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اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ -اﻻﺣﺪ )(8
اﻟﻌﺪد )(1649اﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ
ﻛﺘﺐ





ﻣﻜﺘﺒﺔ

ﻧﻘﺪ
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻳﻤﺎ
ﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ
ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰﺍﺭ( ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ﺿﻴﻒ
ﻋﺎﻡ
ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ،
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ) ﻗــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ،
ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ
)ﻣﻜﻨﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ( ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ )ﻋﻠﻲ
ﻧﺼﻮﺹ
ﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻟﻤﻰ ﻋﺒﺪ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
 ٢٠٠٩/١ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ
ﻭﺣﺪﻩ ﻳﺨﺘﺮﻕ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ
١/٢٣
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺭﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ
ﻣﻜﺎﻥ ﺿﻴﻖ ..ﻭﺍﻟﺤﺐ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ..ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﺍﻟﺮﺍﻭﺋﻲ ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺑﻀﻴﻔﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺎﺹ
ﻣﺴﺮﺡ
ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻻﻋﺴﻢ
ﺧﻔﻴﻒ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺹ
ـﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ .ﺑﻌﺪ
ﻭﺍﻟﺮﺍﻭﺋﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ
ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻣﺜﻘﻔﻲ ﻭﺍﺩﺑـ
ﻛﺰﺍﺭ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﺟﺪﺍﺭ
ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﻦ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭﺭﺅﻯ ﺍﻟﻰ
ﻋﻦ
ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﺙ )ﺍﻻﻋﺴﻢ( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ
ﺣﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ( ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻗﺮﺍﺋﻲ ﻣﺘﻔﺤﺺ ﺑﺮﺅﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺧﻮﻟﻴﺎﻥ
ﻳﻘﺮﺃ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﺟﺪﻝ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﺗﻘﺮﺃ ﻻ ﺗﺒﻮﺡ ﺑﻠﻌﺒﺘﻬﺎ
ﺍﻥ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻥ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺃﻧﺎ ﺭﻭﺍﻳﺔ
ﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ )ﻛﻞ
ﻟﺜﻘﺎﻓﻲ(
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻨﺎ )ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ
ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰﺍﺭ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻧﺘﺼﻞ ﺑﻪ
)ﻣﻜﻨﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ( ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺘﻨﺎ
ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺺ ﻣﻦ ﻳﺒﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭ
ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ
ﻣﻌﻪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﺠﺒﻮﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺺ ﺑﻬﺎ
ﻭﻧﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺴﺮﺩ( ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ ﺯﻫﻴﺮ ﺍ
ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ
ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
ﻭﺭﻗﺔ )ﺍﻟﻐﻮﺭ ﻓﻲ ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪﺓ
ﻳﻤﺎﺯﺝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ
ﻣﺎ
ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻥ )ﻛﺰﺍﺭ( ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺔ( ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻳﻀﺎ
ﺭﻭﺍﻳﺔ )ﻣﻜﻨﺴﺔ ﺴﺘﻨﺸﻖ ﻛﺜﻴﺮﺍﹰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟ "ﻣﻜﻨﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ" ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،
)ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ( ﻭﻟﻢ ﺗ
ﻓﻲ
ﻧﺺ( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ( ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ ﺷﺄﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ )ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰﺍﺭ(
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـ )ﻣﻴﺘﺎ..
ﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ )ﻟﻤﻰ ﻋﺒﺪ
ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍ
ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ
ﻣﺘﻦ
ﻭﻣﻦ " ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ" ﻛﺎﻥ ﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺎﺩ ﺑﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺭﺣﻴﻢ" ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
)ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍ
ﻳﺸﺒﻪ
ﺍﻟﺴﺮﺩ ،ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑـ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻤﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺴﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺭﺃﻱ "ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﻫﻮﻣﺔ  ،ﻭﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﻜﺎﻥ
ﺟﻼﻝ ،ﻃــﻮﺍﻝ ﺯﻣﻦ
ﺑﻤﺎ
ﻛﺎﻥ
ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻳﺨﻂ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻫﺎﻣﺸﻴﻴﻦ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ )ﺍﺿﺮﺣﺔ )ﺧﻔﻴﻔﺔ( ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﺘﺨﻔﻴﺎﹰ ،ﻻ ﻳﻌﺮﻑ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
ﻭﺍﺿﺢ ﻻ
ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ  ،ﻭﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﻭﺭﻗﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﺗﺤﺖ
ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺋﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺟﺘﺮﺍﺭ ﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺳﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﺇﻥ
ﻣﻨﺎﻭﺋﻴﻪ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻋﻦ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﻧ
ﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻇﻬﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻔﻨﻪ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻭ
ﺎﺻﺮﻭﻧﻪ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪﻭﻩ.
ﻣﻐﻤﻮﺭ( ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
ﻳﺤ
ﺧﻔﻴﻒ( ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻰ
ﺇﻟﻰ ﺍﻥ " ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰﺍﺭ" ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺑﺼﻮﻥ ﺑﻪ .ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ،ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﻲ )ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ
ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻥ )ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰﺍﺭ(
ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ )ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺜﻼﹰ،
ﺍﻻﺯﻗﺔ  /ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﺍﻟﺜﺮﺓ( ﺍﺷﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﻋﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﺍﺳﻠﻮﺑﻪ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺍﻟﻰ
ﻳﻼﺣﻘﻪ ﺑﺪﺍﻋﻲ
ﺃﺧﺘﻪ ﺭﺅﻳﺎ( .ﻭﻏﺎﻟﺐ
ﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ
 ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﺮﺩ
ﻭﺯﻭﺝ
ﻭﺍﺩﻭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ
ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟ
ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻭﺟﻪ ﺟﻼﻝ ﻗﻨﺎﻋﹰﺎ ﻭﻗﺪ
ﻗﻴﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ.
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻴﺮ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻘﻂ  ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺹ "ﻓﺎﺿﻞ ﺳﺎﻟﻢ".
ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﻳﺘﻘﻤﺺ
ﺿﻤﻦ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻤﺴﺮﺣﻲ "ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻳﻤﺎ"
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ
ﻳــﺬﻭﺏ
ﺍﻟﺠﻨﺔ( ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺪﻫﺎ
ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ
"ﻋﻘﻴﻞ ﺣﺒﻴﺐ" ﻭﺍﻟ
ﺍﻥ ﺭﻭﺍﻳﺔ )ﻣﻜﻨﺴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ٢٠٠٣
ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ
"ﻧﺎﻫﻀﺔ ﺳﺘﺎﺭ" ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺸﺎﺏ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻼﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪﺓ
)ﻧﺎﻫﻀﺔ ﺳﺘﺎﺭ( ﺍﺷﺎﺭﺕ
ﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪﺓ
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻘﺎﻻﺕ ....
ﻭﻻ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﺍﺛﻴﺔ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻌﻨﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ،
ﺍﻟﺴﺮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻕ
ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ

ﺍﻟﻤﺪﻯ

ﺍﻻﺑﺮﺍﺝ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﺍﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

 "
"



ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻗﺼﻴﺪﺓ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ
"ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ" ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺗﺤﺖ ﻻﻓﺘﺔ
ﻳﺘﻔﻘﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﻘﺘﺮﻓﻮ
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﻢ
ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺑﻐﻴﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻘﺘﺮﻓﻮ
"ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ"،
ﻳﻔﺘﺨﺮﻭﻥ ﺑﻤﻮﺳﻘﺔ
ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺑﺎﻻﻳﻘﺎﻉ ﻭ
ﺍﻥ ﺟــﺪﻻ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ،ﻭﻳﺠﺰﻣﻮﻥ
ﺯﻣﻦ ﺷﻌﺮﻱ ﻃﻮﻳﻞ.
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺣﺴﻢ ﻣﻨﺬ
ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺍﻗﺼﺎﺋﻴﺎ،
ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ
ﻭﻟﻢ
ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻭﺭﺵ
ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺟﺪﻻ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ
ﺍﻻﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ....
ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ


ﻳﺮﻭﻱ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺃﻟﻴﻜﺲ
ﻛﺮﻭﺱ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺳﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﺗﻪ
ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﻦ ﺯﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ.
ﺍﻟﻨﻮﻉ :ﺭﻭﺍﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺟﻴﻤﺲ
ﺑﺎﺗﺮﺳﻮﻥ ﻭﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ
ﺩﻳﻼﻟﻮ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻟﻴﺘﻞ ﺑﺮﺍﻭﻥ

ﺻﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

ﺗﺆﻳﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻫﻞ
ﻄﺒﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺍﻟﻤﻜﻨﻨﺔ ﺍﻟ
ﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ؟
ﻭﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟ
ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻛﺎﻟﻴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ







ﻣﻦ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎﻥ ﺩﻳﻢ
ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﱞ
ﻛﻞ
ــﺨـــﺮﺝ ) ﺻﻤﺖ
ﺑــــﻮﻓــــﺎﺓ ﻋــﺎﻟــﻢ
ﻣـ
 ،Demmeﻭﺗـــﺎﻙ ﻓﻮﺟﻴﻤﻮﺗﻮ،
ﻻ ﻧﺜﺮ ﻭ ﺑﻮ ﻟﻮ ﺟﻴﺎ
ﺍﻟــﺤــﻤــﻼﻥ(،
ﺍ
ﹰ ﻣﻤﺘﺎﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻭﺍﻟــــﻤــــﻔــــﻜــــﺮ
ﻋﻤﻼ
ﺍﻟﻤﺼﻮﺭ  ،ﺗﻘﺮﻳﺒﹰﺎ ﻣــﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ
ﻛــﻞ ﺟﺎﻧﺐ
ﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻟﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ
ﻛــــﻠــــﻮﺩ ﻟــﻴــﻔــﻲ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟ
ﹰ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ
ﺷﺘﺮﺍﻭﺱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻔﻌﻤﺎ
ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺪﻝ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ....
ﺍﻟﻤﺌﺔ
ﻳﻨﺎﻫﺰ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺮﻥ ﺷﺘﺮﻭﺍﺱ..
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻛﺎﻥ

ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻣﻴﻦ
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ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ

جل�سة حوارية ا�ستمرت حتى ال�صباح يف منزل ال�سامرائي

خالل ا�ستقباله غمباري

الربملان يف�شل للمرة العا�شرة يف �إقرار قانون
االنتخابات وي�ؤجل جل�سته �إىل اليوم

بغداد /املدى
بع ��د ان ارج� ��أ جل�ست ��ه ل�ساعت�ي�ن �آم�ل�ا يف جل�س ��ة
تداولي ��ة ان يتو�صل م ��ع اكتمال الن�ص ��اب القانوين
للجل�س ��ة اخفق جمل� ��س النواب للم ��رة العا�شرة يف
اق ��رار قانون االنتخابات واخل ��روج من االزمة التي
رمب ��ا �ست�ؤ�س� ��س الرج ��اء االنتخاب ��ات �ست ��ة ا�شه ��ر
اخ ��رى ،وكان ��ت للن ��واب �آراء خمتلفة ب�ش� ��أن اقرار
القان ��ون وتن ��ازل االط ��راف ب�ش�أن حمافظ ��ة كركوك
على اخل�صو�ص .فيما قالت االمم املتحدة يف العراق
ان ��ه �آن االوان الن تتواف ��ق الكتل ال�سيا�سية من اجل
اق ��رار قانون االنتخابات املث�ي�ر للجدل  ،م�شرية اىل
ان املقرتح االممي حول القانون يعترب متوازنا.
واو�ضح اد ملكرت ممث ��ل االمم املتحدة لدى العراق
ام� ��س ال�سبت ان موعد اجراء االنتخابات بات قريبا
وان وقت اقرار القانون قليل جدا .و�أعرب ملكرت عن
�أمل ��ه يف �أن "يتوافق املختلفون على املقرتح اجلديد
حيال قانون االنتخابات ال�سيما كركوك" ،معتربا �أن

"هذا املقرتح متوازن والبد من التوافق لإقراره".
واملقرتح اجلديد حول حمافظة كركوك يكون �شام ًال
ل ��كل املقرتح ��ات ،ويت�ضم ��ن الغ ��اء نظ ��ام الكوت ��ا،
وكذلك املقعدين املخ�ص�صني للعرب والرتكمان ،فيما
يتم�س ��ك الأخريان به ��ذا املطلب ،كم ��ا ت�ضمن اجراء
االنتخاب ��ات وف ��ق �سج�ل�ات الع ��ام  .2009وتقرتح
الأمم املتح ��دة �أج ��راء االنتخاب ��ات يف املحافظة يف
موعدها املحدد واالعتماد على �سجل الناخبني للعام
 2009وت�شكيل جلنة للتحقق من ال�سجل ،و�إن تبني
ع ��دم �صحة �سج ��ل ناخبي �أية حمافظ ��ة بن�سبة %15
تع ��اد االنتخابات يف تلك املحافظة ،مع منح مقعدين
تكميليني للعرب والرتكمان يف كركوك ومقعد للكرد
يف حمافظة نينوى.
وتابع "نحن وجدنا �إحلاحا من قبل الكتل ال�سيا�سية
بان ينتهي مو�ضوع ح�سم قانون االنتخابات ام�س"،
مردفا بالقول "الأمم املتحدة تدعم �أي مقرتح يتوافق
علي ��ه ال�سيا�سيون العراقي ��ون ،لكنها التتدخل فيه".

و�أ�ش ��ار ملكرت �إىل �أن "الوالي ��ات املتحدة الأمريكية
ت�ؤكد على �إجراء االنتخابات الت�شريعية يف موعدها
املق ��رر وتتمن ��ى �أن التظهر عوائق جدي ��دة قد ت�ؤجل
ح�س ��م املو�ض ��وع وبالتايل الت�أثري عل ��ى االنتخابات
وعل ��ى العملية ال�سيا�سي ��ة يف الع ��راق" .وميكن �أن
ي�ؤث ��ر ت�أجيل موعد االنتخاب ��ات يف خطط الواليات
املتح ��دة الع�سكري ��ة عل ��ى عملي ��ة �سح ��ب الق ��وات
الأمريكي ��ة يف الع ��ام  .2010وكان الربملان العراقي
قد عق ��د جل�سته م�ساء ام� ��س للت�صويت على املقرتح
اجلدي ��د اخلا� ��ص بق�ضي ��ة كركوك .وافتت ��ح رئي�س
الربملان اجلل�س ��ة بتوجيه الأ�سئل ��ة للجنة القانونية
لبي ��ان ر�أيه ��ا بخ�صو� ��ص الت�صوي ��ت عل ��ى املق�ت�رح
اجلديد �أو عدم الت�صويت عليه .وقال رئي�س اللجنة
القانونية بهاء االعرجي ع�ضو الربملان عن االئتالف
العراق ��ي الوطني بح�س ��ب وكالة كرد�ست ��ان لالنباء
(�آكانيوز) ام�س"نحمّل هيئة الرئا�سة امل�س�ؤولية يف
حال عدم الت�صويت على املقرتح اجلديد ".

الريجاين يلتقي ال�سي�ستاين ويبحث
معه �أو�ضاع املنطقة
بغداد  /املدى
زار رئي� ��س جمل� ��س ال�ش ��ورى االيراين عل ��ي الريجاين
ام� ��س املرج ��ع الدين ��ي �آي ��ة الل ��ه العظم ��ى ال�سي ��د علي
ال�سي�ست ��اين يف مكتب ��ه بالنج ��ف .وابلغ م�ص ��در مطلع
(امل ��دى) ان الريج ��اين ا�ستعر� ��ض لل�سي ��د ال�سي�ست ��اين
خمتل ��ف الق�ضايا املهمة الت ��ي تواجه امل�سلمني واملنطقة
بوج ��ه اخل�صو�ص وذلك من اج ��ل اال�ستفادة من وجهات
نظ ��ر املرجعي ��ة الديني ��ة اليج ��اد احلل ��ول الكفيل ��ة لهذه
امل�شاكل.

� 1022إ�صابة
مبر�ض االنفلونزا
الوبائية
بغداد ـ قي�س عيدان
ما زالت معدالت الإ�صابة مبر�ض
الأنفلونزا الوبائية بازدياد م�ستمر
حيث اظهر التقرير الوبائي النفلونزا
اخلنازير ال�صادر عن وزارة ال�صحة
حتى �أم�س الأول ت�سجيل ()1022
�إ�صابة يف عموم حمافظات البالد
ب�ضمنها (� )448إ�صابة للقوات
املتعددة اجلن�سية يف حني ت�صدرت
بغداد اعلى ن�سبة للإ�صابات من خالل
ظهور (� )298إ�صابة مثبتة خمتربيا
موزعة ما بني جانبي الكرخ والر�صافة
مع حدوث �سبع حاالت وفاة لعموم
حمافظات البالد اىل ذلك علمت (املدى)
من م�صادر موثوقة �إن م�ست�شفيات
العلوية والإمام علي يف مدينة ال�صدر
وم�ست�شفيات دائرة مدينة الطب ترقد
فيها �أعداد كبرية �إذ ال تزال هناك ()99
حالة حتت العالج فيما مت �شفاء الأعداد
الأخرى التي تعر�ضت للوباء.
فيما ا�شار مدير الرعاية ال�صحية يف
الوزارة الدكتور �إح�سان جعفر اىل ان
معدالت الإ�صابة �ستزداد خالل الفرتة
املقبلة.

و�أو�ض ��ح االعرج ��ي"ال ميك ��ن الت�أجي ��ل اىل الغد او
بع ��ده ،والب ��د من الت�صوي ��ت ومن يري ��د ان ي�صوت
ل�صال ��ح املق�ت�رح فلي�ص ��وت وم ��ن يري ��د عك� ��س ذلك
فلي�ص ��وت بالرف�ض" .م ��ن جهته ق ��ال النائب ح�سن
ال�شم ��ري رئي�س كتل ��ة الف�ضيلة "�سمعن ��ا ان املقرتح
اجلدي ��د مرفو�ض من قبل العرب والرتكمان" ،وهذا
يعني �أننا �أجلنا اجلل�سة من دون جدوى.
ودعا ال�شم ��ري ر�ؤ�ساء الكتل ومنه ��ا كتلة التحالف
الكرد�ست ��اين اىل "�ضرورة اعطاء ر�أيها الأخري بهذا
اخل�صو�ص".
ام ��ا ع�ض ��و التحال ��ف الكرد�ستاين حمم ��ود عثمان
فاو�ض ��ح ان "املق�ت�رح اجلدي ��د مقبول م ��ن قبل كتلة
التحال ��ف الكرد�ست ��اين ال �سيم ��ا وان ��ه الغ ��ى مب ��د�أ
الكوت ��ا" .ومل ين ��ف عثم ��ان وجود تخ ��وف من قبل
البع�ض الذي ��ن "رمبا �سريف�ضون املق�ت�رح �أو الذين
�سين�سحب ��ون لغر� ��ض الإخ�ل�ال بالن�ص ��اب وحتى ال
نتمكن من الت�صويت على املقرتح".

تلك امل�سائل ،وننتظر من حلفائنا
يف بغداد �أن يعملوا بنف�س الروح
معنا وبلغة ال��ود ،و�أن نحاول مع ًا
ايجاد حلول منا�سبة لهذه امل�سائل
ال�ع��ال�ق��ة وف��ق ال��د��س�ت��ور العراقي
ال��ذي �صوتت عليه �أكرثية ال�شعب
العراقي.
و�أ��� � � �ض� � � ��اف � � �ص� ��ال� ��ح ب �ح �� �س��ب

بغداد  /املدى
اب ��دت اح ��دى كربي ��ات ال�ش ��ركات العاملي ��ة ع ��ن
ا�ستعداده ��ا لتمويل م�شاريع الع ��راق احلكومية
واخلا�ص ��ة مببال ��غ ت�صل لأكرث م ��ن  10مليارات
دوالر.
اعل ��ن ذل ��ك ل� �ـ (امل ��دى) رج ��ل االعم ��ال العراق ��ي
املهند� ��س ن ��زار الرفاع ��ي وا�ض ��اف " �إن �شرك ��ة
كاندي ك ��روب االملانية بد�أت بار�س ��ال مندوبيها
لبغ ��داد الج ��راء الرتتيب ��ات الالزمة لب ��دء ادخال
االم ��وال والت ��ي �ستبد�أ مببل ��غ  80مليون يورو،

 :PUKmediaنحن متفائلون
�إذا ق��ارن��ا �أو� �ض��اع �ن��ا ال��راه �ن��ة مع
�أو�ضاعنا يف ال�سنوات املا�ضية ،كل
هذه املكت�سبات واخلطوات الكبرية
ال �ت��ي خ�ط��ون��اه��ا ن�ح��و الأم� ��ام هي
مبعث تفا�ؤل لنا ،ومتنى �صالح ان
يتم االلتزام بالد�ستور خدمة جلميع
�أبناء ال�شعب العراقي.

يف اجتماع �ضم �أبرز �أقطاب � 8آذار

الأقلية توافق على �صيغة جديدة واحلكومة اللبنانية يف طور
التكوين خالل � 48ساعة
يف التي ��ار الوطني احلر الذي ير�أ�س ��ه النائب مي�شال عون،
اح ��د اقطاب االقلية" ،على نتائ ��ج اجتماع قيادات املعار�ضة
ليل ام�س ،واعالنهم املوافقة على ال�سري يف ت�شكيل حكومة
الوحدة الوطنية".
وق ��ال هاين حم ��ود ،م�ست�ش ��ار احلري ��ري ،بح�س ��ب وكالة
فران� ��س بر� ��س ان االجتماع ب�ي�ن احلري ��ري وبا�سيل "كان
ايجابيا جدا ،ونتوقع االعالن عن ت�شكيل احلكومة قريبا".
وكان ح ��زب الله ،ابرز اركان االقلي ��ة ،ا�صدر بعيد منت�صف
لي ��ل اجلمع ��ة ال�سب ��ت بيان ��ا اعلن في ��ه ان املعار�ض ��ة قررت
"ال�سري يف ت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقا للقواعد
التي اتفق عليها يف ح�صيلة املفاو�ضات التي جرت".
تفا�صيل اخرى مو�سعة �ص6

فــــارزة

�شاكر الأنباري

ف�ضيحة املناهج يف �شارع املتنبي
ات�ص ��ل بي �صديق ��ي من الرمادي وق ��ال يل �س�آتي
اىل بغ ��داد غدا ،و�أري ��د �أن اراك .وحني قابلته يف
كراج الع�ل�اوي �أول �شيء طلبه من ��ي هو الذهاب
مع ��ه اىل �ش ��ارع املتنب ��ي .ظنن ��ت ان �صديق ��ي
يرغ ��ب يف اجللو�س مبقه ��ى ال�شابن ��در الحت�ساء
ك�أ� ��س م ��ن ال�ش ��اي م ��ع الأركيل ��ة ،والتطل ��ع اىل
ال ��رواد من مثقفني ومهاجرين ع ��ادوا اىل الوطن
ومت�سكع�ي�ن ،او التجوال يف ال�شارع للفرجة على
�آخ ��ر اال�ص ��دارات القادم ��ة م ��ن ب�ي�روت ودم�شق
والقاه ��رة ،بع ��د �أن جفت املطاب ��ع عندنا ،وهاجر
الكتاب العراقي ليعي�ش يف عوا�صم العامل.
�صديق ��ي مل يك ��ن راغب ��ا يف �أي م ��ن مت ��ع �ش ��ارع
املتنب ��ي تل ��ك ،ب ��ل �أ�ص ��ر عل ��ى ان اذه ��ب ب ��ه اىل
باع ��ة كتب الر�صي ��ف .وكان ��ت عين ��اه ال تفت�شان
ع ��ن رواية م ��ن الرواي ��ات ،او قامو� ��س انكليزي
عربي ،او جملة ن�سائية يريد �شراءها لزوجته او
جم�ل�ات للأطفال .كال ،كان مهموم ��ا فقط مبناهج
الدرا�س ��ة البن ��ه حمودي ال ��ذي انتق ��ل بتفوق من
ال�ساد� ��س االبتدائ ��ي اىل الأول متو�س ��ط .ق ��ال
ان مدر�س ��ة حم ��ودي ،وتدع ��ى مدر�س ��ة الزيتون
الواقع ��ة يف ح ��ي الت�أميم ،مل ت ��وزع على طالبها
كتاب ��ي الريا�ضي ��ات وقواعد اللغ ��ة العربية ،رغم
مرور ح ��وايل �شهر على ابتداء ال ��دوام الر�سمي.
قالت له ��م ان وزارة الرتبية مل ترفدهم بن�سخ من

ذينك الكتابني ،لع ��دم توفرهما ،على ما يبدو ،يف
املخازن .ق�سم من الكتب الأخرى ال تتوافر الأعداد
الكافي ��ة للط�ل�اب ،فعم ��دت االدارة اىل ن�سخها ثم
توزيع امل�ستن�سخات على الطالب.
وفع�ل�ا تعاطفت بعمق مع �صديقي وابنه .ورحت
افت�ش مثله يف كل كد�س من الأكدا�س املبثوثة على
الر�صي ��ف .افت�ش عن قواعد اللغة العربية لل�صف
الأول متو�س ��ط ،وكت ��اب الريا�ضيات ،اىل ان عرث
�صديقي عل ��ى بغيته ف�ص ��اح من الف ��رح :وجدتها
وجدته ��ا .كان الكتاب ��ان مركوم�ي�ن �ضمن كد�سني
عالي�ي�ن امام اح ��د باعة املتنب ��ي .رائحة احلرب ما
زالت عالق ��ة ب�صفحاتهما ،كما لو انهما خرجا توا
من املطبع ��ة� .أي هما لي�س ��ا مب�ستن�سخني .وحني
�س� ��أل �صديقي ع ��ن ال�سعر قال البائ ��ع اربعة �آالف
دينار لكل ن�سخة .ا�ستكرثن ��ا املبلغ وكاد �صديقي
ان يع ��ود اىل حمودي من دون كتابيه .وبعد جهد
وتو�س�ل�ات ،وبعد �أخ ��ذ ورد ،نزل �سع ��ر الن�سخة
اىل ثالث ��ة �آالف .وهك ��ذا و�ض ��ع �صديق ��ي كتابي
ابنه بكي�س انيق ورحل خفيفا اىل الرمادي ،وهو
ممتل ��ئ فرح ��ا بهديت ��ه حلمودي ال ��ذي يدر�س يف
متو�سط ��ة الزيتون التابع ��ة للت�أميم يف الرمادي.
وقف ��ت انا ات�أم ��ل يف احل ��ادث مكتئب ��ا ،و�ساءلت
نف�سي ه ��ل و�صل النخ ��ر حت ��ى اىل الرتبية التي
تن�ش ��ئ �أجيالن ��ا م�ستقب�ل�ا؟ وكيف ن�أمت ��ن ادارات

بغداد  /املدى
�أكد رئي�س اجلمهورية جالل طالباين ال�سعي لإخراج
الع ��راق من طائلة البند ال�ساب ��ع كي يت�سنى للعراقيني
امل�ضي قدم� � ًا يف بناء دولته ��م الدميقراطية الإحتادية
من خالل الإ�ستفادة من الأموال العراقية املجمدة.
ج ��اء ذلك خ�ل�ال لقائه املبعوث اخلا� ��ص للعهد الدويل
ابراهيم غمباري وجرى خ�ل�ال اللقاء بحث العالقات
الثنائي ��ة بني الع ��راق و منظم ��ة الأمم املتحدة و �سبل
تطويرها وتعزيزها ،حي ��ث عرب الرئي�س طالباين عن
رغبة العراق يف متتني �أوا�صر التعاون و التن�سيق مع
املنظمة الدولية ومبا يخ ��دم تطلعات ال�شعب العراقي
يف ال�سالم و الأمان والتطور.
و�أو�ض ��ح طالب ��اين بح�س ��ب بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن مكتب
رئا�س ��ة اجلمهورية �إن العراق �ساع يف خطة الإ�صالح
الإقت�صادي ومكافحة الف�ساد و�إتباع �أ�سلوب ال�شفافية
يف �إدارة م�ؤ�س�سات ��ه .م�سلطا ال�ض ��وء على الأو�ضاع
ال�سيا�سي ��ة الراهنة واجلهود التي تبذل من �أجل �إقرار
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قان ��ون الإنتخاب ��ات� ،آم�ل ً�ا �أن جت ��ري الإنتخابات يف
موعدها املقرر.
و ا�ش ��ار رئي�س اجلمهورية اىل م�س ��ار تطور عالقات
الع ��راق م ��ع دول اجل ��وار و املحي ��ط العرب ��ي ،م�ؤكد ًا
تطل ��ع الع ��راق اىل تعزي ��ز تل ��ك العالق ��ات مب ��ا ي�ؤمن
امل�صالح امل�شرتكة مع تلك البلدان.
من جانبه� ،أكد املبعوث اخلا�ص للعهد الدويل ت�صميم
املنظم ��ة الدولي ��ة وم ��ن خ�ل�ال بعث ��ة الأمم املتح ��دة
مل�ساع ��دة الع ��راق (يونام ��ي) على الإ�ستم ��رار يف دعم
جه ��ود الع ��راق الرامي ��ة اىل بناء دولت ��ه الدميقراطية
احلديثة.
و�أطل ��ع غمب ��اري الرئي� ��س طالب ��اين عل ��ى فح ��وى
حمادثات ��ه م ��ع امل�س�ؤول�ي�ن وال ��وزراء العراقيني فيما
يتعل ��ق ب�آليات تطبي ��ق بنود العهد ال ��دويل ،م�ؤكد ًا �أن
الأمم املتحدة و�ضعت يف هذه املحادثات ن�صب �أعينها
م�س�ألة احرتام ا�ستقالل العراق واعتماد مبد�أ ال�شراكة
والأف�ضلية.

ال�صني اوىل الدول االجنبية التي دخلت اال�ستثمار النفطي

�شركة �أملانية متول م�شاريع حكومية يف العراق

برهم �صالح ي�ؤكد �ضرورة االلتزام بالد�ستور حلل امل�سائل العالقة

بريوت /وكاالت
يتوق ��ع ان يتم االعالن خالل ال�ساع ��ات الثماين واالربعني
املقبلة عن ت�شكيل ��ة احلكومة اللبنانية اجلديدة بعد موافقة
رئي�س احلكومة املكلف �سعد احلريري على تنازالت ل�صالح
االقلية التي �ستح�صل على حقائب ا�سا�سية ووزراء معينني
كانت تطالب بهم.
وتبل ��غ احلريري ام�س ال�سبت من االقلية النيابية موافقتها
عل ��ى ال�صيغ ��ة احلكومي ��ة الت ��ي مت التو�ص ��ل اليه ��ا خ�ل�ال
املفاو�ض ��ات ب�ش� ��أن ت�شكيل حكومة جدي ��دة ،بح�سب ما افاد
فريقه.
وذكر بي ��ان �صادر عن مكتب احلري ��ري االعالمي ان رئي�س
احلكوم ��ة املكلف اطلع من الوزير ج�ب�ران با�سيل ،القيادي

طالباين :نرغب يف متتني التعاون مع الأمم
املتحدة واخلروج من البند ال�سابع

ب�ضمنها برج بارتفاع ( )48طابق ًا

وا�ض ��اف ان ال�سي�ست ��اين رح ��ب بالوف ��د الزائر وحتدث
عن جمم ��ل امل�شاكل الت ��ي يواجهها امل�سلم ��ون يف العامل
واملنطقة .ي�شار اىل ان رئي�س جمل�س ال�شورى االيراين
زار ام� ��س مرق ��د االم ��ام عل ��ي علي ��ه ال�سالم وع ��ددا من
مراجع الدين ال�سيما ال�سيد حممد �سعيد احلكيم و ب�شري
النجفي وا�سحاق الفيا�ض.
وكان الريج ��اين قد و�ص ��ل االربعاء املا�ض ��ي بغداد على
ر�أ� ��س وفد برملاين كب�ي�ر يف زيارة ت�ستغ ��رق اربعة ايام
التقى خاللها عددا من امل�س�ؤولني يف بغداد.

اربيل /املدى
�أكد رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
برهم �أحمد �صالح �أن برنامج القيادة
ال�سيا�سية يف �إقليم كرد�ستان حلل
امل�سائل العالقة بني حكومة الإقليم
واحلكومة االحت��ادي��ة هو االلتزام
بالد�ستور العراقي وال�ت�ع��اون مع
القوى الدميقراطية يف العراق حلل
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تت�ص ��رف به ��ذا ال�ش ��كل عل ��ى مناه ��ج ابنائن ��ا
الدرا�سي ��ة؟ خا�ص ��ة وثم ��ة �ش ��كاوى مرتاكمة من
جتديد املناهج املرجتل ،ووج ��ود ثغرات تربوية
ومعرفية وتاريخية يف تلك املناهج.
يفرت� ��ض ان مديري ��ات الرتبي ��ة يف بغ ��داد
واملحافظ ��ات توزع مناه ��ج الط�ل�اب جمانا ،لكن
الأمر كان خالف ذل ��ك .تخيلت ان بيع الف ن�سخة
يف �ش ��ارع املتنب ��ي ،وه ��و ع ��دد �ضئي ��ل بالن�سبة
ملئ ��ات �آالف الن�س ��خ املطبوعة� ،ستع ��ود منها على
الل� ��ص ثالث ��ة مالي�ي�ن دين ��ار يف �ضرب ��ة واحدة.
واذا م ��ا عرفنا ان �سرقات الدولة ال يحقق بها احد
فالل�صو� ��ص ي�أمن ��ون العقوب ��ة ،وهذا م ��ا ك�شفته
�آالف ملفات الف�ساد املايل يف الوزارات العراقية.
و�أق ��رب الأمثل ��ة لن ��ا وزارة التج ��ارة ،ووزارة
الكهرب ��اء ،ث ��م وزارة النف ��ط ،وغريه ��ا الكث�ي�ر.
جمي ��ع تل ��ك امللفات تقريب ��ا ركمت عل ��ى الرفوف،
وظلت احلكومة ت�ضح ��ك على ذقن املواطن .ويف
الوقت ذاته تطلب من ��ه اعادة انتخابها يف كانون
الثاين املقبل.
ف�ضيحة بيع الكتب يف �شارع املتنبي ،بعد حرمان
مدار� ��س كث�ي�رة منه ��ا ،تتحمله ��ا وزارة الرتبي ��ة
حتدي ��دا .علم ��ا ان التربي ��رات ع ��ادة م ��ا تك ��ون
جاهزة .لكن الف�ضيحة تبقى ف�ضيحة ،مهما زوقت
بالكتب الر�سمية والوثائق وامللفات.

عل ��ى ان تت�صاع ��د وبح�س ��ب حج ��م الطل ��ب على
التمويل م ��ن قبل القطاعني احلكومي واخلا�ص،
من جهتها بينت ال�شركة انها �ستتعامل مع العراق
ب�ش ��كل ا�ستثنائ ��ي ع�ب�ر منح ��ه التموي ��ل بن�سب
فوائ ��د خمف�ضة  ،على ان تكون ف�ت�رات الت�سديد
طويلة االمد والتقل عن ع�شر �سنوات.
وا�ضاف الرفاع ��ي� :إن ممثلي ال�شركة يواجهون
�صعوب ��ة يف عملي ��ة نق ��ل اول دفعة م ��ن االموال
للع ��راق حي ��ث مل تتمك ��ن امل�ص ��ارف االهلي ��ة من
حتوي ��ل هك ��ذا مبل ��غ ب�سب ��ب حمدودي ��ة ر�ؤو�س

اموالها ،منوها اىل ان هذه االموال �ست�ستمر يف
خمتلف امل�شاري ��ع التي �ستتوزع ما بني اال�سكان
وتدوير النفايات وتكرير النفط.
واك ��د الرفاعي� :إن اول م�شروع �سيقام يف بغداد
م ��ن خالل التعاون مع هيئ ��ة اال�ستثمار العراقية
وامان ��ة بغ ��داد بن ��اء اعل ��ى ب ��رج يف العا�صم ��ة
ويتك ��ون م ��ن  48طابقا  ،حي ��ث مت حتديد موقع
االر� ��ض التي �سيق ��ام عليها ،واقام ��ة اكرب مدينة
مائي ��ة يف العا�صم ��ة وم ��دن ماله ��ي لالطف ��ال
وم�شاريع حكومية ا�ستثمارية �أخرى كبرية.

�سفريبلجيكاي�صلبغداد
بغداد /وكاالت
�أكد ال�سفري البلجيكي جو �أندكيو الذى و�صل
بغداد ،ام�س ال�سبت� ،أنه �سيقدم �أوراق
اعتماده لرئي�س اجلمهورية جالل طالبانى،
م�شريا اىل �أن بلجيكا �ستفتح �سفارتها يف
عمان ب�شكل م�ؤقت� ،إىل �أن يتم نقلها �إىل
بغداد.
وقال �أندكيو يف حديث خا�ص� ،إن "بلجيكا
تتطلع كدولة و�شركات للم�شاركة ب�شكل فاعل
لال�ستثمار يف العراق" ،مبينا �أن "�شركة
(ووتر لو) البلجيكية �ست�ستثمر ،ولأول مرة
يف عدة م�شاريع لل�صرف ال�صحي تتكون من
 13وحدة معاجلة".

