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التغيري تطالب بتطبيق الديمقراطية يف كــردستــان

العراق يف املرتبة 36 بقائمة الشعوب السعيدة

         بغداد/ المستقبل العراقي   
كش�فت مصادر مطلعة عن صدور مذكرات اعتقال بح�ق جميع مدراء المصارف األهلية في بغداد والمحافظات 

. عل�ى خلفي�ة األوامر الصادرة باعتقال س�نان الش�بيبي و13 من مدراء أقس�ام وش�عب البنك المركزي  ق�ي ا لعر ا
وأضاف�ت المص�ادر لوكالة “ايبا” ان ص�دور مذكرات االعتقال بحق هؤالء يأتي بس�بب 

ش�بهات حول عمليات كبرى لغس�يل األموال وتهريب العمل�ة الصعبة الى الخارج 
من خالل المش�اركة المباش�رة ألكثر م�ن 10 مصارف أهلية وغير المباش�رة في 

عمليات بيع الدوالر عن طريق مزادات البنك المركزي المثيرة للجدل داخل األوساط 
السياس�ية واالقتصادية، مشيراً الى ان حالة من الترقب والخوف تسود أجواء عمل 

تل�ك المصارف حالي�ا مما أدى الى ش�ل تعامالتها وإرباك في عمله�ا واحتمالية حدوث 
خلخلة في سعر صرف الدوالر األمريكي إزاء الدينار العراقي. 

عىل ذمة “ايبا”

مذكرات قبض ضد مجيع مدراء املصارف األهلية !!

ص 3 

كرد سوريا »هيدون« السالح القطري لـ »العامل الكردستاين« !!

إيقاف تسليح بغداد مقابل االستثامر يف كردستان !!

البرصة.. أوضاع أمنية خميفة وخالفات 
سياسية تعكس مستقباًل جمهوالً

ها مس��ؤول حكوم��ي ونائب في النزاه��ة !! الش��ركات التركي��ة في الموانئ.. س��رقات كبرى وراء
نؤيده والوطني:  الكردستاني  المحافظات..  ح��دود  ترسيم  نرفض   : ل�����           العراقية 

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

بي بي سي: السعودية تهرب »شحنات أسلحة« 
لدعم ما يدعى »الجيش العراقي الحر«

 ص 3

         المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر دبلوماس�ي عن خالف كبير نش�ب بين جبهة الدعم المعارضة 
الس�ورية بس�بب إقليم كردس�تان الع�راق، الفت�اً إل�ى المعارضة الس�ورية من 
الك�رد باعوا وأهدوا األس�لحة التي زودته�م بها قطر والس�عودية لحزب العمال 
الكردس�تاني. وقال المصدر في تصريح خص به “المس�تقبل العراقي” أنه “بعد 
ان عثر عناصر مخابرات تركية تطارد العمال الكردس�تاني على أسلحة تبين أنها 

منحت أصال إلى الجيش السوري الحر نشبت المشكلة”، مضيفاً أنه “تبين في ما 
بع�د ان هنالك دورا كرديا عراقيا في العملية”. وأش�ار المص�در إلى أن هذا األمر 
“سبب إيقاف تزويد المعارضة السورية باألسلحة منذ شهرين فضالً عن المطالبة 
بنقل إدارة الجيش الس�وري الحر من تركيا الى س�وريا”. وأكد أن “الفس�اد نخر 
الجيش الس�وري الحر”، مضيفاً أن “عدداً من قياداته أقيلوا على خلفية االشتراك 

ببيع األسلحة لجهات من بينها العمال الكردستاني بمساعدة إقليم كردستان”. 

ص13

ص2

ص14

ص2

الشارقة حتتفي بصدور كتابني 
للقاص املبدع مجعة الالمي

ص12

البحرين حائرة بني 
»وصاية« بريطانية و 
»سيطرة« سعودية !!

           بغداد/ المستقبل العراقي
طالبت لجنة متابعة م�رض الكوليرا في 
تقرير رفع لرئاس�ة الوزراء أمس بتخصيص 
مبل�غ س�تة ملي�ارات دين�ار لتجهي�ز مواد 
معقم�ة للمي�اه لمواجه�ة الوب�اء، وفيم�ا 
أكدت وج�ود حواضن لميكروب�ات المرض 
ف�ي المناط�ق النائية، قرر رئي�س الحكومة 
مناقشة التقرير في الجلسة المقبلة لمجلس 
ال�وزراء. وجاء في التقري�ر ان “اللجنة التي 
كلفها رئيس مجل�س الوزراء نوري المالكي 
لمتابعة موضوع انتش�ار وب�اء الكوليرا في 
المحافظات المتاخمة إلقليم كردس�تان في 
كركوك وديالى طالب�ت المجلس بتخصيص 
مبل�غ س�تة مليارات دين�ار لتجهي�ز الدوائر 
المعني�ة بم�واد معقم�ة للمي�اه لمواجه�ة 
الوباء”. وأض�اف التقرير أن “هناك حواضن 
لميكروبات وباء الكوليرا في بعض المناطق 
النائي�ة ف�ي محافظت�ي كرك�وك وديالى”، 
مؤش�را ل�”عدم وجود متابعة ل�دى الدوائر 
الصحية والمعنية ف�ي المحافظتين للوقاية 

من المرض او الحد من انتشاره”. 

6 مليارات دينار ملواجهة 
وباء الكولريا !!

العــراق.. إىل لعبــة حمــور 
الشـــــــر !!

ص5

ص3

ص2

األسلمة ... والبحث عن رشعية 
»احلرب« عىل اإلرهاب

ص20

وانقلب الس��حر على الس��احر

المستقبل العراقي/خاص   
كش�ف مصدر أمني عن أن األمن الكردي »األسايش« تتعامل مع إيران بشكل يثير الغرابة، 
الفتاً إلى أنه يحق ألي كردي من إقليم كردس�تان العراق الس�فر بال تأش�يرة أو س�مة دخول 
س�وى ان يحصل على كتاب من االس�ايش. وقال المصدر الذي فضل عدم الكش�ف عن اسمه، 
ل�«المس�تقبل العراقي« إن »الكتاب عبارة عن ترخيص دخول الحدود اإليرانية يعدُّ كتأش�يرة 
دخول«، مبيناً أن »اإليرانيين يدخلون اإلقليم بال تأش�يرة س�وى موافقة تش�به التي تصدرها 
االش�ايس«. وأبدى المصدر اس�تغرابه من االتفاقي�ة بين الجانبين، مؤك�داً أنه »يكمن خلفها 
س�ر كبير«، مش�يراً إلى أن »اإلقليم يعامل تركيا بطريقة تختلف عن التي يتم التعامل بها مع 
إي�ران«، موضحاً أن هذا األمر »يؤكد وجود اتفاقيات إيرانية كردية غير معلنة، وأن الكرد يتم 
معاملته�م من قبل ايران وكأنهم تابعون إلي�ران«. ولفت إلى أن التهم التي تلفق ضد األحزاب 

ق من قبل من يملكون عالقات وطيدة مع إيران. العربية بأنها »موالية إليران« تلفَّ

االسايش يف احضان ايران.. وتركيا خارج اللعبة !!

            المستقبل العراقي/خاص
ق�ال مصدر مقرب من حزب الدعوة أن الخالفات التي تحصل بين مجموعة كبيرة من قادة الحزب 
وبي�ن رئيس الوزراء نوري المالكي والمجموعة المحيطة به س�ببها الخطابات اإلعالمية التي تصدر 
عن مقربين من رئيس الحكومة.وأكد المصدر في تصريح ل�«المستقبل العراقي« ان »التحالف الوطني 
العراقي فقد أصدقاء من بينهم قيادات في التحالف الكردستاني، وآخرون في القائمة العراقية، ومن 
كتل أخرى بس�بب تصريحات مستش�ار المالكي علي الموس�وي وتصريحات سامي العسكري وعلي 
الدباغ وحس�ين الشهرس�تاني«. وأش�ار إلى أنه حضر اجتماعاً ضم قيادات رفيع�ة في حزب الدعوة 
تناول�وا خالله كل المواضيع المتعلقة بالوضع الحال�ي، والتنافر الكبير بين األحزاب والكتل النيابية، 
مبيناً ان قادة الكتل لديهم »بطانة« من مستشارين وناطقين إعالميين تحترف اشعال الفتن من خالل 
التصريحات، مضيفاً ان معركة التصريحات اإلعالمية التي تدار بالوساطة من قبل هؤالء يجب أن يتم 
ايقافها من قبل القادة أنفسهم ألنها ستقود البلد الى حرب طائفية ومذهبية وقبلية. وذكر أن مسألة 
هاً بأن الحزب سيلجأ  تصفية الحسابات والتسقيط المتبادل هي اساس الخراب الذي يعيشه البلد، منوِّ

إلى حلول قد تكون ُمرَّة، لكنها ضرورية وملحة في المرحلة الراهنة، بحسب قوله.

محترفو الفتن يدقون اإلسفين 
بين المالكي و »الدعوة« !!

قريب��ًا جدًا في 

باإلمجاع.. السادس والعرشين من الشهر اجلاري 
ص3اول ايام عيد االضحى املبارك 

»القاعدة« 
.. ال قاعدة 

هلا
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

كي�ف تنظر السياس�ة األميركي�ة لالنفتاح 
العراقي الجديد على السياس�ة الروسية وكيف 
تقيم أداء السياس�ة العراقية وه�ي تتطلع الى 
ت�وازن م�ن الن�وع ال�ذي ال تفهم�ه السياس�ة 
األميركي�ة والعراق مازال تحت الفصل الس�ابع 
االممي واألموال العراقية ف�ي البنوك األميركية 
واألميركي�ون يدرك�ون ان اي اس�تدارة عراقية 
باتجاه الشرق يعني استدارة مماثلة ضد محور 
الغ�رب، وه�ل ب�دأت مرحل�ة انهي�ار العالقات 
األميركية العراقية؟!. الس�ؤال ال�ذي البد منه.. 
أي�ن تس�ير السياس�ة العراقي�ة ف�ي ظ�ل هذا 
التباين الشديد في حركة السياسة الدولية التي 
تتحرك على بلدان الربيع العربي خاصة س�وريا 
التي تمثل محور اس�تقطاب ش�ديد بين محور 
الش�ر الذي تس�ميه الواليات المتحدة األميركية 
"سوريا وإيران ولبنان من خالل حزب الله" في 

مواجهة محور الشيطان األكبر وأوروبا؟!.
نحن فقدنا خارطة الطريق التي من خاللها 
نتح�رك على بن�اء الق�وات المس�لحة وتدعيم 
العمل�ة الوطنية وحماية الث�روة الوطنية وبناء 
االس�تقرار السياس�ي الداخلي، ومن خالل تلك 

الحالة يتخب�ط الواقع، ويتخبط السياس�يون، 
ويتأس�س جو جدي�د في هذا اإلط�ار له مالمح 
وق�وى  وأح�زاب  كت�ل  بي�ن  تت�وزع  ومعال�م 
سياس�ية، والطريق الوحيد الذي ترك لنا، هو ان 
نختار حتفنا السياس�ي واالقتصادي بين فكي 
كماش�ة المحورين الش�ر واألكبر األميركي وال 
س�بيل س�وى س�بيل الموت على قارعة الطرق 
المجهول�ة!. ه�ل نمل�ك عالق�ات متوازن�ة مع 
دول العالم خاصة الوالي�ات المتحدة األميركية 
وروس�يا وفرنس�ا والنيتو وإيران، ام أننا صرنا 
نهب�ا للتج�اذب الش�ديد بين محور المش�اريع 
السياسية الدولية واإلقليمية؟!.نحن نناور على 
جبهات المحاور وال نملك ستراتيجية سياسية 
واضح�ة ف�ي كيفي�ة التعاط�ي مع السياس�ة 
الدولية، مع اننا ندرك وصانع القرار السياس�ي 
في الدولة العراقية يدرك ان العواقب السياسية 
س�تكون وخيمة أذا ما اتس�عت دائ�رة التعاون 
بين العراق وروس�يا على حس�اب جو العالقات 
السياس�ية والعس�كرية بي�ن الع�راق وأمريكا 
والس�بب ان الع�راق محس�وب عل�ى المح�ور 
األميركي األوروبي، وان اية توجهات ستراتيجية 
لشراء سالح او التعاقد على صفقة من اي نوع 
بين البلدين كفيلة ب�ان تخدش فضاء العالقات 

الكبيرة بين العراق األميركي وأوروبا.
كانت اوروب�ا في بغداد، وكان األمين العام 
للنيت�و في الع�راق دائم�ا ما يوح�ي أن العراق 
ف�ي الحاضنة الغربية، وهو ش�يء كان العراق 
محس�ودا عليه من قبل األط�راف العربية ذاتها 
الت�ي تتودد ف�ي العالقة مع الوالي�ات المتحدة 
واوروب�ا، لك�ن الذي ح�دث وعك�س رغبة غير 
مفهوم�ة ه�و االس�تدارة المفاجئ�ة ومجم�ل 
اإلج�راءات الت�ي صاحبت تس�اهل العراق أمام 
مجموع�ة التح�دي اإلقليمية "ايران وس�وريا" 
حيث تظن الوالي�ات المتحدة ان العراق يتعاون 
م�ع النظ�ام الس�وري ويتعامل مع اي�ران بما 
يخف�ف لها بعض الضغ�ط المالي واالقتصادي 
في اطار ما اش�يع ح�ول دعم العمل�ة النقدية 
االيرانية!. ما يهم االميركيين أن ال يصل التعاون 
واالنفتاح العراقي على روسيا ضمان النفط من 
ان يتسرب لمشاريع الطاقة الروسية الن النفط 
ه�ذا أه�در دم�اء آالف الجن�ود االميركيين في 
الحرب اإلقليمية األخي�رة التي أطاحت بصدام، 
وم�ن األولى ان يكون النف�ط من حصة تحريك 
"الديمقراطي�ة"  لضم�ان  األميركي�ة  الطاق�ة 
ومنعا للش�يوعية من ان تطل برأسها ثانية من 

بين ثنايا الدب الروسي!. 
عل�ى وف�ق ه�ذه الرؤي�ة يمك�ن اعتب�ار 
االنعطاف�ة األميركي�ة على روس�يا ج�زءا من 
رس�الة م�ن ان الع�راق ليس بالض�رورة عراقا 
أميركيا بل هو جزء من السياس�ة الدولية التي 
تتحرك ف�ي اطار االنس�جام م�ع ثوابتها، كما 
االنس�جام مع متطلبات المصال�ح، وليس بلدا 
تابع�ا.. لكن هل العراق الحالي يتحرك وفق هذا 
اإلط�ار أم إن المس�ألة لها عالقة باس�تقطاب 
سياس�ي اكبر م�ن طاقة العراق عل�ى الصمود 
بوجه العاصفة واالنسجام مع متطلبات ثوابته 

الوطنية واستقاللية قراره؟!.
الفت�رة المقبل�ة ستكش�ف ان كان العراق 
يتح�رك ف�ي إط�ار مح�ور ام ان�ه منفل�ت من 
سياسة المحاور ويحاول ان يبني لنفسه فلكا.. 
بعيدا عن أفالك اآلخرين التي بدت واضحة على 

خريطة االستقطاب والشد اإلقليمية!.

العــراق.. إىل لعبــة حمــور الشــر !!

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي أمس عن عزم 
العراق افتتاح ملحقية عس�كرية في كوريا الجنوبية، 
مؤكدا على ضرورة االس�تفادة م�ن التجربة الكورية 
في كافة المجاالت، فيما أشار السفير الكوري إلى أن 
حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو ستة 

مليارات دوالر. 
وق�ال المالك�ي في بيان صدر ع�ن مكتبه، امس، 
على هامش استقباله الس�فير الكوري في بغداد كيم 
هي�ن ميونغ إن "عمل الش�ركات الكوري�ة في العراق 

جي�د"، مؤكدا على أهمية "تطوير العالقات مع كوريا 
في جميع المج�االت وخاصة التجاري�ة واالقتصادية 
والعلمية". ودع�ا المالكي إلى "فتح آفاق التعاون في 
المج�االت الثقافي�ة والعلمي�ة وزيادة ف�رص التعليم 
للطلب�ة العراقيين ف�ي الجامع�ات الكورية، خصوصاً 
الت�ي تدرس باللغ�ة اإلنجليزي�ة"، مؤك�دا أن "العراق 
سيفتتح ملحقية عسكرية في كوريا". وأشاد المالكي 
ب�"التجرب�ة الكوري�ة وما حققته من نتائج للش�عب 
الك�وري والنهوض من بي�ن الركام"، مؤك�دا ضرورة 
"إف�ادة الع�راق من ه�ذه التجرب�ة". م�ن جانبه جدد 
الس�فير الكوري في العراق كي�م هين ميونغ "حرص 
بالده على توسيع التعاون وتطوير العالقات مع العراق 
في المجاالت االقتصادية والتجارية والعلمية"، مؤكداً 
أن "العالق�ات المش�تركة بين البلدين ش�هدت تطوراً 
كبيراً عقب زيارة رئيس ال�وزراء العراقي إلى كوريا". 
وأش�ار ميونغ إلى أن "مس�توى التبادل التجاري بين 
البلدين وصل بين خمس�ة إلى ستة مليارات دوالر بعد 
أن كان في السابق خمس�ة ماليين دوالر فقط"، الفتا 
إل�ى "ارتفاع التعاون في الجان�ب التعليمي وإمكانية 
تدريس الطلبة العراقيين في الجامعات الكورية باللغة 

اإلنجليزية".

               البصرة / المستقبل العراقي

اكد نائ�ب عن محافظة البص�رة، االربعاء، اغالق القنصلي�ة البريطانية 
في المحافظة، مش�يرا إلى أن هذا القرار يكش�ف تراج�ع الوضع االمني في 
المحافظة والبالد. وقال حسين االسدي إن "القنصلية البريطانية في البصرة 
ستغلق، وهذا االمر يؤكد تراجع الوضع االمني". وأضاف أن "على االجهزة ان 
تع�ي أن ه�ذا الملف يقع على عاتقه�ا ويجب توفير الحماي�ة لكافة البعثات 

ف�ي الب�الد". وكان وزير الخارجية البريطان�ي وليام هيغ اعلن 
ان بالده س�تغلق قنصليتها في البص�رة، ثاني اكبر مدن 

العراق وابرز مركز تجاري في البالد، في اطار اجراءات 
التقش�ف التي اعلنته�ا لندن. وس�توفر بريطانيا من 
خ�الل اغالق القنصلي�ة في البص�رة 5.6 مليون ليرة 

استرلينية 1.4 مليون دوالر سنويا.

           بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ت وزارة العدل رفض مجلس الوزراء 
مش�روعاً لإلس�راع في تنفيذ أحكام اإلعدام. 
وق�ال المتح�دث الرس�مي لل�وزارة حي�در 
الس�عدي في بي�ان أصدره أم�س أن "البيان 
الصادر عن هيئة صوت الضمائر المس�تقلة 
يحوي لبس�اً في نق�ل المعلومات عن   وزير 

العدل حسن الشمري". 
وأض�اف إن "البيان أش�ار إلى أن الوزير 
أكد خالل لقائ�ه وفد الهيئة انه قدم مقترحا 
لمجلس الوزراء لتصحيح الثغرات القانونية 
الت�ي يس�تفيد منه�ا بع�ض اإلرهابيين في 
تأخير تنفيذ حكم اإلعدام"، مبينا أن "الوزير 
يأمل بأن ال تتداخل هذه الفقرات مع الملفات 

السياس�ية ولي�س كم�ا ذكر من ان رئاس�ة 
الوزراء لم تستجب لمطالبته". 

وأوض�ح الس�عدي إن "ال�وزارة ليس�ت 
من اختصاصها التس�ريع ف�ي تنفيذ أحكام 
اإلع�دام، س�واء بالوع�ود او غيرها، بس�بب 
المتعلق�ة  والفني�ة  القانوني�ة  اإلج�راءات 
باس�تكمال األحكام القطعي�ة بعد مصادقة 
رئاس�ة الجمهوري�ة عليها"، مش�يرا الى إن 
"الوزارة جه�ة تنفيذية غير مخولة بالتدخل 
في اإلجراءات والضوابط القانونية المتعلقة 

بتسريع أحكام اإلعدام". 
وتابع أن "الوزير حدد الثغرات القانونية 
الت�ي تؤخر تنفيذ أحكام اإلع�دام، والمقدمة 
الى مجلس الوزراء بتكرار وإعادة المحاكمة 

للنزالء الصادرة بحقهم أحكام إعدام".

           بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ت كتلة التغيير إلى تطبيق الديمقراطية بش�كل حقيقي بإقليم كردس�تان واعتماد 
مبدأ حقوق اإلنسان في تعامل حكومة اإلقليم مع مواطنيها.

وقال النائب عن كتلة التغيير بايزيد حسن لمراسل وكالة أنباء المستقبل، أن :"الحديث 
ع�ن انتخابات مجالس المحافظات مازال مبكرا خالل الوقت الحالي ، والتي من المتوقع أن 
تجري في ش�هر نيس�ان المقبل، أي يعني انها ستجرى بعد ستة أشهر تقريبا"، وأضاف أن 
"كتلة التغيير تستعد بشكل جيد لهذه االنتخابات وقد استكملت كافة االجراءات اللوجستية 

والمادية لخوض تلك االنتخابات".
وبي�ن أن "ما تس�عى إليه كتلة التغيير خالل المرحلة المقبل�ة هو تطبيق الديمقراطية 
الحقيقي�ة في إقليم كردس�تان، فضال عن احترام حقوق اإلنس�ان من قب�ل الحزب الحاكم 
وكافة األطراف المشاركة في العملية السياسية في اإلقليم، بحيث تحترم حقوق المواطنين 

بشكل عام".
يذك�ر أن المفوضية العلي�ا لالنتخابات قد اجرت خالل االيام القليلة الماضية العديد من 

االجتماعات بهدف تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

العراق يعتزم افتتاح ملحقية عسكرية
 يف كوريا اجلنوبية

إغالق القنصلية الربيطانية يف البرصة

العدل تنفي رفض احلكومة مرشوعًا  
لإلرساع بتنفيذ أحكام اإلعدام

التغيري تطالب بتطبيق الديمقراطية 
يف كــردستــان

           بغداد/ المستقبل العراقي

ش�دد عضو التحالف الكردستاني ازاد ابو 
بكر زينل، أن في حال بقاء المشكالت من دون 
ايج�اد حل لها، واس�تمرار التهج�م على إقليم 
كردس�تان ورئيس�ه مس�عود بارزاني، يجعلنا 
نط�رح خيارات عديدة ومنها س�حب الثقة عن 
المالكي. وقال زنيل إن رئيس إقليم كردس�تان 
مس�عود بارزاني ليس خطراً على العراق ولوال 
مبادرته لما تشكلت الحكومة الحالية ومجلس 
الن�واب العراق�ي، مبين�اً: أن التصريحات التي 
أطلق�ت من قبل نائب مقرب من رئيس الوزراء 
نوري المالكي، اتجاه رئيس اإلقليم غير مبررة 

وليست صحيحة بحقه.

وتابع النائب الكردس�تاني ف�ي حال بقاء 
المش�اكل م�ن دون ايجاد حل له�ا ومنها عقد 
االجتماع الوطني، واستمرار التهجم على إقليم 
كردس�تان ورئيسه مس�عود بارزاني، سيجعل 
الكردس�تاني يط�رح خي�ارات أخ�رى، مؤكداً 
أن واح�دا من هذه الخيارات اس�تجواب رئيس 

الوزراء نوري المالكي وسحب الثقة. 
ولف�ت زينل ال�ى الخطوات الت�ي يتخذها 
رئي�س الوزراء ومنه�ا في التعاقد مع روس�يا 
والتشيك حول صفقات األسلحة وغياب اإلرادة 
لح�ل المش�اكل، تش�كل خطراً على مس�تقبل 
العراق وليس ش�خصه. وكانت أطراف العملية 
السياس�ية، تعقد آماال كبيرًة على عودة رئيس 
الجمهورية جالل طالباني الى بغداد بعد رحلة 

العالج التي اس�تغرقت ثالثة اشهر في المانيا، 
لحل المشاكل السياسية التي أصبحت تأثر في 
مؤسس�ات الدولة، اال أن هذا األمل بات ضعيفاً 
بس�بب التصريحات المتش�نجة التي أطلقتها 

بعض الكتل السياسية.
إل�ى ذل�ك أس�تبعد القي�ادي ف�ي ائت�الف 
دولة القانون ش�اكر الدراج�ي، معاودة بعض 
الكتل السياس�ية لطرح خيار سحب الثقة عن 
رئيس الوزراء، وذلك الن األسباب الرئيسية لها 
انتهت، مش�يراً الى أن التحالف الوطني  ماضي 

بمعالجة المشاكل بين الكتل.
وق�ال الدراج�ي إن التصري�ح اإلعالمي ال 
يعني الموقف السياس�ي الي م�ن المتحدثين، 
او  للتحري�ض  تتخ�ذ  التصريح�ات  وبع�ض 

تحريك الط�رف األخر للجدية بالح�وار، مبيناً: 
أن التصريح�ات اإلعالمية تبق�ى إعالمية مالم 

تكون ناطقه بلسان حال الجهة المعنية.
وأضاف الدراجي أن التحالف الوطني سائر 
بمعالج�ات المش�اكل وكيفي�ة التعام�ل معها 

وإيجاد السبل الكفيلة لحلها. 
وكانت أط�راف العملية السياس�ية، تعقد 
آم�اال كبي�رًة عل�ى ع�ودة رئي�س الجمهورية 
ج�الل طالبان�ي ال�ى بغ�داد بعد رحل�ة العالج 
التي اس�تغرقت ثالثة اش�هر ف�ي المانيا، لحل 
المش�اكل السياس�ية التي أصبح�ت تؤثر على 
مؤسس�ات الدولة، اال أن هذا األمل بات ضعيفاً 
بس�بب التصريحات المتش�نجة التي اطلقتها 

بعض الكتل السياسية.

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت هيئ�ة اإلذاع�ة البريطاني�ة "ب�ي 
بي س�ي" عن دخ�ول كميات كبيرة م�ن العتاد 
واألس�لحة الخفيف�ة دخلت األراض�ي العراقية 
عب�ر حدوده المش�تركة مع الس�عودية لتمويل 
الجيش العراق�ي الحر الذي يتزعمه المدعو طه 
الدليمي. ووفقاً ل�"بي بي س�ي" فإن ش�حنات 
من األس�لحة خصص�ت للجي�ش العراقي الحر 
دخلت عب�ر الح�دود العراقي�ة الس�عودية وتم 
تس�لمها من قب�ل قيادي مكلفين م�ن قبل طه 
الدليمي زعيم الجي�ش العراقي الحر، ونقال عن 
مراس�ل ال�"بي بي س�ي" إيان بانيل انه شاهد 
"ثالثة صناديق ش�حن آتية من ش�ركة س�الح 

س�لمت لق�ادة من الجي�ش العراق�ي الحر عبر 
منفذ الرقعي الحدودي، الى ان تم تس�ليمها الى 
قاعدة يس�تخدمها مس�لحون الجيش الحر في 
منطقة الوديان. وأوضحت الهيئة انه لم يتس�ن 
لهم معرفة الطريقة التي تم من خاللها وصول 
صناديق محملة بالعتاد واالس�لحة إلى العراق، 
كم�ا انه ل�م ُيس�مح لمراس�لها باالط�الع على 
محتوياتها. وفي سياق متصل، حصلت البي بي 
س�ي على اعتراف ألحد حرس الحدود، كاش�فا 
عن ش�حنات الذخيرة التي دخل�ت عبر الحدود 
الفاصل�ة بي�ن الس�عودية والعراق كان�ت آتية 
من شركة داس�تان األوكرانية المتخصصة في 
صناعة األسلحة التي تس�تخدم بحراً والقذائف 
الصاروخي�ة. وذك�ر ايض�اً ان هن�اك صفقات 

مش�بوهة تعق�د م�ع ضب�اط كبار ف�ي حرس 
الح�دود من اج�ل ادخال هذه الكمي�ات الكبيرة 
من األسلحة الخفيفة والعتاد وضمان وصولها 
ال�ى مأواها األخي�ر الذي يس�يطر عليه الجيش 

العراقي الحر. 
وكان الش�يخ ط�ه الديلمي اعل�ن في وقت 
س�ابق عن تش�كيل الجيش العراق�ي الحر على 
غ�رار الجيش الس�وري الح�ر ونقل�ت مصادر 
قريبة منه ان طالئع الجيش العراقي الحر بدأت 
العمل العسكري في محافظتي األنبار والموصل 
العراقيتي�ن. وأوضحت أن الجيش العراقي الحر 
ب�دأ في توجيه ضربات عس�كرية لما س�ّماهم 
"فل�ول جي�ش المنطق�ة الس�وداء" ف�ي تل�ك 

المحافظتين وعدة مراكز حدودية مجاورة.

الكردستـاين: التهجـم عىل اإلقليـم يستفـزنا..
 نائـب يـرد: ال عـودة لسحـب الثقـة

يب يب يس: السعودية هترب "شحنات أسلحة"
 لدعم ما يدعى "اجليش العراقي احلر"
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               بغداد/ المستقبل العراقي

صادقت المفوضية العليا المس�تقلة لالنتخابات أمس على نظامي الشكاوى والطعون 
وتحديث س�جل الناخبين. وقال الناطق باس�م المفوضية صفاء الموس�وي في بيان تلقت 
"المس�تقبل العراقي" نس�خة منه، إن "مفوضي�ة االنتخابات صادقت الي�وم على قانوني 
الش�كاوى والطعون وتحديث س�جل الناخبين اس�تعدادا النتخابات مجال�س المحافظات 

المقبلة في العام 2013". 
يذك�ر أن مجل�س الن�واب قد ص�وت في وقت س�ابق عل�ى أعضاء مجل�س مفوضية 
االنتخابات الجديدة والتي تس�لمت مهامها للتحضير إلجراء انتخابات مجالس المحافظات 

المقررة مطلع العام المقبل.

املفوضية تصادق عىل نظامي الشكاوى وسجل الناخبني



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
بغداد/ المستقبل العراقي

عدَّ رئيس هيئة الحج والعمرة الش�يخ محمد تقي المولى احتفال المس�لمين بعيد االضحى المبارك في يوم 
واح�د بمثابة رس�الة بالغ�ة االهمية للداللة على وحدة الصف االس�امي تج�اه اعداء االس�ام وكل من يحاول 

االساءة للمقدسات.
وعب�ر الش�يخ المولى ف�ي تصريح عقب وصوله ال�ى مكة المكرمة ع�ن “تفاؤله باالجواء التي تس�ود بين 
المسلمين السيما في موسم الحج الحالي”. واضاف “اننا نرى في عيد االضحى المقبل فرصة لجميع المسلمين 

لكي يوحدوا صفوفهم ويواجهوا الهجمة الشرسة ضد الدين االسامي وشخصية الرسول االكرم”.
واعلن المراجع االربعة العظام في النجف االش�رف ان امس االربعاء هو غرة شهر ذي الحجة. وكانت وكالة 
“الفرات نيوز” نقلت عن مراس�لها في النجف االش�رف ان المراجع االربعة العظام اجمعوا على ان يوم الجمعة 
المصادف 26 / 10 / 2012 س�يصادف اول ايام عيد االضحى المبارك وهو ما يتوافق مع ما أعلنته الس�عودية 

بشأن أول أيام العيد.

باإلجماع.. السادس والعشرين من الشهر الجاري اول ايام عيد االضحى
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     المستقبل العراقي / خاص  
شهدت مدينة البصرة منذ أكثر من ثاثة أيام انتشارا مكثفا 
للسيطرات ومفارز التفتيش عقب اختطاف أحد كبار الضباط 
في مديرية ش�رطة البصرة، ومقتل ضابط كبير آخر قبل نحو 
من أسبوع، كذلك بسبب حادثة اغتيال محافظ البصرة األسبق 
محم�د الوائلي، فضا ع�ن حوادث أمنية جنائي�ة أخرى بينها 
اختط�اف واغتصاب وقتل أطفال، القضية التي تؤكد أن الفعل 
األمني في المدينة يتعرض لهزات عنيفة قد يكون المستهدف 
فيها كتل وشخصيات سياسية من ناحية، فيما ترجح تقارير 

أخ�رى أن أيدي خارجية تعمل م�ع عماء محليين لها على 
زعزعة أمن المدينة التي  تسعى حكومتها المحلية لتكون 

عاصم�ة العراق االقتصادية ومح�اوالت أخرى لتفعيل 
حركة االس�تثمار والبناء والتطوير.ويبدو أن 

حادثة هروب السجناء اإلرهابيين من قصر 
الس�راجي قبل نحو من عامين، واعترافات 

زعيم المجموع�ة اإلرهابية التي عرضتها 
قن�اة الفيح�اء الفضائية حرك�ت ملفات 
كثي�رة، بينه�ا الته�م الت�ي قيل�ت بحق 
المستش�ار األمني في مكت�ب محافظ 
البصرة العميد جب�ار الحمداني، والتي 
تحدثت عن تلق�ي الحمداني مبلغ 140 
أل�ف دوالر أميركي لق�اء ابتزاز إحدى 
الش�ركات األمنية، حيث ق�ال المدعو 
محم�د “عامل خدمة ف�ي مكتبه” انه 
كان يلعب دور الوس�يط ف�ي العملية، 

وان�ه تم االتف�اق مع الش�ركة األمنية 
بواق�ع  المذك�ور  المبل�غ  دف�ع  عل�ى 

40000 دوالر للوس�يط ال�ذي ت�م الق�اء 
القب�ض علي�ه  و1000000 دوالر للحمدان�ي 

الذي أش�ارت المصادر إلى ان الق�وات األمنية بانتظار صدور 
مذك�رة إلقاء قبض قضائية ضده، بحس�ب م�ا ورد في موقع 
مجل�س المحافظة.لك�ن مص�ادر مؤكدة من داخ�ل المجلس 
قال�ت بعدم صح�ة التهم الموجهة للحمدان�ي، وبطان كل ما 
ذك�ر به�ذا الش�أن، وأن قضية قانونية س�تقدم ض�د الموقع 
ال�ذي نش�ر الخبر، مش�يرة إل�ى أن التهمة ه�ذه تتعلق بملف 
اإلرهابيين الهاربين من سجن القصور الرئاسية، الذي كشف 
عن�ه الحمدان�ي، وفي�ه تداخات سياس�ية وأمنية 
غاية في العمق، ومعلوم�ات خطيرة والتهمة 
وجه�ت ل�ه ك�ي ال يكش�ف ع�ن التفاصيل 
الخاص�ة به�روب المجموع�ة اإلرهابي�ة، 
مع احتمال الكش�ف عن مش�اركة أس�ماء 
سياس�ية مهمة في عملية الهروب تلك.من 
جانبه�ا، أعلن�ت األجه�زة األمنية، بحس�ب 
مصدر موقع مجلس المحافظة، أنها ألقت 
القبض على المدعو “محمد” احد أعضاء 
مكت�ب المستش�ار األمني 
في  لتورطه  للمحاف�ظ 
وف�ي  فس�اد،  قضاي�ا 
ينف�ي  ال�ذي  الوق�ت 
الحمدان�ي  ع�ن  التهم�ة 
مص�در مقرب م�ن ديوان 
المحافظ�ة، يش�ير مص�در 
ف�ي المجل�س إل�ى ان جهات 
أش�ارت ف�ي وق�ت س�ابق ال�ى 
محاف�ظ  مكت�ب  ف�ي  فس�اد  وج�ود 
البصرة ومستش�اريه، فيما كشفت مفارز 
االس�تخبارات عن�د منف�ذ س�فوان الحدودي 
أنها ألق�ت القبض عل�ى مدير المنفذ متلبس�اً 

بتلقي رش�ى في إطار حملة لمكافحة الفس�اد وإلقاء القبض 
عل�ى المفس�دين.إلى ذلك، كش�ف مجلس محافظ�ة ألبصرة، 
أم�س األول عن اتخاذ إج�راءات جديدة للح�ؤول دون هروب 
ألس�جناء تقضي أولها تبادل عدد من الس�جناء بين محافظة 
البص�رة وذي قار. أكد ذلك رئي�س اللجنة األمنية في المجلس 
غان�م المالكي، منوها بأن�ه تم البدء بتطبيق سياس�ة جديدة 
واتخ�اذ إجراءات تح�ول من دون هروب الس�جناء والحد من 
عمليات التهريب الجماعي للس�جناء بواسطة تبادل السجناء 
بي�ن المحافظات”، مبينا إن “هذا اإلجراء يأتي في إطار خطة 
متكاملة للحيلولة دون تفش�ي ظاهرة هروب السجناء، حيث 
تم اعتماد مناطق جغرافية متقاربة لتس�هيل مثول المتهمين 
أم�ام المحاك�م المختصة وكذلك تقليل المش�قة على األهالي 
ف�ي أوقات الزيارات المس�موح بها للحد م�ن عمليات هروب 
الس�جناء م�ن بعض الس�جون العراقية”، مش�يرا إلى “تبادل 
399 سجينا من المودعين في سجون اإلصاح التابعة لوزارة 
الع�دل بي�ن البص�رة وذي ق�ار”. كما “تم تس�ليم الس�لطات 
المحلي�ة المختص�ة ف�ي ذي قار 220 س�جينا بينما تس�لمت 
سلطات البصرة 179 سجينا في ظل إجراءات أمنية مشددة”.

تجدر اإلش�ارة إل�ى أن منطقة القصور الرئاس�ية في البصرة 
ش�هدت هروب مجموعة من الس�جناء الذي�ن ينتمون إلى ما 
يسمى “دولة العراق اإلسامية”، الذين فروا من محل إيداعهم 
في القصور، إضافة الى حوادث كثيرة شهدها العراق لعمليات 
هروب لس�جناء كان آخرها التهريب المنظم لس�جناء س�جن 
تكريت.وبين خافات سياس�ية، ش�خصية وحزبية، ووالءات 
خارجية تظهر وتختفي أحيانا بين عدد من كبار المس�ؤولين 
المحليين في البصرة تضعف قبضة السلطات األمنية وتضيع 
ف�رص محاس�بة المقصرين تك�ون فرص ظه�ور الجماعات 
المسلحة أوفر وهذا ما حصل ويحصل في مدن العراق التي ال 

أحد يتنبأ بمستقبلها األمني.

العفلو خلال  إقلرار  الغلرايب: 
الدورة احلالية

            بغداد/ المستقبل العراقي
طال�ب القيادي في دولة القانون س�عد المطلبي، رئيس إقليم كردس�تان بااللتزام 
بالدستور وبسياسة السلطة االتحادية. وقال المطلبي أن “على رئيس إقليم كردستان 
االلتزام بالدستور وبسياسة السلطة االتحادية لحل الخافات الموجودة بين الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ة اإلقلي�م”. وأضاف أن النفط يش�كل العامل األساس�ي القتصاد 
الع�راق وتصديره يجب أن يكون ضم�ن الحكومة االتحادية وعائداته هي ملك لجميع 
الشعب. وكان عضو عن ائتاف دولة القانون النائب ياسين مجيد، أعرب عن استيائه 
من سياس�ية رئيس إقليم كردستان مس�عود بارزاني، ووصفه بأنه “خطر حقيقي” 

على العراق.

العراقية لل                        : نرفض قانون إعادة ترسيم حدود 
املحافظات.. الكردستاين والوطني: نؤيده

املطلبي: بارزاين ملزم باخلضوع للسلطة االحتادية

القانون: لكردستان عاقات »غري مرشوعة« بل »إرسائيل«الوردي: مساعي طالباين إىل نقطة الصفر

الوطني يسعى لتعديل الدستور

        المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر
ستخوض القائمة العراقية صراعها وحيدة مع التحالفين 
الوطني والكردس�تاني فيما يخص التصويت على مش�روع 
قانون إعادة ترس�يم حدود المحافظات المش�مولة بالمادة 
140 الذي لم يتم طرحه حتى اآلن للتصويت عليه في مجلس 
الن�واب. ويبدو ذلك واضح�اً من ردود األفع�ال التي اطلقها 
ن�واب الكتل الكبيرة الث�اث بعد أن أعلنت اللجن�ة القانونية 
النيابي�ة مصادقته�ا عل�ى القان�ون األح�د الماض�ي. وقال 
النائ�ب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني ل�”المس�تقبل 
العراقي”، “العراقية ترفض جميع االمور التي من شأنها أن 
تتاع�ب او تغير الحدود االدارية ل�كل المحافظات العراقية. 
نح�ن ض�د التغيي�ر الديموغرافي ال�ذي تتبناه بع�ض الكتل 
واالحزاب السياس�ية اآلن”. وينص ه�ذا القانون الذي قدمه 
رئي�س الجمهورية جال طالباني في 2011/1/11 لمجلس 
النواب في مادته األولى على أن “تلغى المراس�يم والقرارات 
كافة وأية تش�ريعات أخرى كان النظام الس�ابق قد أصدرها 
بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة 
وتاعبا بالحدود اإلدارية للمحافظ�ات واالقضية والنواحي 
في أنحاء جمهورية العراق كافة”. فيما تنص المادة على أن 
“ينفذ هذا القانون من تاريخ نش�ره في الجريدة الرسمية”. 
وجاء في فقرة األسباب الموجبة “قام النظام المباد بإجراء 
تغيي�رات غي�ر عادل�ة عل�ى الح�دود اإلداري�ة للمحافظات 
واالقضي�ة والنواحي ف�ي مختلف أنح�اء جمهورية العراق، 
متاعبا بها كما يش�اء من خال إصداره مراس�يما وقرارات 
جمهوري�ة وتش�ريعات أخرى، ول�م تكن تل�ك التغييرات قد 
أجري�ت لمنفع�ة أبناء الش�عب العراقي وإنم�ا تمت لتحقيق 
األه�داف السياس�ية لذل�ك النظ�ام وإلحكام س�يطرته على 
المواطني�ن بمختلف أطيافهم، وبهدف إلغ�اء تلك التغييرات 

وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل قيام النظام، ش�رع هذا 
القانون”. وق�ال النائب الكرطاني ل�”المس�تقبل العراقي”، 
“يج�ب أن يكون هذا الموضوع على وفق الخرائط والبيانات 
الت�ي كان�ت معتمدة لدى الدول�ة العراقية الس�ابقة، خاصة 
بع�د قيام الجمهورية العراقية في العام 1958”. وأضاف “ال 
نري�د أن نأخذ اس�تحقاقات محافظات معين�ة ونعطيها الى 
محافظات اخرى تبعا للتغير السياسي او خارطة التحالفات 
السياسية او المصلحة الفئوية او الحزبية في هذه المرحلة”، 
مشيرا الى انه “يجب الحفاظ على ثوابت المحافظات االدارية 
بشكلها الحالي، ألن هذا يعتبر تاريخ وحضارة، ويجب علينا 
أن نحاف�ظ على ه�ذا اإلرث الحضاري العظي�م للعراق”.من 
جهته، قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان 
ل�”المس�تقبل العراقي” ان “التغيي�رات االدارية التي حدثت 
السباب روتينية غير مشمولة بهذا القانون، ولكن التغييرات 

السياس�ية والديموغرافية والعنصرية فهذه من المفروض 
اعادة النظر فيها”. وتاب�ع “هناك تغييرات ادارية حدثت في 
زم�ن النظ�ام المباد ألس�باب اكثرها ديموغرافية واس�باب 
سياس�ية تقريب�ا”، الفت�ا ال�ى إن “ص�اح الدي�ن اصبح�ت 
محافظ�ة كبيرة بعد أن اض�اف لها النظام المب�اد جزءاً من 
كركوك وم�ن محافظات اخرى باعتباره�ا محافظة صدام، 

هذا على سبيل المثال”.
 وأقّر عثمان بأن “هناك تفصيات ومش�كات، المسألة 
ليس�ت بالس�هلة”.أما النائ�ب ع�ن التحال�ف الوطن�ي عب�د 
الحس�ين عبطان فقد أكد ل�”المس�تقبل العراقي” إن “هناك 
ش�يئاً واضح�اً للجمي�ع الي�وم بش�أن ح�دود المحافظات، 
بعض المحافظات مس�احتها شاس�عة ج�دا وتجاوزت على 
محافظ�ات مجاورة لها، فأصبحت بعض المحافظات تمتلك 
مس�احات شاس�عة من االراضي ومحافظات اخرى صغيرة 

جدا، باعتبار انه تم التجاوز على اغلب اراضيها”. وقال “هذا 
ما دفع برئاس�ة الجمهورية الى أن تقدم مشروع قانون الى 
مجل�س النواب لتعديل الحدود االدارية للمحافظات”.وإذا ما 
ت�م تطبيق القانون ف�إن العديد من المحافظات المش�مولة 
به س�تفقد مساحات واس�عة كبيرة من أراضيها، خصوصا 
محافظة صاح الدين، التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 
وش�كلت بقرار م�ن نظام صدام حس�ين مطلع س�بعينيات 
الق�رن الماضي بعد ضم بعض االقضي�ة والنواحي إليها من 

محافظات بغداد وكركوك.
 فيما أكدت اللجنة القانونية النيابية، في 14 تشرين األول 
2012، أن قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة 
بالمادة 140 سيشمل مناطق النخيب والرحالية وعين التمر 
في محافظة االنبار، مبينة أن هذا القانون سيعيد حدود تلك 

المحافظات إلى ما كانت عليه قبل العام 1968.

البرصة.. أوضاع أمنية غري تقليدية وخافات سياسية تعكس مستقبًا جمهوالً

       بغداد/ المستقبل العراقي
اعتب�رت القيادي�ة ف�ي كتل�ة الح�وار في 
مجلس النواب لقاء مهدي الوردي، أن مساعي 
رئي�س الجمهورية ج�ال طالباني رجعت الى 
نقط�ة الصفر في جمع الكتل السياس�ية على 
طاولة االجتم�اع الوطني، بس�بب تصريحات 
األخي�رة ألح�د ن�واب ائت�اف دول�ة القانون.

وقال�ت ال�وردي إن الوضع السياس�ي الحالي 
لي�س ما تتمن�اه الكت�ل السياس�ية، وأن الكثير 

منها تدع�و للتهدئة واالبتعاد عن التصريحات المتش�نجة، مش�يرة ً 
ال�ى أن التصريحات األخيرة التي صدرت من احد نواب دولة القانون 
أثارت زوبعة جديدة وأرجعت من جهود رئيس الجمهورية  الى نقطة 
الصفر. وأضافت النائب بات من الصعب على رئيس الجمهورية جمع 
الفرق�اء للتوافق على الحلول، مش�يرًة الى وج�ود غاية لدى البعض 

بعدم حل المشاكل من خال خلق األزمات بين فترة وأخرى. 

       بغداد / المستقبل العراقي
ع�ّد النائب ع�ن ائت�اف دولة القان�ون فؤاد 
الدوركي أمس مخاوف الكرد من تسليح الجيش 
العراق�ي “غي�ر مب�ررة”، وفي حين أك�د أهمية 
التسليح لمواجهة التحديات التي تحيط بالعراق، 
اته�م إقلي�م كردس�تان بإقام�ة عاق�ات “غير 
مش�روعة” مع دول عديدة بينها إسرائيل. وقال 
فؤاد الدورك�ي إن “اعتراضات بعض قادة الكرد 
عل�ى صفقات األس�لحة التي عقدت مع روس�يا 
وجمهورية التش�يك غي�ر مبررة”، مؤك�دا أنهم 
“يري�دون عراقا ضعيفا يدار م�ن أربيل”. واتهم 
الدورك�ي إقلي�م كردس�تان ب�”إقام�ة عاق�ات 
غير مش�روعة م�ع دول عديدة بينها إس�رائيل، 
في حي�ن أن النظام الفدرالي ال يس�مح لألقاليم 

بإقامة عاقات خارجية بمعزل عن إرادة ورغبة 
أن  الدورك�ي  واعتب�ر  االتحادي�ة”.  الحكوم�ة 
“س�فر رئيس الوزراء نوري المالكي إلى روسيا 
وجمهورية تشيكيا وعقده صفقات كبيرة لشراء 
األس�لحة يجب أن يوضع في إط�اره الطبيعي”، 
مؤكدا أن “العراق محاط بمشاكل إقليمية كبيرة 
وعليه أن يس�تعد لمواجه�ة تداعياتها من خال 
تس�ليح الجيش”. فيما اعتب�ر النائب عن ائتاف 
دولة القانون أيضا محمد الصيهود إن المطالبات 
بعدم تسليح الجيش العراقي هدفها إبقاء الدولة 
العراقي�ة “ضعيفة”، وفي حي�ن أكد انه ال يمكن 
تس�ليح ق�وات البيش�مركة ألنه�ا منفصلة عن 
المنظوم�ة العس�كرية، دعا إل�ى ضمها للجيش 

العراقي ليتم تسليحها. 

التصويت عليه »يقلص« صالح الدين واألنبار
ّ

  المستقبل العراقي/خاص
قال مصدر سياسي بارز إن رئيس إقليم كردستان مسعود 

بارزاني أبلغ مقربين منه أن العاقات الروس�ية التشيكية 
- العراقي�ة أمر يثير القلق، مؤك�داً أن الكرد ينظرون بعين 
الخ�وف للتحركات من ه�ذا القبيل. وأوض�ح المصدر في 
تصريح ل�«المس�تقبل العراقي« أن اإلقليم يتحرَّك من اجل 
الحيلولة دون تمرير اي صفقة عس�كرية لصالح الحكومة 

المركزي�ة، مبين�اً انه اس�تقطب أكثر من 200 ش�ركة أميركية تمث�ل بمجملها أكثر من 
100 نائب أميركي في الكونغرس. وأكد أن اإلقليم اس�تقطب هذه الش�ركات ألنها تمثل 
مس�ؤولين سياسيين أميركيين في حكومة الرئيس باراك اوباما، موضحاً أن استقطاب 
الشركات يأتي كشرط مقابل دعم مساعي اإلقليم في منع تسلح حكومة المركز. وأشار 
إلى أن الش�ركات األميركية ستحصل على عقود اس�تثمار مقابل إيقاف عقود التسليح. 
وبي�ن المص�در ان بارزاني كلَّ�ف مقربين منه بإرضاء وإس�كات أي أص�وات كردية قد 
تتعالى حيال سياسته الجديدة، عازياً ذلك إلى ان قضية تسليح حكومة المركز تؤثر في 
وج�ود الكرد، معتبراً أنها قضية وجود.ولفت إلى أن بارزاني مجبر على منح االميركان 
هاً بأن كا من القائمة  كل ما يريدونه مقابل منع المالكي من حيازة أسلحة روسية، منوِّ

العراقية وعشائر في المنطقة القريبة يساندونه في هذا األمر، على حد المصدر.

بارزاني قلق من تطور العالقات العراقية ـ الروسية

إيقاف تسلليح بغداد مقابل االستثامر 
يف كردستان !!

        بغداد/ المستقبل العراقي
 أك�دت النائ�ب ع�ن كتل�ة األح�رار 
مص�رة  كتلته�ا  أن  الغراب�ي  إقب�ال 
الع�ام  العف�و  قان�ون  إق�رار  عل�ى 
ول�ن نس�مح بترحيل�ة إلى ال�دورة 
البرلماني�ة المقبل�ة. وبينت الغرابي 
في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه أن »هناك كتا سياسية 
تس�عى لعرقل�ة إقرار قان�ون العفو 

العام بحجة ع�دم التوافق على بعض 
الفق�رات ال�واردة في ه�ذا القانون«، موضح�ة أن »هناك 
الكثي�ر م�ن التعديات أجريت على قان�ون العفو العام بما 
يتناس�ب مع متطلبات الكتل السياسية، الفتة إلى أن األيام 
المقبلة ستش�هد التصويت على قانون العف�و العام وذلك 
بعد أن تضمن عدت مقترحات من ش�أنها إنهاء اعتراضات 

أعضاء مجلس النواب.
وأضاف�ت أن اغل�ب المعتقلي�ن اعتقلوا بدوافع سياس�ية 
وخاص�ة في محافظ�ة الديوانية ما يوج�ب اإلفراج عنهم 

السيما انه لم يدانو بأي جرم يذكر.

          بغداد/ المستقبل العراقي 
 كش�ف عضو مجلس النواب عدنان المياحي عن تفاصيل 
مشروع ورقة اإلصاحات، متوقعاً نجاح هذا المشروع إذ 
صدقت نوايا الكتل السياسية، مشيراً 
إل�ى أن من فقرات اإلصاح تش�كيل 
لجنة للتعديات الدس�تورية لاتفاق 
عل�ى بعض البن�ود المختل�ف عليها 
في الدستور. وقال المياحي انه “ إذا 
صدقت نوايا الكتل السياسية وكانت 
لديه�م الجدية بحل األزمة س�ينجح 
رئي�س الجمهوري�ة ج�ال طالباني 
بتقريب وجهات النظر لحل الخافات العالقة بين الفرقاء 
السياس�يين، مطالباً األطراف السياس�ية األخرى بإثبات 
حس�ن النية وعل�ى الخص�وص رئيس القائم�ة العراقية 
اياد عاوي”. وأض�اف أن ورقة اإلصاحات التي طرحها 
التحال�ف الوطن�ي ليس ورق�ة وإنما مش�روع إصاحي 
يتضمن مجموعة م�ن القضايا تتعلق بالجانب الحكومي 
اف�كار  لبل�ورة  الدس�تورية  واالصاح�ات  والتنفي�ذي 
وصياغ�ات مش�تركة للتفاه�م والخروج بنتائ�ج يمكن 

تطبيقها على ارض الواقع. 
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إقال�ة محاف�ظ  تع�ددت أس�باب 
الش�بيبي،  س�نان  المرك�زي  البن�ك 
ومذك�رات القب�ض بلغ�ت 30 مذكرة 
تش�مل المحافظ ونائب�ه. ونفت لجنة 
النزاه�ة أن تك�ون ملفات فس�اد وراء 
س�بب  إن  مؤك�دة  الش�بيبي،  إقال�ة 
اإلقالة هو اتهامه بالتقصير الذي أدى 
إلى تدني س�عر الدين�ار العراقي أمام 
الدوالر األميركي قبل أش�هر. أما نائب 
الش�بيبي، مظه�ر محم�د صالح، فقد 
نفى بدوره صدور مذكرة قبض بحقه، 
وق�ال إن الموض�وع “غي�ر رس�مي” 
حت�ى اآلن. وكانت أنب�اء متضاربة قد 
تحدث�ت عن وجودة مذكرة قبض بحق 
الش�بيبي قبل أن تؤكدها لجنة النزاهة 
أمس، وقب�ل أن يعلن مجل�س الوزراء 
إقال�ة الش�بيبي وتعيين رئي�س ديوان 
الرقاب�ة المالي�ة عب�د الباس�ط تركي 
خلفاً له بش�كل مؤقت. وكان الشبيبي 
ف�ي حينه�ا يش�ارك ف�ي اجتماع�ات 
النق�د  الس�نوية لصن�دوق  الجمعي�ة 
والبنك الدوليين في العاصمة اليابانية 
طوكيو. وكان قد أكد انه سيعود لبغداد 
بعد انتهاء االجتماعات، لكنه اتجه من 
طوكيو الى أوروبا، وُيعتقد انه موجود 
ف�ي العاصم�ة السويس�رية فيينا في 
الوق�ت الراهن. وكش�ف رئي�س لجنة 
النزاه�ة النيابي�ة أمس ع�ن وجود 30 
مذك�رة توقيف صادرة بحق الش�بيبي 
ونائب�ه. وق�ال رئي�س لجن�ة النزاهة 
به�اء األعرج�ي إن “قضي�ة محاف�ظ 
البن�ك المرك�زي المق�ال ال عالقة لها 
بملف�ات مالية أو عمليات فس�اد كما 
روج لها، إنما س�بب اإلقال�ة صدر اثر 
تعليمات خاصة بالش�بيبي وإجراءات 
أدت ال�ى زي�ادة س�عر ال�دوالر مقابل 
الدينار العراقي”. وأضاف االعرجي إن 
“مذكرات توقيف صدرت بحق الشبيبي 

ونائبه وهي 30 مذكرة، اال إن مذكرات 
منع سفر لم تصدر”. 

وم�ن جهته نف�ى نائ�ب محافظ 
البن�ك المركزي ص�دور مذكرة توقيف 
رس�مية بحق�ه عل�ى غ�رار المحافظ 
س�نان الش�بيبي، الفت�اً ف�ي الوق�ت 
نفسه إلى تلقيه “إشارات” من جهات 
حكومية لتس�لمه البن�ك المركزي في 
الم�دة المقبل�ة. وق�ال مظه�ر محمد 
صالح إن “أي شيء رسمي بخصوص 
مذكرات توقيف�ي لم يصل حتى اآلن”. 
وأك�د صال�ح ان�ه متواجد ف�ي العراق 
حالياً ويم�ارس مهام عمله ب�”صورة 
طبيعي�ة”. وقال “س�معت من أطراف 
بوج�ود مذك�رة توقيف بحق�ي إال أن 
الموضوع حتى اللحظة غير رسمي”. 
وبش�أن قرار مجلس الوزراء القاضي 
بإعف�اء محاف�ظ البن�ك المركزي من 
منصب�ه ق�ال صال�ح “ش�خصيا ل�م 
أتفاج�أ من القرار، وأنا أؤمن بالتغيير. 
خ�دم  فالرج�ل  للش�بيبي  وبالنس�بة 
لمدة تس�ع س�نوات في هذا المنصب 
بالتغيي�ر”.  قض�ت  البل�د  ومصلح�ة 
وكشف صالح عن تلقيه “إشارات” من 
جهات حكومية ونيابية لتسلمه مهام 
البنك المركزي في المدة المقبلة، وأنه 
“سيوافق على هذا المنصب”. وبشأن 
قرار تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية 
عبد الباسط تركي وكالة محافظا للبنك 
المركزي قال صالح “شخصيا ال اعرف 
تركي وال اس�تطيع تقييمه لكن القرار 
وقتي”. وقال صالح “وجود فس�اد في 
عم�ل البنك يعتبر من القضايا الخطرة 
الت�ي تعال�ج بش�كل ف�ردي م�ن قبل 
النزاهة، وليس لها عالقة بالسياس�ات 
النقدية”. وأش�ار الى إن “السياس�ات 
األش�خاص  ونزاه�ة  ش�يء  النقدي�ة 
وع�دم نزاهتهم ش�يء آخ�ر، وخلطها 
بهذا الش�كل أم�ر صع�ب”، معتبراً أن 
“مس�ؤولي البنك المركزي ال يفقهون 

بالسياس�ة وال يعرف�ون م�ا إذا كانت 
هذه القضية مسيسة أم ال”.

ويعق�د البن�ك المركزي جلس�ات 
يومي�ة لم�زاد العملة عدا أي�ام الجمع 
في�ه  وتش�ارك  الرس�مية،  والعط�ل 
مجموع�ة م�ن المص�ارف العراقي�ة، 
تتم فيها عمليات بيع وش�راء العمالت 
المرك�زي  البن�ك  ويق�وم  األجنبي�ة، 
بعملية تحوي�ل العم�الت المباعة إلى 
الخارج لبعض الش�ركات والمواطنين 
مقاب�ل عمول�ة معينة. وش�هد س�عر 

ص�رف ال�دوالر ف�ي نيس�ان الماضي 
أعلى مستوى له أمام الدينار منذ نحو 
أرب�ع س�نوات ف�ي األس�واق المحلية 
وه�و 1320 دين�ارا ل�كل دوالر، بع�د 
ان كان مس�تقرا عند مس�توى 1230 
دينارا لل�دوالر الواحد. وعزا الش�بيبي 
في مناس�بات عدي�دة أس�باب ارتفاع 
صرف الدوالر أمام الدينار العراقي إلى 
ضع�ف اإلنتاج المحل�ي وقلة صادرات 
العراق “عدا النفط”، وضعف إجراءات 
الحكومة في جذب رؤوس األموال الى 

العراق، فضال عن األوضاع السياس�ية 
المتوت�رة داخليا وإقليمي�ا، والحصار 
االقتص�ادي ال�ذي تعان�ي من�ه بعض 
دول الجوار. الى ذلك، حذر عضو لجنة 
النزاه�ة البرلماني�ة عزي�ز العكيل�ي، 
األربع�اء، من وجود “ني�ة مبيتة” لدى 
الحكوم�ة لالس�تحواذ عل�ى الهيئ�ات 
المس�تقلة وجعلها تابعة له�ا، معتبراً 
أن التحقيقات بش�أن البن�ك المركزي 
يج�ب أن تك�ون س�رية حفاظ�اً على 
س�معة وقيمة الدين�ار العراقي. وقال 

عزي�ز العكيل�ي إن “هناك ني�ة مبيته 
لالستحواذ على الهيئات المستقلة من 
قب�ل الحكوم�ة من أج�ل أن تكون تلك 
الهيئات غير مس�تقلة”، مبيناً أنه كان 
يتوقع “االتهامات بحق البنك المركزي 
منذ مدة بعيدة الس�يما بعد االتهامات 
الت�ي وجه�ت لهيئات مس�تقلة أخرى 
االنتخاب�ات”.  ومفوضي�ة  كالنزاه�ة 
واعتب�ر العكيلي، وه�و نائب عن كتلة 
المواطن أن “لجنة النزاهة لم تش�ترك 
ف�ي التحقيق�ات الجارية ض�د رئيس 

البن�ك المرك�زي ونائب�ه”، مؤك�داً أن 
“اللجنة التي تم تش�كيلها بهذا الشأن 
كان�ت برئاس�ة نائ�ب رئي�س مجلس 
وعضوي�ة  الس�هيل  قص�ي  الن�واب 
رئي�س اللجن�ة المالية حي�در العبادي 
وعض�و اللجنة هيثم الجب�وري، وهما 
م�ن نف�س الكتل�ة إضافة إل�ى ممثل 
ع�ن دي�وان الرقاب�ة المالي�ة وهيئ�ة 
النزاهة”. وأضاف العكيلي أن “اللجنة 
حققت ووجدت فس�اداً، إال أننا ال نعلم 
طبيعته”، مش�يراً إلى أن “التحقيق ما 
زال مس�تمراً، ول�م يثبت الفس�اد على 
رئي�س البنك المرك�زي حتى اآلن وهو 
غير مدان”. وأع�رب العكيلي عن أمله 
ب�أن “ال تك�ون هذه القضي�ة كقضية 
لالنتخاب�ات  المس�تقلة  المفوضي�ة 
التي اتهمت رئي�س المفوضية وأثبتت 
المحكم�ة براءت�ه”، مؤك�داً أنه “كان 
ينبغ�ي أن يك�ون التحقيق س�رياً في 
ه�ذه القضي�ة حفاظ�اً عل�ى العمل�ة 
وسمعتنا وقيمة الدينار العراقي، إال أن 
الضجة اإلعالمية غير صحيحة”. فيما 
قال القيادي ف�ي ائتالف دولة القانون 
كمال الساعدي إن “الذين يدافعون عن 
م�ا يجري في البن�ك المركزي العراقي 
هم ثالث فئ�ات”، مبينا أن “األولى هم 
أصح�اب البن�وك الذي�ن يعملون تحت 
واجهات سياسية والفئة الثانية بعض 
السياس�يين والن�واب الذي�ن يدخلون 
ويجن�ون  بواجه�ات  البن�ك  م�زادات 

ماليين الدوالرات”. 
وأضاف الساعدي أن “الفئة الثالثة 
هم الذين يمولون اإلرهاب”، مشيرا إلى 
أن “ج�زءا من أموال البن�ك تذهب الى 
بي�روت وعمان ودبي”، بحس�ب قوله. 
وأكد الس�اعدي، وهو عض�و في لجنة 
النزاهة، “ال اتهم محافظ البنك س�نان 
الش�بيبي، بل اتهم بعض السياس�يين 
الذين تضرروا كثيرا من إيقاف عمليات 

الفساد في البنك المركزي”.

النزاهة تؤكد صدور مذكرة قبض ضد الشبيبي ونائبه.. واألخير ينفي

في إعقاب جريمتي اغتصاب الطفلتين »بنين وعبير«

املـواطـن: احلكـومـة تنـوي اهلـيـمنـة علـى اهليـئـات املستـقلــة..
القانون: »سياسيون« ترضروا من إيقاف الفساد يف »املركزي« !!

حقوق اإلنسان تدعو إىل جهد حقيقي الجتثاث ظاهرة انتشار املخدرات بني الشباب
       بغداد/ المستقبل العراقي

قالت وزارة حقوق اإلنس�ان إن ما 
ح�دث مؤخراً م�ن حوادث تك�ررت تم 
فيها اغتصاب أطف�ال وقتلهم وآخرها 
الطفل�ة “بنين علي عبد” وعمرها أربع 
س�نوات قبل أسابيع إنما هي تصرفات 
إجرامية ذات طابع جنائي بحت دخيلة 
عل�ى مجتمعن�ا “نس�تنكرها وندينها 
كما يدينها كل الشرفاء في هذا الوطن 

والعالم”.
وأش�ارت إل�ى أّن جريمة اغتصاب 
ذات  حي�در”  “عبي�ر  الطفل�ة  وقت�ل 
الخمس س�نوات الجمع�ة الماضي قد 
ارتكبها “عش�رة م�ن المجرمين الذين 
ال يتجاوزون العشرينات من أعمارهم 
وهم تح�ت تأثير المخ�درات، وكان رد 
الفعل والتحرك السريع للقوات األمنية 
ق�د أدى إلى إلقاء القب�ض على ثمانية 

منهم”.
وش�ددت الوزارة في بي�ان، تلّقت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي”  “المس�تقبل 
عل�ى أن هذه الجرائم تش�كل مؤش�راً 
خطيراً يتطلب تحركاً مس�ؤوالً لوضع 
الحل�ول الناجع�ة لكثير م�ن المخاطر 
م�ن  ب�دءاً  واس�تيعابها  االجتماعي�ة 
مكافحة المخدرات ومحاربتها لما لها 
من آثار خطيرة على المجتمع وشبابه. 
م�ن جانبها، دع�ت وزارة الداخلية إلى 
تكثيف الجهد األمني واالستخباري في 
القض�اء على خاليا تروي�ج المخدرات 
ف�ي  التفتيش�ية  الدوري�ات  وتكثي�ف 
المحافظ�ات،  ف�ي  النائي�ة  األماك�ن 
فضالً عن إيج�اد فرص عمل للعاطلين 
الش�باب منه�م  العم�ل خاص�ة  ع�ن 
وفت�ح المراك�ز الترفيهي�ة والرياضية 
أله�واء  تركه�م  وع�دم  الس�تيعابهم 

المفسدين بإغوائهم وانحرافهم.
ه�ذا  ف�ي  يتأت�ى  أن�ه  وأك�دت 
المج�ال بالدرجة األخ�رى الدور االكبر 
للمرجعي�ات الديني�ة ودواوين األوقاف 
لحث رج�ال الدين من خ�الل منابرهم 
وخطبهم ومجالس�هم الدينية للتثقيف 
على القيم واألخالق اإلسالمية الحميدة 
واالبتع�اد ع�ن المحرم�ات والع�ادات 
الس�يئة الدخيل�ة، وأن تنتب�ه العائالت 
أوالده�ا ومتابعتهم. وتس�ود  لس�لوك 
حالة من الهلع بين سكان قضاء الزبير 
البالغ عددهم 100 ألف نس�مة، والذين 
بدأوا يعيش�ون رعباً حقيقياً اثر تكرار 
جريمة قت�ل ثاني طفلة بعد اغتصابها 
ف�ي مدينته�م خ�الل أس�ابيع قليل�ة 
الس�لطات أخذ االج�راءات  مناش�دين 
الكفيلة بع�دم تكرار هاتين الجريمتين 
اللتين هزت�ا الرأي العام في المحافظة 

وفي العراق عامة. 

للجه�ات التنفيذية وبما يمكن من ردع 
تجار المخدرات ومنعه�م من الترويج 
المحلي�ة،  الس�وق  لس�مومهم داخ�ل 
مش�يرًا إلى وجود ضع�ف حقيقي في 
ق�درات األجه�زة العراقية، المس�ؤولة 
عن كش�ف المخ�درات، وه�ي بحاجة 
ماس�ة إل�ى فريق ال�كالب البوليس�ية 
المدرب�ة وأجه�زة الس�ونار الخاص�ة 
بكش�ف المخ�درات، فض�اًل ع�ن رفع 
ق�درات العاملي�ن تحديداً ف�ي المنافذ 
الحدودي�ة لمج�اراة ده�اء عصاب�ات 
المخدرات التي قطعت أشواطاً وطورت 
أدواتها وفنونها في التهريب والتسويق 

والتمويه.
ويقول مسؤول طب المجتمع في 
مستشفى ابن رشد لألمراض النفسية 
الدكت�ور علي عب�د اإلل�ه إن “من أهم 
العوام�ل الت�ي تدفع البع�ض وتحديداً 
الش�باب إلى اإلفراط في تعاطي المواد 
المخدرة والمس�كرات والمهدئات، هي 
الفق�ر والجهل ورفاق الس�وء والحالة 
أن  مبيًن�ا  النفس�ية”  الضغوط�ات  أو 
“الكثيرين يظنون أن تلك المستخدمات 
س�وف تش�عرهم بالنش�وة واالنتعاش 
وال  النفس�ي  واالس�تقرار  والراح�ة 
يعلمون أنها خطر يداهم حياتهم وهي 

تقودهم نحو اإلدمان”.
وكش�ف عبد اإلله عن بوادر اتساع 
ظاه�رة إدم�ان المخدرات ف�ي العراق 
وخصوص�اً  الش�باب  بي�ن  وتحدي�داً 
العاملي�ن ف�ي األجه�زة األمني�ة الذين 
يب�ررون تعاطيهم لألدوي�ة والعقاقير 
المهدئ�ة والمنبه�ة والمؤث�رة عقلي�اً 
بحج�ج وأعذار واهية من بينها هربهم 
من الواقع وتحملهم لصعوبة ومش�اق 
المه�ام الموكلة إليهم في الش�ارع او 
وحداته�م العس�كرية، وكذل�ك للتغلب 
عل�ى مش�اعر الخ�وف والقل�ق الت�ي 
واجب�ات  تنفيذه�م  أثن�اء  تراوده�م 
خطرة. ومؤخرًا أعلن المكتب المركزي 
لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية 
العمي�د الحقوقي رعد مهدي أن حاالت 
ضب�ط مواد مخ�درة صناعية هي أكثر 
ما تواج�ه الفرق التابعة ل�ه في أغلب 
ضب�ط  ح�االت  تليه�ا  المحافظ�ات، 
الم�واد المخدرة الطبيعية كالحش�يش 
واألفي�ون والترياق، والتي تنتش�ر في 
المحافظات الجنوبية أكثر من غيرها. 
وأض�اف مه�دي أن “الع�راق كان يعد 
م�ن البلدان الخالية من انتش�ار المواد 
المخدرة قبل ع�ام 2003 غير أن هناك 
استشراء ملحوظاً ومسجالً في ارتفاع 
نس�بة تعاطيها وتداولها خالل األعوام 
القليل�ة الماضية رغم أن العراق ال يزال 
أفض�ل بكثير من دول الج�وار من تلك 

الناحية”.

الشباب العاملين في األجهزة األمنية.
وبالنظ�ر لم�ا يمتلكه الع�راق من 
موق�ع جغراف�ي ممي�ز وبفع�ل تردي 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  ظروف�ه 
وضع�ف إجراءات�ه وتدابي�ره األمني�ة، 
فإنه يصنف بحس�ب إحص�اءات األمم 
المتحدة ضمن قائمة المنافذ النش�طة 
لتهريب المخدرات. ويستغل العديد من 
تجار المخدرات تل�ك المزايا باتخاذهم 
الع�راق معبراً يس�وق لبع�ض من دول 
الجوار اإلقليمي وخاصة إيران شحنات 
من المواد المخدرة واألدوية والعقاقير 

ويطالب المواطنون بإنزال العقاب 
الصارم بمرتكب�ي الجريمتين معبرين 
ع�ن مخ�اوف م�ن أن عملي�ات أخرى 
تنفذها عناصر في مجموعات منظمة 
له�ا صل�ة بعصاب�ات المخ�درات التي 
تنتش�ر في المحافظ�ة. وكان معنيون 
بش�ؤون المخدرات قد حذروا في اليوم 
العالم�ي لمكافحة المخ�درات في 26 
حزي�ران الماض�ي من احتم�ال تحول 
الع�راق إل�ى بل�د مس�تهلك للمخدرات 
وس�ط مخ�اوف م�ن اتس�اع ظاه�رة 
إدمان المخدرات في البالد وتحديًدا بين 

وعصبي�اً،  والمؤث�رة عقلي�اً  المنبه�ة 
تضب�ط الجهات المختص�ة بين الحين 
واآلخ�ر أنواعاً وكميات متع�ددة منها. 
وينتش�ر تعاطي الحشيش�ة واالفيون 
بحس�ب الباحث الكيميائ�ي في معهد 
الطب العدلي علي س�عيد الذي قال”إن 
مختبرهم معني بالكش�ف ع�ن المواد 
المخ�درة الت�ي يت�م ضبطها م�ن قبل 
األجه�زة األمني�ة، ث�م إتالفها. وأش�ار 
إل�ى أن اغل�ب أن�واع الم�واد المخدرة 
المضبوطة ه�ي الحشيش�ة واالفيون 
او الترياك وكمياتها تتراوح بين الكيلو 

غ�رام الواحد إل�ى 10 كيلو غرامات أما 
المؤثرات العقلية وهي األوسع انتشار 
ف�ي الع�راق خاص�ة “االرتي�ن” الت�ي 
تضب�ط منها كمي�ات متفاوتة تتراوح 
أحياناً بين 248 ألف حبة إلى 100 ألف 

حبة”.
ممث�ل األمانة العام�ة في مجلس 
الوزراء ضمن فريق مكافحة المخدرات 
عبد حس�ن الكناني أكد اهتمام مجلس 
الوزراء بهذه الظاهرة وقال إن “مجلس 
شورى الدولة يتدارس نصوص مسودة 
القان�ون الجديد لمكافح�ة المخدرات 

وأدخل�ت عقوبات مضاف�ة للمتاجرين 
والمتعاملي�ن مع العقاقي�ر والمؤثرات 
العقلي�ة والعصبية، فض�اًل عن التأكيد 
على فت�ح المصحات ومراك�ز التأهيل 
النفس�ي واالجتماع�ي للمدمني�ن من 
المؤم�ل أن يع�رض للتصوي�ت داخ�ل 
البرلمان”. لكن مدير مكتب المخدرات 
المرك�زي ف�ي وزارة الداخلي�ة العميد 
رع�د مه�دي عب�د الصاحب، ي�رى بأن 
لكن�ه  كاٍف،  حالي�اً  الناف�ذ  القان�ون 
بحاجة إلى التفعيل، مطالباً بإجراءات 
قضائية ش�ديدة ودعم لوجستي أوسع 

      الموصل / المستقبل العراقي

 تش�هد أس�واق مدين�ة الموص�ل ثان�ي اكبر 
مدينة عراقية من حيث عدد السكان، ارتفاعا في 
األس�عار قبل أيام قليلة من حل�ول عيد األضحى، 
وه�و أمر بات يش�به إلى حد كبي�ر الظاهرة التي 

تعاد في كل عام اعتاد عليها الكثيرون.
ويلق�ي الس�كان المحلي�ون بالالئم�ة عل�ى 
التجار إل�ى أن الكثير من يزاول�ون مهنة التجارة 
ق�ال إن األس�عار ترتفع م�ن مصدره�ا وال دخل 
لهم بالتس�عيرة.واألعياد في العراق تختلف كثيرا 
عن باقي الدول الس�يما في أوروب�ا وأمريكا التي 
تش�هد فيها األيام التي تس�بق االحتفاالت بأعياد 
الميالد ونهاية الس�نة إضافة إلى األعياد األخرى، 
تخفيض�ات كبي�رة عل�ى أس�عار الس�لع لتكون 
رمزية.ويع�د الكثي�ر م�ن س�كان الموص�ل م�ن 
الطبق�ة الفقي�رة والمتوس�طة، ف�ي الوقت الذي 

يعتمد فيه التجار على السلع المستوردة من دول 
الجوار.ويق�ول ش�اب من س�كان الموصل يدعى 
عدي ل�”ش�فق ني�وز” “اتخذت ق�رار العودة إلى 
المنزل بسبب غالء األس�عار”.وكان عدي يتحدث 
بعدم�ا قام بجولة بمفرده ف�ي بعض من المحال 
التجاري�ة ف�ي س�وق الدواس�ة المكت�ظ الختيار 
ما يناس�به م�ن مالب�س العيد.وقال “فلوس�ي ال 
تكفي لش�راء بنط�رون )بنطلون(. س�عره اليوم 
يختلف عن الس�عر قبل أس�بوع. التجار يعتقدون 
اننا مجبورون )على الش�راء( فيرفعوا األسعار”.
وارتفع�ت أس�عار المالب�س الرجالية في أس�واق 
الموصل مع الزخ�م الحاصل واإلقبال في التبضع 
عل�ى ش�راء المالبس من قبل الس�كان إال أن هذه 
األس�واق تأثرت بالعرض والطلب واإلقبال عليها.
وتح�دث عام�ر مش�عل بينم�ا كان يلق�ي نظرة 
على المالب�س المعروض في المح�ال عن ارتفاع 
“جنوني” في األس�عار.وقال ل�”ش�فق نيوز”  إن 

“األس�عار غالي�ة ج�دا، البنطلون س�عره 30 ألف 
دين�ار )بح�دود 25 دوالرا(”.ويضي�ف “يقول لك 
صاحب المحل انه تركي )المنش�أ(.. س�عره غال 
علينا نح�ن الفقراء وقد يكون مناس�با الصحاب 
الدخول المحدودة والموظفين والميسورين ولكن 
انا ال استطيع شراءه”.وقال شاب آخر اسمه دريد 
ابراهيم ان “سعر القميص يبلغ  25 الفا )نحو 20 
دوالرا(. من ليس لديه هذا المبلغ فمن اين يأتي؟”.
وتاب�ع “التج�ار واصح�اب النف�وس الضعيف�ة 
اس�تغلوا هذا الظرف والزخم الحاصل مما دفعهم 
الى رفع اسعارهم”.وقال “حتى الفقير قد ال يجد 
فرح�ة العيد قريبة منه”.ويع�زو أصحاب محالت 
بي�ع المالب�س ارتفاع االس�عار الى التاج�ر الذي 
يقولون انه اسهم بشكل كبير في ارتفاع االسعار، 
مع ازدياد قوة الس�حب للبضائع في هذا الموسم  
فضال عن نزول س�عر الدوالر.ويش�ير البعض الى 
انه بعد ان تبضع بس�عر آخ�ر للدوالر في االرتفاع 

قبل نحو ش�هر تقريب�ا، فان االم�ر يختلف  فيما 
يتعل�ق ببي�ع المالبس م�ع اقتراب عي�د االضحى 
ماجع�ل التج�ار يرفع�ون االس�عار.ويدعم عماد 
حس�ين صاح�ب محل لبي�ع المالبس  في س�وق 
النبي يونس ه�ذا الرأي، ويؤكد ل�”ش�فق نيوز”، 
“حاليا االس�عار ارتفعت بالنسبة للجملة فالتاجر 
هو من قام برفع االس�عار لذا علينا ايضا ان نرفع 
من اس�عارنا مع االقبال على ش�راء المالبس قبل 

ايام عيد االضحى المبارك بأيام قليلة”.
حس�يب جاس�م يؤكد ل� “ش�فق ني�وز” أن 
“البضائ�ع الموجودة في االس�واق هي الس�ورية 
والتركي�ة، ولك�ن العراقيي�ن يقبلون على ش�راء 
البضاع�ة التركية واالس�عار ارتفعت مع عدد من 

التجار، اذ تختلف عملية التبضع لديهم”.
ولف�ت ال�ى ان التاج�ر ال�ذي يتبض�ع م�ن 
المنب�ع في اس�طنبول يختلف س�عره ع�ن الذين 
يتبضع�ون م�ن مناط�ق اخ�رى وف�ي المحصلة 
التاج�ر س�يرفع علين�ا االس�عار ونح�ن بدورن�ا 
نرفعها على المس�تهلك”.من جهته�ا قالت دائرة 
الرقابة التجارية، احدى تش�كيالت وزارة التجارة 
ف�ي تصريح ل� “ش�فق ني�وز”، انها “مس�تمرة 
بمحاس�بة التجار من ضعف�اء النفوس من الذين 
يتصيدون بالماء  العكر” بحس�ب تعبير مس�ؤول 
فيها.ويوض�ح المس�ؤول االعالم�ي ف�ي الدائرة، 
س�ليمان ادري�س، ان دائرت�ه “ابلغ�ت باالرتف�اع 
الكبير في االسعار الذي غزا سوق المالبس تزامنا 
م�ع عي�د االضحى  وحت�ى فيم�ا يتعل�ق بالمواد 
الغذائية التي تش�هد اقباال خالل  فترات االعياد”.

وتابع ادريس، ان “دائرة الرقابة التجارية ش�كلت 
فرق جوالة بمساعدة القوات االمنية وسوف تقوم 
بمحاس�بة واس�تدعاء التجار واصح�اب المحال  
الت�ي تتالع�ب باالس�عار خ�الل فت�رات العي�د”.

وق�ال “ج�رى بالفع�ل  اعتق�ال 11 صاحب محل 
من الدواس�ة والس�رجخانة والمجموعة الثقافية 
وجرى محاس�بتهم وف�رض غرام�ة عليهم تقدر 
بخمس�ة ماليين دينار وكتابة تعهد بعدم معاودة  

استغالل المواطنين مرة اخرى”.

يف املوصل.. »األضحى« يلهب األسعار والسكان يلومون التجار
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تعـمـيـم الفـسـاد
اليوم الخامس

عمر الجفال

ل�م يم�ِض عل�ى نبؤات رئي�س هيئ�ة النزاه�ة المس�تقيل القاضي 
رحي�م العكيل�ي الوقت الكثير، حّت�ى تحّققت. الرجُل، يعل�م بما ينتجه 
“الفاش�لون”، هك�ذا وص�ف العكيلي م�رَّة الحكوم�ة، وهذا م�ا دفعه 
إل�ى تقديم اس�تقالته بع�د أن عجز عن دحض الفس�اد من المؤسس�ة 

الحكومية.
ق  ع أن تلفَّ تنبأ العكيلي أن ُيحاَرب بعد ان اس�تقال من منصبه، وتوقَّ
ل�ه ته�م من األحزاب السياس�ية، وه�ذا ما حص�ل أيض�اً، إال أنَّه، وقف 
أم�ام كّل القضايا الكيدية التي ُرفعت ض�ّده، ومثل أمام القضاء، وأثبت 
كيدي�ة الته�م الموّجهة له، م�ن دون جعجعة إعالمي�ة، ومن دون رفع 
ش�عار التظلَّ�م، ولم يمل من التصرف�ات الطفولية التي ق�ام بها بعض 

السياسيين. 
ة  العكيل�ي بق�ي صامداً في منصبه من قبل. ل�م يغيَّر موقفه، خاصَّ
وأن منصبه من كان س�يغنيه لو استغلّه لصالحه. لكنه نأى بنفسِه عن 
ع  كل األموال. ونأى بنفسه عن الدخول في سيرك الفساد الذي أخذ يتوسَّ
يوم�اً بعد آخر. وأخذ مهرجوه ي�زدادون زينة وتقافزاً. والحبل الذي كان 
مخيفاً أيام كان العكيلي في منصبه، بدا اآلن حبالً س�هالً وطيَّعاً. يعبره 

الفاسد دون أّية حسابات لسقطة مدويَّة. الدويُّ رحل مع العكيلي.
وف�ور ت�داول مجلس النوّاب، بش�كل ش�فاهي، ع�ودة العكيلي إلى 
منصبه، ش�نَّت ش�لَّة من النواب حملة إعالمية وقضائية على العكيلي. 
أصب�ح العكيل�ي بعثي�اً ويج�ب اجتثاث�ه. وفاس�داً في منصب�ه ويجب 
مقاضاته. وأهدر المال العام. وأعطى مجاالً واسعاً للمفسدين ليسرقوا 
أموال الش�عب. العكيل�ي بين ليل�ة وضحاها صار الُمفس�د الوحيد في 
العراق. وس�يكون الع�راق بمأمن في ح�ال لم يعد إل�ى منصبه. وبغية 
الضغ�ط على القاضي النزيه أكثر، طالب مكتب رئاس�ة الوزراء بإخالء 
المن�زل ال�ذي يقطنه العكيلي خالل 24 س�اعة، عل�ى الرغم من صدور 
القرار قبل 20 يوما من تس�ليمه بيد القاضي. هكذا اضطر إلى أن يخلي 
المنزل، لكنه يشكو من عدم تفريغ جميع حاجياته وأثاثه منه. هل هي 

حرب معلنة على النزاهة من قبل الحكومة؟.
بع�د ما تقدَّم، س�يكون الجواب قطعاً: نعم. النزيه ليس�ت له مكانة 
ف�ي العراق الجديد، لم تظهر أيَّ�ة قضية على القاضي رحيم العكيلي، ال 
في زمن النظام الس�ابق، وال في “العراق الجديد”. الرجل كان بعيداً عن 
أية قضّية فس�اد. ومهنياً في المناصب التي حلَّ بها. هكذا يذكر كل من 
يعم�ل في هيئة النزاهة. ولهذا الس�بب فهو مكروه م�ن قبل الكثير من 
العاملين معه بسبب تشدَّده. لكن الحكومة لم تكتِف “بتهجير” العكيلي 
من بيته، فقد سحبت أفراد حمايته منه، وأخذت القضيَّة منحى خطيراً، 
الحكومة تعمل على اغتيال كل نزيه في مؤسساتها. ليس هناك تفسير 
ة نكت�ة رواها صديق�ي “الحكومة تس�حب المنزل وثم  آخ�ر لألم�ر. ثمَّ
البيت وثم أقس�ام الس�الح”. وأقسام الس�الح هنا، ال بدَّ أن تكون بوجه 

الشرفاء.
شكراً لبناء العراق بهذا الشكل. 

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أصيب�ت “آل�ة الدعاي�ة” اإليرانية بنكس�ة إث�ر قرار 
االتحاد األوروبي بتش�ديد العقوب�ات ضد طهران، حيث 
أوقف مش�غل القم�ر الصناع�ي األوروبي “يوتلس�ات” 
وش�ركة االتصاالت البريطاني�ة “اركيفا” ب�ث القنوات 

التلفزيونية اإليرانية الرسمية عبر األقمار الصناعية.
وتبث طهران ع�ددا من القن�وات الفضائية باللغات 
االنكليزية والعربية والفارسية واألوردية وبعض اللغات 
المحلي�ة اآلس�يوية، لنق�ل خطابها السياس�ي والديني 
لش�عوب المنطقة.وتخصص طه�ران 200 مليون دوالر 
لدعم هذه القنوات عبر صندوق يسمى “صندوق اإلعالم 
اإلس�المي” مرتب�ط مباش�رة بالمرجع األعل�ى آية الله 
عل�ي خامنئي.وقال�ت ش�ركة “يوتلس�ات” إن “اركيفا 

ويوتلس�ات” قررتا معا وضع حد لبث قنوات التلفزيون 
الت�ي تملكها ش�ركة الب�ث التلفزيوني ف�ي الجمهورية 
االسالمية في إيران عبر القمر الصناعي هوت بيرد الذي 
تعود ملكيته إلى “يوتلس�ات”.وأضاف المشغل أن “هذا 
القرار يأتي في أعقاب تشديد عقوبات االتحاد األوروبي 
وتأكي�د المجل�س األعلى “الفرنس�ي” لإلع�الم المرئي 
والمس�موع حظر بث “قناة س�حر 1” التي تشكل جزءا 
م�ن مجموعة الش�بكات التلفزيونية واإلذاعي�ة العائدة 
لش�ركة البث التلفزيوني في الجمهورية اإلس�المية في 
إيران”. ووفقا ل�”يوتلسات”، فإن اسم عزت الله زرقاني 
الذي يدير شركة البث التلفزيوني في ايران موجود على 
الئح�ة االتح�اد األوروب�ي لألش�خاص اإليرانيي�ن الذين 
تطاله�م العقوبات. وأك�د المجلس األعلى “الفرنس�ي” 
لإلعالم المرئي والمسموع قراره الذي يعود للعام 2005 

ومف�اده أن�ه يتعين وقف ب�ث قناة “س�حر 1” اإليرانية 
بش�كل دائ�م على أقم�ار ه�وت بي�رد ل�”يوتلس�ات”. 
وبصفته�ا ش�ركة فرنس�ية حرصت “يوتلس�ات” على 
االمتثال للتعليمات التي أصدرها المجلس األعلى لإلعالم 

المرئي والمسموع، كما أوضح المشغل.
والمثي�ر ف�ي تداعي�ات الخب�ر أن ال�رد عل�ى القرار 
األوروب�ي جاء من المجل�س الوطني لإلع�الم في لبنان 
األوروب�ي  الصناع�ي  القم�ر  مش�غل  خط�وة  منتق�داً 
“يوتلس�ات” حتى م�ن قبل أن تعلق الس�لطات اإليرانية 

على القرار.
وقال إن وقف بث القن�وات الفضائية اإليرانية يعتبر 
مخالف�ا لمب�دأ حرية التعبي�ر وحقوق اإلنس�ان. واتهم 
المجل�س النظام الرس�مي العرب�ي بالوق�وف وراء هذا 
القرار األوروبي، داعيا قناة “العالم” الى التقدم بشكوى 

إل�ى المحاكم الدولية ض�د هذا االنته�اك. واعتبر رئيس 
المجلس عبد الهادي محفوظ أن هناك تدخال من جانب 
األنظم�ة العربية ف�ي التأثير على الق�رارات الغربية في 
المج�ال االعالم�ي خاصة حيال األقم�ار الصناعية. ولم 
يكش�ف محفوظ “صفته االيرانية” وه�و اللبناني بالرد 
على قرار غربي بش�أن طهران. وق�ال إن وثيقة اإلعالم 
العربي التي صدرت في عام 2008 عن االجتماع الوزاري 
العرب�ي، أعطت الحق بوقف بث أي مؤسس�ة إعالمية ال 

تلتقي مع التوجه العام للنظام العربي.
وس�بق أن ألغت هيئة “أوفكوم” المس�تقلة المعنية 
بصحة وصالحية الرخص اإلعالمية في بريطانيا اإلجازة 
الممنوح�ة للتلفزي�ون االيراني “برس تي في” بس�بب 
انتهاك�ه للقي�م اإلعالمية وع�دم التزامه بقي�م االخبار. 
وق�ال المجل�س “أوفك�وم” “Ofcom” في بي�ان وزعه 

على وس�ائل االعالم انه قرر أن ينفذ قرار اإللغاء بصورة 
عاجلة ويغرم القناة اإليرانية مئة ألف جنيه اس�ترليني. 
وأش�ار المجلس إلى أن “برس تي ف�ي” تخطت الحدود 
المتع�ارف عليه�ا ف�ي الب�ث التلفزيوني بش�أن قضية 
الصحفي االيراني مظهر بهاري حين أجرت مقابلة معه 
تحت اإلكراه في السجن اإليراني. وأشار بيان “اوفكوم” 
إل�ى أن المجلس وضح له ان “ب�رس تي في” برخصتها 
البريطانية هي تحت سيطرة سلطة خارجية في طهران 
وهذا يتعارض مع ش�روط الرخص�ة التي تنص على أن 
تكون لصاحب الرخصة الس�يطرة الكاملة وانطالقا من 
األرض البريطانية. ويقول مراقبون إن ايران التي ال تملك 
قمرا صناعي�ا يغطي المنطقة العربية وجزءا من القارة 
األوروبية س�تجد نفس�ها مضط�رة لالس�تعانة بأقمار 

صناعية فضائية من روسيا أو الصين أو اندونيسيا.

     المستقبل العراقي/ متابعة

أثار إش�راف ولي العهد البحريني الش�يخ 
سلمان بن حمد آل خليفة على توقيع اتفاقية 
تع�اون دفاعي مع الحكوم�ة البريطانية، في 
وقت تحذر فيه السعودية بريطانيا من التدخل 
ف�ي عالق�ات دول مجلس التع�اون الخليجي، 
اهتمام مراقبين خليجيين حول وجود تعارض 

بين الموقفين.
وأش�ارت معلومات إلى أن هناك امتعاضا 
كبيرا داخل البحرين من التفاوت في المواقف 
داخ�ل النظام وخاص�ة تج�اه بريطانيا، وهو 
موقف ال يخفي خليجيون نافذون مشاركتهم 
البحرينيي�ن في�ه. ويتخ�وف البحرينيون من 
صراع أجنحة قائم داخل المنامة بدأ يظهر في 
العل�ن ويتمثل في حجم التناق�ض في الرؤى 
بش�أن التحال�ف م�ع الس�عودية أو االلتجاء 
نح�و بريطانيا كضمان�ة لمس�تقبل الجزيرة 

الصغيرة.
وتش�ير المعلومات إلى أن رئي�س الوزراء 
البحريني الش�يخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
يق�ف بقوة م�ع الموق�ف المن�ادي بالتحالف 
م�ع الس�عودية معتب�را أنها العمق األس�اس 
للبحرين، وض�د دعوات التن�ازالت للمعارضة 
الش�يعية. لك�ن األوس�اط البحريني�ة تتحدث 
عن أن ولي العهد البحريني األمير س�لمان بن 
حمد آل خليفة س�افر إلى لن�دن دون أن يعلن 
عن سفره رسميا كما جرت العادة. وأعلن بعد 
عدة أي�ام من وجوده في العاصمة البريطانية 
عن إشرافه على توقيع اتفاقية تعاون دفاعي 

مع بريطانيا.
وتشير مصادر إلى أن ولي العهد البحريني 
يتحرك دون تنس�يق مع رئيس الوزراء ويملك 
رؤية تش�ير إلى أن التحالف مع الس�عودية ال 
يعد ضمانة أكيدة أمام التطورات المستقبلية، 
وأن بريطاني�ا ال ت�زال تمس�ك بخي�وط لعب�ة 
المعارض�ة البحريني�ة وتمتل�ك تأثي�را كبيرا 

عليها.
ويرى األمير سلمان أنه من خالل التحالف 
م�ع بريطاني�ا يمكن إيج�اد مخ�رج وتوجيه 
رس�الة قوية للمعارضة تشير إلى قوة صالت 
النظ�ام وتمكنه م�ن عقد اتفاق�ات مع قوى 
غربية.لكن بع�ض المحللين البحرينيين ممن 
لم يرغبوا في ذكر أس�مائهم يش�يرون إلى أن 
االتفاقي�ة الدفاعية لن تضيف ش�يئا للبحرين 
ألن القوة الرئيس�ة القادرة على دعم البحرين 
ه�ي الواليات المتح�دة وهي الضام�ن األكبر 

لسالمة الجزيرة من العدوان الخارجي.
وه�م يؤي�دون وجهة نظر رئي�س الوزراء 
الش�يخ خليف�ة الت�ي ت�رى أن ال معن�ى ألمن 
منفصل في البحرين كما أظهرت تجربة البالد 
الخاص�ة بعد انفتاح قاده ولي العهد ثم انقلب 
إل�ى حرك�ة احتجاج�ات بامت�دادات إقليمية 
تدعمه�ا إي�ران. وقال�ت المصادر إن الش�يخ 
خليفة أعرب في أكثر من مناس�بة عن أن أمن 
اإلقليم مش�ترك يمت�د من الع�راق وصوال إلى 
اليم�ن وأن االنفتاح على المعارضة البحرينية 

م�ن البواب�ة البريطانية هو سياس�ة قصيرة 
النظر طالما أن تواج�د المعارضة في لندن ال 
يعن�ي إلغاء الخيوط اإليراني�ة. وتتهم مصادر 
خليجية بريطانيا بأنها تمارس لعبة مزدوجة 
من خالل استضافة حركات معارضة خليجية 
وتوفي�ر غط�اء إعالمي وسياس�ي له�ا. وقال 
مص�در بريطان�ي إن لندن تس�تطيع الضغط 
بس�هولة على المنامة بحكم وض�ع البحرين 
السياس�ي واالقتص�ادي بالمقارن�ة م�ع أية 
ضغ�وط يمك�ن أن توجهه�ا ل�دول خليجي�ة 

نافذة.م�ن جان�ب آخ�ر، وبع�د توقي�ع اتفاق 
التعاون الدفاعي البحريني البريطاني، صّعدت 
البحرين لهجتها تجاه تس�ريبات إيرانية تفيد 
بأن المنامة قبلت وس�اطة م�ن طهران بينها 
وبين المعارضة الش�يعية، واس�تدعت القائم 
باألعم�ال اإليراني وأبلغته رفضها تدخل إيران 
في ش�ؤونها. وقال بيان للخارجية البحرينية 
إن حمد احمد العامر، مساعد وزير الخارجية 
البحرين�ي، نق�ل للدبلوماس�ي اإليراني مهدي 
إس�المي غضب البحرين من معلومات نسبت 

خط�أ إل�ى مس�ؤولين بحرينيين ح�ول طلب 
وساطة إيرانية في األزمة الداخلية للبحرين.

وأوضح�ت ال�وزارة أنه�ا أك�دت م�ع ذلك 
للس�لطات اإليراني�ة مرتين أنها ال تن�وي أبدا 
طلب مثل هذه الوساطة، وأن ما يجري داخليا 
قضية بحرينية بحتة ال تس�تدعي أي وساطة 

خارجية.
وتم تس�ريب هذه المعلوم�ات إيرانيا على 
هام�ش لق�اء بي�ن العاه�ل البحرين�ي الملك 
حم�د بن عيس�ى آل خليفة ووزي�ر الخارجية 
اإليران�ي علي أكبر صالحي خالل قمة منظمة 
التعاون اإلس�المي في مكة، وبعد زيارة وزير 
خارجية البحرين إليران وعودة سفير البحرين 
إل�ى طهران. وق�ال مراقب�ون إن التصريحات 
البحريني�ة القوي�ة والغاضب�ة قابله�ا صمت 
إيراني، ما يعكس حالة الهشاش�ة التي عليها 
وضع الدبلوماسية اإليرانية في هذه المرحلة.

وأض�اف المراقبون أن المنامة أرادت بهذه 
التصريح�ات أن تس�جل نقاطا على حس�اب 
طه�ران المهموم�ة بقضاي�ا أخ�رى كثي�رة. 
وتتمس�ك الس�لطات البحريني�ة بمب�دأ رفض 
أي تدخل خارجي في ش�ؤونها الداخلية تحت 
أي غطاء، وفي هذا الس�ياق اس�تجوبت إدارة 
المباح�ث واألدل�ة الجنائي�ة التابع�ة ل�وزارة 
الداخلي�ة البحريني�ة، زعي�م المعارض�ة علي 
س�لمان على خلفية زي�ارة وتصريحات أدلى 
به�ا في مص�ر قال�ت المنامة إنه�ا “ذات بعد 

طائفي وأمني”.
كما رفضت البحرين استقبال مسؤولة في 
االتحاد الدولي لحقوق اإلنس�ان بغاية مواكبة 
محاكمة أح�د النش�طاء الش�يعة. بالمقابل، 
فإن المنام�ة تفتح أبواب الحوار أمام مختلف 
الفرقاء، وهذا ما جاء في آخر تصريح للعاهل 
البحريني اإلثنين. وتتهم الس�لطات البحرينية 
المعارضة الش�يعية “جمعية الوفاق” بتوخي 
كل الس�بل من أج�ل عرقل�ة الح�وار الوطني 

لخدمة األجندات الخارجية.

ت���ب���ح���ث ع������ن ح������ل ي�����رض�����ي ال����م����ع����ارض����ة

أوق�����������ف ال������ق������ن������وات ال����رس����م����ي����ة

البحرين حائرة بني »وصاية« بريطانية و »سيطرة« سعودية !!

ـــــــــــراين ـــــــــــــام اإلي الـــــــغـــــــرب حيـــــــــارص اإلع

       المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت وثيقة تم إعدادها في مكتب منسق 
أعم�ال الحكوم�ة اإلس�رائيلية ف�ي األراض�ي 
الفلس�طينية، التاب�ع للجي�ش، ع�ن تفاصي�ل 
حص�ار قطاع غزة وتجويع س�كانه، وش�ملت 
كمي�ة الغذاء الت�ي يتعين على الفلس�طيني أن 
يتناوله�ا يومي�ا وتحديده�ا ب�� 2279 س�عرة 
حرارية.وألزم�ت المحكم�ة العليا اإلس�رائيلية 
ف�ي  اإلس�رائيلية  الحكوم�ة  أعم�ال  منس�ق 
المناطق الفلسطينية بتسليم وثيقة “الخطوط 
الحم�راء” بش�أن حص�ار غ�زة خ�الل نظرها 
ف�ي التم�اس قدمته في الع�ام 2009 المنظمة 
الحقوقي�ة اإلس�رائيلية “غيش�اه – المركز من 
أجل الحفاظ على الح�ق بالتنقل” وطالبت فيه 
بالكش�ف عن وثائ�ق الحصار بموج�ب قانون 

حرية المعلومات.
ووفق�ا للوثيق�ة الت�ي نش�رت تفاصيله�ا 
ف�إن  األربع�اء،  أم�س  “هآرت�س”  صحيف�ة 
الس�لطات اإلس�رائيلية ق�ررت وضع ح�د أدنى 
من الس�عرات الحرارية التي يتعين أن يتناولها 
الفلس�طيني في القطاع وفقا لس�ّنه وجنس�ه 
وأنواع الغذاء األساسية التي يمكن إدخالها إلى 
القطاع، وعلى اثر ذلك احتساب عدد الشاحنات 

التي تنقل المواد الغذائية إلى القطاع.
وبحسب هذه الحسابات اإلس�رائيلية تقرر 
حص�ول كل فرد في القطاع على 2279 س�عرة 
حراري�ة يوميا موج�ودة ف�ي 1836 غراما من 
المواد الغذائي�ة أو في 2575.5 طن غذاء يومي 
لجمي�ع س�كان قط�اع غ�زة. ويتطل�ب تزويد 
كميات الغذاء هذه إدخال 170.4 شاحنة يوميا 
إلى القطاع على مدار خمسة أيام في األسبوع، 
لك�ن الس�لطات اإلس�رائيلية، وفق�ا للوثيق�ة، 
خّفضت 68.8 شاحنة من هذا العدد بادعاء أنها 
مساوية للمنتجات الغذائية من “إنتاج محلي” 
في القط�اع مثل الخض�ار والفواك�ه والحليب 

واللحوم.
كذلك أش�ارت الوثيقة إلى أن “مجمل المواد 
الغذائية أخذت بالحس�بان “تذوق األطفال دون 

س�ن العامي�ن” وتوصل�ت إل�ى نتيج�ة نهائية 
بأن�ه ينبغي إدخال 101.8 ش�احنة إلى القطاع 

يوميا.
لكن الس�لطات اإلس�رائيلية رأت أنه ينبغي 
خف�ض 13 ش�احنة من هذه النتيج�ة النهائية 
الم�واد  اس�تهالك  وتجرب�ة”  “لثقاف�ة  وفق�ا 
الغذائي�ة في القطاع، علما أن الوثيقة ال توضح 

كيفية إجراء هذه الحسابات، بينما تم احتساب 
اس�تهالك مرتفع للسكر واس�تهالك منخفض 
للخض�ار والفاكه�ة واس�تهالك منخفض أكثر 
للحلي�ب واللح�وم والدج�اج، وتوص�ل منس�ق 
أعم�ال الحكوم�ة اإلس�رائيلية ف�ي المناط�ق 
المحتل�ة إلى أن�ه ينبغ�ي إدخ�ال حمولة 131 
ش�احنة يوميا.لك�ن منظم�ة “غيش�اه” أكدت 

على أنه بعد مقارنة االدعاءات اإلس�رائيلية مع 
معطيات األمم المتحدة تبين أنه غالبا ما يكون 
عدد الش�احنات التي تدخل إلى القطاع أقل مما 
تصرح به إس�رائيل. يش�ار إلى أن الش�احنات 
اإلس�رائيلية تف�رغ حمولته�ا ف�ي المعابر بين 
إس�رائيل والقط�اع ويتم تحميله�ا مجددا على 
ش�احنات فلس�طينية. وت�م إق�رار “الخطوط 
الحمراء” اإلس�رائيلية بعد خمس�ة ش�هور من 
قرار الحكومة اإلس�رائيلية الس�ابقة برئاس�ة 
إيه�ود أولمرت، ف�ي أيلول الع�ام 2007، فرض 
قي�ود أكبر عل�ى حرك�ة األف�راد والبضائع إلى 

قطاع غزة ومنه.
وقررت حكوم�ة أولمرت ف�ي حينه “تقييد 
نق�ل المنتجات إلى قطاع غزة وتقليص تزويده 
بالوق�ود والكهرب�اء وف�رض قيود عل�ى تنقل 
األف�راد من القطاع وإلي�ه”، وأن يتم تنفيذ ذلك 
“من خالل منع حدوث أزمة إنس�انية”. وقالت 
الوثيق�ة أنه من أجل “منع أزمة إنس�انية” أقر 
ضباط مكتب منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية 
ف�ي األراض�ي الفلس�طينية ما يصفون�ه بآلية 
“استش�عار” لمنع االقتراب م�ن حدوث نقص 
بالمواد المسموح بها أو حدوث حالة نقص في 
التغذية. وقال مدير أنشطة وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين “األون�روا” في القط�اع روبرت تيرنر 
ل�”هآرت�س” إنه اطلع بقلق على الوثيقة و”إذا 
كان ه�ذا األم�ر يعكس سياس�ة غايته�ا تقييد 
اس�تيراد الم�واد الغذائية فإن خط�ة الخطوط 
الحم�راء تتناقض مع المبادئ اإلنس�انية، وإذا 
كان�ت غايته�ا منع ح�دوث أزمة إنس�انية من 
خ�الل تزويد ح�د أدنى من الغذاء فإنها فش�لت 
في ذل�ك”. من جهتها، لفتت المحامية ش�يري 
باش�ي من منظمة “غيشاه” إلى وجود تناقض 
بين ادعاء إس�رائيل بأنها ليس�ت مس�ؤولة عن 
الس�كان في القطاع في الوق�ت الذي بإمكانها 
في�ه تحديد كميات الغذاء وأنواعها في أس�واق 
القطاع “وهذه الس�يطرة تفرض على إسرائيل 
واجب االمتناع عن تقييد التنقل التي ال تستجيب 
الحتياجات أمنية محددة، وهذا واجب ال تطبقه 

إسرائيل في سياستها الحالية”.

ق���ن���ن���ت دخ�������ول ال�����م�����واد ال���غ���ذائ���ي���ة
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)إلى المتهمين الغائبين المدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنين في العناوين المؤش�رة إزائهم لما كنتم متهمين وفق المواد المبينة إزاء 
اس�م كل منكم من قانون العقوبات العس�كري في القضايا المؤشرة إزاء أسمائكم وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم في 
الصحف المحلية على أن تحضروا أمام المحكمة العس�كرية في نينوى خالل مدة “ثالثون يوما” من تاريخ نش�ر هذا اإلعالن في الصحف 
وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز أموالكم المنقولة والغير منقولة وإعطاء الحق للموظفين العموميين بإلقاء 
القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم أن يخبر الجهات العس�كرية بذلك استنادا للمادة 81 من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية العسكري رقم 30  لسنة 2007(. 

)إلى المتهمين الغائبين المدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنين في العناوين المؤش�رة إزائهم لما كنتم متهمين وفق المواد المبينة إزاء 
اس�م كل منكم من قانون العقوبات العس�كري في القضايا المؤشرة إزاء أسمائكم وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم في 
الصحف المحلية على أن تحضروا أمام المحكمة العس�كرية في نينوى خالل مدة “ثالثون يوما” من تاريخ نش�ر هذا اإلعالن في الصحف 
وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز أموالكم المنقولة والغير منقولة وإعطاء الحق للموظفين العموميين بإلقاء 
القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم أن يخبر الجهات العس�كرية بذلك استنادا للمادة 81 من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية العسكري رقم 30  لسنة 2007(. 

)إلى المتهمين الغائبين المدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنين في العناوين المؤش�رة إزائهم لما كنتم متهمين وفق المواد المبينة إزاء 
اس�م كل منكم من قانون العقوبات العس�كري في القضايا المؤشرة إزاء أسمائكم وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم في 
الصحف المحلية على أن تحضروا أمام المحكمة العس�كرية في نينوى خالل مدة “ثالثون يوما” من تاريخ نش�ر هذا اإلعالن في الصحف 
وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز أموالكم المنقولة والغير منقولة وإعطاء الحق للموظفين العموميين بإلقاء 
القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم أن يخبر الجهات العس�كرية بذلك استنادا للمادة 81 من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية العسكري رقم 30  لسنة 2007(. 

)إلى المتهمين الغائبين المدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنين في العناوين المؤش�رة إزائهم لما كنتم متهمين وفق المواد المبينة إزاء 
اس�م كل منكم من قانون العقوبات العس�كري في القضايا المؤشرة إزاء أسمائكم وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم في 
الصحف المحلية على أن تحضروا أمام المحكمة العس�كرية في نينوى خالل مدة “ثالثون يوما” من تاريخ نش�ر هذا اإلعالن في الصحف 
وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز أموالكم المنقولة والغير منقولة وإعطاء الحق للموظفين العموميين بإلقاء 
القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم أن يخبر الجهات العس�كرية بذلك استنادا للمادة 81 من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية العسكري رقم 30  لسنة 2007(. 



اقت�صادية 7
www. almustaqbal .com

 العدد )368(  اخلميس 18 تشرين االول  2012

))اعـــــالن((
اشارة اىل كتاب مديرية بلدية كربالء املقدسة / الواردات املرقم )30197( يف 11 / 2012/10 ( 
واس�تنادا للضوابط ال�واردة بالقانون رقم )32( لس�نة 1986 وتعديالته تعلن لجنة 
البيع وااليجار االوىل يف املحافظة ع�ن ايجار العقارات املدرجة اوصافها ادناه والعائدة 
اىل مديري�ة بلدية كربالء املقدس�ة وخالل م�دة )30( يوما تبدأ اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة الحضور يف تمام 
الساعة )12( الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري يف الدائرة املذكورة اعاله مستصحبني 
معه�م وصل التأمينات القانونية البالغة )70%( من القيمة املقدرة ونس�خة من هوية 
االحوال املدنية ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى 

بنسبة )2%( من قيمة الضم االخري واجور اللجان والعنارص املساندة لها.
عباس محيد هاشم املوسوي 
النائب االول للمحافظ 
رئيس اللجنة

انخفاض الدوالر اختطف مستثمرين من البورصة.. و90 % من األسهم مكتنزة والباقي متداول!
رئيس هيئة االوراق المالية في حوار خاص مع "                         ":

وزارة الدفاع / دائرة املستشار القانوين العام / املحكمة العسكرية يف نينوى 
إعالن

العميد احلقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية يف نينوى 

حمافظة كربالء املقدسة 
االدارة املحلية 

جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد / 401
التاريخ / 2012/10/16

)إلى المتهمين الغائبين المدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنين في العناوين المؤش�رة إزائهم لما كنتم متهمين وفق المواد المبينة إزاء 
اس�م كل منكم من قانون العقوبات العس�كري في القضايا المؤشرة إزاء أسمائكم وبما أن محل إقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم في 
الصحف المحلية على أن تحضروا أمام المحكمة العس�كرية في نينوى خالل مدة “ثالثون يوما” من تاريخ نش�ر هذا اإلعالن في الصحف 
وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز أموالكم المنقولة والغير منقولة وإعطاء الحق للموظفين العموميين بإلقاء 
القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم أن يخبر الجهات العس�كرية بذلك استنادا للمادة 81 من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية العسكري رقم 30  لسنة 2007(. 

مدة االيجار القيمة التقديرية المساحةرقم العقار وموقعه ت

-1

علوة بيع االسماك 
بالجملة /علوة فريحة 
رقم )40/4/10/1( 

فريحة

1000م
300،000،000دينار فقط ثلثمائة 

مليون دينار /سنويا
سنة واحدة

2012 / 724
2012 / 1040

2012 / 738
2012 / 1018

2012 / 1011
2012 / 743

2012 / 1029

2012 / 685

2012 / 965

2012 / 972

2012 / 1036
2012 / 971

2012 / 1194

2012 / 727
2012 / 1026

2012 / 675

2012 / 746

2012 / 1010
2012 / 1041

2012 / 683
2012 / 1012

2012 / 1028
2012 / 1030

2012 / 1009

2012 / 1024

2012 / 1015

2012 / 682

2012 / 687
2012 / 1016

2012 / 676

2012 / 739

2012 / 1039
2012 / 1057

2012 / 684

2012 / 966

                  حاوره/ ليث محمد رضا

ح�وار لم يخ�ل من الرصاحة، والدق�ة يف الرؤية ملا 
يش�هد االقتصاد الوطن�ي والبورصة املحلية بش�كل 
خ�اص، أف�اد رئي�س هيئ�ة األوراق املالي�ة الدكتور 
عبد الرزاق الس�عدي ملحرر "املس�تقبل العراقي" بأن 
االنخفاض األخري الذي عصف بأس�عار رصف الدوالر 
مقابل الدينار، ش�جع بعض مستثمري البورصة عىل 
رشاء كميات كبرية من العملة الصعبة الدوالرات، عىل 

أمل ارتفاع مرتقب. 
� ماهي أولوياتكم العملية يف ظل الظروف الراهنة 

لالقتصاد الوطني؟
نتطل�ع لنم�و االقتص�اد العراقي وتطوي�ر بنيته 
التحتي�ة وخصوصا اذا تم اقرار قانون البنى التحتية، 
والرتاخي�ص النفطي�ة املمنوح�ة س�حبت العديد من 
الق�وى العامل�ة التي كان�ت معطلة، كم�ا نتطلع اىل 
انج�از خصخصة ال�رشكات العامة لتدرج يف س�وق 
الع�راق ل�الوراق املالي�ة، ليكون�وا رشكاء عملي�ني يف 

تطوير الصناعة يف البالد وبالتايل تطوير البورصة. 
� أن�ت مهتم بإدراج ال�رشكات العامة يف البورصة 
فه�ل يرتب�ط ه�ذا بالخصخص�ة أم يمك�ن أن يت�م 

بتحويلها اىل رشكات مختلطة؟
أتطلع لهذا الن املؤسس�ات الصناعية لن تنجح أذا 
لم تتحرر م�ن اإلدارة الحكومية، فالقطاع الخاص له 

دور جديد وحيوية وحرية حركة.
القط�اع  الحكومي�ة يف رشكات  األس�هم  فحت�ى 
املختل�ط أتطل�ع إلدراجه�ا يف س�وق الع�راق لألوراق 

املالية ليتم تداولها. 
� حينه�ا هل تتمكن الحكومة من رشاء أس�هم أن 

أنها ستبيع فقط؟
ال ضري من ان تشرتي الحكومة يف ذلك الحني، لكن 
املشكلة ان القائمني عىل مجالس االدارة اليهم أغلبهم  
ال م�ن قريب وال بعيد تطوي�ر الرشكة فصاحب رأس 

املال يرعى مؤسسته كثري.
� لنبقى يف ال�رشكات العامة الصناعية وملكيتها، 
حينم�ا ت�درج يف البورصة، فيكف تنظ�رون لدخولها 

البيع والرشاء كمنافس ومحفز؟
الدولة ليست لحاجة للرشاء بل هي ستبيع وتأخذ 
واردات ستوظفها يف انجاز البنى التحتية للبالد وبناء 
م�دارس ومرافق غري ربحي�ة، الن التنمية توقفت من 
عام 1979 لغاي�ة 2006، واملبالغ املوجودة يف موازنة 
البالد قليلة لكونها متضخمة يف املصاريف التشغيلية 
اكثر م�ن االس�تثمارية، تحويل ال�رشكات العامة اىل 
القطاع الخاص لن يكون امرا س�هال، لوجود مشاكل 

عديدة يف مقدمتها مشكلة العمالة املوجودة 
فيها النها مثقلة بعمالة فائضة  
تجعل من الصعب  وبأي ش�كل 

من األشكال. 
� ننتق�ل إىل رشكات القط�اع 
الخ�اص، حيث يوج�د عدد كبري 
منه�ا خ�ارج البورص�ة، فكيف 

تعملون عىل جذبها؟
قبل قلي�ل كان يف يدي تقرير 
لدين�ا يف لجن�ة تطوي�ر القطاع 
ال�وزراء،  مجل�س  يف  الخ�اص 
التقري�ر أكد عىل تش�كيل لجنة 
لحث ال�رشكات ع�ىل البورصة، 
وال�رشكات املس�اهمة عموم�ا 
قليلة يف البالد ال تتجاوز ال� 130 
رشك�ة والكثري منه�ا ال تنطبق 
واالن  البورص�ة  رشوط  عليه�ا 
نه�يء الجتم�اع س�يظم البن�ك 

املركزي ودائرة تس�جيل ال�رشكات وتوجد بوادر عىل 
تعاون بني هاتني املؤسستني، لتحفيز الرشكات الغري 
مدرجة يف الس�وق وجذبه�ا لالدراج، ف�االن لدينا 85 
رشك�ة مدرج�ة واذا حصلنا، كما نعمل عىل تش�جيع 
الرشكات عىل االدراج من خالل عرض مزايا البورصة، 
يف بعض االحي�ان البورصة ترض فئة معينة من ادارة 
الرشك�ة، الن م�ن اه�م رشوط االدراج ه�و الفصاح 

سيما عن االحداث الجوهرية. 

� قناع�ات اإلدارات س�يما لل�رشكات العائلية هل 
ه�ي التحدي الوحي�د الدراج ال�رشكات الخاصة التي 

خارج البورصة؟
كثري من البن�وك العائلية مدرجة لدينا يف الس�وق 
وليس لدينا من مش�كلة مع كونه�ا رشكات عائلية، 
لكن املهم االفصاح عن ما يحدث يف الرشكة لنا ولصغار 
املس�تثمرين ، الننا نريد حمايتهم، ولخلق سوق عادل 
وشفاف يف كل جوانبه، فالرشكات العائلية حق ديني 

ورشعي واخالقي وقانوني. 
� كي�ف تحافظ الرشكات العائلي�ة عىل ملكياتها، 
م�ع ان أس�همها مدرجة يف الس�وق، فهل هي مجربة 

عىل البيع؟
نحن لم ولن نجرب احد عىل بيع سهم واحد، فالبيع 
والرشاء حرية متاحة لكافة املساهمني، لكن عند بيع 
حص�ة مؤثرة تفوق 10% علي�ه ان يفصح عن البيع، 
والدليل عىل كالمي أن معدل دوران االس�هم يف س�وق 
الع�راق لالوراق املالية يقدر ب��10% ما يعني ان %90 
من االس�هم مكتنزة، فال يوجد يف قوانيننا وال مبادئنا 

ان نجرب رشكة ما عىل بيع اسهمها.
 

� م�ا ال�ذي تمثل�ه حال�ة التذب�ذب األخ�رية التي 
شهدتها البورصة ؟

هذه حالة س�ليمة الن االرتف�اع واالنخفاض دليل 
عىل وجود س�وق، فالحالة الطبيعية ان يشهد السوق 
ارتف�اع وانخفاض، انظر بالنتيج�ة اىل الرقم القيايس 
اىل الس�وق فمعدله العام ارتف�ع اىل 136 بعد أن كان 
101، وهذا مؤرش عىل ارتفاع قيمة التداول مع ان هذا 
ليس طموجنا لكن نتمن�ى تحقيق املزيد عند تحقيق 

الفرشة االستثمارية، وتتولد طاقة يف البالد.
أراك تع�ول ع�ىل قان�ون البن�ى التحتية لتنش�يط 

البورصة؟
� اي حركة يف االقتصاد الوطنية س�تؤدي لتنشيط 

كافة مرافقه. 
ال�رشكات األجنبية التي س�دير املش�اريع الكربى 

ضمن البنى التحتية هل تتوقع إدراجها؟
هذه رشكات أجنبية.

لكنها تدير مرشوع عراقي؟
نحن نش�رتط ان تكون الرشكة عراقية ومقرها يف 
العراق ومسجلة بغض النظر عن مالكيها، وخاضعة 
لرقابتنا، ولدينا بنوك نس�بة مالكيها االجانب تتجاوز 

ال %80. 
� كيف تنظر لعدم تجاوز قيمة أسهم البورصة ل� 

مليونني دوالر يف اليوم؟
ه�ذا اليرضينا لكنه امر واقع، هدف املس�اهم هو 
الربح وكل األس�واق العاملية للبورصة تقارن بس�عر 

الفائ�دة امل�رصيف او الربح م�ن االس�تثمار، يف العراق 
االن الرشكات الصناعية اس�عارها متدنية وربحيتها 
متدنية واالس�تثمار القليل االمد فيها ال يعطي مردود 
كايف، لكن البنوك تعطي اسعار اكثر من سعر الفائدة 
املرصيف لذلك نرى ان س�عر الفائدة ع�ىل البنوك جيد، 
فيما التداول عىل الرشكات الصناعية ضعيف بسبب، 
ع�دم جدي�ة الربح ال�ذي تعطي�ه هذه املؤسس�ات، 
فالقط�اع الصناع�ي كيف يك�ون فاع�ل يف ظل عدم 

توفر الطاق�ة. كلفة الصناعة لدينا عالية واملنافس�ة 
واس�عة عدم وجود نظام رضيبي فاع�ل وال كمركي 
وال س�يطرة نوعية فاعل�ة، وكل هذه تتضارب وتؤثر 

عىل الصناعة العراقية.
ومن خ�الل عالقاتن�ا الدولية نس�عى لدخول 
رشكات عاملي�ة للصناع�ة أما بصيغة مش�اركة 
التطوير أو إعطاء االمتياز ملؤسساتنا الصناعية، 
وه�ذا ال يت�م إال بوجود مجال�س إدارة جيدة مع 

باقي معايري املنافسة. 
م�ا تحليل�ك لعدم امت�الك االقتص�اد العراقي 

سوق للسندات؟
� ال نمتلك سوق سندات الن البنك املركزي اآلن 
يق�وم بإصدار س�ندات لصالح الحكوم�ة أمدها 
يقل عن س�نة، وهذه ال يمك�ن ادراجها الن مدة 
الس�نة قليلة ج�دا، فموض�وع الس�ندات معطل 
من قبل البنك املركزي، والبنك املركزي ال يش�جع 

الوزارات عىل ذلك، وفعال الس�ند يتم إصداره من اجل 
االس�تثمار ونحن لدينا سيولة لالس�تثمار ، واالمر له 

عالقة بالتضخم،
 

ه�ل من خط�ط لتحفي�ز صغار املس�تثمرين عىل 
االلتحاق بالبورصة؟

املالي�ة  ال�وراق  س�وق   �
أش�به  لالقتص�اد  بالنس�بة 
بال�دم يف الجس�م لذل�ك ه�و 
يتجه اىل املناطق التي تحتاج 
وج�وده، فالتاج�ر اذا كانت 
تجارته نش�طه، ن�راه يتجه 
للمفاص�ل الت�ي ت�در مقدار 
اك�رب م�ن األرب�اح. خاصية 
سوق األوراق املالية أن األموال 
تسيل بشكل رسيع جدا قد ال 

يتجاوز ثالث ساعات. 
مواكبتك�م  بش�أن  وم�ا 
للتط�ورات الهائل�ة يف نظ�م 
البورص�ات  م�ؤرشات 

العاملية؟
مالي�ة  مؤسس�ة  كل   �
واس�تثمارية تك�ون م�ؤرش 
وينفعه�ا،  به�ا،  خ�اص 
البورصة مرصية لديها ثالث 

م�ؤرشات، لكن نحن لدين�ا رقم قياس واح�د، ولدينا 
معلوم�ات وج�ود رشكات وس�اطة تمتل�ك مؤرشات 
قياس�ية خاص به�ا وال تعتمد عىل مؤرشات الس�وق 
الرس�مية، وتتحرك عىل اساس�ها، واملؤسسات املالية 

لديه�ا م�ؤرشات، وكذلك س�وق االوراق املالي�ة لديه 
مؤرش ونحن لدينا مؤرشات اخرى. 

ما مالحظاتكم عىل مسار مؤرش البورصة؟
� ال يوج�د م�ؤرش كام�ل، فبعض ال�رشكات التي 
تخرج من الس�وق بس�بب اجتماع الهيئ�ة العامة أو 
ألي س�بب أخر تؤثر عىل املؤرش، لكن ينبغي ان يقوم 

السوق بعملة إحالل مكان الرشكات الخارجة.
الرشكة الخارجة ينبغي أن ال يتم احتساب تداولها 
بقيم�ة صفر، الن ذلك يؤثر ع�ىل نتيجة املؤرش، وهذا 
يؤث�ر ع�ىل املع�دل الع�ام، واالن نناق�ش إضافة رقم 

قيايس متحرك. 
إذا كان�ت البورص�ة مرآة عاكس�ة 
تنظ�ر  فكي�ف  البل�دان  القتصادي�ات 
لالقتصاد العراقي من خالل البورصة؟

� اقتصادن�ا ال ي�زال غ�ري متكامل، 
وتأثريه والبورصة عىل بعضهما، اليزال 
محدود، لكن االنخفاض االخري للدوالر 
اث�ر عىل س�وق العراق ل�الوراق املالية، 
الن بعض املس�تثمرين، ترك�وا االوراق 
املالية ، وفضل�وا رشاء الدوالر عىل امر 

االستفادة من بيعه يف املستقبل.
ففي التس�عينات ايض�ا كانت تبث 
دعايات عن نية الحكومة مثال لرشاء سيارات، فيتجه 
الناس لرشاء الس�يارات ووضعه�ا يف املعارض بهدف 
بيعها، فينخفض مؤرش البورصة، ثم تش�رتي الدولة 
تلك السيارات، وترتفع البورصة، وهذا يرجع للجهات 
الت�ي تح�رك الكتل�ة النقدي�ة يف الب�الد وف�ق معايري 

الربحية. ال مشكلة مع الشركات العائلية.. 
وثمة بنوك "عراقية" مملوكة 

لالجانب بأكثر من 80 %

التذبذب مؤشر جيد.. وأزمة 
الطاقة تعيق التنمية
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كادر

قبل الغزو األجنبي عىل بلدنا بس�تة أشهر 
س�افرت م�ن الش�ام اىل بغ�داد وتجول�ت يف 
ش�وارعها الجميل�ة بس�يارتي الخاصة فأنا 
أح�ب التنق�ل مدفوع�ا ً بقوة الفض�ول وقد 

قضيت س�اعات ممتعة نقلتني اىل أيام عرص 
النهض�ة وش�اهدت الكثري من معال�م بغداد 
وروائعها من تماثيل وصور وتاحف فلم أترك 
شيئاً  دون أن أراه وقد قادني ذلك اىل مشاهدة 

صور من مآيس الحرب وآثار الدمار يف بعض 
املبان�ي والجس�ور العمالق�ة لكن س�يارتي 
أصيب�ت بعط�ب تركته�ا اىل جان�ب الطريق 
ثم أضطررت اىل الس�ري ع�ىل االقدام عىس أن 
أجد من يعينني ع�ىل أصالحها والخروج من 
ورطت�ي ه�ذه حتى ملح�ت كنيس�ة فقررت 
الدخول اليها آلخذ قس�طا ً من الراحة كوني 
من هذه الطائفة وأذا براهبة واقفة يف جوف 
الباب  وبالزي الرسمي ملوضفي الكنيسة ذات 
الوج�ه األبيض جميلة املالم�ح حلوة النربات 
نظ�رت اليها وهي يف مج�رى الضوء بقامتها 
الجميل�ة وبالعينني الخرضاوتني الواس�عتني 

الناعستني فأستقبلتني بأبتسامة 
- تفضل .

فحدثتها حول سيارتي املعطوبة ورحلتي 
من الش�ام اىل بغداد وبعد أن أس�رخيت عىل 

احد الكرايس املوج�ودة بالقرب من الباب ثم 
أمرت الخ�ادم بأن يذهب اىل ش�خص يعرفه 
ألصالحها حتى أعاد السيارة اىل حالها السابق 
وهممت بمغادرة املكان اال أن حب األستطالع 

قد أستيقظ يف نفيس فجأة فسألتها .
- ماذا جرى لك وكيف جئت اىل هنا ...؟

فأنهالت الدم�وع عىل خديه�ا فأرتجفت 
ش�فتاي وأحم�رت عيناي نادما ً عىل س�ؤايل 
لها وبحرسة خانقة وقلت لها . أنا آسف جدا 
ً اكتف�ي بهذا القدر ألني ذكرت�ك بما يؤلم ثم 
أخرج�ت منديال ً جميال ً ومس�حت الوجنتني 

املشتعلتني بنور الصباح 
وقال�ت ...! ال بأس من العودة اىل ذكريات 
الزمن الصعب ثم واصلت ثم واصلت حديثها 
. حني كنت يف عنفوان شبابي تقدم لخطبتي 
ش�اب كان يبادلني الح�ب وكان ابي يرفض 

بش�دة فكرة أختيار الزوج وأنه اكرب عمامي 
اللذي�ن ايض�ا ً ه�م يرفضون ه�ذا النوع من 
الزواج ويعتربونه أهانة لألرسة كما يعتقدون 
فوجدت نفيس مرغمة عىل التضحية مرغمة 
عىل التضحية بنداء قلب�ي والتخيل عن فكرة 
ال�زواج ملن أحب وما أن ب�دأت الحرب ورأيت 
ادوات الدم�ار تنه�ال عىل بلدنا م�ن طائرات 
 ... يشء  كل  ض�اع   , عمالق�ة  وصواري�خ 
أبتسامة األطفال , القانون الشوارع أصبحت 
اىل ركام تقطعت األش�جار وأختفت األزهار , 
أنت�ر الجوع والعط�ش , والظالم يخيم عىل 
كل دار وزقاق , وأنترت العصابات , رسقت 
املؤسس�ات واملح�الت وال�دور الحكومي�ة , 
وأحرقت العمارات , س�حب الدخان تتصاعد 
نحو الس�ماء , تحجب ضوء الشمس والقمر 
, جث�ث منترة يف الش�وارع ويف الس�احات 

م�ن رج�ال ونس�اء وأطف�ال , ثم اق�دم احد 
أوالد عمي عىل أطالق النار عىل الش�اب الذي 
تمني�ت أن أعي�ش مع�ه تحت س�قف واحد 
وأس�قطه قتيال ً يف الحال مس�تغال ً ما يجري 
م�ن فوىض وفق�دان القان�ون والعدالة وبعد 
مرور مدة قص�رية تويف أبي وأم�ي فأظلمت 
الدني�ا يف عيني وأصب�ح قلبي ال�ذ كان يوما 
ً موطن�ه اجمل أزاه�ري الحياة ق�ربا ً طمرت 
في�ه األماني واألحالم املحطم�ة وأن األمل قد 
انقط�ع من كل جوانب�ه , األب , األم , الحبيب 
, فوج�دت الرهبن�ة م�الذا ً ينقلن�ي اىل حياة 
جديدة بعيدة عن الظلم والتقاليد القاس�ية , 
ليعلم أنه لم يمت وأني كنت صادقة يوم قلت 
له ... احبك... احبك سأمكث هنا اىل أن يغطي 
جس�دي الراب وأن تلتقي روحه بروحي ويا 

روعة اللقاء .

ن�سيف جا�سم احلميداوي

 العدد )368(  اخلميس 18  تشرين االول  2012

ملي�س عماد
فعلنا ألجلك كل يشء.. كي نحيا بسعادة.

 منذ ما عرفت�ك -وذلك ليس من زمن بعيد- لم 
ينقطع حواري معك، أحادث�ك كالرفيق عىل دربي 

–درب مشيئتك-....
 بحث�ت عنك يف كل مكان إالّ حيث وجودك، فإذا 

بك يف قلبي..
 كث�ريا ما رفعت يدّي إىل الس�ماء مش�ريا إليك، 

ووجودك عم كل مكان ...
 أبعدني الفالس�فة واملتكلمون عن�ك، وزعموا 
أّن�ه اليمك�ن "رؤيت�ك "، وجعلون�ي أخاف�ك ك�ي 
أعبدك. ف�إذا بي من�ذ عرفتك، أعب�دك ألّني أحبك، 
وأحادثك وأصغي إلي�ك، وها إّني اليوم للمرة األوىل 

أراسلك....
 ليس س�هالً التعبري عن ش�كري ل�ك، دون أن 
يجتاحن�ي الحياء. فأنت تعل�م أّني مخلوق عجول 
ق�د تلّبس�تني الذن�وب، لكّنه�ا الرغب�ة يف محبتك 

والتواصل معك.
 طلب�ت مّن�ا الرحم�ة واللطف وال�ّر ضارب 
أرشعت�ه يف بحر دني�اك.. أمرتنا بالص�رب وجعلتنا 
للب�الء مي�دان أس�همه.. امتحنت قلوبن�ا لإليمان 
ورشعت للشياطني أبواب الرك.. أمرتنا بالتعارف 

والتسامح والعدل ونار الظلم والحرب مّتقدة.
 بالرغ�م من حضورك وس�يطرتك ومش�يئتك، 
كي�ف يصب�ح س�لوك الب�ر ه�و غ�ري املتوّقع؟ 

طريقتك يف الحضور تثري العجب!
 أو أّن طريقنا يف الحياة هو العجب...

 إي رّبي! لكن كل ما يحصل معظمه بإسمك.
 ناهيك عن التاريخ ومجازره، وجلجلة الطغاة 

والعاصني فيه.
 كيف وصلنا إىل زمن، نرى فيه طفالً بريئاَ يقف 

يف وجه دبابة يرميها بحجر؟
 رّبي، ملاذا أرسَي بنا إىل حيث ال وصول؟

 لك�ن رغم كلِّ املآيس، وخ�ويف من قدر البرية 
اآلت�ي، يطمئنني حضورك يف قلبي، ولس�ت أقّيدك 
لنف�يس، ألّني أصبح�ت أخجل أن ال أح�ب وأعامل 
كل إنس�ان وأّي موج�ود بم�ا ال يس�تحق وجودك 
وحضورك يف قلبه. وهذا ما أرجوه من صاحب كل 

قلب...

هادي عبا�س ح�سني

ه�ذا ليس موضوعا سياس�يا كم�ا يفهم من 
عنوانه ولو املثل الشائع يقول الكتاب واضح من 
عنوانه ,لكن اليوم اختلفت كل املوازين والظروف 
وتهيأت لذاكرت�ي ان يكون رضورة القائد يف هذا 
الزمن الصعب جادة وحازمة وذات هوية وطابع 
مفهوم واضح,والذي أريد التطرق اليه يف طرحي 
ملوضوع حيوي ومهم ان يكون القائد ومع بداية 
الع�ام الدرايس الجديد ,املعلم واقصد يف زمننا هذا 
ودوره القي�ادي يف خل�ق جي�ل يس�تطيع بعلمه 
وفك�ره وحب�ه لخدم�ة وطن�ه ان يك�ون بارعا 
ومتمي�زا ولديه األمني�ة ان يفوق أس�تاذه ,وان 
يصبح ش�يئا نافعا يف املجتمع الذي تتكالب عليه 
ويالت الزمن الغادر ,لم أتمالك أعصابي وس�يارة 
الكيا قد امتألت بكاملها ولن يجد املعلم أو الطالب 
الجدي�د يف عام�ه الجديد مكانا يجل�س ليصل إىل 
مدرس�ته ويمارس عمله ويأخذ دوره االعتيادي 
مكم�ال رس�الته االنس�انه ,حاول�ت ان أجلس�ه 
بجواري مزاحما من يجلس معي ,تصورته طالبا 

,لكن ما ان قلت له متسائال 
_الله يعينكم يا أوالد عىل معلميكم ..؟

ابتس�م يف وجهي وفتح فمه مقهقها بصوت 
انتبه اليه الجميع 

_يا ح�اج إنني معلم ..؟وتعينت هذه الس�نة 
يف مدرس�ة الصناعة وأضيف عىل اآلمر كله ...انا 

األستاذ حسن ..
لم اصدق ما اسمعه ,فان وجهه الطفويل بعث 

يف دواخيل االستغراب والتساؤل فقلت له
_ اانت معلم ..؟

أجابني بحزم بعدما أراني هويته 
_ نع�م... اعم�ل مدرس�ا يف إعدادي�ة صناعة 

الرسالة املحمدية,
تبادر إىل ذهني سؤاال مترسعا قلته بعجل 

_أنه�ا تق�ع يف البياع..ومديره�ا اعرف�ه ان�ه 
األستاذ ..

قاطعني بود
_األستاذ رياض ...

كان يدي�ر مدرس�ته بأس�لوب عجي�ب ولديه 
ش�خصية قوية تؤكد ملن ي�راه أول مرة تراى له 
صورة هتل�ر وحكمته وقيادته الت�ي لقن العالم 
درسا يف اإلرصار والثبات ,بالحقيقة انا من سكان 
املنطق�ة  التي أقيمت املدرس�ة عليها ,حاولت ان 
اس�أل نفيس ,أيمكن لهذا الصب�ي الذي يف نظري 
ان يدير درس�ا وطالب�ه بمثل عم�ره تقريبا ,ان 
يك�ون قائ�د ال�رضورة يف زمن أصبح�ت تحكي 
غرائبه وباألخص لو تحدثنا عن طالب ها الوقت 
الغارق�ني يف عالم ألنت والفضائيات التي هجمت 
علين�ا وغ�ريت الكث�ري يف نفوس كبارن�ا فما هو 
الحال صغارنا ,نظرت اليه بعد ترك احد جلس�اء 
القس�م األخري من الس�يارة ,وتنفس�ت الصعداء 

وجدته يطالع يف دفره ,قلت له 
_ أصبحت أستاذا وأنت تطالع ..؟

أفرحني جوابه 
_انا اقرأ وأطالع آلخر رمق من حياتي ...

كان قائ�د ال�رضورة هذه املرة ب�ث يف روحي 
األم�ل والحياة,ان�ه مواظ�ب ويطلب االس�تفادة 
واملزيد من العلم حتى يؤدي رس�الته االنس�انية 
ب�كل جدية وح�ب ,افرقن�ا عند مقدم�ة الزقاق 
,اتجه�ت يمين�ا وبق�ى القائد يس�حب خطواته 
إىل مدرس�ته الت�ي تذك�رت أنن�ي دخلته�ا قب�ل 
س�نوات,وعيني تالزم�ه  بينم�ا ظ�ل يلتف�ت يل 
كلما ابتعد عني ,وصورة أس�تاذه مدير املدرسة 
األس�تاذ رياض تزيدني احرام�ا وتقديرا إلدارته 
وإمكانيت�ه بقيادته الرضوري�ة يف زمن ال ندري 

كيف ستكن نهايته ..

قائد الرضورة يف الزمن الصعب   

مهداة اىل ال�ساعر العراقي املغرتب " خزعل 
املاجدي "

عبد الستار االعظمي 
 قبلت بعضا من شواهدها 

فاصطبغت شفتي بخضاب الردى 
نصب صماء تبحث عن صدى

عىل جريمة العرص امست شاهدا
بصمان عار عىل جباه اجيالنا الجاحدة 
وش�متها اله�ة الحروب جباب�رة العرب 

البائدة 
كانت قلوبا خافقات للحياة وللندى
وادتها جحافل التتار يف ليلة راعدة

ضحايا معاركنا   جراح نازحات 
تسبح فوق الدروب  وعرب املدى

فتات من رميم العظام
تناهبتها الزواحف  واكالت الجيف

ارث تعاقبته الدهور
وتناس�لته اقوامن�ا الرببرية من س�الف 

العصور 
سئمته ذاكرة الشعوب

وعافته ارفف املتاحف الباردة 
هذي رفاة الخالدين 

تتقاذفها الرياح .. يف مكتبات القمامة
عىل جوانبها يتنازع الجياع

تحضهم بطون اطاح بها الطوى

من يدري ؟!!
فلربما غدا

تطحنهم رحى املسغبة !!
او ستنسفهم صواعق الجحيم !!

فيتساقطون رصعى 
يف اتون املحرقة

حضارتنا كانت منارا
به استضاءت اعظم االمم

ولكن عفونا 
غمامة سوداء

كانت تمطر ساعة 
ثم تميض نحو غيهب الغناء

فنطمرها عتمة اليباب
ويبتلعها سديم العدم

عىل صليل السيوف البارقات افقنا
واذا التاريخ تكتبه اسنة الحتوف

وتنره كتائب الرمم
وحوله ترفرف اعالمنا

معلمة بالجماجم 
بقصائد ثكىل

وما تيرس من ايات
وما تبقى من الحكم

• )1( القصي�دة مس�توحاة من كتاب ) 
اح�زان الس�نة العراقية ( للش�اعر خزعل 

املاجدي

     جليل اجلوراين
علميني 

كل  كم�ا  ارشق�ت  كي�ف 
النوارس 

وانرت الكون من دون ضياء 
وتركت خافقي مثل املرايا 

ينسج االحالم ساعات اللقاء 

علميني 

كي�ف امط�رت ع�ىل واحات 
قلبي 

عش�قا  الصي�ف  ام�ايس  يف 
كاملطر 

ان  كادت  الصح�راء  وان�ا 
تغطي 

واظنان�ي   .. واحات�ي  كل 
السهر 

علميني 

حكاي�اك  تنس�اب  كي�ف 
الجميلة 

كغدير رائق .. بني الجداول 
ماءه الرقراق يسني ناظري 

وشذاه عبق يميل الخمائل 

علميني 

الس�حر  وه�ذا   .. مالعيين�ك 
قويل 

يجت�اح  العاص�ف  موجه�ا 
كياني 

زرقة شهالء كالبدر اتساعا 
مثل طي�ف الش�مس الوان.. 

اغاني 

علميني 
كيف تنهال اغانيك عىل افياء 

حبي 
ومت�ى تلق�ى ذراع�اك ع�ىل 

اغصان قلبي 
وملاذا الصمت احيانا يناجينا 

بصمت 
اه�و العش�ق .. ام االش�واق 

قويل التناجي 

ايفان حكمت

 عودة متأخرة ... لم أولد يف حظن أب يخيم 
بظله عىل رأيس ..

 فمن�ذ التكوي�ن وعيت عىل خطوط جس�د 
إم�رأة تنتعل أديمه�ا )حافي�ة( تحمل روحني 
صغرية وتسري اىل املجهول إلسكات جوعهما..

 ح�ني تتك�رس لعنة الحرمان ف�وق جثمان 
ظل هرم يف بالد القضب�ان ليعود هيكال أجوفا 

ما لبث أن تفتت فوق تراب بقايا وطن ..
 تش�كل ذرات�ه أش�الء م�اض وبع�ض من 
أش�باح صور كانت تس�كن زوايا رشيط حياة 

قاحلة .. 
 أي حل�ة يف عزائ�ه األزيل 

ترتدين ؟
 حلة نسجت من ضحكات 
تلث�م جراح�ا خلَفته�ا ريح 
فرح اس�ود ولجت من خلف 

شباك الرعب املعتم ؟؟؟
 وأَك�ف خلَف حرب أناملها 
يتيما يل�وك االنفص�ام قوتا 
لتتنف�س ازدواجيت�ه الحياة 

؟؟
 ثوب فرحنا منسوجا من 
العنكب�وت , يتفكك  خي�وط 
يف اول لحظ�ة هب�وب ري�ح 

عجوز
 ال تربحين�ي .. فالذئ�اب 
الت�ي رويته�ا بح�رب أناملك 
وانحن�اءة ظه�رك تصبو اىل 

نهش لحمي يف غفلة منك ..
 ال تربحيني فان افواههم 
ال تعي�ا م�ن تناق�ل قصص 

مختلفة الروايات..
 اعل�م ان ث�وب فرحن�ا نس�ج م�ن خيوط 
العنكب�وت, يتفكك يف اول لحظ�ة لهبوب ريح 

عجوز ..
 )االيت�ام( املتعوس�ني اب�دا .. الضعف فينا 
يقت�ات عىل وجودنا ش�يئا فش�يئا يلتهم فينا 
الح�ب والحي�اة بأنياب�ه العوج�اء .. والبق�اء 

لالقوى هو مبدأ من يحكمنا ..
 بئس�ا للقدر ولكل حاك�م يحاول ان ينتيش 
بعد متعة جلدنا بعصاه البائس�ة.. لن ندع اي 
ذي غاية يس�تمتع بلحظة نشوة تنزلنا اسفل 
قدمه العمالقة بطشا .. فبئسهم بينهم .. ولنا 

الحياة . (

استذكارات 
من دفرت الفجيعة

علميني  رسائل يتيمة اىل شهرزاد..
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يف ح�وار أجرت�ه مع�ه جري�دة 'البايي�س' 

اإلسبانية يقول محمد شكري:   
أن�ا أيض�ا أحمل معي س�كينا م�ن الحجم 
الكب�ر، إن هاجمني مجنون )متش�دد دينيا( 
يف الش�ارع .. ال أريد الذه�اب وحيدا إىل املقربة، 

ليذهب معي واحد أو اثنان.
أنا ملت�زم اجتماعيا، وأمي�ل إىل الدفاع عن 

الطبقات املهمشة واملنسية واملسحوقة.
أريد قتل الشهرة التي منحتني إياها رواية 

'الخبز الحايف'.
محمد ش�كري ، الكاتب املغربي املش�اغب 
ال�ذي أوق�د فتن�ة تمرد الن�ص األدب�ي العربي 
ع�ن نمطيت�ه التقليدية. ش�كري ولي�د لحظة 
تاريخية من حياته وحي�اة طنجة املتداخلة يف 
أبعادها املدهشة يف س�حر كوسموبوليتانيتها 
العجيب�ة والهامش الواس�ع من دائ�رة الفقر 
والدعارة والتس�ول والجريمة الت�ي تحتويها. 
ب�ن كل هذه اللوح�ات التش�كيلية التجريدية 
ملدينة مس�تباحة من ط�رف كل الفئ�ات، بما 
فيها تل�ك الفئ�ات الدخيلة عىل 

مدينة عرف�ت تاريخا معقدا يف 
عهد الحماية دمج خليطا هجينا من األجناس 
البرشية التي استوطنت طنجة، ألجل ممارسة 
غواي�ة صيد كان أكثره يف ماء عكر، ويف أحيان 
أخ�رى يف مياه عذب�ة نظيفة. وب�ن كل هذه 
املتناقض�ات، انبثق�ت موهبة محمد ش�كري 
لتفج�ر يف قلب طنج�ة، قنبلة روائية س�تصل 

شظاياها إىل كل بقاع العالم تقريبا. 
'الخب�ز الحايف' أو محمد ش�كري، ثنائية ال 
يمكن التفريق بينهما. إن ذكرت الخبز الحايف، 
حتم�ا يحرض محمد ش�كري األلعبان املتقاعد 
كم�ا كان يحلو للش�اعر الراح�ل، الكبر اآلخر 
عبد الوهاب البياتي أن ينعته، وان ذكرت محمد 
ش�كري، ستجد أمامك نصا روائيا لسرة ذاتية 
فريدة جدا برصاحتها الوقح�ة، هذه الوقاحة 
غر املس�بوقة يف أدب السرة الذاتية عرب تاريخ 

األدب العربي الحديث. 
يف هذا الحوار الذي أجرته جريدة 'الباييس' 

اإلس�بانية سنقف عىل شخصية محمد شكري 
األخرى، تلك الشخصية التي لم نتعرف عليها ال 
يف كتاباته وال يف حواراته العربية. يف هذا الحوار 
يكشف الراحل محمد شكري عن براعة مذهلة 
يف الحك�ي، وإدارة النق�اش بطريقة تس�تحق 
أن نق�ف للرجل باحرتام ش�ديد. وإذا علمنا أن 
الصحايف الذي حاور محمد ش�كري لم يكن إال 
خافير فالينسويال، سندرك قيمة هذا الحوار، 
وقدرة االثنن عىل خلق نقاش يتجاوز النقاش 
األدب�ي النمطي املأل�وف، ليصل إىل مكاش�فة 

يلعب فيها كل طرف أوراقه بمهارة مدهشة. 
سنقدم الحوار بعجالة، وسنكتفي بالتقاط 
أهم محطاته املثرة التي أبدع شكري يف كشف 
صورت�ه األخ�رى الت�ي ال أحد يمتل�ك حقيقة 
الجزم بصدقها، ببس�اطة ألن الحوارات األدبية 
ال ترتبط بالصدق يف الكث�ر من جوانبها بقدر 
ارتباطه�ا بعامل اإلبداع يف صوغ إجابات تدخل 
املتلقي القارئ يف دوام�ة متعة ال تنتهي، وهذا 
بالضبط ما نجح محمد شكري يف تقديمه عرب 
هذا الحوار إىل القارئ كوجبة دسمة بتوابل جد 

منتقاة وبعناية فائقة. 
يبدأ خافير فالينسويال حواره مع شكري 

بتقديم بسيط ولكنه عميق الداللة.
' طلب محمد ش�كري من الن�ادل أن يأتيه 
بزجاج�ة من أفضل خمرة لديه. فهم النادل 
جي�دا طلب محمد ش�كري، بالرغ�م من أن 
األخر قد تحدث إليه باإلسبانية، فجاءه ب�: 
M,dallon ، ان�ه رشاب يصن�ع بمنطقة أوالد 
الطالب يف بنس�ليمان، جرب ش�كري الرشاب 

ووافق عليه. 
*أهي كأسك األوىل هذا اليوم؟ سأل الصحايف 
بابتس�امة توهم بأن السؤال غبي وأن الجواب 
سلبي. ال، أجاب شكري مربزا كأسا ذات سائل 
أبيض كان يرشبها قبل مجيء الصحايف: هذه 
ف�ودكا. رشب�ت هنا ث�الث ك�ؤوس، ويف املنزل 
رشبت كأس ويس�كي ش�يفاس كي أفطر، ثم 
مال شكري نحو صحن رشائح موز سابحة يف 
سائل آخر وأضاف: وهذا يحتوي عىل قليل من 

.' Baileys
ويس�تمر الصح�ايف خافي�ر فالينس�ويال 
بحيوية أدبية يف ممارسة طقوس طرح أسئلة 
لفه�م عالقة محمد ش�كري بالخم�ر، غر أن 
ه�ذا األخ�ر يفهم الخط�اب املش�فر ليوغل يف 
رس�م لوح�ة بوهيمي�ة موغل�ة يف الغرابة من 
خ�الل أجوبة ش�خص تجاوز الفه�م الواضح 
لألس�ئلة، ليس�بغ عىل هذه األس�ئلة بعدا آخر 

أكثر جاذبية. 
كث�را، ه�ل ه�ذا  دائم�ا  *كن�ت ت�رشب 

صحيح؟
* أوه! براميل! خم�ارات كاملة، أقبية عن 
آخرها، حانات كبرة، حانات صغرة، مطاعم، 

مواخر فنادق، ... لقد رشبت بدون توقف.
ويتح�ول الصح�ايف اإلس�باني ال�ذي جاء 
لطنجة ليقطف ثمار شجرة بنكهة قد ال توجد 
يف أي مكان آخر. وهذه املرة س�يعزف عىل وتر 
جد حس�اس، ولك�ن محمد ش�كري بمخزونه 
الث�ري، والتج�ارب الهائل�ة الت�ي راكمها عرب 
احتكاك�ه باألجان�ب وبالخص�وص اإلس�بان 

منه�م، يفهم تمام�ا ماذا يريد هؤالء س�ماعه 
بالضبط، وبماذا أيضا عليه أن يجيب. 

*ينطلق كتابك 'وجوه' بش�خصيات حانة 
غرناطة، مع مومسات بأس�ماء 'لال شفيقة'، 
'مليكة '، 'فاتي'، يبدو أنك نمت مع املومس�ات 

كثرا! أليس كذلك ؟
*كث�را! كنت يف الس�ابق أم�ارس الجنس 
مرت�ن أو ث�الث م�رات يف الي�وم وم�ع نس�اء 
مختلف�ات، بل كنت أس�تمني أيض�ا قبل النوم 
مرارا. حدث وأنا يف سن التاسعة عرشة سنة أن 
نمت مع تسع نساء يف يوم واحد. طبعا أنا اآلن 
أكتفي بمرة واحدة أو مرتن يف الشهر، إذ لست 
يف حالة تس�مح بأكثر من ذلك. لكن مومسات 
أمس كن أكثر رقة، وكانت لديهن ثقافة، أعني 
ثقافة ش�فهية. كن يتقن حكي القصص، مثل 
فاتي، فاطمة املغربية الخالصة التي تنتمي إىل 
مدين�ة العرائش، إنها ال تزال عىل قيد الحياة يف 

الدانمارك.
كان ملومس�ات األمس وقت، أما مومسات 
اليوم فيش�غلن الس�اعة ويخادعن: 'مرت ربع 

ساعة'.
يتح�ول خافي�ر فالنس�ويال 190 درج�ة 
ليس�أل ش�كري عن املوضوع اآلخ�ر املثر جدا 

الهتمام الغرب:
*يري�د التعص�ب اغتيال س�لمان رش�دي 

ونجيب محفوظ وأنت.
* نع�م، إننا ننزل إىل الحضيض، ليس األمر 
هن�ا مرتبط�ا بحائط برلن، أو بس�ور الصن. 
وه�ذا ال يمنعن�ي م�ن مواصل�ة ما أن�ا بصدد 
كتابت�ه. إن هاجمن�ي مجن�ون يف الش�ارع .. 
فاألمر لن يهمني، ألن اإلنس�ان يميض وتعيش 
الفك�رة. أن�ا ال أبح�ث ع�ن الش�هادة، لكن إن 
أصابني س�وء الحظ، فليصبني. لس�ت أخىش 
مواصل�ة الكتابة بنفس الحم�اس الذي كتبت 
به الكت�اب األول. أنا أيضا أحمل معي س�كينا 
من الحج�م الكبر، وال أريد الذه�اب وحيدا إىل 
املقربة، ليذهب معي واحد أو اثنان، أتسمع، لن 

أذهب وحيدا.
يف الس�ؤال التايل يحاول الصحايف اإلسباني 
توري�ط محم�د ش�كري يف إش�كالية ليس من 
الس�هل الخ�روج منه�ا بس�الم، غ�ر أن ه�ذا 

األخ�ر كما قلنا يعرف تماما ذهنية اإلس�بان، 
وبالنتيج�ة فأجوبت�ه تتش�كل بحس�ب ه�ذه 
الذهنية التي يبدو أنه يمتلك مقدرة العزف عىل 
أوتارها بنربة لطيفة ال تخدش كربياء أصدقائه 
يف الضفة األخرى، ولك�ن يف نفس الوقت يمرر 

رسائل مبطنة جد عميقة. 
يسأله خافير فالنسويال:

*يبدو أنك معجب بإسبانيا ؟!
* صحيح، صحي�ح! لقد كان لدي أصدقاء 
إس�بان كب�ار، ابتداء م�ن الغجر واألندلس�ين 
الذين كانوا مهمشن وشبيهن بنا، وأيضا كان 
لدي أصدقاء معلمون وأس�اتذة وكتاب إسبان 

كانوا أصدقاء يل لحد هذا الوقت.
ه�ذه املرة يس�أل الصحايف محمد ش�كري 
ع�ن القي�م الت�ي يؤم�ن به�ا، يجيبه ش�كري 
بالواق�ع الذي المس�ه بقس�وة بالغ�ة يف بؤس 
طفولته، وم�رارة مراحل جد عصيبة عاش�ها 
ش�به مت�رشد، وبالحقيق�ة الت�ي جس�دها يف 
كتاباته وصاغها أيضا حتى يف حياته املستقرة 
بعد ش�هرته التي تعدت اآلفاق. يجيب بعبارات 
متماس�كة مقنع�ة ج�دا وكأنها كان�ت دائما 

جاهزة لتعلن عن نفسها يف أي وقت:
* أنا ملتزم اجتماعيا، وأميل إىل الدفاع عن 
الطبقات املهمش�ة واملنس�ية واملس�حوقة. أنا 
لس�ت اس�بارتاكوس، لكنني أعتق�د أن الناس 
جميع�ا لديهم كرام�ة يلزم احرتامه�ا، بالرغم 

من عدم توفر فرصهم يف الحياة.
هذا هو محمد ش�كري، كم�ا كان رصيحا 
لدرج�ة الصدم�ة يف كتاباته، فه�و كذلك أيضا 
ووس�ائل  للصحاف�ة  وأحاديث�ه  حوارات�ه  يف 
اإلع�الم. محمد ش�كري اخت�ار الكتابة ليكتب 
ما ال يستطيع الناس قوله عالنية وبالرصاحة 
املطلوب�ة. وهن�ا تصب�ح مث�ل ه�ذه الكتاب�ة 
مكاش�فة ورس�الة للضمر اإلنس�اني ووضع 
هذا الضم�ر الجماعي أمام األم�ر الواقع. هل 
غر محم�د ش�كري ش�يئا؟ نعم، لق�د أحدث 
من خ�الل إص�داره لرواية الخب�ز الحايف رجة 
غر مس�بوقة يف تاريخ األدب العربي الحديث، 
وبذل�ك كرس طابو ظل جمهور الكتاب يف البالد 
العربي�ة يقف�ون أمام�ه بحرة، وبإحس�اس 
بالهوان أيضا. رحل محمد شكري، ولكن الخبز 

الح�ايف، اللقمة املرة يف فم الفقراء واملحرومن، 
ستظل الس�ؤال املفتوح عىل كل األجوبة دائما 

وأبدا. 
يف سؤالن أخرين يسأل خافير فالينسويال 

:
*أتكتب شيئا جديدا اآلن ؟

* ال، أن�ا أصح�ح أش�ياء قديمة، إس�مع، 
س�أعرتف ل�ك ب�يء: أن�ا أري�د قتل الش�هرة 
الت�ي منحتني إياه�ا رواية الخب�ز الحايف. لقد 
كتب�ت زمن األخطاء ولم تم�ت، كتبت 'وجوه' 
ول�م تم�ت. إن رواية الخب�ز الح�ايف ال تريد أن 
تم�وت، وهي تدمرني. أش�عر أنن�ي مثل أولئك 
الكت�اب الذي�ن دمرته�م ش�هرة كت�اب واحد، 
شأن سرفانتيس مع دون كيخوتي، أو فلوبر 
م�ع مدام بوفاري. فالخب�ز الحايف ال تزال حية 
ترفض املوت، ابنة عاهرة. األطفال يف الشوارع 
ال ينادونني شكري، بل ينادونني الخبز الحايف. 

هذا الكتاب يقول يل يف كل يوم، أنا هنا، حي.
*إذن ستس�تمر يف محاول�ة قت�ل الخب�ز 

الحايف.
* أكيد! أن�ا عنيد، أنا من ب�رج التيس، مع 
أن�ك تعل�م أن الذئب س�يأكلك ال محال�ة، لكنك 
تنطحه. كت�اب 'وجوه' ليس توديع�ا للكتابة، 
فالكات�ب ال يكف عن الكتابة إال حن يذهب إىل 

قربه.
*أليست لك نية يف الذهاب قريبا إىل القرب .

* ال،ال،ال.
ومحم�د ش�كري يف آخ�ر أيام�ه، ال يتورع 
الصحايف اإلس�باني ع�ن طرح س�ؤال ينطوي 
نفس�يا عىل الكثر من الحساسية، وهو سؤال 
عىل كل حال، ليس مرحبا به دائما. 'أليست لك 

نية يف الذهاب قريبا إىل القرب'.
س�ؤال غري�ب، ولكن�ه يدخ�ل يف اإلط�ار 
الطبيعي لفلس�فة الحياة ومس�لماتها، ولذلك 
أجاب محمد ش�كري وبالعناد الذي أقر به من 

خالل انتسابه إىل برج التيس:
'ال، ال، ال'.

ويف نفس الوقت نقول ال، ال، محمد شكري 
لم يتمكن من قتل كتاب الخبز الحايف، ببساطة 
ألن كت�اب الخب�ز الح�ايف ه�و محمد ش�كري 

نفسه.
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د. �سالح ف�سل

املقاط�ع األخرة من موش�حة “لي�ل الهوى” البن 
س�هل مفعمة باللمحات الطريفة والعبارات املليحة 
التي تحم�ل مذاق عامي�ة األندل�س وفصحاها معا. 

يقول فيها عن محبوبه يف لحظاته الخاصة:
 إذ تيهه كسالن والعيش طلق املنظر 

وصده وسن�ان وهج�ره ل���م يشع���ر
وه�ي حالة غريب�ة، يصب�ح فيها التي�ه والخيالء 
كس�وال خجوال ليحل محله التواضع األليف، ويصبح 
الص�د والهجران ناعس�ا غافي�ا والهج�ر والقطيعة 
أمورا ال يس�تغربها أحد، وهذا رضب من اإلثبات عن 
طري�ق التصوي�ر املعك�وس، فاملحب�وب يف حالة من 
الرف�ق والدعة البعيدة عن الكربياء والصلف، وال غرو 
فإن العيش يصبح حينئذ بهيا شهيا مغريا ال ينغصه 
الص�د وال يكدره الهجران. لكن الالفت هو اإلمعان يف 
اس�تخدام صيغة فعالن يف كسالن ووس�نان التي بدأ 
بها املوشحة يف يقظان وخوان وغرهما، مما يحافظ 
ع�ىل وح�دة النس�يج اإليقاع�ي، ثم يق�ول يف وصف 

املحبوب: 
هالل إش�راق غصن نقا ومسك ش�م

نعيم أح�داق سق�اوة، ب��رء، سق��م
صبيح أشواق فناره��ا عل��ى عل����م 

والب�د أن نكون ق�د الحظنا منذ البداي�ة عىل هذه 
األغص�ان أن توزيعه�ا اإليقاعي يتناوب بن أش�طر 
أوىل قص�رة وأش�طر أخرى أطول، وه�ي لذلك تعترب 
خط�وة جريئة يف تطوير موس�يقى الش�عر العربي، 
ولعل السبب ىف ذلك يعود إىل غلبة الطابع الغنائي عىل 
املوشحات. والشاعر يصف محبوبه بأنه جنة ونعيم 
للحواس كله�ا، فطلعت�ه مرشقة كاله�الل، وقوامه 
نحيف لن كالغصن، وريحه طيب يف الش�م كاملس�ك، 
وهو متعة للبرص الذي يحدق فيه، أما صفاته األخرى 
فهي بالغة الوجازة والطرافة، شقاوة، صحة، وسقم، 
تفجر لألشواق التي تسطع عىل الوجدان كما تتوهج 
النران فوق قمم الجبال بالليل، مادة التصوير عربية 
أصلية، وعنارصها من الش�عر القدي�م، لكن اللوحة 
الكلية أندلس�ية جديدة، فيها جم�ع عجيب بن الجد 
والعبث، ب�ن العاطف�ة واللعب، بن الش�عر والغناء 
والله�و املمتع الذي كان س�ائدا يف اش�بيلية. أما بيت 
القصي�د يف املوش�حة بأكمله�ا فه�و ه�ذه الخرجة 
الخارجة عىل أعراف الشعر الكالسيكي، والتي تعطى 
للموش�حة نكهتها الالذعة كما كان يقول ابن س�ناء 

امللك يف “دار الطراز”:
ي�ا صاح�ب الدك�ان نهواك وقد شاع خربى
واش ينفع الكتمان عط�ار تعام��ل بامل�رى

فاملعش�وق ه�و صاح�ب ال�دكان، وه�ي كناي�ة 
أندلسية بمعنى ويل األمر، ومع أن كلمة دكان مشتقة 
م�ن الدكن وه�و رص البضائ�ع ف�وق بعضها فهي 
دخيل�ة عىل لغة األع�راب األوىل، منحها األندلس�يون 
ش�يوعا ذائعا فجعلها ابن الخطيب عنوانا ألحد كتبه 
“كناس�ة ال�دكان” وتظ�ل الخرجة يف إط�ار العامية 
املليح�ة “نهواك” ع�ىل الطريقة الس�كندرية، “اش” 
اختزال لكلمتي “أي يشء” ش�اع يف معظم العاميات، 
اما العطار ال�ذي يتعامل باملواراة وامل�داراة فال يلبث 
أن يفتضح أمره بروائح م�ا يتعامل فيه، ولعله مثل 
أندل�ي يق�ال عم�ن يح�اول كتم�ان يشء ال يمكن 
كتمان�ه، والخرج�ة نم�وذج للطافة الش�عر وعجمة 

اللسان معا.

�سرفات

يا صاحب الدكان

�سرفات

عبا�س بي�سون 

التمغرب يكاد يكون تهمة 
�سائعة، بل هو يف �سلب بنى 

نظرية وايديولوجية وفكرية 
ال متلك من حطام الدنيا �سوى 

هذه القاعدة، لي�س مرادنا من 
هذه املقالة حماكمة التمغرب 

وال متحي�سه. فاالأرجح ان 
التمغرب كما نق�سده ون�ستثمره 

يف خطاباتنا الفكرية وال�سيا�سية 
لي�س اال جزءًا من حطام 

ايديولوجي اأو جمرد قالب 
ايديولوجي ال حقيقة له.

تداع�ي  نتائ�ج  م�ن  يك�ون  ان  أفه�م 
مجتمعاتن�ا وتفككها فس�حة أوس�ع للفرد 
وفسحة أوسع للحرية وقدر أكرب من اعتبار 
امل�رأة وخصوصية أكرب للحياة الش�خصية، 
أفه�م ذل�ك وأثمن�ه كث�راً لكن�ي افه�م انه 
لي�س حصيلة طارئ عرب�ي أو وافد خارجي 
فليس من ش�أن ه�ذه الروافد ان تجتلب وال 
يمك�ن له�ا ان تتم بدف�ع من الخ�ارج، انما 
ه�ي مجتمع�ات تملك م�ن داخله�ا عوامل 
تداعيها وما تس�فر عنه هذه التداعيات. انه 
يشء يف داخله�ا أوالً ول�و انه ت�م يف منظومة 
عاملي�ة وت�م يف تفاع�ل مع الخ�ارج وتفاعل 

م�ع الغرب بوجه خاص، انه اس�تنفاذ بقوة 
التآكل وبقوة انتهاء الصالحية وبقوة عوامل 
ش�تى لقوالب ومقومات وعالقات، استنفاذ 
ليس ابن الي�وم أو البارحة وليس ثمرة قرار 
ايديولوج�ي ولي�س مجرد نق�اش فكري أو 
فك�رة مجلوب�ة أو ش�عرة مس�توردة. ذلك 
يشء يحدث بتف�اوت بن املجتمعات العربية 
ويحدث أحياناً ببطء ش�ديد وق�د يترّسع يف 
أحيان فننىس أن زماناً طويالً نخره، وننىس 
انه يتآكل منذ قرون، ونعزو هذه الرسعة، إذا 
حدثت، لغزو أجنبي ونحس�ب أنها غارة عىل 
هويتنا وذواتنا، ويكون ان نتهم التمغرب أو 
التغريب رغم كونهم�ا مفهومن متمايزين. 
بل نتهم الغرب وكأنه جدد استعماره واحتلنا 
بأدوات اخ�رى، ويفوتنا أن ما حدث حدث يف 
داخلنا واننا نحن الذين صنعناه ونحن الذين 
تلقين�اه، وانه تم وس�ط ظروفنا وعالقاتنا. 
فكرة املؤامرة هي باس�تمرار خالصة عقلية 
تق�اوم ان تبدأ وتقاوم ان تعمل وتروح تلقي 
بتبعات ابتدائها وعملها عىل آخر ليس سوى 

استشباح للذات وسوى ظل لها.
نري�د ان نحرص التمغرب يف أكثر مجاالته 
مب�ارشة وأسلس�ها وأكثره�ا ظه�وراً وهو 
مجال اإلنت�اج األدبي والفك�ري، هذا املجال 
ميس�ور بس�يط فهو قائم عىل تبادل مبارش 
قوامه الرتجمة أو ما يقابلها يف حقول تصعب 
ترجمتها كاملوسيقى والفن التشكييل، ولنقل 
انه تب�ادل مب�ارش قوامه اإلط�الع بالقراءة 
والس�ماع والنظ�ر. يف ه�ذا املج�ال نج�د ان 
تهمة التمغرب أكث�ر التصاقاً وأكثر رجحاناً 
فأين�ا ال يع�رف ان األدب تأثر إىل ه�ذا القدر 
أو ذاك بالرواي�ة العاملي�ة والش�عر العامل�ي، 
وأينا ال يعرف ان موس�يقانا وفننا التشكييل 
ومرسحنا تطع�م بالوافد الغربي، بل نحن ال 
نخطئ إذا قررنا ان أدبنا اليوم وفنوننا اليوم 
جزء م�ن منظوم�ة عاملية. البع�ض يرى يف 
ذلك قدراً ال مندوح�ة عنه والبعض يرى فيه 

تقلي�داً واصطناع�اً والبعض ي�راه تضييعا 
للهوية ومقامرة بال�ذات، والحق أن أكثر ما 
يحر يف ذلك هو اننا ال نستطيع ان نعرف ما 

هي الذات وما هو الغرب.
م�اذا نعن�ي بال�ذات س�وى ذل�ك املحيط 
وكل  العص�ور  كل  م�ن  بأم�واج  املتالط�م 
الجوان�ب، م�ا هي الذات العربي�ة إذا لم تكن 
ذواتنا الفردية الصغرة وقد تأمثلت وترمزت 
وتس�امت إىل عم�وم ليس�ت أهل�ه وإىل آخر 
تدعيه، من ه�و مثالً نجي�ب محفوظ ان لم 
يكن اوال نجيب محف�وظ، ومن هو أدونيس 
وس�ع��ادة  وبول�ص  ودروي�ش  والس�ياب 
ل�م يكون�وا قب�ل كل يشء  إن  وش���اوول 
أنفس�هم ولكل مص��ادره وموارده وطبعه 
ومعارفه وقبل كل يشء شخصيته وأه�ليته 

وخصائصه.
فإذا حدن�ا عن الذوات الصغرة وس�عينا 
إىل التم�اس ال�ذات فأين نجده�ا؟ يف الرتاث، 
واي ت�راث؟ الجاهيل أم العب�ايس أم الحديث 
املعارص؟ أين نجدها يف اإلسالم أم النرصانية 
أم اليهودي�ة وجميعه�ا أجي�ال ع�ىل أجيال 
وحق�ب عىل حقب؟ ثم ان هذا الرتاث انقطع 
عنا فمن أي الحلقات نواصله وإىل أي املراجع 
واالع�الم نعود وما الذي تفاعل يف نتاجنا وما 
الذي اس�توعبناه وتمثلناه فيه؟ هذا الرتاث 
لم يدخل يف الحارض ول�م يتصل به مبارشة. 
عملي�ات الدخول واالتصال هذه ش�خصية، 
وهي تختلف وتتفاوت من ش�خص إىل آخر. 
ابن خلدون أم النفري أم املتنبي أم ابو نواس 
أم الزيج املغربي أم ابن عربي. هذه أم هؤالء 
ال يجتمعون يف س�ياق واح�د. انما نحن نبدأ 
م�ن احده�م أو احدها ولكل ب�دؤه املختلف 
لك�ن كال ق�د يعت�رب ب�دأه ذات�اً وق�د يعترب 
تمثله الش�خيص هوية وق�د يؤمثل خياراته 
ب�ل يتماهى معه�ا فيكون املتنب�ي املعارص 
واب�ن عربي املع�ارص والواس�طي املعارص. 
ال�ذات اذن قد تكون حلقات خاصة ولو كان 

الح�ارض متصالً بالرتاث ألمكننا ان نقيس�ه 
يف الحارض، وألمكننا نس�بياً ان نتوارثه بقدر 
متس�او. لكن الرتاث منفٌك عن الحارض فهو 
مغام�رة ش�خصية ونح�ن نتوارث�ه بصور 

شخصية.
األصع�ب ه�و ان نس�أل ما ه�و الغرب؟ 
يمكن لبعضنا ان يلخص الغرب أو يخترصه 
أو يحول�ه إىل أمثولة أو أهجي�ة، لكن الغرب 
بالنس�بة لغربي مطلع يملك سياقات ويملك 
تاريخ�اً أو تواري�خ، للفلس�فة مث�اًل تاريخ 
مم�ا قب�ل الس�قراطية إىل زمنن�ا الحدي�ث، 
للموس�يقى أيضاً تاريخها وللفن التش�كييل 
تاريخ�ه وحلقات�ه، هذه التواري�خ تذوب يف 
الح�ارض الغرب�ي ال�ذي يتمثله�ا ويمتصها 
ويس�تثمرها. لي�س األمر نفس�ه بالنس�بة 
لغر الغربي. هذه التواريخ ليس�ت ذائبة وال 
ممتص�ة وال متمثل�ة يف حارضن�ا، حارضنا 
اآلن ال يتواص�ل م�ع ال�رتاث وال يتواصل مع 
الغرب، انه تقريباً لحظ�ة فردية، انه تقريباً 
ما نستحرضه بأنفسنا من الغرب أو الرتاث، 
حارضن�ا ال نجد فيه س�وى ما ننتقيه نحن، 
م�ا نتمثله نحن أو نمتصه ونس�توعبه نحن 
كأفراد، يمكن لألفراد وهم يصنعون دوائرهم 
الخاصة من الرتاث والغرب، يمكن لهؤالء ان 
يش�عوا عىل ما حولهم. يمكنه�م أن يجعلوا 
من هذه الدوائ�ر الخاصة نماذج، لكن هذه 
النماذج ال تس�تطيع ان تدعي انها الرتاث أو 
انها الغ�رب أو انها صلة الوص�ل بن الغرب 
وال�رتاث، وان ادع�ت ذلك فإن ه�ذا ال يخرج 
عن الخيار الش�خيص وال يخرج عن املغامرة 
الفردية والخاصة، ثمة دوائر للرتاث والغرب 
بعدد األشخاص تقريباً، لكن ينبغي ان نحذر 
هن�ا من االدعاءات، ثم�ة دوائر ال تملك فعالً 
أي اتصال حقيقي بالغ�رب أو الرتاث، دوائر 
جوف�اء تصل ما ب�ن أقطاب جوف�اء، هذه 
الدوائر ليس�ت متخيلة، بل هي قائمة، بل قد 

يكون لها أثر وعواقب.

حممد شكري: 
أريد قتل الشهرة التي منحتني إياها 'اخلبز احلايف'
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داراما وتلفزيون

القاهرة/ ضياء األسدي  
فنان تش�كييل مازال يف قم�ة عطائه.. تجّول يف فرش�اته 
فرحا بروح اللوحة وصدقها، متتبعا همس�ها الكوني بني 
بغ�داد، حي�ث طفولته وصب�اه، وباريس واألردن رئيس�ا 
لجمعي�ة أفكار للفنون التش�كيلية، والس�ويد حيث يقيم 
اآلن، ح�ّث خطاه ص�وب أرض الكنانة يف القاهرة، إلحياء 
حض�ارة وادي الرافدين املوغلة يف الق�دم، إذ كرّس خربته 
الت�ي تجاوزت الثالث�ني عاما يف لوحات كبرية تجس�د تلك 

الحضارة العريقة التي تناسلت منها أكد وسومر وبابل.
  كان لغن�اء الل�ون طعما آخ�ر يف أذن الف�رات، والزبيدي 
يصغي بهمس اىل نشيج تموز وقبلة عشتار الجميلة التي 
منحت الوجود خصبا وهيبة.. اختلط اللون بالطني الحري 
وفريدا يتتبع ببطء مدروس فّك شفرة تلك املسلّة العظيمة، 
من�ذ أول الفرح حتى آخر البكاء، امس�ك الزبيدي بس�ماء 
اللوحة ليجوب يف براءتها التي لم تفسدها الحروب، تقّص 
املقابر حتى أخ�ر الدموع ..يف لوحات كثرية ..جال بألوانه 
يف الروح العراقية الس�احرة يف أنهاره�ا ويتمها وأمهاتها 
ومقابرها، لينقشها بهية زاهية يف لوحات تسرتق األنظار 
للتج�وال بني تخوم حضارة وادي الرافدين. التقيت الفنان 
التش�كييل فريد الزبيدي بمقر ممثلية العراق الدائمة لدى 
جامعة الدول العربية يف القاهرة أتأمل وإياه ضوء لوحاته 

املشعة بهيبة حضارة وادي الرافدين فكان هذا اللقاء:
* أرى انك منهمك ومنذ أيام يف إحياء لوحات كبرية لرموز 

الحضارة العراقية؟
- نع�م أعكف ومنذ ش�هور طويلة عىل تجس�يد الحضارة 
العراقية بكل تفاصيلها منذ ب�دء الخليقة وحتى اآلن وما 
دفعن�ي إىل هذا األمر وبقوة هو حرست�ي الكبرية وأنا أرى 

الفنانني املرصي�ني بل وحتى الصناع منهم يس�عون 
وبش�تى الوس�ائل إىل إحي�اء حض�ارة وادي النيل يف 
لوح�ات وتماثيل مختلف�ة األحجام واألش�كال حتى 
وصلت إىل أسواق الصني واليابان ودول أوربية عديدة، 

لكن هذا األمر لم يكرس عندنا بشكل واضح.
* م�ا ه�ي الرم�وز العراقي�ة الت�ي حرص�ت ع�ىل 

تجسيدها؟
- قمت بعمل لوحة كبرية ملسلة حمورابي 

الش�هرية والت�ي م�ن 
لها  خال

س�ّنت 
ل  ّو أ

تري  سا د
 ، ض ألر ا

كم�ا 
عكفت عىل 

اإللهة  رسم 
ر  عش�تا

سيدة العطاء 
 ، ل لجم�ا ا و

إىل  إضاف�ة 
م�ن  العدي�د 

اإللهة التي كانت 
الس�ومريني  عند 

ي�ني  كد أل ا و
الذي�ن  والبابلي�ني 

يف س�ن الرشائ�ع كان له�م دور كبري 

والقوانني وممن أصبحوا رموزا ش�اخصة يف مدن عراقية 
عدي�دة، كما قمت برس�م الث�ور املجن�ح وبالحجم الكبري 

فضال عن رسم ملوية سامراء الشهرية.
* اش�رتكت يف معارض كثرية يف دول عربية وأوربية كثرية 

فهل كان العراق يتصدر قلب اللوحة؟
- مثلما يكون الوطن بكل منحنياته هو لغة الشاعر التي 
ترتبط يف مفرداته جميعا، ويتنفس�ها يف كل حرف أينما 
وىّل املنف�ى، كذلك الحال بالنس�بة للفن�ان تبقى مالمح 
الوطن ش�اخصة يف ذاكرته ب�كل تدرجاتها اللونية عىل 
م�ر الح�روب واألحداث، وم�ا يعرتي تل�ك املالمح من 
تغريات يفرزها ال�م الفقدان واليتم والحرمان، وليس 
معن�ى ه�ذا أن الجمال لي�س له مكانا يف مرس�مي بل 
لنقل أن جمال الطبيعة وجمال املرأة شغل حيزا كبريا مما 

أنجزت. 
* لنتصفح وإياك حياتك األوىل.. عىل عكس املعتاد 

جاء السؤال متأخرا؟
-وع�ىل عكس م�ا اعتاد االطفال فعل�ه أيضا، من 
لعب ولهو ومشاكس�ة، كنت الطفل االش�د تتبعا 
ومراقبة لكل تفاصيل الحياة والطبيعة.. للس�ماء 
وأن�ا أمتلئ دهش�ة لتل�ك التدرج�ات اللونية التي 
تعرتيه�ا وأحدق ملي�ا يف تلك الك�رة البيضاء التي 
ت�ربق مضيئة وهاجة يف النه�ار وانصع بياضا يف 
الليل، أس�أل كثريا عن النجوم عن األزياء املختلفة 
للنس�اء، يثريني ل�ون ال�ورد وأل�وان العصافري ، 
طريقة تحليقها، الطني، الجبل، الهور، الشواطئ 
والصب�اح، كنت اش�عر اني بحاجة ماس�ة اىل ان 
اجسد كل هذا، اذهب بصمت اىل الواني واللوحات 
البيض�اء ألدون فيه�ا حياة تش�به التي اش�رتكت 

وإياها  وليوم كامل.
*هل ثمة ما تخطط إلنجازه يف القادمات من األيام؟

- ل�دي العدي�د من املش�اريع إلقام�ة معارض تش�كيلية 
منف�ردة ومختلف�ة يف خطه�ا وطبيعته�ا يف دول أوربي�ة 
وعربية عديدة وما أعنيه مختلفة.. اني سأجس�د حضارة 
وادي الرافدين يف لوحات عديدة وبأحجام مختلفة ألعرّف 
العالم األوربي بتلك الحضارة العريقة التي تمتد ألكثر من 
6000 ع�ام، الجدل ما زال كبريا ح�ول حضارتنا العريقة 
وحق أس�بقيتها يف تدوين الرقيم األكث�ر قدما، الكثري من 
لم يس�تطع أن يتوصل إىل ص�ورة واضحة عن طبيعة تلك 
الحضارة وعمقها ، وبني هذا وذاك انا اعترب ان ما اقوم به 

هو مهمة تاريخية ووطنية اكثر من كونها مهمة فنية.
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تعاونــت من جديــد العارضــة المتألقة 
كيت موس مع دار ريميل لمســتحضرات 
التجميل وقدمت أحدث تشــكيالت الدار 

من أحمر الشفاه لموسم الشتاء المقبل. 
وعّلقــت موس على ذلــك بالقول: "أحب 
دائمًا الشــفاه غير الناعمة الجميلة، لكني 
لم أكن أريد لونًا يبــدو رقيقًا وذا ملمس 
جاف على الشــفتين، بل كنــت أريد حقًا 
أحمر شفاه يمنح المرأة طلة لطيفة، لكن 

بلون ثري وجميل للغاية".

فريد الزبيدي: مسلة محورايب وقامة عشتار.. حضارة تطرح ولوحة جتيب

معالي زايد تبحث عن الحلو
قالت الفنانة معايل زايد إن الس�بب وراء ابتعادها عن الدراما يرجع 

إىل إنها تنتظر السيناريو الجيد الذي تعود من خالله.
مع�ايل أضافت أنها تنتظر العمل الجيد الذي تس�تطيع أن تقدم 

من خالله ش�يئا جديدا، وعمال يليق بتاريخها الفني، بعد أن 
قدمت عدة أعمال س�ينمائية وتلفزيوينة عىل مدار سنوات 

طويلة.
الوض�ع الس�يايس لم يكن بعي�داً عن اهتمام�ات الفنانة 
الكب�رية، فهي دائما مش�غولة يف الوقت الح�ايل بمتابعة 
مستجدات عىل الساحة السياسية والتي أصبحت تدعو 
للتش�اؤم، عىل حد وصفه�ا، وتمنت أن يعم�ل الجميع 
لصالح مرص، وأن يبتعد الساسة عن املصالح الخاصة 

والشخصية، مؤكدة أن مرص أهم من الجميع.
وقالت إنها ال تعرف يشء حتى اآلن عن مصري مسلسل 
“بني ش�وطني”، والتي تش�ارك يف بطولته أمام النجم 

نور الرشيف، والذي توقف منذ قيام الثورة املرصية.

راغب عالمة يغني عراقي
للم�رة األوىل يف مش�واره الفني، قرر الفن�ان اللبناني راغب عالمة 
تقدي�م أغني�ة باللهج�ة العراقية، وأعل�ن ذلك من خالل حس�ابه 
الش�خيص ع�ىل موق�ع »توي�رت«. أغني�ة »تحب روحك« س�تكون 

مرشوع عالمة األول للغناء باللهجة العراقية.
عالمة أعلن كذلك إعادته توزيع أغنيته الش�هرية »يا حياتي«، التي 
س�بق وصورها بالفيديو كليب، ليضمها إىل أغنيات ألبومه الجديد 

املقرر طرحه يف الفرتة املقبلة.
م�ا يدعم القائيل�ن إن األغني�ة العراقية أصبحت مطلوب�ة عربياً، 
حي�ث غنى عدد غري قليل م�ن املطربني الع�رب باللهجة العراقية، 
آخرهم كان ملحم زين الذي أدى  )كبد بد( بأس�لوب خفيف والقى 
إعجابا محليا وعربيا، خاصة بعد أن أجرى موقع الكرتوني مؤخرا 
اس�تفتاء ألكثر النجوم ش�عبية يف الوطن العربي إذ تصدر القائمة 
كاظ�م الس�اهر يليه ماجد املهندس، بينما كان اس�تفتاء النس�اء 

يضع شذى حسون عىل املرتبة األوىل عربيا.

إليسا: كاظم الساهر أكثر من 
لفتني

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا أن السفر هو العالج الفاعل بالنسبة 
لها يف لحظات الضيق واالنزعاج، مشرية إىل أن أحب املدن إىل قلبها 

“نيويورك” و”اسطنبول”.
إليس�ا تابعت أنه إذا كانت األمور سيئة جدا فإنها تقصد الجبل، 
وقالت: “أحب الجبل بش�كل عام، لكني يف املقابل ال أس�تطيع 
العيش خارج بريوت، فأنا أعشق هذه املدينة وأحب ضجيجها 

وزحمة الناس فيها«.
وكش�فت عن البيزنس الذي تمارس�ه إىل جان�ب الفن تقول 
»كان يج�ب أن أق�وم بعم�ل ث�ان إىل جانب عم�يل األصيل، 
واخرتت التجارة يف العقارات، فهو بيزنس جميل أس�تمتع 
ب�ه«. أما عما يلفته�ا يف الرجل عادة فردت إليس�ا »يجب 
أن يك�ون كل�ه عىل بعضه حل�و يف ش�خصيته يف تعامله 
مع اآلخ�ر، إنما أكثر م�ا يلفتني يف الرج�ل للوهلة األوىل 
أس�نانه وبس�مته«.ويف ما يخ�ص الربام�ج التلفزيونية 
املنوع�ة والفنية الرائجة مؤخرا والت�ي ترتكز عىل لجان 
حكم مؤلفة من نجوم كبار قالت إليسا »لست ضد هذه 
الربام�ج لكني حاليا ال أحب�ذ القيام بها، وأعتقد أن هناك 
شحا يف العمل الفني عامة وإحياء الحفالت خاصة بسبب 

األحداث األخرية يف عاملنا العربي، األمر الذي أسهم يف انتشار 
هذه الظاهرة، وأش�عر ب�أن الفنان علي�ه أن يقطع مرحلة 

طويلة جدا من مس�ريته الفنية للوصول إىل هذه الربامج، أما 
أكثر من لفتني حتى اليوم فهو الفنان كاظم الساهر يف برنامج 

)The voice(، فه�و راق لم يخرج عن طبيعته التي نعرفها، وألن 
الفنان بش�كل ع�ام ال يجب أن يخ�رج عن طوره، وال ب�د أن يبقى 

مسيطرا عىل إطاللته التلفزيونية مهما أحاطت به من أجواء تستفزه 
أو تفرحه«.

سمّية: عيوني خليجية .. وهذه الوصفة
كش�فت الفنانة املرصية س�مية الخش�اب طريقتها البارعة يف وضع املاكياج 

خاص�ة اللوك الخليجي الذي اش�تهرت به يف الفرتة األخ�رية، قائلة إنها تهتم بكل 
تفصيلة من برشتها وعينيها لتبدو مرشقة عىل الدوام.

س�مية أكدت :» أعتن�ي ببرشتي اعتناًء خاّص�اً ، وعندما أطّبق مكياج�ي أُويل مكياج 
الع�ني اهتماماً خاّص�اً؛ فأنا مقتنعة بأّن العني هي مصدر الجم�ال، وكلّما اهتممت بها 

وبجمالها ظهرِت بمظهر أكثر سحراً وجاذبّية«.
وتابعت :»أنصح كّل سّيدة بأن تقّسم كّل جزء يف عينها حّتى تستطيع يف الّنهاية الخروج 

بمكياج جّذاب ُيربز جمال عينيها، وُيحّدد مالمحهما بوضوح«.
وأضافت  :» منذ عّدة سنوات أن أرسم التاتو عىل حواجبي حّتى أحصل عىل رسمة ثابتة 

لحواجبي، تكون متناسقة مع حجم وجهي ومالمحي«.

قحطان زغير يحّذر: الكوميديا ستتوقف!
أبدى املؤلف والفنان قحطان زغري، استياءه من حال الكوميديا التي باتت "أسرية غرف اإلنعاش بعد 

توقف قلب الكوميديا النابض".وقال زغري يف ترصيح لوكالة أنباء محلية "إن الكوميديا ستتوقف 
بس�بب بعض املتطفلني و)املنكتني( الذي�ن تحولوا بعد إغالق "املالهي الليلي�ة" إىل الفضائيات 

واملس�ارح وصاروا يقدمون فقرات يس�موها كوميديا وهذا ما قتل كوميديا املوقف".وأضاف 
"أن�ه يجهل كيفية إنق�اذ الكوميديا يف ظل هذا الوضع الصعب واملحرج الذي تمر به"، مؤكداً 
أن�ه "بعد تخيل دائرة الس�ينما واملرسح ووزارة الثقافة ونقاب�ة الفنانني عن أدوارها بإنقاذ 
الكوميديا لذا عىل رئاس�ة الوزراء والرشطة االتحادي�ة أن تتدخل لحل هذه الكارثة وإخراج 
الكوميدي�ا من غ�رف اإلنعاش".وب�ني أنه قاط�ع مدعي الكوميدي�ا وأنه بعد م�ا قدمه من 
كوميدي�ا نظيف�ة تعرض لحرب غري معلنة م�ن البعض الذي أعرتف بما ق�دم ورصحوا أنهم 

يقف�ون إج�الالً ملا قدم من أعم�ال كوميدية. وعن آخر أعماله، كش�ف زغري عن رشوعه يف 
كتابة أعمال فنية وامتنع عن إعطاء تفاصيل أكثر لحني انتهاء األعمال كما سيش�ارك يف 

عمل تلفزيوني مهم سيعلن عنه يف حينه.

مي وميس ودانا ينتهين من تصوير "سيسترز سوب"
انته�ت األخ�وات الثالث مي�س حمدان، ومي س�ليم، ودانا حمدان، من تصوير املوس�م 
األول م�ن برنامجه�ن "Sisters Soup" املؤلف من 17 حلقة، وق�د تم عرض 4 حلقات 
من الربنامج عىل قناة “OSN” يف ش�هر رمضان املايض. وهو برنامج حواري ترفيهي، 
وتقوم فيه األخوات "حمدان" باستضافة أحد الشخصيات املشهورة، ويتحدثن معه عن 
أرساره الفنية، والش�ائعات التي تثار من حوله، وما يحدث يف حياته اليومية، كما توجد 

يف الربنامج تقارير خارجية منوعة ومواقف محرجة يقع فيها الضيوف.
وتوجه األخوات "حمدان" إىل الضيف األس�ئلة بشكل جريء ومحرج، تنتج عنها مفارقات 
كوميدي�ة، ولكل منه�ن فقراتها يف املجال الخ�اص بها، كما توجد فق�رة خارجية عن كل 
ضيف يوجه له فيها انتقادات عدة يرد عليها، ثم تختتم فقرات الربنامج بالغناء مع الفرقة 

املوسيقية، ويخضع الضيوف الختبارات وتحديات محفوفة باملخاطر.
وم�ن ضيوف الحلقات: ماجد املرصي، وبرشى، ونادين الرايس، ودينا حايك، واملطربة اليمنية 

أروى، وسيبدأ عرض الربنامج عىل شاشة ال�“MBC” بداية الشهر املقبل.

سينامئي: األفالم العراقية غائبة عن 

اليوتيوب
أرجع املخرج السينمائي هادي اإلدرييس، غياب األعمال العراقية السينمائية عن اليوتيوب 

إىل عدم امتالك األفالم  للمشاركة بها.

وقال اإلدرييس "بدأ املخرجون واملنتجون العرب يستغلون التقنيات الحديثة لصالحهم 

من خالل عرض أفالمهم السينمائي عىل)اليوتيوب( لتلقي ردود الفعل املبارشة عىل 

أعمالهم".

وأض�اف "أم�ا يف العراق فال داعي الس�تخدام تل�ك التقنية ك�ون إنتاجنا لألفالم 

السينمائية شبه معدوم ويف حال زاد اإلنتاج سيتجه أغلب مخرجينا واملنتجني 

للدخول مضمار املنافسة عىل اليوتيوب".

وبني "أن السينما العراقية موعودة يف حالة مخاض لوالدة أفالم سينمائية 

جديدة بعدها سرتتب قاعدة اهتماماتها لتخرتق كل منافذ العرض". 
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داراما وتلفزيون

نسمة.. على خطى أمل طه
بعد أن شاركت يف أكثر من عمل تلفزيوني، اعتلت الفنانة )نسمة( خشبة املرسح 
ألول م�رة من خالل مش�اركتها م�ع كادر مرسحية )ت�و ... وي وي( للمخرج حيدر 
منعثر لتكون اىل جانب عبد الرحمن املرش�دي ومجموع�ة من النجوم العراقيني عىل 

قاعة املرسح الوطني.
وعن مش�اركتها يف الوس�ط الفني، فأن الفنانة الصاعدة تعترب نفسها امتدادا 
للفنانة الكبرية أمل طه وذاك ما يس�عدها كثريا وتفتخ�ر وتعتز به.. حينما تكون 
عن�د ذلك االمتداد لف�ن الفنانة أمل طه وتاريخها الرائع، وربما تش�جعها بدانتها 

عىل تقمص ثوب خليفة الفنانة الكبرية.
يذك�ر أن )نس�مة( له�ا مش�اركات تلفزيونية عدي�دة ومن أهمه�ا دور أم 

حساني يف )سائق الستوتة( ودور األم يف )فيلم هندي(.

عروض سينمائية لحميد الرماحي
يتواصل املخرج الس�ينمائي حميد الرماحي بتنفيذ أفكاره الس�ينمائية املتجددة يوما بعد 

ي�وم حيث نجده ما أن ينتهي من إخراج احد أفالم�ه حتى يبادر إىل إقامة عدة مهرجانات 
س�ينمائية متنوعة هنا وهن�اك.. ولقد كان مؤخرا عند تنفيذه ملرشوع الس�ينما ذات 

األبعاد الثالثة من خالل فيلمه )رحلة الخالص(. 
واليوم يبادر الرماحي بفكرة جديدة ضمن فعاليات منظمة السينما املتنقلة 

ليق�دم )رحلة الخ�الص( فوق مياه ش�ط العرب.. حيث تعترب ه�ذه التجربة 
س�ابقة يف مجال العرض الس�ينمائي والتي سيش�اهدها جمه�ور كبري من 

مدينة البرصة.صي�ادي االس�ماك يف 
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مسرحية  ناس وناس
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف/ جبار حسن

إخراج/ فخري العقيدي

تمثي�ل/ ف�وزي مه�دي � س�ناء 

عب�د الرحم�ن � غ�ازي الكناني � 

صادق االطرقجي � س�تار خضري 

�  عواطف الس�لمان � زاهر الفهد 

� ناظم زاهي 

تقديم/ الفرقة  القومية للتمثيل

الزمان/ 1985 

املكان/ املرسح الوطني 

ش�خصية  املرسحي�ة  "تناول�ت 

قدوري ومن خالل تلك الشخصية 

الفقرية دارت  املس�تلبة  البسيطة 

مح�اور املرسحية والت�ي نالت يف 

وقتها ش�هرة واس�عة يف التاريخ 

العراق�ي حيث ش�ارك يف تجس�يد 

شخوصها نخبة من نجوم املرسح 

العراقي".
املخرج

فخري العقيدي  

أنجلينا وبناتها يشعرن بالرعب بسبب "ماالال"
علق�ت النجمة الهوليودي�ة، أنجلينا جويل، للم�رة األوىل عىل هجوم 
مس�لحي طالبان عىل الطفلة الناشطة الباكس�تانية ماالال يوسف 
زاي، وأك�دت ان األنباء عنه�ا أرعبتها وأرعب�ت ابنتيها الصغريتني، 

داعية إىل التربع ملؤسسة النساء يف العالم تحية لها.
وكتب�ت جويل، وهي س�فرية 
النواي�ا الحس�نة للمفوضية 
الالجئ�ني،  لش�ؤون  العلي�ا 
مقال�ة ملوق�ع داييل بيس�ت 
األمريك�ي، ع�ربت فيه�ا عن 
رعبه�ا الش�ديد بعد س�ماع 
أخب�ار تع�رض يوس�ف زاي 
إلط�الق ن�ار م�ن مس�لحي 
قناعاته�ا،  بس�بب  طالب�ان 
مش�رية إىل ان ه�ذا الوض�ع 
تطل�ب منه�ا الجل�وس م�ع 
ابنتيه�ا زه�ارا )8 س�نوات( 
وش�يلو )6 سنوات( ملناقشة 

ما حصل.
وقال�ت ان الفتات�ني ش�عرتا بخ�وف ش�ديد بعد معرفة م�ا حصل، 
مضيف�ة ان�ه كان م�ن الصع�ب عليهم�ا أن تفهما عامل�اً يقتل فيه 
رجال طفلة جريمتها الوحي�دة هي انها ترغب وغريها من الفتيات 

بالذهاب إىل املدرسة.
وذك�رت ان زهارا قالت لها انه ال بد م�ن تكريم ماالال بتمثال، فيما 
س�ألت ش�يلو من يهتم بحيوانات الطفلة الباكس�تانية فيما هي يف 
املستش�فى. وأضافت جويل ان ابنتها الصغرية س�ألتها إن كان والدا 
م�االال يبكيان، فأجابتها بأنهما يفع�الن ذلك ليس من أجلها فقط، 
ب�ل من أجل كل األوالد يف العالم الذين يحرمون من حقوق اإلنس�ان 

األساسية.
وختمت جويل املقالة بدعوة التالميذ واألهايل لالنضمام إليها والتربع 
باملال ملؤسسة النساء يف العالم تحية ل� يوسف زاي الشجاعة. يشار 
إىل ان املؤسس�ة توفر أمواالً للنساء والفتيات اللواتي يحاربن لتعليم 

الفتيات يف باكستان وأفغانستان.

كريستينا أغيليرا: راضية عن شكلي
أكدت النجمة األمريكية، كريس�تينا أغيلريا، 
انها راضية عىل ش�كلها، مشددة عىل انها 

ال تخىش التقدم يف السن أو األمومة.
وقالت أغيل�ريا ملوقع "بيب�ول" األمريكي 
انها تحب كل يشء فيها كأم يف الثالثينات 
م�ن عمره�ا. وأضافت "يخ�ىش البعض 
من التغري ويش�عرون ان التقدم يف السن 
يشء يسء، لكنني أحب النضج واكتساب 
الحكمة". وشددت عىل ان "تجربة الحمل 
واإلنجاب وما يخلفه ذلك يف الجس�م.. أمر 

مذهل".
يش�ار إىل ان أغيل�ريا )31 س�نة( ه�ي أم 

لصبي يدعى ماكس )4 سنوات(.
وقال�ت أغيل�ريا انه�ا لطاملا أوضح�ت للجميع 
انها ل�ن تتغري من أجل أحد، ويمكن أن يحبوها أو 
يكرهوها عىل ما هي عليه. وشددت عىل انها سعيدة 

بما بلغته وتعلمته حتى اآلن.

كارداشيان تعترف: ارتديت أسوأ األزياء
بع�د ان كانت تعت�رب من اكثر النجم�ات اناقة، بدأ ه�ذا االمر يتغري 

بدخول املغني كانيي وسيت عىل حياة كيم كارداشيان.
لكن يبدو أن كيم استيقظت من تعويذة كانيي عليها، حيث اعرتفت 
برصاح�ة يف مدونتها الخاصة ع�ىل االنرتنت بالخطأ الذي اقرتفته 
ي�وم أول من أمس. 
كيم  حيث رص�دت 
م�ع  ميام�ي  يف 
مرتدية  ش�قيقتها 
جلدي�ة  تن�ورة 
م�ع  ج�دا  ضيق�ة 
سرتة صفراء كبرية 
عليه�ا وال تليق بها 

او بمقاسها.
النجم�ة  فكتب�ت 
عام�اً-   31-
مدونته�ا:  ع�ىل 
 ، طي�ب ، طيب "
نف�ي  أض�ع  ان�ا 
يف قائم�ة أس�وأ األزياء يف ه�ذا الزي، 
لكنني اردت ارت�داء القليل من األلوان 
بينم�ا انا اقي�م يف ميام�ي، لذلك كانت 
نواياي جي�دة، لكن ه�ذه القطعة غري 

مناسبة يل".
وأضافت "بالتأكيد احتاج الن أكون أطول 
وانحف الرتداء هذا النمط من السرتات".

تابع�ت النجمة الس�مراء "املوضة تقوم 
ع�ىل التجرب�ة ومحاول�ة العث�ور عىل 
اس�لوبك، ويك�ون لدي�ك نجاح�ات 
الطريق،  واخفاقات عىل ط�ول 
ع�يّل  كذب�ت  امل�رآة 
ه�ذا الي�وم، أي�ن 
او  يك�ون حبيبي 
تي  ش�قيقا
عندما أكون 
إىل  بحاج�ة 

رأي جيد"؟

قحطان زغير يحّذر: الكوميديا ستتوقف!
أبدى املؤلف والفنان قحطان زغري، استياءه من حال الكوميديا التي باتت "أسرية غرف اإلنعاش بعد 

توقف قلب الكوميديا النابض".وقال زغري يف ترصيح لوكالة أنباء محلية "إن الكوميديا ستتوقف 
بس�بب بعض املتطفلني و)املنكتني( الذي�ن تحولوا بعد إغالق "املالهي الليلي�ة" إىل الفضائيات 

واملس�ارح وصاروا يقدمون فقرات يس�موها كوميديا وهذا ما قتل كوميديا املوقف".وأضاف 
"أن�ه يجهل كيفية إنق�اذ الكوميديا يف ظل هذا الوضع الصعب واملحرج الذي تمر به"، مؤكداً 
أن�ه "بعد تخيل دائرة الس�ينما واملرسح ووزارة الثقافة ونقاب�ة الفنانني عن أدوارها بإنقاذ 
الكوميديا لذا عىل رئاس�ة الوزراء والرشطة االتحادي�ة أن تتدخل لحل هذه الكارثة وإخراج 
الكوميدي�ا من غ�رف اإلنعاش".وب�ني أنه قاط�ع مدعي الكوميدي�ا وأنه بعد م�ا قدمه من 
كوميدي�ا نظيف�ة تعرض لحرب غري معلنة م�ن البعض الذي أعرتف بما ق�دم ورصحوا أنهم 

يقف�ون إج�الالً ملا قدم من أعم�ال كوميدية. وعن آخر أعماله، كش�ف زغري عن رشوعه يف 
كتابة أعمال فنية وامتنع عن إعطاء تفاصيل أكثر لحني انتهاء األعمال كما سيش�ارك يف 

عمل تلفزيوني مهم سيعلن عنه يف حينه.

مي وميس ودانا ينتهين من تصوير "سيسترز سوب"
انته�ت األخ�وات الثالث مي�س حمدان، ومي س�ليم، ودانا حمدان، من تصوير املوس�م 
األول م�ن برنامجه�ن "Sisters Soup" املؤلف من 17 حلقة، وق�د تم عرض 4 حلقات 
من الربنامج عىل قناة “OSN” يف ش�هر رمضان املايض. وهو برنامج حواري ترفيهي، 
وتقوم فيه األخوات "حمدان" باستضافة أحد الشخصيات املشهورة، ويتحدثن معه عن 
أرساره الفنية، والش�ائعات التي تثار من حوله، وما يحدث يف حياته اليومية، كما توجد 

يف الربنامج تقارير خارجية منوعة ومواقف محرجة يقع فيها الضيوف.
وتوجه األخوات "حمدان" إىل الضيف األس�ئلة بشكل جريء ومحرج، تنتج عنها مفارقات 
كوميدي�ة، ولكل منه�ن فقراتها يف املجال الخ�اص بها، كما توجد فق�رة خارجية عن كل 
ضيف يوجه له فيها انتقادات عدة يرد عليها، ثم تختتم فقرات الربنامج بالغناء مع الفرقة 

املوسيقية، ويخضع الضيوف الختبارات وتحديات محفوفة باملخاطر.
وم�ن ضيوف الحلقات: ماجد املرصي، وبرشى، ونادين الرايس، ودينا حايك، واملطربة اليمنية 

أروى، وسيبدأ عرض الربنامج عىل شاشة ال�“MBC” بداية الشهر املقبل.

األزمة السورية تفرض نفسها على دراما 2013
بع�د انتهاء املوس�م الدرامي الرمضاني، وخلود عدد م�ن الفنانني واملخرجني واملنتجني لفرتة راحة بعد ش�هور عمل طويل 

وشاق، بدأ الوسط الدرامي السوري يشهد حركة مكثفة تحضرياً للموسم املقبل . وتتلخص هذه التحضريات باملفاوضات 
واالتفاقات مع املخرجني والكتاب واملمثلني والفنيني حول أعمال جديدة . ورغم الظروف األمنية الصعبة التي تشهدها 

البالد، فإن إمكانية التصوير يف قلب دمشق وعدد من املدن التي ال تشهد اشتباكات واردة جداً، وهو ما يعمل عليه عدد 
من املنتجني، إضافة إىل إمكانية تصوير قسم من األعمال يف بلدان مجاورة مثل لبنان واألردن، وتكرار تجربة التصوير 

يف دبي، كما حصل يف املوسم املايض مع مسلسيل "صبايا4" و"أبو جانتي 2".األحاديث والتحضريات امللموسة ملوسم 
2013 تشري إىل نحو 16 عمالً يعد لها، مع إمكانية زيادة الرقم بنحو عرشة أعمال، مع انطالق مراحل التصوير التي 

تبدأ خالل أس�بوعني، وكان موس�م ،2013 بدأ مبكراً مع مسلس�ل "العش�ق اإللهي" للكاتب عثمان جحا واملخرج زهري 
قنوع، وتلعب دور البطولة فيه الفنانة نرسين طافش التي تجسد شخصية "رابعة العدوية" التي يروي العمل سريتها الذاتية، 

وأنهى املخرج تصوير القسم املحدد من مشاهد العمل يف سوريا، ويعكف حالياً عىل اختيار مواقع تصوير بني مرص واملغرب الستكمال 
العمل.وأعل�ن قنوع نيته تقديم مسلس�ل "وداع" ويق�دم يف30 حلقة منفصلة متصلة، قصصاً ملجموعة من الش�خصيات واألبطال والبطالت 

الس�وريني الذين يعيش�ون جميعاً حاالت وداع، وكل حس�ب قصته التي خلقتها تداعيات األزمة التي تعصف بسوريا، وذلك بحسب قنوع، الذي 
أكد أيضاً أنه س�يتناول يف العمل التداعيات االجتماعية املأس�اوية لألزمة الس�ورية وبكل جرأة وبش�كل غري مس�بوق.ومن األعمال التي يجري 

التحضري لها، الجزء الس�ادس من املسلس�ل الشهري "باب الحارة" للمخرجني بس�ام ومؤمن املال، والعمل، كما أعلن أكثر من مرة، 
يف طور التحضري عىل صعيد النص الذي ينتظر كاتبه مروان قاووق تكليفه بش�كل رس�مي بكتابته حس�ب ترصيحه. 

وينتظر املخرج تامر إس�حاق انتهاء نور شيش�كيل من كتابة مسلسل «الش�عالن» ليبدأ عمليات التصوير، 
والعمل يس�تقي اسمه من حي «الشعالن» التجاري يف وسط العاصمة السورية دمشق . وقالت كاتبته 
"إن العم�ل س�يتناول يف جوانب منه انعكاس�ات األزمة التي تعيش�ها البالد منذ أكث�ر من عام ونصف 

العام، وتأثريها يف حياة الناس، خاصة يف منطقة مثل حي "الشعالن" بما تمثله من مكونات اجتماعية 
مختلف�ة، تعيش نمط الحي�اة العرصي، وتتأثر بما يجري يف محيطها".ولن تكتفي شيش�كيل بهذا العمل 

للموسم املقبل، فهي حارضة بعمل آخر هو «املشهد األخري» الذي بحوزة رشكة «بانة» وعىل األرجح ستنطلق 
بتصويره منتصف أكتوبر/ ترشين األول، فيما لم يتحدد اسم مخرج العمل . ويتناول املسلسل، وللمرة األوىل بحسب 

كاتبه، «كواليس» الوس�ط الفني، وهموم الفنانني ومش�كالتهم وراء الكامريا، وتحكم رشكات اإلنتاج بهم، وتداخل 
القضايا السياسية مع الفنية، وتأثريها يف حياة الفنانني .وتعكف شيشكيل مع كتابتها لنص "الشعالن"عىل وضع 

الخطوط الرئيسة لنص آخر بعنوان «عالقات خاصة» ويبدأ مشاهده األوىل من أربع حفالت زفاف، لريصد مصائر 
العائالت األربع التي بدأت بالتشكل، وما يمكن أن يتعرضها من عقبات يف حياتها الجديدة . ومن املتوقع أن يكون 

العمل عىل قائمة إنتاجات 2013 .بدورها تجهز رشكة "كالكيت" نفس�ها إلنتاج أكثر من عمل ملوس�م ،2013 
ويف مقدمتها الجزء الثالث من مسلس�ل "الوالدة من الخارصة" للكاتب والسيناريست سامر رضوان، الذي 

ق�ال "لم أتخذ قراراً نهائياً باملوضوع بعد، ألنني لغاية اآلن لم أجد تركيبة جيدة ومقنعة للحكاية، واألمر 
مرهون بهذا املوضوع، فإن لم يحدث فلن يكون هناك جزء ثالث من العمل".



امل�شتقبل العراقي / ب�شرى ال�شمري

أمل كل إنسان في هذه الحياة أن يعيش في سعادة، 
وال يهم كم سيبذل من جهد من أجل أن يكون سعيدا، 
ويظف�ر بهذا الش�عور الثمي�ن، فنحن عندم�ا نريد 
الوصول له�دف  معين أو تحقيق نج�اح في حياتنا 

الحقيق�ي  اله�دف  ف�إن 
م�ن كل ه�ذه اإلنج�ازات 
ه�و أن نكون في س�عادة 
حقيقية، فنح�ن نعبد الله 
لنس�عد،  نعم�ل  لنس�عد، 
نجم�ع  لنس�عد،  نص�ادق 
المال لنسعد، كل ما نفعله 
ه�و لي�س س�وى إيم�ان 
من�ا بأنن�ا بذل�ك نقت�رب 
المنش�ودة،  الس�عادة  من 
فنحن متى كنا في سعادة 
نكون ق�د حققن�ا النجاح 
السامي والهدف المنشود، 
فالسعادة بكل بساطة هي 

النجاح الحقيقي.

القلوب ال البنوك
وع�ن رؤي�ة المجتم�ع واألف�راد للس�عادة حدثن�ا 
الدكتور إبراهيم خل�ف العلواني "علم نفس" قائال، 
كل ش�خص منا له رؤية خاصة به عن السعادة، كل 
إنسان يراها من زاوية مختلفة ويلمسها من جانب 
مختلف، حتى الفالسفة وكبار المفكرين يختلفون 
ف�ي تعري�ف الس�عادة، وفي تحدي�د أس�بابها. إننا 
نخطئ عندما نعتقد بأن الش�عور بالس�عادة رهين 
كلي�ا بتحقيق أمور مادية وكنتيجة نجعل التعاس�ة 
مرتبطة بعدم تحقيقها، حيث نش�عر بأن س�عادتنا 
تتحقق عندما نحصل على ش�يء نظن أنه ينقصنا، 
ونحن في واقع األمر لس�نا ف�ي حاجة إليه، وغالبا 
ما يكون الدافع وراء االعتقاد بإمكانية كونه س�ببا 
للسعادة، أننا وجدناه بين ممتلكات اآلخرين فصرنا 
نود امتالكه، وننس�ى ما لدينا م�ن أمور قيمة قد ال 
يمتلكها اآلخرون، وبدل االستمتاع بما نمتلك، نرهق 

أنفسنا باشتياه ما لدى اآلخرين، وكأن اآلخرين في 
سعادة بس�بب ممتلكاتهم" وأضاف العلواني، "إننا 
دائم�ا ما نتطل�ع للمزيد، فهل حقا نك�ون صادقين 
م�ع أنفس�نا، إذا ح�دث وامتلكن�ا م�ا نصب�وا إليه، 
وأنن�ا لن نطلب غيره، أؤكد لكم ب�أن ذلك لن يكون، 
ستس�تمرون في طلب المزيد والمزي�د، إن امتلكتم 
س�يارة فاخرة، لن ي�دوم فرحكم به�ا طويال، ألنه 
عندما ترون صديقا لكم 
أو جارك�م ق�د اش�ترى 
س�يارة جديدة وفخمة، 
س�تتمنون  فبالتأكي�د 
امتالكها، هذه الدائرة لن 
نخ�رج منها إال بالرضى 
والقناعة بم�ا كتبه الله 
علينا، فالس�عادة ليست 
مرتبطة بالحصول على 
أش�ياء أو الحرمان منها 
أب�دا، إن منبع الس�عادة 

هو القلوب ال البنوك.
السعادة إيمان، قناعة 

وعبادة
حمي�د  خال�د  ويق�ول 
ناشط منظمات مجتمع مدني في قراءته للسعادة" 
كثي�ر من الن�اس يعتقدون أن س�عادتهم تكون في 
جن�ي الم�ال والعيش في ت�رف، أو في الس�فر إلى 
مناط�ق بعيدة، وهناك م�ن يظن بأن الس�عادة في 
الزواج أو في العمل، كل هذه األمور مهمة بالنس�بة 
ل�كل فرد من�ا، مهمة بالنس�بة لي وبالنس�بة لك إال 
أنها ليست منبعا للسعادة وإنما هي عوامل نستفيد 
منها عندما نكون في س�عادة. عندم�ا نحصل على 

شيء كنا نشتهيه سابقاً نحس بأننا في سعادة،" 
مضيفا " الحقيقة أن هذا الشعور يدعى بالسرور، 
ألن الش�عور ال�ذي انتابن�ا ف�ي تل�ك اللحظة هو 

ش�عور مؤقت ينتهي بانتهاء اشتياقنا وحاجتنا 
له، يريحنا ويش�عرنا بالبهج�ة لمدة من الوقت. 
الس�عادة على غرار السرور ش�عور غير مؤقت 

أو لحظي ال ينتهي أبدا عندما ننتهي من الش�يء، 
إن الس�عادة ش�عور دائم منبعه ه�و نحن، وليس 

ش�يئاً آخر. إننا نحن من نقرر الش�عور بالس�عادة، 

إن آمنت بأنك تستطيع تسلق الجبال فأنت تستطيع 
ذلك. إن قوة اإليم�ان موجودة فينا جميعا إال أننا ال 
نس�خرها بالش�كل الصحيح." وترى السيدة إيمان 
هادي "موظفة" أن "كل ش�خص يس�تطيع  كيفما 
كان وأينما كان أن يبلغ درجات عالية من السعادة، 
وإن اإلنس�ان الس�عيد ه�و إنس�ان محظ�وظ جدا، 

يحب�ه  إنس�ان 
الل�ه فعال، فقط آمن 

وس�وف  بذل�ك 

ترى النتائج بنفس�ك، آمن اآلن وال تنتظر، آمن بأنك 
س�عيد، آمن بأنك تمتلك كل شيء، ابعد عنك األفكار 
الجحيمية، إن كنت حزينا فال تبرر ش�عورك بسبب 
قلة ف�ي المال وال�رزق، ألنك وحدك المس�ؤول عن 
هذا الش�عور، ق�م بمحو الحزن من قاموس�ك، بدله 
بالس�عادة  والس�رور، ال تقلق أبدا بسبب المال ألن 

ل�كل فلذة كب�د رزقها عل�ى األرض.ويق�ول مبارك 
عامر "مدرس ثانوي�ة" إن "أكثر البلدان ثراء تعرف 
نس�بة مرتفعة في االنتحار وخير مثال على ذلك بلد 
الس�ويد الذي يخصص أضخ�م ميزانية ألجل وزارة 
الش�ؤون االجتماعية ورغم ذلك يعيش شعبها حالة 
قل�ق وضيق واضط�راب يدفع فئة منه�ا لالنتحار، 
كذل�ك مجموع�ة م�ن الفناني�ن العالميي�ن الذي�ن 

حققوا نجاحات مذهلة 
ث�روات طائلة  وجمعوا 
فالس�عادة  انتحروا،  قد 
لم تكن ول�ن تكون أبدا 
إن  بالم�ال،  مرتبط�ة 
أردت أن تكون ثريا فما 
عليك إال أن تكون قنوعا، 
نح�و  خط�وة  وأول 
السعادة كما ذكرت تبدأ 
بالقناع�ة، وأهم س�بب 
لتحقيقها ه�ي العبادة، 
فإن رسالة اإلسالم أتت 
ي�ة  ا هد
س  للن�ا

ونش�را  للك�روب  وتفريج�ا 
للسعادة".

الزواج وال�شعادة
 وعل�ى صعي�د متص�ل بين�ت 
ف�ي  أجريت�ا  دراس�تان 
الوالي�ات المتح�دة في 
األع�وام 1957 و1976 
أن هن�اك ارتباط�ا بي�ن 
الشعور بالسعادة وبين حالة 
الزواج وهذا التأثير أعل�ى لدى الذكور منه 

لدى اإلناث ولدى األكثر شبابا .
وهناك محفز للس�عادة والذي يؤدي إلى نوعي 
السعادة، السعادة القصيرة أي التي تستمر لفترة 
قصيرة من الزمن .الس�عادة الطويلة التي تس�تمر 
لفترة طويلة من الزمن )هي عبارة عن سلسلة من 
محفزات الس�عادة القصيرة(، وتتجدد باستمرار 

لتعطي اإليحاء بالس�عادة األبدية.أما الوس�يلة التي 
تحفز اإلنسان على إحساس�ه بالسعادة هي كيفية 
التأمل لوضع أهداف للنفس ليتم تحقيقها: الشخص 
المش�غول دائماً والمثقل بأعب�اء العمل، فالطريقة 
األكث�ر فاعلي�ة له لك�ي يك�ون س�عيداً ويبتعد عن 
االكتئاب الذي يكتس�به مع دوام�ة العمل هو إحراز 
تقدم ثاب�ت ومطرد ألهداف وضعها لنفس�ه.وعلى 
الرغ�م م�ن أن ذل�ك يب�دو 
بس�يطاً أو س�هالً، إال إن�ه 
أسلوب صعب للوصول من 
خالل�ه لتحقيق الس�عادة. 
وبالطب�ع تختلف األهداف 
م�ن ش�خص آلخ�ر، لكن 
تحقيقه�ا  ف�ي  الوس�يلة 
مختل�ف  عن�د  تتش�ابه 
وه�ي  أال  األش�خاص 
التق�دم الثاب�ت والمط�رد 
ذات  أله�داف  للوص�ول 
معن�ى  ووج�ود  معن�ى. 
أو مغ�زى له�ذه األه�داف 
ه�و الذي يحقق الس�عادة 
وليس وض�ع األهداف في 
حد ذاتها، ألن الش�خص بإمكانه إح�راز نجاحاً في 
أهداف وضعها لنفس�ه لكنها ال تخلق لديه الشعور 
بالس�عادة.ويأتي تفس�ير األه�داف ذات المعنى أو 
المغزى "أه�داف متوازنة لضمان تحقيق متطلبات 

السعادة.

ال�شعادة حول العامل
 ال�ى ذلك قيل أن أكثر الدول س�عادة باللون األخضر 
ومن ثم البنفسجي ومن ثم البرتقالي من ثم األزرق 
وم�ن ثم األحم�ر.  وقد أجريت دراس�ة في المملكة 
المتحدة شملت 80 ألف شخص في كل أنحاء العالم. 
عن السعادة، فكانت أكثر الدول سعادة هي الدنمارك 
يليه�ا بف�ارق ضئي�ل سويس�را وبعده�ا النمس�ا، 
وجاءت مصر في المركز ال� 151، وفي ذيل القائمة 
ج�اءت زيمباب�وي وبوروندي.وق�د قالت دراس�ة 
نش�رتها صحيفة "ذي بريتيش ميديكال جورنال"، 
أن الس�عادة تنتقل بالع�دوى ضمن أصدقاء أو أفراد 

األسرة الواحدة لكن ليس بين زمالء العمل.
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         امل�شتقبل العراقي / متابعة
يس�خر العراقي�ون كثيراً م�ن نتائج اس�تطالع 
أجرته إحدى المؤسس�ات العالمية عن ش�عوب 
األرض األكث�ر س�عادة، وال�ذي وض�ع الش�عب 
العراقي في المرتبة السادس�ة والثالثين من بين 
151 دولة، وأصبح األم�ر مجرد طرفة أضحكت 
البعض، وأدهشت شريحة واسعة من العراقيين 
تس�اءلت: "هل يوجد شعب عراقي آخر ال نعرف 

به ؟".
السعادة بإيجاز كما تعرف هي "شعور بالبهجة 
واالستمتاع منصهرين سوياً"، والشعور بالشيء 
أو اإلحساس به هو شيء يتعدى بل ويسمو على 
مجرد الخ�وض في تجربة تعكس ذلك الش�عور 
على الش�خص، و"إنما هي حالة تجعل الشخص 
يحك�م على حياته بأنها حياة جميلة ومس�تقرة 
خالية من اآلالم والضغوط على األقل من وجهة 

نظره".
ال تش�به س�عادة العراقيي�ن أي س�عادة أخرى، 
والنظ�ر إلى العراق ف�ي وضعه الحال�ي أو على 
م�دى س�نواته التس�ع األخيرة على أق�ل تقدير، 
يجع�ل اإلنس�ان في أي م�كان من العال�م يرثي 
لح�ال العراقيي�ن، وال يعتقد ول�و للحظة واحدة 
أن الس�عادة بمفهومه�ا الحقيق�ي له�ا عالق�ة 
األح�زان  بالعراقيي�ن، فحياته�م سلس�لة م�ن 

والمعاناة.

بني الرفاهية واحلرية
يرى البعض أن المؤسس�ة صاحبة االس�تطالع 
ربم�ا اعتم�دت معايي�ر حري�ة التعبي�ر وق�درة 
اإلنس�ان العراقي على التغيير، فيما رأى البعض 
أن األم�ر التبس عليها، وتس�اءلوا م�ن أين تأتي 
السعادة ؟ هناك من قال: "ال بد أن طبيعة العراقي 
المحب للنكتة وللسخرية من نفسه ومن واقعه 
ه�ي التي أدت به�ا إلى هذا التص�ور، وهناك من 
ق�ال أن صبر العراق وقدرته على التحمل هو من 
أوحى إلى وضعه في مرتبة جيدة بين الش�عوب 
الس�عيدة، فلم تنظر إلى فق�ره وعذابه وإنما إلى 

روحه المرحة والساخرة".
 The New وكانت مؤسس�ة االقتص�اد الحدي�ث
Economic Foundation مقرها لندن قد نش�رت 
مؤخًرا قائمة "ش�عوب األرض األكثر س�عادة" 
ضم�ت 151 دول�ة. وق�د احت�ل الع�راق المرتبة 
قائم�ة  تص�درت  فيم�ا  والثالثي�ن،  السادس�ة 
الشعوب الس�عيدة س�بع دول فقيرة من أمريكا 
الالتينية ودول الكاريب�ي. وجاءت دول خليجية 
مثل الكوي�ت والبحرين وقط�ر بمراتب متأخرة 

لتكون بذلك أتعس شعوب العالم!
ويعتم�د مؤش�ر البح�ث ال�ذي أجرته مؤسس�ة 
االقتص�اد الحديث على رفاهي�ة الفرد من حيث 
التمت�ع بحي�اة س�عيدة وطويل�ة وذات مغ�زى 
وصديق�ة للبيئة. وق�ال نيك ماركس، مؤس�س 
مؤش�ر الكوك�ب الس�عيد، أن المؤش�ر يقي�س 
والس�عيدة  المدي�دة  بالحي�اة  الف�رد  س�عادة 
والكريم�ة. وأضاف في بي�ان صحافي: " يقيس 
المؤشر الحياة الكريمة المحتملة في المستقبل 
ولفت�رة طويلة، وقد اعتمدن�ا تدابير تركز فقط 
النش�اط االقتص�ادي، كالنات�ج المحل�ي  عل�ى 

اإلجمالي".

اأعيدونا لذيل القائمة
أبدى العديد من المواطنين العراقيين استغرابهم 
من ه�ذه النتيج�ة، مؤكدين أنهم أبن�اء البلد وال 
يش�عرون بالس�عادة بقدر ما يحاول�ون التكيف 
م�ع الظ�روف رغًم�ا عنه�م. فق�د توقف�وا عن 
الحل�م بالحصول على الس�عادة وصاروا قانعين 

وراضين بحالهم.
س�ألت "ا" رس�ام الكاريكاتير خضير الحميري 
ع�ن رأيه ف�ي س�عادة الش�عب العراق�ي فقال: 
"هذه سعادة تشبه شهادات بعض المسؤولين.. 
"م�زورة" !!". وبع�د صمت قصي�ر، أردف قائال 
بجدي�ة واضح�ة: إذا كانت كل ه�ذه التفجيرات 
والتناح�رات وكوات�م الص�وت وقوائ�م الموت 
وزح�ام الس�يطرات وكت�ل الكونكريت وس�وء 
الخدم�ات وانع�دام الكهرباء وغي�اب التوظيف 
والبل�د الثال�ث ف�ي أع�داد المهاجري�ن وطالبي 
اللج�وء والتضييق عل�ى الحريات الش�خصية.. 
إذا كان�ت كل هذه األمور مدعاة للس�عادة، فإني 

حزين!".
أض�اف الحمي�ري: "أظ�ن أن االس�تطالع اعتمد 
عل�ى ابتس�امات وقهقه�ات  المس�ؤولين، وإال 
كيف نكون من البلدان السعيدة وقد شهد الشهر 
الماضي س�قوط أكبر عدد م�ن الضحايا، وكيف 
تزامن هذا االس�تطالع مع ع�ودة كواتم الصوت 
وقوائ�م الموت!". وخت�م س�اخًرا: "أننا نطالب 

بموقعنا الحقيقي في ذيل القائمة".

�شخرية ال فرح
أما المذيع أحمد المظفر، فقطب ما بين حاجبيه 
وق�ال: "ال أص�دق طبًعا هذا االس�تطالع، فكيف 
نحت�ل المرتب�ة 36 بالس�عادة ونح�ن ال نمل�ك 
السعادة ؟ هل يمازحوننا ؟ فلدينا أرصفة متهرئة 
وحياة ش�به معدوم�ة، ال بد أنه�م اعتمدوا على 

مفه�وم التحم�ل لدى الش�عوب 
ووجدوا أن ش�عب العراق أكثر 
الشعوب تحمالً لألسى واألذى، 
واعتق�دوا أن ق�وة التحمل هي 

السعادة بالنسبة لنا".
م�ن جانبه، قال الش�اعر أحمد 
عب�د الس�ادة: "أعتق�د أن ف�ي 
هذا االس�تطالع خطأ جسيما، 
ألنه ال ش�يء في الع�راق يدعو 
إل�ى الس�عادة أو الف�رح، فكل 
المشاهد وكل المعطيات تدعو 
للكآب�ة واأللم والح�زن، ويبدو 
أن التباساً حصل لدى مسؤولي 
العالمية، فقد  المؤسس�ة  هذه 
ش�اهدوا العراقيين يس�خرون 

من الخ�راب، فهذا الخ�راب ولّد 
نوعاً من الس�خرية جعلهم يش�عرون بأنها نوع 
من الفرح، فهناك فارق بين أن تسخر من الخراب 
وبي�ن أن تفرح به، فالس�خرية أحياناً تعبير عن 
الحزن، فش�ر البلية ما يضحك، ويبدو أن الوضع 
التب�س عند أولئ�ك، فتوقع�وا أن الس�خرية عند 
العراقيي�ن نابع�ة من الحزن والي�أس هي تعبير 

عن الفرح".

اأحزن �شعوب االأر�ض
أم�ا الكاتب ص�الح زنكنة، فقال: "أرى الش�عب 
العراقي من أحزن شعوب العالم، ويجب أن يحتل 
المرتبة األولى بالحزن، وهذا هو المتعارف عليه، 
ألن العراق�ي بعيد عن الفرح مع األس�ف، ويقيم 

طق�وس الم�وت واالحتف�اء بالموت�ى والبكاء 
والنحي�ب وتذكر الماضي األليم ألنه يعيش دائماً 

في عمق الحزن وعمق األسى". 
أض�اف: "اعتق�د أن الفرح يكاد يك�ون غائباً عن 
اإلنسان العراقي، وأتصور أن هذه المؤسسة غير 
دقيقة في اس�تطالعها، فاألمر غير مقنع تماماًً، 
فبماذا يس�عد العراقي؟ أبتعاس�ته أو بحروبه أو 

بحصاراته أو بخساراته، أعتقد أن العراقي سعيد 
إن عاش يومه، ألنه يتوقع دائماً أنه سيموت في 

اليوم التالي".
وتذك�ر الكات�ب والروائ�ي نصيف فلك الش�اعر 
محمد الماغوط إذ قال مرة إن "الفرح عندنا طائر 
ال يحط على أية ش�جرة في الش�رق األوس�ط". 

وق�ال: "العراق أس�وأ م�كان في العال�م، أحزن 
مكان فيه، فكيف يحط طائر الفرح على ش�جرة 
الع�راق؟".  وأضاف: "ال أعرف عل�ى ماذا اعتمد 
هذا االس�تقصاء، وإال فهل م�ن المعقول أن يرى 
أن العراقيين مستمتعون باالنفجارات وفرحون 

بالعبوات الناسفة وسعداء جدا بالكواتم ؟!".

حتّول كبري
حكي�م عبد الزهرة، مدير إعالم أمانة بغداد، قال: 
"من المؤكد أن لهذه المؤسسة العالمية معايير، 
وأن�ا أرى أن المعايير التي تجع�ل العراق متأخرا 
دائما ه�ي المتعلقة بموض�وع قوانين الصيرفة 
وبالبيئي�ة  والس�ياحية،  التجاري�ة  واألم�ور 
والصحي�ة والخدماتية، لك�ن تحوال كبيرا حصل 
في العراق، من بلد تعد أنفاس�ه من قبل األنظمة 
الحاكمة وأبناؤه أما في الس�جون أو المعتقالت 

أو مهجرين، إلى بلد يس�تطيع اإلنسان فيه أن 
يتكل�م وينتقد الدولة ويذهب إل�ى بيته بعيدا 

عن أي خوف".
أض�اف: "أعتقد أن هذه المؤسس�ة نظرت 
إلى الموضوع من جانب آخر، كالحريات، 
فف�ي الع�راق بطالة وأزمة س�كن، لكن 
الع�راق يمن�ح مرتبات لخمس�ة ماليين 

شخص محتاج، هذا أمر يتميز فيه العراق 
ع�ن دول كثي�رة، وأعتقد أن المؤسس�ة 

اعتم�دت مس�ألة االنتق�ال م�ن عه�د 
إل�ى عه�د بع�د التغيي�ر ال�ذي حصل 

ف�ي موض�وع الحريات ف�ي الفكر 
أو النش�ر، فربم�ا اعتب�روه ه�و 

األساس".
شعوب األرض السعيدة

احتل�ت  الت�ي  ال�دول  أن  يذك�ر 
األول�ى،  الس�بع  المرات�ب 

م�ن  ه�ي   ، االس�تطالع  بحس�ب 
أمي�ركا الالتيني�ة ودول الكاريب�ي،  إذ ح�ل ف�ي 

المرتب�ة األول�ى س�كان كوس�تاريكا الفقي�رة 
كأس�عد الش�عوب، وأعقبه على التوالي شعوب 
فيتنام وكولومبيا وبيليز والسلفادور وجامايكا 

وباناما ونيكاراغوا وفنزويال.
وحل�ت بريطانيا في المرتب�ة 41، متقدمة بذلك 
على دول مجموعة الثماني، فيما جاءت الواليات 
المتحدة األميركية في المرتبة 105 لتكون بذلك 
في الثلث األخير من القائمة. وقد احتلت الكويت 
المرتب�ة 143، وجاءت بعده�ا دول خليجية مثل 
البحري�ن في المرك�ز 146، ثم قط�ر في المركز 
149، متقدمة عل�ى دولتين فقط في أقصى ذيل 

القائمة، وهما تشاد ثم بوتسوانا األفريقيتين.
وج�اءت الياب�ان ف�ي المرتب�ة 45 وفرنس�ا في 
المرتب�ة 50 والدنم�ارك ف�ي المرتب�ة 110 م�ن 
القائم�ة، فيم�ا تص�درت الجزائر قائم�ة الدول 
العربي�ة باحتالله�ا المرك�ز 26 ف�ي القائم�ة. 
وجاءت األردن بعدها مباشرة في المركز 27 ثم 
بقي�ة الدول العربية على النحو اآلتي: فلس�طين 
)30(، العراق )36(، تونس )39(، المغرب )42(، 
س�ورية )47(، الس�عودية )56(، اليم�ن )68(، 
لبن�ان )69(، ليبيا )81(، مصر )91(، الس�ودان 
)101(، جيبوت�ي )106(، ج�زر القم�ر )112(، 

موريتانيا )188(، واإلمارات )130(.

عراقيون �شاخرون: �شر البلية ما ي�شحك

العراق يف املرتبة 36 بقائمة الشعوب السعيدة

اإلنسان .. ومنابع السعادة احلقيقية

 السعادة ليست مرتبطة 
بالحصول على أشياء أو الحرمان 
منها أبدا، إن منبع السعادة هو 

القلوب ال البنوك .

أول خطوة نحو السعادة تبدأ 
بالقناعة، وأهم سبب لتحقيقها  
هي العبادة، فإن رسالة اإلسالم 

أتت هداية للناس وتفريجًا 
للكروب ونشرًا للسعادة.



            المستقبل العراقي / حليم االعرجي 

ال اح�د في وس�عه ان ينك�ر حقيق�ة أن جذور ما 
يس�مى ب� "اإلره�اب العالم�ي المعاصر" ظهرت 
ونمت في فت�رة الحرب الباردة بين المعس�كرين 
الس�وفيتي واألميرك�ي، حي�ن قام�ت الوالي�ات 
المتح�دة األميركية بدع�م "المجاهدين األفغان" 
ذوي األص�ول الوهابي�ة ضد االحتالل الس�وفيتي 
ألفغانس�تان وبالتأكيد فان بع�ض فصائل هؤالء 
"المجاهدي�ن" الت�ي كان�ت مدعوم�ة بالوالي�ات 
المتح�ّدة األميركي�ة أصبح�ت الحق�ا أدوات ت�م 
تدريبه�ا وتمويلها م�ن قبل وكالة االس�تخبارات 
المركزية األميركية لتصبح ضمن ش�بكة أس�امة 
ب�ن الدن وهذه حقائ�ق ثابتة، ال س�بيل إلنكارها 
او ع�دم االعتراف به�ا وقد اس�تمرت العالقة بين 
المخاب�رات األميركية وهذه الفصائ�ل، حتى بعد 
ان تدخلت الوالي�ات المتحدة األميركية مباش�رة 
في احداث أفغانس�تان وأطاحت بحكومة طالبان 
لتؤس�س وضعا بلغة الغم�وض ويخضع لصناعة 
الفوض�ى الخالقة ولتتس�ع دائرته بحيث تش�مل 
باكس�تان ومناطق أخرى في العالم وهنا البد من 
ان نتس�اءل: ت�رى هل ب�دات فلس�فة الحرب على 
االره�اب وكينونته�ا ، م�ع االحتالل الس�وفيتي 
ألفغانس�تان ام ان ل�ه بداي�ة اخ�رى وضع�ت ما 
حصل في أفغانس�تان في صياغة فكرية تنظيمية 
وفي اطار مح�دد ووفق آليات عملي�ة تنفذه على 

األرض..؟
البعض يحاول ان يثبت تاريخ البدء بشن 

الحرب على االرهاب 
عل�ى خلفي�ة ما 
أيلول  ف�ي  حدث 

 2001 س�بتمبر 
في حين أن الواقع 

الح�رب  إن  يق�ول 
اإلره�اب  عل����ى 

أرضيته�ا  وتوفي�ر 
ومنطلقاتها  الفكرية 

وآف���اق  السياس�ية 
المرحلي�ة  اهدافه�ا 

والس�تراتيجية ، ب�دأت 
قبل اح�داث أيلول باثني 

عشر عاما ... اي منذ عام 
العال�م  1990 حي�ث كان 

وتداع�ي  انح�الل  يش�هد 
الكتل�ة الش�رقية وظه�ور 

بوادر الس�قوط الس�وفيتي 
الب�اردة  الح�رب  وانته�اء 

ف�ي تل�ك الظ�روف الغامضة 
ووسط تلك التحوالت المخيفة 

اجتمع�ت نخبة من الناش�طين 
في مجال دعم اسرائيل واحالل 

الس�الم وانهاء الص�راع العربي 
االس�رائيلي ينتمون الى عدة دول 

واس�ترالية  وأميركي�ة  اوروبي�ة 
وآس�يوية وافريقي�ة ف�ي مؤتم�ر 

عالمي عقد في القدس في فلسطين 
ف�ي  "االره�اب  لدراس�ة  المحتل�ة 

العال�م" وكيفية مواجهة ه�ذا االرهاب ومحاولة 
وض�ع تعري�ف ش�امل وواض�ح لكلم�ة إره�اب 
واالفع�ال او الح�وادث او الوقائ�ع الت�ي توصف 
ب�"اإلرهاب" وعرف المؤتمر فيما بعد ب�"مؤتمر 

القدس" حول اإلرهاب العالمي.
واذا اردن�ا ان نفهم طبيعة ه�ذا المؤتمر وغاياته 
ونواي�اه ومرامي�ه فالبد من ان نع�رف منظم هذا 

المؤتمر الواقف خلفه والداعي إليه.
كان�ت فكرة المؤتمر قد طرح�ت من قبل بنيامين 
نتيناه�و ال�ذي أصب�ح فيما بع�د رئيس�ا للوزراء 
اإلس�رائيلي ويلع�ب اآلن دورا كبي�را م�ن خ�الل 
موقع�ه كرئيس لل�وزراء في الوق�ت الحاضر في 
رسم مستقبل إس�رائيل على الصعيد االقليمي في 
قضيت�ي حل القضية الفلس�طينية وفق مش�روع 
الدولتي�ن، وموض�وع المل�ف الن�ووي اإليران�ي 
الذي تعتقد إس�رائيل انه يش�كل عليه�ا خطورة، 
بس�بب كونه يتجاوز احد أه�م الخطوط الحمراء 
لإلستراتيجية االس�رائيلية التي تتعدى مفاهيمها 
األمنية حدود إسرائيل إلى كامل الحدود االقليمية 

لمنطقة الشرق األوسط بأكملها.
المهم ان فكرة نتيناهو تلقفها شقيقه الذي يحمل 
معهد "جونوثان نتيناهو" اس�مه وكان عقيدا في 
الجيش اإلسرائيلي وتم قتله على يد إحدى الفصائل 
الفلس�طينية فأس�س ش�قيقه معهدا متخصصا 
باألبحاث والدراسات اإلس�تراتيجية احياًء لذكراه 
وقد تبنى هذا المعهد ما وصفه ب� "االرهاب" في 
اشارة واضحة للمقاومة الفلسطينية على اساس 
انه�ا م�ن وجهة نظ�ره ارهابا ، ولذل�ك عمل على 
م�دى اكثر من عقدين من الزمن بالتهيئة واالعداد 

العم�ال تدخل في هذا االط�ار وقد توجه عمله 
ه�ذا ب�"المؤتم�ر العالم�ي" لإلرهاب 

حيث ق�ام المؤتم�ر من خالل 
بوض�ع  توصيات�ه 

االيديلوجي�ة 
لم�ا 

يس�مى 
الحرب   "

عل�ى 
االرهاب 
" ثم قام 

بتأسيس 
وجعل  منظمة 
لمحارب�ة  روس�يا  ف�ي  مقره�ا 

الدعم  االره�اب وتوفي�ر 
واللوجس�تي  المال�ي 

لها.
لقد شكل ذلك حافزا 

للبروفس�ور  قويا 
فيلي�ب ب�ول من 

س�ان  جامع�ة 

فرانسيس�كو االميركية العداد 
مدعوم�ة  مفصل�ة  دراس�ة 
بالوثائق ع�ن حركة اإلرهاب 
العالم�ي للفت�رة م�ن 1968 
ه�ذه  الق�ت  وق�د   1978  �
وقب�وال  إعجاب�ا  الدراس�ة 
من قب�ل الرئيس األميركي 
ريغ�ان  رونال�د  األس�بق 
دورا  الدراس�ة  ولعب�ت 
كبي�را ف�ي اع�ادة النظر 
األميركي�ة،  بالخط�ط 
قواعده�ا  بتجدي�د 
واسس�ها  وحيثياتها، 
نوع  عل�ى  وارس�تها 
الش�رعية  من  معين 

السياسية.
لق����د تضاف�رت 
المتحققة  النتائج 
المؤتم���ر  م�ن 
العالمي لالرهاب 
عق����د  ال�ذي 
الق���دس  ف�ي 
دراس�ة  م���ع 
ب�ول،  فيلي�ب  البروفيس�ور 
لتوجد أسس�ا جديدة في السياسة االميركية في 
اطار العم�ل ضد االرهاب وكان ابرز تلك االس�س 
واش�دها اثارة تبني الواليات المتح�دة األميركية 
أس�لوب إقامة العالقات المباش�رة م�ع الحركات 
والتي�ارات المتطرفة في العالم، وتوثيق العالقات 
المباشرة مع األنظمة الدكتاتورية واالستبدادية... 
حتى وص�ل االمر درج�ة قيام تحالف�ات تنطوي 
على قدر كبير من التعاون المباشر وغير المباشر 
في أجواء ش�هدت نش�اطات غير محدودة لوكالة 
المخابرات األميركية CIA  إليجاد أس�س وقواعد 
التع�اون في إطار من الس�رية وكان م�ن بواكير 

هذه الجهود إيجاد "جيش" من " المجاهدين". 
لق�د حل�ت عب�ارة " االرهاب " على نطاق واس�ع 
منذ ان جرى اس�تخدامها من قبل مؤتمر اإلرهاب 
العالم�ي محل عب�ارة "العن�ف" قد اش�تد الحوار 
والنقاش على ه�ذا التوصيف الذي ظل عاما بعيدا 
ع�ن التحديد حي�ث كان انص�ار  توصي�ف العنف 
يؤك�دون ان لهذا التوصي�ف عمقا تاريخيا 
في حياة البش�ر وقد استخدم لالشارة 
الى االعم�ال المجردة م�ن قيم الرأفة 
والرحم�ة واالنس�انية وه�و توصيف 
ينطب�ق على الفعل ش�كال 
 " ام�ا  وموضوع�ا 
االره�اب " فال 
يتحقق ذلك 
التطابق 

بي�ن 

المضم�ون والتوصي�ف اذ ليس ش�رطا ان يكون 
االرهاب مقترنا بالعمل الفعلي، فقد ترهب إنسانا 
وتخيف�ه بالتهديد والتلويح وبه�ذا المعنى يصبح 

اإلرهاب "تخويفا".
لقد كانت د وافع المؤتمر بالتمسك بهذا التوصيف 
معروف�ة رغ�م انه ل�م يتط�رق اليه�ا بالتصريح 
او التلمي�ح فه�و اراد ان يوص�ف العم�ل الفدائي 
الفلس�طيني حصرا بوصف يس�تمده م�ن القرآن 
الكريم وكان كل ش�يء يوحي ب�ان هناك مخاضا 
اس�رائيليا اميركيا ليس طبيعي�ا ويراد له ان يلعب 
دورا بارزا ومؤثرا على المستوى العالمي في كبح 
جماح المس�لمين العرب وغير العرب الذين بدءوا 
يتحرك�ون على مختلف المس�تويات  باس�تخدام 
النفط وأمور س�تراتيجية أخرى ف�ي التأثير على 
الرأي العام العالمي، حيث كان لهم مكان الصدارة 
ف�ي حرك�ة ع�دم االنحي�از مجموعة ال��" 77 " 
والوح�دة االفريقية وف�ي امي�ركا الالتينية وفي 
آس�يا ويملكون صن�ع القرار في منظم�ة االوبك 
ولديهم منظمة خاصة بهم تعني بشؤون التنسيق 
والمش�اريع المش�تركة وه�ي منظم�ة "اوابك" 
وكان به�م التأثي�ر الفع�ال في المنظم�ة الدولية 
وص�دور ق�رار الجمعي�ة لألم�م المتح�دة بإدانة 
إس�رائيل بجريمة "العنصرية" كان انتصارا باهرا 
للقضية الفلس�طينية فكان البد من رد يسقط كل 
ذل�ك ويظهر الط�رف اآلخر " ارهابيا " ليس�ت له 
قضي�ة عادلة ، ليس له موقف انس�اني وكان لهم 
ما ارادوا ... اذا وجدوا العينات التي تس�تجيب لهم 

وتجسد ما ارادوه برداء اسالمي كاذب .
لق�د ح�ل " الخط�ر االس�المي " مح�ل " الخط�ر 

كان�ت  واذا   " ئيل الش�يوعي  ا س�ر ا
"الخط�ر وامي�ركا ق�د فس�را معنى 
بالتحلي�ل  الش�يوعي" 
على  واالس�تناد  والنقاش 
المعطي�ات القائم�ة عل�ى 

االرض فأنهما كانا عاجزين 
عن فعل ذلك م�ع ما وصفاه 

ب� "الخطر االس�المي" وكان 
البد من ان يستندا على معطيات 

واقعي�ة قائم�ة عل�ى األرض من 
هنا جاء دور االسلمة فكرا وسلوكا 

وباالعتم�اد عل�ى " تفكي�ر" اآلخ�ر 
ومعاقبت�ه بالقت�ل ع�ن طري�ق الذب�ح 

"الحالل".
وبحس�ب م�ا يذك�ره الدكت�ور ن�ور عل�ي 

الباكس�تاني،  والسياس�ي  االكاديم�ي 
باتخ�اذ خط�وات فعال�ة  باش�رت واش�نطن 

وعملية في هذا المجال الس�تثمار 
الغ�زو الس�وفيتي ألفغانس�تان  
بالس�عي إلى تنظيم الكثير من 
الراغبين بالجهاد ضد السوفيت 
المخاب�رات  بوكال�ة  وربطه�م 

النق�اط  حي�ث  م�ن  األميركي�ة 
التالية:

1 � التموي�ل وتتكف�ل ب�ه الوالي�ات 
بش�كل  األميركي�ة  المتح�دة 

خ�اص والس�عودية كعامل 
مساعد تحول فيما بعد إلى 
ممول أساس�ي 
ووحيد.

 2

اللوجس�تي وااليديلوج�ي  التدري�ب والتأهي�ل   �
والتركي�ز على قاعدة "التكفي�ر " وان ال حياة وال 
وجود للكافر وان قاتل الكافر في الجنة ويش�ارك 

الرسول محمد "ص" في أكله وصحبته ..
لق�د تج�اوزت الوالي�ات المتح�دة االميركية كل 
التص�ورات والتوقع�ات ف�ي اس�تغالل الش�عور 
الديني الس�ائد لدى الشعب االفغاني بشكل خاص 
والش�باب المس�لم ف�ي باق�ي ال�دول اإلس�المية 
وبش�كل مح�دد ف�ي الس�عودية ومصر وش�مال 
افريقيا وتوظيف كل ذلك في خلق مقاومة للنظام 
الش�يوعي الكافر وبادرت أمي�ركا الى طبع كتيب 

صغي�ر باللغة األفغانية يش�رح 
مضامي�ن وأهمي�ة الجهاد في 

اإلسالم بلغة بسيطة.
كان اس�امة ب�ن الدن احد اهم 
ف�ي  المحوري�ة  الش�خصيات 

هذه العملية وهو أس�امة ابن الشيخ 
محمد بن الدن، مؤسس إمبراطورية 
المقاوالت واالنشاءات التي سيطرت 
على معظم المش�اريع في السعودية 
بدع�م حكومي مثل: ش�بكات الطرق 
والمط�ارات وق�د انتقل نش�اطه في 
والكوي�ت  االردن  إل�ى  المق�اوالت 
واالم�ارات  وغيره�ا .. وكان يتمتع 
بصداق�ات وعالق�ات عائلي�ة وطيدة 
م�ع عائ�الت أميركية كب�رى كعائلة 

بوش األب واالبن.. وكان على 
عالقة حميمة بهنري كيسنجر 

وشخصيات أميركية كثيرة.
كان الشيخ أسامة من غالة الوهابية دينا ولذا كان 
مقربا جدا من العائلة المالكة في الس�عودية وقد 
دخل عال�م "الجهاد" بدفع وتأيي�د وتحريض من 
صديق�ه بوش االبن.لقد بدأت ق�رارات وتوصيات 
مؤتم�ر "اإلره�اب" العالم�ي ف�ي الق�دس يؤتي 
ثماره فقد بدأت عمليات "غس�ل الدماغ" تتواصل 
في باكس�تان وافغانس�تان والس�عودية وأخذت 
الت�ي حققه�ا "المجاه�دون"  ض�د  النجاح�ات 
الس�وفيت تصغي عليهم هالة من الفخر الممزوج 

ب� " ثقة " بالنفس تتعزز كل يوم وبدا االعالم 
واالس�رائيلي  والغرب�ي  االميرك�ي 

يخلق م�ن ذلك اس�اطير ماطرة 
ب� "مخاوف" يفصح عنها هنا 

او هن�اك إل�ى أن رفع الغطاء 
عم�ا يج�ري ف�ي الخفاء 
االحت�الل  إنه�اء  عن�د 
وانبث�ق  الس�وفيتي 
طالب�ان  نظ�ام 
بتشجيع وتأييد 
ك�ي  مير ا

"مقصود".
لق�د كانت 
لرؤي�ة  ا

المحددة لإلس�تراتيجية التي حددها المؤتمر، هي 
العمل على ايجاد مصادر التهديد والخطر من خالل 
خلق بؤر تفرز ظواهر مظاهر يمكن اس�تثمارها 

في الترويج للحرب على اإلرهاب منها:
1 � اس�تغالل العملي�ات التي تس�تهدف الطائرات 
وام�ن النق�ل الج�وي بالخط�ف او اإلس�قاط او 

التفجير.
2 � استغالل عمليات احتجاز المدنيين وخصوصا 

في المدارس والمعاهد العلمية والتربوية .
3 � اس�تغالل عمليات استخدام اس�اليب واسلحة 

ووسائل الدمار الشامل. 
والذب�ح ض�د  التفخي�خ  اس�تغالل عملي�ات   �  4
المدنيي�ن وج�اءت في أس�س هذه الس�تراتيجية 
تأكي�دات بض�رورة ان تس�تخدم كاف�ة الوس�ائل 
اإلعالمية لتس�ليط الضوء على هذه الممارس�ات 
لزي�ادة كراهي�ة الن�اس له�ا ورفضه�م التعاطي 
او التعاط�ف م�ع مرتكبيه�ا بص�رف النظ�ر عن 
المس�تهدف... واآلن م�ن هم مهندس�و ومنظمو 
ومع�دو هذا المؤتم�ر ولماذا اج�رى التعتيم عليه 

وطمس معالمه؟.
حس�ب وثائ�ق فيلي�ب ب�ول ، ف�ان الحاضري�ن 
يفصح�ون بوض�وح ع�ن اهمي�ة ومكان�ة ه�ذا 
المؤتمر الذي مهد الطريق إلعالن اميركا "الحرب 

على االرهاب" وهم :
1 � مناحيم بيغى رئي�س منظمة اراغون ورئيس 

وزراء لعدة دورات. 
جامع�ة  ف�ي  بروفس�ور  نتنياه�و  بنزي�ون   �  2

كورنيل. 
3 - شيمون بيريز زعيم حزب العمل االسرائيلي. 

4 � الجن�رال حايي�م هيروت�ز رئي�س مخاب�رات 
اسرائيل في حينها .

5 � ال�واء ماييرامي�ت رئي�س مخابرات اس�رائيل 
سابقا .

6 � العقيد هارون ياريف رئيس مخابرات سابقا.
7 � الالوء سلومو كازيت رئيس مخابرات سابق.

8 � ب�ول جونس�ون رئي�س تحري�ر جري�دة "نيو 
ستيتسمان" االميركية. 

9 � س�يرهيو فري�زر نائب عن ح�زب المحافظين 
البريطاني .

10 � ريتش�ارد باليب�س بروفيس�ور متخص�ص 
الروسية  بالشؤون 
ل�دى  ومستش�ارا 

الرئيس ريغان.
كل���ن  ري   �  11
نائ���ب رئي���س 
المخابرات  وكال�ة 
ي�ة  ك������ز لمر ا

االميركية سابقا.
اللواء جورج   �  12
كيف�ان قائد القوة 
الجوية األميركية .

13 � ج������ورج 
األب"   " ب����وش 
المخابرات  رئي�س 
األميركي�ة س�ابقا 
ورئي�س الوالي�ات 
الحق�ا  المتح�دة 
الرئي���س  ووال�د 
جورج  الس���ابق 
بوش االبن.وهنا نتساءل .. ترى كيف تغير التوجه 
في التثقيف واإلعداد النفسي من مجاهدة الكفار 
السوفيت الى "مجاهدة" الكفار األميركيين وكانت 
البداية أحداث أيلول "س�بتمبر" وهذا ما سنتحدث 

عنه في حلقة جديدة من هذا  الموضوع.
  
  

ملفات13
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واشنطن اقامت 
عالقات مباشرة مع 

الحركات والتيارات 
المتطرفة في العالم 
ووثقت عالقاتها مع 

االنظمة الدكتاتورية 
واالستبدادية

كان أسامة من غالة 
الوهابية دينًا ومقربًا 

جدًا من العائلة المالكة 
في السعودية وقد 

دخل عالم "الجهاد" 
بدفع وتأييد وتحريض 

من صديقه بوش االبن

الم�ؤتمر العالمي للإرهاب في القد�س كان البداية

األسلمة ... والبحث عن شرعية "الحرب" على اإلرهاب
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م�ا ُبنيَّ على باط�ل فهو باطل, وما بنت�ه أمريكا من 
قواعد وثكنات وأوكار وجيوب ومافيات طائفية في الس�ر 
والعل�ن هو الباطل بعين�ه, فالباطل باطل بغ�ض النظر عن 
الواجه�ة الجهادية المزيفة التي يتس�تر خلفها, ورحم الله 
الشاعر لبيد بن ربيعة العامري, الذي قال في مطلع قصيدته 

التي نسجها بعد إسالمه:
أال ُكلُّ شيٍء ما خال اللُه باِطُل

لقد تحول تنظيم القاعدة إلى ماركة مسجلة لمنتجات 
صناع�ة الم�وت والدم�ار, وص�ارت القاع�دة ه�ي الغطاء 
التس�ويقي لكل العمليات اإلرهابية, التي يراد منها تش�ويه 
صورة اإلسالم والمسلمين, حتى باتت )مظلة القاعدة( هي 
المظلة التي تس�تظل تحتها المجاميع المس�لحة المتشددة 
لتمري�ر أفكاره�ا الخبيث�ة الداعم�ة للتطلع�ات األمريكي�ة 
التوسعية, من خالل تبنيها لكل المواقف التي تضيف الرياح 
القوي�ة للمهزلة, وأصبح الناس عل�ى قناعة تامة من تناغم 
أنش�طة القاعدة مع أنش�طة النات�و أو البنتاغ�ون, فوجود 
تنظي�م القاع�دة يب�رر س�لوكيات أمريكا بذريع�ة مكافحة 
اإلره�اب, وبالتال�ي فإن واش�نطن في أم�س الحاجة لبقاء 

ف�ي  القاع�دة 
الغامضة  المخابئ 
لك�ي تحافظ على 
جيا  لو س�يو سو
الت�ي  الخ�وف, 
الرأي  به�ا  تخ�دع 
العالم�ي,  الع�ام 
تعم�ل  فالقاع�دة 
لصالح  باألس�اس 
الق�وى الش�ريرة, 
وهكذا فإن تنظيم 
القاعدة هو أفضل 

م�ن أدى دور العدو 
االيجابي الذي خدم التوجهات األمريكية بش�كل مباش�ر أو 

غير مباشر.  
فالمنط�ق العقالني يقول، إن أس�امة ب�ن الدن خدم 
المصال�ح األمريكي�ة س�واء أكان مجنداً بش�كل مباش�ر أو 
غير مباش�ر, وجاءت مس�رحية مقتله ف�ي أعقاب األحداث 

الت�ي  الدراماتيكي�ة 
بالعواص�م  عصف�ت 
الجمهورية,  العربي�ة 
العواص�م  واس�تثنت 
الملكي�ة,  العربي�ة 
فكان الربيع البترولي 
هو  العربي(  )الربي�ع 
الجس�ر ال�ذي عب�رت 
التنظيم�ات  فوق�ه 
اإلس�المية المرتبط�ة بعالق�ات ودية م�ع البي�ت األبيض, 
فظه�رت علين�ا أمري�كا فج�أة لتق�ول لن�ا بأنها اكتش�فت 
مؤخ�راً إن المافي�ات الطائفية المس�لحة لم تعد متوحش�ة 
مثل الس�ابق, وإنها تخلصت من ش�كوكها القديمة ولم تعد 
تخش�اهم, وس�توفر لهم الدعم الكامل وتقدم لهم الس�الح 
والعتاد لتس�اعدهم في المض�ي قدما نحو تنفي�ذ أجندتهم 

الفوضوية التكفيرية في العالم العربي. 
 فالقاع�دة اآلن تقضي بوج�وب قيام تنظيم القاعدة 
بتلق�ي المس�اعدات المغرية م�ن أمريكا نفس�ها, ما يعني 
إن تنظي�م القاع�دة ل�م تك�ن لديه قاع�دة فقهي�ة ثابتة في 
المواجهات الحقيقية مع الذين كانوا يس�مونهم )معس�كر 
الش�ر(, و)جند الش�يطان(, و)أع�داء الح�ق(, وإنها دخلت 

معهم اآلن في شراكة تحالفية ميدانية طويلة األمد. .
http://www.youtube.com/watch?v=jJd58_

fgqDY&feature=related
ht tp ://www.you tu b e .co m/wa tch ?v =_

rwZfZqvYs0&feature=related
فالقاع�دة ال قاع�دة له�ا, ولي�س أدل عل�ى ذل�ك من 
تجحفله�ا اليوم م�ع الفلول األمريكي�ة المتغلغلة في بعض 
العواص�م العربية, فق�د ظهر )الظواه�ري(, الزعيم الجديد 
للقاعدة, في خطاب بثته قناة )الس�حاب(, حث فيه سراياه 

)الجهادي�ة( ليأخ�ذوا دوره�م ف�ي اإلطاحة ببع�ض النظم 
العربية )الجمهورية فقط(, وجاء خطابه متزامنا مع زيارة 
)هي�الري كلينتون( لمصر, وتحدثه�ا مع نخبة من اإلخوان 
المس�لمين باللهجة التي تحدث به�ا )الظواهري(, فالهدف 
المش�ترك ال�ذي يربط القاع�دة بالبنتاغون ه�و العمل على 

إثارة الفوضى والقالقل في المدن العربية اآلمنة. 
 ظه�ر الظواهري هذه المرة أنيقا نظيفا مس�ترخيا, 
وكأن�ه من أمراء روس�يا القيصرية في قصوره�م المهيبة 
الفاخ�رة, كان�ت صورت�ه مختلف�ة تمام�ا ع�ن صورت�ه 
)الجهادي�ة( القديمة ف�ي كهوف كندهار, ظه�ر وكأنه فقد 
ذاكرت�ه متجاهال وعوده وتهديداته بنق�ل المعارك إلى عقر 
الدي�ار األمريكية, باعتبارها من اإلس�تراتيجية الثابتة التي 
آم�ن بها تنظيم القاع�دة  في محاربة )الكفر( منذ نش�أته, 
فظه�ر عل�ى حقيقت�ه مؤي�دا داعم�ا للتطلع�ات األمريكية 

الرامي�ة إلى نقل المعركة إل�ى الديار العربية 
واإلس�المية, ما يوحي بأن القاعدة ال قاعدة 

لها, فحيثما وجدت القاعدة وجدت األطماع 
األمريكية. 

 لو عدنا قليال إلى الوراء لوجدنا 
إن تنظي�م القاع�دة نش�أ أول مرة في 

أوكار جه�از المخاب�رات المركزي�ة 
األمريكية لمواجهة المد السوفيتي 

في أفغانس�تان, ثم اس�تعانت به 
أمري�كا بع�د رحي�ل الس�وفيت 

اإلس�الم  ص�ورة  لتش�ويه 
وتس�ويق  والمس�لمين, 

الفوضى الخالقة, وارتكاب 
الدي�ن  باس�م  المج�ازر 

بقص�د الترويج لثقافة 
وزعزع�ة  العن�ف 

اس�تقرار الم�دن 
بي�ة  لعر ا

واإلسالمية. 
لل�ه  ا و
م�ن  يس�تر 

الجايات

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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هلا قاعدة  ال  "القاعدة" .. 

 أمين يونس 

األيام
 العرشة

 صب�اح الي�وم .. عن�د ذهابي إل�ى الُمختَبر إلج�راء بعض 
التحاليل الروتينية،  قال لي س�ائق التاكس�ي فور جلوسي، هل 
اليوم هو أول أيام "العش�رة" أم غداً ؟!.. تفاجأُت بالس�ؤال ولم 
أفَق�ه ما يعنيِه ألول وهلة.. قلُت : ماذا تقصد ؟ أية عش�رة وأية 
أي�ام؟  أس�تغرب صاحبنا وقال ُمس�تنكراً ، أال تعرف وأنَت بهذا 
الُعمر ما هي األيام العش�رة واأليام الستة، التي ينبغي لنا فيها 
التعُب�د والص�وم والص�الة؟ قلُت لُه ببس�اطة وِب�ُكل برود: في 
الحقيق�ة ال أع�رف وال َيّهمني أن أعرف.. ألنن�ي أصالً ال أصوم 
وال أُّصلي!  ارتفعت نبرة صوت صاحبنا وقال ُمتش�ِككاً : ألسَت 
ُمس�لِماً ؟ قلُت له: بلى أنا ُمسلم، ولكن هل من الُمّحَتم أن يعرف 
ُكل ُمس�لم، ما هي األيام العشرة او الستة ؟  قال ُمستنكراً: من 
الطبيع�ي علي�ه أن يعرف.. ولكن ماذا أقوُل ل�ك ؟ أريد أن أعرف 
لم�اذا ال ُتّصلي وال تصوم؟ قلُت: وما ش�أُنَك أنت؟ هذه مس�ألة 
ش�خصية وهي بيني وبين الله، وهو فقط الذي سيحاس�بني!. 
ف�ي الدقائ�ق المتبقي�ة من الطري�ق.. لم ينبس كالنا بش�يء .. 
نقدت�ه األجرة ونزلُت بهدوء وهو ال يدري انني صائٌم إجبارياً.. 
ألنني لم آكل ولم أشرب منذ ما يزيد عن الخمس عشرة ساعة .. 

من أجل إجراء الفحوصات المختبرية ! .
قب�َل نزول�ي، أردُت أن أُرِدَد لصاحبن�ا الس�ائق الُمس�تاء 
والُمس�تنِكر بعض أبيات الش�اعر البصري "كاظ�م الحجاج" ، 
التي قرأتها اليوم ُمصادفًة ضمن مقال األس�تاذ "علي حسين" 
الموس�وم: ُيصل�ون نهاراً ويس�رقون ليالً في جري�دة المدى . 
لكنن�ي كنُت متأكداً أن صاحبنا الس�ائق، لن يفه�م وُربما يزداد 

عصبية وانفعاال! 
أنا أتوضأُ .. دوَن صالة .. وهذي شمالي

أَع�ُف وأطه�ُر ِمَمْن ُيّصلي نهاراً .. ويس�رُق ف�ي الليِل ُخبز 
عيالي

أنا ال أصوُم .. أنا صائٌم منذ ستين عام
أجوُع وآُكُل .. لكنني ال أبسِمُل عن ُلقمٍة بالحرام

أنا ال أّزكي .. َفِمْن أيَن لي
وحتى لحافي .. قصيٌر على أرُجلي !

متى يُكف البعض عن اعتبار أنُفِسهم وكالء الله في األرض، 
والناطقين باس�م اإليم�ان والدين واألخالق، مت�ى يكفون عن 

طرح أسئلٍة ال تعنيهم على اإلطالق ؟!.

كاظم فنجان الحمامي

احلمى الدينية يف االنتخابات األمريكية
عالء الخطيب

يب�دو أن الربيع العربي وم�ا أثمر من تيارات 
اس�تطاعت  ديني�ة  ش�عارات  اعتم�دت  إس�المية 
بواس�طتها الوص�ول إلى الس�لطة ، أش�عل الصراع 
بين الدين والسياس�ة, وألقى بظالل�ه على الواليات 
المتح�دة, فبدت حمى الدين تتس�رب إلى مؤسس�ة 
الرئاسة األمريكية, فظاهرة استخدام العامل الديني 
في حمالت المرشحين واضحة. فعلى الرغم من عدم 
غياب الدين في االنتخابات السابقة . فالرئيس كارتر 
كان متدين�ا وحريصا على التدريس  في بالكنيس�ة 
خالل فترة رئاسته, ووصف الرئيس كنيدي بأنه أول 
كاثوليكي يحكم الواليات المتحدة, إال أن هذا األمر لم 
يش�كل ركيزة أساسة في المعركة االنتخابية. ولكن  
العام�ل الديني هذه المرة أكثر حضوراً واس�تقطابا 
للناخبين. يرى أس�تاذ العلوم السياس�ية في جامعة 
أوكالهوما ألي�ن هيرتزك، أن التي�ارات الدينية باتت 
أكثر انتش�اًرا وتأثيًرا من أي وقت مضى في تشكيل 
النق�اش العام بي�ن الناس.فالرئي�س أوباما ُيصنف 

على أنه مس�يحي إنجيلي مش�كوك في مس�يحيته, 
فأبوه يدعى حس�ين وهو قد ع�اش فترة من حياته 
ف�ي أندينوس�يا الدولة المس�لمة األكبر ف�ي العالم, 

ف�ال يعقل أن يكون مس�يحياً حقيقياً, وعلى الجانب 
اآلخر يوصف منافس�ه "ميت رومني" بالمس�يحي 
المورموني الُمش�كك في عقيدته, الذي كان مبش�راً 

للمورموني�ة ف�ي فرنس�ا, وه�ي عقي�دة مرفوضة 
مس�يحياً, إذ أنها ال تؤمن بالعه�د الجديد من الكتاب 
المقدس, وتسمح بتعدد الزوجات, لذا تتخذ المعركة 
االنتخابي�ة بين االثنين بعداً دينياً واضحاً.لم يش�كل 
الدي�ن عامل جذب للناخ�ب األمريكي الع�ادي بقدر 
ما يس�تهوي النخب من المتزوجين وزوار الكنائس 
في الوالي�ات المتحدة, لذا يحرص المرش�حين على 
اصطحاب زوجاتهم في الحمالت االنتخابية, فالحمى 
الديني�ة لم تكن واضحة في الماضي بقدر وضوحها 
ف�ي الوق�ت الحاض�ر, فالمع�روف أن الجمهوريين 
يول�ون أهمية له�ذا العامل, بعك�س الديمقراطيين, 
ولع�ل الرئيس ب�وش األبن قد بدأها بش�كل واضح. 
فم�ا حدث في انتخابات الرئاس�ة لع�ام 2000 حيث 
صّوت الناخبون الملتزمون لبوش االبن بنس�بة أكبر 
مما صوتوا لمنافسه آل غور الذي حصد أصوات غير 
المتدينين. يتحدث مانس�فيلد  صاحب كتاب )عقيدة 
جورج دبليو بوش( فيقول: أن فكرة ترشيح جورج 
دبليو للرئاس�ة جاءته من خالل حضوره مع والدته 
صالًة في إحدى كنائس تكساس، وكان القس مارك 

كراي�ج يتحدث ع�ن قصة  النبي موس�ى ويقول: أن 
موس�ى تردد بعض الش�يء في قبول دع�وة الله له 
لقي�ادة المجتم�ع، ف�ي حي�ن أن المجتمع في أش�د 
االش�تياق لقي�ادة تمتل�ك رؤية وش�جاعة أخالقية.

فلتفت�ت إليه أم�ه وقالت ل�ه إن الق�س كان يعنيك, 
وبعد فترة قصيرة اتصل دبليو بوش بالقس جيمس 
روبيس�ون وقال له "لقد س�معت الدعوة. أعتقد أن 
الله يريدني أن أرش�ح نفسي للرئاسة.ولعل ما حدث 
بع�د وصوله للرئاس�ة, وقيام�ه بغزو الع�راق على 
اثر حل�م مقدس  خير دليل عل�ى عقيدته الدينية.أما 
ب�وش األب فهو اآلخر ق�د فاز ف�ي انتخابات 1988 
نتيج�ة دعم الجماع�ات المس�يحية المتدينة, لكون 
ب�وش االبن أحد أعضائها، وذلك خالل فترة ش�هدت 
صراعا سياس�يا كبيرا على اجت�ذاب أصوات اليمين 
األمريك�ي المتدين الصاعدة سياس�يا.وعلى خلفية 
الدعم األمريكي إلس�رائيل ن�رى أن الدين يلعب دوراً 
مهم�اً في ه�ذه القضي�ة, في�رى اليمي�ن المتطرف 
من المس�يحيين أن دعم إس�رائيل ه�و واجب ديني 
يفرضه الكتاب المقدس )العهد القديم( وأن إسرائيل 

الحالية هي وريثة إسرائيل القديمة والتي هي أرض 
الميع�اد التي تمت�د من الفرات إلى البحر المتوس�ط 
ومن س�يناء إل�ى جنوب لبنان. لذا نرى أن الرؤس�اء 
األمري�كان يعلن�ون ذل�ك ف�ي برامجه�م االنتخابية 
لكس�ب أصوات اليمين. لقد تنب�أ صموئيل هنتغتون 
صاح�ب نظري�ة )صراع الحض�ارات( به�ذه الحمى 
حينما قال: أن الصراع بات حتمياً نظراً للتغيير الذي 
تتس�ارع خطواته على أساس المعادالت الدينية بين 

الكاثوليك واالنجيليين.
إن الص�راع الدائر في منطقتنا بين الش�يعة 
والُسنة وبين المتدينين والعلمانيين, هو ذات الصراع 
ال�ذي تدور رح�اه اآلن في الوالي�ات المتحدة ,حيث 
يتمحور بي�ن االنجيليين والكاثوليك وبين المتدينين 
والعلمانيي�ن, فالكنائ�س اإلنجيلي�ة والكاثوليكي�ة 
تحذر من ع�دم اكتراث العلمانيي�ن بالحرية الدينية. 
فنرى الرؤساء ينصاعون إلى إرادة  اليمين المتدين, 
ويحققون رغبات الش�ارع األمريكي كما هو الحال 
ف�ي منطقتن�ا. فالجمي�ع يخش�ى الُحم�ى ولكنهم 

أصيبوا بها جميعاً. 

أين العراق الذي كان ؟!
حسن حاتم المذكور

س�قط النظام البعثي, وبالطريقة التي ال نعلم, 
إن كان قد سقط فعالً, ملفات العقاب الجماعي ال زالت 
بي�د ذات أعضاء الفرق الذي�ن افتتح فيها مظالمنا , وال 
زال يتنفس بالرئة البعثية ذاتها داخل مؤسسات الدولة.

ذهبن�ا خلف )التحرير !!( احد ابواب منطقته الخضراء, 
فوجدن�ا أنفس�نا أمام كذب�ة ذات ث�الث جغرافيات, ال 
خي�ار لنا إال أن نتوزع عليها, وتحت س�كراب عقائدها 
وايديولوجياته�ا وأوهامه�ا والمصن�ع م�ن أحزابه�ا 
وقياداتها, فقدنا الع�راق الذي كان, مضغوطاً علينا أن 
ننساه وطناً وانتماء وهوية, وارتداء األسماء والهويات 
المطرزة بأشكال وزخارف الكراهية واألحقاد والخوف 
من بعضنا, كل داخل مثلثه.المثلثات التي تشكلت منها 
حكومة الش�راكة )الوطني�ة! (, رأس�ها المؤمم داخل 
ج�دران المنطق�ة الخضراء, اس�توظف مهام إش�عال 
حرائ�ق الفتن وتفريخ األزمات والتأه�ب لالقتتال عند 
تماس حدودها المتن�ازع عليها .المثلث الجنوبي, يريد 
التمدد طائفياً باتجاه ش�ماله, والمثلث الشمالي يتمدد 
قومي�اً باتجاه غرب�ه وجنوبه, مثلث الش�مال الغربي, 

حالم�اً عنصري�اً وطائفياً أن يعيد ش�ماله وجنوبه إلى 
حظيرت�ه القطري�ة, األحق�اد والكراهية وس�ؤ الفهم 
األس�تغبائي, ورغب�ة االنتق�ام من الش�قيق الذي كان 
شريكاً في المواطنة تجذرت كثقافة للهويات الفرعية, 
حاضر المواطن ومستقبل أجياله معلقة بمواد دستور 
المثلثات, وتحت رحمة رموز األزمات وجنون التصعيد 
وتبري�رات الم�وت اليوم�ي, يبق�ى اإلنس�ان العراقي 
مهمش�اً مغيباً ذليالً مستس�لماً لقدره مس�تعداً للفداء 
والتضحية بالروح والدم والحاضر والمستقبل من اجل 
س�لطة وثروة ووجاه�ة وأجهزة الرؤس�اء والقيادات 
الضرورة, في جميع الحاالت ال حاضر له وال مس�تقبل 

ألجياله , رهينة في ذمة الذين ال ذمة لهم.
العراق الذي تقاس�مته المثلث�ات, وابتلعت فيه 
الهويات الفرعية كامل الهوية الوطنية المشتركة, فقد 
ماهيته الحضارية والتاريخية والجغرافية  فالمسيحي, 
اغتيل وفجر بيته وأماكن عبادته ومراكزه االجتماعية 
والثقافي�ة, أو هج�ر وهاج�ر مضطراً لتكتم�ل عملية 
االس�تيالء على ارض أج�داده , الصابئ�ي المندائي, قد 
اكتملت عملي�ة اجتثاثه من جغرافيته وبيئته الحياتية, 

األزي�دي، كفر وفجر وهجر عن ارض ال يأتمن بغيرها, 
وهكذا بالنسبة للمكونات األخرى.

لق�د انكمش�ت تل�ك المكون�ات الحضارية على 
نفس�ها , مذعورة بين المفتعل م�ن أزمات وصراعات 
المثلثات األكبر وغادرت الع�راق مفجوعة به, وتركته 
وطناً اعزل بين حيتان المثلثات المتوحشة. بين هوس 
المثلث�ات )الش�يعية الس�نية الكردي�ة( , اكتملت غيبة 
الع�راق هوية وجغرافية وبش�ر وس�يادة وبقايا دولة 
تركه�ا )التحرير !!( علفاً لإلقلي�م وبعض المحافظات 

التي تحاول التأقلم.
نس�أل طواويس العملية السياس�ية, هل رأيتم 
أو س�معتم عن مسؤولين كبار مثلكم, خدعوا وسرقوا 
أهلهم, إلى هذا الحد أو احتقروا دماء وأرواح شهدائهم 
واس�تهانوا بكرامة وحقوق ضحاياه�م إلى هذا الحد، 
واشبعوا أوطانهم تأجيراً وبيعاً إلى هذا الحد، واتخذوا 
من جالدي األمس ش�ركاء لهم إلى هذا الحد؟, مثل هذا 

يحدث فقط إذا اتخذتم من صدام مثاالً وقدوة.
نسألكم سرب الثقافة المدجن, أال تخجلون وانتم 
تع�دون مقالة تجديد بيعة الس�لطان كما هو أمس�كم 

القريب, حيث اس�توحيتم عناوين ومقدمات ومصادر 
طروحاتك�م وبحوثك�م ومؤلفاتك�م وقصائدكم وهز 
أرداف انتهازيتك�م م�ن تخريفات الجاه�ل المخصي؟، 
واآلن تتس�كعون أسرابا حول موائد بعض المؤسسات 
اإلعالمي�ة المحلي�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة, تلتقط�ون 
من حولها فضالت س�حت قد تس�اقطت من بين أنياب 
مفترسي العراق، ويذهب بكم التعري إلى الرقص على 

أضالع القضية العراقية ؟.
وأحفادك�م  أوالدك�م  مصي�ر  أن  تعلم�ون،  أال 
س�يتقرر مع مصير وطنهم وش�عبهم ؟ , أال تعتقدون 
أنكم غير مؤهلين لألتعاض , بأن نهاية أمس�كم سوف 
لن تك�ون اقل عاراً من نهاية غدك�م, وقد تتعفن فيكم 

بضائعكم وترفضها ذائقة الرأي العام.
وأخيرا .. تصرخ رئة الناس سؤاالً :

أي�ن العراق الذي كان قبل أن يتكون الذين غزوه 
وأذلوه وزرعوا فيه وس�لطوا عليه قردة الصدفة الذين 

ال يستحقوا االنتماء إليه، أين هو، أين  أين.. ؟.

رؤوف شحوري 
دخل الجهاديون اإلس�الميون المتطرف�ون طرفاً في الحرب الداخلية إلس�قاط 
النظام في س�وريا بأس�لوبهم الخاص المس�تقل، وعلى طريقة المقاولة من الداخل! 
صحي�ح أنهم ال يجلس�ون إل�ى الطاولة العس�كرية على قدم المس�اواة م�ع أطراف 
المقاولة القتالية الكبرى على الس�احة الس�ورية، ولكنهم م�ن موقعهم في المراتب 
المتأخ�رة والعمل في الظالم، يكس�بون الكثي�ر من المواقع والتس�ليح، ويختزنونه 
لالس�تعمال الحقاً وفقاً ألجندة خاصة بهم، وال عالقة لها من قريب أو بعيد بأجندات 
المعارضات الس�ورية العس�كرية والمدنية في داخل س�وريا وخارجها على السواء! 
وهؤالء الجهاديون المتطرفون يتعاظم ش�أنهم في الداخل السوري، ويعملون وفقاً 
لخريط�ة طريق بعي�دة األهداف وطويل�ة النَف�س، ويدخرون جهودهم وأس�لحتهم 
وذخائرهم إلى الوقت الذي تتعب فيه كل األطراف األخرى ويصيبها اإلنهاك، وعندها 
فقط تقتحم هذه القوى الجهادية الصفوف وتتقدم إلى الواجهة، لتحس�م الس�يطرة 
لمصلحتها في وجه كل األطراف األخرى المتهالكة!.. هذا الواقع الذي يبدو أن أطرافاً 
عربية وإقليمية ال تعيره االنتباه الكافي مدفوعة برغيتها دفن النظام الس�وري مهما 
كان الثمن، يثير أعظم مشاعر القلق في الخارج الدولي ال سيما في الواليات المتحدة 
األميركي�ة التي ال تزال غارق�ة في حربها ضد اإلرهاب والح�ركات الدينية المتطرفة 

المتحدرة من المفاهيم التدميرية لتنظيم القاعدة وش�يخه أسامة بن الدن. واحتمال 
سيطرة الجهاديين المتطرفين على الساحة السورية سيقلب الطاولة من جديد ويعيد 
األمور إل�ى المربع األول في تمدد اإلرهاب على المس�توى العالمي. ومن المفارقات 

الخارقة أنه بينما تعبر منظمة االونس�كو ع�ن القلق على الجامع األموي والمواقع 
التاريخية في حلب من منطلق حضاري ال ديني، تقوم هذه المجموعات المسماة 

أس�المية بتدمير كل ما يعترضها من مواقع، حت�ى ولو كانت بحرمة الجامع 
األموي! يعمل المبعوث الدولي - العربي األخضر اإلبراهيمي على االس�تفادة 
من حرمة المش�اعر الديني�ة القتناص هدنة في مرحلة حل�ول عيد األضحى 

ذهن المب�ارك. ويبدو أن احترام هذه الحرمة موجود فقط  ف�ي 
فين االبراهيمي وليس في أذهان المقاتلين من إسالميين  متطر

. ومعتدلي�ن! وعلى المقل�ب الدول�ي، الوضع أكثر  . . اً ء س�و
د فكلم�ا ازداد ال�روس تمس�كا بالنظام الس�وري  ا د ز ا
تدف�ق الس�الح والمس�لحين إلس�قاطه. وكلم�ا 

تعاظم تدفق الس�الح والمقاتلين على س�وريا، 
تعاظم تمسك الروس بالرئيس 

األسد!. 

اجلهاديون يدخلون الرصاع بأسلوب املقاولة من الداخل !



رشع العقي�د مول�ود مخل�ص التكريت�ي املولد 
بتجمي�ع عدد م�ن أبناء تكري�ت والذه�اب بهم اىل 
الكلية العس�كرية ليدخل�وا يف صف أبناء العش�ائر 
واس�تطاع إدخاله�م وكان من بينهم احمد حس�ن 
البك�ر وطاه�ر يحي�ى ورش�يد مصل�ح وآخ�رون 
وتخرجوا بعد تس�عة أش�هر برتبة م�ازم ثان، ولم 
ي�رز أحد منهم كعس�كرين مقاتل�ن وإنما عملوا 
جميع�ا يف وحدات اإلعاش�ة والتموي�ن واإلدارة ولم 
يكم�ل البكر أية دراس�ة أخ�رى ولم يثقف نفس�ه 
ذاتي�ا، وحي�ث أن الرتفيع م�ن رتبة مق�دم إىل رتبة 
عقيد تش�رتط العم�ل يف الوحدات العس�كرية، فقد 
انتق�ل املق�دم احمد حس�ن البكر إىل املس�يب كآمر 
وحدة، ويقول عنه آم�ره: "إن هذا املنصب الصغري 
ي�دار من قبل أي ضباط برتبة م�ازم أول أو رئيس 

)نقيب(" واستمر بمناصب غري فعالة..

�صخ�صيته

يصف�ه الوزي�ر النارصي عب�د الكري�م فرحان 
يف مذكرات�ه حص�اد الث�ورة "بأنه لم يك�ن ضابطا 
المعا، فهو من درجة عس�كرية أدن�ى ،لكنه اعتقل 
ورفعت�ه صلته بحزب البعث، وعيل صالح الس�عدي 
أم�ن رس البع�ث، خ�ال انق�اب 8 ش�باط 1963، 
ومع حكم البكر انفتح الباب عىل مرصاعيه لتعين 
األقارب واألصهار وأبناء العشرية والبلدة واألصدقاء 
"ويضي�ف فرح�ان قائا: "ل�م أش�اهده ينفعل او 
يغض�ب، لكنه ال ينىس وعندما تحن الفرصة ينتقم 
بقسوة، ويهمه الوصول اىل هدفه برصف النظر عن 

الوسيلة".
ام�ا حس�ن العل�وي فق�ال عن�ه: )ان�ه نصف 
عسكري ونصف حزبي( كما وصفه بعدم الجاذبية 
قائا : "ال اظن ان عبد الكريم قاس�م ومهما حاول 
ان يستحرض أسماء خصومه الذين سيخلفونه كان 
سيضع اسم البكر واحدا منهم". اما هاني الفكيكي 
القيادي يف البعث فقال: "البكر ش�خصية موهوبة، 
ل�ه الق�درة عىل توظي�ف مظهره البس�يط وقدرته 

والسياس�ية  الفكري�ة 
املح�دودة، وكث�ريون ه�م أولئ�ك الذين خدع�وا به 
ووسموه بالس�ذاجة، لكنه يستبطن مكرا ال حدود 
ل�ه، وقدرة عىل خداع الخص�م والغدر به"، ووصفه 
بالغ�در أيضا عربي فرحان الخمي�ي، وكان طالبا 
ث�م زميا له، حيث ق�ال: )كان رجا طموحا أنانيا، 
طائفي�ا، متعصب�ا دينيا، حي�اال، مراوغ�ا، أفكاره 
قومية بتطرف ش�ديد، علم�ا ان من اقرب أصدقائه 
كانوا رش�يد مصل�ح وهو أيضا م�ن بلدته ودورته، 
وعبد اللطيف الدراجي وحس�ن عبود ومجيد حسن 
الس�امرائي وعب�د الغن�ي ال�راوي وجاب�ر حس�ن 
وطاه�ر يحيى الذي هو من دورت�ه، كل هؤالء غدر 
به�م الواحد بعد اآلخر، وكان ح�ردان التكريتي من 
طابه املدللن ايام الكلية العس�كرية".. وكتب عاء 
الدين الظاهر: )ان أه�م ما تميز به البكر هو الغدر 
بأصدقائ�ه وزمائ�ه، فقد نق�ل يل حاتم مخلص ان 

ح�ردان التكريتي قبل س�فره اىل خارج العراق عىل 
رأس وف�د رس�مي زاره وال�ده جاس�م بحضوره 
ليقول له ان�ه حل كل خافاته مع البكر، حيث كان 
حردان يعرتض ع�ىل ترصفات الجناح املدني لحزب 
البعث، فأجابه جاس�م مخل�ص باللهجة التكريتية 
)ول كتل�ك( أي قتلك!! وبع�د مغادرته العراق اتصل 
ح�ردان التكريت�ي بصديق�ه  فاض�ل  العس�اف ، 
ال�ذي كان س�فريا يف املغ�رب بعد نقله م�ن مديرية 
الرشط�ة العامة، ليطل�ب منه االس�تعداد ملرافقته 
لحض�ور اجتم�اع الهيئ�ة العمومية لام�م املتحدة 
ولم يم�ض يومان حتى عزل ح�ردان التكريتي من 
جميع مناصبه، وعندها اتصل بالعساف مرة اخرى  
ليخره بان "الجماعة يف بغداد سفلة ال ينفع معهم 
يشء"... وبع�د اغتيال ح�ردان التكريتي يف الكويت 
ق�ام العس�اف بزي�ارة احمد حس�ن البك�ر فتلقاه 
البك�ر باكي�ا وحزينا ع�ىل مقتل ح�ردان التكريتي 
معلنا كرهه للسلطة وعن رغبته يف االستقالة، لكن 
العس�اف ل�م يقع يف الف�خ، فقال ل�ه: )إن ما حدث 
حدث، وأنت ال تزال رئيسا للجمهورية، وليس هناك 
أفضل منك يف سدة  الرئاسة(، وأضاف العساف قائا 
يل )كان هناك أربعن جهاز تصنت وتس�جيا رسيا 
يف الق�رص الجمه�وري(.. كان البكر ي�ذرف دموع 
التماسيح وكان ينوي اإليقاع بصديقه اآلخر فاضل 
العس�اف، فق�د أوضح عدن�ان محمد ن�وري )قائد 
القوات الخاصة حينئذ( بان األوامر صدرت مبارشة 
م�ن القرص الجمه�وري بوضع بعض أف�راد قواته 
بترصف القرص الجمهوري املبارش حيث استخدموا 
الحق�ا يف اغتيال حردان التكريتي، وفاضل عس�اف 
يع�رف بقضي�ة أجه�زة التصنت والتس�جيل داخل 
الق�رص الجمه�وري  عندم�ا كان مدي�را للرشط�ة 
الع�ام"  ) اقتباس�ا ع�ن د. محمد مجيد الس�عيد.. 

قسوة.. صدام حسن( ص 10 � 12.
 ويتحدث ص�اح عمر العيل )القيادي يف البعث( 
عن ش�خصية البكر خال حواراته يف قناة الجزيرة 
)ش�اهد ع�ىل العرص( قائ�ا : "يف اح�د االيام طرح 
احمد حس�ن البكر يف اجتماع القي�ادة فكرة ذهاب 
احد املسؤولن يحمل رسائل من رئيس الجمهورية 
اىل القادة يف دول املغرب العربي لرشح وضع العراق 
ويلتقي االعام فاستحس�نا املوضوع فرشح البكر 
صال�ح مه�دي عم�اش له�ذه املهم�ة وبعد س�فر 
عماش بيومن أو ثاثة دعا البكر إىل اجتماع للقيادة 
استثنائي وإذا بأحمد حسن البكر يفاجئنا بجو من 
التمثيل املتقن بان لديه معلومات قاطعة غري قابلة 
للنق�اش أو الش�ك بأن صالح مه�دي عماش يتآمر 
عىل الحزب والثورة وأنا اطلب من هذا اإليقاع اتخاذ 

القرار املناسب.
ورسعان ما انقسم املجتمعون إىل قسمن األول 
يتمثل بطه ياس�ن رمض�ان وعزة ال�دوري وبقدر 
اق�ل ص�دام كان ين�اور باملوض�وع وطبع�ا البك�ر 
بإع�دام عماش فيما القس�م الثان�ي اتخذنا موقفا 
مضادا وطال النقاش.. !! وأخريا تم تأجيل مناقشة 
املوض�وع حتى عودة عماش من س�فره، وتبن ان 
كل ذل�ك كان لتهيئ�ة املناخ الختيار ص�دام نائبا له 
بعد  اس�تبعاد عماش، وهو ما حصل فقد طرح هذا 
املوضوع يف الجلس�ة التالية قبل ع�ودة عماش من 

سفره وهو ما تم لها!!

الت�آمر ديدنه

بع�د ثورة 14 تموز الع�ام 1958 حاول صديقه 
العقي�د الركن عب�د الس�ام محمد ع�ارف )الرجل 
الثان�ي يف الث�ورة( تعيينه امرا لل�واء العرشين لكن 
الزعي�م الركن عبد الكريم قاس�م والضباط االحرار 
واالخرين كانوا يعرفون امكانيات البكر العسكرية، 
فعن يف إحدى املحاكم العسكرية العادية، لكن أمام 
إلحاح عبد الس�ام تم تعيينه آمرا ألحد أفواج اللواء 
العرشي�ن )وهو الل�واء الذي دخل ع�ارف به بغداد 
وأعل�ن الث�ورة(، ومن ذل�ك الوقت حق�د البكر عىل 
الزعيم  قاسم،  واخذ يلتقي العنارص ذات التوجهات 
االس�امية والقومية، خاصة انه كان قبل الثورة له 

أصدقاء وعس�كريون متدينون!!
وبعد عزل عبد السام محمد عارف زاره البكر يف 
23 / 8 / 1959 بمعية كل من رش�يد عايل الكياني 
واملق�دم ثام�ر الش�اوي والنقيب فاضل الس�اقي، 
وتحدث�وا يف موض�وع العم�ل عىل اعادة ع�ارف اىل 
منصب�ه والتخل�ص م�ن الش�يوعين ، واس�فرت 
التحركات املعادي�ة للثورة واالتصال بالعقيد رفعت 
الحاج رسي مدير االس�تخبارات العسكرية وكالة، 
وبعد سفر عبد السام محمد عارف لغرض االلتحاق 
بمنصبه الجديد  )س�فريا يف أملانيا االتحادية( وضع 
ه�ؤالء الضباط خطة لاس�تياء ع�ىل وزارة الدفاع 
واإلذاع�ة ووصلت املعلوم�ات إىل الزعيم عبد الكريم 
قاس�م فأم�ر الزعي�م بتحري�ك الل�واء العرشين إىل 
معس�كر جلوالء واعتقل البكر والش�اوي والساقي 
وآخ�رون، لك�ن بع�د م�دة قص�رية أطل�ق الزعيم 

رساحهم.
يف  ضب�اط  كس�ب  يحاول�ون  البعثي�ون  وكان 

الجيش إلنج�اح محاوالته�م االنقابي�ة، ويف العام 
1961 وجدوا، يف البكر ذي الرتبة العسكرية العالية 
)عقي�د( ضالته�م، وهو وج�د فيهم ضالت�ه، وعن 
انتمائه للبعث يتحدث حس�ن العلوي البعثي القديم 
نق�ا عن البك�ر : )ان الوي�اد اي االوالد البعثين او 
ابن�اء تكري�ت( فاتح�وه باالنضمام لح�زب البعث 
فسألهم: هل تصلون وتصومون؟ قالوا: نعم فوافق 
يف الحال عىل ان يكون بعثيا  ولم تمر سوى اقل من 
س�نتن حت�ى صار رئيس�ا لل�وزراء يف اول حكومة 
لح�زب البع�ث بعد انق�اب 8 ش�باط 1963، فكان 
البعثي الوحيد الذي لم يعرف لم تاريخا سياس�يا او 
حزبي�ا قبل ظهوره رئيس�ا لل�وزراء .. يقول املقدم 
جال صدق�ي "وهو من زماء الزعي�م عبد الكريم 
قاس�م يف املدرسة العس�كرية"  كما كانت له عاقة 
بالبكر يف مذكراته )تنبأ فتاح فال باكستاني للبكر، 
عندم�ا كان مازم�ا ثاني�ا، وام�ر فيص�ل يف الكلية 
العسكرية بانه سيصبح رئيسا للجمهورية، خزعل 
البكر ورفض ان يدفع للفتاح فال الخمس�ن فلسا 
اجرت�ه فنظر هذا اليه!! وبعد س�نوات يصبح البكر 

رئيسا للجمهورية!!" 
ويف 18 ترشين الثاني العام 1963 ش�ارك البكر 
م�ع عبد الس�ام ع�ارف يف ابعاد البعثي�ن  املدنين 
والحرس القومي من السلطة، لكن عارف لم يأتمن 
به فبعد اشهر فرض عليه االستقالة، وبعد انكشاف 
حرك�ة البعث  االنقابية يف الخامس من أيلول العام 
1964 اعتق�ل البك�ر وبقي�ة املتآمري�ن، وبعد فرتة 
قصرية أطل�ق رساحه بعد أن أعلن براءته من حزب 
البع�ث وتفرغ�ه لعائلته، كم�ا جاء يف البي�ان الذي 
نرشه يف الصحف، آنذاك وأحيل عىل التقاعد، ويذكر 
عب�د الكري�م فرح�ان يف مذكراته )حص�اد الثورة( 
: )انه أي عب�د الكريم فرحان وس�عيد صليبي ألّحا 
عىل عبد الس�ام  ع�ارف رئي�س الجمهورية يحيى 
رئي�س الوزراء فأطل�ق ع�ارف رساح البكر مكرها 
ورد البك�ر هذا الفضل فبعد انقاب 17 تموز 1966 

ق�ام البك�ر باعتق�ال عب�د الكريم فرح�ان وطاهر 
يحيى ولم يستطع اعتقال س�عيد صليبي ألنه كان 
خ�ارج الع�راق وق�ت االنق�اب وجرى بأم�ر البكر 
تعذيبها بش�دة كما انه رف�ض إطاق رساحها حث 
قال لطالب ش�بيب عضو قيادة البعث انه س�يذبح 
ابنه هيثم إذا اقتىض األمر وأضاف البكر قائا "إحنا 

عاضينها بسنونا أي السلطة"!! 

اإذا وعد اخلف

م�اذا ج�رى يف صبيح�ة ي�وم 17 تم�وز 1968 
يف الع�راق وكي�ف س�يطر االنقابيون ع�ىل القرص 
الجمهوري؟ لقد سمعنا رواية البعث ولنستمع اليوم 
لرواي�ة الرئيس عب�د الرحمن محمد ع�ارف رئيس 
الجمهورية آنذاك تلك الرواية التي تحدث بها عارف 
إىل الباح�ث هيثم غالب الناهي واملنش�ورة يف كتابة 
خيانة ننقله�ا كما جاءت يقول عبد الرحمن عارف 
تسلمت يف 17/ 5/ 1968 أي قبل شهرين من وقوع 
االنق�اب تقريرا من مديرية االم�ن العامة جاء فيه 
إنهم رصدوا بع�ض التحركات السياس�ية لعنارص 

بعثي�ة دائم�ة االتصال بعب�د ال�رزاق النايف رئيس 
جه�از االس�تخبارات وكالة آن�ذاك وترتئ�ي الدائرة 
عدم التحرش فيهم حتى تكتمل الصورة لعنارصها 
القيادية وقد قمت باالتصال ف�ورا بالنايف وأبلغته 
إن هن�اك عنارص بعثية تس�تغل اس�مك يف التحرك 
فنفى ذلك وأعرب ع�ن عزمه العتقال من هو بعثي 
إال إنن�ي فضل�ت تأجيل األمر كي ال افس�د تحريات 
قوات األمن وعندما عرفت أن هناك حركة ما القلب 
نظ�ام الحكم دعيت لعقد اجتماع يف 28/ 5/ 1968 
ض�م أربع عرشة ش�خصية عس�كرية وقومية من 
بينه�م أعض�اء يف حركة الثورين الع�رب الذي كان 
يرأس�هم عبد الرزاق النايف وكان من بن الحضور 
عب�د الرزاق الناي�ف وإبراهي�م الداود أم�ر الحرس 
الجمهوري وولدي قيس ويف االجتماع تحت مناقشة 
ما جاء يف ذل�ك التقرير من دون اإليحاء إىل مصدره 
فأج�اب النايف من دون اآلخري�ن بان ما ورد إليكم 
سيدي هراء وليس له صحة، ويضيف الرئيس عارف 
قائا إن النايف طرح نقل ضباطا وضباط صف من 
الوحدات الفعالة يف بغداد أو القريبة منها للشبهات 
التي تحوم حولهم كونهم بعثين وإعادة 27 ضابطا 
أوقف�وا بعد العمل بعد حرك�ة ترشين الثاني 1963 
وتبن أن القائمة األوىل كانت من البعثين اليسارين 
والقائم�ة الثانية م�ن جماعة عفل�ق البكر ويكمل 
ع�ارف حديث�ه قائا انه تس�لم خ�را يف 2 حزيران 
1968 مف�اده أن الس�فارة الريطاني�ة يف بغ�داد 
تلتقي بصورة مس�تمرة مع بعض الضباط مازالوا 
يف الس�لك العس�كري وبعضهم من املتقاعدين وقد 
ش�وهد حردان التكريتي واحمد حسن البكر صالح 
عماش وأكرم الياسن يزورون السفارة الريطانية 
ليا عىل ش�كل مجموعات ال تتجاوز االثنن وبواقع 
مرتن للفرتة املاضية التي لم تتجاوز الشهرين كما 
ش�وهد احمد حسن البكر مرات عدة يزور السفارة 
الريطاني�ة منفردا كل ثاثة ايام م�ع بزوغ الفجر 
حتى ال يكش�ف امره فقررت اس�تدعاء البكر دون 

اآلخري�ن ملعرفتي بكيده ونواياه وس�بق ان حذرته 
من اللعب بما ال يحمد عقباه قبل س�نة حيث كانت 
هناك ش�كوك حول تحركه الس�يايس فتم اللقاء يف 
داري مس�اء الثامن�ة م�ن حزيران وح�ن وصوله 
مرتجا من مس�افة بعيدة عن الباب الرئيي صاح 
بمجرد ان رآني س�يدي الرئيس ان�ت فخر أنت عزة 
لوالك م�ا كان يل اثر فقلت له اجلس احمد يل حديث 
خ�اص ومح�رج مع�ك واحلف�ك بالل�ه ان تجيبني 
برصاحة وتخرج م�ن هنا معززا مكرما خرني هل 
انت�م بصدد انق�اب وتغيري نظام الحك�م وإذا كان 
كذلك مل�ا تتجه�ون لألجنبي ش�نو عندكم نس�ويه 

العراق ما يتحمل نكسة"؟
 اال ان احم�د حس�ن البكر م�ا ان انتهيت حتى 
قال يل بالحرف الواحد سيدي انت تدري انا حتى من 
البعث أعلنت براءتي وانا اآلن بعيد تماما عن العالم 
السيايس فس�ألته: وزياراتك للس�فارة الريطانية، 
فأجاب بكل صافة: س�يدي تعتق�د أخون وطنيتي 
وموقفي من االنكليز ازور س�فارتهم وانا واحد من 
ضب�اط 14 تموز وأنت اكث�ر العارفن ونبيك محمد 
وش�اية فقل�ت له: اس�مع احمد زين وبل�غ حردان 

وصالح وجماعتك اآلخرين ما يف أسهل من االعتقال 
لك�ن ال أريد ان أس�يئ مل�ن حمل الرتبة العس�كرية 
وبعضكم كان معنا يف خايا 14 تموز 1958"، فراح 
البكر مجيبا "س�يدي والل�ه لم افكر يوم�ا بالتآمر 
علي�ك ول�م أفكر يوم�ا ان اصري رئيس�ا والواقع انا 
لحد يوم�ك هذا أتأرق واخجل من رئاس�تي للوزراء 
يف عام 1963 وما نتج عنها، انت اهل للقيادة ونحن 
أتباعكم وراح اطلع منك للبيت اىل ان انت دز عيل".

 وفعا كم�ا يذكر عبد الرحمن ع�ارف ان البكر 
الت�زم داره حتى دخول البعثين القرص الجمهوري 
فس�ألتهم أين احم�د فقالوا يف اإلذاع�ة يذيع البيان 
االول للثورة فقال لهم بلغوه أن عبد الرحمن عارف 
يقول إن من عاماته "إذا وعد اخلف" ويقصد عارف 
بذلك الحديث النبوي الرشيف "عامات املنافق ثاث 

اذ وعد اخلف ".
 

عقدت� البكر

بع�د مدة قصرية م�ن براءته م�ن البعث وموت 
عبد السام محمد عارف ومجيء أخيه عبد الرحمن 
عارف الذي منح الحرية النسبية لألحزاب واملعارضة 
وجد البكر مناس�با للعودة للعمل السيايس فأرسل 
اىل حزبه رس�الة توبة فعاد البك�ر وغريه اىل البعث 
دون صعوب�ات تنظيمي�ة لك�ن البك�ر ظ�ل يعيش 
تح�ت وطأة الراءة وتحت عق�دة أخرى حتى يومه 
االخري وه�ي تحالفه مع عبد الس�ام محمد عارف 
وطاهر يحيى يف انقاب 18 ترشين 1963 ضد حزب 

البعث!! 
ويب�دو ان صدام كان يعرف نفس�يته وعقده!! 
فاس�تطاع م�ن خاله�ا ان يمرر عىل احمد حس�ن 
البكر قرارات خطرية لم يكن البكر مستعدا للتورط 
يف بعضه�ا ل�وال تلك العقدت�ان "ترشي�ن والراءة" 
ففي تصفية العس�كرين املش�كوك بوالئهم لصدام 
كان األخري يذكره بتحالف يف 18 ترشين!! وكذلك يف 
إخضاع البكر لقرارات املنظمة الحزبية وقبول صيغ 
ل�م يكن ص�دام وهو الحزب�ي املح�رتف يرضخ لها 

وعندما أصبح صدام رئيس�ا كان�ت التوبة الحزبية 
أمام البكر دائما!!.

ر�ص�لة حتذير!!

تعرض البكر عندما كان رئيس�ا للجمهورية اىل 
اكثر من فجيعة بفقدان زوجته ومقتل ولده محمد 
يف حادث س�يارة مدب�رة ومعه زوجته وش�قيقاته 
ومقت�ل زوج ابنته يف حادث س�يارة مدبر هو اآلخر 
ويقول حس�ن العلوي يف كتابه العراق دولة املنظمة 
الرسي�ة ص 178 – 179 "كان البك�ر مخ�ريا ب�ن 
امرين فإم�ا ان تكون الحوادث طبيعية ومعنى هذا 
ان الله سبحانه وتعاىل كان يعاقبه عىل ما صدر منه 
واما ان تكون الح�وادث مدبرة من قبل صدام وعىل 
اي�ة حال فق�د عاش البك�ر أيامه االخ�رية يف وضع 
نف�ي صعب"، ويضيف العل�وي عندما زرت البكر 
بع�د وفاة ابنه محمد قدم يل رس�الة من ابنه محمد 
اىل والده قبل وفاته جاء فيها )انك ستواجه ربك غدا 
فماذا س�تقول له؟ ومن سيقف معك أمام الله عزة 
الدوري ام طه الجزراوي ام صدام"؟ ويرجو محمد 
م�ن والده بان يعود اىل ربه ويس�ارع للتوبة وطلب 
املغف�رة ويهاج�م ص�دام هجوم�ا عنيف�ا ويختتم 
الرسالة بوصية يطلب فيها من والده تعمري رضيح 
ألح�د ش�يوخ الطريق�ة الرفاعية ع�ىل الطريق بن 
تكري�ت وبغداد وقد أصبحت املقرة امللحقة به نهبا 

للكاب والثعالب.
 وأتذك�ر ان�ا كات�ب ه�ذه املقال�ة أنن�ي كن�ت 
محارضا يف كلية القانون والسياس�ة لألعوام 1975 
-1980 وكان محم�د البكر طالب�ا يف القانون وكان 
طالبا مجتهدا وذكيا وهادئا وال يقدم نفسه عىل انه 
اب�ن رئيس الجمهورية فمن قت�ل محمد؟ صدام أم 

ابيه؟! 

نه�ية املط�ف

يب�دو ان اجتم�اع قي�ادة البعث وقي�ادة الثورة 
ناقشت طلب احمد حسن البكر بإعفائه من جميع 
مناصبه بش�كل حاس�م، ويب�دو ان ص�دام طمأن 
البك�ر اىل أن ش�يئا ل�ن يحص�ل وان الرف�اق الذين 
اب�دوا آراء بعدم القبول بإعفائ�ه لن يتعرضوا ألذى 
وفوجئ الناس بقراءة البكر عر شاش�ة التلفزيون 
بيانا يعلن فيه طلب إعفاءه من مناصبه ومامحه 
ال ت�دل عن قناع�ة يف البيان الذي س�طر له واخطأ 
أكث�ر م�ن مرة يف قراءت�ه وبدا رجا ال ح�ول له وال 
ق�وة، مؤكدا ان خليفته خري خلف لخري س�لف كما 
يقال، مثلم�ا اكد عىل االس�تمرار يف تحقيق الوحدة 
مع س�ورية ولم تمض عرشة ايام حتى اعلن صدام 
الرئيس الجديد للحزب والدولة عن مؤامرة لقيادين 
يف الح�زب  والدولة بمش�اركة س�ورية فجرت اكر 
مجزرة ارتكبها هذا الح�زب بحق قياديه وكوارده، 
لق�د من�ح ص�دام حس�ن للبك�ر لق�ب األب القائد 
وتعليق صورته عىل يم�ن صورة صدام، ولكن ذلك 
ل�م يمنح من احكام ط�وق كامل يف محارصة البكر 
ومن�ع أصدقائه من زيارته حت�ى تويف يف الرابع من 

ترشين االول العام 1982 .
وقد قيل ان نقيب االطباء الدكتور رياض حسن 
قد رزقه حقنة من نس�بة السكر بامر صدام فمات 
البك�ر يف الح�ال وكوف�ئ د.ري�اض بتعيين�ه وزيرا 
للصح�ة ثم ابعد عن الوزارة بقرار توبيخ صادر عن 

صدام ثم قتله الخفاء جريمته.
 ويذك�ر ان الع�ام 1982 ش�هد ت�وايل الهزائ�م 
العس�كرية مع ايران وانترشت إش�اعة ان البكر قد 
يعود اىل السلطة وبهذا الصدد يذكر تايه عبد الكريم 
القي�ادي يف البع�ث ب�ان ص�دام انطل�ق يف اجتماع 
القي�ادة انذاك يع�ر بطاقة عن موقف�ه من البكر 
وق�ال قوال ل�م اكن اتوقعه وكان يش�عر بان االمور 
يف غري صالح الع�راق يف الحرب وقال صدام "اخاف 
اروح ان�ا ديروبالكم تنتخبون البكر فالبكر ليس له 
دور يف الثورة وتحدث بش�كل غري الئق وقاس بحق 

البكر ولم تمض مدة طويلة حتى تويف البكر"!! 

ت�ريخ و�صخ�صي�ت15

ك�ن طموحً� واأن�نيً� ومراوغً� وله القدرة على اخلداع والت�آمر والغدر!!
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أمحد حسن البكر... إذا وعد اخلف

اإعداد/ د. ه�دي ح�صن عليوي 

من مواليد الع�م 1914 يف مدينة تكريت، اأكمل درا�صته االبتدائية ليلتحق مبدر�صة املعلمني الريفية، 
وبعد �صنتني تخرج منه� معلم� يف احدى القرى، وعندم� افتتح امللك في�صل االأول �صف� يف الكلية الع�صكرية 

ببغداد خ��ص� الأبن�ء الع�ص�ئر، من غري خريجي الدرا�صة الث�نوية، وخ�ص�صه اأ�ص��ص� الأبن�ء الع�ص�ئر يف 
الفرات االأو�صط والع�ص�ئر اجلنوبية �صمن موازن�ته املعروفة
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صفع مدير شركة ش�رطيا بالمرور على وجهه، بمدينة الشيخ زايد، 
وتع�دت زوجته عليه بالس�ب، بس�بب معاتبه لهما على ترك الس�يارة في 
م�كان مخال�ف، فتحرر محضرا بالواقعة، وباش�رت النياب�ة التحقيقات.  
تلقى المقدم محمد على رئيس مباحث قس�م شرطة الشيخ زايد، إخطارا 
من ش�رطي الم�رور، أحمد رش�اد أحمد ب�اإلدارة العامة لم�رور الجيزة، 
يتضرر فيه من مدير ش�ركة س�ياحية يدعى "اش�رف.ع.ح" لتعديه عليه 
بالضرب.  أفادت التحريات والتحقيقات، بأنه أثناء تواجد ش�رطي المرور 
أمام المدرس�ة األمريكية شاهد شخصا يترك س�يارته في مكان مخالف، 
فذهب إليه وطلب منه نقلها إلى مكان آخر، لكنه لم يبال بكالم الش�رطي، 
ال�ذي ذهب إليه للمرة الثانية وطلب من�ه ترك المكان المخالف فلم يلتفت 
إليه، وف�ي المرة الثالثة التفت صاحب الس�يارة نحو الش�رطي، وصفعه 
على وجهه وتعدت زوجة األخير على الش�رطي بالسب والقذف، إلصراره 

على أداء عمله.

متاهــــــة

اكتش�ف فريق دويل م�ن علماء 
أرب�ع  تضيئ�ه  كوكب�ا  الفل�ك 
ش�موس، يف ظاهرة ه�ي األوىل 

من نوعها يراها اإلنسان. 
وأطل�ق ع�ى الكوكب اس�م بي 
ات�ش ١، وهو يقع عى مس�افة 
خمس�ة آالف س�نة ضوئية من 
األرض، علما ان السنة الضوئية 
الواح�دة تس�اوي ٤٦١.٩ مليار 
كيلوم�ر. وه�و يس�بح يف مدار 
حول شمسني، اىل جانب نجمتني 
تسبحان حول الشمسني أيضا. 

ه�ذا  يومن�ا  حت�ى  واكتش�ف 
س�تة كواكب فقط ت�دور حول 
شمس�ني، ولكن ب�ي اتش ١ هو 
الكوك�ب االول املكتش�ف ال�ذي 
ت�دور مع�ه نجمت�ان، يف م�دار 

أوسع، حول الشمسني. 
ويع�ود الفضل يف اكتش�اف هذا 

النظام الفريد اىل شابني أمريكيني 
من ه�واة علم الفل�ك. بعد ذلك، 
عمل علماء فل�ك محرفون من 
وبريطاني�ا  املتح�دة  الوالي�ات 
عى جم�ع مالحظات بواس�طة 
ه�اواي.  يف  كي�ك  التلس�كوب 
والكوك�ب ب�ي ات�ش ١ كوك�ب 
غ�ازي يق�ارب حجم�ه حج�م 
الكوك�ب نبت�ون، وي�دور حول 
شمس�ني، كتل�ة األوىل تس�اوي 
١،٥ كتلة شمس�نا، والثانية اقل 

من نصف كتلة الشمس. 
دورت�ه  الكوك�ب  ه�ذا  ويت�م 
ح�ول شمس�يه يف ١٣٨ يوم�ا. 
ام�ا النجمتان األخري�ان، فهما 
يف  الشمس�ني  ح�ول  ت�دوران 
مدار واس�ع ي�وازي قطره ألف 
م�رة قط�ر م�دار األرض ح�ول 

الشمس.

ت�سايل 16
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�سورة من الذاكرة

�ساحة التحرير
 يف ال�ستينات

١٨0١ - الحمل�ة الفرنس�ية 
عى م�ر بقيادة الجنرال جاك 
فرانس�وا مينو تغ�ادر األرايض 

املرية.
األمريك�ي  العل�م   -  ١٨٦7
يرتفع للم�رة األوىل يف أالس�كا، 
ويش�ري ذل�ك إىل انتق�ال ملكية 
تل�ك املنطقة م�ن اإلمرباطورية 

الروسية إىل الواليات املتحدة.
املتح�دة  الوالي�ات   -  ١٨٩٨

تحتل بورتوريكو.
١٩07 - تأس�يس محكم�ة 
اس�م  تح�ت  الدولي�ة  الع�دل 
"اتفاقية اله�اي لحل النزاعات 

الدولية سلمًيا".

١٩٤٤ - االتحاد الس�وفيتي 
يغزو تشيكوسلوفاكيا.

الرئي�س الس�وري   - ١٩70
يق�دم  األت�ايس  الدي�ن  ن�ور 
اس�تقالته من جمي�ع مناصبه 
احتجاج�اً ع�ى تدخ�ل الجيش 
يف السياس�ية وعى ممارس�ات 
رفعت األسد شقيق وزير الدفاع 

حافظ األسد.
يوق�ف  الخمين�ي   -  ١٩7٩

حكم اإلعدام يف إيران.
20١١ - إتم�ام عملية تبادل 
٤77 أسري فلسطيني بالسجون 
اإلرسائيلي�ة بالجندي املختطف 

جلعاد شاليط.

حرم�ت محكم�ة بريطاني�ة، 
ام�رأة ف�ي الثامن�ة والثالثين من 
العمر، من امت�الك حيوانات أليفة 
إدانته�ا  بع�د  10 س�نوات،  لم�دة 

بإهمال قططها.
"ديل�ي  صحيف�ة  وقال�ت 
إن  ام�س،  البريطاني�ة،  مي�رور" 
جول�ي نيونه�ام، وضع�ت إعالنا 
عل�ى اإلنترنت بأنها حولت منزلها 
إل�ى م�الذ آم�ن للقطط األنيس�ة، 
غي�ر المرغ�وب فيه�ا، وجمع�ت 
من خالل�ه 33 قط�ة. وأضافت أن 
موظفي�ن ف�ي الجمعي�ة الملكية 
لحماي�ة الحي�وان فتش�وا من�زل 
جول�ي ووج�دوا أن القطط تعاني 
من اله�زال وفقدان الش�عر جراء 
اإلهمال وانتش�ار البراغيث فضالً، 
ع�ن اإلس�هال، إل�ى درج�ة أنه�م 

اضطروا إلعدام واحدة منها بسبب 
حالته�ا الصحية المي�ؤوس منها.  
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة 
البريطاني�ة، وجهت تهم التس�بب 
ف�ي معان�اة ال داعي له�ا للقطط 
والفش�ل في واج�ب الرعاية بحق 
جول�ي، وأدانتها محكم�ة الصلح 
بمدينة مي�دواي بهذه التهم غيابياً 
المحاكمة،  لعدم حضورها جلسة 
وأمرت بس�جنها 12 أس�بوعاً مع 
12 ش�هراً.  لم�دة  التنفي�ذ  وق�ف 
وقال�ت إن المحكم�ة أم�رت أيضاً 
بأن تخ�دم الم�رأة، صاحبة المالذ 
اآلمن للقطط غير المرغوب فيها، 
240 س�اعة عمل من دون أجر في 
 1200 خدم�ة المجتم�ع، وتدف�ع 
جنيه إس�ترليني للجمعية الملكية 

لحماية الحيوان.

رفض�ت أجه�زة األم�ن ف�ي 
الس�ماح  الدولي  القاه�رة  مط�ار 
إل�ى  بالس�فر  ليب�ي  لراك�ب 
طرابل�س وبحوزت�ه فأري�ن م�ن 
ن�وع »هامس�تر«، لمخالف�ة ذلك 
البيط�ري، وبعد  لقان�ون الحج�ر 
أن ق�ام بتس�ليمهما إل�ى الحج�ر 
الصحي غالبت�ه الدموع حزنا على 

فراقهما.
مصدر مس�ؤول ف�ي المطار 
قال لصحيفة "الراي" الكويتية إنه 
أثناء إنهاء إجراءات س�فر الطائرة 
إل�ى طرابل�س  المتجه�ة  الليبي�ة 
وبتفتيش حقائب راكب ليبي تبين 
أن بحوزت�ه فأرين، فتم اس�تدعاء 
طبي�ب الحج�ر البيط�ري وال�ذي 
رفض السماح بسفرهما لمخالفة 
ذلك للقانون، بالرغم من أن الراكب 

بحوزته شهادة بيطرية بالسفر.

الليب�ي  الراك�ب  أن  وأض�اف 
تن�ازل ع�ن الفأري�ن قبل س�فره 
لطبيب الحجر البيطري لتسليمهما 
إلى حديقة الحيوان، وبعد تسليمه 
الفأري�ن غالبت�ه الدم�وع قب�ل أن 
يسير مسرعا إلى منطقة الترانزيت 

علماء للتاريخ

أبو يوس�ف يعقوب بن إسحاق الكندي 
)١٨٥ ه��/٨0٥ - 2٥٦ ه��/٨7٣( عالّمة 
عرب�ي مس�لم، ب�رع يف الفل�ك والفلس�فة 
والكيمي�اء والفيزياء والط�ب والرياضيات 
واملوس�يقى وعلم النفس واملنطق الذي كان 
يع�رف بعلم ال�كالم، واملعروف عن�د الغرب 
باسم )بالالتينية: Alkindus(، ويعد الكندي 
أول الفالس�فة املتجول�ني املس�لمني، كم�ا 
اشتهر بجهوده يف تعريف العرب واملسلمني 
بالفلس�فة اليونانية القديمة والهلنس�تية. 
املأم�ون مهم�ة اإلرشاف ع�ى  إلي�ه  أوكل 
والعلمي�ة  الفلس�فية  األعم�ال  ترجم�ة 
اليوناني�ة إىل العربية يف بي�ت الحكمة، وقد 
ع�ّده ابن أبي أصيبعة مع حنني بن إس�حق 
وثاب�ت ب�ن ق�رة واب�ن الفرخ�ان الط�ربي 
الطالع�ه  املس�لمني.كان  الرجم�ة  ح�ّذاق 
عى ما كان يس�ميه علماء املس�لمني آنذاك 
"بالعل�وم القديم�ة" أعظم األث�ر يف فكره، 

حي�ث مّكنه من كتاب�ة أطروحات أصلية يف 
األخالقيات وم�ا وراء الطبيعة والرياضيات 
والصيدل�ة.يف الرياضيات، لعب الكندي دوًرا 
هاًم�ا يف إدخ�ال األرق�ام الهندي�ة إىل العالم 
اإلس�المي واملس�يحي،]٥[ كم�ا كان رائ�ًدا 
يف تحلي�ل الش�فرات، واس�تنباط أس�اليب 
الش�فرات.]٦[ باس�تخدام  جديدة الخراق 
خربت�ه الرياضية والطبي�ة، وضع مقياس 
يس�مح لألطباء قي�اس فاعلية ال�دواء،]7[ 
كما أجرى تجارب حول العالج باملوسيقى.
كان الش�اغل الذي ش�غل الكندي يف أعماله 
الفلس�فية، هو إيجاد التوافق بني الفلسفة 
والعلوم اإلس�المية األخرى، وخاصة العلوم 
الدينية. تن�اول الكندي يف الكثري من أعماله 
مس�ائل فلس�فية ديني�ة مثل طبيع�ة الله 
وال�روح والوح�ي.]٩[ لكن ع�ى الرغم من 
الدور املهم الذي قام به يف جعل الفلس�فة يف 

متناول املثقفني املسلمني آنذاك.

ف�از خ�روف يف مس�ابقة الجمال 
للم�وايش املعروض�ة للبي�ع الت�ي 
عي�د  اق�راب  بمناس�بة  ب�دأت 
األضح�ى املبارك يف س�وق املوايش 
بمدينة فيصل آباد بإقليم البنجاب 
الباكس�تاني، بحس�ب م�ا نرشته 

صحيفة "الرياض" السعودية.
 وُوضع�ت رشوط ومعايري صعبة 
للف�وز يف ه�ذه املس�ابقة، والتي 
ولونه�ا  البهيم�ة  وزن  تش�مل 
وطريقة وقوفها ومشيتها وكذلك 

طريقة تزيينها.

 ويف املرحلة األوىل من املسابقة فاز 
الخروف الذي يزن 2٨٨ كيلوغراماً 
الجائ�زة  ع�ى  صاحب�ه  وحص�ل 
األوىل الت�ي تقدر بنح�و ألف دوالر 

أمريكي.
وش�اركت أعداد كبرية من األنعام 
يف املس�ابقة املذك�ورة م�ن بينه�ا 

أبقار وخراف وماعز وجمال. 
وتس�تمر املس�ابقات يف األس�واق 
ي�وم  فج�ر  حت�ى  الباكس�تانية 
األضح�ى وتعترب ج�زءاً من تقاليد 

املنطقة.

نع�م ان�ه من�زل ع�ى ش�كل مرحاض 
حم�ام وقد ق�ام “برفع غطائ�ه” عدد 
من نشطاء و منارصي النظافة العامة 
وال�رف الصحي يف س�يئول يف كوريا 
الجنوبية. هذا املنزل ملك للس�يد “سيم 
ج�اي دك \” و ه�و ممث�ل الجمعي�ة 
العاملي�ة للمراحي�ض يف كوري�ا والذي 
يطل�ق ع�ى نفس�ه ب�كل فخر “س�يد 
الجمعية  مرح�اض" يق�ول منتس�بو 
أن هذا املن�زل وجد ليمث�ل أهم مبادئ 
الجمعي�ة وهو نرش الوعي حول أهمية 

استخدام املرحاض يف حياتنا وأنه ليس 
مج�رد م�كان للتخلص م�ن الفضالت 
وإنم�ا ه�و امل�كان ال�ذي يم�ي فيه 
الناس س�اعات من الراحة والس�عادة 
واالس�رخاء وذل�ك حس�ب تعبري مالك 
املن�زل ورئي�س الجمعي�ة. اس�م ه�ذا 
املنزل باللغة الكورية هو “هيووجاي\ 
Haewoojae” ويعن�ي املكان الذي يحل 
فيه الش�خص جميع مشاكله، يحتوي 
املن�زل املكون م�ن طابقني ع�ى أربعة 

حمامات مزوردة بمراحيض.

الكندي

"املوايش" اكتشاف كوكب له أربع شموس جلامل  بمسابقة  "خروف" يفوز 

منزل عىل شكل مرحاض  !!

حرمان امرأة من
 امتالك حيوانات أليفة 10 سنوات   !

بكى عىل فراق فأرين  !

رسق�ت س�بع لوح�ات م�ن بينها 
أعمال لبيكاس�و وماتيس ومونيه 
وغاغني، ليل االثن�ني - الثالثاء من 
متحف كنشتال يف روتردام، بحسب 

ما أعلنت الرشطة الهولندية. 
مرف�ق  للرشط�ة  بي�ان  يف  وج�اء 
اللوح�ات املرسوق�ة  بص�ور ع�ن 

فق�دت  االثن�ني،  صب�اح 
س�بع لوحات م�ن متحف 
كنش�تال يف روت�ردام، وقد 
جرى التوافق مع أصحاب 
اللوح�ات عى نرش  ه�ذه 
صورها، وكان�ت الرشطة 
س�ابق  وق�ت  يف  رفض�ت 

تحديد هذه اللوحات. 
باس�م  متحدث�ة  وقال�ت 
رشط�ة روت�ردام لوكال�ة 
فران�س ب�رس إن تحقيقا 
فت�ح يف املوض�وع، وهناك 
يف  موج�ودون  خ�رباء 
امل�كان. وأضاف�ت نحاول 
دخ�ل  كي�ف  نفه�م  ان 
اللص�وص اىل املتحف، ويف 
أي وق�ت تحديدا، ومن هم 
الفاعل�ون. وجرت الرسقة 
قرابة الساعة الثالثة فجرا، 
بحسب الرشطة التي نفت 
ان تكون احدى لوحات فان 
غ�وغ ضم�ن املرسوق�ات. وابلغت 
دوت  بعدم�ا  بالح�ادث  الرشط�ة 
صفارات االن�ذار يف املتحف، لكنها 
وصل�ت اىل امل�كان بع�د ان غادره 

اللصوص.

رسقة لوحات
 لبيكاسو من متحف هولندي

عموديافقي
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 – قديس�ة فرنس�ية بطلة – 2 – مخرج س�ينمائي مصري – 3 – 
نص�ف رامز – أس�م علم مؤن�ث – 4 – عالمة موس�يقية – صيِّره ذا 
عي�ب – للنه�ي – 5 – صبي – ط�وى – 6 – ضمير متصل – مالح – 7 
– عكس�ها هبوط – عكس�ها دولة أميركية جنوبي�ة – 8 – كيميائي 
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ثمن أداء الواجب صفعة!

احلمل
بع�د النج�اح ال�ذي حققته 
أخيراً في العمل، باتت معنوياتك 
مرتفع�ة وتع�ّزز موقع�ك بي�ن 
الزم�الء. تهتم بأوضاع ش�راكة 

وعالقة شخصية،

الثور 
ال تخف من مواجهة ما، لكن 
ال شيء تخش�اه، المطلوب منك 
فق�ط الت�روي والمحافظة على 
الس�المة وعدم االعتق�اد أن كل 

شيء مسموح في هذه األثناء.

اجلوزاء
األخطاء المتكّررة في بعض 
األحي�ان تكلّ�ف الكثي�ر، لذا من 
األفض�ل أن تبح�ث عن األنس�ب 

لتفادي الوقوع بها.

ال�سرطان 
الي�وم  ه�ذا  يب�دأ   
بضغ�وط جّم�ة ويك�ون حافالً 
بالمتاع�ب واألخط�اء والجدال، 
لكن ذلك ينتهي سريعاً. قد تخسر 

الرهان مع الشريك

االأ�سد 
البح�ث ع�ن تطوي�ر ال�ذات 
ليس معيباً، لكن أساليب تحقيق 
ذلك قد تختلف بين إنس�ان وآخر 
وفق�اً للظروف. نوعي�ة العالقة 

مع الشريك

العذراء 
ال تبِد أي موافقة عش�وائية 
على أمور مصيرية، ويستحسن 
أن تطل�ع عل�ى التفاصيل، وهذا 
أكث�ر ضمانة لك. ح�اول أال تثير 

غيرة الشريك

امليزان
الي�وم  ه�ذا  الي�ك  يحم�ل 
اقتراح�ات جي�دة، وتحق�ق أنت 
ب�دورك إنجازات رائعة تس�تحق 
تنج�ح  والتهنئ�ة.  التقدي�ر 

محادثاتك المالية وتشعر بقوة

العقرب 
تنجح في تحقيق الخطوات 
وه�ذا  لنفس�ك،  حّددته�ا  الت�ي 
س�يعّزز موقعك بين الزمالء في 
كل المجاالت. ال تستخدم نفوذك 

لفرض رأيك على الشري

القو�س 
البحث المتواصل عن تطوير 
قدراتك س�يكون ف�ي مصلحتك، 
وس�يعطيك دفع�اً إضافي�اً ف�ي 
العمل. حاول أن تقّصر المسافات 

مع الشريك

الدلو 
واقتح�م  الخج�ل جانب�اً  ض�ع 
الس�احات، فالوقت ليس مناسباً 
لل�ردد والحس�ابات والتكهن�ات 
واالفراض�ات، لكن�ه يم�ي عليك 

رضورة العمل والتنفيذ.

اجلدي
كن متحفظاً، قد تجد نفسك 
في موقف ضعي�ف. ترتبك لخبر 
يخّص بعض األصدقاء أو لتصرف 

يصدر عن بعض الزمالء.

حوت 
ح�اول ان تقرّب املس�افات مع 
املس�ؤولني عن�ك يف العم�ل، فهم 
لتقدمك مستقبلياً.  أكيدة  ضمانة 
النصائح التي يسديها لك الرشيك 
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، وأزهيار اللوتيس التيي تتفتيح عيى البحيرات، 
ورسومات يدوية بألوان الذهب والفضة، وصور طائر 
الرفيراف الذي يتغيذى عى األسيماك، وأوراق القيقب، 
وغرهيا من الزخارف.. من الصعب أن تتصور أن هذه 
الصور الفنية الرائعة مصنوعة من أبسيط املواد الخام 
مثيل نفاييات اليورق، يف إطار ما يسيمى بفين الورق 
املعجين. ويعد فين الورق املعجين بمثابية اإلرث الذي 
خلفه املغول يف والية كشيمر، وقد ظهر هذا الفن ألول 
مرة يف كشيمر يف القرن الخامس عرش امليالدي يف عهد 
السلطان زين العابدين الذي قىض سنوات يف السجن يف 
سمرقند يف آسيا الوسطى. وما إن اعتى السلطان زين 
العابدين العرش يف كشيمر حتى بذل محاوالت حثيثة 
ومسيتمرة )ويف بعيض األحيان باإلكيراه( إلدخال فن 
صناعة حافظات األقالم املعروفة باسم »كاريكاالمدان« 
يف مملكته. وحسب موسوعة كشمر، فإن فن صناعة 
حافظات األقيالم من الورق املعجين كان معروفا عند 
السيالجقة اإليرانيين، ثيم انترش إىل أجيزاء أخرى من 
آسيا الوسيطى، بما يف ذلك سمرقند. ويبدو أن صناعة 
حافظات األقالم من اليورق املعجن لم تلق قبوال كبرا 
عند شيعوب آسيا الوسيطى وإيران التي كانت تفضل 
االعتمياد عى حافظيات األقالم املصنوعية من املعدن 
والخشيب. ويقول الفنان املعارص يف فن الورق املعجن 
محميد صالح إن السيلطان زين العابدين قد اسيتعان 
بحرفين من سيمرقند لتطوير فين صناعة حافظات 
األقالم وأطلق عليها اسيما بديال هو »كاريموناكاش«. 
ولألسف، ال توجد اآلن أي آثار فنية مصنوعة من الورق 
املعجن تعود لتلك الفرتة )من القرن الرابع عرش وحتى 
القرن السادس عرش(. ورسعان ما تحول هذا الفن إىل 

هواية شيعبية منزلية واكتسب شهرة واسعة، وانتقل 
مين جيل إىل جيل حتى بات يتم النظر إليه اآلن عى أنه 
واحيد مين الصناعات التقليدية الشيهرة يف كشيمر. 
ومع ذلك، شهد هذا الفن بعض التغيرات يف التقنيات، 
وال ييزال الحرفيون يف كشيمر يحافظون عى الثقافة 
القديمة ويصنعون حافظيات األقالم يدويا ويطلقون 
عليهيا اسيم »كاريكاالمدان«، وهو اسيم إيراني يعني 

الشخص الذي يحمل القلم والفرشاة واملحربة.
وكان هذا الفن مفضال للغاية من قبل أباطرة املغول 
خالل القرن الخامس عرش والقرن السادس عرش، كما 
كان يتم اسيتخدام الذهب الحقيقي للزخرفة الفنية يف 
املايض، ولكن بمرور الوقت تم إدخال ابتكارات جديدة 

وطرق أرسع يف الصناعة وبعض التغيرات األخرى.

وتعتميد هذه الحرفية الفريدة مين نوعها عى 
اسيتخدام عجينة الورق يف األعميال الفنية الجميلة 
التيي يرسيمها الحرفييون املتخصصيون يف رسيم 
الصور النابضة بالحياة. ودائما ما تحمل تصميمات 
وديكورات صناعة الورق املعجن يف كشيمر، والتي 
عادة ما تكون يف شكل من أشكال الزهور والطيور، 
نكهية فارسيية قويية. ودائما ميا تكون املشياهد 
الخالبية والزهور هي املواضييع املفضلة لهذا الفن، 
بشيكل يذكرنيا بروعية الحيياة املغوليية والحدائق 
الغنياء يف تليك الفرتة. ومين بن هيذه التصميمات 
هناك تصميم يسمى »أرابيسك«، ويتم فيه استخدام 
اللون الذهبي عى خلفية بنية أو حمراء اللون بشكل 
يظهير أغصان الزهور املتأللئية، عالوة عى تصميم 
»ياركاند« وهو تصميم معقد يتخذ شيكال حلزونيا 
تشع خالله الحيل املعمارية ذهبية اللون من مراكز 

مختلفة، مع وجود زهيور بيض عى مناطق مزخرفة 
باللون الذهبي. وتصطف بعض الزخارف األخرى مثل 
األطباق واملزهريات املصنوعة من النحاس، كما يوجد 
هناك بعيض الصناديق والتحف األخرى املزينة بأوراق 
الذهب والفضة بشكل يعكس املناظر الطبيعية الخالبة 
وغرهيا من الصيور مثل املنازل العائمة، التي تشيكل 
جيزءا ال يتجيزأ من نميط الحيياة يف كشيمر. وتقول 
الفنانية فيردوس حسين، املتخصصية يف فين الورق 
املعجين »تعمل عجينة اليورق يف الطريقة التقليدية يف 
كشيمر بمثابة عنرص أساس يف تصنيع أدوات مطلية 
ومصقلية بدقة شيديدة. ويتم نقع النفاييات الورقية 
يف املياء لعدة أيام حتى تتحلل، وبعيد ذلك يتم ترصيف 
املياء الزائد ويتم خلط نفايات اليورق بالقماش وقش 

األرز وكربيتات النحاس لتشكيل العجينة الورقية التي 
تستخدم يف هذا الفن«. وتضيف حسن »يتم وضع هذا 
الخلييط يف قالب ويرتك ملدة يومين أو ثالثة أيام حتى 
يجف. وخالل عملية التجفيف، نقوم بقطع الشكل من 
القاليب يف نصفن ثم نقوم بلصقيه مرة أخرى«. ويتم 
تغليف السيطح الخارجي بطبقة من الغراء والجبس، 
ويتيم فركه بحجير أمليس أو بالطن، ثيم يتم لصقه 
بطبقات من ورق رقيق شبه شفاف. ويتم تلميع هذه 
املادة وإرسالها للدخول يف عملية أخرى. كل هذا يقوم 
به حيريف واحد، واآلن تذهب هذه امليادة إىل النقاش أو 
الرسيام الذي يمنحهيا الحياة. ويقول سيلطان أحمد، 
وهو رسام يعمل يف هذا املجال منذ يقرب من 22 عاما 
»نغطيي هذه امليادة بطبقية من ورنيش األسياس يف 
البداية بحيث يتيم تصميمها وفقا لذلك. ولطاملا كانت 
الطبيعة هي مصدر اإللهام الرئيس يف اشتقاق األشكال 
والتصميمات املختلفة«. ويمكن رسم ما يقرب من 12 
لونا عى أصعيب التصميمات، التي تحتياج لعدد كبر 
من العمال ولوقت طويل. وقال فنان آخر يدعى ساجاد 

»اسيتغرق األمر ثالث سنوات حتى أتعلم هذا الفن. ويف 
الحقيقية، يتعن عى الفنان أن يبحث عن تعلم الطرق 
الجدييدة واملبتكرة طيلة حياته«. ويسيتعن سياجاد 
بنجليه الباليغ من العمير 12 عاما وابنتيه البالغة من 
العمر 14 عاما ملسياعدته يف األشيياء البسيطة، يحث 
يجلسيان بجانب كبار السين يف العائلة الذين يتقنون 
هذا الفين منذ عقود طويلة. ويقيوم برفيز أحمد، ابن 
االثني عرش ربيعا، بطالء كرات خشيبية مستديرة يتم 
اسيتخدامها يف زخارف أعياد املييالد، بينما يقوم جده 
الباليغ مين العمر 65 عاميا بوضع اللمسيات األخرة 
)رؤوس خشيبية صغيرة( عى مجموعية من التحف 
التيي تم االنتهاء مين تصميمها ولكن ليم يتم تلوينها 
بعد. وعندما يتم تشيكيل األشياء املصنوعة من الورق 
املعجن، وتجفيفها وإخراجها من القوالب، تبدأ عملية 
التشيطيب التي تفصل بن األشيياء الجيدة واألشيياء 
العادية، وهنا تنضم السيدات املاهرات إىل فريق العمل. 
وبعيد ذليك، يتم وضيع اثنتن من السيرتات الخشينة 
املطليية باللون األصفر عيى كل مادة، ثيم يتم فركها 
بالحجير الجفياف )زجاج بركاني خفييف جدا مملوء 
بالنخاريب يستعمل يف الصقل(. وعندما يلمس الفنان 
الصناديق بأطراف أصابعه ويشيعر بأنها قد أصبحت 
ناعمية، يقيوم بتغطيتهيا بالغيراء واملنادييل الورقية 
الفاخيرة. ويقول سياجاد إن هذه التقنيية تجعل تلك 

املواد أقوى من ذي قبل، كما تجعلها ال تتأثر بالحرارة. 
ويتم استخدام شفرة إلزالة أي أجزاء خارجية عى تلك 
املواد. واآلن، أصبحت الصناديق أو املواد األخرى جاهزة 
للطالء والرسيم عليهيا، أوال بطالء أسياس يحدد لون 
الخلفية - األزرق أو األسيود يف كثير من األحيان - ثم 
يقوم الفنان برسم كل التفاصيل عى كل قطعة، وذلك 
باسيتخدام فرشياة مصنوعة من فيراء القطط. وبعد 
ذلك، يتم إرسيال تلك القطع لفنانين آخرين يقومون 
بوضع امللصقات الالزمة. وال يوجد استنسل )صفيحة 
رقيقة من معدن أو ورق مقوى أو مشمع مخرقة عى 
صورة حروف أو رسيوم( أو خطوط تجميع لعمل عدد 
كبير من هيذه القطع الفنية، لكين كل القطع أصلية 
وتتم صناعية كل منها عى حيدة. وتحمل بعض هذه 
الليوح الفنية صور نسياء ذوات أعن ضيقة بيضاوية 
ورجال الحاشيية امللكية الذيين يرتدون مالبس فاخرة 
ويتكئيون عى الوسيائد، يف حن تحميل لوحات أخرى 
زخيارف نباتيية أو طييورا متألقية تحلق عيرب القمم 
املرتفعية. وبعيد عمليية الرسيم، يتيم طيالء القطعة 
الفنية بطبقتين من الورنيش وترتك مليدة ترتاوح بن 
يومن وخمسية أيام من التجفيف. أما الفرشياة التي 
يسيتخدمها الرسيامون يف التفاصيل الدقيقة لألعمال 
الفنية، مثل الزخارف النباتية والهندسية والتصميمات 

التصويرية، فتكون مصنوعة من شعر ذيل القطط.

ذكيرت دراسية يف الوالييات املتحيدة أن تدخين 
االرجيلة أو »الشيشة« بدأ ينترش بن طالب الجامعات 
األمركية، فيما تحاول وزارة الصحة الروسيية، الحد 

من حمى االراجيل املتفشية بن الروس.
وال يجيّرم قانيون التدخين يف الوالييات املتحيدة 
اسيتخدام االراجيل، ولكن يحظيره يف األماكن املغلقة 

داخل املطاعم واملقاهي.
ويسمح القانون بتدخن االرجيلة يف األماكن شبه 
املغلقة واملنفصلية واملخصصة للتدخين، فيما يمنع 

تعاطيها لألشخاص الذين هم دون السن القانونية.
وتشر اإلحصاءات مؤخراً إىل تزايد عدد األشخاص 

الجامعيات  يف  النرجيلية  يدخنيون  الذيين 
األمركيية، وخصوصيًا بعد بلوغهم السين 

القانونية أي خالل عامهم الدرايس األول.
وتجنبياً للمالحقية القانونية، وخصوصاً 

إذا عمد األشيخاص القارصون إىل تدخن االرجيلة، 
يغليق مسيؤولون يف البلدية املكان، ويشيمل القانون 

جميع الواليات األمركية.
روسييا،  يف  أميا 

تدخن  عيادة  فإن 
 ، جيلية لنر ا

والتيي يطليق 
عليهيا اسيم 

»كالييان«، 
تبيط  تر
ت  يا بحكا
»ألف ليلة 
 » ليلية و
سيحر  و
ق  ليرش ا
ي  ليذ ا

وصل إليهم 
عيى شيكل 

ت  جلسيا
 » لتشيييش ا «

مين  تيالل  وسيط 
كالسيالطن.  الوسيائد 

وكان تدخين االرجيلة ينحرص 
يف بعض املطاعم الرشقية يف بادئ األمر، 

إال أن الراغبين بخيوض تجربة 
تدخين »غليون السيالطن« 
انترش بن الشباب يف روسيا. 

وتحولت »الشيشة« إىل أداة أساسية للسهر يف النوادي 
واملطاعيم  السيياحية  واألماكين  واملقاهيي  الليليية 
بمختلف أشكالها وألوانها، وحتى اإليطالية منها التي 

ال تمت للنراجيل وأجوائها بصلة.
ودخليت النرجيلة عالم اإلنرتنت، وبات من املمكن 
اقتناؤهيا يف كل مكان وزمان عن طريق التوصية عرب 
املواقع اإللكرتونية املخصصة لذلك، أو استئجارها مع 

كل املعدات املرافقة لها.
ويبيدو أن عيادة »التشيييش« باتت 
هالية غريبية يف روسييا، إذ يسيتغل 
التجيار عدم معرفية الزبائن بمصادر 
تبيغ »املعسيل«، فرفعون من 

أسعاره لدرجة خيالية.
املشيكلة  تبقيى  ولكين 
األكرب ليدى األشيخاص الذين 
يدخنيون االرجيلية اعتقادهيم بأنها 
ال تيؤدي إىل أيية أرضار صحيية، مقارنية 

بتدخن السجائر. 
ويروي عشياق »التشيييش« أسياطر 
عين قدرات املياه يف تنظييف الدخان من 
مادة النيكوتين املؤذيية. ويزيد إضفاء 
النكهات عى »املعسل« والتي تطغى عى 
طعم التبغ يف الشيشية، من ترسيخ اعتقاد 
األشيخاص بأنهيا أكثير أماناً مين تدخن 

السيجارة.
وخلص باحثيون إيرانيون مؤخرا 
إىل أن االرجيلية هيي أكثر خطورة من 

تدخن السجائر العادية.
وحذرت منظمة الصحة العاملية من 
أن تدخين االرجيلة يعيادل تدخن عدة 
علب من السيجائر دفعة واحدة. وأكدت 
املنظمة أن االدعاء بأن املياه املستخدمة 
يف النرجيلة كفيلية بتنقية الدخان من 

النيكوتن، هو ادعاء خاطئ، 

هيل تسياءلت يوميا كييف كان أسيالفنا يعيشيون يف 
الكهوف الصخرّية ؟ هل وددت بن الحن واآلخر أن توسم 
بعضيا من أوقات حياتك أو عطلتك بن دفتي التاريخ دون 
االنقطياع عّما حولك مين عالم الحارض؟ إلييك واحدا من 
أغرب الفنيادق يف العالم،  ضمن دائيرة محيطنا و تحديدا 
تركييا، بن الكهيوف املحفيورة بين القيرن الخامس أو 
السيادس. أّنيه آل”يوناك ايفلري” ، فنيدق عرصي يحوي 
كافية متاع الرفاهية املعروفة مين الجاكوزي و حمامات 
السيباحة ولكين يف كهيوف صخرّيية حفرهيا االقدمون 
مسياكن و منيازل. يتكيون الفنيدق مين ثالثين غرفة و 

مصّنف عاملًيا يف خانة النجوم الخمس.
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فن الورق املعّجن.. اإلرث الذي خلفه املغول يف كشمري
�سناديق جموهرات، ومزهريات، وبراويز �سور، وحافظات اأقالم، 

وم�سابيح للمكاتب، و�سمعدانات، وعلب حلفظ املناديل وربطات عنق، 
وغريها من التحف االأخرى على �سكل حقوال خ�سرا منحدرة نحو جبال 

مغطاة بالثلوج، واأنهارا متالألئة بني �سخور مدورة، وقوارب تقليدية 
تعمل بالتجديف اليدوي واملعروفة يف الهند با�سم »�سيكارا�س«

 كان مف�ساًل من قبل 
اأباطرة املغول خالل 

القرنني اخلام�س ع�سر 
وال�ساد�س ع�سر

اعداد : موؤيد عبد الزهرة 

األرجيلة تـغـزو أمريكا وروسـيـا
سوق اخلميس يف القطيف.. مئة عام من جتارة كل يشء 

كل خمييس ومنذ أكثر مين مئة عام يتجه أبناء 
املنطقية الرشقية صيوب مدينة القطييف وتحديداً 
إىل سيوق الخميس الشيعبي التي تعترب إحدى أقدم 
األسيواق باملنطقة الرشقيية. وتسيتمر منذ طلوع 
الفجر وحتيى نهاية النهار وفيه يجد املتسيوق كل 
يشء بيدءاً مين املالبيس واإلكسسيوارات واألجهزة 
واملنسيوجات  واأللعياب  والسياعات  الكهربائيية 
والخرضاوات والبقول والحلويات والتحف واألواني 
وحتى اللحوم واألسماك والطيور والحيوانات الحية 
مين السيالحف والثعابين والصقور.. هيذا التنوع 
شيجع الكثير مين دول الخليج وخاصية البحرين 
للحضيور. وتمثيل سيوق الخميس بالنسيبة ألهايل 

القطيف كرنفياال احتفاليا خاصيا يتكرر كل 
أسيبوع، وهيي تمتد عيى مسياحة إجمالية 
تتجياوز تقريبيا 20 أليف مرت مربيع، يتاجر 
فيه أكثير من 900 بائع منترشين عى جانبي 
السيوق التي تعترب معلماً من معالم السياحة 
باملنطقية الرشقية فضال عين عوائدها املالية 
الجييدة التي يجنيها أصحاب البسيطيات من 
بيعهيم لبضاعتهيم خاصة وأن هنياك بعض 
العوائيل تعتمد اعتمادا كليا عيى الدخل الذي 
يكسيبونه مين بييع بضاعتهيم. وسياعدت 
خصوبية أرض املنطقة يف مهن الزراعة، األمر 
الذي أدى وفرة يف تنوع املنتجات الزراعية فيها، 
فضالً عين مزاولتهم ملهن الصيد واسيتخراج 

اللؤلؤ وصناعة املنتجات الفخارية ومنتجات سعف 
النخييل.. واملنتجات اليدوية الخاصية باملنطقة. يف 
هذه السيوق العتيقية حدثنا أحمد أبيو مجدي عن  
قصته التي عاشيها طوال الخمسين عاما املاضية 
والتيي توطيدت عالقته فييه كأحد باعة السياعات 
القديمية والثمينية، وهيو يفرتش إحدى سياحات 
السيوق واضعيا أماميه كومية السياعات املتنوعة 
النادرة واألصلية التي يضعها جنبا لجنب مع بعض 
اآلالت املوسيقية النادرة وكمية من العمالت الورقية 
واملعدنية القديمة وخواتم من أحجار كريمة.  يقول 
أبو مجدي الذي يصف نفسيه بأقيدم البائعن فيه: 
"أزاول البيع يف هذه السيوق منذ أكثر من خمسين 

عاميا وليم أشيعر خاللها بيأي مليل أو ضجر فهي 
تمثل يل ارتباطاً معنوياً ونفسياً يصعب تعويضه".. 
ويتابع: "ورثيت املهنة عن والدي اليذي بدأ تجارته 
وممارسية البيع منيذ انطالقة السيوق وأنا مازلت 
عى نفس الخط ويشاركني ابني الذي سرث املكان 
من بعدي". وإىل جواره يستعرض سعد املسلمي ما 
يبيعه يف بسطته الخشبية والتي تنوعت محتوياتها 
ما بن سييوف أعدت للزينة وبعض التحف اليدوية 
واملسيبحات والخواتيم والغيدارات. أهيم ميا يميز 
سيوق الخمييس، الطييور الحيية.. التيي تتجياوز 
أعدادهيا اآلالف ومين كل األنواع بيدءا من الصقور 
والنعيام وميرورا بالبط والدجاج والحميام وانتهاء 

بطيور الزينة املغردة والببغاوات، وحتى السيالحف 
والثعابن وأنواع نادرة من الدجاج والحمائم، وتصل 
أسيعار بعضها ألكثر من عرشة آالف ريال.  ويقول 
صاليح زاهيد البائيع املتخصيص يف الطييور: "هنا 
نجيد كل األنواع.. مثل اإليراني والسيوري والعراقي 
واإلفريقي وكثر منها تم تهجينها بسيالالت أخرى 
ويتم بيعها بعيرشات اآلالف ويتابع: "هذه الهواية 
الزالت محتفظة بوهجهيا وجاذبيتها خصوصاً من 
املتبحرين يف عشق هذه الطيور الجميلة والنادرة". 
ويضييف مشياري البوزيد اليذي يأخيذ مكانا له يف 
زاويية غير بعيدة عين زاهيد: "بعض املتسيوقن 
يشرتون الطيور وهي ما تزال بيضا لم يفقس ويتم 

رعايتيه إىل أن يظهير للوجيود طراً نيادراً يتم بيعه 
بعرشات اآلالف.

كما تعترب السوق مكانا معروفا لبيع الحيوانات 
األليفة مثل اليكالب والقطط واألرانب والهامسيرت 

وأيضا الثعابن الضخمة غر السامة.
ويف ركن منزو يجلس بائع مسن تجاوز الستن 
من العمير يدعى محمد بن حماد يضيع أمامه إناء 
كبيرا يحوي األصيداف واملحيار الطيازج.. ويقول 
عين مهنته: "صيد اللؤلؤ واملحيار مهنة قديمة جداً 
وهيي مهنة تعرب عن حبي وارتباطيي بالبحر وعى 
الرغم من تقدمي يف السين إال أنني ما زلت أستطيع 
ممارسية الغوص وجليب املحار واألسيماك وبيعها 
هنيا". وإىل جيواره يبييع عبيد الكرييم 
ابالحسين مجموعة مميزة من املسبحات 
والخواتييم والتي بيدأ يف جمعها منذ أكثر 
مين 44 عاما )منيذ كان عمره 16 عاما( 
حتيى اسيتطاع جمع عيدد نيادر منها.. 
ويقيول: "تشيغل سيوق الخمييس حيزا 
واسيعا من وجدان أهايل املنطقة الرشقية 
والسييما أهيايل القطييف حتيى إن كبار 
السن يف القطيف ال يذكرون يوم الخميس 
إال أنيه ييوم السيوق فتجيد يف كل صباح 
مين ييوم الخميس تتسيابق أقيدام أهايل 
محافظية القطيف نحو سيوقهم الرتاثي 
الوحييدة التي تربطهم بهيا عالقة املايض 
الجمييل. ويتابع: "كان اإلقبال يف السيابق مقترصاً 
عيى أهايل املنطقة أما اآلن فالسيوق تحظى بإقبال 
كبر من مختلف املدن من األحسياء والدمام والخرب 
والجبييل والبحريين للبييع أو اليرشاء كذلك بعض 
الجالييات املقيمية يف املنطقة الرشقيية وأبناء دول 

الخليج املجاورة بغرض الرشاء". 
وال تخليو السيوق مين بعيض املشياكل التيي 
يعانيهيا بعض الباعة.. يقول سيامي الدبييس الذي 
يحاول الحصول عى مكان لبسط بضاعته فيه منذ 
أكثير من عامين دون جدوى.  ويضييف: "منعتني 
البلديية من اسيتئجار مكان هنا أسيوة بغري رغم 
أن هيذا املكان عرفني به النياس وكونت زبائني من 

خالله فالبلدية تتذرع بأسباب غر مقنعة وأجهلها 
وبعد أخذ ورد معهم قالوا انهم سيعوضونني املكان 
بميكان آخر حييث يرييدون نقل موقعيي إىل داخل 
وعمق السيوق، ويف ميكان ال يتييح يل التواصل مع 

زبائني الذين كونتهم عى مدى سينوات طويلة".
فيما يرصح هاشم البوري: "أبيع هنا األقمشة 
وسيجادات الصيالة ولكين إدارة الجميارك سينت 
نظاماً مجحفياً بحقنا يطالبنا بدفع أسيعار عالية 
عند اسيتراد بضاعة من خيارج السيعودية. فيتم 
تصنييف هذه البضائع إىل درجيات ونجرب عى دفع 
رسيوم عالية وإال يتم إعادة البضاعية كاملة وهذا 
ما حادث يل يف بعض املرات فمثالً لو كانت البضاعة 
بيي 10.000 رييال أدفع ميا يقرب مين 5000 آالف 

كرسوم وهو أمر يقلص الكثر من أرباحي".
ويواصل، السيوق حياته األسبوعية كل خميس 
ملدة 14 سياعة.. ويف كل أسيبوع تتضاعف البضائع 
وتأتيي وجيوه جديدة مين الباعة.. مع بقياء كبار 

السن عالمة فارقة فيه. 
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 مزهريات وعلب 
حلفظ املجوهرات 

وغريها من التحف.. 
كلها م�سنوعة من 

نفايات الورق 

بني املايض البعيد واحلارض الواعد.. شهر عسل يف تركيا جيمع سحر الرشق بحداثة الغرب

متتد عىل مساحة 20 ألف مرت ويعمل فيها أكثر من 900 بائع
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م�ن يظ�ن أن يف الحلم بقية ويماطل ويتش�بث يف بقايا 
بصيص أمل فانه كظمآن يجري وراء رساب يظنه ماء أو 
انه عاجز من أن يواجه الحقيقة ويفضل النوم يف العسل 
. ففي ملعب حمد الكبري أضاعت أسودنا )الهرمة( ومن 
خلفهم  )اليائس( زيكو حلم الظهور يف املونديال العاملي 
للمرة الثانية. ومما يرتك غصة ومرارة أن الفرصة كانت 
س�انحة وغاية يف اليرس ولكن خيولنا )احرنت( يف وقت 
كان عليها فيه أن تنطل�ق بأقىص رسعتها. من يتحمل 
مسؤولية قتل أحالم جماهرينا التي كانت تمني النفس 
يف فرح ينسيها مرارة العيش ومعاناة كل يوم من خوف 
وقلق وعيشة )عىل كف عفريت(. ومن يمتلك الشجاعة 
والرجولة ليربز لنا ويق�ول أنا )مقرص( وأتحمل كل ما 

حص�ل يف إس�تاد "حمد الكب�ري". هل الحكوم�ة قادرة 
ع�ىل ذلك وهي التي س�محت لنفس�ها أن تحرش انفها 
يف املش�هد الكروي وس�اهمت يف وصول م�ن ال يفقه يف 
كرة الق�دم إىل دكة قي�ادة الكرة العراقي�ة وكان عليها 
أن تلتفت لحل مش�اكل )عويصة( وترتك الش�أن ألهله 
ليخت�اروا األفضل واالكف�أ إلدارة مقالي�د حكومة كرة 
الق�دم . أم نبق�ى ننتظر أن يطل علين�ا احد من أعضاء 
اتحاد الكرة والذي لم ينفك يتبجح أن كل ما تحقق قبل 
األمس هي انجازات لم تتحقق لوال سهر الليايل والبحث 
والتفكري ألعضاء االتحاد . فهل س�يتحلون بالش�جاعة 
الكافية ويواجهون أنفس�هم بضعفهم ولو ملرة واحدة 
ويتحملون وزر ما حصل ويعرتفون أنهم يف قمة الجهل 

والعج�ز عىل مهمة هي اكرب م�ن حجمهم وإمكاناتهم 
وأنهم س�بب رئيس يف تبدد الحلم ويعلنون اس�تقالتهم 
الجماعية والتي س�تكون اقل ما يمكن أن يقدموا عليه 
وبذلك يكونوا قد احرتموا أنفسهم وهونوا بعض اليشء 

عن املرارة التي تحارص جماهرينا الكروية. 
وم�اذا ع�ن العبين�ا الذين بدوا كاألش�باح أم�ا الخصم 
ولألس�ف كان يف غاية من الضع�ف والهزالة وخرج من 
ملعب حم�د وهو غري مص�دق انه اس�تلم هدية عبارة 
ع�ن ثالث نقاط كاملة كان�ت غاية ما يحلم به. أكيد أن 
العبينا اكتش�فوا ومنذ مباراة الربازيل حقيقة أنفسهم 
ولم يعد بإمكانه�م امليش عىل أطراف أصابعهم وعليهم 
االعرتاف أنهم جيل استفاد من الكرة العراقية أكثر مما 

اس�تفادت منه وأنهم ولألس�ف وضع�وا نهاية مخجلة 
ملس�ريتهم مع املنتخب ألنهم فرط�وا بفرصة لن تتكرر 
م�رة ثانية وكانوا قادرين عىل إحي�اء آمالهم والخروج 
فائزي�ن لو قدم�وا نصف ما ع�رف عنه�م وعذرهم أن 
مواجهة الربازيل كش�فت )عورتهم( وجردتهم من كل 
مالمح )الرجولة( التي لم نلمح منها شيئا أمام الكنغر 

االسرتايل .
ول�م يبق إال زيك�و وحاش�يته التدريبية، ف�ال أظن انه 
سيقدم عىل تحمل املس�ؤولية بل انه أعلن تنصله عنها 
مقدم�ا وقب�ل الدخول إىل ملع�ب املب�اراة حينما رصح 
ولألسف يف وقت متأخر انه واجه ظروفا ال يمكن العمل 
خالله�ا وقدم ع�دة مربرات أعاقته م�ن أن يقدم أفضل 

الرج�ل  وكان  عن�ده،  م�ا 
يتوق�ع ما حصل وأراد بذلك 
أن يأخ�ذ ورقة ال�رباءة قبل 
وقوع الجريم�ة . وان افلت 
زيكو ولكنه سيبقى يف نظر 

الكثري مدربا فش�ل يف مهمته ولم يق�دم للكرة العراقية 
أي يشء وسمعنا منه )لغيا( كثريا من دون أن يثبت لنا 
ولو ملرة واحدة انه مدرب محرتف بكل ما تعني الكلمة. 
لن أقول )س�امح الله( من كان السبب بل أضم صوتي 
للجميع وأطالب بأق�ىص العقوبات يف كل من كان وراء 
)مذبح�ة( "حم�د الكب�ري" والت�ي اغتيلت فيه�ا أحالم 

جماهرينا الكروية.

تب�ادرت فك�رة االنتح�ار لذه�ن الالع�ب ال�دويل اإلنجليزي 
"آش�ي كول" بعد صدمة طالقه من مطربة البوب املعروفة 
"شرييل" عام 2010 حسب ما قاله أحد أصدقائه لصحيفة 
ديي س�تار الربيطانية. آش�ي ك�ول حاول إحي�اء عالقته 
بشرييل نهاية العام املايض لكنه لم ينجح يف مسعاه رغم 
تدخ�ل عدد كبري م�ن األصدقاء لإلصالح بينهما، وكش�ف 
أحده�م عن ردة فعل آش�ي بعد خس�ارته لش�رييل حني 
ق�ال "ال أري�د أن أكون هن�ا بعد اآلن" يف إش�ارة واضحة 
لنية اإلنتحار. وذكرت ش�رييل جزء من ه�ذه الرواية يف 
كتاب قصة حياتها ال�ذي يحمل عنوان "قصتي"..وقال 
صديق آش�ي كول لصحيفة ديي س�تار "الن�اس كانوا 
يقول�ون أن�ه يف حالة س�يئة، فما قالته ش�رييل عنه 
أدخل�ه يف حال�ة انهي�ار عقي، لقد أهمل يف نفس�ه 
ب�االرساف يف التدخني ورشب كمي�ات كبرية من 
الكحول وأخربني ش�خص آخر أن آشي قد 

قال شيئاً مثل: أنا ال أريد أن أكون هنا بعد 
اآلن".وأضاف "لم أكن أعتقد أنه كان يفكر 

يف االنتح�ار ع�ىل محمل الجد، ولكن ش�عرت 
باالرتياح لس�ماع خرب رغبة النادي يف مساعدته 

لتج�اوز مش�اكله".من جانب آخر اعرتفت ش�رييل يف 
كتابه�ا بأنها عان�ت من انهي�ار عصبي حاد لش�عورها 

بالغش والخداع مع آش�ي كول ملمارسته الرذيلة مع خمس 
فتي�ات من بينه�م مصففة الش�عر "إيمي والت�ون" صاحبة 

ال25 عاماً كما قالت أنه قد أرس�ل صوراً عارية لنفس�ه لسونيا 
وايلد صاحبة ال29 عاماً وغريها من فضائح شوهت سمعة الالعب 

امللقب عند جماهري آرسنال ب� كاش كول!.

مـن الـمـســــؤول..؟؟ "وقت مستقطع"
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نف�ى اتح�اد الك�رة أن تكون لدي�ه الرغبة يف االس�تغناء عن املدرب 
الربازي�ي زيكو بعد خس�ارة املنتخب مباراته أمام أس�رتاليا بهدف 

واح�د لهدفني يف تصفيات كأس العالم، مؤكدا أن االتحاد 
لم يجتمع حتى اللحظة لتناول خس�ارة املنتخب. 

وقال عض�و االتحاد نعيم ص�دام: إن "األنباء 
الت�ي تحدثت عن االس�تغناء ع�ن خدمات 

امل�درب الربازي�ي زيك�و بع�د خس�ارة 
املنتخ�ب أمام أس�رتاليا غ�ري مؤكدة"، 

مبين�ا أن "هنال�ك تص�ورات خاصة 
التحاد الكرة بشأن خسارة املنتخب". 
وأضاف ص�دام أن "االتحاد لم يجتمع 
حتى اللحظ�ة لتناول خس�ارة املنتخب 
والبن�اء ع�ىل ضوئه�ا باتخ�اذ القرارات 

وان م�ا يش�اع غري مؤكد ع�ىل اإلطالق"، 
مشريا إىل أن "اتحاد الكرة عندما يتخذ قرارا 

فيك�ون ذل�ك يف اجتماع خ�اص وبالت�داول مع 
أعضاء االتحاد". وكانت تقارير صحافية أش�ارت 

إىل أن االتح�اد يف نيته إقالة املدرب زيكو وتس�مية احد 
املدرب�ني املحليني بدال منه، عقب خس�ارة املنتخب الوطني 

مباراته أمام أسرتاليا.وعقب اللقاء قال املدير الفني الربازيي ملنتخب 
الع�راق زيكو أن "الوضع أصبح صعبا للغاية، فهذه كانت مباراة الس�ت نقاط 
وقد خرسنا، لذلك موقفنا أصبح معقًدا للغاية وعلينا الفوز يف اللقاءات القادمة 
من أجل الوصول للربازيل". وأضاف "أنا محبط من التهاون الذي حدث يف نهاية 
اللق�اء، وخاصة من جانب خط الدفاع، س�نحاول اللح�اق بالفرصة األخرية يف 

املباريات املقبلة ونأمل يف التحسن القريب".

تع�رض نادي ده�وك لكرة الس�لة إىل 
الخس�ارة أمام مه�رام اإليراني 
أوىل  يف  نقط�ة،   35 بف�ارق 
مباريات�ه ببطولة األندية 
الثالث�ة  اآلس�يوية 
وخ�رس  والعرشي�ن. 
أم�ام  ده�وك  ن�ادي 
اإليران�ي  مه�رام 
بنتيج�ة 89 مقاب�ل 
54 نقط�ة، يف املباراة 
التي احتضنتها قاعة 
صائ�ب س�الم للنادي 
يف  اللبنان�ي  الري�ايض 
العاصم�ة بريوت. وجاءت 
أش�واط املب�اراة بواق�ع 29-

نقط�ة.  و9-21  و19-21   12
وتقام بطول�ة األندية اآلس�يوية الثالثة 
والعرشي�ن لك�رة الس�لة للفرتة م�ن الخامس 
ع�رش ولغاي�ة الح�ادي والعرشي�ن من ش�هر 
ترشي�ن األول الج�اري. وبه�ذه النتيجة احتل 
نادي ده�وك املرك�ز الرابع يف تسلس�ل الفرق، 

بينما احتل نادي مهرام اإليراني املركز الثاني.

  قال مدير املدرسة التخصصية بكرة القدم، الثالثاء، 
أن مدرس�ته التابع�ة ل�وزارة الش�باب والرياضة 
ضمت املدربني إس�ماعيل محمد وحس�ام فوزي 
وش�اكر س�الم وس�يكونون إضاف�ة مهمة إىل 

املالك التدريبي الذي يبلغ أربعة عرش مدربا.
وأضاف بس�ام رؤوف: أن املدرسة ضمت أيضا 
مدربي حراس املرمى بمعية الكابتن عادل جبار 
حي�ث تبنت املدرس�ة يف جزء منها عملية اكتش�اف 
املوهوب�ني من ح�راس املرمى وتقديمه�م بعد أن يت�م تدريبهم 
واعداه�م بص�ورة علمية منهجي�ة صحيحة. وأش�ار رؤوف إىل 
أن املدرس�ة تعمل وفق منه�اج منظم يضمن الس�ري بالالعبني 
عىل طري�ق اإلعداد الصحيح ال�ذي يوازي الربام�ج املنفذة عند 
دول العال�م املتقدم�ة يف مجال اللعبة وال تغفل املدرس�ة جانب 
االحتكاك. وأوضح أن املدرسة ستنظم مهرجانا كرويا وبطولة 

مصغ�رة خالل العطل�ة الربيعية املقبلة لإلع�الن عن قدرات الالعب�ني وزجهم يف مباريات 
مناسبة شبيهة باملهرجانات العاملية التي تجمع عرشات املدارس واألندية يف بطوالت ومهرجانات مفتوحة.

ح�ددت لجن�ة املس�ابقات يف االتح�اد العراقي 
املرك�زي لك�رة القدم، بع�د غد الجمع�ة موعداً 
النط�الق مباريات ال�دور األول من منافس�ات 
املرحلة األوىل من بطولة الدوري النخبة الكروي 
بإقامة ثالث مباريات فيما تس�تكمل املباريات 
يوم الس�بت بإقامة خمسة لقاءات.وقال مدير 
اللجنة ش�هاب احمد: إن مباري�ات الدور األول 
س�تنطلق الجمع�ة بإقام�ة ثالث�ة لق�اءات إذ 
يتواجه الكهرب�اء والجوية يف ملعب الثاني عىل 
ان يحل فري�ق بغداد ضيفاً ع�ىل  ملعب كربالء 
ملالقاة صاحب األرض والجمهور عىل أن يضيف 
فري�ق نف�ط الجن�وب يف ملعبه فري�ق  الزوراء 
وس�تعلن دائرة الحكام خ�الل اليومني املقبلني 
الطواقم التحكيمية للمباريات.وزاد: تس�تكمل 

باقي املباريات يوم السبت املقبل بإقامة خمسة 
لقاءات إذ يلتقي النجف عىل ملعبه فريق النفط 
فيم�ا يفتت�ح فريق الطلب�ة مش�واره بمالقاة 
املين�اء عىل ملع�ب األخري ويتقاب�ل الصناعة يف 
ملعبه مع فريق الرشط�ة ويتواجه املصايف مع 
الس�ليمانية عىل ملعب الثاني وختام املباريات 
س�يجمع كرك�وك يف ملعبه م�ع  ضيفه دهوك 
وتأجلت مب�اراة زاخ�و واربيل الرتب�اط الثاني 
يف مباريات كأس االتحاد األس�يوي لكرة القدم 
بمواجهته فريق تش�ونبوري التايلندي.داعياً يف 
خت�ام حديثه فرق بغداد والنجف والس�ليمانية 
والصناعة مراجعة لجنة املس�ابقات يف االتحاد 

الباج�ات  لتس�لم  الك�روي 
الخاصة بهم قبيل موعد 

انطالق املنافسات.

تس�حب يف املنامة اليوم الخميس قرع�ة دورة كأس الخليج الحادية 
والعرشي�ن لك�رة القدم الت�ي تحتضنه�ا البحرين م�ن 4 اىل 18 كانون 

الثاني/يناي�ر املقبل.وتش�ارك يف ال�دورة ثماني�ة منتخبات ه�ي البحرين 
والكويت وقطر والس�عودية وعمان واالمارات والعراق واليمن، ستوزع عىل 

مجموعت�ني بواقع اربعة منتخبات يف كل مجموعة.ويتأهل االول والثاني من 
كل مجموعة اىل نصف النهائي ويلعبان بطريقة املقص وبخروج املغلوب حيث 

يتأه�ل الفائزان اىل املباراة النهائي�ة، يف حني يلعب الخارسان يف مباراة لتحديد 
صاحبي املركزين الثالث والرابع التي لم تكن موجودة يف النسخ األربع املاضية 

الت�ي أقيمت بنظ�ام املجموعتني.يذكر ان دورة "خليج�ي 21" كانت مقررة يف 
مدين�ة البرصة لكن تق�رر اس�نادها اىل البحرين يف اجتماع رؤس�اء االتحادات 

الخليجية يف الكويت يف 31 ترشين االول/اكتوبر 2011 "بس�بب االوضاع االمنية 
يف العراق حس�ب ما جاء يف مقررات اجتماع الدول الخليجية"، عىل ان تسند اليه 
النسخة التالية.وش�دد الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
ع�ىل "قدرة البحرين عىل اس�تضافة هذا الحدث الذي ل�م يعد غريبا عليها كونها 
اس�تضافت قبلها ثالث نس�خ اع�وام 1970 و1986 و1998".وتاب�ع "البحرين 
س�باقة يف التنظيم واالس�تضافة وه�ي مهد انطالقة بط�والت الخليج منذ عام 
1970، ولدينا من االمكانات والق�درات والكفاءات التي تؤهلنا الخراج الحدث 
بالص�ورة الالئقة"، مضيفا "نملك منش�آت ومالعب جيدة".وكانت النس�خة 
الس�ابقة اقيم�ة يف اليم�ن اواخر ع�ام 2010، وتوج فيها املنتخ�ب الكويتي 
بطال بفوزه يف املباراة النهائية عىل نظريه الس�عودي 1-صفر بعد التمديد، 
مع�ززا رقم�ه القيايس الذي وصل اىل ع�رشة الق�اب خليجية.وكانت دورة 

كأس الخليج انطلقت من البحرين بالذات عام 1970 والتي شهدت اللقب 
االول للكويت.اس�تضافت البحرين الحقا الدورة الخليجية يف مناسبتني، 
النس�خة الثامنة عام 1986، والنسخة الرابعة عرشة عام 1998، وذهب 
اللقب فيهما اىل الكويت ايضا.ولم يسبق ملنتخب البحرين ان احرز اللقب 

الخليجي حتى االن.

 وص�ل العاصمة بغداد صباح أمس وفد منتخبنا الوطني بكرة القدم قادماً 
من دوحة قطر التي خرس فيها يوم الثالثاء أمام املنتخب األسرتايل بهدفني 

له�دف يف املباراة التي ضيفه�ا ملعب النادي العرب�ي بالعاصمة القطرية 
الدوحة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل كأس 

العالم 2014 التي ستقام يف الربازيل.
فيما غادر مديره الفني الربازيي زيكو وكادره املس�اعده املكون من 

مواطني�ه أيدو وس�انتانا إىل مقر إقامتهم يف ري�و دي جانريو عىل أمل 
العودة مطلع الشهر املقبل للتحضري لخوض املباراة األوىل ضمن جولة 
اإلي�اب أمام املنتخ�ب األردن�ي يف العاصمة القطرية الدوح�ة، بالرغم 
م�ن كون الفريق صع�ب من مهمته يف التصفيات اآلس�يوية مكتفياً 
بنقطتي�ه االثنت�ني اللتني جناهم�ا من التعادل م�ع األردن وعمان يف 

مستهل املشوار.

جمعة الثامر 

غدًا..  انطالق قطار دوري الكرة الممتاز 
للموسم الجديد

بسبب طالقه من "شيريل" 

كول يحاول االنتحار !!
امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي / متابعة
امل�ستقبل العراقي / وكاالت

الك�روي  بالش�أن  متخصص�ون  وص�ف 
العراق�ي أداء املنتخ�ب الوطن�ي يف مباراته 
أم�ام أس�رتاليا الت�ي خرسها به�دف واحد 
العال�م  كأس  تصفي�ات  ضم�ن  لهدف�ني 

ب�"العش�وائي"، وغ�ري املنظ�م، مبينني أن 
املنتخ�ب افتقر للتنظي�م الدفاعي والضغط 
الهجوم�ي، فيم�ا اعترب بعضه�م أن الهدف 
العراق�ي كان الحس�نة الوحي�دة يف املباراة 

وزيكو كان متفرجا.
وأك�د املدرب يحيى عل�وان: أن "املباراة منذ 

بدايتها جعلتنا نش�عر ب�أن اإليقاع مفقود 
وال يوج�د م�ا يش�جع ع�ىل الف�وز وع�دم 
وج�ود اإلبداع والتطور يف األداء أو مجموعة 
األف�كار التي تطب�ق يف املب�اراة"، مبينا أن 
"األداء كان عش�وائيا ع�رب اللع�ب الطويل 
حي�ث أن املهاجم يونس محمود لم يتلق أي 

كرة س�وى تلك التي ج�اء منها الهدف وهو 
الحسنة الوحيدة يف املباراة".

وأش�ار عل�وان إىل أن "دخ�ول ع�الء عبد 
الزه�رة كان متأخ�را وم�ن املف�روض 

أن يلع�ب منذ البداي�ة وينتقل حمادي 
احمد للعب مع يونس ألن هذا الالعب 

لعب يف غري مركزه، وبالتايل لم يوظف وفق 
تكنيك املركز"، الفتا إىل أن "املنتخب األسرتايل 
كان جي�دا يف اللعب الطوي�ل باالعتماد عىل 
الك�رات الجانبية رغم أن إيقاعه كان بطيئا 
ويفس�ح املجال لالعب�ي املنتخ�ب العراقي 

بالرجوع وتنظيم الصفوف". 
وق�ال أم�ني رس االتح�اد العراق�ي املركزي 
لكرة القدم الس�ابق احمد عباس: أن نتيجة 
الخسارة أمام األسرتاليني مطابقة ملجريات 
املب�اراة حيث لم يقدم املنتخ�ب ما مطلوب 
وما مؤم�ل منه والس�بب ليس من�ه ولكن 
إع�داده لم يرتق إىل مس�توى أهمية املباراة 
التي كانت مفرتق طرق ملواصلة املش�وار يف 
التصفيات اآلسيوية، بخالف الهدف الوحيد 
ال�ذي جاء بحركة لع�ب رائعة وتنفيذ دقيق 

للهجمة املعاكسة.
 ل�م يظهر منتخبنا يف املباراة ولم تكن هناك 
خطة لعب تلمس من خاللها بصمة املدرب 
الربازي�ي زيكو ع�ىل الفري�ق العراقي الذي 
أكتفى باملشاهدة والنظر ملا يجري من دون 
أن يحرك س�اكنا. وأض�اف، ال أريد أن أكون 
متش�ائماً لك�ن أطال�ب الالعب�ني برضورة 
ع�دم التفري�ط بنقاط م�ا تبق�ى لدينا من 
مباري�ات بالرغم م�ن أن األم�ل أصبح اقل 
م�ن بصيص ضي�اء يف نهاية النف�ق املظلم 
ولكننا متمسكون باألمل وعىل اتحاد الكرة 
أن يتعامل مع املدرب الربازيي زيكو عىل أنه 
مدرب يعمل لدى االتحاد وليس العكس ألنه 
أصب�ح فرعونا ال يس�تطيع احد مناقش�ته 
وأصبح هو اآلمر الناهي وهذه حالة غريبة 

يجب الوقوف عندها.
جانبه بنينّ املدرب رحيم حميد: م�ن 

أن "املب�اراة ل�م ترتق 
ملس�توى املنتخ�ب 
املعروف  الوطني 
ضعيفة  وكانت 
الناحي�ة  م�ن 
ول�م  الفني�ة 
يظهر املنتخب 

الوطن�ي بالصورة التي توح�ي انه منتخب 
ب�"األس�وأ"،  "املب�اراة  واصف�ا  وطن�ي"، 

للمنتخب خالل املدة الحالية".
واس�تدرك حميد أن الفري�ق كان مفككا لم 
نش�هد له من�اوالت داخ�ل امللعب بالش�كل 
الصحي�ح ودفاع�ه كان غ�ري منظ�م وغري 
جيد ول�م تكن هناك معالجات من املدرب"، 
محمال "املدرب زيكو خسارة املنتخب حيث 
كان بإمكانه بعد تسجيل الهدف إرشاك أحد 
املدافع�ني للحفاظ عىل النتيج�ة والحد من 
تركيز الجانب األسرتايل عىل الكرات الجانبية 

وكان زيكو بموقف املتفرج ليس إال".
فيم�ا ق�ال الالعب ال�دويل الس�ابق حارس 
محمد املستش�ار يف ن�ادي الغرافة القطري 
أن الفري�ق العراق�ي فرط بالنق�اط الثالث 
ملب�اراة أول أم�س أم�ام منتخ�ب اس�رتاليا 
بعد أن فش�ل يف املحافظة ع�ىل الهدف الذي 
أح�رزه الالع�ب عالء عب�د الزه�رة قبل 18 
دقيقة من نهاي�ة اللقاء. وأوضح محمد أن 
األخط�اء كانت واضح�ة يف خطوط الفريق 
العراق�ي وخصوصا يف الخ�ط الخلفي التي 
تكب�د من خاللها هدفني كان�ا وراء تعرض 
املنتخ�ب الوطني إىل خس�ارة كان يمكن أن 
نتجنبه�ا من خ�الل عدم ارت�كاب األخطاء 
والتمرك�ز الصحي�ح األم�ر ال�ذي اس�تغله 
الفريق االسرتايل وتمكن من تسجيل هدفني 
كانا كافيني لوضع العراق يف املركز األخري يف 

املجموعة الثانية برصيد نقطتني. 
مش�ريا إىل أن الحك�م الك�وري الجنوبي لم 
يحتس�ب ركلة جزاء واضح�ة لالعب احمد 
ياس�ني فض�ال ع�ن ع�دم إش�هار البطاقة 
الحم�راء بوجه الالع�ب االس�رتايل نيل بعد 
ان ارتك�ب مخالف�ة رصيح�ة ض�د يونس 
محم�ود كونه كان آخر العبي فريقه يف تلك 
املخالفة. وب�ني أن الثغ�رات كانت واضحة 
يف خط الوس�ط الذي ارتك�ب أخطاء كثرية 
فض�ال عن ع�دم مس�اندته لالعب�ي الخط 
األمامي وان املدرب الربازيي زيكو ال يتحمل 
مس�ؤولية الخس�ارة ودخول هديف املنتخب 

االس�رتايل ب�ل أن س�وء التغطي�ة الدفاعية 
وع�دم التمرك�ز الصحي�ح هما من تس�ببا 
بهديف كاهيل وتومسون، مضيفا انه وبرغم 
أن املهم�ة أصبح�ت صعب�ة ج�دا إال انه ما 
زالت يف املس�رية 12 نقط�ة متبقية ويمكن 
م�ن خالله�ا الع�راق ان يخطف اك�رب عدد 
ممكن منها من خالل تحقيق أفضل النتائج 
يف املباري�ات األرب�ع املتبقية فك�رة القدم ال 
تعرف املس�تحيل وتعطي ملن يعطيها داخل 

املستطيل األخرض.
أما م�درب فري�ق الصناعة قحط�ان جثري 
ق�ال: لم يقدم العبونا األداء املقنع يف مباراة 
األمس وألس�باب كثرية أهمه�ا فقدان خط 
الوسط حيث اتسم اداء الالعبني نشأت أكرم 
ومثن�ى خالد وخل�دون إبراهيم باألس�لوب 
البط�يء والدلي�ل انه ومن هجم�ة رسيعة 
واح�دة اس�تطاع الالعب عالء عب�د الزهرة 
تس�جيل هدف يف مرمى الفريق االس�رتايل، 
كما اننا لم نش�اهد يف املباراة أي ايقاع لعب 
ول�م نلتمس اي تط�ور يف مس�توى العبينا 
م�ن املدرب زيك�و حيث لم تك�ن هنالك أية 
ملسة فنية او تكتيكية منه. وأضاف: وبرغم 
وج�ود اعم�ار كب�رية يف صف�وف املنتخ�ب 
االس�رتايل اال انه�م اس�تطاعوا أن يقدم�وا 
اداء مقنعا وس�يطرة واضح�ة كما نالحظ 
الجم�ل التكتيكي�ة والتهديف نح�و الهدف 
وظه�ر بحلة أفضل من العبينا بفارق كبري، 
وعىل الرغم من االس�تعدادات املبكرة لهذه 
املباراة وإقامة املعسكر التدريبي واملباريات 
التجريبية فضال عن أن الالعبني منسجمون 
ومن�ذ م�دة طويل�ة إال أنه�م ل�م يظه�روا 
بمس�توى الطم�وح. ول�م يش�كل الفري�ق 
االس�رتايل خطورة عىل مرمى املنتخب طيلة 
الش�وط األول ويف الشوط الثاني دخل بقوة 
استطاع من خاللها تسجيل هدفني يف وقت 
مقارب، كان باإلمكان السيطرة عىل املباراة 
اال ان العبينا لم يقدموا أداء طيبا واألخطاء 
الكث�رية وضع�ف الهج�وم والتكتي�ك كلها 

أسباب أدت إىل خسارة املنتخب.

المستقبل العراقي / متابعة

اليوم سحب قرعة "خليجي 21" 

زيكو يطير للبرازيل !!

رؤوف: المدرسة التخصصية 
تضم ثالثة مدربين جدد

سلة دهوك تخسر أمام 
مهرام اإليراني
امل�ستقبل العراقي / متابعة

االتحاد ينفي إقالة المدرب
امل�ستقبل العراقي / متابعة
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فرنسا تجبر إسبانيا على التعادل.. 
والسويد تقدم مباراة مذهلة امام المانشافت

يف أجمل املباريات عاد املنتخب السويدي 
من خسارة رباعية نظيفة استمرت لساعة 
من عمر لقاءها أمام مضيفتها أملانيا لُيحقق 
أحف�اد الفايكنج تع�ادل غ�اٍل برباعية لكل 
فريق يف امللعب األوليمبي بالعاصمة األملانية 
بريل�ن ب�إدارة الربتغايل بي�درو بروينتش�ا 

التحكيمية.
األملان تقدم�وا ُمبكراً يف الدقيقة الثامنة 
عن طريق املخرضم "الالتسيايل" مريوسالف 
كلوزة الذي اس�تغل كرة م�ن ماركو ريوس، 
بعدها بسبع دقائق وعند مرور ربع الساعة 
من عمر الشوط الثاني أضاف كلوزة الهدف 
الثان�ي ألملاني�ا لتصب�ح األم�ور أصعب عىل 

أحفاد الفايكنج السويدي.
أملاني�ا ل�م تكتف�ي به�ذا، ب�ل حاول�ت 
م�راراً وتكراراً عن طريق هجومها الكاس�ح 
كلوزة ورويس ومول�ر ومن خلفهما أوزيل، 
وقب�ل نهاية الش�وط األول بدقائق قليلة ويف 
تمام الدقيقة 39 س�جل مدافع آرس�نال بري 
مريتس�اكر اله�دف الثالث ألملاني�ا بتمريرة 
لتوماش مولر لينتهي الش�وط األول بثالثية 

ألملانيا مقابل ال يشء للسويد.
الزخم الهجومي للناس�يونال مانشافت 
ل�م يتوق�ف يف الحص�ة الثانية م�ن املباراة، 
فرجال خواكيم لوف أضافوا الرابع رسيعاً يف 
بداية الشوط الثاني والدقيقة 56 عن طريق 

أوزيل بتمريرة مولر أحد نجوم املباراة.
لك�ن الس�ويد انتفض�ت بع�د اله�دف 
متتالي�ن  هدف�ن  فس�جلت  مب�ارشة 
بالدقيقت�ن 62 و 64، األول ج�اء عن طريق 
القائد زالت�ان إبراهيموفيتش الذي اس�تغل 
تمريرة كالش�روم العب س�بارتاك موسكو 
فيما أتى الثاني بواسطة ميكائيل لوستينج 
ظهري سيلتيك األسكتلندي ليدق لوف ناقوس 
الخط�ر ُمقحم�اً املوه�وب ماري�و جوت�زة 

صان�ع ألعاب بروس�يا دورتموند من أجل 
اس�تعادة النس�ق والزخم بعد اللطمتن 

اإلسكندنافيتين.
أليكس�ندر  الس�ويدي  الجن�اح 
كاتشانكليتش الذي دخل بداية الشوط 
الثاني بدي�اًل لس�امويل هوملان أضاف 
ملس�ته الخاصة بمنحه تمريرة ليوهان 
إملاندر قبل نهاية املباراة بربع الس�اعة 
ليك�ون هو اله�دف الس�ويدي الثالث 
وتتصع�ب األم�ور أكث�ر وأكث�ر ع�ىل 
لوف ال�ذي لجأ يف آخر الدقائق للتغيري 
آرس�نال  نج�م  باقح�ام  الهجوم�ي 

لوكاس بودولس�كي بدالً م�ن رويس، 
لكن كل يشء انتهى لألس�وأ بالنس�بة 
لألملان به�دف رابع يف الدقيق�ة الثالثة 
من الوقت املحتس�ب ب�دالً من الضائع 
ع�ن طري�ق الس�ويدي راس�موس إلم 
صانع ألعاب سيس�كا موسكو لتنتزع 
الس�ويد نقطة غالية من أملانيا يف عقر 
دارها وتقفز منفردة بالوصافة برصيد 
سبعة نقاط وبفارق ثالث عن املتصدر 
األملاني.يف حن انتزعت فرنس�ا تعادال 
ثمين�ا م�ن مضيفته�ا اس�بانيا بطلة 
العال�م واوروب�ا 1-1 يف مب�اراة القمة 
عىل ملعب "فيسنتي كالديرون" ضمن 
التاس�عة م�ن  املجموع�ة  منافس�ات 
التصفيات االوروبي�ة املؤهلة ملونديال 
الربازي�ل 2014.وس�جل مداف�ع ريال 
مدريد س�ريخيو راموس هدف اسبانيا 
)25(، واوليفييه جريو )90+3( هدف 
فرنس�ا.ودخل املنتخب�ان هذه 
املواجهة عىل طريف نقيض، 
ففي الوقت الذي سحق 
يف املنتخب االس�باني 
مضيفه البيالرويس 
نظيفة  برباعية 
الجمعة  ي�وم 
يض  مل�ا ا
ه�ذه  يف 

التصفيات، كانت فرنس�ا تتعرض للخسارة 
عىل ارضها امام اليابان صفر-1 وديا.وكانت 
املب�اراة اعادة للق�اء الفريقن يف ربع نهائي 
نهائي�ات كأس اوروبا 2012 الصيف املايض 
عندما فازت اسبانيا بهدفن نظيفن قبل ان 
تتوج باللقب الحقا.وخاضت اسبانيا املباراة 
يف غياب قطبي دفاعها كارليس بويول قائد 
الفريق الذي تعرض لكرس يف ذراعه، وزميله 
يف برش�لونة ج�ريار بيكيه، فح�ل مكانهما 

سريخيو راموس وسريخيو بوسكيتس.
وارتأى مدرب املنتخب االسباني فيسنتي 
دل بوس�كي اللع�ب م�ن دون راس حرب�ة 
حقيق�ي كما فع�ل يف النهائي�ات االوروبية، 
فارشك الع�ب الوس�ط سيس�ك فابريغاس 

متقدما بعض اليشء.
وكعادت�ه، اس�تحوذ املنتخب االس�باني 
عىل الكرة لفرات طويلة يف حن كان املنتخب 
الفرن�ي متفرجا. لك�ن ال روخ�ا افتقد اىل 
صان�ع العاب�ه املتأل�ق دافيد س�يلفا بداعي 
االصابة، فدخل مكانه س�انتي كازورال بعد 
م�رور 10 دقائق.وتمك�ن اصح�اب االرض 
من افتتاح التس�جيل اثر ركلة ركنية نفذها 
تش�ايف هرناندي�ز وس�ددها رام�وس اوال يف 
القائم االيم�ن فتهيات امام فابريغاس الذي 
اطلقها قوية تص�دى لها هوغو لوريس من 
دون الس�يطرة عليها فتهي�ات امام راموس 
مجددا ليتابعها يف س�قف الشبكة.وسنحت 
فرصة للمنتخب الفرني عندما انفرد كريم 
بنزيمة بالحاس ايكر كاس�ياس وسدد كرة 
زاحف�ة ابعدها االخري برباعة اىل ركلة ركنية 
)32(.وكان بوسع املنتخب االسباني اضافة 
الهدف الثاني عندما احتسب له الحكم ركلة 
جزاء اثر مخانش�ة لوران كوس�ييلني لبدرو 
داخل املنطقة، لك�ن لوريس تصدى ملحاولة 
الفرني  املنتخب  فابريغاس )42(.وس�جل 
هدف�ا يف الدقيقة االخرية من الش�وط االول 
لك�ن الحك�م ل�م يحتس�به بداعي التس�لل، 
لكن االعادة اظهرت ب�ان جرييمي مينيز لم 
يكن متس�لال عندما تلقى تمري�رة بنزيمة.

واظه�ر املنتخب الفرني وجه�ا مختلفا يف 
الش�وط الثاني حي�ث كان الط�رف االفضل 
وضغط عىل اصحاب االرض بفضل تحركات 
بنزيمة وريبريي الذكي�ة لكن العبيه تميزوا 
بالت�رسع امام املرم�ى ولم يتمكن�وا بالتايل 
الثاني�ة  يف  اال  التع�ادل  ادراك  م�ن 
االخ�رية م�ن الوقت ب�دل الضائع 
بفض�ل االحتياطي اوليفييه جريو 
بكرة رأس�ية بتمريرة عرضية من 

ريبريي.

تعل�ن محافظة نين�وى عن اجراء املناقص�ة العامة للمرشوع 
املدرج�ة تفاصيل�ه يف الج�دول ادن�اه ضم�ن )بن�اء مدارس 
متكامل�ة متنوعة االحجام )6، 18،12( صف ورياض االطفال 
ع�دد 76 يف )املوص�ل ( س�نجار وتلعف�ر ،البع�اج ،مخم�ور، 
الحمدانية،تلكيف،الحرض( املحسوب عىل خطة تنمية االقاليم 
لع�ام 2012 )التكميلي�ة ( فع�ىل الراغب�ن بالش�راك به�ذه 
املناقصة والذين تتوفر فيهم الرشوط واملستمس�كات الواردة 
)يف التعليمات اىل مقدمي العطاءات ( املرافقة باالعالن مراجعة 
)املديرية العامة لربية نينوى،االبنية املدرسية ( للحصول عىل 
مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )100000( مائة الف دينار 
للمرشوع غري قابل للرج عىل ان تس�تكمل كافة املستمسكات 
املطلوبة وتقديم داخل ظرف مغلق ومختوم ويسجل عليه رقم 
االعالن واس�م املرشوع ورقمه واس�م مقدم العط�اء وعنوانه 
الكام�ل  وتوض�ع يف صندوق العط�اءات يف )مبن�ى محافظة 
نينوى( ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات ٍيوم االحد املوافق 

11 / 11 /2012  الساعة الثانية عرش ظهرا.

))اعــــالن((
اشارة اىل كتاب مديرية بلدية كربالء املقدسة / الواردات املرقم )27459( يف 23 / 2012/9 ( 

واس�تنادا للضوابط الواردة بالقانون رقم )32( لس�نة 1986 وتعديالته تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل يف املحافظة 
ع�ن ايج�ار الحوانيت املدرجة اوصافها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية كربالء املقدس�ة وخالل مدة )30( يوما تبدأ 
اعتب�ارا م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن يف احدى الصحف املحلية فعىل الراغبن االش�راك باملزاي�دة الحضور يف تمام 
الس�اعة )12( الثاني�ة عرش ظهرا من الي�وم االخري يف الدائرة املذكورة اعاله مس�تصحبن معه�م وصل التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة ونسخة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

نرش االعالن واملصاريف االخرى بنسبة )2%( من قيمة الضم االخري واجور اللجان والعنارص املساندة لها.

عباس حميد هاشم الموسوي 
النائب االول للمحافظ 
رئيس اللجنة

اعالن رقم ) 1/19 ( 2012 )التكميلية ( للمرة االولى

محمد حسين البياتي
 معاون المحافظ لشؤون االعمار والخدمات

محافظة نينوى 
قسم العقود

محافظة كربالء المقدسة 
االدارة المحلية 

لجنة البيع وااليجار االولى

الشركة العامة لتجارة الحبوب
البريد االلكتروني :-

Import1@iqgrainb.com
Import2@iqgrainb.com
Import3@iqgrainb.com

العدد / 381
التاريخ/ 2012/10/8

رقم المناقصة : 2012/53
رقم التبويب : 3342

التامينات االولية مدة العمل /يوم درجة التصنيف ايم المشروع رقم المشروع 

66
بناء مدرسة ذات 

)6( صف في مجمع 
الصكار

1 %  من مبلغ العطاء 240العاشرة / انشائية 

مدة االيجار القيمة التقديرية المساحةرقم العقار وموقعه ت

-1
حانوت شارع العباس مقابل 
المصرف العقاري /رقم )1( 

5,28 م2
)2400000( فقط مليونين 
واربعمائة الف دينار /سنويا

ثالث سنوات 

-2
حانوت عباسية شرقية قرب 
المحكمة /رقم 6/136/137

10,60 م2
)4000000( فقط اربعة مليون 

دينار /سنويا 
ثالث سنوات 

اعـــالن
تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب عن مناقصة تحميل وتفريغ الحبوب يف صومعة خان بني سعد .

فع�ىل الراغبن باالش�راك يف املناقصة وفق الرشوط واملواصفات مراجعة القس�م القانوني يف مقر الرشك�ة الكائن يف باب املعظم 
مدخل الش�يخ عمر لرشاء الرشوط واملواصفات مقابل دفع مبلغ قدره )500,000( خمسمائة الف دينار غري قابل للرد وسيكون 
اخ�ر موعد لقبول العطاءات لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا يوم )االح�د( املوافق 4 /11 /2012مع تأمينات اولية بصك مصدق 
من احدى املصارف يف بغداد او بكفالة مرصفية المر الرشكة بأسم املناقص حرصا نافذة ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
ع�ن دخ�ول مناقصة بمبلغ قدره )100000000( مائة مليون دينار ويف حالة تقديم التامينات من خارج بغداد فيكون عن طريق 
خارج فروعنا يف املحافظات وارس�لها بموجب متاب رس�مي مزود بوصل قبض من الفرع ، اما بخصوص خطاب الضمان فريسل 

مع تاييد صحة صدوره من مواقعنا وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءاتعىل ان يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:
- الوثائق املطلوبة .

- كتاب تاييد تسجيل املتقدم يف الهيئة العامة لظرائب 
- صورة هوية االحوال املدنية .

- بطاقة السكن .
- البيان�ات االخ�رى املطلوب�ة بالعط�اء 

- شهادة تاسيس الرشكة .
وسوف يهمل اي عطاء غري مستويف الرشوط اعاله وسيتحمل من ترسو عليه  املناقصة اجور نرش االعالن واية مصاريف اخرى .. 

المهندس
 حسن اسماعيل ابراهيم 
المدير العام وكالة

المستقبل العراقي/ وكاالت

ُ
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ المستقبل العراقي

يبيدي العراقييون اهتماما كبيرا بإعداد 
الشاي، والرجل العراقي حريص عىل احتساء 
)اسيتكان( من الشياي بعيد تنياول وجبات 

الطعام الرئيسية.
تقيول أم محميود: »زوجيي حريص عىل 
تنياول اسيتكان الشياي مبارشة بعيد تناول 
الغذاء أو العشياء«، وتضييف: »يبدأ بالرصاخ 
والزعيق عندما يتأخر عليه استكان الشاي«.

وتسيتهلك العائلة العراقية كميات كبرة 
من الشاي شهريا، ألنه رشاب يقدم للضيوف، 
واألرسة ترشبه عىل مدار السياعة، فحني تطأ 
أقيدام الضيف البييت العراقي يهيرع أحد ما 
لوضيع املاء عيىل النيار وتجهز االسيتكانات 
والقوري )إبريق الشياي( والسيكر املوضوع 
يف إناء خاص )الشيكردان(، ويف ليايل الشيتاء 
البياردة تحديدا يكون الشياي مفضال لكونه 

رشابا دافئا يدفئ الجسم.
وقصائيد  قصيص  العراقيي  وللشياي 
ولوحيات فنيية وأغنييات، ففيي أربعينييات 

القرن املايض اشيتهرت أغنية عن الشياي 
وميا زاليت معروفة حتيى اآلن بعد أن 

توطنيت يف الذاكرة الشيعبية، تقول 
كلمات األغنية:

خدرييه...  الجياي  خيدري 
عيوني املن أخدره

لكن أبدع وصف للشياي هو 
ما جاء عىل لسان األديب العراقي 

الكبر الراحل ذو النون أيوب، وهو 
»الشاي خمرة الكادحني«.

وهناك لوحة للرسيام نزار سليم عنوانها 
»رشب الشياي«، ويرد الشاي يف قصيدة لنزار 
قبانيي يف رثياء زوجتيه العراقيية بلقيس، إذ 

يسألها »أين شايك العراقي املهيل؟«. 
وتشر املصادر التاريخية إىل »أن العراقيني 
عرفوا الشياي بعيد االحتيالل الربيطاني عام 
1914، وقيد انفيرد ببيعيه أحيد العطارين يف 
محلة الحيدر خانة املطلة عىل شارع الرشيد، 
وشيئا فشييئا اتسع نطاق تجارته وانتقل إىل 

بقية املدن العراقية«.
ويقيول محميد عبدالجلييل »إن العيراق 
أصبيح من البلدان األوىل يف اسيتهالك الشياي 
االحتيالل  أييام  إلييه  دخوليه  رغيم حداثية 

ني  لربيطا العراقيون، ا وعرفه 
أما قبل 

ذلك أيام الحكم العثمانيي فقد كان موجودا، 
لكنيه كان قلييال جيدا ويف البيوت امليسيورة 

فقط، ويتم تناوله يف املناسبات واألعياد«.
ويشير عبدالجلييل إىل أن »املقاهي حني 
كانت تستخدم القهوة سميت كهاوي، وحني 
انتيرش الشياي وحل محيل القهيوة أصبحت 
تسمى جاي خانه، وبذلك غدا الشاي الرشاب 
السيحري املفضيل لدى عامية النياس، فهو 

صديق الصغار والكبار«.
ولشيدة وليع العراقييني بالشياي تفننوا 
يف إعيداد خلطتيه وطريقة رشبيه، فالبعض 
يتناوله باالسيتكان والبعيض اآلخر بالصحن 
بعد تطعيمه بالهيل، وهناك من يخلط السكر 
بيه، وغره يرشبيه )دوش أو دشيمله( حني 
يتناول السيكر منفصال. والسكر أنواع، فمنه 
الخشين والناعيم والقطعة الهرمية الشيكل 
التي تسيمى »كلة«، وتستخدم بعد تكسرها 
إىل فصوص صغرة، أو املكعبات التي تسيمى 

»قند«.
فمثيال  طرائيف،  نشيأت  الشياي  وميع 
إذا وضعيت يف اسيتكانك ملعقتيني يقوليون 
»سيوف تتيزوج بأخيرى إذا كنيت متزوجا«، 
أو »سيتتزوج اثنتيني إذا كنت أعيزب«.وكان 
الشيارع  لألدبياء يف بغيداد مقهيى يقيع يف 
الفرعيي الواصيل بني شيارعي )السيعدون( 
)وأبو نواس( يسيمي )مقهى شياي معطر(، 
وذلك يف حقبة السيبعيييينيات باملايض، وقد 
دخيل هيذا املقهيى يف تاريخنا الثقيايف كما يف 
بعض األعمال األدبية! ومدمن الشاي نسميه 
يف العيراق )ترياقجيي( مين )الرتيياق( وقيل 

)الرتياق ال يأتي إال من العراق(.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

يف طفولتي املبكرة، كنت أخاف من الكالب السيائبة بعد أن تعرضت 
إىل عضة يف الساق، حتى اذا بلغت مبلغ الفتيان، داهمني خوف من نوع 
اخر، ال ينبح وال يعيض، انه املصعد الكهربائي اللعني، غر ان خويف من 
اليكالب واملصاعد )وقد بلغت اول عهدي بالشيباب( ال يقارن بخويف من 
الحكومة التي قرأت عنها وسيمعت ورأيت، مين نبوخذ نرص إىل  صدام 
حسيني، ما يقشيعر ليه البيدن، ولهذا كنت أتحياىش االحتيكاك بها، او 
االقيرتاب منها، وعودت نفيس عيىل ان ال أعارضها يف يشء وان اقول لها 
)نعم( واصدقها دائما حتى لو قالت انها جاءت لخدمة الشيعب، مثلما 
عيودت نفيس عىل امتداحهيا دائما، والتغزل بمنجزاتهيا اذا وزعت ربع 
كيلو عدس عىل مواطنيها يف رمضان او وهبت كورنيش دجلة لوزرائها 
ونوابهيا وكبار مسيؤوليها، وان ال اشيمت بها او أهاجمهيا إذا تغرت 
او سيقطت لقناعتيي األكيدة بإمكانيية عودتها يف أيية لحظة، ولثقتي 
الراسيخة، ان الحكوميات املتعاقبية، عيىل الرغم من الشيتائم املتبادلة 

بينها، فان بني بعضها البعض صلة دم ورحما ومصالح وقربى!!
تجربتيي الطويلية ميع الحكومات عىل مدى خمسيني سينة تؤكد: 
ال تقيل لهيا )ال( ابدا، وقل لها )نعم( دائما، وبهذه الوسييلة البسييطة 
عشيت مطمنئ البال، ولم يمسسني سوء، ومن هنا ي عىل سبيل املثال ي 
صدقت الحكومة عندما قالت : ان رأس البالء يف العراق وسيبب متاعبه 
هيو )الزرقياوي وتنظيم القاعيدة وعصابات دولة العراق االسيالمية(، 
وصدقتها يوم وجهت التهمة نفسيها اىل طرف جديد يقوده )البعثيون 
وفليول النظام السيابق(، وصدقتها عندما اكتشيفت ان رأس البالء هو 
النائيب اإلرهابي الهيارب عبد النارص الجنابي وظهير الحقا انه النائب 
اإلرهابيي الهيارب محميد الداينيي، وصدقتهيا عندميا توصليت إىل ان 
الرأس الحقيقي لإلرهاب هو بشيار األسيد ونظامه بعد ان تم ضبطهم 
بالجيرم املشيهود يف تفجيرات وزارة الخارجيية، وإنهم يقفيون وراء 
االنتحاريني واملفخخات واألحزمية العابرة من الحدود، وكادت القضية 
تأخيذ طريقها اىل املحاكم الدولية، وصدقتهيا عندما اكدت ان من يقود 
اإلرهياب ويرشف عليه، ويديره يف الخفاء هيو نائب رئيس الجمهورية 
اإلرهابي الهارب طارق الهاشيمي، وعىل عادتي صدقتها عندما أعلنت، 
ان الفساد املايل أسوأ من االرهاب واخطر منه، ورأس الفساد هو الوزير 
الهيارب أيهم السيامرائي، وظهر الحقا انه الوزيير الهارب كريم وحيد، 
وآخير التحقيقات اشيارت اىل ان الرأس األكرب هيو الوزير املختفي عبد 
القادر العبيدي، وما زالت التحقيقات جارية للكشف عن رؤوس اخطر، 

وسوف أغر قناعتي، مع كل قناعة جديدة للحكومة!! 
الشيك ان ثقتي العالية سيتجعلني اصدق الحكومية »لو« ظهر لها 
ان سيبب الفسياد والخراب والدمار يف البلد يكمن يف )النوادي( وروادها 
الذيين يتعاطيون املرشوبيات الروحيية، ويتاجرون باألسيلحة وكواتم 
الصوت، وسيوف أصدقها من دون تردد، )لو( توصلت غدا او بعد غد اىل 
ان العلة االعظم ملشيكالت البالد، وما رافقها من انقالب امني، وخدمات 
مرتدية وبطالة ورصاعات سياسية، يقودها )الربملان العراقي( يف الرس، 
ألنيه يعرقل خطيط الحكومة ويجهض مشياريعها التنمويية، وبالتايل 
فيان اإلجيراء الوحيد يتمثل بحله و... وثكلته امه مين ال يصدق، اما انا 
فسأبقى الرابح االكرب، ألنني ال أناقش وال اعرتض، وأهز رأيس ووسطي 
تأييدا، وسأبقى كذلك استغرب واندهش وأعجب من أي عراقي يتصور، 
ولو مجرد تصور، أن حكومة رشاكة وطنية منتخبة من الشعب، يمكن 

أن تضحك عىل الناس؟!

• حيني يتباهيى النبيون – أميام القيدرة الجليل- فأنهيم يتباهون 
بعلماء أمتهم..ألن مداد أقالمهم بمنزلة دماء الشهداء..

وحيني تتباهى الشيعوب -مع نظرائهيا- فإنها تتباهيى باملبدعني 
واألعيالم –اول ميا تتباهيى– ألنهم مين يجّمليون الحيياة.. ويحملون 
مصابيح املسيتقبل املنشيود؛ولم اجد يف عموم قراءاتي ان امة من األمم 
تباهت بسياسييها او بحكامها اال من رحم ربي ومن عصم من الرسقة 

والفساد والجمع بني التدّين والركض وراء مغريات الدنيا.
• لعراقنا أعالم تنحني ألسيمائهم الهامات؛وتفخر بهم البلدان التي 
يحليون بني ظهرانيها؛واالمثلية تقرص عن اإلتيان باألدلية؛ فهل يمكن 

لورقة مقتطعة ان تعطي صورة كاملة عن غابة مرتامية االشجار؟!
من هؤالء االعالم..الربوفيسيور عبد االله الصائيغ؛ االكاديمي الذي 
ُتيدّرس كتبيه كي)مقررات( يف عدة جامعات تمتد عيىل جغرافية الوطن 
العربي؛ واالسيتاذ فيوق منابر الدرس؛ اليذي انيار درب الطلبة ومّدهم 
باملعلومية والتوجيه واملسياندة ملا يقرب من 40 عاميا؛ حتى إذا امّضه 
قيد حريته؛ امتطى الهجرة والتغرّب بني فيايف املطارات واملرافئ؛ ليحط 
رحال شييخوخته أخرا؛ يف بلد ال عواطف فيها وال قيمة لإلنسان إال بما 

يملك من )مادة( ويكنز من مال؛ وأنى ملثله ذلك!!
• اثنياء تعقيبات واخبيار )الفيسيبوك(عرفت حالتيه املرعبة التي 
وصل إليها؛ فقد ألّم الشيلل بنصف جسده السفيل؛ فاتصلت لالطمئنان 
ألجده يف )مستشيفى امريكي( يسيتعد لعملية هيي األصعب يف العمود 
الفقيري؛ وتكاليفها هي االغىل؛ وتناهى إيلّ صوت الشياعر فيه متمثال 
بأبييات هي األدق يف التعبر عن حالته )ورصنا نالقي النائبات بأوجه - 

رقاق الحوايش كاد يقطر ميييياؤها
 إذا ميا هممنيا أن نبيوح بميا جنيت - علينيا اللييايل ليم يدعنيا 

حيييياؤها(
فكان لزاما عيل ان اضّم صوتي ألصوات اصدقائه ومعجبيه ومجايليه 
ومين يعيرف قيدره؛ واناشيد الحكومية؛ ووزارة الثقافية؛ والفضائية 
العراقية -الوريث الرشعي لتلفزييون العراق- واتحاد االدباء؛ وحكومة 
املوصيل املحليية )التي تتلميذ عىل يدييه العرشات من طيالب أحيائها( 
وحكومة النجف )وفاء ملسقط رأس وانتسابا لآلل بيت؛ وخدمة ألرشفة 
تاريخهيا االجتماعيي والثقيايف( ووزارة التعليم العايل ممثلية بوزيرها 
الدكتور عيل االديب؛ وسأستعني بخطاب نرشه األستاذ الدكتور )جعفر 
عبد املهدي صاحب( مؤخرا؛ جاء يف بعض فقراته؛ وبعضها عىل لسيان 
الصائغ نفسيه )إن معايل وزير التعليم العايل السييد عيل األديب قد جاء 
اىل امريكا؛ وحدثه الدكتور طاهر البكاء وزير التعليم العايل السيابق بما 
معناه إن خسيارة الصائيغ ال تعوض وهو مرييض ويحتاج اىل ضمان 
صحيي  كميا حدثه الربوف عبد الهيادي الخلييل يف االتجياه ذاته وكنت 
واقفيا فصافحنا ماشييا وقال اكتبوا يل طلبا حيول الصائغ( ثم يضيف 
الدكتيور جعفير )والله ليو كان هذا الرجيل أمريكيا لوضعيوا له تمثاال 
أمام بيتهم األبيض، ولو كان إرسائيليا امام كنيسيتهم، ولو كان روسيا 
أميام كريملنهم، ولو كان أملانيا أمام بوندسيتاغهم. فما هي الصورة يف 

عراقنا؟!!
 هيذا وضيع يكتنيف احيد رميوز أكاديميينيا ومفكرينيا وأدبائنيا 
املعارصيين، أنيه الربوفيسيور الدكتورعبد اإلليه الصائغ، فميا هو رد 
فعلكم يف إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأنتم يف موقع املسؤولية األول يف عراقنا 

الحبيب أيها السيد الوزير؟(
• واحيدة من مهازل التارييخ؛ إن الفرات..ترشب مين مائه الكالب 

والبهائم ومنع عن الحسني ابن بنت رسول الله!!
وواحيدة مين املهيازل املعيارصة؛ ان عراقنيا الييوم يغيرف مين 
خراته األمييون ومزورو الشيهادات ويموت بحرستهيا أصحاب العلم 

والرشفاء!!
• حكومتنا املوقرة.. هل نسمع خربا يطمنئ؟

    مع ثقتي .......

  * حسن العاني

  * جواد الحطاب

الرابح األكرب!!

مقامات»عبد اإلله 
الصائغ« الشجية

دغدغات 

الكتابة باالزميل

مديــر التحريــر 

       المستقبل العراقي / خاص

أقامت دائرة الثقافة واإلعالم بالشيارقة يف »دار 
الندوة« ملتقى ثقافياً احتفت فيه بالقاص والروائي 

العراقيي مستشيار مؤسسية املسيتقبل العراقيية 
للصحافة والنرش جمعة الالمي مساء أمس األربعاء 
بمناسبة صدور اثنني من أعماله الثقافية واألدبية. 
وقال الالمي لي«املسيتقبل العراقي« أن امللتقى أقيم 
أمس لالحتفاء بمجلد »مقابسات الشارقة« ومجلد 
»كتاب الكائنيات«، مضيفاً »أن امللتقيى أقيم أيضا 
بمناسيبة اكتمال العام الرابع والثالثني عىل إقامتي 
بدولية اإلمارات العربية املتحدة التي أمضيت أغلبها 
بإمارة الشيارقة، مطالً عىل املشيهد األدبي والثقايف 
والفنيي واإلعالمي بالدولية«. وأشيار الالمي إىل أن 
امللتقى الذي أقيم تحت شيعار »الشارقة ي ميسان.. 
فضاء التاريخ املشيرتك، وحيدة الثقافة والضمر«، 

تضمن كلميات ومداخيالت لعدد من الشيخصيات 
واملنظميات والهيئيات األدبيية والثقافيية والفنية 
واإلعالمية واالجتماعيية من داخل الدولة ومن عدد 
من اليدول العربية واألجنبية. ولفيت إىل انه تضمن 
أيضيا التوقييع عىل نسيخ مين مجلد »مقابسيات 
الشيارقة« ومجليد »كتياب الكائنيات«، فضال عن 
معرض تشيكييل »معرض اليوم الواحيد«، تتحاور 

من خالله الفرشاة مع القلم، واللون مع الكلمة.

       روما/ وكاالت

يعتز كل رسيام بوضع بصمتيه الخاصة يف فنه، 
ولكن الفنان اإليطايل “ديتو فون” –33 عاماً – جعل 
مين إبهامه لوحة يف حيد ذاتها، حيث رسيم لوحات 
ألشيهر الشيخصيات مثيل القيذايف، هتلر، املسييح، 

موتسارت، ستيف جوبز.
 كميا يتمتع هذا الفنيان اإليطايل بذوق متناقض 
جيداً يف اختيار شيخصياته التيي يرسيمها وتتنوع 
بيني الرباءة املوجيودة يف أبطال املسلسيالت واألفالم 
الكارتونيية ومنهيم “رشيك، ميكي مياوس، أفاتار، 
أبطيال سيتار ترييك”، وعيىل الجانب اآلخر يرسيم 
الطغاة أمثال: القذايف، هتلر وأخراً القاتل املتسلسيل 

وآكل لحوم البرش هانيبال.

القذايف وهتلر عىل أصابع اإلهبام !

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

الشاي العراقي.. تراث دافئ وتقليد يعاند الزمن

 UPI /لندن       

يبيدو أن سيكان العاصمة لندن هم األكثر ممارسية للخيانية الزوجية بني 
نظرائهيم يف امليدن الربيطانية األخرى.ووجدت دراسية حديثة نرشتها صحيفة 
إيفننغ سيتاندارد أول من أمس، أن 26% مين املتزوجني يف لندن اعرتفوا بإقامة 
عالقة غرامية واحيدة عىل األقل، فيما 
أقيّر 10% بخيانية رشييك أو رشيكية 

الحياة أكثر من خمس مرات.
وقاليت إن سيكان مناطق جنوب 
رشق بريطانيا حليوا يف املرتبة الثانية 
عيىل الئحة الخيانية الزوجية واعرتف 
07ر18% منهيم بممارسيتها، تالهيم 
الرشقيية  انغلييا  مقاطعية  سيكان 

بي58ر%16.
وأضافت الدراسية أن سكان لندن 
احتليوا املرتبية الثالثة يف الئحية أكثر 
املمارسيات الجنسيية يف إطار الزواج 
بعيد اعيرتاف 85ر17% منهيم بأنهيم 
يمارسيون الجنيس كل ييوم تقريباً.وأشيارت إىل أن سيكان مقاطعية مدالندز 
الغربيية جاؤوا أوالً عىل الالئحة، حيث اعرتف 01ر21% منهم بأنهم يمارسيون 

الجنس كل يوم، تالهم سكان ويلز بي 92ر%17.

سكتان لنتتدن األكثتر ممتارسة
 للخيتانة الزوجيتة

الشارقة حتتفي بصدور كتابني جديدين للقاص العراقي مجعة الالمي

CNN /لوس أنجلوس       

صيدر العيدد الخاميس من صحيفة باليت التشيكيلية املتخصصية بالفنون التشيكيلية والبرصية يف بغداد، وقيد بدأ العدد 
بافتتاحيية لرئييس التحرير نارص عبدالليه الربيعي تناول فيهيا انتخابات جمعية الفنانني التشيكيلني العراقييني وكيف أنها 
ستشكل مفرتق طريق للعمل املهني القادم لإلدارة املنتخبة تتوضح فيه الغايات والنوايا الحقيقية للمرشحني!، و احتوى العدد 
متابعة شاملة للنشاطات والفعاليات التشكيلية العراقية يف الداخل والخارج منها معرض سهى الجمييل ومعرض الكاريكاتر 
وسمبويوم البرصة األول، مع تخصيص صفحة للفن التشكييل يف كردستان العراق تحوي ترجمة بالكردية للمواضيع، وكذلك 
النشياطات املكثفة املتميزة للفنون يف السيليمانية ودهوك ، وضم العدد الذي امتاز بتطيور طباعته وتميزها، إضافة إىل ابوابه 

الثابتة مواضيع تغني الثقافة التشكيلية للفنان والقارئ.

»بتتالتتيتت« تطتلتق العتدد اخلتتتامس


