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صفحة 16

واشنطن تتجاهل حاجة العراق إىل السالح 
وتكتفي بالدعم اإلنساين

»شكسبير«

إننا نعّلم اآلخرين دروساً في سفك 
الدماء، فإذا ما حفظوا الدرس قاموا 

بالتجربة علينا
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يعتمد خطة المواجهة المباشرة في االنبار

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر سياس�ية مقربة من 
احدى الكتل النيابية بان تنظيم »داعش« 
االرهابي سيتخذ استراتيجية جديدة في 
معرك�ة االنب�ار, تعتمد عل�ى المواجهة 
المفتوح�ة على العكس من الخطط التي 

استخدمها في صالح الدين وديالى.
وفيما دع�ت المصادر القوات االمنية 
والحش�د الش�عبي ال�ى تغيي�ر الخط�ط 
العسكرية وتفعيل الجانب االستخباراتي 
والمعلومات�ي من اجل حس�م المعركة, 
لفت�ت ال�ى ان »الدواعش« س�يعتمدون 
ايض�اً على خط�ة المباغتة بع�د الذوبان 
العام.وقال�ت المص�ادر  ف�ي المجتم�ع 
ان »مخطط�ات داع�ش ف�ي االنب�ار قد 
اختلفت م�ن حي�ث االس�تراتيجية التي 
كان�وا يعتمدونه�ا ف�ي ص�الح الدين او 
الموص�ل حيث تم تغيير المظهر بش�كل 
كام�ل واعتم�اد ازي�اء مش�ابهة ألزياء 

الحشد الش�عبي والجيش العراقي وابناء 
العش�ائر ف�ي تل�ك المناط�ق«, مبينا ان 
تلك العصابات »س�وف ل�ن تلتزم بنظام 
المع�ارك المبني عل�ى الجبهات وامتالك 
االرض بل س�تعتمد على اس�تراتيجيات 
متعددة من بينها الذوبان ضمن النس�يج 
العام للمجتم�ع والظهور بعد ان يطمأن 

الخصم ان عدوه قد هرب او انهزم«.
وأكدت المصادر ان »المعركة لن تكون 
س�هلة كما يتوقع ق�ادة العمليات طالما 
تعتمد على الحرب المفتوحة والمواجهة 
العلني�ة حي�ث تلع�ب المعلوم�ات الدور 
االبرز في معارك االنبار«, داعية الجيش 
والحش�د الش�عبي الى »تطوي�ر جوانب 
المعلوم�ات لك�ي يت�م تعق�ب وصيد اي 
عنصر او مجموعة تم تذويبها في نسيج 
اجتماعي معين عشائري كان او مجاميع 
مسلحة اعلنت نصرتها للجهد الحكومي 
ف�ي مواجهة الدواعش رغم انهم موالين 

لهذا التنظيم في وقت سابق«.

خطط داعشية مفضوحة

بارزاين يبحث عن جتديد الوالية .. 
وحزب طالباين يبدأ مفاوضات

انتزاع رئاسة

ترك اخلالف اىل ما بعد 
»داعــش«!
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»                                « تكشف حقيقـة رجـل اعامل مرصي هـارب 

رسق نفط العراق وارمتى يف حضن »ثوار الفنادق«

عـنـاصـره يـلـبــســـون زي »الـحــشــد« والـشــرطــة فــي الــقــرى

نائـب االمـيـن  العـام ملنظـمـةبـدر: حـمـالت الـتـشـويـه
ضد احلشد الشعبي وصمة عار يف جبني احلاقدين

حمافظ البرصة يستقبل وفد االمانة العامة للمجلس
العلمي العريب لالختصاصات الطبية
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فرنسـا تدرس تعويض عراقيني أصيبوا باإليدز بسبب عقاقريها«

الغنام جيتمع مع عشائـر حديثـة لتحـديـد وجــه العمليـــات 

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مص�ادر مقربة م�ن وزارة 
الدراس�ية  المناه�ج  ان طب�ع  التربي�ة 
ل�وزارة التربي�ة م�ا زال يس�ير بنف�س 
النه�ج المتبع من�ذ اكثر من 8 س�نوات 
متتالي�ة، والمتمث�ل باس�تيالء المدع�و  
مثنى عبد الصمد الس�امرائي على 98%  
من عناوي�ن المناهج الدراس�ية المعدة 

للطبع من قبل الوزارة.
واضافت المصادر ان هذا االس�تيالء 
ب�دأت ب�وادره في عه�د وزي�ر التربية 
األس�بق خضير الخزاعي وما رافق ذلك 
من فساد واضح وتعطيل متعمد  لمئات 
المطابع االهلية وقطع ارزاق االالف من 
اصحاب هذه المطابع وعمالها بمختلف 
ان�ه ومنذ  المص�ادر  صنوفهم.واك�دت 

عش�ر س�نوات خل�ت تحول�ت المطابع 
االهلي�ة ال�ى اك�وام م�ن الحدي�د اكلها 
الصدأ وظل اصحابها  يكابدون الخسائر 
المادي�ة الكبيرة جراء انخفاض اس�عار 
هذه المطابع المستوردة بمئات االالف 
م�ن الدوالرات اضافة ال�ى اجور العمال 
والفنيي�ن وما يلحق بذل�ك من ايجارات 
تدفع  لبنايات المطابع وصرفيات اخرى 
تتعلق بعمله�م دون وارد مالي حقيقي 
الس�امرائي  ان اس�تولى  يصله�م بع�د 
على مق�درات وزارة التربي�ة في عهود 
التوال�ي، وه�م كل  ثالث�ة وزراء عل�ى 
من خضي�ر الخزاعي ومحم�د التميمي 
ومحم�د اقبال.وقالت المصادر ان لجنة 
النزاه�ة النيابية في ال�دورة البرلمانية 
السابقة، وبشخص رئيسها النائب بهاء 
االعرجي، قامت بمتابعة هذا الموضوع  

الخطير اال ان�ه -والقول للمصادر- فان 
لجن�ة النزاه�ة تغاضت ع�ن الموضوع 
ولم يعرف احد مصيره التحقيقات لحد 
االن.وفي الس�ياق ذاته، طالب العشرات 
م�ن اصح�اب المطابع االهلي�ة مجلس 
النواب ورئاس�ة ال�وزراء باتخاذ موقف 
واضح وجدي من ه�ذا االمر وااللتفات 
ال�ى محنته�م وانقاذ عوائله�م وعوائل 
العاملين في المطابع االهلية من الضياع 
وقطع االرزاق، السيما وان الدولة تعمل 
جاه�دة عل�ى انع�اش القط�اع الخاص 
العراقي بينما المدعو مثنى الس�امرائي 
يقوم بطباعة ه�ذه الكتب في المطابع 
تف�وق  واالردني�ة وباس�عار  اللبناني�ة 

اسعار المطابع العراقية.

                      التفاصيل ص3

مثنى السامرائي وشقيقه حيصالن عىل عقود بـ »50« مليار دينار
ومطابع العراق تقتسم 2 مليار فقط!
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فضائح طبع المناهج الدراسية في وزارة التربية
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فرنستا تدرس تعويض عراقيني أصيبوا باإليدز بسبب »عقاقريها«
       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�فارة الفرنس�ية ف�ي الع�راق، أمس 
األربع�اء، دعمه�ا إلعادة االس�تقرار ال�ى المناطق 
المح�ررة من تنظيم داعش، وأكدت تقديم 6 ماليين 
يورو كمس�اعدات إنس�انية الى الع�راق خالل العام 
الماضي، كش�ف لجنة الصحة البرلمانية عن تقديم 
باريس وعداً بدراسة تعويض أسر مصابين عراقيين 
باإليدز نتيجة اس�تخدامهم عقاقير فرنس�ية. وقال 
السفير الفرنسي مارك باريتي خالل مؤتمر صحفي 
مشترك عقده مع رئيس لجنة الصحة النيابية فارس 
البريفكاني في مبنى البرلمان، إن »فرنسا مستعدة 
لتدري�ب األطب�اء العراقيي�ن وتقدي�م المس�اعدات 
والمشورة الطبية لهم خاصة في إعادة بناء الهياكل 
الصحية، فضالً عن دعم العراق باإلمكانيات الدولية 

ونأمل أن يس�اعد ذلك في إعادة االستقرار للمناطق 
المح�ررة«. وأضاف باريتي أن »اس�تقرار النازحين 
مس�ألة مهمة وفرنس�ا قدمت س�تة ماليي�ن يورو 
العام الماضي فضالً عن مس�اعدات عينية وغذائية 
ومعون�ات منزلي�ة س�تقدم ه�ذا الع�ام«. وأش�ار 
باريت�ي إلى أن »موضوع البيئة والتغيرات المناخية 
مهم ج�داً بالنس�بة لن�ا ونع�ول على عق�د مؤتمر 
باريس في ش�هر كان�ون األول المقبل للتوصل إلى 
اتفاق ش�امل م�ع إجراءات حكومي�ة للتخفيف من 
التغيرات المناخية واالحتباس الحراري ومس�اعدة 
كل البل�دان«. م�ن جهت�ه قال رئي�س اللجنة فارس 
البريفكان�ي، خ�الل المؤتم�ر أن »اللجن�ة ناقش�ت 
محاور عدة مع الس�فير الفرنس�ي تتعلق بالعالقة 
بي�ن الجانبي�ن الفرنس�ي والعراق�ي ف�ي الظ�رف 
الراه�ن«، مبيناً أن »الس�فير الفرنس�ي وجه دعوة 

للعراق لحض�ور المؤتمر الذي س�يقام نهاية العام 
الحال�ي في فرنس�ا لمناقش�ة التغي�رات المناخية 
واالحتب�اس الح�راري«. ولفت البريفكان�ي إلى أن 
»اللجنة ناقش�ت موضوع الدعم الفرنس�ي المقدم 
للنازحي�ن وموجة النزوح المتوقع�ة أثناء عمليات 
تحرير م�دن األنبار ونين�وى«، الفتاً إل�ى »مطالبة 
الجانب الفرنس�ي تقديم الدعم اللوجس�تي والفني 
والطب�ي للنازحي�ن وتوفي�ر المس�تلزمات الطبية 
والتدخل لدى الحكومة الفرنس�ية للعمل الجاد على 
توفي�ر المستش�فيات المتنقلة«. وفي س�ياق آخر 
أكد البريفكاني، أن »السفير الفرنسي وعد بدراسة 
ملف تعويض عدد من المرضى العراقيين المصابين 
بالعوز المناع�ي االيدز جراء اس�تخدامهم لعقاقير 
صنعت من شركة فرنس�ية إبان الثمانينات على أن 

تقدم للمرضى أو أسرهم«.

نائب االمني  العام ملنظمةبدر: محالت التشـويـه 
ضد احلشد الشعبي وصمة عار يف جبني احلاقدين

اجلبوري يؤكد أمهية جتاوز املعوقات 
»غري املربرة« داخل اللجان النيابية

       بغداد / المستقبل العراقي

هاجمت منظم�ة بدر، ام�س األربعاء، 
سياس�يين »منظري�ن« و«هاربي�ن« ع�ن 
الوط�ن ممن يق�ودون حمالت »تش�ويه« 
ضد الحش�د الش�عبي، عادة ذل�ك »وصمة 
عار« ف�ي جبينهم، فيما اعتب�رت من يقرأ 
المعركة بين الحشد وتنظيم »داعش« على 
أنها ص�راع طائف�ي أوغل في »مس�تنقع 
الفتن�ة الطائفي�ة« وش�ارك بمن�ع تحرير 
المس�اعد  الع�ام  األمي�ن  المدن.وق�ال 
للمنظم�ة عب�د الكري�م يون�س األنصاري 
في بيان تلقت المس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، »ال بد أن نؤكد بداي�ة أن الفعل الحي 
في س�احة المعركة هو وحده القادر على 
إص�دار الحكم، والذي يح�دد بدوره ما هو 
الصحيح وما هو الخطأ، وليس المنظرين 
المتواري�ن الهاربين عن ه�م الوطن ممن 
يطلقون أحكاما وتوصيفات ال تس�ترعي 
اهتمام المواطن العراقي وال تش�غل حيزا 

من وعيه وتفكيره على اإلطالق«.
كل  »نس�تغرب  األنص�اري  وأض�اف 
االس�تغراب م�ن بع�ض األص�وات الت�ي 
تس�عى لتقليل وطمس أهمية االنتصارات 
الكبي�رة الت�ي حققته�ا جحاف�ل الحش�د 
الش�عبي وتجييره�ا للتحال�ف الدولي في 
حس�م معركة تكريت، عل�ى الرغم من انه 

ل�م يش�ارك ف�ي ه�ذه المعرك�ة العراقية 
الخالص�ة ع�ددا وع�دة«، مبين�ا أن »ذل�ك 
تنكر واض�ح للدم العراقي الذي عفر ارض 

تكريت وإفساد لنشوة النصر«.
وأوض�ح أن »م�ن يق�رأ المعرك�ة بين 
الش�عبي وتنظي�م داع�ش عل�ى  الحش�د 
أنه�ا ص�راع طائف�ي فأن�ه قد اوغ�ل في 
مس�تنقع الفتن�ة الطائفي�ة وش�ارك في 
اإلبقاء عل�ى األوضاع كما هي عليه ومنع 
تحرير الم�دن العراقية المحتلة من داعش 
اإلرهابي�ة وبالتال�ي حمل مع�وال لتفكيك 
العراق طائفيا«.وأش�ار األنص�اري إلى أن 
»محاوالت تشويه الحشد الشعبي والحملة 
اليائس�ة ه�ذه س�تبقى وصمة ع�ار على 
جبي�ن بعض السياس�يين وه�م يروجون 
لمفاهيم غريبة بعيدة جدا عن الوطنية، بل 
أنها باتت طقسا مألوفا يمارسه الحاقدون 

مع كل انتصار يتحقق في ساحات الوغى، 
يملي�ه عليه�م أس�يادهم م�ن دول عربية 
وإقليمية باالشتراك مع أذنابهم في العراق 
إليقاع الشعب العراقي في مأزق الطائفية 

النتنة«.
وتابع أن »الحشد الشعبي جهاد وطني 
اختاره العراقيون طوعا بفتوى المرجعية 
الرش�يدة وحب�ا لوطنهم ولي�س إمالء من 
اآلخري�ن، وأن هزائم داع�ش اإلرهابي في 
تكريت ومحاوالت التشويه لن تثني هؤالء 
األبطال ع�ن تغيير مس�ارهم ف�ي تحرير 
بيج�ي والش�رقاط والحويج�ة والقي�ارة 
وصوال إلى الموصل«.وكان رئيس الوزراء 
حيدر العبادي اعتبر، في )9 نيسان 2015(، 
أن البع�ض »يح�زن« للتالح�م بي�ن أبن�اء 
الش�عب العراق�ي وقواته األمني�ة، وفيما 
أش�ار إلى أن هناك حملة منظمة »علينا«، 

أكد أنه سيحيل أي خرق للقضاء.
واعتب�ر األمي�ن الع�ام لمنظم�ة ب�در 
النائب هادي العام�ري، أمس الثالثاء )14 
نيسان 2015(، ما حدث في مصفى بيجي 
بأنه نتيج�ة للحملة »الظالم�ة والعدائية« 
الت�ي أثي�رت ض�د الحش�د الش�عبي بع�د 
دخول�ه تكري�ت، محم�ال حكوم�ة صالح 
الدي�ن المحلي�ة وسياس�يين كان�وا وراء 
هذه الحملة مس�ؤولية الخسائر البشرية 

والمادية في المصفى.

       بغداد / المستقبل العراقي

س�ليم  الن�واب  مجل�س  رئي�س  أك�د 
الجب�وري، أم�س االربع�اء، أهمية تجاوز 
المعوق�ات »غي�ر المبررة« داخ�ل اللجان 
النيابية، مجدداً حرصه على االس�راع في 
انجاز القوانين. وقال مكتب الجبوري في 
بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه إن »الجبوري ترأس االجتماع الدوري 

لرؤس�اء اللجان النيابية«. وأكد الجبوري 
أن »االجتماع سيكون دورياً لغرض تفعيل 
دور اللج�ان عبر التش�اور وازالة العقبات 
التي تعترض عملها«، مش�يراً الى ان »ذلك 

سيعزز دور مجلس النواب بشكل عام«.
وش�دد الجبوري على أهمي�ة »تجاوز 
المعوقات غير المبررة داخل اللجان والتي 
م�ن ش�أنها تأخي�ر ع�رض القوانين على 
المجلس«، مبيناً أنه »س�يتم تقييم اللجان 

في نهاية كل فصل تش�ريعي اعتماداً على 
معايير االنجاز«.

وجدد الجبوري »حرصه على ضرورة 
االس�راع في انج�از القواني�ن«، الفتاً الى 
»ال�دور المه�م واالساس�ي ال�ذي تلعب�ه 

اللجان في ذلك«.
يش�ار ال�ى ان الجب�وري اك�د أهمي�ة 
االنس�جام داخل اللجان النيابية بما يعزز 

الوصول الى نتائج ايجابية.

       بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة،  وزارة  أًص�درت 
أم�س األربع�اء، مجموع�ة من 
التوصي�ات إلى دوائر وأقس�ام 
الج�وازات م�ن أج�ل »تج�اوز 
معاون  الروتين«.وأبلغ  حلقات 
العام لش�ؤون  الجنس�ية  مدير 
الجوازات وكال�ة توصيات لكل 
توابع مديرية الجوازات قال أنها 
»تؤدي إل�ى التخفيف عن كاهل 
التوصيات  المواطنين«. وتنص 
عل�ى »اعتم�اد هوي�ة األحوال 
المدنية الص�ادرة وفق القانون 
والتي لم يم�ض على صدورها 
أكث�ر من ) 10( س�نوات«.  كما 
أن إص�دار المديري�ات الج�واز 
الجنس�ية  »ش�هادة  س�تعتمد 
العراقية الصادرة وفقاً للقانون 
وعدم المطالبة باستبدالها إال إذا 
كانت ممزقة أو تالفة«. وحثت 
عل�ى »ع�دم مطالب�ة المواطن 
بإب�دال الوثائق ما لم تكن هناك 
أسباب قانونية تستوجب ذلك«، 
فض�اًل عن أنه »يت�م اللجوء إلى 
غرفة العمليات في مقر مديرية 
الج�وازات واس�تخدام االتصال 
الهاتفي في حالة الش�ك أو عدم 

وضوح المعلومات«.
ودعت إلى اتخاذ »اإلجراءات 
القانونية بحق كل شخص يثبت 
ان�ه قدم محرراً م�زوراً لضابط 
الج�وازات ويح�ال إل�ى اق�رب 

مركز شرطة«.

الداخلية تصدر مخس 
تعلميات يف إصدار اجلوازات 

لتجاوز الروتني

ترك اخلالف اىل ما بعد »داعش«!
       التحليل السياسي /غانم عريبي

في المعارك الكبرى في التاريخ 
مش�اكلها  الحي�ة  االم�م  تلمل�م 
وصراعاته�ا السياس�ية وثاراته�ا 
الملفات  تل�ك  »القيادي�ة« لصال�ح 
والقضاي�ا الكبرى حت�ى اذا انحلت 
االزمة وتحللت االمة عن التزاماتها 
المواطن�ون  انخ�رط  المباش�رة 
بحمل�ة ديمقراطية هدفه�ا ترتيب 
البيت الوطني واالتفاق على ش�كل 

الحكم ومضمونه..
المس�الة مختلفة  الع�راق  ف�ي 
تمام�ا والعراقي�ون مختلفون عن 
بقي�ة االم�م الحية، وهو م�ا يلقي 
الضوء الكاشف على امكانية اطالق 
كلمة »امة حية« على واقعنا الحالي 
مع تقديرنا ل�كل الجهود والفدائية 
الحش�د  اطلقه�ا  الت�ي  العظيم�ة 
الش�عبي في مواجهة داع�ش.. انا 
اتحدث هن�ا عن نقط�ة فاصلة لها 
عالقة بالطبقة السياس�ية الحالية 
وامكانية ان تقوم بجهد نوعي من 
اج�ل االتف�اق على ع�دم االحتراب 
السياسي واثارة الملفات السياسية 
والدس�تورية القديمة »االقليم« وال 
اتحدث ع�ن كون الش�عب العراقي 

حيا اوميتا.
باالم�س قدم اخوة اع�زة نواب 
في البص�رة يبلغ عدده�م 14 نائبا 

للمطالب�ة باع�الن البص�رة اقليما 
وس�ط كالم سياس�ي ع�ن س�لبية 
االع�الن واخ�ر عن س�وء التوقيت 
وثال�ث ان المعرك�ة الحالي�ة م�ع 
جه�ود  توحي�د  تتطل�ب  داع�ش 
العدو  واس�تنفار طاقات واش�عار 
بالوح�دة  المتغط�رس  الداعش�ي 
الوطنية وليس العمل على اعالنات 

ليست في محلها او وقتها!.
ض�د  يق�ف  اح�د  ال  اق�ول  ان�ا 
المطال�ب الدس�تورية ف�ي الب�الد، 
لك�ن الدس�تور كم�ا يب�دو، يش�به 
السنة الشريفة او الكتاب المقدس 
القرآن الذي يش�كل سقفا تشريعيا 
يتحدث عن المقاصد العليا لكن امر 
تحققها ليس مرهونا بفترة زمنية 
وقد توفي رسول الله »ص« ورحل 
ع�ن الدني�ا واالمام عل�ي »ع« وكل 
االئم�ة »ع« ولم يس�تطع اي منهم 
اقامة الدولة االس�المية المترامية 
االطراف بمعنى الدولة التي ارادها 

الله لالنس�ان وكما خطط 
لذلك النبي القائد.

اقلي�م البص�رة ه�دف 
المدى  اس�تراتيجي بعي�د 
بس�بب  المن�ال  بعي�د 
التحديات الجمة والكبيرة 

والدول�ة  المجتم�ع  تواج�ه  الت�ي 
واالنس�ان ولن نس�تطيع بلوغ تلك 
االه�داف العليا في االرض واالقليم 

وبناء بنية بشرية قادرة على الجاح 
بتجربة البصرة كاقليم اال من خالل 
الصب�ر عل�ى الم�كاره ومواجه�ة 
التحدي�ات العارمة وتحرير االرض 

واالنس�ان من براثن داعش واال لو 
اقي�م االقليم فان العراق س�يتحول 
تذه�ب  نار..كتل�ة  مش�جب  ال�ى 
بجنوب�ه ال�ى اقلي�م خ�اص وكتلة 

بش�رية مارقة في الموصل واجزاء 
من االنبار تكرهه على قبول س�نن 
حك�م  ون�وع  ومذاه�ب  واح�كام 
العالق�ة ل�ه باالنس�ان واالس�الم 

وحكوم�ة اتحادي�ة تقي�م ببغ�داد 
والس�لطة له�ا عل�ى بقي�ة اجزاء 
الدس�تورية  المطالب  ان  الوط�ن!. 
العادل�ة يجب ان تراع�ي التحديات 
السياس�ية واالمني�ة والعس�كرية 
الع�راق  به�ا  يم�ر  الت�ي  الراهن�ة 
وشعبه ونوع التحدي الذي يشكله 
داعش والمشروع االقليمي الممول 
ل�ه، وهنا اعتب�ر اي مطالبة باقليم 
البص�رة اصطفاف�ا مع المش�روع 
االخر االقليم�ي على تمزيق العراق 
بحاجة االف�ادة من الثروة الوطنية 
لمعالج�ة المش�كالت االقتصادي�ة 
ورس�م  المتزاي�دة  والمجتمعي�ة 
خط�ط تنموية طموح�ة للنهوض 

بالواقع الخدمي.
والح�ال ان الع�راق يتعرض الى 
حملة عدوانية تس�تهدف االنس�ان 
والتجرب�ة والدولة وربما س�نقدم 
لداع�ش انجازا عظيما س�تفرح به 
ايما فرح كبير لو تم اقرار االقليم!.

ان االقليم البصري في 
ه�ذه المرحل�ة التاريخية 
من حياة الش�عب العراقي 
المصال�ح  ف�ي  س�يصب 
تعم�ل  الت�ي  االقليمي�ة 
عل�ى تقطي�ع ه�ذا الجزء 
والفاعلي�ة  الحيوي�ة  م�ن  المه�م 
البش�رية والسياس�ية في الخليج. 
لي�س م�ن المنطق�ي ان نثي�ر هذا 

الخ�الف ف�ي وقت تس�تفيد داعش 
من خالفن�ا فتعي�د انت�اج خارطة 
وجودها في المناطق الحيوية ذات 
والنفطي�ة  االقتصادي�ة  االولوي�ة 
ف�ي المقتربات االس�تراتيجية من 
العاصمة بغ�داد مثل مصفى بيجي 
او تعيد انتاج نفسها في االنبار عبر 
هذا التمدد الس�ريع في المحافظة 
غي�ر  االنس�حابات  م�ن  باالف�ادة 
المتوقع�ة م�ن اخوتنا في الحش�د 

الشعبي!.
المس�الة االخرى الخ�الف على 

ادارة التحالف الوطني وقيادته!.
التحالف  ياجماع�ة.. ماذا ق�دم 
الوطن�ي للعراقيين غي�ر االجتماع 
الس�تبدال هذا الش�خص بش�خص 
اخ�ر ناهيك ع�ن الدوام�ة الطويلة 
العريض�ة الت�ي يخلقه�ا كل ارب�ع 
سنوات بشان تسمية منصب رئيس 

الوزراء؟!.
اي ش�خص او نائ�ب او رئي�س 
ح�زب يأت�ي ال�ى زعام�ة التحالف 
الوطن�ي لن يفع�ل ش�يئا للتحالف 
الن هذا الكيان محكوم بالتوازنات 
وق�وى الضغ�ط واالح�زاب الت�ي 
تبح�ث ع�ن نصيبه�ا ف�ي كعك�ة 
االنتخاب�ات والحكوم�ة ومجل�س 

النواب والهيئات المستقلة!.
اجل�وا خالفاتكم حتى نفرغ من 

داعش..ارحمونا يرحكم الله!.

المطالب الدستورية العادلة يجب ان تراعي التحديات االمنية والعسكرية 
التي يمر بها العراق

       البصرة / المستقبل العراقي

الدكت�ور ماج�د  اس�تقبل محاف�ظ البص�رة 
النصراوي ، بدار استراحة المحافظة وفد االمانة 
العام�ة للمجل�س العلمي العرب�ي لالختصاصات 
الطبي�ة . الدكت�ور النص�راوي عبر عن س�عادته 
لنج�اح امتح�ان الب�ورد العربي ال�ذي اُجرَي في 
المحافظ�ة من قبل اللجن�ة المختصة في المركز 

العرب�ي ، بمش�اركة أكث�ر م�ن ) 60 
( طبيب�اً عراق�ي وآخرين م�ن بلدان 
عربي�ة ش�اركوا في امتح�ان البورد 
الذي اُجري في مستش�فيات البصرة 
من قبل لجنة من المركز العربي لمنح 
البورد لقس�مي الجراحة والباطنية. 
كما اكد محافظ البصرة ان الحكومة 
المحلي�ة تدع�م كاف�ة ما من ش�أنه 

النهوض بالواقع الصحي في المحافظة . رئاسة 
اللجن�ة العربي�ة المختصة أش�ادت بالتحضيرات 
الت�ي ت�م إعداده�ا م�ن قب�ل الحكوم�ة المحلية 
مؤكدين ف�ي ذات الوقت ان عزمهم باالس�تمرار 
بإقام�ة االمتحانات ف�ي المحافظ�ة . كما جرى 
على هامش اللقاء الذي حضره مدير دائرة صحة 
البص�رة الدكت�ور رياض عبد االمير ، بحث س�بل 

االرتقاء بالواقع الصحي في محافظة البصرة .

حمافظ البرصة يستقبل وفد االمانة العامة للمجلس 
العلمي العريب لالختصاصات الطبية

       بغداد / المستقبل العراقي

قال مس�ؤول عش�ائري في قض�اء حديثة، 
إن اجتماعا امنيا موسعا س�يعقد بين العشائر 
وقائد عملي�ات الجزيرة والبادي�ة اللواء الركن 
ناصر الغنام لتحديد وجه العمليات العس�كرية 
القادمة التي س�تنطلق من قضاء حديثة.وقال 
مس�ؤول مقاتل�ي عش�يرة الجغايف�ة الش�يخ 
خضر الجغيفي  إن »العشائر ابدت دعمها لقائد 
عملي�ات الجزي�رة والبادية الذي تس�لم مهامه 
رسميا يوم امس )األول( وهي مستعدة للتعاون 
معه خ�الل الفت�رة القادمة«.واضاف الجغيفي 

أن »اجتماع�ا امنيا س�يعقد بين العش�ائر التي 
تتول�ى مهمة القتال الى جان�ب القوات االمنية 
م�ع قائ�د العمليات الجدي�د لتنس�يق المواقف 
وتحدي�د العملي�ات العس�كرية القادم�ة ض�د 
عصاب�ات داعش«. وكلف رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي االس�بوع الماضي الل�واء الركن ناصر 
الغنام بقيادة عملي�ات الجزيرة والبادية ضمن 
قائمة ضمت 12 قائدا عس�كريا جرى اعفاءهم 
وتعيي�ن ف�ي مناصب جدي�دة ب�وزارة الدفاع. 
وق�رر العبادي اول ي�وم امس احال�ة اكثر من 
300 ضابط في وزارة الدفاع الى التقاعد ضمن 

خطة العادة هيكلة وزارة الدفاع.

       بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مصدر امني مس�ؤول، أمس االربعاء، 
أن مقاتلين قبليين ح�رورا قرية جنوب مدينة 

تكريت من تواجد تنظيم داعش االرهابي.
وقال المصدر إن مقاتلين من عشائر خزرج 

تف�رض س�يطرتها على قرية الجربان بش�كل 
كام�ل في قض�اء الدجي�ل بعد قت�ل اربعة من 

تنظيم داعش وحرق عجلة تحمل احادية.
واضاف المصدر ان المقاتلين قاموا بتفكيك 
أكث�ر من 20 جلكاناً مفخخاً بعملية عس�كرية 

سمية »بثأر شهداء الدجيل«.

الغنام جيتمع مع عشائر حديثة لتحديد
 وجه العمليات 

»خزرج« حيررون قرية بالدجيل بعد قتل عنارص من »داعش«



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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            بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب على اهمية تش�ريع قانون الخدمة الذي سيس�هم 
عند اق�راره في تنظيم امور الوظيفة العامة وتحقيق العدال�ة في توزيع الدرجات الوظيفية 

وتطوير النظام االداري في العراق.
وق�ال عضو اللجنة النائب ، هيثم الجبوري،  ان ” من ش�ان قانون الخدمة الغاء نحو 125 
قانونا وتعديل للقوانين الخاصة بالرواتب والموظفين منذ عام 1960 الى سنة 2015 إذ سيحل 
القانون الجديد محلها”. وكش�ف ان “مجلس النواب زاد عدد أعضاء مجلس الخدمة االتحادي 
بهيئته المس�تقلة من س�بعة ليكونوا تسعة اش�خاص من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص 
يرأس�هم موظف بدرجة وزير ينتظر منهم تجاوز المحسوبيات الحزبية في التعيين واعتماد 
معايي�ر الكف�اءة والش�هادة”،  متوقعا ان “ينج�ح القانون في توصي�ف الوظيفة ومواجهة 
التخمة الوظيفية بتحويل الموظف المستهلك الى منتج وقبل هذا وذاك الحد من  المحسوبية 

والمنسوبية في التعيينات”.

املالية النيابية : قانون اخلدمة سيلغي 125 قانونا ويعدل رواتب املوظفني

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مص�ادر مقرب�ة من 
وزارة التربي�ة ان طب�ع المناهج 
الدراس�ية ل�وزارة التربية ما زال 
يس�ير بنف�س النه�ج المتبع منذ 
متتالي�ة،  س�نوات   8 م�ن  اكث�ر 
والمتمثل باستيالء المدعو  مثنى 
عبد الصمد السامرائي على 98%  
الدراس�ية  المناهج  من عناوي�ن 

المعدة للطبع من قبل الوزارة.
ه�ذا  ان  المص�ادر  واضاف�ت 
االس�تيالء بدأت بوادره في عهد 
وزي�ر التربي�ة األس�بق خضي�ر 
الخزاعي وما رافق ذلك من فساد 
واض�ح وتعطي�ل متعم�د  لمئات 
المطاب�ع االهلي�ة وقط�ع ارزاق 
االالف من اصحاب هذه المطابع 

وعمالها بمختلف صنوفهم.
واكدت المصادر انه ومنذ عشر 
س�نوات خل�ت تحول�ت المطابع 
االهلية الى اكوام من الحديد اكلها 
الص�دأ وظل اصحابه�ا  يكابدون 
الخس�ائر المادية الكبي�رة جراء 
انخفاض اس�عار ه�ذه المطابع 
المس�توردة بمئ�ات االالف م�ن 

الدوالرات اضافة الى اجور العمال 
والفنيي�ن وم�ا يلح�ق بذل�ك من 
ايجارات تدف�ع  لبنايات المطابع 
وصرفيات اخ�رى تتعلق بعملهم 
دون وارد مال�ي حقيقي يصلهم 
بعد ان اس�تولى الس�امرائي على 
مقدرات وزارة التربية في عهود 
ثالث�ة وزراء عل�ى التوالي، وهم 
كل من خضي�ر الخزاعي ومحمد 
التميم�ي ومحم�د اقبال.وقال�ت 
المصادر ان لجنة النزاهة النيابية 
في ال�دورة البرلمانية الس�ابقة، 
وبش�خص رئيس�ها النائب بهاء 
االعرج�ي، قام�ت بمتابع�ة هذا 
الموضوع  الخطير اال انه -والقول 
للمص�ادر- ف�ان لجن�ة النزاه�ة 
تغاضت عن الموضوع ولم يعرف 
احد مصيره التحقيقات لحد االن.

وفي السياق ذاته، طالب العشرات 
م�ن اصح�اب المطاب�ع االهلي�ة 
مجل�س النواب ورئاس�ة الوزراء 
باتخ�اذ موقف واضح وجدي من 
هذا االمر وااللتفات الى محنتهم 
وانقاذ عوائلهم وعوائل العاملين 
في المطاب�ع االهلية من الضياع 
وقطع االرزاق، السيما وان الدولة 

تعمل جاهدة على انعاش القطاع 
الخ�اص العراق�ي بينم�ا المدعو 
مثنى الس�امرائي يق�وم بطباعة 
هذه الكتب في المطابع اللبنانية 
واالردنية وباسعار تفوق اسعار 

المطابع العراقية.
المطاب�ع  اصح�اب  وتس�ائل 
االهلية ع�ن منه�ج العدالة الذي 
تتبن�اه وزارة التربية في توزيع 
حصص طبع المناهج الدراس�ية 
وه�ل يعق�ل ان يمنح ش�خصان 
فقط حصة تقدر ب� 50 مليار دينار 
عراقي ومئات المطابع بمليارين 
أصحاب  لرابط�ة  فقط!!.وس�بق 
المطاب�ع ف�ي بغ�داد أن اتهم�ت 
وزارة التربية بإجراء منافس�ات 
غي�ر عادلة في تعاقداتها لطباعة 
البالد،  المنهجي�ة داخ�ل  الكت�ب 
وفيما أشارت الرابطة الى طباعة 
كت�ب التربية خ�ارج العراق وهو 

خالف تعليمات مجلس الوزراء
تح�ّدث  س�ابق،  وق�ت  وف�ي 
بغداد  عض�و مجل�س محافظ�ة 
غال�ب الزامل�ي ع�ن تهم فس�اد 
تتعلّق بطباعة المناهج الدراسية 

العراقية.

فضائح طبع المناهج الدراسية في وزارة التربية

        بغداد / المستقبل العراقي

كان عماد السعيد يوسف الجلدة، 
عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز 
شبراخيت – محافظة الجيزة وعضو 
ناشط بالحزب الوطني الديموقراطي 
)المنح�ل(، وكان أيضاً من المقربين 
الى )صدام حسين وابنائه(. أثناء ذلك 
كان الجلدة يزور بغداد عدة مرات في 
الش�هر بإصطح�اب فرق مس�رحية 
وفنانين وس�لع غذائية وذل�ك تقرباً 
م�ن النظام الحاكم وقتها، وكان ذلك 
مقابل كوبونات النفط حيث بلغ عدد 

برامي�ل النفط بإس�م عماد الس�عيد 
الجلدة 14.5 مليون برميل. وإرضاءاً 
م�ن النظ�ام المقب�ور وقته�ا لعماد 
الجلدة، ق�ام بإقامة ش�ركات عديدة 
بأم�وال عراقي�ة لتعم�ل بي�ن بغداد 
والقاهرة وأُدرجت بعد ذلك بالشركات 
الواجهية التي صدر بشأنها قرار من 
مجلس الوزراء العراقي بعد س�قوط 
نظ�ام المقب�ور بحظ�ر التعامل مع 
هذه الش�ركات المنس�وبة الى عماد 
الس�عيد الجل�دة حيث أنها ش�ركات 
واجهية.ونظ�راً لقرب عماد الس�عيد 
الجل�دة ال�ى النظ�ام الحاك�م وقتها 

بصفة ش�خصية ت�م منح�ه الوكالة 
العام�ة للخط�وط الجوي�ة العراقية 
بتاري�خ 2001/1/30 م�ع العلم بأن 
عماد الس�عيد الجلدة كان هو الممثل 
القانون�ي لش�ركته المصري�ة الت�ي 
تعاقد بإس�مها للوكالة العامة وهي 
ش�ركة )هورس للس�ياحة والسفر( 
والت�ي لم تكن موجودة اساس�اً بهذا 
التاريخ حيث تم إنشاء هذه الشركة 
بعد تاريخ عقد الوكالة بحوالي اربعة 
أشهر. اش�تهر عماد الس�عيد الجلدة 
بنف�وذه في مصر والعراق وإس�تعل 
ه�ذا النف�وذ ف�ي تقدي�م الرش�اوى 

لتس�هيل كل م�ا يريد حت�ى حصوله 
عل�ى الوكالة وإنه�اء إجراءاتها كان 
بطري�ق الرش�اوي.  ف�ي نهاية عام 
2006 تم اتهام عماد الس�عيد الجلدة 
بتهمة تقديم رش�وة ال�ى موظفيين 
عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات 
مس�موح  غي�ر  وتقاري�ر  وبيان�ات 
بتداوله�ا عن أماك�ن تواجد البترول. 
وقيدت القضية برقم 19220 لس�نة 
2006 جنايات المعادي وبرقم 2915 
القاه�رة  جن�وب  كل   2006 لس�نة 
.وص�در  فيه�ا حكم�اً بس�جن عماد 
الجلدة ثالث سنوات وطعن على هذا 

الحكم بالنقض )التميز( مرتين وقيد 
برقم 1838 لسنة 81 قضائية رفضت 
محكمة النق�ض الطعن وأيدت حكم 
الس�جن عل�ى عم�اد الجل�دة بتاريخ 

2015/2/16 وأصب�ح الحكم نهائياً 
وباتاً واجب النف�اذ.  وحيث أن عماد 
الجلدة ه�ارب حالياً من تنفيذ الحكم 
عليه, فإنه مس�تقر حالي�اً في عمان 
)األردن( حيث هناك من يقوم بإيوائه 
والص�رف عل�ى الدع�وى التحكيمية 
المقام�ة منه ضد الخط�وط الجوية 
العراقي�ة, والحكومة العراقية, حيث 
أن شركة هورس تكاد تكون مفلسة 
حالياً ومديونة بديون كثيرة, ولكنها 
تق�وم بالص�رف الباهظ عل�ى هذه 
المؤشرات  التحكيمية. وكل  الدعوى 
تش�ير ال�ى ان هناك م�ن يدعم عماد 

الدع�وى  ه�ذه  ف�ي  مالي�ا  الجل�دة 
للف�وز بها ضد الع�راق والهدف النيل 
لمطالب�ات بعينه�ا اغلبها سياس�ية 
وتليها المقايضة على المطالبات التي 
للحكومة العراقية لدى عماد الجلدة.  
مع العلم ان�ه صدرت احكام قضائية 
م�ن وزارات عراقية ضد عماد الجلدة 
ومجموع�ة ش�ركاته واجب�ة النفاذ 
اوصي بتنفيذه�ا، كما ان هناك عديد 
من الدي�ون وااللتزامات المترتبة في 
حقه لهذه ال�وزارات توصي باقامة 
الدعاوى بها ضده حتى تكون ورقة 

ضغط عليه وقت اللزوم.

»                                « تكشف حقيقـة رجـل اعامل مرصي هـارب رسق نفط العراق وارمتى يف حضن »ثوار الفنادق«

املطابع احلديثة تتحول إىل حديد صدأ.. وأرزاق العامل تضيع يف فوضى الفساد

مثنى السامرائي وشقيقه حيصالن عىل عقود بـ »50« مليار دينار.. 
ومطابع العراق تقتسم 2 مليار فقط!

عماد الجلدة مطلوب للعدالة نهب 14 مليون برميل نفط من قوت الشعب.. ويسعى للحصول على تعويضات من الحكومة

بارزاين يبحث عن جتديد الوالية .. وحزب طالباين يبدأ مفاوضات انتزاع رئاسة
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أم�س  إقلي�م كردس�تان،  برلم�ان  ص�ادق 
األربعاء، على مش�روع قانون لوضع دس�تور 
اإلقليم, مع تشكيل لجنة مؤلفة من 21 شخصا  
تتول�ى ه�ذه المهم�ة، يأت�ي ذلك م�ع انتظار 
انقضاء أربعة أش�هر على نهاي�ة والية رئيس 

االقليم مسعود بارزاني.
وم�ع ق�رب نهاية الم�دة الدس�تورية، التي 
منح�ت وفقه�ا االح�زاب الكردس�تانية والية 
لبارزان�ي،  عام�ان  امده�ا  جدي�دة  رئاس�ية 
ب�رزت على الس�احة الكردية مج�دداً خالفات 
جدي�دة ناجمة عن رفض بع�ض الكتل التمديد 

لبارزاني.
وقد ب�دأ الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، 
مبكراً، »حركته المكوكية« لضمان بقاء زعيمه 
عل�ى رأس الس�لطة عل�ى أمل اقن�اع الخصوم 
واألصدقاء عل�ى التجديد, لكن االتحاد الوطني 
الكردستاني بزعامة طالباني, اعلن رسمياً بان 
الرئيس س�ينتخب في البرلمان, في حين تشير 

مص�ادر مطلعة الى انه يتفاوض س�را النتزاع 
منصب رئي�س الحكومة مقاب�ل مقابل تمرير 

مشروع تجديد الوالية لبارزاني.
وس�بق للمعارضة الكردي�ة متمثلة بحركة 
التغيير )كوران( ان طرحت ثالث سيناريوهات 
الخارط�ة  ش�كل  لتغيي�ر  المقبل�ة  للمرحل�ة 
السياس�ية ف�ي االقليم فيم�ا يتعل�ق بانتخاب 

رئيس جديد لإلقليم.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن ح�زب بارزاني 
»التحال�ف  أن  العراق�ي«,  ل�«المس�تقبل 
الديمقراط�ي الكردس�تاني مص�ر عل�ى بقاء 
زعيمه ف�ي منصبه«, مضيفا انه »متخوف من 
اجم�اع داخل البيت الكردي على اختيار النظام 
البرلمان�ي في االقليم, ألنه يعد بمثابة س�حب 

البساط من تحت اقدام بارزاني«.
ولفت المصدر ال�ى أن »حركة التغيير ليس 
لديه�ا اي�ة رغب�ة بالتجدي�د لرئي�س االقليم«, 
الدخ�ول  طالبان�ي  ح�زب  ني�ة  ع�ن  كاش�فا 
بمفاوضات م�ع الحزب الديمقراط�ي النتزاع 
منص�ب رئيس الحكوم�ة, الذي يش�غله حالياً 

نيجرفان بارزاني«.
وأضاف المصدر, ب�أن »حزب طالباني يرى 
ان�ه من غير المنص�ف ان يتمتع حزب بارزاني 
بمنصبي رئيس االقليم ورئيس حكومته, وانه 
يجب ان يحصل على احدهما باعتباره الشريك 

الرئيس واألقوى في كردستان«.
وبحس�ب القيادي�ة ف�ي االتح�اد الوطن�ي 
نائ�ب  ف�ان  عثم�ان,  نرمي�ن  الكردس�تاني 
األمي�ن الع�ام للحزب, وجه رس�الة إلى جميع 
أعض�اء المكت�ب السياس�ي لالتح�اد الوطني، 
بع�د اجتماعه م�ع الهيئة الرئاس�ية للبرلمان، 
»مطالبا إياهم بإبداء رأيهم حول مسألة تمديد 
والية رئيس اإلقليم، إضافة إلى مس�ألة تعديل 

الدستور«.
الوطن�ي  االتح�اد  ف�ي  القي�ادي  ان  أال 
الكردس�تاني حاميدي حاجي غالي, كشف عن 
رغبة طالباني بتعديل مشروع قانون الدستور 
ف�ي اإلقليم وإج�راء تعديالت عل�ى صالحيات 

رئيس اإلقليم.
ولف�ت ال�ى انه وفق�ا لتوجيه�ات طالباني 

فإن�ه يتوج�ب التصويت عل�ى رئي�س اإلقليم 
ف�ي البرلمان، وتعديل الدس�تور، مش�ددا على 
ضرورة التزام  جميع أعضاء المكتب السياسي 

لالتحاد بقرار طالباني.
من جانبه, اعتبر عضو المجلس القيادي في 
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني علي عوني 
»م�ا يقوم به ح�زب طالباني يص�ب في خانة 
التج�ارة ال السياس�ة«، مضيف�ا »الديمقراطي 
وافق على منح منصب رئاس�ة العراق لالتحاد 
الوطني الكوردستاني، مقابل أن يكون منصب 

رئاسة اإلقليم استحقاقاً له«.
وأك�د عون�ي أن »اعض�اء حزبه س�يبذلون 
قصارى جهدهم كي ال يخسرو منصب رئاسة 

أإلقليم ورئاسة الحكومة«.
ف�ي الغض�ون, قال�ت عضو حرك�ة التغيير 
في برلم�ان كردس�تان، جوان اس�ماعيل، انه 
ومع قرب انتهاء والية رئيس األقليم، مس�عود 
بارزاني، فأن األنظار تتجه نحو اللجنة الخاصة 
التي وافق البرلمان على تشكيلها بهدف تعديل 
مش�روع دستور  األقليم  خالل 90 يوما, الفتة 

ال�ى ان »الحزب الديمقراط�ي  يهدف من وراء 
تعديل الدستور الى االبقاء على منصب رئاسة  
األقلي�م  لمس�عود بارزان�ي، فيم�ا يالقي هذا 
التوج�ه  معارض�ة من ط�رف حزب�ي االتحاد 

الكردستاني والتغيير«. 
 وتابع�ت  أس�ماعيل ان »الهدف من  بتعديل 
الدس�تور يكمن في  تطبيق النظ�ام البرلماني 
لتحديد رئاس�ة  كردستان وليس االعتماد على 
مسألة االنتخابات ألن الوضع الحالي ال يسمح 

بإجرائها« على حد وصفها . 
وترى حركة التغيير ان حسم مسالة رئاسة 
االقلي�م يج�ب ان يك�ون وفق اس�س قانونية, 
مؤك�دة رفضها كل حل ليس له س�ند قانوني، 
مقترح�ا ثالثة س�يناريوهات ووفق�ا لرئيس 
الكتلة، رابون معروف، فان اهمية وحساس�ية 
هذا الموضوع تتطلب اج�راء حوار بين جميع 
االطراف المختلفة وف�ي اجواء هادئة ومدنية 
وبعيدة عن التعصب، مشددا على اهمية العمل 
من اج�ل تطوير العملية السياس�ية والوصول 

الى توافق تام بشأن الموضوع.

اإلقليم في دوامة الخالفات



لقاء العبادي وأوباما يسيطر عليه »الخجل«!

�سيا�سية4 العدد )949(  اخلميس  16  نيسان  2015
www.almustakbalpaper.net

وحاول العبادي التعويض عن االعتراضات 
األميركي�ة الت�ي تترك�ز ح�ول عم�ل ق�وات 
»الحش�د الش�عبي« الت�ي أثبت�ت فعالي�ة في 
المع�ارك األخيرة، بمحاولة طل�ب المزيد من 
المس�اعدات العس�كرية خصوص�ا الطائرات 
دون طي�ار، ومروحي�ات »األباتش�ي« الت�ي 
تس�اهم ف�ي ح�ال توفيره�ا برفع مس�توى 
القدرات العسكرية العراقية في معارك المدن 

التي تخوضها.
ولك�ن الرئيس األميركي ب�اراك أوباما لم 
يلحظ هذه المس�ألة خ�ال تصريحاته عقب 
لقائ�ه العب�ادي في البيت األبي�ض، كما أعلن 
األخي�ر ف�ي ما بع�د عن ع�دم وج�ود »طلب 
مح�دد« م�ن العب�ادي في ه�ذا الش�أن خال 

المحادثات.
ونقل أوباما طرح المس�اعدات األميركية 
للع�راق إلى مس�توى مختلف حي�ث أعلن عن 
تقديم مئتي مليون دوالر أميركي »كمساعدات 
انس�انية«، من أجل مساعدة النازحين، ما بدا 
كأنه مساعدة قليلة مقارنة مع ما كان يطمح 
إليه العبادي من مساعدات عسكرية ضخمة، 
بق�روض مؤجلة الدفع أش�ارت تقديرات إلى 

أنها قد تصل إلى مليارات الدوالرات.
وقال أوباما إن واشنطن تسهر على التأكد 
من أن القوات العراقية في موقع »يسمح لها« 
بإح�راز تقدم عل�ى »داعش«، في إش�ارة إلى 
تردد واشنطن بتقديم المساعدات العسكرية 

التي يطلبها العراق.
وجاءت الخط�وات التمهيدي�ة التي بدأها 
العبادي قبيل زيارته إلى العاصمة األميركية، 
من إجراء إقاالت وتشكيات داخل المؤسسة 
العس�كرية العراقية، حتى مح�اوالت إظهار 
م�دى تأثيره على فصائل »الحش�د الش�عبي« 
الت�ي تتهمها واش�نطن ب�� »ال�والء إليران«، 
من خال تش�ريعها وتحويلها إلى مؤسس�ة 
رس�مية تتبع القائد العام للقوات المس�لحة، 

كسلس�لة من »التطمينات« التي حاول رئيس 
الحكومة العراق�ي تقديمها لألميركيين قبيل 

الزيارة.
ولكن ملف العاق�ات العراقية - اإليرانية 
والقلق األميرك�ي من ما يعتبره مس�ؤولون 
في واش�نطن، »تأثيرات إيراني�ة« على بغداد 
تقدم على غيره من الملفات، خال المباحثات 
الت�ي عقده�ا العبادي م�ع أوبام�ا، الذي قال 
عقب اللقاء ف�ي المكتب البيضاوي، إنه بحث 
م�ع رئيس الحكوم�ة العراقي هذه المس�ألة 

»باستفاضة«.
وق�ال أوباما إن الواليات المتحدة »تتوقع 
ب�أن يكون للع�راق تعاون وثيق م�ع إيران«، 
ولكنه شدد على أن أي »مساعدة أجنبية يجب 
أن ت�دار عبر الحكوم�ة العراقية، وأن تخضع 
لهرمي�ة الق�رارات العراقي�ة«، الفت�ا في هذا 
الس�ياق إلى ضرورة التنس�يق م�ع الحكومة 
العراقي�ة لدح�ض االنطب�اع ب�أن واش�نطن 

»تعود إلى العراق«.
وأش�ار أوبام�ا إل�ى أن »تعبئ�ة« ق�وات 
»الحش�د الش�عبي« حدثت عندما ب�رز تنظيم 
»داع�ش«، وكان�ت الحكوم�ة العراقي�ة ف�ي 
مرحل�ة التكوين، ولكن »ف�ور تولي العبادي 
الس�لطة... م�ن تلك النقطة فصاع�دا فإن أي 
مس�اعدة أجنبية تس�اهم في هزيم�ة تنظيم 
داع�ش يجب أن تمر عب�ر الحكومة العراقية. 

هذه هي الكيفية الحترام السيادة العراقية«.
وش�دد العب�ادي عل�ى أن الع�راق يحترم 
س�يادة ال�دول األخ�رى وينتظر منه�ا نفس 
الش�يء، وقال إنه »يتوق إل�ى إخضاع جميع 

المقاتلين في العراق لسلطة الدولة«.
وظهرت محاوالت الهيمنة األميركية على 
الق�رار األمن�ي العراقي والتفرد بإدارة س�ير 
المعارك ف�ي المحافظ�ات العراقية، في أكثر 
م�ن محطة، كما ظه�ر مؤخرا ف�ي معركتي 
تكريت واألنبار، اللتين أصرت واش�نطن على 

ربط مشاركتها فيهما، بشرط انسحاب قوات 
»الحشد الشعبي« من هذه الجبهات.

واس�تند أوبام�ا خ�ال تصريحات�ه إل�ى 
اإلع�ان الذي صدر ع�ن البنتاغون تزامنا مع 
زيارة العبادي عن س�يطرة الق�وات العراقية 
على ربع مس�احات األراضي، التي دخل إليها 
تنظيم »داعش« في حزيران الماضي، مشيراً 
إلى أن القوات العراقي�ة باتت »أفضل تجهيزا 
وتدريب�ا«، منذ تولى العب�ادي منصبه، ولكنه 
أك�د على أن مس�ار العمليات العس�كرية ضد 

تنظيم »داعش« سيكون طويا.
وكان العب�ادي ق�د أك�د قبي�ل مغادرت�ه 
بغ�داد، أن باده بحاجة إل�ى المزيد من الدعم 
من أج�ل »انهاء« تنظيم »داعش«، كما أش�ار 

ف�ي البيت األبي�ض أيضا إل�ى أن�ه كان يأمل 
بالمزيد من التع�اون الدولي من أجل تخفيف 
حج�م األزمة ف�ي المنطقة، ف�ي وقت تتركز 
المع�ارك التي تخوضها الق�وات العراقية في 
محافظت�ي األنبار وص�اح الدين، حيث نجح 
تنظي�م »داعش«، في اقتح�ام مصفاة بيجي، 

والسيطرة على اجزاء كبيرة منها.
ومن جانبه لفت العبادي إلى أن التنس�يق 
للعملي�ات ف�ي الموصل هو أحد أهم أس�باب 
الزي�ارة إل�ى واش�نطن، معربا عن اس�تعداد 
الوالي�ات المتح�دة »للمس�اعدة ف�ي تحرير 
المحافظ�ة«، وتعليق�ا على االدع�اءات حول 
»انتهاكات حقوق اإلنس�ان«، قال العبادي إن 
هن�اك »تج�اوزات« وإنه »لن يتس�امح معها 

إطاق�ا«، وبّي�ن أن االختراق�ات الت�ي حدثت 
كان�ت م�ن مندس�ين حاول�وا اإلس�اءة إل�ى 
االنتصارات المتحقق�ة على االرهاب، معتبراً 
أنه »ال يجب تحميل الحشد الشعبي مسؤولية 
هؤالء المندسين«. وأكد العبادي أن واشنطن 
وبغ�داد يس�عيان لتعزي�ز العاق�ات الثنائية 
ضم�ن اتفاقي�ة االط�ار االس�تراتيجي الت�ي 
صوت عليها البرلمان العراقي، مشيرا إلى أن 
العراق وعلى الرغم من انه يخوض حربا ضد 
»االرهاب« ف�ان هناك »عملي�ة ديموقراطية 
ف�ي الب�اد«. وكان المتح�دث باس�م البي�ت 
األبيض جوش إرنس�ت، قد أشاد بما أسماها 
»سياس�ات العب�ادي الداخلي�ة«، وأض�اف أن 
رئي�س الحكوم�ة العراقي س�عى من�ذ توليه 

المنصب قبل نحو ثمانية أش�هر، إلى »ضمان 
تمثي�ل جمي�ع أطي�اف الش�عب العراقي في 
الحكوم�ة والمؤسس�ات األمني�ة«، كما أثنى 
أوبام�ا على عم�ل العبادي في »بن�اء القوات 

االمنية والعمل بمبدأ الشراكة الوطنية«.
وعلى هامش الزيارة، قال مس�ؤول ملف 
الع�راق األس�بق في مجل�س األم�ن القومي 
األميركي دوغاس أوليفن�ت إن عاقة بغداد 
ب�اإلدارة األميركية جيدة ولك�ن هذه العاقة 
تواجه عراقيل في الكونغرس، واعتبر أن على 
العبادي »إقناع األميركيين والنظام السياسي 
األميرك�ي ب�أن الوقت ق�د ح�ان لألميركيين 
من أجل المراهن�ة على أصدقائهم في العراق 

لمواجهة النفوذ اإليراني«.

     بغداد / المستقبل العراقي

واشنطن تتجاهل حاجة العراق إىل السالح وتكتفي بالدعم اإلنساين
أظهرت زيارة رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي 

إلى واشنطن مدى التركيز األميركي على المسارات 
الداخلية العراقية، والعالقة بين بغداد وطهران،

في ظل محاوالت التأثير المستمرة لواشنطن
على القرار األمني العراقي، وسير العمليات

العسكرية ضد تنظيم »داعش«

ال أكتمكم سرا أنني بدأت أفقد ثقتي بزعماء الوطن العربي، 
وبدأت أشكك بعروبتهم ونخوتهم ومروءتهم ووطنيتهم، التي 
كادوا يفقدونه�ا كلها بمواقفه�م االنبطاحية المخزية، وبدأت 
أفقد ثقتي بفضائياتنا المئوية، التي لم تنقل لنا ما ُيحاك ضدنا 
ف�ي الخفاء من مؤامرات ودس�ائس دولية تس�تهدف تمزيقنا 
وبعثرتن�ا، وتس�تهدف االس�تحواذ على ثرواتنا، ألن�ه من غير 
المعقول أن تتحدث الفضائيات األوربية واألمريكية بصراحتها 
المعه�ودة ع�ن مخاط�ر المخطط�ات المعادية للع�رب، بينما 
تنش�غل فضائياتن�ا ببث برامجه�ا التافهة، وتضليل المش�اهد 
العرب�ي به�ذا الك�م الهائ�ل م�ن األخب�ار الكاذب�ة والحكايات 
الملفق�ة. م�ن دون أن تح�اول تس�ليط األضواء عل�ى مطامع 
الغزاة والبغاة والحشرات. قبل أيام كتبت مقالة تحذيرية تحت 
عن�وان )الخليج بين مخال�ب البنتاغون(، تناول�ت فيها بعض 
المحاور التآمرية، الت�ي وضعت ثروات النفط والغاز في جيب 
العم س�ام، وأقحم�ت المنطقة ف�ي نفق الصراع�ات الطائفية 
المهلك�ة. فف�ي ع�ام 1975 كت�ب المحلل العس�كري )روبرت 
تاكر Robert W Tucker( مقالة تحت عنوان )النفط ومس�ألة 
التدخ�ل األمريكي(، طالب فيها الحكوم�ة األمريكية بضرورة 
اإلس�راع نحو بسط سيطرتها العس�كرية على الساحل الغربي 
لح�وض الخليج العربي، ويش�اع أن هنري كيس�نجر هو الذي 
كت�ب المقالة التحريضية التي نش�رتها مجلة )هاربر( باس�م 
مس�تعار: هو )Miles Ignotus(، وكانت بعنوان )اغتنام النفط 
العربي Seizing Arab oil(، نش�رها كيسنجر في العام نفسه، 
وأعلن فيها عن اقتراب العد التنازلي لش�فط النفط العرب كله، 
ومصادرة حقوله الغنية المتناثرة ف�ي أرجاء المملكة العربية 
السعودية، واإلمارات الخليجية القريبة منها. وفي العام نفسه 
نشرت مكتبة الكونغرس دراس�ة جدوى، تحت عنوان )حقول 
 ،)Oil fields as a military objectives النفط كأهداف حربي�ة
والت�ي اختتمتها بمجموعة م�ن التوصي�ات، تقضي بضرورة 
االس�تياء على نف�ط الكويت، والس�عودية، والع�راق، وليبيا، 
وقد أخ�ذت الدراس�ة بنظر االعتبار س�هولة التاع�ب بمصير 
تلك البلدان بأدوات التش�تيت الطائف�ي، والعمل على تفريقها، 
وبعثرتها، وتقس�يمها، س�يما أن تلك البل�دان ال تمتلك القوات 
الدفاعية الكفيلة بمواجهة العدوان الخارجي، ويحكمها زعماء 
يدين�ون بالطاعة والوالء للبيت األبي�ض، وهذا الخصلة بالذات 
تع�د من العوامل المش�جعة لقوات االحت�ال. وفي عام 2002 
نشرت مؤسس�ة )RAND( دراس�ة تحليلية مفصلة من تأليف 
 Taking Saudi Out of( تح�ت عن�وان )Laurent Murawiec(
Arabia(، بي�ن فيها المؤلف أهمية تدمير العالم العربي برمته، 
وأكد فيها على ضرورة البدء بزرع الفتنة الطائفية، واالنطاق 
بها من قلب الجزيرة العربية وأطرافها، وتدمير مكة والمدينة.  
من نافلة القول نذكر أن مؤسسة )RAND( تتخذ من قطر وكراً 
خبيث�اً لها، وصار واضحاً أن هذه الدويلة الش�يطانية المارقة، 
هي تطوعت لخدمة الغزاة، ووضعت أرضها وبحرها وأجوائها 
في خدم�ة البنتاغون. على اعتبار أن دويل�ة )قطر( هي النواة 

المرشحة لقيام الواليات العربية األمريكية. 
والله يستر من الجايات

الواليات العربية األمريكية!
كاظم فنجان احلاممي

وزير اخلارجية السعودي 
قدم استقالته ثالث مرات 

بسبب نايف وبن سلامن
   بغداد / المستقبل العراقي

أكد المغرد السعودي “مجتهد” في تغريدة 
عل�ى حس�ابه عل�ى التويتر ان االمير س�عود 
الفيصل وزير الخارجية الس�عودي اس�تقال 
ث�اث م�رات م�ن منصب�ه لدواع�ي مرضية 
وسياس�ية.وذكر “مجته�د” ان الفيصل قدم 
اس�تقالة ثالث مرة بعد رفضه تلقي اوامر او 
تعليم�ات م�ن االميرين محمد ب�ن نايف ولي 
ول�ي العه�د وزي�ر الداخلية ورئي�س مجلس 
السياس�ة واالم�ن، ومحمد بن س�لمان وزير 
الدف�اع اللذي�ن يصغران�ه ف�ي الس�ن. وقال 
المغ�رد “مجتهد” ال�ذي يملك مص�ادر قوية 
داخل االسرة الحاكمة ومحيطها، ان اكثر من 
90 بالمئ�ة م�ن وزارة الخارجية واجهزتها ال 
تدار من قبل س�عود الفيص�ل. يذكر ان االمير 
الفيص�ل اجري�ت له اكث�ر من س�ت عمليات 
جراحي�ة في عم�وده الفقري، وب�ات االعياء 
واضح�ا عليه اثن�اء رئاس�ته وفد ب�اده في 
القم�ة العربية في ش�رم الش�يخ بعد مغادرة 
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مبكرا.

15 منظمة دولية تدين اعتقال املعارض البحريني نبيل رجب

نيويورك تتظاهر ضد »وحشية« الرشطة

   بغداد / المستقبل العراقي

دان�ت 15 منظم�ة دولية في 
الّتعسفي  االعتقال  بيان مشترك 
للّناش�ط الحقوق�ي الب�ارز نبيل 
مطالب�ًة  البحري�ن،  ف�ي  رج�ب 
الّس�لطات البحريني�ة باإلف�راج 
الفوري عنه من دون أي شروط 
وإس�قاط جميع الّتهم الموجهة 

إليه.
الخمسة  المنظمات  واعتبرت 

“الماحق�ة  بيانه�ا  ف�ي  عش�ر 
المس�تمرة لنبيل رجب واالدعاء 
عليه، انته�اًكا واضًحا لحقه في 
حرية الّتعبير الذي يضمنه اإلعان 
العالمي لحقوق اإلنسان”، داعيًة 
الّس�لطات البحرينية إلى ضمان 
وإل�ى  الس�لمي  الّتعبي�ر  حري�ة 
إيق�اف كل الماحق�ات والقيود 
التي تس�تهدف المجتمع المدني 
والمدافعين عن حقوق اإلنس�ان 

في البحرين.

الُمَوّقع�ة عل�ى  والمنظم�ات 
البيان هي:

أج�ل  م�ن  أمريكي�ون 
الديمقراطي�ة وحقوق اإلنس�ان 
ف�ي البحري�ن، مرك�ز البحري�ن 
الجمعي�ة  اإلنس�ان،  لحق�وق 
البحرينية لحقوق اإلنسان، مركز 
البحرين للحقوق والديمقراطية، 
منظم�ة  س�يفيكوس،  منظم�ة 
إنجليش ب�ن، المرك�ز األوروبي 
للديمقراطية وحقوق اإلنس�ان، 

لحق�وق  الدولي�ة  الفدرالي�ة 
اإلنس�ان، منظم�ة إندك�س أون 
سنسورش�يب، الخدم�ة الدولية 
ال  منظم�ة  اإلنس�ان،  لحق�وق 
المنظم�ة  عدال�ة،  ب�ا  س�ام 
الّتعذي�ب  لمناهض�ة  العالمي�ة 
م�ع مرص�د حماي�ة المدافعي�ن 
ع�ن حقوق اإلنس�ان، مؤسس�ة 
رافتو لحقوق اإلنس�ان، منظمة 
فيفارت�ا والحرك�ة العالمية من 

أجل الديمقراطية.

   بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر مئات األش�خاص ف�ي نيويورك ضد ما 
وصف�وه “وحش�ية” الش�رطة، وذل�ك بع�د مقتل 
ش�خصين أس�ودين مؤخرا في الوالي�ات لمتحدة، 
وق�د أع�اق المتظاه�رون حرك�ة الم�رور لبعض 

الوقت على جسر بروكلن.
كذلك من المقرر أن يتظاهر عشرات األشخاص 
في الواليات المتحدة، خصوصا في لوس أنجليس 

غربي الباد، وشيكاغو في الشمال. وبحسب سكاي 
ني�وز عربية فف�ي نيوي�ورك، رف�ع المتظاهرون 
ومعظمهم من الش�بان، سود ومتحدرين من أصل 
التيني وبيض، يافطات كتب عليها “أوقفوا جرائم 

الشرطة”، أو “حياة السود ليست بخسة”. 
وطالب�وا بالعدال�ة للس�ود الذين قتله�م رجال 
وانطل�ق  الماضي�ة.  األش�هر  خ�ال  الش�رطة 
المتظاه�رون م�ن ش�ارع يوني�ون س�كوير ف�ي 
جنوب مانهاتن بدعوة من منظمة “س�توب ماس 

اكرنيشن ناتورك”. 
وكان من المقرر أن يتوجهوا إلى مقر الشرطة، 
لك�ن بعضهم توج�ه إلى جس�ر بروكلن م�ا أعاق 
حركة الم�رور. واعتقل�ت الش�رطة العديد منهم، 
حس�ب ما قالت ديبرا س�ويت إح�دى الذين نظموا 

المظاهرة. 
وقال مص�در آخر م�ن المنظمين أن الش�رطة 
أطلق�ت النار عل�ى أكثر من 90 ش�خصا أعزال منذ 

يناير الماضي.

Mindshare Dubai Ranked #1 MENA Media Agency

ُ

Mindshare, which is part of WPP, 
is a global media agency network 
helping clients to make collaborative 
and adaptive decisions across their 
paid, owned, and earned marketing in 
real-time. Mindshare Dubai has been 
ranked number-one media agency in 
MENA by the Effie Effectiveness Index, 
an annual ranking of the marketing 
and communications industries> most 
effective agencies, advertisers, and 
brands.
This is the third year in a row that 
Mindshare Dubai has been selected 
for the 1# media agency spot in MENA, 
and the office was found to be the most 
effective one within the Mindshare 
global network at 66 points, followed 
by Mindshare Turkey at 56 points. The 
agency was also ranked 4# media 
agency globally, and ranked 16# among 

agencies from all categories. In order to 
be ranked, Mindshare Dubai’s campaign 
effectiveness was thoroughly evaluated 
by a panel of respected industry 
professionals, using data provided 
by Effie’s global partners to distribute 
points among outstanding agencies.
“Our passion for innovation in our 
marketing campaigns is at the core 
of what drives us, but ensuring that 
our creative campaigns produce 
outstanding results is critical,” explains 
Mindshare MENA CEO Samir Ayoub. “It’s 
not enough to introduce new ideas – they 

have to exceed the project’s objectives 
and produce quantifiably successful 
outcomes that give our clients the 
competitive edge. I am exceedingly 
proud of the Mindshare Dubai team, 
whose results-oriented approach has 
earned them a third consecutive year at 
the top.”
 About Mindshare
Mindshare is a global media agency 
network with billings in excess of 
US34.5$ billion (source: RECMA). The 
network consists of more than 7,000 
employees, in 116 offices across 86 

countries spread throughout North 
America, Latin America, Europe, Middle 
East, Africa and Asia Pacific.  Each 
office is dedicated to forging competitive 
marketing advantage for businesses 
and their brands based on the values 
of speed, teamwork and provocation. 
Mindshare is part of GroupM, which 
oversees the media investment 
management sector for WPP, the world’s 
leading communications services 
group. 
Visit us at www.mindsharemena.
com  and follow us on Twitter @
Mindshare_MENA and Facebook.com/
MindshareMENA
 About GroupM:
GroupM is the leading global media 
investment management operation. It 
serves as the parent company to WPP 
media agencies including Mindshare, 

MEC, MediaCom and Maxus, as well 
as Xaxis and Catalyst. Our primary 
purpose is to maximize the performance 
of WPP’s media communications 
agencies on behalf of our clients, 
our stakeholders and our people by 
operating as a parent and collaborator 
in performance-enhancing activities 
such as trading, content creation, 
sports, digital, finance, proprietary tool 
development and other business-critical 
capabilities. The agencies that comprise 
GroupM are all global operations in their 
own right with leading market positions. 
The focus of GroupM is the intelligent 
application of physical and intellectual 
scale to benefit trading, innovation, and 
new communication services, to bring 
competitive advantage to our clients and 
our companies. Discover more about us 
online at www.groupm.com.
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البشري يتورط بالصناديق »الفارغة«
         المستقبل العراقي / وكاالت

صوت السودانيون أمس االربعاء يف اليوم االخري من 
االنتخابيات العامية التي بدأت االثنين يف ظل غياب 
واضيح للناخبن يف اليومن االول والثاني عن مراكز 
االقيراع ومقاطعية املعارضية، وبعيض الحيوادث 

االمنية والتظاهرات خاصة يف مناطق النزاعات.
ومجيددا فتحت مراكيز االقراع اميام الناخبن عند 
السياعة الثامنة )الخامسية تغ( عيى ان تقفل عند 
السياعة السيابعة مسياء بعدميا قيررت مفوضية 

االنتخابات تمديد مدة التصويت ساعة واحدة.
وصبياح االربعياء يف منطقة جزيرة توتي يف وسيط 
النييل االزرق يف الخرطوم، واحدة مين اقدم مناطق 
العاصمية ويربطهيا بهيا جير طويل، بيدا مركز 
االقيراع الوحيد هادئا نسيبيا اذ انه لم يسيتقبل اي 
ناخب خيال حواىل سياعة بعد فتيح ابوابه. وحتى 
الساعة العارشة، ادىل ما يقارب 15 شخصا غالبيتهم 

من كبار السن بأصواتهم.
وقيال رئيس مركز توتي معتصيم محمد انه »يوجد 
يف املنطقة مركز واحد داخله سيبع نقاط اقراع، اما 
عدد املسيجلن فهيو 8158 صوت منهيم حتى اآلن 
حوايل 1800«، مشريا اىل ان »60 يف املئة من املقرعن 
ادلوا بأصواتهم يوم االثنن اي ان اإلقبال كان أكرب يف 

اليوم األول« من العملية االنتخابية.
وتشمل االنتخابات اضافة اىل انتخاب الرئيس لوالية 
مين خمس سينوات، اختيار 354 عضيوا يف الربملان 

واعضاء مجالس الواليات.
مفوضيية  قيررت  )وسيط(،  الجزييرة  واليية  ويف 
االنتخابيات مسياء الثاثياء تمديد عمليية االقراع 
يومين آخريين، الخمييس والجمعية، من السياعة 
الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك لتمكن 

الناخبن االدالء باصواتهم.

وكانيت املفوضيية تحدثت يف وقت سيابق عن 152 
مركيزا يف واليية الجزييرة من اصيل 1818 لم تفتح 

ابوابها بسبب »أخطاء إدارية«.
ويف مؤتمير صحيايف الثاثياء قيال املتحيدث باسيم 
املفوضية القومية لانتخابيات الهادي محمد أحمد 
»لييس لدينا حتيى اآلن احصياءات عن عيدد الذين 
شياركوا وبسيبب صعوبية االتصاالت هنياك بعض 

املراكز لم نستطع التواصل معها«.
وعى صعيد سيايس، دعت احزاب املعارضة الناخبن 
اىل مقاطعة التصويت معتربة ان االوضاع يف الباد ال 

تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وبدأت املعارضية متمثلة بتحالف »نداء السيودان« 
يوم االحد اعتصاما مفتوحا يف مقر حزب االمة يف ام 

درمان يف اطار حملة اطلقت عليها »ارحل«.
ويف ميا يتعليق باملشياركة الضعيفية، قاليت مريم 
املهدي نائبة رئيس حزب االمة املعارض انها »كانت 
متوقعة الن االنتخابات لن تحدث اي تغيري، فالبشري 
سييحصد كافة االصوات، فليس هناك منافسية من 

اي نوع يف هذه االنتخابات«.
وبالنسيبة للمهدي فان »النياس يراقبون فقط، وال 
احد توقع اي يشء من هذه االنتخابات، هي ليسيت 
مهمة سيوى بالنسيبة للسياسية الداخلية يف حزب 

املؤتمر الوطني« الحاكم.
ويف احيد مراكيز االقيراع يف منطقة مايو الشيعبية 
يف ضواحي السيودان، انفجيرت روزا حكيم الثاثاء 
بالضحك لدى سيؤالها عن مشاركتها يف االنتخابات. 
وقاليت وهي ترتيدي ثوبا تقليديا اخير اللون »لم 

اصوت وال اعرف اين اصوت«.
البشيري  ليسيوا معروفين  15 مرشيحا  وينافيس 
الذي يطمح لوالية رئاسيية جدييدة بعد 26 عاما يف 
الحكيم ومن املرجيح ان يفوز فيها بسيهولة. ومن 
املتوقيع ايضا ان يفوز حزب املؤتمر الوطني الحاكم 

باالنتخابات الترشيعية.
ويف حدييث لوكالة فرانس بيرس، قالت فاطمة عبد 
املحميود املرشيحة لرئاسية الجمهوريية عن حزب 
االتحياد االشيراكي الديموقراطيي »يف اعتقادي ان 
االقبيال يف اليومن االول والثاني كان اقل من املعتاد، 
ولكن من املمكن وضعه يف اطار املتوسط، ويف حدود 

التوقعات«.
واضافيت »سييكون الييوم حاسيما ليكل الذين لم 
يصوتيوا ليذهبوا ليادالء باصواتهيم، وانا غري قلقة 

من الذي يحدث«.
مين جهته، اعتيرب عبد الليه موىس محمد املرشيح 
عن »حيزب الحقيقية الفيدرايل« للمجليس الوطني 
)الربملان(، ان »سبب مقاطعة االنتخابات حاليا هو 

ان الناس ال يريدون التوصيت للمؤتمر الوطني«.
واضياف »انا غري مرتياح ملا يحدث وهيو امر مقلق 
وكان عى كل مواطين ان يذهب ويمارس حقه، اما 

املقاطعة فهي فعل اليائسن«.
وهيذه االنتخابات التعددية الثانية يف السيودان منذ 
سييطرة البشيري عيى الحكيم يف العيام 1989 عرب 
انقياب عسيكري. وتسيتمر النزاعيات يف منطقية 
دارفور )غرب( منذ 2003 ويف واليتي جنوب كردفان 

والنيل االزرق منذ العام 2011.

ووفق بيان للبعثة املشيركة لألمم املتحدة واالتحاد 
األفريقيي )يونامييد( الثاثاء، فقد شيهدت واليات 
عدة يف دارفور تظاهرات ضيد االنتخابات اذ تظاهر 
صبياح الثاثياء حيوايل 200 طالب يف حيرم جامعة 
مدينية الفارش، عاصمية والية شيمال دارفور، ويف 

محيطه.
لتفرقية  الهيواء  يف  النيار  الرشطية  واطلقيت 

املتظاهرين.
االثنين يف مخييم  ييوم  نازحيون تظاهيروا  وكان 
مورنيي يف غيرب دارفيور، واصييب سيتة نازحين 
ورشطي بالرصياص الطائش بعدميا اطلق عنارص 
الرشطة النيار يف الهواء لتفرقية املتظاهرين. كذلك 
اصييب رشطيان اذ رشيق النازحيون عنارص االمن 

بالحجارة.
اىل ذليك، تظاهر نازحون يف مخيم عطاش الذي يبعد 
تسيعة كيلومرات جنوب غيرب مورني. ويف جنوب 
دارفور، شيارك نازحيون يومي االثنين والثاثاء يف 
تظاهيرات سيلمية يف مخيم كلمه.وخيال مؤتمره 
الصحيايف الثاثياء، قيال الهيادي محميد أحميد ان 
الحركة الشيعبية لتحرير السودان – شمال، حاولت 

شن هجمات ضد مراكز اقراع يف جنوب كردفان.

االنتخابات تنتهي مع مقاطعة كبيرة

رشكة الصنائع الكيمياوية العرصية املسامهة
السادة مسامهني رشكة الصنائع الكيمياوية العرصية املسامهة املحرتمني

رأسمالها )-/ 180000000( دينار
تحية طيبة،

اسيتنادا« الحيكام املادة 87 مين قانون اليرشكات وبناءا« عى ما جياء بقرار مجلس 
االدارة امليؤرخ يف 16/ 3/ 2015 يرنيا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة املزمع 
عقده يف السياعة العيارشة من صباح يوم الجمعة املوافيق 1/ 5/ 2015 يف مقر فرع 

الرشكة الواقع يف ناحية عن كاوة يف محافظة اربيل وذلك للنظر يف االمور التالية:-
1- مناقشية تقرير مجلس االدارة عن نشياطات الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31/ 

12/ 2014 واملصادقة عليه.
2- مناقشية تقرير السييد مراقب الحسيابات وامليزانية العامة للسنة املنتهية يف 31/ 

12/ 2014 واملصادقة عليها.
3- اقرار توزيع االرباح املتحققة لسنة 2014 .

4- تعين مراقب حسابات الرشكة للسنة املالية 2015 وتحديد اجوره.
5- مكافأة رئيس واعضاء مجلس االدارة وابرام ذمتهم.

املن حضوركم اصالة او انابة احد املسياهمن بموجب سيند االنابية او توكيل الغري 
بموجيب وكالية مصدقة مين الكاتب العدل. عيى ان تودع االنابات واليوكاالت يف مقر 
الرشكية قبيل ثاثة ايام يف االقل قبل موعيد اجتماع الهيئة العامية وفقا الحكام املادة 

)91( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل.
ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم يف االسبوع التايل 

واملصادف الجمعة 8/ 5/ 2015 ويف نفس الزمان واملكان املحددين.

مع التقدير
رئيس املجلس

تنويه 
الرشكة العامة لتصنيع احلبوب  

تقيرر إلغياء مناقصية رقيم 
الخاصية   )  2015  /  14  (
وتنضييد  وتفرييغ  بتحمييل 
ورزم وخياطية مواد الرشكة 
يف مطحنة الدورة .. لذا اقتىض 

التنويه .

تنويه 
الرشكة العامة لتصنيع احلبوب  
تقيرر إلغاء مناقصة رقم ) 8 
/ 2015 ( الخاصية بتحميل 
ورزم  وتنضييد  وتفرييغ 
يف  الرشكية  ميواد  وخياطية 
مطحنية املقداد  .. لذا اقتىض 

التنويه .
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرادة

رقم االضبارة / 1686/ 2014
مذكرة االخبار بالتنفيذ لاموال الغري منقولة

اىل املدين : عمر عبد اللطيف كاظم
عنوانه : شارع فلسطن م 504 ز 43 د 9

نخربكم بانه تقرر حجز االموال الغري املنقولة 
 3 م   7588  /3 املرقيم  العقيار  يف  سيهامك 
وزيريية وقليب الحجيز االحتياطيي عليها اىل 
حجيز تنفييذي لقاء طليب الدائن فيؤاد زهري 
جيودة الباليغ 200.000.000 مائتان مليون 
دينيار فيجب عليكم اداء املبليغ املذكور اعاه 
خيال مدة عرشة ايام مين اليوم التايل لتاريخ 
النيرش بهذا االخبار واال فأن االموال املحجوزة 
بموجب هذا القرار ستباع وقفا للقانون وذلك 
استنادا للمادة 87 من قانون التنفيذ وبالنظر 
لتعذر تبليغك عى العنوان اعاه حسيب رشح 
املبليغ القضائيي يف مديريية تنفييذ الرصافة 
ولعدم وجود موطين دائم او مؤقت او مختار 
غري العنيوان اعاه تقرر تبليغيك بصحيفتن 

محليتن باملضمون اعاه .
املنفذ العدل

اعان
قدم املواطن )عباس نجم محمود ( طلبا يروم فيه 
تبدييل )لقبه( من )النعامنية( اىل )النعيمي( فمن 
لديه اعيراض مراجعة هيذه املديريية خال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفقاحيكام املادة )21( من قانيون االحوال املدنية 

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

فقدان
فقدت مني هوية الطالب )عباس 
كرييم صرب( الصيادرة من املعهد 
التقني/ البرصة/ قسيم  املكائن 
واملعيدات – فيرع التربيد عى من 
يعثير عليهيا تسيليمها اىل جهية 

االصدار.

فقدان
فقيدت منيي هويية غرفة 
تجارة البرصة بأسيم )رعد 
صاليح عبيد الواحيد( عيى 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني  الهوية الصادرة 
من املعهيد التقني/ البرصة 
بأسيم )زيياد حسين عبيد 
الرضيا( عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقيدت منيي  الهويية الصيادرة 
مين الرشكية العامية للصناعات 
البروكيمياويية/ البرصة بأسيم 
)حيدر يوسيف محمود( عى من 
يعثير عليهيا تسيليمها اىل جهية 

االصدار.

اعان
بناء عى الطلب املقدم من السيد )شوقي الزم شلش( الذي 
يطلب تبديل )اللقب( من )النزال( اىل )الحسني( فمن لديه 
اعراض مراجعة هيذه املديرية خال مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسيه سيوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احيكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسينة 

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

فقدان
فقيد  مني وصل قبيض حكومي امانات 
املرقيم  البيرصة  بلديية  مين  والصيادر 
 2013  /3  /18 وامليؤرخ   )330677(
ومبلغ )675,000( بأسم )موىس صالح 
عيل( عى من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار.

اعان
بناء عى الطلب املقدم من السيد )كاظم عبيد مهدي( الذي 
يطليب تبديل )اللقب( مين )الزيادي( اىل )االسيدي( فمن 
لدييه اعيراض مراجعة هذه املديرية خيال مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسيه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفيق احكام امليادة 21 من قانون االحيوال املدنية رقم 65 

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

فقدان

فقيد منيي وصيل قبيض الحكوميي )امانات( 

والصادر مين بلدية البرصة واملرقم )460406( 

وبمبليغ )270000( الف دينيار ومؤرخ يف 15/ 

7/ 2014 وبأسم )مسلم عيل خريبط جرب( عى 

من يعثر عليه تسيليمه اىل جهة االصدار.

اعان

بناء عى الطلب املقدم من السييد )عمر فاروق عبد القادر( الذي 

يطلب تبديل )اسيمه املجيرد( من )عمر( اىل )محميد( فمن لديه 

اعيراض مراجعة هذه املديريية خال مدة اقصاهيا عرشة ايام 

وبعكسه سيوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعان
قيدم املواطن )عمر وليد مطليك ( طلبا يروم فيه تبديل 
)اسيمه( وجعليه )عمار( بيدال من )عمير ( فمن لديه 
اعيراض مراجعة هيذه املديريية خال ميدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سيوف ينظر بالدعوى وفقاحكام 
املادة )21( من قانون االحوال املدنية رقم )65( لسينة 

1972 املعدل.
اللواء
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فقيدت مني الصك الصادر مين دائرة التقاعد 
كركيوك املوجيه اىل دائيرة صنيدوق اسيكان 
كركيوك رقيم الصيك )725286(  مبلغ الصك 
ومئتيان  مايين  تسيعة    )9211218000(
واحيدى عرشة اليف ومئتيان وثمانية  عرشة 
دينار تاريخ الصك 2014/6/8  فعى من يعثر 

عليها تسليمه اىل مصدرها.

اعان
اىل الرشكاء مهدي صالح حسن وحيدر 
عبيد اليرزاق ومجيد عبد زييد . اقتىض 
حضوركم اىل بلدية التاجي / سبع البور 
لغرض استخراج اجازة بناء للعقار 1 / 

. 7742
الرشيك / االء سامي حسن

اعان
قيدم املواطن )عيادل حسيان ( طلبا يروم فييه تبديل 
)اسيم ابنتيه( مين )عائشية( اىل )مرييم ( فمين لديه 
اعيراض مراجعة هيذه املديريية خال ميدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سيوف ينظر بالدعوى وفقاحكام 
املادة )21( من قانون االحوال املدنية رقم )65( لسينة 

1972 املعدل.
اللواء
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعان
قيدم املواطن )احميد عيدان محميود ( طلبا يروم 
فيه تبديل )لقبه( من )االعمى( اىل )الطائي ( فمن 
لدييه اعراض مراجعية هذه املديريية خال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفقاحكام املادة )21( مين قانون االحوال املدنية 

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

اعان
قدم املواطن )ناهي حسين حكيروص ( طلبا 
ييروم فييه تبديل )لقبيه( مين )العامري( اىل 
)املكصيويص( فمين لدييه اعيراض مراجعة 
هيذه املديرية خال ميدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسيه سيوف ينظر بالدعيوى وفقاحكام 
امليادة )21( مين قانيون االحيوال املدنية رقم 

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

اعان
قيدم املواطن )عمر سيعد جبار ( طلبيا يروم فيه 
تبديل )اسيمه( من )عمر( اىل )عميار( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها 
عيرشة اييام وبعكسيه سيوف ينظير بالدعيوى 
وفقاحكام املادة )21( مين قانون االحوال املدنية 

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

رقم االخطار
2015/233

اعان
مين / محكمية قيوى االمين الداخييل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي ماجد كريم طائي 
(  املنسوب اىل    مديرية رشطة محافظة البرصة     
مليا كنت متهميا وفق امليادة  5 / ق.ع.د رقم 14  
لسينة 2008   لغيابك عين مقر عملك من تاريخ  

2 /2013/6 ولحد االن  
  وبميا ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهيذا االعان عى ان تحر اميام محكمة قوى 
االمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خال 
مدة ثاثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعان يف 
محل اقامتك وتجيب عين التهمة املوجهة ضدك 
وعنيد عيدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك 
غيابييا وتحجيز اموالك املنقولة والغيري املنقولة 
ويطلب مين املوظفن العموميين القاء القبض 
علييك اينميا وجدت وتسيليمك اىل اقرب سيلطة 
حكومية وإليزام االهلين الذيين يعلمون بمحل 
اختفائيك باخبيار الجهيات املختصية اسيتنادا 
للمادة 69 /اوال وثانييا وثالثا ورابعا من قانون 
اصول املحاكميات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة
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بغداد تؤكد: القطار املعلق سريى النور قريبًا
   ديالى/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة محافظ�ة ديال�ى، امس األربع�اء، عن 
نجاح فريقين طبيين بإجراء عمليتين معقدتين ألول مرة داخل 

المحافظة.
وقال مدير إعالم صح�ة ديالى فارس العزاوي، إن “فريقين 
طبيين في مستش�فى بعقوبة التعليمي قام�ا بإجراء عمليتين 
معقدتين، األولى تتعلق بفقرات الرقبة، واألخرى في المعدة”.

وأض�اف العزاوي، أن “العمليتين نجحتا في إجراء هو األول 
من نوعه داخل ديالى”، الفتاً إلى أن “ذلك يسجل تطوراً ملموساً 

لقدرات الكوادر الطبية”.
وش�هدت محافظة ديالى تطوراً ملموساً في قدرات الكوادر 
الطبية خالل السنوات األخيرة السيما في ملف إجراء العمليات 

المعقدة في اختصاصات عدة.

     النجف/المستقبل العراقي

ص�وت مجلس النجف على تحديد س�عر األمبير المس�حوب 
من المولدات األهلي�ة في المحافظة بأربعة آالف دينار بدالً من 

ثالثة أالف دينار.
وقال المجلس في بيان صحفي، إن “مجلس محافظة النجف 
صوت في جلس�ته االعتيادية التي عق�دت، أمس، على المقترح 
المق�دم من قبل نائب رئيس المجلس لؤي الياس�ري والقاضي 
بتعدي�ل أجور س�عر األمبير الواحد للمول�دات األهلية من ثالثة 

آالف دينار الى أربعة آالف دينار وذلك لشهر نيسان الحالي”.
وأضاف، أن “هذا القرار جاء بس�بب تراجع مستوى تجهيز 

المحافظة بالطاقة الكهربائية وإنصافا ألصحاب المولدات”.
وكان مجلس المحافظه قرر تحديد سعر األمبير بثالثه آالف 
دينار لش�هر نيس�ان وذلك خالل جلس�ه س�ابقه في شهر آذار 

الماضي.

صحة دياىل تعلن نجاح عمليتني 
معقدتني اجريتا ألول مرة باملحافظة

جملس النجف حيدد سعر األمبري 
األهيل بأربعة آالف دينار

    بغداد/المستقبل العراقي

محافظ�ة  مجل�س  عض�و  أعل�ن 
بغداد محمد الربيع�ي، امس االربعاء، 
أن مش�روع القط�ار المعل�ق س�يرى 
الن�ور قريباً ، مؤكداً االنتهاء من كافة 

اإلشكاالت مع الشركة المصممة.
وقال الربيعي في تصريح صحفي 
إن “مش�روع القط�ار المعلق س�يرى 
الن�ور قريب�ا بع�د ان ت�م االنتهاء من 
كافة االش�كاالت االدارية مع الشركة 
المصممة من خالل الحوار المش�ترك 
ام�س  الطرفي�ن  بي�ن  ج�رى  ال�ذي 
الثالثاء”، مبيناً أن “المش�روع توقف 
س�ابقاً ولم�دة عش�رة اش�هر ألمور 

ألسباب امنية وإدارية”.
وأضاف الربيعي أن “شركة الستوم 
اعلنت  للمشروع  المصممة  الفرنسية 
عن اس�تعدادها إلكمال كل التصاميم 
المتبقي�ة تفصيلي�ا”، مش�يرا إلى أن 
“اللجن�ة الت�ي تتباح�ث مع الش�ركة 
بانتظ�ار تعليم�ات موازنة عام 2015 
الت�ي س�تصدرها الحكومة بموضوع 
الدف�ع باالج�ل م�ن اج�ل المباش�رة 

بتنفيذ المشروع” .
وأش�ار الربيعي الى ان “الش�ركة 
ابدت استعدادها لتمويل المشروع من 
خالل تعهدها بان لديها بنوك الفرنسية 
واألوربية ق�ادرة على ذلك”، الفتا إلى 
أن “مش�روع القطار في حال تنفيذه 
سيس�توعب 30 ألف راكب بالس�اعة 
الواح�دة ومن الممك�ن أن ترتفع إلى 
الس�اعة  أل�ف و500 راك�ب ف�ي   32
الواح�دة” . ووقع�ت محافظ�ة بغداد 

في ش�باط عقدا مع ش�ركة فرنسية 
لوض�ع التصاميم لقط�ار المعلق في 
مدين�ة بغداد، وأش�ارت ال�ى إن كلفة 
المش�روع ضمن مرحلته االولى تبلغ 

مليار و500 مليون دوالر.
التخطي�ط  لجن�ة  رئي�س  وكان 
اإلستراتيجي السابق في مجلس بغداد 
محم�د الربيع�ي، أعلن ف�ي الخامس 

عش�ر من ش�هر كانون الثاني 2012، 
إن وفدا ضم أعضاء من أمانة ومجلس 
الم�رور  ومديري�ة  بغ�داد  محافظ�ة 
العام�ة ومجلس الن�واب وقع مذكرة 

تفاه�م مع ش�ركة فرنس�ية عمالقة 
ف�ي مجال القطارات، م�ن أجل وضع 
المخطط�ات النهائي�ة لقط�ار بغ�داد 

المعلق خالل 180 يوما.

أمانة بغداد تعتزم انشاء اربعة مواقع لتجميع السكراب
   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد، ام�س االربع�اء، عن 
عزمها انش�اء اربعة مواقع لتجميع السكراب 
وحدي�د الخردة ف�ي اطراف بغ�داد، فيما بينت 
انه�ا س�تعمل بالتنس�يق م�ع قي�ادة عمليات 
بغ�داد لمنع دخ�ول مواد الس�كراب الى مركز 

العاصمة.
إن  صحف�ي،  بي�ان  ف�ي  االمان�ة  وقال�ت 
اح�دى  التصامي�م،  لدائ�رة  ص�در  “توجيه�اً 

تش�كيالت امانة بغ�داد، بإيج�اد اربعة مواقع 
في اطراف العاصمة بغداد لتجميع الس�كراب 

وحديد الخردة وهياكل السيارات”.
واضاف�ت ان “الموقع االول س�يكون قرب 
قاطع دائرة بلدية الش�عب والثاني قرب قاطع 
دائرة بلدية الغدير بجانب الرصافة، اما بجانب 
الك�رخ فس�يكون االول قرب منطق�ة التاجي 

والثاني قرب قاطع دائرة بلدية الرشيد”.
واش�ارت ال�ى ان “امان�ة بغ�داد س�تعمل 
بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لمنع دخول 

مواد الس�كراب الى مرك�ز العاصمة بعد رصد 
قيام بعض التجار بتجزئتها واالفادة من بعض 
اجزائها ورمي االجزاء المتبقية في الش�وارع 

واالرصفة والساحات العامة”.
وتابع�ت ان “امان�ة بغ�داد تهي�ب بأهال�ي 
العاصم�ة بغداد الى التعاون معها حفاظاً على 
جمالية ونظافة العاصمة بغداد ومنع انتش�ار 
ه�ذا النوع م�ن الم�واد الذي يس�بب أض�راراً 
خطي�رة بالبيئ�ة العام�ة وبصح�ة االنس�ان 

وبجمالية العاصمة”.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النقل، ام�س االربعاء، 
عن تدش�ين خدمة الشاشات المحورية 
االكبر في الش�رق االوس�ط في صاالت 

مطار بغداد الدولي.
وق�ال المرك�ز الخب�ري والصحف�ي 
لوزارة النق�ل، إن “مطار بغ�داد الدولي 
دّشن خدمة جديدة تتيح عرض اجراءات 
االخ�رى  المعلوم�ات  وبع�ض  الس�فر 
ع�ن طريق شاش�ات محوري�ة عمالقة 
تت�وزع ف�ي ص�االت المط�ار العاملة”، 
مبينا أن ه�ذه الشاش�ات “تحتوي على 
العديد م�ن الخدم�ات االعالمية كاخبار 
تخت�ص باعمال وزارة النقل والمنش�اة 
العامة للطيران المدني اضافة عن حالة 
الطق�س ومعلومات عامة عن مجموعة 

كبيرة لدول العالم”.
 LCD وأض�اف أن “شاش�ات لم�س 
تحتوي على خرائ�ط المطار التي تمّكن 
المس�افر م�ن معرف�ة م�كان تواج�ده 
وتس�هل وصوله الى بوابات التوجه الى 
الطائ�رات والتعامل م�ع مختلف مرافق 
المطار من مطاعم وكافيهات ومحالت 

تسوق وغيرها”.
 وتاب�ع المركز الخب�ري والصحفي 
لوزارة النقل، أنه “تش�ّكل هذه الخدمات 
وعملي�ات التحدي�ث المس�تمرة عالمة 
ليك�ون  الدول�ي  بغ�داد  ب�ارزة لمط�ار 
بمص�اف المط�ارات العالمي�ة”، الفت�ا 
ال�ى أن “ه�ذه التقني�ات الجدي�دة التي 
تعد االوس�ع في الش�رق االوسط وهي 
دلي�ل واضح عل�ى ح�رص وزارة النقل 
الزبي�دي  باق�ر  المهن�دس  ووزيره�ا 
لالرتقاء بمس�توى الخدمات التي تقدم 

للمسافرين”.

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التربية، امس االربعاء، 
عن تدريب 18 الف معلم ومدرس خارج 
الع�راق عل�ى م�ادة االنكلي�زي، فيم�ا 
أش�ارت إل�ى إدخ�ال 100 مدرس�ة الى 

الخدمة من الهياكل الحديدة.
وقالت الوزارة في بيان, انها “ارسلت 
18 الف تربوي الى خالل االش�هر الستة 
الماضي�ة، من بغ�داد والمحافظات الى 
بي�روت، بهدف ادخاله�م ضمن دورات 
الجدي�د  الدراس�ي  بالمنه�اج  خاص�ة 
للغ�ة االنكليزية”، مبينة أنها “س�تقوم 
بإرس�ال وجب�ات اخ�رى للتدريب على 

المناهج الجديدة االخرى”.
وأضاف�ت الوزارة أنه�ا “مقبلة على 
تغيي�ر جذري ف�ي المش�اريع التربوية 
لرفع المستوى العلمي للتالميذ والطلبة 
ضمن خطة تم المباش�رة بها ،وتستمر 

على مدى االعوام االربعة المقبلة “.
وأش�ارت الوزارة ال�ى انها “حققت 
طفرة نوعية في انهاء مشكلة الشركات 
المتلكئة في تنفيذ االبنية المدرسية من 
خالل ادخال مدارس منجزة الى الخدمة 
بعد توقف عمل الشركات المنفذة لها”، 
كاش�فة عن “ادخال 100 مدرس�ة الى 
الخدمة من الهي�اكل الحديدة فضال عن 
ادخ�ال 75 مدرس�ة اخ�رى ذات البن�اء 
التقلي�دي ال�ى الخدم�ة موزع�ة بي�ن 

مختلف المحافظات”.
 27 ف�ي   ، التربي�ة  وزارة  وأك�دت 
المنه�ج  أن   ،2014 االول  تش�رين 
االنكلي�زي الجديد يعتمد على المواصلة 
والتحاور ، مش�يرة ان المنه�ج الجديد 
ش�مل الص�ف االول االبتدائي والصفين 

الخامس والسادس اعدادي.

مطار بغداد الدويل يدشن 
الشاشات املحورية االكرب 

يف الرشق االوسط

تدريب 18 الف معلم 
ومدرس خارج العراق

عىل مادة االنكليزي
      بغداد/المستقبل العراقي

افتتح�ت وزارة الصح�ة الجن�اح الخاص 
ف�ي مستش�فى الكرام�ة التعليم�ي بمنطقة 
العالوي وس�ط العاصمة بغداد، وفيما أكدت 
عزمها على زيادة ع�دد األجنحة الخاصة في  
مستش�فياتها وفق نظام الفندق�ة نزوالً عند 
رغبة المرضى وللحصول على إيرادات مالية، 
بّين�ت أن هناك 96 جناحاً خاص�اً في العراق. 
وق�ال مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاس�ب 
لطي�ف، إن “الدائ�رة افتتح�ت الي�وم الجناح 
الخاص في مستشفى الكرامة التعليمي ضمن 

المواصف�ات العالمي�ة”،  مبين�اً أن “التوجه 
إلنش�اء األجنحة الخاصة في المستشفيات، 
جاء تلبية لرغبة عدد كبير من المرضى الذين 
يرغبون بعناية وخدمات خاصة ، تش�به لحد 
كبي�ر الخدم�ات الفندقي�ة”. وأض�اف لطيف 
أن “ال�وزارة عم�دت الى أن تك�ون 25بالمئة 
من األس�رة في المستش�فيات تعم�ل بنظام 
االجنحة الخاصة عل�ى أن تكون األجور فيها 
ال تزي�د عن 30بالمئة, عما هو معمول به في 
المستشفيات الخاصة”، مشيراً الى أن” هناك 
96 جناح�اً خاص�اً ف�ي مستش�فيات العراق 
الحكومية وتس�عى ال�وزارة لزيادتها لوجود 

طلب�ات من المرضى لزيادته�ا بعد أن حققت 
نجاحاً كبيراً”. وتابع مدير دائرة صحة بغداد 
الك�رخ أن “األجنحة الخاصة تأتي بمردودات 
مالية جيدة س�اهمت بتطوير المستش�فيات 
وش�راء األجه�زة الحديث�ة والخاص�ة الت�ي 
تس�تخدم”، مبيناً أن “المريض مخّير باختيار 
أي جناح عام أو خاص، خاصة وأن الخدمات 
الطبية تق�دم نفس�ها واألطب�اء ذاتهم، لكن 
الفرق هناك خصوصي�ة للمريض في الجناح 
الخ�اص”. م�ن جانبه ق�ال المتحدث باس�م 
وزارة الصح�ة أحم�د الردين�ي أن “ال�وزارة 
تس�عى إلنش�اء المزيد من األجنحة الخاصة 

ف�ي المستش�فيات بنظ�ام )الس�ويت( كم�ا 
ه�و معمول ب�ه في الفنادق ن�زوالً عند رغبة 
المواطني�ن والمرضى”. وأض�اف الرديني أن 
“افتتاح األجنحة الخاص�ة يمثل تطوراً كبيراً 
لوزارة الصح�ة ونوعية الخدمات للمرضى”، 
مشيراً إلى أن “الجناح الخاص سيوفر إيرادات 

مالية كبيرة للوزارة والمستشفيات”.
ولف�ت إل�ى أن “ال�وزارة تق�دم الخدمات 
الطبي�ة للمرضى بصورة جي�دة لكنها تفتقر 
للخدمات لتقديم الخدمات الفندقية للمرضى 
الت�ي يعدها المواطن بأنها تعكس صورة عن 

وزارة الصحة”.

     بغداد/المستقبل العراقي

ام�س  البيئ�ة،  وزارة  أعلن�ت 
االربع�اء، ع�ن مباش�رة الم�الكات 
الفنية في مركز الوقاية من االشعاع 
التاب�ع له�ا العم�ل عل�ى منظوم�ة 
“ايودي�د الصودي�وم” للكش�ف عن 
التلوث االش�عاعي .وقال مدير عام 
دائرة التوعي�ة واالعالم البيئي امير 
علي الحس�ون، إن “مرك�ز الوقاية 
من االش�عاع في وزارة البيئة باشر 
العمل بمنظوم�ة ايوديد الصوديوم 
التي تعتبر االحدث في مجال كشف 
االش�عاع والمعمول بها في الوكالة 
الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة”، مبينا أن 
“المرك�ز باش�ر ب�دورات تطويرية 
للم�الكات الفني�ة ف�ي المحافظات 
للعمل عل�ى المنظومة الجديدة التي 

س�تعزز من امكانيات الكش�ف عن 
الملوثات االش�عاعية بدق�ة اكبر”.
وأضاف الحسون أن “مركز الوقاية 
بمنظوم�ة  اج�رى  االش�عاع  م�ن 
ايودي�د الصوديوم اختبارات فحص 
لثالثة نماذج من التربة خالل الفترة 
التدريبي�ة واظهرت نتائ�ج مقاربة 
مايزي�د  المختبري�ة  للفحوص�ات 
من م�ن ق�درة الكش�ف المبكر عن 
أن  موضح�ا  باالش�عاع”،  التل�وث 
الملوثة باالش�عاع  المواق�ع  “ملف 
في جن�وب العراق م�ن المتوقع ان 
يغلق بنهاية الع�ام الحالي وتحويل 
ه�ذه المواق�ع ال�ى االس�تخدامات 
المدني�ة”.وكان وزي�ر البيئة افتتح 
مطلع العام الحالي منظومة االنذار 
المبكر للكش�ف عن االش�عاع التي 

تغطي كافة مناطق العراق.

الصحة تفتتح جناحًا خاصًا يف مستشفى الكرامة

    بابل/المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س محافظ�ة باب�ل، ام�س 
األربع�اء، ع�ن موافق�ة وزارة الكهرب�اء 
عل�ى رف�ع حص�ة المحافظة م�ن الطاقة 
الكهربائي�ة الى 400 ميغ�ا واط، فيما أكد 
أن الوزارة وافقت على استئناف العمل في 

تنفيذ سبع محطات تحويل وتوزيع.
وقال عضو مجل�س بابل مهدي عاكول 
الس�لطاني ، إن “الوزارة وافقت على رفع 
حص�ة محافظ�ة بابل ال�ى 400 ميغا واط 
ابت�داء من، اليوم، بعد زي�ارة وفد من بابل 
ال�ى وكي�ل وزارة الكهرب�اء عب�د الحمزة 
هادي”، مبين�ا أن “حصة المحافظة حاليا 

من الطاقة تبلغ 340 ميغا واط”.
وأضاف الس�لطاني، أن “وكيل الوزارة 
وع�د أيضا برفع ه�ذه الزي�ادة للمحافظة 
خ�الل األي�ام المقبلة ال�ى 500 ميغا واط، 
بع�د إدخال ع�دد م�ن الوح�دات التوليدية 
للخدمة”، مؤكدا أن “ال�وزارة وافقت على 
اس�تئناف العم�ل في تنفيذ س�بع محطات 

تحويل وتوزيع األسبوع المقبل”.
يذكر أن العراق يعاني نقصا في الطاقة 
الكهربائي�ة منذ بداية عام 1990، وازدادت 
س�اعات تقنين التيار الكهربائ�ي بعد عام 
2003 في بغ�داد والمحافظ�ات، في وقت 
قامت الوزارة بالتعاقد مع شركات عالمية 

إلنشاء عدد من المحطات اإلنتاجية.

    بغداد/المستقبل العراقي

 أك�دت لجن�ة النفط والطاق�ة النيابية، 
ام�س االربعاء، أن تعاق�د وزارة النفط مع 
ش�ركتي ش�ل وتوت�ال العالميتي�ن يعتبر 
الث�روة  الس�تثمارات  األمث�ل  التوظي�ف 
النفطي�ة. وق�ال نائب رئيس لجن�ة النفط 
والطاقة النيابية، علي معارج ، إن “اللجنة 
طالما أوصت وزارة النفط بضرورة تطوير 
القطاع النفطي من خالل اس�تثمار الثروة 
النفطي�ة وع�دم االعتم�اد عل�ى عملي�ات 
االستخراج والتصدير للنفط الخام”، مبينا 
أن “الع�راق يحم�ل م�ن الث�روات النفطية 
األخرى والبنى التحتية ما يجعله من البلدان 

النامية إذا استغلت بالشكل الصحيح”.
وأضاف أن “خط�وة وزارة النفط نحو 
إب�رام مذكرتي التفاهم مع وزارة الصناعة 
وم�ع ش�ركتي )ش�ل( و)توتال(، ألنش�اء 
اكبر مصنع�ي للبتروكيمياوات في منطقة 
الجن�وب يعد التوظيف واالس�تثمار األمثل 
للث�روة النفطي�ة ف�ي ظل توج�ه حقيقي 
لتعظيم م�وارد النفط”. ودع�ا معارج إلى 
“ضرورة توج�ه الوزارة والتفكير بش�كل 
المصاف�ي  ج�دي نح�و تطوي�ر وتأهي�ل 
النفط�ي، حي�ث ال ي�زال الع�راق يس�تورد 
المنتج�ات النفطي�ة م�ن الخ�ارج كالغاز 
وزي�ت الغ�از والبانزين وبمبال�غ ضخمة 

تهلك ميزانية الدولة”.

الكهرباء توافق عىل رفع حصة بابل
اىل 400 ميغا واط

الطاقة النيابية: التعاقد مع شل وتوتال يعترب 
التوظيف األمثل للثروة النفطية

البيئة تعتمد منظومة »ايوديد الصوديوم« للكشف عن التلوث باإلشعاع
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بانته�اء الح�رب الباردة، تغ��رّ معنى »الث�ورة« يف ما 
مة قوميرّاً،  . فق�د تراجعت »الثورة« الطبقيرّة املطعرّ تغ�رّ
م�ة طبقيرّ�اً، ملصلح�ة »الثورة«  وتل�ك القوميرّ�ة املطعرّ

الديموقراطيرّة. 
وكانت تحورّالت أوروبا الوس�طى والرشقيرّة، معطوفة 
ع�ى س�قوط الديكتاتوريرّ�ات العس�كريرّة يف أم��كا 
الالتينيرّ�ة وإندونيس�يا، وط�يرّ العنرصيرّ�ة يف جن�وب 

إفريقيا، برهان التغ�رّ هذا.
 ف� »الحررّيرّة« أزاحت »التحررّر«، و »الس�لميرّة« أطاحت 
«، و »حقوق اإلنسان« شغلت املساحات  »العنف الثوريرّ
�ة« و »دور الطبقة«، بينما  الت�ي أخلتها »حق�وق األمرّ
صعد »الناش�ط« وانح�در »الرفيق املناض�ل«، ومحلرّ 
القبض�ات املش�دودة العض�ل ص�ارت الث�ورات ُتكنرّى 

بأنواع الزهر واملخمل.
، وجزئيرّ�اً الص�ن  وبعدم�ا كان االترّح�اد الس�وفياتيرّ
الش�عبيرّة، مرجعيرّة العمل املوص�وف بالثوريرّة، صارت 
الواليات املترّحدة هذه املرجعيرّة املطابقة لصعود األجندة 

الديموقراطيرّة بدل األجندتن الطبقيرّة والقوميرّة. 
ف� »الثورّار« الجدد يف أق�ايص األرض ال يفورّتون فرصة 
إلعالن الشبه بالحياة السياسيرّة يف الغرب والتقررّب من 
واشنطن، وقادُتهم القابعون يف سجون الديكتاتوريرّات 
ال ينتظ�رون إالرّ إش�ادة أو تنويهاً م�ن وزير الخارجيرّة 

 . األم�كيرّ
واأله�مرّ أنرّ الراغب�ن يف تغي�� تمنع�ه بالق�ورّة أنظمة 
مس�تبدرّة، ال ي�ردرّدون يف مطالب�ة الوالي�ات املترّح�دة 
ل، ضاربن بعرض الحائط مبدأ »السيادة« الذي  بالتدخرّ

لطاملا رفعه »القوميرّون« يف وجه »اإلمربياليرّن«.
لك�ْن مثلما ع�رف الزمن املرجع�يرّ الس�وفياتيرّ ُحقباً 
 ،» « والطور »اليس�اريرّ مختلف�ة فيها الطور »اليمينيرّ
، ويعرف، شيئاً من هذا.  عرف الزمن املرجعيرّ األم�كيرّ
ل املضبوط الذي لم يشتطرّ  فمع بيل كلينتون كان التدخرّ
إالرّ يف البلق�ان. ومنظوراً إىل تلك السياس�ة يف عمومها، 
فإنرّه�ا تتبدرّى أق�رب إىل جسرّ نبض للعال�م بعد انتهاء 
القطبيرّة الثنائيرّة. ثمرّ كانت املرحلة الراديكاليرّة املفرطة 
واملتهورّرة مع ج�ورج دبليو بوش، وعنواناها الكب�ان 
، بعد  حرب�ان كربي�ان يف أفغانس�تان والع�راق، لتح�لرّ
ل األوباميرّ�ة، حيث يقترص الفعل  ذل�ك، مرحلة الالتدخرّ
، كما يف ليبيا، فيما الطائرة من دون  �يرّ عى الجورّ التدخرّ

ل األبرز. طيرّار رمز التدخرّ
ومثلما كان بعض »ثوريرّي« الزمن املرجعيرّ السوفياتيرّ 
ينتق�دون الكرملن ويترّهمونه ببي�ع ثوراتهم، وهو ما 
تردرّد يف إس�بانيا الثالثينات ويون�ان األربعينات وعراق 
الس�بعينات وس�واها، فإنرّ »ثوريرّي« الزم�ن املرجعيرّ 
األم�ك�يرّ لديهم الكث� يقولونه عن بيع البيت األبيض 

ثوراتهم وتواطئه عليها.
 وهنا تل�وح أزمة فهم متب�ادل: فالثوريرّ�ون يبالغون 
يف تقديره�م حس�اب األخ�الق واملب�ادئ املعلن�ة فيما 
ما حن يكون  يقتص�دون يف تقديرهم األكالف، ال س�يرّ
دافعه�ا نظاماً معنيرّاً بمحاس�بة ناخبي�ه وبرغباتهم، 
فض�اًل ع�ن الح�دود الت�ي أملته�ا علي�ه حس�اباته 
»أمميرّ�ة« ب�وش  االس�راتيجيرّة. واألم�كيرّ�ون، بع�د 
البسيطة، أس�و نموذج للثورات ال يكتم تمركزه حول 
التجارب الس�لميرّة للتغي��، حيث املناف�ع بال أكالف. 
ق بعد، تل�وح »عقيدة  وحيث الث�ورة إمكان ل�م يتحقرّ
اها توم�اس فريدمان يف حواره مع  أوباما«، كما س�مرّ
د لتحس�ن  س�يرّد البي�ت األبيض، انفتاحاً س�لميرّاً يمهرّ

رشوط الثورة.
 ف�� »الجدران الت�ي يهدمها أوباما« م�ع كوبا وإيران 
لها أم�كيرّ�اً كرشط لترسي�ع الثورة،  ربرّم�ا ج�رى تعقرّ
وكضمان مس�بق لس�لميرّتها. فالس�ؤال األوباميرّ هو 
بالت�ايل: كيف نعبرّ�د الطري�ق يف بلدان ككوب�ا وإيران، 
عرب الس�لم واالنفتاح واس�رخاء األعصاب والطمأنة 
إىل ع�دم تكرار األفعال األم�كيرّة إبرّ�ان الحرب الباردة، 
لظ�روف مثل ظروف أوروبا الوس�طى؟ ويبدو أنرّ هذا 
« الذي  إنرّما يعادل، أم�كيرّاً، »إنضاج الرشط املوضوعيرّ
ف الع�بء الذاتيرّ مقلرّالً الحاج�ة بالتايل إىل العنف  يخفرّ

ل. وإىل التدخرّ
ويف مع�زل عن توترّر قد يطول أمده عى هامش س�وء 
التفاه�م الكب�� ه�ذا، وع�ن ريب�ة يتبادله�ا الحلفاء 
»املوضوعيرّون«، يبقى أنرّ الثورات التي تستنكف أم�كا 
عن الحماس�ة لها هي اليوم ثورات ُحرمت مرجعيرّتها 
الكونيرّة حترّى بات سوء الحظرّ رفيقاً مالزماً لها، تماماً 
كح�ال تل�ك املغدورة واملتخ�ىرّ عنها يف زم�ن املرجعيرّة 

السوفياتيرّة. 
�اد الث�ورات من موق�ع أنرّها  �ا يغيب عن نقرّ وه�ذا ممرّ
»أم�كيرّ�ة«، غ�� منتبه�ن إىل نق�ص أم�كيرّتها، وإىل 
نق�ص حماس�ة أم��كا األوباميرّ�ة له�ا، تبع�اً لدفر 

رشوطها القايس. 
اد أنرّهم ال يزالون عالقن  لكنرّ أكثر ما يفوت هؤالء النقرّ
يف الزمن ذي املرجعيرّة الس�وفياتيرّة للثورات، ووفقاً له 

يحاسبونها.

حازم �صاغية

الثورات »األمريكّية«... 
والثورات »السوفياتّية«

يف أوىل رحالته إىل أملانيا هذا األسبوع، من املقرر أن يشارك 
رئي�س وزراء الهند »ناريندرا مودي« املستش�ارة األملانية 
»أنجي�ال م�كل« يف افتتاح معرض »هانوفر مييس«، أكرب 

معرض صناعي يف العالم.
 وال ش�ك أن »مودي« حريص عى ع�رض حملته »اصنع 
يف الهن�د« يف أكرب مرك�ز للتصنيع يف أوروب�ا، بيد أن األمر 
يحتاج إىل أكثر من حملة تسويق ماهرة لجذب املشاركن 

يف املعرض إلقامة مرشوعات يف الهند. 
وع�ى النقيض م�ن أملانيا )أو يف الواق�ع اليابان والواليات 
املتحدة والصن( لم تكن الهند أبداً مركزاً رائداً للتصنيع – 
وال حتى خالل سنوات االشراكية، وال منذ تحول البالد إىل 

اقتصاد السوق قبل أكثر من عقدين من الزمان. 
وعند هذه النقطة، اس�توحى »مودي« أفكاره بالنس�بة 
لربنامج�ه م�ن التجربة ال�رشق آس�يوية، خاصة صعود 
لخوف�ه م�ن  العال�م. ونظ�راً  الص�ن لتصب�ح مصن�ع 
االقتصادي�ن العاملن، بنظام الس�وق الحر، فقد أوضح 
م�ودي أنه يف حن كونه ليس اش�راكياً، إال أنه أيضاً ليس 

رونالد ريجان أو مارجريت تاترش. 
وهو ال يملك أي خطط لتكرار نموذج الخصخصة العنيفة 

لألنجلو – ساكسون أو التحرير املمتد لألسواق. إنه يؤمن 
بدور الدولة، كما كان الحال مع س�ائر القادة اآلسيوين، 

منذ نهاية الحرب العاملية الثانية. 
واملش�كلة مع النموذج الرشق آس�يوي هو أن النجاحات 
املاضي�ة اعتم�دت بص�ورة كب�ة ع�ى دولة اس�تبدادية 
تتخب�ط يف سياس�ات صعبة قد تع�زز التصنيع – وتتمثل 
يف خفض األجور، واالس�تحواذ ع�ى األرايض والتخي عن 
املوارد الطبيعية بأس�عار رخيص�ة. إن ديمقراطية الهند 
الصاخب�ة لن تتيح ملودي مثل هذه الس�لطة غ� املقيدة، 

كما تبن له.
وم�ن ناحية أخرى، ف�إن نموذج أملاني�ا )وباألحرى غرب 
أملانيا( الذي تم تشييده عقب الحرب يعطي األولوية للمبدأ 
الذهب�ي القتصاد الس�وق الح�ر: املنافس�ة. فالحكومات 
األملاني�ة لم تتدخل عن طريق تش�غيل الرشكات )كما هو 

الحال يف الصن أو الهند(، وإنما عن طريق إصدار اللوائح، 
التي تضمن املنافسة بدالً من احتكارات القلة التي سادت 
كل األس�واق. أما يف الهند، عى النقيض من ذلك، فال يزال 
هناك الكث� من العوائق أمام املنافس�ة، عالوة عى غياب 

أو عدم اكتمال التنظيم يف بعض القطاعات.
ويزده�ر نظام التصني�ع األملاني عى مس�توين. والهند، 
أيض�اً، لديها ش�بكة واس�عة م�ن املرشوع�ات الصغ�ة 
واملتوس�طة، مث�ل رشكات »ميتلس�تاند« األملانية، بيد أن 
ه�ذه ال�رشكات لم تص�ل إىل املس�توى األمثل للتش�غيل، 
وتفتقر إىل االئتمان ولديها صالت قليلة بسالسل الرشكات 
ذات القيم�ة العاملي�ة. إن مودي يف حاج�ة إىل الركيز عى 
رفع اللوائح التي تجرب مثل هذه الرشكات عى التش�غيل 
الكف�اءة، مث�ل تقدي�م اإلعف�اءات  إىل  بص�ورة تفتق�ر 
الرضيبية. وقد يكون من الصعب بالنسبة للهند أن تكرار 

الهندس�ة الدقيق�ة لرشكات صناع�ة الس�يارات األملانية 
وغ�ه�ا من الرشكات الكب�ة. ولكن من خالل فتح املزيد 
من القطاعات، مثل الدفاع، أمام االستثمار األجنبي، فقد 
يك�ون من املمكن االس�تفادة م�ن الخربة التقني�ة، التي 
تتض�ح يف قطاع تكنولوجيا املعلوم�ات يف الصناعة. وعى 
أي حال، فإن الصناعة التحويلية الوحيدة التي تتم بإتقان 
يف الهند هي صناعة مكونات السيارات، وذلك نتيجة لفتح 

هذا القطاع أمام االستثمار األجنبي املبارش.
وتس�لط أملانيا الضوء ع�ى الحاجة إىل خلق بيئة ش�املة 
لصنع القرار. فعى س�بيل املثال، عادة ما يكون للنقابات 
العمالي�ة مكانتها يف الرشكات األملاني�ة، ولكنها تترصف 
بمس�ئولية يف مقابل هذه الس�لطة. وإذا ما تمكنت الهند 
م�ن إحراز تق�دم يف إصالح قوان�ن العمل أو االس�تحواذ 
ع�ى األرايض، ف�إن الحكوم�ة تحتاج إىل موافق�ة العمال 

والفالحن. 
وينبغي استش�ارة هذه الفئات بص�ورة أكثر فعالية مما 
عليه الح�ال اآلن. واألهم هو تش�كيل إجماع وطني حول 
مجموع�ة م�ن السياس�ات، التي من ش�أنها خلق فرص 

العمل من خالل تعزيز التصنيع.

دير�ج نايار 

مودي ليس تاترش!

تنهض الحكومة العراقية بمهمات تحرير املدن املس�تلبة 
من قبل عصابات "داعش" االرهابية وهي ليست باملهمة 
السهلة اذا ادركنا مسبقا رشاسة هذه املنظمات االرهابية 
الدولية ومن يقف وراءها ويدعمها من دول ومؤسس�ات 
واش�خاص بغية تحقيق اهدافها االجرامية بحق الش�عب 

العراقي والشعوب االخرى التي انكوت بنار االرهاب.
وإذ يقوم رئيس ال�وزراء حيدر العبادي بزيارات مهمة اىل 
واش�نطن ودول غربية وعربية واقليمي�ة فهو انما يهدف 
م�ن وراء ذلك اىل تحش�يد الجهد ال�دويل باتجاه الخطوات 
االجرائية ملا بعد التحرير وتطه� االرض العراقية من دنس 
االرهاب الداعيش، فقد اصبح�ت خطوات التحرير لالرض 
العراقية امرا واقعا والتحتاج س�وى فرة قص�ة اعتمادا 
عى خطط وسراتيجيات عراقية بحتة وادوات تنفيذ عى 
االرض بي�د عراقية ش�جاعة قادرة عى ك�رس ظهر العدو 

وطرده خارج البالد.

هذه االنتص�ارات االخ�ة التي تحققت بفضل قوة االرادة 
العراقي�ة، وضع�ت الع�راق يف موضع الق�ادر عى تحقيق 
ما يصبو ل�ه من مؤازة ودعم دويل ملموس عى مس�توى 
التسليح الدامة زخم االنتصارات، وهذا يف املصاف االول من 
الخط�وات االجرائية الداعمة، ام�ا الخطوات االخرى فهي 
يف دع�م عمليات اعم�ار املدن املحررة، وله�ذا يمكن افراغ 
االنتصارات من معناها الحقيقي اذا لم تتم عمليات تطه� 
هذه املدن من مخلفات االلغ�ام واملتفجرات التي خلفتها 
عصاب�ات "داعش" االرهابية بعد ادراكها لهزيمتها يف تلك 

امل�دن وتفخيخ البيوت واملدن، حيث تلجأ قوات التحرير اىل 
معالجة هذه املش�اكل ما يمدد زم�ن معاناة العوائل التي 

عانت من مشاكل النزوح منذ مايقرب من عام.
من هذه املنطلقات االنسانية تبحث الحكومة عن مصادر 
التموي�ل والدعم إلعمار تلك املدن املحررة من قبل املجتمع 
الدويل الس�يما وان العراق قاتل االرهاب الدويل بالنيابة عن 
العال�م اجمع، والبد من قيام املجتمع الدويل بمس�ؤولياته 
تجاه اكثر م�ن مليوني نازح عراقي داخل البالد والبد من 
عودته�م اىل ديارهم يف ارسع وقت لكي يمارس�وا حياتهم 

الطبيعية وليست الحياة التي فرضت عليهم يف ظل ظروف 
قاهرة بعيدة عن منطق االنسانية.

ويسعى العراق عرب تشكيله لهيئات تعنى باإلعمار اىل عقد 
مؤتم�ر دويل داعم لالعمار يف الع�راق لاليذان ببدء عمليات 
اإلعم�ار بعد انج�از املهم�ات الوطنية يف تحري�ر االرايض 
وتهيئ�ة س�بل ع�ودة النازح�ن اىل دياره�م، إال ان ه�ذه 
الخط�وات الكب�ة التي اتخذتها الحكومة يتطلب تنفيذها 
وقت�ا لك�ي يتم جن�ي ثمارها ع�ى ارض الواق�ع وان هذا 
الوقت قد اليكون بالطويل، اذ اليمكن االنتظار لزمن اطول 
للتخفي�ف عن معاناة تلك العوائل، وه�و االمر الذي تبغيه 
الحكوم�ة ولك�ن باملقابل يس�عى الكث� من السياس�ين 
الذين اغاظتهم انتصارات العراق للتشويش عى الخطوات 
االجرائية للحكومة وعرقلة ه�ذه الخطوات بالحديث عن 
امور صغ�ة التحتاج الذكر ويقومون بتهويلها يف وسائل 

اعالمية مأجورة.

حممد جبري

اإلعامر بعد التحرير

يب�دو أن حروب السياس�ة لم تعد ه�ي الحروب 
املفضل�ة عن�د ال�دول الك�ربى، إذ ب�ات العق�ل 
الس�راتيجي واملخابراتي ُيخضعها اىل مراجعات 
دقيق�ة، واىل عملي�ات فح�ص وحس�اب جدوى 
مابن املقدمات والنتائج.البحث عن حروب أكثر 
)طزاج�ة( و)فتن�ة( وأكثر تأث�ا ع�ى معنويات 
الع�دو صارت ه�ي الهاجس اإلجرائي يف س�ياق 
املواجهات والرصاعات، حت�ى باتت لعبة الحرب 
والس�الم ش�فرات ومصطلحات لعمل مؤس�يس 
كب� من الصع�ب إغفاله وتهميش�ه.وكل الدول 
الت�ي تت�ورط اليوم بالح�روب املب�ارشة - مهما 
كانت مربراتها- فانها س�تجد نفسها امام فوبيا 
النتائ�ج واملعطي�ات، وامام وه�م تحقيق النرص 
الكام�ل، وأمام جماع�ات عصابية من العس�� 
الس�يطرة عليها وإدماجه�ا يف منظومات الدول 
واملجتمع�ات واملؤسس�ات الحقوقي�ة واملدني�ة.

الح�رب م�ع اآلخري�ن س�تظل حرب حس�ابات، 
وبعي�دا ع�ن أن تكون ح�رب إيديولوجي�ات، الن 
الكث�� م�ن اإليديولوجيات خضع�ت اىل عمليات 
إخصاء ممنهجة قادتها لإلندماج يف مؤسس�ات 
ودول وبرام�ج،  وما عادت عن�رص تثوير عميق 
يف تحريك الرصاعات الك�ربى، وكث�ا ما وضعها 
البعض من باحثي سسيولوجيا الحروب يف خانة 
إرث )الرسديات الكربى( تلك التي انتهى وجودها 
م�ع نهاي�ة الحرب الب�اردة وتف�كك دول الرشق 
الس�وفيتي، وم�ع م�وت )الش�عارات القومي�ة 

الكربى( لألحزاب القومية املعروفة.

مان�راه اليوم، وم�ع صعود رسدي�ات "داعش" 
العنفية هو اس�تعادة واهمة لش�عارات صناعة 
الدولة اإلس�المية الكربى، والتي تؤسس لنفسها 
خطابا ومقاربات تقوم عى فكرة التبش�� بقوة 
الس�الح، وبالفقهيات املغلق�ة، مثلما تقوم عى 
فك�رة البيعة، وهي ج�زء من منظوم�ة العالقة 
العصابي�ة للدولة الت�ي أنهت وجوده�ا علمانية 
كم�ال أتات�ورك، رغ�م وج�ود بع�ض بقاياها يف 
ممالك الخليج املهددة أصال بتعقيدات ورصاعات 

سياسية وأثنية.
رسديات الجماعة... أوهام الدولة

التبش� بوجود هذه الدولة يعكس وجود مشكالت 
عميقة يف بنيات الدول النمطية التي جاءت مابعد 
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة، والذي يرتب�ط بوجود 
أزمات حقوقية وأخالقية، مثلما يرتبط بهشاشة 
منظوم�ات الحري�ة والتعليم والتنمي�ة واملعرفة 
والخدم�ات والس�لم املدني وآلي�ات التعايش بن 
املكونات، وهذا بطبيعة الحال يس�هم يف تكريس 
مفه�وم معق�د للحاكمية، ليس بال�رضورة كما 
تح�دث عنه املودوي أو س�يد قطب، لكنه األقرب 
اىل الحك�م الذي تقوده جماع�ات إيديولوجية أو 
عس�كرية أو حتى  قبلية..لكن هذا اليعني غياب 
التوظي�ف القص�دي مل�ا ه�و مط�روح يف بعض 
فقهيات الخطاب االس�الموي ملفهوم الحاكمية، 
والذي وظفه يف مراحل معينة الس�ادات وحسني 
مب�ارك ومحمد مريس، فضال ع�ن ماهو موجود 
أصال يف مرجعيات الحكم لدول الخليج.ما تحاول 

أن تحيي�ه "داعش" هو ذات الفك�رة التي تقوم 
ع�ى طروحات الحاكمية للم�ودوي، والتي تضع 
الحكم بوصف�ه يقينا، وتض�ع املحكوم بوصفه 
تابعا، وبعيدا عن مايمكن انترشعنه املؤسس�ات 
واألف�كار الحقوقي�ة املدنية.وأخطر م�ا يف هذه 
املحاولة هو تسييس خطابها وتعنيف توجهاتها، 
رغم استثمارها من قبل  بعض الدول لكي تكون 
جزءا من الرصاع الدويل واإلقليمي بدءا من الدوافع 
التي تم توظيفها بعد احتالل االتحاد الس�وفيتي 
الس�ابق ألفغانس�تان، وصوال اىل ما يمكن ربطه 
بأح�داث العراق بع�د س�نة 2003 وكذلك أحداث 
الربيع العربي، الس�يما يف س�وريا وليبيا واليمن.

غي�اب بعض الدول بمعناها الس�يايس أس�هم يف 
تولي�د رسديات مض�ادة لجماع�ات تصطنع لها 
أوهام�ا للدولة وللحاكمية، وهو مايعني توظيف 
أع�ى درجات العن�ف والقتل واإلقص�اء لآلخرين 
مقابل تكريس رسدية الجماعة، وفرض هويتها 
الطائفية أو الجماعاتية من منطلق فقه الحكم، 
وفق�ه القصد، واس�تعادة لفكرة الدول�ة الغائبة 
التي أس�قطها الخروج عن مج�رى تاريخ األمة 

كما تحددها مخلية رسد الجماعة.
الس�ؤال هن�ا.. هل تك�ون "داعش" ه�ي العتبة 

املركزي�ة، وصناع�ة  ال�دول  لقت�ل  االفراضي�ة 
دول الجماع�ات؟ وهل يعني ه�ذا توريط الفكر 
االسالمي يف متاهة الرصاعات العصابية بعيدا عن 

التمثل العميق لس�ويات بناء الدولة الجامعة؟
أحس�ب أن هذين السؤالن س�يكونان رهانا عى 
مايمكن أن يتش�كل يف املس�تقبل، وم�ا يمكن أن 
يتمخ�ض م�ن الرصاعات الك�ربى الت�ي تجتاح 
املنطقة، الس�يما ح�رب اليمن، بوصفه�ا رهانا 

معقدا عى قطع طريق نشوء دولة الجماعة.
"داعش".. الوظيفة العصابية

"داع�ش" تصنع يف الس�ياق نوعا م�ن  اإلرهاب 
املرك�ب، إذ يتموض�ع في�ه الرع�ب والتخوي�ف 
التاريخ�ي، بق�در ماينس�حب منه ع�ى ظواهر 
االنخ�راط يف  السياس�ة والتط�رف واإلخض�اع 

الجماعاتي.. 
وهذا بطبيع�ة الحال  يخضع االفكار واالجراءات 
لتوصي�ف هذا االرهاب بوصف�ه تعب�ا عن حالة 
عصابي�ة، ومثلم�ا يض�ع الجماع�ات التي تقف 
وراءه، وحت�ى للدول الداعمة أم�ام لعبة )غياب 
العق�ل( من خ�الل الرويج لسياس�ات خارجية 
وداخلي�ة ملتبس�ة يف تعاطيها م�ع االرهاب، ويف 
ل  تموي�ل الجماع�ات االرهابي�ة الت�ي قد تش�كرّ

خط�را عليها.ما يحدث يف املنطق�ة العربية اليوم 
يث�� الكث� من األس�ئلة ح�ول آلي�ات التعاطي 
م�ع "داع�ش"!! بوصفه�ا جماع�ة إرهابية لها 
خطاب طائفي مح�دد، ولها أجندة  يختلط فيها 
السيايس والديني واإلجتماعي، فإذا كان البعض 
يصدرّق ماتطرح�ه "داعش" عن الفهم الطائفي، 
فه�و واه�م/ ألن  ما تق�وم به "داع�ش" يعمق 
ال�رشخ املجتمعي، ويهدد الس�نة والش�يعة وكل 
أطياف التعدد والتنوع، ومعياره يف ذلك اإلخضاع 
والتبعي�ة، ولعل ماحدث يف ص�الح الدين واالنبار 
واملوص�ل ويف املدن الليبي�ة والس�ورية واليمنية 
دلي�ل عى ذل�ك.. وإذا كان البع�ض اآلخر يجد يف 
طروحات "داع�ش" املهددة لل�دول واملجتمعات 
بأنه تعب�� عن هيكلي�ة جديدة للس�يطرة فأنه 

واهم ومضلل أيضا، ألن "داعش" جزء من
أجن�دة تضخم ظاهراتها جهات دولية، ومصالح 
إقليمي�ة تج�د يف توظيفه�ا مج�اال لحس�ابات 
سياس�ية، ولرصاع�ات تك�رس فعل الس�يطرة 
والرقابة.املوقف من "داع�ش" يتطلب توصيفا، 
مثلما يتطلب وعيا وقراءة مستفيضة ملرجعياتها 
الفكرية، وألهدافها السياس�ية والطائفية، وهو 
مايعني أن تجد الدولة حاجتها اىل تأسيس عميق 
ملعالج�ة ما تث��ه من أخطار ومش�كالت  تهدد 

األمن املجتمعي، وتهدد الدولة والتعايش.
كم�ا أن مواجه�ة "داعش" وخطابه�ا االرهابي 
يفرض وجود قاعدة معلومات، وخارطة طريق، 
وفعالي�ات ثقافية ورأي عام وجهد اس�تخباري 

وأمني وس�يايس يتمظهر من خالل مؤسس�ات، 
وم�ن خالل آلي�ات تنس�يقية مع ق�وى املجتمع 
املدن�ي والديني، والق�وى السياس�ية املعارضة، 
فضال عن التنس�يق مع ق�وى إقليمي�ة ودولية، 
يمك�ن أن تكون عنرص إس�ناد ودعم يف املواجهة 
تحقي�ق  ويف  الداخلي�ة،  الجبه�ة  ترص�ن  ويف 
االنتص�ارات الرضورية عى ه�ذه القوى املرعبة 

واملتطرفة.
اإلره�اب الداع�يش يعكس واقعا ملتبس�ا، مثلما 
يعك�س أزم�ة إدارة وتخطي�ط، إذ أن وجود مثل 
ه�ذه الجماع�ة ويف بيئ�ة مث�ل الع�راق يعن�ي 
وج�ود عوام�ل خارجي�ة وداخلي�ة تس�اعد عى 
وجودها، بدءا من أتباع السلطة القديمة، وكذلك 
الجماع�ات الطائفي�ة يف مناط�ق معينة، فضال 
عن وج�ود أجندات دولية توظ�ف هذه الجماعة 
ملصالحها ولسياس�اتها، لك�ن باملقابل أن وجود 
جماعة "داع�ش" يعكس أيضا ضعف املعالجات 
السياس�ية واألمني�ة، وكذل�ك وج�ود املعالجات 
الثقافية املضادة لفكرها، والذي يمكنه أن يكون 
عن�رص مواجه�ة وردع وتعبئة تهم�ش صناعة 
ل�"داع�ش"، بوصف�ه فك�را  االرهاب�ي  الفك�ر 
إرهابيا  يهدد الجميع، ويضع الدول الكربى أمام 
حسابات أكثر تعقيدا  لرسديات العالقات الدولية 
وللمصال�ح، وأم�ام بيئات رخوة من اليس�� أن 

تنشأ فيها قوى جديدة متطرفة 
وعصابية، يمكن أن تهدد تلك العالقات واملصالح، 

وتضعها أم�ام توصيف آخر.

علي ح�صن �لفو�ز
رسديات اإلرهاب وأوهام اجلامعات

فوؤ�د ح�صون



دمش�ق: -تقوم حاليا الفنانة الس�ورية سوزان 
نج�م الدي�ن بتصوي�ر العدي�د من المسلس�ات 
السورية والمصرية التي ستعرض في الموسم 
الرمضان�ي المقب�ل. وق�د ُكرم�ت أخي�را ف�ي 
مهرجان القاهرة الفني الثقافي العربي بمنحها 

لقب »سفيرة الحب والسام«.
وفي ح�وار معها، تتحدث س�وزان ل�»الش�رق 
األوس�ط« عن اللق�ب والتكريم، وع�ن أعمالها 
الفني�ة الجدي�دة، قائل�ة: »لق�د ج�رى تكريمي 
بمهرجان المحبة والسام، وهو مهرجان عربي 
ثقافي فني أقيم أخيرا في القاهرة بمشاركة 22 
دولة عربية، وبحضور 700 شخصية من فنانين 
ومبدعين، وُمِنْحُت لقب سفيرة الحب والسام، 
وأن�ا ف�ي كل رحات�ي وأس�فاري واتصاالت�ي 
مع الخ�ارج كنت أحرص على أن أحمل رس�الة 
محبة وس�ام لكل الناس، وكنت س�فيرة للحب 
والتآخ�ي والتعاضد من أجل بناء الوطن ونش�ر 
الس�ام والمحبة، ولدّي إيمان مطلق بأن الحب 

هو الذي يصنع السام«.
وح�ول آخ�ر المسلس�ات الت�ي ش�اركت فيها 
وصورتها أو ما زالت تصّور دورها فيها توضح 
س�وزان: »ف�ي س�وريا هن�اك مسلس�ل )امرأة 
من رم�اد(، وهو من بطولتي حيث أجّس�د فيه 
ش�خصية )مدام جه�اد(، وهي ام�رأة من رماد 
وتلخ�ص وطن�ا عندم�ا يق�ع تكثر س�كاكينه، 
والش�خصية تمر بمراح�ل عديدة، وم�ن أجلها 
اعت�ذرت عن كثير من المسلس�ات العربية في 
كل مكان ألنني عشقت هذه الشخصية. وهناك 

آخ�ر أنهي�ت تصوي�ره مسلس�ل 
في مص�ر وهو 
ن  ا بعن�و
ك�ش  (

مل�ك(، وص�ار اس�مه )ماريونيت(، وهو اس�م 
للعب�ة، وأجّس�د فيه ش�خصية إعامية مصرية 
تحارب الفساد وتقدم برنامجا بعنوان )ملفات 
مصرية مع نه�ال الصاري(، وهذا البرنامج هو 
الذي يفّج�ر الثورة في مصر. وهناك مسلس�ل 
مص�ري آخر أص�ور دوري فيه بعن�وان )وّش 
تان�ي(، ودوري فيه مختلف وجريء وال أعرف 
م�ا ه�ي نتائج�ه، فق�د تكون س�لبية ج�دا أو 
إيجابية جدا، وقد تج�رأت بقبولي لهذا الدور.. 
فه�و مغام�رة فنية أتمن�ى أن تك�ون نتائجها 

إيجابية«.
وتضيف: »في مجال السينما أنهيت قبل أيام 
تصوير فيلم )حب ف�ي الحرب(، 
األزم�ة  ع�ن  يتح�دث  وه�و 
الس�ورية، وهناك فيلم آخر 
أنهيت تصويره وهو )قط 
وف�ار(، م�ع محم�ود 
وسوس�ن  حمي�دة 
ب�در ومحم�د ف�راج، 
ويع�رض حالي�ا في 
الصاالت المصرية، 
ونتائجه ممتازة 
مي�ا  عا إ
 . ش�عبيا و

وحاليا أقرأ نصوًصا جديدة، وهناك عرض عربي 
مه�م وعرض مص�ري، وهم�ا فيلم س�ينمائي 
ومسلسل تلفزيوني، وسأختار أحدهما ألتمكن 

من التنسيق بينه وبين ما أعمل به حاليا«.
وع�ن واق�ع الدرام�ا الس�ورية في ظ�ّل األزمة 
والحرب التي تعيش�ها الباد منذ أربع س�نوات، 
تقول س�وزان: »لم تص�ل الدراما إلى مس�توى 
األزم�ة على اإلط�اق ولم تكن على المس�توى 
المطلوب - لألس�ف - وهن�اك منتجون تاجروا 
باألزم�ة الس�ورية درامي�ا وأس�قطوا الم�رأة 
الس�ورية أخاقي�ا وأس�قطوا الفنان الس�وري 
درامي�ا. لقد اْس�ُتِغلَّ الفنان الس�وري ماديا من 
بع�ض المنتجين، وأنا أرفض ه�ذا األمر، ولذلك 
رفضت المش�اركة في العديد من المسلس�ات 
لهذه األسباب. ويجب علينا كفنانين أن نقف مع 
س�وريا درامًيا وليس ضّدها في هذه األزمة. ال 
بد أن نحترم دور الفن ومس�اهمته في الخروج 
إلى حد ما م�ن هذه األزمة ولكن لم يتحقق ذلك 
إل�ى اآلن. وأتمنى أن يكون مسلس�ل )امرأة من 
رماد( عودة قوية للدراما الس�ورية. لكن هناك 
أم�ورا إيجابي�ة ال ب�د م�ن ذكرها، وهن�ا أرفع 
القّبعة لكل من بقي في سوريا وعمل فيها فنًيا 

ودرامًيا وفي كل مجاالت الحياة«.
ولسوزان رأي في ما يتعلق بدراما البيئة الشامية 

توضح�ه: »هناك بيئة ش�امية تحت�رم التقاليد 
والم�رأة، وهناك بيئة ش�امية ال تحت�رم المرأة 
وال التقاليد، وهي مرت على زاوية مغمورة في 
حياة النس�اء. هناك نس�اء عبقري�ات ومهمات 
ومثقفات في البيئة الش�امية ل�م يقدمهن أحد 

في دراما البيئة الشامية«.
وحول ظاهرة مش�اركة الفنانين اللبنانيين مع 
السوريين في مسلسات السنوات األخيرة تقول 
سوزان: »هناك من يعرفون كيف يستغلون فترة 
الحرب لصالح بادهم وفنانيهم، وأنا أحترمهم 
لذل�ك، واللبناني�ون عرف�وا كي�ف يس�تثمرون 
فنانيهم وكيف يس�تثمرون الفنانين السوريين 
لصالح الدراما اللبنانية، وه�ذا ُيْحَتَرمون عليه، 
وأتمنى أن تكون الدراما الس�ورية كذلك، أي أن 
تعمل لصالح الفنان الس�وري ب�كل المقاييس، 
وأن تصنع الفنان الس�وري ب�كل معنى الكلمة، 
وهن�اك ق�رار ف�ي لبن�ان أن�ه يج�ب أن نصنع 
دراما لبنانية، وم�ن الطبيعي أن تنافس الدراما 
السورية، لكنني أحترم أي شخص يفّكر لصالح 
باده. كما أن لدي رسالة لصّناع الدراما السورية 
والفناني�ن الس�وريين وه�ي: تعال�وا لنحم�ي 
الدراما الس�ورية من الشتات ومن الضياع ومن 
التشرذم ومن التفرد.. ال بد لنا من أن نأخذ قراًرا 

في عودة الدراما السورية كما كانت وأقوى«.
وعن غياب أنواع من الدراما كانت تشكل ظاهرة 
ف�ي الس�نوات الماضية ولس�وزان مش�اركات 
عديدة فيها تقول: »أنا لس�ت مع تسييس أنواع 
الدرام�ا، فالمه�م العم�ل نفس�ه أن تك�ون ل�ه 
رس�الة، وأن يكون مكتوًبا بش�كل جيد وُيْسَمع 
بش�كل أجود ويصرف عليه بما يستحق ويخرج 
إلى النور بش�كل مشّرف إن كان العمل كوميدًيا 
أو تاريخًيا أو فانتازًيا أو اجتماعًيا، ال يهم النوع 

هنا المهم الجودة«.
وح�ول ظاه�رة مسلس�ات الحلق�ات الكثيرة 
المئوي�ة والتي ظهرت أخيًرا في الدراما العربية 
تقول س�وزان: »بالنسبة لي أنا ضد االستنساخ 
وضد تقليد اآلخرين بشكل مطلق وضد األعمال 
العربي�ة التي صنعت وال تحم�ل فكًرا وال ثقافة 
عربية بل تحمل ثقافة غربية ليس�ت لها عاقة 
بن�ا، مج�رد اجتم�اع بين ع�دة لغات م�ن دون 
ثقاف�ات وم�ن دون خلفي�ات وم�ن دون بيئات 
خاصة ب�كل بلد، فه�ي مجرد لهج�ات مختلفة 
ونج�وم من كل بلد. أنا ضد هذا الش�يء فإما أن 
نوظ�ف التجمع العربي الفن�ي بفكر صحيح أو 

ال.. اتركونا كما نحن«.
وح�ول مزاولته�ا لهواياتها الش�خصية خاصة 
الرياضية، تقول سوزان: »أمارسها في الطائرة 
فأنا مس�افرة بش�كل دائم، لق�د كان عندي ناد 
رياضي لم يعد موجوًدا، وكانت لدّي شركة إنتاج 
أيضا لم تعد موجودة، ولدّي مكتب هندسي هو 
اآلخ�ر لم يعد موجوًدا بس�بب األزم�ة، والحمد 
لل�ه على كل ش�يء. أش�عر دائما بح�زن ويحّز 
بنفس�ي وجودي بعيدة عن أس�رتي وأوالدي � 
تتنهد س�وزان � حيث يقيمون هم في الواليات 
المتح�دة األميركية وأنا متنقلة ما بين س�وريا 
ومصر بس�بب ظروف العمل، لكنني في تواصل 

يومي ودائم معهم«.
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يكرم مهرجان المس�رح العربى، 
الفنان الكبير يحيى الفخرانى فى 
دورته المقبلة التى ستنطلق يوم 
19 أبريل كضيف شرف المهرجان، 
ال�ذى يش�ارك ف�ى فعالياته 100 
فن�ان عرب�ى بمش�اركة 10 دول 
عربي�ة و10 ع�روض مس�رحية 

مصرية.
"المس�رح  مهرج�ان  أن  يذك�ر 
"الجمعي�ة  تنظم�ه  العرب�ى" 
المصرية لهواة المسرح" بانتظام 

منذ عام 2001 .

بيروت: يعود الفنان للتعاون مع الفنان حس�ين الجسمي بأغنية جديدة من 
ألحانه بعنوان "بالقلوب أشواق " والتي أطلقها النجم االماراتي منذ يومين، 
وه�ي من كلمات الحنظل، توزيع زيد عادل، وتريات احمد فرحات، إيقاعات 
س�مير قطان، ومكس جاسم محمد، وهي أغنية ذات طابع رومانسي، وهو 
الل�ون ال�ذي يتميز به "الجس�مي" خاصة بعدما اّدى سلس�لة م�ن االغاني 
العاطفي�ة الت�ي احتلت اعل�ى المراكز .وه�ذا التعاون الذي جمع الجس�مي 
وفايز الس�عيد ليس االول بينهما فقد سبق للثنائي ان تعاون بمجموعة من 
االغان�ي الممّيزة التي اغنت المكتبة الفني�ة العربية وتركت بصمة في عالم 
الموس�يقى ومنها "برش�لوني"،"متى متى"،"حلو حلو"،"أبشرك"،"رعاك 
الله" وغيرها من األعمال الناجحة جداً.نذكر ان حس�ين الجسمي يغيب منذ 
ع�ام 2006 ع�ن االلبومات الفني�ة ويكتفي باالغاني المنف�ردة حيث صّرح 

مؤخراً انه يعمل على البوم جديد سيبصر النور قريباً.

تع�ود النجمة كيت وينس�لت الفائزة بجائزة أوس�كار إلى الشاش�ة الكبي�رة بدور خبيرة 
تنس�يق الحدائق التي أسندت إليها مهمة زراعة وتنس�يق حدائق قصر فرساي الفرنسي.
لك�ن الممثلة البريطانية الش�هيرة تق�ول إنها في واق�ع األمر ال تعتن�ي بحديقة منزلها 
  A Little Chaos )سويك لتيل هيا( ديدجلا اهمليف يف تلسنيو بعلتو.اريثك اهسفنب
دور س�ابين دو ب�ارا التي تولت مهمة زراعة بس�تان روك وورك ج�روف ضمن حدائق 
فرساي في فترة حكم الملك الفرنسي لويس الرابع عشر.ويشارك في الفيلم الممثل االن 
ريكمان في دور الملك وس�تانلي توتش�ي في دور شقيقه فيليب الذي كان دوق أورليانز.
وتؤدي وينس�لت في الفيلم مش�اهد تهذيب وتنس�يق النباتات لكنها تقول إن تجربتها ال 
تعكس خبراتها في الواقع على اإلطاق.وقالت للصحفيين بمناسبة العرض األول للفيلم 
في لندن مس�اء االثنين "لست بس�تانية.. أتمنى لو كنت كذلك."في كل عام أقول سنزرع 
الجزر العام الحالي وس�نزرع البندورة )الطماطم( ولكن بش�كل ما تحول مشاغل الحياة 

دون تحقيق ذلك.

إختفاء املمثلة السورية لينا دياب يف ظروف غامضة
 تناقل�ت وس�ائل إعامية ومواق�ع إلكترونية خبر ع�ن إختفاء الممثلة الس�ورية لينا دياب في 
ظروف غامضة، وأشارت الى أن الشركة المنتجة لمسلسل فارس وخمس عوانس، الذي تشارك 

في بطولته دياب، إضطرت إليقاف التصوير ألجل غير مسمى بسبب غيابها.
وال ي�زال الهات�ف المحم�ول لدياب مغلقاً منذ أس�بوعين تقريباً وس�ط تضارب األنب�اء، إذ أكد 
مقرب�ون منها أنها تعرضت لحادث س�ير خطير في العاصمة األردنية عّم�ان، ودخلت غيبوبة 
ال أح�د يعرف متى تس�تفيق منها، بينم�ا تضاربت اآلراء حول أن دياب تعمدت التغيب ألس�باب 

شخصية بحتة، ربما تتعلق بمضايقات من أحد المعجبين.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

النرشات الفضائية التعبانة
قد ال تخلوا اية فضائية من )الثاثية الكاسيكية( 
: نشرة االخبار والنشرة الرياضية ونشرة االنواء 
الجوية  .. والحقيقة ان تلك الثاثية الكاس�يكية 
والت�ي تقدمه�ا الفضائيات يوميا عب�ر برامجها  
وساعات بثها نجدها تختلف في االعداد والتقديم  

ما بين قناة واخرى .
فهن�اك من يعتني ويبتك�ر بتقديمها ما بين فترة 

واخرى ..
وهن�اك م�ن يقدمه�ا الماء الف�راغ فحس�ب .. 
والكثير منها تلجأ الى مبدأ  التقليد واالستنس�اخ 
م�ن محطات فضائي�ة اخرى .. وكف�ى العاملين 

والمنفذين  والمفكرين )شر القتال( !!.
ولك�ن الذي يحدث ف�ي تلك الثاثية الكاس�يكية  
انه�ا تتفق في ام�ور واحدة ومح�ددة وهي عدم 

احترام  المش�اهد المتلقي بضي�اع وقته .. حتى 
نج�ده يلجأ الى محطات اخ�رى عربية او اجنبية 

.!!
وبداية لنكن عند )نش�رات االخبار( حيث نجدها 
تكرر وس�ائلها االيضاحية التي تصاحب االخبار 
والكث�ر م�ن م�رة حت�ى تصب�ح تل�ك الوس�ائل 
االيضاحي�ة ومنه�ا اللقط�ات الفيدوي�ة  مدعاة  

للس�خرية لكونه�ا ال تتطاب�ق م�ع حداث�ة تل�ك 
االخب�ار .. والمضحك المبكي نج�ده في التقارير 
االمنية حينم�ا نجد الخبر يتحدث عن الموصل او 

ديالى!!.
اما بصدد )نشرة االخبار الرياضية ( حيث نجدها 
تجتم�ع على قطع الص�ورة الخبرية ما ان تنتهي 
الق�راءة لذلك الخبر .. وكمثال على ذلك : ان الخبر  

يتح�دث عن مب�اراة م�ا ... واذا يفاجأ المش�اهد 
بانقطاع الصورة الخبرية الفلمية ..

وكأن رؤية تل�ك الحالة المصورة كاملة محذورة 
!اما )النش�رات الخاصة  باالنواء الجوية ( فحدث 
عنها وبا حرج .. حيث تؤكد  الفضائيات )اكثرها( 
على االعتماد على ما ترتديه مقدمة تلك النش�رة 

لتقدمها للمشاهد وكأنها عارضة لازياء!!.

ف�ي تصريٍح الفٍت له�ا، اكدت النجمة 
س�يرين عبد النور أنها ال تمانع دخول 
معت�رك الحي�اة السياس�ية، به�دف اإلضاءة 
على قضية العنف ض�د المرأة والحصول على كامل 
حقوقها وإعطائها دوراً أكبر في بناء المجتمع اإلنساني، 
رابطة هذه الخطوة بحصولها على مليون تأييد من جمهورها 
العربي.جاء ذلك خال المؤتمر  الصحفي الذي عقده تلفزيون 
اآلن عل�ى هامش حفل إطاق الموس�م الثالث من برنامج با 
حدود. وأش�ارت النجمة اللبنانية إلى أن تجربتها في الموسم 
الثان�ي للبرنام�ج على م�دار حلقاته ال�� 26 الماضية، هي ما 
أعطاها تص�وراً وانطباعاً بضرورة االضط�اع بدور هام في 
حماية المرأة ضد العنف وتمكينها والوقوف بجانبها وإطاق 
العن�ان لقدراته�ا الكامن�ة، بم�ا ينعك�س إيجاب�اً عل�ى حياة 

المجتمع.
وأضافت عب�د النور أنها بعيدة تماماً عن الحياة السياس�ية، 

إال أن الط�رح اله�ادف للبرنام�ج والمتمثل ف�ي عرض قضايا 
مجتمعي�ة متفش�ية عل�ى نح�و خطي�ر و غائب�ة ع�ن دائرة 
المعالجة، ومامس�تها لتجاوب كثير م�ن فئات المجتمع مع 

تلك القضايا، هي ما دفعها للتفكير في مثل هذه الخطوة.
ولفتت عبدالنور إلى أن تلك التجربة الرائعة للموس�م الس�ابق 
من البرنامج كانت ش�خصية أكثر من كونه�ا فنية وقد أثرت 
عليها بصورة كبيرة تاركًة بصمة خاصة في مس�يرة أعمالها 
الفنية الاحقة الحظها المش�اهد بوضوح!وأعربت عبد النور 
عن س�عادتها بالعمل مجدداً في الموسم الثالث من البرنامج، 
والذي سيس�لط الضوء على جوانب ل�م يعرفها الجمهور من 
قبل عن حياة وش�خصية عبدالنور، ال سيما أن فكرة البرنامج 
مختلف�ة إلى ح�ٍد كبير ويطغ�ى عليها اإليجابي�ة في مختلف 
أنش�طتها المتعددة، إضافة إلى أن عمليات التصوير استلزمت 
زيارتها لعدة بلدان والقيام بمغامرات ومواقف ستكون محط 

حديث الجمهور لفترة طويلة. 

سريين عبد النور ال متانع دخول 
احلياة السياسية

سوزان نجم الدين: أجسد دور إعالمية تفجر الثورة



عبدالجبار العتابي

المصريت�ان حن�ان ش�وقي  الفنانت�ان  زارت 
ووف�اء الحكي�م برفق�ة الفن�ان احم�د ماهر 
منطقة القصور الرئاس�ية ف�ي مدينة تكريت 
العراقي�ة وهم�ا ترتديان المالبس العس�كرية 
، كم�ا إرتديت�ا العب�اءة العراقي�ة وزارتا مرقد 

اإلمامين العسكريين في سامراء.
    بغ�داد: ش�ارك الفنان�ون المصري�ون أحمد 
ماهر، ووفاء الحكيم، وحنان شوقي في احياء 
مراسم ش�عبية عراقية ألرواح شهداء مجزرة 
س�بايكر الت�ي حدث�ت ف�ي منطق�ة القصور 

الرئاسية بتكريت في محافظة صالح الدين .
ووقف الفنان�ون الذين تميزت بينهم الفنانتان 
بارتدائهم�ا  الحكي�م  ووف�اء  ش�وقي  حن�ان 
المالب�س العس�كرية دعم�ا للجي�ش العراقي 
،على فتح مقبرة لش�هداء سبايكر تضم رفات 
80  مغدوراً منهم  تم دفنهم بطريقة عشوائية 
على ثالث طبقات ودفنهم بصخر وحجر كبير، 
فيم�ا كان�وا منذهلين وهم يش�اهدون الجثث 
التي اخرجت م�ن مقابرها الجماعية واطلقوا 
نوب�ات من الب�كاء والصراخ بص�وت عال مثل 
الكثيرين غيره�م الذين وجدوا انفس�هم امام 
ص�ور مذهل�ة ومرعب�ة ، وق�د لفت�ت الفنانة 
حن�ان ش�وقي االنظ�ار اليه�ا بش�كل خ�اص 
لبكائها الحار وجلوسها القرفصاء وانحناءتها 

للشهداء وهي تنظر اعدادا كثيرة منهم 
كما توقفوا مع الجميع عند "مذبح س�بايكر" 
عل�ى نه�ر دجلة، وه�و الموقع ال�ذي نفذ فيه 
مسلحو تنظيم داعش مذبحة كبيرة بحق طلبة 
القاع�دة الجوي�ة "س�بايكر" ، ووضعوا الورد 
عل�ى الصخرة مصحوبة بنش�يج مرير ومؤثر 
، كم�ا اش�علت الفنانتان الش�موع بالقرب من 

الرفات الملفوفة باكياس بالستيكية .

 واذ لم تستطيع الفنانتان حنان ووفاء التعبير 
بالكالم عما يجيش في نفوسهما عما شاهدتا 
، كانت الدموع هي وسيلة التعبير الوحيدة فيما 
كان�ت عالمات الذهول بادي�ة على وجهيهما ، 

وقد اكدتا ان المشهد بشع ومؤلم للغاية .
ال�ى ذلك كان  الفنان احمد ماهر ينوي الذهاب 
الى مهرجان بابل للثقافات والفنون الذي يقام 

في محافظة بابل بعد  االنتهاء من هذه الزيارة 
، اال ان�ه وحي�ن رأى المقب�رة الجماعي�ة قال: 
"احس اني انضربت على راسي ولم اعد اصلح 

لشيء" .!!.
واض�اف : لن اذهب الى بابل بعد كل هذا الهول 
، وق�ال للمس�ؤول عن ه�ذه الزي�ارة ارجو ان 
تحج�ز لي الى مصر ألعود .. ألني مازلت تحت 

تأثير الصدمة المرعبة.
وارتدت الفنانتان حنان وفاء العباءة )المالءة( 
العراقي�ة وزارت�ا برفق�ة الفنان احم�د ماهر  
مرقدي  االمامين العس�كريين عليهما الس�الم 
ف�ي مدينة س�امراء بع�د تجوالهم ف�ي مدينة 

تكريت برفقة مقاتلين   من الحشد الشعبي .
 وكان الفنان�ون المصريون الثالثة ضمن وفد 
يض�م اكثر من 40 فنانا واديب�ا عراقيا وعربيا 
باالضاف�ة الى وزير حقوق االنس�ان العراقي، 
بتكري�ت  الرئاس�ية  القص�ور  منطق�ة  زاروا 
الحياء مراس�م ش�عبية الرواح شهداء مجزرة 
س�بايكر التي حدثت بعد أس�ر طالب عراقيين 
م�ن القاعدة الجوية  ي�وم 11 يونيو/ حزيران 
2014 وذل�ك بعد س�يطرة تنظي�م داعش على 
مدين�ة تكريت في الع�راق بعد ي�وم واحد من 
إس�تيالئهم عل�ى مدينة الموصل حيث أس�روا 
1700 جن�دي وقادوهم إل�ى الصحراء وقاموا 
بقتله�م رمي�اً بالرصاص ودفن�وا بعضاً منهم 
وهم اليزالون على قيد الحياة، بحسب ما تشير 
تقارير عراقية. ونجح بعض الجنود العراقيين 
ف�ي الهروب من المجزرة إلى ناحية العلم التي 
كان�ت صامدة آنذاك ولم تس�قط بي�د التنظيم 
حتى تاريخ 24 يونيو 2014 حيث اس�تقبلتهم 
قبيل�ة الجبور في هذه الناحي�ة والتي يفصلها 
نه�ر دجل�ة ع�ن تكري�ت وأمنت له�م عجالت 

ومستمسكات للهرب من سيطرات التنظيم.
 وبحس�ب رواي�ات الناجين فإن أس�ر الجنود 
كان بس�بب خيانة بع�ض القادة العس�كريين 
وق�د اث�رت الحادثة بش�كل س�ئ ف�ي نفوس 
عوائل الضحايا ، إذ خ�رج أهاليهم بمظاهرات 
تطال�ب بمحاكمة القادة الذين س�لموا الجنود 
لتنظيم داعش، وفي احدى المظاهرات تمكنوا 

بمحاس�بة من دخ�ول البرلمان  وطالب�وه 
الخونة.

سمرية سعيد يف املغرب استعدادًا حلفلها يف مازاغان
 

    بيروت: غادرت الفنانة المغربية س�ميرة س�عيد القاهرة متجهة الى المغرب في 12 أبريل الجاري، وباش�رت بروفاتها إس�تعداداً لحفلها 
المرتقب الذي س�يقام في 18 أبريل ضمن مهرجانات "ليالي مازاغان" التي تقام س�نوياً في منتجع يحمل نفس األس�م، ونشرت صفحتها 
الرس�مية على الفيس�بوك باألمس صوراً لها خالل التمارين مع فرقتها الموس�يقية، علماً أن "سعيد" من الفنانات اللواتي يحرصن حرصاً 
ش�ديداً على إجراء بروفات متعددة تسبق كل حفل لضمان جودة الصوت، والعزف، واإلقتراب من التوزيع الموسيقي األصلي ألغانيها قدر 

اإلم�كان. والجدي�ر بالذكر أن "المظلوم" أحدث أغنياتها التي أصدرتها باللهج�ة الخليجية ال تزال تحتل المراتب األولى في مختلف اإلذاعات 
العربية والخليجية.
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تع�ود النجمة كيت وينس�لت الفائزة بجائزة أوس�كار إلى الشاش�ة الكبي�رة بدور خبيرة 
تنس�يق الحدائق التي أسندت إليها مهمة زراعة وتنس�يق حدائق قصر فرساي الفرنسي.

لك�ن الممثلة البريطانية الش�هيرة تق�ول إنها في واق�ع األمر ال تعتن�ي بحديقة منزلها 
  A Little Chaos )سويك لتيل هيا( ديدجلا اهمليف يف تلسنيو بعلتو.اريثك اهسفنب
دور س�ابين دو ب�ارا التي تولت مهمة زراعة بس�تان روك وورك ج�روف ضمن حدائق 
فرساي في فترة حكم الملك الفرنسي لويس الرابع عشر.ويشارك في الفيلم الممثل االن 
ريكمان في دور الملك وس�تانلي توتش�ي في دور شقيقه فيليب الذي كان دوق أورليانز.

وتؤدي وينس�لت في الفيلم مش�اهد تهذيب وتنس�يق النباتات لكنها تقول إن تجربتها ال 
تعكس خبراتها في الواقع على اإلطالق.وقالت للصحفيين بمناسبة العرض األول للفيلم 
في لندن مس�اء االثنين "لست بس�تانية.. أتمنى لو كنت كذلك."في كل عام أقول سنزرع 
الجزر العام الحالي وس�نزرع البندورة )الطماطم( ولكن بش�كل ما تحول مشاغل الحياة 

دون تحقيق ذلك.

كش�فت النجم�ة ليل�ى عل�وي عن وج�ود ش�خص مجه�ول ينتحل 
ش�خصيتها على موقع اإلنس�تجرام، ويقوم بنش�ر صور خاصة لها 
سبق نش�رها في بعض المواقع والمجالت وينس�بها بنفسه ويقوم 
بتجميعها والتعليق عليها ليوهم الجمهور بأن هذه الصفحة الرسمية 

للنجمة ليلى علوي.
وأكدت ليلى إنها ال تمتلك أي حسابات حتي اآلن على مواقع التواصل 
االجتماع�ي وأنه�ا تق�وم اآلن بإعداد ش�بكة اتصال م�ع جمهورها 
على مواق�ع التواصل االجتماعي س�تعلن عنها خالل األي�ام المقبلة 
لتجنب أي مش�كالت قد يحدثها بعض المزورين مؤكدة أنها س�تتخذ 
اإلجراءات الالزمة لوقف كل الحسابات المزورة علي مواقع التواصل 

االجتماعي.

طمأن�ت الفنانة مي عزالدي�ن جمهورها على 
صحتها بعد أن نش�رت صورة لها على موقع 
"انس�تجرام" بدت فيها شاحبة الوجه إضافة 

إلى فقدان الكثير من وزنها.
ولفتت إلى أنها تعيش حالة من التوتر والقلق 
ما تس�بب في فقدان الوزن وحالة الش�حوب 
التي تعاني منها، كما ش�كت م�ن أنها تقصر 
في ح�ق نفس�ها من حي�ث نوعي�ات الطعام 

المفيدة التي يجب أن تتناولها.
وتواص�ل م�ي عزالدي�ن تصوي�ر مش�اهدها 
بمسلس�ل "حالة عش�ق" و الذي تخوض من 

خالله سباق دراما رمضان القادم.

ننرش كلامت ترت »املطلقات« غناء مي كساب
 

انته�ى صن�اع مسلس�ل "المطلقات" من التت�ر الخاص بالعم�ل، وهو غناء مى كس�اب وكلمات 
حس�ن عطية وألحان تامر عاشور وتوزيع هانى يعقوب.وتقول كلمات التتر: "بيجيى الحب كام 
مرة.. يغرنا شكله من بره.. قلوبنا بتبقى مضطرة تعيش الكذب فى المرايات.. فى ناس قسمتها 
ونصيبها.. بتعش�ق ناس على عيبه�ا.. وعيبنا أننا بحاالت". فيما يقول تت�ر النهاية : "أهى بانت 
وعرفنا الفولة ومين خرع ومين رجولة.. الستات يستاهلوا بطولة وبوكيه ورد وفوقه نيشان". 
"المطلقات" بطولة عال غانم ومى س�ليم وميريهان حس�ين، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج 

محمد الرشيدى.

النرشات الفضائية التعبانة
قد ال تخلوا اية فضائية من )الثالثية الكالسيكية( 
: نشرة االخبار والنشرة الرياضية ونشرة االنواء 
الجوية  .. والحقيقة ان تلك الثالثية الكالس�يكية 
والت�ي تقدمه�ا الفضائيات يوميا عب�ر برامجها  
وساعات بثها نجدها تختلف في االعداد والتقديم  

ما بين قناة واخرى .
فهن�اك من يعتني ويبتك�ر بتقديمها ما بين فترة 

واخرى ..
وهن�اك م�ن يقدمه�ا المالء الف�راغ فحس�ب .. 
والكثير منها تلجأ الى مبدأ  التقليد واالستنس�اخ 
م�ن محطات فضائي�ة اخرى .. وكف�ى العاملين 

والمنفذين  والمفكرين )شر القتال( !!.
ولك�ن الذي يحدث ف�ي تلك الثالثية الكالس�يكية  
انه�ا تتفق في ام�ور واحدة ومح�ددة وهي عدم 

احترام  المش�اهد المتلقي بضي�اع وقته .. حتى 
نج�ده يلجأ الى محطات اخ�رى عربية او اجنبية 

.!!
وبداية لنكن عند )نش�رات االخبار( حيث نجدها 
تكرر وس�ائلها االيضاحية التي تصاحب االخبار 
والكث�ر م�ن م�رة حت�ى تصب�ح تل�ك الوس�ائل 
االيضاحي�ة ومنه�ا اللقط�ات الفيدوي�ة  مدعاة  

للس�خرية لكونه�ا ال تتطاب�ق م�ع حداث�ة تل�ك 
االخب�ار .. والمضحك المبكي نج�ده في التقارير 
االمنية حينم�ا نجد الخبر يتحدث عن الموصل او 

ديالى!!.
اما بصدد )نشرة االخبار الرياضية ( حيث نجدها 
تجتم�ع على قطع الص�ورة الخبرية ما ان تنتهي 
الق�راءة لذلك الخبر .. وكمثال على ذلك : ان الخبر  

يتح�دث عن مب�اراة م�ا ... واذا يفاجأ المش�اهد 
بانقطاع الصورة الخبرية الفلمية ..

وكأن رؤية تل�ك الحالة المصورة كاملة محذورة 
!اما )النش�رات الخاصة  باالنواء الجوية ( فحدث 
عنها وبال حرج .. حيث تؤكد  الفضائيات )اكثرها( 
على االعتماد على ما ترتديه مقدمة تلك النش�رة 

لتقدمها للمشاهد وكأنها عارضة لالزياء!!.

فنانون مرصيون يزورون موقع جمزرة سبايكر يف تكريت

 انضم�ت المطرب�ة "أمين�ة" ألس�رة المسلس�ل 
التليفزيون�ى الجدي�د "الدخ�ول ف�ى الممنوع" 
المرشح للعرض على الشاشة فى شهر رمضان 
المقبل."أمينة" فى تصريح صحفي أعربت عن 
س�عادتها بالعمل مع اسرة المسلسل، ومنهم 
أحم�د فلوك�س وبش�رى وايم�ان العاص�ى 
وس�ميحة اي�وب وعزت ابوع�وف والمؤلف 
والمنتج محمد الباسوسي والمخرج محمد 
النج�ار وباق�ى فري�ق العمل، مش�يرة الى 

انها س�تبذل اقصى جهودها فى ال�دور الذى تقوم به 
بالمسلس�ل وتجتهد حت�ى توفق ف�ى النهاية باذن 

الله مع الكوكبة الكبيرة من النجوم بالعمل حتى 
ينال المسلس�ل اعجاب الن�اس ويلتفوا حوله 

ف�ى النهاية عند عرضه على الشاش�ة خالل 
الش�هر الكريم.أما عن دورها بالمسلسل 

فقالت أنه سيكون مفاجأة لجمهورها 
حيث أنه لم يسبق لها ان قدمت دورا 

مماثال من قبل.

يس�تعد المطرب الكبير أحمد عدوية، لتس�جيل أغنية 

"حضرة صاحب المحبة"، األس�بوع المقبل، وهى من 

كلمات الشاعر الراحل بهجت قمر، وألحان الموسيقار 

بليغ حمدى.

تجدر االشارة الى ان "عدوية" قام بتأجيل تسجيل هذه 

األغني�ة، أكثر من عاما كامال، دون معرفة االس�باب 

الحقيقية وراء التأجيل.

لوس أنجلس – حصدت النجمة األميركية شايلين وودلي، النصيب األكبر من جوائز “ام 
تي في موفي” التي تمنح سنويا ألكثر األفالم تميزا، وذلك خالل حفل أقيم األحد بوالية 
لوس أنجلس األميركية وقدمه النجم األميركي فين ديزل.وحصدت وودلي جائزة أفضل 
ممثلة عن دورها في الفيلم الدرامي الرومانسي “ذي فولت إن اور ستارز”، المستوحى 
من الكتاب األكثر مبيعا على مستوى العالم، والذي يحمل العنوان نفسه. ويروي الفيلم 
قص�ة مراهقة مصابة بس�رطان الرئ�ة تقع في حب فت�ى برجل مبت�ورة يؤدي دوره 

الممثل أنس�ل إيلغورت.كما تس�لمت وودلي جائزة “تريل بليزر”، وهي الجائزة التي تمنح 
للشخصية األكثر جذبا لالهتمام من خالل نجاحاتها وتحقيق اإلنجازات الكبيرة.

ونال الممثل برادلي كوبر جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “أميريكان سنايبر” لكلينت 
إيستوود والذي يروي قصة الجندي األميركي كريس كايل وتجربته خالل الحرب في العراق.

ومنحت جائزة “أفضل دور ش�رير” للممثلة ميريل س�تريب عن فيل�م “إنتو ذي وودز”، في 
حين نال تش�انينغ تاتوم جائزة عن دوره في فيلم “22 جمب ستريت”.كما فاز زاك إيفرون 

ودايف فرانكو بجائزة أفضل ثنائي كوميدي عن فيلم “نيبرز”.
وق�د ش�هد الحفل حض�ور العديد م�ن المش�اهير والنجوم مث�ل جنيفر لوبيز وس�كارليت 

جوهانسون والفاتنة إميلي راتاجكوسكي.

أمينة تبدأ الدخول يف املمنوع مع أمحد فلوكس

»عدوية« يستعد لتسجيل 
»حرضة صاحب املحبة«

شايلني ووديل
 أفضل ممثلة واألشد جاذبية



    جلس�ت وهي متوترة واطلقت العنان الفكارها التي 
تس�ارعت محّرضة اياه�ا على االنتح�ار ، وفي خضم 
جموح هذه االفكار نس�ت انها حامل وغاب عن ذهنها 
الرج�ل الذي رمم الماضي مثلم�ا غاب الطفل الذي نما 
في احش�ائها .لم يكن الجنون تعبيرا لرؤيتها لالشياء 
مادامت ق�ادرة على اعط�اء دالالت تعبيرية لمواقفها 
ف�ي الحي�اة فه�ي لم تس�توعب فك�رة ال�زواج مادام 
باس�تطاعتها تلم�س القلق الذي ينس�ج الس�واد على 
افكاره�ا ، لم يس�تطع ان يفهمها وتحدثا س�وية عن 

معاناتهما والقت بالالئمة عليه النه تزوجها .
    اوغلت في الظلمة لكي اليراها واس�تخدم حواّس�ه 
كله�ا ف�ي ان يس�تدل عليها فق�د اعتاد رائحته�ا التي 
تش�تعل مثل الجم�ر ، وحينما نظرت الى الى الس�ماء 
وقال�ت خذين�ي ل�م يك�ن يع�رف م�اذا يق�ول ووقف 
كالغري�ب وصارت الظلمة س�مائه فه�و تغير ولم يعد 

يثق بالصمت .
ع�رف انها تناولت كمية من الحب�وب المخدرة فاطلق 
آه�ة تفرغ ألم�ه وحزنه النه ل�م يصدق هذا الش�عور 
المتخ�اذل الغبي وقال :كي�ف ضاقت بك الخطى وغاب 

الضوء عن عينيك ؟
وبك�ت بحرقة اضاعت مالمحه�ا : عندما اكون حامال 

اكون مجنونة
س�مع كالمها وانطلق يعدو في زحام الحياة فقد ظن 
انه يعرفها ولم يعد يكش�ف عن لحظات العاصفة التي 

تروح وتغدو ، احاطها رغم ذلك بموس�م الدفء وقال: 
انتظري الشمس النها ستاتي.

لكنها شعرت بالعزلة مما اثقل قلبه فكيف سيقول لها 
س�تجدين عندي ماتريدين ؟ س�احبك بقوة واصنع لك 
مخيلة ساحرة تنسجم معك فابعدي الحزن عن عينيك 
، وارس�لت نظرة تائهة تظهر م�دى انفعالها المتهور 

وقالت : التغضب مني ، انني كئيبة .
    ظ�ن الرجل ان كآبتها متاتي�ة من افكارها المريضة 
التي تجعلها تش�عر بالضعف واالنهيار فتلجا الى مثل 
هذه التصرفات الشاذة والغريبة التي اشاعت الفوضى 
في حياته حتى فكر في انهاء هذا االرتباط الس�خيف ، 
فكر في التراجع الى اقصى الحدود وتناولته الش�كوك 
فالظلمة التي اوجدتها موحش�ة وحالكة السواد ، هل 

كان لزاما عليه ان يغفر لها حماقاتها ؟
حّدثت�ه ع�ن الم�وت وال�رب وتناولت فنج�ان القهوة 
وقرات تفاصيل البن في الفنجان ثم اقس�مت انها رأت 
كل ش�يء وارته فنجانا متس�خا وصدقها وهو ينفث 
دخان س�يكارته التي التفارق شفاهه وقال :انسي كل 

شيء.
ول�م تنس�ى ش�يئا واضمرت عل�ى ان يحي�ط ظالمها 
بالينابي�ع الت�ي ارادت تجفيفه�ا وانك�ر الرج�ل ذل�ك 
وتس�اءل ع�ن كثبان الرم�ل التي زحفت عل�ى مناطق 
شاس�عة م�ن مش�اعرها واحاديثها وانك�رت حياتها 
ايضا وقال�ت :محّض خرافة تعلقت بها ، وتعب الرجل 
ولم يعد يصدق أي ش�يء وسال نفسه اية روح مظلمة 
تس�كن جس�دها ، انها تالحق الخراب دون توقف ، أي 

حياة هذي التي اعيشها معها واي فراغ ، قال 
لها : نح�ن ، وصرخت من اعماقها : انا قال: 
انني اتكلم بلغة شائعة، وقاطعته : سانجب 
الطفل ، لي�س من اجل انجاب االطفال قال 
، لكنه�ا ل�م تصغي مرة اخ�رى واصبحت 
المسافة شاسعة فمن الضروري ان تفهم 
الفرق ، ان تفهم مااعنيه بالضبط ولم تكن 
تصغي الي شيء فهي تؤمن بانها يجب 
ان تعي�ش على معنى واحد ، قال الرجل 
بغضب : اال تفهمي�ن ان االلم والخوف 
والمرض نتاج للتعاسة ، وادرك بعمق 
ان مايختل�ج في داخله هو لحظة من 
لحظات الرؤى العظيمة فالحب كلمة 
المعنى له�ا اذا وضعت خارج نطاق 
اس�تعمالها ، فّك�ر ايضا في كالمها 
ع�ن الخس�ارات وب�دت ل�ه كلم�ة 
الخس�ارات مثي�رة وتطابقت مع 
ش�بح المراة ، لق�د اصيب بذهول 
مفاجىء وبدأ في عّد خساراته ثم 
شعر بانه يتحدث عن االخطاء ، 
لماذا ينساق االن مع رغباتها ؟ 
ش�يء غريب فعال ان تس�تهلك 
نفس�ك في عد  الحماقات قال 
الرجل اخيرا ث�م اردف : دعها 
ترح�ل مادام�ت ه�ذه رغبتها 

وابحث لك عن حياة ممكنة .

 حممود قرين 

كثيرون من شعراء العامية في مصر من جيل السبعينات 
واألجيال الالحقة يعتبرون تجربة س�يد حجاب، واحدة 
م�ن أهم التج�ارب الت�ي فتحت ب�اب التجدي�د في نص 
العامية المصرية، فقد ش�هد قوس تلك القصيدة انغالقا 
صعب�ا بعد تج�ارب مؤثرة ورائ�دة، ب�دأت بتجربة بيرم 
التونسي، ثم فؤاد حداد، وصالح جاهين مرورا بالشاعر 

عبدالرحمن األبنودي وأحمد فؤاد نجم.

الخالص من براثن اإلخوان
كان حج�اب من بي�ن أكثر أبن�اء جيل الس�تينات ثقافة 
وارتباط�ا بالحراك السياس�ي، عبر اعتناقه الماركس�ية 
في س�ّن مبكرة، بعد تجربة مريرة ف�ي صباه الباكر مع 
تنظيم اإلخوان المس�لمين، وقد كانت نش�أة حجاب في 
قري�ة المطري�ة المج�اورة لبحي�رة المنزل�ة بمحافظة 
البحيرة، ش�مال مصر، لها تأثيرات كبيرة على مسارات 
حيات�ه، فهي قري�ة صيادين يمث�ل الغن�اء زادا لهم، في 
الوقت نفس�ه ينحدر حجاب من أس�رة متوسطة، حيث 
تعلم األب في األزهر، ورغم أنه لم يكمل تعليمه لكن كان 
له الفضل األكبر في توجيه الش�اعر، حس�ب ما يكشف 
في أكثر من ش�هادة له، وكانت لدى األب مكتبة ضخمة 
اس�تطاع االب�ن أن يطالع عبره�ا عي�ون األدب العربي، 
من األغان�ي لألصفهاني وأعم�ال المنفلوطي والحكيم 
والمازني وعباس العقاد ونجيب محفوظ، وحتى أمهات 

الكتب في العصر الحديث.
كانت أول قصيدة كتبها سيد حجاب في حياته بمناسبة 
ضرب بورسعيد، ولم يتجاوز عمره أحد عشر عاما، عقب 
مظاهرة مدرس�ية لش�هيد م�ن أبناء المرحل�ة هو نبيل 
منص�ور، وكان طفال، دخل م�ع مجموعة مع الفدائيين 
إلى أحد المعس�كرات لحرقه فأطلقوا عليهم الرصاص، 
واس�تمر حجاب لفترة طويلة يكتب بالفصحى ويقرض 

الشعر العمودي.
في سن مبكرة التحق بصفوف اإلخوان المسلمين، وكان 
ضمن أشبال الدعاة وكان أحد المتميزين بين أقرانه، يلقي 
خطبه ش�عرا، ثم انتقل إلى حزب مص�ر الفتاة، على إثر 
حادثة أخالقية اعترف به�ا حجاب عندما قال في إحدى 
ش�هاداته المدونة: حدث ذلك في أحد المعس�كرات التي 
كان يقوم بها اإلخوان في بورسعيد، حاول أحد اإلخوان 
اغتصاب�ي، باإلضافة إلى انزعاجي الش�ديد من اعتراض 
اإلخ�وان عل�ى الجالء.وقال حج�اب إنه انتق�ل بعد ذلك 
إلى اإلسكندرية الستكمال دراس�ته وكان في السادسة 
عش�رة من عمره ، ثم التحق بمنظمات ش�بابية أنشأتها 
ث�ورة يوليو، وح�دث في أعماق�ه نوع م�ن التالقي مع 
الناصرية، ثم التحق بكلية الهندسة بجامعة اإلسكندرية 
عام 1956 وعاش أياما خصبة وس�ط النشاط الطالبي، 

فتع�رف ألول مرة على ش�عر صالح جاهي�ن عبر ديوان 
“موال عش�ان القتال” وكذلك ديوان ف�ؤاد العنتيل الذي 
قدمه ألول مرة في مجلة كان يصدرها يوسف السباعي 
ه�ي مجلة “الرسالة”.الش�اعر وصاحب الخي�ال البديع 

يبدأ حيات�ه إخوانيا لينتهي ش�يوعيا بعد أن 
انحاز ل�ذوق العامة وترك الهندس�ة 

من أجل عيون الفن

حجاب وطريق الشعر
اإلس�كندرية  بع�د 

حج�اب  انتق�ل 
القاه�رة  إل�ى 
ليختار طريق 
الش�عر، رغم 
أن�ه كان ل�م 
يزل في عامه 
س�ي  ا ر لد ا
ل  و أل ا

 ، مع�ة لجا با
معلال ذلك بأنه 
س�بب  كان 

م�ن  انتقال�ه 
قسم العمارة إلى 

قسم المناجم، حتى 
يتمك�ن بع�د التخرج 

بالصحراء  العم�ل  من 
لم�دة طويلة تمكنه من 

الق�راءة وتثقيف نفس�ه.
لذل�ك قرر أال ينش�ر ش�يئا من 

ش�عره إال بع�د تحقي�ق النض�ج 
الفن�ي ال�ذي يرض�ى عنه، غي�ر أنه 

فوجئ بأن أحد أصدقائه أرسل شعره إلى 
المذيعة سميرة الكيالني، وفوجئ بالناقد 
محمد مندور يتحدث عن تجربته ويتغزل 
في قصائده، ويمتدح معرفته باألشكال 
الش�عرية المختلفة، وص�ف حجاب هذا 
الموقف بأنه أح�د أكبر المواقف المؤثرة 

ف�ي حياته، لم�ا كان للناق�د محمد مندور 
من مكان�ة مرموقة ال تطال في ذلك الوقت، 
بعد ذلك نشر بعض القصائد في مجلة الشعر 
الت�ي كان يخت�ار القصائ�د فيه�ا عبدالقادر 
الق�ط، ويت�رأس تحريرها س�عدالدين وهبة.

على صعيد العمل السياس�ي كان س�يد حجاب 
قد انضم لتنظيم يس�مى “وحدة الش�يوعيين”، 

ويض�م عددا من الخارجين عل�ى حركة “حدتو” 
)الحرك�ة الديمقراطي�ة للتحرر الوطني( بس�بب 

قراءاتهم لثورة أكتوبر.

قرأ حجاب أدبيات التنظيم وأعجب بها وكان المس�ؤول 
عن�ه تنظيمي�ا ف�ي ذلك الوق�ت كل من عل�ي الجنجيهي 
وحمدي قنديل ومحمد العزبي.استطاع حجاب إقناع عدد 
من األس�ماء المهمة، مثل سيد خميس الذي كان له دور 
كبير في التبش�ير بعدد من األسماء الالفتة مثل صالح 
عيس�ي وعبدالرحمن األبنودي، وكان شعار 
التنظي�م التكتيك�ي ه�و الديمقراطية، 
وت�م تش�كيل لج�ان ديمقراطية 
بعيدة عن التنظيم لتتمكن 
م�ن تجنيد أع�داد أكبر.

اعتقل سيد حجاب عام 
ب�دأ  أن  بع�د   1966
المش�اركة الفعلية 
العامة،  الحياة  في 
وفي العام نفس�ه 
القبض  إلق�اء  ت�م 
على جماعة وحدة 
تنظيم الش�يوعيين 
الطليع�ة  وجماع�ة 
ورف�ض  الش�عبية، 
التنظيمان إعالن حل 
األح�زاب الش�يوعية 

فاعتقل أعضاؤهما.
المالحظ�ات  م�ن 
التي رصدها  العميقة 
ف�ي س�لوك  حج�اب 
السياس�ي  التنظي�م 
وقته�ا أنه ف�ي الوقت 
في�ه  يق�رأ  كان  ال�ذي 
ق�راءات  وزمالؤه 
كان�وا  يس�ارية، 
يس�لكون سلوكا 
حي�ث  يميني�ا، 
م�ع  تعامل�وا 
ق�ع  ا لو ا
باعتباره 
قع�ا  ا و

طي�ا  ا يمقر د
وبمجرد أن كش�فوا 
ع�ن أنفس�هم ت�م القب�ض 

عليهم.
الموسيقار بليغ حمدي لّحن عددا من قصائد 
س�يد حج�اب وحّوله�ا إلى أغني�ات لعلي 
الحجار وسميرة بن سعيد وعفاف راضي، 
ليكت�ب حج�اب بعده�ا لمحم�د منير في 

بداياته أغنية "آه يا بالد يا غريبة" في أول ألبوم له، تلتها 
أغنيات عديدة عاشت في ذاكرة المصريين والعرب

اعترف سيد حجاب أنه ليس موهوبا في العمل السياسي، 
لذل�ك رف�ض العمل ف�ي جميع األح�زاب وظل ش�اعرا، 
واعتبر أن الش�عر مدخله إلى كل شيء، وتعلق بالمسرح 
وق�رأ كل تراثه الحديث والقديم في مصر، وكان رأيه أن 
المس�رح المصري ظل مس�رحا للطبقة الوس�طى ولم 
يتحول إلى مس�رح ش�عبي، وم�ع ذلك اعت�رف أن هناك 
محاوالت عبقرية لمحمود دياب ويوس�ف إدريس لكنها 
ظلت شقش�قة مثقفين.بعد ذلك س�افر سيد حجاب إلى 
أوروبا، وأقام عامين ونصف العام فتعرف على المسرح 
األوروبي، وكانت ستينات القرن الماضي حقبة الشباب، 
س�واء كان ذل�ك عب�ر ربي�ع ب�راغ أو عبر ث�ورة 1968 

وغيرهما.
ورأى أن ه�ذا الحراك الذي عكس عدم ثقة الش�عوب في 
أنظمتها دفع الفكرة المسرحية إلى التغيير، لذلك عندما 
ع�اد من أوروب�ا إلى مصر كّون مجموعة كان ينش�د أن 

يقدم عبرها مسرحا مختلفا.
ق�رر حجاب احتراف الكتاب�ة وأن يعيش من األدب لكنه 
بع�د العودة كانت ق�د تقطعت األواصر م�ع التلفزيون، 
بس�بب تهم�ة الش�يوعية اللصيقة ب�ه، وظل لس�نوات 
يح�اول إعادة عالقته بالتلفزيون.ومن�ذ أن صدر ديوانه 
األول “صي�اد وجني�ة” اس�تقبل بحف�اوة واس�عة علي 
كل المس�تويات النخبوي�ة، لكنه فوجئ ب�أن أهله الذين 
كتب من أجله�م هذا الديوان لم يقرؤوه، فش�عر بالقلق 
والضالل واتجه فورا إلى اإلذاعة األوسع انتشارا، وقّدم 
أول برنام�ج إذاعي مع الش�اعر عبدالرحم�ن األبنودي، 
باسم “بعد التحية والسالم” ثم اتسع تعاونه مع اإلذاعة 
والتليفزيون، وبدأ يتعرض لمحاكمات من اليسار القديم 
بتهمة خيانة قضيته وتّم اتهامه بأنه ترك الشعر لصالح 
الغن�اء.ال ينك�ر حجاب فضل أس�اتذته علي�ه، حيث كان 
أولهم والده الذي علمه أن الس�ليقة أو الفطرة الش�عرية 
ال بد أن يصقلها الدرس ويأتي بعد ذلك دور أستاذ الرسم 
المثق�ف والفنان ش�حاتة س�ليم الذي نّبه�ه إلى عالقة 
الش�عر بالحياة، والثالث محمد مندور الذي علّمه العديد 
من الدروس، فقد علّمه أن يعيش ثقافته، أي كيف تكون 
الثقافة نمط حياة وليس�ت واجهة للمثقف فحس�ب.أما 
الراب�ع فهو ص�الح جاهين ال�ذي كانت فرحت�ه بميالد 
ش�اعر كسيد حجاب كبيرة، وقد قدمه في مجلة “صباح 
الخير” بحف�اوة منقطعة النظير، ثم حس�ن فهمي والد 
الفنانة فريدة فهمي.تعرف س�يد حجاب عبر شقته التي 
كان يملكه�ا بش�ارع الش�يخ ريح�ان بوس�ط القاهرة، 
على إبراهي�م منصور ومصطفي الحس�يني، وكان ذلك 
بعد نكس�ة يونيو 1967، حي�ث كان الجميع ينطلق بعد 
هزيمة الجيش المصري من مفهوم واحد هو أن الثقافة 
حائ�ط الصد األخير، فص�درت مجلة “غالي�ري ″68 ثم 
ج�اءت مجموع�ة أخ�رى حاولت أن تش�د المجل�ة إلى 

العمل السياس�ي بمعناه األيديولوجي، السيما اليساري 
فخرجت تلك المجموعة م�ن المجلة.قبل ثورة 25 يناير 
كان حجاب ي�رى أن مصر في وض�ع انقالبي فاألجواء 
السياسية ليس�ت مؤهلة لثورة والقوى الحاكمة ليست 
مؤهل�ة للحكم بالس�ليقة والحكومة ليس�ت مؤهلة أن 
تحكم كالس�ابقعمل س�يد حجاب في مجلة الشباب، مع 
أحم�د بهجت، وقام فيها ب�دور عميق ومؤثر في تعريف 
مصر كلها بجيل السبعينات الذي أفرز فيما بعد جماعتي 
أص�وات وإضاءة، وبعد أن جاء مفيد ف�وزي إلى المجلة 
قدم حجاب وزمالؤه استقالة جماعية فأغلقت المجلة.

كان س�يد حجاب قب�ل ثورة 25 يناير ي�رى أن مصر في 
وض�ع انقالب�ي، فاألج�واء السياس�ية ليس�ت مؤهل�ة 
لثورة، والقوى الحاكمة ليست مؤهلة للحكم بالسليقة، 
والحكومة ليس�ت مؤهلة أن تحكم كالس�ابق، لذلك رأى 

أن هذا الوضع هو المالئم لالنقالبات.
الثورة الوطنية

م�ن كان يحكم مص�ر ينتمي لفصي�ل الرأس�مالية غير 
الوطني�ة المرتبط�ة بالرأس�مالية الدولي�ة، وهو أحدث 
ش�كل لالس�تعمار، في المقاب�ل فإن الش�كل المطروح 
للش�عوب هو الثورة الوطنية، ومص�ر تحولت مع ثورة 
يوليو 1952 إلى دولة مختلفة، عبر الرأسمالية الوطنية، 
ث�م قاد الرئيس الراحل أنور الس�ادات الث�ورة المضادة، 
والتي انتهت إلى رأسمالية ملحقة بالرأسمالية األجنبية 
في ظ�ل عدم وجود قوى سياس�ية ش�عبية.أما الطبقة 
المتوس�طة، ف�ي رأي س�يد حجاب، فه�ي طبقة منوط 
بها أن تخلق ثقافة وطنية، وأن تؤس�س لدولة حديثة أو 

دولة المواطنة ولم تفعل ذلك.
غير أن نبوءة الش�اعر اختلفت قلي�ال فبدال من االنقالب 
ال�ذي توقعه وقعت الث�ورة الش�عبية، وكان حجاب من 
أوائ�ل مؤيديها، والزال مس�تمرا في تأييده�ا، ورغم أن 
حج�اب كان من المناهضين لحكم اإلخوان المس�لمين، 
إال أن تأيي�ده للنظ�ام الحال�ي يظ�ل مش�روطا بتحقيق 
الكثير م�ن األمنيات، خاص�ة قضايا الحري�ات والعدالة 

االجتماعية.
يعتب�ر س�يد حجاب واحدا من الش�عراء الذين س�اهموا 
ف�ي صياغ�ة الوج�دان الش�عبي المصري منذ س�تينات 
الق�رن الماض�ي، فعندم�ا دخلت مئ�ات األغان�ي لكبار 
المطربي�ن، مث�ل عف�اف راضي وعب�د المنع�م مدلولي 
وصفاء أبو الس�عود، ثم كتب العدي�د من األغاني لفريق 
األصدق�اء في ألبومها، ثم أتبع�ه بألبومين هما “أطفال 
أطفال” و”سوس�ة”.بعدها لحن له بليغ حمدي أغنيات 
لعلي الحجار وس�ميرة سعيد وعفاف راضى، وقدم معه 
الحجار “تجيش نعي�ش” وكتب لمحمد منير في بداياته 
أغني�ة “آه ي�ا بالد يا غريب�ة” في أول ألبوم ل�ه، ثم أربع 
أغني�ات في ألبوم�ه الثاني، ث�م كتب أش�عار العديد من 
الفوازي�ر لش�ريهان وغيره�ا بجانب الكثير م�ن تترات 

األعمال الدرامية شديدة التميز لمسلسالت مختلفة.

لك�م أحببت الني�ل و وجه القدس و طرق�ات البصرة و 
مراك�ش ، لكّن الغربان أخبرتني أّن لوني قاتم ، و أنه ال 
بد م�ن طعنة و احتراب ، و أن�ا المغفل صدقت كل ذلك 

بهدوء .هذا ألمي ، أال تراه ؟ أبّثّه في روح الزمن المظلمة 
، أحمله فوق ظهري جسراً بين مدني المبعثرة ، يا الله 
كم هو غريب أن يكون دمي عواصم مبعثرة ليس بينها 

من شيء سوى جسر من األلم .
الغربان ، تلك الغربان السود ، و أصواتها النتنة ، تعتاش 

عل�ى ألمي و خيمت�ي الكئيبة ، جيش�ت فناديل البحر ، 
و صنع�ت من مدني نزهة برّي�ة و حطب لهو رخيص ، 
بأس�م الحرّية و السماء رّحلتني الى قاع مرير . و أنا يا 
أبا تمام منذ زمن بعيد ، ما مددت يدي اال بحب ، لكن يا 
صديق�ي العزيز كما ترى ، لم يعد لدّي جفنة معس�ولة 

الحلب ، ليس هنا سوى كأس مّرة ، و لقمة ذّل معجون 
بألم عريض .أين أنت ؟ أيه�ا العصفور األصفر الجميل 
، أال ت�رى م�ا أرى ، أليس لك جناحان كباق�ي الطيور ، 
انهض قليال ، أزل عنك رمال الصحراء ، تبّسم ، قل شيئا 

، أيها العصفو ر الغافل ، يا أخي ، يا أنا .

احيانًا وبال معنى

�صاعر م�صري عرف الف�صام الفكري عن كثب

سيد حجاب.. مغنيًا للبسطاء يف وجه السياسيني

جـــســـــر
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جرائم مرسح احلياة
 

يظه�ر النمط البوليس�ي في كتاب جرائم مس�رح الحي�اة والذي يضم مجموع�ة قصص قصيرة 
لالس�تاذ المحامي علي جابر التميمي ويس�تعرض المؤلف في كتابه الجرائم المس�توحات من 
الواق�ع العراق�ي المعاش وممارس�ات ابطالها العجيب�ة الغريبة في زمننا الحاضر في تس�يير 
جرائمهم المتعددة االلوان ويجرنا اسلوب الكاتب  السلس المباشر بنقالت وطرق الجرائم التي 
ال تخط�ر على الذه�ن وهذا النوع من الثيم�ات تذكرنا بمؤلفات القصص البوليس�ية العالمية 
وباالخ�ص الكاتب�ة االنكليزية اجاثا كريس�تي .. ونلمس في قصص المحام�ي التميمي ايضا 
حضورها في اروقة القضاء قرب احداثها باس�لوب يتس�م بالبساطة المستمدة من حصوله 
على  درجة الماجستير في القانون الجنائي ورئيس ومدير تحرير بعض الجرائد  كذلك مدير 
قس�م  االخب�ار في قناة الوطن ومق�دم برامج في اذاع�ات العهد،  الف�رات، المدى، الوطن 
وغيرها من النشاطات  القانونية  في قنوات المسار والفرات باالضافة لمجموعة شعرية 
وياتي نش�اطه  باعتباره رائد ومطلع في ش�ؤون ومسار الحياة ويشمل الكتاب في طياته 

عل�ى )106( قص�ة قصيرة  متخذا م�ن ميدان الحياة االنس�انية منطلقا في مج�ال التوعية 

زوجة لرجلني
 

صدر عن دار الفارابي  � بيروت � لبنان  مجموعة قصصية 
للق�اص محم�د خروبي وتحم�ل عنوان زوج�ة لرجلين 
واهم ما يميز الكاتب الخروبي االختصار الشديد من اجل 
الوص�ول الى الهدف واملعنى ع�ن اقصر الطرق متجنبا 
التعقيد ، والبهرجة االس�لوبية وكأن�ه يخترق اصوات 
ابطاله بمش�رط الحياة، وهو هنا يستنطق شخصيات 
المجموعة بلغة الناس من فالحين وبس�طاء مقيمين 
في الحارات الش�عبية والمهمش�ين والفقراء عاكسا 
في ذلك همومهم اليومية واحاديثهم واس�رارهم وما 

ي�دور خلف الجدران، وقد اصدر الكاتب محمد خروبي ثالث مجاميع 
قصصية وتتسم عناوينها كشف المستور، ومجموعة سمفونية الدم ومجموعة صورة 
واضح�ة صورة مشوش�ة  قبل مجموعته االخيرة زوجة لرجلي�ن وتضمنت المجموعة 

على )29( قصة قصيرة وقد زينت المجموعة برسومات تخطيطية .

ع�صر 
جواد ال�صالل 

انتظر صبرا
حين يولد الحرف

اعانقة 
ارقص

ابتسم للهواء
وانادي على 

االصدقاء
والدة حرف جديد

اعزائي
ولد .. وذهب

لم يعد لي
يصفوه... بالجمال

الحزن
حتى السوء

البله
الشيء جديد
سيولد غيره

ربما يرقص على ضفاف
الشعر

او يقترب من بقايا
وجدان

يولد ... لم يجهضه
شيء

حتى دماء الجنود
ستمليء

باحات الحروف
العميقة
يباركون

حروف الحب
..

    هيثم الطيب

د.انور غني املو�صوي 
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خذ وطالب.. مبداأه يف ا�صتقالل العراق وبنائه

امللك فيصل االول.. هل قتله االنكليز ؟

        اعداد : د . هادي حسن عليوي

كت�ب عنه عب�اس محمود العقاد أنه ذو ش�خصية 
يحسب لها حساب، ومن أصحاب الخلق واأللمعية، 
ويصلح للرئاس�ة ومعالي األمور، وكل ما سمعناه 
ع�ن أفعاله وصفات�ه يؤيد هذه النظ�رة، وينم عن 
رجاح�ة في الذكاء واألخ�اق .. عاش فيصل حياة 
تقشف وتقوى ،تزوج بامرأة واحدة ولم يكن يهتم 
بجمع األموال ، ولما خرج من س�وريا العام 1920 

لم يكن معه ما يكفيه من مال لنفقات السفر ..
الوالدة والنشأة :

هو االبن الثالث للش�ريف حس�ين إل�ى جانب علي 
وعبد الله ،وقد نقل في اليوم الثامن من والدته إلى 
عرب عتيبة للرضاع تماشياً مع التقاليد الهاشمية 
، ثم نش�أ ف�ي البادي�ة ،وتعلّم الفروس�ية وركوب 
الخيل وضرب السيف واستخدام الساح مما جعل 
من�ه فارس�اً مقداماً ،ثم اس�تدعي والده الش�ريف 
حس�ين إلى العاصمة التركية العام 1893 في عهد 
السلطان عبد الحميد، وعاش هناك مع أوالده حتى 
العام 1908 .. تزوج فيص�ل ابنة عمه حزيمة بنت 
الش�ريف ناصر بن علي الع�ام 1905 ،وأنجب منها 

ولدًب وثاث بنات ..
في العام 1909 عاد مع والده الى مكة ، وبدأ حياته 
السياس�ية العملي�ة، حيث رش�ح نفس�ه نائباً عن 
مدينة ج�دة ، وفاز في االنتخاب�ات وأصبح عضواً 
في مجلس المبعوثان ، حتى قيام الحرب العالمية 
األولى العام 1914 ، فعاش فترة في اس�طنبول ثم 

عاد الى الحجاز ..   
الثورة العربية الكبرى :

كان فيصل األكثر حماسة بين أبناء الشريف حسين 
إلع�ان الث�ورة ض�د األتراك، وق�د يع�ود ذلك الى 
اتصال�ه برجال الحركة العربية في س�وريا ، حيث 
بدأ فيص�ل يتص�ل بالقوميين الع�رب العام 1915 
،وكان عض�وا ف�ي جمعي�ة العربي�ة الفتاة،كانت 
فكرة العمل القومي قائمة على االس�تقال للعرب 
مع اختاف في الوسائل، فالبعض يراها بالتفاهم 
مع األتراك ، والبع�ض يراها بالثورة والتعاون مع 
بريطاني�ا، ويبدو أن فيص�ل كان مياال إلى التفاهم 

والتنسيق مع تركيا ..
كب�ار  التق�ى  األول�ى  العالمي�ة  الح�رب  وخ�ال 
المس�ؤولين األت�راك ب�دأً بالص�در األعظ�م م�ن 
أجل حش�د جي�ش عربي يقات�ل مع تركي�ا مقابل 
االس�تقال للعرب بعد الحرب، لك�ن الموقف تغير 
بعد االعتقاالت واإلعدامات التي نفذها والي دمشق 
جمال باش�ا الس�فاح ، خاصة إعدام مجموعة من 

قيادات العرب في السادس من أيار العام 1916 ..
أعلن�ت الث�ورة العربي�ة الكب�رى بقيادة الش�ريف 
حس�ين بن علي عل�ى األت�راك في حزي�ران العام 
1918 بمناصرة من بريطانيا، وقاد فيصل جيش�اً 
عربي�اً م�ن الحجاز إلى ج�دة واحتله�ا ، ثم واصل 
زحفه إل�ى المدينة المنورة ثم إلى العقبة، وأعلنت 
الحجاز مملكة عربية بقيادة الش�ريف حس�ين بن 
عل�ي ، وتحرك�ت جيوش الث�ورة العربي�ة بقيادة 
فيصل من العقبة باتجاه الش�ام حتى أمكن دخول 
دمش�ق الع�ام 1918، وأعلن�ت مملك�ة عربية في 
سوريا باسم "السلطان أمير المؤمنين الحسين بن 
علي" ، وأعلن فيصل بن الحسين ملكا على سوريا 

..
الحكم العربي في سوريا :

كلف الملك فيصل رضا الركابي تشكيل أول حكومة 
عربية لس�وريا، وكان من معاونيه عادل أرس�ان 
ورشيد طليع وإس�كندر عمون وساطع ألحصري 
ويوس�ف العظمة وياسين الهاش�مي ، وفي العام 
1920 احتلت فرنس�ا س�وريا بعد معركة ميسلون 
مع الجيش السوري بقيادة يوسف العظمة، وكانت 
معركة غير متكافئة قاتل فيها السوريون بصمود 
وبس�الة حتى استش�هد من جيش�هم المكون من 
ثاثة آالف مقاتل 800 شهيد ، على رأسهم يوسف 

العظمة ، وقتل من الفرنسيين 300 جندي ..
مملكة العراق :

احتلت بريطانيا العراق في الحرب العالمية األولى، 
وق�د اندلع�ت في ع�ام 1920 ثورة كبي�رة ضدها، 
ووج�دت بريطاني�ا أنه�ا بحاج�ة إل�ى أن تس�مح 
للعراقيين بحكم أنفسهم لتخفيف األعباء والتوتر 
القائ�م، فكلف�ت عب�د الرحم�ن الكياني تش�كيل 
حكومة تنس�ق مع المندوب الس�امي البريطاني، 
وعي�ن لكل وزير في الحكومة مستش�ار بريطاني 

يمتلك صاحيات واسعة ..
وعقد ف�ي القاهرة مؤتم�ر لترتي�ب األوضاع في 
الع�راق بإش�راف وزي�ر المس�تعمرات تشرش�ل، 
وحضره قادة الحكومة العراقية ،ورش�ح في هذا 
المؤتمر فيصل بن الحس�ين ليك�ون ملكا للعراق، 
فأب�رق العراقي�ون للش�ريف الحس�ين ب�ن عل�ي 

يطلبون أن يكون فيصل ملكا على العراق ..
س�افر فيص�ل من ج�دة إلى الع�راق الع�ام 1921 
وأجري اس�تفتاء ش�عبي ف�ي العراق عل�ى الملك 
فيصل وكانت نتيجته الموافقة عليه ملكا بأغلبية 
كبي�رة تصل إل�ى %97 ، وتوج ملكا عل�ى العراق 
في 23 آب 1921، وأعل�ن مجلس الوزراء العراقي 

مبايعته ملكاً ..
اضطل�ع الملك فيصل وح�ده بأعباء الملك والحكم 
والزعام�ة في هذه الح�ال المضطرب�ة ، فكفكف 
بحكمت�ه  من ش�ر االنتداب ، وخف�ف بحنكته من 
عس�ف الوزارة ولطف بحلمه من غضب الش�عب ، 

وصرف من شؤون الدولة على قدر ما يسلم الراي 
الحصيف من خبث االستشارة وضعف الوزارة  ،ثم 
س�هل حجابه ألمراء العش�ائر ورؤساء الطوائف ، 
وزعماء األحزاب  فاس�تل ما في صدورهم بالقول 
اللي�ن والعت�اب الهين والش�خصية الجذابة ، حتى 
كان الرجل منهم يدخل قصره وهو عليه فا يخرج 

منه إال وهو له ..

وقعت معاهدة بين بريطانيا والعراق تنظم العاقات 
والصاحيات بينهما ، وكانت هذه المعاهدة تقنيناً 
لانت�داب البريطان�ي ، لك�ن فيص�ل والعراقيي�ن 
عملوا على تطويره�ا ، والتعديل عليها حتى أمكن 
الوص�ول إلى حالة هي أفضل م�ن االنتداب ، وأقل 
من االس�تقال ، وكان فيصل يستعين بالمعارضة 
الش�عبية والسياسية والرأي العام لتعضيد موقفه 
تجاه اإلنجلي�ز ، حتى إن برس�ي كوكس المندوب 
الس�امي اعتبره خطيراً عل�ى بريطانيا وأنه يحرك 
الهياج الش�عبي ،وس�رب بنود مش�روع المعاهدة 

قبل توقيعها إلى الصحافة العراقية المعارضة ..
كان الملك فيص�ل واعياً لحاجات الع�راق متفهماً 
لواقع�ه ومدركاً  ، فق�د كانت الع�راق في القرون 

الخالي�ة ، مه�د المدني�ة والعمران، ومرك�ز العلم 
الخط�وب  ناله�ا م�ن  ‘ فأصب�ح بم�ا  والعرف�ان 
والح�وادث، خال�ي من أس�باب الراحة والس�عادة 
، فق�د فيه األمن وس�ادت الفوضى ، وق�ّل العمل، 
وتغلبت الطبيعة وغ�ارت مياه الرافدين في بطون 
البحار ، فأقفرت األرض بعد أن كانت يانعة نضرة، 
وطغت القفار على المعمور، وأصبحت المدن التي 
قويت على مقارعة النائبات أش�به ش�يء بواحات 
واس�عة ،فنحن اآلن تج�اه الحقيق�ة المؤلمة، وال 
يجدر بش�عب يري�د النه�وض، إال ان يعترف بهذه 

الحقائق ..
لم يكت�ف فيصل بطرح األفكار ب�ل حاول وضعها 
موضع التنفيذ فراح يمارس الضغط على شركات 
النفط ، للتخلي عن سياس�ة المماطلة والتسويف 
في استثمار النفط وإخراجه الى األسواق العالمية 
للحص�ول على المبال�غ الازمة لتنفيذ المش�اريع 
الت�ي تحتاجه�ا الباد، مم�ا أدى ال�ى تصادمه مع 
الحكوم�ة البريطاني�ة الت�ي كانت تدعم "ش�ركة 
نفط الع�راق" ، كما حاول المل�ك تعديل المعاهدة 
م�ع الحكومة البريطانية الت�ي وقّعت العام 1922 
ألنها مجحفة بحق العراق كما كانت تعتبر الحركة 

الوطنية ..
ماذا حصل ليلة وفاة الملك فيصل األول ..؟

شاءت األقدار أال يحقق الملك فيصل أمنياته تلك إذ 
وافته المنية بعد سنة ،ففي الساعة الحادية عشرة 
والنص�ف من لي�ل ي�وم الخميس في الس�ابع من 
ايلول 1933 اس�تدعى الملك ممرضته وأمرها بأن 
تدعو حاش�يته للحضور حاالً ، فصعد إليه شقيقه 
الملك علي ونوري الس�عيد ورستم حيدر وتحسين 

قدري، ووجدوه يلفظ أنفاسه األخيرة ..
وفي الساعة 11،45 فاه بهذه الكلمات: "أنا مرتاح، 
قم�ت بواجب�ي، خدم�ت األمة ب�كل قواي، ليس�ر 
الش�عب بع�دي بقوة واتح�اد" .. رحل ف�ي الغربة 
حيث كان يستش�في في مدينة بيرن السويس�رية 
ف�ي فندق "بيل ف�و" .. كانت وفات�ه بنوبة قلبية ، 

كما جاء في التقرير الرسمي ..
روايات وفاته :

تعددت الروايات حول وفاة الملك : 
� يروي موس�ى محمود الش�هبندر الذي كان احد 
أعض�اء الوف�د المراف�ق للمل�ك س�اعاته األخيرة 
فيقول :"بعد العشاء كان الجميع مجتمعين حسب 
العادة ، ف�ي بهو الفن�دق وكان الملك علي يتحدث 
مع األمير ش�كيب أرس�ان في إح�دى زوايا البهو 
، ف�ي الوقت الذي انش�غل فيه المل�ك فيصل األول 
وعادل أرس�ان في حديث عميق ، أما بقية أعضاء 
الحاشية فقد كانوا منشغلين بمتابعة مباراة بكرة 
المنض�دة )أي ك�رة الطاولة( بين س�يدة انكليزية 
واح�د رجال الوف�د ،في هذه اللحظ�ة نادى فيصل 
عل�ي موس�ى الش�هبندر ، وق�ال ل�ه: تعال ي�ا أبا 
ش�رارة – يقصد موس�ى – قل الحق من اكبر أنا أم 
عادل؟ وقبل أن يرد الش�هبندر ،واصل الملك كامه 
: ع�ادل كان مبعوث�ا عندما كنت أنا ل�م أزل ادرس 
في اس�طنبول .. قل بالله عليك م�ن اكبر هو أم أنا 
؟ وبالفطنة والذكاء اللذين عرف بهما الش�هبندر، 
أج�اب: جالتك اكب�ر ،وان كان األمير عادل قد ولد 

قبلك .. وهناك أدرك فيصل نباهة الشهبندر ،وحسن 
إجابته فضحك فرحا كالطفل" ، وبعد ساعات مات 

الملك فيصل ..
� رواية أخرى تذكر إن الممرضة البريطانية الليدي 
باجيت ش�اهدته يوم وفاته بع�د عودته من نزهة 
السيارة ، وهي تعتقد انه كان بصحة جيدة، وكانت 
الساعة تشير الى السادسة مساء ، وكانت ترافقه 
امرأة هندية جميلة المظهر، وكذلك أخوها الطبيب 
،ولم تتأك�د )الليدي( من كان مع الملك عند تناوله 
الشاي ،وفي الساعة الس�ابعة شعر بعطش شديد 

فأعطي شيئا ليشربه فتقيأ بشدة ..
� فيما سرت شائعة تقول : أن الملك مات مسموما 
بم�ادة الزرني�خ .. ويبقى الس�ؤال هل م�ات ميتة 

طبيعية أم قتل بمؤامرة دبرت له ؟
� الدكتور كوفر المشرف على صحة الملك لم يتخذ 
اإلجراءات لفح�ص القيء ،كما كان يجب أن يفعل 

لمعرفة فيما اذا كان فيه سم.
� كان ثاث�ة أطب�اء سويس�ريين مش�هورين ق�د 
اجروا فحوصات للملك قبل وفاته بيومين ،وأكدوا 
إن قلب�ه ال يعاني من ش�يء خطي�ر ،كذلك لم يجر 
تشريح دقيق للجثة لمعرفة أسباب الوفاة بل جرى 

تحنيطها بسرعة ..
� كان الملك قد صرح لمراسل جريدة "الديلي ميل" 
في بيرن انه جاء إلجراء فحوص س�نوية طبية أي 

انه لم يأت للعاج من مرض معين ..
� تش�ير الحقائق الطبية الى إن المصاب بالتس�مم 
بالزرني�خ الم�ذاب بالش�اي والحليب يش�عر عادة 
بعطش ش�ديد ودوار وألم ش�ديد ف�ي المعدة ،مع 
تقيؤ يعقبه هواء ،أي تقي�ؤ من معدة فارغة ،وقد 
تس�بب حالة التس�مم هذه عجزا ف�ي القلب .. مما 
يرجح فرضية إن يكون الس�م قد دس في الش�اي 

الذي شربه الملك قبل ساعات ..
� هن�اك م�ن يتهم الم�رأة الهندية )الم�س( بابس 
بافري التي كانت مع شقيقها الدكتور جال بافري 
في ضيافة الملك هي التي دس�ت السم او شاركت 

في ذلك ..
� والذي يرجح إن سبب الوفاة مفتعل إن رئيس 
التشريفات الملكية قال: "إن فيصل قد قتل" ، 

لكنه لم يدرك من هو القاتل !
� هن�اك من يتهم نوري الس�عيد الذي أمر بتحنيط 

جثة الملك ونقلها بسرعة الى العراق ..
� هن�اك روايات أخ�رى حيث يلخ�ص ناصر الدين 
النشاشيبي في كتابه "نساء من الشرق األوسط" 

سبب وفاة الملك فيصل فيقول :
"هن�اك فت�اة يهودي�ة مصري�ة باس�م فيك�ي أو 
)فيكتوري�ا حكي�م( تس�كن في منطق�ة المعادي 
بالقاه�رة وتجي�د التح�دث بأكثر من لغ�ة أجنبية 
)االنكليزية والفرنسية، وااليطالية( كما تجيد لعبة 
البري�دج. وكانت فيك�ي وعائلتها يقضون أش�هر 
الصيف في رأس البر .. وش�اءت الصدف أن تتعرف 
عائلتها الى رستم حيدر ، الذي وقع في حب فيكي 
،فوعدها بأن ال يفارقها مطلقا ،وانه سوف يضمها 
الى الحاشية الملكية،وقد علم رستم قد بأن فيكي 
كانت درست التمريض في المستشفى اإلسرائيلي 

باإلسكندرية ،واشتغلت في ذلك المستشفى ..

بع�د فت�رة قصيرة تلق�ت فيكي برقية مس�تعجلة 
من رس�تم حيدر يطل�ب فيها أن تعد نفس�ها لكي 
تقوم بمهمة الممرضة الخاصة للملك فيصل االول 
،وفي ش�هر آب سافر الملك ومعه أخوه الملك علي 
ونوري السعيد ورس�تم حيدر وتحسين قدري الى 
سويس�را لغرض العاج ، وفي ميناء اإلس�كندرية 
التحقت فيكي بالحاشية الملكية ،لقد أعجب الملك 
به�ا مثلما ،وقعت ه�ي بحب المل�ك، أو هكذا كان 

شعورها".
يتابع النشاشيبي سرد قصته فيقول: "رأيت فيكي 
بعد موت الملك وقد جاءت الى مدينة لوزان برفقة 
زوجها احمد صديق باش�ا )محافظ اإلس�كندرية( 
، وعّي�ن بعد زواجه بها س�فيراً لمص�ر في اليابان 
،وس�ألتها ع�ن قصته�ا م�ع المل�ك فيص�ل االول 

فانزعجت لسؤالي ولم تجبني ..
وعندم�ا مرض�ت فيك�ي بالس�رطان زرته�ا ف�ي 
المستشفى وذّكرتها بس�ؤالي ثانية فأجابت: "أنا 
كن�ت صغيرة، لكن�ي اذكر إن ش�خصية بريطانية 
غامض�ة ق�د اتصلت ب�ًي فور إق�اع الباخ�رة من 
اإلس�كندرية ،ودعتن�ي ال�ى تن�اول فنجان ش�اي 
،وكش�فت ل�ي ع�ن منصبه�ا وعمله�ا ،وطلب�ت 
من�ي بصراحة تام�ة أن أوافيها على م�دى األربع 
والعش�رين س�اعة بتفاصيل حال�ة الملك الصحية 
، ون�وع الحقن التي يأخذه�ا ،وأقراص الدواء التي 

يتناولها وحركاته ونشاطه ..
ث�م قال�ت ل�ًي تل�ك الش�خصية إن رس�تم حيدر ال 
يعت�رض على مثل هذا العمل ،وانه على علم تام به 
.. ث�م تتابع قائل�ة : وفي فندق "بي�ل فو" اختاروا 
لي غرفة ماصقة لغرفة الملك ، وكانت مهمتي أن 
أرافقه معظم ساعات الليل والنهار ،وكنُت أول من 
يدخل عليه في الصباح وآخر من يراه عند منتصف 

الليل ..
وف�ي اليوم الثان�ي من وصولنا الى بيرن س�لمني 
طبي�ب المل�ك الخ�اص مجموع�ة الحق�ن الت�ي 
سأعطيها للملك، وهو الذي اختار له العاج ،وشرح 
لي كيفية استعماله ،وطلب مني أن أوافيه بتقارير 
س�رية عن حال�ة الملك الصحية اث�ر كل حقنة من 

العاج أعطيها له ..
وقد جاء الس�فير البريطاني ف�ي بيرن الى الفندق 
ودق علّي باب غرفتي ودخل وش�رح لي بأن رئيس 
الدي�وان الملك�ي )رس�تم حي�در( على عل�م بهذه 
الزي�ارة ،وطلب من�ي أن أطلعه عل�ى علب الحقن 
الت�ي يتناوله�ا الملك وعل�ى بقية ال�دواء الخاص 
ب�ه ،وفج�أة دق ج�رس التلفون ،وس�معت صوت 
رس�تم حيدر يطلبني ألم�ر مهم ،فتركت الس�فير 
البريطاني في غرفت�ي ،وعندما عدت إليها وجدٌت 
جمي�ع الحق�ن وأقراص ال�دواء ،قد أعي�د ترتيبها 
بعناي�ة خاصة ،وبنظام يلف�ت النظر بحيث لم اعد 
واثقة تماما من إن هذه العش�رات من مجموعات 
الحقن وعلب الدواء هي مجموعات العلب والحقن 
نفسها التي تركتها ،ولم اقدر أن اطلب من السفير 
أن يفتح لي حقيبة يده كي افحص ما بداخلها ،ولم 
اقدر أن أحصي عش�رات م�ن العلب كي اعرف ماذا 

نقص منها ،وماذا زاد عليها، وما تبدل منها ؟
أدرك السفير البريطاني حيرتي فاستأذن الرتباطه 
بموعد س�ابق على أن يتصل بي في المس�اء، وفي 
المس�اء وبعد عودت�ي الى غرفتي بع�د أن أعطيت 
الحقن�ة الطبي�ة للمل�ك – لكي أس�تريح – وجدُت 
الس�فير البريطاني ف�ي انتظاري ،حي�ث أمطرني 
بعشرات األسئلة عن صحة الملك ،ولم أجد ما يبرر 
هذه األسئلة ،ألنني كنُت انقل كل شيء عن صحته 

الى رستم حيدر ..
بعد يومين من هذه الواقعة ذهب الجميع الى الجبل 
المجاور للفندق تلبية لدعوة عائلة هندية معروفة 
،وكان الملك في ذلك اليوم بكامل نشاطه وموفور 
الصح�ة ، لك�ن عندم�ا عاد بع�د الظهر بدأ يش�عر 
بضي�ق في الص�در وتعب ف�ي الجس�م ،فأعطيته 

الحقنة الازمة ..
وقبل حلول العش�اء س�معُت صوت حسين قدري 
ينادين�ي م�ن وراء الباب ك�ي آتي بحقن�ة إنعاش 
إلعطائه�ا للملك فورا ،وعن�د دخولي وجدُت الملك 
مس�تلقيا ف�وق س�ريره ،وق�د ارتس�مت خطوط 
زرق�اء فوق وجهه. رفعت س�ماعة التلفون لطلب 
الطبي�ب الخ�اص ، واتصل�ُت بالس�فير البريطاني 
لك�ي ادعوه ،لك�ن الس�فير وفي ضوء حس�اباته 
وتوقعاته كان جالس�ا في به�و الفندق في انتظار 
المفاج�آت ،وحضر الطبيب وأعطيُت اإلس�عافات 
الازمة للملك ،لكن الموت كان اقوى من كل شيء 
،إذ أغمض عينيه ،وفارق الحياة بعد س�اعة واحدة 
،وكان موج�ودا على س�رير الملك عن�د وفاته كل 
من: رستم حيدر وتحسين قدري والممرضة فيكي 
والس�فير البريطان�ي )ياحظ عدم وج�ود نوري 

السعيد معهم(".
ويتابع النشاش�يبي روايته فيقول:"عندما سألتها 
عن أس�ماء األش�خاص الذي�ن يحملون س�ر وفاة 
الملك فيصل في صدورهم ،قالت فورا: كان رستم 
حيدر يعرف س�ر القصة ،لك�ن الذين يعرفون عنه 
ذلك ق�رروا التخلص من�ه ،فأرس�لوا إليه مفوض 
شرطة مفصوال من عمله أطلق عليه الرصاص في 

مكتبه منتصف شهر حزيران عام 1940".
فهل كان لنوري الس�عيد ضلع ومعرفة بقتل الملك 
فيصل؟ واذا كان لرستم حيدر دخل في مقتل الملك 
فيصل االول العام 1933 فلماذا جرت تصفيته بعد 

سبع سنوات أي في 1940؟

وال يدخر لنفس����ه من المال الذي تحت تصرفه، حتى إنه عندما خرج من دمش����ق العام 
1920 لم يكن يملك نفقات الس����فر ،وقال عنه الس����ير هنري دوبس المندوب الس����امي 

البريطاني في العراق إنه يبدو في نظر البريطانيين شخصا أسطوريا ،
 بل هو صالح الدين هذا العصر ، 

دماثة في الخلق ، سمو النفس ، لين الجانب ، الجنوح إلى العفو عمن أساء إليه أو 
أساء لغيره ، نقاء سريرته من الغل أو الحقد أو النيل من احد خصومه .. شجاع  ، 
لطيف الشمائل، ، سياسي قدير، ذو شخصية ملكية حقيقية ، وصفه الرئيس 
األميركي ويلسون بأنه "مسيح الشرق"، فقد كان بسيطا متواضعا، 



طق�س اس�كوتلندا ف�ي أول آذار ال�ذي يبّش�ر بالربي�ع في 
بي�روت! مط�ار أدنبره هادًئ�ا مقارنة بمطار هيث�رو، فندق 
G&V ف�ي وس�ط أدنب�ره التج�اري. أجم�ل فن�دق ،وأدنبره 
الجميلة تستقبلني بزّخات مطر لم أدرك ما تحمله من برد إال 
عندما وصلت إلى الفندق، حيث لفحتني لس�عات البرد خالل 
المس�افة القصيرة جًدا بين الس�يارة ومدخ�ل الفندق. رغم 
أن هندس�ة الفن�دق الداخلية والخارجية ج�اءت على النمط 
الحدي�ث، فإنها لم تخدش جمال الهندس�ة القوطية للمباني 
الملتصق�ة بالفندق، فبدا العصر متصالًح�ا مع التاريخ بكل 

تفاصيله.
صباح أدنبره

صباًحا، كانت الغيوم تحاول أن تحجب شمسها، فيما مباني 
أدنب�ره التاريخية ذات النمط القوطي تق�ف بأّبهة، متحّدية 
الزم�ن وم�زاج الطبيعة. رغ�م الب�رد القارس ال�ذي يجتاح 
ساعات الصباح األولى، جلت حول الفندق كمن يجول وسط 
متحف مفتوح ال س�قف له والج�دران وال صناديق زجاجية 
تش�ير إلى عب�ارة »ممنوع اللم�س«، بل التح�ف المعمارية 
بعظمته�ا وجماله�ا تس�ير بينها وتل�ج دواخله�ا من دون 
حواج�ز. يلفت�ك ف�ي االس�كوتلنديين تواضعهم وش�غفهم 
بعمله�م وإتقانه. فبريندا كانت دليلتنا التي ركبنا س�يارتها، 

وقادت بنا حوالى الس�اعتين نحو س�انت أن�درو في منطقة 
في�ف حيث كنا عل�ى موعد خوض التجرب�ة األولى للمطبخ 
االسكوتلندي في مطعم وسوبرماركت بالغوف الذي يعرض 
منتج�ات المزارع االس�كوتلندية، من لح�وم وخضار وخبز 
وأجبان.كان المكان يضج بالمتسّوقين ورّواد المطعم. بدأنا 
رحلة تذّوق األطباق االس�كوتلندية. طبق الهاغيز  التقليدي 
ف�ي اس�كوتلندا.انتهينا من الغ�داء، لنعود إل�ى أدنبره وفي 
الطري�ق مررن�ا بقري�ة الصيادي�ن، والبلدة الت�ي تضم أهم 
جامع�ة في اس�كوتلندا. تس�تغرب ف�ي اس�كوتلندا ازدحام 
التاريخ فيها واحتضان الطبيعة له، إذ أينما ذهبت، سواء في 
الم�دن الكب�رى أو البلدات الصغيرة، تجدي�ن البيوت التراثية 
التي يعود تاريخ تش�ييدها إلى بدايات القرن الس�ابع عشر. 
ه�ي ال تزال باقية على س�يرتها األولى يتوالى على س�كنها 
الناس جيالً بعد جيل، أو  تحّول بعضها فندًقا أو نزالً، كل هذا 

وسط طبيعة خالبة ثابتة على جمالها منذ آالف السنين.
عشاء في بيت البستاني

tVisitSco  عند بهو االس�تقبال التقينا س�ارة ومايكل م�ن
land، رّحب�ا بنا بحرارة وبشاش�ة وجه اعت�دت عليهما في 
أدنب�ره، هن�ا مقول�ة »إّن اإلنكليز ب�اردو الطب�ع ال تصلح«، 
فكل من التقتيه في أدنبره كان بش�وش الوجه مضياًفا. في 

tThe Gardener’s Co  التاكس�ي اللندني توّجهنا إلى مطعم
 Royal Terrace وه�و عبارة عن بيت تاريخي يقع في  tage
Gardens عن�د أقدام هضب�ة كالتون في قل�ب موقع أدنبره 
للت�راث العالمي. كان يملك البيت بس�تاني، وقد صّممه وليم 
باليفير وش�ّيده عام 1836. والحدائ�ق التي صّممها باليفير 
تضمنت ممًرا سرًيا لملك فرنسا المنفي شارل العاشر، ليعُبر 
م�ن بالطه هوليرود ه�اوس إلى الكنيس�ة. ومهما يكن من 
حكايات تروى عن المنزل، فإنه تحّول مطعًما يملكه الشيف 
دال مايلي والش�يف إدوارد موراي. يتألف المطعم من غرف 
عدة، احُتفظ فيها بالكثير من أثاث المنزل األصلي، فش�عرت 
بأنني في ضيافة س�كان البيت ولي�س أصحاب المطعم.في 
صباح اليوم الثاني، توّجهت إلى ش�ارع كوين وس�ط أدنبره 
التج�اري حي�ث تق�ع مدرس�ة الطه�و. يطغى عل�ى مدخل 
المدرس�ة الرئيس اللون األزرق والتصميم الهندسي البسيط 
ويض�م بوتي�ًكا يعرض الحل�وى الطازجة. المبن�ى تاريخي 
والمدرس�ة تحتف�ظ ب�كل تفاصيل�ه التاريخي�ة، واألعمدة 

الرومانية تقف بين قسمي المطبخ. 
تركنا مدرس�ة الطهو متوجهين نحو مطعم أمبير الموجود 
في مبنى تاريخ�ي مالصق للفندق الذي ننزل فيه. »حس�ن، 
إنها رحلة تذّوق اسكوتلندا عبر األكل«. أثناء دخولنا المبنى، 

ش�عرت بأنني أغور في باطن التاريخ. نزلنا السلم لينكشف 
مطعم رغ�م رحابته طغت عليه الحميمي�ة والدفء. اخترت 
الس�لطة كبداية ثم طبًقا من س�تيك الغن�م... ال يمكن إال أن 

تكوني شرهة فالطبق ال يقاَوم.
إلى السوق در!

بع�د الغداء، قّررت أن أتعرف أكثر الى أدنبره. فالمثل اللبناني 
ال�ذي يقول »كل الدروب تؤدي إل�ى الطاحون«، ينطبق على 
أدنبره، والطاحون كان بالنسبة إلّي الفندق. نزلت نحو شارع 
كوين حيث التس�ّوق متعة، ولم أسمح لنفسي أن تساورني 
بالتبضع رغ�م التنزيالت المغرية، بل اكتفي�ت بالتعرف إلى 

البوتيكات واكتشاف األسعار.
ع�دت وأخ�ذت الطري�ق صع�وًدا. فأدنب�رة مدينة تس�تريح 
عل�ى هضب�ة، وقد ش�ّيدت على نم�ط طبق�ات متدّرجة من 
أس�فل الهضبة إلى قّمتها، لذا تكثر فيها الس�اللم التي تربط 
الش�وارع المتوازية. من الجميل أن تعبري بين أزقة التاريخ 
وتنزل�ي أدراج�ه وتصعديه�ا. لفتن�ي ح�ب س�كان أدنب�ره 
للخ�روج واالس�تمتاع بمدينته�م رغ�م أنف الب�رد والثلوج، 
فكثيًرا ما كنت أصادف زوجين برفقة أطفالهما او أًما تدفع 
عربة طفلها الجّرارة. هنا ال يأبهون للبرد. كما أنني نادًرا ما 
صادفت أش�خاًصا بدناء، ربما الس�بب خلطة البرد والمشي 

التي تساهم في حرق الكثير من السعرات، ألّن الجسم يدافع 
عن نفسه بتسريع األيض ليشعر الشخص بالدفء.

أزقة مقّببة ومباٍن تحكي التاريخ
أجول وأصول وال أكتفي، أحار في التقاط الصور بين متنّزه 
القصر ومتنزه األمير ومتنزه سكة القطار... كلها متنزهات 
يزّنره�ا التاريخ بأّبهة، أجرؤ وأس�مح لنفس�ي بالتيه، لكن 
ش�وارع  أدنبره كان�ت تدلّني. هنا كل تفصي�ل ينطق بجمال 
الف�ن القوطي، أحياًنا كثيرة أقف أمام مبنى عمالق، وأس�أل 
كيف ُش�ّيد قبل ق�رون بهذه الدق�ة وهذا االرتف�اع، حين لم 
تكن هناك تكنولوجيا س�وى مخّيل�ة فنان ينحت بهذه الدقة 
وحرف�ي ومعول�ه وبّن�اء يش�ّيد بيدي�ه، ووس�ط الصقيع! 
ولج�ت بين أزق�ة أدنب�ره المقّببة وصعدت الس�اللم، إلى أن 
 Edinburgh Castle بلغت محيط الفندق. نظ�رت إلى القلعة
القريبة من الفندق والواقفة منذ القرن الثاني عشر بشموخ 
عند هضبة صخرية تش�رف على المدينة بأكملها. قلت ال بد 
م�ن أن أصعد إليها. رغم البرد كانت مزدحمة بالس�ياح، وال 
عجب ف�ي ذلك! فعندما وقفت عند س�ور باحتها الخارجية، 
كان مشهد أدنبره خالًبا لدرجة تأسر األلباب. الكل كان مثلي 
يتس�ابق مع الس�حب وهي تحاول حجب الشمس، اللتقاط 

الصور لهذا المشهد البانورامي.

ش�يدت شفشاون إليواء المس�لمين واليهود المطرودين من 
األندلس عام 1471مألّنها س�احرة بلونها الس�مائي وخالبة 
بتنّوع طبيعتها، اختارت مدينة شفشاون المغربّية، أن ُتحيك 
لنفسها ثوبا تزاوجت فيه ألوان السماء والشالالت المحيطة، 
فانعكس�ت زرقته�ا على كّل م�ا في مدينة س�ّماها أمازيغها 
بقرون الجبل.َيحس�ب الزائر لمدينة شفشاون، الواقعة غرب 
سلس�لة جبال الريف المغربية، أنها ُولدت من رحم الس�ماء، 
ف�كّل ما عل�ى أرضها، م�ن طرق وأس�وار وج�دران ومنازل 

وأبواب ونوافذ، يرتدي زرقة السماء.
سحراللون االزرق

فّضل عبدالس�الم المؤذن، المرشد السياحي، االنطالق بزّوار 
مدينت�ه الزرقاء في جولة يبدأها بس�احة “وط�اء الحمام”، 
مرورا بالقلعة العسكرية المحاذية، وعين رأس الماء، والقمم 
الجبلية المحطية، دون أن ينسى األزقة، ودكاكينها التي تعّج 
بالصناعات التقليدّية.اللون األزرق الذي تلتحف به شفشاون 
ل�ه س�ّر، يختزل في خليط مك�ّون من مادتي الجي�ر والنيلة، 
ال�ذي يمنح األهالي لون�ا أزرق يزينون به منازلهم وجدرانها 
ومحالته�م الت�ي حافظت عل�ى رونقه�ا العتي�ق وعمارتها 

التقليدّية، دون أن ينخرها بهرج البناءات العصرّية.
يق�ول الم�ؤذن “ننطلق م�ن المدين�ة بجوالت إل�ى المحمية 
الطبيعي�ة لتلس�مطان، حي�ث توجد أش�جار الش�وح، وهي 
المنطقة الوحيدة بالمغرب التي تضّم هذا الصنف، إلى جانب 
تنّوع كبير في الغطاء النباتي، كما يمكن استكش�اف شالالت 

وقنطرة طبيعية، وزوايا صوفية متنّوعة بالمنطقة”.
المدينة و طابعها التاريخي 

ُيذك�ر أّن�ه قبل أن ُتش�ّيد المدين�ة، على أيدي األمي�ر علي بن 

راش�د إليواء المس�لمين واليه�ود المطرودين م�ن األندلس 
عام 1471م، كانت المنطقة تسمى ب�”الشاون” وهي كلمة 
أمازيغي�ة تعني “ق�رون الجبل”.أّول ما ُبن�ي في المدينة هو 
قلعتها العسكرية التي تحتّل معظم ساحة وطاء حمام، قبل 
أن ُيشّيد المس�جد األعظم، ومحالت الكتبيين الذين يعملون 
في مجال نس�خ النادر من الكتب ثّم بيعها. وعن هذا المسار 
الطوي�ل، يق�ول الم�ؤذن “عندما ُبني�ت الس�احة المحاذية 

للقلع�ة، تمركز بها الكتبيون قبل أن تتحّول دكاكينهم الحقا 
إلى محالت تجارية، ومخازن للحبوب والزرع، وهو ما جعل 
الحم�ام يتخذ من الس�احة موطئ�ا له يلتقط من�ه الحبوب، 
ليصب�ح اس�مها وط�اء حمام.تح�وز مس�احة شفش�اون 
10.4 كيلومت�ر مربع، فيم�ا يبلغ تعداد س�كانها حوالي 50 
ألف نس�مة، وبي�ن األزقة العتيقة للمدين�ة تعرض الدكاكين 
الصغي�رة المنتج�ات التقليدي�ة لصناعاتها من منس�وجات 

صوفية وأثواب ومجّس�مات ديكور تحاكي أبواب شفشاون 
ونوافذه�ا، غير أّنها ترّوج أيضا الصناعات التراثّية المصّنعة 
في مناط�ق مغربّي�ة أخ�رى، كالصناعات الجلدي�ة والحلي 

الفضي والثريات النحاسية التي ُتعرف بها البالد.
عيون ماء ومحميات طبيعية

من مس�ارات تل�ك األزقة وس�احة وط�اء الحم�ام والقلعة 
العس�كرية بداخل المدينة، ينطلق الزّوار األجانب إلى خارج 
شفش�اون، حي�ث عي�ن رأس الماء الت�ي تطّل عل�ى القلعة، 
وبجواره�ا تمتّد محمية تلس�مطان الطبيعي�ة، حيث توجد 
أش�جار الش�وح، وهي ن�وع من األش�جار ينتم�ي لفصيلة 
الصنوب�ر، تلك هي المنطقة الوحي�دة في المغرب التي تضم 
ه�ذا الصنف الش�جري، فض�ال عن تن�ّوع كبير ف�ي الغطاء 

النباتي كشجر البل�وط الفلي�ني واألرز.
في هذا المكان الخالب، يمكن استكش�اف شالالت وقنطرة 
طبيعي�ة، وزواي�ا صوفي�ة متنّوعة تختزنه�ا المنطقة، مثل 
الزاوية الشقورية والدالئية والدرقاوية والحراقية والعلمية.

هن�ا ال يترّدد زّوار المدينة الزرقاء في اقتناء ما يرغبون فيه 
م�ن نباتات طبي�ة وعطرية، مث�ل الزعتر والريح�ان وورق 
س�يدنا موس�ى والخزام�ى، نبات�ات جبلّي�ة جالي�ة تجنيها 
القروي�ات م�ن الجبال المج�اورة، وتين مجفف تش�تهر به 
المنطق�ة، إل�ى جان�ب جب�ن الماع�ز، وزيتون مع�ّد بطرق 
خاصة، حيث ُيصّبر الزيتون دون اس�تخدام الملح واالكتفاء 
بشّقه ووضعه بالماء.تدّفق المياه من شالالت صغيرة برأس 
الماء، ال يمثل لزّوار المدينة، س�وى مش�هد يختزل ما تزخر 
به شفش�اون من تنّوع طبيع�ي أّخاذ، يتناغم م�ع عمارتها 

الزرقاء االس�تثنائّية.

  )النروي�ج( - تق�ع جزر لوفوتن ف�ي الدائرة القطبية 
للمتجم�د الش�مالي، وه�ذه الج�زر الس�ياحية تابعة 
لمملك�ة النروي�ج وهي معزول�ة نوعا ما ع�ن العالم 
بس�بب بعده�ا، فه�ي تبع�د نح�و 63 ك�م ع�ن مدينة 
س�فولفار النرويجية، وعلى الرغم من ذلك فهي أجمل 
الجزر الس�ياحية التي يمكنك رؤيتها النرويج.ويتكون 
فردوس ميا م�ن أرخبيل يضم 80 جزيرة تقع بالقرب 
من الس�احل النرويجي وتمتد على مسافة تتراوح بين 
مئة ومئتي كيلومتر ش�مالي الدائرة القطبية، ويسمى 

هذا الفردوس جزر لوفتن.
ويمكن االس�تمتاع بجزر لوفوتن في سياحة النرويج 
بع�دد ال حصر له من المناظ�ر الطبيعية، حيث تحتوي 
عل�ى عدد هائل من الجب�ال ذات القمم الثلجية ناصعة 
البيض�اء، وتعتب�ر مي�اه البح�ر النرويج�ي المحيطة 
بالجزر من البحار الغنية باألس�ماك له�واة الصيد، لذا 
وهذه المجموعة من الجزر الصخرية تمتد من نارفيك فهي من أكثر الجزر الس�ياحية المفضلة في النرويج.

التي تقع على مس�افة 190 كيلومترا في ناحية الغرب 
إلى اتجاه ش�مالي األطلسي، ومنذ عام 2007 أصبحت 
الجس�ور واألنف�اق ترب�ط الج�زر بأراض�ي النرويج.
ويس�تمر موس�م الصيف في جزر لوفت�ن لمدة ثالثة 
أش�هر فقط، ومنذ مطلع ش�هر مايو يبدأ الس�ياح في 
التواف�د عليه�ا عب�ر س�فن الرحالت على خط س�فن 
هيرتجروت�ن أو عن طري�ق عربات الس�فر.إن معظم 
ال�زوار األجانب يأتون من ألمانيا، ويستكش�ف الزوار 
الجزر قادمين بسيارات التخييم أو سياراتهم الخاصة، 
ومؤخرا ع�ن طريق الطائرات، ويمك�ن لراغبي قضاء 
العط�الت ف�ي الصي�ف االس�تمتاع بممارس�ة صي�د 
األس�ماك ورك�وب الدراج�ات وتنظيم رحالت الس�ير 
وس�ط المرتفع�ات والتزلج عل�ى صفحة الم�اء، إلى 
جان�ب التمتع بمناظر الطبيع�ة البكر.بعد العصر أنزل 
إل�ى البح�ر راكب�ا زورق الصيد ألس�تضيف على متنه 
هواة رياضة صيد األس�ماك بالش�باك والسنارة، حيث 

أحم�ل ضيوفي إل�ى حيث توج�د مجموعة من 
األس�ماك في الخلجان أس�فل الزورق. وتتكون 
غنيم�ة الصيد في نهاي�ة الرحلة، التي تس�تمر 
ث�الث س�اعات، من ع�دة صناديق تحت�وي على 
س�مك القنوم�ة والح�دوق والهلب�وت، وعن�د 
الع�ودة إلى الش�اطئ أقوم بتنظيف األس�ماك، 
وبالتالي يضمن كل المشاركين في رحلة الصيد 
تناول العشاء في هذا المساء.* شتاينار الرسن 
عمدة قري�ة “أ”: قرية “أ” هي عبارة عن عنقود 
من أك�واخ صائ�دي األس�ماك ومتح�ف لصيد 
األس�ماك ومتحف لألس�ماك المجففة، يعرف 
باسم تورفيسك، وتعد زيارتها جائزة في ختام 

رحلة طويلة في مختلف الجزر.
إننا نمتلك متحف أس�ماك القد المجففة الوحيد 
في العالم، ويمكنك أن تجد كل اإلجابات على كل 

ما تريد أن تعرفه عن سمك القد.

أدنربه .. اجلميلة التي تتنفس هباء التاريخ

شفشاون.. قرون اجلبل تلتحف األزرق

فردوس لوفتن.. جزر تعشقها األرواح املتعبة

لم تحظ قرية أس�بانية بحضور نجوم كبار من كالسيكيات 
الس�ينما العالمي�ة في ش�وارعها في مكان�ة كاري غرانت، 
ريتش�ارد برت�ون، تش�ارلتون هيس�تون، صوفي�ا لورين، 
كلودي�ا كاردينالي، كلينت إيس�توود، تش�ارلز برونس�ون، 
روبرت ميتش�وم، وآالن ديلون وغيره�م كثيرون، مثل بلدة 
كولمين�ار بييخ�و، الت�ي اس�تقبلت بخالف النجوم أس�ماء 
أخ�رى المعة في عالم اإلخراج مثل أنطوني مان وس�تانلي 
كوبريك وراؤول وولش وريتشارد فليتشر وأورسون ويلز.

وتقع القري�ة على بعد 30 كيلومترا ش�مال غرب العاصمة 
مدريد تحت س�فح سلس�لة جبال غوادارما، وبدأت تكتسب 

شهرتها في ستينات القرن الماضي لتعرف باسم “هوليوود 
األس�بانية”، حيث جرى بها تصوير م�ا يزيد عن 200 فيلم، 
أغلبه�ا تنتمي إلى فئة الويس�ترن أو الغرب األميركي والتي 
تروي مغامرات رعاة البقر.وبدأ األمر في عام 1955 حينما 
س�مح الديكتاتور فرانسيس�كو فرانك�و للمخرج األميركي 
روب�رت روس�ين بتصوي�ر فيل�م “االس�كندر األكب�ر” من 
بطول�ة ريتش�ارد برتون، حينم�ا كان اليزال ش�ابا بضيعة 
نافالفي�ار التابع�ة للبلدة وبعدها بأربع س�نوات تم تصوير 
فيلم “س�بارتاكوس محرر العبيد”، من إنتاج وبطولة كيرك 
دوجالس ونخبة من النجوم مثل تش�ارلز الفتون ولورانس 

أوليفيه وتون�ي كيرتيس وبيتر أوس�تينوف.ويعتبر العامل 
المش�ترك في أفالم “اإلس�كندر األكبر” و”س�بارتاكوس” 
و”ملحمة السيد” لشارلتون هيستون وصوفيا لورين الذي 
يتن�اول ملحم�ة واح�د من أب�رز األبطال األس�طوريين في 
التاريخ األس�باني، ظهور قمة جبل س�ان ب�درو في خلفية 
بعض المشاهد، والذي يبلغ ارتفاعه ألفا و423 مترا ويمكن 
رؤيت�ه م�ن قرية كولمين�ار بييخ�و والضيع�ات المجاورة 
له.وتق�ع ضيع�ة )نافالفيار(، والت�ي تبلغ مس�احتها ألف 
هكت�ار تقريب�ا، أس�فل س�فح جب�ل س�ان ب�درو، ونتيجة 
لخصائصها اس�تخدمت كديكور مثال�ي لألفالم التي تجري 

أحداثه�ا ف�ي بيئات جغرافي�ة متنوعة من مروج تكس�اس 
لمحاج�ر الكل�س )الحج�ر الجي�ري( ف�ي ش�مال أفريقيا، 
هذا إل�ى جوانب عوام�ل أخرى هامة مثل الضوء الس�اطع 

والس�ماء ذات الزرقة الصافية لفت�رات طويلة من العام.
وم�ن منطلق ح�رص الديكتات�ور فرانكو عل�ى تقديم 
أس�بانيا كواحة للتقدم الرياضي والفني والس�ياحي، 
كان قد وفر كافة التس�هيالت الالزمة لتصوير األفالم 
األجنبي�ة في أس�بانيا، ولكنه لم يكن يس�مح بخروج 
بيزيتا )عملة أس�بانيا المحلية قبل اليورو تساوي أقل 

سنت( واحدة من األرباح خارج البالد.

كوملينار بييخو.. هوليوود األسبانية
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بيزا .. 
أبرز معالـم ايطاليا

 

يعتبر "بيزا" المائل الذي يقع في مدينة بيزا في والية توسكانا 
اإليطالية من أبرز المعالم األثرية في العالم.

 وتعود ش�هرته إلى درجة ميالن الب�رج التي تقّدر بحوالي 18 
قدما )الميل أكثر من خمس درجات(.

 ورغم شهرة هذا المبنى العتيق الذي يبلغ ارتفاعه 55 متراً، إال 
أن القليل من يدرك السبب الحقيقي وراء ميالنه.

 ودعونا نعّرف س�وياً على تاريخ هذا البرج الذي يتكون من 8 
طوابق ُبنيت على الطراز الروماني.

  بدأ إنش�اءه في 8 أغس�طس 1173 ميالدي، وبعد بناء الطابق 
الثال�ث ع�ام 1178، م�ال البرج وتوقف�ت أعمال البن�اء لقرن 
بعدها اس�تأنفت عملي�ة البناء في ع�ام 1272م، حيث تم بناء 
أربع�ة طوابق إضافية بزاوية بهدف تعدي�ل الميالن، وتوقفت 
األعم�ال مرة أخ�رى ع�ام 1301، وف�ي ع�ام 1372 بني آخر 

الطوابق ووضع الجرس في البرج.
 وهن�اك خ�الف ح�ول هوية المعم�اري ال�ذي بنى ب�رج بيزا 
المائ�ل، ولس�نوات كان بونان�و بيزانو يعتب�ر المعماري الذي 
بناه، واس�تكمل بعد توقف طويل عل�ى يد جوفاني بيزانو وتم 
ف�ي النصف الثاني من القرن الرابع عش�ر على يد تومازو دي 
أندريا بيزانو.أمر بينيتو موسوليني بأن يعاد البرج إلى وضعه 
األفقي، فتم صب اإلس�منت في أساس�اته. كانت النتيجة غير 
متوقعة وجعل�ت البرج يغوص أكثر ف�ي التربة. خالل الحرب 
العالمي�ة الثاني�ة، دمر الجي�ش األمريكي كل األب�راج في بيزا 
تقريب�ا، خوف�ا من احتمال وج�ود قناصة في األب�راج. وكان 
تفجي�ر برج بيزا مخطط له أيضا؛ ولكن قراراً جاء في اللحظة 

األخيرة باالنسحاب أنقذ البرج من التدمير.
 وال يزال هذا الُبرج مائالً في مكانه حتى 
يومن�ا هذا ويمك�ن زيارته من 8:30 

صباحاً حتى 8:00 مساء.
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     إيما جيكوبس

ف�ي منتصف التس�عينيات، حاول 
م�ارك جودم�ان، المحقق آن�ذاك في 
قس�م ش�رطة لوس أنجل�وس، إقناع 
مدي�ره بالحاج�ة إلى تأس�يس وحدة 
للجريمة اإللكتروني�ة، وماذا كان رد 
فع�ل المدير؟ الحي�رة المطلقة. “هذا 
الكابت�ن قال لي، جريم�ة إلكترونية، 
م�ا هذا؟ ه�ل تعني أن ش�خصا يأخذ 
شاش�ة الكمبيوتر ويضرب ش�خصا 
ما في رأس�ه ويقتله؟”.ه�ذه حكاية 
معب�رة. في حي�ن أصبح�ت وكاالت 
تنفي�ذ القانون متط�ورة تكنولوجيا 
بص�ورة متزايدة، أصب�ح المجرمون 
متطورين بصورة متزايدة في مجاالت 
التكنولوجيا، وفقا لجودمان. كان هذا 
ش�يئا الحظه هو حين كان يحقق في 
قضايا المخدرات في لوس أنجلوس. 
األش�خاص  كان  األي�ام،  تل�ك  “ف�ي 
الوحي�دون الذي�ن يمتلك�ون أجه�زة 
الن�داء هم األطباء. من ث�م بدأت ترى 
تجار مخدرات الشوارع يحملون هذه 
األجهزة. وكنُت أقول في نفس�ي وأنا 
أرى الواحد منهم، هذا ال يبدو عليه أنه 
طبيب”.يقول جودمان، إن المجرمين 
هم م�ن أوائل من تبن�ى التكنولوجيا 
فعال. البيولوجيا التركيبية والطائرات 
ب�دون طي�ار وال�ذكاء االصطناع�ي، 
أصبح المحتال�ون األذكياء مختصين 
فيه�ا منذ فترة. يق�ول أيضا، “هؤالء 
 )...( أذكي�اء  األش�خاص ه�م حق�ا 
يبتك�رون التكنولوجي�ات م�ن أج�ل 
االحتي�ال وتحقيق مكاس�ب مالية أو 
للث�أر الش�خصي”.يصر أيضا على أن 
المخدرات تس�تثمر  عصابات تهريب 
ف�ي البح�وث والتنمية، حي�ث تقوم 
“ش�ركات الجرائ�م”، كما يس�ميها، 
بتوظي�ف عم�ال نظ�ام التجميع من 
مصانع الطائرات بدون طيار لتهريب 
المخ�درات للعمل في مصانع س�رية 
المكس�يك”.ويضيف  ف�ي  للمخدرات 

ليس�وا  المجرمي�ن  القراصن�ة  أن 
ش�بابا معزولين تنتشر الحبوب على 
وجوههم كم�ا تصوره�م الحكايات 
الش�ائعة، ويتوزعون هنا وهناك من 
أج�ل المتع�ة، بل هم موظف�ون أكبر 
س�نا )يق�ول إن 40 ف�ي المائة منهم 
ف�وق س�ن 35( ينتم�ون لعصاب�ات 
الجريم�ة المنظم�ة. ووفق�ا لمرك�ز 
الدراس�ات االس�تراتيجية والدولي�ة، 
الجرائ�م  تكلف�ة  تبل�غ  أن  يمك�ن 
اإللكتروني�ة ما يصل إل�ى 575 مليار 
دوالر.هذا الش�خص البالغ من العمر 
45 عام�ا، ويرتدي نظ�ارات رياضية 
وس�ترة بمق�اس غي�ر مناس�ب، يعد 
مزيجا مؤثرا من الحماس المهووس 
والذكاء س�ريع البديه�ة، هو اآلن في 
مهمة لبيع كتابه “جرائم المس�تقبل، 
كل شيء متصل، كل شخص معرض، 
فم�اذا يمكنن�ا العم�ل حي�ال ذل�ك”. 
لذل�ك ه�و اآلن ف�ي لندن، لك�ن أيضا 
الن�اس ب�أن يكون�وا أكث�ر  لتحذي�ر 
الخصوصي�ة واألمن.  وعيا بقضاي�ا 
ويق�ول، إن ش�ركات التكنولوجيا ال 
تتولى مس�ؤولية كافي�ة عن أدواتها.

في عم�ر الطفول�ة، كان طموحه أن 
يصبح ش�رطيا ومكافح�ا للجريمة، 
كاللص�وص والنصابي�ن - أي ش�يء 
م�ن هذا القبيل. وألن�ه لم يكن يتمتع 
بمه�ارات تكنولوجية، ل�م يكن قادرا 
على توقع الحص�ول على مهمة لدى 
الفيدرالي.بالنسبة  التحقيقات  مكتب 
لرجل يمضي حيات�ه العملية متوقعا 
الرع�ب والك�وارث المس�تقبلية، يعد 
جودم�ان ش�خصا مبتهج�ا بش�كل 
ملح�وظ، ويعزو تصرفاته الس�عيدة 
ل�ه  الفصل.قل�ت  عل�ى  قدرت�ه  إل�ى 
إن�ي أج�د كتاب�ه مرعبا ج�دا لدرجة 
أنن�ي أتوق�ف ع�ن قراءت�ه لي�ال، ألن 
التفاصي�ل واألوص�اف تطغ�ى عل�ى 
نوم�ي. يتم التجس�س عل�ى األطفال 
كامي�رات  اخت�راق  عب�ر  الرض�ع 
الويب، ويتم حجز القتلة عبر ش�بكة 

مظلم�ة يمكن م�ن خالله�ا أيضا أن 
يش�تري المرء المخدرات مثل “نَفس 
الش�يطان”، الذي يعرفه الناس باسم 
“س�كوبوالمين”، ال�ذي يمكنه محو 
ذاك�رة الضحاي�ا. يق�وم اإلرهابيون 
القناب�ل،  لنش�ر  الروبوت�ات  ببن�اء 
ه�ذا يعطيك فك�رة عما ه�و آت.يبدو 
المس�تقبل كالجحيم، حيث يستطيع 
األش�خاص  احتج�از  القراصن�ة 
المزودين بمنظ�م لنبضات القلب من 
أجل الحصول على فدية، والس�يارات 
من دون س�ائق يمكن التحكم بها عن 
بع�د. بإم�كان المجرمين ف�ي مجال 
علم األحي�اء إيجاد فيروس�ات قاتلة 
لمهاجمة الس�كان، أو ربما مهاجمة 
ف�رد واح�د. يكت�ب جودم�ان إن�ه ال 
داع�ي إلرهابي�ي اليوم والمس�تقبل 
القل�ق حيال الوص�ول إل�ى الكائنات 
المس�ببة للمرض التي تسيطر عليها 
مختب�رات الحكوم�ة. يكت�ب أيض�ا، 
“م�ع ظه�ور س�ينبيو )البيولوجي�ا 

التركيبي�ة(، بإمكانه�م فقط تحميل 
الجيني وطباعة  التسلسل  مخططات 

تلك الفيروسات القاتلة بأنفسهم”.
هن�اك مكاس�ب ش�خصية يمكن 
تحقيقها في الحديث عن المش�كالت 
المس�تقبلية. ينص�ح جودم�ان أيضا 
يتعل�ق  فيم�ا  الحكومي�ة  ال�وكاالت 
بجرائم المس�تقبل. يص�ر قائال، “أنا 
ال أق�ول إنن�ا بحاجة إل�ى القلق حول 
الوالي�ات  المريخيي�ن عل�ى  هب�وط 
اس�تخدم  بإمكان�ك  ألن  المتح�دة، 
للمريخيي�ن  المض�اد  المس�حوق 
الموجود لدي. لكن هذه أشياء تحدث 
بالفعل”.انض�م جودم�ان، ال�ذي ولد 
ف�ي نيوي�ورك، إل�ى وحدة الش�رطة 
في نيوي�ورك في الوق�ت الذي كانت 
تعلن فيه ع�ن تقليص قوتها العاملة. 
ث�م اتصل�ت ب�ه إدارة ش�رطة ل�وس 
أنجلوس. “أنا ل�م أكن متأكدا فيما إذا 
كن�ت أود الذهاب إل�ى كاليفورنيا أم 
ال، ألن�ه مجموعة من الش�واذ تعيش 

هن�اك”. إح�دى ش�ركات التوظي�ف 
قدمت له خيارا، توجيه حركة المرور 
أثن�اء ن�زول الثل�ج، أو ف�ي الصي�ف 
على ش�اطئ ماليب�و. حين أصبح في 
ل�وس أنجلوس، اكتش�ف أن العمل لم 
يكن س�هال أبدا. “كان�ت األمور تبعث 
عل�ى الجنون، ووصل�ت الجريمة إلى 
األعالي. كانت هناك كميات هائلة من 
الجرائم العنيفة وحروب المخدرات”. 
في ع�ام 1992، بدأت أعمال الش�غب 
بعد تبرئة الش�رطة م�ن تهمة ضرب 
رودني كينج. “ما أدركته خالل أعمال 
الشغب هو أن رجال الشرطة هم فقط 
المسؤولون، ما دام الناس يسمحون 
لهم بذل�ك، وحين يقررون أنك لس�ت 
صاح�ب المس�ؤولية فأن�ت تتوق�ف 
ع�ن أن تك�ون صاحب مس�ؤولية”. 
بعد المش�اركة في العمليات الس�رية 
المتعلق�ة بالمخدرات والدعارة، دخل 
إلى عالم جرائم التكنولوجيا بالصدفة، 
وكان الش�خص الوحيد ف�ي محيطه 

الذي كان يعرف كيفية إجراء التدقيق 
اإلمالئ�ي في برنامج وي�رد بيرفكت. 
ف�ي عام 1995، كان ذلك كافيا لجعله 
مميزا كواحد من نخبة رجال الشرطة 
في مج�ال التكنولوجي�ا، وطلب منه 
التحقي�ق ف�ي قضي�ة قرصن�ة على 
أنظم�ة الكمبيوتر الش�خصية إلدارة 
شؤون الش�رطة. يقول، إن مساعدة 
مكت�ب التحقيق�ات الفيدرال�ي كانت 
ضئيلة. “لقد اتصلت بالمكتب وإليكم 
ما س�معته، على مهلك، يا جوي، هل 
لدين�ا خبير ف�ي جرائ�م الكمبيوتر؟ 
لي�س لدين�ا واح�د حت�ى اآلن، لك�ن 
لدين�ا ش�خص س�يلتحق بالجامع�ة 
العام المقب�ل، هل بإمكان�ك معاودة 
 1998 ع�ام  الحقا؟”.ف�ي  االتص�ال 
عمل عل�ى تأس�يس وح�دة مختصة 
بجرائم الحاس�وب في قس�م شرطة 
لوس أنجلوس، وتقدمت مهاراته منذ 
نعومة أظفاره، بعد دراسته لجنائيات 
درج�ة  عل�ى  وحصول�ه  الحاس�وب 
الماجستير في إدارة نظم المعلومات 
م�ن “كلي�ة لن�دن لالقتصاد”.يق�ول 
أيض�ا، إن المش�كلة آن�ذاك، كم�ا هي 
اآلن، تكمن في أن اإلنترنت عملت على 
تدمير الش�رطية التقليدي�ة، المقيدة 
بالواليات القضائية الوطنية. “دعونا 
نقول إنن�ي أردت تنفيذ أمر بحث في 
فرنسا، ليست لدي سلطة اختصاص. 
ليس لديه�م أي الت�زام بالتعاون”. ال 
يمتلك المجرم�ون، من ناحية أخرى، 
مث�ل تل�ك القي�ود. يق�ول أيض�ا، إن 
الش�رطية ال تعم�ل. “نحن نس�تخدم 
لمحاربتها”.ب�دال  الخاطئ�ة  األدوات 
م�ن ذل�ك، يقت�رح إنش�اء منظم�ات 
عام�ة للصحة مث�ل منظم�ة الصحة 
العالمي�ة ومراك�ز مراقب�ة األمراض 
والوقاية منها كنماذج. “نحن نتحدث 
ع�ن فيروس�ات خاصة بالحاس�وب 
اعتب�ار  علين�ا  ينبغ�ي  وإصاب�ات. 
لمكافح�ة  الط�ب  أدوات  اس�تخدام 
المشكلة”. بدال من استهداف األفراد، 

يق�ول إن التركي�ز ينبغ�ي أن يتوجه 
ص�وب برام�ج الكمبيوت�ر الض�ارة. 
“أغل�ب ظني أن 0.001 في المائة من 
مجرمي اإلنترن�ت فقط يمكن أن يتم 
إحضاره�م إلى العدال�ة”. وهو يعمل 
-Si  اليوم في جامعة سينجيوالرتي

gularity، وهي مرك�ز تدريب خاص 
في وادي السليكون، من تأسيس راي 
كوْزويل، المؤلف والمختص بدراسات 
المس�تقبل، وصاحب المشاريع بيتر 
دياماندي�س. في الجامع�ة هو يعمل 
مع رواد الفض�اء وعلماء الروبوتات 
وعلم�اء البيانات الضخم�ة، من أجل 
المحتم�ل  المظل�م  الجان�ب  معرف�ة 
لالبت�كار. وه�و أيضا مستش�ار في 
ح�وار األف�الم، الت�ي ال يس�تطيع أن 
يتحدث عنها بعد. ويقول، إنه بالرغم 
م�ن المظاهر الالمع�ة والبراقة، فإن 
رغبته هي في نش�ر الخوف من الويل 
والثب�ور وعظائ�م األم�ور ه�ي دليل 
صحي�ح عل�ى قيم�ه الش�رطية التي 

تقوم على حماية وخدمة الجمهور.
ويق�ول، “التكنولوجي�ا مذهل�ة، 
ومستقبلنا س�يكون مذهال، لكن ذلك 

لن يأتي دون مقابل”.

جرائم املستقبل.. كل شخص مستهدف

           فيكتور ماليت
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خصومة نسائية تشوه ديمقراطية بنغالدش

على الس�طح، ش�وارع دكا المزدحم�ة والحديثة 
تجعل بنجالدش تب�دو مثل أي دولة نامية أخرى ذات 
اقتص�اد س�ريع النمو. بأغلبية مس�لمة ف�ي بلد عدد 
س�كانه يقارب 160 مليون نس�مة، ظل�ت بنجالدش 
ديمقراطي�ة قوية، وإن كانت عنيف�ة أحيانا ومختلة 
منذ نهاية الحكم العس�كري في عام 1990. لكن أهل 
بنج�الدش يقولون “إن اختفاء أحم�د - األمين العام 
المش�ترك لح�زب بنج�الدش الوطني - ليس س�وى 
أح�دث عالمة عل�ى أن البلد ن�زل إلى أس�وأ فترة من 
العن�ف السياس�ي والقمع الذي تمارس�ه الدولة، مع 

غياب القانون منذ 25 عاما أو أكثر”.
كانت هناك 202 حالة “اختفاء” تقف وراءها كتيبة 
التحرك الس�ريع، وح�دة النخبة لمكافح�ة الجريمة 
ومكافح�ة اإلرهاب في ق�وات األمن البنجالدش�ية، 
ومجموع�ات أخرى منذ ع�ام 2009، وفقا ألوديكار، 

وهي منظمة حقوقية محلية.
االضطراب�ات األخيرة تس�جل انح�دارا جديدا في 
الخصوم�ة القديم�ة بين الش�يخة حس�ينة، رئيس�ة 
ال�وزراء الحالي�ة وزعيم�ة ح�زب رابط�ة عوام�ي، 
وخال�دة ضياء، رئيس�ة الوزراء الس�ابقة التي ترأس 
اآلن ح�زب بنج�الدش الوطني. تق�ول الحكومة “إن 
حزب بنج�الدش الوطني هو الذي يق�ف وراء أعمال 
العن�ف الت�ي مي�زت حمل�ة إضراب�ات واحتجاجات 
قادها الحزب”. وقد تصرف االشتباكات بين الحزبين 
الرئيسيين أيضا االنتباه عن تصاعد خطير من تطرف 

اإلسالميين بين الفصائل األخرى.
وإن ل�م يكن نش�طاء المعارضة ق�د “اختفوا” أو 
قتلوا في عمليات قتل خارج نطاق القضاء، فقد يلقى 
عليه�م القبض بناء على أوامر من حكومة حس�ينة، 
القضاي�ا  بعش�رات  اس�تهدافهم  أو  ومضايقته�م 
الجنائي�ة الملفق�ة والزائفة. وقد اضط�ر كثير منهم 
إلى االختباء. منظمة أوديكار نفسها، المحرومة من 
التموي�ل األجنبي بناء على أوامر من حس�ينة، نفدت 
أمواله�ا. وكان رئيس�ها، عدي�ل الرحم�ن خ�ان، هو 
نفس�ه قد اختطف قب�ل عامين ثم وض�ع قيد الحجز 

لمدة شهرين.
كذل�ك اس�تهدفت الحكوم�ة االنتقامي�ة وس�ائل 
اإلع�الم، فاعتقل�ت الصحافيي�ن وأغلق�ت محط�ات 
تلفزيونية، وعطل�ت تطبيقات التراس�ل عبر الهاتف 
الج�وال، مث�ل فايب�ر وتانج�و، وتس�ببت ف�ي طلب 
البنجالدش�يين المضطربي�ن الذي�ن كان�وا ذات مرة 
يتحدث�ون بحرية للصحافيين األجانب، عدم الكش�ف 

عن هوياتهم عندما يعلقون على السياسة.
س�جيب واجد، ابن رئيس�ة الوزراء ومستشارها 
الذي يعرف محليا باس�م “ج�وي” )الكلمة البنجالية 
الت�ي تعن�ي “النص�ر”(، دعا إل�ى إلق�اء القبض على 
صحافيي�ن مث�ل محف�وظ أنع�م، الناش�ر المحت�رم 
لصحيفة “ديلي س�تار”، ومحاكمت�ه بتهمة الخيانة 
بعد أن نشرت الصحيفة صورة تظهر ملصقا سياسيا 

يدعو إلسقاط الحكومة.

مس�ؤولون حكوميون يب�ررون حملتهم بالقول 
“إنها رد فعل على أش�هر من اإلضرابات االحتجاجية 
والحص�ار المضروب على وس�ائل النقل التي نظمها 
حزب بنج�الدش الوطن�ي وحلفاؤه”. ب�دأت الجولة 
األخيرة م�ن االحتجاج�ات في الخامس م�ن كانون 
الثان�ي )يناير(، الذكرى الس�نوية األولى لالنتخابات 
العامة التي قاطعها حزب بنجالدش الوطني، وأعادت 

حسينة ورابطة عوامي إلى السلطة.
وُقِتل أكثر من 100 ش�خص، بعضهم أحرق حتى 
الم�وت في إلقاء قنابل حارقة على س�يارات من قبل 
مسلحي المعارضة. وكان مصدرون لتجارة المالبس 
الحيوي�ة - أكبر صناعة في بنج�الدش - يلجأون في 
بعض األحيان إلى الس�ير في قوافل من الشاحنات أو 
إلى الش�حن الجوي المكلف، إليص�ال منتجاتهم إلى 
ميناء ش�يتاجونج ومن�ه إلى تجار تجزئ�ة المالبس 
في الخارج. وكثير من المدارس أغلقت لمدة أس�ابيع 

متواصلة.
وباستثناء جماعات حقوق اإلنسان الدولية وعدد 
قليل من السياسيين، ظل العالم الخارجي بمعزل إلى 
حد كبير عن األزمة المتفاقمة في بنجالدش منذ بداية 
العام، عل�ى الرغم من ش�تات البنجالدش�يين الكبير 
خ�ارج الب�الد. وبالكاد همس�ت الحكوم�ات الغربية 
ح�ول هذا الموضوع علنا. وتفضل الهند ذات األغلبية 
الهندوس�ية، حكومة رابطة عوامي بقيادة حس�ينة 
على البديل المتمثل في حزب بنجالدش الوطني الذي 
من شأنه يأتي بحكومة تضم حلفاءه اإلسالميين في 

حزب الجماعة اإلسالمية.
ويشعر بنجالدشيون بارزون بالقلق إزاء التنافس 
المرير على نحو متزايد بين حسينة وخالدة ضياء، أو 

“البيجومين )السيدتين( المتقاتلتين”.

أوال، هم يخش�ون من أن حكم حسينة اآلن يعتبر 
قمعي�ا لدرجة أنها ال يمكن أب�دا أن تتنحى، خوفا من 
االنتق�ام من قب�ل حكومة حزب بنج�الدش الوطني 
مستقبال، في انحراف نحو ترسيخ الحكم االستبدادي 
ال�ذي م�ن ش�أنه أن ينه�ي تناوبهم�ا المنتظ�م على 
الس�لطة. قلقهم الثاني هو أن سياسيي التيار السائد 
منش�غلون تمام�ا بالنزاعات التي يع�ود تاريخها إلى 
االس�تقالل عن باكس�تان ع�ام 1971 - أصبح ضياء 
الرحم�ن، زوج خالدة، دكتاتورا عس�كريا بعد اغتيال 
والد حسينة، الش�يخ مجيب الرحمن، األب المؤسس 
لبنج�الدش، وضياء الرحمن نفس�ه اغتيل بعد س�ت 
س�نوات – وبذل�ك يتجاهل�ون الخط�ر المتزاي�د من 
تطرف اإلس�الميين الذي ترعرع في المدارس الدينية 

المنتشرة في بنجالدش.
فقط في الشهر الماضي، قالت الشرطة “إن ثالثة 
رجال من طالب المدارس الدينية ضربوا حتى الموت، 
مدون�ا يبلغ م�ن العم�ر 27 عاما، ألن�ه كان قد انتقد 
تط�رف اإلس�الميين. وكان الم�دون العلماني الثاني 

الذي يقتل في قلب دكا بهذه الطريقة هذا العام”.
محبوب الرحمن، وهو قيادي في حزب بنجالدش 
الوطني وقائد س�ابق للجي�ش، يرثى لحال بنجالدش 
يش�عر باألس�ى لحقيق�ة أن الع�داوة بين “س�يدتين 
متش�اجرتين” وف�رت أرض�ا خصب�ة للمتطرفي�ن. 
ويقول “الحكوم�ة عازمة على تدمي�ر الديمقراطية 
وإدام�ة حكمها لفترة طويلة مقبل�ة”. ويتابع “نحن 
خائفون من أنه قد يكون هناك بعض القوى الشريرة 

التي تأتي )...( أخشى من التشدد الديني”.
عبد المعين خان، وهو عالم نووي، ووزير س�ابق 
وقيادي آخر في حزب بنجالدش الوطني، يتهم حزب 
رابطة عوامي بفرض دولة بوليس�ية وحرمان حزبه 

م�ن “الحد األدنى من الفضاء الديمقراطي الذي يجب 
أن يك�ون ألي ح�زب سياس�ي للعمل”. المؤسس�ات 
ابت�داء م�ن لجن�ة االنتخاب�ات إل�ى الخدم�ة المدنية 
والقض�اء والجيش تم إفس�ادها أو تحييدها من قبل 

حسينة والحكومة، كما يقول.
ويضيف “الش�رطة فاس�دة تماما. كتيبة التحرك 
السريع تقتل الناس يمينا ويسارا. إنهم يقتلون الناس 
الذين هم حتى خارج عالم السياسة - من أجل المال، 

من أجل األرض. إنه انهيار تام للقانون والنظام”.
ويصر الوزراء والمسؤولون على أنهم يتصرفون 
ف�ي مصلحة بنج�الدش. وينفي إتش ت�ي إمام، وهو 
وزير ومستشار لرئيس�ة الوزراء، أن هناك أي رقابة 
)إعالمية( في بنج�الدش ويقول “إن الناس العاديين 
ملوا من أش�هر م�ن اإلضرابات والتوق�ف عن العمل 
التي يحركها حزب بنج�الدش الوطني ورفض كذلك 

اتهامات القمع الشامل”.
ويق�ول “القت�ل والتآم�ر للقت�ل يع�دان الش�يء 
نفس�ه”. ويضيف “على حد علمي، الناس الذين ألقي 
القب�ض عليهم - قد تكون هن�اك حالة أو حالتان من 
الحاالت االس�تثنائية - كان معظمهم عنيفين للغاية 
ف�ي خطبهم، وف�ي الطريقة الت�ي يطلب�ون بها من 

الناس الخروج والهجوم”.
وينتق�د إمام بش�دة ط�ارق ضي�اء الرحمن، نجل 
زعيم�ة المعارض�ة - مق�ره لن�دن - الذي س�يواجه 
االعتق�ال بته�م الفس�اد والعن�ف، إذا ع�اد إلى أرض 
الوط�ن، لكن�ه ينف�ي أن الحكوم�ة تح�اول تدمي�ر 
خصومه�ا. ويق�ول “نري�د معارض�ة قوي�ة وقابلة 
للحي�اة، ليس ه�ذا فقط، نحن ندرك أننا س�نكون في 

المعارضة مرة أخرى”.
ويعتقد أصحاب مش�اريع ومس�تثمرون من غير 
حزب بنجالدش الوطن�ي أن حزب بنجالدش الوطني 
قد تم استنفاد قواه بسببب معركة خاسرة ضد حزب 
رابطة عوامي، وأن م�ن الممكن أن تكون بقية العام 
س�لمية نسبيا. وبالفعل قرر حزب بنجالدش الوطني 
الس�ماح ألعضائه بالمشاركة في انتخابات بلدية في 

دكا وشيتاجونج في نهاية نيسان )أبريل( الجاري.
الحكوم�ة  بي�ن  التطاح�ن  م�ن  الرغ�م  وعل�ى 
والمعارض�ة، يق�ول عط�ي الرحمن، محاف�ظ البنك 
المرك�زي “مهم�ا يح�دث عل�ى الجبهة السياس�ية، 
االقتص�اد ف�ي بنج�الدش مس�تقر، وهو أق�ل تقلبا 
ويمضي قدما”. ويضي�ف “هناك المرونة التي تحمل 

في ثناياها أمة فتية - ال أحد يستطيع أن يمنعها”.
ويش�ير المحافظ إلى خطط بملي�ارات الدوالرات 
من اليابان والصي�ن وغيرهما، لبناء بنية تحتية، بما 
في ذلك ميناء جديد في خليج البنجال وجسر فوق نهر 
بادم�ا )الجانج األدنى(. ويتحدث ع�ن نمو اقتصادي 
ثابت يبلغ 6 في المائة س�نويا وتوس�ع مس�تمر في 
قطاع تصدير المالبس الجاهزة الذي يبلغ حجمه 25 
مليار دوالر س�نويا.ومن المتوقع للتحويالت المالية 
م�ن دول الخليج وأماكن أخرى، كما يقول، أن ترتفع 

إلى أكثر من 15 مليار دوالر في السنة المالية الحالية، 
مقارنة ب� 14.2 مليار دوالر العام الماضي. وارتفعت 
احتياطي�ات النقد األجنبي بمق�دار ثالثة أضعاف في 
السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 23 مليار دوالر، 

أي ما يعادل ستة أشهر من الواردات.
ويرى المتفائل�ون أن بنجالدش تق�وم في نهاية 
المطاف بمحاكاة دول أخرى ذات أغلبية مسلمة، مثل 
ماليزي�ا، لديه�ا ديمقراطيات ال تتس�م بالكمال، لكن 
ذات أنظمة اقتصادية ناجحة. ويقول أحد الصحافيين 
المحليين القياديين “أنا ال أعتقد أن بنجالدش ستصبح 

باكستان، بل ستصبح تركيا”.
لكن اقتصاديين مستقلين يقولون “إن النمو تأثر 
باالضطرابات أكث�ر مما تقبل الدول�ة االعتراف به”، 
مش�يرين إلى أن اإلحصاءات الرسمية تقلل من تأثير 
اضطراب�ات النقل على الطرق واإلنفاق االس�تهالكي 
في األشهر األخيرة. وقليل من البنجالدشيين يدفعون 
الضرائ�ب وه�روب رأس الم�ال يعتبر أمرا راس�خا. 
وللمرة األولى منذ س�ت سنوات، من المتوقع لبعض 
المؤسسات المالية الدولية أن تخفض توقعات النمو 

للعام الحالي إلى أقل من 6 في المائة.
أحد المحللين االقتصاديين، الذي طلب عدم الكشف 
ع�ن اس�مه، يش�به بنج�الدش بكينيا بس�بب مزيج 
الفس�اد المتفش�ي واس�تقرار االقتصاد الكلي فيها، 
ويع�رب عن قلقه ح�ول أحدث مظاه�ر التنافس بين 
حس�ينة وخالدة ضياء. ويقول “كل منهما ترى هذه 
المعركة كما لو أنها تقريب�ا هي المعركة الفاصلة”. 
ويضي�ف “م�ا يقلقني هو أننا ننتق�ل ربما إلى وضع 
طبيعي جديد فيه مستوى عال من العنف )...( وقليل 

جدا من الفضاء السياسي، وحاالت االضطراب”.
زي�دي س�ّتار، رئيس معه�د مجل�س إدارة أبحاث 
سياس�ات بنج�الدش، يق�ول “إن االقتص�اد ق�د نما 
لس�نوات دون إمكاناته، ألنه كان رهينة للسياس�ة”. 
لكن�ه يضيف “هذه المرة القمع السياس�ي الذي يراه 
الم�رء والتعام�ل م�ع المعارضة - حت�ى نحن أصبنا 
بالدهش�ة م�ن أن الحكوم�ة تذه�ب إل�ى ه�ذا الحد 
وتحاول القضاء على المعارضة. يجب على الجانبين 

أن يتحدثا”.
م�ن جانبها ال تزال حس�ينة، زوج�ة أحمد صالح 
الدي�ن، تبحث ع�ن زوجها المفق�ود. وقالت العضوة 
الس�ابقة ف�ي البرلم�ان، “إنها طلبت المس�اعدة من 
رئيس�ة ال�وزراء وم�ن جماع�ات حقوقي�ة وبعثات 
دبلوماسية أمريكية، وأوروبية، وإماراتية وغيرها – 

لكن حتى اآلن ال يوجد أي تأثير لذلك”.
إمام يقول، “إذا كانت قوات األمن قد ألقت القبض 
عليه فإنه�ا س�تقدمه بالتأكيد إل�ى المحكمة”، لكن 
معارضي الحكومة يقولون “إنه ربما تعرض للضرب 
أو التعذي�ب وتوف�ي ف�ي الحج�ز”. وتق�ول زوجته 
المعذبة “إنها متأكدة 100 في المائة من أنه اختطف 
م�ن قبل الدول�ة”. وتضيف به�دوء “ال أعرف إن كان 

حيا أم ال، ماذا يمكنني أن أفعل؟”. 

فقدان
 فق�دت من�ي اج�ازة 
مس�لم   / بأس�م  البن�اء 
ترك�ي حم�زة والصادرة 
من مديرية بلدية بلد وفق 
المرق�م  القب�ض  وص�ل 
1022460 والم�ورخ في 
5/6/2014 وال��ص�ادر 
م�ن بلدية بل�د فعلى من 
يعثر عليه تسليمه لجهة 

األصدار.
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كــلــوب ودورتـمـونــد.. رحـيـل البــد مــنــه! "
املستقبل العراقي/ وكاالت 

ل�م أع�د متأك�داً م�ن أنن�ي م�درب مثايل 
لدورتمون�د"، به�ذه الكلمات أك�د صانع 
أمجاد الفريق االملاني بوروسيا دورتموند، 
ي�ورغ كل�وب، رس�مياً مغادرت�ه للفريق 
نهاية املوس�م، وبهذا يكون كلوب قد فتح 
املجال للفريق إلع�ادة بناء صفوفه وربما 

بقيادة توماس توخيل.
بني كرة القدم وقص�ص اإلغريق القدامى 
خي�ط دراماتيك�ي رفي�ع تتض�ارب في�ه 
املصائر ب�ني االنتصار والتألق وبني الحزن 

والرومانسية.
هك�ذا بدا املش�هد أثناء املؤتم�ر الصحفي 
ال�ذي دع�ا إليه م�درب دورتمون�د يورغن 
كل�وب األربع�اء، لإلعالن رس�مياً عن قرار 
مغادرت�ه النادي نهاية املوس�م، وذلك قبل 

ثالث سنوات من انتهاء عقده.
كلوب الذي رفع حجرة س�يزيف منذ بداية 
املوس�م، ليق�ود فريق�ه يف نهاي�ة املطاف 
إىل املرك�ز العارش يف خت�ام املرحلة 28 من 
الدوري األملاني "بوندسليغا"، أكد أنه اتخذ 
القرار "الصحيح"، ألنه لم يعد يشعر بأنه 

"املدرب املثايل لهذا الفريق".
وحول محطته القادم�ة بعد دورتموند لم 
يفصح كلوب عن أي خطط مس�تقبلية أو 

وجهة محتملة للموسم املقبل.
أيضاً لم ينف ولم يؤكد تقارير صدرت قبل 
يومني من تاريخ هذا املؤتمر الصحفي عن 
نيته القيام بعطل�ة لعام أو أكثر عىل غرار 
ما قام به بيب غوارديوال حني ترك برشلونة 
وقبل مجيئه إىل ميونيخ، أو توماس توخيل 
بعد أن أنهى مشواره "السعيد" مع ماينز 
ليغي�ب عن املالع�ب لعام كام�ل بحثاً عن 

مجاالت إبداع جديدة.
قرار صائب لجميع األطراف!

ال يختل�ف اثنان حول انج�از كلوب خالل 
س�بعة مواس�م قاد خالله�ا دورتموند إىل 
التتوي�ج بلقب الدوري املحيل مرتني عامي 
2011 و2012 وكأس أملاني�ا م�رة واح�دة 
ع�ام 2012 ونهائ�ي دوري األبط�ال ع�ام 
2013، وهو ما لخصه مدير الكرة بالنادي 
ميش�ائيل تس�ورك بالق�ول: "س�طرنا يف 
السنوات الس�بعة األخرية أسطورة حديثة 
لكرة القدم، لقد منحَت النادي ومنحتني أنا 

شخصياً الكثري من التفاؤل والحماسة".
بي�د أن ق�رار كل�وب ل�م يكن مفاجئ�اً بل 
ومنطقي�اً، بع�د أن ح�ان وق�ت الرحي�ل 
عقب سلس�لة انتكاسات عجز املدرب عىل 
مواجهتها، فدورتموند الفريق الذي أعجب 
به عشاق الكرة يف املواسم السابقة، لم يعد 
ل�ه وجود، حقيقة بدت مؤكدة بعد هزيمة 
دورتمون�د أمام اليويف يف إياب دور الس�تة 

عرش بدوري أبطال أوروبا )0-3(.
الص�ورة الت�ي ظهر به�ا دورتموند يف تلك 
املباراة إضافة إىل مس�تواه يف البوندسليغا 
ي�دالن ع�ىل أن الفري�ق س�يغيب لف�رات 

طويلة عن البطوالت األوروبية.

أخفق كل�وب خالل هذا املوس�م يف إحكام 
الثغ�رات بخط�ي الدفاع والهج�وم، تماماً 
كم�ا أخف�ق يف إذكاء روح الحماس�ة لدى 
العبي�ه وهو امل�درب الذي اعتم�د أكثر من 
غريه عىل الح�وار والعالق�ة الحميمة مع 
العبي�ه، مات�س هوميلز ال�ذي كان أقوى 
مدافع�ي دورتمون�د فتح أكث�ر من غريه 
مس�احات اس�تغلها املنافس بإحكام عىل 
غ�رار مهاجمي يوفنت�وس تورين، كما أن 
خط الوس�ط لم يكن أحس�ن حاالً والدليل 
أن دورتمون�د ويف هذا املوس�م ل�م يهيمن 
إال ن�ادراً عىل وس�ط امليدان حي�ث ُتصنع 

األهداف.

كلوب لم ينج�ح أيضاً يف صد الفراغ الكبري 
ال�ذي ترك�ه املهاج�م البولن�دي روب�رت 
ليفاندوفسكي والذي كانت جميع الخطط 
متمحورة عىل ش�خصه كرأس حربة، وما 
جعل املهمة أصع�ب إصابة ماركو رويس 
عند انطالق املوسم وأنه لم يسرد مستواه 
بعد، ومن ثمة فيمكن اإليجاز أن دورتموند 
بحاج�ة إىل قيادة جدي�دة، تمام�اً مثل ما 

يحتاج مدرب كلوب إىل مهام متجددة.
توخيل بديل محتمل؟

وبعد أن أفس�ح كلوب املجال يف دورتموند، 
ب�دأت جمي�ع األنظ�ار تتج�ه إىل توم�اس 
توخيل ال�ذي عود جمه�وره عىل مالحقة 

كل�وب. فبع�د أن ترك األخ�ري ماينز تعاقد 
توخي�ل مع الفري�ق فقىض معه خمس�ة 
مواسم، تاركاً إياه املوسم املايض يف املركز 

السابع يف مسابقة أوروبا ليغ.
يف األس�ابيع األخرية تّم تداول اسم توخيل 
بق�وة مع هامب�ورغ وعرض الن�ادي عىل 
املدرب الش�اب )41 عاماً( نحو 13 مليون 
ي�ورو مقابل الحصول ع�ىل خدماته، لكن 
األخري رفض يف نهاية األمر، ومن املنطقي 
أن دورتموند أكثر إغ�راءا لتوماس توخيل 
املعروف برصامته الشديدة، من الذهاب إىل 
هامب�ورغ الذي بات عىل وش�ك النزول إىل 

دوري الدرجة الثانية.

اكد املدرب املس�اعد لن�ادي الكهرباء الري�ايض خالد محمد 
صبار ان الفريق حقق فوزا كبريا ومستحقا عىل نادي زاخو 
عىل  ملعبه وام�ام جماهريه وبثالثة اه�داف مقابل هدف 
يف خت�ام مباريات الجول�ة ال 7  من الدوري العراقي املمتاز 

لك�رة القدم للموس�م الح�ايل 2014-2015.واش�ار صبار 
اىل ان " الفري�ق وع�ىل الرغم من عدم ممارس�ته للحصص 
التدريبية طوال االس�بوع املايض بس�بب حادثة وفاة العب 
النادي الش�اب مهدي عبد الزه�رة , اال ان الالعبني تجاوزوا 
املحنة وحققوا فوزا مستحقا عىل فريق محرم وكبري مثل 
زاخو".الفت�ا اىل ان " الالعبني اهدوا الفوز اىل الالعب الراحل 

مه�دي عب�د الزهرة وال�ذي استش�هد ش�هر اذار/ مارس 
املايض يف العاصمة العراقية بغداد اثر انفجار سيارة ملغمة 
بالقرب منه يف اثناء ذهابه مللعب النادي بغية خوض مباراة 
ودي�ة امام نادي الطلبة".وكش�ف العب الرشط�ة والطلبة 
س�ابقا عن ان " نادي الكهرباء وعىل الرغم من ابتعاده عن 

املجموعة الثانية للدوري منطق�ة الخط�ر ضم�ن 

العراق�ي اال ان الفري�ق م�ا زال مه�ددا بالهب�وط اىل دوري 
املظالي�م بس�بب فارق النق�اط القليل بني ف�رق املؤخرة".

ذك�ر ان نادي الكهرباء يحتل املرك�ز ال 9  ما قبل االخري يف 
املجموع�ة االوىل وبرصي�د 13  نقطة وبف�ارق نقطتني عن 
صاحب املركز ال 10  واالخري نادي مصايف الوسط مع العلم 

ان لدى نادي الكهرباء مباراة اقل عن نادي املصايف.

المستقبل العراقي/ متابعة

أصبحت احتمالية خروج الدويل األرجنتيني 
إيزيكيل الفيتزي، من فريقه باريس س�ان 
جريم�ان، متص�در ال�دوري الفرنيس لكرة 
القدم، كبرية نهاية املوس�م الح�ايل بعد أن 
ح�ددت إدارة فري�ق العاصم�ة الفرنس�ية 

سعره.

ون�رش موق�ع "إف يس إن�ر 1908" املهتم 
بأخبار نادي إنر ميالن اإليطايل، خرباً يؤكد 
من خالل�ه أن مغامرة الفيت�زي يف الدوري 
الفرنيس أصبحت قريبة من االنتهاء، حيث 
بات احتمال خروجه كبرياً يف فرة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة.وذكر املصدر ذاته نقالً عن 
بع�ض املصادر الفرنس�ية أن إدارة "أثرياء 
باريس" ق�د حددوا س�عر الفيتزي بعرشة 

مالي�ني ي�ورو، وه�و املبل�غ ال�ذي بإمكان 
العديد م�ن األندية دفع�ه لضم مهاجم 

التانجو.ويعترب قطبي ميالن إنر 
وإي�ه يس مي�الن باإلضافة إىل 

نابويل أب�رز األندي�ة املهتمة 
يف التعاق�د م�ع الالعب 

ال�30  ص���اح��ب 
ع��ام���اً.

باريس سان جريمان حيدد سعر الفيتزي

اعرف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق تش�يليس، 
متص�در ترتيب ال�دوري اإلنجليزي املمتاز لك�رة القدم، بأنه 

عازم عىل تحقيق البطوالت خالل الفرة املقبلة.
تيبو كورتوا رصح ملجلة تش�يليس الرسمية قائالً: "باملوسم 
امل�ايض، كن�ت جزء م�ن فريق خ�ر بطول�ة دوري األبطال 
بالدقائ�ق األخرية، ذلك يشء ما زلت أريد الفوز به، املنافس�ة 
عىل لقب ال�دوري اإلنجليزي كل موس�م، ذلك يعد يشء كبري 
أيضاً". وأض�اف: "الفوز ببطولة أوروبية أو كأس العالم مع 
املنتخ�ب البلجيكي ه�دف آخر يل، عندما كن�ت صغرياً، كنت 
أحل�م باللع�ب بمباريات نهائي�ة، لقد كان م�ن الرائع الفوز 
بالدوري األوروبي والس�وبر األوروبي، والفوز بكأس السوبر 

االس�باني أمام ري�ال مدريد، ولكن�ي أمل بأن 
أستطيع تحقيق املزيد اآلن". وتابع: "يف كل عام 

أس�تطيع الفوز بلقب واح�د، لذا كان من الجيد 
تحقي�ق اللقب يف ويمبيل، بالطبع الفوز بالدوري 

اإلنجلي�زي س�يكون أم�را رائعا". وأنه�ى حديثه 
قائالً: "كحارس مرم�ى، يمكنك التصدي لكرة أو 
اثن�ني باملباراة، وم�ن الجيد بأن ت�رى الجماهري 
ذل�ك األم�ر وتق�دره، الركي�ز رضوري لحارس 
املرمى، ونحن بالتدريب�ات نعتمد عىل ذلك األمر، 

ألن باألندي�ة الك�ربى تص�دي واح�د بالدقيقة 88 
يمكنه حس�م األمور، لذا ذلك يع�د أمر هام للغاية". يذكر 

أن البلجيكي صاحب ال� )23 عاماً(، ش�ارك يف 34 مباراة مع 
نادي تش�يليس، خالل منافس�ات املوس�م الحايل.

كورتوا: عازم عىل حتقيق البطوالت مع تشيليس

خالد صبار: حققنا فوزًا مستحقًا عىل زاخو
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إصدار جديد بعنوان »املفاهيم العلمية وأمهية إستخدامها يف الرياضة العراقية«

عرفت�ه منذ نهاية خمس�ينات القرن املايض حيث 
كنا نلعب بالفرق الش�عبية يف منطقة الشاكرية يف 
كرادة مريم كما لعبنا يف اخر فريق شعبي معروف 
هو فريق تحرير الثورة الذي رأسه املرحوم جاسم 

محمد جرب )أبو وليد( يف مدينة الصدر.
بعدها تفرغت للدراسة الجامعية وكاظم عبود برز 
العب�ًا إحتل مكانه يف املنتخبات الوطنية وكان أحد 
نجوم منتخب ش�باب العراق الذي فاز عىل منتخب 
املاني�ا الرشقية )3-0( س�جلها الالع�ب فالح عبد 

حاجم.
ويف بادرة طيبة من املنتدى الريايض الثقايف أحتفينا 
باالص�دار الرائ�ع لالع�ب واالخ كاظم عب�ود وهو 
كتاب�ه )املفاهيم العلمية ووأهمية إس�تخدامها يف 

الرياضة العراقية( وحص�ل اقبال كبري عىل اقتناء 
هذا االصدار الرائع الذي س�يحتل مكانة يف املكتبة 

الرياضية العراقية.
كتب الخب�ري الري�ايض الدكتور باس�ل عبداملهدي 
مقدمة الكتاب و اث�راه باملعلومات واالراء القيمة 
حيث ش�كلت معلوماته إضاف�ة نوعية ملا تضمنه 

هذا االصدار.
و يف عودة للكتاب نجده يضم خمس�ة أقسام جاء 
االول تحت عنوان )م�ا أهمل من التاريخ( والثاني 
)تعري�ف وتولي�ف( وضم هذا القس�م مواضيع يف 
الفكر الري�ايض واملنهج العلم�ي والربية واالدارة 

والديمقراطية والسراتيجية والنقد الريايض.
أما الفص�ل الثالث تحدث عن الفلس�فة الرياضية 
يف ح�ني كان الراب�ع ع�ن س�ايكولوجية الريايض 
العراقي أم�ا الفصل الخامس واالخري فقد بحث يف 
حضور املفاهيم العلمية / مناقشة بنموذج االثارة 

الجدلية وخاتمة التي تضمنت الدعوة للبناء الجديد 
للشخصية الرياضية العراقية.

لقد أعتم�د املؤلف بعلمية بأن مص�ادره ال تخرج 
عن مثلث االبداع )العلم/الفن/الرياضة( وأخرياً.

وإبتدأ بما أهمل م�ن التاريخ مؤكداً تأثري االوضاع 
ع�ىل  واالجتماعي�ة  واالقتصادي�ة  السياس�ية 

الرياضة.
ثم أف�رد كاظ�م عبود فصل�ني لفلس�فة الرياضة 
ولسايكولوجية الريايض العراقي وأكد أن الفلسفة 
مرتبط�ة بعم�ق م�ع املفاهي�م العلمي�ة وأوضح 
عمق املفاهيم العلمية أما س�ايكولوجية الريايض 
العراق�ي فأن املؤل�ف أكد عىل أنها تس�اعد الواقع 
العراق�ي ك�ون الف�رد هو ال�ذي يس�تخدمها و يف 
الفص�ل الخامس واالخري أكد عىل وحدة وتماس�ك 
املوض�وع الذي أش�ار اليه يف هدف�ه الرئييس وهو 

رفعة وسمو الرياضة العراقية.

و يف ع�ودة مل�ا تضمنت�ه أقس�ام االص�دار نجد أن 
الفص�ل االول تح�دث عن حض�ارة وادي الرافدين 
ونش�ور الكتاب�ة والثقافة وقد مورس�ت الرياضة 
يف االل�ف الثالث قب�ل امليالد يف مجاالت الفروس�ية 
والس�باحة واملصارع�ة والع�دو والرم�ي وركوب 
الخيل وحتى كرة الق�دم وتحدث املؤلف عن العهد 
العثمان�ي واالحتالل الربيطاني ودخ�ول الرياضة 
يف بداياته�ا يف البرصة واملوص�ل كما تحدث املؤلف 
يف مس�اهمات الرياضي�ون يف النضال الوطني كما 
أش�ار املؤل�ف اىل تش�كيل اللجن�ة االوملبي�ة االوىل 
عرب االلع�اب االوملبية ع�ن طريق امل�دارس وتمت 
االشارة اىل ان معلمو الربية البدنية عقدوا اجتماع 
ألنتخ�اب لجن�ة اوملبي�ة عراقية يف مقه�ى املربعة 
اسفر عن االنتخاب أكرم فهمي للرئاسة كما شهد 
ه�ذا الفصل باق�ة من ش�هداء الوط�ن والرياضة 
أمثال طارق محمد و بشار رشيد وغريهم والكثري 

م�ن االح�داث التي أهمل�ت ولم تأخ�ذ طريقها اىل 
الن�رش واملتابع�ة أما الفص�ل الثاني ف�كان حافالً 
بالفك�ر الري�ايض رغ�م أن�ه كان يف بدايت�ه فك�ر 
الهواي�ة باالضافة اىل ان املؤلف ناق�ش الكثري من 
املصطلحات كالربية والديمقراطية والسراتيجية 
وأكد عىل ان ديمقراطية الرياضة بشكل عام كانت 
ته�دف اىل نرش الوع�ي الثقايف وتأصيل�ه وأنتخاب 
املناس�ب  الش�خص  املس�ؤول ووض�ع  وأختي�ار 
يف امل�كان املناس�ب وتب�ادل املس�ؤوليات يف قيادة 

الهيئات.
وم�ا تجدر االش�ارة الي�ه ان املؤلف أهت�م بعملية 
النقد واالع�الم الريايض ودورهم�ا حيث أكد عىل 
دور االعالم الريايض يف التعبري وتحليل الس�لبيات 
وااليجابي�ات واالبداع�ات وبتج�رد وغريه�ا م�ن 
املواضيع التي س�نواصل نرشه�ا يف العدد القادم 

والله املوفق.

تأليف الالعب الدولي السابق
كاظم عبود جبر

عرض وتحليل/ محي دواي التميمي

عرض تاريخي ومواضيع مختارة

ع�ىل الرغم من بق�اء جولتني فقط ع�ىل انتهاء ال�دور التمهيدي األول 
للدوري العراقي املمتاز بكرة القدم للموس�م الح�ايل 2015-2014، اال 
أن أي فريق من الفرق ال 6 االوىل من املجموعة االوىل لم يضمن إىل اآلن 

انتقاله رسميا لالدوار النهائية بالدوري.
فمتصدر املجموعة نادي القوة الجوية ووصفيه وغريمه نادي الزوراء 
يملكان 29 نقطة، بينما يملك صاحب املركز الثالث نادي نفط الجنوب 
من محافظة البرصة 26 نقطة وصاحب املركز ال4 نادي نفط الوسط 
من النجف برصيد 25  نقطة يف حني يأتي نادي الكرخ خامسا وبجعبته 
24  نقط�ة، بينما يحتل ن�ادي اربيل املركز ال6 جامع�ا 21 نقطة لكن 

لديه مباراة مؤجلة.
اذن كل االحتم�االت ما زال�ت واردة الحدوث خ�الل الجولتني املتبقتني 
بشأن انتقال الفرق ال 4 االوىل اىل االدوار الختامية من الدوري للموسم 
الحايل عىل الرغم من أن اندية الجوية والزوراء ونفط الجنوب ضمت اىل 
حد كبري االنتقال اىل التصفيات النهائية بحكم نوعية املباريات املتبقية 
وحصيل�ة النقاط، يف حني تتصارع اندية نفط الوس�ط والكرخ واربيل 

عىل البطاقة الوحيدة املتبقية".
يذكر أن االتحاد العراقي لكرة القدم حدد انتقال 8 فرق من املجموعتني 
االوىل والثاني�ة لخ�وض غم�ار التصفي�ات النهائي�ة لل�دوري العراقي 
وبواق�ع 4 فرق من كل مجموعة، حيث س�يتم تقس�يم الفرق ال 8 اىل 
مجموعت�ني تلعب بطريق�ة الدوري ملرحل�ة واح�دة يف ارض محايدة، 
والفريق االول من كل مجموعة يخوضان املباراة النهائية للدوري بينما 

يلتقي الوصيفان لتحديد صاحب املركز ال 3 وال 4.

أزي�ح الثالثاء الس�تار عن لوح�ة جداري�ة لالع�ب األوروغوياني لويس 
س�واريز نجم برش�لونة الحايل داخل إحدى امل�دارس بمدينة مونتفيديو 
عاصمة أوروغواي، التي أتم فيها النجم الكروي الكبري تعليمه األسايس. 
وتبلغ مساحة العمل الفني 19 مرا مربعا ويغطي 
جزءا كبريا م�ن الحوائط الخلفية ملبنى املدرس�ة 
الواق�ع عىل بع�د 10 دقائ�ق من مرك�ز املدينة. 
ويظه�ر س�واريز يف اللوح�ة مبتس�ما رافعا 
بتس�جيل  محتف�ال  يدي�ه 
أحد األهداف يف مرمى 
اإلنجلي�زي  املنتخ�ب 
موندي�ال  خ�الل 

الربازيل العام 2014.
وقالت املعلمة ش�رييل سوتو التي كانت 
ترشف ع�ىل س�واريز يف الص�ف الثاني 
االبتدائ�ي الع�ام 1995، يف ترصيح�ات 
لوس�ائل اإلعالم املحلي�ة يف أوروغواي: 
وظريف�ا  محبوب�ا  طف�ال  كان  "لق�د 
وزميال رائعا". وأش�ارت املعلمة سوتو 
إىل أن: "جميع أطفال املدرسة يشعرون 
بالسعادة اآلن عند دخولهم إىل هذا املبنى 
بعد أن تم تزينه بصورة أحد أهم الالعبني 
يف لعبة كرة القدم يف أوروغواي". وتعترب 
الجداري�ة م�ن أعم�ال الفن�ان الربازييل 
باول�و كونس�ينتينو ال�ذي ق�ام بعم�ل 
جدارية أخ�رى يف الربازيل تكريما لالعب 

نيمار، زميل سواريز يف برشلونة.

الغموض يكتنف املجموعة االوىل
من الدوري املمتاز

ازاحة الستار عن لوحة جدارية لسواريز 
يف مدرسة بمونتفيديو
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بليند: يمكننا املنافسة عىل لقب الدوري

مدرب مصايف الوسط: سنقاتل للبقاء يف املمتاز

يعتقد دايل بليند العب مانشسر يونايتد، بأن ناديه يمكنه املنافسة بقوة عىل لقب الدوري 
اإلنجليزي املمتاز، خالل منافس�ات املوسم الجديد. دايل بليند رصح لوسائل اإلعالم قائالً: 
"ه�ل يمكنن�ا الفوز بلقب الدوري العام املقبل؟ مانشس�ر يونايتد دائم�اً ما ينافس عىل 
اللقب، لذا اإلجابة س�تكون س�هلة عىل ذلك الس�ؤال." وأضاف: "نحن تطورنا كثرياً، وما 
زلن�ا نتطور بطبيعة الحال، نحن فريق واحد، وذلك يشء هام للغاية، علينا مواصلة األداء 
الجيد، والركيز ع�ىل أن كل مباراة مقبلة هي نهائي." وأنهى حديثه قائالً: "عندما تفوز 
بمب�اراة ديرب�ي، فذلك يعد إنجازا خاصا ويعطيك ش�عورا رائعا، بالطب�ع األندية األخرى 
ش�اهدت تلك املباراة، ولكن علينا نحن مشاهدة أنفس�نا، والركيز عىل مبارياتنا املقبلة، 

وبعد ذلك نرى ما ستنتهي عليه األمور، علينا الوثوق بأنفسنا."

أكد مدرب نادي مصايف الوسط همام صالح ان الفريق 
سيقاتل حتى الرمق االخري من اجل البقاء يف الدوري 

العراقي املمتاز بكرة القدم.
 وقال صالح: "لقد تبقت لنا مباراتان فقط وينبغي 
لن�ا الف�وز فيهما اذا م�ا اردنا ابعاد ش�بح الهبوط 

عن الفري�ق، يف انتظار اي تعثر ملنافس�نا فريق الكهرباء 
الذي يتفوق علينا بمركز واحد ونقطتني وبحوزته مباراة 

مؤجلة." 
واشار صالح اىل ان "ال يشء مستحيل يف كرة القدم ويجب 
ان يخ�وض الالعب�ون املبارات�ني وكانهما حي�اة او موت 
بغي�ة االبقاء عىل الفريق ضمن الرقعة الجغرافية للدوري 

املمتاز العراقي."
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امليزان

رقم قيايس إلنبعاثات الكربون

فرنسا حتاكم نابليون

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن متوسط عمر رمش العني الواحد 
يقارب 150 يوماً علماً أّن رموش عني االنسان 

تتجدّد دائماً.
ه�ل تعل�م أّن أّول م�ن صنع الّص�اروخ هي 

أملانيا.
ه�ل تعل�م أّن القدس تّم احتالله�ا عىل مدى 

الّتاريخ 24 مرّة.
هل تعلم أّن طبيب أسنان قام باخرتاع الكريّس 

الكهربائّي الذي ُيستخدم يف اإلعدام.
هل تعلم أّن دموع اإلنسان عند بكائه تحتوي 

عىل مواد مسّكنة لأللم يفرزها املخ.
ه�ل تعل�م أّن القف�ص الّصدري لإلنس��ان 
عند اّتحاده يش�ّكل كلم�ة ) ال إل�ه إاّل الله ( 

باألضلع.
هل تعل�م أّن أطول سلس�لة جبلّي�ة تقع يف 

املحيط األطليس.
ه�ل تعلم أّن عبد الله بن جح�ش أّول أمري يف 

اإلسالم.

أظهرت إحص��اءات حكوم��ية يف الي��ابان، 
الكرب�ون  انب��عاث�ات  زي�ادة  االول،  أم�س 
الي��ابانية املس���ببة لظاه�رة االح��تباس 
الحراري، مسجلة ثاني أعىل رقم قيايس العام 
املايض، ما يعكس زيادة يف الطاقة املس�تمدة 
م�ن إحراق الفحم بعد إغ�الق محطات إنتاج 
الطاق�ة الذري�ة يف البالد ألجل غري مس�مى.  
وأش�ارت بيانات وزارة البيئة اليابانية إىل أن 
االنبعاثات ارتفعت بنسبة 1.2 يف املئة، أي إىل 
1.408 مليار طن مرتي من غاز ثاني أوكسيد 
الكربون عن العام السابق، وتم إغالق جميع 

محط�ات الطاقة النووي�ة يف اليابان وعددها 
48 محطة منذ أيلول 2013، وس�ط فحوص 
أمان وسالمة مش�ددة جرت يف أعقاب زلزال 
أدت   2011 الع�ام  يف  )تس�ونامي(  وأم�واج 
إىل تدم�ري محط�ة »فوكوش�يما« النووية إىل 
الش�مال الرشقي من طوكيو آن�ذاك. وكانت 
محطات الطاقة النووية تمثل 26 يف املئة من 
إجمايل القدرة الكهربائي�ة املولدة يف اليابان، 
وأدى فقدانه�ا إىل إجب�ار البالد عىل اس�ترياد 
الغ�از الطبيعي والفح�م، األمر الذي أس�هم 

بدوره يف مضاعفة االنبعاثات الغازية.

مهنيا:ك�ن قوي�ا اليوم وال تستس�لم 
وتخضع فالحظ يقف اىل جانبك

عاطفي�ا: الحبي�ب ال يش�عر باألمان 
مع�ك علي�ك أن تج�د طريقه تش�عر 

باألمان.

مهنيا:تتلقى اليوم العديد من العروض 
املغري�ة الت�ى تجعل�ك تعي�د النظر يف 
وضعك بالعم�ل عاطفيا:تعرف أنك ال 
تس�تطيع العيش وحدك دون الحبيب 

فال تكابر.

ال�ذى  مهنيا:لتحص�ل ع�ىل املنص�ب 
تتمناه عليك أن تبذل املزيد من الجهد

عاطفيا:ل�ن تجد ش�خص يحبك أكثر 
من الرشيك فعد له.

مهنيا:الكثري من التحديات و العقبات 
قد تواجهك يف الفرتة املقبلة كن حذرا

عاطفي�ا: ال تتكرب عىل م�ن تحد وكن 
قنوعا.

مهنيا:تضع الي�وم املزيد من األهداف 
نصب عينيك وتح�اول أن تركز عليها 

وإنجازها
عاطفي�ا: علي�ك أن تتن�ازل قليال عن 
كربيائك لتنجح عالقتك مع من تحب.

املبدع�ة  األف�كار  مهنيا:الكث�ري م�ن 
تنطل�ق به�ا الي�وم مما يث�ري إعجاب 

رؤسائك
عاطفيا: تعلم أنك ال تستطيع أن تغري 

من طباع الحبيب فتقبله كما هو.

و  الي�وم  الحرك�ة  كث�ري  مهنيا:أن�ت 
النش�اط فمعظم أعمالك اليوم ترتكز 

خارج املكتب
اىل األم�ور  عاطفي�ا:ال تنظ�ر فق�ط 

السلبية لدى الحبيب.

مهني�ا:إدرس خطواتك جي�دا قبل أن 
تقدم عىل أية خطوة غريمحسوبة

عاطفيا:علي�ك أن تتعلم أنك والحبيب 
واحد وال توجد أرسار بينكما.

مهني�ا: ال تطم�ع وتعل�م كيف تصعد 
سلم النجاح خطوة بخطوة

عاطفي�ا: بدأت تضج�ر من ترصفات 
الحبيب الغري مبالية.

مهنيا:تفك�ر جدي�ا يف تغي�ري نش�اط 
عملك لتحاول تحسني ظروفك

عاطفيا:ال تخفي األرسار عن الحبيب 
فهو قادر عىل كشفها.

مهنيا:يع�رض علي�ك الي�وم مرشوع 
تشكك يف مصداقيته

عاطفيا:تشعر أن عالقتك مع الحبيب 
أصبحت اقوى من قبل.

مهني�ا:ال تفرض ع�ىل اآلخري�ن رأيك 
مادمت ال تمتلك الحجج املقنعة

عاطفيا:تحت�اج اىل فرتة من الهدوء و 
البعد عن الحبيب

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – أول من دعى نفس�ه فيلسوفاً 
– 2 رّحالة ش�هري سافر إىل الصني 
يف رحلة أس�تغرقت 24 عاماً – 3 – 
أحد الوالدين – عالم طب وكيميائي 
عربي – 4 – عكسها كاتب – بسط 
– 5 – أعب�اؤك وواجبات�ك – مدينة 

يف س�ويرسا – 6- عك�س بحري – 
الكأل – 7 – حاكم�ة عربية قديمة 
– نص�ف رومل – 8 – تفس�ريية – 
حراس الك�روم – 9 – أحد األقارب 

– سئم .

عامودي�اً : 1 – جب�ل لبنان�ي -  2 
– أغني�ة ألم كلثوم – 3 – عكس�ها 
ب�ايل الثي�اب – عكس�ها م�رض – 
4 – أفاض�ل – فق�رة – 5 – أح�د 
املستحيالت – عكسها أغنية لفريد 

األطرش – 6 – عكسها يزيد عىل – 
معات�ب – 7 – حكى – نصف أعلم 
– ب�ان – 8 – عالم لغ�وي ونحوي 
عربي قديم – 9 – عالم وفيلس�وف 

أسوجي .

سـودوكـو

املقادير
2 كوب دقيق

كوب شوكوالته خام مذابة
كوب حبيبات الشوكوالت
4/1 كوب بودرة الكاكاو

2 ملعقة صغرية بيكنج باودر
4/1 كوب سكر

2/1 كوب سكر بنى
أصبع زبدة

بيضة
ملعقة صغرية فانيليا

3/1 كوب حليب
رشة ملح

طريقة تحضري كوكيز الشوكوال
1. يف وع�اء، يخل�ط الدقي�ق م�ع بودره 

الكاكاو، البيكنج باودر وامللح.
2. يف الخ�الط، يخل�ط نوعي الس�كر مع 
الزب�دة جيداً، تض�اف الفانيلي�ا والبيض 
ويخلط ثم يضاف خليط الدقيق بالتبادل 
مع الحليب ثم توضع الشوكوالتة املذوبه 

ويخلط ليمتزج الخليط.
3. يفرغ الخليط يف وعاء، تضاف شكوالته 

هريشيز ويخلط بامللعقة.
4. بإس�تعمال ملعقة يغ�رف من الخليط 
ويوض�ع يف صيني�ة بش�كل متباع�د عن 

بعض.
5.  تدخل صيني�ة الكوكيز الفرن ملدة 10 

دقائق ثم تخرج، ترتك لتربد ثم تقدم.

كوكيز الشوكوال

فوائد الكمثرىمعلومات  عامة
فوائد الكمثرى ملرىض السكر

بالرغ�م م�ن ان الكمث�رى تحتوى عىل نس�بة جيدة 
من الس�كر اال انه�ا من اكث�ر االغذية التى تس�اعد 
عىل ضبط نسبة الس�كر ىف الدم كما انها ايضا تقلل 
نسبة امتصاص الكوليسرتول حيث اثبتت الدراسات 
ان الكمث�رى من افض�ل الفواكه لتقلي�ل امتصاص 
الكوليسرتول ويجب التفرقة بني تقليل الكوليسرتول 
ىف الجس�م مث�ل االوميجا 3 واالس�ماك عموما وبني 
فائدة الكمثرى التى التس�مح لالمعاء اال بامتصاص 
كمية صغرية من الكوليس�رتول املوجودة ىف الطعام 

وهو ما يعترب من افضل فوائد الكمثرى.
فوائد الكمثرى للحامل

ايضا من فوائد الكمثرى وبس�بب احت�واء الكمثرى 

عىل الكثري من الفيتامينات واملعادن االساسية والتى 
تحتاجه�ا الحامل تعت�رب فاكهة الكمث�رى من اكثر 
الفواكه التى تحتاجها الحامل خصوصا ىف الش�هور 
االوىل . يجب ان تق�را فوائد الفراولة ) ملكة الفواكه 
(.كم�ا علمن�ا ان فاكه�ة الكمثرى غني�ة بفيتامني 
ج وبم�ا ان الحام�ل تحتاج عىل االق�ل لضعفني تلك 
النسبة يوميا من فيتامني ج فيكفى ان تتناول املرأة 
الحام�ل ثمرت�ني كمثرى يومي�ا للحص�ول عىل تلك 
النس�بة ولكن يجب الحذر اذا كنتى عىل نظام غذائى 
للتخسيس حيث تحتوى الكمثرى عىل نسبة ال بأس 

بها من السكر.

س�تقام يف فرنس�ا ي�وم 21 ماي�و/ أي�ار 
محاكم�ة نابلي�ون بونابرت ) بع�د املوت(، 
وذل�ك بعد أن دع�ت إىل ذل�ك منظمة تدعى 

»اتحاد املناظرات الفرنسية«.
وق�ال ناط�ق باس�م املنظم�ة إن نابلي�ون 
بونابرت سيكون يف صدارة اهتمام املحكمة 
الت�ي س�تنظر يف قضيت�ه بمناس�بة ذكرى 
مرور 200 عام عىل دحر »الجيش الفرنيس 

العظيم« يف معركة واترلو.
وأع�اد الناط�ق إىل األذه�ان أن االمرباط�ور 
املخل�وع نفي عام 1815 إىل جزيرة س�انت 

هيالن�ة دون أن يمن�ح الح�ق بالدف�اع عن 
نفسه يف مرافعات قضائية مفتوحة.

وس�يتطلب النزال القادم ب�ني االدعاء العام 
واملحام�اة إظه�ار فصاحة قانوني�ة بالغة 
انتق�اء  اآلن  الجانبني.ويج�ري  كال  م�ن 
املدع�ني واملحام�ني م�ن خالل مس�ابقات 
علني�ة تقيمه�ا جامعة الس�وربون ومعهد 
العلوم السياس�ية ومدرس�ة التجارة العليا 
يف فرنسا. كما يجري اختيار هيئة املحلفني 
التي يفرتض أن ينضم إليها بعض املشاهري 

الفرنسيني.

حوت يظهر بعد 200 عام
نفق حوت من ن�وع نادر آخر مرة 
ظه�ر فيه�ا من�ذ 200 ع�ام وجد 
ع�ىل الس�احل الغرب�ي األس�رتاىل 
منذ ش�هر والذي يعط�ى الفرصة 
للعلماء ملعرفة املزيد عن الثدييات، 
تم إكتش�اف هذا الح�وت وهو من 
نوع أومورا عىل بعد من ش�اطىء 
اكس�موث ىف الش�مال الغرب�ي من 
مدين�ة كيب.وتعد هذه ه�ى املرة 
األويل لرؤية هذه النوع من الحيتان 
م�ن  وكان  أس�رتاليا،  ىف  والثاني�ة 
الصع�ب تحديد جن�س هذا الحوت 
ال�ذي يبل�غ طول�ه قراب�ة 6 أمتار 

وع�ن الطريق الحم�ض النووى تم 
تحدي�د الن�وع وه�و انث�ى لحوت 
األومورا . وعادة مايتم العثور عىل 
هذه الحيتان ىف املياه اإلندونيسية 
والفليبين�ة وبحر الياب�ان، وتتميز 
حيتان األومورا بجسم أنيق والعديد 
حي�ث  هيكله�ا  ىف  املمي�زات  م�ن 
تحتوى ع�ىل 53 م�ن الفقرات و4 
أعداد ع�ىل كل زعنفة صدرية. وقد 
تم دفن الحوت وس�يتم إس�رتداده 
بعد سنوات ىف صورة هيكل عظمى 
ملزي�د م�ن البح�ث العلم�ى وربما 

عرصه ىف املتاحف.

 رسى داوود سلامن 

هناك بعض العوامل واملسببات التي ترسع من 
إصابة الجلد بالش�يخوخة املبكرة كاالنفعاالت 
العاطفي�ة واالضطراب�ات النفس�ية  الن حياة 
االنسان يف تقلب مستمر وتغري دائم فال تميض 
الحياة عىل وترية واحدة فاإلنسان يشعر بالحب 
احيانا، وبالك�ره احيانا ،ويش�عر بالطمأنينه 
احيانا، وبالخ�وف والذعر احيان�ا.  اننا نعيش 
انفعاالت متعددة منها قوي كالصاعقة ينفجر 
فجأة دون س�ابق انذار وبعضه�ا يبدأ غامضا 
ثم يتضخم ويتش�عب، فاالنفعال له قيمة كبري 
يف تفاعالتنا االجتماعي�ه ودورا كبريا يف حياتنا 
وتعاملن�ا مع االخري�ن اذا كان الالنفعال اثارة 

االيجابي�ة ل�ه ايضا اث�ارة الس�لبيه حيث اكدو 
اطب�اء امريكي�ني ان الحاله النفس�يه تنعكس 
ع�ي الب�رشة وان املتاع�ب النفس�ية والهموم 
تظه�ر عي وجه االنس�ان والن برشة املرأة ارق 
وأكثر حساس�ية ف�ان التجاعيد تج�د طريقها 
اليه�ا برسعة اكث�ر. ويحاول االطب�اء توضيح 
العالقة بني االنفعاالت العاطفية والجلد خاصة 
البرشة فيقول البعض انه عند تعرض االنسان 
ملوقف لم يتوقعه او مفاجئ فان شعريات الدم 
يف الوجه تتمدد وتس�توعب كمية اكثر من الدم 
فتب�دو اكثر احم�رارا. تأث�ري الحالة النفس�ية 
عي الجلد ال تفيد معه مس�تحرضات التجميل 
واألفضل ان يعالج االنس�ان مش�اكله ويتفهم 
املواق�ف ويواجه املتاعب بص�در رحب لتفادي 

مضاعفات جلدية محتمل�ة الوقاية دائماً خري 
من العالج، ويمكن تأخري ظهور الشيخوخة عىل 
الب�رشة من خالل تجنب االنفع�االت العاطفية 
واالضطرابات النفسية الشديدة، والحفاظ عىل 
اله�دوء النفيس الداخ�ي والخارجي، باإلضافة 
إىل تجن�ب التعرض ألش�عة الش�مس خاصة يف 
ف�رتة الظه�رية.  ان تج�اوز الصدمات بش�كل 
إيجاب�ي مطلوب دائم�اً ..ويحتاج اإلنس�ان إىل 
الدعم النف�يس واملعنوي وإعادة ترتيب أفكاره 
وانفعاالته وعواطف�ه إضافة للتعبري عن آالمه 
وجروحه وغضب�ه وحزنه ملدة تطول أو تقرص 
إىل أن يتم تجاوز الصدمة بنس�بة كافية تؤهله 
لالستمرار يف حياته بشكل فعال وفتح صفحة 

جديدة مع نفسه واآلخرين والحياة.

االنفعاالت من اسباب الشيخوخة



16
ص�ف�ح���ة

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخيـرة
العدد )949( 

  اخلميس 16 نيسان  2015  

07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

العراقـي
تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

07901463050لالشرتاك واإلعالن 
البريد االلكتروني : 07801969233tahaa.iraq@yahoo.comهاتف رئاسة التحرير

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

تسعرية أم عقوبة مجاعية ؟!
ات امض���اء

عبد الرضا الساعدي

ء ح���رة  را ا

أن األفكارُتصب�ح ال قيم�ة له�ا وال أهمية؛ م�ا دامت حبيس�ة يف عقولنا 
ونفوس�نا، وال نب�ادر بإظهاره�ا والب�وح بها، وم�ن املمك�ن أن تحرك هذه 
املبادرات ردود أفعال السياس�يني، وتصحح األخط�اء التي تلج بقصٍد أودون 
قصد.  ك�م من أفكار عظيمة ورائعة ماتت وإنتهت؛ بس�بب أن أصحابها لم 
يتمكن�وا م�ن إظهاره�ا ونرشها وإعالنها, وكم من أفكار بس�يطة وس�هلة 
كان�ت ذات أثر كبري يف تغيري الواقع. قد ال َيختلف إثنان عىل تس�مية األنبارب� 
»الصام�دة«؛ فهذه املحافظة عانت م�ا عانت يف عصوٍر خلت، وجاهد وقارع 
بع�ض أبنائها النظام الدكتاتوري البائد، الذي س�طر جرائم بحق اإلنس�انية 
والشعب العراقي بأجمعه. أطلق رئيس املجلس األعىل اإلسالمي عمارالحكيم 
منذ ما ُيقارب العام مبادرة ُسميت ب� »أنبارنا الصامدة« التي تضمنت حلوالً 
جذري�ة ملعاناة أبناء هذه املحافظة، الذين إبتلوا بإنحراف بعض املحس�وبني 
ع�ىل ه�ذه املحافظ�ة، ممن كان�وا ينتم�ون إىل األجه�زة األمني�ة الصدامية 
الفاش�ية، ولو ُطبقت ه�ذه املبادرة ببنودها لكانت األوض�اع األمنية تختلف 
جذري�اً مقارنًة بما عليه اآلن.تقع األنبارغرب الع�راق، وتعد أكرب محافظات 
الع�راق مس�احًة؛ تبلغ مس�احتها 138،500 ك�م مربع، ويبل�غ إجمايل عدد 
سكانها مليون و900 ألف نسمة، يحدها من الشمال محافظتي صالح الدين 
و نين�وى و من الش�مال الغرب�ي الجمهورية العربية الس�ورية و من الغرب 
األردن و م�ن الرشق محافظة بغداد ومن الجنوب اململكة العربية الس�عودية 
و م�ن الجن�وب الرشق�ي محافظتي كرب�الء والنجف. تضم األنب�ار نحو 53 
تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي باإلضافة إىل الثروات املعدنية العديدة 
كالذهب والفوسفات والحديد واليورانيوم والكربيت والفضة. يف الثمانينيات 
أكتشف احتياطي ضخم من النفط الخام والغاز، يف )حقل عكاز( يف  الصحراء 
الغربي�ة جن�وب مدينة القائ�م، ويف عام 2001م اكتش�فت منطق�ة نفطية 
جدي�دة يف صحراء األنبار، ويتوقع خرباء النفط إمكانية وجود ما قد يصل إىل 
300 ملي�ار برمي�ل من النفط الخام يف صحراء األنبار، ويعتقد أن هذا س�بب 
مح�اوالت القوات األمريكية الس�يطرة عىل منطقة األنب�ار دون غريها طيلة 

السنوات الخمس املاضية.

اثير الشرع

إذا صّحت املعلومات الواردة عن التس�عرية الجدي�دة لخدمات الكهرباء ، 
فنق�ول اآلت�ي وبإيجاز ش�ديد : أوال .. م�ا أنفق عىل الكهرب�اء ولحد اآلن من 
ملي�ارات خرافية ، من ش�أنه _ وبدون مبالغ�ة _ أن يبني بلدا كامال من دون 
نقص يف بنيته التحتية والفوقية ! .. وليس تأسيس محطات كهرباء لوحدها 
..ثانيا .. توقيت هذا االرتفاع املخيف بالتس�عرية ، يعترب توقيتا س�يئا للغاية 
_ برصف النظر عن حالة التقش�ف الذي يمر به البلد ، ألن الشعب يمر بحالة 
ح�رب ومواجهة حقيقية ضد اإلره�اب وداعش املجرم ، ويق�دم فيها مئات 
الضحايا والش�هداء يوميا ، فأي مكافأة هذه تقدمها الحكومة لهذا الش�عب 
املضّحي ؟! .. وثالثا .. ليس من اإلنصاف بمكان أن يدفع هذا الشعب املضّحي 
رضيبة فساد حكومي كبري ، ال ذنب له فيها ، لتنهال عليه قرارات غري صائبة 
تبح�ث ع�ن تعويض غري واقعي من خالل خدمة هي من مس�ؤوليات الدولة 
، وه�ي جزء من حقوق الن�اس الذين حرموا منها بش�كل غري طبيعي طيلة 
س�نوات طويلة معتمة وجافة كجفاف الصحراء .. انخفاض أس�عار النفط 
وضعف املوازنة حاليا والس�يولة املالية ال يربر بأي ش�كل من األش�كال هذه 
اإلجراءات غري الحكيمة التي تدل عىل غياب املعالجات العلمية واإلنسانية _يف 
آن مع�ا_ من قب�ل أصحاب ذوي الش�أن ، وليس من الح�ق يف يشء أن يرمى 
ع�ىل كاهل الش�عب املتعب هذا الثقل اليومي ، بينما السياس�يون يعيش�ون 
حياة مرتفة بال مش�اركة ملعاناتهم ، وكان األوىل أن يخففوا من هذه املعاناة 
ب�دال من زياداته�ا ، وكأننا مطية أخطائهم التي ندف�ع ثمنها يوميا ، أو كأن 
السياس�يني ال يجيدون قراءة الواقع بشكله التفصييل والواقعي ، ويعيشون 
يف كوك�ب آخ�ر بعيدا عن الن�اس املتلهفني ملن ينصفه�م يف كل يشء .. ولهذا 
كل�ه .. نطال�ب بإعادة النظر بكل رقم أو ح�رف أو خطوة ومن أجل مصلحة 
املواطن .. املواطن أوال وأخريا  .. والحكومات الحكيمة هي التي تراعي شعبها 
ومواطنيها أوال وليس جيوبها .. بعكس ذلك تصبح إجراءاتها وكأنها عقوبة 
جماعية لدماء تنزف ، وهذا ما ال نتوقعه أو نتمناه من حكومة جديدة جاءت 

من رحم الشعب نفسه الذي يرتقب ما يستحقه ..
فهل هذا ما يستحقه فعال

أن�ب�ارن�ا ال�ص�ام�دة 

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي
 وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية

الوطنية للتأمني ترد عىل متقاعدي الصناعات اجللدية: 
رشكتكم ل�م جتدد عقد التأمني

بعد أن نشرت »               « قضيتهم للرأي العام               تتــضـــامــــــن مــع االبــطــال

           بغداد / المستقبل العراقي

رّدت الرشك�ة الوطني�ة للتأمني، 
أمس األربع�اء، عىل تقري�ر نرشته 
يخ�ّص  العراق�ي«  »املس�تقبل 
عق�ود تأم�ني متقاع�دي الرشك�ة 
العاّم�ة للصناع�ات الجلدية، بعدم 
مس�ؤوليتها ع�ن ضي�اع الحق�وق 

املالية للمتقاعني.
الع�دد  ذي  ال�رد،  كت�اب  وق�ال 
 2015/4/15 وامل�ؤرخ   5813/6
أنه »إش�ارة إىل ما نرش يف جريدتكم 
املص�ادف  الثالث�اء  لي�وم  املوق�رة 
أن  إىل  التنوي�ه  ن�ود   2015/4/14

عق�د التأم�ني امل�ربم م�ع الرشكة 
العامة للصناعات الجلدية هو عقد 
س�نوي يتم تجدي�ده باالتفاق بني 

الطرفني«.
وأشار الكتاب إىل أنه »وقد قامت 
رشكتن�ا بمفاتحة الرشك�ة العامة 
للصناع�ات الجلدي�ة ح�ول تجديد 
لنفاذه�ا بموجب  التأم�ني  وثيق�ة 
 8793/1899/21 املرق�م  كتابن�ا 
يف 2014/6/24 وق�د ت�م اإلجاب�ة 
م�ن قب�ل الش�������ركة العام�ة 
للصناع�ات الجلدي�ة باالعتذار عن 
التجديد لعدم توفر السيولة النقدية 
بموج�ب كت���������ابه�م املرقم 

6167 يف 2014/10/22«.
للمراس�الت،  وأوضح�ت، وفق�اً 
فإن�ه »يعت�رب موظف�ي الرشك�رة 
املذك�ورة غ�ري مش�مولني بغط�اء 

التأمني«.
تن�رش  للش�فافية،  ودعم�اً 
العراق�ي« رّد الرشك�ة  »املس�تقبل 
الوطنية للتأمني، مع الوثائق املرفقة.
يش�ار إىل أن ع�دد م�ن متقاع�دي 
الرشكة العام�ة للصناعات الجلدّية 
العراقي  املس�تقبل  اس�تنجدوا عرب 
بإيصال قضيته�م إىل الحكومة من 
أجل إيجاد حل له�ا، بعد أن ضاعت 

حقوقهم.

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

تعزية                                     تثمن جهود الدكتور امحد محدي عباس 
اتق�دم بخال�ص الع�زاء وكادر مستشفى عبد املجيد حسني

واملواس�اة اىل اهل الش�هيد 
البط�ل ) محمد رحيم جبار 
( الذي استش�هد دفاعا عن 
قاط�ع  يف  الوط�ن  كرام�ة 
الكرم�ة ، س�ائال امل�وىل عز 
فس�يح  يس�كنه  ان  وج�ل 

ج�ن�ات�ه وان ي�ل�ه�م�ه�م الص�ب�ر والس�ل�وان
انا لله وانا اليه راجعون

صادق الطائي

كل ي�وم يثبت العراقيون انهم اهل الطيبة واالخالق الفاضلة رغم 
كل الظروف القاه�رة  التي تمر عليهم وها هو الدكتور احمد حمدي 
عباس املقيم يف  مستشفى عبد املجيد حسني بالكرادة الرشقية يؤكد 
انه مثال حي ورائع عىل االخالص يف اداء الواجب والتعامل االنس�اني 
املميز مع املرىض وهذا دين كل اطباء مستش�فى عبد املجيد وكادره 

التمرييض واالداري والخدمي ..
لذا اتقدم بوافر الشكر والتقدير  لهم متمنيا لهم املوفقية والنجاح 

علي الدراجييف عملهم خدمة للعراق وشعبه الكريم.
رئ���ي��س م��ج��ل��س االدارة


