
العراقي

Issue No  ( 926 )  MAR 16 Mon  2015    االثنين

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»صمويل جونسون«

املديح، مثله

 مثل الذهب واملاس، ال يدين 

بقيمته إال لندرته

العدد ) 926 ( 16 آذار 2015        السنة الثالثة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

اإلمـارات تطلـق محلـة طـائفيـة: 
ص4ال للشيعة عىل أرضنا

غــــــوانـــتــــانــامـو »داعــشـــــي« فـــي ســــوريــــا

برفقة دواعش عرب في بساتين تكريت.. ومؤامرة لتهريبه عبر الخطوط اإلنسانية

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مص�ادر مطلعة م�ن تكريت, ام�س األحد, ع�ن محاصرة 
ابراهي�م س�بعاوي المقرب م�ن المقبور صدام حس�ين والمس�ؤول 
الميدان�ي لجن�اح البع�ث المنحل ضم�ن تنظيم«داعش«, ف�ي منطقة 

بساتين الدور على ضفة نهر دجلة.
وفيم�ا لفت�ت المصادر ال�ى أن س�بعاوي ومجموعة م�ن عناصر 
»داع�ش« توزع�وا عل�ى المضاي�ف والمنازل ف�ي تل�ك المنطقة بعد 
محاصرتهم من قبل القوات االمنية والحشد الشعبي ونفاذ ذخيرتهم, 
حذرت من محاولة ايصال األس�لحة لهم عبر جهات ستدخل المنطقة 

بحجة االطالع على احوال االهالي.
وقالت المصادر ل�«المستقبل العراقي«, ان سبعاوي يتواجد حالياً 
في منطقة تدعى )زليزلة( وتحديداً في بس�اتينها الكثيفة على ضفة 
نه�ر دجلة, مبينة انه »متخفي مع مجموعة من الدواعش منهم عرب 

الجنسية«.
وتناقلت مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( خبراً يفيد باعتقال 
س�بعاوي, احد اب�رز المتهمي�ن بارتكاب مج�زرة س�بايكر التي راح 

ضحيتها اكثر من 1700 شخص.
ولفت�ت المصادر الى ان »المحاصرين انتش�روا في مضايف بعض 
ش�يوخ العش�ائر في البيوت العادية الفقيرة, لك�ي ال يتم مالحظتهم 
والقبض عليهم«, مؤكدة أنهم »ينتظرون وصول امدادات وأسلحة من 
بعض الجهات التي س�تدخل هذه المنطقة بحجة االطالع على احوال 

االهالي بعد تحريرها من داعش«.
وأضاف�ت المصادر, ان »هذه الجيوب االرهابية تتخذ س�بل ش�تى 
للتخفي والذوبان ضمن نس�يج العشائر لتالفي عمليات القاء القبض 

عليهم«.
ودعت المصادر الحكومة والحش�د الش�عبي الى عدم االتكال على 
عملي�ات التحرير العس�كرية والركون الى اش�اعة ه�روب الدواعش، 
وعليهم الذه�اب الى مرحلة تالية تكمل المرحل�ة االولى وهي عملية 
التفيتش والتقص�ي والتحقيق ومقارنة الوثائق الثبوتية الش�خصية 
الف�راد العوائل والعش�ائر ومعرفة الغرب�اء فيهم وتطهي�ر المناطق 
منهم بشكل نهائي, محذرة من عودتهم الى اعمالهم االجرامية حالما 

يغادر الجيش تلك المناطق.

سبعاوي يف »زليزلة« ينتظر االمداد العسكري

االبطال مستمرون بدك اوكار الدواعش

ص3»داعش« يستخدم الكيمياوي ضد البيشمركة.. وهجوم بصواريخ »كاتيوشا« عىل أربيل

النووي االيراين يضع طهران وواشنطن عىل سكة التعاون
االزمة السورية تنفرج

     المستقبل العراقي / خاص

االزم�ة  انفرج�ت  أخي�راً 
»النووية« بين طهران وواشنطن 
باالتفاق على انه�اء االرهاب في 
س�وريا والتع�اون م�ع الرئي�س 
السوري بشار االسد، حسب قول 
وزي�ر الخارجي�ة االمريكي جون 

كيري!.
وبإش�ارة  الوق�ت،  ه�ذا  ف�ي 

لإلش�ارة  فه�م  أو  أمريكي�ة 
األمريكي�ة، يطير وزير الخارجية 
االردني ويصل الى طهران ويلتقي 
الرئيس االيراني حس�ن روحاني 
والهدف دعوة القامة حوار عربي 
ايران�ي النه�اء مجم�ل االزم�ات 
المطروحة على بساط االستنفار 
االقليم�ي م�ع  والش�د والج�ذب 
طه�ران من�ذ اكثر م�ن 36 عاما، 
اي بع�د انتصار الث�ورة الى قرب 

االتفاق االيراني االمريكي مع لوم 
اردن�ي للعرب عل�ى التاخر بابرام 
اتف�اق في التح�اور م�ع طهران 
على خلفية ان هذا االتفاق افضل 
من اتفاق سالم قلق مع تل ابيب.

انه�م  ادرك�وا  الجمهوري�ون 
باتوا خارج »االحتفاء التاريخي« 
وطه�ران  اوبام�ا  امري�كا  بي�ن 
روحان�ي حي�ث س�يوضع العالم 
في اطار مرحلة سياس�ية جديدة 

ف�ي العالق�ات الدولي�ة فراح�وا 
ينغص�ون عل�ى اوباما بم�ا يكدر 
صف�و س�ير المباحث�ات النووية 
رئي�س  واس�تدعاء  اي�ران  م�ع 
نتنياه�و  االس�رائيلي  ال�وزراء 
واخيرا ارس�ال رسالة من االقلية 
الكونغ�رس  ف�ي  »الجمهوري�ة« 
بش�ان  االيرانيي�ن  للمس�ؤولين 
البرنام�ج الن�ووي و«ط�ن« م�ن 
بتدمي�ر  العس�كرية  التهدي�دات 

البرنامج الن�ووي والهدف ايقاف 
المباحث�ات االيراني�ة االمريكي�ة 
الديموقراطي�ون  اليحق�ق  لك�ي 
م�ع  له�م  تاريخي�ا«  »انتص�ارا 

طهران.
التعاون االمريكي مع دمش�ق 
قادم بفع�ل الجهود االيرانية التي 
ربط�ت المضي باالتف�اق النووي 
مع ايران باتف�اق امريكي ايراني 
في الملف الس�وري عل�ى خلفية 

وتقوي�ض  االره�اب  محارب�ة 
الجهود الرامية الى اسقاط بشار 
االسد.وفي الوقت الذي يبرق جون 
كيري رس�الة التعاون مع دمشق 
تب�دا باريس رحل�ة االلف ميل الى 
دمش�ق بالزي�ارة الت�ي ق�ام بها 
وفد برلماني فرنس�ي الى سوريا 
اذ بالمعلوم�ات »الس�رية« الت�ي 
اس�تقتها »المس�تقبل العراق�ي« 
دون  »م�ن  طائ�رات  س�ت  ف�ان 

طيار« تبين انها اسرائيلية حلقت 
فوق س�ماء العاصمة الفرنس�ية 
باريس بعد عودة الوفد البرلماني 
الفرنسي من دمش�ق وهذا يعني 
الديموقراطيي�ن ف�ي  واقعي�ا ان 
واش�نطن ويس�ار الوس�ط ف�ي 
فرنسا سيفرض »شروط المعادلة 
السياسية المستحيلة« في سوريا 
واي�ران.. وه�و ما س�يتحقق في 

االسابيع المقبلة.

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

بع�د يوم واحد م�ن زيارة وزير الدفاع خال�د العبيدي لالنبار, 
قال ضاب�ط امريك�ي ان تنظيم«داعش« االرهاب�ي, يحاول فتح 
جبه�ة جدي�دة في الرم�ادي للضغط عل�ى العاصمة بغ�داد, في 
حين تتواصل العمليات العس�كرية لمالحقة عناصر التنظيم في 
مناطق عديدة من المحافظة, حيث احرزت القوات االمنية تقدما 

كبيرا على االرض السيما في جبهة الكرمة.
وق�ال ضابط أمريكي كبير, إن »ق�وات تنظيم داعش، تحاول 
م�ن خالل إطالق معركة ف�ي مدينة الرمادي فت�ح جبهة جديدة 
بوجه الجي�ش العراقي وإبقاء خطوط اإلم�داد مع الموصل من 
أج�ل إبقاء الضغط على بغداد«.ولدى س�ؤاله ع�ن ما يجري في 
الع�راق ميدانيا بظل التق�دم في تكريت للجي�ش العراقي يقابله 
هجوم لداعش في الرمادي رد اللواء المتقاعد بالجيش األمريكي، 
أنطون�ي تات�ا، بالق�ول ان »المعركة في الرمادي ه�ي دليل على 
محاول�ة تنظيم داعش فتح جبه�ة جديدة بوجه الجيش العراقي 
وضم�ان خطوط اإلمداد، ما يدل عل�ى أن خطوط اإلمداد قطعت 

عن داعش من الموصل«.
                                                                     التفاصيل ص3

ص3الدفاع توقف تقدم اجليش يف تكريت بسبب »العبوات« والقناصة«.. وتؤكد: لوال املدنيني لدخلنا قبل أيام
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علو التشيع وغلو التطرف!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ف�ي  الديني�ة  للمرجعي�ة  يس�جل 
النجف موق�ف تاريخي ف�ي مواجهة 
القضاي�ا  ونص�رة  والتط�رف  الغل�و 
العربية واالس�امية العادلة ويس�جل 
للتطرف في مؤسسات االزهر ودوائر 
االفتاء في الس�عودية وعم�وم العالم 
العربي في القيروان والزيتونة تغافا 
عن التشيع هوية ومصدرا من مصادر 
التن�وع واالجته�اد والغن�ى الفك�ري 
ولن تتوقف عجل�ة الغلو مادام هنالك 
م�ال س�عودي وعناصر س�اذجة في 
»مقاهي« االفتاء المصرية والعربية!.

لوكان�ت المرجعي�ة الديني�ة ف�ي 
الع�راق ممثل�ة باالم�ام السيس�تاني 
اش�تغلت على »الفتن�ة العراقية« منذ 
س�قوط النظام العراقي مروراً بفتنة 
ف�ي  العس�كريين  مرق�د  اس�تهداف 
س�امراء وص�وال ال�ى المج�ازر التي 
ارتكب�ت بح�ق العراقيي�ن ومسلس�ل 
والتجري�ف  والقت�ل  المفخخ�ات 
الطائفي وعوامل  بالمنط�ق  الطائفي 
العزل والتجريف والتحطيم والتهشيم 
والتفري�ق م�اذا كان س�يحل بالعراق 
والعراقيي�ن وكي�ف س�يصبح العراق 
بعد كل هذه الدوامات المس�تمرة من 
التحري�ض من اعلى س�لطة دينية في 

البلد والعالم الشيعي؟!.
ل�وكان الس�يد السيس�تاني مث�ل 
احم�د الطي�ب رئي�س االزه�ر وراى 
س�نته يقتلون ويجزرون كاالضاحي 
ف�ي الم�دارس واالضرحة المقدس�ة 
ويختطفون  واالس�واق  والجامع�ات 
من بيوتهم وتغتصب نس�ائهم وتعلق 
رؤوس ابنائهم على اعم�دة الكهرباء 
كما حدث في ش�ارع حيف�ا ويقتلون 
الع�راق  بي�ن  الرئيس�ة  الط�رق  ف�ي 
وسوريا ويمارس بحقهم اكبر عملية 
فصل طائف�ي في تاريخ الع�راق ماذا 

كان س�يحصل في البل�د وكيف يكون 
شكله؟!.

مص�ر  ف�ي  الطي�ب  ان  تص�وروا 
ويقب�ض من ام�وال الس�حت الحرام 
القادمة من السعودية ومع ذلك يهاجم 
الشعبي  الش�يعة والحش�د  العراقيين 
ف�ي اه�م رس�الة تضامن م�ع داعش 
تحت مب�رر الدف�اع عن س�نة العراق 
ولو راى س�نة العراق وهم يستقبلون 
اخوتهم في الحش�د الستحى من الله 
لكن كيف يس�تحي من الله من يخشى 
داع�ش ويض�ع افعاله�ا فوق راس�ه 
تاجا م�ن الرقة الس�ورية الى تكريت 
والموصل العراقية وصوال الى سيناء 

المصرية؟!.
ان المرجعي�ات الديني�ة الش�يعية 

اش�تغلت لاس�ام واوقف�ت نفس�ها 
دائما واب�دا من اجل االم�ة والقضايا 
االس�امية ولم يس�جل موقف مغاير 
او مخالف للطريقة التي اعتمدتها تلك 
المرجعيات في اطار الدفاع عن الدين 

وصيانة حدود االمة.
ائم�ة  بمواق�ف  اذك�ر  ان  الاري�د 
من�ذ  الش�يعية  الديني�ة  المرجعي�ات 
االمام السيد محس�ن الحكيم وفتواه 
بتخصي�ص ام�وال الزكاة في س�بيل 
دعم القضي�ة الفلس�طينية والتطوع 
من اج�ل حرية الش�عب الفلس�طيني 
في منظمات الثورة الفلس�طينية الى 
مواق�ف المرجعيات الدينية الش�يعية 
اي�ام  تداف�ع  وقف�ت  الت�ي  االخ�رى 
الحركات االستقالية في العالم العربي 

بع�د الح�رب العالمية الثاني�ة1939-
1945 وماتاها من حوادث ومحطات 
تاريخية كما وقفت الى جانب الحركة 
الوطني�ة ف�ي كل محط�ات الحرك�ة 
ه�ذه ولن ننس�ى مواق�ف المرجعية 
الدينية في حرب االس�تقال في ليبيا 

حيث ارسلت المرجعية الدينية ودعت 
ايض�ا الى تجهيز الثورة الليبية بقيادة 
عمر المختار بالمقاتلين«هذا ماذكره 
المرح�وم الش�يخ محم�د امي�ن زين 

الدين في كتابة الطليعة المؤمنة«.
النج�ف  ف�ي  الديني�ة  المرجعي�ة 
االشرف جزء من المدرسة االسامية 
لائمة »عليهم السام« وقد قامت تلك 
المؤسس�ة ونهلت م�ن الينابيع الثرة 
لاس�ام المحمدي والث�روة الفكرية 
الهائل�ة  والتفس�يرية  والقراني�ة 
لمدرس�ة االم�ام جعف�ر ب�ن محم�د 
الص�ادق »عليه الس�ام« ال�ذي يعتبر 
رائ�د المذاهب االس�امية وتفرعاتها 
كلها لكن المش�كلة التي نواجهها هي 
غض النظر الواض�ح لقيمة تلك االثار 

وعظم�ة القيمة المعنوي�ة والروحية 
الدينية  للمرجعية  النوعي�ة  والفكرية 
واس�هاماتها  االش�رف  النج�ف  ف�ي 
التاريخية في الحياة العراقية والعربية 
والمقاه�ي  »المرجعي�ات  قب�ل  م�ن 
الفكرية في العالم العربي اللش�يء اال 
الن المرجعي�ة هذه تاخ�ذ عن االمام 
الصادق وتس�مى بالمرجعية الشيعية 
مع ان مرجعيتنا التطرح نفسها بهذا 
الش�كل انما تقدم نفس�ها باعتبارها 
مرجعية في االسام وليست مرجعية 

للتشيع.
لوكان�ت المرجعي�ات والمقاه�ي 
الفكرية االخرى التي تقف في مواجهة 
المرجعية الدينية في النجف االش�رف 
هي المس�ؤولة والقائ�دة والمرجعية 

االول�ى لتح�ول الع�راق ال�ى س�احة 
للفوض�ى ولم�رت داع�ش ال�ى بغداد 
وتحولت العاصم�ة بفضل هذا الذهن 
الس�اذج الذي يعتبر ابا بك�ر البغدادي 
خليف�ة المس�لمين ويتم غ�ض النظر 
عنه وع�ن جرائمه بعاصم�ة »الدولة 
االس�امية« واال لو كان شيخ االزهر 
صادق�ا م�ع نفس�ه وم�ع المش�يخة 
المصرية ومع االس�ام والمس�لمين 
الس�نة اي�ن هي فت�اواه »الش�رعية« 
ضد داعش وهل كفرها واعلن موقف 
االزهر منها وم�ن افعالها وهي تذبح 
وتقت�ل وتس�بي وتؤش�ر عل�ى بيوت 

الناس بالقلم الطائفي؟!.
وحتى نض�ع الجمل�ة المفيدة في 
سياقها من هذا المقال البد من القول 
ان اغلب المرجعيات السنية في العالم 
العرب�ي موقفها مري�ب وفعلها اكثر 
ريبة من داعش والمنظمات االرهابية 
او  تعل�ن وال منظم�ة  االخ�رى ول�م 
مؤسسة دينية من االزهر في مصر الى 
القيروان في تون�س الى كل المجامع 
الفقهي�ة ف�ي العال�م العرب�ي موقفا 
واضح�ا م�ن ه�ذه المنظم�ة القاتلة 
والمجرم�ة وكانها بهذا الموقف تعلن 
والئها السري لها وخوفها الشديد من 

سيف الخليفة البغدادي!.
علو النجف انها مدينة ترفض الغلو 
الطائف�ي واجرام البغ�دادي وتتحدث 
المذاه�ب  كل  ال�ى  وطن�ي  بخط�اب 
والدول واالمم والتيارات والسياسات 
الدولية ..هنا ابرىء بعض اخوتنا من 
علماء السنة من مواقف متواطئة مع 

تطرف البغدادي.
ان االس�ام يري�د مواقف حقيقية 
من التطرف والغلو االعمى والسذاجة 
التي ظهرت في مواقف ش�يخ االزهر 
وحق�ده وكراهيته الطائفي�ة.. ومن 
كان ف�ي هذه اعمى فه�و في االخرة 

اعمى واظل سبيا.

كـــــيـــف يــــســــتـــــحــي
 من الله من يخشى 

»داعش« ويضع أفعالها 
تاجًا فوق رأسه؟! 

العامري: العراق قادر عىل جلب االسلحة من أي دولة يف العالـم
      بغداد / المستقبل العراقي

فش�لت الواليات المتحدة في ان تفي بوعودها 
بمس�اعدة العراق في مكافحة مس�لحي »داعش« 
عل�ى عكس المس�اعدات »غير المش�روطة« التي 
تص�ل من إي�ران«، هذا م�ا اصر عل�ى قوله هادي 
العام�ري زعيم منظم�ة بدر وأمينه�ا العام واهم 
قياديي الحشد الشعبي، بانتقاد الواليات المتحدة 

في دورها بمكافحة تنظيم »داعش«.
وخ�ال مقابلة مع العامري في س�احة القتال 
في تكريت، حيث تشن القوات العراقية المدعومة 
بوحدات الحش�د الش�عبي، هجمات عل�ى مواقع 
مس�لحي »داع�ش«، انتق�د اولئ�ك الذي�ن يقبلون 
أي�ادي اميركا للحص�ول على الدعم ف�ي المقابل، 

بحسب تعبيره.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة وول ستريت 

جورنال األميركية، عن ش�هود مدنيين عادوا الى 
بيوتهم، بان وحدات الحش�د الشعبي تشرف على 
ع�ودة االهال�ي للمناط�ق المحررة. فف�ي ناحية 
العلم وبحس�ب الصحيفة، تم ع�ودة حوالي 400 
عائل�ة عراقية م�ن اهالي تكري�ت، لكنهم بحاجة 
الى مس�اعدات انس�انية بس�بب نفاد مدخراتهم 
فض�ًا ع�ن انقط�اع التي�ار الكهربائ�ي وتدمي�ر 
واضح لخطوط المياه الرئيسية بسبب العمليات 
العس�كرية اضاف�ة ال�ى تع�رض البن�ى التحتية 
لاض�رار ج�راء القتال.وقال العام�ري امين عام 
منظمة بدر ان »المساعدة اإليرانية غير مشروطة 
للعراقيين«، محذراً في الوقت نفسه من ان العراق 
ال يضحي بس�يادته م�ن اجل تلقي االس�لحة من 
الواليات المتحدة، مشيراً الى ان العراق قادر على 
جلب االس�لحة التي يريدها من اي مكان او دولة 

في العالم، بحسب تعبيره.

      بغداد / المستقبل العراقي

أمس  النفط،  اعلنت وزارة 
االح�د، ع�ن اس�تئناف العمل 
بمحط�ات تعبئ�ة الوقود في 
بص�اح  المح�ررة  المناط�ق 
الدين.وقال المتحدث الرسمي 
باسم الوزارة عاصم جهاد ان 

»الوزارة اعلنت عن اس�تئناف 
تعبئ�ة  بمحط�ات  العم�ل 
الوق�ود في المناطق المحررة 
بص�اح الدين«، مبينا ان »تلك 
المناط�ق ش�ملت الضلوعي�ة 
والعوج�ة  وال�دور  والعل�م 
جهاد  ومكيش�يفية«.وأضاف 
ان »افتتاح المحطات جاء بعد 

تحري�ر تلك المناط�ق من قبل 
قواتنا االمنية«.

يذك�ر ان رئي�س ال�وزراء 
حي�در العب�ادي وج�ه، في 3 
اذار 2015، ال�وزارات المعنية 
العمل  الس�تئناف  باالستعداد 
ف�ي المناط�ق المح�ررة م�ن 

تنظيم »داعش«.

      بغداد / المستقبل العراقي

محكم�ة  رئاس�ة  أعلن�ت 
اس�تئناف ذي ق�ار االتحادية 
اإلف�راج ع�ن 437 متهم�اً لم 
تثب�ت إدانته�م خال الش�هر 
الماض�ي، الفت�ة إل�ى حس�م 
القضائ�ي  التحقي�ق  مكات�ب 

خ�ال  دع�وى   1000 نح�و 
القاض�ي  المدة.وق�ال  ه�ذه 
عبد الس�تار بيرقدار المتحدث 
الرسمي للسلطة القضائية إن 
»محاك�م التحقيق والجنايات 
والجنح التابعة الستئناف ذي 
قار أطلقت سراح 437 متهما 
ل�م تثب�ت إدانتهم ف�ي دوري 

التحقي�ق والمحاكم�ة خ�ال 
الماضي«.وأض�اف  ش�باط 
بيرق�دار أن »محاكم التحقيق 
أحالت 156 قضية إلى محاكم 
أخرى بحس�ب االختصاص«، 
»ع�دد  أن  إل�ى  أش�ار  فيم�ا 
المحس�ومة  الموقوفي�ن 

قضاياهم بلغ 517«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أوع�ز وزير البلديات واألش�غال العامة عبد 
الكري�م األنص�اري، أم�س األحد، بإرس�ال 50 
سيارة حوضية لنقل الماء الصالح للشرب إلى 
قض�اء ال�دور وناحية العلم وقري�ة البو عجيل 

في محافظة صاح الدين.
وقال األنصاري إنه »تم اإليعاز بإرس�ال 50 
سيارة حوضية لنقل الماء الصالح للشرب إلى 
قض�اء ال�دور وناحية العلم وقري�ة البو عجيل 

بمحافظة ص�اح الدين«.وأض�اف األنصاري، 
أن »ذل�ك ج�اء نتيجة تخريب داع�ش اإلرهابي 

لمحطات المياه بتلك المناطق«.
واعلن�ت وزارة النفط عن اس�تئناف العمل 
بمحطات تعبئة الوق�ود في مناطق الضلوعية 

والعلم والدور والعوجة ومكيشيفية.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، 
في 3 اذار 2015، الوزارات المعنية باالستعداد 
الس�تئناف العم�ل ف�ي المناطق المح�ررة من 

تنظيم »داعش«.

النفط: استئناف العمل بمحطات تعبئة الوقود
 يف املناطق املحررة 

ذي قار: اإلفراج عن 437 متهاًم لـم تثبت إدانتهم

وزير البلديات يوعز بإرسال »50« سيارة 
لنقل ماء الرشب إىل صالح الدين

اخلارجية الربملانية: لوال احلشد الشعبي لوصل 
»داعش« اىل دول اخلليج

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن ممث�ل االمان�ة العام�ة لمجلس 
الوزراء زيد االسدي، أمس االحد، ان الفرق 
المختص�ة س�تقوم برف�ع رفات ش�هداء 
س�بايكر في قري�ة البو عجيل وس�تنقلها 
الى دائرة الطب العدلي ببغداد، فيما اكد انه 
س�يتم اخذ عينات من ال�DNA لمطابقتها 
م�ع ذويهم.وق�ال االس�دي ان »االمان�ة 
ش�كلت غرف�ة عمليات تض�م ممثلين من 
وزارة الصح�ة وحق�وق االنس�ان، وزرنا 
منطق�ة الب�و عجي�ل بص�اح الدي�ن وتم 
التحقق م�ن مقبرتين جماعتي�ن هناك«، 

مبين�ا ان »فرق�ا مختص�ة س�تقوم برفع 
رفات ش�هداء سبايكر، وس�يتم نقلها الى 

دائرة الطب العدلي في بغداد«.
واضاف االسدي انه »سيتم اخذ عينات 
م�ن الحمض النووي لل��DNA لمقارنتها 
مع عينات النماذج المس�حوبة سابقا من 
ذوي اسر شهداء س�بايكر للمطابقة فيما 
بينها«.واكد االسدي انه »بعد رفع رفاتهم 
واكتم�ال االج�راءات القانوني�ة س�نقوم 
بعمل مقبرة خاصة لهم في وادي الس�ام 
بمحافظة النجف، لكي تكون رمز من اجل 

التضحية في سبيل الوطن«. 
وكش�ف مص�در ف�ي األمان�ة العام�ة 

غرف�ة  وص�ول  ع�ن  ال�وزراء،  لمجل�س 
العملي�ات في األمان�ة وفريق م�ن الطب 
العدل�ي وحقوق اإلنس�ان الى قري�ة ألبو 
عجيل في محافظة صاح الدين للمباشرة 
بفتح المقابر الجماعية لضحايا سبايكر. 

فيما وج�ه رئي����س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي ال�وزارات ذات العاق�ة واألم�م 
المتح�دة والصلي�ب األحم�ر ف�ي العراق 
بإرس�ال ممثلين الى صاح الدين لحماية 
ايض�ا  وج�ه  كم�ا  الجماعي�ة،  المقاب�ر 
باالش�راف عل�ى فت�ح القبور الت�ي تضم 
شهداء قاعدة سبايكر المغدورين بصورة 

سليمة تليق بهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عضو لجن�ة العاق�ات الخارجية 
النيابية هال الس�هاني، أم�س االحد، أن 
الواليات المتحدة منزعجة من االنتصارات 
الت�ي حققتها القوات االمنية، فيما اش�ار 
الى أنه لو ال الحشد الشعبي لوصل تنظيم 

»داعش« الى دول الخليج.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  الس�هاني  وق�ال 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه »اننا ال 
نس�تغرب من تصريحات أمريكية تحاول 
م�ن خاله�ا أظه�ار قلقه�ا ت�ارة حي�ال 
الوجود اإليراني وت�ارة أخرى من حدوث 
أعمال طائفي�ة انتقامية ضد مكون معين 
من قبل ما تس�ميها بالمليش�يات«، مبينا 
ان »امي�ركا منزعجة من االنتصارات التي 

حققتها القوات األمنية والحش�د الشعبي 
ف�ي المعارك الحالية ف�ي ظل دور ضعيف 

للتحالف الدولي«.
وأض�اف الس�هاني أنه »لوال الحش�د 
الشعبي لوصلت داعش إلى دول الخليج«، 
متسائاً »هل ان داعش هبطت من السماء 

او خرجت من باطن األرض؟«.
وتاب�ع ان »هن�اك دوال درب�ت ومولت 
وس�لحت تنظي�م داعش«، مش�يرا الى ان 
»الع�راق اليقب�ل بوج�ود التنظي�م عل�ى 
األرض بحس�ب المدة الزمنية والتوقيتات 
المتح�دة  الوالي�ات  وضعته�ا  الت�ي 

األمريكيةخدمة مصالحها«.
وتاب�ع أن »الع�راق دول�ة موحدة ذات 
س�يادة ال تس�مح بوجود صراع االرادات 
على أرضها س�واء بين أمري�كا وإيران او 

أي دول أخ�رى ونرف�ض تدخ�ل أي دولة 
بش�ؤونها الداخلي�ة »، موضح�اً أن »م�ا 
ش�اهدناه م�ن تاح�م ورص للصف�وف 
بين مكونات الش�عب العراقي له األهمية 
الكبي�رة في دح�ر األعداء وإضف�اء القوة 
والش�جاعة على المقاتلين لتحرير جميع 

األراضي المغتصبة«.
ويش�هد العراق وضعا أمنيا استثنائيا، 
إذ تتواص�ل العملي�ات العس�كرية األمنية 
لط�رد تنظيم »داعش« م�ن المناطق التي 
ينتش�ر فيه�ا، بينم�ا تس�تمر العملي�ات 
ف�ي األنب�ار لمواجهة التنظي�م، كما ينفذ 
التحالف الدولي ضربات جوية تس�تهدف 
مواق�ع التنظي�م في مناط�ق متفرقة من 
تلك المحافظات توق�ع قتلى وجرحى في 

صفوفه.

جملس الوزراء: سننقل رفات شهداء سبايكر
DNA اىل بغداد الجراء الـ 

      بغداد / المستقبل العراقي

االم�ن  لجن�ة  رئي�س  دع�ا 
حاك�م  النيابي�ة  والدف�اع 
الزاملي، أمس االحد، الى احالة 
مس�توردي اجهزة الكشف عن 
الت�ي  »الس�ونار«  المتفج�رات 
ثبت زيفها ال�ى القضاء لينالوا 

جزاءهم.
كم�ا أش�ار إل�ى أن »لجن�ة 
باجه�زة  المتعلق�ة  التحقي�ق 
الس�ونار في الحكومة السابقة 
لم تتوصل الى نتائ�ج نهائية«، 
جدي�دة  »لجن�ة  أن  كاش�فا 

ستشكل لهذا الغرض«.
بي�ان  ف�ي  الزامل�ي  وق�ال 
العراق�ي«  »المس�تقبل  تلق�ت 
نسخة منه، إن »التحقيق سيتم 
اس�تكماله واحال�ة ه�ذا الملف 
ال�ى القضاء العراق�ي للبت فيه 
عن�ه  المس�ؤولين  ومحاس�بة 
بغ�ض النظ�ر ع�ن مناصبه�م 
ف�ي الحكومة«.ولف�ت إل�ى ان 
»التحقيق في صفقات الفس�اد 
الس�ونار  باجه�زة  الخاص�ة 
سيس�تكمل من خال تش�كيل 
لجنة تحقيقية جديدة يقع على 
عاتقها التوصل الى نتائج تلزم 
الحكومة بسحب هذه االجهزة 
واس�تبدالها  الس�يطرات  م�ن 
باجهزة حديثة«.وكانت محكمة 
الجرائ�م الكبرى ف�ي العاصمة 
البريطاني�ة لن�دن ق�د أصدرت 
بالس�جن  حكم�ا   2013 ف�ي 
عش�ر س�نوات لرج�ل االعمال 
ماكورميك  جيم�س  البريطاني 
بع�د إدانته ببي�ع أجهزة مزيفة 
للكش�ف عن المتفج�رات لعدة 

دول من ضمنها العراق.

جلنة برملانية جديدة 
للتحقيق بشأن »السونار« 

وسحبه من الشوارع
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارات المالية، انها اكملت اطالق التخصيصات المالية المتعلقة 
بالتعيينات الى الوزارات والدوائر الحكومية.

وق�ال وكيل الوزارة فاضل نبي إن »الدرجات الوظيفية تس�ير وفقا لما 
موجود في قانون الموازنة وقد وزعنا الدرجات الوظيفية بعد ان صادقت 
رئاس�ة الجمهوري�ة على القانون«.وأض�اف أن »المالية اعط�ت الوزارات 
درجاته�ا الوظيفية واالمر راج�ع اآلن لل�وزارات والدوائر«.وتابع نبي أن 
»المالي�ة اعطت ال�وزارات ايضا التخصيصات المالي�ة المتعلقة بالدرجات 
الوظيفي�ة لكل وزارة وهيئة«، موضحا ان »امر االعالن عن التعيينات لكي 

يقدم عليها المواطنون راجع اآلن للوزارات و الدوائر«.
يش�ار إلى أن الكثي�ر من الخريجي�ن كانوا ينتظرون إط�الق التعيينات 

لمعرفة ما إذا كانت تلك الدرجات تشملهم وتؤمن لهم الوظائف.

املالية: اطالق ختصيصات التعيينات للوزارات والدوائر

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

إقلي�م  أم�ن  مجل�س  كش�ف 
ع�ن  األح�د،  ام�س  كردس�تان، 
اس�تخدام تنظي�م »داع�ش« لغ�از 
الكلور كسالح كيماوي ضد مقاتلي 
البيشمركة، وفيما أشار إلى وجود 
»أدلة ووثائق« تؤكد ذلك, س�قطت 
عل�ى  كاتيوش�ا  صواري�خ  ثالث�ة 
األط�راف الجنوبي�ة لمدين�ة اربيل 
ف�ي هج�وم يع�د األول م�ن نوعه 
من�ذ س�قوط مدينة الموص�ل بيد 

عصابات »داعش«.
وبحس�ب مص�ادر أمني�ة, فان 
»داعش ينوي استخدام غاز الكلور 
ضد الجيش العراق والحشد الشعبي 

في معركتي االنبار والموصل«.
وقال مجلس أمن اقليم كردستان 
في بيان تلقت »المستقبل العراقي« 
أرس�لت  البيش�مركة  »ق�وات  إن 
عين�ات من الترب�ة والمخلفات من 
م�كان تفجي�ر انتح�اري بس�يارة 
ملغوم�ة نفذه�ا تنظي�م )داعش( 
ال�ى احدى دول التحالف«، مبيناً أن 
»التحقيق�ات  كش�فت أن العينات 
كان�ت تحتوي على مس�تويات من 
الكل�ور، مما يش�ير إلى اس�تخدام 

هذه المادة من قبل التنظيم«.
وأضاف المجل�س أن »التحاليل 
اجري�ت في مختب�ر معتمد بإحدى 
دول التحال�ف المناه�ض لتنظي�م 
)داعش( بع�د أن أرس�لت حكومة 
كردس�تان التربة والعينات إلى تلك 
انتح�اري  تفجي�ر  الدول�ة«.وكان 
بس�يارة مفخخ�ة، اس�تهدف ف�ي 
ال�23 م�ن كان�ون الثان�ي 2015، 

قوات البيشمركة على طريق سريع 
بين الموص�ل والحدود الس�ورية، 
حيث كانت قوات البشمركة تستعد 
التخاذ مواقع دفاعي�ة بعد هجوم 

استمر يومين.
وس�بق للتنظي�م االرهاب�ي, ان 
ش�ن هجم�ات بغ�از الكل�ور ف�ي 
محافظ�ات االنب�ار وص�الح الدين 

وغيرها من المناطق الساخنة.
البيش�مركة  ق�وات  وتخ�وض 
مع�ارك م�ع تنظي�م )داع�ش( في 
العديد م�ن المناطق الواقعة خارج 

اقليم كردس�تان كمخم�ور وزمار 
وسنجار وكركوك وديالى.

في الغضون, أعلن مسؤول في 
االتح�اد الوطني الكردس�تاني عن 

س�قوط ثالثة صواريخ كاتيوش�ا 
لمدينة  الجنوبي�ة  األط�راف  عل�ى 
اربيل، فيما أشار الى أن الصواريخ 
أطلقت من أطراف منطقة الكوير.

وق�ال مس�ؤول هي�أة مخمور 
الكردس�تاني  الوطن�ي  لالتح�اد 
رش�اد كالل�ي، إن » ثالثة صواريخ 
كاتويشا سقطت على بعد 500 متر 
من كم�رك الفواك�ه والخضراوات 
الواق�ع باالطراف الجنوبية لمدينة 
اربيل«، مبيناً أن سقوط الصواريخ 
لم يسفر عن سقوط ضحايا بشرية 

أو أضرار مادية«.
وأضاف كالل�ي أن »التحقيقات 
االولية تش�ير الى اط�الق ارهابيي 
داع�ش للصواري�خ تم م�ن أطراف 

منطقة الكوير«.
ويع�د الهج�وم ه�و االول م�ن 
نوع�ه ال�ذي يس�تهدف األط�راف 
الجنوبية لمدينة اربيل منذ سيطرة 
تنظيم داع�ش على مدينة الموصل 
في حزيران ع�ام 2014 وما تالها 
من س�قوط بعض المدن العراقية 

بيد التنظيم.
البيش�مركة  ق�وات  وتخ�وض 
معارك شرس�ة مع مسلحي تنظيم 
داع�ش االرهاب�ي منذ أش�هر عدة، 
وتمكن�ت م�ن تحري�ر ع�دد م�ن 
المناط�ق التي كان يس�يطر عليها 
ش�مال غ�رب الموصل مث�ل زمار 

وسنجار وغيرها من المناطق.
يشار إلى أن تنظيم )داعش( قد 
فرض سيطرته على مدينة الموصل، 
نين�وى،)405  محافظ�ة  مرك�ز 
ك�م ش�مال العاصمة بغ�داد(، في 
)العاش�ر من حزيران 2014(، كما 
امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات 
صالح الدين وكرك�وك وديالى، ما 
أدى إل�ى موج�ة ن�زوح جديدة في 

العراق«.

»داعش« يستخدم الكيمياوي ضد البيشمركة.. وهجوم بصواريخ »كاتيوشا« عىل أربيل
الكوير توقظ الخاليا النائمة
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بع�د ي�وم واح�د م�ن زي�ارة وزي�ر 
الدف�اع خالد العبيدي لالنبار, قال ضابط 
امريك�ي ان تنظيم«داع�ش« االرهاب�ي, 
يحاول فت�ح جبهة جديدة ف�ي الرمادي 
للضغ�ط على العاصمة بغ�داد, في حين 
تتواص�ل العمليات العس�كرية لمالحقة 
عناص�ر التنظيم في مناط�ق عديدة من 
المحافظة, حيث احرزت القوات االمنية 
تقدم�ا كبي�را عل�ى االرض الس�يما في 

جبهة الكرمة.
وقال ضابط أمريكي كبير, إن »قوات 
تنظي�م داعش، تحاول م�ن خالل إطالق 
معركة ف�ي مدينة الرم�ادي فتح جبهة 
جدي�دة بوجه الجي�ش العراق�ي وإبقاء 
خط�وط اإلمداد م�ع الموص�ل من أجل 

إبقاء الضغط على بغداد«.
ول�دى س�ؤاله ع�ن م�ا يج�ري ف�ي 
الع�راق ميدانيا بظل التق�دم في تكريت 

للجي�ش العراقي يقابله هج�وم لداعش 
ف�ي الرمادي رد اللواء المتقاعد بالجيش 
ان  بالق�ول  تات�ا،  أنطون�ي  األمريك�ي، 
»المعرك�ة في الرم�ادي ه�ي دليل على 
محاولة تنظيم داعش فتح جبهة جديدة 
بوجه الجي�ش العراقي وضمان خطوط 
اإلم�داد، ما يدل عل�ى أن خطوط اإلمداد 

قطعت عن داعش من الموصل«.
وتاب�ع تات�ا ان »داعش بحاج�ة لتلك 
الخطوط م�ن أجل مواصلة الضغط على 
بغ�داد من عدة جبهات, مضيفا ان »هذه 
العملي�ة تعن�ي أن داعش يدع�و الجيش 
العراقي لفت�ح جبهتين في آن، وهو أمر 
أكثر تعقيدا بالنس�بة للقوات االمنية من 

القتال في جبهة تكريت وحدها«.
ويحاول تنظيم »داعش« منذ اس�بوع 
تقريبا, فرض س�يطرته عل�ى الرمادي, 
لكنه فش�ل ف�ي اقتحامها ف�ي اكثر من 
عملية نوعية بواسطة سيارات مفخخة 
وهجم�ات مس�لحة. وأعل�ن نائ�ب قائد 

الفرق�ة الذهبية بمحافظة االنبار العميد 
عب�د األمي�ر الخزرجي، في وقت س�ابق 
عن مقتل س�بعة إرهابيين من »داعش« 
بقص�ف لطي�ران التحال�ف الدول�ي في 
وس�ط الرم�ادي، فيم�ا أك�د أن التنظيم 
اإلرهابي فشل بهجماته التي شنها على 
المدين�ة والوضع األمني مس�يطر عليه 
تماماً. واعتبر وزير الدفاع خالد العبيدي، 
امس االول الس�بت، زيارت�ه االخيرة الى 
االنب�ار خط�وة اولى لتأمي�ن المحافظة 
وتحريره�ا من »داع�ش«، فيم�ا أكد أن 
هناك لجن�ة تحقيقية ذهب�ت الى االنبار 

للتحقيق بقصف طائرة ألحد المنازل.
وقال العبيدي خ�الل مؤتمر صحافي 
عقده، بعد زيارته األنبار، إن »زيارتنا الى 
محافظ�ة االنبار كان�ت مثمرة وحققت 
اهدافه�ا، وه�ي الخطوة االول�ى لتأمين 
االنب�ار وتحريره�ا من داع�ش«، مؤكداً 
ان�ه التق�ى »بالق�ادة األمنيين وش�يوخ 
العش�ائر لبحث المل�ف األمني والوقوف 

على العمليات العسكرية ودعم المقاتلين 
بالسالح والمعدات«.

ويحض�ر الحش�د الش�عبي والقوات 
واس�عة  عس�كرية  لعملي�ة  االمني�ة 
لدحر«داعش« في االنبار بعد االنتهاء من 
معركة ص�الح الدين التي ش�ارفت على 
االنته�اء بعد تحرير اكثر م�ن 90 بالمئة 

من مناطقها. 
ويأت�ي تدخ�ل الحش�د الش�عبي, بعد 
مطالبات شيوخ عشائر االنبار بضرورة 
تدخله لتخليصهم من الدواعش. ميدانيا, 
أعلن آمر الفوج األول في الحشد الشعبي 
ف�ي قض�اء الكرم�ة العقي�د جمعة فزع 
الجميل�ي، ام�س األح�د، ع�ن مقتل 23 
عنص�راً من »داع�ش« في عملي�ة أمنية 
أس�فرت ع�ن تحري�ر منطق�ة ومرك�ز 
أمني ش�مال الكرمة. وقال الجميلي في 
تصري�ح صحف�ي,  إن »ق�وات الجي�ش 
والحشد الشعبي من أبناء عشائر الكرمة 
نف�ذوا، عملية أمنية في قض�اء الكرمة، 

أس�فرت عن مقتل 23 عنصراً من داعش 
ومرك�ز  الجنابيي�ن  منطق�ة  وتحري�ر 
ش�رطة ذراع دجلة ش�مال الكرمة، )53 
كم ش�رق الرمادي(«. وأضاف الجميلي، 
أن »العملي�ة أس�فرت أيض�ا ع�ن تدمير 

خمسة عجالت تابعة لداعش«. 
بدورها, قالت قيادة عمليات بغداد في 
بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »الق�وات االمني�ة ضمن عملية 
الش�هيد نجم السوداني ش�رقي الكرمة 
ف�ي يومها العاش�ر تمكنت م�ن قتل 18 
ارهابي�ا، وتفكي�ك ومعالج�ة 61 عب�وة 
ناس�فة، ومعالج�ة 18 من�زال ملغوم�ا، 
ناريتي�ن  ودراجتي�ن  عجل�ة  وتدمي�ر 
مغلوميت�ن، وعجلتين تحمالن رشاش�ة 
احادي�ة، وتدمي�ر 4 اوكار لالرهابيي�ن، 

باالضافة الى معالجة 8 أهداف للعدو«.
وأضاف�ت أن »الق�وة الجوية تمكنت 
من قت�ل ارهابيين وتدمي�ر عجلة تحمل 

رشاشة احادية وقتل من فيها«.

في الغضون, أعلنت وزارة الدفاع، عن 
مباشرة قيادة عمليات الجزيرة والبادية 
بتنفي�ذ حملة واس�عة لتطهي�ر منطقة 
البو حي�ات غرب الرمادي م�ن العناصر 

»االرهابية«.
وقالت الوزارة في بيان لها إن »قيادة 
عمليات الجزيرة والبادية باشرت بقواتها 
من الفرق�ة الس�ابعة وجه�از مكافحة 
اإلرهاب والحشد الشعبي وأبناء العشائر 
بتنفيذ عملية واسعة لمنطقه البو حيات 
لغ�رض تطهيرها من العناصر االرهابية 

واعادة االستقرار لهذه المنطقة«.
وأضاف�ت ال�وزارة أن »العملي�ة م�ن 
ثالث�ة مح�اور، االول ع�ن طري�ق وادي 
البوحي�ات،  باتج�اه  والتق�دم  ح�وران 
والثاني تثبيت عدد من الدبابات على التل 
مع قوة اخرى لمش�اغلة العدو وايهامه، 
والثالث الذي قام بواجب مهاجمة العدو 
من منطقه ألوس لتثبيت العدو وتشتيت 

نيرانه وتدمير عناصره اإلرهابية«.

»داعش« يفتح جبهة الرمادي لتخفيف الضغط عىل صالح الدين
انطالق عملية عسكرية لتحرير غرب المحافظة

الدفاع توقف تقدم اجليش يف تكريت بسبب »العبوات« والقناصة«.. وتؤكد: لوال املدنيني لدخلنا قبل أيام
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أعل�ن وزير الدف�اع ان الجيش اوق�ف هجوماً 
عل�ى مدين�ة تكري�ت، مرك�ز محافظ�ة ص�الح 
الدين، لكثرة العبوات الناس�فة والقناصة وتجنبا 
لس�قوط الكثي�ر م�ن الضحاي�ا، الفت�اً ال�ى ان 
العمليات الهجومية لمسلحي تنظيم »داعش« قد 
دفعت القوات الحكومية الى اعادة انتش�ارها في 

محافظة االنبار.
وق�ال العبيدي خ�الل مؤتم�ر صحافي عقب 
زيارت�ه لمحافظ�ة االنبار ان�ه بحث م�ع القادة 
العسكريين الميدانيين وشيوخ العشائر وأعضاء 
مجلس محافظ�ة االنبار )100 كم غ�رب بغداد( 
المعوق�ات الت�ي تعت�رض العمليات العس�كرية 
ضد مس�لحي »داع�ش« مؤكدا اتخ�اذ االجراءات 

الالزمة لتالفيها واالستعداد للمعركة المقبلة في 
المحافظ�ة لتحريرها وتأمين عاصمتها الرمادي 
التي يوجد العدو على مقربة شديدة من حدودها.  
ودعا عشائر المحافظة الى االستعداد للمشاركة 
في العملية المنتظرة لتحرير محافظتهم، مؤكداً 
ان وزارة الدف�اع س�تزودهم ب�كل م�ا يتطل�ب 
لمش�اركتهم ه�ذه في قت�ال التنظي�م االرهابي 
»داعش« مع القوات المس�لحة ثم مس�ك االرض 
بع�د تحريره�ا. واوض�ح ان مس�لحي »داعش« 
يوجدون حاليا على حافات المدينة القريبة حيث 
ان مناط�ق التماس بينهم وبي�ن القوات العراقية 
مت�را فق�ط..  150 و200  بي�ن  تت�راوح  هن�اك 

واالحتكاك بين الجانبين مستمر.  
واوض�ح وزي�ر الدف�اع ان مس�لحي التنظيم 
يحاول�ون االن الضغط على الق�وات االمنية في 

قاط�ع االنب�ار من أج�ل التاثي�ر عل�ى معنويات 
الت�ي  الق�وات  وارب�اك  العراقيي�ن  المقاتلي�ن 
 23 التنظي�م قب�ل يومي�ن بحوال�ي  اس�تهدفها 

مفخخة متفجرة. 
واش�ار الى ان وزارته تعمل حاليا على تأمين 
مدينة الرمادي واعادة نشر القوات في محافظة 
االنبار، مؤكدا ان طبيعة المعارك فيها تس�تنزف 
الكثير من امكانات وجهود وزارته بحيث يحصل 
احيان�ا نقص ف�ي العت�اد لكن�ه يتم تالف�ي هذا 
االمر بأس�رع وقت. وعن الوضع العس�كري في 
مدينة تكريت التي يقطنه�ا حوالي نصف مليون 
نس�مة، والتي ب�دأ الهج�وم العس�كري فيها في 
االول من الش�هر الحالي لطرد مسلحي »داعش« 
من اراضيها، اش�ار الوزير الى ان القوات االمنية 
توج�د حاليا ش�ماال على حافات حي القادس�ية 

ال�ذي دخلته من هذه الجهة لكنه�ا جنوبا توجد 
بالق�رب من منطقة العوجة الجديدة وهي قريبة 
جدا من مستشفى تكريت الواقع بوسط المدينة 

وعلى بعد 500 متر منها. 
اما غربا فقد اوضح ان القوات تتحرك للوصول 
ال�ى الحي الصناعي لكنها لم تتمكن من اقتحامه 

لحد االن غير انها اقتربت من اطرافه.
وكش�ف العبي�دي ان كثرة العبوات الناس�فة 
والسيارات المفخخة والقناصة في مدينة تكريت 
قد ارغم القوات االمنية على االكتفاء بمحاصرتها 
حالي�ا ووقف الهجوم تجنبا لحص�ول دمار كبير 

فيها ووقوع خسائر بين المدنيين داخلها.
وقال انه لذلك فقد ارتأت القيادات العس�كرية 
االنتظار واالبقاء على حصارها للمدينة، مش�ددا 
بالق�ول »واال كان بأس�تطاعتنا اقتح�ام تكريت 

قبل ثالثة أي�ام لكننا ننتظر انهي�ار العدو تلقائيا 
وس�تدخل قواتنا المدينة ف�ي القريب العاجل من 

دون خسائر«.
وال ي�زال مقاتل�و »داع�ش« يس�يطرون على 
القص�ور الرئاس�ية عل�ى بع�د 5 كيلومترات من 
تكري�ت وعل�ى ث�الث مناط�ق أخرى عل�ى األقل 

بوسط المدينة حتى اليوم.
يذك�ر ان الهجوم الس�تعادة مدينة تكريت قد 
توقف الجمعة بع�د يومين من توغل قوات األمن 
العراقية ومس�لحي الحشد الش�عبي للمتطوعين 
في المدينة في أكبر عملية حتى اآلن ضد مقاتلي 
تنظيم »داعش«. وق�ال مصدر في قيادة عمليات 
ص�الح الدين إن القوات العراقي�ة لن تتقدم حتى 
تصل تعزيزات عس�كرية إلى تكريت التي ال يزال 

التنظيم يسيطر على نصفها تقريبا. 

تعتمد ستراتيجية »انهيار العدو تلقائيًا«
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وفي جريمة تخالف أبسط قواعد حقوق 
االنسان، اقدم النظام الحاكم في ابو ظبي، 
خالل األي�ام الماضية الماضي�ة على ابعاد 

تسعين عائلة لبنانية ألسباب سياسية.
الق�رار ج�اء تتم�ة لق�رارات سابق�ة 
ب�دأت بالظهور الى العل�ن قبل ستة اعوام، 
وخلفيته�ا »محارب�ة نفوذ ح�زب الله في 
لبن�ان وخارجه«، بحس�ب ما نقل مسؤول 
لبنان�ي رفيع عن الحكوم�ة االماراتية في 

حينه. 
وقد واظبت حكومة ابو ظبي على رفض 
اي تعلي�ل منطقي، واسن�دت الى المبعدين 
تهماً سياسية وامنية بتوفير دعم النشطة 
ح�زب الله وم�ده بالمال والدع�م، وعندما 
تعذر تلفيق تهمة كه�ذه، عمدت السلطات 
ال�ى الغ�اء االقامات الخاص�ة بالبعض من 
القواني�ن  مخالفته�م  بحج�ة  اللبنانيي�ن 

المرعية االجراء في البلد.
لك�ن م�ا سم�ح لسلط�ات اب�و ظب�ي 
بمواصل�ة اجرامه�ا ه�ذا، هو ع�دم اقدام 
الحكوم�ة في لبنان على اي خطوة ردعية، 
ال بل تبين في وقت الحق، ان سلطات االمن 
ف�ي االمارات حصلت عل�ى دعم من جهات 
لبنانية، سياسية وامنية، وبعضها رسمي، 
لجم�ع المعلوم�ات عن عائ�الت اللبنانيين 
المقيم�ن هناك، وعن ميوله�م السياسية. 
وق�د وص�ل االمر ف�ي بعض الح�االت الى 
قيام ق�وى لبنانية باش�اعة معلومات غير 
صحيح�ة ع�ن بع�ض اللبنانيي�ن السباب 

سياسية فقط.
ول�م تكت�ف الحكوم�ة اللبناني�ة بعدم 
القيام بأي تحرك ج�دي، او اتخاذ خطوات 

رادع�ة، بل منعت المتضرري�ن من االجراء 
االمارات�ي م�ن القي�ام ب�أي تح�رك جدي 
لتحصي�ل حقوقهم، وخصوص�ا أن بينهم 
م�ن امض�ى اكث�ر م�ن رب�ع ق�رن هناك، 
وجرت تصفية اشغاله من دون تعويضات 

حقيقية.
الموق�ف  يتفاع�ل  ان  المتوق�ع  وم�ن 
كان�ت  اذا  م�ا  يتض�ح  داخلي�ا، م�ن دون 
الق�وى السياسي�ة الناف�ذة ستق�وم ب�اي 
خطوة عملية. مع االش�ارة ال�ى ان غالبية 
ساحقة من المبعدين ينتمون الى الطائفة 

الشيعية.
وبحس�ب م�ا ورد م�ن ابو ظب�ي، فان 
سلطات االمن في االمارة الخاضعة لوصاية 
سعودية - اميركية، عمدت خالل الساعات 
ال�� 48 الماضي�ة الى ابالغ تسعي�ن لبنانيا 
مقيما فيها، ق�رارات »الترحيل« وامهلتهم 
اياما مع�دودة الجل انجاز ك�ل المعامالت 
قب�ل مغ�ادرة االم�ارات بص�ورة نهائي�ة. 
وف�ي الوقت نفس�ه، أُبلغت سف�ارة لبنان 
في ابوظبي رسال�ة رسمية تتضمن الئحة 
باسماء المش�مولين بقرار االبعاد دون اي 
ش�روح. وارفق�ت الرسال�ة بتمنيات بعدم 

القيام باي تحرك »الن القرار محسوم«.
من جهته، أجرى وزير الخارجية جبران 
باسيل اتصاالت شملت الرئيسين نبيه بري 
وتم�ام س�الم الموجود في مص�ر، ووزير 
الداخلية نهاد المشنوق، كما اتصل بنظيره 
االمارات�ي عب�د الله ب�ن زاي�د. كذلك جرت 
اتصاالت لبناني�ة بمسؤولين خليجيين من 
بينهم سعوديون.وقالت صحيفة »األخبار« 
اللبنانية أن المسؤولين االماراتيين أّكدوا أن 

قرار االبعاد تتمة الجراءات اتخذت سابقاً، 
وال يأت�ي ضم�ن حمل�ة جدي�دة، لكنهم لم 
يعط�وا أي تفاصيل ح�ول أسماء المبعدين 

أو االتهامات الموّجهة اليهم.
أن  دبلوماسي�ة  مص�ادر  وأوضح�ت 
االماراتيي�ن أعط�وا أجوب�ة تطميني�ة بأن 
»األمر مح�دود«، وه�و يطاول م�ن هناك 
ش�بهات في حقهم، أو مخالفات للقوانين 
االماراتية المرعي�ة االجراء، لكن المصادر 
اوضح�ت »أن المعلوم�ات المتواف�رة لدى 
الق�رار  أن  اللبنانيي�ن تؤّك�د  المسؤولي�ن 

سياسي، وأنه يسته�دف مجموعة لبنانية 
معينة، وق�د يستمر ويتفاقم«. واستغربت 
المص�ادر االج�راء، وخصوص�اً أن�ه يأتي 
بع�د جهود دبلوماسية حثيث�ة بذلها لبنان 
لتحسين العالقات، وإقناع االمارات بتعيين 
سفي�ر لها في لبنان بعد نحو 3 سنوات من 

شغور هذا المنصب.
واك�دت وزارة الخارجي�ة ف�ي بيان لها 
ان »اللبنانيي�ن الموجودي�ن ف�ي االمارات 
يندمج�ون بش�كل كام�ل ضم�ن المجتمع 
االماراتي، ويلتزم�ون القوانين االماراتية، 

وه�م عامل خير وازدهار لهذا البلد العزيز، 
م�ن دون ان يكون م�ن تأثير او تبعات الي 
أم�ر افرادي خارج هذا االط�ار، او جماعي 
محدود، على اوض�اع الجالية اللبنانية في 
دول�ة االمارات«.يذك�ر أن عملي�ات ط�رد 
اللبنانيين بدأت من�ذ عام 2009، ومن دون 
أي وجه حق. وحتى اليوم، ُطِرد العش�رات 
جماعي�اً أو فردياً، مع عائالته�م. وقد زار 
الرئيس نبي�ه بري أبو ظبي آن�ذاك، وتلّقى 
وع�وداً بح�ل له�ذه المش�كلة. وحين�ذاك، 
جّم�دت السلطات اإلماراتية ق�رارات طرد 

كانت في ط�ور التنفيذ، لك�ن أوامر الطرد 
ع�ادت لتص�در بعد حي�ن، وبلغ�ت ذروتها 
عام 2012 مع الحديث عن وجود ألف اسم 
عل�ى الئحة االبعاد. وقال بعض من ُطِردوا 
إنهم أجبروا على توقيع وثيقة »يعترفون« 
فيها بأنهم يدعمون حزب الله، أو يقومون 
بأعمال أمنية غير مش�روعة. وُخيِّر بعض 
ه�ؤالء بين توقي�ع هذه الوثائ�ق أو دخول 
السج�ن. ومن�ذ 2012 لم تتوق�ف عمليات 
االبع�اد الفردي�ة قب�ل أن تعل�ن الالئح�ة 

األخيرة.

     بغداد / المستقبل العراقي

اإلمارات ُتطلق محلة طائفية: ال للشيعة عىل أرضنا
استأنفت دولة االمارات قرارات االبعاد الجماعي للبنانيين 

مقيمين فيها على خلفيات سياسية. وفيما تسارعت 
االتصاالت الحتواء القرار التعسفي ضد لبنانيين 

غالبيتهم العظمى من طائفة معينة، أعربت مصادر 
دبلوماسية عن خشيتها من تفاقم قرارات االبعاد

في الفترة المقبلة

    بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت صحيف�ة “نيوي�ورك تايم�ز” أن نحو 
مليون دوالر أميركي قدمتها وكالة االستخبارات 
لصن�دوق  “سي.آي.اي�ه”  األميركي�ة  المركزي�ة 
حكوم�ي أفغان�ي سري انته�ت إلى أي�دي تنظيم 
“القاعدة” في العام 2010 حين استخدمت لسداد 

فدية إلطالق سراح ديبلوماسي أفغاني.
وقال�ت الصحيفة إن زعيم تنظي�م “القاعدة” 
اسامة ب�ن الدن س�اوره القلق في البداية بش�أن 
األم�وال خوفاً من أن تك�ون “سي.آي.ايه” علمت 
بأم�ر األم�وال وسممته�ا أو لوثتها باإلش�عاع أو 
زودتها بجه�از للتعقب واقترح تحويل المبلغ إلى 

عملة أخرى.
واضافت الصحيف�ة إنه تم العثور على رسائل 
بش�أن س�داد الفدية، خ�الل الهجوم الذي ش�نته 
القوات الخاصة التابعة لمشاة البحرية األميركية 
عل�ى مقر اقامة ب�ن الدن في المجم�ع الذي كان 
يقي�م به في ابوت اباد في باكستان، حيث اغتالته 
ف�ي العام 2011. وقدمت ه�ذه الرسائل كأدلة في 
محاكم�ة عاب�د نصير ال�ذي أدين هذا الش�هر في 

نيويورك بدعم اإلرهاب والتخطيط لتفجير مركز 
للتسوق في مانشستر في انجلترا.

وذك�رت الصحيف�ة أن عب�د الخال�ق فرح�ي 
ك�ان القنصل الع�ام ألفغانستان في بيش�اور في 
باكست�ان حي�ن اختطف ف�ي الع�ام 2008 وسلم 
لتنظي�م “القاع�دة”. وأفرج عنه بع�د ذلك بعامين 
بعد أن دفعت أفغانست�ان للتنظيم خمسة ماليين 
دوالر خمسه�ا م�ن أموال قدمته�ا “سي.آي.ايه” 
لصن�دوق للحكومة األفغانية ك�ان يتلقى دفعات 

نقدية من الوكالة شهرياً.
وقالت الصحيفة إن مس�ؤوال بفي “القاعدة” 
كت�ب رسالة لب�ن الدن قال فيها إن أم�وال الفدية 
يمك�ن أن تستخ�دم لش�راء أسلح�ة والحتياجات 
ميداني�ة ولدفع مبالغ مالية ألسر مقاتلي التنظيم 

المحتجزين في أفغانستان.
وذك�رت “نيوي�ورك تايم�ز” أن األم�وال التي 
سلمتها “سي.آي.ايه” للقص�ر الرئاسي األفغاني 
في عهد الرئيس السابق حامد قرضاي استخدمت 
لش�راء تأييد أمراء الفصائل ومش�رعين وغيرهم 
ال�ى جان�ب س�داد تكالي�ف رح�الت ديبلوماسية 

سرية وسكن مسؤولين كبار.

أموال من »يس آي ايه« إىل »القاعدة«
    بغداد/ المستقبل العراقييف كابول

روى رهين�ة أسبان�ي ساب�ق ان تنظيم 
»داعش« جمع 23 رهين�ة من 11 جنسية، 
قت�ل سبعة منهم في سجن في سوريا مثل 

معتقل غوانتانامو االميركي.
وفي روايته التي نش�رتها صحيفته »ال 
موندو« كشف الصحافي خافيير اسبينوزا 
الذي افرج عنه في 29 مارس 2014، للمرة 
االول�ى تفاصي�ل قت�ل الرهين�ة الروس�ي 

سيرغي غوربونوف الذي فقد في 2013.
واف�اد الصحاف�ي االسباني ان�ه احتجز 
لع�دة اش�هر ف�ي في�ال بش�مال حل�ب مع 
22 اوروبي�ا واميركي�ا وسيدة م�ن اميركا 
الالتينية لم يع�رف هويتها حتى افرج عنه 

في 23 مارس 2014.
وق�ال اسبين�وزا ان التنظي�م االسالمي 
المتط�رف جم�ع الرهائ�ن م�ن العاملي�ن 
االنسانيي�ن والصحفيين ف�ي سجن واحد 
اراده ش�بيها بسجن غوانتانامو االميركي 
في كوبا حي�ث اودع مقاتل�ون اسالميون 

متطرفون اوقفوا في افغانستان.

ونق�ل الصحاف�ي االسباني ع�ن زميله 
االميرك�ي جيمس فولي ال�ذي اعتقل معه 
بع�د خطف�ه ف�ي نوفمب�ر 2012 واع�دم 
ف�ي اغسط�س 2014 »انه ك�ان لديهم هذا 

المشروع منذ فترة طويلة، بحسب فولي.
الشيخ العراقي )رئيس الحراس( قال لنا 
من�ذ البداية انهم يري�دون اعتقال الغربيين 
ف�ي سج�ن يخض�ع لحراسة مش�ددة مع 
كامي�رات والعدي�د م�ن الحراس وق�ال لنا 
انن�ا سنمض�ي فيه وقت�ا طوي�ال الننا اول 

المعتقلين«.
واضاف انه لزم الصمت منذ االفراج عنه، 
وكذل�ك زميل�ه المصور ريك�اردو غارسيا 
فيالنوف�ا والصحف�ي ف�ي بيريوديك�ا دي 
كاتالونا م�ارك مارجينيدس الذي بدا االحد 
روايته لالح�داث، الن الحراس هددوا بقتل 
رهائ�ن آخرين اذا تحدثوا »قبل االنتهاء من 
كل ش�يء«.وقال لهم احد الحراس “الشيخ 
اطل�ق عليه رصاصة متفج�رة في الرأس.. 
ق�د يكون هذا مصيرك�م او سنجبركم على 
دفن�ه وحفر قب�ر جديد الرسالك�م لتناموا 

بجانبه”.

غوانتانامو »داعيش« يف سوريا

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت سف�ارة الوالي�ات المتحدة في الري�اض تعليق 
خدماتها القنصلي�ة في السعودية ليومين بسبب مخاوف 
أمني�ة، بعي�د تحذيره�ا م�ن خطر تع�رُّض عم�ال النفط 
الغربيي�ن لهجم�ات او عملي�ات خطف من قب�ل جماعات 

“إرهابية”.
وقالت السفارة، في بيان على موقعها االلكتروني، إن 
كل الخدمات ف�ي الرياض وفي القنصليتي�ن األميركيتين 
ف�ي ج�دة والظه�ران معلّقة األح�د واالثني�ن. وحّثت كل 
المواطني�ن األميركيي�ن عل�ى اتخاذ احتياطي�ات إضافية 
لدى التنّقل في السعودية. ولم يش�ر البيان إلى طبيعة هذا 

التهديد.
وأضاف البيان أن “كل المواطنين األميركيين مدعوون 
إل�ى التزام الح�ذر واتخاذ اجراءات وقائي�ة إضافية خالل 

تنقلهم في السعودية والحّد من سفرهم داخل البالد”.
وتأتي هذه التحذيرات واإلجراءات بعد أيام على تحذير 
أصدرته السفارة من خط�ر تعّرض عمال النفط الغربيين 
لهجم�ات أو عمليات خطف من قب�ل جماعات “إرهابية” 

في السعودية.
وكش�فت السفارة ف�ي تحذيرها الساب�ق يوم الجمعة 
الماض�ي، عن ورود معلومات تفي�د “أنه ابتداء من مطلع 
آذار الحالي، فان أش�خاصاً يرتبطون بمنظمة إرهابية قد 

يقومون بهجمات أو عمليات خطف...”.
وتوّقع�ت السفارة أن تستهدف ه�ذه الهجمات “عمال 
نف�ط غربيين ق�د يكون م�ن بينهم مواطن�ون أميركيون 
يعملون في شركات النفط في المنطقة الشرقية”.ونقلت 
محطة “فوكس ني�وز” عن مصدر في االستخبارات قوله 
إن ه�ذا التهديد “خطير بما يكفي لجعل هذه المنش�آت ال 
تستخ�دم إال الموظفي�ن األساسيين فقط خ�الل اليومين 
المقبلين”. ولم ُتحّدد السفارة مصدر التهديدات وقالت إنه 

ال تتوافر حالياً تفاصيل عن الهجمات المتوقعة.

إغالق السفارة األمريكية
يف السعودية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اتهم وزير الخارجية األميركي جون 
كيري رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين 
نيتنياه�و، بأنه هو م�ن “ورط” الرئيس 
االمريك�ي الساب�ق جورج ب�وش، بغزو 
الع�راق، وذلك في محاولة جديدة للتأثير 
على المسؤول اليهودي المتش�دد وثنيه 
عن إلقاء خط�اب أمام الكونكغرس، من 

دون موافقة البيت األبيض.
ج�اء ذل�ك خ�الل جلس�ة استم�اع، 
تحدث فيه�ا كيري أمام لجن�ة العالقات 
الخارجي�ة ف�ي الكونغ�رس، بحسب ما 
 The أوردت صحيف�ة النيو ي�ورك تايمز
New York Times األميركي�ة، واطلعت 

عليه “المستقبل العراقي”.
وقال الوزير األميركي، أن “نيتنياهو 
ألق�ى خطابا أمام الكونغ�رس في أيلول 
2002، وكان متحمسا فيه وصريحاً في 
كالمه بأهمية غزو العراق، بقيادة جورج 
بوش”، مش�يراً إلى أن “الجميع يعلمون 

ما حصل بعد اتخاذ ذلك القرار”.
“ش�ريطاً  أن  الصحيف�ة،  وذك�رت 
فيديوياً لحديث نيتنياهو أمام الكونغرس 

سنة 2002، قبل ستة أشهر من بدء قصف 
إدارة بوش للعاصمة بغداد، أظهره وهو 
يؤك�د صواب خيار غزو العراق صحته”، 
مبينة أن “نيتنياهو كش�ف بخطابه عن 
دعمه الق�وي للغ�زو األميرك�ي للعراق 
لإلطاح�ة بالرئي�س ص�دام حسي�ن، إذ 
قال إذا اسقطتم ذل�ك النظام فأنا أضمن 
لكم ح�دوث أصداء ايجابي�ة ضخمة في 

المنطق�ة، واعتقد أن الش�عوب في دول 
أخ�رى مج�اورة، مث�ل إي�ران وغيرها، 
سيدركون أن مث�ل تلك األنظمة الطاغية 
ستزول .” وأوضح�ت تايمز، أن “رئيس 
وزراء اسرائي�ل نيتنياه�و، يسع�ى إل�ى 
إلقاء خطاب مثير للجدل في الكونغرس، 
االسب�وع المقب�ل، وسط انتق�ادات من 
لينص�ح  األميركي�ة،  اإلدارة  مسؤول�ي 

البرلمانيي�ن األميركيي�ن بالع�دول ع�ن 
الموافقة على االتفاق الوشيك مع إيران 
بشأن برنامجها النووي، وهو تحرك أثار 
غضب البيت األبيض وأعضاء الكونغرس 
م�ن الديمقراطيين، وقس�م من مناوئي 
نيتنياهو السياسيين في اسرائيل أيضاً” 

.
ونقلت الصحيفة، عن “مسؤولين في 
اإلدارة األميركي�ة أعربوا عن امتعاضهم 
للزيارة، عادين أنها ذات دوافع سياسية 
وتش�كل انتهاك�ا بروتوكولي�ا، كونه�ا 
ستح�دث قبي�ل االنتخاب�ات االسرائيلية 
المزم�ع إقامته�ا ف�ي ال��17 م�ن آذار 

المقبل” .
وفق�اً  نيتنياه�و،  إل�ى  واستن�ادا 
للصحيفة، فإن “خطاب�ه يعتبر محاولة 
نهائية لمنع اتفاق سيئ، سيؤدي بإيران 
للحص�ول عل�ى ق�درات نووي�ة، وربما 
إنت�اج أسلحة نووية ق�د تستخدمها ضد 
اليهودي�ة”. وكانت مستش�ارة  الدول�ة 
األمن القومي األميركي، سوزان رايس، 
أكدت، إن قبول رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامي�ن نتنياه�و دعوة إللق�اء خطاب 
أمام الكونغ�رس من دون موافقة البيت 

األبي�ض سيك�ون ل�ه “أثر مدم�ر” على 
العالقات األميركية اإلسرائيلية.

يذك�ر أن مساع�دي وزراء خارجي�ة 
أي�ران ومجموع�ة خمس�ة زائ�د واحد، 
جدی�دة  جول�ة  الماض�ي  األح�د  أنه�وا 
م�ن المفاوض�ات استغرقت ثالث�ة أيام 
بمدينة جنيف السويسرية، حضرها زير 
الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، 
ونظيره األميركي جون كيري، فضالً عن 
رئیس منظم�ة الطاقة الذری�ة اإلیرانیة 

ووزير الطاقة األميرکي.
وش�ارك في تل�ك المباحث�ات أيضاً، 
سیرغي ریابکوف من روسیا، وسایمون 
غیس م�ن بریطانیا، وندی ش�یرمن من 
أميرکا، وهانس دیتر لوکاس من ألمانیا، 
ونیک�الس دوریفیر من فرنس�ا، ووانغ 
من الصی�ن، وهیلغا ش�میت من االتحاد 
األوروبي، في حين مثل عباس عراقجي 

ومجید تخت روانجي الوفد اإليراني.
أميركية  دبلوماسية  وأفادت مصادر 
وإيراني�ة، بحس�ب المص�ادر اإلعالمية، 
بأن المحادثات حققت “تقدماً طفيفاً”، 
لكنها أكدت أن الطري�ق “ما يزال طويالً 

جداً للتوصل إلى اتفاق”.

كريي يتهم نيتنياهو بـ »توريط« بوش بغزو العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال وزير الخارجية األمريكي ج�ون كيري، أمس األحد، 
ب�أن الواليات المتح�دة على استعداد للتف�اوض مع الرئيس 
السوري بش�ار األسد في إطار اتفاقي�ة جنيف إلنهاء األزمة 

السورية.
وأوضح كيري ف�ي مقابلة أنه “حسنا، علينا أن نتفاوض 
ف�ي النهاية، كنا دائما مستع�دون للتفاوض في إطار مؤتمر 
جني�ف 1”، مضيف�ا أن واش�نطن عمل�ت بكل ق�وة من أجل 

)إحياء( الجهود للتوصل إلى حل سياسي إلنهاء الحرب”.

واشنطن مستعدة للتفاوض مع األسد 
إلهناء األزمة السورية
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الرشكة العامة الدارة النقل الخاص
قسم االمالك والعقارات

اعالن رقم )2999(
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن الرشك�ة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة 
علنية لتاجري املشيدات املدرجه ادناه يف محافظة )البرصة( 
يف الي�وم )الخامس عرش( تبدأ اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش 
االع�الن وفقا لقانون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم )21( 
لسن�ة 2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم 

الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5,000( دينار غري قابلة للرد.
فع�ى الراغبني الحض�ور يف الساعة الحادي�ة عرش يف قسم 
الرشك�ة يف محافظة البرصة عى ان يقدم  املزايد كتاب يؤيد 
براءة ذمت�ه من الرضيبة وهوية االح�وال  املدنية والبطاقة 
التمويني�ة وش�هادة الجنسي�ة وبطاق�ة السك�ن )النس�خ 
االصلي�ة( وبدفع التامينات  القانونية البالغة 20% مرضوبا 
يف عدد سنني العقد بصك مصدق، وكذلك يتحمل الناكل فرق 
البدل�ني يف عدد سن�ني العقد، ويف حالة موع�د املزايدة عطلة 

رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيج�ار ملدة سنتان عدا الفقرة )3( ملدة سنة واحدة ... 
ويدفع بدل االيجار  عى شكل قسط واحد لكل سنة

رئاسة ديوان الوقف السني
هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني

فرع محافظة كركوك
اعالن

استنادا لقانون املزايدات واملناقصات الخاصة باالوقاف املرقم 
45 لسنة 1969

تعلن هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني )للمرة الثالثة( 
ع�ن اجراء  مزاي�دة علنية يف مقر  فرع هيئ�ة ادارة واستثمار 
اموال الوقف السني يف كركوك لتاجري بناية فندق قرص كركوك 
م�ع ملحقاتها ع�ى القطعة املرقمة )9 ص�اري كهية( وببدل 
ايج�ار سنوي مق�داره )250,000,000( مائت�ان وخمسون 
ملي�ون دينار باسلوب االج�ارة الطويلة ومل�دة )20( عرشون 

سنة من ضمنها مدة التاهيل البالغة )1( سنة واحدة.
*مبلغ التاهيل =  )2,666,385,000( ملياران وستمائة وست 
وست�ون ملي�ون وثالثمائة وخم�س وثمانني ال�ف دينار وفق 
الكش�ف الهنديس املعد من قبل الهيئة ويتعهد من ترسو عليه 
املزايدة بتقديم كش�ف تاهيل اضايف للمح�الت واملسبح بمبلغ 
)300,000,000( ثالثمائ�ة مليون دينار فيكون مبلغ التاهيل 
الكيل للفندق واملحالت واملسب�ح )2,966,385,000( ملياران 
وتسعمائة وستة وستون مليون وثالثمائة وخمسة وثمانون 

الف دينار 
*فعى الراغبني م�ن الرشكات واملكاتب املعتمدة يف االش�راك 
باملزاي�دة مراجع�ة مقر املديري�ة خالل )14( اي�ام قبل موعد 
املزاي�دة لالط�الع عى الكش�وفات وال�رشوط الخاص�ة بذلك 
لتثبي�ت موقفهم يف الدائرة مستصحب�ني معهم املستمسكات 
الشخصية )بطاقة السكن والبطاقة التموينية  وهوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية اصلية( للمدير املفوض.
*يك�ون موعد املزايدة الساع�ة )10( من صباح يوم )االثنني( 

املوافق 2015/3/30.
م�ع مالحظة امل�ادة )18( م�ن نظ�ام املزاي�دات واملناقصات 
الخاصة باالوق�اف والتي منعت املسؤولني واملوظفني يف دوائر 
االوقاف واقاربهم من الدرجة الرابعة من االش�راك يف املزايدة  

وكذلك املدينني لجهة حكومية.

مدير الفرع

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية/فرع النجف 

اعالن مناقصة رقم/ 1 لسنة 2015 
تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية/ فرع النجف 
االرشف ع�ن اع�الن مناقص�ة تنظيف مق�ر بناية 
فرع النجف االرشف واالقسام والش�عب التابعة له 
)مرك�ز توزي�ع النجف/ وحدة القط�ع يف مستودع 
نف�ط النج�ف الجديد/ وش�عبة املخازن/ وش�عبة 
النقل( فعى جميع املكاتب التخصصية واملتعهدين 
الراغبني باالش�راك باملناقصة مراجعة مقر الفرع 
الكائن يف محافظة النج�ف االرشف/ حي السالم/ 
ق�رب الكراج الش�مايل لغ�رض االط�الع والحصول 
ع�ى رشوط املناقص�ة لقاء مبلغ ق�دره )50000( 
خمسون الف دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات 
يف مقر بناية فرع النجف الكائنة يف محافظة النجف 
حي السالم/ مجاور الكراج الشمايل وان اخر موعد 
لقبول العطاءات الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
االحد املصادف 5 / 4 / 2015 ويف حالة مصادفة اخر 
ي�وم عطلة رسمية يستمر االعالن اىل مابعد العطلة 
ويعت�ر اليوم الذي ييل العطلة اخ�ر يوم للمناقصة 
ويلتزم املناق�ص بتقديم التأمين�ات االولية بنسبة 
)1 %( ع�ى ش�كل صك مص�دق او خط�اب ضمان 
ص�ادر عن مرصف معتمد يف الع�راق نافذ ملدة ستة 
اشهر وسوف يهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 
الخر اعالن عن املناقصة. يكون تنفيذ املناقصة عى 

حساب )ح/ 3269( مصاريف خدمية.

اعالن
قدم املدعي كنعان صوجر كاظم  
طلب�ا يروم في�ه تبديل لقبه من 
الزبي�دي اىل العن�زي  فمن لديه 
اع�راض عى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 21 
م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي مسلم صوجر كاظم  
طلب�ا يروم في�ه تبديل لقبه من 
الزبي�دي اىل العن�زي  فمن لديه 
اع�راض عى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 21 
م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

مجلس القضاء االعى
استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 

النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد: 336/ب2015/4
التاريخ: 2015/3/15

اعالن 
اىل املدع�ى عليه�ا /وف�اء ويف 
رمض�ان   اق�ام علي�ك  املدعي 
االسك�ان  ملؤسس�ة  املف�وض 
التعاونية chf اضافة لوظيفتة 
الدع�وى البدائية املرقمة اعالة 
الزام�ك  فيه�ا  يطل�ب  وال�ذي 
 1586 وق�درة  مبل�غ  تسدي�د 
وست�ة  وخمسمائ�ة  $ال�ف 
امريك�ي  دوالر  وثمان�ون 
وملجهولية محل اقامتك حسب 
ماج�اء  برشح املبلغ القضائي 
الب�رصة  ب�داءة  محكم�ة  يف 
واشعار املجلس البلدي ملنطقة 
الصفاة يف البرصة علية قررت 
هذة املحكم�ة تبليغك اعالنا يف 
صحيفت�ني يوميتني رسميتني 
املرافع�ة املصادف يوم  بموعد 
ع�دم  وعن�د   2015/3/23
حض�ورك  اوارس�ال من ينوب 
تج�ري  س�وف  قانون�ا  عن�ك 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد ن�ور الجناب�ي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

الكوفة 
العدد526/ش2015/2

التاريخ 2015/3/15
اعالن

اىل املدع�ى علي�ة /سم�ري عب�د 
الزهرة جاسم

اقامة املدعية /رشا وحيد عيدان 
الدعوى املرقمة اعالة امام هذة 
املحكمة تطلب فيها التفريق من 
املدعى علية /سمري عبد الزهرة 
جاسم للهج�ر وملجهولية محل 
اقامتك فق�د تقرر تبليغك اعالنا 
يف صحيفتني محليتني للحضور 
ام�ام ه�ذة املحكم�ة يف موع�د 
املرافع�ة املواف�ق 2015/3/22 
التاسع�ة صباحا وعند  الساعة 
عدم حض�ورك اومن ينوب عنك 
قانون�ا فسوف تج�ري املرافعة 
وف�ق  وعلن�ا  غيابي�ا  بحق�ك 

القانون 
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد1937/ب2014/5
التاريخ2015/3/10

اعالن 
1/نم�ري  عليهم�ا  املدع�ى  اىل 
ش�اكر عب�د الحسني2/محم�د 
الحس�ني   عب�د  اله�ادي  عب�د 
اصدرت ه�ذة املحكم�ة قرارها 
 2 0 1 4 /5 ب /1 9 3 7 ملرق�م ا
 2014/9/17 يف  وامل�ؤرخ 
بتسدي�د  الزامكم�ا  واملتضم�ن 
2259$)الف�ان  وق�درة  مبل�غ 
وخمس�ون  وتسع�ة  ومائت�ان 
املدي�ر  لصال�ح  امريك�ي  دوالر 
االسك�ان  ملؤسس�ة  املف�وض 
التعاونية  c.h.f اضافة لوظيفتة 
وملجهولية مح�ل اقامتكما كما 
ج�اء يف رشح املبلغ القضائي يف 
محكم�ة ب�داءة الحلة واش�عار 
االبراهيمي�ة  منطق�ة  مخت�ار 
واملاش�طة يف الحلة علية قررت 
هذة املحكم�ة تبليغكما بالقرار 
محليتني  بصحيفت�ني  الغياب�ي 
يوميت�ني ولكما ح�ق االعراض 
واالستئناف والتمييز عى القرار 
املذكور اعالة ضمن املدة املحددة 
سيكتس�ب  وبعكس�ة  قانون�ا 
الق�رار الدرج�ة القطعي�ة وفق 

االصول 
القايض

اعالن
قدم املدعي مليار احمد دحام  
طلبا يروم في�ه تبديل اسمه 
من ملي�ار اىل منار فمن لديه 
اعراض عى الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
س�وف ينظر بالدع�وى وفق 
احك�ام امل�ادة 21 من قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

 / الع�ام  الجنسي�ة  مدي�ر 
وكالة

اعالن
ق�دم املدع�ي بك�ر حم�اده 
حامد  طلبا ي�روم فيه تبديل 
اسمه من بك�ر اىل كرار فمن 
لديه اع�راض ع�ى الدعوى 
املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
خ�الل م�دة اقصاه�ا عرشة 
اي�ام وبعكسه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفق احك�ام املادة 
21 من قانون االحوال املدنية 
رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

 / الع�ام  الجنسي�ة  مدي�ر 
وكالة

اعالن
ق�دم املدع�ي سفي�ان مجيد 
في�ه  ي�روم  طلب�ا  حمي�د  
تبدي�ل اسمه م�ن سفيان اىل 
يوس�ف  فمن لدي�ه اعراض 
ع�ى الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكسه سوف 
ينظر بالدع�وى وفق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االحوال 
املدنية رق�م 65 لسنة 1972 

املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

 / الع�ام  الجنسي�ة  مدي�ر 
وكالة

فقدان
فقدت مني  هوية غرفة تجارة 
البرصة بأسم) ف�ارس حميد 
كاظم (ع�ى من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
ق�دم املدع�ي عبد املل�ك رعد 
هاشم  طلبا يروم فيه تبديل 
اىل  املل�ك   اسم�ه م�ن عب�د 
مصطفى  فمن لديه اعراض 
ع�ى الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكسه سوف 
ينظر بالدع�وى وفق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االحوال 
املدنية رق�م 65 لسنة 1972 

املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

 / الع�ام  الجنسي�ة  مدي�ر 
وكالة

فقدان
فقدت هوي�ة الرشكة العامة 
لتجارة امل�واد الغذائية بأسم 
/ كام�ل كم�ر سويل�م فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من 
كلية الفارابي الجامعة بأسم 
/ عب�د الله حماد حميد فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

فقدان باج
فقد الب�اج الصادر من وزارة 
العدل دائرة االصالح العراقي 
بأس�م / زينب قي�س ناجي 
رقم املوبايل 07704353440 
فم�ن يعثر علي�ه تسليمه اىل 

جهة االصدار .

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من 
السي�د )زعيبل عص�ام داود( 
الذي يطلب في�ه تبديل االسم 
م�ن )زعيب�ل( اىل )عيل( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة اي�ام وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احك�ام امل�ادة 21 م�ن 
القان�ون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عى الطل�ب املقدم من 
السي�د )م�روان عم�ر عبد 
الست�ار( ال�ذي يطل�ب فيه 
تبدي�ل االس�م املج�رد م�ن 
)م�روان( اىل )ع�يل( فم�ن 
لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 
ايام وبعكسه سوف  عرشة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنسي�ة  مدي�ر 
وكالة

اعالن
بناء عى الطل�ب املقدم من 
السيد )عم�ر مجبل حاتم( 
تبدي�ل  في�ه  يطل�ب  ال�ذي 
االسم املجرد من )عمر( اىل 
لديه اعراض  )عمار( فمن 
املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
خ�الل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
الطل�ب  يف  املديري�ة  ه�ذه 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنسي�ة  مدي�ر 
وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من 
السيد )عارف عريبي هوير( 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل 
اللق�ب م�ن )السكيناوي( 
اىل )الخزاع�ي( فم�ن لديه 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف 
يف  املديري�ة  ه�ذه  تنظ�ر 
الطل�ب وفق احك�ام املادة 
21 م�ن القان�ون االح�وال 
املدنية رقم 65 لسنة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدي�ر الجنسي�ة العام�ة/ 

وكالة

اعالن
املق�دم  الطل�ب  بن�اء ع�ى 
م�ن السيد )نعم�ة جخيور 
درب�اش( ال�ذي يطل�ب فيه 
تبديل اللق�ب من )الجمايل( 
اىل )الزي�داوي( فم�ن لدي�ه 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديري�ة خالل مدة اقصاها 
عرشة اي�ام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احك�ام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنسي�ة  مدي�ر 
وكالة

فقدان
فق�د من�ي  وص�ل القبض 
الحكومي وامانات والصادر 
م�ن بلدي�ة الب�رصة املرقم 
 /  9  /  4 يف   )235997(
 )650,000( وبمبلغ   2012
ال�ف دين�ار وبأس�م )ع�يل 
حسن مثن�ى( عى من يعثر 
جه�ة  اىل  تسليم�ه  عليه�ا 

االصدار.

اعالن
بناء عى الطل�ب املقدم من 
السيد )م�وىس عبد اللطيف 
نعم�ة( ال�ذي يطل�ب في�ه 
تبديل اللق�ب من )الظاملي( 
لدي�ه  فم�ن  )املدن�ي(  اىل 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديري�ة خالل مدة اقصاها 
عرشة اي�ام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احك�ام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنسي�ة  مدي�ر 
وكالة

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة غرفة 
تجارة الب�رصة بأسم) وائل 
صباح نوري (عى من يعثر 
عليه�ا تسليمه�ا اىل جه�ة 

االصدار.

اعالن
بناء ع�ى الطل�ب املقدم من 
محس�ن  )حس�ني  السي�د 
خنج�ر( ال�ذي يطل�ب في�ه 
تبدي�ل اللقب م�ن )الحلفي( 
اىل )الحسين�ي( فم�ن لدي�ه 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احك�ام امل�ادة 21 من 
القانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنسي�ة  مدي�ر 
وكالة

محكمة بداءة كركوك
العدد: 45 / ب2 / 2015 

قررت محكمة بداءة كركوك 
 2015  /  2  /  26 بتاري�خ 
ويف الدع�وى املرقم�ة اع�اله 
بتمليك املدع�ي )محمد فؤاد 
رفي�ق( تم�ام العق�ار املرقم 
خ.ت   54 م   1856  /  21
حكما غيابيا قابال لالعراض 
والتميي�ز وملجهولي�ة مح�ل 
تبليغ�ك  تق�رر  ل�ذا  اقامت�م 
اعالن�ا بصحيفتني رسميتني 
س�وف  وبعكس�ه  يوميت�ني 
الدرج�ة  الق�رار  يكتس�ب 

القطعية.
القايض
يوسف طلعت الحاج عزت

محكمة بداءة كركوك
العدد: 524 / ب3 / 2015 

باس�ل  علي�ه/  املدع�ى  اىل 
ياسني خلف - يسكن كركوك 
1 حزيران رقم ال�دار 510 / 

 1723
اقام�ت املدعية )نضال احمد 
املرقم�ة  الدع�وى  ك�رون( 
اع�اله تتطل�ب فيه�ا الحكم 
بتمليكه�ا تمام العقار املرقم 
510 / 1723 م 39 تسع�ني 
وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
يوميتني بالحض�ور يف موعد 
املرافعة املص�ادف يوم 25 / 
3 / 2015 وبعكس�ه س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا.
القايض

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

المالحظاتتاميناتاسم العقارت

1
محل رقم 1 يف مراب ام 

قرص
234,000 الف 

دينار

2
محالت رقم 

8/6/5/4/3/2 يف 
مراب ام قرص

270,000 الف 
دينار

لكل محل

3
االكشاك رقم 2/1 يف 

مراب ام قرص
90,000 الف 

دينار
لكل كشك

م.ر. مهندسني
عبد اجلبار حايل عبيد

مدير فرع النجف االرشف
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النقل تدرس عروضًا عاملية لرشاء طائرات جديدة
     بغـداد/المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، امس االحد، أنها 
تتابع مش�روع طباعة القرآن الكريم بلغة “برايل” للمكفوفين 
في الع�راق، مؤكدة قرب طبعه وتوزيعه عل�ى المكفوفين بعد 

اعتماده رسمياً من الجهات المختصة.
وقال�ت مديرة دائرة رعاي�ة ذوي االحتياجات الخاصة عبير 
مه�دي، إن “الدائرة قامت باج�راء متابعة لعمل اللجنة الخاصة 
بتنقيح القرآن الكريم بلغة برايل الذي يعد اول مشروع لطباعة 

المصحف الشريف للمكفوفين في العراق”.
وأضاف�ت مهدي ان “الدائرة ش�كلت لجنة من تسعة اعضاء 
تتضم�ن تدريسيي�ن بلغ�ة برايل وفنيي�ن واعضاء م�ن المركز 
الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان الوقف الش�يعي للمباش�رة 

بطباعة القرآن بلغة برايل لغرض توزيعه على المكفوفين”.
وأوضحت مهدي أن “طباع�ة الكتاب الكريم تمت في مركز 
الحاسبة واالنترنت ف�ي معهد النور للمكفوفين التابعة للدائرة 
حي�ث مرت العملية بثالث مراحل للتنقيح والتصحيح تمت على 
ايدي خبراء بلغة برايل وترتيل القرآن ليتم بعدها طبعه وتوزيعه 

على المكفوفين بعد اعتماده رسمياً من الجهات المختصة”.
ولغ�ة بريل ه�ي طريقة كتاب�ة اخترعه�ا الفرنسي “لويس 
بريل”، كي يستطي�ع المكفوفين القراءة، حيث يجعل الحروف 
رموزاً ب�ارزة على الورق مما يسمح بالقراءة عن طريق حاسة 

اللمس.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الزراعة 
فالح حس�ن زيدان، عن 
وض�ع وزارت�ه خط�ط 
لمضاعفة  إستراتيجي�ة 
ف�ي  الزراع�ي  اإلنت�اج 
عموم العراق باستخدام 

التقنيات الحديثة.
إن  زي�دان،  وق�ال 
الزراعة وضعت  “وزارة 
إستراتيجي�ة  خطط�ا 
قصي�رة األم�د وطويلة 

ومتوسطة األمد لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
وأوض�ح زي�دان أن “الخط�ة قصي�رة األم�د تمت�د سنتي�ن 
والمتوسط�ة خمس سن�وات والطويلة عش�ر سن�وات لتنفيذ 
برامج نتمكن من خالله�ا مضاعفة اإلنتاج الزراعي في العراق 
ع�ن طريق استخدام تقني�ات الري والمككن�ة الحديثة والبذور 
المحسنة”.وك�ان رئي�س البرلم�ان سليم الجب�وري أكد، امس 
االول السب�ت، أن دع�م الفالحين يمث�ل اللبنة األول�ى لالرتقاء 
بالقط�اع الزراع�ي بالتزام�ن مع وض�ع خطط ثابت�ة لتطوير 
الكوادر الزراعية، فيما ش�دد على أهمية استثمار آخر التقنيات 
الحديثة في المجال الزراعي وتوفير مقومات دعمه، وذلك خالل 
لقائه وزير الزراع�ة فالح حسن زيدان.يذكر أن مجلس الوزراء 
قرر في )10 ش�باط 2015(، منح وزارة الزراعة صالحية منح 
اإلج�ازات للش�ركات الخارجي�ة الستيراد األسمدة وبإش�راف 
الوزارة مباش�رة، مبينا أنه اشترط وضع الوزارة ضوابط لمنح 

اإلجازة وأن تكون من المنافذ والموانئ الجنوبية.

العمل تطبع نسخ القرآن الكريم 
للمكفوفني

وزير الزراعة يعلن وضع خطط 
إسرتاتيجية ملضاعفة اإلنتاج الزراعي

     بغداد/المستقبل العراقي

أكد وزير النقل باقر جبر الزبيدي، 
امس االحد، أن الوزارة ما تزال تدرس 
العق�ود الت�ي تلقته�ا من الش�ركات 
العالمية للحصول على طائرات جديدة 
الختيار األفضل منها، فيما أش�ار إلى 
أن العقد مع شركة )بوينغ( سيستمر 
حتى الع�ام 2018 لتسل�م 40 طائرة.

وقال باقر جبر الزبيدي، إن “الوزارة لم 
توقع حتى اآلن أي عقد لشراء طائرات 
من أي دولة”، مبينا أن “الوزارة تلقت 
عدة عروض من شركة اير باص تقوم 
بدراستها حالي�اً ومقارنتها بتلك التي 
وبومباردييه”.وأضاف  بوينغ  قدمتها 
الزبيدي، أن “هيئة ال�رأي في الوزارة 
هي من سيتخذ قرار ش�راء الطائرات 
المناسب�ة”، مش�يرا إل�ى أن  الوزارة 
سب�ق أن تعاقدت خالل الع�ام 2008، 
مع ش�ركة بوينغ لتزويده�ا بأربعين 
2018”.واك�د  الع�ام  حت�ى  طائ�رة، 
الزبيدي أن “الخطوط الجوية العراقية 
ستك�ون واح�دة م�ن أكب�ر ش�ركات 
الطي�ران في المنطق�ة بعد إكمال ذلك 
العقد”.يش�ار إلى أن وزير النقل باقر 
الزبي�دي أعلن في )ال�26 من ش�باط 
2015(، ع�ن تسلم الع�راق 13 طائرة 
م�ن ن�وع بوين�غ، خ�الل ع�ام 2015 
الحال�ي، وفي حين كش�ف عن وجود 
مفاوضات مع ش�ركة ايرباص لشراء 
طائرات منها، أكد أن الخطوط الجوية 
العراقية دعمت الموازنة العامة للدولة 

لعام 2015 ب�450 مليون دوالر.

    المستقبل العراقي / عادل الالمي

نفت وزارة االعم�ار واإلسكان,امس االحد,االنباء 
الت�ي تحدث�ت عن توق�ف صندوق االسك�ان عن منح 
القروض,كاش�فة ع�ن وض�ع خط�ط لس�د النق�ص 
العجز الحاصل في ميزانية الصندوق لضمان ش�مول 
اكب�ر ع�دد م�ن المواطنين,مبين�ة ان ه�ذه القروض 
اسهم�ت في بناء اكثر من 12 الف وحدة سكنية خالل 
الع�ام الماضي 2014,وقال مصدر ف�ي اعالم الوزارة 
ل�”المستقب�ل العراق�ي”, انه” ال صح�ة لإلنباء التي 
تداولته�ا بعض وسائ�ل اإلعالم حول إيق�اف استالم 
معامالت المواطنين المستفيدين من قروض صندوق 
اإلسكان لع�ام 2015 “, مؤكدا أن “الصندوق مستمر 
بترويج معامالت منح القروض”.وأضاف ان “الوزارة 
حريص�ة على ش�مول اكبر ع�دد م�ن المواطنين في 
قروض صندوق اإلسكان رغم قلة الميزانية المرصودة 
للوزارة هذا العام”، مش�يرا إل�ى ان” الوزارة وضعت 
ع�دة خطط لسد العجز الحاصل ف�ي ميزانية صندوق 
أإلسكان”. وتابع ان” صندوق اإلسكان يتصدى الزمه 
السك�ن عبر سلسلة من االنجازات ساهمت في زيادة 
الوح�دات السكنية بتنمي�ة االص�ول العقارية”,الفتا 
الى ان الصندوق بات يحم�ل في مضامين عمله ابعاد 
اجتماعي�ة من خالل سعيه للحف�اظ على تكوين بنية 

مجتمعية متماسكة “.

األعامر تنفي توقف منح قروض 
صندوق االسكان

صناعة البطاريات تدعو لرشاء منتجاهتا وتفعيل 
قانون محاية املنتج املحيل

   بغداد/المستقبل العراقي 

دعت الش�ركة العام�ة لصناعة البطاري�ات احدى 
ش�ركات وزارة الصناعة والمعادن، دوائ�ر الدولة الى 
ش�راء منتجاته�ا، مطالب�ة  ف�ي الوقت ذات�ه بتفعيل 
قان�ون حماي�ة المنتج المحل�ي والزام دوائ�ر القطاع 
العام باقتنائه.وقال معاون مدير عام الش�ركة سعدي 
هاش�م في بيان صحفي, ان “الش�ركة لديها مخزون 
م�ن انت�اج البطاري�ات بكاف�ة انواعه�ا وإحجامه�ا 
تق�در بقيمة تقريبي�ة نحو مليار دين�ار”، داعيا دوائر 
القط�اع العام والخاص بش�راء المنت�وج الوطني من 
البطاريات لتحقي�ق التكامل االقتصادي للش�ركة من 
جهة والجه�ات المستفيدة من جه�ة اخرى من حيث 
فاعليته�ا واطال�ة عمره�ا التش�غيلي الذي يب�دأ منذ 
اضافة الحام�ض لها”.واضاف ان “المنتجات خاضعة 
للمواصف�ات القياسي�ة العراقي�ة للجه�از المرك�زي 
للتقيي�س والسيطرة النوعي�ة”، موضحا ان “سياسة 
الش�ركة لديه�ا الني�ة بتحدي�ث صناع�ة البطارية من 

خالل ابرام عقد مشاركة مع شركة سوفيما االيطالية 
لتوريد خط إلنتاج البطاريات متكامل من حيث االنتاج 
الذي يبدأ من الرصاص النقي المادة االولية التي تدخل 
في صناعة البطارية بشكلها النهائي”.وبين هاشم ان 
“قيمة العقد بلغت 18 ملي�ار دينار ونصف من الخطة 
االستثمارية لعام 2013”، الفت�ا الى انه “تم الحصول 
عل�ى خمسة مليار دينار منها لتغطية جزء من نفقات 
المكائ�ن كمرحل�ة اول�ى على ان يت�م تسدي�د المبلغ 
المتبق�ي م�ن ضم�ن الموازن�ة العامة لع�ام 2015”.

واوضح ان “البطاريات التي تنتج بعدة قوى تش�غيلية 
منه�ا )60 ,75 ,90 ,100( امبي�ر التي سجلت حضوراً 
واسعاً لسهولة تداولها في االسواق المحلية المسمات 
]البطاري�ة الجاف�ة[ العي�ن السحرية, مبدي�ا استعداد 
شركته لتجهيز كافة دوائر الدولة بالبطاريات بجميع 
احجامه�ا وقوتها التش�غيلية وعل�ى وجه الخصوص 
وزارتي الدفاع والداخلية”، مشددا على “ضرورة تفعيل 
قان�ون حماية المنت�ج العراقي وال�زام دوائر القطاع 
العام باقتنائه بش�كل ع�ام وخاصًة انتاج الش�ركة”.

افتتاح مطحنة بطاقة 150 طن باليوم
لتجهيز نينوى واالنبار

    بغداد/ المستقبل العراقي

التج�ارة،  وزارة  اعلن�ت 
افتت�اح  ع�ن  األح�د,  ام�س 
ط�ن   150 بطاق�ة  مطحن�ة 
بالي�وم لتجهي�ز محافظت�ي 
الى  نينوى واالنبار، مش�يرة 
انه�ا ج�ادة بتقدي�م افض�ل 
م�ن  للمواطني�ن  الخدم�ات 
خالل انت�اج طحين بنوعيات 
جيدة.وقال مدير عام ش�ركة 
التابع�ة  الحب�وب  تصني�ع 
لل�وزارة باسم صدام سلطان 
في بيان صحفي، إن “الوزارة 
افتتحت مطحنة الحضارة في 
بغداد ضمن قاط�ع الرصافة 
وبطاق�ة انتاجي�ة 150 ط�ن 
باليوم”، مشيرا الى ان “هذه 

المطحنة ه�ي واحدة من 25 
مطحنة حديثة يجري انشائها 
المحافظ�ات”. عم�وم  ف�ي 

وأضاف سلط�ان أن “الوزارة 
جادة بتقديم افضل الخدمات 
للمواطني�ن من خ�الل انتاج 
طحي�ن بنوعي�ات جيدة تليق 
المواط�ن ومطابق�ة  ب�ذوق 
للمواصف�ات العراقية إلنتاج 
الطحين”، مشددا على توجه 
القط�اع  بدع�م  “ال�وزارة 
المش�ترك  الخاص والتنسيق 

والتعاون بين الطرفين”.
وأش�ار سلط�ان ال�ى ان 
لتصني�ع  العام�ة  “الش�ركة 
بتجهي�ز  باش�رت  الحب�وب 
محافظت�ي نين�وى واالنب�ار 
بالحص�ة الثاني�ة م�ن م�ادة 

الطحي�ن” ،مبين�ا ان�ه “ت�م 
المباش�رة بتجهي�ز الحص�ة 
االنب�ار  لمحافظ�ة  الثاني�ة 
حديث�ة  مناط�ق  وش�ملت 
وبروانة والبغدادي والفرات” 

.
وتق�در كمي�ات مفردات 
الواجب  التمويني�ة  البطاق�ة 
تت�وزع  سنوي�اًًً  توفره�ا 
بواق�ع ارب�ع ماليي�ن و400 
الف ط�ن من الحنط�ة ونحو 
1200ملي�ون ط�ن رز و912 
الف طن من السكر و500 الف 
طن من م�ادة حليب االطفال 
و600 ال�ف ط�ن م�ن م�ادة 
زيت الطع�ام وال�ى اكثر من 
34 ملي�ون مواطن مسجلين 

ضمن نظام التموين .

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية
اعالن

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدع�ي )ناظم مهدي 
صال�ح( يطلب تسجيل لقب�ه وجعله )املش�ايخي( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 
سبع�ة  ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املادة 14 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية
اعالن

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي�ة )حمدية عبد 
الرض�ا عويد( تطل�ب تبدي�ل اللقب م�ن )الجحييش( اىل 
)القرغ�ويل( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة اي�ام وبعكسه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 من القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية
اعالن

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي )محمد بديوي 
نارص( يطلب تبديل اللقب من )الجحييش( اىل )القرغويل( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية
اعالن

بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي )اموري جاسم 
لفتة( يطلب تبدي�ل اللقب من )الجصاني( اىل )العقابي( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان هوية

الهوي�ة  من�ي  فق�دت 

نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة 

املقر  العراقيني  املهندسني 

املهن�دس  بأس�م  الع�ام 

مط�رود  عب�د  )ري�اض 

الدريس�اوي( رقم الهوية 

)157767( ع�ىل من يعثر 

عليه�ا تسليمه�ا اىل جهة 

االصدار.

     بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت وزارة التخطي�ط والتع�اون 
اإلنمائ�ي ، أنه�ا لن تج�دد تعاقدها مع 
الش�ركات العالمي�ة األرب�ع المكلف�ة 
بفحص البضائع الداخلة للبالد، كونها 
ستعتم�د ف�ي ذل�ك عل�ى المختب�رات 
الحديث�ة التي ستفتتح في المحافظات 
الحدودي�ة، مبينة أنها اتفقت مع إيران 
عل�ى قبول ش�هادات فح�ص البضائع 
للطرفي�ن م�ن دون الم�رور اخضاعها 

إلعادة الفحص.
وقال المتحدث باس�م الوزارة، عبد 

الزه�رة الهن�داوي، إن “الع�راق سب�ق 
أن تعاق�د مع أرب�ع ش�ركات فرنسية 
وسويدي�ة،  وألماني�ة  ودنماركي�ة 
لفح�ص البضائع المست�وردة من قبل 
القطاع الخاص”، مش�يراً إلى أن “عمل 
اثنتي�ن منها ينتهي خ�الل العام 2015 
، واالثنتي�ن االخرتين ف�ي العام 2016 

المقبل”.
أن “الش�ركات  الهن�داوي،  وأضاف 
األرب�ع تقوم بفح�ص السل�ع الداخلة 
للع�راق م�ن بل�د المنش�أ، بن�اء عل�ى 
طلب المستوردي�ن، من خالل فروعها 
المنتش�رة ف�ي العال�م، وترسل نسخة 

من ش�هادة الفحص ل�وزارة التخطيط 
نسخ�ة  وترف�ق  الح�دودي،  والمنف�ذ 
منه�ا م�ع البضاع�ة لمطابقته�ا عند 
المنفذ الحدودي والتأكد من صحتها”، 
مبيناً أنه “عند الش�ك في البضاعة يتم 
أخ�ذ عين�ه عش�وائية منه�ا لفحصها 
والتأكد منه�ا وإذا تبين عدم مطابقتها 
يت�م اتالفها وع�دم السم�اح بإدخالها 

للبالد”.
وزارة  باس�م  المتح�دث  وأك�د 
التخطيط، على “ع�دم تسجل أي خرق 
بعم�ل أي واحدة من الش�ركات األربع، 
باستثن�اء السويسري�ة التي ت�م إنهاء 

عقدها بسب�ب عدة مخالف�ات”، مبيناً 
أن “ال�وزارة ال يمكن أن تتهاون مع أي 

مخالفة بهذا الشأن”.
وزارة  باس�م  المتح�دث  وأوض�ح 
التخطي�ط، أن “الع�راق ال ين�وي م�ن 
حيث المبدأ التعاقد مع شركات جديدة 
لفحص البضائع الداخلة إليه عند انتهاء 
عقود الشركات العالمية األربع، بسبب 
وج�ود مش�روع كبي�ر ب�دأ من�ذ العام 
2010 يتضم�ن بناء مختب�رات حديثة 
في المحافظات ذات المنافذ الحدودية، 
كالبص�رة وميس�ان وواس�ط واألنبار 
ونينوى تتولى عملية الفحص”، معرباً 

عن أمله بأن “ينتهي العمل بالمش�روع 
بحلول العام 2016 المقبل”.

وتعاق�د الجهاز المرك�زي للتقييس 
والسيط�رة النوعي�ة، التاب�ع ل�وزارة 
التخطي�ط، ف�ي نهاي�ة كان�ون الثاني 
2011، مع شركتين عالميتين إحداهما 
فرنسية واألخ�رى سويسرية، لفحص 
البضائع الداخلة إلى العراق عبر المنافذ 
الحدودي�ة، كما قررت وزارة التخطيط 
والتع�اون االنمائي إنهاء عقد ش�ركة 
المكلف�ة  السويسري�ة  ج�ي  اي  ج�ي 
بعملية فحص البضائع المستوردة الى 

العراق بعد اخاللها بشروط التعاقد.

كهرباء الرصافة تنفذ محلة إلزالة التجاوزات العشوائية وإصالح املحوالت

التخطيط: لن نجدد التعاقد مع الرشكات العاملية الفاحصة للبضائع املستوردة

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء ,ام�س االحد, ع�ن تنفيذ 
المالك�ات الهندسي�ة والفني�ة ف�ي مديري�ة توزي�ع 
كهرباء الرصافة حملة إلزالة التجاوزات العش�وائية 
الحاصلة عل�ى الش�بكة الكهربائية ضم�ن قطاعات 
الزعفرانية والمدائن والوحدة والكرادة, كاش�فة عن 

رصد )170( حالة تجاوز خالل الحملة.وقال مصعب 
الم�درس, المتحدث الرسمي باس�م وزارة الكهرباء, 
انه “تم�ت مصادرة أجه�زة إن�ارة ذات الجهد العالي 
وإلزام أصحاب المحالت التجارية بااللتزام بالترشيد 
والتقلي�ل من اإلسراف كونه�ا تمثل حالة حضارية”, 
مبين�ا ان “هذه اإلج�راءات الضروري�ة تاتي من اجل 
المحافظ�ة على ديمومة واستقرار التيار الكهربائي, 

وإبع�اد الخطر عن المواطنين ك�ون التجاوز والربط 
العش�وائي يسبب الحرائق واله�الك وعطب األجهزة 
الكهربائية ويسبب خسارة كبيرة بممتلكات الدولة”.

م�ن جهة أخ�رى، انج�زت مالك�ات المديرية اصالح 
)18( محولة سعة )250( كي في، و)7( سعة )400( 
كي في، معطوبة بسبب زي�ادة األحمال والتجاوزات 
على الشبكة الكهربائية وتصليح قواطع دورة بسعاة 

مختلف�ة عدد )9(، إلى جانب اصالح مقاييس احادية 
الط�ور ع�دد )56( ومقاييس ثالثة أط�وار عدد )64( 
مقياس.كما رفعت فرق الصيانة )1786( حالة تجاوز 
عل�ى الش�بكة الكهربائية وتسجيل دع�اوى قضائية 
عل�ى المتجاوزين ت�م خاللها توفير طاق�ة مقدارها 
)6900( كيلوواط، فض�ال عن استمرار حمالت جمع 

الجباية وحمالت ترشيد استهالك الطاقة.
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ش�غُف الفرنس�يني بالنق�اش، أي نق�اش، ي�كاد يك�ون م�ن 
الخاصي�ات املميزة لش�خصيتهم العامة، الثقافية والنفس�ية. 
وه�و ما قد يربك أحياناً تقدير أهمية أو جدية املس�ائل املثارة، 
ع�ى اعتب�ار أن أي فكرة يمكن أن تش�عل س�جاالت ال تنتهي، 
تجري بحماس�ة ويتوزع الن�اس حولها كما لو كانت مس�ألة 

حياة وموت...
ه�ذا ما يش�ار إلي�ه اليوم بخصوص مس�ألة من�ع الحجاب يف 
الجامعات الفرنس�ية، ال�ذي يؤطره مرشوع قان�ون تقدم به 
أحد نواب اليمني يف 13 شباط )فرباير( املايض، ثم عادت وزيرة 
الدولة لشؤون حقوق املرأة، وهي قيادية يف الحزب االشرتاكي، 
إىل طرحه مطلع هذا الش�هر، مش�علة النار يف الهشيم. قبلهما 
أدىل الرئيس الس�ابق نيقوال ساركوزي بترصيحات مؤيدة ملنع 
الحجاب يف الجامعة، باعتباره »تدبرياً جديراً بالنقاش«، تماماً 
كم�ا كان رئيس ال�وزراء الحايل مانويل فال�س قد اعتربه حني 
كان وزي�راً للداخلي�ة قبل عام، بينما يقول الي�وم إن األمر غري 

وارد.
ل�م يعف النق�اش أحداً م�ن اإلدالء بدلوه فيه، ع�ى رغم تأكيد 

الجميع يف الوقت نفسه أن املوضوع ليس مطروحاً!
وأما تبادل الحجج يف هذا »الالموضوع«، فيجري عى شاش�ات 
التلف�زة وصفحات الجرائ�د، ويصل إىل درج�ات من الفصاحة 
تستحرض كل أسس فلسفة االجتماع البرشي: الحرية الفردية، 
واالس�تيالء عى جسد املرأة وتقنينه، ومعنى املواطنة، ورشوط 
االنصه�ار الوطن�ي، ع�الوة بالطبع عى النقاش ح�ول تعريف 
وظائف الجامعة يف اكتس�اب املعرفة والحس النقدي... إىل آخر 

ما قد يخطر أو ال يخطر عى البال.
لك�ن، وبغض النظر عن ه�ذا الجانب »املس�ي«، فالحقيقة أن 
هناك أبعاداً لألمر خطرية الداللة، ثقيلة الوطأة. أولها يستحرض 
م�ا ه�و مغيَّب تماماً بعد عرش س�نوات عى إق�رار قانون منع 
الحجاب يف املدارس. أي تقييم أثر ذلك القانون الذي أُقر بإجماع 
مطلق وقتها، ووىش بالحالة الُعصابية التي استولدها النقاش 
حول املوضوع، وباالنقس�ام الكبري يف الشارع الذي اتخذ طابعاً 
»عنرصياً«، حيث بدا املسلمون الفرنسيون من أصول عربية أو 
أفريقية بمواجهة مجتمع يعتربهم يمثلون تهديداً ل� »هويته«، 
وهو ما لم يلغه وجود حلفاء لهم من املجموعات التي تقف عى 
يس�ار الحزب الش�يوعي، وبعض املثقفني... مف�ردات املعركة 
وقته�ا أوحت بأن�ه جرت هزيمة جزء م�ن املجتمع وإخضاعه 
بقوة القانون. وكان املوضوع مناس�بة لوالدة الحركة املنظمة 
املناِهضة لإلس�الموفوبيا، طاملا املدرسة والتعليم العام هما يف 
القلب من الجمهورية منذ تأسيس�ها، بل منذ الثورة الفرنسية 

الكربى.
ل�م َترد بعد عرش س�نوات دراس�ات تقول إثر ه�ذا التدبري عى 
تم�درس الفتي�ات املس�لمات يف امل�دارس العام�ة، ول�م ُتقَدم 
أرقام عن اتس�اع التعليم الخاص ال�ذي كان ُينظر إليه كآفة يف 
مقابل املدرسة الرس�مية، اإللزامية واملجانية، وهي أول أعمدة 
الجمهوري�ة ونظريتها املس�اواتية. املع�روف أن مئات املدارس 
األهلي�ة اإلس�المية ول�دت يف تلك املناس�بة أو توس�عت، وهي 
إجماالً تحتل اليوم مراتب أوىل يف نتائج البكالوريا، وكأن يف ذلك 
رفع�اً للتحدي، عى رغم أنها تواجه صعوبات جمة يف الحصول 
ع�ى الدعم املايل م�ن الحكومة )ال�ذي تناله امل�دارس الخاصة 
»املعتم�دة«، أي الت�ي تطب�ق الربنامج الرس�مي، وهي األغلب 
األع�م بني امل�دارس الخاصة، س�واء كانت ديني�ة أو الئيكية(. 
ولحرمان معظمها من هذا الدعم، فهي تلجأ إىل تطبيق رس�وم 
عالية عى الطالب غالباً ما تعوضها التربعات التي تنالها، أي أن 
هذه الوضعية أوجدت تضامناً معززاً بني أبناء تلك »الجاليات«، 
يناقض فك�رة االندماج أو االنصهار الوطن�ي ونبذ الجماعات، 

العزيزة هي األخرى عى قلب املفهوم الجمهوري الفرنيس.
بالطب�ع، ازدهرت كذل�ك امل�دارس الخاصة املس�يحية التي لم 
تلتزم بتطبيق منع الحجاب واستقطبت الكثريات من التلميذات 
املس�لمات املحجبات. ما الحصيلة املوضوعية إذاً، خارج العناد 

األيديولوجي املتوتر، وسيادة روح الغلبة؟
أما بخصوص الجامعة فاألمر أكثر تعقيداً. الطالب الجامعيون 
بالغون وأحرار يف خياراتهم. والجامعة مجال يس�تقطب طالباً 
م�ن العالم ب�أرسه. هذا م�ا يقول�ه الجميع أيض�اً، مع بعض 
ال�� »لك�ن« لدى بعضهم، الت�ي تفتح الباب لالنق�الب عى هذا 
املوقف األس�اس. وهناك يف الحقيقة سعي لتوظيف واستغالل 
األج�واء الحماس�ية أو االنفعالي�ة املتولدة يف الب�الد بعد مقتلة 
»ش�اريل إيب�دو«، لتعويض الفراغ الهائل يف الربامج السياس�ية 
واالجتماعي�ة وللتغطي�ة ع�ى األزم�ات العام�ة الت�ي يق�ول 

السياسيون من مختلف الجهات إنهم ال يملكون حلوالً لها.
وتوح�ي الحج�ج ح�ول الالئيكية كم�ا ينبغي له�ا أن تطبق يف 
الجامع�ة، وم�ا يصاحبها م�ن مبالغات ح�ول تعاظم »الخطر 
اإلس�المي« يف املدرج�ات، وحول »الخوف« الذي بات يش�عر به 
األس�اتذة من التطرق ملوضوع�ات بذاتها أو م�ن تناول فولتري 
)مث�اًل!(، وكأن داعش ينترش يف الجامعة الفرنس�ية. وهذه يف 
الواقع ممارس�ة إرادية تماماً، ولو أنها قصرية النظر يف ش�كل 
مؤلم، ملواقف شعبوية وديماغوجية يسعى كل طرف من جهته 
المتطائه�ا يف ال�رصاع الس�يايس الدائ�ر يف البالد وال�ذي يمتاز 

بمقدار هائل من... الفراغ.
س�تجرى يف األس�بوع املقب�ل االنتخاب�ات العام�ة الجهوي�ة، 
وخالل س�نتني، االنتخابات الرئاس�ية. ويت�وىل الجميع إخافة 
الجميع بش�بح انتصار »الجبهة الوطني�ة« )اليمينية املتطرفة 
والقومي�ة املتعصب�ة، صاحبة ش�عار »األولوية للفرنس�يني«، 
الكاره�ة لألجان�ب، والرافض�ة ألوروب�ا، والتي تعترب اإلس�الم 
نقيض�اً حضاري�اً وتتاج�ر بابت�ذال بالخطر اإلس�المي...( يف 
ه�ذه االنتخابات، بل فوز زعيمتها ماري�ن لوبن يف االنتخابات 
الرئاس�ية. وهذا لم يع�د تهويالً إذا ما نظر إلي�ه يف ضوء تقدم 
الحرك�ة املذك�ورة يف تغطية البالد باملرش�حني )متفوقة يف ذلك 
عى الحزبني التقليديني الكبريين(، ويف اس�تطالعات الرأي، كما 
عى ض�وء نتائجها يف االنتخاب�ات الس�ابقة )األوروبية( حيث 
حل�ت أوىل مع أكثر م�ن 25 يف املئة من األص�وات. لكن األدوات 
املستخدمة يف مقارعة هذا الخطر مستعارة من جعبة التنظيم 
شبه الفايش نفسه، وهي تقوم عى املزايدة املفتعلة يف التصدي 
ل�� »األصولية اإلس�المية«، عوضاً عن النق�اش الفعي لألزمة 
العامة يف البالد التي تتعلق بالخيارات االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، وبالفضائح املالية والشخصية التي ال تتوقف وتطال 
األحزاب وش�خصياتها... والتي تجري جميعها عى خلفية من 
العجز الفكري والسيايس الذي يسم كل التيارات، بال تمييز بني 
يمني ويسار... ما يجعل الشك بذرائعية »املعركة ضد األصولية 

اإلسالمية« مرشوعاً تماماً!

نهلة �ل�شهال

الالئيكية الفرنسية: 
أصولية أم ذريعة؟

مازال�ت حروب العم�الت حامية الوطيس. وي�وم األربعاء 
امل�ايض، أصبح�ت تايالند الدول�ة الحادي�ة والعرشين عى 
األقل التي تقلص س�عر الفائدة حتى اآلن هذا العام، ضمن 
س�باق ال�دول لجع�ل عملتها أرخ�ص. وم�ازال االحتياط 
االتحادي األمريكي يس�ري فيما يبدو عى طريق رفع س�عر 
الفائ�دة يف يونيو ليزيد من قوة الدوالر. لكن هناك أكثر من 
طريقة للف�وز باملعركة. فمن املمكن إلح�اق رضر متزايد 
بخصم�ك وهو ما يفعل�ه معظم العالم بالوالي�ات املتحدة 
أو يمكن�ك كس�ب أرض وهو ما تفعله الص�ني التي ترسق 
عملته�ا املزيد واملزيد م�ن الس�وق العاملي.وواصل الدوالر 
األمريكي صع�وده أمام جميع العم�الت األخرى تقريبا يف 
أس�واق العمالت األجنبية. وأثر صعوده هذا عى البورصة 
فواجه مؤرش »س�تاندرد آند بورز« أس�وأ أيامه يف شهرين. 
وبالنسبة للرشكات األمريكية، فبلوغ الدوالر أعى مستوى 
يف 12 عاما أمام اليورو وتحقيقه كس�با بنسبة 20 يف املئة 
ضد عم�الت أكرب رشكائه التجاري�ني يف العام املايض، هدد 

بالعصف بالصادرات وتقليص املكاسب من الخارج.

ورغ�م أن هن�اك مبالغ�ة ش�ديدة يف الق�ول بأف�ول نج�م 
الدوالر كعمل�ة االحتياطي األجنبي املفضلة يف العالم، فمن 
الصحيح أن الواليات املتحدة خرست بعض األرض. فمازال 
ال�دوالر مهيمنا ع�ى احتياطي العم�الت األجنبية يف العالم 
بنس�بة 62 يف املئة، بحس�ب صندوق النقد الدويل، لكن هذا 
يعد انخفاضاً عن نس�بة 72 يف املئة يف ع�ام 2001. والعام 
املايض، ارتفع نصيب ال�دوالر من التعامالت املالية العاملية 
اإلجمالي�ة إىل أكثر م�ن 43 يف املئة عم�ا كان أقل قليال من 
39 يف املئة، بحسب بيانات جمعية االتصاالت املالية العاملية 
بني البنوك )سويفت(، وهي شبكة تنقل 20 مليون رسالة 
مالية يف اليوم بني 10800 مؤسس�ة يف أكثر من 200 دولة. 

وأصبحت عملة الصني خامس أكرب وسيط للتداول يف العالم 
متقدمة عن املركز الس�ابع الذي كانت تحتله يف بداية عام 
2014. و»اليورو« خارس حقيقي عى املرسح العاملي. فقد 
انخفض نصيبه من التعامالت اإلجمالية إىل 28.75 يف املئة 
مقاب�ل 33.52 يف املئة يف العام املايض. وهو أقل انتش�ارا يف 
البن�وك املركزية يف العالم. ويف عام 2007 توقع »دويتش�ه 
بن�ك« أن يس�تحوذ »اليورو« ع�ى ما ب�ني 30 و40 يف املئة 
من االحتياط�ي العاملي من العمالت األجنبية بحلول 2010 
ليزيح تدريجياً هيمنة ال�دوالر. لكن حصة »اليورو« بلغت 
قمته�ا عند 28 يف املئة يف س�بتمرب ع�ام 2009 وثم انزلقت 

منذ ذاك الحني إىل أقل من 23 يف املئة.

وتدور حرب العمالت عى أس�اس أن كل دولة تفضل عملة 
أضع�ف لدعم الصادرات والنمو، لك�ن ما زال من الوجاهة 
أن تك�ون عملتها هي األكثر اس�تخداماً. ومن الثابت جيداً 
أن املراكز املالية املختلفة س�عت للفوز بدعم الصني لتقدم 
له�ا مرك�زاً خارج الص�ني لتعامالت »الي�وان« واآلن تروج 
الصني لعملتها باعتباره�ا أداة ملطاردة العمالت األخرى يف 
العالم.وذكر »س�ايمون بالك« الذي يدير رشكة »سوفرين 
مان« لالستش�ارات االس�تثمارية أن »الصني تنرش حرفياً 
عملتها يف الخارج، وتتأكد من أن يراها كل ش�خص يهبط 
يف أي م�ن مطارات العالم املزدحم�ة«. لكن »اليوان« مازال 
يمثل 2.06 يف املئة، فحسب من التعامالت العاملية، بحسب 
"س�ويفت"، لكنه ارتفع مقارنة بنس�بة 1.39 يف املئة قبل 
عام حينما تقدم عى الدوالرين الكندي واألسرتايل. ويف يناير 
2012 كان »اليوان« يحت�ل املرتبة العرشين ألكثر العمالت 
اس�تخداما، وليس املرتبة الخامس�ة. وإذا كان�ت الواليات 
املتحدة هي الخارس يف ح�روب العملة، فالصني هي الفائز 

عى األرجح عى املدى الطويل.

ال تخل�و األحادي�ث هذه األي�ام من موضوع�ة البطالة� 
وتكرارها بش�كل واسع، فكل مش�كلة كربت أم صغرت؛ 
س�ببها الفس�اد، وكل م�رشوع متعثر أو متأخر س�ببه 
الفس�اد، والفساد بقي مجهوالً، وال يمسك به، لكننا نثق 
بوجوده، وال إثبات يربهن عليه، وال قصاص، واملحزن أن 
الدولة باتت تتعثر هي األخرى؛ بسبب الضوضاء الكثيفة 
املتعم�دة، يف محاول�ة إلفش�الها، وخلط الباط�ل بالحق، 

والحالل بالحرام، والخري بالرش.
البطال�ة حالة إجتماعية نفس�ية مدم�رة عقمية، تدفع 
اىل إنع�زال العاطل�ني، عن مزاول�ة أي نش�اط إيجابي يف 
مجتمعه�م، وله�ا إنع�كاس س�لوكي ش�ديد الخطورة، 
كاإلندفاع نحو تعاطي املخ�درات، والجريمة، واإلنضمام 

بسهولة اىل املنظمات اإلرهابية.
هن�اك نوعان من البطالة، هما البطالة املقنعة، والبطالة 
املقنن�ة، للموظف�ني الذي�ن يش�غلون درج�ة وظيفي�ة 
مستحقة، وهم مجرد اسماء موجودة غري منتجة، وثقل 
كبري عى كاهل الدولة، يدخلون ضمن خانة الفس�اد، أما 

البطال�ة املقنعة التي تش�مل املواطنني، الذي�ن يحملون 
ش�هادة تؤهله�م ان يش�غلوا وظائف، ويخدم�ون البلد، 
لكنهم يعملون حمالني او نجارين أو باعة بس�طيات، أو 
ممن ال يملكون سوى قطعة خشب مربعة )جمرب(، لبيع 

السكائروالعلك واأللعاب عى قارعة الطريق!.
ل�و أردن�ا التع�رف ع�ى اس�باب البطال�ة ومس�بباتها، 
لتلخص�ت بما ي�ي: عوامل تفيش الفس�اد والهدر وتبذير 
األم�وال، يف وقت يمر البل�د بمرحلة انتقالي�ة، بعد تغيري 
)2003(، وتس�نم وزراء فاسدون ليس�وا أكفاء، لوزارات 
مهم�ة ذات تم�اس مبارش م�ع املواطن، واهمه�ا العمل 
والش�ؤون االجتماعية، وأمانة بغ�داد، والتخطيط، التي 

م�ن املفرتض أن تقدم للحكومة البيانات الدقيقة، لحجم 
البطالة املتفشية، وكيفية املساهمة يف تقليل نسبتها عى 

أقل تقدير
عقم قانون التقاعد س�بب ثان ومه�م، يف تفيش البطالة 
بني الش�باب، فقانون يقيض ع�ى ان يكون عمر املوظف 
املتقاع�د )63( عاماً، يعني عدم فس�ح املج�ال للطاقات 
الش�ابة، لش�غل مواق�ع يف دوائ�ر الدولة، بع�د تهيئتهم 
ليكونوا عى قدر املس�ؤولية، وهذا يقع عى عاتق الدولة، 
بتكلي�ف موظفي الخ�ربة، لعمل ورش�ات تدريبية داخل 
الدائرة نفسها، وصناعة قادة يستطيعون تصدر املناصب 

خالل فرتة وجيزة، واالستفادة القصوى منهم.

الحلول لهذه املش�كلة ليست بالسهلة، فهناك تقاطعات 
تق�ف حاجزاً ب�ني الدولة والعاط�ل عن العم�ل، فالدولة 
ملزمة بميزانية س�نوية، ال تستطيع ان تتخطاها، سيما 
وان قوان�ني قديمة هي من تس�ري عملها، وال تس�تطيع 
ان تس�ن قوانني جديدة؛ بس�بب تعدد االح�زاب؛ واملنافع 
الضيق�ة، الت�ي تق�ف يف مقدمة املطب�ات، للوص�ول اىل 

الحلول، وتذليل مشكلة البطالة.
نظ�رة الخرباء يف مجال اإلقتصاد تتلخص يف س�بع نقاط 
مهم�ة، للخ�روج م�ن مش�كلة البطالة، وهي تش�جيع 
اإلس�تثمار للدولة، ولقطاع الخاص، وتوفري فرص العمل 
للش�باب، س�يما الخريجني، وإلهتمام بتحس�ني النظام 
التعليم�ي، والنه�وض بالنظ�ام اإلقتص�ادي، وخف�ض 
الس�ن القانوني للتقاعد، لفس�ح املجال للشباب، واالهم 
هو تخفيض روات�ب الدرجات الخاصة، التي التتناس�ب 
مع مجهوداته�م ومهاراتهم، مما س�يوفر دخالً اضافياً 
يف ميزاني�ة الدول�ة، يف محاولة للبدء بش�طب خط الفقر 

والبطالة، من خارطة العراق الجديد.

 مارك جيلربت 

حروب العملة.. انتصار صيني

قي�س �لنجم

البطالة طريق مستقيم نحو اإلرهاب!

ت�زداد األزم�ات الت�ي تعص�ف بالعال�م وتزداد 
معها التوترات والحروب، ففي الرشق األوس�ط 
- ولعق�ود طويل�ة - كان هناك ن�زاع واحد هو 
النزاع بني الفلسطينيني و"إرسائيل"، أما اليوم 
فهن�اك نزاع�ات متعددة م�ن مايل غرب�اً مروراً 
بليبيا وس�وريا والع�راق واليم�ن، وهناك دول 
أخرى مرشحة للوقوع يف دوامة الرصاع، آخرها 
أوكرانيا التي تعاني اليوم ش�بح التفكك بعدما 
كان�ت لعق�ود طويلة آمن�ة مس�تقرة، وكانت 
العالقات ب�ني روس�يا وال�دول الغربية قطعت 
ش�وطاً طوي�اًل عى طري�ق التطبيع بع�د زوال 
االتحاد الس�وفييتي، أما اليوم فق�د عاد التوتر 
ب�ني الجانبني، وبم�ا ينذر بوقوع ح�رب عاملية 
ثالثة . فق�د حذر وزير خارجي�ة بريطانيا يوم 
الخميس املايض من أن روسيا قد تشكل الخطر 
األكرب عى ب�الده، واتهم الرئيس الرويس بوتني 
بتقويض القوانني الدولية التي تحفظ الس�الم 
ب�ني األمم . ويف غضون ذلك نفذ الجيش الرويس 
تدريب�ات يف منطق�ة س�تافروبول تزامنت مع 

مناورات أمريكية أطلسية يف البحر األسود قرب 
ش�به جزيرة القرم التي انضمت إىل روسيا بعد 
انفصالها عن أوكرانيا . ونرشت الواليات املتحدة 
3000 جن�دي يف دول البلطيق . وبالرغم من أن 
املجتمع ال�دويل يبذل جهوداً كبرية لتعزيز األمن 
واالس�تقرار عرب عق�د املؤتم�رات والتجمعات 
التي يحرضها ممثلون من مختلف دول العالم، 
لع�ل أهمه�ا مؤتمر ميونخ لألم�ن، الذي أصبح 
محفالً دولياً مهم�ًا يجتمع فيه صانعو القرار، 
واملس�ؤولون م�ن مختلف الدول؛ لتب�ادل اآلراء 
حول املش�اكل والبحث عن حل�ول واقعية لها، 

فإن إنجازاً مهماً لتخفيف التوتر لم يتحقق .
وق�د ارتبط اس�م ميون�خ بذل�ك املؤتم�ر الذي 
انعق�د فيه�ا ع�ام ،1938 قبيل ان�دالع الحرب 
العاملي�ة الثاني�ة وجم�ع ب�ني الزعي�م األملان�ي 
أدولف هتلر، والزعيم اإليطايل بنيتوموسوليني، 
ورئي�س  داالديي�ه،  إدوار  الفرن�يس  والرئي�س 
الوزراء الربيطاني نيفيل تش�مربلني، وقد اتفق 
تشيكوس�لوفاكيا  تحطي�م  ع�ى  املجتمع�ون 

ملصلح�ة أملاني�ا بحجة إنق�اذ الس�الم العاملي، 
لكن تحطي�م هذه الدولة زاد من ش�هية أملانيا 
الكتساب املزيد؛ فاندفعت أكثر واجتاح الجيش 
األملاني بولندا يف األول من س�بتمرب/ أيلول عام 
1939؛ لتبدأ بعد ذلك ُنذر الحرب العاملية الثانية 
. وعندم�ا ه�دأت أملانيا وانطف�أت ثائرتها، عاد 
مؤتمر ميونخ لألم�ن لينطلق بحلة جديدة عام 
،1964 وكان آن�ذاك مخصص�اً للبحث يف كيفية 
مواجه�ة املح�ور الش�يوعي ال�ذي كان يه�دد 
بابتالع أوروبا الغربية، فكان السياس�يون عى 
جانب�ي األطل�يس يجتمع�ون؛ لبح�ث الخطط 
الكفيل�ة بمنع التغلغل الش�يوعي يف أية دولة يف 

غرب أوروبا .
وبعد انهيار االتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب 
الباردة عام ،1991 أصبح لهذا املؤتمر بعد دويل، 

ولم يعد يتعلق بأوروبا فقط، بل بالعالم أجمع، 
حيث يحرض السياس�يون واملس�ؤولون من كل 
م�كان إىل ميونخ يف والي�ة بافاري�ا األملانية كل 
ع�ام؛ ليتش�اوروا يف القضايا التي ته�دد األمن 
والس�لم الدوليني . ويف 7 فرباير/ شباط املايض 
انعقد مؤتمر ميونخ بمش�اركة 20رئيس دولة، 
و60 وزي�ر خارجي�ة ودف�اع، و400 س�يايس 

وخبري .
اللق�اءات  جمي�ع  يف  األك�رب  الح�ارض  وكان 
"داع�ش"  تنظي�م  موض�وع  واالجتماع�ات 
اإلرهابي، وكيفية التخلص من إرهابه، وكيفية 
دع�م األردن والع�راق يف محاربت�ه . كما كانت 
األزم�ة األوكرانية مث�ار اهتمام كب�ري من قبل 
روسيا وأوروبا والواليات املتحدة . وظهر بشكل 
واضح الخ�الف داخل دول التحال�ف الغربي يف 

التعاط�ي م�ع هذه األزم�ة، فف�ي الوقت الذي 
تس�عى فيه الواليات املتحدة إلرسال أسلحة إىل 
حكوم�ة كييف؛ لدعم صموده�ا يف وجه التمرد 
ال�ذي تدعمه روس�يا يف جن�وب رشق أوكرانيا، 
فإن دوالً أوروبية كربى مثل أملانيا وفرنس�ا قد 
عربت عن رفضها لهذا املس�عى، معتربة أن هذا 
النزاع ال يمكن أن يحل بالس�بل العس�كرية، بل 
بالوس�ائل الدبلوماس�ية فقط . ولعل الس�بب 
وراء ه�ذا الرف�ض األوروب�ي، ه�و الخوف من 
أن ي�ؤدي االس�تمرار يف مسلس�ل التصعيد ضد 
روس�يا إىل انقس�ام أوروب�ا، وانتق�ال الرصاع 
األوكراني إىل قل�ب الدول األوروبية، كما أن ذلك 
ق�د يقود إىل اندالع ح�رب عاملية ثالثة ال يريدها 
االتح�اد األوروب�ي، ليس فقط آلثاره�ا املدمرة 
ع�ى البرشية، ب�ل آلثارها االقتصادي�ة املدمرة 
الت�ي قد تق�يض عى األخ�رض والياب�س لدول 

االتحاد األوروبي .
وربم�ا للم�رة األوىل منذ انتهاء الح�رب العاملية 
الثانية تتباعد املواقف بني دول التحالف الغربي 

ح�ول قضي�ة معينة . فق�د كانت ه�ذه الدول 
تعمل بشكل جماعي لحفظ األمن واالستقرار، 
أم�ا اليوم فقد اختلفت آراؤه�ا وتوجهاتها بعد 
أن وصل�ت الن�ار إىل أطرافها، وبم�ا يوحي بأن 
التحال�ف الغربي لن يبقى كما هو، ألن الواليات 
املتحدة وحليفتها بريطانيا لن تقبال بأن تفرض 
روس�يا الحل الذي تراه مناسباً لها يف أوكرانيا، 
ب�ل تري�دان أن تفرض�ا ح�الًّ رغماً ع�ن اإلرادة 
الروسية . أما فرنس�ا وأملانيا فإنهما جنحتا إىل 
مصالحة روسيا . وإذا استمرت الواليات املتحدة 
يف سياس�ة التصعيد ضد روس�يا، قد نش�هد يف 
املس�تقبل القريب انهيار حلف شمال األطليس، 
كما نش�هد ظهور أح�الف واصطفافات دولية 
جديدة، س�تغري وال ش�ك من مناط�ق النفوذ يف 
العال�م، وتعي�د تش�كيل خريط�ة املصالح من 
جديد، وقد نش�هد رصاعاً ليس سياس�ياً فقط 
بني القوى القديمة املهيمنة عى مناطق النفوذ، 
وقوى أخرى صاعدة تبحث لها عن دور يف قيادة 

العالم الجديد. 

حممد خليفة
الِقوى العظمى هتدد أمن العالـم

فوؤ�د ح�شون



رغم مش�واره الغنائي الطويل الممتد إلى أكثر 
من عشرين عاماً، إلاّ أنه لم يشعر بتلك السعادة 
الغامرة التي يعيشها اآلن مع تقديمه عدداً من 

األغاني الوطنية.
المطرب هش�ام عباس يتحدث عن تجربته في 
التقدي�م التلفزيوني من خ�ال برنامج »أحلى 
مس�ا«، الذي عرض عل�ى »mbc مصر«، والتي 
يكراّره�ا ف�ي برنام�ج جدي�د بعنوان »س�اعة 
لقلب�ك«، كم�ا يتكل�م عل�ى مش�روعه الغنائي 
الوطن�ي »بالعرق وال�دم«، وتفاصي�ل ألبومه 
الغنائ�ي الجديد، وس�راّ عاقت�ه القوية بحميد 
الش�اعري، والمطربي�ن الذي�ن تأث�ر بهم قبل 
دخول عالم الغناء، ومن يحب أن يستمع اليهم 

اآلن.
•م�ا تفاصي�ل برنامج�ك التلفزيون�ي الجدي�د 
 mbc« س�اعة لقلبك« الذي ُيعرض عبر شاشة«

مصر«؟
»س�اعة لقلبك« عبارة عن برنام�ج اجتماعي، 
عرض أس�بوعياً على قناة »MBC مصر« خال 
األش�هر األولى من عام 2015، ونستضيف في 
حلقاته ش�خصيات فنية ورياضي�ة، لكن ل بد 
من أن يكونوا مش�تركين ف�ي بعض الصفات، 

كالمرح والفكاهة أو الغناء.
وينقس�م البرنامج إل�ى ثاث فق�رات: األولى 
بعنوان »جوه في قلبي«، وتدور تلك الفقرة عن 
ح�الت الحب والعاطفة التي م�راّ بها الضيوف 
خال مش�وار حياتهم. الثاني�ة بعنوان »زمان 
وأن�ا صغير«، وت�دور حول ذكري�ات الطفولة 

واللعب.
والثالث�ة بعن�وان »قول عليا مجن�ون«، وتدور 
ح�ول أطرف المواقف. ولو كان الضيف مطرباً 
فعلي�ه أن يق�دم ع�دداً من األغني�ات خال تلك 

الفقرات.
• من اختار اسم البرنامج والفقرات؟

اتفق�ت م�ع إدارة القن�اة على أن نجعل اس�م 
البرنامج والفقرات على أسماء أغنيات قدمتها 
خ�ال مس�يرتي الغنائية. فأغني�ة »زمان وأنا 
صغي�ر« كان�ت أول�ى األغنيات في مش�واري 
الغنائي. وأيضاً أغنيتا »س�اعة لقلبك« و »جوه 
في قلبي«، وكنا نفكر في اختيار أغنية »حبيبي 

ده« أيضاً.
•  م�ا تقييم�ك لتجربتك ف�ي برنامج 

»أحلى مسا« مع فيفي عبده؟
تجربة جيدة، استفدت منها كثيراً، لكونها أول 
تجربة رس�مية ل�ي كمذيع. ول أنك�ر أن هناك 
بع�ض الس�لبيات، لك�ن البرنامج اس�تطاع أن 
يحقق ش�عبية، ونال استحس�ان عدد كبير من 

فئات الش�عب المصري 
وأيضاً العربي، فقد 

عشرات  تلقيت 
الرس�ائل من 

ئ�ي  قا صد أ
ن  حو يمد

فيه�ا 

البرنامج ويشيدون به.
وأعتقد أن الفضل األول واألخير أيضاً في نجاح 
البرنامج يعود إلى وجود الفنانة الرائعة فيفي 
عب�ده مع�ي، إذ أعطى ظهورن�ا مع�اً انطباعاً 
جمياً، فهي تخرج إلى الجماهير بش�خصيتها 
المنفتحة الودودة الت�ي ترفض التقياّد بالنص، 
وأن�ا الش�خص ال�ذي يح�ب الضح�ك والمرح 

والفكاهة.
- ه�ل ف�ي إمكانن�ا اآلن اعتبار هش�ام عباس 

مذيعاً محترفاً؟
هشام عباس مطرب وسيظل مطرباً إلى نهاية 
قتها في حياتي  عمره، فكل النجاحات التي حقاّ
وكل م�ا وصل�ت إلي�ه اآلن يعود إل�ى نجاحي 
كمطرب، ولكن تقديم البرامج تجربة أتمنى أن 

أحقق فيها نجاحاً كالذي حققته في الغناء.
•م�ا أبرز المكتس�بات التي حصل�ت عليها من 

تجربة »أحلى مسا«؟
لق�د أصبحت موج�وداً مع جماهي�ري ألطول 
فت�رة ممكنة، وأصبحوا يعرف�ون يومياً آرائي 
وانطباعات�ي ع�ن المواق�ف التي نم�راّ بها في 
حياتن�ا، فلم أعد متغيباً عنهم طوياً مثلما كان 
في الماض�ي، خاص�ًة أن جماهي�ري دائماً ما 
تناش�دني بالظهور، وأنا بطبيعتي مقل في 

ظهوري اإلعامي.
والمكس�ب الثاني هو خوض تجربة في 
، فالفت�رة األخيرة  مج�ال جدي�د عل�يَّ
أصبح�ت الحف�ات واألف�راح ن�ادرة 
للغاية بسبب الظروف واألحداث التي 

مر بها وطننا العربي خال الس�نوات األخيرة، 
من ثورات وتظاهرات واعتصامات.

•ما رأيك في أسلوب فيفي عبده؟
فيف�ي عب�ده إنس�انة رائع�ة، فبعيد م�ن أنها 
راقص�ة وممثل�ة جي�دة نجح�ت ف�ي جمي�ع 
أدواره�ا التمثيلي�ة والدرامي�ة، إل أنه�ا عندما 
تظهر على شاش�ة التلفزي�ون يكون لها طابع 
وش�كل مختلف يجذب الناس، فهي ش�خصية 
تحب الخير وتتكلم ببس�اطة وساسة وهو ما 

يحبه المصريون.
•هل وقع بينكم خاف أدى إلى انفصالكما؟

إطاق�ًا، فعاقت�ي ب�� »فوف�ا« رائع�ة، وربما 
نعود ونعمل معاً في أي عمل جديد لو س�محت 

الظروف.
• نتج�ه إل�ى الغناء... ما األس�باب التي جعلتك 
ُتقدم على الغناء لمش�روع تنمي�ة محور قناة 

السويس؟
الغناء الوطني يعداّ شرفاً كبيراً، فتاريخ الفنان 
ل يحتس�ب فقط باأللبومات الت�ي قدمها عبر 
مس�يرته أو بع�دد األغني�ات الت�ي أط�رب بها 
جماهيره، إنما أيضاً بما قدمه لبلده خال فترة 
غنائ�ه. فعندما وج�دت مش�روعاً عظيماً مثل 
مش�روع تنمي�ة محور قناة الس�ويس، حملت 
عل�ى عاتقي مس�ؤولية دعمه ومس�اندته من 

خال مهنتي وموهبتي التي منَّ الله عليَّ بها.
األغنية بعنوان »بالعرق والدم«، كلمات وألحان 
عزي�ز الش�افعي وتوزي�ع وس�ام عبدالعزيز، 
واس�تغرقت فت�رة طويل�ة م�ن التجهي�زات، 

لكونه�ا تضم كورالً رجالياً وأطفالً على أعلى 
مستوى، واآللت الموسيقية المستخدمة فيها 

تظهر بشكل رائع.
• من�ذ أن طرح�ت ألبوم�ك »متبطلي�ش« عام 
2009 وأنت مختٍف تماماً عن الساحة الغنائية، 

فلَم هذا الغياب؟
لاختف�اء والبتع�اد ش�قان، األول يع�ود إلى 
األح�وال والظروف التي م�راّت بها الباد خال 
الفت�رة الماضي�ة من ث�ورات وتظاه�رات، إذ 
ش�هدنا فت�رات عصيب�ة وأكثر م�ن انتخابات 
رئاس�ية وبرلماني�ة واس�تفتاءات، إضافة إلى 
أنن�ي رأي�ت أن من واجب�ي التجاه إل�ى تقديم 
األغاني الوطنية والبتعاد نسبة ما عن األغاني 
الرومانس�ية والح�ب، فوهب�ت صوتي لخدمة 
بل�دي وقدمت عدداً من األغان�ي الوطنية، مثل 
»البل�د بلدن�ا« و »تس�لم األي�ادي« و »بالع�رق 
والدم«. أما الشق الثاني فيعود إلى أنني كسول 
في طبيعة الحال، وأحياناً كثيرة أرضخ لكسلي 
وأظل في منزلي ول أش�جع نفسي على أهمية 

تسجيل أغنيات وطرحها.
• إل�ى أي�ن وصل�ت ف�ي تحضي�رات ألبوم�ك 

الجديد؟
أعم�ل على ألبوم�ي الجديد منذ أربع س�نوات، 
فكل فترة أس�جل عدداً م�ن األغنيات ثم أبقيها 
معي حبيسة األدراج، إلى أن جلست مع المنتج 
محس�ن جابر وقررنا أن نعم�ل معاً على طرح 

ألبوم جديد. 
والحمد لله العمل ج�اٍر اآلن على اختيار أغاني 
األلب�وم وتس�جيلها... ربم�ا وصل�ت مرحل�ة 
التس�جيل إلى 70 ف�ي المئة، لكنني لم أحس�م 
بعد كل األمور المتعلقة به، األلبوم سيكون من 
إنتاج شركة »مزيكا«، واعتدت خال مشواري 
الغنائ�ي الطوي�ل أن أعمل عل�ى ألبوماتي بكل 
دقة وإتق�ان. وأعلم جي�داً أن جمهوري حزين 
بس�بب تأخري عليهم في الط�رح، لكنني أفعل 
كل ما في وس�عي من أجل تقديم عمل محترم 

وراٍق يحوز إعجابهم.
•م�ا صح�ة تعاونك م�ع حميد الش�اعري في 

األلبوم الجديد؟
بالفعل هناك جلس�ات ومش�اورات بيني وبين 
صديقي حميد الشاعري، وهناك مفاجأة نجهز 
له�ا معاً لكي تطرح في ألبوم�ي الجديد، لكنها 
ما زلت قيد التحضير، فربما يتم تنفيذها وربما 

ل.
• م�ا حقيق�ة اقتحام�ك مجال الس�ينما خال 

الفترة المقبلة؟
منذ زمن طوي�ل، وحلم اقتحام عالم الس�ينما 
يراودن�ي، لك�ن في كل م�رة أقتن�ع بفكرة أو 
س�يناريو وأقت�رب م�ن تنفيذها، أجد نفس�ي 
أتراج�ع في آخر لحظة بس�بب ضعف العمل أو 
لتخوف�ي من ع�دم ماءمة الدور لش�خصيتي. 
فخال الس�نوات األخيرة ُعرضت عليَّ عشرات 
الس�يناريوات ول�م أج�د بينها ما أبح�ث عنه، 
لكنن�ي في الوق�ت الحاض�ر متحم�س للغاية 
لقتحام مجال التمثي�ل، وأتمنى أن أحقق هذه 

األمنية سينمائياً خال العام الحالي.
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المنعم انها تنازلت عن القضية 
التي كانت قد رفعتها على االعالمي 
وائل االبراشي بعد ان اتهمها بقتل 

خادمتها، وقالت "تنازلت عن القضية 
ألني ال اريد مزيدًا من وجع الرأس، بعد 
اثبات براءتي حاولت التواصل مع وائل 

لكنه لم يستجب التصاالتي".
وتابعت عبد المنعم، في مقابلة مع 

الزميلة سارة العسراوي، "بعض االعالم 
لألسف يلهث خلف السكوب ال غير".

   بيروت: يحتار القلم حين يمارس دوره الناقد للبرامج اإلعالمية التي تحاول تكريم كبار أهل الفن ورموزه بين الثناء واللوم ليكون في 
الحالتين سيفًا ذي حدين يجرح حتى بإطرائه! فبقدر ما يتوجب علينا اإلشادة بمن يبادر لتكريم الكبار، تواجهنا قيمتهم المعنوية 
بعتبها على الالمسؤولية واإلستخفاف! ناهيك عن المالمة التي تطال اإلعالميين الذين يتحملون هذه المشقة رغم علمهم واعترافهم 

أن مايقدمونه لن يِف الشخصية المكرمة حقها..!
وفي هذا اإلعتراف إنما يتنصل اإلعالمي من المسؤولية بتواضٍع مصطنع يدافع فيه عن نفسه في ظل ضعف إمكانيات برنامجه وعجزه 
عن تكريم الشخصية التي يتناولها كما يليق باسمها وتاريخها الفني. وهذا ما حصل على األرجح في برنامج "بعدنا مع رابعة" الذي 
"حاول" تكريم الفنانة الكبيرة سميرة توفيق، فجاءت تفاعالته صادمة بحلقٍة متواضعة جدًا قّدَمت صورًة ركيكة عن معنى التكريم 
ال شك أن الزميلة رابعة الزيات تعرف جيدًا قدر المسؤولية التي عجزت عن حملها في إضاءتها الضعيفة على التاريخ الفني الزاخر 
لفنانة بحجم سميرة توفيق، إال أن اللوم وقع عليها من قبل جمهورها الذي شعر أنه اسُتدِرَج إعالميًا لمتابعة حلقة بمضموٍن ركيك، 
ربما كان الجانب المضيء فيها فقط الحضور الشخصي للفنانة الكبيرة سميرة توفيق التي كّرمت بحضورها "الزيات" و"المحطة" في 

حين كان ًيفتَرض أن  يتم تكريمها..!

أنغام: مرص بتكرب رغم الصعاب
 

عبرت الفنانة أنغام عن س�عادتها بردود األفعال العالمية حول المؤتمر القتصادي والذي بدأت 
فعالياته أمس، الجمعة، بمدينة ش�رم الش�يخ وبحضور مئات الوفود الرسمية ورجال األعمال 
والمس�تثمرين م�ن جميع انحاء العالم، حيث نش�رت صورة لش�عار المؤتمر، وغ�ردت قائلة: 

"مصر بتكبر رغم الصعاب.. بحبك يا بلدي.. بحبك يا مصر".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

حسني نعمه من القامات الطويلة  !!
 م�ن المعروف ان الم�راة حينما تبكي ي�رق لها قلب 

الرجل.. ومهما كانت الدم�وع من عينيها .. ولكن ان 

يبكي الرج�ل .. وحتى يجهش في البكاء .. ثم تخنقه 

العب�رات .. وتتوقف كلماته.. ث�م نجده يواري وجهه 

بعي�دا ع�ن الكامي�رات التلفازية .. وكم�ا حصل ذات 

مرة مع المطرب الرائد الفنان )حسين نعمه( وخال 

برنامج تلفازي معلنا عن )اعتزاله الغناء( بس�بب كل 

تل�ك الظ�روف التي مر بها واتعبت�ه .. وكما افصحت 

عن ذل�ك كلماته الممزوج�ة باللم .. ف�ان ذلك يعني 

الش�يء الكبير .. والكبير ج�دا .. لن مثل تلك الدموع 

لرجل اس�مه )حس�ين نعمه( تك�ون  اص�دق تعبيرا 

عن مش�اعره الجياش�ة .. وف�ي ذات الوق�ت تضيف 

تلك الدموع الصادقة لفنانن�ا القدير ولتاريخه الفني 

الزاخر بالنجازات البداعية .. صفحة اخرى مضيئة 

الى صفحات مسيرته الجديرة التقدير والحترام ..

والذي وددت قوله :

ان ق�رار فناننا الكبير )حس�ين نعم�ه( بالعتزال لم 

يأت عن ضعف او جفاف في الداء والعطاء .. او جاء 

بسبب سنوات العمر .. او حتى انحسار النجومية عنه 

.. وانم�ا جاء و )حس�ين نعمه( لم ي�زل متربعا على 

عرش النجومية ف�ي عالم الطرب والتطريب الصادق 

والصي�ل والرصين .. وه�و فضا عن ذلك قد ترك لنا 

تراثا ورصيدا يش�هد له باقت�داره في الغناء .. قبل ان 

يكون ممثا ورساما تشكيليا !!.

ولكن المؤلم حقا ان تقوم تلك )القامة الغنائية( التي 

اسمها )حس�ين نعمه( بتسجيل )اغاني الوداع( على 

حسابه الخاص خارج بلده !!.

وال�ذي وددت قول�ه م�رة اخ�رى م�ا هك�ذا تغادرنا 

)القامات الطويلة( .. ورفقا واجال لكل الذين نذروا 

انفسهم لعاء اسم العراق !!.

أك�دت الممثلة كارول الح�اج انها بعي�دة كل البعد عن 
فك�رة تقدي�م البرامج بعد ان قامت س�ابقاً بتقديم 
برنامج س�وبر س�تار، وقالت "حالياً ل، وتجربة 
س�وبر س�تار كانت تجربة جديدة لي، وجاءت 
بالصدفة وانا ل ارى نفس�ي ف�ي هذا المجال، 
وهو لي�س طموحي".وتابعت الحاج، ، "في 
حال عرض علياّ برنامج يشبهني ويسليني 
فلن ارفض الفكرة بعد دراستها".وكانت 
الحاج ق�د اكدت أن الفت�رة الحالية التي 
تل�ي مسلس�ل "ياس�مينا" ه�ي فت�رة 
راحة وانصراف للعائل�ة، وقالت:" أنا 
في األس�اس بعيدة من الصداقات في 
الوسط وأنهي أعمالي وأنصرف الى 
بيت�ي فوراً ومرتاحة على هذا النحو 
ف�ي حيات�ي". أما ع�ن المنافس�ة 
م�ع  مقابل�ة  ف�ي  كارول  فقال�ت 
"السياس�ة" الكويتية :" المنافسة 
ل تعنيني واألدوار التي تتغير يكون 

مق�دراً لها ذل�ك. فاذا تغير النت�اج أو المخ�رج مثاً يمكن 
أن تطرح أس�ماء أخرى، وهذا أمر عادي. كل ش�يء عرض 
وطلب".وع�ن تعامله�ا مع المخرج والمنت�ج ايلي معلوف 
قال�ت :" أن أكون مرتاحة مع المنتج ايلي معلوف، ل يعني 
ع�دم التعاون مع ش�ركات اخ�رى. ما أنظر الي�ه هو الدور 

والشخصية. 
أم�ا ايلي معل�وف فهو انس�ان طيب والتع�اون معه ممتع 
وهان�ئ وفي�ه احتراف".وب�ررت الممثل�ة اللبنانية كارول 
الح�اج المماطل�ة في أحداث مسلس�ل ياس�مينة وتقصير 
الحلق�ات لاس�تفادة مادياً بقوله�ا :" إن ال��LBCI كانت 
تع�رض الحلقة الواحدة من المسلس�ل بمع�دل 30 دقيقة، 
بينما يجب أن تكون ل�45 دقيقة، لذا كان المش�اهد يش�عر 
بأنه مع اإلعانات التي تتخلل العمل، "ما حضر ش�ي، أنجأ 
مش�هدين أو تاتة".وأكدت الحاج في ردها على س�ؤال إن 
 ،”very low budget“ ": كان  العم�ل فقيراً إنتاجي�اً بالقول
ألن التلفزيونات ل تدفع جيداً مقابل شراء األعمال المحلية، 
خصوص�اً األعمال التاريخية "الل�ي فيها تفاصيل من تياب 

ألكسسوارات وإلى آخره".

كارول احلاج :
يف حال عرض عيّل برنامج يشبهني

هشام عباس: أنا من بيت متدين



بدأت يسرا مسيرتها الفنية في أواخر السبعينيات 
م�ن القرن الماض�ي ، ووصلت لقم�ة النجومية 
ف�ي اواخ�ر الثمانينيات واوائل التس�عينيات مع 
مجموع�ة كبي�رة من االف�ام ومنه�ا مجموعة 
االعم�ال الت�ي قدمتها م�ع عادل إم�ام ووصلت 

ل�15 فيلماً .
إختي�رت العام 2006 كس�فيرة للنوايا الحس�نة 
من قب�ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كما تم 
تكريمها مؤخ�راً في مهرجان الس�ينما العربية 
باالس�كندرية وس�تكرم بمهرج�ان برلي�ن في 
 100 نيس�ان/أبريل ، وإختي�رت ضم�ن اق�وى 
ش�خصية نس�ائية ف�ي الوط�ن العرب�ي .قدمت 
عشرات االفام الهامة التي ناقشت اهم القضايا 
التي تش�غل ب�ال الوطن العربي منها "إبتس�امة 
واح�دة ال تكف�ي"، "الصعالي�ك"، "عل�ى ب�اب 
الوزير المنس�ي" وغيرها من عش�رات االفام، 
كم�ا تس�تعد حالي�اً لتصوي�ر فيل�م اه�ل العيب 
وتنتظر عرض مسلس�لها "س�رايا عابدين" في 
جزئه الثاني. واحتفلت  يس�را يوم االربعاء بعيد 

ميادها، وبالمناسبة كان  معها هذا الحوار.
 •بداي�ة كل عام وأنت متألق�ة كعادتك، ونود أن 

نعرف كيف تحتفلين بعيد ميادك ؟
اعت�دت منذ س�نوات طويلة أن أقض�ي يوم عيد 
ميادي م�ع زوجي وأمي واصدقائ�ي المقربين 
من�ذ الطفولة، وأنا لس�ت من ه�واة االحتفاالت 
الضخمة بأعي�اد المياد ، الن هذا اليوم يعني ان 

عاما من حياتنا قد مر.
 •كي�ف ترين احتالك المرك�ز الثماني والثمانين 

في قائمة أقوى 100 سيدة عربية؟
س�عدت به�ذا االختي�ار خصوص�اً ان االس�باب 
والحيثيات كانت ع�ن تميزي في الفن والترفيه، 

وهذا شيء افخر به.
•ت�م تكريمك مؤخ�راً في مهرجان االس�كندرية 
وس�تكرمين في مهرجان س�ينمائي في برلين، 

كيف ترين هذه التكريمات؟
التكريمات تس�عد اي فنان، النه يشعر بأنه على 
الطري�ق الصحي�ح وان م�ا يقدمه م�ن مجهود 
يت�م تقدي�ره، كما انه يحم�ل الفنان مس�ؤولية 
مضاعفة في اختيارات�ه المقبلة حتى يظل على 

قدر هذه المسؤولية.
 •م�ا س�بب اعت�ذارك المفاج�ئ ع�ن مسلس�لك 

الرمضاني "عكس اتجاه"؟
اعت�ذرت عن�ه تماما، بس�بب البطء الش�ديد في 
تنفي�ذ العم�ل وكن�ا ن�كاد اال ندخ�ل به موس�م 

رمضان.
 •وه�ل ستش�اركين ف�ي الس�باق الرمضان�ي 

المقبل؟
لن اقدم ش�يئاً ف�ي رمضان هذا الع�ام ، وأحضر 
مفاج�أة كبيرة في رمض�ان 2016 ، فانا ال اقدم 
س�وى العمل ال�ذي اس�تطيع من خال�ه تقديم 
شيء جديد وهادف، وليس مجرد التواجد فقط، 
النني مؤمنة بأن للفن دورا بارزا في تغيير ثقافة 

الش�عوب ومحارب�ة اإلرهاب، وتس�ليط الضوء 
عل�ى القيم والمبادئ التي تس�عى الش�عوب إلى 
تحقيقه�ا، لذلك أتأنى كثيرا ف�ي كل عمل أقدمه، 
ألس�تقر ف�ي النهاية عل�ى األعمال الت�ي تحمل 
أهدافا بها رس�ائل إيجابي�ة ، وأيضا انا موجودة 

خال هذا العام بمسلسل "سرايا عابدين" .
 •حدثينا عن فيلم "أهل العيب"؟

الفيلم من تأليف تام�ر حبيب وهو مؤلف متميز 
واعش�ق العمل معه وكل الشخصيات المتواجدة 
بالعمل من لحم ودم، وأجسد من خاله شخصية 
راقصة معتزلة تدفعها الوحدة الس�تخدام طرق 
غير مش�روعة من أجل جمع الثروة، وتم تأجيل 

التصوير إلى ما بعد رمضان المقبل.
 •ماذا عن مسلسل "سرايا عابدين"؟

انتظر ع�رض الج�زء الثاني وأجس�د من خاله 
ش�خصية الملكة "خوش�يار"، وال�دة الخديوي 
إس�ماعيل، التي ال يش�غلها سوى الس�لطة، وانا 
سعيدة بعرضه خارج السباق الرمضاني، وأتمنى 

أن ينال إعجاب متابعيه.
 •م�ا رأيك بالمرحلة الراهنة وكيف س�تؤثر على 

مستقبل الفن في مصر؟
المرحل�ة الراهن�ة افض�ل كثي�را من الس�نوات 
مرحل�ة  تعي�ش  مص�ر  ب�دأت  حي�ث  الس�ابقة 
االس�تقرار المفق�ود م�ا س�يؤثر ايجاب�ا عل�ى 
الثقاف�ة والفن�ون خصوص�اً أن الرئي�س عب�د 
الفتاح السيسي أكد على إدراكه وإيمانه الكامل 
بأهمي�ة الفن واإلب�داع، ودور الق�وة الناعمة 

ف�ي نه�وض أي دولة، وش�دة تأثر 
المجتم�ع بما يق�دم من خال 

الفن، الذي يساهم في تنوير 
وتثقيف مجتمعنا ، فالفن 
يواج�ه  زال  وم�ا  كان 
ظهوره،  من�ذ  اإلره�اب 
كثي�رة  أعم�ال  وهن�اك 
قدمت عن هذه القضية، 
ولك�ن الفن يحت�اج هو 

اآلخر لدعم الدولة.  
•ه�ل تضايق�ك الش�تائم 
الت�ي تتعرضين لها على 

"فاي�س  موق�ع 
بوك" ؟

اي  يوج�د  ال 
او  فن�ان 

سياسي او 

شخصية عامة ال يتعرض للشتائم من خال هذا 
الموق�ع ، وانا اعي الدواف�ع وراء الهجوم علّي ، 
فهناك من يفعل ذل�ك بدافع غيرته علي ، وهناك 
من يس�ب كي يفسد عماً ما أو للتقليل من شأن 

نجاحي.
 •رحلت ع�ن عالمنا مؤخراً الفنانة الكبيرة فاتن 

حمامة حدثينا عن عاقتك بها؟
أول لق�اء جم�ع بيني وبي�ن فات�ن حمامة كان 
في س�توديو مصر أثناء عملها ف�ي فيلم "أفواه 
وأران�ب" ومن ذل�ك الي�وم والعاقة ف�ي محبة 
مس�تمرة، وكنت اتمنى العمل معها، ألنها كانت 
سيدة فوق العادة، وكان جميع الفنانين يحبونها 

ألنها لم تسئ إلى أحد.
 •كيف حافظِت على رشاقتك واستمرارك كاحدى 

جميات السينما بالعالم العربي؟
أهتم دائما بممارسة الرياضة مع االلتزام بتناول 
كمي�ات قليلة م�ن األطعمة واالبتع�اد عن أنواع 
األكات الدس�مة التي تحتوي على نس�بة دهون 

عالية.
 •من هم أصدقاؤك من الوسط الفني؟

لدي اصدقاء كثر في الوس�ط الفني منهم إيناس 
الدغيدي وإلهام ش�اهين وهالة صدقي وهّن من 
أعز صديقاتي ، وكذلك أس�اتذتي المخرج الراحل 
يوس�ف ش�اهين، والكاتب الصحاف�ي واإلذاعي 
محم�د ش�بل ، والرائع صاح جاهي�ن. أما عادل 
إم�ام فهو من أغل�ى وأعز األصدقاء 

القريبين للقلب.

هذا ما قالته شذى حسون عن معاناة املرأة
 

قالت الفنانة العراقية ش�ذى حس�ون :"إن الفن شغل حيزاً كبيراً من حياتي ولكن مسألة التوفيق 
بين تحقيق الفنان لطموحه وحفاظه على استقرار حياته الخاصة يعتمد على الطرف الثاني في 
المعادلة، هل الزوج أو األس�رة لديهم الرغبة والقدرة على اس�تيعاب صعوبات العمل الفني أم ال 

هنا تكمن المعضلة".
و رداً على س�ؤال، هل لديك إحس�اس بتعرض المرأة للظلم، أجابت حس�ون :"ال أعتقد انه ظلم 
وإنما ضغوط كثيرة تتعرض لها إلى جانب عملها وسطوة الرجل الشرقي الذي قد يحول دون أن 

تحقق كل أحامها ولكن تبقى المرأة ق��وية وقادرة على تخطي كل تلك الصعاب والعقبات".
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 أكدت الممثلة داليا البحيري ان السنة الماضية كانت من 
اصعب السنوات التي مرت عليها، وقالت "بالفعل كان صعبًا 

السباب كثيرة، فأبي تعب في اول السنة الماضية ودخل 
المستشفى ووضعنا له دعامات في قلبه، حيث كان قد 

تعرض لجلطة في القلب".
وتابعت، "مطلقي ابو بنتي توفي في حادث، ثم توقف 

مسلسلي الذي كنت اصوره لرمضان الماضي، ثم اضطررت 
الى ان اخبر ابنتي بموضوع وفاة والدها، وبالتالي السنة 

الماضية كانت سنة صعبة، لكن الحمد لله واللهم ال 
اعترض".

أكدت عبير صبري أن الفن يلعب دورا 
هاما في تنشيط السياحة خالل الفترة 

المقبلة.وتمنت عبير -في تصريح 
صحفي  أن ُيركز المخرجون والمؤلفون 
في تقديم أعمال فنية ُتظهر الجوانب 

الجمالية والخالبة في مصر، وقالت: 
"اتمنى أن نشاهد أعمال الفترة 

المقبلة نرى من خاللها جمال مصر 
الُمتمثل في نيلها واألماكن األثرية 

والشواطئ الجميلة وأيضًا المدن 
الساحرة كاألقصر وأسوان".

اكدت الفنانة ديانا حداد انها 
تتقن اللغة الخليجية، وقالت "انا 
اعيش في الخليج منذ صغري، 

واحتك بالشعب الخليجي، واتحدث 
لهجتهم بطالقة بحكم التواصل 
الدائم".وتابعت حداد، في مقابلة 
صحفية، "انا اجدر من الجميع بأن 

اغني الخليجية، ألني مقيمة هناك، 
واحمل الجنسية االماراتية يعد 
اللبنانية، عشت معهم واعرف 

عاداتهم وتقاليدهم".

ليال عبود حتيي حفل مع  امري يزبك
بع�دة جولتها الفنية بي�ن االردن وجزيرة قبرص ومدينة مراكش في المغ�رب ونظراً الرتباطها في 
جولة اوروبية  من 27  الشهر الحالي ولمدة اسبوعين أبت الفنانة ليال عبود ان تبتعد عن جمهورها 
اللبنان�ي الحبيب كل هذه المدة فاحيت حفل غنائي س�اهر في البازا ب�اس طبرجا مع الفنان امير 
يزبك وبحضور حشد من جمهور ليال من كل اقطاب الوطن وتميز الحفل بحضور رياضي وإعامي 
الفت.وبإطال�ة ملفتة كعادتها، حملت توقيع المصمم العالمي عقل فقيه اطلت ليال على المس�رح 

وغنت باقة من اجمل اغانيها حيث تمايل الحضور على انغامها تارة في الرقص الشرقي.

حسني نعمه من القامات الطويلة  !!
 م�ن المعروف ان الم�راة حينما تبكي ي�رق لها قلب 

الرجل.. ومهما كانت الدم�وع من عينيها .. ولكن ان 

يبكي الرج�ل .. وحتى يجهش في البكاء .. ثم تخنقه 

العب�رات .. وتتوقف كلماته.. ث�م نجده يواري وجهه 

بعي�دا ع�ن الكامي�رات التلفازية .. وكم�ا حصل ذات 

مرة مع المطرب الرائد الفنان )حسين نعمه( وخال 

برنامج تلفازي معلنا عن )اعتزاله الغناء( بس�بب كل 

تل�ك الظ�روف التي مر بها واتعبت�ه .. وكما افصحت 

عن ذل�ك كلماته الممزوج�ة بااللم .. ف�ان ذلك يعني 

الش�يء الكبير .. والكبير ج�دا .. الن مثل تلك الدموع 

لرجل اس�مه )حس�ين نعمه( تك�ون  اص�دق تعبيرا 

عن مش�اعره الجياش�ة .. وف�ي ذات الوق�ت تضيف 

تلك الدموع الصادقة لفنانن�ا القدير ولتاريخه الفني 

الزاخر باالنجازات االبداعية .. صفحة اخرى مضيئة 

الى صفحات مسيرته الجديرة التقدير واالحترام ..

والذي وددت قوله :

ان ق�رار فناننا الكبير )حس�ين نعم�ه( باالعتزال لم 

يأت عن ضعف او جفاف في االداء والعطاء .. او جاء 

بسبب سنوات العمر .. او حتى انحسار النجومية عنه 

.. وانم�ا جاء و )حس�ين نعمه( لم ي�زل متربعا على 

عرش النجومية ف�ي عالم الطرب والتطريب الصادق 

واالصي�ل والرصين .. وه�و فضا عن ذلك قد ترك لنا 

تراثا ورصيدا يش�هد له باقت�داره في الغناء .. قبل ان 

يكون ممثا ورساما تشكيليا !!.

ولكن المؤلم حقا ان تقوم تلك )القامة الغنائية( التي 

اسمها )حس�ين نعمه( بتسجيل )اغاني الوداع( على 

حسابه الخاص خارج بلده !!.

وال�ذي وددت قول�ه م�رة اخ�رى م�ا هك�ذا تغادرنا 

)القامات الطويلة( .. ورفقا واجاال لكل الذين نذروا 

انفسهم العاء اسم العراق !!.

يرسا يف عيدها :إنتظروا مفاجأة كبرية

أُصي�ب الفن�ان األردن�ي من�ذر رياحنة ف�ي قدمه 
أثن�اء تصويره أحد مش�اهد »األكش�ن« في فيلمه 
الجدي�د »الكين�غ«، ال�ذي ي�ؤدي في�ه دور تاج�ر 
مخدرات، وقام فريق العمل بنقله على الفور إلى 

أح�د المستش�فيات القريبة من موق�ع التصوير 
إلجراء األشعة والفحوص الطبية الازمة. وطلب 
األطب�اء من من�ذر الراحة يومين قبل أن يس�تأنف 
التصوي�ر مرة أخرى، خاصًة أن في الفيلم مش�اهد 

»أكشن« قد تؤدي إلى إصابته من جديد.من ناحية 
أخرى، انتهى منذر من تصوير مش�اهده في 
مسلس�ل »حنايا الغيث« المستوحى 
من ملحمة شكس�بير »عطيل«، 

وال�ذي يتناول الح�ب والغيرة، 
وم�ن المفت�رض عرض�ه في 

رمضان المقبل.

الممثلة هيا عبد الس�ام انها ال تمانع الظهور من دون ماكياج، أكدت 
وقال�ت "ظه�رت من دون ماكياج على الشاش�ة في الموس�م الرمضاني 
الماضي في مسلس�ل مس�كنك يوفي، فبعدما قمنا بعمل بعمل تجربة مع 
المخ�رج خال�د الرفاعي للش�خصية، وجدن�ا ان الظهور م�ن دون ماكياج 

سيكون افضل واصدق".
وتابعت عبد الس�ام، في مقابل�ة لمجلة لها، "اعتقد انن�ي في داخلي احب 
ان اكون طبيعية وبس�يطة، لكن طبيعت�ي االنثوية تحب الماكياج، وكفنانة 

قناعتي ان يكون المرء فناناً موهوباً لينجح، وال يكل على الجمال وحده".

إصابة منذر رياحنة

هيا عبد السالم 
الظهور من دون ماكياج افضل واصدق



مرفت غطا�س 
عل�ى باب السف�ارة ..بي�ن ااصابعي كل 
االوراق الت�ي تثب�ت إنني جئ�ت حقيقة 
وحمل�ت جواز سف�ر و هوي�ة ،تقر بي 
وحده�ا ،تقاسمت انتظ�اري و احزاني 
مع الكثيرين من حولي اراقبهم كعادتي 
ال ادري ان كن�ت احفظ مالمحهم كأخر 
مش�هد من وطن�ي ... ام ... اقول وداعا 
لكل جميل ,حقائبي محشوة بمالبسي و 

تحوي ايضا دفتر مذكراتي 

ترك فيه اصدقائي ذكرى ووعد بان ابقى 
محفورة في الذاكرة ..

ف�ي وطن�ي الوعد يكت�ب بالحب�ر .. وال 
يبقى منه س�وى ابتسامة طفيفة وانت 

تحاول ان تتذكر اللحظة
ذاكرت�ي ممتلئ�ة , كن�ت اتمن�ى ل�و ان 
حقيبت�ي الصغيرة كان�ت تكفي الحمل 
مع�ي وسادتي , علي اكم�ل كل االحالم 
التي تركتها منتظرة , علي اكمل مسيرة 

الحلم بذات االنفاس العاشقة

ما ال�ذي يبقيني هن�ا , الش�اب الوسيم 
عطر مراهقتي اختفى بطريقة مجهولة 
قد يكون مسجوناً بتهمة الشغب او قتل 
على ايدي تنظيم مسلح ... من يدري .؟!

الح�ي القدي�م خ�او م�ن رائح�ة الخبز 
والقه�وة , وضحك�ات النس�وة , صوت 

بائع الخضرة ,
الذي كنت استيقظ عليه دائما ً, امي التي 

تبتسم للحياة فتنهار فرحا ً ,
الح�ي خ�اوي م�ن مالمح�ه , والوطن 

ب�ال تفاصيل , يصير ش�وارع فارغة من 
الذاك�رة ,وأن�ا ..............الت�ي تتحدى 
الم�وت بالهروب اكثرعل�ى عالقة طيبة 
مع الله , لكني اتحايل على قانون االلهة 
,تحثني فكرة ما ان الله يكتب لنا المصير 
بقلم الرصاص , وكلما ش�عر بأن الربيع 
يفرش ازه�اره امامنا , بالممحاة يمحو 
ق�در ليرسم ق�درا ً اخر ,يحبن�ا , يمنحنا 

الفرصة , ال ادري ..؟!
بني�ة الحي�اة اجل�س هنا انتظ�ر دوري 

ف�ي الوالدة ... بداخلي ش�يئ ما يبادلني 
السؤال 

ان كن�ا نتكلم هنا على ه�ذه االرض لغة 
واحدة ولم نفهم بعضنا يوما 

وان كن�ا نؤم�ن بال�ه واحد فلم�اذا على 
محبته اختلفنا ..؟

تركت خلف�ي كرامت�ي .. وحملت جواز 
السف�ر بنية الوالدة , ام بنية الموت على 

ارض غريبة .؟؟؟
من يدري ....؟!!

خريي من�صور
حي�ن قرأت ألول مرة خطاب البير كامو بمناسبة فوزه 
بجائزة نوب�ل، أحسست على الفور بأن بضع صفحات 
يكتبه�ا مفك�ر أو أديب كي ُتقرأ بمناسبة، تكش�ف عن 
مستويات من الوعي بالذات واآلخر والكون ال تكشفها 
النص�وص اإلبداعي�ة، ألن المتكل�م في ه�ذه الحالة ال 
ينس�ب م�ا يق�ول لس�واه، س�واء كانوا ش�خوصا في 
رواي�ة أو مسرحية. وتمنيت يومئذ ل�و أن مؤسسة أو 
حت�ى فردا يق�وم بتجميع ما أمكن م�ن خطابات نوبل 
لتسهيل المقارنات، وحين عثرت على محاضرات نوبل 
التي جمعها وترجمها عبد الودود العمراني شعرت بأن 
الرغبة قد تحققت، رغم أن الفترة التي اختارها المترجم 

تشمل عددا محددا من الفائزين بهذه الجائزة.
في خطبة البير كامو ش�عرت بالقش�عريرة ذاتها التي 
ش�عر به�ا ه�ذا الكات�ب عندما تذّك�ر ما سم�اه الفزع 
الغري�زي الصابع�ه وهو يتسل�ق سلم البي�ت في حي 
بلك�ور الجزائري، حي�ث كانت تقيم أم�ه هناك، ولعب 
وجوده�ا في الجزائر دورا في تحديد موقفه السياسي 
م�ن الثورة، فق�د أجاب من سأله ذات ي�وم عن احتالل 
ب�الده للجزائر ب�أن موقفه مرتبط بوج�ود أمه وحيث 
تقي�م، رغم أن رواية »الطاعون« التي تدور أحداثها في 
مدينة وهران طالما اعتبرت نقديا تعبيرا عن االحتالل، 
وم�ا الطاعون سوى المع�ادل الرمزي له�ذا االحتالل، 
وإن ك�ان أحد دارسي كامو وهو القس اإليرلندي الفرد 
أوبراين رأى المسألة من زاوية مضادة وليست مختلفة 
فقط، حين أش�ار إلى أن اسماء الش�خوص في الرواية 
فرنسي�ة خالصة، وكأن البير كامو ف�ي الوعيه تعامل 
مع وهران على أنها إقليم فرنسي، وينتهي أوبراين إلى 
عبارة بالغ�ة الداللة هي أن جرثوم�ة الطاعون تسللت 

من الرواية إلى المؤلف وأصابته أيضا.
* * *

من�ذ أول فائ�ز بالجائ�زة ع�ام 1901 وه�و الفرنسي 
سولي برودوم والسجال ال ينقطع حول نزاهة الجائزة 
وع�دم ارتهانها لما ه�و سياس�ي أو آيديولوجي، وإن 
كانت نوبة ه�ذا السجال تضاعفت بعد ف�وز ُكّتاب من 
طراز يوس�ف عجنون بهذه الجائزة وهو كاتب يهودي 
مش�حون بأش�واق صهيونية تجلّت ف�ي قصة قصيرة 

بعنوان »تهلّة«، سبق أن ترجمها الصديق الراحل غالب 
هلسا وكتبُت مقدمتها.

وألن التوق�ف عن�د كل خطاب�ات أو محاض�رات نوبل 
يتطل�ب مساحة وربم�ا مقاما آخر، فق�د آثرت مدخال 
آخر هو الهواجس التي شغلت من نالوا الجائزة، ومدى 
ش�عور كل منهم باالستحقاق، فما كتبه غونتر غراس 
مث�ال ينقل المناسبة إلى موقع آخ�ر، إلى أناس عاديين 
تعلّ�م منهم مثلم�ا قال هن�ري ميلر ع�ن اصدقائه من 
سائقي الش�احنات وما قاله كامو ع�ن صديقه صانع 
البراميل وما تعلّم�ه كازانتزاكي من بطله زوربا، الذي 
هو ش�خصية واقعية تماما، كم�ا أن العجوز في رواية 
همنغ�واي »العج�وز والبحر« ش�خصية واقعية أيضا، 
وثم�ة م�ن يقولون إن همنغواي اش�ترى من�ه القصة 

بمبلغ من المال.

خوزي�ه ساراماجو يجزم ف�ي خطاب�ه أن أكثر الناس 
حكم�ة م�ن بي�ن الذي�ن عرفه�م ه�م العاج�زون عن 
الق�راءة والكتابة، وكأنه يفاضل بين المعرفة المجردة 
والتجرب�ة، لك�ن لصال�ح التجرب�ة، وهذا ما يش�ي به 
الحسد السري الذي يش�عر به الكاتب الذي تشبه حياته 
النبات�ات الزجاجية الداجنة، أزاء من يش�به الغابة في 
برّيته وبراءته معا، كما هو الحال في رواية »زوربا« .

كلود سيمون بسط�ر واحد يختصر المسألة الوجودية 
كله�ا، حين يتس�اءل عما تساويه الكت�ب كلها في هذا 
العال�م أزاء موت طفل؟ وهذا ما قاله أيضا سارتر حين 
ُسئل عن رواية »الغثي�ان«، فهي ال قيمة لها أيضا أمام 
موت طف�ل وبالحاح درام�ي يتجاوز ه�ذا كله تساؤل 
القس في رواي�ة »الطاعون« لكامو ع�ن ذنوب الطفل 

الذي مات من الوباء التي سيعتذر عنها أو يعترف بها!
تون�ي موريسون تخت�ار مدخال حكائي�ا لخطابها عن 
عجوز عمياء يسألها مجموعة من الشبان يحمل أحدهم 
عصف�ورا عما إذا كان العصفور حي�ا أو ميتا، وبعد أن 
تصمت بعض الوقت تقول: ال أعرف فالعصفور إن كان 
ميتا فأنتم إما وجدتموه كذلك أو أنكم قمتم بقتله، وإذا 
كان حيا فإن عمره بي�ن أصابعكم، ولكي تصل حكاية 
موريس�ون إلى المرسل إليه فإن لها قرائن ذات دالالت 
ال حص�ر لها، منه�ا أن تل�ك العجوز أمريكي�ة سوداء. 
تق�ول موريسون نحن نموت ولعل ذل�ك مغزى الحياة 

لكننا ننتج اللغة ولعل ذلك مقياس حيواتنا.
نادي�ن غورديمير تضع الكتابة بدي�ال للكينونة، وليس 
فق�ط معادال له�ا، وتق�ول ال توج�د أي طريقة أخرى 
لفه�م الكائن إال من خالل الف�ن، وما يعطي هذا الحكم 
الج�ازم صدقيته هو أن مرجعيات علم النفس التحليلي 
ه�ي نص�وص أدبية، س�واء تل�ك التي وضعه�ا فرويد 
تحت المجهر النفسي من أعمال ديستويفسكي ومنها 
جريمة قت�ل األب أو ما استنبطه محلل�ون آخرون من 

رواية »البحث عن الزمن الضائع« لمارسيل بروست.
اليابان�ي كنزابورو اوى يقول ف�ي خطابه، إن ما كتبه 
أودن ع�ن الفن الروائي هو م�ا أصبح عندي ُسّنة حياة 

وهو:
وسط الغبار أن يكون عادال

وكذلك وسط القاذورات واألوساخ 

وفي شخصه الضعيف إذا قدر على ذلك
يجب أن يحمل بكمد كل خطايا البشر

أوكتافي�و باث أثار ف�ي خطابه مسألة تخ�ص ثقافتنا 
العربي�ة إلى ح�ّد بعيد، هي مصطل�ح الحداثة الملتبس 
وق�ال إن لك�ل ثقاف�ة، بل لك�ل مجتمع حداثت�ه، وهو 
يذكرن�ا بما كتبه هن�ري لوفيفر حين أص�ر على تبنيه 
قرائ�ه بأن كلمة الحداثة عندما ترد في أي سياق يكتبه 
تعني الحداثة الفرنسية وليست مصطلحا يشبه القبعة، 
يمك�ن ألي رأس أن يرتديه. لكن ب�اث رغم اقترابه مما 
قال�ه لوفيفر ي�رى أن الحداثة أش�به بعصفور نراه في 
ك�ل مكان ويبقى خارج مالمستنا له، إنها اللحظة التي 

يتعّذر اقتناصها.
داري�و فو اإليطال�ي، طلب من أعض�اء األكاديمية التي 
تمنح جائزة نوبل أن يقتسم الجائزة مع رفيقته فرانكا 
رامي التي ش�اركته كما يقول ف�ي إنجاز أكثر من نص 
مسرح�ي، وبدعابة ال تخلو من مك�ر قال إن الصحافة 
أخب�رت فرانكا بأنها أصبح�ت زوجة رجل حاصل على 
نوب�ل، وأن ف�ي بيته�ا هرما، وك�ان تعليقه�ا أنها منذ 
سنوات تمارس الرياض�ة وبأوضاع تؤهلها لحمل هذا 

الهرم على كتفيها.
* * *

بي�ن قراءت�ي المبك�رة لخط�اب البير كامو ال�ذي كان 
مط�رزا ببالغ�ة متوسطي�ة وال�ذي استذكر ب�ه أيامه 
الصعب�ة برواقية تلي�ق بالمتمرد ال�ذي قاسم سيزيف 
صخرت�ه، وبي�ن ق�راءة ه�ذه الخطابات الت�ي جمعها 
مجلدان ش�عرت بأن الفائز بأي جائزة يش�عر، إن كان 
ع�ادال، بأن عدد من يستحقون الجوائز هو أضعاف من 
ينالونها، لك�ن هذا اإلحساس باإليثار نادرا ما يرش�ح 

من أي خطاب في عصرنا.
بقي أن اضيف بأن من رفضوا الجائزة وهما برنارد شو 
وسارتر فإن خط�اب كل منهما كان صمتا يبحث عمن 
يترجمه وبعي�دا عن تلك الساللم الصقيلة والالمعة في 
ستوكهولم، برنارد شو اعتذر عن الجائزة ألنها تأخرت 
عن موعده�ا، وسارتر اعتذر عن قبولها احتجاجا على 
غي�اب العدال�ة والح�رب األمريكية ضد فيتن�ام، تماما 
كما رفض مارلون براندو جائ�زة األوسكار دفاعا عن 

الشرف القليل الباقي في عصرنا.

رصخة من وطني 

خطابات نوبل… مقاربة أخالقية
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سوسن مجيل حسن: الرواية خيارات أخرى لعالـم أكثر رأفة
 عبداهلل مك�صور 

سوس�ن جميل الحسن: الكاتب يطم�ح إلى أن يقدم للقارئ 
رسالتين هما المعرفة والمتعة

تعاين الحياة وتشعر بها مثلما تعاين المتألمين في عيادتها 
الطبّي�ة، تتلّمس أماكن الوجع وبواط�ن النفس وما يؤلمها 
بحواسه�ا مجتمع�ة، ثم تفس�ح مجاال للوع�ي كي يضبط 
الحالة، في لغة علوم الطب تقول ضيفتنا الروائية السورية 
سوس�ن جمي�ل حس�ن، إن هن�اك م�ا يدعى بالتش�خيص 
التفريقي، وهو يقوم بتوجيه الطبيب إلى التشخيص األكثر 
صح�ة بعد جمع األعراض والعالم�ات التي يستخلصها من 
معاينة المريض،عندها الرواي�ة التي ال تمنحها متعة طرح 
األسئل�ة وإثارتها ودعوتها للتأمل ال تحمل تجنيس الرواية. 

“العرب” كان لها هذا اللقاء مع الكاتبة.
سوسن جميل حس�ن الروائية والطبيبة السورية ولدت في 
العاصم�ة السوري�ة دمش�ق ودرست الطب ف�ي الجامعات 
السورية وأص�درت أربع رواي�ات، فازت بجائ�زة المزرعة 
األدبي�ة، تعّرف ع�ن نفسها أّنه�ا “ابن�ة األرض السورية”، 
نسأله�ا في ظ�ل اإلخوة األع�داء اليوم من ه�و ابن األرض 
السوري�ة، فتقول ه�و من يسع�ى ويجاهد ف�ي سبيل قتل 
هذه الفك�رة “اإلخوة األعداء”، اب�ن األرض السورية اليوم 
هو م�ن يسعى إل�ى تكريس فك�رة الوطن واالنتم�اء إليه، 
ه�و من يسعى إلى النبش عن اإليجابيات واالش�تغال عليها 
والعمل عل�ى تخليص المزاج العام م�ن التمسك بالسلبيات 
وجل�د الذات؛ اب�ن هذه األرض ه�و من يقف بش�جاعة في 
وج�ه الطغيان مهما كان نوعه ومصدره وينحاز إلى قضايا 

الشعب.
الرواية والواقع

الرواي�ة عند سوسن حسن هي خلق عالم جديد مواز للعالم 
الحقيقي المحيط بنا، فهذا العالم- الرواية تلزمه كي يتحقق 
عناص�ر ورموز وعالقات ضرورية من أجل صياغته وإقناع 
القارئ ب�ه، والرواية بقدر ما يك�ون واقعها مقنعا وجاذبا 

للقارئ، بقدر ما تحقق غايتها وتترك أثرها في نفسه. 
هذه البني�ة المعمارية اإلبداعية ال يمك�ن تحقيقها إالّ بتلك 
العناص�ر والرموز الحاضرة ف�ي الوعي الجمعي ومنظومة 

المعارف المجتمعية فالواقع يتش�كل م�ن التفاصيل، كذلك 
العالم الروائي يبنى بالتفاصيل، التي ليست هي إالّ العالقات 
واألح�داث والفعالي�ات والتفاعالت بين عناص�ر الواقع إن 

كان في األدب أم في الحياة.
الرواية بقدر ما يك�ون واقعها مقنعا وجاذبا للقارئ، بقدر 

ما تحقق غايتها وتترك أثرها في نفسه
فالرواي�ة كما ترى ضيفتنا تمّثل الواق�ع وتعمل على إعادة 
تش�كيله م�ن جديد وفي ه�ذا القول محاولة لفه�م الرواية 
باعتباره�ا نموذجا لواقع بديل يحلم ب�ه اإلنسان من خالل 
إع�ادة تش�كيل للحي�اة، وه�ي رؤي�ة استباقية لم�ا يمكن 

أن يح�دث، أو تصور لخي�ارات أخرى حول عال�م أكثر رأفة 
باإلنس�ان ومواكبة لطموحه واحترام�ا لكينونته. ال يمكن 
تشكيل هذا الواقع المتخيل إالّ بموجب رموز الواقع نفسه، 
بعناصره ذاتها مع ابتكار عالقات فيما بينها بطريقة أخرى.

في أعمالها الروائية الصادرة تلجأ سوسن حسن إلى السارد 
الديمقراط�ي وتبتع�د عن الس�ارد العليم وذل�ك، كما ترى، 
لتمنح الش�خصيات فرص�ة اإلفصاح عن نفسه�ا والتحّرك 
والنمو بحرية أكبر، كما أنها تحقق نوعا من متعة التشكيل 
لديها كونها تعايش الش�خصيات وتتفاع�ل معها، هي التي 
تتط�ور وتكتس�ب مالمحه�ا، وتعي�ش حياته�ا بم�ا يملي 

عليه�ا فضاء النص وروحه أيضا، كم�ا أنها تؤمن أّن السرد 
الديمقراطي يحمي الكاتب من االنزالق إلى التنظير والشرح 
الذي بدوره يبعد القارئ عن العمل األدبي أحيانا ويدفعه إلى 
الش�عور بمفارقة النص والخروج من عالمه، فغياب ضمير 
األن�ا يمّكن الكات�ب من تقنية الس�رد ليستطي�ع استخدام 
أدواته واستثمار خياله، والمهّم في العملية السردية حسب 
ضيفتنا هو أن تمتلك القدرة على إمتاع القارئ والتأثير فيه 
وإقناعه.ه�ذا الفهم المختلف يدفعنا إلى سؤالها عن الزمان 
والمك�ان بالنسبة إليها في أعماله�ا الروائية، خاصة وأّنها 
في روايتها “النباش�ون” تناولت حّيا عش�وائيا في مدينتها 
الالذقية، لتسير أحداث الرواية تلك في فضاء زماني ومكاني 
محّدد لتقول إن الزمان والمكان بالنسبة إلى العمل الروائي 
هما حامالن فّعاالن لألفكار ولرسالة العمل، وهما يشكالن 
الفضاء ال�ذي تقع فيه األحداث، وتعيش فيه الش�خصيات، 
فالكاتب عندما يصوغ عمله يريد أن يقدم إلى القارئ منجزا 
إبداعيا يحم�ل رسالتين: المعرفة والمتع�ة، وهما ال يقالّن 
ش�أنا عن األسلوب الالزم للعمل، والعمل الروائي بما يقوم 
عليه من رسم عالم مواز للعالم الواقعي يقوم على األحداث، 
واألح�داث هي حركة في المك�ان تستحضر الزمن أو تجلي 
مفهوم�ه. أما الحدث كما تؤّكد ال يختزل في مجرد الحركة، 
وإنما هو دال على نش�اط اإلنسان، في فضاء المكان خالل 

فترة من الزمن.
األديب والسياسة

أح�داث الرواي�ة تدور ف�ي حي ش�عبي حيث كان�ت تعيش 
لق�اع  بالنم�وذج  ضيفتن�ا  تصفه�ا  الكاتبةالعش�وائيات 
المجتم�ع السوري، سكانها أناس سوريون بأحالم منتهكة 
وطموح�ات مجروح�ة، وبكثير م�ن انعدام األم�ل تحّولت 
إل�ى قناب�ل موقوتة في الزم�ن السوري الراه�ن، وهذا أمر 
بديهي -كما تقول- فم�ن اإلنصاف االعتراف أن الحراك في 
سوري�ا لم يأت من الفراغ فكان نت�اج لتراكم ثقافي فكري 
وفلسف�ي وأدب�ي ونق�دي ومسرح�ي ودرامي وك�ل أنواع 
الفنون، التي سلّطت الض�وء على انتهاك كل القيم المتمّثلة 
بالكرام�ة والعدال�ة االجتماعي�ة وحري�ة الفك�ر والتعبير، 
واستقالل اإلرادات، وغيرها، هذا كان بمثابة محفز لنش�وء 

نزعة التمّرد على الواق�ع. حديث الكاتبة سوسن حسن عن 
االنفجار ف�ي سوريا دفعنا إلى سؤالها عن دور المثّقف في 
م�ا حدث ويحدث، لتقول “إّن ما يطل�ق عليه النخبة، مثلهم 
مث�ل أي مواط�ن يعيش األح�داث الراهن�ة، أذهل�ه الحراك 
الش�عبي، وأربكه مساره، وهو اآلن يقف حائرا وذاهال أمام 
المصي�ر الذي وصل�ت إليه الب�الد”، لذلك تص�ّر على مكانة 
المثقف، وترى في الزاوية المطلة على المشهد، والتي يمكن 
م�ن خاللها متابعة م�ا يجري والوقوف موقف�ا نقديا منه، 
تختص�ر رؤيتها بضرورة استقالل المثقف عن السياسي أو 

عن السياسة بشكل عام لينحاز إلى اإلنسان وقضاياه.
مهّم�ة المثق�ف األساسية حس�ب الطبيب�ة الروائية ليست 
تعبئ�ة الجماهير ودفعها إل�ى التمّرد، فه�و رافعة الثورات 
وليس أداتها أو محركها. وليس دوره األساسي استش�راف 
مصير الث�ورات، لكن عليه دور كبي�ر -والحديث لضيفتنا- 
وه�و أن يكون فاعال في الحراك، بمتابعته ورصد التحّوالت 
الت�ي تطرأ عل�ى الواقع والبني�ة المجتمعي�ة والوعي العام 
ومنظوم�ة القيم، وعليه أن يكون جريئا في موقفه النقدي 
تجاه كل ما يحدث. ربما كان المثقف الذي دفع ثمن مواقفه 
وآرائ�ه وأفك�اره في زمن االستب�داد يتنّبأ بتم�ّرد ما، هكذا 
هو منطق األش�ياء، إنما تظّن أّنه كالجمي�ع فوجئ بالفعل 

وبتحّول هذا التراكم إلى ممارسة.
حديثه�ا ع�ن دور المثق�ف المراقب المنتظر للح�دث دفعنا 
إلثارة ما ق�ام به األدب من مرافعات دامي�ة أمام االستبداد 
في سوريا، لتعلّق حسن إنها ال تستطيع فهم المواجهة بين 
األدب واالستبداد من هذا المنظور “المواجهة الدامية” ألنها 
توحي بالعنف وباستخدام أسلحة ال يستخدمها األدب. الدم 
هو نتاج العنف والقتل بكل أشكاله، واألدب يختص بصناعة 

الحياة، األدب يزهر حتى بين القبور.
ودوره الي�وم وف�ي كل ي�وم وفق رؤية ضيفتن�ا هو الرقي 
بالش�عوب والمجتمعات على المستوى الفكري والروحي. 
حتى في زمن األعاصير، مثل اإلعصار السوري، على األدب 
أالّ يفق�د بوصلته وأالّ ينزلق إلى ميادين القتال الدامي، عليه 
أن يق�اوم باألمص�ال المضادة التي تحصن ضّد كل أش�كال 

الخراب اإلنساني والمجتمعي.

وردة لصيف واحد
 

ص�در حديثا عن "اآلن" -ناش�رون وموزعون بعّم�ان- مجموعة قصصية 
جديدة للقاص ناص�ر الريماوي تحت عنوان "وردة لصيف واحد"، امتازت 
بلغتها الجزلة بعيًدا عن التراكيب والمفردات التي تحمل تعقيدا ينأى بذهن 

القارئ عن جو النص.
أبح�ر الريم�اوي بأسلوب خاص في عالم القص، مم�ا ميز مالمح النص 
لدي�ه بنسيج فني متماسك يمس الواق�ع بمحاكاة فذة، ووعي بالمكان، 
كش�ف عن تعل�ق الكاتب به.وق�د ضّمت المجموعة ثمانية عش�ر نًصا، 
منه�ا: أنوار المخّيم، المضيفة، زهرة المارجريت، ش�ارع خلفي، غابة 

للسهر، فضاء المرسم المهجور، عين على البرواز.

وداعًا شوبنهور 
 

- ع�ن دار “سليك�ي إخ�وان”، بطنج�ة، ص�درت للق�اص 
المغرب�ي عبدالسالم الجب�اري مجموعة قصصية بعنوان 
“وداع�ا ش�وبنهور” وتق�ع ه�ذه المجموع�ة ف�ي 148 
صفح�ة من القط�ع المتوس�ط، وتض�م المجموعة 33 
قص�ة قصي�رة منه�ا “خلف ش�جرة الت�وت”، “إياك أن 
تنسى لورا”، “أناش�يد ق�ط”، “العي�ادة”، “الخفافيش 
ال تسير إال نه�ارا”، “الصومعة”، “أوهام سيربنطيس 
القزحي�ة”، “العض على الخش�ب”، “األل�م مهنتي”، 

“كافكا يعود إلى أصيلة”، “شجرة األشياء”.

املح يف الآتي
جورجيت طباخ 

 

ألمح في اآلتي ..وجه األرض جديدا ..

كدموع القمر ..

ألمح من صدر القدر يدا أمي وجبين أبي مرفوعا 

فوق الشهب ..

أقرأ أغنية النصر في كل كتب التاريخ .

في ضوء الفجر ..

في حقل الندى ..ألمح ضحكة األطفال 

..وكروما تحلم بالخمار ..

وسطوحا تعمر بالسمار ..

جنين العزة والكبرياء ..يرجف في رحم األشياء ..

لتعلو كل األصوات ..

يانصر الوطن ..ياآت ..

زغاريد فرح ....يا حماة الديار ..
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الفساد االداري واملايل وثقافة 
املوظف

المحامي علي الجبور /بابل
الحقوقية س�هاد محمد عبد الله قال�ت البد من تدريب 
الموظفين واعطائه�م الدروس  الخاصة بهذه الجرائم 
والعقوب�ات المترتب�ة عل�ى م�ن يق�وم بذل�ك وحتى 
الموظ�ف التي يتم تعيينه حديثا البد ان يتم ادخاله الى 
دورات خاصة بذلك ومعرفته للعقوبات التي تتاتى من 
ارتكاب هذه الجرائم وان يتم نشر كافة البرامج الفساد 
االداري والمالي في وس�ائل االعالم وحتى تكون عبرة 

لالخرين في عدم االقدام على هذه الجريمة.
امام المحامي يوسف المصلحي فقد قال : البد ان تقوية 
الرقابة على الموظفين واعادة ثقة المواطن بالقانون 
وحكمه وان الناس سواس�ية امام القانون س�واء كان 
مس�ؤوال كبيرا ام صغيرا وان تك�ون هناك رقابة على 
المسؤولين وان تكون الرقابة سرية وخاصة من خالل 
كش�ف الذمم واالمالك واعادة النظر في نظام الرواتب 
للموظفي�ن  بحيث ال يكون هناك ف�ارق كبير في هذه 

الرواتب.
المناهج الدراسية واالعالم

اش�ار االعالمي عل�ى الصوفي الى اهمي�ة دور االعالم 
الن في التوعية والتوجي�ه خصوصا في هذه المرحلة 
التي يكون فيها االعالم دور في الوصول الى بيوت كل 
الن�اس والتاثي�ر عليه�م ف�ي كل                     وكذل�ك  
البد م�ن التاكيد على دور مجلس الن�واب الموقر وهو 
الجهة الرقابية في البلد والذي يستطيع ان يراقب عمل 
كافة المؤسس�ات وحت�ى منظمات المجتم�ع المدني 
تستطيع ان تقوم بدور افضل في مراقبة هذه المظاهر 
والمس�اعدة في الحد منها وكذلك مجالس المحافظات 

والوزارات والهيئات المستقلة.
وعن دور المؤسس�ة اش�ار الدكتور عل�ي صالح قائال 
: للمدرس�ة وال ش�ك االثر في التربية فم�ن الممكن ان 
تؤسس جيل جديد يكون بمنأى عن كل هذه االنجرافات 
م�ن خ�الل المناهج الدراس�ية وم�ن خ�الل المعلمين 
والمدرس�ين واالس�تاذة االكف�اء ف�ي كاف�ة المراحل 
الدراس�ية حيث يس�تطيع ان تخلق جيل جديد متطور 
ف�ي كافة النواح�ي الحياة الن تعلم في ه�ذه المراحل 
سوف يشكل االرتكاز االساسي لهؤالء الصغار ويصبح 
بالتال�ي مبدأ م�ن مبادىء حياتهم القادمة ونس�تطيع 
وفق هذه االستراتيجية ان نقضي على الفساد االداري 

والمالي نهائيا.

استشارات
س/ من األخ الدالل عدنان العزاوي من مدينة بغداد الجديدة يقول ما هي النسبة المئوية التي توجب على البائع والمشتري دفعها الى الدالل؟

ج � لق�د ح�دد قان�ون الداللة رقم 58 لس�نة 1987 في المادة 6 منه بان نس�بة الداللة هي %2 وتتناقص هذه النس�بة في حالة زيادة مبلغ البي�ع الى %1 كما ان هذه 
االجرة يتحملها الطرفان مناصفة وفي حالة تعدد اشخاص اي طرف من اطراف العقد كانوا متضامنين عن دفع االجرة الى الدالل ويوجب القانون اعاله على كل دالل 

انواع من فتح س�جل خاص مصدق من الكاتب العدل والحصول على اجازة ممارس�ة المهنة من غرفة التجارة التي يقع محل عمل الدالل ضمن اختصاصها وهناك 
الداللية منها  

  س/من األخ محمود هادي من البصرة يسال عن كيفية اصدارحجة الوالدة وكيفية إثبات النسب 
ج-ق�د يحصل التداخل بين مس�ألة إصدار حج�ة والدة أو أقامة دعوى تخص أثبات النس�ب . . فالقانون أتاح لمحكمة الموضوع 

بحض�ور والدي المطلوب أص�دار حجة الوالدة أن يروجا طلبا ً إلصدار حجة الوالدة على ش�رط أن تطبق أحكام المادة 51 
من قانون األحوال الشخصية بأن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأن يكون التالقي بين الزوجين ممكنا ً وأن يولد 

مثله لمثله . . 
أن مسألة أقامة دعوى أثبات النسب المفروض أن تقام في حال وفاة أحد الزوجين . . ولكن نجد أن بعض المحاكم تصدر حجة الوالدة لغاية 
بلوغ المطلوب إصدار الحجة له س�ن 15 س�نة وبعدها يفهم مقدم الطلب بإقامة دعوى أثبات النس�ب . . وهو اتجاه صحيح ومطابق للش�رع 

والقانون ألن كلمة ) الوالدة ( الواردة في عنوان الحجة ) حجة الوالدة ( تعني أن هذه الحجة خاصة ب� ) المولود ( ولو رجعنا إلى اللغة العربية 
والش�ريعة اإلس�المية فأن كلمة ) المولود ( تطلق على اإلنس�ان الذي ينحصر عمره بين يوم واحد وبين الفطام وهو س�نتان ، ففي هذه الفترة يقدم 

الوالدان طلب حجة الوالدة ولهما حق التأخر حتى بلوغ المولود سن الخامسة عشرة أذا كانت هنالك معاذير مشروعة منعتهما من مراجعة المحكمة طيلة تلك الفترة 
. فإذا بلغ الخامس�ة عش�رة وأمتنع عن أقامة الدعوى جاز ألحدهما أقامة الدعوى على اآلخر وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بإدخال االبن ش�خصا ً ثالثا ً الى جانب 

المدعى عليه ألكمال الخصومة .

المادة 10 من قانون العقوبات العسكري

أ � االعدام .. امانة الشخص المحكوم عليه رميا بالرصاص

ب � السجن المؤبد مدة عشرين سنة

ج � الس�جن المؤقت الس�جن اكثر من خمس سنوات الى خمس 

عشرة سنة

د � الحب�س الش�ديد : الحبس الكث�ر من ثالثة اش�هر الى خمس 

سنوات

ه� � الحبس البسيط : الحبس لمدة 24 ساعة الى ثالثة اشهر 

و � الغرامة 

مفاهيم
 قانونية 

غرائب القضايا يف املحاكم العراقية
        ايناس جبار

التختل�ف المحكم�ة عن�د تش�كيلها في جمي�ع القضايا 
والدع�اوي فاله�دف واح�د العدال�ة القانوني�ة والفصل 
القضائي،بعيدا عن القضايا التي تحكم فيها القضاء منذ 
نش�وءه كالس�رقة والجنح والجنايات وقضايا االرهاب 
التي زادت نسبتها في الفترة االخيرة والدعاوى الشرعية 
واالحوال الشخصية،من بينها هناك ما هو غير معتاد او 
يثير الدهش�ة ومنها ما ينطبق عليها القول شر البلية ما 

يضحك ..
محاك�م االحوال الش�خصية تق�دم زوجان ال�ى قاضي 
االح�وال الش�خصية ف�ي تكري�ت يطلبان الط�الق كون 
الحياة معا اصبح�ت مس�تحيلة،الزوجة التتعدى الثالثة 
عش�ر والزوج يكبرها بس�نتين فقط سبب الخالف الذي 
ارت�اى الطفالن فيه االنفصال لعبة تقول الزوجة اهدتها 
صديقة لها عندما كانت طالبة واصرار الزوج انه اشتراها 

في فترة الخطوبة!!!
قضية اخ�رى في جانب الك�رخ من بغ�داد تتحدث عنها 
المحامية)وردة(قائل�ة: اغرب القضايا التي مرت بي هو 
طلب انفصال من زوجين ليس الطلب بحد ذاته لكن نقطة 
الخالف ما اثارت دهشتي الزوج طلب تجهيز وجبة غذاء 
معينة والزوجة اعدت وجبة مخالفة لما طلبه مما سبب 
في مش�كلة بينهم�ا وبين المد والج�زر اصبحت الوجبة 

الفاصل لحياتهما .
القصة التي ترويها )...( المعاونة القضائية في محكمة 
االحوال الش�خصية المحمودية تختلف عن سابقتها من 
حي�ث انه تعتبره�ا من الطرائف قائلة :ف�ي احدى عقود 
الزواج طلب القاضي من الفتاة ترديد الصيغة الش�رعية 
لل�زواج ولكونها صغيرة في الس�ن كان�ت والدتها معها 
وكلما طلب االجابة ترد والدة الفتاة مما اضطر القاضي 
الى عدم اكمال�ه للعقد وافهامهم بوجوب رد الفتاة وانه 
اليج�وز للوالدة ومع ذل�ك عند طلبه التردي�د مرة اخرى 
كانت االجابة من قبل الوالدة مما تسبب بضحك القاضي 
وجمي�ع الحاضرين والزل�ت اذكر هذه الحادث�ة واتكلم 
عنها عندما تحين مناس�بة .تشير المحامية زينة الى ان 
اغرب دعوى سمعتها من المحامية زميلة لها ان زوجان 

اختلف�ا حول مس�ألة ،حي�ث تطلب الزوج�ة ان تنام في 
اج�واء هادئة ومطفاة االن�وار وهو يش�اهد التلفزيون 
ويتن�اول المكس�رات ف�ي الس�رير مما اوص�ل الخالف 

بينهما الى المحاكم..

اس�باب واهية لحس�م القضايافي بعض القضايا تكون 
االس�باب غير مقبولة او مقنعة اال انها تستخدم كذريعة 
لحل مش�كلة ما ،من جانب المراجعين تقول خولة احمد 
انفصل�ت وزوجي بعد زواج دام س�تة عش�ر عام وكان 

س�ببه ولع�ه المتواصل في مش�اهدة مبارة ك�رة القدم 
ففي اخ�ر مبارة لنهائيات كأس العالم خيرته بيني وبين 
المب�ارة وهو لم يقصد االصرار عل�ى تفضيل كرة القدم 
ولكن�ي الزمتها حج�ة لقناعت�ي باخت�الف افكارنا.في 

احدى دعاوى الحضانة في محاكم الرصافة تقول احدى 
الموظفات طيلة فترة خدمتي صادفتني قضايا كثيرة تنم 
عن مستوى ادراك اصحابها بعضها يثير الدهشة واالخر 
مستهجن لكن قضية خالف على حضانة االوالد راسخة 
في ذهني كون االب بقي لفت�رة طويلة ينازع الحتضان 
اطفاله وعند زواج طليقته وتنازلها بعد عناء سنوات عن 
الحضان�ة صدم ورفضهم واتض�ح انه كان يدعي الرغبة 

في حضانتهم كي التهتز صورة ابوته فقط!

هوايات تقود الى محاكم الجنايات
تروي انس�ام المعاون�ة القضائية في محكم�ة جنايات 
الك�رخ عن ح�وادث غريبة ومتنوعة يحك�م بها القضاء 
ويكون الثمن سنوات وسجل جنائي ،في احدى الدعاوى 
القي القبض على ش�خص بتهمة قتل فردان من جيرانه 
واثناء س�ير المحكم�ة والتحقيق كان�ت الحادثة تختلف 
حيث تبين ان�ه مولع بتربية الحيوان�ات ومنزله يحتوي 
عل�ى قفص للدج�اج وكلب وعندما مال اخ�ذ الكلب باكل 
الدج�اج تباع�ا ق�رر التخلص من�ه باطالق�ة المصادفة 
بالح�دث تزامن اط�الق الرصاص�ة على الكل�ب مع قتل 
المجن�ي عليهم�ا ق�رب داره مما تس�بب بالقب�ض عليه 
واتهام�ه بالجريم�ة اال ان االدلة والتحقي�ق جعلت قرار 

الحكم افراج ،
تضي�ف على س�بيل الدعابة ربم�ا بعد ما تع�رض له لن 
يرع�ى اي حيوان ،وفي قصة اخرى على غرار س�ابقتها 
م�ن الهوايات الت�ي اودت باصحابها ف�ي مطبات صعبة 
تواص�ل محثتنا قائلة: ص�درت محكمة جناي�ات الكرخ 
قرار يقضي بالس�جن مدة ثالث س�نوات على ش�قيقين 
لقيامهما بسرقة طيور وذلك فجر احد االيام بعد مراقبة 
الدار الذي يحوي س�طحه على طي�ور وكونهما يعمالن 
في جمع وبيع المواد المستهلكة )عتاكة(شاهدا الطيور 
وقررا س�رقتها الى ان الحظ لم يحالفهما واستيقظ اهل 
المن�زل وتم القب�ض عليهما وصدر القرار بتش�دد كون 
السرقة تمت ليال«على غرابة بعض القضايا االان المشرع 
العراق�ي عالجه�ا جميعا«واوجد نص�وص قانونية لكل 
حال�ة تبقى محاكمن�ا مفتوحة االبواب وس�عة صدرها 

البسط واعقد الحاالت امام المراجعين.

احم�د لديه قصة قال عنها الناس انها 
فلم هن�دي فقد لعبت ب�ه الحياة لعبا 
كم�ا تنتق�ل الك�رة بين اق�دام العبي 
ك�رة القدم وذلك تأتى بس�بب س�وء 
الطال�ع وايضا النه طي�ب القلب اكثر 
مما ينبغي فحياته االولى او الطفولة 
هي هي بائس�ة عاش حافي القدمين 
بثي�اب رث�ه كان�ه الش�حاذ الن ابوه 
بخي�ل وام�ه ال ح�ول وال ق�وة تجاه 
ه�ذا البخل وكان عاصي يتحصر على 
الفاكه�ة واللحم ولهذا كان قوم وهو 
صغير بس�رقة الدج�اج والحمام من 
الجي�ران حتى يأكلها ويقول المه انه 
جاء بها من القرى المجاورة حتى انه 
س�رق ذات مرة "نعال" الحد االطفال 
اثناء اللعب في الش�ارع وفرح بها اال 
ان تعق�ب االث�ار اوص�ل صاحبه اليه 
فانتزعوه منه وهو كظيم وحتى بعد 
ان بلغ الخامس�ة عش�ر من عمره لم 
يكن ذكيا في المتوس�طة الن اساسه 
كان هشا فكان يقوم بالغش وسرقة 
المعلوم�ات م�ن الطلب�ة وم�ع ذل�ك 
وص�ل ال�ى االعدادية زحف�ا وتغيرت 
حياته عل�ى حين غ�ره حيث تحمس 
للنجاح واس�تطاع ان يتف�وق ودخل 

كلي�ة االقتصاد وفرح به�ا كثيرا وبدأ 
الدراس�ة بها معتمدا على ارادته التي 
كان يصفها بالحديدية وتفوق معتمدا 
على الظرف االن�ي ونجح من االوائل 
وعين في احدى المنش�اة مديرا عاما 

"بحج�م الدنيا" لكن�ه كان يحس في 
داخل�ه ف�راغ كان يحس ان�ه مهزوز 
وغي�ر ق�ادر عل�ى مواجه�ة الن�اس 
وكان يصف نفس�ه "الطب�ل الفارغ" 
للماض�ي وخصوصا  وبالتاكيد ف�ان 

الطفولة مؤثرة بشكل كبير في التاثير 
عل�ى ق�ادم الحياة فه�و ضعيف امام 
المال ويس�يل لعابه وال يعلم االسباب 
فقد انهالت عليه العروض واالغراءات 
والرش�ا حتى تهاوى في مهب الريح 

كانه ورقة جرفته�ا المياه المتحركة 
وغرق في الرش�ا حت�ى االذن وتطور 
حاله وحصل على الم�ال الكثير لكنه 
ل�م يعمل حس�اب الزمن وال حس�اب 
المفاجئات كالمقامر ال يحاس�ب من 

االق�دار الت�ي قد ت�دك رقبت�ه وهو ال 
يعل�م وفعال القي القب�ض عليه وهو 
متلبس بالرشوة وحول الى المحكمة 
التي حكمته 5 س�نوات ضاع فيها كل 
شيء حيث زج به في اتون الظالم مع 
االفاقين والسراق حتى احس انه نزع 
ثوب�ه بثوب اخ�ر من التصغي�ر الذي 
هو عليه اصال كان مس�كنا مكس�ورا 
تائها كانه نس�ر بال جناحين وصورة 
الماض�ي اعادت�ه ال�ى حيات�ه االولى 
وهو يركض حافي القدمين في قرية 
ظالم�ة وان كان الس�جن ه�و مكان 
التوب�ة والق�راءة واالط�الع فهو قد 
تخ�رج منه علماء وش�عراء وعباقرة 
ومنهم )الشاعر التركي ناظم حكمت 
وش�ارلس  دستوفس�كي  والكات�ب 
ديكن�ز وهمنغواي ويوس�ف الصائغ 
وغيره�م( لكن عاصي ق�رر الصمود 
م�ن جديد وعمل في الس�جن في بيع 
الس�كائر والش�اي حتى جم�ع المال 
ابت�دأ ب�ه حياته عن�د خروج�ه وقال 
"لق�د ول�دت من جدي�د" وتعلمت كل 
ش�يء في السجن وفعال اصبح تاجرا 
وش�اعرا واعالمي�ا كبي�را حق�ا انها 

االرادة ؟

     عالء صالح سيد

المقصود بالتجاوز هنا: هو استخدام واستحواذ 
م�ا ليس ل�ك في�ه،ودون وجه ح�ق قانوني او 
أنس�اني وعلى حس�اب حق�وق اآلخرين.وقد  
اصبحت التجاوزات ظاهرة عامة لكثرة تنوعها 
وامتداد مساحتها بل صارت مع االسف الشديد 
جزءاً من ثقافة عامة لعموم المواطنين بسبب 
ضعف الرقابة والقان�ون للحد منها، وقد تبرر 
في بعض االحيان النعدام فرص العمل بخاصة 

للعاطلين والشباب الخريجين.
واستعرض على س�بيل المثال ال الحصر بعضاً 
م�ن ه�ذه الظواه�ر.* ظاه�رة التج�اوز على 
اراضي الغير س�واء كانت سكنية ام زراعية ام 

عقارات وابنية.
أ- وهي حالة باتت معروفة من خالل استحواذ 
واستغالل االراضي الزراعية التي سبق وان تم 
التعاقد عليها وفق القانون او االستغالل بطرق 
غير ش�رعية والدليل ان المس�تغل الجديد ليس 
له في سجالت مديريات الزراعة اسم وال خطة 

خاصة بعد التغيير عام 2003.

ب- وهن�اك اراض س�كنية مخصصة مس�بقاً 
يت�م نقل ملكيته�ا الى مالك جدي�د وخير مثال 
ه�و مطالب�ات المتظاهري�ن م�ن اهال�ي بابل 
بحقوقه�م ف�ي ملكي�ة االرض بع�دان انجزوا 
البن�اء عليها.-2 ظاهرة التجاوز على االرصفة 
واستخدام مساحاتها )وهي حق عام للمشاة(  
ومنه�ا نصب اكش�اك وعمل  صب�ات وقواطع  
حت�ى غ�دت االرصف�ة ف�ي العاصم�ة وم�دن 
الوس�ط والجن�وب مح�االً  لع�رض البضائ�ع 
والمواد بجميع انواعها المس�توردة والمحلية 

القديمة والحديثة.

)فواك�ه وخض�روات، م�واد منزلي�ة، وم�واد 
اجه�زة كهربائي�ة وانش�ائية، اف�ران، مطاعم 
لشوي االسماك والدجاج والكص، ومقاه، كما  
ال ننس�ى اس�تخدام االرصف�ة للقصاب�ة وبيع 
اللح�وم ومواق�ف الس�يارات واماك�ن لعرض 
وتثبيت العالمات والدالالت لعناوين الصيدليات 
والعي�ادات او غيره�ا. دكاكي�ن بي�ع ده�ون 
وتبديل دهون السيارات وتحطيم االرصفة.-3 
ظاهرة التجاوز على الشوارع العامة والفروع 
)موقف الس�يارات، عربات، مطبات، كراجات( 

وغيرها.

-4 ظاهرة التجاوز على المياه سواء منها مياه 
االس�الة في المدن ام مياه س�قي المزروعات 

في الريف وبعيداً عن القانون.
وفي الوقت الذي ندعو فيه الحكومة ونطالبها 
الكونكريتي�ة  باالس�راع ف�ي رف�ع الج�دران 
والس�يطرات ف�ي الوق�ت ذاته نطال�ب جميع 
والتنفيذي�ة  الرقابي�ة  الدول�ة  مؤسس�ات 
ومنظم�ات المجتم�ع المدني للمس�اهمة في 
المعالجة والحد من الظاهرة، كي نرى شوارع 
وارصفة وامالكاً عامة ب�ال تجاوزات ويحترم 

فيها القانون.

قصـــة قانونيـــــة

امحد ومرض الرشوة

جتاوز عىل القانون وحقوق املواطنني



       المستقبل العراقي/ هيفاء احمد

 لعل غريزة األمومة كانت س�ببا في ش�عور لبنى س�لمان 
)28 عاما( بس�عادة كبي�رة ال يمكنها وصفها في عيد األم، 

فهذه هي السنة األولى التي يمر فيها العيد وهي أم.
وتقول “أنتظر اليوم الذي تكبر فيه طفلتي “مايا” لتناديني 
مام�ا، فما أعظمها وأغالها م�ن كلمة، لذا قررت أن أفاجئ 
والدتي بهديتي الخاصة، وكذل�ك وضعت في عربة طفلتي 

هدية وبطاقة كتبت عليها عبارة لطيفة تقدمها لجدتها”.
كم�ا انتظرت زينه عايد )26 عام�ا( لحظة مفاجأة زوجها 
بكلم�ات لطيف�ة أو هدي�ة يقدمها له�ا في عي�د األم، فهذا 
العي�د يعني له�ا الكثير كون�ه العام األول وه�ي أم، وفيما 
أخ�ذت تفكر ماذا م�ن الممكن أن يقدم له�ا زوجها كهدية 
في ه�ذا اليوم، كش�ف زوجه�ا الهدية أمامه�ا وكانت من 
نصي�ب والدته.ل�م تس�تطع عايد إيق�اف دمعته�ا في تلك 
اللحظ�ة، وتق�ول “لم أغضب ألن�ه اش�ترى لوالدته هدية، 
خصوصا أنني اش�تريت هديتين قيمتي�ن لوالدتي ووالدته، 
وكنت أعتقد أنه سيس�عدني في هذا الي�وم، لكنه لم يتذكر 
أنني أصبح�ت أما”.عيد األم من المناس�بات التي تنتظرها 
كل امرأة حتى تش�عر بحب المحيطين بها، لكنها مناس�بة 
ال يجب أن تقتصر على النس�اء الحاضن�ات فقط؛ إذ يمكن 
أن تحتف�ل المرأة في الس�نة األولى من زفافه�ا، أو المرأة 

الحامل إذا صادف حملها هذه المناسبة.
أما الزوجان س�مير وفرح، فقد اختارا يوم عيد األم إلعالن 
الخبر الس�عيد عن الضيف المنتظر أم�ام عائلتيهما، فقبيل 
أس�بوع واحد فقط من موعد عيد األم علم الزوجان بأنهما 
سيرزقان بمولودهما األول. تقول فرح “ال يمكنني وصف 
سعادتي بالخبر، وقد أصبح شعوري بعيد األم مختلفا هذا 
العام؛ إذ قمت بإع�داد هديتين جميلتين لوالدتي ولحماتي، 
تعبيرا عن حبي وتقديري لهما، وتخيلت في الوقت ذاته أن 

طفلي بعد عدة أعوام س�يخطط لشراء هدية تسرني بهذه 
المناس�بة الغالية على قلبي مثلما هي غالية على قلوب كل 

األمهات”.
عروبة فاضل )32 عاما(، تقول “من الجميل أن يعبر الزوج 
لزوجت�ه عن حبه ووده في عي�د األم، فهذا االهتمام يعمق 

العالقة الزوجية، ويقوي أواصر الحب بينهما”.
وتضيف “تولد لدّي ش�عور جميل جدا في هذا العام بالذات 
بمناسبة عيد األم، فغالبية المحيطين بي قاموا بتهنئتي ألن 
لدي طف�ال، والبعض اآلخر قاموا بإرس�ال أجمل العبارات 
عن طريق الرس�ائل القصيرة التي أدخل�ت البهجة والفرح 

لقلبي كثيرا”.
ويش�ير االختصاصي النفسي د.خليل العبيدي، إلى أن المرأة 
المتزوجة في العام األول يختلف شعورها بعيد األم. فالمرأة 
الحامل تشعر بسعادة كبيرة ويطمئن قلبها وهي تشعر أنها 
س�ترزق بمولود ترعاه وتهتم به. أم�ا المرأة التي لم تكن قد 
حملت عند قدوم موعد هذا اليوم فقد تشعر بالخوف والقلق. 
ويق�ول “على الزوجة أن تش�عر بالفرح والس�عادة في هذا 
اليوم، فحسبها أن لها أّما تسعدها، وعليها أال تفكر كثيرا في 
أم�ر الحمل واإلنجاب، ألن هذا التفكير ق�د يؤثر على حالتها 
النفس�ية س�لبا”.ويضيف “هناك العديد من األزواج الذين ال 
يهتم�ون بزوجاته�م في هذا اليوم، ويول�ون اهتماما خاصا 
بأمهاته�م فقط. لكن الجي�ل الجديد متفه�م، ومدرك لقيمة 
هذا اليوم بالنسبة للزوجة، لذلك نرى األزواج يحرصون على 
تقديم الهدايا ألمهاتهم وزوجاتهم، ولهذا الفعل وقع إيجابي 

كبير في نفوسهن جميعا”.
وترى سهام فوزي )28 عاما( أن تهنئة الزوجة واالهتمام 
بها في عيد األم تعد تعبيرا عن المحبة الكبيرة لها، خصوصا 
ف�ي الس�نة األولى الت�ي تصبح فيه�ا أما. وتق�ول “يبقى 
انطب�اع الزوج�ات مختلفا من واحدة إل�ى األخرى، فهناك 
من تحبذ الهدية في هذه الس�نة بالذات، وأخرى تبحث عن 

كلمات تش�اركها فرحته�ا بهذا الي�وم بالذات، وعن 
نفس�ي فأعشق س�ماع كلمة حب وتقدير في عيد 
األم م�ن زوجي فلها وق�ع كبي�ر داخلي”.وترى 
االختصاصية األسرية س�ناء التميمي”أن المرأة 
بحاج�ة للتقدير، لي�س في عي�د األم فقط. فمن 
الجميل أن يتذكر الزوج فيشعرها باهتمامه بها، 
س�واء كانت التهنئ�ة معنوية أو مادية. وال ش�ك 
أن الناحي�ة المادي�ة تس�ر المتلقي، م�ع ضرورة 

مرافقة التعبير الجميل عند تقديمها”.
وتش�ير التميمي  إلى أن الم�رأة بحكم طبيعتها، 
تش�عر في داخله�ا منذ العام األول م�ن زواجها، 

باألموم�ة الت�ي تمأل روحه�ا، لذلك يس�عدها 
كثيرا أن يش�عرها الزوج بأهمية المستقبل 

المشرق الجميل الذي ينتظرهما، وبالدور 
والمهمة العظيمة التي س�تحظى بها 

في بناء األجيال.
الهدي�ة  “أن  التميم�ي  وتؤك�د 

الحقيقي�ة بقيمتها المعنوية 
فحت�ى  المادي�ة،  ولي�س 

بس�يطة  ج�اءت  ل�و 
تش�عر  أن  فالمه�م 

ب�أن زوجها يهتم 
به�ا، ويقدره�ا 

وي�درك مغزى 
الي�وم  ه�ذا 
أعماق  ف�ي 

روحها

       المستقبل العراقي /مروة محمد 

كلم�ا تكلم اح�د عن عيد االم انزوت جانبا, كلما اس�تمعت 
الى اغنية لالم ابتعدت وبكت, لم تحاول ان تش�ارك في اي 
نش�اط مدرسي بمناس�بة عيد االم, وتبكي..الى ان تنبهت 
المعلمة لها وس�ألتها عن س�بب ابتعادها عن ممارسة اي 
نش�اط خاص بعيد االم من مس�رحيات وأغ�ان وتحضير 

هدايا من صنع الفتيات..
اجاب�ت الفتاة.. ماتت امي منذ فترة, فلمن س�أغني ولمن 

سأصنع هدية بهذا العيد ..
تق�ول معلمة التربية الفنية سوس�ن احمد .. انها الحظت 
ان�زواء تل�ك الفتاة جانبا كلم�ا تحدثنا عن عي�د االم وانها 
دائما كانت تش�يح بوجهه�ا بعيدا ربما الخف�اء دموعها, 
فتحدث�ت اليها واس�تمعت منه�ا وهي تتحدث ع�ن امها, 
وتوصلن�ا س�ويا ال�ى اهمية ان نصن�ع هدية للج�دة التي 
انجبت االمهات واآلباء ونوجه لهن التحية ونقول كل عام 

وأنتن بخير.
وتضيف..بالفع�ل القت فكرة االحتف�ال بالجدة قبوال لدى 
الطالب�ات, على اعتبار انه يتم كل ع�ام االحتفال باالم من 
دون االش�ارة الى الجدة وهي ايض�ا أّم خاصة لمن فقدوا 

امهاتهم.
ونصح�ت تل�ك الطالبة أن تق�رأ لوالدتها آيات م�ن القرآن 
الكري�م لتكون أجمل هدية ألمه�ا.. وطلبت منها ان تصنع 
هدي�ة لجدتها وقالت انه عي�د أي أم والجدة هي أم عظيمة 

يجب تكريمها كما األم.
دعاء طالبة في الصف االول متوس�ط  ..جمعت بعضا من 
نوى حبات الزيتون .. وش�كلت منها س�بحة ستهديها الى 
جدتها التي تعرف انها تحب شجرة الزيتون .. وعلى الرغم 
من صعوب�ة العمل الذي تطلّب صبرا وتأني�ا اال انها كانت 
تبتسم كلما نجحت في ضم النوى الى بعضه في خيط, الى 

ان اصبح عددها ثالثا وثالثين حبة..
تق�ول دعاء..فك�رت بهدي�ة مختلفة لجدت�ي وصادف ان 
طلب�ت المدرس�ة  في صفي ان نصنع ش�يئا مميزا بحبات 
الزيتون فكانت الفكرة صنع تلك الس�بحة ووجدت ان هذه 
الهدية ستكون األنسب لجدتي خاصة وان هذه الحبات من 
الزيت�ون هي باالصل من ش�جر زرعته جدت�ي بيديها منذ 

نحو عشر سنوات.
تم�ارا ف�ي الص�ف الخام�س.. ب�دأت التحضير لعي�د االم 
“الجدة” منذ اس�بوعين تقريبا حي�ث قامت بالتطريز على 
قطع�ة قماش “ايتامين” كما تح�ب “البيبي” التي علمتها 
التطريز أص�ال وقالت: “بيبيتي” هي التي علمتني التطريز 
وس�أهديها هذه القطعة لتضعها امامها على الطاولة بعد 

ان كتبت عليها “عيد سعيد يا بيبي يا ست الكل”.
الرا ف�ي الص�ف الس�ادس صنعت لجدتها “ش�اال اس�ود” 
ووضعت عل�ى اطرافه قطعا معدنية.. تق�ول مهما عملنا 
للج�دة فنحن مقصرين..هي دوما تس�تقبلنا بكل ازعاجنا 
لها..ال تقول ش�يئا أبدا ..تصنع لنا ألذ االشياء التي نطلبها 

دائما.

وتضيف يجب علين�ا ان نهنئها بهذا اليوم ونطلب منها ان 
تس�تريح لنصنع لها ما تريد عرفانا وحبا وتقديرا لدورها 

العظيم في حياتنا.
رغد في الصف الخامس صنعت صندوقا ل�”ادوات الخياطة 
والمجوهرات ألصقت عليه عبارة “جدتي س�ت الحبايب” 
وتقول “الله يخليلنا الجدة ألننا نحبها كثيرا وس�أقول لها 
في عيد االم: ش�كرا ألنك انجب�ت والدي الذي نحبه ويحبنا 

كثيرا. وادعو الله ان يمد في عمرها”.
اما س�الي/الصف الس�ادس االبتدائي الت�ي صنعت اطارا 
للص�ور وضع�ت فيه ص�ورة جميل�ة لجدتها فتق�ول “ان 
جداتن�ا تعبن كثي�را فقد كانت الظ�روف  صعبة كما يقلن 
لن�ا وتعبن ايض�ا النهن قمن بتربية جي�ل االباء واالمهات 

وجيلنا نحن.
جن�ان صنعت س�لة من الزه�ور كتبت عليها “عيد س�عيد 
يا جدتي” , تقول صنعت س�لة مليئ�ة بالورود التي تحبها 
جدت�ي لتضعه�ا ف�ي المطب�خ وتراه�ا كلم�ا دخل�ت اليه 

وتتذكرنا.
سناء صنعت حافظة للخبز من الفخار المغطى ب”الكونيه 
“وضعت بداخله رس�الة لجدتها قالت فيها:”كل يوم وكل 
لحظة تمر يزداد صغر حجمي أمام حبك وعطائك.. أوقات 
م�رت وأنا أبح�ث عن الس�عادة لكنني أدركت أن ال ش�يء 
يضاه�ي لحظة أرتم�ي فيها بحضنك, لقد كرس�ت حياتك 
من أجل س�عادة والدي فالحمد لله على وجودك..وكل عام 

وأنت بخير يا أحلى جدة”.
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امهات يعشن حالوة عيد  االمومة للمرة االوىل

وللجدة نصيب يف عيد االم

     المستقبل العراقي/متابعة

في “عيد األم”، يس�عى الجميع إلرضاء األم وتفقدها بما تحبه 
ويسعدها. لكن الزوجة تسعى إلس�عاد والدتها ووالدة زوجها، 
وخصوص�ا من كان�ت حديثة ال�زواج، فهي ترى نفس�ها تحت 
االختب�ار والتقيي�م م�ن قبل حماته�ا، خصوص�ا إذا كانت لتلك 

الحماة زوجات أبناء أخريات؛ إذ تضعها في مقارنة معهن.
ل�ذا تجهد الفت�اة بتح�ري الدقة في اختي�ار هدي�ة حماتها في 
عيد األم. وه�ذا التحدي الصعب يس�توجب معرفة ذوق وميول 
واهتمامات حماتها التي قد تختلف كثيرا عن ميول واهتمامات 

األم، تفاديا ألي غيرة بين هذه وتلك.
تقول االجامعية فرح الخطيب “أنا مخطوبة حديثا، ومع اقتراب 
عيد األم أحار كثيرا ف�ي هدية والدة خطيبي، وال أعرف ما الذي 
يليق بها وما الذي يعجبها، ولذلك فكرت كثيرا أكثر مما أفكر في 
هدية والدتي، فوالدتي أعلم تماما ما تحبه، وما تحتاج إليه وما 

الذي يمكن أن يسعدها”. 
وتؤكد فرح أن والدتها كانت تفكر معها في هدية والدة خطيبها، 
ليقينها بأهمي�ة الهدايا التي تعد مفت�اح القلوب ولفتة جميلة، 
ولذلك حرصت األم على مساعدتها في اختيار الهدية المناسبة.

فيما تذكر الس�يدة أم خالد، المتزوجة منذ خمسة أعوام، أن في 
عامه�ا األول م�ن زواجها، وعند حلول هذه المناس�بة كانت قد 
اشترت هدية قّيمة لوالدة زوجها، وذلك ليس فقط لكسب ودها 

وإنما لتظهر لزوجها أنها تقدر حماتها وتحاول أن تفرحها.
وتقول ميس�اء عمران، المتزوجة منذ ثالثة أعوام “أبحث دائما 
عن هدية قّيمة لوالدة زوجي، وفي الوقت ذاته أنا ال أنسى أمي، 
وال أفكر في قيمة الهدية ومن تس�تحق الهدية األغلى، بل أراعي 
ف�ي الهدية الحاجة ومدى الس�عادة التي يمكن أن تحدثه الهدية 
في كل واحدة منهما. وأجمل ما في والدتي أنها هي التي تختار 

معي الهدية التي أقدمها لوالدة زوجي”.
أم�ا روي�دة، فهي تق�ول إنها ته�دي والدته�ا وحماته�ا الهدية 
نفس�ها في مث�ل هذه المناس�بة، وه�ي تعلم أن زوجه�ا يقدر 
ويثم�ن كثيرا هذه المعاملة التي تنم عن المس�اواة بين والدتين 
غاليتي�ن عل�ى كل منهما، ويس�تحقان منهما القدر نفس�ه من 

التقدير والمحبة.
وتلف�ت فادية عبد الس�تار إلى أنه�ا أهدت وال�دة زوجها هدية 

رمزية، وهي عبارة عن “مجموعة من “لوشن” للجسم، وسائل 
لالس�تحمام، وعطر من ماركة معروف�ة”، وقد أعجبت حماتها 
كثي�را وق�ّدرت هديته�ا كثيرا، ألنه�ا الوحيدة م�ن بين زوجات 

أبنائها التي تذكرها في هذه المناسبة.
وكذل�ك تقول الس�يدةفاطمة “أذكر في أول عي�د أم منذ عامين، 
أنني أحضرت لوالدة زوجي هدية قّيمة، وهي س�وار من الذهب 
مرص�ع باألحجار. لكنني اكتش�فت أنها ال تهت�م بقيمة الهدية، 
حيث أهدتها بقية زوجات أبنائها هدايا رمزية، وكانت س�عيدة 
بجمي�ع الهداي�ا ب�ال اس�تثناء، ول�م تختل�ف هديتي ع�ن باقي 

الهدايا”.
بينما تق�ول علياء الصافي “بغض النظر ع�ن يوم األم، ال أفرق 
بين والدتي ووالدة زوجي في ش�يء، بينما تبقى المش�كلة في 
ع�دم س�هولة معرف�ة ذوق والدة زوج�ي، وما ال�ذي يمكن أن 
ين�ال إعجابها. أما والدتي فمن الس�هل أن أعرف ما تحبه وما ال 
تحبه، فإذا لم تعجبها الهدية تخبرني بذلك، أو تذهب الستبدالها 

بنفسها”.
وفي هذا الش�أن، يقول االستشاري األسري أحمد عبدالله “األم 
ال تحتاج إلى يوم واحد فقط لتقديرها، وجلب ما يسعدها، فكل 
األيام لألم، لكن قيمة الهدية ال تكمن في سعرها بقدر ما تكمن 
فيما تحمله من داللة وما تحدثه من س�عادة لدى الشخص الذي 
تق�دم إليه هذه الهدي�ة. وليس عيبا أبداً أن تس�أل الزوجة والدة 
زوجه�ا ع�ن نوع الهدي�ة التي تحبذه�ا، فإذا رفض�ت اإلفصاح 
ع�ن رغبتها، على زوجة االبن في ه�ذه الحالة أن تكون لماحة، 
وتحاول معرفة ذوق حماتها، واهتماماتها، حتى تكس�ب قلبها 

كما تكسب قلب والدتها”.
أما فيم�ا يختص بتفضيل هدية الحماة على هدية األم، فيضيف 
عبدالل�ه “ال يمكن مقارن�ة هدية األم بهدية الحم�اة في )بداية 
الزواج(، فهنالك فرق؛ ألن الحماة تقدر الهدية بمدى قيمتها هي 

عند زوجة ابنها، كما ستقارنها بهدايا بقية زوجات أبنائها”.
وي�ردف “أم�ا األم فهي تس�عد ولو ب�وردة، ويعنيه�ا الكثير أن 
تتذكرها ابنتها فالهدية عندها بمثابة “ش�كر” تتلقاه من ابنتها 
التي تتمنى دوما أن تراها سعيدة. ولكن، بعد سنوات من الزواج 
يفضل أن تتحقق المساواة في الهدية بين األم والحماة، ألنه في 
األص�ل ال فرق بينهما: فهذه األم، وتل�ك األم، هي في النهاية أّم 

لهذا الطرف أو ذاك”.

هدية احلامة واالم 
يف عيد ست احلبايب
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      مارتن وولف

األه�م  االقتصادي�ة  القص�ة 
35 الماضي�ة كان�ت  للس�نوات ال�� 
نه�وض الصي�ن. وثان�ي أه�م قصة 
كان�ت نه�وض الهند. وهناك س�ؤال 
مهم ح�ول الس�رعة الت�ي يمكن أن 
تنم�و بها األخيرة. والج�واب هو أن 
لديها فرصة ممتازة لتكون االقتصاد 
الكبير األس�رع نمواً في العالم، لكن 
ه�ذا يتطل�ب تحس�ينات كبي�رة في 
السياس�ة وتنفيذها. حكومة رئيس 
ال�وزراء، نارين�درا م�ودي، الذي تم 
انتخاب�ه في أي�ار )ماي�و( الماضي، 

حققت بداية على األقل.
و2014   1980 عام�ي  بي�ن 
متوس�ط حص�ة الف�رد م�ن الناتج 
المحلي اإلجمالي ف�ي الصين ارتفع 
17 مرة، وفقاً لصندوق النقد الدولي. 
وفي الفترة نفسها، حصة الفرد من 
النات�ج المحل�ي اإلجمالي ف�ي الهند 
ارتفع�ت أربعة أضعاف. وهذه فجوة 
ضخم�ة، لكن إنج�ازات الهند كبيرة. 
فقد ش�هد مئ�ات اآلالف م�ن الهنود 
تحس�ينات ملموسة في مستوياتهم 

المعيشية.
عالوة على ذلك، الهند تملك عديدا 
م�ن نق�اط الق�وة: نظ�ام سياس�ي 
ش�رعي؛ وع�دد س�كان صغي�ر في 
السن؛ وموارد كبيرة في التكنولوجيا 
وروح المش�اريع؛ واأله�م من ذلك، 
المجال للحاق بأغنى االقتصادات في 

العالم.
بحس�ب صن�دوق النق�د الدولي، 
حص�ة الف�رد م�ن النات�ج المحل�ي 
اإلجمال�ي ف�ي الهن�د عن�د مع�اِدل 
القوة الش�رائية كانت تعادل 11 في 
المائة من حص�ة الفرد في الواليات 
المتحدة عام 2014. الصين تجاوزت 
تل�ك العالم�ة قب�ل عقد م�ن الزمن. 

ه�ذ التأخ�ر يعتب�ر فرص�ة. فالنمو 
ليس كل ش�يء. لك�ن بالنس�بة لبلد 
فقي�ر كالهند، يع�د ضروريا من أجل 
التخفي�ف م�ن ح�دة الفقر الش�امل 

وتوسيع الفرص.
مناس�ب  أيض�اً  اآلن�ي  الوض�ع 
للتح�ّول إل�ى نم�و أعل�ى. “المس�ح 
االقتص�ادي” للحكوم�ة الهندية هذا 
العام يج�ادل بأن الب�الد وصلت إلى 
“بقع�ة جميل�ة - ن�ادرة ف�ي تاريخ 
األم�م - بحيث يمك�ن أن تنطلق في 
النهاية على مس�ار نم�و على المدى 

المتوسط بأرقام من خانتين”.
والبيئة العالمية مناسبة، خاصة 
أسعار النفط المنخفضة واالنتعاش 
وأوروب�ا.  المتح�دة  الوالي�ات  ف�ي 
ويش�ير المس�ح إل�ى أن التباطؤ في 
النم�و انته�ى ويب�دو أن االقتص�اد 
ينتعش. عالوة عل�ى ذلك “التحّديات 
الرئيس�ية األخرى  في االقتص�ادات 
جعل�ت الهند تقريب�اً مركز االهتمام 

بالنسبة للمساهمين المتحمسين”.
لك�ن فك�رة أن الهند على وش�ك 
تحقي�ق نمو بنس�بة 10 ف�ي المائة 
التباط�ؤ  بالغ�رور.  تعتب�ر مفعم�ة 
بعد عام 2010 أنهى نش�وة مماثلة. 
صحي�ح أن�ه ف�ي ع�ام 2008 وصل 
االستثمار اإلجمالي إلى 33 في المائة 
م�ن النات�ج المحلي اإلجمال�ي، قبل 
أن يتراج�ع إلى 28 ف�ي المائة العام 
الماض�ي. مع ذل�ك، حتى نس�بة 33 
في المائة من المرجح أن تكون غير 
كافية لدف�ع عجلة النمو إلى نس�بة 
مستدامة تبلغ 10 في المائة سنوياً. 
عندم�ا نم�ت الصي�ن بتلك الس�رعة 
وصل معدل االستثمار فيها إلى أكثر 
م�ن 35 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمال�ي وف�ي كثي�ر م�ن األعوام 
كان أعلى بكثي�ر. كذلك، كما تعترف 
الميزاني�ة الهندية، نقص رأس المال 

المادي، خاصة البنية التحتية، يبقى 
عائقاً أمام النمو. ومن دون تغييرات 
كبيرة، تظل نس�بة 8 ف�ي المائة هي 

الحد األعلى الُمرجح لمعدل النمو.
عمل�ت  م�دى  أي  إل�ى  بالتال�ي 
تحس�ين  عل�ى  الجدي�دة  الحكوم�ة 
م�ن  ج�زء  االقتصادي�ة؟  اآلف�اق 
الجواب ه�و أنها كان�ت محظوظة: 
انهي�ار أس�عار النف�ط كان بمثاب�ة 
ث�روة مفاجئ�ة خالص�ة. ج�زء آخر 
ه�و أن انتخاب مودي حس�ن الثقة. 
وجادلت ورقة بح�ث أعدها صندوق 
النقد الدولي، ب�أن التباطؤ الحاد في 
االستثمار الذي كان السبب المباشر 

ف�ي تراج�ع النمو األخير ف�ي الهند، 
يرج�ع جزئياً إلى ارتف�اع حالة عدم 
اليقين قب�ل االنتخابات.لك�ن الجزء 
األخير من الج�واب هو أن الحكومة 
تنفذ إصالحات معقولة، مع أنه، كما 
كان متوقع�اً ف�ي ديمقراطي�ة الهند 
المعق�دة، ه�ذه ل�م تصل كثي�راً إلى 
مس�توى “االنفجار الكبي�ر” المؤيد 
للسوق. إال أنها ُتشير إلى أن تصنيفات 
ممارس�ة األعمال للبنك الدولي تضع 
الهند في المرتبة 142 بين 189 بلدا. 
لهذا، اإلصالح�ات المتواضعة يمكن 
أن تحقق تحسينات كبيرة في األداء.

أي م�ن التغيرات التي تم إعالنها قبل 

الميزاني�ة، وضمنها، من المرجح أن 
تك�ون مهم�ة؟ تحرير س�عر الديزل 
كان إش�ارة جي�دة، عل�ى الرغم من 
أتاحته�ا أس�عار  الت�ي  أن الفرص�ة 
النفط المنخفضة جعلت األمر سهالً 
للغاية. كذلك التح�ّول نحو المزادات 
العلنية لمنح تراخيص تعدين الفحم. 
والخط�ط لالنتق�ال إل�ى التحويالت 
النقدي�ة المباش�رة إلى الفق�راء قد 
تعمل عل�ى تخفيض تكاليف المنافع 
العينية والمس�اعدات. لكن لألس�ف، 
إصالح�ات  تش�هد  ل�م  الميزاني�ة 
الُمس�رف.األمر  لإلنف�اق  جوهري�ة 
المهم أيضاً هو القرار بفرض ضريبة 

وطنية على السلع والخدمات. وهذه 
خط�وة حيوي�ة نح�و إيجاد س�وق 
موح�دة، وه�و أم�ر ال ت�زال الهن�د 
تفتق�ر له.هناك أمر آخ�ر مهم أيضاً 
هو “اتفاق إطار السياس�ة النقدية” 
الجدي�د مع بن�ك االحتياطي الهندي، 
ال�ذي يأخذ البالد نح�و عالقة حديثة 
بين الحكومة والبنك المركزي. هناك 
إصالح آخر كبير )ومثير للجدل( من 
ش�أنه أن يجعل حي�ازة األراضي أقل 

صعوبة، وبالتالي تسهيل التنمية.
اقتصادي�ة،  نظ�ر  وجه�ة  م�ن 
الش�رط األهم عل�ى الم�دى القريب 
يج�ب أن يكون تحس�يناً واس�عاً في 

البنية التحتي�ة. وهذا ينبغي أيضاً أن 
يعمل عل�ى تعزيز مش�اريع األعمال 
واالس�تثمار ف�ي القط�اع الخ�اص. 
ق�ررت الحكوم�ة تأجي�ل تصوي�ب 
األوضاع في المالية العامة، من أجل 
تموي�ل االس�تثمار الع�ام. وإذا كان 
االستثمار فّعاالً، فهذا يبدو منطقياً. 
اإلجمال�ي  المحل�ي  النات�ج  وألن 
االس�مي من المرجح أن ينمو بنسبة 
تبلغ على األقل 12 في المائة س�نوياً 
على المدى المتوس�ط فإن االقتصاد 
يمكن�ه إدارة عجز كبير ف�ي المالية 
العامة وفي الوقت نفسه إبقاء الدين 
الع�ام تحت الس�يطرة بش�كل كبير. 
ف�ي الهند، حاالت العج�ز في المالية 
العام�ة له�ا تأثير مه�م، ألنها تؤدي 
إلى اس�تبعاد االس�تثمار في القطاع 
الخ�اص، أو أنه�ا ُتس�تخَدم لتمويل 
اإلنفاق الُمسرف. وتصويب األوضاع 
ف�ي المالية العامة لي�س بالضرورة 

أولوية عالية في الوقت الحالي.
في تقديمه للدراسة االقتصادية، 
المستش�ارين  ُيش�ير مكت�ب كبي�ر 
االقتصاديين، أرفيند س�وبرامانيان، 
إلى إمكانية أن وجود “تدّرج مستمر 
ش�امل وُمبدع” قد يص�ل في النهاية 
إل�ى مرتب�ة التحري�ر ش�به الكامل. 
وال ي�زال م�ن غي�ر الواض�ح م�ا إذا 
كان س�يتم تحقيق مثل ه�ذا التّدرج. 
لكن، شريطة استمرار الحكومة في 
اإلصالح�ات وأخذ حجم الفرصة في 
الحس�بان، فإن االقتص�اد ينبغي أن 
ينتعش اآلن. إن تحقيق نمو مستدام 
بمعدل ي�راوح بين 7 ف�ي المائة و8 
في المائة سنويا أمر ممكن بالتأكيد. 
وارد  أم�ر  أعل�ى  مع�دل  وتحقي�ق 
على األق�ل. كذل�ك س�يكون التغيير 
داخل الهند وف�ي عالقتها مع العالم 
تدريجيا. لكن هناك قوة صاعدة اآلن 

في العالم.

اهلند متلك فرصة جتاوز النمو الصيني

بكني وواشنطن يف سباق قواعد االقتصاد اجلديدة
       جيف داير

النزاع االإجنليزي - االأمريكي حول ع�صييوية بنك التنمية اجلديد بقيادة بكن واحد من الف�صييول املبكرة يف مناف�صيية متنامية بن الواليات املتحدة وال�صيين على كتابة 
قواعد االقت�صاد العاملي للقرن الي21.

ا�صييتجابت حكومة باراك اأوباما بغ�صييب لقرار بريطانيا يوم اخلمي�س باأن ت�صبح ع�صوًا موؤ�ص�صًا يف البنك االآ�صيوي لال�صتثمار يف البنية التحتية، وهو مبادرة �صينية بقيمة 
50 مليار دوالر ميكن اأن تنتهي اإىل مناف�صة البنك الدويل القائم يف وا�صنطن.

و�صتكون بريطانيا اأول اقت�صاد يف جمموعة ال�صبع ين�صم اإىل البنك االآ�صيوي لال�صتثمار يف البنية التحتية، ما مينح البنك دفعة مهمة من ال�صدقية والتمويل املحتمل، يف 
الوقت الذي ي�صعى فيه جاهدًا لتاأ�صي�س نف�صه.

والبنك اآلس�يوي الجديد م�ا هو إال عنصر 
واحد من حملة صينية طموحة السحداث جيل 
جديد من المؤسس�ات المالي�ة واالقتصادية 
التي يمكن أن تمنح بكين نفوذاً سياسياً أكبر 
في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وربما في 

أجزاء أخرى من العالم.
يقول إل�ي راتنر، الزميل ف�ي مركز األمن 
األمريكي الجديد، وهو مؤسس�ة استش�ارية 
في واش�نطن: “ف�ي قلب ه�ذا الن�زاع هناك 
الخ�الف الطويل بش�أن القواع�د، والمعايير، 
االقتص�اد  س�تحكم  الت�ي  والمؤسس�ات 

والسياسة في آسيا”.
إضاف�ة إل�ى البنك اآلس�يوي لالس�تثمار، 
تعتب�ر الصين أبرز بلد يق�ف وراء بنك التنمية 
لبل�دان مجموع�ة بريك�س، الذي ت�م إطالقه 
الع�ام الماض�ي. وأعلن�ت كذلك ع�ن برنامج 
صن�دوق طري�ق الحري�ر بقيم�ة 40 ملي�ار 
م�ع  الصي�ن  ترب�ط  مش�اريع  لدع�م  دوالر 
الجديدة  الصينية  الوس�طى.المبادرات  آس�يا 
جميعها تلبي فجوة مالية واسعة الطلب على 
البني�ة التحتية في البلدان النامية. وُيقّدر بنك 
التنمية اآلس�يوي الذي يوجد مقره في مانيال 
أحد المنافس�ين المباش�رين للبنك اآلس�يوي 
لالستثمار في البنية التحتية أن منطقة شرقي 
آسيا تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية 
تبل�غ ثماني�ة تريليون�ات دوالر خ�الل العقد 

المقبل، للحفاظ على النمو االقتصادي.
لكن المب�ادرات الصينية تمّثل أيضاً تحدياً 
سياس�ياً مباش�راً للمؤسس�ات القائم�ة في 
واش�نطن، مثل البنك الدول�ي وصندوق النقد 
الدول�ي، الذي تهيمن علي�ه الواليات المتحدة 

منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.
وللوالي�ات المتح�دة خططه�ا الخاص�ة 
إلقامة ُبنية اقتصادية جديدة لمنطقة آس�يا، 
أبرزه�ا م�ن خ�الل الش�راكة عب�ر المحي�ط 
اله�ادي، وهي اتفاقية تجاري�ة بين 12 دولة 
يت�م التفاوض بش�أنها. إلى جان�ب االتفاقية 
التجاري�ة المنفصل�ة الت�ي تق�وم الوالي�ات 
المتح�دة بمناقش�تها مع االتح�اد األوروبي، 
االس�تراتيجية األمريكية األوس�ع هي إنشاء 
التجاري�ة  القواع�د  م�ن  جدي�دة  مجموع�ة 
العالمية التي من ش�أنها وض�ع معايير أعلى 
لحقوق الُملكية الفكري�ة، والدعم الحكومي، 
وحماي�ة البيئ�ة - جميعه�ا مج�االت للصين 
والوالي�ات المتح�دة فيها مصال�ح ومناهج 
مختلفة.ووفقاً ليون سون، الخبيرة الصينية 
في السياس�ة األجنبية في مركز ستيمس�ون 
في واشنطن، واجهت الصين بالفعل عدداً من 

التحدي�ات الداخلية أثناء محاولتها تأس�يس 
البنك اآلس�يوي لالستثمار في البنية التحتية. 
وتعهد مس�ؤولون بأن البنك الجديد س�يوفر 
األموال مع بيروقراطي�ة أقل مما يفعل البنك 
الدول�ي، لكنه�م يدرك�ون أيضاً أن الش�روط 
الصارم�ة الت�ي تعتمدها المص�ارف األخرى 
مصممة جزئياً لمن�ع القروض غير الحكيمة 

والحفاظ على تصنيف ائتماني قوي.
وتضيف سون أن هناك ضغطا من جماعات 
المصالح في الصين الس�تخدام قروض البنك 
“لتعزيز األجن�دة االقتصادية للصين، خاصة 
تصدي�ر المنتجات والخدم�ات الصينية”، في 
حين أن خبراء استراتيجية السياسة األجنبية 
الصينيين يجادلون بأن البنك “ينبغي أن يدعم 
المصالح االستراتيجية للصين، مع نتيجة أن 
البل�دان التي ال تعامل الصي�ن باحترام ينبغي 

أن تحصل على معاملة أقل تفضيالً”.
خ�الل الح�رب الب�اردة، كان�ت الوالي�ات 
المتحدة تواجه الكتلة السياسية واالقتصادية 
المنظم�ة لحل�ف وارس�و. لكن الصي�ن تمثل 
تحدياً مختلفاً تماماً قوة كبيرة مع قدرة على 

تأسيس مؤسس�ات اقتصادية وشراكات مع 
بل�دان تحافظ أيض�اً على عالق�ات قوية مع 
الواليات المتحدة. يقول راتنر: “إنها مش�كلة 
جديدة س�تواجهها الواليات المتحدة. وحتى 
ل�و لم تنض�م الواليات المتحدة نفس�ها، فإن 
واشنطن لن تكتفي ببس�اطة بمعارضة هذه 
المؤسس�ات الجديدة، خاص�ة إذا كانت هناك 

بلدان غربية أخرى ُتشارك بنشاط”.
ويعتق�د بع�ض المس�ؤولين األمريكيين 
السابقين أن الواليات المتحدة ألحقت الضرر 
بنفس�ها ف�ي ه�ذه المنافس�ة الجدي�دة على 
النفوذ مع الصين. فمن خالل حّث الصين منذ 
أعوام لتكون “شريكاً مسؤوالً” في الحوكمة 
العالمي�ة، دعم�ت الحكوم�ة إص�الح نظ�ام 
الحصص في صندوق النق�د الدولي الذي من 
ش�أنه منح الصين دوراً أكب�ر، إال أن االقتراح 

تم تجاهله في الكونجرس.
ويعد البنك اآلس�يوي لالستثمار في البنية 
التحتي�ة واحدا من عدد من المؤسس�ات التي 
ت�م إنش�اؤها، أو اقتراحه�ا م�ن قب�ل بكي�ن 
ف�ي ما ي�راه بعضه�م محاولة إليج�اد نظام 

مال�ي مركزه ف�ي الصين، من أجل منافس�ة 
المؤسس�ات الغربية المهيمنة، وس�وف يتم 

دعمه بمبلغ 50 مليار دوالر من األموال.
ويش�ارك في بنك التنمية اآلس�يوي، الذي 
تأس�س عام 1966، 67 عضوا، من بينهم 48 
عضوا من آسيا والمحيط الهادي. لكن كثيرين 
في المنطقة يرون أنه يقع بش�كل كبير تحت 
س�يطرة الياب�ان والواليات المتح�دة، اللتين 

تعتبران إلى اآلن أكبر المساهمين فيه.
وتترك�ز اس�تراتيجية الوالي�ات المتحدة 
االقتصادية األوسع في المنطقة على اتفاقية 
التجارة للش�راكة عبر الباس�يفيكي، والهدف 
ه�و إيجاد قواع�د جدي�دة للتج�ارة العالمية 
تض�ع معايير أعلى لحق�وق الملكية الفكرية 
واإلعان�ات التي تقدمه�ا الحكومات وحماية 
البيئ�ة – المج�االت التي تتباع�د فيها الصين 

والواليات المتحدة.
ورحبت الحكومة الصينية بقرار المملكة 
اآلس�يوي  البن�ك  إل�ى  االنضم�ام  المتح�دة 
لالس�تثمار في البنية التحتية، في حين أن رد 
الفعل من األص�وات الصيني�ة المؤثرة كانت 

متباينة.
وقال�ت وزارة الخارجية الصينية إن بكين 
مس�رورة من خطوة المملكة المتحدة، لكنها 
أش�ارت إلى أن الموافقة الرسمية على طلبها 
ال تزال ُمعلّقة. وأضافت: “إذا س�ار كل ش�يء 
على ما يرام، فإن المملكة المتحدة س�تصبح 
رس�مياً عضواً في البنك اآلس�يوي لالستثمار 

في البنية التحتية مع نهاية آذار )مارس(”.
ي�وم الخمي�س، ق�ال مس�ؤول كبي�ر في 
الحكوم�ة األمريكي�ة إن المملك�ة المتح�دة 
اتخذت قرار االنضم�ام إلى البنك “عمليا دون 
التش�اور مع الوالي�ات المتح�دة” وحّذر من 
“اتجاه المملكة المتحدة نحو تسوية مستمرة 
م�ع الصي�ن، األم�ر ال�ذي ال يعتب�ر الطريقة 

األفضل إلشراك قوة صاعدة”.
مع ذل�ك، رف�ض مس�ؤولون بريطانيون 
ادع�اءات البي�ت األبيض أن�ه تم اتخ�اذ قرار 
االنضمام إلى البنك اآلس�يوي لالس�تثمار في 
البنية التحتية مع قليل من التشاور، ُمشيرين 
إل�ى أن القرار نوقش على مدى عدة أس�ابيع 
عل�ى مس�توى مجموع�ة الس�بع. وقالوا إن 

بريطاني�ا كان عليها أن تس�ارع ف�ي قرارها 
بس�بب انتخابات عامة مقرر عقدها في أيار 

)مايو( المقبل.
التفسير البريطاني الرسمي هو أن المملكة 
المتح�دة تري�د التأك�د م�ن أن البن�ك يتحلى 
باألخالق، والش�فافية، والسالمة البيئية، مع 
هي�اكل الحوكم�ة الجي�دة. لكن هن�اك هدف 
اس�تراتيجي أوسع بالنس�بة لبريطانيا: حين 
تصب�ح المح�ّرك األول في المش�روع الجديد 
ف�إن هذا سُيس�اعد على تعزي�ز العالقات مع 
بكين.بع�ض الخبراء الصينيي�ن يرون أهمية 
خاصة في قرار المملكة المتحدة، إذ اعتبروه 
دليال عل�ى النفوذ العالم�ي الصيني المتنامي 
ونص�را في حمل�ة الرئي�س تش�ي جينبينج 

لتحقيق “النهوض العظيم للدولة الصينية”.
لي يونلونج، وهو أس�تاذ في كلية الحزب 
التابع�ة للجن�ة المركزي�ة، وهو أكب�ر معهد 
للتدري�ب األكاديمي للق�ادة، كتب في مدونته 
عل�ى اإلنترن�ت باألم�س: “الواق�ع أن البن�ك 
اآلس�يوي لالس�تثمار تمكن من أن يبذر بذور 
الشقاق بين الواليات المتحدة وبريطانيا. من 
اآلن فصاع�دا ل�ن يعود من الممك�ن أن تقلق 
بريطانيا )بشأن العالقة الخاصة مع الواليات 
المتحدة(، وهي تستخدم البنك لخيانة سيدها 

وتتزلف )إلى بكين(”.
لك�ن الق�رار ل�م يل�ق ترحيبا واس�عا في 
الصي�ن. وعبرت بعض األص�وات ذات النفوذ 
عن احتقارها لبل�د يأتي فقط بعد اليابان من 
بين القوى االس�تعمارية التي “أذلت” الصين 

في القرن ال�19 وأوائل القرن ال�20.
وفي مدونته�ا على اإلنترن�ت، قالت جاو 
جين�ج، وه�ي زميل�ة ف�ي المعه�د الوطن�ي 
لالستراتيجية الدولية في األكاديمية الصينية 
للعلوم االجتماعية، وهو واحد من أكبر مراكز 
األبحاث التابعة للحكوم�ة: “في البداية يبدو 
أن ق�رار )بريطاني�ا( يدل عل�ى ’احترام‘ كبير 
للصي�ن، لك�ن من الناحي�ة الفعلية الش�مس 
)البريطاني�ة(.  اإلمبراطوري�ة  ع�ن  غاب�ت 
والواقع أن )بريطانيا( مج�رد مثير للمتاعب 
والكالم الفارغ في المؤسسات الدولية، وهي 

بلطجي مأجور يعمل في خدمة أمريكا”.
ربم�ا تتع�رض بريطاني�ا أيض�ا لالنتقاد 
م�ن بلدان أوروبي�ة أخرى، وكثي�ر منها كان 
في س�بيله إلى االنضمام إلى البنك اآلس�يوي 
لالس�تثمار في الس�نة الماضية، لكنها قررت 
ع�دم االنضم�ام بس�بب معارض�ة الوالي�ات 
المتح�دة وإش�ارات تفي�د ب�أن بريطاني�ا لن 

تنضم إلى البنك.
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مورينيو: أنا األفضل .. ومسافة كبرية تفصلني عن اجلميع!!

اشار الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي 
تشيليس، متصدر ترتيب الدوري االنجليزي املمتاز 
لك�رة الق�دم، أنه ال يوج�د مدرب يماثل�ه كفاءة 

سواء يف انجلرتا أو يف أي مكان بالعالم.

وودع تش�يليس مش�واره يف دوري أبط�ال أوروبا 
لك�رة الق�دم بع�د أن تف�وق عليه باريس س�ان 
جريم�ان الفرن�يس بف�ارق األه�داف يف مجموع 
مواجهت�ي الذه�اب واإلي�اب لدور الس�تة عرش، 
ولك�ن الفري�ق بإمكانه أن يوس�ع الف�ارق الذي 
يفصله عن مانشسرت سيتي إىل 8 نقاط يف صدارة 

ال�دوري االنجليزي املمتاز لك�رة القدم عرب الفوز 
عىل ساوثهامبتون األحد.

وق�ال موريني�و يف ترصيحات صحفي�ة: "الناس 
تش�عر بالقل�ق إزائ�ي، إنه�م ال يعرف�ون مصدر 
س�عادتي، س�عادتي تتحقق عندما أقارن نفيس 
باألخرين، أرى أن هن�اك قليلون فقط يضاهوني 

نجاحا".وأض�اف: "أرى ف�روق هائلة بيني وبني 
األخري�ن مس�افات هائلة، م�ع كل االحرتام الذي 
يستحقونه، إنها ليست معركة معهم، أكن الكثري 

من االحرتام لهم جميعا".
وأش�ار: "لكن يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز من 
هو بط�ل أوروبا؟ أنا ولويس ف�ان غال.. من فاز 

بلقب الدوري اإلنجليزي املمتاز مرتني أو أكثر؟ أنا 
والسيد ارسني فينغر".

وتابع: "كم عدد املدربني الذين فازوا بكل األلقاب 
يف إنجلرتا؟ الدرع الخريي، كأس رابطة املحرتفني، 
اإلنجلي�زي  ال�دوري  اإلنجلي�زي،  االتح�اد  كأس 

املمتاز لكرة القدم".

وأك�د: "يف أوروبا كم مدرب ف�از بلقب الدوري 7 
مرات؟ كم مدرب فاز بلقب دوري األبطال مرتني؟ 
انش�يلوتي ف�از 3 م�رات، ف�ان غال ف�از مرتني 
وغواردي�وال مرت�ني، ال اهت�م بذلك ولك�ن أكرتث 
أكثر بنفيس".وأوضح: "ما يجعلني أش�عر بأنني 

استثنائي هو أنني اتفوق عليهم جميعا".

فان غال: سأستقيل يف هذه احلالة

أش�ار الهولندي لويس فان غال املدير الفني 
ملانشسرت يونايتد، صاحب املركز الرابع عىل 
س�لم ترتيب الدوري االنجليزي املمتاز لكرة 
القدم، أنه س�يتقدم بإس�تقالته من تدريب 
الفري�ق، يف حالة ش�عوره بفق�دان اإليمان 
والثق�ة به من جان�ب الالعبني يف غرف خلع 

املالبس.وقال فان غال يف ترصيحات نرشتها 
صحيفة )مريور( االنجليزية: "ثقة الالعبني 
والنادي هي س�الحي، أتذك�ر عندما كنت يف 
فري�ق صغ�ري يف هولن�دا، يف موس�مي األول 
كنا يف املركز الثاني ويف املوس�م الثاني كنا يف 
املركز الثالث، ويف املوسم الثالث كنا يف املركز 

."11
وأضاف: "بع�د هذه األح�داث قلت لالعبني 

أن�ذاك إنن�ي س�أرحل، وهو ما ت�م رفضه 
وتمسكوا بي بشدة، ولذلك أصبحنا األبطال 

يف املوسم الرابع".
وتابع: "أنا يف موس�مي األول هنا يف يونايتد، 
واملنافس�ة ع�ىل لق�ب ال�دوري واردة، لكن 

هدفن�ا األول حالًي�ا ه�و الصع�ود لدوري 
أبطال أوروبا لكرة الق�دم، لكن الثقة 

هي الطريق لتحقيق النجاح.

املرصي يغيب عن صفوف الرشطة امام وادي النيص

اس�تمرار  ع�ن  الرشط�ة  ادارة  اعلن�ت 
غياب محرتف فريقها الكروي الس�وري 
حم�دي املرصي حتى نهاية املرحلة االوىل 
م�ن مباري�ات دوري املجموع�ات ضمن 
منافس�ات كأس االتح�اد االس�يوي اث�ر 
العقوبة الص�ادرة بحقه من قبل االتحاد 
القاري,وبينت ان اللقاء املقبل امام وادي 
النيص الفلس�طيني س�تنتهي معه فرتة 
العقوب�ة ليكون الالعب املذكور قادر عىل 
التواج�د م�ع الفريق يف باقي منافس�ات 

البطولة.
وقال املدير االداري لفريق الرشطة هاشم 
رضا:ان" غياب املحرتف السوري بصفوف 
فريقنا الكروي حمدي املرصي سيستمر 
حتى نهاية اخ�ر مبارياتنا ضمن املرحلة 
االوىل م�ن بطولة كأس االتحاد االس�يوي 
والتي م�ن املؤمل ان نخوضها امام فريق 
وادي الني�ص الفلس�طيني اث�ر العقوبة 
الص�ادرة بح�ق الالعب املذك�ور من قبل 

االتحاد القاري".
واوضح ان"عقوبة املرصي تنتهي بانتهاء 
مباراة الفريق املقبل�ة امام وادي النيص 

حي�ث م�ن املمك�ن ان يش�ارك يف 
املباريات املقبلة من البطولة ضمن 

املرحلة الثانية من املسابقة".
الني�ص  وادي  ان"فري�ق  وب�ني 
العاصم�ة  اىل  وص�ل  الفلس�طيني 
القطرية الدوحة يوم الجمعة املايض 
وخ�اض اوىل وحدات�ه التدريبية عىل 
امللعب الثان�ي بنادي قطر اس�تعداداً 

لخوض مباراة يوم الثالثاء حيث سخر 
الوفد االداري لنادي الرشطة كافة الجهود 
لتذليل اي عقبة امام تواجدهم يف الدوحة 

االرض املفرتضة للفريق العراقي".

موسى: لـم يتم طرح اسم 
ليث حسني ألي عمل اداري

انتق�د املدرب املس�اعد لكرة الرشطة عمل اتحاد الكرة يف ادارة الش�أن 
الك�روي املح�ي كما ينبغي م�ن خالل اتب�اع املناهج العلمي�ة لالرتقاء 

بواق�ع الكرة العراقية,واصف�ا اتحاد الكرة بالعاجز ع�ن امكانية تنظيم 
بطول�ة الدوري بال تأجيالت او تأثريات من خارج اروقة اتحاد الكرة.وقال 
املدرب املس�اعد لكرة الرشط�ة كريم نافع: ان"الوضع الحايل ملنافس�ات 

الدوري املمتاز الذي يعاني من ارباك ملحوظ عىل املستوى التنظيمي 
للمس�ابقة او طريق�ة حص�د درع ال�دوري يعرب ع�ن مدى عجز 

اتحاد الكرة واللجان املنضوية تحت لواء عن تنظيم املس�ابقة 
مل�دة موس�م واح�د عىل االق�ل يف ظ�ل االخط�اء املتكررة 

والت�ي تفتقد لحل�ول منذ ردح م�ن الزمان".واوضح 
" برصاح�ة متناهية بع�ض اعضاء اتح�اد الكرة 

تش�غلهم مس�ألة االقتتال عىل املناصب 
الوف�ود  م�ع  تواجده�م  وضم�ان 
الكروية املسافرة اىل مختلف بلدان 
العالم عىل النظر لش�ؤون الدوري 

املحي وكيفية ايجاد الحلول املناسبة 
ملشاكله املس�تمرة والتي اضحت تهدد 

حص�ول اي تط�ور للك�رة العراقية عىل 
الصعيد الدويل يف املستقبل القريب".

نف�ى اتح�اد الك�رة تس�مية ال�دويل 
الس�ابق ليث حس�ني مدي�را فنيا 
ملنتخب الش�باب عاداً االنباء التي 
اش�يعت يف الف�رتة املاضي�ة عن 
اصدار امر اداري بهذا الخصوص 
ه�و امر مناف للواقع,مش�ريا يف 
الوق�ت ذاته اىل ان مجل�س ادارة 

اتحاد الكرة ل�م يناقش مثل هذه 
االمور حتى االن.

اتح�اد  عض�و  م�وىس  فال�ح  وق�ال 
مؤخ�راً  تحدث�ت  الت�ي  ان"االنب�اء  ل الك�رة:  حو

تس�مية الالعب الدويل الس�ابق ليث حس�ني مديرا اداريا للمنتخب الشبابي 
ه�ي انباء عاري�ة عن الصحة ومنافية بش�كل كبري للواق�ع خصوصا وان 
مجل�س ادارة اتحاد الكرة ع�ازم عىل منح فرصة العم�ل يف مختلف املهام 

الوطنية امام كل من تنطبق عليه املعايري املالئمة".
واوضح ان"الحديث عن اصدار امر اداري من قبل اتحاد الكرة حول تسمية 
حسني ال وجود له البتة حيث لم يتم طرح اسم االخري اصالً لشغل اي عمل 
اداري ضم�ن صفوف اي منتخ�ب وطني يف الوقت الحارض والفصل يف مثل 

هذه التسميات يعود اىل قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة".
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وسام كاصد : العراق ال يعاين من ازمة يف حراسة املرمى

وسام زكي: تراجع الطلبة مسؤولية اجلميع

اعرتف حارس مرمى نادي الكهرباء وسام كاصد 
ان الع�راق ال يعان�ي يف الوقت الح�ايل من ازمة يف 
مرك�ز حراس�ة املرمى.واش�ار كاص�د يف اتصال 
هاتفي مع مراس�ل  يف العراق: "املنتخب الوطني 
العراقي يضم حاليا افضل الحراس وهما جالل 
حس�ن ومحمد كاصد املتس�لحان بالخربة 
الش�خصية".وتابع  وق�وة  والتجرب�ة 
حارس مرمى الجوية سابقا: "الدوري 
العراق�ي املمت�از لك�رة الق�دم يضم 

حراس مرمى عىل مس�توى متقدم من الحضور 
والقدرة عىل حماية عرين منتخب اسود الرافدين 
يف البطوالت العربية واالس�يوية املهمة، عىل غرار 
ن�ور صربي واحم�د عي وع�دي طال�ب ومحمد 
حميد وياس�ني ياس وفهد طالب وعي مطرش".
واضاف: "مدربي حراس املرمى يف العراق بحاجة 
ماس�ة للدخ�ول يف دورات تدريبية حديثة خاصة 
بتدري�ب ح�راس املرمى بغية مواكب�ة التطورات 
التي طرأت عىل مهنة تدريب الحراس يف العالم".

وعن حظ�وظ فريقه الكهرب�اء للبقاء يف الدوري 
العراقي املمتاز للموسم الحايل رد كاصد بالقول: 

"ال ش�ك ان النتائج التي يحققها فريق الكهرباء 
يف املوسم الحايل ال ترس احدا".

واس�تطرد: "فري�ق الكهرب�اء وبفض�ل هيئت�ه 
االدارية وجهازه الفني الذي يقوده املدرب الكبري 
ش�اكر محمود قادران عىل ابق�اء الفريق ضمن 

نخبة الدوري العراقي لكرة القدم".
وطال�ب كاصد العبي فري�ق الكهرباء ببذل املزيد 
من الجهود بهدف ابعاد شبح الهبوط عىل النادي، 
ال س�يما وان�ه يحت�ل االن املركز ال��10 واالخري 
ضمن املجموعة االوىل وبفارق االهداف عن نادي 

مصايف الوسط وبرضيد 10 نقاط.

اع�رتف العب ن�ادي الطلبة وس�ام زكي بان الرتاج�ع الكبري الذي 
اص�اب البيت االني�ق خالل املوس�م الحايل يتحمل�ه الجميع دون 
استثناء.واكد زكي: بان الجميع يف مركب واحد وطريق واحد وال 
ينبغي الح�د ان يفكر بمصالحه الش�خصية بعيدا عن املصالح 
العلي�ا للنادي االزرق .واش�ار العب اربيل س�ابقا اىل ان الهيئة 
االداري�ة للنادي جادة يف تحس�ني االوضاع نحو االفضل فضال 
ع�ن املجهود الكب�ري الذي يبذل�ه املدير الفن�ي الجديد للنادي 
الدكتور صالح رايض .وطالب زكي العبي الفريق االنيق ببذل 

الغايل والرخيص من اجل ضمان مقعد ضمن املربع الذهبي للموس�م 
الحايل ال س�يما وان ف�ارق النقاط الذي يفصل ب�ني الفرق املتصارعة 
يف املجموع�ة الثانية غري كبري.كاش�فا عن ان العب�ي الفريق االنيق ال 
يعان�ون من مش�اكل فنية وبدني�ة ومهارية بل يش�عرون بيشء من 
الرتاجع النفيس واالنكس�ار املعنوي بسبب سوء النتائج وضعف االمل 
باالنتق�ال للمربع الذهبي.وقال : " ان املدرب الس�ابق عبد الوهاب ابو 
الهي�ل ق�دم كل ماعليه وكان امينا عىل اس�م الطلبة بي�د ان الحظ لم 
يحالفه باملرة".الفتا اىل ان  الدكتور صالح رايض ومن خالل ما يمتلكه 
من خربة وتجرب�ة ودراية بالعمل مع االندية املحلية , قادر عىل ايجاد 

العالج الفعال الذي سيشفي الفريق من االمراض التي يعاني منها.
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كش�ف الجه�از الفن�ي للمنتخ�ب االوملب�ي عن ان 
املعس�كر التدريب�ي املق�ام حالي�ا يف مدين�ة دب�ي 
س�يكون املحك االساس الختيار التش�كيل النهائي 
الذي سيدافع عن الوان العراق يف التصفيات املؤهلة 
الوملبي�اد ري�و دي جانريو,مش�رياً يف الوقت ذاته اىل 
الفرصة س�تتاح امام اغلب الالعبني خالل املباريات 
التجريبية التي س�تتخلل املعس�كر املذكور من اجل 
الوقوف بش�كل نهائي عىل م�دى الفائدة املرجوة من 
تواجده�م ضمن املرحل�ة املقبلة.وقال املدرب املس�اعد 
للمنتخب االوملبي حبيب جعفر: ان"املعس�كر التدريبي 
املق�ام حاليا يف دولة االمارات العربية املتحدة س�يكون 
املحك االس�اس لالعبني من اجل افراز التشكيل النهائي 
ال�ذي س�يمثل الع�راق يف التصفي�ات االوملبية الش�هر 
الحايل يف عمان حيث س�يعتمد الجهاز الفني يف عملية 
االختيار عىل مدى ما قدمه كل العب خالل املعس�كر 
س�يتيح  الفن�ي  الجه�از  ان"  التدريبي".واوض�ح 
الفرص�ة ام�ام جمي�ع الالعب�ني من اج�ل التعبري 
ع�ن امكانيات�ه الفني�ة وقدرات�ه البدني�ة والتي 
س�تكون بمثابة جوز مروره الرتداء القميص 
االوملب�ي يف املهمة املقبلة واملتمثلة 

بالتصفيات االوملبية".

حبيب جعفر: معسكر ديب سيفرز التشكيل النهائي 
للمنتخب االوملبي
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مدرب: احتاد الكرة عاجز
عن ادارة شؤون الدوري
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امليزان

حتتفل بعيد ميالدها جوًا

جهاز حممول لغسل الكىل

؟؟هل تعلم
“ هل تعلم أن إذا ظل اإلنس�ان يف س�كون 
تام ملدة 15 دقيقة فإنه غالباً سينام تلقائياً 
وهذا هو السبب الذي يجعل البعض يشعر 

بالنوم يف األقسام املدرسية ”
“ هل تعلم أن الضحك عىل األشياء التافهة 
يف الحقيق�ة ه�و دليل عىل أن الش�خص 
ُيعاني من حزن عميق يمنعه من التفكري 

بوضوح ”
“ هل تعلم أن إذا لم تعمل أنت عىل تحقيق 
ُحلمك فحتما س�يقوم أحدهم بتوظيفك 

لكي تعمل عىل تحقيق حلمه هو ”
“ هل تعلم أن حرمان الطالب من األنرتنت 
يتسبب يف نقص تحصيله العلمي وليس 
العكس كما يزيد من فرصة بقائه عاطال 

عن العمل ”

بع�د اتمامها الع�ام املئة، قررت 
سيدة يف جنوب إفريقيا االحتفال 
بعي�د ميالده�ا بطريق�ة مميزة 

جداً، وهي القفز من طائرة.
وتخل�ت جيورجين�ا ه�ارود عن 
عكازه�ا وارتدت مع�دات القفز 
باملظل�ة لتختم عامه�ا املئة من 
ف�وق السح�اب يف مدين�ة كيب 
ت�اون، بمساع�دة أح�د محرتيف 

القفز باملظالت.
وقاتل هارود إنه�ا لم تكن ُتدرك 
ما ال�ذي يحصل تحدي�داً، لكنها 

تجربة العمر، عىل حد تعبريها.
وه�ذه ه�ي امل�رة الثالث�ة التي 
تس�بح فيه�ا ه�ارود يف الهواء، 
حيث كان�ت أوىل قفزاتها يف عام 
 92 عمره�ا  كان  ح�ن   ،2007

عاما.

تبدو مهتما بالعمل بش�دة لدرجة أنك تتجاهل 
حيات�ك العاطفية ولكن قد ت�درك بعد ذلك أنك 
أخطأت يف حق نفس�ك. حاول أن تس�تفيد من 
حي�اة العزوبية وتس�تمتع بالحري�ة التي بن 

يديك يف هذه الفرتة.
امن�ح نفس�ك الليلة بع�ض الوقت لتس�تمتع 

بقضائ�ه م�ع أصدق�اء الطفول�ة واملراهق�ة 
وتستعيد معهم الذكريات الجميلة. تعرف عىل 
املزي�د من الش�خصيات وال تحبس نفس�ك يف 
دائ�رة مغلقة بعيدا عن العال�م من حولك. كن 
متفائال وش�ارك مش�اعرك الجميلة الليلة مع 

أصدقائك.

امنح من حولك قس�طا كافيا م�ن الحرية كي 
تف�وز بتقديره�م وثقتهم. عندما تش�عر بميل 
قلب�ي تج�اه ش�خص معن ف�ال ب�د أن تختار 
الوقت املناسب وتعرب له عن مشاعرك قبل فوات 
األوان. اس�تمتع الليلة بس�هرتك مع أصدقائك 

بمشاهدة فيلم كوميدي وتناول الكرزات

ربما تتحول اللقاءات العابرة إىل عالقة عميقة 
ولك�ن ال بد أن تفك�ر جيدا قب�ل أن تقدم عىل 

هذه الخطوة. 
خص�ص الليلة بعض الوق�ت ألصدقائك ألنهم 
قد يش�عرون أن�ك تتجاهلهم فح�اول أن تبذل 

جهدك الليلة لتغري رأيهم.

ربم�ا يكون لدي�ك فرصة رائعة الي�وم لتلتقي 
بالعدي�د م�ن الش�خصيات املهمة فح�اول أال 
تضيعه�ا. هل تش�عر أن�ك بحاجة ش�ديدة إىل 
الح�ب؟ اصرب قليال وتأكد أنك يوما ما س�تعثر 
ع�ىل نصف�ك اآلخ�ر ال�ذي يش�اركك أحالم�ك 

وآمالك.

الظروف ليست لصالحك اليوم، ولكن ال تنزعج 
فالوضع سيتحس�ن قريبا. س�يتفهم الجميع 
موقف�ك وس�يتعاطفون معك. لدي�ك رغبة يف 
تحقيق يشء ما اليوم ولكن ال تستطيع. هناك 
ش�خص ما سيس�اعدك ه�ذا الي�وم يف إنجاز 

أعمالك.

هل تش�تاق للش�عور بال�دفء الي�وم، يمكنك 
أن تجم�ع أصدقاءك حولك الي�وم وتأنس بهم 
وتق�ي معه�م وقتا لطيف�ا. عندم�ا تجد أن 
مواق�ف معينة ه�ي التي تس�بب ل�ك الضيق 
والقل�ق فحاول أن تبتعد عنها قدر املس�تطاع 

كي تنعم بالهدوء والراحة.

ربم�ا تتعرض ه�ذا املس�اء إىل مواقف عصيبة 
وه�و ما يجعلك تش�عر بالحاجة الش�ديدة إىل 
كتف صديق لتبكي عليه. ربما تحتاج الليلة إىل 
بعض الراحة والهدوء لذا من األفضل أن تبقى 
يف املنزل بعيدا عن الزحام والضجيج وتستمتع 

بمشاهدة فيلم لطيف.

عندما تشعر بانجذاب تجاه شخص معن فال 
بد أن تعرب له عن اهتمامك بأي طريقة. توقف 
ع�ن التفكري يف امل�ايض وخطط ملس�تقبلك. ال 
تحزن وتكتئب لفش�لك يف أول محاوالتك هدف 
ما، وتأكد أنك إذا لم تحقق إنجازا فقد اكتسبت 

خربة.

ال أح�د يمكنه أن يكش�ف ع�ن نواي�اك فأنت 
تتميز بق�درة هائلة عىل الكتم�ان واالحتفاظ 
ب�األرسار ألط�ول وقت ممك�ن. إذا كنت تحب 
الهداي�ا فح�اول أن تتبادل هذه املش�اعر مع 
الش�خص الذي تحب�ه وقم بتجهي�ز باقة ورد 

جميلة له اليوم.

ق�د تبدو ُمتطّف�اًل وراغباً ىف التدّخل ىف ش�ئون 
اآلخرين، إبتعد عن أّى ترّصف ُيعرّضك لإلنتقاد 
،إحتف�ظ بآرائ�ك لنفس�ك،إمىش ِع�ِدل يحتار 
عدّوك فيك. إذا كن�ت تكره أماكن معينة ألنها 
لها ذكريات س�يئة معك فال تجرب نفس�ك عىل 

الجلوس فيها والذهاب إليها.

فكر جيدا يف احتياجات�ك كي ال تضيع وقتك يف 
أش�ياء غري مفيدة. ال تورط نفس�ك يف عالقات 
معقدة مع اآلخرين ممن ال تعرفهم جيدا. ربما 
تلتق�ي اليوم بالش�خص الذي تش�عر أن هناك 
توافقا روحانيا بينك وبينه، فحاول أن تتعامل 

معه بشكل أكثر مرونة ولطفا.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

الدراسة توقف تلف الدماغ
كش�فت دراس�ة علمية حديثة عن نتائج 
جدي�دة، حيث أفادت بأن النش�اط البدني 
ال�ذي يش�مل ممارس�ة الرياض�ة، يوقف 
تلف الدماغ خاصة لدى كبار الس�ن.وتلف 
امل�ادة البيضاء باملخ يس�بب مش�كالت يف 
امل�ي والتنقل وهناك مناط�ق صغرية قد 
تتل�ف بالدم�اغ وتس�مى بامل�ادة البيضاء 
يف  تظه�ر  والت�ي   ،»Hyperinten sities«
فح�وص الرن�ن املغناطي�ي لكث�ري من 
امل�رىض كب�ار الس�ن، وق�د تم رب�ط هذا 
ال�رر بصعوبة املي ومش�كالت التنقل 
الطب�ي  املرك�ز  لعلم�اء  وفق�ا  األخ�رى، 

لجامع�ة راش يف ش�يكاغو. وقال الباحث 
ديربا فليشمان، وهو أستاذ يف قسم العلوم 
العصبي�ة والعلوم الس�لوكية، إن الحفاظ 
ع�ىل وظيفة الحرك�ة يمثل نف�س أهمية 
الحف�اظ ع�ىل الوظائ�ف العقلية يف س�ن 
الش�يخوخة.وأضاف فليشمان أن »نتائج 
الدراسة تشري إىل أن النشاط البدني اليومي 
قد يكون ق�ادرا عىل حماي�ة وظائف املخ 
خاصة املسؤولة عن الحركة التي قد تتأثر 
بالعمر.وقد نرشت الدراس�ة عرب اإلنرتنت 
يف مجل�ة علم األعصاب، وش�ارك بها 167 

مريضا متوسط أعمارهم 80 عاما.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

أش�تهر  يونان�ي  مضي�ق   –  1
بمعرك�ة تاريخي�ة – 2 – إب�ن 
يوليوس قي�رص بالتبني – 3 – 
نبع ماء – غ�ري مطبوخ – 4 – 
هابيل مبعث�رة – مدينة تركية 

– 5 – نصف فراش – مفيد – 6 
– عكس�ها مدين�ة يف أفريقيا – 
يبذل جهداً – 7 – قدر – السالم 
– 8 – أغني�ة ألم كلث�وم – 9 – 

مدينة يف باكس�تان .

1 – أوب�را للموس�يقار العامل�ي 
فاغنر – 2 – ممثلة أملانية راحلة – 
3 – عكسها األسم الثاني ملطرب 
فرني – عكس�ها اح�رتم – 4 – 
شاعر وأديب بلجيكي – للنهي – 
5 – للندبة – متشابهان – جمال 

– 6 – جدها يف بافرا – أسم حملة  
من ملوك فرنسا – 7 – متشابهان 
– إن�اء – 8 – مركب�ة فضائي�ة 
س�وفياتية – أداة جزم – 9 – أول 

من مثَّل أدوار جيمس بوند .

سـودوكـو

زبدة عىل حرارة الغرفة - ثلثا كوب
سكر بودرة - ثالثة أرباع كوب

دقيق - كوب ونصف
بيض - 3

خالصة فانيليا - ملعقة صغرية
نصائح

- زّين�ي الكب كي�ك بالس�كر الناع�م واللوز 
وقطع الفاكهة.

طريقة العمل
1- حّم�ي الف�رن ع�ىل ح�رارة 175 درج�ة 

مئوية.
ب�أوراق  كي�ك  الك�ب  قوال�ب  جّه�زي   -2

بالستيكية.
3- أخفق�ي الزبدة مع الس�كر يف وعاء ملدة 5 

دقائق.
4- أضيف�ي البي�ض، الواح�دة تل�و األخ�رى 

واخفقي من جديد.
واخفق�ي  والدقي�ق  الفانيلي�ا  أضيف�ي   -5
املكون�ات حت�ى تتجان�س وتتش�كل عجينة 

سائلة.
6- وّزعي العجينة ع�ىل القوالب املحّرة ثّم 

اخبزي الكب كيك ملدة 20 دقيقة.

كب كيك العادي

فوائد البطيخ األصفرمعلومات  عامة
1 - يحت�وي البطيخ عىل كمية كبرية من املاء حوايل 
90 يف املائ�ة، لهذا يعد من أفضل األغذية للتغلب عىل 
العطش مع ارتفاع حرارة الصيف، كما يحتوي عىل 
كمیة قلیلة من السعرات الحراریة )كالورین(. حیث 
سعرة   50 عىل  البطیخ  من  غرام   100 كل  یحتوي 
حراریة فقط ، بالرغم من محتوى الفركتوز )سكر 
فواكه ( الذي قد یصل إىل 10 ٪ يف املئة یبقىالبطيخ 
صح�ي للغاية إلحتوائه عىل الكثیر من الفیتامینات 

واملعادن الھامة للجسم.
2 - يع�د البطيخ األصفر صحي للغاية إلحتوائه عىل 
الكثري من الفيتامينات ب 1 و ب 2 الهامتن للبرشة 

والع�ن والفيتام�ن س، باإلضاف�ة اىل الفيتام�ن أ 
الذي يلعب دورا هام�ا يف نمو خاليا الجسم والدماغ 

والخاليا العصبية.
3- البطيخ عالج ممت�از لإلمساك اذا تم تناوله عىل 

معدة فارغة.
4 - البطيخ منق ومقو للدم.

5 - البطيخ يقاوم ظهور البواسري.
6 - البطيخ ينقي الجلد من الكلف والنمش .

يمك�ن اإلحتفاظ بالبطيخ يف درجة ح�رارة الغرفة، 
وعند تقسيم�ه يوضع يف الثالج�ة ويستهلك يف مدة 

التتعدى اليومن.

يقي مرىض الفشل الكلوي أكثر من عرش 
س�اعات أس�بوعيا يف املستش�فى من أجل 
جلس�ات غس�ل الكىل، وهي مدة تحرمهم 
م�ن التحرك بحرية والعيش حياة طبيعية، 
والح�ل قد يكون يف جه�از جديد مازال قيد 

التطوير.
وبعد خ�رب يفيد بتمكن خرباء أمريكيون يف 
جامعة واش�نطن من تصني�ع جهاز نقال 
لغسل الكىل يعمل كبديل لألجهزة الثابتة يف 

املستشفيات.
وأثب�ت ه�ذا الجه�از نجاحه بع�د تجربته 
ع�ىل 10 مرىض، ويزن الجهاز نحو 4 كلغ� 

ويعمل بواسطة البطارية.

ويأم�ل الباحث�ون أن يح�رر ه�ذا الجهاز 
امل�رىض م�ن ك�ريس غس�يل ال�كىل الذين 
يقضون علي�ه معدل 5 س�اعات بمعدل 3 

أيام يف األسبوع.
ويمكن للمرىض أن يمارسوا حياتهم أثناء 
غس�ل الكىل دون أن يتقيدوا بجهاز ثابت، 
ولكن يتطلب هذا الجهاز املزيد من األبحاث 
لتطويره حتى يناسب جميع حاالت الفشل 

الكلوي ومختلف أعمار املرىض املصابن.
يذكر أن ح�االت اإلصابة بالفش�ل الكلوي 
يف تزايد، إذ وص�ل عدد اإلصابات إىل مليون 
و300 ألف حالة حول العالم، 11 ألف حالة 

منهم يف السعودية.

نجح علماء يابانيون يف نقل 
ق�در م�ن الطاق�ة الكهربية 
بص�ورة الس�لكية، وهو ما 
يمهد إلمكانية إنتاج الطاقة 
الشمس�ية يف الفض�اء يوما 
ما. واستطاع الفريق العلمي 
الياباني نق�ل 1.8 كيلو واط 
من الكهرباء بدقة عرب الهواء 
ملسافة 55 مرتا، )170 قدما( 

إىل جهاز استقبال.
باس�م  املتح�دث  وأوض�ح 
الوكالة اليابانية الستكشاف 

الفضاء »جاكس�ا«، أنه عىل 
الرغ�م أن املس�افة الت�ي تم 
نقل الطاقة خاللها الس�لكيا 
ل�م تك�ن باملس�افة الكبرية، 
فإنه�ا تمه�د الطري�ق أمام 
البرشي�ة لنقل كميات هائلة 
الشمس�ية من  الطاق�ة  من 
منه�ا  لالس�تفادة  الفض�اء 
عىل األرض.وتس�عى اليابان 
صناعي�ة  أقم�ار  لتطوي�ر 
مزودة بألواح شمسية قادرة 
عىل تخزين الطاقة الشمسية 

ع�رب  األرض  إىل  وإرس�الها 
موج�ات امليكرووي�ف، علما 
أن ه�ذه األقم�ار الصناعية 
ع�ىل  متواج�دة  س�تكون 
مسافة 36 ألف كيلومرت من 

األرض.
الياباني�ة  الوكال�ة  وتتوق�ع 
ه�ذه  تطبي�ق  بإمكاني�ة 
الفك�رة بعد عق�ود من اآلن، 
 2040 الع�ام  يف  وتحدي�دا 
أو بع�ده، بحس�ب املتحدث 

الرسمي.

نقل الكهرباء السلكيًا
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لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
اسبوع التضامن مع قواتنا البطلة

إالمام االكرب.. تبينوا!!
ء ح���رة  را ا

د.حسن كامل

كاوه احلداد ومطابخ اإلستكبار!
مس���احة لل���رأي

يقال أن هناك أمة تحررت عىل يد حداٍد بس�يط، يعرف 
باس�م )كاوه(، يعي�ش يف بل�دة كردية جميل�ة، حكمها 
سلطان ظالم طاغية، غري أن هذا الحاكم أقدم عىل إعدام 
أوالد الح�داد الثماني�ة، فث�ار علي�ه، ورضب�ه بمطرقته، 
وحمل جثت�ه اىل جبال)دباوند(، فحرقها عش�ية الحادي 
والعرشي�ن من آذار، ف�كان ذلك اليوم خالص�اً للبلدة من 
الطاغوت، وإعتاد األكراد عىل إش�عال الن�ار تخليداً لذلك 
الي�وم العظيم، حتى باتت املنابر تع�رف الحداد، من نربة 
صوته املنترص بدماء أبنائه الثمانية، ولم يرتكوا مناسبة 

إال وتحدثوا فيها عن شجاعة هذا الحداد.
األطف�ال هم املث�ل األعىل يف ال�رباءة والكمال، فأوالدي 
لم تفسدهم الحضارة والسياس�ة، وهذا ما ردده الحداد 
كاوه، أثن�اء مس�ريته اىل ق�رص الس�لطان الظالم حامالً 
مطرقته، فبعد مقتل الحاكم، هَم الحداد متمتماً، ما الذي 

فعله أوالدي لهذا الطاغية؟.
قتل اإلنس�ان إلنسان آخر، وهو س�عيد بذلك، يعني أن 
هن�اك أبالس�ة وش�ياطني وآكيل لحوم الب�رش، يقحمون 
األبرياء يف ترهاتهم الفارغة، ال ليشء إال بغضاً بالشعوب، 
وفرضاً إلرادة التملك وجنون العظمة، الذي يتملك نفوسهم 
املريض�ة، عىل عك�س الرشفاء واألحرار، فإن س�عادتهم 
هي أن يعيشوا من أجل اآلخرين، وعندما تنتهي حياتهم، 
يخاطبون ش�عوبهم: إنني مغادر من أجلكم، ومن أجلكم 

أموت، فالشعوب رائعة، وهي من تصنع الحياة .
عندما يتعذر عىل العالم، أن يوضح للصعاليك الدواعش، 
ب�أن قتل إنس�ان بريء، ه�و عمل مح�رم يف كل األديان، 
بالضبط مثلما يتعذر أن يوضح للحيوانات التي ال تأسف 
لقت�ل بعضها البعض، لذا فإن القضاء عىل هذه امللوثات، 
واملواري�ث البغية الزائفة، أمر ال ب�د منه، وقد أدرك رجال 
املرجعية، معنى دعوة الجهاد الكفائي، التي أعلنها السيد 

عيل السيستاني بعد إحتالل املوصل.
كاوه الح�داد كان فرداً بس�يطاً من بس�طاء الش�عب 
الكردي، إستش�اط غضباً عىل الظلم والطغيان، فأمست 
مطرقته السالح، الذي أحرق البطل الكارتوني املتوحش، 
والطاغية املتنمر، وهو نائم عىل ريش�ه األخرض، دون أن 

يهتم ألمر شعبه، ولو ملرة واحدة.
تراث البرشي�ة مهدد بالحروب والنزاع�ات، وباألفكار 
التي ال تؤمن باملشرتك اإلنساني، إما طمعاً أو نقمة، وهذا 
يق�ود الجبابرة والطغ�اة كي يطبخوا أكالته�م املفضلة، 
يف مطابخ اإلس�تكبار العاملي، ليوزعوا الخ�راب والدمار، 
والرش والفرقة، حتى يكون العالم تحت رحمتهم، كيفما 
أرادوا ومت�ى ما ش�اءوا، وق�د رفض الح�داد كاوه هذه 

الطبخة املقرفة!

أمل الياسري

أرشت ترصيح�ات إم�ام جام�ع األزه�ر جملة من 
املعطي�ات لجه�ة وظيفة اإلم�ام يف كل زمان ومكان، 
ولجهة الضغوط�ات واملغريات، فضالً ع�ن الجهة أو 
الجه�ات التي غ�ذت الش�يخ باملعلوم�ات، ألن الرجل 
ل�م يدعي علم الغي�ب أو كان من الذين كش�ف عنهم 

الحجاب. 
واوىل املعطي�ات تتعل�ق بوظيف�ة رجل الدي�ن إزاء 
قضايا تدخل يف خ�����������انة الفس�اد يف األرض، 
وه�ي تهمة تع�د من الكبائ�ر، والكبائ�ر مثلما يفهم 
الش�يخ تتطل�ب أدل�ة وبراه�ني قاطع�ة واجتهاد يف 
التدقيق وتعمقا يف التمحيص وال يمكن ان تطلق فيها 
األحكام أس�تنادا لكالم مرس�ل يفتقد أسس الحجاج 
املنطقي ألنه ينطلق م�ن نفوس غلبها أبليس الهوى، 
ون�وازغ النف�س اللوامة، ع�ن تلمس ال�رصاط الحق 
فكان�ت وباال عىل صاحبها وعنوانا ص�����ارخا عىل 
رشور النفس إذا ما أرتهنت لنوازعها، ووس�ط دوامة 
الش�بهات هذه كان من املوجبات الرشعية أن يس�أل 
الش�يخ األك�رب الثق�ات العدول ع�ن جلي�ة األمر قبل 
الذهاب رسيع�ًا اىل تبني أباطي�ل املبطل���������ني، 
واملب�ادرة بإط�الق النعوت وكي�ل االتهامات للحش�د 
الش�عبي الرشيف الذي يضم يف صفوف�ه ابناء العراق 
بأديانه�م ومذاهبهم ومكوناتهم م�ا ين������زههم 
عن دائرة اتهامات الش�يخ، الذي وسم الجميع بتهمة 
الطائف��������ي�ة، ب�ل أن يف ه�ذا الحش�د الرشيف 
عنارص من األحزاب العلمانية وال أدري عىل أي مذهب 
يصنف الشيخ األكرب مقاتيل الحزب الشيوعي العراقي 
ال�ذي ق�دم كوك���������ب�ة م�ن الش�هداء يف هذه 
املنازل�ة الوطنيه ب�كل املقايي�س، وال�����تي لديكم 
ش�بيه لها هذه األيام وأنت�م تتقاتلون الفرع املرصي 
لداع�ش، اال اللهم اذا كن������ت من القائلني بداعش 
الطيب وداعش الش�������رير، وال أريد ان أذكرك بما 
رصح به الدكتور الربادعي الس�يايس املرصي الرفيع 
والش�خصية الدولي�ة ع�ن خفاي�ا ترصي�ح املتعجل 

مدفوع الثمن.
ولع�ل صدقي�ة الربادع�ي تتج�ىل يف أحجامكم عن 
الرد عليه. ولكن لكي تكون بمس�توى مشيخة األزهر 

الرشيف عليك أن تتبني.


