع 
الخ�اص م�ن قب�ل وزارة التج�ارة وان تك�ون 
هناك خطة س�رتاتيجية تقوم عى دراسة واقع 
ش�وارع العراق والطاقة االستيعابية وال بد من 
حل مش�كلة االش�ارات الضوئية وحل مشكلة 
وج�ود )الحواج�ز الكونكريتي�ة( ورفعه�ا من 
الشوارع حتى يمكن استيعاب هذا العدد الهائل 

من السيارات . 
مقرتحات

م�ن  جمل�ة  املش�اكل  ه�ذه  لح�ل  ون�رى 
املقرتحات هي:

1. إص�دار الق�رارات والتعليم�ات املكمل�ة 
لقانون املرور ملالئمة الظرف الحايل.

اس�تيعاب  حس�ب  الس�يارات  02اس�ترياد 
الش�وارع وحس�ب حاجة البلد والتنس�يق مع 

كافة الجهات املعنية.
03وض�ع الرشوط الصارمة إلعطاء رخصة 

القيادة.
4. رف�ع الحواج�ز الكونكريتي�ة م�ن كافة 
الش�وارع خصوص�اً بع�د اس�تتباب االم�ن يف 

العراق.
نرش التوعي�ة االعالمية فيما يخص   05
اص�ول وقواعد الس�ياقة الحديث�ة كونها )فن 

وذوق واخالق(.
زيادة عدد رجال املرور.  06

منع اس�تخدام منبه�ات الصوت يف   07
االماكن الشعبية والعامة.

وضع االش�ارات الضوئية يف مداخل   .8
املدن والشوارع الداخلية.

املادة / 10 من الدستور العراقي 
"العتبات املقدس�ة واملقامات الدينية يف العراق 
كيان�ات ديني�ة وحضاري�ة وتلتزم الدول�ة بتأكيد 
وصيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية 

فيها".

املادة / 11 
بغداد عاصمة جمهورية العراق.

املادة / 12 
اوالً: ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده 

الوطني بما يرمز اىل مكونات الشعب العراقي .
والعط�الت  االوس�مة  بقان�ون  تنظ�م  ثاني�اً: 
الرس�مية واملناس�بات الدينية والوطنية والتقويم 

الهجري وامليالدي . 

س/ من عدي عبد الصاحب من مدينة 
الزوي�ة يقول: تم فصيل من عميل يف إحدى 
الدوائ�ر لوجود )قيد جنائي( س�ابق حيث 
حكم�ت ع�ام 1998 وف�ق امل�ادة )8( من 

قانون جوازات السفر، فماذا افعل ؟
ج/ إن الكث�ري م�ن امله�ن الت�ي يت�م 
التق�دم للتعين فيها يك�ون رشط القبول 
أن ال يكون املتقدم محكوما عن جريمة او 
جناية مخلة بالرشف، وهذا يتم التأكد منه 
بواسطة )مكتب االدلة الجنائية( حيث أن 
كل م�ن يت�م الحكم عليه وف�ق جناية يتم 
أخذ بصم�ات أصابعه وعندم�ا يطلب من 
الجهات الرس�مية يزود بنس�خة من هذه 
البصم�ات الت�ي تحوي )أس�م الش�خص 
وامل�ادة القانونية واملحكم�ة التي اصدرت 
الق�رار( يبق�ى هن�اك ح�ل واح�د، هو أن 
تثب�ت أن تجاوزك للحدود وف�ق املادة )8( 

جوازات كان ألس�باب سياس�ية يف حينه، 
وأن تق�دم طل�ب إلثبات ذلك اىل مؤسس�ة 
الس�جناء السياس�ين حت�ى ينته�ي هذا 

القيد الجنائي. 
س/ م�ن خول�ة محم�د صال�ح م�ن 
مدينة النهروان تقول: هل يشرتط موافقة 

الزوجة االوىل عى الزواج الثاني ؟
االح�وال  ج/ ال يج�وز وف�ق قان�ون 
الش�خصية ال�زواج بأكث�ر م�ن واحدة اال 
ال�زوج  الق�ايض، ويش�رتط يف  بموافق�ة 
طال�ب ال�زواج أن يكون ذا كف�اءة مالية، 
وأن تكون هن�اك مصلحة مرشوعة، وهذا 
املوض�وع تق�دره املحكم�ة، أم�ا موافقة 
الزوج�ة االوىل فل�م ين�ص علي�ه القانون 
وانم�ا تلج�أ الي�ه بعض املحاك�م من باب 
الرتضية وملنع وقوع املش�اكل املستقبلية 
بن الزوجة االوىل والزوج، كما أن القانون 

أعاله أوقع عقوبة جزائية عى الزوج الذي 
يتزوج خ�ارج املحكمة أو م�ن ثانية دون 

اذن والتي تصل اىل السنة مع الغرامة.
س/ م�ن أم س�عدون م�ن مدينة ابي 
غريب تق�ول: إن ش�قيقي أصيب بحادث 
سيارة وأجريت له عملية فاصبح )عنيناً( 
اال أن هن�اك فتاة موافقة م�ن الزواج منه 

عى حاله فهل يسمح القانون بذلك؟
ج/ قانون االحوال الشخصية يشرتط 
للزواج األهلي�ة، أي العقل وإكمال الثامنة 
ع�رشة، إال أن للق�ايض أن ي�أذن ب�زواج 
أح�د الزوجن املريض عقلياً او نفس�ياً اذا 
ثبت بتقارير طبي�ة أن هذا الزواج ال يرض 
باملجتم�ع، وأن يف هذا ال�زواج مصلحة اذا 
قبل الطرف االخر بال�زواج قبوالً رصيحاً، 
كم�ا ج�اء يف امل�ادة الس�ابعة م�ن قانون 

االحوال الشخصية يف املادة )7( منه. 

يق�ول الباحث�ون االجتماعيون أن اغلب الش�باب يتزوجون 
دون االهتم�ام بمعرف�ة أب أو أم الزوج�ة، فالش�اب يرك�ز جل 
اهتمام�ه بمعرف�ة كل يشء ع�ن الفتاة التي يتزوجه�ا أما فيما 
يخص أهل الفتاة ف�إن اهتمامه عادة يكون رسيعاً دون تدقيق 
بل يهت�م بوضع األرسة امل�ايل واالجتماعي وكذل�ك الفتاة فإنها 
تهتم بخطيبها دون أهله فال تجهد نفس�ها يف معرفة التفاصيل 
عنهم او عن أحوالهم الخاصة... ولو أنها س�ألت نفس�ها بأنها 
س�وف تصبح جزء من ه�ذه األرسة لجدت يف البح�ث والتدقيق 
ولتحاش�ت الكثري م�ن املتاعب التي ق تص�ادف حياته الزوجية 
وان الزوج�ن وحدهم�ا هم�ا اللذان يج�ب أن يخت�ارا لحياتهم 
الطريق�ة الخاص�ة وأس�لوبها بمن�أى ع�ن أي ضغ�ط أو تأثري 
خارج�ي مهما كان مص�در هذا الضغط فهما قد اس�تقال وهذا 
االستقالل يجيء بالحرية تماما ً كما يحدث للشعوب التي تحرر 
وتستقل من وطأة االحتالل . وهذا االستقالل وهذه الحرية هما 
ح�ق لهما ال يتنازعا عليه وعى الزوج�ن أن يخططا جيداً حتى 
ال يقعا يف األخطاء وان يس�يطرا عى عواطفهم وان يكون للعقل 
حضور مس�تمر يف حياتهم املقبلة وهذا يكون عن طريق الخربة 

والتجربة.  
ويف الكث�ري من دول العالم عندما يتقدم ش�اب لخطبة فتاة 
فإن الرشط األول الذي يطلبه األبوان هو الس�كن املستقل والذي 
من غريه ال يمكن املوافقة عى الزواج حيث أن الكثري من املشاكل 
تتآت�ى عن طريق )االحتكاك( حيث تنش�ب املش�اكل عن طريق 
ابسط األمور وهنا يظهر دور األبوين وتفهمهما لحالة الزوجن 
ورغبتهما يف الحياة املس�تقلة واالعتم�اد عى النفس حيث أنهم 
ش�باب يدفعه�م الطم�وح يف الوص�ول إىل قمة اله�رم باإلرصار 
والعزيم�ة. وبالتأكيد أن هذه االس�تقاللية ال تعني القطيعة وال 
إال )الزعل( بل تكون هذه العالقات اكرب ألنها اساساً قائمة عى 
أساس متن وقوي يف حن أن الكثري من أبناء مجتمعنا يعتقدون 
أن االبن الذي ينعزل هو )عاق( وال يمكن أن يسامح وهذا التجذر 
هو يعود إىل خلفيات اجتماعية ووراثية موروثة . وارى أن الدور 
األكرب يقع عى عات�ق األم العاقلة التي عركتها الحياة وأعطتها 
خ�ربة كبرية فهن�اك األم التي تجعل من نفس�ها صديقة لزوجة 
ابنها يف حن أن هناك أمهات يعتربن أوالدهن مهما كربوا أطفاال 
ال يس�مح لهم أن يقوموا ب�أي عمل دون الرجوع إليهن، فبعض 

األمه�ات تعتقد أن ابنها عندما يت�زوج من فتاة فإنها )رسقته( 
وهناك حاالت من هذا الزواج وصلت إىل الطالق بسبب الخالفات 
املتزايدة، واعتقد ان مثل هذه املشاكل هي حالة مرضية تتطور 

إذا لم يوضع لها املصدات والحلول املس�بقة .
وان األبوي�ن ال يمك�ن أن )يكره�ا( أبناءهم�ا مهم�ا كانت 
الظروف س�واء كانوا معهما يف بيت واحد أو مستقلن وبعيدين 
عنهم�ا. وهن�اك ح�االت توجب ع�ى األبن�اء االهتم�ام بآبائهم 
ومراعاتهم عند بلوغهم الس�ن املعينة أو الكبرية التي تحتاج إىل 
الرعاي�ة وهذا يحتاج أن يكون ال�زوج والزوجة متفاهمن وعى 

مستوى كبري من الوعي واإلدراك.
ويف الختام.. عى كل ش�اب وش�ابة أن يدرس�ا طب�اع اآلباء 
واألمه�ات قب�ل الزواج حيث س�يكونا ج�زءا منهما ش�اءا أم ال 
، وكذل�ك الخطب�ة يف قانون األحوال الش�خصية أساس�ا وجدت 
ب�ن الزوجن ليتعرف كل طرف عى اآلخ�ر. والبحث عن ظروف 
العوائ�ل واألبوين، واقرتح أن تكون الخطبة طويلة حتى يتحقق 
م�ا ذكرن�اه، وه�ذا مهم ألن ال�زواج ه�و اللبنة األس�اس لبناء 

املجتمع الكبري الخايل من املنغصات واملشاكل املستقبلية.

عائل�ة اقل ما يق�ال عنها أنها 
مسكينة "أم لثالثة أوالد وبنتن" 
وزوج عس�كري ال يأتي إال سبعة 
أيام كل ش�هر، وكأن�ه ترك هذه 
املحت�وم فه�م  لقدره�ا  العائل�ة 
يعيشون يف بيت من الطن يف قرية 
تمتاز بالخبث وال يساعد بعضها 
البع�ض بل األنانية هي الس�ائدة 
والبغضاء تغطي قلوبهم، إال أن أم 
األطفال الخمس�ة "عطية"، هي 
واح�دة من البط�الت وهو وصف 
اقل ما يقال عنه�ا، فهي تصارع 
الزم�ن وترب�ي ه�ؤالء األطف�ال 
الخمسة تزامنا مع ابتعاد زوجها 
او هروبه فه�و حتى عندما يأتي 
ال يهت�م بأوالده وال يعلمهم حتى 
أص�ول الحياة او الخري والرش، بل 
يأكل وي�رشب ويذهب وال ش�أن 
ل�ه إال بنفس�ه، و"عطي�ة" امرأة 
عراقي�ة ش�مرت ع�ن س�اعديها 
يف  أوالده�ا  م�ع  العم�ل  وب�دأت 
وإال  األريض"  الس�جاد  "حياك�ة 
كي�ف تس�تطيع تدبر ش�ؤونها، 

جعلت ابن�اء القرية يأت�ون اليها 
ويطلب�ون منه�ا ان تحي�ك له�م 

الس�جاد بنقوش�ه الجميل�ة هي 
فنان�ة يف ذلك، حي�ث كثرت عليها 

الطلب�ات  وب�دأ امل�ال يش�كل لها 
حال�ة ايجابي�ة تس�اعدها يف ان 

تلب�ي احتياجات ه�ؤالء الصغار، 
لك�ن يف القانون الجنائي ويف علم 
اإلج�رام ال يمكن ل�أم وحدها ان 
تق�ّوم الصغار بل ال بد من تعاون 
االب معها ، حاول�ت "عطية" أن 
تجعل أوالدها الثالثة يف املدرس�ة 
إال ان االثن�ن وهم�ا اكرب اوالدها 
لم يجتازا االبتدائي�ة، وألن تعليم 
البنات كان "ش�به مح�رم" فقد 
تزوج�ت البنت�ان وبقي الش�باب 
الثالثة عاطلن عن العمل، واحيل 
زوج "عطي�ة" اىل التقاع�د وهنا 
ب�دأت الخالف�ات واملش�اكل فهو 
معتاد عى نمط معن من الحياة 
مبك�را  فالنه�وض  العس�كرية، 
وتن�اول الغ�داء يف وقت�ه املحدد ، 
وألنه لم يكن يف اي يوم من االيام 
قريبا م�ن اوالده فقد كان هناك 
"حائ�ط نف�ي" يح�ول بينه�م 
فهم يحس�ون كأنهم ال يعرفونه، 
وبس�بب س�لوكه الص�ارم، كان 
كثريا م�ا يعت�دي ع�ى "عطية" 
بالرضب واالهانة والتوبيخ حتى 

انه ش�ج رأس�ها، ما حدا بأوالده 
اىل االش�تباك مع�ه وتط�ور األمر 
اىل الرضب باألي�دي فطردهم من 
البي�ت، أيام وأيام بدأ االب يش�عر 
ان كرامته قد ديست بالرتاب، وانه 
أضح�ى "علكة" يف أف�واه الناس 
ما جعل�ه يهاجر مع زوجته بحثا 
عن العمل وحاول أوالده الرجوع 
والتوب�ة إال ان القل�وب أصابه�ا 
الرشخ يف وده�ا وال يمكن إصالح 
ما حدث بل أصبح من املستحيل، 
وذات ي�وم عث�ر ع�ى جث�ة األب 
"منتح�را" بإطالقة يف رأس�ه من 

مسدسه.
حي�ث أحس بأن ه�ؤالء الذين 
يكون�وا  ل�م  وأهان�وه  رضب�وه 
أوالده بل أعداء غرباء، وهذه هي 
مغبة االبتعاد عن األوالد يف مراحل 
العم�ر األوىل، فه�ي تعني الضياع 
واالنحراف والتمرد وفقدان الحب 
وامل�ودة بن األط�راف، ألن البعيد 
ع�ن الع�ن، بالتأكي�د بعي�د عن 

القلب.    
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حاوره/ حمرر ال�شفحة

اعداد : امل�شتقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�شائية

أبناء عاقون وآباء يعاجلون اجلروح باالنتحار

ناق�ش مجل�س الن�واب العراقي قان�ون صندوق 
االق�راض الزراعي للفالحن وصغ�ار املزارعن والذي 
يه�دف اىل دع�م ه�ذه الرشيحة من خ�الل القروض 
امليرسة ملساعدتهم وتطوير الريف والزراعة يف عموم 
الع�راق من خ�الل صندوق اإلق�راض، حي�ث أن هذا 
القانون اوجب يف مادته االوىل تأس�يس هذا الصندوق 
وال�ذي يرتب�ط ب�وزارة الزراعة ويتمتع بالش�خصية 
املعنوي�ة ويكون ممث�اًل بوزير الزراع�ة او من يمثله 
وب�رأس م�ال مقداره خمس�ون مليار دين�ار، ويدير 
ه�ذا الصندوق وفق املادة 3 من القانون مجلس ادارة 
مكون من وزير الزراعة رئيس�اً، ومدير عام املرصف 
الزراع�ي التعاوني عضواً، ومدير عام دائرة املوازنة يف 
وزارة املالي�ة عضواً، وممثل عن وزارة الزراعة ال تقل 
درجت�ه عن مدير عام عض�و. ويجوز لرئيس املجلس 
تس�مية اعضاء آخرين من ذوي الخربة واالختصاص 
ويج�وز للمجل�س ان يختار س�كرترياً له م�ن وزارة 
الزراع�ة م�ن ذوي الخ�ربة واالختص�اص ويتوىل هذا 

املجلس املهام التالية:
اوالً: رسم السياس�ة الخاصة باالقراض الزراعية 

الخاصة بالصندوق . 
ثانياً: تحديد أولويات اتجاهات اإلقراض الزراعي.

ثالث�اً: إص�دار التعليم�ات الت�ي تنظ�م اج�راءات 
ورشوط االق�راض واملش�مولن به م�ع تحديد مبالغ 
القروض والضمانات التي يقدمها املقرتض وطريقة 

ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف.
رابع�اً: اص�دار الق�رارات الالزمة بش�أن الطلبات 

املقدمة لإلقراض.
وبينت املادة الخامس�ة من مس�ودة هذا القانون 
أن املجل�س يجتم�ع مرة واح�دة يف الش�هر، وبدعوة 
من رئيس�ه، حيث يكتمل النصاب القانوني للمجلس 
بحض�ور اكثر من نصف�ه، وتتخذ الق�رارات بأكثرية 
األصوات، وعند تس�اوي األصوات فإن الرتجيح يكون 

للجانب الذي يصوت فيه الرئيس.
وبين�ت امل�ادة )7( م�ن القانون م�وارد الصندوق 

وهي تتآتى من:
1. ما يخصص له من املوازنة العامة للدولة.

2. الق�روض التي يعقدها الصن�دوق من الجهات 
الحكومية.

3. املنح والتربعات واالعانات والهبات الواردة من 
داخل العراق او خارجه.

وان حسابات هذا الصندوق تخضع لرقابة وتدقيق 
دي�وان الرقابة املالية ويصدر وزير الزراعة التعليمات 
الخاص�ة بتس�هيل تنفيذ ه�ذا القانون ول�ه ايضاً ان 

يحدد مكافآت اعضاء املجلس والعاملن فيه...
وه�ذا القان�ون م�ن القوان�ن املهمة ج�داً والذي 
بالتأكي�د يحتاج اىل ان تك�ون آليات التطبيق حارضة 
ع�ى ارض الواق�ع اذا م�ا علمن�ا ان اغل�ب االرايض 
الزراعية قد تعرضت اىل التلف بس�بب شحة املياه من 
جهة واىل قلة الدعم املقدم اىل الفالحن واملزارعن وان 
ذلك يوجب زيادة الدعم املقدم اىل الفالحن واملزارعن 
ولكن ن�رى ان مبل�غ الصن�دوق ليس ب�كاف لعموم 
العراق اذا ما علمن�ا أن الزراعة هي الرافد املهم وهي 
النفط الدائم والتي تحتاج اىل ان يكون هذا املبلغ اكرب 
حت�ى يغطي نفق�ات الزراع�ة وحفر اآلب�ار والرشاء 
للوازم الزراعة من االسواق. واغلبها مستوردة كما ال 
ب�د ان يكون هناك مجالس مصغرة يكون لها ارتباط 
مع ه�ذا املجل�س يف بغ�داد او وزارة الزراع�ة ناهيك 
ع�ن س�هولة االج�راءات الالزم�ة لالق�راض واملبالغ 
املخصص�ة وحس�ب مس�احة االرض الزراعي�ة وان 
تكون هذه املبالغ خالي�ة من الفوائد كل ذلك تحدده 
التعليمات التي تصدرها وزارة الزراعة – هذا القانون 
ربما يكون هو الحل للكثري من املشاكل وربما يحتاج 

اىل حملة اعالمية حتى يطلع عليه الجميع. 

علي جابر

قانون صندوق اإلقراض 
الزراعي للفالحني واملزارعني

زينب علي امل�شلحي 

احلوادث املرورية بني القوانني والواقع املطلوب

استقاللية الزوجني بني الرفض والقبول

 العدد )387(  الثالثاء  20  تشرين الثاني 2012



الزف�اف الرشق�ي ه�و عن�وان الع�رض ال�ذي أقيم يف 
عاصمة املوض�ة واألناقة باريس، وشاركت فيه نخبة 

من أبرز املصممني العامليني. 
وُقدم�ت يف فعالي�ات املع�رض أزي�اء متنوع�ة تريض 
ك�ل األذواق، لتب�دو ع�روس املستقبل بكام�ل أناقتها 
وجماله�ا لليوم املوع�ود.  وبدت الفسات�ني املعروضة 
مفعم�ة باأللوان الزاهية واملتناسقة، وهي ترتافق مع 
قبعات مزين�ة باألحج�ار امللونة وفق�اً لتقاليد الدول 
املعني�ة باملناسبة. كما لوحظ اعتم�اد املصممني عىل 
أن�واع مختلف�ة من األقمش�ة والقّص�ات، التي تحمل 

بصمة العراقة لكل من الدول املشاركة.

قام سارق يف احد شوارع طهران برسقة حقيبة 
يدوي�ة تحتوي ع�ىل مايوازي ثالث�ة آالف دوالر 
بالعمل�ة اإليراني�ة م�ن احد امل�ارة، ليعل�م بعد 
تفحص محتوياتها بان الضحية مصاب بمرض 
الرسطان وانه كان يف طريقه اىل احد املستشفيات 
الستكمال العالج.وذكرت الصحافة االيرانية ان 
الس�ارق اتص�ل عىل رق�م الهات�ف املكتوب عىل 
الوثائ�ق الطبية بصاحب الحقيبة لكي يعرب له 
ع�ن اسفه لرسق�ة حقيبته، متمني�ا له الشفاء 

العاجل .

شهد عدد املجرمني الذين تتخطى 
أعمارهم الخامس�ة والستني من 
العمر، ارتفاعا شديدا يف اليابان يف 
العام ٢٠١١. وقالت وزارة العدل يف 
طوكيو، انه ازداد ٦ مرات منذ ٢٠ 
سنة. وأش�ارت ال�وزارة يف تقرير 
ع�ن اإلج�رام إىل أن�ه ت�م توقيف 
٤٨٦٣٧ شخص�ا متقدما يف السن 
العام املايض، بسبب جنح مختلفة 
اكت�ى بعضه�ا طابع�ا عنيف�ا.  
واقترصت غالبية هذه الجنح عىل 
رسق�ات خصوصا يف املتاجر، لكن 
الجرائ�م العنيف�ة ازدادت بشك�ل 
ملحوظ فوقعت اعتداءات اكثر ب 

٤٩،٥ مرة من تلك املسجلة يف العام 
١٩٩٢، وارتفع�ت أيضا الشكاوى 
من ج�روح جسدية بمع�دل ٨،٧ 
مرات.  غ�ر ان ال�وزارة لفتت إىل 
أن نسب�ة اإلج�رام اإلجمالية التي 
تعت�ر ج�د منخفض�ة يف اليابان 
العام املايض  واصلت انخفاضه�ا 
للسنة التاسع�ة عىل التوايل لتصل 
إىل ٥،٨%. ولم يرر التقرير أسباب 
تزاي�د نسب�ة اإلج�رام يف أوس�اط 
كب�ار الس�ن، مستبع�دا أن تكون 
الوت�رة املتسارعة لتقدم السكان 
يف العم�ر ه�ي السب�ب الرئي�ي 

الزدياد الجرائم. 
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�سورة من الذاكرة

�سارع الر�سيد
 يف اخلم�سينات

معاه�دة  توقي�ع   -  ١٨١٥
باري�س بع�د هزيم�ة نابلي�ون 

بونابرت يف معركة واترلو.
١٨٣٢ - تنصي�ب األمر عبد 
القادر ابن مح�ي الدين سلطاًنا 
ع�ىل الجزائ�ر وذلك بع�د تنازل 
وال�ده له، وك�ان حينها يف عمر 

٢٥ سنة.
يل  الس�ر  اغتي�ال   -  ١٩٢٤
ست�اك رسدار الجي�ش املرصي 
وحاك�م السودان الع�ام عىل يد 

مواطن مرصي.
املجاه�د  مقت�ل   -  ١٩٣٥
الفلسطين�ي عز الدي�ن القسام 
بعد أن قامت القوات الريطانية 
بتطوي�ق بل�دة يعب�د وحص�ول 
ب�ني  الن�ار  إلط�الق  تب�ادل 

الفريقني.
محكم�ة  بداي�ة   -  ١٩٤٥
نورنب�رغ ضد ٢٤ م�ن النازيني 
العاملي�ة  الح�رب  نهاي�ة  بع�د 

الثانية.
زف�اف  حف�ل   -  ١٩٤٧
بمناسب�ة  لن�دن  يف  أسط�وري 
زف�اف ولي�ة العه�د يف اململك�ة 
املتحدة األم�رة إليزابيث )امللكة 
إليزابي�ث الثانية بع�د ذلك( من 
األمر السابق لليونان والدنمارك 

فيليب وال�ذي تخىل ع�ن ألقابة 
من أجل الزواج منها.

 ١٠٠٠ م�ن  أكث�ر   -  ١٩٥١
عائل�ة بريطاني�ة تغ�ادر مدينة 
اإلسماعيلي�ة إحدى م�دن قناة 
تب�ادل  بع�د  وذل�ك  السوي�س 
إلط�الق الن�ار أدى ملقتل خمسه 
جنود بريطاني�ني وعرشة جنود 

مرصيون.
١٩٧٠ - الفريق حافظ األسد 
قائ�د االنق�الب يف سوريا يشكل 
وزي�ر   ٢٦ م�ن  جدي�دة  وزارة 
وإحتف�ظ فيها لنفس�ه بوزارة 

الدفاع.
١٩٧١ - إي�ران تسيط�ر عىل 
ج�زر أبو موىس وطن�ب الكرى 

وطنب الصغرى.
١٩٧٩ - جهيم�ان وأتباع�ه 
الح�رام يف  املسج�د  يقتحم�ون 
مكة ويعلنون عن ظهور املهدي 

املنتظر.
١٩٨٠ - بدء محاكمة عصابة 
األربعة يف بكني من بينهم زوجة 

الرئيس ماو تي تونغ.
٢٠٠١ - الرئي�س األمريك�ي 
ج�ورج دبليو ب�وش يطلق اسم 
روبرت كينيدي عىل مبنى وزارة 

العدل وذلك تكريًما له.

قن�اة كورينث ف�ي اليونان 
هي عبارة ع�ن طريق فريد من 
نوع�ه يسم�ح بم�رور السفن 
البحري�ة خالل�ه وه�و مضيق 

ضيق جدا بين بحرين
فك�رة إنش�اء القن�اة تعود 
إل�ى العص�ور القديمة من عهد 
يولي�وس  األكب�ر،  إلسكن�در 
و)االمبراطور  كاليجوال  قيصر 
الرومان�ي( حيث بدأت عمليات 
حفر هذه ألقناه في أواخر القرن 
التاسع عشر من قبل طاقم من 

المهندسين الفرنسيين بموجب 
عقد مع الحكومة اليونانية .

يبلغ ط�ول القن�اة 6.3 كم 
بعرض من 21 إلى 25 مترا وتعد 
من مناطق الجذب السياحي في 
اليون�ان، عمق المياه في القناة 
حوالي يتراوح بين ثمانية أقدام 
ال�ى تسعين مترا ف�ي المناطق 

االكثر عمقا .
سبح�ان من عل�م االنسان 
ما لم يعلم وسخر كل شيء في 

الوجود لخدمته.

بدأ المص�ور اإلنجليزي 
ل�ي جيفريز م�ن مانشستر 
كمص�ور  المهني�ة  حيات�ه 
رياض�ي . ولكن فجاه امراه 
متش�رده كان�ت تعيش في 
ش�وارع لندن غي�رد حياته 
الحي�ن  ل�ك  ومن�ذ   ، لألب�د 
لتصوي�ر  نفس�ه  ك�رس 
واألشخ�اص  المتشردي�ن 
الذين ال يجدون مأوى لهم، 
حي�ث ياخ�ذ ص�ور عالي�ة 
الدق�ة باالبي�ض واالس�ود 
له�م يرتحل من مك�ان الى 
مكان بي�ن اوروبا وانجلترا 
، يقابل المتشردين ويطلب 

إذنه�م ألخذ صورة عن قرب لهم ) 
يقول لي : ان الصورة الجيدة تنقل 
العواط�ف الى هذا الشخص بشكل 
مباش�ر ( اليكم بع�ض األمثلة من 

تصوي�رة ، بالنسبة لي وجوجههم 
تحكي حكايتهم وتشرح معاناتهم 
، وجوهه�م رس�م عليه�ا الزم�ن 
خ�ط سي�ر حياته�م الفائت�ه بكل 

قساوتها.

اصطف مئ�ات األسكتلنديين 
ف�ي طاب�ور ي�وم السب�ت، أم�ام 
ماكينة صرف آلي شديدة الكرم في 
مدينةجالسجو ، ما دفع الشرطة 
إلى االتص�ال بالبنك وإيقاف عمل 
الماكينة، التي راحت تضخ ضعف 
كل مبلغ يطلب�ه صاحب البطاقة، 
إيصالها.وقال�ت  ف�ي  المكت�وب 
البريطانية،  الديلي مي�ل  صحيفة 
م�ا إن علم عم�الء بن�ك أسكتلندا 
بخبر ماكينة الص�رف التي تضخ 
ضع�ف المبل�غ المطل�وب، حت�ى 

تجمع المئات .

زيادة نسبة املجرمني
 املتقدمني يف السن باليابان

عراقة ومجال يف فساتني الزفاف الرشقي

سارق إيراين ..وصحوة الضمري

الشمبان�زي ه�و الحي�وان األقرب 
اىل االنس�ان م�ن أعض�اء اململك�ه 
الحيوانية يف درجة ذكائه وتطوره 
وال�ذي يش�رتك مع�ه يف العديد من 
الصفات, ولطاملا حاول هذ الحيوان 
التي يفهمها  التعب�رات  استخدام 
يري�ده!  بم�ا  إلقناع�ه  االنس�ان 
شمبانزي يف حديقة حيوان “ويلش 
ماونتني  يف الواليات املتحدة يحاول 
يائسا افه�ام الشخص الذي أمامه 
بأن يفتح الب�اب ويفك اغالقه من 

خالل حرك�ة اصابعه ويديه, األمر 
األكثر غراب�ه انه استخ�دم بعض 
حركات لغة اإلشارة املستخدمة يف 
أمريكا!. كما ق�ام هذا الشمبانزي 
الحزي�ن أيض�ا بلعق أصاب�ع يديه 
وه�ي بلغ�ة اإلش�ارة املتداول�ة يف 
الوالي�ات املتحدة تعن�ي “البوابة” 
من الجدي�ر ذك�ره أن الشمبانزي 
يختل�ف تماما عن القرود و يشكل 
مع الغوريال و انسان الغاب مملكة 

القرود العظمى.

قرد يطلب
إخراجه من القفص! 
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 ت�سرين الثاين

فنان يف الذاكرة 

 )١٩٩٧ أيل�ول،   ٢٨  -  ١٩٢٨( بش�ر  من�ر 
موسيق�ار عراق�ي و عازف عود، يعت�ر من أهم 
عازيف العود يف الق�رن العرشين. يعتر منر بشر 
االبن الثاني لعائلة بشر القس عزيز، بعد شقيقه 
األك�ر جميل، وقب�ل شقيقه األصغ�ر فكري ، إىل 
جان�ب شقيقات�ه الثالث.ولد يف املوص�ل يف عائلة  
يعل�و ب�ني جنباته�ا ص�وت املوسيق�ى ، آلياً عىل 
الع�ود، حي�ث ك�ان الوالد عازف�اً قدي�راً وصانعاً 
لبع�ض آالت الوتري�ة ، الت�ي م�ن بينه�ا الع�ود, 
وغنائياً، عىل صوت حناجر الوالد أيضاً، الذي كان 
يتمتع بص�وت رخيم شفاف ساعده كثراً يف أداء 
تراتي�ل كنيسته الرسياني�ة األرثوذكسية شماساً 
يف خدمته�ا. منذ نعومة أضف�اره، إتجهت عناية 
منر نحو املوسيقى ، وبخاصة حني كان شقيقه 
األكر جميل،يعزف ع�ىل الكمان والعود يف البيت، 
قبيل رحيله إىل بغداد لاللتحاق بدراسة املوسيقى 
يف املعه�د املوسيق�ي الذي ُعرف فيم�ا بعد بمعهد 
الفن�ون الجميل�ة. وانتق�ل )تأثر( أج�واء البيت 

املوسيقي�ة إىل كاف�ة أف�راد العائل�ة. التحق منر 
بمعهد الفنون الجميلة عام ١٩٣٩ ، ليدرس العود 
ع�ىل الرشيف مح�ي الدين حيدر )أست�اذ وعازف 
بارع للع�ود والجل�و( ويتخرج فيه ع�ام ١٩٤٦. 
تأث�ر كث�راً بأستاذه حي�در، وأخذ عن�ه أساليبه 
التقني�ة املتقدم�ة يف العزف . كما ك�ان األمر عند 
شقيق�ه جميل. بينما تأثر زم�الؤه سلمان شكر 
وغان�م حداد ورسكي�س آروش بال�روح الرشقية 
التقليدي�ة.  مارس العم�ل الفن�ي يف إذاعة بغداد 
، ويف تلفزي�ون العراق بعد تأسيس�ه عام ١٩٥٦، 
عازف�اً ورئيس�اً لفرقته�ا املوسيقي�ة ومخرج�اً 
موسيقياً، ومن بعد رئيساً لقسم املوسيقى . كما 
مارس التدريس يف املعهد. وأسس له معهداً خاصاً 
باس�م )املعهد األهيل للموسيق�ى(، وصار رئيساً 
لجمعية املوسيقي�ني العراقيني.سافر إىل هنغاريا 
يف ع�ام ١٩٦٢ ، دارس�اً لعل�وم املوسيقى املقارنة 
)Comparative Musicology( حاصالً عىل درجة 

الدكتوراه يف ذلك.

منري بشري

قناة الشحن يف اليونان

احلمل
تكون موقع تقدير واحرتام مميز، 
وتكس�ب ثق�ة م�ن ك�ان يترصف 
بحذر معك ألنه كان يجهلك تسعى 
مع الرشيك لحضور أهم املناسبات 

الكبرة

الثور 
ال ت�دع املشاك�ل تؤث�ر يف أدائ�ك يف 
العم�ل. علي�ك أن تتجاوزه�ا بكل 
ه�دوء وروي�ة، وأن تض�ع خططاً 
املستقبلي�ة  لتحركات�ك  واضح�ة 
وضح وجهة نظرك اىل الحبيب فهو 

سيتفهم وضعك

اجلوزاء
كل م�ن تأنى حصل ع�ىل مبتغاه. 
ها أنت تحصل عىل ما كنت تتمناه 
لتحقي�ق مستقب�ل واع�د وزاهر. 
نجاح تلو آخر، وتقدم ملحوظ عىل 

كل الصعد.

ال�سرطان 
تربح أمواالً ع�ن طريق عمل ثقايف 
أو أدب�ي أو فن�ي و تنفت�ح أمامك 
آف�اق، لذل�ك تشع�ر باألم�ان أكثر 
هذا اليوم إذا ناقشت شؤؤناً مالية 

ومهنية مع بعض املقربني

الأ�سد 
ك�ن متجاوباً مع اآلخرين ألّن األدوار 
ق�د تتبدل يوم�اً ما، فتنقل�ب األمور 
ضدك وتجد نفسك مضطراً إىل تحّمل 
ردات الفعل التعتقد أن طيبة الرشيك 

تمنحك املجال لتستمّر يف غّيك

العذراء 
خيارات حازمة مع الرشيك، وتجد 
نفس�ك مضط�راً إىل تحدي�د مسار 
األمور يف املستقب�ل القريب تبارش 
قريب�اً امليش ساع�ة يومي�اً بعدما 

أدركت أنك بحاجة إىل ذلك

امليزان
حاول أن تل�زم الصمت وأن تخفي 
بعض األفكار واملخططات، وابحث 
ع�ن الدواف�ع الحقيقي�ة لبع�ض 
األعم�ال ال تسمح لآلخرين بعرقلة 

تقدمك عاطفياً

العقرب 
وس�وء  العم�ل  يف  األج�واء  ارتب�اك 
تفاه�م وعدائية. املصارحة ال تعطي 
ثمارها ب�ل تنقلب عليك كالم نافر يف 
غ�ر مكانه، لكّنك تغف�ر للرشيك ما 

يخلصك من دفع الثمن

القو�س 
ال ت�دع الرتاكم�ات القديم�ة تف�رض 
نفسه�ا، ومعالجته�ا ك�ان يج�ب أن 
تقوم به�ا منذ زمن بعي�د أمور مثرة 
للجدل تناقشها م�ع الرشيك، وهي يف 

معظمها ماّدة دسمة لتزكية الخالف

الدلو 
مهم�ا سعى بع�ض الزمالء لوضع 
العراقي�ل أمام مشاريعك، فإّن ذلك 
سيدفعك إىل التألق والنجاح تجد أن 
الصف�ات التي يتمت�ع بها الرشيك 

مؤثرة، فتضطر إىل معاملته باملثل

اجلدي
ح�اول أن تك�ون مقنع�اً اذا أردت 
تحسني وضعك يف العم�ل، والغاية 
قد ترر الوسيل�ة يف بعض األحيان 
عاطفياً: قد تعجز قريباً عن إيجاد 

الحلول الحاسمة مع الرشيك

حوت 
تك�ون ع�ىل استع�داد ملواجهة أي 
طارئ. هذا الظرف الصعب يضعك 
أمام اختب�ار لتكتشف قدراتك عىل 
املواجهة وإيج�اد الحلول الناجعة 

االستقرار رشط لنجاح أي عالقة

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 

عموديافقي
1 – ينتس�ب إلى اتج�اه سياسي وفكري معين – 2 – شاعر أموي 
أمر المنصور بدفنه حياً – 3 – نهر أوروبي – تصمم على – 4 – يعتقل 
– لفظ�ه هج�اء – 5 – مط�رب مص�ري – 6 – سه�م – 7 – أسم علم 
مؤن�ث – كف�ر – 8 – األسف – ضمير متص�ل – 9 – ممثلة سينمائية 

مصرية .

1 – نه�ر إيطال�ي – 2 – أن�وار – واضب عل�ى – 3 – لفظة هجاء – 
بنطال�ي – 4 – يجل أو يقرر – أحص�ل – 5 – مدينة فرنسية – األسم 
األول "لمطرب�ة الجي�ل" – 6 – الدن�يء – ومي�ض – 7 – جده�ا في 
"ليي�ج" – س�رور – 8 – بح�ر – نسبة إلى بلد أوروب�ي – 9 – اإلسم 

األصلي لفنانة لبنانية .

مترشدون .. لكل وجه حكاية

ماكينة رصف آيل كريمة !!
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           كاظم فنجان احلمامي

لست مغاليا إذا قلت إن المظاهرات التي 
خرجت في الواليات األمريكية وكوريا, 
وفي إس�رائيل نفس�ها دعم�ا ألهلنا في 
غ�زة كان�ت أضع�اف أضع�اف الفئ�ات 
العربي�ة الضئيل�ة الت�ي, أب�دت تذمرها 
واس�تياءها من القصف الصهيوني على 
أحي�اء غزة وضواحيه�ا, كان المترفون 
الع�رب  الساس�ة   م�ن  والمتخاذل�ون 
يدخنون األركيلة في قصورهم المنيفة, 
البرازيلي�ة  القه�وة  أق�داح  ويرش�فون 
انصرف�ت  بينم�ا  بالنبي�ذ,  المنقوع�ة 
الماليي�ن العربي�ة لمش�اهدة م�ا تنقله 
قن�وات الجزيرة الرياضي�ة من مباريات 

حية لكرة القدم. 
 فغزة ليست من المدن الخاضعة لبرامج 
الربيع البترولي, وال من المدن المشمولة 
بتعاطف الفضائيات المش�فرة لحساب 

كان  النات�و. 
الفضائية  بود 
أن  المضلل�ة 
عليها,  تتهجم 
فتق�ول: أنه�ا 
تخ�وض حرباً 
طائفية ال دخل 
لنا فيه�ا, فما 
يقولونه  الذي 
اآلن عن مدينة 
مس�جلة من�ذ 
باسم  والدتها 
الس�نة  العرب 
؟. كان بودهم 
يقول�وا:  أن 
متعاونة  أنه�ا 
إي�ران  م�ع 
منها  وتتلق�ى 
المس�اعدات, 
ال�ذي  فم�ا 
ن�ه  لو يقو
ع�ن  اآلن 
ضربت  مدينة 
أطواق  حولها 

المناف�ذ  بوجهه�ا  وأغلق�ت  الحص�ار, 
والمعابر والقناطر واألنفاق, كان بودهم 
أن يقولوا: أنه�ا من المدن المارقة حتى 
يتنكروا لها ويتجاهلوا أمرها, فما الذي 
يقولونه عن مدينة تحفظ القرآن الكريم 
على ظهر القلب وتعبد الله الواحد األحد 

الفرد الصمد ؟.
لكنه�م تجاهلوها في النهاية وانصرفوا 
لمش�اهدة وقائع تصفيات ك�رة القدم, 
بينما خرج الفيلس�وف األمريكي الكبير 
واليهودي المنصف )نعوم تشومسكي( 
بمظاهرة عارمة جابت شوارع القدس, 
ف�ي اللي�ل والنه�ار, من�ددة بالهمجي�ة 
الصهيونية, فاقترب منه مدير شرطتها 
)نيسو شوحم(, وهمس في إذنه باللغة 
العبرية: أهدأ يا عم تشومسكي, وعد إلى 
دي�ارك, وكن مثل العرب الهادئة, أو مثل 
العرب المهدئة )بفتح الدال أو كسرها ال 
فرق(, هؤالء أناس ليس لهم من يدعمهم 
من الع�رب, وليس لهم من يؤازرهم من 
المس�لمين, أنهم م�ن القبائل المحذوفة 

من ذاكرة الش�يخ برميل, وال مكان لهم 
في أجندة وعاظ السالطين. .

 
مما يؤسف له إن المنظمات )الجهادية( 
الت�ي كانت تتظاه�ر بمؤزرتها الكالمية 
لمنظم�ة )حماس( انش�غلت هذه األيام 
بمناقش�ة فت�وى تهدي�م )أب�و الهول(, 
بينما توافد وزراء خارجية أوربا على تل 
أبيب لتأييدها ومش�ايعتها ضد غزة, في 
حين سجل وزراء الخارجية العرب رقما 

قياسيا جديدا في التخاذل. 
ثم جاءت الضربات الموجعة من جنوب 
لبن�ان لت�دك حصون ت�ل أبي�ب, وتمنح 
فضائي�ات الناتو عذرا جدي�دا لمواصلة 
التخ�اذل عل�ى اعتب�ار أن )نص�ر الل�ه( 
وجماعته ال ينتمون إلى العروبة وال إلى 
اإلس�الم في ضوء الفتاوى التي اطلقها 

الشيخ دوالر. . 
 اس�تدعت إس�رائيل )75( ألفا من جنود 
االحتياط استعدادا القتحامها, ومواصلة 
الهج�وم عليها من كل الجبه�ات, لكنها 

ت�رددت قليال خوفا م�ن غضبة حماس, 
وتحس�با لالنجرار إلى حلبة االستنزاف, 
كتائ�ب  ص�والت  تفرضه�ا  ق�د  الت�ي 

القسام. 
ربم�ا كان )عفي�ف كوخاف�ي( رئي�س 
جهاز )أمان( اإلس�رائيلي أعلم من غيره 
بقدرات الكتائب االس�تثنائية على تغيير 
معادلة الحشود اإلس�رائيلية لصالحها, 
وه�و أعلم م�ن غيره بق�درات صواريخ 
)الفج�ر( عل�ى دك حص�ون )ديمونة(, 
وكان م�ن الطبيعي أن يق�ف في طليعة 
)عام�ود  عملي�ات  عل�ى  المعترضي�ن 

سحاب(. 
نجح الغزيون بإسقاط طائرة حربية من 
طائرات الغزاة, في الوقت الذي سقطت 
في�ه المليش�يات العربي�ة المتجحفل�ة 
م�ع النات�و, وظه�رت عل�ى حقيقته�ا 
الصهاينة  المزيفة. وفق�د  البنتاغوني�ة 
زمام األمور, ولم تعد لديهم القدرة على 

استعادة قوة الردع. 
 ازدحمت المشاهد الدامية بصور الجهاد 
الحقيقي في مواجه�ة العدو الحقيقي, 
فتي�ان يقاتلون في الش�وارع, وآخرون 
يس�ددون ضرباته�م من فوق س�طوح 
المنازل, وش�باب يشتبكون مباشرة مع 
الع�دو, وش�يوخ يجمعون المس�اعدات 

ويقدمون الدعم. 
كان من السهل سماع صراخ جنود العدو 
وعويله�م ف�ي المالجئ الت�ي اخترقتها 

الضربات الصاروخية المباشرة. 
ضربات قاصمة س�ددها جند الحق ضد 
جند الباطل, شجاعة ما بعدها شجاعة, 
وصم�ود ال يعرف ال�ذل وال التخاذل وال 
االستس�الم, ليس فيه اس�تنجاد بقوات 
التحال�ف التي تحالف�ت معها دول الغدر 
والخيان�ة, فالغزي�ون يواجهون الموت 
بصدوره�م العاري�ة, فمن س�اند الحق 
س�لم وغنم, ومن عارض�ه اندحر وندم, 
لم يهربوا من مصيرهم المحتوم بعد أن 
رس�موا طريق العزة بإيمانهم وإرادتهم 
وش�جاعتهم, فوقف�وا وحده�م ب�إزاء 
الباط�ل كله, لم تدعمه�م قطر, وال دول 

البطر, وال الفارين من الخطر. 

        زاهر الزبيدي 
حّذر الس�يد حس�ن بابك�ر ، وزير التج�ارة العراقي ، من 
كارث�ة ، ق�د تصيب األم�ن الغذائي العراق�ي ، حيث وجه 
الوزير بابكر تحذيره ، خالل اس�تضافته من قبل مجلس 
النواب العراقي ، كما دعا إلى أن تأخذ السلطة التشريعية 
دوره�ا في الحف�اظ على األم�ن الغذائي العراق�ي بعيداً 
على األزم�ات الداخلية واإلقليمية المحيط�ة بالبالد من 
كل جان�ب .لم تك�ن تصريحات الوزير بعي�دة عن الواقع 
، ب�ل كان�ت قريبة جداً م�ن قراءته لواقع األم�ن الغذائي 
العالمي حين ب�دأت التحذيرات من أزم�ة غذائية عالمية 
يرافقها ارتفاع في أس�عار الغذاء العالمي و بدأ التحضير 
لمواجهة ارتفاع تلك األس�عار التي كشفت عنها منظمة 
الغذاء العالمي "الفاو" قبل أش�هر مع توقعها باحتمالية 
كبي�رة لحدوث أزمة غ�ذاء على غرار م�ا حصل في عام 
2008-2007 .وعل�ى الرغ�م م�ن أن اقتصادن�ا العراقي 
يشهد تحسناً نسبياً خالل السنوات الثالث األخيرة عندما 
ب�دأت وزارة النفط باس�تعادة عافيتها من خالل جوالت 
التراخي�ص التي تح�اول من خاللها االرتف�اع بصادرات 
النف�ط العراقي لما يتناس�ب وحاجة البل�د إال أن دخول 
البلد بأزمات سياس�ية متتابع�ة مضافاً اليه�ا التوترات 
السياس�ية الت�ي تش�هدها ال�دول اإلقليمي�ة المحيط�ة 
واحتم�االت غل�ق الحدود تحس�باً لطارئ ما ق�د يدخلنا 
بأزم�ة غذائي�ة خانقة .. فواهم من يظ�ن أن أزمة الغذاء 

العالمي ال تؤثر في اقتص�اد العراق الذي الزال 
يعتمد بشكل شبه كامل على إستيراداته الغذائية 
الت�ي تتزايد طردي�اً مع مرور األيام واألش�هر 
.فالتوقعات تش�ير الى أن األزمة ستحصل في 
أمريكا وأوربا .. إال إن نتائجها س�تظهر للعيان 
واضح�ة المعالم في الع�راق ومحيطنا العربي 
بال�ذات لعدم وجود ثقافة متوازنة في التعامل 
مع الغذاء .لقد كانت مفردات الحصة التموينية 
، بكل مس�اوئها ، توفر خزيناً ستراتيجياً مهماً 
للعراقيين يمكن المن�اورة به في حال حصول 
أزم�ات غ�ذاء عالمي�ة وعلين�ا أن نب�ادر اليوم 
الى رس�م إس�تراتيجية اقتصادية علمية مبنية 
عل�ى حقائق وأرق�ام بهدف الضغط مباش�رة 
على أس�باب األزمات الغذائية الت�ي تهدد أمننا 
وأن نح�اول أن نق�دم للمب�ادرة الزراعي�ة كل 
الدع�م لالس�تفادة م�ن الق�درات العراقية في 
درء األزم�ات االقتصادي�ة فالع�راق ال يتحمل 
األزمات المزدوجة التي قد تضرب في آن واحد 
، سياسية ، اقتصادية، ثقافية، والتي قد تسهم 
في إس�قاط الحكومات لو حدث�ت في بلد غير 
العراق .. كذلك فإن الصناعات الغذائية العراقية 
عان�ت وال زال�ت تعان�ي م�ن أزم�ة تخطي�ط 
واضح�ة المعال�م تراقبها عن كث�ب في البطء 

الش�ديد لظه�ور صناعة غذائية مح�ددة تنافس ما 
يطرح في اس�واقنا اليوم من منتجات غذائية تأتي 
من خارج الح�دود ال نعرف مصدر موادها األولية، 
لذلك فإن على الحكومة أن تنش�ئ خزيناً سترتيجياً 
مهما من المواد الغذائية تساهم به في ، بين الحين 
واألخ�ر ، في خفظ اس�عار الس�لع الغذائي�ة وبما 
يكف�ل الحصول على اس�عار متوازن�ة دائماً تخدم 
بطبيعتها أغلب شرائح الشعب .وعلى طريق إنشاء 
توعية نوعية في مجال تقنين وتوازن األس�تهالك 
األس�ري للمواد الغذائية وتجنب التبذير واإلسراف 
الكبيري�ن في هدر موارد مادي�ة صعبة على الغذاء 
، ففي دراس�ة عالمية تبين أن الف�رد العربي ينفق 
80-50 % م�ن موارده على الغ�ذاء بينما ال يصرف 
الف�رد الغرب�ي أكثر م�ن %20 .. وه�ذا تباين كبير 

سببه ضعف ثقافة الترشيد الغذائي .
إن م�ا يمتلكه العراق من ثروات قد تس�اعده للنفاذ 
بصعوبة من أزماته فعلينا استغالله بصورته المثلى 
في صناع�ة درع اقتصادي حصين م�ن األزمات .. 
م�ع توقع مس�تمر لحجم الكوارث ، الس�مح الله ، 
نك�ون قد رس�منا لص�ورة اقتصادي�ة حقيقية لما 
يج�ب أن تكون عليه س�تراتيجيتنا ف�ي الدفاع عن 

أمننا الغذائي من االنهيار السريع .

         د. ب�شري ناظر اجلحي�شي

لم اش�أ يوم�ا أن أقحم نفس�ي ف�ي مواضيع 
العقي�دة والدي�ن لكونه�ا ق�د تمس مش�اعر 
الماليين، وقد يتف�ق ويختلف معي الكثيرون، 
ولك�ن م�ا ن�راه الي�وم ف�ي الس�احة العربية 
والمحلي�ة م�ن تداخ�ل وتش�ابك بي�ن الدي�ن 
والسياس�ة دعاني إل�ى كتابة هذه الس�طور. 
أوالً وقبل كل ش�يء ال بد م�ن القول أن جميع 
الديانات السماوية هي دساتير يمكن أن تصح 
ف�ي أي زمان ومكان للعيش المش�ترك بأمان 
وس�الم بين البش�ر وفي جميع بقاع األرض، 
وثانياً ال يمكن بأي ش�كل من األشكال الجمع 
بين الدين والسياس�ة، بمعن�ى أنه ال يمكن إن 
يكون هناك رجل دين وسياسة في الوقت ذاته، 
فمبادئ السياسة تختلف بالتمام والكمال عما 
موج�ود في الدين، ومواق�ف الدين الثابتة في 
كثير من المس�ائل ال يمكن تطبيقها بأي شكل 
من اإلش�كال على السياس�ة. فضالً عن هذا ال 
يوجد شيء برأيي اس�مه أسالم سياسي، وأن 
وج�د فهو من اج�ل خدمة مجموع�ة صغيرة 
أو حزب معين يس�يطر على حكم دولة معينة 
تحت هذا االس�م. فاإلس�الم هو دين للتعايش 
وتنظي�م أم�ور الن�اس وف�ق ش�ريعة معينة 
وثابتة في الكثير من أركانها، والسياس�ة هي 
فن الممكن وتتبدل حس�ب الظروف الس�ائدة 
والعالقات القائمة بين الساس�ة أو بين النظم 
الحاكمة، فال وجود لحليف دائم، أو عدو دائم، 
فحليف األمس عدو اليوم، وعدو األمس حليف 
الي�وم وهكذا تدار السياس�ة. وه�ي في أمور 
كثيرة تتعارض اش�د التعارض مع الدين. وما 
نراه اليوم في الكثير م�ن المجتمعات العربية 
من تسييس واضح وصريح للدين ال يمكن بأي 

حال من األحول السكوت عنه، مع يقيني بأني 
س�وف أتج�اوز الكثير من الخط�وط الحمراء 
التي رسمتها النظم الحاكمة لمواطنيها والتي 
تجعله�ا تدوم أو تبقى ف�ي الحكم أطول فترة 
ممكن�ة، فما عاش�ته أورب�ا وعانت�ه لقرون، 
تعيش�ه اليوم البل�دان العربية، فقد غيرت كما 
تس�مى في الكثير من وس�ائل اإلعالم ثورات 
الربي�ع العربي ليس�ت فق�ط الوج�وه، وإنما 
التفكير أيضاً، مع األخذ في الحسبان خطورة 
هذه المرحلة على إفراد الشعوب العربية، ألن 
أصعب أن�واع التغيي�ر هو تغيي�ر الفكر. فمن 
احت�الل العراق، إلى ثورة الش�عب التونس�ي، 
ومن بع�ده المصري، ومن ث�م قصف وتدمير 
وقت�ل لزعيم عرب�ي ف�ي ليبيا، مع س�يناريو 

ت�م رس�مه في غرف ل�م تعرف الن�ور لكيفية 
تغيير ونقل الس�لطة في اليمن، مع اس�تمرار 
األحداث في س�وريا بين صد ورد. وفي خضم 
هذه األحداث صعدت األحزاب الدينية إلى سدة 
الحكم، لتحكم بعد أن كانت مهمشة أن لم تكن 
محظ�ورة، فأختلط الدين بالسياس�ة وأصبح 
المنظ�ر رماديا بالنس�بة للكثيري�ن، ولم تجد 
نفعاً صيحات الليبراليين والعلمانيين من أجل 
تأسيس دولة مدنية تحترم اإلنسان إلنسانيته 
ال النتمائ�ه الديني أو الطائفي أو ألية تس�مية 
أخ�رى. هنا اس�تذكرت عب�ارة كارل ماركس 
والتي انتق�ده عليها الكثيرون م�ن المفكرين 
اإلس�الميين "الدي�ن أفي�ون الش�عوب" وأن�ا 
أقول نعم فالدين أفيون الش�عوب، مع أيماني 

باختالف الظروف التي عاشها ماركس ليطلق 
بس�ببها هذه العبارة عن ظروف اليوم، فخلط 
الدي�ن بالسياس�ة واس�تخدام الدي�ن لتمري�ر 
الكثير من المش�اريع السياسية أصبح موضة 
العص�ر بالنس�بة للنظ�م الحاكم�ة، وأن�ا هنا 
لس�ت ضد الدين، وإنما أقول أن المجال الديني 
واض�ح ومعروف ومح�دد والمؤمن الحق هو 
ال�ذي يكون ضمن هذا اإلط�ار، وكذلك المجال 
السياسي واضح ومعروف ومحدد، والسياسي 
الحق من يس�تطيع بحنكته السياس�ية جذب 
الجماهير والتفافهم حوله ال بخطابه األحادي 
الموّجه لفئة دون غيرها. ال بد من إعادة قراءة 
الواق�ع كما ه�و، وليس كما نرغ�ب أن يكون 
فقط، فقد نجحت حركات اإلس�الم السياسي 
عل�ى امت�داد العال�م العربي واإلس�المي، في 
اجتذاب الجماهير من خالل الش�عارات الدينية 
البراق�ة، مث�ل )اإلس�الم هو الح�ل( و)الحكم 
لل�ه( و)المدين�ة الفاضل�ة( و)ح�زب الله هم 
الغالبون(، ناهيك عن أنها كرست ذهنياً فكرة 
جوهرية، مفادها: أن تحقيق العدل االجتماعي 
مرهون بوصولها إلى كرسي الحكم، ما يعني 
أن مضم�ون اإليم�ان ال يتحق�ق كام�ل معناه 
ومبن�اه إال ف�ي ممارس�ة " الفك�رة " الت�ي 
ترمز إليه. وه�ذا قطعاً غير صحيح فاألحزاب 
الدينية في العراق لم تستطيع تجاوز األزمات 
والصراع�ات من�ذ 2003 وحت�ى اآلن، ودولة 
الع�دل االجتماع�ي تحقق�ت ف�ي دول فصلت 
وبش�كل قطعي بي�ن الدين والسياس�ة وكما 
ه�و واضح ف�ي الكثير م�ن البل�دان األوربية 
منظم�ة  تقاري�ر  وحس�ب  واالس�كندنافية، 
الشفافية الدولية حول الفساد والتي تصدرها 
نهاي�ة كل عام فإن هذه الدول تتصدر قوائمها 
م�ن حيث ارتفاع مس�توى الش�فافية، عكس 

الكثير 
م�ن 

ل�ة  و لد ا
بي�ة  لعر ا

واإلس�المية 
تعان�ي  والت�ي 

مس�توى  انخفاض 
وارتف�اع  الش�فافية 

ف�ي  الفس�اد  مس�توى 
أن  )م�ع  قطاعاته�ا  جمي�ع 

الفس�اد مح�رم في الش�ريعة 
نحن بحاجة  اذاً  اإلس�المية(. 
الدين  لفص�ل حقيق�ي بي�ن 
والسياس�ة وتحقي�ق فكرة 
الدين لل�ه والوطن للجميع. 
والتأكيد عل�ى قيم االنجاز 
والنزاه�ة  واإلخ�الص 
والكف�اءة ف�ي العمل هي 
األوط�ان  ترتق�ي  به�ا 

وترتضي األديان.

يتص�ف االقتص�اد الصيني بالتوج�ه نحو الخ�ارج. أما اليوم 
فاالتجاه معكوس نحو الداخ�ل. والقفزة الكبرى غير متاحة 
اآلن. ه�ل وصل االقتص�اد الصيني إلى الطريق المس�دودة ؟ 
بالطب�ع ال. لقد انخف�ض معدل النمو م�ن 10 بالمئة إلى 7,4 
بالمئة )وه�و معدل مرتفع مقارنة بمع�دل نمو االقتصادات 
الغربي�ة المنخفض�ة ج�داً(. وإذا نظرن�ا إلى اقتص�اد أوروبا 
وأمي�ركا المثقل بالديون الهائل�ة لرأينا ان النتيج�ة النهائية 

مرضية.
لقد انخفض مؤخراً مؤشر األسهم في بورصة شنغهاي، كما 
ان زيادة اإلنتاج الصناعي بقيت دون التوقعات، بما فيها بناء 
الس�فن التجارية وصناعة المجوه�رات. ولكن بعض اإلنتاج 
الصناعي يش�هد نم�واً يتف�وق عل�ى منتجات »اريكس�ون« 

السويدية.
ه�ل يبقى االقتصاد الصين�ي مصرف العال�م ؟ يقول روبرت 
زوليك مدير البنك الدولي الس�ابق ان االقتصاد الصيني يحتاج 
إل�ى إصالح�ات جذري�ة، أي بيع ش�ركات القط�اع العام إلى 
القطاع الخاص. )إنه نظام رأسمالية الدولة( أي ان االقتصاد 
الصين�ي، في رأي زولي�ك، عليه اآلن أن يقل�ب الصفحة نحو 

االقتصاد الرأسمالي على النسق الغربي.
تصن�ع الصين تقريباً كل المنتج�ات واألجهزة التي تحتاجها 
أوروبا وأميركا وبأسعار منخفضة مع نوعية جيدة. والتي يتم 
تصديره�ا عبر المرافئ الصينية الواقعة في الجنوب، بالقرب 
م�ن هونغ كون�غ، إن التصدير يت�م اآلن بصعوب�ة أكبر نظراً 
لت�ردي األوضاع االقتصادية في أوروب�ا وأميركا. ولكن على 
الرغم من ذل�ك يتجه المجتمع الصيني إلى ان يصبح مجتمعاً 

صناعياً، كما هو األمر في اليابان وفي كوريا الجنوبية.
تعتم�د الصي�ن ف�ي صن�ع مس�تقبلها عل�ى علمائه�ا، الذين 
ينشطون اآلن الستيعاب التكنولوجيا المتقدمة وللزيادة على 
مصادره�ا. وللصين مركزه�ا للتطورات العلمي�ة في مدينة 
وون�غ غوات. ويق�ود العالم زيانغ بينغ يون م�ع المئات من 
زمالئه تش�غيل األجه�زة التي تعتمد على ش�بكات النيترون، 
والتي يجري العمل عليها منذ س�ت سنوات، والتي ال مثيل لها 

إال في أميركا وبريطانيا وسويسرا واليابان.
ويقول العالِ�م المذكور أيضاً إنه وأعضاء فريقه س�يتابعون 
األبح�اث لتطوير م�واد اإلنتاج، بم�ا فيها الكيمي�اء الحيوية 
الش�ركات  إنش�اء  إل�ى  الطري�ق  ه�ذا  ويمه�د  والجين�ات. 
التكنولوجية المتقدم�ة. وتتبنى هذا التطوير لجنة التخطيط 
في الحزب الشيوعي الصيني، بما يكفل الدعم الحكومي لها.

تبق�ى الس�احة الصينية مرتعاً لص�راع األف�كار ومن أهمها 
الس�ؤال ح�ول الس�لطة السياس�ية وح�ول اتج�اه التصنيع 
والتصدي�ر، أي هل يتم التركيز عل�ى اإلنتاج من أجل التصدير 
إل�ى الخارج أم ترك المجال للش�ركات التجاري�ة التي تتوجه 

نحو الداخل ؟
إن المزي�ج م�ن األف�كار االقتصادية � السياس�ية التي قادت 
الصين إلى المعجزة االقتصادية الحالية، تقف اآلن أمام مفترق 
طرق قد يؤدي إل�ى جعل الصين القوة االقتصادية األولى في 
الع�ام 2020. ولذل�ك تطور الصي�ن اآلن بني�ة تحتية ضخمة 
من طرق وجس�ور ومجمع�ات صناعية وس�كنية وخطوط 
كهرباء وطاقة، لم تعرفها اإلنس�انية من قبل. ولتبيان بعض 
المؤش�رات اإلحصائية ال بد من ذكر أن الناتج المحلي للصين 
ف�ي ع�ام 1985 كان 307 ملي�ارات دوالر وأصبح اآلن 7298 
ملي�ار دوالر، وكان إجمالي التصدير يبلغ 27 مليار دوالر، أما 
اليوم فهو 1899 مليار دوالر. وكانت تصنع 100 ألف س�يارة 

في العام، أما اآلن فهي تصنع 15,200 مليون سيارة.
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غزة .. ال نارص وال معني

 ماذا عن األمن الغذائي العراقي ؟

بني الدين والسياسة

سمير التنير

ي�ق لطر ا . و . لص�ني ا
لقم�ة ىل ا  إ

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحةالراأي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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منتخبنا الوطني يالقي البحرين وديًا قبل خوض غمار بطولة غرب آسيا
حمود: نسعى لتقديم صورة جيدة في المحافل العالمية

   أكد االتحاد العراقي لكرة القدم أن موعد مباراة 
املنتخ�ب الوطن�ي الودية أم�ام البحري�ن أصبح 
رس�ميا بعد موافقة الطرفني، مبينا ان الفريقني 
س�يلتقيان يف املنام�ة يف الثالث م�ن كانون األول 
املقبل، فيما أش�ار إىل أن أعضاء االتحاد سيناقش 

إع�داد املنتخبات الوطنية لالس�تحقاقات املقبلة. 
وق�ال عض�و االتح�اد يحي�ى زغ�ر: أن "مباراة 
أم�ام  املقرتح�ة  التجريبي�ة  الوطن�ي  املنتخ�ب 
البحرين أصبحت رسمية بعد اتفاق الطرفني عىل 
تحديد موعد لها"، مبينا أن "الفريقني سيلتقيان 
يف الثال�ث من كانون األول املقبل يف املنامة ليغادر 
بعده�ا املنتخ�ب إىل الكويت للمش�اركة يف بطولة 

غربي آسيا".
وأضاف زغر أن "اتحاد 
الك�رة عق�د ، اجتماع�ا 

ببغ�داد  دوري�ا يف مق�ره 
بحض�ور رئي�س وأعضاء 
أن  إىل  مش�را  االتح�اد"، 

ع  جتم�ا ال ا "

تن�اول محاور عديدة م�ن اهمها إع�داد املنتخب 
الوطني للمرحلة املقبلة من تصفيات كأس العالم 
وبطولت�ي الخليج وغربي آس�يا".وتابع زغر أن 

املح�اور  تناوله�ا "م�ن  الت�ي  األخ�رى 
اع�داد  االجتم�اع 

منتخب�ي 

الش�باب والناشئني ملنافسات بطولة كاس العالم 
فض�ال ع�ىل مناقش�ة حص�ول منتخب الش�باب 
ع�ىل مركز الوصي�ف يف بطول�ة آس�يا".يذكر ان 
اس�تحقاقات مهمة تنتظ�ر املنتخب�ات الوطنية 
حيث يخ�وض املنتخب الوطني مباريات مهمة يف 
الدور الحاس�م واملؤهل ل�كأس العالم فضال عىل 
املش�اركة يف بطولتي غربي آس�يا وكأس الخليج، 
فيما يش�ارك منتخبا الناش�ئني والشبابا يف كاس 
العالم بعد ان تاهال عرب املش�اركة يف بطولة آسيا 
للفئتني.م�ن جانبه ق�ال رئيس االتح�اد العراقي 
لك�رة القدم ناجح حمود إن مهمة االتحاد املقبلة 
هي أن نقدم صورة جيدة عن كرة القدم اآلسيوية 
والعربية أيض�اً يف مونديال كأس العالم للش�باب 
والناشئني بعد تأهل العراق اليهما، حيث سنواجه 
منتخبات قوية ويجب أن نكون مس�تعدين جيداً 
له�ذه املش�اركة، مبينا أن االتح�اد العراقي لكرة 
القدم بدأ فعالً بوضع خطط اإلعداد.وأشاد حمود 
يف ترصيحات نقلها موقع االتحاد االسيوي لكرة 
القدم، ان "برامج تطوير منتخبي الناشئني 
والش�باب نجحت، رغم خس�ارة منتخب 
ب�الده يف نهائي بطولة آس�يا للش�باب 
تحت 19 عام�اً 2012 يف اإلمارات امام 
كوري�ا الجنوبية بف�ارق ركالت الجزاء 
"النقط�ة  أن  الرتجيحية".وأض�اف 
اإليجابي�ة التي حصلنا عليه�ا يف بطولة 
آس�يا للناش�ئني تحت 16 عام�اً وبطولة 
آس�يا للش�باب تحت 19 عام�اً، هو أن كال 
الفريقني سيش�اركان العام املقبل يف كأس 
العال�م، حيث س�يظهران مس�توى مهارات 
كرة الق�دم العراقية".وأوضح أن "مس�توى 
املنتخب العراقي يف املب�اراة النهائية للبطولة 
االس�يوية كان رائعاً خاصة يف الشوط األول"، 
مبينا أن "هذه البطولة كانت دليالً عىل العمل 
الجي�د الذي قمنا به يف العراق خالل الس�نوات 
األرب�ع األخ�رة، حي�ث بدأن�ا اآلن يف قط�ف 

الثمار".وتاب�ع: "لن يفاجئي نجاح مجموعة من 
الالعب�ني املوهوبني يف هذا الفري�ق باالنضمام إىل 
املنتخب الوطني األول، مستوانا هنا يؤكد أن كرة 
الق�دم العراقية من جديد ق�ادرة عىل تقديم فرق 
والعبني جيدين عىل املس�توى اآلسيوي".يذكر أن 
منتخب شباب العراق والناشئني تاهال اىل نهائيات 
كأس العال�م املقبل�ة يف تركي�ا واالم�ارات بعد ان 
نجح�ا يف ان يكون�ا ضمن الف�رق االربعة املتاهلة 
عن الق�ارة االس�يوية اىل املحفل العامل�ي الكبر.

عىل صعيد اخرحددت اللجنة املنظمة لدورة كأس 
الخلي�ج العرب�ي الحادية والعرشين لك�رة القدم 
ال� 30 من الش�هر الجاري موعداً نهائياً الس�تالم 
طلبات وس�ائل االعالم الراغب�ة يف تغطية الحدث 
الكروي املزمع إقامت�ه خالل الفرتة من الخامس 
وحت�ى الثام�ن ع�رش م�ن ش�هر كان�ون الثاني 
يناير 2013.وقال رئي�س اللجنة املنظمة لبطولة 
خليجي 21 توفي�ق الصالحي يف ترصيح صحفي 
إن " تحدي�د اللجن�ة املنظمة للثالثني من الش�هر 
الجاري موعدا اخرا الستقبال طلبات املؤسسات 
االعالمية الراغبة بتغطي�ة الحدث الخليجي املهم 
يأتي نظراً النجاز ما تتطلّبه االجراءات التنظيمية 
الالزمة إلتمام كاّفة الرتتيب�ات االدارية من حيث 
آلية دخول البحرين بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
والدائرة العامة للجنسية والجوازت وهيئة شئون 
االعالم".وأض�اف الصالح�ي أن اللجنة االعالمية 
خصصت بريدا إلكرتونيا خاصا باستقبال طلبات 
media@( ،وس�ائل االعالم املحلي�ة والخارجي�ة

إىل إرس�ال إس�تمارة  ، مش�راً   )bh.gulfcup21
خاّصة لالتحادات املشاركة لتعميمها عىل وسائل 
االعالم، كما سيتم توفر االستمارة لجميع وسائل 
االع�الم من خ�الل الطلبات التي ت�رد عىل اللجنة 

االعالمية يف الربيد االلكرتوني املذكور.
وأش�ار اىل أن االجراءات تتضمن إصدار تأشرات 
دخول وتحديداً لالعالميني من خارج دول مجلس 

التعاون العربي ) العراق واليمن ( .

مونتيال: ال نحتاج يوفيتيتش بعد اآلن !
يشعر فينش�ينزو مونتيال املدير الفني 
لفري�ق فيورنتينا أن�ه أوصل املجموعة 
لدرج�ة من االنس�جام والوح�دة، وأن 
الفري�ق يمكن�ه أن يس�تمر يف تقدي�م 
نف�س األداء حت�ى إذا اس�تمر غي�اب 
نجم الفريق س�تيفان يوفيتيتش.صعد 
فيورنتين�ا للمركز الثال�ث واقرتب من 
صدارة البطولة بع�د فوزه عىل أتاالنتا 
4-1 ع�رص الي�وم، وقال م�درب روما 

وكاتاني�ا الس�ابق: " أثبتن�ا أننا يمكن 
أن نق�دم املرج�و مّن�ا حت�ى يف غي�اب 
يوفيتيت�ش، عىل الرغم من الواضح أنه 
س�يكون م�ن األفضل أن يك�ون تحت 
ت�رصيف ألن�ه الع�ب يف غاي�ة األهمية، 
أكويالن�ي؟ كّنا نع�رف بالفعل صفاته 
املميزة واآلن هو يسجل بشكل منتظم، 
إضافة كبرة للفريق".أكمل فينش�نزو 
ع�ن رصاعه ع�ىل اللق�ب: " إن�ه ألمر 

رائع أن ن�رى الجماهر تحلم، 
لك�ن علين�ا أن نواص�ل النمو 

بالطريق�ة التي نح�ن عليها وال 
يج�ب أن نخدع أنفس�نا، إنه ألمر 

جيد أن يكون الطموح هو الرتكيز 
ع�ىل قناعتنا، نحن الىن نعرف كيف 

ندخل يف أجواء املباراة بعد 10 دقائق 
فق�ط من املعاناة، وس�عيد لرؤية 

يف  ثم�ن  ب�أي  الف�وز  عقلي�ة 

أعل�ن االتحاد العراقي للجمناس�تك عن ان املنتخب 
النيج�ري للعب�ة طلب اقام�ة معس�كر تدريبي يف 

بغداد استعدادا الستحقاقاته الدولية املقبلة. 
وقال رئيس االتحاد العراقي للجمناس�تك أياد نجف 
ان اتح�اده وافق عىل طلب نظره النيجري بإقامة 
معس�كر تدريب�ي يف بغ�داد ع�ىل نفقت�ه الخاص�ة، 
وبمش�اركة وف�د يضم 14 ش�خصا بضمنهم العبني 

ومدربني واداريني.
وأض�اف ان اتح�اده تلقى ث�الث رس�ائل متتالية من 
نظ�ره النيج�ري ع�رب موقعه الخ�اص يأم�ل فيها 
الحصول عىل موافقة االتحاد العراقي الستقبال وفده 

يف العراق. 
وأوض�ح نج�ف ان "االتحاد س�يهيئ اجواء املعس�كر 
لضيفه النيج�ري، من خالل تخصيص قاعة الش�هيد 
سمر خماس يف بغداد 

لتدريباته".

أعل�ن االتح�اد العراق�ي للكيك 
بوكس�نغ عن مشاركة منتخب 
منافس�ات  يف  للعب�ة  الع�راق 
بطولة آس�يا للمتقدم�ني، التي 
س�تقام يف الهن�د خ�الل ش�هر 

كانون األول املقبل.
وق�ال رئي�س االتح�اد للكي�ك 
الواس�طي  قاس�م  بوكس�نغ 
يف  سيش�ارك  "الع�راق  ان 
آس�يا  بطول�ة  منافس�ات 
التي تضّيفها  للمتقدمني 
م�ن  للم�دة  الهن�د 
والعرشي�ن  الخام�س 
الثالث�ني من  ولغاي�ة 
األول  كان�ون  ش�هر 

املقبل".
"الجهاز  ان  واضاف 
للمنتخ�ب  الفن�ي 
س�يختار  العراق�ي 
يف  املنتخ�ب  العب�ي 
التي  االختب�ارات  ضوء 
س�تقام ملصنف�ي اللعبة 
مطلع ش�هر كانون االول 
الواس�طي  وتابع  املقبل". 

ان "االوزان الت�ي س�تعتمد 
و71  و67  و63،5  و57  و54   51 البطول�ة  يف 
و75 و81 و86 و91 وف�وق 91 كغ�م". وأوض�ح 
انه سيش�ارك عىل هامش منافس�ات البطولة يف 
اجتماعات االتحاد اآلسيوي، حيث سيتم الرتشيح 
ملنص�ب عضوية املكتب التنفي�ذي ورئيس اللجنة 

الفنية يف االتحاد.

"الع�راق  ان  اىل  وأش�ار 
يس�عى لتحقي�ق نتائ�ج ايجابي�ة يف 

بطولة اس�يا املقبل�ة، والس�يما ان االس�ماء التي 
س�يتم اختيارها س�تكون ع�ىل درجة كب�رة من 
املس�توى الفن�ي، ما يجعله�ا تتناف�س بقوة عىل 

أوسمة البطولة".

جمناستك نيجيريا يعسكر 
في العاصمة

الكـيـك بـوكـسـنـغ يشـارك 
ببطولة آسيا

سباحونا يغادرون للمشاركة ببطولة قطر

المستقبل العراقي /متابعة

 المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال مدرب منتخب الع�راق الربازييل زيكو انه قرر 
اس�تدعاء تس�عة العبني ج�دد لتدريب�ات املنتخب 
الوطني املقرر ان تبدأ نهاية األس�بوع الجاري يف 

بغداد.
واض�اف زيك�و يف ترصي�ح ل�"مع�رض 

الك�رة العراقي�ة املصور" ان تدريبات املنتخب س�وف 
تش�هد حضور 30 العباً اس�تعداداً لبطولة غرب اسيا 
املقرر انطالقها الش�هر املقبل يف الكويت. واكد مدرب 
منتخ�ب الع�راق ان الالعب�ني الجدد تم اس�تدعاؤهم 
هم م�ن االندية العراقي�ة اضاف�ة اىل ان هناك العبني 
م�ن منتخب الش�باب س�وف يتواجدون يف معس�كر 

املنتخب بعد املس�توى املتميز ال�ذي قدموه يف بطولة 
آس�يا األخرة. ولم يكش�ف زيكو عن جميع األس�ماء 
الذين تم استدعاؤهم، ولكن فقط زودنا بثالثة اسماء 
وه�م كل من مهند عبد الرحي�م وهمام طارق وامجد 
كلف، يذكر ان لوائح بطولة غرب اسيا التي تنص عىل 

ارسال اسماء 20 العباً فقط .

المستقبل العراقي/ حسن البيضاني

تسعة العبين جدد للمنتخب الوطني

رف�ض الربازي�يل زيك�و م�درب منتخبن�ا الوطني لك�رة القدم قب�ول عرض 
رس�مي تلقاه للرتش�ح يف االنتخاب�ات الجديدة التي س�تجرى يف نادي 

فالمنغ�و الربازي�يل النتخاب مجل�س ادارة جديد برئاس�ة وليم دي 
فاسكونس�يلوس التي س�تعمل عىل إحداث تغيرات جديدة تعيد 

لنادي�ه الوج�ه الحقيق�ي باعتباره بط�ال للعالم. ونق�ل املوقع 
الرس�مي لزيكو عىل ش�بكة االنرتن�ت قول�ه: أود أن أنتهز هذه 
الفرصة بأن أوضح أنني ال أقبل أي منصب اداري يتخذ يل يف نادي 
فالمنغ�و لكوني مرتبطا مع االتح�اد العراقي لكرة القدم بقيادة 
منتخب�ه االول يف تصفيات كأس العال�م، واطلب من الجميع ان 

يفهم انني مدرب ك�رة قدم محرتف ومرتبط بعمل يف العراق 
، معرب�اً عن امله يف التواصل يف مس�اعدة الن�ادي من خالل 
تقدي�م العديد من االستش�ارات التي س�تفيده خالل الفرتة 

املقبلة ضمن اإلدارة الجديدة.

زيكو يرفض عرضًا من فالمنغو
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

اىل  متوجه�اً  الثالث�اء،  الي�وم  يغ�ادر 
وف�د  الدوح�ة  القطري�ة  العاصم�ة 

منتخ�ب العراق للس�باحة االوملبية 
يف  للمش�اركة  العمري�ة،  للفئ�ات 
منافس�ات بطول�ة قط�ر الدولية. 
وق�ال أم�ني رس االتح�اد العراقي 

للس�باحة رائد فاضل ان 
"بطولة قطر الدولية، 
الت�ي س�تنطلق يوم 

ء  بع�ا ر ال ا

وتتواص�ل حت�ى الخام�س والعرشي�ن من ش�هر ترشين 
الثاني الجاري، س�تقام للفئات تحت 10، 11، 12، 13، 14، 
15 عاما". وأضاف ان "الوفد س�يكون برئاس�ة االمني املايل 

فرق�د عبد الجبار وعضوية رئيس االتح�اد الفرعي ملحافظة 
نينوى عصام حسن، وعدنان عيل حكما، واملدربني عبد الرضا 
محيب�س ووصفي مطرود وفائز مه�دي ومحمد عيل، اضافة 
اىل 15 س�باحا". وأوض�ح فاضل ان "الس�باحني هم زيد رافد 
واحمد خليفة وحس�ن عصام ووك�رار عيل واحمد عقيل 
وعيل جاسم وزين العابدين رحاب ومصطفى كمال 
وبكر س�الم وفادي رافد ومحمد جاسم وابراهيم 

ليث وسيف سعد ومهند أحمد وأمر عدنان". 
الت�ي  "االس�ماء  ان  اىل  وأش�ار 
ت�م اختيارها جاءت اس�تنادا 
ملستواها الفني الذي يمنحنا 

الثقة بقدراتها عىل تحقيق 
النتائج املشجعة".

هم�وم الرياض�ة كثرة و مش�اكلها أكثر و لع�ل معاليكم ابتىل 
به�ذه املش�اكل ) و الطالي�ب ( و تحمل وزره�ا و همومها ! و 
اليوم أحاول أن أوجه رس�التي هذه إىل شخصكم الكريم و الذي 
اعرف�ه جي�داً حريصا ع�ىل أداء واجباته متفاني�اً يف عمله اثبت 
خالل س�ني اس�تيزاره قدرة طيب�ة و نجاحا مقب�وال برغم كل 
ما أح�اط بالرياضة م�ن تناقضات ورصاع�ات وتكتالت فاقت 
كل التوقع�ات ! إنما أري�د أن أوصل�ه إىل معاليكم قضية تخص 
انتخاب�ات األندي�ة الرياضية و التي دعمتها األق�الم الخرة مع 
كل عيوبه�ا و نواقصها بهدف مس�اعدتها يف تجاوز أخطائها و 
بالت�ايل إصالحها . لكن قراركم األخر بحل الهيئة اإلدارية لنادي 
االتصاالت الريايض هذا النادي العريق بتأريخه و املعطاء بنتائجه 
واملتميز بفرقه وانجازاته والكبر بدعم مؤسسته. فالذي أراه و 
يراه اآلخرون من املختصني بأن قرار الحل هذا مخالف للوائح و 
الترشيعات االنتخابية التي تنص رصاحة عىل أن الهيئة اإلدارية 
تحل أما بس�بب فساد إداري و مايل صدر بحقه حكم قضائي او 
أن تحل بسبب فشل املؤتمر االنتخابي للهيئة العامة الجتماعني 
متتالي�ني يف انتخ�اب هيئ�ة إداري�ة جديدة . فه�ل حصل هذا يف 
ن�ادي االتصاالت ؟! هل اجتمعت الهيئة العامة و عقدت مؤتمرا 
انتخابيا و فشلت فيه ؟ أظن أن هذا لم يحصل حتى هذه الساعة 
! لق�د جرت محاوالت فردية و جهود ش�خصية لتحديد مواعيد 
انتخابات لم تس�تكمل رشوطها و ضوابطها بس�بب تقصرات 
اش�رتكت بها حتى دائرة الرتبية البدني�ة ! فقد حاول مدير عام 
الرتبي�ة البدنية و بتأثرات ش�خصية و مواقف ال اس�تطيع أن 
أرصح بها ألنها تيسء إىل الوزارة و سياس�تها و فلس�فتها ان ) 
يلفل�ف(  موضوع االنتخابات الخاصة بنادي االتصاالت و يحدد 
له�ا موعد رسي�ع و خاطف إرضاء لهذا او ذاك حس�ب اتفاقات 
جانبية ال تتفق مع قيم الرياضة و عدالة القيادة يف املؤسس�ات 
الراعي�ة لألندية مع اعتماد سياس�ة التس�ويف ) و التخدير ( و 

الوعود غ�ر الدقيقة !! إذ ما وص�ل إىل معاليكم 
ل�م يكن أمين�ا و ال دقيقا و قد يس�بب للوزارة 

متاعب إضافي�ة قانونية و مهنية إضافة إىل 
تأثرها الس�لبي يف الجان�ب الريايض و هو 

الهم األك�رب الذي يش�غل معاليكم و انتم 
مس�ؤولو الرياضة و راعيه�ا . وقد توج 
ق�رار الحل هذا باختيار بعض اإلخوة من 
قلي�يل الخ�ربة و غر املختص�ني باألندية 

الرياضية ) باستثناء ممثل وزارة الشباب 
و الرياض�ة الدكت�ور خال�د ( و هذا س�يكون 

عام�ال إضافي�ا بالتأث�ر الس�لبي ع�ىل ف�رق النادي 
الرياضية وهي تستعد ملشاركاتها القادمة و بالتأثر 
عىل مس�رة اللجنة املؤقتة و حياديتها الن اختيارها 
ت�م وفق أس�س و مواق�ف غر  ش�فافة إطالقا ! بل 
وفق حس�ابات و أجن�دات ال أريد أن أتح�دث عنها . 
فال�رشكاء يف ) الصفق�ة ( اتفقوا عليه�ا و مرروها 
بعي�دا عن العدل و الحق و هذا ما ذكره رئيس الهيئة 

اإلدارية املنحلة و وكيل وزارة االتصاالت الدكتور كريم 
مزعل الس�اعدي يف ترصيحه قبل أيام لجريدة الرياضة 

و الشباب حيث أكد أن ما صدر ال يتفق مع الديمقراطية 
و أخالقي�ات العراق الجديد . فأي�ن معايل الوزير من ذلك 

! اكتب رس�التي ه�ذه و أطالب مرة أخ�رى باإلنصاف و 
إحق�اق الحق و إع�ادة النظر بقرار الح�ل املجحف و املرض 
بالحرك�ة الرياضية و أنديتها أما م�ن يحاول أن يمرر هكذا 
أفعال خلس�ة و يف ظ�الم الليل فس�يكون مصرها الفش�ل 
و الخ�ذالن و ثقتي كب�رة بمعايل الوزير و مهن�دس الوزارة 

جاس�م محمد جعفر بن�رصة الحق و إزهاق 
الباطل.

وزير الشباب والرياضة .. بعد التحية !

منعم جابر
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استدعى املدير الفني لنادي برشلونة، 
تيتو فيالنوف�ا، 21 العبا لخ�وض مباراة 
الي�وم الثالث�اء أمام س�بارتاك موس�كو 
ب�دوري أبطال أوروبا لك�رة القدم، حيث 
عاد العب الوس�ط رسخيو بوس�كيتس، 

فيما سيغيب لإلصابة مارك بارترا.
ووفق�ا مل�ا أعلن�ه الن�ادي الكتالوني 
ف�إن بارت�را س�يغيب ع�ن الفري�ق فرتة 
ترتاوح من 15 إىل 20 عاما بسبب إصابته 
بالعضلة الضامة يف الس�اق اليمنى.وكان 
بوس�كيتس قد غاب عن آخ�ر مبارتني يف 
دوري األبطال أمام س�لتيك األس�كتلندي 
بداعي اإليقاف، كما غ�اب عن لقاء ريال 
ساراجوس�ا الليل�ة املاضي�ة يف ال�دوري 
ل�ذات الس�بب.وضم فيالنوف�ا للقائم�ة 
من الش�باب كل من أوير والعب الوس�ط 

رسجيو روبرتو واملهاجم جريار ديلوفو.
وتضم القائمة كال من فالديس وبنتو 
وألفي�ش وبيكي�ه وفابريج�اس وبويول 
وتشايف وفيا وإنييستا ومييس وجوناثان 
دوس س�انتوس وماس�كريانو ورسجيو 
بوسكيتس وبدرو وجوردي ألبا ومونتويا 
وس�ونج وتي�و وأوير وس�ريجي روبرتو 

وديلوفو.
واع�رتف خوس�يه مانويل خ�ورادو 
الع�ب وس�ط فريق س�بارتاك موس�كو 
الرويس أنه وزمالءه عىل موعد صعب مع 
فريق برشلونة اإلسباني الثالثاء يف دوري 

األبطال األوروبي.
ترصيح�ات  يف  خ�ورادو  وق�ال 
للصحفي�ني عش�ية اللقاء "برش�لونة لم 
يتغ�ري كثريا.. إن�ه يضم أفض�ل الالعبني 
يف العال�م.. س�نحاول الف�وز ولك�ن ذلك 
س�يكون صعبا للغاية".ويلعب خورادو، 
اإلسباني الجنسية، لسبارتاك هذا املوسم 
عىل س�بيل اإلع�ارة من ش�الكه األملاني.

ويتذي�ل س�بارتاك املجموعة الس�ابعة يف 
دوري األبط�ال بعدم�ا جمع ث�الث نقاط 
فقط م�ن أول أربع جوالت مقابل تس�ع 
لربش�لونة املتصدر.وبعيدا ع�ن املواجهة 
املرتقب�ة، أع�رب خ�ورادو عن س�عادته 

بالتواجد يف موسكو، قائال "ألعب أساسيا 
يف املباري�ات األخ�رية وأس�جل األه�داف 
وأصنعها لزمالئي ومن ثم فأنا س�عيد بال 

شك".
يذك�ر أن مب�اراة الذه�اب عىل ملعب 
كامب نو يف برشلونة انتهت بفوز الفريق 

الكتالوني بثالثة أهداف الثنني.
ويواجه سبارتاك موسكو معضلة يف 
مركز حراس�ة املرمى قبل مباراة الفريق 
امام برشلونة متصدر املجموعة السابعة 
ب�دوري ابط�ال اوروبا لكرة الق�دم اليوم 
الثالث�اء إذ يعاني ح�راس الفريق الثالثة 

من اصابات.
وانضم ارتيم ريربوف الحارس الثالث 
يف الفري�ق اىل الحارس�ني االخرين اندريه 
ديكان وس�ريجي بيس�ياكوف يف االبتعاد 
عن التش�كيلة بس�بب اصاب�ة يف الكتف.

وقال النادي الرويس بموقعه عىل االنرتنت 
"عانى ري�ربوف من نف�س االصابة التي 
تعرض لها ديكان. س�يبتعد ريربوف عن 
املباري�ات القليلة املقبل�ة عىل االقل."ولم 
يخض ديكان الحارس االس�ايس للفريق 
مباريات منذ اصابته يف كتفه اثناء مباراة 
بالدوري يوم 29 سبتمرب ايلول بينما ابتعد 
بديله بيس�ياكوف ملدة شهر بسبب كرس 
يف القدم.ول�م يعلن س�بارتاك الذي يتذيل 
املجموعة الس�ابعة بالبطول�ة االوروبية 
برصي�د ث�الث نقاط م�ن ارب�ع مباريات 
وفرصت�ه ضعيف�ة يف بل�وغ أدوار خروج 
املغلوب عن حارس مرم�اه امام الفريق 
االسباني.وقال سبارتاك إن املهاجم ارتيم 
جيوبا سيغيب ألس�بوع عىل االقل بسبب 

اصابته يف عضالت الفخذ الخلفية.
ويتع�ني ع�ىل تش�يليس ان يعثر عىل 
طريق�ة البط�ال مفع�ول صان�ع لع�ب 
يوفنتوس اندريا بريلو يف مباراة الفريقني 
ب�دوري ابط�ال اوروبا لكرة الق�دم اليوم  
الثالث�اء التي م�ن املرج�ح ان ينتج عنها 
خروج بط�ل دوري الدرجة االوىل االيطايل 

أو حامل اللقب االوروبي من املسابقة.
وأطلق الالع�ب الفائز ب�كأس العالم 
2006 مع ايطاليا لحيته ويشعر كثريون 
االن بأنه يش�به نجم أفالم الحركة تشاك 

الداء  األس�ايس  املح�رك  وكان  نوري�س 
يوفنت�وس يف اخر 18 ش�هرا.ويعد املركز 
املفضل لبريلو وه�و صانع اللعب املتأخر 
م�ن األش�ياء الن�ادرة االن يف ك�رة القدم 
الحديثة.ويح�دد بريلو )33 عاما( - الذي 
ش�ارك يف كل مباريات فريق�ه حتى االن 
يف دوري ابط�ال اوروبا - ايقاع لعب خط 
وسط يوفنتوس املؤلف من خمسة العبني 
ويرس�ل تمريرات دقيقة ملسافة 40 مرتا 
ف�وق دف�اع املناف�س أو ته�دد تمريراته 

بفتح ثغرات يف الدفاع.
وس�يتأهل تش�يليس اذا فاز يف مباراة 
الي�وم الثالثاء وس�يلحق به ش�اختار اذا 
فاز ايضا ليرتكا يوفنتوس يذهب اىل كأس 
االندي�ة االوروبية.لك�ن ف�وز يوفنت�وس 

س�يجعله بحاجة لنقطة واحدة 

م�ن مباراته خ�ارج ملعبه ضد ش�اختار 
يف ديس�مرب كان�ون االول ليتأه�ل إذ ان�ه 
س�يتفوق يف هذه الحالة عىل تشيليس يف 
املواجهات املبارشة اذا تس�اوى الفريقان 
يف ع�دد النقاط.ول�ن يخ�رج تش�يليس - 
الذي أه�در تقدمه يف الجول�ة االفتتاحية 
2-صفر بملعبه أمام يوفنتوس يف املباراة 
الت�ي انتهت بالتعادل 2-2 - الثالثاء لكنه 
اذا خ�رس وحقق ش�اختار الفوز كما هو 

متوقع لن يكون مصريه بني يديه.
فيم�ا يس�افر س�يلتيك اىل الربتغ�ال 
منتش�يا بانتصاره عىل برش�لونة يف أكرب 
مفاجآت البطولة حتى االن وهو فوز رفع 
رصيد الفريق االسكتلندي اىل سبع نقاط 
يف املجموعة الس�ابعة بفارق نقطتني عن 
منافسه االس�باني ومتقدما بثالث نقاط 

عىل بنفيكا. ويقبع س�بارتاك موسكو يف 
مؤخرة الرتتيب وله ثالث نقاط.

وقال جورج جيس�وس مدرب بنفيكا 
"نحتاج اىل الفوز عىل س�يلتيك وبعد ذلك 
س�تكون لنا كلمتنا يف برشلونة."واضاف 
"التأه�ل صع�ب لكن ليس م�ن املؤكد ان 
س�يلتيك س�يفوز بمباراته ضد سبارتاك 
موس�كو. س�نعتمد عىل أنفس�نا وسيتم 
النهاية."وواج�ه  يف  الحس�ابات  اج�راء 
جيس�وس مهمة صعبة يف اعادة تشكيل 
خط وس�ط بنفيكا عقب رحي�ل الثنائي 
اكسيل فيتسل اىل زينيت سان بطرسربج 
وخاب�ي جارس�يا اىل مانشس�رت س�يتي.

ورغ�م ان بنفي�كا ل�م يق�دم اداء مقنعا 
يف اوروب�ا إذ حق�ق انتص�ارا واح�دا ضد 
س�بارتاك موس�كو يف الجولة املاضية إال 

انه يسري بشكل جيد محليا 
الدوري  صدارة  ويتقاس�م 
الربتغايل املمتاز مع بورتو.

املداف�ع  وسيش�ارك 
الربازي�ي يف مبارات�ه االوىل 
ب�دوري ابط�ال اوروبا هذا 
املوس�م عقب انتهاء ايقافه 

ملدة شهرين بس�بب احتكاك 
عني�ف بحكم يف مب�اراة ودية 
قب�ل بداي�ة املوس�م يف املاني�ا.

وتحوم ش�كوك حول مش�اركة 
الع�ب الوس�ط املداف�ع الرصبي 
نيماني�ا ماتيتش عق�ب اصابته 
بكدم�ة أم�ام موريرين�يس حني 
حصل عىل جائ�زة أفضل العب يف 

املباراة.

بوسكيتس وبويول يدعمان قائمة برشلونة لمواجهة موسكو
في دوري أبطال أوروبا

ريا�ضة

المستقبل العراقي/ وكاالت

غرايزلز يواصل انتصاراته في دوري السلة األمريكي
أن  اإلنجليزي�ة  الصح�ف  ذك�رت 
برندي�ن رودجرز مدرب فريق ليفربول 
طل�ب التعاق�د م�ع مهاج�م فياريال 
جوزيبي رويس عىل الرغم من ابتعاده 
عن املالع�ب منذ ف�رتة طويلة إلصابة 

خطرية يف الركبة.مدرب ليفربول يرغب 
يف التعاقد مع مهاجم يف فرتة االنتقاالت 
الش�توية ورويس يع�د خياراً مناس�باً 
وذلك لس�عره املناس�ب والقليل عطفاً 
عىل إصابات�ه املتكررة.يذكر أن رويس 
لن يع�ود إىل املالعب قبل ش�هر مارس 

القادم مما ُتعد مغامرة كبرية 
من مدرب ليفرب�ول يف العاقد 
مع الع�ب صاح�ب تاريخ يف 
اإلصابات الخطرية عىل الرغم 

من صغر سنه نسبياً.

تغلب راديك س�تيبانيك عىل نيكوالس املاجرو 6-4 و7-6 و3-6 و6-3 يف املباراة الحاسمة واالخرية يف 
الدور النهائي ليقود جمهورية التش�يك للفوز 3-2 عىل اس�بانيا بطلة العام املايض والتتويج بلقب كأس 

ديفيز لفرق الرجال االحد.وجمعت التش�يك بني ثنائية نادرة بعدما أصبحت أول دولة يف 22 عاما تفوز 
بكأس ديفيز وكأس االتحاد للس�يدات يف موس�م واحد.وكان ديفيد فريير املصنف الخامس عامليا فاز 

6-2 و6-3 و7-5 عىل التش�يكي توماس برديتش يف وقت س�ابق االحد ليقود اس�بانيا للتعادل 2-2 
واالبق�اء ع�ىل اماله�ا يف الحصول عىل اللق�ب للمرة الرابعة يف خمس س�نوات.
وخاض برديتش وس�تيبانيك كل مباريات التش�يك يف ال�دور النهائي ومن 
بينه�ا لق�اء الزوجي الذي اس�تمر الرب�ع مجموعات عندم�ا تغلبا عىل 

الثنائي االسباني املكون من مارسيل جرانويرس ومارك لوبيز السبت.
ومع حصوله عىل راحة ليوم اضايف بدا فريير أكثر نشاطا من 

برديتش يف مواجهة أكث�ر من 13 الف متفرج يف العاصمة 
التش�يكية براج.وقال فريير "لعب برديتش 

الكثري من املباريات.

رودجرز يطلب التعاقد مع روسي

التشيك تفوز على اسبانيا في نهائي
كأس ديفيز للتنس

المستقبل العراقي/ وكاالتالمستقبل العراقي/ وكاالت

رئيس ليفربول:
ال فرصة لبيع سواريز

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

مورينيو يستعد لمغادرة مدريد

الفوضى 
تعم صفوف تشيلسي!!

ذكرت صحيفة “ديي ستار” الربيطانية 
أن مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو يستعد 
للعودة إىل مدينة لندن مع أرسته مشرية إىل 
تواج�د زوجت�ه وابنته يف هذا األس�بوع يف 
كلية اآلداب يف كامربويل للتحضري لدروس 
العام املقبل.وسوف تبدأ إبنة مورينيو )16 
عام�اً( دراس�تها يف كلية الفن�ون الجميلة 
يف مدينة لندن التي ال تبعد س�وى خمس�ة 
أميال عن ملع�ب س�تامفورد بريدج فيما 
أك�دت صحيفة “آس” اإلس�بانية بأن ذلك 
ال يعني بأنه س�يقود تش�يليس يف املوس�م 

املقبل.وأك�دت الصحيف�ة الربيطاني�ة أن 
مدرب ريال مدريد يش�عر باالشمئزاز من 

هجم�ات وس�ائل اإلعالم املتك�ررة عليه يف 
ظ�ل عدم وجود أي رد فعل من النادي امللكي 

تج�اه ذلك وهو م�ا يحدث تقريب�اً مع النجم 
الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو يف اآلونة الخرية.

واتبع املدرب الربتغايل اسرتاتيجيات مماثلة خالل 
إقامت�ه يف العاصم�ة مدري�د حيث ظه�ر يف )28( 
فرباير / ش�باط املايض يف لن�دن لرشاء منزل فيما 
قرر بعد شهرين من ذلك الوقت بتمديد عقده مع 
ري�ال مدريد حتى ع�ام )2016( بعد املوافقة عىل 

رشوطه.

ذك�رت صحيف�ة الديي مي�ل اإلنجليزي�ة أن الفوىض تعم صف�وف فريق 
تش�يليس بعد األداء املخيب يف األس�ابيع األخ�رية وتحديداً بعد خس�ارة الفريق 

األخرية يف الدوري أمام ويست بروميتش.الصحيفة ذكرت أيضاً أن بعض الالعبني 
يتذمرون من األداء املهزوز للفريق يف األسابيع األخرية ومنهم بيرت تشيك الذي دخل 

يف مش�ادة كالمية مع زمالئه عقب الهزيمة من ويس�ت بروم مم�ا جعلهم يف املركز 
الثال�ث بع�د أن تصدروا الرتتيب لعدة أس�ابيع.يذكر أن البلوز حق�ق الفوز ثالث مرات 

فقط يف اَخر سبع مباريات مما يهدد مستقبل روبرتو دي ماتيو مع الفريق يف ظل رغبة 
رومان أبراموفيتش العارمة يف التعاقد مع بيب غوارديوال.

أكد رئيس نادي ليفرب�ول توم ويرنر أنه ال توجد أي 
فرصة لبيع نجم هجوم الفريق لويس س�واريز تحت 

أي ظ�رف من الظ�روف بل أن إدارة النادي تس�عى 
لتعزيز صفوف الفريق يف فرتة االنتقاالت الشتوية 
القادم�ة لتخفيف ع�بء األهداف ع�ن الالعب.
وقال ويرنر "لويس العب رائع عندما ُتشاهده، 

كمش�جع لليفربول آمل أن آراه يلعب لس�نوات 
قادمة، هل سنفكر يف بيعه؟ بالتأكيد ال، هدفنا هو 

تدعيم الفريق، لكن األفعال س�تتحدث بصوت أعىل من 
الكالم، نأمل أن تكون الجماهري راضية عن ما حققناه".

ويعتمد ليفربول بشكل كي عىل املهاجم األوروجوياني يف خط 
الهجوم بعد إصابة فابيو بوريني وإعارة أندي كارول لويستهام، 
حيث ُيقدم الالعب مردود رائع هذا املوسم بتسجيله 10 أهداف 

يف الربيمريليج يف صدارة هدايف البطولة.

بع�د ابتع�اده عن األض�واء كثريا 
, لفت ممفي�س جرايزل�ز بانتصاراته 
املتتالي�ة هذا املوس�م األنظار إليه 
كأح�د أب�رز الف�رق يف 

الس�لة  لك�رة  األمريك�ي  ال�دوري 
م�ارك  األس�باني  للمحرتفني.وس�جل 
جاس�ول 24 نقط�ة وأض�اف زميل�ه 
زاك راندول�ف 20 نقط�ة و15 متابعة 
ليق�ودا جرايزلز إىل فوزه الس�ابع عىل 
التوايل يف املسابقة هذا املوسم بالتغلب 
عىل ضيفه نيوي�ورك نيكس 105/95 
لتك�ون الهزيم�ة األوىل لنيك�س ه�ذا 
املوسم. وس�جل رودي جاي 17 نقطة 
وزميل�ه مايك كوني 16 نقطة وثماني 
تمريرات حاس�مة ليساهما يف تحقيق 
الف�وز لجرايزل�ز ال�ذي من�ي بهزيمة 
واح�دة ه�ذا املوس�م ثم حقق س�بعة 
انتص�ارات متتالية.ولعب الربع الثالث 
م�ن املباراة دورا كبريا يف نتيجة املباراة 
حيث س�جل في�ه جرايزل�ز 31 نقطة 

مقابل 18 نقطة لنيكس.
وكان الف�وز يف ه�ذه املب�اراة هو 

الس�ادس عرش ع�ىل الت�وايل لجرايزلز 
بملعبه منذ املوسم املايض.

ومني جرايزل�ز بالهزيمة الوحيدة 
ل�ه ه�ذا املوس�م يف املب�اراة األوىل ل�ه 
باملوس�م ولكنه انطلق بعد ذلك بسبعة 
أفض�ل  لتك�ون  متتالي�ة  انتص�ارات 
بداية له يف أي موس�م عىل مدار تاريخ 

الفريق.
وكان�ت من بني االنتصارات املهمة 
للفريق ف�وزه يف األيام القليلة املاضية 
ع�ىل كل من ميامي هي�ت وأوكالهوما 

سيتي ثاندر ثم الفوز عىل نيكس .
وس�جل كارميلو أنتوني 20 نقطة 
وأض�اف ريمون�د فيلت�ون 18 نقط�ة 
لفريق نيكس الذي مني بهزيمته األوىل 
هذا املوسم بعد ستة انتصارات متتالية 
من�ذ بداي�ة املوس�م. وح�رم جرايزلز 

ضيفه نيكس بذلك من معادلة 

أفض�ل بداية له يف أي موس�م بتاريخه 
والتي كان�ت يف موس�م 1993/1994 
عندما حقق الفريق الفوز يف أول سبع 

مباريات خاضها باملوسم.
ويف باق�ي املباريات ف�از بورتالند 
تري�ل بلي�زرز عىل هيوس�تن روكيتس 
119/117 بع�د التمدي�د لوقت إضايف 
ول�وس أنجليس ليكرز ع�ىل فونيكس 
بي�رسز  وإنديان�ا   114/102 صن�ز 
 103/83 مافريك�س  داالس  ع�ىل 
وفيالدلفي�ا س�يفنتي س�يكرسز عىل 
يوت�ا ج�از 99/93 وجول�دن س�تيت 
واري�ورز ع�ىل مينيس�وتا تيمربوولفز 
ثان�در  106/98 وأوكالهوم�ا س�يتي 
عىل نيو أورليان�ز هورنيتس 110/95 
ديرتوي�ت  ع�ىل  ماجي�ك  وأورالن�دو 
بيس�تونز 110/106 وأتالنت�ا هوكس 

عىل ساكرامنتو كينجز 112/96 .

كش�ف تقري�ر صحفي أن قلب دف�اع فريق مانشس�رت يونايتد 
اإلنجليزي ريو فرديناند يفكر جديا يف الرحيل عن صفوف "الشياطني 

الحم�ر" بانتهاء تعاقده الصيف املقبل.وذكرت صحيفة "ذا جارديان" 
الربيطاني�ة أن فردينان�د )34 عاما( ق�د يكون ثالث وجه كب�ري يرحل من 
الدوري اإلنجليزي إىل الصني بعد أن س�بقه مهاجما تشيليس نيكلوا أنيلكا 
وديدييه دروجبا باالنضمام لفريق شنغهاي شينهوا.وأفىض الالعب ألحد 
أصدقائ�ه املقربني برغبته يف عدم االعتزال وخوض تحدي جديد، وهو ما 
يع�زز من س�يناريو رحيله عن ملعب أولد تراف�ورد واالنتقال إىل الدوري 
الصيني.وكان س�ري أليكس فريجس�ون مدرب مان يونايتد قد أعرب عن 
قناعته بقدرة فرديناند عىل االس�تمرار يف اللعب ملوسمني إضافيني، قائال 

"أعتقد أن بإمكانه االستمرار.. صحيح هو لم يعد رسيعا مثلما كان ولكن 
خربته عامل هام للغاية".وانضم فرديناند إىل مان يونايتد عام 2002 قادما 

من ليدز يونايتد مقابل 30 مليون جنيه اسرتليني.

فرديناند يفكر بالرحيل
الى الصين

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت
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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

        خاص/ المستقبل العراقي 

تعيش محافظ�ة كربالء ه�ذه األيام وهي 
متش�حة بالس�واد ع�ى وق�ع إحي�اء ذك�رى 

استشهاد اإلمام الحسني )عليه السالم(.
الج�دران  تزّي�ن  الت�ي  الس�وداء  الُحل�ة 
واليافط�ات والرايات الس�ود والخرض والحمر 
املُعلق�ة، تعلوه�ا منارت�ان ذهبيت�ان، تختلط 
بالصخ�ب ونداء الحناجر فتخل�ق جواً روحانياً 
عميقاً ال يملك اإلنسان فيه إال أن يدفع الدموع 
صامت�اً متحسس�اً هيب�ة امل�كان وروحانيت�ه 
مس�رجعا تاريخا س�حيقاً لكنه بقي حارضاً، 
متدفق�اً، كالدم�اء الت�ي رّوت ه�ذه األرض.. 
فسوى ساعات الصالة ال تهدأ األصوات املليونية 
عن الهتاف تلبية لدعوة الس�بط الثائر.وتنترش 
التكايا وال�رادق املزينة بالس�واد واأليقونات 
والص�ور التي تحاك�ي أوجه األئمة أو تس�عى 
لالق�راب منها،  تنترش كله�ا باطمئنان حزين 
ع�ى امت�داد الش�وارع املؤدي�ة إىل الرضيح�ني 
الرشيف�ني )اإلم�ام الحس�ني وأخي�ه العب�اس 
عليهما الس�الم(، وترتفع إىل مستوى الرؤوس 
األدخنة العابقة من القدور، كما يتصاعد البخار 
من أباريق الش�اي )املهّي�ل(، هكذا تتحرض كل 
املواك�ب الخدمي�ة يف كربالء غري آبه�ة باملال أو 
مشقة الجهد.يقول حمودي كاظم صاحب أحد 
املواكب الخدمية هناك »اس�تعداداتنا متواصلة 
من�ذ أكثر من أس�بوعني، نقوم بتهيئ�ة وإعداد 
التكي�ة الخاص�ة وتوف�ري كاف�ة مس�تلزمات 
مراس�يم الع�زاء والتي ب�دأت منذ الي�وم األول 
واملرشوب�ات  الطع�ام  نوّف�ر  مح�رم،  لش�هر 

كالش�اي والحليب والعصائر وغريها، ونقيم يف 
هذا املوكب مجلس عزاء يومي هذا باإلضافة إىل 
مش�اركتنا يف مواكب الزنجي�ل والتطبري.بينما 
تقول أم عامر الواصلة من محافظة الس�ماوة 
ت�واً أن حنينها لزيارة الحس�ني دفعها للمجيء 
قب�ل الي�وم الع�ارش، وتضي�ف »ه�ذه األجواء 

والزحام الخانق ال يزعجني أبدا بالعكس ، أشعر 
بأنني أكثر حرية وتنفس�اً يف ه�ذا الجو العابق 
املواكب  تتوق�ف  بالروحاني�ة واالطمئنان«.وال 
الحس�ينية ع�ن ال�ردات واألهازيج الت�ي تخلد 
اإلم�ام وتهتف بثورت�ه، وتبث ش�كواها أحيانا 
حيال الوضع الس�يايس الح�ايل يف مجموعة من 

األهزوجات التي تطرح نقدا سياس�يا لألوضاع 
الحالية.ويق�ول أح�د أف�راد املواك�ب »مل�اذا ال 
نس�تغل ه�ذه الحش�ود املليوني�ة للتعب�ري عن 
طموحاتن�ا املرشوع�ة، فاإلمام الحس�ني خرج 
من أجل اإلصالح ورفض ظلم السلطة الحاكمة 
يف ذل�ك الوق�ت.. وج�اء دورن�ا أيض�اً لنثأر من 

الحكام الذين يلعب�ون بأرواحنا ومصرينا«.من 
جان�ب أخر أعلن�ت الحكومة املحلي�ة يف كربالء 
املقدسة عن خطتها الخدمية واألمنية استعداداً 
الس�تقبال الزائري�ن والوافدي�ن اىل املحافظ�ة 
يف ش�هر محرم، حي�ث قال محاف�ظ كربالء يف 
مؤتمر صحفي مش�رك مع عدد من املسؤولني 
يف املحافظ�ة وقائ�د عملي�ات الفرات األوس�ط 
الفريق »ت�م االنتهاء من وضع الخطة الخدمية 
لزي�ارة ش�هر محرم وزي�ارة عاش�وراء والتي 
ستش�رك بها وزارات التجارة والربية والنقل، 
وتمت تهيئة س�احات للس�يارات ع�ى مداخل 
املحافظة لنقل الزائرين من واىل وسط املدينة«.

ودع�ا محافظ كرب�الء وزارة النق�ل اىل »اتخاذ 
اإلجراءات الكفيلة لتاليف أزمة النقل التي تتكرر 
يف كل عام واإلرساع بانجاز مرشوع خط س�كة 
الحديد الذي س�يكون كفيالً بإنهاء أزمة النقل، 
السيما وانه يربط كربالء باملحافظات الجنوبية 
»الخط�ة  ان  اىل  مش�ريا  بغ�داد«،  بالعاصم�ة 
الخاص�ة للمناس�بة غالباً ما تس�ري بأنس�ابية 
وال تواجهه�ا أي�ة معوقات ما ع�دا عملية نقل 
الزائري�ن«.و أكد قائد عمليات الفرات األوس�ط 
الفري�ق عثم�ان الغانمي االس�تعدادات لتامني 
حماي�ة الزائرين خالل ش�هر مح�رم، الفتا اىل 
انه »باإلضاف�ة اىل وجود 30 أل�ف عنرص أمني 
لتأمني أجواء الزيارة، طالبن�ا وزارتي الداخلية 
والدف�اع بدعم قواتنا بعدد م�ن األفواج وتوفري 
الغطاء الجوي«. وأش�ار اىل ان »الخطة األمنية 
الخاصة بهذه الزيارة ركزت عى تفعيل الجانب 
االستخباري للحد من أي خرق امني قد يحدث، 

والكشف عنه قبل وقوعه«.

        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد عن املب�ارشة بأعمال تطوير نصب 
عباس بن فرناس بالتنس�يق م�ع وزارة الثقافة عى نفقة 
الرشكة الركية املنفذة ملرشوع تطوير ش�ارع مطار بغداد 
الدويل.ونقل بيان ملديرية العالقات واإلعالم تلقت )املستقبل 
العراق�ي( نس�خة منه، ع�ن وكي�ل األمانة نعي�م الكعبي 
قوله: إن أمانة بغ�داد بارشت أعمال تأهيل وصيانة نصب 

»عباس بن فرناس« عى حس�اب الرشكة الركية 
املنفذة ملرشوع تطوير شارع مطار بغداد الدويل 
بالتنس�يق مع وزارة الثقافة إلظه�اره باملظهر 

الالئ�ق واملميز الذي يتناس�ب ومكانة ه�ذا النصب 
الذي يعد من الشواخص الفنية املهمة يف مدينة بغداد.

وأض�اف: ان اتخاذ ق�رار تأهيل وصيانة ه�ذا النصب 
يأت�ي نظ�راً الرتفاع مناس�يب ش�ارع مطار بغ�داد الدويل 
الذي تمت عملية تطويره من قبل إحدى الرشكات الركية 

املتخصص�ة ما اثر س�لباً يف ارتف�اع التمثال وع�ى املنظر 
الب�رصي, مش�رياً إىل أن عملية تأهيل النصب ستس�هم يف 
إبرازه بش�كل أوضح وأجمل.وأوض�ح: ان اعمال التطوير 
تتضم�ن تأهيل النصب واعادة صيانته بالكامل وتوس�يع 
القاعدة الخرس�انية والتغليف بالحج�ر والكرانيت واملرمر 
وانش�اء نافورات مائي�ة وزراعة أعداد كب�رية من الزهور 

ت  ت�ا لنبا ا وإظهاره بحلة جديدة وبوضع و
يف أفض�ل مما كان  السابق.عليه 

تطوير نصب عباس بن فرناس

UPI /نيوجرسي       

ع�ى الرغم من الدم�ار الهائل ال�ذي أحدثه اإلعصار 
»ساندي« يف الساحل الرشقي للواليات املتحدة، يبدو أنه 
اس�تثنى الذكريات الجميلة المرأة متقدمة يف السّن، بعد 
أن ُعثر عى مجموعة رس�ائل ح�ّب تبادلتها مع زوجها 

خالل الحرب العاملية الثانية.
وذكرت ش�بكة )أي بي يس ني�وز( أن كاثلني مولن، 
كانت تتنزه عى الش�اطئ يف نيوج�ريس بعد يومني من 
العاصف�ة ح�ني رأت مجموعة من 57 رس�الة مربوطة 
برشي�ط وردي، وقال�ت »عرفت عى الفور أنها رس�ائل 

حّب«.

وجلب�ت مول�ن الرس�ائل إىل منزله�ا حي�ث قام�ت 
يف  فال�ون  دورث�ي  أن  ليتب�ني  وقراءته�ا،  بتجفيفه�ا 
نيوج�ريس ولني فارنهام من فريم�ون كتباها لبعضهما 

بني عامّي 1942 و1947.
وس�عت امل�رأة لتعيد الرس�ائل إىل أصحابه�ا، ولكن 
تب�ني لها أن فارنهام تويف عام 1992، ثّم اتصلت بقريبة 
للثنائي ش�ييل التي قالت إن دورثي ولني الذي كان يخدم 
يف »ب�ريل هارب�ور« تزوج�ا وأنجبا ولدين، ت�ويف الصبي 

وهي ليست عى عالقة باإلبنة. 
وتب�ني أن دورثي يف ال�91 من العم�ر وتعيش يف دار 
رعاي�ة يف نيوجريس. ولم يعرف بعد أين كانت الرس�ائل 

قبل أن تجرفها العاصفة.

        طرابلس / وكاالت

أنجبت سيدة ليبية سبعة أطفال توائم يف أحد مستشفيات 
العاصمة الليبية طرابلس يف حالة تعترب نادرة الحدوث وتعترب 
األوىل م�ن نوعها يف ليبيا.وكانت الس�يدة البالغة 30 عاماً من 
مدين�ة ترهون�ة غرب ليبيا، تتابع بش�كل دوري مستش�فى 
االس�تقالل بطرابلس بس�بب صعوبة حالتها.وق�ال الدكتور 

عبدالغن�ي الفيتوري، املرشف عى الحالة، إن الس�يدة أنجبت 
س�بعة أطفال )5 إناث وذكران( وه�م جميعهم بحالة جيدة 
ومستقرة إال أن السيدة ال تزال تحت املراقبة حتى اآلن بسبب 
تدهور بسيط يف حالتها الصحية.وقالت الدكتورة دعاء ميالد، 
أخصائية نس�اء ووالدة واستش�ارية أم�راض العقم بمركز 
بنغازي الطبي حول هذه الحالة وأس�بابها العلمية، إن هذه 
الح�االت نادرة الوقوع لكنها موج�ودة وهناك حاالت عدة يف 

العالم تش�ابهها.وأضافت »معدالت حدوث حمل التوائم 
ه�ي حالة واحدة ل�كل 85 حالة حم�ل فردي«،وحمل 
التوائم أنواع يمكن تلخيصها بوجود عدد 2 من األجنة 
وه�و النوع األكثر ش�يوعاً يف عالم التوائ�م، أو وجود 
3 أجن�ة وه�و األمر ال�ذي يحدث بنس�بة 1 : 10000 

مول�ود، أو 4 أجنة وإن كان ذلك نادر الحدوث مثل 
حالة السيدة الليبية.

»ساندي« يكشف رسائل حب من احلرب 
العاملية الثانية

ليبية تنجب 

توائم

       برلين/ وكاالت

ارتس�مت الفرحة عى وج�ه ميك فرانس، جندي يف الق�وات الربيطانية بعد 
أن اجتم�ع مج�دداً مع ميداليت�ه التي فقده�ا يف أملانيا منذ أكثر م�ن 13 عاماً. 
فران�س والذي قد نيس تماماً امليدالية مع مرور الوق�ت، تلقى إتصاالً من زميل 
له يف الجيش يقول له أن لديه 

هدية مميزة له.
وبع�د أن التق�ى فرانس 
أن�ه  ل�ه  م�ع زميل�ه، رشح 
إح�دى  يف  امليدالي�ة  وج�د 
األس�واق الش�عبية يف كابول 
أفغانس�تان، قب�ل أن يق�وم 

برشائها من السوق.
وبع�د أن التق�ط فرانس 
م�ع  فوتوغرافي�ة  ص�ورة 
امليدالية بالقرب من صديقه، 
لفت األول إىل أن ما س�يفعله 
اآلن هو االعتذار من أمه التي 
اتهمها هي بإضاعة امليدالية 

يف وقت سابق.

فقد ميداليته يف أملانيا ووجدها 
يف أفغانستان!

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

ال أزع�م إنن�ي متابع من الط�راز األول ملا تنرشه الصحاف�ة، و لكنني اىل 
ح�د ما )قارئ جرايد( ال يس�تهان ب�ه، و لذلك أعرف إن هن�اك أقالما عراقية 
تجي�د كتابة )العمود الس�اخر( و تبدع في�ه إبداعا ً يضاه�ي األقالم العربية 
املماثل�ة أحيانا ً، و يتف�وق عليها أحيانا ً أخرى، و لكنها لم تنل من الش�هرة 
و ذيوع الصيت ما نالته أقالم األش�قاء، و قد قلتها س�ابقا ً و أعيد قولها من 
جديد، نحن ش�عب ال يحس�ن صناعة النجوم، و نحن دولة منذ عرفنا الدولة 
قبل تس�عني سنة، تدير ظهرها لألبداع و املبدعني، و ال أظن أحدا ً يقرأ كاظم 
الحجاج عى س�بيل املثال أو خالد القش�طيني أو مدني صالح أو سواهم، إال 
و يش�عر بالزهو، ألن أبناء وطنه يقفون عن جدارة قمما ً ش�امخة يف مجال 
تخصصه�م اىل جانب أش�مخ القمم العربية و أعالها، و مع ذلك، و ألس�باب 
يطول الرشح يف تفاصيلها، أس�تأثرت مع الزميل داود الفرحان بحصة األسد 
يف مي�دان الكتابة الس�اخرة، ط�وال املرحلة التي س�بقت ع�ام 2003، بينما 
أس�تطيع القول جازم�ا ً – و الرأي يتعلق بي فق�ط – إن البلد زاخر بعرشات 
الكتاب الس�اخرين ممن ه�م أفضل مئة مرة من  حس�ن العاني، و لكن هذا 

الظرف أو ذاك لم يخدمهم كما خدمني !
ع�ى أية حال، تعود بي الذاكرة اآلن، اىل عام من أعوام العقد التس�عيني، 
كن�ت يومه�ا اعمل يف مجلة )الف باء(، و أكتب مقالة إس�بوعية تحت عنوان 
)و م�ا خف�ي......(، و يف هذا العنوان إش�ارة اىل إن الذي ل�م آت ِ عى ذكره يف 
املقالة، أو املخفي منها هو األهم أو األخطر، و ذلك إس�تنادا ً اىل القول املأثور 
)و ما خفي كان أعظم (، و قد فوجئنا  ذات يوم بصدور )تعليمات ( من وزير 
األعالم، تقيض بمنع ) الكتابة النقدية الساخرة(، و كانت هذه التعلميات من 
الناحية العملية موجهة اىل الزميل )الفرحان ويل( عى الرغم من أن تعليمات 
الوزي�ر كان�ت ذات طابع عام، و ق�د إنزعج الفرحان وقته�ا إنزعاجاً كبريا ً،   
ولكنن�ي بطبيعة دمي )البارد(، و جين�ات النبي أيوب التي تري يف عروقي، 
تلقي�ت الخرب الكارثة بأعصاب هادئة، و فكرت كأي رجل كالس�يكي ينحدر 
من القرن التاس�ع عرش، إن بمقدوري إقناع الوزير بمنطق العقل و الحجة، 
و دفع�ه اىل الراج�ع عن ه�ذا القرار الغري�ب، خاصة و إن الرجل بس�يط اىل 
حّد الس�ذاجة، و بيني و بينه معرف�ة قديمة، زيادة عى كونه 
يك�نُّ يل كث�ريا ً م�ن األحرام !! و هك�ذا زرته يف الي�وم الثاني 
عى صدور تعليماته، و إس�تقبلني الرجل إس�تقباالً كريما ً، 
و طل�ب يل فنجان قهوة، ثم س�ألني عن أس�باب زيارتي، فقلت 
له : س�يادة الوزير، إنها بصدد توجيهاتكم األخرية حول منع الكتابات 
النقدية الساخرة من النرش ثم رشح الله يل صدري، و حّل عقدة من لساني 
، و ألقي�ت عى مس�امعه خطبة دونها خطبة قس بن س�اعدة، تحدثت فيها 
طويال ً، و رّشقت و غّربت و نظرت عن دور هذا النمط من الكتابة و أهميته 
يف حياة الشعوب الفكرية و الثقافية، و كنت مستمتعا ً و مستغربا ً يف الوقت 
نفسه من التعابري الحلوة، و الجمل املسبوكة و اآلراء العميقة و املصطلحات 
الفنطازي�ة الت�ي إنثالت عى لس�اني كزخات املطر، بحي�ث مازلت حتى اآلن 
أجهل كيف إس�تحرضتها، مع إن زمالئي املقربني يعرفون جيدا ً، إنني أس�وأ 
متكلم أنجبته الصحافة العراقية... و لكي إستفز كربياءه، و أحثه عى إلغاء 
تعليماته، أو عدم تطبيقها، قلت له ] س�يادة الوزير... هذا القرار سُيحس�ب 
عليك مس�تقبال ً، و ال أظنك ترتضيه لنفس�ك[، و يب�دو إن صربه قد نفد من 
ثرثرتي الفارغة، و لذلك رّد عيل بوجه عابس ]حسن العاني..كالمك كله زايد، 
و دوخة راس، السيد الرئيس صدام حسني الله يحفظه... ال يوافق عى النقد 

الساخر و ال يريده.... واضح؟[ 
• طبعا ً واضح سيادة الوزير!! 

مالحظة اىل القارئ الكريم : معنى مفردة )واضح( يف القاموس، ال عالقة 
له باملعنى الذي ذهب إليه الوزير.. واضح؟!

*  حسن العاني

واضتتتح !؟

دغدغات

مديــر التحريــر 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

   Hasanhamid2000@yahoo.com

  نعم...ه�و الق�ادم من بعيد، ك�ي يبقى أب�دا بعيداً...عن أي معنى 
ال يعطي للش�هادة حق زهوه�ا به بعد أن ختم الحس�ني )ع( زهو ذلك 
الزه�و ب�ال حد، بل للحد ال�ذي جعل البعي�د يبقى قريب�ا -إىل األبد- من 
وعي هواجس�نا، ألقا إثر ألق... شوقا إثر ش�وق، اىل الطف بوابة الخلود 
وخالصة معنى، تجس�د روحا يف جس�ده املسجى ليبقى عابقا يف ذواتنا 

وضمائرنا خشوعا وجالال لألبد.
  ه�ي ملحم�ة الندرة والفرادة يف الس�مو األزيل ص�وب أعمق وأثرى 
معان�ي الوقوف بوجه الظلم، ملن يعي حجم ذلك الس�ؤال -الصعب كلما 

تواىل علينا الزمن: )من األبقى ...الحسني ؟... أم قاتلوه؟(  
    فتفي�ض اإلجابة عمقا وبعدا يتوحد، صوته وصداه معا يف معنى 
العب�ارة: )مزيد م�ن الزمن ...ال يعن�ي مزيدا من الخلود(، حني تتس�ع 
الرؤيا صوب تلك امللحمة لتضيق كل وس�ائل التعبري بالش�عر والرس�م 
والنح�ت والتجس�يد وكل طق�وس إحي�اء ذكراها، عى ه�ذا النحو من 
الخارق من البطولة والبهاء، س�اعة يتجس�د فينا فخرا وصربا وانتماء 

مع خوالد تلك األيام.
   وتل�ح علينا،هن�ا - مجددا-مقولة )هادي العل�وي( مفكرا بحجم 
حرية تلك االستغاثة ووثوب هذا السؤال: )ما جدوى الروح...ان لم تسكن 
يف فوهة ب�ركان؟!( لتقط�ع الطريق ام�ام بديهيات املواقف وبس�اطة 
التفكري بقيمة الحياة والوجود عكس ما كانت تنش�دها االرواح الكبرية 
واملعمرة يف نس�يج الزمن و ثنايا التأريخ وبالغة االحس�اس االسطوري 
بالبطولة، كما كان يرتل ذلك جهرا الحسني )ع( ليعيد شكل نضاله الحر 
وحزم س�ريه املهيب نحو ناصية الخلود،ويضع الحدود تلو الحدود التي 
تفصل الرش ومعاقله،عن مس�ارب الخري ليس�مو  بحمل مش�اعل نور 

الحق بيد )أبا عبدالله( ثائرا وشهيدا متفردا إىل األبد.
    وم�ن ألق ملحمة الطف توالدت أس�اطري مواق�ف وأينعت حكايا 
وتوافدت قصص عمقت ثقة البطوالت بشفاعة الشهادة والثبات، ومن 
حقن�ا نحن الي�وم-أن نعيد وهجها تطلعا وانتفاع�ا بمراميها العظيمة 
تذكرا بأبه�ى أفعال ومآث�ر أبطالها وثوارها عالمات جوهر الش�جاعة 
وسمو عنفوان الفداء انتصارا وتعميما ملعنى الخري كما  هو الحسني)ع( 
ورهطه األطهار يف واقعة الطف. كي نعيد صيغ انجازاتهم وتجس�يدات 
بطوالته�م يف متاحف الذكرى، لتقص وتحفظ لألجيال عظمة ما تصنع 
املعجزات،وهي تجعل من اإلنسان كائنا متفردا يف ملكوت األرض والسماء 
كما فعلت من قبلنا شعوب نحجت وتعمقت يف سري وسجالت ومنجزات 
ومآثر أبطال وقدس�يني عرب أعم�ال ملحمية برصية وش�عرية وأعمال 
س�يمفونية وج�دت نفس�ها تمأل قاعات املتاحف واملس�ارح  وأناش�يد 
ط�رزت صفحات الكتب ولوحات زينت ج�دران الكنائس والكاتدرائيات 
يف الكثري من بقاع العالم حتى أضحت تلك االنجازات مزارا ومراجع حية 
وهي )أي تلك املالحم األوربية( - عذرا- لم تصل بحجم وفعل ونتائج ما 
حملت وجادت وجاءت بها ثورة الحسني)ع( من زهو مآثر وما صنع أبا 
الش�هداء من معجزة مواقف وومضات استشهاده القديس املهيب،نرى 
متاح�ف تتحف جوانب حية-متجس�دة من ملحمة الق�ادم من ملحمة 

الطف، وبحجم تلك األساطري الخوالد.

  *   حسن عبد الحميد

القادم من ملحمة 
الطف

نقار الخشب 

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

كربالء تتشح بالسواد وسط أجواء روحانية وهتافات مليونية
عاشتورائياتعاشتورائياتعاشتورائياتعاشتورائياتعاشتورائياتعاشتورائيات

تتق�دم مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة للصحافة 
والن�رش بأجم�ل وارق التهاني والتربي�كات لرئيس 
مجلس إدارة جريدة صحيفة »قيثارة سبورت« إياد 
بني�ان ورئيس تحريرها الزميل حس�ن عيال ومالك 
التحري�ر عى إصدار الع�دد األول من الصحيفة التي 
يؤمل ان تكون إضافة نوعية للمطبوعات الرياضية, 
متمن�ني للقائم�ني عليه�ا النج�اح والتأل�ق خدمة 

للحركة اإلعالمية و الرياضية يف عراقنا العزيز.
عيل الدراجي

رئيس جملس إدارة 

مبارك لت "قيثارة سبورت"

يتقدم أهايل املسبح يف الكرادة بالشكر الجزيل للجهود املتميزة التي تقوم بها دائرة 

صيان�ة الفتح التابعة لكهرب�اء الرصافة من خالل املتابعة وإنج�از األعطال وتبديل 

املح�والت العاطلة وتلبية نداء املواطنني بأرسع ما يمكن، وتخص بالش�كر: املهندس 

عبد الله س�عدون رشيد مس�ؤول قطاع 9 واملدير الفني عيل عدنان واملوظفني رسول 

فارس جرب وشويل طاهر عيل وكاظم رحيمة وهائل كاظم عبد الزهرة. 

وفقهم الله لخدمة الوطن واملواطنني

شكر وتقدير
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