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املندائيون يف البرصة يشاركون يف شعائر ومواكب عاشوراء

أمانة بغداد تتعاقد مع رشكة أملانية لتنظيف خط »زبلن«

الدبــاغ.. خــارج حسابــات الحقــل والبيــدر !!!

زيارة زيباري لـ »غزة« هتدد عالقات أربيل بـ »تل أبيب« !!

         المستقبل العراقي/ خاص
بأرواح  “تستهتر  الحكومة  أن  اب  النوَّ مجلس  في  عضو  قال 
رديئة  كندية  ركاب  نقل  طائرات  استعمال  عبر  العراقيين” 
دولة  في  الخدمة  عن  خارجة  الطائرات  أن  مؤكداً  الصنع، 
عضو  وأكد  العراقية.  الجوية  الخطوط  وتستعملها  التصنيع 
تصريح  في  اسمه  عن  الكشف  رفض  الذي  النّواب  مجلس 
تحمل  عن  اعتذرت  كندا  أن  العراقي”  لـ”المستقبل 
الطائرات،  تلك  في  يحصل  خلل  أي  مسؤولية 

مشيراً إلى أن الشركة قامت بصيانة واستبدال محرك إحداها 
الجوية  الخطوط  أن  وأوضح  واحد.  عام  في  مرات  سبع 
لتجارب  العراقي  المسافر  إخضاع  على  غير مجبرة  العراقية 
مصيرية على متن طائرات ال تتناسب وتاريخ العراق وعراقة 
أبرمها  صفقة  هناك  بأن  هاً  منوِّ السابق،  الجوي  أسطوله 
بأسطول  العراق  لتجهيز  ألمانيا  مع   1990 عام  منذ  العراق 
طيران خاص، وقد تسلمت ألمانيا المبلغ كامالً، وأشار إلى أنه 
“ال احد يتطرق لموضوع الصفقة األلمانية ألنه على ما يبدو 
النائب  أيضا”. ودعا  الخاصة  الجيوب  إلى  قد تحول 
وزارة  محاسبة  إلى  اب  النوَّ مجلس 
النقل لتالفي أيِّ كارثة جوية 

قد تحصل.
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                                                      تكشف تورط بيرتايوس يف فضيحة االسلحة 
الروسية وتنفرد بنرش ارسار وخفايا جديدة بشأن الصفقة

فيصل السامر.. 
اسقطوا 

جنسيته.. وظل 
معتزا هبا

اعتقال جمموعة تشرتي السالح من الديوانية وهتربه إىل سوريا

أنقرة تعرض عىل االحتاد األورويب استثامر كركوك !!!

موانئ العراق »لقمة سائغة« بأفواه حيتان الفساد.. واجلهات الرقابية يف سبات !!

النجيفي يطلق 
مبادرة حلل االزمة

 مع اربيل
إقرار قانون تعويض 

املترضرين من سياسات 
النظام املباد

      المستقبل العراقي/ خاص
أفـاد عضـو فـي مجلـس النـواب بـأن الخطة 
الخمسـية التـي عرضتهـا وزارة التخطيـط عبارة 
عـن كالم وعبارات تنظير، وال تمـت للواقع بصلة، 
ة التي سـبقتها في  الفتـًا إلى أنهـا مثلها مثل الخطَّ
ـة الماضية حملت  عام 2007. وأشـار إلى أن الخطَّ
شـعارات مثل »خلق عـراق متقدم ومتطـور يملك 
بنـى خدميـة واسـتثمارية بحلـول 2012«، مبينـاً 
أنـه لألسـف، حـل عـام 2012 وسـينتهي والحال 
أصبح أسـوأ ممـا كان عليه فـي 2007.وأكد عضو 

مجلس النواب أن »الخطة الجديدة تستشـرف رؤية 
مسـتقبلية للعـراق فـي 2017 بأنه سـيكون على 
هاً بأنها  سطح القمر، وليس في ارض العراق«، منوِّ
ستكون مليئة بالفساد ولن تقدِّم العراق قيد أُنملة. 
وسخر المصدر من الخطة الجديدة بقوله أنها حملت 
أخطـاء إمالئية تمثلت في كتابة كلمـة انجليزية ال 
تعني »تخطيط« بل تعني »أرجوحة«، مشيراً إلى أن 
هذا األمر كان مثار سخرية للمنظمات الدولية التي 
حضرت اجتماع مناقشـة وعرض الخطة الخمسية 

في أربيل منتصف الشهر الجاري.

تثبيـت املتعاقديـن مـع الـوزارات والـدوائر عـىل املـالك الدائـم
ص3

نائب: ستكون مليئة بالفساد ولن تخدم البالد

اخلطة اخلمسية املقبلة »رضب من اخليال العلمي« !!

        المستقبل العراقي/ خاص
أكد مصدر دبلوماسـي أن سـعي تركيا لدفع إقليم كردستان إلى مواجهة 
الجيـش العراقي االتحادي فـي محافظة كركوك يأتي إلقنـاع األمم المتحدة 
واالتحـاد األوروبي بـأن تتولى قوات تركية من أصـول تركمانية مهمة فض 
النزاع والوجود في كركوك كقوة دوليَّة تحظى بدعم أممي. وقال المصدر في 
تصريح خص به “المسـتقبل العراقـي” إن تركيا قدمت إلى االتحاد األوروبي 
عروضـاً كبيرة من أجـل الموافقة على اقتراحها، مبينـة أنها أعطت إغراءات 
لالتحـاد من بينها منح اسـتثمارات كركوك للدول األوروبية، مقابل إسـناده 
المقترح التركي. وأشار المصدر إلى أنه مع اندالع حرب، حتى لو كانت صغيرة 
فـي كركوك بيـن اإلقليم والمركـز فان الفصل السـابع يتيح لألمـم المتحدة 
التدخل في العراق، موضحاً أن هذا ما دفع تركيا ودول أخرى إلى التهيؤ للعب 
دور المراقب على األراضي العراقية اسـتنادا إلى اعتبارات تاريخية، السـيما 
أن تركيـا تـرى كركوك جـزءا من أرضها.ووصـف المصدر اقتراحـات تركيا 
ها بأن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بيدق  بـ”المخطط الكبير”، منوِّ
تحركه تركيا من أجل هذا الهدف، مشـيراً إلى أن إسـقاطه ليس صعباً، عازيا 

ذلك إلى أن تركيا تسعى إلى إيقاظ ربيع كردي في إقليم كردستان.

تتقدم مؤسسة المستقبل العراقية للصحافة والنشر الى العالمين 
العربي واإلسـالمي بأحر التعازي بمناسـبة ذكرى استشـهاد سبط 
الرسـول األكرم محمـد »ص« اإلمام  الحسـين »ع« في واقعة الطف 
الخالـدة بمالحمهـا الجهادية بوقفـات العز دفاعا عن قيم اإلسـالم 
وصونا لمبادئ رسـالته  اإلنسانية بوجه الطغاة والمنحرفين لتبقى 
شـعلة الحق وهاجة مها تكالبت قوى الباطل.. وبهذه المناسبة تعلن 

احتجابها عن الصدور على أن تعاود صدورها يوم الثالثاء المقبل .

 تعزي  باستشهاد اإلمام احلسني »عليه السالم« 
مؤسسة »املستقبل العراقية«

مخطط تركي لتسريع االصطدام بين البيشمركة والجيش العراقي

    
           بغداد / فريد محمود

منذ أعوام، ونظام آل سعود يحصد رؤوس العراقيين المعتقلين في السجون السعودية 
بتهم باطلة. منذ أعوام، وتلك اإلعدامات الجائرة يجري تنفيذها بالجملة بحق العراقيين. 
ويوم أمس، انتبهت وزارة حقوق اإلنسان العراقية إلى إن مواطنيها تحصد رؤوسهم 
بسيوف آل سعود، ودعت ذوي المعدومين إلى مراجعتها لتقديم شكاوى مفصلة بشأن 
اإلنسان«،  بحقوق  المعنية  الدولية  الجهات  لدى  متابعتها  لوزارتنا  »ليتسنى  أبنائهم 
التي  الفائدة  ما  نتساءل:  وهنا  أمس.  نشرته  الذي  الوزارة  إعالن  في  جاء  حسبما 
الدولية  الموقرة شكاواهم لدى »الجهات  سيجنيها ذوو الضحايا عندما تتابع وزارتنا 
التي تحدثت عن وجود خطة إلعدام  المعنية بحقوق اإلنسان«؟ وإذا ما صحت األنباء 
جميع السجناء العراقيين لدى السعودية مطلع العام المقبل، فهل ستنشر الوزارة إعالناً 
آخر يدعو ذوي المعدومين إلى تقديم شكاواهم لغرض متابعتها لدى »الجهات الدولية 
الوزارة  تتخذ  أن  من  بدالً  ذلك ما سيحصل،  إن  يبدو  أيضا؟.  اإلنسان«  المعنية بحقوق 
بحق  السعودية  السلطات  تمارسه  الذي  المتكرر  الجماعي  القتل  لمنع  جادة  خطوات 
العراقيين، منتهكة بذلك حقوق اإلنسان العراقي الذي يتطلع إلى موقف فاعل من وزارة 

كاملة موجودة في وطنه من المفترض أنها معنية بحقوق اإلنسان!!.  

واقعـــة كربـــالء..أعانِك اهلل يا وزارة حقوق اإلنسان !!!
األبدي إعجـــــاز اخللـــود 
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ركضة طويرج املليونية.. تاريخ 
يتجّدد ظهرية كل 10 حمرم

غياب املرشوع الثقايف 
»احلكومة وبعض الكّتاب مثاالً«

أضحوكة الــصعود  
بال  ســاللـم !!

غزة 
التي 

خذهلا 
األعراب
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

والنف�وس  األس�لحة،  عل�ى  األي�دي 
الت�ي غيرتها الديموقراطي�ة، وانتصارات 
سقوط التمثال، غيرت اتجاهات الخريطة 
إلى جهة مجهولة، والجبهة الفاصلة بين 
حمري�ن ودجل�ة الت�ي أرادها المش�روع 
الوطن�ي دليال على عن�وان الوطن الواحد 
تحول�ت الى عنوان لخريط�ة من التدمير 
والعزل�ة والحصار والخ�وف واالنهيارات 
السياس�ية الس�ريعة، بحيث تطلب األمر 
ج�الل  الجمهوري�ة  رئي�س  يش�تغل  ان 
طالباني اطفائ�ي حرائق، وأق�ام بأربيل 
ريثما تنجلي الغبرة ويعود الزاحفون إلى 

السيف الى مواقعهم األولى!.
لقد هيأت الواليات المتحدة األميركية 
المن�اخ العراقي الس�تثمار أعظم تجربة 
الوطن�ي  والنظ�ام  الديموقراطي�ة  ف�ي 
الح�ر والحق�وق المدنية وانته�از فرصة 
وجود النفط باس�تثمار العائدات المالية 
الكبي�رة إلط�الق اكب�ر مش�روع للتنمية 
واالجتماعي�ة  والسياس�ية  االقتصادي�ة 
والتربوي�ة والثقافية والخدمية للش�عب 
توف�رت  ل�و  باإلم�كان  وكان  العراق�ي، 
النواي�ا الصادق�ة، واالبتع�اد ع�ن النوايا 
المبيت�ة الحزبية والسياس�ية والطائفية 
المقيتة، أن يكون لنا نظام وطني عظيم، 
وبلد مهاب وس�يادة قوي�ة، وخريطة لها 
مكانتها العربية واإلقليمية والدولية، لكن 
كل ذلك لم يس�تثمر، وانغم�س الالعبون 
السياس�يون الذين انفتحوا على السلطة 
واالس�تثمارات  النف�ط  وكن�وز  والم�ال 
والسفر وااليفادات التي كانوا ال يحلمون 

بربعه�ا بالع�ار السياس�ي والش�خصي، 
فضيع�وا على الع�راق ومس�يرة التجربة 
الديموقراطية الجديدة الفرصة التاريخية 
ف�ي  يكم�ن  التاريخ�ي  الفريدة.الخط�أ 
الخديع�ة الت�ي مارس�ها بع�ض الق�ادة 
السياس�يين عل�ى الش�عب العراقي حين 
قدموا مجموعة من األسماء الباهتة التي 
ال حظ له�ا وال دور وال كرام�ة فكرية او 
سياس�ية لش�غل مواقع إداري�ة ووزارية 
ومس�ؤوليات كبيرة ف�ي الدولة العراقية، 
خاصة في مجل�س النواب، وفي األجهزة 
األمني�ة، حي�ث كان العراق يم�ر بأعنف 
مرحلة في تاري�خ الصراع مع الطائفيين 
في الداخل والحاقدين على الله والش�عب 
العراقي ومقدس�اته اإلس�المية الشيعية 
والس�نية وما ح�دث ان هؤالء ه�م الذين 
تسيدوا المشهد وسيطروا عليه واختطفوا 
االنجاز األميركي وانجاز عقود طويلة من 
النض�ال العربي الكردي م�ن اجل الحرية 
واالس�تقالل والكرام�ة الوطني�ة وبق�ي 
الوعي العراقي كما هو من أزمة اختطاف 
االنج�از يص�وت ب�ال وعي ويعط�ي رأيه 
ب�ال اس�تدراك ألداء الحكوم�ة والبرلمان 
والمده�ش ان العراق�ي متذم�ر م�ن كل 
ش�يء، ويطال�ب بالخدم�ات وتحس�ين 
مس�توى المعيش�ة وإنهاء حالة الصراع 
بي�ن الحكوم�ة واإلقليم لكن�ه يهرع في 
االنتخابات النتخ�اب ذات الوجوه والكتل 

السياسية سبب األزمة !.
الي�وم نح�ن ف�ي "نص�ف" األزم�ة 
بي�ن  الناش�بة  والعس�كرية  السياس�ية 
اإلقلي�م والحكوم�ة االتحادي�ة، وال اح�د 
يعلم مت�ى تنته�ي على خلفي�ة األزمات 

الت�ي لم تحل ل�الن بين الكتل السياس�ية 
الت�ي ش�كلت حكوم�ة المالك�ي الثانية، 
ح�ل  ف�ي  الس�ائد  السياس�ي  والنم�ط 
المش�كالت المتفاقمة في الدولة، وبرغم 
المس�اعي التي يبذلها رئيس الجمهورية 
إال أن األيدي مازالت على الزناد والنفوس 
ف�ي  والش�يء  األزم�ة،  بقي�ح  ممتلئ�ة 
األفق له عالق�ة بالتهدئ�ة، إال إذا تدخلت 
الواليات المتح�دة األميركي�ة بقوة، لكن 
اوبام�ا واإلدارة األميركية ليس�ا في وارد 
التدخ�ل مع دعم خفي باس�تعمال القوة 
ف�ي مواجهة ملف م�ن المفترض أن يتم 
حله بالتوافق وإنش�اء اإلدارات المدنية.. 
وهاه�و اوبام�ا يب�دأ جولته م�ن جنوب 
شرق آس�يا في مستهل جولة تحمله إلى 

دول عديدة لكنه لن يزور العراق !.
ه�ل يعل�م السياس�يون العراقي�ون 
أن الس�الح لن يحل مش�كلة، ولن يكسر 
فتنة، ولن يكون عونا للدولة في مواجهة 

مشكالتها الداخلية ؟!.
لق�د تم تجريب الس�الح في الحروب 
البش�عة الت�ي ق�ام به�ا ص�دام ونهض 
بس�يوفها ودروعها ودباباتها وطائراتها 
وأس�لحتها الكيمياوي�ة، لكنه فش�ل في 
ثن�ي األكراد ع�ن تحقيق ه�دف المصير 
الوطن�ي عب�ر اإلص�رار عل�ى مش�روع 
المقاوم�ة الوطنية وعدم التس�اهل أمام 
لغ�ة الق�وة المفرط�ة للنظ�ام وس�قط 
النظام ولم يسقط الحق الكردي لهذا كان 
البد من معالجة األزمة الراهنة بشيء من 
العقالني�ة البعيدة ع�ن التوتر والتش�نج 
والتأزيم واس�تثمار الورق�ة الكردية آلية 

في الدعاية االنتخابية !.
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احلسني "عليه السالم" يقف بني دجلة ومحرين إليقاف نزيف كربالء ثانية !!

           بغداد/ المستقبل العراقي

تلقى وكيل رئيس ديوان الوقف الش�يعي للش�ؤون 
اإلدارية والمالية الش�يخ سامي المس�عودي من األمانة 
افتت�اح  بمناس�بة  الكلين�ي  الش�يخ  لم�زار  الخاص�ة 
المس�عودي لمكتب�ه الجدي�د. وق�ال بيان بث�ه المكتب 
اإلعالمي للشيخ المسعودي وتلقت "المستقبل العراقي" 
نس�خة منه أمس إن وفداً برئاس�ة األمين الخاص لمزار 
الشيخ الكليني سعدون الشافعي زار وكيل رئيس ديوان 
الوقف الش�يعي للشؤون اإلدارية والمالية الشيخ سامي 
المسعودي لتقديم التهاني بافتتاح مكتبه وتقديم الشكر 
له على الجهود التي بذلها في استرجاع مراقد وأضرحة 
أه�ل البيت "ع"، ومنه�ا ضريح الش�يخ الكليني. وذكر 
البيان إن الوفد الزائر قدم هدية إلى الش�يخ المسعودي 
عب�ارة عن س�يف نق�ش علي�ه اس�مه وراي�ة "ركضة 
طويري�ج" عرفان�اً وامتناناً للجهد الذي يقدمه الش�يخ 
المسعودي في دفع عجلة العمل إلى األمام. ونقل البيان 
عن الشيخ المسعودي قوله "أنني أشعر بسعادة عندما 

أرى أخوتي في الوقف الش�يعي بكل دوائره يحملون تلك 
ال�روح المتفانية ف�ي العمل وأداء الواج�ب الملقى على 

عاتقهم الذي يصب في مصلحة عراقنا الغالي". 

بمناسبة افتتاح مكتبه الجديد

الشيخ املسعودي يتلقى التهاين من أمانة
 مزار الشيخ الكليني

مندوب العراق يف األمم املتحدة حيذر من تنامي 
خطر "القاعدة" يف العراق وسوريا

           واشنطن/ متابعة

وصف س�فير العراق ف�ي األمم المتحدة 
حامد البياتي تنظيم القاعدة بأنه "سرطان" 
يه�دد كثيرا من الدول منها العراق وس�وريا. 
ف�ي الوقت نفس�ه الذي أعربت في�ه مصادر 
حكومية أميركية عن قلقها من تقارير بشأن 
زيادة نش�اطات منظمات إس�المية إرهابية 

عنيفة في سوريا، خاصة القاعدة،
وأش�ار البياتي في مقابل�ة في تلفزيون 
»س�ي ب�ي إس« األميرك�ي إل�ى أن�ه خ�الل 
االحتالل األميركي للعراق، كان نظام الرئيس 
السوري بشار األسد يساعد مقاتلي القاعدة 
وغيره�م م�ن اإلس�الميين المتطرفي�ن على 
دخول العراق عبر سوريا.. وأن الوضع تفاقم 
اآلن ألن القاع�دة صارت تهدد كال من العراق 
وس�وريا. وعن اس�تمرار خط�ر القاعدة بعد 
قتل مؤسسها وزعيمها أسامة بن الدن، قال: 
القاعدة في كل مكان، وهي هنا في الواليات 
المتحدة؛ ألن الشرطة األميركية أعلنت مؤخرا 

اعتقال عدد من المنتمين إليها. 
عنيف�ون  متطرف�ون  ه�ؤالء  وأض�اف: 
يري�دون قت�ل كل "كافر" ف�ي كل مكان في 
العالم.. واآلن نس�مع أنهم ف�ي مالي واليمن 
والصومال وغيرها. وأشار إلى ان االنفجارات 
التي حدث�ت في العراق خالل ش�هر رمضان 
قتل فيها مائة شخص في يوم واحد، وكانت 
القاع�دة مس�ؤولة عنه�ا. وعبر ع�ن خوفه 
م�ن أن القاع�دة، مثلم�ا دخل�ت الع�راق من 
س�وريا، يمك�ن أن تدخل لبن�ان واألردن من 
س�وريا أيضا. وفي واشنطن، عبر مسؤولون 
أميركي�ون ع�ن قلقه�م لتقاري�ر ع�ن زيادة 
نش�اطات المتطرفي�ن اإلس�الميين - مث�ل 
القاع�دة - ف�ي سوريا.وأش�ار المس�ؤولون 
إل�ى معارضة إس�الميين متطرفين لالئتالف 
الس�وري الجدي�د الذي ش�كل في األس�بوع 
الماضي، وال�ذي اعترفت به حكومات عربية 
وغربية كممثل للش�عب الس�وري، ملمحين 
إل�ى أن ه�ؤالء المتطرفين طالبوا بتأس�يس 
دولة إسالمية في حلب. وقال المسؤولون إن 

هؤالء سيشكلون خطرا حقيقيا على االئتالف 
الس�وري الجدي�د، وعل�ى الجه�ود الدولي�ة 
لتمكين االئتالف من خالفة الرئيس الس�وري 
بش�ار األس�د، وأن هذه التط�ورات يمكن أن 
تجع�ل الوالي�ات المتح�دة وال�دول الغربي�ة 
تتردد في االشتراك بصور أكثر فعالية إلنهاء 

الحرب في سوريا، خوفا من التورط وسط 
الجماعات العس�كرية السورية. وأشار 
المسؤولون إلى منظمات متطرفة في 
حلب، منها »ل�واء التوحيد« و»جبهة 
النص�رة«، وأن األخيرة فيها أكبر عدد 
م�ن مؤي�دي القاع�دة، وكانت ش�نت 

هجم�ات انتحارية على ق�وات 
األس�د ف���ي 

ح��ل�ب 
ودم�ش�ق. 
ف������ي  و

األميركية،  الخارجي�ة 
قال�ت فيكتوريا نوالند، 

ال�وزارة  باس�م  المتحدث�ة 

تعرفون أن جماعات المعارضة اتفقت مؤخرا 
على تش�كيل ائتالف ليمثل الشعب السوري، 
وأن االئتالف أك�د أهمية التعددية. لهذا، ليس 
غريب�ا أن يعارض ذل�ك الذين يري�دون دولة 

متطرفة في سوريا. 
وعن مشروع القرار الجديد، قال البياتي، 
س�فير الع�راق ف�ي األمم المتح�دة، إنه 
إل�ى رحي�ل  اإلش�ارة  لح�ذف  ع�دل 
األس�د.. وذلك بعد تحفظ ثالث دول 
داخ�ل جامع�ة ال�دول العربية هي: 
والجزائ�ر،  ولبن�ان  الع�راق 
وقال أعتقد أن الجزائر ال 
ت�زال تتحفظ حتى بعد 
التعدي�الت.  وقال إن 
إس�قاط - أو ع�دم 
األس�د   – إس�قاط 
يهم  س�وري،  شأن 
الس�وري،  الش�عب 
وهو الذي يقرر ذلك، ال 

منظمات ودول أجنبية.

         البصرة / المستقبل العراقي

ب�ادر مجلس ش�ؤون طائف�ة الصابئة 
المندائيين ف�ي البصرة إلى تش�كيل موكب 
الش�يعة  المس�لمين  لمش�اركة  خدم�ي 
أحزانه�م خ�الل العش�ر األوائ�ل من ش�هر 
مح�رم، عاداً المبادرة خط�وة باتجاه تعزيز 
التعايش السلمي ونبذ التطرف. وقال رئيس 
مجلس ش�ؤون طائفة الصابئ�ة المندائيين 
ف�ي البص�رة س�عد مجي�د الزهي�ري ف�ي 
تصري�ح صحفي إن "المجلس أق�ام موكباً 
حس�ينياً خدمي�اً يحم�ل اس�م الطائفة في 
منطق�ة الطويس�ة الواقعة وس�ط المدينة 
بداف�ع مش�اركة المس�لمين أحزانهم حتى 
يوم العاش�ر من ش�هر محرم". وأضاف أن 
"العدي�د من رج�ال الدي�ن وأبن�اء الطائفة 

موجودون في الموكب مساء كل يوم لتقديم 
األطعمة والمشروبات الس�اخنة إلى المارة 
والمش�اركين في أحياء المراس�م الدينية". 
ولف�ت إلى أن "أبن�اء الطائفة يعتقدون بأن 
الحس�ين هو ليس إمام المسلمين وحدهم، 
وإنما هو رمز من رموز اإلنس�انية، وثورته 
تنط�وي على الكثير من العب�ر"، مضيفاً أن 
"المس�لمين من السنة والش�يعة يشاركونا 
ف�ي أفراحنا وأحزاننا، ولم يتخلفوا يوماً عن 
زيارتنا في المناس�بات الديني�ة، وعليه من 
واجبنا األخالقي أن نشاركهم أحزانهم خالل 
العشر األوائل من شهر محرم". بدوره، قال 
مس�ؤول لجنة الثقاف�ة واإلعالم في مجلس 
ش�ؤون الطائفة لؤي الخميسي في تصريح 
صحف�ي إن "الطائفة تقي�م الموكب للعام 
الثان�ي عل�ى التوالي، وس�وف نحرص على 

القي�ام بنفس الش�يء في الع�ام المقبل"، 
موضح�اً أن "وجودن�ا في الموك�ب لخدمة 
الن�اس هو دليل آخر عل�ى رفضنا للتطرف، 
كم�ا يؤك�د رغبتن�ا بالتعاي�ش م�ع جميع 
ش�رائح المجتمع". وأش�ار الخميس�ي إلى 
أن "ع�دداً من المواطنين المس�لمين أصروا 
على االنضمام للموكب كمتطوعين، وأخذوا 
يس�همون م�ع أبن�اء الطائفة ف�ي تحضير 
األطعم�ة والش�اي والقه�وة وتوزيعها بين 
المارة"، مضيفاً أن "الزعيم الديني للطائفة 
ف�ي المحافظة الش�يخ مازن نايف يش�رف 
أحياناً بنفس�ه على إدارة الموكب واستقبال 

الضيوف".
م�ن جانبه، ق�ال المواطن عب�اس عبد 
المهدي الذي كان في الموكب لشرب الشاي 
إن "مبادرة الصابئة ال تثير االستغراب كثيراً 

ألن أهالي البصرة عرفوا منذ مئات الس�نين 
بتسامحهم الديني وعدم رفض اآلخر"، عادا 
أن "مث�ل هكذا مب�ادرات نح�ن بحاجة لها 
بغض النظر عن الجانب الديني ألنها تس�هم 
ف�ي تمتين العالق�ات الطيبة بي�ن مكونات 

المجتمع". 
يذك�ر أن الديان�ة المندائي�ة تع�ّد م�ن 
أق�دم الديان�ات الحي�ة ف�ي الع�راق، وأول 
ديانة موحدة في تاريخ البش�رية، وبحسب 
مص�ادر تاريخية متنوعة فإنها نش�أت في 
جنوب العراق، ومازال أتباعها يتواجدون في 
المحافظ�ات الجنوبي�ة، إضافة إلى منطقة 
األح�واز في إي�ران، كما يوج�د اآلالف منهم 
ف�ي دول أوروبي�ة أبرزها النروي�ج وهولندا 
واستراليا والسويد وبريطانيا، حيث هاجروا 
إليها واس�تقروا فيها في غض�ون العقدين 

الماضيي�ن. وكان�ت البصرة، يس�كنها آالف 
غالبيته�م  لك�ن  المندائيي�ن،  المواطني�ن 
هاجروا بع�د عام 2003، واألس�ر المندائية 
المتبقي�ة عدده�ا ال يزيد على 400 أس�رة، 
معظمها تسكن وس�ط المدينة في مناطق 
والطويس�ة،  والعباس�ية  الحكيمي�ة  مث�ل 
واألخيرة يقع فيها المندي "المعبد" الوحيد 

للطائفة في المحافظة. 
وعرف عن الصابئ�ة المندائيين عملهم 
ف�ي تج�ارة المجوه�رات وصياغ�ة الذهب 
والفضة، وكان أبناء هذه الطائفة يفرضون 
س�يطرتهم التجارية بشكل شبه كامل على 
س�وق تج�ارة الذهب والفضة ف�ي البصرة، 
لكن األح�وال تغيرت بوتيرة متس�ارعة بعد 
عام 2003، وفقد الكثير من الصاغة والتجار 
المندائيين محالهم ومعارضهم في السوق.

املندائيون يف البرصة يشاركون يف شعائر عاشوراء عرب موكب خدمي

         كركوك/ المستقبل العراقي

أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، األربعاء، 
ب�أن صادرات النفط من حقول كركوك إلى ميناء 
جيه�ان الترك�ي ق�د توقفت إث�ر خل�ل باألنبوب 
الناقل، مرجحا إمكانية اس�تئناف التصدير خالل 
الساعات المقبلة، فيما أشار إلى عدم تأثر عملية 
التصدي�ر والتحمي�ل م�ن مين�اء جيه�ان لوجود 
كمي�ات كبيرة م�ن المخزون.وق�ال المصدر في 
تصريح صحفي إن "عملية ضخ النفط من حقول 
كرك�وك إلى ميناء جيه�ان التركي توقفت، عصر 
أمس، بس�بب حدوث نضوح وتكسرات في الخط 

الرئي�س الناقل ضمن مس�ار IT1 م�ن عين زالة 
ف�ي منطقة عين الجحش ضم�ن الحدود اإلدارية 
لمحافظ�ة نين�وى، مم�ا أس�فر عن توق�ف تام 
للتصدير عبره"، مبيناً أن "معدالت التصدير كانت 
خالل س�اعة التوق�ف ما بين 350 ال�ى 400 ألف 
برميل يومياً وهي األفضل خالل الشهر الحالي". 
وأض�اف المص�در الذي طل�ب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، أن "المالكات الفنية والهندس�ية باشرت 
بإصالح الضرر، لمعاودة استئناف التصدير خالل 
الس�اعات المقبلة"، الفتاً إلى أن "الش�ركة تعمل 
حالي�اً عل�ى تخزين النف�ط في محط�ات الضخ 
تمهيداً الس�تئناف التصدير ثاني�ة بمجرد إصالح 

الخط". وأش�ار إلى أن "عملية التصدير لن تتأثر 
بسبب وجود كميات كبيرة من المخزون النفطي 
في مستودعات ميناء جيهان التركي"، مؤكداً أن 
"عمليات تحميل الس�فن الناقلة للنفط مستمرة 
ولن تتأث�ر هي األخرى بهذا التوق�ف الذي يحدث 
بي�ن الحي�ن واآلخ�ر ألس�باب فني�ة". ويتعرض 
األنب�وب الرئي�س الناق�ل للنف�ط م�ن الحق�ول 
الش�مالية إلى تركي�ا، لعمليات تفجي�ر وتخريب 
كان آخرها، في 12 كانون الثاني 2012، حيث تم 
تفجيره في منطقة الكيلو 219 قرب تلول البعاج 
ضمن قضاء الحضر جنوب الموصل، مما أدى إلى 

توقف عملية التصدير بشكل مؤقت.

         بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت المفوضية العليا المس�تقلة لالنتخابات 
أم�س أنها قررت زيادة رواتب الموظفين في مراكز 
التسجيل بنسبة 50%، فيما أكدت أن المراكز ستفتح 
في التاس�ع من الش�هر المقبل تمهي�دا النتخابات 

مجالس المحافظات في نيس�ان من العام المقبل. 
وقال رئيس الدائرة االنتخابية في المفوضية مقداد 
الشريفي في تصريح صحفي إن "المفوضية العليا 
المس�تقلة لالنتخاب�ات ق�ررت أمس زي�ادة رواتب 
الموظفين في مراكز التسجيل بنسبة 50%"، مؤكدا 
أن "ه�ذه الزي�ادة تش�مل م�دراء مراكز التس�جيل 

ومعاونيهم وبقية الموظفين".  وأشار إلى أن "هذه 
الخط�وة تهدف لدع�م هذه الش�ريحة بالتزامن مع 
قرب إج�راء انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا 
أن "مراكز التس�جيل س�تفتح أبوابها في التاس�ع 
م�ن الش�هر المقب�ل تمهي�دا النتخاب�ات مجالس 

المحافظات في نيسان من العام المقبل". 

خلل فني يوقف ضخ النفط من كركوك إىل ميناء جيهان الرتكي

املفوضية تقرر زيادة رواتب موظفي مراكز التسجيل بنسبة 50 %

           بغداد/ المستقبل العراقي

اقر مجلس النواب قانون التعديل األول لقانون تعويض المتضررين 
الذين فقدوا جزءاً من أجس�ادهم جراء ممارسات نظام البعث المقبور 
رق�م 5 لس�نة 2009. ون�ص القان�ون على من�ح مبلغ عش�رة ماليين 
وقطع�ة أرض وفرصة للتعيين في دوائر الدولة للمش�مولين به، فضالً 
ع�ن تعوي�ض المتضررين الذين فق�دوا جزءاً أو أجزاء من أجس�ادهم 
أو أصيب�وا بم�رض مزمن أو عاهة أو عوق أو تعرضوا إلى التش�ويه أو 
التعذيب في الس�جون بس�بب معارضتهم لسياس�ات النظام المباد أو 
مصادماته�م ضد األجهزة القمعي�ة التابعة له للمدة من 1968/7/17 

حتَّى 2012/4/9. 
واكد القانون على تعويض المشمولين بأحكام هذا القانون مبلغاً 
بما يعادل نس�بة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على 
أال يقل عن عشرة ماليين دينار وال يزيد على خمسة عشر مليون دينار، 
إضافة إلى األفضلية في التعيين أو اإلعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة 
والقط�اع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة، وش�مولهم بقانون 
إع�ادة المفصولين السياس�يين رق�م )24( لس�نة 2005 المعدل. كما 
يمنح القانون المش�مولين بأحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية أو 

بدالً نقديا عنها استثناء من القرار 120 لسنة 1982.

شملت 10 ماليين دينار وقطعة أرض وأولوية التعيين

إقرار قانون تعويض املترضرين 
من سياسات النظام املباد

ون
س

 ح
اد

فؤ
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كار

          األنبار/ المستقبل العراقي

طال�ب قضاء القائ�م التابع لمحافظة األنب�ار أمس الحكومة 
بتوفي�ر مستش�فى تخصصي داخل مخي�م النازحين الس�وريين 
لتقدي�م الرعاي�ة الصحية لهم، فيما أكد أن عددهم قارب العش�رة 

آالف شخص غالبيتهم من األطفال والنساء.  
وقال قائممق�ام القضاء فرحان فتيخان في تصريح صحفي 
إن "مخي�م الالجئين الس�وريين في القائم، يحتاج بش�كل عاجل 
لمستش�فى متخصص لع�الج المرضى وتقدي�م الخدمات الطبية 
للعائالت السورية خاصة لألطفال ممن يصابون باألمراض"، مبيناً 

أن "مستشفى القائم الرئيسي بعيد عن معسكر النازحين". 
وأضاف أن "الحكومة العراقية تقدم لهم المساعدات الطيبة، 
ولكن وجود مستشفى داخل المعس�كر ضروري إلجراء العمليات 
الجراحي�ة لرعاية لألطفال والحوامل والمس�نين والحاالت الطبية 
المس�تعجلة"، مبينا  أن " وجود المستش�فى س�يؤدي إلى انتفاء 
الحاج�ة لذهابه�م لمس�افات بعي�دة للع�الج ومرافقته�م حت�ى 
عودته�م". وأش�ار فتيخان إل�ى أن "عدد النازحين الس�ورين في 
القضاء  قارب العش�رة آالف ش�خص، من بينهم نحو سبعة آالف 
طفل وامرأة يعيش�ون داخ�ل مخيمات"، الفتا إل�ى أن "الحكومة 
وجمعي�ة اله�الل األحم�ر ومنظم�ة األم�م المتحدة تش�رف على 

المعسكر الذي يؤويهم".

القائم يطالب بتوفري مستشفى 
ختصيص للنازحني السوريني



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مجلس الوزراء أمس عن عزمه تثبيت جميع المتعاقدين مع وزارات ومؤسس�ات الدولة على 
الم�اك الدائم، مؤكداً أن األولوية لذوي الخدمة الطويلة، فيما لفت إلى أن بعض المؤسس�ات لم تلتزم 
بقرار التثبيت. وقال األمين العام لمجلس الوزراء علي محس�ن إس�ماعيل في بيان صحفي صدر أمس 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »جميع المتعاقدين مع وزارات ومؤسس�ات الدولة سيتم 
تثبيتهم على الماك الدائم«. ودعا إسماعيل الموظفين المتعاقدين »ممن يشعرون بغبن والذين قضوا 
مدة طويلة في الخدمة إلى تقديم ش�كاواهم إلى دائرة ش�ؤون المواطني�ن في األمانة العامة لمجلس 
الوزراء لتتس�نى دراس�تها واتخاذ اإلجراء المناس�ب بصددها«. وطالب الوزارات ومؤسس�ات الدولة 
كاف�ة إلى »اإلس�راع بتثبيت الموظفي�ن المتعاقدين معها عل�ى الماك الدائم، عل�ى أن تكون األولوية 
ل�ذوي الخدم�ة الطويلة«، مس�تدركا بالقول إن »معظم الوزارات ومؤسس�ات الدول�ة ملتزمة بتثبيت 
المتعاقدين على الماك الدائم، لكن هناك مؤسسات أخرى لم تلتزم بالقرار، ما يستدعي تفعيل الرقابة 
عليها«. وأشار األمين العام لمجلس الوزراء إلى أن »قانون الموازنة أكد أهمية منح الدرجات الوظيفية 

للعاملين بصفة عقود«، داعياً ديوان الرقابة المالية إلى »اإلسهام في تنفيذ هذا التوجيه«.

الدباغ.. خارج حسابات احلقل والبيدر !!!
المالكي ينفي أن يكون حذره.. وموقعه اإللكتروني مغلق ألسباب مجهولة

تثبيت المتعاقدين مع الوزارات والدوائر على المالك الدائم
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       المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر
رفضت لجنة النزاهة النيابية اإلدالء بمعلومات 
ع�ن نتائ�ج اس�تجواب الناط�ق الرس�مي باس�م 
الحكوم�ة علي الدب�اغ بعد أن اس�تضافته االثنين 
الماض�ي على خلفية صفقة األس�لحة الروس�ية، 
معللة ذلك بعدم اس�تكمال التحقي�ق. وأبدى نائب 
ع�ن ائتاف دول�ة القانون ع�دم علم�ه بتفاصيل 
ما ج�رى بين الدب�اغ وبين رئيس ال�وزراء نوري 
المالك�ي بش�أن تلك الصفق�ة، بعد أن أك�د الدباغ 
انه حذر رئيس الوزراء من وجود فس�اد فيها قبل 
ابرامه�ا. وبينما نف�ى المالكي في توضيح نش�ر 
عل�ى الموقع االلكتروني الرس�مي الخاص به انه 
تلقى تحذيراً من الدباغ بهذا الخصوص، تم إغاق 
الموق�ع االلكتروني الخاص بالدباغ ألس�باب غير 

معروفة.
وق�ال عضو لجن�ة النزاهة البرلماني�ة، النائب 
ع�ن القائمة العراقية خالد العلواني في حديث مع 
“المستقبل العراقي” أمس “ال نريد ألحد أن يطلع 
على المحضر الذي دونت فيه إفادات الدباغ، سوف 
نكم�ل التحقيق في الموضوع في االيام المقبلة”. 
وأضاف “المعلومات ما زالت في طور التحقيق وال 
نستطيع التصريح بها. نحتاج الى جمع معلومات 
أكثر عن الموضوع في االيام المقبلة ومعرفة من 
هو المتورط في الصفقة”. وأشار العلواني الى إن 
رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أمر بتشكيل 
لجنة خاصة للتحقيق بقضية الصفقة الروس�ية، 
تتأل�ف من أعضاء في لجن�ة النزاهة ولجنة األمن 
والدف�اع واللجنة القانونية، موضحاً إن ذلك األمر 
ج�اء بع�د أن تق�دم أكثر م�ن 50 نائب�اً بطلب الى 
رئاس�ة مجل�س الن�واب للتحقيق به�ذه القضية. 
وق�ال إن ه�ذه اللجن�ة س�تأخذ المعلوم�ات ع�ن 
طريق الس�فارة العراقية في موسكو وعن طريق 
أعضاء الوف�د المفاوض وكذل�ك المعلومات التي 
وردت ف�ي منظمة الش�فافية الدولي�ة، مؤكدا إن 
هذه المعلومات س�وف تجمع ويتم التحقق منها، 
وإن ثبت وجود فس�اد مالي او اداري في الصفقة 
فس�يعلن عنه ف�ي األيام المقبل�ة.وكان الدباغ قد 

مثل االثنين الماضي امام لجنة النزاهة البرلمانية 
الستجوابه عما اذا كان له دور في ابرام الصفقة. 
وي�وم أمس، عقد الدباغ مؤتمرا صحفيا في مبنى 
مجل�س النواب قال في�ه أن ال عاقة له بالصفقة، 
مؤك�داً انه اول من حذر المالكي من وجود فس�اد 
فيها قبل ابرامها. وقال الدباغ “ورد اسمي بصورة 
ملفتة في موضوع صفقة االس�لحة الروسية من 
قبل اش�خاص هدفه�م تلويث س�معة االخرين”، 
مبين�اً ان “االم�ر تج�اوز الح�دود المعقول�ة وال 
يمكن الس�كوت عليه”. وق�ال “اؤكد عدم عاقتي 
بأي صفق�ة تعقد، وان�ي انما تأخ�رت بالرد على 
الموضوع حفاظا على س�يادة الدولة وكرامتها”. 

وتابع “انا اول من حذر رئيس الوزراء من احتمالية 
وجود فس�اد في الصفق�ة قبل اربعي�ن يوما من 
الذه�اب الى روس�يا”، مضيفاً “أنن�ي جئت اليوم 
ألطلب من البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
بشأن تفاصيل الصفقة”. فيما سارع المالكي الى 
نف�ي ما ذكره الدب�اغ جملة وتفصي�ًا، مؤكداً انه 
ل�م يكلف الدباغ بأية مهم�ة حول هذا األمر. وقال 
توضيح نشر على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء 
واطلعت “المس�تقبل العراق�ي” عليه امس “نفى 
رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ان يكون السيد 
عل�ي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بش�بهات 
فساد في صفقة الساح مع الجانب الروسي، كما 

نفى رئيس الوزراء في معرض اجابته على سؤال 
ف�ي نافذة التواصل م�ع االعاميين ان يكون كلف 
الدباغ بأية مهمة حول هذا االمر”، بحسب ما ورد 
ف�ي التوضيح. وفي هذه األثناء، تم إغاق الموقع 
االلكتروني الخاص بالدباغ ألسباب غير معروفة. 
من جهت�ه، نفى النائب عن ائت�اف دولة القانون 
احس�ان الع�وادي أن يكون ل�ه علم فيم�ا اذا كان 
الدب�اغ قد ح�ذر المالكي بالفعل من وجود فس�اد 
في الصفقة. وقال العوادي في اتصال أجرته معه 
“المس�تقبل العراقي” أمس “ه�ذا الموضوع بينه 
وبي�ن رئيس ال�وزراء. ال اع�رف فيم�ا اذا كان قد 

حذره أم ال”.

        بغداد/ المستقبل العراقي
مجل�س  رئي�س  أعل�ن 
الن�واب أس�امة النجيف�ي، 
إطاق�ه  ع�ن  األربع�اء، 
مب�ادرة تهدف إل�ى تقريب 

وجهات النظر بين الحكومة المركزية وإقليم كردس�تان ونزع 
فتي�ل األزمة وتجنيب الباد “ويات الحرب األهلية”، مؤكدا أنه 
س�يبدأ من يوم أمس عقد لق�اءات مع القيادات السياس�ية في 

بغداد واربيل للتوصل الى حلول جذرية.
وقال بيان صدر أمس عن مكتب النجيفي تلقت “المس�تقبل 
العراق�ي”، نس�خة منه، إن�ه “في ظ�ل ازدياد ح�دة التوتر بين 
حكومت�ي بغداد وإقليم كردس�تان أطلق رئي�س مجلس النواب 
أس�امة النجيفي مب�ادرة تهدف الى تقريب وجه�ات النظر بين 
الطرفين من اجل نزع فتيل األزمة وتجنيب الباد ويات الحرب 
األهلية”. وأضاف أن “النجيفي سيبدأ من اليوم “أمس”، سلسلة 
لق�اءات مع القيادات السياس�ية في بغ�داد واربيل للتوصل إلى 
حلول جذري�ة إلنهاء األزمة وإنقاذ الباد م�ن صراع داخلي قد 
يؤدي الى عواقب وخيمة”، مش�يرا إل�ى أن “هذه المبادرة تأتي 
عل�ى ضوء اجتم�اع ضم رؤس�اء الكتل السياس�ية في مجلس 
النواب حيث منحت بموجبه النجيفي تفويضا للقيام بسلس�لة 

زيارات من اجل تهدئة األوضاع وإنهاء الخاف”.

   بغداد/ المستقبل العراقي
يوق�ف ضابط أمن عراقي س�يارته على قارعة الطريق في 
بل�دة طوزخرماتو ويطلب م�ن بائع الوقود ش�يرزاد أن يفرغ 
“جلي�كان بنزين” في س�يارته، ويهم الضاب�ط بالمغادرة لكن 
“م�ن دون دفع ثمن الوقود”.ش�يرزاد ينادي وال�ده وعدداً من 
أقربائ�ه لمطالبة الضابط بالثمن، إال انه يرفض ويغادر المكان 
وثم يعود بعد مدة قصيرة برفقة قوات من الش�رطة االتحادية 
للقب�ض عل�ى والد البائع واألش�خاص الذين تدخل�وا، ويحدث 
اش�تباك بين األشخاص والشرطة أدى إلى تدخل عناصر نقطة 
تفتي�ش تابعة للپيش�مرگة وتتط�ور األحداث لتتس�بب بمقتل 
مدن�ي وإصابة عش�رة م�ن عناصر الش�رطة. هذه ه�ي بداية 
ش�رارة األزمة التي اندلعت بين الجيش العراقي والپيش�مرگة 
في قضاء الطوز.“ش�فق نيوز” تمكنت من الوصول إلى البائع 
ش�يرزاد موفق وهو ش�اب يبلغ من العمر 21 عاماَ يمتهن بيع 
المش�تقات النفطية على الطريق الرئيس وس�ط قضاء الطوز 
ليوفر دخاً له ولعائلته لينفق مما تدر عليه مهنته التي لم يكن 
يعي بأنها س�تكون س�بباً ف�ي أزمة بين بغداد واربيل. “ش�فق 
نيوز”، ارتأت الوقوف على حقيقة ما حدث في قضية أصبحت 
الشغل الشاغل للسياسيين والحكومة العراقية وحكومة إقليم 
كردس�تان. وتب�دأ قصة قضاء الط�وز بتفاصيله�ا عندما جاء 
ضابط بس�يارته وطلب من احد باعة البنزين بتفريغ “جليكان 
بنزي�ن” في الس�يارة وفعاً ج�رى ما طلبه و”ه�و ضابط في 
اس�تخبارات الش�رطة االتحادية التي جاءت إل�ى المنقطة قبل 
نحو س�تة أش�هر بأمر من الوكي�ل األقدم ف�ي وزارة الداخلية 

عدنان االس�دي بعد حادثة مقتل نحو خمس�ة أشخاص بنيران 
مجهولين في ناحية سليمان بيك” حسب ادعاء موفق. وبحسب 
موفق الذي س�رد لنا الحادثة، فأنه عندما طالب بثمن البنزين، 
رف�ض الضابط منح�ه النق�ود، عندها دع�ا “ش�يرزاد” والده 
التدخ�ل بدوره توجه برفقة ثاثة من أقربائه وطالبوا الضابط 
بإعطاء قيمة البنزين، إال أنه رفض وركب الس�يارة وذهب بعد 
حدوث مش�ادات كامية، وما ه�ي إال دقائق حتى عاد مع قوة 
من الش�رطة االتحادية للقب�ض على والد البائع واألش�خاص 
الذي�ن تدخل�وا لمطالبت�ه بدفع قيم�ة البنزي�ن، وعندها حدث 
اش�تباك بين األش�خاص والش�رطة وتس�بب عنه مقتل مدني 
صاح�ب جرار كان في طريقة إلى مزرعته.ويؤكد موفق أن ما 
روج ل�ه البعض على ان مس�ؤوال كرديا ل�م يتوقف عند نقطة 
تفتي�ش تابعة لعمليات دجلة وتس�بب عنها مواجهة بين أفراد 
الحماي�ة ونقطة التفتيش غير صحيح. ويؤكد أيضا أنه المدعو 
كوران جوهر كما أش�يع اسمه لم يكن له أي ربط بالموضوع. 
ويش�ير موفق إل�ى أن المواجه�ة جرت في الطري�ق العام في 
الجهة التي يقع فيها مقر لحزب االتحاد الوطني الكردس�تاني.

من جهته، يلفت آمر اللواء الپيش�مرگة التي تنتشر في أطراف 
قض�اء طوز خورماتو ش�يركو فاتح في تصري�ح صحفي إلى 
أن “قواتن�ا حين قدم�ت إلى قضاء طوز خورمات�و أنما جاءت 
للدفاع عن امن أهالي القضاء وليس كما تروج أطراف سياسية 
وحكومي�ة في بغداد أن قواتنا تس�عى لمواجهة عمليات دجلة 
الاقانونية وغير الدس�تورية”. ويضيف أن “الكرد ليس�وا مع 
أية مجابهة عسكرية، ولن يصدر منا هذا األمر إال إذا اضطررنا 

ل�ه”، موضح�ا أن “م�ا حدث في قض�اء ط�وز خورماتو ليس 
للپيش�مرگة أي ي�د فيه كونه ح�دث بين مدنيي�ن وعناصر من 
قوات الشرطة ولكن األحداث تتطلب أن نكون حاضرين لتوفير 
األم�ن ف�ي القضاء”.ويؤك�د أن “عمليات دجلة الت�ي فرضتها 
الحكومة االتحادية على المناطق المس�تقطعة من اإلقليم غير 
دس�تورية ونحن ال س�مح الله ال نريد أن ندخ�ل في مواجهات 
عس�كرية مع أي قوات عراقية، بل نس�تغرب التصعيد في هذا 
الوق�ت، إذ أن قوات الپيش�مرگة في كركوك تعم�ل مع الفرقة 
12 من الجيش العراقي منذ س�نوات ولم تسجل أي مشكات”. 
م�ن جهته، يق�ول الكات�ب والناش�ط المدني في قض�اء طوز 
خورمات�و كاروان حبيب في أن “م�ا أثير حول موضوع قضاء 
طوز خورماتو اخذ أبعادا كبيرة وأعطي حجما اكبر خاصة من 
خال تصعيد وس�ائل اإلعام”، مؤكدا أن “س�بب المشكلة في 
حقيقتها أن ضابطاَ في استخبارات الشرطة االتحادية اشترى 
البنزي�ن من بائع يق�ع أمام مقر االتحاد الوطني الكردس�تاني 
ولم يعط حق البائع وعندها تدخل في الموضوع والده وأقاربه 
ويقع قرب منزل الش�خص الذي قيل انه الس�بب وراء الحادثة 
وه�و غوران جوهر ولم يكن في األصل موجودا س�اعة وقوع 
الحادث”. ويشير حبيب إلى أن “أزمة قضاء الطوز بدأت تقريباَ 
منذ أربعة إلى خمس�ة أش�هر عندما قام مس�لحون مجهولون 
بقت�ل مجموعة من الش�باب قرب ناحية س�ليمان بيك وحينها 
أرس�لت وزارة الداخلي�ة ق�وة من الش�رطة االتحادي�ة وفوج 
مغاوير واس�تقرت ق�رب القضاء وهي تحاول دائما اس�تفزاز 
المدنيي�ن م�ن الك�رد”. ويتابع أن “ه�ذه ه�ي الحقيقة ونحن 

نستغرب من موقف عمليات دجلة التي حاولت تأجيج األوضاع 
في محاولة إلضفاء صبغة سياس�ية عل�ى موضوع حدث بين 
ضاب�ط ومدنيين ولي�س للپيش�مرگة عاق�ة به”.ويضيف أن 
“نش�ر قوات من الپيشمرگة جاء مع االنتش�ار العسكري غير 
المسبوق في أطراف القضاء وكأنها تستعد للحرب وهذا األمر 
دلي�ل على أن هذه القوات لديه�ا نوايا دفينة ضد أهالي القضاء 
خاصة الكرد منهم”. ويس�تطرد حبي�ب أن “القوة التي جاءت 
للقب�ض على األش�خاص الذين اش�تبكوا باأليادي م�ع أقارب 
البائ�ع التي ب�ادرت بإطاق النار ورد المدنيون عليها وتس�بب 
عنها مقتل مدني وإصابة عشرة آخرين”. من جهته، يقول احد 
أهال�ي قضاء طوز خورماتو ويدعى س�الم أحم�د في تصريح 
صحف�ي أن “ال�ذي ياح�ظ قضاء ط�وز خورمات�و وأطرافها 
يخي�ل إلي�ه أن حرب�اَ س�تندلع في اق�رب وق�ت”. ويوضح أن 
“ق�وات الجي�ش ومدرعات وقوات الپيش�مرگة منتش�رة على 
األط�راف وه�ذا يجعلنا نتخوف ب�أن طبول الح�رب تقرع بين 

الق�وات االتحادية وحرس اإلقليم ونحن نتخوف من هذا وعلى 
الجميع تغليب الحوار والسام والعراق ليس بحاجة الى حروب 
جديدة ونتمنى من الله تعالى باال يحدث شيء”. وينظر الكورد 
بريب�ة إل�ى قيادة عملي�ات دجلة واعتب�ر الكثير م�ن القادة أن 
تش�كيلها يس�تهدف إقليم كردستان والس�يطرة على المناطق 
المتن�ازع عليها، لكن المالكي نفى ذلك م�راراً ودافع عن حقه 
في تش�كيل ونشر أي قوة بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة. 
وحذر رئيس�ا العراق جال طالباني وإقليم كردس�تان مسعود 
بارزان�ي، أم�س من أن العاقات مع الش�يعة في خطر بس�بب 
تحريك رئيس الوزراء نوري المالكي قوات دجلة نحو المناطق 
المتنازع عليها بين أربي�ل وبغداد والتي لم يبت في أمرها بعد. 
وفي آخر التطورات -حتى اللحظة- فأن رئيس الحكومة نوري 
المالكي أرس�ل مقترحا أمس إلى إقليم كردستان بتقاسم إدارة 
الملف األمني في المناطق المتنازع عليها، إال أن كردس�تان لم 

ترد عليه إلى اآلن.

»تفويلة بنزين« تسببت بقرع طبول احلرب بني بغداد وأربيل

زيارة زيباري لـ »غزة« هتدد عالقات أربيل
 بـ »تل أبيب« !!

النجيفي يطلق مبادرة حلل االزمة 
مع اربيل

     المستقبل العراقي/ خاص
كش�ف مصدر في حكومة إقليم كردس�تان عن تلقي 
رئيس اإلقليم مسعود بارزاني رسالة من رئيس الوزراء 
اإلس�رائيلي بنيامي�ن نتنياه�و يعاتبه فيها عل�ى زيارة 
وزي�ر الخارجية هوش�يار زيب�اري إلى غزة، وتس�جيل 
موقف عراقي مساند لها. وأشار المصدر الذي طلب عدم 
الكش�ف عن هويته، في تصريح ل�”المستقبل العراقي” 
إلى أن الرس�الة حملت عتباً ش�ديداً، مبين�اً أنها قد تضر 
بالعاقات الكردية � اإلس�رائيلية. وأكد أن هذه الرسالة 
سببت فتورا في العاقة بين بارزاني وزيباري، مبيناً أن 
زيباري لم يضع الحس�ابات الكردية في الحسبان، على 

حد تعبيره. 

  بغداد/ المستقبل العراقي
 كش�ف مصدر أمني مس�ؤول أمس عن اعتقال 12 
ش�خصا يش�ترون الس�اح من المحافظة ويهربونه 
عبر االنبار إلى س�وريا. وقال المصدر الذي طلب عدم 
اإلشارة إلى اسمه، في حديث ل�«شفق نيوز«، ان »قوة 
من الش�رطة االتحادية في محافظ�ة الديوانية، ألقت 
القبض خال عملية خاصة على 12 ش�خصا من الذين 
يقومون بعمليات شراء الساح وتهريبه عبر محافظة 
االنبار وإيصاله إلى س�وريا«، مبينا أن »عمليات شراء 

الساح تجري من العشائر في الديوانية«.
وكان�ت المس�تقبل العراق�ي نش�ت معلومات عن 
عمليات تهريب وش�راء واس�عة للس�اح من مناطق 

الوس�ط والجن�وب ف�ي الب�اد، األم�ر ال�ذي ضاعف 
أسعاره بحس�ب بعض المصادر. وأقرت قيادة شرطة 
البصرة في أيلول الماضي، بوجود حاالت بيع للساح 
بش�كل محدود، جرت ف�ي بعض مناط�ق المحافظة، 
وحذر قائد ش�رطة البصرة فيص�ل العبادي في حديث 
ل�«ش�فق ني�وز«، م�ن ان جه�ازه س�يتعامل بمنتهى 
»الش�دة« مع األم�ر، وحصر اقتن�اء وتداول الس�اح 
بي�د أجهزة األمن. فيما كش�فت لجنة األم�ن والدفاع 
البرلماني�ة، عن دخ�ول دول عدة في موضوع ش�راء 
األسلحة من المحافظات الجنوبية للعراق، مشيرة إلى 
أن األس�باب تهدف »إلف�راغ« منطقة جنوب الباد من 

أي قطعة ساح.

اعتقال جمموعة تشرتي السالح من الديوانية وهتربه إىل سوريا

الرواية على ذمة موقع »شفق نيوز«

تأكيدًا لما نشرته

         كربالء/ المستقبل العراقي
أعلن�ت إدارة محافظ�ة كرب�اء أم�س عن تهيئ�ة 2400 
مركبة نصفها م�ن وزارة النقل للزوار خال زيارة العاش�ر 
من مح�رم الحرام، مبينة أن قطاراً س�يخصص لنقل الزوار 
أيض�اً. وقال محافظ كرب�اء، آمال الدين اله�ر، في تصريح 
صحف�ي إن وزارة النقل »هي�أت 1200 مركبة إلخاء الزوار 
إلى مدنهم خال زيارة العاش�ر من محرم الحرام«، مش�يراً 
إل�ى أن المحافظ�ة »هيأت 500 مركب�ة حكومية، فضاً عن 
تأجي�ر 700 مركب�ة م�ن القطاع الخ�اص للقي�ام بالمهمة 
ذاتها«. وأض�اف أن وزارة النقل »هيأت قطاراتها التي تربط 
كرباء بمدينة المس�يب ومن ثم إلى م�دن العراق المختلفة 
لنق�ل نحو ألفي زائر ف�ي الرحلة الواح�دة«، مؤكداً أن هناك 
مركبات أخرى »س�تهيأ من قبل الوزارات المتنوعة«. وتابع 
المحافظ، أن ثاث س�احات كبيرة »هيأت لوقوف المركبات 
على محاور المدينة الثاثة مع النجف وبابل وبغداد لتسهيل 

حركة المركبات«.

2400 مركبة لنقل زوار عاشوراء 
يف كربالء
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قطعة أرض تشترى من الدولة بـ 4 ماليين دينار لتباع بـ 485 مليونًا

موانئ العراق »لقمة سائغة« بأفواه حيتان الفساد.. واجلهات الرقابية يف سبات !!

صورة لـ  »صدام« تعود بعد سبعة أعوام لتقض مضجع »مردوخ« بتهمة الرشا

امرباطورية »نيوز كوربوريشن« قد ختضع 
للتحقيق يف الواليات املتحدة

     المستقبل العراقي/ متابعة

يمكن أن تخضع امبراطورية “نيوز كوربوريشن” اإلعالمية، 
الت�ي يملكها االس�ترالي روبرت م�ردوخ، للتحقيق ف�ي الواليات 
المتح�دة، ألن صحيفة تملكها دفعت م�اال لجندي أميركي مقابل 

صور التقطها للرئيس المقبور صدام بمالبسه الداخلية.
في العام 2005، نشرت صحيفة ذي صن البريطانية سلسلة 
من الصور الفوتوغرافية لصدام ش�به ع�اٍر على صفحتها األولى 
تح�ت عن�وان ب�ارز: “الطاغي�ة بمالبس�ه الداخلي�ة”. ولم تخف 
الصحيف�ة حينها حقيقة انها دفعت م�اال لجندي أميركي مقابل 
الصور، لكن موقع ذي ديلي بيست األميركي قال في تقرير جديد، 
إن النق�ود ُس�لمت عل�ى أرض أميركي�ة، وهذا يعن�ي أن مخالفة 

قانونية ارُتكبت في الواليات المتحدة.

رشاوى وغرامات
اف�ادت صحيفة ديل�ي تلغ�راف، أن جريدة ذي صن ارس�لت 
احد مصوريها إلى والية كاليفورنيا لش�راء الصور التي نش�رتها 
صحيفة نيويورك بوس�ت، التي يملكها روبرت مردوخ، في اليوم 
ذاته الذي ظهرت فيه الصور في صحيفة ذي صن.وتخضع شركة 
“نيوز كوربوريش�ن” أصال لتحقيقات يجريها مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ووزارة العدل االميركية ولجنة األوراق المالية والبورصة، 
بش�أن اتهامات تق�ول، إن فرعها في بريطاني�ا كان يدفع مبالغ 
نقدي�ة إلى جنود وضباط ش�رطة وموظفي�ن بريطانيين، مقابل 
معلومات تنسج عليها قصص وتقارير صحافية، انتهاًكا لقانون 
مكافح�ة الرش�ا.بموجب قان�ون مكافحة الممارس�ات األجنبية 

الفاسدة في الواليات المتحدة، تتعرض الشركات التي 
ترشو مس�ؤولين حكوميين في الواليات المتحدة 

لغرامات، وقد يدخل مدراؤها السجن. 
وق�د تواج�ه ش�ركة “ني�وز كوربوريش�ن” 
مشاكل قانونية بسبب نشر الصور في صحيفة 
ذي صن البريطانية وصحيفة نيويورك بوس�ت 
االميركي�ة في يوم واحد. وق�ال موقع ذي ديلي 
بيس�ت: “إذا ثب�ت وج�ود معرفة مس�بقة لدى 

م�دراء تنفيذيين كبار بدفع الرش�اوى مقابل 
الحص�ول عل�ى الص�ور، فإن هذا ق�د يؤدي 

إلى تحقي�ق أميركي وتهم تترتب عليها 
غرامات مالية كبيرة بسبب مدفوعات 
نقدية غير قانونية ُقدمت لمسؤولين 
الصور،  ُنشرت  حكوميين”.وعندما 
أمر الرئيس جورج بوش بالتحقيق 
في تسريبها. لكن مصدر التسريب 
لم ُيكتشف. وقال غراهام دادمان، 
مدي�ر تحري�ر صحيف�ة ذي ص�ن 
وقتذاك: “قالت مصادر عس�كرية 

أميركية إنها س�لَّمت الصور بأمل توجيه ضربة إلى المقاومة في 
الع�راق، وقد دفع�ت الصحيفة مبلًغا صغيرًا مقاب�ل الصور، يزيد 
عل�ى 500 جنيه اس�ترليني”، على الرغم م�ن أن الرقم الحقيقي 
ق�د يتجاوز ذلك بكثير. وأك�د دادمان أن صحيفة ذي صن حصلت 
على الصور “بأساليب صحافية مهنية، وأن هذا هو بكل المعايير 
س�بق صحافي اس�تثنائي، كم�ا يتضح من متابعته�ا في االعالم 
العالمي”. وكان دادمان واحًدا من 52 شخًصا أُلقي القبض عليهم 
في إطار التحقيق الذي بدأته ش�رطة اسكتلنديارد بشأن اتهامات 
بدفع رش�اوى إلى مس�ؤولين حكوميين مقابل معلومات توظف 

في مواضيع صحافية.

ال حصانة
قام خبراء عسكريون اميركيون بفحص صور صدام، وقالوا 
إن مظهره ومكانه يش�يران إلى التقاطها قبل عام على نش�رها. 
وأُعدم صدام بعد 18 ش�هرًا على نش�رها. وقال المحامي جيمس 
تيلن، المختص بقانون مكافحة الممارس�ات األجنبية الفاس�دة 
في ش�ركة محاماة اميركية معروفة في واش�نطن، إن اإلش�ارة 
إلى أن صحيفة ذي صن دفعت رشا إلى مسؤول حكومي اميركي 
للحص�ول على صور صدام وثيقة الصلة بالتحقيقات المس�تمرة 

في أنشطة “نيوز كوربوريشن”.
ونقل�ت صحيفة ديل�ي تلغراف ع�ن المحامي تيل�ن تأكيده، 
أن جنس�ية صحيف�ة ذي صن البريطاني�ة ال تمنحها حصانة من 
المالحق�ة القانوني�ة، ومن معاقبتها ف�ي الوالي�ات المتحدة، إذا 
ثب�ت انه�ا دفعت رش�ا إلى مس�ؤول اميرك�ي. ويش�ترط قانون 
مكافحة الممارس�ات األجنبية الفاس�دة على الش�ركات العاملة 
في الواليات المتحدة أن تبين أنها لم تدفع رش�اوى إلى مسؤولين 
أجان�ب، وأن تثب�ت ايًض�ا أنه�ا وفروعها في الخارج اس�تغلت 
ام�وال الش�ركة ألغ�راض مش�روعة. وق�ال المحامي 
تيلن إن القانون يس�ري على ش�ركات مسجلة في 
البورص�ة، مثل “نيوز كوربوريش�ن” ويش�ترط 
عليها أن تطبق ضوابط معينة لضمان 
انف�اق مالها ألهداف مش�روعة.
وق�ال متح�دث باس�م ش�ركة 
“نيوز كوربوريش�ن” أن هذه 
الجت�رار  بائس�ة  “محاول�ة 
اخب�ار قديمة، فه�ذا كله ُغطي 
الع�ام  ف�ي  واس�ع  نط�اق  عل�ى 
وقت�ذاك  نقتن�ع  ل�م  ونح�ن   .2005
وال نقتن�ع اآلن ب�أن الحص�ول عل�ى 
صور ذات قيم�ة خبرية لمجرم حرب 
س�يئ الصيت ونش�رها أمٌر خاطئ”. 
انترناش�يونال، فرع  وامتنع�ت ني�وز 
“ني�وز كوربوريش�ن” ف�ي بريطانيا، 

عن التعليق.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تؤس�س  أن  الع�راق  نس�اء  تنتظ�ر  بينم�ا 
الحكوم�ة له�ن منتدي�ات إلعانة األس�ر الفقيرة 
واالرامل والمطلقات، وهّن بالماليين، أعلنت نساء 
مس�ؤولين حكوميين تأسيس منتدى اإلبداع، رأى 
في�ه العراقيون ص�ورة بهي�ة التس�اع الهوة في 
العراق، بين نس�اء الحكومة ونس�اء الشعب. عبد 
الجب�ار العتابي م�ن بغداد: اس�تغرب المواطنون 
العراقيون من مختلف ش�رائح المجتمع، وبينهم 
مثقفون ونس�اء، تأسيس نس�اء المسؤولين في 
الحكوم�ة العراقي�ة وبناته�م “منت�دى االبداع”، 
مؤكدي�ن أن مث�ل ه�ذا المنتدى يذكرهم باألس�ر 
االندي�ة  تؤس�س  كان�ت  الت�ي  االرس�تقراطية 
االجتماعية وتقي�م حفالتها الخاص�ة، بعيًدا عن 
الش�عب وهمومه وانش�غاله بالظ�روف الحياتية 

القاسية. 
وهناك من وصف األمر بأنه يدل من دون ريب 
على س�وء الطبقة السياس�ية الحاكمة، من نمط 
م�اري انطوانيت التي تطلعت من ش�رفة قصرها 
للمتظاهرين وس�معتهم يطالبون بالخبز فقالت 

لخادمتها � لماذا ال يأكلون البسكويت ؟!.

الفوارق الطبقية
كانت مجموعة من نس�اء وبنات المسؤولين 
ف�ي الحكوم�ة ومجل�س الن�واب ق�د اعلنت عن 
تأس�يس هذا المنتدى الخاص بهن. وقالت وس�ن 
طاهر، مديرة المنتدى، معرّفة به: “نحن مجموعة 
من زوجات المس�ؤولين في الحكومة والبرلمان، 
أسسنا تجمعاً أطلقنا عليه اسم “منتدى اإلبداع”، 

أسسناه من اجل استغالل شاباتنا الوقت الضائع 
ال�ذي ينقضي بي�ن مش�اهدة التلف�از والتصفح 
عل�ى االنترنت، الس�يما بعد إلغ�اء دروس الفنون 
والرياضة في مدارس المنطقة، فضال عن انشغال 
االزواج باألعم�ال الحكومية وصعوبة تنقلهن في 
بغداد بس�بب ت�ردي الوض�ع األمني، األم�ر الذي 

دفعنا لهذه الخطوة”. 
إال أن هذا التعريف أثار حساس�يات عدة بين 
ش�رائح المجتمع العراقي. فقد وصفت ميس�ون 
بابان، الناطقة باس�م المنظم�ة الوطنية لحقوق 
االنس�ان العراقية تأس�يس مثل ه�ذه المنتديات 
لزوجات وبنات المسؤولين بغير منطقي، وأكدت 
أن األم�ر “ش�ّكل صدم�ة لن�ا ألننا كن�ا نتوقع أن 
تؤسس الحكومة منتديات إلعانة األسر المعدمة، 
الس�يما النس�اء الفقيرات، فاألرام�ل والمطلقات 
يعانين فقرا مدقعا، وكان االحرى بزوجات وبنات 
المس�ؤولين القيام بنش�اطات اجتماعية تساعد 
الم�رأة العراقي�ة للحص�ول على رغي�ف الخبز”. 
وأضاف�ت: “رفاهي�ة زوجات وبنات المس�ؤولين 
س�تزيد من الفوارق الطبقية وس�تثير مش�كالت 

كثيرة”.

البئر واحدة
المحامية س�ؤدد سليم لفتت إلى أن “النسوة 
المعذب�ات واللوات�ي ال يجدن وقت�اً للراحة إلعالة 
أس�رهن ف�ي ازدي�اد، بينم�ا تخ�رج إلينا نس�اء 
المس�ؤولين ليؤسس�ن نادي�اً للضح�ك والترفيه 
والثرث�رة، يس�مينه ن�ادي االب�داع، ال اب�داع فيه 
بهم�وم  واالس�تهزاء  والنميم�ة  الغيب�ة  س�وى 
النس�اء الفقي�رات”. وقالت فنان�ة، -طلبت عدم 

ذكر اس�مها-: “إنه منت�دى الفارغ�ات اللواتي ال 
هم لديهن س�وى حس�اب األم�وال الت�ي يجنيها 
ازواجهن من جنون الفس�اد المالي واالداري الذي 
يعش�ش في البلد”.وأضاف�ت: “انا ال اعرف زوجًة 
لمس�ؤول او ابنًة لمس�ؤول مبدعة حققت ش�يًئا 
يذكر، فمن أين اتاه�ن االبداع ؟ لقد اجتمعن على 
تمتين العالقات بين ازواجهن، كي ال يغدر أحدهم 

باآلخر، ألنهم يشربون جميعاً من بئر واحدة”.

التاريخ ال يرحم
من جانبها، قالت اإلعالمية أسماء عبيد: “إذا 
ك�ن فعال مبدع�ات، وهدفهن دعم حرك�ة اإلبداع 
ف�ي الع�راق، ودع�م المبدعي�ن والمبدع�ات، فال 
ب�أس بذلك. أما أن يكون مجرد التأس�يس لغرض 
الوجاه�ة االجتماعية والتس�لية والب�روز إعالمياً 
ف�ال أجد ذلك خط�وة مفي�دة، ألن المف�روض أن 
يكّن حلقة وصل بين المبدعين من كال الجنس�ين 
والمسؤولين، ينقلن معاناتهم ويدعمنهم فعلياً”.

غ�ازي  محم�د  والصحاف�ي  الكات�ب  ام�ا 
االخرس فقال: “هذا منتهى االس�تهتار بمش�اعر 
الن�اس، فعلى زوجات المس�ؤولين، مع احترامنا 
الش�ديد إلبداعهن، الذهاب إلى مناطق الحسينية 
والشيشان وحي طارق أو حي التنك، وإلى قرى ال 
يزال ناسها يشربون من األنهار وينقلونه بالحمير، 
والتطلع إلى الوجوه المتشققة واألرجل المفطرة، 
وعليهن سماع أنين اليتامى وصراخ الثكالى وآالم 
المقهوري�ن من الفقر والجوع قب�ل أن يبدعن أو 
يؤسس�ن منتداهن العتيد، لكن التاريخ ال يرحم”. 
وأضاف: “ه�ذا الخبر، في الواق�ع، دليل على إننا 

محكومون من أسوأ طبقة سياسية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت األم�م المتح�دة أن اكثر من خمس�ة 
ماليين طفل في العراق محرومون من “حقوقهم 
األساس�ية”، داعية الى التحرك العاجل لمعالجة 
ه�ذا الوضع. ونقل بيان لألمم المتحدة عن ممثل 
صن�دوق االم�م المتحدة للطفولة “اليونيس�ف” 
مارزي�و بابي�ي “ان ثلث اطفال الع�راق، اي 5,3 
مليون طف�ل، ما زال�وا محرومين م�ن الحقوق 
االساس�ية”. واش�ار البيان الى ع�دم حصولهم 

على العناية الصحية بش�كل مناسب وعدم توفر 
تعلي�م جيد له�م، اضافة الى اعم�ال العنف التي 
يقعون ضحاياها في المدرس�ة وداخل اس�رهم 
والصدم�ة النفس�ية التي تس�ببت بها س�نوات 
العنف، كلها تشكل انتهاكات للحقوق االساسية 

للطفل في العراق.
واض�اف بابيي “ان اليونيس�ف تدعو جميع 
المس�ؤولين - في الحكوم�ة والمجتمع المدني 
ال�ى  الدول�ي-  والمجتم�ع  الخ�اص  والقط�اع 
االس�تثمار بصورة عاجلة في هؤالء االطفال من 

اجل ضمان احت�رام كرامتهم واعطائهم الفرص 
)...( ليصبحوا مواطنين شباب اصحاء ومنتجين 
في العراق الجديد”. وقد ش�هد العراق عقودا من 
الح�رب والعقوبات في ظل حكم صدام حس�ين 
قبل ان يغرق في نزاع طائفي دام خالل السنوات 
الت�ي تل�ت االجتي�اح االميرك�ي وس�قوط نظام 
صدام حس�ين في 2003.وتعان�ي الفئات االكثر 
ضعف�ا، االرام�ل واالطف�ال والنازح�ون بس�بب 
اعمال العنف، بش�كل خاص م�ن النقص الكبير 

في البنى التحتية والخدمات االساسية.

    المستقبل العراقي / خاص

حدث في الش�ركة العامة لموانئ العراق، 
في ع�ام 2008، أن تم منح قطع أراٍض تابعة 
للشركة لموظفين يعملون فيها ال تتوفر فيهم 
الش�روط القانونية التي تجعلهم مس�تحقين 
لتس�لم تلك األراضي. وأحد ه�ؤالء الموظفين 
تم كشف أمره من قبل هيئة النزاهة، واستناداً 
لذلك، ش�كل مكت�ب المفتش الع�ام في وزارة 
النقل لجنة تحقيقية قامت باس�ترجاع قطعة 
األرض من�ه. لك�ن موظفي�ن آخرين تس�لموا 
قطع أراٍض أيضاً من ش�ركة الموانئ من دون 
توفر الش�روط القانونية فيهم، إال إن تحقيقاً 
ل�م يفت�ح بش�أنهم، ول�م يحاس�بهم أحد أو 
يحاس�ب الجهة المس�ؤولة عن منح االراضي 
في الشركة حتى هذه اللحظة، ألسباب تتعلق، 

كما جرت العادة، بصفقات فساد.
وبحس�ب رواية مس�ؤول متابعة مرسى 
زوارق الف�او ورصي�ف المعامر الس�ابق عبد 
الحس�ين ش�وزلي حس�ين، فإن المدير العام 

السابق لشركة الموانئ العراقية صالح خضير 
عبود تس�لم قطعت�ي أرض عائدتين للش�ركة 
بالرغ�م م�ن ع�دم توف�ر الش�روط القانونية 
فيه، وتم احتس�اب س�عر القطعتين له بمبلغ 
4 ماليي�ن دين�ار فق�ط، وتق�ع القطعتان في 
منطقة المعق�ل الجنوبي بالبصرة/ مقاطعة 
45، وتحم�الن الرقمي�ن 8/82 و8/81 وتبلغ 
تجي�ز  ال  بينم�ا  635 م2،  مس�احتهما مع�اً 
الضوابط أن تزيد مس�احة قطعة االرض التي 
يتم تسليمها ألي موظف وبأية صفة وظيفية 
عن 250 م2. وبعد نحو 6 أش�هر من تس�لمه 
تل�ك القطعتان، قام عبود ببيعهما بمبلغ 485 
ملي�ون دينار، وبإجراء حس�اب بس�يط جداً، 
س�يتضح انه حقق ربحاً مق�داره 481 مليون 
دينار م�ن تلك الصفق�ة. ويذكر ش�وزلي في 
حديث ل�”المستقبل العراقي” إن احد مواطني 
البص�رة كان ق�د بن�ى فرن�اً على اح�دى تلك 
القطعتي�ن “بالتجاوز” تحت تس�مية “افران 
الس�اعة”، وعندم�ا تس�لم عب�ود القطعتين، 
ق�ام بهدم الفرن القائم عل�ى احداهن، فتقدم 

صاحب الف�رن “المتجاوز” بدع�وى قضائية 
يطال�ب فيه�ا بتعويض�ه ع�ن فرن�ه المهدم، 
فقررت المحكمة المتخصصة إلزام عبود بدفع 
تعوي�ض لصاحب الف�رن مق�داره 61 مليون 
دين�ار، إال إن عب�ود لم يلتزم بق�رار المحكمة 
ه�ذا، ولم يدفع تعويض�اً لصاحب الفرن الذي 
ق�ام بهدمه قب�ل أن يبيع القطعتي�ن. ويقول 
ش�وزلي انه ف�ي ع�ام 2010، وزع�ت الدولة 
قطع أراض في البصرة على اصحاب الدرجات 
الخاصة من قضاة ومدراء عامين ممن تنطبق 
عليهم الشروط القانونية، فحشر عبود نفسه 
معهم وطالب بمنحه قطعة أرض ايضاً، وقام 
بتضليل القضاء عندم�ا قدم لمحكمة المعقل 
تعه�داً خطي�اً يؤكد في�ه انه ال يمتل�ك قطعة 
ارض أو دارا س�كن، فتم تسليمه قطعة ارض 
في ح�ي كوت الحج�اج بمنطق�ة الفراهيدي 
وسط البصرة مساحتها 400 م2 وتحمل الرقم 
17/156، وبع�د أن تس�لمها مباش�رة، باعها 
بمبل�غ 600 ملي�ون دين�ار!. ويؤكد ش�وزلي 
ان�ه رفع مذكرة معززة بالوثائ�ق الى الجهات 

المعني�ة يبين فيها كل ه�ذه الخروقات، إال إن 
القضية “طمرت تحت رمال النزاهة” على حد 

تعبيره.
وكش�ف ش�وزلي ع�ن إن موظف�اً آخ�ر 
في الموانئ، هو المش�اور القانوني الس�ابق 
محم�د عبد الرض�ا مه�دي الس�هالني، تلقى 
أيضاً قطعة أرض من دون استحقاق قانوني. 
وكان الس�هالني قد نقل عل�ى خلفية تورطه 
بملفات فس�اد الى خارج ش�ركة الموانئ في 
العام 2010، حيث تم نقله الى الشركة العامة 
للنق�ل البحري بأم�ر من وزير النقل الس�ابق 
عامر عبد الجبار، ونصت توصيات اللجنة التي 
ش�كلها مكتب المفتش العام في وزارة النقل 
بش�أنه على عدم تس�ليمه أي منص�ب اداري 
ف�ي جميع تش�كيالت الوزارة، وعندما تس�نم 
الوزير الحال�ي هادي العامري ال�وزارة، تمت 
اعادة محم�د الس�هالني الى ش�ركة الموانئ 
عب�ر وس�اطة قام به�ا ابن عمه، واس�مه ابو 
حسام السهالني، وهو من االصدقاء المقربين 
للعامري. ويتابع شوزلي حديث قائالً “بعد أن 

ع�اد محمد الس�هالني الى الموانئ مباش�رة، 
عقد صفقة فس�اد جديدة مع مدراء الش�عبة 
السكنية ناجي منصور واحمد سعيد غضبان، 
حي�ث تمك�ن بالتع�اون معهم م�ن الحصول 
على قطعة ارض في شارع اجنادين بمنطقة 
قب�ل  وباعه�ا  م2،  المعق�ل مس�احتها 450 
نحو ش�هر بمبلغ 600 مليون دينار”. ويشير 
ش�وزلي الى إن الس�هالني، ولكي يتمكن من 
حماية نفس�ه من جميع الجه�ات، عمل على 
اس�تحصال قطعتي ارض في منطقة المعقل 
ايضا لمدير مكتب صالح خضير عبود السابق 
يس�ر عباس المخت�ار والموظف في الش�عبة 
القانوني�ة عل�ي عب�اس، وتبلغ مس�احة كل 
قطع�ة 700 م2. وذك�ر إن القطع�ة الخاصة 
بيسر معروضة للبيع حالياً بسعر مليار وربع 

المليار دينار !!. 
وكش�ف ش�وزلي عن إن مدير عام شركة 
الموان�ئ الحال�ي عم�ران راض�ي ثان�ي عّين 
السهالني مستش�اراً للقرض الياباني، بالرغم 
من انه من “مؤسس�ي الفس�اد” ف�ي موانئ 

العراق منذ س�قوط النظام المب�اد وحتى هذا 
اليوم، حيث أوقع خس�ائر مالية بالشركة ولم 
يكس�ب أي�ة قضي�ة لصالحها ضد الش�ركات 
االخ�رى، وحص�ل على اكث�ر م�ن 4 عقوبات 
إلفات نظر وتوبيخ بسبب س�وء ادارته. وبعد 
أن عينه عمران مستش�اراً للق�رض الياباني، 
أرس�له بإيفاد ال�ى كوريا الش�مالية والصين 
برغم تأكيد لجنة النزاهة البرلمانية ومحافظ 
البص�رة خل�ف عب�د الصم�د على ع�دم جواز 
ارساله الى خارج العراق ألنه متهم و”مكّفل” 
بملف الحف�ارة “طيبة” على وفق المادة 340 
بتهم�ة اله�در المتعمد للم�ال العام. وأش�ار 
ش�وزلي الى إن “السهالني يستعد اآلن للهرب 
الى خارج الع�راق بحجة الدراس�ة، بالتعاون 
مع المدي�ر العام الحالي، كما حصل مع مدير 
المالحة البحرية الس�ابق سالم جبار حسين، 
المتهم بقضية الحفارة “طيبة”، وكذلك مدير 
الحف�ر ضي�اء هاش�م”، منوهاً ب�أن “هروب 
السهالني سيتس�بب باختفاء ملفات خطيرة 

جداً في موانئ العراق”، على حد قوله.

بعيدًا عن الشعب وهمومه وانشغاله بظروف الحياة القاسية

نساء املسؤولني يؤسسن »منتدى اإلبداع«.. والعراقيون يسألون: 
هــل يبـدعــن يف غيــر الثــرثــرة ؟!

أكثر من 5 ماليني طفل حمرومون من حقوقهم األساسية يف العراق
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    المستقبل العراقي/ وكاالت

قال مس�ؤول بمطار صنعاء إن طائرة نقل عس�كرية يمنية من 
طراز انطونوف تحطمت قرب مطار صنعاء أمس األربعاء مما أسفر 
عن مقتل عش�رة م�ن أفراد طاقمها. وأضاف المس�ؤول أن الطائرة 
سقطت بمنطقة الحصبة قرب العاصمة اليمنية بعد أن واجهت خلال 
فني�ا. وأوض�ح “حاولت الطائرة الهبوط ف�ي أرض فضاء بالحصبة 
لكن نتيجة مش�كلة فنية تحطمت وقتل عش�رة من أفراد الطاقم”. 
وقال س�كان أن الطائرة تحطمت ف�ي ارض خالء في حي الحصبة، 
وش�اهد مصور لوكالة “األنباء الفرنس�ية” ثالث جثث متفحمة في 
مكان الحادث.وقال ش�اهد عيان أن ثالثة انفج�ارات متتالية هزت 
المنطقة، وارتفعت س�حب الدخان في مكان الحادث. وقال س�كان 
في المنطقة إن سيارات اإلطفاء واإلسعاف هرعت إلى مكان الحادث 

حيث كانت مروحية تابعة للجيش تحلق فوق المنطقة.

م  طائرة عسكرية يمنية تتحطَّ
وختلِّف عرشة قتىل

سقطت جراء خلل فني

      المستقبل العراقي/ متابعة

هزت غارات جوية إس�رائيلية قطاع غزة وعبرت 
صواريخ إس�رائيلية الحدود بالتزامن مع المحادثات 
الت�ي أجرتها وزي�رة الخارجي�ة األميركي�ة هيالري 
كلينتون في القدس في الس�اعات األولى من صباح 
أمس س�عياً لتهدئة من الممكن أن تحول دون ش�ن 
إسرائيل هجوماً برياً على القطاع. وتتوسط الحكومة 
المصرية في محادثات وتحدثت عن آمال في التوصل 
إل�ى وقف إلطالق الن�ار في وقت متأخر من مس�اء 
الثالث�اء بين اس�رائيل وحركة المقاومة اإلس�المية 
“حماس” التي تسيطر على غزة. لكن بحلول الوقت 
الذي التقت فيه كلينتون برئيس الوزراء اإلس�رائيلي 
بنيامين نتنياهو كان من الواضح أنه سيكون هناك 
المزيد من المحادثات والمزيد من العنف أوال. واتهم 
زعماء في حماس بالقاهرة إس�رائيل بعدم الرد على 
اقتراحات، ونقل راديو إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي 
قول�ه إن التهدئة تأجلت نتيج�ة “تأخير في اللحظة 
األخيرة في التفاهمات بين حماس وإسرائيل”.لكن 
وقف�ا مبدئيا في الهجمات ربما ال يعني أن الجانبين 
س�يعلقان العمليات على الف�ور. وتحدثت كلينتون 
التي توجهت إل�ى القاهرة لمقابلة الرئيس المصري 
محمد مرس�ي ع�ن التوصل إل�ى اتفاق “ف�ي األيام 
المقبلة”.وعطلت الواليات المتحدة بيانا في مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة يدين تصعيد الصراع بين 
اسرائيل والفلسطينيين في غزة. وقالت إرين بيلتون 
المتحدثة باسم البعثة األميركية في األمم المتحدة إن 

الواليات المتحدة عارضت الثالثاء البيان الذي كان يجب 
أن يصدر بتوافق اآلراء ألنه “فشل في التعامل مع السبب 
الحقيقي” لتصاعد القتال بين إسرائيل وحماس في غزة 
وهو الهجم�ات الصاروخية الفلس�طينية. ومع وصول 
كلينتون إلى اس�رائيل بعد منتصف الليل كانت إس�رائيل 
تكث�ف قصفها من الجو والبحر. وف�ي مرحلة ما كانت 
الهجمات تس�تهدف غزة بمعدل هجوم واحد كل عش�ر 
دقائق. وقالت إسرائيل إن الهجمات الصاروخية المقبلة 
من غزة ه�دأت الثالثاء، لكنها عادت قب�ل فجر األربعاء 
بس�ت هجمات. ولم تقع إصابات.وبعد س�بعة أيام من 
القتال الذي أس�فر ع�ن مقتل أكثر من 130 فلس�طينيا 
وخمس�ة إسرائيليين يبحث الجانبان عن أكثر من مجرد 
الع�ودة إلى الهدوء المتقطع الذي كان س�ائدا في أنحاء 
غ�زة المحاصرة من�ذ أن أنه�ت إس�رائيل هجوما جويا 

وبريا قبل أربع س�نوات. وقال نتنياهو - الذي سيخوض 
انتخاب�ات خالل ش�هرين ه�و األوفر حظا للف�وز بها- 
لكلينتون إنه يريد ح�ال “طويل األمد”. وأوضح نتنياهو 
أنه بخالف ذلك فإنه مس�تعد لتكثيف الحملة العسكرية 
إلس�كات الصواري�خ التي تطلقها حماس.وتستكش�ف 
حماس م�ن جانبها الفرص التي أتاحتها لها انتفاضات 
الربي�ع العربي في العام الماضي. واس�تخدمت الحركة 
صواري�خ أط�ول مدى أرس�ل بعضه�ا من إي�ران وتأمل 
أن تزي�د ش�عبيتها أكثر م�ن حركة فتح الت�ي يتزعمها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وتحدثت حماس عن 
تخفيف الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع الذي 
يس�كنه 1.7 مليون نسمة. وربما تكون حماس معتمدة 
عل�ى قدر م�ن التعاط�ف من مرس�ي، لك�ن أول رئيس 
مص�ري منتخ�ب ديمقراطيا كان حريص�ا على االلتزام 
بمعاهدة الس�الم مع اس�رائيل التي وقع�ت عام 1979. 

وتحدثت كلينتون عن الس�عي إل�ى “نتيجة دائمة” وعن 
“مس�ؤولية” مصر للتوصل إلى س�الم. وكانت كلينتون 
قطعت جولة في آس�يا مع الرئي�س باراك أوباما وأكدت 
لنتنياه�و أن الوالي�ات المتح�دة تدع�م اس�رائيل دعما 
راس�خا.وكررت المطال�ب الدولية للتوصل إلى تس�وية 
دائمة شاملة عبر التفاوض وهو ما ال يتوقعه فيما يبدو 
الطرفان المتحاربان. وقالت كلينتون “ستعمل الواليات 
المتحدة في األيام المقبلة مع شركائنا هنا في إسرائيل 
وفي أنحاء المنطقة للتوصل إلى نتيجة تعزز أمن شعب 
إس�رائيل وتحس�ن أحوال ش�عب غزة وتتح�رك باتجاه 
سالم شامل لكل أهل المنطقة”.وتابعت “من الضروري 
التراج�ع عن تصعي�د الوضع في غزة... الب�د أن تتوقف 
الهجمات الصاروخية التي تطلقها المنظمات اإلرهابية 
داخ�ل غزة عل�ى الم�دن والبل�دات االس�رائيلية وإعادة 
الهدوء األوس�ع نطاقا”. وقال نتنياه�و الذي، لم يبد أنه 

متعج�ال لش�ن هجوم ب�ري كالذي ش�نته اس�رائيل في 
2008-2009 والذي قتل فيه أكثر من 1400 فلسطيني، 
“إذا كان�ت هناك إمكانية للتوصل إل�ى حل طويل األجل 
لهذه المش�كلة من خ�الل الس�بل الدبلوماس�ية فنحن 
نفضل ذل�ك”، وأضاف “لكن إذا لم يمك�ن هذا فأنا على 
ثقة من أنكم تدركون أنه س�يتعين على إس�رائيل اتخاذ 
االج�راءات الضرورية للدفاع عن ش�عبها”.وبينما كانت 
طائرات إسرائيلية تشن المئات من الغارات على مخازن 
الصواريخ ومنصات اإلطالق وما يشتبه أنها نقاط قيادة 
لحم�اس من�ذ اغتي�ال أحمد الجعب�ري ال�ذي كان نائب 
القائد العام لكتائب عز الدين القس�ام الجناح العسكري 
لحماس في غزة قبل أس�بوع يجهز عش�رات اآلالف من 
الجن�ود اإلس�رائيليين الدباب�ات ووحدات المش�اة لغزو 
محتمل.وخالل الليل هزت االنفجارات مرة أخرى مدينة 
غ�زة وأجزاء أخرى م�ن القطاع في حي�ن أن الصواريخ 

التي تطل�ق من غزة وبعضها بدائ�ي الصنع واآلخر 
إيران�ي الصن�ع وت�م تهريب�ه عبر أنف�اق مع مصر 
سقطت على جنوب اس�رائيل. ووصل أحدها مدينة 
ريش�ون لتس�يون قرب تل أبيب الثالثاء وهو أحدث 
صاروخ يس�قط بالمنطقة التي كان�ت بعيدة يوما 
عن الهجمات الفلس�طينية. وس�قط ص�اروخ آخر 
ق�رب القدس.وأعل�ن مس�ؤولون طبي�ون في غزة 
أن 31 فلس�طينيا قتل�وا الثالث�اء. وقالت الش�رطة 
والجيش في إس�رائيل إن جنديا ومدنيا اس�رائيليين 
قتال عندما انفجرت صواريخ قرب الحدود مع غزة.

ويقول مس�ؤولون طبيون في غزة إن 138 شخصا 
قتلوا في الغارات االس�رائيلية أغلبهم مدنيون منهم 
34 طف�ال. وف�ي المجمل قتل خمس�ة اس�رائيليين 
منهم ثالث�ة مدنيين في األس�بوع الماضي. ويقول 
أوباما الذي تتس�م عالقته م�ع نتنياهو بالتوتر منذ 
فت�رة طويلة إنه يفضل الحل الدبلوماس�ي أكثر من 
عملي�ة بري�ة اس�رائيلية محتمل�ة ف�ي القطاع ذي 

الكثافة السكانية المرتفعة.
وق�ال الجي�ش االس�رائيلي إنه اس�تهدف الليلة 
الماضي�ة أكث�ر م�ن مئ�ة موقع ف�ي غ�زة بما في 
ذل�ك قاذفات صواري�خ وأنفاق ومبن�ى وزارة األمن 
الداخل�ي ال�ذي تس�تخدمه حماس مرك�زا للقيادة. 
وقال�ت الش�رطة االس�رائيلية إن أكث�ر م�ن 150 
صاروخا أطلقت من غزة بحلول مساء الثالثاء.وذكر 
نتنياه�و في لقاء م�ع األمين العام لألم�م المتحدة 
بان كي مون “لن تتس�امح أي�ة دولة مع الهجمات 
الصاروخي�ة عل�ى مدنه�ا ومدنييها.. إس�رائيل لن 
تتس�امح مع مثل هذه الهجم�ات”. وكان بان وصل إلى 
القدس قادم�ا من القاهرة التي أج�رى فيها محادثات.

ويتهم البعض إس�رائيل باستخدام قوة مفرطة أسفرت 
ع�ن مقتل مدنيين. ف�ي حين أن إس�رائيل تتهم حماس 
بجع�ل س�كان غ�زة معرضي�ن للخطر من خ�الل جعل 
نقاط إط�الق الصواري�خ بينهم.وأعدمت حماس س�تة 
فلس�طينيين اتهموا بالتجس�س لصالح إسرائيل ونقلت 
إذاعة األقص�ى التابعة لحماس عن مص�در أمني قوله، 
أنهم ضبطوا أثناء تصوير معدات ألخذ لقطات للمواقع. 
وأضاف�ت اإلذاع�ة أنه�م أطل�ق عليه�م الرصاص.وجر 
نشطاء على دراجة نارية جثة أحد الرجال في الشوارع، 
وزار وفد من تس�عة وزراء عرب بقيادة وزير الخارجية 
المص�ري محم�د كامل عمرو غزة في مؤش�ر آخر على 

زيادة التضامن العربي مع الفلسطينيين.

حصيلة القتلى بلغت 130

الواليات املتحدة تفشل يف عقد هدنة بني تل أبيب وغّزة

    المستقبل العراقي/ وكاالت

قال المدير العام للوكال�ة الدولية للطاقة 
تخص�ب  إي�ران  إن  امان�و  يوكي�ا  الذري�ة 
العقوب�ات  وان  ثابت�ة  بوتي�رة  اليوراني�وم 
الدولي�ة الهادفة إلى حمل طهران على تعليق 
أنشطتها النووية ليس لها اثر منظور. وتعزز 
التصريحات الحادة المانو وجهة نظر الكثير 
م�ن المحللي�ن ب�أن الضغ�وط االقتصادي�ة 
الغربي�ة المتزاي�دة عل�ى إيران فش�لت في 

دفعها إلى تغيير مسارها النووي.
وكان المدي�ر الع�ام للوكال�ة الدولي�ة 

للطاق�ة الذري�ة يتح�دث قب�ل ي�وم من 
االجتماع المقرر لمس�ؤولين كبار من 
القوى العالمية الس�ت في بروكس�ل 
للنظر في اس�تراتيجية تج�اه إيران 
اس�تئناف  عل�ى  مؤش�رات  وس�ط 
الن�زاع  لح�ل  الرامي�ة  الجه�ود 

دبلوماس�يا بع�د ف�وز الرئي�س 
اوباما  ب�اراك  األمريك�ي 

بفترة رئاسة ثانية.
الق�وى  وفرض�ت 
عقوب�ات  العالمي�ة 
دولي�ة عل�ى إي�ران 
للم�رة األول�ى ع�ام 
وكثف�ت   ،2006

الواليات المتح�دة 
وحلفاؤه�����ا 
الغربي������ون 
على  العقوب�ات 

إيران ه�ذا العام واس�تهدفوا 
الحيوية  النفطي�ة  صادراتها 
أمال في إقناعها بالتراجع عن 

برنامجها النووي.
ول�دى س�ؤال امان�و عم�ا اذا 
كان�ت العقوبات أس�فرت عن أي 
تأثي�ر رادع ق�ال للصحفيي�ن في 
باريس: “نتحرى األنشطة الجارية 
ف�ي المواقع النووية ف�ي إيران وال 
ن�رى أي تأثي�ر. أنهم ينتج�ون على 
سبيل المثال يورانيوم مخصبا بنسبة 

5 و 20 في المئة بمعدل ثابت تماما”.
وأض�اف امانو، الذي يزور مفتش�وه 
المنشآت النووية اإليرانية بشكل منتظم 
“األمر ل�م يتغير. الحظن�ا أن التقدم في 

عملية التخصيب مس�تمر. هناك زيادة 
ة  د مط�ر

وتدريجية في الكمية”.
وقال�ت الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذرية، 
المكلفة بمنع انتش�ار األس�لحة النووية في 
العال�م، في احدث تقرير ربع س�نوي بش�أن 
إي�ران إن طه�ران انتهت من تركي�ب أجهزة 
طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة 

فوردو الواقعة تحت األرض.
ويب�رز التقرير الذي قدم لل�دول األعضاء 
بالوكال�ة الجمعة المهمة الثقيلة التي تواجه 
القوى العالمية في محاوالتها إلقناع طهران 
بتعليق أنشطة تقول إيران انها سلمية لكنهم 
يخش�ون ان يك�ون هدفها اكتس�اب القدرة 

على إنتاج أسلحة نووية.
ونقل�ت وكال�ة رويترز عن مبع�وث إيران 

للوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة علي 
أصغر سلطانية قوله إن 

التقري�ر يبره�ن عل�ى ان البرنام�ج النووي 
اإليراني مخصص “لألغراض السلمية فقط”. 
ول�م تتمك�ن الق�وى الس�ت، وه�ي الواليات 
المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا 
والصين، من تحقيق انفراجة في ثالث جوالت 

من المحادثات مع إيران منذ نيسان.
لكن الجانبين ال يريدان قطع المحادثات، 
ويرجع ذلك جزئيا إل�ى مخاوف من أن يؤدي 
اإلجراء إلى ص�راع جديد ومدمر في الش�رق 
األوس�ط إذا ش�نت إس�رائيل هجوم�ا عل�ى 

إيران.

الطاقة الذرية: إيران ختصب اليورانيوم بوترية ثابتة

      المستقبل العراقي/ وكاالت

فش�ل وزراء مالية منطقة الي�ورو، أمس األربع�اء، في التوصل 
التفاق بش�أن اإلفراج عن دفعة جديدة من أموال اإلنقاذ المخصصة 

لليون�ان تجّنبها إعالن اإلفالس، وتم تأجيل اتخاذ قرار بهذا الش�أن 
إل�ى االثنين المقبل، وأوضح الوزراء ف�ي بيان لهم عقب اجتماعهم 
الط�ارئ أنه�م س�يحاولون إب�رام اتفاق ح�ول مس�اعدات اليونان 
األس�بوع المقب�ل من أج�ل إتم�ام تفاصيل فني�ة تتعل�ق بجوانب 
ف�ي حزمة اإلنقاذ. وأعرب المس�ؤولون األوروبي�ون عن ثقتهم في 
إمكاني�ة التوص�ل التفاق يتيح اإلفراج عن دفعة مس�اعدات جديدة 
بقيم�ة 31.2 مليار ي�ورو “40 مليار دوالر” وحل خالف نش�ب بين 
أوروب�ا وصندوق النقد الدولي بش�أن كيفية مس�اعدة اليونان على 

تجاوز أزمتها االقتصادية.
وأض�اف بيان الوزراء أنه ج�رى تحقيق تقدم فيما يخص تحديد 
حزمة إجراءات ذات مصداقية تمكن من المس�اهمة في جعل الدين 
الس�يادي اليوناني في مس�توى يمكن تحمله، أي 120% من الناتج 

المحلي اإلجمالي.
وأظه�رت وثيقة أعدت الجتم�اع وزراء مالية اليورو أنه ال يمكن 
تقليص ديون اليونان إلى نسبة 120% من ناتجها المحلي اإلجمالي 
إال إذا ش�طبت دول منطقة اليورو ج�زءا من ديونها على أثينا، التي 
تبل�غ ديونها حاليا ما نس�بته 170%. وتنتظر اليون�ان منذ حزيران 

الماض�ي دفعة جديدة من أم�وال حزمة اإلنقاذ الثاني�ة التي أقرها 
الدائنون الدوليون بداية العام الجاري. وأرجع وزير المالية األلماني 
فولفغانغ ش�ويبله س�بب عدم التوصل للقرار إلى “أسئلة معقدة” 
تتصل بتدابير طويلة األمد للمس�اعدة في إص�الح اقتصاد اليونان، 
فقد ناقش وزراء المالية كيفية س�د العجز في حزمة المس�اعدات 
المالي�ة لليونان، وهو العج�ز الذي ظهر بعد أن واف�ق الوزراء على 
تمديد المهلة الممنوحة لليونان لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% لمدة 
عامين لتنتهي في 2016. وصرح رئيس مجموعة اليورو جان كلود 
يونكر أمس عقب 12 س�اعة من المحادثات، التي شارك فيها أيضا 
صن�دوق النقد الدولي والبنك المرك�زي األوروبي، بأن وزراء المالية 
قريبون ج�دا من التوصل إل�ى نتيجة، وأن حكوم�ة منطقة اليورو 
تحت�اج الى الوقت إلج�راء “بعض الحس�ابات بطريقة مناس�بة”. 
وح�ذر رئيس ال�وزراء اليوناني أنطونيوس س�اماراس أمس من أن 
استقرار منطقة اليورو مهدد في أعقاب الفشل في التوصل التفاق 
بشأن المساعدات المالية المخصصة لبالده. وعقب اإلعالن عن عدم 
االتفاق على دفعة معونات ألثينا تراجع اليورو بنسبة 0.5% ليسجل 

مستوى 1.2748 دوالر ويقترب من أدنى مستوى له في شهرين.

ل هبوطًا خطيرًا
ِّ

اليورو يسج

أوربا ترتك اليونان وحيدة يف أزمتها االقتصادية

    المستقبل العراقي/ وكاالت

اتهم�ت منظمة العفو الدولية الس�لطات البحريني�ة بالتراجع عن 
وعودها بش�أن اإلصالح. وانتقدت المنظمة ف�ي تقرير لها صدر أمس 
األربعاء الحكومة البحرينية بشدة، ودعت المنظمة بريطانيا والواليات 
المتح�دة إل�ى التنديد بها بس�بب انتهاكات حقوق اإلنس�ان. ورفضت 
البحرين هذا االتهام، مؤكدة أنه تم بالفعل تحقيق تقدم كبير في تنفيذ 

اإلصالحات.
وكان تقري�ر دول�ي ق�د أدان الع�ام الماض�ي الحكوم�ة البحرينية 
بارت�كاب انته�اكات جس�يمة ف�ي حقوق اإلنس�ان من بينه�ا تعذيب 

السجناء.
ووعد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى إجراء إصالحات واسعة، 
لك�ن العف�و الدولية تق�ول أن الس�لطات البحرينية ردت ف�ي المقابل 
بممارس�ة المزيد من القمع من بينها االستخدام غير المبرر والمفرط 

للقوة ضد متظاهري المعارضة وحظر جميع مسيراتهم.
ووصفت حكومة البحرين التقرير بأنه ينطوي على تشويه جسيم 
للحقيقة، مشيرة إلى أن 98% من الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم 
خ�الل احتجاجات العام الماضي ج�رت إعادتهم إليها مرة أخرى، وأنه 
تم تنفيذ إصالحات كبيرة في قوات األمن والقضاء وتم تقديم مسؤولي 
الش�رطة المتورطي�ن في تج�اوزات إل�ى العدالة. لك�ن منظمة العفو 
الدولية رأت في تقريرها أن عملية اإلصالح في البحرين تراجعت، وأنه 

من واجب حلفائها من بينهم بريطانيا التنديد بما يجري هناك.
وكان ناش�طون معارضون قد دعوا إلى فرض عقوبات دبلوماسية 
على البحرين، ومنع قادتها من الس�فر، وتجميد أرصدتهم على خلفية 

ما يصفونه بتردي وضع حقوق اإلنسان في البالد.
ويجتم�ع الناش�طون ف�ي الهاي م�ن أجل لف�ت نظر ال�رأي العام 
الدول�ي إلى حظر التجمع من قبل الحكومة. كما يتهمون أجهزة األمن 

بالتعذيب المنهجي، وهو ما تنفيه الحكومة في البحرين.
وتش�هد المملك�ة الخليجي�ة، من�ذ أكثر م�ن س�نتين، اضطرابات 

ومواجهات عنيفة بين أجهزة األمن والمحتجين من الشيعة. 
ويطال�ب المحتج�ون وأغلبه�م من الش�يعة بالمزيد م�ن الحقوق 

السياسية من الحكومة السنية.

لت تصاعدًا حادًا في قمع الناشطين
َّ

قالت أن العقوبات ليس لها تأثير منظورسج

العفو الدولية تتهم احلكومة 
البحرينية بالتنصل عن وعودها

ّ
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      بغداد / المستقبل العراقي
 

أعل�ن أمي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين 
إح�دى  م�ع  التعاق�د  ع�ن  المرش�دي 
خ�ط  لتنظي�ف  األلماني�ة  الش�ركات 
زبل�ن الناقل لمياه المج�اري في جانب 
الرصافة م�ن العاصمة. جاء ذلك خالل 
جول�ة ميداني�ة ألمين بغ�داد إلى قاطع 
بلدية الكرادة برفق�ة وكيل أمانة بغداد 
للش�ؤون الفني�ة والمديري�ن العامي�ن 
وبلدي�ة  والمتابع�ة  التخطي�ط  لدائ�رة 
الك�رادة والم�الك المتق�دم ف�ي دائ�رة 
مجاري بغداد لغرض المتابعة الميدانية 
المباش�رة لجهود وأعمال بلدية الكرادة 
للس�يطرة على مياه األمطار والكش�ف 
الذي تقوم به إحدى الشركات األلمانية 
عل�ى خط بغ�داد قبل الش�روع بعملية 
عالق�ات  مديري�ة  ونقل�ت  تنظيف�ه”. 
وإع�الم أمان�ة بغداد في بي�ان صحفي 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه 
أمس عن المرشدي قوله أن “خط بغداد 
يع�د واحداً م�ن خطين رئيس�ين يعتمد 
عليهما جان�ب الرصافة م�ن العاصمة 
بغ�داد لتصريف ونق�ل مي�اه المجاري 

من مناطق االعظمي�ة ومركز الرصافة 
والك�رادة بط�ول 20 ك�م”. وأش�ار إلى 
“قدم هذا الخ�ط وتهالكه وتعرضه إلى 
عدد كبير من التخس�فات أثرت بش�كل 
كبي�ر ف�ي عملية نق�ل مي�اه المجاري 
وتصريفها”، مؤك�داً ان “األمانة أعلنت 
إل�ى الش�ركات لتقديم عروضه�ا إال أن 
أية ش�ركة متخصصة لم تتقدم إلجراء 
عملي�ة تنظي�ف الخط م�ا دفعه�ا الى 

توجي�ه الدعوات المباش�رة للش�ركات 
العالمي�ة المتخصص�ة”. وكانت أمانة 
بغداد ق�د تعاقدت مع إحدى الش�ركات 
األلمانية لتنظيف خط زبلن الناقل لمياه 
المجاري م�ن المناط�ق الواقعة ضمن 
قواط�ع بلديات الش�عب والصدر األولى 
والصدر الثانية والغدير وبغداد الجديدة. 
وأشار المرش�دي إلى أن “هذه الشركة 
جمي�ع  وهي�أت  اس�تعداداتها  أكمل�ت 

األجه�زة والمع�دات للمباش�رة بعملية 
التنظي�ف بداية الع�ام المقب�ل على أن 
تنجز جميع أعمالها بداية شهر حزيران 
المقبل”.م�ن جهة أخرى، حققت أمانة 
بغداد نسب انجاز متقدمة في تنفيذها 
أعم�ال مش�روع تطوي�ر قن�اة الجيش 
في جانب الرصاف�ة بكلفة 164 مليون 
دوالر. وذكرت مديرية العالقات واإلعالم 
ان “المشروع يعد من المشاريع الكبرى 
الت�ي أحالته�ا أمانة بغداد على ش�ركة 
“المقاولون الع�رب” المصرية لتطوير 
القن�اة بطول 23 ك�م للمنطقة الممتدة 
م�ن ص�در القن�اة ق�رب منطق�ة آفاق 
عربية إلى منطقة الرستمية”. وأشارت 
إلى ان “المش�روع يتضم�ن 64 فعالية 
ترفيهية وسياحية وثقافية لخدمة أكثر 
م�ن 4 ماليين نس�مة من أهال�ي مدينة 
بغداد، الى جانب توفير عشرات الفرص 
المتخصص�ة  للش�ركات  االس�تثمارية 
المحلي�ة والعالمي�ة في أج�زاء من هذا 
المش�روع ال�ذي تبل�غ مس�احته 900 
دون�م ويع�ادل ثالثة أضعاف مس�احة 
متنزه الزوراء”. وأضافت أن “المشروع 
للس�يارات  ب�اركات  إقام�ة  يتضم�ن 

وتماثي�ل  ونص�ب  وأنف�اق  وجس�ور 
ومعارض ومس�ارح ومس�ابح ومراس 
للزوارق ومطاعم وحدائق ونافورات مع 
أعمال كري وتبطين القناة بالكونكريت 
المس�لح والرص�ف بالحج�ر الطبيع�ي 
وعمل ممرات ومماش وزراعة أكثر من 
17 ألف شجرة كبيرة مستوردة و3500 

نخلة عراقية ومليون وخمس�مائة متر 
مرب�ع م�ن رايزوم�ات الثيل م�ع تنفيذ 
محطة كبيرة لتحلية المياه”. وأوضحت 
ف�ي  س�تقام  أخ�رى  “فعالي�ات  أن 
المشروع بضمنها 12 موقفاً للسيارات 
و12 نفق�اً و16 ملعباً لألطفال ومالعب 
أخ�رى للياق�ة البدنية و4 مس�ابح مع 

ملحقاتها كافة و4 مسارح صيفية كل 
مس�رح بمساحة 100م2 مع إنشاء 11 
مطعماً صغيراً و40 كش�كاً”. وبينت أن 
“األعمال األخرى تشمل إنشاء 8 مراس 
للزوارق ونصب 4700 مصطبة للجلوس 
و40 مكان�اً مس�قفاً بمس�احة 30م2 

وفعاليات ترفيهية وخدمية أخرى”.

أمانة بغداد تتعاقد مع رشكة أملانية لتنظيف خط "زبلن" يف الرصافة

تعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب عن مناقصة تحميل وتفريغ الحبوب في صومعة الوائلية. فعلى الراغبين 
باالش�تراك في المناقصة وفق الش�روط والمواصفات مراجعة القس�م القانوني في مقر الشركة الكائن في باب 
المعظم مدخل ش�ارع الش�يخ عمر لش�راء الش�روط والمواصفات مقابل دفع مبلغ )500,000 ( خمسمائة الف 
دين�ار غي�ر قابل للرد وس�يكون اخر موعد لقبول العطاءات لغاية الس�اعة الثانية عش�رة ظهرا لي�وم )االربعاء( 
المواف�ق 5 / 12 / 2012 مع تأمين�ات اولية بصك مصدق مع احدى المصارف في بغداد او بكفالة مصرفية ألمر 
الشركة باسم المناقص حصرا ونافذة لمدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق المناقصة عن دخول مناقصة بمبلغ قدرة  
) 100000000 ( مائ�ة ملي�ون دينار وفي حال�ة تقديم التأمينات من خارج بغداد فيك�ون عن طريق فروعنا في 
المحافظات وإرسالها بموجب كتاب رسمي مزود بوصل قبض من الفرع ، أما بخصوص خطاب الضمان فيرسل 
م�ع تأيي�د  صحة صدوره من موقعنا وان الش�ركة غير ملزم�ة  بقبول أوطأ العطاءات عل�ى أن يرفق مع العطاء 

المستمسكات التالية :
التأمينات المطلوبة :

� كتاب تأييد تسجيل المتقدم في الهيئة العامة للضرائب 
� صورة هوية األحوال المدنية 

� بطاقة السكن 
� البيانات األخرى المطلوبة بالعطاء

� شهادة تأسيس الشركة
وس�وف يهمل أي عطاء غير مس�توفي الشروط أعاله وسيتحمل من ترس�و عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن 

وأية مصارف أخرى .

 تعلن المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية عن مناقصة 
لتجهيز )مقلل للسرعة( فعلى الراغبين من الشركات والمكاتب 
المسجلة رسميا” داخل العراق وخارجه تقديم عطاءاتهم على 
المناقص�ة المذكورة أعاله التي يمك�ن الحصول على كمياتها 
ومواصفاتها وش�روطها من قسم الش�ؤون التجارية في مقر 
المديرية الكائن في الباب الشرقي ساحة غرناطة محلة )109( 

شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085(.
لقاء مبلغ ق�دره )50000( دينار فقط غير قابل للرد يس�لم 
إلى أمانة الصن�دوق على أن يقدم العطاء مع المستمس�كات 
المطلوب�ة المدرجة أدناه وتوضع داخ�ل ظرف مغلق ومختوم 
ومؤش�ر عليه رقم المناقصة وموعد الغلق يوضع في صندوق 
المناقص�ات، علم�ا” أن أخر موعد لغلق المناقصات س�يكون 
الس�اعة الثانية عش�ر لي�وم األحد المواف�ق 23 / 12 / 2012 
وس�يهمل كل عطاء غير مستوفيا” للشروط أو يرد بعد تاريخ 

غلق المناقصة.

الحاقاً باعالننا الخاص بالمناقصة أعاله.. 
تعلن وزارة الثقافة / قس�م العقود واالستثمار عن تمديد موعد تقديم العطاءات الى الساعة 
الثاني�ة عش�ر ظهرا من يوم الخمي�س الموافق 29/ 11 / 2012 بدال م�ن 21/ 11/ 2012 واذا 
صادف الموعد الجديد عطلة رس�مية يكون الموعد يوم الدوام التالي وفي نفس التوقيت ، وذلك 
إلتاحة الفرصة لمقتني العطاءات والراغبين باالش�تراك بالمناقصة للحصول على قرص مدمج 

))CD الخاص بمخططات المناقصة التفصيلية من قسم العقود واالستثمار . 
  contract@mocul.gov.iq : البريد االلكتروني

تعل�ن محافظ�ة نينوى عن إج�راء المناقصة العامة للمش�روع المدرجة 
تفاصيل�ه في الجدول أدناه ضمن ) بن�اء مدارس متكاملة متنوعة األحجام 
) 6 ، 12 ، 18 ( ص�ف وري�اض أطفال عدد 76 في الموصل س�نجار، تلعفر 
،البعاج ، مخمور، الحمدانية، تلكيف، الحضر( المحس�وب على خطة تنمية 
األقاليم لعام  2012 )التكميلية( فعلى الراغبين باالش�تراك بهذه المناقصة 
والذين تتوفر فيهم الش�روط والمستمس�كات الواردة ) ف�ي التعليمات إلى 
مقدمي العطاءات( المرفقة باإلعالن مراجعة )المديرية العامة لتربية نينوى 
/ األبنية المدرس�ية( للحصول على مس�تندات المناقصة لقاء مبلغ قدره ) 
200,000( مائتان ألف دينار للمشروع  غير قابل للرد على أن تستكمل كافة 
المستمسكات المطلوبة وتقدم إلى داخل ظرف مغلق ومختوم ويسجل عليه 
رقم اإلعالن واس�م المش�روع ورقمه واس�م مقدم العطاء وعنوانه  الكامل 
وتوض�ع في صندوق العط�اءات في )مبنى محافظة نين�وى(  ويكون أخر 
موعد لتقديم العطاءات يوم األحد الموافق 2 / 12 / 2012 الس�اعة الثانية 

عشر ظهرا .

اسم المشروعرقم المشروع
درجة 

التصنيف
مدة العمل

التأمينات 
األولية 

48
بناء روضة في 
حي القادسية 

الثامنة / 
إنشائية 

 300
%1من مبلغ 

العطاء
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الرشكة العامة لتجارة احلبوب 
القسم القانوين /

الربيد االلكرتوين:
  IMPORT1@iqgrainb.com
  IMPORT2@iqgrainb.com
  IMPORT3@iqgrainb.com

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى

إعادة إعالن املناقصة اخلارجية املرقمة )5 / 2 / 3م / 5764(
حمطة كهرباء التاجي الغازية

وزارة الثقافة 
قسم العقود واالستثامر 

متديد اعالن املناقصة املرقمة )22/ 2012 (
اخلاصة بمرشوع اكامل بناء مرسح البرصة 

التبويب )4009015007(

حمافظة نينوى
قسم العقود

إعالن رقم ) 88 / 1( 2012 )التكميلية ( للمرة األوىل

حممد حسني البيايت 
معاون املحافظ لشؤون اإلعامر واخلدمات 

اعالن للمرة الثالثة

املدير العام

رقم املناقصة 32 /2012 
رقم التبويب / 3342

وزارة الثقافة 
قسم العقود واالستثامر

رياض فاخر اهلاشمي 
املدير العام وكالة

العدد : 4919
التاريخ : 20 /11 /2012 

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مجل�س القض�اء األعل�ى حس�م محكم�ة التميي�ز 
االتحادي�ة 86% من الدع�اوى المعروضة أمامه�ا، في حين 
أصدرت محاكم الجنايات والمركزية والجنح واألحداث كافة 

أكثر من 20000 حكم. 
وذكر بيان للسلطة القضائية تلقت “المستقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس إن ذلك ج�اء في تقري�ر إحصائي للفصل 
الثال�ث للفترة بين تموز حتى مطلع تش�رين األول الماضي. 
وبحس�ب البيان، ورد في التقرير أن محكمة التمييز بهيآتها 
كافة حس�مت 15721 دعوى وبنس�بة 86% من المعروضة 
أمامها. وأضاف البيان “أما بخصوص نس�ب انجاز الدعاوى 
المعروض�ة أم�ام المحاك�م األخرى فق�د حافظت رئاس�ة 

اس�تئناف ذي ق�ار عل�ى المرتبة األول�ى بنس�بة 95% تلتها 
ميسان ب�91% من المعروضة أمامها”. وتابع “جاءت نسبة 
انجاز رئاسات االستئناف كافة 79% من الدعاوى المعروضة 
أمامها، فقد بتت رئاس�ات اس�تئناف بابل، النجف، البصرة، 
ص�الح الدين، المثنى، كربالء، القادس�ية بي�ن 89 إلى %80، 
أما رئاسات محاكم الكرخ، الرصافة، نينوى، ديالى، االنبار، 
واس�ط فق�د حس�مت 79 إل�ى 70%، في حين بت�ت محاكم 
األحوال الشخصية ب�125366 دعوى خالل الفترة نفسها”. 
وعن حس�م محاك�م الجنايات والجنائي�ة المركزية والجنح 
واألحداث بين التقرير أنها 20023 دعوى، 5551 منها إفراج 
و367 ب�راءة و156 حكما باإلعدام و1198 بالس�جن المؤبد 
والمؤق�ت وم�دى الحي�اة و2102 حبس فضال ع�ن عدد من 

األحكام األخرى”.

القضاء: حمكمة التمييز االحتادية حتسم 86 % من الدعاوى
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إعالن رقم )1/89( 2012 )التكميلية ( للمرة األولى
تعل�ن محافظة نينوى عن إج�راء املناقصة العامة للمرشوع 
املدرجة تفاصيله يف الجدول أدناه ضمن ) بناء مدارس متكاملة 
متنوع�ة األحج�ام ) 6 ، 12 ، 18( ص�ف وري�اض أطفال عدد 
76 يف املوص�ل س�نجار، تلعفر ،البعاج ، مخم�ور، الحمدانية ، 
تلكيف، الحرض( املحسوب عىل خطة تنمية األقاليم لعام  2012 
)التكميلي�ة( فعىل الراغبني باالش�راك به�ذه املناقصة والذين 
تتوفر فيهم الرشوط واملستمس�كات الواردة ) يف التعليمات إىل 
مقدمي العطاءات( املرفق�ة باإلعالن مراجعة )املديرية العامة 
لربي�ة نين�وى / األبني�ة املدرس�ية( للحصول عىل مس�تندات 
املناقص�ة لق�اء مبل�غ ق�دره ) 200,000( مائتان أل�ف دينار 
للمرشوع  غري قابل للرد عىل أن تس�تكمل كافة املستمس�كات 
املطلوب�ة وتقدم إىل داخل ظرف مغلق ومختوم ويس�جل عليه 
رقم اإلعالن واسم املرشوع ورقمه واسم مقدم العطاء وعنوانه  
الكامل وتوضع يف صندوق العطاءات يف )مبنى محافظة نينوى(  
ويك�ون أخر موعد لتقديم العطاءات يوم األحد املوافق 2 / 12 

/ 2012 الساعة الثانية عرش ظهرا .

محافظة نينوى
قسم العقود

contractsdep@ninava.gov.iq :البريد االلكتروني
Contract _ ninava@yahoo.com

محمد حسين البياتي 
معاون المحافظ لشؤون اإلعمار والخدمات 

العدد : 4918 
التاريخ : 2012/11/20

 يخطط لبناء 3 أنابيب لنقل النفط والغاز وزيت الوقود

العراق يرفع امداداته النفطية لألردن إلى 35 ألف 
برميل باألسعار التفضيلية

إحالة مشاريع مياه في البصرة بطاقة 12 ألف متر 
مكعب إلى التصاميم

مفوضية الالجئين توافق على بناء 250 
دارًا للنازحين في واسط

         عمان/ متابعة - المستقبل العراقي

أكد الس�فري العراق�ي يف عّمان ج�واد هادي 
عباس ان الحكومتني العراقي�ة واالردنية وقعتا 
اتفاقي�ة لبناء خ�ط انبوب نفطي عم�الق، يمد 
االردن باحتياجات�ه النفطية كافة التي تصل اىل 

125 الف برميل يوميا.
وق�ال عباس خ�الل جولت�ه يف مناطق وادي 
األردن أم�س، ان الجان�ب العراق�ي يخط�ط ملد 
حزم�ة م�ن 3 انابيب أوله�ا لنقل النف�ط الخام 
وثانيه�ا لنقل الغاز الطبيع�ي واألخري لنقل زيت 
الوق�ود الثقيل ومس�اره من منطق�ة بيجي اىل 
مين�اء العقبة، اضافة اىل خ�ط يصل اىل مصفاة 
الب�رول يف الزرق�اء لتلبي�ة احتياج�ات االردن 

اليومية من النفط.
وأكد الس�فري العراق�ي: "يف حال اس�تكمال 
هذه املرشوعات فإن االردن لن يحتاج ألي منتج 
نفطي آخ�ر غري الع�راق"، مش�ريا اىل ان تزويد 
االردن باحتياجاته النفطية موضوع تم االتفاق 

عليه بني الجانبني.
وب�نّي عباس "من�ذ س�نوات والع�راق يزود 

األردن بالنفط الخ�ام"، مؤكداً ان رئيس الوزراء 
ن�وري املالك�ي أقر برفع الكمي�ة التي كانت 10 
االف برمي�ل بالي�وم اىل 15 الف برمي�ل ويمكن 

رفعها اىل 35 الف برميل يومياً.
أم�ني ع�ام وزارة الطاق�ة املهن�دس فاروق 
الحي�اري، ق�ال ان الحكوم�ة تعم�ل بموج�ب 
مذك�رة التفاه�م يف مجاالت النف�ط التي وقعت 
مع العراق، واحد بنودها بناء انبوب لنقل النفط 

الخام من العراق. 
وأكد الحي�اري انه لم تطرأ تغي�ريات جديدة 
بش�أن مذكرة التفاه�م، والت�ي بموجبها تمت 
زي�ادة كميات النف�ط الخام العراق�ي الوارد إىل 
األردن م�ن 10 االف برمي�ل يومي�ا إىل 15 أل�ف 

برميل.
اىل ذل�ك، ذكر مصدر حكوم�ي مطلع -فضل 
عدم ذكر اسمه- ان الجانب العراقي الذي يدرس 
رف�ع انتاج�ه من بع�ض االبار بواق�ع 5 ماليني 
برمي�ل يومياً يخطط لبناء انبوب نقل نفط خام 
ل�أردن بهدف التصدي�ر مع وصل�ة اىل مصفاة 

البرول االردنية. 
واش�ار اىل ان مث�ل ه�ذا امل�رشوع حي�وي 

س�يخفض كلف�ة نقل النف�ط الخ�ام البالغة 5 
دوالرات للربميل من املنتج وصوالً اىل املس�تهلك 

االردني.
وتابع قائالً: من ش�أن مثل ه�ذا االنبوب ان 
يخف�ض االعباء الت�ي تتحملها البني�ة التحتية 
كالطرق جراء عمليات نق�ل النفط الخام داخل 

اململكة". 
واش�ار اىل ان الجانب�ني االردن�ي والعراق�ي 
اظه�را جديتهما يف الس�ري بامل�رشوع الذي ابرم 

حوله مذكرة تفاهم قبل شهور. 
وكان�ت الحكومت�ان العراقي�ة واألردنية قد 
وقعتا مؤخ�راً، مذكرة للتع�اون يف مجال النفط 
الخ�ام والغ�از الطبيع�ي م�ن خالل لجن�ة عليا 
مشركة تتابع بنود مذكرة التفاهم بني البلدين، 
تم بموجبها زيادة كميات النفط الخام العراقي 
ال�وارد إىل األردن من 10 االف برميل يوميا إىل 15 

ألف برميل يوميا.
واتفق الجانبان بموجب املذكرة عىل التعاون 
يف مج�ال تزويد األردن بحاجته من النفط الخام 
وبن�اء انبوب لنق�ل النفط الخام م�ن العراق إىل 
األردن لتزوي�ده بحاجته من مادة الغاز البرويل 

املس�ال وزيت الوقود الثقيل تبعا لتوفره اضافة 
اىل تزوي�د األردن بحاجت�ه م�ن الغ�از الطبيعي 
وتصدي�ره عرب اململكة وكذلك دراس�ة الراكيب 

الجيولوجية املشركة بني الجانبني. 
وتضمن�ت االتفاقية س�بعة مح�اور مهمة 
للتع�اون يف مجاالت نقل وتصدي�ر النفط الخام 
والغاز وتجهي�ز الغاز والغاز املس�ال واملنتجات 
النفطية االخرى، اضافة إىل موضوع الدراس�ات 
واملس�وحات املش�ركة". ويعت�د اه�م املح�اور 
يف املذك�رة هو م�رشوع انبوب ناق�ل للنفط من 
الع�راق اىل املصف�اة االردني�ة ومن ث�م اىل ميناء 
العقب�ة"، حي�ث يق�در حج�م الكمي�ات الت�ي 

سيوردها األنبوب ب�"نحو مليون برميل". 
يش�ار اىل ان االردن يس�تورد نح�و 6 ماليني 
طن من النفط الخام واملشتقات النفطية سنوياً 
تنمو بمعدل يزيد عىل 7 باملئة سنوياً فيما ترتفع 
الفاتورة النفطية جراء الزيادة يف اس�عار النفط 

الخام العاملية. 
ويقدر ان تبلغ قيمة فاتورة اململكة النفطية 
لعام 2012 نحو 5 مليارات دينار، فيما تجاوزت 

العام املايض مستوى ال� "4 مليارات دينار" .

         بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة البلدي�ات واالش�غال أم�س عن 
احالته�ا مرشوع�ي مي�اه جنوب غ�رب البرصة 
وماء القرن�ة اىل التصاميم بطاق�ة اجمالية تبلغ 
اثني عرش ال�ف مر مكعب.وقال وزي�ر البلديات 
واالش�غال عادل مه�ودر يف ترصي�ح صحفي انه 
"تم�ت احالة م�رشوع ماء جنوب غ�رب البرصة 
ومرشوع ماء القرنة اىل التصاميم بطاقة اجمالية 
تبل�غ اثني عرش الف مر مكعب وكذلك س�يجري 
تنفي�ذ مج�اري الزب�ري، اضاف�ة اىل مجموعة من 
املش�اريع يف قط�اع البن�ى التحتي�ة خصصته�ا 
ال�وزارة ملحافظة الب�رصة". وأوضح الوزير وهو 

يف زي�ارة للمحافظة ان "لدى ال�وزارة خطة عمل 
متكامل�ة يج�ري العم�ل ع�ىل تنفيذها بحس�ب 
الكثاف�ة الس�كانية للمحافظ�ات، وال يمك�ن ان 
نتصور حصول تنمية حقيقية ما لم يتم االنتهاء 
من اعم�ال البن�ى التحتية وانجازه�ا عىل الوجه 
األكمل، وهذا ما تعمل عىل تنفيذه وزارة البلديات 
بالتعاون مع املحافظات والوزارات ذات العالقة".

من جهت�ه، قال عضو مجل�س محافظة البرصة 
كاظ�م املوس�وي يف ترصي�ح صحف�ي ان "البنى 
التحتية يف محافظة البرصة منهارة تماماً وتحتاج 
اىل رصد مبالغ طائلة وميزانيات ضخمة إلنجازها 
وان العمل الذي تقوم به وزارة البلديات يف املرحلة 
الحالي�ة يحملها اعباء الراكم�ات واألخطاء التي 

حصلت طوال عقود عدة". واضاف ان "املشاريع 
الكبرية التي تحدث عنها الوزير س�وف تغري واقع 
البن�ى التحتية يف البرصة بش�كل جذري وتس�هم 
يف تخلي�ص االه�ايل م�ن مش�اكل ش�حة املي�اه 
وملوحتها وكذلك مشكلة ترصيف املياه".وكانت 
محافظة البرصة قد شهدت هطول كميات كبرية 
من األمطار لثالثة ايام وبش�كل متواصل كشفت 
ع�ن ضعف كبري يف ش�بكة ترصيف مياه الرصف 
الصحي ومي�اه األمطار، االمر الذي اثار اس�تياء 
س�كان املحافظة والس�ؤال عن جدوى املش�اريع 
التي تم تنفيذها طوال الس�نوات التس�ع املاضية 
ومل�اذا عج�زت تل�ك الش�بكات عن مواجه�ة اول 

تحديات االمطار التي تتعرض لها املحافظة ؟.

ارتفاع اإلنتاج في حقل 
األحدب إلى 130 ألف 

برميل يوميًا
     واسط/ المستقبل العراقي

أعلن محافظ واس�ط مهدي الزبيدي 
أمس عن ارتفاع معدل إنتاج حقل األحدب 
النفطي غربي الكوت إىل 130 ألف برميل 
يوميا، فيما لفت�ت إىل أن الرشكة املنفذة 
للمرشوع انتهت م�ن حفر 170 برئا من 
أص�ل 404 برئ يف الحقل. وقال الزبيدي يف 
ترصي�ح صحفي إن "الطاق�ة اإلنتاجية 
لحق�ل األح�دب النفط�ي غرب�ي الكوت 
ارتفع�ت م�ن 120 أل�ف برمي�ل إىل 130 
أل�ف برميل يوميا". وأض�اف الزبيدي أن 
"رشكة الواح�ة الصينية املنفذة ملرشوع 
حقل األحدب النفطي تستغل حاليا 170 
ب�رئا من أص�ل 404 ب�رئ نفطي�ة مهيأة 
للحفر".وأعلنت مديرية بيئة واس�ط، يف 
2 آب 2012، ع�ن إنجاز الرشكة الصينية 
العامل�ة يف م�رشوع حقل األح�دب 113 
ب�رئاً نفطي�ة بمع�دل إنت�اج ض�خ يبلغ 
120 أل�ف برمي�ل يومي�اً، بع�د أن كانت 
طاقة الحقل تبل�غ 60 ألف برميل يومياً.

يذك�ر أن حقل األح�دب النفطي هو أحد 
الحق�ول العراقي�ة غري املس�تثمرة الذي 
تمت املب�ارشة به يف مطل�ع العام 2009 
امل�ايض، وم�ن املؤم�ل أن تبل�غ طاقت�ه 
اإلنتاجية ح�ال تطويره 200 ألف برميل 
يومي�ا، ويضم الحقل الذي تم اكتش�افه 
س�نة 1979 احتياطياً يبلغ حجمه 225 
مليون برميل من النفط وسيقوم الحقل 
بتغذية محطة كهرباء الزبيدية التي تقع 
يف ناحي�ة الزبيدي�ة، نحو 70 كم ش�مايل 

مدينة الكوت.

         واسط/ المستقبل العراقي

أعلنت محافظة واس�ط عن استحصال موافقة 
املفوضي�ة الس�امية لالجئ�ني ع�ىل بن�اء 250 دارا 
سكنية يف مدينة الكوت وتوزيعها بني األرس النازحة، 
مش�رية اىل ان املحافظ�ة تس�عى اىل رف�ع العدد اىل 
500 دار س�كنية. وقال رئيس اللجن�ة القانونية يف 
مجلس واس�ط منتظر النعماني يف ترصيح صحفي 
إن "املجلس اس�تحصل موافقة املفوضية السامية 
لالجئ�ني يف األمم املتحدة عىل بناء 250 دارا س�كنية 
بمس�احة 150 م�را مربعا للدار الواحدة"، مش�ريا 
اىل ان "ال�دور س�يتم توزيعه�ا ب�ني األرس النازحة 

والفق�رية يف مدينة الكوت بصفة س�ند تمليك طابو 
رصف".وأض�اف النعمان�ي أن "املجلس يس�عى اىل 
رفع عدد الدور الس�كنية اىل 500 دار من خالل بناء 
250 دارا س�كنية اخ�رى بع�د اس�تحصال املوافقة 
عىل اس�تمالك 20 دونما م�ن االرض يف املحافظة". 
واعلن�ت محافظ�ة واس�ط يف 2012/9/22 ع�ن 
املب�ارشة بتنفيذ املرحل�ة االوىل من مرشوع بناء 24 
الف وحدة س�كنية للفقراء, بكلفة 75 مليار دينار, 
حي�ث تضمن�ت املرحل�ة االوىل املب�ارشة ببناء 284 
وحدة سكنية بكلفة 12 مليار دينار عىل ارض تبلغ 
مساحتها 550 دونما يف الجزء الجنوبي الرشقي من 

مدينة الكوت.

2014 مطلع  طائرتين  العراق  "بوينغ" تسلم 
      بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة النق�ل ع�ن أن رشك�ة بوينغ 
العاملية لصناعة الطائرات ستسلم العراق مطلع 
عام 2014 طائرتني لنقل املسافرين ضمن العقد 

املوقع بني الطرفني. 
إن  ريكان�ي  بنك�ني  ال�وزارة  وكي�ل  وق�ال 

»رشكة بوينغ ووفقا للعق�د املوقع بني الطرفني 
ستس�لم العراق طائرتني من طراز بوينغ مطلع 

العام 2014«. 
واض�اف أن »رشك�ة بوينغ وبحك�م العالقة 
الجي�دة مع امل�الكات العراقي�ة فاتح�ت العراق 

بوجود طائرة جاهزة للبيع وقد أبلغتها 
الرشكة التي طلبت تصنيعها تأخري 

تس�لمها«، مبين�ا أن "الرشك�ة 
الجان�ب  فضل�ت 

العراق�ي ع�ىل العديد م�ن الجهات الت�ي تقدمت 
ل�رشاء الطائرة". وتابع أن وزارة النقل س�تكون 
الجهة املس�تفيدة من الطائرة بينما وزارة املالية 

ستكون املالكة. 
وكش�فت وزارة النق�ل ايل�ول امل�ايض ع�ن 
وضعه�ا خطة وصفتها ب�"الطموح" لتأس�يس 
رشك�ة طريان جديدة بخدم�ات متطورة، وبينت 
ان ال�رشوع بالخط�ة متوق�ف ع�ىل مصادق�ة 
الكوي�ت عىل االتف�اق االخري لتس�وية الخالفات 

بشأن الخطوط الجوية.

ديالى تحذر من معبر حدودي مع إيران يهدد 
الصحة العامة

        ديالى/ المستقبل العراقي

ح�ذرت محافظة دياىل أمس من 
وجود معرب حدودي غري رسمي مع 
ايران داخ�ل اقليم كردس�تان يمثل 
"بوابة الداء للعراق"، مش�رية إىل أن 
املعرب يه�دد الصحة العامة بس�بب 
دخول اغلب البضائع الفاس�دة من 
خالل�ه، فيم�ا دع�ت إىل ايج�اد حل 
منطقي لأمر ومعالجته وفق األطر 
القانونية. وقال مستش�ار محافظ 
دياىل لش�ؤون االعمار واالس�تثمار 
راس�م العكيدي يف ترصيح صحفي 

إن "هن�اك معربا حدودي�ا مع ايران 
داخل اقليم كردستان العراق يسمى 
معرب فريوز خان"، مبينا أن "املعرب 
غري رس�مي ولم يجر انش�اؤه عىل 
وفق القانون والتعليمات مما جعله 
ناف�ذة لدخ�ول جمي�ع البضائع اىل 
الب�الد وخاص�ة التالفة والفاس�دة 
منها". وأض�اف العكيدي أن "معرب 
ف�ريوز خ�ان الحدودي يمث�ل بوابة 
الداء للعراق بش�كل عام ودياىل عىل 
نحو خ�اص نتيجة غ�زارة ما يأتي 
م�ن خالله من بضائع غري مطابقة 
لل�رشوط الصحية إضاف�ة اىل مواد 

البن�اء غ�ري الصالح�ة لالس�تعمال 
أن  إىل  الس�منت"، مش�ريا  خاص�ة 
"املنف�ذ يمث�ل تهدي�دا حقيقيا عىل 
الصح�ة العام�ة". ودعا مستش�ار 
محاف�ظ دي�اىل إىل "ايج�اد حل�ول 
منطقي�ة ملع�رب ف�ريوز خ�ان غ�ري 
الرس�مي ومعالجته عىل وفق األطر 
القانوني�ة الت�ي تضم�ن تصحي�ح 
البضائ�ع  دخ�ول  ومن�ع  مس�اره 
التالفة اىل البالد". ويعد معرب فريوز 
خ�ان م�ن املعاب�ر الحدودي�ة التي 
ب�رزت يف الس�نوات املاضي�ة وه�و 
غري رس�مي حيث لم يجر االعراف 

ب�ه من قبل الحكوم�ة املركزية وقد 
دع�ت ادارة دياىل يف اكثر من مرة اىل 

معالجة األمر. 
وسبق أن حذر أعضاء يف مجلس 
محافظ�ة دياىل من مش�كلة وجود 
مناف�ذ حدودي�ة غري رس�مية وغري 
معتمدة من قبل الحكومة االتحادية 
التي تعتمد املناف�ذ الحدودية املثبت 
دولي�ا، مؤكدي�ن أن مع�رب املنذرية 
ه�و املع�رب الوحيد الرس�مي مابني 
الحكومة العراقية والجانب اإليراني 
وكل الش�احنات الت�ي تدخ�ل ع�ن 

طريقه.

خبير: الصناعة المحلية في تراجع 
كبير بسبب اإلهمال الحكومي

              بغداد/ المستقبل العراقي

أكد الخبري الصناعي 
أن  الدجي�ي،  يحي�ى 
الصناع�ة املحلية مراجعة 
وتعان�ي  تدهورا كبريا نتيجة 
لع�دم وج�ود قوان�ني تمنحها 
الق�درة ع�ىل منافس�ة الصناعة 
املس�توردة واألجنبي�ة يف الس�وق 

العراقية. 
وق�ال الدجي�ي يف ترصيح 
تعطي�ل  إن  أم�س  صحف�ي 
القوانني االقتصادية أضعفت 

امكانية السلع املصنعة وطنياً من منافسة 
السلع األجنبية املس�توردة وأدت اىل تدهور 

كبري وتراجع يف التصنيع املحي. 
وبني: أن غياب الدعم الحكومي للصناعة 
املحلية وإهماله�ا خفض من قيمة ونوعية 
الس�لع املحلية وأدت اىل طم�ر اغلب املعامل 

الصناعية. 
وتاب�ع الخبري: ان تطور صناعة الس�لع 
املحلي�ة تتطلب دعم�ا وتش�جيعا حكوميا 
وخلق بيئة صناعية مالئمة تحكمها قوانني 
اقتصادي�ة ناهضة بواق�ع الصناعة املحلية 
ومنافسة للتصنيع املس�تورد واالستريادات 

األجنبية الخارجية.

التأمينات األولية مدة العملدرجة التصنيفاسم المشروعرقم المشروع
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مين الواضيح جيدا أن القصية القصيرة ال تحتاج إىل   
الوقائيع والخيال الخيارق ، بل يكفي الكاتيب أن يتأمل يف الوقائع 
العادية واألفراد العاديني لكي يفرس الحياة ويعرب عن خفاياها من 
خيال موقف أو لحظة من لحظاتها ؛ فكانيت واقعية املبدع كمال 
لطيف سيالم يف قصته القصرة )رسير وعمود برشي( هي املذهب 
املائم لهذا النهج ، فسيلك كمال مسيلك )زوال( من حيث االهتمام 
بدقائيق الحياة وتفصياتها وتصويرهيا بطريقة واقعية كقوله :) 
شيباك ضبابيي ، حمام موحش ، صنبور ميياه ، خيوط العناكب ، 
ذباب متيبس ، حمام يبكي( منطلقا من اعتباره شخصية إبداعية 
وهيو العامل الحقيقي يف تطيوره الفني وعدم إمكانية فصلها عن 
شيخصيته الفرديية التاريخيية كانسيان ، فالعاقية املتبادلة بني 
الشيخصيتني اإلبداعيية والخاصة يمكن أن تتخذ أشيكاال متنوعة 
.. ولكين من املاحظ مين حيثيات قصة املبدع كمال لطيف سيالم 
اليذي نحن بصددهيا تعترب الشيخصيتني منفصلتني عين بعضها 
تماميا أمر خاطئ ، كميا هي الحال يف مطابقتهميا معا ، حيث أن 
معاناته األرسيية ال تربح من مخيلته األدبية مما شيكلت صنبورا 
متدفقا من اإلبداعات مامسيا هموم اآلخرين ، مدغدغا معاناتهم 

، محاكيا خلجاتهم ، حتى وصل به الحال أن يسيتقر داخل مخيلة 
الحمام ليسيمع بكائه ونحيبه ، أللم الفيراق ، هو فراق األهل التي 
سيببته زوجتيه الضائعة يف عاليم الجهالة واملضطربية فكريا بني 
الواقع والخيال ، مما أدى إىل إنتاج عوالم رمزية شيديدة الغموض ؛ 
تحيل العالم املادي املشيخص إىل كيان هامي مسكون بالسوداوية 
والرعب يف قوله : )املدهش يف تلك الغرفة ذات الشباك الضبابي فيما 
يرى حمام موحش وصنبور مياه مرتوك وكوة تشابكت بها أساك 
الكهربياء وخييوط العنكبوت وذبياب تيبس عىل أوتيار هامية(.. 
فكان هروب شخصية قصته من واقع الحياة ، يشبه شارب الخمر 
ومدمن املخدرات ، فكان كياهما يطلبا جوا غر الجو الذي يعيشيا 
فيه فرارا من الواقع السييئ أو رغبة يف تغير الحياة اململة . فكان 
هيرب األديب الرومانيس من واقعيه إىل رضوب من الخيال ال تعني 
شييئا إال البعد عين الحقائق والتجيارب حتى أصبح قوليه : )هذا 
خيال شاعر( وهو تعبر عن املستحيل ممزوج بالندم عن أخطاءه 
وأليم فراق أبنائيه ، كأنه يحب محبوبا مجهوال يظيل يبحث عنه ، 
ال يف أماكين عىل سيطح األرض ، بل يف قصصه التيي تحاكي آالمه 
املتخيلية .. يف منطقة الحياد .. يف مقياس التضاد : الغضب والربود 

؛  فيظيل يعذب نفسيه بيآالم البعاد ويجيري وراء رساب الوصال ، 
وهو رد أفعال للتهيجات الخارجية والتي غالبا ما تكون غر إرادية 
كقوله )زوجة عاهرة وابن يتسيرت عىل بطالته وجوعه( ، وتتعمق 
جذورها بتأثر الوالدين .. وليس هذا العذاب موجودا إال فيما يقوله 
فقيط ، وال مصدر ليه إال الخيال التي تصيدره األذهان فيتحول إىل 
خوف خيايل منشأه الضغط واالضطراب الدائم املستمر ذي الجذور 
الغامضية وغر املعروفة ؛ فسيبب لكميال  ضياعا ودميارا وهميا 
وتجذر يف نفسه سوء الظن حني يقول : )ووجوه أخرى مستسلمة 
لخدر غرييب(، وال أثر له إال يف تعذيب اآلخرين ممن يتمتعون مثله 
بامليزاج الرومانيس ؛ فتتحيول حياته إىل خياالت وأوهيام وانطواء 
عيىل الذات والتلذذ باآلالم حتى لم ير )سيوى غرفية مقابلة تنتهي 
إىل مصباح يتأرجح يكاد يشع وينطفئ بني آونة وأخرى( فيسقط 
يف هيوة التيه يميض قدما ويتأخر عن اآلخرين ويبتعد عن سياحة 
األحيداث بعد أن أدرك )يرفع جسيده عن رسيره العياري إنه ينام 
عىل أسياخ وغطاء يغط برائحة غريبة ، لم يكن بمقدوره أن يعالج 
ثقل أجفانه( فأكد له حدسيه حني كان يقيم داخل مخيال الحمام 
وهيو يقول : )كانت تنوح تناجيه لعلها أدركت انه سييغادر املكان 
إىل األبد( وهو يدفع بجسده الخاوي املتصلب خارجا ال يعلم )أهي 
قدمه أو كفه أم أشيياء تحولت إىل كتل صخرية قاسيية .. يشء ما 
ألزمه املكان( ، فرأى نفسيه مهزوما بتحقر الخصم ال يجد أمامه 
إال املغادرة ، ولكنه أبى إال أن يقدم وجبة الصباح لطيوره الحميمة 
وهيو متثاقل تمييد األرض به وبرسيره وخال أن يسيقط من علو 
، عيى ان يجيد السيبيل اليذي يفييض إىل ماضيه السيعيد وحنني 
األرسة الدافيئ ، وهو يندب حظه العاثير بقوله : ) كيف حدث ذلك 
أن يحتفيظ البعض بعهيده وال رشف يف مدى قرييب من رصاخ ال 
يسيمع( ويخرج من رشنقة الكربياء وتصغر اآلخرين الذي يعتقد 

البعيض توهما انه كلما زاد يف تحقير وتضعيف وتصغر اآلخرين 
سيشيعر بالقيدرة والعظمية وبأنه ذو شيخصية مرموقية ، وهو 
امليدرك تماما بأنه باملقابل هناك شيخصية افرتاضيية قوية الظن 
والثقية بالنفيس وبأبنائها ، أال وهيي زوجته التيي أحبها وتركته 

تنجب له درزن من األوالد . وهو الذي يسيتغيث العقل أن يجعله يف 
املكان الذي ال يتأثر بالقطب السيلبي وال بالقطب االيجابي بعد أن 
يجعل عصبيته داخلية تحت سيطرته ، ويكون متوازن يف ترصفاته 

وتقريراته .
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عيناك صليب املسيح الخشبي
موجوٌد حيث ال يشء اال االفق والشمس

وبقايا ذكريات
أُصلب بهما كلما رصختا بصمتهما املخيف

رصخاٌت مما يعجز اللسان عنها
كناقوٌس من الخوف

يدقُه الشبح
وانا عىل الوسادِة عىل صليبي

****
ماذا لو أننا لم نلتقي

لو ان غرفة الدم بني الضلوع لم تخفق
لو ان ذاك الصليب املهيء يل لم يكن

لو اني لم اعرفِك
****

أتعلمني اي جحيم يأتي به املساء
والقلب يف زنزانة الضلوع وحيد

اتعلمني أي موت يكون يف الحياة
اي خوٍف تجلبُه الوساده

وصليُبِك الخشبي غداً ينتظرني
كحزِن الطفِل يرى اُمُه يف االفِق تغيب

واألطفال حولُه يمرحون
وشبُح رأسُه يهُمس يف أُُذنه

سوف لن تعود!!
سوف لن تعود!!

****
ليَس ذنبي....؟؟

بأَن القلَب لم ُيفطم من حُبَك
وان رُب القلب طفٌل بِه اشتياق

اىل مامسِة وجُهِك الشفاف
اىل ان ُيكرَس ضوُئِك بعينيِك الزجاجيتني

انا لم اعلم قبل اليوم باني نصف نصف انسان
ولوالِك ما احسست بالكون يدور

ولم اعلم انه يدور حولِك

         هادي عبا�س ح�سني      
أنها تصغرني بأربع سينوات وكانا قد 
تجاوز عمره النصف قرن ,إال ان مشاعرنا 
تتأجج يف إي لحظة وتنتهي يف لحظة أخرى 
,لكنها لم تفقد شيئا من أنوثتها وجمالها 
الذي اشيعل النران يف جسيدي ألكثر من 
عرشة أعيوام ,عيناها ما زاليت جميلتان 
وشفتيها التي عىل الدوام احس بجفافها 
وتليك األسينان البيضياء تجليب انتباهي 
كلما أطبقت شفتي عىل شفتيها وأطبقت 
رموشيها لتضيع يف نشوة إنا الوحيد الذي 
يعرف قيمتهيا ,كان ألنفها الصغر احكم 
الله يف حسن صنعه وثبته فوق فم صغر 
هو األخر ,إما برشتها البيضاء كانت تشع 
يف دواخيل نورا ال اعيرف مصدره ,منذ ان 
رايت دموعها التي كادت تسيل عىل خدها 

املتورد يوم قالت يل 
_ان موت اميي كان صدمة لنا وضياع 

أبينا بعدها زاد قلقنا ...
ال أحيدا معنيا وقتهيا والظهيرة قيد 
أطبقت بحرارتها عىل األجواء ولكن نظرة 
مني لوجهها كان لهيا القابلية ان تطفئ 

حرارة عام بأكمله , وبا شعور قلت لها 
_افتحي فمك ..؟

نظرت يل باستغراب وأجابت 
_ملاذا ..؟

لكنها استسيلمت ملا ييدور يف دواخيل 
وكأنهيا قرىيت ميا أردت قوليه ففتحت 
فمهيا وأغلقيت عينيهيا  كان بيودي ان 
اقبلهيا منيذ اللحظية التيي شيعرت أنها 
تبادلني بنفس املشاعر ,فدفعت بيدي من 
عنقيود العنب حباته الواحدة تلوا األخرى 
,وجدتها مستجيبة لكل ما بي من غليان 
األحاسييس واملشياعر ,فسيمعت صدى 
أنفاسيها تتاهث وشييئا محبوسيتا بني 
أضلع صدرهيا يريد الخيروج لكن هناك 
موانيع كثيرة ,كانيت خصات شيعرها 
املخفية تحت حجاب رأسها الذي ظهرت 
مين بيني إطرافه ثياث أو أربع شيعرات 
صفراويات ,انتهى بنا األمر ان ننتبه بأننا 

يف بيتهم وبني إفراد عائلتها فقالت يل 
_ماذا فعلت ..؟

_ اليشء ..أطعمتك حبات العنب ..
ظليت سياكتة تائهية ال تعيرف كيف 
الرد عيل لكنني شيعرت بأننيي أطعمتها  
حبي الكبر واملختفيي بني أضلع صدري 
,وسيكوتها كان إعانيا بأنهيا موافقية 
وتعيش ما أعيشيه أالن ,وتوالت اللقاءات 
وتبادلنيا الهمسيات امليتة ألنهيا قالت يل 

يوما 
_ان حبنا ولد ميتا ...؟

بقييت باحثيا يف زواييا حياتهيا التيي 

عشيت أكثير تفاصيلها وتجرعيت معها 
املرارة بكل أنواعها وقاسمتها حزنها يوم 
تزوجت يف ليلة زفافها ذرفت كل دموعي 
ألجلها ويوم تطلقت كنت فرحا  مبتهجا 
عند سيماعي نبا االفرتاق ,الكل ينظرون 
لهيا نظيرة التعجيب والدهشية وطفلها 
يتحرك بني أحشائها ,كنت انتظر مجيئه 
حتى تطوي صفحة اآلالم والعاب والتعب 
وكنت أول الحارضين يوم رشف إىل الدنيا 
وليدهيا وعادت كل ماميح جمالها إليها 
ثانية وبدت أكثر روعة وبهاء ,كلما أحبت 
ابنهيا أزدت حبيا اليه مثلهيا وأكثر ألنني 
أجده قطعة من جسيدها اليذي يبهرني 
كلميا تمعنت فييه  بعلمهيا أو دون ذلك 
,وكلما تقرب عمرنا إىل الخمسيني ازددت 
إعجابيا بهيا وازدادت تقربا يل ,وشيعرنا 
بأننيا لين نتمكين ان نحبس  مشياعرنا 
بيل  دخلت بيني خيوطها  الدقائيق التي 
تجمعنا سيوية لوحدينا , وكنا متجاوبني 
ميع بعضنا وتتحرك يف أعماقنا املشياعر 
الجياشية التيي كان للشييطان لها إرادة 
,وملرات عديدة نكن الخارسين معه وتارة 
الفائزين عليه ,إنا أحبها وهي تحبني ولو 
أنها تكابر يف بعض األوقات إال ان حقيقة 
نفسيها عىل اسيتعداد ألجيل ان تفديني 
بروحهيا وانيأ كذليك ,كنت دائميا اتهيء 

لكلينا املكان املناسيب واليذي يكون أكثر 
أمنا بالنسيبة ألينا حتيى نحقق االمكاني 
التيي تجيول يف عقولنا بيان يلبيي احدنا 
مطلب األخير ,وكي نعييش اللحظة التي 
نتمناهيا بالفعل ,فتطورت العاقة ما بني 
مدها وجزرها وحقيقتهيا ونهايتها التي 

ما زال كامها يوم قالت يل 
_ان حبنا ولد ميتا ..

إنيا ال اقيد\ر االسيتغناء عنهيا كوني 
اعتربهيا مياذي الوحييد وهيي كذليك ال 
تسيتطيع ان ترتكني بالرغم مين اتفاقنا 
املبدئيي عيىل نسييان احدنا األخير ولكن 
النسييان ال يبقيى قويا فييذوب وينتهي 
لتتاجج عاقتنيا ثانية بالرغيم ان عمرنا 
تجياوز الخمسيني عيام ,وان تائيه ميع 
الحقيقية والخييال وأوراقيي تناثيرت يف 
غرفتي وضوء القمر يغسيل البعض منها 
بضوئه السيحري الجذاب ,وأمنياتي التي 
تحققت والتي انتظر تحقيقها يف املستقبل 
طويتها ودسسيتها تحت وسادة زوجتي 
االوالى  السينوات  منيذ  هجرتنيي  التيي 
لزواجنيا  وعينيي يملؤها الدمع وأشيباح 
تتحرك يف غرفتي والشييطان يوسيوس يل 
ويريد ان ينترص عىل الن ميعادنا سيكون 
يف الغد لنكميل الركض وراء رسابنا البعيد 

لكنه جميل جدا  مع أمنيات خائبة..

السياعة تشر اىل التاسعة صباحا ً ولهيب 
حزييران يخييم عيىل سيماء املنطقية مع 

صمت شياحب , خوف , رعب, يحزن 
عيىل ميا يجيري ويكتيم ذلك يف 

مشياعره خشيية من رجال 
يفيرح  ومين   . السيلطة 

لكسيب األخريين تنهد 
الشياب حزنا ً وتمتم 

ً بصوت غر  قائيا 
مسيموع بعيد أن 
أرتمى برصه عىل 
العميود املجهيز 
ألعدامه ) آه ما 
لحظات  أال  هي 
 !..) أموت  حتى 
الرعيب  كان 
اليذي يشيعر به 
أمام هيذا اليشء 

تنفسه  يجعل من 
أنه  عملية صعبية. 

اآلن بصدد األستئذان 
من الحياة اىل عالم آخر 

فليم يكيد يمييض عامان 
عيىل زواجيه حتيى التحيق 

بالخدمة العسكرية األلزامية أنه 
كان فعيا ً يسء الحظ عاد بذكرياته 

اىل اليوراء باحثا ً عن يشء يؤسيف عليه أو 
عمل يندم عىل أنجازه لكن ذاكرته لم تسعفه 
ولم يجد شييئا ً لذلك وتذكر عندما كان طالبا 
ً يف الكليية وكتاباته عن النياس الفقراء وعن 
محات بغداد وأناسها الذين يملؤون املقاهي 
وعن الذيين يقفون يف الصباح صفيا ً طويا ً 
يطلقون عليه "املسطر" بحثا ً عن عمل يدوي 
شياق وعن الباعة الذين يتسياقطون بسيبب 
األعيياء وهيم يعرضيون حاجاتهيم وال مين 

يعيد مجييب  ليم   ...
يسيتطيع أن يتخلص من هذا الشعور بالقلق 
والسخط ... كان يريد أن يمسك بالحياة بكل 
قوة وطاقة لقد أقسيم أن يجعل من شخصه 
املدافع عن املسيحوقني والعمال والفاحني يف 
وطنيه والعالم كان يتمنى أن يواصل املسير 
يف الطرييق الذي خطه لنفسيه , أنه لم يجعل 
تلك اللحظة التي قادته اىل هذه السياحة التي 

ينتظر بهيا أعدامه تلك اللحظية التي تصفح 
بهيا صحيفة "طريق الشيعب" والتي يواصل 
الكتابة فيها عن هموم الناس ومعاناتهم 
والتيي كان يمنع تداولهيا يف الثكنات 
العسيكرية من قبل نظيام ينظر 
اىل البيرش كأنهيم قطييع مين 
أنه  األبقار...... كان يتصور 
بعد دقيقتني سيصبح جثة 
هامدة ال حياة فيها وهل 
هناك حقا ً ما يستحق 
أعداميه , وأذا بصوت 
العايل  الرنان  الضابط 
يشيق الصمت بتاوة 
نص املرسوم الصادر 
والييشء  باألعيدام، 
الصعب عندما شاهد 
الجنود وهم يتقربون 
بأتجياه   ً تدريجييا 
اىل  والوصيول  العميود 
خيط اليرشوع للرميي، 
ففي هيذه اللحظة تركت 
يف قلبه سكيبة كربى واحدة 
وهي التيي كانت تراوده دائما 
ً )آه ليو ردت يل حريتي ( لسيوف 
أواصيل عميل املزييد من النشياطات 
دفاعيا ً عين الحريية والعدالية ولجعليت 
لحظية يف حياتي قرنا ً مين الزمن وألحصيت 
كل دقيقية مين عميري كما يحيى البخيل 
أمواليه وبلحظية يتجه أحيد الجنيود املكلف 
رسيميا  ً ليضع الكيس يف رأسه بعد أن ربطه 

بالعمود .....
 ثم أنطلقت رصاصات الغدر مزقت جسده 
وبا رحمة وسيقط جثة ال حيياة فيها، فيما 
أنداحيت يف فضياء الثكنة هتافيات وأهازيج 

القتلة...

          ماهر عياد عبد النور

...والني لم اكن كذلك      
   إحمرت وجنتي القمروتصبب عرقآ

أغلق الفرات ضفتيه 
وبخطوة غر مسبوقة..

عرض مده وجزره للبيع
الشارع أذهله الخرب 

إالتقاني وهويسعل يف وجهي بغزاره 

  ...........
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ثمة يدان ممدودتان فارغتان 
إال من النعرة الطائفيه

والعنجهية الفارغة 
تتفحصان )كيمياوي مزدوج(

اليهز شارب هر 
كنت أحسب انه سيعاقبني كما غري 

عىل ذنب لم اقرتفه ..

3                   

حمار وحيش يمد برصه وأذنيه..
صوب دار أزياء 

يتابع أحدث خطوط املوضة 
أنثاه الترغب ليلة حمراء 
بغر ثوب يلهب مؤخرتها 

ويزيد النفق اتساعآ
وانا املتعطش لقبلة لم أغتصبها قط..
الرياح تصيح خلفي )سارق القبات(

رجل يواجه املوت         صليبـــي

أمنيات خائبــــــــة 

لـم
       ن�سيف جا�سم احلميداوي أقرب شفتاها
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لم نكن ندرك بأن الحصان الطائر سيش�ق طريقه نحو تلك 
الحقول ،مثلما تفعل الريح.كنا يف أوج الحنني إىل أن نستدل عىل 
مكان إقامة شاعر مرص الشهيد بذلك العنفوان الصارخ الجميل 
الش�هي كطلق�ة يف جب�ني متوحش.وصلنا إىل هن�اك ،لنضمخ 
برائحة حنطة وقطن وأناشيد املظاهرات.وما أن هدأت األعصاب 
واس�تتبت مالمح خوفنا عىل الس�طر،حتى وجدنا الشاعر أمل 
دنقل وهو يعمل يف نحت تمثال ش�بيه بأب�ي الهول.كان أمل يف 
ثياب الصيف.وعندما حاولنا االس�تفهام عما كان يصنعه،قال 
لنا :إنه بصدد انجاز نس�خة عن أب الهول،ليكون حارساً يف هذا 
املكان،بعدم�ا تردد عن حصول اخرتاقات كث�رة،كان فاعلوها 
يروم�ون الوص�ول إىل الجنة ،وه�م يحملون رائح�ة الديناميت 

والدم واأللغام والخراب..
كان أم�ل الش�اعر متداخالً يف أم�ل القلق املري�ض بفداحة 
األلم،وكأنهما يف تواصل دائم مع حالة ذلك الرعب الداخيل الذي 
لم ينته عند حد،حتى بعد الوصول إىل هنا يف ذلك القطار العدمي 

الضيق الشبيه بسمكة عىل وشك االختناق يف  نهر من الجليد.
- من القلعة يف الصعيد إىل الس�ماء السابعة.أية والدة هناك 

،وأي مول�ود هن�ا ي�ا أم�ل ؟
- مجرد تبادل حاضنات.

- وهل كانت األرض حاضنة ُيؤسف عىل مغادرتها مثالً؟
-يوج�د هنا صعي�د هائ�ل، ال ينقصه س�وى صديقي عبد 

الرحم�ن األبن�ودي.
- تتذكرُه شعرياً فقط؟

- شعرياً ووجودياً .شعره مياٌه للتخصيب يف أرض الصعيد 

ويف أرواح الناس هناك.
- وأنت وما تملك من شغب.أال زلت ُمشعل حرائق؟

-كلما اقت�ى الحال.فأنا هن�ا صاح�ب طاحونة،وأديرها 
بقوة الوزن والقافية.

- ولكن�ك كن�ت موظف�اً بمحكمة قن�ا وموظف�اً بجمارك 
السويس واإلسكندرية ،فلَم العمل بالطحن وبالطحني اآلن،هل 

من أجل  العيش أم لذّره يف العيون؟
- تعمل ُ طاحونتي هنا باملوسيقى.لذا تراني مستثمراً جيداً 

للغة ،ويل قدرات غر تلك القديمة.
- ولكنك كنت ش�اعراً محموالً عىل أكت�اف الرتاث،وحاولت 
التقدم خطوة إىل الحداثة،من خالل اس�تعمال املثيولوجيا.أكان 
ذلك من أجل الوصول شهيداً للبكاء بني يدي زرقاء اليمامة  ؟!!

-كن�ت ش�هيداً من�ذ والدت�ي. وم�ا أن ك�رت مرتعرعاً بني 
الس�يوف والبن�ادق والهاتاف�ات والرم�اح واألعاص�ر واآلالم 

واألغان�ي حتى أدرك�ت حقيقة الش�هادة باملفهوم املس�تعمل 
،اس�تعماالً عاماً. فأن يصب�ح املرء ش�هيداً،ليس بالرضورة أن 
يموت،ويتحول إىل أفيش عند حزب ،أو أن  يكون بوسرتاً يتصدر 
مظاهرة يف ميدان التحرير.ألن الشعب الشهيد ،هو الذي يطغى 

عىل مفهوم الشهادة الفردية راهناً.
- هل التقيت بزرقاء اليمامة ؟

- ل�م ألتِق بها حت�ى اآلن.البعض قال يل أنها م�ا تزال تقود 
املظاه�رات يف اليمن الس�عيد.فيما أش�ار بعضه�م إىل أنها تنام 
تحت ش�جرة س�در عمالقة يف الجهة األخرى من شط البارود.

لك�ن املرأة ،كما س�معت هنا ،أج�رت عملية تش�طيب للقرنية  
بالليزر،وتزوج�ت م�ن بائ�ع أقمش�ة ،وه�ي حب�ىل بت�وأم من 

البنات.
- كأنك تتبع أثرها؟

- ربما.ألن مرص بحاجة إىل ألف زرقاء يمامة ويمامة،عىس 
أن تلتق�ط األع�ني ما يميش تحت ش�جرها املدلهم من أش�باح 
وجند قتل ومواكب مختصة بالتدمر وتصنيع الظالم الذي بات 
أش�به بالعبوات الناسفة التي يمكن زرعها يف أي مكان يختاره 

قبليو األسالف..
- هل تظن مرص اليوم ،ملغومة قلب أم رأس يا أمل؟

-أكاد أرى رأس مرص تحت ألف حشوة من الديناميت.
-ولكنه�ا يف بداي�ة الربيع كم�ا يقال.فلَم التذم�ر والخوف 

وفتح صناديق القلق؟!
- ليس أجمل من قراءة قصيدة ))األرض الخراب(( لتوماس 

إليوت تحت واحدة من أشجار الربيع الرمادي 
- وشعر اللحظة املرصية اآلن؟ إال ترى ناراً فيه؟

-ال أرى ناراً تلهب جوف الشعر يف مرص ،وكأن شعراء النيل 
هياكل خشب الستعماالت املواقد فقط.

-ولكن تلفزي�ون الدولة يهدر بإعالنات عن ش�عر بعضهم 
- هش�ام الجخ- وهو أمر ما كان ليحظى به حتى ش�اعر مثل 

أحمد شوقي!!
 - لي�س كل إعالن عن رصخة أو عن رصاخ هو ش�عر .فما 
من والدة لش�اعر مرصي،إال وتكون والدة قيرصية.شاقة.لذلك 

ال تجد زخماً شعرياً متطوراً عندنا.
-ربما بسبب انتشار السينما والدراما واملرسح مثالً؟

- وربم�ا بس�بب الخوف من االقرتاب إىل الش�عر ،باعتباره 
ثمرة مقدسة.

- ه�ل م�ا زل�ت ع�ىل الءات�ك ثابت�اً ؟
- لم أن�س كلمة من تل�ك القصيدة.أتذكرها ،فهي طفلتي 

التي ال تشيخ.
)1(

ال تصالْح!/ولو منح�وك الذهْب/أترى حني أفقأ عينيَك/
ثم أثب�ت جوهرت�ني مكانهما./.ه�ل ترى..؟/هي أش�ياء ال 
�كما -  تش�رتى../:ذكريات الطفول�ة بني أخيك وبينك،/حسُّ
فج�أًة - بالرجولِة،/ه�ذا الحي�اء الذي يكبت الش�وق.. حني 
تعانُقُه،/الصمُت - مبتس�مني - لتأنيب أمكما./.وكأنكما/

ما تزاالن طفلني!/تلك الطمأنينة األبدية بينكما:/أنَّ سيفاِن 
/وللطفل  :/للبيت ربٌّ س�يَفَك../صوتاِن صوَتَك/أنك إن متَّ
َخ  أْب/هل يصر دمي -بني عينيك- ماًء؟/أتنىس ردائي امللطَّ
بالدماء./.تلب�س -فوق دمائي- ثياًب�ا مطرََّزًة بالقصب؟/

إنه�ا الحرُب!/قد تثقل القلَب./.لك�ن خلفك عار العرب/ال 
تصالْح./.وال تتوخَّ الهرب!

)2( 
ال تصال�ح عىل الدم.. حتى بدم!/ال تصال�ح! ولو قيل رأس 
ب�رأٍس/أكلُّ ال�رؤوس س�واٌء؟/أقلب الغري�ب كقل�ب أخيك؟!/

أعين�اه عينا أخيك؟!/وهل تتس�اوى يٌد.. س�يفها كان لك/بيٍد 
سيفها أْثَكلك؟/س�يقولون:/جئناك كي تحقن الدم../جئناك. 
كن -يا أمر- الحكم/س�يقولون:/ها نحن أبناء عم./قل لهم: 
إنهم لم يراع�وا العمومة فيمن هلك/واغرس الس�يَف يف جبهة 
الصح�راء/إىل أن يجيب العدم/إنني كنت لك/فارًس�ا،/وأًخا،/

وأًبا،/وَملِك!
* * *                                             

- وماذا أنت فاعل يف هذا التيه الواسع يا أمل دنقل؟
- قلت ل�ك عندي طاحونة،وأس�تخدمها  ألغرايض الخاصة 
منه�ا والعامة.فأنا هنا أحاول التخلص م�ن بقايا ))البولينا(( 

وكذلك من أجل أن أطحن حتى الظالم.
-أتخاف من العتمة،وكأن ش�موس ه�ذا الفضاء لم تنر لك 

طريقاً؟
-ال .ليس�ت األمور هكذا. ما قصدته، أنني أخىش من ترسب 

الظالم للقلوب،فيصبح كالحائط يف مجرى الدم.
- هل ستنزل ميدان التحرير؟

-ولَم ال يحدث العكس مثالً،فيصعد امليداُن إىل هنا.
-أنت تحاول املشاكس�ة،وكأن النكس�ات ليست محصورة 

باألرض وحدها ؟!!
- أشعُر بأن األرواح تريد املزيد من الراحة.

-هل تحتاج إىل تنظيف مثالً؟
الرومنطيقي�ة وال  وال  الصوفي�ة  الس�لفية وال  -نعم.ف�ال 
الحداثة وسواها من املسكنات األخرى ، تجدي األرواح الشعرية 
نفعاً ،بعد كل ما زخرت به أرواحنا من آالم وحزن وتحطم وقتل 
وتدلي�س وهيمن�ة .مرص اآلن يف عنق زجاجة م�ن الفزالذ،ومن 
الصعوب�ة بم�كان أن تحرر نفس�ها م�ن ذلك امل�كان الجهنمي 

الصامت..
- وإىل هنا توسع رقعة املطاردة يا أمل؟

- يف م�رص من�ا م�ن اختنق فبكي داخل س�جنه الجس�دي 
ليسرتيح مؤقتاً، أما هنا،فال غفران لباٍك،ألن الدمع حراٌم.

- هل التقيت ببعض ش�عراء الدائرة الثورية: نرودا .صالح 
جاهني .ماياكوفسكي .الشابي . لوركا. درويش؟

- ال .لم ألتق بغر الشاعر املتنبي فقط.فقد كان هو وحفنة 
م�ن أتباعه ومريديه ،يس�تمعون إليه عندم�ا كان يقرأ قصيدة 

العيد عىل مسامع كافور.

ع�يٌد ِب�أَيَِّة ح�اٍل ُع�دَت يا عيُد
                               ِب�ما َم�ى أَم ِب�أَمٍر فيَك َتجديُد

أَّم�ا األَِح�بَُّة َف�الَبيداُء دوَن�ُهُم
                                 َف�لَيَت  دوَن�َك  ب�يداً دوَنها بيُد

أَُك�لَّما  اِغ�تاَل  َعبُد السوِء َسيَِّدُه      
                                أَو خ�اَنُه َف�لَُه ف�ي ِم�رَص َتمهيُد

i       ص�اَر ال�َخِصُّ إِم�اَم اآلِبقنَي بها
                             َف�الُحرُّ  ُم�سَتعَبٌد  َوال�َعبُد َمعبوُد

ن�اَمت  َن�واطُر  ِمرٍص َعن ثعالِِبها  
                               َف�َقد  َب�ِشمَن َوم�ا َتفنى الَعناقيُد 

ال�َعبُد لَ�يَس لِ�ُحرٍّ ص�الٍِح بأٍخ
                           لَ�و أَنَّ�ُه ف�ي ِث�ياِب الُحرِّ  مولوُد

ال َت�شرَتِ ال�َعبَد إاِّل َوال�َعصا َمَعُه         
 i إ                              نَّ ال�َع�بيَد أَلَن�ج�اٌس َم�ناكيُد

-!!وه�ل كان كاف�ور هادئ�اً ،ولم يس�تل س�يفه ،فيقطع 
للمتنبي رأساً من رؤوسه ؟

- أبداً .كان ضاحكاً وثمالً تحيط به الكثر من الحريم.حتى 
أنه أهدى املتنبي حفنة من الحور،لينفسّن الضغط من قصائده 

ويجعلنه أكثر رومانسية من قبل .كان كافور ذكياً.فهو أراد أن 
يريح عرشُه من املديح والهجاء ولو لبعض الوقت.

-  يبدو أن مرص يف األعايل ،أصبحت هي األخرى بلد عجائب.
مثلما هي  اليوم عىل األرض

- هذا ما أراه.وإال ما كان أبو الهول دليالً س�ياحياً لحس�ن 
الظن بعرائش الربيع العربي املفخخ بالبيض الفاسد!!

- ربما ألن حجر معاهدات كامب ديفيد أقوى من العضالت 
التي يتمتع بها أبو الهول،وبالتايل فال حراك خارج هذا السياق!

- ل�ن أنظ�ر إىل مرص يف هذه امل�رآة الس�ياقية التي تحدثت 
عنها. أنا أعرفها جيداً،فهي لو عجزت يف الشعر قليالً،ال يأخذها 

الخوف إىل النوم يف رسير الخديعة.
-هل جربت الكتابة عن أحد هنا.عن املرأة مثالً؟

-بعد أن رأيته وس�يفه يف م�كان من األمكن�ة هنا، حاولت 
تجريب الكتابة عن شهريار.وفشلت.

-خوفاً من سيفه ؟
-ب�ل من حجم التضلي�ل اإلعالمي الذي كان يمارس�ه هنا.

فهو يدعي بأن سيفُه ما كان ملطخاً إال بأحمر الشفاه!!
-ربم�ا ألن�ه ق�د يعت�ر أن لي�س أفظ�ع قه�راً م�ن تاريخ 

السيوف! 
-ال أع�رف عن ش�هرزاد وأخواتها الكث�ر يف هذه املحميات 

الكبرة املتعددة،ولكن كل سيف بما فعل.
-هل ترى املوت نقطًة؟

-ليس كمثل املوت طراً يملك كل األعشاش.
-ما الذي يحول بينك وبني العالم السفيل اآلن.الغيم أم غبار 

األرواح؟
-أن�ا قرب�ان م�ن قراب�ني طبق�ة األوزون.لوال وج�ود تلك 

الفتحة،ما كان الرحيل رسيعاً إىل األعىل.
-هل هي فلسفة أم خر علمي يا أمل؟

-وج�ود هذا الثقب يف السماء،سيس�هل صعود املاليني دون 
عرقلة.

-ال وجود لفالسفة يف هذا الهباء الالمتناهي .فكل فيلسوف 
ترجم�ة واقعية للعدم أو لش�قيقة يف الثرثرة أو لظالله يف بؤس 

الناس ويف سديم املخلوقات األخرى.
-هل يكر املرُء يف املوت أو يشخ؟

-املوُت يف امليت نظرٌة مطفأة.
-ماذا عن لحظة الصعود. ه�ل ثمة إيقاع للحظة الغياب يا 

أمل؟
-لقد وصل�ت إىل غيابي عن نفيس وع�ن اآلخرين بفعل تلك 
اإليقاعات الش�عرية املوزونة،وكأنها كانت بمثابة أذرع ملراوح 
عمالقة ،تس�تطيع دف�ع املخلوقات دون اس�تهالك لبطارية أو 
تفت�ت لقوة.كانت رحلتي عىل أنني نفاذ.وكنت أرتفع عىل طرب 

تلك الالزمة التي عادة ما كنا نستخدمها يف التأليف الشعري.
-هل تعتر املوت مصطلحاً قاتالً؟

-ال أعتقد ذلك.املوُت دميٌة لكل األعمار.
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روال ح�سن

لق�د كان�ت ترجمة الش�عر وال ت�زال، تجربة 
اع�رتاف باآلخر وتجربة اع�رتاف بوجوب تمثلها 
بوصفه�ا مظهراً من مظاه�ر الذاتية، وهو أحد 
امل�ررات املهم�ة العتبار هذه التجربة إنس�انية 

بامتياز. 
ه�ذه الحقيقة تصب�ح أكثر وضوح�اً عندما 
يتباين الشعراء الذين يرتجم لهم املرتجم، وكذلك 
عندما تتع�دد اللغ�ات التي يرتجم عنه�ا، هكذا 
تصبح القدرة عىل تمثل األعمال املتباينة وينابيع 
اإللهام املختلفة عىل اخرتاق حواجز األلسن دليالً 

أكيداً عىل اندماج حميم بني الذاتية واآلخرية.
ول�ن كان هذا االندم�اج امت�الكاً، فإنه يظل 
امت�الكاً آلخري�ة متماي�زة ومس�تقلة يجب أن 
يظه�ر يف تمايزه�ا واس�تقاللها واضح�اً خالل 
فعل االمت�الك ذاته وإال تح�ّول املرتجم إىل ويص 
خائن لوصية املؤل�ف، وهي وصية نقل تراثه إىل 
اآلخرين مكاناً وزماناً، كما هي من دون زيادة أو 
نقصان. هكذا يمكن أن يكون املرتجم باعتقادي 
بعي�داً عن تقديم ما ه�و دخيل يف صورة األصيل 
وبعي�داً عن خلط صوته بص�وت من يريد ونريد 
االس�تماع إليهم بلس�اننا فهذا الخلط سيصبح 

أشبه بفعل اغتصاب.
إن امتالكنا اآلخرية يف فعل ترجمة الشعر هو 
كامتالك املمثل املرسحي للش�خصية التي يلعب 
دورها وهو بهذا الشكل امتالك من نوع خاص، 
ه�و نوع من التمثل إىل درجة الذوبان فيما نملك 
وهو مستوى ال يمكن للمرتجم بلوغه إال إذا كان 

جريئاً بما يكفي ملواجهة تحديه.
ه�ذا التحدي هو تح�دي الفه�م والقدرة عىل 
العمل، وهو كذلك تحدي املوهبة اإلبداعية الفنية 

الذي يستحيل دونه تحقيق مثل هذا االمتالك.
وإذا كان من املس�تحيل ع�ىل املمثل املرسحي 
أن ينج�ح يف أداء دوره إن ل�م يندم�ج يف ه�ذا 
ال�دور ويتماه�ى مع�ه خ�الل األداء املرسح�ي 
فمن املس�تحيل باملثل عىل مرتجم ش�اعر ما أن 
ينج�ح يف ترجم�ة هذا الش�اعر أو ذاك أو ذاك إن 
لم يندمج معه خالل فعل الرتجمة، وهو اندماج 
رضوري إىل أق�ى ح�د وال غنى عن�ه بحال من 
األحوال. فبني الوارثني يعد مرتجم الش�عر ناقالً 
إلرث، وبني الفنانني يعد أقرب ما يكون إىل املمثل 
املرسح�ي. ناقل اإلرث يج�ب أن يكون أميناً عىل 

الرتكة واملمثل يجب أن يذوب يف دوره.
وكم�ا إن كل زم�ن يحت�اج إىل إخ�راج جدي�د 
ملرسحية كالس�يكية ما، فإن كل زمن يحتاج إىل 
ترجم�ات جديدة للموروث الش�عري، فكل يشء 
يتح�ول والتح�ول هو قان�ون الوجود األش�مل، 
وه�و قان�ون الثقاف�ة الروحية كذل�ك، وقانون 
األلس�ن، إن نهر الحياة ال يتوق�ف عن الجريان، 
وال�يشء األكثر تميزاً ه�و أن املرتجم إنما يرتجم 
ملعارصي�ه وليس ألجيال قادم�ة، وهذه األجيال 
سوف تكون بحاجة إىل مرتجمني معارصين لها 
يتكلمون بلس�انها ه�ي ال بلس�اننا نحن، كذلك 
وبهذا املعنى ال يبدو ملرتجم عربي للشعر األجنبي 
بيننا أن يتكلم بلس�ان أسالفنا: إنه يتحدث إلينا 
نح�ن فكيف يتح�دث إلينا بلغة األم�وات ونحن 
بدورنا سوف نموت وس�وف يأتي بعدنا آخرون 
مختلف�ون ومثلم�ا يحتاجون إىل إخ�راج جديد 
للمرسحيات الكالس�يكيات يحتاج�ون كذلك إىل 
ترجم�ات جديدة للنص�وص اإلبداعية حتى وإن 

ترجمت هذه النصوص من قبل أكثر من مرة.

�سرفات

املرتجم

 ممثاًل

�سرفاتاأمل دنقل: 

حاوره:اأ�سعد اجلبوري

مرص بحاجة إىل ألف زرقاء ياممة

ارم السماء بنظرة استهزاء  
                               واجعل رشابك من دم االشالء

واسحق بظلك كل عرض ناصع 
                        وأبح لنعلك أعظم الضعفاء

وامأل رساجك ان تقى زيته 
                           مما تدر نواضب االثداء

واخلع عليك كما تشاء ذبالة 
                     هدب الرضيع وحلمة العذراء

واسدر بغيك يا يزيد فقد ثوى 
                      عنك الحسني ممزق االحشاء

والليل أظلم والقطيع كما ترى 
                               يرنو اليك بأعني بلهاء

أحنى لسوطك شاحبات ظهوره 
                        شأن الذليل ودب يف اسرتخاء

مثلت غدرك فاقشعر لهوله 
                         قلبي وثار وزلزلت أعضائي

واستقطرت عيني الدموع ورنقت 
                              فيها بقايا دمعة خرساء

يطفو ويرسب يف خيايل دونها 
                              ظل أدق من الجناح النائي

حران يف قعر الجحيم معلق 
                             ما بني ألسنة اللظى الحمراء

أبرصت ظلك يا يزيد يرجه 
                           موج اللهيب وعاصف االنواء

رأس تكلل بالخنا واعتاض عن 
                              ذاك النضار بحية رقطاء

ويدان موثقتان بالسوط الذي 
                          قد كان يعبث أمس باالحياء

قم فاسمع اسمك وهو يغدو سبة 
                  وانظر ملجدك وهو محض هباء

وانظر اىل االجيال يأخذ مقبل 
                     عن ذاهب ذكرى أبي الشهداء

كاملشعل الوهاج اال أنها 
                         نور االله يجل عن اطفاء

عصفت بي الذكرى فألقت ظلها 
                     يف ناظري كواكب الصحراء

مبهورة االضواء يغيش ومضها 
                        أشباح ركب لج يف االرساء

أضفى عليه الليل سرتا حيك من 
                   عرف الجنان ومن ظالل ) حراء (

أرسى ونام فليس اال همسة 
                      باسم الحسني وجهشة استبكاء

تلك ابنة الزهراء ولهى راعها 
                            حلم ألم بها مع الظلماء

تنبي أخاها وهي تخفي وجهها 
                   ذعرا وتلوي الجيد من اعياء

عن ذلك السهل امللبد يرتمي 
                يف االفق مثل الغيمة السوداء

يكتظ باالشباح ظمأى حرشجت 
                 ثم ارشأبت يف انتظار املاء

مفغورة االفواه اال جثة 
               من غر رأس لطخت بدماء

زحفت اىل ماء تراءى ثم لم 
              تبلغه وانكفأت عىل الحصباء

غر الحسني تصده عما انتوى 
                   رؤيا فكفي يا ابنة الزهراء

من للضعاف اذا استغاثوا والتظت 
                 عينا يزيد سوى فتى الهيجاء

بأبي عطاىش الغبني ورضعا 
               صفر الشفاه خمائص االحشاء

أيد تمد اىل السماء وأعني 

               ترنو اىل املاء القريب النائي
عز الحسني وجل عن أن يشرتي 

                 جم الخطايا طائش االهواء
آىل يموت وال يوايل مارقا 

                    ري الغليل بخطة نكراء
فليرصعوه كما أرادوا انما 

                ما ذنب أطفال وذنب نساء
عاجت بي الذكرى عليها ساعة 

               مر الزمان بها عىل استحياء
خفقت لتكشف عن رضيع ناحل 

                   ذبلت مراشفه ذبول حباء
ظمآن بني يدي أبيه كأنه 

              فرخ القطاة يدف يف النكباء
الح الفرات له فأجهش باسطا 

                 يمناه نحو اللجة الزرقاء
واستشفع االب حابسيه عىل الصدى 

              بالطفل يومي باليد البيضاء
رجي الرواء فكان سهما حز يف 

          نحر الرضيع وضحكة استهزاء
فاهتز واختلج اختالجة طائر 

              ظمآن رف ومات قرب املاء
* * *                       

ذكرى أملت فاقشعر لهولها 
          قلبي وثار وزلزلت أعضائي

واستقطرت عيني الدموع ورنقت 
                   فيها بقايا دمعة خرساء

يطفو ويرسب يف خيايل دونها 
              ظل أدق من الجناح النائي

حران يف قعر الجحيم معلق 
          ما بني السنة اللظى الحمراء
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رســــالة  اىل يزيـــد



علي الشمري 

 تمر هذه األيام الذكرى الس�نوية الستشهاد 
اإلمام الحس�ن )ع( يف أول مجزرة إنس�انية 
رهيبة تحدث يف التاريخ اإلس�امي عىل أيدي 
األموين والتي لم يس�لم منها حتى األطفال 
والنس�اء, واس�تخدمت فيه�ا كل األس�اليب 
الهمجية يف القت�ل والرتويع واالنتقام, ولهذا 
تس�توجب الوقوف وقفة جادة عىل أحداثها 
منه�ا,  املبتغ�اة  النبيل�ة  واأله�داف  املؤمل�ة 
رغم ع�دم تكاف�ؤ العدة والع�دد بن طرفن 

متحارب�ن, فجي�ش 
معاوي�ة  ب�ن  يزي�د 
أل�ف  ال70  تج�اوز 
مقاتل وجيش اإلمام 
 77 )ع(  الحس�ن 
فردا م�ن أه�ل بيته 
وأصحاب�ه املؤمن�ن 
بالرس�الة  حق�ا 
املحمدية  اإلس�امية 

السامية.
ولك�ي نس�تمد م�ن 

الذك�رى بريقها التاريخي ال بد من اإلش�ارة 
إىل أه�م األهداف التي أعلن م�ن أجلها اإلمام 

الحسن )ع( ثورته:
1- أن الثورة الحسينية لم تكن ثورة قطرية 
أو إقليمية, وإنما كانت ثورة عاملية بكل معنى 
الكلمة ضد أنظمة الظل�م والجور والطغيان 
والفس�اد والضالة, وأن دماءه التي عطرت 
ثرى كرباء ما زالت مشعا ينري الدروب لكل 
املناضلن الرشفاء عىل مر التاريخ,مستلهمن 
م�ن أف�كاره منهاج�ا لعمله�م ونضالهم يف 
التحرر واالنعتاق م�ن العبودية,فهذا غاندي 

مقولت�ه  يعل�ن 
)تعلم�ت  الش�هرية 
)ع(  الحس�ن  م�ن 
كي�ف أكون مظلوما 

فأنترص(.
2_ العط�اء ال�ذي ال 
يع�رف الح�دود من 
تضحيت�ه  خ�ال 
وإخوان�ه  ب�أوالده 
من الرجال و النساء 

ونفس�ه الزكي�ة وصحب�ه امليام�ن الك�رام 
إلحياء الحق وإماتة الباطل .

3_ الشجاعة والحمية ورباطة الجأش وثبات 
االيم�ان يف املعركة, حيث ل�م يبال وأصحابه 
من كثرة جيش يزي�د, ولم يرتهبوا لجعجعة 
س�احهم, وذادوا ب�كل رشف ورجول�ة ع�ن 

حرائر النبي وآل بيته من األطفال والنساء. 
4_أن جي�ش االم�ام الحس�ن )ع( رغم قلته 
تجس�دت في�ه لإلنس�انية جمعاء 

مظلوميتها وكيفية املطالبة بحقوقها, فنجد 
يف جيش�ه الحب�ي األس�ود الل�ون والرتكي 
والنرصاني, وكلهم غري مجربين عىل القتال, 
حي�ث طل�ب منهم وألكث�ر من م�رة الرحيل 
عن�ه , الن جيش يزيد يطل�ب دمه وليس دم 
أصحابه , وبهذا يعطي درسا يف الحرية, وأن 
اإلنس�ان يولد ح�را ويموت حرا ب�دون كره 

وإجبار.
5- اإلص�اح والعدال�ة واملس�اواة للمجتمع 
اإلسامي, حيث أن اإلمام الحسن )ع( أعلن 
ثورته بعدما جارت البلدان اإلسامية من ظلم 
وجور يزيد واالنحراف عن املبادي اإلسامية 
به�ا  ج�اءت  الت�ي 
 , املحمدية  الرس�الة 
يف  الشهرية  ومقولته 
س�احة املعركة) أني 
وال  أرشا  أخ�رج  ل�م 
بط�را, وإنما خرجت 
لطلب اإلص�اح ألمة 

جدي( 
الث�ورة  علمتن�ا   _6
كيفي�ة  الحس�ينية 
انتص�ار ال�دم ع�ىل الس�يف, حي�ث أن ثورة 
الحس�ن استطاعت أن تحطم حاجز الخوف 
املحيط بالشعوب اإلسامية من قسوة وظلم 
يزي�د, ومّهدت لقيام الث�ورات واالنتفاضات 
ضد نظام آل أمية مثل ثورة املختار بالكوفة, 
وث�ورة زيد بن عيل , وثورة الحس�ن بن عيل 
الخ�ري يف املدين�ة )املعروفة بواقع�ة الحرة( 

واستمرت إىل أن تم إسقاط الدولة األموية..
ان الثورة الحسينية مدرسة فكرية متكاملة 
املب�ادي ال يمك�ن الخ�وض ب�كل أعماقه�ا 
بس�هولة وأن الوف�اء لقضية الحس�ن ليس 
باملظاهر والقرشيات, 
ب�ل بجوه�ر االنتماء 
الحق  ملعسكر  الفعيل 
وأن نكون أشداء عىل 
رحماء  وأهله  الباطل 

بيننا. 
أراد  )ع(  الحس�ن 
أن يعل�ن م�ن خ�ال 
معركة الطف درس ال 
ينىس عىل مر الدهور 
يف الصم�ود والتحدي 
واإلصاح والحرية والتمرد عىل الطغاة وعدم 
ظلم اآلخرين, مضيئا شموع االمل واالصاح 
له�ذه األمة لك�ي تعيش حي�اة كريمة حرة 

شامخة ترفل بالعز والسؤدد
اس�تطاع الحس�ن )ع( أن يجس�د حيثي�ات 
اإلسام حيث تطبيقه املتناهي بكل تعاليمه, 
حي�ث أن اإلس�ام ب�دؤه محم�دي وبقاؤه 
حس�يني ويمكنن�ا الق�ول وب�كل ثق�ة لوال 

الحس�ن لم يبق من اإلس�ام إال اسمه ومن 
القران إال رسمه.

ه�ذا غيض م�ن في�ض الث�ورة الحس�ينية 
الخالدة عىل مر السنن من املنظور العقائدي 

اإلصاحي للحياة العامة.
أم�ا املنظور الثان�ي فهو الجان�ب العاطفي 
والذي ينظر إليه عىل أنه مجرد إقامة شعائر 
حس�ينية إلحياء ذكرى واقع�ة الطف كونها 
واقع�ة مأس�اوية إنس�انية وما ج�رى عىل 
عائلة الحسن من حرق الخيام وقتل النساء 
واألطف�ال وس�بي عائلت�ه , دون التعم�ق يف 
مبادي وأهداف الثورة الحسينية وما مطلوب 
منا يف هذا العرص ان نسرتش�د ونس�ري عليه 

من تعاليمه وقيمه.

اإلم�ام  إن 
ل�م  الحس�ن 
ه�و  يستش�هد 
م�ن  وأصحاب�ه 
نبك�ي  أن  أج�ل 

دون  عليه�م  ونلط�م 
بمبادئ�ه  األخ�ذ 
حياتن�ا  يف  الس�امية 

اليومية العامة.
إن اإلمام الحس�ن لم 
يضح ب�كل م�ا يملك 
يف الحي�اة من أجل أن 
نتاجر بقضيته لكسب 
والعواط�ف  األم�وال 

الش�عارات  ورفع 
غ�ة  ر لفا ا
تس�ييس  و

ثورته وتجريها لجهة معينة.
إن اإلمام الحسن الذي أعلنها رصخة مدوية 
يف كرب�اء )إن كان دين محمد لم يس�تقم إال 

بقتيل فيا س�يوف خذيني( يتع�ارض نداؤه 
هذا مع املس�اومن عىل الحق واملداهنن مع 

الباطل. 
إن اإلمام الحس�ن )ع( الذي ضحى من اجل 
البرشية جمعاء دون تمييز يرفض أن تختزل 
ثورت�ه يف مذهب أو دي�ن أو طائفة أو عرق, 
فالحس�ن ن�رباس ل�كل املناضل�ن الرشفاء 
وثورته درس ل�كل املظلومن, وأن من صلب 

أهدافها مقارعة الظاملن. 
ثورة الحسن ثورة عىل الفساد واملفسدين يف 
كل مفاصل الحياة وتج�د يف عاملنا اليوم من 
يتباكى عىل مظلومية الحسن وهو من يعمل 
عىل نرش الفس�اد والتس�رت عىل املفس�دين, 
وليعل�م املتباك�ن ع�ىل مظلومية الحس�ن 

بأنه�ا انتص�ار للحق عىل 
الباطل والرشك,  وانتصار 
إرادة الخري عىل إرادة الرش 

والظام.
بثوري�ة  تبجح�ا  كفان�ا 
الحس�ن  وش�عارات 
ملصالحن�ا  وتسييس�ها 
بدماء  والتج�ارة  الخاصة, 
اآلخري�ن. كفانا اس�تجداًء 
تح�ت  وطمع�ا  ونهب�ا 
الحسينية,  الثورة  يافطات 
كفان�ا جه�ا وتخلف�ا عن 
قي�م اإلم�ام الحس�ن من 
"أق�زام  توجه�ات  خ�ال 
املناب�ر" يف التحري�ض عىل 
الفتن�ة الطائفي�ة والفرقة 
الديني�ة, فاإلمام الحس�ن 
)ع( يبق�ى من�ارا وخال�دا عىل م�ر العصور 
ومل�كا للحياة اإلنس�انية جمعاء, وأن أعمار 

الطغاة لقصرية....

طاهر مسلم البكاء 
م�ن عجائ�ب واقع�ة كرباء، 
ش�ذى  بعط�ر  املضمخ�ة 
الوحي وعبري الرسالة 
ي�ة  ملحمد ا
وأريجه�ا 

الخال�د ع�ىل مر الزم�ان، يحك�ي لألجي�ال عنف�وان البطول�ة والجهاد 
ع�ىل تفاصيله�ا وتب�رص فيه�ا، ال والف�داء، أن كل م�ن أطل�ع 
بع�د يملك إالّ االنفعال بها والتأثر  يحص�ل  وه�ذا  بمبادئه�ا، 
أل�ف وأربعمائ�ة س�نة، فكيف استذكار لثورة حصلت قبل 
الذي�ن  املجاهدي�ن  وقفوا بن يدي الحس�ن )عليه بأولئ�ك 

ظ�ال  تح�ت  الس�يوف غ�ري عابئ�ن باأللوف الس�ام( 
يف حطام الدنيا الفانية، أولئك الزاحف�ة نحوه�م طمعاً 
ش�يعة  م�ن  آل رس�ول الله كان�وا يرون املجاه�دون 
الله عليهم، مروج الجنان ببصرية واضحة، مّن بها 
وتفاهة  العاقبة،  التي ه�ي ممر وحسن  الدني�ا 
بمقر، كانوا يرددون ابتاء وامتحان وليس�ت 

قائده�م  وأمامه�م: والله لو أم�ام 
قتلنا  فيك ثم عدنا، ثم أنن�ا 

مرة  سبعن  قتلنا 
ف�أي  فارقن�اك،  م�ا 

عظيم�ة  أرواح 
ه  ه�ذ

التي أعدها الله تعاىل كركائز لهذه الثورة الخالدة، ومن عجائب كرباء 
أن حماس هذه األمة الخالدة التي قاتلت بن يدي الحسن بقي أريجاً 
أزلياً يف س�ماء كرباء، يغذي النف�وس برحيقه ويزكيها ويرسي فيها 

رسيان الدم يف العروق. 
يحل�ل الس�يد الصدر، الش�هيد األول، ث�ورة جده أبي 

األحرار فيقول :
"حينما تصطنع األمة أخاقية الهزيمة لكي 
تربرها وتشعر ذاتها أنها انهزمت وانتهت 
مقاومته�ا، فتقوم بنس�ج مفاهيم غري 
مفاهيمه�ا االوىل، وقيماً ومثاً وأهدافاً 
غري الت�ي كانت تتبناه�ا باألصل، 
لك�ي ت�ربر فكرياً ه�ذا املوقف 
وكان�ت  تقف�ه،  ال�ذي 
ث�ورة الحس�ن )ع( 
هذه  تبديل  لغرض 
وصنع  األخاقية، 
جدي�دة  أخاقي�ة 

تنس�جم  لألمة 
م�ع 

الق�درة عىل التحرك واإلرادة، وحينما يقول: ال أرى يف الحياة 
م�ع الظامل�ن إالّ برما، فلم تك�ن هذه ش�كوى وإنما كانت 
عملية تغيري ألجل العودة باألم�ة إىل األخاقية التي فقدتها، 

حيث تمثل االمام الحسن ع بأبيات منها: 
سأميض وما باملوت عار عىل الفتى

إذا ما نوى خرياً وجاهد مسل��������ما 
وقد عشنا كيف أن عطر كرباء عاد بدمائه الزكية ليواجه 
طاغية العرص يف العراق، بعد أن حرف األمة عن مس�ارها 
وأوصله�ا إىل هزيمة س�لبية نك�راء، فكان أول 
املتصدين له هو الش�هيد الص�در األول، من 
هو األكث�ر التصاقاً بث�ورة كرباء ومن 

ش  يتنس�م عبريه�ا.. حيث ع�ا
الش�هادة عىل خطى سار إىل 

جده أبي األحرار.
املكي،  اليوم  يف ذلك 

الذي جمع فيه رس�ول 
الله عمومته وسادة 
بن�ي هاش�م قائا: 
يش�د  منك�م  م�ن 
أزري ويعينن�ي عىل 
األم�ر فيكون  ه�ذا 
وخليفتي  وصيت�ي 
ث�اث(  )يكرره�ا 
فلم يكن لها س�وى 
ع�يل،  حس�ن  أب�ي 
يد  الرس�ول  ويرفع 
عيل يف اإلقرار األويل 
بواليت�ه، وه�و م�ا 
س�بق غدي�ر خ�م، 
فينده�ش أعمام�ه 

ويتهك�م بعضهم، فلم يكن ي�روا يف هذا الفتى، وهم البرش 
العاديون، ما كش�فه الله لرس�وله من األمر، وقد كان أمر 

الهي، هل يتخذ نبي ولياً وخليفة بدون أمر الله؟.
وعىل نفس الش�اكلة، تس�اءل املس�لمون األوائ�ل، إزاء ما 
يبديه رسول الله تجاه الحس�ن والحسن ووصفه إياهما 
بسيدي شباب أهل الجنة، وقد تصور البعض أنه لقرابتهم 
منه، ولكن الوقائع التاريخية أثبتت إنهما سيدا شباب أهل 

الجنة بما قدماه لألمة. 
يقول ابن عباس: إن النبي )ص( رفع يديه وقال: 

"الله�م أن�ي أش�هدك أني محب مل�ن أحبه�م، ومبغض ملن 
ابغضهم، وسلم ملن س�املهم، وحرب ملن حاربهم وعدو ملن 

عاداهم، وويل ملن واالهم".
يطلق أبو االحرار ثورته عىل الحكم االموي الدموي الرهيب 

بمقولته الخالدة:
)إن�ا أهل بي�ت النبوة، ومع�دن الرس�الة، ومختلف 
املائكة، بنا فتح الله، وبنا ختم، ويزيد فاسق، فاجر 
شارب الخمر، قاتل النفس املحرتمة، معلن بالفسق 
والفج�ور، ومثيل ال يبايع مثله(، الحس�ن ابن عيل 
هو بإجماع املسلمن أحد أصحاب الكساء وهو أحد 
الذين باهل بهم رس�ول الله نص�ارى نجران، يقول 

الله تعاىل يف محكم تنزيله:
)إِنََّم�ا ُيِري�ُد اللَُّه لُِيْذِه�َب َعنُكُم الرِّْجَس أَْه�َل الَْبْيِت 

رَُكْم َتْطِهرياً ( }33{االحزاب. َوُيَطهِّ
َة يِف  -  ) ُقل ال أَْس�َأُلُكْم َعلَْيِه أَْج�راً إاِل الَْموَدَّ

الُْقرَْبى( }23{ الشورى. 
�َك ِفيِه ِمن َبْع�ِد َما َجاءَك ِم�َن الِْعلِْم  - ) َفَم�ْن َحآجَّ
َفُقْل َتَعالَْواْ َندُْع أَْبَناءَنا َوأَْبَناءُكْم َوِنَساءَنا َوِنَساءُكْم 

َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة اللِّه َعىَل الَْكاِذِبَن{ آل عمران61، 
وه�ي آية املباهلة مع نصارى نجران،ومعلوم من هؤالء الذين باهل بهم 

رسول الله لجميع املسلمن، هم الحسن وأمه وأبيه وأخيه. 
َها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا  ) إِنَّ اللََّه َوَماِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعىَل النَِّبيِّ َيا أَيُّ  -
َعلَْيِه َوَس�لُِّموا َتْس�لِيماً( األحزاب56. وعن الفخر الرازي قال سئل النبي 
)ص ( كي�ف نص�يل عليك يا رس�ول الله، ق�ال: )قولوا الله�م صيل عىل 
محمد، وعىل آل محمد، كم�ا صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم وبارك عىل 
محم�د وعىل آل محم�د كما باركت عىل إبراهي�م وآل إبراهيم، انك حميد 

مجيد(. 
والحس�ن بن عيل هو املميز يف رصوح التاريخ بأنه الشهيد ابن الشهيد، 
ابو الش�هداء ورمز الش�هادة والش�هداء، وهو املنارة التي يبحر صوبها 

الثائرون واملظلومون يف أي زمان ومكان. 
يقول املهاتما غاندي: طالعت بدقة حياة ش�هيد اإلس�ام الكبري ودققت 
النظ�ر يف صفحات كرباء وأتض�ح يل ان الهند إذا أرادت إحراز النرص 

فا بد من اقتفاء سرية اإلمام الحسن.
وق�ال محمد عيل جناح ثائر دولة باكس�تان: ال نج�د يف العالم مثاال 
للش�جاعة كتضحية االمام الحس�ن بنفس�ه وأعتقد أن عىل جميع 
املس�لمن أن يح�ذو حذو ه�ذا الرجل القدوة الذي ضحى بنفس�ه يف 

أرض العراق.
وهك�ذا غريه�م..كل من أطلع عىل ثورة الحس�ن وفه�م معانيها ال 
يمل�ك أالّ االنفع�ال فيها، فهناك العرشات من كت�اب الغرب وقادتها 
ومس�ترشقيها من تأثروا بمب�ادئ وعنفوان ثورة الحس�ن حيث ال 

تكفي هذه العجالة لنقل ذلك.
ونشعر بأن دماء كرباء كما كانت عىل مدى العصور، دافعا للوقوف 
بوجه الظلمة، فهي اليوم تش�مخ علما يوحد شتات األمة وفرقتها، 
وهذا ما يوضحه أرساب ماين الزاحفن صوب كرباء من كل حدب 

وصوب، فهي نور شامخا ييضء الطريق لكل من ضل الطريق 
ملس�تقيم  ا

أن يراج�ع نفس�ه بموضوعي�ة ويعدل 
مس�اره، ونس�تنكر ما يقوم به بعض 
حكام ه�ذا الزم�ان م�ن التضييق عىل 
محبي آل بيت الرس�ول، ومنع الشعائر 
الحسينية، وكأنهم ال يعتربون بالتاريخ 
الطويل، وأن كبتهم لشعوبهم لن يطول، 

إذ أن ثورة الحس�ن نار أبدية ال يطفأ لهيبها وعرب يمكن استرصاخها يف 
كل عرص.

ونختم مع الشاعر حيث يقول :
ح�بل الش��هادة موصول بنا أبداً

             أنا اتخ�ذناه نحو الخ�لد مرتفقا
فمن عيل إىل ابن املرتىض حسن

          إىل حسن نسيم العطر قد عبقا
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الثورة الحسينية .. صرخة مدوية في وجه الطغاة

الوفاء لقضية 
الحسين ليس 

بالمظاهر والقشريات 
, بل بجوهر االنتماء 

الفعلي لمعسكر الحق 
وأن نكون أشداء على 
الباطل وأهله رحماء 

بيننا 

علمتنا الثورة 
الحسينية كيفية 
انتصار الدم على 

السيف 

 الحسين نبراس لكل 
المناضلين الشرفاء 
وثورته درس لكل 

المظلومين

ونحن نس�تذكر اليوم واقعة الطف يف كرباء 
ونق�ف أم�ام دروس�ها البليغ�ة يف ح�رة 
الش�هادة املدوية والتضحيات الكبرية لإلمام 
الحس�ن وصحب�ه وآل بيت�ه "ع" تحرن�ا 
وتصاف�ح وجوهن�ا غ�زة فلس�طن كرب�اء 
الع�رب وهي تذبح اليوم من الوريد إىل الوريد 
كما ذب�ح الحس�ن، وقتل الصغ�ار وترملت 
النس�اء. وكأن التاري�خ يعيد نفس�ه بصورة 
وأخ�رى، ففي الحالتن املوق�ف واحد الدفاع 
ع�ن الح�ق ومحارب�ة الباطل مهم�ا بلغ من 

ق�وة عاتية منفلتة طاغي�ة. لقد واجه اإلمام 
الحس�ن عليه السام جيش يزيد بن معاوية 
الذي يفوقه عددا وعدة ولم يرتاجع أو يساوم 
أو يؤثر سامته عىل أهله وبقي رابط الجأش 
ثاب�ت الجنان ق�وي اإلرادة متس�لحا بالعزم 
واإليم�ان ع�ىل مقارع�ة الطغي�ان ومنازلته 
ودك عرش�ه وكان�ت املنازل�ة رغ�م الفوارق 
ش�اهدا حيا عىل عظمة اإليم�ان الذي يطرز 
الصدور ويم�أل النفوس والعقول.صحيح إن 
تلك املنازلة سجلت فاجعة نحر اإلمام وسبي 

عياله ومقتل أصحابه ولكنها سجلت باملقابل 
بقاء ش�علة اإليم�ان متوهج�ة وان ال خيار 
وال مس�اومة بن الحق والباط�ل مهما طال 
الزم�ن. والي�وم غزة التي تق�ف وحيدة وهي 
تواج�ه العربدة الصهيونية بالقصف وغارات 
الط�ريان التي تس�تهدف ال�زرع والرع وال 
تس�تثني األطفال الرضع والنس�اء والشيوخ 
وتحارصهم لتمنع عنهم الغذاء والدواء واملاء 
تذكرن�ا بالصمت املش�ن الذي يش�به صمت 
القب�ور من قبل أم�ريكا وحلفاؤها وإعرابها 

املتصهين�ن تمام�ا مثل صمت أولئ�ك الذين 
فضلوا ذهب ودراه�م عبيد الله بن زياد الذي 
واله يزيد عىل الكوفة ليشرتي ذمم من ضعف 
إيمانهم وزاغت عيونهم عن الحق، ولكن كما 
أصبح انتصار الدم عىل السيف عنوان خالد يف 
ذاكرة التاريخ يروي لألجيال عىل مدار الزمن 
تلك املآثر الخالدة للبسالة والشجاعة والصرب 
واإليثار والتضحية التي مثلها اإلمام الحسن 
"ع" يف الدف�اع عن القيم واملب�ادئ واألهداف 
النبيلة التي يمثلها اإلس�ام بوجه املنحرفن 

واملنافقن وهو يواجه القوة العاتية يف عدتها 
وعدده�ا ثاب�ت الجن�ان غ�ري هي�اب باملوت 
ورافضا املس�اومة وكل اإلغراءات املادية من 
اج�ل إعاء ص�وت الحق.. سيس�جل التاريخ 
بأحرف من نور صمود وبس�الة وثبات أبناء 
فلس�طن يف مواجه�ة طغي�ان الصهيوني�ة 
العاملي�ة ودولتها املس�خ "إرسائيل" وممثلها 
نتياهو الذي يماثل ويش�ابه يف الصورة يزيد 
ولن يرتاجع أبناء فلسطن حتى تتحرر كامل 

األرض ويندحر الغزاة.

الشـــهــادة .. وكـــربـــالء غـــــزة



قضية استشيهاد اإلمام الحسين عليه السالم مدرسة 
لألجييال، وان أهيم درس يتلقياه الطاليب هيو درس 
الحيياة اليذي يعطيي لإلنسيان، بصيرة للتعايش مع 
النياس وقيوة إرادة للتعاميل ميع اليذات، واألحادييث 
الواردة عن أهل البييت األطهار يف فضيلة أحياء ذكرى 
الحسين )ع( إنميا هيي إرشياد لإلنسيان إىل اسيمى 
الشيخصيات البرشية وارفعها بعيد النبي )ص( وعيل 
ابن أبي طاليب وفاطمة الزهراء واإلمام الحسين )ع( 
وهو اإلمام الحسن ليكون قدوة لنا، ولكن كيف يكون 
الحسين )ع( قدوة لنا؟ إنما يكمن ذلك يف حال تذكرنا 
ملقام الحسن )ع( ومصيبته والسر عىل نهجه، ولهذا 
يقول اإلمام الصادق )ع( "إن لقتل جدي الحسين )ع( 
حيرارة يف قليوب املؤمنن ال تنطفئ إىل ييوم القيامة"، 
هذه الحرارة ليسيت يف قليوب الذاكريين جميعا، إنما 
يف قلوب املؤمنن الذين سياروا عىل خط الحسين )ع( 
وانتهجوا نهجه بإخالص، لذلك فان ذكر الحسين )ع( 
والتمسك بمبدأ الحسن يتوهج يف قلوب هؤالء املؤمنن 

فيرتجم ذكراً عىل ألسينتهم أو حزنا 
الحسين )ع(  عيىل وجوههم.فذكر 
دون التمسيك بالقيم التي استشيهد 
مين اجلهيا ال يكفي لجعل اإلنسيان 
حسينيا تابعا لخط الحسن وسرته 
ومنهجيه وال يعطيه الثقية الكافية 
التيي يحتاجهيا ملواجهية صعوبات 
الحيياة وال يحصل عىل البصائر التي 
يحتاجها ملعرفة الطريق السليم من 
بين الطيرق املختلفة التيي تتزاحم 

عليه يف الحياة الدنيا.
لكين ذكير اإلميام سيالم الليه عليه 
واالنتمياء ليه واالتصيال بخطه هو 
الذي يعطي لإلنسان املنهج الصحيح 
اإلميام  السيليمة،هذا  والبصيرة 
العظيم والقدوة العظمى الذي يجب 
عىل املؤمين ان يقتدي به إنما تجمع 
صفاته الخرة واملباركة صفة أصيلة 
وجذرية وهيي اتصاله بينبوع الخر 
والقوة والقدرة والهيمنة والسلطان 

وهو الله سبحانه وتعاىل.
ان هيذا االتصيال الروحيي بن قلب 
اإلميام وبين معرفية الله هيو الذي 
أعطاه تليك اإلرادة الصلبية والثبات 
عىل مبدأ اإلسالم حينما خره الطغاة 
بن ان ينزل عيىل حكم يزيد أو يقتل 
هو وعياليه، فأطلق رصخته املدوّية 

إىل يومنا هذا: )والله ال أعطيكم بيدي 
إعطياء الذليل وال اقر إقيرار العبيد...(فميا الذي جعل 
الحسين )ع( يقف هذا املوقف العظيم الذي اعزه الله 
به دنيا وآخرة؟ان السيبب يف ذلك هو اإليمان الصادق، 
فالقليب املتصل بالله هو قلب اشيد واقوى من الحبال 
وأكثر بأسا من الحديد والفوالذ،وهذا االتصال الصادق 
اليذي جعل الحسين يختيار اآلخرة بالثبيات عىل املبدأ 
عىل الذلية يف التنازل ألعداء الديين والعقيدة وكان ذلك 
يف رصخة عظيمة وجهها الحسن )ع( يف وجوه طغاة 

بني أمية يف اليوم العارش من املحرم حينما قال: )... أال 
وان الّدعي ابن الّدعي قد

ركز بن اثنتن، بن السيلة والذلية وهيهات منا الذلة، 
يأبيى الله لنا ذلك ورسيوله واملؤمنيون وحجور طابت 
وطهيرت وأنوف حمية ونفوس أبيه من أن تؤثر طاعة 
اللئيام عىل مصيارع الكيرام..( فاالتصيال بالله يمثل 
مفتياح شيخصية املؤمن، والسيبب يف كون الحسين 
بطالً ال يخىش شييئا، والرس يف عظمته ورس استقامته 
وجهيره وصدقه وثباته تكمين يف اتصاله برب العباد، 
وحينميا تتوفر هيذه الصفة يف اإلنسيان فانيه يكون 

عزيزاً.
فالعيزة كلمية واحدة ولكن لهيا معاني بعيدد أنفاس 
الخالئق وبعدد حّبات الرمل يف الصحارى وقطرات املاء 
يف البحار، فعزة النفس هي التي تجعل اإلنسان املؤمن 
يربأ بنفسيه عين الدنيا وعن السفاسيف وعين توافه 
الحياة وهي التي تجعل اإلنسيان صابيراً قوياً ال تهزّه 

املصائب ألنه يعتقد بأنه اكرب منها.

والعيزة هيي التي تجعل اإلنسيان املؤمن صاميداً أمام 
التعذيب واإلغراء والدعاية املظلّلة وأمام كل الصعوبات 
يف الحيياة وهيي التي تجعيل اإلنسيان يف لحظة يختار 
املوت بعزّه عىل الحياة بذلّة،ويطلق تلك الكلمة التي ال 

تزال تدوي يف أفق التاريخ
)هيهات منا الذلة(.

السالم عليك يا أبا عبد الله

طاهر مسلم البكاء 
مين عجائيب واقعية كربالء، 
شيذى  بعطير  املضمخية 
الوحي وعبر الرسالة 
يية  ملحمد ا
وأريجهيا 

الخاليد عيىل مر الزميان، يحكيي لألجييال عنفيوان البطولية والجهاد 
عيىل تفاصيلهيا وتبير فيهيا، ال والفيداء، أن كل مين أطليع 
بعيد يملك إالّ االنفعال بها والتأثر  يحصيل  وهيذا  بمبادئهيا، 
أليف وأربعمائية سينة، فكيف استذكار لثورة حصلت قبل 
الذيين  املجاهديين  وقفوا بن يدي الحسين )عليه بأولئيك 

ظيالل  تحيت  السييوف غير عابئين باأللوف السيالم( 
يف حطام الدنيا الفانية، أولئك الزاحفية نحوهيم طمعاً 
شييعة  مين  آل رسيول الله كانيوا يرون املجاهيدون 
الله عليهم، مروج الجنان ببصرة واضحة، مّن بها 
وتفاهة  العاقبة،  التي هيي ممر وحسن  الدنييا 
بمقر، كانوا يرددون ابتالء وامتحان وليسيت 

قائدهيم  وأمامهيم: والله لو أميام 
قتلنا  فيك ثم عدنا، ثم أننيا 

مرة  سبعن  قتلنا 
فيأي  فارقنياك،  ميا 

عظيمية  أرواح 
ه  هيذ

التي أعدها الله تعاىل كركائز لهذه الثورة الخالدة، ومن عجائب كربالء 
أن حماس هذه األمة الخالدة التي قاتلت بن يدي الحسن بقي أريجاً 
أزلياً يف سيماء كربالء، يغذي النفيوس برحيقه ويزكيها ويرسي فيها 

رسيان الدم يف العروق. 
يحليل السييد الصدر، الشيهيد األول، ثيورة جده أبي 

األحرار فيقول :
"حينما تصطنع األمة أخالقية الهزيمة لكي 
تربرها وتشعر ذاتها أنها انهزمت وانتهت 
مقاومتهيا، فتقوم بنسيج مفاهيم غر 
مفاهيمهيا االوىل، وقيماً ومثالً وأهدافاً 
غر التيي كانت تتبناهيا باألصل، 
لكيي تيربر فكرياً هيذا املوقف 
وكانيت  تقفيه،  اليذي 
ثيورة الحسين )ع( 
هذه  تبديل  لغرض 
وصنع  األخالقية، 
جدييدة  أخالقيية 

تنسيجم  لألمة 
ميع 

القيدرة عىل التحرك واإلرادة، وحينما يقول: ال أرى يف الحياة 
ميع الظاملين إالّ برما، فلم تكين هذه شيكوى وإنما كانت 
عملية تغير ألجل العودة باألمية إىل األخالقية التي فقدتها، 

حيث تمثل االمام الحسن ع بأبيات منها: 
سأميض وما باملوت عار عىل الفتى

إذا ما نوى خراً وجاهد مسلييييييييما 
وقد عشنا كيف أن عطر كربالء عاد بدمائه الزكية ليواجه 
طاغية العر يف العراق، بعد أن حرف األمة عن مسيارها 
وأوصلهيا إىل هزيمة سيلبية نكيراء، فكان أول 
املتصدين له هو الشيهيد الصيدر األول، من 
هو األكثير التصاقاً بثيورة كربالء ومن 

ش  يتنسيم عبرهيا.. حيث عيا
الشيهادة عىل خطى سار إىل 

جده أبي األحرار.
املكي،  اليوم  يف ذلك 

الذي جمع فيه رسيول 
الله عمومته وسادة 
بنيي هاشيم قائال: 
يشيد  منكيم  مين 
أزري ويعيننيي عىل 
األمير فيكون  هيذا 
وخليفتي  وصيتيي 
ثيالث(  )يكررهيا 
فلم يكن لها سيوى 
عييل،  حسين  أبيي 
يد  الرسيول  ويرفع 
عيل يف اإلقرار األويل 
بواليتيه، وهيو ميا 
سيبق غديير خيم، 
فيندهيش أعماميه 

ويتهكيم بعضهم، فلم يكن ييروا يف هذا الفتى، وهم البرش 
العاديون، ما كشيفه الله لرسيوله من األمر، وقد كان أمر 

الهي، هل يتخذ نبي ولياً وخليفة بدون أمر الله؟.
وعىل نفس الشياكلة، تسياءل املسيلمون األوائيل، إزاء ما 
يبديه رسول الله تجاه الحسين والحسن ووصفه إياهما 
بسيدي شباب أهل الجنة، وقد تصور البعض أنه لقرابتهم 
منه، ولكن الوقائع التاريخية أثبتت إنهما سيدا شباب أهل 

الجنة بما قدماه لألمة. 
يقول ابن عباس: إن النبي )ص( رفع يديه وقال: 

"اللهيم أنيي أشيهدك أني محب ملين أحبهيم، ومبغض ملن 
ابغضهم، وسلم ملن سياملهم، وحرب ملن حاربهم وعدو ملن 

عاداهم، وويل ملن واالهم".
يطلق أبو االحرار ثورته عىل الحكم االموي الدموي الرهيب 

بمقولته الخالدة:
)إنيا أهل بييت النبوة، ومعيدن الرسيالة، ومختلف 
املالئكة، بنا فتح الله، وبنا ختم، ويزيد فاسق، فاجر 
شارب الخمر، قاتل النفس املحرتمة، معلن بالفسق 
والفجيور، ومثيل ال يبايع مثله(، الحسين ابن عيل 
هو بإجماع املسلمن أحد أصحاب الكساء وهو أحد 
الذين باهل بهم رسيول الله نصيارى نجران، يقول 

الله تعاىل يف محكم تنزيله:
)إِنََّميا ُيِرييُد اللَُّه لُِيْذِهيَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهيَل الَْبْيِت 

رَُكْم َتْطِهراً ( }33{االحزاب. َوُيَطهِّ
َة يِف  -  ) ُقل ال أَْسيَأُلُكْم َعلَْيِه أَْجيراً إاِل الَْموَدَّ

الُْقرَْبى( }23{ الشورى. 
يَك ِفيِه ِمن َبْعيِد َما َجاءَك ِميَن الِْعلِْم  - ) َفَميْن َحآجَّ
َفُقْل َتَعالَْواْ َندُْع أَْبَناءَنا َوأَْبَناءُكْم َوِنَساءَنا َوِنَساءُكْم 

َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة اللِّه َعىَل الَْكاِذِبَن{ آل عمران61، 
وهيي آية املباهلة مع نصارى نجران،ومعلوم من هؤالء الذين باهل بهم 

رسول الله لجميع املسلمن، هم الحسن وأمه وأبيه وأخيه. 
َها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا  ) إِنَّ اللََّه َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعىَل النَِّبيِّ َيا أَيُّ  -
َعلَْيِه َوَسيلُِّموا َتْسيلِيماً( األحزاب56. وعن الفخر الرازي قال سئل النبي 
)ص ( كييف نصييل عليك يا رسيول الله، قيال: )قولوا اللهيم صيل عىل 
محمد، وعىل آل محمد، كميا صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم وبارك عىل 
محميد وعىل آل محميد كما باركت عىل إبراهييم وآل إبراهيم، انك حميد 

مجيد(. 
والحسين بن عيل هو املميز يف رصوح التاريخ بأنه الشهيد ابن الشهيد، 
ابو الشيهداء ورمز الشيهادة والشيهداء، وهو املنارة التي يبحر صوبها 

الثائرون واملظلومون يف أي زمان ومكان. 
يقول املهاتما غاندي: طالعت بدقة حياة شيهيد اإلسيالم الكبر ودققت 
النظير يف صفحات كربالء وأتضيح يل ان الهند إذا أرادت إحراز النر 

فال بد من اقتفاء سرة اإلمام الحسن.
وقيال محمد عيل جناح ثائر دولة باكسيتان: ال نجيد يف العالم مثاال 
للشيجاعة كتضحية االمام الحسين بنفسيه وأعتقد أن عىل جميع 
املسيلمن أن يحيذو حذو هيذا الرجل القدوة الذي ضحى بنفسيه يف 

أرض العراق.
وهكيذا غرهيم..كل من أطلع عىل ثورة الحسين وفهيم معانيها ال 
يمليك أالّ االنفعيال فيها، فهناك العرشات من كتياب الغرب وقادتها 
ومسيترشقيها من تأثروا بمبيادئ وعنفوان ثورة الحسين حيث ال 

تكفي هذه العجالة لنقل ذلك.
ونشعر بأن دماء كربالء كما كانت عىل مدى العصور، دافعا للوقوف 
بوجه الظلمة، فهي اليوم تشيمخ علما يوحد شتات األمة وفرقتها، 
وهذا ما يوضحه أرساب مالين الزاحفن صوب كربالء من كل حدب 

وصوب، فهي نور شامخا ييضء الطريق لكل من ضل الطريق 
ملسيتقيم  ا

أن يراجيع نفسيه بموضوعيية ويعدل 
مسياره، ونسيتنكر ما يقوم به بعض 
حكام هيذا الزميان مين التضييق عىل 
محبي آل بيت الرسيول، ومنع الشعائر 
الحسينية، وكأنهم ال يعتربون بالتاريخ 
الطويل، وأن كبتهم لشعوبهم لن يطول، 

إذ أن ثورة الحسين نار أبدية ال يطفأ لهيبها وعرب يمكن استراخها يف 
كل عر.

ونختم مع الشاعر حيث يقول :
حيبل الشييهادة موصول بنا أبداً

             أنا اتخيذناه نحو الخيلد مرتفقا
فمن عيل إىل ابن املرتىض حسن

          إىل حسن نسيم العطر قد عبقا
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محمد مهدي حسين  

كان وما يزال وسيبقى يوم العارش من محرم عىل مر الدهور يوما جليال 
وخالدا يف النفوس .. وسيتظل ملحمة الطف التي استشيهد فيها اإلمام 
الحسن بن عيل عليهما السالم وهو يقارع قوى البغي والظلم ويذود عن 
قيم السماء ويدافع عن العقيدة واملبدأ كارشف وأنبل ما يكون الدفاع ... 
ولم يهن ولم ينكل ولم يسياوم حتى استشيهد من اجيل ذلك ومن معه 
جميعا فحق له الخلود .. وصار نموذجا رائعا للتضحية والفداء من اجل 

املبادئ واملثل اإلنسانية الخالدة التي جاء بها الدين اإلسالمي الحنيف.
لقد كان منطقيا من يحمل من جده وأبيه وأمه إرثا ضخما من الرشف 
الباذخ والتاريخ املرشق والرصيد املرشف أن يجود بروحه وبأرواح ذويه 
وأهليه من اجل أن تظيل الرشيعة اإلسيالمية التي اريس أسسيها جده 
املصطفيى صىل الله عليه وآله وسيلم وارفة ومصانة ليعتيل بها شيان 

هذه األمة.
وكان منطقيا أن يتصدى السيبط وريحانة الرسول الكريم محمد )ص( 
لكل من تسيول له نفسيه يف تعطيل أيية مفردة من مفيردات الرشيعة 

لغرض لئيم وخبيث خدمة للمصالح الذاتية الرشيرة.
إن التاريخ العربي واإلسالمي زاخر باملالحم البطولية الخالدة وباألسماء 
العظيمية للقادة العظام الذين حفروا عيىل جبن الزمن مآثرهم وفيض 
عطائهيم ويف مقدمتهم تياج القادة ورمزهم وفنارهم الرسيول األعظم 
محميد )ص( ولم يكن موقف الحسين )ع( يف يوم الطف وإرصاره عىل 
عدم االستسيالم والرضوخ إىل مشييئة املنحرفن إال امتداد ملوقف جده 
املصطفى.. فلم تكن حركته عشيوائية وغر مدروسية ومستعجلة كما 
يحليو للحاقدين ان يصورهيا... بل العكس تماما.. ولهيذا راحت أنامل 
التاريخ تخلد رحلة هذا السبط الطاهر كأندر رحلة يف صفحاته الالمعة 
فحين بدأت قيم الدين اإلسيالمي ومبادئه السيامية تتعرض للتشيويه 
والتحرييف عيىل يد املنحرفن عين الدين الحنيف ممين تربع عىل عرش 
السيلطة الظاملية دون وجه حيق .. وراح هؤالء املرتدين يغيذون الروح 
العصبيية والقيم الجاهلية وحولوا الدين اىل ما يخدم طموحاتهم ويركز 
دعائم دولتهم ويحقق اغراضهم الدنيوية الزائلة والسحت الحرام شاءت 
ارادة القادر وحكمته ان تختار الحسن )ع( للنهوض بمهمة الدفاع عن 
املبيادئ والقيم التي كان مين يمثلها ، ويدرك ثمن الدفياع عن بقائها.. 
ليجسد بعد ذلك باستشهاده يف سبيلها أروع صور االلتزام بهذه املبادئ 

والتمسك بالحق ومقاومة الباطل الرشس واملهانة.
لقيد جسيد أبو عبد الله يف هيذا اليوم عىل رمال كربالء.. كربالء العشيق 
اإللهي للحق والحرية يف مواجهة اتباع الهوى والشييطان ، جسيد اروع 
البطيوالت ورضب أروع األمثلية يف الصالبية التيي ال تلين مهميا كانت 
الخطيوب ... وقال : ) والله ال أعطيهم بييدي إعطاء الذليل وال اقر إقرار 
العبيد ... يابن الله لنا ذلك ورسيوله واملؤمنون ( وأبى أن يرتاجع وينزل 
عىل سلطة  الظلم والطغيان وتشويه الدين واملتاجرة به فقرر ان يصمد 
إمام الباطل برغم قلة العدد وخذالن النارص، ويندفع اىل خضم العسيكر 
اللجب ليصبح بعيد موقعة الطف أمثولة لألجيال ويكون موضع اعتزاز 
وفخير لكل الرشفياء البد لنا ونحن نعييش الذكرى ان نسيتذكر بإكبار 
وإجالل صمود سييد الشهداء الحسن )ع( وصربه وجلده وعطائه مع 
تليك النخبة الطاهرة من أهل بيتيه واصحابة الذين وقفوا بوجه الباطل 
ليعبيدوا طريق الحريية بالدم وتصبح بذلك ثورة الحسين الرشارة التي 
فجرت كل الثورات الالحقة يف مواجهة كل إشكال الظلم واملنكر والعبودية، 
أن نقسم ونحتفي بهذه املناسبة بما يليق بها وان نحسن إبراز النهضة 
الحسينية، إضافة اىل ما يفعله اهل العطاء سواء كان العطاء بالعطاء او 
بامليال وبالصرب والصمود ام نقاء بالكلمة الرشيفة النظيفة ... علينا ان 
نؤسيس )بانوراما(  عاملية، وإنشاء متحف يخلد امللحمة.. وعرض فني 
فيه  يشرتك 
رجال الدين 
ء  علميا و
ء  بيا د ا و
ن  نيو فنا و
يقوم  كبار 
ض  بعير
قعية  ا لو ا

بنحيو 
ي  ر حضيا
ي  ر ثيو و
خالقيي  وا
ي  بيو تر و

تبقيى 
لقية  عا
ذاكيرة  يف 
يين  ئر ا لز ا
يين  ملعز ا و
عيىل ميدى 
العيام كله ، 
من محرم اىل محرم .. وان عمال فنيا واحدا بهذا املسيتوى يف محرم ، قد 
يعيادل يف أثيره األخالقي والرتبوي والثقايف مواعيظ  كثرة، وانك لتقول 
عند مشياهدتك مثل ذلك : أعطوني مسلسيال ناجحا كهيذا وخذوا مني 

مئة موعظة.

لنستذكر بإجالل ثورة 
الحسين )ع( 

الطف.. دروس بليغة لألجيال
ونحن نسيتذكر اليوم واقعة الطف يف كربالء 
ونقيف أميام دروسيها البليغية يف حيرة 
الشيهادة املدوية والتضحيات الكبرة لإلمام 
الحسين وصحبيه وآل بيتيه "ع" تحرنيا 
وتصافيح وجوهنيا غيزة فلسيطن كربيالء 
العيرب وهي تذبح اليوم من الوريد إىل الوريد 
كما ذبيح الحسين، وقتل الصغيار وترملت 
النسياء. وكأن التارييخ يعيد نفسيه بصورة 
وأخيرى، ففي الحالتن املوقيف واحد الدفاع 
عين الحيق ومحاربية الباطل مهميا بلغ من 

قيوة عاتية منفلتة طاغيية. لقد واجه اإلمام 
الحسين عليه السالم جيش يزيد بن معاوية 
الذي يفوقه عددا وعدة ولم يرتاجع أو يساوم 
أو يؤثر سالمته عىل أهله وبقي رابط الجأش 
ثابيت الجنان قيوي اإلرادة متسيلحا بالعزم 
واإليميان عيىل مقارعية الطغييان ومنازلته 
ودك عرشيه وكانيت املنازلية رغيم الفوارق 
شياهدا حيا عىل عظمة اإليميان الذي يطرز 
الصدور ويميأل النفوس والعقول.صحيح إن 
تلك املنازلة سجلت فاجعة نحر اإلمام وسبي 

عياله ومقتل أصحابه ولكنها سجلت باملقابل 
بقاء شيعلة اإليميان متوهجية وان ال خيار 
وال مسياومة بن الحق والباطيل مهما طال 
الزمين. والييوم غزة التي تقيف وحيدة وهي 
تواجيه العربدة الصهيونية بالقصف وغارات 
الطيران التي تسيتهدف اليزرع والرع وال 
تسيتثني األطفال الرضع والنسياء والشيوخ 
وتحارصهم لتمنع عنهم الغذاء والدواء واملاء 
تذكرنيا بالصمت املشين الذي يشيبه صمت 
القبيور من قبل أميركا وحلفاؤها وإعرابها 

املتصهينين تماميا مثل صمت أولئيك الذين 
فضلوا ذهب ودراهيم عبيد الله بن زياد الذي 
واله يزيد عىل الكوفة ليشرتي ذمم من ضعف 
إيمانهم وزاغت عيونهم عن الحق، ولكن كما 
أصبح انتصار الدم عىل السيف عنوان خالد يف 
ذاكرة التاريخ يروي لألجيال عىل مدار الزمن 
تلك املآثر الخالدة للبسالة والشجاعة والصرب 
واإليثار والتضحية التي مثلها اإلمام الحسن 
"ع" يف الدفياع عن القيم واملبيادئ واألهداف 
النبيلة التي يمثلها اإلسيالم بوجه املنحرفن 

واملنافقن وهو يواجه القوة العاتية يف عدتها 
وعددهيا ثابيت الجنيان غير هيياب باملوت 
ورافضا املسياومة وكل اإلغراءات املادية من 
اجيل إعالء صيوت الحق.. سيسيجل التاريخ 
بأحرف من نور صمود وبسيالة وثبات أبناء 
فلسيطن يف مواجهية طغييان الصهيونيية 
العامليية ودولتها املسيخ "إرسائيل" وممثلها 
نتياهو الذي يماثل ويشيابه يف الصورة يزيد 
ولن يرتاجع أبناء فلسطن حتى تتحرر كامل 

األرض ويندحر الغزاة.

الشـــهــادة .. وكـــربـــالء غـــــزة



       امل�ستقبل العراقي / متابعة

تتباي�ن آراء اآلباء بش�أن تدبي�ر وقت الف�راغ أو ما 
يع�رف بالوقت الثالث لألطفال بي�ن مؤيدين لوضع 
جدول�ة خاصة ب�ه واتباع نظام معي�ن أثنائه، وبين 
رافضين لذلك، انطالقا من إيمانهم أن األبناء وحدهم 

لهم حرية التصرف فيه.
ف�ي هذا التحقيق نط�رح آراء الطرفين، فاألول يلجأ 
إلى حل�ول كثيرة ي�رى أنها في صال�ح األبناء ومن 
ش�أنها أن تع�ود عليه�م بالنفع س�واء تعل�ق األمر 

بالجانب الفكري أم البدني، 
أم�ا الط�رف الثان�ي فيرف�ض حرم�ان األبن�اء من 
االستمتاع بأوقات الفراغ وقضائها في اللهو واللعب 
أو حتى مش�اهدة التلفزيون لس�اعات طويلة، ومن 
بين االعتبارات األخرى التي قد تجعل فئة أخرى من 
اآلب�اء ال تضع برمجة خاصة ألطفالهم خالل أوقات 
الفراغ، الجانب االقتص�ادي، إذ يقولون إن مهمتهم 
تقتص�ر فقط على توفي�ر الضروري�ات لألبناء، أما 
وض�ع برنام�ج لتدبي�ر الوق�ت الثالث فس�يكلفهم 

ميزانية إضافية تثقل كاهل األسرة وتزيد أعباءها.
 حاولن�ا جس النبض حول موضوع يثير تس�اؤالت 
كثي�ر من اآلباء ح�ول الصيغة المثل�ى لتدبير الوقت 
الثال�ث ف�ي أنش�طة م�ن ش�أنها أن تنم�ي ق�درات 
ومع�ارف األبناء الفكرية والبدني�ة، وذلك من خالل 

استقاء مجموعة من اآلراء.

االأن�سطة والتفاعل االجتماعي
الس�يدة أم علي "موظف�ة" وأم لطفلي�ن ولد وبنت  
تق�ول "يقض�ي الطف�ل معظم فت�رة اللع�ب داخل 
المن�زل، وي�ؤدي معظ�م ألعابه تحت إش�راف أفراد 
أس�رته وتوجيهه�م، ويقتبس كثيرا م�ن عناصرها 
من أعمالهم. فكلما كانت بيئة المنزل مس�اعدة على 
اللعب، وكانت األس�رة رش�يدة في توجي�ه أطفالها 
وإش�رافها عليهم ف�ي ألعابهم، حق�ق اللعب فوائده 
في التربية وساعد على إعداد النشء إعدادا صحيحا 
للحياة "وترى الباحثة االجتماعية أشواق كريم" ان 
األسرة الحديثة هي األسرة الصغيرة التي تتكون من 
الزوجي�ن وأبنائهما، وعن طريقها يكتس�ب الطفل 
قيم�ه االجتماعي�ة ومعايي�ره الس�لوكية حيث تعد 
األس�رة الجماعة األولية التي تكسب النشء الجديد 
خصائصه االجتماعية األساسية، وكما يتأثر الطفل 

بأسرته فإنه يؤثر أيضا فيها". 
ويؤكد المربون أن المنزل له وظائف تربوية خاصة 
به ال يكاد يش�اركه فيها غيره من عوامل التنش�ئة، 
فهو العام�ل الوحيد للحضان�ة والتربية المقصودة 
ف�ي المراح�ل األول�ى للطفول�ة. وال تس�تطيع أية 
مؤسس�ة عامة أن تحل محله في هذه الش�ؤون، إذ 
يقع على المنزل قدر كبير من واجب التربية الخلقية 

والوجدانية والدينية في جميع مراحل الطفولة".
وتشير نتائج دراسات عديدة إلى أن اشتراك األطفال 
في أش�كال متنوعة من أنش�طة وقت الفراغ يعتمد 
بش�كل كبي�ر عل�ى الخلفي�ة االجتماعي�ة والبني�ة 
األساس�ية المتاح�ة في البيئة المحيط�ة باألطفال، 
والت�ي تمدهم به�ا المدرس�ة في معظ�م األوقات. 
كم�ا أن أهم جزء في التربية هو تعليم األبناء كيفية 
االنتفاع بأوقات فراغه�م، وإذا تم تعويد األبناء منذ 
الطفولة على االنتفاع بأوقات فراغهم فيما يفيدهم 
بدني�ا وعقلياً وخلقي�ا واجتماعيا وعلمي�ا وعمليا، 
فإن ذلك يؤدي إلى تكوين مجتمع صالح يقدر قيمة 

الوقت ويدرك فائدته.
ويعل�ق فاض�ل عب�اس "م�درس" عل�ى موض�وع 
االطفال وقضي�ة وقت الفراغ قائ�ال "ومهما كانت 
التغي�رات االجتماعي�ة ف�إن التنش�ئة االجتماعي�ة 
لالس�تفادة من وقت الفراغ هي مس�ؤولية األسرة 

في المنزل بالدرجة األولى، إذ ال يمكن تجاهل أهمية 
الترويح األس�ري، فقد أك�دت نتائج األبحاث على 

أن المه�ارات التي يمارس�ها معظ�م الكبار من 
الشباب قد تعلموها في مرحلة الطفولة، كما 
أن الترويح األس�ري داخل المنزل يعمل على 
ترابط األس�رة. وتظهر الحاج�ة إلى توفير 
حجرة ترويح في المنزل تتس�م باالتس�اع 
ويمكن اس�تخدامها لممارس�ة األنش�طة 
الترويحية، حيث يتجمع فيها أفراد األسرة 

للنق�اش وتبادل وجهات النظر والقراءة 
واالط�الع أو لمش�اهدة التليفزيون أو 

لمجرد الراحة واالسترخاء" .

االنحراف و�سوء تدبري اأوقات 
الفراغ !!

إن أوقات الفراغ إذا لم يخطط 
لها بش�كل صحي�ح، بحيث 

يك�ون عطاؤه�ا إيجابيا، 
يضم�ن س�المة الف�رد 

فس�وف  والمجتم�ع، 
مس�الك  إلى  تنته�ي 
االنحراف التي يدمر 

اإلنسان فيها ذاته 
ومجتمعه، لذلك 

ق�د  فالعالق�ة 
تكون تالزمية 
أوق�ات  بي�ن 

الف�راغ وما قد 
تنته�ي إلي�ه من 

الضياع الذي يؤدي 
إل�ى االنح�راف، ه�ذا 

ماقال�ه الباحث التربوي 
ناص�ر  الخال�ق  عب�د 
ع�زت  "وق�د  مضيف�ا 

الدراس�ات  بعض 
لت�ي  ا

تناولت االنحراف 
ع�ام  بش�كل 
ف  ا نح�ر ا و
ث  ا ح�د أل ا
بشكل خاص، 
ذلك  أس�باب 
البيئ�ة  إل�ى 
ية  س�ر أل ا
يكون  وم�ا 
م�ن  فيه�ا 
أو  تف�كك، 
تنشئة  سوء 
غيرهم�ا.  أو 
م�ن  وهن�اك 
إل�ى  عزاه�ا 
جماع�ة الرف�اق 
ف�ي  وأثره�ا 
الحدث، وما ينتج 
عنه�ا م�ن مخالطة 
لقي�م  واكتس�اب 
الجماعة،  تلك  ومعايير 
وم�دى تقم�ص الح�دث لتلك 
المعايي�ر، وم�ن ث�م ترجمتها 
إل�ى س�لوك عملي.. ف�ي حين 
أرجعت دراسات أخرى أسباب 
الظ�روف  إل�ى  االنح�راف 
االقتصادي�ة ألس�ر األحداث، 
بينم�ا أكد آخرون أن انحراف 
األح�داث إنم�ا يع�ود بدرجة 
كبيرة إلى )وقت الفراغ( الذي 
يعيش�ه الح�دث، باعتبار 
أن ذل�ك الوق�ت يهيئ 
المناس�ب  المن�اخ 
خالل  من  لالنحراف 

م�ا يمارس في�ه من أنش�طة ق�د تكون س�لبية، أو 
انحرافي�ة". واوضح الترب�وي "وان بعض الباحثين 
ونوعي�ة  الف�راغ  وق�ت  قض�اء  م�كان  أن  ذك�روا 
المش�اركين للحدث في قضائه، يع�دان عاملين من 
عوام�ل االنح�راف، فق�د أش�ارت بعض الدراس�ات 
التي أجريت ف�ي بعض الدول العربي�ة عن متعاطي 
المخ�درات، إل�ى أن أغلبه�م كانوا يش�غلون أوقات 
فراغهم، إما في الطرقات العامة، أو في الجلوس في 
المقاهي الش�عبية عندما كانوا في مرحلة الش�باب 

من عمرهم".

الوقت الثالث.. وثقافة املجتمع
 ولكن هل يمكن أن نتحدث عن ش�يء اس�مه الوقت 
الثال�ث ف�ي الثقافة العراقي�ة ؟ تس�اؤل اجابنا عنه 
اس�تاذ عل�م االجتم�اع عب�د المنعم صبي�ح بالقول 
"الوقت الثالث هو ما يس�مى ف�ي التصنيف الزمني 
وقت الفراغ، أي ما تبقى بعد الخلود للراحة من عمل 
مض�ن ف�ي المعم�ل أو الحق�ل أو اإلدارة أو المتجر، 
واله�دف منه الترويح عن النفس أو اس�تثماره فيما 
يعود على الش�خص بالنفع جس�دا وروحا. فهل له 
م�ن وجود في الثقافة العراقية ؟ "واضاف" بداية ال 
بد من اإلشارة إلى مفهوم الثقافة. فالثقافة مفهوم 
شاسع ومعقد لكن يمكن إجمالها بأنها تشمل نمط 
تفكير العراقيين ومعتقداتهم وتصوراتهم وصورهم 
ف�ي عقوله�م  الموج�ودة  واالنطباع�ات  الذهني�ة 
وتمثلهم لألش�ياء المادي�ة والمعاني التي يضفونها 
عل�ى الطبيع�ة ورموزها. وتش�مل أيض�ا عالقاتهم 
وخط�وط تواصله�م واتصاله�م والتفاع�ل ف�ي ما 
بينهم وبين ما يشكل مقدساتهم وطقوسهم. وكما 
يبدو، نجد أن المركبات الثقافية تتداخل فيها العديد 
من األشياء واألفكار والعالقات ومنها األكل والنوم 
واللع�ب والضح�ك والفرج�ة واألف�راح واألعراس 
واالس�تمتاع بمش�اهد تتي�ح االس�ترخاء النفس�ي 
والمتع�ة والحصول على اللذة ف�ي كل تجلياتها. إن 
هذه األش�كال الثقافية ومركباته�ا، ال تتم في فراغ 

أو عدم، بل تش�غل حيزا في الزمان وتس�تغرق وقتا 
قد يطول أو يقصر حس�ب الفئة العمرية لألشخاص 
والجنس والمهنة والمناس�بة والمجتمع، وحس�ب 
المج�ال والزمان، فهي إذن وقت ثال�ث بامتياز، من 
حيث إنها تتم خارج سلوك المعرفة وسلوك الخبرة، 
أي س�لوك اإلنتاج والعمل والكس�ب." واشار" بناء 
عل�ى هذا التحديد، يمكن القول ب�أن للعراقيين وقتا 
ثالث�ا، لكن خارج إدماجه في بنية الوعي عند العامة 
منه�م. وف�ي نظري فإن الس�لوك ال�ذي يتحكم في 
الوق�ت الثالث لغالبيتهم، هو الس�لوك الغريزي الذي 
يفج�ر المكب�وت والمحظ�ور ويؤجج التم�رد على 
المعتاد والنمطي عن طريق النكتة أو اللعب والسهر 
وع�دم اهتم�ام التلمي�ذ بواجبات�ه واألب بالتزاماته 
والمسؤول بمس�ؤولياته. وقد يتداخل الوقت الثالث 
عندنا مع وقت اإلنت�اج وفي لحظات اتخاذ القرارت 
الصعبة والحاسمة تحت اسم الشعبوية )التهريج(. 
غي�ر أن م�ن المالح�ظ أن ج�ل العراقيين يعيش�ون 
فضفض�ة في  الوق�ت، لدرجة أن�ه يتهي�أ للمرء أن 
ال�كل عاطل عن العم�ل، فالمقاهي بالم�دن الكبيرة 
والصغي�رة يرتاده�ا الكثي�ر م�ن الن�اس، واألزق�ة 
والش�وارع غاص�ة بالش�باب، منه�م القاب�ع عل�ى 
الرصيف ومنهم المتكئ على جدران البنايات ومنهم 
المتأم�ل الش�ارد المتح�رش بالم�ارات من النس�اء 
والفتيات دون حياء، والش�يوخ، كائنات متقوس�ة، 
يش�كلون حلقات في الفض�اءات العمومية للعب أو 
الدومينو والطاولي، وآخ�رون منهم ينتظرون أذان 
الص�الة على عتب�ات المس�اجد، مع ذك�ر أن الدول 
المتقدم�ة أعدت  لكبار الس�ن من مواطنيها ش�عبة 
بجامعاتها تس�مى ش�عبة الس�ن الثالث. لكن عندنا 
لكل وقته الثالث ال�ذي قد يعيه أو ال يعيه، المهم أنه 

يمر كحد السيف في انتظار النهاية".

املراهقون ووقت الفراغ
وبشأن وقت الفراغ وتعامل األهل مع أبنائهم خاصة 
المراهقي�ن منهم والخ�وف، عليهم س�ألنا الدكتور 
معتز عبد الرحمن المتخصص بعلم النفس وتعليقه 
ع�ن الموضوع فأجابن�ا قائال "أن الوق�ت الفارغ أو 
ما اصطلح على تس�ميته في السوسيولوجيا الوقت 
الثالث، يتطلب نوعا من التبصر والمراقبة واليقظة، 
س�واء م�ن ط�رف اآلب�اء أم األبن�اء ذك�ورا وإناثا، 
ويتطل�ب األمر حس�ن تدبي�ره وتس�ييره والتحكم 
ف�ي اإلمكاني�ات الت�ي يتيحه�ا واالنش�غاالت التي 
يفرضها. فأغل�ب المراهقي�ن والمراهقات يجدون 
أنفسهم تائهين بين مطلبين: مطلب تلبية الحاجات 
الترفيهي�ة الملح�ة المتنوعة المش�ارب التي تحدث 
متع�ة ولذة لصاحبها، ومطلب الواجب وااللتزام بما 
هو مفروض كمسؤولية. فهذا الصراع الذي يعيشه 
المراه�ق كثيرا م�ا يترتب عنه قل�ق عصابي يؤرقه 

ويؤرق والديه".
وأضاف "وم�ن المالحظ أن أغلبية الش�باب، ذكورا 
وإناثا، يلجأون إلى ن�وادي االنترنيت لقضاء وقتهم 
الثال�ث ف�ي "الش�ات" والتواص�ل االفتراض�ي مع 
أش�خاص كونيين، ويس�تمرون في ذلك مددا زمنية 
طويل�ة ق�د يترت�ب عنه�ا إدم�ان مفرط. كم�ا نجد 
بعضهم مدمن على مشاهدة األفالم ونكت اليوتوب 
والفيسبوك والبالي ستايشن والسباحة في اآليبود 
والهوات�ف المحمولة الجدي�دة والذكية وغيرها من 
وس�ائل الترفيه االفتراضية. إال أن بعضهم ينصرف 
إلى ممارس�ة الرياض�ة بالن�وادي المع�دة لذلك، أو 
الحضور في تجمعات لجمعيات المجتمع المدني أو 
دورات حزبي�ة تكوينية أو االس�تفادة من المعارف 
واألبح�اث التي تتيحها وس�ائل االتص�ال والمواقع 
االلكترونية "الش�يء الذي يكس�بهم عادات حس�نة 
ويع�ود عليه�م بالنف�ع ويعدهم للمس�تقبل كنشء 

صالح ومسهم في تنمية البلد".
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وقت الفراغ لألطفال.. ورطة اآلباء

اشتراك األطفال في األنشطة المتنوعة يعتمد على الخلفية االجتماعية

األسرة وشجار األبناء

كيف تجتاز خصومة األشقاء بأقل الخسائر ؟!
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        امل�ستقبل العراقي / ميثاق �سلمان
"ه�ذه اللعبة لي" يصرخ ياس�ر، فيجيبه كريم: "ال 
إنه�ا لي. إنك تؤلمني يا ياس�ر، أفل�ت يدي"... هذه 
لقطة من مس�رحية المعارك المتواصلة بين ولدي 
ن�وال. مش�ادات تب�دأ منذ الصب�اح، ث�م تتابع بعد 
عودة  ياسر وكريم من المدرسة، وال تنتهي إالّ بعد 

خلودهما إلى النوم. 
"الوضع لم يعد يطاق"، تقول نوال التي اضطررت 
أن تترك عملها ك�ي تبقى مع ولديها بعد عودتهما 
من المدرس�ة: "م�ا أن يصال حتى يتح�ّول الوضع 
ال�ى كارث�ة حقيقي�ة. ص�راخ يعلو من هن�ا، لعب 
تتكس�ر عل�ى األرض وتطير الى هن�اك، بكاء يعلو 
حيناً وأبواب تغلق بقوة حيناً آخر". وسط كل هذه 
المش�كالت، تعترف نوال أنها فقدت السيطرة على 
الوضع، مشيرة إلى أنها تعيش في ضياع تام. فمن 
جهة، تخش�ى الدخول في متاهة التربية القاس�ية 
والعقاب بالضرب، ومن جهة أخرى ال تثق بالتربية 
الفردي�ة التي تدعو األهل إلى إعط�اء الطفل كامل 
الحرية في التصرف. فأي نمط من التربية يجب أن 
يتبع األهل للحّد من الشجار المستمر بين "األخوة 

األعداء" ؟.

املجتمعات وتراجع م�ستوى الرتبية
ف�ي يومنا ه�ذا، ب�دأت المجتمع�ات تفق�د قيمها 
ش�يئاً فش�يئاً وتتناس�ى عاداته�ا وتقاليدها. من 
هن�ا، ترب�ط المعالجة النفس�ّية د. س�ناء ابراهيم 
ه�ذا التغيي�ر االجتماعي بتراجع مس�توى التربية 
التي يتلقاه�ا األوالد، والتي بات�ت تقوم على مبدأ 
"الال قيم". هك�ذا، بدأ األوالد يفقدون الحدود التي 
تضبط تصرفاتهم، وارتفع أيضاً "بشكل ملحوظ" 
منس�وب قل�ة التهذي�ب بين أبن�اء الجي�ل الجديد. 
وتالياً، بات طبيعياً أن تتخذ الشجارات بين اإلخوة 
طابع�اً عنيفاً! ل�ذا، تنص�ح إبراهيم األه�ل بإتباع 
نمط تربوي يحّد من مس�توى العنف لدى أبنائهم، 

ويفرض عليهم القيم االجتماعية األساس�ّية التي 
بدأت تختف�ي تدريجياً من مجتمعن�ا !. وفي وقت 
تنصح الدكتورة س�ناء الوالدة ن�وال بعدم اإلفراط 
في القلق، ألنها ليست الوحيدة التي تعاني مشكلة 
مماثل�ة، تش�ّد - كخط�وة أولى- عل�ى البحث عن 
أس�باب تفاقم الخالفات بين األوالد، وعن العوامل 

التي تزيد من حدتها !.

االألعاب والتلفاز والغرية !!
ه�ل تدرك�ون كمي�ة رس�ائل العنف الت�ي تضّخها 
برامج الرس�وم المتحرك�ة مثالً، أو التي ترس�لها 
األلع�اب اإللكترونّي�ة القائمة على مب�دأ الحروب 
والقت�ل ؟ يمض�ي األوالد س�اعات أم�ام شاش�ة 
التلفزي�ون والكومبيوت�ر، فيم�ا هي تنم�ي فيهم 
الرغب�ة ف�ي الممارس�ات العنيف�ة والمي�ل إل�ى 
المشاجرة وافتعال المش�كالت. وهنا تؤكد. سناء 
المتخصصة بعلم النفس،  "أن هذه الظاهرة تشكل 
س�بباً رئيس�ا لتعزيز مي�ول العنف ل�دى األوالد" . 
وتضي�ف ف�ي تأش�يرها للظاهرة "وه�ل تعلمون 
أن الغي�رة بي�ن اإلخوة ق�د تدفع به�م، في معظم 
األحيان، إلى نوع من الس�باق للحصول على رضى 
األهل واهتمامهم؟، وقد تتخذ هذه الغيرة أش�كاالً 
مختلفة، بينها الصراعات والمشاكل مع أشقائهم 
"اللدودين" ! فهذا يقول هذه الدمية لي ! هذا صحني 
! إنه صديقي أنا فحس�ب". لذلك اقول "حب امتالك 
األلع�اب والمالبس وحتى المأك�والت واألصدقاء، 
من األس�باب التي ت�ؤدي إلى نش�وء خالفات بين 
اإلخ�وة وكذلك  العالقات المتش�ّنجة بين الوالدين 
ومشاجرتهما بشكل شبه دائم، ينعكس سلباً على 
سلوك األوالد وتصرفاتهم تجاه بعضهم البعض". 

متى وكيف يتدخل االأهل ؟
ولكن مت�ى وكيف يتدخ�ل األهل لمعالجة ش�جار 
اإلخوة ف�ي البيت ؟ تس�اؤل أجابنا علي�ه الدكتور 
س�عد محم�ود "نفس�ية وعصبي�ة" قائ�ال، "على 
األه�ل توقع المش�كلة قبل حصوله�ا، ومن خالل 

معالمه�ا األولّية. مع ب�دء ارتفاع ص�وت األوالد، 
أو م�ع ظهور مالمح التوتر أو االس�تعداد للغوص 
في ش�جار حام، يجب أن يتدخ�ل األهل ليتحاوروا 
م�ع أوالدهم. مضيف�ا "لكن الح�وار يبقى عنصرا 
أساس�يا في حل المش�كلة. ذلك ان األهل يشكلون 
صورة معينة يتبعه�ا األوالد في نمط العيش وفي 
تكوي�ن ش�خصيتهم، وإذا اعت�ادوا عل�ى الح�وار 
والمطالب�ة بحقه�م بطريق�ة حضاري�ة تخلو من 
الص�راخ، فإن هذا األمر يش�كل خط�وة أولى نحو 

التخلّص من الميل الى العنف.
في المقابل، ال تنس�وا أنهم -ورغم كل شيء أوالد 
أطف�ال-، أي أنهم يحّبون اللعب ويعش�قون اللهو 
والتسلية، فاستثمروا هذه الرغبة كلما شعرتم بأن 

الشجار آٍت ال محالة" .
مح�اوالت  تفش�ل  األحي�ان،  بع�ض  ف�ي  لك�ن، 

تجّن�ب الش�جار، فكي�ف يس�تطيع األه�ل 
ف�رض الس�يطرة ؟ وع�ن ذل�ك قال: 

ض  يفتر به�م "

ة  لسيطر ا
هادئ�ة  بط�رق 

وواعي�ة. كم�ا، يج�در 
به�م أن يعلّم�وا أوالدهم ما 
ه�و التصرف غي�ر المقبول، 

وكي�ف تجاوزوا الح�دود األخالقية عب�ر تعاملهم 
بي�ن بعضهم البعض. واألهم م�ن ذلك، أن كل نزاع 
يرتكز على مبدأ "ال غالب وال مغلوب"، وأن كل من 

أخطأ بحق اآلخر سيعاقب.
إذاً، يج�د األه�ل أنفس�هم مرغمين عل�ى التدخل، 
عندما: يتعّرض أحد الولدي�ن لآلخر بكلمات بذيئة 

عنيف�ة.   س�المة وح�ركات  تتع�ّرض 
الولدي�ن  كليهم�ا أح�د  أو 

. محاول�ة للخط�ر
خ  أل كبر ا أل ا

لسيطرة  ا
عل�ى 

 . صغ�ر أل ا
األهل  وتدخل 

ل األخ الش�قيق األصغر  هنا أساس�ي، ك�ي ال يتحوَّ
الحلقة األضع�ف، مما يترك لديه تأثيرات نفس�ّية 
سلبية، في المقابل، يجب أن يبقى األهل متفرجين 
غير مبالي�ن، عندما يالحظ�ون أن اإلبن يدافع عن 
نفس�ه وعن حقوق�ه خ�الل الش�جار، وأن حدود 
الش�جار لم تتخَط "الخط األحمر"، أي لم تصل إلى 

المعارك باأليدي" .

ن�سائح للأهل
وع�ن الط�رق المثل�ى والجي�دة لمعالجة ش�جار 
وغي�رة األطف�ال م�ن بعضه�م البع�ض  أش�ارت 
بحوث ودراس�ات تربوي�ة واجتماعي�ة إلى جملة 
م�ن الط�رق ومنه�ا القول، ع�ودوا أوالدك�م على 
مب�دأ المكاف�أة والعق�اب، فمن جهة تت�م مكافأة 
الذي يحس�ن التص�رف ويتفادى المش�اكل، ومن 
جه�ة أخ�رى يعاقب م�ن يش�عل الفتيل ويس�تمر 
ف�ي نوبات الغضب والصراخ والب�كاء. انتبهوا إلى 
كيفية اختيار العقاب، فق�د ال يكون فّعاالً إالّ إذا 
حقق مبتغاه. كذلك األمر بما يتعلق بالمكافأة، 
يجب أن تكون مفضلة لدى األوالد، كتحضير 
الحلوي�ات ودع�وة أصدقائ�ه إل�ى المنزل.  
ويؤكد الخبراء أن المبدأ الصحيح للعقاب 
والمكافأة مهم جداً في التربية الصالحة، 
وأن المطالع�ة خير دواء لكس�ر حاجز 
الجلي�د بي�ن أوالدك�م، جرب�وا ه�ذه 
الطريقة عبر اختيار قصص تتضمن 
عبراً ودروساً أخالقّية، وستلحظون 
حينه�ا التغيير!تنصح  الدراس�ات 
أيض�ا األه�ل ب�أال يت�رددوا بي�ن 
الحين واآلخر باستشارة الطبيب 
النفس�ي، وخصوص�اً إذا كانت 
المش�كلة تتضمن المش�اجرة 
والعنف. وتحصد االستش�ارة 
النفس�ّية نتائج أفضل، كلما 

كان عمر الولد صغيراً.  
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       امل�ستقبل العراقي/ الدكتور علي التميمي

المش�روع الثقافي مؤشر من مؤشرات 
نج�اح األم�ة والش�عب والدول�ة, وهو 
بالتالي مؤش�ر على نجاح الكتاب الذين 
او تل�ك األم�ة  ينتم�ون لذل�ك الش�عب 

والدولة.
ولدت حكومتنا بعد 2003 على اس�اس 
والتعددي�ة  والدس�تور  االنتخاب�ات 
والديمقراطي�ة ولك�ن الدس�تور كت�ب 
بطريقة الذي يش�تهي ان ياكل كل شيء 
ولكن اليعرف عسر الهضم الذي اليقبل 
كل شيء, لذلك كانت الثوابت االسالمية 
الش�خصية  والحري�ة  والديمقراطي�ة 
توض�ع كلها في م�واد تجع�ل المنتمي 
م�ن المواطنين العراقيين في صراع مع 
اخيه المواطن األخ�ر عندما يتبنى ثابتاً 
من ثوابت الدس�تور التي كتبت بطريقة 
من اليع�رف ح�دود المصطلح�ات وما 
يترت�ب عليه�ا م�ن اصطفاف سياس�ي 
ومي�ل نفس�ي يص�ل ال�ى ح�د صناعة 
الخ�الف وه�ذا مايح�دث عندن�ا الي�وم 
ويجع�ل المواط�ن ف�ي دوام�ة وحيرة 
عندما يس�مع تراش�ق السياسيين الذي 
كان س�بباً لحدوث اش�تباك مس�لح بين 
وحدات مسلحة من ابناء الوطن الواحد 
الذين فرقتهم مصطلحات السياسة مثل 

:
-1 مصطل�ح المناط�ق المتن�ازع عليها 
وهي قنبلة لتدمير أي ائتالف او مشروع 

سياسي بين احزاب السلطة .
-2 مصطل�ح مكونات الش�عب العراقي 
ال�ذي يس�تحضر االنقس�ام, فالحدي�ث 
بلغ�ة المك�ون اي مكون ف�ي العراق او 
ف�ي غير العراق هو ابع�اد لهوية الوطن 
والمواطنة وتعطي�ل لمفهوم االنصهار 
اس�تقرت  الت�ي  والش�عوب  الوطن�ي, 
وانصرفت للبن�اء وتقدمت كانت تطرح 
هوية الش�عب وليس هوية المكون مثل 
الش�عب االمريكي والش�عب البريطاني 
والش�عب اليابان�ي ث�م لح�ق بالتق�دم 
اليوم الش�عب الصيني وبجوارنا الشعب 
االيراني حيث ن�رى حكومته تؤكد على 
هوية الش�عب االيراني وع�دم االلتفات 

الى المكونات في الخطاب العام.
والحكومة االس�المية بقيادة الرس�ول 
الكريم اكدت عل�ى هوية االمة "ان هذه 
امتك�م ام�ة واح�دة" مع ع�دم نكرانها 
لوجود االجناس, وكانت القيادة ملتفتة 
بذكاء الى عدم طرح المكونات وان كان 

تمصير المدن قد تم 
على اساس استقرار 
القبائ�ل ولك�ن ذلك 
ول�م  تنظيم�ا  كان 
يك�ن تعصبا لمكون  
م�ن  من�ا  "لي�س 
دع�ا ال�ى عصبي�ة" 
أهل  منا  "وس�لمان 
ومفه�وم  البي�ت" 
اخ�ذ  البي�ت"  اه�ل 
"العل�م"  رمزي�ة 
ول�م يأخ�ذ رمزي�ة 
القبل�ي,  االنتس�اب 
ولهذا وضع مفهوم 
ه�م  البي�ت  "اه�ل 
وموت  العل�م  عيش 
والقاع�دة  الجه�ل" 
وضعه�ا  الت�ي 
"ص":  الرس�ول 
المعرف�ة  "الدي�ن 
والدين بدون معرفة 

الثقاف�ي  للمش�روع  التاس�يس  "ه�ي 
االسالمي".

وحكومات العراق بعد 2003 لم تأس�س 
لمشروع ثقافي الى االن, ولذلك تحولت 
ال�ى  المكون�ات 
صص�ة  محا

ث�م 

عصبي�ة, واصبح�ت االنتخاب�ات ميدانا 
للعصبي�ة الت�ي وج�دت نفس�ها تجمع 
حط�ب الطائفي�ة, والمتأمل ف�ي هوية 
االنتخابات القادمة س�واء على مستوى 
مجال�س المحافظ�ات أم على مس�توى 
مجلس النواب سيجد ان المحرك الخفي 
ال�ذي تلج�أ الي�ه الكت�ل واألح�زاب هو 
العامل الطائفي نتيجة االفالس الثقافي 

والسياسي في آن معا ؟.
وهذه دوامة لالحتراب ال تنتج مشروعا 
سياسيا والتبني دولة وال تنظم مجتمعا، 
ومثلما ظلت الحكوم�ات المختلفة بعد 
2003 رهينة المشاكل والتعقيدات لذلك 

استبد بها الفساد على انواعه وهو :
-1 الفس�اد المالي: ومن امثلته، فس�اد 
العق�ود في الس�الح والنف�ط والتجارة 
والمقاوالت, وفساد المصارف والبنوك 
وم�ن امثلته�ا البن�ك 
العراقي  المرك�زي 

وفرق العملة.
االداري:  الفساد   2-
تخطي�ط,  س�وء 
تنظي�م,  رداءة 
مفه�وم  اختف�اء 
والتقيي�م  الج�ودة 
االنس�ان  وضع  مع 
المناس�ب  غي�ر 
غي�ر  الم�كان  ف�ي 
فكان�ت  المناس�ب, 
ال�وزراء  مناص�ب 
ال�وزارات  ووكالء 
والم�دراء العام�ون 
ن  لمفتش�و ا و
وق�ادة  العام�ون 
واأللوي�ة  الف�رق 
ومدراء الشرطة هي 
المحاصصة  حصاد 
التي انهك�ت الدولة 
وهمشت روح القانون وصنعت فوضى 

اإلدارة.
-3 الفساد االخالقي: انتشار الرشا حتى 
بين النس�اء الموظف�ات, انحالل اباحية 
اعطت للعالقات الجنسية غير المنضبطة 
اولوي�ة, مثلما اعط�ت للمخدرات فرصاً 
لصيد بعض الشباب حتى كانت الدعارة 
والمخ�درات تهدي�داً لبع�ض المناط�ق 
المب�ادرة لمواجهتها س�تصبح  وع�دم 

تهديدا للمجتمع والدولة العراقية.
كل هذا حدث ويحدث نتيجة 
غي�اب الدولة صاحبة 

ع  و لمش�ر ا

بش�قيه الثقاف�ي والسياس�ي، والدولة 
اية دولة عندما التمتلك مشروعا ثقافيا 

فإنها غير قادرة على حماية مايلي:
-1  األمن االجتماعي
-2  األمن العسكري

-3  األمن االقتصادي
واليبدو عل�ى الذين تعاقب�وا على ادارة 
الدولة العراقية منذ 2003 والى ان انهم 
يمتلكون قدرا م�ن القدرة على مراجعة 
مس�يرة الحكم واالعت�راف باخطائهم, 
مثلما اليبدو على احزاب السلطة وبقية 
االحزاب انهم بصدد مراجعة مس�يرتهم 
واالستفادة من التجارب االنتخابية التي 
مرت واالعت�راف باخطائه�م، فال زالوا 
جميعا يتراشقون التهم ويغمز بعضهم 
من قناة البعض ويخون بعضهم البعض 
الرقابي�ة  االخ�ر, م�ع عج�ز االجه�زة 
والقضائية عن حسم الملفات المتعلقة 
بالفس�اد والتي تتكاثر الى الدرجة التي 
تن�ذر بانع�دام الفائ�دة من وج�ود تلك 
االجهزة وهذا المعنى يحمل ارتدادا على 
الدول�ة والحكومة بمزيد من العجز مما 
يهيئ النفجارات شعبية يصعب التحكم 

بنتائجها.
ومما يزي�د س�وداوية المن�اخ الثقافي 
والسياس�ي في العراق ان بعض الكتاب 
او بعض الذين اتاحت لهم فرص الكتابة 
عب�ر فضاء االنترنيت مزي�دا من الحرية 
غير المنضبط�ة وه�ؤالء حالهم كحال 
حكومات العراق بعد 2003 نتيجة غياب 
المش�روع الثقاف�ي لديهم لذل�ك تراهم 
يتخبطوا خبط عشواء في ظالم دامس, 
م�ن  فمنه�م 
يتحدث عن 
المعارضة 
العقد  بروح 
ال  الش�خصية 
الهوي�ة  ب�روح 

طني�ة  لو ا

ح  و ر و

االم�ة فينس�لخ من المفهوم االنس�اني 
للمعارض�ة ليتحول للمفه�وم الطائفي 
والقبلي والفئوي المس�تحضر للعصبية 
قبل كل ش�يء, يح�دث هذا ف�ي العراق 
وف�ي س�ورية وف�ي لبنان وفلس�طين 
واليم�ن والس�ودان والبحري�ن وتونس 
وليبي�ا والجزائ�ر والس�عودية واي�ران 
وكل المناط�ق التي يحت�دم فيها صراع 

المعارضة والمواالة.
ومنهم من يتحدث عن ايران مستحضرا 
مفاهي�م وادوات الدول الت�ي تدير لعبة 
األمم بس�ايكس بيك�و جديد مس�تبقيا 
على م�ا انتجته س�ايكس بيكو القديمة 
من ثقاف�ة مفرق�ة صانع�ة للعصبيات 
من خالل ادخ�ال مصطلح  "المجوس" 
و "الصفويي�ن" على الش�عب االيراني, 
والش�عب االيران�ي اليوم من الش�عوب 
المس�لمة بل من تلك التي كانت س�باقة 
لإلسالم وله مشاركات علمية وعسكرية 
جهادي�ة وفقهي�ة اليمك�ن فصلها عن 
التاري�خ االس�المي, ولم يع�د يوجد من 
المجوس في ايران اال افراد اليتجاوزون 
بضع�ة آالف؟ فه�ل م�ن االنص�اف في 
المنط�ق العلم�ي ان يق�ال على ش�عب 
يربو على الثمانين مليونا من المسلمين 
بأنه ش�عب من المجوس ولمصلحة من 

يحدث هذا االختزال المعيب ؟!
ومثلما يندفع بع�ض الكتاب من العراق 
يفتق�دون  مم�ن  العربي�ة  والمنطق�ة 
للمش�روع الثقاف�ي الى وصف الش�عب 
االيراني بالمجوسي تجنيا ثم ليحسبوه 
ع�دوا للعراق والعرب مس�تبدلين العداء 
للصهيونية بالعداء للشعب االيراني وهي 
نتيجة خطرة في المفهوم الثقافي وفي 

المعنى السياس�ي, ف�إن بعض 
االيرانيين  م�ن الكت�اب 

يفتقدون  الذين 

للمش�روع الثقاف�ي يصورون الش�عب 
االيران�ي ب�االري تأث�ر بنظري�ة غربية 
االلم�ان  المتعصبي�ن  بع�ض  يقوده�ا 
اصبح�ت  حت�ى  الجرمان�ي,  للعنص�ر 
مصطلح�ات االري�ة والجرمانية تدغدغ 
مخيلي�ة م�ن يري�دون االنتس�اب لتل�ك 
االجن�اس واالصول العرقي�ة كردة فعل 
م�ن اخط�اء ح�كام الس�لطة الزمني�ة 
ووالياتها المتخاصم�ة التي ظهرت في 

االس�المي  العالم 
تغيي�ب  نتيج�ة 

مفهوم كل من:
-1 الراسخون في 

العلم
-2 اولي االمر
-3 اهل الذكر

الكت�اب  وم�ن 
قيي�ن  ا لعر ا
اليملكون  الذي�ن 
ثقافيا  مش�روعا 
ال�ى  يه�رع  م�ن 
ارقام  اس�تجماع 
تعد  لم  وتواري�خ 
لحاج�ة  تنتم�ي 

الش�عب العراق�ي وال لتطلعاته الثقافية 
ناهيك عن قل�ق تلك االرق�ام والتواريخ 
وعدم ثب�وت واقعيتها من حيث التوجه 
والتفسير مثل واقعة ذي قار التي وقعت 
قبل االسالم ونسب قول للرسول محمد 
"ص" اليتناس�ب م�ع م�ا للرس�ول من 
تطلع انساني عالمي يتجاوز العصبيات 
"وما ارسلناك اال رحمة للعالمين"  ونص 
ذل�ك القول كم�ا نقله غي�ر المتخصص 
بعل�م الحديث وعلم الرج�ال حيث يقول 
النص على لسان النبي: "اليوم انتصرت 
العرب على العج�م"  وهو حديث ينتمي 

لمجموعة االحاديث الموضوعة.
ان الثقاف�ة الحزبية المأزومة التي تقف 
وراءه�ا اجن�دات غربي�ة بذل�ت جهودا 
ليس�ت بالقليلة في سبيل تدمير الثقافة 
ثقاف�ة  اح�الل  االس�المية م�ن خ�الل 
العصبي�ة القومية فكان ميش�يل عفلق 
يق�ول ع�ام 1948 ف�ي م�درج جامع�ة 
دمشق: "اذا كان محمد كل العرب فليكن 

العرب كل محمد". 
وهذا الشعار يعبر عن اساءة فهم لمعنى 
الرباني,  القي�ادة بمفه�وم االصطف�اء 
ومعنى االمة بمفهوم القوم, فالقومية 
ه�ي الوجود ال�ذي يحتاج الى الرس�الة 
ه�ذا  ورس�الة  االس�المي  بالمفه�وم 
الوجود هي رس�الة السماء "قل لو كان 
في االرض في االرض مالئكة يمش�ون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 

رسوال".
للف�رس  يجع�ل  الكت�اب م�ن  وبع�ض 
حض�ورا في كل ش�يء من لغ�ة وطعام 
وتس�ميات اهل العراق وهو كالم مبالغ 
فيه على طريقة الشعراء عندما يهيمون 
ف�ي كل واد, مثلم�ا يذه�ب البع�ض الى 
بالجن�س  اال  العراق�ي اليفك�ر  اعتب�ار 
واالعض�اء التناس�لية غي�ر مف�رق بين 
االخطاء والش�وائب السلوكية التي يقع 

فيها البعض واليجب ان تعمم.
وبع�ض الكتاب من اليزال يثني على من 
كان س�ببا لدم�ار الع�راق وقيم انس�ان 
الع�راق عب�ر الح�روب العبثي�ة واثارة 
النع�رات الطائفية, وبع�ض الكتاب من 
يحلو له االشادة بمن اليستحق االشادة, 
فين�زه غي�ر النزيه ويرس�م ل�ه صورة 
غير حقيقي�ة، وبعض الكت�اب اليعرف 
مامعن�ى عالم�ات الس�اعة فيثني على 
الشعوب التي التقول بها ناسيا انه بذلك 
ينك�ر حقيقة كونية هي من تش�كيالت 

اليوم الموعود.
وبع�ض الكتاب يش�يد بالكات�ب الغربي 
ال�ذي يقترب م�ن التوحد م�ع مفاهيم 
االسالم بينما اليسال نفسه هو كم يملك 
م�ن ذل�ك التوحد الثقافي مع االس�الم , 

ونتيجة عدم توحده هذا مع االسالم قال 
يوما في لقاء فضائي عن امنيته لبغداد، 
قال: "اتمنى ان ارى يوما يضع الش�باب 
ايديهم بأيدي الفتيات وهم يمشون في 
ش�وارع بغداد" وه�ي دع�وة لالباحية 
المبطن�ة الت�ي اختم�رت ف�ي ذهن هذا 
الكاتب الذي تس�للت له اف�كار التنتمي 

لروح االمة يوم كان فارغا ثقافيا.
وبعض الكتاب من الذين يريدون التعملق 
بدون مستلزمات ثقافية حقيقية عندما 
يتحدث عن االس�رائيليين واالسالميين 
تكديس�هم  االيرانيي�ن  عل�ى  ينك�ر 
لس�الحهم ال�ذي اصابه الص�دأ دون ان 
يقدم�وا للفلس�طينيين ش�يئا م�ن ذلك 
الس�الح، وال ندري من اين اس�تقى هذا 
الكات�ب المغمور معلومات�ه , والناطق 
الرس�مي باسم حركة الجهاد االسالمي 
في فلس�طين "داود ش�هاب" قد صرح 
م�ن على قناة الميادين بأن كل ماتملكه 
المقاومة الفسطينية من الرصاصة الى 
الصاروخ هو من الجمهورية االسالمية 

االيرانية.
ث�م ان تصريح�ات امين ع�ام حزب الله 
في لبنان السيد حس�ن نصر الله من ان 
دعمهم من ايران وصواريخهم في حرب 
تم�وز ع�ام 2006 هو من س�ورية، اما 
بعض الكتاب الذين يتهكمون بدون حق 
على شخصية االمام الخميني ويتهمونه 
بالعنصري�ة والع�دوان وان�ه من ش�ن 
الحرب على الع�راق وقتل مئات االلوف 
م�ن العراقيي�ن, فمث�ل ه�ؤالء الكتاب 
اليمتلك�ون رصي�دا م�ن الموضوعي�ة 
بس�بب غي�اب المش�روع الثقاف�ي في 
الكتابة لديهم حيث تصبح الكتابة مجرد 
تهم وتراشق وتنابز بااللقاب كذلك الذي 
يستش�هد بقصي�دة الش�اعر الجاهل�ي 
ميمون الذي يص�ف واقعة ذي قار التي 
وقعت قبل االس�الم بروح عصبية وهي 
واقع�ة تنقصها جه�ة التوثيق ومعرفة 
األس�باب والتوجه�ات للقبائ�ل العربية 
الت�ي م�ارس بعضها وأد البنات لس�بب 
غير مبرر نتيجة وقوع بنات اس�رى من 
تل�ك القبيلة عن�د الفرس 
البن�ات  وأد  فق�رروا 
ع�ارا  اليك�ون  حت�ى 
عليهم، فه�ل مثل هذا 
العم�ل مم�ا يس�تحق 
الحدي�ث  يتص�در  ان 
الع�راق  ج�وار  ع�ن 

االيراني؟.
الكت�اب  وبع�ض 
الميدان  ولوج  يريدون 
ببضاع�ة  الكتاب�ي 
التنتمي لموائد الثقافة 
فيقع�ون  والمعرف�ة 
التش�هير  بمطب�ات 
ويلجأون  والتس�قيط 
الى اث�ارة مواضيع التس�تحق النهوض 
كدلي�ل يعت�د به م�ن ادلة البره�ان التي 
تس�تند الى القواع�د الس�ت وانما تميل 
بهم عدم الخبرة الى اس�لوب المشاغبة 

والجدل العقيم.
وبعض الكت�اب ممن رأيناهم في اآلونة 
االخي�رة ممن اليعتب�رون م�ن االرقام 
الكتابي�ة الت�ي يطمئن له�ا يذهبون الى 
اثارة النعرات على طريقة " خالف تعرف 
"مما يكشف عن محتوى من االضطراب 
النفسي والس�لوك غير السوي, فحديث 
مثل استنكار احياء ذكرى معركة الطف, 
او حدي�ث مث�ل ماج�رى ع�ن وزج�ات 
االنبياء في خلط الينم تمكن صاحبه من 
معرفة المعاني المتعلقة بتلك المفاهيم 
مما يجعل صاحبها اقرب الى االمية منه 

الى الكتابة السوية النافعة.
العصم�ة  مفه�وم  اليع�رف  فال�ذي 
والب�داء  والنس�خ  والتقي�ة  واالمام�ة 
والش�فاعة,  اليحق له الخوض في مثل 
هذه المواضيع التخصصي�ة التي تعتبر 

من درجات اعالي المعرفة  االنسانية.
والذي اليعرف معنى االصطفاء والذرية 
الت�ي بعضه�ا من بع�ض, والتمكين في 
األرض اليح�ق له الخوض ف�ي مفهوم 
االنتظ�ار واالم�ام المنتظ�ر, والكت�اب 
الذين يحل�و لهم الخوض ف�ي مثل هذه 
المواضيع بدون دراية واختصاص مثلهم 
كمثل الذي ينعق, او مثل الذي يصعد في 
الس�ماء فيضيق صدره وتحبس انفاسه 

وهو اليعرف مخرجا من ذلك.
ان الكاتب بدون مش�روع كالحاطب في 
الري�ح, والكات�ب بدون رؤي�ة كاالعمى 
ال�ذي اليمي�ز بي�ن الش�روق والغروب، 
والحكومة التي التملك مش�روعا ثقافيا 
هي الت�ي تجع�ل وزارة الثقافة في اخر 
اهتماماتها, وبالتال�ي التحظى الثقافة 
بمرتب�ة س�يادية, فتصبح مكان�ا لهواة 
غوغ�اء  م�ن  واالمتي�ازات  العناوي�ن 
المحاصصة التي قتل�ت الثقافة قبل كل 

شيء.
مش�روع  ب�ال  الحكوم�ة  واجتم�اع 
ثقاف�ي وكت�اب ب�ال ثقاف�ة ه�و ال�ذي 
رس�م س�وداوية المن�اخ التعليم�ي في 
الع�راق وجع�ل التعري�ة الثقافي�ة هي 
م�ن خصائ�ص المرحل�ة التي يعيش�ها 
العراق, مثلما رس�م خيبة السياسة في 
الع�راق ومعها خيب�ة االجتماع العراقي 
بأحزاب�ه وعش�ائره ومرجعيات�ه وهي 
محن�ة تحتاج الى مراجع�ة، ولكن ليس 
عل�ى طريقة اح�زاب الس�لطة او هواة 
العمل السياس�ي على طريق المنظمات 
المس�يرة ببوصلة االحت�الل ومعها كل 

البوصالت االجنبية. 
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غياب املرشوع الثقايف "احلكومة وبعض الكّتاب مثاالً"

الدولة أية دولة 
عندما التمتلك 
مشروعا ثقافيا 

فأنها غير قادرة على 
حماية 

أالمن أالجتماعي 
وأالمن العسكري    
وأالمن أالقتصادي.

الحديث بلغة المكون 
أي مكون في العراق أو 

في غير العراق هو أبعاد 
لهوية الوطن والمواطنة 

وتعطيل لمفهوم 
أالنصهار الوطني .

ًً
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 وتمتاز بالتنوع وبدعة الصنعة ودقتها، وتمثل 
سجال لتاريخ البالد ألكثر من 7 قرون كانت خاللها 

القلعة بيت الحاكم الذي يتوىل شؤون البالد.
ع�ى ربوة عالي�ة بجوار جب�ل املقطم يف رشق 
القاهرة، قرر القائد ص�الح الدين االيوبي أن يبني 
قلع�ة تط�ل ع�ى القاه�رة لتحميها م�ن أي غزو 
خارج�ي، وحفظ ه�ذا التاري�خ عى ب�اب القلعة 
»املدرج« بنص تاريخي جاء فيه بعد »البس�ملة«: 
"أم�ر بإنش�اء ه�ذه القلع�ة الباه�رة املج�اورة 
ملحروس�ة القاهرة، التي جمعت نفعا وتحس�ينا، 
موالن�ا امللك النارص صالح الدني�ا والدين"، وهكذا 
وصف�ت القلع�ة يف زم�ان بنائها بالباه�رة، وذلك 
قب�ل أن تعم�ر م�ن الداخ�ل بالعديد م�ن القصور 
واملس�اجد قديم�ا واملتاحف حديث�ا، وتصبح مقرا 
للملوك والس�الطني الذين حكموا مرص عى مدى7 
قرون مضت، وواحد من أهم املزارات السياحية يف 

القاهرة.

حكاية قلعة

مر عى القلعة الكثري م�ن األحداث التاريخية، 
وش�هدت أس�وارها العديد من املعارك، وحيكت يف 
جوانبه�ا العديد م�ن املؤامرات اما الس�تقرار ملك 
أو النتزاع�ه، وكانت تمّر به�ا عصور من االزدهار 
وأخرى من االضمحالل تبعا لقوة الحاكم وأعدائه، 
وانعك�س هذا ع�ى إضافة كل حاك�م للقلعة التي 
يس�كنها ويطل منها عى ش�عبه ورعيته، لريتبط 
كل مس�جد أو قرص أو ب�رج أو بوابة داخل القلعة 
باس�م واح�د من هؤالء الح�كام، وإن ظ�ل املكان 

ككل مرتبطا باسم أول من فكر يف بنائه السلطان 
ولقد كان الس�لطان النارص صالح الدين يوس�ف 
ب�ن أي�وب، وذلك عى رب�وة الصوة يف ع�ام 1176، 
حي�ث قام وزي�ره به�اء الدين قراقوش األس�دي 

كان�ت بهدم املس�اجد والقبور  الت�ي 
لك�ي موجودة عى الصوة 

يبني القلعة عليها، 
العم�ال  ونح�ت 
الصخ�ر ليصنعوا 
يفص�ل  خندق�ا، 
عن  املقطم  جب�ل 
ما  »الصوة«  ربوة 
مناعتها  من  يزيد 
وقوتها، ويس�خر 
أرسى  م�ن  آالف 
الحمالت الصليبية 
القلع�ة،  لبن�اء 
لك�ن  و

يموت صالح الدين قبل أن يكتمل بناؤها ليتم العمل 
من بع�ده أخوه املل�ك العادل، من أس�وار وأبواب 
ويأتي من بع�ده أخوه امللك الكامل ليكمل األبراج 

كل إىل 18 برج�ا تحيط بالقلعة  يختل�ف 
حيث منهم عن اآلخر من 

الشكل والحجم.

امل�سجد الكبري

تحتوي القلعة ع�ى العديد من األبنية الرتاثية، 
ومن أهمها مس�جد النارص محمد بن قالون، الذي 
تبلغ مس�احته أكثر من 3آالف مرت مربع، ويتسع 
ل�� 5آالف مص�ي، وأرضيته من الرخام، وس�قفه 
مزين بالنقوش املذهبة، ول�ه مئذنتان ومقصورة 
تحيط باألروق�ة، واربعة اواوي�ن تحيط بالصحن 
املكش�وف، أكربها إي�وان القبلة، ويف املس�جد قبة 
كب�رية حملت ع�ى أعم�دة ضخمة م�ن الغرانيت 
األحم�ر، ويحت�وي املس�جد عى العديد من ش�غل 
النقش عى الخش�ب الذي تمي�ز به عرص االيوبي، 

وكذلك الرخام امللون املدقوق بزخارف دقيقة.

م�سجد حممد علي

م�ن أكث�ر يعد مس�جد محمد عي 
شهرة  القلعة  مل�ا مساجد 

م�ن ينفرد به 

مميزات 
معمارية 

وفني�ة نادرة 
مئذنت�اه  أواله�ا 

ويبل�غ  الش�اهقتان 
ارتفاعهم�ا ح�وايل 84 م�رتا و80 مرتا 

آخري�ن فوق ارتفاع القلعة املش�يد عليها الجامع، 
وبهذا يص�ل ارتفاع املئذنتني إىل ح�وايل 164 مرتا، 
كما يتوس�ط املس�جد نجفة هائلة مزودة ب� 365 
مش�كاة بعدد أيام الس�نة، كما كيس املسجد بنوع 
ن�ادر من الرخ�ام يس�مى املرمر لذل�ك اطلق عى 
املسجد جامع املرمر، وكان محمد عي باشا يفكر 
يف بناء جامع كبري يف القلعة ألداء الفرائض وليدفن 
به بع�د مماته، وبدأ العمل فيه ع�ام 1830م، بعد 
أن صمم�ه املهندس الرتكي "يوس�ف بوش�ناق"، 
ال�ذي وضع تصميم�ه عى غرار جامع الس�لطان 
أحمد يف اآلس�تانة مع بعض التغي�ريات الطفيفة، 
واس�تمر العمل ب�ه حتى ممات محمد عي باش�ا 
ع�ام 1848م فدفن ب�ه وأتم زخارف�ه ابنه عباس 
باشا األول، وينقس�م املسجد إىل قسمني، الرشقي 
منهم�ا مخصص للصالة به قب�ة قطرها 21 مرتا، 
وارتفاعه�ا 52 مرتا من أرضية الجامع، ومحمولة 
عى أربعة عقود كبرية، محمولة بدورها عى أربعة 
أكت�اف مربع�ة، يحيط به�ا أربعة أنص�اف قباب، 
باإلضاف�ة إىل نص�ف قبة يف مس�توى أق�ل تغطي 
املح�راب، اما الج�زء الغرب�ي فيوجد ب�ه الصحن 

وتتوسطه فسقية للوضوء.

ق�سر اجلوهرة

يف الطرف الجنوبي الغربي للساحة امللكية 
أو الح�وش الس�لطاني، يقع ق�رص الجوهرة، 
الذي شّيده وايل مرص محمد عي، وأطلق عليه 
اس�م كان يدلل به زوجت�ه "جوهر"، ويتكون 
القرص من طابقني يبدأ باملدخل الرئيس، وعى 

يسار 
ا  ه�ذ
خ�ل  ملد ا
كث�رية  أبني�ة 
تعلوه�ا أبنية أخرى 
تس�ودها البساطة، وبنهاية 
املدخ�ل يف الناحية الش�مالية الرشقية حجرة 
مستطيلة لها سلم مزدوج يوصل إىل امليدان وكان 
هذا الجناح مخصصا ملوظفي القرص أو من كانوا 
يعرفون باس�م "ديوان الخاص�ة"، ويزين القرص 
بأرقى فنون الزخرفة العثمانية سواء بالخشب أو 
بأل�واح الجص أو من األلوان والرس�وم والنقوش، 
وبق�ي القرص يحتف�ظ بحظوته حتى ح�ّول منذ 
س�نوات إىل متحف للرتاث اإلس�المي واصبح يزين 
العدي�د م�ن التماثيل الت�ي تمثل حال�ة وايل مرص 

والرعية.

املتاحف

يوجد يف القلعة عدد من املتاحف أهمها متحف 
الرشط�ة، ال�ذي يض�م أدوات الرشط�ة ع�ى م�ر 
التاريخ وسجل ألش�هر املجرمني يف مرص، بجانب 
أغ�رب البصم�ات التي جرى تس�جيلها يف أقس�ام 
الرشطة. كما يوجد املتح�ف الحربي الذي يحتوي 
ع�ى عدة قاع�ات مثل قاع�ة املجد، الت�ي تحتوي 
ع�ى كل األح�داث التاريخي�ة مل�رص من�ذ العرص 
الفرعوني حتى حرب السادس من أكتوبر، وهناك 
ع�دة أجنحة يف املتح�ف تعرض للف�ن الفرعوني، 
واإلس�المي، وهن�اك قاع�ات خاص�ة باألس�لحة 
واملدفعية، وبالحملة الفرنس�ية، كما توجد صالة 
للعرض املكش�وف، بها أهم املعدات العسكرية من 

طائرات ودبابات كانت تستخدم يف حرب أكتوبر.
تشتمل القلعة أيضا عى متحف للفن اإلسالمي 
عبارة عن حديقة أثرية تضم مجموعة من األعمدة 
والتيج�ان واألبواب واللوحات التي تنتمي للعصور 

اإلسالمية يف مرص.

يستقبل التونس�يون عادة ضيوفهم بأزهار الياسمني 
يف املطارات واملهرجانات، لكن هذه العادة شهدت انتكاسة 
نس�بية خالل موس�م الياس�مني الحايل الذي يشارف عى 
االنته�اء، بالرغم من أن العالم تغنى لفرتة طويلة ب�»ثورة 

الياسمني« التي انترش عبقها يف املنطقة العربية.
ويزاول زهري األحمر )47 عاما( وهو بائع ياس�مني يف 
ش�ارع الحبيب بورقيبة يف قلب العاصمة التونس�ية، الذي 
ب�ات رمزا للث�ورة واالحتجاجات الس�لمية يف تونس، هذه 

املهنة يف املكان ذاته منذ 32 عاما.
ويصفف األحم�ر أزهار الياس�مني عى أع�واد رقيقة 
من نبتة الحلفاء )نبتة تونس�ية(، ثم يجمع عددا من هذه 
األعواد التي تعلوها زهرة الياسمني أو الفل يف باقة واحدة، 
ويجمع »املشموم« أي باقة الياسمني، بخيط أبيض رقيق. 
ويرتبط حجم »املش�موم« بعدد األعواد املستعملة، إذ كلما 

زاد عدد األعواد، يكرب حجم »املشموم«.
إىل  لتس�ليمها  اس�تعدادا  باقات�ه،  األحم�ر  ينه�ي 
»الدوارين«، وهم الباعة املتجول�ون الذين يحملون أطباق 

»املش�موم« لبيعه يف وس�ط الش�وارع الرئيس�ية 
الس�ياحية  واملقاه�ي 

وأماكن الرتفيه. ويقول األحمر: "يبدأ موس�م الياسمني يف 
ش�هر حزيران س�نوياً ويمتد إىل مطلع كانون األول. نحن 

حاليا عى مشارف نهاية املوسم".
وترتبط مهنة بيع الياس�مني بدورة اقتصادية كاملة، 
وتؤثر يف العمال من رشائح اجتماعية مختلفة، إذ يتم البدء 
بقطف أزهار الياس�مني من عى األشجار املنترشة بكثافة 
يف الضاحية الش�مالية م�ن العاصمة التونس�ية، وتحديدا 
يف منطقة رادس، ومن ثم يش�رتي تجار املهنة الياس�مني 

بأسعار الجملة قبل أن يتم جمعها بأشكال "املشموم".
ويعت�رب قط�ف أزه�ار الياس�مني م�ن مهم�ة امل�رأة 
التونس�ية، فيما ينترش األطفال والشباب يف األحياء خالل 

عطلتهم الصيفية لقطف األزهار من عى األشجار.
ويحظى "املش�موم" التونيس بش�هرة عاملية واسعة، 

إذ يعترب م�ن مواد التصدير املميزة للس�لع 
التونس�ية إىل الخ�ارج بالرغم م�ن أن عمر 
"املش�موم" يعت�رب قصريا. كم�ا خصصت 
تون�س مهرجان�ا موس�ميا احتف�اء بهذه 

الزهرة يف مدينة رادس.
يذك�ر أن التون�يس فرجان�ي اليعقوبي 
تمك�ن م�ن دخ�ول موس�وعة »غيني�س« 
لألرق�ام القياس�ية يف الع�ام 2007، بعدما 
نج�ح يف إع�داد باقة الياس�مني األكرب التي 
تضمنت ح�وايل 23 ألف زه�رة، فاق وزنها 
س�تة كيلوغرام�ات وبلغ�ت كلفته�ا 150 
دوالرا، فيم�ا تب�اع باقة »املش�موم« بمبلغ 

ثالثة دوالرات فقط.
ولم يتمكن قطاع الياس�مني من تجنب 

الهزة االقتصادية التي شهدتها البالد بعد الثورة التونسية، 
إذ انض�م ع�دد كبري من العاملني يف القط�اع غري املنظم إىل 
صف�وف العاطلني ع�ن العمل يف تونس. ولك�ن يبدو األمر 

بالنسبة للتجار يف القطاع مجرد سحابة صيف.
ويؤك�د أنيس البلي�دي )28 عاما( الذي ب�دأ مهنة بيع 
الياس�مني منذ 15 عاما أن "بيع الياسمني يف تونس مهنة 
شائعة وهي ستستمر ما دام أن هناك اآلالف من العائالت 
التونس�ية تعي�ش من م�ردود جم�ع الياس�مني وبيعه". 
ويح�اول البليدي ال�ذي يقطن يف حي الزهور الش�عبي أن 
يجمع كميات كبرية من الياس�مني مع انطالق املوس�م يف 

كل صيف ألن ذلك يعني املزيد من املال.
واكتس�ح البلي�دي تدريجي�اً س�وق الياس�مني يف حي 
الزه�ور، ويف مرحل�ة الحق�ة ب�دأ يف التعام�ل م�ع ط�الب 
الجامعة الذين يأتون إليه بأزهار الياس�مني، ليصنع منها 
»املش�موم« ثم يوزعه عى »الدوارين« الذين يتولون بيعه. 
ويوفر له هذا العمل دخال يوميا محرتما خصوصاً يف ذروة 

املوسم ومناسبات الزفاف.
بارت�داء  »املش�موم«  باع�ة  ويتمّي�ز 
مالبس تقليدية تتماىش مع طبيعة الثقافة 
الياس�مينية املتجذرة يف التقاليد التونسية. 
لك�ن البلي�دي يؤك�د أن ضمان دخ�ل جيد 
للعامل�ني يف القط�اع، ليس مرتبطا بس�عر 
»املش�موم«، وإنما بكيفية تس�ويق البائع 
لبضاعت�ه وطريق�ة حديث�ه م�ع الزب�ون. 
ويق�ول: »إذا حالفن�ي الح�ظ يف التس�ويق 
الجي�د والحديث مع الزب�ون يمكن أن أوفر 

يوميا 40 دينارا بدال من 20 أو 25 دينارا«.
وُينَظ�ر إىل الياس�مني يف تونس عى أنه 
مك�ون ثقايف للش�خصية التونس�ية بغض 
النظ�ر عن األرب�اح التي يجنيه�ا العاملون 
يف ه�ذا القط�اع، فض�ال ع�ن أن�ه عن�رص 
جمايل وحضاري يرتب�ط بالتاريخ والذاكرة 
الجماعي�ة يف تونس. ويرى الكاتب والصحايف التونيس عبد 
املجي�د دقنيش أن ثقافة الياس�مني تعد ج�زءا من الهوية 
الثقافي�ة والحضارية لتونس منذ الق�دم، حيث وفدت مع 
األندلس�يني الذي�ن اس�تقروا يف الجزء الش�مايل م�ن البالد 
من�ذ القرن الخام�س عرش أي بعد س�قوط غرناطة وهي 
آخ�ر معاق�ل اإلس�الميني يف األندل�س. ويش�ري دقنيش إىل 
أن »أش�جار الياس�مني التي اش�تهرت يف تونس ورسخها 
األندلس�يون يف البالد، طبعت مع مرور الزمن الش�خصية 
التونس�ية املتوس�طية املنفتحة، واملحبة للجمال والسالم، 
وه�و أمر ترك بصمته ع�ى طبيعة الثورة التونس�ية التي 
أس�قطت الديكتاتورية بثورة س�لمية«، مضيفاً ان »نبتة 
بس�يطة مثل الياسمني تس�تخرج منها أرقى العطور، من 
البديهي أن ترتك تأثريا يف طبيعة اإلنسان وشعوره املرهف 

والذاكرة الجماعية«. )»دويتشيه فيلله«(
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متثل قلعة �سالح الدين الأيوبي واحدًا من اأهم 
املزارات ال�سياحية يف م�سر، ملا حتتويه من ق�سور 

وم�ساجد داخل نطاق القلعة تنتمي اإىل ع�سور خمتلفة 
من الفن الإ�سالمي

اعداد : موؤيد عبد الزهرة 

تونــس.. مـن يبــيع 
لديكم طائرات هليكوبرت ..ولدينا محام زاجلاليـاســمني ويشــرتيـه ؟!

زينب ترحيني
مجّدداً هي فلس�طني. ت�كاد أخبارها 
ال تتوّقف. يف العرشين من الشهر املايض، 
قطعت سفينة اسمها "ايستيل" أشواطاً 
طويلة للوصول إىل غزة وكرس حصارها. 
لم ُتثر الضّجة الت�ي تالئم مبادرة كهذه. 
تعام�ل الجميع معه�ا كأّي خ�رب يومّي. 
أص�اًل، بات�ت ال�ربودة والرخ�اء س�متي 

التعامل مع أخبار هذه الدولة.
فاعرتض�ت  أبح�رت،  "ايس�تيل" 
ح�اول  اإلرسائيلي�ة.  ال�زوارق  طريقه�ا 
الناش�طون االس�تمرار يف رحلته�م، لكن 
الس�يناريو املتوق�ع كان أق�وى: انته�ت 
الرحل�ة واقتي�د الناش�طون إىل أس�دود، 
قبل إعادتهم إىل بالدهم. للس�يناريو وجه 
آخر: لم تص�ل املس�اعدات إىل أهايل غزة. 
لكّن رس�الة م�ا وصلت. بض�ع حمامات 
حلّق�ت فوق فلس�طني حاملًة رس�ائلها 
الصغ�رية "فلس�طني ح�رّة". فيديو من 
س�ت عرشة دقيقة صّور تفاصيل كثرية. 
تفاصيل اختار املنظمون لها أن تخرج إىل 
العل�ن. يبدأ التصوير م�ن اللحظات األوىل 
إلبح�ار الس�فينة، وص�والً إىل دقائ�ق ما 
قب�ل اقتحامه�ا من الق�وات اإلرسائيلية. 
تج�ول الكامريا بني منتظري "ايس�تيل" 
عن�د أكثر من مرفأ. حرك�ة عيون غريبة 
مرتافقة م�ع رفع أعالم. هنا يحمل العلم 
الفلس�طيني طعم�اً آخ�ر. تق�ف س�يدة 
مس�نة يف مرف�أ إيطايل، بحقيب�ة ظهرها 
الخرضاء، وترف�ع العلم ال�ذي بني يديها 
عالي�اً. ال تريد ش�يئاً. كّل ما تنش�ده هو 
إيصال املس�اعدات وتحقي�ق كرس رمزّي 

لحص�ار غزة. هذه املرأة ال تنتظر ش�يئاً، 
ال جّن�ة يف حياة ثانية وال غاية مادّية. كّل 
ما حملها مع بسمتها وأغراضها إىل هذه 
النقطة هو موقٌف واضح. يف تلك األرض ال 
بّد من منارصة ش�عب مظلوم ومحارص. 
بإنس�انّيتها تتألّق م�ع كثريين، من دون 
اك�رتاث بأغلبّية تختلف عنها وتعارضها. 
بأغني�ة "طالع فجرك يا فلس�طني"، يبدأ 
رسد التفاصيل يف الفيديو. وعٌد بالتحرير 
يف س�ياق موسيقّي ثورّي. خريطة ترسم 
مس�ار الرحلة. يظهر أّن خطوطاً طويلة 
قطعته�ا الس�فينة. اضط�ّر الناش�طون 
للتوّق�ف عن�د أكث�ر م�ن م�كان للتمويه 
و"تضيي�ع البوصل�ة". ي�رشح القّيمون 
أّن الحاج�ة لاللتف�اف كان�ت رضورّية. 
وهكذا فعلوا. توّزع الناش�طون بني أكثر 
من ق�ارب. وُطّعم العمل ببعض أس�ماء 

وهمّية. استمّر التصوير ليالً. ما ُحمل من 
أغراض ومياه وحاجات أساس�ّية، ظهر 
بدوره. اجتماع التنس�يق داخل السفينة، 
كانت ل�ه حّصته. خرائط كث�رية تكّومت 
ق�رب املجتمع�ني، مس�اعدة ع�ى اتخاذ 
القرارات. يف الرحل�ة حماٌم زاجل. هذا ما 
يظهر يف أكثر من لقطة. عند أحد املرافئ، 
انتقلت حمامة م�ع قفصها لتكون جزءاً 
م�ن الحمول�ة. عن�د الوص�ول إىل املي�اه 
اإلقليمي�ة، وبع�د أن التق�ى الناش�طون 
داخل "ايس�تيل"، ظهرت أع�داد أكرب من 
الحمام. تفّرغ كل من الناش�طني لكتابة 
عبارة. وما بني "فلسطني حرّة" و"نهاية 
حصار غ�زة".. ُوضعت قصاصات ورقية 
داخل قالب بالستيكّي. يف املرحلة الثانية، 
كانت العودة إىل العصور املاضية: الحمام 
الزاج�ل. ُعلّق�ت األوراق يف أرج�ل الحمام 

وطارت نحو غزّة. رّبما لم يكن الناشطون 
عى ثقة من إمكانية كرس الحصار فعلّياً. 
ارتأوا املحاولة جّواً. ف�كان خيار الحمام 

املحّمل باألماني.
ربم�ا تك�ون إح�دى الحمام�ات هي 
من نقلت ه�ذه الصور. حت�ى اللحظات 
األخ�رية، بق�ي التصوي�ر ممكن�اً. وم�ن 
املعروف أّن مج�ّرد دخول اإلرسائيليني إىل 
السفينة، يعني االس�تيالء عى كّل ما هو 
عى متنها. لكّن معاندة الجيش اإلرسائيي 
ع�رب مك�رب الص�وت، وصل�ت إىل العالم. 
يطلب�ون  الجن�ود  مح�ارصة،  الس�فينة 
التوّقف، طائرة هليكوبرت تحلّق يف األجواء، 
بينما يرصخ أحد الناش�طني بحزم. يريد 
الرجل كرس الحص�ار. يلتفت إىل الكامريا 
ثّم يكم�ل حديثه الطوي�ل. جملة وحيدة 
ت�رتّدد أكثر من مرّة: أنت�م لديكم طائرات 

هليكوبرت، ونحن لدينا حمام سالم. كانت 
العب�ارة كفيل�ة بتحقيق مهمته�ا: خداع 
اإلرسائيليني، كي يتمك�ن الحمام الزاجل 
من حمل رسائل الناشطني إىل كل العالم. 
م�ا نرشته الحمل�ة عى "يوتي�وب" جزء 
من عمل كثيف. شغف الناشطني واضح. 
الطبخ واألكل والتجّم�ع واألحاديث، كلّه 
موجود يف الفيلم. ي�رّدد كثريون: ال قيمة 
له�ذه التح�رّكات، ال أث�ر فعلّي�اً لها عى 
فلس�طني، لم تكرس الحص�ار ولم تحّقق 
مراده�ا األس�ايس، م�ا الفائ�دة العملية 
املرتدة عى هذا الش�عب. لي�س صحيحاً. 
هؤالء الناش�طون، ومن بينهم برملانيون 
أوروبي�ون، حمل�وا أنفس�هم يف محاولة 
لك�رس حص�ار ش�عب. يكف�ي ش�عورنا 
بإمكانية اس�تعادة أرضنا. تكفي عيوننا 

التي شخصت من جديد إىل هناك. 

          اعتدن�ا أن يك�ون اللباس املغاير للجنس )بأن ترتدي 
الفت�اة مالبس ذكوري�ة أو العك�س( أمرا مرفوض�ا ولكن يف 
املجتمع األفغاني ال�ذي ما زالت الكثري من العادات و التقاليد 
الرجعية تس�يطر عليه أمر طبيعي، حت�ى أن الطبقة املثقفة 
في�ه لم تتع�اف بعد من س�طوة ه�ذه العادات، فه�ذه أزيتا 
رفهات عضوة س�ابقة يف الربمل�ان األفغاني ولديها ثالث بنات 
وعندما بلغن سن املدرسة ألبست واحدة فيهن لباس األوالد ألن 
نظ�رة املجتمع لعائلة ال أوالد ذكور فيها ما زالت نظرة رفض 

اتخ�اذ وعدم قب�ول مما يضطر تل�ك العائالت  اىل 
ىل واح�دة من البن�ات وتحويلها  ا

ذكر “خارجيا” فقط من 
خ�الل قص�ة الش�عر 

الذكوري  واللب�اس 
يقوم�ون  كم�ا 
بتغي�ري  أيض�ا 
اىل  االس�م 
األس�ماء  أحد 

الذكورية.
تفضي�ل 

الذك�ور ع�ى 
يف  اإلن�اث 
بدأ  أفغانستان 

قرون  عدة  قبل 
و ما زال موجودا 

أن  ي�رون  فه�م 

وج�ود الذكور يف العائلة رضورة اجتماعية و اقتصادية بل أن 
الحي�اة ال تكتم�ل إال بوجود الذكر يف العائل�ة ويطلق عى هذا 
التقليد اس�م Bacha Posh ويعني باألفغانية “تمويه الفتيات 

ليظهرن كاألوالد”. 
م�ن  العدي�د  رؤي�ة  يمك�ن  األفغاني�ة  الش�وارع  يف 

أعماره�ن  ت�رتاوح  الالت�ي  ب�ني الفتي�ات 
5-12 عاما يرتدين لباس الذكور ويعملن 

لكس�ب ق�وت عائالته�ن ولك�ن هذا 
التغيري يف حياة الفتيات ال يستمر إىل 
األبد فعندما تصل الفتاة لعمر 17 أو 
18 تعود لطبيعتها األنثوية وتغطي 
ش�عرها التزاما بمب�ادئ الرشيعة 
اإلس�المية ولكن هذا الرجوع ال 

يكون سهال باملرة. تقول بعض 
الفتيات التي عاش�ت طفولتها 

كولد أنها كانت تش�عر بالحرية 
بالخ�روج واللع�ب يف أي وقت ولكن 

بع�د أن رجع�ت لطبيعتها األنثوي�ة فأنها 
تواجه صعوبة يف مواصلة هذا األمر.

اتح�اد  رئيس�ة  أن  باألم�ر  الطري�ف 
امل�رأة يف احد املحافظات عاش�ت طفولتها 

كولد فه�ي البنت الثالثة يف العائل�ة و قد قررا والدها 
أن يحوله�ا لولد لتس�اعد أباها يف دكان�ه وعمله وهي 
تقول أن هذه التجربة س�اعدت عى صقل ش�خصيتها 

للوصول اىل هذا املنصب.

علماء النفس يرون أن خ�وض الفتيات ملثل هذه التجربة 
م�ن تبديل الهوية له اثر تدمريي عى ش�خصية الفتيات فهن 

ال يملك�ن أي ذكريات طفولية لكونه�ن “بنات” ولكن بعض 
الفتي�ات يري�ن أن خ�وض مثل ه�ذه التجربة أم�ر جيد ألنه 
يمنح ش�عورا بالحرية يستحيل أن تعيشه أي فتاة يف املجتمع 

األفغاني!!

    تغيري هوية البنت إىل ولد يف العائالت التي ال أوالد هلا 
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قلعة صالح الدين األيويب حترس القاهرة منذ ألف عام

اإىل فل�سطني

  تقليد يف اأفغان�ستان ما زال موجود منذ قرون



نبذة عن حياته
ول�د فيص�ل ج�ري م�ري الس�امر يف مدينة 
البرصة ع�ام 1925 وأكم�ل دراس�ته االبتدائية 
واملتوس�طة فيه�ا لينتق�ل اىل كلي�ة امللك فيصل 
االول التي تأسس�ت يف مدين�ة االعظمية ببغداد 
للطلب�ة املتفوق�ن واجتازها بتف�وق أيضا، ثم 
سافر اىل مرص وحصل عىل الدكتوراه يف التاريخ 
دار  يف  مدرس�ا  1935... ع�ن  الع�ام  الحدي�ث 
املعلمن العالية )كلي�ة الرتبية( وبعد عام واحد 
فصل من الوظيفة ملواقفه املناوئة لحلف بغداد، 
والح�ق يف دورة الضباط االحتياط العارشة التي 
خصصت للمفصولن السياس�ين العام 1955، 
بعد ترسيحه اضطر للسفر إىل الكويت للتدريس 

يف معاهدها التعليمية أوائل عام 1958. 

ن�ساطه ال�سيا�سي
ش�ارك الس�امر يف النش�اطات السياس�ية، 
وكان ليربالي�ا يس�اريا ولم يتح�زب يوما وكان 
ضد النظ�ام امللكي فاتهموه بالش�يوعية ألنهم 
ال يميزون بن اليس�ارية والشيوعية، ويف العام 
1954 أعلن تأيي�ده للجبهة الوطنية االنتخابية 
ورش�ح عن الديمقراطين فيها وتعاون بشكل 
كب�ر مع الح�زب الوطن�ي الديمقراط�ي، الذي 
كان رأس�ه كام�ل الجادرج�ي، ويف العام 1955 
فصل م�ن الوظيفة، ومنذ وقت مبكر نش�ط يف 
حركة املعلمن والدعوة لتأس�يس نقابة خاصة 
باملعلم�ن والت�ي تأسس�ت بعد ث�ورة 14 تموز 
1958 وأصب�ح أول رئي�س للمعلم�ن، ويف 17 
تم�وز 1959 أج�رى الزعيم عبد الكريم قاس�م 
تعدي�ا وزاريا ع�ىل وزارته بإدخ�ال وزراء ذوي 
توجه ديمقراطي تقدمي، وهم : فيصل السامر 
- وزيرا لإلرشاد، وعوني يوسف - وزيرا لألشغال 
واإلس�كان، وعب�د اللطي�ف الش�واف - وزي�را 
للتج�ارة، ونزيهة الدليم�ي - وزي�رة للبلديات، 
ويف عهد فيصل السامر، تطورت وزارة اإلرشاد، 
وتوس�عت فق�د أنش�أ الوزي�ر الس�امر وكال�ة 
األنب�اء العراقية )واع(، كما تم تأس�يس الفرقة 
الس�يمفونية العراقي�ة، ويف أي�ار الع�ام 1961 
استقال السامر من الوزارة فعن وزيرا مفوضا 
للع�راق يف اندونيس�يا وماليزي�ا ع�ىل الت�وايل... 
وبعد انقاب 8 ش�باط 1963 اسقط اإلنقابيون 
الجنس�ية العراقي�ة ل�كل العراقي�ن يف الخارج 
املس�قطة عنهم الجنس�ية وإعفاء كل من كان 
محكوما، فعادوا غالبيته�م للعراق، ومن بينهم 
فيص�ل الس�امر ليعن مدرس�ا يف كلي�ة الرتبية 
بجامعة بغ�داد، كان علمي�ا وموضوعيا لدرجة 
أن الدكتور حس�ن محفوظ ق�ال: كان الدكتور 
فيصل السامر احد أعضاء لجنة مناقشة طالب 
دكت�وراه يف التاري�خ، وهذا الطال�ب من أعضاء 
حزب السلطة، وقد أبلغت لجنة املناقشة رسميا، 
بمن�ح هذا الطالب درجة االمتياز، إال أن الدكتور 
الس�امر رفض من�ح الطالب تل�ك الدرجة لعدم 
اس�تحقاق هذا الطالب له�ا، ومنذ بدء مضايقة 
والديمقراطي�ن  للش�يوعين  الس�ابق  النظ�ام 
ثانية منذ أواس�ط الس�بعينيات جرى التش�ديد 
ع�ىل الدكت�ور الس�امر ومص�ادرة مؤلفاته من 
السوق السيما كتاب )ثورة الزنج( متهمن إياه 
بالش�يوعية!! وعندما بدأت الدعوة إلعادة كتابة 
التاريخ والتي رصد له�ا صدام ماين الدوالرات 

وس�خر له�ا كل اإلمكاني�ات رف�ض 
إع�ادة  بش�دة  الس�امر 

التاري�خ،  كتاب�ة 
بشكل  وقال 

 : علن�ي
يف  "

كل العه�ود وع�رب التاريخ يلغي الح�كام تاريخ 
من سبقهم وينس�بون انجازات الغر إليهم، لذا 
التاري�خ مش�وش ولم يعجب كام الس�امر هذا 
خر الل�ه طلفاح خال ص�دام، وال�ذي كان يعد 
نفسه مؤرخا ليخرج عرب شاشة تلفزيون بغداد 

معلنا : )انا ال اتفق مع رأي السامر( !! 

نتاجاته العلمية

من الصعب احصاء ما كتبه وترجمه وحققه 
الس�امر من كتب ودراس�ات وبح�وث باللغتن 
العربي�ة واالنكليزي�ة، لكن التوثي�ق يقتيض ان 

نسجل ابرز ما صدر له...
1 � ص�وت التاريخ : وقد ص�در العام 1948 

بمقدمة ) اليزابيث براوننج ( التي تقول فيه :
)عقيدتنا ان نهب حن يقرع جرس التاريخ( 
واح�دى هذا املؤل�ف الس�امر )اىل الذين يؤمنون 
ب�ان الحارض خر م�ن امل�ايض(... تن�اول فيه 
س�تة مواضيع : )أثبنا الديمقراطية  يف اإلسام، 
والث�ورة الربوتس�تانتية، وأط�راف م�ن الثورة 
الفرنس�ية،  وتج�ارة رفيق األرض.. يف روس�يا، 

وعىل هامش الحرب العظمى األوىل(.
2 � حركة الزنج: 

وكانت رس�الته العلمي�ة للماجس�تر، وقد 
طبعت الع�ام 1954 واعيد طبعه�ا عام 1971، 
قائ�ا: "لقد ش�جعني إع�ادة طبع ث�ورة الزنج 
ذل�ك إللحاح النبيل املتواص�ل من جانب املعنين 

باملوضوع والقراء عىل حد سواء".
3 - الدولة الحمدانية يف املوصل وحلب: وهي 
أطروحت�ه للدكت�وراه يف التاريخ اإلس�ام العام 
1953، من جامعة القاهرة وطبعت العام 1970 
وأعي�د طبعه�ا العام 1973 وه�ي أوىل الكتابات 
عن ه�ذه الدول�ة، حيث لم يس�قبه م�ن كتاب 
تناولوا حياة الدولة الحمدانية وال س�يف الدولة 

الحمداني باعتباره اشهر امراء الحمدانين..
4 � االصول التاريخية للحضارة العربية: 

طبع العام 1977 ويتضمن مجموعة دراسات 
يف التاريخ كتبها وفق منهجه يف كتابة التاريخ يف 
ستة فصول هي: "العرب سادة البحر الرشقية... 
نارشو االس�ام يف جن�وب رشق اس�يا والرشق 
األق�ى... آث�ار العرب الحضاري�ة والثقافية يف 
جزر الهند الرشقية... الس�فارات العربية 
يف الصن يف العصور الوسطى 
حرك�ة  اإلس�امية.. 
الدينية  التجديد 
نية  لعلما وا

يف 

اندونيسيا الحديثة".
5- ابن االثر: طبع الع�ام 1983 وفيه يلقي 
الض�وء عىل ه�ذا امل�ؤرخ العال�م يف الدراس�ات 
التاريخي�ة، حيث درس فيه حياة ونتاج صاحب 
الكام�ل يف التاري�خ وم�ا حققه ه�ذا العامة يف 

التاريخ.
6 � الع�رب والحضارة األوربي�ة: صدر العام 
1977 وبح�ث في�ه املؤل�ف موض�وع  الع�رب 
والحض�ارة األوربية والتأث�رات العربية يف هذه 

الحضارة 
7� عيون التاريخ البن شاكر الكتبي. 

ويف مج�ال تحقي�ق الرتاث صنع بمش�اركة 
)الدكتورة نبيلة عبد املنعم داود ( تحقيق االجزاء 
)الثاني ع�رش والعرشين والح�ادي والعرشين( 
م�ن كت�اب عي�ون التاري�خ ملحم�د بن ش�اكر 
الكتبي، والكت�اب يجمع بن الحوادث والوفيات 
وهو مرتب حس�ب الس�نن � ويقول املحققان 
انه منه�ج يف كتاب�ة التاريخ انترش بع�د القرن 

الس�ادس الهجري.. وقد انته�ى فيه املؤلف اىل 
س�نة 760 ه��... ويضيفان ب�ان اهتمامهما 
انص�ب عىل العصور املتأخ�رة العتقادهما بان 
مصادرها املنشورة قليلة، وهي يف نفس الوقت 
فرتة ش�به غامض�ة او مجهولة وم�ا يزيد من 
اهمية اس�تكمال دراس�ة تاريخ هذه العصور 
املتأخرة انها ليست كما يتصور البعض عصور 
ظام دام�س طمس�ت فيها معال�م الحضارة 
العربي�ة اإلس�امية وانحط�ت فيه�ا الحرك�ة 
الثقافي�ة والعلمي�ة واقفلت امل�دارس خالها 
أبوابه�ا وركن الناس اىل الجهل والخرافة، ومن 
ث�م فان ن�رش كتب الرتاث املتأخ�رة هو وحده 

الذي يزيل هذا التصور.
8 � االسلحة والرجل � رجل االقتدار: 

وهي يف حق�ل الرتجمة نقل عن مرسحيتي 
األس�لحة والرجل ورجل االقتدار لربناردش�و، 
وقد ترجمة بمشاركة )قرني رفيق الدوغرمجي 

( وذلك يف العام1947...
9 � ازمة الحضارة : 

هو ترجم�ة لكتاب ازمة الحض�ارة � آفاق 
انسانية يف عالم متغر...

تاليف ) جوزيف كاليم�ري ( آخر أعماله يف 
الرتجمة والحياة...

10 � أبحاث تاريخية متنوعة : 
وهي سلس�لة من البح�وث املعق�دة، منها: 
االس�امية  واملكايي�ل  األوزان  يف  ماحظ�ات 
واهميتها ) مجلة كلية االداب 1971(،  السفارات 
العربي�ة يف الصن يف العصور الوس�طى )مجلة 
الجامعة املس�تنرصية 1971(، التسامح الديني 
والعنرصي يف التاريخ االسامي )مركز الدراسات 
الفلس�طيني  الفك�ر   ،)1972 الفلس�طينية 
1972، الفكر العرب�ي يف مواجهة الفكر الغربي 
)منش�ورات الجمعية العراقية لآلث�ار والتاريخ 
1972( خواطر وذكريات عن طه حسن )مجلة 
األقام 1974( مس�ألة الجن�س اليهودي )مركز 
الدراس�ات الفلس�طينية 1977(، م�واد الكتابة 
عند العرب )منظم�ة الرتبية والثقافة والعلوم � 
جامعة الدول العربية 1979(... وهناك عرشات 
البحوث والدراسات العلمية والتاريخية للدكتور 

فيصل السامر ال مجال لنرشها يف هذه املقالة.

منهجيته يف التاريخ
يق�ول الس�امر: إن امل�ؤرخ ال يك�ون مجرد 
راوي�ة امن ألح�داث املايض فق�ط، فهذا واجب 
من واجباته فحس�ب، ان الواج�ب األكثر اهمية 
وأصالة أن يكون املؤرخ طرفا نشيطا يف تفسر 
أح�داث عرصه تفس�را واعيا، ويف رأي�ه أيضا: 
"إذا كان من واج�ب املؤرخ ان يكون بن القوى 

املنظمة للحياة الحارضة واملس�اعدة عىل دفعها 
اىل األمام، فان مؤرخينا مدعوون إىل ان يسلطوا 
الضوء عىل الحلقات املضيئ�ة والعامات، الدالة 
عىل حيوية الحضارة العربية كي نجعل التاريخ 

حافزا من حوافز نضالنا ونهوضنا الحديث.
 لق�د كان ه�م الس�امر ان يطل�ع الق�ايص 
والداني عىل منجزات العرب واملسلمن يف حقول 
الحضارة واالداب والثقافة والفنون، كما ان تلك 

املنجزات، يف رأي السامر ارتبطت بهدفن:
بقع�ة  كل  يف  دينه�م  ن�رش  يف  األول:  
يس�تطيعون الوصول اليه�ا، باعتبار ذلك جزءا 
من رسالة اإلسام، والهدف الثاني: هو النشاط 
االقتصادي الذي رافق توس�ع الدولة اإلسامية 

وامتداد أقاليمها. 

املهمات الرتبوية والتعليمية
يعتق�د الدكتور الس�امر ان مهمات الرتبية 
والتعلي�م يف الع�راق يف عملي�ة البن�اء فالرتبية 
عمل معقد ومهمتها إزاء املواهب التي منحتها 
الطبيعة للطف�ل وتهيئته للحي�اة االجتماعية، 
وه�ي تعمل ع�ىل تزويده بما يمك�ن من تراث 
امل�ايض وعىل توجيه عقله نحو املس�تقبل وكل 
ما فيه م�ن جديد وتعمل الرتبي�ة ايضا عىل ان 
يحب الطالب الحي�اة الروحية له، لكنها تعلمه 
يف نف�س الوقت تقدير عبقري�ة االقوام االخرى 
وتنمي فيه الطموح اىل حضارة عالية انس�انية 
يسهم فيها جميع الشعوب كا حسب قابليته... 
وطبيعي�ا فان كل ش�عب يتبنى نظام�ا تربويا 
يعك�س تاريخه وبن�اءه االجتماعي ومطامحه 
وآماله يف املستقبل... هذه هي الرتبية بمفهومها 
الحدي�ث، وهي ف�وق كل ذلك ته�دف اىل تدريب 
نخب�ة يف االدارة والجي�ش والصناع�ة والتجارة 
والزراع�ة وجميع مجاالت النش�اط االجتماعي 
لتويل املراكز ذات املسؤولية... وطبيعيا ان الرتبية 
الديمقراطية تهدف اىل اختيار النخبة من جميع 
ابناء الش�عب دون تميز... ويف س�بيل سياس�ة 
تعليمي�ة جديدة يجب ان ناحظ ان الهدف االول 

لبلدن�ا هو محو االمية لكي يتاح لكل مواطن ان 
يتمتع بنعمة التعليم ويستطيع يف االقل ان يقرأ 
ويكتب ليس�هم بنصي�ب يف االم�ور العامة التي 
تقرر مصره، ويجب ان تسر هذه العملية مع 
العملية التعليمية ونسر قدما يف عملية توسيع 
التعلي�م الثان�وي والجامع�ي، بحي�ث يجب ان 
تكون خطتنا تحرير الصبي من حاجات املعيشة 
املادية ليتعلم تعليما ابتدائيا فثانويا فجامعيا... 
وه�ذا ليس آخر املط�اف يف خدم�ة التعليم التي 

نطم�ح اليها يف املدى البعي�د ان التعليم يجب 
ان يك�ون مجانيا يف جمي�ع مراحله اىل جانب 
اعطاء فرصة التعليم بجميع مراحله لجميع 
الراغب�ن وذلك ع�ن طريق تاس�يس املدارس 
واملعاه�د الكافية، وتهيئة املدرس�ن األكفاء 
ومنح اإلعانات املالية للفقراء املعدومن الذين 
ال تمكنه�م ظروفهم املعيش�ية القاس�ية من 
اكمال دراستهم... ولعل يف مقدمة تنفيذ هذه 
الخطة ه�ي توافر اإلمكان�ات املالية والفنية 
التي تتيح ن�رش التعليم يف كل زاوية من زوايا 
الوط�ن، فاملدرس�ة الت�ي تبنى وتؤث�ث باملال 
يج�ب ان ت�زود باملعلمن واملرب�ن واالدارين 
ووس�ائل الرتبية... وه�ذه الخطة يجب ان ال 
تكون مرتجلة، بل مبنية عىل تخطيط س�ليم 
يف ش�كل م�رشوع خم�س او ع�رش س�نوات 
ينف�ذ بخطوات مدروس�ة.. وهذه السياس�ة 
التعليمية يج�ب ان ترافقها اج�راءات اخرى 
ته�دف اىل خلق جو مائم يعيش فيه الطاب، 
والب�د ان ه�ذه السياس�ة س�رتاعي حاجات 
الباد بالدرجة فابد من توفر املدارس املهنية 

والتقني�ة لتوفر االختصاص املهن�ي التقني ما 
دامت بادنا مقبلة عىل نهضة صناعية.

املبادئ... ثروته يف احلياة والوفاء
تقول د. سوسن ابنة الدكتور فيصل السامر: 
"بسبب مبادئه كان طريقه محفوفا باملخاطر، 
فق�د رش�ح وال�دي ع�دة م�رات ملنص�ب عميد 
كلية االداب كذلك رئيس�ا لجامع�ة بغداد، اال انه 
اعتذر واثر التف�رغ العلمي واإلرشاف عىل طلبة 
الدراس�ات العليا.. لم تكن الطموحات املادية او 
الوظيفية تش�كل هما له، ب�ل كان يطمح لفعل 
كل ما يس�تطيعه لخدمة بل�ده وعائلته فقط"، 
وتضي�ف د. سوس�ن الس�امر "ان�ه مث�ايل بكل 
املقايي�س وبكل معنى الكلمة ربما تكون الثروة 
الوحيدة التي تركها الس�امر الوالده هي املبادئ 
فعندما اصبح س�فرا مثا كان يس�د النقص يف 
املصاري�ف واألثاث من حس�ابه الخ�اص تاركا 
كل يشء للس�فارة بعد ان تنتهي مدة س�فارته 
وحس�ابه بالبن�ك بع�د وفات�ه لم يتع�د العرشة 
دنان�ر".. وتضي�ف ابنت�ه بح�رسة وس�خرية 
"تعلم�ون ان طريق املب�ادئ محفوف باملخاطر 
لق�د تعرضنا للكث�ر من الضغ�وط خال حكم 

النظام الس�ابق، الذي لم يتقب�ل كلمة ان والدي 
"مس�تقل" والغريب أن الن�اس يصفون املبدئي 
باملتعصب واملتعنت وغرها من املسميات، وهذا 
ما قال�ه الناس عن وال�دي، عندما تخىل من كل 
املغري�ات يف ب�اد الغرب�ة، حيث كان اس�تاذا يف 
جامع�ة براغ بتشيكوس�لوفاكيا ويتس�لم راتب 
وزي�ر، لكن�ه ارص ع�ىل الع�ودة للوط�ن فعانى 
الكث�ر يف بلده حتى تحول�ت معاناته اىل مرض 

خبيث اودى بحياته".

 ام�ا االس�تاذ نجي�ب مح�ي الدي�ن )نقي�ب 
املعلم�ن العام 1958( فيق�ول "عرفت الدكتور 
السامر وارتبطت به فكريا وسياسيا وشخصيا 
عىل مدى ثاثة عق�ود تقريبا، لم نفرتق خالها 
س�وى بضع سنوات فرضتها الغربة بعد انقاب 
8 شباط 1963 الدموي املعروف فعرفته حقا... 
إنسانا بإنسانية عذبة س�امية ووطنيا مخلصا 
غيورا حي�ث تتجىل وطنيته يف حب�ه للمواطنن 
واحرتامه لهم ومثقفا عاملا يف مجال اختصاصه، 
ومتميزا بصفات العلماء وتواضعهم مع جرأة يف 
فهم ال�رتاث وقدرة عالية عىل االنفتاح والتعامل 
بوعي مع املرحلة التي عاش  خالها فاستوعبها 
ف�كان من الرواد الذين لم يخون�وا الرتاث".. اما 
الدكتورة نبيل�ة عبد املنعم داود فتقول "منحني 
ثقته حن رش�حني ملناقشة اطروحة دكتوراه، 
وانا مدرسة ويف مس�تهل حياتي التدريسية مع 
كبار األستاذة يف القسم آنذاك، وتلك هي مناقشة 
أخت�ي وزميلتي الدكتورة ناجي�ة عبد الله،  كان 
يل رشف العم�ل مع�ه يف تحقي�ق كت�اب عي�ون 
التواري�خ، ملحمد بن ش�اكر الكتب�ي، علمنا معا 
وكنت مدرسة وهو أستاذ وكان يعاملني معاملة 
الن�د للند وتعلمت منه أش�ياء كان يطرحها عيل 
بش�كل مبارش فكان يعلمني وكأنه يتعلم مني. 
كنا نقتسم العمل بالنصف � وكنت سعيدة بهذا 
العم�ل وفخ�ورة به فه�و دليل ع�ىل مقدرتي يف 
الكتابة، وهي مسألة مهمة وأنا يف بداية حياتي 
التدريس�ية.. ومرة حن أصدرنا الجزء العرشين 
م�ن الكتاب نرش خ�رب يف الصح�ف املحلية جاء 
في�ه انه صدر الكتاب بتحقي�ق نبيلة عبد املنعم 
داود والدكت�ور فيص�ل الس�امر، وخجل�ت من 
هذا األمر لتقديم اس�مي عىل اس�مه وجئت إليه 
معتذرا خوفا من إن يظن أني أعطيت هذا الخرب 
ووجدته ضاحكا مبتس�ما يهون عيل األمر وقال 
انك تستحقن ذلك وليس مهما ان يتأخر اسمي 
النن�ا رشي�كان يف العمل بالتس�اوي... وواصلنا 
العمل بتحقيق الجزء 21، وكان األستاذ الدكتور 
الس�امر مريضا جدا ورغم مرضه كان حريصا 
عىل ان يس�اعدني اال ان امل�رىض منعه وأكملت 
العم�ل وص�در الكت�اب بع�د وفاته رحم�ه الله 
وتوقف مرشوعنا إلكمال األجزاء األخرى وظلت 

عيون التاريخ تدمع !! 

نهاية املطاف
وبع�د رصاع مع املرض تويف فيصل الس�امر 
يف الثان�ي عرش من كان�ون االول العام 1982 يف 
لن�دن، وما يثر الدهش�ة واألل�م ان كل املحافل 
الثقافي�ة العراقية صمتت ولم تقل كلمة واحدة 
يف حق�ه او يف نتاجه الفكري الس�خي.. حتى ان 
جامع�ة بغ�داد التي قىض حيات�ه يف خدمتها لم 
تب�ادر اىل اقامة حفل تأبيني له... انها س�خرية 

القدر يف الزمن الساخر !!  

تاريخ و�سخ�سيات15

املربى واملفكر والعامل والوزير وال�سيا�سي النقي.. رف�ض اإعادة كتابة التاريخ !
www.almustakbalpaper.net

اإعداد/ د. هادي ح�سن عليوي 

الإن�سان الأمنوذج واملثقف ذو املعرفة الوا�سعة واملربي الفا�سل ورب الأ�سرة الناجح وال�سيا�سي 
النقي، ليربايل ي�ساري، وطني خمل�ض غيور، عامل يف جمال اخت�سا�سه ومتميز ب�سفات العلماء 

وتوا�سعهم مع جراأة يف فهم الرتاث وقدرة عالية على النفتاح والتعامل بوعي مع املرحلة التي 
عا�سها، لكنه رف�ض ب�سدة اإعادة كتابة التاريخ وهو ما دعاه اإليه �سدام.

له ميول عاطفية ودينية عثمانية �سرفة لذلك منحه ال�سلطان عبد احلميد الثاين اعلى 
املراتب لكنه انقلب عليهم لي�سبح النكليز قدوته، ا�ستنكر ثورة الع�سرين وهاجم فتاوى 

املراجع الدينية يف اجلهاد �سد املحتلني الربيطانيني فكرموه النكليز واختاروه رئي�سا لأول 
وزارة عراقية يف ظل احتاللهم للعراق على الرغم من ت�سع�سع �سحته و�سيخوخته

Hh1940@yahoo.com 

فيصل السامر.. اسقط البعثيون جنسيته.. وظل معتزا بعراقيته
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 ق�ال علماء من هولندا إنهم نجح�وا ىف نقل صفات أنواع قديمة من الطماطم 
إىل أنواع جديدة لحماية هذه الطماطم من الحرشات الضارة. واعتمد الباحثون ىف 

دراس�تهم الجديدة عىل آلية دفاع قديم�ة للطماطم الربية، حيث 
تنت�ج الكثري م�ن النباتات مواد ت�ردع الحرشات، بينها 

بروتني يس�مى "7 ايبزين جي�ربن" الذى يوجد 
يف ع�دة نباتات، بينها الريحان ومس�حوق 

ج�ذور الكرك�م والهي�ل وبع�ض أن�واع 
الطماط�م، حس�بما أوضح�وا، حي�ث 
بن�وا دراس�تهم عىل أس�اس أن تصبح 
الطماط�م الحالية قادرة ع�ىل حماية 
إذا  الض�ارة  الح�رشات  م�ن  نفس�ها 

نقلت إليها هذه املادة.  وس�يكون لهذه 
الخطوة انعكاسات هائلة عىل إنتاج العالم 

من الطماط�م ىف حالة نجاحها، حيث تش�ري 

بيان�ات األم�م املتحدة إىل أن إنت�اج العالم من الطماطم بلغ ع�ام 2010 نحو 146 
ملي�ون طن بقيمة 3ر53 مليار دوالر. وتردع م�ادة "7 ايبزين جيربن" الحرشات. 
وتمتلك طماطم "س�والنوم هابروش�يتس" وه�و أنزيم الذي يصنع ه�ذه املادة. 

ه�م  أ يميز هذه املادة أنها ال توجد يف  ثمرة الطماطم نفسها م�ا و
بل يف أوراقه�ا، ونجح الباحثون يف نقل الجني 
الوراثي املسؤول عن إنتاج هذه املادة إىل 
األنواع التقليدية للطماطم باس�تخدام 
ث�م  الوراثي�ة.  الهندس�ة  أس�اليب 
أصبحت ه�ذه الطماط�م التقليدية 
قادرة عىل إنتاج هذه املادة بنفسها. 
وع�رض الباحث�ون ه�ذه الطماط�م 
الجديدة للحرشات الضارة فوجدوا بعد 
45 يوما أن كميات الحرشات التي تعرضت 

لهذه الطماطم أقل بشكل واضح.

ت�سايل 16
www.almustakbalpaper.net

لقطة من
 الزمن اجلميل

1914– سقوط مدينة البرصة 
العراقي�ة بي�د الربيطانيني خالل 
الحرب العاملية األوىل، وقد دخلوها 

بقصد حماية أنابيب النفط.
1924 - توجيه إنذار بريطاني 
إىل حكوم�ة س�عد زغل�ول عقب 
امل�رصي  الجي�ش  رسدار  مقت�ل 
وحاكم الس�ودان الس�ري يل ستاك 
بوج�وب إع�الن االعت�ذار وتقديم 
التعويض الالزم وس�حب القوات 
وق�د  الس�ودان،  م�ن  املرصي�ة 
وافق�ت الحكوم�ة املرصي�ة عىل 
هذه املطالب فيم�ا عدا ما يتعلق 
الربيطانيون  بالسودان، وملا أرص 
س�عد  اس�تقال  مطالبه�م  ع�ىل 

زغلول إحتجاًجا عىل ذلك.
1943 - لبن�ان يحص�ل ع�ىل 
اس�تقالله من فرنس�ا، وبش�ارة 

الخوري يتوىل رئاسته.
الرئي�س  اغتي�ال   -  1963
األمريك�ي جون كيني�دي بحادث 
قن�ص وذل�ك أثناء زيارت�ه ملدينة 

داالس.
1967 - صدور ق�رار مجلس 
األم�ن الدويل رق�م 242 بعد حرب 

ع�ىل  الق�رار  ن�ص  وق�د   ،1967
انس�حاب إرسائي�ل م�ن األرايض 
التي إحتلته�ا نتيجة هذه الحرب 
وإحرتام سيادة دول املنطقة عىل 
أراضيها وحرية املالحة يف املمرات 
الدولي�ة وح�ل مش�كلة الالجئني 

وإنشاء مناطق منزوعة السالح.
خ�وان  تنصي�ب   -  1975
كارلوس مل�ًكا عىل إس�بانيا بعد 
فرانسيس�كو  الديكتات�ور  وف�اة 
فرانكو وبناء عىل وصيته، وبذلك 

أعيد النظام امللكي إىل إسبانيا.
رئي�س  اغتي�ال   -  1989
ريني�ه  اللبناني�ة  الجمهوري�ة 
مع�وض بس�يارة مفخخة يف أحد 

شوارع بريوت.
1990- رئيس�ة وزراء اململكة 
املتحدة مارجريت تاترش وامللقبة 
باملرأة الحديدية تقدم اس�تقالتها 
م�ن منصبه�ا إىل امللك�ة إليزابيث 

الثانية.
الرئيس األمريكي جورج بوش 
يزور القوات األمريكية املرابطة يف 
السعودية استعداداً لحرب الخليج 

الثانية.

رشكة أمريكية تطلب 
تعيني جمموعة "ماعز" !

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
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1 - رئيس أميركي سابق
 2 – أحد متصرفي جبل لبنان 

 3 – عكسها ال يباح – في البيضة – سطل
4 – إبل – أغنية لعبد الوهاب 

 5 – عكسها أبيض }باألجنبية{ – أسم شهر آذار 
 6 – يحب نفسه – مدخل 

 7 – تشاهدنا 
 8 – مدينة فرنسية – حر شديد 

 9 – ممثل مصري .

1 – مرفأ في جزيرة بينانغ 
2 – من النباتات العطرة – نصف مليح 

 3 – رشف بشفتيه – متشابهة 
 4 – يرجعون 

  5 – لجم الجماح – يجيد 
6 – متشابهان – أثنى ثناء طيباً – خارج المدن 

7 – ممثل مصري راحل 
8 – سياسي فرنسي أشتهر بدهائه 

 9 – شتامي .

 ارتفع�ت مع�دالت البطال�ة يف العدي�د من ال�دول حتى أصبح�ت اعالنات 
التوظيف الش�غل الشاغل للكثري من الش�باب وبمثابة األمل الذي يتعلقون به، 
اال ان�ه يف هذه امل�رة جاء اعالن التوظي�ف مخيبا آلمالهم بعدم�ا قامت احدى 
الرشكات األمريكية بنرش اعالن تطلب فيه تش�غيل مجموعة من 

املاعز يف وظيفة تناول املخلفات النباتية. 
»نطلب عددا كبريا من املاعز للعمل عىل تناول مخلفات 
الحقول النباتية ملدة ثالث ساعات يف اليوم مع توفري تأمني 
صح�ي وبيطري لكل معزة«، هو ن�ص االعالن الذي نرشته 
الرشك�ة األمريكية وال�ذي يوفر فرص�ة يندر حصول االنس�ان 
وخريج�ي الجامع�ات عليه�ا.  صاح�ب رشكة »أرغ�و« لورين 
أرغ�و لتوظي�ف املاعز أك�د ان املاعز تفعل م�ا ال يقدر عليه 
االنس�ان، لذلك تم اختيارها ألكل مخلفات املزارع 
والحقول التي ق�د تنذر بحدوث حرائق يف 
املناطق الوعرة والس�فاح الجبلية التي 
ال يستطيع االنس�ان ومعداته الثقيلة 

الوصول اليها.
 لورين أرغو أضاف، ان اي معزة 
عامل�ة يف الرشك�ة س�تحصل عىل 
مزايا كثرية، أهمها توافر الكشف 
البيطري بشكل دوري للتأكد من 
انها لم تأكل شيئا مسموما ومن 
ان ش�هيتها مفتوحة، باإلضافة 
اىل اعطاء كل مع�زة عاملة فرتة 
راح�ة لالس�تلقاء كل 20 دقيقة 
رضب  من�ع  جان�ب  اىل  عم�ل، 

الحيوانات او معاملتها بقسوة.

سمريكيلج،  ألكسندر  الطبيب 
»األطب�اء  جمعي�ة  يف  العض�و 
املهرجون«، ي�ؤدي دور املهرج يف 
عي�ادة لألطف�ال يف نوفو مس�تو. 
ر  و ي�ز و

األطباء املهرجون منذ العام 2004 
مستش�فيات ع�دة يف س�لوفينيا 
مرتني أو ثالثاً اس�بوعيا، ملساعدة 
امل�رىض األطف�ال وكبار الس�ن يف 

عملية الشفاء من األمراض. 

شهد معرض بازل السويرسي 
تهافت�اً م�ن رواد وه�واة الزه�ور 
ملش�اهدة، أك�رب زه�رة يف العال�م 
والتي يبلغ طولها أكثر من مرتين.  
والزهرة العمالق�ة الصفراء اللون، 
يبل�غ وزنه�ا أكث�ر م�ن 30 باونداً 
الثاني�ة  وللس�نة  كل�غ   14 نح�و 
تتفت�ح قب�ل يوم�ني م�ن االفتتاح 
الرس�مي للمع�رض، وهو م�ا أثار 
دهشة القيمني وبعض الفضوليني 
الذي�ن س�ارعوا اىل التق�اط ص�ور 
مميزة تظه�ر جمالية هذه الوردة 

العمالقة.

عثر سائق سيارة اجرة يف 
سنغافورة عىل مقعد الركاب 
الخلفي يف سيارته عىل مبلغ 
1،1 مليون دوالر سنغافوري 
حوايل ملي�ون دوالر امريكي، 
فأع�اده اىل اصحاب�ه مؤكدا 
امل�ال ال يهمن�ي. ول�م يك�ن 
س�نة   70 س�ياكا  الس�ائق 
يتوق�ع ان يحت�وي الكي�س 

البالستيكي الذي عثر عليه يف 
املقعد الخلفي لس�يارته عىل 
ه�ذا املبل�غ الكب�ري. وأوضح 
خصوص�ا  امل�ال  يهمن�ي  ال 
انه ليس ملكي ماذا عس�اي 
افع�ل ب�ه ؟ اال ان الزوج�ني 
مالكي الكي�س دفعا مكافأة 
اىل الس�ائق ل�م يكش�ف عن 

قيمتها.

سجن ثالث سنوات ألن كلبه قتل قطًا !

سائق أجرة يعيد مليون دوالر ألصحاهبا !!

اجلراحة االلكرتونية تنتظر املرضى قريبًا

جد الفرق بني الصورتني

شارع الرشيد يف اخلمسينيات

  طامطم ختيف احلرشات !!

لون مع

الفرن�ي ج�اك مارس�كو  الربوفس�ور  تح�دث 
ع�ن الجراحة االلكرتوني�ة، وقال ان ه�ذه الجراحة 
الهجين�ة هي ثمرة تالقي التقني�ات واالختصاصات 
ومزي�ج م�ن األدوات وتجهي�زات التصوي�ر وعل�م 
الروبوت. ويقول مارس�كو ان الجراحة االلكرتونية 
هي جراحة املس�تقبل وس�بق لهذا الجرّاح الفرني 
ان أج�رى م�ن نيوي�ورك وبواس�طة وحدة تش�غيل 
آلي�ة جراحة مل�رارة مريضة تعيش يف سرتاس�بورغ 
بفرنسا. وأرشف يف كانون الثاني وتموز املايض، عىل 
أرب�ع جراحات الكرتونية تس�تند اىل الصور، وذلك يف 
معهد سرتاس�بورغ االستش�فائي املزّود بتجهيزات 

متطورة. 

وأك�د الربوفس�ور مارس�كو ان ثالث�ا م�ن تل�ك 
الجراح�ات كان�ت األوىل م�ن نوعه�ا يف العالم، وهي 
استعمال الواقع االفرتايض للمساعدة يف التشخيص 
ووضع االس�رتاتيجيات الجراحي�ة يف مجال جراحة 
العنق، وجراحة الستئصال رسطان القولون من دون 
ندوب، وجراحة الكبد بواس�طة روبوت وبمس�اعدة 

الواقع املعزز. 
وهو يقول ان هذا الن�وع من الجراحات بالطرق 
الطبيعية س�يكون هو السائد بعد عرش سنوات، وال 
س�يما أنه يق�رّص مدة بق�اء املريض يف املستش�فى 

ويحّد من الصدمة ما بعد الجراحة.
احلمل

أنت مدعو اىل بذل جهود إضافية 
تن�ازالت  وتقدي�م  ومضاعف�ة، 
س�ابقة،  ق�رارات  ع�ن  والع�ودة 
لتفادي األزمات واملش�كالت تتسع 

هوّة الخالفات بني وبني الرشيك.

الثور 
بانتظ�ارك الكث�ري م�ن الفرص 
الذهبية الي�وم لتقوم باس�تثمارات 
مالي�ة ناجح�ة علي�ك أن تفك�ر يف 
مشاعر الحبيب أكثر ويف ما يزعجه.

اجلوزاء
ال تنسجم رغباتك مع ارادة بعض 
املقربني منك. انتبه للمظاهر وحاول 
ان تنس�جم مع الظروف والتطورات 
تجنباً لبعض سوء التفاهم عاطفياً: 

تعيش ارتباكاً وضغطاً.

ال�سرطان 
ع�ن  االبتع�اد  حاول�ت  مهم�ا 
يف  تنج�ح  ل�ن  فإن�ك  املواجه�ات، 
منه�ا  س�تخرج  ان�ك  إال  مس�عاك، 
منت�رصاً محاولة الرشي�ك إلرضائك 

توّرطه يف بعض املشكالت،

الأ�سد 
ق�د تحت�اج إىل نصيح�ة، وثم�ة 
من هو مس�تعد للمساعدة. ال تعاند 
واصِغ إىل اآلخرين. حافظ عىل أمنك 
وس�المتك وال تجازف يف أي مجال ال 

تستعجل أموراً قد ترتد سلبياً عليك

العذراء 
ق�د تتع�رض لبع�ض االنتق�اد، 
وهذا س�يكون ايجابي�اً ملصلحتك يف 
وقت الحق عاطفياً: ابتعادك املتكرر 
عن الرشيك يث�ري ريبته، فحاتول ان 

تربر االسباب

امليزان
قد تحصل عىل مساعدة او تطلبها، 
لك�ّن الجّو يبق�ى ايجابًيا فأن�ت تتمّتع 
وش�جاعة  هائل�ة  معنوي�ة  بق�درات 
وحماس�ة، ما يجعل كل ام�ورك تتقّدم 

بخطوات جّبارة 

العقرب 
ت�ؤدي دوراً فاعل وبن�اء يف العمل، 
لكن ذلك ل�ن يكون ولي�د مصادفة، بل 
ه�و ثمرة جه�د متواصل تج�د الرشيك 

قربك يف كل الخطوات املقبلة

القو�س 
الحلول الوسطى هي دائماً األفضل، 
وعليك أن تبق�ى يف هذا اإلطارلئال تدفع 
ثم�ن اندفاعك الحق�اً ترصفات الرشيك 
الغريب�ة تج�اوزت حده�ا، وه�ي ق�د 

تنعكس سلباً عىل العالقة بينكما

الدلو 
فاوض وناق�ش التفاصي�ل متحلياً 
بالج�رأة والص�رب والش�جاعة، وح�اول 
تس�وية األم�ور بليونة عاطفي�اً: حاول 
أن تك�ون أكثر تحمالً للرشي�ك، وتحّمل 

تجاوزاته

اجلدي
إن�كار جه�ودك  يح�اول بعضه�م 
الكب�رية يف العم�ل، ال تستس�لم وأكمل 
مارشع�ت ب�ه ألن النتيج�ة مضمون�ة 
يف  الرشي�ك  م�ع  التس�اهل  ملصلحت�ك 

موضوعات أساسية

حوت 
املشكالت كثرية وضاغطة ومرهقة، 
لك�ن ال ت�رتك أح�داً يخدع�ك أو يغ�ّر بك 
فتترصف بسلبية تؤذي مصلحة العالقة 
وضغوًط�ا  متأرجح�ة  عالق�ة  تق�ايس 

واتهامات

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

أكرب زهرةالعالج بالضحك
 يف العالـم



         كاظم فنجان احلمامي

لم يؤم�ن األع�راب بالمب�ادئ والقيم 
واألع�راف, ولم�ا يدخ�ل اإليم�ان في 
قلوبه�م, لكنهم آمن�وا إيمان�ا مطلقا 
بكل ما يس�يء لمس�تقبلنا وحاضرنا 
أدل عل�ى كالمن�ا  وماضين�ا, ولي�س 
هذا من غ�زة التي خذلوه�ا, وتنكروا 
له�ا, وتآم�روا عليه�ا, وطعنوه�ا في 
خاصرته�ا, وش�نوا عليها اآلن أبش�ع 
الحم�الت اإلعالمي�ة, وم�ن ال يصدق 
كالمن�ا ه�ذا يتعين علي�ه أن يق�رأ ما 
تنش�ره جريدة )الوطن( الكويتية من 
مق�االت وقح�ة يكتبها فؤاد الهاش�م 
الهدل�ق, اق�رءوا كي�ف  الل�ه  أو عب�د 
تطوع�ت الصحاف�ة العربي�ة لمؤازرة 
الصهاين�ة ف�ي عدوانه�م عل�ى غزة, 
اق�رءوا كيف تحذلق الهدل�ق في الذود 
عن ت�ل أبي�ب, وكي�ف تهكم الهاش�م 
على كتائب القس�ام, تفحصوا مواقف 
المش�ايخ الذين جن�دوا أنفس�هم في 
الع�ام الماض�ي للوقوف م�ع حمالت 
النات�و, انظ�روا إليه�م اآلن والحظوا 
كي�ف الذوا بالصمت المطب�ق, وكيف 
آثروا السكوت, ولم ينبسوا ببنت شفة 
لمواس�اة أس�ر الضحايا, ولو من باب 
المجاملة, الحظوا كي�ف جفت منابع 
الفت�وى عنده�م, ولم يطلق�وا فتوى 
واح�دة إلع�الن الجه�اد الخطابي في 

المساجد على أقل تقدير. 
 راجعوا مواقفهم حتى تعرفوهم على 
حقيقته�م, هل فيهم م�ن تبنى حملة 
لجمع التبرعات لنصرة المنكوبين في 
غزة ؟, هل فيهم من أرسل المساعدات 
الطبي�ة وبع�ث الم�واد الغذائي�ة إل�ى 
الش�عب الذي خنقه الحص�ار, ومزقه 

الدمار ؟. 
المثير للس�خرية أن اإلعراب هم الذين 
يواسون زعماء اإلرهاب الدولي في تل 
أبيب, وهم الذين يمارسون ضغوطهم 
على عناصر المقاومة إلقناعهم بقبول 

الهدنة ووقف إطالق النار. 

أما وزراؤهم الذين عقدوا العزم لزيارة 
غ�زة, فال تعتق�دوا إنهم س�يدخلونها 
حاملين خناجرهم وبنادقهم ليتخندقوا 
مع المقاومة الشريفة, فمثل هؤالء ال 
يستعملون البنادق إال في الترويح عن 
أنفس�هم في األفراح والليالي المالح, 
ألغ�راض  إال  الخناج�ر  يحمل�ون  وال 
التبختر والتباهي بجودتها. لقد انقسم 
األعراب في العدوان السابق )2009(, 
فمنهم من اخت�ار الوقوف عالنية مع 
ت�ل أبي�ب, ومنهم م�ن اخت�ار الذهاب 
الموض�وع  لمناقش�ة  الدوح�ة  إل�ى 
م�ع ش�يخ مش�ايخ الوطني�ة العربية 
بصيغته�ا البترولي�ة الجدي�دة.   وه�ا 
هو الس�يناريو يتك�رر بدعوة األعراب 
الجتماع طارئ )لنصرة( غزة, فامتنع 
عن الحضور عدد م�ن وزراء األعراب, 
تب�دو  ال  حت�ى  صغاره�م  وأرس�لوا 

كراسيهم فارغة, فظهروا في الصورة 
المتلفزة وكأنهم تماثيل متيبس�ة في 
متحف الش�مع, في حين حضر وزراء 
خارجي�ة االتحاد األوربي إلى تل أبيب, 
وعرضوا عليه�ا الجهد والمدد والُعدد, 
المتلفزة بالقميص  فظهروا بالصورة 
والبنط�رون وكأنهم فري�ق متجانس 
م�ن ف�رق القتال األع�زل. أم�ا رئيس 
جامعتن�ا, الت�ي ال تجم�ع وال تنف�ع, 
فيفك�ر اآلن في تش�كيل لجن�ة عربية 
لتقصي الحقائق, بينما انشغل رؤساء 
الربي�ع بتعزي�ز عالقاته�م الودية مع 
ربوع تل أبيب, أم�ا الذين أغلقوا معبر 
رفح فسيقولون لنا إنهم مجبرون على 
االلتزام باالتفاقي�ات الثانوية المبرمة 
م�ع ت�ل أبي�ب و)ت�ل الحبي�ب(, و)تل 
الزبيب(, فبنود االتفاق�ات وأحكامها 
توج�ب غلق المعب�ر, وتلزمه�م بغلق 

وتلزمه�م  بع�دم األنف�اق, 
لقوافل  السماح 
ت  ا عد لمس�ا ا
إل�ى  بالتوج�ه 

قط�اع غ�از, ف�ال 
طبي�ة,  مس�اعدات 
وال أغذية, وال مؤن, 
يحزن�ون,  ه�م  وال 
وهذه هي الحقيقة, 
لكن أح�كام القرآن, 

وبن�ود الدين, ورواب�ط الدم ال 
تلزمهم بشيء. 

ب�ه  تس�مح  ال�ذي  الوحي�د  الش�يء 
ال�دول العربي�ة القريب�ة م�ن غزة هو 
ال�كالم ضمن حدود األس�رة الواحدة, 
ويستحس�ن أن يك�ون بالهم�س, أما 
ال�كالم العلن�ي في الس�احات العامة 
فغي�ر  غ�زة  اج�ل  م�ن  والتظاه�ر 

مس�موح به البت�ة. لقد تح�رك العرب 
بس�رعة البرق لتجميد عضوية سوريا 
بالجامعة, وجهزوا معارضيها بالمال 
والس�الح, لكنه�م ل�م يتحرك�وا بتلك 
بالس�الح  المقاوم�ة  لدع�م  الس�رعة 
الصهيوني,  والمال لمواجهة اإلرهاب 
ولم يتحركوا ضد إسرائيل في المحافل 
الدولي�ة, ول�م يتوحدوا ف�ي مواجهة 
البل�دان الداعمة إلس�رائيل لممارس�ة 

الضغط عليها لرفع الحصار. 
 ختام�ا نق�ول: ال ف�رق بي�ن األنظمة 
ف�ي  الالحق�ة  واألنظم�ة  الس�ابقة 
تعاملها الس�يئ مع غزة, ولن تتحسن 
األحوال في ظ�ل الزعامات المتواطئة 
والمتخاذلة والشامتة والمنافقة, ولن 
تق�در دوي�الت األع�راب عل�ى توحيد 
مواقفه�ا لي�وم واحد فق�ط, فما بالك 
بم�ا تحتاج�ه المرحل�ة القادم�ة من 
مواقف موحدة ؟؟, أما ما نسمعه اآلن 
في وسائل اإلعالم عن جدية المواقف 
العربي�ة ف�ال يعدو ع�ن كون�ه مجرد 
تموي�ه وتعطيل وتس�طيح وتس�فيه 
وتس�ويف, وإن غ�داً لناظ�ره قري�ب، 

والله يستر من الجايات.

           �سباح الر�سام  

ع�روس الخليج التي كانت مضربا للمثل 
الس�ياح، وكان�ت  والجم�ال وتس�تقبل 
مركزا تجاري�ا مرموقا واهلها يتصفون 
بالطيبة والتواض�ع، ويصفهم اآلخرون 
بأهل العشرة ووصفها االمام علي بأنها 
ابعد أرض عن السماء وهو وصف علمي 
ألنها قريبة من س�طح البحر مما جعلها 
البقرة الحل�وب اي ه�ي ام الخيرات لما 
فيه�ا من ث�روات كثي�رة اهمه�ا النفط 
والنخي�ل انها البصرة الفيح�اء. البصرة 
مدينة كبيرة من اه�م محافظات العراق 
وتبع�د عن بغ�داد حوال�ي 550 كم ولها 
تاري�خ عريق فه�ي منبع ثقاف�ي وادبي 
وهي مدينة القراء والمدرس�ة البصرية 
غنية عن التعريف، والبصريون اشتهروا 
بالتج�ارة والزراع�ة وصيد الس�مك الن 
البصرة تقع على بحر الخليج مما جعلها 
تتمت�ع بمؤه�الت كثي�رة اهمه�ا تبادل 
الثقاف�ات وه�ذا يجع�ل البص�ري اكث�ر 
ثقاف�ة م�ن غي�ره الحتكاكه بم�ن يأتي 

للعراق ع�ن طريق البحر واكث�ر عمرانا 
لنقل الخرائ�ط العمرانية م�ن القادمين 
اليه�ا كأن يصف له بن�اء جميال في بلده 

وهذا يجعل البصرة افضل من غيرها .

البصرة كانت اجمل مدن الخليج ولقبها 
الخليجيون بأنها عروس الخليج بس�بب 
التط�ور المعم�اري والبناي�ات الجميلة 
الت�ي تعجب الناظر الذي يفتقد الى هكذا 

عمران في بلده ولهذا السبب 
 . الخلي�ج  بع�روس  لقب�ت 
اصبحت  الع�روس  لألس�ف 
"ارملة هرمة خربة" بسبب 
المقبور  النظ�ام  سياس�ات 
فكانت اقرب مدينة للحروب 
الطائش�ة التي شنها النظام 
البائ�د على اي�ران والكويت 
مما اث�ر تأثيراً مباش�ر على 
اهل البصرة بسبب ثقل قوة 
الجي�ش العراق�ي فيها اثناء 
البص�رة  اهم�ال  الحربي�ن، 
جعلها تتأخر بوضوح بالغ، 
فل�و قارنا البص�رة مع دبي 
او  الكوي�ت  او  الدوح�ة  او 
أية مدينة م�ن مدن الخليج، 
نجد شس�اعة الف�ارق بينها 
وبينهن بل تجعل المرء ينكر 
ان البص�رة كان�ت ع�روس 
الخلي�ج، وه�ذا طبيعي فلو 
ان االعمار فيها بنس�بة قليل�ة جدا على 
مر العق�ود لحافظ�ت عل�ى مكانتها إال 
انه�ا اهمل�ت اهم�اال كامال م�ا اوصلها 

الى ه�ذه الح�ال . بع�د س�قوط النظام 
الهمج�ي ال�كل كان يتوق�ع ان تع�وض 
البصرة بحملة اعمار تنفض غبار الدمار 
والحرم�ان كي تعود الى س�ابق عهدها، 
لكن الواق�ع نفى التوقع، قد يقول قائل، 
هناك اعم�ار، فنقول صحي�ح لكنه غير 
م�ا توق�ع له�ا وتنب�أ المهتم�ون، فهي 
تستحق حملة اعمار كبرى ألنها تختلف 
ع�ن باقي المدن، والس�بب انها ش�ريان 
الحي�اة االقتصادي�ة أي هي بح�ر الخير 
ال�ذي ال يجف، والبص�رة اعطت وتعطي 
من خيرها فيجب ان تأخذ من هذا الخير 
ال�ذي يتمتع به�ا غيرها، ولنأخ�ذ مثاال 
واح�دا ال غي�ر ولتكن اح�دى محافظات 
كردستان التي تستلم المليارات من خير 
البصرة ونقارن اعمارها بإعمار البصرة 
س�نرى فارقا كبيرا وال يمك�ن المقارنة 
اص�ال، وه�ذا يجع�ل المث�ل المع�روف 
الذي يقول )البعي�ر يحمل الذهب وياكل 
عاك�ول( نتمنى ان تأخ�ذ البصرة حقها 
كي تعود الى س�ابق عهده�ا ولن تكون 
مضرب�ا للمث�ل بجماله�ا ال�ذي يجع�ل 

الجميع يسميها "عروس الخليج" .

         �سمخي اجلابري  
" تعمل عقارب جميع الساعات بشكل منتظم لتؤدي وظائف محسوسة 
متواصل�ة لتحدي�د الوق�ت دون ان تلدغ اح�دا، لكن عقارب الفس�اد في 
الدوائر والمؤسس�ات تلسع بش�دة عندما تؤدي وضيفة بسيطة غايتها 
إذالل وخن�ق الخب�رات والكف�اءات ومحاولة لتس�ويف العمل الوظيفي 
للم�س في العملية السياس�ية في أدق مرحلة انتقالي�ة يمر فيها العراق 
حين يتمدد الفس�اد ليأخذ حجما اوس�ع في المنحى التصاعدي إلدخال 
العم�ل الروتين�ي واالمب�االت حول احتس�اب اوق�ات ال�دوام وتطبيق 
لألح�كام الخاطئة النته�اكات مالية تنخر في مش�اريع البن�ى التحتية 
وارب�اك البنى الفوقية من خالل التأثي�ر في مقدرات الناس وفتح ابواب 
التسيب الفكري واالجتماعي رغم وجود الشعور الوجداني عند شريحة 
واس�عة من الش�عب للولوج ألمال التوافق المبني على اساس التسامح 
الف�اق المواطنة الصالح�ة والوقوف امام العاصفة الجتث�اث البكتيريا 
وحزمة الفايروسات المدمرة الخاملة التي نشطت في المؤسسات حين 
توفرت لها بيئة مناس�بة على حساب المجتمع الذي يحمل خصاال طيبة 
في مسعاه لتهيئة االمكانيات للنهوض في واقع الحال للتغيير واالنفتاح 
في سياس�ة جديدة للتعايش بين الش�عوب والمنطقة قائم على اس�اس 
الح�وار والترابط التاريخي والمصالح المش�تركة.   أما ظاهرة الفس�اد 
التي تالقحت من منظومة متكاملة االدوار في نشاطات محلية وعربية 
ودولية على مختلف المستويات والقوميات حتى أصبحت بضاعة رائجة 
يمك�ن الحصول عليها ف�ي التعامل الوظيفي وهي ممارس�ة إليقاف او 
اعاقة حرك�ة االصالح االقتصادي والسياس�ي واالجتماع�ي والثقافي 
م�ن حاملي مفاهي�م االزدواجية المقيتة ورؤى لخن�ق ما هو مفيد من 
خالل دفع الظاللة لحجب التنوير كما استشرى الفساد في جسد الجهاز 
االداري العراق�ي وفي جميع المجاالت نتيجة تردي الخدمات وانعكاس 
لعوام�ل واوض�اع غير طبيعية يم�ر فيها البالد أس�تثمرها ذوو الصيت 
الس�يئ المتزلف�ون والقادرون على ركوب الموجات اي�ا كانت متلونين 
في س�وق السلطة السياس�ية في ترديد ش�عارات جاهزة لكل المراحل 
متناس�ين تأريخه�م المك�روه مرتبطين في ش�بكات محلي�ة ومافيات 
واس�عة في المنطق�ة العربية وخاصة رموز النظام الفاس�د الس�ابق، 
ومما ش�جع عل�ى اعاقة انج�از الخدمات والمعامالت في المؤسس�ات 

وتحسين صورة الخدمة العامة ليس فقط المفسدين بل بعض القوانين 
التي تش�جع على الفس�اد وتخدم المتالعبين لتجعل ال�دوام في الدوائر 
والمؤسس�ات الحكومي�ة اغل�ب ايام الس�نة في ارباك وتس�يب الزاحة 
المواطنة الوظيفية، وفي اعتقادي لمعالجة ظاهرة الفس�اد في العراق 
:  - يت�م تش�كيل ورش م�ن العناص�ر النزيه�ة لوضع اس�س مش�روع 

التوعي�ة لنهض�ة ثقافي�ة لمؤسس�ات غارقة في الفس�اد 
ودول�ة مثقلة م�ن مخلفات نظام فاس�د وح�روب فتحت 
اب�واب التخل�ف واالرهاب المنتش�ر ف�ي اش�كاله الظاهر 
من�ه والمتس�تر وان يأخ�ذ االع�الم ال�دور المتميز ضمن 
س�تراتيجية وطنية مبرمجة لمكافحة الفس�اد المتفش�ي 
ف�ي كل محطات الوظيفة العام�ة .  - تفعيل أدوات واقعية 
ليصب�ح المجتم�ع العقائ�دي ق�دوة للنزاهة ولي�س رياء 
ينح�رف الحت�الل المواقع الريادي�ة والمتقدم�ة بين دول 

العال�م ف�ي مجال الفس�اد االداري والمالي )ما أكث�ر الضجيج وأقل 
ثوابت الثواب الحجي�ج( مما يوح�ي للحاجة الملح�ة لتطبيق 

قي�م والعقاب ف�ي مجتمع عقائ�دي بحاجة الى 
المس�اءلة  وجدي�ة  والعدال�ة  الش�فافية 
والمحاس�بة وتحم�ل المس�ؤولية وم�ا 

يضاه�ي ذل�ك توف�ر الق�وة 
والطبيعي�ة  البش�رية 

لعبور المرحلة من 
االص�الح  اج�ل 

كي  السياسي 
التجه�ض 

ي�ة  ا
حكومة 
تح�اول 

تبن�ي 
منه�ج 

االصالح لتحقيق الحياة الكريمة وفق أسس دولة المؤسسات والمواطنة 
الصالح�ة .  - اثبات وقائع المواطنة الوظيف�ة الصالحة التي تكمن في 
قواني�ن الدولة الصالحة التي تحف�ظ القيم االخالقية تش�ريعا وتنفيذا 
وف�ق نصوص مب�ادئ الدس�تور من خ�الل مكافحة الفس�اد الوظيفي 
وال�ذي ال يتمث�ل في مش�كلة تحييد اف�راد وتجمعات حاملي�ن مفاهيم 
وثقاف�ات خرافية بالية لتدمي�ر ما هو مفيد من 
عناص�ر ال تحت�رم قواعد العمل وش�رف المهنة 
بل المهمة أوس�ع ه�و كيفية اص�الح القوانين 
الت�ي تخدم المتالعبين وتدبل�ج في وضع كاهل 
اس�اليب التخل�ص من ال�دوام الرس�مي فكيف 
يع�وض في محور ضرورة االس�تفادة من وقت 
الدوام الوظيفي مما يحتاج الى تعديل ومراوسة 
نس�بة أيام الدوام الرس�مي مع االي�ام المعطلة 
بروح الش�فافية االدارية وتنشيط القوانين للصالح 

   . م لع�ا - ايج�اد وق�ت زمن�ي إلعالن ا
الفساد بعد  الحرب ضد 
اعداد سياسة منهجية 
وتنشيط دور االجهزة 
ة  لمعتم�د ا
لمحارب�ة 

الفس�اد وتفعيل دور منظم�ات المجتمع المدني وتش�ريع قوانين ذات 
ه�دف له�دم تحصينات الفس�اد في سياس�ة س�تراتيجية القت�الع هذا 
الوب�اء ف�ي العراق بعد االس�تفادة من تجارب الش�عوب في ضمور هذا 
الس�لوك ، كم�ا قال أحد الحكم�اء تعلمت الموعظة م�ن الراعي الضرير 
المب�دع الذي يس�تفيد من عص�اه لمعرفة الطريق وين�ش المتخلف من 
القطيع.   - ترس�يخ األس�س العادلة في التوزي�ع االداري وايجاد نظام 
المحفزات واالمتيازات حسب وقائع العمل والنزاهة في الخدمة العامة 
من ذوي االحاس�يس االنس�انية الهادف�ة لألعمال واالفعال الملموس�ة 
في مس�ار المواطنة الوظيفية والمعرفة الثقافية والمهنية في معناها 
الواس�ع وما يق�دم من جهود ف�ي اط�ار التهذيب واالحت�كام لألصول 
المدنية اي ) تس�عير العنب وليس الناطور(.  - ترس�يخ مفاهيم الدولة 
المدني�ة المعالج الطبيعي لتقليل االم�راض االجتماعية ومن الضروري 
ان تتظافر كل الجه�ود للتضامن مع المنظمات العالمية مثل" اكاديمية 
االنتربول لمكافحة الفساد" منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد" 
المش�اريع الدولية لمكافحة الفس�اد" المنظمة الوطني�ة لحماية المال 
الع�ام nscoye men )ال حصان�ة لناهبي المال الع�ام( ومنظمات دولية 
عديدة لها تج�ارب في هذا الميدان لمكافحة الوباء وتحديد المفس�دين 
والذي�ن يتهم�ون المخلصين بالفس�اد وق�ال تعالى في محك�م كتابه ) 
َوإَِذا ِقيَل لَُهْم الَ ُتْفِس�ُدواْ ِفي األَْرِض َقاُلواْ إِنََّما َنْحُن ُمْصلُِحوَن * أاَل إِنَُّهْم 
ُهُم الُْمْفِس�ُدوَن َولَِكن الَّ َيْش�ُعُروَن( االيات 12+11 من سورة البقرة.  - 
اعتم�اد الديمقراطية الحقيقية كأس�لوب ومنظوم�ة قوانين اصالحية 
تعالج االس�باب وليس النتائج وتنهي كل اش�كال االستبداد والصراعات 
العرقي�ة والقومية والمذهبية وفيها يتم اس�تقاللية االنظمة القضائية 
ولها آلي�ات حقوقية لحكم االغلبية تعمل على تحريك الرقابة الش�عبية 
وتك�رس دروس االصالح من اجل الوحدة الوطنية وايجاد نهضة إلرادة 
سياسية لزهق الباطل وتتويج الحق في محطات الجادة الشرعية لتقليل 
حدة الفس�اد كي ال يلس�ع المواطنة الوظيفية وتعزيز القيم االخالقية، 
والسبيل االخر هو ان نهج االنظمة الديمقراطية واضح في تضيق أبواب 
الفس�اد نتيجة وجود رهبة من حالة التجاوز على المال العام وخش�ية 
القواني�ن الثابت�ة والش�جاعة في فضح المفس�دين ألن الس�كوت عن 

الفساد هو الفساد.

ينفرد مجلس النواب العراقي عن مجالس النواب في دول العالم بالعديد 
من الحاالت التي تؤهله للدخول في موس�وعة غينس المتخصصة في 
انج�ازات األوائل، واليحتاج المرء لجهِد كبير ك�ي يتأكد من ذلك, وفي 
موضوعة الحضور لجلس�ات المجلس نصل الى أن مجلس�نا )الموقر( 
يق�دم لن�ا احص�اءات عن الحض�ور والغي�اب مضمونة التس�جيل في 

الموسوعة العالمية األشهر.
ولم�ن يريد التأكد من ذل�ك, ولبعض أعضاء المجل�س ممن اليطيقون 
أساليب األحصاء والحساب, نقدم كشفاَ معتمداً من رئاسته ومنشوراَ 
ف�ي موقع المرصد النيابي العراقي بتفاصيل الحضور لش�هر تش�رين 
االول الماض�ي, يبين بص�ورة التقبل اللب�س أحقيته ف�ي الدخول الى 
الموس�وعة وبجدارة !. عقد المجلس في الشهر المذكور ثالث جلسات 
في التاس�ع والثالث عشر والخامس عشر منه , كان مجموع الحضور 
فيها 540 نائباً من مجموع النواب ال� 975 , أي بغياب 435 نائباً , وهذا 
أعتم�ادا على أن عدد أعضائه 325 نائبا, وعلى مس�توى اللجان تتصدر 
لجنة ش�ؤون األعض�اء والتطوير البرلماني قوائ�م الغياب بواقع 138 
غياب منذ تشكيل المجلس, وقد يكون من المناسب تبرير زيادة الغياب 
ف�ي هذه اللجنة ألنها أنجزت عملها ف�ي تحقيق األمتيازات للنواب منذ 
فت�رة طويلة, أما مهمة التطوي�ر البرلماني فهي مؤجلة ألنها ليس�ت 

بأهمية مصالح النواب وال تخدم أجندات الكتل البرلمانية !.
تدور تبري�رات الغياب حول محاور الس�فر والمرض وال�دور الرقابي 
والتواص�ل مع الناخبي�ن, وفي واقع جلس�ات تش�رين االول اليصمد 
مع الحقيقة س�وى مبرر المرض والس�فر المتفق عليه ضمن برنامج 
س�ابق, أما الدور الرقابي ولقاء الناخبين فانهما سببان هزيالن وغير 
الئقي�ن بعضو مجل�س النواب المفت�رض فيه العم�ل المثابر من اجل 
ناخبي�ه والبلد عموماً, اذ أن ثالث جلس�ات في ش�هر كامل اليمكن أن 
تعيق النائب عن مهامه خارج المجلس, أما السفر فهو السرطان الذي 
يفتك بمصلحة البالد في كل مؤسسات الدولة وليس في مجلس النواب 
فق�ط . لق�د أصدرت رئاس�ة البرلمان ق�راراً فضفاضاً ف�ي موضوعة 
الغياب, يبدأ من خصم نصف مليون دينار عراقي وينتهي بفصل النائب 
المتم�ادي بالغي�اب دون أعذار قانونية, لكننا الى اآلن ومع اس�تفحال 
ح�االت الغياب لم نش�هد أية حال�ة ردع تكون عب�رًة وعالجاً لفوضى 
الغي�اب, البل أن منهجي�ة الغياب تحولت الى أداء سياس�ي معرقل في 
الكثي�ر من ح�االت الضرورة التي تناقش فيها قوانين أساس�ية تخص 
صالح الشعب, أس�تطاعت من خاللها الكتل تحقيق مصالحها الضيقة 
في المساومات دون رادع أخالقي في مشهِد متكرر على مدى سنوات 
العم�ل البرلماني في دورته الس�ابقة والحالية. إذا كان عضو البرلمان 
يدع�ي الحرص على مصالح ناخبيه والعمل من أجل بناء بلده، فاألولى 
ب�ه أوالً الحرص على حضور جلس�ات البرلمان لتحقي�ق ذلك, فالعمل 
م�ن داخل البرلمان هو تكليف مدفوع الثمن من ثروات الش�عب وليس 
اط�ارا لص�ورة النائ�ب ف�ي وس�ائل األعالم وه�و يس�تعرض أخطاء 
اآلخري�ن ويدعي حصافة رأي�ه ونظافة يده وأخ�الص كتلته ووطنية 
قائده السياس�ي !, بل أن واجبه الوظيفي والوطني يحتم عليه احترام 
القواني�ن التي اصدره�ا المجلس الذي يمثله وعموم أبناء ش�عبه بمن 
فيه�م المنتخبون له ومؤمن�وه على تمثيلهم الذي أقس�م اليمين الذي 
يفت�رض أن يحترمه !. كانت رئاس�ة البرلمان قد س�محت لقادة الكتل 
البرلمانية بعدم الحضور للجلس�ات مبررة ذلك بانشغاالتهم السياسية 
في وقِت كان فيه )الرأس!( السياسي يتكور من أشخاِص بعدِد أصابع 
اليد !, لكن واقع الحال اآلن يعرُض لوحًة متشظية أصبحت فيها الكتلة 
الواح�دة ناف�رة لتكويناِت جدي�دة على رأس كل منه�ا رأس جديد قائد 
لها , وعلى هذا يكون الس�ماح للرؤوس بعدم حضور جلسات المجلس 
يتعدى في تعداده رؤوس أخطبوط التكفي معه أصابع األيدي واألرجل 
لتعداده�ا ال�ى تعاريِف أٌخرى ال مج�ال الى ذكره�ا اآلن احتراماً لهيبِة 
الش�عب وأخالقه !. في العراق وف�ي كل العالم ال أحد يخطأ في تعريف 
البطال�ة المقًنعة, ويس�تطيع العراقي تلمس ه�ذه الظاهرة في جميع 
المؤسس�ات الحكومي�ة دون عناء, هي أجراء ٌيفت�رض أنه مؤقت في 
مراح�ل التحول من الدكتاتورية الى نظام البن�اء الجديد على أنقاضها 
مهم�ا كانت توجهات�ه األقتصادية, لكن قناع البطال�ة اليجوز أن يجد 
له مالذاً في المؤسس�ات الجديدة التي تقود التغيير وخاصًة مؤسس�ة 
التش�ريع والرقابة المتمثلة في ممثلي الش�عب المنتخبين في مجلس 
النواب, لكن الذي يحدث في دورتين انتخابيتين أن العدد الكبير من نواب 
المجلس )يجتهدون( في عطالتهم دون أقنعة !. أخيراً, رئاسة البرلمان 
لم ُتطلع الش�عب على آليات جباية أموال الغائبين عن جلساته, واألهم 
لم توضح قيمة األموال التي تراكمت من تحصيل استقطاعات الغياب, 
وماهي ابواب صرفها ؟! , مع أن المؤكد أن تلك األموال التساوي قيمة 
تأثير حضور النائب في الجلس�ات, فهل س�توزع ه�ذه )الغنائم !( كما 
وزع�ت المليونان ومائت�ا ألف صوت التي انتخب�ت عراقيين يحترمون 
ناخبيه�م , على قوائ�م )الكبار!( الذين يتغيبون عن جلس�ات المجلس 

النشغالهم بمصالحهم الخاصة ؟. 
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غزة التي خذهلا األعراب

عــــــروس اخلليــــــج

عقارب الفساد تلسع املواطنة الوظيفية

علي فهد ياسين 

 . . ب ا لنـو يف جملـس ا
قنعـة ! لـة بـا أ لبطا ا

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحةالراأي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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أضــحـــوكـــــــة الــصــعــــــود  بـــال  ســاللــــــم !!

كان م�ن املف�رض أن أخ�ط ه�ذه الكلمات يف 
األس�بوع املايض، ولكني ارتأيت االنتظار حتى 
الخت�ام، فلس�ت مم�ن يمج�د عن�د االنتص�ار 
و "يكّف�ر" عن�د الهزيم�ة، فاألهم ه�و تناول 

القضية بمهنية وحيادية بال تقبيل أو عداء!.
كتيبة حكيم شاكر التي رّشفت العرب والعراق 
يف كأس آس�يا للش�باب يف اإلم�ارات، بث�ت يف 
نفوس�نا األمل والتف�اؤل بأن املقب�ل لن يكون 
سوداوياً كما تنبأ به البعض من رفاق املهنة، بل 
أن كرة بلدي معني ال ينضب، فهذا محمد حميد 
يف املرم�ى وع�يل فائ�ز ومصطف�ى ناظم وعيل 
عدنان ومحمد رباط يف الدفاع وس�يف سلمان 
وأحم�د عباس ومحمد ش�وكان وج�واد كاظم 
ومهدي كام�ل وعمار عبد الحس�ني يف صناعة 
اللعب فيما يتواجد مهاجم الحارض واملستقبل 
مهند عب�د الرحيم يف قلب الهج�وم برفقة عيل 
قاس�م، هذه األس�ماء لم تكن مج�رد عنارص 
أدت املهم�ة يف الفج�رة ورأس الخيمة ولكنها 
رسمت صورة وردية ملس�تقبل كنا نخىش فيه 
من الضياع، منتخب مّثل كل البالد فلم يقترص 
عىل أح�د، الفرص�ة ُمنح�ت للب�رصة والكوت 
والديوانية والرمادي ودياىل وبغداد والسليمانية، 
فحكيم شاكر ومن معه من جهاز فني وإداري 

يستحق املكافأة 
فهم  والعرف�ان 
عملوا املستحيل 
حت�ى وصلوا إىل 
الفضة  منص�ة 
وان كان الذهب 

ه�و االس�تحقاق، حكي�م ال�ذي تحم�ل الكثر 
من النقد والضغط وأنا ش�خصياً أشفقت عىل 
حال�ه عندم�ا يصل األم�ر إىل التهدي�د والوعيد 
والتحري�ض، ولكن لألمانة ولن أقولها مجاملة 
أو مبالغة: الرجل أجته�د وثابر فنجح بامتياز 
يف تكوين فريق للمس�تقبل وإن كان البعض يف 
الخف�اء يرفع األيدي بالدعاء كي يخرس العراق 
ألن من يدربه ليس من فصيلة األصدقاء!. آخر 
كالم: عش�ت أجم�ل وأحىل األوق�ات مع ليوث 
الرافدين، فلم أجد منتخباً س�ابقاً كانضباطهم 
والتزامه�م، الواح�د يعش�ق اآلخر ب�ال رياء أو 
إك�راه، ال خالف�ات وال مش�اكل وال تناح�رات 
يف امللع�ب وخارج�ه، األس�ايس والبديل يف كفة 
واحدة، فريق يتنفس م�ن الرئة ذاتها، الجميع 
ابتهج للف�وز والكل بكى يف الخس�ارة، فكانوا 
عائلة مرابطة متآخية رغم محاوالت التقسيم 

التي جاءت من القريب والبعيد!.

جيل حكيم.. قادم ..

 
يف تأريخ الك�رة العراقية لم يتأهل منتخب وطني 
للناش�ئني يف بل�وغ هذا الهدف ولك�ن ، الحمد لله 
، توفقن�ا قب�ل فرة قص�رة وس�يكون أبناؤنا يف 
مالع�ب اإلمارات ضمن النخبة الخرة لكرة القدم 

يف العالم .
 وتجربتنا مع كأس العالم للشباب تمتد منذ أكثر 
م�ن 35 عام�اً ، حيث ب�دأ يف تونس م�ع جيل أياد 
محمد عيل وهادي الجنابي وس�الم عيل وحس�ني 
س�عيد بقيادة اليوغس�اليف )املس�ر آب�ا(، مروراً 
بجي�ل مالع�ب الس�عودية ع�ام 1989،  الجي�ل 
املش�كوك بأمره عمرياً، بزعامة رايض شنيش�ل 
وس�مر كاظم وعماد هاش�م، ب�إرشاف الكابتن 
أن�ور وح�ازم وع�ادل يوس�ف إىل جي�ل مالع�ب 
األرجنت�ني بقيادة الكابتن عدن�ان حمد يتقدمهم 
نور صربي وعماد محمد ونش�أت أكرم. وصل بنا 
املطاف اآلن إىل وصيف البطل األس�يوي للش�باب 
فريقنا املتكامل فنياً وذهنياً ونفسياً ولوال تكتيك 
وقت الب�دل الضائ�ع وقراءته الرسيع�ة لكان لنا 

وضعاً أفضل بكل يشء .
 انتهى املولد األسيوي.. وبقي لنا حسابات البيدر 
واملحصول وناتج مفتوح عىل كل االحتماالت، من 
املمكن ج�دا أن نعمل وفق تجربتنا الس�ابقة مع 
هك�ذا بطوالت ونش�ارك عىل ش�اكلة )فريق بس 
باالس�م( وهذا أس�هل الطرق التي نس�لكها كون 
أس�م كاس العالم لوحده أمر )مخيف( وال يمكن 
االقراب منه.. وممكن جدا أن نتعامل مع الحدث 
بش�كل أكث�ر احرافية ونس�لم مقادي�ر املنتخب 
وطريقة إع�داده إىل لجنة متخصصة بكرة القدم 
ولي�س )وكالة س�فريات(  واس�تحداث وتنظيم 

)كروش( جديدة.. ومافيات متجددة.
 س�اللم الصع�ود التي وصل�ت بها فرقن�ا عبارة 
ع�ن )بايات( متآكلة متصدي�ة ومخجلة ال يمكن 
أب�دا الوثوق به�ا كونها رخوة ال تكاب�د أقدام من 
هم يف ريعان الش�باب بل أضحوك�ة عىل الذقون. 
نعم الصعود جاء من تعب جس�دي ونفيس وثقة 

مطلقة بإرادة الله عز وجل النارصة لنوايا كل من 
عمل بجد وأستحق الهبة الربانية. 

اآلن الوق�ت مت�اح لتجهي�ز كل عوامل املش�اركة 
العاملي�ة لفرقن�ا، وأول هذه العوامل ه�و التبني 
الحكومي الرسمي اللوجستي والذي يبدأ من وزارة 
الخارجية يف توجيه سفرائنا عىل تهيئة الدول التي 
تس�تضيف فرقنا عن طري�ق رشكات متخصصة 
يف هذا املجال وليس ع�ن طريق عالقات وقتية أو 
سمارسة ، ومن ثم وزارة املالية وتخصيص الدعم 
امل�ايل الكايف الذي يس�د حاجة ه�ذه الفرق ، ومن 
ث�م مجلس ال�وزراء املوقر الذي يمك�ن أن يعطي 
املوافق�ات األصولية بإصدار )طابع( خاص بكرة 
القدم العراقية يصمم بطريقة حرفية وفنية عىل 
أن يكون طابعاً )مالياً( يعود جزء من ريعه لدعم 
مس�رة الفرق الت�ي لديها اس�تحقاقات عاملية.. 
ومن ثم اللجنة األوملبية التي البد لها أن تفعل كافة 
االتفاقيات الثنائية مع الدول الكربى يف مجال كرة 
القدم العاملية.. أما وزارة الشباب ولجنة الرياضة 
والشباب الربملانية وكل ما يتعلق بالرياضة عامة 
وك�رة القدم خاصة يج�ب أن يكونوا عىل قدر من 
املسؤولية الوطنية التي ال تقل عن صفقة )سالح( 
أو أس�طول طائرات، وقد تكون متقاربة مع املاء 
والكهرب�اء والبطاق�ة التمويني�ة. ال�دول تنم�ي 
مواردها البرشية باإليمان املطلق بصحة اإلنسان 
وم�ن ثم غذائه، وفكره وثقافته وحتى تطبيقات 
العيش السلمي للشعوب تدخل فيه عوامل )الحب 
والطاع�ة واالحرام( كونها أبجديات أول الصعود 

إىل سلم املجد. 
يج�ب من اآلن وض�ع النقاط عىل الح�روف لبناء 
جي�ل كروي ق�وي يحمل راية الع�راق برشف وال 
يمكن أن نحمل إتحاد الكرة طاقة ال هو وال مليون 
إتح�اد يأتي بع�ده يمكن أن يكون ع�ىل قدر من 
تنفيذ أجندة وطنية بطريقة )ها خوتي النشامى( 
كون العالم الكروي أصب�ح ماال وقوة وميزانيات 
دولة وهذه س�اللم ال يمكن أن يصعدها العب أو 
مدرب أو اتحاد بدون تفهم دولة وتوجيه مدروس 

يقوده صاحب قرار وينفذه صاحب ضمر.

منتخب السنوكر يشارك عجمان يعتزم االستغناء عن كرار جاسم
ببطولة العالم في صوفيا

بات الالع�ب ال�دويل العراقي، كرار جاس�م، عىل 
وش�ك الرحيل عن نادي عجمان اإلماراتي، خالل 
فرة االنتقاالت الش�توية يف كانون الثاني املقبل، 
بسبب ضعف املردود الفني الذي قدمه الالعب مع 
نادي�ه الذي انتقل إليه يف صي�ف هذا العام.وكان 
كرار جاسم )26 عاما( قد تعاقد مع عجمان ملدة 
موس�مني، قادماَ من ال�دوري اإليراني، وتعرض 
"كرار" النتقادات كبرة من جانب جماهر نادي 
عجمان خالل املباراة التي جمعته مس�اء االثنني 
م�ع الش�عب، ضمن املرحل�ة الثامن�ة من دوري 
املحرف�ني، حي�ث أطلق�ت الجماه�ر الحارضة 
صاف�رات االس�تهجان يف ح�ق الالع�ب، مع كل 

س�قوط له ع�ىل أرض امللعب وال�ذي تكرر يف 11 
مناس�بة خالل الش�وط األول فقط. واس�تمرت 
حالة الغض�ب الجماهري ضد الالعب، مع بداية 
الش�وط الثاني، ما دفع بامل�درب العراقي لفريق 
عجم�ان، عب�د الوهاب عبد القادر، إىل اس�تبداله 
باملهاج�م س�عيد الكأس.واع�رف عب�د الوهاب 
عب�د القادر، بأن مس�توى كرار جاس�م لم يكن 
باملستوى املطلوب يف الفرة األخرة، إذ عزا السبب 
إىل الضغوطات التي يعانيها الالعب لعدم تقديمه 
املس�توى املُنتظ�ر من�ه حت�ى اآلن. وق�ال: كرار 
جاسم التحق بتش�كيلة منتخب بالده يف بطولة 
كأس العرب بالس�عودية، بعد ساعات قليلة من 
تعاقده مع النادي، لكنه لألسف عاد إلينا مصابا، 

وغاب لفرات ليست بالقليلة عن التدريبات لهذا 
الس�بب". وأكمل "من الطبيع�ي أن يتأثر الالعب 
بعد هذه اإلصابة، لقد حاولنا مساعدته أكثر من 
مرة للعودة إىل س�ابق مس�تواه، حيث يهمني أن 
يعود كرار جاس�م لسابق مستواه حتى نستفيد 
منه ويس�تفيد من�ه منتخب ب�الده أيضا".وبني 
"س�أظل مس�اندا لالع�ب إىل أق�ى م�دى، لكن 
يجب عليه أن يساعدني ويساعد نفسه ليستعيد 
عافيته الصحي�ة والبدنية، م�ن املؤكد أن الصرب 
عىل الالعب س�يكون له مدى معني، وإذ اس�تمر 
ع�ىل ه�ذه الحال�ة، فلن ن�ردد يف اس�تبداله، ما 

يهمنا مصلحة النادي، دون االعتبار 
ألي أمور أخرى".

ينهي املنتخب الوطني للبليارد للمتقدمني اليوم الخميس معسكره 
التدريبي املتواصل يف العاصمة األردنية عمان تحضرا للمشاركة يف 
بطولة العالم ببلغاريا نهاية الش�هر الحايل.وقال املنس�ق اإلعالمي 
لالتح�اد العراق�ي املرك�زي للبليارد ن�رباس الس�هيل: إن املنتخب 
الوطن�ي يواصل معس�كره التدريبي الذي س�يختتمه يف العاصمة 
األردني�ة عم�ان يوم بع�د غد الخمي�س قبيل س�فره إىل العاصمة 
البلغارية صوفيا للمش�اركة يف بطولة العالم بالسنوكر خالل املدة 
من الرابع والعرشين من الشهر الحايل حتى الرابع من شهر كانون 
األول املقب�ل. وأفاد: بأن بعثة العراق يف معس�كر األردن مكونة 
من خالد اس�ود اليخ، رئيساً واملدرب مقداد مصطفى كاظم 
فضالً عن الالعبني الخمسة وهم فراس كامل شابا وحيدر 
عبد الس�تار وحسني جعفر هادي وحسن هويدي عيدان 
وعيل جليل عيل. وختم: أن العراق سيش�ارك يف انتخابات 
االتح�اد العامل�ي، والت�ي تضيفه�ا العاصم�ة البلغارية 
صوفيا ع�ىل هامش البطولة، حيث س�يمثل 
الع�راق يف االنتخابات رئيس اتحاد 
ش�مس  املرك�زي  اللعب�ة 

الدين عبد العال.

المستقبل العراقي/ علي طالب المال

دبي - سالم المناصير

الوطني يلتقي نسور قرطاج 
في اإلمارات وديًا

كشف مدرب املنتخب العراقي للمصارعة، الثالثاء، عن أن 20 
مصارعا تم�ت دعوتهم للمنتخب العراق�ي لفعالية املصارعة 
الرومانية تدريباتهم عىل بس�اط نادي الكاظمية ببغداد بغية 
اختيار س�بعة منهم لالس�تحقاقات الخارجية املختلفة.وقال 
م�درب منتخب الرومانية جمال ن�ارص أن "عرشين مصارعاً 
ب�دأوا تدريباته�م أمس عىل بس�اط نادي الكاظمي�ة الختيار 
س�بعة منهم يمثلون العراق يف بطولتني للمصارعة الرومانية 

ان  إي�ران وتركي�ا". وأوض�ح  د يف  تح�ا ا "
العراق�ي اختارني  املصارعة 

إىل جانب   املنتخ�ب  لتدريب 
جواد كاظم ومرشق فرج 

اىل  املصارع�ني  إلع�داد 
املس�توى الفن�ي ال�ذي 

يؤهلهم كي ينالوا األوسمة يف البطوالت الدولية املقبلة".
وب�ني أن "املنتخ�ب وبع�د اختي�ار املصارعني الس�بعة 

سيش�ارك يف بطولتني دوليتني وديتني خالل الش�هر 
املقب�ل وهما، تخت�ي يف إيران وازم�ر يف تركيا". 

وأشار إىل ان "الهدف من املشاركة يف البطولتني 
الدوليتني هو إلعداد وتهيئة املصارعني الذين 

س�يتم اختياره�م رس�ميا لتمثي�ل العراق 
يف البط�والت الرس�مية للموس�م الريايض 
املقب�ل". وكان االتحاد العراق�ي املركزي 
للمصارع�ة قد أعلن، يف وقت س�ابق، عن 
تسمية االتحاد للمالك التدريبي للمنتخب 
الح�رة والرومانية  العراق�ي للمصارع�ة 
للمتقدمني اس�تعدادا لبطولة غرب آس�يا 
التي ستقام يف األردن خالل نيسان املقبل.

أك�د اتح�اد الك�رة أن املنتخ�ب الوطني 
س�يلتقي نظره التونيس خالل ش�هر 

ترشين الثاني الح�ايل وديا يف اإلمارات، 
مبينا أن املنتخب يحتاج ألكثر من مباراة 

لرف�ع جاهزي�ة العبيه، فيما أش�ار إىل أن ودية 
إقام�ة املباراة من عدمه�ا مرهون بموافقة امل�درب زيكو.
وق�ال عض�و االتح�اد كامل زغ�ر إن "املنتخ�ب الوطني 

س�يلتقي نظره التون�يس يف مباراة ودي�ة يف ال�27 من 
ترشي�ن الثاني الحايل، يف اإلم�ارات"، مبينا أن "املنتخب 

التونيس سيدخل معس�كرا تدريبيا يف اإلمارات ومن ضمن 
برنامج إعداده خوض مباراة ودية أمام املنتخب الوطني".وأضاف 
زغ�ر أن "املنتخ�ب الوطن�ي يحت�اج ألكثر م�ن مباراة ودي�ة لرفع 

جاهزية العبيه الس�يما بعد انضمام عدد من الالعبني الجدد"، مؤكدا 
أن "إقام�ة املباراة من عدمها أمر متعل�ق بموافقة املدرب زيكو فهو 

أعل�م بمصلحة املنتخب وهو املس�ؤول عن وضع برنامج اإلعداد".
وكان اتح�اد الكرة قد أعلن أمس الثالثاء،)20 من ترشين الثاني 

الحايل(، أن املنتخب الرصبي طلب استضافة املنتخب الوطني 
خ�الل ش�هر كان�ون األول املقبل لخ�وض مب�اراة ودية يف 

رصبي�ا، فيما أكد تحدي�د الثالث من كان�ون األول املقبل، 
موع�دا إلقامة مب�اراة املنتخب مع نظ�ره البحريني يف 

قطر. يذكر أن املنتخب الوطني يس�تعد لخوض الجولة 
السادسة من تصفيات الدور الحاسم واملؤهل لنهائيات 

كأس العالم 2014 حيث يلتقي نظره العماني، ويبلغ 
رصيد املنتخب خمس نقاط من تعادل مع عمان وتعادل 

وفوز عىل األردن وخسارتني أمام اليابان وأسراليا.

أعل�ن رئيس االتح�اد العراقي 
لك�رة القدم عن وصول وفد من 
املنظمة لبطولة "خليجي  اللجنة 
21" إىل بغداد اليوم الخميس لتقديم 
دع�وة رس�مية لالتحاد للمش�اركة يف 
البطولة املق�ررة يف البحرين مطلع العام 

املقبل.
وق�ال ناج�ح حم�ود أن "وفدا م�ن البحرين 
س�يصل بغداد الي�وم الخميس للق�اء اتحاد 
الكرة العراقي وتقديم الدعوة بش�كل رسمي 
له للمش�اركة يف بطولة خليج�ي 21 املقررة 
انطالقه�ا يف العاصمة البحرينية املنامة 
للم�دة م�ن 5 ولغاية 18 من ش�هر 

كانون الثاني املقبل".
وأض�اف حم�ود أن "االتح�اد س�يعقد 
مؤتم�را صحفيا م�ع الوف�د الزائر من 
البحري�ن الي�وم يف مق�ره، بغية اطالع 
اإلعالم والجمهور العراقي عىل تفاصيل 
ما س�يدور خالل االجتماع الثنائي بني 
الطرف�ني". يذكر أن اللجن�ة املنظمة 
للبطولة قررت تغي�ر موعد انطالق 

بطول�ة "خليج�ي 21" املق�ررة يف 
البحرين من موعده السابق للمدة 
م�ن 12 ولغاي�ة 25 م�ن ش�هر 
كان�ون الثاني املقب�ل، وتقديمه 
للموعد الح�ايل 5 ولغاية 18  من 

الشهر ذاته.

نف�ت وزارة النقل واملواصالت ادعاءات وج�ود نية للوزارة بتجميد الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء الريايض التابع 
لها بداعي ورود ش�كاوى من املش�جعني، وبينما أعربت عن اس�تغرابها لهكذا ادعاءات، دعت الس�تقاء 
املعلومات الخربية من مصادرها الرئيس�ة.وقال املتحدث اإلعالمي للوزارة كريم النوري أن "اإلنباء التي 
تحدث�ت عن وجود ني�ة لوزارة النقل بتجمي�د عمل الهيئة اإلداري�ة لنادي الزوراء الري�ايض التابع لها 
عاري�ة عن الصح�ة"، مفندا "الترصيحات الت�ي تناقلتها بعض املواقع الصحافية والتي نس�بت إليه 
بش�أن القضية".وأضاف النوري أن "الوزارة مازالت الداعمة والراعية للنادي الذي يرتبط بها ماليا 

وإداري�ا وال توج�د أي ش�كاوى بش�أن النادي ويف م�ا يخص ملعب 
النادي فهو من مس�ؤولية وزارة الش�باب والرياضة"، داعيا 

إىل "اس�تقاء املعلومات واألخبار من املصادر الرئيس�ة 
واملعنية باملوضوع".

وكانت تقارير صحافية  أشارت إىل أن النوري 
رصح بوج�ود نية ل�وزارة النق�ل بتجميد 
عمل إدارة نادي الزوراء بس�بب التقاعس 
يف بناء امللع�ب الرئيس للنادي، فضال عىل 
وجود ش�كاوى م�ن املش�جعني وردت إىل 

مكتب الوزير.
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اليوم.. وفد "خليجي 21" 
في بغداد

النقل تنفي تجميد إدارة نادي الزوراء

منتخب المصارعة يبدأ تحضيراته على بساط الكاظمية
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قساد النجسم األرجنتينسي ليونيل ميسي فريق 
برشسلونة األسسباني إىل التأهل لدور السستة عرش 
ببطولسة دوري أبطال أوروبا لكسرة القدم وواصل 
التقدم نحو تحطيم رقم قيايس جديد حيث سجل 
ثنائيسة قساد بهسا الفريسق إىل الفوز عسى مضيفه 
سبارتاك موسكو الرويس 3/صفر مساء الثالثاء 
يف الجولسة الخامسسة قبسل األخرية مسن مباريات 

املجموعة السابعة.
أمسا تشسيلي اإلنجليسزي حامل اللقسب فبات 
مهددا بالخروج مسن دور املجموعات حيث خرس 
أمسام مضيفسه يوفنتسوس اإليطسايل صفسر/3 يف 
املجموعة الخامسة التي شهدت أيضا فوز شاختار 
دونيتسسك األوكرانسي عسى مضيفسه نورشسيالند 
الدنماركي 2/5 ليحسسم الفريق األوكراني تأهله 
إىل دور الستة عرش.كذلك صعد فالنسيا األسباني 
وبايسرن ميونيخ األملاني من املجموعة السادسسة 
بعسد أن تعسادال 1/1 عسى ملعسب "املسستايا" يف 
بلنسسية ، وتغلب ليل الفرنسي عى مضيفه باتي 
البيسالرويس 2/صفسر يف املجموعسة  بوريسسوف 
نفسسها.ويف العاصمة الروسية موسسكو ، افتتح 
دانسي ألفيش التسسجيل لربشسلونة يف الدقيقة 16 
ثم أضساف ميي الهدفني الثانسي والثالث للفريق 
يف الدقيقتسني 27 و39.ورفع ميي رصيده إىل 56 
هدفا يف سسجل مشساركاته ببطولسة دوري أبطال 
أوروبا ، كما رفع رصيده يف عام 2012 إىل 80 هدفا 
ليصبح عى بعد خمسة أهداف من الرقم القيايس 
املسسجل باسم األسطورة األملاني جريد مولر الذي 
سسجل 85 هدفا لبايسرن ميونيسخ ومنتخب أملانيا 
الغربية عام 1972.وارتفع رصيد برشلونة إىل 12 
نقطة يف الصدارة بفارق خمس نقاط أمام سلتيك 
االسسكتلندي وبنفيكا الربتغايل بينما تجمد رصيد 
سسبارتاك موسكو عند ثالث نقاط يف املركز الرابع 

لينتهي مشواره يف البطولة.
وقسال تيتسو فيالنوفسا املدير الفني لربشسلونة 
عقسب املبساراة :"يف كل يسوم ، ال يخفسق ميي يف 
مفاجسأة الجماهسري وذلسك بطموحسه ورغبته يف 
الفسوز ومسساعدة زمالئه".وأضاف :"إننسا دائما 
نتحدث عن األهداف التي يسجلها ولكننا يجب أن 
نشري أيضا إىل املستوى الفني املتميز له".وانتهت 
املبساراة األخسرى يف املجموعسة بفسوز بنفيكا عى 
ضيفه سسلتيك 1/2 ، وسسجل أوال جون وايزيكيل 

جاراي هديف بنفيكا يف الدقيقتني 7 و71 بينما جاء 
هدف سسلتيك يف الدقيقة 32 وسجله جورجيوس 

ساماراس.
وتأهسل شساختار دونيتسسك مسن املجموعسة 
الخامسة بعد أن تغلب عى نورشيالند 2/5 ورفع 
رصيسده إىل عرش نقاط يف الصسدارة بفارق نقطة 
واحدة أمام يوفنتوس وثالث نقاط أمام تشسيلي 
حامل اللقب ، بينما تجمد رصيد نورشسيالند عند 

نقطة واحدة يف املركز الرابع األخري.
وحول شساختار تأخره بهدف أمسام مضيفه 
نورشسيالند إىل فسوز كبسري 2/5 لينتسزع بطاقسة 
التأهل لدور الستة عرش.وتقدم نورشيالند بهدف 
حمل توقيع مورتن نوردسرتاند يف الدقيقة 24 ثم 

تعادل لويز أدريانو لشاختار يف الدقيقة 26 .
الثانسي  الهسدف  لورنتسزن  كاسسرب  وأضساف 
ألصحاب األرض يف الدقيقة 29 ثم تعادل بورجس 
دا سسيلفا ويليام لشاختار قبل دقيقة واحدة عى 
نهاية الشسوط األول.وأضاف ويليام الهدف الثاني 
لسه والثالسث لشساختار يف الدقيقسة 50 ثسم تكفل 
لويز أدريانو بتسسجيل الهدفسني الرابع والخامس 
يف الدقيقتسني 53 و81 .أمسا تشسيلي فقسد تجمد 
رصيده عن سبع نقاط بعدما مني بهزيمة ثقيلة 
أمسام مضيفسه يوفنتسوس حامل لقسب ومتصدر 
الدوري اإليطايل.وحسم يوفنتوس املباراة لصالحه 
بثالثة أهسداف نظيفة سسجلها فابيسو كوالياريال 
وكالوديسو ماركيزيسو وسيبسستيان جيوفينكو يف 
الدقائسق 38 و61 و90 ، ليوجسه رضبسة موجعسة 
إىل تشسيلي ومديسره الفني اإليطسايل روبرتو دي 
ماتيو.وانتسزع بايسرن ميونيخ بطاقسة تأهله مع 
بلنسية من املجموعة السادسة بعدما تعادل معه 
1/1 عى ملعب "املسستايا".وارتفع رصيد كل من 
فالنسسيا وبايرن ميونيخ إىل عرش نقاط يف صدارة 
املجموعسة ، مع تفوق بلنسسية بفسارق األهداف ، 
لتحسسم املجموعة بتأهل الفريقني وخروج باتي 
بوريستوف مع ليل الفرني من دور املجموعات.
وتجمد رصيد باتي بوريسسوف عند ست نقاط يف 
املركز الثالث بعد أن خرس عى أرضه صفر/2 أمام 
ليل الذي حصسد أول ثالث نقاط له يف املجموعة يف 
املركسز الرابسع األخري.وافتتح العب خط الوسسط 
الجزائري سسفيان فيجويل التسسجيل لبلنسسية يف 
الدقيقة 77 ثم أدرك مولر التعادل لبايرن ميونيخ 
يف الدقيقسة 82 .ولعب فالنسسيا منسذ الدقيقة 33 
بعرشة العبني فقسط حيث طرد أنطونيو باراجان 

من صفسوف الفريق لحصوله عى اإلنسذار الثاني 
بسسبب الخشسونة.ويف املبساراة التسي جمعت بني 
ليسل وباتي بوريسسوف ، افتتح جربيل سسيديبيه 
التسسجيل لليسل يف الدقيقة 14 ثم أضساف جياني 
برونو الهدف الثاني للفريق يف الدقيقة 31 .وأنهى 
ليل املباراة بعرشة العبني فقط حيث طرد سيديبيه 
مسن صفسوف الفريسق يف الدقيقسة 74 لحصولسه 

عسى اإلنذار الثاني.وسسجل املهاجم الربتغايل روي 
بيسدرو ثالثيسة )هاتريك( لكلوج الروماني أشسعل 
بهسا املنافسسة يف املجموعة الثامنسة حيث قاد بها 
الفريسق إىل الفسوز عى ضيفسه سسبورتينج براغا 
الربتغايل 1/3 .وارتفع رصيد كلوج إىل سبع نقاط 
يف املركز الثاني بفارق األهداف فقط أمام جالطه 
رساي الرتكسي الذي تغلب عى ضيفه مانشسسرت 

يونايتسد اإلنجليسزي بهسدف وحيسد سسجله آيدين 
يلمساز يف الدقيقة 54 .وحافظت ثالثية بيدرو عى 
فرصسة كلوج يف التأهل مع مانشسسرت يونايتد إىل 
دور السستة عرش.وافتتح بيدرو التسسجيل لكلوج 
بعسد سست دقائسق من بدايسة املبساراة ثسم أضاف 
الهدف الثاني لسه ولفريقه يف الدقيقة 15.وبعدها 
بدقيقتسني فقسط ، رد سسبورتينج براغسا بهسدف 

أحسرزه أالن لكسن بيدرو حسسم املواجهسة بهدفه 
الثالسث يف الدقيقسة 33.وتبددت آمال سسبورتينج 
براغسا يف تعديل النتيجة عندما طرد العبه دوجالو 
يف الثوانسي األخسرية مسن الشسوط األول.وجساءت 
هزيمة سسبورتينج براغا ليتأكد خروجه من دور 
املجموعات حيث تجمد رصيده عند ثالث نقاط يف 

املركز الرابع األخري.

برشلونة وشاختار يتأهالن في دوري األبطال وحامل اللقب مهدد بالخروج
أجراس الخطر تقرع لبايرن

ريا�ضة
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جيرارد بيكيه:
ميسي كان رائعًا

فاتح تريم: قدمنا مستوى 
اليونايتد "خيالي" أمام 

بدت السعادة واضحة عى وجه 
مدافع مانشسرت يونايتد فيل جونز 
بعد عودته للدفساع عن ألوان فريقه 
مسرة أخسرى بعسد غيساب دام سستة 
أشسهر بداعسي اإلصابسة، وذلك رغم 
خسارة اليونايتد يف تلك املباراة أمام 
جلطة رساي بهدف نظيف يف دوري 
مجموعسات أبطسال أوروبسا.ورصح 
جونسز لشسبكة سسكاي سسبورتس 
"أنسا سسعيد اآلن، لقسد ابتعسدت عن 
املالعب لسستة أشسهر..وما يجعلني 
أشسعر بسسعادة بالغة اآلن هو أنني 
حصلت عى 90 دقيقة وأعتقد أنني 
فعلت كل ما عسّي، وبالتأكيد املباراة 
لم تكسن سسهلة، وأتمنسى الحصول 

عسى فرصتي مسرة أخسرى والعودة 
كان  كمسا  األساسسية  للتشسكيلة 
الوضسع يف املوسسم املايض".وُسسئل 
عن املتسبب يف هدف بوراك، فأجاب 
"سسنكون بحاجة ملشساهدة فيديو 
املبساراة لنرى أين الخطسأ، وبالطبع 
النتيجة ليسست جيدة ومن املؤسف 
أن نعسود إلنجلسرتا دون أيسة نقاط، 
وكنست آمسل أن نحصل عسى نتيجة 
إيجابيسة بعسد عودتي للمشساركة".
املسان  هزيمسة  أن  بالذكسر  الجديسر 
يونايتسد لسم تؤثسر عسى وضعيته يف 
جسدول مجموعتسه التسي يتصدرها 
بس12 نقطة متقدمساً بخمس نقاط 
كاملسة عسن كلسوج وجلطسة رساي 

أصحاب املركزين الثاني والثالث.

وضع دنفر ناجتس حدا النتصارات ممفيس جريزليز والتي استمرت لثماني مباريات 
متتاليسة بعدما فساز عليه 97-92 االثنني يف دوري كرة السسلة االمريكي للمحرتفني.وتقدم 
جريزليز 92-88 مع تبقي نحو دقيقتني عى النهاية لكنه فشسل يف حسسم اللقاء لصالحه 
ولسم يتمكن من تسسجيل املزيد من النقاط وارتكسب اخطاء يف اللحظات االخرية. وسسجل 
دانيلسو جاليناري ثسالث رميات حرة مسع ناجتس ثم اضساف جافايل مكجسي رمية ثنائية 

ليتقسدم الفريق 93-92.وضمسن جاليناري الفوز لناجتس بعدما سسجل 
رميسة ثالثية يف الثواني االخسرية. وأنهى جالينساري اللقاء برصيد 26 

نقطة واضاف البديل مكجي 15 نقطة واستحوذ عى ثماني كرات 
مرتدة مع ناجتس. ورفع ناجتس رصيده اىل خمسسة انتصارات 

مقابل سست هزائم بعدما حقسق فوزه االول يف اربسع مباريات.
وبعسد هزيمتسه يف أول مباراة باملوسسم حقق جريزليسز ثمانية 
انتصسارات متتالية قبسل لقاء ناجتس. وأحسرز رودي جاي 22 
نقطسة مع جريزليز واضاف زاك راندولف 12 نقطة واسستحوذ 

ناتس يضع حدا النتصارات فيل جونز: الهزيمة أفسدت فرحتي
NBAالمتصدر في دوري الـ

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالتالمستقبل العراقي/ وكاالت
المستقبل العراقي/ وكاالت

أشاد مدافع برشلونة جريارد 
بيكيه بتألق زميله ليونيل ميي 
يف أعقساب الفسوز الكبسري السذي 
حققسه البلوغرانسا يسوم الثالثاء 
)0/3( ضد سسبارتاك موسسكو 
الرويس يف الجولة الخامسسة من 
السسابعة مسن دوري  املجموعسة 
النجسم  أوروبا.وسسجل  أبطسال 
األرجنتينسي هدفني يف هسذا اللقاء 
وساهم يف وصول فريقه إىل الدور 
ثمسن النهائسي مسن دوري أبطسال 
أوروبسا وهو اآلن عى بعد خمسسة 
أهداف فقط من األسطورة األملانية 
غريد مولر الذي سسجل )85( هدفاً 
يف موسسم واحد.وقسال بيكيه موقع 
كان  “ميسي   : األوروبسي  االتحساد 
رائعساً هو دائمساً كذلسك وأعتقد أنه 
أفضسل العب يف العالم ، عندما يكون 
لديك هسذا النسوع من الالعبسني فإنه 
يجب استخدامه حيث أننا نلعب له ألنه يعرف كيف يسجل وكيف 
يقودنا للفوز”.وتحدث املدافع اإلسسباني عن الفوز ضد سبارتاك 
موسسكو واضاف : “لم أكن أعتقد أنه سسيكون فوزاً سهالً ولكن 
نحن لعبنا مباراة جيدة وكنا محظوظني بتسجيل ثالثة أهداف يف 

الشوط األول ولكن هذا ال يعني أن الخصم ليس فريق جيد”.

أغسدق مدرب جلطسة رساي فاتسح تريم 
املديسح يف العبيسه بعد مبساراة املسان يونايتد 
التي حسسموها بفضل رأس هسداف الفريق 
"بسوراك يامليسز" التسي منحت كبسري تركيا 
انتصار تاريخي عى وصيف الربيمريليج يف 
لقاء املرحلة الخامسسة لدوري مجموعات 
أوروبا.وقسال املدرب السسابق للمنتخب 
الرتكي "ما حدث هو أفضل سيناريو 
بالنسسبة لنسا، فزنا عى مانشسسرت 
يوناينسد وفساز كلسوج عسى براجا، 
وأهم يشء فريقي قدم أداء خيايل، 
لذا عسّي أن أهنئ الجميع عى هذا 
األداء الذي جاء أمام منافس كبري 

بحجم مانشسرت يونايتد".
يف  سسنبقى  أننسا  عرفنسا  "اآلن 
املراكز الثالثة األوىل، وإسسقاط ناٍد مثل 
مانشسرت يونايتد مهم جداً بالنسبة لنا، 
فاملبساراة كانت مثسرية يف أغلب أوقاتها، 

وجماهرينا كانت مثالية ورضبت 
مثساًل يف تشسجيع ومسساندة الفريسق، وأنسا فخور ملا 
قدمنساه يف هسذه الليلة".وانتصسار جلطسة رساي 
عسى كتيبة فريجسسون جعلتسه يف املركسز الثالث 
متساوياً مع كلوج يف عدد النقاط ولكلهما سبع 
نقاط خلسف اليونايتد متصسدر املجموعة بأربع 

انتصارات سابقة.
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نادال يعود للتدريب

كاهيل يتمنى العودة إليفرتون

عاد العسب التنسس االسسباني رفائيسل نادال 
للتدريب وبدأ يف تسديد رضبات مرة أخرى الثالثاء 

للمسرة األوىل منسذ تعسرض إلصابسات أجربتسه عسى 
االنسسحاب من بطوالت متتالية آخرهسا بطولة أمريكا 

املفتوحة يف نهاية أغسطس املايض.
وأكمل نادال الحاصل عى 11 لقبا يف البطوالت األربع الكربى 

والسذي لم ينافس منذ هزيمته أمام التشسيكي لوكاس روسسول يف 
السدور الثاني ببطولة ويمبلدون يف يونيو حزيران املايض حصة تدريبية 

تحست أنظار مدربه وعمره توني نادال يف منشسأة تدريب مغلقة يف مسسقط 
رأس بمدينة ماناكور بجزيرة مايوركا.ويأمل نادال البالغ من العمر 26 عاما 
يف اسستعادة لياقتسه البدنيسة الكاملة من أجل املشساركة يف بطولة اسسرتاليا 
املفتوحسة يف ينايسر  املقبل.وغاب البطل االسسباني - الذي تتسسبب طريقة 
لعبسه الهجومية التي تعتمد عى بذل جهد بدنسي هائل يؤثر عى العضالت 
واملفاصل - ملرات عديدة بسسبب مشساكل الركبة خالل مسريته التي بدأت 
قبل 11 عاما.وآخر إصابة تعرض لها شسخصت عسى أنها تمزق جزئي يف 
األربطسة بعد الهزيمة املفاجئة التي أفشسلت سسعيه للدفاع عسن اللقب يف 
ويمبلدون.وباإلضافسة ألمريكا املفتوحة التسي فاز فيها نادال بلقب وحيد 
يف 2010 وخسرس أمسام الرصبي نوفساك ديوكوفيتسش يف النهائي العام 
املايض فإن الالعب االسسباني غاب عن البطولة الختامية للموسسم يف 
لندن وعن نهائي كأس ديفيز الذي خرسته اسسبانيا أمام جمهورية 
التشسيك هذا األسبوع.وتسبب غيابه يف حرمان التنس من أحد أهم 
أضالع الرباعي الكبري الذي يضم أيضا ديوكوفيتش والسسويرسي 
روجيسه فيسدرر والربيطاني اندي مسوراي طيلة النصسف الثاني 
من املوسسم.وقدم نادال أداء رائعا يف األشسهر السستة األوىل من 
2012 فخسرس أمام ديوكوفيتش بصعوبة يف نهائي اسسرتاليا 
املفتوحة وتوج بلقب فرنسا املفتوحة للمرة السابعة لينفرد 

بالرقم القيايس لعدد مرات الفوز فيها.

أعسرب تيسم كاهيل عسن أمله يف 
العسودة للسدوري اإلنجليسزي املمتاز 
عى سسبيل اإلعسارة يف ينايسر املقبل 
وتحديسًدا لناديسه السسابق إيفرتون 

عن  رحل  والذي 
هذا  صفوفسه 
لصيسف  ا
ل  نتقسا لال

لنسادي نيويورك ريسد بولز األمريكي 
بعسد ثمانسي سسنوات قضاهسا بسني 
بسارك. وقال  الجوديسسون  جسدران 
سسكاي  لشسبكة  اإلسسرتايل  السدويل 
سسبورتس نيوز "لقد لعبست الكثري 
من املباريات ومسازال أمامي الكثري 
ألقدمسه، ليس هناك أدنى شسك أنني 
حريص عسى العسودة للربيمريليج 
عى سسبيل اإلعارة". أضساف "إذا 

كان إليفرتسون فهسو الخيسار السذي 
أتمنساه، وإذا لم يكن فأنا بالتأكيد 

حريص عى لعب كرة القدم عي 
أي حال، سيكون من الرائع 

عودتسي إليفرتون الذي 
أكن لسه كل االحرتام 

ألنسه النسادي الذي 
مسسريتي  بدأت 

معه".

رونالدينيو يتسلم جائزة األفضل
في العقد الماضي

بعسد ثالثة سسنوات من حصوله عى لقب أفضل العسب يف العقد املايض  من 
قبسل مجلة وورلد سسوكر اإلنجليزيسة ,تسسلم رونالدينيو جائزتسه قبل لقاء 

فريقه الحسايل أتليتكو مينريو وفريق فالمنجسو يف الدوري الربازيي 
لكرة القدم. وكانت مجلة وورلد سوكر قد منحت الربازيي 

رونالدينيسو العسب ميسالن اإليطسايل آنذاك لقسب أفضل 
العسب يف العقد عسن الفرتة مسا بسني 2000- 2009 

والتي شهدت تتويج رونالدينيو بكأس العالم عام 
2002 باألضافة لدوري أبطال أوروبا عام 2006 

مسع برشسلونة األسسباني , متفوقساً عى زين 
الديسن زيدان وكريسستيانو رونالدو وليونيل 

ميي. وتسسلم رونالدينيو جائزته  من يد 
النحات الشسهري  روبرت كالوسني والذي 

صمسم الجائسزة عسي شسكل تماثيل من 
الذهب الخالص يمثل السساحر الربازيي 
,ويصل ثمنهسا اىل 200 الف دوالر.وقال 
روبرت كالوسني ملوقع جلوبوسبورت 

القسدم  :" رونالدينيسو جوهسرة كسرة 
,ولهسذا كانت الجائزة عى هيئته من الذهب 

الخالسص محاطساً بقبسة زجاجيسة لحمايتسه "ولسم يكتف 
الدويل الربازيي السسابق رونالدينيو بشسكر النحات العاملي 
واملجلة اإلنجليزية أثناء مراسم تسليمه للجائزة قبل لقاء 
فالمنجسو , ولكنه بعث برسسالة شسكر لهما عرب صفحته 
عى موقع التواصل العاملي الفيسسبوك بعد ساعات قليلة 
من اللقاء  وقال : " شسكراً ملجلة ورولد سسوكر ولروبرت 
كالوسني عى جائز أفضل العب يف العقد , وسأحتفظ بها 

بعظيم الرعاية".

المستقبل العراقي/ وكاالت المستقبل العراقي/ وكاالت
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        بغداد/ مروان الفتالوي

وس�ط أجواء روحاني�ة عميقة، يحتش�د 
وغريه�م  العراقي�ن  م�ن  الزائري�ن  مالي�ن 
ظه�رية العارش م�ن محرم يف الش�ارع املؤدي 
إىل مرق�دي الحس�ن وأخيه العب�اس )عليهما 
الس�الم( بمنطقة قنطرة الس�الم يف الش�ارع 
الواصل من الحلة، وبعد أن يتموا صالة الظهر 
ترتفع الراي�ات الكبرية يف املقدم�ة إيذانا ببدء 
أك�ر مس�رية مليوني�ة عاملية، وأهم ش�عرية 

عاشورائية.
وال تس�ّمى ركض�ة طوري�ج بهذا االس�م 
»النطالقها من طوريج )الهندية(« كما يعتقد 
كثريون، فاملس�افة بن قض�اء الهندية التابع 
ملحافظة كرب�الء ومركز املدينة تبعد نحو )25 
كيلو م�را(، لكن التس�مية تع�ود إىل أن هذه 
الش�عرية تنطلق م�ن جه�ة طويريج )رشقي 
كربالء وغرب الحلة( عند قنطرة الس�الم التي 
تبعد حوايل خمس�ة كيلوم�رات عن رضيحي 

اإلمامن.
ويبّن راعي هذه التظاهرة وقائدها السيد 
ثام�ر م�وىس القزوين�ي يف أحادي�ث إعالمّية 
أّن »الغاي�ة والفكرة من إحياء هذه الش�عرية 
الحس�ينية الخال�دة، ه�ي تلبية لن�داء اإلمام 
الحس�ن )عليه الس�الم( ونرصته، وأصبحت 
تق�ام عىل تعاقب الس�نن بالرغم من محاولة 
منعها وقتل وتعذيب املش�اركن فيها وخاصة 

يف عهد النظام البعثي املقبور«.
وال تنطل�ق الركضة قبل أن يتقدم الس�ّيد 
القزوين�ي بفرس أبي�ض حامالً راي�ة بيضاء 

الفتت�اح املس�رية املليوني�ة الت�ي تب�دأ بهتاف 
»لبيك يا حسن«، كما جرت العادة.

القزويني يق�ول »الركضة تبدأ بتلبية نداء 
الحس�ن عندم�ا رصخ يف الي�وم الع�ارش )أال 
م�ن نارص؟ أال من معن( حتى قتل عطش�اناً 

شهيداً«.

الش�عرية  أن ه�ذه  ويتوه�م كث�ريون يف 
الحس�ينية تتم عىل ش�كل جري رسيع بسبب 
تس�ميتها )ركضة(، لكنها يف الحقيقة مسرية 
بطيئ�ة جداً بس�بب الزخ�م املليوني املحتش�د 
إلحيائه�ا لكن قد تك�ون أش�به بالهرولة عند 
ي�رك  إذ  الرشيف�ن  الحرم�ن  إىل  الوص�ول 

منظموه�ا هن�اك وس�ادنو املرقدين فس�حة 
ويدخلون الزائرين دفعاٍت منعاً لالختناق.

وتش�ري املص�ادر التاريخي�ة إىل أن الس�يد 
م�رزة صال�ح القزوين�ي أول م�ن ق�اد ه�ذه 

1300 الشعرية يف  الس�نوات 
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هجرية، وق�د بقي أوالده وأحف�اده ملتزمن 
بإحيائه�ا ووص�والً لحفيده الس�ابع الس�يد 
ثام�ر ال�ذي يس�تعد إلحيائه�ا م�ن اآلن، وهو 
من اس�تأنفها بعد س�نن من املن�ع الصدامي 
ع�ام 2004.القزويني يقول أيض�اً إّن »النظام 
املقبور منع إقام�ة ركضة طويريج 
وحت�ى   )1991( الف�رة  م�ن 
حي�ث   ،2003 ع�ام  س�قوطه 
ثاني�ة  م�رة  املحب�ون  خ�رج 
طويري�ج  بع�زاء  للمش�اركة 
وأوكلت إيلّ عملية قيادة الركضة 
وهو رشف وخدمة حسينية أعتز 

بها«.
ويضيف القزويني، أّن »ركضة 
طويري�ج ال تقت�رص ع�ىل أه�ايل 
طويريج فقط، وإنما تشارك فيها 
الحش�ود املليونية القادمة إىل كربالء 
من الع�راق وخارجه، حيث تلبي جميعها نداء 
اإلمام الحس�ن )عليه الس�الم( وتخرج صوب 
مرق�ده الرشي�ف باكية الطمة ع�ىل صدورها 

ورؤوسها رجاالً ونساًء كباراً وصغاراً«.
وتتاب�ع الفضائي�ات ووس�ائل اإلعالم كل 
ع�ام الركضة املليونية باهتمام ش�ديد وتبثها 
ع�ىل اله�واء مص�ورة الحش�د املليون�ي وهو 
يتدفق بردات حس�ينية وحتى سياسية وسط 

أجواء روحانية عظيمة.
وق�د خلّ�دت ركض�ة طويري�ج م�ن قبل 
الشعراء والرواديد الحسينين، وكان أبرزها ما 
نظمه الشاعر أبو فاطمة العبودي وأداه باسم 

الكربالئي »ركضة طويريج من يمحيها«.

اخترت األمط�ار التي هطلت هذا األس�بوع 
تحضريات مديريات البلديات يف البالد للشتاء، ويف 
ص�ورة انترشت عىل موقع التواص�ل االجتماعي 
)فيس�بوك( بدت مديرية بلدية الديوانية كزورق 
وس�ط بح�ر م�ن وح�ل األمط�ار، وتعليق�اً عىل 
الص�ورة كت�ب أح�د املش�ركن »نج�ار وباب�ه 
مكس�ور«!! وكتب آخ�ر »عىل أه�ايل الديوانية أالّ 
يلوموا بلديتهم عىل املس�تنقعات يف املدينة، فهي 

متكافلة معهم حتى يف الغرق« !

• المحرر

صورة وتعليق..

نّجار.. 
وبابه مكسور!!

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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العراقـي

فيم�ا كان�ت الن�اس تحتفل مبتهج�ة، وهي ت�رى ب�أم عينها غري 
مصدقة، إن رمز النظام الس�ابق قد تهاوى يف ساحة الفردوس، وانتهت 
بنهايته أيام الحصار والظلم والجوع، كان الحاج )أبو محمد ( يتساءل 
مع نفس�ه ]هل س�يبقى راتبي التقاع�دي )24( ألف دين�ار أم إن ثورة 
التاسع من نيسان املجيدة ستنظر يف أمري وأمور املتقاعدين، وتعوضنا 

عن أعوام الذل والحرمان؟![.
كان ذل�ك همه الوحيد وش�غله الش�اغل، وما هي إال س�نوات قليلة 
م�ن الصر واالنتظ�ار، إال وتحقق حلمه، وتضاع�ف راتبه عرش مرات، 
من 24 ألف دينار اىل )240( ألف دينار، وهذا الرقم بالنس�بة له أقرب اىل 
الخيال منه اىل الحقيقة، وكادت فرحة املفاجأة تقيض عليه لوال اللطف 
الربان�ي، حي�ث لم يصب الرج�ل إال بغيبوب�ة طارئة، يس�ميها األطباء 
)إغم�اء الس�عادة(، عادة ما يتعرض لها اإلنس�ان عندم�ا يلتقي حبيباً 

غائباً، أو يسمع وعداً حكومياً يسبق األنتخابات ! 
اس�تعاد أبو محمد وعيه، ومضت بضعة أش�هر ع�ىل فرحة الراتب 
التقاعدي الجديد، والزي�ادات املذهلة التي طرأت عليه، وبدأ يتعامل مع 
تفاصيل الحياة اليومية واملعيش�ية بصورة واقعية، وتنبه اىل إنه يعاني 
من ضائقة مالية ش�بيهة ٍ بضائقة األيام السود التي عانى منها يف عهد 
الدكتاتوري�ة املقيت،فقد تراجع�ت البطاقة التمويني�ة، واختفت أغلب 
مفرداتها مثل الش�اي والحمص والعدس واملل�ح والفاصوليا..الخ، مما 
اضط�ره إىل تعويض النقص من الس�وق بأس�عار تجارية مرهقة، من 
جانب آخر قام املؤجر برفع بدل إيجار الغرفة التي يس�كنها مع أرسته 
اىل ثالث�ة أضعاف ما كانت عليه، كما الحظ الرجل إن س�عر قنينة الغاز 
أصب�ح س�تة آالف دينار، يف الوقت الذي كان س�عرها مئتن وخمس�ن 
ديناراً، أي تضاعف السعر أربعا ً وعرشين مرة، بينما ارتفع سعر اللحم 
األحمر من س�بعة آالف دينار إىل أربعة ع�رش ألف دينار، وهذا يعني إنه 
ارتفع بنس�بة )مئة باملئة(، عىل الرغم من إن الحاج وأرسته نسوا طعم 
اللح�م األحمر منذ ربع قرن، كذلك وجد الرجل بحكم الرضورة، إنه غري 
ق�ادر عىل الوقوف خارج حركة التط�ور، أو بعيدا ً عن متطلبات الحياة 
الجديدة، ولهذا بات ملزما ً بدفع )45(ألف دينار شهريا ً ملولدة الكهرباء 
الخارجية، وهي من األج�ور الحديثة عىل ميزانية البيت، وإن يدفع من 
ب�ن األجور الحديثة مبلغ )35( ألف دينار يف الحد األدنى أجوراً لكارتات 
املوبايل، وبعد أن قام بعمليات حس�ابية مطولة، وأعاد الحساب مرتن 
وثالث�ا ً، وأج�رى مقارنة دقيقة ب�ن راتبه التقاع�دي الكبري )240 ألف 
دين�ار(، وبن عموم املرصوفات البيتية وأجور املولدة واملوبايل واإليجار 
والنقل والطبيب واملالبس، اكتش�ف ملاذا ال يكفيه الراتب الجديد مع إنه 
ع�رشة أضعاف راتب�ه القديم، وملاذا يج�ب عليه االقراض باس�تمرار، 
مثلما كان يفعل منذ عرشين س�نة، وملاذا يجب أن يبحث عن عمل كما 
كان يفع�ل يف الس�ابق، وتوصل يف خاتمة املط�اف اىل يقن ثابت ومؤكد 
ومج�رّب، وهو إن الدكتاتورية )املكروه�ة ( والديمقراطية )املحبوبة(، 
تختلف�ان يف سياس�ة الحرية والتعب�ري عن الرأي، وتلتقيان يف سياس�ة 

تجويع املواطن !! 

*  حسن العاني

مهوم متقاعد !!

دغدغات 

مديــر التحريــر 

      غزة/ وكاالت

نرش ش�خص اس�مه 
عاص�م النبيه عىل مواقع 
االجتماع�ي  التواص�ل 
ص�ورة ألخت�ه الصغ�رية 
بجه�د  تح�اول  وه�ي 
كب�ري متابع�ة دراس�تها 
ع�ىل ضوء صغري بس�بب 
انقطاع التيار الكهربائي.

هذه الصورة انترشت 
كالن�ار يف الهش�يم حيث 
أع�اد أكث�ر م�ن 10 آالف 

ش�خص مش�اركتها مع زمالئهم متحولة بذلك إىل أيقونة م�ن األيقونات خالل 
األحداث التي تحصل اليوم يف غزة.

      المستقبل العراقي / وكاالت

عىل الرغم من الدراس�ات العديدة التي أثبتت تزاي�د معدل الذكاء لدى البرش 
منذ مطلع القرن املايض، إال أن دراسة أمريكية حديثة خرجت علينا لتؤكد عكس 
ذلك، وهو أن البرش يراجع مس�توى ذكائهم بشدة.وتقول صحيفة »إندبندنت« 
الريطاني�ة، يف تقري�ر حدي�ث لها، إن الدراس�ة الجدي�دة التي أجراه�ا الباحث 
األمريكي يف علم التطور األحيائي بجامعة ستانفورد األمريكية، جريالد كرابريه 
توصل�ت إىل أن متوس�ط الذكاء ب�ن البرش قد بلغ ذروته منذ آالف الس�نن، قبل 
أن يراجع تدريجياً.وأرجع الباحث نظريته إىل أن اإلنس�ان كان بحاجة ش�ديدة 
لقدراته العقلي�ة، عندما كان يتجول يف مجموعات صغرية يف الراري للبقاء عىل 
قي�د الحياة، ولك�ن أهمية الذكاء تراجعت مع بدء اإلنس�انية ممارس�ة الزراعة 
واالس�تقرار والعي�ش يف املدن.وأش�ارت »إندبندنت« يف تقريرها، إىل أنه بحس�ب 
الدراسة، فإن ذكاء اإلنسان يعتمد عىل نحو 2000 إىل 5000 جن، يف الوقت الذي 
أظهرت دراس�ات س�ابقة أن هذه الجينات معرضة للتحور والتلف بشكل كبري، 
األمر الذي يرجح أن تكون البرشية قد خرست قدراً من مستوى ذكائها تدريجياً 
ع�ىل م�دى 120 جيالً س�ابقة، أي ع�ىل مدار نح�و 3000 س�نة.وطبقاً لنظرية 
كرابريه، فإن اإلنس�ان الذي لم يكن يس�تخدم دماغه يف الس�ابق، لم يكن قادراً 

البش���ر عىل تغذية نفسه أو حمايتها من الحيوانات املفرسة،  وأن 
البقاء، األكث�ر ذكاء كان�وا هم األقدر  عىل 

نس�بة وه�و م�ا أدى إىل تزايد 
بشكل الذكاء البرشي 

دائم.

صورة من غّزة مألت العالتم االفرايض

دراسة : تراجع كبري يف »ذكاء البر«

   Hasanhamid2000@yahoo.com

نافذت�ان للرس )الس�كر والغض�ب(، هك�ذا عرفنا ع�ر متواليات 
حياتن�ا ومن خ�الل التجارب والحك�م بأن املرء ح�ن يغضب، تختلف 
عنده مناس�يب وحواسيب س�لوكياته وترصفاته وترصيحاته، كذلك 
من يضيع عقله ويفارق رش�ده يف حاالت السكر أو تناول املخدرات أو 
أي يشء من هذا )القبيح( كما كان يردد ذلك صديقي يل أيام دراس�تنا 
الجامعي�ة، كلم�ا كان يريد ان يقول -وفق س�ياق مت�داول ومتعارف 
علي�ه- أو )أي يشء م�ن ه�ذا القبي�ل(، ل�ذا احتج�ت اآلن تعب�ري ذلك 
الصدي�ق العزيز الذي انقطعت عني أخباره من�ذ أكثر من عقدين من 
الزمن،مل�ا فيه )اي ذلك التعبري( الس�اخر الذي اعتدن�اه منه من وقع 
ونفع ودفع لعجلة تعزيز مناقش�ة ظاهرة أضحت- لألسف- واضحة 
يف س�ياقات تهديد السياس�ين -عندن�ا يف عراقنا الجدي�د- فضال عن 
برملانين ورؤس�اء كت�ل و أح�زاب، لبعضهم يف كش�ف وفضح أرسار 
وبن�ود اتفاقي�ات ومفاوض�ات دارت بينهم أيام كان�وا يف نعيم األخوة 
والصداق�ة والرشاكة،نعني أيام )الس�من والعس�ل(التي تلت اإلطاحة 
بالصن�م، ثم بعد ذلك االرتقاء و الصعود صوب مناصب الحكم،وتوافق 
وصول الحصول عىل مكاسب، تلو األخرى لألهل واألقرباء وحتما وبال 

أدنى شك بعض )الحبايب(.
كذل�ك، حتى أي�ام تكاتفهم وتآلفه�م من أجل تج�اوز محنة ذلك 
الظ�رف العصيب ع�ر الرقب وتج�اوز الخوف والتوج�س يف مخابئ 
ومن�ايف وفي�ايف نضالهم، هناك، وحتى لحظات ق�رار اإليعاز واملبارشة 

بإسقاط عرش الديكتاتورية املقيتة يف عراق الحكم الشمويل.
 وحدث ما حدث من أحداث وتقلبات يف ظل سنوات )تحرير العراق( 
التي تجر بأذيالها اآلن تقرب -بثبات ونبات- من عامها العارش، والتي 
كش�ف فيها ساس�تنا عن أرسار وخفايا كانت نائمة يف أدراج خزانات 
تل�ك االتفاقات وتالفيف أدمغ�ة وأفكار األط�راف -ذات العالقة- رغم 
أهمي�ة وخطورة بعضها،ما لم يكش�ف عنه يف عم�وم تأريخ التعامل 
الس�يايس يف عالم اليوم،فما ان تشتد أزمة ما- مهما كانت- بن بعض 
األطراف، حتى تتبارى جهات وش�خصيات يف الكشف والتلويح عما يف 
حوزته�ا م�ن معلومات،يرتقي أكثرها ليصل مق�ام أرسار وخفايا قد 

تتعلق باألمن الوطني بشكل وأخر.
األمثل�ة كث�رية يف قوائ�م وملفا الس�نن العرش من حي�اة العملية 
والت�ي  املس�تمرة،  وتقاطعاته�ا  بتجاذباته�ا  عندن�ا،  السياس�ية، 
-ربما- تجس�دت فعال واقعا وملموس�ا بمجس�ات وحقائق بعض ما 
طرح�ه الكاتب والصحف�ي األملاني )جريوم هوليش( عر مش�اهدات 
واستطالعات ولقاءات كان قد أجراها لدى زيارته بغداد، يف فرة قريبة، 
وق�ام بنرشه�ا يف مجلة )األس�بوعية( الصادرة يف برل�ن تحت عنوان 
صادم ه�و )ال أرسار يف العراق ....الصن�دوق مفتوح عىل مرصاعيه(، 
كاش�فا عن ترسب املعلومات ووصولها بيرس وسهولة، ومن غري كلف 
وجه�ود مالية تذكر، كالتي –عادة- ما يتبعها ويحتاجها الصحفي أو 
املرس�ل أو الباحث يف س�ياقات وثنايا البحث للوص�ول والحصول عىل 
مبتغاه، عر عدة س�بل وس�ائل وأس�اليب والتواءات وجهود مضنية، 

أمال بإصابة الهدف.
لكن هنا -يف عراق اليوم-  فاألمر مختلف تماما، كما يزعم أو يكاد 
أن يقول لنا الس�يد )هوليش( : فأن من الس�هل جدا الحصول عىل اية 

معلومة ب�)بالش(!!

  *   حسن عبد الحميد

صندوق األرسار 
املفتوح

نقار الخشب

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

ركضة طويرج املليونية.. تاريخ يتجّدد ظهرية كل 10 حمرم
القزويني: كربى الشعائر العاشورائية ابتدأت عام 1300 للهجرة

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

يتقدم رئيس مؤسسة املستقبل العراقية 
للصحافة والنرش بأحر التعازي واملواس�اة 
للس�يد مك�ي الكليدار رئي�س مجلس إدارة 
جري�دة الرمل�ان بوف�اة والدت�ه، للفقي�دة 
الرحمة ولذويها ومحبيها الصر والسلوان، 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
                                                                                           عىل الدراجي

رئيس جملس االدارة

تعزية


