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 »فرجيل«

املمارسة والفكر قد يشكالن 

بالتدريج فنوناً كثيرة.

ص4تاريخ »كوارث« احلج حتت سلطة آل سعود

روسيا هتزم »داعش«
ألحقت ضربات موجعة بمقار التنظيم في سوريا.. والعراق ينتظرها في سمائه 

     بغداد / المستقبل العراقي

قال مسؤول كبي�ر بالجيش الروسي لوكاالت 
أنب�اء محلية إن ساح الجو لب�اده نفذ أكثر من 
60 طلع�ة جوي�ة ف�ي سوري�ا خ�ال 72 ساعة 
الماضية أضعفت بدرجة كبيرة القدرة العسكرية 

لإلرهابيين هناك وسوف تكثف روسيا غاراتها.
ونقل�ت وكال�ة االع�ام الروسية ع�ن أندريه 
إن  قول�ه  األرك�ان  رئاس�ة  م�ن  كارتابول�وف 
س�اح الجو الروس�ي قصف أكثر م�ن 50 هدفا 
ل�«داعش«.واض�اف »لن نواصل الغارات الجوية 

فحسب... بل سنزيد كثافتها أيضا.«
ونقلت وكالة اإلعام الروسية عن كارتابولوف 
قوله »الغارات نفذت على مدار الساعة من قاعدة 

الحميميم في عمق األراضي السورية.«
الوالي�ات  ح�ذرت  روسي�ا  إن  قائ�ا  وتاب�ع 
المتح�دة قبل شن غاراته�ا ونصحت األمريكيين 
بوقف طلعاتهم الجوية ف�ي المناطق التي يعمل 
فيه�ا س�اح الج�و الروس�ي.وأردف »ق�ال لن�ا 
األمريكيون خ�ال المناقشات إن�ه ال يوجد أحد 
في تلك المنطق�ة باستثن�اء اإلرهابيين« مشيرا 
إل�ى المنطق�ة الت�ي ينش�ط فيه�ا س�اح الجو 
الروسي حسبما أفادت وكالة إنترفاكس.وتشهد 
مناطق سوريا ضربات عسكرية روسية موجهة 
ض�د تنظيمات داعش فيما يقوم التحالف الدولي 
بتوجيه ضرباته العسكرية ضد داعش في العراق 
من خال الطلعات الجوية التي تقودها بالتعاون 

مع 60 دولة .

هيالري كلينتون
تـســخـر مـن ترامـب فـي 

برنامج تلفزيوين
حمافظ البرصة يعلن احلصول عىل وعود من احلكومة 

4االحتادية لرفد املحافظة باألموال 2

       بغداد/ المستقبل العراقي
 

كشف ع�دد من الن�واب التركم�ان، امس 
السب�ت، ع�ن مخاوفه�م م�ن الزح�ف عل�ى 
المناط�ق التركمانية بعد عملي�ات تطهيرها 
من تنظيم »داع�ش«، وفيما دعوا بعثة االمم 
المتح�دة ف�ي الع�راق الى تفعي�ل دورها في 
محافظ�ة كركوك، أكدوا عل�ى ضرورة عودة 

النازحين التركمان.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعان وزارة الدفاع 

، عن اتفاقها مع مجلس أمن إقليم كردستان 
عل�ى استمرار تب�ادل المعلوم�ات والتنسيق 
بنح�و أعل�ى وأكب�ر بي�ن الق�وات المسلحة 

وقوات البيشمركة لتحرير نينوى من.
وق�ال رئي�س الجبهة التركماني�ة، النائب 
الن�واب  م�ن  »وف�داً  إن  الصالح�ي،  ارش�د 
التق�ى ممث�ل بعث�ة  التركم�ان، برئاست�ي، 
اليونام�ي في الع�راق، يان كوبي�ش، بمقره 
ببغداد«، مبيناً أن »اللقاء بحث في عدة نقاط 
منها قضية تحري�ر قضاء تلعفر وأزمة طوز 

خورمات�و وكذل�ك مسأل�ة اع�ادة النازحين 
التركم�ان ف�ي محافظ�ة ديال�ى والمناط�ق 

التركمانية االخرى«.
وأوضح الصالح�ي، أن »المجتمعين أكدوا 
عل�ى ض�رورة الحفاظ عل�ى السل�م االمني 
للمدنيي�ن واعادة المختطفي�ن التركمان في 
ط�وز الى ذويه�م ومنه�م الشاع�ر واالديب 
جودت قاضي اوغلو والذي فقد عقب االحداث 

التي شهدها القضاء قبل اسابيع«.
التفاصيل ص3

الرتكامن متخوفون من »الزحف الكردي« بذريعة حماربة »داعش«

ص2تــركــيــا تـدعـــم »داعــش« ببيــع نـفـط الــعـراق وســوريــا بـ 20 دوالرا للـبـرمـيـل
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لنقل صالحياتها الى المحافظات
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العشائر تتعهد بطرد املتعاونني مع »داعش« باالنبار.. 
العبيدي ومسرور بارزاني يناقشان خطة تحرير الموصلوتؤكد: من يعلنون البيعة سيكون عقاهبم أشد

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

تعه�د عض�و بمجل�س شي�وخ 
السب�ت،  الي�وم  االنب�ار،  عشائ�ر 
ب�«ط�رد« أي شخص من عشيرته 
م�ع  تعاون�ه  ثب�وت  ح�ال  ف�ي 
تنظي�م »داع�ش«، وع�دم شموله 
بأع�راف »الدي�ة«، فيما اش�ار الى 
أن االج�راءات العشائرية ستكون 
»اكثر شدة وحزما بحق من يعلنون 

البيعة« للتنظيم.
وقال ترك�ي العايد ، إن »جميع 
العشائر في االنبار متفقة على طرد 
أي شخ�ص من عشيرت�ه في حال 

ثبوت تعاونه م�ع تنظيم )داعش( 
في االنب�ار وعدم الدف�اع عنه من 
قبل أي عشيرة او قبيلة ومنع دفع 
الدية عنه في حال ارتكابة جريمة 
ارهابي�ة ضد المدنيي�ن االبرياء او 

استهدافه للقوات االمنية«.
أن »حس�اب  العاي�د،  وأض�اف 
م�ن اعلن البيع�ة لتنظيم »داعش« 
سيك�ون اشد من حساب المتورط 
باالره�اب فهناك ع�رف عشائري 
معروف لدى قبائل وعشائر االنبار 
ان م�ن ت�ورط به�ذا الج�رم تعلن 
البراءة منه من قبل اهله وعشيرته 
للق�وات  تسليم�ه  ض�رورة  م�ع 

االمنية«.
»العشائ�ر  أن  العاي�د،  وأك�د 
االنب�ار يمتلكون  والوجه�اء ف�ي 
معلومات ع�ن الذي�ن تعاونوا مع 
تنظيم )داعش( االرهابي وسيكون 
مصيرهم ام�ا القتل اثن�اء معارك 
التطهي�ر او االعتق�ال بعد سيطرة 
مقاتل�ي العشائ�ر عل�ى مناطقهم 

من عصابات القتل واالجرام«.
في السي�اق ذات�ه, كشف امين 
عام منظمة ب�در، هادي العامري، 
عن اكتم�ال عملية ف�رض الطوق 

االمني على مدينة الرمادي.
التفاصيل ص3

نتنياهو هيدد باستعامل
»الدرع الواقي 2« ملواجهة 
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      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مصدر ف�ي محافظة ميس�ان، امس 
الس�بت، بأن 50 زائ�راً بينه�م ايرانيون لقوا 
مصارعه�م واصيبوا بحادث س�ير، ش�مالي 

مدينة العمارة، )390 كم جنوب بغداد(.
وبحس�ب المص�در ، إن “ح�ادث تص�ادم 
وق�ع، بعد الظهر ، بين حافلتين تقل احداهما 
زائرين عراقيين عائدين من كربالء إلى مدينة 
العم�ارة وأخ�رى متجه�ة إل�ى كرب�الء تقل 
زائرين إيرانيين، في منطقة النواظم )10 كم 
شمالي العمارة(، مما أسفر عن مقتل عشرة 
زائري�ن بينهم إيراني�ان وإصاب�ة 40 آخرين 

بينهم إيرانيون بجروح متفاوتة”.
وأض�اف المصدر الذي طلب عدم الكش�ف 
عن اس�مه، أن “الجرحى نقلوا إلى مستشفى 
الص�در الع�ام ف�ي مدين�ة العم�ارة لتلق�ي 
الع�الج فيم�ا نقلت جث�ث القتلى إل�ى دائرة 
الط�ب العدلي”، م�ن دون اعط�اء المزيد من 

التفاصيل.
وكان مجلس محافظة ميسان أعلن، أمس 
االول الجمع�ة، أن أع�داد ال�زوار اإليرانيي�ن 
الداخلين عبر منفذ الش�يب الحدودي )80كم 
جن�وب العم�ارة ( بل�غ 300 أل�ف زائر خالل 
أس�بوع، وفيم�ا لفت إل�ى س�ماحه للجانب 
اإليران�ي بدخ�ول الحاف�الت والباصات لنقل 
اإليرانيين من المنفذ إل�ى كربالء وبالعكس، 

رّجح وصول عدد الزوار إلى مليون زائر.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مطار السليمانية الدولي، امسالسبت، ان الرحالت 
من والى المطار مس�تمرة، فيما اش�ار الى انه ال يوجد أي 
تعلي�ق لرحالت الطي�ران. وق�ال مدير مطار الس�ليمانية 
الدول�ي طاهر عبد الل�ه، إن “الرحالت مس�تمرة من والى 
مطار الس�ليمانية الدولي، ولن نتسلم أي شيء بخصوص 

تعليق رحالت الطيران الى مطار السليمانية الدولي”.
وأض�اف عبد الله، “قبل قليل هبط�ت طائرة تركية في 
مطار الس�ليمانية وليس هناك أي تعليق لرحالت الطيران 

لحد اآلن”، مؤكداً أن “رحالت الطيران مستمرة”.
وكان�ت وس�ائل إع�الم تحدث�ت، ام�س الس�بت، ع�ن 
تعليق جميع رحالت ش�ركات الطي�ران من مطاري اربيل 
والس�ليمانية، على خلفية بسبب وجود عمليات عسكرية 

في إقليم كردستان.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات دجلة، أمس الس�بت، تسلم الفريق 
الرك�ن مزهر العزاوي مه�ام قائد عملي�ات دجلة بدالً من 
الفري�ق الرك�ن عبد االمير الزي�دي، فيما أك�دت ان عملية 
التس�ليم تمت وس�ط مراس�يم رس�مية حضرها عدد من 

القادة االمنيين.
وق�ال مدير اع�الم قيادة عملي�ات دجلة العميد س�الم 
العتب�ي ، إن “الفري�ق الركن مزهر العزاوي، تس�لم اليوم، 
مه�ام قائد عمليات دجلة بدالً من الفريق الركن عبد االمير 
الزي�دي الذي تم نقلة الى دائ�رة المحاربين التابعة لوزارة 

الدفاع العراقية”.
وأض�اف العتبي، أن “عملية تس�لم المهام تمت وس�ط 
مراس�يم رس�مية بحض�ور ع�دد م�ن الق�ادة االمنيي�ن 

ومسؤولي المحافظة”.
وكان�ت وزارة الدف�اع أصدرت في ال��)26،11،2015( 
أمراً بنقل قائد عمليات دجلة الفريق عبد األمير الزيدي إلى 
منصب مدير عام دائرة ش�ؤون المحاربين وتعيين الفريق 

الركن مزهر العزاوي بدالً عنه.

مطار السليامنية:
 الرحالت من واىل املطار مستمرة 

وال يوجد أي تعليق هلا

العزاوي يتسلم
 مهام قائد عمليات دجلة رسميًا بدالً 

من الزيدي

مرصع وإصابة 50 زائرًا 
بينهم إيرانيون بحادث سري 

شاميل العامرة

حمافظ البرصة يعلن احلصول عىل وعود من احلكومة االحتادية
 لرفد املحافظة باألموال

املالية النيابية حتمل احلكومة مسؤولية تأخري إقرار املوازنة 

مقتل فلسطيني هرب من السجن ليقاتل مع »داعش« يف االنبار

      البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محافظ البصرة د. ماجد 
النصراوي عن حصوله على وعود 
من وزارة المالية، على تخصيص 
مبالغ خ�الل األي�ام المقبلة لحل 
األزم�ة التي تمر به�ا المحافظة، 
مس�تحقات  دف�ع  ف�ي  س�يما 
التشغيلية  والمشاريع  المقاولين 

واس�تحقاقات العاملين في ملف 
التنظيف واألجراء اليوميين.

ف�ي  النص�راوي  وأوض�ح 
تصريح صحف�ي عقب جولة في 
العاصمة بغ�داد، أن تل�ك المبالغ 
األس�بوع  ه�ذا  إقراره�ا  س�يتم 
م�ن قب�ل خلي�ة األزم�ة الخاصة 
كاش�فاً  االتحادي�ة،  بالحكوم�ة 
عن اتفاق آخر م�ع وزارة المالية 

االتحادي�ة و حكومة  والحكومة 
البص�رة على تخصي�ص واردات 
وأموال جبايات دوائر وش�ركات 
المحافظ�ة ال�ى خزين�ة البصرة 
بصيغة المقاصة التي تس�تقطع 
من اس�تحقاقات المحافظة التي 
بذم�ة الحكوم�ة المركزي�ة لهذا 
العام ، مبيناً انه س�يعقد اجتماعاً 
م�ع الدوائ�ر الت�ي لديه�ا جباية 

وواردات الس�تعادة تل�ك األموال 
لصال�ح خزين�ة المحافظ�ة م�ن 
خ�الل صك�وك محررة وبش�كل 
المحافظ حديثه  رسمي. واختتم 
ب�أن س�يعود لزي�ارة العاصم�ة 
لحسم تلك المواضيع بشكل نهائي 
لنه�وض  األم�وال  واس�تحصال 
بواق�ع المحافظ�ة بالتزام�ن مع 

قرب نهاية عام ٢٠١٥.

      بغداد / المستقبل العراقي

حمل�ت اللجن�ة المالية ف�ي مجلس 
الحكوم�ة  الس�بت،  ام�س   ، الن�واب 
مس�ؤولية تأخير إقرار قانون الموازنة 
العامة للعام المقب�ل 2016، وأكدت أن 
القان�ون كان م�ن المفترض أن يس�لم 
إل�ى البرلم�ان م�رة أخ�رى خ�الل هذا 
األسبوع لكنه لم يسلم حتى اآلن، فيما 
لفتت إلى انها بانتظ�ار التعديالت التي 

أجرتها الحكومة عل�ى القانون.ووافق 
مجلس الوزراء ، في )24 تشرين الثاني 
2015(، عل�ى تعدي�ل فقرات مش�روع 
قانون الموازن�ة االتحادية لعام 2016 
المرس�ل ال�ى مجل�س الن�واب، وفيما 
لفت الى ضرورة تعديل مشروع قانون 
هيئة دعاوى الملكية من قبل البرلمان، 
أك�د احال�ة مدي�ر ع�ام دائ�رة حماية 
وتحس�ين البيئة في المنطقة الجنوبية 
عل�ى التقاعد بطل�ب منه.وقالت عضو 

اللجن�ة المالي�ة ماج�دة التميم�ي ، إن 
“اللجنة مازالت بانتظار التعديالت التي 
ستجريها الحكومة على موازنة 2016 
واألب�واب  الش�عبي  للحش�د  بالنس�بة 
األخ�رى”، مبين�ة أن “اللجن�ة ال تعل�م 
ما هي تلك التعديالت كونها لم تس�تلم 
قان�ون الموازنة حت�ى اآلن”.وأضافت 
التميم�ي، أن “البرلم�ان أع�اد قان�ون 
الموازن�ة إل�ى الحكوم�ة بع�د وج�ود 
بع�ض المالحظات عليه”، مش�يرة إلى 

أن “الحكومة ترغب بتخفيض إجمالي 
الموازنة، لكننا ال نعرف في أي األبواب 
التميمي،  التخفيض”.ولفتت  س�يكون 
إلى أن “البرلمان كان من المفترض أن 
يتس�لم قانون الموازنة م�ن الحكومة 
خالل هذا األس�بوع وه�و وقت متأخر 
حيث كان على الحكومة تس�ليمها منذ 
منتصف ش�هر تشرين األول الماضي”، 
مش�يرة إل�ى أن “البرلم�ان لم يتس�لم 
القان�ون حتى اآلن بش�كل نهائي وهو 

ما س�يضعنا أم�ام تس�اؤل المواطنين 
وهو آمر نعاني من�ه حتى في الدورات 
السابقة”.وأكدت التميمي، أن “التأخير 
سيحس�ب عل�ى البرلم�ان بالرغ�م من 
عدم مسؤوليته عن التأخير”، الفتا إلى 
أن “الجمي�ع يوج�ه اللوم إل�ى مجلس 
النواب حتى في ملفات فساد الحكومة 
االقتص�اد  لجن�ة  والوزراء”.وكان�ت 
واالس�تثمار البرلماني�ة أعلن�ت، ي�وم 
االثنين ال�)19 من تشرين األول 2015(، 

أن الموازنة المالية للعام المقبل 2016، 
106 ترليون�ات دين�ار عراق�ي  بلغ�ت 
وبعج�ز بل�غ 23 ترليون دين�ار، وفيما 
أش�ارت إلى أن أغلبه�ا خصص لقطاع 
األمن، كش�فت عن وجود تقشف كبير 
به�ذه الموازنة.يذكر أن مجلس الوزراء 
قر، يوم األحد )ال� 18 من تشرين األول 
2015(، الموازن�ة المالية للعام المقبل 
2016، ب��113 ترلي�ون دين�ار عراقي 

وبعجز بلغ 30 ترليون دينار.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مواق�ع الكترونية مرتبط�ة بتنظيم 
“داعش”، امس الس�بت، عن مقتل فلسطيني من 
قطاع غ�زة ينتم�ي لتنظيم )داعش( ف�ي االنبار 
بمع�ارك تطهي�ر المحافظ�ة، )110 ك�م غ�رب 
بغ�داد(، فيما أكدت أنه الفلس�طيني الرابع ضمن 
صف�وف )داعش( الذي قتل خالل الش�هر الحالي 

في العراق وسوريا.

وقال موقع )ال�والء( التابع لتنظيم “داعش” 
والناط�ق باللغة العبرية ، إن “فلس�طينياً ينتمي 
إل�ى تنظيم )داعش( قتل في إح�دى المعارك في 
محافظة االنبار”، مبينا أن “الفلس�طيني هو من 

قطاع غزة ويدعى )محمود السلفيطي(”.
وأض�اف الموقع، أن “الس�لفيطي كان قد فر 
م�ن محكومية س�جن يقضيه�ا في غ�زة لقتله 
ناش�طاً ايطالي�اً يعم�ل ضم�ن بعثة الس�الم في 
قط�اع غزة في ش�هر حزي�ران الماض�ي”، الفتاً 

إلى أن “الس�لفيطي هو رابع فلس�طيني من غزة 
يقتل هذا الش�هر ضمن صف�وف تنظيم )داعش( 
ف�ي الع�راق وس�وريا”.وكان الس�لفيطي قد فر 
من غزة، في ش�هر حزيران الماض�ي، بينما كان 
يتمتع ب�”إجازة” من الس�جن ال�ذي كان يقضي 
فيه محكومية 15 س�نة س�جن الختطافه وقتله 
الناش�ط االيطال�ي فيتوريو اريغون�ي من حركة 

السلم والتضامن الدولية في غزة عام 2011 .
وكان الرئي�س الفلس�طيني محم�ود عب�اس 

قد ح�ذر، ف�ي وقت س�ابق، من تأس�يس تنظيم 
“داعش” تواجد له في قطاع غزة.

واستولى تنظيم )داعش( على مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينوى، )405 كم شمال العاصمة 
بغ�داد(، في )العاش�ر م�ن حزي�ران 2014 العام 
المنصرم(، قبل أن يمد نشاطه اإلرهابي لمناطق 
أخرى عديدة من العراق، ويرتكب فيها انتهاكات 
كثي�رة عدتها جهات محلي�ة وعالمية جرائم ضد 

اإلنسانية وإبادة جماعية.

الكونغرس يؤكد دعمه إلصالحات العبادي 
واحلرب ضد »داعش«

تركيا تدعم »داعش« ببيع نفط العراق وسوريا 
بـ 20 دوالرا للربميل

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئيس مجلس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي، امس الس�بت، على ضرورة 
تعزي�ز العالق�ات الثنائية بي�ن العراق 
والوالي�ات المتح�دة األميركي�ة ف�ي 
مختلف المج�االت، وفيما أكدت لجنة 
األميرك�ي  الكونغ�رس  ف�ي  الدف�اع 
العبادي  دع�م واش�نطن إلصالح�ات 
والحرب ضد تنظي�م )داعش( لتحرير 
كام�ل أراضي�ه. وق�ال مكت�ب رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان 
صحف�ي، إن “رئيس مجل�س الوزراء 
حي�در العب�ادي اس�تقبل ف�ي مكتبه، 
رئي�س لجنة الدف�اع ف�ي الكونغرس 
األميرك�ي الس�يناتور ج�ون ماكي�ن 

والس�ناتور لن�دزي كراه�ام والوف�د 
المرافق لهما”.

وأض�اف البي�ان، أنه “ج�رى خالل 
اللقاء بح�ث تعزيز العالق�ات الثنائية 
بي�ن البلدي�ن ف�ي مختل�ف المجاالت 
داع�ش  عصاب�ات  عل�ى  والح�رب 
اإلرهابية واالنتصارات المتحققة في 
مختلف القطعات”، مبيناً أن “الجانبين 
بحثا تدريب وتس�ليح وزي�ادة القدرة 

القتالية للقوات المسلحة العراقية”.
م�ن جانبه أكد رئي�س لجنة الدفاع 
األم�����يرك�ي  الكونغ�رس  ف�ي 
السيناتور جون ماكين، بحسب البيان، 
“دعم الكونغرس للعراق في حربه ضد 
اإلرهاب لتحري�ر كام������ل أراضيه 
إضافة إلى دعم اإلصالحات التي يقوم 

بها العبادي”.
يذك�ر أن رئي�س مجل�س ال�وزراء 
حي�در العب�ادي اتخ�ذ حزماً ع�دة من 
اإلصالح�ات مؤخ�راً نتيج�ة الح�راك 
الجماهي�ري ال�ذي ع�ّم 11 محافظة، 
للمطالبة باإلصالح ومكافحة الفساد 
وتحس�ين الخدم�ات، منه�ا تقلي�ص 
الكابين�ة الوزاري�����ة م�ن 33 إل�ى 
22 فق�ط كخط�وة أول�ى، وتخفيض 
بنس�بة  المس�ؤولين  حماي�ات كب�ار 
%90، ورواتبه�م فضالً ع�ن إجراءات 
أق�رت  حي�ن  وف�ي  عدي�دة،  أخ�رى 
الحكومة والبرلم�ان تلك اإلصالحات، 
ق�ام األخير بتعزيزه�ا بحزمة أخرى، 
وحظي�ت بتأيي�د ش�عبي فض�اًل ع�ن 

المرجعية الدينية الشيعية العليا.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال النائب ع�ن التحالف الوطني 
موف�ق الربيع�ي، أن عصابات داعش 
اإلرهابي�ة تبي�ع النفط في الس�وق 
دوالرا   20 ب��  التركي�ة  الس�وداء 

للبرميل.
وذك�ر الربيعي في بي�ان صحفي 
ان “الن�وع األول م�ن الدع�م التركي 
لعصاب�ات داعش االرهابي�ة، هو أن 
تل�ك العصابات تبيع النف�ط العراقي 
والسوري في السوق السوداء التركية 
بس�عر وصل إل�ى 20 دوالرا للبرميل 
الواح�د، أي بنص�ف الس�عر العالمي 
للخ�ام”، مضيف�ا ان “الن�وع الثاني 
من تس�هيالت تركي�ا لداعش، في أن 

تركيا تمث�ل نقطة تجني�د الدواعش 
بق�اع  كل  م�ن  المهاجري�ن  الج�دد 
العال�م األجنبي والعرب�ي، وااللتقاء 
م�ع ق�ادة الدواع�ش في اس�طنبول 
تحديداً، لنقلهم عب�ر الحدود التركية 
مع العراق إلى الموصل، ومع سوريا 

إلى الرقة”.
وأضاف ان “أعداد ارهابيي داعش 
الوافدي�ن م�ن تركي�ا إل�ى الع�راق، 
كان�ت  أن  بع�د  ش�هرياً،  بالمئ�ات 
أعدادهم في السابق باآلالف”، متهما 
االم�ن التركي ب� “غ�ض الطرف عن 
تس�لل وعب�ور ارهابي�ي داعش من 

تركيا إلى شمال العراق وسوريا”.
وأش�ار الربيعي إل�ى ان “جرحى 
العملي�ات  ف�ي  داع�ش  عصاب�ات 

بالعراق، ش�ماالً وغرباً،  العس�كرية 
وم�ن الح�رب ف�ي س�وريا، يتلقون 
الع�الج ويطبب�ون في مستش�فيات 
تركيا”، داعي�ا الحكومة التركية إلى 
“العم�ل عل�ى تضيي�ق الخن�اق على 
ارهابي�ي عصاب�ات داع�ش، الذي�ن 
يتخذون أراضيها مرتع�اً لهم، كي ال 
تصاب بنفس المش�كلة التي أصيبت 
به�ا ال�دول الت�ي دعم�ت العصابات 
نفسها”.يش�ار الى ان، تركيا تواجه 
اتهام�ات دولي�ة بدعمه�ا االره�اب 
,وعصابات داعش من خالل تس�هيل 
مروره�ا عب�ر اراضيها الى س�وريا 
والعراق وغ�ض النظر ع�ن تهريبها 
للنف�ط لكن انقرة تنف�ي ذلك وتدعي 

انها تمنع تسلل االرهابيين.

األقاليم النيابية: عىل الوزارات رسم سياسة لنقل صالحياهتا اىل املحافظات
      بغداد / المستقبل العراقي

دعا عضو لجنة االقاليم والمحافظات 
النيابية سوران أسماعيل، الوزارات الى 
رسم سياس�ة وفق قانون المحافظات 
المع�دل لف�ك ارتب�اط دوائره�ا ونق�ل 

صالحياتها الى المحافظات.
ارتب�اط  ان “ف�ك  وق�ال اس�ماعيل 
الدوائ�ر والحاقها بالمحافظ�ات اذا تم 
تنفي�ذه وفق قان�ون المحافظ�ات لما 
كن�ا بحاحة ال�ى اصالح�ات اصال، الن 
المحافظ�ات س�تكون ذات صالحية”، 
التتفه�م  “ال�وزارات  ان  ال�ى  الفت�ا 
الموض�وع بان عليها رس�م سياس�ات 
اذ ان قان�ون المحافظ�ات ح�دد رس�م 
سياس�ات واالولى بها ان تثبت اقدامها 
به�ذا الش�يء وتعط�ي الصالحيات الى 

المحافظات”.
واضاف “هن�اك صالحيات من دون 
مخصص�ات أي ان عل�ى وزارة المالية 
نقل كافة التخصيصات لتلك الدوائر الى 
المحافظات لخدمة المواطنين وخاصة 
ال�وزارات الثم�ان المبينة ف�ي التعديل 
المحافظات”.واش�ار  لقان�ون  الثان�ي 
اس�ماعيل ال�ى ان “اقال�ة المحافظين 
ونق�ل الصالحيات ش�يئين مرتبطين”، 
لقان�ون  الثان�ي  “التعدي�ل  ان  مؤك�دا 
المحافظ�ات رقم 21 لس�نة 2008 هو 
االصح والذي يمثل مصلحة المحافظات 

لخدمة المواطنين”.
وتابع “ل�و تم نق�ل الصالحيات لما 
واجهن�ا اقال�ة وتغيي�ر المحافظين اذ 
انه�م يواجهون مطال�ب الجماهير وال 
يكون لديهم أي صالحية او مخصصات 

او خطط يعملون عليها بالتالي س�خط 
المواطن من الحكومة يكون بتصورهم 
وكان  المس�ؤول”.  المحاف�ظ ه�و  ان 
رئيس ال�وزراء حيدر العبادي أكد خالل 
ترؤسه االجتماع التاس�ع للهيئة العليا 
للتنس�يق بي�ن المحافظات ال�ذي عقد 
ف�ي محافظة باب�ل في 16 من الش�هر 
الج�اري التزامه بنق�ل الصالحيات الى 
الدس�تور والقانون  المحافظات وف�ق 

والبرنامج الحكومي.
كما دعا العب�ادي الوزارات المتلكئة 
بنقل الصالحيات للمحافظات” مش�ددا 
عل�ى “ض�رورة تفعي�ل دور مجال�س 
المحافظات وعدم تعطيل عملها بسبب 
خالفات سياسية تؤثر سلبا على عملها 
اذ ان المجالس الفاعلة تكون الخدمات 

فيها افضل”.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الخارجية إبراهيم الجعفري أن العراق يتطلع لزيادة حجم االس�تثمارات اليابانية في ظل وجود 
العديد من الفرص االس�تثمارية المتاحة.وقال مكتب وزير الخارجية في بيان إن »الجعفري التقى ماساهيسا 
س�اتو وعددا من أعضاء لجنة العالقات الخارجية في مجلس الش�يوخ الياباني«، مبينا ان »الجانبين استعرضا 
مجمل العالقات الثنائية بين البلدين، والتطورات اإليجابية«.ونقل المكتب عن الجعفري قوله إن »العراق يتطلع 
لزيادة حجم االستثمارات اليابانية في ظل وجود العديد من الفرص االستثمارية المتاحة«، مؤك�دا على »التزام 
الحكومة بالعمل على تحقيق األمن واالس�تقرار وتحس�ين مناخ االستثمار«.واضاف أن »ظاهرة اإلرهاب تعد 
أب�رز التحديات التي يواجهه�ا المجتمع الدولي، ويجب تعزيز التعاون في إج�راءات مكافحة اإلرهاب، وتبادل 
المعلوم�ات«، مؤك�دا على »إصرار الحكومة العراقية على مكافح�ة التنظيمات اإلرهابية«.وتابع أن »الجهود 
الدولية لمكافحة داعش لم تكن بمس�توى الطموح إذ اتس�عت رقعة اإلرهاب في الدول التي يستهدفها، عالوة 
عل�ى ازدي�اد أعداد عناصره«، مش�ددا على أن »العراقيين يحاربون بكل ش�رف دفاعا عن أنفس�هم ونيابة عن 

العالم أجمع وكل ما يحتاجه العراق هو الدعم االستخباري واإلنساني والخدمي«.

العراق يتطلع لزيادة حجم االستثامرات اليابانية

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

تعهد عضو بمجلس ش�يوخ عش�ائر االنبار، 
اليوم السبت، ب�«طرد« أي شخص من عشيرته 
ف�ي حال ثب�وت تعاونه م�ع تنظي�م »داعش«، 
وعدم ش�موله بأعراف »الدية«، فيما اش�ار الى 
أن االجراءات العش�ائرية س�تكون »اكثر ش�دة 

وحزما بحق من يعلنون البيعة« للتنظيم.
وقال تركي العايد ، إن »جميع العش�ائر في 
االنبار متفقة على طرد أي شخص من عشيرته 
في حال ثبوت تعاونه م�ع تنظيم )داعش( في 
االنب�ار وعدم الدف�اع عنه من قبل أي عش�يرة 
او قبيلة ومنع دف�ع الدية عنه في حال ارتكابة 
او  االبري�اء  المدنيي�ن  ارهابي�ة ض�د  جريم�ة 

استهدافه للقوات االمنية«.
وأضاف العايد، أن »حس�اب من اعلن البيعة 
لتنظي�م »داع�ش« س�يكون اش�د من حس�اب 
المت�ورط باالره�اب فهن�اك ع�رف عش�ائري 
مع�روف ل�دى قبائ�ل وعش�ائر االنب�ار ان من 
ت�ورط به�ذا الجرم تعل�ن البراءة من�ه من قبل 
اهله وعش�يرته مع ض�رورة تس�ليمه للقوات 

االمنية«.
وأك�د العاي�د، أن »العش�ائر والوجه�اء في 
االنبار يمتلكون معلومات عن الذين تعاونوا مع 
تنظيم )داعش( االرهابي وس�يكون مصيرهم 
اما القتل اثن�اء معارك التطهير او االعتقال بعد 
س�يطرة مقاتلي العش�ائر عل�ى مناطقهم من 

عصابات القتل واالجرام«.
في الس�ياق ذاته, كش�ف امين ع�ام منظمة 
ب�در، هادي العامري، ع�ن اكتمال عملية فرض 

الطوق االمني على مدينة الرمادي.
وق�ال العامري، ، عل�ى هام�ش زيارته الى 
محافظ�ة كربالء، إن »الحش�د الش�عبي يقاتل 
في مناطق لمكونات اخرى اعتقاداً منه بوحدة 
الع�راق وابنائ�ه«، مبين�اً أن »م�ا نق�وم به هو 

واجب وطني وش�رعي واخالقي تجاه اخوتنا 
في المناطق التي سيطر عليها االرهاب«.

وأض�اف العام�ري، أن »عملية فرض طوق 
محكم على مدينة الرمادي تمت منذ يوم امس 
م�ن قب�ل القطع�ات المتقدم�ة نح�و المدينة، 
وبعده�ا س�تبدأ عملي�ة تحريره�ا بالكام�ل«، 
مش�يراً ال�ى أن »مقاتلي منظمة بدر س�تكون 
لديهم عمليات عس�كرية قريباً وستفرح ابناء 

الشعب العراقي«.
ف�ي الغضون,اعلن مجلس قض�اء الخالدية 
بمحافظ�ة االنب�ار، انط�الق عملية عس�كرية 
لمدين�ة  الش�رقي  المح�ور  لتطهي�ر  واس�عة 

الرمادي، من سيطرة تنظيم »داعش«.
وفيما أش�ار الى أن الهدف من هذه العملية 
الكتم�ال رب�ط الق�وات البري�ة م�ن المح�ور 
الش�مالي بالجنوبي للمدينة، أكد أن الس�اعات 
القادم�ة س�تكون »حاس�مة لس�حق« عناصر 

التنظيم واقتحام مركز المدينة.
وقال رئيس اللجن�ة األمنية بمجلس قضاء 
الخالدية إبراهيم الفهداوي ، إن »القوات البرية 
م�ن مختلف صن�وف األجهزة األمني�ة وبدعم 
من طيران التحالف والق�وات الجوية العراقية 
أطلقت، عملية تطهير القاطع الشرقي للرمادي 
م�ن جه�ة منطقة حصيب�ة وتل مش�يهد )20 
كم ش�رقي الرمادي( واالش�تباك مع عصابات 
»داعش«.وأض�اف الفه�داوي، أن »اله�دف من 
ه�ذه العملية العس�كرية الكتمال ربط القوات 
البرية من المحور الش�مالي بالشرقي وصوال 
للقاط�ع الجنوب�ي للرم�ادي وبه�ذا يتم قطع 

إمدادات التنظيم من محاور المدينة كافة«.
القليل�ة  »الس�اعات  أن  الفه�داوي،  وأك�د 
القادمة س�تكون الحاس�مة في سحق عناصر 
للرم�ادي  الش�رقي  القاط�ع  ف�ي  التنظي�م 
واالستعداد القتالي القتحام مركز الرمادي مع 

ضمان سالمة المدنيين«. 

العشـائـر تتعهـد بطـرد املتعـاونني مع »داعـش« باالنبـار.. 
وتؤكد: من يعلنون البيعة سيكون عقاهبم أشد

العامري يؤكد أحكام الطوق األمني على الرمادي

       بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف ع�دد م�ن الن�واب التركمان، 
امس الس�بت، عن مخاوفهم من الزحف 
عل�ى المناط�ق التركمانية بع�د عمليات 
تطهيره�ا من تنظي�م »داع�ش«، وفيما 
دعوا بعثة االم�م المتحدة في العراق الى 
تفعيل دورها في محافظة كركوك، أكدوا 

على ضرورة عودة النازحين التركمان.
وجاء ذلك بالتزامن م�ع إعالن وزارة 
الدفاع ، عن اتفاقها مع مجلس أمن إقليم 
كردستان على استمرار تبادل المعلومات 
والتنس�يق بنحو أعلى وأكبر بين القوات 
المس�لحة وق�وات البيش�مركة لتحري�ر 

نينوى من.
التركماني�ة،  الجبه�ة  رئي�س  وق�ال 
النائ�ب ارش�د الصالح�ي، إن »وف�داً من 
النواب التركمان، برئاس�تي، التقى ممثل 
بعثة اليونامي ف�ي العراق، يان كوبيش، 
بمق�ره ببغ�داد«، مبين�اً أن »اللقاء بحث 
في عدة نقاط منه�ا قضية تحرير قضاء 
تلعف�ر وأزم�ة ط�وز خورمات�و وكذلك 
مس�ألة اع�ادة النازحي�ن التركم�ان في 
محافظ�ة ديال�ى والمناط�ق التركمانية 

االخرى«.
وأوض�ح الصالح�ي، أن »المجتمعين 
أك�دوا على ضرورة الحفاظ على الس�لم 
االمن�ي للمدنيي�ن واع�ادة المختطفي�ن 
التركم�ان في ط�وز الى ذويه�م ومنهم 
الش�اعر واالدي�ب جودت قاض�ي اوغلو 
والذي فق�د عقب االحداث التي ش�هدها 

القضاء قبل اسابيع«.
وف�ي الس�ياق ذاته، اش�ار الصالحي، 
الى أن »النواب التركمان نقلوا مخاوفهم 
الى االمين العام م�ن التمدد الذي يحصل 
عل�ى جغرافيته�م بعد تحري�ر مناطقهم 
م�ن )داعش («، الفتاً الى أنه »تم مطالبة 
البعث�ة بض�رورة تفعي�ل دور اليونام�ي 

ف�ي كرك�وك ونقل�ه الوقائع ال�ى بغداد 
بانسيابية« .

وأكد النائب ارش�د الصالحي، أن »يان 
كوبيش دع�ا الى ضرورة حل المش�اكل 
في كركوك وطوز م�ع االحزاب الكردية 

عن طريق الحوار البناء، وقد ابدى دعمه 
وتعاونه في هذا المجال«.

وتعد المناطق التركمانية في كركوك 
وصالح الدين ونينوى، من أكثر المناطق 
تعرضاً للهجمات المس�لحة بالس�يارات 

المفخخة واالحزمة والعبوات الناس�فة، 
فيم�ا ب�دأت عوائ�ل تركماني�ة بالهجرة 
م�ن مناطقه�ا االصلي�ة ال�ى محافظات 
اكث�ر أمناً، ضمن مخط�ط إلزالة الوجود 
التركمان�ي من هذه المناط�ق وافراغها 

تماماً من التركمان.من جانب أخر, أعلنت 
وزارة الدف�اع ، ع�ن اتفاقه�ا مع مجلس 
أمن إقليم كردس�تان على استمرار تبادل 
المعلومات والتنسيق بنحو »أعلى وأكبر« 
بين القوات المسلحة وقوات البيشمركة 

لتحرير نينوى من »داعش«.
جاء ذلك خالل لقاء وزير الدفاع، خالد 
العبي�دي، ف�ي أربيل، بمستش�ار مجلس 
أمن إقليم كردس�تان، مس�رور بارزاني، 
لمناقش�ة »الخطط العس�كرية واألمنية 
الت�ي أعدت لتحرير محافظ�ة نينوى من 
دنس عصابات داعش اإلرهابية«، بحسب 

بيان لوزارة الدفاع.
وأكد العبيدي وبارزاني، خالل اللقاء، 
عل�ى »اس�تمرار تب�ادل المعلوم�ات بين 
الطرفين والتنسيق بنحو أعلى وأكبر، بين 

القوات المسلحة وقوات البيشمركة«.
وكان وزي�ر الدفاع، قد وص�ل أربيل، 
عاصمة إقليم كردستان،)360 كم شمال 
بغ�داد(، األربع�اء الماضي،)ال��25 م�ن 
تش�رين الثان�ي 2015 الحال�ي(، والتقى 
رئيس اإلقليم، مس�عود بارزاني، ورئيس 
حكومته، نيجيرف�ان بارزاني، فضالً عن 
وزير داخلية كردستان وكالة، عبد الكريم 
سنجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون بين 
بغداد وأربيل، وتوحيد جهودهما لتحرير 
محافظة نينوى، مركزها الموصل، )405 

كم شمال العاصمة بغداد(.
كما زار العبيدي، س�نجار،أمس االول 
الجمع�ة، ليك�ون أول مس�ؤول اتحادي، 
ش�مال  القض�اء،)110  أح�وال  يتفق�د 
غ�رب الموص�ل(، بعد تحري�ره من قبل 
قوات البيش�مركة، بدعم ج�وي من قبل 
التحالف الدولي، في )ال�13 من تش�رين 
الثان�ي الحالي(، حيث اجتم�ع هناك مع 
القائممق�ام ورئيس أركان البيش�مركة، 
لمناقش�ة األوض�اع الميداني�ة وتعزي�ز 

التنسيق والتعاون المشترك.
يذك�ر أن تنظيم )داعش( قد اس�تولى 
عل�ى مدينة الموص�ل، في )العاش�ر من 
حزي�ران 2014 المنص�رم(، قب�ل أن يمد 
نش�اطه اإلرهابي لمناط�ق أخرى عديدة 

من العراق.

الرتكامن متخوفون من »الزحف الكردي« بذريعة حماربة »داعش«
العبيدي ومسرور بارزاني يناقشان خطة تحرير الموصل

طائرات مسرية ملراقبة أجواء كربالء خالل الزيارة األربعينية
       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س محافظ�ة كرب�الء، 
امس الس�بت، عن االستعانة بطائرات 
مس�ّيرة لرصد أية محاولة لتهديد أمن 
المحافظة خ�الل الزي�ارة األربعينية، 
وف�ي حين بّي�ن أن قرابة أل�ف مركبة 
إيراني�ة تش�ارك ف�ي نق�ل الزائري�ن 
م�ن المناف�ذ الحدودي�ة إل�ى المدينة 
األمني�ة  الخط�ة  أن  أك�د  وبالعك�س، 
والخدمية ُتنف�ذ جيداً من دون أي خلل 

حتى اآلن.
محافظ�ة  مجل�س  عض�و  وق�ال 
»ع�دة  إن  صاح�ب،  حام�د  كرب�الء، 
طائرات مس�ّيرة إيرانية سُتحلق فوق 
أج�واء كربالء خالل الس�اعات القليلة 
المقبلة لرصد أي تهديد ألمن المحافظة 
خالل زيارة األربعين«، مش�يراً إلى أن 
»إيران أرس�لت أيضاً قرابة ألف مركبة 
للمشاركة في نقل الزائرين من المنافذ 

الحدودية إلى كربالء وبالعكس«.
وأضاف صاحب، أن »الخطة األمنية 
والخدمي�ة الخاص�ة بزي�ارة األربعين 
ُتنفذ بنحو جيد من دون أي خلل لغاية 

اآلن«.يذك�ر أن هذه ه�ي المرة األولى 
الت�ي تش�ارك فيه�ا طائرات مس�ّيرة 

إيرانية بتأمين الزيارة األربعينية.
كرب�الء،  محافظ�ة  إدارة  وكان�ت 
ق�د أكدت، أم�س االول الجمعة )ال�27 
م�ن تش�رين الثان�ي 2015 الحال�ي(، 
والخدمي�ة  األمني�ة  اإلج�راءات  أن 
الخاص�ة بزي�ارة األربعين تس�ير كما 
ه�و »مخطط له�ا«، ورجحت أن يصل 
ع�دد الزوار اإليرانيين إل�ى نحو أربعة 
ماليين ش�خص، وفي حي�ن بّينت أنها 
أمام »تح�ٍد كبير« في عملي�ة ايوائهم 
وستعتمد »أبنية المدارس«، أكدت قيادة 
عمليات الفرات األوس�ط مشاركة 23 
أل�ف عنصر في حماية كربالء وإحكام 

سيطرتها على منافذها وحدودها.
وكان�ت حكومة محافظ�ة كربالء 
المحلية، قد طالبت أمس االول الجمعة 
أيض�اً، الحكوم�ة االتحادي�ة، بمنحها 
جزءاً من مبالغ سمات دخول الزائرين 
من خ�ارج الع�راق لتوفي�ر متطلبات 
زي�ارة األربعي�ن، وفي حي�ن بّينت أن 
خط�ة الخدم�ات البلدي�ة بحاج�ة إلى 
ملي�ار و200 مليون دين�ار كحد أدنى، 

وه�ي محرجة من عدم توافر األموال، 
أكدت مضاعف�ة وزارة النفط حصتها 
من المنتجات النفطية والوقود ونفت 

وجود أزمة غاز بالمحافظة.
هوش�يار  المالي�ة،  وزي�ر  وكان 
األربع�اء  كرب�الء،  زار  ق�د  زيب�اري، 
الماض�ي، )ال��25 من تش�رين الثاني 
أوضاعه�ا  عل�ى  لإلط�الع  الحال�ي(، 
المالي�ة وم�ا تتطلب�ه م�ن احتياجات 
للزيارة األربعينية، مبيناً أن الوزارة في 
خدمة كربالء وس�توفر م�ا يمكن من 

أموال لها في ظل أزمة البلد المالية.
و أعلن�ت في )ال��24 من تش�رين 
الثان�ي 2015 الحالي(، ع�ن بدء تنفيذ 
الخاصة  األمني�ة والخدمي�ة  خطته�ا 
بزيارة أربعينية اإلمام الحس�ين )ع(، 
بدعم وإس�ناد محافظ�ات عدة، وفيما 
أك�دت أن المحافظة »مؤمن�ة تماماً« 
وأن إجراءاته�ا اعتم�دت عل�ى الجهد 
االستخباري وتسهيل دخول الزائرين، 
أش�ارت ال�ى اتخ�اذ إج�راءات مكثفة 
الخدم�ات الصحي�ة والوقود  لتأمي�ن 

للزوار.
وف�ي )ال��18 م�ن تش�رين الثاني 

إكم�ال  كرب�الء  الحالي(،أعلن�ت 
اس�تعداداتها لزي�ارة أربعيني�ة االمام 
الحس�ين )ع(، وكش�فت عن تخوفها 
م�ن الخ�رق األمن�ي ونق�ل الزائرين، 
وفيما بّين�ت دوائر الصحة والبلدية أن 
خططها الخدمية ستدخل حيز التنفيذ 
في العاش�ر من ش�هر صف�ر الحالي، 
أوضح�ت أن ع�دداً م�ن المحافظ�ات 

ستشاركها في خدمات الزيارة.
وتش�هد محافظ�ة كرب�الء خ�الل 
ش�هري مح�رم الح�رام وصف�ر م�ن 
كل ع�ام تواف�د ماليي�ن الزائري�ن من 
داخل العراق وخارج�ه، إلحياء ذكرى 
استش�هاد اإلم�ام الحس�ين ب�ن علي 
ب�ن أبي طال�ب، في اليوم العاش�ر من 
مح�رم الح�رام واربعينيت�ه التي تحل 
في العش�رين من ش�هر صف�ر، وتعد 
زيارتا عاش�وراء واالربعي�ن من أكبر 
المناس�بات الديني�ة لدى المس�لمين ، 
إذ يحي�ون فيه�ا ذك�رى مقت�ل االمام 
الحس�ين بن علي )عليه الس�الم(، في 
أج�واء يخي�م عليه�ا الح�زن، وترفع 
الرايات الس�ود وس�ط المجالس التي 

تروي السيرة للحدث.

الحكومة المحلية: الخطة األمنية تسير وفق ما مخطط لها     



سجال االمن والسيادة يالحق السعودية

حدث�ت كارثة الحجاج االخي�رة في واحد 
م�ن اس�وأ الظ�روف التي تم�ر به�ا المملكة 
العربية الس�عودية، ووف�رت لمنتقديها مادة 
اعالمية وسياسية دس�مة، وبالتالي ستكون 
له�ا تداعيات غي�ر قليلة في الفت�رة المقبلة.

وقد لوحظ س�جاالت ومناقشات في المواقع 
التواص�ل االجتماعي،  االلكترونية ووس�ائل 
عدي�دة،  الم�ور  تط�رق  النق�اش  ان  حي�ث 
لس�بب  واقتصادي�ة،  وعس�كرية  سياس�ية 
بس�يط ان الس�عودية انتهجت في الس�نوات 
االخي�رة سياس�ات ته�دف الظه�ار دوره�ا 
القي�ادي على الس�احتين العربية واالقليمية، 
وحول�ت حكومة ش�به الجزي�رة العربية من 
الدبلوماسية الهادئة الى الممارسة السياسية 
الصاخب�ة الت�ي تصاحبه�ا احيان�ا اص�وات 
الطائرات وانفجار الصواريخ. وبالتالي لم تعد 
االج�راءات االدارية والتنظيمية منفصلة عما 
يحدث في المجال السياس�ي. ونظرا لتفشي 
عدد من الظواهر كالتطرف والعنف والتعصب 
والتمذهب، فمن المؤكد ان معارضي السياسة 
السعودية قد شحذوا س�يوفهم الستخدامها 
في المع�ارك السياس�ية وااليديولوجية التي 
تكون الس�عودية طرفا فيه�ا. فمهما قيل ان 
الظ�روف الت�ي توفي فيه�ا اكثر م�ن 4000 
ح�اج ف�ي الطري�ق الم�ؤدي للجم�رات على 
بعد خمس�ة كيلومترات من مك�ة، فثمة خلل 
اداري كبير ادى للتدافع القاتل. فعندما يتوقع 
المس�ؤولون ف�ي اي بل�د تجمع�ات بش�رية 
كبي�رة فان عليهم مس�ؤولية توفير وس�ائل 
االمن التي تضمن سالمة المشاركين، وتمنع 
ح�دوث التدافع بفرض اس�اليب االنتظام في 
الس�ير، وتجني�ب الحش�ود الكبي�رة المرور 
بش�وارع ضيق�ة. ويندر ان يح�دث تدافع في 
منطقة مفتوح�ة كأطراف مكة حيث االرض 
الشاسعة التي تس�مح ببناء الطرق الواسعة. 
ف�اذا كان باالم�كان اع�ادة تصمي�م منطقة 
رمي الجمرات وتوس�عتها بما يوفر س�المة 
الحجاج ويفي بالغرض الش�رعي، فباالمكان 
ايضا توس�عة الش�وارع وحرف مسار بعض 
الجم�وع بعيدا ع�ن االزقة والط�رق الضيقة، 
وتوفي�ر اع�داد كافية م�ن الش�رطة لتفادي 
ما ق�د ي�ؤدي للتدافع. وما ح�دث صباح عيد 
االضح�ى المبارك اع�اد فتح النق�اش مجددا 
ح�ول امن الحجيج وم�دى فاعلية االجراءات 
الس�عودية عل�ى م�دى العق�ود الماضية في 
من�ع الحوادث القاتلة. والحديث هنا ليس عن 
حادث�ة واحدة بعينها بل يتص�ل بالعديد منها 

ويس�عى بش�كل جاد، بعيدا ع�ن المماحكات 
السياس�ية واالعتبارات االيديولوجية، لبحث 
اس�اليب تمنع تكرر الحوادث نفس�ها.حادثة 
منى ليس�ت االولى التي حدثت خالل موس�م 
الح�ج هذا العام، بل س�بقتها ح�وادث اخرى 
ادت لوفاة المئات. فقبل أقل من ثالثة اسابيع 
جاء سقوط الرافعة التي تديرها مجموعة بن 
الدن، لتفتح ملفات عديدة وتحرج الس�لطات 
الس�عودية في الوقت الذي تخوض فيه حربا 
شرس�ة مع بل�د ج�ار، وتواجه في�ه توترات 
داخل البيت الخليجي نفس�ه. في تلك الحادثة 
لق�ي اكثر من مائ�ة من الحج�اج مصرعهم، 
عم�ل  بتجمي�د  الس�لطات  فع�ل  رد  وج�اء 
مجموعة ب�ن الدن ضمن اجراءات متميزة لم 
تمارس�ها الس�عودية من قبل. وربما س�اهم 
في تعقيد المش�هد وقوع الحادثة في الذكرى 
االربعة عش�رة لتفجيرات نيويورك التي قيل 
تبناه�ا تنظي�م “القاع�دة” ال�ذي كان تح�ت 
قيادة اس�امة بن الدن. وج�اء بعدها حوادث 
اخ�رى عمق�ت الش�عور بض�رورة فتح ملف 
ادارة الحرمين ومناقش�ة اجراءات الحج على 

مس�توى منظمة مؤتمر التعاون االس�المي. 
ومن�ذ المواجهة بين قوات االمن الس�عودية 
والحج�اج االيرانيي�ن ف�ي موس�م ح�ج عام 
1987، الت�ي قت�ل فيها اكثر م�ن 400 منهم، 
تعددت الح�وادث التي قتلت فيها اعداد كبيرة 
من حج�اج بين الله الحرام. ففي العام 1992 
وقع�ت حادثة نف�ق “المعيصم” الذي ش�هد 
تدافعا ادى لوفاة اكثر من 1400 من الحجاج. 
وفي العام 2008 ش�ب حري�ق هائل في منى 
اودى بحياة اكثر من 400 ش�خص، وتكررت 
حوادث مش�ابهة بمس�توى اقل، حتى جاءت 
حوادث هذا العام. ومن المؤكد ان الس�لطات 
الس�عودية ال ترضى بمحاكم�ة النظام اداريا 
او سياسيا، وتصر على ان يكتفى باالجراءات 
التي تتخذها لمنع تكرر تلك الحوادث. غير ان 
حكومات الدول االسالمية تريد ضمان سالمة 
حجاجه�ا في االعوام المقبلة، ولكن ذلك غير 
ممك�ن في ضوء ما يحدث في مواس�م الحج 
المتتالي�ة. وقد ارتفعت اصوات عديدة تطالب 
بما يمكن تس�ميته “تدويل النظ�ام االداري” 
لموس�م الح�ج  ف�ي اث�ر اس�تمرار الحوادث 

الناجمة عما يمك�ن اعتباره ضعفا اداريا.لقد 
اصبح الحج واحدة من القضايا المثيرة للجدل 
في االوساط االسالمية، وهي قضية تعتبرها 
الس�عودية “س�يادية” ال يمك�ن ان تس�مح 
الحد بالمش�اركة ف�ي ادارتها. االم�ر المؤكد 
ان الرياض تنفق ام�واال طائلة لتطوير البنية 
التحتية في مكة والمدينة وتحسين الخدمات، 
ومع ذلك تتواصل الح�وادث المميتة. ويعتبر 
االقتصاديون الحج مصدرا ماليا كبيرا للملكة 
يقدر دخل�ه باكثر من ثماني�ة مليارات دوالر 
س�نويا، باالضافة لما يمثله من سلطة دينية 
ذات أث�ر ف�ي حياة المس�لمين. وال تتس�اهل 
الس�عودية ف�ي القضايا االمني�ة التي تحدث 
ف�ي االماكن المقدس�ة. فقد تعاملت بحس�م 
م�ع انتفاض�ة جهيم�ان العتيبي ف�ي 1979 
واس�تقدمت قوات فرنس�ية النهاء س�يطرة 
مجموعته على المس�جد الحرام. وفي 1987 
تصدت اجهزة االمن الس�عودي للمتظاهرين 
االيرانيي�ن وقتلت اكثر م�ن 400 منهم. وفي 
الع�ام 1989 اعتقل�ت مجموعة م�ن الحجاج 
الكويتيي�ن واعدمت س�تة عش�ر منهم. هذه 

الحقائ�ق باالضافة للح�وادث المفجعة التي 
وق�ع العديد منها بالقرب م�ن رمي الجمرات 
تكش�ف عدم اس�تيعاب االحتياج�ات االمنية 
الت�ي يتطلبها تواج�د اكثر م�ن مليوني حاج 
لفت�رة قصي�رة ف�ي منطقة صغي�رة. فحتى 
العراق الذي يعاني مشاكل سياسية وادارية لم 
يس�جل حوادث بهذا الحجم برغم انه يستقبل 
س�نويا الماليي�ن من ال�زوار بمدين�ة كربالء 
المقدسة. وهناك العديد من الفعاليات الدولية 
والمؤتم�رات الت�ي يحضره�ا اع�داد كبي�رة 
خصوصا في باكس�تان والهن�د وبنغالديش، 
ب�دون ان تحدث ه�ذه الك�وارث المميتة. هذا 
يفرض على من يهمهم االمر اعادة النظر في 
العديد من االمور: اولها االماكن المقدسة في 
العالم االس�المي، فهل يحق لفئة دون اخرى 
التف�رد بالتصرف فيها؟ ه�ل يحق لمجموعة 
ان تنس�ف اي�ا من اآلثار التي يش�عر الماليين 
باالنتماء اليها، مس�لمين وغيرهم. ثانيها: اذا 
تكررت المشاكل والحوادث القاتلة أليس من 
المنطق فتح السجال حول اسباب ذلك؟ أليس 
من المسؤولية بمكان ان يتداعى المسؤولون 

في الدول االس�المية للبحث في س�بل حماية 
الحجاج من هذه الحوادث؟ ثالثها: اعادة النظر 
في مفاهي�م الس�يادة والمس�ؤولية وحرية 
التصرف في كل ما يعتبر حقا عاما، سواء ماال 
ام تراثا. رابعا: لماذا تغيب المرجعيات الدينية 
في العالم االس�المي عن دوائ�ر القرار في ما 
يتعلق بادارة المقدس�ات االس�المية؟ فحين 
يعتدي االس�رائيليون على المس�جد االقصى 
او الحرم االبراهيمي، هل يس�كت المسلمون 
على ذلك؟ وكذلك االمر عندما تستهدف اآلثار 
االسالمية او االنسانية، أليس من حق الجميع 

السعي لوقف ذلك؟
المملك�ة العربي�ة الس�عودية تواج�ه في 
الفت�رة الحالي�ة تحدي�ات داخلي�ة وخارجية، 
وتمثل حوادث موس�م الحج عبئا كبيرا عليها، 
خصوص�ا في العه�د الحالي ال�ذي يتولى فيه 
الملك س�لمان ونجله مقالي�د االمور. فالحرب 
في اليمن تحولت لمس�تنقع عس�كري يصعب 
التكه�ن بكيفي�ة الخ�روج من�ه، وتداعياته�ا 
دفعت س�لطنة عمان لالحتجاج الرسمي على 
اس�تهداف منزل س�فيرها في صنعاء من قبل 
طيران التحالف الذي  تقوده الس�عودية، وهو 
امر ين�ذر بتص�دع المجلس اذا ل�م يتم عالجه 
بس�رعة وحكم�ة. واس�عار النف�ط اصبح�ت 
مش�كلة تحاص�ر الري�اض الت�ي اعتق�دت ان 
اغ�راق الس�وق به�ذه الس�لعة االس�تراتيجية 
سيؤدي النخفاض اسعاره االمر الذي سيسبب 
مش�اكل اقتصادي�ة جم�ة للدول الت�ي تختلف 
م�ع الس�عودية سياس�يا مثل روس�يا وايران 
والع�راق. غير ان الخزينة الس�عودية نفس�ها 
اصبحت اآلن مس�تنزفة بمعدالت تفوق دخلها 
كثي�را. وقب�ل اس�بوعين اعلن�ت البحرين عن 
سياسة تقشف حادة وحكومة مصغرة الدارة 
ذلك بسبب انخفاض العائدات النفطية. كما ان 
توازن القوى االقليمي اصبح مصدر قلق لدول 
مجلس التعاون الخليجي، خصوصا مع تدخل 
روسيا لدعم النظام السوري عسكريا، وانتشار 
مجموع�ات العن�ف والتط�رف ف�ي الجزي�رة 
العربي�ة ف�ي حضرموت الت�ي اصبحت مركزا 
لتنظي�م “القاعدة”. ه�ذا يعني ان الس�عودية 
ليس�ت بحاجة للمزيد من المش�اكل والهموم 
ذات الطابع الديني واالمني، خصوصا مس�ألة 
الح�ج وما يح�دق بها من مخاط�ر. واألمل ان 
تتحول كارثة ش�ارع الجمرات الى جرس انذار 
يقنع الجميع، خصوصا السعوديين، بان للقوة 
والم�ال النفط�ي ح�دودا وان التعام�ل بوعي 
وحكم�ة وت�وازن مع امور كهذه ه�و الطريق 
للخ�روج منها بس�الم، الن البدي�ل المزيد من 

الحروب والتصدع والتوتر والعداء.

تاريخ »كوارث« احلج حتت سلطة آل سعود

قال�ت األم ألبنها ال�ذي ال يريد أن 
ين�ام: نم ي�ا ولدي حت�ى ال يخطفك 
)أبو س�بع عيون(، كن�ا في طفولتنا 
المخي�ف،  العفري�ت  ه�ذا  نخش�ى 
وصل�ت  الت�ي  الكولي�را  ونخش�ى 
أخبارها إلى مسامع أميرة األمراض 
المنبعثة م�ن رماد الماض�ي البعيد، 
فخرجت األميرة من مخبئها السري، 
كبائع�ات   - القرفص�اء  وقع�دت 
الباق�الء - في رك�ن معتم من أركان 
خيمة الس�يرك السياس�ي، ثم اعتلت 
منص�ة منخفض�ة، ووقف�ت ب�إزاء 
ميكرفون معطوب، موجهة خطابها 
التحذيري للضحاي�ا، الذين كانوا في 

نعوش�هم المحمول�ة نح�و المقابر 
المحفورة سلفاً الس�تقبالهم، قالت 
له�م: إن لم تس�معوا خطاب�ي الذي 
ل�ن تنقل�ه الفضائيات، ف�ال تغادروا 
قبوركم حتى ال تتسرب فيروساتكم 
الج�وار. ث�م  إل�ى دول  المشاكس�ة 
بعث�ت لهم برس�الة، قال�ت فيها: أنا 
اكتب لكم رس�التي التحذيرية باللغة 
السنس�كريتية ألن�ي أعل�م أنك�م ال 
تجيدون القراءة وال الكتابة. س�وف 
أض�ع الرس�الة ف�ي حقيب�ة ممث�ل 
اليونس�يف، الذي ال أعرف عنه شيئاً 
أن�ه  اخبرون�ي  لكنه�م  اآلن،  حت�ى 
تعرض لإلصابة بمرض المالريا قبيل 

احالته إلى التقاعد، لذا سأعلقها في 
دوالي�ب قاطرة عاطل�ة من قاطرات 
محطة قطار )البطحة( كي تصل إلى 
قرية )حم�د( في )الري�ل( المتوجه 
إلى س�وق الش�يوخ، فأن لم تصلكم 
فخذوها م�ن أقرب صيدلي�ة خافرة 
في )الغبيش�ية(، أو اس�تلموا نسخة 
منه�ا ف�ي مه�ب الريح، أو اجلس�وا 
بجوار أي مستشفى من مستشفيات 
األه�وار حتى لو كانت قيد االنش�اء. 
أم�ا بخص�وص خدماتن�ا الفوري�ة 
المؤجل�ة، التي يفت�رض أن نقدمها 
لضحاي�ا  الكبيس�ة  الس�نوات  ف�ي 
اإلره�اب الكولي�ري، فس�وف نأمر 

بتشكيل مؤسس�ة وهمية لرعايتهم 
واالهتمام بشؤونهم، يرأسها عنصر 
فضائي بدرجة مدير عام، وس�يكون 
مس�ؤوال عن تش�غيل أم�وال معظم 
الذين فارقوا الحي�اة. اما بخصوص 
الذين مازالوا يتلقون عالجهم البدائي 
في األرياف المنس�ية، فال نس�تطيع 
التكهن بمواعيد موتهم، وبالتالي لن 
يكون بأماكننا أن نؤك�د لزواجاتهم 
فيم�ا إذا س�يصبحن م�ن األرامل. أم 

سيكون مصيرهن مثل مصيرهم.
ف�ي ختام رس�التها، أكدت أميرة 
األم�راض المنبعث�ة من الرم�اد. أن 
تحس�ناً  سيش�هد  الماض�ي  الع�ام 

ملحوظاً ف�ي الظروف الصحية، وان 
الدول�ة س�تعقد مؤتمره�ا الوقائي 
الط�ارئ للتباح�ث م�ع عزرائيل من 
المش�مولة  األعم�ار  تحدي�د  أج�ل 
بالترحيل القس�ري إلى العالم اآلخر، 
وس�تهتم الحكومة بإرسال الحاالت 
مستش�فيات  إل�ى  المس�تعصية 
الجزر األرخبيلية، التي لم يكتش�فها 
المستكش�ف اإلس�باني كولومب�س 
في مغامراته البحرية، عندما قطعت 
س�فنه المحيط األطلسي نحو خليج 
األنتي�ل.  لق�د وصل األوربي�ون إلى 
جزر كولومبس، وتوغلوا في األرض 
الجديدة )القارة األمريكية(، فجلبوا 

معه�م أم�راض الج�دري والحصبة 
انفرد  والطاع�ون والكوليرا، بينم�ا 
وب�اء  توطي�ن  بإع�ادة  جماعتن�ا 
الكولي�را ف�ي مدنن�ا الفقي�رة، لكن 
الكولي�را تم�ردت عليه�م كعادته�ا، 
لتعل�ن  س�يطرتهم،  ع�ن  وخرج�ت 
ع�ن رفضه�ا التقس�يمات الطائفية 
الت�ي آمنوا به�ا، والتزم�وا بنهجها، 
فانتقلت مع مياهنا الملوثة، لتشمل 
الكوف�ي والبابلي، وتش�مل البصري 
والسماوي.  والكرخي  والواس�طي، 
اللهم يا رب السماء، لقد مسنا الضر، 
فأرحمنا برحمتك الواس�عة. واكتب 

لمرضانا الشفاء العاجل. يا رب.

الكولريا وأبو سبع عيون
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

املانيا: جهود روسيا 
مطلوبة يف تسوية 

األزمة السورية
    بغداد / المستقبل العراقي

المستش�ارة  اعتب�رت 
أن  مي�ركل  أنغي�ال  األلماني�ة 
العم�ل العس�كري في س�وريا 
أم�ر مطل�وب، لكنه ل�ن يضع 
حدا للحرب هناك، وأن روس�يا 
تضطلع بدور هام في تس�وية 

األزمة السورية.
وأشارت لراديو دويتشالند– 
فون�ك إلى أن�ه يمكن لروس�يا 
والواليات المتحدة والسعودية 
وإي�ران أن تضطلع ب�دور هام 
في التسوية السورية باإلضافة 

إلى ألمانيا وفرنسا.
يتعل�ق  فيم�ا  وأضاف�ت: 
بس�وريا فقد أكدت من البداية 
أننا س�نحتاج لجهود عسكرية 
لك�ن ه�ذه الجه�ود ل�ن تجلب 
الح�ل وأننا بحاج�ة إلى عملية 
سياس�ية، لك�ن هذا ل�م يطبق 

بشكل جيد حتى اآلن.
المستشارة  تصريح  ويأتي 
التح�ول  ليؤك�د  األلماني�ة 
الواضح في موقف بالدها إزاء 
الرئيس الس�وري بش�ار األسد 
الذي أصر الغرب وحلفاؤه منذ 
البداي�ة عل�ى ض�رورة رحيله 
وجمي�ع أركان إدارته “بعد أن 
فق�د كل ش�رعية“، إذ عب�رت 
ع�ن “ض�رورة إش�راك نظ�ام 
الرئيس الس�وري بش�ار األسد 

في المحادثات“.
وتابع�ت: التوص�ل إلى حل 
سياس�ي ف�ي س�وريا يجعلنا 
بحاج�ة إلى مش�اركة ممثلين 
ع�ن جميع فصائ�ل المعارضة 
السورية وعمن يحكمون حاليا 
في دمشق، وإلى أطراف أخرى 
من أج�ل إحراز نجاحات فعلية 
على مسار التسوية. األهم من 
ذل�ك يكمن في ض�رورة تمثيل 
حلف�اء كل مجموعة على حدة 

من الفرقاء.

هيالري كلينتون تسخر من ترامب يف برنامج تلفزيوين

نتنياهو هيدد باستعامل »الدرع الواقي 2« ملواجهة »االنتفاضة الثالثة«

   بغداد / المستقبل العراقي

ظهرت هي�الري كلينت�ون، إحدى المتنافس�ين 
للفوز بترش�يح الح�زب الديمقراطي ف�ي انتخابات 
الرئاسة األمريكية، في البرنامج الكوميدي المسائي 
“س�اترداي نايت اليف”، حيث ش�اركت في مقطع 

تمثيلي مع الممثلة الكوميدية كيت مكينون.
ولعبت هيالري دور عاملة الحانة فال التي تقدم 
المشروبات لمكينون التي تلعب دور هيالري، وزيرة 

الخارجية األمريكية السابقة والسيناتور السابقة.
وتناولت كلينتون ومكينون في حديثهما س�جل 
كلينتون الداعم لزواج المثليين، كما سخرت كلينتون 
من المرش�ح الجمه�وري دونالد ترام�ب إذ تحدثت 

بصوت أجش وهي تشير ألحد تصريحاته.
وقال�ت مكينون لعامل�ة الحانة كلينت�ون: “أنِت 
يس�هل الحدي�ث معك بح�ق“، وه�و م�ا ردت عليه 
كلينت�ون بش�خصية فال قائلة: “ه�ذه هي أول مرة 
أسمع ذلك“، في إشارة إلى ما عرف عن كلينتون من 

تحفظ.
وانض�م إليهما بعد ذل�ك أحد مذيع�ي البرنامج، 
وه�و داريل هاموند ال�ذي كان ي�ؤدي دور الرئيس 
األمريك�ي األس�بق بي�ل كلينت�ون، والذي ق�ال عند 
دخول�ه إلى الحانة بع�د أن رأى هي�الري ومكينون 

التي تلعب دورها معا: “إنها تتوالد!”.
وبع�د المقط�ع التمثيل�ي، ع�ادت كلينت�ون إلى 
البرنامج لتقديم ضيفة الحلقة األولى من الموس�م 

الجديد من البرنامج المغنية مايلي سايروس.

     بغداد / المستقبل العراقي

رئي�س  يعق�د  أن  المتوق�ع  م�ن 
حكوم�ة االحتالل اإلس�رائيلية اليوم 
االثني�ن، اجتماعاً للمجل�س الوزاري 
المصّغر للشؤون السياسية واألمنية، 
بعد التطورات الميدانية األخيرة التي 

شهدتها الضفة المحتلة والقدس.
وقالت مصادر مقّربة من نتنياهو 
لصحيفة “إس�رائيل اليوم”: “إذا كان 
الفلسطينيون يريدون انتفاضة ثالثة 
فس�يحصلون عل�ى عملي�ة “ال�درع 
الواقي 2. س�يكون هن�اك الكثير من 
الخط�وات الميداني�ة، والتي س�تضّر 

بالبنية التحتية لحماس”.
نتنياهو لهجمة شديدة  ويتعرض 
ف�ي أعقاب م�ا يصفه ح�زب “البيت 
ا  اليهودي” العضو ف�ي حكومته “ردًّ

ضعيّفا على اإلرهاب”.
وين�وي اليمي�ن إقامة مس�يرات 
احتجاجي�ة ويدعو بعض الحاخامات 
المس�توطنين إلى الذهاب الس�تفزاز 
طق�وس  آداء  عب�ر  المقدس�يين، 
تلمودية في البل�دة القديمة بالقدس 

المحتلة .
من جهته نش�ر أفيغدور ليبرمان 
م�ن ح�زب “إس�رائيل بيتن�ا” والذي 
نتنياه�و  حكوم�ة  خ�ارج  يتواج�د 

ويكثر م�ن مهاجمة أدائه، منش�ورا 
في “الفيس بوك” يفّصل فيه سلسلة 
م�ن الخط�وات الت�ي يج�ب اتخاذها 
ضّد الفلس�طينيين من أجل إيقاف ما 

وصفه بِ� “موجة العنف” الحالية.
ومن بين تل�ك الخطوات: “إخراج 
الشّق الشمالي من الحركة اإلسالمية 
في إس�رائيل خارج القان�ون، إيقاف 
تحويل األموال للس�لطة الفلسطينية 
وس�لب بطاقة VIP  من مس�ؤوليها، 
وهدم من�ازل منّفذي ه�ذه العمليات 

وغير ذلك”.
وف�ي وقت س�ابق دع�ا الوزيران 
“نفتال�ي بيني�ت” و”أييلت ش�اكيد” 

أي�دي  “رب�ط  ع�دم  إل�ى  نتنياه�و 
الجن�ود”، بن�اء مس�توطنات جديدة 
وإع�ادة محّرري صفقة ش�اليط إلى 

السجون.
واقت�رح آخرون عل�ى نتنياهو أن 
يحاول تهدئ�ة األجواء ق�در اإلمكان 
وعدم اتخ�اذ خطوات متطرفة. ودعا 
المحلّل اإلس�رائيلي رون بين يش�اي 
إل�ى إجراء لق�اء عاجل بي�ن نتنياهو 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
بوس�اطة أمريكي�ة. ولك�ن يب�دو أّن 
احتمال حدوث ذل�ك صغير جدا، على 
ض�وء الهجم�ات المتبادلة الش�ديدة 

بين كال الزعيمين .

رئيس الوزراء الربيطاين: عىل السعودية 
إيقاف تنفيذ إعدام الشاب الشيعي عيل النمر

     بغداد / المستقبل العراقي

البريطاني�ة  الحكوم�ة  دع�ت 
الس�عودية إل�ى ع�دم تنفي�ذ حك�م 
اإلع�دام ف�ي الش�اب الش�يعي، علي 
محمد باقر النمر، المدان بالمشاركة 
في احتجاجات ض�د الحكومة.وقال 
ديفي�د  البريطان�ي،  ال�وزاء  رئي�س 
كامي�رون، إن حكومت�ه ل�م تتوقف 
عن إث�ارة موضوع حقوق اإلنس�ان 
مع الحكومة السعودية لكنها أصرت 
على أن�ه من حقه�ا العمل م�ع البلد 
ف�ي قضايا أخ�رى.وكان زعيم حزب 
العم�ال الجدي�د، جيريم�ي كورب�ن، 
دعا األس�بوع الم�اض كاميرون إلى 
التدخ�ل ش�خصيا ف�ي قضي�ة عل�ي 
النمر.وق�ال كامي�رون لبي بي س�ي 
ف�ي بداي�ة المؤتمر الس�نوي لحزب 
المحافظي�ن ف�ي مدينة مانشس�تر، 
عند س�ؤاله ما هو المطلوب فأجاب 
قائال “ال تعدم�وه. أثرنا هذه القضية 
م�ع الس�عوديين كم�ا أثارن�ا جميع 
قضايا حقوق اإلنسان. وال نتفق مع 
المس�ار الذي تأخذه ه�ذه القضايا”.

وأضاف “لم نتراج�ع )عن إثارة هذه 
القضايا( لمجرد أنهم شركاء لنا فيما 

يتعل�ق باألمن القومي، لقد قدموا لنا 
معلومات قيمة منعت حدوث هجمات 
بالقنابل في بريطانيا. لم نكف عن أن 
نقول لهم إننا ال نتفق معهم في هذه 
القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان”.

البريطاني�ة  الع�دل  وزارة  ودخل�ت 
ف�ي مناقص�ة بالس�عودية، آمل�ة أن 
تحصل على عقد بش�أن تقديم خبرة 
في مج�ال الممارس�ات الجي�دة في 
الس�جون بالرغم م�ن أن وزير العدل 
البريطاني، مايكل غوف، أغلق االهيئة 
التجاري�ة ف�ي وزارت�ه الت�ي كان�ت 
مكلفة ببيع الخدمات البريطانية إلى 
البل�دان األخرى.وتعال�ت دعوات إلى 
إلغاء المناقصة التي تبلغ قيمتها 5.9 
ملي�ون دوالر بالرغ�م م�ن تحذيرات 
بوج�ود عقوبات مالية لو انس�حبت 
بريطانيا من المناقصة قبل استكمال 
إجراءاتها.وأدين النمر بمجموعة من 
الش�غب، والعصيان،  التهم وتش�مل 
واستخدام القنابل الحارقة، والسطو، 
بالمنطق�ة  القطي�ف  مدين�ة  ف�ي 
الشرقية التي يس�كنها عدد كبير من 
الشيعة السعودية.وشهدت المنطقة 
احتجاجات متفرقة خالل الس�نوات 

الماضية.

www.almustakbalpaper.net
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المستقبل العراقي / وكاالت

اإلرسائيلية  الس�لطات  منع�ت 
الفلس�طينيني م�ن دخول بلدة 
القدس القديمة ملدة يومني، بعد 
مقتل إرسائيلي�ني اثنني وجرح 

ثالثة يف هجمات متفرقة.
العن�ف األخرية  وتأتي أح�داث 
بعد مقتل زوجني إرسائيليني يف 

الضفة الغربية املحتلة.
الجدي�د  القي�ود  وتمن�ع 
الفلسطينيني من دخول مدينة 
القدس القديمة، ولكنها تسمح 
لإلرسائيلي�ني والتج�ار وطالب 

املدارس بدخولها.
ويتوقع أن يجري رئيس الوزراء 
اإلرسائي�ي، بنيام�ني نتنياهو، 
املس�ؤولني  م�ع  محادث�ات 

األمنيني.
ووقع حادث الطعن السبت بعد 

يف القدس القديمة.
وأف�ادت التقارير بان الضحايا 
مجم�ع  ق�رب  ماري�ن  كان�وا 
املس�جد األق�ى، متجهني إىل 

الحائط الغربي.
وق�ال قائ�د رشط�ة الق�دس، 
م�ويش إي�دري، إن فلس�طينيا 
وزوجت�ه  إرسائيلي�ا،  "طع�ن 
وطفلهم�ا"، ع�دة م�رات، ث�م 

طعن رجال ثانيا.
اإلرسائيليان  الرج�الن  وق�ى 
بينم�ا  بجراحهم�ا،  متأثري�ن 
أصيب�ت املرأة وطفله�ا بجراح 

بليغة.
"وضع متوتر"

وقالت املتحدثة باسم الرشطة، 
لوبا الس�مري، إن املهاجم أخذ 
مسدس�ا م�ن أح�د الجريحني 
وأطلق النار عىل الرشطة وعىل 
السياح، وقتل بعدها برصاص 

الرشطة.
وكش�فت الرشط�ة بعده�ا أن 
املهاج�م يبل�غ م�ن العم�ر 19 
عام�ا وهو من بلدة البرية قرب 

رام الله بالضفة الغربية.
الجه�اد  حرك�ة  وأص�درت 
اإلس�المي بيانا تق�ول فيه إن 
الش�اب الفلس�طيني املهاج�م 

ينتمي إليها.
ويف حادث آخر طعن فلسطيني 
ش�ابا إرسائيليا يف أحد شوارع 
الق�دس الغربية صب�اح األحد، 

وقتل املعتدي عىل يد الرشطة.
وتصاعد التوتر يف الفرتة األخرية 
ب�ني إرسائي�ل والفلس�طينيني 
أدى إىل مواجهات عنيفة قوات 
األمن والشباب الفلسطينيني يف 
مجمع املسجد األقى بالقدس 

الرشقية.
ويف مطلع هذا األس�بوع، حذر 
رئيس الس�لطة الفلس�طينية، 
محمود عباس، يف األمم املتحدة 
م�ن أن إرسائي�ل تعم�ل ع�ىل 
"تفج�ري الوض�ع" يف الق�دس 
والضفة الغربية، باس�تعمالها 

"القوة الوحشية".
ودعا نتياه�و يف خطابه باألمم 
املتحدة، عب�اس إىل "الكف عن 
ن�رش األكاذي�ب"، والع�ودة إىل 

محادثات السالم.

      المستقبل العراقي / وكاالت

دع�ت املستش�ارة االملاني�ة انغي�ال 
اج�راء  اىل  االح�د  أم�س  م�ريكل 
محادثات مع جمي�ع اطراف النزاع 
"الجه�ود  ان  مؤك�دة  س�وريا  يف 
س�وريا  يف  رضوري�ة  العس�كرية" 
اال انه�ا غ�ري كافية النه�اء الحرب 

املس�تمرة يف ذل�ك البل�د من�ذ ارب�ع 
س�نوات.وقالت يف مقابلة مع اذاعة 
دوتش�الند راديو "بالنسبة لسوريا 
قلت اننا نحتاج اىل جهود عسكرية، 
ولك�ن الجهود العس�كرية لن تؤمن 
اىل عملي�ة  حال".واك�دت "نحت�اج 
سياسية، لكنها تواجه صعوبات يف 
اطالقها".واكدت املستشارة االملانية 

دعوتها اىل الرئيس الس�وري بش�ار 
االس�د للمشاركة يف محادثات سالم 
النهاء العنف، مشرية اىل ان ممثليها 
ج�والت  م�ن  العدي�د  يف  ش�اركوا 
املفاوضات التي قادتها االمم املتحدة 
يف جنيف.لكنه�ا قال�ت ان "ذل�ك ال 
يعني انن�ا ال نرى االم�ور الفظيعة 
التي تحدث -- وما فعله االس�د وال 

يزال يفعله بالقاء الرباميل املتفجرة 
ضد شعبه".واضافت "لكن للتوصل 
اىل حل س�يايس، احت�اج اىل ممثلني 
وكذل�ك  الس�ورية  املعارض�ة  م�ن 
ممثلني عن االشخاص املوجودين يف 
السلطة يف دمشق يف الوقت الحارض 
واخري�ن، وااله�م م�ن ذل�ك جميع 
حلفاء مختلف الجماعات، لتحقيق 

النجاح الحقيقي".وقالت مريكل ان 
الواليات املتحدة وروس�يا قد تلعبان 
"دورا مهم�ا" يف الن�زاع مش�رية اىل 
انه�ا تحدثت م�ع الرئي�س الرويس 
فالديمري بوتني عن النزاع الس�وري 
خ�الل محادث�ات ج�رت يف باريس 
االسبوع املايض عىل هامش اجتماع 

بشان اوكرانيا. 

إرسائيل متنع الفلسطينيني من دخول القدس

مريكل تعّول عىل حمادثات لـ »مجيع« أطراف النزاع السوري

بعد تصاعد العمليات ضد المستوطنين

إلحاقا بكتابنا ذي العدد ب/ 2352 بتاريخ 

2015/11/24  الخ�اص باع�ادة اع�الن 

الوجب�ة )2(    لع�ام 2015  مناقص�ة 6/

ديوان محافظة   مرشوع)تاهيل وصيانة 

وتشغيل محطات وشبكات املجاري الثقيلة 

واالمطار يف مركز محافظة البرصة قواطع 

العش�ار والرب�اط واملعق�ل م�ع محطات 

املركز البالغ عدده�ا 126 محطة( ضمن 

تخصيصات املوازنة التشغيلية  

ن�ود إن نن�وه اىل : 

ان اخ�ر موعد إلي�داع العطاءات الس�اعة 

الثانية ظهرا 2:00 من يوم االحد املصادف 

2015/12/6 بدال من الساعة الواحدة ظهرا 

من يوم االحد املصادف 2015/12/6 

According to  our letters numbered  
B/2352  on 24/11/2015 of
 re-announcement group  )2(  for 2015 
of  )6/ governorate divan(   project 
)rehabilitation ,maintaining and operating 
stations ,nets of heavy sewage and water 
rains in the center of Basra governorate 
,regions of ) Al-Ashaar –Al-Ribaat –Al-
Maakel with the center stations )126 
stations(  ( within the allocations operating 
budget of  
We would like to intimate you that: 
The bids submitting closing date will be on 
Sunday 6/12/2015 at 2:00 pm  instead of 
Sunday 6/12/2015 at 1:00pm     

تنويه
"  Intimation "

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

العدد:ب/2364قسم التعاقدات
التاريخ: 11/25/ 2015

رئيس مهندسني 
عيل اسامعيل جاسم 

مدير العقود احلكومية

Chief engineer
Ali  I . Jasim

Director of government contracts

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية الثانية
العدد /1290/س2015/2

التاريخ/2015/11/23
الى / المستأنف  عليها/سوسن نعمة فرج

للطعن االس�تئنايف املقدم من قبل املس�تأنف امني بغداد / اضافة لوظيفته  بالدعوى املرقمة 1290/
س2015/2  ع�ىل القرار البدائي الص�ادر من محكمة بداءة مدينة الص�در بالعدد 388/ب/2015 يف 
2015/8/6 وملجهولي�ة محل اقامتها تقرر تبليغها اعالنا بصحيفتني محليتني عىل ان تكون مقروئة 
م�ن الغالبي�ة العظمى  بالحضور اىل هذه املحكمة يف يوم املرافعة 2015/12/6 ويف حالة حضورك او 

ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة  بحقك غيابا وعلنا .

القاضي محمد منيف سالم
رئيس  الهيئة  اال ستئنافية  الثانية في الرصافة 



 

   بغداد/المستقبل العراقي

األح�د،  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
أن تأخ�ر توزي�ع م�ادة الزي�ت ضمن 
الحص�ة التموينية يع�ود الى الظرف 
األمني، وفي الوقت الذي كش�فت عن 
افتتاح األسواق المركزية قريبا، أكدت 
مشاركة 23 دولة ضمن معرض بغداد 

الدولي ضمن دورته 42.
وقال وزير التج�ارة مالس محمد 
عب�د الكريم ان “س�بب تأخ�ر تجهيز 
المواطني�ن بمادة زي�ت الطعام يعود 
ال�ى الظ�رف االمن�ي الت�ي يم�ر ب�ه 
العراق، اضاف�ة الى تغيير طرق النقل 
ايضا من دهوك الى البصرة عن طريق 

الموانى”.
وأض�اف عبد الكري�م ان “الوزارة 
مس�تمرة بتوزي�ع مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة والت�ي تش�مل م�ادة الرز 
الطعام،  والس�كر والطحي�ن وزي�ت 

اضافة الى حليب االطفال”.
وتقدر كمي�ات مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة الواج�ب توفره�ا س�نوياً 
تت�وزع بواق�ع ارب�ع ماليي�ن و400 
الف ط�ن م�ن الحنطة ونح�و 1200 
ملي�ون ط�ن رز و912 ال�ف ط�ن من 
الس�كر و500 ال�ف ط�ن م�ن م�ادة 
حلي�ب االطف�ال و600 ال�ف طن من 
م�ادة زيت الطعام وال�ى اكثر من 34 
مليون مواطن مس�جلين ضمن نظام 

التموين .
وكش�ف عبد الكري�م ان “الوزارة 
عازمة على افتتاح االسواق المركزية 
قريب�ا من خ�الل عرضها لالس�تثمار 
والت�ي س�تكون عب�ر المش�اركة او 

“أس�عار  أن  مبين�ا  المس�اطحة”، 
البضائع والسلع التي ستباع في هذه 

األسواق ستكون مناسبة جدا”.
وتوقفت جميع األسواق المركزية 

الت�ي كان�ت س�لعها مدعوم�ة م�ن 
قب�ل الحكوم�ة ع�ن العمل بع�د عام 
2003 نتيج�ة أعمال الس�لب والنهب 
الت�ي طالتها، فضال ع�ن تبني العراق 

سياسة االقتصاد الخاص.
وبش�أن مع�رض بغ�داد الدول�ي، 
أكد عب�د الكري�م ان “23 دولة اعلنت 
رس�ميا مش�اركتها ضم�ن مع�رض 

بغ�داد الدولي في دورت�ه 42، اضافة 
الى ش�ركات عالمية كبيرة”، متوقعا 
ان “يزداد عدد الدول المشاركة خالل 

الفترة المقبلة”.

   بغداد/المستقبل العراقي

اتخ�ذ مجل�س القض�اء األعلى 
ق�راراً بتغيي�ر مواق�ع 13 قاضياً، 
المكان�ي  االختص�اص  ونق�ل 
لبعض دعاوى األحوال الشخصية 
لمحكمة ش�ارع النهر إلى محاكم 

قريبة من أطراف الدعاوى، مؤكداً 
أن األج�راء يدخ�ل ضم�ن خط�ة 

تقريب القضاء من المواطن.
وقال المتحّدث الرسمي للسلطة 
القضائية االتحادي�ة القاضي عبد 
الستار بيرقدار إن “مجلس القضاء 
األعل�ى اتخذ ق�راراً بتغيير مواقع 

13 قاضياً”.
“ه�ذه  أن  بيرق�دار  وتاب�ع 
التغييرات اعتمدت على اإلحصاءات 

والتخصص في نظر الدعاوى”.
واش�ار إلى أن “مجلس القضاء 
اتخذ ق�راراً أخراً بنقل االختصاص 
المكاني لبعض دعاوى ومعامالت 

األح�وال الش�خصية م�ن محكمة 
ش�ارع النهر إلى المحاكم القريبة 

من أطراف العالقة”.
وأك�د بيرق�دار أن “ذل�ك يأت�ي 
ضم�ن خط�ة الس�لطة القضائية 
االتحادي�ة ف�ي تطوي�ر س�ياقات 
وتأمي�ن  المحاك�م  ف�ي  العم�ل 

الش�فافية وتقري�ب القض�اء من 
المواطن”.

ونّوه إل�ى أن “القرارات اتخذت 
بن�اًء عل�ى م�ا اقترحت�ه رئاس�ة 
محكمة استئناف بغداد/ الرصافة 
االتحادي�ة وم�ن ث�م الت�داول بين 

أعضاء مجلس القضاء األعلى”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت الش�ركة العام�ة للصناع�ات البتروكيمياوية إحدى 
ش�ركات وزارة الصناع�ة والمع�ادن عن انجاز مش�روع انتاج 
اكياس النفايات بطاقة 110 مليون كيس س�نويا , كاش�فة عن 
انجاز 80بالمئة من أعمال نصب مرجلين بخاريين بطاقة توليد 
132طن/س�اعة.وقال مدير المركز اإلعالمي ف�ي الوزارة عبد 
الواحد علوان الش�مري, ان “مشروع اكياس النفايات سيسهم 
في سد حاجة الس�وق المحلية من األكياس بدال من استيرادها 
من الدول المجاورة وتوفير سيولة مالية للشركة”، مفصحا عن 
جاهزية المعمل للتشغيل واإلنتاج بتوفر الحبيبات البالستيكية 
التي تنتجها الش�ركة في باقي معامله�ا المتوقفة على تجهيز 
الغاز الطبيعي من وزارة النفط”.وأضاف بان” الشركة تعاقدت 
مع ش�ركة )اليس االردنية( الوطنية للمق�اوالت لغرض نصب 
مرجلي�ن بخاريين جديدين م�ن ش�ركة )N P J ( الكندية بمدة 
تنفيذ تبلغ عام كامل”، الفتا الى ان الشركة تتابع يوميا مراحل 
االنجاز في المشروع الذي ينفذ بكوادر اجنبية وعراقية”. ولفت 
ال�ى أكمال جميع الفحوص�ات الضرورية والالزمة للمش�روع 
من األش�عة الس�ينية واختبار المعادن وانه سيتم خالل الفترة 

القصيرة القادمة إدخال المرجلين في العمل”.

الصناعة تنجز مرشوع أنتاج أكياس 
النفايات التجارة: الظرف األمني وراء تأخر توزيع الزيت وافتتاح األسواق املركزية قريبًا

14 باخرة إيرانية ترسو بميناء املعقل

القضاء يغري مواقع 13 قاضيًا ويتخذ إجراءات جديدة خلدمة املواطن

   البصرة/المستقبل العراقي

اكد مصدر في الشركة العامة للموانئ 
الت�ي يقع مقرها ف�ي محافظة البصرة، 
ب�أن 14 باخ�رة تجارية إيراني�ة محملة 
بمادة االسمنت رس�ت في ميناء المعقل 
التجاري بع�د توقفها في وضع االنتظار 
لمدة ش�هر على بعد بضع�ة كيلو مترات 
عن الميناء بسبب زيادة ضريبة المبيعات 
م�ن قبل وزارة المالية عل�ى بعض أنواع 
البضائع المس�توردة.وقال المصدر ، إن 
“14 باخ�رة تجارية إيراني�ة محملة بما 
ال يق�ل ع�ن 17 ألف ط�ن من االس�منت 
المس�تورد من قبل تج�ار عراقيين كانت 
متوقفة في عرض شط العرب منذ مطلع 

الش�هر الماض�ي تالفيا لف�رض ضريبة 
مبيع�ات كبي�رة عل�ى حموالته�ا، لكنها 

بدأت منذ يوم بالتقدم والرس�و في ميناء 
المعق�ل التجاري الذي يبع�د بضعة كيلو 

مترات عن المنطق�ة التي كانت متوقفة 
فيها”.وأضاف المصدر ، أن “البواخر التي 
يعم�ل فيها عش�رات البح�ارة اإليرانيين 
ارتأت تأخير رسوها في الميناء على أمل 
استثناء حموالتها من الزيادة في ضريبة 
المبيع�ات الت�ي فرضته�ا وزارة المالية 
بش�كل مفاج�ئ للتجار والمس�توردين، 
لكن االنتظار الطويل لم يجد نفعا”.ولفت 
المصدر إل�ى أن “زيادة ضريبة المبيعات 
أصاب�ت مين�اء المعق�ل بالش�لل خ�الل 
األسابيع القليلة الماضية”، مشيرا إلى أن 
“البواخر اإليرانية التي رست في الميناء 
أصبحت طواقمها تش�عر بالراحة بعد أن 
واجهت ظروفا قاس�ية خالل األس�ابيع 
القليلة الماضية، إذ أن السلطات ال تسمح 

للطواقم األجنبية بالنزول من البواخر إال 
بعد رس�وها ف�ي ميناء، وهو ما تس�بب 
له�م بمعاناة ناجمة ع�ن نفاد مخزونهم 
من الوقود والطعام، فضال عن شعورهم 
س�فوان  منف�ذ  أن  إل�ى  بالملل”.يش�ار 
الح�دودي الب�ري الوحي�د بي�ن الع�راق 
والكوي�ت ش�هد ف�ي )14 أيل�ول 2015( 
تظاهرة سلمية احتشد المشاركون فيها 
من مستوردين وتجار وسائقي شاحنات 
عن�د بواب�ة المنف�ذ وتس�ببوا بإغالقها 
بضعة ساعات احتجاجا على قيام وزارة 
المالي�ة بزي�ادة ضريب�ة المبيع�ات على 
بعض أنواع البضائع المس�توردة، ومنها 
الس�يارات الحديثة التي تكدس�ت المئات 

منها داخل المنفذ.
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محليات6   العدد )1097(  االحد  29 تشرين الثاني 2015

اعتامد البطاقة الوطنية كوثيقة رسمية 
وعدم املطالبة بغريها

   بغداد/المستقبل العراقي

الداخلي�ة،  وزارة  دع�ت 
إلى  الدولة  مؤسس�ات ودوائ�ر 
اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة 
كوثيقة رس�مية، وعدم مطالبة 
المواطنين بأي مستمس�ك أخر 
الثبوتي�ة  المستمس�كات  م�ن 

المعروفة.
أن  لل�وزارة،  بي�ان  وذك�ر 
“الوزارة تدعو دوائر ومؤسسات 
الدولة كافة إلى اعتماد البطاقة 
كوثيق�ة  الموح�دة  الوطني�ة 
وع�دم  رس�مي،  ومستمس�ك 
مطالب�ة المواطني�ن الحاصلين 
على هذه الوثيقة بأي مستمسك 
الثبوتية  المستمسكات  أخر من 
المعروفة األخ�رى الن البطاقة 
اعتم�دت  الموح�دة  الوطني�ة 
وبط�رق  المعلوم�ات  جمي�ع 
فنية وتكنولوجي�ة عالية وهي 

مؤمنة”.
وزارة  “ك�وادر  أن  وأض�اف 
والفني�ة  القيادي�ة  الداخلي�ة 
والهندس�ية والجهات الس�اندة 
األخ�رى بذل�ت جه�ودا مضنية 
مش�روع  رأى  حت�ى  وكبي�رة 
البطاقة الوطنية النور”, مشيرا 
إل�ى أن “اعتم�اد ه�ذه البطاقة 
للمواطنين في  يمث�ل تش�جيعاً 
الح�رص على عملي�ة المراجعة 

يحق�ق  م�ا  البطاق�ة  وإص�دار 
بدوره أهداف الوزارة في تحقيق 

الخدمة واألمن لمواطنينا”.
المواطني�ن  البي�ان  ودع�ا 
اإلداري�ة  الط�رق  “أتب�اع  إل�ى 
والقانوني�ة المعم�ول به�ا في 
إص�دار البطاق�ة الوطني�ة وفق 
الس�ياقات المعلنة وف�ي دوائر 
األح�وال الت�ي أطلقت ال�وزارة 
المش�روع فيها”، الفت�ا إلى ان 
“على المواطنين إشعار الجهات 
الداخلية  المختص�ة ف�ي وزارة 
عن أي إخفاق قانوني في عملية 
المراجع�ات اإلدارية في الدوائر 
المختلفة ألتباع الطرق اإلدارية 

والقانونية بحق المخالفين”.
الجنس�ية  مديري�ة  وكان�ت 
الداخلي�ة،  وزارة  ف�ي  العام�ة 
أيل�ول  م�ن   13 ف�ي  باش�رت 
البطاق�ة  إص�دار  الماض�ي، 
الوطني�ة الموح�دة كبدي�ل عن 
المستمس�كات االربع�ة )هوية 
وش�هادة  الجنس�ية  األح�وال 
الس�كن  وبطاق�ة  الجنس�ية 
المعمول  التمويني�ة(  والبطاقة 
دوائ�ر  ف�ي  عق�ود  من�ذ  به�ا 
ومؤسس�ات الدولة، في ترويج 
معامالت المواطني�ن، كما انها 
تهدف ال�ى التقليل من الفس�اد 
ع�ن  فض�ال  والمال�ي  اإلداري 

ميزاتها األمنية.

مستشفى املحمودية يفحص أكثر من 5 أالف مراجع خالل شهر

بابل تدعو لتطبيق برامج زراعية جديدة

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن مدير عام دائ�رة صحة بغداد /
الكرخ جاسب لطيف الحجامي عن أجراء 
)5163( فح�ص عل�ى اجهزة الس�ونار 
والرني�ن والمف�راس خ�الل ش�هر ف�ي 

مستشفى المحمودية العام  .
وتوزعت هذه الفحوصات الى فحص 
االش�عة بمع�دل )3657( فح�ص توزع 

بي�ن )1871( فحص للرج�ال و )1786( 
لإلن�اث وإجراء )1187( فحص س�ونار 
و  للرج�ال  )271(فح�ص  بي�ن  ت�وزع 
)916( فحص للنساء, وبلغت فحوصات 
المف�راس )252( فح�ص بمعدل )123( 
فح�ص للرج�ال و )129( لإلن�اث ام�ا 
فحوصات تخطيط الس�مع فبلغت )67( 
فحص منها )35( فحص للرجال و )32( 

فحص لإلناث.

وأض�اف الحجام�ي أن “مؤسس�اتنا 
الصحي�ة تعمل على قدم وس�اق لتقديم 
والصحي�ة  الطبي�ة  الخدم�ات  افض�ل 
م�دار  عل�ى  والفحوص�ات  والعالجي�ة 
اح�دث  تمتل�ك  ومستش�فياتنا  الي�وم 
األجه�زة الطبي�ة وتضم م�الكات طبية 
وصحية وادارية تمتلك الخبرة والمهارة 
العالي�ة وتق�دم ه�ذه الخدم�ات لجميع 

المواطنين”.

   بابل/ المستقبل العراقي

دع�ت مديري�ة زراع�ة محافظ�ة باب�ل، 
لتطبي�ق برامج وطنية جدي�دة على غرار ذلك 
الخ�اص بالحنطة ال�ذي حقق نجاح�اً كبيراً 
لدع�م االقتص�اد الوطن�ي، ف�ي حي�ن ناش�د 
مجل�س المحافظ�ة الحكوم�ة مطالبة األمم 
المتحدة التدخل مع دول الجوار لضمان حصة 
العراق المائية، مقترحة تشكيل مجلس أعلى 
للقطاع الزراعي وزيادة تخصيصات المبادرة 
الزراعية للمحافظة، وحماية المنتج الوطني.

وق�ال مدي�ر زراعة باب�ل عالء عب�د المهدي، 
إن م�ن الض�روري “تطبي�ق برام�ج وطنية 
خاصة بالذرة والتمور واألس�ماك والدواجن 
والفواكه والخضراوات لوجود بيئة مناس�بة 
لها السيما بعد نجاح البرنامج الوطني لتنمية 
الحنط�ة”، مبين�ا أن تل�ك “البرام�ج الوطنية 
يمكن أن تسهم بزيادة اإلنتاج الزراعي ودعم 
االقتصاد الوطني”.وأض�اف عبد المهدي، أن 
“باب�ل محافظة هويتها زراعية، خصوصاً أن 
أكثر من 54بالمئة من س�كانها يمتهنون تلك 
المهنة”، مش�يرا إلى أن “بابل هي األولى في 

إنتاج الذرة والتمور والدواجن واألس�ماك ما 
يتطلب م�ن الحكومتين االتحادي�ة والمحلية 
االهتم�ام أكث�ر بالزراع�ة ف�ي المحافظة”.

وأوض�ح مدي�ر زراع�ة باب�ل، أن “البرنام�ج 
الوطن�ي لتنمي�ة زراعة الحنطة ف�ي العراق، 
ال�ذي اطلقت�ه وزارة الزراع�ة ف�ي بابل عام 
2012، أس�هم بزيادة إنتاجي�ة الدونم الواحد 
م�ن المحص�ول م�ن 300 كغ�م ألكث�ر م�ن 
ط�ن واح�د، فض�اًل ع�ن زي�ادة المس�احات 
المزروعة”، عازياً السبب إلى “استعمال بذور 
ذات رت�ب علي�ا واألس�مدة الكيماوي�ة فضالً 
عن توعية الفالحي�ن والمزارعين”.وأكد عبد 
المهدي، أن “بابل س�وقت العام الحالي، أكثر 
من 260 أل�ف طن حنطة لوزارة التجارة، عدا 
المس�وق للقطاع الخاص، ما جعلها مكتفية 
ذاتي�اً م�ن ه�ذا المحص�ول االس�تراتيجي”، 
كاش�فاً عن “وجود أكث�ر من 35 من أصحاب 
الش�هادات العلي�ات ف�ي المديري�ة يضع�ون 
الخطط الزراعية للمحافظة باالس�تفادة من 
الخب�رات والتج�ارب العالمية”.وش�كا مدير 
زراع�ة بابل، م�ن “ش�ح المي�اه المخصصة 
للقط�اع الزراعي في المحافظ�ة ما أثر كثيراً 

على اإلنت�اج”، وتابع أن “المحافظة لم تضع 
خط�ة زراعي�ة أو مائية بس�بب ش�حة مياه 
نهر الفرات”.من جانبه�ا قالت رئيس اللجنة 
الزراعية ف�ي مجلس محافظة بابل، س�هيلة 
عب�اس، إن “االطالق�ات المائي�ة ف�ي ش�ط 
الحل�ة تراجعت من 330 إل�ى 75 متراً مكعباً 
ف�ي الثانية، ما أثر كثيراً ف�ي الواقع الزراعي 
بالمحافظة”.واك�دت عب�اس، أن “الفالحين 
والمزارعين باتوا ملزمين العتماد األس�اليب 
الحديث�ة ف�ي الس�قي، م�ن منظوم�ات رش 
أو تنقي�ط”، داعية الحكوم�ة االتحادية، إلى 
“مطالبة األم�م المتحدة بالتدخل الفوري مع 
دول الجوار التي تغذي العراق بالمياه لضمان 
حصة مائي�ة عادلة”.واقترحت رئيس اللجنة 
الزراعية في مجلس محافظة بابل، “تش�كيل 
مجل�س أو لجنة عليا تهت�م بالقطاع الزراعي 
في العراق تعمل لرس�م السياس�ات الخاصة 
بتطوير القطاع ومعالجة مش�اكله”، مؤكدة 
عل�ى أهمي�ة “زي�ادة تخصيص�ات المبادرة 
الزراعي�ة للمحافظة لتطوي�ر إنتاجها، فضالً 
عن ض�رورة حماية المنت�ج الوطني وفرض 

رسوم كمركية على المستورد”.

املوارد املائية تعتزم إنشاء »السدة القاطعة« 
عىل شط العرب حلل مشكلة امللوحة

برملانيون يطالبون بتعميم نظام 
العبور وإجراء االمتحان التكمييل

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزير الموارد المائية محس�ن الش�مري ع�زم الوزارة 
أنشاء مش�روع السدة القاطعة على ش�ط العرب في محافظة 

البصرة.
وقال الش�مري خ�الل اس�تقباله النائب عه�ود الفضلي, أن 
“أهم أهداف الوزارة في هذه الفترة هو أنش�اء المشروع وذلك 
لم�ردودة االيجاب�ي عل�ى المحافظة”,مضيف�اً انه “مش�روع 
اس�تراتيجي يس�اهم في ح�ل مش�كلة الملوحة والش�حة في 

المحافظة”.
ودع�ا الش�مري مجلس الن�واب إلى ض�رورة التع�اون مع 
الوزارة إلنش�اء الس�دة ألنها تس�اهم بحل مش�كلة الشحة في 
البصرة خصوصاً والعراق عموماً”, مبيناً أن “الوزارة مس�تعدة 

بنسبة 90بالمئة للبدء بالمشروع”.

   بغداد/المستقبل العراقي

طالب نواب عن التحالف الوطني, امس االحد, وزارة التعليم 
العالي بتعمي�م نظام العبور لطلبة الجامع�ات والمعاهد كافة، 

واجراء امتحانات الدور التكميلي.
وق�ال النائب عن التحالف عل�ي الصافي في مؤتمر صحفي 
مش�ترك مع النائبين علي البديري واحمد الب�دري،, إن “وزارة 
التعلي�م العالي والبحث العلمي، أن تمن�ح الطلبة 10-5 درجات 
لمس�اعدتهم في امتحانات الدور الثاني”، موضحا ان “الوزارة 
اص�درت قرارا بش�أن امتحانات ال�دور الثاني يقض�ي باعتبار 
الطالب الذي لم يؤدي االمتحان او تغيب الي س�بب، راس�با في 

مرحلته الدراسية، األمر الذي ينتج عنه ظلم وحيف للطلبة”.
واض�اف الصاف�ي ان “الظ�روف االنس�انية واالقتصادي�ة 
الصعب�ة الت�ي يعيش�ها العراقيي�ن، والهجم�ة االرهابي�ة التي 
تتعرض لها البالد من عصابات داعش تتطلب من وزارة التعليم 
العالي التفاتة ابوية وانسانية لشريحة الطلبة واالهتمام بابناء 
الش�هداء والجرحى تقدي�را لتضحيات مقاتل�ي القوات االمنية 
والحشد الش�عبي والعش�ائر ضد التنظيمات االرهابية”، داعيا 
إل�ى “تعميم نظ�ام العبور وإج�راء امتحانات ال�دور التكميلي 

للطلبة كافة”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أفتت�َح محافُظ بغداد علي محس�ن التميمي مدرسة ابتدائية 
في منطقة شهداء العبيدي ,شرق العاصمة, ضمَن خطة علمية 
وإس�تراتيجية لحلِّ و فك ازدواج الدوام من خالِل بناء عش�رات 
المدارس الجديدة لس�دِّ الحاج�ة الفعلية ، كذلك تأهيل عدٍد كبير 
من المدارس خالل الفترة الماضي�ة .وق��اَل محافظ بغداد في 
��ذْت بمواصفات عمرانية  تصري�ٍح صحفي, أنَّ “ المدرس�ة ُنفِّ
حديث�ة وانموذجية ، إذ تمَّ اعتم�اد المرمر في رصِف األرضيات 
والجدران إلى جانِب تركيب الزجاج المسلَّ�ح ، فضالً عن تجهي�ز 
المدرسة باألثاث المدرس�ي والمكتب�ي المتكامل”، م�وضح�اً 
أنَّ “المدرس�َة تتك�ون م�ن ) 12 ( ص�ف وجناح ل�إلدارة وآخر 
للصحيَّ�ات وس�احة الصطف�اف الطلبة وكذلك بي�ت للحارس 
ومس�احات خضراء وغيرها م�ن التفاصي�ل والمتطلب��ات”.

وأوض���َح إنَّ “محافظ�َة بغداد تتميَّ��ز بواقع يوَص�ف بأنَّ�ُه 
متمي�ِّز من حيث تحقيق إنجازات متعدِّدة على الصعيد التربوي 
، م�ن خالِل إنجاز العدي�د من المدارس والعمل عل�ى فكِّ الدوام 
المزدوج في مدارس�ه�ا ، فضالً عن إنجازه�ا قاعات إمتحانية 
أنموذجي�ة وبن�اء ع�دٍد كبي�ر من الم�دارس الجدي�دة ورياض 

األطفال وباإلضافة المكتبات العامة النموذجية”.

حمافُظ بغداد يفتتـُح مدرسة  ابتدائية 
يف العبيدي



فوؤاد ح�سون

ه�ل س�يعمل املوقف ال�رويس الجدي�د من الح�رب عىل 
اإلرهاب يف س�وريا والعراق ع�ىل إيجاد نوع من التنافس 
بني التحالفات لدحر اإلرهاب ام سيؤدي اىل التصادم بني 
الكبار؟ لإلجابة عىل هذه الس�ؤال ال بد ان نعمل مقارنة 
بس�يطة بني روس�يا قائدة التحالف الجديد وبني أمريكا 
قائدة التحالف الدويل القديم. روسيا تنظر اىل اإلرهاب عىل 
انه إرهاب يف كل مكان وتعترب ساحة محاربته هي ساحة 
واحدة وان جميع التنظيمات املسلحة خارج إطار الدولة 
والتي تقوم بقت�ل املدنيني األبرياء وتهجرهم من مدنهم 
هي تنظيمات إرهابية متشددة وال يوجد بينها معارضة 
معتدل�ة، اما رؤية أمريكا فانه�ا تختلف هنا حيث تتعدد 
الساحات حس�ب الرأي األمريكي فالتنظيمات املتشددة 
هنا إرهابية ويف مكان آخر معارضة معتدلة وفق وجهة 

النظر األمريكية التي تسري خلف ما يصلها من توصيفات 
خاطئة من حلفائها الطائفيني يف املنطقة.

الخطأ الكبري الذي وقعت فيه اإلدارة األمريكية يف تسليح 
م�ا يس�مى باملعارض�ة املعتدلة كش�ف عيوب�ا كثرية يف 
سياس�تها وربم�ا يرى البع�ض ان املوق�ف الرويس جاء 
لتصحي�ح األخط�اء الكث�رية التي وقع�ت فيه�ا اإلدارة 
األمريكية ال س�يما هذا الخطأ الف�ادح ولعل هذا يجعلنا 
امام تس�وية ش�املة ملش�اكل املنطقة س�يدفع داعش 
ثمنها كونه اداة طائفية تم اس�تغاللها لتنفيذ مش�اريع 
تقسيم املنطقة لكنها فشلت وجاء وقت تصحيح املسار 
ورضورة اع�راف العال�م بصحة وجهة النظ�ر العراقية 
منذ انطالق األزمة الس�ورية حي�ث طالب العراق بحلول 
سياس�ية بعيدا عن التصعيد العس�كري اال ان هذا الرأي 

اصط�دم برغب�ات إقليمي�ة مدعومة أمريكيا إلس�قاط 
النظام يف سوريا بأي ثمن.

التحال�ف الجديد هو تحالف نوعي كما أطلق عليه بعض 
املراقبني السياسيني ألنه األكثر فاعلية 

وجدي�ة يف محارب�ة اإلره�اب وألن�ه قد اوج�د حالة من 
التناف�س بني التحالف�ات الدولية لتقدي�م املنجز األمني 
عىل األرض وان انطالق العمليات العس�كرية ضد داعش 
يف س�وريا وتوجيه رضبات قوية ومؤث�رة دليل عىل هذا 

الكالم. 
ويأتي قرار انطالق عمليات عسكرية عراقية يف األنبار يف 

هذا التوقيت بالذات كرد فعل رسيع 
وت�رف مناس�ب تحس�با له�روب عصاب�ات داع�ش 
والن�رة م�ن س�وريا اىل العراق بع�د التدخ�ل الرويس 

وانطالق عمليات عس�كرية كبرية يف الجبهة الس�ورية، 
فهن�اك حال�ة تأهب ع�ىل مس�توى الحدود م�ع جميع 
الدول املجاورة لس�وريا والجميع يعرف بأن دولة داعش 
الالاسالمية تجعل من األرايض السورية عمقا لها يف حال 
تعرضه�ا للضغ�ط يف الع�راق والعكس صحي�ح فعندما 
تواجه نشاطا عسكريا كبريا يف سوريا قد تلجأ اىل العراق 
ال س�يما محافظة األنب�ار. ويبدو ان انط�الق املعارك يف 
األنبار جاء كأول عمل تنس�يقي ملركز التنس�يق املشرك 

بني دول التحالف الرباعي الجديد أو التحالف النوعي. 
وبالرغ�م من معارض�ة البعض للتحال�ف الجديد اال اننا 
نعتقد بأن املنطقة مقبلة عىل تس�وية ش�املة س�يدفع 
ثمنه�ا كل من يتمس�ك باألجندات الطائفي�ة التي تدعم 

داعش والتنظيمات اإلرهابية االخرى.

يف بداي�ة العق�د الثاني من االلفي�ة الثالثة 
خلقت ثورات عىل الساحة العربية وخاصة 
بع�د س�قوط الصن�م يف بغ�داد؛ جع�ل من 
ش�عوب العرب حراك ش�عبي واس�ع, جاء 
معه تواتر الثورات التي كانت لدى العراقيني 
يقوده�ا رجال كبار عىل س�احة معارضة, 
لألنظم�ة البائنة ومقارعته�ا, مع أختالف 
األماكن واألزمنة, حيث أصبح الدافع واحد 
يس�تمد ش�عاراته من تلك املعارضات التي 
قاده�ا العراقي�ون يف داخ�ل وخ�ارج البلد 

والتي ترتكز عىل الحرية والكرامة.
بعد ت�ويل األحزاب السياس�ية الحديثة عىل 
الس�احة, الحكم يف العالم, تحشد الجميع؛ 
وم�ن جدي�د ع�ىل املطالب�ة باإلصالح�ات 
الرسيعة, والتغيري الش�امل لوجوه إساءة 

للمعارضة الشيعية آنذاك, وجعلتها العوبة 
يف فاه السذج من حديثي السياسة, لذا تجد 
اليوم شباب واعي يستطيع خلق تظاهرات 
وث�ورات كم�ا حدثت يف م�ر, والبحرين, 
واليمن, التي لم يكن املتوقع أن تحدث مثل 
هكذا امر, ألنها نامت يف تحليل سياس�تها 

الفئوية يف جفون رجال املصالح الحزبي�ة.
)تس�ونامي العراق( ينه�ض بعد أن رضب 
مر فاس�تعادت هيبتها, ومازال يعصف 
بالحك�م اليمن�ي وأس�تمر حت�ى يتبني أن 
هن�اك الكثري من الحكام همهم الوحيد هو 
كريس الحكم, والرقود عىل أشالء الشعب, و 
األرتكاز يف     سياستهم عىل نظام التوريث 
م�دى الحي�اة, ليثب�ت الش�باب دورهم يف 
التحك�م عىل أخ�ذ الحق�وق؛ وكيفية قلب 

املوازي�ن ع�ىل تحليل الس�يايس الفاش�ل, 
وتبيان عجزه والقصور الذي يرتديه.

تتضمن الثورات التغيريية عىل مراحل عدة 
منها مرحل�ة األدراك,  يكون فيها الطرفني 
م�ن املواط�ن والحكوم�ة, أن ي�دركا مدى 
خط�ورة حك�م الفاس�د يف البل�د, وكيفية 
أختي�اره ملنص�ب حس�اس يف الدول�ة, مع 
فه�م مجري�ات األم�ور, التي تك�ون ذات 
أنس�يابية طبيعية بني األفراد, األحس�اس 
والش�عور لهما دور كبري يف مالحظة أفعال 
املرش�حني؛ الذين يطمحون للمنصب دون 
وج�ود أي وطني�ة يف دورهم الس�يايس, أال 

أنهم يبحثون عن الزبرجة و الكريس.
تش�خيص الحالة التي يصريه�ا الحزب يف 
نزوله األنتخابي اىل الساحة العربية عامة, 

والعراقي�ة خاصة, حيث نجد العراق عبارة 
عن بنك, يرشح فيه السارق ليكون الدرجة 
األوىل يف السطو الفئوي والحزبي , مع عدم 
وج�ود موصف�ات كفاءة لتلك الش�خصية 

املرشحة, 
التي تبان لنا بعد تسنمها املنصب الرفيع يف 
الحكومة, مما يؤدي اىل تفكيك املؤسس�ات 
بح�ر  يف  ورميه�ا  مؤسس�ات  وج�دت  أن 
الفساد, مع أنعدام صورة التحليل و البحث 

بأليات جديدة.
أقراح�ات تس�مع م�ن جمي�ع املواطنني 
القاطنني يف هذا البلد, وتكون فيها توصيات 
كبرية يف معالجة األم�ور الطارئة التي يمر 
به�ا فجأة, م�ع برام�ج عم�ل حقيقية ال 
مزيفة إلغواء املواطن املسكني وجره نحو 

هاوية الخراب, مع تخللها خارطة للطريق 
تؤدي باملواطن اىل بر األمان مع توفر جميع 

املساعدات التحفيزية لتلك الخارطة.
أعادة بناء رسيعة يف القوانني التي أستغلت 
من أج�ل تلك الش�خوص الفاس�دة, وبناء 
لتل�ك األوام�ر األداري�ة الت�ي ت�م هدمها؛ 
بش�كل كامل من قبل املتس�لقة املناصب, 
من ضمن اولوي�ات أعادة البن�اء يف النظم 
الحكومي�ة هو وجود البديل األمثل عن تلك 
الشخصيات الس�ابقة التي آلت بالبلد نحو 
األنهيار, وأن تمتلك الوجوه الجديدة؛ رؤيا 
تحليلية للمواقف الت�ي مرت بها الحكومة 
الس�ابقة, ووضع أسس رصينة, بعيدا عن 
التداعيات و األس�ترشاقات التي يؤول بها 

لبعض الساسة و ألنفخ بأبواق التس�قيط.

سوريا ولغة احلوار
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حتالف نوعي
ميعاد الطائي

من أين جاءت الثورات العربية؟
علي دجن

عمران العبيدي

عطيل الجفال

روسيا عىل اخلط

تكاد االزمة الس�ورية ان تدخل منعطفا مهما باتجاه 
الح�ل، بعد ما ترش�ح م�ن تفاهمات دولي�ة وإقليمية 
حول أزمات املنطقة بش�كل عام، وتلك االزمة بش�كل 
خ�اص. وإذ يتمظه�ر ه�ذا املنعطف يف تط�ور املوقف 
الرويس املعلن من تجهيز النظام يف س�وريا باألس�لحة 
واس�تعداده للوقوف عسكريا يف حربه عىل التنظيمات 
اإلرهابية كجبهة الن�رة وتنظيم داعش، عىل خلفية 
التفاهمات بني موس�كو وواش�نطن والتي يقول عنها 
وزي�ر الخارجية الرويس الف�روف »أن الواليات املتحدة 
أصبح�ت  أكث�ر تفهما ملوقف موس�كو بش�أن األزمة 
الس�ورية«. وباملقاب�ل يؤكد وزي�ر الخارجية الفرنيس 
الدبلوم�ايس  فابي�وس أن فرنس�ا تعتق�د أن »الح�ل 
س�يتطلب إنش�اء حكومة وحدة وطنية تضم عنارص 
من حكومة األس�د، لتجنب تك�رار االنهيار الذي حدث 

يف العراق«.
املوق�ف األوربي الجدي�د عموما، والفرن�يس عىل وجه 
الخص�وص من االزمة الس�ورية تبل�ور بفعل تأثريات 
تدفق الالجئ�ني عىل الش�واطئ االوروبي�ة، األمر الذي 
أدى اىل انقسام واضح يف مواقف دول االتحاد األوروبي 
وق�اد اىل تهديد االتفاق�ات النافذة داخ�ل دول االتحاد 
وباملقدمة منها اتفاقية »ش�نكن« الت�ي جعلت حدود 
دول االتحاد مرشعة عىل بعضها، مما استوجب اتخاذ 
موقف أوروب�ي واضح من التنظيم�ات اإلرهابية التي 
أجج�ت الح�روب يف املنطق�ة وأدت اىل تفاق�م ظاهرة 
هجرة شعوب املنطقة وال سيما تنظيم داعش اإلرهابي 

فيما يتعلق بسوريا والعراق. 
م�ن هن�ا ب�دأ التغي�ري يف املوق�ف الفرنيس م�ن األزمة 
الس�ورية حي�ث أعلن�ت باري�س عزمها املش�اركة يف 
التحال�ف الدويل ضد »داعش« بعدما عارضته لش�هور 
م�ن منطل�ق أن محارب�ة التنظي�م وحده س�تنعكس 
إيجاب�ا لصالح األس�د، وبالتايل تطيل أم�د األزمة، وقد 
ج�اء املوقف الفرن�يس الجديد بعد مخاض عس�ري بني 
الق�وى السياس�ية الفرنس�ية وال س�يما بني اليس�ار 
واليمني، إال ان فش�ل التحالف الدويل يف تحقيق أهداف 
حرب�ه ع�ىل تنظي�م داع�ش، واملخ�اوف م�ن ارتدادت 
ال�راع يف املنطقة ع�ىل القارة العج�وز، عجل بوالدة 
املوقف الفرنيس الجديد من االزمة السورية. روسيا من 
جانبها، تلقفت الرسالة الفرنسية، ودعت اىل »التعاون 
البن�اء م�ن أج�ل مكافحة اإلره�اب وتش�كيل تحالف 
واس�ع ملواجهة تنظي�م »داعش« بفعالية عىل أس�اس 
القانون الدويل والدور املركزي لألمم املتحدة«، ما يعني 
فرز موس�كو ملوقف�ي كل من واش�نطن ودول االتحاد 
األوروب�ي خصوصا بعد نرش تقارير تش�ري اىل إرس�ال 
مجموعة مس�لحني من املعارضة الس�ورية »املعتدلة« 

تدربوا بمساعدة واشنطن إىل سوريا.
وذك�رت موس�كو يف بيان ل�وزارة خارجيته�ا أن هذه 
التقاري�ر تأت�ي ع�ىل خلفي�ة تزاي�د االنتق�ادات داخل 
الواليات املتحدة نفسها بشأن برنامج تدريب مسلحني 
م�ن املعارضة الس�ورية »املعتدلة«، مذك�رة بأن » 54 
» من املس�لحني املتدربني س�ابقا قتلواع�ىل يد عنارص 
»جبه�ة الن�رة« بع�د إرس�الهم إىل س�وريا يف تموز 
امل�ايض، وأعادت إىل األذه�ان أن قائد القوات االمريكية 
الس�ابق يف العراق ديفيد برايوس أبدى رأيه سابقا بأن 
»جبهة الن�رة« يمكن اعتبارها »حليفة« يف مواجهة 
تنظي�م »داع�ش«. مجمل ه�ذه التط�ورات يف املواقف 
الدولي�ة من االزمة الس�ورية أعادت املش�هد اىل املربع 
األول، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الرويس غينادي 
غاتيلوف أن موسكو تدعو إىل بدء حوار سيايس عاجل 
بني األطراف املتنازعة يف س�وريا، وأضاف خالل مؤتمر 
صحفي يف 22 أيلول املايض: »ندعو اىل تسوية سياسية 
لهذه األزمة الدموية. فهي مستمرة منذ أكثر من أربع 
س�نوات، وقتل الكثري م�ن الناس. املس�ألة امللحة هي 
التوص�ل يف أرسع م�ا يمكن إىل بدء حوار س�يايس بني 

األط�راف املتنازع�ة«.
وأعاد غاتيل�وف إىل األذهان أن املبع�وث الخاص ألمني 
ع�ام األمم املتحدة إىل س�وريا س�تيفان دي ميس�تورا 
اق�رح خطة إلطالق حوار س�وري - س�وري تش�تمل 
تش�كيل أربع مجموعات عمل حول مجاالت مختلفة، 
معت�ربا أن »الجزء الس�يايس ل�ه أهمية كب�رية. وقال: 
»نح�ن نؤيد ما عرضه دي ميس�تورا، ونتع�اون معه. 

وجاهزون لالستمرار يف العمل سوية«.
ونب�ه غاتيل�وف خ�الل حديثه ع�ن مش�كلة اإلرهاب 
يف س�وريا، »ب�رورة توحي�د املجتمع ال�دويل جميع 
جهوده« ملحاربة هذه الظاه�رة، قائال: »من املعروف 
أن هن�اك تحالف�ا دوليا بقيادة الوالي�ات املتحدة، ينفذ 
عملي�ات يف العراق وس�وريا، غري أن�ه إذا كان يعمل يف 
العراق بالتنسيق مع سلطات بغداد، فلألسف، ال يوجد 

مثل هذا التعاون مع دمشق يف سوريا«.
ماكينة الديبلوماس�ية الروس�ية تعمل من أجل تفعيل 
مخرجات مؤتمر جنيف بنسخه املتعددة، لتحقيق حلول 
مس�تدامة وفق قاعدة مشاركة بني النظام واملعارضة 
املعتدلة وبإرشاف الدول ذات العالقة باالزمة السورية، 
االم�ر ال�ذي لق�ي ص�دى يف بع�ض أوس�اط املعارضة 
السورية، إذ تقول ميس الكريدي أمينة رس هيئة العمل 
الوطن�ي الديمقراطي الس�ورية املعارضة ان تعقيدات 
الوضع السوري بحاجة إىل التعامل بمسؤولية مع حياة 
الناس يف بلد دمرت مبانيه األساس�ية. وتشري الكريدي 
إىل أن النش�اط الدبلومايس الذي تقوم به موسكو التي 
اس�تضافت وتس�تضيف ح�وارات فصائ�ل املعارضة 
والح�وار مع الحكومة الس�ورية يص�ب يف البحث عن 

التسوية بعيدا عن االشراطات التعجيزية.

الدخ�ول  ويراق�ب  يرق�ب  الجمي�ع 
الرويس عىل خط أزمة الرشق األوس�ط 
بش�كل  اكث�ر فاعلي�ة، وتتع�دد ردود 
االفعال بش�أن التدخل الرويس الجديد 
وكل ينظ�ر اليه م�ن زاويت�ه الخاصة 
ولك�ن الزاوي�ة االه�م ه�ي م�ا تتعلق 
بمحور ال�راع والتدخل وهما العراق 

وسوريا.
تختلف روسيا كثريا يف طريقة تعاملها 
مع مشاكل الرشق االوسط عن امريكا 
وه�ي تخت�ار التوقيت االكث�ر مالءمة 
اآلن يف تدخلها بعدما ش�هدت السنوات 
العرش االخ�رية تخبطا امريكيا واضحا 
يف تعامله�ا م�ع هذه املش�اكل وكذلك 
يف طريق�ة تعاطيه�ا م�ع الجماع�ات 

االرهابية.
عقد من الزمان تأكد للعراق ان امريكا 
غ�ري ج�ادة يف التع�اون اليج�اد حلول 
ملش�اكله املراكم�ة والتجرب�ة االخرية 
مع داعش اوضحت الطريقة االمريكية 

التي اتس�مت باملماطلة بل انها ذهبت 
اكث�ر يف التقاع�س املتعم�د يف ايج�اد 
حل لهذه املش�كلة والتي تنامت تحت 
نظره�ا ان ل�م يك�ن برعايته�ا ايض�ا 
وكأنها رس�الة م�ن العقوب�ات تجاه 
العراق نتيج�ة خروج االم�ريكان منه 

دون امتيازات او ارباح تذكر.
التقاعس االمريك�ي وكذلك التصورات 
االمريكي�ة للطريق�ة الت�ي يمك�ن ان 
تقيض عىل داعش وامل�دد الزمنية التي 
تعلنه�ا كل م�رة والت�ي ت�ؤرش ان ال 
نهاي�ة قريبة له�ا  يف الع�راق والوضع 
االقتصادي الذي يضغط باتجاه ايجاد 
حلول اخرى لداع�ش مهد كثريا وفتح 
االب�واب ام�ام روس�يا لتعل�ن تدخلها 

ورغبتها ونيتها للقضاء عىل داعش.
ال ش�ك ان ه�ذا التقاع�س االمريك�ي 
جعل من ه�ذا التدخل مرحبا به بعدما 
ابدت روسيا بأكثر من مناسبة دعمها 
للعراق وكان للتسليح الرويس الرسيع 

بعد مماطلة امريكا يف قضية التس�ليح 
خ�ري تجرب�ة وخ�ري داف�ع للج�وء اىل 

البدائل بعيدا عن امريكا.
دول�ة مث�ل الع�راق ت�زداد مش�اكلها 
االمني�ة واالقتصادية يوم�ا بعد آخر ال 
يمكن لها ان تنتظ�ر التحرك االمريكي 
ان  ب�دأ يفق�د مصداقيت�ه ب�ل  ال�ذي 
الغالبي�ة العظمى من املراقبني يجدون 
ان االمريكان سيحاولون كسب الوقت 
باتج�اه انه�اك الدول�ة العراقية لحني 
امتثالها للرغبات االمريكية وما تريده 
ملس�تقبل العراق بل ذهب الكثريون اىل 
ان االمريكان يمدون ي�دا لعون العراق 
مرشوطا مقابل مد ايدي كثرية باتجاه 
التغايض عن داع�ش وتحركاتها ان لم 

يكن مساعدتها بطرق شتى.
ام�ريكا تع�رف تماما من ه�ي داعش 
ومن يقف وراءها وم�ن يدعمها ماليا 
وعسكريا وكذلك برشيا بشكل مبارش 
او غ�ري مب�ارش ورغ�م كل ذل�ك ه�ي 

تقي�م افضل العالقات م�ع هذه الدول 
وخصوصا دول مثل قطر والس�عودية 
وتركي�ا ول�م تكل�ف نفس�ها الضغط 
باتجاه ايقاف ذلك االمداد املستمر  وهي 
الق�ادرة عىل ذلك مما يعن�ي ان القول 
بأنها غري ج�ادة بمكافحة التنظيمات 
االرهابية وعىل رأس�ها داعش يكتسب 

صحته مع مرور الوقت.
روس�يا اختارت التوقي�ت الصحيح يف 
الدخول الرسيع ع�ىل الخط وهي التي 
كان�ت تراق�ب االخط�اء االمريكي�ة يف 
منطق�ة ال�رشق االوس�ط، وبعيدا عن 
التحلي�الت فيما اذا كانت الدول املعنية 
)س�وريا والعراق( ستس�تفيد من هذا 
التدخل أم ال فان العراق ال يملك متسعا 
م�ن الوقت النتظ�ار الرحمة االمريكية 
ملس�اعدته يف الخالص من داعش وهي 
غ�ري الجادة يف ذل�ك اال ضمن وصفتها 
الزمنية التي س�تختارها وهي وصفة 
تع�د م�ن املس�كنات حتى يس�توطن 

املرض اكثر.
الع�راق بحاج�ة اىل التع�اون الرويس، 
والتحال�ف الرباع�ي )العراقي الرويس 
وص�ف  ال�ذي  االيران�ي(  الس�وري 
باالستخباري مهم بهذا االتجاه بعدما 
اف�رغ الع�راق ي�ده م�ن ام�ريكا التي 
اتسمت سياستها بالتسويف واملاطلة.

التوقي�ت  باختي�ار  روس�يا  نجح�ت 
وفشلت امريكا بمماطلتها ولكنها )اي 
ام�ريكا( نجحت بارهاق الع�راق امنيا 
واقتصاديا واغرقته بمش�اكل ال حر 
لها ورافق ذلك س�وء ادارة عراقية من 
قب�ل النخبة السياس�ية يف التعامل مع 
املش�اكل الداخلي�ة والخارجية حينما 
ل�م تتمكن من التعاط�ي الصحيح مع 
الس�لوك االمريكي فال هي صديقة لها 
وال ه�ي ع�دوة وال هي محاي�دة بينما 
وضعت اتفاقية التعاون الس�راتيجي 
عىل الرف ولم يعد لها وجود او فاعلية 

تذكر.
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ما أشبه الليلة بالبارحة.. ملحمة كربالء وهنجها أنموذجًا
ملحم�ة  ذك�رى  األي�ام  ه�ذه  تمرعلين�ا   
عاش�وراء،حيثتقابل صف�ان م�ن األض�داد 
ص�ف  لوج�ه،  وجه�ا  الع�راق  أرض  عل�ى 
يجسد مباديء اإلس�ام وأحكامه وتعاليمه 
السامية، وصف يمثل نهج الجاهلية الجهاء 

وعاداتها وتقاليدها البالية.  

ص�ف يجس�د قي�م الس�ماء العلي�ا متمثلة 
باإلمام الحسين )ع ( وهو يخطب في أرض 
المعركة فيقول " لم أخرج أش�را، وال بطرا، 
وال ظالما، وال مفس�دا، وإنما خرجت لطلب 
اإلصاح في أمة جدي محمد ... أال ترون الى 
الحق ال يعمل به، والى الباطل ال يتناهى عنه 
... فإني ال أرى الموت إالّ سعادة والحياة مع 
الظالمي�ن إالّ برما".وص�ف يقابله يجس�ده 
ق�ول يزيد ، وهو يترنم من على منبر خلفية 
اإلم�ام  رأس  أمام�ه  واضع�ا  المس�لمين، 

الحسين الشهيد يضرب ثناياه بقضيب - في 
الموضع الذي كان رس�ول الله )ص( يقّبله 

فيه- وهو يتمثل بقول ابن الزبعرى:
لعبت هاشم بالملك فا × خبر جاء وال وحي 

نزل
صف يمثل أعلى مباديء اإلنس�انية، ومثلها 
العليا، وأخاقها النبيلة، حيث يقف)حسينه( 
ليس�قي الماء بيده لعطاش�ى جي�ش عدوه 
الزاح�ف لقتاله، وصف يمن�ع )يزيده( الماء 
ع�ن الحس�ين وعيال�ه وأطفال�ه ليموت�وا 

عطشا
ظنوا بأن قتل الحسيَن يزيد’هم × لكنما قتل 

الحسين’ يزيدا
فكان أن انتصر الحق على الباطل إن الباطل 

كان زهوقا
 ث�م دار الزم�ان دورت�ه بعد ق�رون وقرون 
ليعيد إنتاج الصراع نفس�ه، ووفق الخارطة 

نفس�ها،وعلى أرض الع�راق نفس�ه، وبين 
نهج الصفين نفسيهما، صف يجسد مباديء 
اإلس�ام الحق، متمثا سيرة إمامه الحسين 
وأهل بيته )ع(،وصف يجس�د قيم الجاهلية 
الجه�اء متمث�ا س�يرة خليفت�ه الطاغي�ة 

يزيد.
صف يجس�د )حش�ده الوطني ومتطوعوه( 
ش�عار الحس�ين )ع( هاتفي�ن عل�ى لس�ان 
مرجعهم األعلى في خطبة الجمعة األخيرة 
:  "ايها المقاتلون االبطال من رجال القوات 
العش�ائر  وابن�اء  والمتطوعي�ن  المس�لحة 
الغيارى: انكم في خندق الحق، وعدوكم في 
خندق الباطل، فكونوا حريصين على رعاية 
الحق والعدل في جميع خطواتكم..حافظوا 
على ما تقع تحت ايديكم من االموال العامة او 
االموال الخاصة للمواطنين، واحموا الشيوخ 
والنساء واالطفال، وكل بريء ال دور له في 

المعارك..عاملوا الجميع بالرأفة، والرحمة، 
)دواعش�ه( يهت�ف  وص�ف   " واالنس�انية 

بهت�اف أتباع يزيد صارخي�ن: ال تبقوا ألهل 
بيت رس�ول الل�ه باقي�ة، يذبحونويقتلون، 
األطف�ال  ويحرقونويش�علون،ينحرون 
المحرم�ة،  ويس�تحلونالدماء   ، الرض�ع 
يقطعون الرؤوس ويمثلون بالجثث،يهتكون 
األعراض ويأسرون النس�اء ويقترفون من 
الجرائ�م البش�عة ما تأباه اإلنس�انية وينفر 
منه الطبع الس�ليم. وإذ أران�ا الله جل وعا 
وأرى األجيال س�الفة وغاب�رة من المنتصر 
حقا من الصفينيوم عاشوراء ، ومن المخلّد 
منهم�ا ال�ى ي�وم الدي�ن، س�يرينا  الل�ه عز 
اس�مه ، ويري األجيال الاحقة من أحفادنا 
وغيرهمَم�ن المنتص�ر منا ، وم�ن المخلّد. 
)فا تحس�بن الله مخلف وعده رسله إن الله 

عزيز ذو انتقام(

د . عبد الهادي الحكيم

الرادود املال محزة الزغري صوت حي يف أسامع املؤمنني

لََق�ْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْب�َرٌة أِلُولِي اأْلَلَْباِب َما َكاَن َحِديًثا 
ُيْفَتَرى َولَِك�ْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلِّ َش�ْيٍء 

َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن( يوسف )111(.
)َولِلَِّه الَْمَثُل اأْلَْعلَى َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم( النحل 60.

لي�س بوس�ع أي م�ن الجاحدين إال م�ن فق�د عقله مثل 
فرع�ون أن يس�عى لمب�ارزة ال�ذات اإللهية مباش�رة من 

لِ�ي دون واس�طة فه�و القائ�ل )َي�ا َهاَم�اُن  اْب�ِن 
أَْبُل�ُغ اأْلَْس�َباَب *  أَْسَباَب َصْرًح�ا لََعلِّ�ي 

لَِع إِلَى إِلَِه ُموَسى  َمَواِت َفأَطَّ السَّ
َوإِنِّ�ي أَلَُظنُّ�ُه َكاِذًبا( غافر 

37-36. باس�تثناء الهالكفرعون ج�رى التقليد أن تكون 
المب�ارزة مع من اصطفاهم الله تب�ارك وتعالى وقدمهم 

للناس مثا عليا ليأخذوا الناس نحو الهداية والرشاد.
هذا هو الحس�ين بن فاطمة وعلي عليه الس�ام بالنسبة 
لنا، مثل أعلى فرض وجوده ف�ي اللحظة والمكان اللذين 
اختارهم�ا الله!!.م�ن بين األس�اليب الق�ذرة والمنحطة 
التي اعتادها أعداء الهداية اإللهية، صناعة تمثال يجس�د 
تصوراته�م األكث�ر انحطاط�ا ع�ن المث�ل والقي�م الت�ي 
يسعون لفرضها على المنقادين وراءهم من أشباه البشر 
وقد تجس�د هذا في الس�امري وعجل�ه الذهبي رغم أنهم 
يزعمون أنهم قد أوقف�وا إنتاجه بعد غرق النموذج األول 
منه بينما يق�ول الواقع أن خطوط االنتاج ما تزال قائمة 
وتعمل على قدم وس�اق إلنتاج ه�ذا الصنف من الكيانات 
وتوظيفه�ا إلله�اء الناس عن التوجه نح�و المثل اإللهية 
العليا المتجسدة في األنبياء واألئمة وأتباعهم الصالحين 

حملة الوحي اإللهي والذابين عنه. 
المثل األعلى ليس نصا مس�طور على ورق )َتْجَعُلوَنُه 
َقَراِطي�َس ُتْبُدوَنَه�ا َوُتْخُف�وَن َكِثي�ًرا( فهوعبد 
من عب�اد الله لكنهم )ِعَب�اٌد ُمْكَرُموَن * اَل 

َيْسِبُقوَنُه ِبالَْقْوِل َوُهْم ِبأَْمِرِه 
َيْعَمُل�وَن * َيْعلَ�ُم َم�ا 

أَْيِديِه�ْم  َبْي�َن 

َوَما َخلَْفُهْم َواَل َيْشَفُعوَن إاِلَّ لَِمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه 
ُمْشِفُقوَن(.

المث�ل األعل�ى الذي يس�عى األوباش لتدميره وتش�ويهه 
وص�رف األنظار عنه ه�و من المصطفي�ن األخيار الذين 
اختارهم الله )َولََق�ِد اْخَتْرَناُهْم َعلَى ِعلٍْم َعلَى الَْعالَِميَن * 
َوآََتْيَناُهْم ِمَن اْلََياِت َما ِفيِه َبَاٌء ُمِبيٌن(، ونبينا الكريم وآله 
الطيبي�ن الطاهرين هم في ذروة الذروة من هؤالء، الذين 
اختاره�م الله تبارك وتعالى وأحبهم فمحصهم وابتاهم 
فصمدوا ونجحوا في االختب�ارات اإللهية )َوَجَعلَْنا ِمْنُهْم 

ا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآََياِتَنا ُيوِقُنوَن(. ًة َيْهُدوَن ِبأَْمِرَنا لَمَّ أَِئمَّ
أم�ا التماثيل الت�ي يملئون به�ا الدنيا ضجيج�ا وعجيجا 
وخ�وارا فه�ي جمادات ال تس�مع وال تعقل )أَْم�َواٌت َغْيُر 
أَْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن ُيْبَعُثوَن(، أو في أحسن الظروف 
واألحوال )ِعَب�اٌد أَْمَثاُلُكْم َفاْدُعوُهْم َفلَْيْس�َتِجيُبوا لَُكْم إِْن 
ُكْنُت�ْم َصاِدِقيَن(، )أَْم�َواٌت َغْيُر أَْحَياٍء َوَما َيْش�ُعُروَن أَيَّاَن 
ُيْبَعُثوَن(.الحرب التي ش�نها ويشنها هؤالء األوباش على 
منظوم�ة المثل العليا التي يمثل إمامنا الحس�ين بن علي 
واحدا من أبرز حلقاتها في مس�ار التاريخ اإلنساني هي 
حرب على الله ورس�وله فهو م�ن َصَنع هؤالء على عينه 
الت�ي ال تنام مقابل الفش�ل واإلخفاق ال�ذي يازم هؤالء 
في تسويق وفرض بضاعتهم من األصنام والتماثيل وهم 
يتنقلون من فش�ل إلى فشل ومن إحباط إلى إحباط رغم 
انفرادهم بكل الساحات لقرون متطاولة وليس فقط في 

العقود األخيرة.
الحقيقة تكشف الزيف مثلما يكشف النوُر الظام والمثل 
األعل�ى ال بد له أن ينهي وج�ود تلك التماثيل التي هي من 
صنع األوهام مهما تضخ�م حجمها وعا صوتها )عجا 

جسدا له خوار(!!.
)َبْل َنْقِذُف ِبالَْحقِّ َعلَى الَْباِطِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق َولَُكُم 

ا َتِصُفوَن(. الَْوْيُل ِممَّ

كثي�رون هم َمن كت�ب عنه�م التاريخ، ولك�ن العترة المحمدي�ة متمثلة 
بمحم�د اله االطه�ار تبقى هي األوف�ر حظاً واألخلد ذك�را وكذلك كل ما 

ارتبط بهم سواء كانوا أشخاصا أم غير ذلك. 
وق�د برز المنبر الحس�يني كش�اهد على ذل�ك الخل�ود، وتواكب مع كل 
العص�ور ليفرز لنا خداما برعوا في مجالس�هم، وممن خلدهم التاريخ 
وتزين بش�ذا صوت�ه وخدمت�ِه، ال�رادود الكربائي المرح�وم حمزة 

الزغير. 
ول�د ع�ام 1921 ميادي�ة ف�ي مدين�ة كرب�اء - محلة ب�اب الطاق، 
واس�مه حمزة عبود إس�ماعيل )الس�عدي(، واش�تهر ب��� )حمزة 
الزغير(؛ وذل�ك لوجود رادود آخر كان في كرب�اء وبنفس الفترة، 
وه�و المرحوم )حمزة الس�ماك(، وكان أكبر منه س�ناً وأقدم منه 
في الق�راءة وأطول منه قامًة، وللتمييز بين الرادودين ُس�مَي ب�� 

)حمزة الزغير(. 
نش�أ المرحوم في كرباء لينهل من تراثه�ا الثر، حيث عاش يتيم 
األب فأخ�ذت أم�ه على عاتقها تربيت�ه، علماً إن�ه الوحيد ألبويه، 
ودخ�ل الُكّتاب حينذاك، وفي بدء حياته العملية أمتهن الِعطارة، 
وبعده�ا مارس مهنة بيع األواني الفافونية، ثم مارس مهنة 
صناعة األحذية )قندرجي( فيما كانت آخر مهنة مارس�ها 

هي مهنة كّي المابس.. 
حدثن�ا الحاج حس�ن علوان الصب�اغ عما يمي�ز ما حمزة 
الزغير عن س�ائر الرواديد والمنشدين الحسينيين فقال: 
الحس�ينية  للتواض�ع واألخ�اق  إن�ه كان مث�االً 
العالي�ة المنبثق�ة م�ن اإليم�ان، فبالرغم من 
ش�هرته الواس�عة التي م�أت الفاق، 
كان يق�وم للصغير والكبير وال يفرق 
بي�ن الغن�ي والفقير، فغ�دت جميع 
طبقات المجتمع تك�نُّ له االحترام 

والتقدير. 
وتابع الصباغ حديثه قائا: كما 
كان بعيداً عن التعامل المادي 
ف�ي قراءاته عل�ى المنبر، 
ولم نس�مع يوم�اً أنه 

حَدد أو طلب مبلغاً لقراءته، ليس ذلك فحسب، بل كان مساهماً مادياً في 
بعض المجالس التي كانت تقام في مدينة كرباء المقدسة. 

الصباغ أكد إن الما رحمه الله، برز في النصف الثاني من القرن العشرين 
وكان ال�رادود المرح�وم حم�زة الزّغي�ر بأدائه المتفرد؛ قد س�يطر على 
الس�احة الحس�ينية، ليس في كرباء وحس�ب، بل في عموم محافظات 
القطر، وبات علماً من أعام المنبر الحس�يني وأشهرهم استماعا.. حتى 
ص�ار يضرب له البوق أو البرزان عند قراءته في صحن اإلمام علي )عليه 

السام(. 
وأش�ار الصب�اغ: إن أغلبي�ة القصائد التي قرأه�ا، كانت ألمير الش�عراء 
كاظم المنظور الذي كان يمثل بمعيته، الثنائي الحس�يني، ومن الشعراء 
الذين قرأ لهم أيضا الش�اعر كاظم السامي وعبود غفلة والشاعر هادي 
القصاب وسعيد الهر والسيد عبد الحسين الشرع ومهدي األموي صاحب 

القصيدة المش�هورة )أحنه غير حسين ما عدنه وسيلة( ومن المتأخرين 
الش�اعر محمد حمزة والشاعر عبد الرس�ول الخفاجي وعزيز الكلكاوي 

وشعراء آخرون.. 
فيم�ا قال األس�تاذ نعمة مش�ع�ل: لقد امت�از المرحوم بحس�ن اختيارِه 
للقصائ�د الت�ي كانت تعرض علي�ه، ولم يكن اختيارِه بش�كل عش�وائي 
دون تمحيص، ولم يتقبل اقتناء أية قصيدة تصله، وقد كان الش�عراء كل 
منهم يود، بل يتمنى أن يبعث إليه بقصيدة بل وحتى مقطعا ش�عريا لعله 
يس�تمع لقصيدت�ه تتلى بالصوت الخال�د؛ ألنه أي الش�اعر- على يقين 
ب�أن )حم�زة الزغير(، إذا قرأ قصيدة له على المنبر فإنه س�وف يخلد مع 
قصيدت�ه المقروءة، لذا كانت القصائد تنه�ال عليه من كل صوب وحدب 
من قبل الش�عراء، بل هنالك من كان يضطر للتوسط ويتوسل بمن يمكن 
أن يوصله إلى )حمزة الزغير(، لكنه كان بارعاً في انتقاء نموذج ش�عري 
متمي�ز، إذ أن�ه كان يتأمل القصي�دة طوياً ويدرس كل جوانبها دراس�ة 
عميقة وواعية، حتى ال يقع في فخ الفشل الذي لّفْت شراكه الكثير ممن 

لم يحسنوا االختيار بسبب التعجل وعدم التأني. 
وأكد مش�عل، إن الما حمزة كان يقرأ في ش�هريَّ محرم وصفر موس�م 
المجالس الحسينية في العالم اإلسامي خارج العراق في العقد الخامس 
من القرن المنصرم، في الكويت لعدة سنين، وفي أشهر حسينياتها آنذاك، 
ويس�بقه في القراءة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي )رحمه الله( 
ف�ي األربعيني�ات من القرن الماض�ي، وكذلك قرأ الما ف�ي البصرة وفي 
الس�ماوة لعدة س�نين، علماً إن في مدينة الس�ماوة مواكب كثيرة كانت 
تستقطب أشهر رواديد العراق، وكان المرحوم حمزة الزغير هو المتميز 
لح�اوة صوته وأدائ�ه وتجديده باألوزان، واس�تمر بتجوال�ِه الى مدينة 
النج�ف األش�رف، وبغداد جانب الك�رخ، وبعد هذا المطاف الذي اس�تمر 
إلى قيام ثورة عبد الكريم قاس�م س�نة 1958م، استقر حمزة الزغير في 

كرباء، ولم يغادرها بعد ذلك. 
وقال األس�تاذ حس�ن كاظم الفتال: كان الما حمزة بشكل فطري يرتبط 
ارتباط�ا روحي�اً بمبادئ الحس�ين )عليه الس�ام(، وكان يهمه أن تكون 
القصيدة بالمس�توى المطل�وب في تعريف مضمون القضية الحس�ينية 
التي هي قضية كل الخيرين، وفي جانب آخر فهو يحاول بأكبر قدر ممكن 
توصيل األفكار إلى الس�امع بطريقة سريعة وسلسلة بنفس الوقت دون 
تعقيد، وبوزن يتماشى مع حرمة المنبر الحسيني، أضف إلى ذلك مراعاة 

الذوق العام دون الخروج عن المألوف.. 

وأكد الفتال: إن الما كان من أبرز وأشهر المنشدين وقراء المنبر الحسيني 
ف�ذاع صيته ومأ الف�اق بالرغم من وجود رواديد كبار يس�بقونه عمراً 
وخبرة وش�هرة فأصب�ح المتميز حق�اً ورائد المنبر الحس�يني ورادوده 
األول، وأمس�ى مدرس�ة خاصة في القراءة الحس�ينية التي ل�م يكن بها 

ُمقلداً ألحٍد، بل قلّدُه الكثير من الرواديد إلى وقتنا الحاضر... 
الفت�ال قال: إن الم�ا حمزة أخذ يعتل�ي المنابر الحس�ينية ويتنقل بذلك 
الصوت الش�جي ذو النبرة الحس�ينية، المّعبرة عن مأس�اة واقعة الطف 
تدريجي�اً إل�ى الش�هرة الت�ي اس�تحقها بجدارت�ه المتأصلة ف�ي قراءته 
وأسلوبه، ووصل أوج عظمته في الخمسينيات من القرن العشرين، علماً 
أن�ه لم تكن توجد في ذلك الوقت أجهزة صوتية متطورة كالموجودة في 

الوقت الحاضر، لتزيد من الجمال والحاوة في األداء. 
ويقول الش�اعر عبد الرس�ول الخفاجي وهو أحد الش�عراء الذين قرأ لهم 
الما حمزة: يعد الما حمزة من أشهر الرواديد الحسينيين الذين أنجبتهم 
كرباء المقدسة، حيث ال زالت أشهر قصائده تقرأ إلى الن في المجالس 

الحسينية وبأصوات شابه بذات اللحن.. 
وتاب�ع الخفاج�ي: بدء ش�بابه مولع�اً بحف�ظ القصائد الحس�ينية التي 
كان يلقيه�ا الرواديد آنذاك، ولولعه الش�ديد بحب الق�راءة، كان يردد تلك 
القصائ�د واألوزان الت�ي كان�ت تقرأ أثن�اء عمله وفراغ�ه وتجواله، ولم 
ُيس�مع أنه تتلمذ على أحد من قراء المنبر الحسيني آنذاك، وكان يرى في 

نفسه موهبة وقابلية تؤهله الرتقاء المنبر والقراءة.. 
وأش�ار الى إن الما من ش�دة ولع�ه بالمجالس الحس�ينية والقراءة كان 
كثير الحضور في ش�بابه لتلك المجالس لاس�تماع لكافة رواديد كرباء 
حينذاك، وقد أخذ بيده ووجهه صوب المنبر الحس�يني والقراءة الش�يخ 
عباس الصفار رحمه الله الذي كان الما مازما له فأولع بحفظ القصائد 

الحسينية واألوزان.. 
الخفاج�ي ق�ال: يع�د الما حمزة م�ن أش�هر الرواديد الحس�ينيين الذي 
أنجبته�م كرباء، وما زالت أش�هر قصائ�ده تقرأ إل�ى الن في المجالس 
الحس�ينية بأصوات شابة ومواكبة لإلبداع، معبرين عن استمرارهم على 
هذه األطوار والقصائد قائلين أنها اش�تهرت لتوف�ر عناصر عدة ومنها: 
جم�ال الصوت الذي يمثله الما رحمة الله عليه وعذوبة كلمات القصيدة 

والوزن أو الطور الذي تنشد به. 
وأوض�ح الخفاج�ي إن الما حمزة الزغي�ر رحمه الله وج�د ضالته التي 
كان يبح�ث عنها، بل وربما عثر على كنز كبيٍر وثمين يحوي على نفائس 
الش�عر الش�عبي، وهو الش�اعر الش�عبي )كاظم المنظور(؛ وألن حمزة 
الزغير يكاد أن ال يمر يوم من أيام الس�نة دون أن يقرأ فيه قصيدة لعزاء 
أو موك�ب أو هيئ�ة، فكان بحاجٍة ماس�ة لعدد كبير م�ن القصائد، فوجد 
الش�اعر المنظور ال�ذي لم تتوقف قريحته أب�داً، فالتقى العماقان وكان 

أول لقاء بينهما سنة 1958حسب ما قيل. 
وعن مرضه حدثنا الحاج حس�ن علوان الصباغ خال فترة وجيزة ساءت 
حال�ت الم�ا حم�زة الصحية، وتقرر إرس�اله إل�ى بغداد للع�اج، وُكلَف 
الرادود محمد حمزة بالتفرغ من عمله ومرافقته إلى بغداد، وعرض على 
الطبي�ب )حكمت حبيب( المتخصص في أمراض الدم، وأحاله بدوره إلى 
مستشفى اليرموك، ورقد فيها ألجراء الفحوصات والعاج، لمدة 10 أيام 
تقريباً وخال فترة مكوث ما حمزة الزغير في المستش�فى ببغداد كان 
حال الحسينيين في كرباء متشنجا ويهفو الستماع أخبار حسنة عنه . 

فيم�ا قال الحاج الم�ا محمد حمزة الكربائي: ف�ي بدايات 1976 أُصيب 
الما حمزة بمرض السرطان الخبيث، دون أن يعلم؛ وذلك أثر ظهور ورم 
ف�ي أنفه، وكانت هذه البداية حيث أخ�ذ يراجع األطباء في مدينة كرباء 
المقدس�ة، الذين لم يش�خصوا الس�بب وراء هذا الورم، وأخذوا باعطائه 
الكثير م�ن العاجات والعقاقي�ر الطبية، ولكن ورمه أخ�ذ بالتزايد دون 
معرف�ة الس�بب. ونقله الحس�ينيون على وجه الس�رعة إلى مستش�فى 
كرباء، ثم وافاه األجل في اليوم الثاني يوم الثاثاء 23 من شوال 1396. 
واصف�ا نبأ وفاته بوق�ٌع مؤلم في نف�وس الجماهير، حي�ث أقيم له في 
كرباء تشييع حسيني يليق به وبمكانته وكانت مدينة كرباء عصر ذلك 
اليوم المؤلم في حزن وأس�ى، إذ تعطلت جميع المحات وتعتم ضياؤها 
في تلك الليلة، وأخذ موكب التش�ييع طريقه َصْوَب مرَقد اإلمام الحسين 
)علي�ه الس�ام( وبعد انتهاء مراس�يم الزي�ارة في مرقد س�يدنا العباس 
)عليه السام(، حمل الى مثواه األخير.. في وادي كرباء.. ومما قيل في 

رثائه ما أرخه األديب محمد زمان بهذا البيت الذي جاء فيه: 
أرخُت يا طفُّ واساِك الحسينيُّ                قد مات حمزُة لكْن صوتُه حيُّ 

د. أنور سعيد الحيدري

احلسني بن عيل وفشل حماولة تدمري املثال لصالح التمثال 
د . احمد راسم النفيس 
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نتائج وآثار ثورة احلسني
 )عليه السالم(

الرادود املال محزة الزغري صوت حي يف أسامع املؤمنني

)الدم..الطهور(                     
حيدر حاشوش العقابي

..في مقلتي فم
وعبرة وبكاء قلم
في مقلتي فجر

وندم
وحرارة التنتهي

وجرح يسمو للعطش
في مقلتي  صرخة اجلتها

الى ان يكتمل القمر
ويصحو من اغفاءه النجم

...عطش في رئتي وثورة منتقم
ان الحسين ثورة جبارة

فما ينفع .. مايخط ذلك القلم
************** 

سموت .. ايها الجبل
سموت

حتى في اختيارك االجل
سموت في اركانك كعبة

وانت كعبة.. وحجة مكتوبة
...كلما خطت اليك قدم

وكلما رشفنا الماء
نراك في علياءك تبتسم
*****************

ياحسين
ياجبل.. والكل الناس حولك قمم

..الجرح جرحك انت
...لكننا في الجرح نسمو فنبتسمو

ليس البكاء ذلة
لكن وجدنا اننا في البكاء نبتسم

************ 
..في كل قلب لك ماتم

وقبة خضراء .. في كل قلب ضريحا
وشربة ماء

يايها المقتول ظلما .. ماقتلت
لكن وهبت لك الحياة

**********  
انحني اليك .. انحني لقبة
...ظلت طول الدهر مزهوة
تنير الدرب لكل القادمين

**************  
نور على نور

وبسالة.. جبروت
قمة

من الجبل والبقايا كلها نذور
***************  

 ياسيد الشهداء.. عذرا
ان خط القلم

...لك العزاء.. انت كعبة
انت كل الكبرياء

..انت تسمو... واعدائك
..كلهم خواء
**********   

يكفي انك .. ابن البتول
وانك مهما مرت االيام

ذكرك يبقى يطول
مع المدى.. رسالة

...وتورات .. وانجيل
ياايها المقتول بكربال

في قتلك .. انني مقتول
***********  
الحب اشرعة

وانت سفينة النجاة
من لم يصلي عليك
فكانه خسر الحياة
************   

من وراء الضريح
..اصرخ ياحسين

..من وراء الضريح
...ابكي فاستريح

وارى سحابة .. من مطر قان
....وارى بريقا .. وريح
يا ايها الوتر في الخالدين

كلما مر الزمان عليه
يكثر عشاقه

يكثر زواره .. ففي كل قلب لك جذوة
وفي كل قطرة .. ماء فم جريح

**************  
 االهي الهمني

مودة الحسين... االهي
.. انا العاشق

لهاتين القبتين 
.. انا عاشق

..لهاتين القبلتين 
فهبني راحة .. بحق هذا الراس

بحق هاتين الزندين
********************  

الحسين واحد
اليتكرر ... والمصيبة واحدة
لكنها كل يوم سوف تزدهر

م�ع كّل ث�ورة اجتماعي�ة كب�رى وف�ي 
ظ�ل كّل حض�ارة جدي�دة، تتغي�ر جميع 
العالق�ات االجتماعي�ة، فتظه�ر أنم�اط 
جديدة لألسرة، والحب، وطريقة العمل، 
والنظ�ام االقتص�ادي، وأس�لوب الحياة 
ونمط المعيشة والتبادل الثقافي. ويقول 
»توفلر«: »أّن الحضارة الجديدة تصطدم 
في آالف المواضع مع القيم، والمفاهيم، 
وتق�دم تعاريف جدي�دة لمفاهي�م الله، 
والحب، والعدال�ة، والق�وة، والجمال... 
الخ وتخُلق عقائد وأفكاراً جديدة، وتغير 
نوع التس�ليات وحتى أن�واع األطعمة«. 
م�ن نتائ�ج ث�ورة الحس�ين وتأثيراته�ا 
احي�اء القي�م الت�ي ج�اء به�ا الرس�ول 
)ص( م�ن التطلع للعدالة وتوثيق أواصر 
المحّب�ة والتع�اون ورفض قي�م البداوة 
م�ن الخش�ونة والغلظ�ة واع�ادة نمط 
الحي�اة الحضرية التي ُعرفت بالتماس�ك 
االجتماع�ي والوالء لألمة والوطن وترك 
العصبي�ة. وه�ذه اآلث�ار ما ت�زال تعمل 
عمله�ا الى الي�وم. »فمن بي�ن التأثيرات 
اع�ادة ط�رح  لعاش�وراء ه�و  المهم�ة 
القيم في مجالس الحس�ين من كّل عام، 
والتأكي�د من جديد عل�ى المودة وااليثار 
والش�هادة، والتحرري�ة، والتديُّ�ن، مما 
يجعل من عاشوراء والمراسم التي تقام 
خالل شهري محرم وصفر مصدراً دائماً 
لضّخ القيم والمبادئ االسالمية الرفيعة 
في نفوس الجيل الجديد، جيل الش�باب.. 
فف�ي كّل ع�ام يس�مع الماليي�ن أصداء 
صوت الحس�ين )ع( الهاتف، »ان لم يكن 
لُكم دين فكونوا أحراراً في دنياُكم«. وهو 
هتاف يطرق أب�واب المجتمعات المدنية 
الصناعية وشبه الصناعية أي أّنه القيمة 
الت�ي كانت من أول�ى ضحاي�ا المجتمع 
الغربي. االيثار هو أحد األس�س األصلية 

لألخالق، ومن االلهامات الواضحة لثورة 
الحس�ين )ع(، بينما ال معنى لهذه اللون 
م�ن القي�م األخالقي�ة ف�ي المجتمعات 
الحديث�ة. من القي�م المتك�ررة األخرى 
لذك�رى عاش�وراء التعارض بي�ن العدل 
د على الظلم  والظل�م، والحث على التم�رُّ

عن طريق رمزّية تاريخ عاشوراء.
إذاب�ة الفوارق االجتماعي�ة: أغلب علماء 
االجتم�اع يرون ب�أّن التأثير األساس�ي 
لعام�ل الدين يتمث�ل في مح�و التفاوت 
والتضام�ن  التجاُن�س  الطبق�ي وخل�ق 
االجتماعيَّي�ن فمن وجهة نظرة الدين أّن 
جميع الناس متساوون أمام الله تعالى. 
وقد قال تعالى: يا أيها الناس اّنا َخلَقناُكم 
من ذكٍر وأنثى وَجَعلناُكم شعوباً وقبائل 
لتعارف�وا، ان أكَرمك�م عند الل�ه أتقاُكم 
)الحج�رات/ 13(. ومن ميزات مراس�م 
احياء ذكرى عاش�وراء التي ُتلفت النظر 
وتثي�ر االنتب�اه لم�ن يتأم�ل فيه�ا قليالً 
اّنه�ا يش�ترك فيها جميع الن�اس من كّل 
فيه�ا  يش�ترك  االجتماعي�ة،  الطبق�ات 
الرجال والنس�اء ويختلط فيه�ا العامل، 
والتاج�ر،  والف�الح  العم�ل،  وصاح�ب 
الطبي�ب والمهن�دس، أهل الم�دن وأهل 
الُق�رى واألرياف، الرئي�س والمرؤوس، 
الجامع�ي  األس�تاذ  والمتعلِّ�م،  العال�م 
والطال�ب. دون تميي�ز بينه�م، وفي ظل 
وضع واحد، ويدفعهم شعور واحد لذلك 
تتوّف�ر في هذه المراس�م ُفرص�ة ثمينة 
ج�داً الذاب�ة الفوارق االجتماعية ونش�ر 
أج�واء التآُلف والمحب�ة وهذا األمر ليس 
قليالً في زمن تعددت فيه وجهات النظر 
وعم�ت الفرق�ة. وف�ي زمان ظه�ر فيه 
االختالف حتى بين أبناء الفرقة الواحدة، 
وعّم التنافس عل�ى المناصب الحكومية 

والمراكز االجتماعية.

»عن جرداء بنت سمين عن زوجها هرثمة 
بن أبي أس�لم قال: غزوناً مع علّي بن أبي 
طالب )ع( في صفيِّن، فلما انصرفنا نزل 
بكربالء فصلّى بها صالة الفجر، ثم رفع 
اليه من ُترتبها فَشّمها ثم قال: »واهاً لك 
أيها الُتربة، ليحُش�رن منِك قوٌم يدخلون 
الجنة بغير حس�اب«. فرجع هرثمة الى 
زوجت�ه وكانت تحب علّي�اً )ع( فقال: اال 
أحدثك عن وليِّك أبي الحس�ن؟ قالت: نعم 
ما عندك؟ قال: نزل بكربالء فصلى صالة 
الصبح ث�م رُفع الي�ه من ُتربته�ا فقال: 
واهاً لك أيها الُتربة، ليحش�رن منِك أقواٌم 
يدخلون الجنة بغير حس�اب« قالت: أيها 
الرج�ل فاّن أمي�ر المؤمني�ن ال يقول ااّل 
َحقاً. فلما قدم الحسين )ع( قال هرثمة: 
كنت ف�ي الجيش الذي بعثه�م ابن زياد، 
فلما رأيُت المنزل والشجر والماء ذكرُت 
الحديث فجلس�ُت على بعي�ري ثم صرُت 
الى الحسين فس�لمُت عليه وأخبرته بما 
س�معَت من أبي�ه في ذلك المن�زل. فقال 
الحس�ين )ع(: معنا أنَت أم علينا؟ فقلُت: 
ال مع�ك وال علي�ك، خلَّفُت صبي�ًة أخاف 
عليهم عبيدالله بي�ن زياد. قال »فامضي 
حي�ث ال ت�رى لنا مقت�اًل وال تس�مع لنا 
صوت�اً، فو ال�ذي نف�ُس ُحس�يٍن بيده ال 
يس�مع اليوم واعيتنا أحد ف�ال بعيننا ااّل 
أكّبُه الله في جهن�م«. وتتجلى هنا قيمة 
الحري�ة واحت�رام االنس�ان عن�د االمام 
الحس�ين )ع( فالرُجل لما س�أله االمام: 
»معن�ا أن�ت أم علينا« فس�مع منه كلمة 
الحياد، نصحه أن يبتع�د عن تلك األرض 
التي س�وف تصطبغ بدماء الشهداء، فلم 
يواجه�ه بالخش�ونة واالهان�ة والس�ب 
والش�تم رغم أّنه لم ينُصر الحسين الذي 
قال فيه الرس�ول: »حسين مني وأنا من 

حسين«. 

كثي�رون هم َمن كت�ب عنه�م التاريخ، ولك�ن العترة المحمدي�ة متمثلة 
بمحم�د اله االطه�ار تبقى هي األوف�ر حظاً واألخلد ذك�را وكذلك كل ما 

ارتبط بهم سواء كانوا أشخاصا أم غير ذلك. 
وق�د برز المنبر الحس�يني كش�اهد على ذل�ك الخل�ود، وتواكب مع كل 
العص�ور ليفرز لنا خداما برعوا في مجالس�هم، وممن خلدهم التاريخ 
وتزين بش�ذا صوت�ه وخدمت�ِه، ال�رادود الكربالئي المرح�وم حمزة 

الزغير. 
ول�د ع�ام 1921 ميالدي�ة ف�ي مدين�ة كرب�الء - محلة ب�اب الطاق، 
واس�مه حمزة عبود إس�ماعيل )الس�عدي(، واش�تهر ب��� )حمزة 
الزغير(؛ وذل�ك لوجود رادود آخر كان في كرب�الء وبنفس الفترة، 
وه�و المرحوم )حمزة الس�ماك(، وكان أكبر منه س�ناً وأقدم منه 
في الق�راءة وأطول منه قامًة، وللتمييز بين الرادودين ُس�مَي ب�� 

)حمزة الزغير(. 
نش�أ المرحوم في كربالء لينهل من تراثه�ا الثر، حيث عاش يتيم 
األب فأخ�ذت أم�ه على عاتقها تربيت�ه، علماً إن�ه الوحيد ألبويه، 
ودخ�ل الُكّتاب حينذاك، وفي بدء حياته العملية أمتهن الِعطارة، 
وبعده�ا مارس مهنة بيع األواني الفافونية، ثم مارس مهنة 
صناعة األحذية )قندرجي( فيما كانت آخر مهنة مارس�ها 

هي مهنة كّي المالبس.. 
حدثن�ا الحاج حس�ن علوان الصب�اغ عما يمي�ز مال حمزة 
الزغير عن س�ائر الرواديد والمنشدين الحسينيين فقال: 
الحس�ينية  للتواض�ع واألخ�الق  إن�ه كان مث�االً 
العالي�ة المنبثق�ة م�ن اإليم�ان، فبالرغم من 
ش�هرته الواس�عة التي م�ألت اآلفاق، 
كان يق�وم للصغير والكبير وال يفرق 
بي�ن الغن�ي والفقير، فغ�دت جميع 
طبقات المجتمع تك�نُّ له االحترام 

والتقدير. 
وتابع الصباغ حديثه قائال: كما 
كان بعيداً عن التعامل المادي 
ف�ي قراءاته عل�ى المنبر، 
ولم نس�مع يوم�اً أنه 

حَدد أو طلب مبلغاً لقراءته، ليس ذلك فحسب، بل كان مساهماً مادياً في 
بعض المجالس التي كانت تقام في مدينة كربالء المقدسة. 

الصباغ أكد إن المال رحمه الله، برز في النصف الثاني من القرن العشرين 
وكان ال�رادود المرح�وم حم�زة الزّغي�ر بأدائه المتفرد؛ قد س�يطر على 
الس�احة الحس�ينية، ليس في كربالء وحس�ب، بل في عموم محافظات 
القطر، وبات علماً من أعالم المنبر الحس�يني وأشهرهم استماعا.. حتى 
ص�ار يضرب له البوق أو البرزان عند قراءته في صحن اإلمام علي )عليه 

السالم(. 
وأش�ار الصب�اغ: إن أغلبي�ة القصائد التي قرأه�ا، كانت ألمير الش�عراء 
كاظم المنظور الذي كان يمثل بمعيته، الثنائي الحس�يني، ومن الشعراء 
الذين قرأ لهم أيضا الش�اعر كاظم السالمي وعبود غفلة والشاعر هادي 
القصاب وسعيد الهر والسيد عبد الحسين الشرع ومهدي األموي صاحب 

القصيدة المش�هورة )أحنه غير حسين ما عدنه وسيلة( ومن المتأخرين 
الش�اعر محمد حمزة والشاعر عبد الرس�ول الخفاجي وعزيز الكلكاوي 

وشعراء آخرون.. 
فيم�ا قال األس�تاذ نعمة مش�ع�ل: لقد امت�از المرحوم بحس�ن اختيارِه 
للقصائ�د الت�ي كانت تعرض علي�ه، ولم يكن اختيارِه بش�كل عش�وائي 
دون تمحيص، ولم يتقبل اقتناء أية قصيدة تصله، وقد كان الش�عراء كل 
منهم يود، بل يتمنى أن يبعث إليه بقصيدة بل وحتى مقطعا ش�عريا لعله 
يس�تمع لقصيدت�ه تتلى بالصوت الخال�د؛ ألنه أي الش�اعر- على يقين 
ب�أن )حم�زة الزغير(، إذا قرأ قصيدة له على المنبر فإنه س�وف يخلد مع 
قصيدت�ه المقروءة، لذا كانت القصائد تنه�ال عليه من كل صوب وحدب 
من قبل الش�عراء، بل هنالك من كان يضطر للتوسط ويتوسل بمن يمكن 
أن يوصله إلى )حمزة الزغير(، لكنه كان بارعاً في انتقاء نموذج ش�عري 
متمي�ز، إذ أن�ه كان يتأمل القصي�دة طويالً ويدرس كل جوانبها دراس�ة 
عميقة وواعية، حتى ال يقع في فخ الفشل الذي لّفْت شراكه الكثير ممن 

لم يحسنوا االختيار بسبب التعجل وعدم التأني. 
وأكد مش�عل، إن المال حمزة كان يقرأ في ش�هريَّ محرم وصفر موس�م 
المجالس الحسينية في العالم اإلسالمي خارج العراق في العقد الخامس 
من القرن المنصرم، في الكويت لعدة سنين، وفي أشهر حسينياتها آنذاك، 
ويس�بقه في القراءة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي )رحمه الله( 
ف�ي األربعيني�ات من القرن الماض�ي، وكذلك قرأ المال ف�ي البصرة وفي 
الس�ماوة لعدة س�نين، علماً إن في مدينة الس�ماوة مواكب كثيرة كانت 
تستقطب أشهر رواديد العراق، وكان المرحوم حمزة الزغير هو المتميز 
لح�الوة صوته وأدائ�ه وتجديده باألوزان، واس�تمر بتجوال�ِه الى مدينة 
النج�ف األش�رف، وبغداد جانب الك�رخ، وبعد هذا المطاف الذي اس�تمر 
إلى قيام ثورة عبد الكريم قاس�م س�نة 1958م، استقر حمزة الزغير في 

كربالء، ولم يغادرها بعد ذلك. 
وقال األس�تاذ حس�ن كاظم الفتال: كان المال حمزة بشكل فطري يرتبط 
ارتباط�ا روحي�اً بمبادئ الحس�ين )عليه الس�الم(، وكان يهمه أن تكون 
القصيدة بالمس�توى المطل�وب في تعريف مضمون القضية الحس�ينية 
التي هي قضية كل الخيرين، وفي جانب آخر فهو يحاول بأكبر قدر ممكن 
توصيل األفكار إلى الس�امع بطريقة سريعة وسلسلة بنفس الوقت دون 
تعقيد، وبوزن يتماشى مع حرمة المنبر الحسيني، أضف إلى ذلك مراعاة 

الذوق العام دون الخروج عن المألوف.. 

وأكد الفتال: إن المال كان من أبرز وأشهر المنشدين وقراء المنبر الحسيني 
ف�ذاع صيته ومأل اآلف�اق بالرغم من وجود رواديد كبار يس�بقونه عمراً 
وخبرة وش�هرة فأصب�ح المتميز حق�اً ورائد المنبر الحس�يني ورادوده 
األول، وأمس�ى مدرس�ة خاصة في القراءة الحس�ينية التي ل�م يكن بها 

ُمقلداً ألحٍد، بل قلّدُه الكثير من الرواديد إلى وقتنا الحاضر... 
الفت�ال قال: إن الم�ال حمزة أخذ يعتل�ي المنابر الحس�ينية ويتنقل بذلك 
الصوت الش�جي ذو النبرة الحس�ينية، المّعبرة عن مأس�اة واقعة الطف 
تدريجي�اً إل�ى الش�هرة الت�ي اس�تحقها بجدارت�ه المتأصلة ف�ي قراءته 
وأسلوبه، ووصل أوج عظمته في الخمسينيات من القرن العشرين، علماً 
أن�ه لم تكن توجد في ذلك الوقت أجهزة صوتية متطورة كالموجودة في 

الوقت الحاضر، لتزيد من الجمال والحالوة في األداء. 
ويقول الش�اعر عبد الرس�ول الخفاجي وهو أحد الش�عراء الذين قرأ لهم 
المال حمزة: يعد المال حمزة من أشهر الرواديد الحسينيين الذين أنجبتهم 
كربالء المقدسة، حيث ال زالت أشهر قصائده تقرأ إلى اآلن في المجالس 

الحسينية وبأصوات شابه بذات اللحن.. 
وتاب�ع الخفاج�ي: بدء ش�بابه مولع�اً بحف�ظ القصائد الحس�ينية التي 
كان يلقيه�ا الرواديد آنذاك، ولولعه الش�ديد بحب الق�راءة، كان يردد تلك 
القصائ�د واألوزان الت�ي كان�ت تقرأ أثن�اء عمله وفراغ�ه وتجواله، ولم 
ُيس�مع أنه تتلمذ على أحد من قراء المنبر الحسيني آنذاك، وكان يرى في 

نفسه موهبة وقابلية تؤهله الرتقاء المنبر والقراءة.. 
وأش�ار الى إن المال من ش�دة ولع�ه بالمجالس الحس�ينية والقراءة كان 
كثير الحضور في ش�بابه لتلك المجالس لالس�تماع لكافة رواديد كربالء 
حينذاك، وقد أخذ بيده ووجهه صوب المنبر الحس�يني والقراءة الش�يخ 
عباس الصفار رحمه الله الذي كان المال مالزما له فأولع بحفظ القصائد 

الحسينية واألوزان.. 
الخفاج�ي ق�ال: يع�د المال حمزة م�ن أش�هر الرواديد الحس�ينيين الذي 
أنجبته�م كربالء، وما زالت أش�هر قصائ�ده تقرأ إل�ى اآلن في المجالس 
الحس�ينية بأصوات شابة ومواكبة لإلبداع، معبرين عن استمرارهم على 
هذه األطوار والقصائد قائلين أنها اش�تهرت لتوف�ر عناصر عدة ومنها: 
جم�ال الصوت الذي يمثله المال رحمة الله عليه وعذوبة كلمات القصيدة 

والوزن أو الطور الذي تنشد به. 
وأوض�ح الخفاج�ي إن المال حمزة الزغي�ر رحمه الله وج�د ضالته التي 
كان يبح�ث عنها، بل وربما عثر على كنز كبيٍر وثمين يحوي على نفائس 
الش�عر الش�عبي، وهو الش�اعر الش�عبي )كاظم المنظور(؛ وألن حمزة 
الزغير يكاد أن ال يمر يوم من أيام الس�نة دون أن يقرأ فيه قصيدة لعزاء 
أو موك�ب أو هيئ�ة، فكان بحاجٍة ماس�ة لعدد كبير م�ن القصائد، فوجد 
الش�اعر المنظور ال�ذي لم تتوقف قريحته أب�داً، فالتقى العمالقان وكان 

أول لقاء بينهما سنة 1958حسب ما قيل. 
وعن مرضه حدثنا الحاج حس�ن علوان الصباغ خالل فترة وجيزة ساءت 
حال�ت الم�ال حم�زة الصحية، وتقرر إرس�اله إل�ى بغداد للع�الج، وُكلَف 
الرادود محمد حمزة بالتفرغ من عمله ومرافقته إلى بغداد، وعرض على 
الطبي�ب )حكمت حبيب( المتخصص في أمراض الدم، وأحاله بدوره إلى 
مستشفى اليرموك، ورقد فيها ألجراء الفحوصات والعالج، لمدة 10 أيام 
تقريباً وخالل فترة مكوث مال حمزة الزغير في المستش�فى ببغداد كان 
حال الحسينيين في كربالء متشنجا ويهفو الستماع أخبار حسنة عنه . 

فيم�ا قال الحاج الم�ال محمد حمزة الكربالئي: ف�ي بدايات 1976 أُصيب 
المال حمزة بمرض السرطان الخبيث، دون أن يعلم؛ وذلك أثر ظهور ورم 
ف�ي أنفه، وكانت هذه البداية حيث أخ�ذ يراجع األطباء في مدينة كربالء 
المقدس�ة، الذين لم يش�خصوا الس�بب وراء هذا الورم، وأخذوا باعطائه 
الكثير م�ن العالجات والعقاقي�ر الطبية، ولكن ورمه أخ�ذ بالتزايد دون 
معرف�ة الس�بب. ونقله الحس�ينيون على وجه الس�رعة إلى مستش�فى 
كربالء، ثم وافاه األجل في اليوم الثاني يوم الثالثاء 23 من شوال 1396. 
واصف�ا نبأ وفاته بوق�ٌع مؤلم في نف�وس الجماهير، حي�ث أقيم له في 
كربالء تشييع حسيني يليق به وبمكانته وكانت مدينة كربالء عصر ذلك 
اليوم المؤلم في حزن وأس�ى، إذ تعطلت جميع المحالت وتعتم ضياؤها 
في تلك الليلة، وأخذ موكب التش�ييع طريقه َصْوَب مرَقد اإلمام الحسين 
)علي�ه الس�الم( وبعد انتهاء مراس�يم الزي�ارة في مرقد س�يدنا العباس 
)عليه السالم(، حمل الى مثواه األخير.. في وادي كربالء.. ومما قيل في 

رثائه ما أرخه األديب محمد زمان بهذا البيت الذي جاء فيه: 
أرخُت يا طفُّ واساِك الحسينيُّ                قد مات حمزُة لكْن صوتُه حيُّ 

عمار كاظم 

ي�وم  الحس�ين )ع( ف�ي  اإلم�ام  ث�ورة 
عاش�وراء بأرض كربالء، مدرسة لكافة 
األح�رار والش�رفاء والث�وار ف�ي العالم 
م�ن كل االع�راق واألدي�ان، ف�ي فن�ون 
دروب الحرية والكرام�ة واإلباء، والعزة 
والش�موخ والبطولة والفداء، فالحسين 
عن�وان العدال�ة الخال�دة، وصرخ�ة حق 
ترع�ب الظالمي�ن والمفس�دين والطغاة 

على مدى العصور.  
 

ولهذا نجد الطغاة والظالمين والمفسدين 
واإلرهابيي�ن - أع�داء العدال�ة والحرية 
والكرامة -، يسعون لمنع احياء عاشوراء 
ومنع أسم الحسين الشهيد، بكل األساليب 
الوحش�ية م�ن س�جن وقت�ل وتفجي�ر، 
ولك�ن ه�والء ال يعلم�ون ب�ان اإلعتداء 
على عشاق ومحبي اإلمام الحسين )ع(، 
وم�ع س�قوط الش�هداء ونزي�ف الدماء 
في ي�وم ذك�رى مصاب يوم عاش�وراء،  
تتجدد حادث�ة كربالء المؤلمة والمحزنة 
حيث قتل س�بط الرس�ول األعظم )ص( 
وتم قت�ل أوالده واخوانه وأصحابه، ولم 
يرحموا أطفاله وعياله، ويزداد التمس�ك 
واالرتب�اط  بث�ورة اإلمام الحس�ين )ع( 
والحرص على احياء المناس�بة العظيمة 
الممزوج�ة بالبطول�ة والح�زن والعبرة 
والعبرة، بالحضور الكثيف والمش�اركة 
بفعالية، لتكون عاشوراء أهم فعالية في 
العال�م، ولترفرف راية الحس�ين في كل 
القارات والبلدان، وليتردد اس�م الحسين 

على كل لسان.
أيام عاش�وراء الخالدة مناس�بة عالمية 
عظيمة ألحي�اء ذكرى ثورة الثائر الخالد 
اإلم�ام الحس�ين )ع(. الثائ�ر م�ن أج�ل 
اإلص�الح والحري�ة والكرامة اإلنس�انية 
ضد الظلم والفساد والطغاة واالستبداد، 
ففي ث�ورة كرب�الء الخال�دة أنتصر الدم 
على الس�يف، وأنتصر الحق على الباطل، 
.. انها مدرسة العطاء والتضحية، ورفض 

الظلم والطغيان، وكسر قيود الخوف.
احياء ث�ورة عاش�وراء اإلمام الحس�ين 
الخال�دة تجدي�د لقي�م ث�ورة اإلص�الح 
والحري�ة والمقاومة والتضحية واإلباء، 
وتأكيد على ارتباطها بلون الدم والسواد، 
وبروح االستعداد للتضحية والسير على 

منهج االمام الحسين )ع(.
وعش�اق الحسين عليه الس�الم، مازالوا 
عل�ى ذلك االس�تعداد، حيث ف�ي كل عام 
يس�قط عدد م�ن الش�هداء أثن�اء احياء 
المناس�بة ف�ي العال�م على أي�دي أعداء 
الحس�ين وجد الحس�ين الرسول األعظم 
الحري�ة  س�يدنا محم�د )ص(، واع�داء 
والكرامي�ة واإلنس�انية، وم�ع س�قوط 
الش�هداء وتناثر االش�الء وكث�رة الدماء 
تتجدد مصيبة عاشوراء، ل�تأكيد كل يوم 

عاشوراء كل أرض كربالء.
ورغ�م التضحي�ات الكبيرة الت�ي قدمها 
عشاق الحسين - عليه السالم - من أجل 
احياء المراسم العاشورية طوال التاريخ، 
إال انهم على أس�تعداد لتقديم المزيد، الن 
كل ما يقدم في سبيل نهضة ثورة اإلمام 
الحس�ين )ع( ال يمثل ش�يئا أمام عظمة 
عط�اء وتضحي�ات اإلمام الحس�ين )ع( 

وأهله وأصحابه في يوم عاشوراء.
وله�ذا على محبي الثائر اإلمام الحس�ين 
مناس�بة  احي�اء  عل�ى  الح�رص  )ع( 
عاش�وراء هذا الع�ام من خ�الل التواجد 
الكثيف والتفاعل االيجابي في المجالس 
من�ذ األيام االولى وطوال فترة مراس�يم 
عاش�وراء، والحض�ور والتواج�د  بروح 
حسينية روح البطولة والتضحية واإلباء، 
وترديد صرخة " لبيك يا حس�ين "،  " لو 
قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي 
ياحس�ين ". وعلى الخطباء دعوة الناس 
للحض�ور والتواج�د والتفاع�ل بكثافة، 
وع�دم الخ�وف م�ن األعم�ال اإلرهابية 
والتهدي�دات، وعل�ى م�ن يصع�د المنبر 
الحسيني ويتحدث باسم نهضة الحسين 

)ع( أن يحم�ل الروح الحس�ينيية التي ال 
ته�اب الم�وت وال تخاف م�ن الظالمين، 
وال تقه�ر وال تضع�ف أم�ام التحدي�ات 
والتهدي�دات، فكل األرواح تهون من أجل 

أحياء قيم ثورة االمام الحسين الخالدة،
 وهذا ما ميز مدرس�ة عش�اق المدرس�ة 
الحس�ينية الت�ي ه�ي أمت�داد للرس�الة 

المحمدية األصيلة.
والحري�ة  والعدال�ة  الح�ق  اع�داء  ان   
والكرامية يحاول�ون أطفاء صوت ثورة 
عاشوراء اإلمام الحسين العظيم الخالد، 
من خالل منع أحياء مراس�م عاش�وراء 
الحس�ين أو اضعاف التواج�د والحضور 
وبعناوي�ن  والترهي�ب  التخوي�ف  عب�ر 
متنوعة. حضور مراس�م عاش�وراء في 
المجالس الحس�ينية بشكل مكثف أعظم 
رسالة تدل على التمس�ك بمبادئ نهضة 
الخال�دة،  )ع(  الحس�ين  اإلم�ام  ث�ورة 
والتضحي�ة  واإلب�اء  الكرام�ة  مدرس�ة 

واإلباء والوفاء،
 كما ان صرخة يا حس�ين ترعب االعداء. 
نهض�ة اإلم�ام الحس�ين )ع( ف�ي ي�وم 
عاشوراء، ثورة خالدة ال تموت انها جمرة 
لها ح�رارة ولوعة في القلوب العاش�قة 
للحري�ة والكرام�ة، ال يمك�ن ألي جه�ة 
كانت منعها أو محاربتها أو تفريغها من 
مبادئها  الثوري�ة واإلصالحية، والدعوة 
للحري�ة والكرام�ة والع�زة، والمقاومة 
للظالمين والطغاة. نعم لترتفع الحناجر 
بترديد يا حس�ين خالل مراس�يم االحياء 
العاشورية فهي أعظم رسالة تقدم للعالم 
للتع�رف عل�ى الحس�ين الثائر، حس�ين 
البطولة واإلنس�انية والحرية والكرامة، 

صوت المظلومين والمضطهدين. 
ال ي�وم كيومك يا ابا عبدالله الحس�ين يا 
س�يد الش�هداء ويا ابا األحرار.وكما جاء 
عن أهل البي�ت )ع(: " رحم الله من احيا 
أمرنا أهل البيت".  لبيك يا حسين، هيهات 

منا الذلة. 

عاشوراء ثورة خالدة ضد الظلم 
والطغاة

علي ال غراش



يشاركون يف معرض الشارقة الدويل للكتاب

العماني  والباحث  لألكاديمي  صدر 
بيت  مؤسسة  عن  المحروقي  محمد 
الفرضاني:  “من  كتاب  بمسقط  الغشام 
يوميات رحلة إلى زنجبار وممباسا والبر 
مذكرات  عن  عبارة  وهو  األفريقي”، 
1992 خالل رحلة بحثية  سجلت في عام 

قام بها المحروقي إلى زنجبار.
يسرد كتاب “من الفرضاني: يوميات رحلة 
 ، األفريقي”  والبر  وممباسا  زنجبار  إلى 
الرحلة  أحداث  الطرافة،  بلغة ال تخلو من 
امتدت  يوما  وعشرين  اثنين  مدى  على 
الشهر  من   22 حتى  يوليو  من  األول  من 
المحروقي في  1992. ويشير  نفسه عام 
الرحلة  من  الهدف  أن  إلى  كتابه  مفتتح 
إلى زنجبار -التي يصفها باألرض الحبيبة 
تارة وبالفردوس المفقود تارة أخرى- ذو 

شقين: األول موضوعي والثاني ذاتي:
أرشيف  التنقيب في  الموضوعي فهو  أما 

قصيدة  وعن  شعري  ديوان  عن  زنجبار 
مسلم  أبي  العماني  للشاعر  ضائعة 
العلمية  أنجز عنه رسالته  الذي  البهالني، 
البهالني  “أبومسلم  عنوان  حملت  التي 
يفوقه  الذي  الذاتي  السبب  أما  شاعرا”، 
في  الدفينة  رغبته  تلبية  فهو  أهمية 
في  عنه  سمع  الذي  المكان  مشاهدة 
الجميل،  المهجر  حكايات  وعن  طفولته، 
مكان  في  ترقد  التي  الطفولة  و”أغاني 

عميق من ذاكرة الطفل” الذي كانه.
“دفتر  على  مادته  في  الكتاب  يستند 
زنجبار  من  ابتاعه  صغير  بنفسجي” 
فيه  مشاهداته  تسجيل  على  وحرص 
ثم  الرحلة،  من  مختلفة  مراحل  خالل 
عقد  على  يزيد  لما  يبدو  ما  على  أهمله 
فيه  وجد  إليه  عاد  وعندما  الزمن،  من 
من المتعة والطرافة ما أحب أن يشاركه 

قارئه إياهما.

كلمة  تفسير  في  المحروقي  ويقول 
كتابه:  عنوان  في  الواردة  “الفرضاني” 
إنها مأخوذة من الكلمة العربية “الفرضة” 
كما  البحر”  من  السفن  “محط  وهي 
يشيع  وكما  المحيط،  القاموس  في  ورد 
االستخدام  وفي  التاريخية  الكتابات  في 
للترفيه على  اللهجي. وعندهم هي مكان 
شاطئ البحر كان قديما ميناء للسفن. أما 
اآلن فهي مقصد المستجمين من األهالي 
أنفسهم.  عن  للترويح  يقصدونه  والزوار 
يضيف الكاتب “وقد أسميت هذه السلسلة 
األثرين،  تمازج  إلى  إشارة  التسمية  بهذه 
العربي واألفريقي الذي أنجب ثقافة أخرى 

تتصل باالثنين بدرجة وشيجة”.
ومن ناحية أخرى وبسبب الفارق الزمني 
وإعادة  المالحظات،  تدوين  بين  الطويل 
الكاتب  اعتمد  فقد  كتاب،  ضمن  كتابتها 
كليا على دفتر مالحظاته، بعدما اكتشف 

عجز ذاكرته عن تذكر تفاصيل مهمة من 
مّر  مناطق  في  حدثت  ومواقف  حكايات 
للدفتر،  اقتنائه  قبل  رحلته  أول  في  بها 
األحداث  استعادة  السهل  من  يكن  ولم 
المحروقي:  يقول  إذ  الذاكرة،  محض  من 
لحظات  كل  يسجل  ال  البنفسجي  دفتري 
الذاكرة  أن  وأجد  الجميلة،  الرحلة  تلك 
تسعفني  ال  بها-  تغنيت  طالما  -التي 
بتكوين مشهد متكامل، لهذا السبب بقيت 
“ممباسا”  بزيارة  الخاصة  الصفحات 
الذاكرة  في  تحضر  وال  كالثلج،  بيضاء 
ووجوه  ألماكن  متفرقة  لقطات  سوى 

خبرناها في هذه الرحلة.
مالحظات  الدفتر  أسقط  ومثلما 
أثبت  فإنه  المناطق،  لبعض  ومشاهدات 
تبدو  ال  قد  سريعة  إشارات  المقابل  في 
على  منها  للقارئ،  كبيرة  أهمية  ذات 
سبيل المثال المبالغ التي صرفها الباحث 

ومرافقوه في ممباسا على وجبة غداء أو 
في شراء بعض الفاكهة.

تصل  أن  المذكرات  لهذه  المحروقي  أراد 
إلى القارئ كما كتبها ألول مرة محتفظة 
بدهشتها األولى بعين طالب شاب يسافر 
تغييرات  أحدث  أنه  يبدو  وال  مرة،  ألول 
كبيرة على ما سجله في دفتره البنفسجي، 
رغم أنه سافر بعد تلك المرة “األولى” إلى 
زنجبار ورآها بعين أخرى، مكتفيا ببعض 
سطور ال تجاوز صفحة واحدة في كل من 
المقدمة التي أطلق عليها عنوان “مفتتح 
أسماها  التي  والخاتمة  مهم”،  غير 
“مختتم يمكن االستغناء عنه”، وقد كتب 
بيدفورد  في  والخاتمة  المقدمة  االثنتين 

عام 2006.
أن  المذكرات  هذه  ق��ارئ  يستطيع  ال 
الطويل  الزمني  الفارق  مالحظة  يغفل 
المتزامن  التدوين  الثالث:  اللحظات  بين 

 ،1992 عام  يوليو  في  الرحلة  مع 
في  والخاتمة  المقدمة  وكتابة 
 ،2006 عام  يوليو  في  بيدفورد 
على  فللكتاب  الكتاب،  إصدار  ثم 
ثالث  صفحة(   59( الصغير  حجمه 
ذاكرات متباعدة. ويبقى كتاب “من 
الفرضاني” كتابا مهما يضاف إلى 
ورابطا  عمان،  في  الرحالت  أدب 
تاريخ  في  انقطع  ما  يوصل  أدبيا 
رحالت  عبر  العمانية،  الجغرافيا 
بها  يقوم  التي  العلمي  البحث 
خلف  سعيا  العمانيون،  الطلبة 
ورغباتهم  البحثية  هواجسهم 
خطى  على  السير  في  الكامنة 
األمس  وذك��ري��ات  األج���داد 
أسهمت  التي  الطفولة  وأغاني 

في تكوين حكايات الصغر.

زنجبار حكايات  من  انقطع  ما  وصل  الفرضاين' يعيد  'من 
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هو السفر االبدي..

في الروح ..

التي ال توقظ الجرح ..

وال تغار من الفرح ..

حين يتألق فوق هذه األرض ..

ليترك الجرح للغباء ..

والقلق لإلنسان 

وانت تسافر عبر الريح ..

عبر قطرات المطر ..

التي تعيدك الى ضباب .. 

ورضاض حنين .. 

تسافر في الليل بدون خوٍف ..

من البشر ..

ألنك تحلق وتنتشر في هدوئِه ..

وتصبح أخف من الغيم.. 

وشفاٌف من المدى ..

وندي قطرات الندي ...

ووردٌي كلون الشفق 

وحنيٌن كزخات المطر ..

تحلق فوق هذه األرض ..

لترى ما يعانيه العنيد ..

الذي بقي على وجهها ..

يصارُع الحياة البائسة .. 

جميٌل ما اخترت من طريق .. 

صورة معبرة حد الفرح ..

يشارك عش�رة من الروائيين والروائيات الفائزين 
والمرش�حين للجائ�زة العالمية للرواي�ة العربية 
)بوكر(، إلى جان�ب ثالثة من أعضاء لجنة تحكيم 
الجائ�زة، في الدورة الرابعة والثالثين من معرض 
الش�ارقة الدولي للكتاب، التي تق�ام خالل الفترة 
من 14-4 تش�رين الثاني المقبل في مركز إكسبو 

الشارقة.
ويأت�ي ف�ي مقدم�ة الروائيي�ن المش�اركين في 
المعرض، الكاتب واألكاديمي التونسي د. شكري 
المبخ�وت، الفائ�ز بجائ�زة "البوك�ر" 2015 عن 
روايته "الطلياني"، والذي س�يطل على الجمهور 
خ�الل مش�اركته ف�ي ن�دوة "تماه�ي األجن�اس 
األدبي�ة"، وستش�ارك ف�ي ذات الن�دوة الكاتب�ة 
اللبناني�ة ه�دى ب�ركات، الت�ي وصل�ت روايته�ا 
"ملك�وت ه�ذه األرض" إل�ى القائم�ة الطويل�ة 

للجائزة عام 2013. 
ويش�ارك الكات�ب الس�وداني حمور زي�ادة، الذي 
وصل�ت روايت�ه "ش�وق الدرويش" إل�ى القائمة 
القصي�رة ف�ي دورة 2015 من الجائ�زة، في ندوة 
"البع�د التنم�وي للح�راك الثقاف�ي"، أم�ا الكاتبة 
الس�ورية لينا هويان الحس�ن التي وصلت روايتها 
"ألماس ونس�اء" إلى القائم�ة القصيرة في نفس 
ال�دورة، فتش�ارك في ن�دوة "العالقة بي�ن الكلمة 

والموسيقى والتشكيل البصري" .

وم�ن بي�ن الروائيي�ن الذي�ن وصل�ت أعمالهم إلى 
القائمة القصيرة ل�"البوك�ر" أيضاً، والذين أعلنوا 
مشاركتهم في المعرض، الكاتب المصري د. محمد 
المنس�ي قنديل، صاحب رواية "يوم غائم في البّر 
الغربي" التي رش�حت للفوز في دورة عام 2010، 

وس�يكون قنديل حاضراً في ندوة "سحر الحكاية 
... تنمية الخيال". 

وس�تكون من بين أبرز المش�اركات في المعرض، 
الكاتبة الس�ورية مها حس�ن الت�ي وصلت مرتين 
إل�ى القائم�ة الطويل�ة لجائ�زة "البوك�ر"، المرة 

األولى كانت عام 2011 مع روايتها "حبل سري"، 
والثانية مع "الروايات" عام 2015، وستتحدث في 
ندوة "الرواية من المحلية إلى العالمية" خالل ايام 

المعرض. 
وتش�مل القائم�ة أيضاً ع�دداً م�ن الروائيين الذين 

وصلوا إلى القائم�ة الطويلة في دورة عام 2015، 
وه�م: الكاتب اليمني د. حبيب عبدالرب س�روري، 
صاحب رواي�ة "ابنة سوس�لوف"، والكويتي عبد 
الوه�اب الحم�ادي، مؤل�ف رواي�ة "ال تقص�ص 
رؤياك"، والمصري هش�ام الخشن، صاحب رواية 

"جرافيت"، والعراقية هدية حس�ين، مؤلفة رواية 
"ري�ام وكفى".وإل�ى جان�ب الروائيي�ن الفائزين 
والمرشحين، يش�ارك أيضاً ثالثة من أعضاء لجنة 
الجائ�زة العالمي�ة للرواية العربية ف�ي المعرض، 
وهم الناقد والمفكر الس�عودي د. س�عد البازعي، 
رأس لجن�ة تحكي�م الجائزة عام 2014، والش�اعر 
والكات�ب الُعمان�ي س�يف الرحب�ي، عض�و لجن�ة 
التحكي�م ف�ي دورة 2010، ورئي�س تحرير مجلة 
"ن�زوى" الثقافي�ة، إضاف�ة إل�ى الكات�ب والناقد 
المغرب�ي د. محمد برادة، عضو لجنة تحكيم دورة 
2008، وصاحب رواية "بعيداً من الضوضاء، قريباً 
م�ن الس�كات" التي وصل�ت إلى القائم�ة الطويلة 
ل�"البوك�ر" عام 2015.يذك�ر أن الجائزة العالمية 
للرواي�ة العربي�ة أطلقت في أبوظب�ي عام 2007، 
وتعتب�ر م�ن أرف�ع الجوائ�ز الروائية ف�ي الوطن 
العرب�ي، وت�دار بالش�راكة م�ع مؤسس�ة جائزة 
"بوك�ر" البريطانية في لن�دن وبدعم من هيئة أبو 
ظبي للسياحة والثقافة في دولة اإلمارات العربية 
المتح�دة، وته�دف إلى ترس�يخ حض�ور الروايات 
العربي�ة المتمّي�زة عالمي�اً. وتتولى لجن�ة تحكيم 
تتألف من خمسة أش�خاص بينهم نّقاد وروائيون 
وأكاديمي�ون من العال�م العرب�ي وخارجه، مهمة 
اختيار األعمال المرشحة للفوز، واإلعالن عن اسم 

الفائز النهائي في شهر مايو من كل عام.

»في الجهة الشرقية من غرفة أحوالي/ 
حيث صنوبرة تنشط فيها الغربان/ وفي 
الجه�ة الغربية/ حيث الش�طآن يعذبها 
س�وط الموج/ أحدق بين هن�ا وهناك/ 

ألعرف سر الموج/ وسر الشجرة«.
للش�اعر الفرنس�ي بول كلودي�ل مقولة 
غريب�ة مفادها أن الش�جرة وحدها من 
بين كائنات الطبيعة، عمودية النوع، مثل 
اإلنسان. قد يكون الشاعر استثناء غريباً 
أيضاً، لكون�ه األقدر في النوع البش�ري 
على طرق األبواب المغلقة، واس�تنطاق 
الش�كل بطريقة فري�دة لتولي�د المعنى 

الذي يخص اإلنسانية بأسرها.
كي�ف يمكنن�ا ان ندخل »غرف�ة أحوال« 
محمد علي ش�مس الدي�ن؟ وأن نتجاوز 
مثل البحارة المجربين لنس�تنطق البحر 
والش�جرة، في رحل�ة عمودي�ة وأفقية 
عل�ى طريق�ة الصوفيي�ن، ونعرف س�ر 
المعن�ى؟ كتاب »نفي الغي�اب في رحلة 
اإلياب« للشاعر عمر ش�بلي الصادر عن 
دار العودة في 250 صفحة )2015( وهو 
دراس�ة في قصي�دة »يوم األح�د الواقع 
فيه صمت�ي« من دي�وان »النازلون على 
الري�ح« )دار اآلداب، 2014( هو محاولة 
لإلجابة على هذه األس�ئلة. يركز ش�بلي 
في كتابه على البعد الرؤيوي في قصيدة 
شمس الدين، والثيمة القديمة � الجديدة 
للشاعر »سارق النار«. حيث يلغي الشاعر 
االنتظار الس�لبي لمملكة االلهام، وحيث 
ال� »أنا« الخالقة ليس�ت مثبتة سلفا في 

س�طوة العمل الزخرفي عل�ى اللغة على 
طريق�ة ماالرميه، بل أق�رب إلى طريقة 
ارت�ور رامبو حيث يكون الش�اعر قادرا 
عل�ى مفاجأة نفس�ه، ويك�ون موضوع 
القصيدة قادرا على عرقلة مسار تطوره 
الطبيعي من أجل ضبط إيقاع »التجاوز« 
أو »الش�طح« الخ�اص به. يركز ش�بلي 
إذن عل�ى رحلة ش�مس الدي�ن الداخلية 
)وأنا أتقدم في زحمة أيامي/ في زحمة 
سيري نحو الله(، من بدايتها إلى تجاوز 
مرحلة التس�اؤالت المضنية )كنت بدأت 
أش�عر بالجوع/ وشدتني رغبات شتى/ 
نحو الس�ير بال هدف ومخاطبة الناس/ 
وإيت�اء ذوي القرب�ى(. بإنتاجه لنفس�ه 
بهذه الطريقة، ال يكون الش�اعر شخصا 
يزوره الخارق والمطلق بصورة موقتة، 
بل يك�ون ق�ادرا بذاته أن يك�ون خارقا 
ومطلق�ا )كمثل نب�ي ف�ي أرض الرب/ 
غفوت هن�اك ملء جفون�ي(. ومن أجل 
الش�هادة على الرؤى، يركز ش�بلي على 
ق�درة ش�مس الدين عل�ى االبت�كار في 
اللغ�ة، ألن اخت�راع المجه�ول يتطل�ب 
اش�كاال جديدة، ولغة متجددة مثل »آالت 
الفجر«، وه�و مصطلح مفتاحي ابتكره 
ش�مس الدين )تتكأكأ من ناحية الشرق 
األص�وات/ تتح�رك آالت الفج�ر(، يفرد 
شبلي أكثر من مقطع في كتابه للقيامة 
الت�ي عبر عنها ش�مس الدين باألصوات 
القادم�ة م�ن الش�رق، ف�ي آالت الفجر 
المتصل�ة ب�أرواح إبراهي�م، وموس�ى، 

ومحم�د الت�ي طلب�ت الرؤي�ة، لتضي�ق 
العبارة وتكتمل الحال في نهاية الرحلة.

التجربة الصوفية
يركز شبلي أيضاً على التجربة الصوفية 
الناضج�ة ف�ي قصي�دة ش�مس الدي�ن، 
والتي تتقاطع بش�كل كبير مع التجربة 
التي عاشها الشاعر الفرنسي رامبو، في 
فكرة »امتط�اء البحر المعب�ر عن رحلة 
الش�ك الحاد والعاصف من الداخل«، وإذا 
كان رامبو قادما إلى الشرق الستكشاف 
الض�وء والبداي�ات م�ن أوروب�ا العجوز 
عل�ى  )اس�ف  ومآزقه�ا  باس�تعمارها 
أوروب�ا ذات المتاري�س القديمة/ حيث 
مع الغسق الممطر/ يفلت ولد مقرفص 
ممل�وء بالح�زن(، وحين رف�ض رامبو 
كاثوليكي�ة أمه الصارمة، تمس�ك محمد 
عل�ي ش�مس الدي�ن ب�اإلرث العرفان�ي 
والصوف�ي لحاف�ظ الش�يرازي، وفري�د 
الدين العطار، متش�ربا الم�آذن العاملية 
في وجدانه المزدحم بمرثيات أهل البيت 
معتمدا في شعره على مرجعيات شرقية 
بمعظمها، وإذا وجدت بعض المرجعيات 
الغربي�ة فمن أجل صهره�ا في الصوت 
اإلس�المي أو القرآني العريق. في كتاب 
ش�بلي إش�ارات ولو غير مباش�رة، إلى 
المصالحة � المفارقة في ش�عر ش�مس 
الدين بين الغيب القرآني والش�عر، وهي 
مصالح�ة لم تعرفها الس�طوح الفقهية 
تعارض�ا  استش�رفت  الت�ي  اإلس�المية 
)ظاهري�ا( بينهما، ولم تت�م في التاريخ 

اإلسالمي إال بشكل خجول في 
الذين بقي  أحوال الصوفيي�ن 
شعرهم ضعيفا نسبيا. رحلة 
شمس الدين اذن تشتمل على 
نس�بية الزمان وآالت الفجر، 
وه�ي محاولة بدأه�ا غوته 
والمس�ها رامبو م�ن خالل 
بي�ن  للتوفي�ق  اش�راقاته، 
الغيب والش�عر الذي يعرفه 
ش�مس الدين ب� »جرح من 
أق�دم ج�روح الغيب« حيث 
يض�رب الش�اعر بقوة في 
لس�طوة  العمي�ق  النف�ق 
الغيب، ولكل استتار هيبة 
ورهب�ة )فلم�ا تجلّى ربُه 
للجب�ِل جعل�ُه دّكا وخ�رَّ 
األعراف،  صعقاً،  موسى 
143(. الرحلة التي يسلط 
ش�بلي عليها الضوء لها 
ج�ذور قديمة في ش�عر 
شمس الدين الذي انتقل 
ش�عرية  م�ن  بس�رعة 
في  اللغوي�ة  الس�طوة 

أعمال�ه األولى إلى قل�ق الحال 
ال�ذي ال يح�د، والتي يمكن استش�رافها 
مبك�را في قصيدته )ذكر ما حصل للنبي 
حين أح�ب، دي�وان طيور إلى الش�مس 
المرة، 1984( وصوالً إلى »ش��يرازيات« 
و »اليأس من ال�وردة« و »النازلون على 
الري�ح«. يترك محمد علي ش�مس الدين 

للش���عر 
الحدي�ث  العرب�ي 

مش�روعا ذا طم�وح ج��مال�ي وقيمي 
)Ethique et Esthetique(، يتصالح فيه 
القرآن بآياته المتش�ابهات مع الش�عر، 
ويتصال�ح في�ه أيضاً، عل�ى طريقة بول 

فاليري، الصوت والمعنى.

عمر شبيل يف »غرفة« شمس الدين.. مصاحلة الشعر والغيب
محمد ناصر الدين 

'الفّلويت'
ص�درت عن دار “الكتاب الثقافي”، بالعاصمة األردنية عمان، رواية بعنوان 

“الفلّوتي”، للقاص األردني محمد عبدالله الطاهات والتي تتألف من عش�رة 

أجزاء من القطع المتوس�ط.وتدور أحداث الرواية في بداية القرن الماضي، 

عن حي�اة الفالحين األردنيين وتقدم صورا من حي�اة الفالحين المزارعين 

وعاداتهم والمهن التي كانت سائدة في تلك الفترة.كما تقدم الرواية عالقة 

األردنيي�ن ب�األرض والتجارة التي كانت نش�طة بين األردن وفلس�طين، 

والقواس�م المش�تركة بين ضفتي النه�ر، إضافة الى جوان�ب من الحياة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

كم�ا تعطي رواي�ة “الفلّوتي” صورة واضحة عن فئة تّم تهميش�ها من 

قب�ل الكثير م�ن األدباء والكت�اب والتي تخ�ص فئ�ة الجّمالين.ويركز 

المؤلف ف�ي روايته على حب الفالح ألرض�ه باعتبار من يملك األرض 

يملك المرأة ويملك الحياة من قرنيها.

يش�ار إل�ى أن الكاتب محمد عبدالله الطاهات عض�و في رابطة واتحاد 

الكت�اب األردنيين وحاصل عل�ى جائزة القصة القصيرة األردنية ، وله عش�رة كتب ما بين 

رواية وقصة قصيرة

فوضى يف صف الفلسفة
عن دار “الفارابي للنشر”، ببيروت، صدر كتاب بعنوان “فوضى في صف 

الفلسفة”، للكاتب اللبناني رياض عوض.

إن تجاه�ل الوح�ش القابع في داخ�ل كل منا، أو محاول�ة إلغائه جملة 

وتفصيال، يستحضر الوحش، ويوفر له أسباب التوحش. إن محاوالت 

استئصاله من جذوره من “طبيعة اإلنسان” واعتباره شيئا زائدا يمكن 

التخلص منه، باءت بالفشل، فال األخالق قديمها وحديثها نجحت في 

دحره.إن وجوده ضارب في عمق الوجود، ضروري لوجود الوجود، 

وبدون�ه يس�تحيل تصور الوج�ود. وعليه ف�إذا كان وجوده واجب 

الوج�ود، فإن جّل م�ا يمكن أن يعمل، ينحصر ف�ي تضييق رقعته، 

وحصر أذاه في أضيق نطاق ممكن وذلك أوال باالعتراف به مكونا 

من مكونات اإلنس�ان ال ش�يئا عابرا نجم ع�ن الخطيئة في زمن 

معين، وثانيا: بإقامة المجتمع العادل المنظم.

وثالثا باعتم�اد تربية تتقن المزاوجة بين الذات واإلنس�انية، من 

دون إغفال صعوبة تطبيق، أو تجاهل معضلة أين تنتهي الذات، وأين تبدأ اإلنسانية. 

اصدارات

مالٌك ... ما بعد الوجع؟
�سليمة مليزي 

10 من الفائزين والمرشحين للجائزة العالمية للرواية العربية

هدى بركاتد.محمد برادةد.سعد البازعيد.شكري المبخوت لينا هويان الحسن



في الم�ادة 82 من قان�ون المرافعات 
رقم 83 لسنة 69 يجوز وقف الدعوى 
اذا اتف�ق الخص�وم عل�ى عدم الس�ير 
فيه�ا م�دة ال تتجاوز ثالث اش�هر من 
تاريخ أق�رار المحكم�ة اتفاقهم واذا 
لم يرجع احد الطرفي�ن المحكمة في 
الخمس�ة عش�ر يوم�ا التالي�ة لنهاية 
االجل تبط�ل عريضة الدع�وى بحكم 
القان�ون واذا رات المحكمة ان الحكم 
يتوق�ف عل�ى الفص�ل ف�ي موضوع 
اخر ق�ررت ايقاف المرافع�ة واعتبار 
الدعوى مس�تاجرة حتى يت�م الفصل 
في ذل�ك الموضوع وعندئذ تس�تأنف 
المحكم�ة الس�ير ف�ي الدع�وى م�ن 
النقط�ة التي وقف�ت عنده�ا ويجوز 
الطعن في هذا الق�رار بطريق التمييز 
وايضا اذا اس�تمر وقف الدعوى بفعل 
المدعي او امتناعه عن مدة ستة اشهر 
تبط�ل عريضة الدعوى بحكم القانون 
وتحدث�ت المادة 84 من القانون اعاله 
عن انقطاع المرافعة او انقطاع السير 
ف�ي الدعوى بحكم القانون بوفاة احد 
الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او 
زوال صفة من يباشر الخصومة نيابه 
عن�ه اال اذا كان�ت الدعوى ق�د تهيأت 
للحك�م في موضوعها كما ان الس�ير 
في الدع�وى ال ينقطع بوف�اة الوكيل 
او بانقضاء وكالته بالعزل او االعتزال 
وللمحكم�ة ان تمن�ح اج�ال مناس�با 
للخصم الذي توف�ي وكيله او انقضت 
وكالت�ه وتبلغ�ه بذلك حيث تس�تأنف 
الس�ير ف�ي الدعوى بتبلي�غ من يقوم 
مقام�ه او مقام الخصم الذي انقطعن 
المرافعة عن س�ببه من قبل المحكمة 
او بن�اء على طلب الطرف االخر وعلى 
طل�ب من يقوم مق�ام الخصم وكذلك 
تس�تانف المحكمة السير في الدعوى 
اذا اخط�ر الجلس�ة وارث المتوفي او 
م�ن يقوم مقامه قانون�ا او مقام من 
زالت عنه الصفة وباش�ر الس�ير فيها 
. ويترت�ب وف�ق الم�ادة 86 م�ن هذا 
القان�ون انقطاع الس�ير ف�ي الدعوى 
ووق�ف جميع الم�دد القانونية والتي 
كانت سارية في حق الخصوم وبطال  
جمي�ع االج�راءات التي تحص�ل اثناء 
االنقط�اع. وتختص محكم�ة البداءة 
الت�ي  المس�تعجلة  المس�ائل  بنض�ر 
يخشى عليها من فوات الوقت بشرط 
عدم المس�اس باص�ل الحق وجاء في 
الم�ادة 142 من قانون المرافعات بان 
للمدع�ي ان يتصدر ق�رارا من القضاء 
المس�تعجل يمن�ع المدع�ي عليه من 
الس�فر ويج�وز وايض�ا كم�ا تناولت 
ذل�ك الم�ادة 147 م�ن ه�ذا القان�ون 
ل�كل صاح�ب مصلحة ف�ي منقول او 
عق�ار اذا تجمع لديه من االس�باب ما 
يخش�ى مع�ه خط�ر عاجل م�ن بقاء 
الم�ال تح�ت ي�د حائ�زة ان يطلب من 
القضاء المس�تعجل وضع ه�ذا المال 
تحت الحراس�ة القضائية وادارته الى 
م�ا يثبت ل�ه الحق فيه ويق�دم الطلب 

المستعجل

االستجواب  يف  القانون
جاء في المادة 61 من الدستور العراقي 
الدائ�م الفق�رة الخامس�ة منه�ا وهي 
الموافقة على تعيين السفراء وأصحاب 
م�ن  وباقت�راح  الخاص�ة،  الدرج�ات 
مجل�س الوزراء وكذل�ك الموافقة على 
تعيين رئي�س أركان الجيش ومعاونيه 
ومن هم بمنصب قائ�د فرقه فما فوق 
ورئي�س جهاز المخاب�رات وأيضا بناء 
عل�ى اقت�راح مجلس ال�وزراء وغيرها 
م�ن االختصاص�ات ال�واردة ف�ي هذه 
الم�ادة المهمة حيث يك�ون التصويت 
على القبول داخل أروقة مجلس النواب 
وأيض�ا ف�ان النظام الداخل�ي للبرلمان 
جاء هو االخر في المواد 50 وما بعدها 
م�ن النظام الداخلي حيث إن لكل عضو 
أن يوج�ه إلى أعضاء مجلس الرئاس�ة 
آو رئي�س مجل�س ال�وزراء آو نوابه آو 
الوزراء آو رؤس�اء الهيئات المس�تقلة 
ورؤس�اء الدوائر غير المرتبطة بوزارة 
آو غيرهم من أعضاء الحكومة أس�ئلة 
خطي�ة وذل�ك لالس�تفهام عل�ى آمر ال 
يعلم�ه العضو آو للتحق�ق من حصول 
واقع�ة وص�ل علم�ه له�ا وف�ق طرق 
وأس�اليب مرتبه من خالل درج السؤال 
ووف�ق مواعي�د مح�ددة ويج�وز لهذا 
العضو أن يسحب هذا السؤال ويتراجع 
في إي وقت كما يجوز لخمس وعشرين 
عضو من أعض�اء مجلس النواب طرح 

موض�وع ع�ام للنق�اش فيم�ا يخص 
عم�ل أي جهة م�ن الجه�ات التنفيذية 
ويجوز للعض�و الواح�د أن يقدم طلب 
باالستجواب وبموافقة 25 عضوا حيث 
أن النظام الداخلي أوضح في المادة 61 
من�ه ، بان انتهاء المناقش�ة وإذا اقتنع 
المجلس بوجهة نظر النائب الذي يقوم 
باالستجواب حيث تعد المساءلة منتهية 
في هذه الحالة ، وقد يؤدي االستجواب 
إلى س�حب الثق�ة من الذي يس�تجوب 
وفق اإلجراءات المنص�وص عليها في 
النظ�ام الداخل�ي للبرلم�ان ، حيث يتم 
التصويت على س�حب الثقة وإعفاءهم 
من مناصبه�م وذلك باألغلبية المطلقة 
بعد اكتم�ال النص�اب القانون�ي يعني 
نص�ف ع�دد الحض�ور +1 بع�د تحقق 
نصاب الجلس�ة 163 ص�وت وبالتأكيد 
ف�ان النظ�ام السياس�ي المعتم�د في 
العراق وفق الدستور العراقي هو نظام 
نياب�ي برلمان�ي يعني يك�ون للبرلمان 
س�لطة االس�تجواب والرقاب�ة وكذلك 
التش�ريع فهو القناة التشريعية االولى 
، وف�ق اآللي�ات المتبع�ة في الدس�تور 
والنظام الداخلي .. واالس�تجواب وفق 
ما تقدم يش�ترط الحض�ور إلى أروقة 
مجلس النواب وفي حالة عدم الحضور 
فان مجلس النواب يستطيع أن يناقش 
االدل�ة المقدم�ة غيابي�ا حي�ث تك�ون 

هنا إمام اس�تجواب ومساءلة آو حتى 
توجيه اتهام إلى أي ش�خص يعمل في 
الس�لة التنفيذي�ة ، حي�ث أن التحقي�ق 
هو مش�ابه لإلج�راءات القضائية التي 
تكون في حالة ع�دم حضور المطلوب 
التحقي�ق مع�ه إل�ى إج�راءات غيابية 
لحي�ن حض�وره آو طعن�ه ف�ي ه�ذه 
اإلجراءات المتبعة م�ن مجلس النواب 
كم�ا الب�د من اإلش�ارة هنا إل�ى نقطة 
مهم�ة وهي وقت االس�تجواب والمدة 
الزمني�ة التي تعطى للمراد اس�تجوابه 
للحض�ور يجب أن ال تك�ون قريبة وان 
يراع�ى الظرف الذي يمر ب�ه البلد ، فال 
يمكن مس�اءلة احد القادة العسكريين 
مثال وهو يؤدي واجبه العس�كري في 
مهم�ات قتالية دفاعا ع�ن الوطن فمن 
الممكن أن يؤجل ذلك لحين انتهاءه من 
مهمت�ه كما موعد االس�تجواب البد أن 
يك�ون في زمن قادم غي�ر محرج مثال 
خالل أسبوع هذا موعد قريب وصعوبة 
حض�وره كما الب�د من مراعاة س�رية 
المعلوم�ات التي تناق�ش خصوصا أذا 
كان�ت تمس البل�د من الناحي�ة االمنية 
وأيضا البد من االش�ارة إلى أن التعاون 
يحتاج أن يكون مالزم للسلطات الثالثة.

التشريعية والتنفيذية والقضائية دون 
أي تدخ�ل ال�ن التع�اون ف�ي العم�ل ال 

عالقة له باالختصاصات.

س/ من صكبان عباس جاسم من مدينة الصدر يسأل هل 
يشمل قانون التقاعد العسكري منتسبو القوة الجوية؟ 

 ج �  يش�ملهم النه يسري باحكامه على كل قوات الجيش 
ومنه�ا الق�وات البري�ة والبحرية والجوية وهم منتس�بو 
الق�وات المس�لحة العراقي�ة وبضمنهم منتس�بو القوات 

البحرية. 
س/ م�ن احمد من الكرادة داخل يس�ال ه�ل يجوز تدويل 
قرارات هيئة المس�اءلة والعدالة اي هل يجوز للمشمولين 

وفقا لهذا القانون اللجوء الى المحافل الدولية؟ 
ج � ال يج�وز ذلك الن هذا الموضوع يعالجه قانون داخلي 
عراقي ومستند الى المادة 7 من الدستور والقانون الدولي 
يعالج المشاكل بين الدول مثال نزاع حول نهر او ارض في 
حين هذا القانون هيئة المس�اءلة والعدالة رقم 10 لس�نة 
2008 هو قانون خاص بالعراق وال عالقة له بالمنظمات 

الدولية واالتفاقيات الدولية

الم�ادة 10 م�ن قانون العقوبات العس�كري اوال � العقوبات االصلية وهي : أ � االعدام اماتة الش�خص 
المحكوم عليه رميا بالرصاص ب � السجن المؤبد لمدة عشرين سنة ج � السجن المؤقت السجن اكثر 
من خمس س�نوات الى خمس عش�رة س�نة د � الحبس الش�ديد الحبس اكثر من ثالثة اشهر الى خمس 

سنوات ه� � الحبس البسيط الحبس لمدة 24 ساعة الى ثالثة  اشهر و � الغرامة

 القانوني حسين الحسون 
هن�اك حاالت تمنع س�ماع ش�هادة بعض 
الش�هود بس�بب ع�دم االهلي�ة وال يجوز 
سماع ش�هادة االمناء على السر كالطبيب 
والصيدل�ي والمحام�ي والقابلة والوكالء 
موان�ع  م�ن  مان�ع  والقراب�ة  وغيره�م 
س�ماع الش�هادة فال يجوز سماع شهادة 
الزوجة ضد زوجها والتقبل شهادة الفرع 

عل�ى اصل�ه ما لم يمك�ن منهم�ا بجريمة 
ض�د ش�خصه وال يوجد بش�هادة االصل 
ض�د فرع�ه الم�ادة 68 من قان�ون اصول 
التعارض  الجزائي�ة وكذل�ك  المحاكم�ات 
م�ع صفة الش�اهد فال يج�وز الجمع بين 
صفة الش�اهد والقاضي وعض�و االدعاء 
العام والمحقق وكات�ب الضبط. اذا انفرد 
االب عن االم و الوالد ووالدهم عن الجدات 

واح�د الزوجي�ن ح�از الم�ال كل�ه ولكن 
بحوزة القراب�ة عند ااالممي�ة والتعصيب 
عند الس�نة اذا كان معه احد الزوجين اخذ 
نصيب�ه االعلى والباقي ل�الب باالتفاق اذا 
كان مع�ه اب�ن او بنون وبن�ات او ابن وان 
ن�زل ياخ�ذ اال�ب الس�دس والباق�ي الخر 
واالخرين باالتف�اق. اذا انفردت االم تاخذ 
كل الترك�ه عن�د الجعفري�ة واذا اجتمعت 

مع االخ�وة فهي تحجبهم حجب الحرمان 
ويحجبونه�ا الثل�ث ال�ى الس�دس ولكنها 
تاخذ الس�دس بالفرض والباقي كله بالرد 
فيكون لها كل المال واذا اجتمعت مع االب 
واالخوة فلها السدس ولالب الثلث والباقي 
كل�ه واذا اجتمعت مع االب دون   الوالد او 
االخ�وة فلها الثل�ث ولالب قرض�ا والثلث 
الثال�ث ردا ام�ا االبناء والبن�ات وان نزلوا 

فيحجب�ون االم من الثلث الى الس�دس. قد 
يح�دث ان يوجد ش�خص وارث بوصفين 
وفي مثل هذه الحالة نعطيه ما يس�تحقه 
في الوصفي�ن وتتاتى هذه الحالة في مثل 
ان يكون الشخص زوج وابن عم فانه يرث 
بهذين الوصفين بشرط ان ال يوجد من هو 
اقرب منه فيحجبه في احد هذه الوصفين 

او في كليهما.

املرياث يف القانون

قصـــة قانونيـــــة

عاشت  نضال  ايام ال يشبهها حياة 
اخ�رى فمن�ذ والدته�ا م�ات ابوها 
وبقيت هي وامه�ا واخيها الصغير 
وس�ط هذه الحياة  الغاية  ال قريب 
وال معين سوى الله الذي رزق امها 
بموهب�ة حياك�ة الس�جاد االرضي 
بع�د ان ادركت ان�ه ال معيل لها في 
المحنة سوى االعتماد على النفس 
ايام واي�ام دبرت حاله�ا ولم تترك 
ابنته�ا وابنه�ا اال  وه�م يس�يرون 
ف�ي ايام الدراس�ة باس�تمرار رغم 
العي�ش  ش�ظف  عان�ت  الظ�روف 
وصعوب�ة الحي�اة حت�ى انه�ا ل�م 
تتعش�ى م�ع والوالد الي�ام طويلة 
لكن نض�ال وصل�ت ال�ى الجامعة 
ومحم�د ابنه�ا الصغي�ر تطوع في 
الكلية العسكرية حتى يكون ضابط 
بحج�م الدنيا بعد ايام قادمة تحقق 
الحلم وصار محمد ضابط وانتقلوا 
الى حي اخر وترك�وا الماضي بكل 
ما تحتويه من الم وحزن لكن نضال 
ظلت تحمل حظا اسود فهي ليست 
جميلة بالمقدار الكافي الذي يسمح 
لها ان تتزوج تجاوزت ال 25 س�نة 
ول�م يتقدم اح�د لخطبته�ا حاملة 
الش�هادة الجامعية لكن ما الفائدة 
م�ن الش�هادة الجامعي�ة اذا كانت 
العواط�ف واالحساس�ي تجاهه�ا 

معطلة لكنها لم تصمد امام النزوات 
والغرائ�ز فانحرفت باتجاه اخر في 
مسالك الرذيلة واالنحالل االخالقي 
ضاع�ت وضاعت جه�ود امها التي 
ربتها احسن تربية بدات تخرج من 
الكثيرين في سلوك التفكك والفساد 
حتى صارت سيرتها على كل لسان 
حتى جاء ي�وم واجهتها امها بهذه 
االش�اعات وطلب�ت منه�ا ان تكف 
وال تجلب لها الفضائح س�واء كام 
او اخيها محمد الضابط الذي يعادل 
س�معتة الحياة كلها وهكذا صارت 
نضال عل�ى المحك حت�ى جاء يوم 
ضبط�ت نض�ال م�ع مجموعة من 
النساء المنحرفات في بيت للدعارة 
واثن�اء التحقي�ق ، قالت ان لها اخر 
ضابط ق�ام المحق�ق باالتصال به 
ليحض�ر ال�ى مرك�ز الش�رطة ولم 
يد االم�ر طويل حتى ع�رف محمد 
التفاصي�ل الح�ادث وادر كان عليه 
ان يتص�رف به�دوء وروي�ة ودون 
فضائح واستلم اخته نضال وسارا 
معا في احدى الشوارع وساد صمت 
اثقل م�ن صوت المقابر حتى قالت 
بصوت باك�ي انا س�انتحر وتوجه 
اثنان نحو الجس�ر وق�د طفت على 
س�طحه نجوم ج�اءت من س�ماء 
صافية واضوية كثيرة وبين ترقب 

محمد وتقدم نضال بخطوات ثابتة 
نح�و النه�ر اراد ان يص�رخ خلفها 
اال ان كلمات�ه جمدت على الش�فاه 

وقفزت نضال نح�و النهر في حين 
ندت من محمد صرخة طويلة قالها 
ال  ال لك�ن غاب�ت نض�ال وتجمه�ر 

الن�اس واخرج�ت من قب�ل القوى 
النهري�ة وتجمه�ر حوله�ا الن�اس 
وراقبها محم�د مصفرة الوجه مع 

ش�يء من الزرقة نظر نحوها كانه 
ال يعرفها ساله الضابط الذي يقود 

الدورية هل تعرفها قال ال

انتحار بنت بعد ضبطها ببيت دعارة
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نوال العيد
اس�أل أي ش�خص على اخت�الف موقعه أو س�نه عما 
يجب له وعليه، س�تصطدم بجهله البسيط أو المركب 
بحقوقه وواجباته، وس�تراها مبنية عل�ى اجتهاداته 
الش�خصية ورؤاه الفردي�ة التي لم تعتم�د على مادة 
علمي�ة مؤصل�ة، وكنتيجة طبيعية له�ذه االجتهادات 
س�تراها متباينة من ش�خص آلخر.تعمدت أن أس�أل 
طالباتي وزميالتي األكاديميات عن الالئحة ففوجئت 
ب�أن الكثير لم يقرأها أو قرأ مادة تعنيه من دون بقية 

المواد، 
وس�ألت مجموعة من ربات البيوت عن بعض حقوق 
الم�رأة فتفاج�أت بع�دم معرفته�ن لها، وعل�ى هذه 
األمثلة قس نس�افر لدول�ة أخرى م�ن دون أن نعرف 
مالنا وعلينا، ونتسوق ونتزوج ونسهم ونتدرب... و... 
مع غياب ثقافة الحقوق، ما يجعل كالً منا يتساءل ما 

السبب في غياب الثقافة الحقوقية لدى المجتمع ؟
ال ش�ك في تضافر مجموعة من األسباب في غياب أو 
تغييب هذه الثقافة، تبدأ من الفرد ذاته وتمر بأس�رته 
وتنتهي بمؤسس�ات المجتمع، م�ا يؤكد على ضرورة 
االلتفات لها واعتمادها كأساس في الخريطة الثقافية 
للفرد ، وعدم تحميل جمعية حقوق اإلنسان أو الهيئة 
المس�ؤولية الكاملة في غياب هذه الثقافة، ولذا صار 
الكثير يعتق�د أن الجمعية األهلية أو الهيئة الحكومية 
ه�ي الت�ي س�ترفع تعس�ف بع�ض األزواج وضربهم 
لزوجاتهم، وستخلص االبن من تقصير أبيه والعكس، 
وستقلل المطالبات القضائية في المحاكم، وهي التي 
ستوفر فرص عمل للشباب العاطل، وستدعم الموظف 
ليتخلص من تعسف رئيس�ه، وسيظل الجميع يسعى 
ويفك�ر في الحق وما له من دون أن يعرف واجبه وما 

عليه، ويفكر في الحق بعد سلبه منه.

الثقافة القانونية

القضاء املستعجل رقم 
83 لعام 1969



رغم عل�م وثقافة الس�يدة أم جم�ال”54” 
س�نة،، إال أنها تص�دق وتؤم�ن بمعتقدات 
وأفكار وهمية حس�ب ق�ول ابنتها الكبرى 

سها.
وتوضح سها قائلة، “على سبيل المثال، إذا 
انسكبت القهوة على األرض فتستبشر أمي 
بالخير، أما إذا انسكبت على الثياب فتنفعل 
العتقادها أن مكروها سيحدث، كذلك غسل 

المالبس في يوم الجمعة يذهب بالرزق”.
وتضيف، “الغريب أن والدتي ما تزال تؤمن 
وتطب�ق حرفيا كل هذا، وأس�ألها ما عالقة 
النظافة بال�رزق كل هذا من عند الله، وترد 
بالقول هذا صحيح لكن هذا ما وجدنا عليه 
آباءن�ا وأمهاتنا وأخذناه منه�م، وما علينا 
س�وى تنفي�ذه وتطبيق�ه تفادي�ا لحدوث 

المكروه”.
ن�وال العط�ار )35 عام�ا( الت�ي ه�ي على 
إطالع ودراية ف�ي بعض المعتقدات تقول، 
“الصدفة هي التي تعطي لبعض المعتقدات 
أعينن�ا عل�ى  المصداقي�ة، ونح�ن فتحن�ا 
موروث�ات قديم�ة، ومنه�ا؛ أن رف�ة العين 
اليسرى فأل سيئ والعين اليمنى فأل حسن، 
و”الحكة” باليد اليس�رى تعني تسلم نقود، 
وباليد اليمنى نعطي بها نقودا لشخص ما، 
و”الغص�ة” ف�ي األكل أو أثناء ش�رب الماء 

تأتي بهدية من قريب”.
وتعت�رف العط�ار أنه�ا تؤم�ن بكثي�ر من 
المعتقدات، فإذا ما صادفتها قطة س�وداء 
تتشاءم بذلك اليوم، وإذا ما نعق غراب أيضا 
ت�ردد في س�رها “الله�م اجعل ه�ذا اليوم 
خي�را”، وعلى عكس ه�ذه المخلوقات تجد 
في صوت هديل الحمام وأصوات العصافير 
كلها مدعاة للتفاؤل والخير، وكذلك مش�ي 
الطف�ل على يديه ورجليه م�ن الدالئل على 

قدوم الضيوف”.
موروث�ات  ه�ي  باألش�ياء  والمعتق�دات 
قديم�ة تتوارثها األجي�ال، وغالبا ما تكون 
م�ن نتاجات البيئة التي يعيش�ها اإلنس�ان 
وأثرها فيه، ويتدخل فيه�ا العامل الثقافي 

واالجتماعي.
أموره�م  يعلق�ون  كثيري�ن  أن  والغري�ب 
الحياتي�ة المهم�ة عل�ى ه�ذه المعتقدات، 
وهن�اك م�ن ال يخط�و خطوة ف�ي عمل ما 
إذا تش�اءم م�ن ش�يء، إذن ه�ي معتقدات 

متداولة بين األجيال.
ونس�رين نصرالل�ه أيض�ا لديه�ا معتقدات 
تؤم�ن به�ا، إذ تق�ول “إن طني�ن األذن من 
المعتق�دات الت�ي نؤمن به�ا، وورثتها عن 
وال�دّي وأج�دادي، فعندم�ا أش�عر بطنين 
مفاج�ئ داخل أذني اليمن�ى، فهذا يعني أن 
هناك أشخاص يذكرونني بالخير، وإذا كان 
الطنين باألذن اليس�رى، فهناك من يذكرني 

بالسوء”.
أم�ا ربة المنزل هال�ة عبدالرحمن فهي من 
األش�خاص الذي�ن يخاف�ون العي�ون ذات 
الل�ون األزرق وم�ن له�م أس�نان “فرق”، 
وتق�ول، “يع�رف ع�ن الش�خص صاح�ب 
العيون الزرقاء بأنه حسود، وكذلك صاحب 
األس�نان المتفرقة، وإذا اجتمعت الصفتين 

في الشخص كانت مصيبة كبرى”.
ويبين الس�يد أبو مراد”62” س�نة،أن هناك 
معتقدات راس�خة في األذهان منذ الوالدة، 
وم�ن بينه�ا أنن�ا “نلجأ إل�ى الط�رق على 
الخش�ب إلبعاد الحس�د عن أنفس�نا أو عن 
أبنائنا، ويذكر بأنه اختلف ذات مرة مع أحد 
أصدقائه على ه�ذا التصرف، كونه وصفها 
)بالخراف�ات( وكان�ت طريقت�ه بالحدي�ث 

سيئة جدا”.
ويزيد أبو مراد عل�ى هذه المعتقدات قائال، 
“وم�ن المعتقدات الموروث�ة أنه إذا عطس 
شخص ما وكان آخر يتحدث فتأتي تصديقا 
لما يقوله”، ومن المعتقدات المضحكة، أن 
والدتي كانت تس�ارع بكس�ر إح�دى جرار 
الفخار عند مغادرة ش�خص سيئ للمكان، 

داعية أن يذهب بشره عنا”.
االختصاصي االجتماعي د. حسين الخزاعي 
يبي�ن أن المعتق�دات أو )الخراف�ة( تزدهر 
كلما قل المس�توى المعرفي والثقافي لدى 
أبن�اء المجتمع.ويق�ول، “طمأنينة واهية، 

تل�ك الت�ي تنبث�ق ع�ن اس�تخدام التعاويذ 
والتمائم ل�دى البعض، وكأن مس�تخدمها 
يلج�أ إل�ى إحالة مش�كلته إلى ق�وة خفية 
تسانده وتخفف من هواجسه، لذا قد يشعر 

مستخدمها براحة نفسية وهدوء”.
ويوض�ح أن الصح�ة العقلي�ة هي أس�اس 
التنمية البش�رية وتقدم المجتمعات، وهذه 
الصح�ة تتحقق بقبول كل م�ا هو منطقي 

والتحرر من أفكار باطلة ليست موثقة.
وحينم�ا كان اإلنس�ان الش�عبي ال يجد من 
وس�ائل العلم الحديثة التي نعيشها اآلن ما 
يفس�ر له كل ما يتعلق بالظواهر الطبيعية 
المحيط�ة به أو ما يع�رض له من عوارض 
متعلق�ة بجس�مه، كما يقول خبي�ر التراث 
كم�ال لطيف س�الم ، فإنه يمي�ل إلى إيجاد 

تفسير غيبي يركن إليه ويقتنع به”.
والحياة، وفق س�الم ، مقس�مة في األصل 
ما بي�ن البن�اء األس�طوري والذي يش�مل 

كل الورائي�ات والغيبي�ات، ثم ج�اء الدين 
الذي اس�تطاع أن يوفر لإلنس�ان مظلة 
تفس�يرية ويريح نفس�ه م�ن مغامرة 
الحل�ول الت�ي نظنها مغلوط�ة مع أن 

واالجتم�اع  النف�س  علم�اء 
غير  ي�رون  والميثلوجيا 

ذلك.
الدي�ن،  بع�د  وج�اء 
 ، س�الم  بحس�ب 
عص�ر النهض�ة ف�ي 
العلمية  اإلختراع�ات 

وما شابه ذلك، ووالدة 
الكثير من النظريات التي 
حقق بها اإلنسان نصرا 
العالم  كبيرا في معرفة 

ونفسه.
ويشيرسالم  إلى أن مثل 
هذه المعتقدات انتشرت 

في البيئات الش�عبية في 
زم�ن م�ا وكان�ت متوارثة 

باعتبارها مسلمات، لكن اآلن 
وبع�د انتش�ار العل�م والثورات 

التكنولوجي�ة الهائلة أصبح�ت هذه األمور 
على أرفف الدراسة والبحث الدراسي فقط. 
ويوضح قائال “فمس�ألة حك�ة اليد اليمنى 
واليس�رى مثال هي أم�ور بيولوجية بحته 
متعلق�ة بأجهزة الجس�م، والعالم المتقدم 
الذي اش�تغل على االختراع�ات تجاوز هذه 
المس�ائل عل�ى الرغم من وج�ود معتقدات 
شعبية عنده حتى في أكثر الدول الصناعية 
تقدم�ا مث�ل إلماني�ا وبريطانيا”.ويؤكد :” 
عل�ى أن المعتقدات انحس�رت إلى حد كبير 
مع وج�ود ثمرات التكنولوجي�ا المتقدمة، 
التي أصبحت تفس�ر لإلنس�ان وتنقل له ما 

يج�ري وم�ا س�يجري 
محيط�ه  ف�ي 

المحسوس والدليل على 
الجوية  التنب�ؤات  ذل�ك 
األخيرة التي تم رصدها 
العاصفة  وص�ول  قب�ل 
م�ن  بأكث�ر  الثلجي�ة 

أس�بوع في حين م�ا زلنا 
الكثير من الحكايات  نشهد 

الش�عبية والموروثات حول 
“ثلج�ات” مثله�ا كان�ت في 

الخمسينيات أو الستينيات.

»األرسار العائلية«.. خط أمحر خيرتقه الصغار

إفش�اء األس�رار الزوجية كان س�ببا رئيس�يا في نشوب 
العدي�د من الخالف�ات الزوجي�ة بمنزل عائل�ة أبو راضي 
الت�ي لم تت�وان زوجته عن نق�ل كافة أخب�اره وتفاصيل 
حياتهما الزوجية للغير، األمر الذي جعله يستشيط غضبا 

ويطلقها. 
وتعت�رف قائلة، “لم أت�ردد عن البوح ف�ي أي مجلس عن 
الحديث ع�ن حياتي الزوجي�ة، اعتقدت بأنه�ا فضفضة، 
وش�اء القدر أن ينكش�ف أمري ويصل إلى زوجي، بعد أن 
نقل�ت إحدى صديقات�ي الخبر لزوجها ال�ذي نقله بدوره 
لزوجي، لتنتهي حيات�ي الزوجية حينها، ولكن بعد تدخل 
األهل واألق�ارب عدت للمنزل واعدة بعدم إفش�اء أي أمر 

يتعلق بحياتنا الزوجية”.

إسرار ام نشرة إخبار؟
قد يلجأ الكثير من النساء، بل والعديد من الرجال، للحديث 
ع�ن حياتهما الزوجية، والبوح بأس�رار بيوتهم وكش�ف 
الغط�اء عن خصوصياته�م لألق�ارب أو األصدقاء بحجة 
الفضفض�ة ت�ارة، وطل�ب النصيح�ة واالستش�ارة تارة 
أخرى، حتى تتحول تلك األسرار إلى نشرة أخبار، وتنتهك 
خصوصية العالقة الزوجي�ة على يد أحد طرفيها )الزوج 
أو الزوج�ة(، األمر الذي قد يهدد كيان األس�رة، ويقوض 
أركانها وينذر بهدمها، في حال اكتشاف أحد الزوجين ما 
فعله الطرف اآلخر، وحينها لن يجني من أفش�ى األسرار 

إال الحسرة والندم، ولكن بعد فوات األوان.
تؤك�د الموظفة ربى عبد الهادي أن هناك زوجات يس�ئن 
إلى أزواجه�ن ويصفنهم بأوصاف غير الئقة في مجالس 
النس�اء، ويتعم�دن االس�تهزاء به�م وكش�ف أس�رارهم 

الخاصة وكل ما يعني أسرتهم.
وتعتبر أن العديد من النساء يبالغن في الشكوى من الحياة 
الزوجي�ة، مثل خضوع الرجل ألهله، وتضيف، “خصوصا 
إحدى صديقاتي في العمل، التي ال تكف بحديثها يوما عن 

التذمر من زوجها وعائلته”.
وترى أن اختالف األزواج والغموض والتردد في مكاشفة 
الش�ريك بالعيوب تؤدي إلى الشكوى للغير واتساع نطاق 
ه�ذه المجال�س الت�ي تعقده�ا النس�اء كل م�رة في بيت 

إحداهن وعلى مس�امع األطفال أحيانا، ما يسبب مشاكل 
كثي�رة لألس�رة ويؤثر عل�ى تماس�كها وعلى نفس�يات 

األطفال ونظرتهم لألب. 

الضغوط والمشاكل احد األسباب
وتب�رر أروى س�معان عدم حف�ظ األس�رار الزوجية بأن 
ضغ�وط الحي�اة والمش�اكل الت�ي تعاني منه�ا الزوجة، 

خاصة ربة المن�زل تدفعها إلى الش�كوى لصديقاتها من 
قبيل الفضفضة، وأنه�ا دائما ما تحرص هي وصديقاتها 
عل�ى التجمع، لمناقش�ة أم�ور الحياة العام�ة والخاصة، 
حي�ث تعرض كل منهن مش�كلتها لتس�تفيد م�ن تجارب 

الغير.
وتضي�ف، “ال أرى خط�أ ف�ي الحديث م�ع صديقاتي عن 
حيات�ي الزوجية فهن يفدنني كثيرا، خاصة عندما يحتدم 
الخالف بيني وبين زوجي، فكثيرا ما كادت حياتي الزوجية 

أن تنتهي، وبفضلهن حياتي مستمرة حتى اآلن”.
أما عروبة مصطفى )28 عاما( فتش�تكي من عدم حفاظ 
زوجها على أس�رارهما الزوجية قائل�ة، “لم أتصور يوما 
أن يخب�ر زوجي ش�قيقه بكل ش�اردة وواردة عن حياتنا 
الخاص�ة، حي�ث أنني علمت باألمر ش�عرت ب�أن كرامتي 

هدرت وبأن عائلة زوجي اختلست مني حياتي”.
وتضيف، “فاجأني رده بأن األمر عادي جدا، وبأن تجارب 
أفراد أس�رته في الحياة أفضل من�ه، وكان من الضروري 
استش�ارتهم، ال يتوقف زوجي عند هذه اإلستش�ارات بل 
يخبر امه ب�كل ما يتعلق بالبي�ت والوظيفة، بل وحتى ما 

يتعلق براتبي”.
تس�تطرد قائل�ة، “ال يمك�ن تصور م�دى اإلح�راج الذي 
ينتابني عندما تناقشني والدته أو أحد إخوته في ما أنوي 
تغيي�ره مثال ف�ي بيتي، إلى درجة أنني أصبحت أش�عر أن 

الكل يعرف تفاصيل حياتي وأسرارها”.

اضطرابات نفسية
يبين االختصاصي النفس�ي د. خليل العبيدي أن الش�ريك 
الذي يفش�ي األس�رار الزوجي�ة لديه اضطرابات نفس�ية 
تجلع�ه ال يع�ي س�لبيات أو خط�ورة ما يق�دم عليه، كما 
يوضح أن الش�ريك الذي يفش�ي االس�رار الزوجية يعتبر 
)ثرثارا( ال يستطيع أن يوقف نفسه عن الهذيان، وعندما 
ال يج�د م�ا يتحدث عن�ه ينتقل إل�ى الحديث عن األس�رار 

الزوجية.
ويلف�ت إل�ى أن هناك أس�بابا اجتماعية أيض�ا تقف وراء 
الكشف عن األسرار الزوجية منها أن الشريك الذي يفشي 
باألس�رار الزوجي�ة ل�م يتل�ق تنش�ئة اجتماعية س�ليمة 
ومتزن�ة، تمنع�ه من الكش�ف ع�ن خصوصي�ات عالقته 

الزوجية.
ويؤكد تأثير ذلك على األطفال والعالقة األس�رية، لذا فإن 
الكش�ف عن األس�رار الزوجية للغرباء يؤثر بشكل سلبي 
عل�ى األطفال، حيث يعيش�ون حالة من القلق والش�عور 
بالدوني�ة والنق�ص أمام تلك االس�رار الت�ي يخجلون من 
سماعها، كما يعيشون حالة من الوهم والوساوس، حيث 
يعتبرون أن كل من ينظر إليهم يتحدث عن أسرار والديه.

الحرص على احترام الخصوصية
يبي�ن استش�اري اإلجتم�اع األس�ري مفيد س�رحان أن 
الصفات الحمي�دة في التعامل بين الناس حفظ األس�رار 
وعدم إفش�ائها، وه�ي مطلوبة ف�ي التعام�الت جميعا، 
س�واء داخل األس�رة أو بي�ن األصدقاء أو بي�ن الزوجين 
بشكل خاص، ألن إفشاء األس�رار قد يؤدي إلى مشكالت 
كبيرة ق�د تصل لحد الط�الق، واألصل أن يح�رص الزوج 
أو الزوج�ة عل�ى عدم إفش�اء أس�راره وخصوصياته إلى 
اآلخري�ن وأال يتح�دث بها في مجالس�ه الخاصة ألن ذلك 
ينم عن اس�تخفاف واس�تهتار بالحياة الزوجية التي هي 
رباط مقدس. ويضيف، كما أن من المهم أن يدرك الجميع 
ف�ي حالة معرفتهم ب�أي موضوع خاص ألح�د الزوجين 
أن يحرص�وا عل�ى عدم الحدي�ث فيه ونقله إل�ى غيرهم، 
والواقع يشير إلى أن كثيرا من المشكالت األسرية سببها 
إفش�اء األس�رار وتناقلها بين الناس، إذ أن ذلك يؤدي إلى 

ردة فعل قوية لدى الطرف اآلخر.
وأيضا من المهم أن ال تسمح األسرة لنفسها بالحديث في 
أس�رار اآلخرين وفق سرحان، س�واء األقارب أو الجيران 
أو األصدق�اء ألن ذل�ك س�يؤدي إلى وصول هذه األس�رار 
إلى األبناء الذين ربم�ا يتناقلونه بينهم دون إدراك ووعي 
لخطورة ذلك، باإلضافة إلى أن ذلك يعني بالنس�بة لهم أن 
ه�ذه األمور يمكن تداوله�ا وبالتالي ربم�ا ينقلونهم إلى 
ابائهم وأمهاتهم بعض األس�رار التي ربما عرفوها بحكم 
الس�ن ودخ�ول منازل األق�ارب واألصدق�اء، فعلى األهل 
أن يع�ّودوا أبناءه�م على عدم نق�ل المعلومات واألخبار، 
وكذل�ك عل�ى الكب�ار أن يحرص�وا على ع�دم الحديث في 
خصوصيتهم أمام األطفال حتى الصغار منهم، ولألس�ف 
بع�ض الكب�ار يطلبون م�ن الصغ�ار البحث ع�ن األخبار 

واألسرار لنقلها أليهم.

»  افشاء  األرسار الزوجية« فضفضة تتحول اىل نرشة اخبار

المستقبل العراقي/خولة كامل 

www.almustakbalpaper.net

تحقيقات12  العدد )1097(  االحد 29 تشرين الثاني 2015

»اخلرافات«: موروثات قديمة تتوارثها األجيال

تعرضت الس�يدة أم حازم “32” س�نة ،وزوجها 
للعدي�د من المواقف التي س�ببت لهما اإلحراج، 
عندم�ا كش�ف ابنه�م الصغير النق�اب عن أمور 
تخ�ص المنزل أم�ام اآلخري�ن، رغ�م تنبيههما 
الدائم له بضرورة عدم الحديث مع اآلخرين عن 
األم�ور التي تحصل في المنزل، إال أن جهودهما 

لم تفلح.
وتذك�ر أم حازم موقفا وضعه�ا فيه أحد األبناء 
عندم�ا قال أمام جدته ألبيه أن والدته تتذمر من 
المجيء لزيارتها خصوصا وأن عليها أن تزورها 
يوم�ا بعد ي�وم “فبمج�رد اس�تقبالها له صرخ 
وقال، جدتي أم�ي ال تحب زيارتك دائما”، وكان 
حجم اإلحراج كبيرا بالنسبة لها ولزوجها، ولم 
يكن من الجدة س�وى الرد، “م�ن يأتي إلينا أهال 

وسهال، ومن ال يأتي اهال وسهال أيضا”.
وتضي�ف أم ح�ازم “رغ�م أن حمات�ي داعب�ت 
صغي�ري، إال أن اس�تقبالها لنا ف�ي المرات التي 

ج�اءت بع�د ه�ذا الموقف ل�م تك�ن كالمعتاد”، 
وأن  الصغي�ر  إثب�ات خط�أ  متابع�ة “حاول�ت 
كالم�ه غي�ر حقيقي، إال أنني أش�ك في قناعتها 

بالتبرير”.
تح�اول بع�ض الس�يدات إخف�اء خصوصي�ات 
بيوتهن وأس�رهن ع�ن اآلخرين وما يتناقش�ن 
به م�ع ازواجهن وأفراد أس�رهن ، حفاظا على 
استمرار الحياة الزوجية في أمان وعدم السماح 
ألحد من بعيد أو قريب بالتدخل في حياتهن دون 
أن تدري أولئك النس�اء أن في منازلهن “وكاالت 
إع�الم” لنقل األخب�ار أو “أطباق�ا القطة” تبث 
الخب�ر بث�ا حيا، وذل�ك من خ�الل أطفالهن بكل 
عفوي�ة وبراءة، حيث يتفوه�ون بما يحدث في 
منازله�م من مواقف وأحادي�ث قد يرغب الكبار 
ف�ي إخفائها عن اآلخرين، وه�ذا البوح من قبل 
الصغار غالبا ما يضع ذويهم في مواقف محرجة 

وأخرى قد تتسبب في إشكاليات عائلية.
فيم�ا تحمل خولة صالح )38 عاما( مس�ؤولية 

إفشاء أسرار المنازل من قبل الصغار إلى الكبار 
الذين يلجؤون إلى اس�تدراجهم بطرق وأساليب 
مختلف�ة، ودفعه�م إلى الكش�ف عما ي�دور في 

منازلهم وبين أفراد أسرهم.
وتؤك�د صالح أن البعض هو الذي يدفع الصغير 
بأس�ئلته إلى س�رد ما يحدث، وبرهنت على ذلك 
بقصتها الواقعية مع جارتها التي تستغل دخول 
صغيرته�ا للع�ب مع بناته�ا لتبدأ بس�ؤالها عن 

أمور األسرة.
وتق�ول “عندم�ا تع�ود طفلتي إلى المن�زل تبدأ 
بسؤالي أسئلة غريبة عرفت فيما بعد أنها توجه 
لها من قبل الجارة التي ال يفوتها أن تسأل أيضا 

عن أكلنا وأين ذهبنا، ومن أين جئنا”.
وتعت�رف صال�ح بأنه�ا غير ق�ادرة عل�ى منع 
صغيرته�ا من الحديث م�ع اآلخرين عما يحدث 
داخل محي�ط العائلة، كما أنها ليس�ت الوحيدة 
التي باتت تخش�ى أن يزل لس�انها ف�ي الحديث 

أمام صغير يورطها فيما بعد في مشكلة ما.

ويرى الس�يد  س�الم مهدي )أب ألربعة أطفال( 
أنه ال يلجأ لتوصية أبنائه بالحفاظ على أس�رار 
عائلتهم، فقد غرس بهم منذ الصغر معنى كلمة 
)األس�رة( وكيفي�ة الحف�اظ عليه�ا وال س�يما 
أس�رارها فهي خصوصية للعائلة ليس من حق 

أحد اإلطالع عليها.
يق�ول “ال أنكر أن أبنائي يقعون بزالت اللس�ان 
أحيانا، ولألس�ف هذا بسبب اس�تدراج اآلخرين 
لهم بأس�لوب ما، لكن ب�ذات الوقت لم أوصيهم 
يوما بعدم البوح لآلخري�ن بتفاصيل عائالتنا”، 
متابع�ا “لكني على يقي�ن أن الطفل منذ الصغر 
األه�ل  يوجهه�ا  أن  فإم�ا  س�لوكياته،  يعت�اد 

لإليجابية أو تنحدر نحو السلبية”.
من جهتها تؤكد االختصاصية االرشاد التربوي 
سناء االبراهيمي  على ضرورة أن يفهم األطفال 
م�ن قبل ذويه�م معنى خصوصية م�ا يدور في 
المنزل حيث يعي الصغير أن هناك أمورا ال يجب 
أن يطلع عليها حتى األقرب�اء واألصدقاء، ومع 

مرور الوقت، سيدرك معنى ومفهوم خصوصية 
المن�زل، فبعض األطفال يش�رعون في الحديث 
عن أهلهم ومنازلهم وأش�قائهم ليجذبوا انتباه 
واهتم�ام اآلخري�ن، وق�د يكون األطف�ال بذلك 
مقلدين آلبائهم ممن يتحدثون أمام الصغار عن 

اآلخرين ومنازلهم وعائالتهم.
وتبي�ن أن الطفل أحيان�ا يقلد والدي�ه، وتفاديا 
لكثير من اإلحراج والخجل وحتى االش�تباك مع 
اآلخرين بس�بب إفش�اء الصغار ألس�رار الكبار 
يوض�ح أن الخط�وة األولى في تف�ادي ذلك كله 
تكمن في تعليم الطفل أن إفش�اء أسرار العائلة 
والمن�زل من األمور غير المس�تحبة التي تزعج 
الوالدي�ن، وأن هن�اك أحادي�ث أخ�رى يمكن أن 

يجذب من خاللها اآلخرين.
من جانب�ه يدع�و االختصاص�ي االجتماعي،د. 
حس�ين الخزاع�ي الوالدين إل�ى االلت�زام بعدم 

أم�ام إفش�اء أس�رار  اآلخري�ن 
ألن  ق�د أبنائه�م،  الصغ�ار 

يعم�دون إلى ذلك من باب التقليد، ويش�دد على 
تجن�ب االعتم�اد عل�ى العنف ف�ي معالجة هذه 
المش�كلة، ألن�ه يفاقمه�ا، م�ع ض�رورة وقف 
اللوم المس�تمر واتباع الح�وار، وضرب األمثلة 
كطريقة على االحتجاج على مثل هذا التصرف. 
القصة والمث�ل قد يكونان طريق�ا أمثل لألهل، 
والتطرق إلى حوادث وقصص مش�ابهة لغرس 
مفهوم االحتفاظ باألم�ور العائلية داخل نطاق 
األس�رة، وعدم الحديث مع الغرب�اء عن العائلة 
والبيت، وفق الخزاعي. ويوجه الخزاعي رسالة 
إلى الكثيري�ن ممن يحاولون االطالع على حياة 
اآلخرين من خ�الل صغارهم، هذا التصرف غير 
مقب�ول ويتنافى مع ما نحاول غرس�ه من قيم 
دينية وأخالق حمي�دة في نفوس الصغار، ومن 
الضروري احترام براءة الطفولة وعدم إقحامها 
في حشرية البعض باالطالع على أسرار وحياة 

اآلخرين. 

المستقبل العراقي/عال التميمي 
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ُيمكن الق�ول إن ظاهرة مماثلة 
حدثت ف�ي األس�واق المالية. فمنذ 
الخسائر المؤلمة التي تسببت فيها 
المالية، سعى المستثمرون  األزمة 
إلى طرق جدي�دة وُمعقدة من أجل 
اللع�ب ف�ي الس�وق بأم�ان أكث�ر. 
وكثي�ر منه�م لج�أ بش�كل متزايد 
االس�تثمار  اس�تراتيجيات  إل�ى 
“المنهجي�ة” القائمة عل�ى أجهزة 
الكمبيوتر، الت�ي تهدف إلى تعظيم 
العوائ�د وتخفي�ف المخاط�ر ف�ي 
الوق�ت نفس�ه – بغ�ض النظر عن 

ظروف السوق.
عوام�ل الجاذبية ف�ي هذا األمر 
ُيمك�ن فهمه�ا. فكثي�ر م�ن عوائد 
االستثمار لشركات إدارة الصناديق 
التقليدية كان�ت ذات أداء منخفض 
باستمرار، على الرغم من أن هذا لم 
ُيقلّل من رس�ومها الباهظة. وهذا 
عّزز من جاذبية صناعة االستثمار 
المنهج�ي، وأوجد جي�ا جديدا من 
الذي�ن  العلم�اء  األص�ول  مدي�ري 
ُمعقدة  خوارزمي�ات  يس�تخدمون 
للتغلّب عل�ى الس�وق. صناديقهم، 
الُمتحّررة من أغال التحّيز البشري 
ورد الفع�ل البط�يء، ُتس�ّخر قوة 
الس�تغال  الكمبيوت�ر  أجه�زة 
االس�تثمار  ف�رص  م�ن  المايي�ن 
الضئيلة بش�كل مس�تمر وتلقائي، 
م�ن خ�ال اس�تخدام أدوات إدارة 
المخاطر الُمتطّورة التي تهدف إلى 
ترويض التقلّبات بدالً من الش�عور 

بالرعب منها.
البورص�ة  اضطراب�ات  لك�ن 
األخيرة أث�ارت مخاوف جديدة من 
أن ه�ذه االس�تراتيجيات المأتمت�ة 
والقائمة على الخوارزميات ُتفاقم 
المش�كات، وال تعزل المستثمرين 
عنه�ا. ويخش�ى بع�ض المحللي�ن 
والمستثمرين من أن االستراتيجيات 
المنهجي�ة ه�ي نس�خة مالي�ة من 

فكرة مفعول “الكوبرا”.
يقول أن�درو لو، أس�تاذ المالية 
في كلية س�لون ل�إدارة في معهد 
ماساتشيوستس للتكنولوجيا “كّنا 
ُنرّب�ي أفاع�ي الكوب�را، ونحن اآلن 
ُنطلقها في البرّية. ينبغي لنا القلق 
بشأن هذه الظاهرة الُمتنامية )...( 

فهذه لم تُعد صناعة منزلية”.
ويخش�ى بع�ض المحللي�ن من 
أن ظهور اس�تراتيجيات االستثمار 
المنهج�ي جعل�ت األس�واق حت�ى 
أق�ل قابلي�ة للتنب�ؤ بكثي�ر، وأكثر 
تقلّب�اً، وُيحتم�ل أن تك�ون ُعرضة 
للح�وادث الُمفاجئة الت�ي ال ُيمكن 
تفس�يرها في حال اس�تمر صعود 
دور الت�داوالت المأتمت�ة القائم�ة 

على الخوارزميات.
وُيحّذر فاديم زلوتنيكوف، كبير 
إليانس  االستراتيجيين في ش�ركة 
بيرنش�تاين إلدارة األصول، من أن 
“تحديد كل دورة استثمارية يتم من 

خ�ال الرغبة الجماعي�ة في تجّنب 
أخطاء ال�دورة الس�ابقة. إذا أخذنا 
ه�ذا األمر إل�ى ح�دوده القصوى، 
غالباً ما ُيصبح ه�و الحافز لألزمة 

الُمقبلة”.

هلع الأ�سواق
شهر آب )أغسطس( كان واحداً 
من الش�هور األصعب على اإلطاق 
بالنس�بة إلى البورص�ات العالمية. 
“مؤشر الخوف” في وول ستريت؛ 
مؤشر فيكس الذي يقيس توّقعات 
المس�تثمرين للتقلّ�ب، ارتف�ع إلى 
أعل�ى مس�توياته في س�تة أعوام. 
أيل�ول  ف�ي  االضط�راب  واس�تمر 
)س�بتمبر(، األمر الذي جعل الربع 
الثال�ث ه�و األس�وأ بالنس�بة إل�ى 

األسهم منذ عام 2011.
وكان هن�اك كثير من األس�باب 
األساس�ية لاضطراب - وال سيما 
افتق�ار الثق�ة باالقتص�اد الصيني 
- لك�ن بع�ض المحللي�ن ومديري 
عل�ى  بالل�وم  يلق�ون  الصنادي�ق 
استراتيجيات االس�تثمار المنهجي 

لتسّببها في تضخيم االنهيار.
وال توجد تعريفات واضحة، لكن 
االس�تثمار المنهجي ه�و جزء من 
الصناعة المالية “الكمّية” األوسع، 
التي تعتمد عل�ى التطورات الهائلة 
في القوة الحاس�وبية الس�تخراج 
ف�رص ُمربحة م�ن األس�واق. من 
األنص�ار رفيع�ي المس�توى هناك 
“بريدجووت�ر” وAQR، وهما أكبر 
مجموعتين لصنادي�ق التحّوط في 
العالم، وفي المملكة المتحدة هناك 

وينتون كابيتال وفرع AHL التابع 
لمجموعة مان.

تخفي�ف  أس�اليب  م�ن  واح�د 
ج�ذب  ش�عبية  األكث�ر  المخاط�ر 
تدقيقا خاصا. كثي�ر من الصناديق 
المنهجية تس�تهدف مستوى معينا 
من التقلّب في األسواق، استناداً إلى 
األدل�ة األكاديمية ب�أن االضطراب 
يغلب عليه أن يعمل على توليد مزيد 
من االضطراب، والهدوء يغلب عليه 
أن يؤدي إلى مزيد من االس�تقرار. 
لذلك عندما ُتصبح األسواق ُمتقلّبة، 
والصناديق التي تستهدف التقلّبات 
ُتصبح حذرة، وعندما تهدأ األسواق، 
يعود المستثمرون المنهجيون إلى 

الغوص مرة أخرى.
إذا كان هن�اك صن�دوق  مث�ا، 
أس�هم منهجي يه�دف إلى الحفاظ 
عل�ى ثب�ات تقلّباته عند نس�بة 10 
ف�ي المائة، فعليه اس�تخدام الرفع 
المالي لُمضاعفة تعاماته في حال 
انخفض متوسط اضطراب األسهم 
إل�ى 5 في المائة. من ناحية أخرى، 
البورص�ة،  تقلّب�ات  إذا تضاعف�ت 
عندها يجب على الصندوق تخفيض 
تعامات�ه إلى النصف. تبّين أن هذه 
اس�تراتيجية ناجحة خ�ال معظم 
العقد الماضي، من خال مس�اعدة 

المستثمرين على تفادي الخسائر.
صنادي�ق  أح�د  رئي�س  يق�ول 
التحّوط المنهجي�ة: “إذا كان هناك 
ش�يء أفضل م�ن اس�تهداف تقلّب 
لعب�ة  تجرب�ة  باس�تثناء   - ثاب�ت 
الت�اروت أو اللج�وء إل�ى التنجي�م 
ج�داً  ُمهتم�اً  س�أكون  عنده�ا   -

بسماعه”.
م�ع ذل�ك، كثي�ر م�ن المحللين 
المنافس�ين  الصنادي�ق  ومدي�ري 
يخشون أن استراتيجيات االستثمار 
التي ُترّكز على التقلّبات في الواقع 
ُتفاقم االضطراب الذي يسعون إلى 
تجّنب�ه، من خال إجب�ار الصناديق 
تخفي�ض  عل�ى  تلقائ�ي  بش�كل 
التعامات ف�ي منتصف عملية بيع 
ُمكّثف�ة، األمر الذي يجع�ل التقلّب 
أس�وأ ويخل�ق حلق�ة ُمفرغ�ة من 
كوبرم�ان،  لي�ون  األفع�ال.  ردود 
التح�ّوط  صنادي�ق  مدي�ري  أح�د 
 CNBC المعروفي�ن، ق�ال لش�بكة
ف�ي أوائل أيلول )س�بتمبر(: “يبدو 
أن اآلالت تس�ود”. رئي�س أوميجا 
أدفاي�زرز ُيلق�ي بالل�وم عل�ى من 
ُيس�ّميهم “المس�تثمرين الفنيين/

على مس�توى النظ�ام المالي” في 
أدائ�ه الس�يئ في آب )أغس�طس(، 
ويجادل ب�أن هذه االس�تراتيجيات 
القائم�ة عل�ى أجه�زة الكمبيوت�ر 
عملت على تضخيم األزمة. وأضاف 
ف�ي حديثه إلى القن�اة التلفزيونية 
في�ه،  ال�ذي نش�أت  العال�م  “ف�ي 
والعالم الذي نشأ فيه وارن بافيت، 
عندما ينخفض شيء ما فإنك تريد 
امت�اك مزيد منه، وفي العالم الذي 
نح�ن فيه اآلن، إذا ارتفع ش�يء ما 
فإنك تري�د امتاك مزي�د منه، وإذا 
انخف�ض فإن�ك تريد امت�اك قليل، 
وهذا أم�ر مخالف للح�دس تماما. 

إنه يفتقر إلى المنطق”.
الصنادي�ق  مدي�ري  بع�ض 
والمحللي�ن ه�م أكث�ر ت�رّدداً ف�ي 

ف�ي  “اآلالت”  عل�ى  الل�وم  إلق�اء 
تفاقم أزمة آب )أغسطس(، لكنهم 
يقض�ون مزي�دا م�ن الوق�ت على 
نح�و متزايد في محاول�ة فهم هذا 
الواق�ع الجدي�د القائ�م أكث�ر على 
أجه�زة الكمبيوتر. ويعت�رف لوكا 
االس�تراتيجيين في  باوليني، كبير 
ش�ركة بيكليت إلدارة األصول، بأن 
“الس�ؤال الكبير هو ما تأثير جميع 
ه�ذه االس�تراتيجيات المأتمتة في 
الس�وق. نحن ال نع�رف تماماً. إننا 
نق�وم بمزي�د من العمل ح�ول هذا 

اآلن”.

توازن املخاطر
باس�م  معروف�ة  اس�تراتيجية 
“ُمع�اِدل المخاطر” جذبت اهتماماً 
خاص�اً. صناديق ُمع�اِدل المخاطر 
تس�تثمر في مجموعة متنوعة من 
فئات األص�ول وفق�اً الضطرابها، 
بهدف إبقاء مس�اهمة التقلّب لكل 
منها ثابتة ومس�اوية للتالية. هذه 
أثبت�ت نجاحها في  االس�تراتيجية 
العقود األخيرة، لكن يخشى بعض 
النّق�اد أنه من خ�ال إعادة التوازن 
اس�تجابة إلى االضطراب بإمكانها 
في الواقع تعميق مسارات السوق.

حت�ى إن بع�ض التقليديين في 
االس�تثمار يرون أوجه تش�ابه مع 
المحاف�ظ  “تأمي�ن  اس�تراتيجية 
االس�تثمارية”، وهي اس�تراتيجية 
لمن�ح  تصميمه�ا  ت�م  أخ�رى 
المس�تثمرين مزيدا من األمان في 
الثمانينيات، لكنها في نهاية المطاف 
س�اعدت على إثارة أزم�ة “اإلثنين 
األسود” عام 1987. وُيجادل رالف 
س�يجال، كبير اإلداريين لاستثمار 
في “س�يجال براينت آن�د هاميل”، 
ش�ركة إدارة األص�ول الت�ي يوجد 
مقره�ا في ش�يكاغو “ه�ذه فكرة 
قديمة ف�ي زجاجة جدي�دة. تماماً 
مثل اس�تراتيجية تأمي�ن المحافظ 
االس�تثمارية، فه�ي تنج�ح حت�ى 

تتوقف عن النجاح”.
م�ع ذل�ك، اس�تراتيجية ُمعاِدل 
المخاطر ربما ُتعيد التوازن بش�كل 
بطيء جداً على نحو ال يكفي لتكون 
له�ا مس�اهمة معقول�ة ف�ي أزمة 
الش�هر الماض�ي. مدي�رو صناديق 
المخاطر يعترضون بش�دة  ُمعاِدل 
عل�ى المزاعم، م�ع توجيه بعضهم 
أصابع االتهام إلى صناعة استثمار 
منهجية رفيعة المس�توى أخرى - 
ُتس�ّمى “مستشارو تداوالت السلع 

األساسية”.
إال  االس�م،  م�ن  الرغ�م  عل�ى 
الس�لع  ت�داوالت  مستش�اري  أن 
األساس�ية هم في الواقع صناديق 
تحّوط تتبع االتجاه العام وتستخدم 
الخوارزميات والُمشتقات من أجل 
اللع�ب ف�ي مجموع�ة متنوعة من 
الت�ي  المالي�ة  األوراق  األس�واق. 

انخفضت تميل إلى االنخفاض أكثر، 
وتلك التي ارتفع�ت تميل لمواصلة 
االرتف�اع، م�ا يمنح دفع�ة لعبارة 
أن “االتج�اه  الُمبتذل�ة  االس�تثمار 
ه�و صديقك”. ويحّول مستش�ارو 
الس�لع األساس�ية األمر  ت�داوالت 
البده�ي إل�ى أطروحة االس�تثمار 

األساسية الخاصة بهم.
القط�اع يرف�ض االّدع�اء بأنها 
ُعرض�ة  أكث�ر  األس�واق  تجع�ل 
رئي�س  يق�ول  الح�ادة.  للتقلّب�ات 
أح�د مستش�اري ت�داوالت الس�لع 
األساسية: “من المحتمل أننا نعمل 
على تربية أفاعي الكوبرا، من خال 
اإلق�دام على ش�يء يجع�ل النظام 
محفوف�اً بالمخاطر. أن�ا أُفّكر في 
ذل�ك كثيراً، لكنن�ي ال أعتقد أن هذه 
هي الحال. نحن لسنا أغبياء، فنحن 

نحاول بالفعل تقليص التأثير”.
ب�ي  “جي�ه  محلل�و  ويعتق�د 
مورجان” أن هناك نحو 500 مليار 
دوالر من األصول في استراتيجيات 
الصعي�د  عل�ى  المخاط�ر  ُمع�اِدل 
العالم�ي، و350 ملي�ارا أخرى في 
اس�تراتيجيات مستشاري تداوالت 
السلع األساسية. لكن من المحتمل 
أن هن�اك مجموعة أكب�ر بكثير من 
األم�وال تس�تجيب بس�رعة أكب�ر 
بكثي�ر الرتف�اع التقلّبات من خال 
البيع، ولألس�واق الهادئة من خال 
مجموع�ة  ع�ن  الش�راء.البيانات 
أوسع من صناديق األسهم السلبية 
مع نوع من التقلّب الذي يس�تهدف 
“التركي�ب” ُمتفّرق�ة، لك�ن “جيه 
ب�ي مورجان” ُيق�ّدر أن هناك نحو 
360 مليار دوالر فقط في منتجات 
التأمين ُتسّمى “الرواتب التقاعدية 
الُمتغّيرة” التي تس�تهدف مستوى 
معّينا م�ن االضطراب وتس�تجيب 
بس�رعة لاضطراب�ات. م�ع ذل�ك 
العالم الشامل للصناديق الحّساسة 

للتقلّبات ربما يكون أكبر بكثير.
بالت�اس، المحل�ل ف�ي بن�ك يو 
بي إس، متش�كك ف�ي أن الصناديق 
المنهجية لعبت دورا كبيرا في أزمة 
آب )أغسطس(. وُيجادل في تقرير 
ص�در أخي�را، بأن�ه في حي�ن إنها 
تستطيع “قطعاً” ُمفاقمة أي أزمة 
م�ن الناحي�ة النظري�ة، إال أن ذل�ك 
“موض�ع ش�ك كبير” م�ن الناحية 
العملي�ة. لكنه ُيقدم ُمّتهما محتما 
آخر: شركات التداول عالية التردد. 
مجموع�ات الت�داول عالي�ة التردد 
تنش�ر أيض�اً خوارزمي�ات فائق�ة 
الس�رعة لاس�تفادة م�ن فروقات 
األسعار العابرة، وقد جذبت تدقيق 
الهيئ�ات التنظيمية بس�بب دورها 
األس�واق  اس�تقرار  زعزع�ة  ف�ي 
المزع�وم - أب�رزه ف�ي “االنهي�ار 
الخاطف” عام 2010. كتب بالتاس 
الت�ي  المضطرب�ة  الفت�رة  “ف�ي 
اس�تمرت أكثر من أس�بوعين، مع 

نش�اط كبير خال اليوم، نعتقد أن 
صناديق التداول عالية التردد ُيمكن 

أن تكون قد لعبت دوراً”.

اخلطاأ الب�سري
المنهجي  االستثمار  مجموعات 
بحج�ة  االتهام�ات،  م�ن  تس�خر 
أن المحللي�ن ومدي�ري الصنادي�ق 
المنافس�ين ُيبالغون بشكل صارخ 
في م�دى اس�تجابة خوارزمياتهم 
لارتفاع في التقلّبات، وميلهم إلى 

إعادة التوازن ووزنهم بشكل عام.
هن�اك نح�و 18 تريلي�ون دوالر 
صنادي�ق  ف�ي  فق�ط  موج�ودة 
االستثمار المش�تركة في الواليات 
بتقدي�رات  مقارن�ة  المتح�دة، 
“جيه ب�ي مورج�ان” البالغة نحو 
1.2 تريلي�ون دوالر عل�ى الصعي�د 
االس�تراتيجيات  ف�ي  العالم�ي 
الحّساس�ة للتقلّب�ات. ع�اوة على 
ذلك، المس�تثمرون البشر هم أكثر 
ُعرض�ة بكثي�ر لنوب�ات الذعر التي 

ُتفاقم االضطرابات.
مجموع�ة  أكب�ر  بريدجووت�ر، 
العال�م  ف�ي  التح�ّوط  لصنادي�ق 
اس�تراتيجية  ف�ي  والمس�تثمرة 
مع�اِدل المخاطر، قال�ت في تقرير 
مس�تثمري  “إن  أخي�را  ص�در 
المش�تركة  االس�تثمار  صنادي�ق 
لألسهم يميلون إلى البيع استجابة 
النخفاض األس�عار ألنهم يصابون 
بالقلق الش�ديد، وهم أكب�ر بكثير. 
ولنفرض أنه�م يميلون بالفعل إلى 
القي�ام بذلك، ماذا ينبغ�ي أن نفعل 
حي�ال األم�ر - من�ع أولئ�ك الذي�ن 
يرغبون في البي�ع عندما تنخفض 

األسعار”؟
م�ع ذل�ك، س�واء كان�ت أجزاء، 
أو كل عال�م االس�تثمار المنهج�ي 
ه�و  التقلّب�ات  يس�تهدف  ال�ذي 
البورص�ة  تقلّب�ات  عل�ى  الُم�ام 
ف�ي آب )أغس�طس(، يق�ول بعض 
المحللي�ن ومدي�رو الصناديق “إن 
هذا ه�و الواق�ع الجديد لألس�واق 
ال�ذي ببس�اطة يج�ب أن يتكّي�ف 
مع�ه المس�تثمرون: أكث�ر تقلّب�اً، 
وأكثر اعتم�ادا عل�ى التكنولوجيا، 
حي�ث الخوارزمي�ات مهم�ة بقدر 
المتداول البش�ري الذي يجلس في 
قاعة التداول في أحد مصارف وول 
س�تريت أو ش�ركة إلدارة األصول 

في بوسطن”.
بالحم�اس  الجمي�ع  يش�عر  ال 
بش�أن هذا االحتمال. يقول لو، من 
كلي�ة س�لون ل�إدارة “إن التداول 
بطبيعت�ه  س�يئاً  لي�س  المنهج�ي 
وهو هنا ليبقى، لكن المس�ألة هي 
أن م�ا من أح�د هن�اك لُيراقب هذا. 
نح�ن ال نملك إطار العمل التنظيمي 
ال�ازم للتعامل مع ه�ذا النوع من 
الت�داوالت. إننا بحاجة إلى معالجة 

هذا األمر على وجه السرعة”.

خوارزميات لرتويض األسواق اجلاحمة
       روبن ويجلزويرث

اأفاعي الكوبرا حتظى باحرتام يف الثقافة الهندية، لكن احُلكم الربيطاين اتخذ وجهة نظر �سلبية جتاه الأفاعي ال�سامة. تعهد امل�سوؤولون بجائزة ُمزية مقابل كل ُثعبان ميت - وهو برنامج، وفقًا 
للتقاليد القت�سادية، كانت له نتائج عك�سية فظيعة. بداأ الهنود املُغامرون يف تربية اأفاعي الكوبرا لتح�سيل اجلائزة، ما ا�سطر احلكومة ال�ستعمارية اإىل التخّلي عن اخلطة. بعد ذلك اأطلق املُرّبون 
املُحبطون اأفاعي الكوبرا التي ل قيمة لها، الأمر الذي فاقم من انت�سارها. مل يتم تاأكيد الق�سة بالكامل من ِقبل املوؤرخني، لكن مت�ّسك بها القت�سادي الأملاين، هور�ست �سيبريت، الذي ن�سر يف 2001 

كتاب “مفعول الكوبرا”، الذي يتحدث عن احلوافز ال�ساّرة والعواقب غري املق�سودة. وحّول الكتاب احلكاية اإىل مثال قوي على كيف اأن احللول لأي م�سكلة ُيكن اأن جتعلها اأ�سواأ.

    فيليب المبيرت

ه�ل صناعة الوق�ود األحفوري 
في سبيلها إلى سقوط كبير؟ مارك 
كارن�ي يعتق�د أنها قد تك�ون. هذا 
األس�بوع حذر محافظ بنك إنجلترا 
الوق�ود  تح�رق  الت�ي  الش�ركات 
األحف�وري، أو تنقب الس�تخراجه 
من األرض، من أن الغالبية العظمى 
من احتياطيات الوق�ود األحفوري 
في العالم يمكن أن تكون “عالقة”، 
وأنها أصبحت “غير قابلة لاحتراق 
حرفيا م�ن دون تكنولوجيا التقاط 
الكرب�ون المكلفة”. يج�ب عليك أن 
تك�ون قادرا عل�ى أن تأخ�ذ وجهة 
نظر مس�ؤول البن�ك المركزي على 
محم�ل الثق�ة. علين�ا أال ننس�ى أن 
كارن�ي لي�س رج�ا يش�كل آراءه 
الماض�ي  الش�هر  باس�تهانة. ف�ي 
أص�در بن�ك إنجلت�را أح�دث تقرير 
للتضخ�م، وثيق�ة مكون�ة م�ن 46 
البيانية  بالرس�وم  صفح�ة تزخ�ر 
واألرقام حول كل ش�يء ابتداء من 
ثق�ة مدي�ري المش�تريات إلى عدد 
يق�ول  الت�ي  اإلضافي�ة  الس�اعات 
العمال إنهم س�يقضونها في العمل 
لو أنه�م فق�ط تمكنوا م�ن العثور 
عل�ى وظيفة. ه�ذا التقري�ر إنجاز 
كبي�ر ألبحاث ال يمك�ن أن يضطلع 
به�ا أن�اس يعمل�ون ف�ي مجاالت 

أخرى، إال إذا كانوا على وشك إجراء 
تغيي�ر عجي�ب ف�ي مس�ار عملهم. 
لكن عندما انته�ى كارني وزماؤه 
من دراس�ة البيانات، قرروا اإلبقاء 
على أس�عار الفائدة دون تغيير عند 
0.5 ف�ي المائة للش�هر ال� 77 على 
التوالي. هذه العادة للتحليل الدقيق 
ه�ي أيض�ا واج�ب، ألن مس�ؤولي 
البن�وك المركزية يمارس�ون تأثيرا 
هائا. ف�ي العادة هم يس�تخدمون 
ه�ذا النفوذ لجع�ل االقتص�اد أكثر 
اس�تقرارا. )لماذا البريطانيون على 
وجه العموم يتوقع�ون من العصر 
الحالي للتضخ�م المنخفض للغاية 
أن يك�ون قصيرا؟ الس�بب في ذلك 
إل�ى حد كبي�ر هو ألن البن�ك يعتقد 
ذلك أيض�ا(. وفي الع�ادة يتجنبون 
التصريحات الت�ي يمكن أن تعرض 
ليس�ت  ه�ذه  للخط�ر.  صدقيته�م 
مؤسس�ة تش�عر باالرتي�اح لفه�م 
األم�ور على نحو خاطئ. لذلك ربما 
تك�ون قد افترْضَت، عندما س�معت 
كارني يتح�دث عن احتم�ال تدمير 
الصناع�ات الت�ي تمث�ل نح�و ثلث 
قيمة أسواق األسهم والسندات في 
العال�م، أن كلمات�ه مدعوم�ة بأدلة 
قوية. ما الذي يمكن أن يكون عليه 
هذا الدليل؟ ليس األمر أن اس�تهاك 
الطاقة آخذ في االنخفاض. بل على 
العك�س تماما؛ ملي�ارات من الناس 

في آس�يا وإفريقي�ا وأماكن أخرى 
يتمتع�ون اآلن بحياة أفضل إلى حد 
كبير ألن العالم ينتج س�نويا ضعف 
الطاقة التي كان ينتجها في -1980 
85 ف�ي المائ�ة منها مس�تمدة من 
الوق�ود األحف�وري. وتعتقد وكالة 
الطاقة الدولية أن الطلب على الطاقة 
س�يزداد بنس�بة أخرى تبلغ 30 في 
المائة بحلول ع�ام 2040. إذا كانت 
ه�ذه التوقعات صحيح�ة في جزء 
منها، فسيتم استخراج احتياطيات 

الوق�ود األحف�وري بس�رعة أكب�ر 
في الس�نوات المقبل�ة - ولن تكون 
عالقة ف�ي باطن األرض. هل يمكن 
للطل�ب المتزاي�د عل�ى الطاق�ة أن 
يكتفي بمص�ادر أخرى غير الوقود 
األحف�وري؟ ال يوج�د أي دليل على 
أنه يمكن أن يكون كذلك. أي شخص 
يرى أن اإلنسانية بصدد التحول في 
المس�تقبل القريب إلى نظام طاقة 
خال من الكربون، واس�ع ومعقول 
األسعار، إنما هو شخص يحدق في 

سراب. تصريحات كارني لم تستند 
إل�ى أي توقعات لما س�يحدث فعا 
ف�ي أس�واق الطاقة، إنما اس�تندت 
الصادرة  الكرب�ون”  إلى “ميزاني�ة 
الدول�ي  الحكوم�ي  الفري�ق  ع�ن 
المعني بتغيُّر المناخ. إنها تقديرات 
جمعه�ا باحثون في مج�ال المناخ 
تتعلق بمقدار ثاني أكس�يد الكربون 
الذي تس�تطيع اإلنس�انية أن تنفثه 
إذا كانت تري�د فرصة معقولة للحد 
من ارتفاع درجات الحرارة درجتين 

مئويتي�ن فوق مس�تويات م�ا قبل 
الثورة الصناعية. الحد من االنبعاثات 
ه�و بالطبع اله�دف الصحيح، لكن 
الحقيق�ة المزعج�ة ه�ي أن تقليل 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي 
تحقق ف�ي العالم الصناعي إما كان 
مكلفا بش�كل ال يطاق، وإما أصبح 
ممكنا بسبب مزيج وقود أحفوري 
مختل�ف. ف�ي الفئ�ة األول�ى توجد 
طاقة الرياح والطاقة الشمس�ية - 
التكنولوجي�ا التي اختارتها ألمانيا، 
والت�ي تحقق�ت مؤهاته�ا البيئية 
بتكلف�ة ضخمة على المس�تهلكين 
والشركات. في جميع أنحاء العالم، 
ه�ذه الصناعات اس�تهلكت كميات 
هائلة من رأس المال في الس�نوات 
العش�ر الماضية، ومع ذلك لم تقدم 
سوى نس�بة ضئيلة من احتياجات 
الطاق�ة العالمي�ة. بالطب�ع هن�اك 
م�كان لتولي�د كهرب�اء خالي�ة من 
الكربون، لكن من الحماقة أن نعتقد 
أن هذه التكنولوجيا التي ال تزال في 
مراحله�ا األولى هي ف�ي أي مكان 
قريبة من جع�ل الوقود األحفوري 

غير اقتصادي. 
المتح�دة  الوالي�ات  حقق�ت 
تخفيض�ات كبي�رة ف�ي انبعاث�ات 
الكربون في الوقت الذي عززت فيه 
الق�درة التنافس�ية االقتصادية من 
خال االس�تثمار المكثف في مزيج 

مختلف م�ن الوقود األحفوري. في 
العقد الماضي تمكنت صناعة الغاز 
الصخري من فطم مولدات الكهرباء 
عن العم�ل بالفحم الحج�ري، الذي 
هو أقذر بكثير من النفط. إنها ثورة 
م�ا كان له�ا أن تحدث ق�ط لو كان 
المنقبون عن الغاز يئس�وا من رفع 

احتياطياتهم فوق سطح األرض.
ه�ذا الي�أس ال�ذي يعتب�ر ف�ي 
غي�ر محله ويأتي بنتائج عكس�ية، 
ه�و بالضب�ط م�ا يمك�ن أن يتولد 
ع�ن التصريح�ات الت�ي م�ن قبي�ل 

تصريحات كارني. 
المس�تثمرون من�ذ اآلن قلقون 
م�ن احتمال أن تعم�ل األخطاء غير 
المقص�ودة م�ن قب�ل الحكوم�ات 
والهيئ�ات التنظيمي�ة عل�ى تجريد 
األص�ول المفيدة م�ن قيمتها. هذا 
سيردعهم عن ضخ مئات المليارات 
اس�تثمارات  ف�ي  ال�دوالرات  م�ن 
حيوي�ة جدي�دة ف�ي طاق�ة إنت�اج 

النفط والغاز. 
ه�ذا من ش�أنه تجري�د مليارات 
الناس في البلدان النامية من أفضل 
فرصة لهم لإفات من الفقر. ومن 
ش�أنه أن يمن�ع الصناع�ة العالمية 
من التحول من الفحم الحجري إلى 
أن�واع الوقود األحف�وري األنظف. 
ستكون تلك مأس�اة - وهي مأساة 

ال داعي ألن تتحملها اإلنسانية.

اإلنسانية ال تزال بحاجة إىل الوقود األحفوري
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خمتصون ينتقدون أداء الوطني أمام األردن ويأملون التعويض 
يف املباريات الرسمية

الق�دم  لك�رة  العراق�ي  املنتخ�ب  خ�ر 
ودي�ا بثالث�ة اه�داف مقاب�ل ال يشء من 
نظ�ره االردن�ي يف لق�اء جمعهما ضمن 
استعداداتهما للتصفيات املزدوجة املؤهلة 

لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.
وس�جل اله�دف االول للمنتخ�ب االردن�ي 
الالعب حمزة الدردور يف الشوط الثاني من 
املباراة , كما س�جل نف�س الالعب الهدف 

الثاني يف الدقيقة 78 .
فيما سجل مدافع املنتخب الوطني سامح 
س�عيد هدفا بالخط�أ يف الدقيق�ة 80 من 

عمر املباراة .
وتأت�ي املواجهة الودية قبيل ايام من لقاء 
العراق منتخب فيتنام واس�تضافة االردن 
منتخب اس�راليا يف 8 من الش�هر الجاري 

بمشوار التصفيات املزدوجة.
هذا وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني 
ابعاد الالعبني اس�امة ع�ي وصفاء جبار 
قب�ل الس�فر اىل فيتن�ام من اج�ل مالقاة 
منتخبها يف الجول�ة الثالثة من التصفيات 
االس�يوية املزدوجة .وقال املدرب املساعد 
للمنتخ�ب الوطن�ي ن�زار ارشف : ان وفد 
املنتخب س�يغادر اىل فيتنام ، مشرا اىل ان 
الالعب�ني املحرف�ني س�يصلون اىل فيتنام 
“الجه�از  أن  أرشف  االثنني.وب�ني  الي�وم 
الفن�ي قرر االس�تغناء ع�ن خدمات العب 
الطلبة اس�امة ع�ي والعب زاخ�و صفاء 
لع�دم  فيتن�ام،  اىل  املغ�ادرة  قب�ل  جب�ار 
الحاج�ة لخدماته�م يف الوق�ت الح�ارض، 
حيث س�يعود الالعبان اىل بغداد.يش�ار إىل 
أن املنتخب الوطني خر وديا مع منتخب 
االردن بثالثي�ة نظيفة، وس�يواجه فيتنام 
يوم الخميس املقب�ل يف الجولة الثالثة من 
التصفيات االس�يوية املزدوجة .من جانبه 
انتق�د مختصون بالش�أن الكروي املحي، 
أداء املنتخ�ب الوطني أمام نظره األردني 
يف املب�اراة الودي�ة التي خره�ا املنتخب 
بثالثي�ة نظيفة، وبينم�ا اعترب بعضهم أن 

املنتخب يسر يف طريق محفوف باملخاطر، 
أع�رب آخرون أن تك�ون الخس�ارة دافعا 
للتعوي�ض يف املباري�ات الرس�مية. يقول 
امل�درب كري�م ناف�ع: إن "الخس�ارة أم�ر 
متوقع فنحن نحن نسر لطريق محفوف 
باملخاط�ر ولنف�ق مظلم بال ش�ك"، مبينا 
أن "الك�رة العراقية تفتق�ر ملن ينقذها اىل 
التغي�ر الجذري عىل جميع املس�تويات".

وأض�اف نافع أن "حل�ول الرقيع ال تنفع 
وس�يواجه املنتخ�ب صعوب�ات كث�رة يف 
املباريات املقبلة وال اعتقد أننا سنتأهل إىل 
املونديال"، مؤك�دا أن "الالعبني املحرفني 
ه�م فق�ط م�ن يرف�ع مس�توى املنتخب 
الوطني".بدوره أكد املدرب حس�ن كمال: 
أن "أداء املنتخب لم يكن بمستوى الطموح 
البدني�ة  الهجومي�ة وال  الناحي�ة  ال م�ن 
وكان مم�ال رغ�م عدم لم وج�ود إصابات 
لالعب�ني أو اي إش�كالية أخ�رى"، معتربا 
أن "املنتخ�ب استس�لم للمنتخ�ب االردني 
بكل س�هولة وهذا جع�ل األداء غر منتج 
او يعط�ي انطباع بالندية للخصم ".وتابع 
كمال أن "عىل الرغم من كون املباراة ودية 
لكنها تحس�ب والتأريخ يسجل وكان من 
املفروض أنى يكون دافعا معنويا ونفسيا 
تحضراً ملباراة فيتنام"، متمنيا أن "تكون 
الخس�ارة دافع�ا للتعويض رغم قس�اوة 
النتيج�ة والبد أن يس�توعب املدرب األمور 
السلبية وتصحيحها مستقبال".من جانبه 
اعترب املدرب يونس القطان، أن " مستوى 
املنتخ�ب كان هزي�ال ومخيف�ا وظهر بال 
ل�ون أو طع�م أو رائحة"، مش�را إىل أن " 
الفريق ينقص�ه الكثر فنيا وأكثر أش�ياء 
املخيف�ة هو عدم وج�ود روح باملنتخب".

وأضاف القطان أن "هناك تكرار لألخطاء 
الدفاعي�ة التي تحدثنا عنها س�ابقا فضال 
عن ع�دم توفر بدالء حقيق�ني لالعبني"، 
واصفا "الخس�ارة ب�)التاريخي�ة(، والبد 
أن يس�تفيد منها الجهاز الفني والالعبون 
كي ال تكون صدمة ومراجعة الحس�ابات 

يف مباراة فيتنام املقبلة".

المستقبل العراقي/ متابعة

أجويرو: سعيد بأهدايف اخلمسة 

مساعد كلوب يؤكد موافقته عىل تدريب 
ليفربول

إنريكي: ما حدث يف ملعب إشبيلية ال ُيصدق

منتخب الشباب يفوز عىل املالديف بخامسية

حق�ق منتخ�ب الش�باب ف�وزا كب�را ع�ىل منتخ�ب 
املالديف، عندما تغلب عليه األحد، بخماس�ية نظيفة 
يف تصفيات آس�يا، ليقطع نصف الطريق نحو التأهل 

للنهائيات.
وتمكن املنتخب من الس�يطرة عىل املباراة ليسفر ذلك 
عن تسجيل خمسة أهداف تناوب عىل تسجيلها عالء 
عباس الذي سجل هدفني ومحمد حسن هدفني ايضا 

وأمر صباح.

وبهذا الف�وز يكون املنتخب قط�ع نصف الطريق 
نح�و التأه�ل لنهائي�ات آس�يا بع�د ان وض�ع يف 
رصيده س�ت نقاط من مباراتني مس�جال سبعة 

أه�داف دون ان يدخل مرماه أي هدف وس�يلتقي 
يف مباراته األخرة املنتخب البحرين.

كربالء حيرز لقب بطولة الفرات األوسط باجلودو

آرسنال يغري سانشيز لتجديد عقده

مورينيو حيمل احلكم 
مسؤولية اخلسارة 

أعلن االتحاد العراق�ي للجودو، أن منتخب 
محافظة كربالء توج بطال ملنافسات بطولة 

األوس�ط  الف�رات 
الت�ي اختتمت يف 
كربالء، مبينا أن 
أفرزت  البطولة 
م�ن  العدي�د 
الطاقات الشابة 

الواع�دة.
وقال 

األم�ني الع�ام املس�اعد لالتحاد مع�ن عبد 
الصاح�ب اله�ر إن "منتخب كرب�الء توج 
بطال لبطولة الفرات األوسط التي اختتمت 
يف محافظ�ة كرب�الء بمش�اركة منتخبات 
أف�رزت  "البطول�ة  أن  مبين�ا  املنطق�ة"، 
العديد من الطاقات الش�ابة التي ينتظرها 
مس�تقبل كبر يف مجال اللعبة، س�يما وأن 
البطولة ش�ملت جميع الفئ�ات العمرية".

وأض�اف اله�ر أن "منتخب كرب�الء تمكن 
م�ن حصد اللق�ب لجمي�ع الفئ�ات ، فيما 
أحرز منتخب النجف مركز الوصيف لفئات 
واملتقدم�ني،  والش�باب  األش�بال 
الديوانية  منتخ�ب  وح�ل 
الثالث لجميع  باملركز 
واحت�ل  الفئ�ات، 
منتخب بابل مركز 

الوصيف لفئة الناش�ئني" .وأشار الهر 
اىل أن "العب منتخب كربالء للناش�ئني 
عالء مب�ارك ، حصل ع�ىل لقب أفضل 
الع�ب يف البطول�ة الت�ي أدار نزاالتها 
الح�كام الدوليني عي صكبان ، كاظم 
جبار ، موفق هاني ، محمد عبد الرضا 
، فالح جاسم ، ورضغام املسلماني" 
، وأع�رب الهر عن ش�كره "لالتحاد 

الفرعي للجودو يف محافظة كربالء 
ومديرية ش�باب ورياضة كربالء 

، فض����ال ع���ن جم�يع 
املنتخبات املش����اركة 

ه����ذا  إلنج��احهم 
تجسد  الذي  الكرنفال 
الجماهري  بالحضور 

الكبر".

يس�عى نادي آرسنال املنافس يف الدوري 
إىل  الق�دم،  لك�رة  املمت�از  اإلنجلي�زي 
الحفاظ عىل نجمه التش�يي أليكسيس 
سانش�يز من اطم�اع املربص�ني خالل 

فرة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وكش�فت صحيف�ة )دي�ي م�رور( الربيطانية 
أن آرس�نال س�يقدم عرض�ا رس�ميا للتش�يي 

سانش�يز يمت�د إىل 5 س�نوات م�ن اج�ل تجديد 
عق�ده م�ع املدفعجية.وس�تحاول ادارة الغانرز 
إغراء سانشيز )27 عاما( براتب إسبوعي ضخم 
يقدر ب� 130 ألف جنيه إس�رليني )6.76 مليون 
جني�ه إس�رليني س�نويا(.وينتهى عق�د العب 
أودينيزي األسبق مع الغانرز صيف العام 2018، 
كما ويعد سانش�يز عن�را مهما وأساس�يا يف 
تشكيلة آرس�نال.وإنتقل املهاجم الدويل التشيي 
إىل صفوف آرس�نال صيف العام 2014 قادما من 

برش�لونة اإلس�باني مقاب�ل 29 مليون 
جنية إسرليني.

وعانى سانش�يز يف بداية املوسم من عقم 
تهديفي لكنه عاد رسيعا وعوض ذلك بثالثية 

)هاتريك( يف مرمى ليسر سيتي.
ورصح مصدر من إدارة آرس�نال قائال: "يف حال 
تجديد عقد سانش�يز لن يكون مفاجأة، الجميع 
يعلم انه يرغب يف اإلس�تمرار مع آرسنال يف قلعة 

)االمارات(".

جوزي�ه  الربتغ�ايل  انتق�د 
مورينيو املدي�ر الفني لفريق 
لك�رة  االنجلي�زي  تش�يليس 
القدم، حكم مباراة فريقه مع 
ضيفه س�اوثهامبتون، مش�را 
إىل أنه كان أحد األسباب التي أدت 
لخسارة فريقه 3/1 يف اللقاء الذي 
أقيم بملعب ستامفورد بريدج معقل 
الفريق األزرق ضمن املرحلة الثامنة 

بالدوري االنجليزي السبت.

وفشل تشيليس يف الحفاظ عىل تقدمه 
بهدف مبكر جاء عرب نجمه الربازيي 
ويلي�ان، بعدما اهتزت ش�باكه ثالث 
م�رات عن طري�ق س�تيفني ديفيس 

وساديو ماني وجرازيانو بيي.
)س�كاي  ملحط�ة  موريني�و  ورصح 
س�بورت( التليفزيوني�ة، عقب تلقي 
فريقه خس�ارته الرابع�ة يف البطولة 
ه�ذا املوس�م: "إن الحكام يخش�ون 
ملصلح�ة  أخط�اء  احتس�اب  دائم�ا 

تشيليس".
أضاف مورينيو: "لم يحتس�ب حكم 

ج�زاء  ركل�ة  املب�اراة 
حينم�ا  لن�ا  واضح�ة 

كانت النتيجة 1/1".
وأوضح املدرب الربتغايل: 
يف  الج�زاء  ركالت  "إن 

مثل هذه املباريات تبدو 
حاس�مة، ألن فريق�ي، يف الوقت 
الح�ايل، يش�عر باالنهي�ار مع أي 

يشء سلبي يواجهه".
وتاب�ع: "لق�د كانت ركل�ة الجزاء 
واضحة تماما وتس�ببت يف خسارة 

فريقي للمزيد من الثقة".

 أكد مهاجم مانشس�ر س�يتي اإلنجلي�زي لكرة القدم، 
س�رجيو اجوي�رو، س�عادته باألهداف الخمس�ة التي 
س�جلها يف ف�وز فريقه عىل نيوكاس�ل بس�تة أهداف 
لواح�د بال�"بريمي�ر ليج"، مش�را يف نفس 
الوقت إىل أن النقاط الثالثة التي جاءت 

من هذا الفوز هي األهم.
وقال الالعب يف تريحات لقناة 
النادي: "يجب علينا مواصلة 

اللعب بنفس الطريقة".

وأبدى أجويرو س�عادته ألنه لم يسجل يف ال�"بريمير ليج" 
منذ 16 أغسطس/آب حينما هز شباك تشيليس.

وأض�اف الالع�ب: " وق�ف التوفيق بجانبي واآلن س�أذهب 
للمنتخب، أهم يشء كان الفوز لخوض مبارايات التصفيات 
بهدوء".يش�ار إىل أن الالع�ب األرجنتين�ي يع�د ثاني العب 
يف تاريخ س�يتي يس�جل خمس�ة أهداف يف مب�اراة واحدة 
بال�"بريمي�ر" بعد تومي جونس�ون الذي فع�ل هذا األمر 

أمام إيفرتون يف 1928.
وأصب�ح أجوي�رو ثال�ث أرسع الع�ب يصل ل��80 هدف يف 
ال�دوري اإلنجلي�زي بع�د آالن ش�رار والهولن�دي رود فان 

نيستلروي.

ليفرب�ول  جماه�ر  ترغ�ب 
اإلنجلي�زي يف إقال�ة امل�درب 
رودج�رز  برين�دان  االيرلن�دي 

االيام القليلة املقبلة، بسبب تراجع خالل 
أداء ونتائج الريدز منذ بداية املوسم.

وارتبط اس�م املدرب االملاني يورغ�ن كلوب املدير 
الفن�ي الس�ابق لربوس�يا دورتموند بت�ويل مهمة 
تدري�ب الفري�ق خ�الل الف�رة املقبل�ة ب�دال من 

رودجرز.
وأك�دت صحيفة )ذا ص�ن( الربيطانية أن املدرب 

اإليرلن�دي س�تتم إقالته حت�ى وإن حق�ق ليفربول 
الف�وز خالل لقاء الحد أمام إيفرتون )ديربي املرسيس�ايد( ضمن منافس�ات الجولة الثامنة من 
الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم.وكش�فت التقارير أن البوسني زيليكو بوفاك املدرب املساعد 
لالملاني يورغن كلوب، أكد موافقتهم عىل تدريب الريدز بعقد يمتد ل� 3 س�نوات دون الكش�ف عن 
اي تفاصيل اخرى.وتجدر االشارة أن ليفربول يحتل املركز العارش برصيد 11 نقطة عقب مرور 7 

جوالت من الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.

�ب لوي�س إنريك�ي، م�درب نادي  عقَّ
برش�لونة اإلس�باني لكرة الق�دم، عىل 
الخس�ارة التي تعرض له�ا الفريق أمام 
إش�بيلية السبت، مشراً إىل أنَّ ما حدث عىل 

ملعب األخر ال ُيصدق.
وخرج إنريكي لوس�ائل اإلعالم بعد نهاية املباراة وقال: 
"م�ا حدث ال ُيصدق فعالً، لقد س�نحت لنا الفرص عىل 
مدار الش�وطني بصورة كبرة ويف النهاية نحن نخر 

بفارق هدف؟".
واض�اف: "من املخيب لآلمال حقاً أن تكون املس�يطر 

وتحاول ويف النهاية تجد العقاب بهدف يف شباكك".
وح�ول مس�توى العبي�ه يف املب�اراة، ق�ال: "حتى 
أس�تطيع تقييم أداء كل العب بصورة منفصلة، 
أنا بحاجة ملش�اهدة املباراة ُمج�دداً، وإن كان 
حصولنا عىل كثر من الفرص ُيعطي انطباع 

جيد".
وأكدَّ إنريكي أنَّ ال أحد يف برشلونة قد يكون 

س�عيداً بالخس�ارة التي تلقاها الفريق، رغ�م أنَّ الحقيقة 
تحكي سيطرة الفريق عىل مجريات املباراة بصورة كبرة.

من جانبه أكد جرار بيكيه، مدافع فريق برشلونة ومنتخب 
إسبانيا لكرة القدم، أنه رفض التدخل يف الكرة التي سددها 
زميله نيم�ار جونيور ليكمله�ا يف مرمى إش�بيلية، تفادياً 

لكونه متسلالً.
وقال بيكيه يف تريحات عقب املباراة: "رفضت التدخل يف 
الكرة، ألنني اعتقدت أنني يف موقف تسلل، وهيأ يل أن الكرة 
س�تدخل املرمى، ولكنها مرت عىل الخ�ط قبل أن يخرجها 

مدافع إشبيلية".
وأش�ار املدافع الفارع، إىل أن البارسا واجه سوء حظ شديد 
يف ملعب إشبيلية، حيث عانده الحظ مرتني، واهتزت شباك 
الفريق الكتالوني مرتني، مؤكداً أن البارس�ا دفع ثمن سوء 

التوفيق الذي الزمه طوال شوطي اللقاء.
وأك�د بيكيه أن برش�لونة تأث�ر كثراً بغي�اب ليونيل مييس 
وأندريس إنييس�تا، ولكنه أك�د يف الوقت ذاته أنه ليس مربر 

للخسارة ألن إشبيلية لجأ للدفاع املتكتل.
وكان برشلونة تعرض لهزيمة بنتيجة 2-1 عىل يد ُمضيفه 

إشبيلية يف الجولة السابعة من الليجا السبت.
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مخ مصغر بطابعة ثالثية األبعاد
اخرتع باحثون يف جامعة براون األمريكية 
طريق�ة بس�يطة ورخيص�ة للحص�ول 
عىل م�خ مصغر بواس�طة طابعة ثالثية 
األبعاد.ويمكن اس�تخدام ه�ذه األدمغة 
املخرتع�ة الختبار أدوية ودراس�ة س�بل 
زرع أنسجة األعصاب وإجراء تجارب عىل 
الخاليا الجذعية.وعىل الرغم من أن هذه 
األدمغة التستطيع التفكري إال أنها قادرة 
ع�ىل إنتاج إش�ارات كهربائية وتش�كيل 
اتص�االت عصبي�ة تدع�ى »س�ينابس«.

وقال العلم�اء إن بضع عين�ات مأخوذة 
من ف�أر واحد بوس�عها أن تش�كل آالف 

النماذج من األمخ�اخ املصغرة.وال يعترب 
امل�خ املصغر ال�ذي يقل قط�ره عن ثلث 
ميليمرت تشكيلة معقدة للجهاز العصبي 
حي�ث يقوم ب�دور رئيس يف نم�وه، كما 
أن بناءه بواس�طة طابعة ثالثية األبعاد 
ال يتطلب كث�ريا من الخط�وات، كما أنه 
اليتطل�ب أمواال باهظة، إذ إنه يصنع من 
م�واد يمكن الحص�ول عليها بس�هولة.

وقد أثبتت التج�ارب أن املخ املصغر لديه 
كثافة تعادل بض�ع آالف من الخاليا عىل 
س�نتيمرت مكعب واحد، ما يجعله يشبه 

مخ الفرئان العادية.

ق�ررت س�لطات باريس ف�رض غرامة 
ع�ىل كل م�ن يرم�ي عقب س�يجارة يف 

الشارع.
ويبلغ مق�دار هذه الغرام�ة 68 يورو. 
وحس�ب االحصائيات الرس�مية يجمع 
عم�ال النظافة يف فرنس�ا س�نويا 350 

طناً من أعقاب السجائر.
وج�اء يف بي�ان س�لطات باري�س، ان�ه 
أعقاب الس�جائر،إضافة اىل تش�ويهها 
منظر الش�ارع، تل�وث البيئة الحتوائها 
ع�ىل م�واد س�امة تت�رب اىل املي�اه 

الجوفية.

غرامة رمي اعقاب السجائر

www.almustakbalpaper.net

استراحة15  العدد )1097(  االحد 29 تشرين الثاني 2015

امليزان

؟؟هل تعلم
• مجم�ع ملواق�ف الس�يارات يف أملانيا وه�و عبارة عن 

برج�ن بارتفاع 60 م�رتا و يتس�ع كل منهما ل� 400 

سيارة و تم بناؤة من الفوالذ املجلفن و الزجاج

• يف اليابان النوم أثناء العمل يعترب مقبول فهو عالمة 

عىل أن الذي ينام مجهد من القيام بعمله

•  العطس�ة القوية تنم عن شخصية مرحة ومنطلقة 

ال تخىش ش�يئاً .. والعطسة املكتومة تعكس شخصية 

خجولة تخىش املواجهات ..!

•  بداي�ة اخ�رتاع املذياع »الراديو«ع�ام 1889م عىل يد 

األملان�ي هن�ري هريتز ول�م يص�ل االخت�اراع بفكرته 

النهائية اال عام 1896 بعد وفاة هنري بعامن !

•  تن�اول ثمار الكرز يمكن ان يدفع الخاليا الرطانية 

إىل األنتحار!!

• ه�ل تعلم أن الثعابن ال تق�رتب من مكان فيه ريحة 

البرتول

• هل تعلم أن تناول كوب من املاء البارد صباحا ينشط 

وظائف الكبد .

س�يكون عن�دك عالق�ات عاصف�ة م�ع 
محيطك، يف موقع عمل�ك وكذلك يف بيتك. 
عىل أية حال، س�تكون إيجابياً و مستعداً 
لتقديم التن�ازالت وملعرفة أخطائك. تحىل 
بالصرب و التأني لكي تس�توعب العاصفة 

و حاول استيعابها

فطاقت�ك  بالح�ّب،  تح�ّس  أن  بإمكان�ك 
الرومانسية املغناطيسية تجذب املعجبن. 
إذا كان لديك اهتمام بالحّب، فإنك ستكون 
ملفت�اً لألنظار اليوم ، و س�تجد أن عيون 

جميع من حولك محملقة بك. 

س�تتعلّم من خالل املالحظ�ة أكثر بكثري 
القضاي�ا  يف  باالندم�اج  س�تتعلمه  مم�ا 
املطروح�ة ، الرتّوي سيس�مح ل�ك برؤية 
بع�ض الرواب�ط الت�ي كنت غاف�اًل عنها. 
تمع�ن ب�كل ما يحي�ط بك كي تس�تطيع 

دمج املعطيات املطروحة

لي�س من الرضوري أن تب�ذل جهداً كبرياً 
من أجل أي ش�خص ، لك�ن حاالت معينة 
تتطلّ�ب مرون�ة إضافي�ة. علي�ك بأخ�ذ 
وجه�ات النظر األخ�رى بع�ن االعتبار ، 
وأن تك�ون جاهزاً للتغي�ريات املفاجئة يف 

الخطة. 

اكب�ح جم�اح اندفاع�ك للتفاخ�ر ح�ول 
إنج�ازك األعظ�م األخ�ري. و ك�ن راضي�اً 
هادئاً ، وابدأ بتخطي�ط مهامك القادمة . 
الن التفاخر س�وف يقود عليك الكثري من 
الحس�د و من الضغوط الخارجية مما قد 

يفشل مهامك الالحقة

أن�ت تحافظ عىل أدوات�ك و احتياجاتك يف 
ص�ّف مرّتب ولطيف، و ترصف بعضاً من 
وقت�ك يف مس�اعدة اآلخري�ن ع�ىل تنظيم 
أمورهم . و مكافأتك هي الش�عور بدفء 

املجموعة و التعاون.

تب�دأ محادث�ة عادي�ة و بس�يطة ، لكنها 
تتعمق شيئاً فشيئاً، إذا كنت تريد اكتشاف 
يشء معن تري�ده اطرح س�ؤالك بجدية 
، و ال تخ�ف م�ن املايض . اتب�ع الرصاحة 
و املب�ارشة و التك�ن مرتددا و ح�اول ان 

تستغل هذه اللحظة

أنت مس�تمع جيد، لكن وجهة نظرهم ما 
زالت تبدو سخيف بالنسبة إليك. انتباهك 
امله�ذب قد ينته�ي نهاية غ�ري مهذبة، و 
ربما تكون ردة فعل�ك وقحة. لذا ال تتابع 

االستماع يف أي محرض غري مناسب

يف وقت م�ا خالل اليوم، يصب�ح التوّتر ال 
يط�اق. س�تقوم بمحاول�ة نكت�ة لطيفة 
أو ته�رب رسيع�اً ، أو كالهما. قم ببعض 
التماري�ن الرياضية، ارقص مع األصدقاء 
هذا املساء. او اذهب اىل السينما او حاول 

الذهاب اىل مكان مريح لالعصاب

حج�م الصعوب�ات التي تع�رتض طريقك 
تحب�ط رغبت�ك بأن تك�ون املايس�رتو. ال 
تقلق أب�داً ؛ قريباً س�تكون أن�ت البطل ، 
و س�تجد بعض املتع�ة يف ه�ذا املزيج. ال 
تس�تعجل عىل بلوغ القمة آلن العجلة قد 

تقودك اىل الخلف

ك�ن منطقي�ا يف اص�دار أحكام�ك ع�ىل 
اآلخرين 

عاطفياً:ال تدع أمور تافهة تسبب خالفات 
بينك وبن الحبيب.

تواج�ه بعض املعاكس�ات الي�وم يف أمور 
العمل وال تعرف كيف تتعامل معها 

عاطفياً:رسعان ما تتس�امح مع الحبيب 
وتعود االمور اىل مجاريها.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 مركب�ات بحري�ة o م�ن أعض�اء 
النبات التناسلية )جمع(.

واض�ح   o علي�ه  يحاف�ظ  وع�د   2
ومعلن.

3 م�ا يكتب من كاف�ة املعلومات عن 
موضوع أو حدث ما o من األطراف

 o 4 حيوان ضخم الحم يحب العس�ل
شقيقة o نصف بدري

5 من مدن مرص o رست وهنئت.

6 نصف ساحر o سال o من الشهور 
امليالدية.

 o من الظهر فصاعدا o 7 متش�ابهة
توضع عليه األشياء.

8 الحكواتي )معكوسة(.
9 أدوية مضادة )معكوسة( o رسيع 

الغضب.
ملع�ت  راحل�ة  مرصي�ة  فنان�ة   10

كراقصة مع فريد األطرش

1 س�ندريال الشاش�ة ماتت يف ظروف 
غامضة يف لندن.

2 مطرب وممثل سوري من أغنياته يا 
بنات املكال o للنفي

 o األرض  يف  يم�ي  الحي�وان   3
مس�تغرقون يف س�بات

إلي�ه  آل�ت  م�ن   o أرسة  نص�ف   4
الوصاية.

5 سيدة الشاشة العربية.

6 ثلثا تخت o مصباح
7 نصف قميص o ثياب بالية.

 o نصف عابر o 8 عدم قدرة عىل النوم
ضمري متكلم.

9 ممثل ومخرج مرحي وس�ينمائي 
راحل ت�رك الط�ب البيط�ري من أجل 

الفن o أخطأ
10 ممثل ومرحي مرصي راحل عمل 

سنوات مخرجا يف اإلذاعة الربيطانية

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر
1 كوب حليب سائل

ربع كوب زيت زيتون
4 بيض كبري

1 ملعقه كبريه باكينغ باودر
3 ملعقه كبريه كاكاو غري محىل 

فانيليا أو برش ليمون
طريقة تحض�ري كيكه الش�وكوالته بزيت 

الزيتون
1. نق�وم بخفق البيض والس�كر والفانيال 
مع�ا إىل أن يصبح اللون فاتح، نضيف زيت 
الزيت�ون ونخف�ق جيدا لح�ن االمتزاج ثم 
نضي�ف الحليب الس�ائل ونخف�ق الخليط 

جيدا بنفس االتجاه.
2. ننخ�ل الدقي�ق مع البيكنغ ب�اودر فوق 
خلي�ط البي�ض ث�م ننخ�ل ال�كاكاو فوقه 

ونقلب الخليط جيدا لحن االمتزاج التام.
3. نده�ن قال�ب الكي�ك بزي�ت وطحن أو 
طحينيه ونسكب الخليط فيه ثم ندخله اىل 
فرن مسخن مسبقا عىل درجة حرارة 180 
مل�ده 40 دقيقه ونخترب االس�تواء بإدخال 

سكينه وخروجها نظيفه.

كيكه الشوكوالته بزيت الزيتون

معلومات  عامة
فوائد القلقاس

•تمد الجسم بالفيتامينات، مثل: فيتامن ا،ج 
والفوالت، كما تم�ده باملعادن، مثل: الحديد، 
واملاغنسيوم، وهي مجموعة قليلة يف دهونها 

ومصدر هام لأللياف.
للم�واد  م�ورًدا  بكونه�ا  الخ�رض  •تمت�از 
الكربوايدرتي�ة كم�ا يف الب�ذور والدرنات عدا 
بع�ض األن�واع كال�كاكاو والزيت�ون، فإنها 

مصدر للمواد الدهنية.
•امل�واد الدهني�ة: وه�ي تختل�ف ع�ن امل�واد 
الدهنية الت�ي باللحوم بأنها أميل للس�يولة، 

ولكن قيمتها الغذائية موازية لها.

•املواد الزاللية: قيمة املواد الزاللية يف الخرض 
كغ�ذاء قليل�ة؛ ول�ذا ال يمك�ن تعاط�ي غذاء 
خرضاوي محض كأنه مورد للمواد الزاللية، 

وتوجد يف البقول بنسبة كبرية.
•امل�اء: نس�بة امل�اء يف الخ�رض كب�رية جًدا؛ 
إذ ت�رتاوح ب�ن 70-90 مم�ا يجع�ل قيمتها 

الغذائية قليلة بالنسبة لحجمها.
يف  بكث�رة  الس�ليولوز  يوج�د  •الس�ليولوز: 
الخرض، وهو ال يمتص يف الجس�م، بل يبقى 
يف األمعاء عىل حالته، فيحرك األمعاء ويكون 

أشبه بملن طبيعي.

الواقع االفرتايض.. ليس أللعاب الفيديو فقط

بني الوزير توفيق السويدي والشاعر معروف الرصايف
من هنا وهناك

حسني الساعدي

الرص�ايف  مع�روف  الش�اعر  أن  يق�ال 
كان ع�ىل خصومة مع الوزي�ر ) توفيق 
الس�ويدي ( وقد عمد أصدق�اء الطرفن 
اىل مصالحتهم�ا، فأق�ام أح�د االخي�ار 
م�ن ذوي الج�اه والير وليم�ة كبرية، 
دعا إليه�ا الرصايف والس�ويدي مع كبار 
ش�خصيات بغ�داد، ويف أثن�اء الجلس�ة 

وتب�ادل األحادي�ث، ق�ال أح�د املدعوين 
مخاطب�ا الس�ويدي ع�ن قص�د: مع�ايل 
الوزير، ش�لون ح�ال الدني�ا واألصدقاء 
وياك؟، فرّد عليه السويدي غامزا: الدنيا 
مو خوش دنيا، بس املهم الواحد يس�وي 
»مع�روف« ويش�مره بالش�ط،، ونطق 
مف�ردة ) معروف ( بص�وت عال بحيث 
س�معها الرص�ايف، ف�أدرك الرص�ايف أنه 
املعني بهذا املثل الش�عبي، وأن السويدي 

يستفزه قاصدا، فبلعها الرصايف وسكت، 
وأجرب نفس�ه عىل عدم الرد ألنه يف وليمة 
صل�ح، ولك�ن فج�أة التف�ت الش�خص 
عين�ه، ووّجه الس�ؤال ذات�ه اىل الرصايف، 
قائال له: أفندينا، انته ش�لون حال الدنيا 
وي�اك؟، فم�ا كان م�ن الرص�ايف إال أن 
يقتنص الفرصة، فعّدل س�دارته وأجاب 
باسرتخاء: عمي الدنيا خوش دنيا...بس 

» توفيقنا » طايح حظه.!

إذا كان املتعارف عليه لدى عامة الناس، 
عن الدوافع األساس�ية من وراء تطوير 
مج�ال الواقع االف�رتايض، ه�ي ألعاب 
الفيديو، ف�إن هناك العديد من املجاالت 
ب�دأت تهتم بالفرص التي تمنحها هذه 

التكنولوجيا. 
تطبيق�ات  ظه�ور  بالفع�ل  ب�دأ  وق�د 
لالتص�ال، وأخرى للجراح�ة الطبية، أو 
الهندس�ة املعماري�ة، أو حت�ى اإلعالن. 
ورغ�م أن البدايات تعت�رب خجولة، فإن 
جميع اإلمكانيات متوفرة بشكل واضح، 

مما يفتح آفاقاً جديدة الستخداماتها.
فإذا كان الواقع االفرتايض حلم عش�اق 
ألعاب الفيديو، فإنه أيضا ضمن طموح 
تطبيق�ات واس�عة متخصص�ة، مث�ل 
االتصاالت والتعليم، والطب والهندس�ة 
القط�اع  املعماري�ة، وغريه�ا. ويأم�ل 
الجدي�د يف بدء تس�ويق منتجاته خالل 
الس�نة املقبلة للجمي�ع، منها الخوذات 
 ،)Oculus Rift( للفيس�بوك  التابع�ة 
وسوني )مرشوع »Morpheus«، والذي 

.)VR أطلق عليه اسم بالي ستيشن

عـامـوي

افـقـي
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اململكة العربية البادة البرية
ات امض���اء

ماجد الحسناوي

مس���احة لل���رأي

إذا س�ألني أحدهم ما هو فيلمي املفضل، أجيب ومن دون تردد 
»س�ايدينغ دورز«. ال أدري إذا كنتم قد ش�اهدتم ه�ذا الفيلم الذي 
أنتج عام ثمانية وتسعني ومن بطولة غوينيث بالرتو، قصته تدور 
حول الفرضية والسيناريوهات الحياتية املرتبطة بالتوقيت، وحول 
قصت�ني متوازيتني أحداث كل منهما ترتك�ز عىل التوقيت الذي من 
ش�أن ثانية منه تغيري مس�ار حياة إنس�ان بالكامل، تماًما مثلما 
حصل مع الاجئ أس�امة عبد املحس�ن الذي كان مدرًبا ألحد فرق 
الدرجة األوىل لكرة القدم يف سوريا، ولم نكن نسمع باسمه قبل أن 
ن�راه يتلقى ركلة قوية من املصورة الصحافية املجرية أوقعته عىل 
األرض وه�و يحمل ابنه الصغري زيد. املش�هد كان مؤثرًا، ورسعان 
ما انترشت الصورة برسع�ة الربق عىل مواقع التواصل االجتماعي 
وأدت إىل ارتف�اع ص�وت العدل وانتص�ار الخري عىل ال�رش، وكانت 
النتيجة واحد - صفر لصالح عبد املحسن بعد أن سدد رضبة جزاء 
قوي�ة أدت إىل طرد الصحافية م�ن عملها، وحصوله عىل وظيفة يف 
مدرس�ة سينايف الرياضية بمدينة خيتايف بالقرب من مدريد، بعدما 
قرر املس�ؤولون »مس�اعدة مدرب زميل«. وحصل عبد املحسن إىل 

جانب الوظيفة كمدرب، عىل السكن والغذاء واملابس.
وهذه القصة ذكرتني كثريًا بروعة فكرة الفيلم التي تبني بذكاء 
وحبك�ة غري مس�بوقة كيف يمكن أن تغري »ثاني�ة« واحدة تاريًخا 
بأكمله ونهاية قصة، فتخيل لو أن تلك املصورة املتوحش�ة لم تكن 
موج�ودة يف املكان ال�ذي وجد فيه عبد املحس�ن مع ابن�ه، وتخيل 
ل�و أن ه�ذا األخري وصل إىل هن�اك متأخرًا ثانية واح�دة، وتخيل لو 
أن تل�ك املجرية لم تكن عنرصية ولم تركل�ه برجلها، وتخيل لو أن 
وزي�ر الداخلية اإلس�باني خورخيه فرنانديز دي�از لم يقدم فرصة 
اس�تضافة الاجئ وعائلته، وتخيل لو أن ميغيل أنخيل غاالن مدير 
املركز الوطني لتأهيل مدربي كرة القدم يف إسبانيا لم يقرأ الخرب يف 
الصحف ليعرف أن عبد املحس�ن كان مدرًبا س�ابقا لكرة القديم يف 

سوريا.. تخيل وتخيل..
كلها فرضيات مختلفة كانت ستنتج عنها قصص مختلفة عن 
النهاية السعيدة التي كللت شقاء عبد املحسن الذي ينتظر لم شمله 

يف إسبانيا قريًبا، ليبدأ حياة سعيدة بعيًدا عن الحرب وبشاعتها.
الق�در يلعب دوره يف كل ثانية من حياتنا، وكل حركة نقوم بها 
من ش�أنها تغيري مسار يومنا وحتى مس�تقبلنا، يف بعض األحيان 
تك�ون النتيج�ة مرضي�ة ويف أحيان أخ�رى نقول: »هذا هو س�وء 
طالع�ه، كان موج�وًدا يف املكان الخط�أ يف الوقت الخط�أ«.. ولكن 
بالنس�بة لعبد املحس�ن فا يمكن القول إال أنه س�دد أفضل رضبة 

جزاء يف حياته.
وال ب�د أن هناك كًم�ا هائاً من الاجئني الس�وريني تمنوا اليوم 
لو كانوا مكان عبد املحس�ن وتمنوا لو تعرضوا لركلة عنرصية بدالً 
من التعرض للذل اليومي، ولكن ال يس�عنا القول إال أن كل إنس�ان 
يحص�ل عىل نصيبه وم�ا كتب الله ل�ه، وال يشء يت�م يف حياتنا إال 
لس�بب، إن كان جيًدا أو س�يًئا، فالحياة كلها مرتكزة عىل »ثانية« 

ال أكثر.

إن الجرائم التي ارتكبتها هذه اململكة املاس�ونية 
امت�داد لجرائ�م الصهيوني�ة بحق العرب واملس�لمني 
من ذب�ح واره�اب وتفج�ري وأدواتها م�ن عصابات 
اإلره�اب كالوهابي�ة والدواعش والقاع�دة والنرصة 
والبوكوحرام يف نيجرييا وحركة الش�باب الصومايل.. 
ال�خ، لتدمري الش�عوب وهدم أركان البل�دان يف أنحاء 
املعمورة من باكس�تان وأفغانستان والعراق وسوريا 
ونيجريي�ا والصوم�ال اىل اليمن، واملتابع أن أس�اليب 
النظ�ام الس�عودي كأس�اليب الصهيوني يس�تند إىل 
عوامل دينية وطائفية وعنرصية لتحقيق الهدف حتى 
لو تعارض مع املعايري األخاقية فالعائلة الس�عودية 
ال تس�تند إىل العروبة واإلس�ام إال بالش�كل والرسم 
وجوهرها خدمًة ألعداء اإلس�ام بأفكارهم وأفعالهم 
لهدم وتمزيق املسلمني مقابل قيام الصهيونية لرتميم 
عروشهم وخيمهم املهرتئة أرتمت بأحضان بريطانيا 
عندم�ا كانت دول�ة عظمى وأصبحت فيم�ا بعد عبداً 
مطيع ألس�يادهم األمريكان ومن املتابع لألحداث أن 
أمريكا تصن�ع األنظمة وعند االنته�اء منهم ترميهم 
يف س�وق الخردة ليواجهوا مصريهم األس�ود وحسب 
مصالحهم اآلنية دون األهتمام بغري ذلك، أين الطاغية 
املستبد يف العراق وأين شاه إيران وأين بناظري بوتو يف 
باكستان وأخرياً حماقة وتهور النظام السعودي بما 
يسمى عاصفة الحزم عىل شعب اليمن الفقري لغرض 
تحقي�ق يشء ع�ىل الواقع وهذا من املس�تحيل لتثبت 
هذه اململك�ة بأنها الدول�ة القوية التي يحس�ب لها 
حس�اب بعد انكماش دورها وخس�ارتها يف أكثر من 
موقع بعد تغذية اإلجرام واإلرهاب يف العراق وسوريا 
واليم�ن ولبن�ان وأخرياً ارتطمت بصخ�ور اليمن وما 
حققته وجنت�ه غري الدم�ار واإلب�ادة الرببرية وذبح 
الش�يوخ واألطفال والنس�اء كما فعلت�ه الصهيونية 
م�ن جرائم يف غ�زة ولبنان، ومن أس�باب توقف هذه 
الحمل�ة الرببري�ة الس�عودية أوالً لصم�ود الش�عب 
اليمني ورفض الهيمنة الس�عودية وموقف الش�عب 
اإليراني املس�ؤول والدبلوماس�ية اإليراني�ة الحكيمة 
والرشف�اء واألحرار يف العالم وب�دأت األصوات ترتفع 
عالي�اً لهمجي�ة عاصفة الخ�زي والعار مما يش�كل 
تهدي�د لهذه العائلة املتهالكة وما خلفته من كراهية 
حيال النظام العربي الس�عودي واملعادلة املس�تقبلية 
تتغري برفض اليمن الهيمنة الس�عودية وإىل األبد بعد 
إزال�ة الغطاء عن مملك�ة الرعب واإلج�رام ونواياها 
اإلرهابية ... هنيئاً للشعب اليمني األنتصار بصموده 
األس�طوري والصرب االس�رتاتيجي الذي كبح تحالف 

اإلجرام وعاصفة الهزائم. 
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