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    المستقبل العراقي / خاص

حذرت مصادر نيابية من تشريع قانون جرائم 
المعلوماتي�ة المثير للجدل بصيغت�ه الحالية، وفي 
الوقت الذي وصفت القانون بأنه المس�مار االخير 
بنع�ش الديموقراطية في العراق, اش�ارت الى انه 
سيكون بمثابة السيف المسلط على رقاب نحو 13 
مليون عراقي يس�تخدمون )االنترنت(، فضالً عن 

وسائل االعالم التي تعتمد كلياً على العالم الرقمي. 
وبينما اكدت لجنة حقوق االنس�ان النيابية وجود 
مس�اع حقيقة إلقرار القانون خ�الل افترة القليلة 
المقبلة, وعدت بتعديل المسودة التي تمت قراءتها 

في مجلس النواب في.
ول�م تنك�ر اللجن�ة النيابي�ة وج�ود خالف�ات 
كبيرة حول القانون كون�ه يحتوي على بنود تقيد 
الحريات وال تنس�جم مع الوض�ع العراقي الجديد, 

ملوحة انه س�يتضمن عقوبات مش�ددة وصارمة 
على مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي الذين 

يتناقلون معلومات تمس امن الدولة .
وبحس�ب مصادر مطلعة, فان »أكثر من عشر 
مواد في مشروع القانون تضمنت فرض عقوبات 
قاس�ية عل�ى المخالفي�ن، تراوح�ت بي�ن الحبس 

المؤبد وفرض الغرامات الثقيلة«.
وقال�ت المص�ادر ل�«المس�تقبل العراقي«, ان 

»البرلمان يسعى إلقرار قانون جرائم المعلوماتية 
االس�وء من حي�ث الصياغ�ة واإلع�داد«, مضيفة 
ان القان�ون عاد مج�دداً الى الواجه�ة بعد ان تمت 

قراءته قراءة اولى مستعجلة في البرلمان.
»القان�ون  ان  ال�ى  الم���ص�ادر  ولفت����ت 
بصيغته الحالية سيكون المسمار االخير في نعش 
الديمقراطية العراقية, ألن�ه بمثابة قمع للحريات 
وتقييدها وفرض غرامات وعقوبات صارمة على 

مستخدمي االنترنت افرادا ومؤسسات«.
 واعتب�رت المصادر, القان�ون المطروح حاليا 
ف�ي البرلمان, األس�وأ على االطالق ف�ي المنطقة 
كون�ه ال يتالئ�م م�ع وض�ع الع�راق الجدي�د النه 
س�يكون بمثابة الس�يف المس�لط على رقاب اكثر 
من 13 مليون عراقي يس�تخدم االنترنت فضال عن 
وس�ائل االعالم التي باتت تعتمد اعتمادا كليا على 
االنترنت والعال�م الرقمي.ودعت المصادر مجلس 

النواب الى إعادة النظر في هكذا تش�ريع من خالل 
عرضه للنق�اش العام واالس�تعانة بخبرات دولية 
لصياغ�ة مس�ودة مثلى تك�ون ضامن�ة للحريات 
وليس�ت مقي�دة لها«.ويواجه القان�ون تحفظات 
وخالف�ات سياس�ية بين اللج�ان النيابي�ة، ومنها 
حول مص�در المعلومات وعملي�ة ادارتها وغيرها 

من المواد المهمة بالقانون.
                            التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة ش�ؤون اإليزيديي�ن بإقليم كردس�تان، امس 
الثالث�اء، ع�ن إنق�اذ 41 مختطفا إيزيدي�ا بعد هربه�م من قبضة 
تنظيم »داعش« غربي نينوى، فيما حذر ناش�ط إيزيدي من وقوع 
عملي�ة قت�ل جماعية بح�ق إيزيديين محتجزين ل�دى التنظيم في 
قضاء تلعفر.وقال مدير شؤون اإليزيديين خيري بوزاني ، إنه »تم 
إنق�اذ 41 مختطفا إيزيديا بعد هربهم من قبضة مس�لحي داعش 
غرب�ي نين�وى«، موضحا أن »مجوعة المختطفي�ن تتألف من 24 
طفال و10 نساء و7 رجال«. وأضاف بوزاني أن »األشخاص الذين 
تم إنقاذهم هم من أهالي ق�رى كوجو وتلعزير ودهوال اإليزيدية 
التابع�ة لقضاء س�نجار«، مش�يرا إلى أنه »كان لقوات االس�ايش 
دور مه�م بإنق�اذ المختطفين وم�ن ثم نقلهم إل�ى دهوك إلجراء 

الفحوصات الالزمة لهم«.
من جهته، قال رئيس البيت اإليزيدي في كردستان 

مي�رزا حس�ن دناي ف�ي بي�ان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »ارهابيي داعش قاموا 

بمحاص�رة األس�ر اإليزيدية المحتج�زة لديهم 
في أحد أحياء تلعفر وعزل الرجال عن النس�اء 

واألطفال الصغار«.
                                       التفاصيل ص3
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     كتب: رئيس التحرير 

في ظل المتغيرات الكبيرة والمتس�ارعة في منطقة 
الش�رق االوس�ط )األوبام�ي(، ال نس�تغرب اي موق�ف 
يصدر من دولة او ش�خص سواء كان رئيسا لجمهورية 
او مواطن�اً بس�يطاً  ما دامت المب�اديء والقيم في هذه 
االيام س�لعة مباحة تباع في بازارات السياس�ة بأبخس 

االثمان.
باألم�س وردنا اتصال هاتفي  من س�فير العراق في 
جمهوري�ة مصر العربية االخ ضياء الدباس، نقل لنا فيه 
انزعاج الخارجية المصرية من خبر نش�رته المس�تقبل 
العراق�ي في الرابع من نيس�ان الج�اري ، اوضحت فيه 
مواق�ف الرئي�س المصري عب�د الفتاح السيس�ي تجاه 
الجي�ش العراقي والحش�د الش�عبي  وم�ا تضمنته هذه 
المواق�ف م�ن اس�اءة ال�ى قواتن�ا المس�لحة وفصائل 

المقاومة العراقية والحشد الشعبي.
ان االنزعاج المصري حق مش�روع اذا كانت مواقف 
الرئي�س السيس�ي  وتصريحات�ه )مفبرك�ة( م�ن قب�ل 
المس�تقبل العراقي ويمكن للخارجي�ة المصرية ان ترد 
على ما نش�رناه بالطرق المعروفة والس�ياقات المتبعة 
عالمي�ا، الن ح�ق ال�رد مكف�ول قانون�ا ، ولك�ن ان يتم 
االتص�ال بالس�فير العراقي االخ ضياء الدب�اس وابالغه 
ش�فويا انزع�اج الرئاس�ة المصري�ة ووزارة الخارجية 
المصري�ة م�ن الخبر ال�ذي نش�رته المس�تقبل العراقي 
ومطالبته ابالغ رئاسة التحرير باالعتذار وتكذيب الخبر 
، فهذا امر مرفوض تماما وال يتالئم مع س�ياقات العمل 
الدبلوماس�ي او الصحف�ي. ان المس�تقبل العراقي ومنذ 

تأسيسها انتهجت مبدأ المعلومة والخبر الصادقين وفق 
موضوعية ومهنية ش�هد ويش�هد لها كب�ار الصحفيين 
وأس�اتذة االعالم ورجال السياسة  في العراق وخارجه، 
ولنا في ما قاله نقيب الصحافة اللبنانية  الس�ابق ورائد 
الصحاف�ة العربي�ة  محمد بعلبكي خير مث�ال على ذلك ، 
حينم�ا ص�رح بالح�رف الواحد خ�الل اس�تقباله   العام 
الماضي ببيروت لرئيس التحرير »ان المس�تقبل العراقي 
طف�رة نوعية ف�ي الصحافة العربية« ، ه�ذا من الجانب 
المهن�ي، اما في جانب المب�ادئ والمواقف فان الموقف 
الوطني للجريدة وكادرها خط احمر ال يمكن المساومة 
علي�ه او الحياد عنه مهما كانت الظ�روف  والمواجهات 
وصفة من يحاول التش�كيك بقدرات العراق العس�كرية 
واألمنية والسياسية، وهنانسأل االشقاء المصريين، هل 
ان مواقفكم الوطنية )ح�الل( ومواقفنا )حرام (؟ وفي 
هذا السياق ، اذكر الرئاسة المصرية الموقرة والخارجية 
والشعب المصري بموقفهم الوطني تجاه قناة الجزيرة 
التي ارادت االساءة للثورة المصرية والشعب العربي في 
مصر، فقاموا باغ�الق مكاتبها واعتقل�وا كادرها وقال 
القض�اء المصري كلمت�ه الفصل في ادانة س�لوك »قناة 

الجزيرة« وصدور احكام قضائية بحبس مراسليها.
ان العراقيين كش�عب وحكوم�ة وبرلمان وصحافة 
وإع�الم يتطلع�ون  الى عالق�ات متميزة م�ع كل الدول 
العربية ، خاص�ة مع جمهورية مصر العربية التي كانت 
تضطل�ع ب�دور  ري�ادي ف�ي مختل�ف القضاي�ا العربية 
ونتمنى ان يس�تمر وان يتعضد هذا الدور بروح العروبة 
واإلس�الم بعيدا عن الطائفية والمذهبية التي  ال تريد بنا 

اال الفرقة والشتات والزعل.

ملاذا زعل الرئيس املرصي من املستقبل العراقي ؟!!
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ثقافة االستقالة يف العملية السياسية
       التحليل السياسي /غانم عريبي

                        
أكد العبادي في اجتماع مجلس 
الن�واب، ام�س الثالث�اء، ان�ه على 
اس�تعداد للتخل�ي عن منصب�ه اذا 
المدنيي�ن  المواطنيي�ن  يح�ِم  ل�م 
الع�دوان  غائل�ة  م�ن  العراقيي�ن 

الداعشي.
هذه العبارة يجب ان نستعيدها 
الكبي�رة  التحدي�ات  غم�رة  ف�ي 
الت�ي يعيش�ها العراقي�ون، وه�ي 
مختلف�ة، وكن�ا نطمح ألن نش�هد 
قيام مس�ؤول أو اكثر من مسؤول 
عس�كري او مدني تقديم استقالته 
الى رئيس الجمهورية، قبل حدوث 

فضيحة الموصل المدوية.
العب�ادي قّدم انموذجاً باألمس، 
ل�م يفعله�ا اح�د قبل�ه، ألنه�م لم 
يكونوا يتصورون وجود انفس�هم 
والجغرافي�ا  التاري�خ  خ�ارج 
وقناع�ات الناس التي أولتهم الثقة 
وقدمتهم ق�ادة في البلد، والعبادي 
فعلها ألن الش�وط طويل وبحاجة 
ال�ى رج�ال اكف�اء قادري�ن عل�ى 
الكف�اءة  موق�ع  م�ن  االس�تمرار 
السياس�ية والعس�كرية واالدارية 
في احتضان اش�واق الناس وتلبية 
متطلبات المجتمع قبل ان يستمروا 
بالش�رعية االنتخابي�ة كونهم اتوا 

الس�لطة من خالل ائتالف 
يق�ود االغلبي�ة الش�يعية 
التي فق�دت الثقة بالكثير 
من القادة الذين سلموهم 
ل�«داعش« قبل ان يسلموا 
الكبيرة  العراقي�ة  الم�دن 

إليها.
قاله�ا الرئيس العبادي 
في مجلس النواب وفترته 
السياسية تشهد استقراراً 
سياسياً مع الشركاء وفي 
أفض�ل  الن�واب  مجل�س 
عل�ى األقل م�ن الحكومة 
ه�دد  الت�ي  الس�ابق���ة 
رئيسها أكثر من مرة بحل 
البرلمان ألنه لم يس�تجب 
لع�دد من طلبات�ه أو ربما 
وقف ف�ي مواجهة الكثير 

من الطلبات.
لقد م�رت البالد بمآزق 
كبي�رة ومش�كالت ال قبل 
للعراق بها، وتحديات من 
الن�وع الثقي�ل، وم�ع ذلك 
الس�ابقة  الحكومة  بقيت 
ف�ي الس�لطة ول�م يفكر 
الفري�ق السياس�ي ال�ذي 
ب�ل  باالس�تقالة،  حك�م 
كان ي�زداد اص�راراً عل�ى 
مواقفه الس�ابقة من انه 

يمثل الصح كله واالخرين 
يعارضون،  كان�وا  الذي�ن 
حت�ى من داخ�ل التحالف 
الباطل  يمثل�ون  الوطني، 

والخط التآمري.
وف�ي  العب�ادي  يات�ي 
جيب�ه رصي�د جّي�د ف�ي 
اآلن،  حت���ّ��ى  اإلدارة 
م�ع  الش�راكة  وبمنط�ق 
القائم�ة العراقية ورصيد 
االنج�ازات  م�ن  ه�ادىء 
على مس�توى العالقة مع 
مجل�س النواب ورئاس�ة 
الجمهورية، ويتحدث عن 
ثقافة االس�تقالة وانه قد 
يقدم استقالته الى مجلس 
نفس�ه  ويض�ع  الن�واب 
العراقية  الدول�ة  بتصرف 
فيما لو لم يستطع حماية 
م�ن  العراق�ي  المجتم�ع 

العدوان الداعشي.
امان�ة  التص�دي  ان 
شرعية واخالقية ووطنية 
التتوقف عند حدود ضمير 
المس�ؤول ويتص�رف بما 
يراه مناسبا الن المسالة 
هن�ا ليس�ت مفتوح�ة اذا 
يس�تهدف  التح�دي  كان 
الحكومة والدولة والناس 

والخطر داهم بل يتعلق بالمؤسسات 
التش�ريعية والتنفيذي�ة والرقابية 
الت�ي تجبر المس�ؤول عل�ى تقديم 
االس�تقالة ك�ون الوط�ن اكبر من 
المسؤول وان المس�ؤولية االولى 
تعن�ي ادارة الحكوم�ة م�ن موقع 
الدراي�ة والخب�رة ونيل الش�رعية 
واقعيا برضى تلك المؤسس�ات اما 
ان تجب�ر الن�اس عل�ى االس�تمرار 
بحكومة ناقصة ومشلولة والتقدم 
استقالتك وتهبط بالبلد الى مهاوي 
ال�ردى والهزيم�ة ف�ي 6/10 فان 
المس�الة هن�ا تعني االس�تخفاف 
باالمة والشعب والتجربة والسيادة 

والوطن.
ان كلمة العبادي عن االستقالة 
اع�ادة  الن�واب  مجل�س  وف�ي 
اعتب�ار لمجلس الن�واب بعد ان تم 
االستخفاف به وبقيمته الدستورية 
والرقابي�ة في المرحلة الس�ابقة، 
االعت�راف  االهمي�ة ف�ي  وتكم�ن 
بالمجل�س جه�ة ومرجعي�ة علي�ا 
وان رئي�س الوزراء اخت�ار المكان 
المناسب الطالق تلك الكلمة بعد ان 
تم اعتبار المجلس ش�يئا هامش�يا 
ف�ي حكوم�ة كان قادته�ا لطالما 
اطلق�وا العنان للكالم الدس�توري 
ع�ن الش�رعية والعمل بالدس�تور 

والمجموعة التضامنية!.
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عشريتا البو عجيل والبو نارص: مستعدون لتقديم املتورطني بـ »سبايكر« للعدالة
      بغداد / المستقبل العراقي

كررت عشيرتا البو ناصر والبو عجيل 
في محافظة ص�الح الدين، أمس الثالثاء، 
إعالن براءتهما من جريمة سبايكر، وفيما 
المتورطين  أكدت�ا اس�تعدادهما لتقدي�م 
بالجريمة من أبنائهما الى القضاء، أعربتا 
عن اس�تعدادهما التام للتعاون في كشف 
مالبسات الجريمة واالستدالل على مواقع 

تنفيذها »قدر ما تملكان من معلومات«.
العش�يرتين  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
محم�ود ش�عبان الصاف�ي ف�ي مؤتم�ر 
صحفي عقد في اربيل، إن »عشيرتي البو 
عجيل والبو ناصر وجميع عش�ائر صالح 
الدي�ن تدين وتس�تنكر الجريمة البش�عة 
التي طالت الق�وات االمنية وطلبة قاعدة 

سبايكر الجوية«، مبينا أن »هذه الحادثة 
المؤلمة أوقعت الصدمة في نفوسنا، بما 
تحمل هذه الجريمة من بش�اعة وخروج 
والعش�ائرية  الديني�ة  الس�لوكيات  ع�ن 
واالنسانية«. وأضاف الصافي أن »جريمة 
قت�ل ابن�اء الف�رات االوس�ط والجن�وب 
ف�ي محافظة ص�الح الدين من منتس�بي 
الق�وات االمني�ة ب�دم بارد تم�ت من قبل 
مجامي�ع خارج�ة ع�ن القان�ون تمتهن 
القتل واالرهاب وتعمل منذ س�نوات على 
قت�ل العراقيين تنفيذا الجن�دات خارجية 
لغ�رض تقس�يم الب�الد واش�اعة الفتن�ة 
الطائفي�ة«، مش�يرا ال�ى أن »الجريمة تم 
تعميمها واته�ام عش�ائرنا بتنفيذها، اال 
اننا يش�هد الله ببراءتنا من هذه الجريمة 
ضد ابنائنا الذين ضحوا بأنفسهم من اجل 

حمايتنا، وان تنظي�م داعش المارق يضم 
بين صفوف�ه قتلة ومرتزق�ة من مناطق 
وعش�ائر مختلفة تجمعهم م�ع التنظيم 
افكار متطرفة ومصالح مادية رخيصة«. 

وتابع الصافي أن »العشائر على استعداد 
تام لتقديم المتورطين من أبنائها مع تلك 
العصابة، الى العدالة لغرض محاكمتهم«، 
مؤكدا أن »عشائر المحافظة تنظر بفخر 

واعتزاز لل�دور الكبي�ر للمرجعية الدينية 
في النجف االش�رف وعلى رأس�ها السيد 
عل�ي السيس�تاني، لعمله�ا عل�ى حماية 
ارواح واع�راض وام�وال العراقيي�ن من 

خالل الفتاوى التي صدت االرهاب«.
وأوضح أن »عشائر صالح الدين تثمن 
وتقدر وتبارك االنتص�ارات التي تحققها 
الق�وات االمني�ة والش�رفاء م�ن ابط�ال 
الحش�د الش�عبي في المحافظ�ة«، الفتا 
ال�ى أن »العش�ائر تكرر اعالنه�ا بالبراءة 
من جريمة س�بايكر، وتؤكد اس�تعدادها 
التحقيقي�ة  الس�لطات  م�ع  للتع�اون 
والقضائي�ة للكش�ف ع�ن الجن�اة مم�ن 

ينتسبون الى عشائرنا ومن غيرها«.
أن »العش�ائر تؤك�د حرصه�ا  وبي�ن 
الش�ديد على تطوع ابنائن�ا ضمن القوات 

االمني�ة العراقية للمس�اهمة ف�ي تحرير 
م�ا تبقى من مناطق العراق والوقوف مع 
القوات االمنية ض�د االرهاب والتطرف«، 
معربا عن »استعداد العشائر التام للتعاون 
ف�ي كش�ف مالبس�ات جريم�ة س�بايكر 
واالس�تدالل على مواق�ع تنفيذها قدر ما 

تملكه العشائر من معلومات«.
ولفت الصافي الى أن »عش�ائر صالح 
الدين تطال�ب بمعرفة الحقائق والوصول 
اليها بشكل مهني عن ما جرى من احداث 
ف�ي تل�ك الجريم�ة ومعرف�ة المقصرين 
الحقيقيين وس�قوط المحافظة بالكامل 
بي�د داع�ش«، مش�يرا ال�ى أن »محافظة 
ص�الح الدين فقدت قبل جريمة س�بايكر 
نح�و 750 منتس�با بالق�وات االمنية من 

ابنائها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

الحري�ات  مرص�د  كش�ف 
الصحفية، أمس الثالثاء، عن قيام 
تنظيم »داع�ش« بإعدام صحفي 
عراقي بعد ادانته بتهمة »التخابر 
معادي�ة«.  إع�الم  وس�ائل  م�ع 
وق�ال المرصد ف�ي بي�ان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »تنظي�م داع�ش اع�دم، أمس 
األح�د، الصحاف�ي ثائ�ر العل�ي، 
بع�د اختطاف�ه م�ن مقه�ى في 
منطقة الدواسة، وسط المدينة، 
اتص�االت  يج�ري  كان  عندم�ا 
هاتفية مع وس�ائل إعالم محلية 
وتزويده�ا باألخبار«. وأش�ارت 
إل�ى ان »التنظيم أج�رى عمليات 
تحقي�ق م�ع العلي دام�ت ألكثر 
من أس�بوعين حين اكتش�ف ان 
هاتفه النقال يحتوي على أرقام 
هوات�ف وس�ائل إع�الم محلي�ة 
وأسماء مسؤولين حكوميين في 
المحافظة«. ونق�ل المرصد عن 
ش�هود عيان قوله�م إن »داعش 
أع�دم العل�ي بع�د 20 يوم�اً من 
احتج�ازه بس�جن التحفظ الذي 
بالس�احل  التنظي�م  يس�تخدمه 
الموص�ل،  مدين�ة  م�ن  األيس�ر 
وس�لم جثته لعائلته، يوم أمس، 
وعليها آثار إطالقة نارية واحدة 
ف�ي ال�رأس«. والعل�ي يبل�غ من 
رئيس�اً  وكان  عام�ا   56 العم�ر 
لتحري�ر صحيف�ة »رأي الناس« 
وهي صحيف�ة محلية موصلية، 
بع�ض  م�ع  لعمل�ه  باإلضاف�ة 

وسائل اإلعالم العراقية. 
وتع�د هذه ثالث عملية اعدام 
لصحفيي�ن عراقيي�ن م�ن قب�ل 
تنظي�م »داع�ش« من�ذ س�يطرة 
المتش�ددين على مدينة الموصل 
الماض�ي.  الع�ام  صي�ف  ف�ي 
مرص�د  إحصائي�ات  وبحس�ب 
الحري�ات الصحفية ف�إن تنظيم 
»داعش« م�ازال يحتج�ز ثمانية 
كتاب وصحفيين ومصورين في 
محافظة نين�وى. وأدان المرصد 
»اإلع�دام الوحش�ي« للصحف�ي 
الوق�ت  ف�ي  مبدي�ا  العراق�ي، 
نفس�ه »قلقه البالغ« على مصير 
ل�دى  المحتجزي�ن  الصحفيي�ن 

التنظيم المتشدد.

املوصل: »داعش« يعدم 
صحفيًا بتهمة »التخابر«

املواطن تدعو الرتبية إىل إلغاء »فصل« 
طلبة مشاركني يف احلشد 

نائب يتحدث عن صفقات سياسية »مشبوهة« 
بعودة الدايني 

      بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب عضو كتل�ة المواطن 
ف�ي مجل�س محافظ�ة النج�ف 
الغزال�ي،  ف�اروق  االش�رف 
باس�تثناء طلبة  الثالث�اء،  أمس 
الدراس�ات اإلعدادية من الحشد 
الش�عبي من قرارات الفصل من 

الدراسة التي صدرت بحقهم.
وكان�ت المرجعي�ة الديني�ة 

المتمثل�ة بآية علي السيس�تاني 
قد اص�درت فتوى بعد العاش�ر 
من شهر حزيران الماضي دعت 
فيها الى حمل السالح لمواجهة 
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي الذي 
س�يطر على مناطق في ش�مال 
وغرب البالد.وذك�ر الغزالي في 
بيان تلقت »المستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان مطالبته جاءت 
التي  الكثي�رة  المناش�دات  بع�د 

وزيارت�ه  الطلب�ة،  قدمه�ا 
للمدارس واالطالع على قرارات 
فصله�م بس�بب تجاوزهم الحد 
الغزالي  للغيابات.ودعا  المق�رر 
ال�ى ان »يك�ون ل�وزارة التربية 
قرار حكي�م ومدروس، للموقف 
أبناؤن�ا  قدم�ه  ال�ذي  الش�جاع 
الطلب�ة ف�ي التص�دي لالع�داء 
والس�عي للش�هادة ف�ي س�بيل 
دماءه�م  مقدمي�ن  وطنه�م، 

وأرواحه�م في س�بيل س�المة 
الوطن وأبناء شعبهم«.

وطالب ب�«ضرورة ان يصدر 
ق�رار بش�مولهم باالمتحان�ات 
النهائية وادائه�ا بدرجة 100% 
أس�وًة بأخوانه�م الطلب�ة ف�ي 
العراقية  والمعاه�د  الجامع�ات 
الذي�ن حصل�وا عل�ى ق�رار من 
وزارة التعلي�م العال�ي بأدائه�م 

االمتحانات بصورة مباشرة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ابدى ائت�الف دولة القانون الذي يتزعمه 
نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أمس 
الثالث�اء، رفضه لقرار اعادة محاكمة النائب 
الس�ابق محم�د الدايني المحك�وم باالعدام 
غيابيا بتهمة بتفجير كافيتريا البرلمان عام 

2007 وجرائم اخرى تتعلق باالرهاب.
واعل�ن مجل�س القض�اء االعل�ى أم�س 
الثالثاء، اعادة محاكمة الدايني بعد ان س�لم 

نفسه الى السلطات االمنية والقضائية.
وقال عضو االئتالف عبد السالم المالكي 
»لن نسمح بأن تكون هناك صفقات سياسية 
من اجل تخليص االرهابيين والمجرمين من 

قبض�ة العدالة وفق مبدأ المصالحة الوطنية 
أو التراضي او التغاضي عن الجرائم«.واصدر 
القضاء العراقي ع�ام 2010 حكما باالعدام 
غيابي�ا عل�ى النائ�ب الس�ابق ف�ي البرلمان 
العراق�ي عن جبه�ة الح�وار الوطني محمد 
الداين�ي الدانت�ه بتفجير كافيتري�ا البرلمان 

عام 2007 وجرائم مرتبطة باالرهاب.

اخلارجية الكويتية: مساعدة العراق تعني مساعدة انفسنا
        بغداد / المستقبل العراقي

 أك�د النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي�ر الخارجي�ة الكويت�ي صب�اح خال�د 
الحمد الصباح حرص الجميع على مساعدة 
العراق ضد اي خطر يداهمه، مشددا على ان 

»مساعدة العراق تعني مساعدة انفسنا«.
وق�ال صباح الخال�د في جلس�ة الحوار 
المفت�وح ف�ي الي�وم االخي�ر م�ن الملتقى 
االعالمي العربي ان ما يسمى بتنظيم الدولة 
االس�المية )داع�ش( وصل الى ثل�ث العراق 
وقد اس�تنفر المجتمع الدول�ي كله ازاء هذا 
االم�ر لخطورت�ه مؤك�دا »ان ه�ذا التنظيم 
خطف دينن�ا وهو بريء من�ه« وان الفزعة 
الدولي�ة ه�ي ردة فع�ل عل�ى مواجهة هذه 

الجماعات االرهابية.
واش�ار ال�ى ان وق�وف 60 دول�ة م�ع 

العراق ض�ذ خطر ما يس�مى بتنظيم الدولة 
االس�المية يعط�ي اهمي�ة واضح�ة للعراق 
تج�اه المجتمع الدول�ي لموقعه وحضارته 
ومكانته ودوره مش�يرا الى حرص الجميع 
على مس�اعدة العراق ضد ه�ذا الخطر الذي 
ال يم�س العراق وحده بل يمت�د الى الجميع 
و«ان مساعدة العراق تعني مساعدة انفسنا 
ف�ي مواجهة ه�ذا الخط�ر«. ولف�ت الى ان 
»المس�ؤولية تقتضي ان نكون مع االشقاء 
في العراق لمواجهة خطر االرهاب« مضيفا 
»تش�رفت برئاس�ة وفد عرب�ي للذهاب الى 
بغداد وارس�ال رس�الة واضحة باسم الدول 
العربي�ة بان امن واس�تقرار العراق من امن 
واس�تقرار المنطق�ة ودور الع�راق كدول�ة 
مؤسس�ة للجامع�ة العربية يج�ب ان يكون 
فاعال ورسالة الدول العربية هي دعم وتأييد 
لتحقيق تطلعات كل الش�عب العراقي ودعم 

حكوم�ة رئيس الوزراء حيدر العبادي ودعم 
برنامجه اضافة الى االتفاق السياس�ي الذي 
توصل الي�ه مع مكون�ات الش�عب العراقي 
ودع�م الحوار الوطني الذي يتم الحديث عنه 

وهو محل اهتمام كبير منا«.
وقال »بالنس�بة الى العالق�ة مع العراق 
فانها من االولويات حيث س�عينا ان نتناول 
كافة الملفات العالقة وننجزها وانا شخصيا 
س�عيد ان ازور بغداد س�بع مرات خالل مدة 
زمني�ة قصيرة« مش�يرا ال�ى انه اس�تطاع 
خالل تلك الزيارات تحقيق الكثير من االمور 

العالقة بين البلدين.
واعرب عن سعادته بانفتاح العراق على 
دول الج�وار والتواص�ل معه�ا مؤك�دا »ان 
العراق عون الخوانه واخوانه عون له وكلنا 
شركاء في ان نكون مع العراق لتقديم العون 

للتخلص من هذه الجماعات االرهابية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير النف�ط عادل عب�د المه�دي، أمس 
الثالث�اء، أن عملي�ات محارب�ة تنظي�م »داعش« 
قواه�ا  بي�ن  والتقري�ب  االم�ة  لتوحي�د  ق�ادت 
السياسية، فيما أش�ار الى أن هناك تعاوناً أفضل 

بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه إن »عملي�ات داعش قادت 
لتوحي�د االم�ة وخطابه�ا والتقريب بي�ن قواها 
السياسية«.وأش�ار ال�ى أن »هناك الي�وم تعاوناً 
افض�ل بي�ن المؤسس�ة التش�ريعية والتنفيذية، 
وهناك وعي افضل الهمية الالمركزية والفيدرالية 

وأهمية الحكومات المحلية ودورها«.

       بغداد / المستقبل العراقي

المهن�دس  النق�ل  وزي�ر  تفق�د 
باقر الزبيدي أروق�ة وصاالت مطار 
بغ�داد الدول�ي ، وتجول ف�ي أروقة 
المط�ار مس�تمعاً ال�ى المس�افرين 
ومقترحاتهم وأكد السيد الوزير على 
تقديم خدمة أفض�ل تليق بمواطنينا 
وبسمعة الوزارة وفي نهاية الجولة 
أقس�ام  بم�دراء  الزبي�دي  اجتم�ع 

الخط�وط الجوي�ة العراقية مش�دداً 
عل�ى ض�رورة تج�اوز الروتي�ن في 
التعام�ل م�ع المش�اريع التطويرية 
لالرتقاء بمس�توى أسطولنا الجوي 
إل�ى مصاف م�ا تطمح إلي�ه الوزارة 
وما يواك�ب التطور الحاصل في هذا 

المجال عالمياً وإقليمياً.
بض�رورة  النق�ل  وزي�ر  ووج�ه 
الفس�اد  محارب�ة  عل�ى  التش�ديد 

والفاسدين.

وزير النفط: حماربة »داعش« قادت 
لتوحيد األمة 

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد نواب المكون التركماني، أمس الثالثاء، 
أنه�م »ل�ن يتوقف�وا« ع�ن مطالبته�م ف�ي من�ح 
اح�د المناص�ب العلي�ا للمك�ون، وفيم�ا اش�ادوا 
بمطالبة وزي�ر الدفاع خالد العبيدي بتقديم احدى 
الش�خصيات التركمانية لشغل منصب داخل هيئة 
االركان، اشاروا الى ان التركمان مغيبون في كثير 
م�ن المناص�ب االداري�ة واالمني�ة بكركوك.وقال 
رئي�س الجبهة التركمانية النائب ارش�د الصالحي 
في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب مع نواب 
التركم�ان إن »حج�م االقص�اء المتعم�د للقومية 
التركماني�ة ف�ي مراف�ق الدول�ة وف�ي ال�وزارات 
االمني�ة والخدمي�ة والتعليمي�ة، اصب�ح س�ياقا 
واضحا في دوائر ومؤسس�ات الدول�ة«، مبيناً أن 
»الكتلة التركمانية لن تتوقف عن مطالبتها لرئيس 

ال�وزراء حي�در العب�ادي والوزراء بض�رورة منح 
اح�د المناصب القيادية العلي�ا للمكون التركماني 
ف�ي الحكومة مع اعادة النظر ف�ي عملية التوازن 
الوطن�ي للمناص�ب الحكومية«.وثم�ن الصالحي 
مطالب�ة وزي�ر الدف�اع خال�د العبي�دي ب�«تقديم 
ش�خصية عس�كرية من المكون التركماني لشغل 
منصب داخل هيئة االركان«، مشيرا الى ان »الكتلة 
قامت في وقت س�ابق، بتقديم عدد من االس�ماء، 
لك�ن لم تكن هن�اك اس�تجابة من قبل ال�وزارة«.

وتاب�ع الصالح�ي أن »معاناة المك�ون التركماني 
مستمرة، وذلك بعدم منح منصب مدير عام تربية 
كرك�وك الى ش�خصية تركمانية، عل�ى اعتبار ان 
هذا المنصب استحقاق قومي متفق عليه من قبل 
مجلس محافظة كركوك«، الفتا الى أن »التركمان 
مغيبون في كثير من المناص�ب االدارية واالمنية 

بمحافظة كركوك«.

وزير النقل يوجه برضورة 
حماربة الفساد والفاسدين

الرتكامن: لن نتوقف عن املطالبة
 بأحد املناصب العليا
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           بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الدف�اع، امس الثالث�اء، ذوي المفقودين في قاعدة س�بايكر 
الذين لم يتس�لموا راتب شهر نيسان من العام الجاري لمراجعة مطار المثنى 

إلستالم رواتبهم.
وقال�ت ال�وزارة في بيان حصلت المس�تقبل العراقي على نس�خة منه ، » 
تدع�و وزارة الدف�اع/ مديرية الخدمات الش�خصية ورعاي�ة المقاتلين ذوي 
المفقودين في قاعدة تكريت الجوية س�بايكر والذين لم يس�تلموا راتب شهر 
نيس�ان 2015 الحضور إلى مطار مثنى القديم - مديرية الخدمات الش�خصية 

ورعاية المقاتلين الستالم رواتبهم لغاية يوم 2015/5/5«.
يش�ار الى أن وزارة الدفاع دعت، االربعاء )8 نيسان 2015(، ذوي ضحايا 
جريمة س�بايكر لمراجعة مديرية الخدمات الش�خصية بالوزارة لتسلم راتب 

شهر آذار الماضي.

الدفاع تدعو ذوي مفقودي سبايكر الستالم  راتب نيسان

     المستقبل العراقي / خاص

م�ن  نيابي�ة  مص�ادر  ح�ذرت 
المعلوماتية  تشريع قانون جرائم 
المثي�ر للج�دل بصيغت�ه الحالية، 
وفي الوق�ت الذي وصفت القانون 
بنع�ش  االخي�ر  المس�مار  بأن�ه 
الديموقراطية في العراق, اش�ارت 
ال�ى ان�ه س�يكون بمثابة الس�يف 
المسلط على رقاب نحو 13 مليون 
)االنترنت(،  يس�تخدمون  عراق�ي 
فض�اًل ع�ن وس�ائل االع�الم التي 

تعتمد كلياً على العالم الرقمي.
لجن�ة حق�وق  اك�دت  وبينم�ا 
االنس�ان النيابي�ة وج�ود مس�اع 
حقيقة إلقرار القانون خالل افترة 
القليل�ة المقبل�ة, وع�دت بتعدي�ل 
المس�ودة الت�ي تم�ت قراءتها في 

مجلس النواب في.
ولم تنكر اللجنة النيابية وجود 
خالفات كبيرة حول القانون كونه 
يحتوي على بنود تقيد الحريات وال 
تنسجم مع الوضع العراقي الجديد, 
ان�ه س�يتضمن عقوبات  ملوح�ة 
مش�ددة وصارمة على مستخدمي 
مواقع التواص�ل االجتماعي الذين 
يتناقل�ون معلوم�ات تم�س ام�ن 

الدولة .
وبحس�ب مصادر مطلعة, فان 
»أكثر من عش�ر مواد في مشروع 
القان�ون تضمنت ف�رض عقوبات 
المخالفين، تراوحت  قاس�ية على 
وف�رض  المؤب�د  الحب�س  بي�ن 

الغرامات الثقيلة«.

وقالت المصادر ل�«المس�تقبل 
العراق�ي«, ان »البرلم�ان يس�عى 
إلقرار قانون جرائ�م المعلوماتية 
الصياغ�ة  حي�ث  م�ن  االس�وء 
واإلعداد«, مضيفة ان القانون عاد 
مجدداً ال�ى الواجهة بع�د ان تمت 
قراءته قراءة اولى مس�تعجلة في 

البرلمان.
ال�ى  الم���ص�ادر  ولفت����ت 
الحالي�ة  بصيغت�ه  »القان�ون  ان 
ف�ي  االخي�ر  المس�مار  س�يكون 
نعش الديمقراطي�ة العراقية, ألنه 
بمثاب�ة قم�ع للحري�ات وتقييدها 
وفرض غرامات وعقوبات صارمة 
افرادا  على مس�تخدمي االنترن�ت 

ومؤسسات«.
 واعتب�رت المص�ادر, القانون 
المط�روح حالي�ا ف�ي البرلم�ان, 
األس�وأ على االطالق في المنطقة 
كون�ه ال يتالئم مع وض�ع العراق 
الجديد النه سيكون بمثابة السيف 
المس�لط على رقاب اكث�ر من 13 
ملي�ون عراقي يس�تخدم االنترنت 
فضال عن وسائل االعالم التي باتت 
تعتم�د اعتمادا كلي�ا على االنترنت 
والعال�م الرقمي.ودع�ت المصادر 
مجل�س النواب ال�ى إع�ادة النظر 
في هكذا تش�ريع من خالل عرضه 
للنقاش العام واالستعانة بخبرات 
دولية لصياغة مسودة مثلى تكون 
ضامن�ة للحريات وليس�ت مقيدة 
تحفظات  القان�ون  لها«.ويواج�ه 
اللجان  وخالف�ات سياس�ية بي�ن 
مص�در  ح�ول  ومنه�ا  النيابي�ة، 

المعلومات وعملية ادارتها وغيرها 
من المواد المهمة بالقانون.

لجن�ة  عض�و  وع�د  ب�دوره, 
حق�وق اإلنس�ان النيابي�ة، حبيب 
الطرف�ي »بتعدي�ل قان�ون جرائم 

المعلوماتي�ة الموجود في مجلس 
ان�ه  ال�ى  الن�واب حالي�اً«, الفت�ا 
س�يضع عقوبات »صارم�ة« لمن 
يس�يء اس�تخدام مواقع التواصل 
»فيس�بوك« و«تويتر«  االجتماعي 

وغيرها.
»قان�ون  إن  الطرف�ي  وق�ال 
المعلوماتية من اختصاص  جرائم 
الثقاف�ة واإلعالم وحقوق  لجنتي 
اإلنس�ان ولجان أخ�رى خصوصا 

أنه يمتلك خاصي�ة مهمة جداً، الن 
المعلوم�ة الي�وم أصبح له�ا تأثير 

كبير وخطير«.
ف�ي  »المعلوم�ة  أن  وأوض�ح 
العراق لم تنظم بعد بقانون خاص 

ل�ذا قان�ون جرائ�م المعلوماتي�ة 
س�ينظمها ويض�ع عقوب�ات لمن 

يخترقه«.
وأض�اف أن »القان�ون يجب أن 
يكون متزنا ويتماشى مع الوضع 
الحالي، ليؤدي المطلوب«، مشيرا 
إلى أن »هناك خالفات في وجهات 
النظ�ر بش�أن القان�ون وه�ذا من 
ممي�زات الديمقراطي�ة، لك�ن في 
النهاية سيصار التفاق معين يخدم 

الدولة العراقية«.
وأوض�ح الطرف�ي أن »جرائ�م 
المعلوماتي�ة تم�ت قراءت�ه م�رة 
واحدة وس�يطرح للنقاش من اجل 
التعديل عليه«، مش�ددا على أهمية 
عقوب�ات  القان�ون  »يتضم�ن  أن 
شديدة وقاس�ية لردع الجناة حتى 
ل�و وصل�ت إل�ى الس�جن المؤبد، 
الن جرائ�م المعلومات في عصرنا 
التكنولوجي اليوم أصبحت خطيرة 

جدا تزعزع االمن القومي«.
م�ن  »اله�دف  أن  وأردف 
ال  لك�ي  الكبي�رة ه�و  العقوب�ات 
تس�تخدم المعلومة بشكل خاطئ 
يهدد امن الدولة والمواطن«، الفتا 
الى ان »القانون سيتطرق لمواقع 
فيس�بوك  االجتماع�ي  التواص�ل 
وتويتر وغيرها، وس�يعد عقوبات 

لمن يسيء استخدامها«.
م�ن  القان�ون  أن  ال�ى  يش�ار 
ال�دورة  م�ن  المرحل�ة  القواني�ن 
ال�دورة  ال�ى  الس�ابقة  النيابي�ة 
النيابية الحالية، بس�بب الخالفات 

السياسية على اقراره.

لجنة نيابية تقر بوجود خالفات كبيرة حول قانون »جرائم المعلوماتية«

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فيما نفى الحشد الشعبي وجود 
اي�ة قوة عس�كرية محاص�رة في 
صالح الدين, اكد سيطرته الكاملة 
على مصف�ى بيج�ي النفطي, في 
حين حدد مناطق انطالق العمليات 

االرهابية باتجاه المصفى.
المحلي�ة  الحكوم�ة  وكش�فت 
في ص�الح الدي�ن، ام�س الثالثاء، 
عن قرب انطالق عملية عس�كرية 
لتحرير قضائي بيجي والش�رقاط 

من سيطرة تنظيم داعش.
ولفت�ت مص�ادر اعالمي�ة نقال 
عن ذوي اح�د الجنود المحاصرين 
م�ن قب�ل عناص�ر داع�ش  داخ�ل 
مصفى بيج�ي انه اكثر من 60 من 
القوات االمنية والحش�د الش�عبي 
محاص�رون داخل مصف�ى بيجي 

ويحاصرهم تنظيم داعش وناشدت 
القوة الحكومة إلرس�ال تعزيزات 
عس�كرية لفك الحصار عنهم. ولم 
يحدد القيادي في الحش�د الشعبي 
موع�د  الخزعل�ي,  فال�ح  النائ�ب 
انط�الق العملي�ة العس�كرية التي 
اعلنت عنها حكوم�ة صالح الدين 
المحلية, مش�يرا الى ان هذا الكالم 

سابق ألوانه.
وق�ال الخزعل�ي, المتواجد في 
الخط�وط األمامي�ة ف�ي مناط�ق 
ش�مال صالح الدين, ل�«المستقبل 
العراقي«, ب�ان »الوضع في بيجي 
مسيطر عليه تماماً, وان المصفى 
النفط�ي تح�ت س�يطرة الق�وات 
االمنية والحش�د الشعبي بعد طرد 
العصابات االرهابية التي س�يطرة 
على بع�ض االماك�ن  القريبة من 
المدخل الرئيس«. واشار الخزعلي 

ال�ى ان« منطقت�ي )البوج�واري( 
التهديد االكبر  و)الصينية( يمثالن 
لمصف�ى بيج�ي, ألنهم�ا قاع�دة 
انطالق العملي�ات االرهابية بحكم 
وقوعهما تحت سيطرة )داعش(«, 
مبين�ا أن »المنطق�ة االول�ى تع�د 
الخط�ر االكب�ر عل�ى أم�ن بيج�ي 
والقوات المرابطة هناك باعتبارها 
مرتبط�ة بقضاء الش�رقاط التابع 
للموص�ل ولديه�ا اكثر م�ن طريق 
الخزعل�ي  وأردف  لإلم�دادات«.   
»ال انكر أنن�ا نتعرض الى هجمات 
ارهابية في بعض االحيان  ببيجي«، 
مستدركاً »لكن ال توجد لدينا قوات 
محاص�رة ومعنوي�ات المقاتلي�ن 
يفص�ح   ان  دون  ج�دا«,  عالي�ة 
الش�رقاط واالس�تعدادات  معركة 
الجاري�ة لتحرير القضاء المذكور. 
واكتفى الخزعل�ي بالقول ان«هذا 

الكالم سابق ألوانه«.
وبيج�ي الت�ي تربط بي�ن ثالث 
محافظ�ات ه�ي االنب�ار وكركوك 
ونينوى، ليس�ت المنطقة االخطر 
ف�ي ص�الح الدي�ن، فإلى الش�رق 
منها توج�د بلدة صغيرة تغيب في 
معظم االحي�ان عن الذك�ر، تدعى 
»الصيني�ة«، وتعتب�ر مرك�ز نفوذ 
االرهابيي�ن، والنقط�ة األه�م في 
إمداد التنظيم بالسالح وبالعناصر 
وع�رة  بمنطق�ة  الرتباطه�ا 
وصحراوي�ة تتص�ل ف�ي نهايته�ا 

بسوريا.
وال تبع�د الصيني�ة اكثر من 10 
ك�م عن بيجي، وتؤكد عش�ائر في 
تكري�ت أنها وقعت تحت س�يطرة 
»داع�ش« قبل اش�هر من س�قوط 
الموص�ل ف�ي 10 حزي�ران الع�ام 
الماض�ي، باإلضافة إل�ى ذلك فإن 

الدواع�ش داخل المدين�ة يحظون 
بدعم من السكان المحليين.

إل�ى ذلك، ق�ال محاف�ظ صالح 
الدي�ن رائ�د الجب�وري إن »ق�وات 
الجي�ش والحش�د الش�عبي وابناء 
العشائر تمكنوا من تحرير نحو 80 
بالمئة من مناطق محافظة صالح 
الدين وطرد العصاب�ات االرهابية 
منه�ا«، الفت�اً إل�ى ان »المناط�ق 
المحررة في صالح الدين هي اآلن 
تح�ت س�يطرة الجي�ش والحش�د 

الشعبي واالجهزة االمنية«.
وأض�اف الجب�وري أن »بع�ض 
مناط�ق قضاء بيجي م�ا زالت بيد 
عناص�ر داعش االرهابي�ة، وهناك 
تعرّض�ات على مصفى بيجي لكنه 
تحت السيطرة وقد ُدعمت القوات 
االمني�ة المتواجدة في�ه بقوة من 
الجيش والحش�د الشعبي«، مشيراً 

ال�ى وج�ود خطة ستش�ترك فيها 
ق�وات الجيش والحش�د الش�عبي 
وابناء العشائر خالل االيام المقبلة 
لتحرير قضائي بيجي والش�رقاط 

بشكل كامل«.
ص�الح  محاف�ظ  وأوض�ح 
الدي�ن، ان االه�م لدينا ه�و تحرير 
اراض�ي المحافظ�ة م�ن االرهاب 
وم�ا يحتاج�ه أهله�ا الي�وم ه�و 
عودته�م لمناطقه�م«، الفت�اً الى 
»ان المحافظ�ة ال تش�هد خالفات 
عشائرية بل نزاعات فردية وهناك 
تدخالت من الحكومتين المركزية 
والمحلية وقادة الحش�د الش�عبي 

لحل هذه األمور«.
وف�ي ح�ادث متصل, كش�فت 
محافظ�ة  ف�ي  محلي�ة  مص�ادر 
كركوك، بأن تنظي�م )داعش( قام 
بنق�ل مقاتلين وعربات عس�كرية 

م�ن قض�اء الحويجة إل�ى مناطق 
غربي كركوك، فيم�ا رجحت قيام 
التنظي�م بالهج�وم عل�ى الق�وات 

األمنية غربي المحافظة.
وقال�ت المص�ادر إن »عناص�ر 
تنظيم )داعش( قاموا بنقل مقاتلين 
)55ك�م  الحويج�ة،  قض�اء  م�ن 
غرب كركوك(، وعربات عس�كرية 
مصفحة باتجاه المناطق الممتدة 
بين ناحيتي الرشاد والرياض )45 

كم غربي كركوك(.
»قي�ام  المص�ادر  ورجح�ت 
ف�ي  تواج�ده  بتعزي�ز  التنظي�م 
مناطق غربي كركوك، تمهيداً لشن 
عملي�ات عس�كرية عل�ى الق�وات 
األمني�ة المتواج�دة ق�رب حقل�ي 
عجبل وعالس أو لفك الحصار عن 
مقاتلي�ه المتواجدي�ن ف�ي قصبة 

بشير )30 كم جنوبي كركوك(.

»البوجواري« و »الصينية« سكني خارصة بيجي .. وأنباء عن اقرتاب احلسم

توجه لقمع احلريات.. عقوبات صارمة تالحق مستخدمي 
»فيسبوك« و »تويرت«

قيادي في الحشد ينفي وجود قوات محاصرة.. ويؤكد لـ               : المصفى تحت السيطرة

هاربون من »داعش« يستغيثون: التنظيم سريتكب جمزرة يف تلعفر
       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة ش�ؤون اإليزيديي�ن بإقلي�م 
كردس�تان، امس الثالثاء، عن إنقاذ 41 مختطفا 
إيزيدي�ا بعد هربه�م من قبضة تنظي�م »داعش« 
غربي نينوى، فيما حذر ناشط إيزيدي من وقوع 
عملية قتل جماعية بحق إيزيديين محتجزين لدى 

التنظيم في قضاء تلعفر.
وقال مدير ش�ؤون اإليزيديي�ن خيري بوزاني 
، إن�ه »تم إنق�اذ 41 مختطفا إيزيدي�ا بعد هربهم 
م�ن قبض�ة مس�لحي داع�ش غرب�ي نين�وى«، 
موضحا أن »مجوع�ة المختطفين تتألف من 24 

طفال و10 نس�اء و7 رج�ال«. وأضاف بوزاني أن 
»األشخاص الذين تم إنقاذهم هم من أهالي قرى 
كوجو وتلعزي�ر ودهوال اإليزيدية التابعة لقضاء 
س�نجار«، مش�يرا إلى أنه »كان لقوات االسايش 
دور مهم بإنقاذ المختطفي�ن ومن ثم نقلهم إلى 

دهوك إلجراء الفحوصات الالزمة لهم«.
من جهت�ه، ق�ال رئي�س البيت اإليزي�دي في 
كردس�تان مي�رزا حس�ن دن�اي في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »ارهابيي 
اإليزيدي�ة  األس�ر  بمحاص�رة  قام�وا  داع�ش 
المحتج�زة لديه�م في أح�د أحياء تلعف�ر وعزل 
الرجال عن النس�اء واألطفال الصغار«، موضحا 

أن »المس�لحين، وحس�ب ش�هود عيان، اقتادوا 
الرجال ال�ى جهة مجهولة أما النس�اء واألطفال 
فتم جمعهم في مدرسة وربما هناك نية للتنظيم 

باقتيادهم الى سوريا لمنعهم من الهرب«.
وأضاف دن�اي أن »هناك مخاوف حقيقية من 
أن يتع�رض الرجال المحتجزي�ن للقتل الجماعي 
مثلما حصل في قرية كوجو، السيما بعد انقطاع 
االتص�ال معه�م وع�دم معرفة مصيره�م لغاية 
االن«، مناش�دا المجتمع الدولي »التحرك السريع 
من اج�ل تحرير ه�ؤالء المدنيين االبري�اء الذين 
قض�وا أش�هرا طويلة تح�ت رحمة ه�ذا التنظيم 
اإلرهاب�ي«.  وكان مكت�ب ش�ؤون المختطفي�ن 

اإليزيديين في دهوك أعلن، في )7 نيسان 2015(، 
عن تحرير نح�و 30 مختطف�ا إيزيديا من قبضة 
»داعش«، مبينا ان هؤالء المختطفين وصلوا إلى 

جبل سنجار.
وتش�ير مصادر المكتب إلى أن أكثر من 3500 
إيزي�دي وإيزيدية ما زال�وا محتجزين في قبضة 
»داع�ش«، فيما تم تحرير أكث�ر من 900 محتجز 

خالل األشهر الماضية.
وفي وقت س�ابق, قال قاس�م سمير أحد قادة 
ق�وات البيش�مركة م�ن الطائفة األيزيدي�ة, بأن 
تنظي�م )داعش( جمع 700 رجل م�ن األيزيديين 
المحتجزين ل�دى التنظيم منذ أش�هر وتم نقلهم 

إل�ى جهة مجهولة وس�ط مخ�اوف م�ن أن يتم 
إعدامهم كما فعل التنظيم فى ممارس�ات سابقة 

فى قضاء سنجار شمال غربى الموصل.
وأضاف »لدينا مخاوف كبيرة من إقدام داعش 
على قتل جميع هؤالء كما فعل س�ابقا فى قرية 
كوجو  في وقت سابق,عندما رفض أهالى القرية 
األيزيديين أوامر التنظيم بترك ديانتهم حيث أقدم 
على قتل مايقارب من 350 رجال وخطف النساء 

واألطفال فى أماكن أخرى تابعة لشنكال«.
وناش�د س�مير المجتمع الدولى »اإلسراع فى 
التح�رك من أجل إنقاذ هؤالء ومن�ع عملية إبادة 

جماعية أخرى بحق األيزيديين«.

االرهابيون عزلوا الرجال عن النساء واألطفال الصغار
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 لم ته�دأ حالة الش�عور بالغضب لدى 
شريحة كبيرة من األميركيين بشأن سوء 
معاملة الش�رطة، فاقمها مقتل عدد آخر 
من الش�بان الس�ود ف�ي أكثر م�ن والية 
ومنطقة، وعلى يد رجال أمن أفرطوا في 
اس�تخدام القوة، فعاد الحنق ليتفجر من 
جدي�د اليوم في مدينة بالتيمور في والية 

ميريالند، ما قد ينذر بتصعيد أخطر.
وعل�ى غ�رار م�ا حص�ل ف�ي والي�ة 
ميس�وري قبل س�تة ش�هور، أعلن حاكم 
ميريالن�د حالة الط�وارئ، كي يتمكن من 
نش�ر الح�رس الوطن�ي، رداً عل�ى أعمال 
العنف والصدامات التي اندلعت في قس�م 
من مدينة بالتيمور، والتي اندلعت تحديداً 
بعد تش�ييع الشاب األس�ود فريدي غراي 
)25 عام�اً( الذي كان توف�ي بعد اعتقاله 

من قبل الشرطة.
وأك�د حاكم الوالي�ة الري هوغان في 
بي�ان “ع�دم التهاون م�ع أعم�ال النهب  
والعنف”، معلناً “حالة التعبئة في صفوف 
الح�رس الوطن�ي كي يك�ون ق�ادراً على 

االنتشار سريعاً إذا اقتضى األمر ذلك”.
ومن المتوق�ع أن تعلن حالة الطوارئ 
عل�ى أن ينتش�ر الح�رس الوطن�ي “فور 
جهوزيت�ه”، بحس�ب هوغان، الفت�اً إلى 

“تلقي 500 ش�رطي األمر باالنتش�ار في 
مدين�ة بالتيم�ور”، ومطالب�اً ب�”وض�ع 
خمسة آالف شرطي إضافي تحت تصرفه 

في المنطقة”.
وباإلضاف�ة إل�ى ذلك، م�ن المفترض 
)خمس�ة  الوطن�ي  الح�رس  ينتش�ر  أن 
آالف جندي( بكثافة لمس�اعدة الش�رطة 
المحلية، بحس�ب ما أعلن�ت الجنرال ليندا 

سينغ.
وف�ي الس�ياق، فرضت رئيس�ة بلدية 
بالتيمور س�تيفاني رولينغ�ز بليك حظراً 
ليلي�اً على التج�ول بعدما ق�ام مئات من 
متاج�ر  بنه�ب  الغاضبي�ن  المحتجي�ن 
وإش�عال النار في مبان مع انتشار العنف 
ف�ي المدين�ة، واصفة المش�اغبين بأنهم 
“قطاع ط�رق”، فيما أعلنت الش�رطة أن 
15 ش�رطياً أصيب�وا بجروح ف�ي أحداث 

الشغب.
الع�دل  وزي�رة  أدان�ت  جهته�ا،  م�ن 
األميركي�ة الجديدة لوريت�ا لينش أحداث 
العن�ف التي تفجرت في بالتيمور، مؤكدة 
أن “الوزارة ستقدم أي مساعدة مطلوبة”. 
وقال�ت لين�ش، التي تحدثت بعد س�اعات 
م�ن أدائه�ا اليمي�ن “إنن�ي أدي�ن أعم�ال 
العن�ف الحمقاء من قبل بعض األفراد في 

بالتيم�ور، والتي نتج عنه�ا إلحاق األذى 
بضباط في أجهزة فرض القانون وتدمير 

ممتلكات وتهشيم السالم في المدينة”.

وتعهدت لينش في بيان ب�”وضع كافة 
موارد وزارة الع�دل لدعم الجهود لحماية 
أولئك الذين يتعرضون للتهديد والتحقيق 

في المخالفات وتأمين نهاية للعنف.”
إلى ذلك، أفاد البي�ت األبيض أن وزيرة 
الع�دل الجديدة أطلع�ت الرئيس األميركي 

ب�اراك أوبام�ا عل�ى تط�ورات العنف في 
بالتيمور، مضيفاً أن “ أوباما تحدث أيضاً 

مع رئيسة بلدية المدينة”.

     بغداد / المستقبل العراقي

أمريكا تواجه تفاقم االحتجاجات: حالة »طواريء« يف فريغسون
مرة جديدة، يتفجر العنف في الواليات المتحدة على خلفية 

»التمييز العنصري« الذي يعاني منه األميركيون السود 
على يد رجال الشرطة.

بعد مدينة فيرغسون التي شهدت في آب الماضي موجة 
احتجاجات عارمة إثر مقتل الشاب األسود

مايكل براون على يد شرطي »أبيض«، واستدعت
تدخال عاجال لم يرق إلى مستوى المعالجة الوطنية

من غرائ�ب األمور وعجائب الده�ور. أنك لو بحثت 
اآلن في الش�بكة الدولية عن أخبار )س�بي النس�اء في 
الع�راق( للوقوف عل�ى ما فعل�ه الدواع�ش بحرائرنا، 
وللتعرف على ما خلفوه من مآسي وفضائح تقبح وجه 
التاريخ، لوجدت أن الدواعش أنفس�هم ملئوا الشبكات 
الدولي�ة كله�ا باالفت�راءات واألكاذيب، ولظه�ر لك أن 
المسيحيين والشيعة واأليزيديين هم الذين سبوا نساء 
الع�راق، وهم الذين اغتصبوه�ن وفعلوا بهن األفاعيل، 
وهم الذين باعوهن في أس�واق النخاس�ة بأسعار علب 

الدخان والكبريت.
فقط أكتبوا عبارة )سبي نساء العراق( لتقفوا على 
ه�ذه األكاذيب الت�ي قلب�ت الحقائق رأس�ا على عقب، 
وظه�ر فيه�ا الجان�ي ب�رداء الضحية، وستكتش�فون 
أيضاً أن أباطيله�م تجاوزت حدود الوقاحة والصفاقة، 
وذهبت بعيداً نحو إعالء رايات الرذيلة السياس�ية فوق 
مس�ارح الجرائ�م الطائفي�ة المش�رعنة. لكنن�ا نقول 
له�م وألس�يادهم: أن قرص الش�مس ال يحجبه غربال 
فضائياتهم المشبعة باللؤم والكراهية. المعبئة بالحقد 
ضد العراق وأهله. وأن صوت العدالة اإلنس�انية سيظل 
يطارده�م، ويجري ف�ي أعقابهم حتى يالق�وا حتفهم 
في لح�ود التعف�ن الطائف�ي. وأن الش�رفاء وأصحاب 
المروءات من أبناء هذه األرض المقدس�ة لن يس�كتوا 
على خستهم ونذالتهم، فلمقدسات العراق رب يحميها، 

وللعراق شعب يأبى الذل والعار والهزيمة.
سنتناول هنا حكاية بطل حقيقي من أبطال العراق. 
ال نع�رف اس�مه وال رس�مه وال عنوان�ه. لكنن�ا نعل�م 
نس�به وانتس�ابه إلى ربوع العراق، فقد ذكرت وكاالت 
األنباء أنه كان يش�تري السبايا من عصابات داعش في 
الموص�ل، ثم يعيدهن إلى عائالته�ن، وأنه كان يخاطر 
بحياته من أجل إنقاذ حرائر العراق من قبضة األش�رار 

والفجار والمرتزقة. 
قال موقع )أليتيا Aleteia( في تقرير له حمل عنوان 
)قصُة مؤثرة ال ُتنسى(: إن وسائل التواصل االجتماعي 
المسيحية تتحدث هذه األيام عن عراقي، لم تكشف عن 
هويته ألس�باب أمنية، معتبرًة إياه من رجال المروءات 

النادرة لقيامه بعمل إنساني جريء وخطير.  
وأض�اف الموق�ع: أن ذل�ك البطل يض�ع حياته بين 
مخال�ب الخطر عن�د دخول�ه المناطق العراقي�ة، التي 
يس�يطر عليه�ا تنظي�م داع�ش اإلرهابي. كان يس�عى 
والمس�لمات  المس�يحيات  الفتي�ات  لش�راء  جاه�داً 
واليزيديات اللواتي ُيعرضن للبيع كسبايا، ويضمن لهن 
طريق العودة إلى عائالتهن. ش�اهدناه بش�ريط فيديو 
وه�و يحمل فتاة أيزيدي�ة قبل أن يس�لمها إلى والدها، 
والتي كانت عائلتها تجهل مكانها منذ تعرضها للخطف 

على أيدي الدواعش. 
ال توجد تفاصيل عن ع�دد الفتيات اللواتي حررهن 
ه�ذا الرجل الش�هم حت�ى اآلن، فق�د بات واضح�اً أنه 
اس�تعان على تنفيذ مهماته اإلنسانية بالكتمان، وكأنه 
كان عل�ى موعد خفي مع الم�روءة. يحملها معه دائما 
حيثم�ا يتنقل في ضواح�ي المدن العراقي�ة المنكوبة. 
لك�ن جاهلي�ة عرب ه�ذا الزم�ن األغبر ال م�روءة لهم 
وال كرام�ة، وليس لهم دين يدين�ون البتة، فالدين الذي 
يعتنقون�ه ال عالق�ة له بالس�الم واإلس�الم، وال يحمل 
الرحم�ة في خناج�ره التي تذب�ح الناس عل�ى الهوية، 
والت�ي اس�تباحت دمائهم دونم�ا ذنب. والتي نش�رت 
الرعب والرذيلة بذريعة الدفاع عن اإلس�الم. واإلس�الم 

منهم ُبراء.

كاظم فنجان احلاممي

السعودية وتركيا تتقاسامن األرايض السورية املغتصبة

اليونسكو تدعو حلامية آثار العراق عرب »بعثات حفظ السالم«
   بغداد / المستقبل العراقي

طلب�ت المدي�رة العامة لليونس�كو 
ايرينا بوكوفا من مجلس االمن الدولي 
“ض�م حماية التراث ال�ى بعثات حفظ 
الس�الم” التابعة لالم�م المتحدة وكما 

هو الحال في مالي.
وكانت بوكوفا تتحدث امام اجتماع 

غي�ر رس�مي لمجلس االمن دع�ت اليه 
لوس�ائل  وخص�ص  واالردن  فرنس�ا 
الح�ؤول دون تدمي�ر المواق�ع االثرية 
كما في العراق وسوريا وتهريب التحف 

الفنية المسروقة.
الثقاف�ي  “التطهي�ر  ان  واضاف�ت 
ال�ذي حص�ل في الع�راق وس�وريا هو 
تمام�ا كم�ا قم�ع االقلي�ات” م�ن قبل 

المجموع�ات المتطرف�ة مث�ل تنظي�م 
الدولة االسالمية.

واوضحت انها اقترحت على المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو 
بنس�وده “البدء بجمع ادلة النه حسب 
اتفاقي�ة روما )التي اسس�ت للمحكمة 
الجنائي�ة الدولية( فان التدمير المتعمد 

للتراث الثقافي يمثل جريمة حرب”.

وم�ن ناحيت�ه، اش�ار المدي�ر العام 
للش�رطة الدولية )االنتربول( جورجن 
س�توك الذي ش�ارك في ه�ذا االجتماع 
المعلوم�ات  “تقاس�م  ض�رورة  ال�ى 
وحص�ول تع�اون افض�ل م�ع القطاع 
الخاص ف�ي صاالت البي�ع مثال والبيع 
عب�ر االنترن�ت” من اجل رص�د القطع 

االثرية المسروقة.

قريبًا.. معصوم يف طهران
   بغداد / المستقبل العراقي

الجمهوري�ة  اعل�ن مص�در ف�ي رئاس�ة 
العراقية عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية 
فؤاد معصوم ال�ى العاصمة االيرانية طهران 

.
وق�ال المص�در ان العم�ل ج�اٍر لوض�ع 
برنام�ج زي�ارة الرئي�س معصوم ال�ى ايران 

والتي تستمر ليومين .
واضاف ان “الش�هر المقبل سيشهد قيام 
وزراء الس�ياحة والعمل والرياضة االيرانيين 

بزيارة الى العراق ايضاً”.
وكان معصوم زار العاصمة التركية انقرة 
ي�وم الثالثاء الماض�ي التقى خالله�ا نظيره 
الترك�ي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء 
احمد داود اوغلو ،وشارك بمؤتمر قمة السالم 

الذي عقد الخميس الماضي في اسطنبول.

العثور عىل أرقام سيارات 
سعودية يف االنبار

   بغداد / المستقبل العراقي

العراق�ي مه�دي  نش�ر الصحف�ي والمص�ور 
الخالدي على صفحته في الفيس�بوك، بعد عودته 
إلى بغداد من مهمة إعالمية في “ناظم التقس�يم” 
بمحافظ�ة األنبار، ص�وراً وفيها أرقام لس�يارات 
س�عودية، من بينها رقم )KSA 7930 السعودية(، 
حيث أثارت الصور العديد من التعليقات التي سأل 
أصحابها عن كيفية وجود هذه األرقام على أرض 

األنبار وهي تعود لسيارات سعودية.
 وكان المتح�دث باس�م قي�ادة عملي�ات بغداد 
العميد س�عد معن، أعل�ن األحد الماض�ي، “تمكن 
الق�وات األمني�ة من الدخ�ول إلى ناظم التقس�يم 
)شمال غرب الفلوجة( واس�تعادة السيطرة عليه 

وتطهيره من دنس تنظيم داعش اإلرهابي”.

السعودية تتوعد الرشطيني 
املتجاوزين عىل معتمرين إيرانيني 

بـ »أشد« العقاب
   بغداد / المستقبل العراقي

صرحت الخارجية الس�عودية في رس�التها بش�أن 
تعرض عنصرين من شرطة صالة الحجاج بمطار الملك 
عبدالعزيز الدولي في جدة لمعتمرين شابين إيرانيين أن 
األجه�زة المعنية قد أحالت الموضوع برفقة المتهمين 
إل�ى التحقيق واإلدع�اء العام وذلك من أجل اس�تكمال 

الخطوات الالزمة.
وأضافت الرسالة أن “الوزارة تؤكد كذلك أن الجهاز 
الملكي السعودي يرتكز على الشريعة اإلسالمية ويرى 
نفس�ه مكلفاً بف�رض الحد األقصى م�ن العقوبة على 
المدانين؛ وفي هذا الصدد س�وف يت�م إطالع القنصلية 

اإليرانية بحيثيات الحكم الصادر”.

البحرين حترم
عىل الشيعة بناء مساجد 

يف مناطق متعددة!
   بغداد / المستقبل العراقي

إّن  الزاك�ي  فاض�ل  الش�يخ  أك�د   
الس�لطات البحرينّية استهدفت أكثر من 
38 مسجًدا للطائفة الشيعّية، في أعقاب 
فترة السالمة الوطنّية عام 2011، وذلك 
إّما بمحاصرتها كما هو الحال بمس�جد 
الخمي�س، أو هدمها كمس�جد البربغّي، 
وهو دليل على االضطهاد الدينّي والتمييز 
الطائفّي والمذهبّي في البحرين.واوضح 
الزاكي خالل الندوة التي أقامتها جمعّية 
الوف�اق، يوم األح�د 26 أبريل/ نيس�ان 
2015، تح�ت عنوان »جريمة االضطهاد 
الدين�ّي ف�ي البحرين«، أّن هناك مس�اٍع 
م�ن الس�لطة البحرينّي�ة للهيمن�ة على 
الش�أن الدينّي للطائفة الش�يعّية، وذلك 
عبر سلس�لة القوانين القديم�ة، ومنها 
قان�ون المجلس اإلس�المّي األعلى الذي 
صدر س�ابًقا، كما أّن مناهج التعليم في 
البحري�ن تجب�ر أبناء الطائفة الش�يعّية 
على تعلّ�م ما يتعل�ق بالمذاهب األخرى 
غي�ر المذهب الجعف�رّي، ليتلّقوا تعليًما 
أّن ف�ي  يخال�ف معتقدهم.ولف�ت إل�ى 
البحرين هناك مناطق ال يمكن للش�يعة 
أن يبنوا فيها مس�اجًدا، حيث يتم التذّرع 
بذرائع واهية لكي ال يتم بناء ش�يء من 
مساجد الشيعة، فال يسمح ببناء المآتم 

مثال في مدينة حمد.

   بغداد / المستقبل العراقي

تطرح سيطرة المجموعات المسلحة، 
وعلى رأسها »جبهة النصرة«، على معبر 
نصي�ب الح�دودي بين س�وريا واألردن، 
تساؤالت حول آلية عمل النقاط الحدودية 
التي تقع تحت س�يطرة المسلحين، وتتم 
إدارتها بالتنسيق بينهم وبين الدولة الجار 
على الضفة األخ�رى، حيث تعد أحد اكبر 
الموارد المالية للمجموعات المقاتلة، ما 

يفسر الصراع عليها بشكل مستمر .
نقطتي�ن  أكب�ر  أن  م�ن  وبالرغ�م 
حدوديتي�ن في الش�مال الس�وري )باب 
الس�المة وباب الهوى( تقعان في قبضة 
المجموعات المسلحة، إال أنهما مغلقتان 
بق�رار تركي، منذ ش�هرين تقريباً، وذلك 
بس�بب إج�راءات احترازي�ة تق�وم به�ا 
أنقرة استعداداً لالنتخابات البرلمانية في 
حزيران المقبل، وذلك بحس�ب ناشطين 

معارضين.
غي�ر أن ه�ذا اإلغ�الق هو ف�ي جانب 
واح�د، أي من س�وريا إل�ى تركي�ا فيما 

يسمح بالتنقل باالتجاه المعاكس.
ف�ي  الس�يطرة  مس�ألة  وتختل�ف 

النقطتي�ن، فف�ي ب�اب اله�وى، التاب�ع 
لمحافظ�ة إدل�ب، تت�م إدارة المعب�ر من 
قبل حرك�ة »أحرار الش�ام«. أما في باب 
السالمة، التابع إلى محافظة حلب، فتتم 
ادارة المعب�ر عبر »ل�واء التوحيد«، تحت 
راية »الجبهة الشامية«، التي تشكلت قبل 
أش�هر، من اندماج غالبي�ة المجموعات 
المس�لحة ف�ي الش�مال. وبالرغ�م م�ن 
تش�كيل »إدارة مدني�ة« م�ن المجال�س 
المحلية في هذه المناطق لتسيير شؤون 
المعاب�ر إال أن نفوذ القوى المس�لحة ما 

زال حاضراً بقوة.
النقطتي�ن  كال  ف�ي  التعام�ل  ويت�م 
بموجب جواز السفر السوري، أو الهوية 
التركية التي تستعملها غالبية السوريين 
المقيمي�ن عل�ى األرض التركي�ة. ويت�م 
تسجيل المغادرين في مكتب عند المعبر 
الترك�ي قب�ل أن يج�ري نقله�م إلى آخر 
نقطة حدودي�ة، لتتولى بعدها س�يارات 
»أح�رار الش�ام« أو »الجبه�ة الش�امية« 
نقلهم إلى س�رمدا في إدل�ب أو إعزاز في 

حلب.
وبحس�ب مص�ادر محلية ف�إن إدارة 
»أحرار الشام« أكثر تش�دداً من »الجبهة 

الش�امية«، إذ يت�م التدقي�ق ب�أوراق أي 
ش�خص من خ�ارج المناطق الش�مالية، 
ال س�يما إذا كان م�ن دمش�ق، فيما تبدو 

اإلجراءات اقل تشدداً في باب السالمة.
والملف�ت أنه م�ع عمل ه�ذه المعابر 
إال أن حرك�ة التهري�ب ما زالت ناش�طة، 
وخاصة ف�ي الفترة األخي�رة، وذلك عبر 
نق�اط قريب�ة م�ن الش�ريط الح�دودي، 
أو م�ن خ�الل عفري�ن ف�ي ري�ف حلب، 
والخاضعة ل�� »اإلدارة الذاتية« الكردية. 
لكن النهاية لن تكون سعيدة للمتنقل، إذ 
تقول المص�ادر أن قوات ال�درك التركية 
تتعامل بحزم م�ع التهريب، وتطلق النار 

بشكل مستمر، وتعتقل المهربين.
وم�ن أج�ل الس�يطرة عل�ى المعابر، 
خاض�ت الفصائل صراع�ات دموية، ذلك 
أنها بمثاب�ة الدجاجة الت�ي تبيض ذهباً، 
م�ع حرك�ة تنق�ل متواصلة للش�احنات 
والبضائع، من تركيا واليها، حيث تتبادل 
المواد المنقولة في س�احات المعابر، ال 
س�يما باب الس�المة، فيم�ا تعتبر حركة 

التنقل التجارية أقل في باب الهوى.
ومع س�يطرة المس�لحين على معبر 
نصي�ب ب�دأت الص�ورة تتض�ح نس�بياً، 

فالبواب�ة الحدودي�ة ما زال�ت مغلقة من 
الجان�ب األردني، ال�ذي تؤك�د حكومته 
اس�تمرار الوض�ع عل�ى حاله إل�ى حين 
اس�تتباب الوض�ع األمني، بما ال يش�كل 

خطراً على المواطنين.
ولع�ل ذل�ك م�رده النتظ�ار المملكة 
تعيين »جهة مدنية« تش�رف عليه، بعيداً 
عن نف�وذ المس�لحين، بحس�ب مصادر 
المعارض�ة ف�ي الجن�وب، وه�و م�ا تم 
بالفع�ل. وبعد اتفاق مع »جبهة النصرة« 
على االنس�حاب من المعبر وتسليمه إلى 
تحال�ف »صق�ور الجن�وب« و »الجي�ش 
األول« انسحب الفصيالن، وسلما إدارته 
إل�ى »مجلس محافظ�ة درع�ا« الذي تم 
تشكيله من »المجالس المحلية« للبلدات 
الخاضعة لس�يطرة »الجيش الحر«، الذي 
يقول ناشطون مقربون منه انه سيتكفل 

بحماية المنفذ الحدودي ال أكثر.
وكان الفتاً دخول عدة شاحنات تحمل 
مساعدات ومواد غذائية للمرة األولى منذ 
المع�ارك الت�ي دارت، وهو ما قد يش�كل 
مؤش�راً لعمل المن��ف�ذ الح��دودي في 
الفترة المقبلة، ويش�كل أيضا مص��دراً 
للتمويل بشكل أو بآخر للمجموعات التي 

تفرض نفوذها على »اإلدارة المدن�ية«.
وقبل س�يطرة المسلحين على المعبر 
في مطلع نيسان الحالي، كانت الشاحنات 
والمواد الغذائية تنتقل من سوريا ولبنان 
أم�ا  وبالعك�س،  والخلي�ج  األردن  إل�ى 
حرك�ة المدنيين فتعتبر قليلة نس�بياً، إذ 
يس�تغرق الطريق ما يقارب ست ساعات 
من دمش�ق إلى الس�ويداء، ومن ثم غرباً 
إلى درعا حيث بل�دة نصيب. كما تفرض 
عم�ان إج�راءات مش�ددة للدخ�ول إل�ى 
أراضيه�ا، كتحديد س�بب الزي�ارة وإبراز 
وثائ�ق تثب�ت بقاءهم كالحج�ز الفندقي 
أو القب�ول الجامعي، أو تذاك�ر الطيران، 
وحت�ى إثبات اإلقامة في البلد الذي ينوي 
المس�افر التوجه إلي�ه، وغالبا ما ترفض 
غالبي�ة الطلبات، ليضط�ر األخير للعودة 

إلى سوريا.
وف�ي المقاب�ل، كان�ت المجموع�ات 
المس�لحة تنق�ل الجرح�ى وع�دداً م�ن 
المدنيين عبر نقاط غير ش�رعية، تتوزع 
على الشريط الحدودي، السيما في الريف 
الغربي، وتخض�ع لرقابة االس�تخبارات 
األردني�ة الت�ي تقوم بنق�ل الالجئين إلى 

مخيم الزعتري.

تعالوا ننحني احرتامًا هلذا الرجل
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اعالن مشاركة
)انشاء معمل لتصنيع زجاج السيارات(

ي�ر الرشك�ة العامة لنقل املس�افرين والوفود اح�دى تش�كيالت وزارة النقل عن 
رغبتها باملشاركة مع احدى رشكات القطاع الخاص املتخصصة يف تصنيع الزجاج 
او لديها تعاقد مع خبري يف تصنيع الزجاج النش�اء معمل لتصنيع زجاج الس�يارات 

بمختلف االحجام
فم�ن تتوفر لدي�ه الرغبة من ال�رشكات ذات االختصاص يف الحص�ول عىل رشوط 
املشاركة مراجعة القسم القانوني يف مقر الرشكة الكائن يف شارع فلسطني / حي 
املهندس�ني قرب وزارة النقل لقاء مبلغ  وقدره )5,000,000( خمسة ماليني دينار 
عراق�ي غري قابلة للرد عىل ان يقدم العرض يف ظرف مغلق ومختوم وبتوقيع املدير 
املف�وض ويتم ايداعه يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة العامة لنقل املس�افرين 
والوفود الكائن يف الوزيرية قرب الرشكة العامة للبطاريات علما ان تاريخ الغلق يوم 

الخميس املصادف 2015/5/21 الثانية عرش ظهرا مع املستمسكات املطلوبة:
1 � شهادة تاسيس مصدقة من الجهات الرسمية العراقية ونافذة عند توقيع العقد 
وقرار مس�جل الرشكات ومقدار رأس�مال الرشكة واملستمسكات  الرسمية للمدير 

املفوض وقرار حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية
2 �  كت�اب براءة ذمة صادر من الهيئة  العام�ة للرضائب نافذ املفعول لعام 2015  
معن�ون اىل الرشك�ة العام�ة لنقل املس�افرين والوف�ود اما فيما يخ�ص الرشكات 
العربية واالجنبية يلتزم الرشيك بعد توقيعه العقد بفتح فرع له يف العراق او تحويل 
مكتب�ه )ان وجد( اىل فرع مع مراع�اة القوانني والتعليمات واالنظمة النافذة يف هذا 

الخصوص.
3 � بي�ان املوقع االلكرتوني  للرشك�ة او املكتب وعنوانها الرصيح يف وثائق العرض 

املقدم
4 � ارفاق  كتاب الرشكة بالش�خص املخول بتوقيع العقد وبموجب وكالة عامة او 

خاصة 
مالحظة : يتحمل من يرسو عليه االختيار اجور نرش االعالن.

اسامة حممد صادق الصدر 
املدير العام

ورئيس جملس االدارة

وزارة النقل
الرشكة العامة لنقل املسافرين

والوفود

دعوة دائنني
نح�ن املصفي�ان املحامي�ان )عبدالرحمن 
محمد محي السعيدي و نواف نبيه كريم ( 
لرشكة الهيبة للتوسط ببيع ورشاء العمالت 
االجنبي�ة املحدودة ندع�و كل من له حق أو 
دين عىل الرشكة مراجعة / بغداد – الكرخ 
– الحارثية – رقم القطعة 1730/207 رقم 
االب�واب أ 3 ه� 3 اعتب�ارا من تاريخ النرش 
وذل�ك خالل عرشة أيام وبعكس�ه يس�قط 

حق املطالبة.

رشكة اعايل اخلليج لالستثامرات العقارية والسياحية – مسامهة خاصة

اعالن دعوة
اىل السادة مسامهي رشكة اعايل اخلليج لالستثامرات العقارية والسياحية

دعوة اجتامع اهليئة العامة 
استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 رقم 1997 املعدل وتنفيذا لقرار 
مجل�س االدارة بجلس�ته املنعقدة بتاري�خ 2015/3/24 يرنا دعوتكم 
لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي الذي س�يعقد يف الساعه الحادية 
عرش من صباح يوم املصادف االحد  2015/5/17 يف مقر الرشكة الكائن 
بغ�داد / الكرادة / حي بابل / محله 925/ زقاق ش�ارع 32/مبنى 152 
ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع يؤجل اىل يوم املصادف 

2015/5/24 يف نفس املكان والزمان املعينني يف جدول االعمال االتي 
1-مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة ع�ن نش�اط الرشك�ة لع�ام 2014 

واملصادقة عليه
2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املنتهية 

يف 2014/12/31واملصادقة عليهما
3-اق�رار تعي�ني هيث�م عباس س�لمان مراقب حس�ابات لع�ام 2013 و 

2014
4-تعيني مراقب حسابات لعام 2015

5-براءة ذمة رئيس و اعضاء مجلس االدارة 
6-زيادة راس�مالها الرشكة م�ن 20,000,000,000 عرشين مليار دينار 
اىل 80,000,000,000 ثمان�ون ملي�ار دين�ار وفق احكام امل�ادة 55 اوال 

لغرض ممارسة الرشكة نشاطها وللمصادقة عليه 
7-مناقشة موضوع االقرتاض من املصارف املجازة

راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني لسند انابة او بوكالة 
مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات والوكاالت لدى الرشكة قبل 
ثالثة ايام عىل االقل من موعد االجتماع مع ابرار ش�هادة االسهم االصلية 
وفق�ا لنص املادت�ني 91 و94 من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 

وتعديالته.

املصفيان املحاميان
عبدالرمحن حممد السعيدي

نواف نبيه كريم

رئيس جملس االدارة
عبد اهلل سعد عاصم

اعالن
ق�دم املدع�ي عب�اس ع�ي عطيه  
طلب�ا يروم في�ه تبديل اس�م ابنه 
م�ن عثم�ان  اىل ريان فم�ن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن

ان�ي الس�يد ع�ي ابراهي�م عب�د 

القرنف�ل النتاج  املصفي لرشك�ة 

والف�وط  الحريري�ة  االقمش�ة 

املحدودة املسؤولية . اسكن بغداد 

الكاظمي�ة م 427 زق�اق 45 دار ) 

5 ( ت�م تكليف�ي بتصفية عائدات 

املتخ�ذ  الق�رار  حس�ب  الرشك�ة 

بتاريخ 12 / 3 / 2015 واملس�جل 

لدى مس�جل ال�رشكات يف 26 / 4 

. 2015 /

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)خلف محمد تك�ي( الذي يطلب تبديل  
اللق�ب م�ن )الح�الف( اىل )العلياوي( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

محكمة بداءة الصويرة
العدد 184/ب/2011

اعالن
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية الس�يارة 
املرقمة 282975/بغ�داد خصويص نوع واز قيادة 
مودي�ل 1987 فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور يف 
الساعه الثانية عرش ظهرا من اليوم الخامس عرش 
من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم 10% من 

القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي الداللية واالعالن 
القايض

املواصفات 
رقم السيارة 282975 / بغداد
نوع السيارة واز قيادة صالون

اوصافها الحالة العمرانية للس�يارة وس�ط وفيها 
صدا وتاكل بجميع الجهات

القيمة التقديرية 3000000 ثالثة ماليني دينار

مديرية تنفيذ الديوانية 
العدد 2014/1791 

اعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الديوانية اموال وموجدات العائدة للمدين )عي س�عد 
الله صالح( املدير املفوض لرشكة كابار كروب اضافة لوظيفته لقاء طلب 
الدائ�ن )حيدر مراح س�لمان( البالغ )59,039,600( تس�عة وخمس�ون 
ملي�ون وتس�عة وثالثون ال�ف وس�تمائة دين�ار . فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة املديري�ة خالل م�دة النرش البالغة خمس�ة عرش يوم�اً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش يف الصحف املحلية مس�تصحباً معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة )10%( من القيمة التقديرية للموجودات واملس�تحقات االصولية 
وأن املزاي�دة تب�دأ يف اليوم االخري من مدة الن�رش وان البيع يكون يف مكان 
الرشكة / ديوانية / طريق الديوانية / الشافعية ويف تمام الساعة الرابعة 

عرصا من اليوم االخري من النرش 
املنفذ العدل 
نور غازي الخزاعي 

مواصفات املال املراد بيعه باملزايدة 
1� كرف�ان بأبع�اد )10*15( م الع�دد / 5 بمبلغ )25000000( خمس�ة 

وعرشون مليون دينار

2� مولدة بريكنز كاتم س�عة  )60kva ( مع خ�زان الوقود عدد /1 بمبلغ 
)6500000( ستة ماليني وخمسمائة الف دينار 

3� مول�دة تصني�ع )محرك + رأس تولي�د( )kva 20( بمبلغ )1500000( 
واحد مليون وخمسمائة الف دينار 

4� مول�دة بريكن�ز كات�م س�عة )165kv ( م�ع خ�زان الوق�ود ببميل�غ 
)13000000( مليوم دينار 

5� طاب�وق بناء الع�دد )322000( طابوقة بمبل�غ )40250000( ابعون 
مليون ومئتي وخمس�ون الف دينار .

6� بلوك خرس�اني عادي )3800( بلوكة بمبلغ )2800000( مليون دينار 
7� ركام ناعم )رمل ( )210( م3 بمبلغ )4200000( مليون دينار 

8� ركام خشن )حىص ( )360( م3 بمبلغ )9360000( مليون دينار.
9� حديد تس�ليح قياس )12( ملم )42( طن بمبلغ )31080000( مليون 

دينار .
10� حديد تسليح )10( ملم )4( طن بمبلغ )2800000( مليون دينار 

11� البيع مبارش لالموال املنقولة .
12� مكان اجراء املزايدة � مقر الرشكة � طريق ديوانية � الشافعية .

13� تاريخ املزايدة يف اليوم االخري من مدة النرش .
14� ساعة املزايدة / الساعة الرابعة عرصاً من اليوم االخري.

اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من السيد  

)مزهر مرزوق عبد الواحد( الذي 

يطلب تبديل  اللقب من )املياحي( 

اىل )العبادي( فمن لديه اعرتاض 

مراجعة هذه املديرية خالل مدة 

اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 

س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 

الطلب وفق احكام املادة 21 من 

القان�ون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.

اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  
)سالم جبار ياقوت( الذي يطلب 
تبديل  اللقب من )املنصوري( اىل 
)الزه�ريي( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 

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

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت  
الطال���ب )رس����ول 
من������ي(  س�لمان 
معه�د  م�ن  الص�ادرة 
 – النفط�ي  التدري�ب 
ب�رصة قس�م امليكانيك 
– اختص�اص الس�المة 
الصناعية عىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان

فق�دت  من�ي هوي�ة 

)اح��م���د  الطال�ب 

س�مري عب�د الصم�د( 

الص�ادرة م�ن املعه�د 

التقني – برصة قس�م 

املساحة عىل من يعثر 

اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار.

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )عبد 
الكريم مزبان حسني( الذي يطلب تبديل  
اللق�ب م�ن )عطب�ي( اىل )املكاصيص 
املوسوية( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )خالد 
س�لمان مظل�وم( ال�ذي يطل�ب تبديل  
)اس�م ابنته( م�ن )ولي�د( اىل )زهراء( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)رافد عب�د املجيد عي�ى( الذي يطلب 
تبدي�ل  اس�م ابنه القارص م�ن )عمر( 
اىل )عمار( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)توفي�ق حوش�ان خلف( ال�ذي يطلب 
تبديل  اللقب من )حالق( اىل )العقابي( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي عب�اس ع�ي عطيه  
طلب�ا يروم في�ه تبديل اس�م ابنه 
م�ن عم�ر اىل ايم�ن فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
بك�ر احمد عب�د الكريم   ال�ذي يطلب 
تبديل  االسم املجرد      من  )بكر (  اىل 
)يوس�ف( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام املادة 
21 من القان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
وزارة  م�ن  الص�ادرة 
 / واالس�كان  االعم�ار 
رشكة الف�اروق العامة 
للمقاوالت بأسم / عي 
بندر نعيم�ه فمن يعثر 
عليها تسليمها إىل جهة 

االصدار .

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)رسمد عبد الحميد حسن( الذي يطلب 
تبديل  االس�م املجرد م�ن )رسمد( اىل 
)ع�ي( فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام املادة 
21 من القان�ون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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منع استرياد التمور.. والزراعة: املوجود باألسواق أدخل بصورة غري رسمية
   ذي قار/المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس محافظة ذي قار، امس الثالثاء، عن تخصيص 
قطع أراض سكنية لعوائل شهداء الحشد الشعبي أسوة بشهداء 

الجيش العراقي.
وق�ال رئيس لجن�ة الخدمات، في مجل�س محافظة ذي قار 
رحي�م الخاقاني, إن “مجلس المحافظة أصدر قرارا بتخصيص 
قطع أراض سكنية لعوائل شهداء الحشد الشعبي أسوة بشهداء 
الجي�ش العراق�ي”، مضيف�ا أنه ت�م توجيه الحكوم�ة المحلية 
التنفيذية باعتبار ش�هداء الحش�د ضمن الش�رائح المش�مولة 

بقطع األراضي السكنية”.
وأوض�ح أن “االراض�ي الس�كنية الت�ي س�يتم تخصيصه�ا 
لشهداء الحشد الشعبي ستكون ضمن القطع الجيدة والمتميزة 
ف�ي مربع مدن أقضي�ة ونواح�ي المحافظة”، مؤك�دا أنه “تم 
توجي�ه الحكومة المحلية بتحديد اراض س�كنية بمدة اقصاها 
عشرة ايام من تاريخ القرار، القامة حفل لتكريم عوائل شهداء 

الحشد الشعبي”.

     كربالء/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة كربالء المقدس�ة , ام�س الثالثاء , عن 
توزيع )20( كرس�ياً كهربائياً )تركي المنش�أ( , وفيما أشارت 
إلى إنها “ أجرت القرعة ل� )36( متقدماً تراوحت أعمارهم من 
)6 - 12( س�نة , بع�د تقديم ذويهم التقاري�ر الطبية إلى اللجنة 
الخاص�ة بفح�ص وصرف المعين�ات الطبية “ , لفت�ت إلى إنها 
“ تمث�ل الدفعة الثانية التي يتم توزيعها لمس�تحقيها من ذوي 

االحتياجات الخاصة وفقاً لضوابط حددتها وزارة الصحة “.
وقال مدير مركز الحس�ين )عليه الس�الم( لتأهيل المعاقين 
الدكتور عمار الجبوري, “تم توزيع )20( كرسي كهربائي )تركي 
المنشأ( بين مستحقيها المصابين بضعف األطراف العليا وشلل 
األطراف الس�فلى “ , وفيما أش�ار إلى إن “ اللجنة المشكلة في 
المركز وفقاً ألمر المدير العام للدائرة وكالة الدكتور صباح نور 
هادي الموسوي , والمؤلفة من اختصاصات )العظام والكسور 
, األطف�ال , المفاص�ل , الجملة العصبية والنفس�ية( “ , أجرت 
القرع�ة ل� )36( متقدم�اً تتراوح أعمارهم من )6 - 12( س�نة 
, بعد تقديم ذويهم التقارير الطبية والمستمس�كات الرس�مية 
“ , لف�ت إلى انه “ تم اختي�ار )20( معاقاً من بينهم احد أطفال 
العوائ�ل النازحة للمحافظة “ , الذي�ن تنطبق بحقهم الضوابط 
الت�ي حددتها وزارة الصحة “. ويذك�ر إن “ دائرة صحة كربالء 
وزعت في السابع عشر من تشرين األول من العام الماضي )7( 

كراسي كهربائية على األطفال المعاقين من 40 متقدماً “.

جملس ذي قار خيصص قطع أراٍض 
سكنية لشهداء احلشد الشعبي

صحة كربالء توزع 20 كرسيًا كهربائيًا 
لذوي االحتياجات اخلاصة

     بغداد/المستقبل العراقي

ام�س  الزراع�ة،  وزارة  أك�دت 
المس�توردة  التم�ور  أن  الثالث�اء، 
الموج�ودة ف�ي األس�واق العراقية، 
أدخل�ت بص�ورة “غي�ر رس�مية”، 
اس�تيرادها أساس�اً،  ألنه�ا منع�ت 
أن  مبين�اً  محل�ي،  إنت�اج  لوج�ود 
خاضه�ا  الت�ي  الح�روب  تداعي�ات 
البساتين،  السابق، وتجريف  النظام 
عوام�ل أدت لتدهور زراع�ة النخيل 
ف�ي الع�راق. وق�ال وكيل ال�وزارة 
مه�دي ضمد، إن “التمور التي تدخل 
العراق تدخل بش�كل غير رس�مي”، 
منع�ت  “ال�وزارة  أن  إل�ى  مش�يراً 
اس�تيراد التمور لوجود إنتاج محلي 
السيما أن العراق البلد األول في هذا 

المجال”.
وأضاف ضم�د، أن “إنتاج التمور 
النظ�ام  حماق�ات  بس�بب  تده�ور 
الس�ابق”، مبيناً أن “النخيل تعرض 
أوالها عندما اس�تهدفت  لهجمتين، 
اآللة العسكرية لذلك النظام أصحاب 
البس�اتين والفالحين خ�الل الحرب 
العراقي�ة اإليرانية وح�رب الخليج، 
والثاني�ة النكس�ة الت�ي أصابت ذلك 
القطاع نتيجة الحص�ار االقتصادي 
ال�ذي ف�رض عل�ى العراق، م�ا أدى 
إل�ى توق�ف تصدي�ر التم�ور، فضالً 
ع�ن من�ع الطائ�رات الزراعي�ة من 
مكافحة حش�رة الدوباس مما أثرت 
في نخي�ل العراق، فض�اًل عن تحول 
بعض البساتين إلى أراضي سكنية”. 
أن  الزراع�ة،  وزي�ر  وكي�ل  وذك�ر 
“الوزارة أسس�ت صندوقاً إلقراض 
المزارعي�ن ب�دون فوائد، وش�كلت 

هيئة يديرها مدير عام، باسم الهيئة 
العام�ة للنخي�ل، للعناي�ة بأش�رف 

الش�جر”، وتابع أن “الدولة تشتري 
التمور من الفالحين بأس�عار جيدة 

لتشجيعهم”.
وتغ�زو األس�واق العراقية تمور 

إيراني�ة ومن دول الخلي�ج، وتالقي 
اقباالً من قبل المتسوقين.

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الزراعة االردنية، عن اس�تئناف تصدير 
منتجاته�ا الى العراق عبر الطري�ق البري،  فيما توقعت  
ازدي�اد مع�دالت التصدي�ر تدريجياً.وقال مدي�ر المركز 
اإلعالم�ي لوزارة الزراع�ة االردنية، نمي�ر حداديان، أن 
“الوزارة اس�تأنفت اليوم تصدير المنتجات االردنية عبر 
الطري�ق الب�ري الى الع�راق”، مبين�اً أن “الطريق البري 
الم�ؤدي للع�راق مفت�وح وان�ه م�ن المتوق�ع ان تزداد 
مع�دالت التصدير تدريجياً”.ولف�ت حداديان، ان “عودة 
عملي�ة التصدي�ر عبر الطري�ق البري تدل عل�ى أن االمر 
يجري بش�كل يسير وحس�ن”.يذكر أن تدهور األوضاع 
األمني�ة في بع�ض محافظ�ات العراق وقط�ع عدد من 
الطرق الرئيس�ة نتيجة المعارك مع تنظيم )داعش( أدت 
إلى انخف�اض حركة النقل البري بي�ن العراق وعدد من 
ال�دول المجاورة ومنها األردن، ما أثر س�لباً في اقتصاد 

البلد.

    بغداد/المستقبل العراقي

اقام المركز الصح�ي في مركز وزارة الموارد المائية 
ندوة تثقيفية حول الوس�ائل المستخدمة في االسعافات 
األولي�ة برعاية وزي�ر الموارد المائية المهندس محس�ن 
الش�مري. وقالت ال�وزارة في بيان صحف�ي, ان “الندوة 
اس�تهلت بكلمة ترحيبية بالسادة الحضور بعدها تناولت 
موضوع االسعافات االولية و الغرض منها المحافظة على 
حياة المص�اب والحيلولة دون تفاقم االصابة اضافة الى 
ذلك”.وأشار البيان الى ان “المحاضرين تناولوا مواضيع 
ش�تى كان اهمه�ا الحروق والكس�ور وكيفية اس�عافها 
والحف�اظ على حي�اة المصاب هذا باإلضاف�ة الى االمور 
االخرى التي شملت انواع الضمادات والجبائر وتشخيص 
االصابة وكيفية معالجتها بالعراق التي تس�مح الوصول 
المصاب الى المستش�فى بأس�رع وق�ت ممكن إلعطائه 

العالج الخاص به والحفاظ على حياته”.

االردن تعلن عن عودة تصدير منتجاهتا 
اىل العراق عرب الطريق الربي

املوارد املائية تعقد ندوة حول 
االسعافات االولية

    بغداد/المستقبل العراقي

اعل�ن المتحدث باس�م وزارة الصح�ة احمد 
الرديني، ع�ن تجهيز مستش�فيين،احداهما في 
منطق�ة الخالدية ش�مالي الرم�ادي واألخر في 
منطق�ة عي�ن التمر بمحافظ�ة كرب�الء لتقديم 
الخدم�ات الطبي�ة الضروري�ة لنازح�ي األنبار.

وق�ال الردين�ي ، إن “وزارة الصح�ة انته�ت من 
تأهي�ل وتجهيز مستش�فى الخالدية بس�عة 70 
س�ريرا بجميع المس�تلزمات لتقدي�م الخدمات 

الطبية لنازحي األنبار، فضال عن  تأهيل وتجهيز 
مستش�فى ف�ي منطقة عي�ن التم�ر بمحافظة 

كربالء”.
وأض�اف الردين�ي أن “وزارة الصح�ة كثفت 
من فرقه�ا الطبية الجوالة في باب�ل وبغداد في 
المناطق التي ن�زح إليها أهالي األنبار إلى جانب 
نشر س�يارات إس�عاف في تلك المناطق”، الفتا 
إل�ى أن “فرق الوزارة متواج�دة على مدار اليوم 

في مناطق نزوح العوائل”.
ونزح�ت االف األس�ر م�ن مناط�ق الرمادي 

وش�مالها عل�ى م�دى األي�ام الماضي�ة باتجاه 
بغداد وباب�ل وكربالء والديواني�ة والمحافظات 
األخرى بعد تهديدات لعصابات داعش االرهابية 
الت�ي دمرت عددا من المنازل ف�ي المناطق التي 
دنستها شمالي الرمادي.و أعلنت وزارة الصحة، 
في وقت س�ابق، نشر س�يارات اإلسعاف الطبي 
عل�ى طري�ق النازحي�ن م�ن محافظ�ة األنبار، 
لتقدي�م المس�تلزمات الوقائي�ة والعالجي�ة من 
خالل تخصيص مستشفيات أبو غريب واليرموك 

والمحمودية الستقبالهم.

الصحة تؤهل مستشفيني لتقديم اخلدمات لنازحي األنبار

     بغداد/المستقبل العراقي 

وافق�ت لجن�ة ش�ؤون الطاق�ة في 
مجلس الوزراء، امس الثالثاء، على تعاقد 
وزارة الكهرباء مع ش�ركة تركية لشراء 
الطاق�ة الكهربائي�ة لم�دة س�نة واحدة 
قابلة للتجديد، فيما قررت تش�كيل لجنة 
لمناقش�ة الش�كوى الُمقدمة من شركة 

برج المعالي وشركات أخرى. 

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء بهاء 
األعرجي في بيان صحفي، إن “األعرجي 
ت�رأس، أم�س االول االثني�ن ، االجتماع 
الرابع للجنة ش�ؤون الطاقة في مجلس 
ال�وزراء”، موضح�ا أن “اللجنة وافقت 
عل�ى تأكي�د تعاق�د وزارة الكهرباء مع 
شركة KARKEY التركية لشراء الطاقة 
الكهربائي�ة لم�دة س�نة واح�دة قابل�ة 

للتجديد”.

وأص�اف أن “اللجنة ناقش�ت حاجة 
المائي�ة  والم�وارد  الكهرب�اء  وزارت�ي 
من الُمش�تقات النفطي�ة لتأمين الطاقة 
الكهربائية خالل فص�ل الصيف”، مبينا 
أن “اللجنة درس�ت الع�رض الذي قّدمته 
الش�ركات  باس�تعداد  الكهرب�اء  وزارة 
الُمجهزة للوقود بالتجهيز بالدفع اآلجل، 
وق�ررت عرض الموض�وع على مجلس 
ال�وزراء للموافقة عل�ى التجهيز بالدفع 

اآلج�ل عل�ى أن تتكف�ل وزارة المالي�ة 
بضمان�ة التس�ديد عن�د تحق�ق اآلج�ل 

المطلوب في السنوات القادمة”. 
وقررت لجنة شؤون الطاقة، بحسب 
البي�ان، “تش�كيل لجنة برئاس�ة رئيس 
الدائ�رة القانوني�ة ف�ي األمان�ة العامة 
المفت�ش  ال�وزراء وعضوي�ة  لمجل�س 
العام لوزارة الكهرباء وممثل عن شركة 
تس�ويق النفط سومو وس�كرتير لجنة 

الطاقة لمناقشة الش�كوى الُمقدمة من 
قب�ل ش�ركة ب�رج المعالي و الش�ركات 
األخ�رى و تقدي�م توصياتها إل�ى لجنة 

شؤون الطاقة”.
يذك�ر أن نائ�ب رئيس ال�وزراء بهاء 
األعرج�ي يت�رأس لجنة ش�ؤون الطاقة 
في مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها 
كل من وزراء النفط والكهرباء والتعليم 

العالي والموارد المائية والبيئة.

املوافقة عىل التعاقد مع رشكة تركية لرشاء الكهرباء ملدة عام

     ميسان/المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس محافظة ميس�ان، امس 
الثالث�اء، رفض�ه القاط�ع لتطبي�ق ق�رار 
التعرف�ة الكمركية الجدي�دة على منافذها 
الحدودي�ة م�ع الج�ارة اي�ران، وأك�د ان 
المجلس سيتخذ قراراً بهذا الخصوص في 
جلس�ته المقبلة، دع�ا الحكومة المركزية 
الى العدول ع�ن قراراتها التي تؤثر س�لباً 

في المواطن.
وقال المتحدث الرس�مي باسم مجلس 
ميس�ان راه�ي عبد الواح�د البزون�ي، إن 
“المجل�س يعل�ن رفض�ه القاط�ع لق�رار 
الحكومة المركزي�ة بتطبيق قرار التعرفة 
الكمركية الجديدة كونه مجحفاً وسيطبق 
على المناطق الجنوبية والوسطى فقط”، 
مشيراً الى أن “استثناء المناطق الشمالية 
ويجع�ل  التس�اؤالت  م�ن  الكثي�ر  يثي�ر 
الحكوم�ة في موقف محرج قد يثير ضجة 

كبيرة ال تحمد عقباها”.
“المحافظ�ة  أن  البزون�ي  وأض�اف 
الكمركي�ة  التعرف�ة  بقان�ون  س�تطعن 
وستتخذ قراراً جماعياً في الجلسة المقبلة 
للمجل�س ب�أن يرف�ض تطبيق�ه وس�يتم 
توجيه إدارة منفذ الش�يب ودائرة الكمارك 
بااللتزام به�ذا القرار”، مبين�اً أن “تطبيق 
التعرفة الكمركية الجديدة س�يرفع س�عر 
البضائع والس�لع والمواد الت�ي تدخل الى 
ميس�ان، وسيش�كل عبئ�اً كبي�راً على كل 

المواطنين”.
ودع�ا البزون�ي “الحكوم�ة المركزية 
الى العدول عن قراراتها األخيرة التي تريد 
النيل من المواطن وتضعه في مربع الخطر 
والحرمان والجوع، وان تكون منصفة في 

وضع الحلول التي تخدم المواطن”.
واعلن مجل�س الوزراء في )3 ش�باط 
2015( موافقت�ه عل�ى ش�مول البضائ�ع 
والمواد المس�توردة والتي توجد مثيالتها 

لدى الش�ركات العراقية بقان�ون التعرفة 
الكمركية. وكانت وزارة المالية أعلنت، في 
30 كانون األول 2014، أن فرض الرس�وم 

المس�توردة  البضائ�ع  عل�ى  الكمركي�ة 
س�يكون بدءاً م�ن عام 2015، وبنس�بة ال 
تزي�د ع�ن )%20( م�ن قيمته�ا، مبينة أن 

الرس�وم س�تفرض عل�ى جمي�ع المنافذ 
الحدودية وبضمنها إقليم كردستان.

وكان مجل�س ال�وزراء ق�رر، ف�ي )7 
ق�راره  تعدي�ل   ،)2014 الثان�ي  كان�ون 
الس�ابق وتنفي�ذ التعرف�ة الكمركية على 
مراحل، وبّين أنه لن يشمل المواد الغذائية 
والمس�تلزمات  والمالب�س  واإلنش�ائية 
الزراعي�ة والمواد ذات العالقة بالصناعات 
المحلي�ة. وتضم محافظة ميس�ان، منفذ 
الش�يب الح�دودي )80 ك�م جنوب ش�رق 
العم�ارة( الذي يعد من اهم مناطق التبادل 
التجاري، ويشكل موقعاً ستراتيجياً مهماً 
ف�ي المنطق�ة الجنوبي�ة حي�ث تدخل عن 
طريقه مئات الشاحنات التجارية المحملة 
بالبضائ�ع والس�لع التي تصدر م�ن ايران 
للعراق، حيث تعتمد عليه محافظة ميسان 
وباق�ي المحافظ�ات العراقي�ة باس�تيراد 
يس�تهلكها  والت�ي  المختلف�ة  الم�واد 

المواطن.

ميسان ترفض تطبيق التعرفة الكمركية اجلديدة

     بغداد/المستقبل العراقي

التقاع�د  دائ�رة  صرف�ت 
والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال 
العم�ل  وزارة  ال�ى  التابع�ة 
والش�ؤون أالجتماعي�ة ملياري 
دينار مكافأة نهاية خدمة لعمال 
خ�الل  بغ�داد  ف�ي  مضموني�ن 
النص�ف االول م�ن العام 2015. 
وذكر بي�ان لل�وزارة, ان “دائرة 
االجتماعي  والضم�ان  التقاع�د 
للعم�ال التابعة لل�وزارة، تمنح 
العم�ال المضموني�ن الراغبي�ن 
بالحصول على اموالهم المودعة 
لدى الدائرة كمكافأة نهاية خدمة 

من خالل شعبة التعويضات في 
الدائ�رة”، موضح�ا ان “الدائرة 
انج�زت 1133 معامل�ة )صرف 
مكافأة نهاية الخدمة( وصرفت 
ملي�اري دين�ار خ�الل النص�ف 

االول من العام 2015”.
وأض�اف ان “قس�م ش�ؤون 
المضموني�ن في دائ�رة التقاعد 
والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال 
تنجز جميع المعامالت الخاصة 
بالعم�ال المضمونين من خالل 
التقاعد  المتمثلة بشعبة  شعبها 
)الش�يخوخة،  ب��  الخاص�ة 
والخلف، والعجز( وش�عبة ضم 
الخدم�ة وش�عبة التعويضات”. 

“ش�عبة  ان  البي�ان  واوض�ح 
الفترة  التقاع�د انج�زت خ�الل 
المذك�ورة 152 معاملة واحالت 
48عام�ال ال�ى اللج�ان الطبي�ة 
االبتدائية واالستئنافية”. واشار 
الى ان “قسم المضمونين يقوم 
بإنج�از المعام�الت التقاعدي�ة 
للعمال وخلفه�م”، الفتا الى ان 
“العامل المضمون يستحق عند 
انته�اء خدمت�ه راتب�ا تقاعدي�ا 
والعام�ل ال�ذي يص�اب بمرض 
راتبا تقاعديا عن العجز استنادا 
ال�ى قان�ون التقاع�د والضمان 
االجتماع���ي رقم 39 لس���نة 

.”1971

العمل ترصف ملياري دينار مكافآت
   واسط/المستقبل العراقيهناية خدمة للعامل

كشفت إدارة محافظة واسط، 
ع�ن رغبة ش�ركة ش�ل بإنش�اء 
مصف�اة للنفط ف�ي المحافظة، 
ولفتت الى ان العرض المقدم من 
قبل الشركة سيؤخذ على محمل 
الجد، فيما أكدت انها س�تعمل ما 
بوسعها الس�تحصال الموافقات 

االصولية لتلك المصفاة.
االع�الم  وق�ال مدي�ر قس�م 
ف�ي ديوان محافظة واس�ط طه 
الردين�ي ، إن “وف�داً من ش�ركة 
)ش�ل(  زار المحافظ�ة والتق�ى 
المحاف�ظ مال�ك خل�ف ال�وادي 
لبح�ث  آخري�ن  ومس�ؤولين 
إمكانية إنشاء مصفاة للنفط في 

المحافظة”.

وأضاف الرديني، أن “الشركة 
المتخصصة ف�ي مجال الصناعة 
ج�ادة  رغب�ة  أب�دت  النفطي�ة 
ف�ي  للنف�ط  مصف�اة  إلنش�اء 
محافظة واس�ط الت�ي باتت من 
بحك�م  النفطي�ة  المحافظ�ات 
وجود حقل�ي االح�دب وبدرة”، 
الفتا الى أن “عرض ش�ركة شل 
س�يؤخذ عل�ى محمل الج�د بعد 
أن تت�م دراس�ته والعم�ل عل�ى 
اس�تحصال الموافقات الرسمية 

لهذا الغرض”.
وكانت إدارة واسط، قد أعلنت 
في )ال�28 من أيلول 2014(، عن 
اتفاقها م�ع نظيرته�ا محافظة 
ايالم اإليرانية، عل�ى تعزيز آفاق 
التعاون المش�ترك بين الجانبين، 
مبينة إن ذلك يش�تمل على طرح 

ثالث فرص اس�تثمارية “كبرى” 
أمام الشركات اإليرانية، تتضمن 
إنش�اء  مصفاة للنف�ط ومصنع 
للبتروكيماويات واستثمار مطار 

الكوت المدني.
واس�ط  محافظ�ة  أن  يذك�ر 
تضم ف�ي الوقت الحاضر حقلين 
نفطيي�ن هم�ا االحدب ال�ذي تم 
استثماره من قبل شركة الواحة 
الصيني�ة ويبلغ معدل انتاجه في 
الوقت الحاض�ر 140 ألف برميل 
يومياً إضافة الى حقل بدرة الذي 
بدأ باالنت�اج التجريب�ي ويتوقع 
ف�ي الع�ام المقبل بل�وغ انتاجه 
170 ألف برميل إضافة الى وجود 
حقلي�ن آخري�ن هم�ا الظفري�ة 
والزرازي�ر ل�م يتم اس�تثمارهما 

بعد .

شل تبدي رغبتها بانشاء مصفاة للنفط يف واسط
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عندما يتصاعد العنف بالقسوة نفسها )وإن ليس بعدد القتىل 
نفس�ه!( يف أكثر من منطق�ة يف أفريقيا - وغريها - ويتم ذلك 
بينم�ا نقول إنه�ا بيئات مختلف�ة يف جنوب أفريقي�ا عنها يف 
الصوم�ال أو نيجرييا، عنها يف ليبي�ا أو مرص. فما الذي يعنيه 
ذلك بالنس�بة ملنهجية التفس�ري، أو خالل البحث عن األسباب 
املتقارب�ة وراء هذا التطرف يف مظاه�ر العنف، ورفض اآلخر، 
 Xenophobia ...أو ما يسمى كراهية أو رهاب اآلخر؛ األجنبي
.. إل�خ؟ ثمة ارتب�اك أمام تعدد التفس�ريات ملا يب�دو متنوعاً، 
بينما يش�ري تصاعد األزمة إىل رضورة معرفة املش�رك. ففي 
الش�مال األفريق�ي، مث�اًل، يس�ود التفس�ري بالعام�ل الثقايف 
أو الحض�اري )القيم�ي، التعص�ب الدين�ي، س�وء التفس�ري، 
اإلقصاء(، ومن خالل ذلك يذكر مهمشاً االعتبار الديمقراطي، 
وتوزي�ع الثروات. وم�ن ثم ال تنجح أي معالج�ة حتى اآلن يف 
الح�د من: العنف امل�روع إىل حد الذبح ع�ىل الهوية! ويف غرب 
أفريقي�ا، خاص�ة يف نيجريي�ا، بدت ث�روات الب�رول ومعادن 
الصحراء الكربى كافية لشعوبها، ولكن من دون جدوى أمام 
نفوذ العس�كريني تارة، والتبعية للخارج تارة أخرى، ومن ثم 
دخلت »بوكو حرام« عىل خط التفسري الديني املتطرف بدوره 
يف رفض اآلخر )القبيل أو املس�يحي أو الغربي(، وجرى العنف 

مروعاً لحد القتل أيضاً عىل الهوية!
ي الجنوب األفريقي، بدت لنا الصورة أكثر إرباكاً، وكأنها تبدو 
متناقضة مع اآلخرين، فالرأس�مالية »البيضاء« املوروثة عن 
النظام السابق رتبت أمورها مع الربجوازية السوداء، وقفزت 
باالقتصاد الحر، يف عقالني�ة تحديثية ملحوظة لحد رشاكتها 
مع الربازي�ل والهند والصني! ومن ناحية أخرى جاء دس�تور 
االنتق�ال من »األبارتيد« للحكم األفريق�ي، محكماً بدوره، يف 
صياغ�ة الحقوق )األقالي�م واملرأة، والوع�ود العدلية النظرية 
ال اإلجرائي�ة يف الزراع�ة وف�رص العمل(. وحتى م�ن الناحية 
الثقافي�ة، فإن حال�ة »قيادة مانديال للتح�ول« جعلت »حالة 
التحرر«، حالة ثقافية أو قيمية بدورها، بل إنها كانت »وعداً« 
عميقاً باملش�اركة، وبدا »التس�امح« و»الش�فافية« ش�عاراً 
للمرحلة الجديدة، التي تح�ل فيها املواطنة محل العرق، ومع 
ذلك تس�ارع التده�ور يف أوضاع قطاع�ات جماهريية كبرية، 
ليتحول إىل كراهية اآلخر )األفريقي بالذات(، إزاء سقوط وعد 
املشاركة بما يصل مؤخراً )ومن قبل ذلك أكثر من مرة( إىل حد 

القتل عىل الهوية املهاجرة!
وما دمنا أمام حالة جنوب أفريقيا هذه - التي يتس�ارع فيها 
العن�ف- فليس صحيحاً من�ذ البداية أن »العن�رص الثقايف« - 
الكراهي�ة أو التس�امح مع اآلخر - أو حتى أزمة الرأس�مالية 
والديمقراطي�ة الليربالية يصلح تفس�رياً يف جنوب أفريقيا إال 
يف أقل الحدود؛ ألن األرقام األخرية تش�ري إىل عدم تجاوز عمال 
الهج�رة أكثر من مليونني، )وإن قيل إن�ه يصل إىل 4 ماليني(، 
وه�ذا الرقم بني 52 مليون نس�مة ال يعني الكث�ري. لكن ربط 
ذل�ك باس�تمرار الف�وارق العنرصي�ة القديمة يجع�ل العامل 
»الثق�ايف« موض�ع ج�دل إزاء عدم ق�درة النظ�ام القائم عىل 
معالجة األوضاع العنرصية السابقة، ونقل الرصاع مع الظالم 
الحقيق�ي إىل رصاع ب�ني أطراف املظلومني، )أفريقي أس�ود/ 
أفريق�ي مهاجر(! ومن هن�ا كان اتهام الرأي العام الش�عبي 
األفريق�ي »للنظ�ام القائم« باملبالغة يف التس�امح املنحاز مع 
الوض�ع االس�تعماري العن�رصي القدي�م، وممارس�ة نفس 
سياسة الس�وق واالس�تغالل، مما جعل الدفة لدى الجماهري 
تتجه لالنكفاء عىل نفسها بمظاهر التطرف يف الجريمة تارة، 
بل ويف اإلرضابات املس�تمرة، ث�م يف رفض األفارقة »اآلخرين« 
كأجان�ب تارة أخرى! مع أنهم من بالد قريبة عرقياً ونفس�ياً 
مثل ليس�وتو، وزيمبابوي، وماالوي، وموزمبيق، ويمتد البعد 
الحضاري لليسوتو وإىل عمق جنوب أفريقيا. وقد أدى تجاهل 
الحك�م لذلك إىل إثارة نع�رات مضادة يف الق�ارة ضد مواطني 
جنوب أفريقيا نفس�ها، بإشارات إىل مس�اعدة أفارقة القارة 

لهم يف التحرر، أو سابق إيواء أبناء جنوب أفريقيا لديهم.
وق�د عم�ق التحليل باس�تمرار آثار السياس�ة االس�تعمارية 
العنرصية عند النظام الحايل ما نرش من أرقام اإلبعاد املستمر 
Deportation لألجانب يف أجواء اتهامهم باحتالل فرص العمل 
األفريقي�ة إىل حد تطور الرقم م�ن 23 ألف بعد عام 1991، إىل 
210 ألفاً ع�ام 1996، إىل أضعاف ذلك عام 2000، ناهيك عما 
س�بب االضطرابات الواس�عة ع�ام 2008. والدراس�ات كلها 

مملوءة بإحصاءات ليس هنا مجالها.
ق�د تتعدد األس�باب أيضاً وراء ظاهرة العن�ف ضد األجانب يف 
جن�وب أفريقي�ا إزاء وفود أبن�اء زيمبابوي مث�ال بكثافة مع 
اس�تمرار أزم�ة حك�م »موجابى«، ليصل�وا إىل أك�رب من ربع 
مليون نس�مة مؤخراً، وكذا تدفع ظ�روف رصاعات الصومال 
والكونغو، وسياس�ة اإلفق�ار يف نيجرييا إىل ب�روز أرقام أبناء 
ه�ذه ال�دول يف جنوب أفريقيا، وذلك يف وق�ت تحد فيه أوروبا 
من الهجرة إليها، بل وتقل فيه فرص العمل بسبب السياسات 

االقتصادية املحلية يف جنوب أفريقيا.
وألن قائم�ة الجالي�ات املضارة تض�م أبناء ح�وايل عرش دول 
أفريقي�ة، فإنن�ا نش�هد ف�ورة مض�ادة لجن�وب أفريقيا عىل 
مستوى القارة، بمطالب شعبية يف عدد من دولها، يف ماالوي، 
وزيمباب�وي، وموزمبي�ق، ونيجريي�ا، أومظاه�رات مطالب�ة 
بمقاطع�ة التج�ارة والبضائ�ع، ب�ل واألغان�ي واملوس�يقى! 
ومناش�دة االتحاد األفريقي التدخل. وال تحاول النظم يف هذه 
البلدان أن تش�ري لجذور املوضوع يف واقعها هي وسياس�اتها 
نحو أبنائها، وإنما تلجأ ملجرد البعد الثقايف للكراهية واإلرهاب! 
ورغم كل التفسريات الثقافية والرأس�مالية والعرقية للبحث 
عن أس�باب يب�دو معظمه�ا يف تقديري مهرباً م�ن الحقيقة، 
ويظل الس�بب الحقيق�ي الذي لم نبحث عن�ه لنختربه بعمق 
وصدق هو ظروف تحقق »العدل االجتماعي« لهذه الجماهري 
التي يعجزها عدم املشاركة الشعبية الفعلية عن طرح »آليات 
حقيقي�ة للعدل«، بدالً من سياس�ة اإلقص�اء املتبادل، والذبح 

عىل الهوية.

حلمي �شعر�وي

أفريقيا.. العنف 
ورفض اآلخر

ل�كل ح�رب ورصاع دائر، س�واء أكانت حرب عس�كرية أو 
سياس�ية، أجهزة إعالمية للرويج لكل طرف من األطراف 
املتصارعة، يحتاجها كثريا ربابن�ة الحروب، لنقل الصورة 
الت�ي تجعل م�ن كل طرف إم�ا منترص أو منه�زم، تكون 
بارعة يف صنع صورة للحرب املصطنعة، هذه األجهزة ذات 
اإلعالم املضاد تحتاج إىل متلق�ني يتمتعون بضعف النفس 
وطبقة م�ن الجهلة، لك�ي تنطيل عليهم الخ�دع اإلعالمية 
املفربك�ة ويصدقها كثريون . » كلما س�معت كلمة مثقف 
_ أو ثقافة _ تحسس�ت مس�ديس «، ب�ول جوزيف غوبلز ) 
1897 – 1945 (، األس�طورة يف الح�رب النفس�ية، ووزير 
الدعاية السياس�ية يف عهد أدولف هتل�ر، كان وزيره حتى 
اللحظات األخرية، لع�ب دورا مهما يف ترويج للفكر النازي 
ل�دى الش�عب األملان�ي بطريقة ذكي�ة، أس�تطاع غوبلز أن 
يوظف ويس�تثمر اإلعالم يف الرويج للنازية والحرب أيضا، 
صاحب ش�عار ش�هري » أكذب حتى يصدق�ك الناس « .إن 
ال�ذي يملك وس�ائل اإلعالم يملك الق�ول الفصل يف الحروب 
الب�اردة والس�اخنة، منذ أي�ام وبعض القن�وات اإلعالمية 
ووس�ائل التواص�ل اإلجتماع�ي، تتناقل خربا مف�اده؛ أن 

هناك مج�زرة حدثت يوم الجمعة يف منخفض الثرثار، راح 
ضحيتها أكثر من 140 ش�هيد من أبن�اء الجيش العراقي، 
بع�د حصار إس�تمر لع�دة أيام، وعدم إرس�ال املس�اعدات 
العسكرية وإجالئهم، تعالت األصوات منددة بهذه املجزرة 
ومطالبة بإس�تجواب خالد العبيدي وزي�ر الدفاع وإقالته، 
بعد س�يل من تهم التخوين واإلنبطاح، وإيهام الرأي العام 

أن هناك مؤامرة لذبح جنودنا . 
يب�دو إن داعش لم تبذل أي جه�د بالرويج لحربها، بعدما 
نجح�ت يف جعل بع�ض الوس�ائل اإلعالمية تص�دق للخرب 
املف�رك إعالمي�ا، وقد جعل�ت من هذه الوس�ائل، وس�يلة 
نق�ل كبرية للروي�ج بني الش�عب، والتي تلقفتها وس�ائل 
التواصل اإلجتماعي، لتتحول من إشاعة مزيفة إىل حقيقة 
دامغة، جعلت من الرأي العام ينقس�م بني مصدق ومكذب 

ومنده�ش، لتدش�ن طائفي�ا خالق�ة حال�ة م�ن الغضب 
املتطرف،  الذي ال يريد أن يستمع للرأي اآلخر، الذي يريد أن 

يبدي وجهة نظره املدعومة بالدالئل والشهادات الحية .
صن�ع أزمة سياس�ية بني الكتل، ل�رصف اإلنتباه عن دعم 
القوات املسلحة والحشد الشعبي، وتعكري األجواء بني الكتل 
الت�ي ال زالت تعيش ش�هر العس�ل الطوي�ل، والتمويه عن 
حقيقة إنكس�ار داعش عسكريا، ليتمكن من إعادة ترتيب 
وضعه بعد هزيمته يف تكريت واألنباء التي تتحدث عن عزل 
أبي بكر البغدادي بعد إصابته بغارة جوية وتنصيب خليفة 
س�عودي لم يكش�ف النقاب عن إس�مه، يف تسجيل صوتي 
ينس�ب ألبي محمد العدناني يؤك�د فيه صحة هذه األنباء، 

هي من أهم أهداف املجزرة املفتعلة إعالميا  .
داع�ش حقق حلم�ه بالزواج من إمرأة كب�رية العمر كثرية 

الط�الق، لتنج�ب ل�ه طف�ال ق�د ينج�ح بتحقي�ق أحالمه 
الوردي�ة، حصل ع�ىل رحم يقبل هذه النطف�ة، فكان مهر 
عقد نكاحهما، إس�قاط فتوى املرجعية الدينية، وحكومة 
العبادي ومن له اليد الطوىل بتش�كيلها بأي وس�يلة كانت، 
لربما هذا الرحم تهش�م لتع�دد زيجاته وكثرة حمله ألجنة 
لم تسلم من املوت، ولن يستطيع داعش الذي خدع بجمالها 
األخاذ، الذي أنفقت عىل تحس�ني مظهرها كثري وكثري من 

أموال الشعب الجريح .
القص�ة الحقيق�ة للمج�زرة املفتعلة، هي إستش�هاد قائد 
الفرق�ة األوىل ومع�ه 13 جنديا وج�رح 23 آخرون وفقد 8 
جن�ود، بعد تفجري أرب�ع همرات مفخخة م�ن قبل تنظيم 
داعش اإلرهاب�ي، ولم تقع هذه الجريم�ة يف ناظم الثرثار 
وإنم�ا وقع�ت يف ناظم التقس�يم، الذي يبع�د أكثر من 20 
كيلو مرا عن التقس�يم، ويقع بمح�اذاة ذراع دجلة، وهذا 
م�ا ظهر يف الرشيط الذي بثه التنظيم اإلرهابي، حيث كتب 
ع�ىل الالفتة الت�ي يف الطريق عبارة ) ناظم التقس�يم (، َيا 
َهالَِّذيَن َمُنوا َجاُكْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ َفَتَبيَُّنْو ُتِصيُبوَقْوًما ِبَجَهالٍَة  يُّ

َفُتْصِبُحو َعىَل َما َفَعلُْتْم َناِِمني .

منتظر �ل�شخي

دعاية إعالمية حلرب جمازر

ب�دأت كدعاية ث�م استحالت نكتة؛ غ�ري أن مؤسس الدولة 
األوروبي�ة الجدي�دة »ليربالند« ينبغ�ي أن ُيؤخذ عىل محمل 
الجد.م�ن خ�الل تأسيس�ه »ليربالند«، استوحى الس�يايس 
التش�يكي فيت جدليكا الفكرة من مث�ال األمريكي هيتون 
جريميا. فالعام املايض، سافر هيتون إىل جزء من الصحراء 
بني مرص والس�ودان ال يطالب به أحد، وأقام مملكة شمال 
السودان هناك حتى تكون ابنته البالغة سبع سنوات أمرية 
له�ا، وتمهي�داً له�ذه الخطوة، ك�ان »هيتون« ق�د بحث يف 
مفهوم »األرض الخالء« التي كانت تس�مح لالمرباطوريات 
يف الق�رون الس�ابقة بإع�الن سيادته�ا ع�ىل األرايض التي 
ُتكتش�ف حديثا، ثم بحث عن أماك�ن مازالت تنطبق عليها 
هذه التسمية، فوافقت هدفه قطعة أرض رملية وصخرية 
غري مأهولة تعرف باسم »بري طويل« وتبلغ مساحتها 800 
ميل مربع، ورف�ع عليها علماً ساه�م أطفاله يف تصميمه. 
وعىل ما يبدو، ف�إن »جدليكا« تفّوق عىل »هيتون«، ذلك أن 
األرض الت�ي اختاره�ا لدولته يف الخامس ع�رش من أبريل، 
ونصب عليها علم دولته أيض�اً، تبدو مناسبة أكثر للعيش، 
وإْن كانت غري مأهولة اآلن. وتقع منطقة »جورنجا سيجا« 
ع�ىل نهر الدانوب بني »رصبيا وكرواتيا«، وال تطالب بها أي 
م�ن الدولتني عقب ن�زاع حدودي. صحيح أن مس�احتها ال 

تج�اوز 3 أمي�ال مربعة من الغابات، ولك�ن علينا أن نتذكر 
هنا أن موناكو أصغر من ميل مربع وهي بلد حقيقي.

ويق�ال إن »جدليكا« يرغب يف تأسيس مدينة فاضلة تزدهر 
فيه�ا الحقوق الفردي�ة، ويبلغ عدد سكانه�ا زهاء 35 ألف 
نس�مة، أي قرابة نفس عدد سكان »ليشتنش�تاين«، وهي 
دويل�ة أوروبي�ة صغ�رية أخ�رى. وحس�ب تص�وره، فإن 
الس�كان سينتخب�ون برملان�اً دائم�اً، ولكنه�م سيتخ�ذون 
قرارتهم يف الغالب عرب االستفتاءات، عىل غرار الديمقراطية 
املب�ارشة يف سويرسا املجاورة و نظام التصويت اإللكروني 
يف إيس�تونيا. ويمك�ن للب�الد أن تعتم�د عملة عىل ش�اكلة 
»البيتوكوي�ن« حتى ال تحتاج لبن�ك مركزي. وعوض نظام 
رضيب�ي تقليدي، يمك�ن للناس أن يقرروا م�ا يريدونه من 
الدول�ة والثمن الذين يرغبون يف دفعه من أجل ذلك، ويف هذا 
الصدد، يعتقد »جدليكا« أن الكثري من األشياء التي نعتربها 

خدمات حكومية يمكن أن يوفرها املتطوعون، وعىل سبيل 
املثال، فلي�س من الرضوري أن يكون اإلطفائيون موظفني 

عموميني.
وإذا كان املرشوع يبدو غري مدروس تماماً، فهو كذلك. ذلك 
أن »جدليك�ا« لم يبدأ يف التفكري يف التفاصيل إال بعد أن فاق 
االهتمام بمرشوعه توقعاته. ذلك أنه منذ أن أسس »ليربالند« 
األسب�وع امل�ايض، حصلت صفحته عىل موقع »فيس�بوك« 
عىل أكثر م�ن 109 آالف إعجاب. كما تهافتت وسائل إعالم 
دولي�ة، مثل مجلة تايم وقناة فوك�س نيوز، إضافة إىل عدد 
من وسائل اإلعالم األوروبي�ة، عىل إجراء مقابالت صحفية 
مع�ه. وسافر صحفيون تش�يكيون ورصبيون إىل جورنجا 
سيج�ا )غ�ري أن ح�رس الح�دود الكرواتي�ني لم يس�محوا 
لبعضه�م بالدخ�ول(. وبدأ الناس يتصلون ب�ه، ويعرضون 
عليه أشياء مثل إقامة خدمة اإلنرنت، بل إن بعضهم عرض 

تأسيس بنك. ويقول جدليكا مازحاً إنه يدير واحدا من أكثر 
مكاتب الهج�رة ازدحاما يف العالم، نظراً ألن ثمة الكثري من 
طلبات الحصول عىل الجنس�ية التي يتعني عىل فريق مؤلف 

من سبعة أشخاص فقط النظر فيها، كما يقول.
اإلع�الن عن تأسي�س بلد ع�ىل أرض خالء يختل�ف اختالفا 
كب�رياً ع�ن عي�ش مجموعة من الن�اس ع�ىل أرض تديرها 
حكومة. وعىل سبي�ل املثال، فحتى سكان »كريس�تيانيا«، 
»املدينة الح�رة« الفوضوية يف كوبنهاجن، يدفعون رضائب 
دنماركي�ة. غري أن�ه خالفا ألجدادن�ا وخالفا للمكتش�فني 
وال�رواد واملس�تعمرين األوائ�ل، ل�م تت�ح لن�ا أب�دا فرصة 
للتجريب ومعرفة كيف سيحكم الناس املعارصون أنفسهم 
إْن هم ُمنحوا الفرصة للقيام بذلك. وربما نس�تطيع القيام 
بذل�ك ع�ىل نح�و مختل�ف عما ق�ام ب�ه ه�ؤالء بالنظر إىل 
تقدمنا التكنولوج�ي، وآرائنا الحالية ح�ول العرق والنوع، 
واستعدادنا األكرب للس�لم.غري أن مصري مرشوع »جدليكا« 
ق�د يكون الفش�ل، لألسف؛ ألن نصب عل�م ال يكفي إلعمار 
أرض خالء؛ إذ سيتعني عىل الناس أن يستقروا يف »ليربالند« 
فعلي�اً، وهو أمر م�ن غري املرجح أبدا أن تس�مح به رصبيا 
وكرواتيا، ثم إن جدليكا قد ال يس�تحق بلداً، ألن استعداداته 

لتأسيس دولة يطغى عليها الكثري من الفوىض.

ليونيد بري�شيد�شكي

حلم »ليربالند«..دويلة جديدة!

أثار ق�رار الرئيس ب�اراك أوبام�ا استئناف تقديم 
املساعدات العسكرية االمريكية ملرص جدال واسعا 
يف االوس�اط الس�ياسية واالعالمي�ة يف واش�نطن 

والقاهرة عىل حد سواء. 
الصحاف�ة االمريكي�ة ش�نت حمل�ة منظمة ضد 
الق�رار وضد نظ�ام الرئيس املرصي عب�د الفتاح 
الس�ييس، فقد نرشت صحيف�ة "نيويورك تايمز" 
التي تعد األكثر انتشارا وتأثريا يف الواليات املتحدة 
االمريكية افتتاحية "نارية" انتقدت فيها سياسة 
إدارة أوبام�ا لوقوفها اىل جانب الحكومة املرصية 
الت�ي تصفه�ا ب�"الحكوم�ة االستبدادي�ة الت�ي 
تم�ارس القمع والوحش�ية عىل نح�و متزايد وان 
حمل�ة القمع التي تش�نها الحكومة املرصية عىل 
الحركات االسالمية ستؤدي اىل ظهور التطرف عىل 
نطاق واسع"، فيما نرشت صحيفة "الواش�نطن 
بوست" مقاال للكاتب تش�ارلز دون يقول فيه ان 
"االستقرار يف مرص لن يتحقق إال بالضغط الدويل 
ع�ىل حكومتها لوق�ف انتهاكات حقوق االنس�ان 
ألن القمع تصاعد يف مرص بشكل خطري"، مطالبا 
الحكومة االمريكية ب�"وقف دعمها غري املرشوط 

للقاهرة والضغط عليها لوقف القمع".
باملقابل، ش�هدت القاهرة حراكا معاكس�ا، حيث 
ن�رشت صحيفة االهرام مق�اال لنقيب الصحفيني 
املرصي�ني االسب�ق مك�رم محم�د احم�د بعنوان 
"اح�ذروا إدارة أوبام�ا" يق�ول في�ه "علين�ا أن 
نك�ون أكثر ح�ذًرا وحيط�ة، ال نف�رط يف التفاؤل 
يف إمك�ان تغي�ري مواق�ف اإلدارة األمريكي�ة، وال 
ننتظ�ر منه�ا الكث�ري بدعوى أنه�ا ب�دأت تتفهم 
أوضاع م�رص الحقيقية، وال نقدم حس�ن النيات 
ع�ىل رضورة اليقظ�ة والحس�اب الدقي�ق وتوقع 
األسوأ". فيم�ا نرش ناش�طون مرصيون صفحة 
عىل موق�ع التواص�ل االجتماع�ي "الفيس بوك" 
تح�ت عنوان "الس�ييس رجل هز ع�رش الواليات 
املتح�دة االمريكية" استقطبت أكثر من خمس�ني 
الف إعج�اب خالل زمن قيايس، م�ا يعكس مزاج 
الشارع املرصي حول العالقة مع واشنطن وسط 
دع�وات كثرية لعدم تس�لم املس�اعدات االمريكية 
" ألنن�ا ال نحتاجها"، حس�ب ق�ول متظاهرين يف 

ميدان التحرير. 
العالق�ات  املس�اعدات االمريكي�ة ه�ي حصيل�ة 

العس�كرية املرصية االمريكية التي ب�دأت يف عهد 
الرئيس املرصي االسبق انور السادات.

وه�ي ج�زء من منح�ة سنوي�ة امريكي�ة تبلغ يف 
مجملها مليارين ومائتي مليون دوالر مقسمة اىل 
ثمانمائة مليون دوالر كمعونات اقتصادية ومليار 
واربعمائة  مليون كمس�اعدات عسكرية، وجاءت 
كمكاف�أة مل�رص بعي�د توقيعها اتفاقي�ات كامب 

ديفيد للصلح مع ارسائيل برعاية واشنطن. 
وطوال هذه الس�نوات، خضع قرار املس�اعدات - 
والعس�كرية منها عىل وجه الخصوص - ملستوى 
منسوب التوافق أو التباعد يف املواقف بني القاهرة 
وواش�نطن، حي�ث وصلت العالقة ب�ني البلدين يف 
عه�د الرئي�س االسب�ق حس�ني مب�ارك اىل درجة 
التنس�يق الس�راتيجي الذي نتجت عنه مشاركة 
مرصي�ة فاعل�ة يف عاصفة الصح�راء التي قادت 
خاللها الواليات املتحدة تحالفا دوليا لشن الحرب 

عىل العراق عام 1991 و إرغامه عىل سحب قواته 
م�ن الكوي�ت الت�ي كانت ق�د احتلته�ا مطلع آب 

 .1990
إال ان تل�ك العالق�ة ما لبث�ت ان انتكس�ت نتيجة 
املواق�ف الرخ�وة التي لج�أت اليه�ا إدارة الرئيس 
االمريك�ي ب�اراك اوبام�ا يف التعام�ل م�ع قضايا 
املنطق�ة عموما، واملرصية ع�ىل وجه الخصوص، 
إذ اتس�م موقفها عقب أح�داث 25 يناير/ كانون 
االول بالردد واالرتباك لحني اندالع الثورة الشعبية 
املرصية التي أجربت تلك االدارة عىل االنحياز ملطالب 
الش�عب املرصي، حيث طالب الرئيس اوباما علنا 
الرئيس حس�ني مبارك بالتنح�ي، وبعد انتخابات 
2013 التي جاءت بالرئيس الس�ابق محمد مريس 
وتنظي�م االخ�وان املس�لمني اىل الس�لطة، وجهت 
أصاب�ع االته�ام اىل االدارة االمريكي�ة بمس�اعدة 
االخوان للوصول اىل الس�لطة، لكن ثورة الش�عب 

امل�رصي يف 30 يونيو/حزي�ران 2013 التي تبنتها 
القوات املس�لحة املرصية وتمكن�ت يف الثالث من 
تموز من ذات الع�ام من االطاحة بمريس وبنظام 
االخوان كش�فت مدى الغموض الذي يغلف تعامل 
ادارة اوباما مع االحداث املتسارعة يف مرص، والذي 
نتج عنه قرار حظر تقديم املس�اعدات العسكرية 
للقاه�رة. الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح الس�ييس 
القادم من ثكنات العسكر، يعي أهمية املساعدات 
العس�كرية االمريكية للجي�ش املرصي، لكنه يعي 
أيضا خطورة تلك املساعدات عىل خلفية اعتبارها 
ورقة ضغط تخل باستقالل القرار الوطني املرصي 
يف ح�ال الرك�ون عليه�ا بالكام�ل، إذ ان ترسان�ة 
االسلح�ة التي يحتفظ بها الجيش املرصي تحتاج 
اىل صيان�ة دوري�ة امريكية وذخ�رية وقطع غيار، 
وتصبح دونه�ا بال أية فاعلية، كم�ا حصل نهاية 
عام 2013 حني عطل الكونغرس االمريكي تسليم 
قطع غي�ار دباب�ات أم1 إي1 وصواريخ هاربون، 
لذل�ك تب�دو مناورة الس�ييس باللج�وء اىل كل من 
روسيا والصني وفرنس�ا لتنويع مصادر التسليح 
.خصوصا وان ميزاني�ة الجيش املرصي تجاوزت 

الخمس�ة مليارات دوالر ع�ام 2014، ناجحة عىل 
مستوى الفعالية القتالية، ومن حيث الضغط عىل 
االدارة االمريكي�ة التي استوعب�ت الدرس ولجأت 
اىل الدبلوماسي�ة الواقعية التي تفرض إدامة زخم 
العالقة م�ع القاهرة ب�دل الدبلوماسية الغامضة 
الت�ي أوصلت تلك العالقة اىل درجة من التوتر الذي 

هدد بتجميدها. 
م�رص املنش�غلة باستع�ادة دوره�ا االقليم�ي ال 
يمكنه�ا االرته�ان مج�ددا للق�رارات االمريكي�ة 

املتأرجحة والفضفاضة يف املنطقة.
ألن استع�ادة مث�ل ه�ذا ال�دور ال يمك�ن له�ا ان 
تتحق�ق دون استقاللي�ة القرار الوطن�ي املتعلق 
بالش�أن الداخ�يل والش�ؤون االقليمية مع�ا، ولذا 
لم تجد القي�ادة املرصية بدا م�ن تنامي عالقاتها 
مع قوى دولية صاع�دة وعواصم مؤثرة يف القرار 
االقليمي كدور ايران السيايس وتأثري دول الخليج 
امل�ايل، اضاف�ة اىل حلحل�ة األزم�ة الناش�بة بينها 
وبني كل من انقرة والدوحة، وهذا ما اتس�مت به 
الدبلوماسية املرصية منذ تس�لم الس�ييس ملقاليد 

السلطة.

عطيل �جلفال
مرص.. املساعدات واستقالل القرار

فوؤ�د ح�شون



 أكدت الممثلة المكس�يكية س�لمى حاي�ك أن الهدف 
م�ن فيلمه�ا الجديد "النب�ي" الذي يس�تند إلى كتاب 
لألدي�ب اللبناني جبران خليل جبران هو إعطاء مثال 
إن اللبنان�ي باس�تطاعته أن يص�در الحب والس�ام 
واالنس�انية والثقاف�ة ال�ى كل العالم".وقالت حايك 
التي تنتمي ألصول لبنانية خال مؤتمر صحفي 
عق�ب ع�رض الفيل�م ف�ي لبن�ان بحض�ور 
المخرج رودجز الرز والموسيقي اللبناني 
الفيل�م  العالم�ي جابري�ال ي�ارد – "إن 
عبارة ع�ن رس�الة موجهة ال�ى الجيل 
الجدي�د، وقد نفذ بالرس�ومات ليفهمه 
ويش�اهده ه�ذا الجيل، ألنن�ا في امس 
الحاجة الى مفاهيم ومبادىء إنسانية 
يتربى عليها الجيل الناشيء"، معتبرة 
"أن�ه على الرغ�م من أن جب�ران هو 
كات�ب وأدي�ب لبنان�ي إال أن أعماله 
وأدب�ه وكلمات�ه موجه�ة إلى كل 
العال�م وأبناء البش�ر، فهو كان 
وس�يبقى أكب�ر م�ن بل�ده".

واعتبر أن حياة جبران بحد 
ذاتها عبرة يجب أن تلهم 
الناس وف�ي مقدمهم 

الم�رأة التي تتمث�ل بوالدة جب�ران التي اس�تطاعت 
الهجرة إل�ى الواليات المتح�دة األمريكية مع أربعة 
اوالد من اجل تعليمهم وتحس�ين مستوى حياتهم".

وأضاف�ت أن "ما قامت به من خال انتاج هذا الفيلم 
م�ع فري�ق العمل، ه�و مغام�رة في ه�ذه الظروف 
ورسالة الى الجيل الجديد من اجل الوحدة"، وكررت 
اعتزازها بجذوره�ا اللبنانية وثقافتها اللبنانية التي 
تعلمتها قبل المكسيكية او األمريكية"، الفتة الى ان 
"النبي" فيلم عظيم لبلد وكاتب عظيم كجبران خليل 
جبران".م�ن جهته، قال مخ�رج الفيلم إن تنفيذ هذا 
الفيل�م كان بمثاب�ة حلم الن كلمات جب�ران في هذا 

الكتاب المست قلبه عندما قرأه".
يش�ار إل�ى أن النجم�ة هوليود س�لمى حاي�ك تعود 
جذورها إلى بلدة بعبدات بقضاء المتن الواقع شمال 
شرق العاصمة اللبنانية بيروت.. وفقا لرئيس بلدية 
بلدة بعبدات نبيل س�لهب.وقد ولدت سلمى حايك في 
مدين�ة كواتزاكوالكوس بجنوب المكس�يك ووالدها 
رجل األعمال اللبناني األصل سامي حايك دومينجيز 
ووالدتها مغنية األوبرا ديانا خيمينيز ِمدينا.أما كتاب 
"النبي" لخليل جبران فهو أحد روائع األديب اللبناني 
الذي يعد من أش�هر أدباء المهج�ر وقد بيع منه أكثر 

من 9 مايين نسخة في طبعاته األمريكية فقط.

دمش�ق: -تواص�ل الفنانة الس�ورية رنا أبيض 
تصوي�ر أدواره�ا ف�ي كثي�ر من المسلس�ات 
الجديدة كما أنهت تصوير بعضها مؤخًرا، حيث 
ستكون هذه المسلس�ات جاهزة للعرض في 
ش�هر رمضان المقبل، وعن أعماله�ا الجديدة 
والشخصيات التي تؤديها فيها تقول رنا أبيض 
في حوار معها ل�»الشرق األوسط«: »شاركت 
في موس�م العام الحالي بعدد من المسلسات 
ومنها )الوس�ادة الخالية( م�ع المخرج محمد 
نصر الل�ه ويتحدث عن معاناة المرأة وأجس�د 
في�ه ش�خصية فتاة تت�زوج م�ن دون موافقة 
والدته�ا ولكنها تقع في مش�كات مع زوجها 
الذي يعاني من عجز جنسي فتتعرض للضرب 
من قبله وتصاب بمرض نفسي بسببه، وهناك 
مسلس�ل )الخلخال( مع المخ�رج إياد نحاس، 
وفي مسلس�ل )دامس�كو(، حيث جس�دت فيه 
ش�خصية فت�اة تح�اول التخل�ص م�ن القيود 
االجتماعية المفروضة عليها ألنها أنثى فقط، 
كذلك ش�اركت في بطولة المسلسل الكوميدي 
)فارس وخمس عوانس( للمخرج فادي سليم، 
حيث كن�ت إحدى العوانس الخمس التي تعاني 
م�ن مش�كات عاطفي�ة وتبحث ع�ن عريس. 
وهناك مسلس�ل )مذنب�ون وأبري�اء( للمخرج 

أحمد سويداني«.
وعن مشاركاتها خارج سوريا تقول رنا: »بعد 
بطولتي للمسلس�ل العراقي الشيخة هناك عدد 
من العروض أدرس�ها حالًيا وقد أش�ارك فيها 
ولكن بعد أن أنهي مش�اركاتي في المسلسات 

السورية«.
الفت�رة  ف�ي  الدرام�ا  ع�ن  غيابه�ا  وح�ول 

بزخ�م  وعودته�ا  ف�ي الماضي�ة 
الحالي توضح  الموس�م 

مثالية  »أن�ا  رنا: 
عن  زيادة 

لح�د  ا
 -

تتنه�د رنا - فبعد مسلس�ل ما ملك�ت أيمانكم 
توقفت إرادًيا خمس س�نوات ألنتقي ما يحقق 
رغبتي في األدوار المناسبة لتجربتي الدرامية 
وانتظ�رت األفض�ل ولكنه ل�م يأِت لألس�ف!.. 
فاضط�ررت للع�ودة في الموس�م الحالي بهذا 
الكم من المسلس�ات ألنن�ي الحظت أن 
كل م�ا عرض لي�س جديًدا وأنه 
يتح�دث ع�ن المش�كات 
للم�رأة  االجتماعي�ة 
الع�ودة  فق�ررت 
ألن ه�ذا الواقع 
ض  و لمع�ر ا
م�ي  ما أ
لجمي�ع  ا و

يس�ير 
بنف�س 

االتج�اه 
ا  ذ فلم�ا
قف  تو أ
أنا وقد 
ال يأتي 

م�ا 
طمح  أ
 ، لي�ه إ
حي�ث 

ال يوجد 
وال  ح�ل 
ن  م�كا

لانتق�اء وال توجد موضوعات أخرى. كذلك ال 
يوجد لديك كفنان من تس�تكتبه ليقّدم لك نًصا 
خاًص�ا بك ويناس�ب مقاس الفن�ان وتجربته 
كم�ا ه�و الح�ال ف�ي مص�ر، ولذل�ك انتظرت 
خمس س�نوات ليأتي ش�يء ما على مقاس�ي 
فلم ي�أت فقررت أن أبرمج ما ق�ّدم لي ليكون 
على مقاسي. وهذا واقع يعيشه معظم نجوم 
الدراما السورية.. في السابق كان هناك كتاب 
لديه�م مرجعي�ة تاريخية وش�خصيات مهمة 
يكتبون عنها، حالًيا صار هناك استسهال بكل 
شيء وقامت شركات اإلنتاج باستكتاب أناس 
عاديين ليس لديهم الحس اإلبداعي للتوفير في 

أجور نصوصهم ودفع مال أقل.
وع�ن غيابها ع�ن درام�ا البيئة الش�امية بعد 
الحصرم الش�امي تش�رح رن�ا: »ُع�ِرَض علي 
المش�اركة ف�ي الج�زء الثاني من المسلس�ل 
البيئي الش�امي طوق البنات في هذا الموس�م 
ولكنني اعتذرت ألنه يتعارض مع مش�اركتي 
في مسلس�ل )فارس وخمس عوانس( ودراما 
البيئ�ة الش�امية مهم�ة وله�ا جمهورها رغم 
انتق�اد البع�ض له�ا وقوله�م إنها ال تش�بهنا 
وبس�يطة وغي�ر ذل�ك ولك�ن من الض�روري 
تنظيم العمل به�ذا النوع من الدراما وبغيرها، 
بحي�ث ال يك�ون هناك تك�رار ف�ي مواضيعها 
واجترار لنجاح اآلخرين، ولألسف ما ناحظه 
في الدراما الس�ورية هو وجود ظاهرة التقليد 
فعندم�ا ينجح مسلس�ل كوميدي ال�كل يعمل 
)كوميدي( وعندما ينجح مسلسل بيئي شامي 

يقوم الجميع بتنفيذ مسلس�ات شامية وهذا 
ينطب�ق على التاريخ�ي والفنتازي�ا في وقتها 
وغي�ر ذل�ك، هذه ظاه�رة يج�ب أن تنتهي من 
الدراما الس�ورية، حيث ال يوج�د إدارة وخطة 

صحيحة لإلنتاج الدرامي في سوريا«.
ول�»رن�ا« رأي بالدرام�ا المدبلج�ة الت�ي ل�م 
تش�ارك فيها توجزه قائلة: »أتمنى المشاركة 
فيها وهذا النوع من الدراما ليس سهاً كما قد 
يعتق�د البعض، فليس س�هاً أن توصل حكاية 
ما م�ن خال الص�وت فقط وأن تمث�ل وتعبر 
بصوت�ك، وم�ن يق�ل إنها أث�رت عل�ى الدراما 
العربي�ة فأن�ا لس�ت معه ب�ل بالعك�س يجب 
أن تحرضن�ا لنق�دم األفض�ل، فلماذا نش�اهد 
الجانب السلبي وال نرى الناحية اإليجابية هنا 
واالطاع عل�ى درامات غيرنا فهي تخلق نوعاً 
من المنافس�ة مع درامانا لنقدم األفضل وهذا 

لمصلحة المشاهد«.
وحول رأيها فيما تناولته الدراما السورية من 
مواضي�ع األزمة والحرب التي تعيش�ها الباد 
تق�ول رنا: »األزمة مس�تمرة ولذلك الدراما لم 
تقدم س�وى جزء يس�ير مما يحصل وال يمكن 
تجاوز األزمة والتحدث عن المعاناة وال يمكن 
أن تواك�ب ما يحص�ل لفظاعة الج�رح واأللم 
الذي تس�ببه الحرب واألزمة وبرأيي أن كل ما 
قدم وكتب هو عن قش�ور األزم�ة وهناك بعد 
عن المواضيع الحقيقي�ة لألزمة، وفي الواقع 
ال يمك�ن حالًي�ا توثيق األزمة درامًي�ا ألنها لم 
تنت�ه بعد، والن�اس مجروحة ف�ا يمكن حتى 

إيصال وجهات النظر«.
ولدى رنا ص�وت مقبول تدن�دن فيه وموهبة 
في الرقص التعبيري والش�رقي وال تمانع من 
أن تغني في مسلس�ل يحت�اج الدور فيه للغناء 
وحصل ذلك في أحد هذه المسلس�ات، تضحك 
رنا: »كيف خطر ذلك عل�ى ذهنك من الطبيعي 
أن أرقص وأغني في مسلسل يتطلب الدور ذلك 
وهذا واجب على كل ممثلة وممثل أن يقّدم ما 
يتطلب�ه الدور، فأن�ت هنا يج�ب أن تذهب مع 
الش�خصية الت�ي تؤديها لألخي�ر وال يجوز أن 
تضع مح�ددات وموان�ع اجتماعي�ة وإن كان 
جرأة أو ال وغير ذلك، فالفنانة تقدم ش�خصية 
موجودة في الحي�اة والمجتمع وال يمكن هنا 
للمكاب�رة وق�ول البع�ض إن ه�ذه النماذج ال 
توجد ف�ي مجتمعنا ه�ذا ال�كام غير صحيح 
ف�ا يوجد مجتم�ع ش�خصياته نقي�ة تماما. 
وبالنس�بة لي يقول البعض إنني قدمت وأقدم 
أدواًرا جريئ�ة جًدا وأرد عليهم معظم زمياتي 
قدمن نفس الش�يء وقد أكون أن�ا أجرأ منهن 
قلي�ًا، وتبق�ى الدراما تق�دم الواقع وال يمكن 
أن تهرب منه فهناك ف�ي المجتمع الفتاة التي 
تحب وتصاحب وتعمل في الدعارة ويجب على 
الدراما في حبكاتها أن تقدمها كما هي«. ورنا 
كان�ت متزوجة وانفصلت ع�ن زوجها ولديها 

طفل تعتني بتربيته حاليا.
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ن  كدت �لممثلة �لسورية سالفة معمار �أ �أ
عودتها للعمل مع طليقها وو�لد إبنتها، 

�لممثل �لسوري سيف �لدين �لسبيعي، 
عاد لها ذكريات حبها له قبل �إلرتباط،   �أ
وقالت إنها عاشت معه عالقة حب قوية 

نستها �إلختالف �لكبير بينهما. �أ
وحول إمكانية عودة �لعالقة �لزوجية 

ن "�لعلم عند  شارت معمار �لى �أ بينهما، �أ
هللا، وحالة �لحب بينهما مستمرة إنما 

تحّولت إلى صد�قة".

حد �لمحامين ببالغ ضد فيلم »�لدنيا مقلوبة«  تقّدم �أ
حمد عزمي، مطالبًا بمنع  ونجومه باسم سمرة وعال غانم و�أ
ن �لمحامي  ميركا. ورغم �أ عرضه بسبب سخرية �لفيلم من �أ
دهش  مصري �لجنسية، لكنه تقّدم بهذ� �لبالغ، وهو ما �أ
مر مجرد محاولة منه للفت  فريق �لعمل �لذين �عتبرو� �لأ

نظار إليه. وبدورها قّررت �لنيابة رفض �لبالغ وحفظ  �لأ
�لتحقيقات فيه.

ن �لفيلم يفترض بشكل ساخر فيما لو تحّولت   يذكر �أ
ميركا إلى  مصر إلى دولة كبرى، في حين تر�جعت �أ
خرة تعليميًا و�جتماعيًا  صفوف �لدول �لنامية و�لمتاأ

وصحيًا و�قتصاديًا.

حمد  ككثر من مرة �لفترة �لماضية عودتها للمطرب �أ رغم نفيها �أ
ن كل ما يتردد حول �ستعد�دهما للزو�ج  كيدها �أ سعد، وتاأ

ت جمهورها منذ  ن ريم �لبارودي فاجاأ مجرد شائعات كاذبة، إل �أ
حمد، وذلك من خالل حسابها �لخاص على  ساعات بإعالن حبها لأ

 feeling in love with" موقع فيس بوك، حيث ككتبت
صدقائها  ahmedsaad"، لتتلقي عشر�ت �لتعليقات من �أ

كدو� �نتظار حفلة  وجمهورها، �لذي تمنى لهما حياة سعيدة، و�أ
زفافهما بفارغ �لصبر.

نه  حمد سعد، إل �أ علنت منذ عدة سنو�ت خطوبتها لأ ن ريم �أ ُيذكر �أ
علنت �نفصالهما؛ بدون  بعد مرور شهور قليلة على هذ� �لحدث �أ

سباب �تخاذهما هذ� �لقر�ر. �لكشف عن �أ

حورية فرغيل: كيف أختلف مع داليا من دون أن أقابلها؟
 

رغم التصريحات المنسوبة إلى المخرج مجدي أبوعميرة، حول ترشيح حورية فرغلي لتشارك 
دالي�ا البحيري بطولة مسلس�ل »امرأتان«، أكدت حوري�ة أنها لم تتلق الس�يناريو الخاص بهذا 
المسلس�ل وال تعرف عنه ش�يئاً. كم�ا نفت حورية وجود خاف�ات مع الفنانة دالي�ا البحيري، 
مؤكدًة: »لم أشترك في المسلسل ولم أقابل داليا أو ألتق بها في أي مناسبة داخل الوسط الفني 
أو خارجه، فكيف يحدث خاف بيننا؟«. ُيذكر أن مسلس�ل »امرأتان« كان قد اعتذر عنه عدد من 

الفنانات، منهن نيللي كريم وغادة عادل.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع �ل

بغداد الفن يف كل زمان
"هوليود وبوليود انموذجان فنيان"

 مم�ا يقال ان )هوليود( واليوم )بولي�ود( الهندية فهمت 
اللعبة االنتاجية  الفنية في العالم الس�ينمائي ولهذا باتت 
ارصدتها التي جنتها من تلك اللعبة ارقاما خيالية .. ولكن 
واحدا من العرب استطاع ان يدخل اللعبة الفنية من اوسع 
ب�اب وه�و االمير الس�عودي )الولي�د طال عب�د العزيز( 

ليك�ون على رأس قائمة اغنى اغني�اء العرب وفق احصاء 
ه�ذا الع�ام 2015 بث�روة ق�درت بحوال�ي )21,1( مليار 
دوالر .. جمعها من )ش�ركات روتانا( للفنون الموسيقية  
والغنائية رغم كونه من عائلة مالكة ولها زمام الحج في 

العالم االسامي ..
وبمعن�ى .. ان ه�ذا االمير اس�تغل ثروته ف�ي امور بعيدة 

كل البع�د عن االمور الدينية حتى وصلت ش�هرته اقاصي 
الفضائيات في الدنيا !!.

ولي�س بالغريب والعجيب القول اذا م�ا وجدنا هذا االمير 
الس�عودي يتعاق�د مع اكث�ر نجوم الطرب ش�هرة لتكون 
المحصلة ان ش�ركته )روتانا( قبلة للمش�هورين في تلك 
العوال�م ..  والمحظوظ .. المحظوظ ه�و الذي ينال عقدا 

من عقود االمير الوليد طال .. وحتى لو كانت تلك العقود  
لسنوات و )تكس�ر الظهر( الن الشهرة المبتغاة ان يكون 
نج�وم الطرب عند عائل�ة روتانا التي )كوش�ت( على كل 
القابليات الس�تثمارها لصالح الشركة حتى بات صاحبها 
االمي�ر طال احد عش�رة ملياردية في الس�عودية .. ومن 
بين اربعي�ن ملياردير في العال�م .. ولتكون ثروات رجال 

االعم�ال العرب االربعين تعادل موازنات احد عش�ر دولة 
عربية !!.

والذي وددت قوله :
ان هناك عقوال عربية توازي العقول الهوليودية االمريكية 
والعق�ول البوليودي�ة الهندية اذا ما اس�تثمرت اقتصاديا 

وفنيا !!.

رنا أبيض: الدراما السورية تعاين من ظاهرة التقليد

سلمى حايك: فيلم النبي 
رسالة للجيل اجلديد



سلمى املرصي تنضم اىل صدر الباز
 

يومان وتعود الممثلة سلمى المصري إلى دمشق للدخول في تصوير 
مسلسل " صدر الباز" مع المخرج تامر إسحق.

وفي تصريحات صحفية  أكدت س�لمى أنها تلعب في المسلس�ل دور 
بطولة نسائية إلى جانب البطل المطلق للعمل الممثل سلوم حداد.

وتحدث�ت عن المسلس�ل فقال�ت إنه من البيئ�ة الش�امية ويعود إلى 
المرحلة األخيرة من احتالل العثمانيين لسورية، وصراع الدمشقيين 

مع المحتل لتحرير أرضهم.
وعبرت عن س�عادتها للعمل مع تامر إس�حق الذي س�بق لها التواجد 

معه في العديد من األعمال، الشامية واالجتماعية.
وتتواجد س�لمى المصري في بيروت لتصوير مسلس�ل سوري هناك 
لم تكشف شيئا عنه، على أن تعود في وقت الحق إلى لبنان الستكمال 

تصوير مشاهدها في العمل نفسه.
وتعتبر س�لمى المصري الرقم الصعب وربما األصعب في بين نس�اء 

الدراما السورية، وال تغيب عن أي موسم مهما بلغت الظروف قسوة وحرجا.

سمية اخلشاب تروي حكاية زواجها من وليد االبراهيمي
 

وقعت مش�ادة كالمية بين الفنانة المصرية س�مية الخش�اب واإلعالمية منى عبد الوهاب خالل أولى حلقات برنامج "مصارحة 
حرة" الذي يعرض على قناة ten، بس�بب س�ؤال وجهته اإلعالمية إليها عن زوجها الس�ابق، وما إذا كان لديها الش�جاعة لنطق 

اس�مه.وعرضت المذيع�ة س�ؤاال مكتوباً على ورق، وف�ق ما جاء على موقع "ياهو مكتوب"، وقالت لس�مية الخش�اب "هل 
كنت تجرؤين على ذكر اس�م زوجك الس�ابق؟، فرفضت سمية وقالت إن االسم المكتوب إش�اعة ومن الممكن أن يتسبب لها 

بمش�اكل قضائية، وردت عليها المذيعة منى عبد الوهاب بأن اإلش�اعة تقول إن الش�يخ وليد اإلبراهيمي مالك مجموعة 
قنوات MBC هو الزوج األول".وغضبت منى عبد الوهاب من اتهام س�مية الخش�اب لها بأنها تخشى من ذكر اسم وليد 

اإلبراهيمي، وهو ما دفعها في النهاية لقراءة السؤال كامال كي تثبت لها أنها ال تهاب من ذكر اسمه.
وأوضحت منى لسمية الخشاب أن ما دفعها لطرح هذا السؤال تحديدا هو أن كل مصر تتحدث عن زواجها السابق من وليد 

اإلبراهيمي، وأن الفترة التي شهدت شراء MBC لمسلسالتها التلفزيونية كانت متزوجة منه.
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حمد  �كثر من مرة �لفترة �لماضية عودتها للمطرب �أ رغم نفيها �أ
ن �ل ما يتردد حول �ستعد�دهما للزو�ج  �يدها �أ سعد، وتاأ

ت جمهورها منذ  ن ريم �لبارودي فاجاأ مجرد شائعات �اذبة، إال �أ
حمد، وذلك من خالل حسابها �لخاص على  ساعات بإعالن حبها الأ

 feeling in love with" موقع فيس بوك، حيث �كتبت
صدقائها  ahmedsaad"، لتتلقي عشر�ت �لتعليقات من �أ

�دو� �نتظار حفلة  وجمهورها، �لذي تمنى لهما حياة سعيدة، و�أ
زفافهما بفارغ �لصبر.

نه  حمد سعد، إال �أ علنت منذ عدة سنو�ت خطوبتها الأ ن ريم �أ ُيذ�ر �أ
علنت �نفصالهما؛ بدون  بعد مرور شهور قليلة على هذ� �لحدث �أ

سباب �تخاذهما هذ� �لقر�ر. �لكشف عن �أ

غنياته "لبى  حدث �أ �نتهى �لفنان �لكويتي فيصل �لر�شد من تصوير �أ
عيونك" على طريقة �لفيديو �ليب، لعرضها عبر قناته في موقع 

"�ليوتيوب" و�لفضائيات �لعربية، و�لتي صّورها مع �لمخرج �لمصري 
غنية بين �لحياة �لحديثة  تامر حربي في مصر، د�مجًا في سيناريو �الأ

وتلك �لفرعونية �لقديمة، بشكل سينمائي متميز.�ستغرق تصوير 
طفال يفقد  �لكليب يومين من �لعمل، وجّسد فيصل شخصية مدّرس �أ

ثناء عملية  حدهم في رحلة مدرسية، فيدخل إلى عالم �لفر�عنة �أ �أ
نوسة �وته"،  سود و�لنمور �لمصرية "�أ �لبحث عنه، بمشار�ة مدّربة �الأ

بيض حقيقيًا من فصيلة نادرة، حيث تّمت عملية  مستخدمًا نمرً� �أ
�لتصوير في �لقرية �لفرعونية في محافظة "�لجيزة".

ن �لفنانة يسر� خاضت تجارب قليلة في  رغم �أ
�لغناء، لكنها تنفي ما ترّدد عن نيتها �لعودة إلى 

غنية وطنية. وتقول:  خرى من خالل �أ �لغناء مرة �أ
شكال مختلفة، وال  قوم بو�جبي تجاه وطني باأ »�أ

ن ما  نه ليس مهنتي، خاصًة �أ فكر في �لغناء الأ �أ
قدمته من غناء قباًل لم يكن على سبيل �الحتر�ف«. 

قصر للسينما  خيرً� في مهرجان �الأ يسر� شار�ت �أ
هل �لعيب«،  فريقية. وعن مصير فيلمها �لجديد »�أ �الأ

جيله النشغال مؤلفه تامر حبيب  قالت: »تّم تاأ
بمسلسل شيرين »طريقي«، والنشغال منة شلبي 

�لتي تشار�ني بطولته بمسلسلها »حارة �ليهود«.

مادلني مطر تصل القاهرة استعدادا لبطولة مسلسل "الفاتنة"
وصلت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، إلى القاهرة من أجل بدء التحضير لتصوير مش�اهدها في 
مسلسلها الدرامي الجديد "الفاتنة"، والذي تعود من خالله إلى الشاشة المصرية، بعد أن كانت 
قدمت منذ فترة فيلم "آخر كالم" مع الفنان حس�ن حس�ني والطفلة منه عرفة."الفاتنة"، من 
انتاج إيهاب إسماعيل وإخراج تيسير عبود، ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد أسابيع قليلة على 

أن يعرض عقب شهر رمضان الكريم، وذلك على حسب رغبة المنتج والمخرج.

بغداد الفن يف كل زمان
"هوليود وبوليود انموذجان فنيان"

 مم�ا يقال ان )هوليود( واليوم )بولي�ود( الهندية فهمت 
اللعبة االنتاجية  الفنية في العالم الس�ينمائي ولهذا باتت 
ارصدتها التي جنتها من تلك اللعبة ارقاما خيالية .. ولكن 
واحدا من العرب استطاع ان يدخل اللعبة الفنية من اوسع 
ب�اب وه�و االمير الس�عودي )الولي�د طالل عب�د العزيز( 

ليك�ون على رأس قائمة اغنى اغني�اء العرب وفق احصاء 
ه�ذا الع�ام 2015 بث�روة ق�درت بحوال�ي )21,1( مليار 
دوالر .. جمعها من )ش�ركات روتانا( للفنون الموسيقية  
والغنائية رغم كونه من عائلة مالكة ولها زمام الحج في 

العالم االسالمي ..
وبمعن�ى .. ان ه�ذا االمير اس�تغل ثروته ف�ي امور بعيدة 

كل البع�د عن االمور الدينية حتى وصلت ش�هرته اقاصي 
الفضائيات في الدنيا !!.

ولي�س بالغريب والعجيب القول اذا م�ا وجدنا هذا االمير 
الس�عودي يتعاق�د مع اكث�ر نجوم الطرب ش�هرة لتكون 
المحصلة ان ش�ركته )روتانا( قبلة للمش�هورين في تلك 
العوال�م ..  والمحظوظ .. المحظوظ ه�و الذي ينال عقدا 

من عقود االمير الوليد طالل .. وحتى لو كانت تلك العقود  
لسنوات و )تكس�ر الظهر( الن الشهرة المبتغاة ان يكون 
نج�وم الطرب عند عائل�ة روتانا التي )كوش�ت( على كل 
القابليات الس�تثمارها لصالح الشركة حتى بات صاحبها 
االمي�ر طالل احد عش�رة ملياردية في الس�عودية .. ومن 
بين اربعي�ن ملياردير في العال�م .. ولتكون ثروات رجال 

االعم�ال العرب االربعين تعادل موازنات احد عش�ر دولة 
عربية !!.

والذي وددت قوله :
ان هناك عقوال عربية توازي العقول الهوليودية االمريكية 
والعق�ول البوليودي�ة الهندية اذا ما اس�تثمرت اقتصاديا 

وفنيا !!.

دمش�ق: -عل�ى الرغم م�ن أدائه�ا للكثير من 
األدوار التلفزيوني�ة ف�ي مسلس�الت كثي�رة 
ومنوعة، فإن الفنانة السورية نسرين فندي، 
وهي التي درست الفن والمسرح أكاديمًيا في 
المعه�د العالي للفنون المس�رحية بدمش�ق، 
األوس�ع  عالمه�ا  ه�و  المس�رح  أن  تعتب�ر 
واألرحب، وهي التي عملت عروًضا مسرحية 
مع مخرجين عالميين في فرنس�ا والدنمارك 
وإس�بانيا واليونان قبل سنوات قليلة، ولذلك 
المسرح هو مش�روعها الدائم الذي ال تتخلى 
عن�ه رغم مغري�ات الدرام�ا التلفزيونية وما 
تقدم�ه للممث�ل، م�ن ش�هرة وانتش�ار، كما 
تعتبر الس�ينما الرافد المهم لتجربتها الفنية 
المتواصل�ة منذ عش�ر س�نوات، وف�ي حوار 
ل�»الش�رق  فن�دي  نس�رين  تتح�دث  معه�ا 
األوس�ط« عن أعمالها الفنية الجديدة قائلة: 
»أحض�ر حالًي�ا لعرض�ي المس�رحي الجديد 
وهو بعنوان )هدنة( س�ينطلق على مس�رح 
الحم�راء يوم 9 مايو )أيار( المقبل، والعرض 
يتحدث عن الحرب واألزمة الس�ورية وأجّسد 
فيه ش�خصية )مريم( خطيب�ة بطل العرض، 
وهو مهندس تضيع أحالمه وتنكس�ر بسبب 
األزم�ة، ويضيع مع�ه حلمها في بن�اء بيت. 
وفي السينما كانت آخر مشاركاتي في الفيلم 
الروائ�ي الطويل )مطر حم�ص( مع المخرج 
جود س�عيد، وصورته قبل أشهر ودوري فيه 
)نهل�ة( وهي فتاة ش�ابة حوصرت في بيتها 
وحارتها في مدينة حمص، وترفض أن تخرج 
م�ن بيتها ولو قتل�ت، وبالفع�ل تتعرض في 
مشاهد جسدية قاسية للقتل، كذلك سأصور 
دوري بعد أيام في فيلم س�ينمائي قصير مع 

المخرج علي يوسف«.
وح�ول اختيارها للدور الدرام�ي التلفزيوني 
تقول نس�رين: »أح�اول دائًما االنتق�اء بتأن 
وأن أعم�ل م�ا أحب�ه م�ن ش�خصيات وم�ع 
أناس ومخرجي�ن يحترمون العم�ل الدرامي 
ومتطلبات�ه، والحمد لله لم اضط�ر للعمل إال 
مع هؤالء المخرجين الذين أرتاح لهم ومنهم 
المخرج الليث حجو، فرصة جيدة، وقد قدمت 
معه مسلس�ل )أرواح عارية( وفيه جس�دت 
ش�خصية فتاة مراهقة تعرف كي�ف تتعامل 
م�ع المجتمع. كذلك يبرز هن�ا النص الجميل 
فحت�ى لو كان ال�دور جميال ف�ي نص رديء 

ولن يتاب�ع فلن أقبل به وال أش�عر بأنه مفيد 
لي، كذلك من الممك�ن أن أقبل الدور الجريء 
ولكن بشرط أن ال تكون هناك تنازالت كبيرة 

مقابل ذلك«.
وعن عش�قها للمس�رح توضح نسرين: »في 
المس�رح الفن�ان ي�رى رّدة فع�ل الجمه�ور 
مباش�رة على أدائ�ه يش�اهدها ويتابعها في 
عيون الحاضرين، أما في التلفزيون فالنتائج 
لن تش�عر به�ا إال بع�د زمن من خ�الل أناس 
تصادفه�م في الش�ارع يحدثون�ك عن دورك 

والشخصية والمسلسل إيجابا وسلًبا«.

وحول غيابها عن مسلس�الت البيئة الشامية 
تق�ول نس�رين: »اعتذرت عن المش�اركة في 
عدد منها بسبب قناعتي أنها لم تخدم الدراما 
بش�كل عام ولم تخدم المجتمع بكل تنوعاته 
وحاالت�ه. القائم�ون عل�ى ه�ذه الدرام�ا لم 
يلعب�وا بالتفاصي�ل التي يمكن أن يس�تفيدوا 
منه�ا وبعم�ق، خاصة في الش�خصيات التي 
يقدمونها في هذه المسلس�الت، ولكن تبقى 
الدراما الش�امية لها جمهورها ألن هناك من 

يحب الحكاية المسلية والخيالية أحيانا«.
»أتمن�ى الوج�ود ف�ي الكوميدي�ا - تبتس�م 

نس�رين - ل�دي روح كوميدية ولك�ن أنتظر 
الدور المناس�ب ف�ي الكوميدي�ا التلفزيونية 
من خالل توظي�ف إمكاناتي في هذا المجال، 
وخصوص�ا بتقدي�ري أنني أس�تطيع إيصال 
الفك�رة للجمه�ور بش�كل كومي�دي أفضل، 
وم�ع أنني حققت هذا الش�يء في المس�رح 
وكان آخره�ا قب�ل أربعة أش�هر ف�ي عرض 
)قراءات( الذي قدمناه في خان أس�عد باش�ا 
بدمش�ق القديمة حيث كان العرض ذا مسحة 
كوميدي�ة ج�ذب الحاضري�ن ل�ه. ولدينا في 
سوريا كوميديا جميلة ووصلت لموقع مهم، 
ولكن في السنوات الثالث األخيرة صار هناك 

استسهال في تقديم الكوميديا«.
المدبلج�ة  الدرام�ا  ف�ي  مش�اركاتها  وع�ن 
ورأيها فيها تقول نس�رين: »لقد شاركت في 
الكثي�ر منها وبرأيي أن الدرام�ا المدبلجة فن 
قائم بح�د ذاته وهناك من يعتق�د هنا أن في 
الدوبالج نخدم المسلس�ل األساسي، هذا غير 
صحي�ح فنح�ن في الدوب�الج نخدم أنفس�نا 
أيًضا«. وحول الش�للية في الدراما الس�ورية 
تقول نس�رين: »ل�م أدخل كثيرا في الوس�ط 
الفن�ي وبقرار ش�خصي مّني ولذل�ك لم أتأثر 

كثيًرا بهذه الظاهرة«.
ونسرين غير المتزوجة حتى اآلن تضحك: »أنا 
متزوجة المس�رح.. ولكن ما هي مواصفات 
زوج المس�تقبل؟ أن يك�ون مس�رحًيا«. كما 
لدى نسرين هوايات كثيرة من أبرزها الرسم 
والتشكيل حيث درست الفنون التشكيلية مع 
المس�رح في الجامع�ة وس�تعرض لوحاتها 
ف�ي مع�رض فن�ي مقب�ل قريًب�ا كم�ا أنه�ا 
توظ�ف هوايتها هذه في األدوار المس�رحية 
والتلفزيوني�ة وهذا ما سيش�اهده الجمهور 
ف�ي عرضها المقبل »هدن�ة« حيث هي فنانة 
تشكيلية وخريجة كلية فنون جميلة وتمارس 
الرسم في العرض. كذلك تمتلك صوًتا مقبوالً 
ولكن ليس للغناء االحترافي - تعلّق نسرين - 
إنما أغني في الدور إذا كان تتطلب الشخصية 
الت�ي أجس�دها ذلك وه�ذا موج�ود أيضا في 

عرض »هدنة«.

نرسين فندي أقبل الدور اجلريء دون تنازالت كبرية 

                                                

 
فوجئ النجم أحمد السقا بأخبار كثيرة يتم تداولها عن تفاصيل مسلسله الجديد 

»ذهاب وعودة«، والشخصيات الموجودة فيه، واألحداث التي تدور بينها.
 ونفى الس�قا أن تكون تلك األخبار صحيحة، مؤكداً أنه وفريق العمل يفرضون 

حالة من الس�رية على العمل، حتى تكون أحداثه مفاِجئة للجمهور عند عرضه 
في رمضان المقبل. وأضاف: »ال تصّدقوا ما ينشر عن مسلسلي«.

وقد سافر السقا إلى مدينة الغردقة الستكمال بعض المشاهد الخارجية هناك،  
والتي يستغرق تصويرها ثالثة أيام.

المسلس�ل تأليف عصام يوسف، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد شفيق، 
ويش�ارك في بطولته كل من مجدي كامل وياس�ر ج�الل وأحمد راتب ولقاء 

سويدان وإنجي المقدم ووليد فواز وفريال يوسف.

أمحد السقا:
 ال تصّدقوا ما ينرش عن مسلسيل



قراءة يف ديوان قربان الشمس  لعبد الرزاق صالح

   العدد )958(  االربعاء  29  نيسان  2015ثقافية10

 )بين انتخاب الذات وتضخيم االنفعال (
لم تعد مس�ألة الكتابة الش�عرية تقتصر ف�ي كونها قضية 
عالق�ة لغوية بق�در ما ترتكز في كونها اش�كالية عالئقية 
وعضوي�ة بي�ن جملة مس�تويات استجابية رؤي�ة وابداعاً 
وتلقياً ، او على مستويات االستجابة رفضاً اوقبوالً ، وذلك 
لك�ون الكتابة في القصي�دة اضحت للنقد الي�وم كمفهوم 
انفصل�ت من خالله حدود الوقت وافاق الجزئية ومنظومة 
المرحلي مما جعل القصيدة خطاباً كلياً وشمولياً يتساوى 
من خاللها الماضي مع المستقبل والعالقات مع التوقفات 
واالنفص�االت ، وه�ذا امر ليس بالصعب تقري�ره، ال سيما 
ونحن نطالع ديوان قصائد ) قربان الش�مس ( للشاعر عبد 
ال�رزاق صالح ومن ث�م فأن قبول ه�ذا الدي�وان لربما يعد 
معضلة مفهومية خاصة وان ما فيه من قصائد قد اتسمت 
بطاب�ع من المصادرة ونمو وانتقال الزمن دون نمو الداللة 
العضوي�ة ثم عدم رسم االش�ياء داخل رؤي�ة وحدوية في 
الغال�ب ، ولع�ل من يقرا من�ا مثل هذا الك�الم يقول ان من 
ش�روط كتابة القصيدة هي اوالً الذاتية وبعدها المفهومي 
، وعل�ى هذا فانن�ا بدورنا نجي�ب على مثل هكذا مس�اءلة 
وبالق�ول العريض ) نعم هذا صحيح ؟( م�ن ناحية اذ كان 
الن�ص ذات توجهات تقترب من اتون المش�ترك الملفوظي 
البحت ، اما اذا كان هذا النص من ناحية اخرى ش�كالً على 
درج�ة من درج�ات التقلب الخطابي فأن ه�ذا النص يكون 
عرضه لحاالت عديدة من ذاتية الش�اعر نفس�ه ، هذه اولى 
تجلياتن�ا م�ع دي�وان ) قرب�ان الش�مس ( من حي�ث واقع 
المفه�وم كواق�ع نص�ي وف�ردي ، وعند الدخ�ول لقصائد 
الدي�وان نجد بان هناك ثمة تح�والت يمر بها النص تتطلب 
من الش�اعر مهارات تفوق مس�توى ما عند الشاعر حالياً ، 
وذلك الن ادوات ورؤى القصيدة في هذا الديوان تتطلب من 
الشاعر اقتناصاً مديداً الى تقنية انتخاب االقنعة واالصوات 
والش�فرات – فمث�اًل – نق�رأ ماجاء في قصي�دة ) غرناطة 

الداء والدواء ( :
هل ظمأ القمر في ليلك يا غرناطة ؟

فالجياد العربية كبت تحت قصورك الحمراء
في ليلة حالكة السواد

هل ظمأ القمر ؟
اعرف ان القمر في ليل المحرومين

يتكلم لغة غير لغة الحب : ص74
ان عبد ال�رزاق هنا اقرب الى حالة ال�ذي ال يعرف الوصول 
الى مكان كان قد تصوره ودرسة وعند التقرير في الذهاب 
الي�ه اضحى ضاال في ش�وارع التيه ، ان الش�اعر لربما هنا 

ق�د اساء استخدام مدلوالته فرسم دواله خطوطاً مهجورة 
بال رؤي�ة او مفهوم – فأنا ال اعرف – ما مدى التقارب بين 
) الجي�اد العربي�ة ( وبين عبارة ) ليلك ي�ا غرناطة ؟( ولعل 
الشاعر من جهة ما اراد ان يصور للقارىء مكنونات قناعة 

ذاتية وشخصية فقط
مبعثها محيط الش�اعر وحده ، كان على الشاعر حتى يبلغ 
مراده ال بد من ان يستعين بروى تناصية ما ، حتى يكون له 

كل الثقة في انجاح تصورات مشروع قصيدته :
ال تستقري فحياتك ارجوحة

للبقاء
ثمة قلب صغير يدق دقات رقيقة

وعندما تحملين يتطاير الفرح
ال تحزني بل ال تكذبي

حين تكون هناك فرصة : ص30
ان القصيدة احياناً لدى عبد الرزاق اشبه ما تكون بمعادالت 
بحاجة ال�ى تعاريف جديدة واش�كال توزي�ع جديدة ، كما 
وان هن�اك حاجة كبيرة الى سبر اغوار افكار القصائد التي 
طالم�ا اخذه يكتبها الش�اعر بحس واجواء ش�به متوحدة 
داخل غياباتها واوجاعها ، اال انني وانا اطالع بعض قصائد 

الديوان القت اهتمامي قصيدة ) الفتى المجهول ( :

عارية كالخيول
عائلة تسبح في فلك مجنون

تبحث عن اب غطى كل خروقات التاريخ
وحرق قلباً وكتباً في تنور البيت المهجور

فيا ايتها السحب الداكنة
هل مر بين اطيافك فتى

غادر من زمن نحو نجوم تشظت
قرب الشمس السكرى ؟ : ص64

وتتوال�ى عناص�ر التفريع له�ذا المعنى عب�ر جملة قصائد 
الدي�ون والت�ي تراوح�ت بح�س ملحم�ي مجرد ، بي�د اننا 
نرى التكثيف الش�عري في قصائد الدي�وان قد الح متوخياً 
مساحه تتيح لحش�د صور القصائد انفعاالت بعناصر دالة 
ومعبرة ، فيما نجد بأن التناغم الكمي بين نصوص الديوان 
قد امتلكته مساحات قلقة في تشييد معالم الداللة الشعرية 
، واعطاء مالمح واضحه لتفاصيلها وعمقها بحيث تند عن 
خطابية الصوت الواحد ازاء مواقف ش�عرية تأخذ نتائجها 
صفة الثبات الداللي احياناً ، وعلى هذا فأن محورية قصائد 
) قرب�ان الش�مس ( تبقى وفق مس�ار يوائم بي�ن اجزائها 
لتكون بمجملها معب�رة عن تجربة واحدة تمتلك خصائص 

انتمائها للزمن والمكان والى ذات الشاعر :

كطفل ينمو في احشاء الليل
هذا كانون االول

يسري في جسدي برداً
تتجمد فوق جدران الصوت

الكلمات والناس حولي قامات : ص80
اننا نالحظ من خالل هذه االسطر من القصيدة ، كما لو كنا 
ازاء لغة شعرية اختارت بين ) انتخاب الذات ( وبين مكابدة 
) تضخيم االنفع�ال ( انها لغة طافحه بالعواطف المكبوتة 

والمعانات الدفينة المشوبة بشيء من
اعم�اق ش�عرية ) التصاي�ح : الظم�أ : الس�جان : االسالك 
المكهربة : والنواح : وتناثر الموتى ( فأي صورة اشد قتامة 
مم�ا تصوره هذه اللغة الش�عرية التي تقط�ر يأساً وتكتظ 
حزًن : غير ان ما ينقص ش�عرية عوال�م عبد الرزاق صالح 
فيجعلها تالمس الش�عرية ف�ي ادنى تجلياته�ا ، هو غياب 
وجود مدلوالت تبهر القارىء وتشده اليها شداً وتسر ذوقا 
، غير اننا في الوقت نفسه نعترف لالمانة االدبية ، بأن لهذا 
الشاعر منتج شعري وثقافي مما يجعله متفرداً في وجوده 
االنتاجي ، فهوا ايضاً متواصل ثقافياً وصحفياً ، رقيق اللغة 
، فائض االحس�اس كما ويحمل في قريحته بركاناً شعرياً 
ل�و ادرك كيفية كتابته وتوظيف�ة ، الصبح بهذا عبد الرزاق 
على تماس مع اكبر التجارب الشعرية في الساحة الثقافية 
البصري�ة ، من هن�ا نعود الى ماقلناه قب�ل قليل من ان عبد 

الرزاق صالح شاعراً يزداد عناية لقصائد ) قربان الشمس ( 
على اساس من اسلوب ) تضخيم االنفعال واتنتخاب الذات 
( وه�ذه الطريقة بدورها هي ما جع�ل اساليب الكتابة في 
ه�ذا الديوان تبدو على اساس من جمل�ة فواجع وتحوالت 
وكيفيات ذاتية : وختاماً اود توجيه خطاباً ما للصديق عبد 
ال�رزاق صالح م�ن باب الود والمحبة الت�ي بيننا : ان كتابة 
القصيدة وانجاز العديد من االعمال الشعرية المطبوعة في 
ارق�ى دور النش�ر ، لربما ال تصنع نص�اً ابداعياً بالضروره 
، فأنا ش�خصياً أميل الى قصيدة قد نش�رتها ايام الشاعر ) 
محم�د تركي النصار ( في مجل�ة اسفار اكثر مما اجده في 
نفس�ي من اهتمام ورغبة واعجاب ب�كل ما قد انجزته من 
اعمال شعرية مطبوعة موخراً ) فيا صديقي العزيز ؟ ( هذه 
الشاعرية في اعمالك االخيرة ما هي اال امكانية دوال عائمة 
وسياقات جنينية افرغتها ثمرات وخلوات عصور ولحظات 
الحرمانات المادية والعاطفية والقيمية ومس�تويات اهات 
الجوع االدبي لديك ، اذن نحن اليوم امام ثقافة غياب النص 
وحضور المطبوع الذي فرضته مكتسباتنا االنفعالية وليس 
مكتس�باتنا المدروسة او الموهوبة ، ومن هنا اتمنى فقط 
؟ ان ال يؤخذ كالمي هذا تطاوالً او حسداً باالخرين ؟ بل ان 
كل ما اود قوله للش�اعر الصديق وال�ى غيره من االصدقاء 
االدباء ، م�ن ان حالة ترقي تلك النص�وص داخل تنضيدات 
تل�ك المطبوع�ات قد ال يتي�ح لهم في االخير س�وى ثقافة 
البومية تفيدهم لدعم وتدوين امجاد يومياتهم الش�خصية 
داخل المقاه�ي وصالة مبنى اتحاد االدباء . وعلى هذا فانا 
ملزم بتذكير الصديق عبد الرزاق على مراجعة ما قد ضمته 
طيات تلك الدواوين الشعرية المطبوعة كما وان يقارن بين 
ماقد كتبه سابقا وبين ما تضمه رفوف المكتبات البصرية 

من تراكم طباعي . 
فان�ا ش�خصيا ارغب في مس�اءلة هذا الصدي�ق مثال ؟ هل 
يس�تطيع بعد كل هذا االنتاج فرز وانتخاب النص االبداعي 
ع�ن الن�ص الالبداعي في تل�ك االعمال الش�عرية لديه ؟ ثم 
ه�ل ك�ل ما ق�د كتب هن�ا او هناك ه�و فعال من الش�عر او 
الالش�عر ؟ وعل�ى اية حال انا اعرف بان ه�ذا الكالم سوف 
يؤخ�ذ بمحامل ش�تى وتعاريف عدي�دة وتفاسير تصل الى 
حد العهر باسمي الشخصي ووضعي المقالي هذا ، اال انني 
مع وجود احتمال كهذا ، اقول للشاعر الصديق ، بان كل ما 
قد اصدره من اعمال ش�عرية وثقافية لربما سوف تش�كل 
مدخ�ال ونموذجا يحمل امكانات قوالب نصوصية تس�اعد 
في اقام�ة دالالت القصيدة وليس الش�عر فيما سوف يظل 
الق�ارئ لقصيدته يتلقاها لينفعل من خاللها ثم يرتكز على 
االنفعال لمحاولة كتابة وقراءة وتنمية الوجدان الذاتي في 

صناعة القصيدة .

حممد مهر الدين.. إدانة زمن االحتالل

www.almustakbalpaper.net

 ع�ام 2009، التقي�ت محم�د مه�ر الدين في دمش�ق. 
ب�دا غاضباً من الوض�ع الذي آلت إليه الب�الد. كان هذا 
الغضب يتحّول إلى لوحات بأحجام وطرائق متفاوته، 
وك�ان طيلة الليل يس�تمر بالرسم في مرس�م الفنانة 
العراقّية نوال الس�عدون، وسط العاصمة السورية. ال 

ُتفارقه سجائره، وال يمّل العرق الشامي.
عل�ى خ�الف المثقفي�ن العراقيي�ن الذين تحّي�روا في 
الموقف الس�ياسي من احتالل بغداد، عرف مهر الدين 
مس�ّبقاً أن االحتالل سيجّر الويالت، وكان حانقاً على 
نظام صّدام حسين، وعلى الجيش األميركي وما حمل 
مع�ه من الس�ياسيين، وكان يبحث ف�ي اآلن ذاته، عن 

دّوي في األلوان ُيدين كل ذلك.
لم تنص�ف األنظم�ة العراقي�ة المتفاوتة مه�ر الدين، 
ول�م ينصف�ه النق�د. وبالرغم م�ن جداريات�ه الكبيرة 
الث�الث التي تتصدر مط�اَري بغ�داد والبصرة وساحة 
االحتف�االت؛ إال أن صهي�ل العراقي الق�ادم من أقصى 
الجنوب، ظّل يخترق برمزيته المحّرم والمسكوت عنه 

في القضايا االجتماعية واإلنسانية.
"اللوحة بالنس�بة لي فك�رة، يجب أن تق�دم مضموناً 
فكري�اً وجمالياً، ويجب أن يكون فيه�ا هدف.. القيمة 
الجمالية تأتي بالدرجة الثانية، وأهم ش�يء عندي هو 
الموضوع". هكذا، من دون تضليل أو تشبث بمقوالت 
التجريد التشكيلي، يعلن مهر الدين انحيازه إلى قضايا 
شعب ووطن أنهكته الحروب وبساطير الجنراالت، في 

حوار قبل رحيله.
بالق�رب من ش�ّط الع�رب ف�ي محافظة البص�رة ولد 
محمد مهر الدين عام 1938، وأكمل دراسته االبتدائية 
والثانوي�ة فيه�ا. وفي ع�ام 1956 انضم إل�ى "معهد 
الفن�ون الجميل�ة" لدراس�ة الف�ن التش�كيلي على يد 
أست�اذه فائق حس�ن. وفي ع�ام 1959، ش�ارك للمرة 
األول�ى في مع�رض "جمعية الفنانين" ف�ي بغداد، ثم 
ساف�ر إل�ى بولن�دا ع�ام 1961 ليحصل م�ن أكاديمية 
الفن�ون الجميلة في وارسو على ش�هادة الماجس�تير 
في الرسم والغرافيك. بعدها، عاد إلى بغداد عام 1965، 

وعمل مدرساً لمادة الفن في معهد الفنون الجميلة.
ومنذ معرضه الشخصي الذي أقامه عام 1967، تمكن 
مهر الدي�ن من ترويض الخام�ات كالحديد واإلسمنت 
والقماش والورق والخش�ب المحروق. أسكنها سطح 

لوحاته الذي أصبح
مزدحم�اً بالخط�وط والتعرج�ات والظ�الل التي تهب 
اللوح�ة ملمس�اً مغاي�راً، مم�ا ع�د ف�ي حينه�ا خرقاً 

للمألوف والسائد.
ك�ان هذا األسلوب عصارة دراسة ومش�اهدات الفنان 
في بولونيا وتأثره المباش�ر بالفنان اإلسباني تابيس، 
الذي يقول عنه: "كان يستعمل مواداً مختلفة، هي من 
إفرازات الحضارة وتطورها، لكنه كان يخلق نوعاً من 
التواف�ق المدهش بين أسلوب�ه التجريدي – المطلق، 

وبين الخامات الكثيفة التي يتعامل معها".
حافظ مهر الدين خالل سنوات إبداعه التي تجاوزت 
الخمسة عقود على إنشاء نص بصري عبر صياغات 
بنائي�ة متعددة، جعلت بعض النقاد يس�جلون عليه 
تنقالت�ه األسلوبي�ة. لكنه، وبما يش�به االحتجاج، 
يق�ول: "هناك تط�ور أسلوب�ي وليس تغيي�راً في 
األسلوب. هناك خط بياني يتصاعد بخمس أو ست 
مراح�ل أسلوبية، وهن�اك من يعتق�د أنني غيرت 
أسلوب�ي بينما أنا طورت فيه ول�م أغيره. أدخلت 
الغرافي�ك م�ع الرسم، وكذل�ك الك�والج والمواد 
المختلف�ة والتقنيات الجديدة واألحبار، تحتم أن 
يكون إنش�اء أو إخراج اللوحة بنم�ط آخر.. كل 

مضمون وكل موضوع يدفعني إلى أسلوب"."
وعلى العكس من الفناني�ن الذين أصابتهم لوثة 

النرجس�ية؛ بقي مهر الدين يتطلع للنظر إلى األعمال 
الجدي�دة ف�ي العالمين العرب�ي والغربي. ك�ان طوال 
وج�وده في دمش�ق يتنّقل بين ص�االت العرض، وهو 
يع�ّدل نّظارت�ه ويرّك�ز ف�ي اللوح�ات ويتأمله�ا. ولم 
يكن أيض�اً يخجل من إبداء وجهات نظ�ره الالذعة، أو 

الساخرة في أحيان كثيرة.
يختزل رائد مس�رح الصورة في العراق المخرج صالح 
القصب تجربة محمد مه�ر الدين بالقول إنه "خالصة 
العص�ر وجوه�رة التاري�خ، فهو حركة م�ن الفيزياء، 
كدافنش�ي؛ كالهما يبحث عن فيزياء اللون كطاقة في 
العمارة التش�كيلية، لق�د أثَرت تجربت�ه اللونية عوالم 
كثي�رة حتى غ�دت لوحاته رم�وزاً تعبر ع�ن انفجار، 

مشّكلة عالمات تتناثر كالسحب."
رحل مهر الدين مثل معظم المبدعين العراقيين، وحيداً 
وبعي�داً عن مدينت�ه، مخلفاً مئات اللوحات وعش�رات 
ألوان�ه  حم�ل  أصدقائ�ه.  مراس�م  ف�ي  المخطط�ات 
وفرش�اته وأعوامه السبعة والسبعين وعلبة السجائر 
التي ل�م تفارقه رغم إصابته بمرض الربو، ورحل يوم 
22 نيسان/ أبريل الجاري، من دون أن يتمكن من إلقاء 

نظرة الوداع األخيرة على بغداد أو البصرة.

املثقف والسلطة
 

ه�ذا الكتابالصادرع�ن دار الطليع�ة ف�ي بي�روت  
لمحمد الش�يخ يتناول موضوع إش�كالية المثقف 
والس�لطة في الفكر الفرنسي المعاصر ، فيحاول 
الكات�ب أن يرص�د خط�اب الس�لطة ف�ي الفكر 
 الفرنسي منذ أواخر القرن الماضي حتى الفترة 
الراهن�ة ، يحاول الكات�ب ان يقيم " جينالوجيا 
الفك�ر  المثق�ف والس�لطة ف�ي  " إلش�كالية 
 الفرنسي المعاصر ، جينالوجيا لم يكن لها أن 
تدعى بكل تأكيد بأنها كانت شكالً من التاريخ 
يدرك تش�كل المعارف والخطابات ومجاالت 
 األش�ياء ج�ون أن يحت�اج إل�ى الع�ودة إلى 
ذات م�ا ، س�واء كان�ت متعالي�ة بالنس�بة 
لحقل األحداث أو تطارد باستمرار هويتها 

الفارغة عبر  التاريخ . 

املاكنة تتوقف
 ص�در حديثا ع�ن مديات ثقافي�ة/ دار الزيدي للنش�ر والتوزي�ع مجموعة قصصي�ة لمجموعة مؤلفين 
وترجمة عبد الصاحب محمد البطيحي الذي جسد في ترجمته االسلوب الواقعي الذي يحتوي على اربعة 
عش�ر قصة قصيرة حيث ج�اءت ترجمته ممتعة ومتجانس�ة واعتمد البطيحي قصص�ا انتخبها بعناية 
فائقة، واستطاع ان يتماهى  في ترجمته بين الماضي والحاضر، بين الموروث والحداثة كما في قصة 
ى.م فورست�ر )سفين�ة الفضاء( كما اختار القاص راي براديري الن قصت�ه امتازت بالخيال العلمي .. 
اما اختيار المترجم  للقاص جويس كاري الذي يصنف من ابرز الروائيين البريطانيين في بداية القرن 
العشرين حيث جمع بين الموهبة اللفظية وروح الدعابة الواقعية في اسلوبه التعبيري الحيوي.. اما 
قص�ة ستيفن فنس�ت بنه )عنده مياه باب�ل( حيث بذل المترجم جهدا استثنائي�ا لكي يوصل للقارىء 

حض�ارة باب�ل ومدى قدسيتها .. كم�ا اظهر المترجم حال�ة االغتراب عند المرء من قصة لورددنس�تني 
)الع�ودة( مجس�دا ذلك من خالل مخياله الالمتناهي في اع�ادة الصور التي خزنتها الذاكرة المد طوي�ل وهي العتمة ..واخيرا  

يخت�م المترج�م كتاب�ه )الماكنة تتوقف( بالقاص الفون�س دوده  فقد اختار عمله ال�ذي امتاز بالمزيج بين اللوح�ات الواقعية للحياة 
اليومية بالخيال 

�إر�ساليات كونية
 

  قي�س جميد �ملوىل 
في محاولتي لتثبت نمط ما ،

أفترُض قبولَي أوال بالحقائق الخارجية
بُجزٍء من عبارٍة عبر أيقونٍة ُملّوثة
بتمهيٍد موضوعي إلبليَس الُمنصهر

وبوحدة التشابه في ألوان الطيور المهاجرة
ولعلي بذلك

أستقطُب َمجرى األحالم
مدينة البرج الغامض ،

الظالم في ضياء التؤأم البديل .
مابقيَّ من الفكرِة العميقِة في مصادِر األشباح

كُل ذلك ساعدني
رسَم اللفظ وإيضاح الصور الوهمية

تقريب المعتم
وإناء اإلله
حل األلغاز

حقيقة أم بهتان
الشجرة المقدسة ،

الشك ،
بأن الُغراَب سينعى الحمامَة

واإلنساَن وخلقه األول
ومصائر اللعنة مذ حلّت في الّرقاب

والشك ،
من تصويب الفكرِة

وإشراك الله في النقائض الغائبة
وكل ذلك سيوفر لي

مقاطع َالدوائر الخشبية
زهايمر اإلنبالج الفجائي

المنثول الشافي
لَِتصُلح تلك الضرورات لتفكيِك العالم ،

العالم الحقيقي
والعالم الُمختَرع

لِطمِر الظواهر التنبؤية

واألشكاَل التي تركها النحاُس

قبل أن يذوَب الجليد

وسأخلُق لي التعريَف األدق

أن أُقِدَم أسمى مخلوقاتي

الى الذي

شَنقة . سوف يرسُلها الى المَّ

       حيدر عبد �لر�سا 

�مل�ستقبل �لعر�قي - بغد�د
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حكم العس�كر.. التكوين التاريخي والطبقي )تجربة 
مصر(

المؤلف: سامح المحاريق
الناشر: البيروني ناشرون وموزعون

عدد الصفحات: 135
-سنة النشر: 2015

بص�رف النظ�ر ع�ن المكون�ات التاريخي�ة لألم�م، 
يخضع تأس�يس الدولة بالمفهوم القومي الذي أقره 
مؤتم�ر وس�تفاليا )1648( لش�روط غي�ر التاري�خ 
والجغرافي�ا أو اللغة والثقافة، فه�و يقوم على نوع 
م�ن “التراضيات” واالس�تحقاقات السياس�ية التي 

تفرضها المصالح الخارجية والداخلية.
وربم�ا تك�ون مصر م�ن أكثر ال�دول الت�ي خضعت 
الشتراطات االستحقاقات التأسيسية لنفوذ العسكر 

ومصالحهم، وحضورهم في النسيج االجتماعي.
ومن�ذ تأس�يس الدول�ة المصري�ة الحديث�ة على يد 
محم�د علي باش�ا )1848-1805(، ل�م يغب الجيش 
عن المش�هد كقوة محركة وصانعة لألحداث، وكان 
المح�رك الرئيس للحال السياس�ي ف�ي مصر، ولكن 
ما ال يعرفه س�وى القلة أن الجيش غ�دا يمثل البيئة 
المدني�ة أيض�ا من خ�ال س�يطرته عل�ى االقتصاد 
وإدارة المجتم�ع المحل�ي من خ�ال “المحافظين” 
وه�و ما جعل العس�كر بمثاب�ة الح�زب األكثر قوة، 
والقبيلة األصلب ش�وكة، وب�ات حضوره عميقا في 
المجتمع المص�ري، بما يملك م�ن تنظيم وانضباط 

يفوق أي مؤسسة أخرى.

وم�ن المهم التذكير بأن األبنية التي تم تنظيم الدولة 
المعاصرة على أساسها وأسس لها الضابط األلباني 
محمد علي وفق طموحاته السياسية، كان يريد منها 
أن تش�كل قوة لحمل مش�روعه التوسعي، ومن هنا 
رف�ع عدد المجندي�ن، وأتاح لمختل�ف الطبقات التي 
كانت محرومة في عهود س�ابقة الدخول في السلك 
العسكري، ووفر البعثات الدراسية العلمية في شتى 
الحقول الكتساب العلم من أوروبا، وفي إطار تعزيز 
القوة العس�كرية أقام المصانع العس�كرية، وأنش�أ 

برنامجا تدريبيا معاصرا.
لع�ل ب�روز النزع�ة العس�كرية الت�ي تمث�ل النخاع 
الش�وكي للدولة في مصر ال يعود سببها إلى النزعة 
التوس�عية الجغرافية، ب�ل إلى البع�د التاريخي الذي 
يتصل بالحق�ب والدول، وأنظمة الحكم الثيوقراطية 
الت�ي م�رت عل�ى وادي الني�ل من�ذ الفراعن�ة، ول�م 
تختلف عن ذل�ك طبيعة الحقب الاحق�ة التي تجلت 
في المؤسس�ات العس�كرية المملوكي�ة والفاطمية 

والتركية.

التكوين التاريخي للمؤسسة العسكرية
ه�ذه المقدمة يمك�ن أن تمثل إضاءة عل�ى التكوين 
التاريخي للمؤسسة العسكرية في مصر التي تناولها 
بالدراس�ة الباحث واإلعامي س�امح المحاريق، في 
كتاب “حكم العس�كر.. التكوين التاريخي والطبقي 
“.. تجربة مصر. الصادر عن دار البيروني ناش�رون 

وموزعون.
وينقس�م الكت�اب ال�ذي يق�ع ف�ي 135 صفحة من 
القطع المتوس�ط، ويش�تمل على مقدمة، ومحاور: 
مهنة الحرب، تجس�د شخصية العس�كر في التاريخ 
اإلس�امي، مصر بستان العس�كر، والعسكريتاريا.. 

الصعود للهاوية.
في المقدمة يلقي المؤلف الضوء بمهاد حول الموقف 

الشعبي من العسكر على مدار خمسة عقود، الفتا أن 
الجماهير ضاقت ذرعا بالعسكر، “بسبب اإلحساس 
بالخديعة من الطبقة الت�ي أولوها ثقتهم منذ البيان 
األول لث�ورة يولي�و 1952”، ورغم صع�ود اإلخوان 
المس�لمين الذي�ن كان�وا األكث�ر جاهزي�ة للوصول 
للحكم، فإن مرور عام من “الحكم المش�تت والتائه، 
ال�ذي أس�همت في تعمي�ق أزمته ش�خصية الرئيس 
محمد مرس�ي”، حدا بالمصريين إلى أن “يستنجدوا 

بالعسكر”.
يق�ول الكات�ب إن مجري�ات األح�داث ف�ي األش�هر 
األخي�رة م�ن حكم مرس�ي الت�ي مهدت الس�تعادة 

الحك�م بواس�طة العس�كر تش�كل 
تحدي�ا أم�ام المختصي�ن ف�ي علم 
الجي�ش  وإن  الجماهي�ر”،  نف�س 
الفت�اح  عب�د  الرئي�س  بوص�ول 
السيس�ي “نجح في استعادة دور 
العسكر أكثر مما تمكن من إزاحة 
اإلخوان المسلمين”، متسائا عن 
دور مصر التي تقف على مفترق 
ط�رق بي�ن هويته�ا الفرعونية 
والعربي�ة، وال يمكن أن ينس�ى 
العالم أو يتناسى مصر ليمنحها 

فرصة النضوج والتطور.
الكتاب هو محاولة الستشراف 
مس�تقبل مص�ر بع�د تدخ�ل 
الجيش لمرتين متتاليتين في 
الحياة السياس�ية المصرية، 
المجتم�ع  تغي�ب  ف�ي ظ�ل 
المدني والشروط األساسية 
الازمة إلطاق تجربة بناء 

دولة معاصرة.

فشل الحياة السياسية
يعال�ج الفص�ل األول من 
راهنا  موضوع�ا  الكتاب 
باالس�تقطاب  يتعل�ق 
الدين�ي  الحك�م  بي�ن 
ليعال�ج  والعس�كري 
الطرف الغائب الحاضر 
ف�ي المعادل�ة ويق�دم 
حك�م  ع�ن  دراس�ة 
العس�كر ف�ي غم�رة 
بدراس�ة  االنش�غال 
اإلخ�وان  تجرب�ة 
المس�لمين ومختلف 
اإلس�ام  جماع�ات 

السياسي. 
كم�ا يناقش تطور 
بين  العس�كر  دور 
الداخل�ي  األمن�ي 
ع�ي  فا لد ا و
ن�ي  ا و لعد ا و

مستعرضا  التوس�عي، 
التجارب الفارسية والرومانية، الفتا إلى أن مصر 

تاريخيا لم تكن دولة توس�عية، بش�كل عام، وسبب 
ذل�ك أن الجي�ش في مص�ر الفرعونية ل�م يكن يمثل 
وحدات تتبع لقادة عس�كريين محترفين، بل تخضع 
للفرع�ون وفق الوالء الدين�ي، بخاف اإلمبراطورية 
اليونانية التي كانت تعتب�ر القتال حرفة، و”وظيفة 

حيوية” و”طبقة عسكرية”.
ف�ي الفص�ل الثاني يب�دأ الكتاب من تحلي�ل تاريخي 

الرتباط ظهور الطبقة ودخولها فاعا سياس�يا مع 
تزايد التهدي�دات لبنية الدولة ف�ي العصور القديمة، 
ويمضي في اس�تعراض دور هذه الفئة التي تحولت 
إلى طبقة الحقا في التاريخ اإلس�امي، مس�تعرضا 
صعود ونه�وض الممالي�ك في مص�ر متتبعا تطور 
الجي�ش المصري وطبيعة عاقت�ه مع مختلف فئات 
المجتم�ع في مصر ابتداء من عصر محمد علي حتى 
ثورة يوليو 1952 التي يضعها بداية لعصر جديد في 

المنطقة العربية ككل.
وينطلق الكاتب من تلك المحطة المفصلية لتوصيف 
وتحليل المتغي�رات االجتماعية في مصر، خاصة ما 
ارتب�ط منها باإلزاح�ات الطبقية الت�ي تبعت الثورة 
عص�ري  ف�ي  وتج�ددت 

الرئيس�ين السادات 
ومبارك مس�تقرئا مقدمات ث�ورة يناير 2011 

الت�ي وعدت بتح�ول ديمقراطي ومدني س�رعان ما 
تحول إلى صراع متعدد األطراف أعاد نموذجا جديدا 

من الحكم العسكري. 
بستان العسكر

ف�ي الفصل الثالث، الذي حمل عنوان “مصر بس�تان 

العسكر” يستعير المؤلف مقولة تاريخية في وصف 
الش�ام الت�ي كان�ت بس�تان المدين�ة”، بمعن�ى باب 
رزقها، ليس�قطها على الطبقة العس�كرية في مصر 

التي تشكلت على مدار خمسين عاما.
ويشير المؤلف إلى أن تنظيم الضباط األحرار الذي قام 
بثورة يوليو 1952 لم يكن ممثا للنخبة العس�كرية 
فحسب بل للنخب المصرية”، وأن اإلخوان المسلمين 
تمكن�وا م�ن الحصول على جناح خ�اص بهم، ولكن 
“التنظيم بعام�ة كان هاميا”، بمعنى أنه اندمج في 
الجسم العسكري، “وكان من المؤيدين له”، وتحديدا 
بعد االنقاب على الملك فاروق الذي تأس�س الجيش 
ف�ي عه�ده على أس�س طبقي�ة، وتج�رع الكثير من 
المآس�ي، ومنها هزيمة 1948 في فلسطين، ويفسر 
أن حدوث االنقاب العس�كري غالبا يرتبط بالهزائم 
العس�كرية المري�رة، وقد كان 
الجي�ش المص�ري يعان�ي 
“م�ن ذروة االغتراب” التي 
تجل�ت ف�ي أح�داث 1951، 
وكان المصري�ون قبل بيان 
الثورة يتوقع�ون “أن يكون 
ثم�ة تغيير بطيء أو تدريجي 
بقيادة حزب الوفد أو اإلخوان 
فاغتنمه�ا  المس�لمين”، 
بع�د  “الس�لطة  ألن  العس�كر 
ح�رب فلس�طين كان�ت ملقاة 
على قارعة الطريق كما وصفها 

الكاتب محمد حسنين هيكل.
في الفصل األخير يعاين المؤلف 
تح�ول الس�لطة العس�كرية إلى 
مؤسس�ة مترامي�ة النف�وذ على 
نف�وذ  فله�ا  المدني�ة،  الجوان�ب 
سياس�ي واجتماعي، وامتداد في 
القط�اع الصناعي ال�ذي مثل دولة 

داخل الدولة.
يق�ول المؤل�ف “ب�دأت تظه�ر في 
مص�ر طبق�ة جدي�دة م�ن الضباط 
أخذت دورا واس�عا على أساس ثقة 
الرئيس جمال عبد الناصر بكل واحد 
منه�م، وليس عل�ى أس�اس الكفاءة 
ه�ذه  س�اعد  م�ا  وه�و  الش�خصية، 
الطبقة في الس�يطرة عل�ى مجموعة 
مهمة من المفاصل المهمة في الدولة، 
ومنها إدارات الحكم المحلي، ووس�ائل 
اإلعام، ف�ي المقاب�ل غي�اب القيادات 
الطبق�ة  وهشاش�ة  البيروقراطي�ة 
الت�ي  اإلقص�اء  األكاديمي�ة، وعملي�ات 
نفذه�ا الضب�اط األحرار تج�اه الفاعلين 

سياسيا من األحزاب األخرى”.

إقصاء وتهميش
بع�د مجيء الس�ادات كان م�ن الواضح أن 
المؤسسة العسكرية يمكن أن تقبل برئاسته 
للدول�ة، ولكنه�ا ال ترى فيه قائدا عس�كريا 
ممي�زا، وباألح�رى “الحام�ي لمصالحهم”، 
و”بدت عاقة السادات مضطربة مع قيادات 
الجيش المصري، وتعمقت الهوة بعد توقيعه 
لمعاه�دة الس�ام م�ع إس�رائيل ع�ام 1977، وكان 
الس�ادات في ذلك الوقت “يستمد شرعيته من الرضا 
األميرك�ي”، ولي�س م�ن التفاع�ات الطبيعي�ة في 
الش�ارع المصري على اختاف توجهاته وانتماءاته، 
وبالتال�ي لم تمث�ل عملية اغتياله الكثير للمؤسس�ة 

العس�كرية الت�ي كان�ت ترى أن�ه )خ�ان مصالحها 
بشعارات االنفتاح التي أبرزت طبقة الوكاء وحيتان 

السوق(.
أم�ا الرئي�س محمد حس�ني مب�ارك، ال�ذي جاء من 
الصف�وف األول�ى للمؤسس�ة العس�كرية فقد كان 
م�دركا لتراج�ع مكان�ة الجي�ش ودوره ف�ي عه�د 
الس�ادات، وم�دركا لتملم�ل القي�ادات العس�كرية، 
ليرك�ز على االهتم�ام بالقيادات وتحس�ين وضعهم 
االقتصادي، وفي فترة “الس�لم” مع إس�رائيل وسع 
دور الجيش التنموي لبناء الجسور واألنفاق واإلنتاج 

االستهاكي.
وق�در دارس�ون حج�م اإلنت�اج المدني للمؤسس�ة 
العس�كرية المصري�ة في مجمل اإلنت�اج بنحو40% 
من حجم االقتصاد الكل�ي، وإن كان مبارك لم يمتلك 
“كاريزم�ا” عبد الناصر وال “فهلوة” الس�ادات، فقد 
كان “موظف�ا جيدا”، ولكن المش�كلة في توس�يعه 
ل�دور األم�ن الداخل�ي ال�ذي ح�ول مصر إل�ى دولة 
بوليس�ية في ظل انتشار القيم االستهاكية، والفقر 

والبطالة.
لم يكن الجيش ينظ�ر بعين الرضا لما يجري، ولكنه 
في الوقت نفسه لم يكن ليتدخل في األمور الداخلية، 
خصوص�ا أن مصالحه ل�م تمس، وبق�ي يراقب من 
بعي�د، وج�اءت موجة الح�رب على اإلره�اب لتعيد 
جه�از المخاب�رات ال�ذي يت�واله عمر س�ليمان إلى 
واجهة الدولة، ول�م يقتصر دوره على الملف األمني 
بل تطور للعب دور عربي، و”المش�اركة في صياغة 
مستقبل مصر”، وبرزت فكرة التوريث، بل إن جمال 
مب�ارك كان يمث�ل رئي�س الظل الذي ع�رَّض ثروات 

مصر للنهب، وكان الجيش يناهض فكرة التوريث.

الحقا عاد الجيش ليتصدر المش�هد، ولكن من خال 
التخل�ي عن مبارك، وف�ي الوقت نفس�ه إطالة زمن 
الفوض�ى ومراقبتها لعقد صفقة -حس�ب المؤلف- 
م�ع الح�زب األكث�ر تنظيم�ا ف�ي مص�ر، )اإلخوان 
المس�لمون( لتقاسم الس�لطة، ولكن الس�رعة التي 
اندفع بها الرئيس مرسي “لإلطاحة بأعضاء الفريق 
العس�كري الذي أس�هم بتمكين اإلخوان من الحكم، 
وتحديدا المش�ير محمد حس�ين طنطاوي، والفريق 
س�امي عنان، أديا إل�ى وجود تخوف من ش�خصية 

مرسي ونواياه”.

أمراض النخبة والسلطة
كانت أبرز التحديات التي واجهت حكم اإلخوان عدم 
التفاتهم لقوى الشد العكسي التي كان من مصلحتها 
إثارة الفوضى، وذهاب مرسي إلى تهميش المجلس 
العس�كري، وتزامن ذلك مع تخ�وف دول عربية من 
“المش�روع اإلخواني” وع�دم إدراك الحك�م الجديد 
لبني�ة الدولة المصرية خاصة ما ع�رف بالدولة ذات 
البن�اء العمي�ق، وإحس�اس المعارض�ة بالتهميش، 
وتحديدا الش�باب الذين أحسوا بأن الثورة أضاعتهم، 

فلجؤوا للجيش.
ه�ل تمث�ل ع�ودة الجي�ش للس�لطة -خصوصا في 
تش�ابه الظروف مع مقدمات ثورة يوليو- اس�تعادة 
لزم�ام األم�ور بعد أن اتس�عت اله�وة بينه�م وبين 
الش�عب، النس�اخهم ع�ن المجتمع؟ هل س�يتمكن 
الجن�راالت الذي�ن س�يتولون المرحل�ة م�ن إخ�راج 
المجتمعات العربية من “الدائرة الملعونة التي تجعل 
من الش�عوب مضطرة للتعايش مع أم�راض النخبة 
والس�لطة القائمة”، ثمة أسئلة كثيرة وكبيرة تحيط 
بعودة الجيش إلدارة مؤسسة السلطة، وال أحد يدري 

نتائجها، ولكنها تثير المخاوف والتوجسات.

   عرض/غياث بالل

 العنوان: السلطة السوداء
المؤلف: كريستوف رويتر

الناشر: األلمانية آنشتات “ديفا”
عدد الصفحات: 352

الطبعة: األولى، أبريل/نيسان 2015
“ي�رى اإلنس�ان ما يعرف أو م�ا يريد أن ي�راه. توقعاتنا 
حول تنظيم الدولة س�اهمت في مساعدته للوصول إلى 
ما هو عليه اآلن. فتحت ذلك السطح السميك من التطرف 
والتعص�ب كان ينضج هناك كائن ح�ي مرن وذكي جدا, 
حيث اس�تطاع أن يبز جميع من س�بقوه. لق�د قللنا من 

أهمية هذا التنظيم”.
به�ذا ال�كام يفتتح كريس�توف رويتر كتابه “الس�لطة 
الس�وداء” الذي يصف فيه ظه�ور تنظيم داعش )تنظيم 
الدول�ة اإلس�امية( في س�وريا وتطوره. يق�ع الكتاب 
ف�ي ٣٥٢ صفحة من القطع المتوس�ط وص�در قبل أيام 
عن دار النش�ر األلمانية آنش�تات أو ما يعرف اختصارا 

ب�”ديفا”.
أما المؤلف كريس�توف رويترز فهو من أبرز الصحفيين 
األلم�ان العاملين في العالمين العربي واإلس�امي، فقد 
غط�ى أغلب الحروب في ه�ذه المناطق خال الخمس�ة 
والعشرين سنة الماضية: في أفغانستان وفي الشيشان 
وفي البوس�نة وف�ي الع�راق، حيث عم�ل لصالح مجلة 
“ش�تيرن” وصحيفة “دي تسايت” ويعمل منذ ال�٢٠١١ 

لصالح “الدير شبيغل” الشهيرة.
كما أنه ألف كتابين في ٢٠٠٢ وفي ٢٠٠٤ أحدهما بعنوان 
“قه�وة بغ�داد” تحدث في�ه عن الحي�اة في الع�راق في 
ظ�ل الحرب والحصار، أما الثاني ف�كان بعنوان “حياتي 
كساح” تحدث فيه عن العمليات االنتحارية التي أرهقت 

القوات األميركية في العراق وفي أفغانستان.
يقع الكتاب الجديد في اثني عش�ر فصا، يبدؤها بفصل 
“خليفة الشتازي” ويقصد بالش�تازي جهاز المخابرات 
الذي حكم دولة ألمانيا الشرقية أثناء فترة الحرب الباردة 

قبل انهيار جدار برلين. 
يرى المؤلف أن تنظيم داعش في جوهره ليس إال جهازا 
استخباريا متغوال يعمل على إقامة دولة له. ويورد قصة 
حجي بكر أو سمير عبد محمد الخليفاوي الذي كان يعمل 
عميدا في مخاب�رات الدفاع الج�وي العراقية قبل حلها، 
باعتباره المخطط اإلس�تراتيجي األه�م لتنظيم الدولة، 
مس�تعرضا العديد م�ن الوثائق لمخطط�ات ولهيكليات 
وجدت في منزل حجي بكر  في تل رفعت بعد مقتله على 

يد الثوار السوريين في يناير/كانون الثاني ٢٠١٤. 
ه�ذه الوثائق تنش�ر ألول م�رة في كتاب�ه وتعطي فكرة 
ع�ن الهيكلية المنش�ودة لدولة داع�ش التي كان يخطط 

لها حجي بكر قبل مقتله، كما أنها تش�رح 
األس�اليب والتكتيكات المتبع�ة لبناء هذه 

الدولة. 
يقول كريس�توف إن جمي�ع األحداث التي 
تلت مقتل حجي بكر تؤكد تمس�ك التنظيم 
بتعليمات�ه وخططه بش�كل كام�ل. حيث 
يقوم في الفصل الثان�ي من كتابه بعنوان 
“بدايات متقلبة” بش�رح العاقة المتعثرة 
لتنظي�م الدول�ة بتنظيم النصرة، ش�ارحا 
االختاف�ات والفروق بي�ن التنظيمين من 
خال البدء بما عده الوالدة األولى لهما منذ 
لحظة ظهور أبو مصعب الزرقاوي وصوال 

لمعاركهما البينية األخيرة. 
وف�ي س�ياق ه�ذا االس�تعراض التاريخي 
يس�عى إلثب�ات نظريت�ه الت�ي أوردها في 
الفص�ل األول والت�ي ت�رى تنظي�م الدولة 
وريثا ألجهزة مخابرات نظام صدام وأغلب 
ضباطه البعثيي�ن. في حين يعمل الخطاب 
اإلس�امي على إضف�اء ش�رعية تاريخية 
وديني�ة على أعم�ال التنظي�م ويضمن له 

المدد المالي والبشري الازم الستمراره.
في الفصل ال�ذي يليه يتحدث كريس�توف 
عن ظاه�رة المقاتلين األجانب لدى داعش 
مس�تعرضا أهم تش�كياتهم، حيث تشكل 
ه�ذه الظاه�رة مص�در قل�ق لألوروبيين، 
خاص�ة أن بعض هؤالء األجان�ب قد يعود 

إلى بلده ويصبح مصدر تهديد لدولته.
الخ�وف”  “خري�ف  الراب�ع  الفص�ل  ف�ي 
يستعرض كريستوف التكتيكات التفصيلية 
التي اتبعها تنظيم الدول�ة الختراق الثورة 
السورية واكتس�اح المناطق المحررة من 

سلطة األسد في المرحلة التالية.
بنف�س  تب�دأ  دائم�ا  الخط�ة  إن  ويق�ول 
التفاصيل: تجتذب المجموعة تابعيها عبر 
افتتاح مكتب دعوي. ثم يتم اختيار شخص 
ال�دروس  أو ش�خصين مم�ن يحض�رون 
والندوات الدينية ويوكلون بمهمة التجسس 

على قراهم للحصول على معلومات عديدة. ثم يتم تحديد 
األشخاص المؤثرين والقادة العسكريين ورسم خريطة 
لتوجهاته�م وميولهم. كما يتم الح�رص على االحتفاظ 

بتفاصي�ل مخزية لهم، كالس�وابق اإلجرامي�ة أو الميول 
الجنس�ية الش�اذة أو االرتب�اط بعاقات غرامي�ة، وذلك 

الستخدام هذه المعلومات بهدف االبتزاز الحقا. 

ويتاب�ع كريس�توف ب�أن حجي بك�ر كتب ف�ي مذكراته 
“س�نعين أذكى العماء ش�يوخا للش�ريعة”. كما أضاف 
على الحاش�ية ب�أن عددا من “اإلخوة” س�يتم اختيارهم 

وتزويجهم ببنات أكث�ر العائات نفوذا “لضمان التغلغل 
في هذه العائات دون إدراكها لذلك”.

ف�ي الفصل الخامس “مع بعض من أجل ضربة مضادة” 
يتحدث عن معركة “ثوار سوريا” ضد هذا 
التنظيم في بدايات ٢٠١٤ حيث استطاعوا 
توجي�ه ضربة ش�ديدة له أفقدت�ه معظم 
المناطق التي سيطر عليها، حيث يصفهم 
كريس�توف بأنه�م الق�وة الوحي�دة التي 
اس�تطاعت إثبات فعالي�ة حقيقية وقدرة 

يعول عليها في قتال تنظيم الدولة. 
ثم يتح�دث بعد ذلك في الفص�ل الذي يليه 
ع�ن س�قوط الموص�ل واغتن�ام التنظيم 
لموارد هائلة مكنته من العودة إلى سوريا 

مجددا ولكن بعدة وعتاد أكبر
“القاع�دة كان�ت البارح�ة” ه�و عن�وان 
الفصل الس�ابع، وفيه يتحدث كريستوف 
ع�ن أن تنظيم داعش طوى صفحة تنظيم 
القاعدة وأفق�ده مصداقيت�ه، موضحا أن 
القاعدة كانت منظمة إلرهابيين حالمين، 
ف�ي حين أن تنظيم داع�ش أصبح منظمة 
م�ا  يعرف�ون  إس�تراتيجيين  لمخططي�ن 
يطلبون ويعرفون كيف يس�عون لتحقيق 

أهدافهم.
ف�ي الفصول التالي�ة يتح�دث الكاتب عن 
مآس�ي اإليزيديين “على جبل اإليزيديين” 
اإلعامي�ة  الق�وة  ع�ن  كذل�ك  ويتح�دث 
لتنظيم داعش “من يقطع الرؤوس يتمتع 
بالمصداقي�ة” ويتحدث أيضا عن المصادر 
المالية لتنظي�م داعش “كوريا الش�مالية 

بالعربي”.
يتمي�ز كريس�توف ف�ي ه�ذا الفص�ل عن 
غيره من المؤلفين أيضا بتتبعه التفاصيل 
الدقيق�ة لكيفي�ة حص�ول التنظي�م على 
األم�وال ليخ�رج بنتيجة مفاده�ا أن أهم 
مصدر للتمويل لتنظيم داعش ليس النفط 
وتج�ارة اآلث�ار كم�ا أث�ار بع�ض الكتاب 
الغربيين، وإنما الضرائب والمصادرات من 

السكان الخاضعين لمناطق نفوذه.
في الفصل األخير “المشائين في نومهم” 
يتحدث عن سياسات دول الجوار السوري 
والعراق�ي ويخ�ص بالذك�ر تركيا التي س�هلت حس�ب 
الكاتب عبور آالف للوصول لتنظيم داعش. ويتحدث هنا 
عن السياس�ة األميركي�ة في مكافحة ه�ذا التنظيم منذ 

أكثر من عشر سنوات ولكن دون نتائج قابلة لاستمرار 
والحياة. 

ما يميز هذا الكتاب عن ما س�واه من عشرات الكتب التي 
كتبت حول هذا الموضوع أنه ال يقدم تحليات ونظريات 
لتفس�ير سلوكيات تنظيم داعش ثم يس�عى إلثباتها، بل 
عل�ى العكس من ذلك، ينطل�ق المؤلف من وصف قصص 
ومش�اهد وأحداث أرخ�ت للعديد من الخط�وات العملية 
والتكتيكات التي قام بها التنظيم على المستوى المحلي 
اليومي في س�وريا منذ ظهوره ف�ي ٢٠١٣ وحتى يومنا 
هذا، كي يتمكن الكاتب أو القارئ من تحليل إستراتيجية 

التنظيم فيما بعد.
بمعن�ى أن الكتاب قام باس�تقراء إس�تراتيجية التنظيم 
العامة م�ن خال تجمي�ع الصورة الكبرى الناش�ئة عن 
تحدي�د النش�اطات اليومي�ة والتفصيلية الت�ي اعتمدها 

التنظيم .
ولع�ل م�رد ه�ذا الفرق بش�كل رئيس�ي ه�و أن الكاتب 
كريس�توف زار س�وريا ١٨ م�رة ف�ي الس�نوات األربع 
الماضية وزار أغلب المدن المحررة بنفس�ه وقابل أهلها 
وس�جل انطباعاته�م، كما أنه قاب�ل العديد م�ن أعضاء 
النصرة وبعض المنش�قين عن تنظيم داعش، األمر الذي 
وفر له كم�ا هائا من التفاصي�ل والقصص والحكايات 

التي وجدت طريقها للظهور في هذا الكتاب.
م�ا يمكن أخذه عل�ى الكتاب هو ميل�ه الملحوظ لتحليل 
وتفس�ير ظاه�رة داع�ش م�ن خ�ال المنظ�ار األمن�ي 
والمخابراتي بشكل شبه حصري، فاالنطباع الذي يتركه 
الكتاب لدى قارئه هو أن حل الجيش العراقي على يد بول 
بريمر في ال�٢٠٠٣ ترك آالف الضباط المدربين وأصحاب 
الخب�رات اإلس�تراتيجية ف�ي المخابرات وف�ي الحروب 
عاطلين عن العمل، وهؤالء هم التفس�ير الحقيقي لقوة 
هذا التنظي�م، في حين أن ظاهرة داعش هي من التعقيد 
بما ال يسمح إلحالة تفس�يرها لبعد واحد فقط، فالظلم 
االجتماع�ي المتراك�م وفش�ل الدولة المركزي�ة ورداءة 
التعليم الع�ام وجمود الخطاب الديني وحدود س�ايكس 
بيك�و كلها عوام�ل كان له�ا دورها في صناع�ة تنظيم 

داعش ونموه.
رغ�م بع�ض المآخذ الت�ي يمكن تس�جيلها علي�ه يبقى 
الكت�اب الوحيد -ليس فق�ط في الغرب ب�ل وفي عالمنا 
العربي- الذي وثق باألحداث والشواهد والوثائق للطرق 
واألس�اليب واألدوات الذي اتبعها تنظيم الدولة للوصول 
إلى ما هو عليه اليوم من اتساع وسطوة، وهو ما يجعل 
من�ه وثيقة تاريخي�ة مهمة تؤرخ لمرحل�ة غامضة من 
تاريخ المنطقة، كم�ا تجعل منه مرجعا ال غنى عنه لكل 

باحث في هذا الموضوع.

حـكـم الـعـسـكــر

السلطة السوداء
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يعد سائق التاكسي مرآة عاكسة لمجتمع المدينة وما يدور 
فيها، فالدول المتحضرة تعده سمة مميزة من سمات مدنها 
الكبيرة والعاصمة بوجه الخصوص، لذا فهي تحرص اشد 
الحرص عل�ى ان يكون س�ائق التاكس�ي أنموذجا مميزا. 
وبالطب�ع ، تترك التغيرات السياس�ية واالقتصادية بصمة 
على المجتمع وزواياه العديدة ومنها الس�لوك المجتمعي 

للفرد والذي يرتبط بالسلوك المجتمعي عامة.
وس�ط احد شوارع بغداد وعلى مقربة مني ثمة فتاة تقف 
مع صديقتها، ربما تنتظران أحدا من أهليهما ليقلهما الى 
م�كان ما، لكن تلك الدقائق المعدودات التي وقفتا بها على 
الرصيف كانت كالكابوس، فما بين سائق تاكسي وتاكسي 
يقف ليرميهن بكلمات تافهة ، حتى إن احداهن لم تستطع 
تمالك نفس�ها، فرمت سائق تاكس�ي بعلبة بيبسي مرمية 
على مقربة منهن. قد يكون وصول السيارة التي تنتظرها 
الفتاتان حس�م الكثير من التطورات التي كانت س�تحدث 
مع سائق التاكسي الذي حاول ركن سيارته والنزول لكنه 
غير رأيه بعد وقوف الس�يارة خلفه لهن . واألمر ال ينتهي 
عن�د ه�ذه الحكاية او غيره�ا ، فالحكايات والمش�اهدات 
اليومية في الشارع البغدادي بشكل خاص ال تنتهي وربما 

لن تنتهي بوقت قريب في ظل هكذا ظروف نعيشها.
 

مذي���اع   وهات���ف
تق�ول ري�م محم�د )موظفة( انه�ا بحكم عمله�ا اليومي 
تضطر الى استئجار سيارة أجرة ، وما ان تقف في الشارع 
حتى تبدأ السيارات تصطف ومن سوف يكون سعيد الحظ 
ويأخ�ذ األجرة وإيصالها الى م�كان عملها . وما ان تصعد 
الى الس�يارة حتى يبدأ س�ائقها بالحديث عن اإلزدحامات 
والوض�ع األمن�ي ، وعندما ال تقوم بالمش�اركة بالحديث 
يق�وم برف�ع ص�وت المذي�اع من اج�ل ان تطل�ب منه إن 
يق�وم بخفض الصوت. مضيفة: وهنا يبدأ بطرح الس�ئلة 
والحديث مرة أخرى بان المذياع وس�ماع األغاني يس�اعد 
عل�ى تحمل االزدحامات ويبدأ بطرح األس�ئلة عن األغاني 
التي تفضل سماعها وعندما ال تجيبه يعود الى رفع صوت 
المذي�اع وال يهتم لذوق اآلخري�ن. وتبين ريم: حتى عندما 
يتحدث بالهاتف يكون صوته عاليا واحيانا يدخن وال يهتم 
للش�خص الذي معه في الس�يارة . ومع األسف فإن اغلب 
س�ائقي س�يارات األجرة هم بأعمار ش�بابية وال يهتمون 
وعندم�ا تصعد الفتاة معهم، فان أول ما يقوم به أيضا هو 

تحويل المرآة باتجاهها ويبدأ يرمقها بالنظرات.

ما بين الكيا والتاكس���ي
بينم�ا قالت ضحى عبد الرحيم ) طالبة في كليه المأمون( 
: اضطر احيانا إلى تحمل مضايقات الصعود في س�يارات 
األج�رة الكي�ا على ان اس�تقل س�يارة تاكس�ي وذلك ألن 
س�ائقيها يتدخل�ون بام�ور التعنيهم، وتكرار س�ؤال هل 
تريدي�ن خط�ا ، وأنا مس�تعد إليصالك كل ي�وم الى مكان 
عملك ، وه�ل تريدين رقم الهاتف لالتص�ال عند الضرورة 
والحاج�ة الى التوصيل.وتوض�ح ضحى ان بعضهم يطلب 
منها ان تقوم بال�� “ترميش” عليه ليسجل رقمها وعندما 

ترف�ض يبدأ بال�كالم والقول “ترى احنا ول�د عوائل و مو 
قصدن�ا ش�ي وبراحتك�م “ ويق�وم بالتأف�ف وان الطريق 
طوي�ل والمبل�غ الذي طلبه قلي�ل وانه لن يق�وم بالدخول 
الى داخل المنطقة وإنما النزول على الش�ارع العام ، وهنا 

اضطر الى السكوت من اجل إكمال الطريق بسالم .

مغازل���ة    غي���ر  آمن���ة
بينم�ا قالت س�يناء محم�ود )موظفة( : ان احد س�ائقي 
األج�رة بدا بمغازلتها وعندم�ا طلبت منه الكف عن الكالم 

غير الالئ�ق قال انه لن يقوم بتوصيلها الى ما اتفقوا عليه 
الن منطقته�م غير آمنة وال يس�تطيع الدخ�ول وعليها أن 
تدف�ع أج�رة أكثر ألن�ه كان يعتقد انه س�وف يحصل على 
صداقتها ، وما أن نزلت حتى بدأ بالش�تم وإطالق العبارات 
غي�ر الالئقة ، األمر ال�ذي جعلها تكون ح�ذرة عند تأجير 
سيارة أجرة. مستدركة: مع األسف هناك أصحاب سيارات 
أجرة يكونون ذوي تصرف غير الئق ويجعلون من الطريق 
كابوس�ا ، بينم�ا هناك نس�اء ه�ن يقمن بط�رح الحديث 
والتحدث بصوت عال بالموبايل فيتدخل صاحب الس�يارة 

بال�رأي وكأنه ف�رد من العائلة حي�ث ال يمكن أن نضع كل 
اللوم والخطأ على أصحاب س�يارات األجرة فقط إنما هو 
م�ن الطرفين ، فهناك نس�اء يبدأن بالتكلم عن مش�اكلهن 
وكأنه�ن يعرفن س�ائق الس�يارة م�ن س�نوات وليس من 

اللحظة التي صعدن فيها الى السيارة . 

التربية  األس���رية
المواطن�ة أم علي تقول : هذه من الظواهر التي تمثل أكثر 
سلبية ومؤثرة على نفسية النساء ألنها حين تصطدم بهذا 
الواقع األليم س�تفقد الثقة بالناس والمجتمع بشكل كبير 
وس�يحجم ذلك من خروجها وحدها أي يقيدها وستضطر 
للخ�روج مع رجل لك�ي تتخلص من هذه المش�كلة. وعن 
أسباب تفش�ي هذه الظاهرة تقول أم علي: أسبابها عديدة 
أولها الجه�ل واألمية والتخلف، وثانيها تحجيم او تقليص 
حري�ة الف�رد، وثالثه�ا الثقاف�ة الديني�ة غي�ر الصحيحة 
وتدخلها في عالقات الناس، بالمختصر أوجز لك انه انعدام 
التربية الصحيحة ، نحن بحاجة لبناء اإلنسان العراقي من 
جدي�د فقد تعرض لهزات كبيرة وكثي�رة ربما تفوق قدرة 
تحمل أي شخص آخر..اإلعالمي مؤيد قادر ذكر ان السبب 
في بروز هذه الظاهرة مؤخرا هو حالة المجتمع الخاضع 
لالنغ�الق على ذاته والنظرة الدونية للم�رأة وكذلك اعتبار 
التاكس�ي مكانا لالختالء بالمرأة التي تس�تأجر التاكسي، 
مضيف�ا: ويمكن تش�خيص بعض الح�االت التي تتعرض 
فيها المرأة للتحرش من قبل السواق مثل طلب اسم الفتاة 
او المرأة والسؤال عن عمرها وحالتها االجتماعية او طلب 
رق�م جوالها , وإذا أجابت المرأة عن األس�ئلة تعتبر من )) 
نساء الهوى (( وإما إذا سكتت عن اإلجابة فالمصيبة اكبر 
فلربما تعتبر إنها تهوى ش�خصا آخ�ر. وأوضح قادر: وال 
يمكن معالجة هذه الحاالت بدون نش�ر الوعي بين الذكور 
من خالل برامج تلفزيونية أو بوسترات ملصقة في ساحات 
وق�وف الس�يارات وكذلك إلق�اء محاضرات عل�ى طالبي 
إجازة الس�وق العموم�ي أثناء فترة االختبار. مسترس�ال: 
روت ل�ي اح�دى الفتيات حال�ة من حاالت التح�رش التي 
تعرض�ت لها من قبل احد س�واق التاكس�ي حيث كانت قد 
اس�تأجرته إليصالها الى أحد المستشفيات وعندما سألها 
الس�ائق عن حالتها المرضية أجابت بأنها ليس�ت مريضة 
ب�ل ت�زور احدى أخواته�ا الراقدة في مستش�فى الوالدة , 
عندها أمطرها السائق بوابل من األسئلة الشخصية وحين 
نهته عن األس�ئلة ادعى إنها )بغي( وعرضت عليه نفسها. 
ومثل هكذا أمور تحدث يوميا بالعش�رات في شارع يعيش 

حالة من القلق والرعب من المجهول والقادم.
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مضايقات سائق التاكيس .. كابوس جديد يالحق املرأة

 
 يتخ�ّوف البع�ض م�ن الزواج بام�رأة ذات ش�خصية قوية 
فيصعب عليه تحدي�د طبيعة العيش معها، وأحياناً يتخّوف 
م�ن قيامه�ا بخيانت�ه، أو أن تظه�ر في المجتم�ع ويعجب 
اآلخرون بثقافتها وقوة ش�خصيتها ويبدو الرجل بجانبها 
ضعيفاً ب�ال مالمح. فلماذا يخش�ى الرجل الم�رأة المثقفة 
قوية الش�خصية؟يفّضل بعض الرجال عند اختيار ش�ريكة 
الحي�اة أن تكون ضعيفة الش�خصية أو مغلوبة على أمرها 
حتى يس�تطيع تطويعها والس�يطرة عليها بسهولة، وفي 
ه�ذا اإلط�ار يقول عاط�ف عبد الس�تار )مح�ام(: تزوجت 
مرتي�ن فف�ي الم�رة األول�ى بحث�ت ع�ن الزوج�ة قوي�ة 
الش�خصية المثقف�ة، لتتجادل مع�ي وتطرح مع�ي أفكاراً 
جديدة وتتمرد معي عل�ى القديم والرجعي؛ ولذلك تزوجت 
محامية مثلي وعش�نا عاما واحدا في نعيم، ثم بدأ التنافس 
بينن�ا واالعتراض منها على إعدادي للقضايا وتس�خر مني 
إذا قبلت قضايا بس�يطة، بينما هي تحقق في قضايا كبيرة 
وترف�ض أن تعاونني في أحد القضايا، وإذا خس�رت قضية 
تضحك وتّدعي أنني محاٍم فاشل حتى طلقتها، وذهبت إلى 
بلدنا في المنيا فأهلي اختاروا لي فتاة دبلوم تجارة وس�ّت 
بي�ت رائعة، تظل بجواري وأنا أكتب القضايا حتى س�اعات 

متأخ�رة من اللي�ل، وتنهض لتعد لي إفط�اري وتجلس في 
انتظار كلمة مني وأنجبت منها ثالثة أبناء، وأنا اآلن س�عيد 
ال نق�اش وال منطق وال جدال والحمد لله.بينما تقول م. ل، 
)تعم�ل في مجال االستش�ارات الهندس�ية(: هل تصدق أن 
عدم زواجي حتى اآلن هو أنني مثقفة وش�خصيتي قوية؟ 
فأن�ا اآلن مدي�رة مالي�ة في ش�ركة كبيرة، فمن�ذ تخرُّجي 
م�ن الجامعة وأن�ا أدرس حتى حصلت عل�ى الدكتوراه في 
المحاس�بة وش�غلت أكبر المناصب، وخ�الل رحلة حياتي 
وجدت أن معظم الرجال يخش�ون التعامل معي، فكل منهم 
له ش�خصية واحدة وه�ي االنتهازي أو التاف�ه أو ابن أمه، 
ولذل�ك لم أج�د الرجل الذي يقنعني بذات�ه وثقافته وفكره، 
ووج�دت فئة أخ�رى من الرجال ذات عق�ول متخلفة تنظر 
إل�ى الم�رأة على أنها مج�رد تاب�ع أو وليمة، ول�م أجد َمن 
يحت�رم فكري أو ثقافتي وإل�ى اآلن لم أتزوج، وأعتقد أنني 

سأظل كذلك بسبب شخصيتي القوية.
أم�ا فهم�ي عبدالحمي�د، )أعزب ويعم�ل مهندس�ا بإحدى 
الش�ركات( فيق�ول: بصراحة ل�و تزوجت أتمن�ى أن أكون 
س�ي السيد، أدخل وأخرج دون الس�ؤال المعتاد رايح فين؟ 
وأفعل ما أريده وأعطي أوامري لزوجتي المسكينة، وأسهر 
بالخارج وال أحد يسألني أو يحاكمني وأتمتع بحريتي كأني 

مازلت عازبا لم أتزوج. والمشكلة هي أنني خائف أن أتزوج 
واح�دة هي التي تس�يطر على حياتي، وأتحرر من س�لطة 
األس�رة وأقع في س�لطة الزوج�ة وهل هذا معق�ول؟ أريد 
زوجة ال تناقشني وال تحاسبني وال تتابعني، وال تبحث في 
أس�ماء أصدقائي ف�ي الموبايل، أو تقف تس�تمع لحوار لي 
مع صديق بالتليف�ون، ال أريد هذه الزوجة الذكية المتعلمة 
المثقفة أو قوية الشخصية.الرجل واثق بذاته حتى المرض، 
ولذل�ك فه�و ف�ي حاجة إل�ى َمن يدع�م ش�خصيته وليس 
ينتقده�ا أو يعترض عليها، ولذلك يخش�ى الم�رأة المثقفة 
قوية الش�خصيةوفي رأي الدكتور ع�الء محمد عبدالمنعم 
أس�تاذ الدراس�ات النفس�ية، الرج�ل دائما يح�ب أن يكون 
المس�يطر على الموقف، وأن كلمته له�ا تقدير ورأيه محل 
إعجاب وتعاليمه لزوجته تنفذ دون اعتراض أو رفض حتى 
ل�و كانت قرارات ظالمة، فأي�ن اآلن تلك الزوجة التي عليها 
إرضاء غ�رور زوجها وعدم مناقش�ته في آرائ�ه والطاعة 
العمياء له؟ وبال شك ستكون الزوجة التي عاشت بين أهلها 
ضعيفة الش�خصية فال كلم�ة وال رأي لها، كل ما عليها هو 
الطاعة العمي�اء وأن تمدح زوجها أمام الناس حتى لو كان 
غير صائب الرأي.ومن واقع دراسة شخصية بعض الرجال 
كنم�اذج يؤكد بع�ض علماء النف�س أن الرج�ل واثق بذاته 

حتى المرض، ولذلك فهو في حاجة إلى َمن يدعم شخصيته 
وليس من ينتقدها أو يعترض عليها؛ ولذلك يخش�ى المرأة 
المثقفة قوية الش�خصية، ألنها تكش�ف أكاذيبه وتفاهته 
وضحالة ثقافته، أما الرجل السوي واثق الذات مثقف العقل 
الذي يملك أدوات الفكر ال يفكر إطالقاً في بس�ط نفوذه أو 
التكب�ر بش�خصيته، بل ه�و متواضع ومتفاه�م ومنطقي 
ف�ي أحكام�ه ومتعقل ف�ي تصرفاته، فيج�د الزوجة قوية 
الشخصية مناسبة له وتتالءم مع أفكاره ويرفض ضعيفة 
الش�خصية أو تافهة الفكر.ومن وجه�ة نظر الدكتورة نور 
مصطف�ي “ علم االجتماع “ فإن س�بب عزوف الرجال عن 
الزواج من امرأة قوية يرجع إلى أنهم يجدون في شخصيتها 
نوعاً من أنواع التحدي لرجولتهم وسيطرتهم على المنزل، 
فيم�ا توجد مجموعة أخرى من الرج�ال َمن يعتبر الزوجة 
القوية بشخصيتها عامالً مساعداً لهم في التقدم إلى األمام 
ف�ي العمل والحي�اة االجتماعية؛ فهي مكّملة لهم وليس�ت 
متحدي�ة لرجولتهم.وتضيف الدكتورة نور أن هناك صفات 
أهّم يجب أن تتحلى بها المرأة أياً كانت ش�خصيتها قوية أم 
ضعيف�ة ويفّضلها األزواج باإلجماع؛ وهي أن تكون واثقة 
من نفس�ها حيث ال تفتح مجاالً للمشاكل الزوجية الناتجة 
ع�ن الغيرة أو التي ال تلح على ال�زوج في طلب التأكيد على 

حبه لها، كذلك يفّضلون الزوجة المس�تقلة برأيها وفكرها 
ل في حياتها بش�كل س�لبي أو  ف�ال تس�مح ألي أحد بالتدخُّ
الت الهدامة، ومن  التأثير على شخصيتها فتمنع بذلك التدخُّ
المهم عند األزواج أن تكون الزوجة ذكية في تصرفاتها مع 
ش�ريك حياتها، فتس�تطيع مخاطبة قلب الزوج في الوقت 
ال�ذي يحتاجها بجانبه فتش�عره بحبه�ا دون أن تتكلم، وال 
ننس�ى أن الرجال يحبون الزوجة الصابرة والكتومة، فمن 
أه�م صفات القوة هي الصبر على الش�دائد مع الزوج دون 
كلل أو ملل أو إفش�اء لضيق وس�وء حال، واألعظم من ذلك 
كله يحتاج�ون للزوجة الحنون والرومانس�ية القريبة من 

القلب والجميلة في العين دائماً وأبداً.
ووفقاً للبحوث األخيرة المتطورة التي ُنشرت عن )التطور 
والسلوك اإلنساني(، فقد توّصل علماء السلوك اإلنساني أن 
الرج�ال عادة ما ينجذبون إلى نس�اء من مس�تواهم أو من 
مس�توى أقل منهم بدالً من نس�اء في مستوى أعلى منهم، 
وأن النس�اء القوي�ات ه�ّن في موق�ف ضعيف في س�وق 
ال�زواج؛ ألن الرجال ع�ادة م�ا يفّضلون الزواج م�ن امرأة 
أقل نفوذاً وس�لطة، فالرجال الذين خضعوا للبحث أظهروا 
بوض�وح رغبة قوية ف�ي االنجذاب نحو اله�دف المقصود 

حينما يكون هذا الهدف نساء خاضعات.

رجال يفضلون زوجات ضعيفات الشخصية

 

 “التب�رع بالمال بدال من الهدية”، بهذه الوس�يلة 
اس�تطاعت وال�دة مهند غ�رس قي�م العطاء في 
عندم�ا  س�نوات”،  الس�بع  “ذي  طفله�ا  نف�س 
ق�ررت مش�اركة زمالئ�ه الطلب�ة حف�ل ميالده 
ف�ي المدرس�ة، موجه�ة دع�وة لألهال�ي كت�ب 
عليه�ا “ال تحض�ر هدية... تب�رع للصندوق لدعم 
النازحي�ن “.قامت األم بتجهي�ز متطلبات الحفل 
بالتعاون م�ع المعلمات، ووضع�ت “الصندوق” 
أمام مرأى الجميع، وفوق�ه عبارات مختلفة من 
الدعم والتش�جيع للقيام بأعم�ال الخير، لتحظى 
هذه الفك�رة برضا واستحس�ان جميع األمهات 
والطلب�ة الصغار.يق�ول الطفل مهند “أنا س�عيد 
جدا ألنني س�أتبرع، وس�نجمع ماال يذهب لدعم 
النازحي�ن ، وإن ش�اء الل�ه يش�فى كل مري�ض، 
وجميع أصدقائ�ي أحبوا أن تكون أعياد ميالدهم 

القادمة مثل عيد ميالدي”.
هنال�ك أس�اليب كثي�رة لتعلي�م الطف�ل أهمي�ة 
العط�اء ومعن�اه الحقيق�ي ومنها ح�ب )التبرع 
بالم�ال(، وهذه األس�اليب ق�د تش�مل المواعظ 
والقصص والحكم، ولك�ن من المهم االنتباه إلى 
تحويل الكلمات الجميلة إلى فعل، ليش�عر الطفل 
بمعناه، وأن يكون العطاء جزءا من نظام حياتنا، 
نمارس�ه بتلقائي�ة وس�عادة، وهن�اك العديد من 
الوس�ائل الت�ي يمك�ن لألهل من خالله�ا تحويل 
نصيحة العطاء إلى فعل يفهمه الطفل ويمارسه.
رب�ة المنزل راني�ا )أم لثالثة أطف�ال(، خصصت 
صندوقا في منزلها لجم�ع )الصدقات(، وهو أن 
يض�ع به جميع أفراد العائلة ماال كل صباح وقبل 
خروجهم من المنزل، بهدف تعليم أبنائها الصغار 

أهمية الصدقة اليومية وفوائدها.
تقول األم “بدأت شرح أهمية الصدقة في حياتنا 
ألطفالي قبل وض�ع الصندوق، فم�ن الجميل أن 
يتعلم الصغار وضع صدق�ة فيه من مصروفهم، 
رغ�م أنن�ي أزيد م�ن مخصصاته�م ليتمكنوا من 

المشاركة والتبرع بالمال”.
أم�ا الطفل وليد )7 س�نوات( وش�قيقته ريم )6 
س�نوات(، فس�رعان ما يب�ادر كل منهما بوضع 
قطع�ة نقدي�ة أو أكثر حس�ب المتوف�ر لديهما، 
عندم�ا ي�رون صندوق�ا لل�زكاة س�واء ف�ي أحد 
المحالت التجارية أو المستشفيات أو الصيدليات 

وغيرها.
تق�ول والدتهم “أس�عى لتوضيح وش�رح أهمية 
ال�زكاة ألبنائي دائما، وكيف يس�تطيع اإلنس�ان 
المساهمة بأعمال الخير حتى وإن كانت بسيطة، 
ومنه�ا التب�رع بالم�ال س�واء ألش�خاص فقراء 
أو لصن�دوق ال�زكاة، ال�ذي أصبح أم�را بديهيا ال 

يترددون بوضع المال فيه”.
كما أن والدة الطفل ليث )9 س�نوات( استطاعت 
إقناعه التبرع بالهدايا التي س�ترده من أصدقائه 
في احتفاله بميالده، وبعد موافقته أبلغ أصحابه 

بأن كل الهدايا التي سيحصل عليها منهم سيقوم 
بتقديمه�ا لجمعية خيري�ة، ونجح ما خططت له 

األم وولدها.
ش�عر ليث بالفخ�ر والس�عادة جراء ه�ذا العمل 
الخي�ري الممي�ز، وظهر أم�ام أصدقائ�ه بفكرة 
إيجابي�ة ل�م ينفذها رفاقه من قبل�ه، ومع مرور 
األي�ام تطمح والدت�ه ألن يبادر من تلقاء نفس�ه 

بمثل هذه األعمال.
التربوية اقب�ال محمد ، تق�ول “إن ديننا الحنيف 
يستش�هد بأدلة حي�ة عل�ى التبرع بالم�ال، مثل 
الزكاة إذا مورست بصدق وهنا الطفل يلمس دور 
األه�ل أثناء إعطاء النق�وط والتهادي والتحابب، 
فيغ�رس ش�عور باأللف�ة والتكريم كم�ا يتم في 

العيد أو في مناسبة النجاح”.
أما الوسائل التي يمكن استخدامها فهي مشاركة 
األبناء في س�بب العطاء، هل ه�و زكاة أم فرحة 

نجاح أو زواج، فيجب أن يتم الحوار البناء إلطالع 
الطفل على نوع العطاء لغرس القيمة في الطفل 
إن كان واجب�ا اجتماعي�ا منبثقا عن قناعة دينية 
أو واج�ب اجتماعي أو هو هدي�ة للتحابب بغض 

النظر عن قيمة المبلغ، وفق بورشك.
وع�ن دور الهيئ�ة التدريس�ية ف�ي تعزي�ز ه�ذا 
المفه�وم أيض�ا، تق�ول “إن الهيئ�ة التدريس�ية 
تتن�اول الموضوع في المنهج بش�كل مثال للحل 
في درس الرياضيات أو درس الدين كنموذج على 
الزكاة واحتس�ابها واس�تغالل مناس�بة أو حدث 
لجم�ع مبلغ رمزي لش�راء هدية لزميل أو معلمة 

أو لألم.. وهكذا”.
وتش�ير محمد إلى أن الزكاة ت�رد البالء كصدقة، 
والهدي�ة تغ�رس المحبة وتكرم الروح البش�رية 
ولو أنن�ا ال نكرم من نقدره�م ونكرمهم ولكنها 
توثق العالقات، تغ�رس الثقة بالنفس والتواصل 

البناء وتكون عائلة متعاضدة ومتحابة.
الخبي�ر االجتماع�ي د. حس�ين الخزاع�ي، يقول 
“لألس�رة دور كبير في تعليم األبناء وتنش�ئتهم 
عل�ى حب عم�ل الخير ف�ي المجاالت اإلنس�انية 
كافة، وإن التبرع والعطاء والشعور مع اآلخرين 
يجس�د لديهم ح�ب التواص�ل والتكافل وحس�ن 

التعامل مع اآلخرين”.
وف�ي ه�ذا الصدد، يرك�ز الخزاعي على التنش�ئة 
االجتماعي�ة من خالل القدوة الحس�نة من اآلباء 
واألمه�ات لألبن�اء؛ إذ إن األبن�اء يقل�دون اآلباء 

واألمهات في كل سلوكياتهم.
وعل�ى األهل تعلي�م األبناء أهمية التبرع وش�رح 
الفوائ�د اإليجابي�ة للتب�رع لهم، وف�ق الخزاعي، 
وإن التبرع يخفف معاناة وآالم وحاجة اآلخرين، 
وإن التبرع يقوي العالقات االجتماعية بين أفراد 

المجتم�ع، ويؤه�ل جي�ال من 
األبناء يعتبرون قدوة حس�نة 

ونماذج إيجابية لآلخرين.
أن  إل�ى  الخزاع�ي  ويش�ير 
التبرع فيه راحة نفس�ية عند 

ويق�وي  المتبرعي�ن 
تماس�كهم بالمجتمع 
ويحل مشكالت كثيرة 
ويش�جعون  لديه�م 
التبرع،  اآلخرين على 

التب�رع  خ�الل  وم�ن 
عل�ى  األف�راد  يتع�رف 

مشاكل المجتمع.
األبناء  “يتعل�م  ويضي�ف 
أيض�ا حس�ن اس�تخدام 
المص�روف اليومي الذي 

يأخذون�ه من األه�ل، بدال 
م�ن إنفاقه في مج�االت غير 

مفيدة”.

اطفال يتعلمون العطاء بالفعل ال بالكلامت
        المس���تقبل العراقي/متابعة
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       جوناثان فورد

ال�ض��ركات، مث��ل الأفراد، حتاول تغليف دوافعها مبثاليات طنانة. لذلك عندما ك�ضف “اإت�س اإ�س بي �ضي” HSBC الأ�ضبوع املا�ضي اأنه يدر�س ما اإذا كان 
�ضينق��ل مق��ره من اململكة املتحدة اإىل منطقة اخت�ضا�س ق�ضائي اأخرى، كان امل�ض��رف حري�ضا على تاأكيد اأنه لن يفعل ذلك بب�ضاطة للعثور على مكان اأكرث 

مرونة يف قوانينه التنظيمية، اأو يفر�س �ضرائب �ضخ�ضية اأقل.
كان قلق��ه احلقيقي على ما يب��دو متعلقا باأوروبا، واحتمال اأن تخرج بريطاني��ا من الحتاد الأوروبي، ما يوؤدي اإىل ت��اآكل جاذبيتها ب�ضفتها مركزا ماليا. 
دوغال���س فلينت، رئي�س جمل���س اإدارة HSBC، تنهد وهو يتحدث حول الأهمية القت�ضادية العظمى له��ذه امل�ضاألة، نظرا لعتماد اململكة املتحدة على 

الحتاد الأوروبي يف جتارتها.

HSBC يطلـــق أعيــرة حتـذيــريــة لبــريطـانيــا

ربم�ا تلع�ب أوروب�ا دورا ف�ي تفكير 
HSBC، لكنه�ا ليس�ت الس�بب ف�ي حث 
المس�تثمرين مجل�س اإلدارة على وضع 
مس�ألة المقر مرة أخرى عل�ى الطاولة. 
لي�س لقوته�م عالق�ة تذك�ر بإمكاني�ة 
الوصول إلى س�وق موح�دة، أو بالتأكيد 
المناخ “المعادي للمصرفيين” الذي يدعي 
كب�ار المديرين التنفيذيي�ن أنهم يجدونه 

منتشرا على نطاق واسع في بريطانيا.
األم�ر متعلق إلى حد كبير بما يس�مى 
ضريب�ة المص�ارف، أي الضريب�ة عل�ى 
الميزاني�ات العمومي�ة للمص�ارف الت�ي 
ُفِرض�ت في ع�ام 2010، والتي تلزم أكبر 
المؤسس�ات المالية في المملكة المتحدة 
بالمساهمة في المخاطر التي من الواضح 
أنها كانت سببا فيها خالل األزمة المالية. 
ضريب�ة بنس�بة 0.21 ف�ي المائ�ة عل�ى 
مطلوب�ات الميزانية العمومية قد ال تبدو 
عبئ�ا ال مبرر ل�ه، لكنها تؤث�ر بعمق في 
األوض�اع المالية للمصارف - وال س�يما 

في وقت يتسم بانخفاض العوائد.
حج�م الضريبة الت�ي يدفعها مصرف 
HSBC - 1.1 ملي�ار دوالر العام الماضي 
– تتضاءل أمامه�ا الضرائب التي يدفعها 
فعليا على األرب�اح في المملكة المتحدة. 
واألس�وأ من ذلك بالنس�بة للمصرف، أن 
هذه الضريبة تتزاي�د بوتيرة تفوق كثيرا 
النمو في ذراع المصرف البريطانية. وفي 
ظ�ل التغيرات التي أعلن عنها في ميزانية 
الش�هر الماضي، يمكن لها أن تكلف 1.8 

مليار دوالر سنويا بحلول عام 2017.
 HSBC لدف�ع  واح�د  س�بب  وهن�اك 
مبلغ�ا كبيرا، ه�و الطريقة الت�ي يتم بها 
تحدي�د الرس�وم. ال ُتدف�ع الضريبة فقط 
عل�ى الميزاني�ة العمومي�ة للمصرف في 
بريطانيا، ولكن على مطلوباته العالمية.

هذا ال يجعل م�ن HSBC، بما لديه من 
أعمال دولية واس�عة، أكبر دافع للضريبة 
ف�ي المملكة المتحدة فق�ط - على الرغم 
من أنه برز خالل األزمة باعتباره الوحيد 
الذي لم يطلب حقن حقوق ملكية من أية 
حكومة، بريطانية كانت أو غير بريطانية. 

وهو أيض�ا يعطي حاف�زا للمصرف لنقل 
مقره. فالمصارف العالمية تدفع الضريبة 
ف�ي  العمومي�ة  ميزانيته�ا  عل�ى  فق�ط 
 HSBC بريطاني�ا. وتحويل المق�ر يمكن
م�ن خفض الضريبة إل�ى النصف تقريبا، 
ما ي�ؤدي إل�ى احتم�ال تحري�ر مليارات 

الدوالرات من حيث القيمة.
وHSBC ليس وحده الذي يجد أن هذه 
الضريب�ة مزعج�ة. في الش�هر الماضي، 
ضغط مساهمان على ستاندرد تشارترد، 
وهو مصرف عالمي آخر مقره في المملكة 
المتح�دة، للنظ�ر ف�ي االنتقال ألس�باب 

مش�ابهة. ما يثير غيظ المساهمين ليس 
فقط المس�توى المطلق للضريبة، ولكن 
تقلباتها االس�تثنائية. ربما سعى جورج 
أوزبورن إلعطاء المملكة المتحدة نظاما 
ضريبيا للش�ركات هو األكث�ر قدرة على 
المنافس�ة في بلدان مجموعة العش�رين 

– ضريب�ة ذات معدالت منخفضة ويمكن 
التنب�ؤ بها. لك�ن في قطاعين، استس�لم 

وزير المالية لرغبة غير مبررة.
في عام 2011، رفع وبش�كل انتهازي 
ضرائب اإلنتاج على الش�ركات المش�غلة 
ف�ي بح�ر الش�مال، معتق�دا أن�ه طالم�ا 

كانت أس�عار النف�ط مرتفع�ة، بإمكانه 
أن يعتصر هذه الش�ركات بأمان من أجل 
الحصول على سيولة إضافية. وقد اقترب 
م�ن الضريبة بروح مماثل�ة. وألنه مدرك 
لع�دم ش�عبية المصرفيين، وغام�ر بأنه 
ليس�ت هن�اك أي والي�ة قضائي�ة أخرى 
تريد أن تأخذ على عاتقها المصارف التي 
لديها مطلوبات عالمية كبيرة في أعقاب 
األزم�ة، زاد المع�دل الضريب�ي أكث�ر من 
أربعة أضعاف خالل خمس سنوات فقط.

ظه�رت أخط�اء حس�ابات أوزب�ورن 
بوض�وح ف�ي موض�وع ارتف�اع ضريبة 
النف�ط. بع�د االنهي�ار في أس�عار النفط 
واالس�تثمار في بحر الشمال، تراجع عن 
معظم التغييرات ف�ي أحدث ميزانية، في 
محاولة متأخرة إلعادة بناء الجسور مع 
هذه الصناع�ة. اآلن يبدو األمر كما لو أن 
HSBC يح�اول ف�رض تغيي�ر مماثل في 
المس�ار فيما يتعلق بالضرائ�ب. بطبيعة 
الحال، ليس من الواضح أنه من المنطقي 
بالنس�بة HSBC تغيير موقعه، حتى وإن 
كان�ت س�لطات هون�ج كون�ج حريصة 
عل�ى الترحيب بمقر المص�رف. قد تكون 
التكالي�ف كبي�رة. االرتحال م�ن المملكة 
المتح�دة إل�ى هونج كونج يعن�ي فقدان 
أي ضمان�ات س�يادية ذات صدقي�ة، كما 
ينطوي عل�ى افتراض مخاطر سياس�ية 
أكب�ر. ولو أدى هذا إلى دف�ع تكلفة رأس 
المال في المص�رف إلى األعلى، قد تكون 

العملية كلها من دون جدوى.
وم�ع ذل�ك، فق�د ت�م إط�الق طلق�ة 
تحذيرية. رفع الضريب�ة لما هو أكثر من 
ذلك ق�د ال يؤدي إلى هجرة جماعية. لكن 
كما هي الحال مع صناعة النفط، فإنه قد 
يلق�ي بثقله ويجرجر رغبة المؤسس�ات 
المالي�ة في االس�تثمار والقي�ام بأعمال 
تجارية ف�ي المملكة المتح�دة، ما يؤدي 
ف�ي نهاي�ة المط�اف إل�ى التقلي�ل م�ن 
المقبوض�ات الضريبية م�ن القطاع. إنه 
ش�يء يجب عل�ى وزي�ر المالي�ة المقبل 
التفكي�ر في�ه قب�ل اتخ�اذ ق�رار بمع�دل 

الضريبة التي يتعين فرضها.

فقدان
فق�د من�ي  وص�ل القب�ض الحكوم�ي امانات 
والصادر م�ن بلدية البرصة املرق�م )330667( 
وم�ؤرخ 18/ 3/ 2013 وبمبلغ )67500( الف 
بأس�م )عليه وادي خلف( عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

رقم اإلخطار   252 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي حيدر حس�ن 
مزعل( املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة 
البرصة مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 3/ 9/ 2011 .
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�ر أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلقاء 
القب�ض علي�ك أينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   20 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املتهم الغائب )الرشطي ماجد حس�ن 
خلف( املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة 
البرصة مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 27/ 3/ 2008 .
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�ر أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلقاء 
القب�ض علي�ك أينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   342 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي احمد مصطفى 
كاظم( املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة 
البرصة مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 21/ 6/ 2014 .
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�ر أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلقاء 
القب�ض علي�ك أينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   247 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي حي�در عبد 
الكاظم ك�رار( املنس�وب إىل مديرية رشطة 
محافظة البرصة ملا كنت متهما وفق املادة/ 
5 م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابك 

عن مقر عملك من تاريخ 22/ 2/ 2014 .
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�ر أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلق�اء 
القب�ض علي�ك أينما وج�دت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   136 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي رياض قاس�م 
نارص( املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة 
البرصة مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 22/ 9/ 2008 .
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�ر أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلقاء 
القب�ض علي�ك أينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ املعقل 

العدد 2015/248 
التاريخ: 28/ 4/ 2015

اىل املنف�ذ علي�ه / فيص�ل عب�د ال�رزاق عبد 
العزيز 

مجهول محل االقامة حالياً 
لقد تحق�ق له�ذه املديرية م�ن رشح املبلغ 
العديل و رئيس املجلس البلدي ملنطقة الهادي 
الثانية . انك مجهول محل االقامة وليس لديك 
موط�ن ثابت المر التبلي�غ عليه . عليه تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتن يوميت�ن محليتن بأنه 
تم حجز عقارك املرقم 2634/2086 الرباط 
الكبر لقاء دين الدائنة )منال مصطفى عبد 
الكري�م( والبال�غ 361,015,515 ثالثمائ�ة 
وواح�د وس�تون مليون وخمس�ة عرش الف 
وخمس�مائة وخمس�ة عرش دين�ار. وعليك 
تس�ديد الرهن خالل مدة عرشة ايام تبدأ من 
اليوم التايل للنرش وبعكس�ه س�وف يتم بيع 
العق�ار املذكور اعاله وفق القانون اس�تنادا 

للمادة )87( من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل

رقم اإلخطار   345 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي حمود نجم عبد 
الله( املنس�وب إىل مديرية رشطة محافظة 
البرصة مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 7/ 8/ 2014 .
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�ر أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلقاء 
القب�ض علي�ك أينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد 2459/ش/2015
التاريخ /2015/4/28 

اعالن 
اىل املدعى عليه /خالد جودة رحيم 

اقام�ت املدعي�ة زين�ب ماج�د جب�ار 
الدع�وى املرقم�ة اعاله والت�ي تطلب 
فيها تصدي�ق زواجها من�ك ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب كت�اب مركز 
يف   442 بالع�دد  دش�ر  اب�و  رشط�ة 
2015/4/20 تأيي�د املجل�س البل�دي 
ملنطقت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن 
املرافع�ة  يوميت�ن محليت�ن بموع�د 
املوافق يوم 2015/5/24 يف حالة عدم 
حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا غيابيا ووفق االصول 
القايض

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري 

دائرة التس�جيل العقاري يف ابي الخصيب 
العدد 1826

التاريخ: 27/ 4/ 2015
 اع�الن تبليغ مدين مجهول مح�ل االقام�ة 

اىل الراهن/ مدين رايض حيدر
نوع التبليغ: االخر 

رقم القطعة: 529
رق�م واس�م املقاطع�ة / 45 حم�دان البلد 

وكوت الفرج والجزيرة 
مقدار الدي�ن / )134500000( فقط مائة 
مائة واربع�ة وثالثون مليون وخمس�مائة 

الف دينار 
اسم الدائن:  مرصف ايالف االسالمي 

تاريخ االستحقاق: مستحق 
بناء عىل استحقاق الدين املبن اعاله وطلب 
الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظر لع�دم اقامتك يف 
املح�ل املب�ن بالعق�د وان�ه ليس ل�ك محل 
اقام�ة معلوم وغره فتعت�ر بذلك مجهول 
مح�ل االقامة فعلي�ه قررنا تبليغ�ك بلزوم 
دف�ع الدين وتوابعه خ�الل 15 يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش االع�الن واال 
فس�يباع عقارك املوصوف اع�اله باملزايدة 

وفقا للقانون.
عيل عبد الحسن سالم

و. مالحظ تسجيل العقاري ابي الخصيب

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد: 4445 

التاريخ: 27/ 4/ 2015 
اعالن

اىل/ احسان هندي عبود
قدمت ش�قيقتك عائش�ة هندي عبود 
طلب�ا اىل هذه املحكمة بين�ت فيه انك 
ق�د خرجت م�ن دارك بتاريخ 17/ 4/ 
1994 وق�د انقطع�ت اخب�ارك طلب�ا 
الع�الن ع�ن فقدان�ك ونصبه�ا قيم�ة 
مؤقت�ة علي�ك الدارة ش�ؤونك. علي�ه 
اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكمة 
خالل ثالثن يوم�ا من تاريخ نرش هذا 
االع�الن ملعرفة صح�ة الطل�ب املقدم 
وعند ع�دم حضورك س�ينظر بالطلب 

املقدم وفق القانون.
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
رقم االضبارة: 93/ 2014 

التاريخ: 26/ 4/ 2015 
اىل/ املنفذ عليه املدينة/ فائزة سعيد حسن 

الحيدري
نتيج�ة للمزايدة العلنية الت�ي جرت يف مقر 
ه�ذه املديرية بتاريخ 12/ 4/ 2015 قررت 
ه�ذه املديري�ة تبليغ�ك باالحال�ة القطعية 
اس�تنادا للمادة 97/ اوال من قانون التنفيذ 
رق�م 45 لس�نة 1980 واملراجعة خالل املدة 
القانوني�ة املمنوح�ة لك�ي ويف حال�ة عدم 
حضورك س�تقوم املديرية باحالة حصتكي 
من اس�هم العقار املرق�م 7/ 6 م 9 القطعة 
يف قضاء ابي الخصي�ب من مورثك العراقي 
املتوىف عمر يوس�ف مصطفى بعهدة الدائن 
)املش�ري( خال�د محمد احمد لق�اء الدين 
ال�ذي بذمة ملدين�ة املذكورة اع�اله والبالغ 
ملي�ون  وس�تون  واح�دة   61,750,0000
وس�بعمائة وخمس�ون الف دين�ار عراقي 
اىل الدائ�ن اع�اله واحالة ب�دل املزايدة مبلغ 
وس�تون  خمس�ة   65,000,000 مق�داره 
ملي�ون دين�ار بموج�ب هذه املزاي�دة وفق 

القانون.
املنفذ العدل

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد: 1599/ ش/ 2015 

التاريخ: 21/ 4/ 2015 
اعالن

للمدعى عليه /مازن عبد الرزاق كريم
اقامت املدعية نوال محمد عساف الدعوى 
 2015 ش/   /1599 املرقم�ة  الرشعي�ة 
ضدك تطلب فيها تأييد حضانتها البنتها 
القارصة زه�راء وملجهولية محل اقامتك 
حسبما ورد برشح القائم بالتبليغ وتأييد 
مخت�ار منطق�ة الجمه�ور/2/ قض�اء 
الزبر لذا قرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن للحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم املرافع�ة 10/ 5/ 
2015 وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

فقدان
فق�دت  مني هوية الطالب )س�يف الدين 
هيثم كاظم( الصادرة م�ن املعهد التقني 
– ب�رصة قس�م املكائ�ن واملع�دات ف�رع 
السيارات عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
 فق�دت من�ي  ش�هادة  كيل ص�ادرة من 
رشكة توزيع املنتج�ات النفطية والعائدة 
للسيارة املرقمة )60510 و برصة( بأسم 
)عبد االمر عبد الحس�ن( ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�د  مني وصل قب�ض الحكومي )تأمين�ات( والصادر من 
الرشكة العامة ملوانئ الع�راق املرقم )11871( واملؤرخ 11/ 
9/ 2014 ومبلغ 2.575.000 مليونن وخمس�مائة وخمسة 
وس�بعون الف دينار ال غرها بأس�م )صادق جعفر كاظم( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
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عنف اجلامهري هيدد احتفاالت يوفنتوس بلقب الدوري االيطايل

يب�دو يوفنتوس قريبا جدا من حس�م لقبه 
الراب�ع ع�ى الت�وايل يف دوري الدرجة األوىل 
اإليط�ايل لك�رة القدم خ�ال األي�ام املقبلة 
رغم أن عنف املش�جعني الذي شاب هزيمته 
أمام تورينو األح�د قد يخطف االهتمام من 

االحتفاالت.
ووص�ف املدرب ماس�يميليانو أليغري الذي 
يلع�ب فريقه ع�ى أرض�ه أم�ام فيورنتينا 
األربع�اء، الح�وادث بأنها هزيم�ة إليطاليا 

بينم�ا توقف�ت مؤقت�ا عملي�ة بي�ع تذاكر 
املباراة التالية يف ضيافة سامبدوريا السبت 

املقبل بقرار من السلطات.
وأصي�ب 9 أش�خاص بس�بب إلق�اء ألعاب 
نارية م�ن املدرج�ات املخصصة ملش�جعي 
تورينو أثن�اء مباراة األح�د وبدأت الرشطة 

تحقيقا االثنني لتحديد الطرف املسؤول.
كما اندلع�ت أعمال عنف قب�ل املباراة حني 
حاول نحو 300 من مش�جعي تورينو منع 
حافل�ة تق�ل فري�ق يوفنت�وس م�ن دخول 
بالحج�ارة  وأمطروه�ا  االس�تاد  مجم�ع 

وحطموا احدى نوافذها.
واعتقل اثنان م�ن جماهري يوفنتوس وأحد 
مش�جعي تورينو عى خلفية ما جرى أثناء 
املباراة كما احتجز مشجعان آخران لحامل 

اللقب عى صلة بما حدث خارج االستاد.
وقال أليغري للصحفيني االثنني: "هذا النوع 
من األحداث يبعد األطف�ال .. هذه األحداث 
هزيمة إليطاليا". وأض�اف: "ال أملك حلوال 
.. لك�ن البد من الوصول إليها .. االثنني كان 
يوم�ا رياضيا وكانت هن�اك مباراة كربى يف 
أرض امللعب وأعتقد أن من الرضوري النظر 

لك�رة القدم بطريق�ة أكثر صف�اء لو أردنا 
إعادة العائات واألطفال إىل االستادات".

وسيحسم يوفنتوس الذي يتفوق بفارق 14 
نقطة عى التسيو قبل 6 جوالت من النهاية 
اللقب دون انتظ�ار نتائج اآلخرين لو حقق 

فوزا وتعادال يف املباراتني املقبلتني.
لكنه قد يت�وج االربعاء بطا ل�و تغلب عى 
فيورنتينا وفش�ل التس�يو يف تج�اوز بارما 

متذيل الرتتيب.
ويتصارع التس�يو )59 نقطة( وروما )58 
نقط�ة( ونابويل )56 نقطة( ع�ى املركزين 

الثاني والثال�ث املؤهلني أيضا لدوري أبطال 
أوروبا. وقال ستيفانو بيويل مدرب التسيو 

بع�د التع�ادل املخيب 1-1 م�ع كييفو 
املتواض�ع األح�د: "أعتقد أن موس�منا 
س�يتحدد فق�ط ي�وم 31 اي�ار/ ماي�و 
املقبل )آخر يوم يف الدوري(". وسيلعب 
نابويل الفائز 4-2 عى س�امبدوريا قبل 

يومني يف ضيافة إمبويل الخميس.
أما روم�ا الذي يعاني من تراجع النتائج 
يف النصف الثاني من املوسم فيحل ضيفا 

عى ساسولو األربعاء.

اك�د مص�در مق�رب م�ن ادارة نادي 
فريقه�ا  م�درب  ان  الجن�وب  نف�ط 
الفري�ق  م�ع  يس�تمر  ل�ن  الك�روي 
املوس�م املقبل,مش�رياً يف الوق�ت ذاته 
اىل ان االدارة اتفق�ت م�ع عماد عودة 

عى انهاء مش�وار ك�رة نفط الجنوب 
حتى نهاية املوس�م الحايل عى ان يتم 
مفاتحة احد االسماء البرصية لقيادة 

الفريق يف املوسم املقبل.
وقال: ان"بعد االختاف الذي نشب بني 
مدرب فريق نفط الجنوب عماد عودة 
وادارة النادي خال املدة املاضية حول 

االم�ور املالي�ة ,االمر ال�ذي عجل من 
اتخ�اذ االخرية قرار يقيض باس�تبعاد 
امل�درب الذكور م�ن الدف�ة التدريبية 
لك�رة الجنوبي�ني م�ع نهاية املوس�م 

الحايل".
واض�اف ان" ع�ودة اخ�رب العبي 

اللع�ب  ب�رضورة  الفري�ق 

الس�مائهم خ�ال مباري�ات الجول�ة 
املقبلة من التصفيات ال س�يما بعد ان 
تم استقطاع اكثر من خمسون باملائة 
م�ن قيم�ة عقودهم التي ت�م االتفاق 
عليها مسبقاً بحجة االزمة املالية 
الت�ي تعاني منه�ا جميع 

مفاصل الباد". 

وبني ان"ق�رار اس�تقطاب اكثر من 
خمس�ون باملائة من عق�ود الاعبني 
ول�د امتع�اض واض�ح ل�دى اغل�ب 
الاعب�ني وال�ذي س�يكون ل�ه تأث�ري 
س�لبي عى حظوظ الفريق باملنافسة 
خال انطاق االدوار النهائية لبطولة 

الدوري املمتاز".

التقى وزير الش�باب الس�يد عبد الحسني عبطان مس�اء االثنني بوزير 
الش�باب والرياض�ة البحرين�ي الس�يد هش�ام الج�ودر ع�ى هام�ش 
اجتماع�ات وزراء الش�باب والرياض�ة الع�رب الجاري�ة فعالياته�ا يف 
القاهرة. وتم خال اللقاء بحث عدة قضايا يف مقدمتها الش�كاوى التي 
صدرت عن نادي الرشطة املتواجد فريقه بكرة القدم حاليا يف البحرين 
لخوض مباراته مع فريق الحد البحريني ضمن منافسات كأس االتحاد 
االس�يوي، واملعاملة غري الحسنة التي تعرض لها اثناء وصوله وغريها 

من االمور.
كم�ا تباحث عبط�ان مع الوزير البحريني املش�اكل الت�ي تتعرض لها 
الوف�ود الرياضية التي تش�ارك بالبطوالت املقام�ة يف البحرين، متمنيا 
املزي�د م�ن املرون�ة والتعاون م�ع وفودنا الس�يما وان وزارة الش�باب 
والرياض�ة فتحت نوافذ التعاون مع جميع الدول العربية خاصة الدول 
الخليجي�ة، ويش�ارك يف الفعاليات الش�بابية والرياضي�ة التي تقام يف 
البحرين وآخرها مشاركة فريق الجامعات العراقية يف فعاليات املنامة 

عاصمة الشباب العربي.
واب�دى الوزي�ر البحريني تفهمه وس�ارع باالتصال ب�ادارة نادي الحد 
اللبناني لتقديم كل التس�هيات اىل فري�ق الرشطة، كما اتصل باالتحاد 
اللبناني للغرض نفس�ه. واوض�ح الجودر انه س�يبذل جهوده ويعمل 
من اجل تس�هيل دخول الوفود الرياضية العراقي�ة اىل البحرين، مؤكدا 
حرصه عى توطيد العاقات الرياضية والشبابية بني العراق والبحرين 

يف عدة مجاالت.

كش�فت الهيئة االدارية لنادي امان�ة بغداد عن عودة املدير الفني لفريقه 
الكروي ملزاولة مهامة مدرباً لكرة االمانة خال منافسات االدوار النهائية 
ملنافس�ات ال�دوري املمتاز,موضحة يف الوقت ذات�ه اىل ان احمد واحد من 
املدرب�ني املتميزين ع�ى خارطة الكرة العراقية ويمكن�ه ان يقود الفريق 
للمنافس�ة وبق�وة عى لقب املوس�م الحايل ال س�يما بتواج�د جملة من 
الاعب�ني اصحاب االمكاني�ات الفنية الكبرية.وقال ام�ني رس نادي امانة 
بغ�داد محم�د فرحان: ان"س�بق وان اعلن�ت ادارة النادي عن تمس�كها 

احمد مل�ا يمتلكه م�ن امكانيات بخدم�ات امل�درب ثائر 
تدريبي�ة كب�رية س�بق ل�ه وان 
تحص�ل ع�ى اللقب م�ع الفرق 
التي قاده�ا االمر ال�ذي جعلنا 
نواف�ق عى طلب االج�ازة التي 
تقدم بها احمد يف املدة املاضية 
ان"  صحية".واضاف  السباب 
االيام القليلة املقبلة س�يكون 
الفن�ي  املدي�ر  ع�ودة  موع�د 
ثائ�ر احم�د لقي�ادة تدريبات 
فريقن�ا اس�تعداداً للدخول يف 
النهائي�ة  االدوار  منافس�ات 
لبطولة الدوري املمتاز".وبني 
ان"س�نحاول جه�د امكاننا 
املعرق�ات  كاف�ة  نذل�ل  ان 
التي قد تواجه الفريق خال 
منافس�ات ال�دوري املمتاز 
من اجل الوصول اىل س�قف 
طموح�ات امان�ة بغداد يف 
او  اللق�ب  املنافس�ة ع�ى 
الحص�ول ع�ى واح�د من 
للمش�اركة  املؤهلة  املركز 

يف البطوالت الخارجية".

عبطان يلتقي وزير الشباب البحريني ويتباحثان 
تقديم التسهيالت للفرق الرياضية العراقية

ثائر امحد يعود لقيادة كرة بغداد

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

ادارة نفط اجلنوب حتدد موعد انتهاء خدمات مدرب فريقها الكروي
المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت

فريايت يشعر بالفخر خلالفة بريلو
يف منتخب إيطاليا

برشلونة يتوصل التفاق مع داين الفيس

البلجيكي بينتيكي حتت جمهر ليفربول

اق�رتب دان�ي ألفي�س الع�ب برش�لونة 
اإلس�باني، من تجديد عقده مع الفريق 
خ�ال الف�رتة املقبل�ة، ع�ى الرغم من 
التكهنات الت�ي أفادت برحيله عن قلعة 

الكامب نو بنهاية املوسم الحايل.
إذاع�ة كادين�ا كوبيه اإلس�بانية، أكدت 

ع�ى أن ن�ادي برش�لونة ق�د توصل إىل 
اتف�اق مع داني ألفي�س من أجل تجديد 
عق�ده، وس�وف يت�م اإلعان الرس�مي 
بنهاية املوس�م الحايل. وأضافت اإلذاعة 
يف تقريره�ا، بأن ال�دويل الربازييل فضل 
البق�اء مع نادي برش�لونة ألنه يش�عر 
بالس�عادة داخل املنظوم�ة الكتالونية. 
وقد أش�ارت التقارير الصحيفة يف وقت 

س�ابق، إىل أن ألفيس اقرتب من االنتقال 
لنادي باريس س�ان جريمان خال فرتة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة، بعدما أبدى 

النادي الباري�ي اهتماماته بالظفر 
بخدمات الربازي�يل الدويل. صاحب 

ال� 32 عاماً ش�ارك يف 38 مباراة 
خ�ال  برش�لونة،  ن�ادي  م�ع 

منافسات املوسم الحايل.

يس�عى ن�ادي ليفرب�ول اإلنجلي�زي، للتعاق�د م�ع البلجيك�ي 
كريس�تيان بينتيكي مهاجم أستون فيا، خال فرتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
صحيف�ة )تليج�راف( الربيطاني�ة، أف�ادت ب�أن ن�ادي ليفربول 
اإلنجلي�زي يرغب بالتعاقد مع كريس�تيان بينتيكى خال الفرتة 

املقبلة، من أجل تدعيم صفوف هجوم الفريق.
وأضافت الصحيفة بأن: "ليفربول مس�تعد لعرض مبلغ 30 مليون 

جنيه إس�رتليني، من أجل الظفر بخدمات الاعب، خاصة عقب توصية 
االيرلندي برندان روجرز املدير الفني للريدز، من أجل بناء فريقه ملنافس�ات 

املوس�م الجديد".كريستيان بينتيكى عاد ملس�تواه املعهود تحت قيادة مدربه تيم 
شريوود، بعدما سجل 8 أهداف يف أخر 7 مباريات مع نادي أستون فيا.

وشارك البلجيكي صاحب ال� 25 عاماً، يف 28 مباراة وأحرز 12 هدف مع نادي أستون 
فيا، خال منافسات املوسم الحايل.

يذكر أن نادي أستون فيا يحتل املركز ال15 عى سلم ترتيب اندية الدوري 
االنجليزي املمتاز لكرة القدم برصيد 32 نقطة.

اعرب االيط�ايل ماركو فرياتي العب وس�ط 
فريق باريس س�ان جريم�ان الفرني عن 
فخ�ره بخافه مواطنه اندري�ا بريلو العب 
املنتخ�ب  يف  مس�تقباً  يوفنت�وس  وس�ط 
الش�ديد  االيط�ايل، مش�دداً ع�ى اعجاب�ه 

باملايسرتو.
وق�ال فريات�ي يف ترصيح�ات ابرزها موقع 
الق�دم )يويف�ا(:  االوروب�ي لك�رة  االتح�اد 
بريل�و  اخل�ف  أن  يل  ال�رشف  م�ن  "س�يكون 

مستقباً".
وأضاف فرياتي: "بريلو العب رائع يملك مواصفات 

خاصة تجعله حاس�ماً يف اي لقاء، تش�بيهي ببريلو 
يزيدن�ي فخ�راً، فهو بط�ل حقيقي وه�و مثيل األعى 

والعب�ي املفض�ل رفق�ة االس�باني انييس�تا العب 
برشلونة".

واستمر العب وس�ط النادي الفرني يف حديثه 
قائ�ًا: "أفض�ل اللعب يف وس�ط امللع�ب وليس 
عى االطراف .. واش�عر بالسعادة هنا يف باريس 
منذ يوم�ي األول، لقد قضيت هنا 3 اعوام رائعة 

منحتني الكثري من الخربات".

ادارة النفط تصدر عقوبات ومتنح جسام اجازة

فان برييس يرغب بالبقاء مع مانشسرت يونايتد

فيغو يأمل يف احلصول عىل دعم آسيوي لرئاسة الفيفا

االول  النائ�ب  نف�ى 
الهيئ�ة  لرئي�س 
االداري�ة لنادي النفط 
االنباء  س�لطان  كاظم 
الت�ي تناقلتها بعض وس�ائل االعام حول 
اقالة ادارته مدرب كرة النفط ثائر جسام 
,مشرياً يف الوقت ذاته اىل ان املدرب املذكور 
باح�دى  اج�ازة لالتح�اق  تق�دم بطل�ب 
الدورات التدريبية التي ستقام خارج الباد 

وتم املوافقة عى طلبه.
وق�ال س�لطان: ان" هناك ع�دم رضا من 
قبل ادارة النادي عى النتيجة التي تحصل 
عليه�ا الفريق خ�ال منافس�ات الدوري 
املمت�از ام�ام الرشط�ة ال س�يما وانه�ا 
ج�اءت ام�ام فري�ق منق�وص م�ن 
العبني , االمر الذي فوت الفرصة 

عى الفريق من تحس�ني مركزه عى الئحة 
الرتتيب والس�بب با ش�ك يتحمل�ه الجهاز 
الفني للفريق والذي سيكون السبب يف عدم 
استمرار جسام مع الفريق خال منافسات 

املوسم املقبل".
واض�اف ان" مجل�س ادارة ن�ادي النف�ط 
ل�م يتخذ اي ق�رار بخصوص اقالة جس�ام 
يف الوق�ت الحايل ك�ون ادارة الن�ادي ترتبط 
م�ع امل�درب املذكور بعق�د قد يرتت�ب عليه 
ام�ور مالية يف حال اقال�ة املدرب قبل نهاية 
املوسم". واوضح ان" جسام قدم يوم امس 
االول طلب�ا ي�روم في�ه املوفقة ع�ى منحه 
اجازة رسمية للسفر خارج الباد لالتحاق 
باحدى الدوريات التدريبية ,وبعد مناقش�ة 
الطل�ب تم�ت املوافقة عى ان يك�ون هناك 
اجتم�اع اخر مع امل�درب بعد انه�اء الدورة 
التدريبية". وبني ان" املدرب املساعد محمد 
جاسم س�يقود اخر مبارياتنا يف منافسات 

ال�دوري املمت�از عى ان يك�ون هناك جملة 
م�ن الق�رارات يف م�ا يخص الجه�از الفني 
الذي سيقود الفريق خال املوسم املقبل بعد 
اجتماع مجلس ادارة النادي خال االسبوع 
املقب�ل للخ�روج بق�رارات مهم�ة يف ه�ذا 
الش�أن". وعى الصعيد ذاته اش�ار سلطان 
اىل ان ادارة الن�ادي اص�درت عقوب�ة مالية 
بحق الاعب محمد جميل اثر املش�كلة التي 
حدثت مع املدرب ثائر جس�ام بعد ان حمل 
االخري الاعب املذكور س�بب التع�ادل الذي 
كان بطعم الخس�ارة والت�ي تلقاها النفط 
ام�ام الرشطة املنقوص من العبني الس�بت 
املايض ال سيما بعد ان تطورت املشكلة التي 
انتقل�ت من امللعب اىل من�ازع الفريق لتصل 
اىل تق�اذف التهم وكاد ان يحدث ما ال يحمد 
عقباه لوىل تدخل االدارة يف املوضوع إلنهائه 
تمهي�داً التخ�اذ عقوب�ات تتائ�م وحج�م 

املشكلة".

أف�ادت تقارير صحفية، ب�أن روبن فان برييس 
العب مانشس�رت يونايتد ال يفك�ر بالرحيل عن 

ناديه خال فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
صحيف�ة الدييل مي�ل الربيطانية، أكدت عى 
أن فان برييس يرغب بالتواجد داخل قلعة 
األول�د ترافورد خال الف�رتة املقبلة، عى 
الرغم من عدم مش�اركته أساس�ياً تحت 

قيادة الهولندي لويس فان جال.

وأضاف�ت الصحيف�ة أن فان جال يعتم�د مؤخراً عى 
واي�ن روني مما جعل فان برييس حبيس دكة البدالء، 
ولكن ذلك لن يمنعه من القتال من أجل الحصول عى 

فرصة للمشاركة.
وق�د رصح مصدر مقرب من الهولن�دي الدويل قائاً: 
"روب�ن ليس يف عجلة م�ن أمره للرحي�ل، إنه ما زال 
يمكن�ه تحقي�ق البط�والت، وإضاف�ة الكث�ري داخل 
ملع�ب األولد ترافورد." يذكر أن صاحب ال� 32 عاماً، 
قد ش�ارك يف 26 مب�اراة وأحرز 10 أه�داف مع نادي 

مانشسرت يونايتد، خال منافسات املوسم الحايل.

يأمل الربتغايل لويس فيغو املرش�ح لرئاسة االتحاد 
ال�دويل لكرة الق�دم )فيفا( أن ينج�ح يف إقناع وفود 
خال مؤتمر االتحاد اآلس�يوي للعبة هذا األسبوع 
ب�أن التصوي�ت ل�ه س�يعزز أم�ل املنطق�ة يف 
الحص�ول عى مقاعد أكثر يف نهائيات كأس 
العالم مستقبا. وقال فيغو لرويرتز قبل 
مغادرت�ه إىل املنام�ة لحض�ور مؤتمر 
االتح�اد اآلس�يوي إنه يرغ�ب أيضا 
يف أن يعم�ل ع�دد أك�رب م�ن غري 
ال�ذي  )فيف�ا(  يف  األوروبي�ني 
يرى رضورة يف أن يتحول إىل 

مؤسس�ة متعددة الثقافات. كما قال النجم الربتغايل 
الس�ابق البالغ من العم�ر )42 عاما( يف رد عرب الربيد 
اإللكرتوني إن: "الشعبية املتنامية لكرة القدم يف آسيا 
وارتفاع مس�توى اللعب هما الس�ببان وراء رغبته يف 
زيادة املشاركني يف كأس العالم". وأضاف: "أعتقد أن 
الشعبية املتنامية واملستوى الجيد يف مناطق مختلفة 
بنطاق االتحاد اآلسيوي يمثان حجتني يف صالح فتح 
نقاش بخصوص زيادة ع�دد الفرق يف نهائيات كأس 
العالم إىل 40 أو 48 فريقا بإضافة فرق من بلدان غري 
أوروبي�ة". ويمثل اقرتاح فيغو بتوس�يع كأس العالم 
أحد املحاور األساس�ية يف برنامجه االنتخابي وينوي 
إباغ الوفود اآلس�يوية كيف يمكنهم االس�تفادة من 

خطته.
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امليزان

حافالت قديمة يف شوارع إسطنبول

؟؟هل تعلم
هل تعل�م ....أن ارسع الطي�ور هو الخطاف 
ذو الحلق االس�مر ا يطري برسعة 350 كم يف 

الساعة ..؟
هل تعلم ....أن انثى االرنب.. هي عكرشة...؟

؟ ه�و  الصق�ر  أن صغ�ري  تعل�م.....  ه�ل 
قرناس...؟

هل تعلم..... أن نصف وزن جس�م االنس�ان 
مكون من املاء...؟

ش�عاع من الليزر يس�تطيع أن يثقب أصلب 
املعادن وهو الفوالذ يف ثوان معدوده.

أن نحلة العس�ل..اذا لسعتك تموت هي عىل 
الفور

أن أول األصوات التي يستطيع الطفل تمييزها، 
هو صوت األم

أن مقدرة الحصان والهر واألرنب عىل السمع..
أكرب م�ن مقدرة االنس�ان، وهي تس�تطيع 

تحريك آذانها اللتقاط أضعف األصوات

أع�ادت بلدي�ة إس�طنبول تأهي�ل ع�دد من 
حاف�ات النقل الش�عبي التي خ�رج بعضها 
من الخدمة قبل أكثر من سبعني عاماً، وذلك 
ضمن م�روع أطل�ق عليه اس�م »حافات 
الحنني إىل املايض«. وتجوب شوارع إسطنبول 
حاليا 14حافلة, يف نطاق ما يعرف ب�«ش�به 
الجزيرة التاريخية« يف املدينة, وَتعترب البلدية 
ه�ذه الحافات ج�زءا من ذاكرة إس�طنبول 
وثقافتها. يقول تاج الدين أرسان -وهو أحد 
أقدم سائقي الحافات وأوكلت إليه مسؤولية 
العناي�ة بها- إنه�م يعتمدون ع�ىل خربتهم 
الطويلة وعىل ذكرياتهم يف معرفة مش�كات 

الحافل�ة, وأض�اف أن املهمة صعب�ة لكنهم 
س�عداء بها. ويرى أحمد باغيش -املوظف يف 
مديري�ة النقل الجماعي ببلدية إس�طنبول- 
أن الحي�اة املادي�ة الت�ي يعيش�ها الف�رد يف 
الوقت الحايل جعلته ال يشعر بقيمة األشياء, 
وأضاف أن هذه الحافات تعترب ذاكرة شعب 
ومدينة, وتسعى بلدية إسطنبول إىل الحفاظ 
عىل هذه الذاك�رة. وبعد أن أخرجت الحافلة 
من الخدمة مرهقة من تعب الس�نني, فإنها 
تعود الي�وم إىل ش�وارع إس�طنبول لتعرض 
للن�اس رحلة عرب ماض طامل�ا وصفوا أيامه 

بالصعبة ولكنهم يحنون إليه.

مهنياً:عليكي أن تع�ريف كيف تحددي 
أهدافك قبل القيام بأية خطوة 

عاطفياً:تشعري ببعض الحزن بسبب 
بعد الحبيب عنك خال هذه الفرتة.

مهنياً:تناق�ي أحد الزم�اء يف العمل 
وتتباديل معه النصائح واالستشارات

عاطفياً:ال ت�رتددي يف التعبري للحبيب 
عن مدى اشتياقك له.

مهنياً:أعمالك واضحة وليس لديك ما 
تخشيه 

عاطفياً:ال تس�تفزي الحبيب بكامك 
مش�اعره  حقيق�ة  معرف�ة  به�دف 

تجاهك

مهنياً:كون�ي أكثر قناع�ة وال تطلبي 
املستحيل إلنجازه يف العمل 

عاطفياً:ال تفكري بشخص ال يستحق 
منك كل هذه املحبة.

مهنياً:لي�س من الس�هل أن تنتقيل اىل 
مجال مهن�ي آخر فكري جيداً قبل أن 

تقدمي عىل أي ترصف
عاطفياً:اهتم�ي بأمورك بنفس�ك وال 

تدخيل الحبيب يف عاقات ال تخصه

مهنياً:تبذيل الكثري من الجهد وتحاويل 
تحقيق النجاح يف مروع جديد 

عاطفياً:الحبي�ب يس�تمع لك ويقتنع 
بوجهة نظرك

مهنياً:رصاحتك قد تزعج زماء العمل 
كن حذراً

عاطفياً:عليك�ي أن تع�ريف الطريق اىل 
قلب الحبيب وتهتمي به

مهنياً:تغ�ريات كث�رية ولكنه�ا تصب 
ملصلحتك خال هذه الفرتة 

عاطفياً:تشعري بالحاجة اىل أن يقف 
الحبيب اىل جانبك بأقرب وقت.

مهنياً:ثقي بقدراتك أكثر فأنت األكثر 
قدرة عىل التعامل مع هذه األمور

أكث�ر  تكون�ي  أن  عاطفياً:عليك�ي 
تسامحاً مع الحبيب.

مهنياً:اهتم�ي بعمل�ك وال تتدخ�يل يف 
شؤون اآلخرين 

عاطفياً:تحتاج�ي اىل فرتة من الهدوء 
واالبتعاد عن الحبيب

بطريق�ة  األم�ور  اىل  مهنياً:انظ�ري 
متفائلة 

عاطفياً:افتح�ي صفح�ة جدي�دة وال 
تخي الوقوع يف الحب

مهنياً:تعي�دي الي�وم تنظي�م وترتيب 
األمور لصالحك 

فق�ط  بنفس�ك  تفك�ري  عاطفي�اً:ال 
وتنيس احتياجات الحبيب.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – صاح�ب نظري�ة »التط�ور« – 
مناص – 2 – ممثل�ة أملانية راحلة 
3 – وض�ع خلس�ة – عكس�ها   –
مرتفع بس�يط – أشاهد – 4 – برز 
– انتر وش�اع – نصف وياك – 5 
– يكاتب – أغنية لوديع الصايف – 6 

– معاتب – األس�م الثاني لريايض 
وفيلس�وف إنكلي�زي – 7 – مدينة 
يف باكس�تان الغربية – منادى – 8 
– غري مطبوخ – عكسها الزواج – 
9 – مدين�ة يف غرب هولندا – فرقة 

غناء عاملية .

1 – مضي�ق يص�ل البح�ر اإليجي 
ببحر مرمرة – أحصل – 2 – كربى 
جزر أوقيانيا – 3 – ابغ – متشابهة 
– 4 – مصيب�ة – عكس�ها الصوت 
ادراك   – يح�رتق   –  5  – الخفي�ف 

– 6 – متش�ابهان – عكس�ها قدَّم 
األس�باب – 7 – من�ادى – للندبة – 
للنهي – 8 – شاعر عراقي راحل – 

9 – شخصية رعب سينمائية .

سـودوكـو

املقادير:

500 غرام بازياء مثلجة

500 غرام طماطم، مقطعة مكعبات

2 بصل، مقطعة جوانح

5 فص ثوم، مهروس

2 ملعقة كبرية زيت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

طريق�ة تحضري يخنة الب�ازالء بدون 

لحم

1. يف قدر عىل النار، ُيقىلىّ البصل حتى 

يذبل، ُيضاف الثوم ثم البازياء وُتحرك 

ى القدر ملدة 5 دقائق  املقادي�ر ثم ُيغطىّ

مع التحريك من وقت إىل آخر.

2. ُتضاف الطماطم، ُيحرىّك الخليط ثم 

ُيغطى القدر مرىّة ثانية.

3. ُترتك اليخنة عىل النار حتى نضوج 

البازياء.

4. ُتق�دىّم يخن�ة البازي�اء م�ع األرز 

األبيض.

خينة البازالء

فوائد الديرممعلومات  عامة
جمال بأقل التكاليف 

والحدي�ث ع�ن فوائ�د ش�جرة الدي�رم يف التجميل، 
لي�س مج�رد كام، وإنما حقائق مدعم�ة بالتحليل 
الكيمائ�ي لزيت ثم�ار الديرم والنس�ب املئوية لكل 
مكون. وس�وف تندهش حواء عند ق�راءة مكونات 
الت�ي توج�د داخ�ل ن�رات معظم مس�تحرضات 
التجمي�ل الطبيعية والتي تباع بأس�عار باهظة. أما 
شجرة الديرم فنقدمها لك بأقل التكاليف وبدون أي 

إضافات صناعية ضارة ببرتك. 
يحت�وي زيت ثمار الدي�رم عىل األحم�اض الدهنية 
اآلتي�ة: حام�ض األوليك بنس�بة ترتاوح ب�ني 14 إىل 
21% وحام�ض اللينوليك بنس�بة ت�رتاوح بني 1 إىل 

3%. وجميع األحماض الدهنية السابقة واملوجود يف 
زين الديرم نفيد يف عاج التجاعيد والهاالت السوداء 
حول العينني، وقر الشعر وتساقطه، وتساعد عىل 
نعوم�ة اليدي�ن وطراوتها، وتغذية الب�رة والجلد، 

وطراوة الشفاه، وعاج تشققها.
وللحص�ول ع�ىل أفض�ل النتائ�ج، يج�ب التأكد من 
ج�ودة الزي�ت ونقائه، وحت�ى ال يتعرض للفس�اد 
يراعى االحتفاظ به يف م�كان بارد بعيدا عن الضوء 
والحرارة. ويمكن اس�تخدام أخش�اب الديرم كذلك 
بدي�ا طبيعي�ا ألحم�ر الش�فاه الصناع�ي، وذل�ك 
بأخذ قطع�ة صغرية من األخش�اب ومضغ طرفها 
باألس�نان حتى تصبح رطبة وتخرج منها الصبغة 
الحم�راء، ويتم تمرير ه�ذه الصبغة عىل الش�فاه 
لتعطيها لونا احمرا جميا. وتقوم بعض الس�يدات 
أيض�ا بامتصاص قط�ع الديرم إىل أن تخ�رج املادة 

الصبغية، ثم تمررها عىل الشفاه.

االطفال يشعرون بألـم الكبار
أك�د باحثون أن أمخ�اخ املواليد 
ترسل اش�ارات بنفس الطريقة 
التي تح�دث م�ع البالغني حني 
يتعرضون لأللم وهو ما يش�ري 
إىل انهم يش�عرون باأللم مثلما 
يحس ب�ه غريهم. وأك�دت أول 
دراس�ة م�ن نوعها باس�تخدام 
املغناطييس  بالرن�ني  التصوي�ر 
جامع�ة  م�ن  )إم.آر.آي( 
أوكس�فورد الربيطاني�ة ان 18 
منطق�ة م�ن ب�ني 20 منطق�ة 

يف املخ تنش�ط ل�دى الكبار حني 
يش�عرون بااللم كانت نش�طة 

أيضا لدى املواليد.
وأظهرت صور أشعة املخ ملواليد 
نيام وخزت بطون أقدامهم بآلة 
خاصة تخلق شعورا مثل الوخز 
أمخاخه�م  فع�ل  رد  ان  بقل�م 
لوخزات خفيفه جاء كالبالغني 
ح�ني يتعرض�ون لوخ�ز أقوى 
بأربعة أمثال وهو ما يش�ري اىل 

ان املواليد عرضة لأللم.

نرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية صورا 
لبيض�ة »طائر الفيل«، ويزيد وزنها عن وزن 

بيضة الدجاجة العادية أكثر من 200 مرة.
وقال�ت الصحيف�ة إن البيضة الن�ادرة قد تم 
بيعها ىف دار »س�وثمبي« للم�زادات ىف مدينة 
»لن�دن« الربيطاني�ة بقيم�ة 50 أل�ف جنيه 

إسرتلينى.
وتكفى هذه البيضة إلطعام أكثر األرس جوعا 
ىف العالم، ويصل ط�ول طائر الفيل املنقرض 
إىل 10 أقدام ويزن 444 كيلو جرام، وموطنه 
األصىل جزيرة »مدغشقر« ىف أفريقيا ويرجح 

أن�ه كان أكرب الطيور حجما عىل اإلطاق قبل 
أن ينق�رض منذ 400 ع�ام تقريبا.وأصبحت 
بيض�ة »طائر الفيل« محط إهتمام الكثريين 
الذي�ن يرغب�ون ىف إقتن�اء هذا ال�يء النادر 
ىف أواخ�ر الق�رن ال�� 19 بس�بب ضخامتها 
الشديدة، ويقال إن هناك حواىل 25 بيضة من 
هذا النوع تم اإلحتفاظ به عىل حالته األصلية 
ومعظمها ىف املتاحف، وشهد عام 2013 بيع 
بيض�ة أخ�رى لطائ�ر الفيل مقاب�ل 66 ألف 

جنيه إسرتلينى .

بيضة »طائر الفيل« بـ  »50« ألف إسرتليني

اعداد:رسى داود سلامن

توج�د أمثال قديم�ه يتداولها الناس 
ولكن أكثرهم اليعلمون من أين جاء 
ه�ذا املثل وما قصته الحقيقة... وانا 
اليوم س�أروي لكم إح�دى القصص 

التي يقول مثلها
يحكى ان يهودي من الصاغه يف خان 

جغان )وهو خان قديم يف بغداد بناه 
س�نان باش�ا ال جغان عام 1590م 
كان  1929م(  ع�ام  هدم�ه  وت�م 
يعم�ل مع صانع صغ�ري له ينفخ له 

بالكورة 
فسأله الصانع: اس�تاذي هل اليهود 

يدخلون الجنه؟ 
فرد عليه الصائغ: وي عليك ... الجنه 

هيه لليهود
فعاد الصغري يسال: والنصارى؟

ف�رد علي�ه: النص�ارى يقع�دون يف 
املجاز )املمر او الدهليز(

فسال الصغري: واملسلمني؟
فرصخ عليه الصائ�غ: انفخ انفخ .. 

الجنه مو خان جغان
فذهب قوله مثا.

»اجلنه مو خان جغان«
»2«قصة مثل
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األنبار بني الصمود والنزوح 
ات امض���اء

محمد أبو النواعير

فص���ل الخط���اب

كان االسبوع املايض اسبوع الحرب النفسية بامتياز، وكانت الدولة 
واجهزته�ا االعالمية الخارس االكرب بامتي�از، اذ تحولت من خصم قادر 
عىل املصاولة واملطاولة، اىل مجرد اطفائي اخذته االحداث عىل حني غرة، 
وافقدته روح املبادرة ، وسط انقسام بني متحدثي الحكومة ومتحدثي 
الربملان، وكان الفيس�بوك صاحب قصب الس�بق يف ه�ذه املعركة التي 
دارت رحاه�ا عىل ارض ناظم الثرث�ار،  او عىل االقل عىل جزء من ارض 

الناظم.
ان املراق�ب  يتلم�س بوضوح ش�ديد ارتب�اك االداء الحكومي، وكأن 
الق�وم لم يع�دوا لالمر عدته، ول�م يضعوا يف حس�اباتهم فضيلة تقدير 
املوقف  واعداد الخطط وفقا لالستقراءات املسبقة، ال وفقا للمعالجات 
بن�ت لحظتها التي تقع حكما يف خطيئة االرتجال وما يجره من اخطاء 
وخطايا.كما ان املعركة مع عدو مثل داعش املجرم هي معركة معروفة 
املنطلقات، وواضحة االدوات، ويكاد اس�لوبها  وسياقاتها  تتكرر يف كل 
مرة عىل مدى س�نوات املواجهة مثال ان كان داعش مجرد خصم هزيل 
حتى تحول اىل بعبع اذ يف كل مرة يتفوق هذا »البعبع« يف صفحة االعالم 
ومش�تقاته  وتنكش�ف عورة  االداء الرسمي، وفق س�ياق يبدأ باالنكار 
واخف�اء الوقائع عىل االرض، وم�ن ثم االقرار الجزئي بما حصل وصوال 
اىل االع�راف الرصيح الفصيح، ولكن بعد ح�ني وخلف البعد حني هذه 

تخرب مدنا وزروعا وتستباح اعراضا وتزهق ارواحا.
ويب�دوا ان اه�ل الح�ل والعقد يف عراقن�ا الجديد يف غفل�ة، او تغافل 
ع�ن مفهوم الحرب الجدي�دة التي تقع الحرب النفس�ية وادارة معركة 
املعلومات يف س�ويدائها، والتي لم اجد اثرا يذكر لتدابريها يف واقع االداء 
الحكومي ، ما يعني اما ع�دم وجود اجهزة ولجان مختصة بالتخطيط 
والتنفي�ذ ملفردات تزدحم  ببرش ال ناقة لهم وال جمل يف ادارة مثل هكذا 
نوع من الحروب، وانهم احتلوا مواقعهم بناء عىل املحاصصة الطائفية 
او التزكي�ات الحزبية اللتان اصبحتا جواز مرور وس�مة العراق الجديد 
ومقتل�ه يف ان ان منطق االش�ياء يق�ول ان فاقد ال�يء ال يعطيه، وان 
االداء العميل الي  نشاط حكومي  ال ينطلق من املسميات بل ينطلق  من 
املفردات العملي�ة لالداء وهذه املفردات ال عالقة لها بنوعيات القادمني 
عىل س�بيل املحاصصة او التزكيات الحزبية، وانما لها عالقة بالخربات 
العلمية والراكم النوعي الذي يؤمن حتما اىل االداء املبدع ويحقق النتائج 
املبه�رة ، هذا ما يفعله داعش وجيش�ه الدعائي وكتائب�ه االلكرونية، 
الت�ي تحول مواط�ئ الق�دم اىل فتح الفت�وح، يف حني لم يوف�ق جهدنا 
النف�ي يف تقدي�م انتصارات كب�رية وتحرير مدن وحوارض، بمس�توى 
ه�ذه االنتصارات التي بذلت من اجل قطف ثمارها مهج عزيزة وارواح 
غالية.م�ا تقدم م�ن مؤثرات يتطلب نظرة متأمل�ة يف مقاالتنا ويتطلب 
اع�دادا علميا للجان وهيئات متخصصة بادارة  الحرب النفس�ية، تضم 
يف مفاصلها خ�ربات مدججة بالعلم ومتس�لحة بالحلقات الدقيقة من 
اكتش�اف من س�بقنا يف هذا املج�ال، الن ديمومة قصب الس�بق يف هذا  
املي�دان، تنطل�ق من فهم بس�يط م�ؤداه ان الحرب النفس�ية تبدأ قبل 
اشتباك الجيوش وتستمر  خالل صفحات الرصاع العسكري وال تتوقف 

مع وقف اطالق النار.

د . حسن كامل

األنبار تعاني من عدم اإلس�تقرار األمني, وعىل مدى الس�نني السابقة, 
حصلت فيها الكثري من الحمالت العسكرية, التي تراوحت اإلنتصارات فيها 
بني ق�وى اإلرهاب وبني الجيش العراقي.   س�خونة األنبار ش�به الدائمية, 
تعود لعدة أس�باب, منها ماهو متعلق بطبيعة املدينة وبالركيبة السكانية 
فيه�ا, ومنها م�ا متعلق بموقعه�ا الجغرافي�ة, ومحاذاتها لحدود س�وريا 
املضطرب�ة, واألردن حي�ث مأوى اإلرهابي�ني، إضافة اىل الصح�راء الكبرية 
واملرامي�ة األطراف فيه�ا, ما جعلها م�الذا آمنا للعديد م�ن الخارجني عن 
القان�ون, وم�ن اإلرهابي�ني العابري�ن الح�دود.     قبل ع�ام أو أكثر, كانت 
األنبار تمثل حدثا سياسيا مهما, بالنسبة للمنظومة السنية يف املنطقة ويف 
العراق, حيث أجتمع يف ما كانوا يسمونه منصات اإلعتصام, اآلالف من أبناء 
املدينة, ومئات من رجال دينهم وش�يوخ عشائرهم ووجهائهم, يف نوع من 
أنواع العصيان املدني, تحول الحقا اىل منطلق لصيحات اإلنتقام والطائفية 
والقتل, ومع س�وء تعامل الجانب الحكومي يف ذل�ك الوقت مع هذه الفئة, 
تم اس�تغاللها وتوظيفها من قبل دول اقليمية وعاملية, وتم زرع اإلرهابيني 
يف هذه التجمعات, وتحولت تلك املنصات اىل منابر لتجنيد اإلرهابيني.    بعد 
اإلنتص�ارت التي حققها الجيش وقوات الحش�د الش�عبي البطلة وفصائل 
املقاوم�ة اإلس�المية, يف عملية تحرير مدينة تكري�ت وباقي مناطق صالح 
الدين, ومع انهيار دفاعات داعش, وخطوط تمويله, وخس�ارته واندحاره 
يف كل املعارك تقريبا, وبعد أن ملس العالم اىل قوة اإلرادة الش�عبية العراقية, 
وق�وة فصائله املس�لحة وتكاتفه�ا, بدأت الخطط تأخ�ذ منحى آخر, حيث 
أن تس�ليم األنبار اىل الحش�د ليطردوا داعش منها, ليس باألمر السهل الذي 
ستوافق عليه القوى الكربى!     اهل األنبار, وبعد هذه السنني الطويلة من 
الش�د والجذب الطائفي, كانوا مخدوعني بأن هن�اك قطيعة طائفية بينهم 
وب�ني أهل الجن�وب, قطيعة تم تغذيتها وبش�كل محرف من قبل ش�يوخ 
السوء والفتنة يف تلك املناطق, لذا نجد أن منّصاتهم السياسية, وترصيحات 
مسؤوليهم, كانت تصدح دوما بالعداء ملن أسموهم بالصفوية, من أخوانهم 
الش�يعة.     انقالب املوازين يف األنبار, وتغري خطابها الش�عبي املطالب بأن 
يقوم الحش�د بتحريرهم من داعش, أوقع السياس�يني السنة ورجال الدين 
السنة يف احراج كبري أمام جمهورهم, وأمام نظرائهم يف دول املنطقة, فقبل 
عام من اآلن, كانت أغلب أصواتهم تطالب حكومة املالكي بس�حب الجيش 
العراق�ي من مناطقهم, وتتهمه�م بأنهم صفويني تابعني إلي�ران, وبأنهم 
يقوم�ون بعمليات تصفية وقتل ضد أبنائهم, وب�دأوا تباعا بإصدار فتاوى 

التحريض والفتنة, من أجل ما أسموه الجهاد ضد الصفويني!
   دخ�ول داعش اىل املوصل واألنب�ار وتكريت, أظهر كذب ادعائهم, فقد 
قت�ل داعش املئات م�ن أبنائهم وذبحه�م, ولم ينربي أي ص�وت من علماء 
دينهم أو سياس�ييهم )املنتخبني!( ب اإلس�تنكار او التندي�د, والذي حصل 
ه�و العكس من ذل�ك, حيث تعالت أصوات أهل تل�ك املناطق، راجني دخول 
الحش�د الش�عبي لتخليصه�م. أبناء األنب�ار هذه امل�رة يج�ب أن يواجهوا 
مصريه�م, ألن املعرك�ة هذه املرة هي معركتهم املصريي�ة وهم بالذات من 
يج�ب ان يقف بوج�ه داعش, خاصة بعد أن اكتوى الحش�د الش�عبي بنار 
اإلعالم الفاسد واملغرض لسيايس وش�يوخ املنطقة الغربية, وهم يوجهون 
للحش�د أبش�ع اإلتهامات الكاذبة؛ فأبن�اء األنبار, ه�م أوىل بتحرير مدنهم 
والتضحية يف س�بيلها. *ماجس�تري فكر س�يايس أمريكي معارص- باحث 

مهتم باآليديولوجيات السياسية املعارصة.

احلرب النفسية.. ما العمل ؟

      بغداد / صباح عالل زاير

تنطل�ق حمل�ة »اهلن�ا« لدع�م النازح�ني يف 
االول م�ن ايار املقب�ل بإقامة ماراثون يش�ارك 
فيه عدد م�ن االعالمي�ني واالدب�اء والرياضيني 
وش�خصيات سياس�ية مختلفة، فيما تس�تمر 

الحمل�ة اىل الثامن من الش�هر تتخللها فعاليات 
متعددة. وقال مصدر مس�ؤول يف شبكة االعالم 
العراق�ي، الراعي االعالمي الرس�مي للحملة، إن 
املاراث�ون س�ينطلق م�ن ج�ر الجمهورية اىل 
الجر املعلق عرب ش�ارع ابو نؤاس يف الس�اعة 
الرابع�ة م�ن ع�رص الجمع�ة املواف�ق االول من 

الش�هر املقبل«، مبينا ان تلك الفعالية س�تكون 
بداي�ة الحملة التي ته�دف اىل اغاثة النازحني يف 
العراق وتس�تمر ملدة اسبوع. وأضاف ان منهاج 
الحمل�ة الت�ي يتبناها املوس�يقار نصري ش�مة 
يتضم�ن يف اليوم التايل للماراث�ون »بازار اهلنا« 
ع�ىل حدائق متنزه الزوراء، ثم املؤتمر الصحفي 

يف فندق بابل، ويف اليوم الرابع الحفل املوس�يقي 
للفنان شمة عىل خشبة املرح الوطني، بعدها 
يتم جم�ع التربعات ضمن »ي�وم اهلنا«. ولفت 
اىل ان ش�بكة االع�الم العراق�ي س�تقوم بنق�ل 
فعالي�ات الحملة نق�اًل مبارشاً بمش�اركة عدد 
م�ن القن�وات الفضائي�ة االخرى، كما س�تقوم 

بتغطي�ة االنش�طة االخ�رى للحمل�ة الت�ي من 
املؤمل ان يحرضها ويش�ارك فيه�ا اعداد كبرية 
م�ن املواطنني العراقيني رغبة منهم يف التخفيف 
عن معان�اة النازحني الذين اضطرتهم عصابات 
االجرام الداعش�ية من تهجريهم من مناطقهم 

ومصادرة اراضيهم وممتلكاتهم.

برعاية شبكة االعالم العراقي ومشاركة اعالميين ورياضيين وسياسيين

محلة دعم النازحني تبدأ بامراثون جيوب شوارع بغداد مطلع آيار املقبل


