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صفحة 16
ص3»داعش« االبن الرشعي للوهابية

خيوط الجريمة تطيح بمسؤولين وشيوخ عشائر

       المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر نيابية, امس االربعاء, عن رغبة سياسية قوية لتسويف ملف 
التحقيق بمجزرة )س�بايكر( التي وقعت عقب سقوط أجزاء من محافظة صالح 
بي�د تنظي�م »داعش« اإلرهاب�ي وراح ضحيتها اكثر من 1700 ش�خص من ابناء 

محافظات الوسط والجنوب.  
وفيم�ا اتهمت المصادر كتل ب�ارزة في مجلس النواب بالدف�ع بهذا االتجاه, 
اكدت بان كشف خيوط الجريمة سيطيح بشخصيات سياسية وحكومية بارزة.

ووفقاً لمصادر »المس�تقبل العراقي«, فان »هنالك رغبة سياس�ية قوية تس�عى 
لطمس الحقائق المتعلقة بمجزرة )سبايكر(«.

وقال�ت المصادر ان »ه�ذه الرغبة مدفوعة م�ن قبل ابرز القوى السياس�ية 
على رأس�ها اتحاد القوى الوطنية«, عازية ذلك إلى وجود مالبسات وحيثيات قد 
تطي�ح برؤوس كثيرة كان له�ا دور مهم في حصول هذه المجزرة ودافعها كان 

التصفية العرقية والتطهير المذهبي.
ولفت�ت المصادر ال�ى ان »الحكوم�ة االنتفاع من االدلة المص�ورة ومقاطع 
الفيدي�و الت�ي بثت وتبي�ن كيفية وقوع المجزرة والعش�ائر الت�ي والت وبايعت 

تنظيم )داعش( ومهدت له الدخول وساندته عالنية«.
وأش�ارت المصادر أن هؤالء متهمي�ن ال يزالون طالقاء يبحثون لهم عن دور 
جدي�د مع الجهات الت�ي حررت تكريت في وقت تبين تس�جيالت كثيرة بوضوح 
هوية تلك الش�خصيات العش�ائرية والسياسية ايضاً التي س�اندت )داعش( عبر 
وسائل اإلعالم العربية والعراقية, بوصفها ما حصل ب�«الثورة العشائرية« وهذا 
كان ل�ه دور كبير في يتوهم الجمهور على اقل تقدير الس�ني منه في ما يحصل 

وينخرط ضمن الجهات المساندة للدواعش.
وأوضحت المصادر ان من بين تلك الشخصيات نواب في البرلمان ومسؤولين 
حكوميي�ن الس�يما من أدلى بتصريح�ات صحفية حول ما حص�ل في الموصل, 
واعتبروه ليس )اجتياح داعشي( بل هي ثورة عشائرية وانتفاضة ابناء العشائر 

السنية ضد الظلم الذي طالهم«, بحسب ادعائهم.

تسويف »سبايكر«

ضغط من القاهرة والرياض لتدخل بري يف اليمن.. واحللفاء: نرفض
     المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر دبلوماس�ية عراقية عن 
عزم ما يعرف بالتحالف العربي« الذي تقوده 
الس�عودية  باجتياح عسكري بري لليمن من 

اجل القضاء على ثورة الحوثيين.
وفيما اكدت وجود ضغوطات على الدول 
المش�اركة في ه�ذا التحالف بإرس�ال قوات 
عس�كرية للمش�اركة بم�ا اس�موها ب�حزم 
الصح�راء البري�ة », بينت وج�ود رفض من 
قبل باكس�تان وقط�ر والكويت والس�ودان, 
لع�دم قدرتها على مواجهة الحوثيين, داعين 

ال�ى االبقاء عل�ى الضرب�ات الجوي�ة فقط. 
وقال�ت مص�ادر دبلوماس�ية عراقي�ة م�ن 
باكس�تان, ان »الوفد »المصري- السعودي« 
ال�ذي ي�زور باكس�تان من�ذ يومي�ن يضغط 
بق�وة على الحكوم�ة الباكس�تانية من اجل 
ان تس�هم ب�٣٠ الف جن�دي يقومون بعملية 
»ح�زم الصح�راء البري�ة« لثالثة أش�هر مع 
١٠ آالف مصري و٥ آالف س�عودي«. وبينت 
المصادر ان« باكس�تان أبلغت الوفد ان يتجه 
الى أفغانس�تان معقل القاعدة لعل مقاتليها 
يقبل�ون القي�ام بالمهمة حيث ان باكس�تان 
تخش�ى المتغيرات اإلقليمية وتخشى انتقام 

إيران�ي عمليات�ي عل�ى مس�توى المعارضة 
ودعم شيعة باكس�تان المضطهدين وتحول 
موقف روس�يا والصين باتج�اه الهند خصم 
باكستان التاريخي«. ولفتت المصادر الى ان 
»اليمن والس�ودان وقط�ر والكويت رفضوا 
اإلس�هام ف�ي العمل الب�ري وفضل�وا العمل 
الجوي«, مبينةان« القوة العربية المش�تركة 
تبح�ث عم�ن ين�وب عنه�ا ويس�د نقصه�ا 
بالرج�ال ف�ي وق�ت تع�ذرت االْردن بأنه�ا 
مش�غولة باالمن الداخلي وحراسة حدودها 
مع العراق خوفا من تقهقر االٍرهاب نحوها 

بعد انتصارات الحشد الشعبي«.

ك��ت��ل��ة س���ي���اس���ي���ة ت�������زّور ال��ت��ح��ق��ي��ق

الزبيدي يؤكد أمهية
تشكيل جلنة مشرتكة لتأمني مستلزمات 

املطارات ذات التشغيل املزدوج

واشنط�ن ترس�ل 
االسلحة للرياض لدعم العدوان 
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»تشرشل«

ميكن للكذبة 
أن تدور حول العالم بينما ال تزال 

احلقيقة ترتدي مالبسها

تتق�دم ادارة و منتس�بي ش�ركة المش�اريع النفطية 
بالتع�ازي الح�ارة ألس�رة )ال بح�ر العل�وم ( وذل�ك 

لمصابهم الجلل بوفاة

 العالمة الكبري الدكتور السيد
 حممد بحرالعلوم 

 والد الدكتور ابراهيم بحر العلوم / النائب في البرلمان 
العراقي و) وزير النفط االس�بق ( تغمده  الله بواسع 

رحمته واسكنه فسيح جناته.

ت�ع�زي�ة

املدير العام 
هناد امحد موسى

مــروان حـسـيـن:
الــدرع مـن نصيـب الشــرطـة

الدفاع تدعو ذوي ضحايا 
سبايكر للمراجعة لتسلم راتب 

آذار ابتداء من اليوم

أم��ر دي�وان�ي ب�ن�ق��ل واستب�دال 13 ق�ائ�دا عسكري�ا وأمن�ي��ا

العملي�ة »املح�دودة« تسق�ط »داع��ش« ف�ي السج�اري��ة.. و »ال�ك�ب�رى« ب�ان�ت�ظ��ار األوام�ر

»النفط والغاز« عىل رفوف الربملان.. ووفد كردي يف بغداد حلل اخلالفات
»القوة اإليزيدية« تشعل اخلالف بني الديمقراطي واالحتاد

وزير البلديات من البرصة
يعلن االقرتاب من إصدار ترشيع يعالج

ص2ظاهرة السكن العشوائي
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عبد املهدي: داعش يبيع برميل النفط بأقل من 30 دوالر

اسرتاليا توجه دعوة إىل العراق للمشاركة بمؤمتر »ضبط حدود« دول الرشق األوسط

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير النفط, عادل عب�د المهدي, ان تنظيم 
»داع�ش«, يبي�ع برميل النفط بأقل م�ن 30 دوالر، 
الفتا ال�ى ان هج�وم الدواعش عل�ى حقلي عالس 
وعجيل غرضه التمويل. وطالب وزير النفط, عادل 
عبد المهدي, ال�وزارات العراقية اجمعها, بالتعاون 
م�ع وزارت�ه للقض�اء عل�ى م�ن وصفه�م بتجار 
الحروب.وق�ال عبد المهدي في بيان أصدره مكتب 
مستشاره اإلعالمي ان »مراقبة حركة المشتقات، 
واغالق كل المنافذ لمنع استغالل »داعش« السعار 
المش�تقات المدعوم�ة، هو عمل يتطلب التنس�يق 
والمحافظ�ات  ال�وزارات  بي�ن جمي�ع  والتع�اون 
والمؤسسات صاحبة العالقة«.وأضاف »نحتاج الى 
حملة دبلوماس�ية واس�عة للتعاون مع جميع دول 

الجوار التي تش�كل اس�واقاً للنف�ط المهرب. مبينا 
ان من�ع »داع�ش« من االس�تيالء عل�ى االبار حتى 
الصغيرة او غير المنتجة هو عمل في غاية االهمية 

لالنتصار في هذه المعركة«.
وأش�ار عبد المهدي الى امتالك�ه لمعلومات ان 
»داع�ش« كانت تبي�ع الحوضية س�عة 36 الف لتر 
م�ن النف�ط الخ�ام ب��)10( االف دوالر من حقول 
»عالس«. اي بس�عر يقارب ال� 30 دوالراً واقل من 
ذل�ك للبرمي�ل، وهذا س�عر يغري الكثي�ر من تجار 
الح�روب، خصوص�اً اذا م�ا اس�تطاعت »داع�ش« 
مس�ؤولة،  غي�ر  دول  او  منظم�ات  م�ع  االتف�اق 
مس�تغلين ظ�����روف الفوض�ى الت�ي تعيش�ها 

المنطقة عموماً. 
بل تشير المعلومات ان »داعش« وتجار الحروب 

يبيعون النفط الخام باسعار اقل من ذلك بكثير.

       بغداد / المستقبل العراقي

االس�ترالية،  الحكومة  وجهت 
أمس االربعاء، دعوة رس�مية الى 
العراق لحضور مؤتمر سيعقد في 
اس�ترالية  ورعاية  األردنبتموي�ل 
بخصوص ضبط الحدود وضمان 

آمن دول الشرق األوسط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان 
تلقت »المستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »وزي�ر الداخلي�ة محمد 
الغبان اس�تقبل س�فيرة استراليا 
في العراق ليندل س�اكس«، مبينة 
ان »االخي�رة قدم�ت التهان�ي الى 
الع�راق بالنص�ر الكبير في صالح 

الدين«.

أن  ال�وزارة  واضاف�ت 
»اللق�اء ش�هد بح�ث العدي�د من 
الدع�م  أبرزه�ا  الموضوع�ات، 
اللوجس�تي واس�تعداد اس�تراليا 
للمس�اهمة ف�ي تدري�ب الخبراء 
والضباط العراقيين بمجال ضبط 
الح�دود وفح�ص الوثائق واألدلة 
الجنائي�ة، كما أش�ارت الس�فيرة 

الى أهمية التع�اون بين الجانبين 
الستثمار مراكز التدريب العراقية 
ف�ي البص�رة والنج�ف، وتحدثت 
ايضا عن مشكلة بعض العراقيين 
الذين لم يحصلوا على اإلقامة في 

استراليا«.
وتابعت أن »الس�فيرة وجهت 
لحض�ور  الع�راق  ال�ى  الدع�وة 

مؤتمر سيعقد في األردن بتمويل 
ورعاي�ة اس�ترالية لكيفية ضبط 
الحدود وضمان آمنها في الش�رق 
»ج�رى  ان�ه  مبين�ة  األوس�ط«، 
جه�ود  ع�ن  اي���ض�اً  الحدي�ث 
استراليا في دعم العراق لمواجهة 
داعش م�ن خالل مش�اركتها في 

التحالف الدولي«.

من جهته، اكد وزي�ر الداخلية 
أن »الوزارة ترح�ب بأي جهد من 
األش�قاء واألصدق�اء يص�ب في 
مصلحة التعاون األمني المشترك 
بي�ن العراق وهذه ال�دول وصوالً 
ال�ى تحقي�ق األم�ن والس�لم في 

العالم اجمع«.
الحكوم�ة  ان  ال�ى  يش�ار 

 3( الثالث�اء  اعلن�ت  األس�ترالية، 
تحضيره�ا  ع�ن   )2015 ش�باط 
إلرس�ال 300 عنص�ر جدي�د م�ن 
قواته�ا لتدريب الجي�ش العراقي 
في الحرب ض�د تنظيم »داعش«، 
فيم�ا أكدت أن على العراق هزيمة 
ه�ذا التنظي�م وأنها ال تري�د ترك 

العراقيين لوحدهم.

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت كتل�ة المواطن النيابي�ة, من تكرار 
المس�تقلة,  الهيئ�ات  إدارة  اس�ناد  مسلس�ل 

لمسؤولين بالوكالة.
وقال النائب عن كتلة المواطن, سليم شوقي 
في بيان صدر عن ناطقية كتلة المواطن ان احد 
اس�باب فشل الحكومات الس�ابقة هو التعيين 

بالوكالة لذا نحذر الحكومة الحالية من ذلك .
وأض�اف »ادعوا الحكومة الحالية الش�غال 

المناصب التي تدار بالوكالة وتعين مس�ؤولين 
عنه�ا باالصال�ة, الفت�ا الى ان انتهاج اس�لوب 
الوكالة في ادارة الهيئات الحكومية سيزيد من 
معاناته�ا بدالً عن ايجاد حلول للواقع المتردي 

الذي تعيشه«.
واش�ار ال�ى ان تعين رئيس�ي هيئتي الحج 
االص�الح  لمب�دأ  خالف�اً  بالوكال�ة  والنزاه�ة 
السياس�ي ال�ذي تنتهج�ة الحكوم�ة الحالية , 
مطالب�اً بعدم االنج�رار وراء منه�ج الحكومة 

السابقة.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت قناة فضائية امريكية، أمس االربعاء، 
ان رئيس مجلس ال�وزراء العراقي القائد العام 
للق�وات المس�لحة حي�در العبادي اص�در أمرا 
ديواني�ا بنق�ل واس�تبدال 13 قائ�دا عس�كريا 
وامنياً تابعي�ن لوزارتي الدف�اع والداخلية في 
كت�اب رس�مي.وقالت قن�اة »الح�رة ع�راق«، 

في خب�ر اوردته إن ابرز م�ا تضّمنه ذلك االمر 
الديواني هو تكليف الل�واء الركن ناصر الغنام 
قائ�دا لعمليات الجزيرة والبادي�ة، ونقل اللواء 
ضياء كاظم دنبوس لمنصب نائب لقائد القوات 
البرية.واضافت ان األمر الديواني تضّمن ايضاً 
نق�ل الفري�ق الركن جمي�ل كام�ل عبدالله من 
منص�ب قائد ش�رطة ديال�ى الى منص�ب قائد 

عمليات الرافدين.

املواطن حتذر من تكرار مسلسل الوكالة 
يف إدارة اهليئات املستقلة

أمر ديواين بنقل واستبدال 13 قائدًا 
عسكريًا وأمنيًا

الزبيدي يؤكد أمهية تشكيل جلنة مشرتكة لتأمني مستلزمات 
املطارات ذات التشغيل املزدوج

وزير البلديات من البرصة  يعلن االقرتاب من إصدار ترشيع يعالج ظاهرة السكن العشوائي

       بغداد / المستقبل العراقي

باق�ر  النق�ل  وزي�ر  أك�د 
األربع�اء،  ام�س  الزبي�دي، 
أهمية تشكيل لجنة مشتركة 
لتأمين مستلزمات المطارات 
الم�زدوج  التش�غيل  ذات 
يؤم�ن  بش�كل  وتجهيزه�ا 
الطي�ران  حرك�ة  انس�يابية 
وتحقيق الجانب األمني، فيما 
ش�دد على ضرورة االجتماع 
ف�ي  النفطي�ة  بالش�ركات 
محافظات ميس�ان وذي قار 
مش�اركتها  لبحث  وواس�ط 
المط�ارات. تل�ك  دع�م  ف�ي 

وقال�ت وزارة النقل في بيان 
حصل�ت المس�تقبل العراقي 
على نس�خة منه، إن الزبيدي 
»التق�ى محافظ�ي ذي ق�ار 
وواس�ط  الناص�ري  يحي�ى 
قائ�د  ونائ�ب  خل�ف،  مال�ك 
الق�وة الجوية الل�واء الركن 
قائ�د الخزاع�ي، إضاف�ة إلى 
مستش�ار محافظة ميسان، 
ال�وزارة  وبحض�ور وكيل�ي 

والمفت�ش  واإلداري  الفن�ي 
الع�ام واللجنة المختصة في 
متابعة تنفي�ذ المطارات في 
أن�ه  المحافظات«.وأضاف�ت 
»ج�رى خ�الل اللق�اء بح�ث 
موض�وع تش�غيل مط�ارات 
الناصرية والكوت وميس�ان 
تش�غيالً مزدوجاً )عس�كري 
ومدني(«، مبين�اً أن الزبيدي 
الوزارة  إجراءات  »استعرض 
وخصوصاً الجانب الفني الذي 
قدمته اللجنة المشكلة حول 
صالحي�ة المط�ارات الثالثة 
الس�تقبال الطائرات المدنية 
والب�دء بالتش�غيل التجريبي 
الزبيدي  لها«.وشدد  الداخلي 
»االجتم�اع  ض�رورة  عل�ى 
ف�ي  النفطي�ة  بالش�ركات 
المحافظات الثالث والتباحث 
معها بش�أن مش�اركتها في 
دع�م ه�ذه المط�ارات ألنها 
األول  المس�تفيد  س�تكون 
م�ن تش�غيلها، فض�اًل ع�ن 
تشكيل لجنة من وزارة النقل 
والقوة  الثالث  والمحافظات 

الجوي�ة لتأمين مس�تلزمات 
المطارات وتجهيزها بش�كل 
حرك�ة  انس�يابية  يؤم�ن 
الطي�ران المدني العس�كري 
األمن�ي  الجان�ب  وتحقي�ق 
للمط�ارات وفق المواصفات 
المس�تخدمة ف�ي المطارات 
العالمية«.وأشار الزبيدي إلى 
ب�«ضرورة  العال�ي  إصراره 

الثالث�ة  المط�ارات  تش�غيل 
والتأكي�د عل�ى الجدي�ة ف�ي 
»أي  أن  معتب�راً  العم�ل«، 
محافظ�ة  آي�ة  م�ن  تلك�ؤ 
س�يتم اس�تبعادها والتوجه 
لتش�غيل  أخ�رى  لمحافظ�ة 
المطارات فيه�ا تنفيذ لقرار 
أعلى س�لطة أمنية ف�ي البلد 

وهي األمن الوطني«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير البلديات واألشغال العامة عبد 
الكريم األنصاري من محافظة البصرة، أمس 
األربع�اء، ق�رب إصدار تش�ريع م�ن مجلس 
ال�وزراء يه�دف ال�ى القض�اء عل�ى ظاهرة 
الس�كن العش�وائي والتجاوزات على أراضي 
الدول�ة، فيم�ا أك�دت الحكوم�ة المحلية في 
البص�رة أن المحافظة تتب�وأ المرتبة الثانية 

من حيث كثرة التجاوزات.
وق�ال األنص�اري خالل مؤتم�ر صحافي 
مش�ترك عق�د، ام�س ف�ي دي�وان محافظة 
البصرة، إن »قضية المتجاوزين والمس�اكن 
العش�وائية تم�ت مناقش�تها م�ع الحكومة 
المحلي�ة في البص�رة، وهناك ق�رار أصدره 
مجلس الوزراء يقضي بتشكيل لجنة برئاسة 

وزارة االعم�ار واإلس�كان تتولى خالل فترة 
أربعة أسابيع اقتراح حلول متكاملة للمشكلة 
مع تحديد س�قوف زمني�ة لتطبيقها«، مبينا 
بصيغ�ة  س�تكون  المقترح�ة  »الحل�ول  أن 
تشريع بعد مناقش�تها والتصويت عليها في 
مجل�س الوزراء«.م�ن جانبه، ق�ال محافظ 
البص�رة ماج�د النص�راوي خ�الل المؤتم�ر 
إن »مش�كلة العش�وائيات والتجاوزات على 
أراضي وممتلكات الدولة يتطلب حلها تفعيل 
دور القض�اء، فض�ال ع�ن تخصي�ص قوات 
أمني�ة مهمتها منع التجاوزات على األرصفة 
والممتل�كات العام�ة«، مضيف�ا أن »البصرة 
تحت�ل المرتب�ة الثاني�ة بعد بغ�داد من حيث 
كثرة التجاوزات، إذ توجد فيها 70 ألف وحدة 

سكنية عشوائية«.
وأك�د النص�راوي أن »الحكوم�ة المحلية 

نجح�ت خالل األع�وام القليل�ة الماضية في 
إزال�ة الكثي�ر م�ن التج�اوزات عل�ى أراض 
مخصصة لتنفيذ مش�اريع خدمية«، مش�يرا 
ال�ى أن »جه�ود وزارة البلدي�ات واألش�غال 

العامة ضرورية للحد من تلك ظاهرة«.
يذك�ر أن محافظ�ة البص�رة تواج�ه منذ 
منتص�ف التس�عينيات أزمة س�كن تفاقمت 
كثي�را في غض�ون األعوام القليل�ة الماضية 
م�ن ج�راء النمو الس�كاني الكبي�ر وتصاعد 
وتيرة الهجرة إليها من المحافظات الجنوبية 
األخرى، ومن أبرز تداعيات تلك األزمة ارتفاع 
أس�عار البي�وت وقط�ع األراض�ي الس�كنية 
بش�كل كبي�ر، بحيث ب�ات من المتع�ذر على 
المواطنين ذوي الدخل المتوسط شراء بيوت 
أو قط�ع أراض تق�ع ضمن الح�دود اإلدارية 

لمركز المحافظة.

      بغداد / المستقبل العراقي

شيع، أمس االربعاء، جثمان 
الراح�ل العالم�ة الس�يد محمد 
بحر العلوم في محافظة النجف 
االش�رف. وش�ارك في مراسم 
التش�ييع عدد كبير من الوزراء 
واعض�اء البرلمان ومس�ؤولي 
والمواطنيي�ن  المح���افظ�ة 
الث�رى ف�ي مقب�رة  لموارات�ه 
وادي الس�الم محافظة النجف. 
وكان السيد العالمة محمد بحر 
العلوم توفي الثالثاء بعد صراع 
مع المرض. وولد السید محمد 
بحر العلوم ف�ي عام 1927 فی 
مدینة النجف وینتمی إلی اسرة 
دینیة اجتماعیة سیاس�یة، وله 
أکث�ر من خمس�ین مؤلف�اً فی 
والسیاس�ة،  والفق�ه  التأری�خ 
وه�و خری�ج جامع�ة النج�ف 
عل�ی  حص�ل  وکذل�ك  الدینی�ة 
ش�هادة الدکت�وراه من جامعة 
القاهرة في الشریعة اإلسالمیة 

عام 1979.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتقلت الشرطة االسبانية في 
منطقة كاتالونيا تسعة أشخاص 
بتنظي�م  بارتباطه�م  يش�تبه 
»داع�ش« اإلرهاب�ي ف�ي خطوة 
تسعى من خاللها اسبانيا وبقية 
الدول األوربي�ة لمنع المتطرفين 
م�ن تجنيد الش�باب ف�ي بلدانهم 
لصال�ح التنظيم�ات اإلرهابي�ة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، 
إن »العملي�ة تضمن�ت مداهمات 
في مناطق برشلونة وتارغونا«، 
موضحة أن »المعتقلين التس�عة 
يش�تبه بقيامهم بجرائم مرتبطة 
خ�اص  وبش�كل  باإلره�اب 
تابع�ة  المس�لحة  بالمجامي�ع 

لتنظيم داعش«.

السيد بحر العلوم 
يوارى الثرى وسط 

تشييع مهيب 

أسبانيا تعتقل
 9 أشـخـاص ينتمـون

 إىل »داعش«

      بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد منس�ق التحال�ف الدول�ي ض�د 
تنظيم داعش، أمس االربعاء، دعم الدول 
المشاركة للعراق الى ان يتّم القضاء على 

التنظيم بشكل كامل.
وذكر بي�ان صادر ع�ن وزارة الدفاع 
العراقي�ة، ان�ه »بناًء على دعوة رس�مية 
موجهة من قبل الحكومة األردنية شارك 
وزير ال�������دفاع خالد العبيدي مؤتمر 
التحال�ف الدول�ي ضد اإلره�اب وداعش 
المنعق�د األربع�اء ف�ي الم������ملك�ة 

األردنية الهاشمية )البحر الميت( هذا وقد 
ش�ارك في هذا المؤتمر وزراء وس�فراء 

دول التحالف الدولي ضد داعش.
واض�اف البيان ان وزي�ر الدفاع القى 
كلمة بهذه المناسبة بين فيها انتصارات 
وبإس�ناد  العراقي�ة  المس�لحة  الق�وات 
الحشد الشعبي وأبناء العشائر والتالحم 

ما بين القوات األمنية والمواطنين.
وبحسب الب��������يان فان العبيدي 
اشاد في الوقت نفس�ه بالدعم واإلسناد 
المقدم من قوات التحالف الدولية، مبينا 
ان العراق أالن يح�ارب اإلره�������اب 

نياب�ة ع�ن العالم كله مش�ددا في الوقت 
نفسه على استمرار هذا الدعم والتعاون 
التنظيم�ات  عل�ى  القض�اء  اج�ل  م�ن 

اإلرهابية.
وتاب�ع البي�ان ان الجن�رال آل�ن ألقى 
كلم�ة به�ذه المناس�بة أك�د فيه�ا على 
ضرورة مساعدة الدول القوات المسلحة 
العراقية والش�عب العراقي ف�ي القضاء 

على هذه التنظيمات اإلرهابية.
ونقل البيان عن آلن قوله ان »التحالف 
سوف يس�تمر بدعمه إلى ان يتم القضاء 

على داعش ومن واالها إلى األبد«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس برلمان إقليم كردس�تان يوسف 
محمد صادق، أمس األربعاء، ان كردستان تمر 
حالياً بمرحل�ة »صعبة« تس�تدعي من جميع 
االطراف التعامل المس�ؤول م�ع هذا الوضع، 
وفيم�ا دعاهم إلى الس�عي لتكون كردس�تان 
»العباً مهماً« في التعامل مع احداث المنطقة 
لحفظ مصالح االقليم، اعرب عن اس�فه لعدم 
»االهتم�ام ب�«الباح�ث االس�تراتيجي« حت�ى 
األن.وق�ال محم�د ص�ادق ف�ي كلم�ة القاها 
خ�الل مش�اركته ف�ي مراس�م افتت�اح مركز 

البحوث السياسية واالستراتيجية في جامعة 
ص�الح الدي�ن باربي�ل، إن »المرحل�ة الحالية 
التي يم�ر بها االقليم مرحلة صعبة تس�تدعي 
جمي�ع االط�راف ال�ى التعام�ل المس�ؤول«، 
مطالب�اً »جمي�ع االط�راف ال�ى الس�عي ك�ي 
تكون كردس�تان العباً مهماً ف�ي التعامل مع 
االح�داث لحف�ظ مصال�ح االقليم«.وأض�اف 
صادق أن »وجود مركز استراتيجي واكاديمي 
ف�ي إقليم كردس�تان لقراءة األحداث مس�ألة 
مهم�ة ج�دا«، معرباً عن اس�فه »لع�دم إيالء 
إقليم كردس�تان أهمية لألبحاث االستراتيجية 
لح�د اآلن«.وتاب�ع ص�ادق ان »هذه المس�ألة 

أدت الى اال تك�ون لالقليم قراءة علمية دقيقة 
قبال�ة االحداث التي عصفت ب�ه«، مؤكدا على 
اهمية ان »تكون لكل القطاعات المختلفة في 
كردس�تان محللين وأبحاث أكاديمية«.يش�ار 
الى ان اقليم كردس�تان يم�ر بازمة اقتصادية 
اثر قطع رواتب موظفيه في نهاية عهد رئيس 
الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، مما 
ادى التاثير على الوضع في كردستان اضافة، 
إلى المعارك التي تخوضها قوات البيش�مركة 
م�ع تنظيم )داع�ش( في العديد م�ن المناطق 
الواقع�ة خ�ارج اقلي�م كردس�تان كمخم�ور 

وزمار وسنجار وكركوك وديالى.

برملان اإلقليم يمر بمرحلة »صعبة« 
ويأسف لعدم االهتامم بـ«الباحث« 

التحـالـف الـدولـي: سندعـم العـراق
حتى القضاء عىل »داعش« ومن واالها
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            بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الدفاع، ام�س االربع�اء، ذوي ضحايا جريمة س�بايكر لمراجعة 
مديرية الخدمات الش�خصية بالوزارة لتس�لم راتب ش�هر آذار الماضي ابتداء من 

يوم غد وحتى 16 من الشهر الحالي.
وقال�ت ال�وزارة في بي�ان حصلت المس�تقبل العراق�ي على نس�خة منه ، إن 
»مديرية الخدمات الش�خصية تدعو ذوي ضحايا قاعدة س�بايكر لمراجعة مقرها 

الكائن في مطار المثنى القديم لتسلم راتب شهر آذار«.
وأضافت أن »ذلك س�يتم ابتداء من اليوم الخميس ولغاية الس�ادس عش�ر من 

الشهر الحالي«.
وكان�ت وزارة الدفاع دعت، ذوي المفقودين في قاعدة س�بايكر إلى مراجعة 
مديرية الخدمات الش�خصية ورعاي�ة المقاتلين في مطار المثنى الس�تالم راتب 

شهر شباط.

الدفاع تدعو ذوي ضحايا سبايكر للمراجعة لتسلم راتب آذار ابتداء من اليوم 

       المستقبل العراقي/ نهاد فالح
 

لم تكن العملية العس�كرية التي 
ام�س  الرم�ادي,  مدين�ة  ش�هدتها 
األربع�اء, ه�ي المعركة الحاس�مة 
لتحري�ر جمي�ع مناط�ق االنبار من 
تواجد عصابات »داعش«, حيث من 
المؤم�ل ان تنطل�ق االخي�رة خالل 

االيام القليلة المقبلة.
والتخطيط  التحضي�ر  ويش�وب 
لمعركة االنبار الكبرى خالفات بين 
والمستشارون  العس�كريين  القادة 
انط�الق  نقط�ة  ح�ول  االمري�كان 
التح�رك العس�كري, بينم�ا تح�دث 
مص�ادر مطلعة,عن تفويض رئيس 
الوزراء حيدر العبادي, قيادة عمليات 

االنبار بتحديد ساعة الصفر.
وكان�ت الحكوم�ة المحلي�ة قد 
اعلن�ت عن بدا عملية تحرير المدينة 
- في اش�ارة الى معرك�ة الرمادي, 
التي اس�فرت عن تحرير السجارية 

و الحامضية.
ال�ى  أم�س  العب�ادي  ووص�ل 
ف�ي  العس�كرية  الحباني�ة  قاع�دة 
أجتم�ع  حي�ث  االنب�ار,  محافظ�ة 
بالقيادات االمنية في القاعدة لبحث 
اس�تعدادات لتحري�ر المحافظة من 

عصابات داعش االرهابية.
رفي�ع  امن�ي  مص�در  وق�ال 
المس�توى, ل�«المستقبل العراقي«, 
ان العملي�ة العس�كرية في الرمادي 
كان�ت »مح�دودة«، لتطهير منطقة 
الس�جارية والحامضية ، بمشاركة 
والش�رطة  للجي�ش  تابع�ة  ق�وات 
والفرق الخاصة والحش�د الش�عبي 

وتحت غطاء جوي كثيف.

وبحس�ب المصدر, فان« العلمية 
نف�ذت بع�د سلس�لة غ�ارات جوية 
)داع�ش(  تجمع�ات  اس�تهدفت 
محي�ط  ف�ي  س�الحهم  ومخ�ازن 
الثالث�ة  األي�ام  خ�الل  الرم�ادي 

الماضية«.
وبش�ان العملية الكبرى لتحرير 
االنب�ار, لف�ت المصدر ال�ى »وجود 

انط�الق  نقط�ة  ح�ول  خالف�ات 
العملي�ة بي�ن الق�ادة العس�كريين 

والمستشارين االمريكان«.
وأض�اف المص�در, بأن�ه »هناك  
نق�اش ي�دور اآلن بي�ن العراقيي�ن 
واألمري�كان بش�أن المنطق�ة التي 
تب�دأ فيه�ا المع�ارك، وبينما يفضل 
األمي�ركان إغالق الح�دود العراقية 

الس�ورية بالكام�ل وب�دء العمليات 
اقص�ى  ف�ي  القائ�م  منطق�ة  ف�ي 
الغ�رب، بينم�ا يري�د العراقيون بدء 
عملي�ات التحرير ف�ي منطقة هيت 

وكبيسة«.
ورجح المص�در انطالق العملية 
العسكرية الكبرى خالل يومين الى 
10 اي�ام ، بعدم�ا أوكل العبادي أمر 

تحديد ساعة الصفر لقيادة عمليات 
االنبار.

الى ذلك, قال سكان محليون في 
هي�ت، ب�ان »قيادات تنظي�م داعش 
اختلفوا بشكل علني حول بقائهم او 
هروبهم م�ن المحافظة مع اقتراب 

المعركة الكبرى ».
ان  ال�ى  عي�ان  ش�هود  واش�ار 

التنظي�م  ف�ي  العربي�ة  »القي�ادات 
االرهابي تري�د مغ�ادرة األنبار إلى 
»لفتح مناطق جديدة«، فيما تطالب 
التنظي�م  ف�ي  العراقي�ة  القي�ادات 
ببقائهم ألنهم يملكون االنتحاريين 
والخط�ط  الثقيل�ة  واألس�لحة 

العسكرية الفعالة«.
وفي منطق�ة البو بالي، ش�مال 

الرم�ادي، قام ع�دد م�ن العراقيين 
المتعاونين م�ع »داعش« باالتصال 
بش�خصيات على صل�ة بالحكومة، 
لس�ؤالها ع�ن امكانية اط�الق عفو 
»بع�د أن غ�ادر معظ�م المقاتل�ون 
العرب هذه المنطقة«، وفي منطقة 
التأمي�م المحاذي�ة لمرك�ز ميدن�ة 
الرم�ادي م�ن جه�ة الغ�رب، يقول 
سكان محليون إن العديد من عناصر 
»داعش« اخذوا يغادرون منذ أيام«.

تش�كيالت  ف�ي  قائ�د  وكش�ف 
صح�وة االنب�ار، ان العش�رات م�ن 
عناصر تنظيم »داع�ش« هربوا من 
منطقة الس�جارية والحامضية الى 
ش�رقي مدينة الرمادي الى منقطة 
الجزي�رة بع�د قصف عنيف لس�الح 
الج�و. وقال قائد صح�وة المنطقة 
، إن »  الغربي�ة عاش�ور الحم�ادي 
عناص�ر داع�ش هربوا م�ن مناطق 
ش�رقي  والحامضي�ة  الس�جارية 
الرمادي بإتجاه مناطق الطرابش�ة  
والب�و عس�اف والب�و نم�ر ضم�ن 

منطقة الجزيرة«.
واض�اف الحم�ادي ان »من بين 
الهاربي�ن م�ن منطقتي الس�جارية 
والحامضي�ة قياديي�ن بارزي�ن في 
التنظي�م«، مش�يرا ال�ى ان »ش�دة 
الطائ�رات  عب�ر  الج�وي  القص�ف 
المدفع�ي  القص�ف  ال�ى  اضاف�ة 
بواسطة الراجمات اجبر المسلحين 

الى الهرب«.
وف�ي الي�وم ذات�ه, أعل�ن رئيس 
مجل�س محافظ�ة االنب�ار صب�اح 
الكرح�وت، ع�ن تحري�ر منطقت�ي 
الس�جارية والفالحات والحامضية 

شرق الرمادي.

العناصر العرب في هيت يحضرون للهروب.. وعناصر »الداخل« يطالبون بـ »العفو«

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

يتفاوض االتحاد الوطني الكردس�تاني 
بزعام�ة الرئيس الس�ابق ج�الل طالباني، 
والحزب الديمقراطي الكردس�تاني بزعامة 
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، من 
أجل التوص�ل الى اتفاق لح�ل أزمة اعتقال 
قوات االم�ن الكردي�ة لقائد ق�وات تحرير 
س�نجار حيدر شش�و. وتدّخل طالباني في 
القضّية، حس�ب ما نقل�ت صحيفة إيالف، 
من أج�ل التوص�ل التفاق يقض�ي باطالق 
سراح ششو مقابل تحويل قواته التي تضم 
حوال�ي ثالثة آالف مقات�ل الى قوة معترف 
بها رس�ميا وتنضم الى قوات البيش�مركة 
الكردية وتكون جزءا من وزارة البيشمركة 

وتخضع لقيادتها وتعليماتها.
الكردس�تاني  الوطن�ي  االتح�اد  ودان 
اعتقال حيدر ششو من قبل القوات االمنية 

الكردي�ة »االس�ايش« ف�ي مدين�ة ده�وك 
بإقلي�م كردس�تان. وقال الح�زب في بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن�ه »ف�ي وقت س�لمت س�نجار وتعرضت 
نس�اء واطفال ورج�ال وش�باب االيزيدية 
ال�ى القت�ل واالعتق�ال، ف�ان حيدر شش�و 
ورفاقه انتقلوا الى جبل سنجار للدفاع عن 
المدين�ة وقدموا العديد م�ن التضحيات من 
اج�ل حماية س�نجار وااليزيديين ونتعجب 
من تعرض المدافعين لس�نجار الى عقوبة 
االعتقال«. وحذر االتحاد الوطني من االثار 
الس�لبية لعملية االعتقال في وقت ان اقليم 
كردستان بحاجة الى وحدة الصف الوطني 
واجماع االطراف السياسية على المواجهة 
والتعام�ل م�ع القضايا االني�ة والمصيرية 
في الح�رب مع »داعش« ومش�اكل االقليم 
م�ع بغ�داد، وص�والً ال�ى مس�ألة رئاس�ة 
االقلي�م والدس�تور، وفقاً للبي�ان.  وطالب 

حزب االتح�اد باالفراج الف�وري عن حيدر 
شش�و ورفاقه، وقال إن جميع نتائج هذه 
التصرف�ات تق�ع على عاتق االط�راف التي 

قامت بالعملية.
كم�ا طالبت كتل�ة االتح�اد الوطني في 
برلم�ان كردس�تان بتوضحي�ات من قوى 
االم�ن حول اعتقال شش�و وتش�كيل لجنة 
للبحث في القضية وكيفية واسباب اعتقاله.  
وكان أومي�د صباح المتحدث باس�م ديوان 
رئاس�ة اقلي�م كردس�تان الع�راق أن حيدر 
ششو اعتقل بس�بب تشكيله قوة عسكرية 
غير نظامية خارج االطار القانوني ووزارة 
البيش�مركة.. موضًحا أن ششو وجماعته 
وبعض االش�خاص االخرين اعتقلوا بشكل 
رس�مي وس�يحالون للمحاكمة ولم يعتقل 
أحد بشكل سري ومصيرهم ليس مجهوالً.

إلى ذلك، يبدو أن اعتقال شش�و سيفتح 
المزيد من االنش�قاقات داخ�ل اإلقليم، وال 

يتعلّ�ق األم�ر باإليزيديي�ن فحس�ب، وإنما 
بالش�ق الثان�ي م�ن اإلقلي�م وه�و مدين�ة 
الس�ينما، الت�ي ينتم�ي أغلب س�كانها إلى 
وأم�س  لبارزان�ي.  المعارض�ة  األح�زاب 
األربعاء، أكد مسعود بارزاني أن قائد قوات 
حماية قضاء س�نجار حيدر شش�و ش�كل 
قوة خارج إطار وزارة البيش�مركة وتسلم 
مبال�غ مالية من دون عل�م اإلقليم وتحدى 

سلطات كردستان.
وقال بارزاني ف�ي رد على مذكرة لكتلة 
االتحاد الوطني الكردس�تاني بشأن اعتقال 
شش�و »بعد تحرير محاور زمار وس�نجار 
من إرهابيي داعش وتعرضهم لنكسة كبيرة 
بدماء مئات الش�هداء من البيشمركة طلبنا 
من وزارة البيشمركة تنظيم جميع القوات 
الت�ي حارب�ت داعش بما فيها ق�وات حيدر 
شش�و وضمه�ا إل�ى وزارة البيش�مركة«، 
مشيرا الى أنه »في الوقت الذي كان يتوجب 

عل�ى حي�در شش�و االنضم�ام إل�ى وزارة 
البيش�مركة، ش�كل قوة خارج إطار وزارة 
البيش�مركة وتس�لم مبالغ مالية من جهة 
أخ�رى دون عل�م اإلقليم وتحدى س�لطات 
اقليم كردستان«. وأضاف بارزاني أن »هذه 
المنطقة عس�كرية وما زالت تشهد معارك 
وان رئيس أركان وزارة البيشمركة يشرف 
عليه�ا مباش�رة«، مؤكدا ض�رورة أن »يتم 

جمع القوات تحت قيادة البيشمركة«.
وأش�ار الى أن »هذه المجموعة أقدمت 
على تشكيل قوة وإدارة وعلم مختلف لهذه 
المنطق�ة دون أي اعتبار إلقليم كردس�تان 
وس�يادته وس�لطاته«، الفتا إل�ى أن »هذه 

العملية تمت بتخطيط واضح«.
وأوضح أن »هذه المشكلة مخطط قديم 
ولدينا وثائق بأنهم تسلموا أمواال ووضعوا 
مخططا مش�كوكا لمنطقة سنجار«، مبينا 
أن�ه »ت�م إطالع األخ�وة في قي�ادة االتحاد 

الوطني الكردس�تاني عل�ى الخطوات التي 
تم اتخاذها«.

وتاب�ع بارزاني »تم منح مهلة ش�هرين 
لهذه القوة باالنضمام إلى وزارة البيشمركة 
ولتزويدها باإلمكاني�ات الالزمة، ورفضت 
هذه القوة أن تكون ضمن تشكيالت وزارة 
البيش�مركة«، مؤكدا أن »ه�ذا الموضوع ال 
عالقة له بالسياس�ة والعالق�ة له بالحزب 

الديمقراطي الكردستاني«.
ولف�ت ال�ى أن »األوض�اع األمني�ة في 
اإلقلي�م ووح�دة قي�ادة قوات البيش�مركة 
تفرض تنظيم كافة القوات في إطار وزارة 

البيشمركة«.
وش�دد البارزان�ي عل�ى أن�ه ال يس�مح 
ب�«وجود أية قوة خارج وزارة البيشمركة«، 
منوه�ا الى أن »جميع القوات التي ش�كلت 
للمكون�ات الديني�ة والقومي�ة ضمن إطار 

وزارة البيشمركة وتحت أوامرها«.

»القوة اإليزيدية« تشعل اخلالف بني الديمقراطي واالحتاد

العملية »املحدودة« تسقط »داعش« يف السجارية.. و »الكربى« بانتظار األوامر

بارزاني: ششو تحدى سلطات كردستان

»النفط والغاز« عىل رفوف الربملان.. ووفد كردي يف بغداد حلل اخلالفات
       المستقبل العراقي / عادل الالمي

فيم�ا رب�ط التحال�ف الكردس�تاني ح�ل جميع 
المش�اكل العالقة بين االقليم والحكومة المركزية 
بإقرار قان�ون النفط والغاز المرك�ون على رفوف 
البرلمان منذ س�نوات, استبعد نواب من كتل اخرى 
ان يرى القانون النور لوجود خالفات كبيرة حوله.

وتع�ول اربيل كثي�را على زيارة رئي�س الوزراء 
حيدر العب�ادي لحل الخالف�ات النفطي�ة والمالية, 
حي�ث من المؤم�ل ان يصل وف�دا كرديا ال�ى بغداد 
خ�الل االيام القليلة المقبلة الس�تكمال التفاهمات 

الحاصلة  مؤخرا بين بارزاني والعبادي.
ووصف اعضاء في التحالف الكردس�تاني، امس 
االربع�اء, زيارة العبادي الى أربيل ب�«الناجحة على 
كافة االصعدة«، مشيرين الى أنها تهدف الى تمتين 
العالقة بين الحكوم�ة االتحادية واالقليم في ضوء 

الظروف الحساسة التي تمر بها البالد.
ولف�ت الن�واب ال�ى أن العب�ادي ورئي�س اقليم 
كردس�تان مس�عود بارزان�ي ش�ددا على التمس�ك 
باالتفاق النفطي المبرم، باالضافة الى مناقشتهما 
مساعي تحرير كركوك ونينوى من سيطرة داعش. 
وتوقع البرلمانيون الكرد أن يصل وفد كردس�تاني 
ال�ى بغ�داد الس�تكمال المفاوض�ات الت�ي اجراها 

العبادي في اربيل مع رئيس االقليم.
وزار رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العبادي على 
رأس وف�د أمني وسياس�ي كبير، االثني�ن الماضي، 
إقليم كردس�تان لبحث معرك�ة تحرير الموصل من 
تنظي�م )داع�ش( والعديد م�ن القضاي�ا مع رئيس 
اإلقليم مسعود بارزاني. وتعد زيارة العبادي األولى 
م�ن نوعه�ا بعد توليه رئاس�ة الحكوم�ة في أيلول 
ع�ام 2014، كم�ا تأتي بع�د أيام من نج�اح القوات 
المش�تركة في تحري�ر مدينة تكريت من س�يطرة 

تنظيم داعش. وقال محس�ن الس�عدون، النائب عن 
كتلة الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني، ان »زيارة 
رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى إقليم كردس�تان 
بحثت ملفات أمنية تتعلق بالتطورات الميدانية التي 
حصلت ف�ي مدينة تكريت واالس�تعدادات الممكنة 
لتحري�ر نينوى وكرك�وك من خالل تش�كيل غرفة 

عمليات التي تتهيأ لمطاردة داعش«.
وأضاف الس�عدون ان »االتفاق النفطي الموقع 
بين أربيل وبغداد ما زال نافذاً وسارياً على الحكومة 
االتحادية وإقليم كردس�تان، وسيستمر العمل به«، 
الفتاً إلى أن »الطرفين ينتظران تشريع قانون النفط 

والغاز الذي سيحل جميع المشاكل والخالفات«.
واك�د الس�عدون بأن »اله�م الكبير الذي يش�غل 
كل االط�راف في الظ�روف الراهنة تتمث�ل بتحرير 
جمي�ع المحافظ�ات الغربية من س�يطرة داعش«، 
متوقع�اً »وصول وفد م�ن إقليم كردس�تان لزيارة 

بغداد الس�تكمال مباحثات بع�ض الملفات العالقة 
وتشكيل غرفة العمليات المشتركة«.

من جانب أخر, وصف نائب عن التحالف الوطني, 
رفض الكش�ف عن هويت�ه لحساس�ية الموضوع, 
التفاهمات بين بغداد واربيل ب�« المؤقتة«, متوقعا 
»فشل  االتفاق النفطي في حال حصول اية خالفات 
داخل البرلمان السيما بشان قانون النفط والغاز«.

وقال النائب ل�«المستقبل العراقي«, أن »التحالف 
الكردستاني وحكومة االقليم يدفعان باتجاه تمرير 
قان�ون النفط والغاز وفق صيغة تضمن مصالحهم 
الشخصية فيما يخص تصدير النفط وإدارة الحقول 
النفطية, بينما ترى الكت�ل االخرى ضرورة اقراره 
بالصيغة التي تضمن مركزية ادارة الملف النفطي«, 
مشيرا الى ان »هذه التقاطعات والخالفات ستؤدي 

بالنهاية الى عدم تمرير القانون المذكور«.
ويتك�رر الحديث بين الفين�ة واألخرى, عن عزم 

مجلس النواب قراءة قانون النفط والغاز, لكن هذه 
المساع ذهبت بإدراج رياح الخالفات السياسية.

وفي كل مرة  تعلن لجنة النفط والغاز منذ أشهر, 
بان القانون س�يعرض على البرلمان خالل اسبوع, 
لكن ذلك لم يحصل مما يؤشر وجود الخالفات التي 
ستعرقل تمريره في الدورة البرلمانية الحالية, كما 

حصل في الدورات السابقة.  
وأعلن�ت اللجنة القانوني�ة البرلمانية، في 8 من 
الشهر الماضي, ان قانون النفط والغاز سيصل الى  
البرلمان االس�بوع الق�ادم ،ولم يحص�ل ذلك, وفي 
نهاية الش�هر ذاته اعلنت لجنة النف�ط والغاز ايضا 

بان القانون سيطرح في المجلس, دون جدوى.
وتع�زو اللجن�ة القانوني�ة ف�ي مجل�س النواب 
تأخير عرض القانون على البرلمان الى عدم كتابته 
بالش�كل الصحيح, فضال عن وجود مس�اع لتعديل 

بعض فقراته قبل ان يصل الى البرلمان.

نواب غير متفائلين بإقراره.. والكردستاني يعول على زيارة العبادي
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بقل�م األخ »الّناب�ع«، وبرعاية مؤسس�ة 
المنه�اج، المنضوي�ة تح�ت عب�اءة الجبه�ة 
اإلعالمية لنصرة »داعش«، ُنشر مقاٌل من 18 
صفحة، بعنوان »الشيخ البغدادي على ُخطى 
اإلم�ام محمد بن عب�د الوهاب. التش�ابه بين 
الدولتي�ن: محم�د بن عبد الوه�اب، وأبو بكر 

البغدادي«.
بالنظرة الكلّية للمنش�ور، فهو استعراٌض 
تاريخ�ي ومقارن�ة بي�ن الدولتي�ن، »داعش« 
و»الدول�ة الس�عودية األولى«. يش�ير الكاتب 
في مقدمة مقاله إلى »وجود الكثير من أوجه 
التش�ابه بين الدولتي�ن«، اس�تناداً إلى الكتب 
التي تناولت دعوة »عبد الوهاب وتحالفه مع 
آل س�عود لقي�ام الدولة، وكتب أئم�ة الدعوة 
النجدية أنفس�هم«، خاتم�اً مقّدمته باعتراف 
ال لب�سَ فيه: »داعش هي امتداٌد لدعوة ودولة 
اإلمام محمد بن عبد الوهاب، الدولة السعودية 
األولى، وهي مشابهة لها في المنهج والكثير 

من األحداث«.
تأسس�ت الدول�ة الس�عودية األول�ى عام 
1744 ف�ي الدرعي�ة، بع�د تحال�ف بي�ن أمير 
الدرعي�ة محمد بن س�عود، ومؤس�س التيار 
الوهابي الداعية محم�د بن عبد الوهاب. بات 
الحل�ف معروف�اً »بميثاق الدرعية« وش�ملت 
الدولة األول�ى أجزاًء كبيرة من ش�به جزيرة 

العرب.
ُمس�تنداً إلى التاريخ، يح�اول »الّنابع« أن 
ُيس�قط األح�داث التي رافقت تأس�يس دولة 
آل س�عود األولى، عل�ى الواقع الذي يعيش�ه 
أنص�ار دولة البغدادي. يس�تعرض الكاتب ما 
قال�ه مؤلفون � عرب وأجان�ب � عن دولة آل 

س�عود وجرائمها، مس�تعيناً بكت�اب »تاريخ 
الوهابيي�ن« المنش�ور ع�ام 1833، للمؤل�ف 
آندرو كرايتون، ليستتبعها بإيضاحات وردود 
للدكت�ور عبد الل�ه الصالح العثيمي�ن )مواليد 
العني�زة 1936( األمي�ن العام لجائ�زة الملك 
فيصل العالمية، وعض�و الهيئة التعليمية في 
قس�م التاري�خ في جامع�ة الملك س�عود في 
الرياض، وأحد أبرز مؤرخي الدولة السعودية، 
وذلك لتلميع صورة من حكموا أجزاًء واسعة 

من شبه جزيرة العرب قبل 270 عاماً.
ينق�ل كات�ب المقال ع�ن كت�اب كرايتون 
أن الدي�ن الوهابي ه�و »مزيٌج م�ن محمدية 
تطهيري�ة وُع�رٍف بدوي، يكوُن فيها الش�يخ 
قائ�داً دينياً وسياس�ياً لألم�ة«. ف�»التطهير« 
بالعقي�دة  »تمّس�ٌك  ه�و  الكت�اب  بحس�ب 
م�ن  تب�دأ  بأمثل�ة  مستش�هداً  الصحيح�ة«، 
المحرم�ات الدينية اإلس�المية التي ال نقاش 
فيها، ك�»طلب الشفاعة من األولياء الموتى، 
واألضرح�ة«،  القب�ب  وبن�اء  تقديس�هم،  أو 
وصوالً إل�ى »التدخين والتب�غ«، مقارناً حال 

األمس بحال اليوم مع دولة البغدادي.
ه�ذه الصورة ع�ن التي�ار الوهاب�ي التي 
قّدمه�ا كرايتون اس�تعرضها »النابع« ليختم 

بعبارة »وكأن المؤلف يصف داعش اليوم«.
يضيف المقال أن جنود الدولة الس�عودية 
أُتهموا بسلب ونهب الضالين والكافرين حسب 
كرايتون، إال أن العثيمين يوّضح الشبهة، بأن 
»س�عود كان يأخذ ُخم�س الغنائم لبيت المال 
الع�ام، ويوزع باقيها عل�ى المقاتلين«. يتابع 
الكات�ب إضاءت�ه على التق�ارب، مستش�هداً 
بالمؤلف األجنب�ي »وألنه�م )أي الوهابيين( 

كان�وا يأخ�ذون الماش�ية والغنائ�م من غير 
المنضمي�ن إليهم بطريقة فظ�ة، انضم إليهم 
كثيرون لينق�ذوا ممتلكاته�م، وبرهنوا على 
جيرانه�م  بمهاجم�ة  لعقيدته�م  اإلخ�الص 
ونهبهم«. ُيعيد العثيمين رسم المشهد حسب 
الرواية الس�عودية، حيث إن الغزوات ال تكون 
»دون إذن أو توجيه من قادة الدولة«، ليخرج 
مج�دداً »الّناب�ع« بالق�ول »إن االتهامات ضد 
الدولة الس�عودية ه�ي ذاته�ا االتهامات ضد 

دولة داعش«.
الكات�ب الداعش�ي يش�ّبه محمد ب�ن عبد 
بأب�ي  الوهاب�ي،  التّي�ار  الوه�اب، مؤس�س 
مصع�ب الزرقاوي مؤّس�س »داع�ش«. فقد 
جمعت الش�خصيتان »مواهَب ش�تى. من فن 

اإلقن�اع، والحنك�ة والده�اء السياس�ي، إلى 
قّوة الس�يف«. يستعرض مراحل تكفير عوام 
المس�لمين للدولة الوهابية واس�تحالل دمها 

سابقاً، والدولة الداعشية المزعومة حالياً.
ال ينف�ي الكاتب المج�زرة التي قام بها آل 
سعود عام 1801 في مدينة كربالء العراقية. 
يومه�ا كان�ت المحصل�ة خمس�ة آالف قتيل 
من س�كان المدينة، واالعتداء والسلب لمقام 
اإلمام الحس�ين بن علي. يعلل العثيمين سبب 
المج�زرة بأن »باش�ا بغداد لم يس�مح ألبناء 
الدرعي�ة م�ن الرعي داخ�ل الع�راق، فما كان 
منهم إال أن قاموا بتلك الغزوة«. يعلل »النابع« 
ارتكاب�ات »داعش« بأن أفع�ال جنود التنظيم 
تأت�ي »رّداً على الظل�م الالحق به�م«، مذّكراً 

ب�»الظلم« الذي لحق بدولة أبناء نجد سابقاً.
يقارن الكاتب »الّنابع« بين أعداء الدولتين، 
وه�م من أه�ل »الُس�ّنة« الذين حارب�وا تمدد 
الفك�ر الوهاب�ي، مس�تخلصاً أن »الصحوات 
ليست صنع اليوم، بل هي سلسلة من الخيانة 
في القديم والحديث، واشتراء رؤوس القبائل 
ُسّنُة األعداء من قبل«، ليعرض »قّوة مجاهدي 
الدولتين« الذين قاتلوا الصحوات »بش�جاعة 

واستبسال«.
هنا يستشهد »الداعشي« مجدداً بما كتبه 
آن�درو كرايت�ون ع�ن آل س�عود ف�ي دولتهم 
االول�ى: »أم�ا الذين وقعوا أس�رى ف�ي أيدي 
المتعقبين لهم فش�ّوهوا بوحشية، إذ قطعت 
أيديه�م وأرجلهم، ثم ترك�وا ليفنوا«، مضيفاً 

»هك�ذا كانت تفعل الدولة الوهابية، تقتل من 
يق�ع في يدها بكل ش�دة وعنف، حتى أوقعوا 

الرعب في أعدائهم«.
يخت�م الكات�ب مقالت�ه بدع�وة »داعش« 
إلى أن تق�وم بتدوين تاريخه�ا، كما قام عبد 
الوه�اب بانتداب تلمي�ذه لتأريخ دولته، حيث 
رأى أن تاري�خ الدولتي�ن ج�زٌء م�ن التاري�خ 

اإلسالمي.
في خالصة المقال، أراد الكاتب الداعش�ي 
تس�ليط الضوء على الدولة السعودية األولى، 
وقارن دولة البغدادي بها، ليخلص إلى نتيجة 
وحي�دة: »داع�ش« ه�ي االمت�داد الطبيع�ي 
للوهابية، وتحديداً للدولة الس�عودية األولى، 

منهجاً وعمالً.

     نور أيوب

»داعش« االبن الرشعي للوهابية
لم تنف »داعش« يوما اتباعها للتيار الوهابي، متفاخرة 

بأنها خير من يجسده. والجديد في هذا اإلطار، مقال 
نشرته إحدى المؤسسات اإلعالمية المغردة في سرب 
»داعش« تؤكد فيه أن دولة أبو بكر البغدادي ليست 

سوى امتداد للدولة السعودية األولى، كنتيجة عملية 
وصادقة للمذهب الوهابي

ه�ذه ليبيا وه�ذه خرائبها. م�ن يتجول فيه�ا اليوم 
سيش�اهد آث�ار التخريب ب�أم عينه، ويش�اهد ما فعلته 
العبقري�ة العربي�ة المتخصص�ة ف�ي هندس�ة التدمير 
والتفجير والنسف والخس�ف والعنف. فإذا كانت نسبة 
األراض�ي المتصح�رة فيها بح�دود %95 تقريب�اً، فقد 

اقتربت اآلن من 100%.
رحل القذاف�ي عام 2011، وتوجهت أنظار الش�عب 
نح�و العيش في واح�ات األمن واألمان، ونحو إرس�اء 
قواعد الع�دل واإلنص�اف، والتحرر التام م�ن تراكمات 
الماض�ي، فإذا الب�الد تنزلق نح�و الهاوي�ة وتدخل في 
مواجه�ات دامية ال نهاي�ة لها، وإذا الن�اس حيارى في 
دوام�ات األزمات واالضطرابات واالش�تباكات اليومية 
المقلق�ة.  ب�دت ليبي�ا بع�د أربع�ة أع�وام غارق�ة ف�ي 
الفوض�ى، ومهددة أكث�ر من أي وقت مض�ى باالنهيار 
الش�امل، ففي ظل جم�ود العملية السياس�ية، وظهور 
عشرات المليشيات المتناحرة مع بعضها البعض وسط 
تنامي الفكر التكفيري المتطرف. فقدت الدولة هيبتها، 
وتعمقت الخالف�ات المزمنة بين ش�رق البالد وغربها، 
وتقطع�ت الروابط بالمناطق الجنوبية، في الوقت الذي 
ضعف�ت فيه المؤسس�ة العس�كرية، وأصبحت أس�يرة 
الصراع القائم بين الميليش�يات، وبات الجيش منشغال 
بالتوتر بين الجزء الشرقي والغربي من البالد ما يكلفه 
الكثير من الطاقة والجهد. أما الوظائف األخرى للدولة، 
مث�ل التعليم وتوفي�ر الخدم�ات الصحية فه�ي مهملة 
بش�كل كبير.  ونظرا للتطور الراهن في ليبيا فال يمكن 
تحمي�ل الظ�روف الخارجية مس�ؤولية التط�ورات في 
البالد، على األقل حالي�ا، فالليبيون يدمرون بلدهم اآلن 
بمعاول المليش�يات المصنوعة ف�ي قطر. قال لهم أمير 
قطر: )ال تسلموا الس�الح حتى تطمئنوا على ثورتكم(. 
كان األمي�ر القط�ري واثق�اً م�ن والء تلك المليش�يات 
المس�لحة للدوحة أكثر م�ن والئها لبلده�ا، وواثقاً من 
ق�درة الحم�الت اإلعالمي�ة المكثف�ة لش�بكة الجزيرة 
عل�ى تحويل أولئك الثوار إلى فئ�ران مذعورة، وكائنات 
تخريبي�ة مش�فرة بأوهام الث�ورة المض�ادة.  قال لهم 
أمير الخطر )القطر(: أن عودة اس�تقرار البالد والسالم 
س�يقتلهم. ومنذ ذلك الحين- ورغ�م اإلعالن عن انتهاء 
الح�رب- و)الث�وار( يتأبط�ون س�الحهم ويط�اردون 
ش�بح الطمأنينة، ول�م يترددوا في تهجي�ر مدن وقرى 
بأس�رها، واجتياح مدن وقرى أخ�رى، وفرض قوانين 
الع�زل واإلقص�اء ولج�ان للنزاه�ة، واعتقال عش�رات 
اآلالف م�ن المواطنين، واغتيال النش�طاء والحقوقيين 
وضباط وأفراد الجيش والش�رطة، وإح�راق المطارات 
وتدميرها، وتعطيل الصادرات النفطية، وحرق خزانات 
الوق�ود والموان�ئ، والزالت حروب المليش�يات الليبية 
المذعورة مس�تمرة م�ن دون توقف. ال يه�م مدى دقة 
وواقعي�ة نظرية المؤامرة، ولكن المؤكد أنه ليس هناك 
بشر أسوياء يمكن أن يفعلوا ما يفعله الليبيون بوطنهم 
وأهله�م. وأن ه�ؤالء المتحاربون بالفع�ل يعانون من 
تش�وهات عقلية مزمنة لن تفتك بهم وحدهم بل بليبيا 
بأسرها. ومن المؤس�ف أن يدرك الليبيون أنهم وبلدهم 

هم مجرد ضحايا لمليشيات تكفيرية مسلحة.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

التجربة الليبية التخريبية
كاظم فنجان احلاممي

هاكرز روس خيرتقون 
أنظمة البيت األبيض

   بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت ش�بكة “هاك�رز” تمكنه�ا 
م�ن الوصل إل�ى معلومات غير س�رية 
لكنه�ا قد تكون حساس�ة مثل تفاصيل 
غي�ر معلنة ع�ن جدول أعم�ال الرئيس 

األمريكي.
م�ن ناحيته، رفض المتحدث باس�م 
البي�ت األبي�ض م�ارك س�ترو التعليق 
على ما نس�بته شبكة “سي.إن.إن” من 
أن الهج�وم اإللكترون�ي نف�ذه هاكرز 
روس، لكن س�ترو أشار إلى أن الواقعة 
غير جديدة وق�ال إنه “يتكهن” بمصدر 
األنش�طة اإللكترونية التي كشف عنها 

عام 2014.
وكش�ف بن رودس، نائب مستشار 
األمن القومي بالبيت األبيض، أنه يوجد 
نظ�ام غير س�ري وآخر س�ري للغاية، 
مش�يرا إلى األنظمة السرية لم تتعرض 
المتح�دث  ق�ال  جانب�ه  م�ن  للخط�ر. 
الرس�مي باس�م مجلس األمن القومي 
بالبي�ت األبيض، مارك س�تروخ، إن نبأ 
تس�لل القراصن�ة إل�ى أنظم�ة كبيوتر 
البيت األبيض يعود إل�ى العام الماضي 

من دون أن يذكر هوية المتسللين.

آثاريون: مكتشفاتنا يف أور تشكل ردًا عىل »داعش« يف حمو التاريخ
   بغداد / المستقبل العراقي

رج�ح آثاري�ون بريطاني�ون عملوا 
في مدين�ة أور التاريخية عثورهم على 
المجمع اإلداري لعاصمة االمبراطورية 
البابلي�ة، ومدرس�ة يع�ود تاريخها إلى 
1500 س�نة قب�ل المي�الد، وف�ي حين 
بين�وا أنه�م أودع�وا 300 قطع�ة أثرية 
جديدة ف�ي المتحف العراق�ي، وأقاموا 
معرض�اً مؤقتاً لها في بغ�داد، أكدوا أن 
عملهم يساعد على عدم “محو” التاريخ 
العريق للحضارة الرافدينية كما يحاول 

)داعش(.
وق�ال العلم�اء، بحس�ب م�ا أوردت 
إن  البريطاني�ة،  مانشس�تر  جامع�ة 
“أعمال التنقيب التي يقومون بها قرب 
مدين�ة أور األثري�ة تتواص�ل بتحقي�ق 
اكتش�افات مهم�ة جديدة”، مش�يرين 
إلى أنهم “عثروا عل�ى 50 وثيقة بابلية 
جديدة خالل مدة عم�ل دامت ألكثر من 
ثالث�ة أش�هر، فضالً ع�ن دلي�ل لوجود 

مدرس�ة لتعلي�م الكتابة تعم�ل في تلك 
اإلمارة الت�ي يعود تاريخه�ا إلى 1500 

سنة قبل الميالد” .
وذك�رت الجامع�ة، أن “فريقها من 
اآلثاريي�ن، الذي يترأس�ه البروفيس�ور 
س�تيوارت كامبيل، ويضم كالً من جين 

م�وون وروبرت كلي�ك، قد رجع�وا تواً 
إل�ى بريطاني�ا بع�د إكمال ثالثة أش�هر 
م�ن العم�ل الميدان�ي ف�ي منطق�ة تل 
خيبر، قرب مدين�ة أور األثرية، جنوبي 
العراق، برفقة فريق عمل من اآلثاريين 

العراقيين”.

ونقل�ت الجامع�ة عن البروفيس�ور 
كامبي�ل، قوله إن “المقتنيات تم العثور 
عليه�ا ضمن هي�كل لمبنى ع�ام بحجم 
س�احة كرة القدم، لم يس�بق ل�ه مثيل 
ف�ي طريقة هندس�ته، حي�ث يعتقد أنه 
لعاصم�ة  إداري  مجم�ع  بمثاب�ة  كان 

االمبراطورية البابلية” .
وأضاف كامبيل، أن “الفريق عثر على 
نص�وص لتماري�ن مدرس�ية على هيأة 
قوائم وصور لحيوانات غريبة، وأحجار 
كريم�ة، فض�اًل ع�ن أدلة عل�ى صناعة 
تدويره�ا”،  الطيني�ة وإع�ادة  األل�واح 
مبيناً أن “المجم�ع بأكمله يعود لحقبة 
العصر المظلم، الذي أعقب سقوط بابل 

وانهيار امبراطورية حمورابي.”
وذك�رت الجامع�ة، أن “علماء اآلثار 
أودع�وا قب�ل عودته�م إل�ى بريطاني�ا 
300 قطع�ة أثري�ة جديدة ف�ي المتحف 
العراقي، واقاموا معرضاً مؤقتاً لها في 

بغداد”.
وقال عالم اآلث�ار جين موون، وفقاً 

للجامعة، إن “تنظي�م داعش كان يقوم 
خالل عمل الفريق اآلث�اري في العراق، 
بتحطي�م آث�ار الحضارة االش�ورية في 
نينوى، وتجريف آثار الحضر ونمرود”، 
مستدركاً إذا كان “المسلحون يعتقدون 
أن بإمكانهم محو التاريخ فنحن نساعد 
عل�ى ضم�ان ع�دم ح�دوث ذل�ك، ألن 
مشروعنا يس�اعد بتقديم شيء ايجابي 

للعراقيين وهذا أمر يثنى عليه .”
وع�د م�وون، أن “الفري�ق اآلث�اري 
يحق�ق اكتش�افات جدي�دة يفخ�ر بها 
تس�اعده وتس�اعد زمالئه�م العراقيين 
وبقي�ة العال�م، عل�ى فه�م وتقويم ما 

يمكن لتلك اآلثار أن تكشف عنه .”
يذك�ر أن مدين�ة أور األثرية تقع في 
محافظ�ة ذي قار، مركزه�ا الناصرية، 
العاصم�ة بغ�داد(،  )350 ك�م جن�وب 
وفيه�ا بيت النبي إبراهيم الخليل، فضالً 
عن زقورتها المشهورة، وأن العديد من 
فرق التنقيب العالمي�ة والعراقية تعمل 

فيها، ومنها بريطانية وإيطالية.

ًَ

القطيف تطلق تظاهرة »صامدون« بوجه آل سعود

واشنطن ترسل االسلحة للرياض لدعم العدوان عىل اليمن

برملانيون باكستانيون يرفضون احلرب عىل اليمن

   بغداد / المستقبل العراقي

التظاهرة حملت شعار “صامدون.. 
ول�ن نتن�ازل ع�ن مطالبن�ا”، انطلقت 
في ح�ي الديرة بالعوامي�ة بالقرب من 

مضيف الشهداء، وعّبر المنظاهرون عن 
تحديهم للنظام السعودي، واستمرارهم 
في الحراك المطلبي المس�تمر منذ أربع 
س�نوات، وقد رفع المتظاهرون صورا 
للش�يخ نمر النمر، المحك�وم باإلعدام، 

الذي يمثل رمز الحراك في القطيف.
وق�د نظم التظاه�رة ائتالف الحرية 
والعدال�ة بالتع�اون م�ع حركة ش�باب 
األح�رار ف�ي البل�دة. وف�ي البحري�ن، 
انطلقت التظاهرات الثورية في مختلف 

بالع�دوان  تندي�دا  البحري�ن  مناط�ق 
السعودي على اليمن والعوامية، وُرفعت 
خاللها هتافات االس�تنكار لالعتداءات 
التي قامت بها القوات الس�عودية على 

أهالي بلدة العوامية.

   بغداد / المستقبل العراقي

ذکر مس�اعد وزي�ر الخارجية االميرك�ي انطوني 
بلينكين للصحافيين في الرياض؛ إن الس�عودية تبعث 
برس�الة قوي�ة الى انص�ار الل�ه وحلفائه�م انه ليس 
باس�تطاعتهم الس�يطرة على اليمن بالق�وة، مضيفا 
ان�ه دعما له�ذه الجهود فقد قمنا بتس�ريع ش�حنات 
االسلحة.وقال بلينكين بعد محادثات مع وزير الدفاع 

الس�عودي محم�د بن س�لمان وعدد من المس�ؤولين 
الس�عوديين، ان بالده زادت عملية تب�ادل المعلومات 
االس�تخباراتية مع السعودية، وش�كلت خلية تنسيق 

مشتركة في مركز العمليات السعودي.
وفيما التق�ى خالل توقفه في الري�اض، بالرئيس 
المس�تقيل عب�د رب�ه منص�ور ه�ادي “الذي ف�ر الى 
العاصم�ة الس�عودية ف�ي اواخر الش�هر الماضي من 
مين�اء ع�دن”، زع�م بلينك�ن ان “التهدي�دات االمنية 

تمت�د الى م�ا وراء اليمن لتصل ال�ى المنطقة والعالم 
باكمله”.

واض�اف بلينك�ن ال�ذي يق�وم بجولة في الش�رق 
االوس�ط “لق�د اصبح م�ن المه�م اكثر م�ن اي وقت 
مض�ى” ان يج�ري تنس�يق وثي�ق بي�ن دول مجل�س 
التع�اون الخليج�ي بم�ا فيه�ا الس�عودية، والواليات 
المتحدة، والضغط على جميع االطراف خاصة انصار 

الله وحلفائهم “بااللتزام بحل سياسي توافقي”.

   بغداد / المستقبل العراقي

أبدى أعضاء في البرلمان الباكستاني 
معارضته�م للتدخ�ل ف�ي اليم�ن أمس 
األربعاء لدى استئناف البرلمان مناقشة 
طلب س�عودي للمش�اركة ف�ي الحملة 

ضد قوات الحوثيين في اليمن.
ف�ي  المع�ارض  العض�و  وقال�ت 
البرلم�ان الباكس�تاني ش�يرين مزاري 
“الح�رب ف�ي اليم�ن ليس�ت حربن�ا... 
نصيحتن�ا للحكومة هي ض�رورة عدم 
ذه�اب الجيش إلى اليمن... كمس�لمين 

علينا واجب التصدي ألي تهديد لألماكن 
المقدسة ولكن ال يوجد مثل هذا التهديد 

اليوم”.
الباكس�تاني مناقشة  البرلمان  وبدأ 
ه�ذا الطل�ب أول من أمس، ول�م يبد أي 
نائ�ب تأييده إلرس�ال قوات لمس�اعدة 

السعودية في اليمن.
وق�ال رئيس ال�وزراء الباكس�تاني 
ن�واز ش�ريف “س�ندافع ع�ن س�المة 
أراضي السعودية” ولكنه لم يوضح ما 
ه�ي االلتزامات التي قدمها إذا كان قدم 

التزامات بالفعل.

ًَ
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امللك األسباين يتفقد جنوده يف لبنان
         المستقبل العراقي / وكاالت

زار امللك االس�باني فيليب السادس 
أمس االربعاء منطقة مرجعيون يف 
جنوب لبنان حيث تفقد كتيبة بالده 
العامل�ة يف اط�ار الق�وات الدولية 
املؤقتة يف لبن�ان ووضع اكليل زهر 
عىل رضي�ح الجندي املجهول، وفق 

مراسل فرانس برس.
ووصل امللك يف اليوم الثاني لزيارته 
اىل لبنان يف مروحية تابعة لليونيفيل 
اىل قاع�دة ميغي�ل دو رسفانت�س 
االس�بانية يف بل�دة ب�الط، برفق�ة 
وزير الدفاع اللبناني س�مري مقبل، 
فيما اتخذ الجي�ش اللبناني وقوات 
اليونيف�ل اجراءات امنية مش�ددة 

عىل طول الطريق املؤدية اىل املكان. 
وتفقد امللك مرتديا زيه العس�كري 
مق�ر الكتيبة االس�بانية التي تضم 
600 جندي اسباني، وعقد اجتماعا 
م�ع قيادته�ا بعدم�ا وض�ع اكليل 

زهر عىل رضي�ح الجندي املجهول. 
وكان يف اس�تقباله ل�دى وصول�ه 
اليونيفيل الجنرال لوتش�يانو  قائد 
بورتوالن�و وقائد القط�اع الرشقي 

الجنرال انطونيو رويث.

وتاتي زي�ارة امللك االس�باني وهي 
االوىل اىل لبن�ان من�ذ تولي�ه عرش 
املايض،  ب�الده يف حزيران/يوني�و 
يف اعقاب مقتل الجندي االس�باني 
فرانسيس�كو تولي�دو )36 عام�ا( 
يف 28 كان�ون الثاني/يناي�ر بنريان 
ارسائيلي�ة اثر عملي�ة نفذها حزب 
الل�ه اللبنان�ي يف منطق�ة حدودية 
داخ�ل االرايض االرسائيلي�ة، تالها 

قصف ارسائييل عىل لبنان.
يف  جندي�ا   13 اس�بانيا  وخ�رت 
عن�ف  ج�والت  يف  لبن�ان  جن�وب 
متفرقة. ويبلغ عديد القوة الدولية 
نحو 10 آالف جندي ينتمون اىل 36 
دولة. وتنترش ق�وات االمم املتحدة 
املوقتة منذ العام 1978 يف الجنوب. 

وبدأت مهمتها بعد عملية ارسائيلية 
انتهت باحت�الل الجيش االرسائييل 
الجزاء واسعة من الجنوب، قبل ان 
ينسحب منها. لكن ارسائيل عادت 
ودخل�ت لبنان الع�ام 1982 يف ظل 
وج�ود الق�وات الدولية، لتنس�حب 

العام 2000.
وتوس�عت مهم�ات الق�وة الدولية 
يف 2006 بعد ص�دور القرار 1701 
ال�ذي وض�ع ح�دا لح�رب مدم�رة 
اس�تمرت 33 يوم�ا بني ح�زب الله 

وارسائيل.
وتتم زيارة امللك االس�باني اىل لبنان 
يف ظل تدابري امنية مش�ددة تشمل 
التغطي�ة املفصلة بوس�ائل  حرص 

االعالم االسبانية.

وسط إجراءات أمنية مشددة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال  الشخصية يف البرصة
التاريخ : 2015/4/7

العدد / 1821/ص/2015
اعالن 

املدعى عليها/ ماجدة فالح نارص
اق�ام املدع�ي )ناظ�م  الزم  ن�ارص( الدع�وى 
الرشعي�ة املرقم�ة 1821/ص/2015 ض�دك 
يطلب فيه�ا تصديق طالقكم�ا الواقع  خارج 
املحكمة بتاريخ 2015/2/11 وملجهولية محل 
اقامتك حس�بما ورد برشح املبلغ القضائي يف 
هذه املحكم�ة وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة 
الجمهورية لذا ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني  يوميتني  للحضور امام هذه املحكمة 
صباح ي�وم املرافعة املص�ادف  2015/4/23 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا  وفق القانون.
القايض
شاكر محمود حمود

رقم اإلخطار   219 / 2014
إعالن

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشطي ع�يل خضري جادم( 
املنس�وب إىل مديري�ة رشطة محافظ�ة البرصة ملا 
كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 لغيابك عن مق�ر عملك من تاريخ 19/ 11/ 

. 2013
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجهول اقت�ى تبليغك 
به�ذا اإلعالن ع�ىل إن تح�ر أم�ام محكمة قوى 
األمن الداخ�يل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب 
م�ن املوظفني العموميني إلق�اء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
األهلي�ني الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائ�ك بإخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد 625/ب/2015
التاريخ/2015/4/8

اعالن 
اىل املدعى عليه / رائد يحيى شهاب  

اق�ام املدع�ي مدير عام م�رصف الرافدين اضاف�ة لوظيفته 
الدعوى البدائية املرقم�ة 625/ب/2015 والذي يطلب فيها 
الحك�م بالزام املدعى عليهم )مرتى حمود هاش�م وكريمة 
حمي�د س�عد وهاش�م حس�ني ع�يل ( بالتضام�ن والتكافل 
بتاديتهم�ا املبل�غ املدع�ى ب�ه والبال�غ )43414905( ثالثة 
واربع�ون ملي�ون واربعمائ�ة واربعة عرش الف وتس�عمائة 
وخمس�ة  دينار والذي يمث�ل املبلغ املتبقي م�ن القرض مع 
الفوائ�د الفصلية والتاخريية املرتتبة عىل مبلغ القرض لغاية 
2014/12/31 ولحني التادية الفعلية وبنس�بة 21% ولتعذر 
تبليغك ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2015/4/19 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق االصول 
القايض

اعالن
قدم املواط�ن )عامر جاس�م محمد ( طلبا 
ي�روم في�ه تبدي�ل )اس�م ابن�ه الق�ارص( 
م�ن )عم�ر( اىل )عيل( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر بالدعوى 
وفقاحكام امل�ادة )21( من قانون االحوال 

املدنية رقم )65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )وليد عبد االحد 
عبد الله( يطلب في�ه تبديل اللقب من )العنربي( 
اىل )اليارسي( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بن�اء عىل الطلب املق�دم من الس�يد )عصام عبد 
االح�د عب�د الله( يطل�ب في�ه تبدي�ل اللقب من 
)العن�ربي( اىل )الي�ارسي( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 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

فقدان
فقدت  مني ش�هادت كيل صادرة 
املنتوج�ات  توزي�ع  رشك�ة  م�ن 
النفطية والعائدة للسيارة املرقمة 
بأس�م  )6924( س�ليمانية حمل 
)ش�امل احمد عاك�وب( عىل من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.

فقدان هوية

فقدت مني  هوية املوظف الوزارية 

الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء/ 

الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع كهرباء 

ش�عبان  )ع�يل  بأس�م  الجن�وب 

جاس�م( ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان هوية
فق�دت  مني الهوي�ة الصادرة 
م�ن وزارة الكهرباء مش�اريع 
انتاج الطاقة بأسم )عماد عبد 
الع�ايل( ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
ق�دم املواطن )بعث ابراهي�م عباس ( طلبا 
ي�روم فيه تبديل )اس�مه ( م�ن )بعث( اىل 
)عباس( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفقاحكام 
املادة )21( من قان�ون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
ق�دم املواطن )محم�د كليب كهي�ة ( طلبا 
يروم في�ه تبديل )لقبه ( من )املس�عودي( 
اىل )العامري( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفقاحكام 
املادة )21( من قان�ون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
ق�دم املواطن )عم�ران خر تاي�ه ( طلبا 
يروم فيه تبديل )اس�م ابنه( من )هارون( 
اىل )ع�يل( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفقاحكام 
املادة )21( من قان�ون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
قدم�ت املواطن�ة )ملكي�ه عباس رس�تم ( 
طلبات فيه تبديل )اس�مها( م�ن )ملكيه( 
اىل )فاطم�ة( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفقاحكام 
املادة )21( من قان�ون االحوال املدنية رقم 

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

تنويه
ورد س�هوا يف االعالن 
املرقم )30( والصادر 
م�ن مديري�ة بلديات 
كرب�الء واملنش�ور يف 
املس�تقبل  جري�دة 
العراق�ي بالعدد 940 
يف 2015/4/5 خط�أ 
بلدية  مديري�ة  جملة 
كربالء  والصحيح هو 
مديرية بلديات كربالء 

لذا اقتى التنويه.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد563 /ب/2015

 التاريخ /2015/4/8 
اعالن 

اىل املدعى عليه / جمعة شنيف عكلة 
اق�ام املدع�ي مدير عام م�رصف الرافدين اضاف�ة لوظيفته 
الدعوى البدائي�ة املرقمة 563 /ب/2015 والذي يطلب فيها 
الحكم بال�زام املدعى عليهم) صفاء عب�اس فاضل وكريمة 
حميد س�عد وموف�ق ابراهيم حبي�ب (بالتضام�ن والتكافل 
بتاديتهم�ا املبل�غ املدع�ى ب�ه والبال�غ )42193265( اثنان 
واربعون مليون ومائة وثالثة وتسعون الف ومئتان وخمسة 
وس�تون دينار وال�ذي يمثل املبل�غ املتبقي م�ن القرض مع 
الفوائ�د الفصلية والتاخريية املرتتبة عىل مبلغ القرض لغاية 
2014/12/31 ولحني التادية الفعلية وبنس�بة 21% ولتعذر 
تبليغك ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2015/4/19 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق االصول 
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية 

بصفتها االصلية 
العدد 60 / س / 2015
التاريخ/2015/3/31 

اعالن اىل املستأنف عليه / اكرم جبوري حنا الشيخ 
تبليغ 

بناءا ع�ىل الالئحة االس�تئنافية املقدمة من قبل وكيل 
املس�تأنف )ديزي جب�وري حنا الش�يخ (والتي يطلب 
فيها فس�خ الحك�م البدائي املس�تأنف الصادر بتاريخ 
اقام�ة  مح�ل  مجهولي�ة  ولتحق�ق   2014/12/15
املس�تأنف علي�ه تق�رر تبليغ�ه بواس�طة صحيفتني 
اق�رب  او  املحكم�ة  منطق�ة  يف  تص�دران  محليت�ني 
منطقة لها وذل�ك لغرض الحضور امام هذه املحكمة 
للنظ�ر بالطع�ن املقدم م�ن قبل املس�تأنف اعاله يوم 
2015/4/14 وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك 

حضورا وعلنا 
القايض  عادل محمود مشريي
رئيس الهيئة االستئنافية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الشعب 
التاريخ 2015/4/6
العدد74/ب/2015

اىل/ املدعى عليه جنان طالب عبود
م/اعالن

اص�درت ه�ذه املحكمة حكمها املرق�م 70/ب/2015 يف 
2015/3/2 والق�ايض بالزام املدع�ى عليها جنان طالب 
عبود بتخلية الشقة املرقمة 15أ/38 واملشيدة عىل العقار 
املرقم 6713/1 مقاطعه 9 ثعالبه والواقعه يف محلة 339 
يف الش�عب وتس�ليمها اىل املدعية اوهام جواد عبد الرضا 
خالي�ة من الش�واغل مع تحمي�ل املدعى عليها الرس�وم 
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة وملجهولي�ة مح�ل اقامة 
املدعى عليها حس�ب رشح املبلغ القضائي وتأييد املجلس 
املح�يل لحي الش�عب تقرر تبليغه�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعند عدم الطعن بالحكم خ�الل املدة القانونية 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول 
القايض
رياض عبد الوهاب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الشعب
التاريخ2015/4/8 

العدد130/ب/2015
اىل املدعى عليه الثالث/ ديالن فاروق عبد الله 

م/اعالن
اصدرت ه�ذه املحكمة حكمها املرقم 130/ب/2015 
يف 2015/3/29 والق�ايض بإل�زام املدعى عليه الثالث 
ديالن فاروق عبد الله بتأديته اىل املدعي عبد الحس�ني 
ص�ادق جعفر مبلغ�اً قدره )159909( مائة وتس�عة 
وخمس�ون الف وتس�عمائة وتس�عة دنانري عن قيمة 
انتفاع�ه ع�ىل العق�ار املرق�م 1688/2 مقاطع�ة 9 
ثعالب�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي وتأييد املجل�س البلدي لحي الش�عب تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني وعند عدم الطعن 
بالحك�م خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول.
القايض رياض عيل عبد الوهاب

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 814/ش/2014
التاريخ/2015/4/8  

اعالن 
اىل املدعى عليه/ جاسم صابر محمد 

اقام�ت املدعي�ة )ذك�رى محم�د حي�در 
/814 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى   )

ش/2014 ل�دى هذه املحكم�ة تطالبك 
بالتفري�ق القضائ�ي للهج�ر ملجهولي�ة 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف املبل�غ القضائي وتأييد املجلس البلدي 
يف منطق�ة ) االبلة /2 ( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك فان�ه س�وف 
يتم اج�راء املرافعة بحقك�م غيابيا وفق 
القانون علم�ا ان موعد املرافعة يصادف 

2015/4/22 الساعة العارشة صباحا 
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
محكمة بداءة بلد

العدد/ 54 / ب / 2015
التاريخ/2015/4/6 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه/ حس�ني ط�ه ياس�ني/ 

مجهول محل االقامة
اقام�ت املدعي�ة )س�مراء صب�ار صي�اد( 
الدع�وى اع�اله ض�دك والتي يطل�ب فيها 
تمليك العقار املرقم 77/ 574 من املقاطعة 
45 بني س�عد وقد تم تجديد موعد املرافعة 
بتاري�خ 20/ 4/ 2015 وعليه قررت هذه 
املحكم�ة وملجهولية مح�ل اقامتك تبليغك 
الحض�ور  بصحيفت�ني محليت�ني وعلي�ك 
باملوعد اع�اله ويف حالة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانون سوف تجري املرافعة 

بحقك وفق االصول.
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف كركوك
العدد / 1590/س201/6

 اعالن 
املدعى عليها / ناهدة محمد عبد

اقام�ت املدعية) زم�او حامد ش�ويح (
الدعوى اعاله امام هذه املحكمة تطلب 
فيه�ا نصبه�ا وصي�ه ع�ىل حفيدتيه�ا 
القارصت�ني الطفلت�ني كل من س�وزان 
وياس�مني املتول�دات من�ك وطليقك ابن 
املدعية اعاله املرحوم مروان جمعه شكر  
وهما تح�ت حضانتها وقم�ت برتكهما 
وملجهولي�ة   محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
بموعد املرافع�ة يوم 2015/4/15 وعند 
ع�دم حضورك�م  او م�ن ين�وب عنك�م 
س�تجري املرافعة بحقك�م  غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض صباح مجيد ابراهيم

وزارة الكهرباء
املديرية العامة ملشاريع االنتاج الغازية

اعالن مزايدة رقم  1 / النجيبية /2015 للمرة الثالثة
تعل�ن املديرية العامة ملش�اريع االنت�اج الغازية احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اجراء 
مزايدة علنية لبيع اكداس من مادة الخش�ب مختلف االش�كال واالحجام ناتج عن مخلفات 
اغلفة املعدات واملواد االس�تريادية يف موقع مرشوع محطة كهرباء النجيبية الغازية  الواقع 
يف محافظ�ة البرصة وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وذلك عند 
الس�اعة )الحادية عرش( صباحا من يوم )االربعاء( املصادف  2015/4/15 فعىل الراغبني    
االش�رتاك  باملزايدة الحضور اىل  املديرية العامة ملش�اريع االنتاج الغازية / بغداد � ش�ارع 
بور سعيد  � مجاور مستشفى الجملة العصبية لغرض دفع التامينات االولية البالغة %20 
م�ن القيمة املقدرة وبص�ك مصدق المر املديرية العامة ملش�اريع االنتاج الغازية صادر من 
مرصف معتمد من قبل وزارة الكهرباء او نقدا مع تقديم )نس�خ( من هوية االحوال املدنية  
� بطاقة السكن  مؤيده من املجلس  البلدي  وعىل من ترسو عليه املزايدة دفع بدل البيع  مع 
اجور االعالن ورفع املواد املباعة خالل )15( يوم من تاريخ اس�تالم كتاب االحالة القطعية  
ويف حالة عدم نقل  املال املنقول بعد انتهاء املدة  املحددة تس�توىف اجور خزن بنس�بة %0،5 
من بدل البيع عن كل يوم تاخري وملدة ثالثني يوما وعند نكول من ترسو عليه املزايدة يتحمل 
فرق البدلني واجور الخزن املتحققة ويتعهد املشرتي بتهيئة  املعدات الالزمة  للتحميل وعىل 
حسابه الخاص ويعترب املزايد مطلعا  عىل اكداس الخشب ومشاهدتها موقعيا من قبله مع 
مالحظة عند مصادفة تاريخ املزايدة عطله رس�مية يكون موعد املزايدة يف اليوم  الذي يليه 

كما يجوز الضم عىل بدل املزايدة االخري خالل خمسة ايام من تاريخ االحالة  
ويف حالة وجود اي استفسار يمكنكم مراجعة االيميالت التالية:

commercial@gppproject.com
Tenders@gpppreject.com

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 216/ش/2015

التاريخ/2015/1/8
اعالن 

اىل املدعى عليه )قياد حميد عبد املجيد (
اقامت املدعية )فرات نارص حسني( الدعوى 
الرشعية املرقم�ة )216/ش/2015( لدى 
ه�ذه املحكم�ة تطالب�ك تأيي�د حضانتها 
الوالده�ا وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة  القائ�م  رشح 
املعق�ل وتأيي�د املجل�س البل�دي يف مطقة 
الجبيلة قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني ويف حالة عدم حضورك 
فأنه س�وف يت�م اج�راء املرافع�ة بحقكم 
غيابيا وفق القانون علما ان موعد املرافعة 
الع�ارشة  الس�اعة   2015/4/2 يص�ادف 

صباحا 
القايض

املدير العام
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    كركوك/المستقبل العراقيحمافظ بغداد يفتتح اول مدرسة نموذجية بثالثة طوابق يف مدينة الصدر 
      

افتتح محافظ كركوك نجم الدين كريم، مركز الرعاية الصحية 
األولية النموذجي في منطقة رحيم آوه ش�مالي المحافظة بكلفة 
مليار و429 مليون دينار، فيما طالب رئيس الوزراء ووزير المالية 
بص�رف مس�تحقات المحافظ�ة المالية. وق�ال كري�م، إن “ادارة 
كرك�وك افتتحت مركزا طبيا للرعاية الصحي�ة االولية في منطقة 
رحيم اوه شمالي كركوك، وهو ضمن الخطط التي يجري تنفيذها 
لتطوير الواقع الصحي وضم�ان وصول الخدمات الصحية لجميع 
احي�اء كركوك”. وأضاف كري�م أن “المركز الصح�ي الجديد تصل 
كلفت�ه الى ملي�ار و429 مليون دينار وبمس�احة الف�ي متر مربع 
وبم�دة عمل بلغ�ت 245 يوما، ويضم ثالثة طواب�ق مجهزة بكافة 
المستلزمات ويخدم قرابة 22 الف نسمة”، الفتا الى أن “انجاز هذا 
المش�روع يأتي ضمن خطة ادارة كرك�وك وصحة المحافظة التي 
انجزت مؤخرا عدة مراكز صحية مثل بدر والمنس�ية وسي كانيان 
وح�ي المعلمي�ن وش�وراو وطريق بغ�داد”. وطال�ب كريم رئيس 
الوزراء حي�در العبادي ووزير المالية هوش�يار زيباري ب�”صرف 
مس�تحقات كركوك المالية”، مش�يرا الى أن “كركوك ال تعاني من 
اي عج�ز مال�ي، بل لدينا مس�تحقات مالية لم تصرف لمش�اريعنا 
وخططن�ا ضم�ن البت�رودوالر لعام�ي 2013 و2014 والتي تصل 
ال�ى ترليون دينار عراق�ي لما لها من اهمية في اكمال المش�اريع 
المستمرة وتنفيذ الخطط المعدة بما يدعم ويطور الواقع الخدمي 
بكرك�وك”. وكان محافظ كركوك طالب، في )16 ش�باط 2015(، 
رئي�س ال�وزراء بص�رف مس�تحقات المحافظة من البت�رودوالر 
البالغة 900 مليار دينار أس�وة بما تم تخصيصه لمحافظة البصرة 

الستمرار تنفيذ المشاريع في المحافظة.

     بغداد/المستقبل العراقي

نجح فريق طبي في مستشفى ابن النفيس التعليمي ,باجراء 
عملي�ة جراحة القلب لطفل يبلغ من العمر 5 س�نوات ويزن 12 
كغ�م  , وفيما اكد رئيس الفريق الطبي بان حالة المريض كانت 
خطي�رة ج�دا وتهدد حياته , كش�ف بان اج�راء العملية تم بعد 

الدوام الرسمي .
ونق�ل بيان ل�وزارة الصحة عن رئيس الفري�ق الطبي عادل 
خم�اس قول�ه , ب�ان العملية الطارئ�ة التي اجري�ت للطفل من 
محافظ�ة ديالى , تضمنت رفع  س�دادة من البطين االيس�ر في 

القلب وغلق فتحة بين االذينين”.
وأض�اف رئيس الفريق الطبي , ان حال�ة الطفل وبعد اجراء 
العملية التي اس�تغرقت 3 ساعات , تحس�نت بشكل كبير حيث 

عاد قلبه يعمل بصورة طبيعية بعد ان كان مهددا بالموت”.
ولف�ت خماس الى ان “تردي الوض�ع الصحي للطفل تطلب 

االسراع بإجراء العملية “.

افتتاح مركز طبي بكلفة
مليار و 429 مليون دينار يف كركوك

ابن النفيس : انقاذ حياة طفل من دياىل 
يعاين من مشاكل خطرية بالقلب

     بغداد/المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد علي محس�ن 
التميم�ي ع�ن اعتم�اد المحافظة خالل 
المرحل�ة المقبلة بناء الم�دارس بثالثة 
طوابق تتناسب مع الظرف الذي تمر به 
العاصمة بسبب قلة المدارس والتضخم 

السكاني.
وق�ال التميم�ي خ�الل افتتاحه اول 
مدرس�ة نموذجي�ة بثالث�ة طوابق في 
مدين�ة الصدر بحضور ع�دد من اعضاء 
التربي�ة  وم�دراء  المحافظ�ة  مجل�س 
االداري�ة والدوائر  الوح�دات  ورؤس�اء 
البلدي�ة وجم�ع م�ن االهال�ي وجه�اء 
المنطق�ة, ان “المحافظ�ة تعتزم خالل 
المرحلة المقبلة اعتم�اد بناء المدارس 
بثالث�ة طواب�ق لالس�هام ف�ي القضاء 
على مش�كلة ال�دوام الم�زدوج وكذلك 
قلة المدارس ف�ي العاصمة حيث تعتبر 
هذه المدرس�ة ه�ي االولى م�ن نوعها 
ف�ي العاصم�ة ولربم�ا ف�ي الع�راق اذ 
نفذت لتتناس�ب مع ارتف�اع عدد اهالي 
المنطق�ة وكذلك مع تعاظم االزمة التي 

تعانيها بسبب قلة المدارس “.
“المدرس�ة  ان  التميم�ي  واض�اف   
متكون�ة م�ن 18 ص�ف باالضاف�ة الى 
قاع�ات متع�ددة االس�تخدامات فض�ال 
عن جناح ل�الدارة وصحي�ات متكاملة 
في كل طابق وكذل�ك كافيتريا وغيرها 
م�ن التفاصيل ، مؤكدا انه�ا واحدة من 
مجموع خمس�ة مدارس س�تنجز خالل 

هذا العام في مدينة الصدر”.

املالية تقرر اطالق رواتب موظفي صالح الدين االسبوع املقبل
     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة المالية، أن رواتب موظفي 
محافظ�ة ص�الح الدين س�تطلق االس�بوع 
المقبل،مبين�ة أن التري�ث لع�دة ايام بصرف 
رواتب موظفي المحافظ�ة جاء لوضع آلية 

مناسبة للتوزيع.
وقال وكي�ل الوزارة فاضل نب�ي ، “ليس 
هن�اك اي ن�وع م�ن العراقي�ل ام�ام صرف 
روات�ب موظف�ي محافظ�ة ص�الح الدي�ن، 
والوزارة تريثت لع�دة ايام كإجراءات تتعلق 

بالجانب االمن�ي، واالن وضعت آلية لصرف 
الرواتب”.

واضاف نبي أن “رواتب موظفي محافظة 
ص�الح الدي�ن س�تطلق االس�بوع المقبل”، 
مشددا على ان  “وزارة المالية تعمل بصورة 
متواصل�ة لضمان تأمي�ن الس�يولة المالية 

لرواتب الموظفين في الدولة العراقية”
 ودع�ا مجل�س محافظ�ة ص�الح الدي�ن 
المحافظ�ة  الثالثاء,موظف�ي  االول  ,ام�س 
ال�ى الخ�روج بتظاه�رات للمطالبة بإطالق 

رواتبهم المتأخرة من قبل وزارة المالية.

املصادقة عىل تأسيس مجعية مستخدمي املياه يف املحمودية
     بغداد/المستقبل العراقي

المائية,ام�س  الم�وارد  وزارة  اعلن�ت 
االربعاء, عن مصادقتها على تاسيس جمعية 
مس�تخدمي المي�اه لنه�ر عب�اس علي في 
قض�اء المحمودية بمحافظ�ة بغداد,وفيما 
اشارت الى انها تخدم مساحة زراعية تقدر 
ب�”الف دونم”, بين�ت ان الجمعية تضم 48 

منتفع”.
له�ا,  بي�ان  ف�ي  ال�وزراة  وقال�ت 
بان|”المالكات  العراقي”,  تلقته”المستقبل 

االدارية والفنية في الهيأة العامة لتش�غيل 
مش�اريع الري والب�زل وبأش�راف مديرية 
الم�وارد المائي�ة مابين النهري�ن, صادقت 
على تأسيس جمعية مستخدمي المياه لنهر 
عباس بالمحمودية”, مبينة انه” تم دراسة 
كافة المستمسكات المطلوبة لغرض انجاز 
تأس�يس الجمعية والتي اخذت اسم جمعية 
مستخدمي المياه )لنهر عباس علي /قضاء 
المحمودي�ة( ع�دد)48( منتفع حيث تخدم 
الجمعية مس�احة زراعية تقدر ب� )1000( 

دونم من االراضي الزراعية.

    بغداد/المستقبل العراقي 

طالبت وزارة البيئ�ة، امس األربعاء، 
ش�ركات الهات�ف النق�ال العامل�ة ف�ي 
العراق بتسديد 100 مليار دينار غرامات 
مالية لمخالفته�ا الضوابط والمحددات 

البيئية.
وق�ال مفتش ع�ام وزارة البيئة رائد 
الح�داد، إن “الغرام�ات المالية المترتبة 
على ش�ركات الهاتف النق�ال المخالفة 
للضواب�ط والمح�ددات البيئي�ة والت�ي 
تصل ألكثر م�ن 100 ملي�ار دينار يجب 
تس�ديدها بحس�ب القان�ون”، مبينا أن 
“الش�ركات خالفت على مدى الس�نوات 
الماضية قانون حماية وتحس�ين البيئة 

رقم 27 لسنة 2009”.
وأضاف الحداد، أن “المخالفات كانت 
نتيجة نص�ب األبراج الخاص�ة بالهاتف 
النق�ال دون الحص�ول عل�ى الموافقات 
البيئي�ة وأخ�رى مخالف�ة للتعليمات”، 
مؤكدا أن “شركات الهاتف النقال عليها 
تسديد الغرامات المترتبة بذمتها بأسرع 

وقت”.
وأكد الح�داد، أن “الوزارة لن تتهاون 
ف�ي اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بحق 
المخالف�ات البيئي�ة مهما كان�ت الجهة 

المتسببة بالمخالفة”.
يش�ار ال�ى أن وزارة البيئة وحس�ب 
قان�ون حماية وتحس�ين البيئة رقم 27 
لس�نة 2009 كانت قد وضعت مجموعة 
ضواب�ط ومح�ددات يج�ب توفرها في 
األنش�طة الخدمي�ة والصناعي�ة أو تلك 
التي يت�م إنش�ائها بما يت�الءم والتقدم 
ال�ذي يش�هده الع�راق وقد منح�ت تلك 
الشركات مهلة قانونية لغرض التزامها 
ف�ي وضع أب�راج الهاتف النق�ال ومدى 
خطورتها على صحة اإلنس�ان العراقي 

في حال عدم االلتزام بتلك الضوابط.

    بغداد/المستقبل العراقي 

أك�دت أمانة بغداد، ام�س األربعاء، 
أن رقع�ة المس�احة الخض�راء للف�رد 
البغ�دادي تبلغ احد عش�ر مترا مربعاً، 
نافية عالقتها بج�زء كبير من معايير 
الت�ي  المعيش�ة  ج�ودة  ومؤش�رات 
اعتمده�ا تقرير منظمة ميرس�ر الذي 
وضع العاصمة بغداد في موقع متأخر 

ضمن التصنيف.
وقال�ت األمانة في بي�ان صحفي، 
إن “رقعة المس�احة الخض�راء للفرد 
المح�ددات  م�ع  تتناس�ب  البغ�دادي 
العالمية البالغة احد عشر مترا مربعاً، 
ال�ى جان�ب إنش�اء مئ�ات المتنزهات 
والحدائق وزراعة األش�جار لتحس�ين 
بإنش�اء  والش�روع  البيئ�ي  الوض�ع 
نافي�ة  األخض�ر”،  الح�زام  مش�روع 
“عالقته�ا بج�زء كبي�ر م�ن معايي�ر 
الت�ي  المعيش�ة  ج�ودة  ومؤش�رات 
اعتمده�ا تقرير منظمة ميرس�ر الذي 
وضع العاصمة بغداد في موقع متأخر 
للتصني�ف م�ن بي�ن )230( مدينة من 

مدن العالم لعام 2015”.
وتابع�ت األمان�ة، أن “مدينة بغداد 
وعل�ى الرغ�م م�ن احتالله�ا موقع�اً 
متأخ�راً في ه�ذا التصني�ف نتيجة لما 
عانت�ه ط�وال األع�وام الماضي�ة من 
ظروف سياس�ية وأمنية صعبة للغاية 
إال أنها اس�تطاعت أن تنهض بجوانب 
مهمة كقطاع الماء الصافي والصرف 
النفاي�ات  قط�اع  وإدارة  الصح�ي 
م�ن خ�الل ش�روع ش�ركات عالمي�ة 
متخصص�ة في تنفيذ مش�اريع مهمة 
ف�ي هذه القطاعات وانج�از عدد كبير 

منها”.
م�ن  بغ�داد  “مدين�ة  أن  وبين�ت، 
المتوق�ع أن تحتل مراك�ز متقدمة في 
التقارير المقبلة التي تصدرها منظمة 
ميرس�ر نتيجة للقف�زات النوعية التي 
تش�هدها في قطاعات مهمة تعتمدها 
ه�ذه المنظمة في تصنيفها الى جانب 
الخط�ط الطموح�ة المع�دة م�ن قبل 
وزارات ومؤسس�ات الدول�ة للنهوض 

بمستويات جودة المعيشة”.
يذكر أن منظمة “ميرسر” اختارت 
أفض�ل )230( مدينة م�ن أصل )440( 
مدين�ة تدخ�ل ضم�ن تصني�ف ه�ذه 

المنظمة.

البيئة تطالب رشكات 
النقال بتسديد غرامات 

قدرها 100 مليار دينار

أمانة بغداد: رقعة املساحة 
اخلرضاء للفرد البغدادي 

تبلغ 11 مرتًا مربعًا

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الزراع�ة، ع�ن اج�راء 
حم�الت تفتيش�ية ع�ن اس�ماك البيرانا 
المفترس�ة في س�وق الغ�زل، مبينة ان 
الحمل�ة تهدف لضم�ان حماية الس�وق 
العراقي من خطر تلك االس�ماك. وقالت 
الوزارة في بي�ان لها, ان “دائرة البيطرة 
التابعة لها قامت بتش�كيل لجنة مكونة 
الداخلي�ة  البيط�رة ووزارة  دائ�رة  م�ن 
ومكت�ب المفت�ش الع�ام ف�ي ال�وزارة 
ونقابة االطباء البيطريين بتفتيش عدداً 
م�ن مح�الت بي�ع اس�ماك الزين�ة لمنع 
تداول وبيع اس�ماك البيرانا المفترسة”. 
وأضافت الوزارة ان “اللجنة اطلعت على 
كت�ب االس�تيراد الرس�مية الت�ي تراعي 
ان�واع وأش�كال وأحجام اس�ماك الزينة 
المستوردة والداخلة لألسواق العراقية”، 

مش�ددا عل�ى “وج�وب عدم ت�داول هذا 
الن�وع الخطي�ر م�ن االس�ماك وتوعية 
مربي وبائعي هذه االسماك على ضرورة 
التواصل المس�تمر مع اللجان المختصة 
في دائرة البيطرة لضمان حماية السوق 
العراقي من خطر تلك االسماك”. وتعتبر 
س�مكة البيران�ا Piranha أو ما تس�مى 
بالس�مكة الضارية ، أنها من أش�رس و 
اخط�ر األس�ماك التي تعيش ف�ي المياه 
العذب�ة، إل�ى درج�ة أنها باإلم�كان أكل 
ضحية كاملة في غضون دقائق. س�مكة 
البيرانا سمكه صغيره ال يتعدى حجمها 
ك�ف اليد، وطول س�مكة البيرانا أقل من 
40 سنتيمتر ولها فك كبير مزود بأسنان 
حادة قاطعه كالموس وتش�به المنشار 
وله�ا نه�م ش�ديد ف�ى اكل اللحوم.لذلك 
ف� س�مكة البيرانا تقض�ى على اى كائن 
سيء الحظ بمجرد تواجده في بقعتها .

الزراعة تفتش عن اسامك »البريانا« املفرتسة
يف سوق الغزل

    المستقبل العراقي/منى خضير عباس

الوكي�ل  المس�عودي  الش�يخ س�امي  اس�تقبل 
اإلداري والمالي لديوان الوقف الش�يعي في مكتبه, 
فضيلة الش�يخ فيصل الكاظمي.وقد بحث الجانبان 
قضية المنبر الحسيني وطريقة الطرح في مناصرة 
القضاي�ا المصيري�ة الت�ي ته�م األم�ة اإلس�المية.  

وأعرب المس�عودي عن س�عادته به�ذه الزيارة من 
ش�خصية اكاديمية ومنبرية مثل الش�يخ الكاظمي. 
من جانبه, أكد الشيخ الكاظمي سعادته باإلنجازات 
التي تحققت على يد الشيخ المسعودي في استرجاع 
وتسجيل مراقد أهل البيت )عليهم السالم( وقد تناول 
الطرف�ان قضية المنبر وطريقة الطرح في مناصرة 

القضايا المصيرية التي تهم األمة اإلسالمية .

    واسط/المستقبل العراقي

اك�د رئيس مجل�س محافظ�ة واس�ط مازن 
الزاملي, عن مس�اندة حكومته المحلية لموظفي 
عقود تنمي�ة االقالي�م والوق�وف بجانبهم مهما 
بلغت الظروف. وقال الزاملي في تصريح صحفي 
ان “مشكلة تأخر الرواتب جاءت بسب عدم اقرار 

موازن�ة ٢٠١٤، وتأخي�ر وصول االش�عار المالي 
للموازنة الحالية مما ادى الى تأخير رواتب العقود 
ألكثر من عام”. وأضاف ان” حكومة واسط تقف 
وتس�اند ابنائها العق�ود”, نافيا االش�اعات التي 
تحدثت من انهاء خدماتهم ، الفتاً الى” انه سيكون 
لقاء قريب وعاجل مع وزير المالية لحل المشكلة 

وانهاء معانات اكثر من ١٣٠٠ موظف”.

املسعودي يستقبل خطيب املنرب احلسيني الدكتور 
فيصل الكاظمي

واسط تنفي اهناء عقود موظفي »تنمية االقاليم«

      البصرة/المستقبل العراقي

أعلنت الشركة العامة للموانئ 
التي يق�ع مقرها ف�ي محافظة 
أضخ�م  إرس�اء  ع�ن  البص�رة، 
باخ�رة تجاري�ة تدخ�ل الموانئ 
العراقي�ة، إذ يبل�غ طوله�ا 276 
متراً، وعرضها 40 متراً، وجاءت 
قادمة من دول�ة اإلمارات وعلى 
ظهره�ا المئ�ات م�ن حاوي�ات 

شحن البضائع.
الس�يطرة  مدي�ر  وق�ال 
والتوجي�ه البحري في الش�ركة 

الكابت�ن كاظم فنجان الحمامي، 
إن “رصيف الرافعات الجس�رية 

ف�ي ميناء أم قصر اس�تقبل قبل 
س�اعات أضخم باخ�رة تجارية 

تدخ�ل الموانئ العراقي�ة، حيث 
يبلغ طولها 276 متراً، وعرضها 
40 مت�راً”، مبين�اً أن “الباخ�رة 
كويتي�ة الجنس�ية وقادم�ة من 
دولة اإلم�ارات وهي محملة بما 
اليقل ع�ن 1500 حاوية معدنية 

لشحن البضائع”.
ولف�ت الحمامي ال�ذي تولى 
بنفس�ه إرس�اء الباخ�رة الى أن 
“الباخرة العمالقة رس�ت بشكل 
آم�ن دون أدن�ى تأخي�ر بجان�ب 
له�ا”،  المخص�ص  الرصي�ف 
مضيفاً أن “إدخال ناقلة حاويات 

بهذا الحجم ليست مهمة سهلة، 
المالحي�ة  المم�رات  ألن  وذل�ك 
المؤدي�ة الى الموان�ئ التجارية 
العراقية تعد م�ن أعقد الممرات 

المالحية في حوض الخليج”.
العام�ة  الش�ركة  أن  يذك�ر 
للموان�ئ الت�ي يعم�ل فيها آالف 
الموظفي�ن اإلداريي�ن والفنيين 
والمهندسين والضباط البحريين 
المدنيي�ن س�جلت ف�ي غض�ون 
العامين الماضيي�ن زيادة كبيرة 
في عدد البواخر األجنبية الوافدة 

الى الموانئ العراقية.

املوانئ: رسو أضخم باخرة جتارية يبلغ طوهلا 276 مرتًا

    ديالى/المستقبل العراقي

أعلنت شركة ديالى للصناعات الكهربائية 
التابع�ة لوزارة الصناع�ة والمعادن ، امس 
األربعاء، أن وزارة الكهرباء تعهدت بش�راء 
3400 محول�ة كهربائي�ة، فيم�ا أك�دت أن 
ال�وزارة تعمل على توس�يع اط�ر التعاون 

لالستفادة من إنتاج الشركة.
وق�ال رئيس ش�ركة ديال�ى للصناعات 
الكهربائي�ة عب�د ال�ودود عبد الس�تار، إن 
 3400 بش�راء  تعه�دت  الكهرب�اء  “وزارة 

الش�ركة  أنتجته�ا  كهربائي�ة  محول�ة 
بمواصفات فني�ة عالية تضاه�ي األجنبي 
وتتف�وق علي�ه بمراحل ع�دة”، نافي�اً “ما 
تناقلت�ه بع�ض وس�ائل اإلع�الم ع�ن عدم 
وج�ود تنس�يق م�ا بي�ن الش�ركة ووزارة 

الكهرباء”. 
كان�ت  الكهرب�اء  “وزارة  أن  وأض�اف، 
مهتم�ة ج�دا ف�ي توس�يع أط�ر التع�اون 
لالس�تفادة من إنتاج الش�ركة ف�ي تأمين 
احتياج�ات دوائرها بمختل�ف المحافظات 
باعتبار أن إنتاجها يتميز بالجودة والنوعية 

بش�هادات عالمية”.وتابع عبد الس�تار، أن 
“ش�ركة ديالى فخر للصناعة الوطنية التي 
نجحت رغم كل الظروف الصعبة التي مرت 
به�ا من االس�تمرار ف�ي العط�اء واإلنتاج 
الصناعي�ة  مرافقه�ا  وتطوي�ر  النوع�ي 
باتجاهات مختلفة”.يذكر أن ش�ركة ديالى 
للصناعات الكهربائية، هي إحدى ش�ركات 
بعقوب�ة  ف�ي  ومقره�ا  الصناع�ة  وزارة 
أنش�ئت في منتصف عقد الس�بعينيات من 
القرن الماضي وهي تنتج محوالت كهرباء 

بطاقات مختلفة.

الكهرباء تتعهد برشاء 3400 حمولة من االنتاج املحيل
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تتس�م خريط�ة اإلرهاب يف منطقتنا بس�يولة 
غري مس�بوقة نتيجة انتقال شباب من تنظيم 
إىل آخ�ر، وارتب�اط بعضهم بأكث�ر من تنظيم، 
فضالً عن ازدياد أعداد اإلرهابيني غري املنَّظمني 

)الذئاب املنفردة(.
وتمث�ل مذبحة متح�ف ب�اردو التونيس يف 18 
م�ارس املايض حالة بالغة الداللة عىل صعوبة 
وض�ع ح�دود فاصلة بني تنظيم�ات اإلرهاب، 
»داع�ش«  اآلن،  األك�ر  التنظيم�ني  س�واء 
و»القاع�دة«، أو التنظيم�ات املحلية املرتبطة 

بهذا أو ذاك أو تعمل يف استقالل عنهما.
ويظه�ر ذلك من خالل االخت�الف الواضح بني 
تقدير الس�لطات األمنية التونس�ية لخلفيات 
منفذي عملية متحف باردو، وما أعلنه تنظيم 
»داعش« أو ُنس�ب إليه دون أن ينازعه أي من 

التنظيمات األخرى فيه.
فقد كان التقدير الرسمي التونيس منذ البداية 
أن مجموعة »ُعقبة بن نافع« املرتبطة بتنظيم 
زت  »القاع�دة«، هي التي وقف�ت وراءها وجهَّ
العبي�دي  اللذي�ن نفذاه�ا )ياس�ني  الش�ابني 
وجابر الخش�ناوي(. كما حددت من�ذ البداية 
»س�يناريو« العملي�ة، وكي�ف غادر الش�ابان 
تون�س إىل ليبي�ا نهاي�ة الع�ام امل�ايض حي�ث 
تدربا عىل اس�تخدام األس�لحة يف معس�كرات 
جماعة »أنص�ار الرشيعة« املرتبط�ة بتنظيم 

»القاعدة«.
ولم يغري تبن�ي »داعش« العملية، يف تس�جيل 
صوت�ي تم بث�ه عر »اإلنرتنت«، ه�ذه الرواية 
الرس�مية التونس�ية. فقد جاء يف التسجيل ما 
ُيفيد بأن الش�ابني املذكوري�ن بكنيتيهما )أبو 
زكري�ا التونيس وأبو أن�س التونيس( يرتبطان 
ب�ه. وتضم�ن بع�ض التفاصي�ل الدقيقة عن 
العملي�ة، م�ا يجعل م�ن الصعب التش�كيك يف 
عالقة م�ن بثوه ب�»داع�ش«. وظهرت يف هذا 
التس�جيل »اللغ�ة الطائفية« التي يتس�م بها 
خطاب »داعش« أكثر من »القاعدة«، إذ وصف 

ضحايا العملية بأنهم »صليبيون«.
والح�ال أن للرواية التونس�ية الرس�مية التي 
تربط العملية بمجموعة مرتبطة ب�»القاعدة« 
أساسها يف الواقع. كما أن بيان »داعش«، الذي 
تبن�ى العملية ع�ر التس�جيل الصوتي، ليس 
بعيداً بدوره عن الواقع. ويصعب تفسري هذه 
الحالة املعقدة دون إدراك الس�يولة التي يتسم 
بها قطاع أس�ايس من العم�ل اإلرهابي حالياً. 
فوفق�اً للق�در املتيق�ن م�ن املعلوم�ات، كان 
منف�ذا العملي�ة ينتميان إىل مجموع�ة »ُعقبة 
ب�ن نافع« املرتبط�ة ب�»القاع�دة« عر إحدى 
خالياها املس�ماة »الش�باب املجاهد«. غري أن 
هذه الخلية تم تفكيكها نتيجة رضبات أمنية 
بع�د فرتة قص�رية من التحاق هذين الش�ابني 
بها. ومل�ا كان الخش�ناوي والعبي�دي حديثي 
العهد يف مجال اإلرهاب، فاألرجح أنهما التحقا 
بأول خلية س�عت لتجنيدهما دون أن يكونا يف 
موض�ع اختيار ب�ني مجموع�ات أو تنظيمات 
متع�ددة. لذلك فعندما ت�م تفكيك هذه الخلية 
)الش�باب املجاه�د( املرتبط�ة بتنظي�م يتب�ع 
»القاع�دة«، كان�ا مس�تعدين للعم�ل مع أول 

مجموعة تسعى لتجنيدهما.
واألرج�ح أن إح�دى املجموعات التي انش�قت 
عىل »ُعقب�ة بن نافع« و»القاع�دة« والتحقت 
ب�»داع�ش« ه�ي التي نجح�ت يف »صيدهما« 
واستغالل استعدادهما لتنفيذ أي عمل إرهابي، 
وأرسلتهما إىل ليبيا حيث تلقيا تدريبات يف أحد 

املعسكرات.
ولي�س هن�اك تع�ارض يف املحصل�ة ب�ني أن 
تكون هذه املعس�كرات تابعة لتنظيم »أنصار 
الرشيع�ة« املرتبط ب�»القاع�دة«، وانتماء من 
أرسلوا الش�ابني إىل تنظيم »داعش«. فقد كان 
اإلرهاب كله يف منطقة املغرب العربي مرتبطاً 
بتنظيم »القاعدة« قبل أن تلتحق قطاعات من 
هذا التنظيم واملجموعات املنتمية إليه بتنظيم 

»داعش«.
ورغم وجود رصاع واضح بني قيادتي تنظيمي 
»القاع�دة« و»داع�ش«، فه�و ال يمنع حدوث 
تع�اون ب�ني من ترك�وا أولهم�ا وانضم�وا إىل 
الثان�ي يف هذه املنطقة أو تل�ك عند الرضورة. 
واألرج�ح أن هذا هو ما حدث يف عملية متحف 
باردو، التي ُتعد أبرز مثال حتى اآلن عىل حالة 
الس�يولة الت�ي ينبغ�ي أن نلم بها يف دراس�تنا 
لإلرهاب الراهن، كما يف تحديد اس�رتاتيجيات 

مواجهته.

د. وحيد عبد �ملجيد

تونس بني »داعش« 
و»القاعدة«

إذا لم تكونوا قد س�معتم عن البنك اآلسيوي لالستثمار يف 
البنية التحتية حتى هذا األس�بوع فلكم الحق، ذلك أن هذا 
البنك لم يَر النور بعد، لكن يف جميع األحوال يبدو أن البديل 
الذي أنشأته الصني للبنك وصندوق النقد الدوليني ينطوي 
عىل أهمي�ة قصوى، فقد تقدم بطل�ب االنضمام أكثر من 
40 دولة، أغلبهم من أوثق حلفاء أمريكا، بل قدموا طلبات 
االنضمام رغم املحاوالت األمريكية الحثيثة إلقناعهم بغري 
ذلك، والحقيقة أن البنك الجديد فرض نفسه كانتصار بني 
للسياس�ة الخارجية الصينية، بل اكتىس وزناً أكر بالنظر 
إىل أن الخص�م املنت��َ عليه هن�اك هو الوالي�ات املتحدة 
نفس�ها، ما يثري العديد من األس�ئلة، لع�ل أهمها ما الذي 
يجري حتى ُيؤس�س بن�ك دويل جديد الغ�رض منه تحدي 
الهيمن�ة األمريكية؟ وكيف يمك�ن لبلدان تعتمد عىل القوة 
األمريكية لضمان أمنها، بما يف ذلك الحماية من الصني، أن 
تتجاهل املصالح األمريكية وتنخرط يف وضع يتحدى أمريكا 
كقوة عاملية؟ يبدأ الج�واب بفهم املناورة الصينية الرامية 
لخلق مؤسس�ة مالية ذات بعد دويل هدفه�ا الرئيس، كما 
هو محدد، تمويل مش�اريع البنية التحتية يف آس�يا، بل إن 
الس�بب األبرز الذي دفع الصني للتفكري يف إنشاء مثل هذه 
املؤسس�ة املالية هو عدم حيازتها لنفوذ داخل املؤسسات 

املالية التقليدية التي يمثلها البنك وصندوق النقد الدوليني، 
بما يتناس�ب مع أهميتها االقتصادية ووزنها املايل، ورغم 
التفاهم ال�ذي توصل إليه أعضاء صن�دوق النقد الدويل يف 
2010 بش�أن منح صالحيات أكر للصني والرازيل، إال أن 
الكونج�رس األمريكي ما ص�ادق قط ع�ىل االتفاقية التي 
ظل�ت مجرد حر ع�ىل ورق، فيم�ا ظل اإلص�الح املرتقب 
للبن�ك ال�دويل ال�ذي يفرتض ب�ه تعزيز الحض�ور الصيني 
ظل ه�و اآلخر يراوح مكان�ه، ويف الوقت ال�ذي كانت فيه 
الص�ني تتلمس خطاها نح�و الصعود، ل�م تجد غضاضة 
يف االنضمام إىل املؤسس�ات الدولي�ة االقتصادية وااللتزام 
بقواعده�ا، ب�ل كان ذل�ك يف مصلحتها، ال س�يما منظمة 
التجارة العاملية، لكن م�ع تكريس الصني لقوتها كان من 

الطبيعي أن تسعى إىل تغيري قواعد اللعبة.
ل�ذا تندرج محاولة إنش�اء البنك اآلس�يوي لالس�تثمار يف 

البنية التحتية يف س�ياق املس�اعي الصينية الرامية لكسب 
املزيد من القوة والنفوذ يف مجال املؤسسات الدولية، وذلك 
من خ�الل خلق مؤسس�ات بديلة تلعب فيه�ا الصني دور 
املهيمن عىل غرار ما تق�وم به الواليات املتحدة يف صندوق 
النقد والبنك الدوليني، وكأن لس�ان حاله�ا يقول ألمريكا: 
إذا ل�م تس�محوا لن�ا بتب�وء املكانة الت�ي تلي�ق بنا ضمن 
املؤسس�ات الدولية، فإننا س�نقيم مؤسس�اتنا الخاصة، 
وبالنظر إىل أن هذا البنك وبالطريقة التي سيعمل بها يمثل 
ته�دداً مبارشاً للهيمنة األمريكية عىل املؤسس�ات الدولية، 
فإنه ليس غريباً أن تسعى الواليات املتحدة إلقناع حلفائها 
بعدم االنضم�ام إليه، وإن كانت ه�ذه الجهود تبدو حتى 
اللحظ�ة عديمة الجدوى. واألمر هن�ا ال يقت� فقط عىل 
حلف�اء أمريكا التقليديني يف أوروبا، مث�ل بريطانيا وأملانيا 
اللت�ني تقدمت�ا بطلب االنضم�ام للبنك الصين�ي، بل حتى 

البلدان اآلس�يوية التي تعتمد يف حماية نفسها عىل أمريكا 
مثل أس�رتاليا وكوريا الجنوبية، وربما حت�ى تايوان التي 
تعترها الص�ني جزءاً من ترابها الوطني، ولم تبَق س�وى 
اليابان املنشغلة بالتهديد األمني الذي تطرحه الصني، وإن 
كانت هي األخرى، وعىل لس�ان مس�ؤوليها أكدت احتمال 

انضمامها يف املستقبل.
وهن�ا تب�دو املفارق�ة واضح�ة قياس�اً بامل�ايض القريب، 
فخالل الحرب الباردة مع املعس�كر الرشقي لم تكن الدول 
الت�ي تعتمد ع�ىل أمريكا يف حمايتها تج�رؤ عىل تحديها يف 
القضاي�ا االقتصادية، فحلفاء أم�ريكا األوروبيني لم تكن 
تربطهم باالتحاد الس�وفييتي عالق�ات اقتصادية، وباملثل 
ل�م تكن دول الكتلة الرشقي�ة يف أوروبا تجمعها أي صالت 
اقتصادي�ة بالوالي�ات املتحدة، لك�ن املرحل�ة الراهنة من 
الحرب التي أس�ميها »دافئة« تعمل وفق منطق مغاير، إذ 
ال مان�ع من أن تكون بني ال�دول التي تتصارع عىل الرقعة 
الجيوسياسية عالقات تعاون اقتصادي، بحيث ترز أمريكا 
والص�ني نفس�يهما كأبرز مث�ال عىل ذلك، فرغ�م ال�اع 
الجيوس�يايس بني القوتني تظل الوالي�ات املتحدة الرشيك 
االقتصادي األهم بالنس�بة للصني وصادراتها، فيما تمتلك 

الصني النسبة األكر من سندات الخزينة األمريكية.

أصبح�ُت »جمهورياً« فخ�وراً بانتمائي الحزبي حتى قبل 
أن أتعل�م اللغة اإلنجليزية. وهاج�رت إىل الواليات املتحدة 
يف أوج حملة االنتخابات الرئاسية عام 1968، عندما كان 
االختيار، حسبما سمعت من خالل ترجمة أحد األصدقاء، 
واضح�اً وبس�يطاً. وب�دا بالنس�بة يل حدي�ث »هوب�رت 
هامف�ري« عن برام�ج حكومية، مثل وعود السياس�يني 
النمساويني. أما »ريتشارد نيكسون« فتحدث عن الحرية، 
وإزالة القبضة الحكومية من عىل كاهلنا، ومنح الش�عب 

فرصة للنمو. وهو ما تأثرت به تأثراً شديداً.
ومن�ذ اللحظ�ة التي أصبحت فيه�ا مواطن�اً أمريكياً عام 
1983، س�جلت عضويتي يف الحزب الجمهوري، ولم أفكر 
أبداً يف البحث عن حزب آخر. وأنا فخور بعضويتي يف حزب 
»أبراهام لينكولن« و»تيدي روزفيلت« و»دوايت آيزنهاور« 
و»رونال�د ريجان«. وكأمريكي، أش�عر بقلق عميق حيال 
»قانون اس�تعادة الحرية الدينية« الذي تم س�ّنه يف والية 
»إنديانا« األسبوع املايض، والتهديد الذي يمثله سّن قوانني 

مماثلة يف واليات أخرى. وكجمهوري، أشعر بغضب كبري. 
واآلن أوّد التح�دث إىل الجمهوريني الذين اختاروا سياس�ة 
االنقسام عىل السياس�ات التي من شأنها تحسني حياتنا 
جميع�اً. وإىل الجمهوريني الذين قرروا إهمال الجيل التايل 
م�ن الناخبني. وإىل الجمهوريني الذي�ن يحاربون من أجل 

قوانني تناقض املساواة والحرية.
وإذا أردن�ا لحزبنا النمو واالس�تمرار، علين�ا أن نركز عىل 
الحل�ول الحقيقي�ة للمش�كالت التي تواج�ه األمريكيني. 
ويمكنن�ا البدء بالبني�ة التحتية، فاملرور يكلّف س�ائقينا 
أكثر م�ن مائة مليار دوالر س�نوياً. وتكل�ف التعطالت يف 
املط�ارات 22 ملي�اراً أخرى. ويمكننا العمل عىل تحس�ني 

التعلي�م. وإذا ل�م تزدد مع�دالت التخرج، فس�يكون لدينا 
نقص بمعدل خمس�ة ماليني موظ�ف بحلول عام 2020، 
لي�س ألنن�ا نفتقر لألي�دي العامل�ة، ولك�ن ألن الوظائف 
ستتطلب تعليماً لم يتلقاه طالبنا. ويمكننا تنقية أجوائنا 
إذ يقتل التلوث أكثر من مائتي ألف أمريكي سنوياً. وتوجد 

مشكالت أخرى حقيقية كثرية البد من حلها.
ولكن القوانني املشتتة لالنتباه واملثرية للشقاق والخالف، 
كقان�ون إنديانا الذي تم تمريره بصورة مبدئية، ليس�ت 
فقط س�يئة ألم�ريكا، وإنم�ا س�تكون وباال ع�ىل حزبنا 

الجمهوري.
وُتظهر اس�تطالعات الرأي أن قوانني مثل هذه ال تحظى 

بتأييد املستقلني والنساء واألقليات، وال تدعمها الرشكات 
الكرى. وكحزب س�يايس، البد أن ننظ�ر لألمور بواقعية. 
ويبدو أن السياس�يني يف إنديانا لم يتوقعوا الرد الذي قوبل 
ب�ه القانون، لكن املش�جع يف األمر أنه�م اتخذوا خطوات 
عىل الطريق الصحيح، كما أنه من املطمنئ أن نرى »آس�ا 
هوتشينس�ون«، حاكم والية أركانساس الجمهوري، وقد 
أنصت للغضب بش�أن القانون يف إنديانا، وقرر اس�تخدام 
حق النقض بشأن قانون مماثل. لكن أوّد أن أكون متأكداً 
م�ن أن جمي�ع زمالئ�ي الجمهوري�ني يف كل م�كان تلقوا 
الرسالة. وما حدث يف إنديانا ينبغي أن يكون لحظة نتعلم 

منها.
وإذا رغ�ب الحزب الجمهوري أن ينص�ت الجيل التايل من 
الناخبني ألفكاره وحلوله للمش�كالت الواقعية، فعليه أن 
يك�ون حزباً ش�امالً ومنفتحاً، وليس حزب انقس�امات. 
والبد أن نكون الحزب الذي جذب ذلك املهاجر النمس�اوي 

الشاب.

نوح فيلدمان

الصني.. رصاع النفوذ املايل

�أرنولد �شو�رزينجر 

اجلمهوريون واحلرية الدينية

العرب�ي  ال�رشق  يف  الح�روب  صناع�ة  بات�ت 
لرسدياته�ا  ح�دود  وال  مفتوح�ة،  االس�المي 
وملغامريها وحتى مس�ترشقيها الجدد، فوسائل 
اإلع�الم وتقانات التواص�ل االجتماعي تصطنع 
متخي�ال يؤكد طبيع�ة هذه الح�روب من خالل 
أقنعته�ا الطائفية والدينية والجماعاتية، مثلما 
يؤك�د باملقاب�ل فش�ل دول هذا ال�رشق العربي 
بش�كل خاص يف صناعة أنم�وذج نوعي للدولة 
الحقوقي�ة الجامع�ة، الس�يما بع�د أح�داث ما 
س�مي ب�)الربيع العربي( وال�ذي فقد توصيفه 
األخالق�ي والس�يايس، وكش�ف باملقاب�ل ع�ن 
هشاش�ة البنى الثقافية والهوياتية لتلك الدول، 
فضال عن التباس�ه املفهومي وخطورة ما تبدت 
في�ه من مظاهر تثري الريبة، تلك التي أس�همت 
يف صع�ود موجات غري مس�بوقة من )اإلس�الم 
الس�يايس( ذي املرجعيات التكفريية والعنفية، 
والت�ي كانت تغذيها دول بعينها من ذات الرشق 

العربي االسالمي.
ه�ذه ال�دول املمول�ة والداعم�ة وضع�ت له�ذا 
الربيع اإلش�كايل ميزانيات ضخمة، وسياس�ات 
إعالمي�ة وثقافي�ة، وحت�ى فت�اوى لتيس�ري ما 
يس�مى ب�)جهادية( القت�ال واالنتحار، ودفعت 
املليارات الستقطاب الجماعات التي تقاتل تحت 
يافطة التكفري والث�أر وإلغاء اآلخر، وتهيئة كل 
لوجس�تيات الحرب املقبلة، حرب تدمري الوجود 
والهوي�ات والتعاي�ش، والتي ترشع�ن صناعة 
عدو افرتايض، عدو طائفي، وتغذيته بمرشوعية 
فقهية يقوم به�ا دعاة مصممون لهذا الغرض، 
وقنوات إعالمية ال هّم لها س�وى تغذية ال�اع 

الطائف�ي املذهب�ي، ولعل بروز جماع�ات الغلو 
والتكف�ري يف العدي�د من بل�دان ال�رشق العربي 
بشكل خاص يؤكد الطبيعة )االصطناعية( لهذه 

الحرب وملشاريعها، ولتوجهاتها وألوهامها.

"داعش" والعقيدة املموهة
ال يمك�ن الحدي�ث ع�ن ظاهرة "داع�ش" دون 
الحدي�ث ع�ن ال�دول والجماع�ات الت�ي تق�ف 
وراءه�ا، والتغوي�ل العقائدي ال�ذي يضع هذه 
الظاه�رة يف س�ياق تاريخ�ي وفقه�ي وليس يف 
سياق س�يايس، وحتى التمويه العقائدي يتقنع 
بلبوسات إس�الموية تسندها مؤسسات فقهية 
ترشعن "الجهاد االنتحاري" و"جهاد الكراهية 
والتكف�ري"، وهو مايعني أن ه�ذا العمل منّظم، 
ووراءه جهات تقوم عىل تسويق صورة إرهابية 
لعنفها وملرجعيتها التاريخية والعقائدية، والتي 
ُتق�ي أي توصي�ف مدن�ي وحقوق�ي للدولة، 
وملفه�وم العقد االجتماع�ي، مقابل التأكيد عىل 
دول�ة والي�ة األمر الت�ي تغذي مفه�وم الرعوية 
عىل حساب مفهوم املواطنة، أي أنها تعمل عىل 
تكريس قيم اإلخض�اع والتابعية، وإعادة إنتاج 
الحاكمية بوصفها القوة )الراش�دة( التي تحدد 
هوي�ة الف�رد والجماع�ة، وتنظم عالق�ة الفرد 

بالحكم والجماعة.
ظاه�رة "داع�ش" ليس�ت تعب�ريا ع�ن تضخم 
ظاهرة االس�الموية السياس�ية فحس�ب، بقدر 
ما هي تعبري أيضا عن فش�ل الدول والجماعات 
والنخ�ب السياس�ية والثقافي�ة يف صناعة قيم 
صياني�ة يف مجتمعاته�ا، وانتاج أط�ر حقوقية 

لضم�ان قي�م التعاي�ش، فض�ال ع�ن الضعف 
الخطري يف بناء املؤسسات ويف ترشيع القوانني، 
ويف إيج�اد البيئ�ات اإلش�باعية ع�ىل مس�توى 
التنمية والتعلي�م والتأهيل والتمكني والحماية 
الصحي�ة واألمني�ة، وبما يمنح ق�وى املجتمع 
األه�ي حض�ورا فاع�ال، للدف�اع ع�ن وجوده 

وحقوقه وبرامجه.
 كم�ا أن من أخطر الحلقات التي أس�همت يف 
صناع�ة ظاهرة "داعش" وغريها من ظواهر 
جماعات العن�ف والتكفري وج�ود العديد من 
الدول الثيوقراطية يف املنطقة، والتي عمدت اىل 
تغذية ثقافات "الجه�اد العنفي واالرهابي"، 
ورشعن�ة فقهيات ه�ذا "الجه�اد" وتمويله، 
وتهيئ�ة كل مص�ادر تغذيته يف ه�ذا املكان أو 
ذاك بامل�ال والق�وة واإلعالم، ولعل املش�هدين 
الس�وري واليمني، يعكس�ان خط�ورة وجود 
مث�ل ه�ذه الثقاف�ات واملعس�كرات الداعمة 
لالره�اب، وحت�ى مايحدث يف لبن�ان والعراق 
يكش�ف عن وج�ه آخ�ر لإلرهاب الس�يايس، 
ذلك ال�ذي يعمد للتدخل يف الش�ؤون الداخلية 
ويف التأثري ع�ىل صياغة القرارات السياس�ية 
السيادية، وأحس�ب ان تأجيل انتخاب رئيس 
جمهوري�ة يف لبن�ان منذ أكثر من س�نة يمثل 

أبرز مفارقات هذا التدخل املثري  للجدل..

إرهاب الفقه.. وإرهاب الصورة
تمظه�رات الص�ورة اإلعالمي�ة الت�ي تضج بها 
قنواتنا الفضائية تثري حولها لغطا كبريا، سواء 
عىل املس�توى املهني، او عىل املستوى السيايس، 
فالهوي�ة املهنية له�ذه الصورة بدت ش�احبة، 
وفاق�دة ملوضوعيتها وملصداقيته�ا، ولتعاطيها 
واملعط�ى  بعينه�ا..  أح�داث  م�ع  التوصيف�ي 
الس�يايس له�ذه الص�ورة يكش�ف انحيازه�ا 
وخطورة تشويهها للوقائع، وبالتايل يغيب عنها 
املعنى مقابل حضور الرسالة القصدية املرسلة 

اىل جمهور مستهدف.
كل ه�ذا يؤك�د أن مايج�ري هو أيض�ا نوع من 
اإلرهاب اإلعالمي، والذي يسّوق للجمهور صورة 
بشعة ومريبة عن ال�اعات األحداث واملواقف، 
فضال عن تقديم صور ش�وهاء ع�ن مجرياتها 
وتغييب الكثري من حقائقها وجوانبها اإلنسانية 

- كما يحدث يف نقل 
أح�داث الحرب عىل اليمن - وهو ما يعني إفقاد 
الخط�اب اإلعالمي مهنيته، ووض�ع مصداقيته 

وموضوعيته عىل املحك.
وإذا كّن�ا ق�د تعلمن�ا يف دراس�تنا املهني�ة ع�ن 
ضواب�ط العم�ل اإلعالم�ي ورشوط�ه وقيم�ه، 
فأن مانش�اهده اليوم يف العدي�د من فضائياتنا 
العربية وبعض الفضائيات العراقية!! لألس�ف، 

وم�ا نق�رأه يف العديد من الصح�ف العربية من 
صياغ�ات لألخب�ار، وم�ن مقارب�ات وتحليالت 
يكش�ف ع�ن الكث�ري م�ن املفارق�ات املخلّ�ة يف 
رشوط االلتزام باملعايري املهنية، إذ يؤكد الدرس 

األول يف العمل 
اإلعالمي بأن كل املدارس واملناهج املتعددة، وإن 
اختلف�ت يف التناول واملعالجة، اال انها تتفق عىل 
أهمية حضور املوضوعي�ة واملهنية واملصداقية 
والوض�وح والدق�ة واألمان�ة ك�رشوط للعم�ل 
اإلعالمي.مايحص�ل الي�وم يف الواق�ع اإلعالم�ي 
العرب�ي بش�كل خ�اص اليعدو ان يك�ون وجها 
من وجوه صناعة ه�ذا اإلرهاب، وتغييب الرأي 
اآلخ�ر واتهامه بالخيانة، مقاب�ل تهويل أحداث 
بعينها عىل حس�اب احداث أخ�رى، وهذا يدخل 
يف س�ياق الحروب النفس�ية، وليس يف سياقات 
الصناع�ة املهنية لالعالم، مثلم�ا أن هذا اإلعالم 
)الرتويج�ي( والتلقيني يكش�ف من جانب آخر 
عن طبيع�ة الجهات الت�ي تق�ف وراء خطابه، 
وعن خطورة ما يسعى اليه من أهداف تقوم عىل 
تأجيج ال�اعات األهلية واملذهبية، وعىل تدمري 
العنارص البنيوي�ة للبيئة الثقافي�ة والحقوقية 
القن�وات  فبع�ض  املجتمع�ات،  يف  والتعليمي�ة 
تب�دو وكأنها تق�ّدم نوعا م�ن الدعاي�ة، ونوعا 
من الفقه الحربي وفوبي�ا القوة، وأن صياغتها 
لألخبار والتقارير واملواقف والتحليالت منحازة 
وغ�ري مهني�ة، وحتى نقله�ا لألح�داث امليدانية 
يفتق�د ملا هو مهن�ي يف نقل الرس�الة والصورة 
بطريقة موضوعية، الس�يما يف سياق مواقفها 
من ال�اعات السياسية والتعقيدات األمنية يف 

دول معينة، وطريقة اختيار اللقطات، والصور 
الخادع�ة، وه�و مايعني الرتوي�ج لصناعة رأي 
عام عدائي يعمد اىل ب�ث روح الكراهية والحقد 

والتكفري والفرقة بني املجتمعات والجماعات.
قد ال يوجد توصيف قي�ايس للخطاب اإلعالمي، 
لك�ن املهني�ة واملس�ؤولية األخالقي�ة تتطل�ب 
حي�ازة ال�رشط املهني يف هذا املعط�ى، واعتماد 
التلفيق�ات واألكاذيب يف تبن�ي خطاب ما، ولعل 
ما نش�اهده اليوم يف االعالم الغربي من تغطية 
ألح�داث معينة، بما فيها الجرائم التي يقوم بها 
االرهابيون - ورغم وجود بعض الحرفية العالية 

- يكشف عن أن تعاطيها مع 
األحداث يعتمد عىل الواقعية واملوضوعية، بعيدا 
عن املش�اعر الخاصة، تلك الت�ي تضع اإلعالمي 
مح�ررا أو مراس�ال جزءا من الح�دث وليس هو 
الع�ني التي ترى األح�داث وتعكس مهنية النظر 
اليها.أحداث العراق وسوريا ولبنان واليمن هي 
االكث�ر تش�وها يف نق�ل وقائعه�ا، ويف التعاطي 
م�ع يومياتها ع�ىل مس�توى اختي�ار الصورة، 
واختي�ار التس�ميات، ويف اس�تضافة املحلل�ني 
السياسيني واالمنيني، وبالتايل فان مايجري هو 
تش�كيل موقف ورأي عام ورسالة إعالمية تبث 
مضمونه�ا اىل جمهور مس�تهدف، لك�ي يكّون 
وجه�ة نظ�ر، أو حتى للتع�رّف عىل م�ا يحدث 
يف املناط�ق الس�اخنة، م�ن اج�ل منع الكش�ف 
الحقيق�ي ع�ن معطيات مايح�دث عىل االرض، 
ومن�ع التأث�ري ال�ذي يف�ي اىل اتخ�اد مواقف 
مناقض�ة للسياس�ات والتوجه�ات الت�ي تبثها 

مؤسسات اإلعالم اإلرهابي.

علي ح�شن �لفو�ز

صناعة احلروب وأوهام اإلرهاب

فوؤ�د ح�شون



من حين إلى آخر، تث�ور ثائرة الكثير 
م�ن الممثلي�ن والفناني�ن وأصحاب 
المصال�ح ف�ي الوس�ط الس�ينمائي 
والتلفزيوني في مصر، ضد مشاركة 
م�ن  والفناني�ن  الممثلي�ن  وظه�ور 
البل�دان العربية األخ�رى، في األفالم 
والمسلس�الت المصرية، أي تلك التي 
تدور ف�ي أوس�اط البيئ�ة المصرية، 
س�واء كان�ت تاريخي�ة أو معاصرة، 

شعبية أو أرستقراطية.
تتردد بين الفينة واألخرى احتجاجات 
بعض الفاعلين في المجال السينمائي 
والدرام�ي المص�ري ض�د مش�اركة 
الفنانين العرب في األعمال المصرية، 
والذريع�ة الجاه�زة عن�د ه�ؤالء، أن 
الممثلين القادمي�ن من خارج مصر، 
يس�طون عل�ى ح�ق ثاب�ت للممث�ل 

المصري والممثلة المصرية.
وبالتالي يتسببون في إصابة نظرائهم 
المصريي�ن بحالة م�ن البطالة، أو أن 
بعضه�م ال يجي�د اللهج�ة المصرية، 
أو أنهم يقوم�ون بالتمثيل في مصر، 
بينما يتمس�كون بالبقاء في بلدانهم 
مث�ل ع�دد م�ن الممثلين الس�وريين 
بوج�ه خ�اص الذي�ن فضل�وا ع�دم 
االنتق�ال بش�كل نهائ�ي لإلقامة في 
مص�ر كما فعل البع�ض اآلخر، وكأن 
المطلوب هو التخلي عن الهوية وعن 
الوطن كش�رط للظه�ور في األعمال 

الفنية التي تنتج في مصر.
سمة عالمية

الغري�ب أن الكثي�ر من المسلس�الت 
ضخم�ة اإلنت�اج والت�ي تص�ور ف�ي 
مصر، هي عادة من إنتاج شركات قد 
ال تك�ون مصرية بالض�رورة، أو أنها 
تعتمد في تمويل ما تنتجه من أعمال، 
عل�ى ش�ركات خليجي�ة أو متع�ددة 
الجنس�يات، وهذه هي س�مة اإلنتاج 
ف�ي العالم كل�ه حاليا.كم�ا أن تنويع 
المشتركين في التمثيل بهذه األعمال 
الدرامية، يكون عادة مقصودا لكسب 
أرضية أكبر من الجماهير التي تشاهد 
العمل الدرامي أو الفيلم الس�ينمائي، 

للمسلس�ل  الرئيس�ية  فالس�وق 
المصري بل والفيلم 

المص�ري، تظل 
ه�ذه  حت�ى 

للحظ�ة  ا
ه�ن  ا تر

عل�ى 

الس�احة العربي�ة المفتوح�ة وليس 
فق�ط. المصري�ة  الس�وق  عل�ى 

الس�وق الرئيسية للمسلس�ل والفيلم 
المص�ري، تظل تراهن على الس�احة 
العربية المفتوحة وليس على السوق 

المصرية فقط
والتلفزي�ون المص�ري لم يع�د يملك 
م�ن القدرات المالية م�ا يجعله يقدم 
بمفرده على إنتاج مسلسالت تتكلف 
بعش�رات الماليي�ن م�ن الجنيه�ات، 
ه�ذه  وأن  خاص�ة  منف�رد،  بش�كل 
المسلس�الت تباع ألكثر من دولة من 
دول المنطقة، لذا كان من الضروري 
البحث عن صيغة أخرى لإلنتاج تعتمد 
على اإلنتاج المش�ترك، وهي الصيغة 
األمثل دون شك، سواء لضمان جودة 
المنتج، أو تحقيق االنتشار والعرض 
عل�ى أوس�ع نطاق.وبالتال�ي يصبح 
وج�ود ممثلين وممث�الت من خارج 
مص�ر ض�رورة إنتاجي�ة، كم�ا أنه�ا 
ضرورة فنية أيضا، خصوصا لو 
كان قسم من العمل -كما 
رأينا في مسلسالت 
ي�دور  عدي�دة- 
مصر،  خ�ارج 
حالة  في  أو 
د  ج�و و
ش�خصية 
أكث�ر  أو 
غير  -

مصرية- في العمل الفني.
السياس�ية  الظ�روف  أن  المؤك�د 
الضاغط�ة التي فرضت نفس�ها على 
الواق�ع ف�ي المنطق�ة العربية خالل 
األخي�رة، جعل�ت  األرب�ع  الس�نوات 
أوض�اع اإلنتاج أكث�ر صعوبة، نتيجة 
لألزم�ة المالي�ة التي تض�رب العالم 
بش�كل ع�ام، وت�زداد قس�وتها ف�ي 
تواص�ل  بس�بب  العربي�ة  المنطق�ة 
أدت  السياس�ية، كم�ا  االضطراب�ات 
تداعيات األحداث في سوريا إلى خلل 
في نظ�ام اإلنتاج الدرامي الس�وري، 
خاصة م�ع مقت�ل وهجرة ع�دد من 

الفنانين السوريين.
أن  أيض�ا  علمن�ا  إذا  وخصوص�ا 
المجه�زة  الضخم�ة  االس�تديوهات 
بأحدث األجهزة التقني�ة التي أقامها 
المنتج والمخرج الس�وري المرموق 
هيث�م حقي وكذل�ك زميل�ه المخرج 
حات�م عل�ي، عل�ى مس�احة كبي�رة 
خ�ارج دمش�ق، ق�د دم�رت بالكامل 
الجارية  العنيف�ة  االش�تباكات  خالل 
هن�اك، وقي�ل إن ق�وات النظ�ام هي 
التي استهدفتها عمدا بسبب الموقف 

المعارض للرجلين.
ضيق أفق

إن صيح�ة هؤالء الذي�ن يثورون بين 
الحين واآلخر، ه�ي صيحة متخلفة، 
تتصف بالغباء، ألنها ال تتناقض فقط 
م�ع فك�رة أن “مصر أم الدني�ا” التي 
تعلمناه�ا منذ نعوم�ة أظافرنا، أو أن 
“مص�ر هي قل�ب العروب�ة النابض” 
و”األخ األكب�ر”، بل هي فك�رة غبية 

طبقا العتبارات الس�وق البراغماتية 
الصرفة التي تقتضي ضرورة كس�ب 
مس�احات أوس�ع م�ن الجمه�ور.إن 
صيح�ة ه�ؤالء الذي�ن يث�ورون بين 
الحين واآلخر، ه�ي صيحة متخلفة، 
تتصف بالغباء، ألنها ال تتناقض فقط 
مع فكرة أن "مصر أم الدنيا"كما أننا 
ال نسمع مثيال لها في العالم المتقدم 
قط، فلم نسمع مثال أن صناع السينما 
األميركيين في هوليوود أقاموا الدنيا 
ولم يقعدوه�ا، كما يفعل البعض في 
مصر، عندما أسندت هوليوود إخراج 
أكث�ر م�ن فيل�م م�ن اإلنت�اج الكبير 
أليخاندرو  المكس�يكي  المخ�رج  إلى 
أو  “باب�ل”  فيل�م  مث�ل  غونزالي�س 
“بيردمان” ال�ذي حصل مؤخرا، على 

أربع من جوائز األوسكار الرئيسية.
ولم يهّب البعض ينادون بسّد األبواب 
أم�ام الهج�رة القادم�ة م�ن الخارج 
أمام مخرج مكس�يكي آخ�ر مرموق 
هو ألفونس�و كوارون، مخ�رج فيلم 
األرض(  جاذبي�ة  )أو  “غرافيت�ي” 
الحاصل أيض�ا على األوس�كار.ومن 
الممثلي�ن المش�اهير الذي�ن يعملون 
في أفالم هوليوود األس�باني خافيير 
باردي�م، وزميلته األس�بانية بنيلوب 
كروز، والبورتوريكي بنسيو ديلتورو، 
والدنماركي ماد ميكلسن، والفرنسي 
جي�رار ديباردي�و، والصين�ي جاكي 
ش�ان، والفرنس�ي جون ديجوردان، 
كوتي�ار،  ماري�ون  والفرنس�ية 
كارس�يغارد،  س�تيالن  والس�ويدي 
واألس�باني أنطونيو بانديراس. وهم 

يث�رون صناع�ة الس�ينما األميركية 
ويزيدون من رقعة استقبال الجمهور 
لها عبر العالم.ويجب أن نعلم أيضا أن 
هذه الموجة المتمثلة في االس�تعانة 
خ�ارج  م�ن  وممثلي�ن  بمخرجي�ن 
الواليات المتحدة، قد س�اهمت كثيرا 
في زيادة ما تحققه األفالم األميركية 

من أرباح من السوق الخارجية.
إن  تق�ول  الحديث�ة  فاإلحصائي�ات 
80 ف�ي المئ�ة مم�ا تحقق�ه األفالم 
األميركي�ة يأت�ي حالي�ا من الس�وق 
الخارجي�ة، و20 في المئ�ة فقط من 
الس�وق األميركي�ة، ف�ي حي�ن كان 
األمر على العك�س تماما من ذلك في 

الماضي القريب.
وكان 80 ف�ي المئة من دخ�ل الفيلم 
م�ن  يأت�ي  الس�ابق  ف�ي  المص�ري 
الي�وم  بينم�ا  الخارج�ي،  التوزي�ع 
أصبح يعتمد اعتمادا أساس�يا بنسبة 
تفوق ال��80 في المئة، على الس�وق 
المصرية التي أصبح�ت تعان��ي من 
االنكم���اش وقل�ة اإلنت�اج ي��وما 
بعد يوم.وبطبيعة الحال فإن الحديث 
ع�ن س�وق واس�عة بديل�ة للس�وق 
حديث�ا  يب�دو  الضيق�ة،  المصري�ة 
عبثي�ا، دون إضافة قنوات التلفزيون 
والفضائي�ات، والتطل�ع إلى أس�واق 
الس�ينما الخارجي�ة، أي خارج العالم 
العرب�ي، م�ع التراج�ع المخي�ف في 
ع�دد دور العرض بالم�دن والعواصم 
آخر.أم�ا  موض�وع  وه�ذا  العربي�ة، 
األم�ر الواضح حاليا ل�كل من يمكنه 
أن يرص�د ويحل�ل، فه�و أنه ل�م يعد 
من الممكن االس�تغناء عن الممثالت 
والممثلي�ن العرب الذي�ن يعملون في 
المصري�ة، مث�ل  الس�ينما والدرام�ا 
هن�د صب�ري ودرة وكن�ده عل�وش 
وصبا مب�ارك وجومانا م�راد ونور، 
وإي�اد نصار وجم�ال س�ليمان وتيم 
الحس�ن وقصي الخولي، بل ونيكول 
س�ابا وميريام فارس وهيفاء وهبي 
وغيرهم وغيرهن كثيرون وكثيرات.

وال شك أن اإلنتاج المشترك والتمثيل 
المش�ترك بين أفضل عناصر التمثيل 
ف�ي مص�ر وس�وريا ولبن�ان ودول 
الخلي�ج أيض�ا، ه�و الخي�ار األفضل 
في الوقت الحالي، م�ع بقاء األعمال 
الدرامية التي تهت�م بالواقع المحلي، 
واتس�اع نظ�رة البعض اآلخ�ر منها 
لكي تلقي الضوء على مش�اكل بلدان 
المغ�رب العرب�ي أو بل�دان الخلي�ج، 
الت�ي لم تك�ن تلقى ما تس�تحقه من 
اهتم�ام ف�ي الماض�ي. إنها مس�ألة 
حتمية وليست اختيارية أو عاطفية، 
ولكن ليت من ال يدرك يحاول فقط أن 

يفهم.
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أك�د الفنان كمال أب�و رية أنه يكثف تصوير المش�اهد الخاصة 
ب�ه فى مسلس�ل "أوراق التوت" مع المخرج هاني إس�ماعيل، 
وذلك بأحد مناطق التصوير بطريق مصر الفيوم الزراعى وذلك 

استعداًدا لعرضه خالل الموسم الدرامى الرمضانى المقبل.
وق�ال أب�و رية ف�ى تصريح صحفي : إنه يجس�د فى مسلس�ل 
"أوراق التوت" شخصية مواطن عادى يسمى ابن أحمد، يتحلى 
بالقيم والمب�اديء ويدعو دوًما إلى القيم اإلس�المية المعتدلة 

الوسطية البعيدة عن التطرف والغلو.
المسلس�ل فكرة وإنت�اج ماجد العبيد، وس�يناريو وحوار أيمن 
س�المة، وبطول�ة نرمي�ن الفق�ي وكم�ال أبو رية وس�ميحة 
أيوب وأحم�د ماهر ونورهان وماجد العبي�د، من إخراج هانى 

إسماعيل.

نفت الفنانة حورية فرغلي، في تصريح صحفي خاص ، ما تردد 
ح�ول خضوعها لعملية تجمي�ل في وجهه�ا؛ أدت إلى إصابتها 
بالكثي�ر من اآلالم وأحدثت مضاعفات في الوجه، مؤكدة أن كل 
ما ُنشر ال يوجد له أي أساس من الصحة. وعلمت لها أن حورية 
ُتعان�ي من حساس�ية من األترب�ة، وقد صورت بعض مش�اهد 
مسلس�لها الجديد "س�احرة الجنوب" في وقت كان المناخ في 
مص�ر غير ُمس�تقر؛ وبمناطق بها أتربة مثل العياط وس�قارة، 
وه�و األمر الذي أثر على صحتها. لكن حورية كان لديها إصرار 
على اس�تكمال التصوير؛ ورفضت الحص�ول على إجازة ، وهو 
األمر ال�ذي زاد من الحساس�ية التي تعاني منها، لذلك ش�عرت 
بتع�ب وإره�اق إنعكس عل�ى وجهها وه�و ما فس�ره البعض  

بخضوعها لعملية تجميل فاشلة.

بي�روت: علمت إيالف أن الفنانة نيلل�ي كريم لم تنفصل عن 
زوجه�ا الدكت�ور هاني أب�و النج�ا استش�اري التغذية كما 
نشرت وس�ائل اإلعالم يوم أمس بكثافة. وخرجت الشائعة 
الت�ي ال تعتبر األولى م�ن خالل أحد المواق�ع اللبنانية الذي 
نش�ر الخب�ر صباح أمس قب�ل أن يقوم موق�ع مصري آخر 
بنقله�ا ع�ن الموق�ع اللبنان�ي دون اإلش�ارة إل�ى أن الخبر 
منق�ول مكتفي�ا بالتأكيد عل�ى أن "كريم" ق�د انفصلت في 

هدوء عن زوجها.
هذا وتواص�ل "كريم" تصوي�ر دورها في مسلس�ل "تحت 
الس�يطرة" المقرر عرضه خالل ش�هر رمض�ان المقبل مع 
المخ�رج تامر محس�ن، فيما ُيع�ّرض لها الج�زء الثاني من 

مسلسل "سرايا عابدين".

باسكال مشعالين تلتقي مجهورها يف شم النسيم
 تلتقي المطربة اللبنانية باس�كال مش�عالني بجمهورها المصري بعد غياب، في حلقة خاصة 
بمناس�بة عيد ش�م النس�يم في برنامج "هنا العاصمة" مع اإلعالمية لميس الحديدي وسينقل 

البرنامج مباشر على الهواء اإلثنين المقبل.
على صعيد آخر تس�تعد باس�كال لتصوير فيديو كلي�ب من ألبومها األخي�ر الخليجى بعد نجاح 

كليب "يامدقدق" ولم تفصح عن اسم األغنية أو أي تفاصيل أخرى حول الكليب.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

شباب شارع املتنبي وشباب الزاجيل
 هن�اك الكثير م�ن الظواهر االيجابي�ة  والتي 
تقابلها ايضا االكثر من الظواهر الس�لبية في 
مجتمعنا العراقي الي�وم... ومن تلك الظواهر 
االيجابية ان هناك مجاميع من الش�باب ترتاد 
ش�ارع المتنب�ي في بغ�داد اي�ام الجمع  حيث 
الممارس�ات الت�ي تص�ب ف�ي خدم�ة وط�ن 
اس�مه العراق .. وذلك من خالل تلك الفعاليات 

الثقافي�ة والوطني�ة ... ال�ى جان�ب كل تل�ك 
الممارس�ات الفنية وف�ي مقدمتها  المعارض 
الفني�ة المتنوعة والندوات الت�ي تدعوا لهدف 
م�ن االه�داف والتي تص�ب في بن�اء مجتمع 
س�وي بعيد كل البع�د عن الضياع والتش�رذم 
والتشتت ..وحس�نا تفعل الفضائيات في نقل 
تلك الوقائع نقال مباش�را او غير مباشر  .. الن 

المه�م ان ال تذه�ب مثل تلك الممارس�ات في 
مهب الريح .. وبهذا تكون  مثل تلك الفضائيات 
ومن خالل عمله�ا االيجابي  كأنها تقوم بدور 
)الموثق( لمرحلة م�ن المراحل  الجديدة التي 

يشهدها العراق .. وخاصة العاصمة بغداد !!.
وفي مقابل ذلك هن�اك مجموعة من الظواهر 
الس�لبية والمدانة التي يمارسها الشباب وفي 

مقدمتها اللج�وء الى المقاهي والكازينوهات 
المض�رة ع�ن طري�ق  )المعس�الت(  لتن�اول 
)النارجيل�ة( التي باتت مزده�رة في مثل تلك 
المح�ال والمطاعم  وحتى مح�الت ودكاكين 
الباع�ة .. حي�ث ال تخلوا مثل تل�ك االمكنة من 
)النراجيل الشخصية( تلك )االفة( التي انتقلت 
ايض�ا ال�ى البيوت�ات العراقي�ة وام�ام انظار 

االطفال فلذات اكبادنا التي تمشي على االرض 
.. والت�ي م�ن المؤم�ل ان تنه�ج ذات النه�ج 
السلبي الذي بات الش�باب والكبار يمارسونه 
دون االحس�اس م�ن ان مثل تلك الممارس�ات 
الخاطئ�ة تخلق جيال ال صحيا .. وبالتالي جيال 
بعيدا كل البعد عن القيم والمباديء  االخالقية 

.!!

القاهرة: زرناكواليس تصوير مسلسل "ولي العهد" 
المق�رر عرضه خ�الل رمضان المقبل حيث أوش�ك 
فريق عمل المسلس�ل عل�ى اإلنتهاء م�ن تصويره 
بش�كٍل كامل ليكون م�ن أوائل األعم�ال الدرامية 
الجاه�زة بالكام�ل للع�رض خالل ش�هر رمضان 
المقبل بفضل البداية المبكرة للتصوير ما س�اعد 

فريق العمل على إنجاز التصوير مبكراً. 
ويخ�وض الفنان حم�ادة ه�الل تجرب�ة الدراما 
التليفزيوني�ة للم�رة األول�ى في هذا المسلس�ل 
بع�د عدة تجارب س�ينمائية موفق�ة، فيما تعود 
من خالله الفنانة لوس�ي للتليفزي�ون بعد غياٍب 
دام ألكث�ر من 3 س�نوات عن الشاش�ة الصغيرة، 
ويض�م فري�ق العم�ل كالً م�ن ع�ال غان�م، ري�م 
البارودي، هبه مجدي، وانتصار، علماً أن تصوير 
العم�ل تم ف�ي القاهرة بين الش�وارع الخارجية 
وبالتوهات التصوير المختلفة فيما يعتبر بالتوه 
اس�توديوهات الجاب�ري ه�و البالت�وه الرئيس�ي 
للتصوي�ر ويتواجد فيه قصر عائل�ة حماده هالل 

الذي س�يدخل اس�توديوهات الصوت قريباً لتس�جيل أغنية 
ش�ارة العمل في غضون أياٍم قليلة لتك�ون جاهزة بالتزامن 
م�ع انتهاء تصوي�ر المسلس�ل المتوقعة قبل نهاية الش�هر 
الج�اري، حيث س�جل فريق العمل مع�دالت تصوير مرتفعة 

خالل األيام الماضية.
وتدور أحداث المسلس�ل حول صراع ينش�ب بين أشقاء بعد 
وف�اة والدهم، حيث يقوم الش�قيق الولد ال�ذي يقوم بدوره 
"هالل" في تنفيذ وصية والده التي ُتغِضب شقيقاته الفتيات. 
ويتم تصوير المسلس�ل الذي كتبه محمد أبو زيد تحت إدارة 
المخرج محمد النقلي الذي جمعته مع الفنانة "لوسي" عدة 
أعمال سابقة، فيما يحرص على توفيق مواعيد التصوير بما 
يتوافق مع باقي الفنانين المش�اركين في المسلسل والذين 

يرتبط بعضهم بأعمال أخرى في نفس مواعيد التصوير.
وقالت الفنانة لوس�ي أن الدراما التليفزيونية "وحش�تها"، 
مش�يرًة ألنه�ا عندما قرأت س�يناريو المسلس�ل ل�م تنم إال 
بع�د االنتهاء منه بس�بب إعجابها به. وعّبرت عن س�عادتها 
لتعاونه�ا م�ع فري�ق العمل ال�ذي ق�ّدم أفضل ما لدي�ه أمام 

الشاشة.

لويس وعال غانم ومحادة هالل جيتمعون
 يف بطولة ويل العهد

ممثلون مرصيون غاضبون من ظهور فنانني عرب يف األعامل الدرامية



م�ن أكثر ممث�ات الخليج مرحا وابتس�امة. 
تظهر بش�خصيتين قويتين في شهر رمضان 
المقبل وفي االثنتين س�تكون الحامل، خافا 
لحالته�ا في الواقع حيث م�ا زالت بعيدة عن 
ال�زواج، ال بل وتحدد تعريفا آخر لاس�تقرار 
غير الس�ائد والمتعارف علي�ه في عمومياتنا 

في العالم العربي.
إنه�ا النجمة أمل محمد وق�د حلت ضيفة في 

هذا الحوار. 
•م�ا المش�اريع الت�ي تعملين فيها للموس�م 

الجديد؟
أش�ارك في مسلس�ل "ل�و أنني" وفي�ه ألعب 
دورا رئيسيا ومحوريا، وكذلك أتحضر للجزء 
الثاني من مسلس�ل " القياضة" مع المخرج 
الس�وري س�لوم حداد وهذان هم�ا العمان 
الل�ذان س�أظهر عليهما في الموس�م الجديد 

.2015
•قب�ل الدخول إلى تفاصيل مش�اركتك.. ماذا 
ع�ن أمر الحم�ل الذي كث�ر الحدي�ث عنه في 

أستوديو تصوير "لو أنني"؟
) تضح�ك(.. هذه من الش�خصية التي أؤديها 
في العمل، وكل الصحفيين س�ألوني السؤال 

نفسه.
•م�ا ال�دور ال�ذي تؤدينه ف�ي مسلس�ل "لو 

أنني"؟
في هذا المسلسل ألعب دور عفرا وأكون فتاة 
م�ن عائل�ة ثرية وتمل�ك المال لكنه�ا تتخلى 
ع�ن كل ذلك الثراء وتت�زوج من رجل فقير ال 
يقدر على تأمين ش�يء مم�ا كان متوفرا لها 
ف�ي بيت أهله�ا، وبرغم ذل�ك تنطلق معه في 
الحياة برغم البؤس، وتواجه مش�اكل كثيرة 

من األهل في هذا الجانب.
الش�خصية  ه�ذه  إل�ى  ش�دك  ال�ذي  •وم�ا 

بالتحديد؟
في الحقيقة ألنها مختلفة وجديدة ولم يسبق 
أن ش�اهدنا ف�ي الدراما الخليجية ش�يئا عن 
تمرد األنث�ى والتحاقه�ا بعواطفها وبالرجل 
الذي تحبه، وبالتالي، فإن الجديد حين يتوفر 
يس�تفز الممث�ل أو الممثلة فل�م أفكر مرتين 
قبل الموافقة على الش�خصية التي ستساعد 
على ما أعتقد على الخروج بالدراما الخليجية 
من القوقع�ات التي كان�ت محكومة بها في 

السابق.
•ومسلس�ل القياضة.. أين س�تصلين في هذا 

الجزء؟
ف�ي ه�ذا الجزء س�أواصل من حي�ث انتهيت 
عنده في الجزء األول حيث أس�تمر بشخصية 
وضحى التي يم�رض زوجها من ليلة الدخلة 
وعدم وجود مستش�فى، ويخش�ى األهل أن 
يم�وت واألمر محرج لهم أم�ام الناس لكونه 
يك�ون مات ف�ي ليلة دخل�ة ابنته�م. وبدون 
تفاصيل كثيرة اآلن أش�ير لك�م إلى أن الجزء 

الثاني س�يبدأ من حمل وضحى ودخولها في 
مشاكل كثيرة مع شقيقها الذي يكون شريرا 

فوق العادة وشكوكا بأخته.
 •وكي�ف رأيت العم�ل مع المخرج الس�وري 

سلوم حداد؟
األس�تاذ س�لوم نجم كبير في س�ماء الدراما 
الس�ورية والعربية وصاحب عي�ن ثاقبة في 
العمل كمخرج، وكنت س�عيدة ج�دا معه في 
الجزء األول، وأعتقد بأن الجزء الثاني لن يقل 

أهمية وقيمة عن الجزء الثاني.
•المسلسان اللذان تظهرين فيهما ستكونين 
حام�ا وأنت البعيدة عن الزواج حتى اآلن في 

الحياة.. إلى متى ستبقى أمل محمد هكذا؟
حت�ى يش�اء الل�ه ويق�در، وال�زواج نصيب 
ولي�س ق�رارا، وس�واء أجلته أم أس�رعت به 
فل�ن يتحقق إال ف�ي موعده الذي يق�دره الله 

سبحانه وتعالى.
•لكنه اس�تقرار واالس�تقرار يج�ب أن يكون 

بقرار.. أليس كذلك؟
أي بن�ت تحب االس�تقرار، لكن بالنس�بة لي 
االس�تقرار ال يعن�ي فق�ط ال�زواج، فهن�اك 
االستقرار في العمل واالستقرار في العاقات 
م�ع األه�ل ومع األصدق�اء، وقد تت�زوج وال 
تكون مس�تقرة مع زوجها.. وه�ذا يعني أن 

الزواج ليس كلمة مرادفة لاس�تقرار وال 
العكس صحيح.

• دراستك اآلن عاقات دولية.. لماذا ال 
تعملي في اإلعام؟

حلم�ي  كان  اإلع�ام  بصراح�ة 

وبخاص�ة أن أك�ون مذيع�ة أخب�ار، ولكن ال 
يمك�ن بالمطل�ق أن يس�اعدني أح�د على أن 
أكون مذيعة بعد اليوم والس�بب هو طبيعتي 
الكوميدي�ة الضاحكة حي�ث ال يمكن أن أمرر 

س�اعة من دون ضح�ك، وقد اضحك 
في نش�رة أخبار فيه�ا حوادث 

مأساوية.
•ولماذا لم تدخل اإلعام 

من�ذ البداي�ة وقب�ل أن 
تقحم�ي نفس�ك في 

التمثي�ل  أج�واء 
والكوميديا؟

ألنن�ي  لألس�ف 
ذهب�ت  عندم�ا 
اإلعام  لدراسة 
بأنني  ش�عرت 
ضيع  س�أ
هن�اك  وقت�ي 
وبخاصة أن كل 

ت  لمصطلح�ا ا
وجدته�ا  الت�ي 

كن�ت أعرفها منذ 

8 س�نوات فقلت في نفسي لماذا أخسر أربع 
سنوات دراسة طالما أنني ملمة بكل ما يمكن 

أن يقدم لي في هذا المجال؟.
•كيف هي نظرة أهلك لكل ما تقومين به؟

أهل�ي داعمون لي في كل ش�يء وال يمنعون 
ش�يئا عن�ي، وأبي وأخت�ي الكب�رى أكثر من 
ش�جعني على الفن، وعائلتي بالمطلق تعتبر 
الف�ن ثقاف�ة، وهذا كلمة س�ر ل�ي ألبحر في 
الف�ن أكث�ر طالم�ا أن هن�اك دع�م عائلي لي 
بعك�س الكثي�ر م�ن الفنانات اللوات�ي يكون 
أهلها ألحيانا متوجس�ين م�ن الفن فيصيبها 

اإلحراج غالبا.

•أنت�م عائل�ة فني�ة من األس�اس.. ه�ل هذا 
صحيح؟

ممثل�ة  وش�قيقتي  ملح�ن،  وال�دي  يعن�ي 
مس�رحية، وأنا فنانة، وهذا يس�اعد على كل 
م�ا هو فن، فاألج�واء العائلية فنية، فهل من 

شيء جميل أكثر من هذا؟
•أخيرا ما هي المش�اريع التي س�تركز عليها 

أمل محمد للمستقبل القريب؟
حاليا أرك�ز على المسلس�لين القياضة 2 و" 
ل�و أنني"، وهن�اك تركيز مني عل�ى الجامعة 
بطبيعة الحال ألنني لم أدخلها إال ألحصل على 
الش�هادة فيها، وكل ما عدا ذلك هي تفاصيل 

قابلة للتأجيل واألخذ والبحث والتأجيل.

إيمي سمري غانم: زنقة ستات فيلم كوميدي وليس شعبيًا
 

القاهرة: صّرحت الفنانة الش�ابة إيمي س�مير غانم أنها تعيش حالًة من الس�عادة بس�بب 
طرح فيلمها الجديد "زنقة س�تات" الذي اس�تقبلته الصاالت الس�ينمائية قبل أياٍم قليلة، 
مش�يرًة الى أنها ش�عرت بالحماس للفيلم فور قراءتها للش�خصية التي تقدمها ووافقت 
عليه�ا دون ت�ردد. وأضاف�ت ف�ي حديثها ل�"إي�اف" أن الفيل�م ينتمي لنوعي�ة األعمال 
الكوميدية التي يحتاج الجمهور لمش�اهدتها، وليس فيلماً شعبياً، كما ذكر البعض بسبب 
األغني�ة الترويجية التي يؤديها محمود الليثي وُطِرَحت قبل اس�تقبال دور العرض للفيلم 
في األيام الماضية.وأكدت "غانم" أن المؤلف الش�اب كريم فهمي هو من قام بترش�يحها 
للفيلم وتمسك بها قبل أن تقرأ السيناريو، الفتة الى أنه أخبرها بأنها الوحيدة التي يمكنها 
تقديم الدور، وإن رفضت، س�يضطر لتحويلها إلى دور رجل وليس فتاة، األمر الذي دفعها 

لتقرأ السيناريو بسرعة في زمٍن قياسي خاصة مع إعجابها بالدور. 
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بي�روت: علمت إياف أن الفنانة نيلل�ي كريم لم تنفصل عن 
زوجه�ا الدكت�ور هاني أب�و النج�ا استش�اري التغذية كما 
نشرت وس�ائل اإلعام يوم أمس بكثافة. وخرجت الشائعة 
الت�ي ال تعتبر األولى م�ن خال أحد المواق�ع اللبنانية الذي 
نش�ر الخب�ر صباح أمس قب�ل أن يقوم موق�ع مصري آخر 
بنقله�ا ع�ن الموق�ع اللبنان�ي دون اإلش�ارة إل�ى أن الخبر 
منق�ول مكتفي�ا بالتأكيد عل�ى أن "كريم" ق�د انفصلت في 

هدوء عن زوجها.
هذا وتواص�ل "كريم" تصوي�ر دورها في مسلس�ل "تحت 
الس�يطرة" المقرر عرضه خال ش�هر رمض�ان المقبل مع 
المخ�رج تامر محس�ن، فيما ُيع�ّرض لها الج�زء الثاني من 

مسلسل "سرايا عابدين".

القاه�رة: بعد توقف عدة س�نوات، تعود الس�هرات التليفزيونية التي ينظمها 
التليفزي�ون المص�ري لنج�وم الغناء في الوط�ن العربي، ويس�مح للجمهور 
بدخولها بتذاكر تقوم بتغطية نفقات الس�هرات الت�ي يتم إذاعتها على الهواء 

مباشرًة من خال قنوات التليفزيون المصري.
وس�يحيي أولى حفات ليالي التليفزيون مس�اء األحد المقبل في مدينة شرم 
الش�يخ كاً من هاني ش�اكر، ولطيف�ة باإلضافة إلى نجمي برامج اكتش�اف 
المواهب محمد رشاد وياسمينا التي أعلن التليفزيون المصري عن تبنيها بعد 

."Arabs Fot Talent" مشاركتها في برنامج
هذا ومن المقرر أن تس�تأنف "ليالي التليفزيون" موقعها من جديدد بمس�رح 
مارينا المكش�وف مع بداية فصل الصيف حيث يجري التليفزيون مفاوضات 
م�ع ع�دة فناني�ن منه�م إيه�اب توفيق، وحس�ين الجس�مي للمش�اركة في 

الحفات.

القاهرة: بعد غياب نحو 7 س�نوات عن سوق الكاسيت يعود 
الفن�ان المصري ل�ؤي إلصدار ألب�وم غنائي جدي�د بعنوان 
"عايش�ها" مع ش�ركة "مزيكا" التي اس�تقرت على طرحه 
باألس�واق المصرية يوم غد األربعاء وس�ط حمل�ٍة دعائية 
مكثف�ة للترويج ل�ه بالتزامن مع احتف�االت الربيع. ويضم 
األلب�وم الجدي�د 10 أغان�ي تعاون فيه�ا مع ع�دد كبير من 
الش�عراء والملحني�ن والموزعين منهم تامر حس�ين، أحمد 

الجندي، أسامة عبد الهادي، عادل واصف.
ه�ذا وصور ل�ؤي أغنية "بحبك" على طريق�ة الفيديو كليب 
تحت إدارة المخرج يانيس ديموليتساس وبدأت إذاعتها عبر 
أثير ش�بكات الراديو، فيما لم يس�تقر بعد على اختيار باقي 

األغاني التي سيقوم بتصويرها من هذا األلبوم.

حقيقة اعتزال جومانا مراد
 تناقل�ت بعض الصح�ف والمواقع اإللكترونية خب�راً عن اعتزال الفنانة الس�ورية جومانا مراد 
التمثي�ل، خاص�ًة م�ع غيابها الت�ام منذ عامي�ن، وتحدي�داً بعدما ش�اركت الراح�ل خالد صالح 
بطولة مسلس�ل »فرعون«، إال أن المنتج أحمد س�مير نفى ذلك، وأكد أن جومانا تستعد لتصوير 

مسلسلهما الجديد »أكاذيب حقيقية«.
 يذك�ر أن المسلس�ل ت�م تأجيله إلى حي�ن االنتهاء تماماً م�ن كتابته، ويدور ف�ي 60 حلقة، ولن 

يعرض في رمضان المقبل لئا يكون هناك أي تسّرع في تنفيذه.
 وكان البعض قد رّدد أن جومانا انسحبت من المسلسل بعد أخبار تم تداولها بأنها بديلة لممثلة 

أخرى، وهو ما نفاه أيضاً المنتج، مؤكداً أن جومانا كانت أول مرشحة للمسلسل.

شباب شارع املتنبي وشباب الزاجيل
 هن�اك الكثير م�ن الظواهر االيجابي�ة  والتي 
تقابلها ايضا االكثر من الظواهر الس�لبية في 
مجتمعنا العراقي الي�وم... ومن تلك الظواهر 
االيجابية ان هناك مجاميع من الش�باب ترتاد 
ش�ارع المتنب�ي في بغ�داد اي�ام الجمع  حيث 
الممارس�ات الت�ي تص�ب ف�ي خدم�ة وط�ن 
اس�مه العراق .. وذلك من خال تلك الفعاليات 

الثقافي�ة والوطني�ة ... ال�ى جان�ب كل تل�ك 
الممارس�ات الفنية وف�ي مقدمتها  المعارض 
الفني�ة المتنوعة والندوات الت�ي تدعوا لهدف 
م�ن االه�داف والتي تص�ب في بن�اء مجتمع 
س�وي بعيد كل البع�د عن الضياع والتش�رذم 
والتشتت ..وحس�نا تفعل الفضائيات في نقل 
تلك الوقائع نقا مباش�را او غير مباشر  .. الن 

المه�م ان ال تذه�ب مثل تلك الممارس�ات في 
مهب الريح .. وبهذا تكون  مثل تلك الفضائيات 
ومن خال عمله�ا االيجابي  كأنها تقوم بدور 
)الموثق( لمرحلة م�ن المراحل  الجديدة التي 

يشهدها العراق .. وخاصة العاصمة بغداد !!.
وفي مقابل ذلك هن�اك مجموعة من الظواهر 
الس�لبية والمدانة التي يمارسها الشباب وفي 

مقدمتها اللج�وء الى المقاهي والكازينوهات 
المض�رة ع�ن طري�ق  )المعس�ات(  لتن�اول 
)النارجيل�ة( التي باتت مزده�رة في مثل تلك 
المح�ال والمطاعم  وحتى مح�ات ودكاكين 
الباع�ة .. حي�ث ال تخلوا مثل تل�ك االمكنة من 
)النراجيل الشخصية( تلك )االفة( التي انتقلت 
ايض�ا ال�ى البيوت�ات العراقي�ة وام�ام انظار 

االطفال فلذات اكبادنا التي تمشي على االرض 
.. والت�ي م�ن المؤم�ل ان تنه�ج ذات النه�ج 
السلبي الذي بات الش�باب والكبار يمارسونه 
دون االحس�اس م�ن ان مثل تلك الممارس�ات 
الخاطئ�ة تخلق جيا ال صحيا .. وبالتالي جيا 
بعيدا كل البعد عن القيم والمباديء  االخاقية 

.!!

أمل حممد: أنا حامل هذا العام يف كل اعاميل

 4" الجدي�د  فيلمه�ا  ع�رض  جباع�ي  هي�ام  الفنان�ة  تترق�ب 
كوتشينه"والذي تشارك في بطولته مع عدد من النجوم ، مشيرة 
إلي أنه من المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.وتراهن 
هي�ام جباع�ي على دوره�ا في فيل�م "4 كوتش�ينة"الذي يعد 
التجربة الثانية لها في السينما المصرية بعد مشاركته في فيلم 
"مترو"مؤخ�را ، والذي كان بطاق�ة تعارف لها مع الجمهور 
المص�ري ، الفتة إل�ى أن تجربتها في الفيلمي�ن مختلفتين ، 
حيث تدور أحداث فيلم "مترو"في إطار التش�ويق ، في حين 

تدور أحداث فيلم "4 كوتش�ينة" في إطار اس�تعراضي الايت 
كوميدي.فيل�م "4 كوتش�ينة"تأليف ح�ازم متول�ي وإخ�راج 
محم�د جمال،وبطولة هي�ام جباعي،أوكا وأورتيجا وش�حتة 
كاريكا،م�روى ووليد منصور.كما تس�تعد هيام لخوض تجربة 

سينمائية جديدة تعتبرها مفاجأة من حيث الشكل والمضمون.

انضم�ت الفنانة الش�ابة إيناس علي إلى فريق عمل المسلس�ل الجديد »مريم«، 
ال�ذي تلع�ب بطولت�ه النجمة هيف�اء وهب�ي، والمق�رر عرضه خال 
الماراثون الرمضاني المقبل، وتستعد إيناس ألداء دورها خال الفترة 
المقبل�ة، حي�ث تم البدء في تصوير المسلس�ل في إح�دى الفيات في 
القاهرة. المسلس�ل يشارك في بطولته، إلى جانب هيفاء، خالد النبوي 
وريهام عبدالغفور وعمر الس�عيد، وهو من تأليف أيمن سامة وإخراج 

محمد علي.
 كما تعاقدت إيناس أيضاً على المش�اركة في المسلسل الجديد »كواليس 
الكوابيس«، وهو من 60 حلقة، ويش�ارك في بطولته ش�قيقتها ساندي 
وراندا البحيري وأحمد فؤاد س�ليم، ومن المقرر أن يتم تصويره بالكامل 

في اإلمارات.
 من جهة أخرى، تواصل إيناس تصوير مسلس�ل The Sister مع شقيقتها 
س�اندي، وه�و أول تجرب�ة مصرية ف�ي عالم تلفزي�ون الواق�ع للمخرج 

والمنتج أحمد السرساوي.

هيام جباعي تراهن عىل 4 كوتشينة

إيناس عيل بني شقيقتها وهيفاء وهبي



�صالح جبار خلفاوي

الف�رق بي�ن الم�رأة الحرة والس�اقطة 
ش�عرة .. يقال أن معاوية له مقولة في 
االمر .. قال : لو كانت بيني وبين الناس 
شعرة لما قطعتها .. أنتهى كالمه .. لكن 
حينم�ا راجعت حديث�ه .. وجدت الرجل 
قد قطع الش�عرة مع أمي�ر المؤمنين .. 

وهو كما نصطلح االن مسؤوله .. 
الأدري ه�ل صدق الرج�ل أم ال ..؟ ربما 
ولي�س  البس�طاء  الن�اس  كان يقص�د 
االم�راء .. وجه�ة نظ�ر .. الف�رق الذي 
أس�عى أليه ع�ن تل�ك الح�رة واالخرى 

المنحدرة من الحضيض .. 
ق�د تعال�ج مش�اكل االخري�ن بروية .. 
ويج�وز لنا أن نغلق بابنا أمام أي طارق 
.. بحث�اً عن الس�المة .. أثبتت لي االيام 
أن الم�رأة المنحط�ة .. لي�س تل�ك التي 

تسلم نفسها للغادي والرائح فقط .. 

بل أنها تم�ارس الرذيل�ة االخالقية في 
ن�وم الضمي�ر .. وتحب�ل من أخ�ر غير 
زوجها .. أحتم�ال أضعه الجل أن نصل 
ال�ى صيغ�ة مقبول�ة ف�ي التعري�ف .. 
ه�ل يكفي ه�ذا .. أم أن هن�اك جانب أو 

جوانب أخرى .. 
م�ن ترضع م�ن حلمة الرذيل�ة البد لها 
من تجس�يد معان�ي االنحط�اط .. هي 
كذلك .. رغم جمالها و أسنانها الناصعة 
.. ومالبس�ها الجميل�ة .. لكنه�ا خذلت 
ماتحت الُسرة .. لتنتفخ بطنها باالثم .. 
تشتاق الى كف تالعب جسدها الرشيق 
غي�ر اليد المعني�ة بهذا االم�ر .. أنها يد 
تأتي من خلف غيوم الش�بق المس�تعر 
في آتون االنحالل .. يعطيها االحساس 
بالقوة .. فيما هو عامل مضاف لتحديد 

معالم الرذيلة .. 
أش�م بي�ن س�اقيها أنح�راف .. م�ن أم 
تمارس العش�ق المحرم بلب�اس اليليق 
اال للصباي�ا .. لكنه�ا )االم ( عنوان أخر 

لممارس�ة أخ�رى .. تكش�ف ضحال�ة 
عوائ�ل تتس�تر بغالل�ة أنهمار الش�رف 

المزيف .. 
هو يمدهم بوهم التسلط لكنه مجوف .. 
هيكل منخور .. النه يمارس دور العمة 
أم ال�زوج .. التكترث لزنا زوجة أبنها .. 

حتى تستطيع أن تغطي عهرها .. 
الليل�ة لن يحضر من يق�ول لنا لو كانت 
بيني وبين .. ش�عرة م�ا قطعتها .. النه 

في االصل التوجد شعرة .. 
هناك أيحاء بوجود شعرة وهو أمر غير 
متحسس .. فالبناء مشروخ في عالقات 
قام�ت على ع�دم االصرار عل�ى االيفاء 
بااللتزامات .. قد تتكرر أدعية منحسرة 
بين نهدي�ن مكتنزين وحنجرة التحفظ 

سوى أهات الوسادة قبل النوم .. 
ل�ذا س�ابقى مصراً عل�ى أيج�اد الفرق 
بي�ن الحرة والس�اقطة .. س�أضع عدة 
أحتماالت ومن بينها هناك ربما ش�عرة 

..

روتخ�ر كوبالند ش�اعر وكاتب م�ن الطراز 
الفريد، أستاذ كرسي الدراسات النفسية في 
هولندا، ويعّد من أكثر الش�عراء الهولنديين 
ق�راءة، فلغته واقعية متقش�فة وقريبة من 
القارئ. أصدر ديوانه األول “بين الماش�ية” 
ع�ام 1966 حي�ث يس�تخدم المفارق�ة في 
قصائ�ده الت�ي كثي�را م�ا تكون ف�ي أماكن 
مألوف�ة وأوض�اع قريبة من حي�اة القارئ. 
حص�ل ف�ي الع�ام 1988 على جائ�زة أدبية 
مرموق�ة للغته الواضحة المكثفة التي تكاد 
أن تكون علمية، أصدر عام 2001 “الش�وق 
إل�ى الس�يجارة” وف�ي ع�ام 2008 “عندما 

شاهدت” وتوالت بعد ذلك إصداراته.
ترجمت نصوصه إلى الفرنس�ية واأللمانية 
واألنكليزي�ة وه�ا ه�ي اآلن مترجم�ة إل�ى 
العربي�ة بين يدي الق�ارئ العربي في كتاب 
بعن�وان “س�عادة خط�رة”، ص�ادر عن دار 
نش�ر ميزوبوتاميا في بغداد 2015، ترجمه 

الشاعر العراقي صالح حسن.
ولد الشاعر روتخر كوبالند في العام 1934 
ف�ي مدينة خروننكن ش�مال هولندا وتوفي 
ع�ام 2012، مخلفا إرثا علمي�ا وأدبيا كبيرا 
وهو عالم نفسي لكن شهرته كشاعر غطت 

على شهرته كعالم نفس.
ت: ص.ح

يس�تخدم ف�ي كثي�ر م�ن األحيان مش�اكل 
مرضاه النفس�ية في نصوص�ه، كما يظهر 
ذلك في المفارق�ات التي تحفل بها قصائده 
المبك�رة الت�ي تب�دو ألول وهل�ة بس�يطة، 
لك�ن ق�راءة متأني�ة لهذه النص�وص تظهر 
عمقها وطبيعة موضوعها المعقد في أغلب 

األحيان.

يس�تثمر كوبالند الطبيعة م�ن كل جوانبها 
وعالقتها باإلنس�ان والحيوان، ويربط ذلك 
دائم�ا بالمصير البش�ري من خ�الل تناوله 
ثيمة الم�وت البيولوجي والنفس�ي س�واء 
كان يتح�دث ع�ن اإلنس�ان أو الحي�وان أو 
النبات، ألن الطبيعة بالنس�بة إليه كّل واحٌد 
ال يتج�زأ، وغالبا م�ا يقل�ب األدوار ويجعل 
الح�وار ي�دور على ألس�نة الحيوان�ات. منذ 
ديوان�ه األول وحت�ى آخ�ر ديوان ص�ادر له 
بق�ي مخلص�ا للطبيع�ة بش�موليتها، وق�د 
يكون لعيشه في مدينة خروننكن بحقولها 
وغاباته�ا ومراعيها الجميل�ة أثر كبير على 
ذلك؛ فالمناظر الخالبة لهذه الحقول وكثرة 
الحيوانات المختلفة التي ترعى هناك تسحر 
الم�رء وتدعوه إل�ى تأملها، فه�ي تبدو مثل 

جنة فسيحة هادئة ال يعكر صفوها أحد.
يخصص كوبالند مساحات متساوية للنبات 
والحي�وان واإلنس�ان ف�ي نصوص�ه كم�ا 
ف�ي قصيدته الش�هيرة “الخس�ة الصغيرة” 
الت�ي أصبح�ت عنوانا لمجلة أدبية، واس�ما 
لمؤسس�ة تعنى بالترجمة، نظ�را لصعوبة 
ترجمة شعره المليء بالمشاعر المتناقضة 
والمتذبذبة. كما يخصص المس�احة نفسها 
للحي�وان خصوصا الكلب الذي يتماهى معه 
إلى درج�ة التطاب�ق، ويتبادل مع�ه األدوار 
بحي�ث يجعله يتحدث بالنياب�ة عنه كما في 
قصيدة “بورتريت مع كلب”. أما عن اإلنسان 
فهو ال يكتفي بوصف مشاعره الداخلية، بل 
يخصص ل�كل فئة عمري�ة نصوصا تتحدث 
عن هذه المشاعر، فهناك نصوص مخصصة 
لألطفال وأخ�رى للمراهقين ولمتوس�طي 
العمر وللشيخوخة، كما يحدث في نصوص 

“مغ�ادرة البن�ات” ون�ص “تح�ت ش�جرة 
التفاح” ونص “بال عنوان”.

ومع أنه طبيب نفس�ي فإنه لم يذكر مفردة 
الجن�ون في هذه النصوص ولو مرة واحدة، 
ألن�ه يعتب�ر أن الجن�ون هو م�رض مثل أّي 
مرض يصيب اإلنس�ان، لذلك يختار مفردات 
رقيق�ة وش�فافة لوصف ه�ؤالء المرضى، 
الذي�ن يش�فق عليهم، ألنهم ال ح�ّظ لهم، إذ 
أنه�م ولدوا بهذه العاهات كما هو الحال في 
نص “األحم�ق قرب النافذة”.يبقى أن نقول 
إن الش�اعر روتخر كوبالند هو من الشعراء 
المؤسس�ين للقصي�دة الحديثة في الش�عر 
الهولندي المعاصر، وقد أصدر أكثر من أحد 
عش�ر ديوانا ش�عريا وعددا م�ن المختارات 

الشعرية، وتحولت نصوصه إلى أفالم وإلى 
لوحات نحتية وجداريات في ش�وارع المدن 
الهولندي�ة واختي�ر أن يكون ش�اعرا لألمة 

الهولندية عام 2005.
قصائد مختارة للشاعر روتخر كوبالند

الخسة الصغيرة
أستطيع أن أحتمل كل شيء،/ منظر الحبوب 
العزل�ة/  الذاوي�ة،  األزه�ار  المتيبس�ة،/ 
وأستطيع أن أنظر إلى البطاطا وهي تقتلع/ 
م�ن الحقل دون أن يرف لي جفن،/ في مثل 

هذه األمور أكون صلبا حقا.
لك�ن أن أرى خس�ة صغي�رة ف�ي أيل�ول،/ 
زرع�ت للت�ّو، لم تنض�ج بعد/ ف�ي حاضنة 

رطبة، ال/.

إوز
ماذا كنت تعن�ي بقولك: عميق/ هذه الكلمة 
تعني ما أش�عر به اآلن: عميق./ هناك حشد 
من اإلوز يعبر السماء/ الثلجية الصافية في 
ديس�مبر/ هذا ما كنت أعني�ه انظر: إوز/ يا 
إله�ي ما أعلى أصواتهم الرفيعة/ هذا ألنهن 
يصرخن س�ويا/ كحظ أعم�ى/ نحن نعرف 
العمق ونس�ميه الس�ماء/ إنه شعور قديم، 
نوع م�ن الرقة/ أق�دم مني/ طيل�ة حياتي 
كنت أرى وأس�مع ه�ذا/ وعندما كنت طفال 
حلم�ت أن اإلوز/ يري�د أن يأخذن�ي مع�ه/ 

عرفت اآلن أنني يجب أن أنسى ذلك/.
مازلنا ننظر ونسمع

تحت شجرة التفاح/ وصلت البيت، الساعة 
الطق�س  يك�ون  وقلّم�ا  الثامن�ة  كان�ت/ 
معت�دال/ في مثل ه�ذا الوقت من الس�نة،/ 
مقعد الحديقة جاهز/ تحت شجرة التفاح/ 
جلس�ت متطلع�ا إلى الج�ار الذي/ م�ا زال 
يع�زق أرض الحديق�ة،/ اللي�ل انبث�ق م�ن 
األرض وض�وء/ ُم�زَرّق تدلّ�ى من ش�جرة 
التف�اح/ وببطء أصبحت أكث�ر جماال/ ِمن 
أن تكون كذلك حّق�ا،/ اختفى روتين النهار 
أمام رائح�ة/ التبن، هناك ُدم�ًى ملقاة على 
العش�ب/ وبعيدا في البي�ت ضحك األطفال 
في الحّم�ام/ يصل مكان جلوس�ي، تحت/ 
ش�جرة التف�اح/ ثّم س�معت أجنحة/ اإلوز 
في الس�ماء/ س�معت كيف تصبح/ هادئة 
أحده�م  ج�اء  الح�ظ  ولحس�ن  وفارغ�ة/ 
وجلس/ بجانبي، وتحدي�دا أنت الذي/ جاء 
بجانبي تحت/ ش�جرة التفاح ، هذا الدفء/ 

والقرب قلّما يحدث/ في مثل ُعمرينا/.

طارق عبود      

طالما ش�غل الن�ص الملتزم مس�احة نقاش 
في الميدان الثقاف�ي العربي. وهذا ما أعادت 
الكاتب�ة فاتن المر تس�ليط الض�وء عليه في 
الخي�ام«  الجدي�دة »حدثين�ي ع�ن  روايته�ا 

الصادرة حديًثا عن »دار اآلداب«.
تحمل الكاتبة س�راًجا من األمل، تطوف فوق 
ذاك�رة جي�ل عانى أقس�ى الظ�روف األمنية 
والسياس�ية ف�ي لبنان عل�ى م�دى أكثر من 
عقدين من القرن الماض�ي، وتوقظ ذكرياٍت 
من يوميات الحرب والمجتمع في تلك الفترة 
من الزمن. محاولة تش�كيل بؤرة أمل وضياء 
في العتمة الكبيرة التي أحاطت بنا وال زالت.

تدعونا سيميائية العنوان إلى رصد محموالت 
داللي�ة تجعله�ا حج�ر زاوي�ة ف�ي الرواي�ة. 
يحيلن�ا فعل )حدثيني( إل�ى ضميري المتكلم 
والمخاطب، وكأّنه يوطئ لحوار مباش�ر بين 

الشخصيتين الرئيستين )ماجدة الفتاة الصغيرة التي تريد تخزين الحكايات 
عن الخيام، من ذاكرة خالتها. ويرمز أيًضا إلى عملية القص والحكي، وهي 
قاعدة الس�رد ومعماره. باإلضافة إلى المحمول الداللي المكاني )الخيام(، 
ومنها يبدأ القص، وبها ينتهي بين زمنين، يحمل األول قمة المأساة والتيه 
والفجيعة، ويلتصق الثاني بلحظة تاريخية تحمل كل معاني الفخر والفرح 
واالنتص�ار. أوكل�ت الكاتب�ُة الس�رَد إلى غي�ر راٍو، لتأريخ يومي�ات الحرب 
وأحداثه�ا ومآس�يها. فينتق�ل من منطقة إل�ى أخرى. ومن زم�ن إلى آخر. 

متوقًفا عند المحطات األكثر أهمية في العقود الثالثة الماضية.
وم�ا حكايات الش�خصيات التي س�اقتها صاحب�ة )الخطايا الش�ائعة(، إال 
حكاي�ة كّل منا، س�يرة جيل عاش تفاصيل مش�ابهة لمحك�ي الرواية التي 
تمّثل تجربة س�ردية ترصد سيرة فتاتين جنوبيتين تعيشان ظروفاً مدّمرة. 
هن�اء، الفتاة الصحافية التي نجت من المجزرة االس�رائيلية، وماجدة، ابنة 
أخته�ا التي فق�دت أمها، وجّدتها قضت في المج�زرة. تتصّدى هناء لتربية 
الصغي�رة، وإخراجه�ا م�ن عقدة خوف الزمتها بس�بب المج�زرة. تعودان 
إل�ى الخي�ام المحتلة، ث�م تخرج هناء مرغم�ة بعد انفضاح أم�ر عملها مع 

المقاومة. ليعود الس�رد إلى ي�وم التحرير الكبير في أيار من 
العام 2000.تحيل المرجعية النصية للحكاية إلى تمجيد فعل 
المقاوم�ة والتكافل العائلي والمجتمعي في مواجهة الحرب 

الرواية  عل�ى واالحتالل.ينفت�ح محك�ي 
ثقافة المواجهة التي تشتغل نصًيا 
ضمن إطار س�ردي يمكن وصفه 
ب�� »س�ردية األرض واإلنس�ان« 
ألنه�ا تضعنا قبالة ن�ص روائي 
محك�وم ف�ي بنائ�ه بمرجعي�ة 
المس�لوبة، واإلنس�ان  األرض 
اس�تردادها  عل�ى  المص�ّر 
كافة..تخرجن�ا  بالوس�ائل 
األنثوية  النمطية  الرواية من 
والمعنَّفة  المقهورة  النصّية 
األنث�ى  إل�ى  والمهزوم�ة، 
الفاعلة المقاِومة واألسيرة 
والمثقفة والمنتصرة.تقرأ 
الحكاية فتعيشها، وكأنك 
معه�ا،  تتفاع�ل  ش�خصياتها،  إح�دى 
فتنس�لخ عن زمنك الحالي، بكل ما فيه 
من ترٍف واس�تهالك وميوعة، لتغرف 
الكاتبة م�ن تاريخ يطف�ح بالعذابات 
والتش�ّبث  والخ�وف،  والحرم�ان 
معّط�ر  تاري�خ  ولكن�ه  ب�األرض، 
بالعزة والعنف�وان والنصر، يفيض 

بالتضحي�ة والمبادئ واإلنس�انية.
الحكاي�ة  ش�خصيات  ش�ّكلت 
لوحة فسيفس�ائية عن مكّونات 
المجتم�ع اللبنان�ي ف�ي حقب�ة 
الحرب واالجتياحي�ن، تصّدرها 
المقاوم بفتياته وفتيانه  الجيل 

بمختل�ف  والعم�الء  وش�بابه، 
ألوانه�م ودناءتهم وجهلهم. واإلس�رائيلي بحقده 

وجنونه وغطرسته، فيستحضر الراوي أسماًء ُحفرت في الذاكرة الجمعية 
لجي�ل عايش يوميات االحتالل والمقاومة. )راغب حرب، خالد علوان، نزيه 
القبرصلي( وغيرهم. وتحّولت أس�ماء المولودي�ن الجدد، وجًها من وجوه 
المقاومة وثقافتها.نقع في الرواية على غير منظور، لكن رؤية الراوي تبقى 
مهيمنة على السرد، رؤية تحمل عبق الثورة على الواقع المهزوم 
والتطلّع إلى المستقبل الواعد.تسأل راغدة، 
س�ؤااًل  الجامعي�ة،  الطالب�ة 
مفصلًي�ا يكاد يك�ون مركزًيا 
عن ق�درة الجنوبيين الخارقة 
على الصم�ود والمواجهة بعد 
معاناته�ا المتك�ررة على معبر 
»بات�ر جزي�ن«: )هل يس�تأهل 
الس�كن ف�ي قران�ا وبيوتن�ا كّل 
١٣٦تدع�و  ص.  اإلذالل؟(  ه�ذا 
ه�ذه الرواي�ة المتلقي إل�ى رحلة 
طفولتن�ا  زم�ن  الزم�ن،  عب�ر 
المجروح�ة، ومراهقتنا المأزومة، 
وشبابنا الذي وَضَعَنا والوطن أمام 
مسؤولياتنا الجس�يمة على مفترق 
ليس�ت  )الي�وم،  مصي�ري وخطي�ر 
حياتن�ا الفردية هي وحده�ا مهّددة، 
بل وجودنا كوط�ن، كذاكرة، كتاريخ( 
ص. ٦٤.ولك�ن ل�م ت�دع الكاتب�ة هذه 
المش�هدية القاس�ية لتس�تفرد بنا، بل 
ساقت شواهد وأحداًثا وتفاصيل المست 
المساحة الجميلة في ذاكرتنا، ولو كانت 
قليلة، ولكنها كانت كفيلة بجعلنا نبتسم، 

ونتفاعل ونحّن إلى ذلك الزمن. 
متّوج�ة الس�رد بالمش�هد الخاتم�ة الذي 
س�يبقى عالًق�ا ف�ي قل�وب اللبنانيين وكل 
من رآه. مش�هد األيدي الممت�دة من زنازين 
القه�ر في معتقل الخي�ام، إلى فضاء الحرية 

والكرامة.    

الشعرة .. 

الشاعر اهلولندي روختر كوبالند عاش سعادة خطرة

»حدثيني عن اخليام« لفاتن املر رسدية األرض واإلنسان
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نزهة اهلارب ومشيئة الغريب
 

ع�ن “الدار العربي�ة للعلوم ناش�رون”، ببي�روت، صدر كتاب 
بعن�وان “نزهة الهارب ومش�يئة الغريب”، للكاتب والش�اعر 
السعودي علي سّباع.في الكتاب نصوص سردية مدلولها ليس 
واضحا للقارئ العادي، لذلك فهي تس�تلزم جهدا في القراءة، 
وجهدا في التفسير سوف يدفع بالمتلقي إلى دهشة شعورية 
تتطل�ب بنية ذهني�ة عميقة كلم�ا مر على ن�ص من نصوص 
المجموع�ة الت�ي تنوع�ت ما بي�ن ثقاف�ة المؤل�ف الخاصة، 
والتجرب�ة اإلنس�انية، والتجرب�ة األدبية، والح�دث الواقعي، 
والخيال المطلق، وبالتالي البحث في الجمال الذي هو توق إلى 
االتص�ال بالعالم المثالي.من عناوي�ن النصوص الواردة: تورد 
أثرك، في س�رد السر، في سرد المسرح، في سرد اللحظة، في 

سرد الكذبة، في سرد الكتابة وغيرها من العناوين.

عباس حممود العقاد املقاالت النادرة
 

ص�در كتاب جديد بعنوان "عباس محمود العقاد المق�االت النادرة بحوثه ومحاضراته في مجمع 
اللغة العربية"، جمع وتقديم ودراس�ة للباحث صالح حس�ن رشيد عن دار "البشائر" في بيروت، 
ومركز فهد بن محمد بن نايف الدبوس للتراث األدبي في الكويت.ومن موضوعات الكتاب: موقف 
األدب العرب�ي م�ن اآلداب األجنبية في القديم والحديث، واالتجاه�ات الحديثة في األدب العربي، 
وأغراض البحوث في الفصحى والعامية، وأمال من اللهجات العامية، والشعر العربي والمذاهب 
الغربية الحديثة، والس�يمية، والزمن في اللغة العربية، وكلم�ات عربية بين الحقيقة والمجاز، 
وكلمة الش�عر، ومسابقة الش�عر، ونقد ديوان )من وحي المرأة( للشاعر عبد الرحمن صدقي، 
ونقد ديوان )أنت أنت( للشاعر محمد علي الحوماني، وفي استقبال األديب إبراهيم عبد القادر 
المازني، وفي اس�تقبال الش�اعر عزيز أباظة، وفي اس�تقبال العراقي محمد رضا الش�بيبي، 
وتأبي�ن المازني، وتأبي�ن أحمد حافظ عوض، ورث�اء العالّمة حاييم ناح�وم رئيس الطائفة 
اليهودي�ة في مص�ر وعضو المجمع، ورثاء اإلمام أحمد حمروش- ش�يخ األزهر الش�ريف، 
وردود العقاد وتعقيباته، ك�رده على اقتراح عبد العزيز فهمي اتخاذ الحروف الالتينية لرسم 

الكتابة العربية.

تبت يد االعراب 
حممد�صني�صل الربيعي

  البد للشاعر والكاتب ان يكون له موقفا مما يجري في 
ترتيب الخارطة الشرق اوسطية الجديدة وتغيير لالنظمة 
السياسية..ان امريكا تعي لعبة القرابين الجديدة وكالعادة 
تسلخ جلودنا بيد االعراب الذين مردهم النفاق حتى انزل 

الله بهم سورة ) براءة(
تبت يد االعراب

ادهشني صوت اللون 
وجوه تدخل منازل قمر

احساس البحر بالخسوف جريمة طبيعية السند لها
شرفة مساء في مزاج سيء

سماء لها حوافر من الخوف تتكسر ورق مخطوطة
ارض تتسارع تجاعيدها في نمو نتوءات مهملة 

رازقية لم تنجب بياضا بعد انقالب الفصول على الربيع
خوف ان تلبسها اجساد لم تلد بعد

***
في حدود معرفتي

اكفان الشعراء مشانق زرقاء
ال تلد اال في حدود 

لوك انفاسها
قتادة منحرف 

***
لم يرو حكاية المدينة مع زبر الحديد بسند صحيح 

فاطلق نداءه االول :
ايها الجالسون على حدود اصابعي

ال تجعلوا سقاية الحاج
مدخال لغيمة تسقى من فجر دعائها 

كان هذا عنوان آخر رواية كتبها )صالح خلفاوي( 
ملوك تقمطها اكفان نسجتها دودة 

ستأكل المزيد 
تسقى من عنق ابريق خمر 

تميمة لثم خلخال الغلب مساحة الساقين
***

من يشتري
قرط االنبياء في مزاد الله

تحت رحمة ضربات مطرقة
لقلقة لسان ريح

تسمع صوت امتعتي
تحدث صريرا في اذن الكائنات 

ورقة ساق عابرة سبيل مثلي
***

اي جنة بيننا مساحتها تحرير رقبة ! ؟
فقراء نمد السنة النفاق خبزا

كبيرهم فعلها في جيوب فارغة
نمسك مفاتيح الشمس على شاكلة قراءة المكان

هراء ياكل كل مقترحات الكآبة
قبل مسير سحابة تفترش لحاف اذني 

نكتب على مزاحنا قبل الحلول 
قبل ان تلد الرزايا في معاصم امهاتنا

جاذبية قيدها
هذا قلب نحلة

تهدي فاسها لعزرائيل وهو يقلب 
اوراق شجر محترق 
امزجة فراغ بهيمي

***
اما كان جوال فرقة ) 55( يعد صولة

على حدود ذلك البعير االمن
قرب اطباق السماء التي ستلد توأمين 

انا وانت 
اسبقية وجود.... وانت تسميه حزم

***
ايها الجالسون في غرفة عقلي

من دعاكم لحفل زفاف 
اخر فكرة

لبست ثوب ذلها
كيف اخترقتم دفاعات الذاكرة

انى لكم فخاخ ظالم الختراق ضوء القمر
من فراغ جوف فوضاي يجدني امامه 
مسرح دمى لبيع ما تحتاجه االفكار 

نسبة عالية من الكلسترول المعتق
تلك المرحلة

لفيف رجال يخرجون من خاصرتي سيسبقون الزمن 
بسرعة االنتماء
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انتزع حقوق العراق من ال�صركات النفطية االحتكارية !!

امحد خمتار بابان.. آخر رئيس وزراء يف العهد امللكي

        اعداد : د . هادي حسن عليوي

كنُت م�ا أزال في مرحل�ة الدراس�ة الثانوية .. بعد 
دخوله�م بمدة أعاد االنكليز فتح مدرس�ة الحقوق 
الت�ي أسس�ها العثماني�ون قب�ل الح�رب العالمية 
األول�ى ،وبع�د إج�راء امتح�ان خ�اص ، قبلُت في 
مدرسة الحقوق التي تغير اسمها إلى كلية الحقوق 

وتخرجت منها العام 1923( .. 
أعماله ونشاطاته :

لم�ا وصل األمير فيصل إلى بغداد كان أحمد مختار 
باب�ان م�ا أزال طالبا ف�ي الحقوق ، وبع�د تتويجه 
ف�ي الثالث والعش�رين م�ن آب العام 1921 أس�س 
الديوان الملكي ،وعين رستم حيدر رئيسا للديوان، 
وق�د اختار عدد من الش�باب ليعملوا كتاباً معه في 
الديوان ، فكان أحمد مختار احدهم ، وأكمل دراسته 
في الحق�وق ، وهو كاتب في البالط الملكي ، الذي 
بقًي فيه حتى العام 1926 وخرج منه وهو بدرجة 

مالحظ ..
الوظائف التي شغلها :

� كاتب�ا ف�ي وزارة العدلي�ة فموظفا ف�ي الديوان 
الملكي .. 

� حاكما مدنيا في الموصل ثم في وظائف قضائية 
مختلفة .. 

� متصرفا للواء كربالء .. 
� تولى بعد ذلك حقائب وزارية منذ العام 1942.. 

� انتخب نائبا مرتين 1943 .. 
� نائباً لرئيس الوزراء العام 1953 ..

� عضوا بمجلس األعيان  العام 1954 ..
� رئي�س وزراء ف�ي العه�د الملكي )19 أي�ار � 14 

تموز 1958( أي إن وزارته عاشت 45 يوما .. 
بابان .. القاضي :

يق�ول احمد مخت�ار بابان : منذ الع�ام 1926 بدأُت 
أمارس اختصاصي حيث دخلت س�لك القضاء فقد 
عين�ُت في تلك الس�نة قاضي�ا مدنيا ف�ي الموصل 
ودرجت في س�لك القضاء ، فش�غلُت عدة مناصب 
قضائي�ة ، ففي العام 1928 أصبحُت حاكما منفردا 
ف�ي الكوت ومن ث�م حاكما أوال للصل�ح في بغداد 
منذ عام 1931، بعد ثالث سنوات عينٌت مدعيا عاما 
فمفتشا عدليا في العاصمة بغداد وفي مطلع العام 
1936 نقلت إلى البصرة حيث ش�غلت منصب نائب 
رئي�س محاكمها بع�د أن كنُت حاكم ج�زاء فيها ، 
وقب�ل أن انهي العام االول من خدماتي هناك عينُت 
نائب�ا لرئيس محكمة ب�داءة بغ�داد ، فمدعيا عاما 
ف�ي وزارة العدلي�ة في العام 1937 ، وفي تش�رين 
االول من السنة ذاتها عينُت مرة أخرى نائبا لرئيس 
محكم�ة ب�داءة البصرة ، وف�ي غضون الس�نوات 
الثالث التالية ش�غلُت منص�ب نائب رئيس محكمة 
بداءة الموصل ورئي�س المنطقة العدلية في الحلة 

ورئيس االدعاء العام في بغداد .. 
بابان .. اإلداري :

 ب�دأ بابان مرحلة جديدة في حياته الوظيفية حيث 
انتقلت إلى خارج س�لك القضاء حين عين متصرفا 
)محافظ�ا( لل�واء كربالء ي�وم الثامن م�ن كانون 
األول العام 1941 ، وفي أواس�ط العام 1942 نقلت 
إلى وزارة المالية ، وعيُن مديرا عاما للتموين الذي 
كان يعد منصبا خطيرا في ظروف الحرب العالمية 

األولى ..
نشاطه السياسي :

يق�ول باب�ان : ال أنك�ر إن انتمائي إلى أس�رة بابان 
الكردي�ة كان له دوره في اختي�اري وزيراً أكثر من 
مرة ، أما تمثيل المنطقة ككردي أو ممثال للمنطقة 
، فاني أتكلم الحقيقة وأقول من المحتمل وصادف 
م�رة أن ذكر مثل هذا ال�كالم أمامي إذ قيل يجب أن 
يكون الوزراء من المنطقة نفس�ها ألنهم يعرفون 
أحواله�ا ، وفع�ال أنني ل�م افقد صلت�ي بالمنطقة 
فأنني ل�م أكن بالحك�م بينم�ا كان يزورني رئيس 
عش�يرة بش�در ، وهي من اقوى العشائر الكردية ، 
وكذلك الش�يخ محمود والد الوزير بابا علي ، وهو 

رجل يتمتع بنفوذ كبير في المنطقة ..
لم اش�تغل في السياس�ة في بداية حياتي وما كنُت 
أح�ب الحياة السياس�ة ولم انتم إل�ى األحزاب ولم 
تك�ن الحياة الحزبية ناجحة عندن�ا ،مع العلم إنني 
كنُت ش�خصيا أميل إلى وج�ود األحزاب في العراق 
ولما كنت اعتبر عمل الوزارة في صلب السياسة لذا 
ل�م أكن مياال في البداية أن أك�ون وزيرا ، وفاتحت 
ن�وري الس�عيد ح�ول الموض�وع إذ س�ألته لماذا 
تختاروني وزيرا وأنا لم اش�تغل في السياس�ة وال 
أحبذه�ا فيما عملت في القضاء وكنت ناجحا فيه؟ 
فق�ال لي : أنني أيضا أتيُت إلى الوزارة من الوظيفة 
، فق�د كن�ُت رئيس�ا ألركان الجيش قبل أن أتس�لم 

الوزارة ..
وهك�ذا أقنعن�ي ن�وري الس�عيد بقب�ول المنصب 
ال�وزاري على أس�اس إنني مؤهل له وبوس�عي أن 
اخ�دم بلدي م�ن خالله ، تقل�دُت مناص�ب وزارية 
مهمة ، فقدت عهدت إلي حقيبة العدلية أربع مرات 
.. اس�توزرُت أول مرة ف�ي العام 1942 وذلك ضمن 
الوزارة السعيديه الس�ابعة التي تألفت يوم الثامن 
والعش�رين من تش�رين األول من السنة المذكورة 
، وبقي�ُت في الحكم حتى الخامس والعش�رين من 
كان�ون األول في الس�نة التالية ، وعه�دت إلي في 
البداية حقيب�ة وزارة الش�ؤون االجتماعية ، ومن 
ث�م نقل�ُت إل�ى وزارة المواصالت واألش�غال على 
اثر اس�تقالة وزيرها بالوكالة الس�يد عبد المهدي 
المنتفك�ي ال�ذي كان وزيرا لالقتص�اد أيضا ، وقد 

اعفي من وزارتيه بتاريخ الرابع عش�ر من تشرين 
الثاني العام 1942 بسبب خالف مع رئيس الوزراء 

نوري السعيد ..
وفي عه�د وزارة علي جودت األيوب�ي الثالثة التي 
تألفت في العشرين من حزيران 1957 أصبح بابان 
وزي�را للدفاع ووزيرا للمع�ارف وكالة ،كما عهدت 
إلي�ه حقيبتي الش�ؤون االجتماعي�ة والمواصالت 
واألشغال ، وذلك بحكم اختصاصي وعملي الطويل 
في القضاء وقد عملُت بكل جهودي لتطوير القضاء 

العراقي ..
حياته البرلمانية :

كان�ت مش�اركتي في الحي�اة البرلماني�ة محدودة 
فق�د دخلت مجل�س النواب مرتين األول�ى في آذار 
1943 والثاني�ة في تش�رين األول 1943 وفي آذار 
1954 عينُت عضوا في مجلس األعيان وقد جمعُت 
مدة م�ن الزمن بين عضوية مجلس األعيان ونيابة 
رئي�س ال�وزراء .. أدي�ُت دوراً اكب�ر م�ن ذل�ك في 
الديوان الملكي ،فقد تم اختياري رئيسا للديوان في 
حزي�ران العام 1946 وقد وج�دُت الوضع على غير 
م�ا كان عليه في أيام المل�ك فيصل األول ، ففتحت 
المجال لكل األحزاب على اختالف ميولها لالتصال 
بالبالد وزيارة األمير عبد اإلله ، فعندما كان صالح 
جبر معارضاً لسياس�ة نوري السعيد كان يلقى في 
البالط العناية نفس�ها التي يلقاه�ا رئيس الوزراء 

القائم نوري السعيد .. 
ومهم�ا يكن من أمر فإنن�ي اعتقد باني نجحُت في 
مهمت�ي رئيس�اً للدي�وان الملكي ‘ويدل�ل على ذلك 
اختياري ثانية إلش�غال المنصب نفسه في نيسان 

العام 1953 بعد أن خرجُت من الديوان قبل ذلك على 
اثر إس�تيزاري ، وال ش�ك في إن أس�لوب عملي في 
الدي�وان الملكي كان من بي�ن العوامل التي أهلتني 
ك�ي أرش�ح أكثر من م�رة لمنصب رئي�س الوزراء 
.. ويق�ول الم�ؤرخ عبد الرزاق الحس�ني في كتابه 
تاريخ ال�وزارات العراقية إن مختار بابان كلف منذ 
الع�ام 1948 لرئاس�ة ال�وزراء مرتي�ن ، ويبدو إن 
اعتذاره يعود لقوميته لئال تتهم الحكومة بالكردية 
مثلما اتهم�ت وزارة حكمت س�ليمان العام 1937 

التركماني األصل بالطورانية ..
رئاسته للوزراء :

لما تم تش�كيل االتحاد العرب�ي بين العراق واألردن 
في ش�باط 1958 تق�رر تأليف وزارة له�ذا االتحاد 
وطبيعي�ا وزارة أخ�رى ل�كل م�ن األردن والعراق 
وبالنس�بة للع�راق فعهد إل�ى احمد مخت�ار بابان 
تشكيل وزارته لتخلف وزارة نوري السعيد الرابعة 
عش�رة والذي كلف لتش�كيل وزارة االتحاد العربي 
وهكذا ش�كل بابان وزارته األولى واألخيرة خالية 
م�ن وزارت�ي الخارجي�ة والدف�اع باعتبارهما من 
اختصاص االتحاد ، وذلك في التاس�ع عشر من أيار 

.. 1958
منهاج وزارته :

أكد بابان إن وزارته ستضاعف جهدها في االستمرار 
في ترفيه الش�عب في معاش�ه وس�كناه وتوسيع 
مناط�ق اإلعمار ومراقبة س�ير األعم�ال في دوائر 
الحكومة وتس�هيل مراجع�ات الناس له�ا وانجاز 
قضاياهم والعمل على احت�رام القوانين واألنظمة 
وحس�ن تطبيقها، واحت�رام المواثيق والعهود مع 

دول العالم، وكس�ب رضا الشعب وتقديم الخدمات 
والتعلي�م الش�امل .. وكان بابان أكثر المس�ؤولين 
الكب�ار اطالعا على ما يختلج ف�ي أفكار الناس من 
شعور بالمرارة التي جاء بها رؤساء الوزراء الذين 
س�بقوه ،مما جعلُه يعتقد إن الرأي العام س�يوليه 
الثقة التامة وسيردم الخندق العميق بين الحكومة 
والشعب ..  لكن المدير العام لألمن بدد هذه الظنون 
بتقريره الخاص والمؤرخ في 24 أيار 1958 والذي 
جاء في�ه: إن الناس أصبحوا يعتق�دون إن معجزة 

جديدة لن تخلق لألسباب اآلتية:
-1 تأثي�ر م�ا تذيع�ه محط�ات اإلذاع�ة المناهضة 
)إذاع�ات مصر وس�وريا( بدليل مي�ول الناس إلى 

االستشهاد بما تقوله هذه اإلذاعات ..
-2 االعتقاد الس�ائد بين مختلف الطبقات الشعبية 
ب�ان الحكوم�ات المتعاقب�ة ق�د أهمل�ت العناي�ة 
بالجماهير ومس�تقبلها.. وفي مقدم�ة ذلك اتخاذ 
التدابير التي تحش�د من جش�ع المالكين وبخاصة 
في ما يتعلق بأس�عار المواد الغذائي�ة واإليجارات 

وتوزيع العدل بين الناس ..
-3 تذمر الجماهير من األحاديث الجافة التي تذيعها 
إذاع�ة بغداد كل يوم بعد نش�رة األخب�ار وعزوفها 

عن سماعها ..
-4 موقف الحكومة من القضايا القومية وبخاصة 
أحداث لبنان وتحيزها الى كميل ش�معون وأعوانه 

وتحديها الشعور القومي ..
تعديل امتياز النفط :

لم�ا عدل�ت الحكوم�ة العراقية امتيازات ش�ركات 
النفط العاملة في العراق على أساس المناصفة في 
األرباح اش�ترطت على هذه الش�ركات أن تزيد في 
حصة العراق من ه�ذه األرباح إذا ما حصلت الدول 
المجاورة على زيادة م�ن أرباحها من نفطها ولما 
كانت بعض الدول قد حصلت على مثل هذه الزيادة 
فع�ال، طالب�ت وزارة باب�ان به�ذا الش�رط وكذلك 
تصفية بعض الحس�ابات الموقوف�ة وأمور أخرى 
وف�ي اثر ذلك التقى وفد ش�ركات النفط مع رئيس 
ال�وزراء احمد مختار بابان ومم�ا جاء في حديثه: 
"ليس من المروءة أن يكون الضخ في الكويت أعلى 
منه في العراق ف�ي حين نفوس الكويت ال يتجاوز 
ربع المليون نس�مة في حين نف�وس العراق زهاء 

سبعة ماليين"، وطالب بابان بأمرين:-
-1 زيادة الضخ لتامين موارد كافية للبالد ..

-2 التنازل عن األراضي غير المس�تثمرة للحكومة 
..

وأعل�ن ممثل�و الش�ركات موافقته�م عل�ى هذين 
الش�رطين إذا أعط�ت الحكوم�ة العراقية األراضي 
المتنازل عنها إلى الشركات النفطية االنكليزية فرد 
رئي�س الوزراء: )إنها تعلن بصورة عالمية وتعطى 
لم�ن يتق�دم بأفضل الش�روط وتفضل الش�ركات 
البريطاني�ة عل�ى غيره�ا ، إذا تس�اوت العروض( 
وعل�ى ذل�ك تم�ت المفاوض�ات التي توصل�ت إلى 

النتائج اآلتية:
-1 طلب�ت الحكومة م�ن الش�ركات أن تتخلى عن 
جمي�ع األراض�ي المش�مولة باالمتي�از والتي هي 
غير مس�تثمرة حالي�ا ، وتمت الموافق�ة على ذلك 
وسيش�رع الجانب�ان بوض�ع الخط�ة التي س�يتم 

بموجبها التخلي عن هذه األراضي ..
-2 مضاعف�ة اإلنتاج الحال�ي للنفط العراقي خالل 
مدة ال تتجاوز العام 1961 وزيادة اإلنتاج بعد العام 
1961 بم�ا يتناس�ب والقابلي�ة اإلنتاجي�ة لحقول 
الع�راق النفطية ، وما تصدره البلدان المجاورة من 

كميات لئال يتخلف العراق عن اللحاق بها ..
-3 حل الخالفات مع الشركات ومن ضمنها حسابات 
تكاليف اإلنتاج للس�نوات الثالث الماضية.. لكن لم 
يمض ش�هر على هذا االتف�اق حتى قامت ثورة 14 
تم�وز 1958 ، وانقلبت الش�ركات النفطية العاملة 
ف�ي العراق على ه�ذا االتف�اق .. لتب�دأ مفاوضات 
جديدة أدت إلى صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 
التي تضمن هذه النقاط وأخرى غيرها!! ليتم أيضا 
إس�قاط حكومة عب�د الكريم قاس�م .. فهل كانت 
الش�ركات النفطية األجنبية في الع�راق وراء هذه 

االنقالبات؟!!.

الموقف الوضع في لبنان :
حاول الرئيس اللبناني كميل شمعون تعديل الدستور 
بما يسوغ له تجديد رئاسته بعد العام 1958 فاندلعت 
التظاه�رات ضد كميل ش�معون وعمل�ت كل لبنان 
لتتحول إلى نزاع مس�لح بين المعارضة والحكومة 
اللبناني�ة بعد تدخ�ل الجمهورية العربي�ة المتحدة 
بإرسال المساعدات والسالح للمعارضة فيما دخل 
العراق بدعم أمريكي إلرسال السالح والمساعدات 
للحكوم�ة اللبنانية وق�د أثبتت محاكم�ات أقطاب 
النظ�ام الملكي في محكمة الش�عب بعد قيام ثورة 
14 تم�وز 1958 تورط الع�راق بذلك وكان معروفا 
لدى الساسة العراقيين إن قطعات الجيش العراقي 
الت�ي كانت ف�ي طريقها إلى األردن ليل�ة 13 تموز 
1958 لدع�م النظام األردن�ي كان يقصد نقلها جوا 
م�ن األردن إلى لبنان للمش�اركة في قمع انتفاضة 
الش�عب اللبنان�ي وتدعي�م س�لطة الرئي�س كميل 
ش�معون وإذا بهذه القطعات تدخل بغداد وتسقط 
النظام الملك�ي ووزارة احمد مخت�ار بابان وقيام 

الثورة في 14 تموز 1958..
وقد ذكر احمد مختار بابان في إفادته أمام المحكمة 
العسكرية الخاصة في 14 تشرين االول 1958 بأنه 
قد قرر االس�تقالة من منصبه في الرابع عش�ر من 
تم�وز )يوم الثورة( وانه أص�ر على أن تكون نيابة 
األمي�ر عبد اإلله عن الملك فيصل الثاني عند س�فر 
األخير إلى اس�طنبول في صباح ذلك اليوم المذكور 
تش�مل في جملة ما تش�مله قبول استقالة الوزارة 
وهو ما جرت العادة من قبل أن تكون النيابة خالية 

من هذا الحق فأجيب إلى طلبه .. 
أم�ا أس�باب تصمي�م باب�ان عل�ى االس�تقالة فهو 
الخالف الذي حصل بينه وبين نوري السعيد )رئيس 
وزراء االتحاد العربي( فقد كان رأي نوري الس�عيد 
أن تنقل الكمارك والبن�ك المركزي العراقي ودوائر 
عراقي�ة محضة ال عالقة له�ا بحكومة االتحاد وال 
يج�وز نقلها بصورة من الص�ور وكان وزير مالية 
االتحاد عبد الكريم االزري قلما يتصل بوزير مالية 
العراق الدكتور نديم الباجه جي أو يستمع إلى آرائه 
وقد تألفت لجنة مش�تركة للتوفي�ق بين الطرفين 
لكن جهودها باءت بالفش�ل فقرر بابان االستقالة 
من منصبه وتح�ت موافقة الجهات العليا المبدئية 
على ذلك .. لكن األمور س�ارت بغير ما تشتهي فقد 
قامت الثورة في ذلك اليوم وسقطت حكومة احمد 
مختار بابان وسجن وبقي في السجن حتى الذكرى 

الثالثة لثورة 14 تموز 1958.
بابان وثورة 14 تموز :

قب�ل قيام ثورة 14 تموز عام 1958 بش�هر تس�لم 
احمد مختار بابان أول إشارة تحذير لحدوث انقالب 
ض�د الحك�م حيث يقول األس�تاذ نجي�ب بابان في 
حديثه المنشور في كتاب احمد فوزي )شخصيات 
وتواقيع( انه التق�ى احمد مختار بابان في بيروت 
ف�ي حزيران عام 1974 وقال له األخير إن الس�فير 
البريطان�ي ف�ي العراق مايكل رايت ق�د اخبره قبل 
ش�هر من ثورة 14 تم�وز ع�ام 1958 وكان بابان 
رئيس�ا للوزراء بان األوضاع في العراق سيئة جدا 
وان�ه يجب أن يخبر األمير عبد اإلله بذلك وانه يجب 
أن تتغي�ر األمور إلى األحس�ن ، لك�ن األمور كانت 
تس�ير أس�رع من قي�ام اإلص�الح من قب�ل النظام 

الملكي ..
وعند قيام الثورة يقول احمد مختار بابان: اتصلت 
ف�ي نفس يوم الثورة بس�يادة الزعي�م عبد الكريم 
قاس�م قائد الثورة هاتفيا ف�ي وزارة الدفاع ألقدم 
نفسي له لكنني لم افلح في االتصال به كما اتصلت 
بالس�يد احم�د صال�ح العبدلي الذي أصبح رئيس�ا 
ألركان الجي�ش والحاك�م العس�كري الع�ام أيضا 
ف�ي وزارة الدفاع وفي بيته فلم اس�تطع ويبدو إن 
االتص�االت قد تم قطعها في بغ�داد من قبل الثوار. 
وعندما علمت ليلة 16 تم�وز باني مطلوب اتصلت 
ب�وزارة الدفاع هاتفيا وقابلن�ي الزعيم عبد الكريم 
قاس�م اس�تقباال حس�نا وج�رى توقيف�ي وخالل 
اليومين الس�ابقين لتوقيفي كنت أسير في شوارع 

بغداد بسيارتي ..
محاكمته :

ف�ي 17 / 10 / 1958 وقف في قفص االتهام أمام 
المحكم�ة العس�كرية العلي�ا )محكمة الش�عب( ، 
وف�ي 19 / 11 / 1958 حكم عليه باإلعدام ش�نقاً 
حتى الم�وت ،وبعد إصدار الحكم اس�تطاعت ابنته 
)س�راب( ووالدتها من مقابلة الزعي�م عبد الكريم 
قاس�م وطلبتا منه العفو عنه وإخالء س�بيله، وقد 
لّب�ى عب�د الكريم طلبهم�ا وأطلق س�راحه في 15 
تموز الع�ام 1961، مع بقية أقطاب النظام الملكي 
المحكومي�ن ،فقصد بيروت وعاش فيها لس�نوات 

،ثم عاد إلى بغداد العام1975.. 
وفاته :

ف�ي العام 1969 أصيب أحمد مخت�ار بابان بجلطة 
دموية لكنه نجا منها ،كما أصيب بهبوط في القلب 
، وف�ي ضح�ى يوم الس�بت المصادف 24 تش�رين 
األول الع�ام 1976 توف�ي أحم�د مخت�ار بابان في 
أوتيل كنغ ه�وف في مدينة بون بألمانيا االتحادية 
،ودف�ن في مقبرة خاصة بميونخ يوم 24 تش�رين 

األول 1976 بناء على وصيته .. 
وكان قب�ل يوم واحد من وفاته ق�د طلب من ابنته 
سراب أن تعمل له )تبسي باذنجان( ألنه يشتهي أن 
ي�أكل هذه األكلة المفضلة لديه فعملت له ابنته تلك 
األكل�ة وجاءت بها إلى األوتيل الذي يقيم فيه، لكن 
القدر أدركه فمات قبل أن يتناول أكلته المفضلة ..

 )كان أبي له من العمر خمس س���نوات لما أتى إلى بغداد ،ونش���أنا في بغداد ال نتكلم الكردية 
جيدا ،ولدُت العام 1901 ودرس���ُت الثانوية في بغداد ،ثم درس���ُت الحقوق في بغداد ، وكان 
أول توظيفي في العدلية .. كانت دراس���تي للغة التركية مبكرة ، فقد كنا آنذاك تحت الحكم 

العثماني ، وعندما سقطت بغداد العام 1917 وغدت تحت سيطرة البريطانيين ، 

نزيه ، عفيف اللسان ،صادق ، نبل أخالقه ، حريص على كبريائه ، مخلص في عمله ، سليل 
أسرة كردية حكمت منطقة السليمانية ردحا من الزمن فكان منها أمراء يشار إليهم بالبنان 
.. وهو احمد مختار بن حسن بيك بن فتاح بيك من آل بابان .. لنترك أحمد مختار بابان 
ليتحدث عن سيرة حياته، حيث يقول:
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جزيرة قرقن�ة الواقعة في الجنوب الش�رقي لتونس، 
قد تك�ون الم�كان الوحيد ف�ي العالم ال�ذي يحّق فيه 
لألش�خاص امتالك قطع�ة من البحر بوثائ�ق قانونية 
وتقس�يمات حدودية واضحة، يب�اع من خاللها البحر 
ويش�ترى أو يؤج�ر ف�ي م�زادات علنية تمام�ا مثلما 

يحدث على البّر.
يعرفه�ا التونس�يون بم�ا أنجبته م�ن ق�ادة نقابيين 
بارزين، في مقّدمتهم فرحات حشاد، مؤسس االتحاد 
الع�ام التونس�ي للش�غل، ال�ذي اغتالت�ه فرنس�ا قبل 
اس�تقالل تونس، والحبيب عاش�ور، الذي قاد االتحاد 
س�نوات طويلة واصطدم مع الرئيس األس�بق الحبيب 
بورقيبة خالل إضراب عام دعا له في 26 يناير 1978.

هي جزيرة قرقنة البعيدة عن سواحل مدينة صفاقس 
20 كيلومت�را.. تمتد من الجنوب الغربي إلى الش�مال 
الشرقي على مسافة 35 كيلومترا، وال يتجاوز عرضها 
5 كيلومترات.ويع�ود امتالك البح�ر بهذه الجزيرة إلى 
آالف السنين بحسب أستاذ التاريخ بجامعة صفاقس، 
عبدالحمي�د الفه�ري، ال�ذي أّك�د أّن هن�اك نصوص�ا 
تاريخي�ة تعود إل�ى القرن الثاني مي�الدي تتحّدث عن 
الصيد بالحواج�ز البحرية بعدد من الجزر التونس�ّية، 

وخاص�ة جزيرة جربة وجزر الكنايس وجزيرة قرقنة 
والشابة واللوزة، وهو ما يشير إلى وجود التقسيمات 

واألمالك البحرية منذ تلك الفترة.
كم�ا أن هناك إش�ارات كافي�ة تعود إلى الق�رن الثاني 
عش�ر وإلى القرنين الخامس والس�ادس عش�ر تؤكد 
حصول هجوم ألهال�ي البّر على جزيرة قرقنة، بهدف 
االس�تيالء على الممتلكات البحرية، وهو ما أّدى آنذاك 
إل�ى رفع أهال�ي الجزيرة ش�كاوى إلى حاك�م البالد، 
الباي مراد الثاني، ليأمر بتحويل ما تعارف عليه أهالي 
قرقنة بالملكية البحرية إلى ملكية مثبتة ومعترف بها 
لدى الس�لطات خالل تلك الحقبة التاريخية. وأصبحت 
العائ�الت القرقنّي�ة منذ ذل�ك التاريخ تقوم بتس�جيل 
ممتلكاتها البحرية تماما مثلما تس�جل ممتلكاتها من 
األراضي في البّر، وتس�مى “وثيقة الملكية الشرفية” 

باعتبارها تمثل شرفا تفخر به العائلة المالكة.
عبدالحمي�د الفه�ري: كل معاهد القان�ون التي تدّرس 

قانون ملكية البحر تعتمد جزيرة قرقنة نموذجا
أّم�ا بخصوص كيفية التعّرف على الحدود بين مختلف 
الممتل�كات البحري�ة التي يبل�غ عددها حالي�ا حوالي 
1250 قطع�ة، فق�د أكد الفهري أن التع�ّرف عليها يتّم 

بواس�طة “الترش”، وهي عبارة ع�ن ربى صغيرة في 
البح�ر تغطيها األعش�اب البحرية. كما يمث�ل “الواد” 
)مجرى بح�ري( نقطة اعتماد لتحدي�د موقع األمالك 
البحري�ة، وه�ذا باإلضافة إل�ى الخبرة التي اكتس�بها 
البّح�ارة هن�اك بخص�وص المراج�ع المكاني�ة، بم�ا 

يمكنهم من التعّرف على مختلف الحدود بكل يسر.
وتس�تغل الملكي�ات البحرية لنصب م�ا اصطلح على 
تس�ميته البحارة هناك “الشرافي”، وهي طريقة صيد 
تقليدية مهّددة بالتالش�ي، وتتمثل في وضع مس�الك 
ومساحات يحّدها من الجانبين سياج من جريد النخل 
المغ�روس في البحر، بطرق مدروس�ة يش�رف عليها 
خب�راء ف�ي هذا المي�دان، له�م معرفة دقيق�ة باتجاه 
الري�اح واألمواج، ووجهة األس�ماك عند المد والجزر، 
حتى يس�هل اإليقاع بها، حيث يس�بح السمك بجانبي 
الجريد حتى يدخل حلقة كبيرة تس�ّمى، لدى البحارة، 
“الدار” وتبلغ مس�احتها 200 متر مربع، ومن ثم يجد 
الس�مك نفسه مجبرا على دخول “البيوت”، ومنها إلى 
“الدراين”.ويتطلب بناء الشرفية الواحدة ما بين 6 إلى 
8 آالف وح�دة من جريد النخل، وتبل�غ كلفة صيانتها 
الس�نوية حوال�ي 2500 دوالر. ويعتب�ر ارتفاع تكلفة 

بناء الش�رفية وصيانتها، باإلضافة إلى تفاقم ظاهرة 
الصيد العشوائي الذي تمارسه بواخر كبيرة الحجم، مع 
عزوف الشباب عن ممارسة هذا النشاط، من العوامل 
التي أدت إلى تقلص عدد المصائد ب�”الشرافي” وتدّني 

مردوديتها االقتصادية، بحسب الفهري.
تراج�ع الصي�د بالش�رافي ف�ي قرقنة بس�بب ارتفاع 
تكلفة بنائهاونتيجة لتفاقم مشاكل الصيد بالشرافي، 
ت�ّم التخلّي نوعا ما عن بع�ض الممتلكات البحرية في 
نهاية القرن العشرين، لتضع بلدية الجزيرة يدها عليها 
بالتع�اون مع الس�لطات ذات االختص�اص، وأصبحت 
تقوم بتأجير الش�رافي في مزاد علني، وهو ما يسّمى 
لدى األهالي ب�”الرمو”، ويمكن أن يبلغ سعر الشرفية 
الواح�دة 10 آالف دوالر، وه�و الدخ�ل الوحيد تقريبا 
والكبي�ر لبلدي�ة قرقنة.وأبرز أس�تاذ التاري�خ أّن “كل 
معاه�د القانون التي تدّرس قانون ملكية البحر تعتمد 
جزيرة قرقن�ة نموذجا، لذلك ال يمكن أن نش�طب هذا 
الت�راث العظي�م والكبي�ر”، قائ�ال “ناضلن�ا منذ وقت 
طويل وال ن�زال نناضل من أجل الوقوف ضد إزالة هذا 

اإلرث الفريد من نوعه.
الجدي�ر بالذك�ر أّن عبدالحمي�د الفه�ري كان قد اهتّم 

بهذه الظاهرة ف�ي كتاب بعنوان “اإلنس�ان والبحر”، 
وقّدم فيه حل�وال تعّوض إزالة هذه الملكيات البحرّية، 
م�ن بينها تأجير الدولة لتل�ك الممتلكات في حال عدم 
وجود مستغلين لها، فضال عن ضرورة تدّخل السلطات 
المعنية للحّد من إضافة ش�راف جدي�دة للحفاظ على 

البحر وثرواته، حسب ما يذهب إليه.
ويخش�ى الخبراء أن يكون تراج�ع الملكيات البحرية، 
عبر انتزاع بلدية الجزيرة لبعض تلك الممتلكات، فضال 
عن تضاؤل مردود الصيد البحري بالوسائل التقليدية، 
تمهيدا س�لبيا ينب�ئ بفقدان قرقن�ة لمختلف معالمها 

التراثية، مثل صيد األخطبوط بالجرار وغيره.
عدد من الخبراء والمسؤولين في مجال الصيد البحري 
اقترح بعض الحل�ول للمحافظة على خاصّية “امتالك 
البح�ر” في جزي�رة قرقنة على غ�رار إمكانية تطبيق 
تجربة “بيس�كا توريزمو” التي القت نجاحا كبيرا في 
كّل م�ن إيطالي�ا وتركي�ا. وتعتمد ه�ذه الطريقة على 
إش�راك البّحارة للس�ياح في عملية الصيد بالش�رافي 
وهو ما س�يؤّمن لهم دخال إضافيا، كما ستساهم هذه 
الطريقة في إقبال الش�باب على الصيد بالشرافي وهو 

ما سيؤّمن تواصلها عبر األجيال في جزيرة قرقنة.

يمكن أن تش�كل زيارة مدينة سان جالين بسويسرا 
خط�ورة على زائرها، إذ قد ت�ؤدي إلى حدوث تيبس 
في الرقبة أو أن يصب�ح الفم مفتوحا على الدوام أو 
أن يتعرض رأس�ك لبعض الكدمات نتيجة االصطدام 

بأعمدة النور.
ويرجع الس�بب في ذلك كله إلى أن الكثير من معالم 
الجذب السياحية بالمدينة، مثل المشربيات الشهيرة 
المزدان�ة واللوح�ات الجداري�ة الجصي�ة والمنازل 
المصممة والمزينة بديكورات وفقا التجاهات الفن 
الحدي�ث، تقع عل�ى ارتفاع أمتار قليلة فوق س�طح 
األرض، كم�ا أن الحانات التقليدية في س�ان جالين 
والمقام�ة ف�ي الطابق األول م�ن المبان�ي القديمة 
والتي يطلق عليها اسم “إرستشوكبيزن” باأللمانية 

تستحق أيضا المشاهدة.
ويعني القيام بجولة س�يرا على األقدام في ش�وارع 
المدينة رؤي�ة الكثير، وتنطبق هذه القاعدة بش�كل 
كبير على معلم الجذب األكثر شهرة في سان جالين 
وه�و دي�ر القديس ج�ول المدرج في قائم�ة التراث 
العالم�ي، وه�ذه الكاتدرائية الفخمة المش�يدة على 
طراز الب�اروك المعماري ومكتبتها تتمتع بأس�قف 

مزدانة بجمال وروعة تسحر العيون.
ويمكن توجيه الش�كر للفنانة بيبوليتي ريست التي 
يمكنها أن تساعدك على تحقيق االسترخاء لعضالت 

رقبتك “بالسجادة الحمراء” وهو االسم الذي يطلقه 
الس�كان المحليون على المساحة التي طليت باللون 
األحمر في وسط المدينة، والتي تتحول خالل أشهر 

الصيف إلى منطقة تتسم بالحيوية. 

في وس�ط المدينة المبهرة تشدك السجادة الحمراء 
حيث تم طالء األرض باللون األحمر وكذلك “مقاعد 
االسترخاء” الخراسانية وس�يارة من طراز بورشه 
صب�ت م�ن األس�منت مثبت ف�ي ماس�حة األمطار 

به�ا تذكرة انتظار إس�منتية أيضا، وتعد “الس�جادة 
الحم�راء” مكانا يتس�م بالمرح. وفي س�انت غالن 
تش�دك كاتدرائيته�ا المزخرفة على ط�راز الباروك 
وضاحي�ة الدير، وهي من مواقع التراث العالمي في 

العام 1983 لدى اليونسكو.
و تمثل س�انت جالين نقطة بداي�ة ممتازة للرحالت 
إل�ى داخ�ل آبنزل�ر الن�د والس�انتيس وإل�ى بحيرة 
كونس�تانس، إذ يمكن الوصول بس�رعة إلى بحيرة 
كونستانس، التي هي جنة الدراجات وجنة التخوم، 
وذل�ك عبر ممر دراجات بحيرة كونس�تانس س�واء 
أكان ذل�ك بطري�ق الس�كة الحديدي�ة أو بالدراجات 
الهوائي�ة، وإذ تلتق�ي الس�كة بالدراجة ف�إن المرء 
يمكنه أن يذهب في رحالت آس�رة عبر حدود البالد، 
وللمش�اة هناك المسار الجس�ري الذي يمر من على 
18 جسرا في شيتر توبل بالقرب من سانت جالين.

بعد أن يمضي الزائر يوما كامال متفرجا على س�حر 
المدين�ة ال يمك�ن أن يذهب إلى النوم قب�ل أن يدلف 
داخ�ل إحدى الحانات التقليدية الناتئة زاهية األلوان 
التي تحيط بالدير وسط المدينة، وهذه الحانات التي 
تقع بالطابق األول بالمباني تضم عادة غرفا صغيرة 
ف�ي مب�ان ش�يدت من�ذ ق�رون، ويجل�س الضيوف 
على دكك خش�بية ويس�تمتعون بتن�اول الطعام أو 

الشراب.

– عند التفكير في السفر لقضاء إجازة مختلفة، ال بد من 
وضع العاصمة الماليزية في الحس�بان لما تتمتع به من 

خيارات تمتاز باالبهار، وخاصة حديقة الطيور
ربما تكون محمية غابة بوكيت ناناز بماليزيا هي الغابة 
البك�ر الوحيدة في العال�م التي توجد داخ�ل قلب مدينة، 
حيث يحدها ش�ريط علوي للس�كك الحديدي�ة من جانب 

وطرق مزدحمة من األركان الثالثة األخرى.
وكان يطل�ق على غاب�ة بوكيت ناناز ف�ي البداية محمية 
ويلد هيل فورس�ت، وأعلنت حكومة االحتالل البريطاني 
لش�به الجزيرة أنها غابة محمية دائمة عام 1906 بهدف 
االحتف�اظ ببعض األراضي بعيدا عن مش�روعات التنمية 
الحضري�ة الت�ي كانت ماضي�ة على قدم وس�اق في ذلك 
الحين بال ضابط.وكانت مس�احة الغابة األصلية تبلغ 11 
هكتارا، ولكن في عام 1996 شيدت الحكومة برج منارة 
كواال المب�ور للمراقبة ف�ي أعلى منطقة فيه�ا، وأصبح 
الب�رج الذي يبلغ ارتفاعه 421 مترا منذ ذلك الحين معلما 
س�ياحيا بارزا خاصة مطعم�ه الدوار والش�رفة العلوية 
التي يمك�ن منها رؤية معالم العاصمة.ويوجد بالمحمية 
حاليا أش�جار عمالقة يرجع تاريخه�ا لقرون من الزمان 
ومجموعات رائعة من النباتات والكائنات الحية، وكانت 

المحمية تؤوي في الس�ابق أنواعا من النم�ور الماليزية 
التي أوش�كت اآلن على االنقراض.وداخل المحمية يعزل 
حفيف أوراق الش�جر وصفي�ر الجنادب ال�ذي ال يتوقف 
والخليط المدهش م�ن تغريد الطيور أصوات الس�يارات 
المندفع�ة وغيرها م�ن المركبات المنطلق�ة على الطرق 
البعيدة.وق�د ينطل�ق س�رب من الطي�ور فج�أة من بين 
األش�جار وقد أزعجه صياح الق�ردة وهي تطارد بعضها 
بعض�ا بي�ن األش�جار.وتتكون المحمي�ة من ت�ل صغير 
ب�ه عدة قمم يت�راوح ارتفاعه�ا بي�ن 58 و94 مترا فوق 
مستوى سطح البحر مع منحدرات تتراوح درجات ميلها 
ما بي�ن 40 و55 درجة.وتقول هيئة الغابات الماليزية إن 
محمية بوكيت ناناز لديها أكثر من 200 نوع من األشجار 
المدارية وغيرها وأكثر من 30 نوعا من نباتات السرخس 
ومئ�ة نوع من النباتات الطبية وس�تة أنواع من أش�جار 
البامبو.وقال�ت الس�يدة نوروات�ي صديق وه�ي موظفة 
بالغابة “إذا أردت أن تقوم بجولة سيرا على األقدام داخل 
الغاب�ة ولكن ليس لديك النقود الكافية أو إذا لم يكن لديك 
الوق�ت للس�فر خارج ك�واال المب�ور، فإن بوكي�ت ناناز 
ه�ي المكان المناس�ب لك”.داخل المحمي�ة يعزل حفيف 
أوراق الش�جر وصفير الجنادب ال�ذي ال يتوقف والخليط 

المده�ش من تغريد الطيور، أصوات الس�يارات المندفعة 
وغيرها من المركبات المنطلقة على الطرق البعيدة

وأضافت أنه وحتى قبل الشروع في تنفيذ برنامج تجديد 
المحمي�ة الخض�راء التي تق�ع في وس�ط المدينة، كانت 
تلقى إقب�اال من جانب الس�ياح الذين كانوا يس�تطيعون 
التظاهر بأنهم لم يس�معوا الضوضاء المنبعثة من زحام 
المرور.وأوضحت نورواتي أن هناك بعض األجانب الذين 
يس�تطيعون القيام برحالت س�يرا على األقدام لساعات 
طويل�ة داخ�ل الغابة لمج�رد االس�تمتاع بالطبيعة، كما 
يوج�د موق�ع مخص�ص للتخييم لل�زوار الذي�ن يريدون 
قضاء ليلتهم داخل الغابة، وتوجد أيضا منطقة لمشاهدة 
الطيور.ويقول المس�ؤولون بالصن�دوق العالمي لحماية 
الحي�اة البرية ف�رع ماليزيا، إن الغاب�ات كانت تغطي في 
الس�ابق كل س�طح األرض في ماليزيا تقريب�ا، أما اليوم 
ف�ال ت�زال الغاب�ات تغطى م�ا نس�بته 60 ف�ي المئة من 
إجمالي مس�احة األرض الماليزية.أعربت فاتحه حس�ين 
وهي طالبة بإحدى الجامعات الماليزية وتمارس نشاطا 
لحماي�ة البيئة، ع�ن أملها بأن يتم الحف�اظ على الطبيعة 
األصلي�ة لبوكيت ناناز خ�الل عملية التجدي�د وأال يكون 

هناك مزيد من أعمال البناء ذات النطاق الواسع داخلها.

وتق�ول فاتحه “إنني آمل أن يك�ون بناء برج المنارة آخر 
تع�د على بوكي�ت ناناز، ويجب أن تك�ون ماليزيا فخورة 
بأنه�ا تحاف�ظ عل�ى غابة بكر صغي�رة وتع�د ذات نكهة 
مميزة وس�ط المدينة”.وأج�رت فاتحه دراس�ة ميدانية 
حول الزوار وانطباعاتهم بش�أن المحمية وذلك في إطار 
أبحاثها الدراس�ية، وأعربت عن أس�فها من أن ثمانية من 
كل عش�رة زوار هم من األجانب.وتش�ير إل�ى أنها قابلت 
ع�ددا قليال م�ن أبناء ماليزي�ا على ممرات المش�ي خالل 
األش�هر الثالث�ة التي أج�رت فيه�ا دراس�تها، وتقول إن 

الس�بب في ذلك قد يرج�ع إل�ى أن الماليزيين ينظرون 
إلى جمال المحمية على أنه مسألة مسلم بها، وأعربت 
عن أملها ف�ي أن ينفق أبناء ماليزي�ا مزيدا من الوقت 

لالس�تمتاع بالغابة.أم�ا ميتس�و نوجوش�ي وه�و 
استشاري ياباني في تكنولوجيا المعلومات 
الذي يمارس رياض�ة الهرولة بانتظام لمدة 
س�اعة على طول ممر المش�ي ف�ي الغابة، 
بع�د أن ينته�ي من عمل�ه في وق�ت متأخر 
بعد الظه�ر، فيقول إن ه�ذه التدريبات تعيد 
ل�ه الحيوية وإنه يفتقده�ا تماما بعد إغالق 

الممر نتيجة أعمال التجديد.

قرقنة التونسية حيث يباع البحر ويشرتى

مجال مدينة سان جالني السويرسية يلوي األعناق

حممية بوكيت ناناز.. غابة بكر يف قلب العاصمة املاليزية
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رششال
 لؤلؤة الساحل اجلزائري 

 
تط�ل مدين�ة شرش�ال أو القيصرية عل�ى الواجهة الس�احلية 
للجزائ�ر، ويعت�رف كل زائ�ر له�ا أنه�ا ليس�ت ككل الم�دن 

الجزائرية.
وتجم�ع شرش�ال بين ثالث�ة أش�ياء زرق�ة البح�ر والمناظر 
الطبيعي�ة، م�ن أش�جار وجب�ال خالب�ة محيطة به�ا، واآلثار 

الرومانية كشاهد على حقبة تاريخية قديمة.
وي�رى الزائر في المدين�ة المتحف األثري المفت�وح الذي يقع 
وس�ط غابة من األش�جار والحجارة الضخمة الت�ي تعود إلى 
عهد الرومان. وفيه يكتش�ف السائح المعالم األثرية بالمدينة، 
حي�ث يرى الم�درج الروماني أو كما يس�مى )المي�دان( الذي 
كانت تتدرب فيه األسود وتس�تعرض فيه مبارزات الفرسان، 
باإلضافة إلى العروض المسرحية.وسميت شرشال بالمتحف 
المفتوح باعتبارها تحتوي على آثار تعود إلى أكثر من خمسة 
عش�ر قرنا، ولكنه�ا مازالت إل�ى يومنا هذا ش�اهدة على تلك 
الحقبة التاريخية.ومن يدخل مدينة شرشال السياحية ال يمكن 
أن يخرج منها دون أن يستحضر حكايات األجداد والرجوع إلى 
الماضي، إلى عمق التاريخ وعمق الحضارة الفينيقية وحضارة 
الرومان.وتحك�ي كل زاوية من زوايا المكان للس�ائح حكاية 
من حكايات الرومان، وتس�رد له نمطا من أنماط معيشتهم . 
وبالرغم من مرور العديد من الحضارات على مدينة القيصرية، 
ف�إن كنوز تلك المرحل�ة المزدهرة محفوظة ف�ي متحف غير 
مغطى ف�ي كل مكان تج�د لوحة تدلك على اس�مه، هنا كانت 
تس�كن الملكة هيروبيوس والملك هيرودور.كما لقيت مدينة 
شرش�ال األثرية إقب�اال كبيرا من طرف األس�ر وخصوصا في 
أيام نهاية األسبوع، وعلى حد تعبير أحدهم أنه يفضل أن يأتي 
كل مرة في الش�هر ليقضي س�اعات جميلة مع أسرته ورفقة 
أبنائ�ه الثالثة بعيدا ع�ن ضوضاء المدينة وإره�اق العمل.لقد 
ترك�ت المدين�ة أث�را عميقا ف�ي نفوس 
الزائرين والس�ياح، وهذا يتضح من 
خ�الل الحديث مع ماري�ا ورفائيل، 
وهما س�ائحان بولوني�ان يزوران 
مدين�ة شرش�ال لرابع م�رة، وعلى 
حد تأكيدهما فإنهما يس�تمتعان 
بالم�كان ألن�ه جن�ة ف�وق 
البح�ر  األرض، 
واآلث�ار  والطبيع�ة 
القديم�ة باإلضاف�ة 
الن�اس  ك�رم  إل�ى 
ضيافته�م. وحس�ن 

الش�ريف  النب�وي  المول�د 
يعتبر من أشهر المناسبات التي 
يحتفل بها س�كان مدينة شرش�ال 
كل س�نة، من خالل من�ارة يصنعها 
النجار من الخشب وفيها عدة شموع 
المبارك�ة،  الليل�ة  ه�ذه  لتض�يء 
وتحمل هذه المنارة على متن 
عرب�ة تتجول به�ا في كل 
ش�وارع المدين�ة يتبعها 
حش�د كبير م�ن الناس 
بهذه  ويهلل�ون  يغنون 
وينته�ي  المناس�بة، 
المنارة  به�ذه  المس�ار 
إل�ى أن تحم�ل على متن 
زورق صغي�ر 
مين�اء  ف�ي 
ل  ش�ا شر
يتبعه�ا  و
ق  ط�ال إ
المفرقع�ات 

وغيرها.
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     شهرزاد دانيشكو

التخلّي عن السكر من أجل الصوم سيكون 
شيئاً من الماضي في حال وصلت شركات 
إنتاج األغذية والمش�روبات إلى ما تريد. 
فالمعرك�ة من أج�ل إنتاج مرك�ب تحلية 
طبيعي مع كل طعم السكر، لكن من دون 

أي سعرات حرارية، تزداد حدة اآلن.
وفي مركز المعركة توجد شجرة مورقة 
صغيرة أصلي�ة في باراجواي، ُتس�تخدم 
من�ذ فت�رة طويلة نوع�ا م�ن التوابل من 
ِقب�ل هنود الجواراني ف�ي المنطقة. لكن 
“ستيفيا”، االسم الذي ُتعرف به الشجرة، 
تط�ورت أخي�را لتصبح منافس�اً حقيقياً 

للُمحلّيات االصطناعية.
المستهلكون يصبحون أكثر وعياً للصحة 
ويطلبون المنتجات الطبيعية. في الوقت 
نفسه، مشكلة البدانة العالمية المتنامية 

أضفت على السكر سمعة سيئة.
الغذائي�ة  الم�واد  تصني�ع  وش�ركات 
والمشروبات تنظر إلى س�تيفيا وغيرها 
منخفض�ة  الطبيعي�ة  الُمحلّي�ات  م�ن 
الس�عرات الحرارية الُمبتك�رة بأنها الحل 
المحتم�ل - طالم�ا باإلم�كان أن يك�ون 

مذاقها جيدا بقدر السكر.
سوق الُمحلّيات العالمية البالغة 70 مليار 

دوالر تهيمن عليها س�وق السكر، التي 
تمّث�ل 60 ملي�ار دوالر. ومن بين 

المتبقية،  العش�رة  المليارات 
ملي�ارات  س�بعة  تذه�ب 

إل�ى ش�راب ال�ذرة عالي 
وث�اث  الفركت�وز، 
للُمحلّي�ات  ملي�ارات 
عالي�ة  االصطناعي�ة 
الكثاف�ة � وم�ن هذه 
أن  ُيق�ّدر  األخي�رة 
ستيفيا تملك مبيعات 
 200 تبل�غ  س�نوية 

مليون دوالر.
وال يوج�د م�كان 

بالقلق  يش�عر 
من هيمنة 

لسكر  ا

مثل سوق المشروبات الغازية. فقد كانت 
أحجام الكوال العادية ذات الس�كر الكامل 
تنخفض في الوالي�ات المتحدة في العقد 
الماضي، باعتباره�ا عامة على مخاوف 
الناس بشأن الصحة. وفي ِخضم المعركة 
لمكافحة السمنة تتجه الحكومات بشكل 
متزايد إلى فرض ضرائب على المشروبات 

الغازية للحّد من االستهاك.
بدائ�ل  تروي�ج  ه�و  الصناع�ة  رد  وكان 
منخفض�ة الس�عرات الحراري�ة، أو تخلو 
منه�ا. لك�ن مبيع�ات الك�وال الخالية من 
مواجه�ة  ف�ي  أيض�اً  تنخف�ض  الس�كر 
مخ�اوف المس�تهلكين بش�أن الُمحلّيات 
االصطناعي�ة، مثل األس�بارتيم - مع أنه 
تم اإلع�ان أن األس�بارتيم آم�ن من ِقبل 
منظمين مث�ل الهيئة األوروبية لس�امة 
األغذي�ة. يقول جون مادن، رئيس قس�م 
المكون�ات في يورومونيت�ور، مجموعة 
أبح�اث الس�وق: “بمج�رد أن يحصل أي 
مكّون على س�معة س�يئة، ق�د يكون من 
الصع�ب التغلّ�ب عل�ى ذل�ك”. ويضي�ف: 
“بعض المس�تهلكين يش�عرون بالخوف 
من الُمحلّيات االصطناعية عالية الكثافة، 
ولهذا الس�بب هناك الكثير م�ن االهتمام 
مث�ل  طبيعي�اً،  اعتب�اره  يمك�ن  بش�يء 
س�تيفيا”. ويعادل س�عر كيل�و واحد من 
س�تيفيا سعر مساحيق بيضاء 
- غي�ر ش�رعية - أخرى من 
لك�ن  الجنوبي�ة،  أمري�كا 
ألنه أحلى 300 مرة من 
صفة  ف�إن  الس�كر، 
الكثاف�ة”  “عال�ي 
ه  ه�ذ

بالنس�بة  الس�كر  م�ن  أرخ�ص  تجعل�ه 
لشركات التصنيع.

2274 منتج�ا جدي�دا م�ن  وكان هن�اك 
األغذي�ة والمش�روبات التي ت�م إطاقها 
من مس�تخلص ورقة ه�ذه النبت�ة العام 
الماضي، مقارنة ب� 636 منتجا فقط في 
ع�ام 2011، وفقاً لش�ركة مينتل ألبحاث 
المش�روبات  تتضم�ن  وه�ذه  الس�وق. 
الغازية والكاتشاب والحبوب والشكوالته 
الش�ركة  بيورس�يركيل،  والحلوي�ات. 
المدرج�ة ف�ي بورص�ة لن�دن الموازية، 
التي تأسس�ت ع�ام 2001، تملك أكثر من 
70 في المائة من الس�وق لمنتج س�تيفيا 
عال�ي النقاء الذي يجعلها تش�ق طريقها 
في مج�ال الم�واد الغذائي�ة. وحتى اآلن 
لم تحق�ق الش�ركة أرباحا س�نوية، لكن 
م�ع ذلك لديها قيمة س�وقية تبلغ أقل من 
900 مليون جنيه اس�ترليني بقليل، األمر 
الذي يؤك�د اآلمال المتنامي�ة التي تعتمد 
على س�تيفيا. كراف�ت، مجموعة األغذية 
األمريكي�ة التي اس�تحوذت عليها هاينز، 
قالت قبل بضعة أشهر إنها تعتزم استبدال 
بالُمحلّي االصطناعي سوكرالوز  ستيفيا 
في خ�ط إنتاجه�ا م�ن المي�اه الُمنّكهة، 

رورين ووترز.
مع ذلك، ستيفيا فيه عيب واحد كبير: لديه 
مذاق مر الذي يظل عالقا في اللس�ان بعد 
الليمون والحمضيات،  تناول مش�روبات 

ويجب خلط�ه مع الس�كر لُيصبح طعمه 
مقبوالً في المشروبات األخرى.

وه�و الس�بب ال�ذي جع�ل إن�درا نوي�ي، 
الرئيس�ة التنفيذي�ة لش�ركة بيبس�يكو، 
تق�ول إن “س�تيفيا، لألس�ف، ال ينج�ح 
جي�دا مع أن�واع الكوال”. وه�ذا كان قبل 
عامي�ن، ومنذ ذلك الحين أعلنت ش�ركات 
إنت�اج س�تيفيا، التي تتضم�ن أيضاً تايت 
آند الي�ل البريطاني�ة ومجموعة كارجيل 
الزراعي�ة األمريكية، أعلنت بعض النجاح 
في الحد من الطعم الاذع عن طريق عزل 
الجزيئ�ات ذات الطع�م األفضل من ورقة 
س�تيفيا. هذه التحس�ينات جعلت شركة 
بيبس�ي تطل�ق بيبس�ي ت�رو )المعروف 
باسم بيبسي نيكس�ت دولياً( في تشرين 
األول )أكتوب�ر( الماض�ي، تبعه�ا إصدار 
كوكا كوال اليف. وكا الُمنتجين يستخدم 
س�تيفيا، مخلوطاً بالس�كر، في ما أطلق 
علي�ه اس�م “الك�وال الخض�راء” بس�بب 
المنتج�ات  تس�ويق  ويمك�ن  عبواته�ا. 
باعتبارها طبيعية بالكامل لكن بسعرات 

حرارية أقل من الكوال العادية.
والنشاط حول ستيفيا ُيشّجع االستثمار 
ف�ي تطوير ُمحلّي�ات طبيعية أخرى، مثل 
فاكه�ة مون�ك الصيني�ة، المعروف�ة في 
سوقها المحلية باس�م “لوه هان جوه”. 
مث�ل س�تيفيا، ه�ذه الفاكه�ة أحل�ى من 
السكر 300 مرة. وقد حصلت بيوفيتوريا، 

الش�ركة التي يوجد مقرها في نيوزيلندا 
الت�ي تس�وق إنت�اج فاكهة مون�ك، على 
موافق�ة إدارة الغذاء وال�دواء األمريكية 
على منتجها “فروت س�ويتنيس” الُمرّكز 
بفاكهة مونك، لكن ال يزال عليها الحصول 

على الموافقة في أوروبا.
كذلك يوجد قيد التطوي�ر البروتين الحلو 
“برازي�ن”، الموج�ود ف�ي فاكه�ة نبت�ة 
متس�لقة بهذا االس�م في غ�رب إفريقيا. 
وتس�عى ش�ركة ناتور لألبحاث � مقرها 
في الواليات المتحدة � تهدف إلى تسويق 
 ،Cweet برازين تح�ت العامة التجاري�ة

لكنها تنتظر موافقة الجهات التنظيمية.
تايت آند اليل، الت�ي عانت انخفاضا حادا 
ف�ي ربحي�ة منت�ج س�وكرالوز، أعلن�ت 
الش�هر الماضي أنها طورت ُمحلّيا يدعى 
“دولشيا بريما” من األلولوز الُمشتق من 
الذرة، ال�ذي تصفه، بعناية، أنه “الس�كر 
منخف�ض الس�عرات الحراري�ة الموجود 

في الطبيعة”.
مارتي�ن ديبو، المحلل ف�ي بنك جيفيريز، 
يق�ول: “األلولوز يب�دو واع�داً. يقال إنه 
ُيحاكي طعم السكر، فهو بالحاوة نفسها 
بنس�بة 70 في المائ�ة، لكنه يملك 10 في 
المائ�ة فق�ط م�ن الس�عرات الحراري�ة. 
سيكون عليه التغلّب على التحّدي المتمثل 
في م�ا إذا كان ينظر إليه على أنه طبيعي 

أم ال”.

بدائل الس�كر الُمك�رر في ارتف�اع أيضا. 
ه�ذه  م�ن  كثي�را  أن  محلل�ون  ويعتق�د 
البدائ�ل س�يبقى ضم�ن س�وق مختصة، 
بس�بب التكلفة - س�كر جوز الهند، مثا، 
يحتاج إل�ى جهود كبيرة م�ن اليد العملة 
ألنه ينطوي على تس�لق األش�جار وقطع 

الثمار.
لكن ديفيد تيرنر، من ش�ركة مينت����ل، 
األش�خ��������اص  “إن  يق����ول: 
يلج�أون إلى الس�كريات البديلة - س�كر 
ج�وز الهند أو س�كر التف�اح أو الصّبار - 
ألنها تب�دو ذات قيمة صحي�ة أكبر، حتى 
ل�و أنه�ا ال ت�زال س�كرا بنس�بة 100 في 

المائة”.
حلول محتملة

الُس�ّكرين: أحد الُمحلّي�ات االصطناعية، 
وه�و يهيم�ن عل�ى الس�وق العالمية من 
حيث الحجم وتكلفته هي جزء بسيط من 

السكر.
األسبارتيم: الُمحلّي االصطناعي الرئيسي 
ف�ي المش�روبات الخالي�ة م�ن الس�كر، 
وقد انخفض اس�تخدامه بسبب الشكوك 

المستمرة بشأن سامته.
س�وكرالوز: مرك�ب تحلي�ة اصطناع�ي 
يتم تطويره تحت اس�م س�بليندا من ِقبل 
مجموع�ة تاي�ت آن�د الي�ل، ويص�ل إل�ى 
600 م�رة ح�اوة الس�كر. أسيس�ولفيم 
بوتاس�يوم )إيس كي(: ُمحلّي اصطناعي 
غالب�ا ما يت�م جمعه مع األس�بارتيم في 
المش�روبات الغازية الخالية من الس�كر. 

ويعادل 200 ضعف حاوة السكر.
ش�راب الذرة عال�ي الفركتوز: يس�تخدم 
أساس�ا في الوالي�ات المتح�دة، والصين 
واليابان. وهو ُمشتق من شراب الذرة عن 
طري�ق عملي�ة إنزيمية تثي�ر الجدل حول 
االدع�اءات بأنه “طبيعي”. س�يكاميت: 
اكُتِش�ف ع�ام 1937 كُمحلّ�ى خ�ال م�ن 
الس�عرات الحراري�ة وهو يمل�ك 30 مرة 
ُمِن�ع ألس�باب  الس�كر.  ضع�ف ح�اوة 
صحي�ة في بعض البل�دان، منها الواليات 

المتحدة.
س�تيفيا: مرك�ب تحلية طبيع�ي من نبتة 
س�تيفيا، في أنقى ص�ورة يتمتع بحاوة 

تزيد 300 مرة عن حاوة السكر.
زيليتول: مركب تحلية طبيعي مشتق من 
الخض�راوات والفواكه. الجانب الس�لبي 
الرئيس�ي في�ه هو أن�ه يش�تمل على 40 
في المائة من الس�عرات الحرارية للسكر 

ولديه تأثير ملين لألمعاء.
فاكه�ة مون�ك: ُمحلّى طبيع�ي أحلى من 
الس�كر 300 م�رة. منخف�ض الس�عرات 

الحرارية لكنه مكلف.
برازي�ن: مش�تق من ب�ذور الت�وت، وهو 
ُمحلّى طبيعي يس�تند إل�ى البروتين لكن 
لم يت�م حتى اآلن تأس�يس عملي�ة إنتاج 

مجدية تجارياً.

تسارع البحث إلجياد بديل عن السكر

           جديون راشمان

»روما س��قطت. بابل س��قطت. دور هندهيد س��يأتي«. مالحظة جورج برنارد ش��و الس��اخرة في كتاب »تحالف غير موفق« كانت بمنزلة تذكير 
لجمهور المسرح البريطاني في عام 1910 بأن جميع اإلمبراطوريات تتراجع وتسقط في نهاية المطاف. وحقيقة أن هندهيد هي قرية إنجليزية 
كانت ذريعة مرحة تعبر عن حقيقة خطيرة. باعتباره إيرلنديا، قد يجد ش��و المزاح حول تراجع اإلمبراطورية البريطانية أس��هل من اإلنجليز. 
لكن، في هذه األيام، غالبا ما يقع األمر على عاتق األكاديميين البريطانيين العاملين في أمريكا للعب دور الغريب المطلع، من خالل التعليق على 

تراجع القوة العالمية البارزة اليوم، وهي الواليات المتحدة

هل تسقط »اإلمرباطورية« االمريكية؟

ف�ي النق�اش المس�تمر من�ذ فت�رة طويلة 
ح�ول مس�تقبل الق�وة األمريكي�ة، بع�ض 
»المؤمني�ن بالتراج�ع« األكث�ر نف�وذاً هم 
مؤرخون بريطانيون يعملون في الجامعات 
األمريكي�ة: ب�ول كينيدي ف�ي جامعة ييل، 
وني�ال فيرجس�ون ف�ي جامع�ة هارفارد، 

وإيان موريس في جامعة ستانفورد.
ب�أن  لالعتق�اد  البريطان�ي  المي�ل  ه�ذا 
»إمبراطوري�ة« أمريكا س�تتراجع هو أكثر 
م�ن مجرد فضول للنق�اش الفكري؛ ألن له 
آثارا في العالم الحقيق�ي. خلف الكواليس، 
السياس�ة  صّن�اع  م�ن  كثي�را  أن  يب�دو 
البريطانيي�ن أيضاً يعملون على افتراض أن 
نهوض الصين المس�تمر والتراجع النسبي 
ف�ي أمريكا كالهما أمر ال مف�ر منه. نتيجة 
لذلك يتخذون ق�رارات تعك�س تكّيفا حذرا 
أم�ام ري�اح التغيي�ر ه�ذه. ق�رار بريطانيا 
األخي�ر تح�ّدي واش�نطن واالنضم�ام إلى 
البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية 
بقيادة الصين مجرد قش�ة واح�دة في تلك 

الرياح.
كذلك كان للبريطانيين »المؤمنين بالتراجع« 
تأثير كبير في نقاش أمريكا الخاص بش�أن 
المستقبل. كتاب كينيدي »نهوض وسقوط 
القوى العظمى« تصّدر قائمة الكتب األفضل 
مبيعاً في الواليات المتحدة عندما صدر في 
ع�ام 1987، وعم�ل عل�ى تش�كيل النقاش 
من�ذ ذلك الحي�ن. ف�ي أواخ�ر الثمانينيات، 
عصر عج�ز الميزاين�ة المرتف�ع والتراجع 
الصناعي، كانت حجته التي تقول إن أمريكا 
- مثل إس�بانيا وبريطانيا قبلها – ستخضع 
لقانون »التوس�ع اإلمبراط�وري المفرط« 
تب�دو ُمقنع�ة بش�كل خ�اص. وم�ن خالل 
إعادة صياغة كلمات ش�و، تنبأ بأن: »روما 

س�قطت؛ بابل س�قطت؛ ودور سكارسديل 
سيأتي«.

فيرجسون، مؤرخ اإلمبراطورية البريطانية 
وكثي�ر غيرها، أصب�ح أيضاً بمنزل�ة ُمفّكر 
ش�عبي في الواليات المتحدة. ص�در كتابه 
»العمالق .. نهوض وسقوط اإلمبراطورية 
األمريكي�ة« في ع�ام 2004، تمام�اً عندما 
تورط�ت أمري�كا ف�ي الع�راق. وف�ي وقت 

الحق، جادل فيرجسون بأن: »القرن الحادي 
والعشرين سينتمي إلى الصين«.

العض�و الثالث من ه�ذا الُثالث�ي البريطاني 
ال�ذي يؤمن بالتراج�ع، إيان موري�س، أثار 
ضج�ة بكتابه »لماذا يس�ود الغ�رب - حتى 
اآلن« )2010(. وهو مشغول أيضاً بنهوض 
وس�قوط اإلمبراطوري�ات، ويرس�م أوجه 
تش�ابه بين أمريكا الحديث�ة وبريطانيا في 

عهد إدوارد السابع.
البريطانيي�ن  األس�اتذة  أن  الممك�ن  م�ن 
العاملي�ن ف�ي أمري�كا يملك�ون التركيب�ة 
المناس�بة من المعرف�ة واالنفت�اح لتكون 
لديهم نظرة واضحة لمس�تقبل أمريكا. بدالً 
من ذلك، من الممكن أيضاً أنهم ربما ُيبالغون 
في إسقاط مصير اإلمبراطورية البريطانية 
على خليفتها األمريكي�ة األكثر قوة بكثير. 

جوزيف ناي، األس�تاذ في جامعة هارفارد 
)أمريكي( ُيشير إلى أنه: »مع اندالع الحرب 
العالمية األول�ى كانت بريطانيا في المرتبة 
الرابع�ة فق�ط بي�ن الق�وى العظم�ى )...( 
فيم�ا يتعل�ق بالنات�ج المحل�ي اإلجمال�ي، 
وف�ي المرتب�ة الثالثة فيما يتعل�ق باإلنفاق 
العس�كري«. ف�ي المقاب�ل، أمري�كا ال تزال 
تملك أكب�ر أو ثاني أكبر اقتص�اد في العالم 
)اعتم�اداً عل�ى المقي�اس ال�ذي تخت�اره( 

والميزانية العسكرية الكبرى بسهولة.
اإلمبراطوري�ة  انهي�ار  ذل�ك،  م�ن  أكث�ر 
البريطانية تسارع بسبب آثار االستنزاف من 
الحربي�ن العالميتين، اللتي�ن تركتا المملكة 
المتح�دة قريب�ة م�ن اإلف�الس. إذا كان�ت 
الواليات المتحدة تستطيع تفادي االنجراف 
إلى صراع عالمي مماثل، فمن المفترض أن 
تقوم بعمل أفضل ف�ي الحفاظ على قوتها. 
لك�ن حتى ل�و كان البريطاني�ون مخطئين 
في إس�قاط ماضيهم الخاص على مستقبل 
أمريكا، فإن العادة متأصلة بعمق. لقد رأيت 
ذلك بنفسي. في إحدى المناسبات األخيرة، 
تحدث أح�د كب�ار الموظفي�ن البريطانيين 
المتقاعدين ببالغة ع�ن تراجع نفوذ بالده 
عل�ى م�دار حيات�ه المهنية، قب�ل أن يتوقع 
أن الجيل المقبل س�يرى تراجعاً مماثالً في 
الق�وة األمريكية. في مأدبة عش�اء أخرى، 
أح�د ال�وزراء البريطانيي�ن أخبر زائ�راً من 
واشنطن أنه سيكون على الواليات المتحدة 
في النهاية االنس�حاب م�ن المحيط الهادي 
الغربي، تماماً كما انس�حبت بريطانيا فيما 
مضى م�ن المناطق الواقعة »ش�رق عدن«. 

ضيفه المندهش قام ببساطة بهز رأسه.
اآلث�ار المترتبة على هذا الن�وع من التفكير 
والتضام�ن  البريطاني�ة،  السياس�ة  عل�ى 

الغربي، ب�دأت بالظه�ور للتو. مع تس�ارع 
إنهاء االس�تعمار البريطاني في الستينيات 
وظهور قوة أمريكا، هارولد ماكميالن، أحد 
رؤس�اء الوزراء في ذلك الحين، أشار إلى أن 
البريطانيي�ن قد يكون�ون قادرين على لعب 
دور اليونانيين الحكماء الذين أخذت قوتهم 
ف�ي التراجع مقابل األمريكيين الذين أخذوا 
في الصعود مث�ل اإلمبراطورية الرومانية. 
لكن اآلن بما أن البريطانيين يش�عرون بأن 
واشنطن - روما � قد تكون في طريقها إلى 

الزوال، فقد بدأوا يتكّيفون مرة أخرى.
إج�راء  ف�ي  تاريخ�اً  البريطاني�ون  يمل�ك 
لفق�دان  اس�تجابة  العملي�ة.  التعدي�الت 
اإلمبراطوري�ة، عمل�ت حكوم�ة ماكميالن 
عل�ى إضع�اف الروابط م�ع المس�تعمرات 
الكومونويل�ث  ف�ي  الس�ابقة  البريطاني�ة 
لمصلح�ة رب�ط نفس�ها م�ع ق�وة جدي�دة 
متصاعدة، التي - في ذلك الحين - كانت تبدو 
أنها الجماع�ة االقتصادية األوروبية. وعلى 
الرغم من أن بعض المحافظين اش�تكوا من 
التخلّي عن »األقارب« في الكومونويلث، إال 
أن االعتبارات التجارية والسياسية أصبحت 
ذات أهمي�ة أكبر. ق�رار بريطانيا االنضمام 
إلى البنك اآلس�يوي لالس�تثمار ف�ي البنية 
التحتي�ة القائم في بكين ه�و خطوة أصغر 
وأقل أهمية بكثير م�ن قرار »االنضمام إلى 
أوروبا«. إنه بمنزلة تحّوط ضد المس�تقبل، 
بدالً من كونه تنّصال من العالقة الخاصة مع 
واش�نطن. مع ذلك، هو أيضا عالمة صغيرة 
على الطريقة التي من المرجح أن تستجيب 
به�ا بريطانيا للتحّوالت ف�ي القوة العالمية 
في العقود المقبل�ة. ليس من قبيل الصدفة 
أنهم يطلقون علينا »البريطانيون الماكرون 

الذين ال يوثق بهم«.
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مدرب اجلوية: الفوز يف كالسيكو العراق يعني الفوز بلقب الدوري!
اف�اد املدير االداري لن�ادي الرشطة أن الكي�ان الصهيوني عرقل عملية 
وصول نادي الرشطة إىل فلس�طني من أجل مواجه�ة نادي واد النيص 
الفلس�طيني ضم�ن اط�ار الجول�ة الرابعة م�ن بطول�ة كأس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
وقال هاش�م رضا: أن: "تأش�رات الدخول لنادي الرشطة اىل فلسطني 
لن نحصل عليها حتى السبت، بحسب اتصال هاتفي االربعاء مع املدير 

االداري لنادي واد النيص الفلسطيني عاطف ابو حماد".
واضاف رضا أن: "نادي الرشطة س�يغادر العراق الخميس وس�يضطر 
للبقاء يف االردن حتى االحد بس�بب اغالق معرب الكرامة من قبل الكيان 
الصهيوني للساعة الحادية عرشة من صباح السبت، كما نقل الينا من 
قبل الجانب الفلسطيني".كاش�فا عن أن: "ه�ذه االمور االدارية تؤثر 
س�لبا عىل معنوي�ات الالعبني والجه�از الفني قبل مواجه�ة فريق واد 
النيص الفلس�طيني الثالثاء". يذكر أن نادي الرشطة يحتل املركز االول 
برصي�د 5 نقاط من فوز واح�د عىل واد النيص الفلس�طيني وتعادلني 

امام كال من الحد البحريني والجزيرة االردني.

افاد مهاجم نادي الرشطة واملنتخب الوطني العراقي مروان حسني ان 
درع الدوري العراقي املوس�م الحايل سيكون اخرض اللون "يف اشارة اىل 

نادي الرشطة قدم ل�ون فانيلة النادي".واكد حس�ني"ان 
املوس�م الحايل صورا فنية اس�تحق 
من خاللها صدارة املجموعة الثانية 
من الدوري العراقي وبفارق كبر 
من النقاط".واش�ار العب الزوراء 
سابقا اىل ان "الهيئة االدارية لنادي 

الرشط�ة بقي�ادة الكابت�ن ري�اض 
عبد العباس تقوم بعملها بش�كل 

ممتاز م�ن ناحية توفر االجواء 
الرياضبة الصحية بغية تحقيق 

النتائج االيجابية".
وش�دد حس�ني ع�ىل ان "املدير 

الفني املرصي محمد يوسف يملك 
ش�خصية قوي�ة وصف�ات قيادية 
وق�درة كبرة ع�ىل ق�راءة املباريات 
االمر ال�ذي ق�اده لتحقي�ق النتائج 
االيجابية س�واء عىل الصعيد الداخيل 

او الخارجي".
وكشف حسني عن ان "نادي الرشطة 
يمل�ك االدوات الفنية وال�زاد البرشي 
ال�ذي يعينه ع�ىل تحقي�ق الحضور 
الفاع�ل واملؤث�ر يف ال�دوري املح�يل 

وبطولة كاس االتحاد االسيوي".
يذك�ر ان مروان حس�ني ش�ارك مع 

املنتخ�ب الوطني العراق�ي يف خليجي 
22 بالس�عودية ونهائيات امم اسيا باسرتاليا 

مطلع العام الحايل.

الكيان الصهيوين يعرقل وصول 
نادي الرشطة اىل فلسطني

المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رتف م�درب ح�راس مرمى ن�ادي القوة 
الجوية هاش�م خميس أن الفوز عىل الغريم 

االزيل والع�دو التقليدي نادي ال�زوراء بقمة 
كالس�يكو ال�دوري العراق�ي املمت�از لك�رة 
القدم الجمعة، ام�ر مهم جدا.واكد خميس: 
"ال�كل يعل�م هن�ا يف الع�راق حج�م التأثر 

النفيس واملعن�وي االيجابي الذي يحدث عىل 
جماه�ر الن�ادي واالدارة والجه�از الفن�ي 
والالعبني عند التغلب عىل فريق كبر وعريق 
ومهم مث�ل ن�ادي الزوراء".واش�ار حارس 

مرمى العراق س�ابقا اىل أن: "الفوز بمباراة 
كالس�يكو العراق تمثل الفوز بلقب الدوري 
عند جمهور ال�زوراء والقوة الجوية، ملا من 
اهمي�ة بالغة لهذه املباراة ل�دى كال البيتني 

االبيض واالزرق".يذكر أن نادي القوة الجوية 
فاز عىل ال�زوراء 4- صفر يف مباراة الذهاب 
من الدوري العراقي املمتاز بكرة القدم تحت 

قيادة املدرب السابق ناظم شاكر.

اب�دى الع�ب ن�ادي الطلبة وس�ام زكي عن 
تفاؤله ببل�وغ فريقه مربع الكبار املوس�م 

الحايل عىل الرغم من صعوبة الهدف.

واكد زكي: " ال ش�ك ان الخسارة امام نادي 
املين�اء برس�م مواجهات ال�دور االخر من 
ال�دوري كان�ت مؤملة وقاس�ية ع�ىل البيت 
االني�ق بيد اننا ما زلنا نتمس�ك لخيط االمل 

لبلوغ مربع الكبار".

واش�ار العب دهوك س�ابقا اىل ان " الجهاز 
الفني بقيادة الدكتور صالح رايض عمل كل 
ما يف وس�عه الج�ل تحقيق نتيج�ة ايجابية 
امام سفانة الجنوب اال ان مجانبة التوفيق 
واهدار الفرص كانت من اهم اسباب ضياع 

نقاط املباراة".
االزرق  الن�ادي  وطال�ب زك�ي " جماه�ر 
بالوق�وف خل�ف الفري�ق س�يما يف الف�رتة 
الحالية من ال�دوري بغية حث الالعبني عىل 

ما  اقىص  يملك�ون م�ن تقدي�م 

اندف�اع بدني م�ن اجل قطع تذك�رة العبور 
للمربع الذهبي".

يذكر ان نادي الطلبة يحتل املركز الثامن ما 
قبل االخر يف املجموع�ة الثانية برصيد  13  

نقطة.
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مروان حسني: الدرع من نصيب 
الرشطة

وسام زكي: فرصتنا ببلوغ املربع ما زالت قائمة

اق�رتب ال�دويل التش�ييل كالودي�و براف�و حارس 
نادي برش�لونة، متصدر الدوري اإلسباني الحايل 
لك�رة الق�دم، من معادل�ة رقم ال�دويل البلجيكي 
تيبو كورت�وا حارس مرمى ن�ادي أتلتيكو مدريد 
الس�ابق، باملحافظة عىل نظافة شباكه لعرشون 

مباراة.

ون�رشت صحيفة "س�بورت" الكتالوني�ة تقريراً 
حول أداء برافو املميز يف أوىل مواس�مه مع النادي 
الكتالون�ي، حيث تمكن من املحافظة عىل نظافة 
ش�باكه يف 16 مب�اراة، ولم يعد يفصله س�وى 4 
مباري�ات من معادلة رقم كورتوا الذي س�جله يف 

املوسم املايض مع اتلتيكو مدريد.
وتمكن برافو من تحطيم رقمه الذي سجله خالله 
الخمس�ة مواس�م الس�ابقة يف الدوري اإلسباني 

باملحافظة عىل نظافة ش�باكه يف 12 مباراة، كما 
أنه يناف�س عىل الحارس ليانو الذي لم يس�تقبل 
س�وى 18 هدف�اً يف موس�م 93\94 حي�ث أنه لم 

يستقبل سوى 17 هدفاً حتى اآلن.
الجدير بالذكر أن رونالدو كان قد هز شباك 

براف�و يف مب�اراة الكالس�يكو الش�هر 
املايض بع�د 754 دقيق�ة دون تلقيه 

لألهداف.

برافو يقرتب من معادلة رقم كورتوا

أك�د وكيل أعمال ادينس�ون كافان�ي العب باريس س�ان جرمان 
الفرنيس، عىل أن موكله لن يعود ملنافس�ات الدوري اإليطايل، ما لم 
يحدث تغير كبر بنادي ميالن الذي يريد التعاقد معه خالل الفرتة 
املقبلة.وكيل أعمال ادينس�ون كافاني رصح لوسائل اإلعالم قائالً: 
"يمكنن�ي أن اس�تبعد إمكانية ع�ودة كافاني إىل ال�دوري اإليطايل 

بالفرتة الحالية."
وأضاف: "ال يمك�ن ألي ناٍد 

املالي�ة  قيمت�ه  يدف�ع  أن 

حالياً، السوق اآلن يف إسبانيا وإنجلرتا."
وأنه�ى حديثه قائالً: "ما يمكنني قوله، فرصة انتقال كافاني 

لل�دوري اإليطايل، تعتمد عىل م�دى تطور الوضع املايل لنادي 
ميالن." صحيفة الدييل ستار الربيطانية، أفادت يوم أمس 

الثالث�اء بأن ن�ادي مانشس�رت يونايتد يس�عى لبيع فان 
بريس من أجل الظفر بخدمات ادينس�ون كافاني خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
يذكر أن صاحب ال� 28 عاماً، قد شارك يف 36 مباراة وأحرز 

19 هدفا مع نادي باريس سان جرمان الفرنيس، خالل منافسات 
املوسم الحايل.

يب�دو أن الوف�اق لن يجد له س�بيالً ب�ني جماهر 
نادي ري�ال مدريد، بطل اوروب�ا ووصيف الدوري 
اإلس�باني الح�ايل لك�رة الق�دم، والنج�م الويلزي 
غاريث بيل جناح الفريق، رغم نجاحه يف تس�جيل 

ه�دف يف الفوز الكاس�ح ع�ىل غرناط�ة 9-1 ضمن 
منافسات الجولة 29 من الليغا.

وأج�رت صحيفة "آس" اإلس�بانية اس�تطالعاً للرأي 
تس�تفرس فيه ع�ن الالعب ال�ذي ترش�حه الجماهر 

للخروج من التش�كيلة األساس�ية بعد اكتمال صفوف 
الفري�ق، وخلو القائمة م�ن املصابني بعد تعايف كل من 

لوكا مودريتش وخاميس رودريغيز.
وتص�در النج�م الويل�زي االس�تفتاء حي�ث حص�ل 
عىل نس�بة 31% م�ن أصل 12 ألف قارئ ش�اركوا يف 
االس�تفتاء، وفضلت عليه الثنائي إس�كو وخاميس 

رودريجيز.
املثر أن 15.2% من املش�اركني يف االس�تفتاء 
طالبوا باس�تبعاد النجم الربتغايل كريستيانو 
رونالدو من التشكيلة األساسية، بنسبة أقل 

املهاجم الفرنيس كريم بنزيما 6.5%، وكان العب م�ن 
الوسط األملاني توني كروس أقل العنارص التي غضبت ضدها 

جماهر النادي امللكي، وشددت عىل أهميته يف الفريق.

كافاين يعود للدوري االيطايل ولكن برشط

محلة مدريدية تطالب 
بطرد بيل!
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مدرب كربالء: الفريق بال رواتب منذ 5 اشهر

كوتينيو: الفوز بكأس االحتاد االنجليزي سينقذ موسم ليفربول

أش�ار الربازييل فيليب كوتينيو العب وسط 
ليفرب�ول، إىل أن نادي�ه يمكنه إنقاذ 
الف�وز  املوس�م، م�ن خ�الل 
بكأس االتحاد اإلنجليزي 

لكرة القدم.
فيليب كوتينيو رصح 

ملوقع ليفربول الرسمي عىل االنرتنت قائالً: 
"الفوز بكأس االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم 
س�ينقذ املوس�م، من الهام ب�أن يكون ذلك 

األمر هدفنا الرئييس اآلن".
وأض�اف: "علينا ب�أن ننىس ما ح�دث أمام 
ارس�نال، م�ن أج�ل تحقي�ق النتائ�ج التي 

نحتاجها".
وتاب�ع: "لقد كان�ت مباراة صعب�ة للغاية، 

ولكن علينا بأن نرفع رؤوسنا إىل األعىل، وأن 
نثق بأنفسنا دائماً".

وأنه�ى حديثه قائ�اًل: "علين�ا املواصلة، ما 
زال أمامنا الكثر من املباريات، والعديد من 

األشياء من الوارد بأن تحدث".
يذكر أن نادي ليفربول يحتل املركز الخامس 
عىل س�لم ترتي�ب اندية ال�دوري االنجليزي 

املمتاز لكرة القدم برصيد 54 نقطة.

كش�ف مدرب نادي كرب�الء ميثم داع�ي الحق، أن 
العبي النادي واعضاء الجهازين االداري والفني بال 

رواتب وال مكافات فوز منذ اكثر من 5 اشهر.
واكد داعي الحق: "االزمة املالية التي يعيشها الفريق 
االخرض كانت لها وما زالت تداعيات س�لبية كبرة عىل 

الالعبني والجهازين الفني واالداري".

واش�ار داعي الحق اىل أن: "الالعب�ني تحملوا الكثر من 
الضغوطات النفس�ية واملادية بسبب غياب الدعم املادي 
طوال املرحل�ة الثانية من الدوري املمت�از العراقي بكرة 

القدم".
يذكر أن ن�ادي كربالء خرس االحد امام ن�ادي الزوراء يف 
اطار مواجهات االس�بوع ال 6 من اي�اب الدوري املمتاز 
العراق�ي، وبه�دف وحيد حم�ل امض�اء الالعب املرصي 

مصطفى جالل.

رئيس االحتاد االنجليزي يعيد ساعة الفيفا

عقب نح�و عرشة أش�هر م�ن الجدل 
القانون�ي ق�ال جري�ج داي�ك رئي�س 
االتح�اد االنجلي�زي لكرة الق�دم، انه 
أع�اد س�اعة بقيم�ة 16 أل�ف جني�ه 
اس�رتليني )23814 دوالرا( إىل االتح�اد 
الدويل )الفيفا( ولم يعد يواجه أي عقوبة 

انضباطية بسبب احتفاظه بها.
وداي�ك كان واح�دا من بني 65 مس�ؤوال 
دوليا تلقى س�اعات كهداي�ا من االتحاد 
الربازييل للعبة قبل نهائيات كأس العالم 

الع�ام امل�ايض. وزع�م دايك ان�ه لم يكن 
يعل�م بقيمة الس�اعة وكان يحتفظ بها 
يف حقيبة يف منزله ولم يس�تخدمها عىل 
اإلط�الق إال انه عندما ت�م إبالغه أن هذا 
يش�كل انته�اكا لقواعد القي�م الخاصة 
بالفيفا اق�رتح التربع به�ا الحد رشكاء 
االتح�اد االنجلي�زي وهو مرك�ز لرعاية 
مصابي رسطان الثدي كجزء من مبادرة 
لجمع تربعات. إال أن دايك أعاد الس�اعة 
ثاني�ة اآلن. وقال�ت الغرف�ة القضائي�ة 
التابع�ة للجن�ة القي�م بالفيف�ا يف بيان 
الثالثاء: "أعاد السيد جريج دايك الساعة 

التي منحها له االتحاد الربازييل".
وأضاف�ت: "نتيج�ة لذلك ق�ررت الغرفة 
القضائي�ة إنهاء اإلج�راءات فيما يتعلق 
باالنتهاك املحتمل مليث�اق القيم الخاص 

بالفيفا".
وابل�غ دايك الكت�اب الرياضيني الش�هر 

املايض انه ليس بحاجة للساعة.
وقال: "كانت موجودة يف حقيبة يف منزيل 
من�ذ أن عدت من نهائي�ات كأس العالم، 
حصلت عىل الكثر من حقائب الهدايا يف 
زياراتي الرس�مية ولكي أكون أمينا فلم 

انظر عىل اإلطالق ألي منها".

بيرت شاميكل يوجه رسالة إىل دي خيا!

ه بيرت شمايكل، اسطورة حراسة  وجَّ
ن�ادي مانشس�رت يونايت�د الس�ابق، 
لإلع�الم  املفه�وم  واضح�ة  رس�الة 
اإلنجليزي ولحارس مانشس�رت يونايتد 
حالي�اً دي خي�ا، مفاده�ا أنَّ عىل األخر 

تجديد عقده مع الشياطني الحمر.
وأراد شمايكل من خالل حديثه لوسائل 
اإلع�الم أن يؤك�د عىل القيم�ة الكبرة 
الت�ي أضافها دي خيا ملركز حراس�ة 
املرمى يف النادي اإلنجليزي وهو األمر 

ال�ذي يتطلب بقاءه يف صف�وف الفريق 
ألطول مدة ممكنة وعدم قبول العروض 

املقدمة لضمه.
وقال بي�رت ش�مايكل يف ه�ذا املوضوع: 
"دي خيا هو حارس املس�تقبل بالنسبة 
ملانشسرت يونايتد، ال شكَّ لدّي أن الجميع 
ُهنا يف مانشس�رت يتمنون بقاءه ألطول 

فرتة ممكنة".
وأض�اف: "هو اليوم م�ن أفضل حراس 
املرم�ى يف العالم إن لم يكن األفضل فعالً 
وتوقيع�ه ع�ىل العق�د الجديد س�يكون 
يشء كبر بالنس�بة للفريق، كل ما عليه 

فعله يف أق�رب وقت ه�و تحريك أصابع 
يده لتوقيع عقد جديد لخمس س�نوات 
إضافية".وأكدَّ ش�مايكل يف ختام حديثه 
أنَّ تجدي�د عقد دي خيا س�يكون خطوة 
مهمة جداً يف س�بيل عودة الفريق ألندية 
النخبة حول العالم واملنافس�ة من جديد 

قارياً ومحلياً.
وتأتي ترصيحات ش�مايكل هذه يف ظل 
االهتم�ام الكب�ر م�ن ن�ادي العاصمة 
دي  بض�م  مدري�د  ري�ال  اإلس�بانية 
خي�ا لصفوف�ه لخالف�ة مواطن�ه إيكر 

كاسياس.
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امليزان

اخطر مزاح يف العالـم

ثعبان داخل آخر يوازيه حجاًم

؟؟هل تعلم
“ هل تعلم أن اإلنسان هو الحيوان 

الوحيد الذي ينام عىل ظهره ”

“ هل تعلم أن مس�امري الحديد ال 

تصل�ح يف تثبيت خش�ب البلوط 

وذل�ك بس�بب امل�ادة الكيماوي�ة 

املوجودة يف الخشب والتي تتسبب 

يف صدأ املسامري ”

“ ه�ل تعل�م أن طول أط�ول ذيل 

فس�تان زف�اف يف العال�م هو 80 

مرتا . وقد إرتدته إحدى املمثالت يف 

أحداألفالم األجنبية ”

ن�رت صحيفة دي�ي مي�ل الربيطانية 
تقري�رًا يظه�ر مجموعة من الس�ائحني 
يتبادل�ون األدوار للوق�وف ع�ىل صخرة 
معلق�ة بني جب�ال كرياج الش�اهقة، قد 
تكون األخطر ح�ول العالم، إذ تقف عىل 

ارتفاع 800 قدم. 
وتوج�د صخرة »كرياجبولت�ن« يف مدينة 
النرويجية، ويأتي الس�ائحون  روجاالند 

م�ن كل مكان للقي�ام بمغامرة خطرية، 
عىل س�طح الصخرة التي قد تس�قط يف 
أي لحظ�ة، إال أن تل�ك الحقيق�ة لم تثن 
الس�ائحني عن القيام بأخطر املغامرات 
اللتقاط الصور للذكرى، وذلك عىل الرغم 

من هطول األمطار. 
يذكر أن جبال كرياج النرويجية تقع عىل 

ارتفاع 3500 قدم فوق سطح البحر.

ح�اول أن ت�ريض احتياجات�ك الش�خصية 
ورغباتك ولك�ن دون أن تتعدى عىل حريات 
اآلخري�ن. تب�ادل االقرتاحات م�ع أصدقائك 
الليلة من أجل قضاء سهرة سعيدة يف مكان 
لطي�ف. إذا كنت تش�عر باإلره�اق فلماذا ال 

تهدأ قليال وتسرتخي.

ال يمك�ن ألحد أن يتخذ الق�رار بالعزوبية أو 
االرتباط بدال منك، ولكن إذا شعرت بارتياح 
تجاه ش�خص معني ف�ال تغلق ب�اب قلبك. 
اس�تغل ذكاءك يف عم�ل يشء مفيد لك وملن 
حول�ك وتأكد أن من يحبون�ك من أصدقائك 

سيساعدونك بكل ما لديهم من قوة. 

قليل من الغرية مسموح به يف الحب، فاحذر 
م�ن أن تصب�ح الغ�رية م�رض. ال تيأس إن 
فش�لك محاوالتك األوىل يف الوصول إىل هدفك 
فالنجاح ال يأتي بسهولة. ال تهتم بانتقادات 
اآلخرين وتعليقاتهم املستفزة عىل ترصفاتك 

ما دمت مقتنعا أنك لم تخطئ.

أن�ت قلق ومتوت�ر اليوم بس�بب خوفك من 
الفشل، ولكن انتبه فربما يكون قلقك سببا 
يف فش�ك. اصنع ما ش�ئت اليوم دون التقيد 
ب�أي يشء وحدد أهداف�ا جدي�دة لتحققها 
غ�دا. إنج�از مهمة واحدة فق�ط أفضل من 

االنشغال بأكثر من مهمة دون إتمامهم.

فك�ر يف طريقة لطيفة لتخفف عن نفس�ك 
الش�عور باالكتئاب وحاول أن تغري خططك 
اليوم فبدال من التجول يف الشوارع ومشاهدة 
املناظر التي تس�بب لك اإلحب�اط يمكنك أن 
تستمتع بممارس�ة هوياتك. كن مهذبا وال 

تصارح أحدا بعيوبه بطريق مبارش..

ال ش�ك أنك مفعم بالقوة والحيوية يف الوقت 
الح�ايل، فأنت مس�تعد أن تتحم�ل أي يشء 
وتريد أن تحس�ن م�ن نفس�ك يف العمل ويف 

حياتك الشخصية. 
لكن عليك توخي الحذر، فطاقتك لن تمكنك 

دائما من التقدم.

يمث�الن جانب�ان  والعاطف�ة  الرومانس�ية 
مهم�ان يف حيات�ك ولكن علي�ك أن تفهم أن 
الحي�اة له�ا جوانب أخ�رى مهمة. خصص 
وقت�ك هذا املس�اء للتفك�ري بأحالمك وعش 
يف عال�م الخي�ال م�ع األحالم الت�ي تمنحك 

السعادة .

ربما يغضب أصدق�اؤك من تقديم النصائح 
لهم ط�وال الوقت فال ب�د أن تختار األوقات 
املناس�بة ملا تقول�ه. حاول أن تس�تمتع إىل 
قلبك وس�تجد اإلجابة عن كل األس�ئلة التي 
تجول بخاطرك. استخدم قوتك بحكمة كي 

ال تقع يف العديد من األخطاء.

تم�ر بعاصف�ة عاطفية يف عالقت�ك بريك 
الحي�اة اآلن، ال تح�اول اتخ�اذ اي ق�رارات 
مصريي�ة حتى تش�عر بأن�ك عي اس�تعداد 
ملناقشة االزمات. حافظ عي هدوئك سيكون 
لديك متسع من الوقت ملناقشة تلك الخالفات 

يف األيام املقبلة عندما ترتب أفكارك.

الت�ي  محاوالت�ك املس�تميتة لتن�ى اآلالم 
تعرض�ت له�ا يف حيات�ك تجع�ل أصدقاءك 
مندهش�ني م�ن االبتس�امة املرس�ومة عىل 
وجه�ك ط�وال الوق�ت. إذا كن�ت اآلن أعزب 
فحاول أن تس�تمتع بممي�زات العزوبية إىل 

أقىص درجة. 

م�ن الواض�ح أن األزمات الت�ي تعرضت لها 
جعلتك أكثر قوة وقدرة عىل التحمل. ال تسمح 
لألفكار الس�لبية أن تسيطر عىل تفكريك كي 
ال تفسد كل خططك البناءة التي كنت ترع 
يف تنفيذها. مارس هواياتك إذا كنت تستمتع 

بها وتشعر معها بمزيد من السعادة. 

ما تجنيه يف النهاية يكون عىل قدر اهتمامك 
واجته�ادك. إذا كنت معجبا بش�خص معني 
ف�ال ت�رتدد يف أن تذه�ب إلي�ه وت�رصح ل�ه 
بمش�اعرك تجاه�ه. ال تعتقد األس�وأ دائما 
وانتظر للنهاية فربما تكون النتيجة مرضية 

بالنسبة لك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – ممثل مرصي –
 2 – أغني�ة لعب�د الحليم حافظ 

– ذئب –
 3 – غري مطبوخ – شهر هجري 

– أداة نصب –
 4 – مرياث – دولة عظمى –

 5 – اوار النار – أقرتبوا –

 6 – دولة أوروبية –
 7 – بصحبته – أعمال وحشية 

مدانة –
 8 – تفس�ريية – صوت األفعى 

– نصف ديوي –
 9 – ممثلة مرصية .

1 – مخرج سينمائي مرصي –
 2 – مطربة عربية –

 3 – يب�رص » مجزوم�ة » – م�ن 
عواصم مرص القديمة –

 4 – لظ�ى – نص�ف بابل – صواب 
–

 5 – فاسق – سالمة –
 6 – ممثلة أمريكية –

 7 – أس�م موص�ول – أس�م عل�م 
مؤنث –

 8 – أسم لشهر تموز – جدنا األول  
9 – ممثلة مرصية قديرة

سـودوكـو

دقيق متعدد االستعماالت - كوب ونصف
سكر - ثلثا كوب

بايكنغ باودر - ملعقتان صغريتان
حليب سائل - ثلثا كوب

زبدة لّينة - ربع كوب
بيض - 1

فانيليا - ملعقة صغرية
نصائح

- يمكن�ك تزي�ني الكيك�ة بالس�كر البودرة 
أو تقديمه�ا إىل جان�ب الكريم�ة املخفوقة 

والتوت الطازج.
طريقة العمل

1- حّم�ي الف�رن ع�ىل ح�رارة 176 درجة 
مئوية.

2- إدهن�ي قال�ب كي�ك دائ�رّي ب�أي مادة 
دهنّية.

والس�كر  الدقي�ق  أخلط�ي  وع�اء،  يف   -3
والبايكنغ باودر.

4- أسكبي الحليب السائل وأضيفي الزيبدة 
والبيضة والفانيليا.

خ�الط  بواس�طة  املكون�ات  أخلط�ي   -5
كهربائي يدوي ع�ىل حرارة منخفضة حتى 

تمتزج.
6- أخفق�ي ع�ىل ح�رارة متوس�طة مل�ّدة 

دقيقة.
7- أسكبي الخليط يف القالب.

8- أدخي القالب إىل الفرن ملّدة 30 دقيقة أو 
حتى تنضج الكيكة.

9- أترك�ي الكيكة تربد ح�واىل 30 دقيقة ثّم 
قّدميها.

كيكة رسيعة

فـوائـد الـسـفـرجـلمعلومات  عامة
 Cydonia oblonga فاكهة ش�توية أس�مه العلم�ي
وهو قريب من التفاح والكمثرى. يؤكل الس�فرجل 
ني�ا أو مطبوخ�ا م�ع الس�كر ع�ىل ش�كل مربى او 

حلويات.
يستفاد من السفرجل ثمره و بذوره وذلك إلحتواء 
ثمار الس�فرجل ع�ىل عدد م�ن الفيتامينات خاصة 
فيتامني A و B كما تحتوي عىل 64% ماء و 7% سكر 
و0.9% بروت�ني و 0.3% م�واد دهنية و 5% كربيت و 
0.9% فوس�فور و 14% كالس�يوم و 2% كلور و %3 
ص�ودا و 0.13% بوتاس�يوم كما تحت�وي عىل مواد 
عفصي�ة وبكتني واحماض وح�وايل 20% ألياف, لذا 

للس�فرجل أس�تخدامات طبية أضاف�ة لكونه غذاء 
جي�د, فهو يس�تخدم كمادة مقبضة ضد االس�هال 

كم�ا يس�تخدم لعالج الج�روح امللوث�ة وككمادات, 
وتستعمل بذوره ملعالجة آفات الصدر والرئتني. 

وخصائصه: 
التس�كني والتقوي�ة وفتح الش�هية، وع�الج املعدة 

والكبد. 
وهو يشفي اإلس�هال املزمن، ويقوي القلب، ويفيد 
املصاب�ني بس�ل األمع�اء والص�در والنزي�ف املعدي 
واملعوي وانهي�ارات الرئة، ويقوي الهضم واألمعاء، 
ويمن�ع القيء ويفيد األطفال والش�يوخ، ويش�في 
من س�يالن اللعاب ومن الزكام الشديد ومن سيالن 

املهبل وفقد الشهية، والعجز الكبدي.

ق�اد الفض�ول مجموع�ة م�ن الرجال 
ليعرفوا م�ا بداخل ثعب�ان ضخم نافق 
وج�دوه داخ�ل أح�د الغاب�ات. فكانت 
املفاج�أة هي وجود ثعب�ان ضخم آخر 

داخل بطن ذلك الثعبان النافق. 
فكم�ا يظهر يف الفيدي�و الذي ُنر عىل 
موق�ع »الي�ف لي�ك« أن رجاًل، ل�م يتم 
الكش�ف عن هويت�ه، ق�ام بفتح بطن 
ثعب�ان ضخم ناف�ق يصل طول�ه إىل 5 
أمت�ار، باس�تخدام س�كني ليع�رف ما 
س�بب ضخام�ة بط�ن ه�ذا الثعب�ان، 

ليتفاج�أ بوجود ثعبان ضخ�م آخر قد 
التهمه الثعبان النافق. 

واس�تمر الرج�ل بفت�ح بط�ن الثعبان 
بالس�كني حتى يخ�رج الثعب�ان اآلخر 
بشكل تام ليعرف مدى طوله. فثبت له 
أن الثعبان الضخ�م النافق ابتلع ثعباًنا 

آخر بنفس الطول والضخامة تقريًبا. 
يذكر أن الثعابني قد تأكل بعض الوجبات 
الضخمة وقد تأكل ثعابني أصغر منها, 
لك�ن أن تأكل ثعابني بنفس ضخامتها، 

هو ما يجعل هذا املشهد نادًرا.

ينفق اآلف الدوالرات ليشبه شكسبري
قرر كاتب صيني أن يصبح نس�خة 
طبق األصل من األسطورة االنكليزية 
شكس�بري، ليس يف ضخامة وشهرة 
وش�كله،  هيئت�ه  يف  ب�ل  أعمال�ه، 
فخض�ع ل��10 عملي�ات جراحية، 
والكات�ب  الش�اعر  وج�ه  ليمل�ك 
املرسح�ي االنكلي�زي مثل�ه األعىل، 
وقد كلّفته هذه العلميات نحو 255 

ألف دوالر. 
وبحس�ب موقع مريور الربيطاني، 
كان حل�م حي�اة الكات�ب الصين�ي 
»زانغ يي�ي« )34 عاماً(، أن يحصل 
عىل هيئة تماثل صاحب مرسحيته 

فانح�رصت  »هامل�ت«،  املفّضل�ة 
والع�ني  األن�ف  ع�ىل  العملي�ات 
والش�فاه. وعندم�ا ن�ر الكات�ب 
الصين�ي صورته بع�د العملية، أثار 
تعليق�ات عديدة، أغلبه�ا انتقادات 
بس�بب س�فاهة وحماق�ة وخّف�ة 
عق�ل ه�ذا الصيني ع�ىل الرغم من 
أّنه كاتب، فالتشبه بشخص عظيم 
ليس يف الش�كل، بل يف أعماله وفيما 
يصنع�ه للبرية، وأش�ارت بعض 
التعليق�ات إىل ع�دم رضورة تكب�د 
أم�ر  يف  وهدره�ا  ال�دوالرات  آالف 

وصفوه ب� »التافه«.

انت�رت يف توي�رت يف الس�نوات األخ�رية ظاه�رة تفس�ري 
األحالم من قبل من يقدمون أنفس�هم معربين عن الرؤى، 
ومتخصص�ني يف هذا املجال، وذلك عرب التواصل معهم عرب 
حساباتهم يف تويرت وعرب شتى وسائل التواصل االجتماعي 

األخرى مثل واتساب وانستغرام وسنابتشات وغريها.
وين�ر عدد من هؤالء املعربون أرقام حس�اباتهم البنكية 
إليداع رس�وم تعب�ري الرؤيا فيها، بل ذه�ب بعضهم إىل ما 
هو أبعد من ذلك بإتاحة اش�رتاكات شهرية أو سنوية ملن 

يرغب يف تفسري أحالمه كلما أراد عرب اشرتاكه.
ويق�دم بع�ض ه�ؤالء إعالن�ات متنوع�ة أحيان�ا، لجذب 
املتابعني، كتعب�ري الرؤيا للزوجات فيم�ا يحلمن به تجاه 
أزواجهن، أو ما يراودهن من ش�كوك تجاههم، كالتي رأت 
يف املنام أن زوجها نظر إىل أختها فيساورها الشك يف أمره. 

لتكتش�ف بعد تعبري الرؤيا أنه يريد أن يتزوج عليها إحدى 
قريباتها، حسب ما عرب لها من سألته.

الظاهرة القديمة يف الشاش�ة الفضية رغ�م اإلقبال عليها 
ممن يس�تهويهم عال�م تعبري األح�الم، إال أنه�ا تعرضت 
لنقد كب�ري وهجوم رشس من قبل املغردي�ن العرب، ممن 
اعتربوها نوع من أنواع االتجار باس�م الدين، والرتبح غري 

املروع عرب وسائل التواصل االجتماعي.
ويح�ذر مختصون من رواج هذه الظاهرة، س�واء التعلق 
باألح�الم واعتبارها تعبري عن املص�ري والحوادث، أو تعلق 
األمر باملتاجرين بها ممن يعربون الرؤيا بعيدا عن حقيقتها 

سواء من الناحية الدينية أو من الناحية العلمية.
ورغم منع قنوات عربية ملثل هذه الربامج إال أن االنتش�ار 
الواس�ع لوسائل التواصل االجتماعي، خلق لهذه الظاهرة 

أرضية واس�عة وجمه�ورا غفريا وتج�ارة رابحة رغم كل 
التحذيرات.

جتارة االحالم عىل تويرت
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ملوك العرب أم صعاليك للغرب!
ات إمض���اء

قيس النجم

هل ستخرس أمريكا »العراق وسوريا« 
لصالح روسيا !؟

ء ح���رة را ا

الح�رب الب�اردة, الدائ�رة رحاه�ا اآلن ب�ن الوالي�ات املتح�دة 
األمريكية وروس�يا, قد تتحول إىل حرب كربى َتستِعر يف أّي لحظة 
؟! أث�ر مايجري من أح�داث يف املناطق التي تحوي مصالح كل من 
الدولت�ن، فما يح�دث اآلن حرب�اً بالوكالة بن الدولت�ن، وتحاول 
الواليات املتحدة بسط نفوذها وكسب الدول التي قاومت تخاريف 

الربيع العربي واإلقليمي ولم تسقط!
السياس�ة األمريكية املّتبعة عىل األرض ومع الدول الس�اخنة, 
توح�ي )بخبث املخط�ط اليهودي( ال�ذي ينفذه ويق�وده اللوبي 
الصهيون�ي, وع�ىل أس�اس ذلك وبع�د ت�ويل الرئيس أوباما س�لة 
الرئاس�ة األمريكية, أبتعدت الحكومة األمريكي�ة والبنتاغون عن 
الحلول العس�كرية يف البل�دان الحمراء, والحظنا بدل ذلك نش�وب 
رصاعات داخلية ونزاعات طائفية تؤججها جماعات لها إتصاالت 
مع )اإلستخبارات األمريكية ( والدول التي تدير املصالح األمريكية 

يف البلدان املنكوبة.
ل�م تكن أمري�كا يوماً صديق�ة للعرب, ب�ل إن ألمريكا مصالح 
خاص�ة يف ال�رق األوس�ط, وما أكذوب�ة تحرير الع�راق إال بداية 
إنط�اق ح�رًب طويل�ة األم�د ومعّد له�ا س�لفاً، إن ذريع�ة »ظلم 
الش�عوب« التي تتخذه�ا أمري�كا وحلفائها؛ للتدخل يف الش�ؤون 
الداخلية لبعض البلدان قد إنكش�ف مغزاه�ا الحقيقي، وأصبحت 
هذه الشعوب املظلومة تعي تماماً، من هو مصدر الظلم والكساد 

والفساد.
ما يجري يف العراق وس�وريا ولبنان ومرص وليبيا واليمن ......
الخ،  مخططاًإمربيالياً- إستعمارياً بصورة غري مبارشة,وسيتدرج 
ليصب�ح التدخ�ل مبارشاً لو إقت�ى األمر، لتعلن أمري�كاً »الحرب 
العاملي�ة الثالث�ة« إن تطبيق سياس�ة )الفتنة الطائفية( لتس�تعر 
حرب�اً داخلي�ة بن الطوائ�ف املكونة للمجتمع العرب�ي, من خال 
تموي�ل املتأس�لمن،  الذي�ن دربتهم الوالي�ات املتح�دة األمريكية  
لتنفي�ذ سياس�اتها التوس�عية، تضط�ر ه�ذه الدول لإلس�تعانة 
بأمري�كا للتدخل لف�ض النزاع الداخ�ي والتمركز يف س�ائر بلدان 

الرق األوسط خصوصاً تلك الدول القريبة من إرسائيل.
 ب�دأت روس�يا بالتحرك, ون�ددت بما يجري يف اليم�ن، و مدت 
العراق وس�وريا بأسلحة متطورة بعض الشئ ملحاربة التنظيمات 
اإلرهابي�ة يف غ�رب العراق والش�ام والتي هي عب�ارة عن مافيات 

عاملية ترفع شعار » تطبيق الريعة اإلسامية« دون تنفيذها !
مايجري هو تمهيداً لفرض الهيمنة األمريكية عىل العالم؛ بطرق 
تفاهمية سياسية تقدم أمريكا من خالها تنازالت تأريخية؛ إلقناع 
جميع األطراف عىل إن أمريكا بدأت بتغيري سياس�اتها، وآن اآلوان 
للتغيري الفعي، الذي س�يجعل روس�يا تتحرك رسيعاً للمس�اهمة 
بحرب التغيري املزعوم التي تقوده أمريكا، وربما س�تقف ِنداً قوياً 
ض�د املحاوالت األمريكي�ة، للهيمنة ع�ىل العالم وبالتأكيد س�وف 
لن تقف روس�يا موق�ف املتفرج البعيد، املكتوف األي�دي، وإن غداً 

لناظره قريب!

أثير الشرع

عندما يكون اإلنسان قادراً عىل أن يعيش برؤية، )كان واآلن 
وهنا وغداً، وإذا عزمنا توكلنا( فهذا معناه إرصاره عىل العطاء 
مهما ضاقت ح�دود عامله، فالحياة مليئ�ة باملبدعن واألحرار، 
الذين تجمعهم فلس�فة الوجود والصمود، وهم يعيشون يف واد 
واح�د، فرتاهم نابض�ن بالقي�م والتحدي، أم�ا الحكومة فهي 
األخرى تعيش يف واد آخر، وه�ي حافلة باملهاترات واملناكفات، 
والتكتات، واملساومات، ومن الطبيعي ال يليق لشجرة كبرية أن 

تخنق األزهار، التي تنمو بجوارها يف األسفل.
الساسة األثرياء يمتلكون كل يشء، ومع ذلك فهم يحتاجون 
الناس التي تحصل عىل القليل، وحياتهم معرضة دائماً للخطر، 
وس�ط معاناة قاس�ية م�ن أجله�م، ولك�ن الفاس�د املتنفذ يف 
املناصب الرنانة يخاطب الش�عب، بما قال�ه الروائي الربيطاني 
جاكو بس�ون: )من األفض�ل أال يقدم اإلنس�ان عىل فعل يشء، 
وأن يبتعد عن املش�كات، وينتظ�ر حتى يموت( هذا الصنف ما 
تقوم بإنتاجه أمريكا، وتوزيعه عىل املغلوب أمرهم، فأية حرية 

ستنبض، وأي فجر سيبزغ، وأي سيايس سينقلع!!.
الذي ال ريب فيه أن األحداث الجارية يف اليمن، جعلت الحكام 
الع�رب املأج�ورون ألمري�كا والصهيونية صعاليك، يش�عرون 
بالتهدي�د والخ�وف تحت حجة التم�دد اإليراني الكب�ري، تزامناً 
مع اإلنتصار الن�ووي واإلتفاق مع الغ�رب، وظهورها كمحور 
للقوة والتوازن يف املعادلة العاملية الجديدة، فاألوىل لهؤالء البغاة 
املرتزق�ة أن يتوح�دوا م�ع الجارة إي�ران ال مع أعدائه�ا، وبدء 
صفح�ة مغايرة للرصاع�ات والخافات الس�ابقة، دون رضب 
اليم�ن بدعوى إع�ادة الرعية املزيف�ة، التي إنحرف�ت لتنفيذ 

أجندات اإلرهاب والتطرف والتكفري.
طواغيت العرب ممن تجمعهم الجامعة العربية أكثر من أن 
نسميهم، ال يريدون حرية للشعوب، فهم ماضون يف قمع الرموز 
الديني�ة والسياس�ية من دع�اة التغيري، وال يؤمنون بالش�باب 
ألنهم مش�اريع لصناعة املس�تقبل، الذي ال يرغبون برؤيته من 
دون أس�مائهم الزائفة، فكل حلقة تأخذ عن س�ابقتها، وتسلم 
حقده�ا اىل الحقتها، لذا فالعرب بات�وا أدوات للمغامرة واللهو، 
فرتى أذرعه�م الخبيثة تمت�د بأقوى الرور فظاعة، ملش�اهد 

املوت الدائرة يف سوريا والعراق، واليمن وليبيا وغريهم.
املل�وك والح�كام الع�رب أصبحوا أكث�ر غباًء من أس�يادهم 
اليه�ود، ألنهم لم يهتموا ألمر ش�عوبهم، وأخذوا يحرصون عىل 
وج�ود جي�ش أعم�ى ال ي�درك رشف الجندية املق�دس، وأمىس 
واجب�ه الوطن�ي والقوم�ي، الحف�اظ ع�ىل ع�روش الجباب�رة 
واملتس�لطن، ممن ينفذون مخططات األج����رام، وإش�اعة 
التفرق�ة الطائفية ب�ن أبناء األم�ة الواحدة، وقصف أش�قائه 
وتصدير تج�ارة املوت بالجهاد والدين املزيف، من أجل أن يدوم 
سلطانهم امللعون، ثم خرجنا بالحقيقة وقلنا: )ربنا ال تؤاخذانا 

بما فعل السفهاء منا(.  

لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
اســــبــــوع                لــلــتــضـــامــــــن مــع االبــطــال

ببالغ التقدير واالعتزاز اتقدم بجزيل الش�كر واالمتنان اىل االستاذ الدكتور منعم مكي عبد الرضا الشوك استاذ الطب 
الباطني يف جامعة بابل لجهوده املخلصة ومواقفه االنس�انية واملهنية وحس�ن االس�تقبال والرعاية ألبناء شعبنا يف 
محافظ�ة بابل .نس�أل الل�ه له بالتوفيق والنجاح الدائم .  كما ونتقدم بالش�كر للكادر الطب�ي الذي بمعيته يف مدينة 
املرجان الطبية / شعبة التنظري يف مدينة الحلة وما يتمتعون به من حسن تعاون وتعامل انساني مع املرىض  فبارك 

الله بكل جهد وطني مخلص ومن الله التوفيق.
صبيح فاخر

مدير ادارة نقابة الصحفيين العراقيين / بغداد
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