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صفحة 

العراقي

لع��راق وتنفيذ مش��روع اإلقليم »الس��ني« !! مح��اوالت حثيث��ة القتط��اع نصف ا

هــل ستجتـاح تركيــا كركــوك كـمـا اجتــاح
 صـــدام الكــويــت ؟!

نقـــاهـــة للـمــلــك السـعــودي عـلـى يخـــت !

مبادرة تركية للمالكي:
 إعف عن الهاشمي.. ونسلمك الدوري 

والجماعات اإلرهابية !!

طالباني يحاول تدويل قضية الهاشمي 
ويدعو المرجعيات للضغط على المالكي

تتضم��ن من��ح »الس��نة« حصة اكبر م��ن »الكرد« في الس��لطة

لمأمول��ة« تتحك��م بأعن��اق األنه��ار.. وق��وة بقائه��ا إقليمي��ة »الدول��ة ا
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لبرية« بدال م��ن اإلرهابيي��ن !! لغ��زالن ا ق��ادة األمن يصط��ادون »ا
يتغيب��ون ع��ن واجباته��م فيم��ا ته��در أرواح العراقيي��ن

مواجهة عسكرية محتملة بين بغداد وأربيل !!

تاريـخ وشخصيـاتالــثقــــافــيـــةعــــالـــم فـــسيــح 

»فوريـن بوليـسي«: العــراق نقطــة ســوداء
 في ملــف رومـني والحـزب الجمهـوري 

               المستقبل العراقي/ خاص
كش�ف مصدر أمني عن هوس 
األمني�ة  القي�ادات  لبع�ض 

باصطياد الحيوانات البرّية، الفتاً 
إل�ى أنه�م يمارس�ون طقوس�اً 
غريب�ة في تعذيب تلك الحيوانات 

حين اصطيادها.
وقال المص�در أن أحد الق�ادة األمنيين 

“يق�وم باس�تخراج عي�ون الذئ�اب بعد 
اصطياده�ا ليك�ون تعويذة تبقي�ه يقظاً 

أثناء نوم�ه”، مبيناً هوس قائ�د أمني آخر 
“باصطياد الخنازير البرية”، مؤكداً أنه يهدي 

لحومها إلى “مسؤولين في السفارة األميركية 
لمساعدته في البقاء بمنصبه”، مشيراً إلى أن 
“مس�ؤولي الس�فارة يرس�لون لحم الخنزير 

بط�رود برية إلى أهاليهم”. وأوضح المصدر 

أن هناك مسؤوال أمنيا كبيرا قضى ثالثة أيام يطارد 
الغزالن النادرة على الح�دود العراقية اإليرانية من 
جهة الش�رق، مضيف�اً أنه اس�تطاع أن “يصطاد 9 
غزالن نادرة قتل 5 منها وأخذ صغارها األربعة إلى 
منزله حيث يعكف والده المس�ن على 

إرضاعها”، بحسب قوله.
وأك�د المص�در أن بعض هؤالء 
الق�ادة اش�تد هوس�ه بالصيد 
“حّتى أنهم ب�دأوا يتغيبون عن 
أعمالهم بش�كل مثي�ر للقلق”، 
مبين�اً أن “لدي�ه ص�ور لرحالت 
أن  إل�ى  مش�يراً  المس�ؤولين”، 
أح�د ه�ؤالء “قائ�د أمن�ي كبير 
يجلس قرابة القائد العام للقوات 
المسلحة في أغلب االجتماعات”، 

على حد قوله.

             المستقبل العراقي / خاص
كشف مصدر دبلوماسي مطلع عن وجود نية لدى الحكومة التركية ب�«اجتياح« 
محافظة كركوك و«اس�تعادتها« بعدما رأت الموقف »المرتخي« لحكومة بغداد 

بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو إلى كركوك.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خص به »المستقبل العراقي« 
إن الحكوم�ة التركية »تمادت« في سياس�تها تجاه العراق بع�د زيارة أوغلو لكركوك، 
الفتا إلى أن هناك »ما يش�به االس�تخفاف بالموقف العراقي«. وق�ال المصدر إن ذلك 
»االستخفاف« اتسعت دائرته وإطاره داخل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، مؤكداً أن هناك »همة للتقدم نحو خطة اكبر تتمثل 
بمحاولة اس�تعادة ما يس�مى بالحق التاريخي التركي في كركوك«. وأضاف المصدر 

تفي�د »هناك توقعات من قبل ستراتيجيين عرب ودبلوماسيين غربيين 
أن تركيا قد تقدم على خطوة اس�تعادة المدينة تحت أي س�بب 

كان«، على حد قوله. 

حكومة أردوغان تفكر جديًا باجتياح كركوك !!

            المستقبل العراقي/خاص
قال مصدر سياسي بارز أن هناك ثغرة 
قانونية اس�تغلها بعض المس�ؤولين 
لس�رقة الم�ال الع�ام، الفت�اً إل�ى أن 
هناك ش�ركاء في الحكومة المركزية 
وف�ي إقلي�م كردس�تان يتصارع�ون 
عل�ى شاش�ات الفضائي�ات إال أنه�م 
يتقاس�مون المكاسب وس�رقة المال 
العام. وأوضح المصدر أن هناك جهات 
كثيرة متوّرطة في هذه السرقات من 
بينه�ا وزارة المالية والبنك المركزي، 
مؤك�داً عل�ى وجود وثائق سيكش�ف 

عنها قريبا بشأن هذا األمر. 

            بغداد/ المستقبل العراقي
يصل وزير الخارجية البريطاني وليام 
هيغ الى بغداد غداً الخميس في زيارة 
رس�مية للع�راق بحس�ب مص�در في 

وزارة الخارجية العراقية.
ونق�ل موق�ع ألكتروني تاب�ع لحزب 
االتحاد الوطني الكردس�تاني بزعامة 
الرئيس ج�الل الطالباني عن المصدر 
ال�ذي طل�ب عدم الكش�ف عن اس�مه 
قوله ان هيغ “سيصل الى بغداد اليوم 
الخمي�س حيث م�ن المق�رر ان يعقد 
مؤتمرا صحافيا مع هوشيار زيباري، 
اضافة الى لقائه عددا من المسؤولين 

العراقيين”.

مصدر سياسي: ثغرة 
قانونية استغلها مسؤولون 

لسرقة المال العام

اليوم .. 
وزير الخارجية البريطاني

 في بغداد 

           المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر سياس�ي عن طل�ب قدَّمه رئي�س الجمهورية ج�الل طالباني إلى 
األم�م المتحدة للتحرِّك باتجاه تس�وية قضي�ة طارق الهاش�مي المحكوم عليه 
باإلعدام غيابياً«، الفتاً إلى أن طالباني أكد أن »قضّية الهاش�مي س�تنتج الخراب 
والدم�ار واالقتتال الطائفي«. وقال المصدر إن »طالباني أعدَّ خطة للضغط على 
رئي�س الوزراء ن�وري المالك�ي للتعامل مع قضّية الهاش�مي سياس�ياً«، مبيناً 
أن�ه ح�ثَّ »التحال�ف الوطن�ي والمرجعية الش�يعية 
ف�ي النج�ف للضغ�ط عليه«.وأوض�ح المص�در في 
تصري�ح ل�«المس�تقبل العراق�ي« أن طالباني أدخل 
بعث�ة »اليونامي« على خ�ّط األزمة لزي�ادة الضغط 
عل�ى المالكي، فضالً عن توجيه�ه تحذيرات للحوزة 
العلمي�ة ف�ي النجف من تح�ركات المالك�ي ألن في 
خالف ذلك سيعود العراق إلى االقتتال الطائفي، لكن 
المصدر اس�تدرك بالقول أن المرجعية نأت بنفس�ها 

عن التدخل بالقضايا القضائية.

          المستقبل العراقي / خاص
أكد دبلوماسيون غربيون إن التوتر الحاصل بين الحكومة 
العراقية االتحادية وقيادة إقليم كردس�تان العراق »ينذر 
بتالش�ي اآلمال بوجود ورقة لإلصالح«. وتحدث هؤالء 
الدبلوماسيون ل�«المستقبل العراقي« قائلين »إن انهيار 
العالق�ات الوطنية بين القيادتي�ن الكردية والعربية في 

أربيل وبغ�داد، فضال عن وجود 
حالة من »التس�عير« السياسي 
المتب�ادل قد تفض�ي إلى حرب 
بي�ن  الجبه�ة  عل�ى  مح�دودة 
اإلقلي�م والحكومة االتحادية«. 
وتأت�ي هذه التوقع�ات في ظل 
االنزع�اج الش�ديد الذي ش�عر 
ب�ه بارزاني عندما ق�ام بجولة 
العس�كرية  القطع�ات  عل�ى 
ف�ي  »البيش�مركة«  الكردي�ة 

قرية القاه�رة التابعة لبلدة زمار لالط�الع على واقعها 
الميدان�ي في الثالث م�ن أيلول الحال�ي. وكانت مصادر 
مطلع�ة ق�د كش�فت ل�«المس�تقبل العراق�ي« ع�ن أن 
بارزان�ي توجه بعد انتهاء زيارته تل�ك إلى ناحية ربيعة 
»120 ك�م غ�رب الموص�ل« والت�ي تقع تحت س�يطرة 
الجيش العراقي. وقال�ت المصادر إن بارزاني أعرب عن 
رغبته بلق�اء ق�ادة الجيش في 
الناحي�ة، لكنه�م رغب�وا  تل�ك 
باس�تطالع رأي القيادات العليا 
بهذا الش�أن قبل أن يسمحوا له 
بمقابلتهم. وأش�ارت المصادر 
إل�ى أن »األوامر ع�ادت بأنه ال 
يمكن لق�ادة الجي�ش العراقي 
ف�ي ربيع�ة مقابل�ة بارزان�ي، 
األمر ال�ذي انزع�ج األخير في 

إثره جداً«.

           المستقبل العراقي/خاص
كشف مصدر سياسي عن مبادرة تركية 
لتبرئة طارق الهاش�مي وتخليصه من 
عقوبة اإلع�دام، الفتاً إل�ى أن العرض 
يتضمن عقوبة صهر الهاشمي ومدير 
فيه. وق�ال المصدر أن  مكتب�ه وموظَّ
تركي�ا رتَّب�ت قص�ة براءة الهاش�مي، 
مبيناً أن على الع�راق القول أن »هناك 
من اس�تغل مكتب الهاش�مي ونفوذه 
وتصرف بش�كل ش�خصي«. وأوضح 
المصدر الذي فضل عدم البوح باسمه، 
في تصريح ل�«المستقبل العراقي« أن 
»تركيا والهاش�مي س�يقدمان لرئيس 
الوزراء نوري المالكي قائمة بأس�ماء 
الجماع�ات اإلرهابي�ة المتمركزة في 

وس�ط غرب العراق فضالً عن تس�ليم 
عزة الدوري إلى الحكومة العراقية«.

س�تقّدم  »تركي�ا  أن  المص�در  وأّك�د 
�ف اإلره�اب لع�اٍم  ب�أن يتوقَّ تعّه�داً 
كامٍل في حال ت�مَّ االتفاق على صيغة 
لتقاس�م الس�لطة تكون فيه�ا حصة 
الس�نة أكبر من حصة األكراد«. ولفت 
المص�در إل�ى زي�ارة وفد يتك�ّون من 
ثالثة دبلوماس�يين أتراك من السفارة 
التركية في بغداد بينهم الس�فير زاروا 
مكتب�ا أممي�ا وقدم�وا ه�ذا الع�رض 
عاً  بغي�ة إحالته إل�ى المالك�ي«، متوقِّ
أن »ي�زور وفد تركي رفيع المس�توى 
بغداد حامالً رس�ائل للتفاوض بش�أن 

قضية الهاشمي«.

لــجـــــنـــة وزاريـــة بيـــــن أربـــــيــــــــل وبــــغــــداد
 لحســــــم مـلــف قـــانون النفـــط والـــغــــاز

لجان نيابية: إجراءات أمين بغداد سليمة 
وحقق منجزًا واضحًا في العاصمة

حذرت من االبواق الفاسدة

نيجيرفـان بـارزاني: 
مستعـدون لحـل 

الخـالفـات مـع بغـداد

الشركـات الوهميــة 
تفقـد ثقــة العــراقييـن 

باقـتصــاد الســوق

عبد الله الثـاني: 
اإلخوان المسلمـون يسيئون 

تقدير الحسـابات
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الربيع العربي.. من إرادة 
التغيير الشعبي

 إلى سياسة المحاور الدولية

ارتفاع أسعار األزياء
 المدرسية والقرطاسية أرهق 

ميزانية األسرة

متخصصون: زيكو 
نجح في قراءة 

اوراق الساموراي
ص10 - 11

نانسي: شائعتي 
مع وائل كفوري 

حقيقية

بالوثائق السرية..                تكشف 
قريبا أخطر ملف مخابراتي يهدد 

حياة ماليين العراقيين !!

ستعلن تفاصيله في مؤتمر صحفي قريبًا
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

هل سيهبط رئيس الوزراء اردوغان وقوات 
إذا  بكركوك،  التركي  الجيش  في  النخبة 
التركي  التدخل  أسباب  كل  احتدمت  ما 
بمواجهة  ونكون  العراقية،  الشؤون  في 
ننتهي  ال  وقد  ومعقدة  ومهمة  كبيرة 
في  التركية  السياسة  مع  بالهين  منها 

العراق؟!.
كل األس�باب المتوقع�ة والمحتمل�ة 
المتعلقة بقرار الحرب موجودة وساخنة، 
وال تقب�ل التأجي�ل م�ن قب�ل السياس�ة 
التركي�ة يقابلها عمل سياس�ي ونش�اط 
برلمان�ي م�ن قب�ل ن�واب جه�ات نافذة 
ف�ي الدولة العراقي�ة بعي�د كل البعد عن 
العقالنية ف�ي امتصاص األزم�ة الحالية 
مع تركي�ا، وعن الحكمة السياس�ية في 
تصري�ف واق�ع المش�كلة الت�ي تتنامى 
يومي�ا بعد الي�وم مع االخوان�ي اردوغان 
وهو يتهدد هذه المنطقة المحشوة بالنار 
والنف�ط والمطامع والرغب�ات التاريخية 
في استعادة ارث الدولة العثمانية، وربما 
يطم�ح ح�زب العدال�ة والتنمي�ة التركي 
الحاك�م ه�ذه االس�تعادة التاريخي�ة الن 
الخالف�ة جزء م�ن الثقافة والن النس�يج 
التنظيم�ي لحل�م الربيع العرب�ي يتناغم 
ويتواطأ دراماتيكيا مع مش�روع اإلخوان 
المسلمين القاضي بإقامة الهالل السني 
الكبي�ر ف�ي مواجه�ة اله�الل الش�يعي 
األكب�ر الممتد م�ن إيران مرورا بس�وريا 
وانتهاء بالحدود الش�مالية من فلسطين 

المحتلة!.
المعلومات المتوافرة تؤكد أن الجيش 
الترك�ي باش�ر بتدريب�ات حقيقي�ة على 
احتالل منطقة تشبه كركوك واخذ دروسا 

ميداني�ة في كيفية إدارة المعركة وإدامة 
الزخم الميداني وتحريك القطعات لغرض 
تطوي�ق الني�ران القادم�ة م�ن "العدو" 
وهنالك لغة يتداولها قادة الجيش التركي 
ف�ي ه�ذه المدة تؤك�د أن كرك�وك مدينة 
تركية والتركم�ان والعرب واألكراد رعايا 
أت�راك، وليس�وا رعاي�ا الدول�ة العراقية، 
الحماس�ة  إن  عل�ى  المعلوم�ة  وتش�دد 
كرك�وك  باس�تعادة  الجدي�دة  التركي�ة 
والعمل على التدريب�ات الخاصة بتحرير 
المدينة م�ن قبضة الدول�ة العراقية أتت 
بع�د الزيارة الس�رية التي ق�ام بها احمد 
داود اوغل�و لكركوك ولقائ�ه بالفعاليات 
الدينية والنيابية والسياسية واالقتصادية 
التركماني�ة والعربية والكردي�ة وتأكيده 
أن تلك الزيارة إنم�ا تأتي في إطار اللقاء 

باألهل واإلخوة واألشقاء!!.
المعرك�ة آتي�ة م�ع تركيا ول�كل من 
بغ�داد وأنق�رة لدي�ه معركت�ه الخاص�ة 
وب�األدوات الت�ي يعرفه�ا ويفهمه�ا كل 
فريق ض�د اآلخر لكن م�ا ال يمكن قبوله 
ف�ي التحليل الع�ام أن تك�ون تركيا بهذا 
المس�توى من االس�تخفاف بحيث تقفز 
الذهنية السياس�ية التركي�ة في التفكير 
ب�أدوات الص�راع م�ن آلي�ة العم�ل على 
اس�تمرار التحدي ومغازلة اربيل والتعنت 
ف�ي التوصي�ف ال�ال معق�ول إزاء ال�رأي 
بالسياسة العراقية ونحن نتلهى بالخالف 
مع تركيا بعيدا عن المجس�ات الطبيعية 
التي يمكن قياس رأي الحكومة العراقية 
بها وقراءة مواقفها األمنية والسياس�ية 
من الحكومة التركي�ة ومواقفها األخيرة 
من بغ�داد.. وهل هنالك اس�تخفاف غير 
معقول من قبلنا بالتحدي التركي الجديد 
حي�ن نخ�رج له�م نائب�ا يؤنبه�م وه�م 

يخرجون لنا داود اوغلو وهو يعانق أبناء 
مدينة التآخي؟!.

ماذا لو فعلتها تركيا وحركت قواتها 
الستعادة كركوك واس�تخفت بنا ميدانيا 
الدبلوماس�ي  اس�تخفافها  نج�اح  بع�د 
بزيارة اوغلو.. ماذا يفعل الجيش العراقي 
الذي يرابط بوحدته 12 في المدينة وهي 
التي لم تستطع منع اوغلو من دخولها..
هل ه�ي بالقدرة واإلمكانية واالس�تعداد 
النفس�ي والسياس�ي والعس�كري ال�ذي 
يؤهله�ا ص�د أي هجوم تركي عس�كري 
عل�ى حدودن�ا القومية والوطني�ة.. ماذا 
اعددن�ا م�ن خط�ط ومس�تلزمات إلدارة 
معركة البقاء أو الموت دفاعا عن ش�رف 
الجغرافي�ة  والوح�دة  والت�راب  األرض 
العراقية إذا كان البع�ض منا في كركوك 
يهلل ويستبشر خيرا بقدوم اوغلو ويسود 
وجهه ويذهب كظيم غضبه إذا ما توجهت 

شخصية عربية لزيارة المدينة؟!.
مس�تعدين  غي�ر  نح�ن  مجتمعي�ا 
األت�راك  طرفه�ا  بمعرك�ة  لالس�تمرار 
والقاعدة والس�لفيون وكل خاليا اإلخوان 
المس�لمين المنتش�رين اآلن ف�ي اضن�ة 
واالناضول ويمألون فنادق الدرجة األولى 
والثانية والبيوت والفلل في المدن التركية 
بما فيها العاصمة أنقرة والس�بب إننا لم 
نعبئ أنفسنا لمواجهة عسكرية مع تركيا 
أوال واالنكى من ذلك إن الذين يتحدثون عن 
السياس�ة التركية "بال بريك" يشطحون 
في الحديث عن مستوى التحدي العراقي 
للقوة العس�كرية والتحالفات السياسية 
التركي�ة اإلقليمي�ة واألمريكي�ة وأن�ا من 
بين الذين يتوقعون توافقا أمريكيا تركيا 
على الس�احة العراقية واتفاقا على كسر 
شوكة المس�ألة العراقية ألنها من وجهة 

نظر تركية مسألة إيرانية وربما وفقت 
السياس�ة التركي�ة بإفه�ام االمي�ركان 
أن الحكوم�ة العراقية تش�تغل باألوامر 
اإليراني�ة وم�ن مصلح�ة أميركا كس�ر 
النفوذ اإليراني عبر كسر مماثل للموقف 

العراقي.
إن المعرك�ة القادم�ة م�ع األت�راك 
ليس�ت في مصلحتن�ا بالدرج�ة األولى 
وس�تكون عامال مس�اعدا للتسريع في 
افتت�اح جبه�ة عريض�ة م�ن الكتائ�ب 
المس�لحة وطموح�ات قديم�ة جدي�دة 
أمام أفواج السلفية واالخوانية المتأثرة 
بالوهابي�ة تقوم على أس�اس أن تكون 
أه�م  والعراقي�ة  الس�ورية  الجبهت�ان 
بوابتين بعد هدم ب�رج التجارة العالمي 
الخالفة اإلسالمية  لمش�روع اس�تعادة 
المذبوح�ة عل�ى الطريق�ة االردوغانية 

التركية ومن أنقرة هذه المرة.. 
وإذا كان األم�ر كذلك فان الصح هو 
أن نتج�ه للعم�ل بنظرية حافظ األس�د 
القديمة وهي تحويل العداوات التاريخية 
إلى صداق�ات تاريخية دائمة تبعد خطر 
التوجهات التركي�ة عن العراق وتحافظ 
على هيب�ة النظ�ام الوطن�ي الفتي في 

بغداد!.
نوابن�ا  لتصريح�ات  س�نتنبه  ه�ل 
النارية ونهدأ من اللعب بالنار ونش�تغل 
مثل إيران حين سكتت عشرين عاما ثم 
خرجت للعالم بالمفاعل النووي اإليراني 
والوالي�ات  للغ�رب  والمقل�ق  المرع�ب 
المتحدة وأنظمة الخليج وللمش�روعين 
الوهابي واالخوان�ي في أنقرة والرياض 
ام س�نبقى هكذا نجلجل بالتصريح وال 
نس�مع في وقت الجد واحتدام المعارك 

إال الفحيح؟!.

هل ستجتاح تركيا كركوك كما اجتاح صدام الكويت ؟!

             بغداد/ المستقبل العراقي

أكد البنك المركزي أن االقتصاد 
ظاه�رة  اتس�اع  يعان�ي  الوطن�ي 
اإلنفاق الحكومي، مؤكداً أنه يتداول 
ب�7 ترليونات دينار ش�هرياً لألجور 
والخدمات.وقال نائب محافظ البنك 
المرك�زي مظه�ر محم�د صالح إن 
"االقتص�اد العراق�ي يعاني اتس�اع 
الحكومي"، موضحا  اإلنف�اق  دائرة 
أن "البنك المركزي يدير 7 ترليونات 
تك�ون  م�ا  وغالب�اً  دين�ار ش�هرياً 
عل�ى ش�كل أج�ور أو خدم�ات في 
حي�ن أن عجل�ة اإلنتاج ت�كاد تكون 
متوقف�ة قياس�ا بال�دول المجاورة 
للعراق".وأضاف صالح  والمناظ�رة 
ان�ه "هن�اك ضغ�وط هائل�ة عل�ى 
االقتصاد من خالل كثافة االس�تيراد 
بالعملة الصعبة للس�لع والخدمات، 
وبالمقابل ال يت�م إدخال دوالر واحد 
للع�راق"، مبين�اً إن "الع�راق ال يعد 

بل�داً جاذباً لالس�تثمار في حين يتم 
إخ�راج كميات كبيرة م�ن الدوالرات 
وال يت�م التح�ري ع�ن مصيره�ا"، 
التأك�د م�ن  إل�ى "ض�رورة  داعي�ا 
س�المة التعامالت المالية للتعامالت 
التجاري�ة التي يكون البنك المركزي 
احد أطرافه�ا، كما ينبغي التأكد من 
سالمة التحويالت المالية إلى خارج 
عل�ى  والعم�ل  ومتابعته�ا  الع�راق 
تقنين المصروفات إلى حد يتساوى 
التنمي�ة  المخرج�ات  تحق�ق  م�ع 
المطلوبة".عل�ى صعي�د ذي صل�ة، 
كش�فت لجن�ة النزاهة ف�ي مجلس 
الن�واب ع�ن وجود خلل في س�حب 
العملة الدوالر من البنك المركزي تتم 
عبر أياد سياس�ية، ومن قبل جهات 
متنف�ذة، ولك�ن بط�رق مش�روعة.
وقال عض�و لجنة النزاه�ة النيابية 
عزي�ز العكيلي إن "ماليين الدوالرات 
تس�حب من البنك المرك�زي وتودع 
والخارجي�ة  الداخلي�ة  بالمص�ارف 

ع�ن طريق ش�ركات أصولي�ة لتباع 
بأس�عار اكب�ر"، وتس�اءل العكيلي 
"هل يعق�ل ان تس�حب مبالغ تقدر 
بماليين الدوالرات من البنك المركزي 
من قبل المواطن البسيط؟"، منوّهاً 
إل�ى وج�ود أي�اد سياس�ية وجهات 
متنف�ذة وراء ه�ذه الصفق�ات ق�د 
دخلت عن طريق الش�ركات وبطرق 
مش�روعة. وأضاف "هناك خلل في 
س�حب األم�وال من البن�ك المركزي 
ولك�ن األخي�ر دائما ما يب�رر الخلل 
بأن�ه قضية غي�ر مخالف�ة للقانون 
تت�م ع�ن طري�ق بي�ع ال�دوالر إلى 
الش�ركات والمصارف وف�ق الطرق 
المش�روعة الت�ي ال يمنعها القانون 
او قرارات مجلس النواب". وأكد انه 
"يمك�ن نقل ه�ذه األموال بس�هولة 
وبط�رق قانونية إل�ى دول مجاورة 
مثل إيران وتركي�ا ودول الخليج عن 
طريق الف�روع الخارجية للمصارف 

الموجودة في العراق".

         المستقبل العراقي/ بشرى الشمري

ألق�ت دوري�ات النج�دة القب�ض عل�ى عصاب�ة 
لالختط�اف وعث�رت عل�ى عبوتي�ن ناس�فتين خالل 
ممارس�ات أمني�ة نفذته�ا ف�ي مناط�ق متفرقة من 
بغداد. وقال بيان لمديرية ش�رطة نج�دة بغداد تلقت 
"المس�تقبل العراقي" نس�خة منه أم�س إن دوريات 
النج�دة ألق�ت القبض عل�ى عصاب�ة لالختطاف في 
منطقة شارع فلس�طين. وأفاد مصدر امني، بحسب 
البي�ان، إن دوري�ات النجدة المتمركزة ضمن ش�ارع 
فلس�طين تمكن�ت م�ن اعتق�ال عصاب�ة مكونة من 
3 أش�خاص مختص�ة بجرائ�م االختط�اف. وأوض�ح 

المصدر إن عملية القبض على أفراد العصابة استندت 
إلى معلومات استخبارية دقيقة، مشيراً إلى أن دورية 
النجدة قامت على الفور بتس�ليم أف�راد العصابة إلى 
الجهات المختص�ة حتى ينالوا جزاءهم العادل. وذكر 
البي�ان ذات�ه أن دوري�ات النجدة عثرت عل�ى عبوتين 
ناس�فتين في بغ�داد. وأفاد مصدر امن�ي إن دوريات 
النج�دة المنتش�رة في بغداد تمكنت م�ن العثور على 
عبوتين ناس�فتين ف�ي مناطق عكركوف والس�ويب. 
وأوض�ح المص�در إن عملي�ة العث�ور عل�ى العب�وات 
اس�تندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، مشيراً إلى 
أن خبراء المتفجرات قام�وا بتفكيك العبوات وإبطال 

مفعولها بنجاح ومن دون وقوع أي خسائر تذكر.

         المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن رئيس الهيئة الدبلوماس�ية واألمني�ة في وزارة 
الدفاع اإلس�رائيلية عام�وس جلعاد إن "ح�زب الله" لديه 
نح�و 70 ألف صاروخ تس�تهدف بهم توجي�ه ضربات إلى 
إسرائيل. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، 
عل�ى موقعه�ا اإللكتروني، ع�ن جلعاد قوله خ�الل القمة 

العالمية لمناهضة اإلره�اب إن "حزب الله يمتلك مخزونا 
احتياطيا من الصواريخ متعددة األنواع، وتعد هذه الترسانة 
من الصواريخ أقوى كثيرا من س�ابقتها التي كان يمتلكها 
قبل ح�رب لبن�ان الثانية".وح�ذر جلعاد م�ن إن "الحرب 
المقبلة ستستهدف الجبهة الداخلية اإلسرائيلية"، محّمالً 
المسؤولية لحزب الله على شنه سلسلة من الهجمات كلل 

بعضها بالنجاح واآلخر بالفشل خارج إسرائيل.

         النجف/ المستقبل العراقي

أم�س  المتح�دة  األم�م  دع�ت 
إل�ى اإلس�راع بتش�كيل المفوضية 
لالنتخاب�ات،  المس�تقلة  العلي�ا 
وف�ي حين طالب�ت مجل�س النواب 
باالرتقاء إلى مس�توى المسؤولية، 
أعرب�ت عن خش�يتها م�ن إمكانية 

تأخي�ر االنتخاب�ات المقبلة. وقال 
السياسي  المس�اعد 

ي  ر س�تو لد ا و
الخاص  للموف�د 
الع�ام  لالمي�ن 
لألم�م المتح�دة 
بوس�تن  ج�ورج 

الع�راق ف�ي  ف�ي 

تصريحات لعدد من وسائل اإلعالم، 
عق�ب لقائ�ه المرجعي�ن الدينيي�ن 
محمد سعيد الحكيم وبشير النجفي 
ف�ي محافظ�ة النج�ف، إن "األم�م 
المتحدة تس�عى جاهدة لمس�اعدة 
الحكومة والشعب العراقي للوصول 
المرضي�ة للمجتمع"،  الحل�ول  إلى 
المفوضي�ة  "تش�كيل  إل�ى  داعي�اً 
الجديدة لالنتخابات بسرعة فائقة".
"خش�ية  ع�ن  وأع�رب 
المتح�دة  األم�م 
االنتخاب�ات  عل�ى 
واصفاً  المقبل�ة"، 
"بالغة  بأنها  إياها 
للعملي�ة  األهمي�ة 
ف�ي  السياس�ية 
لجهة  العراق الس�يما 

واالس�تقرار  الديمقراطي�ة  بن�اء 
ف�ي الب�الد". ودعا بوس�تن مجلس 
بمس�توى  "االرتق�اء  إل�ى  الن�واب 
"ينج�ح  أن  المس�ؤولية"، متمني�اً 
عل�ى  التصوي�ت  ف�ي  المجل�س 
المفوضي�ة الجديدة خالل جلس�ته 
التي س�تعقد ي�وم غ�د الخميس".
وتابع أنه "طلب مساعدة المرجعية 
الدينية ل�دور األمم المتحدة الهادف 
إلى المساهمة في إعادة االستقرار 
واألم�ان إلى ربوع الع�راق"، مؤكداً 
أن "المرجعي�ة الدينية ف�ي النجف 
أعربت ع�ن القلق البال�غ لمجريات 
األم�ور ف�ي المنطق�ة بش�كل عام 
الس�يما س�وريا وعبرت ع�ن القلق 
أيضاً على الشيعة والمراقد الشيعية 

في سوريا".

         بغداد/ المستقبل العراقي

حذر مراقبون وسياس�يون من أن الحل العس�كري لألزمة 
ف�ي س�وريا من ش�أنه أن ينعكس س�لباً على الع�راق، مبدين 
مخ�اوف م�ن إمكانية اندالع ص�راع طائفي إقليم�ي مع تولي 
تيار متش�دد مقالي�د الحكم بالقوة في دمش�ق، وهو أمر يثير 
قلق حكومة بغداد التي تكافح من أجل التغلب على الجماعات 
المس�لحة وأعم�ال العنف الطائف�ي في الب�الد، خصوصاً وان 
سياسيين عراقيين ذكروا مؤخراً أن عدداً غير قليل من مقاتلين 
ينتم�ون لجماعات مناهضة للحكوم�ة العراقية الحالية كانوا 

قد عبروا الحدود لقتال قوات الرئيس الس�وري بش�ار األس�د. 
ويق�ول رئيس المجموع�ة العراقية للدراس�ات الس�تراتيجية 
واثق الهاش�مي إن العراق سيواجه مش�كلة كبيرة إذا ما تسلم 
التيار اإلسالمي المتش�دد الحكم في سوريا.وفيما حذر رئيس 
ائت�الف العراقي�ة إياد عالوي من أن ع�دم توحيد الصف العراق 
قبل س�قوط نظام األس�د في س�وريا س�يعرض األوضاع في 
الب�الد إلى انتكاس�ة كبيرة او الدخول ف�ي دوامة عنف جديدة، 
دع�ت النائبة عن القائمة العراقية ن�دى الجبوري، عضو لجنة 
العالقات الخارجية في مجلس النواب، القادة السياس�يين إلى 
التعامل مع الملف الس�وري بحكم�ة، الن هذا الملف قد يخلف 

ناراً تأتي على األخضر واليابس.
م�ن جهته، يؤك�د النائب ع�ن ائتالف دول�ة القانون أمين 
هادي إن مثل هذه المخاوف مش�روعة، ألنها قد تكون األقرب 
إل�ى الواقع، خاصة إن التيار الس�لفي المتش�دد بدأ بتأس�يس 
قاع�دة جماهيرية ل�ه في س�وريا، األمر الذي دف�ع الحكومة 
العراقي�ة إلى المناداة بضرورة االنتقال الس�لمي للس�لطة في 
دمش�ق مخافة تولي ه�ذا التيار زمام األمور، إذ س�يكون لهذا 
األمر وقتذاك تأثير سلبي في األوضاع في العراق، ولهذا ما زالت 
الحكومة العراقية تدفع بقوة باتجاه الخيارات الس�لمية، على 

حد تعبيره.

المركزي: العراق بلد طارد لالستثمار.. وعملته 
الصعبة إلى طريق مجهول

النزاهة النيابية: أياد سياسية وراء سحب العملة الصعبة

النجدة تلقي القبض على عصابة لالختطاف في بغداد

مسؤول إسرائيلي: ترسانة "حزب الله" تضم 70 ألف صاروخ

مـخــاوف عـراقـيــة مــن الـحــل الـعـسـكــري فــي سـوريـــا

األمم المتحدة تدعو إلى اإلسراع بتشكيل مفوضية االنتخابات

            المستقبل العراقي/ خاص

كشف مصدر دبلوماسي بارز عن مخّطط إلنشاء 
إقليم "سّني" لمواجهة النفوذ الشيعي في المنطقة، 
الفت�ًا إل�ى أن اإلقليم الس�ني ف�ي الع�راق يتكّون من 

محافظات نينوى وكركوك وصالح الدين واألنبار.
وأك�د المص�در ال�ذي فض�ل ع�دم الكش�ف عن 
هويته، في تصريح ل�"المس�تقبل العراقي": "أن كال 
من تركيا والس�عودية وقطر تقف خلف الدفع لتنفيذ 
ه�ذا المخّط�ط، مبيناً أن الس�عودية بدورها اإلفتائي 
واستغاللها لضعف أداء الحكومة المصرية، وانحسار 
دوره�ا في الجامعة العربي�ة، وقطر من خالل تأمين 
المال والس�الح، وتركيا عبر إتاحة الدعم اللوجستي، 
تس�عى إلى تمرير مخطط تقسيم العالم العربي على 
أس�اس طائفي.جدير بالذك�ر إن أول من أطلق فكرة 
هذا المشروع الذي سيستغل مساحة تقرب من نصف 
مساحة البالد، هو أمين عام الحزب اإلسالمي السابق، 
أمي�ن ع�ام حركة تجدي�د، نائ�ب ري�س الجمهورية 
طارق الهاش�مي الذي اصدر القض�اء العراقي حكما 
غيابي�ا ضده باإلعدام بعد إدانته بأعمال إرهاب وقتل، 
وتصريحات�ه الت�ي أطلقه�ا مطالب�ا بإقام�ة اإلقليم 
الس�ني بعد فراره م�ن العراق لص�دور مذكرة قبض 
ضده.وأوضح أن "إيران والعراق وجنوبي لبنان، تمثّل 
لدى قطر وتركيا تهديداً على أمنها، وأن حزب الله يعدُّ 

العص�ا التي توقف عجلة التطبيع بي�ن الدول العربية 
وإس�رائيل"، مضيفاً أن "سعي تركيا وقطر إلسقاط 
نظام الرئيس السوري بشار األسد هو من أجل إخماد 

نار الممانعة تجاه إسرائيل"، بحسب وصفه.
ولفت المصدر إلى أن "المخّطط التركي القطري 
يضمن التوّس�ع باتج�اه إقامة محور س�ّني متكامل 

لمحارب�ة المحور ش�يعي"، موضح�اً أن "المخطط 
يقض�ي كذلك بإس�قاط النظ�ام الملكي ف�ي األردن، 
فض�اًل عن إس�قاط نظ�ام الرئيس الس�وري بّش�ار 
األس�د"، مؤكداً أن "الس�عودية أب�دت موافقتها على 
المخط�ط لتكون جزءاً منه"، مبين�اً أن "هناك حملة 
لتوري�د الس�الح إلى تل�ك ال�دول وإش�اعة الكراهية 
تجاه المذهب الش�يعي". وتاب�ع: "إن هناك عددا من 
المقوم�ات التي تمكن من إقامة هذا اإلقليم، كالنفط 
والفوس�فات والزج�اج والحدي�د، والقدرة البش�رية 
واإلمكاني�ات السياس�ية الداعم�ة، الق�ادرة على لي 
أعن�اق األنهار الداخلة إلى العراق من تركيا وس�وريا، 
فض�ال عن أن االنبار تتمتع بوج�ود كميات هائلة من 
المي�اه الجوفي�ة القريب�ة من الس�طح والت�ي تتميز 

بعذوبتها وتجددها".
 وأش�ار إلى "أن المشكلة الوحيدة التي ستواجه 
اإلقليم الجديد، هي مس�احته الواس�عة والشاس�عة 
الت�ي س�تصطدم أوال بقل�ة الكثاف�ة الس�كانية، أي 
عدم وج�ود كثافة بش�رية تؤهل اإلقليم لالس�تمرار 
والبق�اء وصناعة الدولة المأمولة"، لذا أكد أن "هناك 
مخططاً بالتعاون مع إس�رائيل لتوطين فلس�طينيي 
غ�زّة والضفة الغربية في المحور الس�ني"، مش�يراً 
إلى أن اله�دف من وراء ه�ذه المخططات هو إحياء 
المبادرة الس�عودية التي قّدمتها ف�ي القّمة العربّية 

ببيروت عام 2002.

"الدولة المأمولة" تتحكم بأعناق األنهار.. وقوة بقائها إقليمية

محاوالت حثيثة القتطاع نصف العراق وتنفيذ مشروع اإلقليم "السني" !!
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م�ن يس�تمع ال�ى وجهات نظ�ر العراقيين م�ن غير المش�تغلين 
والمنش�غلين بش�ؤون السياس�ة وأالعيبه�ا، يتضح له انه�م ينبذون 
االحتق�ان الطائف�ي ويرفضون فكرة وجوده، وإن ف�ي داخلهم ايمان 
عمي�ق ويقين ش�به تام بأن الع�راق ال يمكن عّده أرض�اً خصبة لنمو 
"زقوم" الطائفية. هكذا ينظ�ر العراقيون الى بعضهم البعض، بتعدد 
اديانه�م ومذاهبهم وقومياتهم، وال أرى ان الصواب يكمن في عّد هذه 
الرؤي�ة الجمعية للتعامل مع التعددية على انها اس�تثناء، فهي تحمل 
س�مات القاعدة، وم�ا يخالفها اس�تثناء، أما هل يوجد م�ا يخالفها؟ 
بالطب�ع، ألن مبدأ "لكل قاعدة ش�واذ" من أدق المب�ادئ التي أنتجتها 
الحياة وتجارب االنس�ان. ومن يستمع الى وجهات نظر العراقيين من 
المش�تغلين والمنشغلين بشؤون السياس�ة وأالعيبها، يتضح له انهم 
ينبذون االحتقان الطائفي ايضاً، لكن نبذ الصنف الثاني ال يحمل مالمح 
الص�دق والبراءة بأي ش�كل من األش�كال، ألن ما ج�رى ويجري على 
االرض يعكس خالف تلك الحقيقة تماماً. ما جرى على االرض، هو ان 
معظم هؤالء المش�تغلين بالسياسة استثمروا "الحس الطائفي" لدى 
البعض من البسطاء أبشع استغالل، لينتج عن ذلك اقتتال طائفي دام 
نحو س�نتين ينظر اليهما العراقيون اآلن على انهما من أس�وأ السنين 
التي مرت عليهم في تاريخهم الحديث. وس�بق ذلك، قيام المش�تغلين 
بالسياس�ة بتأس�يس نظام دولة قائم على اس�اس تقاس�م الس�لطة 
عل�ى وفق االعتبارات الطائفية، س�ائرين في ذلك عل�ى نهج يبدو انه 
ت�م اعداده خصيصاً لحصر خيارات الش�عب في اطار عدد محدود من 
االحزاب والقوى السياس�ية التي يتم انتخابها في كل دورة عن طريق 

انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ونتيجتها واحدة وواضحة!. 
وحت�ى ال تأخذ األمور منحى آخر، توجب على قادتنا أن يحافظوا 
على استمرار يقظة الحس الطائفي لدى الناس، فال يقع حدث سياسي 
أو أمني او اقتصادي او اجتماعي، إال وخرج علينا المسؤولون ليقولوا 
ان هذا الحدث يمثل محاولة لتمزيق وحدة الصف الوطني وإثارة النعرات 
الطائفي�ة... وما ال�ى ذلك، وليؤكدوا ان العراقيي�ن ال يمكن أن ينجروا 
وراء هذه المحاوالت التي يدركون الغاية منها. وكالم المسؤولين هذا، 
وإن يب�دو محمالً بدعوات صادقة إلحالل الس�الم بي�ن أبناء هذا البلد، 
لكنه في الواقع ينطوي على حقيقة إن سياسيي العراق اليوم ال يمكن 
لهم البقاء خارج اطار االحاديث الطائفية واالنذارات المستمرة بقرب 

اندالع حرب أهلية بسبب خصومة تقع بين اثنين منهما!. 
يوم أمس، ش�كا محافظ نينوى أثيل النجيفي أن كتباً عدة وردته 
مؤخراً عن مناقلة اس�تمالكات بين ديواني الوقفين السني والشيعي. 
وكالمعت�اد، قال النجيفي ان هذه القضية تثير نزاعات طائفية ويجب 
االبتع�اد عنها ف�ي الوقت الحاضر. والرجل محق ه�ذه المرة، ألن هذه 
القضية، وإن كان للوقف الش�يعي حق فيها على س�بيل االفتراض، ال 
تساعد في تهدئة الوضع الذي يتأجج بين آونة وأخرى من قبل جهات 

ومن اجل اهداف يصعب التكهن في تحديد هويتها.
ه�ذه االج�راءات س�تمنح "المؤججي�ن" فرصة ذهبية إلش�عال 
نيرانهم في الش�ارع العراقي، س�تجعلهم يفكرون على النحو التالي: 
نفجر أماكن ش�يعية، نفجر أماكن سنية، نجعلهم يشكون ببعضهم، 
يتهم بعضهم بعضاً، يقتتلون. وهي خطة نس�بة نجاحها ضئيلة جداً، 
لكنها ستس�فر عن سقوط ضحايا في جميع األحوال، وهذا ما حصل 
عندما تم تفجير الوقف الش�يعي تفجيراً مرعباً أدى الى مساواة مبناه 
باألرض، ودفع أناس أبرياء ثمن ما ال ناقة لهم به وال جمل وال عفطة 
عن�ز. ثم ألم يص�در رئيس الوزراء ف�ي حينها قراراً بع�د التباحث مع 
رئيس�ي الديوانين يقضي بإيقاف االستمالكات بينهما؟ ماذا حل بهذا 
القرار؟ هل انتفت الحاجة لسريانه؟ أم ان االمور تجري من وراء ظهر 
رئيس ال�وزراء؟. وأخيراً، أرجو ممن يقرأ هذه الس�طور أن ال يفهمها 
على إنها تدخالً في شؤون إدارية تخص مؤسسات الدولة، فهي دعوة 

لتجنب أذى المتصيدين في الماء العكر.. ليس إال.

ألم تتوقف استمالكات 
الديوانين ؟!

* أمجد صالح
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي

اثنت على عمله.. ووصفت من يتهموه بـ »المزايدين واالبواق الفاسدة«

لجان نيابية: إجراءات أمين بغداد سليمة وحقق منجزًا واضحًا في العاصمة

الشركـات الوهميــة تفقـد ثقــة العــراقييـن باقـتصــاد الســوق
          بغداد/ المستقبل العراقي

لم ت�زل الكثير م�ن الش�ركات الوهمية 
تعمل في العراق وتحتال على المواطنين 
على الرغم من التحذيرات عبر الصحافة 
واإلع�ام ونصائ�ح منظم�ات المجتمع 
المدن�ي للمواط�ن من نتائج اس�تجابته 
للمغري�ات الت�ي يقدمه�ا أصح�اب تلك 
الش�ركات. قيس مجيد “معلم” هو احد 
ضحاي�ا العقود الوهمية ، إذ اس�تثمر ما 
جناه طيلة س�نين عب�ر توظيف األموال 
ف�ي ش�ركة تتاج�ر بالعق�ارات .ويقول 
احمد: “أوحى ل�ي القائمون على أعمال 
الش�ركة أنهم س�جلوا باس�مي قطعتي 
ارض وس�لموني المس�تندات التي تؤكد 
ذل�ك، لكن تبي�ن بع�د ف�وات األوان، إن 
المستندات مزورة، فقد اختفى متعهدو 
الش�ركة بش�كل نهائ�ي، ليخس�ر مجيد 

بذلك كل أمواله”.

الشعور بالصدمة
الت�ي  الش�ركة  ف�إن  احم�د  وبحس�ب 
جمع�ت آالف الدوالرات، لم يعثر على اثر 
لمالكيه�ا من أربع س�نوات على رغم أن 
اغل�ب الوس�طاء الذين يتعامل�ون معها 
موجودون اآلن لكنهم ال يقدمون تفسيرا 
لم�ا حدث س�وى الش�عور بالصدمة من 
احتيال كبير لم يكتشفه احد إال بعد فوات 
األوان. لك�ن تحقيق�ات الش�رطة أثبتت 
بحسب العقيد س�امي رضا إن الفاعلين 
فروا إلى خارج العراق وبحوزتهم أموال 
الناس.ويشير رضا إلى الكثير من ضحايا 

الش�ركات الوهمي�ة الذين لم يخس�روا 
أموالهم فحس�ب ب�ل خس�روا صحتهم 
وراحتهم وسبب لهم ذلك أمراضا عقلية 
وذهنية ، ب�ل أن بعضهم توفي من جراء 

صدمة الخسارة.

شركات السيارات
واب�رز عملي�ات االحتي�ال ف�ي الع�راق 
اليوم هي الش�ركات التي تبيع السيارات 
باألقس�اط، والت�ي انتش�رت بع�د ع�ام 
2003 عب�ر دف�ع نصف س�عر الس�يارة 
على أن يس�دد بقي�ة المبلغ بالتقس�يط 
المري�ح وعلى ش�كل دفعات كل ش�هر. 
ويؤكد احمد حس�ن إن مشتري السيارة 
باإلقس�اط يدفع نحو 4 مايي�ن دينار ، 
مقابل ما يحصل عليه من أوراق ووثائق 
مزورة. وفي اغلب عمليات االحتيال التي 
تحدث يستوي الناصب والمنصوب عليه 
في الطمع بالربح الس�ريع، فيأخذ األول 

بذكائه مال الثاني الراضي بجهله.

الهرب في الوقت المناسب
ويؤكد الباحث االجتماعي قيصر الجنابي 
إن اب�رز مظاهر االحتيال في العراق هي 
الجمعي�ات والش�ركات الوهمي�ة الت�ي 
تم�ارس فعالياتها المالي�ة أمام الجميع 
ألنه�ا تغطي أعمالها برداء ش�رعي غير 
حقيق�ي، حتى إذا ت�م اكتش�اف أمرها، 
يش�رع القائمون عل�ى أمرها إلى الهرب 
وبحوزته�م األم�وال. ويتاب�ع “ه�ؤالء 
يكون�ون دائم�ا عل�ى أهبة الف�رار ألنه 

يعرف�ون أن أمرهم س�يفتضح في وقت 
ما”.وغالبا ما تنتشر تلك الشركات تحت 
اس�م الش�ركة األم المعروف�ة، بحس�ب 
المحامي موسى محمد، وتثبت ذلك عبر 
وثائق وكتب رس�مية مزورة، مما يتيح 
لها العمل لوق�ت معين.وعلى الرغم من 
الح�ذر المتزاي�د م�ن المواطني�ن، إال أن 
هن�اك المزيد من الضحاي�ا يوميا، تضج 
بهم المحاكم ومراكز الش�رطة. تتحدث 
أم أيمن عن مشاركتها لجمعية أسستها 
ش�خصية نس�ائية تجمع أموال النساء، 
وبعدما نجح�ت الجمعية من جمع آالف 
الدوالرات التي هي ف�ي اغلبها مدخرات 
وروات�ب لمحدودي الدخل، هربت المرأة 
العمل�ة  إل�ى األردن. ويرج�ع مص�ّرف 
س�عدون حس�ن اس�تمرار المواطن في 
المش�اركة في مثل هذه النشاطات على 
الرغم من الفضائح المالية التي تس�ببت 
له إلى الرغبة في تحقيق أرباح س�ريعة 
وطائلة، ستغير من حياته. ويضيف سعد 
“اغلب الشركات الوهمية تعتمد أسلوب 
االس�تثمارات غير مح�ددة المعالم عبر 
التجارة. ليس كل أصحاب هذه الشركات 
هدفهم النصب بقدر الربح السريع، لكن 
قلة خبرتهم تجعلهم يحش�رون األموال 
في مشاريع فاش�لة، مما يضطرهم إلى 
اله�رب واالختفاء وبحوزته�م ما تبقى 
م�ن أم�وال الناس”.ويعتق�د األكاديمي 
في االقتصاد كاظم الس�نيد ان سياسات 
الدول�ة في االقتصاد المفتوح والس�وق 
الخ�اص حري�ة  للقط�اع  أت�اح  الح�رة 

التعامات التجارية حيث استغل البعض 
ذلك عبر تأسيس الشركات الوهمية التي 
أسس�ت للجريم�ة االقتصادي�ة ليعان�ي 
منها اليوم المواطن العراقي واالقتصاد 

على حد سواء.

وهم الربح السريع
وفي مدينة النجف، يتذكر البعض الحاج 
أب�و حي�در الذي ف�ر إلى جه�ة مجهولة 
األم�وال  رؤوس  م�ع  الع�راق  خ�ارج 
الت�ي جمعها. وأوه�م أبو حي�در الناس 
باس�تثمارات ف�ي العقارات ومش�اريع 
االعم�ار، ونج�ح عب�ر أش�هر ف�ي منح 
المستثمرين معه أرباحا جيدة، حتى ذاع 
صيته مما ش�جع الناس على االستثمار 
في مشاريعه، السيما وانه أوحى للناس 
المس�ؤولين  م�ع  الواس�عة  بعاقات�ه 
وأصحاب القرار، و نجح في جمع مئات 
اآلالف من ال�دوالرات، ليختفي بعد ذلك.

ومن ضحايا الوهم بالربح الس�ريع، ابو 
علي من كرباء الذي باع بيته ليس�تثمر 
أمواله في ش�ركة وهمية في بغداد بناء 
عل�ى نصيح�ة قريب ل�ه يعمل ف�ي تلك 
الش�ركة ، إذ تبين في ما بعد انه وقريبه 
كانا ضحية عملية احتمال، فعلى رغم أن 
قريبه يعمل وس�يطا لتلك الشركة إال انه 
لم يدرك أن األمر كل�ه كان احتياال كبيرا 
وان الش�ركة اس�تغلت رغبته في تنمية 

ثروته بغية شراء بيت أفضل.
المحامي كاظم ش�اطر يؤكد أن عشرات 
دع�اوى االحتي�ال تنتظر الق�ول الفصل 

أن بع�ض ه�ذه  القض�اء، مؤك�دا  م�ن 
الش�ركات عاب�رة للح�دود وبحس�ب ما 
صرح�ت ب�ه مص�ادر أردني�ة لوس�ائل 
اإلعام مطلع العام الجاري، إن عشرات 
الش�ركات الوهمية مس�جلة على الورق 
ف�ي المؤسس�ات وال�وزارات األردني�ة 
، تتب�ع لش�خصيات عراقي�ة بالدرج�ة 
ملف�ات  الش�ركات  لتل�ك  وان  األول�ى، 
وسجات في العراق تحت ذات المسمى، 
النص�ب  ف�ن  ه�ي  واح�دة  وبوظيف�ة 
واالحتي�ال والس�رقة والنهب والس�لب 
والتحايل . ويتابع ش�اطر “المشكلة إن 
اغل�ب المتهمي�ن غير موجودي�ن داخل 

الع�راق بل إن بعضهم لم تتمكن الجهات 
المختص�ة من تحدي�د هويته”.ويضيف 
“يس�تعين المحتالون بشعارات إنسانية 
وحت�ى ديني�ة لتمري�ر أهدافه�م ، لك�ي 
يقنعوا الناس بالمشاركة في فعالياتهم. 
ووظف اب�و رحمن )أعمال ح�رة( مبلغ 
ثاثي�ن ألف دوالر ف�ي مش�اريع اعمار 
تقوم بها ش�رطة ف�ي جن�وب العراق ، 
لكن أصحاب الش�ركة ما لبثوا أن هربوا 

باألموال إلى خارج العراق”.

شركات توظيف األموال
الجدير بالذكر إن شركات توظيف األموال 

انتش�رت في معظم البل�دان العربية منذ 
منتص�ف الس�بعينيات ، عندما تضاعفت 
أس�عار النفط، وازدادت دخ�ول األفراد ، 
لكنها ازدهرت في العراق بصورة خاصة 
بعد عام 2003 بحسب الباحث االقتصادي 
زاهر الزبيدي الموظف في بنك الرافدين. 
وفي الس�نوات األخي�رة وق�ع عراقيين 
فريسة التحايل االلكتروني عبر التعامات 
التجاري�ة الوهمية ف�ي “االنترنت”. وال 
يس�تبعد رس�ول الطائي “تاجر ومدرس 
متقاع�د” أن يقف وراء عمليات االحتيال 
لتل�ك  يس�هلون  حكومي�ون  موظف�ون 
الم�زورة  أوراقه�ا  تمري�ر  الش�ركات 
بطريقة “ش�رعية” حيث يوفرون غطاء 
لها لكي تنجح ف�ي التوصل إلى أهدافها 
ف�ي جمع اكب�ر ق�در ممكن م�ن أموال 
الضحايا لتختفي عن األنظار في رمشة 
عي�ن ، من دون أن تترك أث�را يدل عليها. 
يرى المحام�ي والخبير القانوني س�عد 
الش�ريفي إن من الض�روري تفعيل دور 
منظمات المجتمع المدني والمؤسسات 
االجتماعية والصحي�ة لمعالجة ضحايا 
التزوير والفس�اد، و إع�ادة تأهيلهم في 
المجتم�ع، والخطوة األه�م في محاربة 
االحتيال، تعزيز وتفعيل قوانين وأنظمة 
حماي�ة المس�تثمرين. لك�ن الش�ريفي 
يحم�ل المواطن المس�ؤولية أيضا ، في 
االنجرار وراء الرغبة في اإلثراء السريع، 
حيث يجد ضالته في هذه الشركات التي 
تغري�ه بتحقي�ق هدف�ه بأرباح س�ريعة 

عالية.

بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن مقرر لجنة النفط والغاز في النواب، أمس األربعاء، عن تش�كيل لجنة مش�تركة برئاس�ة كل من وزير 
النفط االتحادي عبد الكريم اللعيبي ووزير الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردس�تان آش�تي هورامي لحس�م 

ملف مشروع قانون النفط والغاز. 
وأف�اد قاس�م محمد أن “اليوم ش�هد عقد االجتم�اع الثاني للجنة النفط والغاز برئاس�ة أح�د أعضاء الهيئة 
الرئاس�ية للنواب وبمشاركة وزير النفط االتحادي عبد الكريم اللعيبي وممثلين عن اللجنة القانونية في النواب 
وإقليم كردستان بشأن ملف مشروع قانون النفط والغاز”، مشيراً إلى أن “االجتماع قرر تشكيل لجنة مشتركة 
برئاس�ة كل م�ن وزير النفط االتح�ادي ووزير الثروات الطبيعية بحكومة اإلقليم آش�تي هورامي لحس�م ملف 

مشروع القانون بصدد طرحه للتصويت في النواب”. 
وأض�اف محمد أن “اللجنة المش�تركة تضم ف�ي عضويتها أيض�اً ممثلين عن هيئة الرئاس�ة مجلس النواب 
والتحالف الوطني وائتاف العراقية والتحالف الكردستاني في المجلس”، الفتاً إلى “عقد اللجنة أول اجتماع لها 

الثاثاء المقبل لبدء مهماتها”.

         بغداد / المستقبل العراقي 
ش�دد عضو في لجنة األم�ن والدفاع النيابية على ض�رورة التغيير 
ف�ي األجهزة األمنية على أس�اس الكفاءة وتغيير الخطط بحس�ب 
األماكن التي تتعرض لعمليات مس�لحة. وق�ال النائب عن التحالف 
الكردس�تاني حس�ن جهاد إن “لجنة األمن والدفاع النيابية عقدت 
ع�دة اجتماع�ات ونقاش�ات م�ع الق�ادة األمنيين وخرج�ت بعدة 
توصي�ات لكن قيادة العملي�ات ال تلتزم بها ف�ي مواجهة اإلرهاب 

وتبقي األمور كما هي”.
وش�دد على ضرورة أن “يكون هناك تغيير في األجهزة األمنية في 
ضوء الكفاءات والجهود المبذولة وفي ضوء المناطق التي تحصل 
فيها الخروقات األمنية أما في الوقت الحاضر ال يوجد أي تغيير في 

هذا الجهاز المهم”.
وأكد جهاد “أهمية إجراء تغييرات أساس�ية في قوى البنية األمنية 
ويج�ب أن تكون هناك إصاحات في تلك الق�وى وتغيرات كتقوية 

جهاز االستخبارات “.
وأع�رب عض�و لجن�ة األمن والدف�اع عن اعتق�اده “بع�دم ارتباط 
نائب رئيس الجمهورية المحكوم باإلعدام غيابيا طارق الهاش�مي 
بالتفجي�رات واألحداث األمنية األخيرة”، مش�يراً إلى أن “ اإلرهاب 

موجود وسيستمر في الفترة القريبة المقبلة”.

         بغداد / المستقبل العراقي 
كش�فت وزارة الع�دل عن إطاق س�راح 767 من الن�زالء المنتهية 
م�دد أحكامهم القضائي�ة في عدد من المحافظات خال ش�هر أب 

الماضي.
وقال المتحدث الرس�مي باس�م الوزارة حيدر الس�عدي إن “قس�م 
اإلف�راج ف�ي دائرة اإلص�اح أفرج ع�ن 767 نزي�ا يتوزعون على 
سجون الوزارة في بغداد والمحافظات”. وأوضح السعدي أن “عدد 
المفرج عنهم من س�جون بغداد بلغ 471 نزيا، ومن س�جن الحلة 
64 نزيا، ومن س�جن الحلة خفيفة/ نس�اء 1، ومن سجن المعقل 
28 نزي�ا، ومن س�جن البص�رة المرك�زي 11 نزيا، ومن س�جن 
العم�ارة 16 نزيا، ومن س�جن الناصرية 9، ومن س�جن الناصرية 
الخفيفة 63 نزيا، ومن س�جن المثنى 58، ومن سجن بادوش 33، 
ومن س�جن سوس�ة 10، ومن س�جن جمجمال 3”. وأشار الى أن 
“حركة النزالء بين الس�جون التابعة للوزارة والمحاكم خال شهر 

اب بلغت 1925 حركة”.
وذك�ر أن “اإلفراج عن النزالء المنتهية أحكامهم تؤكد نهج الوزارة 
باإلس�راع ف�ي عمليات إطاق س�راح الن�زالء المنتهي�ة أحكامهم 
القضائية ورفع الحيف عنهم، والفتاً إلى أن عدد النزالء الموجودين 
في الس�جون التابعة للوزارة 28822 نزياً، بحس�ب آخر إحصائية 

أجرتها دائرة اإلصاح العراقية”.

       المستقبل العراقي/خاص
اثن�ت اللجان النيابي�ة “الخدمات، 
النزاه�ة، الصحة والبيئ�ة” على عمل 
أمي�ن العاصمة صابر العيس�اوي في 
انجاز المش�اريع الستراتيجية ونزاهة 
إج�راءات األمانة، مؤكدي�ن إن عملية 
“كيل التهم والتش�هير واالبتزاز “ نوع 
رخيص من المزايدة السياسية. وقالت 
عضو لجنة الخدمات واإلعمار النيابية 
س�هاد العبي�دي إن “لجن�ة الخدمات 
النيابي�ة تابعت بدقة عم�ل وانجازات 
أمان�ة بغداد ط�وال الفت�رة الماضية، 
بالمش�اريع  يتعل�ق  م�ا  خصوص�ا 
الس�تراتيجية والخدمي�ة والترفيهي�ة 
والتي أنجز قس�م كبير منه�ا والبقية 

قيد االنجاز”.
بغ�داد  “أمي�ن  العبي�دي  ودع�ت   
صابر العيس�اوي إلى العدول عن قرار 
اس�تقالته من اجل انجاز المش�اريع 
الخدمي�ة ف�ي العاصمة وع�دم تلكؤ 
“الضغ�وط  أن  مضيف�ة  عمله�ا”. 
السياس�ية التي مارستها بعض الكتل 
كان�ت  العيس�اوي  عل�ى  السياس�ية 
كبيرة ، ما دفعته إلى تقديم استقالته 
“ ،منتقدة عمليات االبتزاز والتش�هير 
من قبل بع�ض السياس�يين قائلة إن  
“التش�هير ضد أية شخصية سياسية 
دون أدل�ة غي�ر جائ�ز ، خاص�ة وان 
العيس�اوي تم اس�تجوابه في مجلس 
النواب ولم يحدث توافق سياسي على 
إقالت�ه، الن قضية االس�تجواب كانت 
سياس�ية ول�م تت�وفر األدل�ة الكافية 
إلدانت�ه “. وبخصوص اتهامات بعض 
الساس�ة ألمان�ة بغ�داد، أك�دت لجنة 
النزاه�ة النيابي�ة إن “جميع إجراءات 
أمي�ن بغداد س�ليمة وقانوني�ة”. قال 
إن  العكيل�ي  عزي�ز  اللجن�ة  عض�و 
“أمين بغداد صابر العيس�اوي لم يتم 
اس�تدعاؤه حت�ى اآلن من قب�ل هيئة 
النزاه�ة او القضاء، ما يعني س�امة 

إجراءات�ه التنفيذي�ة ف�ي جمي�ع م�ا 
اتهم به”. وطالب العكيلي بمحاس�بة 
ما وصفهم ب�”األبواق الفاس�دة التي 
ال ت�رى إال نفس�ها” ومن�ع “إدخ�ال 
والتنفيذي�ة  اإلداري�ة  اإلج�راءات 

بالمزايدات السياسية”. 
وبين أن” العيس�اوي ق�ام بتقديم 
االس�تقالة إل�ى رئيس ال�وزراء نوري 
المالكي باعتباره مس�ؤوله المباش�ر 
روتيني�ا  وإج�راء  تنفيذي�ة  كس�لطة 
“بع�ض  إن  إل�ى  مش�يراً  طبيعي�ا”، 
الصيح�ات الت�ي خرجت بع�د تقديم 
العيساوي اس�تقالته لتتهمه بالفساد 
ما هي إال أبواق فاس�دة ترى اآلخرين 
كم�ا ه�ي علي�ه”. موضح�اً أن “تلك 
األب�واق تدع�ي أنه�ا تدافع ع�ن أبناء 
الش�عب العراقي وهي بعيدة كل البعد 
عنه�م وع�ن مصالحه�م، ل�ذا يج�ب 
أن تت�م محاس�بتها”. لجن�ة الصحة 
والبيئ�ة النيابي�ة لجن�ة أخ�رى أبدت 
موقفها تجاه عمل أمانة بغداد وحجم 
العيس�اوي  أن  مؤك�دة  انجازاته�ا، 
اس�تطاع وخال فت�رة إدارت�ه ألمانة 
بغ�داد أن يق�وم بتنفي�ذ وانج�از عدد 
كبير من المشاريع المهمة التي تقدر 
بمئات المليارات م�ن الدوالرات والتي 

لمسها أهالي العاصمة “.
وق�ال عضو اللجنة حبيب الطرفي 
إن “أمين بغداد صابر العيساوي يمتلك 
من المش�اريع المهمة لبغ�داد يعجز 
م�ن يأتي بع�ده القيام به�ا”، مضيفاً 
أن “العيس�اوي اس�تطاع وخال فترة 
إدارت�ه ألمان�ة بغداد أن يق�وم بتنفيذ 
وانج�از ع�دد كبي�ر م�ن المش�اريع 
المهمة الت�ي تقدر بمئ�ات المليارات 
م�ن ال�دوالرات والت�ي لمس�ها أهالي 
العاصم�ة “. وتاب�ع الطرفي “ إن من 
يأتي بع�ده لن يكون باس�تطاعته أن 
يأت�ي بهذا الكم الكبير من المش�اريع 

وتنفيذها بالدرجة التي كان فيها”.

    بغداد/ المستقبل العراقي
أكد رئيس حكومة كردس�تان العراق نيجيرفان 
بارزان�ي امس اس�تعداد االقليم لبح�ث اية خطوة 
لمعالج�ة المش�كات العالق�ة بين م�ع الحكومة 
المركزي�ة، فيم�ا لف�ت ال�ى ان وف�دا م�ن االقليم 
س�يتوجه قريب�ا لبغداد به�دف بحث مس�تحقات 

شركات النفط العاملة في كردستان. 
وق�ال بارزاني في تصريحات لعدد من وس�ائل 
االعام إن كردستان مستعدة “ألية خطوة لمعالجة 
المشكات مع بغداد على طاولة المحادثات، فنحن 
ج�زء من العراق ولدينا دس�تور ونتطل�ع لمعالجة 

المشاكل بين االقليم وبغداد في اطار الدستور”.

وع�ن ضخ النفط من حق�ول االقليم الى انبوب 
التصدير العراقي، اكد بارزاني، أن “عملية التصدير 
مس�تمرة وفي هذه االيام س�يذهب وفد من االقليم 
ال�ى بغداد للتحدث معهم بش�أن دفع مس�تحقات 
الشركات، واذا وصلنا الى حل سيستمر التصدير با 
ش�ك، واذا لم نتوصل لحل فستكون هناك خطوات 

اخ�رى نخطوها في هذا المج�ال”. وأضاف “نحن 
في تفاوض اآلن مع بغداد لتقوم بدفع مستحقات 
الشركات النفطية العاملة في االقليم، وليس هناك 
م�ن مبرر لتهديدات بغ�داد لاقليم، الن ما نقوم به 
هو في اطار الدس�تور العراقي وبشكل شفاف وال 

مشكات فيها”.

نيجيرفـان بـارزاني: مستعـدون لحـل الخـالفـات مـع بغـداد
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    بغداد/ المستقبل العراقي

عّد سياس�ي عراقي عل�ى معرفة بروبرت 
س�تيفن بيكروفت القائم باألعمال األميركي 
في بغداد حاليا في ترشيح الرئيس األميركي 
ب�اراك أوبام�ا ل�ه س�فيراً جديداً ف�ي العراق 
بمثاب�ة نفض ي�د الواليات المتح�دة عن هذا 
البلد. مش�يراً إلى أّنه غي�ر معروف كثيراً لدى 
األوس�اط السياس�ية العراقية التي ال تربطه 
بها عالقات واس�عة الن مهمته في الس�فارة 
إدارية أكثر منها سياسية وقال انه يقف على 
مس�افة واحدة من تلك األطراف ويرى أن حل 
خالفاته�ا يكمن في جلوس�ها وجه�ا لوجه 

والتحاور لحل أزمات البالد.
ويستعد الكونغرس االميركي حالًيا لتسلم 
ترشيح الرئيس باراك اوباما لروبرت ستيفن 
بيكروفت قريب�ا للمصادقة عل�ى تعيين هذا 
الدبلوماس�ي س�فيرا للوالي�ات المتحدة في 
العراق بعد س�حبه لمرش�حه الس�ابق بريت 
ماك غورك اثر معلومات أش�ارت إلى تورطه 
في فضيح�ة رس�ائل غرامية. وأعل�ن البيت 
األبي�ض تعيي�ن بيكروف�ت ال�ذي يعم�ل في 
الس�فارة األميركية في العراق منذ تموز عام 
2011 في البداية كنائب رئيس للبعثة وحاليا 

قائم باألعمال.
وبيكروفت تخرج م�ن جامعتي مورمون 
بريغهام- يونغ “يوتا” وبيركلي “كاليفورنيا” 
وكان سفيرا للواليات المتحدة في األردن بين 
عامي 2008 و2011 وقد ش�غل مناصب عدة 
في س�فارتي الواليات المتحدة في السعودية 
وس�وريا كم�ا عم�ل مس�اعدا تنفيذي�ا لدى 
وزيري�ن للخارجي�ة األميركي�ة خ�الل إدارة 
الرئيس األميركي الس�ابق ج�ورج بوش هما 

كولن باول وكوندوليزا رايس.
ويفترض ان يوافق مجلس الش�يوخ على 
تعيين بيكروفت م�ع العلم إن حلفاء الرئيس 
اوبام�ا الديمقراطيي�ن يتمتع�ون بالغالبي�ة 
البس�يطة والجمهوريي�ن يتمتع�ون بأقلي�ة 
معطل�ة. وكان س�تة م�ن أعض�اء مجل�س 
الش�يوخ الجمهوريين دع�وا اوباما منتصف 
حزيران الماضي إلى س�حب مرشحه السابق 
بريت ماك غورك بعد أن كش�ف قضية رسائل 
غرامية أرسلها في عام 2008 إلى الصحافية 
جين شو التي أصبحت زوجته في ما بعد وقد 

انسحب غورك من الترشح طوعا أثر ذلك.

وفيم�ا تنتظ�ر الدبلوماس�ّية األميركّي�ة 
والعراقّي�ة موافق�ة مجل�س الش�يوخ عل�ى 
ترش�يح أوبام�ا للقائ�م باألعم�ال األميركي 
الحال�ي ف�ي بغ�داد بيكروف�ت س�فيرا ف�ي 
العراق، أش�ار سياس�ي عراقي عل�ى معرفة 
بالدبلوماس�ي األميرك�ي مفض�ال ع�دم ذكر 
أس�مه إلى أن هذا المرشح الذي يقترب عمره 

من الستين عاما ويتحدث العربية قليال تتركز 
مهماته في الس�فارة عل�ى القضايا اإلدارية 
وليس السياس�ية بالرغم من عمله مستشارا 
للسفير الس�ابق ثم تحول قائما باألعمال ثم 
نائب�ا للس�فير. وأوضح انه رج�ل هادئ جدا 
ومتماسك ودبلوماسي محترف وغير معروف 

كثيرا لدى األوساط السياسية العراقية.

وأض�اف إن بيكروف�ت يحتف�ظ بعالقات 
متوازن�ة م�ع الق�وى السياس�ية العراقي�ة 
الكبي�رة وخاص�ة التحالف الوطني الش�يعي 
وائت�الف العراقي�ة والتحال�ف الكردس�تاني 
وعالقت�ه مع رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي 
إدارية تنظيمي�ة أكثر منها سياس�ية . وقال 
إن بيكروفت يصنف على انه مؤيد لسياسات 

المالك�ي برغ�م ع�دم اقتناعه بأدائ�ه تماما 
فه�و يعتق�د أن الع�راق دول�ة ذات س�يادة 
تش�هد عملية سياس�ية ديمقراطية ناش�ئة 
ف�ي مراحلها األولى ومن الطبيعي أن تش�هد 

أحيانا إخفاقات وأخطاء.
األزم�ة  م�ن  بيكروف�ت  موق�ف  وع�ن 
السياس�ية الحالي�ة في الع�راق، فقد أوضح 

السياس�ي العراق�ي أن بيكروف�ت ي�رى أن 
الح�ل له�ا يكمن بض�رورة جل�وس الفرقاء 
السياس�يين على مائدة ح�وار واحدة وجها 
لوج�ه لح�ل مش�اكلهم م�ن دون ضغ�وط 
خارجي�ة وه�و ال يفضل تدخ�ال أميركيا في 
هذا المجال. وقال انه ال يعرف عن بيكروفت 
عالقات واس�عة م�ع السياس�يين العراقيين 
الذي�ن نادرا ما يلتقي احده�م وحتى زياراته 

للمالكي فهي رسمية بطابعها العام.
وأوض�ح أّن ترش�يح بيكروف�ت يأتي في 
وقت تح�رص اإلدارة األميركي�ة التي تواجه 
انتخاب�ات رئاس�ية قريب�ة على ع�دم إثارة 
أزمات سياسية حادة في العراق في الظروف 
الراهن�ة ق�د تتس�بب ف�ي انهي�ارات تزعزع 
العملية السياس�ية في العراق أو س�قوطها 
وه�ي العملية التي س�اهمت واش�نطن في 
بنائها على مدى الس�نوات التس�ع الماضية 
الت�ي أعقبت ح�رب العراق وس�قوط نظامه 

السابق ربيع العام 2003.
وق�ال إن إعالن اوباما تس�مية بيكروفت 
س�فيرا يأت�ي في لحظ�ة دقيقة ف�ي العراق 
في وقت أدين فيه طارق الهاش�مي بارتكاب 
جرائم قتل وصدور حك�م باإلعدام ضده وما 
راف�ق هذا م�ن توت�ر سياس�ي وطائفي في 
البالد رافقته موجة هجمات نفذها مسلحون 
األمر الذي يهدد بتعميق األزمة السياسية في 

العراق.
وأك�د انه قد فوج�ئ بترش�يح بيكروفت 
ليك�ون عل�ى رأس البعث�ة األميركي�ة ف�ي 
الع�راق مش�يرا إل�ى أّن�ه يعتق�د أن تعيين�ه 
رس�ميا س�فيرا في بغ�داد س�يعني إضعافا 
كبي�را للدور األميركي في هذا البلد الذي أقام 
في�ه األمري�كان نظام�ا مؤيدا لهم س�رعان 
ما تحولت اتجاهاته ش�رقا نح�و إيران التي 
بدأت عمليا بملء فراغ االنس�حاب العسكري 
األميرك�ي الكام�ل من الع�راق نهاي�ة العام 

الماضي.
وختم السياس�ي العراقي حديثه مش�دًدا 
بالق�ول “أعتق�د أن تعيين بيكروفت س�فيرًا 
أميركًي�ا جديًدا ف�ي العراق س�يكون بمثابة 
سحب اليد األميركية تماما من العراق”. يذكر 
انه في حال موافقة الكونغرس األميركي على 
تعيين بيكروفت فانه س�يخلف بذلك س�فير 
الواليات المتحدة في بغداد “جيمس جيفري” 

بعد عامين أمضاها في هذا المنصب.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أشارت صحيفة “فورين بوليسي” األميركية إلى 
أن “التوت�رات الطائفي�ة تأججت بش�كل خطير في 
الع�راق من جديد، بع�د أن أصدرت محكمة في بغداد 
حكم�ا باإلع�دام غيابيا عل�ى طارق الهاش�مي، في 
اليوم الذي ش�ن مس�لحون موجة من الهجمات في 

أنحاء البالد، قتل فيها نحو 100 شخص”.
ولفت�ت في مقال نش�رته تحت عن�وان “لماذا ال 
يس�تطيع “ميت رومني” الحديث عن العراق؟”، إلى 
أن “السياس�ة الخارجي�ة احد مح�اور التنافس في 

األميركية بين كل الحمالت االنتخابية الرئاسية 
الديمقراطي  الرئيس  ب�اراك اوب��اما من 

رومني، والمرش�ح الجمهوري  ميت 
يشنه  الذي  على والهجوم  رومني 
من الملفات اوبام�ا ف�ي العدي�د 
األميركي�ة، الخارجية للسياسات 

أي انت��ق�اد إال أن رومني، لن يوجه 
لمس�ت��قر ألوباما على الوضع غير  ا
الق����وات في العراق بعد انسحاب 

األميركية”.
وأضاف�ت: “وف��ق�ا 
ألرش�يف خطاب الحملة 
الرسمية من قبل كل من 
المس�جل  المرش�حين، 
ج���ام�ع�ة  بمعرف�ة 
كاليفورني�ا في س�انتا 
رومن�ي  ف�إن  بارب�را، 
العراق  كلم�ة  اس�تخدم 

سبع مرات في خطاباته، 
وغالبا ما كان يتم ذلك في سياق حديثه 

ع�ن األوضاع العس�كرية، في حين أش�ار أوباما الى 
كلمة العراق 76 مرة، معظمها كان مرتبطا بالحديث 

عن االنسحاب العسكري من العراق”.
وأك�دت المجل�ة أن “رومني يراوغ عندما ُيس�أل 
ع�ن الوض�ع ف�ي الع�راق أو أفغانس�تان، ورغم انه 
انتق�د اوباما عندما أعلن في تش�رين األول 2011 أن 
كل القوات األميركية س�تغادر الع�راق بحلول نهاية 
الع�ام، قائال إنه لم يعلن عن تأمين انتقال منظم في 
العراق، إال أن برنامج الح�زب الجمهوري النتخابات 
2012 خ�ال م�ن أي إش�ارة للوض�ع في الع�راق وال 
حتى تل�ك االنتقادات الت�ي وجهها 
رومن�ي إلدارة اوباما”.ولفتت 
إل�ى أن�ه “ف�ي مقابلة مع 
نيوز”،  محط�ة “فوك�س 
ب�دا موق�ف رومن�ي من 
العراق أكثر قتامة، ورغم 
انه أشار إلى أن انسحاب 
القوات األميركية، لم يتم 
بالشكل الصحيح، 
إال ان�ه رفض 

اإلفصاح عما إذا كان يؤيد إرس�ال قوات أميركية إلى 
العراق مجددا”.

وتس�اءلت المجلة “لم�اذا هذا القدر م�ن التردد 
لدى رومني عند الحديث عن العراق؟”، مش�يرة إلى 
أن “خالصة القول أن هذه الحرب ال تحظى بشعبية، 
وهي احد األعمال التي تس�بب فيه�ا الجمهوريون، 
وبالتال�ي ف�إن رومني يعلم جيدا إن ه�ذا الملف هو 
إحدى النقاط السوداء للحزب الجمهوري”.وأشارت 
إلى “اس�تطالع للرأي قامت به صحيفة “واش�نطن 
بوس�ت” وش�بكة “إيه بي سي” في تش�رين الثاني 
2011 ال�ذي كش�ف أن ما يقرب م�ن ثمانية من كل 
عش�رة أميركيين يوافقون على قرار”أوباما بسحب 
الق�وات القتالية م�ن العراق، بما ف�ي ذلك 58% من 
الجمهوريين و81% من الناخبين المس�تقلين. كما 
كش�ف استطالع قامت به ش�بكة “ CNN” وشبكة 
“ORC”  قبل ش�هر أن أكثر من نص�ف األميركيين 
شعروا أن إرسال قوات إلى العراق في األساس كان 
خطأ، وأن 57% يعتقدون أن إدارة الرئيس األمريكي 
الجمهوري السابق جورج بوش ضللت الرأي العام 
األميركي عن امتالك العراق أسلحة الدمار الشامل.

ولفت�ت إل�ى أن�ه “ف�ي كل م�رة يذك�ر رومني 
الع�راق، يعرض نفس�ه للتهم كون�ه ينتمي لنفس 
الخط ال�ذي ينتمي إليه الرئيس األميركي الس�ابق 
جورج بوش وتي�ار المحافظين الجدد في الحزب 
الجمهوري، وتستغل إدارة الرئيس اوباما التهور 
في السياس�ة الخارجية لدى الجمهوريين في 
الهج�وم على رومني، معتب�رة أنه “اذا كان 
اوبام�ا هو صاح�ب قرار س�حب القوات 
األميركية من العراق، فإن الجمهوريين 
بزعامة ب�وش هم الذين ورطوا أميركا 

في العراق”.

نادرا ما يلتقي احدهم.. وحتى زياراته للمالكي رسمية

واشنطن »تنفض« يدها من بغداد بترشيح سفير إداري ال صلة له بساسة البالد ومشكالتها

نقاهة للملك السعودي على يخت !»فورين بوليسي«: العراق نقطة سوداء في ملف رومني والحزب الجمهوري 

النجيفي: أحزاب معينة استقطبت عناصر 
»ميليشيات« إلى الموصل

إضاءات ..
الحدي�ث ع�ن الش�باب ه�و اختبار 
للجمي�ع م�ن األس�رة إل�ى المدرس�ة 
والجامع�ة واإلعالم بكل مس�توياته ,  

إلى الحاضنات الدينية ثم الحكومة .
 , الش�باب  م�ع  نج�اح  س�جل  إذا 
فالنجاح يش�ترك فيه جميع من ذكرنا 
وإذا س�جل إخفاق وفش�ل في التعامل 
مع الش�باب فجميع م�ن ذكرنا يتحمل 
تبعات ذلك الفش�ل ولك�ن كل بتراتبيته 
الوجودي�ة “ األب واألم “ أو تراتبيت�ه 
 , مدرس�ة   , أصدق�اء   “ االجتماعي�ة 
جامع�ة , إع�الم “ أو تراتبيته الدينية “ 
المس�جد , مجالس الخطابة المنبرية , 
م�دارس دينية , ح�وزات , مرجعيات “ 
أو تراتبيته السياس�ية “ مجلس نواب , 
مجالس محافظات , ديوان محافظات 
, وزارة الشباب والرياضة ثم الحكومة 

مجتمعة ؟
الش�باب  م�ع  والفش�ل  والنج�اح 
 “ الجس�د  لغ�ة   “ بمفه�وم  محك�وم 
ولغة الجس�د ه�و حرك�ة هرمونات , 
والهرمون�ات صناع�ة رباني�ة وه�ذه 
مس�ألة ال يج�ادل فيه�ا إال م�ن س�فه 

نفسه ؟

فالمفت�اح يكون من خ�الل معرفة 
تلك الصناعة ؟

والس�ؤال هن�ا : أي�ن نح�ن من تلك 
الصناعة ؟

: متخلف�ون  : ال ش�يء  والج�واب 
المظاه�ر  االدع�اء وتس�رقنا  نكث�ر   ,
ووراء تلك الس�رقة مح�رك ماهر هو : 
“ الهرم�ون “ صان�ع الف�رح والحزن , 

ومحرض الكآبة واالنطواء مثل :
1-  البريكي�ة : وه�ي تعبي�ر ع�ن 
حرك�ة هرمونية في مقاب�ل انخفاض 

معرفي
2-  االيمو : أصبحت ظاهرة التعري 
احتجاج�ا من مظاه�ر اولمبي�اد لندن 
2012              واالولمبي�اد ه�و حضور 
ش�بابي من حيث الفعاليات ومن حيث 

المشاهدة
3-  المثلي�ة : وق�د هن�أ الرئي�س 

األمريكي اوباما زواج المثليين ؟
او تتحول حركة الهرمون إلى إنتاج 
العدوانية : وقم�ة حصادها “ اإلرهاب 
“ ال�ذي تحول م�ن إرهاب : أف�راد , ثم 
أح�زاب “ تنظيم القاع�دة “ الذي أعلن 
متفاخرا مسؤوليته عن “131” تفجيراً 

في العراق في اآلونة األخيرة ؟
وإرهاب األحزاب تبنته اليوم أمريكا 
وأدواتها من أنظمة التبعية , فأصبح :” 

إرهاب دولة “ ؟
والعنصر البشري المستخدم في كل 
ذلك هو “ الشباب “ وعبر التاريخ : كان 
الش�باب كمرحلة عمرية , وكفس�لجة 
هرمونية هم مادة “ اإلرهاب الجنسي 

“ ؟
واليوم رغم بقاء اإلرهاب الجنسي 
ال�ذي يج�د م�ن ي�روج ل�ه م�ن دول 
ومؤسس�ات بثقاف�ة توراتي�ة , إال أن 

اإلرهاب الدموي أصبح أكثر شهرة ؟
وإذا كان اإلرهاب الجنسي يعبر عن 
حرك�ة هرموني�ة غير منظم�ة إباحية 
تس�تهدف األع�راض واألنس�اب , فإن 
اإلره�اب الدم�وي هو اآلخ�ر يعبر عن 
حرك�ة هرموني�ة تصاعدي�ة ش�ديدة 
الفوض�ى وإلغائية تدميرية تقوض كل 

شيء في الحياة ؟
والتعام�ل م�ع الهرم�ون من حيث 
التنظي�م ه�و وظيف�ة معرفي�ة م�ن 
ف�ي   : والعق�ل   , العق�ل  اختص�اص 
االصطالح : هو وضع الشيء في محله 

, وف�ي التعريف الفلس�في : هو جوهر 
ال يتأثر بالمادة حدوثا وال بقاء “ بينما 
“ النفس “ ه�ي جوهر ال تتأثر بالمادة 
حدوث�ا ولكنه�ا تتأث�ر بقاء وم�ن هنا 
يجب أن نركز عل�ى عوامل التأثير على 
الش�باب عمال ومعرفة وتنظيما وبناء 
وتخطيط�ا , وإذا أخذنا وزارة الش�باب 
مث�اال الس�يما وان فيها وزي�را نعرف 
تاريخه الذي ال ينس�جم مع موقعه في 
الوزارة التي ظلت خاضعة للمحاصصة 
فأفرغت م�ن الكف�اءات االختصاصية 
وعلم�ا  فهم�ا  الش�باب  ش�ؤون  ف�ي 
ومعرف�ة تتس�ع ل�كل أب�واب الحركة 
فأصبح�ت   , وتوجهاته�ا  الش�بابية 
ال�وزارة ومؤسس�اتها م�ن مديري�ات 
الش�باب بنايات ترتفع ومكاتب تؤثث 
ولكن لمن؟ لروتين إداري ممل , وكسل 
وظيفي يعجز عن إنجاح فعالية شبابية 
بمواصف�ات األداء والج�ودة في س�لم 
التقوي�م الوظيف�ي لمالكات اس�تثمار 
الق�درة بلغة الخ�ط البيان�ي الرياضي 
وبلغة اس�تقراء المش�هد الشبابي من 
خ�الل نظري�ة االحتم�ال الت�ي تقرب 
مفهوم “ ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال 

أحصاها “ ؟
تبقى للس�يد جاس�م محمد جعفر 
ميزة الش�جاعة في تناوله الحديث عن 
الش�باب من موق�ع المواطن الحريص 
ال من موقع الوزي�ر الذي يختفي وراء 
مكتبه وحاشيته , ومن موقع الشجاعة 
واإلخ�الص ال�ذي نعرفه عنه س�ابقا، 
ندع�وه إل�ى أن يكون مغي�را ثائرا غير 
مستس�لم لما حوله م�ن الذين ضيعوا 
ف�رص البناء وأه�دروا ماال وس�نوات 
م�ن الزمن هي رأس�مال األمم في بناء 

الشباب ؟
كل ذل�ك حدث ويحدث وسيس�تمر 
في مشهد الش�باب , الن الذين تعاملوا 
م�ع الش�باب ف�ي كل الحواض�ن التي 
اش�رنا إليه�ا ال يعرف�ون لغة الجس�د 
عل�وم  وه�ي   , اإلش�ارات  عل�م  وال 
وثيق�ة  صل�ة  ذات  واختصاص�ات 
بالمرحل�ة العمري�ة للش�باب , والدول 
المتقدم�ة تحرص عل�ى أن تكون هذه 
االختصاصات وعلماؤها حاضرين في 
كل لج�ان االختبار الوظيفي , وفي كل 
لجان المقابالت , وفي كل فرق المسح 
االجتماعي والتحليل النفسي , فهل في 

وزاراتن�ا وجامعاتن�ا ومؤسس�اتنا 
شيء من ذلك ؟

إن التخلف ال�ذي نعاني منه في 
مجال الشباب يفتقد لتلك المؤهالت 
في لغ�ة الجس�د وعلم اإلش�ارات , 

فظلت المش�اريع الشبابية بيد طاقم 
وظيفي متخلف يأخذ وال يعطي على 
القاعدة المعروفة “ فاقد الش�يء ال 

يعطيه “
وما ينطب�ق على وزارة الش�باب 
ينطبق بنس�ب لها مب�ررات تفاوتها 
ف�ي جميع ال�وزارات األخ�رى , مما 

يجعلنا نستحضر قول الشاعر :
أدهى المصائب في الدنيا وأعظمها

مقلوب�ا  الش�يء  ي�رى  عق�ل 
ومعكوسا؟

واذكر الس�يد الوزير جاس�م محمد 
جعفر بش�رنقة الروتين القابع األبدي 
بوزاراتن�ا ومنها وزارة الش�باب وذلك 
عندم�ا طلبوا من�ي كتابة دراس�ة عن 
الشباب : فكتبت لهم “ كتاب الشباب في 
اإلس�الم “ والذي لم اعرف عن مصيره 
ش�يئا إل�ى اآلن إال إنن�ي س�معت أنهم 
أحال�وه إلى لجن�ة في رئاس�ة الوزراء 

؟ وهك�ذا تم�وت األفكار والمش�اريع 
, ث�م أين أصبحت مجلة الش�بابية التي 
طلب من�ي مدير عام اإلع�الم أن اكتب 
له�ا بحثا وق�د كتبت دراس�ة بعنوان “ 
الش�باب ولغة الجس�د “ ولم يتصل بي 
الس�يد اب�و مصطف�ى مم�ا اضطررت 
بالس�يدة عاصف�ة موس�ى  لالتص�ال 
ألعرف ع�ن وص�ول الدراس�ة للمجلة 
فأجابتني الدكت�ورة عاصفة باإليجاب 
ثم انقطع التواصل ولم اعرف شيئا عن 
المجل�ة هل اس�تمرت ام توقفت ؟ ولم 
ار دراس�تي التي نش�رت وقيل لي على 

حلقتين ؟

الشباب ولغة الجسد ... صراع الهرمونات ؟

الدكتور علي التميمي
رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

       أنقرة/ المستقبل العراقي

ذك�رت وكال�ة أنب�اء “أناض�ول” 
أن طائ�رة خاصة حّطت، مس�اء أول 
من أمس، في مط�ار أنطاليا الدولي، 
تق�ل المل�ك الس�عودي عب�د الله بن 
عب�د العزي�ز برفق�ة إح�دى زوجاته 
و55 ش�خصاً م�ن أقارب�ه، لقض�اء 
إج�ازة خاصة في البح�ر. وأوضحت 
الوكالة أن الملك وحاشيته سيبحرون 
ف�ي يخ�ت لم�دة 20 يوماً ف�ي البحر 

المتوسط، حيث س�يقام حفل زفاف 
عل�ى متنه، من دون أن تذكر من هما 
العري�س والعروس. وأش�ارت إلى أن 
مراسيم استقبال الضيوف، وانتقالهم 
إل�ى اليخ�ت، ج�رت بعيداً ع�ن أعين 
الصحافيي�ن وكامي�رات التلفزيونات 
التركية.ف�ي المقاب�ل، أف�ادت وكالة 
األنب�اء المغربية الرس�مية عن زيارة 
الملك المغربي محمد الس�ادس أمس 
لنظيره السعودي في مدينة بوسكورة 
قرب الدار البيضاء حيث يمضي فترة 

نقاهة منذ أس�بوعين تخلله�ا إجراء 
“مباحثات مطولة على انفراد”.

وكان�ت وكال�ة األنباء الس�عودية 
الرس�مية قد نقلت في نهاية الش�هر 
الماضي عن الديوان الملكي أن الملك 
السعودي غادر البالد »لتمضية إجازة 
خاصة ف�ي الخارج«. وق�د أوكل إلى 
ولي العهد س�لمان إدارة شؤون البالد 
ف�ي غيابه. وه�ذه الم�رة األولى التي 
س�يتولى فيها سلمان ش�ؤون البالد 

منذ تعيينه ولياً للعهد.

       الموصل/ المستقبل العراقي

أكد محافظ نينوى، أن أحزاباً معينة 
م�ن  ميليش�يات  عناص�ر  اس�تقطبت 
وس�ط العراق وجنوبه وزودتها بالسالح 
والحماي�ة، متهم�اً تلك الجه�ات بتنفيذ 
أجندة خفية ل�”العبث” بأمن المحافظة 
إن  النجيف�ي،  أثي�ل  واس�تقرارها.وقال 
الملف األمني “يقف على رأس اهتمامات 
المحافظة حالياً في ظل معلومات تؤكد 

انتق�ال ميليش�يات م�ن وس�ط العراق 
وجنوب�ه إليه�ا للعم�ل بغط�اء أح�زاب 
وكيان�ات سياس�ية معينة عم�دت على 
استقطابها وتسهيل حركتها وحمايتها 
فض�اًل عن تزويدها بالس�الح”، مش�يراً 
إلى أن أولئك العناصر “يحملون الس�الح 
علناً دون خش�ية من المحاسبة”، دون 
الكش�ف عن تل�ك األح�زاب أو الكيانات.

تل�ك  عناص�ر  أن  النجيف�ي،  وأض�اف 
“المس�جونين  م�ن  ه�م  الميليش�يات 

السابقين الذي كانوا ينتمون للجماعات 
اإلرهابي�ة وأطل�ق س�راحهم بعف�و من 
الحكومة”، عاداً أن وجودهم وتحركاتهم 
في نينوى يشكل “مؤشراً خطيراً ينبغي 
أن ينظ�ر إليه بجدية كبيرة للوقوف على 
أس�بابه ودوافعه الس�يما ف�ي التوقيت 
الحال�ي والخروق األمني�ة التي تعرضت 
له�ا العدي�د م�ن المحافظ�ات العراقية 
فضالً ع�ن أعمال العنف المس�تمرة في 

نينوى”.

ً
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    المستقبل العراقي/متابعة

عّد العاه�ل االردني الملك عب�د الله الثاني 
أمس أن االسالميين يسيئون تقدير حساباتهم 
بش�كل كبير عبر اعالنهم مقاطعة االنتخابات 
التنازل�ي  “الع�د  أن  إل�ى  مش�يراً  النيابي�ة، 

لالنتخابات بدأ فعال وسيتم حل البرلمان”.
وق�ال المل�ك عب�د الل�ه “أق�ول لإلخ�وان 
المس�لمين انهم يس�يئون تقدير حس�اباتهم 
بشكل كبير” عبر اعالنهم مقاطعة االنتخابات 

النيابية.
واعلن�ت جماعة االخ�وان المس�لمين في 
األردن في 12 تموز الماضي رسميا مقاطعتها 
هذه االنتخاب�ات “لعدم وج�ود ارادة حقيقية 
باإلص�الح”، في خطوة قد تن�ذر بدخول البالد 
ف�ي ازمة سياس�ية. واضاف العاه�ل األردني 
“لقد بدأ العد التنازلي لالنتخابات فعال وعملية 
التسجيل تسير على قدم وساق، وقد تجاوزنا 
حد المليون بالنس�بة لعدد المسجلين، وسيتم 
ح�ل البرلم�ان، وس�يعلن موع�د االنتخابات، 
وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام 
التس�جيل لالنتخاب�ات األردنية  المقبل”.وبدأ 
ان  المؤم�ل  الماض�ي وم�ن  اب  ف�ي مطل�ع 
يستمر حتى نهاية ايلول الحالي. واقر مجلس 
الن�واب األردن�ي في تم�وز الماض�ي تعديالت 
جدي�دة عل�ى قان�ون االنتخ�اب يخصص 27 
مقع�دا لقائمة وطنية مفتوحة، اال ان الحركة 
االس�المية اعتب�رت ان�ه “ال يصل�ح كبداي�ة 

إلصالح حقيقي”.
وبحس�ب التعديل س�يضم مجلس النواب 
المقب�ل 150 مقع�داً بدال م�ن 120، 27 منها 
للقائمة الوطنية و15 للكوتا النس�ائية و108 
مقاع�د فردية.وتق�رر فتح القائم�ة الوطنية 
الت�ي اقرت مؤخ�را ألول مرة، أم�ام األردنيين 
تصويت�اً وترش�يحا وأحزاب�ا واف�رادا. ويحق 
للش�خص التصويت بص�وت للقائمة وصوت 
آخ�ر لدائرت�ه االنتخابية. واوض�ح الملك عبد 
الل�ه الثان�ي ان “كل االقتراحات والمس�ودات 
“المتعلق�ة بقان�ون االنتخ�اب” وط�وال هذا 
الوق�ت ولغاية اآلن، ابت�داء من توصيات لجنة 
الحوار الوطن�ي قبل أكثر من عام، وصوالً إلى 
المس�ودة التي اقترحتها الحكومة الس�ابقة، 
قوبلت بدرج�ات متفاوتة من الرفض من قبل 
االخوان المس�لمين، لألسف الش�ديد”. وتابع 
“أق�ول لالخ�وان المس�لمين: هن�اك خي�اران 

أمامكم، إما أن تبقوا في الش�ارع أو تس�هموا 
في بناء أردن ديمقراطي جديد”.

واتهم العاهل االردني اسرائيل بالعمل على 
“اعاق�ة” البرنامج النووي الس�لمي االردني، 
مح�ذرا ف�ي الوقت نفس�ه من تفكك س�وريا 
وانتق�ال الصراع الى دول الج�وار. وقال الملك 
ان “المعارضة االش�د لبرنامج االردن النووي 
تأتي من إسرائيل” مضيفا “عندما بدأنا االعداد 
للحص�ول على طاقة نووية الغراض س�لمية، 
تواصلن�ا م�ع بع�ض ال�دول ذات المس�توى 
المتقدم من العمل المس�ؤول في هذا المجال 
ليتعاون�وا معن�ا”، غي�ر انه “ل�م يمض وقت 
طويل حتى ادركنا ان اسرائيل تمارس الضغط 
على ه�ذا الدول العاقة اي ش�كل من التعاون 

معنا”.
واوضح انه “في كل مرة يتوجه وفد أردني 
لالتصال بش�ريك محتمل، نجد وفدا إسرائيليا 
يتوجه للشريك نفسه بعد اسبوع، ويطلب من 
الط�رف الذي نتفاوض معه ع�دم دعم خطط 

االردن للحصول على الطاقة النووية”.
ويس�عى االردن، الذي تثير احتياطاته من 
اليوراني�وم اهتم�ام العدي�د من البل�دان، الى 
انش�اء اول مفاع�ل نووي لألغراض الس�لمية 
خصوصا توليد الكهرباء وتحلية المياه بحلول 
ع�ام 2019. وق�د اقترح موقعاً يبع�د 47 كلم 
ش�مال ش�رقي عم�ان ف�ي منطق�ة المجدل 

بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل.
واض�اف المل�ك عب�د الل�ه انه “ف�ي ضوء 
م�ا ذك�رت، فإنن�ي اش�عر ان م�ن يعارضون 
برنامجنا النووي الس�لمي ألس�باب مغلوطة، 
هم يحقق�ون المصال�ح االس�رائيلية بنجاح 

يفوق قدرة اسرائيل على ذلك لوحدها”.
وارتفع�ت اص�وات تطال�ب بالتخل�ي عن 
الطاقة النووية ف�ي األردن بعد حادث محطة 
فوكوش�يما شمال ش�رقي اليابان في 11 آذار 
2011 الذي يعتبر االخطر منذ كارثة تشرنوبيل 

قبل 25 عاما.
ودافع الملك ع�ن البرنامج النووي االردني 
الذي يلقى معارض�ة داخلية، وقال “أنا أتفهم 
الناش�طين ومخاوفه�م المتعلق�ة بالس�المة 
العامة، وه�ذا حقهم، لكن االردن لن يختار اال 
أحدث جيل م�ن المفاعالت النووي�ة وأكثرها 

أمانا”.
واض�اف ان “االردن يمتل�ك 3 بالمئ�ة من 
مص�ادر اليوراني�وم ف�ي العالم، وعلي�ه فإننا 

نمل�ك م�وردا طبيعيا يجعل من خي�ار الطاقة 
النووي�ة قاب�ال للتطبي�ق وذا جدوى، وس�وف 

يمنحنا درجة من االعتماد على الذات”.
وتس�تورد المملك�ة 96% م�ن احتياجاتها 
من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات الى 
ان الطلب عل�ى الكهرباء س�يتضاعف بحلول 

عام 2020.
كم�ا تعد المملك�ة واحدة من افقر عش�ر 
دول ف�ي العال�م بالمياه حيث يتج�اوز العجز 
المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب 

تقديرات المسؤولين.
ومن جانب آخر، ح�ذر العاهل االردني من 
احتم�ال تفكك الجارة الش�مالية س�وريا مع 
ارتفاع وتيرة العنف الطائفي فيها ما قد يقود 

المتداد الصراع الى دول مجاورة.

وقال “ان�ا قلق ج�دا من احتمالي�ة تفكك 
س�وريا، فق�د ش�هدنا ف�ي الش�هور القليل�ة 

االخيرة زيادة في وتيرة العنف الطائفي”.
واوض�ح ان ذل�ك “ال يه�دد وحدة س�وريا 
فق�ط، بل قد يكون مقدمة المتداد الصراع الى 
دول مج�اورة ذات تركيبة طائفية مش�ابهة، 
وقد شهدنا بالفعل اشارات على ان هذا الخطر 

يقترب اكثر فأكثر”.
ودع�ا المل�ك ال�ى ايج�اد “صيغ�ة لعملية 
انتق�ال سياس�ية من ش�أنها ان تجعل جميع 
فيه�م  بم�ن  الس�وري،  المجتم�ع  مكون�ات 
العلوي�ون، يش�عرون ب�أن لهم نصيب�اً ودوراً 
في مس�تقبل البالد”. واكد ان “عملية االنتقال 
السياس�ي الش�املة ه�ي الوس�يلة الوحي�دة 
لوق�ف التصعيد، وه�ي في مصلحة الش�عب 

السوري ومن ش�أنها ان تحفظ وحدة اراضي 
سوريا وشعبها”، مشيرا الى ان “هذه العملية 
تص�ب كذلك في مصلحة االس�تقرار اإلقليمي 

والمجتمع الدولي”.
واض�اف ان “المس�ألة ال تتعل�ق بفرد بل 
بنظام. فماذا سيس�تفيد الش�عب السوري اذا 

غادر الرئيس بشار غدا وبقي النظام ؟”.
وفيما يتعلق بمعلومات حول ضبط “خاليا 
س�ورية” ف�ي المملك�ة التي اس�تقبلت نحو 
200 الف س�وري بين الجىء ومقيم من بداية 
األزمة، قال الملك ان “عددا منهم لم يأت بحثاً 
ع�ن مالذ آم�ن بل لتنفي�ذ مهام أخ�رى، منها 
جمع معلومات اس�تخبارية ع�ن الالجئين، او 
لتنفيذ مخططات تس�تهدف اس�تقرار األردن 

وامنه”.

واضاف ان�ه “كان م�ن المس�تحيل علينا 
التدقيق امنيا على كل شخص يعبر إلى األردن 

وقد استقبلنا الجميع على أساس انساني”.
واش�ار الى ان “الطريق�ة التي تتعامل بها 
س�وريا مع جيرانها تش�كل تصعيدا محتمال، 
نراقبه عن كثب”. من جه�ة اخرى، اكد الملك 
عب�د الله ان “األردن لم يفك�ر بفرض منطقة 
عازل�ة “ف�ي س�وريا”، لكننا نحتف�ظ بحقنا 
الس�يادي ف�ي وض�ع كل الخي�ارات الممكنة 
في االعتبار بما يضم�ن حماية مصالح وامن 

المملكة”.
“االخ�وان  ان  االردن�ي  العاه�ل  واعتب�ر 
تقدي�ر  يس�يئون  االردن  ف�ي  االس�الميين 
حساباتهم بشكل كبير” عبر اعالنهم مقاطعة 

االنتخابات النيابية.
التنازل�ي  الع�د  ب�دا  “لق�د  المل�ك  وق�ال 
لالنتخابات فعال وعملية التس�جيل تسير على 
قدم وساق، وقد تجاوزنا حد المليون بالنسبة 
البرلم�ان،  ح�ل  وس�يتم  المس�جلين،  لع�دد 
وسيعلن موعد االنتخابات، وسوف يكون لدينا 

برلمان جديد بحلول العام المقبل”.
وأك�د أن “قان�ون االنتخ�اب الحال�ي ت�م 
إص�داره بدرجة م�ن االجماع، ليس�ت مثالية، 
ولكن�ه يتمت�ع بأعل�ى درج�ة م�ن االجم�اع 
الممكن في ظ�ل تركيبة البرلم�ان في الوقت 
الراه�ن”، مش�يرا الى ان “اس�تطالعات الرأي 
الع�ام اظه�رت أنه يحظ�ى بدعم م�ن أغلبية 

جيدة قاربت ثلثي االردنيين”.
وتابع “ال يمكن تفصيل قانون على مقاس 
حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، 
لكن صوتها ه�و األعلى”. واضاف “رس�التي 
ال�ى كل االح�زاب والق�وى السياس�ية “...” 
ان كنت�م تري�دون تغيي�ر االردن نحو االفضل، 
فهن�اك وس�يلة وفرص�ة لذل�ك، أما الوس�يلة 
فهي من خ�الل البرلمان القادم، وأما الفرصة 
فتتأتى عبر االنتخابات القادمة”، مش�يرا الى 
“انها لحظ�ة تاريخية الن االنتخابات لن تقرر 
تركيبة البرلمان الجديد فحس�ب، بل س�تحدد 

الحكومة البرلمانية ايضا”
وخل�ص “أقول لالخوان المس�لمين: هناك 
خي�ار أمامك�م، إم�ا أن تبقوا في الش�ارع أو 
تس�اهموا في بن�اء أردن ديمقراط�ي جديد”. 
ويشهد االردن تظاهرات منذ كانون الثاني من 
الع�ام الماضي تدعو الى اصالحات سياس�ية 

واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
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األردن علــى صفــيــح ســاخـــن

عبد الله الثـاني: اإلخـوان المسلمـون يسيئــون تقــدير الحسـابات

    المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلنت األمم المتحدة في تقرير ان 
حركة طالبان حصلت بين اذار 2011 
واذار 2012 في افغانستان على 400 
ملي�ون دوالر من الضرائ�ب والهبات 
ومهرب�ي  االعم�ال  رج�ال  وابت�زاز 
المخدرات.واضاف التقرير الذي اعده 
خب�راء من لجنة العقوبات ان طالبان 
اس�تولت على مئات ماليين الدوالرات 
م�ن المليارات المخصصة لمش�اريع 

التنمية في افغانستان.
ف�إن  الخب�راء،  ه�ؤالء  وحس�ب 
ال��400 ملي�ون دوالر ه�ذه جمع�ت 
بين اذار 2011 واذار 2012. واش�اروا 
الى ان نح�و 275 مليون دوالر ذهبت 
إل�ى ق�ادة طالب�ان و125 مليوناً الى 
مسؤولين محليين. ونقل التقرير عن 
القوة الدولية التابعة للحلف االطلسي 
“ايس�اف” تقديرها ان شن الهجمات 
و155   100 بي�ن  طالب�ان  يكل�ف 
ملي�ون دوالر س�نويا والباقي يغطي 
المصاري�ف اليومية. واش�ار التقرير 
ال�ى ان�ه “من�ذ الع�ام 2006 نجحت 
طالب�ان ف�ي تموي�ل ع�دد كبي�ر من 
الهجم�ات بفضل ارتف�اع عائداتها”. 
وف�ي م�ا يتعل�ق بالضرائ�ب، اوضح 
التقرير ان ضربية بقيمة 10% تفرض 
عل�ى المحاصيل الزراعي�ة خصوصا 

القنب الهندي وهو المصدر “الرئيس” 
لعائداته�ا اضافة ال�ى ضريبة اخرى 
بقيم�ة 2,5% عل�ى الممتلكات. ولكن 
طالب�ان الت�ي تتص�رف بإنه�ا إدارة 
محلي�ة ف�ي المناط�ق التي تس�يطر 
عليه�ا، تف�رض ايض�ا ضرائ�ب على 
خدمات المياه والكهرباء وكذلك على 
التجار المحليين والشركات الصغيرة. 
ونقل التقري�ر عن مس�ؤولين افغان 
قوله�م ان القيم�ة االجمالية لعائدات 
االتج�ار بالمخ�درات تص�ل ال�ى م�ا 

بين 3,6 وملي�ار دوالر اقتطعت منها 
ملي�ون   100 نح�و  طالب�ان  حرك�ة 
واعتب�ر   .2012-2011 ف�ي  دوالر 
الخب�راء ان “ه�ذا االمر يش�ير الى ان 
حرك�ة طالبان ال تبذل جه�وداً كبيرة 
الس�تغالل هذا المصدر م�ن العائدات 
الكبيرة”. وكذلك يعتبر االستيالء على 
المس�اعدات الدولية نشاطاً “مربحاً” 
يصل إلى ما بين 10 و20% من مجمل 
العق�ود التي تمولها الواليات المتحدة 

ودول اخرى.

155 مليون دوالر كلفة الهجمات على الجيش األميركي

طالبان تحصل على 400 مليون دوالر من الهبات واالبتزاز
    المستقبل العراقي/الكويت

قالت رئيسة منظمة تونسية تعنى 
بمناهضة التعذيب في البالد ان التعذيب 
اصب�ح ظاهرة مس�تفحلة ف�ي تونس 
بع�د الث�ورة مح�ذرة من ان اس�تمرار 
هذا الوضع من ش�أنه ان يعرقل جهود 
استعادة رموز النظام السابق الفارين 
خ�ارج تونس.وج�اء تحذي�ر راضي�ة 
النص�راوي رئيس�ة منظم�ة مناهضة 
التعذيب بع�د ان اعلن محامون االثنين 
وفاة رجل اسمه عبد الرؤوف الخماسي 
بعد تعذي�ب بيد قوات ام�ن. وهذه اول 
حالة وفاة تعلن بعد الثورة التي اطاحت 
بزي�ن العابدين بن علي الذي اس�تعمل 
التعذيب ضمن خطط لتركيع خصومه 
السياس�يين. وقال�ت النص�راوي “بعد 
الثورة لم يتوقف التعذيب في السجون 
ومراك�ز الش�رطة.. بل اصب�ح ظاهرة 
مستفحلة وهو امر محزن”. واضافت 
“احصينا عش�رات من حاالت التعذيب 
في السجون.. التعذيب وسوء المعاملة 
ش�مل رجاالً ونس�اء وأطفاالً وكبارا”. 
محامي�ة  ه�ي  النص�راوي  وراضي�ة 
وناش�طة حقوقي�ة أسس�ت المنظمة 
في ع�ام 2003 وهي احلك فترات قمع 
نظ�ام ب�ن عل�ي الس�ابق وكان�ت من 
اوائ�ل من فضحوا ممارس�ات التعذيب 

في س�جون النظ�ام الس�ابق. ونتيجة 
لذل�ك عانت م�ن المالحقة البوليس�ية 
ومكتبه�ا.  بيته�ا  وس�رقة  والض�رب 
ومنعت من الس�فر ع�دة مرات. وظلت 
هواتفه�ا مراقب�ة طيل�ة س�نوات مثل 
أغل�ب النش�طاء ف�ي تون�س. وقال�ت 
النص�راوي وف�ي يديه�ا صور لش�بان 
قال�ت انهم تعرض�وا للتعذي�ب ان من 
بين اس�اليب التعذيب الضرب بالعصي 
واللكم والسحل مضيفة ان رجال األمن 
أصبحوا يش�عرون بالحماي�ة رغم كل 
االفع�ال. واضاف�ت انه�ا حزين�ة النها 
توقعت ان هذه الممارس�ات ستتقلص 

بع�د الث�ورة الت�ي ج�اءت ض�د القمع 
والتعذيب. ومض�ت تقول “من الغريب 
ان بع�ض االس�الميين عان�وا التعذيب 
ولك�ن اليوم ال يب�دون ارادة سياس�ية 
الممارس�ات”.  ه�ذه  لوق�ف  كافي�ة 
وعانى العديد من الوزراء في الحكومة 
االس�المية م�ن التعذيب في الس�جون 
خالل مدة حكم الرئيس السابق. ومات 
عشرات االس�الميين تحت التعذيب في 
تل�ك المدة. لكن النص�راوي حذرت من 
ان اس�تمرار التعذي�ب ف�ي تونس بعد 
الث�ورة “قد يعرق�ل مح�اوالت ترحيل 
الس�ابق..  النظ�ام  ف�ي  المس�ؤولين 

هذه الممارس�ات تجعل المخاوف من 
استعادة رموز النظام السابق مبررة”. 
وقال�ت وزارة الداخلي�ة انه�ا اوقف�ت 
اربع�ة اعوان أم�ن بعد وف�اة رجل اثر 
تعذيب�ه. وه�ذه اول م�رة يت�م ايقاف 
رجال شرطة بش�أن مزاعم بالتعذيب. 
وقال�ت النص�رواي ان التعذيب ش�مل 
سياس�يين ونقابيي�ن ومرتكبي جرائم 
ح�ق عام ايض�ا. وذكرت اس�ماء مريم 
منور رئيسة “الحزب التونسي” ونبيل 
العرع�اري ومحم�د عل�ي ذوي�ب م�ن 
“حزب العم�ال”. وذكرت ان رجال امن 
اغتصب�وا فت�اة األس�بوع الماضي في 
الش�ارع. وقال�ت وزارة الداخلي�ة انها 
تحقق ف�ي الموضوع. وقالت رئيس�ة 
منظم�ة مناهض�ة التعذي�ب ايض�ا ان 
بع�ض الس�جناء م�ن النظام الس�ابق 
يتعرضون لسوء معاملة ايضا. وحذرت 
من وجود رغبة للتشفي واالنتقام لدى 
بعض مسؤولي الحكومة الحالية وهو 

ما قالت انه “امر غير مقبول”. 
وقال�ت النص�رواي الت�ي رش�حها 
الرئي�س المنص�ف المرزوق�ي لتمثيل 
تونس ف�ي اللجنة الفرعي�ة لمناهضة 
التعذي�ب في األمم المتح�دة انه يتعين 
ان يحص�ل كل الس�جناء بم�ن فيه�م 
الس�ابقون على معاملة  المس�ؤولون 

انسانية الئقة.

ظــــاهــــرة لـــم تغـــيـــرها الثـــورة

تــونس: تعـــذيــب السجنـــاء يتــفــــاقــــم !!

    كيرت شيلينجر

ف�ي خطاب قبول ترش�يحه مرش�حاً رئاس�ياً في 
المؤتمر الوطن�ي للحزب الديموقراطي، أش�ار أوباما 
بفخر واعت�زاز إلى نجاحاته في السياس�ة الخارجية 
من قبيل قتله بن الدن. غير أنه ظهر أن أوباما، وكذلك 
منافسه رومني، يفتقدان إلى رؤية واضحة لعالم اليوم 
المتغير. فتأثير الوالي�ات المتحدة األميركية ونفوذها 
يبقى في نهاية المطاف رهيناً بمدى تنافسيتها ضمن 

القوى العظمى.
وخ�الل إلقاء أوباما خطاب قبول ترش�يحه لوالية 
ثانية ف�ي المؤتمر الوطن�ي للح�زب “الديمقراطي”، 
عمد إلى اس�تعراض غيض من في�ض النجاحات التي 
حققته�ا إدارت�ه عل�ى مس�توى مواجه�ة التهديدات 
األمني�ة واالتجاه�ات الدولية. وقد تبي�ن أن هدفه هو 
إظه�ار منافس�ه رومن�ي كمرش�ح غير مس�تعد بعد 
لالضط�الع بم�ا اضطلع ب�ه أوباما من مهام جس�ام 

وتكريس حضور قوي ألميركا في الخارج.
وكان أوبام�ا ذكياً في ش�طحاته السياس�ية تلك، 
خاصة عقب ظهور تقرير أفاد بأن االقتصاد األميركي 
أضاف 96 ألف وظيفة جديدة في شهر أغسطس/ آب 
المنصرم، وأن الكثير من العاطلين عن العمل التحقوا 
بوظائ�ف جدي�دة. ويتضح أن أوباما لم يجد مناس�بة 

أفضل من ه�ذه إلش�هار بطاقة السياس�ة الخارجية 
في وج�ه منافس�ه باعتبارها البطاق�ة األقوى عقب 
زف خبر هذا التعافي االقتص�ادي المدوي. لكنه فوت 
فرصة أكب�ر، تماماً كم�ا فعل رومني قبله بأس�بوع، 
وهي توحي�د العناصر المتفرقة للسياس�ة الخارجية 
وجعلها تنصهر في إطار منس�جم ش�امل تنشط من 
خالل�ه القيادة األميركية. وهذا أم�ر تحتاجه الواليات 
المتحدة في جميع الظروف، سواًء عند اشتداد األزمات 
أم عن�د ب�زوغ ف�رص جديدة ف�ي عالم يتغي�ر بوتيرة 
سريعة جداً. ويبدو أن الدبلوماسية األميركية تصطدم 
للمرة الثالثة خالل عقدين بجدار الحاجة إلى التكيف. 
فنهاي�ة الح�رب الب�اردة قبل نح�و 20 عام�اً أطلقت 
العن�ان لموج�ات متتالية م�ن الدمقرط�ة والنزاعات 
الطائفية في ش�رق أوروبا وآس�يا الوسطى وأفريقيا، 
وجعلت ُلعاب واشنطن يسيل انتشاًء بلعبها دور القوة 
العظم�ى الوحيدة والالعب األلمع واألقدر على تحقيق 
الس�الم وحفظ�ه ف�ي الس�احة الدولية. وبع�د مرور 
عق�د من الزمان، أجبرت أحداث 11 س�بتمبر الواليات 
المتحدة على تبني تغيير جذري ثان في استراتيجيتها 
الدبلوماس�ية. فقد أدت الهجمات اإلرهابية إلى وضع 
نظ�ام تحديات أمنية اس�تراتيجية يتس�م بالغموض. 
بي�د أن االتجاهات الجديدة في العالم أثرت في ازدهار 
االقتص�اد األميرك�ي، وأث�ارت أس�ئلة جوهري�ة حول 

األولويات الوطنية. فالسياس�ة الخارجية االس�تباقية 
التي نهجتها إدارة أوباما تتسم بالصراحة والمباشرة. 
وأهدافها المتمثلة في احتواء إيران وكوريا الش�مالية 
بادية للعيان. هذا ناهيك عن تشجيع الواليات المتحدة 
لإلصالح�ات الديمقراطي�ة والنم�و االقتص�ادي ف�ي 
أفريقي�ا وبورم�ا والعالم العربي، عب�ر تعزيز التجارة 
وزيادة المس�اعدات وتقوية الش�راكات الستراتيجية 
واالقتصادية في آس�يا والمحيط الهادي، واس�تكمال 
االنسحاب من أفغانستان عام 2014، ومواصلة العمل 

من أجل استئصال “القاعدة” في باكستان.
وتتزام�ن الحم�الت االنتخابية الحالي�ة مع وجود 
حاج�ة ملحة إلعادة تعريف السياس�ة الخارجية على 
ضوء خمس�ة اتجاهات دولية أساس�ية هي: “الربيع 
األوروبي�ة  للعمل�ة  المحتم�ل  واالنهي�ار  العرب�ي”، 
الموح�دة، وب�زوغ أفريقيا كش�ريك اقتص�ادي قوي، 
وتغيي�ر بوصلة التأثير والنفوذ من المحيط األطلس�ي 
إل�ى دول الباس�فيك، والتغي�ر المناخ�ي. لي�س ه�ذا 
فحس�ب، بل هناك ألغاز يتعين عل�ى الواليات المتحدة 
فك طالس�مها، ولعل أولها إيجاد طريق إلنهاء الحرب 
األهلية في سوريا، ودعم االنتقال الديموقراطي، وهي 
قضية لم يأت على ذكرها أي من مؤتمري المرشحين 
المتنافسين. وثانيها المساعدة على استقرار منطقة 
الي�ورو، وثالثه�ا إحي�اء عملية الس�الم الفلس�طينية 

اإلسرائيلية.
وإذا كان م�ن الس�هل التنبؤ بطريق�ة حكم أوباما 
ف�ي واليت�ه الثانية في حال فوزه، فإن�ه يصعب توقع 
الطريق الذي قد يس�لكه رومني. فالسياسة الخارجية 
األميركي�ة ظل�ت على مر الم�دد الرئاس�ية المتعاقبة 
بمثابة ميراث أو نهج مس�تمر ال يحيد عنه أي س�اكن 
جديد للبيت األبيض. فتركيز الرئيس األس�بق كلينتون 
على تطوير عملية السالم جاء ثمرًة للمهمة العسكرية 
اإلنس�انية الت�ي أطلقه�ا س�لفه األب ف�ي الصومال. 
ومضاعفة أوباما الس�تعمال هجمات الطائرات بدون 
طيار هي امتداد الس�تراتيجيات محاربة اإلرهاب التي 

تبناها بوش االبن.
ومن غير المرجح أن يغير أوباما موقفه من إيران 
أو يتخل�ى ع�ن التزامه في أفغانس�تان. أم�ا مخاوفه 
المعلنة بشأن روسيا والتي ُتعيد لألذهان شبح الحرب 
الباردة، فقد ذكاها اإلحباط الغربي جراء عدم مجاراة 
موسكو وبكين والغرب في فرض عقوبات دولية على 

إيران وكوريا الشمالية.
قد يك�ون رومني يدخر بطاقاته الس�تخدامها في 
األوقات األكثر حس�ماً، أو ربما ال يزال يطور مقاربته 
في حقل سياسي ال ُتسعفه خبرته القليلة للنجاة من 
ألغامه المحتملة، وهذا هو األرجح. وتكمن المش�كلة 
في أنه إذا فاز أوباما باالنتخابات المقبلة دون أن يقدم 

تعريفاً واضحاً لفلس�فته حول السياس�ة الخارجية، 
فس�يكون قد زرع بذور الش�ك والريبة في الخارج. لم 
تُج�د قريحتا المرش�حين إلى اآلن إال بنزر يس�ير عن 
السياسة الخارجية خالل أولى خرجاتهما االنتخابية، 
لك�ن يب�دو أن خطابيهم�ا تمخضا ع�ن نقطة يجمع 
عليها كالهما. فوزيرة الخارجية السابقة رايس قالت 
األس�بوع الماضي: “ليس�ت هن�اك أية دول�ة، بما في 
ذلك الصين، يمكنه�ا إلحاق الضرر بنا أكثر مما يمكن 
أن ُنلحق�ه نحن بأنفس�نا في حال فش�لنا في تحقيق 

إنجازاتنا أمام أنفسنا وداخل وطننا”.
وقد أث�ار أوباما في خطاب قبول ترش�يحه نقطة 
مماثل�ة. إذ ق�ال: “بع�د حربي�ن كلفت�ا آالف األرواح 
وأكثر من تريلي�ون دوالر، آن األوان لنتفرغ قليالً لبناء 
أمتن�ا، هنا من الداخل”. فطريقا السياس�ة الخارجية 
والداخلي�ة يلتقي�ان عند نقط�ة إكراهات التنافس�ية 
االقتصادي�ة. وبصيغ�ة أخ�رى، فإن مس�تقبل التأثير 
الخارج�ي للواليات المتحدة األميركية س�يكون رهيناً 
بمدى قدرة الرئيس الجديد على تدش�ين واليته بإيجاد 
ت�وازن بين تقليل الدين والعجز ونفقات تحديث البنية 
التحتية وتعليم الجيل المقبل من المهندسين والعلماء 

والمقاولين.

• محلل سياسي أميركي
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       بغداد / امل�ستقبل العراقي

أكد النائب عن ائتالف دولة القانون 
إبراهيم فزع أن أمانة بغداد استطاعت 
على الرغ�م م�ن ميزانيته�ا المحدودة 
تنفي�ذ مش�اريع مهم�ة أس�همت في 
النه�وض بواقع الخدمات في العاصمة 
بغداد. وقال فزع ف�ي تصريح صحفي 
م�ن  الرغ�م  عل�ى  بغ�داد  “أمان�ة  أن 
الت�ي  القليل�ة  المالي�ة  التخصيص�ات 
ال تس�اوي ش�يئاً مقارنة م�ع عواصم 
دول الج�وار والعالم اس�تطاعت تأهيل 
وتطوير وإنش�اء ع�دد من المش�اريع 
العمالقة التي من شأنها تحقيق قفزات 
نوعي�ة عل�ى المس�توى الخدم�ي في 

العاصمة بغداد”. 
وأضاف أن “األمانة قدمت مشاريع 
س�اعدت ف�ي تقدي�م خدم�ات أفض�ل 
للمواطنين من خالل إمكاناتها المتاحة 
كمش�روع م�اء الرصافة الكبي�ر الذي 
سيوفر الماء الصالح للشرب إلى جميع 
مناطق بغداد فضالً عن أعمال االكساء 
الرئيس�ة  الش�وارع  ألغل�ب  والتأهي�ل 
والفرعية والمحالت السكنية”. وبين أن 
“مدينة بغداد شهدت خالل فترة النظام 
البائد وفي أثناء دخول القوات األمريكية 
تدمير البنية التحتية ما اثر بشكل كبير 
على عمل المشاريع ومستوى الخدمات 

المقدمة للمواطنين”. 
وأوض�ح “نحن نطم�ح في مجلس 
النواب إلى تشريع قانون البنية التحتية 
الذي من ش�أنه جذب المستثمرين من 
جمي�ع بل�دان العال�م للقي�ام بتنفي�ذ 
المش�اريع المهمة الت�ي تضاهي دول 
العال�م المتقدم�ة”, داعياً إل�ى “زيادة 
المالي�ة ألمان�ة بغ�داد  التخصيص�ات 
الخدم�ي والبيئ�ي  بالواق�ع  للنه�وض 

والحضاري للعاصمة بغداد”.
م�ن جانب�ه، أك�د النائب ع�ن كتلة 
المواطن عبد الحسين عبطان أن أمانة 
بغ�داد قدم�ت الكثي�ر م�ن المش�اريع 
المهم�ة والعمالق�ة التي تخ�دم أهالي 

العاصمة بغداد. 
وقال عبطان أن “األمانة استطاعت 
من خالل مشاريعها المهمة والخدمية 
الموجودة على ارض الواقع كمش�اريع 
الماء والصرف الصحي والبيئة والطرق 
والمجس�رات أن تس�هم في ح�ل جزء 
كبير من المشكالت الخدمية”. وأضاف 
“نح�ن نطم�ح إل�ى المزيد م�ن العمل 
والعط�اء لخدم�ة أهالي مدين�ة بغداد 

الت�ي عانت الكثي�ر نتيجة دم�ار بناها 
التحتية خالل حكم النظام البائد وفترة 
االحت�الل األمريك�ي”, داعي�ًا “جمي�ع 
مؤسسات الدولة إلى مساعدة مالكات 
االمان�ة في عمله�ا لتقدي�م المزيد من 

الخدمات ألهالي بغداد”.
إل�ى ذاك، أك�د النائب ع�ن التحالف 
الوطن�ي حس�ون الفت�الوي أن أمي�ن 
بغداد الدكتور صابر العيساوي تعرض 
إل�ى ضغوط�ات كبي�رة كان�ت تق�ف 
عائق�اً أم�ام عملي�ة تقدي�م الخدمات 
للمواطني�ن. وقال الفت�الوي أن “أمين 
بغ�داد عمل في ظ�روف صعب�ة وكان 
عمله أش�به بالنحت ف�ي الصخر وقدم 
أفضل ما يمكن أن يقدمه أي مس�ؤول 
تنفي�ذي”. ووصف الفتالوي اس�تقالة 
األمين بأنها “مس�تعجلة ومفاجأة لكل 
األطراف السياسية”، موضحاً انه “كان 
عل�ى األمين أن يجن�ي ثمار ما زرع من 
المش�اريع الخدمية التي س�تغير واقع 
العاصمة بغ�داد”, الفتاً إل�ى أن “أمين 
بغ�داد قدم قب�ل االس�تجواب 3 طلبات 
لالس�تقالة ولك�ن رئيس ال�وزراء كان 
بالعيس�اوي وعمل�ه وقدرت�ه  فخ�وراً 
على إدارة األمانة ومش�اريعها في ظل 

الظروف الصعبة”.
عل�ى صعي�د منفصل، أك�دت أمانة 
بغ�داد أن المخط�ط اإلنمائي الش�امل 
الجدي�د لمدينة بغ�داد يتضمن إنش�اء 
4 مناط�ق صناعي�ة كبي�رة ومجمعات 
سكنية متوس�طة الكثافة خارج حدود 

التصميم األساس. 
وذك�رت مديرية العالق�ات واإلعالم 
في بي�ان صحف�ي تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نسخة منه أمس أن “المخطط 
اإلنمائ�ي الش�امل لمدينة بغ�داد الذي 

من المؤمل اكتماله في ش�هر نيس�ان 
المقب�ل يتضم�ن إنش�اء أقط�اب نمو 
جدي�دة الس�تيعاب النمو المس�تقبلي 
وتخفي�ف الضغط على منطقة األعمال 
المركزي�ة م�ع إزال�ة الح�زام األخضر 
المنطق�ة  إل�ى  الحال�ي ونقل�ه غرب�اً 
الجدي�دة خارج الح�دود الحالية ألمانة 
بغداد”. وأضافت أن “المخطط يتضمن 

إنشاء مناطق سكنية جديدة عالية إلى 
متوس�طة الكثافة عل�ى األطراف حول 
أقطاب النمو لترشيد التوسع الحضري 
غي�ر المنضب�ط ال�ذي وقع عل�ى هذه 
المناطق واس�تيعاب جزء م�ن الزيادة 
الس�كانية ف�ي المس�تقبل مع إنش�اء 
مناط�ق س�كنية واطئة إلى متوس�طة 
الكثافة في المناطق الجديدة المحيطة 

بمدينة بغ�داد”. وبين�ت أن “المخطط 
يش�مل أيضا إنش�اء 4 مناطق صناعية 
كبيرة في المنطقة الجديدة مع ترحيل 
االس�تعماالت الصناعي�ة الضارة داخل 
مدينة بغداد إلى هذه المناطق وتحويل 
األراض�ي التي يتم اخالؤه�ا إلى حدائق 

مركزية”. 
وأوضح�ت أن “المخط�ط يتضم�ن 

إنش�اء متنزه�ات كبي�رة ف�ي  كذل�ك 
األط�راف الش�مالية والجنوبي�ة لبغداد 
ذات جمال طبيعي مميز خدمة للعوائل 
والزائرين مع ضمان مس�تويات كافية 
من الدعم االضافي للخدمات االجتماعية 
الترفيهية والطبيعية وحماية  والموارد 
األراضي الزراعية المتبقية داخل حدود 
أمانة بغداد”.هذا، وتواصل أمانة بغداد 

أعمال اكساء وتطوير عدد من الشوارع 
والمحالت الس�كنية ضمن قاطع بلدية 
بغداد الجديدة. وذكرت مديرية العالقات 
واإلع�الم أن “دائرة المش�اريع التابعة 
ألمان�ة بغ�داد تواص�ل أعم�ال تطوير 
وتأهي�ل المح�الت الس�كنية الواقع�ة 
ضم�ن دائ�رة بلدية بغ�داد الجديدة من 
بينها محلة 765 اإلفراز الجديد وشملت 
أعمال رفع القالب القديم وتهيئة مسار 
الش�ارع ومد القال�ب الحدي�ث وتنفيذ 
450 مش�بكاً لتصري�ف مي�اه األمطار 
المحل�ة  أكس�اء  بعملي�ة  والمباش�رة 

بمساحة 88 ألف م2”. 
وأضاف�ت أن “الدائ�رة تنف�ذ أعمال 
تطوير واكس�اء محلة 745 إذ ش�ملت 
مد القالب الجانبي بطول 9000 تس�عة 
لمي�اه  مش�بكاً   185 وتنفي�ذ  م  آالف 
األمطار وأعمال تجهيز وفرش اإلسفلت 
لمحل�ة 737 الجزء غير المبلط بس�مك 
5 س�م وبمس�احة 22 أل�ف م2 وتعلية 
المنه�والت ف�ي عموم المحل�ة والبالغ 

عددها 90 منهوالً”. 
وأش�ارت إل�ى أن “الدائ�رة حققت 
نس�ب انجاز متقدمة في أعمال تطوير 
وتأهيل محلة 757 في منطقة الكمالية 
ش�ملت أعم�ال فت�ح البوك�س الترابي 
وتنفيذ مش�بكات األمط�ار ومد القالب 
الجانب�ي بط�ول 44 ألف مت�ر وأعمال 
االكس�اء بمادة اإلسفلت بمساحة أكثر 
من 142 ألف م2”. وأشارت إلى “انجاز 
60% م�ن أعمال تطوير ح�ي الكفاءات 
الواق�ع ضم�ن محل�ة 731 م�ن خالل 
قشط اإلسفلت القديم وتنفيذ مشبكات 
األمطار وأعمال االكساء بمادة اإلسفلت 
بطبقتين تعديلية وس�طحية س�مك 5 

سم لكل منها وبمساحة 29 ألف م2”.

واصلت أعمال إكساء وتطوير شوارع ومحالت سكنية ضمن قاطع بغداد الجديدة

نواب يشيدون بأداء أمانة بغداد ومشاريعها بالرغم من ميزانيتها المحدودة

العقار المرقم 125 / 10 زوية محجوز بالعدد 850 مجلد 36 ع لس�نة 1997 من 
قبل محكمة بداءة الكرادة حسب كتابكم المرقم 480 / ب / 1997 بالعائد الى محمد 
ومحم�ود وفضلي�ة ونظيمة اوالد محمد العلي وعليه س�يتم رفع اش�ارة الحجز من 
تاريخ نش�ر الحجز بعد مضي مدة 30 يوما من تاريخ الحجز ومن له عالقة مراجعة 

دائرة التسجيل العقاري الرصافة / 2 خالل مدة النشر.

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

مدير التسجيل العقاري / الرصافة 2 

العدد: 15241 
التاريخ: 10 / 9 / 2012 

محافظة كربالء المقدسة
قسم العقود العامة

إعالن مناقصة إنشائية رقم ) 83 ( تنمية / 2012 تبويب 08   012         007    001

تعلن محافظة كربالء المقدسة عن إجراء مناقصة عامة لتنفيذ مشروع
)تبليط شارع من فلكة األساتذة إلى مجسر اإلمام علي )ع( بطول 5 كم(

وفق الكميات والمواصفات المبينة في جداول الكميات والمخططات الخاصة بالمشروع 
المذك�ور آنفا والذي يمكن الحصول عليها من قس�م العقود العامة ف�ي المحافظة مقابل 
مبل�غ قدره ) 250،000 ( مائتان وخمس�ون أل�ف دينار غير قابل للرد فعل�ى الراغبين من 
الش�ركات العربي�ة واألجنبية أو مقاولين وش�ركات عراقية ممن لهم هوي�ة نافذة بدرجة 
تصني�ف )إنش�ائية /رابعة( تقديم أعطيتهم المس�توفية للتعليمات والش�روط العامة إلى 
س�كرتير لجن�ة فتح العط�اءات المركزية ف�ي المحافظة مراف�ق معها التأمين�ات األولية 
المذكورة ضمن ش�روط المناقصة أدناه مع وصل الش�راء )باس�م مقدم العطاء( النسخة 
األصلي�ة مع المستمس�كات األخرى المطلوبة والمبينة في اس�تمارة تقدي�م العطاء ، آخر 
موعد لتقديم وتس�ليم األعطية )موعد الغلق( هو الساعة الحادية عشر صباح يوم )األحد( 

المصادف 23 / 9 / 2012 .
ش�روط المناقصة :

1. تقدم التأمينات األولية بنس�بة ال تقل عن )1%( واحد من المائة من مبلغ العطاء على 
شكل صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ المفعول )لمدة 90 يوم( من تاريخ غلق المناقصة 
معنون إلى / محافظة كربالء / حسابات تنمية األقاليم /  )وبالعملة المحلية وباسم مقدم 
العطاء )بالنس�بة للمقاولين( أو المدير المفوض أو أحد المؤسس�ين )بالنس�بة للشركات 
حصرا( وصادر من مصرف عراقي معتمد ويفضل أن يكون من محافظة كربالء المقدس�ة 

على أن ترفع النسبة إلى 5 % من قيمة العقد عند  اإلحالة .
2.  يتم تقديم العطاء من قبل المقاول نفسه أو وكيله المخول والمصدقة وكالته النافذة 
ل�دى  كاتب الع�دل، ومن قبل المخول رس�ميا بكتاب ص�ادر وموقع م�ن المدير المفوض 

بالنسبة للشركات المقاولة وبعكسه لن يتم استالم األعطية مهما كانت األعذار. 
3.  مدة نفاذية العطاء المقدم ) 60 ( يوم بعد تاريخ غلق المناقصة.

4.  يتحمل من ترس�و عليه المناقصة أجور نش�ر اإلعالن. 
الملحوظات :

1. مدة المش�روع )240 ( يوم
2. تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء المقدسة. 

3. موعد انعقاد المؤتمر يوم )األحد( المصادف 16 / 9 / 2012 الساعة )11،00 صباحا( 
في قسم العقود العامة لمناقشة آراء ومالحظات المقاولين بخصوص المشروع أعاله.

4. عل�ى الش�ركات والمقاولي�ن االلتزام بم�ا جاء بالش�روط الخاصة المرافق�ة لوثائق 
المناقصة. 

 ) )WWW.HoIykerbala.gov.iq     � :5. موقع المحافظة على االنترنيت
6. البريد االلكتروني لقس�م العقود العامة

 mail.theholykarbala-_gcd@yahoo.com( E_  ( لإلجابة على استفساراتكم 

المهندس
آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة
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     تعلن وزارة الرتبية / قس�م العقود عن اعالن مناقصة ترميم واعادة اعالن للمناقصات ) بناء رياض اطفال نموذجية س�عة ) 4( صف يف محافظة املثنى ، بناء اجنحة صفوف 
دراسية اضافية لفك االزدواج الثالثي( ضمن تخصيصات مشاريع املوازنة االستثمارية لعام 2012 واملدرجة بالتبويب املبني بالجدول ادناه ، فعىل الراغبني باالشرتاك فيها من أصحاب 
املكاتب االنشائية املجازة رسمياً والتي التقل عن الدرجة املطلوبة والصادرة من وزارة التخطيط وفقاً لتعليمات رقم )3( لسنة 2009 مراجعة مديرية األبنية املدرسية  الواقعة خلف 
معهد الفنون الجميلية مقابل متنزه الزوراء يف املنصور لغرض رشاء مستندات املناقص���ة لقاء مبل���غ )100,000( مائ������ة الف دين���ارللبناء الجديد و)50,000( خمسون 
الف دينارللرتميم غري قابل للرد وتقديم التأمينات األولية بنسبة )1%( من مبلغ العطاء بشكل صك مص���دق أو خطاب ضمان صادر من مرصف معتمد بالعراق عدا مرصف�������ي 
) البرصة الدويل، الوركاء لالستثمار ( نافذ ملدة )120( يوماً بحيث تحفظ املستندات واملستمسكات الخاصة باملناقصة عىل شكل عرض فني وآخر تجاري داخل غالف مغلق و مختوم 
يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة واس�م املكتب املجاز رس�مياً الراغب باالشرتاك بشكل واضح وتوضع يف صندوق العطاءات لدى سكرتارية قسم العقود وأخر موعد لتقديم العطاء يف 

الساعة الحادي������ة عرش صباحاً ) وال يقبل أي عذر بشأن التأخي��ر ( من ي�وم االثني���������ن املص�����ادف 1 / 10 /2012
  املستمسكات املطلوبة 

1- ش�هادة تأس�يس الرشكة أو املكتب مع هوية تصنيف الرشكت أو املقاولني التي التقل عن الدرجة املطلوبة الصادرة من وزارة التخطيط   بموجب تعليمات تس�جيل املقاولني 
العراقيني رقم )3( لسنة 2009عند تقديم العطاء حتماً .

2- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن ( .
3- كتاب براءة ذمة نافذ عند تقديم العطاء  .

4- تقديم التأمينات االولية بنسبة ) 1% ( من مبلغ العطاء معنونه اىل وزارة الرتبية بشكل صك مص���دق أو خطاب ضمان  صادر من مرصف معتمد بالعراق عدا مرصيف ) البرصة 
الدويل، الوركاء لالستثمار ( نافذ ملدة )120( يوماً.

5- وصل الرشاء )النسخة األصلية( .
          

مدي����ر العق�����ود
 املالحظ���������ات

1. الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
2. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن .

3. يحق للرشكة طلب سلفة تشغيلية .
4. سيعقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفسارات الرشكات واملكاتب يوم االثنني املصادف 2012/9/24 الساعة العارشة صباحاً يف بناية قسم العقود .

5. تفتح العطاءات يف يوم الغلق  يوم االثنني املصادف 2012/10/1 او اليوم الذي يليه وبحضور من يرغب من املناقصني .
6. مدة نفاذ العطاء املقدم )90( يوماً من تاريخ فتح العطاءات.

7. يكون أخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها.
  www.moedu.gov.Iq  : موقع الوزارة االلكتروني  لوزارة التربية
  www.mediaofficeeducation.com : عنوان الصحيفة االلكترونية
moe_contract_dep@yahoo.com : العنوان البريدي لقسم العقود

تعلن المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى ، مناقصة تجهيز )مولدة التشغيل المضلم لمحطة كهرباء 
القدس( فعلى الراغبين من الشركات والمكاتب المسجلة رسميا" داخل العراق وخارجه تقديم عطائهم على المناقصة 
المذكورة اعاله والتي يمكن الحصول على كمياتها ومواصفاتها وشروطها من مديرية الشؤون التجارية لقاء مبلغ قدره 
)25000( دينار غير قابل للرد وبتاريخ غلق )9 / 10 / 2012( في مقر المديرية الكائن في الباب الشرقي / ساحة 

غرناطة سابقا" ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن.
للمعلومات: يمكنكم االطالع على التفاصيل الخاصة بالطلبات من خالل موقعنا على شبكة االنترنيت

www.elecgeepmi.com
المدير العام

اعــــــالن

وزارة الكهرباء
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى

اعادة اعالن مناقصة 5744

التبويب المدرج بالخطة
هوية ودرجة 

التصنيف 
رقم المناقصةاسم المناقصةالموقع التفصيلي

المادة )5( ، النوع ) 005( ، تفصيل 
النوع ) 003( ، تسلسل ) 090(

انشائي�����ة / درجة 
ساس���������ة

1- انشاء جناح سع�����ة 12 صف طابقين       ضمن 
ساحة متوسطة مدينة الم����دن /

    حي الجمعيات.  
2- انشاء جناح سعة 12 صف طابقين         ضمن ساحة 

مدرسة الشموخ االبتدائية / 
    حي المحاربين.       

3- انشاء جناح سعة 12 صف طابقين ضمن
     ساحة مدرسة ذات النطاقين االبتدائية / 

     الزبير. 
3- انشاء جناح سعة 12 صف طابقين ضمن

     ساحة مدرسة مؤيد اسماعيل العطبي /      حي 
الهادي.

بناء اجنحة صفوف اضافية لفك 
االزدواج الثالثي عدد )4( في 

المدارس القائمة في محافظة 
البصرة

20/2012 اعادة

المادة )5( ، النوع ) 006( ، تفصيل 
النوع ) 001( ، تسلسل ) 003(

انشائي�����ة / درجة 
تاسع���������ة

محافظة المثنى / القطعة المرقمة )11/7( مقاطعة 
)5( ام التلول والجالجة / السماوة / حي المعلمي الثاني 

 .
بناء روضة اطفال نموذجية سعة 

)4( صف 
31/2012 اعادة

المادة )5( ، النوع ) 006( ، تفصيل 
النوع ) 001( ، تسلسل ) 003(

انشائي�����ة / درجة 
تاسع����������ة

محافظة المثنى / السماوة / ال حافظ / القطعة 
المرقمة ) 47/378( مقاطعة )11( الجربوعية الثانية .

بناء روضة اطفال نموذجية سعة 
)4( صف 

32/2012 اعادة

المادة )5( ، النوع )005( ، تفصيل 
النوع ) 003( ، تسلسل ) 028(  

انشائية / درجة 
تاسعة 

بغداد / الكرخ الثانية / حي الري 
ترميم وتاهيل مدرسة عشت����ار 

االبتدائية / حي الري
 61/2012
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مهنا �أبو �سلطان

 كان�ت تحب�ه بصم�ت .. ل�م تُب�ح له 
بحبها رغم احتياجها للبوح .. قريباً كان 
من مكان سكناها .. تراه كل يوٍم تقريباً 
.. فيرتاقص الف�رح عىل مالمحها .. كان 
عمره�ا ل�م يتج�اوز الرابعة ع�رة اال 
ببض�ع جنون.. وكان ه�و يكربها بأربع 
س�نني .. تقافز الزمن رسيع�ًا كالومض 
..س�افر ه�و خ�ارج الب�الد .. ط�اف يف 
الدنيا .. وعمل وم�ارس حياته الطبيعية 
.. تزوج�ت غ�ره دون أن تخربه بحبها 
.. وأنجب�ت دون أن تخ�ربه .. وأخلصت 
لزوجه�ا وما زالت مخلص�ة له ..منعتها 
ربم�ا الع�ادات االجتماعي�ة م�ن البوح 
بعشقها الصامت ..وربما منعها الخوف 
..عري�ن عام�اً كان العش�ق يس�كنها 
ويتس�لل ش�فيفاً يف أحش�ائها بصمت�ه 
الجمي�ل ..عري�ن عاماً يم�ارس الحب 

صمت�ه املوج�ع يف أحالمه�ا ودواخلها .. 
ث�م ع�اد ..ش�اءت األق�دار أن يلتقيا بعد 
ه�ذه العرين عاماً ..التق�ت نظراتهما 
واشتبكا يف حواٍر صامت كحبها .. نظرت 

إلي�ه طوي�اًل .. ه�ل أب�وح اآلن برس ذاك 
العشق القديم الجديد ؟؟وما الجدوى من 
ذلك اآلن ..؟؟هل أخربه ملجرد أن أتخلص 
من رٍس يثقل قلبي ويعبث بمشاعري ؟؟ 
ولك�ن .. أليس�ت هذه خيان�ة لزوجي .. 
الويف ..؟؟ ولكن ملاذا عيل أن أبقيه جاهالً 
بمكنونات ص�دري ..؟؟ بي رغبٌة جميلٌة 
للب�وح .. ب�ي ش�هيٌة أللف�ظ ه�ذا الرس 
للخ�ارج وليكن ما يكون .. فأنا متزوجة 
وال يمك�ن أن أخون زوج�ي ..فقط أريد 
له�ذا الجميل أن يعلم أن�ي أحبه .. الالال 
.. لن أخربه .. ربما إذا بحُت له س�يكون 
هناك خطوٌة ثانيٌة وثالثة .. وهذا سيأخذ 
منحًى خطراً عىل حياتي ومستقبيل مع 
زوجي ..هكذا فكرَْت أثناء تلك اللحظات 
القليل�ة .. فعدلت عن البوح .. ولم تنطق 
..نظ�ر إليها طويالً ثم ق�ال: -  أتدرين يا 

ريما .. لقد خبأُت يف قلبي رساً ..
أحبك منذ عرين عاماً ..

 يحيى �حلميد�وي 

 تتخندق يف زاوية الُعتمة رصاصة 
 بينها وبني املوت 
 ألَف سنة ضوئية 

 وبينها وبيني 
 رصاخ أطفال األزقة

 وصياح الباعة 
 حني تحجرت ألسنة اللهب 

 وأغمضت عينيها من الرر املتناثر 
 من بركان الصمت 

 كان سعيداً 
 تزدحم يف جسده املنهك 

 أالف األض�داد أغل�ق أح�دى عيني�ه 
الباهتتني 

 حتى يستأنس 
 دود القرب 

 بروح النرص 
 وترب نخب املوت 

 هذي األش�جاُر س�بايا تفوح برائحة 

أنثى تتعرق 
 خمبابا سلَم رايتُه 

 وأعل�ن أن الصم�ت ح�داد يف الوط�ن 
امللغوم 

 خمبابا يبحث عن جحر 
 ليهز شوارب رسف الدبابات 

 وذباب املوتى 
 خمبابا كان قميء ورديء

 ومثل الجحر ميلء برطوبة جبنه 
 أستنسخ يف كّل الطرقات 

 مفاتيح الغابة كي تهتك غابة األرز 
 وال يبقى رحم طُهر 

 أن لم تزني حبة قمح 
 نامت أرض الشمس 
 معانقة وجع الدغل 

 يف دوامة موت النخل 
 يحرتق السعف عىل قارعة التيه 

 ويغُط الحراس الليلني بنوم الخوف 
 وعىل جدران أزقتنا قطٌع سوداء 

 لفقراء ماتوا قبل األيام الستة 
 والتحف الباقون عباءة جوع أبدية

�ليوم �جلديد 
كل الوع�ود الت�ي أبرمتها معي لم ت�ف ولو بواحدة 
منهن حتى اس�تطيع الرتاجع عن قراري الذي اعتربته 
تعس�فا يف حقي أوال قب�ل حقها ,كان�ت العيون تتجه 
مصوبة للس�اني ال�ذي يتجرع امل�رارة قب�ل ان ينطق 
بق�راري الذي أعلنته أم�ام املتجمعني يف ه�ذه الغرفة 
الواسعة التي كان إرصاري ان تكون اكرب غرف القرص 
الرئايس كما كان يطلقون عليه كل أفراد املحلة,زجاجه 
املظلل وش�بابيكه التي صنعت من افخر أنواع األملنيوم 
األصف�ر ,أما س�ياجه وواجهته فق�د طعمتها بالحجر 
ال�ذي كن�ت انتظر وصوله م�ن املنطقة الش�مالية ,ما  
فائدة القرص ان أرصت س�يدته طالبة الفراق بلسانها  
وبصورة ملح�ة تبعث يف نفيس جرح الكرامة التي هي 
عندي اكرب من كل يشء ,كلما تكرر طلبها التفه األشياء 
ازداد ش�كا مريبا لئال لديها م�ن يحل مكاني بالصورة 
فقط أما يف طلباتها املس�تحيلة أحاول بكل جهدي كي 
أحققه�ا لها وبدون تأخر ,ملاذا أذن تطلب الطالق وبال 
مربر وبال تفكر وس�بب اقتنع به ,امله�م فلتت الكلمة 

وبشكل حازم 
_أنت  طالق بالثالث ..

كن�ت ال ارغ�ب يف الرتاجع عن كالمي وليكن درس�ا 
قاس�يا عليه�ا ,لكني وج�دت يف دواخله�ا رسى الفرح 

والرسور حتى سمعت كلماتها قائلة 
_اوه ...خلصت منك ..

فاج�رة عاه�رة تحول�ت صورته�ا وكان كل حبي 
ال�ذي اكمنه إليها تح�ول إىل كره فضيع ,هن النس�اء 
هكذا ينس�ني املعروف ويتخلني عن اقرب الناس إليهن 
وبالضبط ما حصل لإلنسانة التي رميت عليها الطالق 
أنه�ا تنازل�ت ع�ن بنتيها رغ�د ورواء التي ل�م يتجاوز 

عمرهن الثالث سنوات ,اقرتبت إليهن وقالت 
_ان ت�ردن ا ب�اك ه�ا هو وان ت�ردن أمكم�ا فانا يف 

انتظاركما عند الباب ,
لم تتح�رك أي منهما خلف اإلنس�انة التي أصبحت 
صورتها بش�عة وكريهة إىل نفيس ,الظالم قد خيم عىل 
امل�كان واختىل الدار م�ن الذين جاؤا لإلص�الح وبقيت 
انظ�ر إىل رغد ورواء ويف قلب�ي حرسة طوقتني من أول 
طلب س�معته من طليقتي راغب�ة االنفصال ,لم تفكر 
بتات�ا ببنتيه�ا بل م�ى أكثر من ش�هور ول�م تتذكر 
أحداه�ن ,أبدا اخفظت رايس إىل األرض عندما س�معت 

قول أحدى  بنتاي 
_باب�ا ...اان�ت تتع�ذب ألجلن�ا ..؟كان املفروض ان 

تتعذب أمنا أوال ..؟
قل�ت له�ا وأنا اثب�ت الحقيبة املدرس�ية عىل كتفها 

فعانقتها وقلت 

_يا ابنتي أني فقط أريد معرفة األسباب ...؟
الس�اعة وجدتها من خ�الل نظرة رسيع�ة إىل يدي 

فنطقت 
_هي�ا يا بنتاي بعد لحظات س�رن جرس املدرس�ة 

,ادخال بهدوء 
الخطوات تتسارع وغابت صورتي بنتاي من أمامي 

وبقى صورة السؤال الوحيد
_هل أخطأت ...ام ماذا ...؟

كل الذكري�ات تدور يف مخيلتي وتتس�ارع إىل ذهني 
بينما رايت الشمس تتعاىل يف السماء الزرقاء معلنة عن 

بداية اليوم الجديد ...

و. �لباب ي�سع ..جمل     
                               

اللحظ�ة التي ل�م أتوقعها طوال حيات�ي ان ينفجر 
زوجي بوجهي قائال: 

_ان يعجب�ك فأهال وس�هال وان لن يعجب�ك فالباب 
يسع جمل.....

مثال طاملا س�معت ابي رحمه الل�ه يكرره مخاطبا 
إخوت�ي الثالث املتزوجني  واحدا تلو اآلخر ,كنت اش�عر 
بالخجل عندما يتفوه به أمام زوجاتهم لكنني وجدته 

مرصا ومكررا القول نفس�ه ,الباب توس�ع جمل ...ما 
تبقى يف ذهني من كالم زوجي الذي اعتربته اهانة كبرة 
الم�رأة مثيل جاهدت حتى تكون وما ان وضعت قدمها 
بالخط�وة األوىل للنج�اح لتصبح مديرة مدرس�ه تحت 
أمرتها معلمني ومعلمات أج�د نفيس يف هزيمة منكرة 
وخ�رسان الذات أمام الذات ,وبقايا نهاية املثل تطربني 
لحزن مال وجه�ي وأغرقني يف حرة من أمري ,تبا لكل 
متزوجة فرحت بزواجها ل�و القت ما تلقيته اليوم من 
إنس�ان أصبح يف نظري يف مهب الريح ,لن يرى وجهي 
ثانية ولن ادخل بيته ما دامت بي روح ,وس�أتنازل عن 
أوالدي ال�ني أصبحوا كبارا يف العمر وس�أخرهم أما ان 
يتبعوني أو يتبعون أباهم ناكر الجميل ,أفكاري تتجمع 
وتتفرق يف ان واحد ورايس ضممته بني يدي وإنا أطالع 
يف ورق�ة طالقي الت�ي وصلتني صبيحة اليوم وس�ؤال 
واح�د ي�دور يف مخيلت�ي هل م�ا فعلت�ه كان صحيحا 
..؟أم دفع�ت ثم�ن تكربي وغ�روري باملنص�ب الجديد 
الذي أصبحت فيه مديرة ملدرس�ة اإلخ�الص االبتدائية 
,واس�تمرت ذكريات�ي بامل�رور أم�ام عين�ي ودمعاتي 
محبوس�ة يف عيوني وكلما تش�جعت ان أتحمل املوقف 
الراهن والعصي�ب يل ترتاقص عند ذهني صورة الجمل 

الذي  صارا لباب أوسع منه...

ثقافة - و�عدون8
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هادي عبا�س ح�سني

ق�ستان ق�سريتان
 العدد )343(  اخلميس  13  ايلول  2012

ماهر عياد عبد �لنور
 

خجلنا من التعري امام نسائنا
يف البيت ويف الشارع

وخجلت زوجاتنا ايضا
دافعنا براسة عن الوطن

معتدى او متعدى عليه
مجدنا قادتنا 

الصفات  ب�كل  نعتناهم 
الحميدة

وصلن�ا بتبجيله�م حد 
القداسة

كانوا امامنا يش�كرون 
ويمتنون ومن خلف ابواب 
علين�ا  الرئاس�ة  قص�ور 

يتبولون
امامه�م ل�م نج�رؤ ع�ىل 

البوح بالجوع
لم نقل لهم � ارض الله تدعي 
وانتم جعلتموها مغارة لصوص

ثالث ل�م يظلمون�ا الرتب�ة واملاء 

ومطر السماء
الله هو الطريق والحق والحياة

ال�كل ع�ىل االرض ظال�م .. ظال�م 
يظلم ظاملا

) وم�ا ظلمناه�م ولكن كانوا 
انفسهم يظلمون (

الكل ظالم .. قائدا ومقودا 
.. ظاملا ومظلوما 

حيا كان او موؤودا
يف الس�ماء الكل عراة .. 

املالئكة وادم وحواء 
الطه�ر  اال م�ن  ع�راة 

والقداسة 
االن سنتحرر من القيود 

والصمت والخنوع 
سنقف عراة  امام عرش 

الله ... سنخاطبه بسيدي 
رئيس�ا  وننتخب�ه  

لجمهوريتنا 
 ) الفق�راء  ال�ه   ( ب  ننادي�ه 

ونكمم افواه االغنياء 

ملي�س عماد

أن�ا ال أكتب و ال أرس�م بالكلم�ات كما قال ن�زار ، و ال أمدد 
خط�ي حتى أج�ذب الفراش لض�وِء حرائقي ، أن�ا أصنع قنابل 
سوداء و أضخ لها زيًتا من عجنِي الحقيقة ، و أشنق كل الهواء 
ال�ذي ح�ويل ، ليصفر لون جل�دي و تتحول عيون�ي إىل محاجر 
بيضاء جاحظة ، فيس�يل دم رقيق عىل جبهتي ُمش�كال صليًبا 

معقوًفا لألسفل ، و أحجية من رفاِت الكمد .
 أن�ا ال أكتب يا صاحبي .. أنا - فقط - أخرج من مدار الكرة 
األرضي�ة و أبقى بال ت�وازن ، بال أجهزة أوكس�جينية ، بال أمل 

للعودة إىل اليابسة ، بال أي يشء .
 أن�ا ال أكتب .. أنا أجرب عن�د كل نص كيف هو انتحاري ، و 
عند إعادة قراءت�ه أتلذذ بتفاصيل طرد روحي إىل األعىل ، لكنها 
تل�ك القبيح�ة ال تنفك أن تعود و قد أدمتها املحاوالت الفاش�لة 

بتعاريج حمراء ال ُتشفى .
 له�ذا كلم�ا أخرجت رأس�ك من كف�ي لتلمح م�ا " أكتب " ، 

تجدني كالذي يتخبطه الشيطان من املس .
 ها أنت اآلن تعي ما رسي وراء رفيض القاطع للقِب " الكاتبة 

" ، و إن ملحتها عىل هوية تعريفي ستِعي أني أمتحن قارئي إذا 
كان فع�ال يعرُفن�ي أم أنه يمر عىل رشفت�ي للتنزه باملطالعة ال 

غر .

جمال عبا�س �لكناين

 يتعاقُب التداعي دون كلل

ب�ني  م�ن  ته�رُب  مالم�ٌح   
األصابِع

 مفزوعًة بوجٍه 

 يطاردُه الوهُم

 حني تعرّى من قسماتِه

 لم يحَظ بخطوٍة من قدميِه

 يوشك ان يكوَن اليشء

 مخّدٌر بالغباِر كنُهُه

ش�فِر  ع�ىل  نخ�ٌر  ثم�ة   
البصرِة

 تك�رسْت لهفت�ي رساباً بني 
الشفتني

 ظلٌّ يفلُت 

 نعدو صوبُه

 يختبىء وراَء غيمٍة

نحت�يس  أدراَجن�ا  عدن�ا   
العتماِت

 موّدعنَي الظلَّ الكذوب

 تتسلّقني التنهيدُة املنهمرة

 عىل الجسد

 تكبح الجموَح

 عجىل تدبُّ يف خبايا النفِس

 ترّدُد نغمًة جوفاء

 تنسُل رماداً

 وعويَل جناٍح كسر

 طوّحني صخُب الهوِل

 ماعدت أحتملُه

 يتفوّهني سأماً واحتضارا

 وعىل راحتيِه أغفو .......

َمَتْى َياُجْرُح َتْنَدِمُل 
وما ظلمناهم ..

�لكتابة خارج �جلغر�فيا

ر�سا�ســـــة حب يف ظالل �ل�سمت ..

�لظلُّ �لكذوب

 عامر هادي

 َحَناَْنْيِك الّنَوْى َجلَُل 
            َمَتْى َياُجْرُح َتْنَدِمُل 

 ِبرَْغِم الُْبْعِد َتْذُكُرَها
          َوأَْنَت الَْعاِْشُق الَْثِمُل

 أََرْى األَيَّاَْم ُتْبِعُدَهاْ 
                 َوُيْدِنْيَهاْ لََك األََمُل

 َيُضْوُع الِْمْسُك ِمْن ِشَفٍة 
               َكأَنَّ ِرَضاَْبَهاْ الَْعَسُل 

َهاْ   َفَقلِْبْي ِحنْيَ َيْبرُصُ
               ِبَماِْء الَْوْرِد َيْغَتِسُل

 وََعْيِنْي ِحنْيَ َتلَْمُحَهاْ
                ِبُنْوِر الَْبْدِر َتْكَتِحُل

 ِبَهاْ َقْد َطاَْب َمْجلُِسَناْ 
               َوَطاَْب الِْشْعُر َوالَْغَزُل 

 َفلَْوالَْهاْ َجرَْت َحَدِقْي
              َكَغْيٍث َباَْت َيْنَهِمُل

 َولَْوالْ ِسْحُر َمْبَسِمَهاْ 
              لََماْ َعاَْثْت ِبَي األََسُل 

 ِسَهاُْم الُْحبِّ َناِْفَذٌة 
                ِبَمْن َتْصَطاَْدُه الُْمَقُل

ُعَناْ   َوُسْوُح الُْحبِّ َترْصَ
                 َفالْ لَْيٌث َوالَْبَطُل 

 َوَبْحُر الُْحبِّ ُذو ُلَجٍج 
              َفَماْ ِمْن َعاِْئٍم َيِصُل

 أََرْى الُْدْنَياْ َوإِْن َعْظَمْت
                 َكُحلٍْم ُثمَّ َيرَْتِحُل 

 َفالْ َتْحَفْل ِبَها أََبَداً 
                   َفِفْيَهاْ َتْكَثُر الِْعلَُل



 • الضوء والحدود ] بني الرسم والنحت [ 
يف م�كان ما، دوّنت، كيف عّبد إس�ماعيل فتاح، 
طرق جواد س�ليم. فبع�د ان كان عضوا ً يف جماعة 
بغداد للفن الحديث )1957( أدرك فتاح، ان النحت 
العراقي، إن أراد التقدم الس�تكمال مس�اراته، فلن 
يمر إال من تحت نصب الحرية. كان إسماعيل يفكر 
خ�ارج القيود، واألحاديات، مش�غوال بث�راء كنوز 
الخربة الخالقة لدى س�كان العراق القدماء.. وقبل 
ذلك يس�أل نفسه: ما املطلوب عمله، تحت تأثريات 
مزدوج�ة: الحارض األص�م، األخرس، بم�ا خلفته 
أزمن�ة الرداءة، الحداثات باس�تحالة فك عنارصها 
البنائية، وخطابها الجمايل. لم يفرط الرتك بمواهبه 
يف الرس�م، حيث ص�ار يعي�د مراقبة املنس�وجات 
والتوقيع�ات، ويعيد قراءته�ا برصيا.. فوجد ضوء 
املنج�ز الحدي�ث، يف أورب�ا، مكم�ال لرصان�ات لها 
قواعدها النحتية واللوني�ة والفخارية يف بابل، ويف 
العص�ور اإلس�المية املتعاقب�ة. انه اختار دراس�ة 
الرس�م.. النحت.. ثم الخزف.. م�دركا ً ان التوليف، 
والرتكيب، له مغزاه يف امل�وروث، ويف الحداثة، معا 
ً. ان انش�غاله اللوني، ليس بديال ً للنحت، وتجاربه 
الخزفي�ة الن�ادرة، ل�م تعط�ل انبه�اره بالض�وء، 
والرس�م ذاته لم يقف عقبة أم�ام بحث مضن عن 
معاب�د س�ومرية تولد متجاوزة اله�دم الحاصل يف 
بنيان القواعد. كان يدرك ان شيئا ً ما البد ان يشّيد. 
بعد تطهري املخيال من التكرار، والنقوش الصماء، 
واس�تثمارها يف نصوص تتفتح عىل عالم تتش�ابك 
فيه العالقات والروافد. وكان من الصعب ان ينبثق 
الن�ص الحديث خ�ارج هويته.. وخ�ارج املغامرة، 
والتقدم، بال شعارات، 

نحو حافات املجهول. وال احد يقدر ان يقدم النحت 
عىل الرس�م، أو كالهما عىل عمله كأول أستاذ ملادة 
النح�ت الفخاري، والخ�زف. كانت ه�ذه الفنون، 
عملي�ا ً، قد نش�أت يف القرى التي ول�د فيها فتاح، 
وترعرع. وسيجد، بيرس، كيف يتكلم صمت األثر.. 
كيف يس�تنطق وحدة القلب بالع�ني واألصابع. ان 
حواس�ه ل�م تخمد، وتت�وزع، بل مكثت مش�تعلة. 
وبفعل التطه�ري املتواصل للنص، وتنقيته، بالخلق 
� م�ن أخالق � والش�اعرية والرق�ة ، ل بالعنجهية 
والتعايل والقذف ، أدرك منطق االمتداد ، واإلضافات 
، داخل الفجوات ، وبوحدته�ا البنيوية والتاريخية 
معا . وقد درس النحات د. مرتىض حداد يف رسالته 
للماجستري، كيف ولدت حداثة الرتك باستذكاراتها 
الحية.. فمنذ الخمس�ينات، ل�م يغلق مصائر هذه 
األجناس، يف أسلوب أخري. ان إسماعيل فتاح مكث 
يبحث عن ] ذاته [ يف كل جنس، ويف كل تجربة، وعرب 
الرتكيب ، والتحليل ، واملغامرة .. مكث ال يصدق انه 
وجد ش�يئا ً.. لقد كان خوفه ، مثل قلقه ، قد جعل 
الشك � عنده � طريقاً  ال يعبد باألصنام . فاألسلوب 
، ليس نهاية البحث ، بل هو كل الذي لم يس�بق له 
ان رأى الن�ور ، أو المس نبض جدران القلب . فهل 
كان حدس�ه ، قبل وعيه الغري�زي واملدرب ، جعله 
يتلمس طرق عالقات الفنون ، بعضها مع البعض ، 
ومجتمعة ، مع عالم تكونه األساطري ، واألخطاء ؟ 
ان الفنان لم ينس الدمار الذي لحق بس�ومر وصاغ 
نهايتها يف دويالت املدن: انش�طارات الوركاء وأور 
اىل مئات القرى املعزولة .. واثر هذا الوهن يف الجسد 
الس�ومري ، دفع بالعيالمي�ني ، مع بركان تصوره 
مراثي س�ومر بأس�لوب بال�غ التأث�ري واألىس ، اىل 
االحتالل ، ونهاية ال تناسب أول حضارة صاغت 
التدوي�ن والرشائع وأنظم�ة الري وصهر 
املعادن والديمقراطي�ة وحقوق الطفل اىل 
جان�ب مفهوم حضارة الس�الم . كل هذا ، 
سيجد طريقه الخفي ، داخل نصوص بناها 
، يف النح�ت والرس�م مع�ا ، ش�يّدها بنظام 
ال ش�عوره الواع�ي ، أخ�ريا ً ، وجعلها مادة 
لليقض�ة ، للنص املع�ارص ،وهو ال يغادر، يف 
عنف االستالب ودمارات ظلم األقوى ، باثات 
حضارة تركت أطيافها تقاوم الزمن ، كي تولد 
، حداثة خارج مفهوم الس�لعة / االستهالك ، 
بل ، تول�د متممة رشعيتها األس�لوبية بجوار 
تج�ارب ال تمجد كثافة الظ�الم ، وإنما تذهب 
حيث خط�اب الحداثة ، ع�رب ديالكتيك الفنون 
، يول�د وثب�ات تربهن إنه�ا امتلك�ت قانونها ، 
وليس�ت املغام�رة ، يف هذا العن�اد ، والصرب، حد 
التجل�د ، إال حرية تمس�ك بمفاتيحه�ا، حتى ان 

غابت الباب ، أو اختفى السكن برمته . 

* مبحاذاة الذي ميتد 

يف عال�م ال يوحده امل�وت ، كما ال تجد إغراءات 
السلم، مغزى أمام االنشطارات ، والعزلة ، والعنف 
، مكثت الثنائي�ة ، والجدل حد القطيعة ، والتناحر 
، تمهي�دات لتعاقب�ات تج�د ذاكرته�ا يف املخي�ال 
األس�طوري، ال�ذي ص�ار عرص م�ا بع�د التصنيع 
، يذه�ب بالنتائ�ج حي�ث االنغ�الق . نج�د الفن�ان 
إس�ماعيل فتاح ، عىل العكس م�ن التيار الزخريف، 
يصنع أحالمه من صالبات وخشونات وال معقولية 
املشهد البرشي .. كان يف متاهة . ولم يشأ ان يغلق 

الب�اب خلف�ه ، فليس ثمة س�كينة محتمل�ة .. ان 
نزعاته الداخلية ليس�ت شيطانية ، أو عدائية ، مع 
ان فن�ه ال يتحدث إال عن عالم فقد الرتابط : وجوه 
ب�رزت كأنها ، بأثر اس�تالبات زائف�ة وال معقولة ، 
يكتمل فيها الصمت أمام الخلود . ما الذي يس�عى 
إليه البرش.. تحديدا : الذات وقد وجدت منفذا للتأمل 
..؟ ال يقول الفنان الكثري . انه يرتكنا ، داخل أزمنة 
تمحو حقبها ، ومعاملها . ثمة ، يف كل لحظة ، نرى 
الفنان يتحرش بالذي يجهله.. فكان ال يجد سلوى 
معن�ا ، إال بداف�ع الهزيم�ة ، وتدج�ني الزمن . منذ 
نص�ف قرن وهو يراقب مصريه : ان األرض وهبته 
كيانه ، والك�ون الالمحدود علمه كي�ف يرى. لكن 
.. م�ا ج�دوى ذلك أمام مصائر ال تول�د إال مصائرا ً 
أكث�ر عبثا ً.. وما جدوى، من وعود باالطمئنان ، إال 
وهي تنصهر برم�اد العنارص التي كونت أحالمنا ، 
وأوهامن�ا ؟ الفنان ، حاول أالمس�اك بالطيف الذي 
ح�اوره ن ول�م يل�د معه ، الطي�ف الذي ح�اذاه ، 
ومنحه رقة املاء ، وكتمان الصخرة . لقد جعل فنه 
يمتد ، معه ، بحثا عن س�كن مستحيل . فقد ولد يف 
أعق�اب ازدهار عرشات التيارات واألفكار ، العاملية 
منه�ا والقومية والوطنية ، املس�املة واالنتحارية ، 
الجمالي�ة والرديئة ، ول�د ، وكأن كل فرد لم يتدرب 
ع�ىل اإلصغاء إال ليتكل�م كزعيم أو رئي�س قبيلة ، 
فماذا يمتلك الفنان املره�ف يف هذه املطحنة ، عدا 
العثور، يف فنه ، عن أحالم يحلم داخلها انه لم يحلم 
.. فكيف نفرس، هكذا انعكاسات، صاغتها اضاءات 
هارب�ة ، يف تجارب تجاور مقربة ال تهذب وس�ائل 
اإليذاء ، وتميض بال مباالة بتخريب نبضات التوازن 
مع عنارص الوج�ود . لقد أمىض نصف قرن يحدق 
، ويتأم�ل، كي�ف تكم�ل برمجات الوراث�ة خطاها 
العني�دة : موت يول�د موت ، عرب مك�ربات الصوت 
واألناش�يد وأقنع�ة الغواي�ة .. كان األس�تاذ ، قبل 
نصف ق�رن ، يحمل تاريخ دوي�الت املدن ، وخراب 

مدنه املح�ارصة ، وزعامات الوه�م ، حتى كف ان 
يك�ون طاغية ! ولم ينج بفنه ، الذي صار س�لعة ، 
حت�ى ان اق�رب الناس إليه ، وتجار الفن ، بس�ماع 
خ�رب رحيله الكاذب يوم ] 26 / 6 / 2004 [ راحوا 
يبحث�ون عن أعماله.. وبدل الحديث عن فن الفنان 
، صار ال�كالم يدور حول األس�عار ! لم ينج بفنه ، 
الذي جلب له ش�هرة تليق براحل كان يقاوم املوت 
بالغواي�ات.. وبعيدا ً عن إيمان هزي�ل وعابر، ترك 
طيفه ، طليقا ً، بعيدا ً عن تقسيم امللكية ، واإلرباح 
. وكان ق�د حدس ذلك قبل ان يمارس�ه ؛ حدس ان 
الذي يريد اإلمساك به ، هذا املجهول الالمرئي التام 
الحضور ، ليس إال العمر الغائب ، هو الجس�د وهو 
ال�زوال الذي صار مادة لم يب�ق منها ، إال مالمحها 
القديم�ة  العراف�ة  اس�تبدلتها  : وج�وه  العني�دة 
بمصانع سحر عرص ما بعد التقنية. سحر بساتني 
نخيل البرصة وشارع ألحبوبي والحيدرخانة وأزقة 
روم�ا ، بمناخات ما بعد كافكا . فق�د كان الفنان 
، ينقش املحو فوق نقوش�ه، وأجساده ، الربونزية 
أو الكرافيكي�ة ، أو املنف�ذة يف آخر س�اعات الليل : 
كان ، بالتعاق�ب ، ال يري�د ان يغادر وع�ودا ً بالعيد 
، وبحرك�ة فنية خالية من األدعي�اء .. وخالية من 
الش�وائب .. فه�ل كان يحلم بحلم ل�ن يتحقق ، إال 
بص�رب نبيل له مغ�زاه ، وهو الذي جعل�ه ، كنذر ، 
يهب ، وال يأخذ معه ، اىل الرتاب ، إال طيفا سومريا 

تركه يغوينا بالعمل؟. 
مازلت اس�مع كلمات ش�قيقته )أم عمار( يوم 
] 22 / 6 / 2004 [ تأتين�ي م�ن البعي�د محمل�ة 
بإنسانية نادرة: إسماعيل.. بدأ يغادرنا.. انه انتهى. 
فقلت لها، كما أدّون هنا: انه ولد اآلن! أال يكفي إننا 
مازلنا نتذكر، كيف زالت أقدم املوجودات، وبزوالها، 
تركتن�ا نتقدم.. الم يكن املوت الذي جعله حيا، عرب 
مس�ريته الطويل�ة ، قد يكون ش�اهدا ع�ىل حقبة 

مغايرة ، كالتي ولدت ، بعد غياب جواد سليم؟ 
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د. �ضالح ف�ضل

ونميض مع ابن س�هل وهو يتعش�ق “موساه” يف 
عدد من النداءات املتتالية التي تمثل ظاهرة أس�لوبية 
الفت�ة تعتمد التك�رار، لكن�ه عندما يت�واىل يف مطالع 
األبي�ات يبل�غ درجة م�ن اإللحاح ال�ذي أطلقت عليه 
يف دراس�اتي األس�لوبية “التدويم” وأقصد به تشكيل 
دوامة م�ن الصيغ املكرورة، تتوهج به�ا حالة الوجد 
الت�ي يبلغها املنش�د وهو يجذب الق�ارئ كي ينخرط 

فيها، يقول الشاعر:
 يا مبط��ال عن��وه أع��ذار م�ن ل�م يعش��ق 

يا مظهر الشقوه حسناء يف عني الشقي
يا ناص�ر الصب�وة عل�ى تق��ي ك�ل تق��ي

ففتنة املعش�وق تبطل بالق�وة أعذار من لم يقع يف 
العش�ق وتقيض بحتمية الوقوع في�ه، كما أنها تحيل 
ش�تاء العاش�ق وعذابة اىل يشء جميل بالغ الحسن يف 
عيون املعذبني أنفسهم، وهو بذلك يرجح كنة الصبوات 
واملواج�د وينرصه�ا عىل تقوى األتقياء. وأحس�ب أن 
هذا ال�رشح النثري ملعاني األبي�ات ال يزيدها وضوحا 
وال ش�فافية، فه�ذا ن�وع من الش�عر العذب الس�هل 
املأخذ الذي يقيض بغنانيت�ه وعذوبته اىل غمر املتلقي 
يف حالة من االلتذاذ املزدوج بعذاب الحب والشعر معا 

واالستمتاع بشقوتهما أيضا.
ثم يأتي الجزء الثاني من بيت املوش�حة الذي يكرر 

ايقاعها املنتظم فيقول:
يا حجة األشج�ان عل�ى السلّو املدبِر

يا رشك األذهان يا قيد عني املبرص
فنفاج�أ ب�أن علينا هذه املرة أن نعم�ل عقولنا وال 
نستس�لم ملجرد األلحان حتى نظفر باملعنى الشعرى 
املقصود. فاملعش�وق هو حجة األشجان واملواجد، أي 
باعثها وس�ببها عند الس�لّو والهج�ران، لكنه يميض 
إىل أبع�د من ذلك عندما يجعل�ه رشكا للذهن يحتار يف 
حس�نه وبهائه واليس�تقر عىل س�بب واحد للولع به، 
أو يتحمل يف س�بيل عش�قه مش�اق التربي�ر واألعذار 
املطلوب�ة من�ه، كما أن�ه يقيد عني املبرص ويحبس�ها 
فال تس�تطيع أن ترى س�واه بعد أن تش�غف بجماله 
وفتنته، وهذه كناية مألوفة يف الش�عر العربي عندما 
يقول�ون عن الفرس الرسيع يف ع�دوه عند الصيد أنه 

“قيد األوابد”. 
ثم يغرب الشاعر يف استعراض حاالته قائال:

يسومن���ي مقل���وب بسوم ما يسب�ي القل�وب 
ذاك اللمى املطلوب ال ما ادعى صرب الل�ذوب

ي�ا ظامل�����ا محب����وب ي��ا مذنب��ا حل���و 
الذن��وب

وكل األش�طار يف ه�ذه القطع�ة ميس�ورة الفه�م 
معروفة اإلش�ارات يف ش�عر الغ�زل عام�ة، فيما عدا 
الش�طر األول، ألن امت�الك القلوب واالفتت�ان باللمى 
املرغ�وب واتهام املحب�وب بأنه ظال�م ومذنب حلو يف 
إثمه أمور نعرفها ونستسيغها يف الشعر، لكن الشطر 
األول “يس�ومني مقل�وب” هو الذى يحتاج لتفس�ري، 
فهل يعني به الش�اعر أن محبوبه ليس سويا، بل هو 
“مقل�وب”؟ وهل كان�ت كلمة مقل�وب تعني مفهوم 
الش�ذوذ اآلن؟ أم أن له�ا معن�ى آخر ض�اع ضمن ما 
يضي�ع عادة من اإلش�ارات الثقافية واالجتماعية؟ أم 
أن الكلم�ة محرف�ة عن كلم�ة أخرى مث�ل “مغلوب” 

وهي كلمة أندلسية متداولة؟

زاد املطابع�ضعر

متابعات

�ضرفات

يا مذنبا حلو الذنوب

�ضرفات

ال�ضفار ه�ضام  عمر  التّنني" جديد  "رق�ضة 

ملتقى الثالثاء يحتفي بالفنان �ضامي قفطان

جمعة الالمي
 ـ1ـ

 بني عيني ،
 يف كل االتجاهات ،

 أرى ذكرى ابتساماتك عىل 
ردن قمييص ،

س�فرك  م�ن  فتعودي�ن   
الطويل ،

 كما أنت ،
 مثل بلبل أخرس....

 ها أنا أراك ،
 أمين�ة مثل مقب�ض باب 

حجرتنا 

  ـ 2 ـ

 عند ش�اطئ " الحمرية " 
بتنهدات  تلي�ق  كتبت قصيدة 

رمل " الذيد " 
 أنشدتها بني يدي الغافات 
، كم�ا ل�و أنن�ي كن�ت بلب�اًل 
بجن�اح واح�د ، خ�رب صياد 

غشيم عشه.
 وح�ني رجع�ت إىل منزلنا 

الخايل من عباءتك ،
 ابتسمت يل ظالل زينتك.

 وقتها ،
 قلت لجناحي اآلخر ،

 أنت – وحدك – الشعر.

-3-  

 " ي�ا س�ّباح روحي وماي 
عيني

 يا حزام ظهري 
 يا كورص الربعة

 يا لحّنة.
 يا رازونة الجّنة
 يا بقجة عرس

الل�ه بط�ارف  ي�ا نخل�ة   

البستان "

-4- 

 يا بس�تان ش�بابي وضوء 
عتمتي

 يا عصاي يف شيخوختي
 أنا عندليبك األعمى ، أطري 

نحوك بجناحي الواحد ، 
 إذ ال أمل هنا ، هناك ، 

 سواك.

-5- 

 ال تغم�يض عين�ي بعدما 
يهبط طائر نعايس األبيد

 دع�ي الش�مس تدخل إىل 
حجرتنا 

روح�ك  نواف�ذ  واترك�ي   
مرشعة

 لتسمع صخرتي أغنياتك

-6- 

 كنت شقية يف العرشين
 وه�ا أن�ت آرسة ، كأن�ك 

طفلة السموات
 يف الخمسني

-7- 

خط�وط  تحري�ت  ه�اّل   
الحّناء عىل راحتي كفيك ، 

 اذ ترحل�ني من دون بلبلك 
ذي الجناح الوحيد ،

 نحو سدرتنا .

 أنا رصيف أفتقد أنثاه!

امل�ضتقبل العراقي: متابعة

ص�درت ع�ن دار أقالم للن�رش يف مقاطعة ويلز 
يف بريطاني�ا املجموعة القصصي�ة الثانية للقاص 
العراق�ي عام�ر هش�ام الصّف�ار وتح�ت عن�وان 
"رقص�ة التّن�نّي". وق�د جاءت املجموع�ة عىل 80 
صفح�ة من القطع املتوس�ط، حاوية عىل ما يزيد 
ع�ىل 100 قصة قصرية وقصرية ج�دا. ومما يذكر 
ف�أن القاص الصّف�ار كان قد أص�در يف بداية هذا 
الع�ام 2012 مجموعت�ه القصصي�ة األوىل والت�ي 
حمل�ت عنوان "حفل�ة تنكرية". ويعم�ل الصّفار 

طبيبا استشاريا يف مقاطعة ويلز. 
وق�د قّدم الدكتور عبد الرضا عيّل، الناقد األدبي 
الجامع�ي للمجموعة القصصي�ة "رقصة الّتّنني" 

قائال:
 الذين يكتبون القّصَة القصريَة جّداً ُيدركوَن أّن 

هذا النوع من الرسِد ُيعنى باللمحِة الدالِّة، والفقرة 
املرّكزة، واملغزى املوحي بما وراء السطوِر، وصوالً 
إىل جعِل بقعِة الضوِء تتوّزُع يف دروِب األنفِس التي 
ملِّت الَعَتَمة، وهم بذلك ُيحّققوَن ما ينش�دون من 

هدٍف ساٍم لثقافة اإلبداِع اإلنساني الحّر.
 ولي�َس تنّطع�اً أْن نق�وَل : إنَّ عام�ر الصّف�ار 
"الطبيب النطايس الحاذق" هو واحٌد من البارعنَي 
يف هذا النوِع من الرسِد، وقد مارس�ه منذ س�نوات 
طوال، وكان )وال ي�زال( حاذقاً فيه، مع أنه يكتُب 
نصوَص�ُه املفتوح�ة، وتعليقاِته النقدّي�ة من غرِي 
أن ُيغلّ�َب نوعاً عىل آخر. وبهذِه الرؤيِة املس�تنريِة 
يمكن لذاتِه املبدعِة أْن تحقَق شمولّيِتها يف الثقافِة 
األدبّي�ِة : رسداً، ونق�داً، وش�عراً.  وم�َع أنَّ ه�ذه 
القص�َص" القصرية جّداً" تقوُم عىل تقنيِة الراوي 
املوضوع�ي الذي يحاوُل أْن يلتزَم الحيدَة يف اإلخبار 
الرسدي، إاّل أّن هذا ال�راوي يفقد أحياناً حيادّيتُه، 

السّيما يف اللمحات التي تعالُج أموراً فكرّية، أو 
مواقف ال تخلو من ظ�الٍل حيوّيٍة، وليَس هذا 
عيب�اً، فللمثقِف حرّيته يف األداء .  لوحات هذه 

القص�ص تناولت محاور عدي�دة، تراوحت بني 
اليوم�ي، واملهني، والفك�ري، وإن كانت لوحات 

الفك�ري قليلة بالقي�اِس إىل املحوري�ِن اآلخرين، 
لك�نَّ جميع تل�ك اللوح�ات أّدت أغراضه�ا الفنّية 
التي وضعتها ش�أواً لها باقت�داٍر وتمّكٍن ممّيزيِن، 
فاقرتب�ت أحيان�اً م�ن اللمح�ِة الش�عرّية الدالّ�ة، 
أوالتوقيع�ة الت�ي توح�ي باملغ�زى امل�راد، وكأّنها 
ِحَك�ٌم لتج�ارب آخري�ن ال يمكن أن نس�تغني عن 
قراءته�ا، له�ذا أدعو الق�ارئ الجاد أن ُيش�اركني 
متعة القراءة، كي يكتش�ف بنفس�ِه أنَّ ما يف هذه 
القصص القصرية ج�ّداً من إمتاٍع رسديٍّ لن يدعه 
ُيغادره�ا دوَن أْن ُيتمَّ قراءتها دفعًة واحدة، وليَس 

هذا بالقليل.

املستقبل العراقي / متابعة
احتف�ى االتحاد الع�ام لألدباء والكت�اب يف العراق، الي�وم الثالثاء، 
بالفن�ان س�امي قفط�ان ضم�ن جلس�ات ملتق�ى الثالث�اء االذاعي 

والتلفزيوني  االسبوعية بحضور حشد من الفنانني واملثقفني.
وقدم الجلس�ة الش�اعر واإلعالم�ي احمد املظفر ال�ذي تحدث عن 
ش�خصية الفنان س�امي قفطان وخطواته التي قادت�ه لطريق الفن 
والش�هرة واألداء املتميز عرب كوكبة من اإلعمال الفنية طيلة س�نوات 
عمل�ه اإلعالمي. وقال املظفر ان" قفطان توىل بناء نفس�ه، رغم عدم 
نيله ش�هادات دراس�ية عالية، وخطى نحو املجد واإلبداع عرب مسرية 
حافلة بالعمل يف اكثر من 25 فيلماً بينها بعض األفالم العربية، فضال 
عن مشاركته يف الكثري من املرسحيات التي نالت جوائز عربية ودولية 
يف مهرجان�ات عاملي�ة". وتحدث قفط�ان، خالل الجلس�ة عن رحلته 
الفني�ة وبعض مراح�ل عمله بالقول" ل�م اكن اتصور نف�ي فناناً، 
وعملت س�ابقا يف مهنة الخياط�ة وكنت اتمنى ان اصب�ح معلماً، اال 
ان الظ�روف قادتني اىل الفن بمح�ض الصدفة، اذ حاولت التمكن من 

ادوات الفن واستثمرت الفرصة التي اوصلتني اىل ما انا عليه االن".
واض�اف" كان�ت بدايتي عام 1960 مش�رتكا يف فيلم )ي�د القدر( 
للمخرج كامل العبديل، وتوالت بعدها االعمال، ولكني اكن بالفضل اىل 
األس�تاذ الصديق الفنان محس�ن العزاوي الذي علمني كيف اقف عىل 

خشبة املرسح ". 
وزاد" مثل�ت 25 فيلم�ا س�ينمائياً وكتب�ت ومثل�ت الكث�ري م�ن 

املرسحيات والتمثليات واالغاني التي اديت بعضها بصوتي".
بدوره توىل الحديث عن املحتفى به الفنان محس�ن العزاوي قائالً 
"يع�د قفطان من الفنانني املثابرين ع�ىل خدمة الفن واإلخالص فيه، 
وكان ملتزماً بكل تعليمات املخرج وقادرا عىل حفظ األدوار الصعبة يف 

فرتة قياسية، فضال عن جرأته يف صعود املرسح بال تردد".
وقدم يف نهاية الجلس�ة نقيب الفنانيني العراقيني صباح املندالوي 
باقة ورد لس�امي قفطان فيما قدم الفريد س�معان امني عام االتحاد 
العام لالدب�اء والكتاب درع االتحاد وس�اعة الجواه�ري تقديرا لفنه 

الكبري واخالصه واعماله املميز.

عندليب ذو جناح واحد

بعد رحيل اإ�ضماعيل فتاح..

 ت�ضادات الفن وم�ضارات املوت املوؤجل 
عادل كامل
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جوائز للعراق في مهرجان "أصيلة" بالمغرب

حصدت فرقة بغداد املرسحية عىل جائزتني يف مهرجان )أصيلة( الدويل يف دورته التاس�عة 
يف املغرب برعاية فرنسا عن مرسحية )أليس يف بلد العجائب(.

وقال املخرج حس�ني عيل صالح لوكالة أنباء محلي�ة أمس "حازت الفنانة آالء نجم 
ع�ىل جائزة أفض�ل أداء تمثييل كما حصل الفنان صادق عباس عىل جائزة أحس�ن 
ممث�ل يف مرسحي�ة )اليس يف بالد العجائ�ب( من تأليف الكات�ب االنكليزي لويس 

كارول وإعداد وإخراج حسني عيل صالح".
وأضاف: كان املهرجان كبريا بمشاركة دول عربية وأوربية منها فرنسا واسبانيا 

واملغ�رب والس�عودية وعم�ان واألمارات، واس�تطاع الع�رض العراق�ي إبهار 
الحارضي�ن حيث بادرت كل من اإلمارات والس�عودية بطل�ب )CD( العرض 

الخاص بالعمل.

براءة عادل إمام من "ازدراء األديان" 

صدر مساء أمس األربعاء الحكم برباءة الفنان عادل إمام يف قضية ازدراء األديان، 
من محكمة جنح استئناف الهرم يف القاهرة.

ونقل�ت تقاري�ر إعالمية أن الحكم الص�ادر منذ قليل هو حك�م نهائي، يف 
القضية التي شغلت الرأي العام يف الفرتة املاضية.

وتق�دم الفن�ان ع�ادل إمام باس�تئناف يف ه�ذا الحكم، وتم 
تأجيل النطق بالحكم ألكثر من جلس�ة، ليتم تحديد جلسة 

الغد للنطق بالحكم النهائي يف استئناف الزعيم.
يذك�ر أن عادل إم�ام رغم بع�ض أعماله املنتق�دة لتيار 
اإلس�الم الس�يايس، التقى بالرئيس محمد مريس ضمن 
مقابلت�ه للفنان�ني واملبدع�ني املرصيني ي�وم الخميس 

املايض.
وكان الفن�ان عادل إمام قد تقدم عن طريق محاميه 
صفوت حسني املحامى، بطلب استئناف عىل الحكم 
بحبس�ه بتهم�ة ازدراء األدي�ان يف أعمال�ه الفنية، 
مستش�هداً بحص�ول جمي�ع أعمال�ه الفنية عىل 

تراخيص من الرقابة عىل املصنفات الفنية.
ودفع إم�ام برضورة عدم قبول الدعوى النتفاء 

الرضر املبارش عىل املدعى بالحق املدني.
ش�هدت الجلس�ة حضورا مكثفا من وس�ائل 
اإلع�الم والقن�وات الفضائية، كان�ت محكمة 

جنح الهرم، ق�د أصدرت حكًما غيابًي�ا بإدانة عادل إمام، 
بالحب�س 3 أش�هر التهام�ه من أح�د املحامني ال�ذي أقام 

دع�وى قضائية ض�ده ب�ازدراء الدين اإلس�المي، وتقديمه 
ألعمال فنية تيسء للدين وتسخر من مرتدي الجلباب والحجاب 

والنق�اب، من بينه�ا مرسحية ''الزعيم'' وأف�الم ''مرجان أحمد 
مرجان''، و''اإلرهابي''، و''حسن ومرقص''.

سيناريست: سمية الخشاب ال تصلح 

للبطولة!
نفى السيناريست محمد صفاء عامر ترشيحه للفنانة 
سمية الخش�اب لبطولة مسلس�له الجديد "شفيقة 
ومت�ويل"، مؤكداً أنها ال تصلح للقيام ببطولته نظرا 
ألن األح�داث التي رس�مها عىل الس�يناريو تحتاج 

لنجمة يف العرشينات من عمرها.
عام�ر أوضح أن�ه بصدد عقد جلس�ات عمل مع 
املنتج جمال العدل أول أكتوبر املقبل وذلك لبدء 
الرتش�يحات الخاصة بمخرج العمل، واملمثلني 
املش�اركني يف املسلس�ل، لالس�تقرار بش�كل 
نهائ�ي عىل النجم�ة الت�ي س�تقوم ببطولة 
العم�ل، مش�رياً إىل أن أمام�ه أكث�ر من نجمة 

تجس�د دور ش�فيقة والتي تدور حولها معظ�م األحداث، 
ولكنه سيرتك هذا األمر ملنتج ومخرج العمل.

نانسي: شائعتي مع وائل كفوري حقيقية

رصح�ت الفنان�ة اللبنانية نان�يس عجرم أن ألبومه�ا الجديد 
لألطفال "س�وبر نانيس" األلبوم لن يقّل مستواه عن األلبوم 

السابق "شخبط ش�خابيط"، "الذي حقق نجاحاً غري مسبوق 
من�ذ س�نتني تقريب�اً، فضالً ع�ن مبيعات كب�رية"، مش�رية إىل أّن 

"الفيديو كليب الجديد سيكون عىل شاكلة صَور متحرّكة ترتدي خالله 
ثياب س�وبر مان، ويكون اسمها "س�وبر نانيس". وأضافت: "إن أهم يشء يف 
حياتي هو سعادة أرستي"، مؤكدة: "ال أبايل بَمن يرى أن الزواج واإلنجاب أّثرا 

سلباً يف مسريتي الفنية ومشواري الغنائي".
وعن صحة الشائعة التي أطلقت عىل أنها تحرّض لتسجيل "ديو" مع الفنان 
وائل كفوري، أكدت نانيس خالل أنها كانت من الشائعات الحقيقية، "َسبَق 
والتقي�ت وائل يف حفل عش�اء بمنزل أحد األصدق�اء، وتحدثنا يف املوضوع، 
وص�وت وائل من األصوات التي أحبها كثرياً، ولكن األغنية التي س�تجمعنا 

لم تكتب ولم تلّحن بعد".

اتحاد األدباء يحتفي بالفنان سامي قفطان

احتف�ى االتح�اد العام لألدب�اء والكتاب يف بغ�داد، أول من أمس، بالفنان س�امي قفطان ضمن 
جلس�ات ملتق�ى الثالث�اء اإلذاع�ي والتلفزيون�ي األس�بوعية بحض�ور حش�د م�ن الفنانني 

واملثقفني.
وقدم الجلس�ة الش�اعر واإلعالمي احمد املظفر الذي تحدث عن ش�خصية الفنان س�امي 
قفطان وخطواته التي قادته لطريق الفن والشهرة واألداء املتميز عرب كوكبة من األعمال 

الفنية طيلة سنوات عمله اإلعالمي.
وق�ال املظف�ر إن "قفطان توىل بناء نفس�ه، رغم عدم نيله ش�هادات دراس�ية عالية، 
وخطى نحو املجد واإلبداع عرب مسرية حافلة بالعمل يف أكثر من 25 فيلماً بينها بعض 
األفالم العربية، فضال عن مشاركته يف الكثري من املرسحيات التي نالت جوائز عربية 
ودولي�ة يف مهرجانات عاملية". وتحدث قفطان، خالل الجلس�ة ع�ن رحلته الفنية 

وبعض مراحل عمله بالقول "لم أكن أتصور نفيس فناناً، وعملت سابقا يف 
مهن�ة الخياطة وكنت أتمنى ان أصبح معلماً، اال ان الظروف قادتني اىل 
الفن بمحض الصدفة، اذ حاولت التمكن من أدوات الفن واس�تثمرت 

الفرصة التي أوصلتني إىل ما انا عليه اآلن".
وأض�اف "كان�ت بدايتي عام 1960 مش�رتكا يف فيلم )يد القدر( 
للمخ�رج كام�ل العب�ديل، وتوالت بعده�ا األعم�ال، ولكني أكّن 
بالفضل اىل األس�تاذ الصديق الفنان محسن العزاوي 

الذي علمني كيف أقف عىل خشبة املرسح". 
وزاد" مثل�ت 25 فيلم�ا س�ينمائياً وكتب�ت 
ومثلت الكثري من املرسحيات والتمثيليات 

واألغاني التي اديت بعضها بصوتي".
ب�دوره ت�وىل الحديث ع�ن املحتفى به 
الفن�ان محس�ن الع�زاوي قائ�اًل "يعد 

قفطان م�ن الفنانني املثابرين عىل خدمة 
الف�ن واإلخالص فيه، وكان ملتزماً بكل تعليمات املخرج 

وق�ادرا عىل حف�ظ األدوار الصعبة يف فرتة قياس�ية، فضال عن 
جرأته يف صعود املرسح بال تردد".
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

أب�دى املخ�رج الس�ينمائي ثائر الح�اج محم�د ارتياحه 
مل�رشوع "بغداد عاصمة للثقافة" مل�ا له من دور يف دفع 
عجل�ة الس�ينما إىل أمام، وقال يف مقابلة مع )املس�تقبل 
العراق�ي(، "أتمن�ى  ع�ىل الحكوم�ة العراقي�ة أن تقوم 
بهذا املرشوع كل عام من أجل إنعاش الس�ينما العراقية 

وإعادة نهضتها من جديد".
ويمتل�ك ثائ�ر الحاج محم�د والداً كان من الس�ينمائيني 
ال�رواد، يعم�ل يف مج�ال دور الع�رض ورشكات اإلنتاج 
من�ذ بداي�ة الخمس�ينيات. مم�ا جعل�ه يرافق�ه طوال 
خمسة وعرشين عاما ش�اهد خاللها العديد من األفالم 
الس�ينمائية رغ�م كون�ه يف البداي�ة من خريجي قس�م 
املرسح يف معهد الفنون الجميلة قبل أن يكمل دراس�ته 

للسينما يف أكاديمية الفنون ليكون مخرجا سينمائيا.
م�ن املع�روف عنك ان�ك من خريجي قس�م   •

املرسح ولكنك اآلن تعمل يف السينما؟ 
يف ع�ام 1977 تقدم�ت إىل معه�د الفن�ون   -
الجميلة إىل قس�م الس�ينما الحديث�ة باملعهد فنصحني 
أصدق�اء وال�دي ومنهم الفن�ان الراحل محم�د القييس 
والراحل فخري الزبيدي أن أتقدم لقس�م املرسح ألتعلم 
فن التمثيل بالشكل األكاديمي وخاصة أن القسم آنذاك 

يضم أساتذة كبارا يف املرسح، لذلك كنت هناك.
وماذا يعمل والدك يف تلك الفرتة؟  •

كان وال�دي رحمه الله يعم�ل يف مجال دور   -
العرض السينمائي ورشكات اإلنتاج وانشأ مع أصدقائه 

رشكة السترياد األفالم السينمائية ومن ثم استأجروا دارا 
للعروض الس�ينمائية وهي سينما الش�عب ومن ثم قام 
والدي وأصحابه ببناء سينما بابل الشهرية وتواصلت مع 

العروض السينمائية طوال أكثر من 25 عاما. 
وما الذي تعلمته من أبيك؟  •

ترعرع�ت يف مكتبه الس�ينمائي وكنت أراقب   -
فحصه لألفالم املس�توردة وأراقب عامل التشغيل املكائن 
للعروض الس�ينمائية فأحببت تل�ك املهنة ومنها تصليح 

الفيل�م الس�ينمائي عندم�ا 
يتل�ف أو ينقط�ع وهي من 
وتعلم�ت  مل�م   35 قي�اس 
الكثري من مشاهدتي لألفالم 
والتي تعد باآلالف ومن هنا 
جاء حبي للفن السينمائي.

حصلت  وكي�ف   •
عىل الش�هادة األكاديمية يف 

السينما؟

ان  بع�د   -
دراستي  اكملت 
الفنون  معهد  يف 
 / لجميل�ة ا
امل�رسح  قس�م 
دراستي  اتممت 
يف  الس�ينمائية 
كلي�ة الفنون الجميلة/ قس�م الس�ينما... حتى أصبحت 
مخرج�ا مرسحيا تارة ومخرجا س�ينمائيا تارة أخرى .. 

ولكن حبي االول هو السينما اذ اجد نفيس فيها أكثر.
كمخرج مرسحي أين نجدك يف اخر عمل ؟  •

وكان�ت مرسحي�ة ناجح�ة ج�دا، وكوميدية   -
ورصينة جدا ودرت أرباحا وهي مرسحية ضحك "ولعب 
وج�د وح�ب" تالي�ف الفنان املب�دع وفاء عب�د الوهاب.. 
وكان�ت من اخراجي ع�ىل مرسح س�مرياميس، لكني ال 

أري�د ان اتذك�ر تل�ك املرسحي�ة ألنني عمل�ت مع رشكة 
انتاجية ال تفهم يف الفن ش�يئا وهم بعيدون كل البعد عن 
الواق�ع الثقايف يف العراق هم )ناس تجار( والتاجر.. يحب 

أن يأخذ وال يعطي.
والبداية اإلخراجية السينمائية؟  •

- اول عم�ل س�ينمائي كان فيلما روائي�ا قصريا كنت قد 
كتبت الس�يناريو والحوار له إىل الجانب قيامي بالتمثيل 
واإلخ�راج اىل جان�ب الفنان�ة الراحل�ة مي جم�ال وكان 
بعن�وان "املقص" ووقته�ا كنت خائفاً. ألنن�ي أنا املمثل 
واملخرج بنفس الوقت وكانت تلك مخاطرة ولكن النجاح 

يكمن يف استماع املصور لتوجيهاتي له.
* آخر مشهد يف حياتك أغلقت عليه الكامريا؟

- كان بداي�ة عام 2009 مع فيل�م الحقيقة ووقتها كنت 
مصاب�ا بم�رض التايفوئي�د.. وكان زمالئ�ي يحملونني 
ألكمل املشاهد االخرية ويعترب هذا الفيلم من أهم االفالم 
التي عملتها ألنه فيلم اكشن فيه رمي رصاص حي... ويف 

ظ�روف أمنية صعبة جدا.. وق�د أكملت تصوير الفيلم يف 
مدة يومني فقط.. علما بان طول الفيلم 45 دقيقة.

* إىل أين يأخذك الطموح؟
- يف الس�ينما إىل ابعد م�ا تتصور.. الن الس�ينما اعز من 

وحيدي ابني عيل. 
* الناجح ماذا يعني لديك؟

- كل�ه إه�داء اىل معلم�ي االول يف الس�ينما والدي رحمه 
الله.

* وماذا عن االنتاج السينمائي يف العراق ؟
- الس�ينما تحتاج اىل ش�يئني مهمني.. االول االموال التي 
تنت�ج بها األف�الم وثاني�ا دور العرض الت�ي تعرض تلك 
األفالم.. الن الس�ينما ه�ي تجارة وفن وه�ذا ما تعلمته 

طول حياتي. 
* وماذا عن جديدك السينمائي؟

- الجديد هو ملرشوع بغداد عاصمة للثقافة العربية، وقد 
كلفتني دائرتي دائرة الس�ينما واملرسح من قبل مديرها 
العام الدكتور ش�فيق املهدي بإخراج فيلمني.. األول كنت 
ق�د قدمته للمرشوع وهو فيل�م ميزوبوتاميا بالد ما بني 
النهري�ن تألي�ف وفاء عب�د الوهاب وهو فيل�م ذو طابع 
تاريخي يربط املايض العريق مع الحارض.. والثاني فيلم 

الحصان تأليف د. نرصت مروان فرات.. 
* رأيك بالسينما العراقية اليوم ؟

- أنها تختلف عن األمس.. ودائرة الس�ينما واملرسح هي 
الدائرة املعنية بصناعة الس�ينما يف العراق وهي يف نشاط 
دؤوب الن القاص�ة ق�د فتح�ت ع�ىل مرصاعيه�ا النتاج 
االعمال الس�ينمائية .. وقبل اليوم كنا عاطلني عن العمل 
كما هو الواقع الس�ينمائي يف العراق .. وانا اليوم متفائل 
مع زمالئ�ي املخرجني والفني�ني والفنان�ني كافة بواقع 

سينمائي عراقي جديد. 
* هل انتم متفائلون حقا؟

- نع�م، وأتمنى عىل الحكومة العراقية ان تقوم بمرشوع 
بغداد عاصمة للثقافة كل عام من أجل إنعاش الس�ينما 

العراقية كي تنهض من جديد. 

أن مشروع "عاصمة الثقافة" سيدفع السينما إلى أمام

ثائر الحاج محمد: أطلقت الرصاص الحي في فيلم عام 2009
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فرض�ت بريطانيا حظ�را مؤقتا ع�ىل تصدير لوحة للرس�ام االس�باني بابلو 
بيكاسو معارة اىل معرض عام للفنون منذ 1974 بعد أن قرر مالكوها عرضها 

للبيع يف مزاد.
ورس�م بيكاسو لوحة "طفل وحمامة Child with a Dove" يف 1901 . وتقدر 

 50 بح�وايل  حالي�ا  مليون اسرتليني "80 مليون دوالر".قيمته�ا 
الثقاف�ة  وزي�ر  الربيطاني إيد فايزي يوم وق�ال 
ي�ر الجمع�ة امل�ايض إن�ه منع  تصد
اللوحة إىل خارج بريطانيا 
االول  كان�ون   16 حت�ى 
وان�ه إذا قدم مش�رت أو 
من  خاص�ة  مؤسس�ة 
خارج بريطانيا عرضا 
لل�رشاء  "ج�ادا" 
املطل�وب  بالس�عر 
املنع سيستمر  فان 
حزي�ران  حت�ى 

. 2013
وزارة  وقال�ت 
الثقافة يف بيان 
هذا  "س�يوفر 
اخرية  فرصة 
املال  لجم�ع 
ء  بق�ا ال
اللوح�ة يف 
ململك�ة  ا
املتحدة."

عتم�د  ا و
ق�رار فاي�زي ع�ىل توصيات 

لتي من لجن�ة مراجعة تصدير االعم�ال الفنية  ا
يديرها مجلس انجلرتا للفنون.

وكانت اللجنة قررت أن اللوحة -التي وضعت يف اعارة طويلة االجل اىل املعرض 
الوطني يف لندن وظلت هناك حتى 2010- لها اهمية يعتد بها ومرتبطة بشكل 

وثيق بربيطانيا بما يربر تأجيل تصديرها. 

بريطانيا توقف تصدير لوحة لـ"بيكاسو" الجائزة األولى لعراقي في ورشة فنية بالصين
احتل فنان عراقي املركز األول من بني 11 بلداً مشاركاً يف الورشة الفنية التي نظمتها وزارة الثقافة الصينية 

من بينها العراق، عرب أعمال توزعت بني األعمال الزيتية والتخطيطية.
وقال مدير عام دائرة الفنون التش�كيلية جمال العتابي لوكالة أنباء محلية "مثلنا يف هذه الورش�ة الفنان 
التشكييل ) بالل بشري( حيث قدم تسعة أعمال عن الطبيعة الصينية، نالت إعجاب الفنانني ولجان التحكيم 
مم�ا اهله ألن يحت�ل املركز األول من بني األعمال املش�اركة". وذهبت الجائزة الثانية للفنان الس�وري عيل 
خليل، فيما احتل املركز الثالث فنان جزائري. وبني أن "االحتفالية الختامية للورش�ة رعتها وزيرة الثقافة 
الصينية وس�لمت الفنان بالل بش�ري شهادة تقديرية مع إشادة بمس�توى الفن التشكييل العراقي".  وقدم 
الفنان بش�ري ثالثة عرش عمال فنيا ش�ملت األعمال الواقعية )بالكوالج وأعمال بالحرب والفحم وتم إهداء 

اثنتني منها إىل املتحف الوطني الصيني. 
وبالل بش�ري من مواليد 1963 وحاصل عىل شهادة بكالوريوس فنون/ جامعة بغداد وبورد من روما يف 

صيانة األعمال الفنية وله أعمال فنية يف معظم دول العالم. 

 رؤى ملونة في لوحات ايمان الوائلي
تشكل أفكار الفنانة التشكيلية العراقية إيمان الوائيل، جزءا مهما من قيمة اإلبداع العربي املعارص 
يف الفنون التش�كيلية، وه�ي تطرق باب الحداثة بثقة. كون الفن.. الش�عر والتش�كيل، كما يقول 

األديب ولرت دي المار: هو تحويل ما هو واقع إى سحر، وتحويل السحر اىل واقع ملموس.
 وتمل�ك الفنان�ة إيم�ان الوائيل، الق�درة عىل املح�اورة الثنائية املتكون�ة من الواق�ع ومن الرتقب 
))واقعية النص، وترق�ب عالم اللوحة((، - لوحات و نصوص -، وقدرتها يف عالم 
اللوح�ة تتمثل يف اس�تغالل مس�احتها بتقنية عالية ج�دا، وبحرية تامة، يف 
تعامله�ا مع الزيت، والباس�تيل، واملائيات، والفح�م، يف تخطيطات اإلضاءة 
واالنتق�ال بدرج�ات أكثر كثافة اىل الظ�ل. وكما تس�تخدم يف لوحاتها وتنفق 
جه�دا ومثابرة، وهذا نابع من روحها وقلبها بصفتها إنس�انة، تحمل رس�الة 
تح�رص ع�ىل إيصاله�ا اىل البرشية، وهي تخ�وض يف سوس�يولوجيا الفن، من 
حي�ث كونها تؤدي خدمة فعلية وذوقية يف آن، وتعرب ع�ن رؤيتها أو عن املرحلة 
التاريخية كهدف أس�اس للعمل الفني، ولكن األهم ان سوسيولوجيا الفن عندها 
تشكل سلس�لة من التحديات لألفكار البديهية، تلك الس�ائدة يف املجتمع، ويف عالم 
الف�ن، ويف الحياة اليومية. وكذلك تتناول الفنانة التش�كيلية إيمان الوائيل، املفاهيم 
الحديثة، وكيفية االس�تفادة من الحضارة الرشقية، التي تس�اهم يف تطوير الثقافة 
البرصي�ة، معتمدة ع�ىل ثقافتها األكاديمية ومتابعها املس�تمرة يف البحث عن حقائق 

الواقع، كي تحولها إىل عالم السحر وترتجمه اىل واقع ملموس.



كوالج

عدنان الحداد.. مفصول سياسي
كش�ف الفنان عدنان الحداد بأنه ابتعد فرتة طويلة عن املرسح العراقي يف زمن 
النظام الس�ابق لكونه كان مفصوال سياس�يا حتى ت�كاد أن تكون تلك الفرتة 
عقدا من الزمن تقريبا .. ويف الوقت ذاته كان يعمل يف مطعم كان ملكا له كي 

يتمكن من التواصل مع عمله الفني الحقا لكونه ال يمتلك راتبا.
وع�ن اه�م االدوار التي جس�دها خ�ال مس�رته الفنية فانه م�ازال يذكر 
"ش�خصية )صبار( يف مرسحية )املحطة( والتي م�ا زالت عالقة يف ذاكرة 
العراقي�ن جميعا.. وكان إىل جانب�ي يف املحطة كل من عماد بدن والراحل 

عبد الجبار كاظم وليىل محمد والراحل طالب الفراتي".

فواصل دينية لطارق شاكر
تواص�ل الفن�ان ط�ارق ش�اكر بتصوير فواص�ل ديني�ة لفضائي�ة الفرقان 
بش�كل درام�ي وتعليمي وتوجيهي مبس�ط ومنه�ا حقوق ومس�اعدة الجار 
وغرها من االمور االجتماعية ذات املس�حة الدينية، هذا وش�ارك الفنان طارق 
ش�اكر مجموعة م�ن النجوم ومنهم: عبر فريد وثامر الش�طري وحس�ن عيل 

جياد صال�ح، علما بان املرشف�ة عىل العمل هي س�مرة 
مدي�رة القناة ومن مونتاج وإخراج انهمار قيص 

وتصوير مهدي جاسم وعيل قاسم. 
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صديق شاكيرا السابق يطالبها بتعويضات
رفع صديق النجمة الكولومبية شاكرا السابق، األرجنتيني أنتونيو 
دي ال رويا، دعوى ضدها يطالبها فيها بتعويضات بعد انفصالهما، 
بحس�ب ما أعلن محاميه.وأوضح املحام�ي إيزيكييل كامريني أن 
أنتونيو دي ال رويا تقدم بشكوى يف تموز بغية تجميد األصول التي 
تملكها ش�اكرا يف أحد املصارف، مشرًا إىل أن الشكوى رفضت لكن 

القضية ما زالت مستمرة.
ويطالب أنتوني�و دي ال رويا وهو 
نجل الرئيس األرجنتيني الس�ابق 
املغني�ة  روي�ا،  ال  دي  فرنان�دو 
ملي�ون   250 قيمت�ه  بتعوي�ض 
دوالر بس�بب العقود التي خرسها 
بعد ح�ل رشكتهما التجارية. لكن 
ممثل ش�اكرا أكد أنه ال يوجد أي 
رشكة مشرتكة بن الثنائي الذي 
انفضل س�نة 2010 بع�د عاقة 
دامت 11 س�نة. إىل ذلك، كش�فت 
اإلس�بانية  "انرتفي�و"  صحيف�ة 
عن ت�داول رشيط جن�ي لاعب 
كرة الق�دم ج�رارد بيكيه برفقة 

شاكرا.
وخرج�ت تقارير حول الرشيط منذ أس�ابيع ولكن الصحيفة أكدت 

أنها حصلت عىل نسخة من الرشيط الذي بدأ يتداول يف األسواق.
وترتبط املغني�ة الكولومبية الش�هرة بمدافع برش�لونة واملنتخب 
اإلس�باني من�ذ ما يقرب العامن. وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن وكيل 
أعم�ال الاعب قد عرض رشاء النس�خة التي حصل�ت عليها املجلة 

حتى يتمكن من مقاضاة نارشها.
وقال�ت الصحيف�ة أن مدة الرشي�ط 15 دقيقة وم�ن املرجح أنه تم 
تصويره عن طريق أحد العاملن عند املغنية الكولومبية والذي أراد 

ابتزازها به.

ناعومي واتس تجسد األميرة ديانا بصدق
اعرتفت املمثلة الربيطانية ناعومي واتس بصعوبة تجسيد شخصية 
األم�رة ديانا يف فيلم جديد، لكنها أك�دت إرصارها عىل نقل القصة 
بص�دق مطل�ق. وقال�ت واتس )43 س�نة( يف مقابلة م�ع صحيفة 
»ذا ص�ن« الربيطاني�ة إنها قلقة من رد فعل الناس عىل تجس�يدها 
ش�خصية األمرة الراحلة ديانا: »تعلمون أن الناس سيتذمرون من 
أنني ال أش�بهها كفاية، وأنني لست بطولها... وكل هذه األمور«. 
وأضافت: »من الصعب أن نؤدي ش�خصية شخص كان له تأثر 

ع�ميق وخلّف ذكرى دائمة لدى الناس«.
واعتربت أن األمر يزداد صعوبة وتعقيداً عند أخذ ولديها األمرين 
وليام وهاري يف االعتبار، »لكنني أريد أن أكون عادلة وسأساعد 

يف نقل قصتها بصدق«.
وتذك�رت أنها كان�ت تصور فيلماً يف كندا عندم�ا توفيت األمرة 
ديانا يف حادث س�ر يف باريس: »كن�ت يف غرفة مكتظة بالناس 
أتاب�ع وفاة ديانا وكنا نبكي جميعاً ونش�عر بغضب كبر، وهذا 

أحد الحوادث التي لن أنساها يوماً«.
والفيل�م تنتجه رشكة »إيكوس فيلم�ز« ويصّور يف ب�ريطانيا، 
ويركز عىل عاق�ة س��رية ب�دأت بن األم�رة ديانا والجراح 
خان عام 1995، وانته�ت قبل أش���هر من وف�اته�ا يف 

ح�ادث س�ر ف�ي باري�س يف آب 1997.

أنجلينا تشتري لـ"براد" 
سراويل بيكهام 

الداخلية
املاب�س  أن مجموع�ة   يب�دو 
الت�ي أطلقه�ا نجم  الداخلي�ة 
كرة القدم بيكهام تلقى إقباالً 
واسعا، وتحظى بشعبية أيضا 
لدى املش�اهر وبينه�م املمثل 

براد بيت.
الص�ن  صحيف�ة  وذك�رت 
الربيطاني�ة أن املمثل�ة أنجلينا 
 H & M جويل دخلت أحد متاجر
يف بريطاني�ا حي�ث تباع مابس 
وأحيط�ت  الداخلي�ة،  بيكه�ام 
بإجراءات أمنية. واش�رتت جويل 
لبي�ت العديد من األغ�راض بينها 
رساوي�ل داخلي�ة م�ن مجموع�ة 

بيكهام.
يذكر أن النجم ب�راد بت أعلن مؤخرا 
إن زواجه املرتقب من املمثلة األمركية 

أنجلينا جويل قد يحصل يف بريطانيا. 
ونقل�ت صحيف�ة "دي�يل تلغ�راف" 
الربيطانية عن بيت قوله لدى سؤاله 
م�ا إذا كان حف�ل زفاف�ه من جويل 
س�يقام يف بريطاني�ا "نعم قد نقوم 
بذلك". وأضاف ع�ىل هامش إطاق 
فيلمه الجديد يف لن�دن "كان صيفاً 
مذه�ًا هن�ا، م�ع كل املناس�بات.. 
اليوبي�ل املايس واأللع�اب األوملبية. 
لقد ش�اهدت كل يشء".  وقال عن 
الزفاف "سنجريه.. لم نحدد تاريخاً 
بع�د. نتعرّض لضغط من أطفالنا". 
وكان بي�ت وج�ويل أك�دا ارتباطهما 
يف نيس�ان الفائت بعد 7 سنوات من 

املواعدة.
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"ت�م اختي�ار املرسحي�ة م�ن بن 
خمسن عرضا من مختلف بلدان 
العال�م ولقد حص�ل العراق يف هذا 

املهرج�ان عىل جائزت�ن مهمتن 
وهي جائزة أفضل عرض مرسحي 
ولق�د  ممث�ل..  أفض�ل  وجائ�زة 
كان العرض العراق�ي هو خاتمة 
فعاليات املهرجان والذي شاركت 

في�ه مجموع�ة كبرة م�ن الدول 
العاملي�ة والعربية أبرزها فرنس�ا 

وتركيا والسعودية واملغرب".
املخرج

انس عبد الصمد 

ايمــا  البريطانيــة  الممثلــة  تألقــت 
واتســون خالل حضورها العرض األول 
 The Perks Of Being A" لفيلمها
Wallflower"، في هوليوود أول من 
أمس، بثوب من تصميم أرماني مفتوح 
بشكل كبير من الخلف وعند الجانبين. 

فرض�ت بريطانيا حظ�را مؤقتا ع�ىل تصدير لوحة للرس�ام االس�باني بابلو 
بيكاسو معارة اىل معرض عام للفنون منذ 1974 بعد أن قرر مالكوها عرضها 

للبيع يف مزاد.
ورس�م بيكاسو لوحة "طفل وحمامة Child with a Dove" يف 1901 . وتقدر 

 50 بح�وايل  حالي�ا  مليون اسرتليني "80 مليون دوالر".قيمته�ا 
الثقاف�ة  وزي�ر  الربيطاني إيد فايزي يوم وق�ال 
ي�ر الجمع�ة امل�ايض إن�ه منع  تصد
اللوحة إىل خارج بريطانيا 
االول  كان�ون   16 حت�ى 
وان�ه إذا قدم مش�رت أو 
من  خاص�ة  مؤسس�ة 
خارج بريطانيا عرضا 
لل�رشاء  "ج�ادا" 
املطل�وب  بالس�عر 
املنع سيستمر  فان 
حزي�ران  حت�ى 

. 2013
وزارة  وقال�ت 
الثقافة يف بيان 
هذا  "س�يوفر 
اخرة  فرصة 
املال  لجم�ع 
ء  بق�ا ال
اللوح�ة يف 
ململك�ة  ا
املتحدة."

عتم�د  ا و
ق�رار فاي�زي ع�ىل توصيات 

لتي من لجن�ة مراجعة تصدير االعم�ال الفنية  ا
يديرها مجلس انجلرتا للفنون.

وكانت اللجنة قررت أن اللوحة -التي وضعت يف اعارة طويلة االجل اىل املعرض 
الوطني يف لندن وظلت هناك حتى 2010- لها اهمية يعتد بها ومرتبطة بشكل 

وثيق بربيطانيا بما يربر تأجيل تصديرها. 

بريطانيا توقف تصدير لوحة لـ"بيكاسو"

ماذا تعمل حنان ترك بعد االعتزال؟
أوضحت الفنانة حنان ترك أنه بعد اعتزالها الفن مؤخرا تعمل حاليا ومنذ 
ف�رتة يف أعمال التنمية واإلغاثة من خال كونها ممثلة ل�"منظمة اإلغاثة 
اإلس�امية" وكذلك كونها عض�و مجلس أمناء مؤسس�ة "معا" لتطوير 

العشوائيات.
حن�ان قالت إنها تعمل أيضاً بعدد من األنش�طة التنموية املختلفة وذلك 
باالشرتاك يف مبادرات وطنية كثرة تعمل عىل االرتقاء باملجتمع وتنميته 
مث�ل مبادرة "مرصي-مرصي�ة" التنموية التي تعمل ع�ىل تنمية قرى 
مرص املختلفة من خال اإلنس�ان املرصي واالرتقاء ب�ه علميا، ثقافيا، 

سياس�يا، دينيا، اقتصادي�ا، فنيا، بيئيا ورياضيا ليكون إنس�انا 
منتج�ا ق�ادرا يعل�م واجبات�ه وحقوق�ه ودوره يف املجتمع 

وكيفي�ة النه�وض به وم�ن قبل ذل�ك العمل ع�ىل تهيئة 
مجتمع يعيش عيشة كريمة ناتجة من جهود أبنائه.

وأش�ارت إىل أن دورها الحايل يف مؤسس�ة "معا" وهى 
عض�و يف مجل�س أمنائه�ا وت�رشف وتعم�ل يف لجان 

اإلعام وتنمية املوارد.

معرض لـ 74 تشكيلية في دهوك
74 فنانة تشكيلية من شتى مدن إقليم كردستان، نظمن معرضاً فنيا مشرتكا يف قاعة عرض 
)بانورام�ا ازادي( الفنية بمدينة دهوك، تضمن أعمال نفذت بأس�اليب متنوعة، ومن املقرر 

ان يستمر املعرض ملدة يومن.
وتقول الفنانة بروين خليل، إحدى املشاركات يف املعرض من مدينة زاخو، إن "لوحتي التي 
ش�اركت فيها باملعرض الفني املشرتك نفذتها باأللوان الزيتية، مع الكرافيك وقد اعتمدت 
طرق�ا حديثة يف اس�تخدام األل�وان". مش�رة إىل انها "ش�اركت يف املع�رض بعمل فني 
واح�د". فيما قالت الفنانة رش�ا محمد صالح ان "الفنانات اللواتي ش�اركن يف املعرض 

مثلن مناطق عدة: اربيل، والس�ليمانية، وكركوك، وحلبجة، ورانية، وكويسنجق، وزاخو، 
وخانقن، وكل فنانة شاركت بعمل تشكييل واحد".

وأضافت صالح أن "املعرض الفني املشرتك سبق أن أقيم يف السليمانية للمدة 2-6 من الشهر الحايل، ثم اعيد افتتاحه 
يف اربيل ليومي 8 و9 ، واآلن يقام يف مدينة دهوك، ويستمر ملدة يومن".

بدوره، قال رئيس قس�م الفن التش�كييل يف معهد الفنون الجميلة يف دهوك سروان شاكر إن "جمع أعمال عدد من الفنانات التشكيليات يف 
معرض واحد يعد مبادرة جيدة، وقد عرضت الفنانات املش�اركات من مدن كردس�تان املختلفة أعماال إبداعية كانت مثار إعجاب وترحيب 

املتلقن".

لوحة فرعونية ملقاة في حي شعبي بالقاهرة
الدول�ة املرصية لش�ؤون اآلثار،  بعد أس�بوع من العثور عىل لوحة أثرية تعود ألكثر من 33 قرناً يف ش�مال رشق القاهرة أعلنت وزارة 

الثاثاء، العثور عىل لوحة فرعونية أخرى من الحجر الجري يف املنطقة نفسها.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان إن اللوحة التي ُعث�ر عليها بالصدفة يف حي املطرية بش�مال رشق العاصمة 
ترجع إىل األرسة الفرعونية الثامنة عرشة )نحو 1567-1320 قبل املياد( وهي األرسة التي أسسها 

أحمس طارد الغزاة الهكسوس.
وكان�ت الوزارة قال�ت الثاثاء املايض إن لوحة من الحجر الجري اكتش�فت مصادفة أثناء أعمال 
حفر يف املنطقة نفس�ها وترجع إىل عرص الدولة الحديثة التي يطلق عليها علماء املرصيات عرص 
اإلمرباطوري�ة )نحو 1567-1200 قبل املي�اد( وتحمل نحتا بارزا يجمع قرابن مختلفة إضافة 

إىل زهور اللوتس رمز البعث عند املرصي القديم.
وقال�ت الوزارة يف بيانه�ا أول من أمس الثاثاء إن اللوحة الجديدة مس�تطيلة الش�كل طولها 
59 س�نتيمرتا وعرضها 33 س�نتيمرتا وعىل سطحها نص بالهروغليفية يسجل اسم الكاهن 
املطه�ر ملعبد "رع" بهليوبوليس وكذلك اس�م معبد اإللهة حتحور الت�ي كانت إلهة األمومة 

والعطاء يف مرص القديمة.
ويق�ع حي املطرية ضمن منطقة يف ش�مال رشق القاهرة كانت قبل توحيد مرص يف حكم 
مركزي واحد نحو عام 3100 قبل املياد جزءا من مدينة )أون( وهي مركز عبادة الشمس 

يف مرص القديمة وأطلق عليها اإلغريق اسم هليوبوليس أي مدينة الشمس وتضم كثرا من 
اآلثار الفرعونية من بينها مسلة.
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ويق�ول إن�ه دائم�ا يذهب لش�راء مس�تلزمات 
المدارس من السوق العربي في الشورجة نظراً 
النخفاض األس�عار بهما, إال أنه فوجئ بارتفاع 
السعر بشكل واضح هذا الموسم، نظرا الرتفاع 
جميع األس�عار في الفترة األخي�رة, األمر الذي 
أدى به إلى االتجاه االقتراض من بعض الجيران 

لتوفير احتياجات أبنائه. 
وأوض�ح أن�ه اش�ترى ال�زي المدرس�ي ألبنائه 
م�ن التي تع�رض على األرصفة ومن األقمش�ة 
العادية كن�وع من االقتصاد, وش�راء زي واحد 

لكل ابن من أبنائه.
فضالً ع�ن القرطاس�ية ونايلون تجلي�د الكتب 
والملصق�ات وحافظات األقالم وأوعية ش�رب 
الم�اء. بينم�ا تضي�ف "من�ى" أم لثالث�ة أوالد 
منه�م اثنان في المرحل�ة االبتدائية, إنها ذهبت 
إلى س�وق لش�راء تلك المالبس نظرا النخفاض 
األسعار بها, إال أنها فوجئت بارتفاع واضح في 
سعر األحذية والزى المدرسي, فاتجهت للشراء 
من المالبس المدرس�ية واألحذي�ة التي تعرض 
على األرصف�ة, إال أن الغالء لم يت�رك لها مكاناً 
للش�راء, مم�ا أدخلها في موجة ب�كاء على حد 

تعبيرها.
ويتس�اءل حي�در حس�ين، كاس�ب قائال، 

"كيف لي أنا المواطن المسكين الذي ال 
امتلك قوتاً دائماً يس�اعدني في توفير 

الخمس�ة  ألوالدي  العي�ش  لقم�ة 
بس�بب دخلي المح�دود واعتمادي 
بشكل يومي على عملي في األجور 
اليومي�ة، كي�ف أتمك�ن من ش�راء 
المالب�س والص�داري البيض للبنات 
المس�تلزمات  وجمي�ع  والحقائ�ب 
مرتفع�ة وترهق وتزه�ق ما لدي من 
مال يس�هم في زرع االبتسامة على 

جباه أبنائي الخمسة ؟".

غالء األسعار
وقد طرأ ارتفاع على أسعار غالبية 
اللوازم المدرس�ية بنسب تتراوح 
بي�ن -7 15 بالمئ�ة عن الموس�م 
الس�ابق، وعزا عم�اد غازي تاجر 
ف�ي الس�وق ه�ذا االرتف�اع إل�ى 
أس�عار الم�واد األولي�ة وتكلف�ة 
وارتف�اع  والتس�ويق  اإلنت�اج 
األس�عار من المصدر، حيث بيعت 
الصدري�ة لألطف�ال م�ا بي�ن  10 
آالف إل�ى  15 ال�ف دين�ار، والبدلة 
لطالبات الثانوية تتراوح مابين 25 
الى35    ألفاً، وطبعا هذا غير أسعار 
القمصان البناتي والتي تتراوح من 
10 إلى 17 ألفاً وغير أسعار األحذية، 
في حين س�عر الحقائب المدرسية 
لمختلف المراحل التعليمية كما هو 
مع�روض ف�ي المحال في اس�واق 

البي�اع وبغ�داد الجدي�دة والكاظمي�ة، مابين 5 
آالف إل�ى 25 ألف�اً وبالطبع في أش�كال وألوان 
ورسوم لشخصيات كارتونية أو سبايدر مان أو 
غيرها من الصور التي تشد الصغار والكبار معاً 
وتجعلهم يقبلون على شرائها ألحبتهم وخاصة 
أولئك الذين يدخلون للمدرسة في سنتهم األولى 

بفرح غامر.
وأوضح س�عد الجبوري صاحب محل، أن تزايد 
وانخف�اض األس�عار يخض�ع لنوعي�ة الم�واد 
المصنع�ة منها واإلكسس�وارات وم�كان البيع 
ال�ذي يلعب دوراً كبيراً في تحديد الس�عر، حيث 
تتباي�ن ف�روق األس�عار بي�ن األس�واق العامة 
والمتاجر في األحياء والمناطق الشعبية بنسب 

تتراوح بين 10 و20 بالمئة.

اعتماد القديم وشراء الضروري الجديد
وعمدت نس�بة ال بأس بها من األسر إلى إصالح 
المالب�س والحقائ�ب المس�تخدمة ف�ي الع�ام 
الدراس�ي الس�ابق واقتصرت مش�ترياتها على 
ما هو ض�روري للتخفيف من األعب�اء المادية، 
س�مر  تمكن�ت  حي�ث 
الحس�ن ربة منزل 
توفي�ر  م�ن 
كثم�ن  قراب�ة 
لبدل�ة وحقيبة 
ف�ي  البنته�ا 
التعليم  مرحلة 
كانت  االبتدائي 
الكبرى  أختها 
قد استخدمتها 

العام الماضي.
وبّي�ن محم�د خالد 

الذي يتسوق ألوالده 
بع�ة  ر أل ا

احتياجاته�م المدرس�ية أن�ه طرأ ارتف�اع على 
أس�عار الدفاتر والقرطاسية، حيث زادت حسب 
ع�دد األوراق والحج�م ونوعي�ة الغ�الف وبيع 
الدفتر 50 ورقة من النوع عادي أو س�لك و100 
ورق�ة ، في حين تراوحت أس�عار أق�الم الحبر 

الناشف والرصاص الخشبية وعلب التلوين .
وترى غالبية األهل وتجار المفرق في األس�واق 
الش�عبية حالً مناس�باً للحد من ارتفاع األسعار 
وإعادة التوازن لحركة السوق من طلب وعرض 
ومنع التجار والوس�طاء من استغالل الظروف 
الحالية للتالعب باألسعار وتحقيق إرباح كبيرة 

على حساب المستهلك .

السراي السوق األكثر رواجًا
مع ذلك رأينا س�وق الس�راي أحد أش�هر وأقدم 
أس�واق بي�ع الكتب والقرطاس�ية قد ش�هد هو 
اآلخر إقباال ورواجاً كبيري�ن لمختلف البضاعة 
بألوانه�ا  المتمي�زة  والمس�توردة  المحلي�ة 
وإش�كالها الجديدة بم�ا يلبي رغب�ات الطالب ، 
وعن ه�ذا اإلقب�ال حدثن�ا رزاق نصيف صاحب 
مكتب�ة الجامع�ة ف�ي الس�وق قائ�ال، "تعي�ش 
الس�وق ه�ذه األي�ام حرك�ة دؤوب بعد س�بات 
طويل وهي تس�تمر من اآلن وحتى بداية الشهر 
المقبل والتحاق الطالب بمدارسهم مضيفا، "إن 
القدرة الش�رائية للعائلة العراقية تحسنت كثيرا 
خالل الس�نوات الماضية بإقبالهم 
على التس�وق بش�تى أنواع 
البضائ�ع التي ق�د تكون 
بحس�ب  أحيان�ا  غالي�ة 
ج�ودة صناعته�ا ".من 
جانبه�ا قالت الموظفة 
شيماء خالد التي جاءت 
السوق برفقة زوجها 
وطفليها "معظم 

البضاع�ة هنا تنال إعج�اب الصغار ألنها 
ملونة وس�هلة االستخدام وجديدة أيضا، 
لكننا نش�كو من رداءة البعض أو ارتفاع 
أس�عاره مما يثقل م�ن ميزاني�ة العائلة 
العراقي�ة كثيرا "وأضاف�ت"، نتمنى على 
وزارة التربي�ة أن تق�وم بتوزي�ع الكتب 
والقرطاس�ية بش�كل مبكر عل�ى الطلبة 
ك�ي ال يضط�روا إل�ى تعوي�ض النقص 
الحاص�ل عنده�م بش�رائه م�ن الس�وق 
المحلي�ة وبالتال�ي ع�دم االس�تفادة من 
الحصة المخصصة لهم كما في السنوات 

السابقة"

جديد السوق
وعن الجديد الذي يشهده السوق من أنواع 
البضاعة وحاجات الطال�ب العراقي قال 
نصيف "الس�وق الي�وم أصبحت متنوعة 
وتح�وي بضائ�ع مغري�ة للطال�ب وهي 
في العموم مس�توردة من الصين والهند 
مناس�بة  وأس�عارها  األول�ى  بالدرج�ة 
تقريب�ا ألنن�ا ال نقدر عل�ى تحميلها أكثر 
بس�بب المنافس�ة الش�ديدة لنا وافتتاح 
أس�واق مماثل�ة في العديد م�ن المناطق 
التي قد يفضلها البعض لقربها من محل 

سكناه".
 وش�كا صاحب مكتب�ة اإلخالص محمد 
الوالي من مش�كلة قطع الطريق المؤدية 
للس�وق ومن�ع المركب�ات والعربات من 

الدخ�ول مم�ا س�بب انخف�اض طلب�ات التجار 
وأصح�اب المكتب�ات ع�ن التجهيز من الس�وق 

وهذا اثر في إرباحنا وعملنا بشكل كبير. 
كما، أع�رب الكثيرون من أصح�اب المحال عن 
ضيقه�م وانزعاجه�م م�ن تزاي�د أع�داد الباعة 
الجوالي�ن, األمر الذي أثر س�لبا في معدالت بيع 

المحال مقارنة باألعوام السابقة.
وأش�ار الحاج حس�ين "صاحب أحد محال الزي 
المدرس�ي بمنطق�ة وس�ط البلد, إل�ى انصراف 
الجمهور لش�راء الزي من الباعة الجوالين نظرا 
النخفاض أسعارهم, مرجعاً ذلك إلى عدم التزام 
ه�ؤالء الباعة بدف�ع ضرائب أو قيم�ة إيجارية, 
مطالب�اً الدول�ة بالتدخ�ل القوي إلبع�اد الباعة 
الجوالي�ن عن الش�وارع, حت�ى ال يضطروا في 

نهاية األمر إلى إغالق المحال.

حقائب مغرية وخامات رديئة
وتبق�ى ش�كاوى أولي�اء األمور هي س�يدة 
الموق�ف الذي�ن يص�رون عل�ى أن أس�عار 
الحقائب المدرسية والقرطاسية ترتفع كل 
عام بشكل الفت مقارنة بالعام السابق في 
ظل عدم وجود تميز في جودة الس�لع عن 
الس�ابق، بل ربما بعضها أعلى س�عراً وأقل 
جودة، وسجلت شكواها من استغالل التجار 
لم�دة اقتراب المدارس وخاصة مع التركيز 
على الجانب النفسي للطفل من خالل عرض 
حقائب تحمل األشكال والشخصيات المحببة 

لديه وبأس�عار أعلى بكثير عن الحقيبة العادية، 
حيث تبدأ أس�عار الحقائب م�ن 5 آالف وتقارب 
العش�رين ألفاً وأحيانا 25 ألف�اً، واتخاذ البعض 
اآلخر أس�اليب ج�ذب الصطي�اد الزبائن خاصة 
من األطفال الذين تس�تهويهم حقائب "سبايدر 

مان، ولولو كات وبات مان، بان تان".
وأكد عدد م�ن أولياء األم�ور أن رداءة الخامات 
وغالء أسعار األدوات المدرسية تزيد من األعباء 
الملقاة عل�ى عاتقهم مع بداية العام الدراس�ي 
الجدي�د، حي�ث أش�اروا إل�ى أن الخام�ات ذات 
األسعار المعقولة رديئة جدا وال تتحمل كميات 
الكت�ب الكثيرة التي يحملها الطالب يومياً وإنها 

ال تفي بالغرض.
ولف�ت عدد م�ن أولياء األم�ور "إلى أن أس�عار 
األدوات المدرس�ية في كافة المح�ال والمراكز 
التجاري�ة تتفاوت من مكان آلخ�ر بفارق يصل 
إلى %20، وهو األم�ر الذي يحتاج منهم لزيارة 
الكثي�ر من المحال وإهدار الوقت في البحث عن 

أسعار معقولة تناسب ميزانياتهم .

حيرة وال جودة
وقال�ت رش�ا احم�د أم لثالث�ة أطف�ال أنه�ا ال 
تع�رف كي�ف تف�ي بمتطلب�ات العام الدراس�ي 
الجديد، حيث بالكاد ستسدد الرسوم المدرسية 
للنص�ف األول من الع�ام الدراس�ي ومصاريف 
المواصالت، إلى أبنائها المس�جلين في مدرسة 
أهلية مشيرة إلى أنها اشترت 3 حقائب ألبنائها، 
وإنها غي�ر مقتنعة بجودة تل�ك الحقائب إال انه 
الح�ل الوحيد في الوقت الحال�ي، مؤكدة أن كل 

طفل لديه�ا يحتاج ألكثر من حقيب�ة على مدار 
العام بسبب تمزقها أو تلفها. وأشارت رشا إلى 
أن الحقائب المدرس�ية ليس�ت نهاي�ة المطاف 
حي�ث تبق�ى األدوات المدرس�ية م�ن حافظات 
الطعام واألقالم وباقي القرطاسية والتي تكلف 
ه�ي األخرى ، منوهة إلى أن ارتفاع أس�عار تلك 
المواد يس�بب مش�اكل مالية لألس�ر التي يلجأ 
أغلبه�ا إلى االقت�راض أو االس�تدانة. وتوافقها 
ال�رأي مريم عب�د الله رب�ة منزل قائل�ة، قررت 
مع زوج�ي الذه�اب لعدد م�ن المكتب�ات بحثاً 
ع�ن أفضل األس�عار ولك�ن وجدت تنافس�اً في 
األس�عار. وأكدت مريم أنها م�رت على أكثر من 
7 محال تجاري�ة لتنتقي األرخص واألفضل في 
الوق�ت ذاته مش�يرة إل�ى أن األس�عار متفاوتة 
بي�ن منطقة وأخ�رى. م�ن جانبه، ق�ال محمد 
عب�د الحس�ن، أن تكاليف ش�راء المس�تلزمات 
المدرس�ية الجديدة أصبحت تؤرق كل رب أسرة 
في كل عام بس�بب ارتفاع أس�عارها الملحوظ، 
حيث تحولت هذه المس�تلزمات م�ن الكماليات 
إلى الضروريات التي ال يمكن ألي طالب أو ولي 
أم�ر أن يتجاهله�ا، لذا يجب وضع ح�ّد الرتفاع 
ه�ذه المتطلبات المدرس�ية التي تكل�ف الكثير 

وترهق ميزانية األسرة.
وعل�ى صعيد متص�ل، أك�د بع�ض األهالي عن 
تقبلهم ألسعار الزي المدرسي هذا العام في ظل 
االرتف�اع الواضح والرهيب لألس�عار, مكتفين 
في الوقت نفسه بش�راء أقل احتياجات أبنائهم 
من مس�تلزمات العام الدراس�ي الجديد, إضافة 

إلى شراء الخامات األقل جودة.

أس�بوعان يفص�ل بي�ن الطلب�ة وأدراجه�م في 
الصفوف المدرس�ية، وهما أسبوعان حاسمان 
لجعل الط�الب يتأقلمون مع نم�ط حياة مغاير 
تمام�ا لما اعت�ادوا علي�ه طيلة األش�هر الثالثة 
ف�ي العطل�ة الصيفي�ة.  أم�ل س�الم أم لثالث�ة 
أطفال تعاني في كل عام مس�ألة جعل أطفالها 
يس�تعدون للمدرس�ة. وتقول: "كل عام أحاول 
م�ع أوالدي جعلهم ينام�ون مبك�راً قبل موعد 
فاش�لة"،  تك�ون  محاوالت�ي  لك�ن  المدرس�ة 
والنتيجة أن األسبوع األول من الدوام المدرسي 
أس�بوع مهل�ك لألم واألطف�ال على حد س�واء. 
وتضيف: "الصباح في األسبوع األول من الدوام 
المدرس�ي ممل�وء بالتوتر واالنفع�االت"، فهي 
تحاول عبثا جعل أطفالها يستيقظون لالستعداد 
إلى المدرسة، لكنهم يكونون غارقين في النوم 
وال يس�تيقظون إال بالص�راخ.  تب�دأ التجهيزات 
في اللحظات األخيرة قبيل قدوم " الكيا الخاصة 
بنقلهم إلى المدرسة، وسرعان ما يغادر من دون 
أن يق�ل أطفاله�ا لتضطر أن توصلهم بنفس�ها 
إلى المدرس�ة. وتقول، "أتأخر ع�ن دوامي وما 
أن أص�ل حتى أش�عر بأنني متعب�ة وأحتاج إلى 
إجازة".  حالة الطيب ال تختلف عن معظم األسر 
العراقي�ة التي تجد صعوبة بالغة في العودة إلى 
روتي�ن المدرس�ة؛ ألنهم خ�الل أش�هر الصيف 
اعت�ادوا روتين�اً مغايراً يش�مل الس�هر واللعب 
ومشاهدة التلفزيون والذهاب في نزه مختلفة. 
وم�ن المتوق�ع أن يلتحق نحو أكثر من خمس�ة 
ماليي�ن طالب وطالبة بالمقاعد المدرس�ية في 
األول م�ن أيل�ول المقب�ل لب�دء العام الدراس�ي 

في عم�وم العراق كم�ا أعلن الناط�ق اإلعالمي 
لوزارة التربي�ة . ويؤكد احمد وليد طبيب صحة 
مدرسية وجود مشكلة يواجهها األهل والطلبة 
والمعلمون في بدايات الدوام المدرس�ي، تتمثل 
ف�ي عدم القدرة على االس�تيقاظ باكراً وظهور 
عالم�ات الكس�ل والخم�ول والنع�اس، بس�بب 
اعتي�اد الس�هر الدائم وخصوصا خ�الل العطلة 
الصيفي�ة.  االستش�ارية التربوي�ة من�ى خلف، 
تنصح األهل تعوي�د أبنائهم على االلتزام بنظام 
المدرسة، كأن ينام الطفل في وقت محدد يجعل 
م�ن اس�تيقاظه باك�راً أم�راً س�هالً أي أن يأخذ 
الطفل كفايته من النوم، وأن يبدأ بتناول وجبات 
الطعام في أوقات معينة. وتقول المعلمة سناء 
عبد الجبار، أن أغلب المعلمين يعانون في اليوم 
األول مع الطلبة الذين يأتون إلى المدرسة، وهم 
يش�عرون بالنعاس والخمول، وهو أمر يدفعهم 
للخروج عن الروتين المدرس�ي بإعطاء أنشطة 
ال منهجي�ة تحبب الطالب بالمدرس�ة وتبعث به 
النش�اط.  وينص�ح المش�رف الترب�وي خضير 
علوان أن ترتب األس�رة برنامج�ا تدريجيا يعيد 
الطفل لينام بحلول الساعة العاشرة على سبيل 

المثال، خصوصا أن األسر اعتادت السهر . 
ويش�ير خضير إلى أن عدد ساعات النوم للطفل 
يج�ب أال يقل عن 8 س�اعات، كم�ا ينصح األهل 
بوض�ع قيود عل�ى لع�ب األوالد وخروجهم من 
البي�ت وخصوص�اً ف�ي اللي�ل، والح�رص على 
تخفيف العالقات االجتماعية خالل هذا األسبوع 
ليس�هل تنظي�م الوقت داخ�ل األس�رة.  ويقول 
خضي�ر، "يج�ب عل�ى اآلب�اء تطبي�ق البرنامج 

الروتيني على أنفسهم قبل أوالدهم لكي يكونوا 
ق�دوة لألبناء ويحصل�وا على الطاع�ة".   هدى 
الدراجي اختصاصية علم النفس السلوكي ترى 
أن هنال�ك خطوات ال بد م�ن إجرائها قبل انتهاء 
العطل�ة الصيفي�ة لجعل الس�نة الدراس�ية أكثر 
س�هولة على األبناء، وتنصح الدراجي أن يقوم 
األه�ل باصطحاب أطفالهم إل�ى المكتبات أثناء 
التبضع لشراء الكتب وأن يسمحوا لهم باختيار 

القرطاسية، ألن هذا يشعرهم بالفرح ويجعلهم 
مس�تعدين للعودة إلى المدرس�ة بتفاؤل. ى إلى 
ذل�ك يجب عل�ى اآلباء التح�دث م�ع األبناء عن 
اخفاق�ات ونجاحات العام الماضي، وتحفيزهم 
على تحسين أمورهم في العام الدراسي المقبل 
وع�رض حوافز مالي�ة لتش�جيع األطفال على 
الدراس�ة، مضيف�ة، أن "الطال�ب يحت�اج إل�ى 
تحفي�ز مس�تمر والصرامة ف�ي التعام�ل تأتي 

م�ن هذا المنطل�ق، أي يتحدث اآلب�اء مع األبناء 
جيداً ويتواصلون فيما بينهم لكي تس�هل عملية 
تطبيق النظ�ام". وتص�ر االختصاصية أن يردد 
األهل عب�ارات ايجابية عن المدرس�ة وأهميتها 
في توجي�ه الحياة ورس�م المس�تقبل وتكوين 
صدقات، ألن من ش�أن مثل تل�ك األحاديث زرع 
الرغب�ة في الدراس�ة عن األبن�اء.  وال ضير من 
الذه�اب إل�ى المدرس�ة مرتي�ن أو ث�الث مرات 

قبل المدرس�ة ليتس�نى للطالب تذكر المدرس�ة 
وأصدقائ�ه، أو في حال كان طالباً مس�تجداً أن 
يتعود على ش�كل المدرسة. كما من الضروري، 
وفق الدراجي، االطالع على تعليمات المدرس�ة 
وتحضي�ر الواجب المدرس�ي قبل م�دة من بدء 
ال�دوام ف�كل ه�ذه التحضي�رات تحف�ز الطالب 
وتجعل�ه مس�تعداً للمدرس�ة. وتق�ول إن عل�ى 
الطال�ب أن يتعود على الدراس�ة منذ األس�ابيع 
األول�ى للمدرس�ة، وم�ن الض�روري أن يتعود 
الطالب بعد العودة من المدرسة وأخذ قسط من 
الراح�ة أن يأخذ وقتاً ف�ي مراجعة الدروس منذ 
األسبوع األول فهذا يهيئه للنظام المدرسي. وال 
يجب على اآلباء بحسب هدى الدراجي التساهل 
ف�ي تطبي�ق النظام م�ع األطفال في األس�ابيع 
األولى من المدرسة، ولكن هذا ال يعني أن يكون 
األهل صارمين في التعامل مع الشأن المدرسي. 
كما على اآلباء بحس�ب اختصاصية علم النفس 
التخطيط ألنشطة مرحة خالل األيام األولى من 
المدرسة كخبز الكعك معا على سبيل المثال، أو 
التخطيط لزيارة األماكن المحببة بعد المدرسة 
أو تحضير ل�وح المالحظ�ات المنزلية الخاصة 
بالعام الدراس�ي مع األبناء، بحيث ينتج نش�اط 
تفاعلي إبداع�ي كل يضع بصمت�ه عليه". وفي 
هذه الحال�ة على المعلم أن يتعام�ل مع الطالب 
في إط�ار تربوي متكام�ل بعيداً عن الس�لبيات 
بحيث يحبب المعلم الطالب بالمدرسة.  وتضيف 
أن الطال�ب يأخذ 70 % م�ن فكرته حول معلمه 
ف�ي الي�وم األول، لذا يج�ب أن يك�ون االنطباع 

األول جيداً حتى يشعر الطالب بحبه للتعلم.
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العائلة العراقية والموسم الدراسي
ارتفاع أسعار األزياء المدرسية والقرطاسية أرهق ميزانية األسرة

كيف تكون استعدادات العائلة واألسرة التربوية لعام دراسي جديد

م�ع اقتراب بدء العام الدراس�ي الجديد أبدى الكثيرون انزعاجهم من ارتفاع أس�عار الزي المدرس�ي 
ومستلزمات الدراسة األخرى من حقائب وقرطاسية وسط االرتفاع الهائل ألسعار جميع احتياجات 
األس�رة من مأكل وملبس ومش�رب. مما أدى إلى انصراف الكثير من األسر عن شراء الزي المدرسي 
من المحال المختصة بذلك, مس�تبدلين المحال بتلك المالبس التي تباع على األرصفة نظرا النخفاض 
س�عرها عنه في المحال التجارية. "قاس�م محمود "كاس�ب لديه 5 أبناء جميعهم في مراحل التعليم 
المختلف�ة, محصول�ه الش�هري ال يتعدى ال��450 ألف دينار، ف�ي حين أن ما يحتاج�ه أبناؤه من زي  

مدرسي للعام الجديد يتعدى شقاء شهر بالكامل.
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فؤاد بلحسن الخميسي 

ثم�ة تفس�يران اثن�ان يحيط�ان بما يج�ري اليوم 
بالمنطقة العربية:

األول، يؤك�د أن ما يجري في المنطقة العربية هو 
سلسلة ثورات شعبية أطاحت وتعمل على اإلطاحة 
بقالع االستبداد والفساد العربي على طول خريطة 
ه�ذه المنطقة؛ والثان�ي، يؤكد أن م�ا يجري جزء 
من سياس�ة الفوضى الخالق�ة التي تخلط األوراق 
بهدف إنهاك وإس�قاط القوى الحية في المنطقة، 
وهي ُتس�ابق الزمن لإلمس�اك باألوراق السياسية 
الرابح�ة لفائ�دة األجنب�ي )الكيان اإلس�رائيلي و 

الغرب، و خاصة الغرب المستكبر(.
كثي�رون يفضلون االختيار بس�رعة و االصطفاف 
في خندق التفسير األول أو الثاني. والسؤال، أيهما 

التفسير األصوب لما يجري اليوم ؟
يفض�ل أنصار التفس�ير األول، االنط�الق من أطر 
نظرية صرفة )الديمقراطية، حقوق اإلنسان،...(، 
وحت�ى إذا تقدموا بخطوات و نَظروا إلى ما يجري 
عل�ى األرض قالوا: إنه العنف الثوري و اضطرابات 

ما بعد الثورة، وكالهما أمر طبيعي.
بينما ينطلق أنصار التفسير الثاني من أطر نظرية 
أخرى )نظرية المؤامرة، س�يطرة اإلمبريالية،...(، 
ويروا ما يجري على األرض فوضى خالقة )أو خرابا 
جميال( - ترجع بنا إل�ى أدبيات المحافظين الجدد 
األمريكيي�ن- وتخ�دم مصالح الكيان اإلس�رائيلي 
والق�وى التي يهمها أن تبقى المنطقة ضعيفة في 

قرارها و في مجال فعلها الستراتيجي.
هل نحن أمام متاهة تحليلية ؟!

هنا، يك�ون الرجوع إل�ى األدبي�ات األولى لمنطق 
الثورة لنفهم ما يجري بشكل أكثر وضوحا.

يف الثورة
 الثورة حركة اجتماعية ت�دك البنى القديمة لتقيم 
مقامها بنى جديدة. فهي طاقة ش�عبية تنفجر في 
وجه كل التوجهات الال ش�عبية الت�ي تمثلها البنى 
القديم�ة. تنطل�ق الث�ورة لتعان�ق معان�ي الحرية 
والعدال�ة على طول الخط. و الثورة أصل وليس�ت 
فرع�ا: فقراره�ا بيدها، ومنطقه�ا منطق حر من 
كل القي�ود المكبل�ة لحركته�ا في اتج�اه أهدافها 
وال تلت�زم إال بمبادئه�ا التي ه�ي النقيض النظري 
لواق�ع البنى القديم�ة. وإذا كانت ضرب�ة في قلب 
النظ�ام السياس�ي القدي�م، فه�ي في اآلن نفس�ه 
رافد قوة للدولة ولعمقها اإلس�تراتيجي ووحدتها 
االجتماعية. فالثورة قوة وليست مشروع إضعاف 
للكيان االجتماعي الحامل لها- مجتمعا  ودولة. ثم 
إن الث�ورة أخالق؛ و إال عدت مجرد تكرير لذهنيات 
قديم�ة في ثوب جدي�د. فالناس تث�ور ضد أنظمة 
سياس�ية واقتصادي�ة ال أخالقية، تكرس الفس�اد 
والعن�ف واإلقص�اء وال�ال مس�اواة وغيرها. وفي 
س�احة النض�ال الثوري تس�ود األخ�الق الثورية، 
الث�ورة ال تنتق�م وال تقتل عل�ى الهوي�ة وال ُتجند 
ف�ي صفوفه�ا من ه�ب ودب.. الث�ورة فقط تقتل 
الش�ر، تقتل االس�تبداد وأهله وتجند الث�وار الذين 
يؤمنون بفضيلة التضحية خدمة لألهداف الكبرى 
للوطن و الشعب. كما أن الثورة ال تتحالف مع عدو 
األمس، وإال ُرميت بالنفاق والبراغماتية المقرفة، 
فالبراغماتية التي تطال التفاوض بش�أن المبادئ 
خيان�ة ف�ي المنطق الث�وري، كم�ا أن البراغماتية 
التي تس�تقوي على المستضعفين استكباٌر جديد. 
فاالس�تكبار ض�د منط�ق الث�ورة ألنه�ا تس�تمد 
ش�رعيتها من مناهضته، باعتبارها اصطفافا مع 
المستضعفين ضد المستكبرين. باختصار، الثورة 
ال تتحال�ف مع الش�يطان وفي نف�س الوقت تعلن 
انتسابها للمالئكة، الثورة إما أن تكون عذراء أو ال 
تكون. االحتجاجات الشعبية العربية.. بين الثورية 
والفوض�ى الخالقة لنفه�م ما يجري الي�وم، ال بد 
م�ن إعادة تركيب بعض المس�لمات التحليلية التي 
صاغتها التحليالت الس�ريعة والرس�ائل اإلعالمية 
المنتق�اة بعناية و الحس�ابات السياس�ية الضيقة 

واإليديولوجيات المغلقة على نفسها.
ل�كل ش�عب الح�ق ف�ي الث�ورة ورف�ض النظ�ام 
القائ�م- ملكي�ا كان أم جمهوريا، فه�ذا حق ثابت 
لجميع الش�عوب، العتباري�ن أساس�يين: أولهما، 
س�بق الش�عب على الدولة، وثانيهما حق الش�عب 
ف�ي اختيار حكامه و ممثليه ف�ي كل وقت وحين. 
فالَحك�م ه�و صنادي�ق االقت�راع، فدول�ة الغلب�ة 
دول�ة غ�اٍب بمنطق العص�ر! وفي تج�ارب الربيع 
العرب�ي، كنا أم�ام العديد من أش�كال التعاطي مع 

لبة خروج الناس إلى الشوارع  للمطا
بإسقاط االس�تبداد و 

الفساد، و للمطالبة 

بالديمقراطية واإلنماء:
•خ�روج عش�رات الم�دن وماليين الناس بش�كل 
سلمي، رد عليهم النظام بقسوة حينا و بالمناورة 
السياس�ية حينا آخر. و في النهاية س�قط النظام 
بعد أن تطورت المطالب من اجتماعية إلى سياسية 

تبغي إسقاط النظام ) تونس، مصر، اليمن،...(
• خ�روج عش�رات المدن بعش�رات/ مئ�ات آالف 
م�ن الناس، رد عليه�م النظام بعن�ف طفيف حينا 
وبالمناورة السياسية حينا آخر – مع تغليب الخيار 
األخي�ر. وف�ي النهاية، اس�توعب النظ�ام دينامية 
الحراك الشعبي؛ عبر قبول إدخال إصالحات جزئية 
على قواعد اللعب السياسي والتدبير االقتصادي في 
الدولة )المغرب، األردن، الجزائر، سلطنة عمان(.  

الم�دن  عش�رات  خ�روج 
وعش�رات آالف الس�كان، 
وبشكل س�لمي، للمطالبة 
فالتجأ  النظام،  بإس�قاط 
النظام إل�ى العنف حينا و 
المناورة السياس�ية حينا 
آخر واالستعانة باألجنبي 
االحتجاج�ات  لوق�ف 
الحقا. ومع ذلك، اس�تمر 
االحتجاج الشعبي مراَفقا 
بموج�ات عن�ف رس�مي 
والحي�ن  الحي�ن  بي�ن 
ملح�ة  برغب�ة  و  اآلخ�ر 
ف�ي تطويق ومن�ع تدويل 
األزمة، بمساعدة الجيران 

)البحرين(؛
خ�روج بعض   •
المدن بعشرات اآلالف من 
الس�كان، بش�كل سلمي، 
النظ�ام بعنف  رد عليه�م 
ورغبة ف�ي كتم األصوات 
كذل�ك  مال�ي  وبس�خاء 

)المال مقابل السلم األهلي(. بعدها، أخذ االحتجاج 
يظهر ويختفي بين الفينة واألخرى، فتتفاوت ردة 
فع�ل النظام كذلك بين القم�ع والرغبة في تصفية 

مظاهر االحتجاج إعالميا )السعودية(.
خ�روج عش�رات الم�دن بمئ�ات آالف   •
الس�كان، بشكل س�لمي أوالً ثم س�رعان ما تطور 
األم�ر نح�و المواجهة المس�لحة، فس�قط النظام 
بمساعدة خارجية- حلف الناتو العسكري )ليبيا(.

عشرات  خروج  المدن، بعشرات اآلالف من * 
 ، ن لس�كا رد عليها النظام ا

 . ت بعنف ر فتط�و
إلى  األح�داث 
مسلح  عنف 
لكن  متبادل. 
القوى  تردد 
جنبي�ة  أل ا

ف�ي 

التدخ�ل أبق�ى عل�ى الوضع ف�ي وضعي�ة اهتزاز 
مس�تمر، و جعل�ه يأخذ طاب�ع األزمة السياس�ية 
)سوريا(. هذه هي نماذج حراك »الربيع العربي«،إذا 
انخرطن�ا ف�ي لعب�ة التصنيف�ات. أ - تونس، مصر 
واليم�ن.. والتأري�خ الجديد طقة. لقد اس�تطاعت 
الثورتان المجيدتان التونسية والمصرية أن تطأ بر 
األمان، عبر مخاض ثوري مثي�ر لإلعجاب، وبذلك 
حق عليها أن تنعت بالثورة، استحقاقا ال منحة من 
أح�د. و عموما، تضافرت عدة جهود لتنجح هاتين 
الثورتي�ن: 1- وق�وف الجيش موقف�ا محايدا من 
صف�وف النقيضين: النظام القديم و الثورة، وعدم 

لجوئه إلى العنف الدموي؛
2- اصطفاف كل مكونات الشعب في خندق الثورة 

– إس�الميين، يس�اريين ويمينيي�ن/ سياس�يين، 
نقابيين ومجتمع مدني(؛

3- وق�وف الق�وى األجنبي�ة – عربي�ة و غربية - 
على مسافة مما يجري: نعم، حاولوا التدخل، لكن 

بشكل غير مباشر )مواقف سياسية، إعالم،...(؛
4- سلمية الحراك الثوري، التي شلت اآللة األمنية. 
فحت�ى العنف ل�ه حدود. إذ عندم�ا يكون موضوع 
العن�ف أقوى، فعاج�اًل أم آجالً يتوق�ف هذا األخير 
– كما يق�ال. كان للثورة اليمنية العظيمة أن تأخذ 
المسار ذاته، لوال عاملين حاسمين: نحس الجغرافيا 
)الج�وار مع النظام الس�عودي، الذي ش�كل الدرع 
الخلفي والداعم السياس�ي لنظام عبد الله صالح( 
والحاج�ز القبلي الذي ح�ال دون االنقضاض على 
زعي�م القبيل�ة )عبد الله صالح(. وم�ع ذلك، أمكن 
الق�ول أن الث�ورة اليمني�ة العظيمة تمثل سلس�لة 
ث�ورات في الحقيقية: ثورة النس�اء )ضد اإلقصاء 
التاريخ�ي لدورها السياس�ي و االجتماعي(، ثورة 
الروح الس�لمية عل�ى النزع�ة العدواني�ة )اإلبقاء 
عل�ى الخناج�ر في أغماده�ا ورصاص�ات البنادق 
والرشاش�ات في مخازنه�ا في بلد حيث الس�الح 
هو الش�يء الوحيد المقسم بالتس�اوي بين فئات 
الش�عب المختلف�ة(، ث�ورة العق�ل عل�ى الال عقل 
)تسليم السلطة بشكل سلس وبأقل خسائر ممكنة 
في األرواح و الممتلكات الخاصة والعامة( و ثورة 
الش�عب على النظام الفاش�ل. نعم، م�ا زال الكثير 
لُينجز هناك، لكن ما أنجز يمثل الش�يء الكثير بال 
جدال. ولعل ما يجري اآلن بعد نجاح هذه الثورات 
الث�الث يمث�ل اضطراب�ات م�ا بعد الث�ورة، وهي 
اضطرابات طبيعية إذا ما نظرنا إلى عمق التحوالت 
المفت�رض أنها س�تحصل خالل الس�نين المقبلة- 
سياسيا، سوس�يواقتصاديا وثقافيا. فخروج بنى 
جديدة م�ن تلك القديمة مخاض عس�ير، و ال غنى 
للمخاض عن الوجع  ب - المغرب، األردن و سلطنة 

عمان .. والهروب إلى األمام
لقد فضل حكام المغرب، األردن وسلطنة عمان دفع 
ضريبة االس�تمرار في الحكم، فدافعوا عن بقائهم 
بحكمة بادية لكل مالحظ. فقد بادر النظام األردني 
إل�ى محاورة المعارضة اإلس�المية و الوطنية – 
ب�ال إقصاء )وهو ما لم يقم ب�ه النظام المغربي: 

من  استشيروا 
ع�دا  ش�ئتم، 
جماع�ة العدل 
اإلحس�ان  و 
 – اإلس�المية 
خاطب  هك�ذا 
النظ�ام  ه�ذا 
لجنة  أعض�اء 
غ�ة  صيا
ع  و مش�ر
ر  س�تو لد ا
 . ) ب�ي لمغر ا
ب�ادر  ب�ل، 

إل�ى  األردن�ي  النظ�ام 
تحيي�د وجوه مرفوضة 
الجه�از  )ف�ي  ش�عبيا 
الحكومي و ف�ي جهاز 
وتهيئ  االس�تخبارات( 
العمل لصياغة دس�تور 
ه�ذه  للب�الد.  جدي�د 
كانت  األخيرة،  الخطوة 
المغربي  النظام  خطوة 
واألساس�ية.  األول�ى 
فعلى ش�اكلة القفز إلى 
النظ�ام  َخل�ق  األم�ام، 
س�يرورة  المغرب�ي 
موازي�ة  سياس�ية 
لسيرورة حراك الشارع 
أن  وبدل  االحتجاجي�ة، 
ينخرط في لعبة متابعة المطالب الش�عبية - التي 
تبقى مش�روعة بالتأكيد لكن من الصعب أن ُتدرك 
كلها، خاصة بالس�رعة التي يتوقعها الُمحتجون- 

فض�ل النظ�ام أن يخل�ق لعبته، فوجد أه�ل الخيار 
حزب�ي   - عريق�ة  )أح�زاب  جانب�ه  إل�ى  الثال�ث 
االس�تقالل واالتح�اد االش�تراكي، ومعارضة ذات 
ش�عبية ال بأس بها – العدال�ة والتنمية – وأحزاب 
إداري�ة – الحركة الش�عبية، الدس�توري، األصالة 
والمعاصرة وغيرها- وكذلك نقابات، وقوى مدنية 
مرتبط�ة - عضويا أو مصلحي�ا - بالنظام. هذا في 
الوق�ت الذي اخت�ار النظام بس�لطنة عم�ان الحل 
األس�هل: االس�تجابة للمطالب الش�عبية بس�رعة 
الب�رق عبر دف�ع األموال لتكميم األف�واه المطالبة 
بعدالة أكبر في تقس�يم ثروات البالد: رابح- رابح. 
لكن ليس ه�ذا فقط ما دفع إلى نج�اح هذه الدول 
في االستمرار، لقد كان لدول الخليج دور كبير في 
التأثي�ر على المعادلة السياس�ية بهذه الدول: قطر 
عبر التعتيم اإلعالمي لما يجري داخل هذه األقطار 
والس�عودية و باقي دول مجلس التعاون الخليجي 
عب�ر ضخ أموال ضخمة في جي�وب هذه األنظمة، 
لتمكينه�ا من معالجة بع�ض الملفات االجتماعية 
العاجلة )على رأسها التشغيل والزيادة في األجور( 
ومن مباشرة بعض اإلصالحات والتدابير الممكنة 
)إحداث االنتخابات، إصالح الدستور، تقديم رشى 

مَقنعة،...( .
فف�ي لحظة، بدا أن ص�راع بق�اء الملكيات صراع 
جماع�ي: نك�ون أو ال نك�ون. إذ وجدن�ا أنفس�نا 
أمام مش�هد درام�ي لملكيات تعم�ل جاهدة حتى 
ال تس�قط أية قطعة من الدومين�و الملكي في أية 
رقع�ة سياس�ية على امت�داد الوط�ن العربي. هنا 
فقط فهمت ماذا كان يقصد أس�تاذي المؤرخ عبد 
الهادي التازي بقوله : الُملك َرِحم. نعم، هو كذلك.

ال بل - ولوال تدخل األقدار لوقف مسلس�ل انضمام 
األردن والمغ�رب لمجلس التعاون الخليجي- ِكدت 
ترى المغربي أو األردني، بين ليلة و ضحاها، وهو 
يرتدي الش�ماغ والعقال على رأسه، وغيرهما من 
أزي�اء الخليج ! لقد التقت هنا المصالح المتقاطعة 
والتحديات المشتركة، فكان العمل الجماعي لدفع 
الحريق إلى حدود الجمهوريات )سوريا، والجزائر 
التي اش�ترت الس�لم األهلي بضخ عائدات البترول 
ف�ي جيوب المواطنين، واليم�ن عبر تكريس واقع 
الالَّح�ل لتمدي�د أمد األزم�ة(. وهكذا، ف�إن تدويل 
التعاطي م�ع الث�ورات وجعل الموق�ف يدخل في 
إطار لعب�ة األمم واق�ع ظهر مبك�را، وليس فقط 
خ�الل األزم�ة الس�ورية القائمة. وف�ي البحرين، 
نج�د مج�ددا ي�د الخليج�ي – خاصة الس�عودي - 
وره�ان إطفاء الحريق في بي�ت ذوي القربى. لقد 
كان التدخ�ل حاس�ما هناك، عبور قوى عس�كرية 
سعودية وإماراتية بالخصوص – تحت اسم قوات 
درع الجزي�رة المش�تركة – بطل�ب م�ن الحكومة 
البحرينية، لوقف امتداد الحراك الجماهيري المدني 
هناك؛ بدعوى تأمين المنش�آت اإلستراتيجية كما 

ُصرح بذلك رسميا. وفي الوقت الذي اعتبرت إيران 
ذلك "غزوا لبل�د البحرين"، على اعتب�ار أن المهام 
الرس�مية لتلك الق�وات تنحصر في ص�د األخطار 
الخارجي�ة ولي�س التدخل ف�ي الش�ؤون الداخلية 
ألي�ة دول�ة خليجي�ة، ردت حكوم�ة البحري�ن أن 
ق�وات درع الجزيرة لن ُتبارح البحرين حتى يذهب 
"الخطر اإليراني". ومع أن الحراك الش�عبي هناك 
سلمي وواس�ع، تم التعاطي معه بش�كل »بدائي« 
من قبل دول المجل�س الخليجي. وفي الوقت الذي 
خلط�وا العام�ل الداخل�ي بالخارجي ف�ي القضية 
تبري�را لتدخله�م العس�كري لضب�ط الوض�ع، لم 
يش�غلهم أمر إثبات وجود أيدي أجنية في الحراك. 
فالحراك الش�عبي هناك استمر في شكله السلمي، 
مطالبا بضرورة االس�تجابة لمطالب فئة واس�عة 
م�ن البحرينيين )فم�ن المفارق�ة أن األقلية هناك 
تتمت�ع بح�ق إدارة الدول�ة وتوزي�ع خيراتها، في 
غياب نظ�ام تمثيلي حقيقي يحتك�م إلى صناديق 
االقت�راع في تحديد أعض�اء الحكوم�ة والبرلمان 
وباقي المؤسس�ات التمثيلية(. كما أن الحراك ظل 
وفيا لطابع�ه الوطني ورافضا للتدخل العس�كري 
الدول�ي تحت راية األم�م المتحدة ف�ي حل األزمة 
السياس�ية للبلد. كما لم يتم ضب�ط وجود مخازن 
للسالح أو استجالب مرتزقة. ثم إن الحراك ثَ��بت 
على خ�ط نضالي يرفض اس�تهداف المؤسس�ات 
العامة أو القي�ام باغتياالت موجهة أو عمياء. ولم 
ينل س�وى دعم أو تغطية القن�وات اإليرانية )قناة 
العال�م مثال( وبعض القنوات اللبنانية )قناة المنار 
مث�ال( والقنوات الس�ورية )اإلخبارية الس�ورية، 
مث�ال( وبعض القنوات العراقية وقنوات مس�تقلة 

أخ�رى )قناة الميادين، و غيره�ا(. وبالتأكيد، أدت 
قناة الجزيرة القطرية هنا دور الشيطان األخرس، 
فكان�ت ج�زءا من مش�روع قوى ال�درع الخليجي 
إلقبار قضي�ة البحرينيين. ولم يتوق�ف األمر هنا، 
فق�د انخرط العالمة يوس�ف القرض�اوي في نزع 
المش�روعية ع�ن الح�راك البحرين�ي باعتب�ار أن 
المحتجين هناك يعمدون إلى "اإلستقواء بالخارج 
وُيعب�رون ع�ن آراء فئ�ة مذهبي�ة وليس الش�عب 
بكامل�ه"، و عندما كان ُي�س�أل – وه�و الذي دعم 
الحراك الش�عبي في تونس، مص�ر، ليبيا و اليمن- 
لم�اذا ل�م تتحدث عن ث�ورة البحري�ن ؟! كان يرد: 
"دعون�ي أُجيبكم بصراحة، إن ثورة البحرين ثورة 
غي�ر ه�ذه الث�ورات". وهك�ذا، انضاف إل�ى اتهام 
الحراك الشعبي في البحرين بالتبعية للخارج، تهمة 
التمذه�ب الش�يعي لالحتجاج وطائفي�ة مطالبه. 
وق�د أردف العالم�ة قائ�ال مضيف�ا إل�ى حجاجه: 
"مشكلة ما حدث في البحرين أنها ثورة شيعة ضد 
الس�نة"، هذا مع العلم أن المطالب هناك سياس�ية 
واقتصادي�ة محض�ة ولم تنخرط ف�ي أي تهجم أو 
قتل أو مطالبة على أس�اس مذهب�ي! وأمام جمود 
النظام و مناوراته السياس�ية المستمرة و الوجود 
العس�كري لقوات درع الجزيرة من جهة، وصمود 
الحراك الش�عبي لما يزيد عن الع�ام ونصف وعدم 
االنخراط في حوار ج�دي يفتح آفاقا للخروج من 
االنس�داد السياس�ي الحاصل من جه�ة أخرى، ما 
زالت األزم�ة البحرينية ت�راوح مكانها وتدور في 
دائ�رة مغلقة. ج- وكتاب ليبي�ا الجديد؟ دائما كان 
القذافي مصدر قلق للخليج، وللسعودية على وجه 
الخصوص )لم تتوقف الحرب االس�تخباراتية فيما 
بينه�م لحظ�ة، وهي تتضم�ن العدي�د من قصص 
محاوالت االغتي�ال المتبادلة وعمليات التأثير ولي 
ال�ذراع و الضغ�ط عن بعد من خالل ش�راء األقالم 
السياس�ية  التحالف�ات  ونس�ج 
عب�ر تموي�ل ق�وى سياس�ية ف�ي 
ه�ذه المنطق�ة أو تل�ك. فق�د كان 
للم�ال نصي�ب أوفر ف�ي تكتيكات 
الهجوم بين الطرفين(. وقد قدمت 
العسكرة المبكرة لالحتجاج فرصة 
مواتي�ة للخليجي ليض�رب ضربته 
الكب�رى المزدوجة: تهش�يم رأس 
القذاف�ي وخلق س�احة احتجاجية 
إعالمي�ة جديدة بعي�دا عن خريطة 
الخليج والملَكيات الصديقة. أيدته 
في ذلك فرنس�ا بجن�ون كبير؛ فقد 
رأت ف�ي ليبي�ا تعويض�ا له�ا ع�ن 
الخس�ائر النفطي�ة الت�ي تكبدتها 
له�ا  الع�راق. وق�د س�محت  ف�ي 
و.م.أ. ب�أكل الكعك�ة الليبي�ة على 
س�بيل التعويض. وهنا َتم تقس�يم 
ُتنش�ط  العربية  الجامع�ة  األدوار: 
ديبلوماسية الحرب، أمريكا تراقب 
الجو، فرنسا تمد بالسالح، الخليج 
بالمال وقطر بالتخطيط والتوجيه 
على األرض وقن�اة الجزيرة ُتَطهر 
الصورة مما قد يعلق بها من أس�ئلة 
مش�روعة )فالغ�ارات ذكي�ة، واأله�داف منتق�اة 
بعناي�ة، ونظام القذافي همج�ي، والثوار يقودون 
بأنفسهم ثورتهم.! جفت األقالم وُطويت الصحف 
!(. فحتى قت�ل المدنيين بطائرات الناتو عن طريق 
"الخط�أ"، ل�م يج�د ل�ه مكانا ول�و عل�ى هامش 
الصورة )ش�ريط األخبار( ! وباختصار، س�يناريو 
متكام�ل وأني�ق لع�دو غبي! وبع�د حي�ن: انتصر 
"الث�وار" ! د- س�وريا و لبنان وهلم ج�را.. وبداية 
الخريف العربي ! س�وريا.. جمهوري�ة أخرى تجد 
نفس�ها أمام حراك ش�عبي، ق�وي وعنيد. صدحت 
حناج�ر المحتجي�ن مطالب�ة بإدخ�ال إصالح�ات 
هيكلية على بنية النظ�ام، وبعد أن تعرض لها هذا 
األخي�ر بالقمع، تقتيال واعتقاال، تطورت المطالب 
إلى المطالبة بإس�قاط النظام وظهر ش�عار »الله، 
س�وريا، حرية وبس«، كش�عار مرك�زي للحراك. 
ل�م تنفع ثقة النظ�ام الزائدة في نفس�ه وقدراته. 
فالجمهوري�ة بق�در ما له�ا من األصدق�اء لها من 
األعداء. وفي فترة أصبحت الورقة الرابحة تصدير 
األزمات بعيدا عن المصالح الحيوية للدول المهددة 
تصي�ر  اإلس�تراتيجية،  مصالحه�ا  أو  أنظمته�ا 
كف�ة األع�داء أكبر حجم�ا. هنا، وكالع�ادة، التقى 
»محور االعتدال العرب�ي« بالرؤية الجديدة للغرب 
وإس�رائيل في التعاطي مع الثورات التي رأت كيف 
أنها غيرت العديد من موازين القوى اإلستراتيجية 
في المنطق�ة ضدها )خاصة ثورتي مصر وتونس 
اللتي�ن أطاحت�ا بحليَفي�ن اس�تراتيجيين للغ�رب 
وإسرائيل: مبارك وزين العابدين(: محور االعتدال 
ف�ي س�عيه إلى الن�أي بالملكي�ات النفطي�ة وغير 
النفطية الصديقة بعيدا عن الخط الثوري، والغرب 
و إسرائيل في سعيهما إلى االستثمار داخل الربيع 
العربي- بدل السعي المستحيل إلى وقف مده- في 
اتجاه ضرب وإضعاف »محور الممانعة« )سوريا، 
الفلس�طينية(.  والمقاوم�ة  الل�ه  ح�زب  إي�ران، 
النتيج�ة: اصط�ف الخلي�ج وباق�ي الملكي�ات في 
المنطق�ة ودول عربي�ة أخرى والغرب وإس�رائيل 
ف�ي جبهة االحتجاج الش�عبي المطالب بإس�قاط 
النظام الس�وري. وفي الجبه�ة المقابلة اصطفت 
روس�يا، الصين، إي�ران ودول عربي�ة وغير عربية 
في صف المطالبين بالدخول في حوار وطني لحل 
األزم�ة؛ على اعتبار أن ال مخرج لها باالحتكام إلى 
الس�الح و التدخل العس�كري الخارجي من جانب، 
وحفاظ�ا على حلي�ف لها في المنطق�ة من جانب 
آخر. فالنظام الس�وري حليف اقتصادي وسياسي 
استراتيجي بالنسبة لروس�يا والصين، وهو كذلك 
حلقة محورية في سلس�لة دول وق�وى الممانعة 
ضد إس�رائيل و و.م.أ. و الغرب المس�تكبر عموما 
وبؤرة تنسيق سياس�ي وجسر سالح وتموين في 
اتجاه حزب الله و حركات المقاومة الفلس�طينية 
بالنس�بة إليران. إنها لعبة األمم: تكتيك ومواقف.. 
سياس�ياً وس�تراتيجياً.. تحالفات و مصالح، ففي 
الوقت ال�ذي تدعم أمريكا الحوار في البحرين على 
اعتبار أن البحرين دولة صديقة – كما صرح أوباما 
– فإنه�ا تعم�ل عل�ى عرقلة كل توج�ه للحوار في 

سوريا، وتعتبر رأس األسد مدخالً لحل األزمة !
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أجواء مشحونة بالخطاب المذهبي والطائفي، يتم 
تغذيتها بشكل ممنهج عبر وسائل إعالم مدفوعة 

األجر أو خبيثة المقصد.



 كاظم فنجان الحمامي

ربم�ا كان�ت الكتاب�ات المعكوس�ة ف�ي الخط 
العرب�ي م�ن الفنون التش�كيلية الش�ائعة ف�ي بداية 
العصر العثمان�ي, إذ انفرد الخطاط�ون وقتذاك بهذا 
الف�ن الجميل, الذي أطلقوا علي�ه اصطالح )الكتابات 

المعكوسة(, أو )الحروف المرآتية(. 
لق�د حاك�ى الخط العرب�ي لغته, فاش�تمل على 
نماذج خطية فري�دة صاغها الفنانون عبر توظيفهم 
الحروف المرنة النابضة بالحيوية, فارتقوا بمستوى 
التعبير ش�كالً ومضموناً, ع�ن طريق وضع الحروف 
والكلمات في مواقع متقابلة ومتناظرة ومتعاكسة, 
فصوروه�ا ف�ي لوح�ات تش�كيلية غني�ة بالمالمح 
الجمالية, م�ن دون أن يدخلوا عليها الرموز المريبة, 

ومن دون أن يسيئوا للذوق العام. 
 

وربم�ا كان الع�رب أول من اس�تعانوا بالش�عر 
والنثر ف�ي نظم القوافي المبطن�ة إلظهار مهاراتهم 
األدبي�ة في التالع�ب بالصياغات الش�عرية المعقدة, 
فقد نظم إسماعيل بن أبي بكر المقري قصيدة عندما 
تقرأها من اليمين إلى اليس�ار تك�ون مدحاً, وعندما 
تقرأه�ا من اليس�ار إلى اليمي�ن تكون ذم�اً, وإليكم 

بعضاً منها:
طلبوا الذي نالوا فما ُحرموا # ُرفعْت فما ُحطْت 

لهم ُرتُب
اما إذا عكس�نا اتجاهات القراءة من اليسار إلى 

اليمين فسيتحول البيت من المدح إلى الذم, هكذا:
ُرتٌب له�م ُحطْت فما ُرفعْت # ُحرم�وا فما نالوا 

الذي طلبوا
وفي قصيدة أخرى قيلت في مدح نوفل بن دارم, 
إذا اكتفيت بقراءة الشطر األول منها فإنها تصبح من 

قصائد الهجاء, أنظر إلى هذين البيتين:
إذا أتي�ت نوفل ب�ن دارم # أمير مخزوم وس�يف 

هاشم
وجدته أظلم كل ظالم # على الدنانير أو الدراهم

ث�م انظر كي�ف ينقل�ب المعنى بقراءة الش�طر 
األول فقط من البيتين األول والثاني:

إذا أتيت نوفل بن دارم # وجدته أظلم كل ظالم
بينم�ا ال يتغي�ر المفه�وم الع�ام في ه�ذا البيت 
النادر, الذي قاله األرجاني, حتى لو ُقرأ عكس�يا, وال 
يتغير ترتيب الحروف أيضا في القراءتين )الصحيحة 

والمعكوسة(, انظر:
مودته تدوم لكل هول # وهل كل مودته تدوم

هذه مجرد أمثلة مبس�طة لمهارات الشعراء في 
التص�رف اللغ�وي والبالغي ضمن ح�دود الصياغات 
المعكوس�ة, وهك�ذا ظلت هذه الصنع�ة تتأرجح في 
المج�االت األدبية العربية المح�دودة, التي يراد منها 
التفكه والتس�لية, ول�م تتحول إلى تعاويذ س�حرية, 
أو إلى ترنيم�ات كهنوتية يراد منه�ا التالعب بعقول 
الش�باب, والتش�ويش عليه�م, وم�ع ذلك ل�م تصمد 
طوي�ال حتى اختف�ت تماما م�ن الدواوين الش�عرية 

والمجالس األدبية. 
ف�ي حين اختلف�ت األمور في الق�ارة األوربية, 
منذ الس�نوات األولى لظهور فرقة الخنافس )البيتلز 
Beatles(, في ستينيات القرن الماضي, عندما تحولت 
األغاني الماجنة إلى وسائط لنقل الرسائل الشيطانية 

المش�فرة, وصارت الموسيقى العبثية الصاخبة هي 
اللسان الخفي الناطق باسم الجماعات المعادية لكل 
الديانات الس�ماوية, وش�اع تداول اصطالح )القناع 
الخف�ي Backmasking( في اس�توديوهات تس�جيل 
األغان�ي, وفي األش�رطة واالس�طوانات واألقراص 
المدمجة, ولعبت أش�رطة فرقة الخناف�س )البيتلز( 
دوراً تخريبياً مؤثراً في بعض تس�جيالتها, وبخاصة 
عن�د تش�غيلها عكس�ياً, وكان�ت البداي�ة بوضعه�م 
رس�الة عكسية مموهة, تعلن عن وفاة زميلهم )بول 
مكارتني(, ثم أضافوا سلس�لة م�ن العبارات الوثنية 

الالحق�ة,  لتس�جيالتهم 
حبيب�ي  )ي�ا  مث�ل:  م�ن 
الش�يطان(, أو )ما أروع 
الش�يطان(, أو )من أجل 
الش�يطان(,  عزي�زي 
ناهي�ك ع�ن الكثي�ر م�ن 
التي  المخفية,  العب�ارات 
ل�ن تس�معها عندما تدير 
جهاز التسجيل بالطريقة 
إذ  الش�ائعة,  الروتيني�ة 
يتعي�ن عل�ى المتتب�ع أن 
يلجأ إلى األجهزة الرقمية 
البرام�ج  أو  الحديث�ة, 
المط�ورة,  الحاس�وبية 
التي لها الق�درة على بث 

األغنية بالطريقة العكسية 
يك�ون  عندئ�ذ  بالمقل�وب,  أي   ,)Reveres play(
باإلم�كان الوقوف عل�ى حقيقة الرس�ائل المقززة, 

التي تحملها تلك األشرطة. 
 مث�ال عل�ى ذل�ك نذك�ر إن أغني�ة 

 Stairway to الصعود إلى الس�ماء(
Heaven(, الت�ي غناه�ا المتهتك 

)ليد زبلن(, حملت في صيغتها 
المعكوسة رس�الة شيطانية 

مغالي�ن  ولس�نا  طويل�ة, 
األول  الوج�ه  إن  قلن�ا  إذا 
لألغني�ة يختلف تماما عن 
له�ا,  المعك�وس  الوج�ه 

وتتضمن دعوة صريحة لعبادة الشيطان, واالنخراط 
في المنظمات الس�رية, وتعاطي المخدرات, وأشياء 
أخ�رى مخالف�ة لكل الش�رائع والقواني�ن واألعراف 
واألنظم�ة, واش�تملت أغان�ي ال�روك عل�ى موج�ة 
جديدة من التوجيهات الش�ريرة المسجلة بالطريقة 
المعكوس�ة )إلى الوراء(, من مثل: )أقتل نفسك(, أو 
)تحرر من الحياة وأقتل عشيقتك ثم أقتل نفسك(, أو 

)يا لها من متعة عندما ندخن الماريجوانا(. .
 أما العجب العجاب فهو ما نسمعه في الخطابات 
السياسية المعكوسة لزعماء البنتاعون, ووزراء 
البيت األبي�ض, وربما انفرد )رامز فيلد( 
في تصدر قائمة المتحدثين بالخطابات 
المعكوس�ة, حت�ى ص�ارت خطاباته 
مرصودة من قبل القاصي والداني في 
عموم الوالي�ات األمريكية, والغريب 
باألم�ر إن معظم خطابات�ه المتعلقة 
والسياس�ية  الحربي�ة  باألوض�اع 
أو  العراق�ي  الش�أن  ف�ي  تمح�ورت 
األفغان�ي, وتضمنت أكثر من رس�الة 
مش�فرة أو معكوسة, وبات باإلمكان 
االستماع إليها عند تصفح تسجيالت 
ش�بكة )اليو تي�وب(, بمجرد البحث 

عن عبارة:
 Backmasking political

speech
أو عبارة

 Reverse speech on
politician

عندئ�ذ تك�ون الفرص�ة 
لمش�اهدة  أمام�ك  متاح�ة 
الكثير من التسجيالت ألقطاب 
السياسية الدولية, وستتعرف 
على الرس�ائل المشفرة, التي 
خطاباته�م  ف�ي  وردت 
ش�اهد  أو  المعكوس�ة, 
ه�ذا الش�ريط لتتع�رف 
عل�ى انطباع�ات جورج 
بوش االبن ع�ن العراق, 
م�ن خالل تتب�ع ما قاله 
في خطاباته المعكوسة 

المختصرة:

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=qJznkuDtGYE

أو شاهد هذا الشريط:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=ebKdEKmyxpM
المثي�ر للس�خرية إن بع�ض المراك�ز التحليلية 
حاول�ت إبع�اد الن�اس ع�ن حقيق�ة ه�ذه الرس�ائل 
المعكوس�ة, وم�ا ال�ذي ي�راد منها, وذل�ك من خالل 
إقناعهم بأنها )ش�كل من أش�كال التواصل البش�ري 
يت�م تولي�ده في المخ, ويح�دث في كل م�رة نتحدث 
فيه�ا, وقد يتحول إلى أصوات في أحاديثنا(, وزعموا 
إن األطفال يتعلمون التحدث عكس�يا قبل أن يتعلموا 
ال�كالم المباش�ر, إلضفاء بع�ض اللمس�ات العلمية 

للتدليل على صحة كالمهم . 
ومنه�م م�ن يق�ول إن س�لوك اإلنس�ان يتأث�ر 
بالذكري�ات الت�ي ال يعيه�ا, بدالل�ة وج�ود الذاك�رة 
الضمني�ة ف�ي عل�م األعص�اب, لكنه�م فش�لوا ف�ي 
إثب�ات هذه االدع�اءات, الت�ي تفتقر كلها إل�ى األدلة 

التجريبية. 
والحقيق�ة الت�ي ال مف�ر منه�ا, ه�ي إن تل�ك 
الخطابات والرسائل تم تسجيلها عن قصد باستعمال 
األجه�زة الرقمي�ة, به�دف توظيفه�ا ف�ي طق�وس 
المعاب�د الوثني�ة الجدي�دة, وبهدف االس�تحواذ على 
عقول الشباب, وتش�جيعهم على التهتك واالنحراف, 
وغرس النزعة الش�يطانية في نفوس�هم, والترويج 
لعبادة الشيطان, والعودة بهم إلى العصور المظلمة, 
أم�ا الخطاب�ات السياس�ية المعكوس�ة فهي تخضع 
أيض�ا للتس�جيل والتوثيق, وتضاف إليه�ا الخطابات 
المتفق عليها فيما بعد ألس�باب ودواف�ع ال نعرفها, 
وال نعل�م بها حت�ى اآلن, بيد ان الثاب�ت منطقيا لدينا 
إنها مضافة إلى التسجيل األصلي بأسلوب مريب يراد 
منه تحقيق بعض األغ�راض والنوايا الخبيثة, وربما 
كانت حكومة والية أركنس�اس األمريكية وحكومة 
كاليفورنيا أول من أصدر التش�ريعات الصارمة لمنع 
التسجيل العكس�ي, ومنع تداول األقراص التخريبية 
باعتباره�ا من المنتج�ات الصوتي�ة المرفوضة, في 
حين تغ�ص أس�واقنا العربية اآلن بأع�داد هائلة من 
األقراص المدمجة المش�بعة بالخطابات المعكوسة 
واألغان�ي المبرقع�ة م�ن دون أن تراقبه�ا الجه�ات 

الرقابية المعنية بهذا األمر. 
والله يستر من الجايات
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خطابات معكوسة وموسيقى مبرقعة

التــــراشـــق بـــالحـجــــارة

 قب�ل عقود ع�دة كتب الس�وري زكري�ا تامر قص�ة بعنوان 
النم�ور في اليوم العاش�ر خالصته�ا أن النمور الت�ي تأقلمت مع 
ثقافة التدجين تحولت في يومها العاشر إلى خراف وبدأت تقضم 
العش�ب وتنتظ�ر العلف، وقب�ل زكري�ا بزمن طويل كتب ش�اعر 
انجليزي عن النمور أيضا ومنها واحد تربى في قطيع الغنم حتى 
تأقلم مع هذا الوضع، إلى أن شاهد صورته ذات يوم على صفحة 
الماء فانتفض وأوش�ك أن يفتك بالقطيع والراعي معا، ألنه أدرك 
بأنه نمر وليس خروفا. وبعيدا عن االثنين وعن األدب والقصص، 
نعرف أن الس�يرك حول نمورا إلى خ�راف مثلما حول الخيول إلى 
قط�ط كبيرة الحجم تم�وء وال تصهل، فالمس�ألة من صميم هذا 
التاريخ البشري الذي تحول إلى رواية طويلة عن الذابح والمذبوح 
والخ�ادع والمخدوع وأخيرا عن النم�ور والخراف وما يجري لها 

من تحوالت.
وثم�ة م�ن الفالس�فة والمؤرخين من ي�رى أن الحضارة 
كله�ا ل�م تكن غير تاري�خ من القم�ع والتدجي�ن، لكن هناك 
لحظة ينفجر فيها المؤجل وتخرج مخالب النمر من إغمادها 
في أق�دام القطط، خصوص�ا عندما تحاصر، فاإلنس�ان كما 
الحيوان يستدعي احتياطاته اإلستراتيجية دفعة واحدة عندما 
يجد نفس�ه في الزاوية أو على الحافة، لكن هذه الحالة تتطلب 
تراكم�ا وضغط�ا بحيث يبدو االنفجار كما لو انه القش�ة التي 

قصمت ظهر اإلمبراطور وليس البعير فقط.
وكان اح�د الفالس�فة التنويريي�ن يق�ول ب�ان اإلنس�ان 
مس�جون ف�ي زنزان�ة م�ن ورق لكن�ه ال يتجرأ على مالمس�ة 
جدرانه�ا فيظن إنها من فوالذ، لكن ما أن يتجاس�ر على 
لمس�ها حتى يس�خر من نفس�ه ويكتش�ف بأنه 
الس�جان والس�جين معا، وقد يخ�اف الفأر 
لحظة م�ن صورة قط أو أفعى مرس�ومة 
على الورق لكن ما أن يكتش�ف الحقيقة 

حتى يرفسها وقد يقضمها بما عليها.
ف�ال  خال�دة،  حواري�ة  أنه�ا 
وال  س�اللتهم  تنته�ي  المس�تبدون 
المقاوم�ون لالس�تبداد ينقرضون 
وما يختلف هو ش�كل أو طبعة أو 
تقنية االستبداد ألنه يتطور أيضا 
التعذي�ب،  أدوات  تتط�ور  كم�ا 
فالح�روب تبع�ا لدوافعها هي 
الكه�ف  بواكي�ر  من�ذ  ذاته�ا 
والغ�اب لك�ن م�ا تب�دل ه�و 

األسلحة ومهارات الخديعة.
وال�ى أن يصدق اإلنس�ان 
الس�جين أن زنزانت�ه من ورق 
ي�درب نفس�ه عل�ى  أن  علي�ه 
قراءة ما تقع عليه عيناه ويحمل 
حواس�ه فهو أحيانا يصاب بالعمى 
م�ن ف�رط الح�ذر وأحيان�ا يهرب أم�ام ظل 
الحب�ل حتى ل�و كان حبل غس�يل ظنا منه انه 
ثعب�ان، فهل تأزف تل�ك اللحظة الت�ي يواجه بها 
المذعور أس�رار ذع�ره، ويتجرأ الس�جين على فحص 

جدران زنزانته؟
األم�ر برمته منوط بثقافة أخرى ذات أطروحات 
مض�ادة لفق�ه التدجين وتحويل البش�ر إل�ى قطعان 
تعي�ش لت�أكل وليس العك�س هذا إذا وجدت ما يس�د 

رمقها.
م�ا يحدث اآلن عل�ى امتداد كوكبنا هو اكتش�اف 
اإلنس�ان إلس�رار زنزانت�ه الورقية، واكتش�اف النمر 

لذاته بعد أن عاش معظم أيامه خروفا !.
عن "الدستور األردنية" 

زنزانة
 من ورق !!

أمين يونس 

أصابْت ش�ظية "زجاٍج ُمتكِسر" ، رأَس أحد 
المواطنين ، ِمما سببْت له ُجرحاً غائراً ُنِقَل على 
أث�رِه إلى المستش�فى وه�و في حال�ٍة خطرة . 
وتكررْت الحوادث الُمشابهة في اآلونة األخيرة، 
وعلى ُمستوياٍت ُمتعِددة ، حيث ال يقتِصر ِتّكُسر 
الزج�اج، على االنفج�ارات والُمفخخات ، بل أن 
الُمظاهرات واالحتجاجات واالعتصامات وحتى 
الُمشاجرات العادية تؤدي من ضمن ما تؤدي .. 
إلى انكس�ار الُزجاج ، ولُكل ه�ذه التجارب فلقد 
ًتّبي�َن .. أن أَول ضحايا جمي�ع أعمال الُعنف هو 
" الُزجاج " بأنواعه ، فمن ُزجاج الس�يارات إلى 
واجهات المحال إلى الش�بابيك واألبواب وحتى 

األواني واألقداح ... الخ . 
وعل�ى صعيٍد ُمَتِصل ، ُعِق�د في مدينة " هْو 

ه�ا هي " في ُمقاطعة " س�ينك بينغ " الصينية 
، مؤتم�ر دول�ي خاص بصناع�ة ) الزجاج ( من 
الفت�رة 4/9 م�ن الش�هر الجاري لغاي�ة 9/9 .. 
وش�ارَك في�ِه ممثلون ل�� "124" دول�ة، حيث 
شارك العراق بوفٍد يضم ثالثة مختصين ، األول 
من�دوب عن معم�ل الرمادي للزج�اج ، والثاني 
خبير في ش�ؤون السيارات الُمصفحة وال سيما 
بُجزئية الزجاج الذي ال يخترقه الرصاص ، حيث 
أن في العراق أعدادا ضخمة من هذه الس�يارات 
كم�ا هو مع�روف ، والثالث خبي�ر في اإلحصاء 
، ويمتل�ك ج�داول ُمفصلة عن كمي�ات الزجاج 
المتكس�ر في الع�راق ، من�ذ 9/4/2003 لغاية 
اآلن .. والنوعيات التي تتش�ظى أكثر من غيرها 

وُتسبب المخاطر. 
وكم�ا ه�و واضح ، فان�ه على الرغ�م ، من 
أن الوف�د العراقي ، صغير الحج�م وقليل العدد، 

إال ان�ه كان َمح�ط اهتم�ام المؤتم�ر ، وقوِب�ل 
بحف�اوة وتقدير، ونالْت الدراس�ات التي ّقدمها 
الثن�اء والمديح  وأدخلت أج�زاء مهمة منها في 
البي�ان الختامي والتوصيات النهائي�ة . ُكل ذلك 
بس�بب رصانة البحوث العراقية الُمقدمة والتي 
اعتم�دت على خبرٍة طويل�ة ُمتراكمة منذ عقود 
.. فالحروب والمعارك المستمرة وأعمال الُعنف 
المتنوعة منذ الس�بعينيات م�ن القرن الماضي 
، ولغاي�ة يوم أمس " ففي 9/9 حدثْت عش�رات 
االنفجارات في أرجاء العراق وتكس�رْت كميات 
هائل�ة من الُزج�اج !".كل ذلك جعل المش�اركة 
العراقي�ة نش�يطة وفاعل�ة وُمدعم�ة باألرقام  
وال س�يما باحتياجات الع�راق الُمتوقعة ألنواع 

الُزجاج في السنوات الخمس المقبلة !.
ليس�ت  واإلره�اب  العن�ف  أعم�ال  وكأن 
كافية .. فإن الُكتل السياس�ية الرئيس�ة ] والتي 

جميعه�ا وي�ا للُمصادفة بيوتها م�ن ُزجاج [ .. 
شرَعْت منذ ُمدة وبغباٍء ُمنقطع النظير، بتراشق 
الحجارة فيما بينها ، فنرى في ُكل يوم الشظايا 
الُمتطايرة من ش�بابيكها وأبوابها الُمتكس�رة، 
ُتصيبنا نحُن المواطنين الُعَزل ، فتؤذينا وُتسبب 
الخس�ائر الكبي�رة لن�ا ، فدولة القان�ون ترمي 
العراقي�ة بالحج�ارة فت�رُد هذِه بحج�ارٍة أكبر، 
والتحال�ف الكردس�تاني ، َتّص�َور أن الصخ�ور 
الجبلية س�وف ُتؤذي خصومه إذا رماها ِبُقوة ، 
وتفاجأ أن الخصوم أيضاً يمتلكون حجارة صلبة 
يستطيعون بها ، تكسير الزجاج الكردي، وفوق 
ذلك كله أن مكونات ُكل ُكتلة ، تتعارك بالحجارة 
فيما بينها داخلي�اً ! .. ويتحمل المواطن األعزل 

الجزء األكبر من َتبعات هذا التراشق 
الُصبيان�ي بالحج�ارة بين قادة 

وُزعماء الكتل السياسية !.

  كريم التميمي 
المراقب والمتتبع  للوضع األمني الس�يئ الذي تمر 
ب�ه العاصمة بغداد هذه األي�ام, ربما ال يحتاج إلى الكثير 
من التفكير والبحث والنقد لإلجراءات األمنية المتخلفة 
البائس�ة والتي ال ترقى إلى ابسط الحلول, بل هي حلول 
ترقيعية كيفية ومزاجية وغير علمية ال تستند في ابسط 

صورها إلى المعايير المهنية والعلمية البسيطة.
 ربم�ا يتفق معي الكثير في ه�ذا الموضوع والدليل 
على ذلك الخروقات األمنية المس�تمرة يوميا ونزف الدم 
الذي ال يتوقف , ولقد س�اهم العديد من كبار المختصين 
بنقد الخطط األمنية عبر وس�ائل األعالم وغيرها ولكن 
دون ج�دوى, فعندم�ا يحدث خ�رق امني في م�كان ما 
تقوم الجهات المس�وؤلة بغلق الش�وارع وقطع الطرق 
وتب�دأ معان�اة المواط�ن وهكذا تتك�رر العملي�ة بحيث 
أصبح المواطن معتاداً على مثل هكذا أمور، وال حول وال 
قوة ,  ولم يحص�ل أي تغيير للخطط األمنية الموضوعة 
من قب�ل القيادة العامة, وال نريد الخ�وض في مثل هذه 
األم�ور فالمواطن قد مل الحديث فيه�ا ولكن كما يقول 
المثل الش�ائع ال حياة لم�ن تنادي, هن�اك موضوع آخر 
ربما لم ينتبه إليه المواطن لكثرة انش�غاله بأمور أخرى 
تتعلق بأمنه ومعيشته, أال وهو شكل ومظهر السيطرات 
األمني�ة هذا المظهر البائ�س والمخجل والذي ال ينم عن 
كون ه�ذه الس�يطرات تابعة إلى مؤسس�ة حكومية بل 
يش�عرك بأنها تابعة إلى عصاب�ات أو قطاع طرق , الذي 
يمعن النظر في طبيعة هذه السيطرات يجدها أوال خالية 
من ابسط الشروط الواجب توفرها في السيطرة األمنية 
وهي النظ�ام والنظافة وش�كل الس�يطرة أي مظهرها 
الخارجي, حيث تجد في الكثير من السيطرات األمنية إذا 
لم نقل جميعها تس�تعمل بعض حديد السكراب كموانع 
لتضييق الطرق أو تس�تعمل في بع�ض األحيان حاويات 
صغي�رة وق�ذرة مليئ�ة بالنفاي�ات أو بع�ض األحج�ار 
الصغيرة المبعث�رة  أو مجموعة من اإلط�ارات القديمة 
يحركونها كما يحلو لهم وكأننا نعيش في زمن الجاهلية 
وليس في عصر الكومبيوت�ر, أليس األجدر واألفضل أن 
تك�ون هناك واجهة نظيفة ومرتبة للس�يطرات بش�كل 

يوحي إل�ى المواط�ن بأنها تمثل س�يطرة أمني�ة تابعة 
للوزارة المعنية تهت�م بحماية المواطن وأمنه خصوصا 
إذا ما شعر المواطن أن هذه السيطرات ستبقى إلى زمن 

طويل ربما إلى األجيال المقبلة!!!   
ول�ك أن تتخي�ل األمر ك�م هو عدد هذه الس�يطرات 
داخ�ل مدينة بغ�داد ربم�ا ندخل به�ذا العدد موس�وعة 
غينتس لألرقام القياسية, حيث أصبحت بغداد بحكم هذا 
العدد من الس�يطرات عبارة عن ثكنة عس�كرية ال تخرج 
من س�يطرة حتى تدخل سيطرة أخرى الواحدة أسوأ من 
األخرى من حيث التنظيم والنظافة والمظهر الخارجي, 
والغريب في األمر أن هذه  الس�يطرات  يش�اهدها يوميا 
م�ن هم في اعلى ه�رم الس�لطة دون أن يكون هناك أي 
توجي�ه أو نقد له�ذه الظاه�رة ولكن كيف يك�ون النقد 

واالنتب�اه لمث�ل ه�ذه الظاه�رة إذا كان المس�ؤول ال 
يختلف من حيث الشكل والمضمون عنها؟؟ أو ربما 

ال ينتبه لها لكون المس�ؤول يضع نظارة سوداء 
على عيني�ه وهو داخل س�يارة مظللة 

)الرج�ل حق�ه اش�لون راح يش�وف 
ميزاني�ة  أن  والغري�ب  الس�يطرة(؟؟ 

وزارت�ي الدف�اع والداخلية تتج�اوز ال� 
يتبن�ى 15 مليار دوالر؟؟؟ وهنا أريد أن أقول لمن 

زم�ام المس�ؤولية األمني�ة. إن الس�يطرات األمنية بهذا 
المستوى الوضيع والمقرف يجعل الكثير من المواطنين 
ال يحت�رم م�ن فيها وهذا يعني ,ال يحت�رم القانون وهذا 
يعن�ي ال يحترمك يا رجل؟؟ , حتى وان كنت تس�هم  في 
حمايته كما تدع�ي بل يجعل من المواطن في الكثير من 

يتع�اون معه�ا  األحي�ان ال 
كما تريدون وربما يكرهها 
ويتمن�ى أن ال يراه�ا أب�داً 
ألنها تعكس صورة س�يئة 
الوط�ن  عل�ى  وس�لبية 

والمجتمع.   

السيطرات األمنية.. الواقع المرير

رس�ائل ش�يطانية حملتها إلينا أغاني ال�روك ميتال والراب والبلوز, ونش�رتها 
األوكار الظالمي�ة الضالع�ة ف�ي تنفيذ المؤام�رات التخريبية, م�ن دون أن تتصدى 
لها المؤسس�ات الرقابية, ورسائل أخرى مش�فرة لقادة البنتاغون تبثها المحطات 
الفضائية العربية واألجنبية تعكس الوجه الخفي لش�بكات التخريب واإلرهاب, من 

دون أن تكشفها المؤسسات األمنية وتفضح سرها, 
سنش�رح تفاصيلها هنا, ونس�لط األض�واء على خباياها, لنعريه�ا أمام الناس 
حتى نبين لهم مفردات اللغات السرية, التي تتعامل بها األوكار الشيطانية المعادية 

للبشر.



نبذة عن حياته

ولد ن�ور الدين محم�ود يف أربيل ع�ام 1898 
وتلقى علومه العسكرية األوىل يف املدارس الرتكية 
املعروفة بش�دتها وتخرج من الكلية العس�كرية 
العثماني�ة ع�ام 1917 وبع�د تأس�يس الجي�ش 
العراقي انتسب إليه العام 1921 وتدرج يف السلك 
العس�كري حت�ى حص�ل يف 2/ 11/ 1948 ع�ى 
رتبة )عميد ركن( وشغل مناصب مهمة متعددة 
منه�ا: معلم يف مدرس�ة الخيال�ة، ومعلم يف كلية 
األركان، ثم ملحق عس�كري يف لن�دن، ثم نقل إىل 
منص�ب مدير الح�ركات يف وزارة الدف�اع، فقائد 
فرقة، وخالل الح�رب العربية-الصهيونية العام 
1947 أصبح قائدا للقوات العراقية يف فلس�طني، 
ثم وكي�اًل للقائد األعى للق�وات العربية املرابطة 
يف فلس�طني، وس�بق له أن أبدى والء غري محدود 
للعائل�ة املالك�ة وأصب�ح أداة قمعي�ة بي�د مل�ك 
الألردن عب�د الله عم الويص عبد اإلله عندما كان 

يف فلسطني!!

رئا�سته للوزارة

إزاء الوض�ع املتفجر يف العراق )ترشين الثاني 
1952( قام األمري عبد اإلله )الويص عى العرش( 
بمفاتح�ة حكم�ت س�ليمان لتش�كيل ال�وزارة، 
إال ان�ه رفض التكلي�ف العتقاده ب�ان الويص ال 
يك�ف عن التدخل يف ش�ؤون وزارته، فاس�تدعى 
جمي�ل املدفعي لكنه اخفق يف تش�كيلها بس�بب 
نقم�ة املتظاهرين عليه وعى زمالئه من ساس�ة 
املدرسة التقليدية، واخذت تهتف بسقوطه حاملا 
علم�ت بذلك، ثم طل�ب الويص، م�رة اخرى، من 
صالح صائب الجبوري بتش�كيل الوزارة، غري ان 
الجب�وري ارص ع�ى ان ال يرشك نفس�ه بالحياة 
السياسية للبالد، وطلب نوري السعيد نفسه من 
الويص تش�كيل الوزارة إال أن الويص رفض طلبه 
ألنه غري مرغوب ش�عبيا والظ�روف غري مالئمة 
لتس�لمه ال�وزارة خوفا م�ن تط�ور املوقف ضد 

جهته  م�ن  الحكوم�ة، 
اعت�ر مصطف�ى العمري )رئي�س ال�وزراء( أن 
اتصاالت الويص مع بعض الشخصيات السياسية 
من دون علمه طعنا للثقة التي منحها له، إضافة 
اىل رفضه استخدام الس�الح من املتظاهرين فلم 
يج�د غري تقديم اس�تقالة وزارت�ه يف 21 ترشين 
الثان�ي، 1952 وتح�ت وط�اة املوقف م�ن تطور 
االح�داث التي قد تدف�ع بالجي�ش للتعاطف مع 
الجماهري ويقوم باالستيالء عى السلطة، خاصة 
ان الجيش املرصي استوىل عى السلطة قبل ثالثة 
اش�هر تقريب�ا، فعقد ال�ويص اجتماع�ا يف وزارة 
الداخلية لت�دارس املوقف، حرضه رئيس الوزراء 
املس�تقيل ووزير الدف�اع ووزي�ر الداخلية وكالة 
حسام الدين جمعة، ومترصف بغداد عبد الرسول 
الخاليص اضافة اىل العميد نور الدين محمود، ويف 
االجتماع اعلن الويص بانه من الصعوبة السيطرة 
ع�ى الوضع العام م�ن دون اس�تخدام النار ضد 

املتظاهرين وكان نور الدين محمود الوحيد الذي 
ابدى استعداده لهذا الرأي.. وهكذا اتجهت انظار 
ال�ويص اىل نور الدين محمود لحماية العرش وقد 
اس�تعان برأي الس�فري الريطاني، ال�ذي وافقه 
ال�رأي واطلع بع�ض الساس�ة العراقي�ني امثال 
نوري الس�عيد ومحم�د فاضل الجم�ايل، واألخري 
كان ق�د فاتح�ه وصارح�ه ع�ن رغبته بإس�ناد 
الحكوم�ة اىل اح�د قادة الجيش ول�م يجد الويص 
منهم�ا رأي�ا مخالف�ا له، وبه�ذا الص�دد يحدثنا 
الدكت�ور محم�د فاضل الجمايل ع�ن عزم تكليف 
الويص لرئيس أركان الجيش )نور الدين محمود( 
رئاس�ة ال�وزارة، حي�ث يق�ول  "قبي�ل االحداث 
الدامي�ة الت�ي وقع�ت يف ترشي�ن الثان�ي 1952 
توجهت اىل نيويورك لحضور جلسات هيئة االمم 
املتح�دة مارا بلن�دن، وكان ال�ويص فيها يرشف 
عى معالجة شقيقته املصابة بمس من الجنون، 
فسأله عن الحالة يف العراق، وملا اجابه بما عنده 
م�ن معلومات، قال الويص " اذا اس�تقالت وزارة 
مصطفى العمري فسأكلف رئيس اركان الجيش 
بتأليف وزارة تخلف الوزارة املستقيلة"... وهكذا 
ش�كل نور الدي�ن محمود وزارت�ه الوحيدة يف 23 
ترشين الثان�ي 1952، وطلب منه اختيار وزرائه 
من ضباط الجيش اال انه اعتذر بحجة ان الوزارة 
تقت�رص عى إعادة األمن للبالد ثم تس�ليم الحكم 
للمدني�ني، فقام الويص باختي�ار أعضاء الوزارة 
الجديدة عدا قاس�م خليل، وعب�د املجيد القصاب 
الذي�ن اختارهم�ا رئيس ال�وزراء.. واحتفظ نور 
الدي�ن لنفس�ه بمنص�ب رئي�س أركان الجي�ش 
إضاف�ة إىل منص�ب رئي�س ال�وزراء.. ووزارت�ي 

الدفاع والداخلية.

املوقف من الوزارة

كت�ب الس�فري الريطاني يف بغ�داد تقريرا إىل 
حكومته جاء فيها: أنا مقتنع بان تعيني عسكري 
بمنصب رئيس الوزراء ال يمثل مؤامرة عس�كرية 
لكنها حركة يتحس�ب لها املدني�ون فيما حذرت 
الصحافة الريطاني�ة حكوماتهم من تأييد هذه 
الخط�وة فمراس�ل جريدة التايم�ز الريطانية يف 

بغداد نرش مقاال يف هذه الجريدة جاء فيه:
" انه كم�ا يف الطب -الوقاية خري من العالج- 
فاألح�وال املؤس�فة الس�ائدة يف يف الع�راق، ويف 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  الحي�اة  ويف  ادارت�ه 
يج�ب معالجتها.. بالديمقراطي�ة الصحيحة اما 
استعمال القمع والديكتاتورية العسكرية يشعر 
الش�عب العراق�ي ب�ان بريطاني�ا ال تؤي�د إقامة 
الديمقراطي�ة الصحيحة يف الع�راق، وكتب ايضا 
رس�الة ن�رشت يف جري�دة املانشس�رت غاردي�ان 
الحرة انتق�د فيها التس�امح م�ع الدكتاتوريات 
العس�كرية، وذكر ان ش�عوب األقط�ار املتخلفة 
يف الق�رن العرشي�ن أدرك�ت حقوقه�ا يف الحرية 
والعدالة وحياة افضل يف ظل حكم دس�توري واذا 
ما س�اندت بريطانيا الدكتاتوريات فأنها تخرس 
ود وصداقات تلك الش�عوب، وتنب�أ املحرر بعودة 
الن�واب وال�وزراء العراقي�ني إىل مناصبه�م بع�د 
دكتاتورية ن�ور الدين محمود".. مع كل ذلك برر 
املعلق قائال "إذا كان الحكم العسكري هو البديل 
الوحي�د لحك�م الغوغ�اء... واذا نف�ذ اإلصالحات 
الجذري�ة ف�ال ب�اس به"، ف�رد عليه الش�خصية 
الوطني�ة املعروف�ة )محم�د حدي�د( قائ�ال "ان 
تحقيق مطال�ب االحزاب املعارضة ال يعتر حكم 
غوغ�اء".. كما كتب محم�د حديد مقاال يف مجلة 
"الرتبي�ون" العمالية تحت عن�وان "العراق بقلم 
الرج�ل افل�ت" قال في�ه "إن األح�زاب املعارضة 
تعارض االنتخابات ع�ى درجتني، وان انتخابات 
نور الدي�ن محمود ما هي اال طبخة لعودة نوري 
الس�عيد وحزب�ه املس�تند اىل تأييد االقط�اع "... 
فيما علق الش�يخ محمد مهدي كبه )زعيم حزب 
االس�تقالل( بان ال�وزارة باس�تخدامها الجيش 
لقمع الحركة الوطنية ورضب املواطنني بوحشيه 
ق�د اعط�ت مث�ال س�يئا يف مناهضته�ا للحركة، 
ومقاومته�ا واهدافها النبيل�ة ألول مرة يف تاريخ 
الب�الد يف الوقت ال�ذي كان الجيش دوما يش�كل 
م�الذا للش�عب يف حمايته وصوت اس�تقالله"... 
ام�ا رئيس الح�زب الوطن�ي الديمقراطي )كامل 
الجادرج�ي( فقد اعتر اق�دام الحكومة عى زج 
الجي�ش يف السياس�ة وانزال�ه ملواجه�ة الحركة 
الوطنية تحت ذريع�ة املحافظة عى االمن خطرا 
فادحا ل�ه عواقبه الخطرية عى مس�تقبل البالد، 
ويف ترصفه�ا هذا فانها ارادت اس�تخدامه البقاء 
الحالة املرتدية يف البالد، وتدعيم مظاهر الفس�اد 
"..... يف ح�ني عق�ب عب�د الجبار الجوم�رد احد 
االعض�اء البارزي�ن يف ح�زب الجبه�ة الش�عبية 
املتح�دة عى توىل الجيش للس�لطة بانه يعر عن 
اف�الس الفئة الحاكمة يف ايجاد ح�ل لهذا املأزق، 
وان خطوتها تلك كانت الوس�يلة االخرية ملعالجة 
االنتفاضة، وهي عالمة واضحة عى قرب انهيار 
النظ�ام وتداعيه.. واعتر خليل كنه احد االعضاء 

البارزين يف حزب االتحاد الدستوري )حزب نوري 
الس�عيد( "ان اللجوء اىل شخصية عسكرية لتويل 
السلطة يف مثل تلك الظروف انما هو مغامرة غري 
محس�وبة".. يف حني ابدت أوساط الجيش تذمرا 
من استخدام الجيش لرضب أبناء الشعب، أضف 
اىل ذلك ان الجيش نفس�ه يحمل موقفا غري ودي 
من النخبة الحاكمة وبخاصة الويص عى العرش 
من�ذ ان اس�تنجد بح�راب االنكلي�ز للقضاء عى 

حركة مايس التحررية العام 1941.

 الوزارة يف العمل

اجتمع�ت وزارة ن�ور الدي�ن محم�ود ح�ال 
تش�كيلها واتخذت قرارا باعالن االحكام العرفية 
الحي�اة  وتعطي�ل  السياس�ية  االح�زاب  وح�ل 
الحزبي�ة واغ�الق الصح�ف، واعتقال ع�دد كبري 
من السياس�يني املعارضني يف معسكر ابو غريب، 
القريب من بغداد، وقد اكتظت املواقف باملعتقلني 
كما أصدرت سلسلة من املراسيم والتعليمات منها 
"إعالن منع التجول من الس�اعة السادسة حتى 
الس�ابعة صباحا ل�كل التظاه�رات الجماهريية 
ازدادت ش�دة، خاص�ة عندم�ا آن�س الجمه�ور 
عطفا من قوات الجيش املنترشة بالشوارع، فقد 
كان�ت نريان املدافع الرشاش�ة تطل�ق يف الفضاء 
يف محاول�ة لتفري�ق املتظاهري�ن.. ازداد الوضع 
س�وءا فصدرت األوامر ورشعت القوات املسلحة 
يف تصوي�ب بنادقهم إىل صدور املتظاهرين فوقع 
يف محلة باب الش�يخ ثمانية عرش قتيال وآخرون 
يف مناط�ق اخ�رى، واصبحت املدن والش�وارع يف 

حرب ش�وارع، وجرت حمالت اعتقاالت واسعة، 
وقد بلغ عدد املعتقلني من الش�خصيات الوطنية 
الب�ارزة )220( ش�خصية ب�ني وزي�ر وبرملان�ي 
وصحفي ورئيس حزب سيايس وأستاذ جامعي.. 
اما من املتظاهرين فقد بلغ 3000 شخصا قدموا 
جميعهم إىل املجلس العريف العس�كري فحكم عى 
ش�خصني باإلع�دام، وع�ى 958 بالس�جن بمدد 
مختلفة، وعى 583 بالغرامة وعى 494 بالكفالة 
واخرج ع�ن 1162 منهم�ا.. ويذكر امل�ؤرخ عبد 
الرزاق الحس�يني ان الويص طل�ب من نور الدين 
محمود سوق رؤساء األحزاب وأصحاب الصحف 
املحاكم�ة  اىل  املوقوف�ني  السياس�يني  وس�ائر 
وتحميلهم مس�ؤولية ت�ردي األوضاع لكن رئيس 
الوزراء ن�ور الدين محمود اعت�ذر من تنفيذ ذلك 
قائال له : "ان واجب الوزارة إعادة االمن اىل نصابه 
فقط، وعى الذين من س�يتحملون املسؤولية من 

بعده القيام بهذا الواجب"!! 

اإجراءات البد منها

وبع�د أن اس�تطاع رئي�س الوزراء الس�يطرة 
بالن�ار والحديد عى الوضع العام يف العراق، اتخذ 
بع�ض اإلج�راءات منه�ا تقلي�ص س�اعات منع 
التج�وال ث�م إلغ�اؤه يف كانون االول واس�تئناف 
الدراس�ة يف جميع املراحل الدراسية والزام وزارة 
املع�ارف بتوزيع الكتب والقرطاس�ية عى طالب 
االبتدائ�ي مجاني�ا،  التعلي�م  الثانوي�ة واعتب�ار 
وتس�عري املواد الغذائي�ة التي ارتفعت اس�عارها 
بش�كل ملح�وظ والتي كان�ت من بني االس�باب 
الت�ي ادت اىل ان�دالع االنتفاض�ة... ويذك�ر بهذا 
الش�أن ان الوزارة تلقت العديد من الرقيات التي 
تؤيد اجراءاتها يف وضع حد الرتفاع اس�عار املواد 
الغذائي�ة وكانت تلك الرقيات تب�ث عر االذاعة، 
غ�ري ان البع�ض م�ن املواطنني كانوا يس�خرون 
من ه�ذا البيان فأرس�ل احد املواطن�ني يف مدينة 
النجف برقية اىل رئيس الوزراء عكس�ت كلماتها 
طابع التهكم والسخرية، من بيان الوزارة يف هذا 

الشأن، وجاء يف تلك الرقية : �
فخام�ة الس�يد ن�ور الدي�ن محم�ود رئيس 

الوزراء بغداد:

"تسعريكم الشلغم اثلج صدورنا.. سريوا عى 
بركة الله"

االنتخابات النيابية

جاء صدور القانون الجديد لالنتخابات عقب 
انس�حاب الجي�ش م�ن العاصمة بغ�داد يف 13/ 
1952/12 ويف وقت كانت في�ه االحكام العرفية 
س�ارية املفع�ول، واالح�زاب السياس�ية لم يعد 
لها نش�اط فعيل بس�بب حلها واغ�الق الصحف 
واعتق�ال جميع ق�ادة االح�زاب املعارضة، وهذا 
يعني انهم كانوا ممنوعني من ممارسة حقهم يف 
التعبري عن حرية الرأي واالنتخابات، وعى الرغم 
م�ن ان القان�ون الجديد اخ�ذ بمب�دأ االنتخابات 
املبارشة، فان االنتخابات تفقد نزاهتها يف ظل تلك 
الظروف ومل�ا راى حزب االس�تقالل بوادر تدخل 
الحكوم�ة يف االنتخاب�ات واس�تغاللها لالح�كام 
العرفي�ة الت�ي وع�دت بالغائه�ا ق�ررت الهيئ�ة 
التنفيذية للحزب مقاطعتها باس�تثناء اسماعيل 
الغان�م الذي خال�ف الرأي وقرر املش�اركة فيها، 
وملا رأى ارصار الغالبية عى عدم املش�اركة فيها 
قدم اس�تقالته م�ن الحزبية اما الح�زب الوطني 
الديمقراط�ي فقد قرر أيضا مقاطعة االنتخابات 
بعد مشاركة حزبه يف االنتخابات يعود إىل الرغبة 
يف عدم فسح املجال للحكومة باالنفراد بالساحة 
السياس�ية فضال عن تأكيد حزبه بان املش�اركة 
يف االنتخاب�ات ج�اءت بس�بب إص�دار الحكومة 
ملرس�وم االنتخاب�ات املبارش، الت�ي عدها الحزب 
بأنها اول تجربة يس�عى وراءها إىل تحقيق حياة 

نيابية صحيح�ة.. يف حني اعتر كامل الجادرجي 
حليف حزب الجبهة الشعبية الجو اإلرهابي الذي 
يس�ود البالد يف ظ�ل حكومة نور الدي�ن محمود 
ليس مالئما لالشرتاك يف االنتخابات... فيما أعلن 
حزب األمة االش�رتاكي مقاطعته لالنتخابات بعد 
ان قرر يف بادئ االمر االشرتاك فيها، وبهذا الصدد 
يتحدث صال�ح جر رئيس هذا الحزب قائال: "ما 
أن بدأت طالئع االنتخاب�ات حتى بدأت املداخالت 
الحكومي�ة، وق�د الفتن�ا نظر املس�ؤولني اىل ذلك 
م�رات عديدة، لكن دون جدوى اىل ان اخذت هذه 
املداخالت أشكاال سافرة، وذلك مرات عديدة، لكن 
دون ج�دوى اىل ان أخذت هذه املداخالت أش�كاال 
س�افرة وذلك بدعوة املترصف�ني )املحافظني( إىل 
بغ�داد لتزويده�م بالقوائم التي تتضمن أس�ماء 
املرشحني الذين يجب ان يفوزوا، فعاد املترصفون 
اىل الويته�م )محافظاته�م( يعلنون اس�تالمهم 
حزبن�ا،  مرش�حي  ويطالب�ون  القوائ�م  له�ذه 
)حزب األمة االش�رتاكي( بالذات ان ينسحبوا من 
االنتخابات.. وبع�د ان اطلعنا عى هذه الحقائق 
راينا الب�د ان نعمل يف احد امرين: إما أن نصطدم 
مع الحكومة وقواتها بالقوة والعنف أو ننسحب 
م�ن االنتخابات وهو ما فضلن�اه" يف حني يقول 
رئي�س ال�وزراء ن�ور الدي�ن محم�ود "اتصل بي 
صالح جر اثناء االنتخابات وطلب مني معاونته 
يف الف�وز باالنتخاب�ات وتقس�يم مقاعد املجلس 
النياب�ي مناصف�ة بيني وبني نوري باش�ا، واني 
قلت له باني س�وف ال اتدخل يف االنتخابات، النها 
ستكون حرة، انزعج صالح جر واعلن مقاطعة 
حزب�ه لالنتخاب�ات". لك�ن ذل�ك ل�م يمن�ع من 
مش�اركة بعض قياديي هذا الحزب باملشاركة يف 
االنتخابات ومنهم س�وادي الحسون احد رؤساء 
العش�ائر يف الديوانية بعد ان اس�تقال من الحزب 
فحصل انش�قاق خط�ري يف صفوف ح�زب األمة 
االش�رتاكي.. اما حزب ن�وري الس�عيد )االتحاد 
الدستوري( فأعلن عن مشاركته يف االنتخابات... 
وقد أسفرت االنتخابات عن فوز كاسح ملرشحي 
نوري الس�عيد ع�ى الرغم من مح�اوالت البالط 
امللكي جر هذه االنتخابات إىل مصالحه الخاصة، 
فقد فاز )76( نائبا بالتزكية و 59 نائبا بالتصويت 

وحصل مرش�حو نوري السعيد عى )67( مقعدا 
من اص�ل )135( ونال املس�تقلون واغلبهم يؤيد 
نوري الس�عيد عى )48( مقع�دا فيما فاز حزب 
الجبهة الشعبية ب�)11( مقعدا وحصل األعضاء 
واملنشقون عن حزب األمة االشرتاكي عى ثمانية 
مقاعد وحصل عى املقعد األخري إسماعيل الغانم 

الذي استقال من حزب االستقالل.

جل�سته االأوىل

وم�ا أن افتتح ه�ذا املجلس حت�ى كتب فائق 
الس�امرائي )احد أقطاب حزب االستقالل( مقاالً 
يف جري�دة )الجري�دة( يف األول م�ن كان�ون األول 
1952 تح�ت عنوان )مجلس الجن�رال( جاء فيه 
)يجتمع اليوم � مجلس الجنرال � الذي وقف عى 
س�ماعة التلف�ون يعطي إيعازات�ه إىل املترصفني 
ورج�ال اإلدارة يف تلك الف�رتة املظلمة التي كمت 
فيها األفواه وعطلت الصحف، واجتمع مجلسان 
عرفيان واحد يف الكرخ واالخر يف الرصافة، وهما 

يف عمل دائب ليل نهار..
يجتمع هذا املجلس الذي اجمعت حتى الطبقة 
الحاكمة ع�ى أن حله اصب�ح رضورة يقتضيها 
االس�تقرار يف الب�الد وع�ودة األم�ور إىل مجاريها 
والش�عب الذي ارت�اح إىل إلغاء األح�كام العرفية 
وقدر الخطورة الحس�نة الت�ي خطتها الوزارة يف 
هذا الس�بيل، م�ا زال ينتظر بف�ارغ الصر زوال 
كل اث�ر من اثار هذه االحكام العرفية، وس�يظل 
املجلس � مجلس الجن�رال � هو هذا األثر الباقي 
ع�ى الدوام يذكر الناس بتل�ك الفرتة املظلمة لقد 
أصب�ح حل هذا املجلس مطلبا أساس�يا للش�عب 
واألح�زاب". وه�ذا فمن�ذ الي�وم االول الفتتاحه 
اصب�ح حل املجل�س النياب�ي يف عه�د وزارة نور 

الدين محمود مطلبا لكل الجماهري واألحزاب!!

ا�ستقالة الوزارة ومالب�ساتها

يحدثنا توفيق السويدي احد رؤساء الوزارات 
الس�ابقني عن كيفية اس�تقالة وزارة نور الدين 
محمود حيث يقول "بعد استقرار األوضاع لصالح 
وزارة ن�ور الدي�ن محم�ود بع�د اي�ام مضطربة 
تخللته�ا تداب�ري من�ع التج�وال، دخل ش�يطان 
الغ�رور يف رأس رئي�س وزراء الط�وارئ واعتقد 
ان�ه كان حق�ا منق�ذا للبل�د من وحدت�ه، فصار 
يس�تغل مركزه غري مبال بالقوان�ني، واألنظمة، 
فيم�ا يتعل�ق بتقديم بعض األش�خاص التافهني 
إىل مناصب تتطلب مس�توى أعى من مستواهم، 
ومل�ا قيل له "ان هذا ال يمك�ن قبوله الن القوانني 
واالنظمة ال تس�مح به". كان يجيب: "الست انا 
م�ن انقذ البالد من محنتها، وارجعتها اىل حالتها 
الس�وية بجهودي وتدابريي؟ فمكأف�اة عى تلك 
االعمال املجيدة استحق ان اكون يف مركز يميزني 
عن غريي يف اجراءاتي واوامري"... وهكذا حاول 
ان يتحكم بمقدورات الدولة بشكل غري معقول.. 

ومل�ا انتهت مهمته، املح اليه الويص باالنس�حاب 
وهو مشكورا، وكوفئ عى همته بان عني عضوا 
يف مجلس االعيان، بع�د ان طلب التقاعد، وحجم 
وت�ردد، حتى قي�ل انه رفض االس�تقالة والتخيل 

عن املسؤولية بشكل مهدد وخطر".
لكن ن�ور الدين محم�ود ينف�ي امتناعه عن 
تقديم اس�تقالته، وان الويص ملح له باالستقالة، 
وان�ه رف�ض ذل�ك، مدلال ع�ى ذلك ببق�اء كتاب 
االس�تقالة ملدة أس�بوع عند الويص ويضيف نور 
الدين محمود قائال "فل�و كان الويص طلب مني 
االس�تقالة لقبلها ف�ورا وش�كل وزارة جديدة يف 
نف�س اليوم".. لكن دراس�تنا للوقائ�ع والوثائق 
تشري عكس قوله.. فقد افصح نور الدين محمود 
بنفس�ه ام�ام الوف�د الريطان�ي، ال�ذي زاره يف 
بغ�داد عن رغبت�ه يف االس�تمرار بمنصبه خاصة 
بتحري�ض من بع�ض وزرائه، فقد ق�ام محمود 
الش�يخ عيل وزي�ر ماليت�ه بتحريض�ه عى عدم 
تقديم االس�تقالة والصمود تج�اه الضغوط من 
اج�ل البقاء يف منصبه.. كذل�ك انه طالب برتقيته 
اىل رتب�ة عس�كرية أع�ى مم�ا افزع ال�ويص الن 
الدراية السياس�ية كانت تع�وزه، كما ان الويص 
كان يرغب بتكاليف شخص يمتلك خرة سياسية 
تختل�ف تمام�ا عن ن�ور الدين محم�ود الذي بدا 
طموحه السيايس يظهر للعيان وشعر الويص انه 
حتى ل�و أعطي وزارة لدف�اع يف الحكومة املقبلة 
او حت�ى اعادته رئيس�ا ل�ألركان فلربم�ا يحاول 
التدخل يف السياس�ة ويخلق املشاكل ولهذا ناقش 
ال�ويص الس�فري الريطاني يف املوض�وع مقرتح 
تعيينه س�فريا يف طهران لكن السفري الريطاني 
)تروتب�ك( كان يخ�ى اجباره ع�ى التنازل مما 
قد يثري ش�عورا بالتذمر،، غري ان نوري الس�عيد 
اس�تطاع إقناعه بتقديم االستقالة واملوافقة عى 

تعيينه عضوا يف مجلس األعيان.

نهاية املطاف

ظل نور الدين محمود عضوا يف مجلس األعيان 
حتى سقوط النظم امللكي وإقامة الجمهورية يف 
14 تموز 1958، حي�ث يحدثنا الكاتب الصحفي 
احمد ف�وزي قائال  "كن�ت متواج�دا يف احد ايام 
االس�بوع الثالث لثورة 14 تم�وز 1958 يف وزارة 
الدف�اع، وإذا بالعميد املتقاع�د نور الدين محمود 
يدخ�ل اىل ضاب�ط الترشيف�ات يف ه�ذه ال�وزارة 
قائ�ال ل�ه: " عندي موعد مع الزعي�م عبد الكريم 
قاس�م" لكن ضابط الترشيفات لم يجد ما يثبت 
قول�ه، فاتص�ل هاتفيا بمكت�ب الزعي�م، بعدها 
ق�ال الضابط لنور الدين محم�ود ان الزعيم غري 
موج�ود حاليا يف وزارة الدف�اع.. ارتبك نور الدين 
محم�ود وأج�اب بخج�ل قائال "بس ردت اس�لم 
علي�ه ما عندي أي ش�غل" فل�م يجد ن�ور الدين 
محمود مكانا ل�ه بعد الثورة... ويف 23 اذار العام 

1981 انتقل اىل جوار ربه . 
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نور الدين محمود.. رئيس الوزراء الذي رفضه الشعب وأحزابه الوطنية

اإعداد/ د. هادي ح�سن عليوي 

عندما و�سلت انتفا�سة ت�سرين الثاين عام 1952 ذروتها ورف�ض نوري ال�سعيد وال�سيا�سيون 
التقليديون ت�سكيل وزارة جديدة هتفت اجلماهري العراقية )ت�سقط امللكية وحتيا اجلمهورية( فكلف 

البالط امللكي الفريق الركن نور الدين حممود )رئي�ض اأركان اجلي�ض( بت�سكيل الوزارة مبوافقة 
بريطانيا، وال�سيا�سيني، فرف�سته اجلماهري املنتف�سة وو�سفته بـ)العميل االنكليزي(!! 
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وصل�ت قافل�ة الس�ام الت�ي 
للتندي�د  المكس�يك  انطلق�ت م�ن 
كارتي�ات  مكافح�ة  بوس�ائل 
المخدرات في الباد إلى واش�نطن 
بعد رحلة اس�تمرت قرابة الشهر. 
وترجل نح�و مئة ناش�ط من عدد 
من الحافات للمش�اركة في ثاثة 
أيام م�ن الفاعليات ف�ي العاصمة 
ه�ؤالء  ويع�ارض  األميركي�ة. 
المعتمدة  السياس�ات  الناش�طون 
حاليا في مجال مكافحة المخدرات، 
ويطالب�ون بتش�ريع بع�ض أنواع 
المخ�درات وتش�ديد الخن�اق على 
تهري�ب األس�لحة إل�ى المكس�يك 
وتبيي�ض األم�وال. وقال الش�اعر 
المكس�يكي خافر سيس�يليا الذي 
يق�ف وراء الحركة التي تضم نحو 

مئة منظمة غير حكومية أميركية 
وخمس�ين أخرى مكسيكية تمكنا 
من جم�ع الذي�ن تفرقه�م الحرب 
مجموع�ات  المخ�درات،  عل�ى 
األميركيي�ن  مث�ل  ج�دا  متباع�دة 
الس�ود وأولئك من أصول أميركية 
التينية. ويعتبر سيسيليا احد اكبر 
منتق�دي الحمل�ة العس�كرية على 
كارتي�ات المخدرات التي يش�نها 
الرئي�س فيليب�ي كالدي�رون من�ذ 
العام ٢٠٠٦، وذلك بعد اغتيال نجله 
ف�ي آذار ٢٠١١. وأس�فرت ح�رب 
عصابات المخدرات في المكس�يك 
والعمليات التي تش�نها الس�لطات 
كالدي�رون  فيلي�ب  وص�ول  من�ذ 
إل�ى الرئاس�ة، عن مقت�ل أكثر من 

خمسين ألف شخص.

أميركي�ة  ام�رأة  س�تمثل 
تهم�اً  لتواج�ه  محكم�ة  أم�ام 
ب�كام  النط�ق  ببغائه�ا  بتعلي�م 
ن�اٍب والس�باب لزوجها الس�ابق 
اللذي�ن يعيش�ان في  وصديقت�ه 
الش�قة المقابلة، وفقا لما ذكرت 
هيرال�د"  "بوس�طن  صحيف�ة 
األميركي�ة.   وفي التفاصيل التي 
أورده�ا المص�در، ف�إن المتهمة 
لين تايلر من رود آياند، س�تمثل 

أمام محكمة "وارويك".

ترك�ت للطبيع�ة فانظ�ر م�اذا 
حدث لها.. سكك الحديد القديمة في 

وسط الطبيعة !
لما تحت�وي من جم�ال باهر ، 
وهذه السكك لم تستخدم منذ سنين 
، ف�كان له�ذه الطبيع�ة أن تح�ول 
مجرى هذه السكك إلى لوحات فنية 
طبيعي�ة ذات جم�ال خ�ارق .حيث 
كان�ت تس�تخدم هذه الس�كك لنقل 
البضائع م�ن مدن إلى م�دن أخرى 

مرورا بباد شاسعة. 

قافلة السالم ضد حرب المخدرات

محاكمة أميركية
 علمت ببغاءها الشتائم !!

سكك الحديد القديمة

تايلندي�ة تدع�ى  قف�زت س�يدة 
تيف�وان ب�راكان )36 عاما( في 
ح�وض لتربي�ة التماس�يح ف�ي 
مزرعة التماس�يح قرب بانكوك. 
وب�دأت أح�داث القص�ة عندم�ا 
جيث�ار  س�وناي  الس�يد  توج�ه 
)55 عام�ا( إلى قس�م الش�رطة 
ليخب�ر ع�ن اختف�اء زوجته في 
الراب�ع والعش�رين م�ن الش�هر 
الماضي، مش�يرا إل�ى توقعه انه 
تم افتراس�ها من قبل التماسيح 
ف�ي مزرع�ة لتربي�ة التماس�يح 
وكان�ت زوجته ق�د أخبرته بأنها 
س�تقوم بزيارتها في صباح ذلك 

اليوم.  كما أخب�ره احد العاملين 
بالمزرع�ة عندم�ا ذه�ب للبحث 
قام�ت  س�يدة  هن�اك  أن  عنه�ا 
بالقف�ز عم�دا في ح�وض تربية 
التماس�يح تتطاب�ق مواصفاتها 
مع مواصفات زوجته. وعند بدء 
القضية  بالتحقيق في  الش�رطة 
أنك�ر المس�ؤولون ف�ي المزرعة 
وق�وع الحادثة بالرغم من وجود 
شريط فيديو يبين دخول السيدة 
للمزرع�ة، مما يؤكد رواية الزوج 
ال�ذي ص�رح بأنه ل�م يفاجأ من 
خبر وف�اة زوجته وإقدامها على 

االنتحار.

عثر في مجموع�ة العاب بيعت 
في س�وق البراغيث قرب واش�نطن 
بس�عر س�بعة دوالرات عل�ى بق�رة 
مصنوعة من الباستيك وعلى لوحة 
للرسام الفرنس�ي االنطباعي الكبير 
رين�وار س�تعرض للبي�ع ف�ي مزاد 
نهاية الش�هر الحالي في الكسندريا 
األميركي�ة.  فرجيني�ا  والي�ة  ف�ي 
وكانت امرأة اش�ترت اللوحة مطلع 
الس�نة ف�ي س�وق براغي�ث غ�رب 
العاصمة األميركية. وكانت الس�يدة 
مهتم�ة أكث�ر بالبقرة الباس�تيكية 
والدمي�ة أكث�ر منه�ا باللوح�ة على 

ما قال�ت مس�ؤولة اللوحات في 
دار الم�زادات آن نورتون كراينر.  
السيدة  أن  المس�ؤولة  وأوضحت 
بعدما أخ�ذت إط�ار اللوحة الذي 
الورق�ة  انتزع�ت  يعجبه�ا  كان 
الس�مراء الموضوع�ة على ظهر 
اللوحة ووضعت اللوحة في كيس 
باستيكي إال أن والدتها التي كانت 
حاضرة رأت اسم رينوار واعتبرت 
أن م�ن األفض�ل ع�رض اللوح�ة 
عل�ى خب�راء.  وتنبه�ت الخبيرة 
فورا إل�ى أن اللوحة فع�ا عائدة 
لرينوار بفضل إش�راقها وطريقة 
اس�تخدام الفرش�اة. إنه�ا لوحة 
جميل�ة، جميل�ة ج�دا. وأضاف�ت 
كراينر أن الورق األس�مر كان ال يزال 
يحمل اس�م غالي�ري برهايم- جون 
التي كانت تتولى بيع لوحات رينوار.  
وقامت الخبيرة بأبحاث فتبين لها أن 
اللوحة مدرجة ف�ي الجزء األول من 
كاتالوغ الفنان تحت الرقم ١٤٢ وقد 
األميركي جامع  المحامي  اش�تراها 
التح�ف الفنية هربرت م�اي في ١١ 
كان�ون الثان�ي ١٩٢٦. وق�د غادرت 
اللوحة فرنسا إلى الواليات المتحدة 
حيث اختفى أثره�ا. وتعتبر لوحات 
بيار- اوغس�ت رينوار ١٨٤١-١٩١٩ 

األغلى في العالم.

لوحة لرينوار بـ ٧ دوالرات !

ت�سايل 16
www.almustakbalpaper.net

عموديافقي

الجلوس طويال أمام الشاشة يقصر العمر

الشرطة تحاصر لص فوق شجرة  !

يابانية تتبنى قردا !

13  ايلول

ً
�سورة من الذاكرة

ج�سر ال�سرافية 
يف ال�ستينات

١٨٨٢ - هزيم�ة أحم�د 
عرابي يف معركة التل الكبري 
وبداي�ة االحتال اإلنجليزي 

ملرص.
١٩3٦ - ان�دالع مع�ارك 
كربى يف القدس إثر احتال 
الجي�ش الربيطان�ي ملخفر 

الرباق يف املدينة.
١٩٤٠ - القوات اإليطالية 
تغ�زو م�رص وذل�ك أثن�اء 

الحرب العاملية الثانية.
١٩٤3 - تنصيب شيانج 

كاي شيك رئيًسا لتايوان.
١٩55 - إقام�ة عاقات 
أملاني�ا  ب�ن  دبلوماس�ية 
الغربية واالتحاد السوفيتي 
الح�رب  من�ذ  م�رة  ألول 

العاملية الثانية.
أم�ن ع�ام ح�زب الحر 
الدس�توري الجدي�د صالح 
بن يوس�ف يعود إىل تونس 
ليعلن معارضته التفاقيات 
االس�تقال الداخ�ي املوقع 
عليه�ا يف 3 يونيو، وانش�ق 
ش�قن  إىل  بذل�ك  الح�زب 
إىل  وتحول ال�رصاع بينهما 

مصادمات واغتياالت.
ألبانيا تنسحب   - ١٩٦٨

من حلف وارسو.
١٩7٠ - بداي�ة الص�دام 
الجي�ش  ب�ن  املس�لح 
األردن�ي ومنظم�ة التحرير 
يعرف  والذي  الفلس�طينية 

بأيلول األسود.
١٩٨٨ - املل�ك فه�د ب�ن 
عب�د العزي�ز يض�ع حج�ر 
األس�اس لتوس�عة املسجد 

الحرام يف مكة.
١٩٩3 - ي�ارس عرف�ات 
وإسحاق رابن يوافقان عىل 
اتفاقي�ة أوس�لو القاضي�ة 
الحكم  الفلسطينين  بمنح 
الذاتي عىل أرايض الس�لطة 

الفلسطينية.
الس�لطات   -  ٢٠٠١
األمريكية تس�مح بتس�يري 
الجوي�ة  للرح�ات  جزئ�ي 
املدنية فوق أجواء الواليات 
املتح�دة وذلك بع�د منع أية 
طائ�رة ركاب م�ن التحليق 
ملدة يومن بعد هجمات ١١ 

سبتمرب.

1 – ممثلة أميركية – 2 – حرف عطف – نهر لبناني أسمه الفراديس 
– 3 – ملك األجواء – أفسد ريحه – 4 – عكس هجوم – ندلي ب� - 5 – 
نصف فراش – تقال على الهاتف – جوهر – 6 – راهب روس�ي أشتد 
نفوذه على القيصر نقوال الثاني – ش�يخ هرم – أحد الش�هور – 8 – 

يضجر – عكسها إمارة عربية – 9 – مطربة لبنانية .

1 – ممثلة أميركية – 2 – حرف عطف – نهر لبناني أسمه الفراديس 
– 3 – ملك األجواء – أفسد ريحه – 4 – عكس هجوم – ندلي ب� - 5 – 
نصف فراش – تقال على الهاتف – جوهر – 6 – راهب روس�ي أشتد 
نفوذه على القيصر نقوال الثاني – ش�يخ هرم – أحد الش�هور – 8 – 

يضجر – عكسها إمارة عربية – 9 – مطربة لبنانية .

عراقية 
ن 

د
م

رينيه ديكارت )3١ مارس ١5٩٦ – ١١ فرباير 
١٦5٠(، فيلس�وف، وريايض، وفيزيائي فرنيس، 
يلق�ب ب�"أب�و الفلس�فة الحديث�ة"، وكثري من 
األطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده، 
هي انعكاسات ألطروحاته، والتي ما زالت تدرس 
حتى اليوم، خصوصا كتاب )تأمات يف الفلسفة 
األوىل-١٦٤١م( الذي ما زال يشكل النص القيايس 
ملعظم كليات الفلس�فة. كم�ا أن لديكارت تأثري 
واض�ح يف علم الرياضي�ات، فقد اخ�رع نظاما 
رياضيا س�مي باس�مه وهو )نظ�ام اإلحداثيات 
الديكارتية(، الذي شكل النواة األوىل ل�)الهندسة 
التحليلية(، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية 
يف تاريخ الثورة العلمية. وديكارت هو الشخصية 
الرئيسية ملذهب العقانية يف القرن١7م، كما كان 
ضليع�ا يف علم الرياضيات، فضا عن الفلس�فة، 
وأس�هم إس�هاما كبريا يف هذه العلوم، وديكارت 

هو صاح�ب املقولة الش�هرية:"أنا أفكر، إذن أنا 
موج�ود". ولد ديكارت ع�ام١5٩٦م يف الهاي إن 
توري�ن وتعلم يف كلية الفليش اليس�وعية العلوم 
والفلسفة واملنطق واألخاق، ونال إجازة الحقوق 
من جامعة بواتيه عام١٦١٦م، تطوع للخدمة يف 
الجيش الهولندي عام١٦١٨م، وخاض معه عدة 
مع�ارك، ويف عام١٦٢٢م عاد ديكارت إىل فرنس�ا 
وصفى جميع أماكه ليس�تثمر األموال يف تجارة 
الس�ندات املالية. انظر: س�ند )ورقة مالية( وقد 

أمنت له دخا مريحا لبقية حياته.
ع�اش  و١٦٤٩م  ١٦٢٨م  ب�ن  الف�رة  ويف 
ديكارت حياة علمية هادئة يف هولندا، وألف فيها 
معظ�م مؤلفاته، والت�ي أحدثت ث�ورة يف مجايل 
الرياضي�ات والفلس�فة، ويف ع�ام١٦33م أدانت 
الكنيس�ة الكاثوليكية العال�م جاليليو، مما أدى 
إىل توق�ف دي�كارت عن نرش بعض أف�كاره، ويف 

عام١٦٤3م أدان�ت جامعة أوتريخ�ت الهولندية 
الفلسفة الديكارتية، ويف أواخر عام١٦٤٩م، قبل 
دعوة ملكة السويد كريستينا لزيارة السويد حيث 

أصيب بمرض عضال وتويف هناك عام١٦5٠م.
ش�ك ديكارت يف املعرفة الحسية سواء منها 
الظاهرة أو الباطنة، وكذلك يف املعرفة املتأتية من 
عالم اليقظة، كما ش�ك يف ق�درة العقل الريايض 
عىل الوصول إىل املعرفة، وشك يف وجوده، ووجود 
العال�م الح�يس، إىل أن أصب�ح ش�كه دليا عنده 
عىل الوجود، فقال "كلما ش�ككت ازددت تفكريا 

فازددت يقينا بوجودي".
ه�و املنه�ج الجديد يف الفلس�فة، وبس�ببه 
سمي ديكارت ب�"أبو الفلسفة الحديثة"، ويقوم 

املنهج الديكارتي عىل أساسن، هما:
١- البداه�ة: أي التصور الذي يتولد يف نفس 

سليمة منتبهة عن مجرد األنوار العقلية.

نبه علم�اء بريطانيون من 
خط�ر الجل�وس أم�ام شاش�ة 
لس�اعات طويل�ة،  التلفزي�ون 
محذرين من أن ذلك قد يؤثر في 
القل�ب ويقصر من العمر، حتى 
لو كان الش�خص يتمتع بصحة 
قوي�ة ومرونة جس�دية جيدة 
مكتسبة من ممارسة الرياضة. 
وتؤكد األبح�اث أن هذا الضرر 
ال يقتص�ر عل�ى م�ن يش�اهد 
التلفزي�ون ب�ل كل م�ن يقضي 

4 س�اعات وأكثر أمام الشاشة 
مقارن�ة م�ع م�ن ال يعطي من 
وقت�ه أكث�ر من س�اعتين فقط 
ل�كل ذل�ك. وأش�ارت الدراس�ة 
إلى خط�ورة اإلصابة بأمراض 
الدماغي�ة  والس�كتة  القل�ب 
ل�دى المدمني�ن على مش�اهدة 
أن  أك�دت  كم�ا  التلفزي�ون، 
احتم�ال الوف�اة بس�بب أي من 
هذه األمراض ارتفع إلى نس�بة 

.،50%

ف�وق  البق�اء  ل�ص  اس�تطاع 
ش�جرة لمدة 7 س�اعات هرب�اً من 
الش�رطة البريطانية التي حاصرته 
بع�د أن س�رق س�يارة. واس�دعت 
اس�تدعت  البريطاني�ة  الش�رطة 
مروحية وكاباً بوليس�ية وسيارة 
إطف�اء في إطار مس�اعيها الرامية 
إل�ى اعتقال اللص أن�درو دافي )30 
عام�اً(، لكن�ه رف�ض الن�زول م�ن 
الشجرة. أندرو أبلغ رجال الشرطة 
حين طلبوا منه النزول من الشجرة 

أنه يستمتع بقضاء وقته عليها، في 
حين ع�رض رجال اإلطف�اء إنزاله 
من الشجرة بالسلم الكهربائي لكنه 
رفض أيضاً. اللص اقتنع، في نهاية 
المظاف، ذاتياً بالنزول من الشجرة 
بعد 7 س�اعات من المفاوضات مع 
الش�رطة. وأص�درت محكمة التاج 
بمدينة برادفورد حكماً حظرت فيه 
أندرو من التواجد على الطرق لمدة 
6 أش�هر وأمرته بخدم�ة المجتمع 

لمدة عامين.

رينيه ديكارت

احلمل
ال يمكنك ان تتنكر لمن وقف 

الى جانبك، بل حاول ان تكون 
وفياً ومخلصاً. معاملة الشريك 

بمزيد من التعاطف، تؤسس 
لعاقة ثابتة ومتينة بينكما

الثور 
مستقبل جيد يلوح في األفق، 
لكن هنالك خطوات مهمة لم 

تكتمل بعد. كل الحلول ممكنة 
اذا كان الطريق مسدوداً، لكن 

النيات هي المفتاح لذلك

اجلوزاء
�ا يتعلق  إذا كن�ت تعاني همًّ
بأح�د الزم�اء، فإنن�ي أبّش�رك 
وبالطمأنين�ة.  باالنفراج�ات 

خطواتك العملية تلقى نجاحاً

ال�سرطان 
مكاس�ب غي�ر متوقعة في 
العمل، وهذا ينعكس ارتياحاً عند 
العاملين معك. تقريب المسافات 
مع الشريك، يعتبر خطوة مهمة 

على الطريق الصحيح

الأ�سد 
قد تتشابك األفكار والهواجس 
وتظهر االتهامات، لكن الوضع 

غير خطر إلى هذه الدرجة، لكنه 
بالتأكيد ال يسمح باالستخفاف 

به أو بمستجّداته

العذراء 
كل األم�ور الت�ي يفتعلها ضدك من 
هم حولك سوف تلقى الفشل بسبب 
حس ادراكك لهذه االمور. في الحب، 
الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل 

واالنكسار انتصار فماذا تنتظر

امليزان
يوم مناس�ب إلعادة تقيي�م األمور 
األولوي�ات  وحّت�ى  والق�رارات، 
واأله�داف. ف�ا تس�تعجل ق�راراً، 
للتأرج�ح  مصالح�ك  تع�ّرض  وال 

واألخطار.

العقرب 
جهودك ق�د تذهب س�دى، وتواجه 
انتقادات وعمليات تأخير وتسويف 
تحقي�ق  دون  تح�ول  وحواج�ز 
المشاريع. ال تتشبث بآرائك وتجنب 
ق�در اإلم�كان ف�رض إرادت�ك على 

الشريك

القو�س 
أعم�ال مهم�ة، والفض�ل ف�ي ذلك 
التركي�ز الذي اعتمدته أخي�راً بعيداً 
عن الضجيج. إياك وإخفاء الحقائق 
عن الش�ريك، فهو أكثر اطاعاً منك 

على األمور

الدلو 
تتلقى دعم�اً كبيراً من المش�رفين 
على العمل، وهذا يس�اعدك لتحقيق 
األه�داف التي حّددتها لنفس�ك منذ 
زمن. تبدو الحيوية كبيرة وممتازة

اجلدي
تع�اون م�ع اآلخري�ن ألن التعاون 
يوصل�ك الى ش�اطئ األم�ان. ابتعد 
عن األجواء الش�ائكة، فق�د تخّيبك 
األح�داث التي تحمل توت�راً وخافاً 

في المجال المهني.

حوت 
تس�تعد للق�اءات متنوع�ة وتضيق 
ذرع�اً بالمهملين او المتقاعس�ين، 
لذلك س�تجد نفس�ك برفق�ة وجوه 
تتفهّم�ك  جدي�دة  وش�خصّيات 

وتماشي اندفاعك

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 
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لكن ل�و جمعنا أكث�ر واغرب املناظر س�وف تجد 
الكث�ري م�ن اآلراء واالختالفات، ولن تج�د الكثري من 
القواسم املشرتكة يف تلك اآلراء، فأن الكثري يفرسها أو 
ُيقيمه�ا من وجهة نظر معينة او من زاوية مختلفة، 
ولكن القاس�م املش�رتك بني جمي�ع اآلراء هو أن تلك 

املواقع جميعها من العجائب ومن الغرائب.
ل�ذا حاول�ت أن أجمع أكث�ر اآلراء 

اش�رتاكا يف التقيي�م بعي�داً ع�ن 
الع�ام  يف  املعتم�دة  الالئح�ة 

الح�ايل، ع�ن أكث�ر املناظر 
غراب�ة يف العال�م واخرتت 

10 منها سوف أُسلسلها 
قائم�ة  ضم�ن  لك�م 

متتابعة.
ريو تانتو، أسبانيا، 
جب�ال  ب�ني  وقعه�ا 
نه�راً  س�ريامورينا، 
طوله 58 مي�اًل، وهو 
نتيج�ة م�ا ال يقل عن 

5000 سنة من النشاط 
املنجمي.

�سقطرة - اليمن
جزي�رة صغ�رية تطل عىل 

املحي�ط الهن�دي والت�ي وصف�ت 
بأنه�ا م�ن أكث�ر األمكن�ة يف العالم يف 

غرابتها. وهي ُمقسمة إىل ست جزر أو أماكن 
اثنان منها صخرية ذات أهمية عالية، وهذه الجزيرة 
اليمنية هي موطن لبع�ض األنواع من النباتات، مثل 
ش�جرة دم التن�ني )Dracaena Cinnabari( ، وردة 

الصحراء )العدينة Obesium(، وغريها الكثري.
�سخور موراكي - نيوزيلندا

الحقائق الخاصة حول صخور Moeraki هي أنها 
تش�كلت يف قاع البحر منذ ما يقارب 65 مليون س�نة 
 Koekohe مضت، وهي منترشة عىل طول الش�اطئ
يف نيوزيلن�دا، وهذه الصخور الكب�رية عىل نحو غري 

ع�ادي تعترب عامل جذب للس�ياح م�ن جميع أنحاء 
العالم.

تالل ال�سوكوال - الفيليبني
وتقع هذه التالل يف منطقة فيس�اياس الوسطى 
يف الفلب�ني. هناك تم العثور عىل أكث�ر من 1770 تلة 
مخروطية الشكل تماما، وهناك الكثري من 
القص�ص حولها ال س�بيل لذكرها، 
ولكن هذه التالل املدهشة تعترب 
من أكثر األماكن الس�ياحية 
يف  وخاص�ة  الفليب�ني  يف 
الجف�اف وهي  مواس�م 
م�ن  ليس�ت  بالطب�ع 
الش�وكوال ولكن هذه 
املعروف�ة  تس�ميتها 

بها.
بوابات اجلحيم - 

تركمن�ستان
املعروفة تسميتها 
بأب�واب جهنم، وهي 
عبارة عن ُحفر تحرتق 
دون انقط�اع منذ عام 
1971. ال أحد يعرف عىل 
وجه اليق�ني كم هي كمية 
الغ�ار الذي أحرتق وتبدد، واىل 
متى س�وف تس�تمر يف االحرتاق، 
والقص�ة هي أنه يف الع�ام 1971 قام 
بعض الجيولوجيني الذي�ن كانوا يحفرون يف 
Darvaza  بحث�اً ع�ن مكامن الغاز، اكتش�فوا حفرة 
ضخمة مليئة بالغاز الس�ام، وق�رروا عىل ضوء ذلك 
حرقها ملنع انتش�ار الغاز الس�ام عل الق�رى وإبادة 
الس�كان املحليني ولكن لألسف ال تزال ُمشتعلة حتى 

يومنا هذا.
متنزه جورمي الوطني - تركيا

وفق�اً لعلم�اء الجيولوجي�ا، فإن ه�ذه الهضاب 
الرتكية هي مثال غري عادي ونموذج للتآكل الطبيعي 

املُتش�كل م�ن الط�ف الربكان�ي والرواس�ب بفع�ل 
الري�اح واملياه، وهذا املتن�زه الوطني يقع يف منطقة 
كابادوكي�ايف، يف وادي جوري�م، وه�و مش�هد رائ�ع 
ملنحوت�ات م�ن الصخور املتآكل�ة، وهي تعت�رب تراثاً 

تاريخياً.
�سحراء بينانكلي�س - اأ�سرتاليا

صح�راء أس�رتاليا بتش�كيالتها الصخري�ة غ�ري 
العادية. ولكن أغربها يقع أيضا يف الصحراء الغامضة 
يف أس�رتاليا. اآلالف م�ن األعمدة املكون�ة من الحجر 
الج�ريي ترتفع من رم�ال الصح�راء. والغريب أيضاً 
يف مظهرها إن هذه التش�كيالت م�ن الحجر الجريي 

يصل ارتفاعها إىل أربعة أمتار.
بركان دالول - اأثيوبيا

مش�هد غريب من أحواض امللح املمزوجة ألوانها 
األحم�ر واألخرض واألبي�ض، والتي يخرتقه�ا ينابيع 
املياه الساخنة، ومصدر ألوانها من أمالح البوتاسيوم، 
والكربيت، وأن أكثر غرائبه هو مستواه تحت سطح 
البحر حيث ينخفض حوايل 157 قدما يف أدنى كوكب 

األرض، وتبلغ حرارته 115 درجة مئوية.
كانيون - الواليات املتحدة االأمريكية

لق�د أنعم الله عىل ه�ذا املكان ومي�زه بتكوينات 
الصخري�ة غري العادية وهي أكث�ر من رائعة، كما أن 
والي�ة اريزونا موط�ن العجائب الطبيعي�ة، أن جراند 
كاني�ون، والغاب�ة املتحج�رة، واملوج�ات الصخري�ة 
ه�ي من أكثر األماكن يف العالم م�ن حيث عدد الزوار 

ومجموع الصور املُلتقطة للمكان.
الغابات احلجرية - ال�سني

أن غابات األحجار يف مقاطعة يوننان تمثل واحدة 
م�ن األمثلة يف العالم األكث�ر إثارة، وهي من الظواهر 
الطبيعي�ة الت�ي ال مثي�ل له�ا،  وهي أيضاً م�ن أكثر 
األماكن التي تثري التس�اؤالت لناحية تكوينها، ويبلغ 
ع�دد زوارها الس�نوي أرقام تف�وق كل التوقعات إن 
داخلي�اً من باق�ي مقاطعات الصني أو م�ن الخارج 
وهي ُمصنفة لدى اليونسكو كمحميات طبيعية منذ 

العام 2007.

أم�ام محط�ة الحاف�الت املركزية، يس�تقبل صف 
م�ن س�يارات »املرس�يدس« الحديثة جمي�ع القادمني 
إىل مدينة نافبليو.الس�يارات الفخمة، املطلية جميعها 
بالل�ون النبيذي الالمع، ال تخص فنادق الخمس نجوم. 
إنها س�يارات »الخدمة العمومي�ة«، رغم تجنبها اللون 
األصفر ملثيالتها عىل امتداد اليونان. أما س�ائقوها فال 

يهرعون لسؤال الوافدين إن كانوا يريدون »توصيلة«.
يتاب�ع أحدهم ق�راءة الجريدة تح�ت ظالل حديقة 
البلدي�ة، وآخ�رون يدردش�ون يف مقهى ع�ىل الرصيف 
القري�ب. املدين�ة البحري�ة الصغ�رية )150 كيلوم�رتاً 
جنوب�ي أثين�ا( ال تمهلك ك�ي تلتقط أنفاس�ك قبل أن 

تستعرض مظاهر تمّيزها، كما يحلو ألهلها القول.
ليس�ت الس�يارات العمومية الفارهة طفرة، فمن 
جوارها يأخذك شارع للمشاة، مرصوف بأحجار املرمر 

األسود، إىل داخل الحي القديم ويتفرع فيه.
هناك تط�ل املباني الربجوازي�ة املرممة بواجهاتها 
الرخامي�ة، وفيها مقاه ومطاعم ومتاجر أكثرها يبيع 
تذكارات للس�ياح، فهم يش�كلون املورد األول للمدينة 
املمت�دة تحت قلعة باالمي�دي الضخمة عىل قمة جرف 
صخري مرتفع. وتقول املرأة الخمس�ينية صاحبة أحد 
متاج�ر التذكارات ديمرتا كابني�ايل إن »نمط البناء هذا 
ش�اع بعدما ش�يدت مبان حكومية كث�رية عىل النمط 
اليونان�ي القديم، عندم�ا أعلنت نافبلي�و أول عاصمة 
للدولة اليونانية )بني العامني 1829 و 1834( املستقلة 
ع�ن العثماني�ني، قب�ل تحرير أثين�ا«. مظاه�ر الرتف 
تعزوه�ا ديمرتا لكون أه�ل مدينتها، حت�ى قبل »فرتة 
العاصمة«، أغنياء، من مالك مزارع ومصانع ومثقفني 
وأه�ل قان�ون، مضيفًة »ه�ي مدين�ة الربجوازية التي 
حافظ�ت دائما عىل هذا النمط من الحياة«. بدورها، ال 
تزال الس�لطات تحافظ عىل الهوية العمرانية لنافبليو. 
ال يس�مح إال بمهن مح�ددة للمتاج�ر، كصناعة وبيع 
م�ا هو تراثي وس�ياحي، كما ال مان�ع يف وجود متاجر 
األلبس�ة من ماركات عاملية ش�هرية، وأخرى للبضائع 
والحيل الفاخ�رة، ومتاجر ملصممي مجوهرات خاصة. 
لك�ن ال مقاهي ش�عبية وال مح�ال »بيتا« )الش�اورما 

اليوناني�ة(، فاملظاه�ر له�ا األولوي�ة. وع�ىل الرصيف 
الحج�ري للمين�اء تنترش »ترّاس�ات«، مق�اٍه وبارات، 
وجميعها فرش�ت بكنبات وليس بكراٍس. داخل املدينة 
كان�ت مق�اٍه أخرى تبحث ع�ن فرادة املظه�ر. أحدها 
اختص بالغرابة، فإحدى طاوالته حملتها دراجة نارية 
وأخ�رى امتدت داخل نصف س�يارة قديم�ة. إىل جانبه 
مقه�ى فوضوي تماماً، وال طاولة فيه مثل األخرى وال 
حتى كريس. تقول النادلة فيدرا أنهم يجربون، »فتحنا 
املقهى منذ أس�بوعني، وسنرى إن كان يعجب الناس«. 
وس�ط رفاهية هذا »التجريب«، ال تجد الش�ابة الكثري 
لتقوله عن األزمة املالية. س�ألناها مل�اذا يخرج الناس 
هنا لتجوال املساء بأناقة الذاهب إىل حفالت؟، ضحكت 
ع�ىل املالحظة ورشح�ت »كل يشء هنا ي�ؤدي إىل أناقة 
الناس. وجودك يف هذه املدينة الفخمة سيجعلك تتأقلم 

معها. إذا زرت القرى القريبة ستجد مبارشة الفرق«.
الف�رق  ه�ذا  ع�ن  الحدي�ث  ديم�رتا  استس�اغت 
واس�تفاضت. أوالً، ال وجود ألزمة مالية هنا، »أنا مثال 
أمل�ك أربعة بي�وت يف املدين�ة، وجاري س�تة، لذلك من 

الصعب أن تصري فقريا ولديك هذه امللكية الخاصة«.
يواف�ق جارها معلقاً »لذلك ال نرى األزمة، ال أعرف 
ربما بعد سنوات«. فرق آخر تعرضه وهي تقول بحسم 
إن أهل مدينتها ال يحبون االختالط بغريهم، وأوضحت 
بحي�اد وكأنها تتح�دث عن جغرافي�ا، »إذا لم تكن من 
أهل املدينة ف�ال يمكنك رشاء أو فتح متجر هنا. الناس 
يحسون بالتميز، وال يحبون االختالط حتى عىل املستوى 
االجتماعي«. سألناها هل تقصد االختالط باملهاجرين، 
ف�ردت »وال حتى باليونانيني، أم�ا املهاجرون فما الذي 
س�يفعلونه هن�ا، حت�ى ال يمكنهم الجل�وس يف مقهى 
لفنجان قهوة بس�بب األس�عار املرتفع�ة«. املهاجرون 
يكدون يف مزارع القرى القريبة، وصاحبة املتجر تقول 
إن املزارع�ني خبأوهم عندما قام�ت الرشطة بحملتها 
األخرية عىل الهجرة غري الرشعية.  ليس أهل »نافبليو« 
وحده�م املرفهون، فع�ىل خالف الكالب الش�اردة التي 
تم�أل أثين�ا، تب�دو كالب املدينة معتادة ع�ىل دالل رواد 

املقاهي وهي تجلس بني أرجلهم ملداعبتها.
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أكثر المناظر الطبيعية غرابة في العالم
كثريًا ما يدور احلديث يف اأغلب الو�سائل االإعالمية عن 

اأغرب املناظر الطبيعية حول العامل، اأو املناطق التي تدخل 
�سمن قائمة العجائب يف الدنيا

يف اأول عا�سمة لليونان.. 
حتى الكالب تعي�س »مثل امللوك«

بيوتها مبان جميلة تكللها اأ�سقف القرميد االأحمر. تكرث 
فيها الينابيع كعني ال�سيعة وعني البقلة وعني يون�س. 

ولبع�س تلك العيون تاريخ عريق
 يف قل�ب منطقة الش�وف األعىل، ووس�ط طبيع�ة غّن�اء ترتبع بلدة 
»مزرعة الش�وف« لت�رشف بموقعها عىل مش�هد »بانورامي« قد يمتد يف 
لحظ�ات صفاء الجّو من أعايل جبل الش�يخ جنوب�اً إىل تخوم جبل صنني 
ش�ماالً م�روراً بأرز"الرب" يف محمي�ة جبال الباروك وش�الل جزين وما 
بينهما من بلدات وقرى شوفية فضالً عن وديان سحيقة وتالل خرضاء... 
وقد تنحو منك التفاتة من جهة الغرب فتلمح غروب الشمس الساحر يف 
البحر األبيض املتوس�ط وأنت عىل ارتفاع 1100 مرت. و»مزرعة الشوف« 
الت�ي تبع�د عن العاصمة ب�ريوت ح�وايل 55 كيلومرتاً تعترب م�ن البلدات 
اللبناني�ة العتيقة التي تحمل تاريخاً مجيداً وتش�كل مكاناً هاماً لتالقي 
ق�وس قزح العائ�الت الروحية اللبنانية. والالفت يف ه�ذه البلدة العريقة 
تعاضد أهلها وتمس�كهم بالقيم والع�ادات االجتماعية التي توارثوها أباً 

عن جد. وهي إىل ذلك، تضّم معالم أثرية وتراثية.
لذلك سنتطرق هنا إىل موضوع جديد إىل حد ما، فنتحدث عن »مزرعة 
الش�وف« وخراجها الهام الذي يصل إىل وادي »مرج برسي« جنوباً حيث 
لألج�داد قصص حنني فيه إذ قضوا س�نوات كثرية م�ن حياتهم يعملون 
يف زراع�ة األرض وتحدي الطبيعة يس�كنون املغاور ويلتحفون الس�ماء 

ويجاورون الحيوانات املفرتسة يف سبيل تأمني لقمة عيش أرسهم.

عيون تراثية واأثرية
اإلطالل�ة ع�ىل »مزرعة الش�وف« للوهل�ة األوىل تجعل�ك تلحظ دعة 
الضيعة، كما يحلو ألهلها تس�ميتها، عىل رغم كرب مس�احتها وامتدادها 
العمران�ي الالفت. هي إحدى بلدات اتحاد الش�وف الس�ويجاني )اإلس�م 
األص�يل كما ي�ورده الدكتور حس�ن البعين�ي يف كتابه األخ�ري كان قبل 
التصحيف »الشويزاني« نسبة إىل »بني شويزاني« إحدى العشائر العربية 
الت�ي جاءت من الجبل األعىل يف س�ورية إىل جبل لبنان(. إس�مها مركب: 
»املزرعة« ألن أراضيها كانت يف معظمها مزروعة ومحاطة باألشجار من 
كل جانب خصوصاً الس�نديان والعفص، كم�ا تتناثر عىل أراضيها كروم 

العنب وأشجار التني وبساتني الزيتون، و »الشوف« يعني شاف وتشّوف، 
أي أرشف وتطل�ع فيك�ون املعنى: البالد املرشفة أو املطل�ة. بيوتها مبان 
جميلة تكللها أس�قف القرميد األحمر. تكثر فيها الينابيع كعني الضيعة 
وع�ني البقلة وع�ني يونس وعني الحاف�وف وعني الجوزة وعني املياس�ة 
وع�ني الش�اوية. ولبعض تلك العي�ون تاريخ عريق، فع�ني الضيعة مثالً 
يعود تاريخ انش�ائها إىل زمن نسيب باشا جنبالط )1852-1922(. وهي 
عبارة عن س�بيل ماء، تمي�زه بالطة رخامية كتب عليه�ا بعض األبيات 
الش�عرية، كانت مطمورة بالرتاب إىل أن أُعيد ترميمها يف العقود املاضية. 
وم�ا يجع�ل للبلدة مكان�اً مميزاً أيضاً وج�ود عدد من املعال�م التاريخية 
األخرى، منها األعمدة واآلثار الرومانية باإلضافة إىل كنيس�ة قديمة هي 
كنيس�ة مار جرجس املارونية الت�ي صنفتها وزارة الس�ياحة من اآلثار 
األوىل، فض�اًل عن مقامات دينية مثل مقام الس�ت أم عيل فاخرة ومقام 
الشيخ زين الدين. وهناك بقايا آثار قرص الشوف السويجاني الذي يقال 
إن ملكة صيدون كانت تصطاف فيه، ويقع فوق بلدة الكحلونية املجاورة 

للمزرعة. ويف محيط البلدة أيضاً نواويس ومغاور وكهوف قديمة، فضالً 
عن »دار الحارة« الذي يعود اىل الحقبة العثمانية وتبقى منه أقبية قديمة 

وقنطرة مخطوطة يحيطها »سبعان«.

 »مرج ب�سري« و »املعبور الروماين«
»مرج برسي« منخفض يعلو عن سطح البحر300 مرت ونّيف، قريب 
من مدينة صيدا، طوله حوايل 10 كيلومرتات. لم يكن قديماً س�هالً وإنما 
ه�و واد متس�ع كان أعمق مما ه�و عليه حالياً يجري في�ه نهر الباروك 
أو األويل املع�روف عن�ده بنهر ب�رسي. كان ومحيطه منطقة مس�كونة 
يف العه�د الروماني وما قبله. من آثاره ث�الث مغاور مدفنية عىل الضفة 
الي�رسى للنهر، ومغارت�ان مدفنيتان ومجموعة م�ن النواويس يف محلة 
»كفرماي�ا« يف تل�ة صغرية عىل الضف�ة اليمنى للنه�ر. ويف املنطقة أيضاً 
قلعة ش�قيف تريون الش�هرية وحولها خرب فيه�ا نواويس، ومحلة بني 
باتر وجبليه اللتني تطالن عىل مرج برسي، إس�م األوىل »قرص امللك« يقال 
إن�ه كان يضم عدداً من النواويس، واس�م الثانية »مقابر اليهود«. يتصل 
»مرج برسي« بالشوف الس�ويجاني بمعرب مجهول تاريخ البناء يسمى 
»معبور املزرعة« ويسميه أبناء مزرعة الشوف »املعبور الروماني«، وهو 
عبارة عن شاهق صخري علوه 60 مرتاً ويعترب األهم بني املعابر الجبلية 
وال مثيل له إال معرب العاقورة. وقد وصفته الليدي استنهوب عندما مرّت 
فيه س�نة 1814 بأنه »معرب مش�قوق يف صخر شبه عمودي«. ونظراً إىل 
أهمية »مرج برسي« أنش�أ الرومان هيكالً فيه، لكن لم يعرف اإلله الذي 
ش�ّيد له أس�وة ببعض الهياكل الروماني�ة مثل هياكل بعلب�ك. وإذا كان 
مبني�اً، عىل ما يعتقد، ع�ىل أنقاض هيكل فينيقي، فإن�ه قد يكون مبنياً 
لإلله بوس�رتاينوس )إله الشفاء(، كما بني الهيكل الفينيقي القريب من 
صيدا لإلله أش�مون. وما يعزز ذلك تسمية الهيكل الروماني يف بيت مري 
املبن�ي عىل أنقاض الهيكل الفينيقي لإلله مرقد بإس�م هيكل بعل مرقد. 
لم يبق من الهيكل س�وى جدار حجارته ضخمة، قائم حالياً عىل الضفة 
اليمن�ى لنهر ع�ادي، وأربعة أعمدة م�ن الغرانيت امل�رصي، وتاج عمود 
ملقى قرب أحدها، وعمودين منكرسين أقل ضخامة من األربعة مرميني 
يف مجرى النهر. وهذه األعمدة أعطت إسمها ملرج برسي فأمست تعرف 

ب� »مرج العواميد«.

منذ س�اعات الفجر األوىل، ينترش كبار الس�ن يف هونغ كونغ أمام 
ناطحات الس�حاب أو يف الحدائق ليؤدوا حركات قتالية يف الهواء، هم 
يعش�قون فن "تاي تيش" القت�ايل ولعبة "ماهجونغ" ويس�تهلكون 

الشاي والخرض بكثرة، وقد باتوا حالياً األكرب سناً يف العالم.
ويعت�رب رجال هذه املدينة الصينية الكبرية األطول عمراً يف العالم 
منذ أكثر من عرش س�نني، بينما أطاحت نس�اؤها أخ�رياً باليابانيات 
للم�رة األوىل من�ذ رب�ع قرن. فق�د تراجع مع�دل العم�ر املتوقع لدى 
الياباني�ات من 86,3 س�نة يف عام 2010 إىل 85,9 س�نة العام املايض 
بسبب التسونامي وحادثة فوكوشيما النووية، بينما بلغ معدل العمر 
املتوقع لدى نس�اء هونغ كونغ 86,7 س�نة العام امل�ايض، مقابل 86 
س�نة يف 2010. لكن هونغ كونغ، التي تنترش فيها ناطحات السحاب 
وتشهد زحمة س�يارات وحافالت وشاحنات، معروفة بهوائها امللوث 
ونم�ط حياته�ا الرسي�ع وأوبئتها املميت�ة. فما هو رس كبار الس�ن؟ 
يق�ول الخرباء إن رس الش�باب الدائم فيها يع�زى إىل الرعاية الصحية 
النوعية والنش�اط الجس�دي والذهني واملطبخ التقلي�دي، فضال عن 

لعبة "ماهجونغ" الصينية التي تحّفز الذاكرة.
وتق�ول ماك يني )80 س�نة( بينما تزاول ال� "ت�اي تيش"، "أحب 

السفر واكتشاف أمور جديدة ومقابلة أصدقائي كل يوم من أجل يوم 
تشا"، وهو تقليد محيل يقيض باستهالك الشاي مع قطع من الطعام 
صغ�رية ومحش�وة.  وتتناول ماك ي�ني كل يوم الخ�رض املطهوة عىل 
البخار واألرز والفاكهة. واملطبخ الصيني مش�هور بالسمك والخرض 
املس�لوقة التي تحرض من دون الزيوت الدس�مة. أما ال� "تاي تيش"، 
فيقال إنه يعزز التوازن ويقوي القلب. وقد أظهرت دراس�ة نرشت يف 
شباط، أن هذا الفن القتايل يحول دون اختالل التوازن والسقوط لدى 
بعض املصابني بالباركينسون. ويعترب العمل من العوامل األخرى التي 
تس�هم يف إطالة العمر، إذ ما من سن قانونية للتقاعد يف هونغ كونغ، 

وغالباً ما يعمل يف املتاجر أشخاص يف السبعني والثمانني من العمر.
ويؤك�د رئيس هيئة علم الش�يخوخة يف هونغ كون�غ ادوارد لونغ 
إن "العدي�د م�ن املس�نني يف مدينتن�ا يعملون حتى س�ن متقدمة، ما 
يسهم يف تحفيز صحتهم الذهنية والنفسية". وأضاف: "يشكو بعض 
املس�نني انعدام العمل ويش�عرون تالياً بإجهاد ذهن�ي". ويقول بائع 
الس�مك يل وو - هينغ )67 س�نة( إنه يستمد الوحي من رجل األعمال 
يل كا - ش�ينغ ال�ذي يعد األكثر ثراء يف آس�يا: "إذا كان يل كا - ش�ينغ 

مستمرا بالعمل يف سن ال� 84، فلم أتوقف أنا؟".

»مزرعة ال�سوف«.. تاريخ وطبيعة و�سياحة يف ت�ساري�س جمهولة

اأ�سرار القتال وال�ساي واخل�سر والذاكرة
رجال هونغ كونغ ون�ساوؤها االأكرب �سنًا

اعداد : موؤيد عبد الزهرة 
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عرب املدير الفني الربازييل "زيكو" عن س�خطه 
بع�د خس�ارة املنتخب الذي يرشف ع�ى تدريبه 
املنتخ�ب العراق�ي عى ي�د املنتخ�ب الياباني يف 
املرحلة الرابعة من تصفيات قارة آس�يا املؤهلة 
للمونديال. وعلل زيكو خس�ارته بالظروف التي 
تمر بها الكرة واملالعب العراقية وغياب الحماس 

عن الالعبني نتيج�ة لغياب الجماهري واضطرار 
أس�ود الرافدين للع�ب خارج الع�راق يف مالعب 
محايدة. وقد رصح زيكو قائال "نحن لم نواجه 
الياب�ان قط يف بغ�داد ولم نخض أي�ة مباراة يف 
أرضنا، تغيب عّنا الجماهري ورغم ذلك نقدم أداًء 
مرشًفا، العبو العراق يلعبون يف مالعب محايدة 
أم�ام 30 مش�جعاً فق�ط، فكي�ف س�يحققون 

الفوز..؟".وأضاف " نحت�اج ملن يعطينا الروح 
والحم�اس، أتمن�ى أن نتحس�ن فيم�ا بعد عى 

مس�توى حس�م نتيج�ة املب�اراة، 
قدمن�ا مب�اراة جي�دة ورايض 

تماًما عن أداء الالعبني وواثق 
من قدرتهم ع�ى العودة اىل 

التصفيات".

أك�د موفد منتخبن�ا بكرة القدم أن الالعب كرار جاس�م س�يتعرض إىل 
عقوب�ة من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( بس�بب مش�ادته مع 
حكم املباراة الس�نغافوري عبد امللك بشري التي خاضها منتخب العراق 
أم�ام نظ�ريه الياباني والت�ي انتهت بف�وز األخري به�دف نظيف.وقال 
املصدر م�ن العاصمة اليابانية طوكيو أن "الع�ب منتخب العراق بكرة 
القدم كرار جاسم املحرتف يف صفوف فريق عجمان اإلماراتي سيتعرض 

أو ث�الث مباري�ات م�ن إىل عقوب�ة الحرم�ان ملباراتني 
املقبلة وذلك بس�بب مباري�ات منتخ�ب العراق 

حك�م  ع�ى  الت�ي تج�اوزه  املب�اراة 

خرسها منتخب العراق أمام نظريه الياباني بهدف نظيف" ، مبينا 
أن "جاس�م اعرتض عى ق�رارات حكم املباراة الس�نغافوري عبد 
امللك بشري بعد إطالقه صافرة نهاية املباراة بطريقة غري اعتيادية 
أي انه دفعه بيده وكادت األمور تتطور لوال تدخل الالعبني يونس 
محمود ونش�أت أكرم اللذين احتويا الحالة وأع�ادا كرار واعتذرا 
إىل الحكم". وأش�ار املصدر إىل أن "الحكم الس�نغافوري اش�تكى 
حال�ه للجنة املنظمة واألخ�رية أوصلت األم�ور إىل االتحاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا( الذي بدوره سيتخذ إجراء بحق العب منتخب 
الع�راق كرار جاس�م"، متوقعا أن "يقيض الق�رار بحرمانه من 

مرافقة منتخب العراق لبعض املباريات".

 عًد مدرب فريق نادي دهوك بكرة السلة حمزة عبيد، 
ع�ودة االتحاد املركزي تس�مية فكرت توم�ا مدرباً 
للمنتخب الوطني" استغفاالً" إلمكانات وكفاءات 
املدربني املوجودين عى الساحة التدريبية السلوية. 
وقال حمزة عبيد: أن عودة اتحاد السلة الختيار 
امل�درب فك�رت توم�ا ليك�ون ع�ى رأس الهرم 
التدريب�ي للمنتخ�ب الوطني تحض�رياً لبطولة 
أمر غ�ري منطقي، متس�ائاُل: ما ه�ي انجازات 
توما خارجياً ليعيده االتح�اد مدرباً للمنتخب؟، 
فضالً عن كون االتحاد يتعامل بانتقائية مع املدربني 
ويصنف املدربني وفقاً ألهواء أعضائه متناس�ني أن هناك خرباء 

وضالعني بالشأن السلوي هم من يحددون مدى كفاءة هذا املدرب أو 
ذاك.وعن فريقه دهوك أكد: بأنه س�يدخل معسكراً تدريبياً يف الثالث 
والعرشي�ن من الش�هر الحايل معس�كراً تدريبياً يف معس�كر تدريبي 
يق�ام يف احد ال�دول األوربية تركي�ا أو روماني�ا أو أوكرانيا تحضرياً 
ملنافسات الدوري السلوي املقبل والبطولة األسيوية.وزاد: أن الفريق 
الس�لوي الدهوكي رشع بتدريباته األسبوع املايض بصفوف مكتملة 
بعد أرجاء مش�اركة املنتخب الوطني ببطولة العرب وانضمام العبي 
دوري الجامعات األمريكية جونيور ومايكل ش�معون بشكل رسمي 
للفري�ق قبيل املش�اركة يف الدوري املمتاز وبطولة األندية اآلس�يوية 
التي يستضيفها النادي الريايض اللبناني بنسختها 23 والتي ستقام 

يف الف�رتة املمت�دة م�ن 6 إىل 13 ترشين األول 
2012 ببريوت.

  تغل�ب منتخ�ب الع�راق لك�رة اليد 
عى نظ�ريه العماني بف�ارق ثالثة 
أهداف، يف إطار الجولة الخامس�ة 
آس�يا  بطول�ة  منافس�ات  م�ن 
يف  حالي�اً  املقام�ة  للناش�ئني، 
البحري�ن للف�رتة من الس�ادس 
م�ن  ع�رش  الس�ادس  ولغاي�ة 
ش�هر أيلول الجاري. وجاء فوز 
الع�راق بواق�ع 16 مقاب�ل 13 
هدفاً، ليحق�ق انتصاره الثالث 
يف البطولة، مقابل خس�ارتني، 
لريف�ع رصيده إىل س�ت نقاط 
محتال املركز الرابع باملجموعة، 
خلف منتخب�ات قطر واليابان 
والسعودية عى الرتتيب. وكان 
الفريق العراق�ي قد تغلب عى 
منتخبي الكويت والس�عودية، 
يف ح�ني خ�رس أم�ام الياب�ان 

وقطر.

أعلن ن�ادي دهوك عن ضم الع�ب عراقي مغرتب 
يف الس�ويد لتش�كيلة الفريق يف املوسم الكروي 
ألتح�ق بالفري�ق  الالع�ب  أن  املقب�ل، مؤك�دا 
وأجرى مع�ه أول وحدة تدريبية، فيما أش�ار 
إىل أن الجهاز الفني س�يطرح فك�رة التعاقد 
مع الالع�ب أم�ام إدارة النادي.وقال املدرب 
املس�اعد للفري�ق عباس عبي�د إن "الفريق 
ضم الالعب العراقي س�يف كاظم املغرتب 
يف الس�ويد حي�ث يلع�ب مع أح�د األندية 
الس�ويدية"، مؤك�دا أن "الالع�ب التحق 
بتدريب�ات الف�رق وأجرى مع�ه الثالثاء، 
أول وح�دة تدريبي�ة". وأض�اف عبيد أن 
"الالعب ومن خ�الل تدريباته مع الفريق 
أثبت أنه يستحق تمثيل الفريق السيما بعد 

توفر القناع�ة من الجهاز الفني بإمكانات 
الالع�ب الفني�ة واملهارية"، مش�ريا إىل أن 

"الجهاز الفني سيطرح فكرة التعاقد مع 
الالعب أمام إدارة النادي لتمثيل الفريق 

يف املوسم الكروي املقبل".

وجه مدرب إنجلرتا روي هودس�ون انتقادات 
للحك�م الرتكي جونيت ش�اكر لق�راره طرد 
القائد س�تيفن ج�ريارد يف وق�ت متأخر من 
املب�اراة التي تعادل فيه�ا املنتخب اإلنجليزي 
عى أرضه ووس�ط جماهريه بصعوبة أمام 
أوكرانيا 1/1 يف تصفيات كأس العالم.وقال 
هودسون لقناة آي تي يف 1 عقب املباراة 

"بع�ض البطاقات الصفراء كانت ال يجب أن 
ُتش�هر، إذا ارتكب ستيفن جريارد خطأين يف 
اللعبة سأشعر بالدهش�ة".أضاف "حافظنا 
ع�ى األداء من خالل خلق ف�رص وكوفئنا يف 
نهاية املطاف بالحصول ع�ى هدف التعادل، 
أوكرانيا لعبت بش�كل جيد بما فيه الكفاية، 

أنا س�عيد جًدا ألننا كنا نس�تحق عى األقل 
التعادل".

أعلن االتحاد العراقي للتنس عن إقامة بطولة شباب العراق 
يف محافظة كربالء، اعتبارا من الس�ادس والعرشين من ش�هر 
أيلول الحايل.وقال رئيس اتحاد التنس العراقي آس�و عادل: أن 
"اتحاد اللعبة سينظم بطولة شباب العراق يف محافظة كربالء، 
اعتبارا من الس�ادس والعرشين من شهر أيلول الحايل، عى أن 
تس�تمر ملدة ثالثة أي�ام". وأضاف عادل أن "البطولة س�تقام 
لفئة 18 س�نة، بمش�اركة 16 العب�اً"، مش�ريا إىل أن "االتحاد 
يس�عى يف ض�وء النتائج املتحقق�ة يف البطول�ة إلرشاك العبني 
اثنني م�ع املنتخب الوطني للعبة". يش�ار إىل أن الالعبني خالد 
إبراهيم ومحمد سالم تأهال إىل نهائي بطولة كركوك املفتوحة 

للتنس، التي انطلقت يف الثالثني من شهر آب املايض.

نش�بت مشادة كالمية بني رئيس االتحاد العراقي املركزي 
لك�رة القدم ناجح حم�ود مع الربازييل زيك�و مدرب منتخب 
الع�راق باللعب�ة قبل املب�اراة الت�ي جمعت منتخب�ي العراق 
واليابان يف إطار منافس�ات الجولة الرابعة من الدور الحاسم 
املؤهل إىل مونديال الربازيل 2014 .ونقل مصدر من بعثة وفد 
املنتخ�ب العراقي من العاصمة اليابانية طوكيو أن "مش�ادة 
كالمية نش�بت ب�ني رئيس اتحاد ك�رة الق�دم العراقي ناجح 
حم�ود ومدرب املنتخب زيكو بس�بب اعتماد األخري تش�كيلة 
يطغي عليها العنرص الش�بابي م�ا أجج املوقف وجعل حمود 
ينتفض معرتضا عى تلك األسماء ومرصا عى إرشاك الالعبني 
املحرتفني بذريعة أن املباراة مهمة خصوصا أن طرفها الثاني 
منتخ�ب اليابان. وأضاف املص�در أن "زيكو أرص عى اعتماد 
تل�ك التش�كيلة التي خاض�ت املب�اراة وان كلفه ذل�ك تقديم 
اس�تقالته م�ن مواصل�ة املش�وار", مبينا من خ�الل حديثه 
م�ع املرتجم الخ�اص للربازييل زيكو عبد الس�الم العبيدي أن 
"زيك�و يحاول م�ن اآلن بناء منتخب جديد للمس�تقبل حتى 
وان كلف�ه ذلك الخ�روج من التصفيات وع�دم تأهل املنتخب 
إىل النهائيات".وأش�ار إىل أن "رئيس اللجنة االوملبية العراقية 
رع�د حم�ودي ورئيس االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم ناجح 
حم�ود وجميع أفراد الوفد العراق�ي أبدوا رضاهم وارتياحهم 
للمس�توى الجيد الذي قدمه العبو منتخ�ب العراق خصوصا 
حم�ود ال�ذي كان معرتضا بش�دة عى قرار زيك�و العتماده 
للتش�كيلة التي خاضت املباراة" , موضحا أن "األجواء كانت 

جميلة جدا والجميع أعرب عن رضاه لنتيجة املباراة".

الك�روي  بالش�أن  أع�رب متخصص�ون   
العراق�ي، ع�ن "رضاهم التام" عم�ا آلت إليه 
نتيج�ة مب�اراة املنتخ�ب الوطن�ي ونظ�ريه 
اليابان�ي، ويف ح�ني أعرب أحده�م أنها أكدت 
مج�دداً أن الكرة العراقية "ق�د تمرض لكنها 
ل�ن تم�وت"، ش�دد آخر ع�ى أهمي�ة متابعة 
زيكو للدوري املحيل النتقاء املزيد من الالعبني 
األكف�اء وإعداد توليفة قوية قادرة عى صنع 

الفرحة الكروية من جديد.

مباراة تكتيكية كبرية
وق�ال مدرب فري�ق الطلب�ة، خلف 

كريم، إن امل�درب زيكو "نجح إىل 
ح�د كب�ري يف خطته الت�ي واجه 
من خالله�ا اليابان نظرا ملعرفته 
املس�بقة ب�أداء منتخبه�ا وأهم 
مفاتي�ح العبيه ونقاط ضعفه"، 

مش�رياً إىل أن�ه برغم "الف�ارق الفني 
الكب�ري ج�داً بني الفري�ق العراق�ي ونظريه 

اليابان�ي إال أن العبين�ا قدم�وا أداًء متمي�زاً 
يحس�ب لألسلوب الناجح الذي لعب به املدرب 
زيكو وتش�كيلته الش�بابية الت�ي فضلها عى 
املخرضمني من أمثال يونس محمود ونش�أت 
أكرم وكرار جاسم وعيل حسني رحيمة وقيص 
من�ري". وأض�اف كري�م، أن الفري�ق العراقي 
"ق�دم مب�اراة تكتيكي�ة كب�رية وتمك�ن من 
إيق�اف الزخم الهجومي للفريق الياباني الذي 
يض�م يف صفوف�ه نخب�ة من الالعب�ني الكبار 
الذي�ن يلعب�ون يف أفضل الدوري�ات العاملية"، 
مبين�اً أن املنتخ�ب العراق�ي كان "قريب�اً من 
تعديل كفة املباراة الس�يما يف الشوط األول". 
ورأى مدرب كرة الطلبة، أن زيكو "نجح فيما 
ذهب إليه ووضع األس�لوب املث�ايل والطريقة 
الصحيحة للخ�روج بأقل عدد من األهداف"، 
معت�رباً أن املنتخب العراقي كان يف "أحس�ن 
حاالته الفنية عى الرغم من خسارته املباراة 

بهدف وحيد".

الكرة العراقية قد متر�ض لكنها لن 
متوت

وق�����ال الصحفي جليل العبودي، 
املح�رر يف صحيفة الوطن القطرية، أن 
الكثريي�ن "لم يأخ�ذوا ترصيح مدرب 
املنتخب الوطني العراقي زيكو بش�أن 
اللعب بفريق ش�اب أو منتخب جديد 

عى محمل الج�د"، مضيفاً 
أن البعض "عدها مناورة 

م�ن زيك�و ب�ل وذه�ب 
أبع�د  اآلخ�ر  البع�ض 
وعدها شماعة مبكرة 
الخس�ارة  لتربي�ر 

الكبرية املتوقع�ة أمام اليابان يف مباراة مهمة 
وصعب�ة". وأوض�ح العب�ودي، أن الهواجس 
"تب�ددت بع�د أن تمك�ن ش�باب الع�راق من 
التحك�م يف بداية املب�اراة وفرضوا أس�لوبهم 
بعيداً عن رهب�ة املوقف والضغوط التي كانت 
متوقعة يف مثل هذه املباراة مهمة الس�يما أن 
أغلب الالعبني لم تكن لديهم خربة مناسبة من 
قبل". وأكد العبودي، أن املنتخب العراقي كان 
"يمكن أن يخرج متقدماً وليس متخلفاً بهدف 
يف الشوط األول لو استثمر الفرص السانحة"، 
وتابع كان بإمكان العراق أن "يسكتوا أصوات 
اآلالف م�ن الجماهري اليابانية التي زحفت إىل 
امللعب لتقف مع فريقها لكنها لم تس�تطع 
أن تهز ش�عرة م�ن رأس أصغر الالعبني 
س�ناً يف املنتخب العراق الذين كانوا 
مقاتلني بالروح واملس�توى برغم 
الش�وط  يف  االنكم�اش  بع�ض 
الثان�ي برغم اس�تعانة زيكو 
بأه�ل الخربة أمث�ال يونس 

ونش�أت وكرار".وم�ى العبودي قائ�اًل، إن 
املنتخ�ب العراق�ي "خ�رس املب�اراة والنقاط 
الث�الث إال أنه أثبت مج�دداً أن الكرة العراقية 
قد تمرض لكنها لن تموت"، بحسب تعبريه.

املنتخب العراقي خ�شر ب�شرف
م�ن جهت�ه رأى مدافع املنتخ�ب العراقي 
الس�ابق، غانم عريب�ي، أن املنتخ�ب العراقي 
"خرس املب�اراة برشف كبري". وقال عريبي أن 
املدرب زيكو "نجح يف ق�راءة الفريق الياباني 
وكلف العبيه بالواجبات التكتيكية الصحيحة 
التي عطلت املد الهجوم�ي للمنتخب الياباني 
ال�ذي يتميز ب�األداء الفني واللع�ب الرسيع"، 
الفت�ًا إىل أن زيك�و "تمك�ن م�ن املوازن�ة بني 
الدف�اع والهج�وم بع�د أن أوج�د حال�ة م�ن 
االنس�جام والتأقل�م الواضحة ج�داً عى أداء 
الفري�ق العراق�ي ع�ى الرغم من ق�رص مدة 
اإلع�داد التي س�بقت املباراة". وأك�د عريبي، 
الخربة وضعف  أن قلة 

اإلع�داد "فوتا ع�ى املنتخ�ب العراقي فرصة 
تحقي�ق الف�وز ع�ى الياب�ان يف عق�ر دارها 
الس�يما يف الش�وط األول الذي قدم خالله اداًء 
متميزاً"، مس�تدركاً أن "ما يع�اب عى زيكو 
تأخ�ره بع�ض ال�يء يف التبدي�الت وال�زج 
بعنارص الخ�ربة منذ وقت مبكر من الش�وط 
الثاني للمباراة ملجاراة الخصم الذي تسيد عى 

مجريات ذلك الشوط".
وطال�ب مدافع املنتخب العراقي الس�ابق، 
املدرب زيكو برضورة "متابعة الدوري املحيل 
يف امل�دة املقبلة النتق�اء العبني ش�باب أكفاء 
يمك�ن أن يش�كلوا مع الجيل الجدي�د توليفة 
قوي�ة قادرة ع�ى صنع الفرح�ة الكروية من 
جدي�د".وكان املنتخ�ب العراقي بك�رة القدم 
قد خ�رس مبارات�ه الثالثة برس�م التصفيات 
املونديالي�ة أمام نظريه اليابان�ي الذي حصد 
ع�رش نق�اط م�ن أرب�ع مباري�ات، يف ح�ني 
تجم�د رصي�د املنتخ�ب العراقي عن�د حاجز 

النقطيتني.

امل�شتقبل العراقي / متابعة

متخصصون: زيكو نجح في قراءة اوراق الساموراي.. ومنتخبنا ظهر بأفضل حاالته الفنية
طالبوه بمتابعة الدوري المحلي

حمزة عبيد: فكرت توما ال يستحق تدريب زيكو يحمل "المشجعين العراقيين" مسؤولية الخسارة !!
المنتخب الوطني !!

امل�شتقبل العراقي / متابعة

علي مطشر يعاود حضوره 
على مقاعد الطالب

يد الناشئين تهزم 
عمان ببطولة آسيا

مغترب من السويد 
في صفوف دهوك

كـــرار جـاســــم مـهـــدد بـالـحــرمـــــــان

امل�شتقبل العراقي / متابعة

امل�شتقبل العراقي / متابعة

امل�شتقبل العراقي / متابعة

امل�شتقبل العراقي / متابعة

هودسون ينتقد الحكم التركي
امل�شتقبل العراقي / متابعة

ص�ادق حارس مرمى منتخب العراق الس�ابق ونادي الصناعة بكرة 
القدم عيل مطرش عى عق�ده الجديد الذي أبرمته معه إدارة نادي 
الطلب�ة أمس لدى اتح�اد الكرة العراقي الذي يك�ون قد انظم إىل 
الفريق الطالبي لتمثيله خالل منافسات املوسم املقبل من دوري 
النخبة.وقال مطرش: أن "إدارة نادي الطلبة صادقت عى العقد 
الثالثاء ل�دى اتحاد الك�رة العراقي وبموجبه س�أمثل فريقي 
القدي�م الجديد الطلبة ضمن منافس�ات املوس�م املقبل مقابل 
منح�ي مبلغ�اً يلب�ي طموحي" رافضاً الكش�ف عن�ه يف الوقت 
الحارض أس�وة ببقي�ة زمالئه الذي رفضوا الكش�ف عن مبالغ 
عقودهم.وأض�اف ان�ه قد "ش�ارك يف أول وح�دة تدريبية مع 
فري�ق الطلبة مع بقية العبي الفري�ق بعد أن أصبح تواجده 
ضمن تشكيلة الفريق رسمياً من خالل املصادقة عى العقد 
الذي أبرم مع إدارة النادي" ، مشريا إىل أن "اختياري لفريق 
الطلبة جاء بعد دراسة عميقة سيما بعد حصويل عى عدة 
ع�روض كان أقربها العقدان الل�ذان تقدمت بهما إدارتي 
الجوي�ة وزاخ�و إال أن الطلبة هو األق�رب إىل نفيس مع 
احرتامي وتقديري للجوية وزاخو لكن يبقى الطلبة له 
وقع خاص يف قلبي كوني مثلته من قبل ومن خالله تم 
استدعائي إىل صفوف منتخب العراق". وأشار مطرش 
إىل أن "فري�ق الطلب�ة يعد م�ن الف�رق الجماهريية 

التي يتمنى أي العب ارتداء فانيلته" ، مش�ددا عى 
أن "الفرص�ة مازال�ت قائمة لدي للع�ودة ثانية إىل 

صفوف املنتخب الوطني والذود عن اسم العراق".

ناجح حمود يعترض على الثورة 
الشبابية بصفوف المنتخب !

اتحاد التنس يقيم بطولة 
شباب في كربالء
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اعرتف املدير الفني ملنتخب أوروجواي أوسكار تاباريز برتاجع 
أداء فريقه بش�كل ملحوظ خ�ال تصفيات أمري�كا الجنوبية 
املؤهلة لكأس العالم 2014 بعد انتهاء أسبوع شهد خسارته يف 
كولومبيا برباعية وتعادله ب�ن أنصاره مع اإلكوادور )1-1(.

وق�ال تاباريز يف ترصيح�ات للصحفين عقب لق�اء اإلكوادور 
مس�اء الثاث�اء "م�ا ش�اهدناه يف امللع�ب أمر ج�ي.. نحن ال 
نلعب بش�كل طيب حتى وإن كنا قد تحس�نا قليا مقارنة بما 
قدمناه يف كولومبيا".وأض�اف "هناك بعض الاعبن انخفض 
مس�تواهم بش�كل واضح وعلين�ا البحث يف أس�باب ذلك. نحن 
كفري�ق نم�ر بحال�ة س�يئة وعلين�ا أن نتج�اوز ه�ذه الكبوة 
رسيعا".وق�اد تاباري�ز أوروج�واي إىل احتال املرك�ز الرابع يف 
كأس العال�م املاضية بجنوب أفريقي�ا وكذلك الفوز بلقب كوبا 
أمريكا العام املايض يف األرجنتن، إال أن الفريق ش�هد تراجعا يف 
املستوى يف املباريات األخرية.وجمعت أوروجواي 12 نقطة من 
س�بع مباريات بالتصفيات لتحتل املركز الرابع متفوقة بفارق 
األه�داف عىل تش�يي.ومع ذلك، ذك�ر تاباري�ز أن فريقه عانى 
كث�ريا للوص�ول إىل نهائيات املونديال امل�ايض، قائا "هذا األمر 
لي�س جديدا عىل أية حال.. فتصفيات أمريكا الجنوبية ش�اقة 
واملستويات متقاربة كما أن بعض الفرق تحسنت بشكل كبري 

ومن بينها اإلكوادور".

رفض زالتان إبراهيموفيتش الحديث بس�وء عن ناديه السابق 
"ميان" موضًحا أنه ال يمتلك س�وى نظرة إيجابية عن النادي 
اإليط�ايل لكنه تركه يف اتجاه باريس س�ان جريمان ألن األخري 
ُيمث�ل املس�تقبل.إبرا انض�م لصف�وف الفري�ق الفرن�ي هذا 
الصيف، وقد قال عن اختياره ملوقع االتحاد األوروبي الرس�مي 
"األمر مثري للغاية، كل يشء هنا جديد بالنسبة يل وللنادي أيًضا 
حي�ث أصبح يمتلك القوة وُيوقع م�ع العبن كبار ويريد الفوز 
ببط�والت كبرية. لديهم حلم كبري وأنا س�عيد ألكون جزًء منه. 
ع�ي أن أعرف زمائي عىل أرض امللعب".أضاف "لقد آمنت بأن 
األحام قد تتح�ول إىل حقيقة وأريد أن أكون جزًء من ذلك. لقد 
جمع�وا عدًدا من الاعبن الكبار مًعا وصنعوا فريًقا كبريًا وهذا 
يعني أن الدوري الفرني س�يكون أكثر جاذبية وإثارة وسيبدأ 
مستواه يف االرتفاع. من ال يريد أن يكون جزًء من ذلك؟".وحن 
ُس�ئل عن املي�ان، أجاب "ليس لدي س�وى األش�ياء اإليجابية 
ألقوله�ا عن امليان، ولكن املس�تقبل هنا يف باري�س وأنا أؤمن 
بذل�ك. ولهذا الس�بب جئت إىل باريس، أي م�كان آخر قد أرغب 

بأن أكون به؟".

أفل�ت املنتخ�ب األس�باني لك�رة القدم من 
الكمن الجورجي واس�تهل رحلته بالتصفيات 
األوروبي�ة املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 
يف الربازي�ل بف�وز صع�ب ومتأخ�ر للغاية عىل 
مضيفه الجورجي بهدف نظيف الثاثاء ضمن 
منافس�ات املجموع�ة التاس�عة بالتصفي�ات.
وحصد املنتخب األس�باني بطل العالم وأوروبا  
أول ثاث نقاط له من مباراته األوىل يف التصفيات 
والتي تأتي بعد نحو شهرين من فوزه باللقب 
األوروب�ي الثاني عىل الت�وايل وتحقيقه إلنجاز 
غري مسبوق بإحراز اللقب الثالث له عىل التوايل 
يف البط�والت الكب�رية حيث ت�وج بلقبي كأس 
األمم األوروبية يف عام�ي 2008 و2012 وفيما 
بينهما بلقب كأس العالم 2010 . وكاد املنتخب 
الجورجي ينتزع نقطة غالية بعدما حافظ عىل 
نظافة ش�باكه عىل مدار 85 دقيقة يف مواجهة 
بط�ل العال�م وأوروبا ولكن املهاجم األس�باني 
روبرتو س�ولدادو أنقذ املاتادور األس�باني من 
ف�خ التعادل وس�جل له هدف الف�وز الثمن يف 
الدقيقة 86 .وبذلك  اقتس�م املنتخب األس�باني 
الجورج�ي والفرن�ي ص�دارة  م�ع نظريي�ه 
املجموع�ة برصيد ثاث نق�اط لكل منهم لحن 
انته�اء مب�اراة اليوم ب�ن املنتخب�ن الفرني 
والبيارويس. وعانى املنتخب األسباني األمرين 
لتحقي�ق هذا الفوز الصعب عىل مضيفه العنيد 
ال�ذي صمد كثريا قب�ل أن تهتز ش�باكه بهدف 
املباراة الوحيد. واتس�م أداء املنتخب األس�باني 
بالص�رب كث�ريا ولكنه ه�ذا الص�رب كاد يتحول 
إىل ي�أس يف الدقائ�ق األخرية م�ن اللقاء قبل أن 
يحرز س�ولدادو ه�دف اإلنقاذ. وب�دا اللقاء يف 
البداي�ة كمواجه�ة يف كرة الق�دم انحرص فيها 
اللع�ب يف نصف ملعب املنتخب الجورجي حيث 
نصب املاتادور األس�باني الس�ريك واس�تحوذ 
تماما عىل الكرة يف مواجهة املنتخب الجورجي 
الذي س�عى منذ البداية إىل الدفاع املتكتل داخل 
منطق�ة الج�زاء وأغل�ق جمي�ع املناف�ذ أم�ام 
منافسه العريق. وبدا املاتادور األسباني شبيها 
بالوحش الكارس يف مواجهة فريس�ة مروضة، 
ولك�ن املنتخ�ب األس�باني افتقد ثاثة أش�ياء 
كان بحاج�ة إليها لهز الش�باك وهي العمق يف 
الهجوم واللعب الجماعي بشكل أكرب والحرص 
ع�ىل تحقيق الهدف. لذلك , أه�در أبطال العالم 

أكثر من أربعة فرص محققة يف الش�وط األول 
بينم�ا كان حارس املرمى الجورجي أحد نجوم 
هذا الش�وط. وفاجأ فيسنتي دل بوسكي املدير 
الفن�ي للمنتخ�ب األس�باني الجمي�ع بالدف�ع 
باملهاجم سولدادو يف التشكيل األسايس بدال من 
االعتماد عىل فريناندو توريس مهاجم تشيلي 
اإلنجليزي.وب�دا أن أندري�س إنييس�تا وديفيد 
سيلفا هما أكثر العبي املنتخب األسباني تأثريا 
وصناع�ة للفرص ولكنهما أه�درا أيضا بعض 

الف�رص أحيانا. ولجأ املنتخب األس�باني أيضا 
لتجربة التس�ديدات بعيدة املدى مثل تس�ديدة 
س�يلفا يف الدقيق�ة 28 ولكن هذه التس�ديدات 
ل�م تفل�ح أم�ام الحائطالدفاع�ي الجورج�ي. 
ويف الدقيق�ة 45  قاد تش�ايف هرينانديز هجمة 
أسبانية رائعة وتبادل الكرة مع سولدادو الذي 
س�دد الكرة قوية ولك�ن لوريا ح�ارس مرمى 
جورجي�ا تص�دى ألخط�ر محاول�ة أس�بانية 
ليق�ود فريقه إىل إنهاء الش�وط األول بالتعادل 

م�ن  الجماهريي�ة  اإلش�ادة  الس�لبي.وانهالت 
املدرجات عىل العب�ي الفريق خال فرتة الراحة 
ب�ن الش�وطن. ولكن اإلث�ارة األك�رب كانت يف 
الش�وط الثاني الذي بدأ فيه املنتخب الجورجي 
مبادل�ة ضيف�ه الهجمات ولك�ن القائم تصدى 
لفرص�ة خطرية ألصحاب األرض يف الدقيقة 55 
. وفطن دل بوسكي إىل خطورة املوقف فلجأ إىل 
الخطة البديل�ة ودفع باعبه بدرو رودريجيز يف 
الدقيقة 57 بدال من س�ريخيو بوس�كيتس. ويف 

الدقيق�ة 73 , تلق�ى املنتخ�ب الجورجي لطمة 
قوية بخروج حارس�ه املتألق لوريا لإلصابة اثر 
اصطدامه بأحد زمائ�ه. ولكن أصحاب األرض 
نجحوا يف الحفاظ عىل التعادل السلبي لنحو ربع 
ساعة أخرى وظهرت عامات القلق عىل وجوه 
العبي أس�بانيا قب�ل أن يخرتق البديل سيس�ك 
فابريج�اس منطقة جزاء جورجي�ا يف الدقيقة 
86 ويمرر الكرة إىل س�ولدادو الذي س�ددها إىل 

داخل الشباك ليمنح فريقه فوزا غاليا.

تاباريز يعترف بتراجع أداء 
أوروغواي

إبرا: المستقبل في باريس

أعلن نادي الوحدات األردني رسمياً موافقته 
ع�ىل احرتاف العبه حس�ن عبدالفتاح يف 

ن�ادي الخ�ور القط�ري مقاب�ل نصف 
ملي�ون دوالر، يحصل الاعب 

دوالر،  أل�ف   275 ع�ىل 
ن�ادي  يحص�ل  فيم�ا 
الوحدات عىل 225 ألف 
توقيع  دوالر.وسيكون 
الفت�اح  عب�د  حس�ن 

مرهوناً باجتيازه الفحص 
الطبي الذي س�يخضع له الاعب، خاصة 
أن الاع�ب خضع الف�رتة املاضية لعاج 

تأهي�ي إث�ر إصاب�ة تعرض له�ا مع 
في�ه  اح�رتف  ال�ذي  الخ�ور  فري�ق 
املوس�م املايض، وش�ارك يف لقاءات 
فريق الوح�دات واملواجهات الودية 

للمنتخب األردني.

أعلن وهولن�دا يف الدور الفاصل ببطولة 
كأس ديفيز لفرق التنس. وقال سيفرين 
لوث�ي م�درب الفري�ق الس�ويرسي إن 
في�درر وصل امس األربعاء إىل العاصمة 
يف  للمش�اركة  أمس�رتدام  الهولندي�ة 
املنافسات التي تقام بن يومي الجمعة 

واألحد املقبلن.
وتوج فيدرر بلقب ويمبلدون هذا العام 
ثم وصل إىل نهائي منافس�ات التنس يف 
أوملبي�اد لندن 2012 قبل أن يخرس أمام 
الربيطان�ي آندي م�وراي , ثم خرج من 
دور الثمانية ببطول�ة أمريكا املفتوحة 
اختتم�ت  الت�ي  مي�دوز(  )فاش�ينج 
منافساتها مساء االثنن بتتويج موراي 

باللقب.

أبدى متوس�ط ميدان املنتخ�ب اإلنجليزي 
ونادي تش�يلي فران�ك المب�ارد ارتياحه 
لنتيج�ة التعادل أم�ام أوكراني�ا 1/1 عىل 
ملعب ويمب�ي الثاث�اء يف تصفيات كأس 
العالم بس�بب الظ�روف التي م�روا بها يف 
املب�اراة. وتقدم املنتخ�ب األوكراني بهدف 
رائع س�جله كونوبلينكا يف الش�وط األول، 
قب�ل أن ُي�درك المب�ارد التع�ادل لألس�ود 

الثاثة بهدف من عام�ة الجزاء قبل ثاث 
دقائ�ق ع�ىل نهاي�ة املباراة.وق�ال المبارد 
الذي ارتدى شارة القيادة بعد طرد جريارد 
يف الدقائق األخرية، "هذه املباريات ليست 
س�هلة، يف النهاي�ة الحص�ول ع�ىل نقطة 
جيدة بالنظر إىل أنن�ا كنا متأخرين بهدف 
قب�ل 10 دقائ�ق ع�ىل النهاية".أضاف "يف 
بداية املب�اراة كنا نرغب يف الفوز بالتأكيد، 
لك�ن بالنظ�ر للظ�روف وإلغاء ه�دف لنا 

وتأخرنا به�دف، لكنن�ا يف النهاية أظهرنا 
ش�خصية رائع�ة للحصول ع�ىل نقطة".
وع�رب المبارد ع�ن خيب�ة أمله بع�د قرار 
الحكم إلغاء هدف أحرزه جريمان ديفو يف 
الشوط األول، وقال "كنت أعتقد أن الحكم 
احتس�بها ركل�ة حرة لن�ا، لم يك�ن هناك 
خطأ عىل اإلطاق، لذلك نحن نشعر بخيبة 

أمل كبرية من هذا القرار".

ش�دد الدويل الكوملبي فالكاو جارس�يا 
الع�ب ن�ادي أتليتكو مدريد اإلس�باني 
عىل دور االداء الجماعي يف فوز منتخب 
ب�اده ع�ىل منتخ�ب تش�يي بثاث�ة 
أه�داف له�دف  , ضم�ن مباريات 
تصفي�ات  يف  الثامن�ة  الجول�ة 
ملوندي�ال  الجنوبي�ة  أمري�كا 
الربازيل , كما وصف الفوز الكبري 
بالرائ�ع وكرس لهيمنة فوز تش�يي.

فق�د رصح النم�ر الكوملب�ي والعب 
ريفرب�ات األرجنتين�ي الس�ابق 
إلذاع�ة  ملوق�ع 
كراكول الكوملبية 
اللقاء  عق�ب 
أم�س  اله�ام 
أيض�ا  مش�رياً 

عىل  أوروج�واي ي�وم للفوز 
الجمعة املايض,قائاً:" إنه نرصاً رائعاً, 
لقد فكرنا يف أننا سنحقق الفوز, وأداء 
الفري�ق كله كان مهم�اً ,فقد حققنا 6 

نقاط هامة".وأضاف صاحب الهدف الثاني 
يف اللقاء والتمريرة التي سجل منها جوترييز 
اله�دف الثال�ث :" جاء الف�وز كمكافأة عىل 
النضج,والبن�اء التكتيك�ي الهرم�ي للفريق 
وال�ذي لم يتأثر بالهدف الذي مني به مرمانا 
يف الش�وط األول".وخت�م فالكاو ال�ذي أنقذ 
براف�و ح�ارس مرم�ي تش�يي من�ه العديد 
م�ن األه�داف أم�س ترصيحاته  ح�ول رأيه 
يف منتخ�ب تش�يي,وقال :"منتخ�ب تش�يي 
م�ن املنتخب�ات الجي�دة, ولكن م�ا حدث أن 
كوملبيا لعبت كفريق واحد ولم تقبل التقهقر 
للتش�يلين  والس�ماح  امللع�ب  يف  الدفاع�ي 
بمنعن�ا من تقدي�م األداء الك�روي الكوملبي 
املمي�ز , وبالتأكي�د س�ينهضون من جديد يف 
التصفي�ات ويس�تمرون فيها حت�ي النهاية 
,الن لديه�م العبن جيدين".وكان�ت كوملبيا 
حول�ت تأخرها بهدف  للف�وز بثاثة أهداف 
لهدف عي تش�يي وس�ط امللع�ب الوطني يف 
س�انتياجو  , يف ف�وز ه�و االول لكوملبيا عي 
تش�يي عىل أرضها ووس�ط جماهريها منذ 

12 عام.

خط�ف منتخب األرجنتن نقطة مهمة من البريو يف املباراة التي جرت 
يف العاصم�ة ليما يف إط�ار تصفيات موندي�ال الربازيل.تقدم أصحاب 
األرض ع�ن طريق كارل�وس زامربانو يف الدقيق�ة 22 وتعادل للتانغو 
غونزالو هيغواين يف الدقيقة 37 لتواصل األرجنتن صدارتها للتصفيات 
برصي�د 14 نقطة وبفارق نقطة ع�ن كولومبيا صاحبة املركز الثاني 
واإلك�وادور صاحبة املركز الثالث.يذك�ر أن نجم ريال مدريد هيغواين 

يواصل صدارته لهاديف التصفيات برصيد 6 أهداف.

ضمن تصفيات كأس العالم.. المبارد يثمن نقطة أوكرانيا

سـولــدادو يـنـقــــذ الـمـاتــادور األسـبـانــي مــن الـفــخ الـجــورجـــي

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

علي دواي الزم
محافظ ميسان

علي دواي الزم
محافظ ميسان

علي دواي الزم
محافظ ميسان

إعالن مناقصة رقم )291( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية ماء ميسان / تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود العامة الحكومية عن إعان املناقصة املدرجة تفاصيلها 
يف ادن�اه ضمن موازنة تنمي�ة األقاليم فعىل الراغبن يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة 
تس�ليم العط�اءات يف دي�وان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة م�ن الرشوط 
واملواصف�ات الفنية والتعليم�ات اىل مقدمي العطاءات مقابل دف�ع مبلغ قدره )200,000( 
مائتان ألف دينار غري قابل للرد علما ان آخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الخميس املصادف 
27 / 9 / 2012 الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م 
العق�ود العامة الحكومية يف الطاب�ق الثاني، إذا صادف آخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة 

فيؤجل إىل اليوم الذي يليه.
ماحظة:

• الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة أجور نرش 
اإلعان.

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.
• تقديم تأمينات أولية بنس�بة 1 % من قيم�ة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان 
ناف�ذ املفعول ملدة ش�هرين و )28( يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة وص�ادر من احد املصارف 
العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان/ تنمية االقاليم عىل أن تقدم تأمينات حسن 

التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة.

إعالن مناقصة رقم )287( لسنة 2012
تبليط طريق العدل – االحرار ونزالت قرية االحرار واالنصار بطول )15 

/ كم( / تنمية االقاليم
تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود العامة الحكومية عن إعان املناقصة املدرجة تفاصيلها 
يف ادن�اه ضمن موازنة تنمي�ة األقاليم فعىل الراغبن يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة 
تس�ليم العط�اءات يف دي�وان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة م�ن الرشوط 
واملواصف�ات الفنية والتعليم�ات اىل مقدمي العطاءات مقابل دف�ع مبلغ قدره )200,000( 
مائتان ألف دينار غري قابل للرد علما ان آخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الخميس املصادف 
27 / 9 / 2012 الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م 
العق�ود العامة الحكومية يف الطاب�ق الثاني، إذا صادف آخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة 

فيؤجل إىل اليوم الذي يليه.
ماحظة:

• الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة أجور نرش 
اإلعان.

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.
• تقديم تأمينات أولية بنس�بة 1 % من قيم�ة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان 
ناف�ذ املفعول ملدة ش�هرين و )28( يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة وص�ادر من احد املصارف 
العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان/ تنمية االقاليم عىل أن تقدم تأمينات حسن 

التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة.

إعالن مناقصة رقم )289( لسنة 2012
تأهيل سياج كنيسة ام االحزان مع ملحقاتها / تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان/ قسم العقود العامة الحكومية عن إعان املناقصة املدرجة 
تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعىل الراغبن يف االشرتاك يف املناقصة 
مراجع�ة لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغ�رض الحصول عىل 
نس�خة من ال�رشوط واملواصفات الفني�ة والتعليمات اىل مقدم�ي العطاءات مقابل 
دف�ع مبلغ قدره )100,000( مائة ألف دينار غري قابل للرد علما ان آخر موعد لغلق 
املناقص�ة هو ي�وم الخميس املص�ادف 27 / 9 / 2012 الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
وتس�لم العط�اءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العقود العام�ة الحكومية يف الطابق 

الثاني، إذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه.
ماحظة:

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور 
نرش اإلعان.

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.
• تقديم تأمينات أولية بنس�بة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب 
ضم�ان نافذ املفعول ملدة ش�هرين و )28( يوم من تاري�خ غلق املناقصة وصادر من 
اح�د املصارف العراقي�ة املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان/ تنمية االقاليم عىل 
أن تق�دم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة املقاولة وم�ن ضمنها مبلغ 

االحتياط العام عند رسو املناقصة.

إعالن مناقصة رقم )288( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية اتصاالت وبريد ميسان / تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود العامة الحكومية عن إعان املناقصة املدرجة تفاصيلها 
يف ادن�اه ضمن موازنة تنمي�ة األقاليم فعىل الراغبن يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة 
تس�ليم العط�اءات يف دي�وان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة م�ن الرشوط 
واملواصف�ات الفنية والتعليم�ات اىل مقدمي العطاءات مقابل دف�ع مبلغ قدره )200,000( 
مائتان ألف دينار غري قابل للرد علما ان آخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الخميس املصادف 
27 / 9 / 2012 الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م 
العق�ود العامة الحكومية يف الطاب�ق الثاني، إذا صادف آخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة 

فيؤجل إىل اليوم الذي يليه.
ماحظة:

• الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة أجور نرش 
اإلعان.

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.
• تقديم تأمينات أولية بنس�بة 1 % من قيم�ة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان 
ناف�ذ املفعول ملدة ش�هرين و )28( يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة وص�ادر من احد املصارف 
العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان/ تنمية االقاليم عىل أن تقدم تأمينات حسن 

التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة.

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم
محافظ ميسان

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

تبليط طريق 
العدل – االحرار 

ونزالت قرية 
االحرار واالنصار 
بطول )15 / كم(

مديرية طرق 
وجسور ميسان

150 يوم8 – 17 – 1 -19 
الخامسة / 

انشائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

تجهيز المعدات 
واالجهزة 

واالعمال الفنية 
والمدنية الخاصة 

بمشروع ربط 
الدوائر الحكومية 

في المحافظة

مديرية اتصاالت 
وبريد ميسان

270 يوم9 – 17 – 10 – 1
الرابعة / 
كهربائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

تأهيل سياج 
كنيسة ام 

االحزان مع 
ملحقاتها

75 يوم9 – 17 – 13 – 6الوقف المسيحي
العاشرة / 

انشائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

تجهيز ونصب وحدة 
ماء مجمعة سعة مليون 

غالون )200 م3 / 
ساعة( مع خط ناقل في 

مجمعات ماء الكرامة 
/ مركز المدينة وبناء 
سياج مجمع الكرامة 

الحديث

مديرية ماء 
ميسان

240 يوم9 – 17 – 1 – 124 
السادسة / 

كهربائية

فالكاو: كسرنا عقدة تشيلي

األرجنتين تتعادل مع بيرو 
في تصفيات المونديال

عبد الفتاح 
مع الخور رسميًا

فيدرر يؤكد مشاركته 
في المواجهة أمام هولندا

ُ



      المستقبل العراقي/ أكرم لطيف

ب�دا صديقي محم�ود بمنته�ى الس�عادة عندما 
التقيت�ه يف أحد أيام الصيف الحايل وهو يتبضع بعض 

م�ن  الصغ�رة  الحاج�ات 
أح�د أس�واق بغ�داد، وذهب 
صديق�ي  ان  اىل  ب�ي  الظ�ن 
أراه  م�ا  ن�ادراً  ال�ذي  ه�ذا، 
كتل�ك،  عريض�ة  بابتس�امة 
السعادة ألنه اشرتى  أصابته 
جوارب وش�فرات حالقة وما 
اىل ذل�ك م�ن »نواع�م«، لكن 
هذا الظن رسع�ان ما قطعه 
اليقني عندما قال يل صديقي: 
الدني�ا  جن�ة  إىل  »س�أذهب 

غداً... إىل دهوك«، يف إجابة منه عىل سؤال وجهته إليه 
عن س�بب سعادته التي استغربتها!. وألن الفرصة لم 
تس�نح يل لزيارة هذه املدينة الحبيبة، لكن ما أسمعه 
عنه�ا من انبه�ارات الذاهبني اليه�ا جعلني عىل يقني 
تام بأننا نمتلك فردوس�اً يف شمال وطننا. واستثمرت 
الفرصة لطرح مزيد من األسئلة عىل صديقي محمود 
الذي س�بق له زيارة دهوك، فس�ألته عن رس جمالها 
وما ال�ذي تفعله بالذي�ن يذهبون اليه�ا ليعودوا بكل 
هذه النش�وة واالنرشاح؟، س�ألته عن الش�عور الذي 
ي�راوده عندما يدخل حدود هذه املدينة ومدى ارتياح 
ب�ره ملعاملها الطبيعي�ة والحرضية، فراح يس�هب 
بالحديث عن سحر دهوك وبريقها وانعكاسات روعة 
جبالها واشجارها ومياهها وطيورها.. وقبل كل ذلك 
دماثة اهلها وحسن معرشهم عىل نفس زائرها. وبدا 
محم�ود حائ�راً يف كيفي�ة تناول مناط�ق دهوك وهو 
يقول يل »ال ادري من أين أبدأ وأين انتهي؟«، لكن يبدو 
ان مجمع س�د دهوك الس�ياحي كان أول مكان تبادر 

اىل ذهن�ه، وباالضافة اىل ان هذا الس�د الذي أنش�ئ يف 
ع�ام 1987 يعترب أحد الس�دود اإلروائية الرئيس�ة يف 
محافظة دهوك، فهو يمثل موقعاً س�ياحياً متميزاً يف 
املحافظة، اذ تحيط ب�ه الجبال الخرض من كل جانب 
مزينة بمياه الش�الالت الرقراقة، ويشتمل عىل العديد 
م�ن الفن�ادق واملطاع�م 
تط�ل  الت�ي  الس�ياحية 
ع�ىل مناظر خالب�ة لهذا 
املوقع السياحي وبحرته 
الزرق�اء الصغ�رة الت�ي 
تتوسطها نافورة يجتمع 
من حولها الناس ببهجة 
تتناس�ب مع حجم روعة 
محمود  وتح�دث  املكان. 
واش�تياقه  ش�غفه  ع�ن 
لرؤية التماثي�ل الربونزية لبعض الحيوانات كاألس�د 
والنرس التي تنترش يف ش�وارع املجمع السياحي وعىل 
جبال�ه. وراح محمود يتحدث ع�ن أقضية دهوك التي 
قال إن كل قضاء منها يش�كل منطقة سياحية رائعة 

الجمال، وكان القضاء األول الذي تحدث عنه...

مركز المدينة.. سلسلتان ونهران!
تعت�رب مدينة دهوك مرك�ز القض�اء، ويف النفس 
الوق�ت مرك�ز املحافظة، تقع يف وس�ط سالس�ل من 
جبال، حيث من الشمال يحدها سلسلة جبال االبيض 
ومن الجنوب جبال االس�ود »شندوخا«. يمر يف وسط 
املدين�ة نهران صغران اولهما ينبع من قرية خازيافا 
يف الش�مال ويتجه نحو الجنوب، وقد بني عليه سد يف 
وادي ده�وك ع�ام 1980. اما النهر الثان�ي وهو نهر 
»هش�كرو« فينبع من مكان قريب لقرية بري بهاري 
يف الش�مال ويتوج�ه جنوب�ا، حيث يتوحد م�ع النهر 
االول يف اقىص جنوب غرب املدنية. ويستفاد منها لري 

امل�زارع والحقول. وهن�اك ناحيتان تابعت�ان لقضاء 
دهوك وهما »زاويته« و«مانكيشكي«. وتعترب زاويته 
م�ن املصاي�ف الجميل�ة الت�ي تتمتع بمناظ�ر جبلية 
خالبة وغابات كثيفة، حيث تصل درجة الحرارة فيها 
كح�د اقىص خالل فصل الصي�ف اىل 36 درجة مئوية. 
وتعت�رب م�ن املناط�ق الهادئ�ة الت�ي يقصده�ا اهايل 
مركز املحافظة للرتفيه واالس�تمتاع باجوائها الرائعة 
يف الفص�ول االربع�ة للس�نة. أما ناحية مانكيش�كي 
فتوج�د فيها العديد من املواقع التي تصلح ألن تصبح 
اماكن س�ياحية ممتازة منها يف كلناس�كي وجوركى 
وبيش�ينكى وكلك, وقد تم بناء العديد من تلك املناطق 
وخاص�ة بع�د االنتفاض�ة وتأس�يس حكوم�ة اقليم 

كوردستان.

زاخو... حور تداعب الجوز والرمان!!
من اهم االقضية يف اقليم كوردستان والتي تشكل 
بوابة رئيسة للعالم الخارجي هي مدينة زاخو، والتي 
تش�كل مركز قض�اء زاخو الواقع جنوب غرب س�هل 
س�ندي الذي يش�تهر بخصوبته ومنتوجاته الزراعية 

املختلفة عىل طوال فصول السنة. زاخو مدينة جميلة 
وتتمت�ع باملي�اه الوف�رة والجو املناس�ب طوال فرتة 
العام. تقع عىل نهر خابور الذي يمر يف وسطها والذي 
يش�كل خطني ليقطع املدينة اىل نصفني وقد بني عىل 
اح�دى روافده جرس قدي�م حيث يرج�ع تاريخها اىل 

البهديني�ة.  االم�ارة  عه�د 
النه�ر لرتبط  يع�ود ه�ذا 
ثاني�ة ويمر بجان�ب قلعة 
قديمة مشكلة عىل ثمانية 
مزين�ة  مربع�ة  اعم�دة 
قديمة  تاريخي�ة  بنق�وش 
من�ذ االزل. وقض�اء زاخو 
مش�هور بزراع�ة اش�جار 
الح�ور والج�وز والرم�ان 
وبس�بب اراضي�ه الخصبة 

ومياهه الوفرة ينتج عنه انتاج كبر لهذه املحاصيل، 
اضافة اىل انه يش�كل املصدر الرئيس لخياطة االلبسة 
الكوردية »ش�ال وش�ابك«، ورغم ان هذه الصنعة قد 
قلت بس�بب عدم وجود املواد االساس�ية له�ا اال انها 

م�ا زلت باقية. وبس�بب ان املدينة تش�كل احدى اهم 
البواب�ات املطل�ة ع�ىل العال�م الخارجي فانه�ا تعترب 
مرك�زا مهما للتجارة، حيث يعم�ل الكثر من اهاليها 
يف هذه املهنة وهناك العرشات من الرشكات التجارية 
املوج�ودة يف املدينة. توجد الكثر من املواقع االثرية يف 
احصاءات  زاخ�و وحس�ب 
ده�وك  يف  االث�ار  مديري�ة 
هناك حوايل 159 موقعا قد 
تم تثبيته. وأهم تلك املواقع 
ج�رس دالل وقلع�ة زاخ�و 
وقلع�ة قوب�اد باش�ا واثار 
كيس�ته. وترتب�ط بقض�اء 
زاخ�و ث�الث نواح�ي ه�ي 
»رزكاري، دركار، باتيف�ا«، 
وتعد ناحية دركار من أهم 
مصاي�ف القضاء حيث ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 
يف فص�ل الصيف 32 درج�ة مئوية وخاصة يف مناطق 
رشان�ش ووادي بس اغا وراس س�ندي. اه�م جبالها 
هي زكره و خامتر وفيها الكثر من االماكن االثرية 
حيث تم تثبيت 48 موقعا اثريا يف مديرية اثار دهوك.

أميدي.. صدى الحضارة
 يقع قضاء اميدي يف شمال رشق مركز محافظة 
ده�وك ويبعد عنه�ا 70 ك�م. بنيت ه�ذه املدينة عىل 
قلعة طبيعي�ة حيث تبلغ مس�احتها االجمالية 17.5 
ك�م مرب�ع وارتفاعها 1000 قدم. تعت�رب هذه املدينة 
الصغ�رة اح�دى اهم امل�دن التاريخي�ة القديمة التي 
يرج�ع تاريخه�ا اىل عه�د االمرباطوري�ة االش�ورية. 
وكما يؤك�د علماء االثار ان مدينة اميدي هي »آمات« 
الت�ي يمر ذكرها يف وثائق االش�وريني يف عهد ش�مس 
أددي الخام�س )823 -810( قب�ل املي�الد وكتاب�ات 
أده دن�رارى الثالث )804 ،782( قب�ل امليالد اضافة 

اىل ذكره�ا يف كتاب�ات بابلية. وتش�تهر اميدي بروعة 
مناظرها واماكنها الس�ياحية مثل سيالف وسنجي، 
حي�ث تتمت�ع ه�ذه املواقع بتواج�د ينابي�ع طبيعية 
صافية باالضافة اىل وادي س�يالكي الذي تتواجد فيه 
الكثر من اشجار الفواكه بمختلف انواعها. وبالرغم 
م�ن قلة اراضيه�ا الزراعية اال انها تبقى الس�باقة يف 
تنوع خرضتها واش�جارها املثمرة حيت تستفيد من 
مي�اه الينابيع م�ن اجل ال�ري. باالضافة اىل تس�ير 
اعم�ال التج�ارة فيها وخاصة يف قري�ة دركني. ومما 
ال ش�ك فيه ان مدينة اميدي تعترب بح�د ذاتها متحفاً 
يضم الكثر م�ن االماكن التاريخية واالثرية القديمة، 
حي�ث تم تثبيت 34 موقعاً اثرياً م�ن قبل مديرية اثار 

دهوك فيها

حث الخطى نحو التطوير
ل�م يتمكن صديق�ي محمود بس�بب عجلته وهو 
يس�عى الس�تثمار الوق�ت وترتي�ب أمور س�فره اىل 
دهوك التي جعلني يف أشد الشوق لرؤيتها من التحدث 
ع�ن جميع مرافقه�ا الس�ياحية وأماكنه�ا الجذابة، 
لكنه أك�د يل إن الحكومة املحلية يف املحافظة تس�عى 
وبخط�ى ثابتة لتطوي�ر واقعها الس�ياحي والخدمي 
عرب مجموعة مش�اريع أنجز البع�ض منها، فيما زال 
البع�ض اآلخر قي�د اإلنج�از أو الدراس�ة والتخطيط. 
ومنه�ا مرشوع مجمع رسس�نك الس�ياحي ويتكون 
م�ن بن�اء 118 وحدة س�كنية س�ياحية ب�رأس مال 
ع�رشون مليون دوالر. ومجمع دهوك الند الس�ياحي 
والتج�اري وال�ذي من املؤم�ل له ان يس�هم بنهوض 
القط�اع الس�ياحي والفندقي يف املحافظة، وتس�عى 
املحافظ�ة لبن�اء س�بعة مجمعات س�كنية يف مكونة 
م�ن 2074 ش�قة ودارا س�كنية وكذلك بن�اء مجمع 
»بيرسي« الس�ياحي وفندق »جوارجرا« باالضافة اىل 

ثالثة مطاعم كبرة يف املحافظة. 
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• انش�غلنا أول أم�س بأخب�ار فريقنا الكروي وه�و ينازل خصمه 
الياباني؛ ويف داخلنا مقارنة محزنة عىل ضوء االس�تعدادات واملباريات 
التجريبية والدعم املقدم لفريق حّملناه لقب )اسود الرافدين( من دون 

ان نقّدم لألسود حتى )العلف( والعلف هنا املباريات التجريبية!!
ومم�ا زاد يف مقارنتن�ا املحزنة هو ح�ال )قناة الع�راق الرياضية( 
وأستوديو أخبارها الذي يشبه )دكانا( خاليا من الحاجيات؛ فضال عن 
برامجها التي بالكاد تّدعي أن لنا قناة رياضية؛ واملفارقة إن بثها )طوال 
24 ساعة( حسبما يقول موقع شبكة اإلعالم العراقي؛ وكانت املقارنة 
-واع�رتف بع�دم عدالتها- م�ع قن�وات رياضية أخرى هي املس�يطرة 
عىل اهتم�ام املتابع العربي؛ لكن قلنا عىس ولع�ل ان تنهض الرياضية 
العراقية هذه املرة وتسحب البساط من تحت أقدام منافساتها باعتبار 

ان الحدث عراقي بامتياز؛ وكان )خفا حنني( بانتظارنا!!
وال تقصر يف الكادر البرشي او املهارات..غر ان الدعم والتخصيص 
املايل هو الس�بب الرئييس بهذا البؤس؛ وكم كن�ت اتمنى لو ان ميزانية 
برنام�ج تعبان ك�)املقلوبة( قد انقلبت تخصيصاته لدعم هذه القناة؛ 
ألمك�ن لها عىل األقل ان توس�ع دكانه�ا وتضع عليه بعض اللمس�ات 

الجمالية.
• كل القن�وات التي كانت فرقها تش�ارك يف )التصفيات( اس�تعدت 
مبك�را لهذا الح�دث املهم والذي ال يقل أهمية عن أي حدث س�يايس أو 
اجتماع�ي؛ ب�ل يفوق�ه يف أحايني كث�رة.. وغالبا ما كان�ت التصفيات 
السياس�ية او الحزبية او االعتقاالت او املعاهدات التي ال يراد للش�عب 
االنتب�اه إليها تمرر تح�ت غطاء حدث ريايض كب�ر خصوصا اذا كان 
بأهمي�ة تصفي�ات كأس العال�م.. وال عجب ان ربط اح�د ما بني حكم 
اإلعدام عىل الهاش�مي وتوقيته مع لعبتنا مع اليابان؛ فلم تعد الرياضة 
لألسف غاية يف حد ذاتها، ولكنها بالنسبة لبعض املؤسسات السياسية 
والتجارية واملالية وس�يلة كس�ب عىل حس�اب الرياض�ة والرياضيني، 

ولعل يف قضايا الفساد بهذا املفصل ما يغني عن الدليل!!
• الربام�ج السياس�ية وتحليالته�ا خصوص�ا مع الربي�ع العربي؛ 
مألت أوق�ات فراغنا؛ وبرغم هذا اس�تطاعت األح�داث الرياضية كرس 
هذه القاعدة؛ وقد اثبت لن�ا اوملبياد لندن وعظمة االفتتاح والفعاليات 
واألرق�ام القياس�ية..ان الرياض�ة قادرة عىل رسقة األض�واء حتى من 
الربيع نفس�ه؛ وربم�ا من هذا املنطل�ق فان دولة مجهري�ة مثل قطر 
أضافت إىل غزوها اإلعالمي )الس�يايس( غزوا )رياضيا( بحيث أصبحت 

الجزيرة ومشتقاتها ضيفا ال مناص منه عىل موائد يومنا.
• قب�ل أكثر م�ن أربعني عاما؛ كان أس�توديو مؤي�د البدري حافال 
بالتشويق واالس�تضافات والفقرات التحليلية؛ مع العلم أن وقته دون 
الس�اعة.. واليوم لدين�ا )قناة خاصة( ب�24 س�اعة وهناك فقر مدقع 
يف كل يشء؛ وه�ذا ي�دل ع�ىل محدودية العقول التي ت�رشف عىل قطاع 
الرياضة يف ش�بكة األعالم العراق�ي؛ والتي -ربما أو مؤكد – أنها تعتقد 
ان الربامج الرياضية هي )الهامش عىل املتن( وما يلقى من )فتات( إىل 
املش�اهد هو منتهى الرفاه واإلقناع؛ وعىل العاملني يف )قناة الرياضة( 

تدبر حالهم فهذا هو املوجود؟!!
• يحرضن�ي هنا مثل ش�عبي عراقي يقول )كرصة خب�ز ال تثلم.. 
باك�ة فجل ال تفتح .. وأكل حتى تش�بع( كم ينطبق هذا املثل عىل حال 
زمالئن�ا يف قناة العراق الرياضية؛ فال تخصيص�ات.. وال دعم.. وقدموا 
للمش�اهد األجم�ل واألكثر دهش�ة؛ وال تنس�وا أن تتابعوا مس�ابقاتنا 

الخارجية؟!!

دكان اسمه:
 الرياضية العراقية

الكتابة باالزميل

    جواد الحطاب

خالل األربعينيات من القرن املايض لم يكن للحسني وعاشوراء ذكر 
يف تلك البقعة من بقاع العراق، فلم يكن الحس�ني س�وى ابن لفاطمة، 
حينم�ا يذك�ر يف املحافل الدينية يف تلك املدينة الت�ي تتعاىل فيها كل ليلة 
خمي�س أص�وات املؤدين للمدائ�ح النبوية، فاللغ�ة الرتكمانية يقابلها 
مدي�ح آخ�ر باللغ�ة الكردي�ة... تزلزل�ت األرض وتدفق النف�ط ونزلت 
النقمة ع�ىل هذه األمة فالنفط بالنس�بة للعراق كالغ�ادة التي يطمع 
الجميع بجمالها دون أن يتق�دم أحد للزواج منها وينهي معاناتها مع 
س�نوات العنوس�ة... جاءت املوج�ات األوىل من عرب الجن�وب ليعملوا 
كس�واهم م�ن س�ائر امللل يف نف�ط كركوك بع�د أن أتيح�ت اآلالف من 
ف�رص العم�ل له�م... رغم قس�وة الظروف وم�رارة الغرب�ة وصعوبة 
اللغ�ة وغرها من املنغصات التي ت�كاد أن تكون خارج طاقة البرش... 
انت�رش هؤالء الواف�دون يف أرجاء كركوك متخذين ألنفس�هم مجمعات 
س�كنية بائس�ة ال تتوفر فيه�ا أدنى مقوم�ات العي�ش إال أنهم ورغم 
ذلك، ما إن جاء عاش�وراء حتى تكاتفوا فيما بينهم وعملوا املس�تحيل 
ب�أن ال يمر عاش�ورهم ه�ذا دون أن يكون لهم كم�ا كان لهم يف أهوار 
الجنوب ذلك الهدير الذي ال ينقطع من الحزن والبكاء ولطم الصدور... 
التف�ت الكثرون ممن ج�اوروا هذه املجمعات إىل م�ا يحدث... وبدأت 
دورة الطبيعة تفرض نفس�ها فهؤالء األقوام املس�املون القادمون من 
أس�فل خارطة العراق ورغم كل ما يعانونه من عوز إال أنهم اظهروا يف 
عاشورهم أنهم أكثر شعوب العالم كرماً رغم مسحة الحزن التي كانت 
تغلف أجواء تلك التجمعات البائسة... بدأت الدائرة تكرب وباتت الحاجة 
قائمة إىل مكان أكثر انسجاماً مع املناسبة ومتطلباتها وبالفعل تنادى 
الكثرون ومنهم رجل عرف بغناه وكثرة أمواله اسمه خزعل التميمي... 
أنش�أت الحس�ينية األوىل وس�ط الجزء الجنوبي من املدينة عىل مقربة 
من ش�ارع أطلس أحد أهم ش�وارع كركوك فتناخ�ى يف بنائها الجميع 
م�ن أبناء الجنوب الوافدين إىل املدينة س�واء أولئك العاملون يف رشكات 
النفط أم العس�كريون العامل�ون يف الفرقة الثانية التي كانت تتخذ من 
كركوك مقراً لها ومع نهاية العقد الخامس من القرن املايض كانت أول 
حس�ينية يف كركوك ترف�ع يف آذانها )حي عىل خر العم�ل(... يف الوقت 
ذات�ه ع�اود الرتكمان من الش�يعة يف منطقة تس�عني صلتهم باملذهب 
وبدأت أوارص التقارب بينهم وبني العرب الجنوبيني من الشيعة دون أن 
يكون لهذا التقارب أي مساس بالنسيج االجتماعي ملدينة كركوك التي 
بدأت تتلون كالفسيفس�اء بع�د أن أصبح النفط ماركتها املس�جلة... 
ل�م تكن تلك الحس�ينيات يوماً مبع�ث قلق لآلخرين م�ن أبناء املذاهب 
والطوائف األخ�رى بل كانت دور عبادة ومنابر للتس�امح والتقارب... 
كانت الحس�ينية األوىل التي كان يديرها ش�يخ جليل هو الس�يد محمد 
الباق�ر تنأى بنفس�ها ع�ن أي تدخالت سياس�ية وحتى حينما يش�تد 
حم�اس املحتفل�ني بمواكب العزاء الحس�ينية أيام عاش�وراء وينفلت 
األمر يف طرح ش�عارات سياس�ية ومنها )ماك�و ويل إال عيل ونريد قائد 
جعفري( كان السيد يأمر بإغالق أبواب تلك الحسينية كي ال تدخل تلك 
الجموع القادمة من موكب الحاج س�لمان يف الطرف الجنوبي األقىص 
من املدينة إىل داخل الحس�ينية خش�ية أن تتخذ الس�لطات تلك الواقعة 
ذريع�ة للقص�اص منها... س�ارت األمور ب�ني مد وج�زر وأغلقت تلك 
الحس�ينية والحس�ينيات األخرى لعرشات املرات من قبل سلطة صدام 
وزبانيته بدعوى انتماء مصليها إىل حزب الدعوة... وعادت بعد سقوط 
الصنم لتعاود دورها كما هي املس�اجد األخرى املنترشة يف هذه املدينة 
وب�دأت تأخذ دوراً أك�رب عندما بات�ت بحبوحة الحري�ة والديمقراطية 
تتس�ع... إال أن غربان القاعدة وذئابها وأذن�اب صدام وزبانيته وجدوا 
ضالته�م فيها فكم�ا طالب العراقي�ون باجتثاث البعث قب�ل أن يفكر 
يف ذل�ك الرجل ذي الح�ذاء الصح�راوي )بريمر(... أراد ه�ؤالء اجتثاث 
الحس�ني، وش�يعته من كركوك. ربما يس�تغرب البعض ما الذي يدفع 
ه�ؤالء ملثل هذه األعم�ال الرشيرة التي طالت كل حس�ينيات وجوامع 
الش�يعة يف ليلة واح�دة... الجواب ال يحتاج إىل الكث�ر من التفكر فقد 
كان للش�يعة ومواكبهم ومس�اجدهم وحس�ينياتهم الدور األكرب يف أن 
تبقى كركوك مدينة عراقية ال مس�اومة عليها وأن من يريد أن يقتطع 
ه�ذا الجزء األغىل واألثمن من العراق س�يدفع الثم�ن غالياً خاصة وأن 
أبناءها من العرب الش�يعة والس�نة والرتكمان س�واء من تشّيع منهم 
أو من تس�نن وحتى األكراد مم�ن يريدون لهذا الوط�ن أن يبقى وطن 
الجميع سوف لن يسمحوا بذلك حتى لو سالت دماؤهم أنهاراً أن تذهب 
كركوك حصة لهذا أو لذاك... أنهم بفعلتهم الخسيسة أرادوا لكركوك أن 
تنزع عنها عباءتها العراقية وأن تفقد هويتها الوطنية وأن تصبح كما 
هي مدن البلقان مكاناً ملجازر ومقابر جماعية... لكنهم لن يفلحوا ما 

دام هنالك قلب ينبض بحب العراق.

بين السطور

تصدر عن مؤسسة المستقبل العراقية للصحافة والطباعة والنشر

جريدة المستقبل العراقي 
................................
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تشتـبـــك فيهــا األشـجــار بالميـــاه وهــديــل الطيـــور

دهـــوك.. جـــوهــرة الشـــمـــال وتـــاج الجـــمــــال األســـطـــوري

       المستقل العراقي/ متابعة

أس�فر اجتماع وزي�ر الطران، س�مر إمبابي 
مع ممثلني للمضيف�ني الجويني، عن عدة قرارات، 
أهمها الس�ماح للمضيفات بارت�داء الحجاب بناء 

عىل طلبهن.
ووفق�اً لوس�ائل إع�الم مري�ة فق�د تق�رر 
تشكيل لجنة لدراس�ة الئحة املضيفني وتعديالتها 
وط�رح البدائل الالزمة إلدارة القطاع وس�د العجز 
الدائم يف أع�داد الضيافة، بعد أن صدر قرار بتعيني 
70 مضيف�اً جوي�اً جاهزي�ن الس�تالم العمل.كما 

تمت االس�تعانة بع�دد 172 مضيفا جويا، س�يتم 
إنهاء إج�راءات التعيني لهم يف وق�ت قريب، فضالً 
عن اإلع�الن يف الصحف عن قبول دفعة جديدة من 

الضيافة الجوية. 
م�ن ناحيت�ه وافق الجه�از املرك�زي للتنظيم 
واإلدارة ع�ىل إنش�اء القط�اع املس�تقل للضياف�ة 
الجوي�ة، ويجري إصدار الق�رار التنفيذي وهيكلة 
القطاع.وأعلن ممثلو الضيافة الجوية أن طلباتهم 
كان�ت عام�ة ول�م تك�ن فئوي�ة أو مادي�ة وأنهم 
حريص�ون عىل الحفاظ عىل مصال�ح قطاع النقل 

الجوي ورشكة مر للطران.

       المستقل العراقي/ متابعة

عرض موقع »يوتيوب« مقطع فيديو 
يظه�ر موهبة فني�ة خارقة لفن�ان يقوم 
بالرس�م بكلت�ا يدي�ه يف اللحظة نفس�ها، 
بورتريه�ات )ص�ور  يق�دم  ذل�ك  ورغ�م 

الوجوه( رائعة لفنانني أمركيني. 
يف  ص�ن،  زيون�ان  الفن�ان  إن  يذك�ر 
العرشينيات من عمره، قّدم تجربة رائعة 
حني قام برس�م بورتريهني بكلتا يديه ويف 
لحظة واح�دة، أحدهما للفن�ان األمركي 

مورغ�ان فريم�ان، واآلخ�ر للفن�ان تي�م 
روبنز.وأضاف »أوديس�تي سنرتال«: رغم 
أن ص�ور الفنانني مورغ�ان فريمان وتيم 
روبن�ز ش�ديدة الروع�ة، لك�ن املبه�ر هو 
رسمهما بكلتا اليدين، إنه إبداع »مجنون«. 
الرس�ام زيونان صن علّم نفس�ه الرس�م، 
واهتم بالرس�م بالفحم والقلم الرصاص، 
وقام صن برس�م اللوحت�ني يف حوايل ثالث 
س�اعات، ثم ت�م ع�رض الفيدي�و بتقنية 
»ترسي�ع الوق�ت« ليظهر يف ح�وايل 2.51 

دقيقة.

يــــرســم لــوحــــتــيــن فــي آن واحــد!ألول مرة في مصر.. مضيفات طيران محجبات

       المستقبل العراقي/ متابعة

كاد أسد جبيل أن يودي بحياة األمريكي »روبرت 
بيغز« أثناء تجوله يف الطبيعة، وذلك بعد أن هاجمه 
فج�أة من الخلف لوال وجود الدبة التي أنقضت عىل 

األس�د ورضبته بأيديها حتى هرب بعيداً.بيغز -69 
عاماً من منطقة باراداي�س يف كاليفورنيا- أكد أنه 
كان يتج�ول يف الغابة حيث ش�اهد الدبة وصغرها 
ثم تاب�ع طريقة ليجد فجأة أس�د يهج�م عليه من 
الخلف، فحاول اإلمساك ببعض األحجار التي كانت 

بجانب�ه لكنه فوج�ئ بانقضاض الدبة عىل األس�د 
حتى هروبه ثم ذهبت إىل صغرها من دون االقرتاب 
من روبرت.األمريك�ي أوضح قراءته ملا فعلته الدبة 
بأنها خش�يت من تعرض األس�د لصغرها فقامت 

بالذهاب لتخويفه ثم ذهبت بعيداً مره أخرى.

نهـــشــه األســـد.. فـأنـقـذتــه الــدبــــة !!

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

ينابيعها تجري 
من حيث تدري وال تدري.. 
وحرارتها ال تتجاوز الـ36 

درجة مئوية !!

أشجار الحور
 والجوز والرمان ترصع 
وجناتها.. وطيبة أهلها 

تسّر الزائرين 


