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نائب: احلكومة تسعى لرفع سعر البنزين إىل »750 دينار« !!
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مرآب كربالء الدويل.. بناية مهجورة بعد سبعة اشهر عىل افتتاحه !!
البيئة تكشف دخول حاويات مشّعة عرب »أبو فلوس« و »أم قرص«

منظمات دولية تطالب بإلغاء وزارة حقوق اإلنسـان.. وإسنـاد عمل المفوضية

عموالت الفساد وراء سخونة املشهد السيايس !!

        المستقبل العراقي/ خاص
النّواب  مجلس  في  مصدر  كشف 
سعر  رفع  على  الحكومة  عزم  عن 
 750 إلى  دينار   450 من  البنزين 
دينار، الفتاً إلى أن ارتفاع األسعار 
النفطية  المشتقات  باقي  سيشمل 

األخرى.
عدم  فضل  الذي  المصدر  وقال 

العراقي”  لـ”المستقبل  تصريح  في  اسمه  عن  الكشف 
الدعم  لرفع  العراق  على  يضغط  الدولي  النقد  صندوق  إن 
عندما  الحكومة  أن  مبيناً  الغذائية،  والسلع  الوقود  عن 
لرفع  تتهيأ  كانت  التموينية  البطاقة  إلغاء  في  فشلت 

البطاقة  أن  مؤكداً  الوقود،  أسعار 
بطيئاً في  التموينية ستعاني موتاً 
المرحلة المقبلة حتَّى يتم إلغاؤها. 
من جانبه، قال خبير اقتصادي إن 
الدعم  تقدِّم  لم  حال  في  الحكومة 
إلى فئات المجتمع الذين ال يفيدون 
مبلغا  فإن  المدعوم  الوقود  من 
سنوياً  دوالر  مليارات  الـ4  يقارب 
أن  مؤكداً  واإلداري،  المالي  الفساد  هامش  إلى  سيضاف 
الحكومة بعد أن فشلت في إلغاء البطاقة التموينية واإلفادة 
من قيمتها السنوية البالغة 6 مليارات دوالر وجدت أن لعبة 

الوقود ناجعة، بحسب تعبيره.
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                                                      تكشف تورط بيرتايوس يف فضيحة االسلحة 
الروسية وتنفرد بنرش ارسار وخفايا جديدة بشأن الصفقة

غـــدًا يف

إدارة الدولة.. بني 
لعق اجلراح وسياسات 

التخبط !!

واشنطن 
تبدأ رحلة 

مطاردة 
دقدوق

أمانة بغداد: كميات األمطار أكرب من الطاقة التصميمية لشبكات الترصيف

خبري نفطي: أكسون موبيل »فاشلة« ولـم تلتزم بالتعاقدات

موظفون: وزارة الصناعة غادرت ذاكرة املواطن.. و»املفسدون« يعششون يف مفاصلها!!

40 مليار دينار 
لنصب 

منظومة أمنية 
يف واسط

أنقرة: »الناتو« وافق عىل 
تزويدنا بنظام صاروخي

 ملواجهة التهديد السوري !!
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تدخل معسكر 
الظاهرية 

الفلسطيني 

انتشــار ظاهــرة غسـل العـار والقتـل فـي كردسـتان !!

          المستقبل العراقي/ خاص
كشفت مصادر سياسـية عن رسالة بعثها رئيس 
وزراء تركيـا رجب طيـب أردوغان إلـى رئيس إقليم 
كردسـتان العراق مسـعود بارزاني أخبـره فيها بأنه 
سـيقف بوجه أي محاولة لتولي رئيس الوزراء نوري 

المالكي والية ثالثة.
وقالـت المصـادر، التي فضلت عـدم اإلفصاح عن 
هويتهـا، فـي تصريحـات منفصلـة لـ”المسـتقبل 
العراقـي” أن أردوغـان وعد اإلقليـم بالدعم في حال 
حصلت أي مواجهة محتملة بين البيشمركه والجيش 

العراقـي”، الفتاً إلـى أنه عرض علـى اإلقليم تزويده 
بالسـاح لإلطاحة بالمالكي. وأكـدت أن نائب رئيس 
الجمهورية المحكـوم باإلعدام بتهم تتعلَّق باإلرهاب 
طارق الهاشـمي يدفع بقوة من أجـل حدوث تصادم 
بيـن المركـز واإلقليـم، مبينـاً أنَّـه جنَّـد مجموعـة 
خاصة بتدريب تركي سـتقوم بافتعال اكبر أزمة بين 
عه  البيشـمركة والجيش العراقي المركزي، مبدياً توقَّ
في أن تنفذ تلك القوة الخاصة عمليتها لتأجيج الفتنة 
العسـكرية خال اليوميـن األخيرين من عاشـوراء، 

على حد قوله.

املوانئ »لقمة سائغة« يف افواه حيتان 
الفساد.. والرقابة يف سبات !!!
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موكب »مريم العذراء« ألبناء الطائفة املسيحية.. وأبو عمر ينافس جريانه يف صنع »اهلريسة«
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عرض تزويد اإلقليم بأسلحة تصد الجيش العراقي

أردوغان يطمئن بارزاين: ال والية ثالثة للاملكي !!

        المستقبل العراقي/ خاص
قال مصدر في وزارة النفط إن شركة أكسون موبيل 
األميركية المتخصصة باستخراج النفط وجدت نفسها 
غير قـادرة على تأمين شـروط تعاقدها مـع الحكومة 
العراقيـة فـي تطوير البنيـة النفطية في حقـول النفط 
التي تعاقدت على استثمارها وبالتالي قررت االنسحاب. 
يشـار إلـى أن صحيفة »المسـتقبل العراقـي« كانت قد 
كشفت في وقت سابق أن أكسون موبيل فشلت في اغلب 
مشاريعها النفطية، وأن الحكومة العراقية لم تتحر عن 
وضعها، مكتفية بسـمعتها السـابقة. وكانت الشـركة 
النفطيـة العماقة قـد أعلنت قبل أيام نيتها االنسـحاب 
من مشـروع القرنة الـذي تقدر كلفتـه اإلجمالية بنحو 
50 مليار دوالر دون إعطاء أسباب محدودة. لكن تقارير 
إعامية دولية أشارت غالى أن هذا التطور يعكس خيبة 
أمل الشركة النفطية المتنامي من السلطات المحلية في 
جنـوب العراق وحماسـها المتزايد للعمل في مشـاريع 

أكثر ربحية في إقليم كردستان.

       بغداد/ المستقبل العراقي
وافق مجلس الوزراء أمس على توصية مجلس النواب بتخصيص مبلغ 500 مليون 
دوالر لتسوية قضية الخطوط الجوية العراقية، فيما خول مستشار رئيس الوزراء 
بخصوص  الكويتي  الجانب  مع  واالتفاق  التفاوض  صاحية  القانونية  للشؤون 
إيداع المبلغ وحسم الدعوى.وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان صحفي أمس 
إن »مجلس الوزراء وافق خال جلسته الـ50 على توصية مجلس النواب بتخصيص 
المالية  للسنة  االتحادية  العامة  الموازنة  ضمن  دوالر  مليون   500 مقداره  مبلغ 
2013، لتسوية قضية شركة الخطوط الجوية العراقية«. وأضاف أن »المجلس خول 
مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية صاحية التفاوض واالتفاق مع الجانب 
الكويتي بخصوص التفاصيل المتعلقة بإيداع المبلغ وحسم الدعوى والتوقيع على 

الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع والتصرف بها«. 

500 مليـون دوالر لتسويـة قضيـة اخلطــوط 
اجلويــة مــع الكويــت

ص3

عاشوراء.. حلقة
 الوصل بين الماضي والمستقبل
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تسعـة مليــارات دينـــار 
لسد العــجز يف رواتب 
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االقتصادية النيابية: الخطة الخمسية ستقلل 
ص7االعتماد على النفط
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

من غي�ر المنطق�ي أن يبقى العراق 
يتعكز على األزمات والمشكالت والحروب 
والج�وع وه�و الغاط�س إل�ى أذنيه في 
النعيم والثروات والطاقة حتى عد العراق 
أول احتياط�ي في النف�ط، وأول البلدان 
إنتصارا للمعرفة، ومازالت مقولة اإلمام 
علي "عليه الس�الم" فيه تزين العبارات 

العربية من أن العراق أرض السواد!.
العه�د  من�ذ  الع�راق  ع�اش  هك�ذا 
الملكي إل�ى الجمهورية وحكومة صدام 
التي اختصرت الناس بالبرنامج النووي 
بالتويث�ة، واختزلت البل�د بقرار مجلس 
قيادة الثورة، وربطت الحركة المجتمعية 
بهات�ف الرئيس الذي ينذرها بالعقاب إذا 
لم تس�تجب لعملي�ة نوعية ف�ي اإلغارة 
على الش�مال مرة، وعلى الكويت وإيران 
مرات، ومنذ ذل�ك التاريخ والعراق يتلوى 
تحت حد الس�يف، ومازالت عورة عمرو 
ب�ن العاص تقبح وج�ه التاريخ، ومازال 
الطغاة يتالعبون بالثروة واإلنسان حتى 
وقع التغيير بالقوة األميركية المفرطة، 
وس�قط النظ�ام، لك�ن الس�قوط تحول 
إلى ع�بء على الناس والناس عبء على 
انفسهم، واذا كان صدام يذكر العراقيين 
انهم قبل ث�ورة تموز ماكانوا يش�بعون 
م�ن "التم�ر والطماط�ة"، ف�إن قادتنا 
الجدد يمنون عليه�م بنعمة األمن ألنهم 
في ال��2006 ماكان�وا يس�تطيعون أن 
يخرجوا رؤوسهم من الشبابيك من شدة 

القصف.. فتصوروا!.
كن�ا نتصور أن التحالف�ات الوطنية 
المسؤولة عن تشكيل الدولة ستستقدم 
لن�ا رج�اال قادري�ن عل�ى إدارة الدول�ة، 
وتنظيف النظام من الفس�اد، وش�ركات 
العقود الفاس�دة االحتكارية، وكنا نظن 
أيضا أن النظام الذي س�يلي نظام صدام 
س�يضع العراقيي�ن عل�ى ج�ادة االتزان 
والرغ�د اإلجتماع�ي واإلقتص�ادي عب�ر 
حملة شرسة لمواجهة اإلرهاب وتطويق 
المجموع�ات  تس�لل  ومن�ع  الح�دود 
الطاق�ات  م�ن  عندن�ا  ألن  اإلرهابي�ة، 
واالمكاني�ات واإلج�راءات واألم�وال م�ا 
نمنع اإلرهاب عن كل دول الخليج وليس 
العراق وح�ده، لكنن�ا لم نفع�ل، وبقينا 
نلع�ق جراحنا، ونفتح جراح آخرين على 
خلفي�ة المعرك�ة المفتوح�ة بيننا وبين 
أنفس�نا، س�واء ف�ي التحال�ف الوطني 
التي�ارات  أو  انتخابي�ا  األكب�ر  الجه�ة 
واالنتخابي�ة  والسياس�ية  االجتماعي�ة 

األخرى المجاورة!.
مش�كلة العراق الحالية هي في هذا 
التناقض الفج بين موقعه الستراتيجي، 
وفش�ل السياس�ة فيه، ومكانته العربية 
واإلقليمي�ة والدولي�ة، وع�دم وجود من 
يمثل�ه وهو مقتن�ع بأن الع�راق الحالي 
هو الوطن النهائي لكل العراقيين واألهم 
أن الرؤية في�ه غائبة، والكل يتحدث عن 
العبقرية الفذة للزعيم الفالني في حماية 
الدول�ة، وقيام حكوم�ة القانون مع أننا 
نش�هد يوميا الخرق المس�تمر للقانون 

والعدوان الش�رس على دول�ة القانون!. 
الخش�ية أن يبقى العراق بال رجل يمتلك 
الرؤي�ة الوطني�ة إلدارة الدول�ة، وتبقى 
عصي�ة تل�ك اللغ�ة الحجرية الت�ي تهدد 
وتقاضي وتمارس كل األساليب للضغط 
عل�ى ه�ذا والتنكيل ب�ذاك حت�ى تداعت 
بسبب هذه اللغة كل أمم الطائفية علينا، 
واجتمع�ت وبدفع من الس�عودية وقطر 
وتركي�ا لتنصيب اإلس�المي في س�ابقة 
خطيرة، والس�بب سياساتنا المتخبطة، 
التلفزي�ون  عدس�ات  أم�ام  وارتجافن�ا 
ونحن نتوعد اإلره�اب في الدولة ثم ندع 
طارق الهاش�مي يطير م�ن مطار بغداد 
إلى أربيل بيس�ر وس�الم، ونستدعي كل 
أورام الطائفي�ة وأمراضها ونؤلب الدنيا 
الطائفي�ة علينا ونجبرها بع�د ذلك على 
تنصي�ب مدان أ هكذا تتج�ه األمور أمينا 

عاما ألعلى منبر إسالمي!!.
أن تنصي�ب الهاش�مي ل�و صح�ت 
الرواية، هو الرد األعنف على س�وء إدارة 
الدولة التي نمارس�ها طبقا لمشتهياتنا 
السياسية، وإال لو كان هناك قرار شامل 
ببت�ر كل األي�دي اآلثم�ة المتورط�ة لتم 
األر على نطاق واس�ع وم�ن دون رحمة 
والدول�ة  المس�تقل،  للقض�اء  إنتص�ارا 
العادلة، والقرار السياس�ي الحر، أما أن 
ندع الهاشمي يطير إلى أربيل ويتجه إى 
تركي�ا ثم نحاكمه غيابي�ا، فكأنما نقوم 
عل�ى اس�تحياء بإج�راءات ردعي�ة من 
المفترض أن ال نخجل من القيام بها في 

األجواء الواقعية.
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إدارة الدولـة.. بني لعــق اجلــراح وسيــاســات التخبــط !!!

           بغداد/ المستقبل العراقي

العلي�ا  المفوضي�ة  أعلن�ت 
المس�تقلة لالنتخاب�ات أم�س ع�ن 
مصادقته�ا على 75 كياناً سياس�ياً 
للمش�اركة ف�ي انتخاب�ات مجالس 
المحافظ�ات المزم�ع إجراؤها في 
نيسان المقبل، فيما اعلنت الحكومة 
ع�ن من�ح المفوضية س�لفة مالية 
مقدارها 25 مليار دينار. وقال رئيس 
الدائ�رة االنتخابي�ة ف�ي المفوضية 

تصري�ح  ف�ي  الش�ريفي  مق�داد 
العلي�ا  "المفوضي�ة  إن  صحف�ي 
المستقلة لالنتخابات صادقت حتى 
أمس على 75 كياناً سياس�ياً جديداً 
للمش�اركة ف�ي انتخاب�ات مجالس 
المحافظ�ات المق�رر إجراؤه�ا في 
ال�20 من نيس�ان المقبل". وأضاف 
بدراس�ة  س�تقوم  "المفوضي�ة  أن 
جمي�ع طلبات الكيان�ات التي تروم 
المش�اركة باالنتخاب�ات المحلية"، 
مش�يراً إل�ى أن "آخر موعد لتس�لم 

طلب�ات التمثي�ل لباق�ي الكيان�ات 
ش�هر  م�ن  ال��25  ف�ي  س�يكون 
تشرين الثاني الحالي". على صعيد 
متص�ل، أعلنت الحكوم�ة أمس عن 
من�ح المفوضي�ة العليا المس�تقلة 
 25 مقداره�ا  س�لفة  لالنتخاب�ات 
ملي�ار دينار. وقال المتحدث باس�م 
الحكومة في بيان صحفي إنه تمت 
الموافق�ة عل�ى "من�ح المفوضية 
المس�تقلة لالنتخابات سلفة  العليا 

مقدارها 25 مليار دينار". 

           بغداد/ المستقبل العراقي

خصصت الحكومة مبلغ تس�عة مليارات دينار لسد 
العجز ف�ي رواتب الصحوات. وق�ال بيان حكومي أمس 
إنه ت�م تخصيص "تس�عة مليارات دينار إضافية لس�د 
العج�ز في روات�ب أبناء الع�راق )الصح�وات(". وتعهد 
قائ�د القوات البري�ة ف�ي وزارة الدفاع، ف�ي 30 كانون 
الثاني 2012، بعدم االس�تغناء عن من تبقى من عناصر 
الصح�وات والبالغ أكثر من 30 ألف ش�خص في جميع 
أنح�اء البالد إال بعد تعيينهم في دوائر الدولة بالتنس�يق 

مع المصالحة الوطني�ة، فيما أكد أن الوزارة تعمل على 
ضمان حقوقهم كون المناطق التي يعملون فيها مهمة 

وتستوجب بقاءهم في هذه الظروف. 
 2006 الع�ام  ف�ي  األميركي�ة  الق�وات  وأطلق�ت 
عملي�ة تجنيد مدنيين تحت تس�مية "أبن�اء العراق" أو 
"الصح�وات"، لمواجه�ة تنظي�م القاع�دة والجماعات 
المس�لحة، وتش�كلت الصحوات في معظمها من رجال 
العش�ائر، ولعبت دوراً فاعالً في إسناد القوات العراقية 
والقوات األميركية ف�ي إضعاف تنظيم القاعدة، وإعادة 

األمن واإلستقرار.

           كربالء/ المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عملي�ات الفرات األوس�ط امس عن 
اعتقال 70 شخصا غالبيتهم من عناصر القاعدة كانوا 
يروم�ون الس�تهداف زوار عاش�وراء وإبط�ال مفعول 
حزام ناسف معد للتفجير شمال كربالء، مبينة أن هذه 
العمليات ج�اءت ضمن خطة عاش�وراء األمنية، فيما 
طالبت الزوار والمواكب إلى االبتعاد عن رفع الشعارات 

السياسية والتعاون مع األجهزة األمنية. 
وقال قائد العمليات الفريق الركن عثمان الغانمي 
ف�ي تصريح صحف�ي إن "قوات خاص�ة تابعة لقيادة 
عمليات الفرات األوس�ط نفذت، خالل األيام الماضية، 
عملي�ات ده�م وتفتي�ش ف�ي مناطق عدة من ش�مال 
محافظ�ة كرب�الء، أس�فرت ع�ن اعتقال 70 ش�خصا 
غالبيته�م م�ن عناص�ر القاع�دة"، مبين�ا أن "هؤالء 

زوار العناص�ر كان�وا يخطط�ون  الس�ت��هداف 
وأض���اف  "الق�����وات عاش�وراء".  أن 

خالل  تمكن�ت  ه�ذه األمني�ة 
العملي�ات م�ن إبط�ال 

مفعول حزام ناس�ف معد 
للتفجي�ر والعث�ور عل�ى مخاب�ئ للعتاد 

والمتفجرات"، مشيرا إلى أن "تلك العمليات 
ج�اءت ض���م�ن الخط�ة 

الخ��اصة  األمني�ة 
وأك�د  بعاش�وراء". 
أن "ه�ذه  الغانم�ي 
الخطة تخ�تلف عن 
الس�ابقة  الخط�ط 
تع�تم�د  لك��ونه�ا 
أس��اس�ية  بدرجة 
ال��معلومات  عل�ى 
 ، " ية ر س�تخبا ال ا

عادا أن "اعتماد األجهزة األمنية على جهد اس�تخباري 
ناجح سيحد من نشاط الجماعات المسلحة ويقلل من 
وط�أة اإلجراءات التي تلجأ إليه�ا األجهزة األمنية لمنع 

الخروق". 
وطال�ب الغانم�ي ال�زوار وأصح�اب المواكب إلى 
"االبتعاد عن رفع الش�عارات السياس�ية والتعاون مع 
األجهزة األمنية إلنجاح زيارة عاش�وراء دون وقوع أية 
خ�روق أو ح�وادث"، الفت�ا إلى أن "عناص�ر األمن في 
السيطرات يقومون بتفتيش الزوار حفاظا على أمنهم 
وعليهم إبداء التع�اون المطلوب لتحقيق هذا الهدف". 
وباش�رت وزارت�ا الدف�اع والداخلي�ة ف�ي ال��15 من 
تش�رين الثاني 2012، بتنفيذ الخط�ة األمنية الخاصة 
بش�هر محرم، حيث أكد المتحدث باس�م وزارة الدفاع 
العقي�د ضي�اء الوكي�ل أن الخطة ستش�مل اإلجراءات 

األمنية تأمين الحماية للزائرين 
المتوجهين إلى كربالء.

الحكومة منحتها سلفة مقدارها 25 مليار دينار

املصادقة عىل 75 كيانًا للمشاركة يف انتخابات 
جمالس املحافظات

تسعـة مليــارات دينـــار لسد العــجز
 يف رواتب الصحوات

إعتقال 70 عنرصًا من "القاعدة" ضمن خطة 
عاشوراء األمنية

منظمـــات دولية تطــالب بإلغـاء وزارة حقــوق اإلنســان..
 وإسنــاد عــمل املفــوضــية

مرآب كربالء الدويل.. بناية مهجورة بعد سبعة اشهر عىل افتتاحه !!

شككت بمصداقيتها وعدتها أداة لـ"تلميع السلطة"

           بغداد/ فريد محمود

"مفوضيَّة حقوق اإلنس�ان ف�ي العراق 
انجاز تاريخي"، هكذا وصف رئيس بعثة األمم 
المتحدة في العراق مارتن كوبلر، المفوضية 
لت، كما رح�ب المجتمع الدولي  عندما تش�كَّ
بوجودها، عادين اياه "الس�ير الصحيح نحو 
ل الديمقراطية، واالرتقاء بواقع حقوق  تش�كِّ

اإلنسان".
إال أن ه�ذا الترحي�ب، وه�ذا االحتف�اء، 
قوب�ل باإلهم�ال من جه�ة الحكوم�ة، على 
الرغ�م مم�ا يعنيه من تمثيل دول�ي للبالد، إذ 
بع�د كل كلم�ات الثناء الدولي، ع�اد الذم إلى 
العراق مجدداً بسبب تأّخر تخصيص ميزانية 
المفوضي�ة، فض�اًل ع�ن تفريغ موق�ع لها، 

وانتخاب رئيسها.
بمقابل هذا، تواج�ه المفوضية تحديَّات 
كبي�رة في ظل وجود وزارة حقوق اإلنس�ان، 
التي تش�كك المنظم�ات الدوليَّ�ة بمصداقية 
لسياس�ات  تابع�ة  أنَّه�ا  عادي�ن  عمله�ا، 
الحكومة، وهي من المفترض أن تكون جهة 
رقابية لحالة حقوق اإلنس�ان في البالد. وما 
مات المجتم�ع المدني تذكر التهم  ت�زال منظَّ
التي وجهتها منظم�ة هيومن رايتس ووتش 
لوزارة حقوق اإلنس�ان خاص�ة االتهام الذي 
يق�ول بأنه�ا تخف�ي الكثي�ر م�ن الحقائق، 

والممارسات الحكومية ضدَّ المواطنين.
وال يتوان�ى، تقرير في جنيف عن وصف 
ال�وزارة ب�"الفاش�لة"، داعي�ة الحكومة إلى 

تمكي�ن مفوضي�ة حق�وق اإلنس�ان ألنه�ا 
ستكون جهة مس�تقلَّة، خاصة أن أعضاءها 
معروفي�ن بمواقفهم ودربته�م على الوقوف 
تج�اه قضايا حقوق اإلنس�ان، ودع�ت أيضاً 
الع�راق إل�ى ح�ل وزارة حقوق اإلنس�ان ألن 

عملها سيتعارض مع وجود المفوضيَّة.
وتش�كلت مفوضية حقوق اإلنسان من 
11 عض�واً، فضالً عن عضوين من االحتياط، 
بعد أن تقدم 2085 مرشحاً، وقد تمت مراعاة 
المحاصص�ة ف�ي اختي�ار اعضائه�ا، وعلى 
الرغم من ذلك فإن معظم أعضائها يمتلكون 
بع�داً معرفي�اً ف�ي مج�ال حقوق اإلنس�ان، 
وبالتالي فإن حجم التوقعات يبدو كبيرا ألداء 
دور فعال في مجال حقوق اإلنسان. يذكر أن 
أعضاء المفوضية قد بحثوا مع رئيس مجلس 
النواب أسامة النجيفي، مطلع األسبوع، أبرز 

المعوقات التي تواجه سير عملهم.
وقال النجيفي أن مس�ؤولية كبيرة تقع 
على عات�ق أعض�اء المفوضية ف�ي بلد مثل 
الع�راق يم�ر بمرحلة صعبة. وط�رح أعضاء 
المفوضية المشكالت التي يواجهونها "منها 
اإلس�راع في اس�تكمال بناي�ات الموقع الذي 
ستشغله المفوضية، وكذلك تحقيق مطالبهم 
في ظل التحدي�ات الكبيرة الت�ي يواجهونها 
خاصة فيما يتعلق بملفات المجتمع المدني 
وحقوق اإلنس�ان، كم�ا أكدوا عل�ى ضرورة 
تلبية ما جاء ف�ي التقرير المالي المقدم من 
قبلهم إلى مجلس النواب لمناقش�ة الموازنة 

المخصصة لهم لهذا العام".
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         كربالء/ المستقبل العراقي

على الرغ�م من افتت�اح مرآب 
كربالء الدولي منذ نيسان الماضي، 
اال ان االف�ادة من�ه ل�م تت�م حت�ى 
االن، وه�و ما ش�كل مدعاة غضب 
وتس�اؤل بش�أن انف�اق 15 مليار 
دين�ار عل�ى مش�روع ل�م يس�تفد 
من�ه المواطن�ون لح�د االن.وق�ال 
رئي�س لجن�ة االعم�ار والتخطيط 
الس�تراتيجي في مجلس محافظة 
كربالء عب�اس ناصر حس�اني في 
اورده موقع "المس�لة"،  تصري�ح 
"لغاية االن لم نحدد هل سيس�تغل 
الم�رآب للمركب�ات الت�ي تأتي من 
المحافظات أي محلي�ا على الرغم 
م�ن ان تس�ميته وفك�رة انش�ائه 
تش�ير الى انه مرآب دول�ي، ام هل 
ُيستغل في اثناء الزيارات المليونية 
كموق�ف لس�يارات الزائري�ن م�ن 
خ�ارج العراق".من جهت�ه، وضع 
رئي�س مجلس كرب�الء الك�رة في 
محم�د  وق�ال  المحاف�ظ،  ملع�ب 
حمي�د الموس�وي "قمن�ا بزي�ارة 
مؤخ�را الى وزي�ر النقل واتضح ان 
مش�روع الم�رآب الدولي مش�روع 
صالحي�ات  واعطي�ت  اس�تثماري 
اعالنه الى المحافظ، وهو يعّد االن 
المنف�ذ الرئي�س لطرح المش�روع 
اس�تثماريا".ويرد محاف�ظ كربالء 
امال الدي�ن الهر بالقول: "حس�ب 
الصالحيات التي منحت لنا من قبل 
وزير النقل هادي العامري، سيعقد 
اجتماع بالمس�ؤولين قريبا لوضع 
خطة عامة الس�تغالل هذا المراب 
سيس�تغل  ه�ل  االع�الن  وس�يتم 

اومحلي�ا".  دولي�ا  او  لالس�تثمار 
وابدى الهر اس�فه "لتأخ�ر االفادة 
من الم�رآب حت�ى االن برغم المدة 
الطويل�ة التي مرت على افتتاحه"، 
واصفا م�رآب كرب�الء الدولي بانه 
"مشروع حضاري، وموقعه متميز 
جدا وجرى تاهيل منطقته بالعديد 
من المشاريع".وكشف مصدر في 
العتب�ة الحس�ينية المقدس�ة ع�ن 
"ورود كتاب من المحافظة للعتبة 
تس�تأجر  ان  يع�رض  الحس�ينية 
االخيرة المرآب"، مضيفاً ان العتبة 
الحس�ينية رفضت ذلك النها تمتلك 
العديد من الساحات التي خصصتها 
لوقوف الياتها اضافًة الى امتالكها 

مرآبا سيتم افتتاحه قريبا".
اغل�ب  المص�در  ووص�ف 
المش�اريع التي تقيمه�ا الوزارات 
ف�ي كرب�الء بانه�ا "فاش�لة ومن 
ضمنه�ا "هذا الم�راب وايضا مدن 

الزائرين التابع�ة للمحافظة والتي 
صرف�ت عليها المليارات، وبعد ذلك 
عرضت علينا الستغاللها استثماريا 
لكنن�ا رفضنا ذلك النن�ا نملك مدنا 
للزائرين وببناء ومواصفات حديثة 
ومتط�ورة س�يتم افتتاحها واحدة 

تلو االخرى قريبا".
م�ن جانبه�م، عب�ر ع�دد من 
سائقي المركبات في مراب كربالء 
الموحد عن اس�تيائهم بسبب عدم 
االف�ادة من م�راب كرب�الء الدولي 
الذي انتظروا اتمام انجازه. ويسخر 
الس�ائق حس�ين علوان م�ن تأخر 
افتت�اح الم�راب "يب�دو ان جمي�ع 
الخدم�ات ق�د توف�رت بم�ا يكفي 
للش�عب، ولكثرة االنج�ازات صرنا 
نكم�ل مش�روعا ونفتتحه ونجلس 
بم�اذا  للتفكي�ر  ش�هورا  امام�ه 
سنس�تغله".وقال الس�ائق احم�د 
اس�ماعيل "كان االجدر بالحكومة 

المحلي�ة ان ال تطل�ق كلم�ة دولي 
على الم�رآب، النه ال يس�تحق هذا 
الت�ي  المركب�ات  النع�دام  االس�م 
ال�دول  ال�ى  الع�راق  تنطل�ق م�ن 
االخ�رى وبالعك�س"، مقترح�اً ان 
"يتم نق�ل المراب المحل�ي القديم 
الى المراب الجديد النه القديم يعيق 
حركة السير بس�بب وجوده داخل 
المدين�ة ويفتقر البس�ط الخدمات 
من اماكن وق�وف نظامية تحتوي 
على مض�الت تحمي من الش�مس 
واالمطار، كما يفتق�ر الى مطاعم 

وكافتريات نظيفة ومرتبة".
يش�ار الى ان مش�روع المراب 
الدولي نفذ من قبل الشركة العامة 
لمش�اريع وزارة النق�ل بكلفة 15 
مليار دينار بعد ان تلكأت الش�ركة 
القبرصي�ة ف�ي تنفي�ذه الكثر من 
س�تة اشهر ثم ُس�حب العمل منها 
واكلمته وزارة النق�ل وبمدة انجاز 

بلغ�ت 17 ش�هر وعل�ى مس�احة 
26100 ال�ف مت�ر مرب�ع وبطاقة 
اس�تيعابية بلغ�ت م�ن الفي�ن الى 

عشرين الف مركبة يوميا.
ويحت�وي المرآب عل�ى العديد 
وع�دد  الخدمي�ة  المراف�ق  م�ن 
الجوي�ة  الخط�وط  مكات�ب  م�ن 
والمح�ال التجاري�ة وكذلك يحوي 
عل�ى فندق س�ياحي يتس�ع ل�60 
ش�خصا وصال�ة كبي�رة لالنتظار 
ومكت�ب صيرف�ة ومكت�ب خدم�ة 
هاتفي�ة وانترن�ت وبناي�ة ل�الدارة 
تتكون من ث�الث طبقات ومصاعد 
كهربائي�ة ومطعم كبي�ر وعدد من 
البوابات الكبيرة. وخصص المرآب 
قب�ل افتتاح�ه حس�ب تصريحات 
المس�ؤولين للنقل البري الخارجي 
فق�ط الس�يما للزائري�ن الوافدين 
م�ن دول الجوار ال�ى كربالء خالل 

المناسبات الدينية.



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب أم�س عن عدم وجود تخصيصات 
لصرف منح لطالب المرحلة االبتدائية في موازنة عام 2013، مرجحة أن يتم تخصيصها 
ف�ي موازنة عام 2014. وقال عضو لجنة التربي�ة النيابية عالء مكي أن “موضوع منح 
طالب االبتدائية من األول إلى السادس مبالغ مالية لم يتم تبويبه ضمن موازنة 2013”، 
مبين�اً أن “م�ن المرج�ح أن تخصص له�ذه المنح مبال�غ مالية ضمن موازن�ة 2014”. 
وأض�اف أن “ فكرة المنح طرحت ف�ي بداية الصيف وتم مطالبة وزارة المالية ومجلس 
ال�وزراء واللجن�ة المالية في مجلس النواب بدراس�ة الفكرة وتخصي�ص مبالغ لها في 
موازن�ة هذا العام، لكن األمر على ما يبدو يحتاج إلى وقت أطول”. وكانت لجنة التربية 
ف�ي مجلس النواب أعلن�ت في18 أيلول الماض�ي، عن إعداد مقترح قان�ون يمنح طلبة 
الم�دارس االبتدائي�ة مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف دينار ش�هريا، وف�ي حين أكدت أن 
القان�ون يه�دف إلى تجفيف منابع األمية، أش�ارت إل�ى أن غالبية حاالت التس�رب بين 

الطالب تكون من المدارس االبتدائية.

موظفون: وزارة الصناعة غادرت ذاكرة املواطن..
 و»املفسدون« يعششون يف مفاصلها!!

أكدوا ان مسؤوليها غير جادين في تطوير معاملها والنهوض بها

التربية النيابية: ال منح لتالميذ االبتدائية في الموازنة المقبلة
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          المستقبل العراقي / خاص 
أعرب موظف�ون في وزارة الصناع�ة والمعادن 
عن “خيبة” أملهم بمستوى أداء الوزارة وما تقدمه 
للصناعة الوطنية العراقية. وشكا أولئك الموظفون 
ف�ي أحاديث متفرقة لهم مع “المس�تقبل العراقي” 
من هيمنة ما وصفوهم بال�”مفسدين” على العديد 
من مفاص�ل ال�وزارة المهمة، مؤكدين إن الفس�اد 
المال�ي واإلداري وتقدي�م المصالح الش�خصية من 
قب�ل بعض المس�ؤولين في ال�وزارة على المصلحة 
العامة أدى الى التراجع الواضح في اداء الوزارة منذ 
س�نوات. وقال موظ�ف في هيئة البح�ث والتطوير 
الصناعي، احدى تش�كيالت الوزارة، رفض الكش�ف 
عن اس�مه ل�”المس�تقبل العراقي” إن “هيأتنا باتت 
ش�به مش�لولة عن أداء الواجب�ات المناطة بها، فلم 
يع�د أحد يهتم بمتابعة البح�وث العلمية أو اعدادها، 
وأصبح التنسيق بينها وبين المراكز البحثية التابعة 
لها ش�به معدوم بس�بب عدم جدية المسؤولين في 
تفعي�ل هذا الجانب المهم م�ن عمل الوزارة”. ولفت 
ال�ى إن “م�ن بين واجب�ات الهيئ�ة تعزي�ز التعاون 
العلم�ي بي�ن ال�وزارة وبي�ن الجامع�ات العراقي�ة 
والمؤسس�ات العلمية العراقية والعربية والعالمية، 
إال إن م�ا يحصل هو عق�د مؤتمرات علمية تنظيرية 
ال تخ�رج بنتيج�ة ذات فائدة عملي�ة”. وأضاف “أما 
التنسيق مع المؤسس�ات العالمية خارج العراق فال 
يعدو على أن يكون عملية يتم من خاللها بعث بعض 
الموظفي�ن المقربين من المس�ؤولين ف�ي ايفادات 
يقضونها في الس�ياحة والترفيه بدال من االستفادة 
العلمي�ة الفعلية، فعال عن اس�تحصال اموال طائلة 
من وراء تلك االيفادات”. فيما افاد موظف في دائرة 
االس�تثمارات ف�ي مقر الوزارة، رفض الكش�ف عن 
اس�مه ايضا، إن كل االحاديث واالهداف الموضوعة 

“نظري�ا” عن االس�تثمار “ال تع�دو كونها حبر على 
ورق”، على حد تعبيره. وقال في حديث ل�”المستقبل 
العراقي” إن “السياسات والخطط االستثمارية باتت 
معطلة تماماً بعد أن انشغل المسؤولون في الوزارة 
بترتي�ب سياس�اتهم وخططه�م الخاص�ة ومتابعة 
كيفية الحصول على العقود والصفقات المش�بوهة 
م�ن دون أدنى اهتمام بمصلحة الوطن والمواطن”، 

مش�يرا ال�ى إن “مصانع ال�وزارة الحالي�ة أصبحت 
مستهلكة وغير كفوءة، ولم يتم اعتماد أي مشروع 
اس�تثماري إلعادة تأهيلها”. وأك�د “عدم وجود أي 
تعاون م�ع المنظمات العربي�ة والدولية ومنظمات 
المجتمع المدني فيما يتعلق بتطوير واقع االستثمار 
الصناعي في العراق وبما يعمل على إعادة الصناعة 
العراقية الى سابق عهدها الذي ازدهرت فيه”.يذكر 

إن الصناع�ة الوطنية، والتي تعتب�ر وزارة الصناعة 
والمع�ادن الجهة األولى المس�ؤولة عنها، تراجعت 
الى حد كبير في السنوات االخيرة بسبب عدم وجود 
برامج وخط�ط فعالة لتطويرها. وبات المس�تهلك 
العراقي يفضل المنتجات المستوردة على المنتجات 
المحلية بسبب غياب معظمها، فضال عن عدم جودة 

ما تبقى منها.   

   واسط/ المستقبل العراقي
اعل�ن مجلس واس�ط أم�س عن تخصي�ص 40 ملي�ار دينار 
لنصب منظوم�ة أمنية حديث�ة للمحافظة، فيما دعا الش�ركات 

األجنبية إلى تقديم عروضها لنصب المنظومة. وقال 
مدي�ر إعالم المجلس طه الرديني في تصريح 

واس�ط  “مجل�س  إن  صحف�ي 
جلس�ته  خ�الل  ق�رر 
االعتيادية التي عقدت 
ام�س تخصي�ص 40 

مليار دينار لنصب منظومة 
ت أمنية على وفق تقنيات حديثة  ا ذ و

قدرة وكفاءة عالية للكش�ف ع�ن المتفجرات”، 
مبيناً أن “تخصيص المبلغ الذي يعّد مشجعا للشركات 

التي س�تتنافس لنص�ب المنظومة يأت�ي ضمن ميزاني�ة تنمية 
األقالي�م للع�ام المقب�ل 2013”. وأضاف الردين�ي أن “المجلس 
وج�ه دعوة ال�ى الش�ركات األجنبي�ة لتقديم عروضه�ا لنصب 
المنظومة”، مشيرا إلى أن “المشروع سيسهم بشكل واضح في 

استقرار األمن بالمحافظة”.

        بغداد/ المستقبل العراقي
تسعى اللجنة اإلقتصادية مجلس النوابية استعمال القانون 
إلرغ�ام الحكوم�ة عل�ى تقديم الحس�ابات الختامي�ة لدورتين 
انتخابيتين والت�ي تقدر بإكثر من 700 مليار دوالر، إضافة إلى 
محاس�بة المقصري�ن قانونياً. وق�ال مقرر اللجن�ة النائب عن 
التحال�ف الكردس�تاني محما خلي�ل: إن “الحس�ابات الختامية 
للموزانات لم تقدم م�ن الحكومة لدورتين انتخابيتين منذ عام 
2004 وحتى اآلن، وس�نلجأ للقانون واستحقاقاتنا الدستورية 
للمطالب�ة بهذه الحس�ابات. وأض�اف إن الحس�ابات الختامية 
الواجب دفعه�ا تصل إلى أكثر من 700 مليار دوالر، منوهاً بأن 
مجل�س النواب يرفض التطاوالت والتجاوزات على المال العام 
وعدم صرف هذه الحسابات، ومجلس النواب سيستعمل دوره 

الرقابي واستحقاقه الدستوري لمحاسبة المقصرين.
وقبل أربعة ش�هور، أعلن�ت وزارة المالية ع�ن االنتهاء من 
الحس�ابات الختامية لس�نة 2011 لجمهورية الع�راق. وقالت 
الوزارة في بيان أنه تم إرسال الحسابات الختامية لسنة 2011 
إلى دي�وان الرقابة المالي�ة والذي تضمن القي�د االفتتاحي مع 
الجداول التحليلية والكشوفات المالية بضمنها - قائمة المركز 

المالي وحساب قياس النتيجة.

     المستقبل العراقي/ خاص/ طالب عبد العزيز 
“نريد من اإلحتفال بذكرى استشهاد سيدنا 
اإلم�ام الحس�ين علي�ه الس�الم أن توحدن�ا”، 
هك�ذا ق�ال أبو ن�واف، رج�ل في ال�55 س�نة، 
يبيع الخض�راوات والفواكه، رجل على مذهب 
الس�نة والجماعة يس�كن قضاء أبي الخصيب 
بالبص�رة المدينة المعروفة بتعايش س�كانها 
م�ن الطائفتي�ن. قال ذل�ك لجاره البق�ال الذي 
أصر أن ينصب سرادقا على شكل  موكب عزاء 
بمناس�بة عاش�وراء أم�ام بقالية أب�ي نواف.

ويضي�ف: “كما تعل�م أن زوجتي ش�يعية، وال 
أحد ينافسني على حب اإلمام لك يا أخي جعلت 
الجادر امام ب�اب رزقي، وهذا ما ال يقبله أحد، 
لك�ن ج�اره هذا ق�ال كالم�ا ال يجد أب�و نواف 
الحاج�ة لذكره، ألنه بحس�ب روايت�ه ال ينفع، 
وال يج�د مب�ررا إلعادت�ه عل�ى مس�امع أحد. 
هكذا يصف س�كان قرية المحيل�ة الواقعة في 
منتصف الطريق بين العش�ار- مرك�ز المدينة 
والقض�اء، وقد عاب�وا على جاره ذاك س�لوكه 
هذا.في قضاء الف�او بالبصرة أيضا “110 كلم 
ع�ن مركز المدينة” هناك أربعة مس�اجد ألهل 
السنة، وحتى ربيع 2003 لم يكن هناك مسجد 
للشيعة في المدينة التي تسكنها غالبية سنية، 

لكن أهل الس�نة تنازلوا عن مس�جدي الكويتي 
وعدن�ان خي�ر الل�ه ألخوتهم الش�يعة، وحتى 
الي�وم ل�م تش�هد المدينة حدث�اً واح�داً يعكر 
صف�و العالقة بين الطائفتين، هم متصاهرون 
أعماما وأخواال، ال يشعر أحدهم بسوء عالقته 
مع جاره، كلهم صيادو س�مك وبحارة وبائعو 
مودة وإخوة، ل�م تنفع محاوالت البعض ممن 
س�كنها بعد الع�ام 2003، جلهم م�ن غير أهل 
البصرة من تفتيت نسيجهم العاطفي-الديني. 
ظلوا هكذا حتى اليوم، ألنهم حرصوا على غلق 
كل نافذة تفتح للحديث عن التفرقة والبغضاء.
يقف عادل “أبو عمر”45 س�نة، يعمل دالالً في 
كراج النقل بين قرية حمدان والبصرة القديمة، 
وهو على مذهب الس�نة والجماعة أيضا، يقف 
أم�ام بيت�ه يبي�ع البي�ارق والقماش األس�ود 
وصور واقعة كربالء بأسعار أقل من غيره من 
الباع�ة، ومعروف هو بطبخ “الهريس�ة” يوم 
العاش�ر من المحرم، ليس بع�د العام 2003 بل 
منذ زمن صدام. يس�أله أصدقاؤه من الشيعة: 
م�ا اذا كان يخش�ى القاعدة، كونه س�ني يبيع 
م�ا يتعلق باستش�هاد اإلمام “عليه الس�الم”، 
في�رد: ال أخش�اها، ألن القاعدة ل�م تدخل أبي 
الخصي�ب، وعن�دي م�ن يحميني منه�م، وفي 
األي�ام العادية يجتمع أمام بيت�ه أصدقاؤه من 

ابناء الطائفتين، يأكل�ون البقالوة والحلويات 
الت�ي يبيعه�ا بعد المس�اء، يعزز به�ا مدخوله 
اليومي، لطالما س�معت أمه وهي تبكي طويال 
عند س�ماعها ت�الوة المقتل من مذي�اع راديو 
بغ�داد أي�ام كنا ال نس�معه إال م�رة واحدة في 
الس�نة.وفي محلة الطويسة، وس�ط المدينة، 
الضاحي�ة الت�ي س�كنتها الكثي�ر م�ن األس�ر 
المس�يحية، هناك موكب لعزاء الحسين أقامه 
األبناء المسيحيون، باسم موكب مريم العذراء، 
يقدمون الش�اي والكعك والعصائر، يقف عنده 
العدي�د من س�كان الضاحية تلك، وهو مش�هد 
يتكرر كل عام، وحين تس�أل ه�ؤالء يقولون: 
“الحس�ين ال يخص الش�يعة حس�ب، هو رمز 
للكل” مشاهد كثيرة تتكرر في البصرة، المدينة 
العراقية الوحي�دة التي ال تختص ضاحية فيها 
بطائفة معينة، وكانت كلمة الشيخ خالد المال، 
إم�ام وخطي�ب جام�ع العبايج�ي العضو في 
مجلس النواب العراقي ع�ن التحالف الوطني، 
وه�و من أبناء الس�نة والجماع�ة أيام الخطب 
الطائف�ي عام 2008 قد وج�دت صداها الكبير 
لدى الكثير من المتش�ددين من أبناء الش�يعة، 
حي�ن قال: “نح�ن نعيش بين أحض�ان إخواننا 
الش�يعة” وهو الذي لعن الزرقاوي قبل مقتله 
بس�نوات وأمام الكاميرات ف�ي قاعة عتبة بن 

غزوان في األيام تلك، وهو الذي 
قام على حراس�ته وأس�رته في 
مس�جده بضاحية الجزائر رجال 
م�ن أبناء التي�ار الص�دري حين 
اش�تد العن�ف الطائف�ي وطاش 
خصيص�ة  وه�ذه  الرص�اص، 
تمتعت بها المدينة منذ عش�رات 
الس�نين يحرص الكثي�رون على 
قري�ة  وإدامتها.وف�ي  إبقائه�ا 
يوس�فان بأبي الخصي�ب، أيضا 
كان أب�و حبي�ب، يعم�ل س�ائق 
باص خش�ب “ناه�ز الثمانين”، 
وتوفي قبل أيام، قد أمر الخطيب 
في حس�ينية بيت أحمد عالوي، 
المقرئ بمناس�بة المح�رم قبل 
نح�و من 4 أع�وام بالن�زول عن 
لقضي�ة  تص�دى  ألن�ه  المنب�ر 

طائفية، وراح يش�تم أح�د الصحابة حتى قال 
له بالح�رف الواحد: “إذا كنت تري�د أن تفرقنا 
فأخ�رج من هن�ا، نحن هنا أحبة وأخوة س�نة 
وش�يعة، داخ�ل مجلس�ك ه�ذا، ف�ال تتع�رض 
ألحد م�ن الصحابة، وظلت كلم�ات الرجل هذا 
تتناق�ل على أف�واه الناس أي�ام كان االحتقان 
قد بل�غ حده في كثير من الم�دن العراقية ذات 

التش�اكل المجتمعي.وف�ي ضاحي�ة الجزائ�ر، 
وس�ط المدين�ة، ومن على منبره، في مس�جد 
الهدى، مسجد الس�يد حامد السويج، أحد أكبر 
وكالء السيد علي السيستاني في البصرة وقف 
نجل�ه محمد زكي الس�ويج، رحمهم�ا الله في 
خطبة الجمعة يرد على من س�أله التبرع لبناء 
مسجد حيث قال له: “لسنا بحاجة لبناء المزيد 
م�ن المس�اجد، نحن بحاج�ة لبن�اء المدارس 

وري�اض االطف�ال والكليات والمس�توصفات 
والمستشفيات، نحن بحاجة لبناء دور للناس، 
بناء مصانع وش�ق طرق وحدائ�ق ومتنزهات 
وموالت واس�عة ألس�واق جديدة نظيفة وراح 
يسهب في أهمية هذه وفضلها على غيرها من 
المبان�ي في الوقت الحاضر، ق�ال ذلك في آخر 
خطب�ة له قب�ل أن يختطفه الم�وت في حادث 

سير على طريق بغداد- البصرة.

البرصة يف عاشوراء.. لوحة جتسد التعايش احلي بني الطوائف واألديان

عموالت الفساد وراء سخونة املشهد السيايس !!

40 مليار دينار لنصب منظومة 
أمنية يف واسط

     المستقبل العراقي/ خاص
الخالف�ات  أن  ب�ارز  أك�د مص�در سياس�ي 
ف�ي  العم�والت  نس�ب  وتقاط�ع  والمصال�ح 
صفق�ات الفس�اد ترب�ك المش�هد السياس�ي، 
الفت�ًا إلى أن الخالف�ات التي تبرز ف�ي كل حين 
بي�ن الكتل السياس�ية ال تدور بش�أن المصلحة 
الوطنية. وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع�ن اس�مه، في تصري�ح خص به “المس�تقبل 
العراقي” إنه على س�بيل المثال فإن زعل رئيس 
الجمهورية ج�الل طالباني وتعالي صوت نائب 
األمي�ن الع�ام لالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني 
الدكت�ور بره�م صال�ح المع�روف بتعقله جاء 
على خلفية أمر صدر قبل ش�هر تقريباً “لتقليم 
أظفار آسياسيل”، مؤكداً أن عائلة كردية بارزة 
تتقاس�م رأس�مال الش�ركة، فض�ال ع�ن ثالثة 

قياديين كرد ومس�تثمر يهودي يحمل الجنسية 
األميركي�ة للتغطية فقط. وأش�ار إل�ى أنه بعد 
أن ق�ررت الحكوم�ة المركزية إجبار ش�ركات 
االتصال على تقديم كشوفات حساباتها وتغيير 
بع�ض اآلليات المتبعة في مؤسس�اتها، و-التي 
كان�ت تتيح لها التنق�ل والتعامل على طول أثير 
هاً بأن  العراق- س�بب اس�تياء كرديا كبيرا، منوِّ
حقيق�ة هذا الزعل يتمثِّل في أن سياس�يين كرد 
يجنون أمواالً من أرباح هذه الشركات التي تبلغ 
قرابة 3 مليارات دوالر سنويا. وذكر المصدر أن 
التأخي�ر الحاصل في تش�ريع قانون االتصاالت 
اب يؤخره النواب  والمعلومات في مجلس الن�وَّ
الك�رد والقائمة العراقي�ة، معلال ذلك ب�”لكي ال 
تجبر الش�ركات على وض�ع أصولها المالية في 

العراق، وأن تبقى في الكويت وقطر.

  بغداد/ المستقبل العراقي
أكدت كتل نيابية أن اته�ام مقربين من مكتب رئيس 

الحكوم�ة ن�وري المالك�ي بتلقي عم�والت من 
الجانب الروسي لتمرير صفقة األسلحة ال 
يمكن تمريرها مرور الكرام، فيما طالبت 
بمنع المش�تبه بهم من الس�فر الى خارج 
البالد. وقال عدد من نواب كتل متعددة في 
تصريحات منفصلة خالل مؤتمر صحفي 
عق�د بمبن�ى البرلمان أمس إن الش�بهات 
األس�لحة  صفق�ة  بش�أن  أثي�رت  الت�ي 
الروس�ية واتهام مس�ؤولين مقربين من 
مكت�ب القائ�د الع�ام للق�وات المس�لحة 
بتلقي عموالت من قبل الجانب الروس�ي 

تق�در ب��200 ملي�ون دوالر لتمري�ر الصفق�ة ال يمكن 
الس�كوت عليها وتمريره�ا مرور الك�رام. ودعا النواب 
رئيس الحكومة إلى الكش�ف عن المتورطين في 
صفقة األس�لحة، مطالبا بعدم الس�ماح لكل 

تدور  شخص 

حوله الش�بهات بمغادرة البالد إال بعد انتهاء اإلجراءات 
القانوني�ة. وأوضح�وا أن أم�وال العراق الي�وم أصبحت 
عرضة للس�راق دون قي�د او ردع، مؤك�دا على ضرورة 
الكش�ف عن ملفات الفس�اد في البطاقة التموينية أمام 
الرأي العام وأن ال يتم لملمة الموضوع بسبب ضغوطات 
او اي س�بب آخ�ر. وأش�اروا ال�ى ان مث�ل هك�ذا أم�ور 
حساس�ة وتهم المواطن لكونها ترتبط بأموال الش�عب 
فه�ي بحاجة ماس�ة إل�ى التعامل بش�فافية مع صفقة 
السالح الروسية اذا ما ثبت بوجود بعض العموالت التي 
طال�ب بها أعض�اء الوف�د العراقي في صفقة األس�لحة 
مش�ددا عل�ى ان يتم الضرب بيد من حديد والكش�ف عن 
المتورطين فيها ومحاس�بتهم باقس�ى انواع العقوبات 

كي يكونو عبرة لغيرهم من المفسدين.

كتل برملانية تطالب بمنع املتورطني بصفقة األسلحة من السفر

موكب »مريم العذراء« ألبناء الطائفة المسيحية يستعد إلحياء الذكرى.. وأبو عمر ينافس جيرانه في صناعة »الهريسة«

شددت على ضرورة ان ال تمر القضية »مرور الكرام«

النواب يرغم احلكومة
 عىل تقديم احلسابات اخلتامية
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النجيفي ينتقد تصعيد األزمة بين بغداد وأربيل ويدعو إلى انتهاج الحوار

املواطن: استقدام قوات أمريكية يف املتنازع عليها بحاجة إىل معاهدة جديدة

فرضت عليه عقوبات مالية

أكدت إعادتها إلى دول المنشأ

واشنطن تبدأ رحلة مطاردة »دقدوق«
الكويت: امللفات  العالقة مع  العراق يف طريقها اىل احلل

البيئة تكشف دخول حاويات مشّعة عرب »أبو فلوس« و »أم قرص«

    السومرية نيوز/ ديالى

أعلن�ت محافظة ديالى أمس أن س�بعة منازل س�كنية 
ش�رقي بعقوبة انهارت بس�بب غزارة هطول األمطار خالل 
الس�اعات ال�48 قبل الماضية، فيما ش�هدت واسط مصرع 

طفلين في انهيار منزلهما الطيني وسط بلدة الكوت. 
وق�ال مدير قس�م اإلع�الم ف�ي محافظة ديال�ى تراث 
الع�زاوي بتصريح صحفي أن “هط�ول األمطار الغزيرة في 
المحافظة خالل الس�اعات ال��48 قبل الماضي�ة، أدت إلى 
انهيار س�بعة منازل س�كنية ق�رب ناحية مندل�ي من دون 

وقوع خسائر بشرية”. 
وأضاف أن “المحافظة وبالتنسيق والتعاون مع الدوائر 
المختصة بدأت بدعم األس�ر المتضررة ومساعدتها بتجاوز 
ه�ذه المحن�ة وتوفير األج�واء لنقله�ا إلى أماك�ن أخرى”، 
مش�يرا إلى أن “تلك األمطار دفعت إلى بروز السيول المائية 
على نحو واضح أس�همت برفع مناس�يب المياه في األنهر 

والجداول”. 
الى ذلك، افاد مصدر في شرطة محافظة واسط، امس، 
ب�أن طفلين لقيا مصرعهما وأصي�ب والدهما نتيجة انهيار 

سقف منزلهم جراء غزارة األمطار وسط الكوت.
وقال المصدر أن “منزالً مشيداً من مادة الطين في حي 
الزهراء وس�ط الكوت انهار، صباح أمس، على عائلة بسبب 
غزارة األمطار، مما تس�بب بمقتل طفلين وإصابة والدهما 
بجروح”. وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن 
“قوة من الش�رطة نقلت المصاب إلى المستشفى وتمكنت 
من انتش�ال جثتي الطفلين من تحت األنقاض ونقلهما إلى 

دائرة الطب العدلي”.
يذك�ر أن غالبي�ة المحافظات ش�هدت خ�الل اليومين 
الماضيي�ن هطول أمطار غزيرة أدت إل�ى حدوث فيضانات 

في العديد من المناطق.

بسبب غزارة أمطار اليومين الماضيين

اهنيار سبعة منازل يف دياىل.. 
ومرصع طفلني يف واسط

     المستقبل العراقي/ متابعة

الخزين�ة األميركية  فرضت وزارة 
عقوب�ات مالي�ة عل�ى اللبنان�ي عل�ي 
دق�دوق، ال�ذي يعتق�د أن�ه م�ن بي�ن 
العناص�ر الميدانية الب�ارزة في حزب 
الله، وذلك بعد أيام من قيام الس�لطات 
العراقي�ة باإلفراج عن�ه برغم مطالب 
واش�نطن بتس�ليمه إليه�ا لمحاكمته 
بتهم�ة الت�ورط ف�ي قتل خمس�ة من 

جنودها.
وقالت ال�وزارة أن دقدوق “قيادي 
كبير في حزب الله، ومسؤول عن عدد 
كبير من الهجمات ضد قوات التحالف 
الدولي�ة ف�ي الع�راق، بم�ا ف�ي ذل�ك 
التخطيط للهجوم الذي اس�تهدف مقر 

التنسيق المشترك في محافظة كربالء 
في 20 كان�ون الثاني 2007، وأس�فر 
آن�ذاك عن مقت�ل خمس�ة أميركيين.” 
وبحس�ب الوزارة، فإن دق�دوق انضم 
إل�ى ح�زب الل�ه ع�ام 1983، وتول�ى 
العدي�د م�ن المناص�ب، بينه�ا قائ�د 
وح�دة العمليات الخاص�ة، إلى جانب 
لعب دور على صعيد األمن الش�خصي 
لألمين العام للحزب، حس�ن نصر الله، 
وق�د ُطلب منه عام 2006 الس�فر إلى 
العراق لمس�اعدة مجموعات مسلحة 
عل�ى تطوي�ر هجماته�ا ض�د القوات 
األميركية.وقد سبق للقوات الدولية أن 
اعتقلت دقدوق ف�ي جنوب العراق في 
آذار 2007، وقد حاول خداع المحققين 
عب�ر ادعاء أنه أص�م وأبكم، كما جرى 

اكتش�اف ع�دد م�ن بطاق�ات الهوية 
الم�زورة الت�ي تض�م مجموع�ة م�ن 
األسماء الوهمية التي كان يستعملها. 
وتعه�دت الوزارة االميركي�ة بمواصلة 
العمل م�ن أج�ل محاس�بة “دقدوق” 
أم�ام العدال�ة، ع�ادًة أن ق�رار ف�رض 
عقوب�ات علي�ه يؤك�د أن “نش�اطات 
ح�زب الل�ه تمت�د إل�ى خ�ارج ح�دود 
لبنان” ورأت أن تلك النشاطات تحصل 
بتنس�يق وتمويل من “فيل�ق القدس” 
التابع للحرس الث�وري اإليراني. وكان 
العراق قد أفرج عن “دقدوق” الجمعة، 
في خطوة أثارت حفيظة المس�ؤولين 
األميركيي�ن، وبرر رئيس الوزراء نوري 
المالك�ي، الس�بت، الق�رار بالقول إنه 

جاء لعدم توفر أدلة ضده.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف نائ�ب رئي�س  ال�وزراء 
وزي�ر الخارجي�ة  الكويت�ي صب�اح 
الخالد، عن  وضع سقف زمني لغلق 
 الملفات العالقة بي�ن  البلدين.  وقال 
الخالد ل�”ش�بكة اإلع�الم  العراقي” 
ش�به الرس�مية أن “البلدين  لديهما 
االش�كاليات  رغبة حقيقي�ة  إلنهاء 
جراء  غ�زو النظ�ام الصدامي  لدولة 
أن   ”الكوي�ت  الكويت”. وأض�اف 
مستعدة إلنهاء  ما يتعلق من جانبها 
بح�ل  هذه القضاي�ا العالقة  ويتبقى 

م�ا يخص مجل�س  األمن الدول�ي”.  كم�ا اثنى على 
التزام  العراق بالقرارات االممية  خاصة في ما يتعلق 
 بالتعويضات، متوقعا أن تشهد المدة المقبلة “ قفزة 

نوعية في العالقات  بين البلدين”. 
وتاب�ع الخال�د أن “الش�هر  المقب�ل سيش�هد 
محادث�ات  مهمة بي�ن رئيس�ي وزراء  البلدين نوري 
المالك�ي  وجابر المبارك الحم�د  الصباح”. كما اعلن 

ع�ن  ”اجتم�اع مه�م للجنة العم�ل  المش�تركة بين 
البلدين  س�يعقد في الكوي�ت اذار  المقبل”، متوقعا 
ان يكون “ ش�به حاس�م للملفات  المتبقية”، معلنا 
عن “وض�ع  جدول زمني متفق علي�ه  من قبل اعلى 
س�لطات  البلدي�ن لغل�ق صفحة  الماض�ي بملفاتها 
الش�ائكة  والتوجه الى بناء عالقات  تكون اقوى من 

التي  كانت قبل العام 1990”.
 وكان�ت اللجن�ة الوزاري�ة  العراقي�ة الكويتي�ة 

 المش�تركة ق�د اجتمع�ت ف�ي  بغ�داد 
في 29 نيس�ان  الماض�ي، وأعلن وزير 
 الخارجية هوش�يار  زيباري حينها عن 
توقي�ع  بروتوكول م�ع الكويت  لتنظيم 
المالح�ة في خ�ور  عبد الل�ه، مؤكدا أن 
العراق  س�يوقع العديد من  البرتوكوالت 
مع الكويت  خ�الل زيارة رئيس  الوزراء 
الكويت�ي جابر  المب�ارك الحمد الصباح 

 إلى العراق. 
الوزارية  العراقية  اللجنة  وتشكلت 
الكويتي�ة  المش�تركة ف�ي ال��12 من 
 كان�ون الثاني 2011،  لحس�م القضايا 
العالقة بين  الع�راق والكويت على  وفق 
القرارات الدولية،  بعد أن عقدت أول  اجتماعاتها في 
ال��27 م�ن  آذار2011، مباحثاتها  ف�ي الكويت لحل 
القضاي�ا  العالقة بين الطرفين.  يش�ار الى ان رئيس 
 ال�وزراء الكويتي جاب�ر  المبارك الحم�د الصباح قد 
 كش�ف ل�”المركز الخبري  لشبكة اإلعالم العراقي”، 
 ع�ن توجه الع�راق  والكويت ال�ى توقي�ع  اتفاقيات 

ثنائية مهمة بين  البلدين الشهر المقبل. 

     بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة البيئ�ة أم�س ع�ن 
دخول أربع آليات وثالث حاويات ملوثة 
إش�عاعيا عبر ميناء “أبو فلوس” و”أم 
قصر” إل�ى البص�رة، مؤك�دة إعادتها 
إلى دول المنش�أ، فيما أشارت إلى أنها 
قامت بتش�غيل نظام من�ح الموافقات 

البيئية الكترونيا في كربالء. 
وقال المتحدث باس�م الوزارة أمير 
علي الحس�ون في بي�ان صدر أمس أن 
“الف�رق الفني�ة التابعة لبيئ�ة البصرة 
كش�فت أرب�ع آلي�ات وث�الث حاويات 
ملوثة إش�عاعيا دخلت عبر ميناء “أبو 
فلوس” و”أم قص�ر” إلى المحافظة”، 
مؤك�دا أن “بيئ�ة البص�رة أع�ادت تلك 
المواد إلى مناش�ئها”. في سياق أخر، 
أكد الحسون أن “الوزارة قامت بتشغيل 
نظام منح الموافقات البيئية الكترونيا 
في بيئة كربالء من خالل جمع البيانات 
لجمي�ع األنش�طة الصحي�ة والخدمية 
خرائ�ط  عل�ى  ووضعه�ا  والصناعي�ة 

بيئية”. 
وكانت وزارة البيئة قد كش�فت في 
6 ايلول 2012، عن العثور على سكراب 
ملوث بم�واد مش�ّعة داخل م�رآب في 
محافظة ميس�ان، مؤك�دة أنها أخذت 
تعهدا خطيا من صاح�ب المرآب بعدم 
التالع�ب بالقط�ع الملوث�ة أو رفعه�ا 
م�ن موقعها الحالي، فيما أش�ارت إلى 
العل�وم والتكنولوجية  مفاتح�ة وزارة 
لرفع ه�ذه الملوث�ات. كم�ا أعلنت في 
ال��15 م�ن أب الماض�ي، ع�ن حج�ز 

أكث�ر م�ن 200 قطع�ة جدي�دة ملوثة 
بمحافظتي البصرة وذي قار، مقبلة من 
اليابان بمحافظتي البصرة والناصرية، 
بعد الكشف عنها من قبل الفرق الفنية 
التابعة لمركز الوقاية من اإلش�عاع في 

مديريت�ي بيئ�ة المحافظتين. وس�بق 
أن أعلن�ت وزارة التخطي�ط والتع�اون 
اإلنمائ�ي في ال��25 من تم�وز 2011، 
عن دخول شحنة من إطارات السيارات 
الملوثة إشعاعيا إلى العراق موردة من 

الياب�ان، فيم�ا أك�دت انها غي�ر معنية 
بضبط الشحنات الملوثة. 

يذك�ر أن وزارة البيئ�ة ه�ي عضو 
ف�ي لجنة مش�تركة م�ع وزارة العلوم 
الدف�اع  برئاس�ة وزارة  والتكنولوجي�ا 

به�دف التوص�ل ال�ى طرق للس�يطرة 
إع�داد  لحي�ن  الملوث�ات  ه�ذه  عل�ى 
اإلس�تراتيجية الوطنية إلدارة النفايات 
المشعة في البالد من قبل وزارة العلوم 

والتكنولوجيا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أنتق�د رئي�س مجل�س النواب اس�امة 
النجيف�ي أمس تب�ادل االتهام�ات بين كتل 
سياس�ية وجه�ات تنفيذي�ة عل�ى خلفي�ة 
األزم�ة بي�ن حكوم�ة االقلي�م والحكوم�ة 
االتحادية، محذراً م�ن محاوالت لجهات لم 
يس�مها لتهيي�ج مكونات الش�عب العراقي 
“عرقي�اً وطائفياً”.في غض�ون ذلك، اكدت 
كتلة “المواط�ن” المنضوية ف�ي التحالف 
الوطن�ي ان اس�تقدام ق�وات اميركي�ة في 
المناطق المتن�ازع عليها للفصل بين قوات 
الحكوم�ة االتحادي�ة والبيش�مركة بحاجة 
الى إبرام معاهدة جديدة، وموافقة مجلس 
النواب.وذكر بيان صادر عن مكتب النجيفي 
اوردته “ش�فق نيوز” أن “االيام واالسابيع 
الماضية ش�هدت طفو ازمات جديدة حيث 
ع�ادت بع�ض الخطاب�ات السياس�ية ال�ى 
نب�رات مرب�ع التطاحن األول الذي ش�هدته 

بواكير العملية السياسية”.
وأضاف البيان أن “تلك النبرات اصحبت 
مظاهر تهاتر اعالمي مأزوم يش�ي للراصد 
بأزمات عميقة باطنة، وعس�كرة للش�ارع 
العراقي واس�تنفار للقوة المسلحة خاصة 
بين الحكومة االتحادية واقليم كردس�تان، 
الكت�ل  بع�ض  بي�ن  لالتهام�ات  وتراش�ق 
التنفيذي�ة،  الجه�ات  وبع�ض  السياس�ية 
النس�يج  مكون�ات  لتهيي�ج  ومح�اوالت 
االجتماع�ي الوطن�ي الواح�د ض�د بعضها 

بتحريض عرقي وطائفي”.
وأوض�ح اننا “نعد تهويل ه�ذه االمور، 
وتحويله�ا م�ن اختالف�ات فني�ة او ادائية 
او التباس�ات في فه�م النوايا، ال�ى ازمات 
تس�تنهض خطابا اعالميا يب�دو عدائيا الى 
درجة ما، وتس�تدعي خنادق متقابلة، خطأ 
ستراتيجيا”. وأكد البيان على ان “استمرار 
هذا النهج في التعاطي بين جميع الشركاء 
يع�رض الوط�ن والعملي�ة السياس�ية الى 
اخت�الالت بنيوي�ة خطي�رة في ظ�ل دوامة 
االزمات االقليمية والتحديات الشرسة التي 
تمر به�ا المنطق�ة والعالم”. ودع�ا البيان 
جمي�ع االط�راف إل�ى “االحتكام ال�ى لغة 

الحوار الهادئ المسؤول البعيد عن الضجيج 
االعالم�ي والتهيي�ج الش�عبي، ال�ذي يحدد 
بوصلته الصحيحة دس�تور الدولة بوصفه 
الفيص�ل االوحد ف�ي جمي�ع االختالفات”. 
وتش�هد المناطق المتنازع عليها بين اربيل 
وبغ�داد توت�رات امني�ة كبي�رة بع�د اعالن 
الحكومة تش�كيل قيادة عمليات دجلة التي 
اخضعت لها ق�وات الجيش والش�رطة في 
محافظ�ات كرك�وك وديالى وص�الح الدين 
ورف�ض اربيل له�ذه الق�وات بداع�ي عدم 

التشاور معها حين تشكيلها.
وكان مص�در ك�ردي مّطلع قد كش�ف 
مؤخرا في تصريحات نقلتها بعض وسائل 
االعالم ان واش�نطن دخلت على خط األزمة 

المثارة بعيد تش�كيل قوات دجلة بين بغداد 
واربيل بهدف إنهائها، وعرضت إعادة نش�ر 
قوات اميركية في المناطق المتنازع عليها.
من جهته، قال النائب عن كتلة “المواطن” 
عبد الحس�ين عبطان ف�ي تصريح صحفي 
ان “الدع�وات التي طالبت باس�تقدام قوات 
اميركي�ة ال�ى المناط�ق المتن�ازع عليها، 
يحتاج إلى معاهده واتفاقية جديدة”، مبينا 
ان ذلك “يجب ان يمرر على مجلس النواب”. 
واض�اف ان “الموض�وع يعد خط�اً احمر؛ 
ألن الق�وات االميركية خرج�ت ولن تعود”، 
مش�يرًا الى ان “العراق والوالي�ات المتحدة 
حاليا متمس�كان باالتفاقية االطارية فقط 
والتي تختص بالمجاالت الثقافية والمدنية 

والدبلوماسية”.
ال  السياس�ية  “الخالف�ات  ان  وتاب�ع 
يج�ب ان نحك�م به�ا اآلخري�ن وانما يجب 
االحت�كام فيه�ا ال�ى الدس�تور”. وتش�هد 
المناطق المتنازع عليه�ا بين اربيل وبغداد 
توت�رات امنية كبي�رة بعد اع�الن الحكومة 
تش�كيل قيادة عمليات دجلة التي اخضعت 
لها قوات الجيش والش�رطة في محافظات 
كرك�وك وديال�ى وص�الح الدي�ن ورف�ض 
اربي�ل له�ذه الق�وات بداعي عدم التش�اور 
معها حين تش�كيلها.واضاف عبطان “أننا 
ندعو الى لجم لغة التصريحات المتش�نجة 
بي�ن االقلي�م والمركز بغية تنفي�س االزمة 
العق�ل وتحس�ين  ونطال�ب بتغلي�ب لغ�ة 
واحترام بنود الدس�تور السيما فيما يتعلق 
باالتفاقات المتوافقة مع الدستور”، معربا 
عن اس�تعداد كتلة المواط�ن “للقيام بدور 
الوس�يط من اج�ل اع�ادة الح�وار وتغليب 
فرصة التهدئ�ة المرتكزة على الدس�تور”. 
وش�هدت بلدة طوزخورمات�و في محافظة 
ص�الح الدين، الجمع�ة الماضية، اش�تباكا 
مس�لحا بين قوات من الش�رطة االتحادية 
وق�وات م�ن البيش�مركة يحرس�ون مقرا 
حزبيا تابعا لالتحاد الوطني الكردس�تاني، 
اس�فر عن مقتل مواط�ن تركماني واصابة 
عش�رة من افراد الش�رطة، وتبعها تصعيد 
اعالم�ي م�ن الجانبين ينذر بوق�وع ما هو 
اخطر حس�ب المراقبين. وكان نائب رئيس 
كتلة التحالف الكردس�تاني بمجلس النواب 
محس�ن الس�عدون، ق�د رحب أم�س االول 
االثنين، بمقترح يقضي نشر قوات اميركية 
بين الجي�ش العراق�ي وقوات البيش�مركة 
الكردية في منطق�ة عمليات دجلة، محذراً 
م�ن قيام طرف ثال�ث بإش�عال الفتنة بين 

القوتين.
يش�ار ال�ى أن العراق قد وق�ع اتفاقية 
األط�ر الس�تراتيجية مع الوالي�ات المتحدة 
االميركي�ة في عام 2008، والتي تنص على 
دعم ال�وزارات، ومؤسس�ات ودوائر الدولة 
في جمهورية الع�راق لتعزيز العالقات في 
جمي�ع المج�االت الثقافي�ة واالقتصادي�ة 

والدبلوماسية واألمنية.

أعلن حزب العمال الكردستاني “PKK” استعداده للمحاربة بجانب قوات البيشمركة 
ح�ال تعرضها ألي هج�وم او توغل عس�كري، مطالباَ الجيش العراقي بإع�ادة النظر في 

قراراته واالبتعاد عن العنف.
وق�ال مس�ؤول عالقات الح�زب احمد دانيز ف�ي تصريح لصحيفة “آوين�ه” الكردية 
اطلعت عليه “ش�فق ني�وز”، “الكرد يمرون بمرحلة حساس�ة ويتعرض�ون لالعتداء من 
كل جهة، عدا ذلك وجود دول “لم يس�مها” تس�عى الى منعهم من تحقيق مطالبهم ونيل 
حريته�م”. وطال�ب “الكرد بالحفاظ على وحدتهم القومي�ة وان تكون لهم قوة خاصة”. 
وأضاف “أننا لن نقف مكتوفي االيدي في حال تعرض اقليم كردستان ألي هجوم او توغل 
عس�كري كون المساس بحقوق الكرد نعده خطاً احمر”. ودعا دانيز الجيش العراقي إلى 

أن يعيد النظر بقراراته واالبتعاد عن العنف.

»PKK«: مستعدون للوقوف مع البيشمركة ضد اجليش العراقي !!
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    المستقبل العراقي/ وكاالت

عث�رت وح�دة تابعة للجي�ش اللبناني على صاروخي�ن من نوع 
“غ�راد”، في منطق�ة “مرجعيون” ف�ي جنوب لبن�ان، كانا معدين 

لالنطالق باتجاه إسرائيل.
وأصدرت مديرية الوجيه بقيادة الجيش اللبناني بياناً ذكرت فيه 
أن�ه “في إطار التدابير األمنية المش�ددة، الت�ي يتخذها الجيش في 
مختل�ف المناطق اللبنانية، وخصوصاً على الحدود الجنوبية، عثرت 
دوري�ة تابع�ة للجيش على صاروخي غراد، عي�ار 107 ملم، معدين 
لإلطالق”. وأضاف البيان أنه تم العثور على الصاروخين في المنطقة 
الواقع�ة بين بلدتي “حلت�ا” و”الماري”، ضمن قض�اء “حاصبيا”، 
وأش�ار إل�ى أن خبير عس�كرياً وص�ل إلى الم�كان، وق�ام بتعطيل 

الصاروخين، كما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
وذك�رت الوكال�ة الوطنية لإلع�الم “وطنية” أنه ت�م العثور على 
الصاروخين في مزرعة “الدحيرج�ات”، في محيط بلدة “الماري”، 
بقض�اء “مرجعي�ون”، وأش�ارت إل�ى أن الصاروخين كان�ا معدين 
لإلط�الق، وهما موجهان في اتجاه “األراضي المحتلة”، في إش�ارة 

إلى إسرائيل.

اجليش اللبناين يعطل صاروخني 
إرسائيل سيقصفان  "غراد" كانا 

      المستقبل العراقي/ متابعة

التهدئ�ة م�ع  رفض�ت حرك�ة حم�اس 
إس�رائيل، وطالب�ت بضمانات أهمه�ا إلغاء 
المناطق المعزولة في غزة وإيقاف مسلسل 

االغتياالت وفتح المعابر دون شروط.
وعل�ى الرغ�م م�ن تصريح�ات مش�عل 
إن إس�رائيل يج�ب أن تتخذ الخط�وة األولى 
تعك�س  إش�ارة  وه�ي  التهدئ�ة،  أرادت  إذا 
اس�تجابة الحرك�ة للضغ�وط الخارجية، إال 
أن معلوم�ات تش�ير ال�ى ان حرك�ة الجهاد 
اإلس�المي وكتائ�ب القس�ام هما م�ن يدير 
غزة وموقفها السياس�ي ف�ي الوقت الراهن 
وأن اس�ماعيل هنية مس�تبعد ب�ل يروج انه 
تح�ت اإلقامة الجبري�ة لمطالبته الفصيلين 
الجهاد اإلس�المي والقس�ام بإيقاف إطالق 

الصواريخ.
وكان مش�عل ق�د قال إن رئي�س الوزراء 
اإلس�رائيلي بنيامي�ن نتنياه�و طل�ب وقف 
إط�الق النار خالل االش�تباكات غير أن على 
إسرائيل أن تبادر إلى وقف إطالق النار ألنها 
ه�ي التي ب�دأت الحرب. لكن إس�رائيل نفت 
قول مش�عل إن نتنياهو طل�ب وقفا إلطالق 
الن�ار، وق�ال مس�ؤول رفيع ف�ي الحكومة 
اإلسرائيلية “تصريحات حماس - التي تزعم 
أن إسرائيل تتسول هدنة - بشأن وقف إطالق 
الن�ار تفتقر إل�ى الدقة مث�ل مزاعمها بأنها 
أس�قطت مقاتل�ة إف-16 أو أنه�ا هاجمت 
الفلس�طينيين  الكنيس�ت”. ودع�ا مش�عل 
إل�ى الوح�دة كما دع�ا مصر إل�ى تقديم ما 
تستطيع من مس�اعدات. وناشد المنظمات 
الت�ي تراق�ب حق�وق اإلنس�ان أن تكش�ف 
الجرائم اإلس�رائيلية في قطاع غزة. وقال إن 
المحادث�ات جارية مع مصر بش�أن التهدئة 
ف�ي غزة وإن الفلس�طينيين لن يستس�لموا 

ألي شروط إسرائيلية تقابل التهدئة.
وأض�اف أن�ه لي�س ض�د التهدئ�ة لكنه 
يري�د تلبية مطالب تش�مل وقف إطالق النار 
ورفع الحصار ع�ن غزة. وفي تعليقهم على 
تصريحات مش�عل، قال مراقبون إن حماس 
لم تطلب من مصر دعما عس�كريا أو تحركا 

دبلوماس�يا لقط�ع العالقات مع إس�رائيل، 
وإنما طلبت مجرد مس�اعدات إنس�انية، ما 

يعني أنها ال تفكر في التصعيد.
وذك�ر هؤالء أن ما جاء في كالم مش�عل 
يكشف أن حماس التي اضطرت إلى الرد على 
الغارات اإلس�رائيلية، وخاصة تصفية العقل 
المدبر لجناحها العس�كري أحمد الجعبري، 
تري�د اآلن أن توق�ف التصعي�د س�ريعا بم�ا 

يحفظ صورة مصر كدول�ة إخوانية عجزت 
عن أن تفعل شيئا لمساعدة أشقائها، وكذلك 

إنجاح دور مصر كوسيط في التهدئة.
وكان الرئي�س المص�ري محمد مرس�ي 
أوفد رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل إلى 
غزة للتعبير عن التضامن مع سكان القطاع. 
وحذر مرس�ي إس�رائيل من عاقب�ة تصعيد 

عملياتها العسكرية وشن هجوم بري.

لكن مراقبين قالوا إن تصريحات مشعل 
جاءت مخالفة لتصريحات قيادات أخرى من 
حم�اس كانت تلوح بالتصعيد، واالس�تعداد 
لمعرك�ة طويلة األم�د، وأك�دوا أن الخطاب 
الهادئ لمشعل يكش�ف أن الحركة تعرضت 
لضغ�وط كبيرة م�ن الوالي�ات المتحدة عبر 

وسطاء إقليميين.
وطالب مش�عل ال�دول العربي�ة بتكثيف 

جهوده�ا لوق�ف إطالق الن�ار كم�ا طالبها 
بتقديم كل أش�كال الدعم لغزة التي قال إنها 

تقاتل بأسلحة بسيطة لكن بإرادة قوية.
ميداني�اً، اغتال�ت إس�رائيل رام�ز حرب 
القيادي الميداني في س�رايا القدس “الذراع 
العسكرية لحركة الجهاد” في برج الشروق 
بغ�زة الذي يضم عددا من المكاتب االعالمية 
ليرتفع بذلك عدد الش�هداء إلى أكثر من مئة 

منذ بدء القصف اإلسرائيلي على القطاع.
ال  الت�ي  إس�رائيل،  إن  متابع�ون  وق�ال 
تتح�دث عن تهدئة في خطابات مس�ؤوليها 
السياسيين والعس�كريين، تستغل الضغوط 
التي تمارس على حماس، والوساطات التي 
تشوش على قرارها لمواصلة تنفيذ سياسة 
االغتياالت ضد القيادات العس�كرية للحركة 
وقي�ادات الح�ركات والفصائل الت�ي تطلق 

الصواريخ على إسرائيل.
قال مص�در من جامع�ة ال�دول العربية 
أم�س الثالث�اء إن وزراء خارجي�ة ع�دد من 
ال�دول العربي�ة ووزي�ر خارجي�ة تركيا في 
طريقهم إلى قطاع غزة البداء تضامنهم مع 
القطاع الذي تس�يطر عليه حركة المقاومة 

اإلسالمية )حماس(.
وتم االتف�اق على الزيارة خ�الل اجتماع 
طاريء لجامعة ال�دول العربية في القاهرة 
ي�وم الس�بت أب�دى خالل�ه وزراء الخارجية 
ف�ي  المصري�ة  للجه�ود  دعمه�م  الع�رب 
محاولة للتوص�ل لتهدئة بين اإلس�رائيليين 

والفلسطينيين.
وقال المص�در إن “وزراء خارجية مصر 
والمغ�رب وفلس�طين والع�راق والس�ودان 
وقط�ر ولبن�ان واألردن مع وزي�ر الخارجية 
الترك�ي س�يغادرون القاه�رة إل�ى العريش 

ومن هناك سيعبرون معبر رفح إلى غزة”.
وكان نبي�ل العربي األمين العام للجامعة 
العربي�ة قال ف�ي مؤتمر صحف�ي في وقت 
س�ابق مع األمين العام لألم�م المتحدة بان 
ك�ي مون إن الوف�د الوزاري س�يتوجه “إلى 
قط�اع غ�زة للتضام�ن الكامل مع الش�عب 

الفلسطيني هناك”.
وأدان ال�وزراء الع�رب الهج�وم الج�وي 
اإلس�رائيلي على غزة والذي بدأ يوم األربعاء 
الماضي رداً على ما قالت إسرائيل إنه اطالق 
غير مقبول من جانب حماس لصواريخ على 

جنوب إسرائيل.
وقت�ل نح�و 110 فلس�طينيين أغلبه�م 
م�ن المدنيين وبينهم 27 طف�اًل. وقتل ثالثة 
إسرائيليين األس�بوع الماضي عندما سقط 

صاروخ من غزة على منزلهم.

وزراء الخارجية العرب يكسرون حصار غزة

محاس ترفض اهلدنة مع إرسائيل يف حال لـم توفِّر ضامنات

    المستقبل العراقي/ وكاالت

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو 
أمس إن الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي 
“الناتو” وافقت على تزويد تركيا بنظام باتريوت 
الصاروخي المتطور لمواجهة أي تهديد محتمل 

من سوريا، مضيفاً أن المحادثات بشأن نشر 
الصواري�خ في مراحلها األخي�رة. وأوضح 

أوغلو، في مؤتمر صحفي، أن الدول التي 
ت�زود الحلف به�ذه الصواريخ معروفة، 
مؤك�دا توصل بالده إل�ى اتفاق مع هذه 
الدول.وقال إن التنفيذ الرسمي سيكون 
في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن “العمل 

المكث�ف ج�ار والمحادث�ات وصل�ت إلى 
مراحلها األخيرة”. م�ن جهة أخرى، ذكرت 

وكالة األنباء األلمانية أن طلب أنقرة من برلين 
نش�ر الصواريخ ما زال يثير جدالً داخلياً، حيث 
أعربت أحزاب المعارضة األلمانية عن تشككها 
إزاء هذا األمر. وربط خبير شؤون الدفاع بالحزب 
االش�تراكي الديمقراط�ي راينر أرنول�د موافقة 
حزب�ه عل�ى مهمة محتمل�ة للجي�ش األلماني 
على الحدود التركية الس�ورية بتقديم الحكومة 
األلمانية “تحليالً دقيق�ًا للمخاطر” المتوقعة.
وقال أرنولد في لقاء إذاعي مس “ال أستطيع أن 
أرى حاليا أن تركيا مهددة بصواريخ متوس�طة 
أو مقاتالت من سوريا”.وأضاف أن وزير الدفاع 
األلماني توماس دي ميزير يبرر اس�تعداد البالد 
للمش�اركة في المهمة بإل�زام الناتو التضامن 
مع دول�ة من الحل�ف مهددة، موضح�ا أن هذا 

ليس س�ببا كافيا للمشاركة، ومنتقدا عدم إعالم 
الوزي�ر حتى اآلن البرلم�ان بالخطة.وفي الوقت 
نفس�ه، أع�رب خبير ش�ؤون الدفاع ف�ي حزب 
الخض�ر المع�ارض أوميد نوريبور عن تش�ككه 
إزاء الهدف من مش�اركة القوات األلمانية، وقال 
ف�ي تصريح متلف�ز إنه ينبغي 
ف�ي  ألماني�ا  تت�ورط  أال 
ن�زاع عل�ى األراض�ي 
وكانت  الس�ورية. 

صحيف�ة 

سودويتشه تس�ايتونغ األلمانية قد ذكرت أمس 
األّول االثني�ن أن ألماني�ا تعت�زم نش�ر صواريخ 

مض�ادة للطائرات مع نح�و 170 جنديا للتحكم 
فيها عل�ى الحدود الس�ورية التركي�ة، مضيفة 
أن الس�لطات تدرس م�ا إذا كانت الخطة تحتاج 
إلى موافقة برلمانية. وقالت الصحيفة إن وزير 
الدف�اع األلمان�ي بح�ث القضية خ�الل اجتماع 
ف�ي باريس الخميس الماضي ض�م وزراء دفاع 
وخارجي�ة ألمانيا وفرنس�ا وبولن�دا وإيطاليا 
وإس�بانيا، ونقل�ت عن�ه قول�ه إن�ه إذا تمت 
الموافق�ة على نش�ر الصواري�خ، فالهدف 
هو حماية تركيا فقط وعدم التدخل في 
النزاع السوري. وكانت تركيا -التي 
تش�ترك م�ع س�وريا ف�ي حدود 
ق�د  كيلومت�رات-   910 طوله�ا 
قالت قبل عش�رة أيام إنها تفضل 
أن يك�ون دع�م النات�و في ش�كل 
صواريخ س�طح ج�و، كما طلبت 
إنش�اء منطق�ة حظ�ر طي�ران 
الثوار  الح�دود لحماي�ة  قرب 

والالجئين.

أنقرة: "الناتو" وافق عىل تزويدنا بنظام صاروخي
 ملواجهة اي هتديد سوري 

    المستقبل العراقي/ وكاالت

اعلن�ت المعارض�ة الكويتي�ة انه�ا تن�وي تنظيم تظاهرة عش�ية 
االنتخابات المقررة في االول من كانون االول المقبل في وقت تضاعف 

فيه حملتها التي تدعو الى مقاطعة االقتراع.
واعلن المنظمون على موقعهم في تويتر “نحض الشعب الكويتي 
عل�ى المش�اركة في مس�يرة )كرام�ة ام�ة 3(”. واضافوا مش�ددين 
عل�ى س�لمية التظاهرة ان “ه�ذه المس�يرة تعكس الرغب�ة الحقيقة 
الرادة الش�عب الكويت�ي )...( لنعل�ن م�ن خاللها للعال�م رفضنا هذه 

االنتخابات”.
وش�هدت التظاهرات التي تنطلق منذ 21 الشهر الماضي بمشاركة 
عشرات االالف عنفا مع اصابة نحو 150 شخصا و24 شرطيا بجروح 
طفيف�ة اثناء تفريق ثالث تظاه�رات كبيرة خالل االس�ابيع الماضية 
رفضا لتعديل لنظام االنتخاب امر به امير الكويت الشيخ صباح االحمد 
الصباح. وتعتبر المعارضة المرسوم يهدف الى المجيء ببرلمان موال 

للحكومة.
وتتمس�ك المعارض�ة بمقاطع�ة االنتخابات التي دع�ا اليها االمير 
ف�ي االول من كانون االول بس�بب تعديل نظ�ام االنتخابات. وبموجب 

التعدي�ل، بات على الناخبين االقتراع لمرش�ح واحد بدال من اربعة في 
النظ�ام القديم. وكانت الكويت اصبحت ع�ام 1962 اول دول خليجية 
تعتمد دس�تورا وتطل�ق ديموقراطي�ة برلماني�ة. اال ان الديموقراطية 
الكويتي�ة الخاص�ة ظل�ت دائما موضع انتق�ادات. فبالرغ�م من منح 
البرلمان صالحيات تش�ريعية ورقابة حقيقية، ظلت صالحية تشكيل 
الحكومة في يد االمير وظلت اسرة الصباح الحاكمة تمسك بالحقائب 

الوزارية المهمة.
وش�هدت البالد ازمات سياس�ية كثيرة، خصوصا منذ 2006. وحل 
البرلمان الكويتي تسع مرات، ست منها منذ 2006. وكانت المعارضة 
حققت فوزا ساحقا في االنتخابات التشريعية االخيرة التي نظمت في 
ش�باط، اال ان المحكمة الدس�تورية الغت هذه االنتخابات في حزيران 
واعادت البرلمان المنتخب في 2009 والذي كان يسيطر عليه الموالون 

للحكومة.
لك�ن االمير ح�ل في نهاية االم�ر البرلمان المعاد ودع�ا النتخابات 

جديدة.
وتطالب المعارضة التي يش�كل التياران االسالمي والقبلي مكونها 
الرئيسي، بتغييرات واسعة، بما في ذلك الحد من سلطة اسرة الصباح 

التي تحكم الكويت منذ اكثر من 250 عاما.

قالت: لنعلن من خاللها للعالم رفضنا

املعارضة الكويتية حتشد لتظاهرة عشية االنتخابات الربملانية

    المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال مس�ؤولون وعامل�ون ف�ي قطاع الس�ياحة ب�األردن إن نس�بة 
اإللغ�اء في الحج�وزات الس�ياحية األجنبي�ة والمحلية ارتفع�ت بعد ما 
ش�هدته البالد من موجة احتجاجات على خلفية رفع أس�عار المشتقات 
النفطية، وأوضح مدير جمعية فنادق المملكة يس�ار المجالي أن نس�ب 
اإللغ�اء في الفن�ادق فاقت 30% و”هذا يؤثر س�لبا على اإلي�رادات والتي 
تش�هد أصال تراجعا بعد أح�داث الربيع العربي”. وكانت حكومة عبد الله 
النس�ور قد قررت الثالثاء الماضي زيادة أس�عار غاز الطهي بنسبة %54 
وأسعار مشتقات نفطية أخرى بنسبة 28% معللة بأن هذه الزيادة كانت 
ضروري�ة لتقليص عجز قياس�ي ف�ي الميزانية ودين خارج�ي متفاقم، 
وق�ال النس�ور إن هذا الق�رار جزء م�ن إج�راءات األردن الرامية لضمان 
الحص�ول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دوالر.وقال 
رئيس جمعية وكالء الس�ياحة والسفر سمير الدربي إن أصحاب شركات 
السياحة في األردن متخوفون من إلغاء الحجوزات لما له من تأثير سلبي 
واضح على اإليرادات، مشيرا إلى عدم قدرته على تقديم تقديرات محددة 
بش�أن نس�ب اإللغاء، “لكنها كبيرة ولها تأثير ملحوظ على العاملين في 
القطاع من أصحاب المكاتب والفنادق وش�ركات نقل س�ياحي”.وصرح 
الدربي بأن “التهويل اإلعالمي لبعض المس�يرات التي تنطلق في مناطق 
المملك�ة المختلفة ولد الخوف لدى الس�ياح في الخ�ارج ودفعهم إللغاء 
حجوزاتهم”، وقال المتحدث نفسه إن نحو 180 وكيل سياحة وافدة في 
البالد يش�كو من هذا اإللغ�اء للمجموعات الس�ياحية األجنبية بالتزامن 
مع الموس�م األوروبي، الذي يعتبر ذروة السياحة في األردن.وقال المدير 
الع�ام لهيئة تنش�يط الس�ياحة األردنية عبد ال�رزاق عربي�ات إن الهيئة 
تعت�زم إط�الق برنامج لتحفيز المكاتب الس�ياحية في ال�دول األوروبية 
على تس�ويق األردن س�ياحيا في تلك الدول مباش�رة، مضيف�ا أن الهيئة 
تس�عى لزي�ارة دول أوروبية كألمانيا وإيطاليا تراجع فيها عدد الس�ياح 

المتوجهين لألردن وذلك لمعرفة أسباب هذا التقهقر.
لإلش�ارة ف�إن األردن يتوفر عل�ى 24 ألف غرفة فندقية وتش�كل فيه 
الس�ياحة 14% من الناتج المحلي اإلجمالي، كما أن هذا القطاع يعد -إلى 
جانب تحويالت المغتربين- مصدرا أساسيا الحتياطي البالد من العمالت 

األجنبية.

وسط رفض ألماني واسعحصرم الربيع العربي تحصده عمان

األردن يواجه عزلة سياحية إثر 
تظاهرات املعارضة
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س القض�اء األعل�ى عن تش�كيل 
لجنة س�ميت ب�”لجنة التنسيق القضائي” تتعلق 
مهامه�ا بتنفيذ بنود مذك�رة التفاهم التي وقعت 
بينه وبين مجلس قضاء إقليم كردس�تان، تنفيذاً 
و1190   275 المرقمي�ن  القضائيي�ن  لألمري�ن 
الصادرين ف�ي العام 2009. ونقل بيان للس�لطة 
القضائية تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه 
أمس عن رئيس لجنة التنسيق المشترك والناطق 
باسم مجلس القضاء االعلى القاضي عبد الستار 
بيرق�دار قوله أن “فك�رة التعاون تولدت بس�بب 
عدم وج�ود ارتباط وظيفي بين القضاء االتحادي 
وقض�اء إقلي�م كردس�تان، وكذل�ك لع�دم وجود 
قان�ون يحكم العالق�ة فيما بينهم�ا”، مضيفاً ان 

“مش�كالت عملي�ة ظهرت اثن�اء تطبي�ق وتنفيذ 
القرارات القضائية التي صدرت من محاكم قضاء 

اإلقليم وتطلب تنفيذها في بقية أنحاء العراق، 
وكذل�ك الق�رارات التي تصدره�ا محاكم 

القض�اء االتحادي وينفذه�ا اإلقليم”، 
منوهاً ب�ان “المش�كالت تتركز في 
نق�ل الدعاوى”، مبيناً انه “على هذا 
األساس ولتخطي المعوقات، اجتمع 
االعل�ى  القض�اء  مجل�س  ممثل�و 
ومجلس قضاء كردس�تان ووقعت 
اتفاقية للتعاون وت�م االتفاق على 
توقي�ع مذكرة تع�اون قضائي بين 
واإلقليم�ي  االتح�ادي  القض�اء 

وشكلت لجنة التنسيق القضائي 
المش�ترك ممثلة م�ن الجانبين 

االتح�ادي واإلقليمي”. وأكد بيرق�دار ان “مجلس 
القض�اء االعلى كان قد عقد اتفاقي�ة تفاهم بين 
رئيس مجلس القض�اء االعلى ورئيس مجلس 
إقلي�م كردس�تان ع�ام 2009،  قض�اء 
وتطبيق�اً لم�ا اتخذه مؤتم�ر النظام 
القضائ�ي ف�ي الع�راق ورق�ة عمل 
تضمنت تنظيم العمل في المجاالت 
ذات االختص�اص تتواله�ا لجن�ة 
التنس�يق القضائي المشترك على 
نح�و تب�ادل البريد الرس�مي بين 
القضاء االتح�ادي وقضاء االقليم 
كأضابير الدعاوى والرزم االخرى، 
اما بالنسبة لألحكام الصادرة من 
المحاك�م فتقدم الى المحكمة 
نظيرته�ا في المنطق�ة المراد 

تنفيذ الحكم فيها إلرس�الها ال�ى مديرية التنفيذ 
بكتاب رسمي بغية تنفيذها”. 

وأش�ار بيرقدار الى أن الطرفين اتفقا على ان 
الخصوصية وخطورة أوامر القبض ش�ددت على 
ضرورة رب�ط اصل االمر، مذك�رة القبض، موقعاً 
ومختوم�اً ومش�فوعاً بكتاب رس�مي يرس�ل الى 
مكتب التنس�يق القضائ�ي يبين في�ه بالتفصيل 
اس�م الش�خص ومهنت�ه وعم�ره وأي�ة أوص�اف 
اخرى تس�اعد في االس�تدالل عليه، بينما لم يجد 
الطرفان مانعاً من تنفيذ بقية األحكام القضائية 
فيما يتعلق بتوحيد الدعاوى او إحالتها او الفصل 
في مس�ائل االختص�اص وغيرها، فيم�ا فوضت 
محاك�م الطرفين كليهم�ا مخاطب�ة الجهة التي 
يراد منها طلب صحة الصدور او وثيقة او بطاقة 

شخصية.

القضاء األعىل يشكل جلنة تنظم العالقة بقضاء كردستان

      بغداد / المستقبل العراقي
 

الحس�ين  عب�د  بغ�داد  أمي�ن  أك�د 
الت�ي  األمط�ار  كمي�ات  أن  المرش�دي 
هطل�ت عل�ى مدين�ة بغ�داد أكب�ر من 
الطاقة التصميمية لش�بكات التصريف 
والخط�وط الناقل�ة ف�ي مدين�ة بغداد, 
الطف�ح  مش�كالت  ان  ال�ى  مش�يراً 
الحاصل�ة في بعض المناطق ستش�هد 
انفراجاً ف�ي غضون الس�اعات القليلة 
المقبلة. ونقلت مديرية عالقات واعالم 
امان�ة بغ�داد في بي�ان صحف�ي تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس 
عن المرش�دي قول�ه، ان “كمية وحجم 
االمط�ار التي هطلت عل�ى مدينة بغداد 
عل�ى مدى يومي�ن دون انقط�اع تفوق 
والتصميمي�ة  االس�تيعابية  الق�درات 
لش�بكات وخطوط نقل وتصريف مياه 
المج�اري واألمطار الس�يما في جانب 
الرصافة من العاصمة بغداد”. واوضح 
المرشدي أن “المالك المتقدم في امانة 
بغ�داد بما فيه�م امين بغ�داد ووكالؤه 
الفني�ة والبلدي�ة والمديرون  للش�ؤون 
العامون للدوائ�ر البلدية ودائرة مجاري 
بغ�داد والعامل�ون بمعيتهم ف�ي حالة 
اس�تنفار ت�ام على م�دار الس�اعة من 
خالل عم�ل ميداني متواص�ل لمعالجة 
الطفوح�ات الت�ي حصل�ت ف�ي بعض 
األحي�اء الس�كنية الواقع�ة ف�ي جانب 
الرصاف�ة”, مؤك�داً ان “ح�االت الطفح 
س�تتم معالجتها في غضون الس�اعات 
القليل�ة القادمة”. واض�اف إن “الدوائر 
البلدية االربع عشرة المنتشرة في عموم 
مناط�ق العاصمة بغداد اس�تنفرت مع 
اللحظات االولى لهطول االمطار مس�اء 
ام�س االول جمي�ع مالكاته�ا وآلياتها 
التخصصية لمعالج�ة الطفوحات التي 
حصل�ت بش�كل آني وفتح االنس�دادات 
محط�ات  وتش�غيل  المش�بكات  ف�ي 
المجاري بكامل طاقاتها بال توقف على 
م�دى يومين كاملين”. وبّين المرش�دي 
ان “جان�ب الكرخ م�ن العاصمة بغداد 
ل�م يش�هد اي مش�كالت خ�الل م�دة 
هطول االمطار في حين ش�هدت بعض 
مناط�ق جانب الرصاف�ة حصول بعض 
التجم�ع للمياه والطفوحات هنا وهناك 
ويجري العمل بص�ورة مكثفة ومركزة 
على معالجتها خالل الس�اعات القليلة 
المقبل�ة”. وش�دد المرش�دي عل�ى أن 
تحص�ل  الت�ي  الطفوح�ات  “معالج�ة 
في مناط�ق جانب الرصاف�ة يمثل حالً 

ترقيعي�اً مؤقت�اً وان الحل�ول الجذري�ة 
تكمن في انجاز المشاريع االستراتيجية 
بضمنه�ا خ�ط الخنس�اء الناق�ل لمياه 
المجاري واالمطار بطول 12 كم ويمتد 
من محط�ة مجاري الحبيبية في مدينة 
الصدر الى مشروع معالجة مياه الصرف 
الصحي في منطقة الرس�تمية جنوبي 
بغ�داد وبأقطار كبيرة تص�ل الى 2800 
ملم”. واش�ار الى أن “التأخير الحاصل 
في انجاز المش�روع س�ببه التجاوزات 
الس�كنية على مساره واضطرار االمانة 
والش�ركة المنف�ذة ال�ى تغيير مس�ار 
مقاط�ع منه ما ادى الى هدر في الوقت 
وإنفاق مبال�غ اضافية وحرمان معظم 
مناطق ش�رق بغداد م�ن الخدمات التي 

يوفرها هذا المشروع المهم”. 
ان “المش�اريع  المرش�دي  واوضح 
لجان�ب  المخصص�ة  االس�تراتيجية 
خ�ط  ع�ن  فض�اًل  تش�مل  الرصاف�ة 
الخنس�اء، خ�ط الق�دس الناق�ل لمياه 
الص�رف الصح�ي واألمطار ال�ذي يبلغ 

طول�ه نحو 4 كم ويمتد من س�احة 83 
م�رورا بس�احة 55 وصوال الى س�احة 
الحم�زة ومش�روع الخطوط الرئيس�ة 
التي تربط على الخط الشمالي الشرقي 
لتصريف مياه المجاري لخدمة المناطق 
الواقع�ة ضم�ن قاط�ع بلديت�ي الغدير 
وبغ�داد الجدي�دة وت�م انجازه�ا فعلياً 
وبانتظ�ار دخولها الخدمة الفعلية حال 
انجاز الخ�ط الرئيس الخنس�اء”. وأكد 
المرش�دي قرب انجاز ش�بكة المجاري 
الرئيسة لحيي الربيع - تونس بطول 12 
كم التي تخدم عدداً من المناطق الواقعة 
ضمن بلديتي االعظمية والش�عب منها 
حي الربيع وحي تونس وحي البساتين. 
اما الخطان الرئيس�ان في جانب الكرخ 
“الغرب�ي اإلضاف�ي، الجنوب�ي الغربي” 
فإن العمل مستمر بهما وسوف ينجزان 
ف�ي الوق�ت المحدد.وعل�ى صعيد آخر، 
أكمل�ت امانة بغداد نص�ب ثالثة اعمال 
نحتي�ة للفن�ان الراح�ل محم�د غن�ي 
حكمت في عدد من س�احات العاصمة 

بغداد. وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
في بيانها ان “امانة بغداد اكملت نصب 
بغداد الذي يمثل فتاة جميلة تجلس على 
كرس�ي بالزي العربي القديم بارتفاع 3 
امتار تعتلي قاعدة بارتفاع 10.5 عشرة 
امت�ار ونصف المتر ليصل ارتفاع العمل 
بالكامل ل�13.5 ثالثة عشر متراً ونصف 
المت�ر ويق�ع ف�ي س�احة االندل�س”. 
واضاف�ت ان “النص�ب الثان�ي، انق�اذ 
الع�راق، ه�و عم�ل نحتي يمث�ل الختم 
المائل يس�تند  الس�ومري االس�طواني 
إل�ى س�واعد عراقي�ة بارتف�اع 6 امتار 
تمثل صم�ود العراقيين في مواجهة كل 
التحديات وارتف�اع النصب مع القاعدة 
10 امت�ار ويق�ع قرب س�احة الفارس 

العربي في منطقة المنصور”. 
وتابعت ان “النصب الثالث، اش�عار 
بغ�داد، يمثل بيت�اً ش�عرياً معروفاً عن 
بغداد للش�اعر الراح�ل مصطفى جمال 
الدين بارتفاع 5 امتار مع القاعدة ويقع 
قرب مقهى البيروتي في جانب الكرخ”. 

إلى ذل�ك، وجهت امانة بغ�داد اصحاب 
الس�يارات  ومبي�ت  وق�وف  س�احات 
الرسمية بنصب لوحات تعريفية توضح 
التس�عيرة الرس�مية للدخ�ول. وذكرت 
مديرية العالقات واالع�الم ان “توجيهاً 
ص�در للدوائ�ر البلدي�ة االرب�ع عش�رة 
المنتش�رة في عم�وم مناطق العاصمة 
بغداد للمباش�رة الفورية بغلق ساحات 
ومرائب وقوف السيارات غير النظامية 
الت�ي ال تخض�ع لضواب�ط وتعليم�ات 
المقصري�ن  ومحاس�بة  بغ�داد  امان�ة 

والمخالفين”. 
يتضم�ن  “التوجي�ه  ان  واضاف�ت 
إلزام اصحاب ساحات وقوف السيارات 
الرس�مية بنصب لوحات تعريفية تبين 
الجهة التي تم اس�تئجار الس�احة منها 
واس�م المؤجر وم�دة العقد وتس�عيرة 
الدخولي�ة عل�ى ان توض�ع ف�ي مكان 
بارز”. يذكر ان امانة بغداد حددت سعراً 
ثابتاً قدره 1000 دينار لوقوف السيارات 

في الساحات المؤجرة من قبلها.

أمانة بغداد: كميات األمطار أكرب من الطاقة التصميمية لشبكات الترصيف
      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة التجارة عزمها على إجراء استبيان للمواطنين الراغبين 
بالحصول على البطاقة التموينية واآلخرين غير الراغبين، مشددة على 
انه�ا تعمل لتأمين األمن الغذائي الذي يحتاجه العراق لمواجهة األزمات 
في ظ�ل الظروف الراهنة التي تش�هدها المنطقة. ونق�ل بيان للوزارة 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس عن وزير التجارة خير الله 
بابكر قوله بعد لقائه بعدد من أعضاء كتلة األحرار النيابية إن “الوزارة 
ف�ي طريقه�ا إلج�راء اس�تبيان للمواطني�ن الراغبين بالحص�ول على 
البطاق�ة التموينية واآلخري�ن غير الراغبين، إضافة إلى س�عي الوزارة 
إلى تأمين األمن الغذائي الذي يحتاجه العراق لمواجهة األزمات في ظل 
الظروف الراهنة التي تش�هدها المنطقة”. وذكر البيان إن بابكر التقى 
أم�س االول النائب بهاء األعرجي مع عدد م�ن أعضاء كتلة األحرار في 
مجلس النواب ف�ي مكتبه، الفتا الى إن اللقاء جرى خالله التباحث في 
موضوع البطاقة التموينية في ضوء القرار الحكومي األخير واإلجراءات 
واآلليات الجديدة المقترحة التي ستسهم في تطوير عمل ملف البطاقة 
التموينية ودع�م الكتلة للوزارة في تذليل المعوق�ات والصعوبات التي 
رافقت المل�ف طيلة الفترة الماضي�ة وبحضور قيادات ال�وزارة. وأكد 
بابك�ر ف�ي مؤتمر صحف�ي أعق�ب اللقاء ح�رص وزارته عل�ى توفير 
مف�ردات البطاق�ة التموينية من خالل المش�روع الحكومي لتطويرها 
وتحس�ينها وتذلي�ل المعوقات الت�ي كانت تصاحب عم�ل البطاقة في 
المرحلة السابقة، آمال في دعم البرلمان للوزارة من خالل إقرار المبالغ 
اإلضافية في الموازنة وتنظيم المدفوعات من اجل تحسينها والسيطرة 

على انسيابيتها للمواطن. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة التعلي�م العال�ي والبح�ث العلمي قائمتين بأس�ماء 
الطلب�ة المحقين وغير المحقين بتعديل الترش�يح م�ن خريجي العام 
الدراس�ي 2010-2011 والمقبولين في العام الدراس�ي 2012-2011. 
ونق�ل بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس عن 
المدي�ر العام لدائ�رة الدراس�ات والمتابعة والتخطيط الدكتور س�هيل 
نج�م عبد الله قوله ان “الوزارة أصدرت قائمتين بأس�ماء الطلبة الذين 
يحق لهم تعديل ترشيحاتهم واختياراتهم للكليات من خريجي المعاهد 
والذي�ن أهلتهم معدالتهم إلعادة ترش�يحهم، فضال عن اس�ماء الطلبة 
غير المحقين بإجراء عملية تعديل الترش�يح الختياراتهم للكليات لعدم 
ش�مول معدالتهم ضم�ن خطة تعديل الترش�يح المقرة م�ن الوزارة”. 
وتابع ان “الطلبة المش�مولين بتعديل الترش�يح بل�غ عددهم 97 طالبا 
وطالب�ة، فيما بل�غ عدد الطلبة غير المش�مولين بتعديل الترش�يح 46 

طالبا وطالبة”. 
وأوضح المدير العام أنه يمكن االطالع على اس�ماء الطلبة المعدلة 
ترشيحاتهم وغير المعدلة في الجامعات والكليات على الموقع الرسمي 
لل�وزارة، داعي�ا المقبولي�ن الى مراجع�ة الجامع�ات والكليات لغرض 

اجراءات التسجيل بعد جلب الوثائق المطلوبة.

التجارة تؤكد سعيها إلجراء 
االستبيان بشأن "التموينية"

التعليم تصدر قائمتني ختصان 
تعديل الرتشيح

تنفيذ الش�بكة الكهربائية لمناطق )خلف مديرية الري مقابل حي االمين، 
خلف معمل اليشماغ، حي القضاة(

الحاق�ا باعالنن�ا الصادر بالع�دد )18553( المؤرخ ف�ي 14 / 11 / 2012 
تعلن محافظة كربالء المقدس�ة بانه ورد س�هوا ان اس�م المشروع )مقابل 

حي رمضان( والصحيح )مقابل حي االمين( لذا اقتضى التنويه.

املهندس
امال الدين جميد اهلر
حمافظ كربالء املقدسة

تعل�ن المديري�ة العام�ة لتوزيع كهرب�اء الجنوب اح�دى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن 
حاجته�ا لتجهي�ز قابل�و 1 × 400 مل�م2 / 33 ك.ف وبكمية 16500 م من منش�أ اوربي او 
اسيوي وعلى حساب مشاريع الغير. فعلى الراغبين من المكاتب والشركات المسجلة رسميا 
داخل العراقي والحائزين على هوية غرفة تجارة نافذة مراجعة شعبة قطع المناقصات في 
مقر المديرية العامة في محافظة البصرة ش�ارع 14 تموز مقابل مستشفى بن غزوان في 
البص�رة للحصول على المواصفات الفنية المعدة لذلك والش�روط القانونية لقاء مبلغ قدره 
)100000( مائ�ة ال�ف دينار غير قابلة للرد وتقديم العط�اءات في ظرفين مغلقين احدهما 
فني ويحتوي على المواصفات الفنية وكافة المستمسكات المطلوبة في شروط المناقصة 
والص�ك المص�دق او خطاب الضم�ان بمبلغ التامين�ات االولية )1 %( م�ن المائة من قيمة 
العط�اء المقدم من احدى المص�ارف المعتمدة وفترة التجهيز واالخ�ر تجاري يحتوي على 
االس�عار بالدينار العراق�ي ويكتب على الظرفين رقم المناقص�ة وتاريخ الغلق ويوضعا في 
صن�دوق العطاءات في مقر المديرية العامة وبعكس�ه ال يتم اس�تالم العط�اء علما ان اخر 
موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهرا ليوم )االحد( المصادف 9 / 12 / 2012 
على ان يتم فتح العطاءات الس�اعة 900 صباح�ا من اليوم التالي لغلق المناقصة وبحضور 
ممثل�ي اصحاب العطاءات مع لجنة الفتح علما انه س�وف يعق�د المؤتمر الخاص باالجابة 
على استفس�ارات  المش�اركين يوم االحد المصادف 2 / 12 / 2012 الس�اعة 1300 ظهرا 
وس�يهمل اي عطاء غير مستوفي للش�روط القانونية او يرد بعد موعد الغلق والمديرية غير 

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر واالعالن.
مع التقدير

تعلن وزارة الثقافة/ قسم العقود واالستثمار عن المناقصة المدرجة تفاصيلها في ادناه 
فعل�ى الراغبين في االش�تراك ف�ي المناقصة اعاله ومن ذوي الخب�رة واالختصاص مراجعة 
وزارة الثقافة/ قس�م العقود واالستثمار للحصول على نس�خة من وثائق المناقصة مقابل 
مبل�غ ق�دره )100,000( فقط مائة الف دينار غير قابلة لل�رد على ان يتم تقديم عطاءاتهم 
في موعد اقصاه الساعة )12( الثانية عشر ظهرا من يوم االربعاء الموافق 5 / 12 / 2012 
وف�ق حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية فيك�ون موعد الغلق يوم ال�دوام التالي في 
نف�س التوقيت عل�ى ان يرفق بالعطاء تامينات اولية تعادل )1 %( واحد من المائة من قيمة 
العط�اء بموجب صك مص�دق او خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد في العراق باس�م 
وزارة الثقافة/ قس�م الحس�ابات وان يكون العطاء نافذا لمدة )3( اش�هر قابل للتمديد مع 
كتاب براءة الذمة الضريبية صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قس�م الشركات معنون الى 

وزارة الثقافة. ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر واالعالن.

التخصصالجهة المستفيدةاسم المشروعت

1
تنظيف مبنى وزارة 

الثقافة/ شارع 
حيفا

وزارة الثقافة

هوية غرفة تجارة 
بغداد/ هوية 

تصنيف المقاولين 
من الدرجة التاسعة 

في االقل

contract@mocul.gov.iq  /البريد االلكتروني للوزارة

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن اعادة اعالن المناقصة 
المدرجة تفاصيلها في ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعلى الراغبين في االشتراك في 
المناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات في ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول 
على نسخة من الش�روط والمواصفات الفنية والتعليمات الى مقدمي العطاءات مقابل 
دف�ع مبل�غ ق�دره )100,000( مائة الف دينار غي�ر قابل للرد علما ان اخ�ر موعد لغلق 
المناقص�ة هو يوم االحد المصادف 2012/12/2 الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا وتس�لم 
العطاءات في ديوان المحافظة في قس�م العقود العام�ة الحكومية في الطابق الثاني , 

اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل الى اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور 
نشر االعالن .

• يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضم�ان نافذ عن المفعول لمدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غل�ق المناقصة وصادر 
م�ن احد المصارف العراقية المعتمدة والمعنون الى محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم 
على ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ 

االحتياط العام عند رسو المناقصة .

مدة التنفيذالتبويبالدائرة اسم المشروعت
الدرجة 

والتصنيف

1
انشاء جامع في 
مبنى المحافظة

محافظة 
ميسان

120 يوم9 – 17 – 1 – 127 
التاسعة/ 

انشائية

حممد هاشم جعفر
املدير العام وكالة

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب – التجارية-

العدد : 5/2/8/14954
التاريخ : 19/11/2012

D / 31 / 2012 اعالن املناقصة املرقمة
جتيهز قابلو 1 × 400 ملم2 / 33 ك.ف وبكمية 16500 م

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

اعالن املناقصة املرقمة )30 / 2012(
اخلاصة بتنظيف مبنى وزارة الثقافة/ شارع حيفا

التبويب )امليزانية التشغيلية اجلارية(

حمافظة ميسان 
قسم العقود احلكومية

اعادة اعالن مناقصة رقم )310( لسنة 2012
انشاء جامع يف مبنى املحافظة / تنمية االقاليم

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

تنويه

العدد/ 18868 
التاريخ/ 20 / 11 / 2012 
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متخصصون: سياسة االستثمار في كردستان طريق لسحب البساط من المركز

فسخ شركات النفط لعقود التراخيص سالح واشنطن الجديد للضغط على بغداد

إحالة مجمعين سكنيين في واسط والموصل الى التنفيذ
العراق يبرم عقدًا مع نيوزلندا للفحص الجوي في المطارات

األنبار تنجز 85 % من مشاريع العام 2012

بكلفة تتجاوز 100 مليار دينار

األجنبي�ة  لل�ركات  الش�مالية  الهج�رة 
االس�تثمارية املتعاقدة مع وزارة النفط بدأت 
م�ن دون موع�د مح�دد له�ا م�ع بداي�ة أول 
رشكة تتخىل ع�ن 18 ملي�ار دوالر يف الحقول 
الجنوبي�ة رشك�ة اكس�ون موبي�ل الرك�ة 
التي أش�علت الخالف�ات الداخلية بني حكومة 
اإلقليم وحكوم�ة املركز وتبدي رغبتها بإعادة 
الخالف�ات بع�د اتفاقي�ة 2012/9/13 الت�ي 
حلت الخالف�ات الداخلية ما دفع بها اىل إعالن 
بيع حصته�ا لركة أخرى والتعاقد مع إقليم 
كردس�تان من جديد بش�ان 6 مناطق نفطية 
3 منه�ا ضم�ن األرايض املتن�ازع عليه�ا، ولم 
تنت�ه هذه الركة عن خلقها للفتن الداخلية، 
إنم�ا أخذت تس�حب ال�ركات االس�تثمارية 
األخرى توتال وكاز بروزم اىل التعاقد مع إقليم 
كردستان إلشعال حرب داخلية وسط العراق.

متخصص�ون أوضح�وا أس�باب هج�رة هذه 
الركات اىل إقليم كردستان من دون موافقة 
الحكوم�ة املركزية، اذ أكد مدي�ر دائرة العقود 
النفط�ي يف وزارة النف�ط صباح الس�اعدي يف 
ترصي�ح صحف�ي اوردت�ه "ايب�ا" أن جمي�ع 
الركات النفطية االس�تثمارية األجنبية التي 
تتعام�ل معه�ا وزارة النف�ط رشكات رصينة 
ومعروفة ومعتمدة من اك�ر دول العالم ولها 
معرف�ة بموق�ف وزارة النفط م�ن الركات 
التي تتعاقد معها وتتخىل عن عقدها بعد مدة 
وتكمله مع إقليم كردستان من دون موافقتها 

بعدم الس�ماح لها بالعمل باي رقعة يف جنوب 
العراق ووس�طه.ونفى الساعدي تهديد وزارة 
النفط الركات األجنبي�ة املتعاقدة مع وزارة 
امل�وارد الطبيعية يف إقليم كردس�تان بوضعها 
يف القائم�ة الس�وداء، مؤك�داً ان وزارة النفط 
أعطت الخي�ار امام الركات األجنبية "توتال 
واكس�ون موبي�ل وكازب�روم" الت�ي تبحث يف 
تعاقده�ا مع إقليم كردس�تان ام�ا البقاء مع 
وزارة النف�ط او التخ�ي عنه وإكم�ال عملها 
يف إقليم كردس�تان.وقال: أن جميع الركات 
األجنبي�ة ت�رر موقفها بالتخي ع�ن الحقول 
الجنوبي�ة واالنس�حاب اىل الحقول الش�مالية 
بانه�ا تعم�ل يف الع�راق س�واء يف الجن�وب او 
الش�مال، مؤك�داً: أن حقيق�ة تعامله�م م�ع 
اإلقلي�م هو م�ن اجل الربح ال�ذي يجنونه من 
الحقول الشمالية والذي يقدر بعرة أضعاف 
ما يجنونه من الحق�ول الجنوبية. فيما أكدت 
عضو لجن�ة النف�ط والطاقة النائب س�وزان 
الس�عد خ�الل حديثه�ا: إن تخ�ي ال�ركات 
االس�تثمارية ع�ن عقودها م�ع وزارة النفط 
والعمل يف الحقول الشمالية يف إقليم كردستان 
جاءت لسياس�ة االس�تثمار املرب�ح يف اإلقليم 
عىل عكس السياسة التي اتبعتها وزارة النفط 
م�ع ال�ركات والتي دفع�ت به�ا اىل الهجرة 
االس�تثمار  سياس�ة  إن  الش�مالية.وقالت: 
والتعاق�د اإلقليم م�ع الركات االس�تثمارية 
تضمن له�م الراك�ة املطلق يف اإلرب�اح التي 

تحص�ل من الحق�ول التي تعمل به�ا الركة 
ع�ىل عك�س وزارة النف�ط التي تعط�ي جزء 
قليل من الربح الثابت للركة سواء زاد أنتاج 
النف�ط للحقل ام قل، ف�ان حصة الركة من 
الحقل ثابتة هي الربع، هذا ما دفع بالركات 
اىل فس�خ العقود والتوجه اىل إقليم كردس�تان 
حيث السياس�ة والربح املطلوب معها. وبينت 
الس�عد: ان التعاقدات م�ع اإلقليم تختلف عما 
هي عليها مع وزارة النفط حيث التعاقدات يف 
االقليم مش�اركة يف اإلنتاج اما يف وزارة النفط 
فهي عق�ود خدمة وله ربع م�ن ارباح الحقل 
الكلية وهذا م�ا ال يطمح له الركات العاملية 
يف عملها يف العراق. وعدت السعد ان االستثمار 
يف الع�راق اصبح تحديا ب�ني حكومتني املركز 
واالقليم برغ�م أنهما دول�ة واحد.وتابعت: أن 
جمي�ع ال�ركات يف العال�م تطم�ح اىل الربح 
الكثري والسمعة الجيدة مع تعاقدها مع الدول 
النفطية، وتعامل املركز مع الركات بالتدخل 
بش�ؤونها الداخلية، وفرض عليه عقود خدمة 
غ�ري مربح�ة تجعلها ذات س�معة س�يئة بني 
الدول ما يدفعها اىل التخي عن كل عقد ال يليق 
مع تاريخها الكب�ري وتتجه نحو من يحرتمها 

ويقدر أرباحها بقدر عملها. 
م�ن جانب�ه، اك�د الخب�ري النفط�ي حليم 
كاظم إن أسباب انس�حاب الركات األجنبية 
س�يايس ولي�س اقتص�ادي، مبين�اً: أن جميع 
ال�ركات املتعاق�دة م�ع وزارة النف�ط ع�ىل 
معرف�ة دقيقة بالخالفات الداخلية مع اإلقليم 
وتلقت تهديدات م�ن وزارة النفط بوضعها يف 
القائمة السوداء لكنها استمرت بتعاملها مع 
اإلقلي�م متحدي�ة املركز لتخلق فتن سياس�ية 
م�ن اجلها تدم�ري العراق. وأض�اف: أن رشكة 

اكس�ون موبيل تركت احتياطي�ا مقداره 18 
مليار وبحث�ت عن حق�ول او تراكيب لحقول 
نفطية يف الش�مال خاص�ة يف املناطق املتنازع 
عليها ص�الح الدين وكركوك وس�حبت بعدها 
رشك�ة توت�ال وكاز ب�روم، مؤك�داً: ان هدف 
ال�ركات س�يايس ينبع م�ن ح�رب أمريكية 

لكن عىل خالف الحروب األخرى حرب بإدخال 
رشكاتها لتخلق فتن سياس�ية تدفع اىل حرب 
داخلية ماب�ني اإلقلي�م واملركز.وتابع الخبري: 
ان جميع الركات حصل�ت عىل تعاقد مربح 

م�ع وزارة النف�ط حي�ث الحق�ول مضمون�ة 
الربح وليست مستكش�فة، غرب القرنة شبة 
مط�ور ومجن�ون مع�روف بإنتاج�ه وب�درة 
منتج وليس�ت هناك اية حج�ة أمام الركات 
يف عمله�ا بحق�ول نفطية منتج�ة أكثر بكثري 
من الحقول الش�مالية. أما مقرر لجنة النفط 

والطاقة النيابية النائب قاسم محمد مشختي 
فارج�ع أس�باب هج�رت ال�ركات األجنبية 
الحق�ول الوس�طى والجنوبي�ة اىل العم�ل يف 
الحقول الش�مالية لتدخ�ل الحكومة املركزية 

بالشؤون الداخلية للركات وللفساد اإلداري 
واملايل خالل العقود وللبريوقراطية التي تتمتع 
به�ا وزارة النفط والحكوم�ة االتحادية. وقال 
مش�ختي: ان جمي�ع البنى التحتي�ة للحقول 
النفطي�ة الجنوبي�ة تع�ود للس�تينات القرن 
املن�رصم وال يوج�د اي عناية ودع�م من قبل 

الحكوم�ة االتحادي�ة لتطوي�ر الحقول لجذب 
ال�ركات العاملية ،مؤكداً: ان جميع الركات 
الت�ي تعاق�دت م�ع الحكوم�ة املركزي�ة ل�م 
ي�رق لها االس�تمرار بالعمل يف حق�ول متعبة 
وغ�ري متط�ورة وبتدخل حكومي يف ش�ؤونها 
الداخلي�ة ما جعلها تفض�ل التخي عن جميع 
مستحقاتها وتفسح العقود لتعمل مع وزارة 
املوارد الطبيعية يف إقليم كردستان.وبني مقرر 
لجنة النف�ط والطاق�ة: ان ترصيح�ات نائب 
رئيس ش�ؤون الطاقة حس�ني الشهرس�تاني 
تؤك�د ع�دم اس�تكمال مس�تحقات الركات 
العاملة يف اإلقليم ما يجعل العمل يقل واإلنتاج 
يتناقص ورفض للبنود االتفاقية األخرية، هذا 
ما يدف�ع اإلقليم بالتعاقد مع اي رشكة عاملية 

دون الرجوع اىل الحكومة املركزية.

         بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االعم�ار واإلس�كان ام�س عن 
إحال�ة مجمع�ني س�كنيني يف محافظت�ي نينوى 
وواسط للتنفيذ بكلفة تتجاوز 100 مليار دينار. 
وق�ال وزي�ر االعم�ار محم�د الدراج�ي يف بي�ان 

إن  "ال�وزارة صحف�ي 

أحال�ت مروعني ملجمعني س�كنيني جديدين يف 
محافظت�ي نينوى وواس�ط للتنفيذ ضمن خطة 
تنمي�ة األقالي�م بكلف�ة بلغت 11 ملي�ار دينار"، 
مش�ريا إىل أن "املجمعني تم تصميمهما عىل وفق 
أفضل التصامي�م العاملية". وأوضح أن "مروع 
املجمع الس�كني األول س�ينفذ يف قضاء س�نجار 
التاب�ع ملحافظ�ة نينوى بكلف�ة تبل�غ 42 مليار 
دينار"، مبينا أن "املروع يتكون من 45 عمارة 
سكنية متعددة الطوابق صممت عىل وفق نموذج 
واحد من العمارات الس�كنية وبواقع 360 ش�قة 
سكنية وبمس�احة 150م2 للشقة الواحدة".

وأضاف الدراج�ي أن "املروع الثاني 
ال�ذي ت�م احالت�ه س�يكون يف قضاء 
التاب�ع  العزيزي�ة 
ملحافظ�ة واس�ط 

وبكلف�ة تبل�غ 69 ملي�ار دين�ار"، الفت�ا إىل أن 
العم�ارات  "امل�روع يتضم�ن نموذج�ني م�ن 
وبمس�احات  عم�ارة   64 وبواق�ع  الس�كنية 
متنوعة".وأشار إىل أن "املجمعني السكنيني اللذان 
س�ينفذان يف املحافظتني يضم أيضا أبنية ملحقة 
منها مدرس�ة ابتدائية سعة 18 صفاً ومدرستني 
متوس�طة س�عة كل مدرس�ة 12 صفاً واس�واق 
ومرك�زاً صحياً ومبنى اداري�اً وجامعاً، باإلضافة 
اىل أنشاء ش�بكات للماء الصايف وشبكة ترصيف 
املي�اه الثقيلة ومنظومة للهات�ف وأعمال املوقع 
الخارجي من شوارع وارصفة وممايش ومواقف 
للس�يارات ،إضافة اىل الساحات وتنظيم الحدائق 
والتش�جري". يذك�ر أن الع�راق يعاني م�ن أزمة 
سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد 
املجمع�ات الس�كنية، إضافة إىل عج�ز املواطنني 
الس�يما أصحاب الدخل املحدود من بناء وحدات 

خاصة  ، سكنية  بس�بب غ�الء به�م
يض  ا ر أل ا
د  ا م�و و
البناء.

         بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل امس ع�ن ابرامها عقداً 
مع رشكة رادي�وال النيوزلندية، إلجراء الفحص 
الجوي يف مطار بغداد الدويل، والبرصة، واملوصل، 
مبين�ًة أن م�دة تنفيذ العق�د عام واح�د بمبلغ 
قارب نصف مليار دينار. وقالت املنش�أة العامة 
للط�ريان املدني، يف بيان صحف�ي "ابرمنا عقدا 
 RADIOLA يل�زم رشك�ة رادي�وال النيوزلندي�ة
Aerospace بإجراء الفح�ص الجوي من النوع 
األول يف مطار بغداد ال�دويل". وأضاف البيان ان 

ذلك يش�مل " منظومة الهب�وط اآليل عىل جهتي 
 GLIDE SLOP, ��امل�درج وتش�تمل أجه�زة ال
DME,LOCALIZER واإلرشاد الجوي إضافة اىل 
إج�راء فحص جوي من النوع الثاني للمنظومة 
نفس�ها بعد مرور س�تة أش�هر تبدأ من تأريخ 
تس�لم نتيجة الفحص الج�وي األول". وأوضح 
اىل ان "مط�ار البرصة الدويل يت�م إجراء فحص 
م�ن النوع الثاني ولجهة واح�دة فقط ملنظومة 
ال ILS وجه�از اإلرش�اد الجوي ويك�ون إجراء 
الفحص الثاني من النوع نفسه بعد ستة أشهر 
تبدأ م�ن تأريخ تس�لم تقرير الفح�ص األول". 

وأش�ار البيان اىل ان�ه أنه "يتم أج�راء الفحص 
األول يف مط�ار املوصل الدويل لجهة واحدة فقط 
  LOCALIZER, GLIDE, ,SLOP,DME وتشمل
واإلرش�اد الج�وي DVOR+DME ، إضاف�ة اىل 
إج�راء فحص ج�وي من الن�وع الثان�ي لنفس 
املنظومة بعد س�تة أش�هر تبدأ من تأريخ تسلم 
تقرير نتيج�ة الفح�ص األول". وتاب�ع البيان، 
"الرك�ة تلت�زم بتقديم تقري�ر نهائي يتضمن 
قراءة األجه�زة التي يتم إج�راء الفحص عليها 
ع�ىل ان تكون ه�ذه الق�راءة وفق�اً ملواصفات 

املنظمة الدولية للطريان املدني".

         األنبار/ المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظة األنب�ار امس 
عن إنجاز 85 باملائة من مش�اريع 
العام الحايل، فيما أكدت أن النسبة 
س�تصل إىل 100 باملائ�ة قبل حلول 

العام 2013. 
إدارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
محافظ�ة األنب�ار محم�د فتح�ي 
حنتوش إن "نس�بة املشاريع التي 
ت�م إنجازها بش�كل نهائي ودخلت 
مج�ال الخدمة بلغ�ت 85 باملائة"، 
قطاع�ات  "ش�ملت  أنه�ا  مبين�ا 
والط�رق  والطاق�ة  اإلس�كان 
واملبان�ي  والجس�ور  واملواص�الت 
والصح�ة  والتعلي�م  الحكومي�ة 

والزراعة".

اإلنج�از  أن "نس�بة   وأوض�ح 
امل�ايل للموازنة بلغت حتى اليوم 80 
باملائة"، مؤكداً "نفاد املوازنة خالل 
املدة املتبقية من العام الجاري عر 

بقية املشاريع". 
وأوضح حنتوش أن "املحافظة 
بفض�ل  كب�رياً  إنج�ازاً  حقق�ت 

ك�وادر  ع�ىل  اعتماده�ا 
س�ية  لهند ا
 ، " ة ء كف�و
أنها  إىل  مشرياً 
ت  عتم�د ا "
يف  الش�فافية 
يعها  ر مش�ا
التي استهداف 

جمي�ع 
األنب�ار  م�دن 

بالتساوي".
وبلغت املوازن�ة املالية ملحافظة 
األنب�ار للع�ام الح�ايل 476 ملي�ار 
دينار أعلنت مطلع العام املحافظة 
القطاع�ات  ع�ىل  تركيزه�ا  ع�ن 
الخدمي�ة األكثر أهمية خاصة تلك 
الت�ي تعرضت للتدم�ري الكي بفعل 

ت  لعمليا ا

العسكرية واإلرهابية التي شهدتها 
املحافظة خالل السنوات املاضية.

هيئة اإلعالم تبحث 
مع شركات النقال 

مشكالت المواطنين

االقتصادية النيابية: الخطة الخمسية ستقلل االعتماد 
على النفط

         بغداد/ المستقبل العراقي

عق�دت هيئة االع�الم واالتص�االت يف مقرها 
ببغداد اجتماعا مع رشكات الهاتف النقال "زين، 
اسياس�يل، ك�ورك"، ورشكات الهات�ف الثاب�ت 
الالس�لكي "كلم�ات، اتصالن�ا"، بحث�ت خالل�ه 
االج�راءات التي تتخذها ه�ذه الركات ملعالجة 
الش�كاوى الواردة من املش�رتكني اىل قسم صوت 
املس�تهلك يف الهيئ�ة. وق�ال بي�ان للهيئ�ة تلقت 
وكالة انباء املس�تقبل نسخة منه ان "املجتمعني 
ناقش�وا املش�كالت االساس�ية التي ترد اىل قسم 
ص�وت املس�تهلك، والت�ي ترك�زت ح�ول ضعف 
االش�ارة، وزيادة تكلفة االتص�ال املحي والدويل، 
وكذل�ك تعذر ادخ�ال الرصيد، ورس�ائل الدعاية، 
واس�تقطاع رصيد، وفقدان املكاملات، فضال عن 

ضعف خدمة االنرتنت، عدم ارسال الرسائل". 
واوضح البيان ان االجتماع بحث ايضا اآلليات 
الت�ي تتخذه�ا رشكات الهاتف النق�ال والهاتف 

الالسلكي الثابت ملعالجة هذه املشكالت"

     بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د عض�و لجن�ة االقتص�اد 
النائ�ب  الرملاني�ة  واالس�تثمار 
الخط�ة  ان  الركاب�ي  ابراهي�م 
الخمس�ية املوضوع�ة م�ن قب�ل 
وزارة التخطيط ستعزز االقتصاد 
املالية  ايرادات�ه  الوطن�ي وتن�وع 
وس�تقلل م�ن اعتم�اد املوازن�ات 
املقبل�ة ع�ىل االي�رادات النفطية.

وق�ال الركاب�ي، يف بي�ان صحايف 
التخطي�ط  "وزارة  إن  ام�س 
اع�دت خط�ة خمس�ية للتنمي�ة 
 2017  -  2013 االقتصادي�ة 
ال�وزارات املعنية  وبالتعاون م�ع 
ومجال�س املحافظ�ات وبارشاف 
الرملاني�ة،  االقتصادي�ة  اللجن�ة 
املالي�ة  الدول�ة  اي�رادات  لتنوي�ع 
والتقليل من االعتم�اد عىل االيراد 
االح�ادي املتحق�ق م�ن مبيع�ات 

الخط�ة  أن  النفط".وأوض�ح 
س�تحفز القطاع�ات االقتصادية 
االخرى مثل "الس�ياحة والزراعة 
النه�وض  لغ�رض  والصناع�ة" 
به�ا، فضالً ع�ن تفعي�ل التعرفة 

واالج�راءات  الجمركي�ة 
لتنوي�ع  الرضيبي�ة 
يف  االتحادي�ة  االي�رادات 
العام�ة.  املوازن�ة  بن�اء 
ع�ن  النائ�ب  واض�اف 
القان�ون  ائت�الف دول�ة 
أن االعتم�اد ال�كي ع�ىل 
االيرادات النفطية يشكل 
االقتص�اد  ع�ىل  خط�راً 
املنطق�ة  ألن  الوطن�ي، 
والعال�م يعيش�ان حالة 
من التوترات السياس�ية 
التي  الدولية  والتهديدات 
تؤث�ر تاث�رياً مب�ارشاً يف 
اس�عار النف�ط او نقل�ه 

كاغالق مضيق هرمز او ما شابه 
ذلك، فال بد م�ن العمل عىل تنويع 
مصادر الدخل القومي، الفتاً اىل ان 
تنويع االقتصاد العراقي س�يوجد 
القطاعات  تنافس�ا حقيقيا ب�ني 

وزارة  فيه.ووضع�ت  املس�اهمة 
التخطيط خطة خمس�ية للتنمية 
االقتصادي�ة ويت�م تنفيذه�ا من 
2013 - 2017 مع جميع الوزارات 

والجهات ذات العالقة.

االستثمار التركي في البصرة يتجاوز 
700 مليون دوالر

       البصرة/ المستقبل العراقي

كش�ف القنص�ل الع�ام للجمهوري�ة الرتكي�ة يف 
الب�رصة فاروق قايماقجي ع�ن وجود اكثر من 100 
رشك�ة حالي�ا تعمل 
تق�وم  املحافظ�ة  يف 
 10,000 بتش�غيل 
شخص عل االقل من 
وتوفري  البرصة  اهايل 
ف�رص العم�ل له�م. 
قايماقج�ي  وأش�ار 
بأن الركات الرتكية 
ومشاريعها يف جميع 
انتاج  م�ن  املج�االت 
وفت�ح  الكهرب�اء 
مع�ر املي�اه وبن�اء 
واقامة  املستشفيات 
الدولي�ة  املع�ارض 
الط�ريان  ويف مج�ال 

والعم�ل يف حق�ول النف�ط تس�هم يف رب�ط الجنوب 
العراق�ي بالعال�م الخارج�ي عن طري�ق البحر والر 
والجو وهي بذلك تنش�ئ معرا للتجارة والعمل. هذا 
واف�اد القنصل قايماقجي "ان املنافس�ة يف منتجات 
ال�ركات الرتكي�ة يف اع�ىل مس�توياتها والركات 
الرتكي�ة توف�ر الج�ودة االوربي�ة باس�عار ال�رق 
االوس�ط, وارساع انهاء االعم�ال يف الظروف الصعبة 
واالنس�جام مع املحلي�ني وكون التق�ارب التاريخي 
والثق�ايف والجغرايف يس�اهم يف تش�جيع االتراك عىل 
العمل مع اخوانهم العراقيني سوية.كما ذكر القنصل 
قايماقج�ي باملروع االس�تثماري الذي ت�م توقيع 
العق�د له يف محافظ�ة البرصة يف تاري�خ 14 ترين 
 UB Holding الثان�ي 2012 من قبل الركة الرتكية
يف مج�ال الحديد والصلب وبحجم اس�تثمار يصل اىل 
700 ملي�ون دوالر منوها بأن ه�ذا املروع هو من 
اك�ر املش�اريع االس�تثمارية خارج اطار مش�اريع 
الطاق�ة وأنه س�يوفر ف�رص عم�ل آلالف البرصيني 
كما س�يجعل من الب�رصة منتجة ومص�درة للحديد 

والصلب ويحفز مجال االنشاءات يف العراق.

النفط تحذر المحافظات من التعاقد مع الشركات األجنبية

      بغداد/ المستقبل العراقي

حذرت وزارة النفط امس املحافظات ومجالسها من التعاقد مع الركات النفطية األجنبية 
الستكش�اف وتطوير الحقول النفطية فيها، عادة األمر مخالفة رصيحة للدس�تور والقوانني، 
فيما هددت باتخاذ جميع االجراءات القانونية ضد جميع االطراف املتعاقدة حفاظا عىل الثروة 
النفطي�ة. وق�ال بيان صحفي امس إن�ه "ترد إىل وزارة النفط بني الح�ني واالخر معلومات عن 
قيام بعض املحافظات او مجالسها بإجراء مفاوضات مع رشكات نفط اجنبية لغرض التعاقد 
الستكش�اف او تطوير حقول نفطية غازية او رقع استكش�افية يف تلك املحافظات". وأوضح 
البي�ان أن "هذه العقود تتم من دون عل�م وموافقة الحكومة االتحادية ممثلة بوزارة النفط"، 
مش�ريا إىل أن "ذلك مخالفة واضحة ورصيحة للدس�تور والقوان�ني العراقية النافذة". وأضاف 
أنه "س�بق أن حذرت الوزارة اكثر من مرة من عدم مروعية مثل هذه التعاقدات"، مؤكدا أن 
"وزارة النف�ط جادة باتخاذ كافة االجراءات القانوني�ة بحق كل االطراف املتعاقدة حفاظا عىل 

الثروة النفطية التي هي املورد االسايس للشعب العراقي".
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        وصلت اىل ما يمكن أن اس�ميه املقابلة األوىل من بني عدد من 
املقابالت مع ميالن كونديرا، لقد كنت اسعى اىل الكشف عن تلك القوى 
الخارق�ة التى أضفت طابعا لغويا رمزيا اس�تثنائيا عىل تلك املباديء 
األساس�ية، األكثر رهافة. وعىل الرغ�م من تبجيله لخصوصيته إال أن 

كونديرا كان مستعدا للحوار حول موضوعات مختلفة. 
•  اود أن اج�رى مع�ك ه�ذا اللق�اء للتأك�د م�ن بع�ض املس�ائل 
الجوهري�ة. وبداية، يف كتاب�ك »فن الرواية« ادن�ت بوضوح املقابالت 
ع�ىل النحو التقليدى الذى تمارس به ورس�ميا تكرر لديك القول بأنك 
لن تعرتف بأى مقابلة غري مس�جلة لديك يف دائ�رة حق النرش. اعرف 

مدى ش�عورك باإلضطهاد من 
قبل الصحفي�ني الذين يهمهم 
أن يرتك�وا بصمتهم عىل هذه 
أنن�ى أتس�اءل  إال  املقاب�الت. 
عم�ا إذا كان يف ذل�ك حرم�ان 

لجمهورك؟ 
الصحفي�ة  اللق�اءات   �
يف  التحم�ل  الح�اىل  بش�كلها 
الواق�ع إال وجهة نظ�ر الذين 
وه�و  بإجرائه�ا.  يقوم�ون 
بالطب�ع ما يؤثر ع�ىل فهمها 
من قبل اآلخرين حتى من قبل 
األكاديمي�ني والنقاد، وىف اح�دى املرات اضطرنى ه�ذا للقيام بعملية 
توضي�ح لعدم الدقة الت�ى كتبت بها املقابلة أو األفكار التى لم تكن ىل 
أي�ة عالقة بها. يومها قلت »بان الصحف�ى يحتفظ بحق اإلقتباس«. 
م�ا أعرفه هو يشء واح�د أن الصحفى متى ما احتفظ لنفس�ه بحق 
اإلقتب�اس س�قط حقه يف التحدث باس�م املؤلف »إال أن ه�ذا بطبيعة 
الح�ال يبدو امراً غري مقب�ول. الحل كما ترى غاية يف البس�اطة، لقد 
تحدثن�ا طوي�ال واتفقنا ع�ىل املوضوعات الت�ى نريده�ا، وانت قمت 
بصياغة األس�ئلة وأنا قمت بصياغة األجوبة وأضفت اليها حق النرش 

الخاص بى يف النهاية بهذا الشكل تصبح األمور عىل خري مايرام. 
•  يبدو ذلك معقوالً بالنسبة ىل. لكنك يف 
هذا الكتاب أثرت جدالً قويا حول وس�ط أوروبا. 
كما ان كل اعمالك الروائية ايضا تقع احداثها يف 
تشيكوس�لوفاكيا، حتى اعمالك النقدية األخرى 
ومنها ه�ذا الكتاب، وس�ط اوروبا تب�دو مهمة 
بالنس�بة لك هال أوضحت لن�ا ما ترمز اليه هذه 
الفك�رة؟ � دعنا نبس�ط األم�ور ونتحدث فقط 
عن الرواية لدى الكت�اب الكبار من أمثال كافكا 
وبروس وموس�يل وجمربويكس، الذين اسميهم 
كتاب وسط اوروبا الكبار. وبعد بروست اليوجد 
يف تاري�خ الرواية من يمكنك أن تطلق عليه هذه 
التسمية وبدون معرفتهم اليمكن معرفة الرواية 

املعارصة. 
باختص�ار ه�ؤالء الكت�اب حداثي�ون   -
يبحث�ون عن اش�كال جدي�دة. وىف الوق�ت ذاته 
هؤالء كتاب مجردون م�ن آيديولوجيا الطليعة، 
ان ما يس�عون اىل تحقيقه ه�و التغيري الجذرى 
والتوس�ع يف اف�ق الرواية. ومن هن�ا ومن هناك 
ظه�رت العالقة بمايض الرواي�ة. لقد فتن هؤالء 
برواية القرن التاس�ع عرش وانا اطلق عىل هذه 
املرحلة اسم الش�طراألول من تاريخ الرواية. ان 
عدم التواص�ل مع القيم الجمالي�ة التى تحتوى 
عليها هذه الرواية قاد اىل تجرد الرواية املعارصة 

م�ن جوهره�ا كما ق�اد اىل ما اس�ميه فقد الح�س التأم�ىل الروائى، 
الواقع اننى الأفكر يف ما يس�مى بالرواية الفلس�فية ما جاء يف اعمال 
س�ترين وكامو، هذه الرواية الوعظية الأحبها ايضا. هناك مشكالت 
ميتا فيزيقية مش�كالت تخص الوجود اإلنسانى التستطيع الفلسفة 
اإلمساك بها وما يمكنه أن يسلط عليها الضوء هو الرواية. لقد تحولت 
الرواية عىل ايدى كتاب منهم موس�يل وبروس اىل بناء شعرى وفكرى 
غاي�ة يف الس�مو. هؤالء الكتاب معروفون عىل نط�اق ضيق يف امريكا 
وهو ما اعتربه باس�تمرارخيانة فكري�ة.، ان أمريكا لم تعش النصف 
األول من تاريخ الرواية بل نصفه الثانى املرحلة التى كان يكتب فيها 
هؤالء. م�ن جهة اخرى فان امريكا عىل الرغم م�ن أنها لديها كتابها 
الكبارمن امثال همنجواى وفوكنر إال أنها ترفض رفضا قاطعا القيم 
الجمالية لكتاب وس�ط اوروبا! لقد نرشت نيويورك�ر األجزاء الثالثة 
األوىل م�ن روايتى كائن التحتمل خفته مع التحفظ عىل املقاطع التى 
تتضم�ن وصفا لعودة نيتش�ه ! ع�ىل الرغم من أنها التتضمن ش�يئا 
يتعلق بالخطاب الفلسفى. كانت مجرد استمرار للمفارقات الروائية 

الأكثر. 
. هل تعنى تأثرك الحقيقى بهؤالء الكتاب؟ 

� تأث�رى به�م؟ ال. انما يشء آخ�ر، اننى اعيش يف 
نط�اق القي�م الجمالية الت�ى اوجدوها 
ال تح�ت مظل�ة بروس�ت أو جويس أو 
ه�ؤالء  ف�ان  وباملناس�بة  همنج�واى. 
الكت�اب الذي�ن اتحدث عنهم ل�م يتأثر 
بعضه�م ببع�ض وحت�ى ل�م يعج�ب 
بعضه�م اآلخ�ر. ب�روس كان يك�ره 
موسيل وجمربوسك كان يكره كافكا 
فقط ربما اخرتعت ه�ذه املنظومة 

لكى ارى سقفا فوق رأىس. 
•  ماه�ى العالقة ب�ني املفهوم 
بوس�ط  املتعل�ق  تطرح�ه  ال�ذى 
اوروبا وبني مفهومك الذى يتعلق 

بالثقافة السلوفاكية؟ 
� هناك بالطبع وحدة لغوية 
بني اللغات الس�لوفاكية. إال أنه 
ليس�ت هن�اك وح�دة ثقافية. 
األدب السلوفاكى غري موجود 
ول�و أن اعماىل ت�م تصنيفها 
عىل هذا األس�اس مل�ا عرفت 
نفىس.ه�ذا س�ياق خاطيء 
مصطل�ح  و  ومصطن�ع 
وس�ط اوروب�ا ه�و األكثر 
دقة وحتى هذا السياق لن 
يكون صحيحا، اننى اكرر 
واعيد ان الس�ياق الوحيد 
ال�ذى يمكن�ه ان يحافظ 

عىل املعنى والقيم الروائية هو السياق التاريخى األوروبى. 
•  انت تشري اىل الرواية األوربية باستمرار. هل يعنى ذلك ان الرواية 

األمريكية تبدو بوجه عام أقل أهمية بالنسبة لك؟ 
� ان�ت مح�ق يف هذا. م�ا يضايقني هو عدم القدرة عىل اكتش�اف 
مصطلح دقيق. فلو استخدمت تعبري »الرواية الغربية« لقيل باننى قد 
اس�تثنيت الرواية الروسية »الرواية العاملية« يف الواقع ما اتحدث عنه 
هو الرواية املرتبطة تاريخي�ا بأوروبا ولهذا أقول »الرواية األوروبية« 

انه تعبري روحانى أكثر منه جغراىف. 
• يبدو ىل أن هناك اسماء نسائية معروفة ومرتبطة بتطور الرواية 
وعالقتها بالثقافة هناك نس�اء.. ألست مصيبا لكنك لم تأت عىل ذكر 

هذه األسماء ال يف مقاالتك وال يف مقابالتك، هال اوضحت لنا ذلك؟ 
� ما استمتع بالحديث عنه هو جنس الرواية، ليس جنس مؤلفها. 
كل اإلعمال الروائية مختلطة الجنس بمعنى انها تعرب عن وجهة نظر 

كاتبها يف العالم عىل نحو مؤنث ومذكر ان جنس املؤلف يعنيه هو. 
• اعمالك كلها توثيق حى للتجربة التشيكية، اتساءل عما اذا كنت 
قد نس�يت كتابة رواية يف اطار سياق اجتماعى تاريخى آخر،، كهذه 

التجربة الفرنسية التى تعيشها يف باريس.؟ 
� حس�نا يف الوق�ت الراه�ن 
اق�ول ل�ك بانن�ى عش�ت يف 
تشيكوس�لوفاكيا 45 عاما 
إذ ان سمعتى ككاتب بدأت 
يف سن الثالثني وعىل الرغم 
م�ن ان تجربت�ى اإلبداعية 
ترتب�ط يف ج�زء كب�ري م�ن 
عمرها بفرنسا إال اننى لست 
مرتبطا بباريس عىل نحو ما 

يتصوره اآلخرون. 
• اخريا هل ترى ما يش�كل 
انعطاف�ا قويا يف ب�روز النزعة 
الفلسفية الفكرية ىف ادبك كأدب 
مح�رض يف عالقت�ه بالكون وىف 
بالثقافة وبالش�خصية  عالقت�ه 

الفردية؟ 
� اىل س�ن الثالث�ني كن�ت اكتب 
واملرسحي�ة  والش�عر  املوس�يقى 
كنت ابحث ع�ن ذاتى اإلبداعية، عن 
اسلوبى الخاص، عن نفىس. إال اننى 
اكتش�فت ذات�ى حقيقة ل�دى كتابة 
رواية »الحب املضحك« يف س�نة 1959 
وبعدها اصبح�ت كاتب اعم�ال نثرية 
وروائي�ة لي�س س�وى ذلك ومن�ذ ذلك 
الوقت لم تع�رف التجربة الجمالية لدى 

اى تحوالت. 
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يف رواية »كتاب الضحك والنسيان« 

َر    باألبلَ�ِج     األرَوِع ِفَداًء  ملثواَك  من   َمْض��َجِع             َتَن�وَّ

بأعبَق   من   َنفحاِت  الِجن�اِن          ُرْوَحاً  ومن  ِمْسِكها   أَْض�َوِع

فوف"        وَسْقَياً  ألرِضَك  ِمن  َمْص�َرِع َوَرْعَياً  ليوِمَك  يوِم  "الطُّ

وُحزْناً  عليَك  ِبَحْبِس  النفوس           عىل  َنْهِجَك   النَّيِّ�ِر  املَْهَي�ِع

وَصْوَناً   ملجِدَك  ِمْن  أَْن   ُيَذال         بما  أنَت  تأب�اُه   ِمْن  ُمْب�دَِع

فيا  أيُّها   الوِْتُر   يف   الخالِديَن         َف�ذَّاً ، إىل  اآلَن   لم   ُيْشَف�ِع

ويا   ِعَظَة    الطامحنَي    الِعظاِم        لالهنَي   عن   َغ�ِدِهْم   ُقنَّ�ِع

تعاليَت   من   ُمْفِزٍع  للُحتوِف             وُب�وِرَك  قب�ُرَك من  َمْف�َزِع

�ِع ٍد             عىل  جانبي�ه  وم�ن  ُركَّ تلوُذ   الدُّهوُر    َفِمْن    ُسجَّ

َشَمْمُت  َثرَاَك   َفَهبَّ   النَِّسيُم             َنِسي�ُم  الَكرَاَم�ِة ِمْن  َبلَْق�ِع

رُْت  َخدِّي  بحيُث  اسرتاَح            َخ�دٌّ   َتَفرَّى   ولم   َيْض�َرِع وَعفَّ

َغاِة             جالْت  علي�ِه   ولم   َيْخَش�ِع  وحيُث   سناِبُك   خيِل  الطُّ

َوِخلُْت وقد طارِت  الذكرياُت              ِبروحي  إىل   َعالَ�ٍم   أْرَف�ِع

وُطْفُت   بقربَِك   َطْوَف الَخَياِل            بصومع�ِة  املُلَْه�ِم   املُْب�دِِع

يِح       حمراَء    " َمْبُت�وَرَة  اإلْصَب�ِع"  ِ
كأنَّ   َيَداً  ِمْن   َوَراِء  الضَّ

ٍق  ُمْت�َرِع ْي�ِم  ذي  َشَ َتُمدُّ   إىل   َعالَ�ٍم  بالُخُن�وِع              َوالضَّ

َتَخبََّط   يف  غاب�ٍة   أْطَبَق�ْت             عىل ُمْذِئٍب  من�ه  أو  ُمْسِب�ِع

ِمرِي             بآَخ�َر  ُمْعَشْوِش�ٍب  ُمْم�ِرِع لُِتْبِدَل  منُه  َجِدي�َب   الضَّ

وتدفَع  هذي  النفوَس  الصغاَر          خوف�اً  إىل   َح�رٍَم    أَْمَن�ِع

تعاليَت   من   صاِعٍق    يلتظي             َفإْن  َت�دُْج  داِجَي�ٌة   َيلَْم�ِع

تأّرُم   ِحقداً  عىل   الصاعقاِت         لم  ُتْنِء   َضْي�راً   ولم   َتْنَف�ِع

ولم  َتْبُذِر   الَحبَّ   إثَر  الهشيِم          وق�د  َحرََّقْت�ُه  ولم   َت�ْزَرِع

ولم  ُتْخِل  أبراَجها  يف  السماء        ولم  تأِت  أرض�اً  ولم  ُتْدِق�ِع

َّ  من  ِجْذِم�ِه              وِغ�لَّ  الضمائ�ِر  لم  َتْن�زِع ولم  َتْقَطِع  الرشَّ

ولم  َتْصِدِم  الناَس  فيما  ُه�ُم           عليِه  ِمَن  الُخُل�ِق   األْوَض�ِع

تعاليَت من  "َفلَ�ٍك"  ُقْط�ُرُه              َيُدوُر عىل املِْح�َوِر  األْوَس�ِع

فيابَن  البت�وِل   وَحْسِبي   ِبَها           َضَماناً  عىل  ُكلِّ   ما  أَدَِّع�ي

ويابَن   التي  لم    َيَضْع   ِمْثُلها           كِمْثلِِك  َحْم�الً  ولم  ُترِْض�ِع

ويابَن   الَبِطي�ِن  بال   ِبْطَن�ٍة              ويابَن الفتى الحاس�ِر األْن�َزِع

ويا ُغْصَن  "هاِش�َم" لم  َيْنَفِتْح             بأْزَه�َر  من�َك  ولم   ُيْف�ِرِع

ويا  واِصالً  من  نشيِد  الُخلود             ِخَت�اَم  القصي�دِة   باملَْطلَ�ِع

َيِسرُي  الَوَرى   بركاِب  الزماِن            ِمْن   ُمْسَتِقي�ٍم  ومن   أْظلَ�ِع

ُ   َرْكَب  الخل�وِد              م�ا  َتْسَتِج�دُّ  ل�ُه   َيْتَب�ِع وأنَت  ُتَسريِّ

فداٌء ملثواك

قا�شم مطرود 
   

يذك�ر لن�ا الناق�د " ي�ان روت�زر " يف مقدمت�ه ملرسحية " 
أصح�اب املفاتي�ح تأليف " مي�الن كونديرا " ترجمة " س�ليم 

الجزائري " . 
مفهوم�ا ع�ن مرسحي�ة الفص�ل الواحد " م�ن جهة نظر 
املتفرج يعني هذا مش�اهدة مرسحية بدون اسرتاحة . أما من 
وجه�ة النظ�ر الدرامي�ة . فيعني تتبع حدث واض�ح مرتابط , 
ال ينقط�ع منذ البداي�ة حتى النهاية , من خ�الل الحفاظ عىل 
وح�دات املكان والزمان والحدث يف النطاق الواقعي للمرسحية 

 "
وضم�ن هذا الس�ياق ج�اءت مرسحية أصح�اب املفاتيح 
والتي أعلنت البداية عندما رن جرس الهاتف , ذلك الرنني الذي 
ش�كل العمود الفق�ري للحدث فقد وضعنا أمام تس�اؤل هام 
كما تس�اءل يف الوقت نفسه أبطال املرسحية أيضا , ولكن ظل 
األمر ملتبسا من اجل استمرار اللعبة بني املرسل واملرسل إليه 

 .
ضم�ن حواري�ن يف املفتتح أعطى كوندي�را بعض املفاتيح 
ملاهي�ة النص ومس�ار الش�خصيات والكيفية التي ستس�ري 
عليها الش�خصيات األخرى . فان " يرج�ي " البالغ من العمر 
27 عاما والذي درس املعمار , كان يحلم ببناء املدن والطرقات 
الغاصة بالحرية . إال أن ذلك الطالب املتوقد الذكاء لم يستطع 
إكمال دراس�ته لظروف قرسية ه�ي األخرى ظلت رسا أحالت 

من دون ذلك الحلم . 
وش�خصية " الين�ا " زوجت�ه 20 عاما لم تحلم س�وى أن 
تك�ون راقص�ة باليه كي ترتف�ع أصابعها ع�ن األرض بعض 

اليشء . 
لق�د بث كوندي�را الكثري من الش�فرات عرب ش�خوصه لذا 
فنح�ن أمام ن�ص مرسحي ليس من الس�هل فك تل�ك الرموز 
وتأويله�ا تأويال بس�يطا ف�ان قلنا أن دفة الن�ص تنحو نحو 
العالئ�ق الس�ايكلوجية ع�رب ارتباط يرج�ي بالين�ا أو " فريا 
كونتش�نا " زميلت�ه بالجامع�ة , أم أننا نرتك هذه املس�ارات 
ونبق�ى ندق عىل املس�مار األول الذي ب�ان يف بداية النص حني 
صدحت عرب الشباك املفتوح معزوفات موسيقية عىل الطبول 
واملزامري التي جاءت من االس�تعراضات العسكرية للمستعمر 

األملاني النازي " للجيك " . 
أو أنن�ا نتأم�ل العن�وان ونقف متس�ائلني ونق�ول من هم 
أصح�اب املفاتي�ح ؟ وماذا تعن�ي نهاية املرسحي�ة حني يعلن 

كروتا . 
)كروت�ا : كيف ؟ أال تدركان ما معنى ه�ذا ؟ أال تدركان أن 
هذا ليس استس�الما ؟ فان املفاتي�ح تعني أكثر من مفاتيح .. 

أقول : أننا اليوم قد ربحنا معركة عظيمة.( 
إال أن شخصية يرجي هي الشخصية املحورية والتي يمكن 
الوق�وف عندها طويال م�ن اجل معرفة س�ري العالئق وتاريخ 
ذل�ك الوط�ن " الجي�ك " يف فرتة االحت�الل . لقد حلم الش�باب 
بالحي�اة والصورة األجم�ل للحب, لكن الحل�م األكرب كان هو 
التخل�ص م�ن االحتالل, وهن�ا يف مرسحية أصح�اب املفاتيح 

تطرح املفاهيم الكثرية يف كيفية التعامل مع املحتل كما أعطى 
تفسريا ومفهوما آخر للفداء والوطنية ومحبة الوطن . 

كل هذا يربز يف مالمح ذلك الش�اب املثقف الذي يحب وطنه 
ويكره املستعمر ويف الوقت نفسه يحب الحياة ويكره املوت . 
)يرج�ي : أردت أن أعي�ش وأبقى حيا يا توني�ك ...... املوت 

دائم الحضور . (
وع�رب هذه الش�خصية يطرح كوندي�را , مفهومه الخاص 
بفلس�فة املوت. والعالقة ألحقه بيننا وبني الوطن ومن يعيش 
من اجل من ؟ , أيفنى الوطن من اجلنا أم أننا نعيش من اجله 
وم�ا معنى ه�ذه الكلم�ات التي طرحته�ا الح�ركات الثورية 
والتيارات التي تش�وبها العاطفة , أين يقف املوت من كل هذا 

وذاك . 

)يرجي : أنا لن أحيا ألجل ما هو غري موجود.( 
وم�ا هو الوج�ود يف نظر يرجي املثقف , أه�ي الزاوية التي 
كان ينظ�ر عربه�ا ويعتقد أنه�ا الوطن أم عالقت�ه العاطفية 
السابقة بفريا وقوة شخصيتها التي دفعته الن يكون الصورة 
الثورية لهذا الوطن أم عبوديته إىل جس�د زوجته الينا دفعه إىل 

أن يلفظ املوت ويتشبث أكثر بالحياة . 
ما ال�ذي أراده كونديرا هنا , الرض�وخ إىل رغبات الحياة و 

متعها ألنها حق لنا البد من النيل منه . 
)يرجي : " يدنو إىل الينا " إذا كان النوم ملكا فهذا الجس�د 

هو قيرص روما .(
ولكن رغم هذا التش�بث بالحي�اة إال أن جزءه اآلخر يجره 
إىل ما هو ثوري . إذ صار كل يشء يتس�اقط أمامه .كروتا ذلك 
الرائد املتقاعد صار يخاف من س�الجك ذل�ك البواب الذي كان 

جنديا يأتمر بأمر كروتا , الوطن كله تحول إىل ثكنة عسكرية , 
الحب فقد شفافيته والكلمات لم تكن تحمل املعنى نفسه لقد 
غ�ري االحتالل جل الصور ومعانيها لهذا يجره نصفه اآلخر إىل 

التمرد ليكون املوت بالنسبة إليه سهال ومعربا حيا . 
)يرج�ي : قلم�ا أن يك�ون املوت مفي�دا . يكف�ي أن أموت 

برشف.( 
لقد س�جن كثريا وتعرض إىل التعذيب وقد اغتصبوا زوجته 
أمامه واس�تغاثت به كثريا إال أن ض�ابط الغس�تابو اختىل بها 

وهي ترصخ . 
ق�د نق�رن )الين�ا أحينا( ب�األرض " الجيك " فه�ي جميلة 
وتحب املوس�يقى والباليه وال تحلم ب�يشء آخر, ولكن ضابط 
الغس�تابو واقعه�ا رغما عنها, هك�ذا كان ش�باب " الجيك " 

كان�وا ينظرون بعيون دامعة كيف تدوس الدبابات والجرافات 
شوارعهم وتهد مدنهم وهم ينظرون فقط, وأحيانا ينتفضون 

ليصعدوا إىل الجبال . 
إنه�ا جملة م�ن الرموز ربم�ا أراده�ا ميالن�وا كونديرا أن 
تكون كذلك أو لم يعن ذلك مطلقا , ولكن ال حيلة لنا إذا قادتنا 

شفرات النص إىل اليشء ونقيضه . 
الين�ا : أنت تق�ف مثل قديس فوق جدول م�اء اخرق , أنت 

قدييس يا اخرق . ( 
أصحاب املفاتيح تبدو للوهلة األوىل أو القراءة الرسيعة بان 
ش�خصياتها وأحداثها لي�س لها مفاتيح تمكنن�ا من الدخول 
والتمع�ن وم�ا أن نعي�د قراءتها نج�د الكثري م�ن املفاتيح قد 
ألقيت أمامنا مما يدخلنا يف الصعوبة نفسها يف االختيار األمثل 

للمفتاح الصحيح للحدث. 

يف  "اأ�شحاب املفاتيح "

ثوريون وموتى ومشاجب حب 
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 بقعة حنني امليالد:
 سمع األهل يف الرابع عرش من مارس - آذار العام1940، أول رصخة 
بكاء تأس�ياً ملغادرة جوف الرحم، أللقى يف برئ اآلالم، فاس�تقبلني بها 
العالم مع دقات )قارع الطبل( يف س�حور ليلة منتصف شهر رمضان. 
وانترش الخرب بني عش�رية الشحمان يف البلدة الصغرية. وما أن حملني 
أب�ي بني يديه فرح�اً بميالدي، حت�ى غرقت يف األيام التالية الس�فينة 
القادم�ة من ميناء البرصة، وهي تحم�ل بضاعته التموينية الكثرية.. 
وكان أب�ي يف تلك الفرتة الحرجة التي يمر بها العراق، يش�تغل بتجارة 
الش�اي والس�كر. وكان الن�اس يف ضنك م�ن العي�ش، ال يقوون عىل 
رشاء السكر والش�اي والقهوة، لغالئها وشّحتها وخضوعها إىل رقابة 
تمويني�ة صارم�ة. ق�ال الناس ألب�ي: )والدة ابنك عالم�ة خري وبركة 

عليك(.. فابتسم وهز يده. 
 

بقعة حنني الأمل:
 كن�ت أل�وذ بوهم األمل ألكت�ب مقدمة / بقلمي / أن�ا اآلخر/ عن 
تقييم لوحة أو قطعة نحت أو خزف أو مقطوعة موسيقية أو قصيدة 
ش�عرية. وهو األمل ال�ذي كتبت بوحي�ه، )يوميات الصباي�ا الجذلة( 

التي دعوتها باملدهش�ة / وكان�ت يف ما مىض منذ 
ع�ام 1963م، تس�مى )يوميات 
رس�ام( ن�رشت فص�وال منها يف 
الصحاف�ة العراقي�ة والعربي�ة /

تحت الفتة / اليوميات املدهشة/ 
بينم�ا اخترصت دهش�تها بمعنى 
وعنوان: السوامق: ربما يبدواملعنى 

والعنوان، نموذجا من كتب السرية، 
ربم�ا يب�دو موضوعا رسدي�ا مكررا 
واالس�تذكار  التداعي�ات  بص�ور 
والس�رية الش�خصية يف اطار وصفها 
من الظاهر، بينما نراه معمارا متينا، 
كزق�ورة س�ومرية راس�خة، )وصف�ا 
لجذور التاريخ( كنخلة برصية باس�قة 
بطلعها النضيد)وصف�ا لعطاء الطبيعة 
األم(.. له�ذا جاء التعبري بعيون مختلفة: 

)ع�ني محاي�دة، وع�ني غاضب�ة، وع�ني 
راضية وأخرى ناقدة(، ألم تر كيف انعكس 
هذا الش�عور عىل األسلوب، إذ ليس معقوالً 
أن نق�رأ قص�ة أو رواي�ة أو س�رية ذاتي�ة، 
مكتوبة كلها بأس�لوب واح�د ونغمة واحدة 
م�ع أنها تنتقل من حال�ة بزمنها وبيئتها إىل 
حال�ة أخرى، واألمتع أن تك�ون هناك صيغة 
تتناس�ب مع كل )حالة نفسية( لكي يفصح 
املضم�ون عن إنيته، دون أن يس�عى لتفس�ري 

أو تربي�ر، وال يتي�ه القاري ب�ني دروب فصوله 
وأبوابه، واليحتاج لدليل كي نعثر عىل ش�خصية 
املؤل�ف بني تضاعي�ف متن�ه، يولد البي�ان فيه، 
تجس�يدا خالقا ألفكاره ومنطلقاته االجتماعية، 
ليكون طريقنا ملعرفة مالمح اجتماعية وسياسية 

وثقافي�ة. مما يبس�ط لنا ق�راءة مدوناتنا ولوحاتن�ا الفنية بوصفها 
وقائع وحقائق حدثت فعال، ومما يجعل اآلخرين يقرأون لكاتب مثيل، 
ويتأملون لوحاتي ليس�بغوا علينا س�مة املبدع، بوصف املعادل الكيل، 
يف س�رية ذاتية، اس�تمدتها من نتاجاتي الفنية واألدبية ومن معاناتي 
وانتمائ�ي لرؤى رشائح عريضة من نس�يج املجتمع العراقي والعربي 
واالس�المي، ليك�ون نهج�ا واضح�ا لنا نعرف ب�ه مالم�ح اجتماعية 
وسياسية وثقافية عامة، تتجاوز جغرافية املحيل نحوالعالم االنساني 
األرحب. وبذلك يتح�ول املوقف وتقديره وفعله، من الخاص إىل العام. 
فكانت تجربتنا، س�عيا لكش�ف حقائق، انش�غلت مقدرتن�ا التخيلية 
خالل�ه، بإعادة بن�اء عالم بقين�ا نراقبه )قلقني( طوال س�نني ثقال. 
وكأن عال�م اآلمال العراض، ينهار تدريجي�ا كل لحظة، وترتكب بحق 
اهل�ه وأطفاله واحبابه، املج�ازر الجماعية والدم�ار والخراب واملوت 
ب�ال قضية. ولعل الكاتب ق�د توجه بني فصل وآخ�ر، إىل تصوير عالم 
متخي�ل جديد ينهض بج�ذور تربته ليطاول عني الش�مس. ليخاطب 
الطالعني من األقماط، بالحقيقة الش�جاعة. وس�يقرأ الذين لم يولدوا 

بعد، عن تلك املأس�اة. وسيس�تغيث مناديا بني القتىل: من )يثني( 
بينكم للش�هادة دفاعا عن الوطن املحتل؟ وللمرة الثانية، س�ريفع 
الش�هداء أصابعهم املبتورة، من بني األكفان، أؤلئك األطفال الذين 
برتت أطرافهم ونحروا وهم يف أقماطهم: وبصموا ببقايا أصابعهم 

املنسلخة عىل ألواح الطني السومرية. 
 

بقعة حنني الع�شق:

 من�ذ أوائ�ل الخمس�ينيات املاضي�ة، وقع�ت أس�ري الصحافة: 
معذبت�ي، يف وله�ي بها، فكن�ت عام�ال فاعال بني موج�ات مدها 
وجزره�ا يف السياس�ة واألدب والفن�ون التش�كيلية، فاصطادتني 
لس�نوات عرش، غيداء )شاش�ة التلف�از( التي باكرتها بالدهش�ة 
وعم�ق املحبة، فرع�ف قلمي اىل تألي�ف الكتب النقدي�ة منذ أوائل 
العقد السادس من القرن العرشين املنرصم. وشدت فرشاتي شدو 
الحن�ني، لكي أعلق أحزاني و أفراحي عىل جدران املتاحف وصاالت 

متوازن�ا يف رقت�ي وتفكري وتنس�كي، فأقمت الع�رض. وكن�ت 
الع�دل ب�ني حبيب�ات الف�ؤاد، ب�ني الصحافة 
والرس�م، والكتاب�ة، والنق�د الفن�ي، والعمل 
األكادديم�ي. فش�يدت يل مرس�ما ومكتب�ة. 
ووجدانا وعش�قا ومحبة وسيدة لداري التي 
حملت عىل كتفيها جدائل هواياتي الصعبة 
املتعب�ة، لنزرع يف مرابع حبنا غراس األمل، 
فانش�قت ترب�ة الربى ب�رواء امل�اء الزالل 
فكان�ت ابنتي البك�ر رواء وابنتي األخرى 
رب�ى، وكالهم�ا فس�يل )الربحي�ة( من 
بس�اتني نخل الفن التش�كييل يف الرسم 
هواي�ة  كان�ت  بينم�ا  التصمي�م.  ويف 
العل�م تحتضن اثن�ني م�ن األوالد، ولم 
أق�در ع�ىل منعهم امل�ي يف غري دروب 
الفن، فاتجها نح�و العوالم املعمارية 
النفطية. ورس�خت خيمة  والكن�وز 
زوجتي املنتصب�ة يف صحراء الحياة، 
فاهتم�ت بالرتبي�ة الخاصة، ونالت 

دكتوراه متعبة ب�ني ذوي االحتياجات 
الخاصة. ونش�أنا معا، وكربنا معا، يف 
الرساء والرضاء يف الشتاء ويف الصيف، 
ألطفالن�ا  ومحبتن�ا  حبن�ا  نرع�ى 
وتعليمه�م اح�رتام وتقدي�ر الناس 
الطيب�ني يف الحياة. وم�ا زلنا ندافع 
عن أسباب وجودنا وطوبوجرافية 
الشخصية..  وحضارتنا  انسانيتنا 
وع�رب دروبه�ا الحل�وة يف م�رات 
قليلة شحيحة يس�رية، والوحلة 
الحرجة، يف أع�م واغلب األزمان. 
واتحفنا بالكشف واليقني، ولم نتعجل 
الف�رح، ألن هناك يف عاملنا الكوني، خرابا ودمارا وأس�بابا 
تكنوذري�ة، س�تجرفنا يف طوفانها تي�ارات الخوف والرع�ب والفناء. 
فحاول�وا طمر الفرح�ة يف أعماقنا. ولكن ش�فيعنا يف ذلك، هواملعرفة 
والثقاف�ة والف�ن والكتاب�ة. والصحافة ورس�م فرحة بديل�ة وقبالت 

ملونات مشتهاة ........

بقعة حنني منتظرة: 
باأننا  اقتنعنا  وكيف  والأنا�شيد،  املواهِب  هذه  كل  لنا  اأين  "من 

اأربابُّ الغناْء"
ظهرت تجارب بعض املتميزين الذين أنفردت نتاجاتهم بني س�ائر 
األدباء والفنانني العراقي�ني والعرب واألجانب، ووضعني النقد بينهم، 
فوهب�ت حيات�ي العملية كله�ا من اجل )ن�واة الحقيق�ة التي حولها 
ارتجف مصري العراقي والعربي املس�تهدف يف بذرت�ه وأثماره(، بدأت 
املحاول�ة نطفة، ثم فك�رة، عن محي�ط هائل وبعيد الغور، انش�غلت 
مق�درة كاتب�ه عىل س�رب أعماقه، كم�ا أبدعت يداه بحياكة نس�يجه 

لكي نصل بكل ذلك إىل تفس�ري عل�ة وغائية الفكرة: وهي أن )يوميات 
الرس�ام( )الش�حماني( املدهش�ة الجذلة، قد بذرت وسقيت ونمت يف 
ترب�ة بكر من مرابع الطفولة، يف مدينة زراعية صغرية تقع بني بغداد 
والكوت ش�ماال، والب�رصة جنوب وادي الرافدي�ن. ومهما كان ممكنا 
اعتبارها س�رية ذاتية، أوسرية فنية وأدبية معا، فإن هناك ثمة فضاء 
رحيبا تتفاعل وتستنبت وتستولد وتتوحد فيه )فنون وجمالية السرية 
الذاتي�ة بفن�ون الرواية والقص�ة(، وحدة تتس�ع ملثل ه�ذه التجربة 
الت�ي ج�از املؤلف التعام�ل معها كأجزاء مس�تقلة تجمعها مش�اهد 
)بانورامية( رس�متها ريش�ته وجس�دتها ألوانه بمعرفت�ه وثقافته، 
فكانت لوحة / جدارية / وسجال انتقائيا خاصا ملسرية تجربته، تشدنا 
إىل قيمة جمالية كش�فت عن حقائق تاريخي�ة ووقائع محورية، عن 
مرحلة تح�والت مذهلة عصفت بحياة العراقيني والعرب واملس�لمني. 
وكأنه يغري القاريء ليش�اركه يف كتابتها، وإعادة تش�كيل معمارها 
الذي ضم تلك العنارص الحيوية التي ارتوت من ينابيع الفكراالنساني، 
فتحقق�ت قيمة الكت�اب املمتعة وهن�اك حاورتنا أبجديات ال تش�به 
ذاكرتن�ا يوماً، وم�ا كاَن يكفي ح�واُر املغننَي لكي ن�رشح لها معاناة 
العراق، بس�لب حريته.. ويف أول مرة حلمت بحرية الوطن واستقالله، 
انتبهت إيل أن حزني قد انتهى، وتحول رماده إىل نور ولهذا اس�تطعت 
أن أرس�م اللوحات الناقصة وأكت�ب الصفحات املؤجلة يف كتاب األمل. 
كم�ا إن ما يلفت النظر ملتتب�ع حياتنا الراهنة هنا، "أننا نعيش الغربة 
واملنفى، بدءاً من النبي إبراهيم الخليل عليه السالم الذى خرج من بلدة 
"أور" بالع�راق، ومرورا بالش�اعر املتنبي، وابن زري�ق البغدادي، وأبو 
ع�ىل القايل، وزرياب والذي�ن هاجروا معه وبعده من ش�عراء وعلماء 
وفالسفة العرب املسلمني نحو االندلس واملغرب العربي ومرص، وحتى 
نصل إىل عرشات املبدع�ني املنفيني املنترشين غرباء عىل مرابع األرض 
يف الوق�ت الراهن. وما يوحد تلك الش�خصيات ه�و املنفى واالغرتاب. 
يق�ول الصاىف النجفي: )يبعدنى طبٌع عن الناس نافٌر فتحس�بنى بني 
الناس جالٌس وحدى(. كذلك تفنن ش�يخ املغرتبني أبوحيان التوحيدى 
ىف وص�ف الغرب�ة ذات الغص�ة، وهى غرب�ة اإلنس�ان ىف موطنه، كما 

نكابده اليوم يف العراق، وهى أقىص درجات االغرتاب..

ثقافة9
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وا�شف �شنون     

يف أواس�ط ع�ام 1986،ويف ش�ّدة مطاح�ن 
الحرب ب�ني البلدين )إي�ران والع�راق(، قادتنا 
الصدف�ة أنا وصديقي اله�اّرب الكبري )الفرّار( 
م�ن الجيش والح�رب عيل ناظم الس�ماوي اىل 
معرض يف نهاية ش�ارع الرش�يد، كان املعرض 
للفنون التش�كيلية ولفنانة كردي�ة، وألننا كنا 
نبحث عن أي كردي نقيم معه صداقة من أجل 
"إخراجن�ا اىل الخ�ارج " فأنن�ا دخلنا املعرض 
ذلك وق�د كان أجم�ل دخ�ول !!!، كان املعرض 
يحت�وي عىل أكثر من عرشين لوحة زيتية، من 
ضمنها لوحات تعبريية – كالسيكية عن مآيس 
األك�راد، بل هناك لوحة تص�ور ثديا يخرج من 
الجبل، وأخرى تصور فانوساً وحيداً عىل سهل، 
ولوح�ة فيه�ا غرفة طبي�ب فارغ�ة، ولوحات 
تعبريية بألوان قاتمة وحزينة تش�ري اىل كارثة 
ما،كان�ت لوح�ات الفنان�ة الكردي�ة "زهرة " 
تشري اىل الكارثة التي كنا نعيشها!!، )أقصد انا 
وعيل السماوي(..، إرتعبت أنا اكثر من صديقي 
فقد كان مغرماً بصناع�ة وعزف العود ويعمل 
إس�طه يف مجال املرّمر والكايش عىل الرغم انه 
خريج نف�س دورتي العلمية، أم�ا أنا فال يشء 
فق�ط خري�ج معه�د فن�ي – ف�رع الصناعات 
)جواري�ب  بس�طة  جرب�ت   ،!! الكيمياوي�ة 
ولباس�ات داخلية( يف السوق العربي ولم تنفع 
!!، ويف املعرض كنت أقول لعيل : كيف س�محوا 
له�ا بالعرض ؟ فيجيب :)ش�مدريني (!!، حتى 
بادرنا زوجها الشاعر غيالن بالتحية واملحبة ثم 
تحولنا خالل نصف س�اعة اىل أصدقاء ومن ثم 
تكاشفنا كمعارضني لصدام والحرب والثقافة 
الس�لطوية وتواعدنا ع�ىل اليوم الت�ايل، وحني 
عدن�ا اىل املعرض وجدنا لوحة الجبل والثدي قد 
اختف�ت، لكن غيالن بجنونه قال : اللوحة فوق 
س�وف أضعها يف مكانها وه�و يدمدم : نصيف 
جاسم منو ؟؟ وهو يقصد لطيف نصيف جاسم 
وزير الثقافة او اإلعالم أنذاك..، ثم بعد ذلك تبَع 
ما اليذكر من قبل أصحاب البدالت واملسدسات 
يف مطع�م وبار إس�مه حرير قريباً من س�ينما 
الس�ندباد..!!!.توفيت زه�رة الفنان�ة الكردية 
املتزوجة من غيالن الش�اعر العراقي الجنوبي، 
وله�م أوالد ونتاج�ات ثقافية وانس�انية وربع 
قرن من الحياة املش�رتكة واملتم�ردة، حياتهم 
غريب�ة األط�وار وبعيدة ع�ن التوصيف ومألى 
باألح�داث، كانت زه�رة أم األوالد األربعة كاني 
ونهار وصي�ف وايملني، وصاحب�ة الكافترييا، 
وس�يدة مدين�ة الجب�ال ال�زرق )بلوماونت�ني 
س�يتي( فقد جمع�ت العراقيني واإلس�رتاليني 
فيما قبل يف مجلة "جس�ور" التي أرشف عليها 
غي�الن، وحينما يأس�ت من تفرق�ات وأمراض 
وتعصبات العراقيني، إضطرت كي تكون زهرة 
اس�رتالية نادرة، فقد اثرت العزلّة بهدوء، وهي 
مدفون�ة األن بحض�ن ش�جرة اس�رتالية، انها 
تمنح األوكس�جني لنا نحن الضحايا مثلها، مع 
محب�ة املواطنني املحلي�ني األنقي�اء مثل هواء 
الجبال......م�ع موت "زه�رة" كل يشء عادي 
..فاملوت ن�وع من التعبري ع�ن الوجود ..، لكن 
بالنس�بة يل شخصيا موت زهرة يعني أكثر من 
عادي، فقد ماتت زوجتي "أحالم" بني يدي قبل 
خمس�ة اعوام بس�بب نفس امل�رض، رسطان 
الث�دي، ه�ذا ه�و الفرق ب�ني الحزي�ن واألكثر 

حزناً..
لكم الفرح..وكل املرسات...
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�شوكت الربيعي     

بقاع حنني شغوفة وبقعة انتظار واحدة

ي�ورد آالن روب جريي�ه يف كتاب�ه  )نح�و 
رواي�ة جديدة( قوله  )كتابة الرواية ال  يمكن 
أن تكون كتاب�ة بريئة(،  وهذه املقولة بداية 
يمك�ن أن تش�ري إىل جزئية مهم�ة، وهى إن 
مقاربة الرواية بتجلياتها العديدة ال يمكن أن 
تنفصل عن املنح�ى الفكري أو األيديولوجي، 
حتى يف الرواي�ات التي يمكن أن تكون بعيدة 
عن ذلك السياق انطالقا من توجهات إبداعية 
نظري�ة .وه�ذا التوج�ه ربما يجع�ل مقاربة 
الرواي�ة م�ن الناحي�ة األيديولوجي�ة عم�ال 
مرشوع�ا، وتتج�ىل الرواية – يف ذلك الس�ياق 
– بوصفه�ا مرشوع�ا ثقافي�ا ال ينفص�ل – 

بالرضورة – عن السيايس واالجتماعي . 
ومصطل�ح األيديولوجية من املصطلحات 
املزعج�ة التي تن�درج تحته�ا دالالت عديدة، 
ولكن�ه – بالرغ�م م�ن ه�ذا اإلزع�اج – يظل 
مهم�ا يف طبيع�ة التواصل بني األف�راد الذين 
يحمل�ون توجه�ات ق�د تك�ون متجاوبة أو 
فاملمارس�ة  أللتوس�ري  )فطبق�ا  متباين�ة، 
بالنس�بة  ومركزي�ة  مهم�ة  األيديولوجي�ة 
لحياتنا، فاأليديولوجية تبنى خربتنا بالعالم، 
وتشكلنا يف إطار إرتباطنا بهذا العالم، وكذلك 

تبنى وتشكل إحساسنا بأنفسنا)
وربما كان أللتوسري تأثري كبري يف تشكيل 
جوانب حدود هذا املصطلح، وتجليه الفكري، 
ففي الدراسات الخاصة باأليديولوجية هناك 
إش�ارات دائما إىل الوعي الزائ�ف الذي تكونه 
األيديولوجية، بوصفها آلية تحجب الحقيقة، 
وربم�ا ولد هذا التوجه تح�ت تأثري ماركس، 
الذي ش�حن املصطلح بداللة سلبية،  )ولكن 
ألتوس�ري – الذي انطلق من إنجاز ماركس – 
ي�رى أن األيديولوجي�ة حقيق�ة جديدة، أكثر 
م�ن داللتها عىل حج�ب الحقيقة، ومالحظة 
الفردي�ة  أن  يف  تتمث�ل  املهم�ة  ألتوس�ري 
بوصفها موضوعا تصنع – أساس�ا - لحمل 

األيديولوجية)
ويف تحدي�د داللة مصطل�ح األيديولوجيا، 
يجب أن نشري إىل أن هناك توجهني أساسيني، 
األول منهما يجعل هذا املصطلح وثيق الصلة 
باألف�كار واملعتق�دات، الت�ي تجم�ع أعضاء 
مجتمع مع�ني أو رشيحة خاصة من أعضاء 
ه�ذا املجتم�ع  يقفون يف موق�ف معارض أو 
مباي�ن  لرشيحة معينة يف إطار ذلك املجتمع،  
)فعامل�ة االجتم�اع إمي�ىل دوركهاي�م ميزت 
الطريقة أو النهج األيديولوجي بوصفه نسقا 

يستخدم األفكار ليحكم ترتيب الحقائق)
إن ه�ذه األفكار أو القيم تش�كل س�لطة 
مهيمن�ة، يف طبيع�ة الحرك�ة أو الفعل أو رد 
الفع�ل، لألفراد الذين ينتمون إىل هذا املجتمع 
أو إىل رشيح�ة منه، بوصفها تش�كل نس�قا 
جاهزا للحرك�ة، فيأتي فعله�م أو رد فعلهم 
متس�اوقا أو منطلق�ا من ه�ذه األفكار،ويف 
ذلك يق�ول أح�د الباحث�ني  )كل أيديولوجية 
تكون إطارا أو بنية، تلك البنية التي تش�تغل 
كعدس�ة تس�اعد أعضاء املجموعة لقراءة أو 
إس�اءة قراءة األحداث والنص�وص والصور، 
أو أي ش�كل من أش�كال املعلوم�ات، وبدون 
ه�ذه القاع�دة أو اإلط�ار، أو ب�دون عدس�ة 
ق�راءة  يف  صعوب�ة  س�نجد  األيديولوجي�ة 
املعلومات والصور واألحداث، وستظل وجهة 

النظر الفردية غري مفهومة)  
إن التوج�ه األول يف تحدي�د األيديولوجية، 
يجع�ل املصطل�ح وثي�ق الصل�ة بجزئي�ات 
وسياس�ية،  واجتماعي�ة  وفكري�ة  ثقافي�ة 
وهذه الجزئيات قد أّصلت وأصبح لها إشعاع 
وفاعلية، بحيث تبدو محركة ومؤثرة لحركة 

األفراد الذين ينضوون يف إطارها . 
ينظ�ر  ال  فإن�ه  الثان�ي،  التوج�ه  أم�ا 
انع�كاس  أنه�ا مج�رد  لأليديولوجي�ة ع�ىل 
للسياقات السياسية أو االجتماعية يف الواقع، 

وإنما يل�ح عىل حض�ور العملي�ات الفكرية 
لدى البرش، ولهذا يش�ري بع�ض الباحثني أن 

األيديولوجية هي املعرفة املشرتكة . 
ه�ذه املعرفة املش�رتكة، كان لها تأثري يف 
توجي�ه املصطل�ح، نح�و دالالت أكث�ر عمقا 
بعي�دا عن داللته الس�طحية يف التوجه األول، 
فج�اءت داللته مرتبطة يف إط�ار ذلك التوجه 
بالعال�م  اإلنس�ان  بعالق�ة  الصل�ة  وثيق�ة 
املحي�ط ب�ه، واأليديولوجي�ة – يف إط�ار ذلك 
التوج�ه – تحاول اإلجابة عن أس�ئلة ترتبط 
بوضع اإلنس�ان يف ذل�ك الكون،وفق رشوطه 
الوجودي�ة املطبقة يف إطار س�ياق حضاري،  
)فاأليديولوجي�ة – كما يقول أحد الباحثني – 

هي عالقة معيشة بني اإلنسان والعالم(  
وربما يك�ون هذا التوجه مؤث�را يف توليد 
تأث�ري  له�ا  كان  املصطلحات،الت�ي  بع�ض 
فاعل،يف شد مصطلح األيديولوجية إىل دالالت 
ق�د تكون أكث�ر عمقا،مثل مصطل�ح  )رؤية 
العالم(، الذي ال يقف عند حدود معاينة وضع 
اإلنسان وفق سياقه التاريخي بوصفه حالة 
س�اكنة،وإنما يس�تدعي – بال�رضورة كما 
يقول جم�ال حمداوي- األح�الم والتطلعات 
التي يحلم بتحقيقها مجموعة أفراد ملجموعة 

اجتماعية معينة) 
فاأليديولوجية، حني ترتبط بوضع اإلنسان 
ال�ذي ينتمي إىل رشيحة معين�ة، ال تقف عند 
حدود اإلطار الواقعي، وإنما تمتد بالرضورة 
إىل نسق مثايل يتوجه إليه ذلك الفرد برشيحته 
الخاصة التي ينتمي إليها، ألن وضع اإلنسان 
يف مواجهة العالم يف تجربة معيش�ة يشري إىل 
عملي�ة فعل وانفعال، من خ�الل محاولة كل 

قسيم تطويع اآلخر لتوجهاته وأفكاره.
ويف مقارب�ة األيديولوجيا يف الرواية هناك 
نس�قان،   النس�ق األول يق�ف عن�د ح�دود 
الوع�ي به�ذا الس�ياق الحضاري أو الس�ياق 

األيديولوج�ي، ويتوج�ه إليه بش�كل مبارش، 
ومن ثم يتم االنتقال إىل النص األدبي والتعامل 
مع�ه، كأنه آل�ة تعكس بش�كل مبارش هذه 
الس�ياقات املختلف�ة،ويف ذلك الس�ياق يكون 
االهتم�ام منصبا ع�ىل هذه الجزئي�ات التي 
تش�ري إىل واقع فعىل ملموس، بدون االهتمام 
بكيفي�ة تجليه�ا، وفاعليته�ا يف تقديم واقع 

فني . 
والواقع الفني املقدم يف الرواية عىل نحو 
خاص يختل�ف – بالرضورة – ع�ن الواقع 
الحياتي، فالصوت الرسدي يف العمل الروائي 
– كما تقول إح�دى الباحثات – ليس منتج 
أيديولوجي�ا، بل يمكن النظ�ر إليه بوصفه 
أيديولوجيا، ألنه موج�ود يف نقطة االتصال 
بني املوقع االجتماعي واملمارسة األدبية(   

يمك�ن  الت�ي  فاأليديولوجي�ة  إذن 
مقاربته�ا يف الرواية، قد تنطلق من معطى 
واقعي،ولكنها يف تجليها وتش�كلها يتكّون 
له�ا مالم�ح خصوصي�ة، تتش�كل مالمح 
ه�ذه الخصوصية من البناء، ومن ثم يجب 
أن ينص�ب اهتمام الباح�ث أو املتلقي عىل 
البني�ات الش�كلية، ولي�س باأليديولوجي�ة 
الواقعية أو التطبيقات االجتماعية املرتبطة 

بالعمل الرسدي . 
إن الف�ارق ب�ني التوجه�ني يف مقارب�ة 
توج�ه  م�ن  ينب�ع  ف�ارق  األيديولوجي�ة، 
إثب�ات  هالمية،تح�اول  بمقارب�ة  يرتب�ط 
الرتاب�ط ب�ني املوج�ود يف الن�ص الروائ�ي، 
وبني س�ياق خارجي، تم تأسيس�ه سابقا، 
ويك�ون االهتمام مرتبطا برصد ورود هذه 
الجزئي�ات، دون إش�ارة إىل طبيعة تجليها، 
الت�ي تمنحها مغايرة م�ا، وتوجه ال ينطلق 
من جزئيات أسس�ت س�ابقا، وإنما يحاول 
معاين�ة التش�كيل  ال�رسدي ال�ذي يعطى 
– بال�رضورة نتيج�ة للممارس�ة األدبية – 

واقع�ا مختلفا .  وقد ألح كثري من النقاد عىل 
قيم�ة ه�ذا املنحى، ففالش�ينوف يقول  )إنه 
بدون اإلشارات اللغوية،ال توجد أيديولوجيا(  
وفرانك أوكونور أش�ار )إىل أن أي فن حقيقي 
ه�و – بال�رضورة – زواج بني أهمي�ة املادة 

وأهمية املعالجة الفنية(
إن ه�ذه الجزئية مهمة،ألن�ه ليس هناك 

مضم�ون ناج�ز ب�دون اللغ�ة، وال يمك�ن – 
أساس�ا – أن نتخي�ل وجود م�دى داليل دون 
استحضار اللغة، )فاللغة ليست فقط نظاما 
للملفات العقلية أو آلية لحمل األفكار،وإنما 
اللغ�ة تتكامل م�ع الفكرة بوصفه�ا عملية 
اس�تطرادية، اللغة والفكر يشاركان يف إنتاج 

املعرفة .(
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 سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم

الحم�د لله موضع كّل ش�كوى، س�امع كل نجوى، عالم 
كل خفية، دافع ما ش�اء من بلية، أشهد أن ال إله إال الله 
وح�ده ال رشي�ك له، ه�ادي من ال هادي ل�ه، مؤوي من 
ال م�ؤوي ل�ه، عليم خبري، س�ميع بصري، ع�ى كل يشء 
شهيد. وأش�هد أّن محمداً عبده ورسوله عرج بعبوديته 
إىل الكمال، وهدى برس�الته األنام، ما ضّل وما غوى، وما 
كان ينطق عن الهوى، إن هو إال وحي يوحى. اللهم صّل 
وسلم عى البش�ري النذير، والرساج املنري، خاتم املرسلني 
محم�د وآل�ه الطاهري�ن. الله�م ص�ّل وس�لم ع�ى أمري 
املؤمنني، وإم�ام املتقني، عيل ويص رس�ول رب العاملني. 
اللهم صل وس�لم ع�ى كريمة الرس�ول، فاطمة الزهراء 
البتول. اللهم صل وس�لم عى الحس�ن الزكي. اللهم صل 
وس�لم عى الحسني الش�هيد األبي. اللهم صّل وسلم عى 
األئمة الهادين عيل بن الحسني زين العابدين، ومحمد بن 
عيل الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموىس بن جعفر 
الكاظم، وعيل بن م�وىس الرضا، ومحمد بن عيل الجواد، 
وعيل ب�ن محمد اله�ادي، والحس�ن بن عيل العس�كري 
الهداة املهديني. اللهم صل وس�لم عى وارث علم النبيني، 
واملوع�ود بالنرص املب�ني، اإلمام الثاني ع�ر، محمد بن 
�ل فرجه، وس�ّهل مخرجه،  الحس�ن املنتظ�ر. اللهم عجِّ
وان�رصه نرصاً عزي�زا، وافتح له فتح�ا قريبا، وافتح به 
ع�ى املؤمنني املكروبني املقهورين املضطهدين، يا عيل يا 

عظيم، يا رحيم يا كريم.
 اللهم املؤم�ن بواليته، املمهد لحكومت�ه انرصه وأعزّه، 
وامنع عنه رّش األرشار، وكيد الكفار، وانرص وأّيد وس�ّدد 
خط�ى فقه�اء األمة وعلمائه�ا، ووفقه�م لخدمة دينك، 

والوفاء بأماناتك يا معني يا كريم. 

أيام عاشوراء َرواء ال عطش بعده
أما بعُد فهذه أيام عاش�وراء؛ أيام الصالبة اإليمانية التي 
ال ترت�دُّ أمام رهبة املوت، وصن�وف األذى، وألوان املحن، 
وجسامة التضحيات، وعربدة الظلم والقهر، ألنها تنطلق 
من إرادة الصعود عى طريق اللقاء بالله س�بحانه، لقاء 
روح بهره�ا أنها مؤهلة ألن تكرب قبس�ة الن�ور فيها أو 
تتبلور هي شديدا عرب حركتها الصاعدة، وانفتاحها بما 
ُقدِّر لها من طاقة ذات حّد محدود، عى النور اإللهي غري 
املحدود وهذا هو معن�ى أن تلتقي بالله، وإال فال وصول 

من ممكن إىل املطلق الذي ال يحدُّه يشء من الحدود.
 ه�ذه أيام عاش�وراء؛ أيام ع�زّة بالله ال ُتقه�ر، وإباء ال 
ُي�ذّل، وكرام�ة ال تهون، أي�ام هيئها الله س�بحانه لهذه 
األم�ة، تعبُّ منها الش�عور بالعزّة والكرامة والش�موخ، 
وفخ�ر االنتم�اء، وتتوضأ فيها نفس�ية اإلنس�ان املؤمن 
من رواس�ب الغزو اإلعالمي لداخل النفس لغرس املهانة 
والضعة واالنسحاق والعبودية للعبيد، هذه أيام الحسني 
س�بط رس�ول الله صى الله عليه وآله، ومجسد فوالذية 
ش�خصيته الكريمة، وثبات�ه، ورباطة جأش�ه، وفوران 
غريته عى دين الله وحرماته وحدوده، ورأفته باملؤمنني، 
ومكابرته للظلم والظاملني، أيام تفتح لنا مدرسة الحسني 
عليه الس�الم عى كل كنوزها ليعّب منها الفكر والروح، 
وترتبى يف أجوائها اإلرادة، ويصلب العزم، ويرتّسخ اإلباء، 
وتتصّحَح النية، ويش�تّد االلتفاف بالقيادة التي يرضاها 

الله سبحانه وتعاىل. 

بعاشوراء تحيا األمم
ويتساءل املتسائلون ملاذا االهتمام بعاشوراء؟

والج�واب: أنن�ا محتاجون ل�كل ما يف عاش�وراء، وأن يف 
عاش�وراء كل ما نحتاجه. عاشوراء فيها الوعي الرسايل 
النق�ي، والقي�ادة اإللهي�ة املرضي�ة، وإخ�الص القائد 

للدين واألمة واإلنس�انية، ورضب املث�ل األعى للعطاء 
املفت�وح ع�ى كل التضحيات الس�خية الريفة من 
قبل القي�ادة، والس�مو األخالق�ي يف املحنة، وامليض 
ع�ى الدرب املختار برش�د إىل النََّفِس األخري، والقرار 

الحديديُّ امل�دروس والقائم ع�ى التقوى، 
السياس�ية  املواجه�ة  بص�رية  وفيه�ا 
والعس�كرية، وفّن اختي�ار التضحية يف 

وقتها ومختلف ظروفها املناسبة.
 ويف عاشوراء حنان القيادة وشفقتها، 

والقاعدة  النخب�ة  وعش�ق 
كان�ت  وإن 

صغ�رية، وذوب�ان الجمي�ع يف الهدف، وتن�ّوع املضحني، 
واجتماع أل�وان التضحيات، ووضوح الهوية اإلس�المية 
النقي�ة يف الكلمة واملوقف عند الكبري والصغري. والدخول 
يف معرك�ة ال يرج�ى فيها نرص عس�كري، ال ع�ن تهّور 
وانفع�ال وإنم�ا من منطل�ق البصرية الديني�ة املحكمة، 
والرأي الس�يايس الدقيق، والرؤية املس�تقبلية الصادقة، 
كّل ذلك وغريه الكثري الكثري يف كربالء، وكل ذلك نحتاجه 
يف صحراء هذه الحي�اة، ويف ظروف محرقة القيم، وقتل 
الرجولة وتخويف األمة، وتمييع إرادتها، وشّل عزيمتها، 
وإس�قاط ثقتها بنفس�ها، ه�ذه املحرقة التي ُتش�علها 
حض�ارة املادة، والتخريب ال�ذي ُيمارس من خارج األمة 
وداخلها. ويتس�اءل متس�ائلون ثانية: مل�اذا الرتكيز عى 
اإلمام الحسني عليه الس�الم وعاشوراء والرسل كثريون 
وكله�م م�دارس عمالق�ة، واألولي�اء متع�ددون وكلهم 
عطاء؟وع�ى ه�ؤالء املتس�ائلني أن يلتفت�وا إىل الوجوه 
التالية لهذا الرتكيز عى خصوص الحس�ني عليه الس�الم 

وخصوص عاشوراء: -
أوالً: عاشوراء حلقة لوصول بني املايض واملستقبل

الثورة الحسينية هي خاتمة الثورات املعصومة يف تاريخ 
األنبياء واملرس�لني عليهم أفضل الصالة والس�الم، وهي 
الحلقة الواصلة بني ثورات هذا الخط سابقا، وثورة اإلمام 
املنتظر عجل الله فرجه املرتقبة من الثورات التي فّجرها 
ويفّجرها املعصومون عليهم الس�الم ويتولون قيادتها.

وهذا يعطيها ومن خالل تجس�يدها لكل س�ابقاتها من 
ث�ورات ه�ذا الخ�ط الكريم هدف�ا وأخالقي�ة وإخالصا، 
وصدق�ا وثبات�ا وقيما أهمي�ة يف ذاكرة الح�ارض، وفيما 
يعنيه االهتمام باملس�تقبل. االلتحام بكربالء التحاٌم بكل 
ثورات الرس�ل واألنبياء. االسرتفاد بكربالء التي تتضّمن 
كل ال�دروس لثورات األنبياء وتحافظ عى مرياث األنبياء 
اسرتفاد من كل الرسل واألنبياء. االرتباط بكربالء ارتباط 
بآخ�ر حلق�ة من حلقات الرس�الة املتنزلة من الس�ماء، 
وبآخر كلمة وحي تنزّلت عى رس�ول الله صى الله عليه 
وآل�ه االرتباط بهذا.... امتداد لخط األنبياء، كربالء تتمثل 
قي�م كل الرس�االت، وتتمثل ثورات األنبي�اء ُكلَّها، وبذلك 
يكون البقاء لكربالء هو بقاء لتاريخ اإلس�الم الذي جاء 
ع�ى يد آدم وامتّد حتى رس�ول الله صى الل�ه عليه وآله 
وس�لم، وإن�ك حني تقف بالرس�الة عند النب�ي صى الله 
عليه وآله بعطاءات الوحي، بمدرس�ة الوحي عند رسول 
الل�ه صى الله عليه وآله، أو حتى عند أمري املؤمنني عليه 

السالم تبقى ثلمة، سيأتي ذكر هذه الثلمة.
اإلسالم كامال نستطيع أن نتوفر عليه باالرتباط بمسرية 
األنبياء من أّولهم إىل آخرهم حتى نصل إىل اإلمام السبط 

أبي عبد الله عليه السالم ونرتبط به. 

ثانيًا: عاشوراء بقاء للتشريع وحفظ لصفوه
 ه�ذه امللحمة الك�ربى تّوجت جهاد أم�ري املؤمنني عليه 
الس�الم لحماية اإلس�الم من التحريف السيايس الداخيل 
املستتبع للتحريف الش�امل، وسحبت البساط من تحت 
الرعيات املزعومة كذباً عى الريعة، نلتفت هنا، وإذا 
كان أمري املؤمنني عليه الس�الم ق�د أعطى الدرس الخالد 
يف مقاتل�ة البغ�اة فقد أعطت ثورة كرب�الء الدرس اآلخر 
الخال�د الذي يحتاج التريع إىل أن يغنى به عمليا ليبقى 

حجة ال تنكر وهو مقاتلة الطغاة.
 فهناك ثالثة ألوان من القتال البد أن يضّمها التريع بني 
دّفتي�ه، إذا نقص التريع لونا من ه�ذه األلوان الثالثة 

كان مثلوماً.
  فهن�اك ثالثة أل�وان من القت�ال، - وثالثة ألوان من 

الحف�اظ ع�ى رس�االت الس�ماء، ث�الث محطات 
إذا أُغفل�ت محط�ة واح�دة منه�ا ضاع�ت كل 

رس�االت السماء، إحدى 

املحطات الثالث�ة هي محطة كربالء – قتال عى التنزيل، 
ق�اد مهمات�ه الضخمة رس�ول الله صى الل�ه عليه وآله 
يف وج�ه الوثنية والكفر وال�رك املناهض ألصل اإليمان 
والتوحيد، وهذا ال ينكره املسلمون، ويأخذون به ويبنون 
علي�ه، وقت�ال ع�ى التأوي�ل منه قس�م تحّم�ل مهماته 
الصعب�ة أم�ري املؤمنني عيل ب�ن أبي طالب عليه الس�الم 
يف وج�ه البغ�اة الذين تم�رّدوا عى الرعي�ة الحقيقية، 
وحرفوا مفاهيم الكتاب وأحكامه ومعانيه، وهو القتال 
الذي قام به اإلمام الحس�ن عليه السالم كذلك من موقع 

الحكم، ومن خالل مركز السلطة.
 وهذا القس�م أيضاً يبن�ي عليه املس�لمون وال ينكرونه، 
بل تس�تفيد منه األنظمة الفاسدة؛ استفادة فيها تزوير، 
أم�ا القس�م اآلخر فهو قت�ال الطغاة كيزيد ب�ن معاوية 
الذي فرض نفس�ه عى األمة بقوة الحديد والنار من غري 
أي اعتب�ار إلرادة األمة وإس�المها، وهو ل�ون من القتال 
يحتاج�ه خ�ط الرس�االت لإلبقاء ع�ى نقائ�ه، وحماية 
ل�ه م�ن التحريف من موق�ع القوة التي تحكم باس�مه، 
وتخط�ط ضّده ه�ذا التحريف الذي بق�ي إىل اليوم يهدد 
اإلسالم يف أصل كيانه، وقد أوجد الحكم األموي والعبايس 
رأيا فقهيا بحرمة الخروج عى الس�لطان الجائر الذي ال 
يس�تمد رشعيته إال من تغلُّبه بالقوة، وفرض س�لطانه 

بالبطش، بال رجوع منه لدين األمة وال رأيها.
     مس�ألة مواجه�ة الحك�م اليزي�دي، الحك�م األم�وي 
والعب�ايس تحّمل مهماتها اإلمام الحس�ني عليه الس�الم 
ب�كل كفاءة وج�دارة، وهو درس لم يعطه اإلس�الم قبل 
عملي�اً، لم يتأكد هذا التريع عى يد معصوم قبل اإلمام 

الحسني عليه السالم فكان البد أن يتأّكد.
     وهذه املحطة، وهذا التحدّي؛ تحدي اإلسالم من موقع 
الس�لطة الجائرة هو التحدي الذي سيستمر مع اإلسالم 
دائم�اً وأبدا حت�ى يأتي القائم عجل الل�ه فرجه، تجدون 
أن مواجه�ة الكف�ر غري منك�رة عند املس�لمني وفقهاء 
املس�لمني وحكام املس�لمني ول�و نظري�ا، وأن مواجهة 
البغ�اة أمر معروف أيضا عند كل املس�لمني، أما مواجهة 
الحكم غري الرعي كالحكم األموي والعبايس فهي محل 
اختالف وإنكار برغم ما س�ّجله دم اإلمام الحسني عليه 
الس�الم من حجة رشعية بالغة ال ينكرها من استس�لم 
اإلس�الم وَس�ُلَم قلُب�ه.    إال أنه ال يمكن ل�ه أن يصمد إىل 
األخري، وصار يذوب شيئاً فشيئاً أمام املثل الحي الصارخ 
لهذا اللون من الجهاد الذي مارس�ه اإلمام الحسني عليه 
الس�الم وأجاد ممارس�ته عى أكمل وجه وأوضح صورة 
ال�يء ال�ذي – نلتفت هنا – ال نعرف ل�ه مثاال يف تاريخ 
الرس�االت وإن ُوجد له مثل فهو نادر جّداً.     وإّن إحياء 
ذكرى عاش�وراء بالدرجة القوية والنشاط الديني امللّون 
املكّث�ف بالصورة امللفتة للنظر يحتاجه�ا بقاء التريع 
الذي أّكده اإلمام الحس�ني املعصوم عليه السالم – نقول 
ه�ذا ونح�ن نرّد عى املتس�ائلني ع�ن الرتكيز ع�ى ثورة 
اإلمام الحس�ني عليه الس�الم وإحيائها – ِبَكمٍّ هائل من 
التضحي�ات واملواجه�ة العني�دة نظ�را لحساس�ية هذا 
التريع من ناحية عملية، والجتماع مصالح الطغاة من 

خارج األمة وداخلها عى تزويره وتغييبه.
 

ثالثًا: الحسين قّدم فخلد
 كرب�الء تربز لن�ا لونا خاصا م�ن الدفاع املق�دس، وهو 
الدفاع الذي ال ُيرتقب له أن ُيحقق نرصاً عسكرياً عاجال، 
وإنم�ا يق�وم عى يق�ني الش�هادة والتضحي�ة بالنفس 
واأله�ل إليق�اظ إرادة األم�ة وبع�ث فاعليته�ا، وقد كاد 
الش�هيد الصدر أعى الل�ه مقامه أن يم�ارس هذا اللون 
م�ن الكفاح بالخروج بش�عب العراق م�ن حالة الركود 
يف وقت كاد اإلس�الم هناك أن ُيغيََّب تماما من الس�احة 

ا وه�و رحم�ه الل�ه بعد أن ع�ِدل عن  ه�ذ
ّن�ه األس�لوب يف صورت�ه الصارخ�ة إال  أ

بروزا قد أخذ به نفس�ه بص�ورة أقّل 
من�ه وظهورا وصخب�اً، وكان ذلك 

ًء  ا قت�د ا

باإلمام املعصوم عليه السالم. 

رابعًا: عاشوراء صون لخط اإلمامة والنبوة
 النص�وص والس�رية العملي�ة ألكث�ر من معص�وم التي 
زت عى إحياء ذكرى عاش�وراء دون غريها، وأعطتها  ركَّ
قيم�ة خاّص�ة ولعل ذلك بلح�اظ أن الخط�ر األكرب الذي 
كان س�يواجه اإلسالم يف مس�ريته التاريخية الطويلة يف 
مس�تقبل األجيال إنما هو من االنحراف عن خط اإلمامة 
الصحي�ح، وكث�رة التزوير، وتزوير الرعية السياس�ية 
أو املخالَف�ة الرصيحة له�ذه الرعية م�ن قبل الوضع 
السيايس يف األمة، وأن خط األنبياء والرساالت السماوية 

إنم�ا يته�دده يف مس�ريته الطويل�ة هذا 
التحريف يف مسألة 

اإلمامة 
م�ن 

خ�ل  ا لد ا
ال  بم�ا 

ه  د يته�د
غريه، وذلك 

ع  جتم�ا ال
ع�ي  ا و لد ا

ع  طم�ا أل ا و
عى  الدنيوي�ة 

ولم  اقتضائ�ه، 
حت�ى  تس�لم 

عصم�ة األنبي�اء 
اإلله�ي  بانح�راف والع�دل  اإلن�كار  ع�ن 

خ�ط اإلمامة، ثم إن�ه لُيعجب من االس�تياء والتربي من 
التحّزن بمص�ارع أولياء الله عى أيد أع�داء الله، واتخاذ 
أيام من أيام ذكريات فجائعهم موس�ما إلظهار السخط 
ع�ى الظل�م والع�دوان ع�ى الدين، ولش�د الن�اس لخط 
اإلس�الم ونبيه صى الله عليه وآله وتركيز حبه وحب آله 
املعصومني عليهم السالم، واس�تنهاض اإلرادة اإليمانية 
واس�تثارة الضمري الصالح لتقريب الن�اس إىل الفضيلة، 
والبع�د به�م ع�ن الرذيلة، وهو موس�م وإن كان باس�م 
اإلمام الحس�ني عليه الس�الم إال أنه يحاول أن يغّطي ما 
يمكن من جنبات اإلس�الم املتعددة، ويس�تنري يف طرحه 
بثقافة القرآن والس�نة وتعاليم الرس�الة عى يد األنبياء 
والرس�ل من غري اس�تثناء وهي ثقافة تتجى واضحة يف 

مواقف اإلمام الحسني عليه السالم وكلماته.
إّن ه�ذه الغرية عى األنبياء والرس�ل الت�ي يثريها إحياء 
ذكرى اإلمام الحس�ني عليه السالم عند البعض يربأ منها 
كل األنبياء والرسل الذين يرّسهم إحياء خطهم الكريم يف 
موسم ديني حافل يعقد باسم ريحانة رسول الله األعظم 
ص�ى الله علي�ه وآله، وأحد س�بطيه وحبيبي�ه، ومحيي 
أم�ره. واألعج�ب أن يأت�ي االس�تياء م�ن إحي�اء ذكرى 
الحسني عليه السالم بما يعنيه من إحياء اإلسالم بصورة 
واضح�ة م�ن بعض العلم�اء الذي�ن يأخ�ذون بالقياس 
واالستحسان، وهما – أي القياس واالستحسان – دليالن 
إذا صّح�ا أّديا حتماً لتأكيد هذا اإلحياء ملا فيه من العوائد 

الكربى عى اإلسالم.
 اللهم صل عى محمد وآل محمد، وارزقنا الهدى، ووفقنا 
للتق�وى، ومخالفة الهوى، واغفر لنا ولوالدينا وأرحامنا 
وجرياننا ومن علّمنا علماً نافعا وكل ذي حّق خاص علينا 
من املؤمنني واملؤمنات ولعم�وم أهل اإليمان فأنت أرحم 

اسرُتحم، وأكرم من ُسئل، وأنت عى كل يشء قدير.
 ﴿إِنَّ اللّ�َه َيأُْم�ُر ِبالَْع�ْدِل َواإلِْحَس�اِن َوإِيَت�اء ِذي الُْقرَْبى 

الَْفْحَش�اء  َعِن  َيِعُظُكْم َوَيْنَهى  َوالَْبْغ�ِي  َوالُْمنَك�ِر 
�ُروَن﴾  َتَذكَّ لََعلَُّك�ْم 

)90( النحل.
خطب�ة  م�ن   
الجمعة 9 محرم 
1ه��  4 2 3
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عاش�وراء هو اليوم العارش من ش�هر 
مح�رم يف التقوي�م الهج�ري ويس�مى 
عند املسلمني بيوم عاشوراء ويصادف 
اليوم الذي استش�هد فيه الحس�ني بن 
عيل حفيد النبي محمد يف واقعة ألطف 
يف  كربالء لذلك يعتربه املس�لمون يوم 
ع�زاء وحزن. كم�ا وقع�ت العديد من 
اإلح�داث التاريخي�ة األخ�رى يف نفس 

اليوم. 

أصل التسمية
ي�وم عاش�وراء ه�و ع�ارش املح�رم، 
وهو اس�م إس�المي، وجاء عاشوراء 
باملد مع حذف األل�ف التي بعد العني،  
كلمة عاشوراء تعني العارش يف اللغة 
العربية، ومن هنا من تأتي التسمية، 
واذا م�ا ت�م ترجم�ة الكلم�ة ترجمة 
حرفية فهي تعني "يف اليوم العارش". 
أي الي�وم الواق�ع يف الع�ارش من هذا 
الش�هر "مح�رم"، وع�ى الرغ�م من 

أن بع�ض علماء املس�لمني لديهم عرض مختلف لس�بب 
تس�مية هذا اليوم بعاش�وراء إال انهم يتفقون يف أهمية 

هذا اليوم.

الشعائر الحسينية
هذا اليوم له أهمية كبرية خاصة عند املسلمني ففي هذا 
اليوم حصلت ذكرى حزينة وأليمة ملقتل الحسني بن عيل 
بن أبي طالب وأهل بيته ظلما، بعد ِحَصار دام ثالثة أيام 
ُمِن�َع هو وأهل بيته من املاء, يف العارش من محرم س�نة 
61 للهج�رة م�ن قبل جيش يزيد اب�ن معاوية. وللذكرى 
عند الش�يعة عموم�ا، واإلثني عرة خصوصا، ش�عائر 
مميزة يقومون بها طيلة األيام العرة األوائل من محرم 
الت�ي تعزز إيمانه�م من خالل التفكر بالحدث املأس�وي 
العظيم. ومن الش�عائر التي يقومون بها الشيعة االثني 
عري�ة، يف جميع أنحاء العالم وخاص�ة يف كربالء، هي 
زي�ارة رضيح الحس�ني وإضاءة  الش�موع وقراءة    قصة 
اإلمام الحس�ني والبكاء عند س�ماعها واللطم تعبرياً عن 
حزنه�م عى الواقعة.واالس�تماع إىل قصائد عن املأس�اة 
واملواع�ظ ع�ن كيفية استش�هاد الحس�ني وأه�ل بيته. 
ويه�دف ه�ذا لربطه�ا مع معاناة الحس�ني والش�هادة، 

والتضحي�ات التي قدمها للحفاظ عى اإلس�الم عى قيد 
الحياة. وفرس عى نطاق واس�ع استش�هاد الحسني من 
باعتباره رمزا للنضال ضد الظلم والطغيان واالضطهاد.
وتوزي�ع املاء للتذكري بعطش الحس�ني يف صحراء كربالء 
وإش�عال الن�ار للداللة ع�ى ح�رارة الصح�راء. ويقوم 
البع�ض بتمثيل الواقع�ة وما جرى بها م�ن أحداث أدت 
إىل مقتل الحس�ني بن عيل فيتم حمل الس�يوف والدروع. 
كم�ا يقومون بتمثي�ل حادثة مقتل الحس�ني جماهرييا 
فيما يعرف بموكب الحسني. ويقوم البعض بالتطبري أي 
إسالة الدم مواساة للحسني. ] كما يقوم البعض برضب 

أنفسهم بالسالسل.

الدم الزكي ونصرة الحسين
عاش�وراء بدمها الزكي، وبأش�الئها الكريم�ة املتناثرة، 
وبمواقفه�ا البطولي�ة الباس�لة، وبتضحياتها الس�خية 
املعط�اءة، وبمس�ريتها التاريخي�ة الطويل�ة العام�رة، 
وبتخطيطها الهادف، وبأخالقيتها العالية، وبانضباطها 
الكب�ري، وبآهاتها الحارة، وبدمعه�ا الغزير، وبرصختها 
املدويَّ�ة، وبندائها الالهب، وبوعيها العميق، وبدروس�ها 
اإليماني�ة الثَّ�رة... كربالء بكل هذا من أج�ل معرفة الله 
ورعاية حقه، واحرتام رشيعته، واستقامة الدين يف الناس 

ُم  وهو املس�تقيم يف نفس�ه. من أجل أم�ة قويمة ُتحكِّ
يف حياته�ا كت�اب الله وس�نة رس�وله واملعصومني 

م�ن آله عليه وعليهم الس�الم، وال تعب�د غري الله، 
وال ترىض من دونه إله�ًا وال َحَكماً... أمة تكون 

املس�توى الجّذاب يف األرض رسالية وإنسانية، 
وع�دالً وإحس�اناً، وعلم�اً وه�دى وإيمان�اً، 
وخلقاً كريماً، وطهراً وعف�ة ونزاهة، ورقّياً 
وتقدُّم�ًا، ونش�اطاً خ�رّياً، وفاعلي�ة طيبة، 
وجّداً واجتهاداً، وشجاعة وبسالة... تكون 
املث�ل األعى من ب�ني األمم، رائ�دة لها عى 
طري�ق النور والخري والفضيل�ة والكرامة. 
فنرصة الحس�ني عليه السالم بكل صورها 
وألوانها وجزئياته�ا ومصاديقها ال تكون 
ن�رصة حّقاً حتى تكون خط�وات عى هذا 
الطريق، ومحاوالت م�ن أجل هذه الغاية، 
وحتى تكون خاضعة لقيم الدين وضوابط 

الحكم الرعي، ولن ينال عمل عند الله أجراً 
وإن كان من عمل الخ�ري ظاهراً ما ُقصد به 
اإلرضار باملؤمنني، ومن قصد بإحس�انه غري 

الله فليطلب من غري الله أجره.
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أليس ذا ابـــن عيّل والبتول من بجّده ُختمت 
فـي األُّمة الرُّســـــل؟ يا حسيناه

عليك مني السـام يا ابن بنت رسول الله وابن 
وصيه أيها الطالبي الهاشـمي يا ابن يعسوب 
دين العرب، وشـمس آل عبد املطلب...يا سـيد 

شباب أهل الجنة ويا سبط الرسول األكرم.
تبا ألمـة ناصبتـك العداء..وأرسجـت الخيول 
وخرجت لقتلك وأهل بيتك...ألم يسـمعوا قول 
جـدك صىل الله عليه وآله وسـلم: ان ابنى هذا 
يعنى الحسـن يقتل بأرض يقـال لها كرباء، 

فمن شهد ذلك منكم فلينرصه!
ثورتك كانت ثورة حق يف وجه الباطل ألست 
أنـت القائـل: وإني ال أرى املوت إال سـعادة 
والحيـاة مـع الظاملـن إال برما؟؟؟...ومن 
أكـرم منك يف الدفاع عن الحق؟ أولسـت ابن 

الذي قال فيه رسول الله انه مع الحق والحق 
معه؟ منذ استشهادك يا سيدي يا ابا عبد الله, 
بدأت الثورة الحسـينية التي ما زالت مشتعلة 
بوجه الظلم حتى يومنا هذا..وكان عرس الدم 
يف كرباء يف العام 61 للهجرة نرباسـًا للكرامة 
وللحريـة ورفض اإلذعـان للباطـل والظلم...

فقـد كنت يا سـيدي اقدر من غـرك عىل فهم 
حقائق اإلسام والنطق بها,وقد جّسدت هذه 
املفاهيـم وترجمتهـا للواقع ال بـل طبقتها يف 

وقـت كثر فيه املتكلمون وقل فيه 
الفاعلـون...

ما 

أحوجنـا إليك 
اليوم يا سيد 
. . ر. األحـرا

سـيد  ويـا 
أهـل  شـباب 

مـا  . . لجنة ا

أحوجنـا إىل قوتـك وصـربك ورضـاك بقضاء 
الله وقدره....كـم نحن بحاجة اىل صدر رحب 
كصـدرك يتلقـى الرضبة برضا وتسـليم ألمر 
ربه...كـم نحـن بحاجـة اىل كفـوف العبـاس 
تدافع عن أطفالنا الذين تمزقوا عىل أيدي يهود 
خيرب...كم نحن بحاجة لسيف أبيك البّتار كي 

يقض مضاجعهم ويجدل أبطالهم... 
سـيدي...كم يبكيني مجرد التصور بأنك تقف 
وحيدا يف وسط الصحراء تنادي: هل من نارص 

ينرصني....وكم يحّز يف قلبي أن 
جـدك  أمـة 

ولـم  قتلتـك 
يرف لها جفـن وهي تحتّز نحرك 
الـذي كان يقبله رسـول الله!!!أو 
أن تجعـل صـدرك موطـأ لحوافـر 

الخيول...
سـيدي...كم يؤملنـي رؤية خروج 
حرائـر أهـل بيتك  عليهم السـام 
معك….لقد قتلـت يف كرباء ولم 
يشـهد احـد هـذه الجريمـة إال 
حرائر أهـل بيت النبوة...لم يبكيك 

اال اهـل بيتك يا سـيدي يـا حسـن...لم ينَعك 
أحدا اال بنات حيـدرة وفاطمة....عجيب كيف 
تموت يا ريحانة رسـول الله وال يبكيك أحد...
سوى ام املصائب زينب عليها السام...تبكيك 
وتهتـف منادية جـدك الحبيب...يا محمداه يا 
محمـداه صـىل عليك مائكـة السـماء...هذا 
الحسن بالعرا مرمل بالدما مقطع األعضا..يا 

سبايا  وبناتك  يتـك محمداه  ر وذ

مقتلولة..
لم يبكك احد سـواها يا سـيدي...
أتـأذن يل بالبكاء عليك؟أتأذن يل ان اواسـيها؟ 
فهـي وحيـدة يف مجلـس يزيد...وابنـك عـيل 
السـجاد مريض ال يقدر عـىل الرد....ولو كان 

قادرا عىل الرد لقتلوه....
أبكيـك يا سـيدي...يا كبـد محمد الـذي فري 
اليوم...أبكـي العهـد الـذي نكثوه...وحرمتك 
الذي سفك...ورأسـك  انتهكت...ودمـك  التـي 
الـذي اعتـىل رمـاح القوم...واسـتحرض قول 

شاعر املرشكن بعد معركة أحد:
حن حكـت بفناء بركها * واسـتحر القتل يف 

عبد االسل
قـد قتلنا الضعف من ارشافكـم * وعدلنا ميل 

بدر فاعتدل
يف  الجاهليـة  حميـة  بقيـت  سـيدي...لقد 
أنفسـهم,ال يسـتطيعون اتباع الحق...بل هم 
للباطـل حلفاء....لقـد تناسـوا انـك ابن بنت 
محمـد وتضحياتـه مـن أجـل نرش اإلسـام 

الحنيف..تناسـوا انك ابـن عيل الذي ضحى 
ووتـر األقربـن واألبعدين فكان بسـيفه 
حاسـما يف نرصة الدين....وهل نسوا علياً 

يـوم خيرب وأحد وصفن والنهـروان .... هل 
نسوا حمزة سيد الشـهداء؟، هل نسوا جعفر 
الطيار الشـهيد العظيم؟، نعم نسـوا واسلموا 

قيادهـم البـن آكله األكبـاد بغر عدل أنشـأه 
فيهم، وال تضحية واحدة يف سبيل اللّه، بل عناد 
وكفـر والحاد حتى جاء الحـق وظهر أمر اللّه 
وهم كارهون، ثم ها هم يستلمون دوله محمد 
وآل محمـد غنيمه باردة، وال يكتفون بهذا، بل 
كانت نـار الحقد واالنتقام تغـيل يف صدورهم 
طلبـا لثأر كفارهم يوم بدر الذين قتلوا عىل يد 
سـادات أهل البيت سـام اللّه عليهم فوجدوا 

من يعينهم عىل اخذ الثار ويقول يزيد:
)قـد قتلنا الضعف من ارشافكم * وعدلنا ميل 

بدر فاعتدل(
فهنيئـا لكـم بني أميـة ثأركم مـن محمد وآل 

محمد..
وهنيئـا ملن آزركم ونرصكم.. وهنيئا ملن رضوا 
بان يكونوا مع الخوالف وطبع اللّه عىل قلوبهم 
فهم ال يفقهون.. وهنيئا ملن سكت عن آثامهم 
وسيبقى شـعارنا اىل األبد: هيهات منا الذلة…

يأبى الله لنا ذلك ورسـوله واملؤمنون وحجور 
طابـت وبطون طهرت وأنـوف حمية ونفوس 

أبية ال تؤثر مصارع الكرام عىل ظآر اللئام.

عاشـوراء هو اليوم العارش من شـهر 
محـرم يف التقويـم الهجـري ويسـمى 
عند املسلمن بيوم عاشوراء ويصادف 
اليوم الذي استشـهد فيه الحسـن بن 
عيل حفيد النبي محمد يف واقعة ألطف 
يف  كرباء لذلك يعتربه املسـلمون يوم 
عـزاء وحزن. كمـا وقعـت العديد من 
اإلحـداث التاريخيـة األخـرى يف نفس 

اليوم. 

أصل التسمية
يـوم عاشـوراء هـو عـارش املحـرم، 
وهو اسـم إسـامي، وجاء عاشوراء 
باملد مع حذف األلـف التي بعد العن،  
كلمة عاشوراء تعني العارش يف اللغة 
العربية، ومن هنا من تأتي التسمية، 
واذا مـا تـم ترجمـة الكلمـة ترجمة 
حرفية فهي تعني "يف اليوم العارش". 
أي اليـوم الواقـع يف العـارش من هذا 
الشـهر "محـرم"، وعـىل الرغـم من 

أن بعـض علماء املسـلمن لديهم عرض مختلف لسـبب 
تسـمية هذا اليوم بعاشـوراء إال انهم يتفقون يف أهمية 

هذا اليوم.

الشعائر الحسينية
هذا اليوم له أهمية كبرة خاصة عند املسلمن ففي هذا 
اليوم حصلت ذكرى حزينة وأليمة ملقتل الحسن بن عيل 
بن أبي طالب وأهل بيته ظلما، بعد ِحَصار دام ثاثة أيام 
ُمِنـَع هو وأهل بيته من املاء, يف العارش من محرم سـنة 
61 للهجـرة مـن قبل جيش يزيد ابـن معاوية. وللذكرى 
عند الشـيعة عمومـا، واإلثني عرشة خصوصا، شـعائر 
مميزة يقومون بها طيلة األيام العرشة األوائل من محرم 
التـي تعزز إيمانهـم من خال التفكر بالحدث املأسـوي 
العظيم. ومن الشـعائر التي يقومون بها الشيعة االثني 
عرشيـة، يف جميع أنحاء العالم وخاصـة يف كرباء، هي 
زيـارة رضيح الحسـن وإضاءة  الشـموع وقراءة    قصة 
اإلمام الحسـن والبكاء عند سـماعها واللطم تعبراً عن 
حزنهـم عىل الواقعة.واالسـتماع إىل قصائد عن املأسـاة 
واملواعـظ عـن كيفية استشـهاد الحسـن وأهـل بيته. 
ويهـدف هـذا لربطهـا مع معاناة الحسـن والشـهادة، 

والتضحيـات التي قدمها للحفاظ عىل اإلسـام عىل قيد 
الحياة. وفرس عىل نطاق واسـع استشـهاد الحسن من 
باعتباره رمزا للنضال ضد الظلم والطغيان واالضطهاد.
وتوزيـع املاء للتذكر بعطش الحسـن يف صحراء كرباء 
وإشـعال النـار للداللة عـىل حـرارة الصحـراء. ويقوم 
البعـض بتمثيل الواقعـة وما جرى بها مـن أحداث أدت 
إىل مقتل الحسـن بن عيل فيتم حمل السـيوف والدروع. 
كمـا يقومون بتمثيـل حادثة مقتل الحسـن جماهريا 
فيما يعرف بموكب الحسن. ويقوم البعض بالتطبر أي 
إسالة الدم مواساة للحسن. ] كما يقوم البعض برضب 

أنفسهم بالساسل.

الدم الزكي ونصرة الحسين
عاشـوراء بدمها الزكي، وبأشـائها الكريمـة املتناثرة، 
وبمواقفهـا البطوليـة الباسـلة، وبتضحياتها السـخية 
املعطـاءة، وبمسـرتها التاريخيـة الطويلـة العامـرة، 
وبتخطيطها الهادف، وبأخاقيتها العالية، وبانضباطها 
الكبـر، وبآهاتها الحارة، وبدمعهـا الغزير، وبرصختها 
املدويَّـة، وبندائها الاهب، وبوعيها العميق، وبدروسـها 
اإليمانيـة الثَّـرة... كرباء بكل هذا من أجـل معرفة الله 
ورعاية حقه، واحرتام رشيعته، واستقامة الدين يف الناس 

ُم  وهو املسـتقيم يف نفسـه. من أجل أمـة قويمة ُتحكِّ
يف حياتهـا كتـاب الله وسـنة رسـوله واملعصومن 

مـن آله عليه وعليهم السـام، وال تعبـد غر الله، 
وال ترىض من دونه إلهـًا وال َحَكماً... أمة تكون 

املسـتوى الجّذاب يف األرض رسالية وإنسانية، 
وعـدالً وإحسـاناً، وعلمـاً وهـدى وإيمانـاً، 
وخلقاً كريماً، وطهراً وعفـة ونزاهة، ورقّياً 
وتقدُّمـًا، ونشـاطاً خـّراً، وفاعليـة طيبة، 
وجّداً واجتهاداً، وشجاعة وبسالة... تكون 
املثـل األعىل من بـن األمم، رائـدة لها عىل 
طريـق النور والخر والفضيلـة والكرامة. 
فنرصة الحسـن عليه السام بكل صورها 
وألوانها وجزئياتهـا ومصاديقها ال تكون 
نـرصة حّقاً حتى تكون خطـوات عىل هذا 
الطريق، ومحاوالت مـن أجل هذه الغاية، 
وحتى تكون خاضعة لقيم الدين وضوابط 

الحكم الرشعي، ولن ينال عمل عند الله أجراً 
وإن كان من عمل الخـر ظاهراً ما ُقصد به 
اإلرضار باملؤمنن، ومن قصد بإحسـانه غر 

الله فليطلب من غر الله أجره.
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عاشوراء.. حلقة الوصل بني املايض واملستقبل
ثورة احلق بوجه الباطل

طقوس عاشوراء .. األصل واملعنى

من وحي السرية.. 



تاريـــخ الطب العـــديل فــي العــــراق
       امل�ستقبل العراقي /  د. نبيل اخلطيب 

الط�ب العدلي: هو ذل�ك الفرع من العل�وم الطبية 
الذي يعن�ى بدراس�ة ومعالجة الجان�ب أو الوجه 
الطبي ف�ي القضاي�ا والوقع�ات المعروضة أمام 
الجهات القضائي�ة والتحقيقية، أي انه يربط بين 
الط�ب والقانون، كما انه ركن من أركان الكش�ف 

عن الجرائم والوقاية منها خدمة للمجتمع .
راف�دان  له�ا  العدل�ي  للط�ب  العلمي�ة  والم�ادة 

أساسيان:
-1 ع�ام: م�ن مختل�ف العل�وم الطبي�ة المختلفة 
وعل�م  التش�ريح  كعل�م  والس�ريرية  األساس�ية 
األم�راض والجراحة والنس�ائية والطب الباطني، 
فكل ه�ذه العل�وم يحتاجه�ا الطبي�ب العدلي في 

عمله.
العدل�ي وتتعل�ق بالقضاي�ا  -2 خ�اص: بالط�ب 
الطبية العدلية البحتة، كالخنق اليدوي والتعديات 

الجنسية.
 ومن خ�ال الحقائق التي يكش�فها الطب العدلي 
يس�تطيع خدم�ة العدال�ة للتع�رف عل�ى طبيع�ة 
الحوادث والجرائم والتعديات وتقدم االحصائيات 
التي تس�اعد الجه�ات التحقيقي�ة والقضائية في 
عملها لكي يتم الكش�ف عن تل�ك الجرائم ووقاية 

المجتمع منها.
تختلف طبيع�ة عمل الطب العدل�ي ومجاالته من 
بل�د ألخر أو من مجموعة بلدان إلى أخرى حس�ب 
قوانينها وأعرافها ويش�كل التش�ريح جزءا مهما 
من عمل الطبيب العدلي لكنه ليس المجال الوحيد، 
والطبيب العدلي طبيب عام ش�أنه شأن أي طبيب 
آخ�ر تخرج من كلية الط�ب ولديه معلومات طبية 
واس�عة ولذل�ك يج�ب أن تك�ون نظ�رة المجتمع 
وخاص�ة الطبق�ة المثقف�ة للط�ب العدل�ي نظرة 

صحيحة وليست قاصرة.

م�سميات الطب العديل
للط�ب العدلي مس�ميات كثيرة فهو يس�مى بهذا 
اإلس�م في العراق الرتباطه س�ابقا بوزارة العدل 
وربم�ا تك�ون التس�مية مأخ�وذة ع�ن األت�راك 
الس�تعمالهم إياها. حيث كان العراق تابعا للدولة 
العثماني�ة، وكان يس�مى كذلك بالط�ب القانوني، 
أم�ا في الدول العربية األخ�رى مثل مصر واألردن 

فيسمى ب�)الطب الشرعي(. 
والبع�ض يرى أن تس�مية الط�ب القضائي أفضل 
األس�ماء ألن القضاء كلمة واس�عة تش�مل العدل 
والقان�ون والش�رع كم�ا يس�ميه آخ�رون الطب 
فيس�مى  اإلنكليزي�ة  اللغ�ة  ف�ي  أم�ا  الجنائ�ي، 

. )Forensic medicine(

موجز تاريخي عن الطب العديل
احتاج اإلنسان للطب منذ شعوره باأللم والمرض، 
لكن في الس�ابق كانت الممارس�ة الطبية متعلقة 
باألفكار والمعتقدات القديمة كاألرواح الش�ريرة 

وسيطرة اآللهة. 
وبتطور الحضارة اإلنسانية تطور الطب وتشعبت 
فروع�ه وت�م تنظيم األعم�ال الطبي�ة بالقوانين، 
وأش�هر قان�ون قديم ه�و ش�ريعة حمورابي في 
العراق أرض الرافدين، لكن األقدم منه هو شريعة 
"أورغ�و" أيضا في العراق القديم وهي أول قانون 
عرفته البشرية , ثم شرائع أخرى مثل قانون )لبت 

عشتار( و )اشنونا( وكلها في العراق.
وتضمنت اعتداءات جسمية وجنسية مع عقوباتها 
وم�ن البديه�ي إن إثب�ات حصول تل�ك االعتداءات 
يتطل�ب جهة خبيرة تقرر حدوثها، فهذا النوع من 

الممارسة الطبية العدلية وان لم يكن اسمها كذلك 
في ذلك الوقت. 

وشريعة حمورابي إضافة إلى عقوبات االعتداءات 
تضمنت مواد للس�لوك المهني لألطباء تنظم عمل 
األطباء وتكافئهم على أعمالهم الجراحية الناجحة 
وتعاقبه�م على أخطائهم بح�ق المريض, فطبيب 
العي�ون الذي يؤذي عي�ون المريض يعاقب بقطع 
يده وهذا ما يش�ير إلى وج�ود مجالس انضباطية 
تراقب عم�ل األطباء، وبتطور الطب وممارس�ته 
أكث�ر أصبح الط�ب العدلي فرعا مس�تقا لكنه لم 
يمارس في العراق بشكل واضح في القرن التاسع 

عشر. 
أما في القرن العشرين:  

- أسس أول مختبر مركزي في بغداد عام 1918م 
للكيمياء السريرية والباثولوجي والبكتريولوجي 
مع قس�م لفح�ص النم�اذج الطبية العدلية س�نة 

1919م .
بواس�طة  1920م  الجث�ث ع�ام  - وب�دأ فح�ص 
طبي�ب بريطان�ي يس�اعده طبي�ب عراق�ي وهو 
)اك�وب جوباني�ان( وه�ذه المؤسس�ة تابعة إلى 
دائ�رة الصحة الت�ي كانت تابعة ل�وزارة المعارف 

والصحة. 
- في عام 1921م أسست 
ف�ي  للصح�ة  وزارة  أول 
الع�راق وأول وزي�ر ه�و 
حن�ا  الدكت�ور  األس�تاذ 
الط�ب  أس�تاذ  خي�اط 
القانون�ي )العدل�ي( ف�ي 

كلية الحقوق. 
- وف�ي ع�ام 1922م ت�م 
الصح�ة  وزارة  إلغ�اء 
وأصبح�ت مديري�ة تابعة 

لوزارة الداخلية. 
- وأسس�ت بناية صغيرة 
عام 1928م قرب المختبر 

المرك�زي لتك�ون عي�ادة خارجي�ة للمستش�فى 
الملكي وخصص قسم منها للطب العدلي. 

- في عام 1932م عاد الدكتور أحمد عزت القيسي 
من خ�ارج القطر )بفرنس�ا( بصفت�ه أول طبيب 
مختص بالطب العدلي وكذلك باألمراض العقلية .

- ف�ي عام 1935م تم تعيين د. وصفي محمد علي 
مساعدا للدكتور أحمد عزت القيسي.

- في ع�ام 1938م ت�م تأس�يس أول مختبر طبي 
عدلي نظامي .

- ف�ي ع�ام 1939م ت�م فص�ل الط�ب العدلي عن 
المستش�فى الملك�ي وإلحاق�ه بمديري�ة الصحة 

العامة مباشرة وأطلق عليه معهد الطب العدلي .
 - في عام 1940م فصل�ت مديرية الصحة العامة 
ع�ن وزارة الداخلية وتم إلحاقها بوزارة الش�ؤون 

االجتماعية .
 - في عام 1941م أسست بناية معهد الطب العدلي 

الحالية، لكنها طبعا اآلن مرممة ومطورة .
 - في عام 1952م تم تشكيل وزارة الصحة .

 - ف�ي ع�ام 1978م ص�دور قرار بإلح�اق المعهد 
المذكور بوزارة العدل 

 - وفي 1/1/1979م تم تطبيق القرار السابق .
ف�ي  الصح�ة  ل�وزارة  المعه�د  ع�ودة  وكان   -  

الثمانينات .
مدراء المعهد:

-1  د. أحمد عزت القيسي 
-2  د. وصفي محمد علي

-3  د. نذير الدبوني

-4  د. فائق أمين بكر 
-5  د. قيس حسن سلمان

درس الط�ب العدلي في كلية الطب منذ أول دورة. 
وكان تأس�يس الكلية في عام 1927 وأول مدرس 
للجانب النظري هو األس�تاذ الدكت�ور حنا خياط 
وهو في نفس الوقت أول عميد عراقي للكلية بعد 
الدكتور سندرسن باشا البريطاني الذي كان طبيبا 
للعائلة الملكي�ة وأول عميد للكلية. وكان الدكتور 
حن�ا خي�اط أول وزي�ر للصحة في الع�راق، وقام 
بتألي�ف أول كت�اب عراق�ي للطب العدلي واس�مه 
"الدليل في مسالك الطب القانوني" صدرت طبعته 

األولى عام1925 .

الأنظمة الطبية العدلية
النظ�ام الطب�ي العدلي: ه�و مجموع�ة الضوابط 
والتعليم�ات التي يس�ير بموجبها العم�ل، الطبي 
العدل�ي وتختلف ه�ذه األنظمة تبع�ا لاختافات 
القانونية والسياسية والجغرافية، بين دول العالم 
المختلف�ة. وبصورة عامة يمكن تصنيف األنظمة 
الطبي�ة العدلية ف�ي العالم إلى نظامين رئيس�ين 

ومحوريين هما :
١- االنكلوسكس�وني،  كما ف�ي بريطانيا والدول 

المستعمرة من قبل االنكليز.
 ٢- النابليون�ي، وهو النظام الفرنس�ي ويعمل به 

في العديد من الدول األوروبية.
وم�ن تل�ك األنظمة نش�أت وتفرعت ع�دة أنظمة 
طبي�ة عدلي�ة. فقد نش�أ نظ�ام "الكورونر" وهو 
النظام الس�ائد في انكلترا وويلز، وهو من أحسن 

وأكمل األنظمة الطبية في العالم .

والكورون�ر )coroner( ه�و ش�خص ذو منص�ب 
قضائي )قاضي التحقيق( أي لديه شهادة ومنصب 
قانوني، ولديه أيضا شهادة طبية ويكون صاحب 
تجرب�ة وخب�رة جيدة وممارس�ة ألعم�ال تتعلق 
بهذا الموضوع لمدة ال بأس بها وهو مس�ؤول في 
مقاطعة معينة من قبل الدولة وتحال إليه الوفيات 
المش�تبه بها الناتجة من اإلصابات المختلفة مثل 

الجروح المتنوعة: 
حوادث الطرق   1-

-2  حوادث األسلحة النارية 
حاالت االختناق    3-

-4  التسمم 
-5  الكوارث 

-6  وفيات السجون
-8 حديثي الوالدة

-9 األطفال المعذبين
-10 الوفيات الخاصة أثناء العمل وغيرها

وغاية هذه النظام هو التعرف بالدرجة األولى على 
س�بب الوفاة ثم البحث عن وج�ود دوافع جنائية 
أو جرمية م�ن عدمه أي انه يعني باألمور البحثية 
والعلمية، وال�"coroner" ينظ�ر في تلك الوفيات 
وه�و ال�ذي يق�رر إحالته�ا إل�ى الطبي�ب العدلي 
 forensic(     الخ�اص بفحص األم�وات ويس�مى
pathologist( وعليه فإن أكثر الوفيات تش�رح أي 

حوالي 85 – 90 % أو أكثر.
فه�ذا النظام متكامل ولكته يحتاج إلى تس�هيات 
كبي�رة وم�اك كبي�ر ومطبق ف�ي انكلت�را وويلز 
واستراليا ونيوزلندا وبعض الواليات في الواليات 
المتح�دة وغيرها. أما حاالت األحي�اء فيفحصها 
طبي�ب أخ�ر يس�مى "police surgeon" وهن�اك 

أنظمة أخرى مثل نظام الفاحص الطبي.
: "medical examiner" نظام الفاحص الطبي -

المتح�دة،  الوالي�ات  بع�ض   وه�و مطب�ق ف�ي 
وهن�ا أعطيت للطبي�ب صاحية قانوني�ة إضافة 
لصاحيت�ه الطبية مما يؤدي إلى تس�هيات أكثر 
في العم�ل, فالطبي�ب العدلي المخت�ص هو الذي 
يق�رر احتياج الجثة إلى التش�ريح م�ن عدمه وقد 

يش�ارك مع المحقق ف�ي زيارة محل 
الحادث و مقابلة المتهم.

 - نظ�ام الكونتيننت�ال أو النظ�ام 
"Continental system"القاري

موجود ف�ي فرنس�ا ومعظم دول  
أوروب�ا وهن�ا القض�اء والتحقيق 
ف�ي جان�ب والطباب�ة العدلية في 
جانب آخ�ر والجهة التحقيقية هي 
الت�ي تق�رر إحالة قضاي�ا األموات 

األحي�اء  ل�ى او  إ
بة  لطبا ا

لي�ة   لعد ا
ب�ة  لطبا ا لي�ة و لعد ا

جهة تنفيذي�ة فقط والغاية األساس�ية اس�تثناء 
الجرائ�م أو تش�خيصها و بالدرجة الثانية س�بب 
الوفاة لذلك تكون القضايا التش�ريحية اقل بكثير 

.)Coroner(من نظام الكورونر
ومن مشكات هذا النظام أن الجانب التحقيقي أو 
القضائي الذي بيده س�لطة إحالة القضايا ليس له 
دراية بل أن درايته قانونية فقط, وطبيب األموات 
ه�و نفس�ه طبيب اإلحي�اء في كثير م�ن األحيان 
مما يؤدي إلى تش�تت الجهود. وفي فرنسا توجد 
لجان طبية عدلية عدي�دة تفحص قضايا مختلفة 
كاإلصابات والعوق وغيرها مع تقدير التعويضات 
وكله�ا تعتبر لجانا طبي�ة عدلية, كما تعتبر بعض 
التخصص�ات الطبي�ة تخصص�ات طبي�ة عدلي�ة 
وخاص�ة تل�ك المتعلق�ة بعاج ح�االت اإلصابات 

)Trauma( والكسور والتسمم.
 "Fiscal" نظام فسكال -

وهو مطبق في اسكتلندا فقط, ويجمع بين بعض 
خصائص نظ�ام الكورونر ونظ�ام الكونتيننتال. 
فالطبي�ب العدل�ي لألم�وات ه�و نفس�ه لألحياء 
ولكن لديه بع�ض الصاحي�ات القانونية والغاية 

األساسية كشف الجريمة ثم سبب الوفاة. 

النظام الطب العديل يف العراق
ه�و نظام يش�به الكونتيننت�ال ومح�ور عنه بما 
يت�اءم وظروف البل�د وقوانين�ه وأعرافه ونفس 
الطبي�ب يفح�ص قضاي�ا األحياء واألم�وات مما 
ي�ؤدي إل�ى تش�تت الجه�ود والجه�ة القضائي�ة 
والتحقيقي�ة معزول�ة عن الجه�ة  الطبية العدلية 
والجهة القضائية التحقيقية هي التي تقرر إحالة 
القضاي�ا إل�ى الطباب�ة العدلي�ة الت�ي تعتبر جهة 
تنفيذية فقط  والغاية األساس�ية هي الكشف عن 
الجريمة ثم سبب الوفاة والكادر الطبي العدلي في 
العراق قليل ألس�باب عديدة اجتماعية واقتصادية 
وغيره�ا . ومعه�د الط�ب العدلي في الع�راق في 
بغداد هو المركز الرئي�س ألعمال الطبابة العدلية 
في بغ�داد والعراق وه�و مرتبط ب�وزارة الصحة 
حالي�ا، وف�ي كل محافظة هن�اك مرك�ز للطبابة 
العدلية يحتوي على صالة تشريح في المستشفى 
المركزي في مركز كل محافظة  وهو من الناحية 
اإلداري�ة تابع إل�ى دائرة صح�ة المحافظة ومن 
الناحية الطبية واالستشارية العلمية تابع 
الى معهد الطب العدلي وتنظم أعمال الطب 
العدل�ي في الع�راق بقانون يس�مى قانون 
الط�ب العدل�ي والقانون الس�ائد صدر عام 
1987 وال يزال س�اري المفعول، والجهات 

المختصة بصدد تحديثه اآلن.
ويتأثر النظام الطبي بالجهة التي يتبعها 
الط�ب العدل�ي فه�و تاب�ع ال�ى وزارة 
الصحة في العراق و كان سابقا تابعا 
ل�وزارة الع�دل، وتوج�د ف�ي كليات 
الطب في العراق شعب للطب العدلي 
تابع�ة إلى فرع الباثولوجي وكليات 
الطب تكون تابعة إلى وزارة التعليم 
العالي، والغاية منها تدريس المادة 
لطلب�ة كليات الطب واإلش�راف على 
الدراس�ات األولي�ة والعلي�ا ف�ي هذا 

المجال.
كما يعتبر معهد الطب العدلي مركزا 
تدريبيا لطلبة الدراس�ات العليا ) 
دبلوم عالي, ماجستير, بورد 
العدلي  عراقي( في الطب 
لطلب�ة الطب العدلي وفي 
النس�يجي األمراض  علم 

ألنه�م   ))histopathology
مطالبون بمادة الطب العدلي 

)طلبة البورد(. 
ونظ�را لقل�ة الم�اك الطب�ي العدلي ف�ي العراق 
فهنال�ك محافظ�ات لي�س فيه�ا طبي�ب عدلي بل 
طبي�ب قائ�م بأعم�ال الطبابة العدلي�ة وهو عادة 
جراح )Surgeon( بعد إدخاله دوره تدريبية طبية 
عدلي�ه مكثف�ة ف�ي معهد الط�ب العدل�ي ويقوم 
بأعمال التشريح في المحافظة، وإذا صعبت عليه 
قضية يس�تطيع إحالتها إلى معه�د الطب العدلي 
في بغ�داد، ولك�ن بع�د موافقة قاض�ي التحقيق 
ورئي�س محكم�ة الجناي�ات في تل�ك المحافظة، 
وتحال قضايا األموات إلى الطب العدلي باستمارة 
تس�مى اس�تمارة طلب التش�ريح يقوم بتدوينها 
مركز الش�رطة, وقضايا األحياء تحال أيضا بكتب 

رسمية.

مدير معهد الطب العدلي في كردستان لـ"                        ":

انتشار ظاهرة غسل العار والقتل بسبب االنفتاح عىل العالـم !!
       امل�ستقبل العراقي / اأربيل / ب�سرى ال�سمري

 ف�ي إط�ار تغطيتها للفعالي�ات والنش�اطات المختلفة في 
إقليم كردستان التقت جريدة "المستقبل العراقي" بالدكتور 
ياس�ين كريم أمين مدير المعهد الطب العدلي في كردستان 

الذي حدثنا  بإيجاز عن دور الطب العدلي في اربيل قائا:
بعد س�قوط النظ�ام الس�ابق البائد ق�رر برلم�ان حكومة 
كردس�تان تأس�يس معهد الط�ب العدلي في كردس�تان ما 

يقابل أو ما يشابه معهد الطب العدلي في المركز بغداد.
وفي سنة 2002 أسس معهد الطب العدلي, وحسب الدستور 
البرلمان�ي حيث ت�م ربطه مع وزارة الصح�ة ووزير صحة 
كردس�تان ويس�مى بالمديرية العامة لمعه�د الطب العدلي 

في اربيل.

م�سوؤوليات املعهد
 والمعه�د يحت�وي عل�ى هيكلية كامل�ة,  وهو المس�ؤول 
على مديريات الط�ب العدلي في المحافظات, الس�ليمانية, 
أربي�ل, دهوك ومديريات أخرى ف�ي كرميان وكويه, وأيضا 
هناك نش�اط اخر لهذه المديرية ف�ي اقضية ونواحي أربيل 
)فروعها( ولكن المقر الرئيس�ي في أربيل, وان عمل ودور 
معهد الط�ب العدلي فهو يعتبر المس�ؤول على كل األعمال 
الفنية حيث يكون ارتباطه مباش�راً م�ع جميع المديريات, 
وأي فعالي�ة يك�ون ارتباطها م�ع تلك المديريات مباش�رة, 
وبم�ا انه يتم نقل أي فعالية س�وف تكون ع�ن طريق لوب 
س�ايت إلى معهد الط�ب العدلي, وهو أساس�ا يحتوي على 
مختب�رات كبي�رة وحديثة جدا, وعلى س�بيل المث�ال هناك 
مختب�رات مختص�ة لجمي�ع الفحوصات, وفي ذل�ك الزمن 
البائ�د كان ينقل جميع الفحوصات إل�ى بغداد, ولكن اليوم 
تغير األمر تماما حيث توفرت لدينا جميع األجهزة المتطور 
ولجمي�ع الفحوص�ات الطبية. وفي س�نة 2003 كان معهد 
الط�ب جاهزا لجميع الفحوصات الطبية لذلك ,حيث احتوى 
على مختبرات حديث�ة )كيمياوية, وبايلوجي( وتوجد لدينا 
مديريات خاصة وهي مديرية المقابر الجماعية وهي كثيرة 
جدا في كردس�تان, ومن حيث الكوادر فه�ي كافية لعملها 

في معهد الطب العدلي.

معوقات تواجه عملنا
وعن المعوقات التي تواجه العمل قال الدكتور ياسين: طبعا 
عملن�ا في هذا المعهد وفروعه عمل ش�اق وصعب جدا من 
حيث التعامل مع الناس الذين يأتون إلى الطب حيث يعانون 

معان�اة كثيرة وصعبة، ولكن الك�وادر والماك الطبي  فيها 
يتحمل�ون ما يش�اهدونه من صعوب�ة التعام�ل مع هؤالء 
الن�اس, وكل هذه المش�اكل والمعوقات عموما نش�أت من 
انتش�ار القتل لغسل العار في كردس�تان وانتشارها الكبير 
ف�ي الس�ليمانية والذي ال يمكن الس�يطرة علي�ه إلى يومنا 

هذا.
وأضاف: أن مس�ألة غس�ل العار هذه تعتبر مس�ألة طبيعية 
عن�د كل الن�اس في مجتمعنا هذا,  بش�كل مح�دود، ال كما 

نشاهده اليوم ونلمسه.
 فهذه الظاهرة تزداد سوءا يوما بعد يوم, واألسباب في ذلك 
هي سياس�ة االنفتاح مع العال�م  اي بمعنى ان ابناءنا بدأوا 
ينفتحون على هذه االعمال من خال الموبايل والس�تايت 
واالنترنيت وهذا هو الس�بب الرئيس لمث�ل هذه الحالة ,اي 
يكون اختاطهم بين الش�رق والغرب وخصوصا المس�ألة 
الجنس�ية هي العامل االساسي والسبب الرئيسي لمثل هذه 

والت�ي  المش�اكل 
بدوره�ا تؤدي الى 
ل�ذا  الع�ار،  غس�ل 
خال  م�ن  ناحظ 
عملن�ا هن�ا الكثير 
م�ن الضحاي�ا من 
والفتيات  الش�باب 
يك�ون  وال�ذي 
واحده�م في عمر 
وه�ذه  ال�ورود, 
األمور كلها تحتاج 

إلى الوعي والثقافة 
والمس�ؤول هن�ا هو الش�عب م�ن البصرة الى ده�وك ألنه 
ش�عب متخلف وغي�ر واع تماما, ولناحظ ف�ي أوربا هناك 
ال أحد يس�أل ع�ن االخر والن هن�اك بينهم رواب�ط ثقافية 

ووعي�ا متطورا يختلف عما علي�ه اليوم في مجتمعنا هذا 
وه�ذا التع�اون والتوعية توجد عندهم من�ذ القدم, ولكن 
نح�ن اليوم ال توجد عندنا مث�ل هذه الثقافة والوعي, فما 
ناحظ�ه اآلن االب يج�ب ان يس�يطر على أبنائ�ه والبنت 
يج�ب ان تخاف من أبيها واخيه�ا ولكن ال جدوى من ذلك 
التعام�ل فهو في كل االحوال فاش�ل ف�ي مجتمعنا فلذلك 
تاحظون ان البنات عندما يذهبن الى الجامعات ال يملكن 
الحري�ة الكاملة في التحدث مع زمائهن بس�بب الخوف 
ال�ذي ينتابهن من األهل, والمش�كلة هنا انن�ا نحتاج الى 
ثورة توعية كاملة وش�املة للش�عب وه�ذه الثورة يجب 
أن تق�وم فيها الحكومة لتوعية ما هو مطلوب من هؤالء 
الناس , وانا برأيي ان جميع المنظمات المسؤولة عن هذا 
االمر هي منظمات متعمدة أن تنشر هذه التوعية للشعب 
الن كم�ا تعلمون لم تجد الحل المناس�ب لهذا االمر النهم 

ايضا هم السبب في ذلك. 

املطلوب حملة توعية
وبش�أن إمكانية الح�د من هذه الظاهرة اك�د مدير معهد 

الطب العدلي في كردستان قائا:
نح�ن قب�ل س�نتين او اكث�ر 
التقين�ا بالس�يد نيجيرف�ان 
الظاه�رة  بخص�وص ه�ذه 
والح�د منه�ا وب�دا لن�ا انه 
مهتم كثيرا به�ذا الموضوع 
كثي�را,  ولك�ن يج�ب عل�ى 
به�ذه  يقوم�وا  أن  اإلع�ام 
المهمة لكي ينش�روا الوعي 
والثقاف�ة بين أبناء الش�عب 
حيث يصل ف�ي كل بيت عن 
طريق التلفزيون واالنترنيت 
ويج�ب على اإلعام أيضا ان 

يتخذ برنامج ويعمل به. 
ونح�ن ف�ي دورن�ا تكلمن�ا 
ل�وزارة األوق�اف وخطب�اء 
ف�ي  واألس�اتذة  الجمع�ة 
الجامعات والمدارس اإلعدادي 
والمتوس�طة من اج�ل الحد من هذه الظاه�رة, ويجب على 
الطال�ب ان يعرف في المتوس�طة ما هو الجهاز التناس�لي 
وم�ا هي مش�اكله وس�وف تثور قنبلة بعد عش�رين س�نة 

اذا بق�ي الح�ال على ما هو الي�وم, اي عدم توفي�ر التوعية 
والثقاف�ي ألبنائنا وكما ي�ؤدي الى ضرر كبي�ر في العوائل 
حي�ث أن الفس�اد مازال ينتش�ر بس�رعة كبيرة ف�ي أنحاء 
العراق, وخاصة ان العراق م�ازال مفتوحا من كل الجوانب 
حيث يأت�ون اليه من جميع الدول األوربي�ة والعربية وكما 
ترون وتشاهدون الحفات والديسكو والدنس وهذا بالطبع 
كله يعتب�ر من المضاعفات التي تكون لها التأثير المباش�ر 

لهذه الظاهرة. 

عدد  الوفيات هذه الظاهرة
ليس هناك عدد محدود لهذه الظاهرة ألنه يأتي يوم نرى فيه 
جثة واحدة ويأتي يوم آخر فيه ما يقارب العشرون جثة او 
حال�ة, اما نوع االنتحار فهو متنوع كثي�را وهذا طبعا دليل 
آخر على انهم يقلدون األف�ام الغربية, ونرى ايضا ظاهرة 
حمل األس�لحة لألطفال الذين ال يتجاوزون الخمس سنوات 
وه�ذه بحد ذاتها حالة غير صحي�ة فيجب على الحكومة أن 

تحد من هذه الظاهرة أيضاً.

اأمرا�ض الكولريا
مرض الكوليرا هو مرض ينشأ من التلوث في البيئة والماء 
والتل�وث في األكل وهذا ش�يء عادي مثلما ينتش�ر مرض 

األفلوانزا.
حي�ث قيل في زم�ن مض�ى ان الكوليرا وب�اء , والوباء هو 
ما ينتش�ر بس�رعة وإذا لم يتم العاج له في أوانه وس�وف 
يقت�ل الكثير من الن�اس ويزداد العدد في ذل�ك ,ولكن اليوم 
كما تش�اهدون ان توفير الدواء بكث�رة والعاج الازم لهذا 
المرض يحد من وجوده وانتش�اره, ونحن كثيرا مانس�مع 
ع�ن طريق االعام ب�ان م�رض الكوليرا منتش�ر حتى هذا 
الي�وم وطبعا ه�ذا الكام غير صحيح, فحت�ى يومنا هذا لم 
تح�دث لنا اي حالة م�ن هذا المرض في اربي�ل , وايضا في 
الس�ليمانية قضوا على هذا المرض وحدوا من انتشاره في 

المدينة.

العالقة بني الف�ساد والكولريا
الفس�اد يعني الم�رض، والكوليرا هي أيض�ا تعني المرض 
ولكن هن�اك الكثير من االختاف بينهما, ان مرض الكوليرا 
له عاج وعاجه بس�يط جدا, الفساد يجب ان يكون عاجه 
قويا جدا وخاص�ة اذا كان من ناحية االمن القومي ، اما اذا 

من ناحية الصحة ليس له وجود بيننا.

حتقيقات12
www.almustakbalpaper.net

 العدد )388(  االربعاء  21  تشرين الثاني  2012



      امل�ستقبل العراقي / الدكتور علي التميمي 

اكتس�بت عاش�وراء رمزيته�ا م�ن اإلم�ام 
الحسين, واكتس�ب اإلمام الحسين رمزيته 
من رس�ول الله "ص" فهو سبطه وهو ابنه 
بنص اآلية "61" من س�ورة آل عمران , اما 
الذين يحلو لهم نفي أبوة رسول الله للحسن 
والحسين باآلية المباركة "ماكان محمد ابا 
احد م�ن رجالكم ولكن رس�ول الله وخاتم 
النبيي�ن" فق�د فاتهم فهم المعن�ى وتأويله 
ألنهم اتبعوا من هم ليس�وا من الراس�خين 
ف�ي العل�م مثلما ل�م يعرف�وا تفس�ير ابوة 
اس�ماعيل ألوالد يعقوب "عليه الس�ام" , 
وكذلك لم يعرفوا كيف اصبح عيس�ى "عليه 
الس�ام" من ذرية ابراهيم "عليه الس�ام" 
وه�و يرتب�ط به ع�ن طريق ام�ه المطهرة 

مريم العذراء "عليها السام" .
والحس�ين "علي�ه الس�ام" ه�و الثائر ضد 
الفس�اد بش�خص يزيد والعصابة االموية, 
قال رس�ول الل�ه "ص" : "اذا رأيتم معاوية 
وعمر بن الع�اص مجتمعان ففرقوا بينهما 
"، وق�د فع�ل اح�د الصحابة ذل�ك بتطبيقه 
لوصية رسول الله "ص" عندما  رأى معاوية 
وعمر بن العاص مجتمعان يتحدثان سوية 
فج�اء وجلس بينهما , فاس�تنكر عليه عمر 

بن العاص وقال له: لماذا فعلت هذا ؟
قال: لتطبيق وصية رسول الله "ص" فرقت 
بينكما "ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 

عنه فانتهوا " .
ومن صور الفساد االموي: ان مروان اعطي 
له خمس افريقي�ا من المال، وعندما دخلت 
ابل عبد الرحمن بن ع�وف محملة باالموال 
ض�ج فق�راء المدينة فكان�ت الث�ورة التي 
اسقطت الخليفة عثمان بن عفان وقد وقف 
الحسن والحسين في باب الخليفة يدافعان 
ل�درأ الفتنة الت�ي انتهت بمقت�ل عثمان بن 

عفان.

واالم�ام الحس�ين رأى الفس�اد ي�دب ف�ي 
المجتم�ع بس�بب فس�اد الس�لطة االموية 
وواكب ذلك منذ ش�بابه حتى كهولته "عليه 
الس�ام" حين آل االمر الى يزيد بن معاوية 
المتجاهر بش�رب الخمر وال�ذي كان يقول 

شعرا :-
لعبت هاش�م بالمل�ك فا .... خب�ر جاء وال 

ح�ي  نزل و
وكان ابوه معاوية 
غيظ�ا  يحنق�ن 
ويشتاط بغضا 
رس�ول  ألن 
"ص"  الل�ه 
يذك�ر على 
ئ�ر  لمنا ا
خم�س 

م�رات 

 , بالي�وم 
نق�ل  كم�ا 
عن�ه  ذل�ك 
ب�ن  الولي�د 
ال�ذي  المغي�رة 
نزل�ت ف�ي ذم�ه 
س�ورة  وتوع�ده 
"ذرن�ي  المدث�ر 
وحيدا  خلق�ت  وم�ن 
-11- وجعل�ت له ماال 
وبني�ن   -12- مم�دودا 
ومه�دت   -13- ش�هودا 
له تمهي�دا -14- ثم يطمع 
ان ازي�د -15- كا ان�ه كان 
آلياتنا عنيدا -16- سأرهقه 
س�ورة   -17- صع�ودا" 
المدث�ر. وه�ذا الرجل الذي 
ن�زل ب�ه ه�ذا الوعيد من 
قب�ل جبار الس�ماوات 
وال�ذي  واالرض 

كان يوم�ا يقول ع�ن القرآن بانه "س�حر" 
ه�ذا المتعنت المتغطرس ال�ذي كان يتوحد 
في كس�اء الكعبة كبرياء وغطرسة لم يبلغ 
بالكراهي�ة والحقد مابلغ�ه معاوية , حيث 
يقول ابنه: ج�اء ابي يوما مغضبا فقلت له، 
ي�ا ابي مالي اراك مغضب�ا هل قصر احد من 

العيال بخدمتك ؟
قال: ال ولكن جئت من الئم الناس 

قلت يا ابي ممن جئت؟
قال: جئت الليلة من معاوية وقد جمعني به 
مجل�س فقلت: يا امي�ر المؤمنين: لقد هلك 
الحس�ن بن علي بن ابي طالب, فهل ارفقت 

بأبناء عمومتك من بني هاشم ؟
يق�ول: فضرب معاوية على فخذي وقال: ال 
أم ل�ك، لقد حكم ابو بك�ر واجتهد ما اجتهد 
ثم هلك ف�ا يقال عنه اال أب�و بكر، ثم حكم 
عمر بن الخط�اب واجتهد ما اجتهد ثم هلك 
فا يقال عن�ه إال عمر بن الخطاب، ثم حكم 
اخونا عثمان بن عفان واجتهد ما اجتهد ثم 

هلك فا يقال عنه اال عثمان بن عفان.
ثم يقول معاوية بحس�رة وغضب: اما اخو 
بن�ي هاش�م: فا ي�زال يذك�ر عل�ى المنائر 
خمس م�رات بالي�وم - ينقل ه�ذه الرواية 
الشيخ المفيد في كتابه "االختصاص" وهو 
م�ن علماء بغداد في الق�رن الرابع الهجري 

واستاذ كرسي الفقه والتفسير.
والحس�ين ب�ن علي ب�ن ابي طال�ب "عليها 
السام" يعرف كل هذا عن العصابة االموية 
التي اوصلت الحكم واالم�رة الى يزيد وهو 
اب�ن معاوية الذي عرفنا حقده وعدم ايمانه 
اصا باالس�ام وهو ابن ابي س�فيان الذي 
طل�ب م�ن نس�اء قريش ع�دم الب�كاء على 
قتاهم في بدر حتى اليذهب الحزن والكمد 
من نفوس�هن، وله�ذا قامت هن�د زوج ابي 
س�فيان ب�أكل كبد حم�زة عم النبي وس�يد 

الشهداء في معركة احد.
فاالمام الحس�ين ث�أر ضد الظلم والفس�اد 
الذي عش�ش في الس�لطة وبع�ض نواحي 
المجتم�ع, فهو ليس بطالب س�لطة كما قد 
يظ�ن البعض خط�أ, وانما ه�و يحمل ثقل 
الوالية ومس�ؤوليتها بفه�م معرفي يقول: 
"اهل البي�ت هم عيش العل�م وموت الجهل 
" وبن�ص م�ن الس�نة النبوية الت�ي تقول: 
الحس�ن والحس�ين امامان قام�ا او قعدا" 
وتق�ول بم�ا اس�تفاضت ب�ه كت�ب االولين 
من صحاح ومرويات "الحس�ن والحس�ين 
س�يدا ش�باب اهل الجنة" وتقول "حس�ين 
من�ي وانا م�ن حس�ين" وهذه الش�هادات 
تدعمه�ا النص�وص القرآني�ة الت�ي تحدثت 

عن اول�ي االمر وخصائصه�م "انما وليكم  
الل�ه ورس�وله والذين امن�وا الذين يقيمون 
الصاة ويؤتون ال�زكاة وهم راكعون"  و " 
اطيع�وا الله واطيعوا الرس�ول وأولي االمر 

منكم" .  وقد اجمعت مرويات الصدر االول 
من االس�ام على ان من اعطى الزكاة وهو 
راك�ع ه�و االمام علي ب�ن ابي طال�ب, فلم 
يع�د لتخرصات البعض في ان�كار مثل هذه 
النص�وص من حج�ة, يدع�م ذل�ك ويؤيده 
واق�ع اهل بيت النب�وة من االئم�ة االطهار 
وس�لوكهم بين الناس ال�ذي عرف بالتقوى 
والتواض�ع والعل�م يقول االمام الحس�ين: 
"عميت عين التراك مت�ى غبت حتى تحتاج 
الى دليل" ودعاؤه في يوم عرفه هو برهان 
على خلوصه وعبوديته لله وعلمه بصفات 
الجالة مث�ل دعاء ابيه االم�ام علي بن ابي 
طالب المعروف بدع�اء "الصباح" الذي من 
يعرفه يعرف ان�ه اليمكن ان يصدر اال ممن 
قال عنه رس�ول الله: "انا مدينة العلم وعلي 
بابه�ا" وقال عن اه�ل البي�ت" التعلموهم 
فإنه�م معلمون" ولذلك عندما جاء عبد الله 
بن عم�ر "رض" ينهى االمام الحس�ين من 
الخروج الى العراق قائا: سمعت رسول الله 
"ص" يقول: ان ابني هذا يقتل بشط الفرات 
"فتبس�م االمام الحسين وقال: "هذا يوجب 
علي الخروج تنفيذا لقول رس�ول الله الذي 
الينطق عن الهوى ان هو اال وحي يوحى".

فاالم�ام الحس�ين كان مصحح�ا ومصوبا 
الراء م�ن كانوا حوله من المس�لمين مثلما 
كان مؤه�ا اوح�د لفضح الفس�اد والظلم 

ورفض سريانه وعدم السكوت عنه .
والذي�ن يري�دون احي�اء ذك�رى عاش�وراء 
الحس�ين وثورت�ه الت�ي اصبح�ت عالمي�ة 
الش�هرة عليهم ان يحاربوا مظاهر الفساد 
على قاع�دة "قاتل�وا الذي�ن يقاتلونكم من 
الكفار" واقرب من يقوم بالفساد اليوم الينا 
هم من يمارسون الفس�اد المالي واالداري 

واالخاقي في العراق .
اما الفس�اد المالي فا حاجة بنا الى ملفات 
الجهات التي عينت رس�ميا لمتابعة الفساد 
ثم اصبح بعض اعضائها جزءا من الفس�اد 
والذ آخ�رون بالصم�ت خوف�ا او ضعف�ا ، 
فالذين تورطوا في الفساد ويحلو لهم لبس 
الس�واد تظاه�را وخديعة لعام�ة الناس او 
بعض الذين قد يساهموا في بذل المال لبعض 
المواك�ب الحس�ينية تمويها وتس�ترا على 
فسادهم المالي, فهؤالء لم يعودوا يخفون 
على ذي بصيرة, فش�ركاتهم من السيارات 
وش�ركاتهم في االتص�االت ومش�اركتهم 
ف�ي كبريات ش�ركات المق�اوالت هي مما 
اليخفى على من ذكرن�ا, فلماذا اليصار الى 
استدعائهم علنا ومحاسبتهم على ثرواتهم 

الجديدة وهي سحت ومن المال الحرام ؟
 والذي�ن تورطوا في السمس�رة لش�ركات 
وهمي�ة ف�ي الكهرب�اء واالعم�ار والنف�ط 
والنق�ل واالتص�االت هم كذل�ك معروفون 
باالس�ماء فلماذا يت�م التس�تر عليهم حتى 
تبق�ى قضية الفس�اد ف�ي الع�راق وكأنها 

احجية  وطاسم يصعب فك شفرتها ؟
واذا ظل�ت الجه�ات الحكومية المس�ؤولة 
تتعمد عدم االفصاح عن الفاس�دين والذين 
مضى عليهم ما يقرب من عقد من الس�نين 
يس�رقون ويهربون مال العراق حتى وصل 
فس�ادهم الى البنك المركزي العراقي والى 
ووزارة  والداخلي�ة  الدف�اع  وزارة  عق�ود 
الصح�ة والتربي�ة والتعليم العال�ي ووزارة 
التجارة ووزارة االتصاالت وبقية الوزارات 
والهيئات ليس�ت مس�تثناة من آفة الفساد 
عيش�هم  العراقيي�ن  عل�ى  نغص�ت  الت�ي 
وافس�دت حياتهم وحرمتهم م�ن ثروتهم, 
فان محط�ة االنفج�ار مقبلة ول�ن ينافس 
محطة عاشوراء الحسين ذكرى الثورة على 
الظلم والفس�اد التي لم تعد توازيها بثقلها 
العقائدي ووزنها الشعبي المتميز بإخاصه 

أية ثورة اخرى .
والذي�ن تمرس�وا ف�ي اس�تحضار ذك�رى 
ث�ورة االمام الحس�ين هم مطالب�ون اليوم 
اكث�ر من اي وقت مضى بمحاس�بة رؤوس 
الفس�اد ف�ي الحكوم�ة وحواش�يها وف�ي 

االح�زاب وممثليها وفي الكتل ورؤس�ائها 
وف�ي االس�ناد وفوضاها وف�ي المصالحة 
ولمته�ا غي�ر المتجانس�ة وغي�ر المؤهلة, 
وفي الميليش�يات وعنترياته�ا وفي بعض 
الصح�وات وع�دم صدقها وفي التس�ميات 
العش�ائرية والمنتفعين فيه�ا وفي االقاليم 
غطرس�ة  م�ن  المواطن�ون  يعان�ي  وم�ا 

رؤسائها والمتنفذين فيها.
ان المهمة الوطنية والمس�ؤولية االخاقية 
إلحياء ذكرى الثورة الحس�ينية هو التركيز 
المباش�ر على فضح شبكات الفساد المالي 
في العراق باالس�ماء والعناوين واألرصدة 
واالهازي�ج  وال�ردات  القصائ�د  ولتك�ن 
والشعارات منصبة على هذا الجانب الخطير 
الذي يهدد حي�اة العراقيين ويتركهم فقراء 
تتصدق عليهم بع�ض الفضائيات لغاية في 

نفس يعقوب.
والمسؤولية الثانية هي التوجه لفضح من 
قاموا باالعان الوقح والمس�تفز لمش�اعر 
الجماهير المؤمن�ة في العراق باحتفال بما 
س�مي "انتخ�اب ملك�ة جمال بغ�داد" على 
طريقة كازينوا لبنان وادول س�تار وس�تار 
اكاديم�ي ذات النكه�ة اليهودي�ة الموغل�ة 
في المكر والفس�اد وه�ذا االحتفال البائس 
تقف وراءه بعض الفضائيات وبعض الذين 
تلوث�وا بثقاف�ة التنتمي لروح ه�ذه االمة، 
وظل�وا يتنقل�ون كم�ا تتنقل الفيروس�ات 
والجراثي�م في مراكز االعام والثقافة لذلك 

توقف ابداعها وهزل انتاجها .
والمس�ؤولية الثالث�ة ه�ي فض�ح وتعرية 
غي�ر المؤهلين وغي�ر الكفوئين م�ن الذين 
غزوا دوائر الدولة ومؤسساتها من رؤساء 
اقس�ام وش�عب وم�دراء عامي�ن ووكاء 
وزارات نتيج�ة المحاصص�ة البغيضة التي 

شجعت ورعت الفساد في العراق.
رئيس مركز الدراسات واالبحاث الوطنية
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الذين مترسوا يف استحضار 
ذكرى ثورة االمام احلسني 

مطالبون اليوم أكثر من اي وقت 
مضى بمحاسبة رؤوس الفساد 
يف احلكومة وحواشيها ويف 

األحزاب وممثليها ويف الكتل 
ورؤسائها

اإلمام احلسني كان مصححًا 

ومصوبًا آلراء من كانوا حوله من 

املسلمني مثلام كان مؤهال أوحد 

لفضح الفساد والظلم ورفض 

رسيانه وعدم السكوت عنه.

عاشوراء  .. والفساد المالي في العراق

الحسين" عليه السالم " إشعاع لإلنسانية جمعاء

 العدد )388(  االربعاء  21  تشرين الثاني  2012

          د. فا�سل اآل حجام   
                                                    

في العش�رة األولى من محرم بدأت المس�يرة الجهادية لتنير دروب 
الثائرين على الظلم واالضطهاد لتبقى هذه المس�يرة نبراس�ا يشع 

في نفوس اإلنسانية طيلة العقود والقرون السالفة والاحقة.
فمس�يرة الحس�ين لم تكن مقصودة على غايات س�لطوية وال هي 
هدف لمآرب نفس�ية بل هي ث�ورة اجتماعية لتعتق اإلنس�انية من 
اضطهاد س�لطة سياس�ية تش�بعت نفوس�ها باألنانية والكراهية 

لتتحكم بمصائر األمة اإلسامية حتى تجهض مصير البشرية .
فالحسين لم يكن ثائرا لغاية دنيوية ولم يسع لمغانم ذاتية. بل كانت 
مس�يرته الجهادية استش�هادا من اجل قضي�ة تحررية من عبودية  
نظ�ام القهر واالس�تهانة واالنحراف بالدين اإلس�امي لانحطاط 

والولوج به لحافات السقوط في الرذيلة  واالنحراف االجتماعي .
ليك�ون الحس�ين القائ�د المنقذ لإلنس�انية المضطه�دة والخاص 
به�ا من كيد نظام س�لطة ظالمة ليبقى أس�طورة خالدة في ضمير 
اإلنسانية جمعاء لتسطر ملحمة استشهاده سطور تاريخ البشرية 

لتبقى درسا ثوريا لكل شعوب الخليقة مادامت هي على البقاء.
فالحس�ين هو بحق فخر واعت�زاز لكل األدي�ان والطوائف، وكذلك 
يبقى مدرس�ة تش�ع بأفكارها مادام�ت الحياة موج�ودة على هذا 
الكون. ومن لم يتعظ بثورة الحس�ين والذي�ن لم يأخذوا العبرة من 
مس�يرته الجهادية فهم من س�الة غير إنسانية بل هم لقطاء بذرة 
شيطانية، وعندي صور لقادة ترسخت عندهم المبادئ بعد عشرات 

القرون من ملحمة التاريخ الحسينية.
فه�ذا غاندي )الهندوس�ي( محرر الق�ارة الهندية والذي يستش�هد 
بمقولته المأثورة )تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر(، 
والمثال اآلخر هو الزعيم ماوتس�ي تونغ وهو صاحب كتاب الثورة 
الثقافي�ة في الصي�ن بعدما قابل وفد منظمة التحرير الفلس�طينية 
في ع�ام 1960 ليرد عل�ى مقولة احمد  الش�قيري رئيس المنظمة 
انذاك وهو يقول، يا رفيق ماو جئناكم من أقاصي الشرق لكي نتعلم 
منكم الثورة فرد عليه ماوتس�ي تونغ بعبارة وكأنها صاعقة نزلت 
عل�ى رؤوس الحاضرين في قاعة االس�تقبال )جئتمونا من اقاصي 

الشرق لتتعلموا منا الثورة والحسين عندكم مدفون(.

ه�ذا هو الحس�ين الثائر ضد ظل�م بني امي�ة الناقمين على أهل 
بيت النبوة والرسالة  ليسجلوا أقبح جريمة في تاريخ البشرية 
ليأخذوا بثأر أبائهم من الحسين في واقعة الطف، تحيا ذكراها 
اإلنسانية في كل عام وحتى النهاية الحتمية لهذا الكون  وهو 
يق�ول لهم )والله لم أعطيك�م بيدي اعطاء الذليل وال اقر لكم 

إقرار العبيد(
نعم هذا هو ابو المناضلين إلحقاق الحق الذي ضحى 

بنفس�ه وعياله وأصحابه من اج�ل ديمومة دين 
جده محمد )ص( ولكن أين نحن من ذاك اليوم، 

فالبعض من الذين يلبسون جابيب الدين 
وه�م أصاب م�ن إس�افهم  بني امية 

يتحدثون بالدين والدين براء منهم، 
المتسيدين  والبعض من ساستنا 

على رقاب المس�اكين يدعون 
بال�والء لهذا اإلم�ام الثائر 
الظل�م  عل�ى  العظي�م 

 ، د ضطه�ا ال ا و
واتساءل هنا، هل 
خطاه  عل�ى  ه�م 

م�ن زه�د وعب�ادة 
وإخاص؟.
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النجوم
 يف اخللق الشعبي

التواشيح الدينية وقراءة القران األمثال البغدادية

األمطار والثلوج يف املفهوم الشعبي

اعداد: كمال لطيف �شامل

من تراثنا الغنائي..

تقع هذه المحل�ة البغدادية بجوار 
س�وق الغ�زل والى ج�وار محل�ة ابو 
دودو وهي امت�داد إلى محلة صبابيغ 
اآلل، والدهان�ة عرفت باس�مها لكون 

العاملي�ن به�ا يمتهن�ون بي�ع الدهن 
والشيرج والدبس وكان من اشهرهم 
عبد علي الدهان ومهدي الطحان ومن 
المح�ال الش�هيرة في محل�ة الدهانة  
الش�كرجي  كن�ش  الل�ه  عب�د  مح�ل 
وس�يد عبد الله الش�كرجي وكان هذا 
الس�وق يعج بحيوي�ة متميزة وكانت 
هناك مطبعة س�يد نايل سيد محمود 
الحس�ين ومحل التناني�ر للحاج رضا 
الس�عدي وكان اب�رز م�ا يمي�ز ه�ذه 
المنطقة وجود مح�ال لبيع العقاقير 
الطبي�ة القديمة لس�يد صادق وس�يد 
محمود وكان�ت مصبغة الدهانة التي 
يتداخل بعضه�ا كل التنانير 
حج�ي رضا وحجي خضير 
التناني�ر  صناع�ة  وكان�ت 
متقن�ة  صناعي�ة  ح�رف 
وكانت هناك حفرة يوضع 
فيها التراب الحري وتسقى 
ت�دان  ذل�ك  بع�د  لمرتي�ن 
باألقدام وتخلط مع الحلفة 
للتماس�ك  الحدي�د  وبقاي�ا 
بعضه�ا مع البع�ض ولكن 
القاع�دة األساس�ية فيبين 
بعد ذلك السطح ومن أشهر 
صناع التناني�ر حجي رضا 
الس�عدي  وحج�ي صاحب 

وقد وجه الفرح للنسيان.

شغف القدامى بالقمر شغفا كبيرا وهاموا 
به هياما شديدا ووصفوه وصفا كثيرا فكان 
س�لوة العاش�قين ... ورفيق المغتربين وقد 
أطنب االدباء والش�عراء في وصفه فقال ابن 

المعتز:
إلي�ه ك�زورق م�ن  وانظ�ر 

فضة
قد أثقلته ح�موله من 

غ�ير
  وقد ذك�ر النويري 
القمر كالشمس في  أن 
الضياء.. فلم يكن يعرف 
النه�ار فامر  الليل م�ن 

وتعال�ى  س�بحانه  الل�ه 
الملك جبري�ل أن يمر على 

القمر بجناحي�ه فنفذ جبريل 
امر الباري عز وجل فمحاه وصار 

ضوؤه كما نراه اليوم. لكن أجدادنا البغاددة 
المحدثين اعتقدوا أن الشمس والقمر إخوان 
وحدثت بينهم�ا ذات يوم معركة ضارية مما 
جعل الشمس ان تلطم القمر في احدى عينيه 
فعميت وصار القمر منذ ذلك اليوم اعور وقد 
س�خر الش�اعر مال عبود الكرخي ش�عرا من 
الذي�ن اعتقدوا ه�ذا االعتقاد فق�ال: ويوجد 

بعض بيهم كم غبي واغبر 
صقيع ويعتقد ان الكمر اعور 

وكان لظه�ور اله�الل ف�ي اول كل ش�هر 
عرب�ي معناه ومغ�زاه ، فكان جمي�ع الناس 
يصعدون فوق سطوح منازلهم لرؤية الهالل 
الذي هو اب�ن ليلة وحده وما ان تقع عيونهم 

عليه حتى يأخذون بالدعاء والرجاء بقولهم، 
)يا هالل المبارك تهل علينه وعلى جميع امة 

محمد بالخير والبركة والعافية(.
بينما يخرج بعضهم اآلخر من جيبه قطعة 
نقود من الفض�ة أو النقود أو أي 
مع�دن آخ�ر .. ويقف أمامه 
طفال صغي�را ال يتجاوز 
العاش�رة م�ن عم�ره 
ث�م يأخ�ذ بتعريض 
قطع�ة النق�ود إلى 

القمر وينظ�ر إلى وجه الطف�ل ظنا منه بان 
اس�تقبال الهالل به�ذه الطريقة س�يزيد من 

ماله. 
أم�ا أوض�اع الهالل فق�د كان�وا يعللونها 
بعدة تعلي�الت فإذا رأوه منبطح�ا على ظهر 

فرسه قالوا:
"الحمد الله والش�كر ... هذا الشهر ماكو 

مشاكل الكمر نايم على ظهره".
أم�ا إذا رأوه واقف�ا عل�ى زاوي�ة قوس�ه 

تشاءموا منه كثيرا وقالوا:

حفل�ت النج�وم باهتم�ام كبير لدى 
الع�رب، وكان نتيج�ة ه�ذا االهتمام أن 
قس�موها إل�ى مجموع�ات مختلف�ة ، 
وأطلق�وا بعد ذلك كل مجموعة اس�ماء 

وما إلى ذلك من أسماء. 
كما أنهم ذهبوا في اتجاهات ش�تى 
في طلوع نجم أو أفوله وصاغوا حكايات 
وقصصا خرافية كثي�رة واعتقد العرب 
أنه�ا مخلوقة من النور واعتقد بعضهم 
اآلخر بأنها معلقة بي�د المالئكة ويقال 
ب�ان انتش�ارها يك�ون بموت م�ن كان 
يحمله�ا من المالئكة واعتق�د البغاددة 
بان لكل إنس�ان نجمة معلقة في سماء 
وج�وده فان بقي فه�ي باقية وان مات 
فهي تخر وتس�قط على شكل الشهاب 
ولهذا فانك تس�مع الواح�د منهم يقول 

لدى رؤيته شهابا ساقطا )يا شوف شنو 
راح يموت الله يرحمه( ومن هنا نستدل 
على أنهم كانوا يتش�اءمون من تساقط 
الش�هب كثيرا ومما يرويه لن�ا التاريخ 
أن بع�ض النج�وم تس�اقطت ف�ي أيام 
األمي�ر احمد بن طول�ون.. حاكم مصر 
فتشاءم كثيرا .. وتسربت المخاوف الى 
قلبه.. فاس�تدعى المنجمين والعلماء.. 
ليخبروه عن سر هذه الظاهرة المروعة 

فادخل عليه احدهم وقال: 
قالوا تساقطت النجوم 

لحادث فظ عسير 
فأجبت عند مقالهم

بجواب محتشك خبير
هذي النجوم الساقطات 

نجوم أعداء األمير

وه�و ضرب م�ن أض�راب الش�عر الش�عبي 
ويس�مى أيضاً )الم�وال(، وينظ�م بثالث قواف 
متش�ابهة ولكنها مختلفة المعنى وثالثة قواف 
أخ�رى متش�ابهة ومختلف�ة المعنى ث�م قافية 
سابعة تش�به القوافي الثالث األولى لفظيا مع 
اخت�الف المعن�ى، وهذا مث�ال على ه�ذا النوع 

الجميل من الشعر:
يلزاير المصطفى مني الوجد وصله

واذكرله شوكي ومحبتي وصله
بلغ رسول الهدى تسليمنا وصله

يلطف ربنا بجمع الشمل والحال
االمة صارت فرق والرب عنده الحل
البد يوم اليجي وينصلح بينا الحال

وليمشي ورب الهدى ربك تره  يوصله 
لكن األبوذي�ة ينتهى عند انتهاء الجناس�ات 

الثالثة وتكون القفلة جناسا رابعا مختلفا:
لزم طرف الجذيلة وحيل يرها 

حجي الغالب على المغلوب يرها 
روحي شعره والمينون يرها... )المجنون(

لو عاقل يرد الروح ليه

يقول الدكتور عبد الله ابراهيم المشهداني في كتابه " موسوعة المقام العراقي "
هن�اك نوعان م�ن االداء الديني الن�وع االنفرادي كت�الوة القرءان الكري�م واالذان والتمجي�د واالبتهاالت 
والتواشيح الدينية  فتالوة القران تزادن بجمالية وحالوة خاصة خاصة عند تتبع القاريء االصول املرعبة في 
عمليات التنقل والمقامية ناهيك عن كونها علم وفن واشهر قراء العراق الحافظط خليل ابراهيم والمال مهدي 
وعبد الس�تار الطريقه والحافظ خليل اس�ماعيل خالل ت�الوة يحافظ على جميع مكون�ات المقام من تحرير 

وصيان�ات وصيحات وتس�لوم مع 
اجادة فائق�ة في اختي�ار الفواصل 
بين المقامات من قطع واوصال عند 
عملي�ة االنتق�ال من مق�ام الى اخر 
وخصوص�ا تل�ك القط�ع المركبة .. 
االنغام مثل حسن استخدامه لقطعة 
الحليالوي كونها تطل على مقامات 
عديدة كالرس�ت والبي�ان والحجاز 
ناهي�ك ع�ن اس�تخدامه لمقام�ات 
غي�ر متداولة بين ق�راء التالوة مثل 
والبختي�ار  والمس�تعار  الزنج�ران 
والحجاز كار وغي�ره والقراء الذين 
ابدع�وا ايض�ا الح�اج محم�ود عبد 
الوهاب محمد س�عيد القلقالي عبد 

المنعم ابو السعد وغيرهم .

المث�ل ص�ورة فولكلورية معب�رة بصدق وس�طوع عن حال�ة المجتمع ف�ي الفترات 
العصيب�ة الزاخرة بالحرمان وش�طف العي�ش وقد وردت أمثال كثيرة ع�ن هذه المواقف 

المؤلمة فهناك من يقول: 
ن�اس بجنة ون�اس بنار او ناس تأكل دجاج وناس تتلكأ العجاج أو ناس عالكاع وناس 
عالجرباية وناس دهن على دهن وناس تمر كفار او يقال بجد او كالش وياكل ابو جزمة 
او يقال لو محروم لو متخوم ويقال:  الخير البو خضير والزبل علخانجي ان مضمون هذه 
االمتثال يعكس التمايز واالستقطاب الطبقي الذي كان سائدا في فترة معينة حيث يظلل 
الفقر والكدح فيقال: أيد المش�ابجها بوس�ها او يقال احبك يا نافعي لتباوع الفوك تتعب، 

رك�ض أو يقال  ترك�ض  الوحوش غير رزقك ما تحوش ان هذه االمثال ل�و 
ن�ت  السلبية التي كانت تروج بين الناس بتشجيع تجس�د المفاهي�م كا

م�ن الح�كام لب�ث روح االنه�زام 
واالستس�الم فيق�ال أكل ونوم يا 
مال الكوم او يقال يطلب 
وزه   المصل�خ  م�ن 
كول�وا  او 
او  فره�ود 
فره�ود مال 
د  و لمك�ر ا
يق�ال  أو 
ميه�ا  حا

حراميها.

الزهريي

القمر يف املوروث الشعبي حملة الدهانـــــة

كان�ت األمط�ار في حي�اة من 
س�بقونا ضرورية ومفيدة، حيث 
أنه�م كان�وا يعتم�دون عليها في 
ري مزروعاتهم فتراهم يفرحون 
ويفرك�ون ي�دا بي�د وه�م يلقون 
األمط�ار  تل�ك  عل�ى  بنظراته�م 

الهاطلة. 
وت�رى س�مة الح�زن وآث�اره 
انقط�اع  عن�د  وجوهه�م  عل�ى 
المط�ر وعدم هطول�ه فيخرجون 
القرابين ويضرب�ون على الدفوف 
ويتجولون ف�ي األزقة والمحالت 
رافعي�ن الراي�ات ومصلي�ن عل�ى 

محمد وعلى آله.

أجدب�ت  اذا  الع�رب  وكان 
وأمس�كت الس�ماء عنهم وأرادوا 
ان يس�تمطروها عمدوا إلى صالة 
إال  تصل�ى  ال  الت�ي  االستس�قاء 

جماعة:
وقد قيل في المأثور الشعبي:

واذا غيمت دنيانا وصار ارعيد 
وتشت ش�ت ناعم س�اعة قط 

متزيد
كالوا راسها تغسل شمسنا تريد 

كل أرجالهم والنسوة معتقدات 
وكانوا يجمعون مياه األمطار 
المتس�اقطة في ش�هر نيس�ان .. 
ويضعونها في قنان خاصة .. وال 

يس�تعملون تل�ك المي�اه .. اال في 
الحاالت المرضية وكانوا يطلقون 

على المطر:
غس�لت  العج�وز  هس�ه  اي�ه 

كفشتها 
ولظمت سبحته 

وراح تروح
ق�ال  المط�ر  هط�ول  وف�ي 

السياب:
ي�ا مط�را ي�ا حلبي عب�ر بنات 

الجلبي 
يا مطرا يا شاشا
عبر بنات الباشا 
يا مطرا من ذهب

يزف العري�س بالمطاردة 
على الخيول وسط اطالقات 
ناري�ة متصل�ة ويدخ�ل إلى 
غرفة العروس وسط الهالهل 
والمطب�ج والجوبية وتطلق 
الهوس�ات الشعبية من قبيل 
)ش�ايف  خير ومستاهلها(، 
)زوجن�اه وخلصنا منه حتى 
الكاع اتبرت من�ه(.  وعندما 
يدخل العريس غرفة عروسه 
يخرج مرة ثانية ليقبل والديه 
ويصافح مهنئيه ويعود مرة 
أخ�رى إل�ى عروس�ه بينم�ا 
تستمر االطالقات واألهازيج 
الفجر وعزف  وتبدأ رقصات 
الرب�اب والمطب�ج ورقص�ة 
الهج�ع والجوب�ي ويس�تمر 
ذل�ك لوق�ت الغروب وش�يئا 

فشيئا يتصرف الجميع. 

زفــة العروس
عادات وتقاليد
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بين الحاجة الى س�قف تستظل تحته األس�ر الفقيرة، وبين 
استغالل الظروف االستثنائية من قبل ضعاف النفوس، اتسعت 
ظاهرة التجاوزات على األمالك العامة بشكل الفت يكاد يخرج 
عن س�يطرة أجه�زة الدولة، بحيث قس�مت األراضي المتجاوز 
عليه�ا بين أحياء س�كنية وصلت ف�ي بغداد وحده�ا الى 129 
حياً عش�وائياً تسكنها مئات آالف األسر من طبقات اجتماعية 
متنوع�ة. ودفع�ت الحاجة الملح�ة والعوز األس�ر الفقيرة الى 
التجاوز على اراضي الدولة مستغلة الظروف التي أعقبت سقوط 

النظام الدكتاتوري في العام 2003، بعد ان استنفدت 
جمي�ع الط�رق، وأصبح الحص�ول على 
س�كن الئق حلما يراود معظم العراقيين 
منذ عش�رات السنين. في المقابل، هناك 
من س�ولت له نفس�ه التجاوز على هذه 
األراضي دون أن يكون بحاجة الى سكن، 

كما أن هناك م�ن اتخذ هذا الفعل كتجارة 
يكس�ب منه�ا األم�وال، مس�تغلين ضعف 

القواني�ن والتش�ريعات، والتعليم�ات التي 
س�محت باالبقاء على التجاوزات الس�كنية 
وترحي�ل المش�كلة الى أجل غير مس�مى.. 

المواطن�ة )ح.ق( باع�ت دارها ف�ي منطقة 
األمين الثانية، ولجأت الى السكن في منطقة 
)سكينة وكريات(، التي تقع بالقرب من قناة 
الجيش في الجهة المقابلة للكلية العسكرية 
ف�ي الرس�تمية، حيث تض�م ه�ذه المنطقة 

مئ�ات المن�ازل الت�ي ش�يدت تج�اوزا، ويصل 
ع�دد س�كانها الى نح�و 1000 ش�خص، منهم 
من يعيش تحت خط الفقر، وآخرون ميس�ورو 

الح�ال. وتقول )ح.ق( التي رفضت التحدث عن س�بب االنتقال 
الى هذه المنطقة، واكتفت بالقول انها ال تكترث كثيرا لعواقب 
فعلته�ا، وال تبالي للعي�ش في األحياء العش�وائية أو المناطق 
العصرية، بقدر ما تس�عى لزيادة دخلها والحصول على المزيد 
م�ن العوائ�د. وي�روي قاس�م المياح�ي وهو صاح�ب مكتب 
عق�ار في المنطقة كيف ان اش�خاصاً متنفذين اس�تولوا على 

مس�احات كبيرة من هذه االرض وقاموا بتقس�يمها وبيعها، 
موضح�ا بالق�ول: هنا 

يعيش أش�خاص بس�طاء بالكاد يحصلون عل�ى لقمة العيش، 
لكن هناك ايضا اناس�ا ميس�وري الحال، وباالم�كان مالحظة 
ذل�ك من خ�الل القصور الفخمة التي بنوه�ا والتي تتوفر فيها 
جمي�ع وس�ائل الراحة، وس�ياراتهم ذات الط�رز الحديثة، كما 
أن هن�اك من المتجاوزين هم من الموظفي�ن في دوائر الدولة 
يتقاض�ون رواتب تغط�ي تكاليف الس�كن والعيش في ظروف 
أفض�ل., يضيف المياحي ان س�عر المنزل البس�يط بمس�احة 
100 متر مربع في هذه المنطقة التي يطلق عليها )الحواسم( 
وصل الى 25 مليون دينار، وترتفع أس�عار البيوت حس�ب نوع 
البن�اء ومس�احة االرض ويضي�ف ان التج�اوزات ل�م تقتصر 
على االراضي، انما ش�ملت الخدم�ات ايضا، منها التجاوز على 
ش�بكات الماء وخطوط نق�ل الكهرباء، اال ان الش�وارع بقيت 
غير معبدة حتى اآلن. ويؤكد ان المنطقة ال تخلو من مشكالت 
أمنية، فهناك أناس غرباء جاءوا من مناطق ومحافظات أخرى 
للس�كن هن�ا دون معرفة هوياتهم وارتباطهم، مش�يرا الى ان 
الحوادث األمنية تتكرر بشكل مستمر، وكان اخرها العثور على 
جثة طفل موثوق األيدي قضي خنقا في ظروف غامضة. كينة 
وكريات هي واحدة من 129 حياً عش�وائياُ أقيمت ضمن حدود 
مدين�ة بغداد تج�اوزاً على أراض�ي الدولة، 
بحس�ب النائ�ب الفن�ي لمحاف�ظ بغ�داد 
كامل الس�عدي، مشيرا الى ان البعض من 
ضعاف النفوس اس�تغل حاجة المواطن 
البس�يط الى منزل فاس�تولى على قطع 
أراٍض بمس�احات كبيرة تكون عائديتها 
للدولة، وراح يقسمها ويبيعها باألسعار 
التي تناسبه، مستغالً عدم وجود رقابة 
حقيقية أو رادع في المرحلة التي تلت 
سقوط النظام الدكتاتوري. وأقر بحق 
المواطن بأن يكون له س�كن يؤويه، 
مشددا بالقول: "البد ان نضع الحلول 
التي تكمن في انشاء مساكن واطئة 
الكلف�ة، واللج�وء ال�ى المجمع�ات 
الس�كنية ذات البن�اء العمودي لحل 
أزمة الس�كن". واوضح انه البد في 
الوق�ت نفس�ه من اص�دار قرارات 
تمنع التجاوز عل�ى اراضي الدولة 
والحد من امتداد االيدي الفاس�دة 
اليها، وضرورة االسراع في ايجاد 
الحل�ول العاجلة كون االس�تثمار 

معطال في بعض هذه الجوانب، اضافة الى أهمية ايجاد خطط 
س�تراتيجية لحل مش�كلة الس�كن عبر االنفتاح عل�ى تجارب 
العالم التي س�بقت الع�راق في هذا المجال، واط�الق القوانين 
غير المعقدة وتفعيل االس�تثمار بالشكل الذي يضمن االرتقاء 
بالم�دن وجعلها في مص�اف المدن العصرية ف�ي دول الجوار 
على اقل تقدير، اما رئيس هيئة اس�تثمار بغداد الدكتور شاكر 
الزاملي فقد صرح بأن هناك 20 مشروعا سكنيا متوقفا بسبب 
المتجاوزين،. واشار الى ان الهيئة تتبع آليات عمل تختلف عن 
الكثي�ر من الجه�ات االخ�رى، اذ تقوم بتعوي�ض المتجاوزين 
بمبلغ من المال يدفعه المس�تثمر مقابل اخالء االرض بطريقة 
التراض�ي وهي ليس�ت طريقة ح�ل مثلى، لك�ن ال يوجد بديل 
بها. وترى رئيس لجن�ة الخدمات واالعمار النيابية فيان دخيل 
أهمية تطبي�ق المادة )145( التي تنص عل�ى إزالة التجاوزات 
عل�ى أراضي الدولة، لكن في المقابل عل�ى الدولة ايجاد حلول 
س�ريعة ألزمة الس�كن، وضمان حقوق المواطنين الواردة في 
الدس�تور بالحصول على سكن الئق، من خالل توزيع األراضي 
الس�كنية ب�دالً ع�ن الس�كن العش�وائي، وزي�ادة تخصيصات 
مشاريع السكن وتسهيل دخول الشركات االستثمارية في هذا 
المج�ال. وأرهقت البيوت العش�وائية الت�ي أصبحت مجمعات 
س�كنية ضخمة، شبكات الماء والكهرباء، حيث وصل التجاوز 
الى مد اس�الك على الش�بكة الوطنية للكهرباء، والحال نفسه 
ينطبق على شبكات الماء. ويقدر الناطق االعالمي باسم وزارة 
الكهرب�اء مصعب المدرس حجم الطاق�ة المهدورة من االنتاج 
بنح�و )12-10 بالمئ�ة(.. وق�ال: "وزارة الكهرب�اء تحكمه�ا 
الضوابط والقوانين وهي غير مسموح لها بمد شبكات كهرباء 
او نصب مقياس للمجمعات العشوائية وبّين ان البناء العشوائي 
أره�ق محطات التوليد بش�كل كبير، فإذا كان�ت محولة بقدرة 
معين�ة مخصصة لعدد م�ن الدور، وتم التج�اوز عليها فهي ال 
تعمل بطاقتها بشكل صحيح كما تكون عرضة للعطل والضرر 
وهو ما يحدث بش�كل يوم�ي في بغداد وجمي�ع المحافظات. 
وق�ال أيض�ا: "دائما تقوم فرقن�ا بقطع التي�ار الكهربائي عن 
هذه المنازل، لكن المواطن يعود بعدها بساعات ويتجاوز مرة 
اخرى، وال يمكن الس�يطرة على هذا الموضوع بس�بب اتس�اع 
مساحة تلك المناطق وعدم وجود قوانين رادعة تمنع التجاوز. 
"المحامي طارق حرب قال: ان القانون يفرض عقوبة على كل 
متجاوز على عقارات الدولة، اس�تنادا الى ق�رار مجلس قيادة 
الث�ورة المنحل المرقم 36 لس�نة 1994، وين�ص على معاقبة 
المتج�اوز على عقار مملوك للدولة بالس�جن مدة ال تزيد على 

10 سنوات، 

مرسى الهموم
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بعد ان وفرت الش�ركة العامة لتجارة السيارات وال تزال أنواعا من السيارات 
وباحجام وموديالت مختلفة ومناش�ىء متعددة، يتس�اءل المواطن تحس�ين 
غ�ازي الناص�ري م�ن محافظ�ة الس�ماوة عن أس�باب ع�دم توري�د االدوات 
االحتياطية الالزمة من المنش�أ مباش�رة للس�يارات التي تس�توردها الشركة 
حت�ى اليق�ع اصح�اب المركب�ات الحديث�ة تح�ت رحمة تج�ار بي�ع األدوات 
االحتياطي�ة وقطع الغيار الذين يواصلون توري�د ادوات احتياطية غير اصلية 
ومغشوش�ة ومقلدة وبأس�عار مضاعف�ة؟! وكيفية المواطن يدعو الش�ركة 
العامة لتجارة السيارات بأن تضع ضوابط خاصة باستيراد قطع الغيار وعدم 
ترك التجار يمارس�ون اس�اليبهم االحتكارية والجش�عة ويتحكمون بس�وق 
االدوات االحتياطية ويعملون )على راحتهم(!! وكانت الش�ركة تقوم باستيراد 
هذه االدوات مع وصول الس�يارات الحديثة مباش�رة لتبيعها باس�عار معتدلة 
ومقبول�ة مع ضمان ع�دم الغش او التقلي�د في ما تعرضه م�ن هذه االدوات 
االحتياطية وقطع الغيار، لكن في اآلونة األخيرة صرنا نرى السيارات وال نرى 
قطع غيارها المدعومة من الشركة وبأسعار محددة، حيث كنا ومازلنا نطلق 

مصطلح سعر مؤسسة على األسعار الثابتة وغير المزاجية .

فوؤاد ح�سون
التجاوزات في زمن الحرية متنوعة المنافذ واأللوان ، منها التجاوز على 
حقوق الشعب والمال العام والمتقاعدين والموظفين والخريجين وطوفان 
الروتي�ن و... و ... واحت�الل األرصف�ة من قب�ل أصحاب البي�وت ، وقطع 
األراض�ي وهو ما يصطلح على تس�ميتها ب�� )المتجاوزي�ن( وأصحابها 
يوصف�ون بالحواس�م وه�ؤالء بحاجة إل�ى التفاتة  من قبل المس�ؤولين 
لمعالجة عوزهم وحاجتهم ، فهم بحاجة للعون والمساعدة لهم ومنحهم 
بدائل كريمة ، هذا من جهة ، ووجودهم طوال هذه الس�نين يمثلون عائقا 
أمام تقديم الخدمات لهم ، وكذا وجودهم في مناطق مهمة  يسببون لتلك 
العوائ�ل المتآخمة لهم بعض المش�اكل من قبل بع�ض ضعاف النفوس.. 
لذا يفترض معالجة سريعة بديلة أو إيوائهم مؤقتاً في كرفانات ، والواقع 

العراقي يستطيع تذليل الصعاب.

ف�ي أواخر العام الماضي وقع�ت الحكومة المركزية ف�ي بغداد عقودا 
جديدة مع شركات نفط متعددة الجنسية مثل "شل" و"ميتسوبيشي". 
وهناك اآلن نحو 12 ش�ركة نفط عالمية تعمل حاليا، بما في ذلك ش�ركة 
"لوك اوي�ل" الروس�ية و "ايني" للنف�ط والغاز االيطالية و"المؤسس�ة 
الوطني�ة الصيني�ة للنف�ط". مع ذلك، يش�عر س�كان البص�رة بانهم قد 
تض�رروا م�ن تلك الش�ركات "فعلى الرغم م�ن وجود الث�روة واإلمكانية 
المتاح�ة ألن تصب�ح ه�ذه المحافظ�ة أغن�ى محافظ�ات الع�راق إال ان 
مس�تويات معيش�ة للمواطنين ال تزال متدنية يقول فالح األس�دي، أحد 
الوجهاء المحليين. "ش�ركات النفط التي تعمل هنا تس�ببت بالعديد من 
المش�اكل". فعلى س�بيل المثال، كانت البصرة قد بدأت تعاني نقصا في 
المس�اكن ألن مساحات واس�عة من األراضي المعّدة لإلعمار قد حجزت 
م�ن أجل عمليات التنقيب واس�تخراج النفط والغ�از. كما أن العمل الذي 
تقوم به ش�ركات النفط أثبت أنه يعود بالضرر على األنشطة االقتصادية 
األخرى في المدينة، ويش�تكي المزارعون ش�مالي وغربي مدينة البصرة 
من تضرر حقول الخضار نتيجة أعمال الكش�ف والتنقيب لتحديد أماكن 
تواجد النفط في هذه المناطق. ويضيف المواطن فالح األس�دي باعتباره 
يعم�ل في حقل الزراعة، معلقا على الخس�ارة التي تكبدها نتيجة وجود 
شركات التنقيب واالس�تخراج حتى لو دفعت الشركات تعويضات مالية 
فإنها لن تكون كافية لتعويضنا عن التدهور الحاصل في الظروف الالزمة 
للزراع�ة في المحافظة، وكل هذا والحكومة المحلية التحرك س�اكنا من 

ناحية البدائل والتعويضات.

اثبتت المنظمات الدولية بما فيها األمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدنية عراقية وعربية وعالمية من دول مختلفة ان 
ما يزيد على %60 من العراقيين يعيش�ون تحت خط الفقر المدقع بل انهم احتاروا في كيفية ايجاد خط بياني يش�مل 
ه�ؤالء العراقيين الذين يعيش�ون الكفاف وهذا الكفاف أساس�ه الطحين الذي يتس�لمه الفقراء ضم�ن مفردات الحصة 
التموينية وحتى هذه المادة أمتدت لها يد ضعاف النفوس من التجار لتحيلها الى مادة ينتج منها خبزا مملوءا بالشوائب 
والعفونة  . يقول المواطن باسم الشمري "عاطل عن العمل" ان ما يشد االنتباه هو ما توصل اليه من تجرأوا على المال 
العام فأزدادت جرأتهم حتى على االس�ماء المقدس�ة ليس�تغلوا بها الن�اس ويخدعونهم وما يخدعون إال انفس�هم فلو 

ذهن�ك اال انه�ا معجزة وآية من آيات الله تعال�ى التي ال ُتَعدُّ وال ُتحصى اخذنا مثال اس�م "اإلس�راء" فماذا يتبادر الى 
الل�ه بها نبيَّه محمد صلى الله عليه واله وس�لم ، لكن ما يؤس�ف ورحلة لم يس�بق لبش�ر أن قام بها أكرم 
االس�م ليكون معمال للطحين بع�د ان تعاقد م�ع وزارة التجارة له ان احد ضعاف النفوس اتخذ من هذا 
ليجه�ز المواطنين بطحين الحص�ة الرديء والذي اقل ما يمكن عل�ى تس�لم كمي�ة كبي�رة م�ن القمح 
مطحنة )الال � إس�راء �( انه علف حيواني بامتياز حكومي ان يوصف به الطحين الذين يخرج من 

التج�ارة..  وزارة  م�ن  ويضي�ف "أن الطحين الجيد أحيان�ا يوّزع ضمن مفردات وتخوي�ل 
والمعامل  التمويني�ة  الت�ي تنت�ج طحينا جي�دا اصبح�ت معروفة لن�ا بحكم البطاق�ة 

عقدي�ن من الزم�ن اما اذا ما اخبرنا وكي�ل الغذائية انه تعاملن�ا معها على مدى 
ت�م تحويله الى معمل االس�راء او الراي�ة او الناصر او 
العطيفي�ة او الهادي او الصفا اوالزه�راء فتلك طامة 
كب�رى ألننا ل�ن نتمكن م�ن ان نأكل رغي�ف خبز من 
هذه المطاحن بس�بب الشوائب والطحين االسود، اما 
اذا قام الوكيل بدفع المقس�وم وت�م تحويله للتجهيز 
م�ن معم�ل طحين الرصاف�ة الذي ال يختل�ف طحينه 
عن الدرجة االولى "صفر" فإننا نتنفس الصعداء وهذا 
م�ا يدعونا الى المطالبة بتأميم المطاحن االهلية أس�وة 
بتأمي�م النف�ط وجعله محص�ورا بيد موظف�ي الدولة ألن 
عدداً من اصحاب المطاح�ن يعمدون إلى خلطه مع نوعيات 
رديئة ومتعفنة من الطحين يحتوي على الكثير من الشوائب، 
وهذا ناتج عن غياب الرقاب�ة الصحية الصحيحة والجادة على 
المطاحن، اذ انها كانت عندما تعمل بكل دقة وحزم عندما كانت 
هن�اك مراقبة عليها، ولكننا لم نعد نت�ذوق نكهة الخبز العراقي 

ألنه أصبح مقرونا برائحة الطين والعفونة .

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�سر جمانًا 
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين 
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يافتاح يارزاق

م�ا زالت ظاه�رة تدف�ق البضائع والس�لع المس�توردة 
من مناش�ئ عدة غير مؤتمنة على أس�واقنا المحلية، وقد 
تس�ببت بكس�اد منتجنا المحلي، وعدم إمكانية تصريفه، 
ومن�ذ ب�دء االحت�الل ف�ي نيس�ان ع�ام 2003 ، ويبدو أن 

ي�ة الدول�ة م�ا زالت غي�ر مهتمة  لحما
الصناع�ة الوطني�ة.. علما أن 
التج�ار العراقيي�ن م�ا زال�وا 
يس�توردون البضاعة الرديئة 
والمقل�دة والمغشوش�ة ذات 
األسعار الزهيدة، وان الجهات 
المعنية لم تض�ع أي ضوابط 
الس�لع  ه�ذه  توري�د  أم�ام 
ب�ه  تق�وم  كم�ا  والبضائ�ع، 
الحريصة  العالم كاف�ة  بلدان 
بلدي�ة وحماية  على مصلحة 
إنتاجه�م المحل�ي. إن دخول 
ه�ذا الك�م الهائل من الس�لع 
والبضائ�ع األجنبي�ة، وبدون 
تعرف�ة كمركية س�اعد كثيراً 
ف�ي دف�ع المواطن لش�رائها 
كونها زهيدة الثمن على الرغم 
من ع�دم جودته�ا، وبالتالي 
فإنه�ا تس�تهلك أو تتلف بعد 
أيام م�ن ش�رائها، مما يؤدي 
الوطني�ة  العمل�ة  إل�ى ه�در 
والمواطن�ون  واألجنبي�ة، 
إل�ى ض�رورة دع�م  يدع�ون 

أصح�اب المعامل األهلي�ة الصغيرة، وتوفير مس�تلزمات 
عمله�م، وتقديم الق�روض الممكنة له�م، وحمايتهم من 
خالل فرض الرس�وم الكمركية على البضائع المستوردة، 
وتوفير الكهرباء والوقود لهم بش�كل يمكنهم من مواصلة 

األداء، وتشغيل األيادي العاطلة عن العمل.

متابعة / امل�ستقبل العراقي 

صناعة حتترض 
واسترياد عشوائي يزدهر

السيارات موجودة.. 
وقطع غيارها مفقودة

 رشكات النفط تتوسع عىل 
حساب األرايض الزراعية والسكنية 

معامل تنتج  طحينًا
 غري صالح لالستعامل البرشي

)وجه�ت أمان�ة بغداد قب�ل فترة ليس�ت بالقصيرة تحذيراً ش�ديد 
اللهجة إلى أصحاب القطع الس�كنية الشاغرة الواقعة داخل األحياء 
الس�كنية في بغداد ممن تركها دون اس�تغالل أو تس�ييج، وأشارت 
إل�ى أن البلديات المعنية س�تقوم بعملية التس�ييج ف�ي حالة عدم 
تنفي�ذ ه�ذه التوجيه�ات من قب�ل المواطني�ن أنفس�هم.. علما انه 
سيتم استقطاع كلفة التس�ييج الحقاً من مالكيها وفقاً للقانون(.. 
ه�ذا ما ورد في رس�الة المواطن )محمد كاظم ش�الل( من منطقة 
حي الرئاس�ة القريبة من منطق�ة الكمالية. وقد ج�اء هذا التحذير 
عق�ب الن�داءات المتك�ررة التي وجهناه�ا إليها عبر ه�ذه الصفحة 
بش�كل خاص، ومن خالل عدد من الصحف األخ�رى بعد أن تحولت 
هذه القطع الش�اغرة إل�ى )حاويات( لتجمي�ع القمامة واألنقاض، 
وأصبحت بؤراً لتكاثر القوارض، وانتشار الحيوانات السائبة، وتلوث 
البيئة.. وقلنا في حينه أن هذا التوجيه والتحذير بحاجة ماس�ة إلى 
متابعة جادة وفاعل�ة، واقترحنا على البلدي�ات المعنية التابعة إلى 
أمانة بغداد بضرورة تسييج هذه القطع ضمن إجراءاتها التي تقوم 
بتنفيذها حالياً إلظهار بغداد اجمل وأنظف ، وان مثل هذه اإلجراءات 
ليس�ت جديدة، وال غريبة على أمان�ة بغداد، فقد كانت تنفذ من قبل 
البلديات بش�كل طبيعي قبل أكثر من ثالثة عق�ود.. وألن الموضوع 
جدير بالمتابعة واالهتمام ننش�ره هن�ا، لعله يأخذ حقه من اهتمام 

ذوي الشأن.

معاناة الصيادين في البصرة لها بداية وليس�ت لها نهاية كما 
يبدو، إذ ال يكفي مطاردتهم واعتقالهم بمناسبة ودون مناسبة 
من دول الجوار الجغرافي العربية والال عربية وتحملهم التعذيب 
واإلهان�ات، وس�يل االتهامات الباطل�ة والتط�اول على رزقهم 
وحرمانه�م من ممارس�ة عملهم عب�ر التعدي الس�افر عليهم 
وتحت مس�وغات عديدة من تلك البلدان بين الحين واألخر، فهذا 
ش�أن قابل للم�د والجزر أحيان�ا ولكن هذه الم�رة انضمت إلى 
القائم�ة في عملية االته�ام واالعتقال س�لطاتنا الوطنية لتزيد 
من معاناتهم في محاربتهم برزقهم وتحت عنوان جاهز اسمه 

تهريب النفط. 
واتهام الصيادين بتهري�ب النفط قضية بطلها األول واألخير، 
المخبر الس�ري، وهذا المخبر س�اق االدعاء دفع�ة واحدة على 
أربع�ة صيادين م�ن عائلة واحدة، وهم علي عبد الواحد ش�ايع 
الش�ويلي ومحم�د عب�د الواح�د الش�ويلي وميثم عب�د الخضر 
الش�ويلي وهؤالء تم اقتيادهم وحبسهم ليتم اإلفراج عنهم بعد 
ش�هر وفق ق�رار القاضي وبع�د التحدي والكش�ف ثبت بطالن 
االدعاء.. الصيادون الذين عاش�وا م�رارة االتهام والوقوف وراء 
القضبان وتعطيلهم عن عملهم مصدر رزقهم يقولون، حس�بنا 
الله ونعم الوكيل لمن نشكو وقد استنزفت أموالنا وتردت حالتنا 
الصحية وأصابنا القلق، ومن المسؤول عن االتهام الباطل، هذا 
م�ا لخصه لن�ا المتحدث اإلعالمي باس�م جمعي�ة النصر لصيد 
األس�ماك في البصرة السيد عبد الحسين شوزلي حسين والذي 
أوض�ح ان الصيادي�ن العراقيي�ن يتأملون الدعم واإلس�ناد من 
الدولة وليس االدعاءات واالتهامات الباطلة كما س�اقها مؤخرا 

ما يسمى بالمخبر السري.    

هموم النا�س

القطع 
السكنية املرتوكة !!
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اإلنصاف

العشوائيات تعوق 
املشاريع اخلدمية.. واحللول غائبة

اىل من يهمه االمر

الصيادون 
واملخرب الرسي !



اعتم�دت إح�دى رشكات الط�ران الصيني�ة رائحة الع�رق معيارا 
الختي�ار الطيارين، بل وجعلت�ه املعيار األهم بالنس�بة للمتقدم للعمل 

فيها وإن اجتاز كل االختبارات الرضورية األخرى.
 Hainan"ويت�وىل املس�ؤولون عن تلق�ي طلب�ات العمل يف رشك�ة 
Airlines"  مقابلة املتقدم للعمل عىل طائراتها بإخضاعه اىل اختبارات 
معين�ة، مش�رطة ان يكون طويالً بم�ا فيه الكفاية ع�ىل أال يزيد عىل 
1,87 م�ر، وأن يكون حاد النظر بمع�دل 20/20، باإلضافة اىل إتقانه 
اللغ�ة اإلنجليزية.لكن اجتياز كل ه�ذه املعاير ال يعني حصول املتقدم 
عىل العمل، إذ قد يصطدم بحقيقة مرة تفيد بأن رائحة عرقه ال تؤهله 
للعم�ل قائد طائ�رة. لكن م�ن جانب آخر استحس�ن بع�ض الراغبني 
بالعم�ل يف الركة هذا ال�رط، انطالقاً من أن قائ�د الطائرة غالباً ما 
يحت�ك بال�ركاب، "وبالتأكي�د ال يوجد منه�م من يرغب يف ش�م رائحة 

.nawaret كريهة لعرق الطيار"، كما أفاد موقع
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1248 - س�قوط مدين�ة 
إش�بيلية ك�رى الح�وارض 
األندلس�ية يف يد ملك مملكة 

قشتالة فرناندو الثالث.
1789 - والي�ة كاروالينا 
ع�ىل  تص�ادق  الش�مالية 
وت�م  األمريك�ي  الدس�تور 
االعراف به�ا كالوالية رقم 

12 من الواليات املنضمة.
1877 - توماس إديسون 

يخرع آلة الفونوغراف.
1931 - بن�اء أول مبنى 
الكوي�ت وه�ي  كنيس�ة يف 
وكانت  املس�يح"،  "كنيسة 
تق�ام بها صل�وات باللغتني 
اإلنجليزية والعربية ومقرها 
املستش�فى  مبن�ى  بج�وار 

األمريكاني.
أول  افتت�اح   -  1948
كنيس�ة يف مدين�ة األحمدي 

بالكويت.
1949 - الجمعية العامة 
لألم�م املتح�دة تواف�ق عىل 
اس�تقالل ليبي�ا م�ع وحدة 

أراضيها.

التوقي�ع   -  1995
باألحرف األوىل عىل اتفاقية 
والت�ي  للس�الم  دايت�ون 
ال�راع  انته�ى بموجبه�ا 
املسلح الذي دار يف البوسنة 
والهرس�ك بني عامي 1992 

و1995.
وزي�ر  اغتي�ال   -  2006
الصناعة اللبناني بيار أمني 
الجمّي�ل إثر تعرضه إلطالق 

نار يف منطقة الجديدة.
2008 - الرمل�ان الرويس 
الف�رة  م�د  ع�ىل  يواف�ق 
الرئاس�ية للرئيس من أربع 

سنوات إىل ست سنوات.
الحكوم�ة   -  2011
عص�ام  برئاس�ة  املري�ة 
اس�تقالتها  تض�ع  رشف 
األع�ىل  املجل�س  بت�رف 
للق�وات املس�لحة الحاك�م 
وذل�ك ع�ىل خلفي�ة ع�ودة 
مي�دان  إىل  االعتصام�ات 
التحرير وم�ا يصاحبها من 
أعمال عنف من قبل القوات 

األمنية بمحاولتها لفضها.

جزيرة الورود

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

التاريخ يف مثل
 هذا اليو م21
 ت�سرين الثاين

 العدد )388(  االربعاء 21  تشرين الثاني 2012

افقي

عمودي

1.عسكري وسياسي أوربي قاد العالم الى ويالت الحروب
2.تجده في كل غرفة / ثرثار )م(

3.مضروب به المثل ف�ي جمع المال في القران الكريم )م(/ فيه 
الحياة)م(

4.عاصمة دولة أفريقية
5. طائر مائي

6.كتاب اخالقي مشهور للفيلسوف افالطون)م(
7.مدينة في اليمن / غزير )م(

8.لعب أو لهو )م(/ مساعد إداري
9.مدينة مهمة في بريطانيا )م(

1.عالم فلكي عربي ألف كتاب المناظر
2.احد االنبياء / أشيد )م(

3.ُيزيد )م(/ الشيء مقسوم على اربعة
4.فترة زمنية

5.احدى اسلحة الحرب البحرية / أداة شرط
6.التأوه )م( / يمنح العلم )م(

7.نصف تذيل / اسم من اسماء الله الحسنى
8.يخرج من النيران / احد أبناء النبي يعقوب ) عليه السالم(

9.قبيلة اسست وحكمت فترة في االندلس اشهر مآثرهم بناء قصر 
الحمراء في طليطلة )م(

رغ�م صغره�ا إال أن جزيرة 
ال�ورود ش�هدت ع�ر الس�نني 
رصاعات بني االم�راء يف بافاريا 
ع�ىل امتالكه�ا، لك�ن جماله�ا 
لتنظيم  دف�ع ش�عراء كثري�ن 
ش�عر عنه�ا، ملا فيها م�ن أنواع 
من الورود النادرة. ما يميز هذا 
الجزيرة الواقعة يف وسط بحرة 
ش�تارنبرغ بالق�رب من مدينة 
ميونيخ ليس فقط اسمها وهو 
"جزيرة الورود" بل مس�احتها 
التي تغرت حت�ى االن اكثر من 
ثالث مرات، فقد كانت املساحة 
 1,3 قراب�ة   19 ال��  الق�رن  يف 
هكت�ار بعد ان كانت عام 1850 
1،7 هكتار وهي اليوم هكتاران 
ونصف الهكتار تقريبا، وال أحد 

تمكن من تفسر هذه الظاهرة، 
فال عالقة له�ا باملد او الجزر او 

أية ظاهرة طبيعية. 
وال يشبع الزائر من اللوحات 
الورود،  الجميلة م�ن  الطبيعية 
توج�د  الجزي�رة  وس�ط  فف�ي 
حديقة الورود ، ويف عام 2003 تم 
زرع 380 ش�تلة جديدة من مئة 
ن�وع من هذا الزه�ور الجميلة، 
منها ورود البا وورود ماكسيما 
والورد الجور وغرها، ما يجعل 
رائحة ال�ورود تعبق يف االرجاء . 
ويعيد خراء الزراعة سبب نمو 
الورود هناك اىل الرطوبة العالية 
يف الهواء. وتق�ام يف فيال الورود 
الفنية  املناس�بات  الكث�ر م�ن 

وحفالت األعراس.

 بينما كان "هي�وم هاملتون" 
البالغ من العمر 82 عاماً ينزه كلبه 
بالقرب من منزله يف مدينة "فورت 
الودي�ردال" بوالي�ة "كالفورني�ا" 
رصدته كامرات املراقبة التي كانت 
موج�ودة يف امل�كان وه�و يح�اول 
إبعاد كلبه ال�ذي أنقض فجأة عىل 
قط ألي�ف كان يجلس أم�ام منزل 
صاحبها وهاجمها براس�ة مما 
تس�بب الحقاً يف نفوقه�ا. وتم عىل 
إثر ذل�ك القبض ع�ىل "هاملتون" 
وتوجيه تهمة القسوة عىل الحيوان 

له والتعدي عىل ممتلكات الغر.
 وصدر الحكم بسجن هاملتون 
ثالث س�نوات تعقبها سنتان تحت 
املراقبة مع منعه نهائياً من امتالك 
حي�وان ألي�ف مهم�ا كان نوع�ه. 
غ�ر أن الق�ايض من�ح هاملت�ون 
حق االس�تئناف ضد الحكم تقديراً 
لحالت�ه الصحي�ة. وع�ر صاحب 
الق�ط "واين س�باث" عن ارتياحه 
التخ�اذ العدالة مجراها - بحس�ب 
قول�ه - بحق ق�ط العائل�ة األليف 

الذي تبنته منذ 12 عاماً.

ع�زت امرأة أمركية س�بب 
اصطدامه�ا بس�يارة للرطة 
يف مساتشوس�تس إىل عطس�ة 
أفقدتها السيطرة عىل سيارتها.  
"بوس�طن  وذك�رت صحيف�ة 
غل�وب" أن الرط�ة أص�درت 
بياناً قالت فيه إن سيارة تابعة 
له�ا توقفت إىل جان�ب الطريق 
ملس�اعدة ش�خص يعان�ي من 

ثقب يف عجلة س�يارته، وفجأة 
اصطدم�ت س�يارة م�ن ن�وع 
 2003 الع�ام  ط�راز  "بوي�ك" 
بس�يارة الرطة.  وقالت املرأة 
إنه�ا فق�دت التحك�م بمق�ود 
س�يارتها ألنها عطس�ت.  ولم 
تتعرض املرأة ل�ألذى فيما نقل 
إىل  الس�يارة  يف  كان  رشط�ي 

املستشفى كإجراء احرازي.

سجن ثالث سنوات ألن كلبه قتل قطًا !

عطسة تسبب حادث سري !!

رفع األثقال يقلل من خطر السكري

الفرق بني الصورتني

ساحة التحرير 1961

رائحة االبط الختيار الطيارين !

لون مع

أفادت دراس�ة جديدة بأن رف�ع األثقال خمس مرات 
يف األس�بوع يمكن أن يقلل خطر داء الس�كري من النوع 
الثان�ي بنح�و الثل�ث، وإذا أُضي�ف إىل ذل�ك التمرين�ات 
الرياضي�ة فيمك�ن أن يق�ل الخط�ر بنح�و 60%. ق�ام 
الباحثون من جامعة هارفرد األمركية وجامعة س�ثرن 
الدنماركية بمتابعة 32 ألف رجل طوال 18 سنة. وكانت 
فوائد تدريب رفع األثقال والتمرينات الرياضية مستقلة 
عن بعضها، وهو ما يعني أن املش�اركني قل لديهم خطر 
الس�كري بأداء تمري�ن واحد فقط لكن تأث�رات الجمع 
بينهما كانت أكر. وق�ال أنديرس غرونفتيد "التمرينات 
الرياضي�ة له�ا أهمية كب�رة للوقاية من الس�كري من 
الن�وع الثان�ي. لكن الكثر م�ن الناس يج�دون صعوبة 

يف مواصلته�ا والنتائج الجديدة تش�ر إىل أن تدريب رفع 
األثق�ال يمكن أن يخدم إىل ح�د كبر كبديل عن التمارين 

الرياضية للوقاية من هذا النوع من السكري".

احلمل
يدعوك هذا اليوم اىل االس�تقرار 
وعدم خلق املتاعب. تعالج مس�ألة 
عر املفاوضات الذكية، وتسرجع 
ه�دوء الخاطر. يك�ون حكمك عىل 

األمور صائباً.

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

املغامرات واالستثمارات املجازفة

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

بشجاعة كلّية امام موقف حاسم

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

مسألة بمكن أن تقودك بعيداً جداً.

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

يساعدك يف حّل عدة أمور عالقة

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

وتحقق املرتجى.

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

بينكما لتطوير عالقتكما

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

رشدك وإىل طبعك السليم،

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

عر تشويه صورتك الحقيقية

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

تجديد وتطوير يتعكر املزاج

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

يكرك سّناً أو خرة

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

مع الريك، لكّن الحلول سهلة
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          مهدي ال�صايف

تعد من أقذر الح�روب العصرية هي الحرب 
االلكترونية أو مايسمى بالحرب االستباقية 
)اي ح�رب المدن(,التي ال تضرب كما تدعي 
قوى االس�تكبار والغطرسة الحديثة ,البنية 
غايته�ا  للعدو,وإنم�ا  العس�كرية  التحتي�ة 
تدمي�ر المعنويات والهم�ة القتالية للجيش 
المقابل)يعن�ي اقت�ل أطفالك�م ونس�اءكم 
وشيوخكم وش�بابكم,وتدمير كل المصانع 
والمستش�فيات  والم�دارس  والمعام�ل 
يق�ف  أو  يمش�ي  ش�يء  وكل  والش�وارع, 
الدخ�ول ف�ي  الخص�م(, قب�ل  عل�ى ارض 
الغربية  الفلسفة  العسكرية,هذه  المواجهة 
المنش�أ بامتياز,لم تأخذ مداها الواس�ع في 
مجال تعري�ة أخالقية الح�رب االلكترونية 
الحديثة)مسألة سقوط ضحايا أبرياء جراء 
القصف العشوائي الوحشي- يعقبها اعتذار 

سخيف عن الخطأ االلكتروني(,
اآلني�ة  الكارثي�ة  نتائجه�ا  لفض�ح 
اإلع�الم  الت�ي يغطيه�ا  والمس�تقبلية,تلك 
الدولي المأجور على إنه حق مشروع للدول 

اإلرهابية المجرمة,
وه�ذا مايحص�ل من�ذ عق�ود ضد الش�عب 
والمحتل,وال�ذي  المضطه�د  الفلس�طيني 
يتعرض اليوم إلى هجمات عدوانية س�افرة 
اإلس�رائيلي,المدعوم  االحت�الل  قب�ل  م�ن 

بالصمت الدولي الرهيب على جرائمه..
لق�د فضحت غ�زة وعاظ الس�الطين ذيول 
أم�راء البترول ,الذين يروج�ون لثقافة "إن 

الشيعة اخطر من اليهود",
إل�ى  العربي�ة  المنطق�ة  ج�ر  اج�ل  م�ن 
والعرقي�ة  الطائفي�ة  الصراع�ات  س�احة 
والقومية,وتنفي�ذ المؤام�رة الخطرة ,التي 
ت�م تدريبهم و تثقيفهم عليه إعالميا ودينيا 

,بضرورة كسر روابط الهالل الشيعي,
ف�زج بالعديد من العصاب�ات اإلجرامية في 
الش�ؤون الداخلية لبع�ض البل�دان العربية 
دول  )العراق-لبنان-سوريا-األردن-وبقية 
المغ�رب العربي(,عب�ر تقدي�م كاف�ة أنواع 
الدعم المالي والسياسي والعسكري لها,بما 
فيه الصراع الدائر بي�ن المعارضة والنظام 

السوري ,
وه�و ش�أن داخل�ي ابت�دأ س�لميا وانح�در 
والديني�ة  الطائفي�ة  الفتن�ة  هاوي�ة  إل�ى 
واالجتماعي�ة الداخلية,مع العل�م إن تأريخ 
س�وريا الحدي�ث, لم يش�هد عب�ر عقود أي 
ظواه�ر للتصفي�ات الدموية بي�ن األحزاب 
والكتل والش�خصيات السياسية المتعاقبة 
عل�ى حك�م تل�ك البالد,بمعنى أخ�ر إن بالد 
الش�ام بالد ألتعرف العنف منذ والدتها,ولم 
يكن األس�د األب أو االبن س�فاحا )كصدام( 

كما يصوره اإلعالم العربي المأجور...
بنخبه�ا  مدع�وة  العربي�ة  الش�عوب  إن 
االجتماعي�ة  وش�خصياتها  وكوادره�ا 

والثقافي�ة واألدبي�ة والدينية إل�ى الوقوف 
بوجه مش�روع إعادة رس�م خارطة الشرق 
األوس�ط الجديد,والتصدي إلى مسألة إلغاء 
الهوي�ات الوطني�ة واس�تبدالها بالهوي�ات 
االثني�ة,إن بعض دول الخلي�ج العربي التي 
روج�ت بدواع�ي الطاع�ة االمبريالي�ة منذ 
ثمانينيات الق�رن الماضي إلى خطورة المد 
الشيعي اإليراني,هي الزالت تسير بشعوبها 
إلى بر الفوضى واالستالب واالستعباد,إنهم 
يمررون خطط إع�ادة كبح جماح وطموح 
الش�عوب العربية ,التواقة للتحرر من بعض 
المغلقة,تل�ك  التراثي�ة  واألس�وار  القي�ود 
الحم�الت المس�عورة إلعادة ثقاف�ة الخط 

السلف التكفيري الوهابي,
 التي غذت الشارع العربي المنتهكة سيادته 
وحرمت�ه منذ زم�ن ,بثقافة القت�ل والذبح 
والتفخيخ والتفجير االنتحاري تحت ذرائع 
واهي�ة,إن ه�ذه الدول يج�ب ان تتوقف عن 
ه�ذا الس�يناريو المدمر,وال�ذي جربته في 
أفغانس�تان)في الح�رب الب�اردة قب�ل عام 

1991( أيام التحالف الجهادي-األمريكي,
فج�اءت نتائج�ه كارثي�ة على ه�ذه الدول 
نفسها ,وكذلك على بقية دول المنطقة)أنت 
تض�خ ثقاف�ة ديني�ة تدع�ي إنه�ا تصحيح 
إيماني س�لفي ,كيف يمكن ان تس�حب هذا 
الفك�ر من الش�ارع ,عندما تنتف�ي الحاجة 

منه,وهذا الشر وقعت به سوريا نفسها في 
تدخلها مع هذه الدول في الشأن العراقي(

الش�عوب  صال�ح  ف�ي  لي�س  الوق�ت  إن 
العربية,وعليها ان تنتفض داخليا ,لتصحيح 
وحت�ى  والدين�ي  األخالق�ي  مس�ارها 
العربي�ة األخالقية  الدول  السياس�ي,وعلى 

المتضررة من هذه السياسات الخطرة ,
ان تم�ارس دورا كبي�را إليق�اف عجلة هذا 
المش�روع االس�تعماري الخبيث,الذي ينفذ 
وكال�ة من قبل بع�ض دول الخليج واإلقليم 
المحي�ط ب�ه,وان تتدخل هذه ال�دول إلنقاذ 
س�وريا من االنهيار وتك�رار تجربة العراق 

ثانية..

           ليث حميد اخلفاجي 

منذ ما يقرب من المئة وخمسين سنة، كان اهتمام 
العراقيين بالزراعة ي�كاد يختصر على ما يحتاجوه 
من قوت ليكفي ويس�د حاجتهم ف�ي باقي البلدات 
والمدن الكبيرة حتى س�نة 1869 التي تم في وقتها 
افتتاح قناة الس�ويس التي كان له�ا اثر عظيم على 
الع�راق من الناحيتي�ن االقتصادي�ة والفكرية، وما 

يهمني في الموضوع هو الجانب االقتصادي .
حي�ث ان الزراع�ة م�ن قبل قائم�ة عل�ى االقتصاد 
القبلي بأن تكون الزراعة لس�د حاج�ات القبيلة اي 
تنت�ج ما تحتاج�ه, ولكنها اصبحت فيم�ا بعد تنتج 
م�ن اج�ل البيع والرب�ح، ومن هنا ق�ام المزارعون 
وخصوصاً في المنطقة الجنوبية بتحويل اراضيهم 
ال�ى انتاج زراعي كبير من اجل بيعها في االس�واق 
الخارجي�ة تدفعهم الى تلك االرب�اح بعدما اصبحت 
تل�ك االس�واق س�هلة الوص�ول اليه�ا, وم�ن اه�م 
المنتجات التمور، حيث بدأ البصريون بغرس النخيل 
م�ن اجل زي�ادة المنتج�ات وكذلك تج�ارة الحبوب 
وغيره�ا مث�ل الحنظل وع�رق الس�وس والكثيراء 
والصمغ, باالضاف�ة الى المنتج�ات الحيوانية مثل 
الجلود والمصران والصوف. حتى تضاعفت االرباح 
الس�نوية الى اكثر من عش�رين ضعف�ا قبل الحرب 

العالمية االولى .
ال�ذي دفعن�ي لط�رح ه�ذا االم�ر ه�و م�ا 
يحص�ل ف�ي ه�ذه الفت�رة م�ن اهم�ال في 
مجال الزراعة بش�كل يؤلم، وباتت الزراعة 
العراقي�ة متردية جداً في ض�ل عدة عوامل 
داخلي�ة وخارجي�ة س�اعدت ف�ي تده�ور 
واق�ع الزراعة , فم�ن العوامل الداخلية عدم 
تقديم االهتمام او الدع�م الحكومي لتوفير 
متطلبات الزراعة ب�دءا من اصالح االراضي 
واس�تخدام االس�اليب العلمي�ة الحديثة في 
ط�رق ال�ري والس�قي والتهجين ووس�ائل 
الم�ردود  ذات  ب�ذور  واس�تيراد  التخزي�ن 
العال�ي والمالئم، كذلك العمل على تش�جيع 
المزارعين وفرض الرس�وم الكمركية على 
المنتجات الزراعية المس�توردة , اضف الى 
ذل�ك هج�رة الفالحي�ن وتفضي�ل االلتحاق 
في س�لك الخدمة العس�كرية عل�ى الزراعة 
وخاصة بعد زيادة رواتب الداخلية والدفاع, 
اما العوام�ل الخارجية هي ازمة المياه التي 
عملت تركيا على انش�اء س�دود ومش�اريع 
مس�تقبلية ادت ال�ى انخف�اض نس�بة مياه 
نه�ري دجل�ة والفرات مم�ا ادى الى تصحر 
مناطق واسعة  وارتفاع نسبة الملوحة في 

العدي�د من االراضي الزراعي�ة دون اي رد فعل 
من قبل الحكومة او اتخاذ موقف رسمي تجاه 

هذه االفعال .
حتى اضحت اس�واق الخضار العراقية من كل 
قطر اغنية ! , فهذا الخيار الس�وري والبطاطا 
االردنية والطماطم الس�ورية والتفاح اللبناني 
والباذنجان التركي واللهانة االردنية والبرتقال 
االفريق�ي والرق�ي التركي والكي�وي االيراني 
والم�وز الصومال�ي واغل�ب باق�ي الخض�ار 
والفواك�ه وكذل�ك الحبوب والبقولي�ات تغزو 
اس�واقنا من كل ح�دب وص�وب , فبعدما كنا 

مصدرين اصبحنا والحمد لله مستوردين !.
ان اغلب ال�دول العظمى جل اهتمامها ينحصر 
على الزراعة قبل كل ش�يء وبعدها تاتي باقي 
المج�االت , فأمريكا على س�بيل المثال تصدر 
س�نوياً ما يقرب من الستين بالمئة من االنتاج 
الزراعي وتش�كل المنتجات الزراعية %11 من 

قيمة الصادرات الكلي لها .
خوف�ي ان�ه يأت�ي ي�وم وتصبح مس�ألة غزو 
اس�واقنا  االجنبي�ة ف�ي  والخض�ار  الفواك�ه 
كحكاية مس�مار جحا، ليأتي من يأتي مشتاقاً 

لخضاره وفواكهه في بلدي العزيز !.

         جواد الب�صيتي 
"النَّص�ر" و"الهزيم�ة" هم�ا من مف�ردات كل 
ح�رب، أْي كل ص�راع بالحديد والن�ار؛ وإنَّ من 
األهمية بمكان أْن نتعرَّف على معنى كليهما في 
حرب "عمود السحاب"، بتسميتها اإلسرائيلية، 
غ�زة،  قط�اع  عل�ى  إس�رائيل  ش�نَّتها  والت�ي 

مستخِدمة فيها، حتى اآلن، سالحها الجوِّي.
لمعن�ى  ُمْطلََق�ة"  "إيجابي�ة  م�ن  لي�س  الً،  أوَّ
"النَّْصر"؛ كما ليس من "سلبية ُمْطلََقة" لمعنى 
ة "َنْصر حقير، دنيء، خسيس،  "الهزيمة"؛ فثمَّ
�ة "هزيمة  تاف�ه، أحم�ق، رذي�ل، ذمي�م"، وثمَّ
انتص�اٍر  أَبيَّ�ة، جليل�ة"؛ فلي�س كل  َفة،  ُمَش�رِّ
انتص�اراً، وال كل هزيم�ٍة هزيمًة. حت�ى انتهاء 
الح�رب إلى "ال غال�ب، وال مغل�وب"، بالمعنى 
العس�كري، يمك�ن، في َظْرٍف م�ا، أْن نرى فيه، 
ب�"الَعْين السياس�ية"، "نصراً" ألحد الطرفين، 

و"هزيمًة" لآلخر.
وحرب إسرائيل على قطاع غزة )اآلن( إنَّما هي، 
ف�ي أحد معانيها، حرب "الق�وي )ال َبْل األقوى 
إقليمي�اً(" عل�ى "الضعي�ف"؛ ولق�د أصاب كبد 
الحقيق�ة َمْن اعتبر عجز "القوي" عن االنتصار 

هزيمًة له، وعدم انهزام "الضعيف" نصراً له.
ل معنى ل� "الهزيمة" هو "الفش�ل"، أْي  وإنَّ أوَّ
فش�ل الذي َش�نَّ الحرب وخاضها في الوصول 
إلى "هدفه"، أكان ُمْعلَناً أم مس�تتراً؛ َفلَْنُعْد اآلن 
إلى حرب "الرصاص المصب�وب" والتي َهَدَفت 
إلى إصابة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 
بعجٍز دائٍم )بعضه سياس�ي السبب( عن ضرب 
ام  جنوب إس�رائيل بالصواريخ )صواريخ القسَّ

وأشباهها(.

لَِنُع�ْد إليه�ا، وإل�ى هذا ال�ذي َهَدَفت إلي�ه؛ فإنَّ 
ح�رب "عم�ود الس�حاب" ج�اءت ب�� "الخب�ر 
اليقين"، وبما يقيم الدلي�ل )العملي والواقعي( 
على أنَّ ح�رب "الرصاص المصبوب" قد انتهت 
إل�ى "هزيم�ة إس�رائيلية"، بمعنى م�ا، وإالَّ ما 
�ض تل�ك الح�رب عن ترس�انة  معن�ى أْن تتمخَّ
صاروخي�ة فلس�طينية أعظم حجم�اً، وأفضل 
نوعيًة، وأْن َيِصل بعض صواريخ المقاَومة، في 
حرب "عمود الس�حاب"، إلى ت�ل أبيب والقدس 

وهرتسليا ؟!
وفي ه�ذه الحرب )ح�رب "عمود الس�حاب"( 
م�ا معن�ى أْن َيْعُظم ش�عور حكوم�ة نتنياهو، 
كل ي�وم، ال َب�ْل كل س�اعة، بالعج�ز )الذي هو 
عسكري � سياسي في أسبابه( عن الدخول في 

حرب برية ؟!
لك�نَّ تعاُظم ش�عورها به�ذا العج�ز ال يعني أنَّ 
حكوم�ة نتنياهو ل�ن ُتقرِّر أبداً خ�وض الحرب 
البرية؛ فإنَّ اش�تداد الشعور لديها بعجز الحرب 
الجوي�ة عن أْن تعطي م�ن النتائج ما يعود على 
ر  نتنياهو )وحليفه ليبرمان( بنصٍر انتخابي مؤزَّ
ق�د َيْحمله�ا عل�ى "المجازف�ة )والمغامرة("، 
ْين"، أال وهو  رار ب� "أْحلى الُمرَّ فتأخ�ذ عن اضطِّ

الدخول في حرب برية.
حكومة نتنياهو يمكن ويجب أْن ُتْهَزم في حرب 
"عمود الس�حاب"؛ والمقاومة الفلسطينية في 
قطاع غزة يمك�ن ويجب أْن تنتصر؛ لكن "كيف 

)وبأيِّ معنى(" ؟ 
ل الطرفين إلى "هدنة جديدة"،  م�ن طريق توصُّ
اً لألعمال العسكرية؛ فال  يلتزمان فيها َوْقفاً تامَّ
إسرائيل تعتدي عسكرياً على قطاع غزة )بكل ما 

فيه، وبكل من فيه( وال المقاومة الفلس�طينية 
ُتْطلِ�ق النار على إس�رائيل من القط�اع، أو عبر 

الحدود.
وينبغ�ي التفاقية الهدنة الجدي�دة أْن تأتي دليالً 
قوياً على أنَّها ُنتاج الجهود والمساعي المصرية 
ل؛ كما ينبغي لهذه "الوس�اطة  في المق�ام األوَّ
المصري�ة" أْن تأت�ي تأكي�داً، ال َنْفي�اً، النحي�از 
مص�ر الجديدة إل�ى الط�رف الفلس�طيني؛ فال 
تناقض بين "مصر الوس�يط" و"مصر الحليف 

للفلسطينيين".
وينبغ�ي إلس�رائيل أْن تنهي حصاره�ا البحري 
�ا معابرها البرية م�ع القطاع  لقطاع غ�زة؛ أمَّ

فهي ُحرَّة في فتحها أو إغالقها.
وينبغ�ي لمصر أْن َتْفَتح، وإلى األبد، معبر رفح، 
وأْن تقرِّر مع الطرف الفلس�طيني فحس�ب كل 
م�ا يختص بهذا المعبر م�ن أمور؛ فالحدود بين 
مص�ر وقطاع غزة ه�ي أمٌر يخ�ص المصريين 

والفلسطينيين فحسب.
ة  وفي أم�ر "الضمانات"، أق�ول أنَّ مصر َمْدعوَّ
إل�ى أْن ُتْفِهم إس�رائيل أنَّ ش�نها لحرب جديدة 
عل�ى قط�اع غ�زة، أو خرقها التفاقي�ة الهدنة، 
ر الحكوم�ة المصرية إل�ى الدعوة إلى  س�يضطَّ
استفتاء ش�عبي يدلي فيه الناخبون المصريون 
برأيهم في أمور تخص جوهر وأس�اس العالقة 

بين مصر وإسرائيل؛ 
القاهرة  تلويح  فإنَّ 
االس�تفتاء  به�ذا 
الش�عبي ه�و َخْير 

"الضمانات".
وينبغي إلسرائيل 
َتْفَه�م  أْن 
اتفاقي�ة الهدنة 
عل�ى أنَّه�ا أمٌر 
مع  يتعاَرض  ال 

شعبي  حراك  أيِّ 
فلس�طيني سلمي 

الغربية  الضفة  )في 
على وجه الخصوص( 

احتاللها  إنهاء  يستهدف 
الفلس�طينية،  لألراض�ي 

وأْن تفهمه�ا، أيض�اً، على 
أنَّها اتفاقية تشمل جغرافياً 

قطاع غزة فحسب.
وأحس�ُب أنَّ "النِّْصف اآلخر" 
لمعنى "االنتصار الفلسطيني" 
"المصالح�ة"  ُتْنَج�ز  أْن  ه�و 
بين "فتح" و"حم�اس" فوراً؛ 
ُتْنَج�ز  أْن  وأعن�ي ب�� "ف�وراً" 
ه�ذه "المصالح�ة" اآلن، أو بعد 
س�اعات، أو أي�ام، م�ن اعت�راف 
الجمعية العمومية لألمم المتحدة 
ب�� "فلس�طين" عل�ى أنَّه�ا دولة 
بصف�ة عض�و مراِق�ب ف�ي األمم 

المتحدة.

يا س�بحان الله, فجأة ص�ار الدفاع عن الوطن جريمة نك�راء في منظار جريدة 
)الوطن( الكويتية, وفجأة س�كت رجال الفتوى, فلم يفتوا بقتل ش�معون بيريز 
أو نتنياهو مثلما أفتوا بقتل القذافي وبش�ار, ولم ير وعاظ الس�الطين المالئكة 
وهي تقاتل الجيش اإلس�رائيلي مثلما ش�اهدوها في عالم الرؤيا تقاتل الجيش 
الس�وري, وفجأة لم تتحرك دول الخليج لتس�ليح المقاومة الفلس�طينية مثلما 
تحركت لتس�ليح )الجيش الحر(, وفجأة لم يطلب أمير قطر إرسال قوات عربية 
إلى غزة مثلما طلب إرس�الها إلى س�وريا, وفجأة لم تشارك القوات العربية في 
الدفاع عن غزة مثلما ش�اركت ف�ي الدفاع عن باب العزيزة في فجر األوديس�ا, 
وفجأة اكتش�فنا إن )القاعدة( ال وجود لتش�كيالتها الجهادية السرية في غزة, 
عل�ى الرغم من تواجده�ا في العراق وليبي�ا واليمن ومصر وس�وريا والمغرب 
وموريتاني�ا والجزائ�ر وتونس, وفجأة لم تتحرش تركيا بإس�رائيل وتس�تدعي 
زعماء حركة حماس مثلما فعلت مع المعارضة السورية, وفجأة لم تبادر الدول 
العربي�ة بطرد س�فراء إس�رائيل مثلما فعلت بطرد س�فراء س�وريا في غضون 
دقائ�ق مع�دودات, وفجأة انتظرت الجامعة العربية أس�بوعا كام�ال قبل أن تبدأ 
بمناقش�ة القصف العشوائي ضد األحياء الس�كانية في غزة, ثم بدأت بمناقشة 
الموضوع مع الدول العربية التي ش�نت صحفها حمالت وقحة ضد غزة, وتجدر 
اإلش�ارة أن الجامع�ة اجتمع�ت بكامل عواصمه�ا ولوازمها ف�ي غضون نصف 
س�اعة قبيل الهجوم الكاسح الذي ش�نته قوات التحالف على العراق. .لقد خرج 
علين�ا كاتبان مس�عوران من الكوي�ت ليعلنا, ب�كل ما عرف عنهم�ا من وقاحة 
وصفاق�ة, وقوفهم�ا مع بنيامين نتنياه�و في حملته البربرية إلب�ادة أهلنا في 
غ�زة, ويعلنا الهجوم الس�افر على فصائل المقاومة. .كاتب�ان كويتيان يصفان 
ردود أفعال غزة, ودفاعها عن نفس�ها بأنه )عدوان على إس�رائيل(, ويلتمسان 
المبررات واألعذار لحكومة تل أبيب, ويضعان حركة )حماس( ضمن تصنيفات 
المنظم�ات اإلرهابية, حتى ان الصحف الصهيونية اعتادت على نش�ر كتاباتهما 
اليومية المشبعة باللؤم. .  لم نستغرب أن يتطوع فؤاد الهاشم وعبد الله الهدلق 
لمناص�رة أعداء الح�ق, فنحن نعلم بس�يرتهما وتاريخهم�ا األخالقي المخجل, 
فماضيهما معروف, وتاريخهما مكشوف, ورحم الله المتنبي على قصيدته التي 

يقول في مطلعها:
لك يا منازل في القلوب منازل

فالكتاب ُيعرف من عنوانه, والكاتب يعرف من لس�انه, والغاش�م وزميله اللقلق 
يكتب�ان بم�ا تمليه عليهم�ا أرواحهم�ا الش�ريرة, فعرفناهما وعرفهم�ا العالم 
بانحيازهم�ا إلى الباطل كله ضد الحق كله, بل كانا أكثر صهيونية من الصهاينة 
أنفس�هم, لكننا نعتب على دولة الكويت التي منحتهم�ا الحرية المطلقة إلفراغ 
ما بجعتهما من س�هام ونبال حاقدة من دون أن يردعهما رادع, أو يتصدى لهما 
بالحق صادع. .قديما كانت الدول العربية تعدم الجواس�يس, وتفكك ش�بكاتهم 
الس�رية, وتط�ارد العمالء, وكان الخزي والعار مصي�ر كل متواطئ مع األعداء, 
اما اليوم فقد صارت عواصمنا مرتعاً للجواس�يس والعمالء, وصارت الصحافة 
الكويتي�ة والقطري�ة مناب�را ألبواق معس�كر األع�داء بذريعة إط�الق الحريات 
الصحفي�ة, وبذريع�ة الس�ماح للكت�اب بط�رح أفكاره�م وآرائهم عل�ى طاولة 

الصراحة, وشتان بين الصراحة والوقاحة. . 
فالصراحة تعني التعبير عن اآلراء الصادقة المحايدة, من دون المساس بمشاعر 
الن�اس, أما الوقاحة فتعني اختالق اآلراء المنحازة المدفوعة األجر, واالنتقاص 
م�ن اآلخري�ن, وطم�س حقوقهم الش�رعية, وتش�ويه صورته�م. .ربما تحمل 
الصراحة بعض اآلالم, لكنها تكون محمولة دائما على أجنحة الحقائق والثوابت, 
أما الوقاحة فهي سمة أصحاب النفوس الوضيعة, فالفرق بين الصريح والوقح 
كالفرق بين الش�جاع والجبان, وكالفرق بين النبيل والخسيس. .فالكاتب الوقح 
هو الذي يدعو لنصرة الظالم على المظلوم, ويدعو لنصرة القوي على الضعيف, 
ويدعو لنصرة المجرم على الضحية, ونصرة الحق على الباطل, ونصرة الجيوش 

الجرارة على المدافعين عن أرضهم وعرضهم. . 
اللقل�ق  ورفيقه الغاشم, ومن كان على شاكلتهما, كان 

أكث�ر  الكت�اب وقاح�ة ف�ي التحري�ض على م�ن 
إب�ادة أهلن�ا ف�ي غ�زة, وماانفك�وا 
يدعون زعماء إس�رائيل لس�حقهم, 
معه�م  بالتعام�ل  ويطالبونه�م 

كمجرمين وقتلة وإرهابيين. . 
ألم أقل لكم: الله يستر من الجايات 
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تدمري املنطقة العربية ... باحلروب القذرة
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معنى "النرص واهلزيمة " يف عمود السحاب !
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                           تدخل معسكر الظاهرية الفلسطيني قبل مواجهة القوة الجوية عربيًا

                          بغداد/ محمد عامرالعزاوي
                          فلسطين/ ابراهيم سميح ربايعة 

                          عدسة: قدري سالمة

تتجه األنظار يوم الس�ابع والعرشين من الش�هر 
بمدين�ة  فرانس�وا حري�ري  ملع�ب  إىل  الج�اري 
أربي�ل ملتابعة لقاء الق�وة الجوية صاحب األرض 
الظاهري�ة  الفلس�طيني  وضيف�ه  والجمه�ور 
متصدر الدوري وتأت�ي هذه املباراة ضمن ذهاب 
ال�دور األول لبطولة كأس االتحاد العربي لألندية, 
"املس�تقبل العراق�ي" دخلت معس�كر الظاهرية 
وسلطت الضوء عىل الواجهة العربية واستطلعت 
آراء مدرب�ي الفريقني وعدد من العبيهما فجاءت 

كما يأتي:

عين على المنافس
يع�د الظاهرية م�ن أفض�ل الفرق الفلس�طينية 
املتطورة خالل الس�نوات األخ�رة، وهو من أكثر 
األندي�ة جماهرية وش�عبية يف فلس�طني ويلقب 
ب�"غزالن الجنوب"، ويعد الفريق أحد أهم فريقني 
بجن�وب الضف�ة الغربي�ة وأعرقها ع�ىل اإلطالق 
، رف�د املنتخب�ات الوطنية بالعديد م�ن الالعبني، 
تدرج مستوى الفريق وأداؤه حتى وصل لصدارة 
دوري املحرتفني الفلس�طيني املوس�م الحايل بعد 
مرور تس�ع جوالت, حقق بطولة كأس فلسطني 
بنس�ختها األخرة قبل أن يتوج ببطولتي الشهيد 
أبو عمار "درع االتحاد" وكأس الس�وبر املوس�م 
الح�ايل، ويض�م الفريق عدداً م�ن النجوم أبرزهم 

الح�ارس ولي�د قيس�ية قائ�د الفري�ق، واملهاجم 
الصاعد ال�دويل أحمد ماهر واملهاج�م عبد كعبية 
وضابط وس�ط امليدان اس�ماعيل قاس�م إضافة 

للنجم الرسيع الدويل خالد سالم.

أبو الطاهر وأوديشو: سنلعب للفوز 
 البداي�ة كان�ت مع م�درب الفريق الج�وي أيوب 
أوديش�و الذي ع�ر عن جاهزية فريق�ه ملواجهة 
ش�باب الظاهرية الفلس�طيني مؤك�داً أن فريقه 
سيلعب بخيار الفوز ال غر السيما يف اللقاء األول 
عىل ارضن�ا وبني جماهرن�ا، معت�راً أن تحقيق 
نتيج�ة إيجابية يف لق�اء الذهاب يش�كل طموحاً 
للجه�از الفني وهذا ما سيس�هل لق�اء اإلياب يف 
فلس�طني معنوي�اً ورقمي�اً،. ورأى اوديش�و ان 
شباب الظاهرية من الفرق الجيدة والتي ال يجب 
االستهانة بها، كاشفاً أن التحضرات لهذا اللقاء 
س�تكون خاص�ة وعىل مس�توى ع�ال تقوم عىل 

الجوانب الفنية الناتجة من دراسة املنافس.
يف ح�ني اش�اد املدي�ر الفن�ي للظاهري�ة س�عيد 
أب�و الطاه�ر يف حديث�ه ل�� "املس�تقبل العراقي: 
بمس�توى الفريق العراقي من البنية الجسمانية 
القوي�ة ورسع�ة األداء واللياقة البدني�ة العالية، 
مش�راً إىل أن�ه تاب�ع ع�دداً م�ن لق�اءات الفريق 
ووض�ع مالحظات�ه ع�ىل أداء املناف�س م�ن أجل 
اللعب بطريقة مرشفة تليق بالكرة الفلسطينية، 
واعت�ر أب�و الطاهر أن الذهاب للع�راق لن يكون 
به�دف غر الفوز مؤك�داً أن فريقه قادر عىل ذلك 
خاصة بع�د ان اكتس�ب ثقافة الف�وز بعد لقائه 

األول امام العروبة العماني، وأشار ابو الطاهر اىل 
أنه س�يكتفي بتكثيف التدريبات الداخلية واللعب 
عىل تطوير األداء دون خوض لقاءات ودية بعد ما 
كانت األسابيع الستة املاضية مرهقة لالعبيه من 

حيث منافسات الدوري املحلية.

فرحان: المنافس قادر على المفاجأة!
اما قائ�د الفريق الجوي والع�ب املنتخب الوطني 
السابق رزاق فرحان فذكر ل�"املستقبل العراقي: 
ان الفرق الفلس�طينية من الف�رق الجيدة ودائما 
ما تفاجئ املنافس�ني بأدائها م�ن الناحية الفنية 
والتكتيكي�ة ، مش�را إىل أن�ه قد تاب�ع العديد من 
مباري�ات الفري�ق ع�ر اإلنرتنت ، وموضح�اً أنه 
وجد فريقاً  أكثر من جيد ويس�تحق كل االحرتام. 
وطالب فرحان جماه�ر فريقه بمؤازرة الالعبني 
يف ه�ذا اللق�اء ال�ذي وصفه"باملفت�اح" لباق�ي 
مباري�ات البطولة العربية ، خاتم�اً بأن الطموح 
يتمث�ل يف تحقيق نتيجة إيجابية يف لقائي الذهاب 
واإلياب من أجل إثبات وتأكيد األحقية واألفضلية 

للفريق العراقي. 

وليد قيسية: اللعب أمام الجوية 
فرصة كبيرة

املحط�ة التالي�ة ل� املس�تقبل 
العراق�ي: كان�ت م�ع قائد 

وح�ارس  الظاهري�ة 
مرم�اه ولي�د قيس�ية 

الذي أش�اد بالتجربة 

األوىل أم�ام فري�ق العروب�ة العمان�ي معت�راً أن 
التجرب�ة كان�ت غني�ة رغ�م النتيج�ة الس�لبية ، 
وأظهرت للجه�از الفني العديد م�ن النقاط التي 
تحتاج للمعالجة وهذا ما فعله املدير الفني سعيد 
أب�و الطاهر, وع�ّد قيس�ية مواجه�ة فريق كبر 
بحجم القوة الجوية مكسبا وفرصة قوية لالعبي 
الظاهري�ة إلظه�ار تطور الك�رة الفلس�طينية ، 
مؤك�داً أن الالعبني س�يقدمون ما باس�تطاعتهم 
م�ن أجل الظه�ور بمظهر مرشف، وأكد قيس�ية 
أن فرتة توق�ف الدوري الفلس�طيني الحالية تعد 
فرصة ذهبية للفريق من أجل القيام باالس�تعداد 

املطلوب وتطوير األداء وصوالً ليوم اللقاء.

كاصد: شباكنا ستكون في مأمن
ح�ارس الق�وة الجوي�ة وس�ام كاص�د أك�د ل�� 
"املس�تقبل العراق�ي": أن عرين الفري�ق الجوي 
س�يبقى يف مأمن يف مباراة فريقه أمام الظاهرية 
الفلس�طيني يف البطول�ة العربية .وأش�ار كاصد 
اىل ان الق�وة الجوية يتمتع بخ�ط دفاعي وصفه 
م�ن  ان�ه  عالي�ة  وبثق�ة  مش�راً  "بالف�والذي" 
املستحيل ان تكون شباك فريقه عرضة لتسجيل 
األه�داف .وتابع: كاص�د انه س�يذود عن مرماه 
ببس�الة واعداً بأن ظهوره بني الخش�بات الثالث 
س�يكون مميزاً، واعتر كاصد ان حظوظ فريقه 
كب�رة يف تحقيق نتيجة الف�وز يف املباراة املرتقبة 

التي ستجري االسبوع املقبل.

احمد ماهر: توزيع الجهد سالحنا

فيم�ا تح�دث مهاج�م الظاهري�ة احم�د ماه�ر 
ل�"املس�تقبل العراقي" وقال: ان مواجهة الفريق 
العراق�ي ليس�ت بالس�هلة مطلق�اً، مؤك�داً عىل 
أن فريق�ه س�يحاول اللع�ب بتكتيك ع�ال ملعرفة 
الظاهري�ة أن الق�وة الجوية فري�ق يمتاز بالقوة 
البدني�ة واللياقة العالية وهي س�مة س�تنعكس 
ع�ىل تعليم�ات املدي�ر الفن�ي الظه�راوي ال�ذي 
س�يقوم بتوزيع جهد العبيه بصورة س�ليمة عىل 
م�دار ش�وطي املب�اراة، واعت�ر املهاجم الش�اب 
أن الالعب�ني املتواجدين مع الفري�ق قادرون عىل 
تقديم أداء قوي معوضني الرتاجع يف خط الهجوم 
خالل الفرتات الس�ابقة. وزاد: أن هذا اللقاء يمثل 
الشعب الفلسطيني املتعطش للمشاركات الدولية 
خاصة عىل أرضه متمنياً أن يظهر يف لقائي القوة 
الجوي�ة باملس�توى املطل�وب ويس�اعد فريقه يف 
تج�اوز العقب�ة العراقية. يذك�ر ان ماهر خطف 
األض�واء يف دوري املحرتف�ني الفلس�طيني كأحد 
أفضل املواهب الش�ابة الصاعدة خالل املوس�مني 

األخرين.

حمادي احمد: طموحنا كبير
"اي فريق خارجي نخ�وض معه مباراة يجب ان 
نس�تعد لها بص�وره مغايره عن بقي�ة مباريات 
ال�دوري" هك�ذا ب�دأ مهاج�م املنتخ�ب الوطن�ي 
وهداف الفريق الجوي حمادي احمد ل� املستقبل 
العراقي وأكمل: كرة القدم قد شهدت تطورا كبرا 
يف اآلون�ة األخرة حي�ث أصبحت معظ�م  األندية 
تواكب التطورات من خالل املتابعة الفنية الدقيقة 

وتطوير املس�تويات وطرق اللع�ب، وبالرغم من 
األزمة التي يعيشها أهلنا يف فلسطني اال ان فرقها 
دوم�ا م�ا ت�رتك بصم�ة يف مبارياتها، مؤك�داً أن 
طموح العب�ي القوة الجوية ال ينتهي إال بتحقيق 
النتيج�ة اإليجابية يف هذا اللقاء من أجل الحصول 
ع�ىل دفعة معنوي�ة للفريق من أج�ل التقدم عىل 

كافة البطوالت املحلية والعربية التي يخوضها .

قراءة فنية
يع�د هذا اللق�اء هام�اً وأساس�ياً للفريقني كون 
فرص�ة التعوي�ض تبقى مح�دودة يف ظ�ل نظام 
البطولة القائ�م ع�ىل األدوار األقصائية، وهذا ما 
يجعل اللع�ب معتم�داً الهجوم الق�وي ومحاولة 
الحس�م املبكر بالنسبة للقوة الجوية يف ظل تمتع 
الفريق الق�وة الهجومية والعبي الخ�رة الدولية 
عىل أرضه�م وبني جماهرهم، فيم�ا تبقى هذه 
األج�واء تحدي�اً كب�راً للظاهري�ة الفلس�طيني 
صاحب صدارة ال�دوري املحيل وصاحب التجربة 
الخارجي�ة املح�دودة، فاللعب أم�ام فريق القوة 
الجوية يمثل مواجه�ة تحتاج لقراءة متأنية من 
قب�ل املدرب س�عيد أب�و الطاهر الذي ق�د يعتمد 
عىل نهج هجوم�ي محكم يتمثل بإغ�الق املنافذ 
وتعزي�ز التواجد ع�ىل األطراف ملن�ع الجوية من 
لع�ب الكرات العرضية أم�ام املرمى يف ظل تفوق 
الالع�ب العرق�ي ع�ىل نظ�ره الفلس�طيني من 
حي�ث البني�ة الجس�مانية واألطوال، وس�يكون 
س�الح املرتدات هو الحل الفلسطيني يف مواجهة 

فرانسوا حريري.

إدارة بغداد تتمسك  بـ"أبو العقل"!!

مانشيني: علينا إيقاف رونالدو

ارسنال ال يزال يعاني االهتزاز

 
رمى املنسق اإلعالمي لفريق نادي بغداد 
الك�روي رائ�د عبد الوه�اب، باللوم عىل 
العب�ي الفري�ق نتائج�ه الس�لبية خالل 
الج�والت االربع االوىل من عم�ر الدوري 

النخبوي.
وق�ال رائ�د عب�د الوه�اب: أن الس�بب 
الرئي�س يف ظه�ور فري�ق ن�ادي بغ�داد 
لك�رة الق�دم به�ذه الص�ورة يع�ود اىل 
الالعبني انفس�هم، ألن االدارة وفرت كل 

مستلزمات انجاح الفريق من معسكرات 
خارجي�ة باالضافة اىل مالك تدريبي عىل 

مستوى عال. 
وأعرب ع�ن اعتقاده، ب�أن أغلب العبي 
الفريق وبالرغم من تأكيد املالك التدريبي 
ع�ىل اعطائه�م النصائ�ح والتوجيهات 
والوقوف ع�ىل االخطاء الت�ي وقع فيها 
الفري�ق خ�الل مباريات�ه املاضي�ة، اال 
ان الالعب�ني يقع�ون يف االخط�اء ذاته�ا 
وهو عدم تقديم افض�ل ما لديهم خالل 

املباريات، وهذا هو الس�بب الرئيس 
يف ع�دم ظه�ور ن�ادي بغ�داد بهذا 
إلدارت�ه  املطم�ن  غ�ر  املس�توى 

ومالكه التدريبي.
وختم: ان ادارة نادي بغداد ليس�ت 
أي�ة ني�ة يف تغي�ر امل�الك  لديه�ا 
للفري�ق ألنه�ا مؤمن�ة  التدريب�ي 
بقدرات�ه بتحقي�ق نتائ�ج ايجابية 
خ�الل املباري�ات املقبل�ة يف دوري 

النخبة.

اع�رتف املدي�ر الفن�ي ملانشس�رت 
سيتي روبرتو مانشيني أن فريقه 
س�يجد صعوبة يف الفوز عىل ريال 
مدري�د اإلس�باني يف دوري أبطال 
أوروب�ا مس�اء اليوم األربع�اء إذا 
م�ا فش�ل يف الح�د م�ن خطورة 
نج�م الفريق امللكي كريس�تيانو 

رونالدو.
الس�يتي ع�ىل نقطتني  وتحصل 
فق�ط من مباريات�ه األربع األوىل 
يف املجموع�ة، وأصب�ح بحاج�ة 
للفوز عىل ريال مدريد وبروسيا 

دورتمون�د واالعتم�اد ع�ىل نتائج 
اآلخري�ن للتأهل للدور الق�ادم.ورصح مانش�يني مازًحا أن 
فريقه قد يحتاج إىل "اس�تدعاء الرشط�ة" إليقاف رونالدو، 

أن  فق�ط  "أم�ل  وأض�اف 
تك�ون ليل�ة س�يئة له�م، 
ض�د  تلع�ب  عندم�ا  ألن�ه 
ُيس�جل  أن  يمك�ن  الع�ب 
هدفني يف ك�رة مباراة، فإنه 
للغاية،  يجعل األمور صعبة 
بالنس�بة يل رونال�دو الع�ب 
كبر ويستحق الفوز بالكرة 
"لقد سجل  الذهبية".أضاف 
العدي�د من األه�داف يف العام 
امل�ايض والتي س�اعدت ريال 
مدريد يف الفوز بلقب الدوري 
اإلسباني، أعتقد أنه يف الكثر 
من املباريات لعبنا ضد أفضل 
الالعبني ولكن رونالدو مختلف ألنه ُيسجل هدف أو هدفني يف 

كل مباراة، نحن بحاجة إىل مراقبته جيًدا".

يشعر ارس�نال االنجليزي بانتعاشة بعد فوزه 
الكب�ر عىل ج�اره اللندني توتنهام هوتس�بر 
لكنه يدرك جيدا انه ال مجال الي تعثر من أجل 
بلوغ دور الس�تة ع�رش يف دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم عندما يستضيف مونبلييه الفرنيس 
اليوم االربعاء.وقبل اكتساح توتنهام 5-2 يوم 
السبت املايض كان ارسنال يعاني من الضغوط 
بع�د الهزيم�ة 2-1 ام�ام مضيفه مانشس�رت 
يونايت�د والتع�ادل 3-3 مع ضيف�ه فولهام يف 
انجلرتا اضافة للهزيمة بهدفني دون مقابل عىل 
أرضه امام ش�الكه االملان�ي يف دوري االبطال.

وكانت هزيمة ش�الكه هي األوىل الرسنال عىل 
أرض�ه يف اوروبا امام فريق م�ن خارج انجلرتا 

منذ 2003 لكنه تعادل 2-2 مع الفريق االملاني 
يف الجولة التالية عىل ملعبه رغم تقدمه بهدفني 
دون مقاب�ل ليحاف�ظ عىل فرص�ه يف التأهل يف 
املجموعة الثاني�ة بالبطولة االوروبية.واهتزت 
شباك ارس�نال 14 مرة يف اخر خمس مباريات 
بكافة املس�ابقات التي يش�ارك فيه�ا وال يزال 
الفري�ق يعاني من اهتزاز س�يحرص مونبلييه 
عىل استغالله رغم ان بطل فرنسا فقد فرصته 
يف التأهل.واذا حقق ارسنال أول انتصار له عىل 
أرض�ه ام�ام منافس فرن�يس يف دوري االبطال 
اضافة لفوز ش�الكه عىل اوملبياكوس اليوناني 
سيتأهل الفريق االنجليزي لدور الستة عرش يف 
البطولة للموس�م 13 عىل التوايل.وأكد البولندي 
فويتش�يك تشيسني حارس ارس�نال ان الثقة 

ع�ادت للفري�ق يف الوق�ت املناس�ب قبل 
استضافة مونبلييه.

وق�ال تشيس�ني ملوق�ع ارس�نال ع�ىل 
االنرتن�ت بعد عودت�ه امام توتنه�ام عقب 
غي�اب ملدة ش�هرين بس�بب االصاب�ة "لم 
نك�ن لنحظ�ى بوق�ت أفضل للع�ب هذه 
املباراة."واض�اف "نح�ن يف حالة صخب 
وال نطي�ق االنتظ�ار للمب�اراة القادمة. 

نتحىل بالثقة. عانينا من بعض النتائج 
الضعيفة مؤخرا لكن عدنا اىل الطريق 

الصحيح ونتح�ىل بالثقة انه يمكننا 
الحصول عىل النقاط الثالث والتأهل 
اىل دور الس�تة عرش. نريد ان نتأكد 

من انجاز املهمة والتأهل."

ذك�رت صحيفة الدييل مي�ل اإلنجليزية أن فرناندو 
توريس نجم هجوم البلوز تشيليس يرغب بالعودة 
ال�دوري اإلس�باني إلنه�اء حال�ة اإلنح�دار يف  إىل 
املس�توى مع الن�ادي اللندني.توريس يريد أن يعود 
للدوري الذي قدمه كأحد أفضل املهاجمني يف العالم 
يف ظ�ل عدم تأقلمه مع تش�يليس منذ انتقاله قادماً 
م�ن ليفربول مقاب�ل 50 مليون جني�ه وهو األغىل 

يف تاريخ الك�رة اإلنجليزية.الع�ودة قد تكون 
من أب�واب ناديه الس�ابق أتلتيك�و مدريد 

كج�زء من صفقة ضم النجم الكولومبي 
راداميل فالكاو الذي يريد البلوز بقوة.

يذك�ر أن روبرتو دي ماتيو يفكر جدياً 
يف عدم الدفع بالنين�و أمام يوفنتوس 
حس�ابات  يف  الحاس�مة  املب�اراة  يف 

التأهل يف دوري أبطال أوروبا.

 أعل�ن اتح�اد الك�رة عن تكري�م العب�ي منتخب الش�باب بمبل�غ 7000 دوالر ل�كل العب 
بع�د حصوله�م عىل لق�ب وصيف آس�يا وتأهلهم لكأس العال�م، مبين�ا أن االتحاد بصدد 
مناقش�ة الرنامج التدريبي الذي س�يقدمه م�درب املنتخب تحضرا ل�كأس العالم، فيما 
أش�ار إىل أن املنتخ�ب الوطن�ي س�يلتقي نظره الرصبي خالل ش�هر كان�ون األول املقبل.

وق�ال عضو االتح�اد املرشف عىل منتخب الش�باب كامل زغر: إن "اتح�اد الكرة قرر تكريم 
العب�ي منتخب الش�باب بمبل�غ 7000 دوالر لكل العب بعد ان أحرزوا لق�ب الوصيف يف بطولة 

آس�يا وتأهل�وا لنهائي�ات كأس العال�م"، مبين�ا أن "التكريم ش�مل الجه�از الفن�ي للمنتخب 
لكرة فض�ال ع�ىل تكري�م اإلداري�ني بمبل�غ 5000 دوالر". وأض�اف زغ�ر أن "اتح�اد  ا

ينتظر تقديم الرنامج الخاص بإعداد املنتخب لنهائيات كأس العالم من قبل مدرب 
الفري�ق والذي يتضمن معس�كرات نوعي�ة يف دول مختلفة تحض�را لنهائيات 

كأس العالم يف تركيا العام املقبل"، مشددا عىل رضورة أن "تكون املعسكرات 
نموذجية تتضمن مباريات تجريبية تمكن املنتخب من الظهور بمستوى طيب 

يف نهائيات العالم السيما وهو سيالعب منتخبات من مدارس مختلفة".

توريس يريد العودة إلى إسبانيا

سبعة آالف دوالر لالعبي وصيف آسيا

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /خاص

وصل قطار دوري النخبة 
اىل  محطت�ه الخامس�ة 
التي س�تنطلق يوم غد 
األربع�اء بإقامة مباراة 
واح�دة بمثاب�ة ديربي 
الفرات األوس�ط والتي 
ستجمع الوصيف بفارق 
املتص�در  ع�ن  األه�داف 
فري�ق كربالء وه�و يواجه 
خصمه اللدود وجاره النجف يف 
مباراة يسعى من خاللها طرفا اللقاء 
إنهائه�ا بنتيج�ة ايجابية فكربالء يس�عى 
للنقاط الثالث التي ستجعله يملك صولجان 
الصدارة النخبوية واالنفراد بها فيما يتطلب 
عىل النجف الخ�روج بنقاطها الثالث كونها 

ستقام عىل أرضه وبني جماهره.
فيم�ا تق�ام غ�دا الخمي�س أرب�ع مباريات 
متباين�ة القوة اذ س�يكون لزام�اً عىل فريق 
بغ�داد تحقي�ق الف�وز وال يشء س�واه ع�ىل 

ال�زوراء بعدم�ا جم�ع نقطتني م�ن تعادلني 
وخس�ارتني فيما س�يطالب الزورائيني بذات 
الطم�وح بعدما خرجوا بأربع�ة تعادالت من 
مبارياتهم النخبوية والتي سيسعى لتحقيق 

اول انتص�ار ع�ر بواب�ة بغ�داد.
وس�يحاول فري�ق النف�ط املنت�ي برباعيته 
يف مرم�ى املصايف ان يتخط�ى املثقل بالجراح 
فري�ق الكهرب�اء بعدما خرس ث�الث مباريات 
وتغل�ب يف واح�دة ولكالهما الح�ق بالوصول 
اىل النق�اط الث�الث والت�ي س�يضيفها ملعب 

النفط.
ويلع�ب الرشطة ال�ذي رضب بقوة يف الجولة 
الرابع�ة بتخطيه الجوي�ة برباعية بمواجهة 
املصايف الذي س�يحاول ان يتخطى خس�ارته 
الثقيلة أمام النف�ط، ويلعب الجوية الجريح 
مع ش�بابية امليناء يف مباراة يصعب التكهن 
بنتيجته�ا عىل ان تقام ي�وم الجمعة مباراة 
واح�دة يضيفها ملعب فرانس�وا حريري يف 
أربيل سيكون طرفاها زاخو ونفط الجنوب 
م�ن دون جمهور عىل خلفي�ة األحداث التي 

رافقت مباراة الفريق الشمايل أمام الرشطة.
وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم الس�بت 
املقب�ل بإقام�ة ث�الث مواجه�ات اذ يضي�ف 
متذيل الرتتيب فريق السليمانية ضيفه اربيل 
فيم�ا س�تجمع قم�ة لق�اءات ه�ذه الجولة 
فريقي دهوك والطلبة يف ملعب الثاني ويلعب 
كركوك والصناعة عىل ملع�ب اإلدارة املحلية 

يف كركوك.
ويتص�در فري�ق ن�ادي دهوك ج�دول ترتيب 
دوري النخب�ة بع�د انقض�اء جولت�ه الرابعة 
برصيد ع�رش نقاط، فيما يحت�ل فريق نفط 
الجن�وب املركز الثالث برصي�د ثماني نقاط، 
ويحتل العب فريق كربالء حسني 
الهداف�ني  ص�دارة  فره�ود 
برصي�د خمس�ة أهداف 
بس�ام  الالعبان  يلي�ه 
قاب�ل م�ن الصناع�ة 
اوليف�را  والرازي�يل 
ول�كل  ده�وك  م�ن 

منهما أربعة أهداف.

المستقبل العراقي/ متابعة

النجف يضّيف ديربي الفرات األوسط ودهوك 
يواجه الطلبة في قمة اللقاءات
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اعالن مناقصة رقم )319( لسنة 2012
انشاء جسر سيارات لقرية الكولية ناحية كميت/ تنمية االقاليم

تعللن محافظة ميسلان / قسلم العقلود العاملة الحكومية عن اعلان املناقصة 
املدرجة تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشلراك 
يف املناقصلة مراجعة لجنة تسلليم العطلاءات يف ديوان محافظة ميسلان لغرض 
الحصلول عىل نسلخة من اللروط واملواصفات الفنيلة والتعليملات اىل مقدمي 
العطلاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد علما 
ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف  2012/12/2 الساعة الثانية 
عر ظهرا وتسللم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية 
يف الطابلق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتسلليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم 

الذي يليه .
ماحظة 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 
نر االعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ املفعول ملدة شلهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من 
احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان / تنمية االقاليم عىل 
ان تقدم تأمينات حسلن التنفيذ بنسلبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ 

االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعالن مناقصة رقم )316( لسنة 2012
استحداث مغذي 33 ك . ف من محطة جنوب العمارة الى محطتي الكحالء القديمة والجديدة / تنمية االقاليم

تعللن محافظة ميسلان / قسلم العقود العامة الحكوميلة عن اعان املناقصلة املدرجة تفاصيلها 
يف ادنلاه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشلراك يف املناقصة مراجعة لجنة تسلليم 
العطاءات يف ديوان محافظة ميسلان لغرض الحصول عىل نسلخة من الروط واملواصفات الفنية 
والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسلون الف دينار 
غلري قابلل للرد علما ان اخلر موعد لغلق املناقصة هو يلوم االحد املصادف  2012/12/2 السلاعة 
الثانية عر ظهرا وتسللم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق 

الثاني , اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعان .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .

• تقديلم تأمينات اولية بنسلبة 1 % ملن قيمة العطاء بموجب صك مصلدق او خطاب ضمان نافذ 
املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة 
واملعنون اىل محافظة ميسلان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسلن التنفيذ بنسبة 5 % من 

كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعادة اعالن مناقصة رقم )313( لسنة 2012
تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية )بيت شليج( محسن ورك في قضاء الميمونة/ تنمية االقاليم

تعللن محافظة ميسلان / قسلم العقلود العاملة الحكومية عن اعلادة اعان 
املناقصلة املدرجلة تفاصيلهلا يف ادنلاه ضملن موازنلة تنميلة االقاليم فعىل 
الراغبلني يف االشلراك يف املناقصلة مراجعة لجنة تسلليم العطلاءات يف ديوان 
محافظة ميسلان لغرض الحصول عىل نسخة من الروط واملواصفات الفنية 
والتعليملات اىل مقدمي العطلاءات مقابل دفع مبلغ قلدره )100,000( مائة 
اللف دينار غري قابلل للرد علما ان اخلر موعد لغلق املناقصة هلو يوم الثاثاء 
املصادف  2012/12/4 السلاعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان 
املحافظة يف قسلم العقود العامة الحكومية يف الطابلق الثاني , اذا صادف اخر 

موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائلرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسلو عليه املناقصة 
اجور نر االعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديلم تأمينات اولية بنسلبة 1 % من قيمة العطلاء بموجب صك مصدق او 
خطلاب ضمان نافذ املفعول ملدة شلهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة 
وصلادر ملن احد املصارف العراقيلة املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسلان / 
تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة 

ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعالن مناقصة رقم )318( لسنة 2012
استحداث مغذي 33 ك.ف من محطة العمارة الجديدة الى محطة العز الثانوية/ تنمية االقاليم

تعللن محافظة ميسلان / قسلم العقود العامة الحكوميلة عن اعان املناقصلة املدرجة تفاصيلها 
يف ادنلاه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشلراك يف املناقصة مراجعة لجنة تسلليم 
العطاءات يف ديوان محافظة ميسلان لغرض الحصول عىل نسلخة من الروط واملواصفات الفنية 
والتعليملات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قلدره )200,000( مائتان الف دينار غري قابل 
لللرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف  2012/12/2 السلاعة الثانية عر 
ظهرا وتسللم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسلم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا 

صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعان .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .

• تقديلم تأمينات اولية بنسلبة 1 % ملن قيمة العطاء بموجب صك مصلدق او خطاب ضمان نافذ 
املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة 
واملعنون اىل محافظة ميسلان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسلن التنفيذ بنسبة 5 % من 

كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعالن مناقصة رقم )315( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية طرق وجسور ميسان/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود العامة الحكومية عن اعادة اعان املناقصة املدرجة تفاصيلها 
يف ادنلاه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشلراك يف املناقصة مراجعة لجنة تسلليم 
العطاءات يف ديوان محافظة ميسلان لغرض الحصول عىل نسلخة من الروط واملواصفات الفنية 
والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد 
علملا ان اخر موعلد لغلق املناقصة هو يوم الثاثلاء املصادف  2012/12/4 السلاعة الثانية عر 
ظهرا وتسللم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسلم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا 

صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعان.
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .

• تقديلم تأمينات اولية بنسلبة 1 % ملن قيمة العطاء بموجب صك مصلدق او خطاب ضمان نافذ 
املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة 
واملعنون اىل محافظة ميسلان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسلن التنفيذ بنسبة 5 % من 

كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعادة اعالن مناقصة رقم )312( لسنة 2012
انشاء جسر مشاة سوق المجر الكبير بطول )60(م / تنمية االقاليم

تعللن محافظة ميسلان / قسلم العقلود العاملة الحكومية عن اعلادة اعان 
املناقصلة املدرجلة تفاصيلهلا يف ادنلاه ضملن موازنلة تنميلة االقاليم فعىل 
الراغبلني يف االشلراك يف املناقصلة مراجعة لجنة تسلليم العطلاءات يف ديوان 
محافظة ميسلان لغرض الحصول عىل نسخة من الروط واملواصفات الفنية 
والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف 
دينلار غري قابل للرد علما ان اخلر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف  
2012/12/2 الساعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف 
قسلم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتسليم 

العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائلرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسلو عليه املناقصة 
اجور نر االعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديلم تأمينات اولية بنسلبة 1 % من قيمة العطلاء بموجب صك مصدق او 
خطلاب ضمان نافذ املفعول ملدة شلهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة 
وصلادر ملن احد املصارف العراقيلة املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسلان / 
تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة 

ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعالن مناقصة رقم )317( لسنة 2012
استحداث مغذي 33 ك.ف من محطة العمارة الجديدة الى محطة قلعة صالح القديمة/ تنمية االقاليم

تعللن محافظة ميسلان / قسلم العقود العامة الحكوميلة عن اعان املناقصلة املدرجة تفاصيلها 
يف ادنلاه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشلراك يف املناقصة مراجعة لجنة تسلليم 
العطاءات يف ديوان محافظة ميسلان لغرض الحصول عىل نسلخة من الروط واملواصفات الفنية 
والتعليملات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قلدره )200,000( مائتان الف دينار غري قابل 
لللرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف  2012/12/2 السلاعة الثانية عر 
ظهرا وتسللم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسلم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا 

صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعان .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .

• تقديلم تأمينات اولية بنسلبة 1 % ملن قيمة العطاء بموجب صك مصلدق او خطاب ضمان نافذ 
املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة 
واملعنون اىل محافظة ميسلان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسلن التنفيذ بنسبة 5 % من 

كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعادة اعالن مناقصة رقم )314( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية طرق وجسور ميسان/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميسلان / قسم العقود العامة الحكومية عن اعادة اعان املناقصة 
املدرجة تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشلراك 
يف املناقصلة مراجعة لجنة تسلليم العطلاءات يف ديوان محافظة ميسلان لغرض 
الحصلول عىل نسلخة من اللروط واملواصفات الفنيلة والتعليملات اىل مقدمي 
العطلاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد علما 
ان اخلر موعلد لغلق املناقصلة هو يوم الثاثلاء املصادف  2012/12/4 السلاعة 
الثانيلة عر ظهرا وتسللم العطاءات يف ديلوان املحافظة يف قسلم العقود العامة 
الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل 

اىل اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 
نر االعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ املفعول ملدة شلهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من 
احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان / تنمية االقاليم عىل 
ان تقدم تأمينات حسلن التنفيذ بنسلبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ 

االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعادة اعالن مناقصة رقم )311( لسنة 2012
تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى الكصمة )جريت الغربي(/ تنمية االقاليم

تعللن محافظة ميسلان / قسلم العقود العاملة الحكومية عن اعلادة اعان 
املناقصلة املدرجلة تفاصيلهلا يف ادنلاه ضملن موازنلة تنميلة االقاليم فعىل 
الراغبلني يف االشلراك يف املناقصلة مراجعة لجنة تسلليم العطلاءات يف ديوان 
محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الروط واملواصفات الفنية 
والتعليملات اىل مقدملي العطاءات مقابل دفع مبلغ قلدره )100,000( مائة 
اللف دينار غلري قابل للرد علملا ان اخر موعلد لغلق املناقصة هلو يوم االحد 
املصادف  2012/12/2 الساعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان 
املحافظة يف قسلم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , اذا صادف اخر 

موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
ماحظة 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسلو عليه املناقصة 
اجور نر االعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديلم تأمينات اولية بنسلبة 1 % من قيمة العطلاء بموجب صك مصدق او 
خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة شلهرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة 
وصلادر ملن احد املصلارف العراقية املعتملدة واملعنون اىل محافظة ميسلان 
/ تنميلة االقاليلم عىل ان تقدم تأمينات حسلن التنفيذ بنسلبة 5 % من كلفة 

املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعالنات

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

تاهيل الشبكة 
الكهربائية لقرى 
الكصمة )جريت 

الغربي(

مديرية توزيع 
كهرباء ميسان

40 يوم7 – 17 – 2 – 20 
العاشرة/ 
الكهربائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

انشاء جسر 
مشاة سوق 
المجر الكبير 
بطول )60( م

مديرية طرق 
وجسور ميسان

75 يوم8 – 17 – 1 – 18 
العاشرة/ 

انشائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

تاهيل الشبكة 
الكهربائية لقرية 

)بيت شليج( 
محسن ورك في 
قضاء الميمونة

مديرية توزيع 
كهرباء ميسان

60 يوم2 – 10 – 3 – 86
العاشرة/ 
الكهربائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

انشاء قنطرة 
صندوقية لقرية 

شط االعمى )بيت 
عاوي زبون( / 

ناحية المشرح

مديرية طرق 
وجسور 
ميسان

75 يوم8 – 17 – 1 - 18
العاشرة/ 

انشائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

1

انشاء جسور مشاة 
عدد 4 في قرية 

المهينية-الوادية 
بطول )40( م وفي 
قرية صدر الحشرية 
بطول )80(م وفي 
قرية المصاليخ )ام 
زاهدي( بطول )30(
م في قضاء المجر 
الكبير وفي قرية 
الصويرة بطول 

)60(م في ناحية 
المشرح

مديرية 
طرق 

وجسور 
ميسان

200 يوم8 – 17 – 1 – 18 
التاسعة/ 

انشائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

1

استحداث مغذي 
33 ك.ف من 

محطة جنوب 
العمارة )132 
/ 33 ك.ف( 
الى محطتي 

الكحاء القديمة 
والجديدة 

الثانوية بطول 
)19,5 كم( / 
قضاء الكحاء

مديرية 
توزيع 
كهرباء 
ميسان

240 يوم7 – 17 – 2 – 27 
الرابعة / 
كهربائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

استحداث مغذي 
33 ك.ف من 

محطة العمارة 
الجديدة )132 

/ 33 ك.ف( الى 
محطة قلعة 

صالح القديمة 
)33/ 11 ك.ف( 
الثانوية / قضاء 

قلعة صالح

مديرية توزيع 
كهرباء 
ميسان

 2 – 17 – 7
 27 –

180 يوم
الخامسة / 

كهربائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

استحداث مغذي 
33 ك.ف من 

محطة العمارة 
الجديدة )132 

/ 33 ك.ف( الى 
محطة العز )33/ 
11 ك.ف( الثانوية 
ويكون الخطين 
مكونين من برج 
مزدوج الدائرة 
بطول )9,5( 

/ قضاء المجر 
الكبير

مديرية توزيع 
كهرباء ميسان

180 يوم7 – 17 – 2 – 27 
الخامسة / 

كهربائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

انشاء جسر 
سيارات نوع 

)H-PILE( لقرية 
الكولية/ ناحية 

كميت بطول 
)10( م

مديرية طرق 
وجسور 
ميسان

120 يوم8 – 17 – 1 – 18 
العاشرة/ 

انشائية
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صفـــــحـة  العدد )  388  (  االربعاء 21 تشرين الثاني 2012

لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ المستقبل العراقي

ال يمكن أن تس�بق أية شعرية يف عاشوراء 
رفع الرايات الس�ود فوق أسطح املنازل، فمع 
ظه�ور ه�ال رأس الس�نة الهجري�ة يف اليوم 
األول من مح�رم الحرام تبدأ ممارس�ة إحياء 

أوىل شعائر شهر األحزان.
واعت�اد املس�لمون منذ بداية هذا الش�هر 
رشاء الراي�ات الجاه�زة أو قط�ع األقمش�ة 
الس�وداء م�ن التجار ليت�م يف ما بع�د ربطها 
بأعم�دة وتعليقها فوق أس�طح املن�ازل، ولم 
تقت�ر أل�وان الراي�ات ع�ى األس�ود فهناك 
البيض والخرض والحمر ولكل لون رمز خاص 

به وداللته املحددة.
يق�ول الس�يد عبد الكريم ش�اوي إن رفع 

للدالل�ة  ه�ي  الراي�ات 
راي�ة  ع�ى  التاريخي�ة 
القت�ال الت�ي كان اإلمام 

الحسني وآل بيته يرفعونها 
يف أثناء واقعة الطف.
ش�اوي  وأضاف 
ألوان  له�ا  »الراي�ات 

فاللون األسود هو األكثر 
انتش�ارا وله سمة مميزة يف الداللة 

عى الحزن بينم�ا اللون األخرض يرمز اىل راية 
بني هاشم واألحمر راية اإلمام العباس وهكذا 

تعطي الرايات دالالتها ومعانيها«.
وتاب�ع »لي�س الراي�ات وحده�ا ترفع بل 
الافتات وهي ال تختلف عن الرايات من حيث 
األل�وان وتكت�ب فيها كلمات وش�عارات كلها 

تدلل عى املأثرة التاريخية لواقعة الطف«.
وق�ال أيضاً إن »الراي�ات والافتات يف هذا 
العام والعام الذي س�بقه كانت بشكل يختلف 
عما هو يف الس�ابق بعد أن لجأ تجار األقمشة 
إىل اس�ترياد كمي�ات كب�رية منه�ا مطبوع�ة 
ومنقوش�ة يف الخ�ارج، معظمها م�ن إيران، 

تمي�زت بجودة وإتق�ان العامة والش�عارات 
املطبوعة فيها، ما انعكس عى جماليتها  وزاد 

اإلقبال عليها«.
وتابع »هناك أقمش�ة مطبوعة جاءت من 
الصني لحساب التجار وكانت بنفس الجمالية 
م�ن حيث الش�كل وتن�وع الزخ�ارف، إضافة 

اىل ج�ودة القماش وتحمله للظ�روف الجوية 
املختلفة«.

واش�ار اىل أن تلك الافتات كانت بطبعات 
مختلفة طولية وعرضية، ويتم بيعها حس�ب 
رغبة املش�ري ألنها تباع بحس�ب الطول وان 

سعرها مناسب.

ولف�ت اىل أن تلك الافتات والرايات أعطت 
يف منظره�ا الع�ام ص�ورة أخ�رى م�ن صور 
الوح�دة العراقية ألنها رفعت ف�وق كل منزل 
وأمام املتاجر ويف الشوارع والساحات. وساهم 
بوضعها يف تلك األمكن�ة عامة العراقيني دون 
طائف�ة أو فئة بذاته�ا، وهو م�ا يدلل عى أن 
ذكرى عاشوراء أعطت معنى آخر من املعاني 

التي يلتقي عندها العراقيون«.
ه�ذه الش�عرية املمي�زة ل�م تقت�ر عى 
الع�راق فق�ط، بل تس�اهم يف إحيائه�ا بلدان 
عربي�ة أخ�رى ، فف�ي لبن�ان مث�ا أعلن عن 
انطاق إحياء مراس�م عاشوراء يف كافة قرى 
البقاع حيث انترشت الرايات السود والافتات 
الخاصة بذكرى استش�هاد حفيد رس�ول الله 
)ص( اإلم�ام الحس�ني عليه الس�ام، والبقاع 
بلدة لبنانية تق�ع يف جنوب باد بلد األرز، كما 
أعل�ن عن رف�ع ورفع�ت اليافط�ات والرايات 
الس�وداء حزنا عى مص�اب أهل بيت النبوة يف 

مدينة النبطية.

      كاليفورنيا / وكاالت

فوجئت مس�ّنة س�ويدية تجاوزت ال� 100 من العمر، 
بتلقيها رسالة قبولها يف دار حضانة أطفال محلية، ليتبني 

الحقاً أن األمر ناتج عن خطأ يف سّن الوالدة.

وذك�رت صحيفة “ذا لوكال” الس�ويدية، أن مدرس�ة 
حضانة )س�نرال س�كول( يف تريب يف السويد، قالت إن آنا 
أريكس�ون )105 سنوات(، تلقت رس�الة أرسلتها املدرسة 
إىل أكثر من 60 طفاً، ولدوا عام 2007 بسبب خطأ يف قسم 

السجل السكاني.

ش�وهد محافظ ميسان عيل دواي الزم يف احد شوارع 
مركز املحافظة ، مرتديا بدلة عمل، وهو يقوم بمس�اعدة 
املواطنني واملاكات الخدمية يف تريف مياه اإلمطار التي 
ش�هدتها اغلب مدن الباد خال اليومني املاضيني، ومنها 
مدين�ة العم�ارة، تحية كب�رية للمس�ؤول – املواطن الذي 
يجسد عرب هذا الفعل املعنى الحقيقي لكلمة »املسؤولية« 
التي ترف�ع الحواجز وتزي�ل الحجب بني م�ن يتوىل مهام 
الخدم�ة وبني مواطنيه الذين ينتظ�رون منه االنجاز الذي 

يخدمهم ويرفعه يف أعينهم..

قبول مسّنة )105 أعوام( يف حضانة أطفال!!

استتطتالع: األطفتتال هيتتمتتون بالتعتليتتم والبيئتتة

مسؤول.. وصورة..
 وتعليق !!

      كاليفورنيا / وكاالت

ن�رشت  دويل  اس�تطاع  أظه�ر 
والغ�ذاء  التعلي�م  أن  أم�س  نتائج�ه 
والبيئة هي القضايا التي تهم اطفال 
العالم خاصة الصغار الذين ينش�أون 
يف دول نامي�ة.ويف املس�ح الذي أجري 
بعن�وان »أصوات الصغ�ار وأحامهم 
الكب�رية« ق�ال نصف االطف�ال الذين 
تراوح�ت اعمارهم بني 10 و12 عاما 
يف الدول النامية انهم س�ريكزون عى 

التعليم ويأتي بعد ذلك املأكل وامللبس 
وامل�أوى اذا تولوا الرئاس�ة يف بادهم 

وعملوا عى تحسني حياة االطفال.
وق�ال س�تيفن س�تريلينج نائب 
الرئي�س التنفي�ذي للصن�دوق الدويل 
لرعاي�ة الطفول�ة »يفاجئون�ا دوم�ا 
ونس�تلهم منه�م ح�ني ن�رى اىل اي 
ح�د يهتم االطف�ال يف ال�دول النامية 
يظه�ر  »ه�ذا  بالتعليم.«وأض�اف 
مدى نض�ج االطفال الذي�ن يفهمون 
بوض�وح الصل�ة بني التعلي�م وتغيري 

عوامله�م اىل االفضل«.وكانت أولويات 
االطفال يف ال�دول املتقدمة هي املأكل 
وامللبس واملأوى وكانت البيئة موضع 
الكل.وأجري االس�تطاع  اهتمام من 
عى االنرنت وشمل 6204 أطفال من 
47 دولة يف افريقيا واسيا واالمريكتني 
ع�ن  االطف�ال  س�ئل  واوروبا.كم�ا 
تجاربه�م م�ع الك�وارث واملخ�اوف 

البيئية واولوياتهم.
وع�ى الرغم م�ن ان ثلث االطفال 
او اكثر يف الدول النامية عايش كوارث 

بيئية مث�ل الفيضانات او الجفاف او 
الحرائق كان قلقهم االكرب هو التلوث 
ال�دول  يف  االطف�ال  البيئي.وتح�دث 
الفقرية عن قلقهم من ظاهرة ارتفاع 
درج�ة حرارة االرض لك�ن الصغار يف 
ال�دول الغنية لم يضع�ون التلوث بني 

مخاوفهم.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

م�ا أن يصاب املرء بمرض حتى تنش�ط حواس�ه وتتقد يف التقاط 
أخبار هذا املرض.. ويظ�ن انه وباء... فالكثريات أصبن بمرض تكلس 
البويضة ويتهددهن العق�م... والرسطان يغزو الناس وتحول إىل وباء 

... وكذا التدرن وأمراض الجلد والحساسية والكى... 
ومن يق�در له مراجعة املستش�فى الرئيس يف الع�راق املتخصص 
بأمراض العيون واملسمى باس�م بن الهيثم يف بغداد يحسب أن العراق 

مهدد بالعمى...  فاإلنسان يميل إىل تعميم حالته وما يشعر به... 
إال أن ما يجري يف العراق حالة موضوعية ..

وقائمة فع�ا... وأكدتها املنظم�ات الدولية من انتش�ار األمراض 
الخطرية جراء اس�تخدام اليورانيوم املنضب يف الحروب, ونتيجة تلوث 
البيئ�ة وانعدام الخدمات والقلق النفيس ..يضاف لها ويكملها تس�يب 

املؤسس�ات الصحية وفس�اد العاملني بها... 
وس�وء بع�ض األطب�اء مع س�وء تعام�ل بع�ض اإلدارات وبعض 
املراجعني ... فاألس�باب تتضافر لخلق ظاهرة فاضحة كالتي نعيشها 
... وس�نبقى ع�ى مثالنا الذي كن�ا تناولناه من قبل أم�راض العيون,  
ومستش�فى ب�ن الهيث�م... ومش�هد حش�ود املراجعني م�ن مختلف 
املحافظات بعصيهم يتلمسون ويتحسسون خطواتهم مع مساعديهم 

يقودونهم إىل أماكن املراجعة والفحص ..
مع ش�باب وس�يم يثري أس�ف وغضب وحزن جدران املستش�فى 
ولكن�ه ال يث�ري ش�عرة يف ضم�ري وإحس�اس م�ن ش�أنه ان يزيد عدد 
االطب�اء.. فرغ�م ان هناك اكثر م�ن عرشين طبيب اختص�اص إال أن 
حش�ود ذلك الس�بت تتوجه إىل الدكتور زيد رجب اختصايص الشبكية 
.. .وان م�ن ب�ني الثماني غرف الفحص ال تفتح أكثر من باب او بعض 

األبواب...
فالبقية يف مش�اغلهم وأعمالهم الخاصة, ربما يف هذه املستشفى 
االهلي�ة او تلك وإجراء العمليات بورق الدوالر مع تنس�يق من نوع ما 

...ومن يعرض تنتظره تهمة, ولتكن مضحكة وغري معقولة.
ل�و كانت هن�اك وزارة للصحة تتابع وتتفقد وتس�أل لطلبنا إليها 
إجراء زيارات واستطاعات واستفتاءات بعمل مستشفى بن الهيثم...

وحالها ومقارنته بدول اعتدنا ش�تم املسؤولني لها, وهي تبعث الفرق 
الطبي�ة إىل فق�راء املس�لمني يف الدول االخ�رى تهدي لعميانه�ا النور, 
تعالج ام�راض عيونهم وتجري العمليات الجراحي�ة لهم وتعيد إليهم 

نظرهم وتفرحهم وتفرح معهم بعودة النور ...
وكان ملستش�فى ب�ن الهيثم ل�و كانت هن�اك وزارة ومس�ؤولون 
يتحسس�ون معاناة مواطنيهم لكان�ت مركزا كافيا لعاج هذه اآلالف 
التي تسافر اىل الهند وايران والدول االخرى, واىل املستشفيات الخاصة 
يف كردس�تان وبغداد، بل وتفتح بابا للخ�ري ملعالجة الفقراء من العالم 
وتكس�ب ثوابا وترسم صورة ملا يفعله اإلسام عندما يتقدم املسلمون 

إىل السلطة.
تعرضنا باإليجاب لوزارة الصحة بقصد حثها وتش�جيعها, فتأكد 
لن�ا أنها يف غي�اب وبعيدة والس�يد وزيرها ويف وبالغ التعلق بمس�قط 
رأسه وبكرديته..  وكنا نأمل بزياراته املستمرة لكردستان أن يتساءل 
ع�ن معن�ى هذه الحش�ود التي تقص�د اإلقليم وكذا الت�ي تقصد دول 

العالم للعاج؟؟؟
لتبقى مستش�فى بن الهيثم عينة اختب�ار وأداة تنبيه والتأكد من 

وجود وزارة من عدمه ...وان نعلن عما سيحدث.

*  حاتم حسن 

الصحة ... ابن اهليثم 
أنموذجًا

انشغاالت

مديــر التحريــر 

كان يرضب املثل : ال بّد من صنعاء وان طال الس�فر؛ وبحس�ب ) السيد 
غوغل( فأن أول من قالها اإلمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-..وذلك أنه كان 
يريد سؤاَل عبدالرزاق الصنعاني املحدث الشهري عن حديث..فقيل له أنه قد 
حجَّ وأن باستطاعته أن يسأله هناك يف مكة..فأجابهم: البد من صنعاء وإن 
طال السفر..ويقصد بذلك أن العلم يستحق أن ُيرحل له وإن كان إىل أقايص 
الب�اد وملس�افات طويلة..اما العمة امريكا فا تحتاج منا ان نس�افر اليها 
؛ فه�ي اق�رب الينا من حبل السياس�يني جميعا؛ فما ان يح�اول العراقيون 
مللم�ة جراحهم اال وتج�د )بايدن(  عى ابواب مطار بغ�داد الدويل ومن دون 
ان يوج�ه له احد الدعوة س�وى.. مصلحة باده يف ان يبق�ى العراق املوحد 
مرشذما ومتناحرا؛ واملشكلة ليس�ت بالسيد بايدن ولكن يف اصحاب القرار 

الذين اعتربوا )السيد( من )اهل البيت( ويحق له ما ال يحق لغريه. 
.. ه�ذه امل�رة لي�س بايدن وانم�ا القنص�ان األمريكي�ان املوجودان يف 
كرك�وك واربيل ومدير مكت�ب التعاون األمن�ي األمريكي العراق�ي الجنرال 
كاس�لني؛ فباد العم سام والرئيس اوباما يف دورته الجديدة ال يريد ان يرك 
للمستجدين عى السياس�ة مرشوع امريكا رشق األوسطي؛وعليه البد وان 

يكون لها- وله - رأي يف كل ما يجري يف عراقنا الجديد. 
تابع�وا مع�ي ش�كل التحرك الجدي�د: مصدر ك�ردي مطلع يق�ول )ان 
واش�نطن دخلت عى خط االزمة املثارة بعيد تش�كيل قوات دجلة بني بغداد 
واربيل به�دف إنهائها،وفيما عرضت اعادة نرش ق�وات أمريكية يف املناطق 

املتنازع عليها، عّدت االشتباك املسلح مع قوات الپيشمرگة »خطا احمر«(
.. لننتب�ه : الدخ�ول ع�ى خ�ط االزمة / إع�ادة نرش ق�وات امريكية / 

االشتباك مع البيشمركة خط احمر!!!
واذا اضفنا اىل هذا الخرب ما ذكرته صحيفة »الرأي« الكويتية )ان الوضع 
املتأزم بني بغداد وكردس�تان وصل اىل مرحلة دق »طبول الحرب«التي بدأت 
ُتق�رع عى خطوط التم�اس بني بغداد وكردس�تان. معت�ربة ان التوتر بني 
بغداد واربيل، القائم منذ أيام قد أضفى مصداقية كبرية لتنبؤات »مجموعة 
األزم�ات الدولية« التي توقعت نش�وء رصاع س�يايس مدم�ر بني الطرفني( 
يا س�اتر. ه�ذا الذي تري�ده امريكا؛ وجريانن�ا العرب املتأمرك�ون؛ وبعض 
سياس�يينا ال�ذي ال يأتم�رون اال بأمر امري�كا؛ الجميع يريدون ان يس�فك 
العراق�ي دم العراق تأكيدا لدعوة)اللهم ال تب�ق حجرا فيها عى حجر( التي 
اطلقها ذات حقد احد الكويتيني املوتورين..فهل غاب الحكماء من حياتنا..
هل هاجر سياسيونا املثقفون الذين يحملون العراق هما ازليا..ولم اذن هذا 
الجيش العرمرم من املستش�ارين؛اذا لم يستطيعوا احتواء مشكلة بسيطة 
ته�دد العراقي�ني جميعا من الجبال اىل )مدن املل�ح( الجنوبية .اللهم احفظ 
العراق بكل قومياته وطوائفه..اللهم ابنه حجرا عى حجر؛ وطابوقة عربية 
طابوقة كردية طابوقة تركمانية؛ وطابوقة من فضة - طابوقة من ذهب. 

قرأت قبل أيام يف جريدة كل األخبار الغراء مقالة للكاتب العراقي الكبري 
فالح حس�ون الدراجي يمتدح فيها رجاً إقتصادياًومرفياً  إسمه ) فاضل 
الدباس(، ويشيد بعراقيته، ودفاعه عن العراق الجديد يف املحافل اإلقتصادية 
الدولي�ة. وألني أثق بعراقية، ومهنية صديقي الدراجي ثقة مطلقة، فإني لم 
أذه�ب وقتها للبحث عن م�دى صحة هذه املعلومات، معت�رباً األمر حقيقة 
دامغ�ة التقب�ل النقاش .. لكني وبعد أيام قرأت يف م�كان آخر غمزاً وملزاً من 
قناة ) الدباس (، فشممت رائحة النيل، والتشكيك بمصداقية هذا اإلقتصادي 
العراق�ي. وعى الرغم من أني ال أث�ق باملطبوع الذي تعرض للدباس، وال أثق 
بصاحبه، ألني أعرف ش�خصيتة، وأعرف مطامعه معرفة جيدة السيما من 
جه�ة اإلبتزاز والضغط عى بعض املؤسس�ات التجارية، والسياس�ية، وعى 
رج�ال األعمال، وأصحاب املصالح اإلقتصادية، خاصة وإن لهذا الرجل خربة 
كب�رية يف هذا املجال.. وعى الرغم من ثقتي بما يكتبه الدراجي كما قلت، إالّ 
إني أحببت أن أس�تطلع األمر بنفيس، وأس�تقيص ع�ن الحقيقة من محتلف 
املص�ادر، وأتأكد من األمر ش�خصياً ألق�رر موقفي  بعده�ا، فأما أن أنصف 
الدباس وأنضم اىل الرأي الذي أطلقه الدراجي قبل أيام يف جريدة كل األخبار، 
فأكت�ب مقالة مؤيدة وواضحة ومس�اندة له، واما  أن أس�جل إعرايض عى 
ذل�ك، فأنضم اىل  صاحب ال�رأي املعاكس ..فمضيت أبحث، وأدقق، وأنبش يف 
الس�جات واألرقام، واملصادر،من مختلف الجهات، كما رحت أس�أل كل من 
ل�ه معرفة به�ذا الرجل، حتى الذين ينافس�ونه يف العمل، ويش�هد الله بإني 
ل�م أترك ش�اردة  أو واردة ع�ن فاضل الدب�اس إال ودققت فيه�ا دون  ملل، 
أو ضج�ر. وال أخف�ي عليكم فق�د أخذ مني ه�ذا البحث  أكثر من إس�بوع، 
مس�تخدما يف ذلًك كل الوس�ائل التقنية، وغري التقنية املتاحة،  حتى توصلت 
اىل حقيق�ة واح�دة مفاده�ا ان هذا الرج�ل مفخرة عراقي�ة حقيقية..  وأن 
رصي�ده القيمي، وس�معته التجارية  يف األس�واق واملص�ارف العاملية مثل) 
لرية ( الذهب، ال ش�ائبة فيها قط، فهو  بحق ش�خصية وطنية ترفع الرأس، 
ودعامة قوية من دعائم اإلقتصاد الوطني.. له روح عراقية س�امية.. وقلب 
إنس�اني ناص�ع،  فالرج�ل فضاً ع�ن إمكانات�ه، ومؤهات�ه املعرفية يملك 
تأريخ�اً مضيئ�اً يف عالم التجارة، وح�ارضاً إقتصادياً محرم�اً لدى الجميع 
.. نع�م فهويملك تأريخ�اً طرزته املواق�ف، وكتبته التج�ارب والوقائع بماء 
الذهب، وحارضاً نس�جه بإس�هاماته التي ال يستطيع أن ينكرها عليه حتى 
منافس�وه وحساده، حتى إني أس�تطيع اآلن  أن أذكر لكم  عرشات املواقف 
املرشفة  التي تخص�ص بصناعتها فاضل الدباس. لقد تحدث الصديق فالح 
الدراجي يف مقاله آنف الذكر عن مآثر مرف املتحد، ولم يتحدث عن رشكة 
) الح�وراء ( التي يملكها الدباس أيضاً. وهي الرشكة التي تس�تحق التقدير 
واإلعج�اب م�ن كل عراقي، مل�ا قامت به خال الس�نوات املاضي�ة من عمل 
عظيم، فهذه الرشكة التي كانت تجهز البطاقة التموينية بمفردة ) الس�كر 
(، كانت مثاالً رائعاً لإللتزام، والثقة، واإلمانة، ليس من ناحية جودة املنتوج 
ال�ذي تجهز به البطاقة التموينية فحس�ب، بل ويف اإللت�زام باملواعيد، فكان 
الدباس يجلب مادة الس�كر بأي سعر،دون أن يفكر بالسقف الربحي العايل، 
حت�ى إني قرأت يف إحدى النرشات األقتصادي�ة العاملية أن رشكة الحوراء قد 
خ�رست يف فرة من الفرات مبالغ كبرية جداً من أجل أن توفر مادة الس�كر 
للبطاقة التموينة، وتجهيز املواطن العراقي يف الوقت املحدد، وبنوعية جيدة. 
إذ  لو كان هذااألمر قد حصل مع )غريها ( من الرشكات يف مثل هذه املواقف 
املحرج�ة، لجاءت بنوعية رديئة من الس�كر، او ربما  بمادة هي أقل جودة.. 
وقب�ل ان أختت�م مقالتي اود ان أذكر موقفاً ق�د حصل قبل فرة قصرية جداً 
يف كوري�ا الجنوبي�ة. حني وق�ف فاضل الدب�اس مدافعاً عن الع�راق الجديد 
والعملية السياس�ية، مفنداً إدع�اءات أعداء العراق واح�دة واحدة. وبعد أن 
إنتهى من عرض موقفه الوطني، س�أله أحد الصحفي�ني الكوريني قائاً له 

: - مسر فاضل هل انت إقتصادي، أم سفري للعراق ؟
فضح�ك الدباس وقال له : لكل مواطن عراقي الحق يف أن يكون س�فرياً 
لب�اده عندما يجد ان باده تظلم م�ن قبل اآلخرين .. بل وواجب عليه أيضاً 
اداء ه�ذا ال�دور الوطني امل�رشف ..فتحي�ة للعراقي الكبري فاض�ل الدباس، 
وتحية للصديق العزيز فالح حس�ون الدراجي، وليسمحا يل أن أصفق بقلبي 

وروحي لهما، قبل أن أصفق بيدياإلثنتني ..

  *   جواد الحطاب

  *   سعدون طارش الحمراني
sadoun1959@yahoo.com

البد من أمريكا
وان طال القهر

فاضل الدباس مرة أخرى..

الكتابة باالزميل

الرأي االخر

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

رفع الرايتات عتىل السطتوح.. إرث عتاشورائتي بقتي حتاضترًا 
أول تقاليد شهر حمرم يلتقي عنده العراقيون بجميع طوائفهم

عاشورائياتعاشورائياتعاشورائياتعاشورائياتعاشورائياتعاشورائياتعاشورائياتعاشورائياتعاشورائياتعاشورائيات

 انتق�ل إىل رحم�ة الله إثر حادث مروري مؤس�ف الش�اب موفق عبد املجي�د العقابي ابن 
ش�قيقة الزميل هاني العقابي مستشار مؤسستنا، وستقام الفاتحة عى روحه الطاهرة يف 
جام�ع الخضريي خلف نادي الجيش يف منطقة الس�عدون من الس�اعة الثالثة عرا وحتى 

السادس�ة مس�اء واعتبارا من يوم الثاثاء 20 / 2012/11 
ولثاثة أيام وبهذه املناس�بة األليمة نتقدم للزميل العقابي 
بأح�ر التعازي ونس�أل الباري ع�ز وجل أن يدخ�ل املرحوم 

فسيح جناته، وإنا الله وأنا إليه راجعون.

تعزية

عيل الدراجي
رئيس مؤسسة املستقبل العراقية

للصحافة واألعالم

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير


