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»أزالم صدام« يعودون من بوابة »داعش«
معسكر يقوده ضابط في الجيش السابق لتدريب العشائر.. ومسؤولون منقسمون بين الحكومة وواشنطن

    المستقبل العراقي / عادل الالمي

م�ا زال الغم�وض يكتنف الموقف 
االنبار بش�ان  السياس�ي بمحافظ�ة 
مش�روع »التس�ليح األمريكي« دون 

المرور بالحكومة االتحادية, فمحاولة 
الحكوم�ة المحلي�ة وبعض العش�ائر 
»مح�اوالت  برف�ض  بغ�داد  طمأن�ة 
التقس�يم«, ارتطمت بخطوات اخرى 
تزيد من الخالفات ومنها فتح معسكر 

للتطوع يق�وده احد ضب�اط الجيش 
الس�ابق بدعم دولي.وبع�د يوم واحد 
من تصريحاتها بقرب استالك السالح 
األميرك�ي، عادت الحكوم�ة المحلية 
لالنب�ار لتؤكد رفضها للتقس�يم باي 

ش�كل م�ن االش�كال، فيم�ا اعتبرت 
تسليح ابناء عشائر االنبار بمعزل عن 
الحكوم�ة ام�ر مرفوض الن�ه يعطي 
جانبا للتقسيم والتجزئة.وقال صباح 
كرحوت رئي�س مجل�س المحافظة, 

إن »مجلس محافظ�ة االنبار لن يقبل 
بالتقس�يم باي ش�كل من االش�كال، 
الن المحافظ�ة ج�زء ال يتج�زء م�ن 

العراق«.
             التفاصيل ص3

كلف الميزانية مليار و200 مليون دوالر

     المستقبل العراقي / خاص
  

كش�ف مصدر في قسم التس�ليح التابع لوزارة الدفاع، أمس األحد، عن حجم 
األسلحة التي سلّمتها الحكومة االتحادية لبعض عشائر محافظة االنبار من أجل 
قت�ال تنظيم »داعش« قبي�ل احتالل مدينة الموصل، الفتاً إلى أن كلفة األس�لحة 

بلغت نحو مليار و200 مليون دوالر.
وقال المصدر، في حديث ل�«المس�تقبل العراقي«، أن »وزارة الدفاع س�لّمت 
بع�ض عش�ائر االنبار، التي أعلنت والئه�ا إلى الحكومة، أس�لحة كلّفت ميزانية 
الحكوم�ة نح�و ملي�ار و200 ملي�ون دوالر«، موضح�اً أن »العش�ائر كان م�ن 

المفترض أن تطرد تنظيم )داعش( الذي انتشر في صحراء المحافظة«.
وأش�ار المصدر، الذي رفض اإلش�ارة إلى اسمه لحساس�ية المعلومات، إلى 
أن »األس�لحة كانت 10 آالف قطعة س�الح )بي كي س�ي(، و4500 قطعة سالح 
رشاشة أحادية )دوشكة(، و5 آالف )آر بي جي(، و25 ألف رشاش كالشينكوف، 

و2500 مسدس نوع )غلوك( أميركي المنشأ«.
وأردف المصدر، أن »الحكومة الس�ابقة س�لّمت هذه األس�لحة إلى ش�يوخ 
عش�ائر من أجل توزيعه�ا على ابنائهم لط�رد )داعش( من صح�راء المحافظة 

والمدن التي تغلغل فيها«.
واس�تدرك المصدر بالقول أن »وزارة الدفاع تفاجأت ببيع ش�يوخ العش�ائر 

للسالح إلى تنظيم )داعش( قبل سقوط الموصل بأيام«.
ووفقاً للمصدر، فإن خوف الحكومة االتحادية في بغداد من تسليح العشائر 
ف�ي محلّه، الس�يما بعد أن تّس�ربت الكثير من األس�لحة من أبناء العش�ائر إلى 

تنظيم »داعش« اإلرهابي.
وتس�اءل »الس�الح الذي نوزعه من أجل طرد )داعش( يتح�ول إلى صدورنا 

ورؤوسنا فما النفع من توزيعه؟«.
وتش�كو الحكومة المحلّية في االنبار، بعد أن س�يطر تنظي�م »داعش« على 

نحو 60 بالمئة من أراضيها، من قلّة السالح الذي يوّزع على ابناء العشائر.
وتعارض أطراف سياس�ية تس�ليح العش�ائر خش�ية من وصوله إلى تنظيم 

»داعش« كما حصل في السابق.

نريان »األعدقاء«!
عشائر يف االنبار باعت سالح »الدفاع« إىل »داعش« قبل سقوط املوصل

حوار هاديء مع »التسنن« 
الـــسـيــاسـي

السعودية تقيم خميامت 
دعوية لـ »داعش«
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احلـوثـيـون يـتـوسـعـون

بقلم رئيس التحرير 

احتفل�ت اأُلس�رة الصحفي�ة ف�ي العال�م، أم�س بالي�وم العالم�ي لحرية 
الصحافة، واالحتفاالت هذا العام تختلف عن سابقاتها، كونها جاءت متزامنة 
م�ع س�فك دماء للصحفيي�ن متواصل، وانته�اكات لحريتهم تتك�رر، قتل بدم 
بارد واستهداف مس�تهتر، مرة بجهل لمهمة ورسالة الصحفي وأخرى بدافع 
ودفع من مسؤول اخافه رأي هذا الصحفي أوفضحته تلك الصحيفة أو وسيلة 

اإلعالم هذه  . 
ول�م تبَق من حرية الصحافة والصحافة الحرة إال ما يدفع ثمنه دماً وموتاً 
مجانياً واعتقال وتهديد لجس�د تنخره األزم�ات المالية ،و العوز المادي الذي 

تحول الى ىسرطان ينهش كيان الصحافة  الحرة، خاصة اليومية منها. 
ه�ذا الكيان الذي ظل يصارع ويكابد ظروف عمله القاهرة بين وضع أمني 
خطي�ر يهدد الصحاف�ة والصحافيين بالم�وت المجاني وبين الس�عي لتوفير 
المس�تلزمات المادية م�ن رواتب للموظفي�ن وأموال للمطاب�ع وأخرى لدفع 

اشتراكات االنترنيت وشراء »كاز« المولدات والخدمات المكملة للعمل..
كل ه�ذا يج�ري والحكومة والبرلم�ان ينظ�ران بعين األع�ور الدجال لما 
يج�ري ألنهم ال ي�رون من الحقيق�ة إال جانب واحد ،بل االده�ى من ذلك انهم 
يطالب�ون الصحافة واإلعالم العراقي بمحاربة التنظيمات اإلرهابية والتصدي 
لمخططاته�ا وأبواقها اإلعالمية من باب الواج�ب الوطني، وهذا حق وواجب 
ال حي�اد عنه، لكن م�ن هو المس�ؤول الحكومي أو البرلماني الذي اس�تصرخ 
الضمي�ر الحكومي وحمل الهم الصحفي على راحت�ي كفيه الناعمتين ؟ ومن 
المس�ؤول الذي كلف نفس�ه وزار مؤسس�ة صحفية أو مقر جريدة أو وسيلة 
إع�الم وتفق�د أحوالها وأحوال العاملي�ن فيها؟، وياله م�ن تناقض غريب في 
التوج�ه الحكومي صوب الصحافة اليومية الح�رة؛ فيوم أمس وفي احتفالية 
حرية الصحافة التي اقامتها نقابة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع منظمة 
اليونس�كو طال�ب نائب رئيس ال�وزراء به�اء االعرجي الصحفيين ووس�ائل 
االعالم بمحاربة االش�اعات والتصدي للهجمة االعالمية الداعشية، لكنه اغفل 
وربم�ا تغافل عن النطق بكلمة واحدة يطمئن فيه�ا جمهور الصحفيين بدعم 

حكومي او اهتمام رسمي بمعاناة الصحف اليومية ووسائل االعالم الحرة.
لقد صفق الجميع وأكلوا حلوى يوم حرية الصحافة.. في نفس الوقت الذي 
يتذوق�ون مر العلقم ألنهم س�يظلوا يلعقوا جراحهم اليومي�ة دون بارقة امل 
تذكر، ما دامت الحكومة وما دام البرلمان ال يفقهوا من االعالم والصحافة إال 

ما يبجلهم ويعظم انجازاتهم ، هذا اذا كانت هنالك انجازات تستحق الذكر!!
كلمة ح�ق تقال.. ما زالت النقاب�ة ممثلة بنقيب الصحفيي�ن مؤيد الالمي 
تس�عى إليج�اد مخرج للصحافة اليومي�ة من نفقها المظل�م.. ولكنها تتحرك 

بسرعة السلحفاة ...وأشياء اخرى ربما نضطر لكشفها مستقبال.
للتذكي�ر : انق�اذ الصح�ف اليومية م�ن ازمتها ي�وازي نفقات س�فر )3( 

مسؤولين حكوميين الى خارج البلد لمرة واحدة فقط.

يف يومها العاملي.. الصحافة احلرة حتترض
رأي
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حوار هاديء مع »التسنن« السيايس
       التحليل السياسي /غانم عريبي

لي�س ل�دي يقي�ن ان كل ن�واب 
القائم�ة الوطنية العراقية وطنيون 
مثلما ل�دي يقين كبي�ر ان ليس كل 
التحال�ف الوطني يعب�ر عن ضمير 
شيعة العراق، واال لوكان االمر كما 
يت�م تداوله في االعالم وتكذيبه في 
الغرف الس�رية النتهينا من »رواية 
االي�ام الطويل�ة« لحكومة التحالف 
الوطني بعد ساعة واحدة من انتهاء 
فترة التصويت العام على انتخابات 

المجلس النيابي عام 2014!.
لكن السادة في القائمة الوطنية 
غالوا في التطرف لمش�روع تقديم 
المس�اعدات االمريكي�ة لالط�راف 
واتهم�وا  الس�نية  العش�ائرية 
نظرائهم الشيعة في مجلس النواب 
بقلة الوطنية النه�م وقفوا موقفا 
متطرفا ازاء المساعدات العسكرية 
تلك النه�ا تمزق العراق فيما النواب 
السنة اعتبروها خطوة مهمة لطرد 

داعش!.
الزلنا في الحقيقة نراوح مكاننا 
في المسالة الوطنية.. ناس تتطرف 
واطرافه�ا  االقليمي�ة  للمس�ألة 
الس�عودية، ون�اس تتط�رف »على 
التال�ي« للسياس�ة االمريكي�ة بعد 
ان مألوا اذاننا واس�ماعنا وصدعوا 
رؤس�نا بالكالم عن الوطنية وعداء 
الوطن�ي  والمش�روع  االمبريالي�ة 
ورفض السياس�ة االمريكية جملة 

وتفصيال.

اج�زم ان بع�ض ن�واب الس�نة 
الذي�ن اش�كلوا عل�ى بي�ان القوى 
الش�يعية في التحالف الوطني ليس 
همهم السالح االمريكي انما همهم 
الخط�وة االمريكي�ة م�ن الجان�ب 
الس�ني اذ سيتبع الس�الح خطوات 
مهم�ة الى االم�ام باتج�اه تعميق 
الح�وار الس�ني االمريك�ي وتزويد 
الق�وى تلك بما تش�تهي م�ن القوة 
الس�يادية  والمناص�ب  العس�كرية 
المالية المهم�ة واالهم  والحظ�وة 
من ه�ذا ازاح�ة »الغريم الش�يعي« 
امريك�ي  بانق�الب  الس�لطة  م�ن 
او  الديموقراطي�ة  الطريق�ة  عل�ى 
انقالب ديموقراط�ي على الطريقة 

االمريكية!.
لي�س اله�م الس�الح ب�ل اله�م 
االدارة  رج�ال  م�ن  االقت�راب 
الخالف  والكونكرس واالف�ادة من 
االمريك�ي م�ع الحكوم�ة العراقية 
بخصوص دور المقاومة والحش�د 
الحوار  امكان�ات  لتطوير  الش�عبي 

الوالي�ات  م�ع  الس�ني 
وانا  االمريكي�ة  المتح�دة 
الس�الح  ان  ايض�ا  اج�زم 
س�يمضي الى داعش مرة 
اخرى عبر بوابات العشائر 
المش�روع  مع  المتحالفة 

االمريكي وسنجد انفسنا مرة اخرى 
نقاتل داعش بس�الحنا المرسل من 
المخازن االمريكية كما تم تس�ليم 
صفقة س�الح مهمة امريكية وغير 
بي�ع  او  الدواع�ش  ال�ى  امريكي�ة 

قس�مها االكب�ر وقد بلغ�ت قيمتها 
مليار و200 ملي�ون دوالر في عهد 

االدارة العراقية السابقة!.
مايج�ري في الس�احة الس�نية 
م�ن اس�تثمار المعان�اة االنس�انية 
الهلنا ف�ي المناطق الغربية اس�وء 

من اس�تثمار بعض القوى الوطنية 
االنس�انية  للمعان�اة  الش�يعية 
والمجتمعية في المناطق الجنوبية!.

ان السنة الذين هجروا مع عوائلهم 
م�ن مناطقه�م الغربية وه�م اعزة 
واخ�وة واحبة وتربطنا بهم اواصر 

االخ�وة والدين والوط�ن والوطنية 
يمقتون ه�ؤالء السياس�يين النهم 
اليقي�ن  عل�م  ويعلم�ون  يعرف�ون 
انهم يش�تغلون لصالح اشخاصهم 
واحزابه�م ومنظماتهم وعالقاتهم 
اج�ل  م�ن  واليعمل�ون  االقليمي�ة 

العراق والشعب العراقي وستكشف 
االيام ارقام هواتف نواب واشخاص 
م�ن التس�نن السياس�ي والنياب�ي 
يعملون مع داعش ومع النقشبندية 
ومقبورهم عزت الدوري وساعتها 
ل�ن تنف�ع المس�اعادات االمريكية 
ول�ن  اليه�م  المقدم�ة  العس�كرية 
الهاتفي�ة  المكالم�ات  تس�عفهم 
لمس�ؤولين في السفارة االمريكية 
باالجه�زة االمني�ة العراقي�ة وهي 
تلقي القبض على البعض المتورط 
كما ص�در االمر باعتق�ال اكثر من 
950 مطلوبا من مجرمي س�بايكر 
ال�ى القض�اء العراق�ي وعندها لن 

تنفع الهواتف!.
والسؤال المحوري:

اي�ن كان�ت غيرة ه�ؤالء النواب 
م�ن داع�ش ومن موضوع تس�ليح 
العش�ائر الس�نية يوم كانت داعش 
تس�رح وتم�رح ف�ي االنب�ار وفي 
عم�وم المناطق الغربي�ة وعمليات 
الكسب الحزبي لها على قدم وساق 
من دون ان نسمع والنائب 
من نواب القائمة العراقية 
عل�ى  يظه�رون  الذي�ن 
»الش�رقية« وهو يحذر او 
يتح�دث بكلمة واحدة ضد 

داعش؟!.
االجابة على السؤال هي نفسها 
االجابة على هدف الكالم »الس�ني« 
الخ�اص بالقائمة الوطني�ة من ان 
المس�الة لها عالقة باستثمار ورقة 
داعش للضغط عل�ى الحكومة ازاء 

مطالب ف�ي الوزارات وت�وازن في 
العملي�ة السياس�ية وه�ي »اغني�ة 
سمجة« بات يعرفها االخوة العرب 
الس�نة ف�ي الع�راق.. ان اس�تثمار 
داعش هو نفس�ه استثمار االنفتاح 
االمريكي التسليحي للعشائر السنية 
هدف�ه االقت�راب م�ن داع�ش عبر 
تمويلها بالس�الح االمريكي الجديد 
بتسريبه الى الخاليا الداعشية وكما 
س�لم عتاد وع�دة الجي�ش العراقي 
في الموصل واالنبار وتكريت بغية 
ممارس�ة الضغ�ط عل�ى الحكومة 
العراقية باقامة االقليم الس�ني في 
مرحلة ب�دا االمريكي�ون من خالل 
الجيب الكردي والسني الحديث عن 
التسليح المرتبط بالية طويلة االمد 
من اجل اقام�ة الكيانات المنفصلة 

الطائفية والقومية في العراق.
المحسوب  الس�ني  للنائب  اقول 
على س�نة القائم�ة الوطنية ال على 
س�نة الع�راق ان االخوة الس�نة لن 
يكونوا شيعة الى يوم القيامة وكذا 
االم�ر م�ع البيئ�ة الش�يعية لكنهم 
خرج�وا عليك�م وعرف�وا اكذوب�ة 
البكاء على تس�ليح العشائر السنية 
ف�ي االنبار بال وس�يط م�ن االدارة 

االمريكية!.
لن تنطلي كذب�ة البكاء تلك على 
اح�د وس�تعرفون لمن الغل�ب يوم 
قيام�ة هذا الش�عب وه�و ينتفض 
ضدك�م ف�ي الغربي�ة كم�ا ينتفض 
الع�زم الش�يعي ضد م�ن يتالعبون 

بمصير التشيع واهله.

استثمار »داعش« هو نفسه استثمار االنفتاح االمريكي على تسليح العشائر السنية

محــودي: املقــابـر اجلمــاعيـة جيــب ان تـدرس بـاملنـاهــج 
      بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائ�ب األول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، 
أمس االحد، الى عدم العف�و عن مرتكبي المقابر الجماعية 
قبل وبعد 2003 ومالحقتهم، مش�يرا إل�ى أن هذه المقابر 

يجب أن تخلد وتدخل في المناهج الدراسية.
وقال حمودي ف�ي كلمته التي ألقاها خ�الل االحتفالية 
المركزي�ة التي أقامه�ا البرلمان بمناس�بة الي�وم العالمي 
للمقاب�ر الجماعية إن »الحكومة مطالبة بمالحقة مرتكبي 
المقابر الجماعية وعدم إصدار أي عفو على مرتكبيها سواء 
قبل 2003 او بعدها«. وأضاف حمودي أن »توفير الوس�ائل 
والكوادر الطبية من شأنها ان تعجل في عملية الكشف عن 
الحمض النووي«، مش�يراً إلى أن »أش�راك الدول المجاورة 
واإلقليمي�ة والمنظمات الدولي�ة في هذه المهمة من خالل 
رفده�ا العراق بالف�رق الفنية الطبية من ش�أنها ان تعجل 
النتائ�ج«. وتابع أن »المقاب�ر الجماعية بات من الضروري 

تخليدها وضعها في ذاكرة العراقيين وتثبيتها في المناهج 
الدراسية فضالً عن وضعها في الطوابع البريدية .

واكد حمودي أن »أبناء وأحفاد ضحايا المقابر الجماعية 
هم من واجهوا داعش من خالل الحش�د الش�عبي والقوات 
األمني�ة والبيش�مركة والعش�ائر وحقق�وا االنتص�ارات 
الكبي�رة«، الفت�ا إلى أن »تخلي�د المقاب�ر الجماعية بنصب 
هو أبراز لقضيتين األولى بش�اعة أع�داء العراق من حكام 
م�ا قبل 2003 وبش�اعة أعداء البالد مابعده�ا، والثانية أن 
هذه المقابر تكش�ف حجم التضحي�ات التي قدمها العراق 

لمواجهة الظلم والطغيان«.
ويضم العراق العش�رات من المقابر الجماعية لضحايا 
النظ�ام الس�ابق اغلبهم جرى إعدامه إبان فت�رة الثمانيات 
والتس�عينيات م�ن القرن الماض�ي وجرى دفنهم بش�كل 
س�ري، اضافة الى ما قام به تنظي�م »داعش« من عمليات 
قت�ل جماعي ف�ي المناطق الت�ي كانت تخضع لس�يطرته 

بديالى وصالح الدين وبعض مناطق االنبار.

     بغداد / المستقبل العراقي

عملي�ات  قي�ادة  أعلن�ت 
بغداد، أمس األح�د، عن مقتل 
47 إرهابي�اً بينه�م قناص�ون 
وتدمي�ر 13 وك�راً لهم، فضالً 
ع�ن تفكيك 43 عبوة ناس�فة 
ضم�ن عملية »فج�ر الكرمة« 
القضاء من  لتحري�ر مناط�ق 

سيطرة تنظيم »داعش«.
وقال�ت القيادة ف�ي بيان، 
العراقي«  »المس�تقبل  تلق�ت 
نسخة منه، إن »قواتنا األمنية 
بغ�داد  عملي�ات  قي�ادة  ف�ي 
وبإشراف مباشر وميداني من 
قب�ل قائ�د العمليات، ش�رعت 
لتحرير  التعرضي�ة  بعملياتها 
م�ا تبقى من منطق�ة الكرمة 
والمناطق المحيطة بها ضمن 
الي�وم ال�19 م�ن عملية فجر 
الكرم�ة«، مؤك�دة »مقتل 44 

إرهابياً وثالثة قناصين«.
الق�وات  تل�ك  أن  وأض�اف 
»تمكنت أيضاً م�ن تفكيك 43 
عبوة ناسفة، وتدمير 13 وكراً 
ومقراً للعدو، فضالً عن تدمير 
أرب�ع عجالت تحمل رشاش�ة 
أحادي�ة، ومدرعتين وقتل من 
فيه�ا وتدمي�ر مف�رزة هاون 

قناص«.
يذك�ر أن عملية عس�كرية 
انطلق�ت،  النط�اق  واس�عة 
مؤخراً، لتحري�ر مركز قضاء 
الكرم�ة ش�رقي الفلوجة من 
»داع�ش«،  تنظي�م  س�يطرة 
التحال�ف  طي�ران  بمش�اركة 
الدول�ي، فيم�ا أك�دت مصادر 
العراقي�ة  الق�وات  أن  أمني�ة 
ف�ي تقدم مس�تمر نحو مركز 

القضاء.

عمليات بغداد: 
مـقـتـل 47 إرهـابــيـًا 

بينهم قناصون 
فـي »فـجـر الـكـرمـة«

عبد املهدي يعلن زيادة صادرات النفط ويدعو حلامية املوارد

االمم املتحدة: 500 إعالمي لقوا حتفهم يف العراق منذ عام 2003

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر النفط عادل عب�د المهدي، 
أمس األح�د، أن صادرات الع�راق النفطية 
لش�هر نيس�ان بلغت 92 مليوناً و800 ألف 
برمي�ل، مبيناً أن من بينه�ا 13 مليوناً من 
كردس�تان وكركوك، فيما اعتبر أن العراق 
م�ازال يواج�ه بع�ض المش�اكل تتطل�ب 
من الجمي�ع التص�دي لها لحماي�ة الوارد 
األس�اس للبالد.وق�ال عب�د المه�دي ف�ي 
بي�ان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »التق�دم الكبير في انت�اج النفط 
وكسر األرقام القياس�ية في شهر نيسان 
الماض�ي س�يبدو انج�ازاً متواضع�اً ف�ي 
المس�تقبل القريب«.وأض�اف عبد المهدي 

أن »صادرات العراق النفطية لشهر نيسان 
بلغت 92 مليوناً و800 ألف برميل من بينها 
78 مليوناً و800 ألف برميل من الجنوب«، 
مبين�اً أن »ص�ادرات الع�راق عب�ر مين�اء 

جيه�ان التركي م�ن كردس�تان وكركوك 
بلغت 13 مليون برميل للشهر الماضي«.

وبين وزي�ر النفط أن »البالد تعاني من 
ظ�روف الح�رب وم�ن سلس�لة اختناقات 
ف�ي البن�ى التحتية وضخ المي�اه والخزن 
والتحميل وسوء األحوال الجوية والمشاكل 
اإلدارية«، مشيرا إلى أن »المرحلة المقبلة 
تتطلب من الجميع التصدي لتلك المشاكل 

لحماية الوارد األساس للبالد«.
يذك�ر أن وزارة النف�ط أعلن�ت ف�ي 1 
نيس�ان عن ارتفاع الكميات المصدرة من 
النفط الخام لش�هر آذار الماضي ألكثر من 
92 ملي�ون برميل، مش�يرة إل�ى أن معدل 
الص�ادرات اليومي�ة للنف�ط الخ�ام بلغت 

مليونين و980 الف برميل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد نائب ممث�ل االمين العام 
لالم�م المتحدة ف�ي العراق جيم 
بوس�تن، أم�س االح�د، أن 500 
اعالمي لقوا حتفه�م في العراق 
منذ عام 2003، فيما دعا الجميع 
قط�اع  لتطوي�ر  التع�اون  ال�ى 

االعالم.وقال بوستن في كلمة له 
في احتفالية اليوم العالمي لحرية 
الصحافة الت�ي اقيمت ببغداد إن 
الكثي�ر م�ن االعالميين  »هن�اك 
الذي�ن لق�وا حتفهم ف�ي العراق 
من�ذ عام 2003«، مش�يرا الى ان 
»عدده�م وص�ل ال�ى 500 وفقا 
لنقاب�ة الصحفيي�ن العراقيين«.

ال�ى  الجمي�ع  اوس�تن  ودع�ا 
»التعاون لتطوي�ر قطاع االعالم 
الصحفيي�ن«،  ق�درات  وتعزي�ز 
التعبي�ر  »حري�ة  أن  ال�ى  الفت�ا 
تحول المجتمعات الى االفضل«.
وكان�ت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحاف�ة ف�ي الع�راق اعتبرت، 
ف�ي )13 كانون الثان�ي 2015(، 

العام 2014 بأنه »األقس�ى« على 
الصحفيي�ن العراقيي�ن، مؤك�دة 
صحفي�ا   38 وإصاب�ة  مقت�ل 
واختط�اف ثماني�ة آخرين خالل 
الع�ام المنصرم، فيم�ا لفتت إلى 
أن البيئ�ة التش�ريعية تبقى هي 
حري�ة  عل�ى  األكب�ر«  »الخط�ر 

الصحافة في العراق.

الربملان يرفض طلب رفع احلصانة عن رئيس كتلة 
»التغيري« الكردية

      بغداد / المستقبل العراقي

 أكدت كتلة التغيير النيابية، أمس االحد، 
رفض الدائرة القانونية في مجلس النواب 
طلب������اً تقدم�ت به محكمة اس�تئناف 
الس�ليمانية برف�ع الحصان�ة ع�ن رئيس 
الكتل�ة هوش�يار عب���دالله عل�ى خلفية 
دعوى قضائية أقيمت ضده بصفته مديراً 

لقناة فضائية.

وقالت الكتلة في بيان تلقت »المستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »كتاباً صادراً عن 
الدائرة القانوني�ة بمجلس النواب رداً على 
محكمة اس�تئناف السليمانية جاء فيه أن: 
المادة )ثانياً/63/أ( من دستور جمهورية 
الع�راق لس�نة 2005 تنص عل�ى أن عضو 
مجل�س النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي 
ب�ه م�ن آراء ف�ي اثن�اء دورة االنعقاد وال 
يتع�رض للمقاض�اة أمام المحاكم بش�أن 

ذلك«، الفتة إلى أنه »كما ان جرائم الجنايات 
هي وحدها تتيح طل�ب رفع الحصانة عن 
عض�و مجلس النواب ألغ�راض المقاضاة 

وليس الجنح«.
وكانت محكمة الس�ليمانية قد أرسلت 
كتاباً رسمياً الى مجلس النواب تطلب فيه 
رفع الحصانة عن النائب هوشيار عبدالله 
لوجود دعوى قضائية بحقه تتعلق بالنشر 

بصفته مديراً إلحدى القنوات الفضائية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أطلق ناش�طون مدنيون عراقيون في مدينة 
س�امراء في محافظة ص�الح الدين حملة تحت 
عنوان »أش« إلس�كات األص�وات الطائفية بعد 
تفاق�م التوترات الطائفية ف�ي البالد منذ ظهور 

»داعش« صيف العام الماضي.
ويس�عى الناش�طون المدنيون الى الترويج 
للحملة عبر صفح�ات التواصل االجتماعي على 
األنترنت وخصوصا تويتر حيث ش�هدت تفاعال 
ملحوظا وصلت الى مئات االالف من التغريدات 

وفق المسؤولين.
ونشرت الحملة الفتات في الشوارع ووسط 
مالع�ب ك�رة الق�دم وعب�ر صفح�ات التواصل 

االجتماعي.
و«أش« تعني اسكت في اللغة المحلية وهي 
كلمة متداولة على نطاق واسع في العراق ودول 
عربي�ة أخرى. وقال وليد البدري وهو مس�ؤول 
الحمل�ة ان »اله�دف م�ن الحمل�ة ه�و تخفيف 
التشنج الطائفي الذي يعيشه العراق االن ووقف 
الحدي�ث والتروي�ج للطوائ�ف واالقتت�ال فيما 
بينها«.واضاف ان »النش�طاء يسعون من خالل 

الحمل�ة الى االنتش�ار لي�س في الع�راق وحده 
وانما في دول اخرى من خالل وس�ائل التواصل 
االجتماعي والنشطاء هناك خصوصا في الدول 

المختلطة«.
وتاب�ع البدري ان »الحمل�ة القت رواجا على 
تويت�ر وصل ال�ى مئ�ات االالف م�ن التغريدات 

خصوصا في العراق ولبنان«.
وكان العراق مس�رحا ألعمال عنف طائفية 
واس�عة النطاق بين عام�ي 2006 و2008 حيث 
قضى عشرات آالف األشخاص على يد متشددين 

سنة وشيعة.
ومن�ذ ظه�ور داعش صي�ف الع�ام الماضي 
وس�يطرته على مس�احات واس�عة م�ن البالد 
تصاع�دت ح�دة التوت�رات الطائفية ف�ي البالد 
وتم تس�جيل حوادث عنف طائفي�ة في مناطق 

متفرقة من البالد.
وارتكب داعش، وهو تنظيم س�ني متطرف، 
مجازر بح�ق األكثرية الش�يعية عندما س�يطر 
على ش�مال وغرب الب�الد، كما تواج�ه فصائل 
ش�يعية مس�لحة اتهام�ات بارت�كاب انتهاكات 
بحق مدنيين س�نة بدواع�ي طائفية في مناطق 

جرى طرد داعش منها في األشهر االخيرة.

ناشطون يف سامراء يطلقون محلة »إش« 
إلسكات األصوات الطائفية

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل النق�ل المهن�دس 
أم�س  الزبي�دي،  جب�ر  باق�ر 
األح�د، وف�د س�يدات اعم�ال 
العراق لتمكين المرأة برئاس�ة 
ه�دى حاف�ظ احم�د وقدم�ت 
ش�رحاً عن اعمال المؤسس�ة 
الت�ي  المش�اريع  دع�م  ف�ي 
تقدمه�ا لدعم الم�رأة العراقية 
والقط�اع الصناع�ي من خالل 
تصنعه�ا  الت�ي  المنتوج�ات 
ال�ى نش�اطاتها ف�ي  اضاف�ة 

مس�اعدة النازحي�ن من خالل 
تقدي�م منتوج�ات المؤسس�ة 

من التمور والمالبس.

بجه�ود  الزبي�دي  واش�اد 
المؤسس�ة، مؤكدا ان »للمرأة 
العراقية اس�هامات كبيرة في 
دعم االنتصارات التي تحققها 
قواتنا المس�لحة وف�ي تعزيز 

المجتمع العراقي«.
وأكد الزبي�دي على »اهمية 
تقديم ه�ذه المنتوجات ضمن 
الجوي�ة  الخط�وط  وجب�ات 
العراقي�ة وخصوص�ا التم�ور 
فيها م�ن خالل تقدي�م نماذج 
الى الشركة لإلطالع عليها من 

اجل دعم المنتوج الوطني«.

الزبيدي: للمرأة العراقية اسهامات كبرية 
يف دعم االنتصارات
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          بغداد / المستقبل العراقي

وجه  وزير الداخلية محمد سالم الغبان ، مديرية الجنسية العامة وعبرها 
الى كافة ضباط مكاتب إصدار الجوازات في بغداد والمحافظات يتضمن عدم 
مطالبة المواطن بإبدال هوية األحوال المدنية التي مضى على إصدارها عشر 
س�نوات بهدف التخفيف عن كاهل المواطن واختص�ار اإلجراءات الروتينية 

في دوائر الوزارة الخدمية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الغبان أصدر امراً الى مديرية الجنسية العامة 
وعبرها ال�ى كافة ضباط مكاتب إص�دار الجوازات في بغ�داد والمحافظات 
يتضمن عدم مطالبة المواط�ن بإبدال هوية األحوال المدنية التي مضى على 

إصدارها عشر سنوات« .
وأض�اف ان »عل�ى مدي�ر الج�وازات متابعة الت�زام ضباط�ه بالتعليمات 

وتوجيه العقوبات االنضباطية بحق المخالفين«.

الغاء املطالبة بتجديد هوية األحوال املدنية إلصدار جواز السفر

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

ما زال الغموض يكتنف الموقف 
السياس�ي بمحافظة االنبار بشان 
األمريك�ي«  »التس�ليح  مش�روع 
دون الم�رور بالحكومة االتحادية, 
فمحاولة الحكومة المحلية وبعض 
برف�ض  بغ�داد  طمأن�ة  العش�ائر 
»مح�اوالت التقس�يم«, ارتطم�ت 
بخطوات اخرى تزيد من الخالفات 
ومنها فتح معسكر للتطوع يقوده 
احد ضب�اط الجيش الس�ابق بدعم 

دولي.
وبعد يوم واحد من تصريحاتها 
بقرب اس�تالك الس�الح األميركي، 
ع�ادت الحكوم�ة المحلي�ة لالنبار 
لتؤكد رفضها للتقس�يم باي شكل 
من االش�كال، فيما اعتبرت تسليح 
ابن�اء عش�ائر االنب�ار بمع�زل عن 
الحكومة امر مرفوض النه يعطي 

جانبا للتقسيم والتجزئة.
وق�ال صب�اح كرح�وت رئيس 
مجل�س المحافظ�ة, إن »مجل�س 
محافظة االنبار لن يقبل بالتقسيم 
الن  االش�كال،  م�ن  ش�كل  ب�اي 
م�ن  يتج�زء  ال  ج�زء  المحافظ�ة 

العراق«.
أوضح »اننا اليوم بأمس الحاجة 
ووقف�ة  وطني�ة  مصالح�ة  ال�ى 
م�ن قب�ل الجمي�ع لتحري�ر االنبار 
وبقي�ة المحافظ�ات من س�يطرة 
تنظي�م داعش«.واض�اف كرحوت 
أن »محافظ�ة االنب�ار بحاج�ة الى 
تس�ليح ابنائه�ا لمقاتل�ة عناص�ر 
التنظيم«، مش�يرا الى ان »التسليح 
يجب ان يكون عن طريق الحكومة 
المركزي�ة، ولن نقبل اي مس�اعدة 

عسكرية اال عن طريق الحكومة«.
واعتب�ر كرح�وت أن »تس�ليح 
االنبار بمعزل عن الحكومة، يعطي 
جانبا للتقس�يم والتجزئ�ة«، الفتا 

الى ان »هذا ما نرفضه تماما«.
وصوت مجلس النواب، السبت, 
على صيغ�ة قرار مقدم�ة من قبل 
التحالف الوطني للرد على مشروع 
قان�ون الكونغ�رس األخير بش�أن 
تس�ليح الكرد والس�نة في العراق 
بش�كل مباشر، فيما انسحب اتحاد 
القوى والتحالف الكردس�تاني من 
الجلس�ة العتراضهم�ا على صيغة 

القرار.
المسلحة  القوات  ومررت لجنة 
األميرك�ي  الن�واب  مجل�س  ف�ي 
مش�روع قان�ون طرح�ه عضوها 
م�اك ثورنبي�ري يفرض ش�روطاً 
لتخصي�ص مس�اعدات عس�كرية 
أميركية للعراق بقيمة 715 مليون 
دوالر م�ن ميزاني�ة الدف�اع لع�ام 
2016, ويتضم�ن الق�رار التعام�ل 
مع البيش�مركة والس�نة »كبلدين 

مستقلين«.
والوقت ذاته, اعلن شيخ عشائر 
البوفهد س�عد المنس�ي الفهداوي، 
رفض�ه لتس�ليح العش�ائر خ�ارج 
إط�ار الدول�ة المركزي�ة، مبينا ان 
الحكومة جادة بتس�ليح العش�ائر 

في االنبار.
وأوض�ح الفه�داوي إن »االنبار 
تش�هد وقفة عش�ائرية قوية ضد 
داع�ش«، مبين�ا أن »هن�اك ث�ورة 
ترف�ض العصاب�ات اإلرهابي�ة في 
المحافظة وأن العشائر في االنبار 
لديهم س�الح للدفاع عل�ى االنبار، 
لكن ليس بالمس�توى الذي يوازي 

أسلحة العصابات اإلرهابية«.
العش�ائر  »أبن�اء  أن  واض�اف 
منتش�رين عل�ى مناط�ق البغدادي 
الفلوج�ة  وعامري�ة  والرم�ادي 

والش�ريط النهري الممتد على نهر 
الف�رات لحماية تل�ك المناطق من 

العصابات اإلرهابية«. 
وحذرت لجنة العش�ائر النيابية 

من ساسة محافظة االنبار وبعض 
ش�يوخ المحافظ�ة الذي�ن لديه�م 
تعاون مع عصاب�ات داعش، الفتة 
إل�ى أن ه�ؤالء يحاولون تس�ليط 

الدواعش على ابناء االنبار.
وس�رعان ما تالش�ت المواقف 
الداعم�ة للحكوم�ة بعدما كش�ف 
مس�ؤولين بالمحافظة عن افتتاح 

المتطوعي�ن  لتدري�ب  معس�كر 
ف�ي صف�وف الق�وات العش�ائرية 
والش�رطة المحلية، لقت�ال تنظيم 
»داع�ش« بقيادة ضاب�ط كبير في 
الجيش السابق وبدعم دولي كبير, 
دون ان يتطرقوا ألي دور للحكومة 

المركزية.
وبحس�ب مس�ؤولين محليين، 
فإن »المعسكر الجديد يتسع لنحو 
عش�رة آالف مقاتل، ويقع في بلدة 

الحبانية غرب الفلوجة«.
وقال عضو لجنة األمن والدفاع 
في مجلس محافظة األنبار، أركان 
الطرم�وز، إن »المعس�كر خصص 
لتحرير األنبار، ومن أبنائها حصرا، 
وسيكون نواة أولى للقوات المحلية 
الت�ي تطرد داع�ش«، موضح�اً أن 
»الحكومة المحلية قررت تس�مية 
ضابط في الجيش العراقي السابق، 
وهو الل�واء الركن زي�اد العلواني، 

لإلشراف على تدريب المقاتلين«.
وأض�اف الطوم�وز أن »عملية 
تجهي�ز المعس�كر بالمس�تلزمات 
الضروري�ة قائم�ة، وهن�اك دع�م 
دول�ي لمش�روع تدري�ب مقاتلين 
لمواجه�ة  األنب�ار  ف�ي  محليي�ن 
الغض�ون,  ف�ي  داع�ش«.  تنظي�م 
الل�ه، ع�ن  أعلن�ت كتائ�ب ح�زب 
إسقاط طائرة مسيرة كانت ترصد 
تح�ركات الق�وات األمني�ة جنوب 
ش�رق الفلوجة يعتق�د بأنها تابعة 

ل�«التحالف الدولي«.
وقالت الكتائب في بيان إنه »تم 
إسقاط طائرة مسيرة كانت ترصد 
تحركات فصائل المقاومة والقوات 
األمني�ة جن�وب ش�رق الفلوجة«، 

دون ذكر المزيد من التفاصيل.

معسكر يقوده ضابط في الجيش السابق لتدريب العشائر.. ومسؤولون منقسمون بين الحكومة وواشنطن

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعل�ن وزي�ر الخارجي�ة ابراهيم 
الجعف�ري، أم�س األحد، عن تس�لم 
وزارته ترش�يح نظيرتها السعودية 
شخصية لتولي منصب سفيرها في 
بغ�داد، مؤك�داً أن العراق س�يتعامل 
بايجابية مع الترشيح، ومشدداً على 
اس�تراتيجية العالق�ة بي�ن البلدين، 
فيم�ا اعلنت وزي�ر خارجية كرواتيا 
ف�رص  توفي�ر  ق�ررت  بالده�ا  ان 
تدريب للجيش العراقي ودعمه امنيا 
وعس�كريا. وقال الجعف�ري، خالل 
مؤتم�ر صحافي مش�ترك في بغداد 

م�ع وزي�رة الخارجي�ة الكرواتي�ة 
»افتت�اح  إن  بوس�يتش،  فيس�نا 
الع�راق  ف�ي  الس�عودية  الس�فارة 
العالقات االس�تراتيجية  يؤكد عمق 
بين البلدين« واش�ار ال�ى ان »وزارة 
ابلغ�ت  ق�د  الس�عودية  الخارجي�ة 
وزارته باس�م ش�خصية رش�حتها 
س�فيرا لها ف�ي بغ�داد« مؤك�دا ان 
الترش�يح حالي�اً  وزارت�ه »ت�درس 
وستتعامل معه بايجابية«.  وأوضح 
أن »حرص الحكوم�ة العراقية على 
اقامة افضل العالقات مع دول العالم 
وخاصة العربية وفي المقدمة منها 

المجاورة للعراق«.

وكانت تقارير صحافية سعودية 
اش�ارت مؤخ�را ال�ى ان الرياض قد 
رش�حت س�فيرا لها في العراق كان 
يعم�ل بصف�ة ملحق عس�كري في 
دولة عربية، واكدت ان هذا الترشيح 
يأت�ي بعد حوالي رب�ع قرن من غلق 

السفارة السعودية في بغداد.
يعم�ل  المرش�ح  وأش�ارت 
برتب�ة ملحق عس�كري في س�فارة 
الس�عودية لدى أحدى الدول العربية 
م�ن دون تس�ميتها. وم�ن جهتها، 
اعلن�ت وزيرة الخارجي�ة الكرواتية 
ان بالدها قررت توفير فرص تدريب 
»نح�ن  العراقي.وقال�ت  للجي�ش 

نتع�اون في هذا المج�ال مع العراق 
لنق�ل الخبرة والمعرف�ة في المجال 

العسكري  للجانب العراقي«.
واشارت الى ان كرواتيا بامكانها 
التع�اون  بزي�ادة  اكب�ر  دور  لع�ب 
العسكري مع العراق بعد ان اصبحت 
عضوا باالتحاد االوربي منذ سنتين.

تاريخ�ا  »لبلدين�ا  ان  واضاف�ت 
التع�اون ف�ي جمي�ع  طوي�ال م�ن 
المجاالت وخاصة في االمن والدفاع 
ويمكنن�ا ان نتعاون م�ع العراق في 
ه�ذا المج�ال خاص�ة وم�ع االتحاد 
االوربي«. واشارت الى ان »كرواتيا 
م�رت بح�روب دفاعا ع�ن اراضيها 

ونتفه�م ش�عوركم بقتالك�م دفاعا 
ع�ن اراضيك�م ونح�ن مس�تعدون 
لدعمكم«. وقال�ت »نحن نرى ان ما 
يح�دث في العراق ممكن حدوثه في 
اية دولة بالعالم  واوربا غير محصنة 
م�ن االرهاب وآم�ل ان يعمل البلدان 
س�ويا بمنتدى كرواتيا الذي سيعقد 
شهر تموز المقبل فهناك 35 شركة 
كرواتي�ة اعرب�ت ع�ن اس�تعدادها 

لالستثمار في العراق«.
وأوضح�ت »تعاوننا م�ع العراق 
لي�س فقط للدفاع عنه عس�كريا بل 
نعم�ل على الدع�م من خ�الل زيادة 
االس�تثمار والتطوي�ر ف�ي مجاالت 

الهندس�ة  ضمنه�ا  م�ن  متع�ددة 
المعلومات  وتكنولوجيا  الكهربائية 

والهندسة المدنية«.
 واش�ارت قائل�ة »جئن�ا بحزمة 
اتفاقي�ات م�ع الع�راق منه�ا الغاء 

سمات الدخول لبعض العراقيين«.
الكرواتي�ة قد  الوزي�رة  وكان�ت 
وصل�ت الى بغداد وبحثت مع رئيس 
اآلف�اق  الجب�وري  س�ليم  مجل�س 
المس�تقبلية للعالق�ات الثنائية بين 
البلدين وس�بل تطويره�ا باإلضافة 
البرلمان�ي  التع�اون  تعزي�ز  ال�ى 
المش�ترك حي�ث اوضح المس�ؤول 
العراق�ي اس�تعداد مجل�س الن�واب 

صداق�ة  لج�ان  لتش�كيل  العراق�ي 
مش�تركة مع الجانب الكرواتي لهذا 

الغرض.
واك�د اهمية اضط�الع المجتمع 
الدولي ب�دور حقيقي وملموس في 
دعم ومساندة العراق خالل المرحلة 
الحالية الس�يما في مجاالت التنمية 
واع�ادة االعم�ار ومل�ف المصالحة 
الوطنية. من جانبها، أكدت الوزيرة 
الكرواتي�ة بوس�يتش دع�م بالده�ا 
للعراق في حربه ضد اإلرهاب معربة 
ع�ن اس�تعداد جمهوري�ة كرواتي�ا 
الكامل لفتح آفاق تعاون مستقبلية 

في المجاالت الثقافية والتعليمية.

العراق يدرس مرشح السعودية لشغل منصب السفري.. ويؤكد: سنتعامل بإجيابية

»أزالم صـدام« يعـودون من بـوابـة »داعـش« إىل االنبـار

كرواتيا تضع السالح أمام بغداد.. وتعلن استعداد 35 شركة لالستثمار

العبادي لبايدن: نرفض »التقسيم«.. واخلارجية تتوعد بتحرك »دبلومايس« ضد »الكونغرس«
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أك�د رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي 
بتس�ليح  الكونغ�رس  لقان�ون  رفض�ه 
السنة واألكراد والتعامل معهم »كبلدين 
مس�تقلين«، وفيم�ا توع�دت الخارجية 
ض�د  دبلوماس�ي  بتح�رك  العراقي�ة 
»الق�رار األمريكي«, تراجعت واش�نطن 
ع�ن موقفه�ا م�ن خ�الل تأكيده�ا بأن 
المساعدات العس�كرية للعراق لمحاربة 
تنظي�م »داع�ش« س�تكون م�ن خ�الل 
نائب  العبادي  المركزية.وابلغ  الحكومة 
الرئي�س االمريك�ي ج�و باي�دن رفضه 
ألي مش�روع او قرار يؤدي إلى تقس�يم 
العراق على اساس طائفي وعرقي.وقال 
بيان صادر عن المكتب االعالمي لرئيس 
الوزراء، امس االحد, ان العبادي اكد في 
مكالم�ة هاتفية اجرها م�ع بايدن على 
»رفض الع�راق للمش�اريع ومقترحات 

القواني�ن الت�ي تضع�ف وح�دة الب�الد 
وتتجاوز على الس�يادة الوطنية وتسيء 

للحمة الوطنية«.
واض�اف البيان ان »العب�ادي وبايدن 
تناوال في تلك المكالمة مجمل االوضاع 
السياسية واالمنية ومستجدات االحداث، 
وباالخص فيما يتعلق بااللتزام المتبادل 
بالحفاظ على وحدة االراضي والسيادة 
بالش�ؤون  التدخ�ل  وع�دم  العراقي�ة 
الداخلية«.م�ن جهته, جدد نائب الرئيس 
االمريكي -بحس�ب البيان- التزام بالده 
باتفاقي�ة االط�ار الس�تراتيجي لحماية 
وحدة العراق االتحادي الديمقراطي كما 

جاء في الدستور العراقي.
ونق�ل البي�ان ع�ن باي�دن قول�ه انه 
»في ضوء هذا االلتزام فان المس�اعدات 
العس�كرية االمريكية للع�راق لمحاربة 
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي تك�ون بطلب 
م�ن الحكوم�ة العراقية وم�ن خاللها«، 

مش�يراً الى ان »كل المجاميع المسلحة 
يجب ان تخضع لس�يطرة الدولة بقيادة 
رئيس الوزراء«.وينص مشروع القانون 
على تس�ليح قوات البيش�مركة الكردية 
ومقاتلي العشائر الس�نية دون الرجوع 
إل�ى بغداد.وج�اءت مباحث�ات العبادي 
وباي�دن، بع�د تصوي�ت مجل�س النواب 
على ق�رار برفض مش�روع الكونغرس 
األميرك�ي ال�ذي يتضم�ن التعام�ل مع 
اقلي�م كردس�تان والس�نة كدولتين في 

المساعدات التسليحية للعراق.
وتقول اللجن�ة القانونية النيابية, أن 
»رف�ض البرلمان لمش�روع الكونغرس 
يأت�ي لمخالفت�ه القواني�ن واالتفاقيات 
الدولية«.وق�د ص�ّوت على الق�رار 160 
نائباً فيما انس�حب ن�واب تحالف القوى 
العراقية الس�نية والتحالف الكردستاني 

من جلسة التصويت على القرار.
في الغض�ون, اعلن وزي�ر الخارجية 

الدبلوماس�ية  أن  الجعف�ري،  ابراهي�م 
العراقية الخارجية ستتحرك نحو القرار 
األمريكي بعد التأكد من حقيقة الموقف، 
وأك�د أنه�ا ال تس�تدرج للتس�رع قبل ان 

تكون الصورة واضحة ومحددة.
وقال الجعفري ف�ي مؤتمر صحافي 
مش�ترك عقده م�ع نظيرت�ه الكرواتية 
فيس�نا بوس�يتش، بمق�ر ال�وزارة ف�ي 
بغ�داد، »نرق�ب ع�ن كثب كل م�ا يتصل 
بالعراق السيما إذا كانت هناك مؤشرات 
تمس السيادة العراقية والوحدة الوطنية 

والتعاون مع المكونات العراقية«.
وأضاف الجعفري »إننا نحدد المواقف 
المناسب في االوقات المناسبة«، مؤكدا 
»إننا ال نس�تدرج للتس�رع قبل ان تكون 
الصورة واضحة ومحددة والدبلوماسية 
العراقية اي الخارجية س�تتحرك بعد ان 
تثب�ت حقيق�ة الموقف الذي نس�ب الى 

الواليات المتحدة االمريكية«.

يذك�ر أن لجنة القوات المس�لحة في 
مجلس النواب األميركي مررت مشروع 
قان�ون طرحه عضوها م�اك ثورنبيري 
يفرض ش�روطاً لتخصيص مس�اعدات 
عس�كرية أميركي�ة للع�راق بقيمة 715 
ملي�ون دوالر م�ن ميزانية الدف�اع لعام 
2016.في السياق ذاته, رَحب نائب رئيس 
الوزراء بهاء االعرجي، بتصويت مجلس 
النواب على صيغة ق�رار يقضي برفض 
مش�روع قرار الكونغ�رس بالتعامل مع 
بعض مكونات الش�عب العراقي، مشيرا 
ال�ى أن القرار »س�ُيربكهم«، فيما اعتبر 
أن األسباب التي دعت بعض النواب لعدم 

التصويت »سياسية و ليست وطنية«.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  األعرج�ي  وق�ال 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، »نرحب 
بق�رار مجلس الن�واب العراق�ي المتخذ 
ي�وم أم�س الس�بت بخص�وص رف�ض 
المش�روع األمريكي المقدم للكونغرس 

والذي يقضي بتس�ليح بعض المكونات 
العراقية على أُسس طائفية«.

وأض�اف االعرج�ي أننا »ف�ي الوقت 
ال�ذي نعي في�ه جيداً أن م�ا ُطرح مجرد 
فكرة ال تأخذ طريقها إلى التشريع إالّ أن 
قرار مجلس النواب العراقي س�ُيربكهم، 
و ه�و رس�الة واضح�ة أن م�ن يق�رر 
مصير الع�راق هو الش�عب العراقي عن 
طريق ممثليه في مجلس النواب و ليس 

الكونغرس األمريكي«.
وتابع نائب رئيس الوزراء أن »الُمراد 
من هذا المش�روع هو إح�داث فتنة في 
العراق و خاصة ف�ي مثل هذه الظروف 
التي يمر بها العراق«، مؤكدا أن »األسباب 
التي دعت بعض الن�واب لعدم التصويت 
على قرار البرلمان العراقي كانت أسباٌب 
سياس�ية و ليست وطنية، و لكن في كل 
األح�وال ومهما نختل�ف فعلينا أن نتفق 

على وحدة العراق«.

واشنطن تتراجع: التسليح لن يتم إال عبر الحكومة 
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وكان ج�وش إرنست، المتح�دث باسم 
الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة، ق�د أكد أن 
ب�اده تسان�د بق�وة العملي�ة العسكري�ة 
السعودي�ة في اليم�ن، معتب�راً إياهاً “حقا 
مشروعاً لهم”، مبينا أن “السعوديين أبدت 
رغب�ة ف�ي تخفيف وتي�رة تل�ك العملية إال 
أن الحوثيي�ن قابل�وا تلك الرغب�ة بمواصلة 

العمليات العسكرية في عدن وتعز”.
وأش�ار مراقب�ون إلى أن هن�اك شكوكاً 
عميق�ة ب�دأت تترس�خ حول نج�اح عملية 
عاصف�ة الحزم ف�ي تحقيق أهدافه�ا التي 
بدأت م�ن أجلها، حي�ث ال ي�زال الحوثيون 
يملكون أسلحة ثقيلة ويواجهون المقاومة 

الشعبية بكل قوة في عدة محافظات.
وكان المتح�دث العسكري باسم عملية 
عاصفة الح�زم قال بعد نح�و 27 يوماً من 
بدئه�ا إن “العملي�ة حقق�ت أهدافه�ا التي 
بدأت من أجله�ا، حيث قامت بتدمير معظم 
وق�وات  للحوثيي�ن  التسليحي�ة  الق�درات 
الرئي�س المخل�وع، خاص�ة م�ن األسلحة 
االستراتيجي�ة، فضا ع�ن تمكنها من ردع 
الحوثيي�ن عن مهاجمة الح�دود السعودية 
اليمنية”.ويلف�ت المراقب�ون النظر إلى أنه 
رغم ما أعلنه العقيد أحمد عسيري، فا زال 
الحوثي�ون يسيط�رون عل�ى مساحات من 

عدة مدن كبرى، وتبدو المقاومة الش�عبية 
غير قادرة عل�ى هزيمتهم أو إجبارهم على 

التراجع.
ويؤكد السعودي�ون – بحسب ما يقوله 
محلل�ون قريب�ون من السلط�ة – أن هدف 
الح�رب ليس إنه�اء وج�ود الحوثيين بقدر 
ما هو إجبارهم على إلقاء الساح والعودة 
للح�وار الوطني دون استق�واء بالخارج أو 

بأي قوى عسكرية داخليا.
ويبين المراقبون أنه حتى هذا الهدف ال 
يبدو أنه سيتحقق عم�ا قريب، فالحوثيون 
لح�وار  جره�م  مح�اوالت  كل  يرفض�ون 
سياسي تحت مظلة دول الخليج والمبادرة 
الخليجية أو تحت مظل�ة مخرجات الحوار 
الوطن�ي اليمني، وهو ما قد يش�كل ضربة 

قوية لمرامي السعوديين.
ويوضح المراقبون أن المملكة باتت أمام 
ثاثة اختيارات في عملياتها العسكرية في 
اليمن، حي�ث يمكنها – بحسب المراقبين - 
أن توقف عملياتها العسكرية، مع استمرار 
دعمه�ا للقبائل وللمقاومة الش�عبية، وهو 
القرار الذي سيبدو مسيئاً للمملكة، خاصة 
مع حال�ة التجييش التي يق�وم بها اإلعام 

السعودي ضد الحوثيين في اليمن.
ويضيف المراقب�ون أن المملكة يمكنها 

الغ�ارات  عب�ر  المعرك�ة  ف�ي  االستم�رار 
الجوي�ة ودعم القبائل، وهو القرار الساري 
حت�ى اللحظ�ة، والذي يهدف إل�ى استمرار 

استنزاف الحوثيين.كما قد تقوم السعودية 
بتطوير العملي�ة العسكرية إلى حرب برية 
انتص�ارات عل�ى األرض،  وذل�ك لتحقي�ق 

وه�و القرار ال�ذي تبدو الري�اض متخوفة 
منه بش�كل كبير، خاصة في ظ�ل الطبيعة 
الجبلي�ة لليم�ن، وق�درة الحوثيي�ن عل�ى 

حروب العصاب�ات الجبلية الت�ي لم يتدرب 
عليها الجيش السعودي البري، مما قد يزيد 

من الضحايا بشكل كبير ومتضاعف.

  بغداد / المستقبل العراقي

72 يومًا من احلرب عىل اليمن: احلوثيون يتوسعون
أثارت تصريحات المتحدث باسم البيت األبيض في 

واشنطن بشأن عملية عاصفة الحزم، التي أشار فيها إلى أن 
الحوثيين ال زالوا يشنون عمليات عسكرية في اليمن، رغم 

العملية العسكرية السعودية ضدهم منذ أكثر من شهر، 
التساؤل حول حقيقة تحقيق تلك العملية أهدافها

وما هي المآالت المنتظرة لها

nJürgen Tode (يورغن تودنهوف�ر 
höfer( ناش�ط أكاديمي محاي�د. ألماني 
الجنسي�ة. م�ن موالي�د أوفنبي�رغ ع�ام 
ف�ي  الدول�ي  القان�ون  درس   .1940
جامعات )ميون�خ – باريس – بون(. نال 
درج�ة الدكتوراه ع�ام 1969 في القضاء 
الدول�ي. عمل في المحاك�م األلمانية منذ 
ع�ام 1972، وأصب�ح عضواً ف�ي الحزب 
أول  وك�ان  المسيح�ي،  الديمقراط�ي 
المطالبي�ن بتجري�م بوش االب�ن وإدانته 
بع�د تدميره الع�راق، وفي طليع�ة الذين 
طالبوا برف�ع الحصار الجائر عن العراق، 

وتحريره من قيود البند السابع. 
رف�ع تودنهوف�ر راي�ة الح�ق بوج�ه 
الباط�ل. تح�دى الدواع�ش ف�ي إح�دى 
أوكاره�م بمدين�ة )تلعف�ر(. حاججه�م 
بمب�ادئ الرحم�ة واإلنساني�ة التي جاء 

به�ا اإلس�ام، مس�دداً بش�جاعته أقوى 
صفعاته لتل�ك العصابات، التي استباحت 
دم�اء الن�اس، ومارست أبش�ع جرائمها 
بما تحمله من فكر تكفيري ظالم. يسعى 
واالغتص�اب  بالتفجي�ر  الرع�ب  لنش�ر 
العش�وائي.  والقت�ل  والنح�ر  والسح�ل 
ق�ال له�م: إن ال�ذي ترتكبون�ه ال عاقة 
له باإلس�ام، وإنه يلحق الض�رر بالعالم 
داعي�ا  نفس�ه،  وباإلس�ام  اإلسام�ي 
عناصره�م )األجان�ب( إل�ى التح�رر من 

داعش والعودة إلى بلدانهم.
جاء ذلك في خطاب وجهه تودنهوفر 
إل�ى زعيم الدواع�ش، قال له في�ه: )أنت 
وعصابت�ك لستم محاربين م�ن أجل الله 
ولستم جن�ود الله(، وأض�اف: )يبدو أنك 
تستخدم ه�ذا الغطاء ألغ�راض أخرى(. 
الت�ي  األسالي�ب  )أن  أيض�اً:  ل�ه  وق�ال 

تستخدمونه�ا في قتالكم غي�ر إسامية 
وغي�ر داعم�ة لإلس�ام، وتتقاط�ع م�ع 
تعالي�م الق�رآن، ب�ل إنه�ا تلح�ق الضرر 
بالعال�م اإلسامي، وباإلسام الذي تزعم 
أنك تح�ارب من أجله. ألن�ك تدير حروبك 
لتوسي�ع دولت�ك المزعوم�ة م�ن خ�ال 
المذابح مثلم�ا فعلت الجي�وش البربرية 
وجيوش جنكيز خان وبول بوت، وتسعى 
للتطهير الديني األكبر في التاريخ بالدعوة 
لقتل مئات المايين ممن تنعتهم بالكفرة 
والمرتدي�ن، وإنني أتس�اءل: أين هذا من 

اإلسام؟(.    
يق�ول تودنهوف�ر: أن�ه ق�رأ الق�رآن 
بتعم�ق، ولم يجد في�ه كلمة واحدة تدعو 
لنش�ر العن�ف والوحش�ية الت�ي يتبناها 
الدواعش، وأن الفك�رة األساسية للقرآن 
وصرخت�ه المدوي�ة ه�ي إلع�اء الحق، 

وإشاع�ة الع�دل والرحم�ة والمس�اواة. 
ثم يق�دم أدل�ة دامغة م�ن الق�رآن تؤكد 
أن أفعال ه�ؤالء ال عاقة له�ا باإلسام. 
منه�ا أن اإلس�ام يق�ول: )ال إك�راه في 
الدين(، موضحا أنهم يقتلون البش�ر من 
دون رحمة ألنهم شيع�ة أو من العلويين 
واأليزيديين، ف�ي حين أن سماحة خلفاء 
اإلسام هي أعظ�م صفاتهم. ومن األدلة 
التي سرده�ا تودنهوفر أن اإلسام ينهي 
عن االعتداء على الق�رى واآلخرين، وأنه 

حرم قتل المدنيين وتدمير بيوت الله.
وواص�ل تودنهوف�ر خطاب�ه لزعي�م 
داعش. بالق�ول: )أنك تقول إن بوش قتل 
م�ن البش�ر في ح�رب غير شرعي�ة أكثر 
مما قتل�ت أنت، وهذا صحي�ح حتى اآلن 
خاص�ة إذا أوقف�ت تمدد ميليش�ياتك في 
المنطق�ة. لق�د طالبت أكثر م�ن مرة أن 

يحاك�م المسؤول�ون ع�ن ح�رب العراق 
ف�ي المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة، ومن 
ضمنهم بوش ورئيس الوزراء البريطاني 
األسب�ق توني بلي�ر، ولكن�ك تختلف عن 
بوش ف�ي أمور ع�دة. منها: أن�ه لم يكن 
يتباه�ى بجرائم االغتص�اب والقتل، ولم 
يخط�ط لتطهي�ر دين�ي كما تفع�ل أنت، 
كما أنك أعدت الرق والعبودية التي كانت 
اإلنساني�ة أنهته�ا خال ق�رون ومعارك 
مضنية(.وق�ال في خطاب�ه: )ليس لديك 
الح�ق أن تدمر ص�ورة الدي�ن اإلسامي 
العظي�م بالقت�ل الش�اذ والعم�د، وإبادة 
الديانات األخ�رى. ليس هناك من تسعده 
أعمال�ك السيئة أكثر من أع�داء اإلسام، 
وهم كثر في العالم، أال يكفي اإلسام كل 

هؤالء األعداء ؟(
وخت�م تودنهوف�ر خطاب�ه المفتوح 

بعش�ر آيات مختارة من القرآن. قال: إنه 
يظ�ن أن البغدادي ال يعرفه�ا، ومن بينها 
َم الل�ُه إاِلّ  )وال َتْقُتُل�وا النَّْف�سَ الَِّت�ي َح�رَّ
اُكم ِبِه لََعلَُّكْم َتْعِقُلوَن(،  لُك�م َوصَّ بالَحّق َذٰ
وأش�ار إل�ى أن تل�ك اآلي�ات ه�ي الت�ي 
تستحق أن نعيش من أجلها، وليس أفكار 
البغدادي المعادية لإلنسانية. وأضاف بعد 
ذل�ك: )كنت أتمن�ى أن أرى دولة إسامية 
حقيقية تق�اوم وتحارب الظل�م والقهر 
ال�ذي يأتيه�ا م�ن الغ�رب، لكن�ي أصبت 
باإلحب�اط ألني في آخر األم�ر لم أجد إال 
دول�ة معادية لإلس�ام الحقيق�ي(. هذا 
ما قاله تودنهوف�ر بالحرف. فمتى يقول 
فقهاء البترول كلمته�م ؟، ومتى تتوقف 
األقط�ار الداعمة لداعش ع�ن تجهيز هذا 

التنظيم اإلجرامي بالذخيرة والعتاد ؟.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

تودهنوفر يف تلعفر

دول اخلليج تطلب »احلامية« من واشنطن يف حال تعرضت 
ملواجهة داخلية

  بغداد / المستقبل العراقي

ذکرت الصحيفة نيويورك تايمز أن 
الرئيس األميركي باراك أوباما يدرس 
خي�ارات ع�دة لعرضه�ا عل�ى ق�ادة 
دول الخلي�ج الذين سيلتق�ي بهم في 
منتصف الش�هر الجاري ف�ي منتجع 
كام�ب ديفي�د القريب م�ن واشنطن، 
بهدف طمأنة هذه الدول من أي اتفاق 
م�ع إي�ران بش�أن ملفها الن�ووي لن 

يكون على حسابها.
وذكرت تايمز أن اإلدارة األميركية 

لن تب�رم مع دول الخلي�ج “معاهدات 
دفاعي�ة” ألن م�ن شأن ه�ذا األمر أن 
ُيغض�ب إسرائيل، كما أن�ه يحتاج إلى 

موافقة من الكونغرس.
ورأت أن أوباما قد يلجأ إلى توقيع 
“اتفاقي�ة أمني�ة” م�ع دول الخلي�ج 
بعب�ارات فضفاض�ة ال تحت�اج إل�ى 
موافقة من الكونغرس كما أنها تلزم 
الواليات المتح�دة فقط  بحماية هذه 

الدول إذا تعرضت لهجوم خارجي.
اإلدارة  إن  الصحيف�ة  وقال�ت 
األميركي�ة ستحرص عل�ى أن ال تلزم 

بالتدخل  هذه “االتفاقي�ة”، واشنطن 
ف�ي حال تعرضت أنظم�ة هذه الدولة 
لمواجهة م�ع المعارضة الداخلية، أو 
اندلعت فيها انتفاض�ات وثورات كما 

حدث في الربيع العربي.
ق�ال  أوبام�ا  الرئي�س  أن  يذك�ر 
ف�ي مقابل�ة مص�ورة م�ع صحيف�ة 
نيوي�ورك تايم�ز الش�هر الماضي، إن 
الخطر األكبر ال�ذي يهدد دول الخليج 
لي�س إيران، إنم�ا االحتق�ان الداخلي 
فيه�ا، داعياً زعم�اء الخليج إلى تنفيذ 

إصاحات داخلية.

السعودية تقيم خميامت 
دعوية لـ »داعش«

  بغداد / المستقبل العراقي

استقطب�ت مجموعة متطرفة باستقطاب 
وتجني�د الش�باب خاصة صغار السن ونش�ر 
فك�ر “داع�ش”، والتركي�ز عل�ى التجمع�ات 
والملتقي�ات الدعوي�ة للتأثير عل�ى مرتاديها 
الش�باب. وكانت إحدى الحسابات عبر موقع 
التواصل االجتماعي “تويتر” قد كش�فت عن 
موضوع إلق�اء الجهات األمني�ة القبض على 
منسوبي وزوار المخيم الدعوي “بدل حياتك” 
والتأكيد على ذلك بعد نشرها أسماء سعوديين 

تراوحت أعمارهم ما بين ال�٢٠ و٥٠ عاما.

قطر »تستضيف« حوارًا بني طالبان ومسؤولني أفغان
  بغداد / المستقبل العراقي

الرسم�ي  المتح�دث  ذك�ر 
الحرك�ة  إن  طالب�ان  باس�م 
ثماني�ة  م�ن  وف�دا  سترس�ل 
أعضاء للمش�اركة في مؤتمر 
ف�ي الدوح�ة ينظم�ه مجلس 
باجواش وه�و منظمة تروج 
الصراع�ات.  لح�ل  للح�وار 
لكن�ه نف�ى اي تح�رك باتجاه 

المفاوضات.
لك�ن زعيما اخ�ر بطالبان 
األعلى  المجلس  ونائب رئيس 
للسام بافغانستان أشارا إلى 
انه ق�د تقرر عق�د اجتماعات 
مباشرة على هامش المؤتمر.

وستكون هذه االجتماعات 
اول دالل�ة من�ذ اسابي�ع على 
عملي�ة سلمي�ة مأمولة ولكن 
لم يتض�ح ما اذا كانت ستقود 
إل�ى محادث�ات رسمي�ة بي�ن 
االفغانية  والحكوم�ة  طالبان 
الوالي�ات  م�ن  المدعوم�ة 

المتحدة.
مب�ادرات  ع�دة  وفش�لت 
سرية خال الحرب المستمرة 
منذ 13 عاما وبدأت طالبان في 
االونة االخي�رة هجوما جديدا 
أع�اد مقاتليه�ا إلى مش�ارف 

عاصمة اقليمية شمالية.
االنب�اء  وكال�ة  ونقل�ت 
الخارجية  القطرية عن وزارة 

قوله�ا إن “قط�ر تستضي�ف 
وعل�ى مدى يوم�ي 2n3 مايو 
ح�وارا وطنيا يجم�ع ممثلين 
ع�ن حرك�ة طالب�ان وبع�ض 
الفاعلة  الشخصيات االفغانية 

على الساحة االفغانية.”
وأضاف�ت “س�وف يك�ون 
الح�وار م�ن خ�ال نقاش�ات 
المصالح�ة  مفتوح�ة بش�أن 
األطراف  بين كاف�ة  االفغانية 

في افغانستان.”
ويأتي االعان على ما يبدو 
سابق�ة  لتصريح�ات  تك�رارا 
لمس�ؤول افغاني قال فيها ان 
الح�وار سيك�ون على هامش 

المؤتمر.

ووتش: السعودية استخدمت ذخائر عنقودية يف اليمن
  بغداد / المستقبل العراقي

رایت�س  هیوم�ن  منظم�ة  اعلن�ت 
ووت�ش، أمس األح�د، أن االئتاف الذي 
ذخائ�ر  استخ�دم  السعودی�ة  تق�وده 
عنقودی�ة محظورة من صن�ع أمریکي 

في غاراته الجویة على الیمن.
ع�ن  المدافع�ة  المنظم�ة  واف�ادت 
حق�وق االنس�ان ف�ي بیان ع�ن وجود 
صور ومقاطع فیدیو وغیرها من االدلة 
الت�ی تؤکد استخ�دام ذخائ�ر عنقودیة 
في الغ�ارات الجویة الت�ي شنتها قوات 
التحالف خ�ال االسابی�ع االخیرة على 

محافظ�ة صعدة في شم�ال الیمن على 
الحدود م�ع السعودیة.واکدت المنظمة 
الت�ي تتخذ مقرا لها ف�ي نیویورک انها 
تثبت�ت من خ�ال تحلیل ص�ور لألقمار 
الصناعی�ة ان هذه الذخائ�ر استخدمت 
ف�ي هضبة مزروعة عل�ى مسافة 600 
مت�ر من عش�رات المبان�ي الواقعة في 
مجموع�ة م�ن ارب�ع ال�ى س�ت قرى.

واش�ارت ال�ى ان ه�ذه االسلح�ة الت�ي 
تنفج�ر الحقا بع�د سقوطها “تش�کل 
خطراً طویل األمد على حیاة المدنیین”، 
مذکرة بانها محظورة بموجب اتفاقیة 
وقعه�ا 116 بلدا ع�ام 2008 ب�دون ان 

المتح�دة  الوالی�ات  م�ن  ای  تعتمده�ا 
والسعودیة والیمن. وش�دد مدیر قسم 
االسلح�ة ف�ي هیوم�ن رایت�س ووتش 
ستی�ف غ�وس عل�ى ان ه�ذه االسلحة 
الظ�روف”.  جمی�ع  ف�ي  “محظ�ورة 
وتعرضت السعودیة النتقادات متزایدة 
تناول�ت حمل�ة الغ�ارات الجوی�ة التي 
تقودها منذ 26 اذار في الیمن على رأس 
تحال�ف من تس�ع دول عربی�ة .غیر ان 
عدد الضحایا المدنیین للنزاع في الیمن 
تزای�د بش�کل متواص�ل ف�ي االسابیع 
االخیرة ووصفت االمم المتحدة الوضع 

االنساني في البلد بانه کارثي.

الزرادشتية يطالبون باعادة افتتاح معابدهم يف اإلقليم
  بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في 
إقليم كردستان العراق، أمس االحد، إنها تلقت 
طلباً من اتباع الديانة الزرادشتية للسماح لهم 
بممارسة طقوسهم الدينية ومساعدتهم في 
بناء معابده�م بعد تزايد أعدادهم في اإلقليم، 
وأك�دت أن ذلك يؤشر ع�ودة الكرد المسلمين 
إل�ى ديانته�م القديم�ة، فيما أش�ارت إلى أن 
هجرة الك�رد لاسام تتعلق ب�”االضطرابات 
الفكري�ة وااليديولوجية االسامية والتطرف 
وليست “مؤامرة تقف وراءها أياد خارجية”.

وقال المتحدث باس�م وزارة االوقاف مروان 

النقش�نبدي على صفحته في موقع التواصل 
االجتماع�ي )الفيسب�وك(، إن “اتب�اع الديانة 
الزرادشتي�ة ظهروا من جدي�د في كردستان 
وقدم�وا طلباً رسمي�ا ليكون له�م ممثل في 
ال�وزارة وان يتم افتت�اح معابدهم الخاصة”.

وأض�اف النقش�بندي ان “االشه�ر االخي�رة 
شهدت عودة هؤالء في االوساط الجماهيرية 
والثقافي�ة الكردستاني�ة بش�كل محسوس، 
وهو م�ا يؤشر إل�ى هجرة الك�رد المسلمين 
لديانتهم والتوجه إلى دينهم القديم”، مشيراً 
إل�ى أن “أحد ق�ادة الزرادشتي�ة الروحانيين 
أبلغن�ي ب�أن عدده�م ف�ي كردست�ان العراق 
يتج�اوز 100 أل�ف شخ�ص وأنهم ف�ي تزايد 

مستمر”.وأكد النقش�بندي إن�ه “ال ينظر الى 
ظهور الزرداشتيين وقبلهم البهائيون بمنظار 
المؤام�رة وان تك�ون وراءه اي�اد خارجي�ة 
اميركي�ة واسرائيلي�ة او الماسونية العالمية 
او االدع�اءات االخ�رى الت�ي يح�اول البعض 
م�ن خاله�ا ان يتهرب م�ن وقائ�ع االحداث 
الجارية اآلن”.وتابع النقشبندي إن “االمر له 
عاقة باالضطرابات الفكرية وااليديولوجية 
االسامية المختلفة والمتطرفة والمستوردة 
ف�ي  المسالمي�ن  المسلمي�ن  تواج�ه  الت�ي 
كردست�ان والتي تسببت ف�ي اصابة االغلبية 
االسامية في كردستان بالتعصب والفوضى 

السياسية واالجتماعية واصابتها باليأس”.

كاظم فنجان احلاممي
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وزارة املالية 
ديوان التامني 

رقم االجازة 2015/34
تاريخها/ 2015/4/26

اجازة ممارسة اعمال التامني

استن�ادا اىل احكام املادة )17( من قانون تنظي�م اعمال التامني واعادة 

التام�ني لسن�ة 2005 وتعليم�ات منح اج�ازة ممارسة اعم�ال التامني 

واعادة التامني رقم )8(  لسنة 2007 ولحصول املوافقة عىل طلب:

رشكة الرشق للتامني 

تقرر منحه�ا اجازة ممارسة اعمال التامين�ات العامة ولفروع التامني 

املنصوص عليها  يف تعليمات فروع انواع التامني رقم )9( لسنة 2007.

وتنرش ه�ذه االجازة  يف  صحيفتني يوميتني واسعتي االنتش�ار وملرتني 

متتاليتني وفق املادة اعاله وتكون نافذة من تاريخ نرشها .
رئيس ديوان التامني وكاله 
بغداد  يف 6/ رجب /1436ه�
املوافق 26/نيسان/ 2015 م

تعل�ن وزارة التخطي�ط عن تمديد مناقصة نقل موظفي الوزارة واملدرج�ة ضمن املوازنة الجارية لعام 
/2015 ضمن التبويب)0005060201( القسم )2( وبكلفة تخمينية   )268,150,000 دينار( مائتان 
وثماني�ة وست�ون ملي�ون ومائة وخمسون ال�ف دينار عراقي مل�دة خمسة أشهر وحس�ب التعليمات 
وال�رشوط الفنية املطلوبة واملرفق�ة ملستند املناقصة )تعليمات إىل مقدم�ي العطاءات( فعىل الراغبني 
باالش�راك م�ن الرشكات العام�ة والخاصة واملكاتب املختص�ة ت��قديم عطاءات��ه�م عىل املن�اقصة 
والت�ي يتم الحصول عىل مستنداتها من مق�ر )وزارة التخطيط / قسم العقود( الكائن يف بغداد-كرادة 
مري�م- قرب جرس الجمهورية )البناية A( وذلك لقاء مبلغ قدره )50,000دينار( خمسون إلف  دينار 
عراقي غري قابل للرد، عىل أن يتم وضع املستندات )العطاء( داخل ظرف مغلق ومختوم وموقع ومدرج 
في�ه اسم املناقصة وموعد غلقها وسيتم استبعاد إي عطاء غري مستويف ألي رشط من الرشوط املبينة 
تفاصيلها يف أدناه، علما أن الوزارة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وأن آخر موعد لتقديم العطاءات 
ه�و ي��وم الثالث�اء  املوافق 2015/5/12 الساعة الثانية عرش ظهراً بتوقيت بغداد ويتحمل من ترسو 

عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن.
الرشوط والوثائق املطلوبة

1- وصل رشاء مستندات املناقصة .
2- الوثائق التأسيسية للرشكة مصدقة من مسجل الرشكات أو إجازة املكتب.

3- كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصة
4- تقديم التأمينات األولية والبالغة 1% من قيمة العطاء وبمبلغ )2,681,500 دينار( مليونان وستمائة 
وواحد وثمانون إلف وخمسمائة دينار عراقي ، عىل أن تقدم بصك مصدق أو خطاب ضمان او سفتجة 

صادرة من مرصف عراقي مجاز وباسم الرشكة أو صاحب املكتب ملصلحة وزارة التخطيط.
5- تقدي�م األعم�ال املماثل�ة مؤيداً م�ن جهات التعاق�د املعنية وال تقب�ل الكتب الص�ادرة من القطاع 

الخاص.
6- االلتزام بالتعليمات املرفقة ضمن مستندات املناقصة.

7- يكون موعد انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات الراغبني باملشاركة هو تمام الساعة 
العارشة من صباح يوم الثالثاء املوافق 5 / 5 /2015 يف مقر الوزارة.

8- م��وع�د غ��ل�ق املناقص�ة هو لغاية الساعة 12 ظهراً من يوم الثالث�اء املوافق        5/12 / 2015 
ويمكن للرشكات املشاركة حضور جلسة فتح العطاءات العلنية لفتح العطاءات، وألية استفسارات أو 

contracts.dep@mop.gov.iq  .معلومات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكروني لقسم العقود

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية  البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
لجنة البيع وااليجار

العدد /ب/ 43
اعالن كرس قرارالتاريخ 2015/4/30

بن�اءا عىل م�ا جاء بكت�اب مديرية بلدي�ة الهندية املرق�م 3505 يف 
2015/4/2 واملتضمن كرس قرار عىل القطعة املرقمة )187/1( م 
19 عب�د عونيات واستنادا  لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم 
)21( لسن�ة 2013 امل�ادة تاسعا )1( تعلن مديري�ة بلديات كربالء 
املقدس�ة / لجنة البيع وااليجار عن ايج�ار العقار اعاله والعائد اىل 
مديري�ة بلدي�ة الهندية باملزاي�دة العلنية فع�ىل الراغبني باالشراك 
الحض�ور يف دي�وان البلدية اع�اله يف الساعة الع�ارشة صباحا بعد  
مرور )7( سبعة ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم 
وص�ل التامينات القانونية البالغ�ة 30% من القيمة التي رست عىل 
املؤج�ر االخري ونسخة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزاي�دة اجور النرش واالع�الن واملصاريف االخ�رى علما بان 
مبل�غ الضم االخري مضاف اليه )15%( يك�ون )1443250( مليون 
واربعمائة وثالثة واربعون الف ومائتان وخمسون دينار وملدة ثالث 

سنوات .

وزارة التخطيط 
قسم العقود

وزارة التخطيط

متديد إعالن مناقصة نقل موظفي الوزارة رقم )2( لسنة 2015

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)جاس�م محم�د فجر( الذي يطل�ب تسجيل 
لقبه وجعله )البيضاني( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
سبع�ة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 
قان�ون االحوال املدنية رق�م 65 لسنة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري 
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)ع�ي محمد فجر( الذي يطلب تسجيل لقبه 
وجعل�ه )البيضان�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
سبع�ة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 
قان�ون االحوال املدنية رق�م 65 لسنة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري 
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)حي�در حس�ني عي( ال�ذي يطل�ب تسجيل 
لقبه وجعله )العام�ري( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
سبع�ة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 
قان�ون االحوال املدنية رق�م 65 لسنة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري 
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)ص�دام حسني ع�ي( الذي يطل�ب تسجيل 
لقبه وجعله )العام�ري( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
سبع�ة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 
قان�ون االحوال املدنية رق�م 65 لسنة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري 
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)حي�در حسن ع�ي( ال�ذي يطل�ب تسجيل 
لقب�ه وجعله )القييس( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
سبع�ة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 
قان�ون االحوال املدنية رق�م 65 لسنة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري 
مدير شؤون احوال واسط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2014/2163

التاريخ/ 2015/4/30
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكوت العقار تسلسل حص�ة املدين يف العقار 
املرق�م 2210  مقاطعة 32 الهورة  الواقع يف الكوت  العائد  للمدين 
)ع�ي عبد الحسني مهدي ( املحجوز لقاء طلب الدائن ) محمد عبد 
الحسني مهدي(  البال�غ  614000000  مليون دينار  فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوم�ا    تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش مستصحبا مع�ه التامينات القانونية عرشة من 
املائ�ة من القيم�ة املقدرة وشه�ادة الجنسية العراقي�ة  وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل
عي طالب عزيز الجليي

املواصفات:
1 � موقعه ورقمه  كوت الحيدرية الشارع العام   

2 � جنس�ه ونوع�ه : ارض الدار مع بنائها تحت�وي عىل غرفة نوم 
وهول واستقبال ومطبخ وهول داخي وصحيات   

3 � حدوده واوصافه:    
4 � مشتمالته: 

5 � مساحته:   600 م2   
6 � درجة العمران: 

7 : الشاغل :   ورثة هناء جاسم اسماعيل  
8 � القيم�ة املقدرة:   640000000  ستمائة واربعون مليون دينار 

وان حصة املدين 26,666,666 مليون دينار.

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)عقي�ل حسن ع�ي( ال�ذي يطل�ب تسجيل 
لقب�ه وجعله )القييس( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
سبع�ة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 
قان�ون االحوال املدنية رق�م 65 لسنة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري 
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)ص�دام حس�ن عي( ال�ذي يطل�ب تسجيل 
لقب�ه وجعله )القييس( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
سبع�ة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 
قان�ون االحوال املدنية رق�م 65 لسنة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري 
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)احم�د حسن ع�ي( ال�ذي يطل�ب تسجيل 
لقب�ه وجعله )القييس( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
سبع�ة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 
قان�ون االحوال املدنية رق�م 65 لسنة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري 
مدير شؤون احوال واسط

اعالن تبديل اسم 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )حاشوش 
بدن حسني( ال�ذي يطلب في�ه تبديل االسم 
لدي�ه  فم�ن  )ع�ي(  اىل   ) )حاش�وش  م�ن 
اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها ع�رشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االحوال املدنية رق�م 65 لسنة 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من السي�د  )جندي 
كاظ�م رجب( الذي يطلب في�ه تبديل اللقب    
م�ن ) الحلف�ي( اىل )الخرسان( فم�ن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها ع�رشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االحوال املدنية رق�م 65 لسنة 

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

اعالن اضافة لقب
بن�اء عىل الطل�ب املقدم م�ن السيد  )حاش�وش بدن 
حسني( الذي يطل�ب فيه اضافة اللق�ب من )الفراغ( 
اىل )املجدي( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها عرشة اي�ام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق احك�ام امل�ادة 21 من 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن السي�د  )جي�اد كاظم 
خليف�ة( ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل االسم املج�رد  من 
)جياد( اىل )جهاد( فمن لدي�ه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم م�ن السيد  )ص�دام يعقوب 
عب�اس( ال�ذي يطلب فيه تبديل االس�م    من )صدام( 
اىل )محسن( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها عرشة اي�ام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق احك�ام امل�ادة 21 من 

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

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من السيد  )صادق 
عبود نهار( الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب    
من )املنتفك�ي( اىل )السعيدي( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 
21 م�ن القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

فقدان
فق�دت  مني  ترصيح�ة االصدار 
م�ن كم�رك الجنوبي�ة املرقم�ة 
 2013/9/16 943/ص/2013 
يف   28457 املرق�م  والكت�اب 
االولي�ات  وكاف�ة   2013/9/18
العائ�دة اىل رشكة )ب�رو جينا(، 
عىل من يعث�ر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان

فقدت  مني هوية نقابة 

العراق�ي  املهندس�ني 

داود  )سلم�ان  باس�م 

عي�ى( عىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
الهوي�ة   من�ي   فق�دت 
نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة 
العرقي�ني   املهندس�ني 
املرك�ز العام باسم )ستار 
جاب�ر صح�و ( ع�ىل من 
يعث�ر عليه�ا تسليمها اىل 

جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد: 372 / ش / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه / صفاء كاظم زامل

اقام�ت املدعية هديل وليد عب�د الرحمن الدعوى املرقم�ة اعاله امام هذه 
املحكم�ة تطلب فيها التفريق للهجر ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بالنرشيف صحيفتني يوميتني محليتني 
امام هذه املحكمة يف جلسة املرافعة املوافق 2015/5/10 الساعه التاسعه 

صباحا ويف حالة عدم حضورك تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
ابراهيم احمد سالم

�������������������������������������������������������
اعالن

ق�دم املدع�ي عمر داود سليم�ان  طلبا يروم فيه تبدي�ل اسمه من عمر  اىل 
فاض�ل فمن لديه اعراض ع�ىل الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدع�وى وفق احكام املادة 21 

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة بداءة الحمزة 

بصفتها التنفيذية 
العدد 484/ب/ت/2013

اعالن 
استنادا لقرار الحكم الصادر من محكمة بداءة الحمزة بالعدد 484/ب/2013 بتاريخ واملتضمن 
ازال�ة شيوع العقار املرق�م 96/1049 والواقع يف قضاء الحمزة والعائد اىل الرشكاء طالب التنفيذ 
)ع�ي حمزة محمد( ورشكائه كل من )فيصل عبد الحمزة جياد واوالده القارصين حسب الوالية 
الجربية عليهم ( تقرر اعالن بيع العقار املرقم 96/1049 الحمزة الصوب الكبري والواقع يف قضاء 
الحم�زة / الط�رف الرشقي وهو عبارة عن دار سكن تبلغ مساحت�ه )120 م2 ( باملزايدة العلنية 
ملج�ة ثالث�ون يوما من اليوم التايل للن�رش يف الساعة الثانية عرشا ظه�را يف ساحة محكمة بداءة 
الحم�زة فع�ىل الراغبني للرشاء مراجعة محكم�ة بداءة الحمزة يف تمام الساع�ة العارشة صباحا 
مستصحب�ني معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة )10%( من القيم�ة املقدرة للعق�ار والبالغة 
)60000000( فق�ط ست�ون مليون دينار ان لم يكون�وا من الرشكاء وعند انته�اء املدة املذكورة 
ستج�ري االحالة القطعية وف�ق االصول مع العلم ان الدفع يكون نق�دا او بصك مصدق لحساب 
محكمة بداءة الحمزة وان الداللية عىل املشري وان صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم 

الذي يليه موعدا للمزايدة 
القايض 
مواصفات العقار 
العق�ار عبارة ع�ن دار سكن مبنى من الطابوق ومسقف بالش�يلمان يتكون من ثالثة غرف نوم 
ومطب�خ واستقبال وهول وحم�ام ومرافق صحية وغرفة فوق السطح وتب�دو الدار بحالة جيدة 
مبل�ط بالك�ايش ومزود باملاء والكهرباء ويطل عىل شارع فرع�ي عرصة 10 م قريب من االسواق 

واملحالت التجارية وقريب من الدوائر الخدمية
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البيئة تطالب بتفعيل قوانني محاية األرايض الزراعية وإيقاف جتريفها
    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة البلدي�ات، أن فرقه�ا الفني�ة سُتنج�ز تأهي�ل 
شبك�ات المياه الصالحة للش�رب وشبكات الصرف الصحي في 
صالح الدين نهاية األسبوع المقبل، الفتة إلى أن بعض العبوات 
الناسفة والدور المفخخة اخرت تقديم الخدمات إلى المواطنين 

في المحافظة.
وق�ال الناط�ق الرسمي باس�م ال�وزارة جاسم محم�د ، إن 
“الفرق الفني�ة التابعة لوزارة البلديات ستكمل تقديم الخدمات 
من إيصال المياه الصالحة للشرب وفتح تصريف المياه الثقيلة 
ال�ى محافظة ص�الح الدين نهاي�ة االسبوع المقب�ل”، مبيناً أن 
“من ضمن الخدمات التي تعمل الوزارة على انجازها هي البنى 

التحتية لمحافظة صالح الدين”.
واش�ار الى أن “جميع المديري�ات التابعة للوزارة في عموم 
محافظة ص�الح الدين وخصوصا في المناط�ق المحررة عادة 
ال�ى الدوام الرسمي لتقدي�م الخدمات للمواط�ن”، الفتاً الى أن 
“ال�وزارة ال تستطي�ع دخ�ول أي منطق�ة م�ن دون حماية من 

الحشد الشعبي والقوات األمنية”.
واض�اف محم�د أن “بعض العبوات الناسف�ة المزروعة في 
الطرق وال�دور المفخخة اخرت تقديم الخدمات إلى المواطنين 
ف�ي المحافظة”، مبيناً أن “صالح الدين تحتاج إلى مبالغ مالية 
كبيرة إلعادة اعمارها جراء العلميات اإلرهابية التي شهدتها”.

    بغداد/المستقبل العراقي

بحث وزيرا الصناعة والمعادن نصير العيساوي ووزير التربية  
محمد اقبال مراحل تنفي�ذ عقود بناء المدارس التي سبق وان تم 
احالتها الى عدد من شركات وزارة الصناعةوالمعادن والمعوقات 
التي ساهم�ت في اعاقة انجازه�ا في اوقاتها المح�ددة وكيفية 
تجاوزها .وقال بيان لوزارة الصناعة والمعادن, انه” جرى خالل 
اللق�اء الذي حضره السادة وزراء التخطي�ط واألعمار واإلسكان 
وع�دد من الم�دراء العامين االتفاق على تش�كيل لجنة مش�تركة 
برئاس�ة وزارة التخطي�ط و عضوي�ة كل م�ن وزارات الصناع�ة 
والتربي�ة واالعم�ار واالسك�ان لدراسة ه�ذا الموضوع  بش�كل 
مستفيض وتحديد اليات التنفيذ بعد تش�خيص جميع المش�اكل 
المصاحب�ة له وايجاد الحل�ول المناسبة حيث سيتم وضع جدول 
زمن�ي لتجاوزه�ا خ�الل المرحلة المقبل�ة بالمتابع�ة المستمرة 
والتنسي�ق المبار بين ال�وزارات المعني�ة بالموضوع”.وجاء هذا 
اللق�اء ضمن سلسل�ة من اللق�اءات التي يجريها وزي�ر الصناعة 
والمع�ادن م�ع وزارات الدولة المختلفة لتفعي�ل التعاون والعمل 
المش�ترك النجاح الخطط  الهادفة الت�ي  تبنتها الوزارة للنهوض 

بواقع عمل الوزارة بشكل خاص والصناعة العراقية عموما .

البلديات تعلن تأهيل شبكات املياه 
والرصف الصحي يف صالح الدين

وزيرا الصناعة والرتبية يناقشان 
معوقات تنفيذ عقود بناء املدارس

   بغداد/المستقبل العراقي

طالبت وزارة البيئة، امس األحد، 
الجهات المختصة بضرورة التنسيق 
م�ع الحكوم�ات المحلي�ة وتفعي�ل 
البيئي�ة  والتش�ريعات  القواني�ن 
الخاص�ة بحماية األراض�ي الزراعية 
والبساتين وإيقاف تجريفها، محذرة 
من أنها ظاهرة “خطرة” على الحياة 
البرية في العراق. وقال مدير التوعية 
واإلع�الم البيئي أمي�ر علي الحسون 
ف�ي بيان صحف�ي، إن “وزارة البيئة 
تح�ذر م�ن استم�رار التج�اوز على 
والبساتي�ن”،  الزراعي�ة  األراض�ي 
محذرة من أن “ه�ذه الظاهرة خطر 
على الحي�اة البرية والتنوع اإلحيائي 

في العراق”. 
وأض�اف الحس�ون، أن “ال�وزارة 
ال�وزارات  م�ع  بالتع�اون  تعم�ل 
المختص�ة من�ذ سنوات عل�ى إيقاف 
ظاه�رة التصح�ر التي يعان�ي منها 
الق�رن  تسعيني�ات  من�ذ  الع�راق 
الماض�ي”، مبينا أن ال�وزارة تسعى 
الى تحسي�ن الواقع البيئ�ي للغابات 
والبساتي�ن م�ن خ�الل التنسيق مع 
الحكوم�ات المحلية ودوائ�ر البلدية 
وأمانة بغ�داد من خالل إيجاد مواقع 
سكنية أو خدمية والمباشرة بإيقاف 
التجاوزات على األراضي الزراعية”. 

وبين، أن “وزارة البيئة دعت وزارة 
ال�ى تخصيص  اإلسك�ان والتعمي�ر 
تعوي�ض  لغ�رض  سكني�ة  مناط�ق 
المتجاوزين وأصحاب الدخل المحدود 
وإزالة العشوائيات التي أثرت بشكل 
سلب�ي عل�ى جمالية الم�دن وتفعيل 
وف�رض  والتش�ريعات  القواني�ن 
الغرام�ات المالي�ة والعقابي�ة لردع 

المتجاوزين”، مش�يرا الى “ضرورة 
توعية المواطنين بأهمية المحافظة 
الخضراء”.وأك�د  المساح�ات  عل�ى 
الحسون على “أهمية إعداد إحصائية 
وخارطة بيان�ات لكل قضاء وناحية 

المحافظ�ات ع�ن المناط�ق التي تم 
تجري�ف البساتي�ن فيه�ا والزح�ف 
العمراني إلعطاء صورة واضحة عن 

هذه الظاهرة وتسهيل معالجتها”.
يشار الى أن مجلس الوزراء كان 

قد ش�كل لجنة لمنع التج�اوز على 
الغطاء النبات�ي في كل المحافظات 
مديري�ات  عضويته�ا  ف�ي  تض�م 
البلديات بهدف الحفاظ على الغطاء 
النبات�ي و زيادة المناطق الخضراء، 

خاص�ة بع�د التحذي�رات المتكررة 
البيئ�ة ع�ن  وزارة  أطلقته�ا  الت�ي 
مخاط�ر تجري�ف بساتي�ن النخي�ل 
والغابات و تعريض التنوع اإلحيائي 

في العراق.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت ناحية الشعلة التابعة لمحافظ بغداد, عن اصدار 
شه�ادات الجنسي�ة ل ٧٧٥ طال�ب وطالب، مش�يرا الى ان 
اللج�ان المش�كلة بي�ن الناحي�ة ووزارة الداخلي�ة انجزت 
أعماله�ا في غض�ون ٨ ايام .وق�ال مدير الناحي�ة فرحان 
سي�د عگيلي خ�الل توزيعه شه�ادة الجنسية بي�ن الطلبة, 
ان اإلنج�از ال�ذي تحق�ق يات�ي في خدم�ة اهالي الش�علة 
والمناط�ق التابع�ة لها والتخفي�ف عنهم عن�اء المراجعة 
وض�رورة تركيز الطلب�ة على االمتحان�ات وتحقيق نتائج 
مميزة.وأضاف ان “المدارس التي شملت باإلصدار )للبنات 
والبني�ن ( ف�ي مواق�ع مختلفة م�ن الناحي�ة، اذ تضمنت 
اعدادي�ات الش�يماء والرباب والع�راق والن�ور والرياحين 
وثانوي�ات الفوز واالخالص والنص�ر اضافة الى متوسطة 
سيف الله للبنات”. ورحب مدير الناحية  باستجابة محافظ 
بغ�داد علي التميمي لمقت�رح تكرار تجرب�ة العام الماضي 
بإص�دار ١٠٠٠ شهادة جنسية للطلب�ة ، اذ اخذ على عاتقه 
مفاتح�ة وزارة الداخلي�ة التي خصص�ت فريقا من ضباط 
شه�ادة الجنسية الذين عملوا م�ع موظفي الناحية كلجنة 

واحدة لتسهيل اإلجراءات وشمول اكبر عدد ممكن . 
وبين مدير الناحية الى ان اللجنة التي بدأت في استقبال 
المعام�الت منذ ١٣ نيس�ان كانت تحض�ى بمتابعة يومية 
وإش�راف م�ن قبلن�ا وتنسي�ق متواص�ل، فضال ع�ن عمل 
ميداني وفي مواقع المدارس ، وحققت انجاز في غضون ٨ 
ايام بإص�دار ٧٧٥ شهادة جنسية، مؤكدا ان نجاح التجربة 
وتع�اون ادارات المدارس واستجابتهم بالش�كل الذي يلبي 
الطم�وح سيؤدي ال�ى االستمرار في اإلص�دار خالل العام 

المقبل .

    واسط/المستقبل العراقي

 أعلنت ادارة محافظة واسط, تحقيق االكتفاء الذاتي 
من محصول�ي الحنطة والش�عير للعام الحال�ي, مبينة 
انها اوعزت باحالة عدد من المش�اريع إلنش�اء مخازن 
خاصة باستالم المحاصيل الزراعية بغية توسيع القدرة 
االستيعابي�ة لمخ�ازن الحبوب، فيما اك�دت ان مجموع 
الكمي�ات المسوق�ة م�ن المحصولين بلغ�ت أكثر 100 
الف طن.وق�ال محافظ واس�ط مالك خلف ال�وداي، إن 
“المحافظة حققت هذا العام االكتفاء الذاتي لمحصولي 
الحنط�ة والش�عير, وانه�ا اوع�زت الى احال�ة عدد من 
المش�اريع إلنش�اء مخازن خاص�ة بتسل�م المحاصيل 
الزراعي�ة في عدد م�ن أقضية ونواح�ي المحافظة من 
اج�ل توسيع الق�درة االستيعابية لمخ�ازن الحبوب في 
المحافظة”.واضاف أن “مخ�ازن الحبوب التي تمتلكها 
المحافظ�ة غير قادرة عل�ى استيعاب الكمي�ات الهائلة 
لهذا الموسم”، متوقعا أن “تحتل المحافظة في الموسم 
الحالي المركز االول لعميات تسويق الحبوب”.واوضح 
ال�وادي أن “الخط�ط الت�ي اعدتها المحافظ�ة ومديرية 
الزراع�ة اسهم�ت بإنع�اش القط�اع الزراع�ي بصورة 
أن “الكمي�ات المسوق�ة لمحصول�ي  عام�ة”، مؤك�داً 

الحنطة والشعير بلغت اكثر من 100 الف طن”.

حمافظة بغداد تصدر ٧٧٥ شهادة 
جنسية لطالب وطالبات مدينة الشعلة

ذي قار تكشف عن كارثة بيئية
هتدد املحافظات اجلنوبية

    بغداد/المستقبل العراقي

 اعلن�ت هيئ�ة استثم�ار بغ�داد، أن مجم�ع 
التاجي�ات السكني سينجز نهاي�ة العام الحالي، 
الفت�ة ال�ى ان الهيئ�ة تعم�ل على حل مش�اكل 

المستثمرين عبر لجان مصغرة.

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي، إن “مجمع 
التاجيات السكني بل�غ مرحلة انجاز جيدة، وان 
طريقة البن�اء المعتمدة تتميز بنظام كونكريتي 
ذي ع�وازل حراري�ة بنسب�ة عزل تص�ل الى 70 

بالمئة وبأسلوب حديث ومتطور”.
واض�اف ان “شركة سيكش�ن تق�وم بتنفيذ 

المش�روع ال�ذي يع�د مجم�ع سكن�ي متكامل 
الخدم�ات يضم 1168 وح�دة سكنية، بواقع 73 
بناية تحتوي كل منها اربعة طوابق ولكل طابق 
اربعة شق�ق”. واكد الزاملي ان “المش�روع من 
المتوقع ان ينتهي العم�ل به نهاية العام الحالي 
ليتم تسليم الش�قق الى الجه�ات المستفيدة من 

ابن�اء العاصمة بغداد”، مش�يراً ال�ى أن “الهيئة 
وبالتع�اون م�ع محافظ�ة بغ�داد تق�وم بح�ل 
المشاكل واالزمات للمستثمرين من خالل لجان 
مصغ�رة قريبه على مبدأ الناف�ذة الواحدة حيث 
انه�ا تضم موظفي�ن م�ن الكم�ارك والضرائب 

وامانة بغداد والمحافظة وهيئة االستثمار”.

استثامر بغداد تعلن انجاز جممع التاجيات السكني هناية العام احلايل

خبري مايل حيذر من وضع العراق يف القائمة السوداء بسبب غسيل االموال

     بغداد/المستقبل العراقي

أن  الكهرب�اء،  وزارة  أك�دت 
هناك لجنة تابع�ة للوزارة تقوم 
حالي�اً بإع�ادة تثبي�ت تسعي�رة 
جدي�دة للكهرباء، فيم�ا أشارت 
ال�ى أن تجهي�ز الطاق�ة في هذا 
م�ن  أفض�ل  سيك�ون  الصي�ف 

الصيف السابق.
وق�ال مدي�ر إع�الم ال�وزارة 
أن  “بع�د  الم�درس،  مصع�ب 
صوت البرلم�ان بالتريث وإعادة 
أعيدت  الكهرباء  دراسة تسعيرة 
التسعي�رة ال�ى مجل�س الوزراء 
وم�ن ث�م ال�ى وزارة الكهرب�اء 
فني�ة  لجن�ة  شكل�ت  وحالي�ا 
تثبيت  بإع�ادة  متخصصة تقوم 

للكهرب�اء”،  جدي�دة  تسعي�رة 
مبيناً أن “الدعم ألصحاب الدخل 
المحدود كان يصل الى 82بالمئة 
ال�90بالمئة”. سيتجاوز  وحاليا 

وأضاف المدرس، أن “هذا الوقت 
من الع�ام ال يع�د قياس�اً لقدرة 
الوطني�ة،  الكهرب�اء  منظوم�ة 
ألننا نستغل ه�ذا الوقت إلدخال 
للصيان�ة  التوليدي�ة  الوح�دات 
باإلضاف�ة الى رف�ع االختناقات 
ع�ن خطوط نق�ل الطاق�ة، لكن 
رافق ذلك انخفاض لضغط الغاز 
وشح الوقود المجهزة من وزارة 
النف�ط أدى ال�ى خ�روج بحدود 
2000 ميك�ا واط م�ن الخدم�ة 
وكذلك استه�داف خط ميرسات 
“ع�دداً  أن  ال�ى  ديالى”.وأش�ار 

م�ن الخط�وط التي تنق�ل إنتاج 
محط�ات مهم�ة ت�م ربطها في 
المدرس  الماضية”.وتابع  األيام 
“نع�د المواط�ن خيراً ب�أن لدينا 
وحدات جدي�دة ستدخل للخدمة 
المقب�ل ووحدات  نهاية الش�هر 
أخرى في ط�ور التأهيل ستدخل 
“تجهي�ز  أن  مبين�اً  الخدم�ة”، 
الطاق�ة الكهربائي�ة ف�ي صيف 
2015 سيك�ون أفضل من صيف 

.”2014
وكان رئيس لجنة الطاقة في 
مجلس ال�وزراء به�اء األعرجي 
نيس�ان   21( الثالث�اء  أعل�ن، 
2015(، أن مجلس الوزراء وافق 
عل�ى أع�ادة النظ�ر بالتسعي�رة 

الجديدة للكهرباء.

     بغداد/المستقبل العراقي

بحث وزير التخطيط سلمان الجميلي 
مع نائ�ب رئيس البنك الدولي لش�ؤون 
الشروق االوسط وأفريقيا حافظ غانم، 
الي�وم االحد، امكانية قيام البنك الدولي 
بدع�م الع�راق مالي�ا لمواجه�ة العجز 
ف�ي الموازنة وإع�ادة اعم�ار المناطق 

المحررة ومساعدة النازحين.
ونق�ل بي�ان لل�وزارة ع�ن الجميلي 
قول�ه,ان “العراق ليس بل�دا فقيرا انما 
هو بلد يمتل�ك امكانات اقتصادية جيدة 
تؤهل�ه لاليف�اء بالتزامات�ه المالي�ة”، 

موضح�ا ان “الظروف االستثنائية التي 
مر بها البلد خالل الفترة الماضية والتي 
تمثل�ت بالهجم�ة االرهابي�ة الش�رسة 
ف�ي الجان�ب االمني وما نت�ج عنها من 
موجات نزوح اث�رت سلبا على الخطط 
التنموية، ورافق ذل�ك انخفاض اسعار 
النف�ط بنح�و مفاج�يء اح�دث حال�ة 
م�ن قل�ة السيول�ة النقدي�ة لمعالج�ة 

الموقف”.
ودع�ا الجميل�ي البن�ك الدول�ي الى 
خ�الل  م�ن  للع�راق  الدع�م  “تقدي�م 
االسه�ام ف�ي تموي�ل صن�دوق اع�ادة 
اعمار المناط�ق المحررة لك�ي يتمكن 

هذا الصن�دوق م�ن اداء مهامه في تلك 
المناط�ق الت�ي تعرض�ت ال�ى الكثي�ر 
م�ن التدمير ط�ال بناه�ا التحتية ودور 
الخدم�ات”،  ومختل�ف  المواطني�ن 
مضيف�ا ان “المش�كلة االخ�رى الت�ي 
تواجه العراق الي�وم تتمثل بوجود عدد 
كبير من المشاريع المستمرة والتي تم 
انجاز نس�ب متقدمة فيها ولكن بسبب 
قلة السيولة لم نعد قادرين على تمويل 
استمراره�ا لك�ي يت�م انجازها حسب 

التوقيتات الزمنية”.
وش�دد الجميل�ي عل�ى ان “بامكان 
تموي�ل  عل�ى  العم�ل  الدول�ي  البن�ك 

م�ن  الت�ي  االستثماري�ة  المش�اريع 
شأنها توفي�ر المزيد من ف�رص العمل 
الستقطاب الشباب اضافة الى مشاريع 
القط�اع الزراعي الذي يعول عليه كثيرا 
لكي يكون مساهما اساسيا في تكوين 

الناتج المحلي االجمالي”.
من جانبه، اع�رب نائب رئيس البنك 
الدولي سلمان حافظ عن “استعداد البنك 
لتقديم كل ان�واع الدعم الممكن للعراق 
في مجال معالجة العج�ز في الموازنة 
او تمويل المشاريع المتوقفة”، كاشفا 
عن “قيام وفد فني رفيع المستوى من 
البن�ك الدولي بزيارة الع�راق في الثامن 

من ايار لتحديد االولويات والمش�اريع 
التي يمك�ن للبنك ان يسهم في تمويلها 
من خ�الل ماسيقدمه م�ن قروض في 

هذا المجال”.
واوض�ح غان�م ان “البن�ك حري�ص 
عل�ى مساع�دة الع�راق لتمكين�ه م�ن 
مواجه�ة االزمة االقتصادي�ة التي يمر 
بها وهي ازمة صعبة ومعقدة”، مشيرا 
ال�ى ان “الق�روض التي يمنحه�ا البنك 
للعراق هي قروض ميسرة وذات فوائد 
منخفضة بالمقارن�ة مع تلك القروض 
الت�ي تمنحه�ا منظم�ات او مص�ارف 

عالمية”.

الكهرباء تعيد النظر بتسعريهتا اجلديدة

التخطيط تدعو البنك الدويل اىل دعم العراق لتجاوز العجز يف املوازنة

     بغداد/المستقبل العراقي 

 حذر الخبير المالي صادق محمود 
البيات�ي، من مغبة وض�ع العراق في 
القائمة الس�وداء للبل�دان المتعاملة 

مع عمليات غسيل االموال.
وق�ال البيات�ي، إن “عم�ل العراق 
نظ�ام مكافح�ة غسي�ل  بتعليم�ات 
األم�وال دون وج�ود قان�ون رسمي 
ينظم عمل�ه سيجعله عرضة لوضعه 
ف�ي القائم�ة الس�وداء للبل�دان التي 
تش�هد عمليات غسل أم�وال منظمة 

دون رادع”.

واضاف أن “البنك المركزي يعمل 
بتعليم�ات  اآلن  وحت�ى   2004 من�ذ 
مكافحة غسي�ل االم�وال اال انه بين 
الفت�رة واألخ�رى يؤك�د ان�ه بصدد 
تنظيم ودفع قانون خاص بمكافحة 
غسيل االم�وال لمجلس النواب ولكن 

ذلك لم يحصل”.
وأش�ار البياتي إل�ى أن “ما يترتب 
على وضع العراق في القائمة السوداء 
هو ع�دم تمكن بعض الش�ركات من 
الدخول في تنفيذ مشاريع استثمارية 
مختلفة ألن قوانين بلدانها ال تسمح 
بذلك فضال عن شكوك صندوق النقد 

لدولي والبنك الدولي بإمكانية تمويل 
الع�راق م�ن خ�الل الق�روض سيما 
العراقي�ة  الحكوم�ة  وانهم�ا ح�ذرا 
والبن�ك المرك�زي وألكث�ر م�ن مرة 
بوجود عمليات غسيل أموال منظمة 
وكبي�رة ف�ي العراق”.وشكل مجلس 
النواب قبل نحو شهرين لجنة ثالثية 
م�ن المالي�ة والنزاه�ة واالقتصادية 
األموال,  لمناقش�ة غسي�ل  النيابي�ة 
وقال�ت اللجن�ة الثالثي�ة أنها جمعت 
معلوم�ات وإثبات�ات كثي�رة بش�أن 
العمل�ة  وتهري�ب  األم�وال  غسي�ل 

الصعبة.
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تتص�در أخبار تنظي�م "داعش" عناوين وس�ائل االعالم 
االخبارية، وهناك تفاوت يف تغطية األحداث عكس نفاق 
بعض وس�ائل االعالم.وبالرغم مم�ا يرتكبه التنظيم من 
جرائ�م وانتهاكات، يعمل بنف�س الوقت عىل بث خطاب 
اعالمي يدعم سياس�ته يف املناطق الخاضعة لس�يطرته 
حي�ث يصور ه�ذا الخطاب ب�ان التنظيم يرع�ى الحياة 
اليومي�ة ويؤم�ن حي�اة املواطن�ن تحت ظل ما يس�مى 
"بالخالفة".ويحاول التنظيم أيضا رس�م صورة اعالمية 
عن نفسه بأنه متطور ومتكيف مع ما يجري يف املنطقة 
وله جاذبي�ة قوية، وأنه يوظف االع�الم من أجل اهدافه 
حي�ث ال يمك�ن وصف�ه بأن�ه عملي�ة قتل أو الس�يطرة 
ع�ىل منطق�ة ما، وإنم�ا هو رس�الة وجزء م�ن خطاب 
يت�م تصديره.م�ا نريد قول�ه هنا أن الخط�اب االعالمي 
املن�اوئ كان ل�ه أثر كب�ر يف تضخيم الحدث ال�ذي يراد 
من�ه انهيار االوضاع االمنية كما حدث من قبل يف املوصل 
وس�اعدته يف ذلك بعض وس�ائل االعالم املحلية والعاملية 
الناقلة للمشاهد التي يبثها التنظيم بحربه النفسية بأن 
التنظي�م يتقدم برسع�ة تجاه مواقع حيوي�ة وذلك من 
أجل تخيل القوات األمنية عن مواقعها فضال عن ان هذه 
الوس�ائل االعالمية تبث مش�اهد مرعب�ة تزرع هواجس 
مخيف�ة لدى املواطن�ن والقوات األمنية عىل حد س�واء، 
فنحن ال ننك�ر ما قام به التنظيم فع�ال من مجازر لكن 
هنا ي�دور الحديث عن مصالح معينة وربما هي حماقة 
ترتكبها بعض وس�ائل االعالم بحي�ث اصبحت أخبارها 
تؤرق املواطنن وتتس�بب بمخاوف حقيقّية يعاني منها 
الجمي�ع دون االلتف�ات ملخاط�ر الح�رب االعالمية التي 
ي�روج لها التنظيم.والحظنا كيف تأثرت وس�ائل االعالم 
املحلي�ة والعاملية عندم�ا اطلق تنظي�م "داعش" مزاعم 
أمنية عرب بعض وس�ائل االع�الم أفادت بأن التنظيم قام 
بتنفي�ذ اعدامات جماعية بحق جنود عراقين يف موقعي 
الثرثار وناظم التقس�يم ش�مايل محافظ�ة االنبار.وعند 
الوقوف عىل تفاصي�ل الدعاية، نرى ان التنظيم قد نجح 
يف حربه النفس�ية التي قام به�ا االن ومن قبل يف املوصل 
واالنب�ار، ولوال الكش�ف ع�ن تفاصيل الح�دث بطريقة 
رسيعة من قبل مصادر أمنية عراقية، غر تلك التي بثها 
التنظي�م وبعض وس�ائل االعالم لكان ق�د حقق ما كان 
يصبو الي�ه يف زرع الرعب واحب�اط املعنويات. ونظرا ملا 
تبث�ه بعض وس�ائل االعالم من خطط وم�ؤرشات أمنية 
نج�د أن تنظي�م "داع�ش" يس�تغل ما ينرش م�ن رصد 
وتحرك عسكري تقوم به القوات األمنية.فالتنظيم يعمل 
عىل اس�تغالل هذه املعلومات ويعمل ع�ىل بثها وتحذير 
اتباعه عرب مواق�ع التواصل االجتماعي ومؤخرا خلصت 
دراس�ة بأن ع�دد الحس�ابات القريبة م�ن التنظيم عىل 
تويرت فقط ال يقل عن 46 ألف حساب خالل عام 2014. 
فيم�ا رصدت دراس�ة أخرى أن "داع�ش" ومن يؤيد هذا 
التنظي�م "يرس�لون أكثر م�ن 90 ألف تغري�دة وردٍّ عىل 

تويرت ومواقع التواصل االجتماعي األخرى يوميا".
االحزاب السياس�ية ايضا لديها وس�ائل اعالمية خاصة 
به�ا ويف نف�س الوق�ت لديها مجامي�ع مس�لحة تقاتل 
التنظيم ونجد ان كل عملية عس�كرية تجري عىل االرض 
يك�ون مقاب�ل ذلك خط�اب اعالمي تبثه هذه الوس�ائل 
االعالمي�ة يحم�ل أخب�ار وتفاصيل ما س�يجري مقدما 
وهو األم�ر الخطر الذي ينبغي مراع�ات الرسية يف نقل 
املعلوم�ة، بحيث يج�ب ان تكون املعلوم�ات األمنية بيد 
الجهات االمنية التي ستنفذ الخطط حرصا. لذا ينبغي ان 
تكون الخطوة األوىل يف الحرب عىل االرهاب تكمن يف عدم 
الته�اون يف خطر التنظيم من جانب وعدم تضخيمه من 
جان�ب آخر ألن املبالغة يف وصف ما يجري قد يجر خلفه 

سلسلة من التداعيات تجعل التنظيم يعزز مواقعه.
خالصة

يف هذا الصدد يتوجب مضاعفة الجهود من أجل مواجهة 
املاكن�ة اإلعالمية الت�ي يتمتع بها "داع�ش" وغره من 
االرهابي�ة ع�رب االس�تعانة باألخصائي�ن  التنظيم�ات 
باملج�ال االعالمي وبعدة لغ�ات ملواجهة الحملة الدعائية 
للتنظيم، واالستعانة أيضا بزعماء دين معتدلن من أجل 
بث خطاب اس�المي معتدل، ويف االط�ار الحكومي يجب 
االستعانة بمراكز اتصاالت مكافحة اإلرهاب ومضاعفة 
العم�ل االعالم�ي وذل�ك لكس�ب مصداقية أك�رب لتفنيد 
الخط�اب االعالم�ي للتنظيم�ات االرهابية وهن�ا ينبغي 
الرتكيز عىل عدة مهام:-اإلدراك لخطر تأثر األيديولوجية 
كعام�ل محف�ز للتنظي�م يأط�ر ويحف�ز وي�ربر العنف 
والتطرف.-الح�د من تأثر الدعايات التي تحد من تجنيد 
املقات�ل ملصلحة املتش�ددين، وضمان رسي�ة املعلومات 
والرتكيز عىل طريقة الخطاب االعالمي بش�كل حقيقي، 

ومراعاة عدم تأثرها عىل املتلقي.
-تش�كيل مجلس لإلع�الم الحربي بالتنس�يق مع وزارة 
الدفاع والداخلية وباقي األجهزة األمنية يف ما يتعلق بنرش 
وقائع األحداث األمنية مع األخذ باالعتبار تأثر الرس�ائل 
االعالمية عىل الرأي العام.-الرتكيز عىل األخبار والربامج 
التي تكش�ف زيف الخطابات املفربكة واملدبلجة.-الحذر 
مل�ا ينرش من مواضيع لها صلة تزيد من قدرة االرهابين 

بمختلف التوجهات.

علي �لطالقاين

طلسم »داعش«
االعالمي

ق�د يكون متوقعاً، اثر اندالع أعمال الش�غب يف 
مدينة بالتيم�ور األمركية، ع�ىل خلفية حالة 
جديدة من حاالت القتل تعرّض لها شاب أسود 
عىل يد الرشطة، أن يجري التعاطي مع القضية 
م�ن منظ�ور اس�تمرار حض�ور العنرصية يف 
الواليات املتحدة. فالش�عور بالغبن يف األوساط 
السوداء، وهو املتأصل ابتداًء، تفاقم يف األشهر 
والس�نوات املاضي�ة بع�د تك�رر قت�ل رج�ال 
الرشطة لش�بان من السود، من دون أن يكون 
املقتولون متلبسن بحمل سالح أو بتهجم عىل 
القوى األمنية.إال أن ما ش�هدته بالتيمور بعيد 
كل البع�د عن تراث التص�دي للتمييز والتفرقة 
والعنرصي�ة بالوس�ائل الس�لمية، وهو النهج 
الذي أرساه مارتن لوثر كينغ قبل زهاء تصف 
قرن، وأكثر تطابقاً مع حاالت الفوىض والنهب 
والتدمر التي تشهدها الدول الهزيلة يف ساعات 
أزماتها وانهيار الحكم فيه�ا.إذا كانت طبيعة 
املجتمع البرشي تقت�ي العصبيات الفئوية، 
الطائفي�ة والقومي�ة وغره�ا، ف�إن التميي�ز 
العن�رصي ترّس�خ بوصف�ه الش�كل الس�ائد 
للعصبي�ة الفئوي�ة يف الواليات املتح�دة. وعىل 
رغ�م انجازات تاريخي�ة يف القرن املايض أزالت 

كل األش�كال القانوني�ة للعنرصية، بل فرضت 
ج�اءت  وإن  تصحيحي�ة،  وإج�راءات  نظم�اً 
نتائج العديد منها ملتبس�ة، وعىل رغم أن هذا 
القرن تكل�ل بانتخاب أول رئي�س أمركي من 
أصول أفريقية، مرتن، فإن الواقع االجتماعي 
والثقايف ال يزال مثخناً بالوعي العرقي والتقييم 
املتفاوت لألعراق والتفرقة العنرصية الرصيحة 
أحياناً قليلة، واملبطنة واملقّنعة غالب األحيان. 
ومهم�ا اجتهد الخطاب العلن�ي يف التأكيد عىل 
مطلق املس�اواة بن البيض والس�ود، أي فعلياً 
ب�ن من له أصول أفريقية ومن هو خاٍل منها، 
ف�إن ثم�ة ص�وراً نمطي�ة س�ائدة ووقائع ال 
يمكن تجاهلها.فاألس�ود يف تصويره املختزل، 
من وجه�ة نظر العديدين مم�ن يصنفون من 
البيض، أكثر ميالً لالنفعالية والعنف والكسل، 
فه�و تاجر املخ�درات ورج�ل العصابات، وهو 
القات�ل واملقت�ول، ب�ل ه�و مطعون برش�ده 
وخلقه. كيف ال، ونصف املس�اجن يف الواليات 
املتحدة من الس�ود، يف حن أن نس�بة السود ال 
تتجاوز الخمس من السكان، أو أن ثالثة أرباع 
الس�ود ينش�أون خارج إطار الزوجي�ة، أو أن 
معظم الرجال السود يتعرضون خالل حياتهم 

ملواجه�ة ما مع الس�لطات. هذا كما يش�تكي 
املعرتض�ون، يف ح�ن أن عدداً م�ن الربامج قد 
وض�ع موض�وع التنفيذ ملصلحتهم، ال س�يما 
»العمل اإليجابي« الذي يشرتط مشاركة للسود 
يف أي عمل أو مؤسس�ة مدعومة من الحكومة 
االتحادي�ة، وغال�ب املس�تفيدين م�ن برام�ج 
الدع�م لألمهات واألطفال من الس�ود.ويف حن 
تتسبب هذه املعطيات بامتعاض متواصل لدى 
املتحفظن إزاء الس�ود، فإن قلّة متيقظة، من 
مختل�ف األعراق، نّبهت إىل أن هذه األرقام هي 
نتائج للعنرصية وليس�ت مربراً لها، وأش�ارت 
إىل م�ا يمكن اعتب�اره فّخاً كب�راً ُنصب لهذه 
املجموعة العرقية ال س�يما الشبان منها، وإن 
كان ه�ذا الفخ وليد النيات الحس�نة. فربنامج 
العم�ل اإليجاب�ي مث�اًل، وإن س�اعد بعضه�م 
ع�ىل تج�اوز العقب�ات البنيوية التي أرس�اها 
التاري�خ بحقهم وحق مجتمعاتهم، فإنه لّطخ 

س�معة الجميع. فالناجح أو املبدع األس�ود، يف 
الجامعات والرشكات واإلدارات العامة، متهم، 
من دون إمكانية إثبات العكس، بأن وصوله إىل 
مركزه لم يتم بالجدارة والكفاءة، بل بالرتقية 
التحبيذية. واالنتقاد يطاول كذلك برامج الدعم 
االجتماعي، حيث أنها تفتح أمام الفتاة املراهقة 
سبيالً س�هالً للحصول عىل دخل، عىل حساب 
الدراس�ة واالس�تقرار العائيل، وذلك من خالل 
إنجاب األطفال خارج إط�ار الزوجية. والكالم 
هنا ليس إبراًء للجتمعات الس�وداء يف الواليات 
املتحدة من العلل ومخلفات تاريخ االسرتقاق، 
بل إشارة إىل الطابع السلبي التوريطي لربامج 
أعّدت أساس�اً ملس�اعدة ه�ذه املجتمعات.أما 
معظ�م القيادات الس�وداء يف الواليات املتحدة، 
فرتف�ض هذا النقض للربام�ج، وتعتربه كالماً 
مموهاً يراد به تجريد املجتمع األسود من هذه 
املكتسبات الضئيلة التي تحققت له، وترّص عىل 

اعتب�ار األزمة أزمة ثقاف�ة يف الواليات املتحدة 
ككل، أي أن س�بب التمييز هو العنرصية التي 
لم يتمكن املجتمع األبي�ض من تجاوزها.وإذا 
كان انتخ�اب باراك أوباما للرئاس�ة قد ش�كل 
لحظ�ة وعد بارتقاء ومس�اواة، فهذه اللحظة 
تب�ددت. وثمة رأي�ان يخترصان الي�وم املوقف 
إزاء الرئي�س يف املجموع�ة العرقي�ة التي يعلن 
االنتس�اب إليها. رأي يقبل بهذا االنتساب عىل 
قناعة ب�أن الطاقم الس�يايس األبي�ض برّمته 
يعمل عىل إبطال أي نجاح للرئيس من منطلق 
عن�رصي، ورأي آخ�ر يعترب أن هذا االنتس�اب 
كان وصولي�اً، وأن ه�ذا الرئيس لي�س عاجزاً 
فحس�ب عن تحقيق مصلحة املجتمع األسود، 

بل غر راغب يف الدفع أساساً.
ومن خالل ه�ذه املقومات الثقافي�ة واملادية، 
نشأت يف األحياء الداخلية لعديد املدن األمركية، 
حيث الغالبية من السود، ثقافة مكتملة األوجه 
عىل خصام ليس مع اآلخر األبيض وحسب، بل 
م�ع كل ما هو خارج عنها. وهي ثقافة قائمة 
عىل املظلومية ولكن من دون توضيح األسباب 
أو س�بل التصحي�ح، حي�ث غالب�اً م�ا يجري 
توجيه مش�اعر العزلة والغبن باتجاه العنف. 

وقد جذبت هذه الثقاف�ة، لغرابتها وآخريتها، 
يف منتوجها الغنائي وقيمها الجمالية، أوساطاً 
واس�عة خارج املجتمع األسود، ما شكل دائرة 
تحقي�ق ذاتي أخرى لها. فرج�ل الرشطة فيها 
هو العدو، وإنس�انيته س�اقطة، والنظام، من 

دون تصور ملاهيته، هدف لإلسقاط.
واملالحظة البديهية هي أن هذه الثقافة النافرة 
م�ن الوالي�ات املتح�دة ه�ي انع�كاس يف املرآة 
لثقاف�ة التميي�ز العن�رصي املعَتمدة يف س�ائر 
املجتمع، وإن بخجل. وكما أن ثقافة العنرصية 
قائم�ة عىل خوف وأوهام تتحقق باملمارس�ة، 
حي�ث األس�ود املته�م بقابلي�ة أع�ىل لإلجرام 
يصبح املس�تهدف بالتضيي�ق والتوقيف، فإن 
ثقافة املظلومية تنحو نحو العبثية والعدمية. 
فاملنازل واملؤسس�ات التي أحرقت يف بالتيمور 

هي يف الغالب لسود، ويستفيد منها السود.
وال يمكن انتظار أن يجرتح أول رئيس أمركي 
أس�ود املعج�زات، فيزيل ارتب�اكات وتعقيدات 
تراكم�ت عىل م�دى القرون. ولك�ن بمقدوره 
املب�ارشة بمعالج�ة رصيحة ملوض�وع ال يزال 
مأزوماً بالتكاذب واألوهام. وأمام باراك أوباما 

قدر قليل من الوقت لتحقيق ذلك.

ح�سن منيمنة

حريق بالتيمور: العنرصية والعدمية

م�رت الذك�رى املئوي�ة للمجازر الت�ي لحق�ت باألرمن يف 
تركي�ا العثمانية، وصار ممكن�اً تفحص الكالم الذي رافق 
االحتفال بها، بتحرر م�ن ضغط »املوقف« املطلوب. وهذا 
ي�راوح بالرضورة بن االس�تناد إىل األس�اس املبدئي وبن 
»حس�ابات« سياسية ودينية، س�واء حرّكتها املصالح أو 
الغرائ�ز. ويض�اف إىل حضور »الخياري�ن«، هوُس البحث 
والتدقيق الذي قد يستبد بكّتاب ومثقفن، سواء كانحراف 
مهني أو العتبارهم املبالغ به لذواتهم التي تظن أن مصائر 

تتوقف عىل ما يفتون به.
املوقف املبدئي ال يمكنه إال أن يستنكر ويدين املجازر، سواء 
كانت »إبادة« وفق تعريف األمم املتحدة لها، أو كانت، مما 
ال يقل هوالً، أعمال قتل وتهجر جماعي واس�عة )يصفها 
األتراك بتعبر غريب هو »التهجر االحرتازي«: لحمايتهم 
من كراهية الناس لهم، ج�راء »تآمر القومين األرمن مع 
القوات الروس�ية«(، وس�واء كان ع�دد الضحاي�ا مليوناً 
ونصف املليون كما تقول الهيئات التي تنطق باس�م هذه 
القضية، والتي نجحت يف حفظه�ا وإدامتها والتقدم بها، 
ففرضت نفسها كقضية ضمر، أو ثالثمئة ألف كما تقول 
السلطات الرتكية )»يقابلهم مثلهم من األتراك« كما لو أن 
النتيجة تصبح هك�ذا صْفرية، كعراك مىض وانقىض(، أو 

مليوناً كما يرجح الباحثون.
وبديه�ي أنه ال يمكن ملن يقاتل دفاعاً عن حقوق ش�عوب 
مغلوبة ومضطهدة، وعىل رأس�ها الشعب الفلسطيني، أن 
يكون مزدوج املعاير )ومنعِدم األخالق يف نهاية املطاف(، 
ف�ال يتأثر بمطالبات ش�عب مكلوم، أي�اً كان، فكيف بمن 
يعي�ش يف املنطقة ويحمل جنس�يات بلدانها ويش�ارك يف 

حياة مجتمعاتها كجزء ال ينفصل عنها؟
�رت مواقف�ه انتماءاته، وعىل  مقاب�ل ذلك، هناك م�ن أطَّ

رأس�ها تلك الدينية. فلطاملا جهد املسؤولون األتراك، دائماً 
ثم بكثاف�ة خصوصاً مع اقرتاب الذك�رى املئوية، يف إبراز 
الضحايا »املس�لمن«، وتعداد ش�عوب مسلمة وقع عليها 
قتل وتهجر يف البلقان، يف إطار النزاع بن الدولة العثمانية 
وتلك الروسية بالدرجة األوىل، مع إدراج ارتكابات قام بها 
اليوناني�ون يف إطار تمردات وقع�ت يف العقود األخرة من 
حياة الس�لطنة العثمانية. وهو مس�عى إلضف�اء الطابع 
الدين�ي عىل تلك الرصاع�ات )وهو قائم فع�اًل(، وإن كان 
يمكن، ملن يرغب، أن يتكلم عن أراض وشعوب محتلة كما 
كان قائماً أيضاً وفعالً. وهذا سجال ال ينتهي، وهو ينتمي 
إىل التاريخ، أبعد العلوم عن املوضوعية، مهما بلغت ش�دة 

التوثيق والتدقيق.
... وهن�اك م�ن لعبت حس�ابات املصال�ح بمواقفه. ومن 
املث�ر للضح�ك )أو للس�خرية(، أن يطغ�ى الح�ارض ب�ل 
اللحظ�ة الراهنة عىل »التاريخ«، وهو أمر كثراً ما يحصل 
بالطبع، ولكنه يحصل أكثر حن يطابق وضعيات ما زالت 
ملتهبة، أوهي متجددة. فعالوة عىل االعتبار الديني املتعلق 
باالنشطار اإلسالمي � املسيحي، وهو مستثَمر عاملياً أكثر 
مم�ا هو فّع�ال محلياً، تدخل ع�ىل خط املس�ألة األرمنية 
سياس�ات تركي�ا الي�وم يف املنطق�ة، واملصال�ح حياله�ا، 
ن ساحة يف دمشق  فرتوح الس�لطة الس�ورية )مثالً( تدشِّ
باس�م الضحايا األرمن، تكريماً لهم بمناسبة تلك املئوية، 
مقابل اصطفاف املعارضة السورية خلف املوقف الرتكي، 
ليصل األمر إىل اش�رتاك »الكش�اف األهيل السوري« املؤلف 

م�ن أبناء املهجرين الس�ورين يف تركيا، يف مخيم كش�في 
تحي�ة النتصار الجيش العثمان�ي يف معركة »جناق قلعة« 
ضد جيوش الحلفاء يف 2015، بوصفها هي األخرى ذكرى 
مئوية، تقرر هذا العام االحتفال بها يف التاريخ نفسه ملئوية 
املجزرة األرمنية! الس�عي هنا هو للتغطية عىل احتفاالت 
هذه األخرة، وأيضاً للمماحكة مع سلطات الدول الغربية 
الحالية )وقد ُذكرت باالس�م: روسيا وفرنسا وبريطانيا(. 
ل املفارقة  يمكن ملحاّجة تنتمي إىل املنطق الشكيل أن تسجِّ
هنا، فاالنتصار يف تلك املعركة لم يحجب الهزيمة الكربى يف 
ما بعد، والتي وجهت الرضبة القاضية للسلطنة املرتنحة. 
هذا أوالً. وهناك ثانياً ذلك »التقلب« ما بن االعتداد بوقوع 
الجريم�ة عىل ي�د العثمانين وليس األت�راك، وبن تمجيد 
األج�داد كما فاخ�ر داوود أوغل�و رئيس ال�وزراء ورئيس 
ر »العثمانية الجديدة«، الذي  حزب العدالة والتنمية، ومنظِّ
دعا البابا فرنسوا إىل العودة إىل محاكم التفتيش و«إبادة« 
املسلمن واليهود وطردهم من األندلس، وذكر يف ترصيحه 
باملناس�بة »املجازر الالحقة بمالين الس�ورين«، ويقصد 
خالل الس�نوات األخرة. ويف ذلك ليس »مواجهة التاريخ« 
كما قال، وإنما خلطة ال ُتبقي منه شيئاً، ومماحكة ميزت 
ع�ىل أية ح�ال مداخالت كافة املس�ؤولن األت�راك يف هذه 
املناس�بة، ومنها ش�طحات كالت�ي ارتكبها وزي�ر الدفاع 
عصمت يلماز حن رّد مس�ؤولية املجزرة الالحقة باألرمن 
إىل م�ن »س�لّح العصاب�ات األرمني�ة«، يف إش�ارة تفتق�د 
للحساسية والحذر معاً، طاملا رئيسه ذكر سورية الحالية 

التي ال يمكن عزل أثر الدور الرتكي عن مآالتها املأس�وية، 
بمقدار يوازي جرائم النظام الس�وري نفسه، وبتعادل يف 
»وظائفية« أفعالهما، بس�ينيكية تغض النظر عن اإلبادة 

الالحقة بالبرش يف البلد املنكوب.
هن�اك الكث�ر مث�ل ه�ذه يف الس�ياق، من دع�وة الرئيس 
أردوغ�ان األوروبي�ن واألمركين إىل »إزال�ة األدران« من 
تاريخه�م )وهي صيغة أخ�رى لتعبر ش�ائع هو »كنس 
األوس�اخ، كٌل من أم�ام باب بيته«، فيتس�اوى الجميع يف 
الق�ذارة( ومن نبش أبحاث وكتب ش�تى، كذاك الصادر يف 
1995 بقل�م باحث أمركي )للصدقي�ة!(، وعنوانه »املوت 
والنفي: عملية تطهر ضد املسلمن العثمانين«، والرتويج 
له واالعتداد به بمناسبة املئوية، وفيه أن الضحايا املسلمن 
بلغوا 5 مالين، تعرّضوا للقتل بن 1821 و1922، ما يفتح 

السباق يف املزايدة بخصوص الضحايا عىل مرصاعيه.
طغ�ت املهاترات إذاً. لكن ذلك كان أش�به بدخان كثيف أو 
بضجي�ج كبر ل�م يمنع بعض العقالء م�ن إيضاح جانب 
ج�رت محاولة حثيثة لطمس�ه، وهو جانب تش�رتك فيه 
كاف�ة األط�راف. فالجه�ات األرمنية الفاعلة ل�م تحدد ما 
ال�ذي تعنيه بالتعوي�ض بعد االعرتاف، كما أن الس�لطات 
الرتكية تخىش بالدرجة األوىل، ليس األثر الرمزي واملعنوي 
للمس�ألة، بل ما س�يرتتب عليها من مطالبات بالتعويض 
امل�ادي، امل�ايل ويف املمتل�كات واألرايض... إىل ح�د تقدي�م 
تص�ورات تهويلية عن أطم�اع ليس لألزمن فحس�ب، بل 

لدول تدعمهم.
كان ذل�ك كل�ه مناس�بة لتقدي�م... التق�اذف باملأس�اة 
اإلنس�انية يف أش�د تجلياتها وضوح�اً. فالتاري�خ، قديمه 
وحديثه وراهنه، ميلء بالكوارث التي يصنعها البرش، بما 

يفوق كثراً كوارث الطبيعة.

الش�ائعات ترسي كالنار يف الهشيم، خاصة يف ظل امتالك 
األغلبي�ة وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي الت�ي تجع�ل كل 
ش�خص )وس�يلة إعالمية( بحكم ما متيرس بن يديه من 
وس�ائل اإلعالم مهما كانت بسيطة ويف مقدمتها صفحات 
الفيس بوك التي تعد اليوم مصدرا لدى البعض.ونحن كما 
يعرف الجميع يف حالة حرب رشس�ة م�ع عدو متمرس يف 
الح�رب عىل مختلف الجبهات بما فيه�ا الحرب اإلعالمية، 
وأحيانا كثرة نجد بأن البعض عرب ترويجه ألخبار ملفقة 
إنما يخدم بش�عور أو بدون ش�عور مخطط�ات "داعش" 
ويتحول لقناة اعالمي�ة لها.ويف األيام األخرة كانت األنبار 
هدف�ا للكثر من الش�ائعات التي جعل�ت البعض يصطف 
كما قلنا مع مح�اوالت "داعش" للتأثر ع�ىل االنتصارات 
الت�ي تحققه�ا القوات األمني�ة إلضع�اف معنوياتها أوال، 
وللتأثر عىل أبناء األنبار ثانيا، ولخلط األوراق ثالثا لدرجة 

ان املواط�ن العراقي املتابع وجد نفس�ه بن أكداس كبرة 
ومتباينة من األخبار كلها كانت تندرج يف خانة )الشائعة( 
جدا.هزائ�م  كب�ر  بش�كل  الح�روب  يف  تس�تخدم  الت�ي 
"داع�ش" الكثرة جعلته�ا تلجأ لهذا األس�لوب يف التقليل 
م�ن انتصارات الجي�ش العراق�ي ومحاولة إيه�ام الناس 
بانتصاراته�ا الوهمي�ة يف مناط�ق وصفت بأنها )هش�ة( 
وهي محاولة مكش�وفة لرفع معنوي�ات اإلرهابين ليس 
إال.وحس�نا فعلت وزارة الدفاع عرب عقدها ملؤتمر صحفي 
لوزي�ر الدف�اع وقائ�د طران الجي�ش وعدد م�ن املقاتلن 
العراقين الذي كانوا هدفا لشائعات "داعش" ليفندوا تلك 

األكاذي�ب بقوة ودالئل وحقائق ملموس�ة وهو األمر الذي 
وجه رضبة قاصمة ملروجي هذه الشائعات التي كما قلنا 
ترسي كالنار يف الهش�يم إن لم تجد من يفندها ويخمدها 
بالحقائ�ق الدامغة.ما نريد أن نقوله هو أننا وبعد تجربتنا 
الطويلة مع اإلرهاب علين�ا أن نتحىل بالوعي الكامل الذي 
يمكنن�ا من فرز الحقائق عن األكاذيب، خاصة وان محور 
الحرب النفسية واإلعالمية مهم جدا يف معركتنا مع تنظيم 
"داع�ش" وإن لإلع�الم اليوم قوة كب�رة يف تحقيق النرص 
وهزيم�ة العدو.باملقاب�ل نج�د أن هنالك إعالما سياس�يا 
تحريضيا تض�خ له أموال طائلة من أج�ل الرتويج للعنف 

واإلره�اب وترسي�ب الش�ائعات، وأقل ما يمك�ن أن نقول 
ع�ىل هذا الن�وع من اإلع�الم هو إع�الم ش�امت ينتهز أي 
ح�دث للنيل من املنجز العراقي وتحطي�م اإلرادة العراقية. 
واملواطن العراقي قادر عىل إدراك ذلك بيرس وس�هوله وهو 
األم�ر الذي يس�اهم كثرا يف قرب الش�ائعات ف�ور والدتها 
املش�وهة.لهذا نحن نحتاج إلعالم من نوع خاص يتناسب 
وحجم املعركة التي نخوضها ضد اإلرهاب، وبالتأكيد فإن 
ش�بكة اإلعالم العراقي تم�ارس دورا كب�را ورائدا يف نقل 
الحقيقة للش�عب العراقي والعالم وهي تحارب اإلرهاب يف 
فضاء اإلعالم الذي يعرف الجميع أهميته ودوره يف صناعة 
الن�رص النهائي .معركتن�ا تتعدد محاوره�ا وعىل املواطن 
العراقي أن ال ينجر وراء الش�ائعات ويك�ون جزءا من آلة 
الرتويج لها خاصة يف هذه األيام الحاسمة يف معركتنا ضد 

"داعش" ومن يقف وراءها ويدعمها.

نهلة �ل�سهال

عروبة �لنجار

قضية األرمن: مالحظات عىل السجال

شائعات »داعش«

فوؤ�د ح�سون



لم تكن زيارة "محبوب العرب" محمد عّس�اف 
إل�ى غزة ه�ذه المرة عادية، فالش�اب الذي ولد 
في مخيم خ�ان يونس لالجئين الفلس�طينيين 
جن�وب قطاع غزة، وعاش طفولته وش�بابه ال 
زال يحاف�ظ على عادته وتقالي�ده االجتماعية، 
بعي�داً ع�ن مهامه وأنش�طته الفني�ة من خالل 
حرصه على زيارة أصدقائه وأقربائه وااللتقاء 
بمعجبي�ه، ويتذّك�ر أّدق تفاصي�ل مخيمه الذي 
ش�هد والدة موهبت�ه بش�وارعه وحارات�ه، بل 
يح�رص دوما علًى القول ف�ي مختلف أحاديثه 

الصحافية "أنا ابن المخيم".
 "اب�ن المخيم" أو "محبوب العرب" ال فرق بين 
هذه وتلك بالنس�بة للفنان الفلس�طيني محمد 
عّس�اف، فتواضع�ه وبس�اطته الت�ي يتح�دث 
عنه�ا كل م�ن التقى ب�ه تؤكد ذل�ك، فالكل في 
هذه المدينة المحاص�رة يحبه، بدءاً من طفلها 
وليس انتهاًء بش�بابها صغاراً وكباراً، بساطته 
دفعت�ه إلى الذهاب ل� "الس�وبر ماركت" بدون 
أمن، وإل�ى حالقه الذي كان ُيصفف له ش�عره 
في مدينة خان يونس قبل مشاركته في "أراب 
أي�دول" أيضاً بدون أم�ن، وكأنه يق�ول: "أريد 
أن أمش�ي في الش�ارع وحيداً بعي�داً عن أجواء 
الشهرة والنجومية".حرص النجم الشاب خالل 
زيارته إلى غزة على التقاط الصور مع معجبيه، 
ف�ي مختلف األماكن التي تواجد فيها على مدار 
أربع�ة أيام، حت�ى في المؤسس�ات الرس�مية 
واألهلي�ة الت�ي زاره�ا كان يجد العش�رات من 
المعجبين ينتظرونه اللتقاط صورة معه، حتى 
عّجت مواقع التواصل االجتماعي بالمنشورات 
المرفقة بصوره، ولم يرفض طلباً ألحد بالتقاط 
صورًة معه. استمع عّساف ألغنياته من أطفال 
غ�ّزة الذين أحبوه وأصبح�وا يحفظوها منذ أن 
كان مش�تركاً ف�ي "أراب أي�دول" ف�ي مختلف 
األماك�ن التي تواجد فيها، فف�ي فندق ومطعم 
"روت�س" قالت ل�ه احدى األمه�ات التي كانت 
برفق�ة زوجه�ا وأطفالها: "ابنتي س�ارة دائماً 
تغني أغنيتك علّي الكوفية بش�كل ش�به يومي، 
ه�ي ُتحبك ونحن دوم�اً نفتخر بك ي�ا محمد"، 
وف�ي موق�ف آخ�ر، غّنى ل�ه الطف�ل "إيهاب" 

وعمره تسعة أعوام: "يا حاللي يا مالي"..
عّس�اف أثناء تواج�ده في غزة، مقر وزار 

وكال�ة غوث وتش�غيل 
جئي�ن  لال ا

"أونروا"، وبنك فلس�طين، وش�ركة الوساطة 
لألوراق المالية، ومؤسس�ة "بي�ت الصحافة" 
وش�ركة "أصاي�ل" لإلنت�اج الفن�ي الت�ي كان 
يس�ّجل فيها ع�دد م�ن أغنياته قب�ل النجومية 
والتق�ى فيه�ا مديرها الفن�ان وائ�ل اليازجي، 
والفنان محمد المدلل، والفنان رامي عكاش�ة، 
والفن�ان  التش�كيلي محمد الدي�ري وزار منزل 
الملحن ياسر عمر، والفنان أكرم حسن إضافة 

إلى عدة زيارات عائلية. 
ساعة مع الربيع..

وس�ط قطاع غزة وفي بلدة ُيس�ميها الغزيون 
"جح�ر الديك"، رك�ض ودبك وغن�ى "محبوب 
الع�رب" بين ال�ورود الصفراء وأزه�ار الربيع 
والطبيعة الفلسطينية الخالبة برفقة أصدقائه، 
على أنغام أغنية "صوت الحدى" للفنان عاصي 
الحالني، والتقط له المصّور الفلسطيني شادي 

العص�ار ص�وراً جميل�ة، وربم�ا هو م�ن أكثر 
األماك�ن التي عّبر فيها محمد عن س�عادته، إذ 
قال: "أنا هنا ش�عرت أنني ُحر وعلى طبيعتي".

م�ع ذلك، زيارة محمد لغزة هذه المرة كش�فت 
حاجت�ه إلى االبتعاد عن أجواء الفن والنجومية 
والكاميرات، وحياة الفنادق للحظات من الزمن، 
لدرجة أنه حجز في اح�دى فنادق غّزة لكنه لم 
يتواج�د فيه يومياً إال لس�اعات قليلة، فقد كان 
يقض�ي معظم وقته في لقاء أصدقائه ومحبيه 
وأقربائه، قبل أن يصرح بالقول أنه س�يأتي إلى 

غزة كل شهر.
 أنا دّمي فلسطيني..

رس�مياً، ش�ارك س�فير "أون�روا" اإلقليم�ي 
الرياض�ي  المهرج�ان  ف�ي  الحس�نة  للنواي�ا 
ل�ذوي االحتياج�ات الخاص�ة ضم�ن فعاليات 
الي�وم العالم�ي للتوعي�ة من مخلف�ات الحرب 

والمس�اعدة في العم�ل ضد األلغ�ام و الذي تم 
أُقي�م برعاي�ة UNRWA و UNMAS في مدينة 

خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأّكد عّساف في كلمة قصيرة على أّن الصراعات 
والحروب لم تنتِه في المنطقة بعد, إذ لم يتمكن 
أطفال فلس�طين من الذهاب لمدارسهم بأمان, 
ومقدرته�م على ممارس�ة حياته�م الطبيعية 

كباقي أطفال العالم. 
وخطورته�ا  األلغ�ام  وبس�بب  أن�ه  وأوض�ح 
ومخلفات الح�روب اإلس�رائيلية، ُقتل وأصيب 
العدي�د م�ن الفلس�طينيين، الذين تس�ببت لهم 
األلغ�ام بإعاق�ات مختلف�ة، داعي�اً لض�رورة 
التوعي�ة بمخاطر مخلفات الحرب والعمل على 
دم�ج المصابين ف�ي المجتم�ع وتمكينهم من 

مواصلة حياتهم بصورة طبيعية.
وخ�الل الحفل، ق�ّدم "محبوب الع�رب" أغاني 
وطني�ة أم�ام ع�دد م�ن ذوي اإلعاق�ة الذي�ن 
فق�دو الحركة بس�بب الح�روب األخي�رة على 
قطاع غ�زة، بهدف تش�جيهم ومس�اندتهم، إذ 
غن�ى أغنيتي�ن، "ي�ا حاللي وي�ا مال�ي" و "أنا 
دّمي فلس�طيني" تفاعل معه�ا الجمهور الذي 
تجاوز األلفين، بحماس�ة وف�رح، قبل أن يقوم 
بجول�ة خيرية التقى عدد من ذوي االحتياجات 
الخاص�ة الفلس�طينيين، وزار مكات�ب برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي واجتمع مع الموظفين 

وأسرهم.
 لمش�اهدة مقط�ع الفيديو الذي غّن�ى فيه في 
خ�ان يون�س .. اضغط هن�ا. )تصوي�ر فيديو: 

حسن عاشور( 
نداء اليرموك..

أطلق الش�اب الفلس�طيني، نداًء م�ن قلب غّزة 
لتحييد مخيم اليرموك في سوريا عن الصراعات، 
مشدداً على أّن الفلسطينيين يعيشون هناك في 

ظلم وحصار منذ أكثر من عامين.
وق�ال عّس�اف: " أتمنى تحييد أهلن�ا في مخيم 
اليرموك وفي الش�تات، م�ن أي صراعات، ألننا 
نحن ش�عب مظلوم على مدار السنين والتاريخ 

منذ االحتالل االسرائيلي وحتى اليوم”.
ودعا عّس�اف كافة السياس�يين والمس�ؤولين 
تحيي�د مخي�م اليرم�وك ال�ذي يتع�رض للقتل 
والحص�ار والج�وع، ويعان�ي أهله م�ن مرارة 

العيش كالجئين فلسطينيين.
 أخيراً..

غ�ادر عّس�اف غ�زة على أم�ل الع�ودة لها مرة 
أخرى الش�هر القادم، أكد خالل زيارته على أنه 
"اب�ن البلد" ولي�س زائراً، متوجه�اً إلى بيروت 
حيث س�ّجل حلقة من الموسم الجديد لبرنامج 

"تاراتاتا" مع اإلعالمي "نيشان".
بعدها، س�يغني "محبوب العرب" في سلس�لة 
من الحف�الت الغنائي�ة في األردن وفلس�طين 

وتونس وعدد من الدول العربية األخرى.
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تحدثت الممثلة اللبنانية الشابة جويل منصور عن دورها في مسلسل "أحمد وكريستينا" الذي تقوم بتصويره 
حاليًا تحت ادارة المخرج سمير حبشي.وقالت منصور:"الدور جميل جدًا ويشبه مجتمعنا الحالي. انا العب 
دور "تريز" فتاة عمرها 25 عامًا تعيش في الضيعة وتتعرض لوضع خاص وتمر بظرف صعب والمجتمع 
بالضيعة تحديدًا ال يتقبل هذا األمر". وأضافت :"تحاول "تريز" أن تجد حاًل لمشكلتها وتدخل إلى عائلة 

"كريستينا" وتبدأ قصتها بهذه العائلة. "تريز" تواجه صعوبات كثيرة ومشاكل مع المجتمع والكل يتخلى 
عنها وال احد يقف إلى جانها من أهلها أو أهل الضيعة".وعن تعاونها مع مروى غروب قالت :"هذا ليس تعاوني 

االول مع المنتج مروان حداد فلقد صورت أكثر من 10 أعمال معهم آخرها "اخترب الحي "، "عشرة عبيد 
صغار"، "حبيب ميرا"، "حلوي وكذابة"، "العشق المجنون" و"المراهقون".أما عن موضوع العمل ، فردت جويل 

:"موضوع هذا العمل مهم جدًا ويعاني منه عدد كبير من الناس في المجتمع .. فكرة العمل جميلة جدًا 
والعمل ينّفذ بطريقة مختلفة عن كل االعمال التي يمكن أن تكون قد تناولت الموضوع سابقًا . العمل في هذا 

المسلسل جميل جدًا وكل شخصية فيه لديها طابعها الخاص التي تتميز به".

أكدت الممثلة المصرية ميمي جمال 
إن زوجها الممثل حسن مصطفى 

أصيب بنوبة قلبية استدعت نقله 
للمستشفى، وهو موجود حاليا في 

العناية المركزة.وناشدت جمال محبي 
زوجها بالدعاء له بتجاوز هذه األزمة 
الصحية، وطلبت من وسائل اإلعالم 
المختلفة عدم نشر أخبار مغلوطة، 

تخص الحالة الصحية لزوجها، ال 
سيما أنها تمر بحالة نفسية سيئة 

بسبب مرضه.

دنيا هتنئ إليسا عىل  موطني 
 هنأت الفنانة دنيا سمير غانم المطربة اليسا على نجاح أغنيتها الجديدة "موطنى" وذلك ضمن 

برنامج أكس فاكتور. 
وقال�ت دنيا: أعجبنتى األغنية التى تعبر عن الوطن العربى واألحداث السياس�ية التى مرت بها، 

كما أهنئ العامل المصري بمناسبة عيد العمال.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

برامج اكتشاف املواهب الفضائية
  لق�د ظه�ر وبم�ا ال يقب�ل الش�ك او التش�كك ان 
الفضائي�ات ق�د اخ�ذت بمب�دأ اكتش�اف المواهب 
الفني�ة والطربية من  خالل العديد من البرامج التي 
ظه�رت في س�احات القن�وات الفضائي�ة .. ولعل 
البدايات تس�جل للمخ�رج العراق�ي الراحل )كمال 
عاكف( الذي كان يعد ويدم برنامجه الذي ال ينسى 
وه�و )رك�ن اله�واة( حينم�ا كان تلفزي�ون بغداد 

باالس�ود واالبيض وعل�ى الهواء مباش�رة .. حتى 
ان ذل�ك البرنام�ج الغنائي قد اكتش�ف  ف�ي حينها 
العدي�د من المواهب الغنائي�ة وفي مقدمتها وعلى 
س�بيل المثال الفنان فاضل عواد بعدها ظهرت في 
الس�احة العربي�ة برامج تنه�ج ذات النهج وحينما 
بات التلفزيون بااللوان حيث قدمت السومرية وفي 
عه�د مديرها الفنان جاس�م الالم�ي اربعة دورات 

من خالل برنامجها المش�هور )عراق س�تار( وفي 
مقابل ذلك اخذت القن�وات الفضائية العربية تنهج 
ذات النه�ج حي�ث كان هناك )س�تار اكاديمي( في 
اكثر من دورة .. علما بأن العراقية ش�ذى حس�ون 
ق�د نالت ذل�ك اللق�ب ولتك�ون الحقا ف�ي مقدمة 
نج�وم الط�رب العرب�ي .. ث�م ش�هدت الفضائيات 
ولحد اليوم مجموعة من البرامج التي اس�تحوذت 

على الجماهير الواس�عة لمتابعتها ومنها ) ميوزك 
انديا ميوزك( ف�ي اربع مواس�م ..وبرنامج )اكس 
فاكت�ور( وبرنام�ج )ذا فوي�س( الذي ش�ارك في  
لجنة تحكيم�ه  الفنان العراقي كاظم الس�اهر في 
دورته الثاني�ة .. وبرنامج  )عرب ايدول( وبرنامج 
)ارابز غوت تالنت( في موس�مه الرابع .. وبرنامج 
اكتش�اف المواه�ب التمثيلية )نجم�ة العرب( عبر 

قناتي )روتانا س�ينما( و ) ال بي سي( وغيرها من 
البرامج .. والذي وددت ذكره :

ان الفضائيات قد اكتشفت السحر المتمثل في مثل 
تلك البرامج والتي تدر عليها )جمهورا( و )ارباحا( 
افضل بكثير  لو انها لجأت لتقديم االعمال  الدرامية 
.. والت�ي تكلفه�ا مبالغ�ا باهض�ة وذات مردودات 

سلبية !!.

   تؤكد غالبية النجمات أنهن يفّضلن االبتعاد عن مساحيق التجميل في األيام العادية، ولكن هذا األمر قد يضعهن في موقف 
حرج خصوصاً إن الُتقطت صور لهن.وال نبالغ في القول إن بعض صور النجمات صدمتنا عند مشاهدتها، وال 
نعني أنهن قبيحات ولكن مما ال ش�ك فيه أن الفرق شاس�ع بين مظهرهن على الس�جادة الحمراء، وبين 
وجوههن الخالية من مساحيق التجميل في الحياة اليومية.من المتعارف عليه، أننا إذا اعتدنا على 
الش�خص بكامل أناقته وإشراقه، فإننا س�نالحظ الفرق الشاسع عند رؤيته على طبيعته.
بعض النجمات في هوليوود يتجرأن دوماً على الخروج من دون مساحيق تجميل، أمثال 
كيم كارداشيان التي تتمتع بمالمح جمالية عالية، إضافة إلى أنجيلينا جولي التي مما ال 
شك فيه أنها غاية في الجمال، فضالً عن العارضة األلمانية هايدي كلوم وكايت هادسون 
وريهانا، لكن الباقيات لس�ن محظوظات مثلهن.ومن المعروف أن بعض صور النجمات 
التي تنتشر من دون مساحيق تجميل تكون مسربة من قبل أشخاص مقربين منهن، تماماً 
كما حدث مع المغنية كاتي بيري التي نش�ر زوجها السابق راسيل براند صورة لها قبل أن 
تخلد للنوم ومن دون مس�احيق تجميل، فأثارت هذه الصورة بلبلة كبيرة وقيل إن المغنية 
استاءت كثيراً من فعلة زوجها ولهذا السبب ظهرت بمساحيق تجميل قليلة جداً في فيلمها 

الوثائقي "Part Of Me" لتبرهن لمحبيها أن الصورة التي نشرها زوجها لم تعِطها حقها.
م�ن جان�ب آخر، اعتدنا مش�اهدة نجم�ات الغرب من دون مكي�اج، ولكن ه�ذا األمر نادراً 
م�ا يحدث بالنس�بة إلى النجمات العربيات، ولكن مع هذا انتش�رت بع�ض الصور لهن في 
كواليس التحضير ألعمالهن أو من حياتهن اليومية، ومما ال ش�ك فيه أنهن غير راضيات عن 
ه�ذا الموضوع.ومن الواضح أن بعض نجمات الع�رب يظهرن أفضل حاالً من نجمات الغرب من 
دون مكياج، غير أن البعض يعيد األمر إلى خضوع بعضهن لعمليات تجميل وتعديالت جذرية على 

مظهرن تغنيهن عن وضع المكياج.
نترككن مع هذه الصور، ونصيحتنا للنجمات هي وضع القليل من مساحيق التجميل عند الخروج 

علناً ألننا اعتدنا عليهن في مظهر باهر ويحبس األنفاس.

نجامت من دون ماكياج:
 صادمات أم مجيالت؟

حممد عساف: بني حياة املخيم والنجومية..



موهوبة، متميزة، واثقة بنفس�ها... دخلت عالم 
الفن من باب الصدفة، لتثبت في ما بعد أنها تملك 
موهب�ة ُخلقت معه�ا. بدأت ب�دور صغير لتؤكد 
وجودها كالكثيرات من زميالتها، ثم طرقت باب 
الس�ينما بقوة بمش�اركة أهم مخرجي السينما 
الس�ورية من خالل فيلمين تركا بصمة واضحة. 
ال تتن�ازل عن مبادئها مقابل أي إغراء مادي، وال 
يعنيه�ا حج�م دورها طالم�ا أنه يؤدي رس�الته 
الخاصة... إنها الفنانة روعة ش�يخاني التي كان 

لنا معها هذا الحوار...
•كيف كانت بدايتك مع عالم الدراما؟

ف�ي البداي�ة، تدربت عل�ى »الدوبالج« ف�ي قناة 
»س�بيس س�تون« لألطفال، وما زل�ت أعمل في 
غالبية ش�ركات »الدوبالج«، ث�م بدأت العمل في 
التمثيل وأتقنته الى جانب العديد من المخرجين 
المهمين، وش�اركت في الكثير من المسلس�الت 
اإلذاعي�ة في إذاعة دمش�ق، وم�ن أهمها »حكم 
العدال�ة«. ل�م أك�ن أفكر ف�ي الدخول إل�ى عالم 
الدرام�ا التلفزيونية لما رأيت�ه من صعوبات في 

هذا المجال.
لكنني ومن طريق الصدفة وعبر بعض االصدقاء، 
ُعرضت علّي المشاركة في مسلسل »روزنامة«، 
فأحببت الدور وأّديته في أول مسلس�ل لي وكنت 
راضية عن النتيجة بفضل أصدقائي وتشجيعهم 
ل�ي. وبعد هذه التجربة، عش�قت الكاميرا وصار 

عندي دافع قوي لخوض هذا المجال.
• م�ا هي الصعوب�ات التي تواج�ه الفنان وكيف 

تتعاملين معها؟
هناك صعوب�ات كثيرة تعترض الفنانين وأهمها 
المحس�وبيات، إضافة إلى الضغ�وط المتراكمة 
بسبب ما تمر به بالدنا من ظروف أليمة، فتأثرت 
النص�وص خصوص�اً وأصبح�ت أكث�ر رداءة أو 

تنتمي إلى إحدى الجهات، أو تتبنى لوناً معيناً.
وعلى الصعيد الفني، ظهرت شركات ومخرجون 
وفنيون لم نس�مع بهم من قبل، وهذا س�الح ذو 
حدي�ن، إذ يمكن أن ينقل العمل الفني من مرحلة 
جيدة إلى ممتازة أو س�يئة، لكن لألسف أظن أننا 

ننتقل إلى مرحلة األسوأ.
وف�ي النهاي�ة، الجمه�ور يحّم�ل الفن�ان وحده 
يخت�ار  أن  فن�ان  كل  عل�ى  ل�ذا  المس�ؤولية، 
العم�ل الجيد ليق�دم األفض�ل. أما بالنس�بة الى 
المحس�وبيات، فم�ن الممك�ن أن يقب�ل الفنان 
بالعروض الصغي�رة المتوافرة في البداية ليثبت 

جدارته أمام الجميع.
• كيف تختار روعة شيخاني أدوارها؟

بع�د أن ُتس�ند إلي ش�خصية م�ا، أب�دأ بقراءتها 
وأوجد لها حلوالً درامية تناسبني، بالتعاون مع 
المخرج والكاتب إلنجاح الدور الُمسند إلي حتى 
لو كان صغيراً، شرط أن يكون مؤثراً نوعاً ما في 
العمل الفني. وكوني في بداياتي، من الممكن أن 

أقبل أدواراً صغيرة، لكن ليست هامشية.
• ه�ل تقبلي�ن ب�أي دور ُيع�رض علي�ك حتى لو 

تضمن مشاهد جريئة من أجل االنتشار؟
من المستحيل أن أقبل بأي دور من أجل االنتشار، 
إذا لم أكن راضية عنه. وبالنس�بة الى الجرأة، إذا 
كن�ت تقصدين الج�رأة في المواق�ف فأنا ممثلة 
وأق�وم بعمل�ي، أما بالنس�بة ال�ى اإلباحية فأنا 

أعمل في الدراما الس�ورية التي تملك رقابة فنية 
وأخالقية ال تس�مح بعرض مث�ل هذه األمور، 

رغ�م أنن�ا لمس�نا أخي�راً ج�رأة ف�ي بعض 
المسلسالت المعروضة.

وف�ي الحقيق�ة، علين�ا تقّب�ل مثل 
ه�ذه الج�رأة ألنن�ا نراه�ا ف�ي 

المسلسالت واألفالم األجنبية 
النهاي�ة  ف�ي  تجس�د  وه�ي 
قضاي�ا المجتمع التي تحدث 
على أرض الواق�ع. والجرأة 
ف�ي رأي�ي لن تفس�د أخالق 

جي�ل يعيش عالم االنترنت 
واالتصاالت.

•هل المنافسة في 

الوسط الفني ش�ريفة وخصوصاً بين الممثالت 
الشابات؟

المنافس�ة منافس�ة س�واء أكان�ت ش�ريفة أم 
ال. وه�ي ف�ي النهاي�ة تح�ول دون وصولك إلى 
مبتغ�اك، وممك�ن أن ترتبط بالجهة المس�ؤولة 

والمحسوبيات... واألجور.
•هل تعرضت لسرقة دور منك بعدما قرأته؟

ال يخلو األم�ر... ففي إحدى المرات، قرأت الدور 
واتفقن�ا على مع�ي كل األمور، ألتفاج�أ بعدها 
بالتصوير مع فنانة أخرى وحتى من دون تقديم 

اعتذار عن ذلك، والسبب المحسوبيات.
• حالي�اً، كي�ف تحاف�ظ الفنان�ة على مس�توى 

أعمالها في ظل النصوص الركيكة؟
أظ�ن أنه�ا معادل�ة صعب�ة، ألن الفن�ان عموماً 
بحاجة ال�ى العمل كي يعي�ش، ويمكن أن يقوم 
بعم�ل واحد ناج�ح وتأتي بقي�ة أعمال�ه أحياناً 

عادية إن لم تكن رديئة.
•هل روعة ش�يخاني مع فكرة التجميل وممكن 

أن تستعين بها؟
أنا م�ع فك�رة التجمي�ل إذا كان األم�ر ضرورياً 
وليس مع تغيير المالمح أو المبالغة به. وبشكل 
ع�ام، اإلنس�ان العادي يح�ب أن يك�ون مظهره 
الئقاً وجميالً، فكيف بالفنان؟ وفي النهاية، الفن 
يتطلب جماالً وش�باباً وخصوص�اً الفنانة، فهي 
بحاجة دائمة للحفاظ عل�ى رونقها ونضارتها، 

ولكن ضمن حدود لتبدو األجمل.

مادلني مطر : سعيدة بوجودي ىف حفل املوريكس دور
 

نش�رت المطربة مادلين مطر ص�وراً لها عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعى الفيس�بوك اثناء وجودها فى 
حفل الموريكس دور وأعربت عن سعادتها لذلك. 

وعلقت "مادلين" على الصورة قائلة :"هذه الصورة التقطها فى كواليس الحفل االول من الموريكس دور المخصص 
لتكريم الصبوحة". 
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وصلت الفنانة رغدة إلى القاهرة اليوم بعد أداء 
إجازة قصيرة فى الخارج، ومن المقرر أن تبدأ 

خالل األيام القادمة بروفات مسرحيتها الجديدة 
"األم الشجاعة" للمخرج محمد عمر عن نص 

الكاتب األلماني برتولد بريشت، وذلك بعد 4 
سنوات غياب منذ عرض "بلقيس" الذي قدمته 

على المسرح القومي.
وتقدم المسرحية معالجة جديدة توضح 

تصرفات األم الماكرة ومع نهاية المسرحية 
تأخذ درًسا بعد خسارة أبنائها الثالثة بسبب 

الحرب التي سعت للكسب منها.

أقيم الجمعة 1 مايو/ايار حفل زفاف المنتج المصري عمرو مكين والفنانة التونسية سناء 
يوسف، وذلك بفندق فيرمونت نايل سيتي على "سكاي بول"، وسط حضور عدد من 

نجوم الفن والمجتمع واألهل واألصدقاء المقربين للعروسين .وأحيا الحفل الفنان سامو زين 
الذي قدم عدد متنوع من األغنيات التي تفاعل معها الحضور ورقص عليها العروسين، 
باإلضافة إلى الفايروركس للفنان أحمد عصام الذي أشعل حفل الزفاف، وكذلك الدي جي 

محمود حوكه.
وكانت مفاجأة الحفل أغنية سناء يوسف "اليوم ده ياما" والتي قدمتها خصيصًا للعريس 
وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع مينو.هذا وتألقت 
سناء بفستان زفاف من تصميم المصمم شريف نصر وآخر تونسي، والمكياج والشعر من 
الفنانة التونسية ماجدة العموري التي حضرت خصيصًا من تونس، كما أرتدى العريس 

عمرو مكين بدلة من تصميم المصمم اللبناني سليم متري.

بمناسبة نهاية العام الدراسي اقامت ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات احتفاال 
بالمناسبة من خالل نشاطات متفرقة بحضور لجنة تحكيم متألفة من الفنانة ليال 
عبود والمصمم العالمي عقل فقيه والفنان امير يزبك وخبيرة التجميل روزي ضو 

واالستاذ عماد عبدالله.ليال المشاغبة والعفوية اضافت نكهة خاصة على االحتفال ولم 
تبخل ليال على الطالب فغنت لهم بعض من اغانيها القديمة منها والجديدة والتي 
رددها الطالب كاملة.ليال اثارت الشغب في ملعب الثانوية حيث تخطت الطالبات 
االماكن المخصصة لهم ليتمايلن على انغامها فاستسلم المعلمون للطالبات ورقصوا 
معهن.وبعد االحتفال تجمع الطالب حول ليال وطالبوها بالتوقيع لهم  واخذ صور 
تذكارية معهم ونظرًا الرتباطها بمواعيد اخرة اضطر المصمم العالمي عقل فقيه 
ان يحمل ليال وسحبها من الملعب الى سيارتها لكن ليال وبعد امتار قليلة نزلت من 

سيارتها واكملت الشغب مع الطالبات.

نسوان قادرة  عبري صربي تصور 16 ساعة يوميًا يف 
 أك�د المخ�رج أحم�د عاطف أنه يكثف تصوير مسلس�ل "نس�وان ق�ادرة" الذى تق�وم ببطولته 
عبير صبرى، حيث يتم التصوير فى 16 س�اعة تقريبا يوميا. وقال عاطف إن المسلس�ل متوقف 
تصويره حاليا بس�بب انش�غال بعض الممثلين فى تصوير أعمال أخرى ومن المقرر أن نعود إلى 

التصوير الثالثاء القادم.

برامج اكتشاف املواهب الفضائية
  لق�د ظه�ر وبم�ا ال يقب�ل الش�ك او التش�كك ان 
الفضائي�ات ق�د اخ�ذت بمب�دأ اكتش�اف المواهب 
الفني�ة والطربية من  خالل العديد من البرامج التي 
ظه�رت في س�احات القن�وات الفضائي�ة .. ولعل 
البدايات تس�جل للمخ�رج العراق�ي الراحل )كمال 
عاكف( الذي كان يعد ويدم برنامجه الذي ال ينسى 
وه�و )رك�ن اله�واة( حينم�ا كان تلفزي�ون بغداد 

باالس�ود واالبيض وعل�ى الهواء مباش�رة .. حتى 
ان ذل�ك البرنام�ج الغنائي قد اكتش�ف  ف�ي حينها 
العدي�د من المواهب الغنائي�ة وفي مقدمتها وعلى 
س�بيل المثال الفنان فاضل عواد بعدها ظهرت في 
الس�احة العربي�ة برامج تنه�ج ذات النهج وحينما 
بات التلفزيون بااللوان حيث قدمت السومرية وفي 
عه�د مديرها الفنان جاس�م الالم�ي اربعة دورات 

من خالل برنامجها المش�هور )عراق س�تار( وفي 
مقابل ذلك اخذت القن�وات الفضائية العربية تنهج 
ذات النه�ج حي�ث كان هناك )س�تار اكاديمي( في 
اكثر من دورة .. علما بأن العراقية ش�ذى حس�ون 
ق�د نالت ذل�ك اللق�ب ولتك�ون الحقا ف�ي مقدمة 
نج�وم الط�رب العرب�ي .. ث�م ش�هدت الفضائيات 
ولحد اليوم مجموعة من البرامج التي اس�تحوذت 

على الجماهير الواس�عة لمتابعتها ومنها ) ميوزك 
انديا ميوزك( ف�ي اربع مواس�م ..وبرنامج )اكس 
فاكت�ور( وبرنام�ج )ذا فوي�س( الذي ش�ارك في  
لجنة تحكيم�ه  الفنان العراقي كاظم الس�اهر في 
دورته الثاني�ة .. وبرنامج  )عرب ايدول( وبرنامج 
)ارابز غوت تالنت( في موس�مه الرابع .. وبرنامج 
اكتش�اف المواه�ب التمثيلية )نجم�ة العرب( عبر 

قناتي )روتانا س�ينما( و ) ال بي سي( وغيرها من 
البرامج .. والذي وددت ذكره :

ان الفضائيات قد اكتشفت السحر المتمثل في مثل 
تلك البرامج والتي تدر عليها )جمهورا( و )ارباحا( 
افضل بكثير  لو انها لجأت لتقديم االعمال  الدرامية 
.. والت�ي تكلفه�ا مبالغ�ا باهض�ة وذات مردودات 

سلبية !!.

الفنانة روعة شيخاين: اجلرأة لن تفسد أخالق جيل يعيش يف عالـم االنرتنت

تط�ل الفنان�ة إنتص�ار فى ش�هر رمض�ان المقب�ل على 
جمهورها بأربعة وجوه، حيث تشارك فى مسلسل "ولى 
العهد" مع المخرج محمد النقلى وحمادة هالل ولوس�ى 
وريم البارودى وتجسد انتصار دور شقيقة حمادة هالل 
والذى يس�تولى عل�ى نصيبها فى المي�راث ولكن تنقلب 

االحداث مع نهاية المسلسل.
وتواص�ل الفنان�ة انتصار تصوي�ر دورها فى مسلس�ل 
"وش تانى" مع المخرج وائل عبد الله والنجم كريم عبد 

العزيز وحسين فهمى وتجسد انتصار دور زوجة اب 
كريم عبدالعزيز والمسلس�ل يكش�ف فساد رجال 

االعمال.
وتصور الفنانة إنتصار دورا فى مسلسل "أستاذ 
ورئيس قسم" بطولة الفنان الكبير عادل امام 
واخراج وائل احس�ان، وهناك ايضا مسلس�ل 
راب�ع وه�و "أرض النع�ام" للمخرج�ة غادة 

سليم وبطولة احمد زاهر ورانيا يوسف.

أث�ارت تصريح�ات المحامي نبي�ه الوحش أخي�راً جدالً بعدم�ا ظهر في 
مداخلة هاتفية لقناة "العاصمة"، طالب فيها بتنفيذ الحكم بالجلد الذي 
حصل عليه ضد المخرجة إيناس الدغيدي، التي طالما صّرحت بأنها مع 

ممارسة الجنس قبل الزواج، وبأّنها مع الحّرية الجنسية لألشخاص.
"لن أغّير رأيي.. فهي حرية شخصية"

وقال الوح�ش إّنه بالفعل، أقام دعوى قضائية ضد الدغيدي يطالب فيها 
بجلدها، بسبب مثل هذه التصريحات وحصل بالفعل على الحكم بذلك.
من جانبها وفي تصري�ح صحفي قالت الدغيدي إّن التصريح الذي 
جرى الت�داول به أخيراً قديم، ولم تكن أخب�اراً جديدة، ولكنها لم 
تغّير رأيها حت�ى اليوم، ونبيه الوحش طالما علّق على مثل هذه 
األمور، ولذلك فهي تفّضل عدم الرد عليه من األساس أو التعليق 
عل�ى ما يقول، وأنه لم تص�در أّي أحكام ضده�ا، وإاّل "فلماذا 
ل�م ُتنّفذ حت�ى اآلن، إن كان بالفعل لديه الدلي�ل على ذلك؟". 
وتابعت أّنها حّرة في آرائها الش�خصية، ولن تغّيرها مهما 

كانت الضغوط، وقناعتها الشخصية تخّصها وحدها.
"عصر الحريم" مؤّجل لميزانيته الضخمة

وبعيداً عن هذه الضجة، وعن مسلس�لها الجديد "عصر 
الحريم"، قالت إّنها تنتظر حل المش�كلة األخيرة للعمل 
مع الجهة اإلنتاجية لتبدأ تصويره، ولكّنه لن يكون في 
رمضان هذا العام بالتأكيد، وكش�فت عن أن المسلسل 
ُوضع�ت له ميزاين�ة مبدئية ُقدِّرت ب��60 مليون جنيه 
ولذلك فهو بحاجة لتحضيرات كثيرة، ألّنه إنتاج ضخم 
ج�داً وتتن�اول من خالل�ه الم�رأة في عص�ر الخديوي 

إسماعيل من خالل قصة حقيقية لقوت القلوب.
وكان العمل قد أثار ضجة قبل أن تكش�ف عنه الدغيدي، 
بعدم�ا تقّدم�ت بش�كوى لنقاب�ة المه�ن التمثيلية ضد 
"سرايا عابدين"، إاّل أنه بعد عرض األخير، قالت الدغيدي 
إن العملي�ن مختلف�ان وإن كان�ا ي�دوران ف�ي عص�ر 

الخديوي إسماعيل ولكّن فكرتيهما مختلفتان.

إنتصار يف رمضان املقبل أربعة وجوه لـ 

َلد إيناس الدغيدي بريئة ولن تجُ
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   قيس مجيد المولى
حيَن أعلن عن وف�اة )بيار أوغلو( للعام 1944 من يوم 
األربعاء كانت الس�اعة تش�ير الى الرابعة عصراً حينها 
وكأنه�ا على موعد وقفت س�يارة اإلس�عاف أمام بيت 
المتوف�ي ف�ي الوقت ال�ذي لم يك�ن بعد م�ن ضرورة 
لوجوده�ا ، وكالع�ادة ع�ا الص�راخ ولطمن النس�وة 
وجوههن وشققن البعض من المقربات ثياَبهن ، كانت 
قرية )أقا جو ( هادئة تماما فالريح نيسانية واألمطار 
متقطع�ة والعمال دلفوا الى بيوتهم قبل نصف س�اعة 

على بدء رحلة المتوفي ،
ذهب حاجي أحمد الى مكتب البريد إلرس�ال برقية الى 
ش�قيق المتوفي األكب�ر والذي يقطن مدين�ة ديار بكر 
وس�أله الموظف في دائ�رة البرق والبري�د عن الجملة 

المختارة إلخبار الشقيق ،قال حاجي أكتب له ،
أكتب:

أصبحت ربطة عنق
بيار أوغلو الحمراء ،
أصبحت في الهواء ،

كان بيار أوغلو قد أوصى بعد نزاعه األخير مع المرض 
ويقينه بدنو آجله قبل أن ترحل الس�حب المتقطعة من 
الس�ماء قد أوصى أن ُيدفن في مقبرة )محمود باشا ( 
والقريبة من س�وق كابكلي جوار صديقه الراحل نغيم 
سلطان والمتوفي للعام 1939ميادي أي أن نغيم باشا 
قد س�بقه الى المقبرة ب�� سنوات خمس ولذا فقد شم 

الكثير من روائح الزعف�ران األصفر ونام بأمان طوال 
تل�ك الفترة وهو يس�تمع ألم�واج البس�فور وأصوات 
العرب�ات الت�ي تمر جوار آي�ا صوفيا محمل�ة بالبطيخ 
والرقي واللبن ،كان بيار أوغلو قد قضى الربع األول من 
عمره نزيا متنقا عبر س�جون المحافظات الجنوبية 
ثم قضى الربع اآلخر متنقاً بين الوس�طى والش�مالية 
أي أنه تذّوق الش�وربة والصمون الحجري في سجون 
)ماردي�ن – أورف�ه- غازي عينتاب – أنق�رة – أدنه ..( 
،ومن خال الس�جن تعلم العديد م�ن المهارات اليدوية 
لكن�ه ظل عازفا عنه�ا متيمنا بس�لوته الوحيدة مابين 
ق�راءة ناظم حكم�ت ال�ى محاوالته في رص�د حياته 
ش�عريا ًبعد أن إخترق بعينية من ناف�ذة ظلماء إخترق 
العالم وتحت مصباح كاٍز ذليٍل بدءا بداياته األولى حين 

كتب :
لقد شرب المسمار

دم الورقة ،
ال ترسلي لي

علبة من البيض الطازج ،
زوجاً من الجوارب الصوفية الدافئة ،

ُنقل بيار أوغلو لمثواه األخير في مقبرة محمود الثاني 
س�د ال�ى جوار  بع�د حضور ش�قيقه م�ن ديار بكر ووِّ
نغيم باش�ا وتمنى المش�يعون أن ينعم بشم المزيد من 
الزعفران األصفر وس�ماع صوت العربات القادمة عبر 
الس�فن الش�راعية من يلوا والمحملة بالبطيخ والرقي 

واللّب�ن وأن يديم الخالق عليه نعم�ة الغيوم المتقطعة 
وأصوات اللقالق وهي تقف في أعالي المآذن تسبح لله 

أن يطعم الفقيد الرحمة والغفران ،
كان أوغلو قد ُرصد من قبل أحد افراد الش�رطة السرية 
رصد في مقهى)صو ( وهو يوزع خلس�ة المنش�ورات 
التي تهين الدولة واصفة هذه المنشورات رجال الدولة 
باللصوص والسراق والقتلة وأعداء الشعب وكان أوغلو 
ولتوه قد إنتمى الى أحدى الحركات العمالية اليس�ارية 
التي هيأت الجماهير للمشاركة بإضراب الشاي وكانت 
هذه الحركة قد إس�تلهمت المفاهيم التي تنادي بزوال 
الرجعية واإلقطاع وما أتت به مبادئ الثورة الفرنسية 
وما بدءا ينادي به المشرعون عن حقوق اإلنسان ، ولم 
يكتف بتلك المنشورات بل بقراءة قصائد ناظم حكمت 
لج�اس المقاه�ي ومم�ا كان يقراءه له�م قصائد من 
)رس�ائل من السجن اإلنفرادي – من معتقل إسطنبول 

–رسالة الى زوجتي (، 
حي�ن خ�رج الجميع م�ن مقب�رة محمود باش�ا قرأت 
الزوجة ماكتَب على شاهدات القبور ، فشاهدة تعود ل� 

عصمان أحمد كتب عليها :
أنا ال أملك جوادا

ذا سرج مزركش
ألمتطيه ،

وشاهدة أخرى ل� أصيل ترتقال كتب عليها :
يامن تدفع بكابك الى األمام

وتقطع طرق الليل
سيأتي دوري ،

وشاهدة أخرى تعود ل�� عميق ياخون وقد كتب عليها 
:

القرد اليأكل
الالنكي

وال التمر هند ،
وهك�ذا ال�ى أن حل الظ�ام ،راح�ت تبكي م�ن عينين 
إمتألتا بالغيوم الس�ود الماط�رة ، وهي تصنع في تلك 
المقبرة ش�اهدة لمثواها ولن تضع على ش�اهدتها إال 
تلك األح�رف التي وصل�ت اليها من س�جنه اإلنفرادي 

حين قرأت كلماتها تحت ضوء مصباح كاٍز خافت :
ال في الغد وال في األمس

وال في اليوم
أنا في زنزانتي

غير قادر أن أفعل أّي شيء
سوى أُحبك ،

قبل أن تغادر المقبرة فجرا سمعته ينادي عربات باعة 
الرق�ي والبطيخ واللّبن ، وس�معت صوته ينادي عليها 
من�اداة الري�ح وراء أمواج البس�فور ، ول�م تكن هناك 
رائحة تش�ير الى الزمان والمكان غير رائحة الزعفران 
األصف�ر وطقطقات مناقير البج�ع وهي تلتقط صغار 
األس�ماك من الم�اء وأص�وات المضربين ف�ي إضراب 

الّشاي ،

لندن - توفيت الروائي�ة البريطانية 
روث رن�دل الس�بت ع�ن 85 عاما، 
نش�ر  دار  أعلن�ت  م�ا  بحس�ب 
"بنغوي�ن راندوم ه�اوس" التي 

كانت تتعامل معها.
وكان�ت الكاتب�ة الت�ي لديه�ا 
حوال�ي 70 عما في رصيدها 
ق�د  لغ�ة   26 إل�ى  ترج�م 
دماغي�ة  لجلط�ة  تعرض�ت 
خطي�رة ف�ي كان�ون الثان�ي 

)يناير( الماضي.
بفض�ل قصصه�ا  اش�تهرت  الت�ي  الروائي�ة  وكان�ت 

البوليسية تعد وريثة الكاتبة الكبيرة أغاتا كريستي.
ول�دت روث رن�دل في 17 ش�باط )فبراي�ر( 1930 في 

وودفورد في ضواحي لندن. وهي عملت لفترة وجيزة 
ف�ي مجال الصحافة. ويقال إنه�ا اضطرت إلى مغادرة 
منصبه�ا في صحيفة "تش�يغويل تايمز" بعد نش�رها 
مقاال عن مأدبة عش�اء في ناد محلي لكرة المضرب لم 
تحضره، ففاتها أن تذكر أن المتحدث الرئيسي في ذاك 

العشاء توفي بصورة مباغتة.
ونش�رت روث رن�دل روايته�ا األول�ى م�ع ش�خصية 
المفت�ش ري�غ ويكس�فورد س�نة 1964 تح�ت عنوان 
"ف�روم دون تو ديث". واعتبارا من تلك الس�نة، راحت 

تنشر رواية كل 8 إلى 9 أشهر.
وتمحورت الروايات التالية على شخصية المفتش ريغ 
ويكس�فورد ال�ذي كان يجري تحقيقات يكش�ف فيها 
النقاب عن المشاكل المنتشرة في المجتمع البريطاني، 

من عنف أسري وتمييز عنصري وفقر.

وألفت رندل عدة كتب تتضمن تحليات نفسية للظروف 
الت�ي أدت إل�ى ارت�كاب الجرائم.وبيع�ت مئ�ات آالف 
النس�خ من مؤلفاته�ا ونقل الكثير منها إلى الشاش�ة، 
مث�ل "كارنيه تريموال" م�ن إخراج بي�درو ألمودوفار 
المقتب�س عن رواية "اليف فليش". وتزوجت روث من 
دون رندل سنة 1953 ورزقا بابن. وتوفي زوجها سنة 

1999 إثر سرطان في البروستات.
وكانت روث رندل من أعز صديقات الروائية البريطانية 
الش�هيرة بي. دي. جيمس صاحبة القصص البوليسية 

الشيقة التي توفيت سنة 2014 عن 94 عاما.
وه�ي نالت ع�دة جوائز أدبية عريق�ة ومنحتها الملكة 
إليزابي�ث الثانية لقب بارونة بايبرغ س�نة 1997، بناء 
عل�ى توصي�ة من رئي�س ال�وزراء البريطان�ي في تلك 

الفترة توني بلير.

مرفت غطاس 

كطفل�ة تتس�لق األرجوح�ة كان ش�عوري وأنا 
اجل�س امامك احتس�ي الليم�ون , وعينيك ..لم 
اعد اتذكر كم عاما عبرت وانا ادور في بساتين 
الافندر , امد اصابعي المسح جلدي بك , أريد 
من كل اشتهاءاتي ان اتحرر , واصير قديسة 
ف�ي معبد عينيك , س�ينبت لقلب�ي, جناح , 

ألطوف حقول القمح كلها الصنع من قبلتك الوحيدة 
, قصيدة بل ألف , افرش بينها وبين ش�دة السواد في 

عينيك جسرا يصلني الى الله , ووصلت ...
وتعمدت حين ابتسامتك الجميلة صافحتني , كمكافاة 
لطفلة تجيد فعل ما تحب , لم أخبرك حينها ما حا بي 
, كنت مش�غولة ف�ي تعداد حواس�ي , وكأن الحواس 

ليست خمس , والفصول ليست أربعة , 
خدعة , وضح�ت الرؤوية حينه�ا , ان وجودك فصا 

خامسا , وضحكتك الحاسة السادسة , وقبلتك عقيدة 
جديدة ..

ل�ذا نس�يت بعضي بك , ونس�يت كلك بي , وانا اس�ير 
ف�ي طريق الصم�ت , كتبت�ك م�رات عدي�دة , احيانا 
اش�عر بالحمل وانك جنيني , شهيدة وانت الوطن , انا 
الصباح وعينيك القهوة ....ال تسالني لما ...هي قبلتك 
الوحي�دة كلما مس�ني ذكراه�ا ...ك�� جن�ون البحر 

تصير احامي ..

وفاة الروائية الربيطانية روث رندل عن 85 عامًا

كتبتك مرات عديدة

الساعات األخرية لوفاة بيار أوغلو

فجر النهايات
 

صدر في بغداد عن دار يوتوبيا للدراس�ات والنش�ر ديوان "فجر النهايات" 
للش�اعر أوس حسن. يقع الديوان في   104 صفحات من القطع المتوسط 
وه�و اإلصدار األول للش�اعر، وتضم�ن 34 قصيدة مع رس�التين ضمهما 
الكت�اب للق�ارىء، واإله�داء ) إل�ى روح الش�اعر العراق�ي الكبي�ر كاظم 
الس�ماوي ، إلى الغائبين عنا جس�داً وحضوراً ،الخالدي�ن في وهج الذاكرة 
تحرير السماوي، رياض السماوي وإلى كل األحرار الذين توهجت أرواحهم 
لتضيء حرفا من حروف هذا الكتاب(. لوحة الغاف للفنانة العراقية إيمان 
الوائلي.تنوع�ت القصائد في بعده�ا الفكري والمعرفي وبلغة انس�يابية 
بليغة ومتينة ذات بناء متكامل ..اضافة إلى وحدة الموضوع والتش�كيل 
الجمالي والتكامل الصوري والس�رد الحكائي في بعض القصائد  .تميز 
الدي�وان بلغت�ه  الخاصة ذات الطابع اإلنس�اني والجمال�ي وتطرق إلى 
إش�كاالت عميقة في فلس�فة العدم والوجود وأزمة الهوية اإلنس�انية 

وتشظيانها في العالم .

حياة قاحلة
 

عن دار االمل الجديد في س�وريا صدر للش�اعر العراقي قاس�م محمد مجيد 
مجموعته الشعرية الثالثة  ) حياة قاحلة ( والتي قدم فيها الشاعر نصوص 
ش�عرية ذات دالالت تعبيري�ة عبرت عن مكنونات الش�اعر ف�ي ظل أجواء  

القلق الوجودي والمصير اإلنساني المتخم  باألزمات والصراعات  ...
كتب مقدمة  هذه المجموعة الشعرية الشاعر والناقد قيس مجيد المولى 
والذي أكد)  بأن هذه المجموعة الش�عرية من المجموعات المهمة وذات 

األثر اإلبداعي وتبشر بأن مستقبل الشعر بخير (.
الش�اعر قاس�م محمد مجيد م�ن مواليد بغداد عمل ف�ي الصحافة وهو 
عضو اتحاد األدباء والكتاب في العراق  وصدرت له س�ابقا مجموعتان 
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تخاف الغصن المنحني محبة

هيثم حسين 

يق�دم الكات�ب والصحف�ي اليونان�ي بس�كال 
فريب�وس عمل�ه “ف�ي ضياف�ة هن�ري ميلر” 
طريق�ة مختلف�ة للح�وار، يخ�رج ع�ن النمط 
التقلي�دي المتمثل في الس�ؤال والج�واب، تراه 
يكت�ب انطباعاته وتعليقات�ه ويجادل ويناقش 
ميل�ر، ثم يعيد بناء الح�وارات بطريقة روائية، 
كأن�ه يحك�ي فص�ول روائية م�ن حي�اة ميلر 

نفسه.
حين يخبره فريبوس بأنه أمام أسطورة صنعها 
صاحبها بصبر وأناة، يجيب ميلر مس�تغربا أنه 

ليس أسطورة، بل هو ضحية أسطورته ذاتها.
ويص�ف نفس�ه بالضحية الب�ريء لكتبه أيضا، 
وأنه لم يكتب لكي يصير أسطورة فقط، ولكن 
لكي ينبعث من داخلها. يجد أن األس�طورة في 
حّد ذاتها هي اإلنهاك المس�تمر بسبب الرسائل 
والطلب�ات المتنوعة. ويق�ول إن النجاح أفظع 

من الفشل أحيانا.

ابن الشارع
لف�ت فريب�وس انتب�اه ميل�ر ال�ذي كان يتلّقى 
يوميا عش�رات الرس�ائل، برس�الة أرسلها إليه 
وحركت�ه، ألنه وجدها محايدة ال تطلب ش�يئا، 
ويخبره أنه يحب كتابة رس�الة لشخص عندما 

يحّس بشغف لذلك أو يحّس بإحدى حماقاته.
يص�ف ميل�ر نجاحه العالم�ي بالمتأخ�ر، وأنه 
انتظر أن يبلغ الستين كي يتمكن من العيش من 
كتبه، ويقول إن حياته كانت تتأرجح متاطمة 
بين األعلى واألسفل، واألغلب في األسفل، وإن 

الحرب هي التي أنقذته.
ورغ�م أنه لم يش�ارك ف�ي أي ح�رب إال أنه لما 

بل�غ األربعين كان في اليونان، وتراه يتذكر تلك 
الرحلة، ويتحدث بأنه عندما كان الرعب يكتسح 
أوروبا كان نور اليونان يفتح عينيه، وأمام قبر 
أغاممنون كان يصرخ مع كتس�يباليس “سام 
لكل الناس وحياة أكثر خصبا”، ولم يكن لندائه 
أي ص�دى. ويصف تل�ك الفت�رة بالعصيبة التي 
كان ال�دم يتدف�ق فيها والش�يطان يس�فكها، 
وف�ي نفس الوقت كان الجن�ود يقرأون روايته 
“مدار الس�رطان”، وهي تحت معاطفهم. وأنه 
بعد انتهاء الحرب ذهب الجنود األميركيون إلى 
باريس ليقتنوا كتبه، ولهذا يعترف أنه دون تلك 
الح�رب ربما لم يك�ن بإمكانه الوصول إلى هذا 

النجاح.
البشر سيضيعون داخل متاهة أضاعوا مركزها 
خال الطري�ق، ويتوجب على الفنان أن يضرب 

بقوة كي يوقظ رغبة التغيير
يقّر ميلر أنه عانى كثيرا، وكان يسير في شوارع 
مدينته نيويورك يبحث عن بعض الس�نتات، أو 
عن كس�رة خب�ز، أو عن عمل، أو ع�ن ركن أين 

يهوي بجسده المنهك.
وأنه قطع آالف األميال ببطن خاٍو مثل متسول، 
ودون طائ�ل. وف�ي مفارق�ة مري�رة يقول إنه 
يع�رف كل المطاع�م في نيوي�ورك، ال ألنه أكل 
فيه�ا، بل ألنه تف�ّرس وجوه الزبائ�ن اآلخذين 
بملء بطونه�م. ويصرح أنه أحيان�ا كان يفكر 

أنه ُخلق جائعا.
حول نشأته في ش�وارع بروكلين صحبة أبناء 
الش�وارع، يقول ميلر إن طفولته كانت فرحا ال 
محدودا في المقاطعة 14 ببروكلين حيث نشأ. 
يق�ول إنه ولد في الش�ارع، وإن ه�ذه حقيقة، 
ولديه إحساس أنه مازال هناك في نيويورك، في 
باريس… وإن الش�ارع هو الحرية في اللقاءات 

والتصرفات. وإنه الحلم أيضا، تعلم الحياة فيه، 
وتع�رف إلى كثير من األصدق�اء الذين أصبحوا 

شخصيات في أعماله.
تذك�ر ميلر أمه بش�يء م�ن األس�ى والمرارة، 
ويعت�رف أن�ه لم يع�رف أبدا ح�ب األمومة وال 
حن�ان األم أو قباته�ا. وأن�ه كان يقت�رف كل 
األفعال التي كانت تزدريها، والتي دفعتها حتى 
نهاية عمرها أال تؤمن به أبدا، ال باإلنس�ان وال 
بالكاتب، وه�ي التي لم تقرأ أبدا س�طرا واحدا 
له. ويقول إنه حين أعلن ألمه قراره بأن يصبح 
كاتب�ا، اتخذت موقف�ا أكثر ذع�را، وكأنه يعلن 
لها أنه سيصبح مجرما، وتراه يعول على قدرة 
األدب على عقد مصالحة بين األحياء واألموات.

يج�د أن ما هو موجود في الواقع والممارس�ة 
يدعو إلى التعصب. وأن طرق التحريض سائدة 
بكثاف�ة والن�اس يفضلون األس�ود أو األبيض 
وال يحب�ون خلط األضداد، ويجد أن هذا ش�ديد 
الواقعية والتعقيد، وأن اإلنس�ان نادرا ما يقبل 
الحقيق�ة المتحرك�ة، وله�ذا يح�اول اإلف�ات 
منه�ا. وأنه بدوره ح�اول النظر إل�ى الحقيقة 

وجها لوجه، وأنه قد عانى أيضا.
البش�ر يفق�دون داخل تج�ارب الح�ب المؤلم 

أقنعتهم
يق�ول إن الحدود ش�ديدة الضبابي�ة بينه وبين 
أبطال�ه، بي�ن ش�كله وش�كلهم، بي�ن الك�ذب 
والخي�ال. ويتذكر أن�ه كتب مس�رحية وحيدة 

حي�ن كان ف�ي ألماني�ا، واضط�ر لكتابتها في 
غضون ثاثة أيام، وقد كان جائعا حينها. ويجد 

أن الكتابة للمسرح محفوفة بالمخاطر.

أزمات الحب الحميمة
يق�ر ميل�ر أنه يح�ب أزم�ات الح�ب الحميمة، 
الح�ب  تج�ارب  داخ�ل  يفق�دون  البش�ر  ألن 
المؤل�م أقنعته�م. ويكتش�فهم الم�رء ضعفاء 
وحقيقيي�ن. وأنه من جهة أخرى يحتاج الرجل 
والم�رأة دائما إل�ى الحب. العي�ش بالحب ومن 
أجل الحب هذا هو واجب اإلنس�ان، كما يقول. 
ويصف نفسه بأنه ال ينفع ألي شيء، وال يقدر 
على الكتابة، ويستش�هد بعبارة لهيرمان هسه 
يق�ول فيه�ا: “ال ينبغي للحب أن ُيس�تجَدى بل 
أن ُينتَزع″.وع�ن اش�تهاره بالكتابة الجنس�ية 
يص�ف بعض قرائ�ه بالمهووس�ين، وأنه ليس 
مهووسا بالجنس. ويجد أن على الرجل والمرأة 
أن يتحررا معا، وإال س�يبقيان عبدين لبعضهما 
بعض�ا. وأن�ه في أعمال�ه لم يع�زل الجنس أبدا 
لكي يعطيه خصوصية استثنائية، وتحدث عنه 

كجزء أساسي من الحياة. 
ويج�د أن�ه وص�ف بالفح�ش ألنه كتب أش�ياء 
فاحش�ة، وليس أبدا بورنو، ألن البورنوغرافية 
لها ه�دف وهو دغدغة األعص�اب، أما الفحش 
فهو قريب من طقوس الحياة، ألنه ينبه الكائن 
إلى حقيقة الشيء، محوال اإلحساس بالواقعي 

أكثر حدة.
يج�د أّن الئح�ة الكت�اب المتهمي�ن بالفح�ش 
من�ذ بداي�ة الزمن طويل�ة، ويعتب�ر أن الفحش 
ال�ذي حاكموه من أجل أن يتهتك، يش�تم أيضا، 
ينتمي إل�ى تقاليد أدبية وجدت منذ ألف س�نة. 
غي�ر أن األدب األنكلوسكس�وني ف�ي الق�رون 

الثاث�ة األخي�رة ق�د تع�رض للح�ذف مفتقدا 
بذلك خاصيته الش�مولية. يس�أل متهميه ماذا 
يقصدون بالس�لوك الجنس�ي الس�وي؟ وأنه ال 
أحد يعرف كيف يستعيد منذ بدء الخليقة سلوك 
اإلنس�ان تجاه الجنس، وأن البش�ر سيضيعون 
داخل متاه�ة أضاعوا مركزها خ�ال الطريق. 
ويج�ب على الفنان أن يض�رب بقوة كي يوقظ 
رغبة التغيير، يق�ول في كل مرة تظهر أثناءها 

الفحشاء، نحّس الموت الساحق بشكل ما.
يعتق�د ميل�ر، ال�ذي يصف�ه محاوره بعاش�ق 
الحرية، أن الكاتب ال يس�تطيع فعل أي ش�يء، 
ويتساءل َمن هو ذاك الشاعر الذي رّج العالم في 
القرن العشرين كما فعل هتلر؟ وهل هناك نّص 
معاص�ر قلب العالم كما فعل�ت القنبلة الذرية؟ 
ويقول إّننا نحن البش�ر قبضة الش�يطان. وفي 
معرض تذّكره لكتابه المخّصص لرامبو “عصر 
القتلة” يرى أّن الش�اعر الحقيق�ي في طريقه 
لانقراض، وأّن القصي�دة باتت تكتب بعبارات 
كيمياوية أو بفيزياء نووية.يصف ميلر الحرب 
بأنه�ا سمس�رة ق�ذرة للسياس�يين وأنه�ا ال 
تعني�ه، وأنه مس�الم جدا رغ�م كل العنف الذي 
يش�عر به في داخله، حتى ف�ي حياته الخاصة 
يكره التقات�ل. ويحلم أن يجلس عظماء العالم، 
متأثرين بالحكمة والصفاء، ومحكومين بنشر 

السام العالمي على الكرة األرضية. 
بتصل�ب  أصيب�ت  الغ�رب  حض�ارة  أن  ويج�د 
الش�رايين، وأنه�م يعيش�ون م�وت الثقاف�ة، 
وأحاط�وا أنفس�هم بجميع الظ�روف لموتهم 

الوشيك.
 ويق�ول إنه�ا النهاي�ة، لق�د صنعنا كل ش�يء 
من أج�ل االنفج�ار، والنهضة مجرد ش�كاوى 

للمتفائلين، ويقول لقد فات األوان.

يف ضيافة هنري ميلر .. احلرب تساهم يف نجاح الكاتب
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املسؤولية اجلزائية لفاقدي العقل
المحامي محمد جمعه

ف�ي منطقة الباب الش�رقي قام اح�د المختلي�ن عقليا اثر 
التحرش به م�ن قبل مجموعة من الصغ�ار رمي الحجارة 
كبي�رة تجاههم اصابت فتاة صغي�رة في صدرها كادت ان 
ت�ؤدي بحياتها واختفى المجن�ون ورش الناس الماء فوق 
الصغي�رة حت�ى اس�تعادت رش�دها.اردت به�ذه المقدمة 
مدخ�ا له�ذا الموض�وع حيث تناول�ت القواني�ن العراقية 
المختلفة موضوع المعتوهين وذوي االحتياجات الخاصة 
ومنه�ا الدس�تور العراقي ف�ي الم�ادة 30 و 31 و 32  منه 
حيث بينت هذه المواد بان الدولة تكفل الضمان االجتماعي 
والصح�ي والمقوم�ات االساس�ية للعيش ف�ي حياة حرة 
كريمة بحيث توفر لهم الدخل المناس�ب والس�كن المائم 
كما تلت�زم بالضمان الصحي للعراقيي�ن جميعا وفي حالة 
الش�يخوخة والمرض والعجز والتش�رد واليت�م والبطالة 
وتوفير هذه الحقوق اوجب الدس�تور انشاء المستشفيات 
والمس�توصفات او دور عاج خاصة من قب�ل الدولة وان 
ترع�ى الدول�ة المعاقي�ن م�ن ذوي االحتياج�ات الخاصة 
وتكفل تاهيلهم لغرض دمجهم في المجتمع من جديد كما 
ان قان�ون اصول المحاكم�ات الجزائية المرقم 23  لس�نة 
1971 ف�ي الم�واد 230 � 231 � 232 منه تن�اول محاكمة 
ناقص�ي االهلي�ة والمعتوهين فاذا تبين اثن�اء التحقيق ان 
المته�م مصاب بعاهه في عقله فا يكون مس�ؤوال جزائيا 
عن افعاله الجرمية اذا ثيت ذلك بتقارير طبية معتبرة ويتم 
ايق�اف التحقي�ق ويوضع المته�م في احدى المؤسس�ات 
الصحي�ة تحت الحراس�ة واما اذا ثبت ان الش�خص ارتكب 
الجريم�ة وثب�ت وق�ت الحادث�ة ان�ه ال يق�در مس�ؤولية 
تصرفاته الصابته بعاهه في عقله فهنا يقرر القاضي عدم 
مسؤوليته  ويسلم الى ذويه لضمان العناية به والذي اردنا 
ان نقوله هنا ان زيادة ه�ؤالء المصابين عقليا ووجودهم 
ف�ي وس�ط االس�واق يش�كل ظاه�رة ال تتائ�م وطبيع�ة 
المجتمع ال بل لها اثار نفس�ية واجتماعية كبيرة خصوصا 
عل�ى الصغ�ار النهم ال يدرك�ون ما يقومون ب�ه من افعال 
وبالتالي اعماال تؤدي الى جرائم واضرار بالمجتمع يترتب 
عليها خس�ائر ونتائج ال يحاس�بون عليها كما قلنا كما ان 
البعض االخر منهم يمكن عاجه واعادته الى رش�ده اذا ما 
تم وضعه في مصحة عقلية خاصة اذا ما علمان ان اغلبهم 
يتخذون من االمكان العامة والس�احات واالزقة والهياكل 
ماذا او س�كنا لهم من جديد وزجهم في بعض التفجيرات 
الت�ي طال�ت االبرياء من ابناء الش�عب العراق�ي في الكثير 
من المدن س�ابقا وهنا تلقى المسؤولية على وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية كونها المس�ؤولة عن ذلك في البدء 
بحملة واسعة في كافة المناطق اليداع هؤالء المرضى في 
المستشفيات الخاصة بذلك خصوصا اننا بلدا سامي يمتاز 
بالنخوة والرحمة والقيم النبيلة والس�امية التي تميزه عن 
كافة بلدان العال�م حيث ان مثل هذا االجراء هو رحمة لهم 

ولغيرهم.

احكام العربون يف القانون العراقي
يعرف العربون بانه مبلغ من المال يدفعه احد المتعاقدين 
لاخ�ر عند ابرام العقد ويراد من دفع العربون اما للداللة 
على ان كل طرف حق الرجوع او العدول عن العقد مقابل 
خس�ارته واما انها لضمان التنفيذ حيث القانون المدني 
قدر رجح عند الشك ان خسارة او يذهب الى طرف االخر 
ويل�زم القانون على من قبض العربون ان يرده مضاعفا 
اذا كان ه�و الذي عدل ويوجب القانون على من دفعه ان 
يترك�ه  اذا كان هو الذي ع�دل وحتى لو لم يصب الطرف 
االخر اي ضرر جراء هذا التراجع او عدم التنفيذ وفي حالة 
اذا كان العرب�ون ي�راد منه ضمان التنفي�ذ فان المتعاقد 
يجبر على التنفيذ ف�ي كل االحوال وال يكون العربون اال 
التزاما بدليا يستطيع المدين بادائه ان يتخلص من تنفيذ 
االلت�زام االصلي.. وهو التزام تخيي�ري يختاره الدائن او 
المدي�ن او القاضي ان ال يكون مح�ا  للتنفيذ واذا امتنع 
التنفي�ذ العيني لس�بب ما ف�ان على المحكم�ة ان تحكم 
على المتخلف بالتعويض المناس�ب حيث يس�تقطع هذا 
التعويض من مبلغ العرب�ون وكل هذا التعويض اذا عدل 
اح�د الطرفين في اختي�اره  دون موافق�ة الطرف االخر 
اما في حالة االتفاق على الفس�خ ف�ان المتعاقدون هما 
اللذان ينضمان عاقتهما في هذا الش�ان واذا س�كتا عن 
ذلك ل�م يس�تحق العربون للقاب�ض ويرده ال�ى صاحبه 
اذا كان مقبوض�ا وكذل�ك الح�ال اذا هل�ك مح�ل االلتزام 
التعاقدي بس�بب اجنبي مما يترتب عليه انفس�اخ العقد 
بقوة القانون وتطبق نفس هذه القاعدة في حالة بطان 
العق�د فالعربون ه�و المبل�غ المقابل لح�ق العدول عن 
العقد فم�ن اراد من المتعاقدين ان يع�دل عن العقد كان 
له ذلك في مقابل دفع العربون ويعتبر العربون جزء من  
ثم�ن المبيع المدفوع مقدما وهذا م�ا تناولته المادة 92 
م�ن القانون المدني العراق�ي والتي قالت يعتبر العربون 
عند دفعه دليا ان العقد اصبح باتا وال يجوز العدول عنه 
اال اذا اقتض�ى االتفاق غير ذل�ك وفي حال اتفق الطرفان 
المتعاقدان على ان العرب�ون وقد يقع عن التعويض عن 
الض�رر ق�د يقع وان االلت�زام يدفع العرب�ون يظل قائما 
ول�و لم يتم او يترت�ب على العدول عن العقد اي ضرر اما 

الشرط الجزائي فا  يستحق اال اذا وقع ضرر للدائن 

 ق�د يك�ون س�بب ال�زواج خ�ارج المحكمة 
ه�و البحث عن الس�هولة في االج�راءات او 
االخط�اء منافع يس�تفاد منها اح�د طرفي 
العق�د كان تكون الزوجة ارملة ولديها اوالد 
وتاخذ راتب تقاعدي وبالتالي مثل هذا الزواج 
قد يؤدي الى قطع ه�ذا الراتب وبالتالي هي 
تحرص على اخفاء ال�زوج الى حين.. ولكن 
ناح�ظ ان المتض�رر من ال�زواج الثاني هم 
االوالد وكذلك الم�راة حيث قد يتهرب الزوج 
وبالتال�ي يصعب اثبات هذا ال�زواج اال وفق 

اجراءات طويلة وكذلك يكون هناك اجراءات 
تحقيقي�ة  يتع�رض لها ال�زوج ودعوى في 
محكمة التحقيقوكم�ا قلنا فان الزوجة هي 
م�ن يتضرر من هذا الزواج النها ال تمتلك اي 
دليل على اثبات النس�ب من ان هؤالء االوالد 
من زوجها ال�ذي انكر انه زوجه�ا وبالتالي 
فان�ه يصعب اثبات هذه الحق�وق وهو الذي 
يرت�ب حقوق في ذم�ة ال�زوج ومنها مصر 
والمغ�رب وهو يرت�ب نفس الحق�وق وفي 
بعض االحيان ف�ان المحكمة تكون مرغمة 

عل�ى ه�ذا ال�زواج وق�د يك�ون الس�بب في 
ع�دم االعان ع�ن ال�زواج هو ان ام�راة لها 
اوالد وال تري�د ان تفقده�م جراء هذا الزواج 
وكم�ا قلنا فان الزوجة ه�ي المتضرر االول 
حي�ث ان قان�ون االح�وال الش�خصية وجد 
اصا لحمايتها خصوص�ا في الحصول على 
البطاق�ة التموينية ويف العادة يتم تس�جيل 
هؤالء الصغار باس�ماء مستعارة مثا باسم 
العم او الخال وفي احيان يكون هؤالء الذين 
تزوج�وا خارج المحكم�ة يقومون بالطاق 

خ�ارج المحكم�ة وهن�ا تكون ام�ام دعوى 
واحدة يت�م فيها اثب�ات ال�زواج اوال ثم بعد 
ذل�ك يتم احض�ار البين�ة الش�خصية الثبات 
الطاق وحتى ف�ي بعض االحيان يكون احد 
المتزوجين قاصر فتتم احالتهم الى التحقيق 
ويتم ش�مولهم بقرار العف�و الذي صدر عام 
2002 وال�ذي مدد حتى ع�ام 2008 وتعتمد 
المحكم�ة على اثب�ات مثل هذا ال�زواج على 
اق�رار ال�زوج وتاريخ ال�زواج فتك�ون امام 
دع�وى في حالة عدم اقرار الطرف االخر اما 

اذا كان هن�اك اتفاق فنكون امام حجة زواج 
يت�م الحص�ول عليها ويت�م احال�ه الطرفين 
ال�ى التحقي�ق اذا كان العقد بع�د العفو يتم 
تصديقه ال�زواج بعد تحقيق وقد نكون امام 
زواج خ�ارج ويك�ون قب�ل العفو فان�ه يتم 
ش�مول بالعفو ويتص�دق ال�زواج  واما في 
حالة وجود اطفال وانكرهم الزوج فانه يتم 
ارس�الهم الى الطب العدلي ش�عبة االنسجة 
ويتم اثبات نس�ب هؤالء الصغ�ار الى الرجل 

الزوج الذي انكرهم.

س/ م�ن زميلنا المحامي حس�ن هادي من مدينة كرباء المقدس�ة 
يسأل عن احتس�اب ممارس�ة مهنة المحاماة خدمة عند تعيينه في 

الوظيفة؟
 � زميلنا العزيز استنادا للقانون رقم 65 لسنة 2007 قانون احتساب 
ممارس�ة المهنة المحاماة المحام�ي المعين في دوائر الدولة خدمة 
فعلية الغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناء من القانون 
الصادر عام 1980 والمرقم 600 وقد تم نش�ر هذا القرار في جريدة 
الوقائ�ع العراقية  بالعدد 4055 في 26 كانون االول عام 2007 وهو 

تاريخ نفاذ القانون وشكرا على التواصل  
س/ م�ن س�عاد هاش�م حم�ادي والت�ي تعم�ل موظفة ف�ي احدى 
الوزارات الدولة تتس�اءل عن امكانية احتساب مدة الفصل السياسي 

لها من تاريخ والدتها في السجن؟
� اختان العزيزة لم يرد نص صريح بشأن هذا الموضوع في القانون 

رقم 24 لس�نة 2005 والخاص بالمفصولين السياسيين ولكن لجنة 
التحقق في مجلس الوزراء اعتمدت على سن 15 سنة  بالنسبة للذين 
ولدوا في السجن ولم تعتمد اعاه هو الضرر بغض النظر عمن وقع 
عليه الضرر س�واء كان صغيرا او كبيرا والنص جاء مطلق والمطلق 
يجري على اطاقه مالم يات ش�يء يقي�ده وربما يكون الضرر الذي 
يطال الذي يلد في السجن هو اكبر من الكبير الن االول سوف تتبلور 
المعان�اة  في نفس�ه وتصبح جزء م�ن ش�خصيته وبالتالي البد ان 

يك�ون التعويض اكث�ر من الممن�وع للرجل الكبي�ر وقانون 
العقوبات يعتبر االنس�ان مكتمل حال والدته وبالتالي 

فان الذين ولدوا في السجن معلوم ان لجنة التحقق 
بمثابة القرارات القطعية والفاصلة في احتساب 
الفصل السياس�ي استنادا للقانون رقم 24 لسنة 

.2005

الم�ادة )95(: يحظ�ر إنش�اء محاك�م 
خاصة أو استثنائية.

المادة )96(: 
المحاك�م،  تكوي�ن  القان�ون،  ينظ�م 
وانواعها، ودرجاته�ا، واختصاصاتها، 
القض�اة وخدمته�م،  تعيي�ن  وكيفي�ة 
واعضاء االدع�اء الع�ام، وانضباطهم، 

واحالتهم على التقاعد.
المادة )97(: 

اال ف�ي  للع�زل  القض�اة غي�ر قابلي�ن 
الح�االت الت�ي يحدده�ا القان�ون، كما 
يح�دد القانون، االح�كام الخاصة بهم، 

وينظم مساءلتهم تأديبياً.

الزواج خارج املحكمة

ام عدنان امراة جاوزت الس�تينات من 
العمر ولم ترزق س�وى  ولدها الوحيد 
)عدن�ان( ال�ذي اكم�ل ف�ي كل ش�يء 
وتخ�رج من )معهد المعلمين( واصبح 
معلم�ا معروفا ف�ي المنطق�ة حدثته 
عن ق�رب اجلها وانها بلغ�ت من الكبر 
عتي�ا وتريد ان ت�رى اوالده في الحياة 
وتقدمت بالخطوب�ة الى اكثر من فتاة 
من اقربائها اال ان االمر لم يحل فعندما 
يوافق اهل الفتاة على الخطبة سرعان 
م�ا يتراجع�ون لينته�ي االم�ر وكانه 
ل�م يكون وطلب�ت منه ف�ي النهاية ان 
يختار فاختار زميله له في العمل وفاء 
حي�ث وجد فيه�ا التزام�ا وادبا ظاهرا 
دفعه ال�ى الرغبة باالقت�ران بها اال ان 
االمر س�رعان م�ا رفض ول�م يختلف 
عن سابقاته اذ س�رعان ما رفض ولم 
يختل�ف ع�ن س�ابقاته اذ س�رعان ما 
رف�ض اهل وف�اء الخطوبة بعد ش�هر 
م�ن الموافق�ة المبدئي�ة والمهلة بعد 
ش�هر طلبوها للس�ؤال والتقصي عن 
عدن�ان في المنطقة وج�دت ام عدنان 
بالبح�ث لمعرفة اس�باب النحس الذي 
الزم ولده�ا الوحي�د وبدأت  بالس�ؤال 
فارش�دتها اح�دى جاراته�ا باللج�وء 
الى كامل الس�احر المعروف في الحي 
القريب والذي اس�تطاع ان يفك الكثير 
م�ن الرم�وز ويصل ال�ى حقائقها بعد 

حي�رة اهله�ا وقلقهم مم�ا خفي فيها 
حي�ث طل�ب منه�ا كام�ل الس�احر ان 
تحضر ولدها عدنان الى غرفة العمليات 
ان تحض�ر ولده�ا عدنان الت�ي اعدها 
للفح�ص فجاءت ب�ه وهاله�ا ما ترى 
اذ وض�ع كامل الس�احر قطعة قماش 

كبي�رة غطى به�ا راس عدن�ان وتمتم 
باشياء خفية حتى تهاوى عدنان ونام 
وبدأ كامل الس�احر يضع في فمة اداة 
حديدية صغي�رة وطلب من الجن الذي 
يتقمص�ه بان يخ�رج بالس�رعة وبعد 
نص�ف س�اعة وض�ع كام�ل الس�احر 

قطع�ة القم�اش م�رة اخ�رى وغطى 
به�ا راس عدن�ان وق�رأ دون ص�وت 
حتى اف�اق عدنان مرة اخ�رى دون ان 
يعلم ما جرى واخبر كامل الس�احر ام 
عدن�ان بما ج�رى وقال له�ا ان عدنان  
مس�حور م�ن قب�ل اح�دى قريباته�ا 

واث�ر على مس�تقبله وان�ه ال يمكن ان 
يتزوج اال بعد رفع هذا الس�حر القديم 
واس�تنجدت ام عدنان بالس�احر كامل 
الذي طل�ب مبلغا كبيرا وافقت عليه ام 
عدن�ان وخمنت ان من س�حر وحيدها 
ه�ي اختها التي على خ�اف معها منذ 

عش�ر س�نوات وانه�ا تري�د ان تعطل 
زواج وليده�ا الوحيد للث�ار منها وبعد 
اعطائه�ا المبل�غ المطل�وب اس�تطاع 
)الس�احر كامل( ان يفك  عقدة س�حر 
عدنان ال�ذي وفق يف الخطبة والزواج 
م�ن زميلته وف�اء اال انه وبع�د الزواج 
بش�هر تلقى مكالمة هاتفية مجهولة 
م�ن فتاة س�ألته عن اح�د الطاب في 
المدرس�ة وعنوان المدرسة ومستوى 
التدري�س واش�ياء اخ�رى اس�تغربها 
ث�م قطع�ت الهات�ف دون ان يعرفه�ا 
فاحتارت ام عدنان بتغير طباع عدنان 
عندما قام بكس�ر ذراع احد الطلبة في 
المدرسة واعتدى على وفاء وفقا عينها 
فطلقت منه وتم توقيفه لش�هر كامل 
اثر الح�ادث وتنازل اه�ل  وفاء وبدأت 
ام عدنان بطرق باب كامل الساحر من 
جدي�د لمعرفة االس�باب فاخبرها بعد 
الفحص ان س�حرا جديدا وخطيرا اعد 
لعدنان عبر الهاتف لتغيير مسار حياته 
الى جحي�م وبدأ الس�احر كامل باعداد 
العدة والتحضير النقاذ عدنان الش�اب 
م�ن المازق ال�ذي وقع في�ه وادى الى 
ارتكاب جريمتين احدهما بحق زوجته 
المطلقة فنجح واعيدت وفاء بعد جهد 
جهيد.. وضلت ام عدنان تلوذ بالساحر 
كامل كلما حاصرتها وابنها المش�اكل 

والمعوقات.

قصـــة قانونيـــــة

السحر يلوي قلوب العشاق ويدفعهم للجرائم

مفاهيم  قانونيةاستشارات قانونية



يبدو أن وس�ائل التواص�ل االجتماعي التي تهدف 
في أساس�ها الى تعزي�ز تواصل الن�اس بعضهم 
ببع�ض، تحولت ف�ي اآلونة األخي�رة إلى مفهوم 
معاكس، لتنقل خالفات وصدامات الحياة اليومية 

التي كانت واقعية للعالم االفتراضي.
وتحولت وس�ائل التواصل ألداة مقاطعة وحرب 
وضغين�ة “الكتروني�ة”، ليحجز الخ�الف مقعده 
في عالم افتراضي بتطبيق�ات مختلفة على هذه 
الوس�ائل فيس�بوك أو تويتر او الواتس اب وحتى 
االنس�تغرام، م�ن خ�الل “الحظر” ال�ذي يوصل 
رسائل تقول في مجملها “ال اطيقك”، او “ارفض 

الحديث معك” او ال تكلمني”. 
واالع�الم  والنف�س  االجتم�اع  اختصاصي�و 
االجتماع�ي اجمعوا عل�ى أن األصل في مثل هذه 
الوس�ائل ان تفت�ح قن�وات االتصال بي�ن الناس 
وتق�رب المس�افات وتحس�ن نوعي�ة التواص�ل 
واالتص�ال، لكن الفه�م الخاطئ له�ا واعتبارها 

واقع�ا بدي�ال يح�ول دون فهمه�ا واس�تخدامها 
بالشكل الصحيح، فضال عن اقحام  هذه التقنيات 
التكنولوجي�ا في خصوصيتنا لتتحول المش�اعر 
الحقيقة لمش�اعر افتراضية تفتقد للعمق واالثر 

والتواصل.
الحل األسهل تقنيا هو “البلوك” او الحظر بحسب 
السيدة زين غنام التي لجأت للحظر عبر الفسبوك 
والواتس اب، خصوصا حي�ن باتت الحرب علنية 
بينها وبين احدى صديقاتها السابقات التي تكتب 
تعليق�ات س�اخرة وكالم�ا مبطنا عل�ى الحائط 

االفتراضي. 
ومن هنا، وبحسب غنام وبالرغم من حالة الجفاء 
بينه�ا وبين صديقته�ا وج�دت ان افضل طريقة 
للتعامل مع هذه الش�خصية ه�ي “حظرها” من 

مبدأ “اختصار للشر” وبحثا عن راحة البال.
د.  النفس�ي   م�ن جهت�ه يعتب�ر االختصاص�ي 
سعدمحمود هادي أن الواقع البديل او االفتراضي 
يأتي بعقلية  ولغة مختلفة، لكن المجتمع ما يزال 
كما هو في مش�اعره وتواصله وطريقة تعامله، 
وم�ن هنا فإن نق�ل اي مقاطعة م�ن الواقع لهذا 

العال�م البديل تبتعد عن الحقيقة، وعن المواجهة 
والمصارحة وتصبح اشبه بطريقة هرب وتجنب  

للمواجهة.
ويبي�ن ه�ادي أن هذا يجع�ل من األم�ر غاية في 
“الس�ذاجة”، فهنال�ك أش�خاص ينفصل�ون عن 
واقعه�م، رغ�م أن األصل أن تك�ون العالقات في 
الحي�اة اليومي�ة، وتحقي�ق اإلنج�ازات فيها، أما 
االنتق�ال للفض�اء االفتراضي وقياس المش�اعر 
عبره، فذلك أمر بعيد عن المنطقية والدقة والعمق؛ 
حي�ث إن العالقات اإلنس�انية فيها ضعيفة وغير 
مكتمل�ة األركان وخالية من المش�اعر المتدفقة 

وجافة.
اماالس�يد جهاد الزبيدي فيذهب إلى أن الخالفات 
الت�ي تحصل بين الناس في الحياة اليومية زادت، 
ووجدت في العالم االفتراضي جس�را لها لتعميق 
الخالف وقط�ع كل الطرق على الطرف االخر كي 
ال يحص�ل اي خالف مجددا وحتى لقطع الس�بل 
للتواص�ل، وهو حل اخير حي�ن ال يجدي االعتذار 

وحتى العتاب والمصالحة.
 ويضي�ف الزبي�دي ان االص�ل ان يق�وم الف�رد 

باالبتعاد عمن يختلف معهم، ويمنحهم فترة حتى 
ته�دأ األمور قب�ل ان يعاود االقت�راب منهم وحل 
النزاع والخالف، دون أن يلجا للحظر والمقاطعة 

عبر اي وسيلة تتيح له االتصال بهم.
ويشير إلى أن العالقات االنسانية ثمينة والتواصل 
معه�م غاية ف�ي األهمي�ة والتي ال يمك�ن تبديل 
عمقها بحسب الزعبي باي تقنية او تطبيق مهما 

كان متداوال.
وبحس�ب أرقام  غيررس�مية نش�رت عبرمواقع 
الكتروني�ه، بين�ت توس�ع قاع�دة مس�تخدمي 
ش�بكة اإلنترنت في العراق لتضّم مع نهاية العام 
الماضي حوالي 5.7 مليون مستخدم، تشكل جزءا 
أساسيا من الحياة اليومية للعراقيين في التواصل 

االجتماعي أو لتسيير أمور العمل..
ويش�ير مستش�ار وم�درب االع�الم االجتماعي 
خالد احمد الى أن هناك من يس�يء فهم استخدام 
هذه التطبيقات االجتماعية، فتصبح أداة سلبية، 
فالخط�اب الموج�ه عبر ه�ذه الوس�ائل يخضع 
لصاحبه وهو من يحدده، خصوصا ان الغاية من 

هذه الوسيلة بكافة اشكالها هي خلق التواصل.

ويضيف احمد أن االعالم االجتماعي عموما أشبه 
ب� “مضخة عامة” يبث عبرها كل شي، والخطاب 
فيه�ا مت�اح للجميع لك�ن حين يتح�ول لخطاب 
حاد  دون ان يدرك مس�تخدمها، هنا يتحول األمر 
لمس�ألة انتقائية تقضي وضع حد لها والحل هنا 
يكون ب� “الحظر” او الغ�اء التواصل، ألن الضرر 

بات اكثر من النفع. 
وتختل�ف رودود الفعل في التعام�ل مع من يريد 
الش�خص التواصل مع�ه او مقاطعت�ه، ووجدت 
الس�يدة ريم  ان افضل بداية لها في عملها الجديد 
هو قطع العالقات مع مكان عملها الس�ابق الذي 

لم يكن مريحا.
وتلفت أن هذا الحل األنسب لما مرت به من خالف 
مع زميلتها في مكان عملها السابق، لتلجأ للتخلص 
م�ن قائمة كبيرة من اي صديق مش�ترك يذكرها 
بذل�ك الم�كان، وحت�ى مقاطعة اي م�ن له صلة 
بأش�خاص على صلة بهذه “الشخصية المزعجة 

“ وحتى ذلك المكان.
وفي تجرب�ة مختلفة تصف س�عاد حداد تصرف 
احدى صديقاتها المزاجية في استخدام “الحظر” 

والمقاطع�ة، حيث من دون س�ابق ان�ذار تزيلها 
من صفحة الفيسبوك، او توقف التواصل عبر اي 
وس�يلة الكترونية معها، ومن ثم تعيد فك الحظر 

حين تهدأ وتتصرف وكان شيئا لم يكن.
وتوض�ح ح�داد أنه�ا وكرد فع�ل على مث�ل هذه 
المزاجي�ة التي تعتبرها كنوع من االس�تهتار في 
تقدي�ر العالقة بي�ن الصديق�ات، عاملتها بالمثل 

لتلقنها، مبينة ان النتيجة كانت ايجابية.
ويعلق د.سعد محمود هادي على من يقوم بمثل 
هذه التصرفات، أنه صاحب ش�خصية غير قادرة 
عل�ى الغضب، تبح�ث عن التعاطف ف�ي محاولة 
لجذب االنتباه، مبينا انها شخصيات “هستيرية” 
لديها مشاعر بس�يطة واحيانا تكون “سطحية” 

وتنتقل من أعلى إلى أسفل  في لحظات.
وفي الوقت الذي يرى في االختصاصي االجتماعي 
د. حس�ن خزاعي أن التكنولوجيا فرضت نفسها  
وتدخلت في كل تفاصيل حياتنا اليومية، خصوصا 
حين تتعم�ق الصداقات والتواص�ل عبرها، اال ان 
الممارس�ات الس�لبية من جهة تح�ول من اتمام 

الغاية .

 “العمل في وطنه” هذه األمنية الش�خصية التي قرر الشاب 
خالد بدر )24 عاما( العزم على تحقيقها بش�كل عملي جاد، 
بعد أن خاض تجربته في السفر للخارج قاصدا العمل بإحدى 
الش�ركات، لكنه�ا لم ت�دم أكثر من ش�هرين، ولم يس�تطع 

احتمال الغربة والبعد عن عائلته واألهل واألصدقاء.
يقول بدر “حلمت خالل الس�نة الماضية بالعديد من األماني 
التي يمكنني تحقيقها بالعمل في الخارج، ولم تتحقق، وعليه 
عزمت على البحث عن عمل مناسب أثبت به كفاءاتي وقدرتي 
في مجال هندس�ة الكهرباء، ألس�تطيع تأمي�ن احتياجاتي 

ومساعدة أسرتي، ومن ثم تحقيق باقي األحالم”.
أش�خاص كثيرون يتفاءلون بالعام الجدي�د، ويجعلون منه 
فرصة لتدوير أمنياتهم وتحقيق ما يسعون له من طموحات 

وأمنيات، ونسيان ما وقعوا به من مطبات وعثرات.
ويرى الكثير أن األمنيات التي لم تتحقق يمكن الوقوف على 
األس�باب والعوائ�ق التي تحول دون ذل�ك، بمراجعة النفس 

ووض�ع خطط أخرى لها، وه�و ما أطلق علي�ه كثيرون أن 
األمني�ات القديم�ة قد يع�اد تدويرها والع�ام الجديد يكون 

فرصة لتحقيقها.
ربة المنزل منيرة عبدالله )38 عاما( تمنت لسنوات مضت أن 
تحظى بفرصة ش�راء منزل جديد، وفي كل عام يخيب أملها 
لعدم قدرتهم عل�ى االمتالك، رغم أنها تحاول أن تقتصد في 

نفقاتها وتقتطع مبلغا شهريا وتشترك بالجمعيات.
غي�ر أن مني�رة ق�ررت الوقوف م�ع نفس�ها وزوجها على 
األس�باب التي تؤول لع�دم تحقيقها، تقول: “أحب الس�فر 
والتجدي�د ف�ي المنزل من حي�ن آلخر، ففي الع�ام الماضي 
سافرنا ألماكن عدة خارج البالد للترفيه، وأنفقنا الكثير من 
المال عل�ى ذلك”، متابعة “اتفقنا أن نقن�ن هذه المصاريف 
ونضبطها بطرق تمكننا من شراء بيت كبير لنا وألبنائنا في 

المستقبل”.
من جانبها، ترى الطالبة الجامعية فدوى فؤاد، أن رحيل سنة 
م�ن العمر يقتضي التفكير الجدي فيم�ا مضى، والتخطيط 
الجيد لما هو قادم. وتقول في هذا الصدد “من س�نن الحياة 

أن نفقد س�نة ونس�تقبل أخرى جديدة، وبالتأكيد لكل سنة 
خصوصيتها، إال أننا ال نعلم ما تحمله لنا األقدار خالل السنة 
الجديدة، غير أن هذا ال يمنعنا من أن نحلم بغد أفضل، مضيفة 

أن هذا ال يتأتى إال من خالل التخطيط واإلرادة”.
ويعترف الس�يد أبو صالح “ 42” سنة،بأخطائه الكبيرة مع 
نهاية هذا العام التي تسببت له بخسائر فادحة في التجارة، 

شاحذا همته في تحويل هذه الخسائر لنجاح.
يقول أبو صالح “في أوقات كثيرة نتس�رع بتحقيق أحالمنا 
وأمنياتن�ا، وهذا م�ا حدث مع�ي، فلم أنتظر صعود الس�لم 
درج�ة تلو األخ�رى، بل أنفق�ت جميع أموالي في توس�يع 
عملي بالخض�ار والفواكه، وبادرت المتالك محالت بأماكن 
مختلف�ة ل�م تحظ بإقبال على الش�راء من قب�ل الزبائن، ما 
أجبرن�ي على بيعها بخس�ارة”.وعليه ع�زم أبو صالح على 
اس�تبدال أمنياته العاجلة بتأمين حي�اة كريمة لجميع أفراد 
أس�رته بالصبر والتخطيط الجيد للوصول إليه وأنه س�يعيد 

فتح مشروع صغير بعد دراسة وتخطيط.
الطالب�ة سوس�ن عزيز)ثاني متوس�ط(، تق�ول “أتمنى أن 

أحصل على أعل�ى الدرجات وأصبح األول�ى على الصف في 
الع�ام الجدي�د”، وتضيف “أعل�م أن هذا لن يأت�ي إال بتعديل 
خطت�ي الدراس�ية التي لم يكن عدد س�اعتها كافيا لتحقيق 
ذلك، وعليه س�أبدأ بتنظيم أوقات�ي، وتجنب تأجيل مراجعة 

الدروس، وعدم انشغالي بأمور ال فائدة منها”.
ويشير استش�اري االجتماع األسري، مفيد سرحان، إلى أن 
لكل إنسان أهدافا في الحياة، يجب أن يسعى لتحقيقها، فمن 
أولى خط�وات النج�اح أن يحدد اإلنس�ان أهدافه، ويخطط 

لتحقيق هذه األهداف، بما يتفق مع إمكاناته وقدراته.
ويضيف س�رحان قائال “اإلنس�ان الناجح ه�و الذي يعرف 
الطريق الصحيح لتحقيق األهداف، ويسعى دائما إلى المزيد 
م�ن الطموح�ات، ويضع ف�ي خطت�ه مزيدا م�ن األهداف، 
حتى وإن لم يس�عه أن يحققها جميعا. حسبه أن يحلم وأن 
يسعى ويتمنى ويجتهد، شريطة أن يكون واقعيا في تحديد 
أهداف�ه وتطلعاته، وأن ُيْحِس�ن تقييم إنجازاته باس�تمرار، 
حت�ى يح�دد مواطن الق�وة والضع�ف والخلل ف�ي أعماله، 
واألسباب التي أدت إلى إخفاقه في تحقيق األهداف، والعمل 

على معالجتها”. وفي الس�ياق ذاته، يضيف سرحان “هناك 
أمني�ات عامة ُيجمع عليها غالبي�ة الناس، مثل القضاء على 
الفساد، وانخفاض األسعار، وانتشار أجواء الحرية، وكرامة 
اإلنس�ان، ومحارب�ة العن�ف، وتحقيق العدال�ة االجتماعية 
والتسامح، ونبذ األنانية.وهناك أمنيات أوسع وأشمل، وفق 
سرحان، منها أمنيات األمة في االمن والسالم، أو في التحرر 
من قيود األجنبي، أو في أن ينعم عالمنا العربي واإلس�المي 

بالحرية والعدالةويجتث الفساد. 
وهن�اك أمني�ات أكثر ش�مولية وهي التي تتعلق بالبش�رية 
جمعاء، كالحلم بأن يعم العدل والسالم ربوع العالم، وتختفي 

مظاهر العنف والتشرد، والحرمان، والقتل والظلم.
ويختم س�رحان بالقول إن األمر المهم ه�و أن يكون للفرد 
أيض�ا دور، بحس�ب إمكاناته، في تحقيق األه�داف العامة، 
وذل�ك من خ�الل التأثي�ر اإليجابي في محيط�ه، وهو ما قد 
ينعكس ولو بصورة غير مباشرة، على المستوى العام، من 
خ�الل برامج مؤسس�ية، قائمة على الدراس�ات واألبحاث، 

والتشارك مع اآلخرين، على األصعدة كافة.
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تدوير االمنيات وسيلة لتحقيقها

لم تكن الس�يدة  لقاء محمد “  40”س�نة ،تعلم أن مدحها 
الدائ�م ل�زوج أختها وذك�ر مناقب�ه وأفضاله عل�ى أهلها 
والثناء على كرمه وأخالقه س�يكون سببا النفصالها عن 
زوجه�ا، الذي كان يعتبر إطراءها له “تقليال من ش�أنه”، 

وفق قولها.
وتضي�ف لق�اء “ف�ي كل م�رة أم�دح فيه�ا تص�رف زوج 
ش�قيقتي يعتقد زوجي أنني أق�ارن بينهما وأنني أهينه”، 
مستهجنة سوء فهمه لألمر، السيما وأن كال منهما يمتلك 

شخصية مختلفة تماما.
وال تنك�ر لقاء أنها في كل م�رة يتقاعس فيها زوجها عن 
أداء واج�ب منزلي أو حتى يرفض مس�اعدتها أو الوقوف 
إل�ى جانبه�ا أو جانب أهلها ف�ي أي محنة تم�ر بها كانت 
تض�رب له مثاال ف�ي التزام زوج أختها ف�ي المنزل وكيف 

يوفر ألسرته جوا أسريا رائعا.
ويمي�ل كثي�ر م�ن األزواج لعق�د مقارنة بي�ن آخرين في 
األس�رة نفس�ها أو خارجها، م�ا يوتر العالق�ة الزوجية، 

ويسبب المشاكل التي قد تنتهي أحيانا بالطالق.
من جهتها، تمتعض الس�يدة جميلة مراد “34”س�نة ،من 
مقارنة زوجه�ا الدائمة لها ب�”س�لفتها”، التي يراها من 
وجه�ة نظره امرأة مكافحة وصاب�رة وأنها مثال للزوجة 

المتعاونة.
جيهان وفي كل مرة يبدأ فيها زوجها، يقول “اإلس�طوانة 
المش�روخة خاصته”، تبحث عن ش�يء آخر تنش�غل به، 
رافضة عمل مش�كلة بينهم�ا، خصوصا وأنها في كل مرة 
يتش�اجران به�ا تقرر الذه�اب إلى بيت أهله�ا ليجدوا لها 

حال.
“أصبحت أكره زوجة أخيه رغم أنها لم تضرني بش�يء”، 
وف�ق جميلة  الت�ي توضح أن ما يس�تفزها أكثر الظروف 
التي تعيشها والتي تختلف تماما عن سلفتها، ربة المنزل، 
ف�ي حين جميلة امرأة عاملة تمضي ثماني س�اعات ولها 

أربعة أطفال ومسؤوليات بيت وزوج.
الثالثيني رواد مس�لم مل إلحاح زوجته الدائم التي تستمر 
بمقارنت�ه بأخيه الذي يكبره بخمس�ة أعوام “من الصباح 

إل�ى المس�اء ونح�ن بالموض�وع نفس�ه ش�وف أخ�وك، 
صي�ر زي أخوك، إعمل مث�ل أخوك”، إال أن الذي يس�تفزه 
ويس�بب له العصبية هو تجاه�ل زوجته للظروف المادية 
واالجتماعية بينه وبين أخيه الذي يعمل في مجموعة من 

األعمال الحرة والتي تحقق له دخال اقتصاديا جيدا.
ف�ي حين أن مقارن�ة هناء حميد لزوجه�ا كادت أن تؤدي 
إلى طالقها، فقد كان زوجها يكثر السهر خارج البيت ولم 
تج�د محاوالتها في إثنائ�ه عن عادته تل�ك فكانت تقارن 
بين�ه وبين أخيها الملتزم بالمواعي�د والمحافظ على بيته 
وعائلت�ه، فتأزم�ت المش�كالت بس�بب ه�ذه المقارنات، 
ومنعه�ا زوجها من زي�ارة أخيها وس�اءت العالقات بين 

األسرتين.
حب س�وزان مفلح لوالدها والدالل الذي كانت تعيش فيه 
قبل زواجها جعل عالقتها بزوجها على المحك رغم أنه لم 
يمض على عالقتها به س�وى عام ونص�ف العام، فمنذ أن 
بدأت حياتها الزوجية ووج�دت الفارق الكبير بين زوجها 
وأبيها اشتعلت نار المقارنة وأصبحت كالقنبلة الموقوتة 

التي تهدد تلك العالقة بالفشل.
“كنت أعتقد أن جميع الرجال كأبي وأنني سأحظى بحياة 
ممي�زة كوالدت�ي”، الحقيق�ة التي عاش�تها س�وزان في 
عالقتها مع زوجها كانت تختلف نوعا ما عن الحلم الوردي 

الذي كانت تعتقد سوزان أنها ستعيشه مع زوجها.

وف�ي المضم�ار النفس�ي، يج�د اختصاصي عل�م النفس 
الدكتور موس�ى مط�ر، أن المقارنة بي�ن األزواج “تلغي” 
وجود الش�خص الثاني فكل ش�خص له أفكاره وأس�لوبه 
فأصل المقارنة “مرفوض” وهي عملية تعطي إحساس�ا 
بالس�لبية، مؤكدا أنه البد من اإليمان أن كل إنس�ان ينفرد 

بشخصيته.
ويضي�ف أن مقارنة الزوج أو الزوجة بش�خص آخر يلقي 
بإس�قاطات س�لبية على الش�خص المقارن به، فال بد أن 
تكون لكل أس�رة مب�ادئ وثقافة وأف�كار خاصة بها وأي 
مقارن�ة هي مقارن�ة غير صحيحة تولد حال�ة من الغيرة 
والعدائي�ة، الفتا إل�ى أن المقارنة تؤج�ج الخالف وتفتح 

ب�اب الوس�واس ف�ي العالقة داخل األس�رة وته�دم كيان 
األسرة وأركانها.

وينصح مطر أن يتقبل كل ش�خص اآلخر بأخطائه، فلكل 
ميزات�ه وأن تكون العالقة تكاملي�ة وأن يتنازل كل منهما 
لآلخر حتى يعيشا بحالة من السعادة وهي أساس العالقة 

األسرية.
بدوره، يش�ير االستش�اري األسري مفيد س�رحان إلى أن 
األصل في العالقة الزوجية أن تقوم على المحبة والتفاهم 
واالحترام، ناهيا عن بعض الس�لوكيات التي من شأنها أن 

تخرب العالقة الزوجية وتهدم كيان األسرة.
ويلف�ت س�رحان إل�ى أن الرج�ال بطبعه�م ال يحبون من 
يقارنه�م بغيره�م ويعتب�رون ذل�ك تعدياً عل�ى كرامتهم 
وكذلك النس�اء، كم�ا أن الرجل يحب في المرأة أن تش�بع 
ش�عوره باألهمية والتميز واإلعجاب برجولته، ويس�عى 

إلثبات ذلك.
ويج�د أن مقارنة األزواج لبعضهم بأش�خاص آخرين أمر 
ف�ي غاية الخطورة ويهدد دوام العالقة الزوجية، بل وعند 
تكرار تلك المقارنة تتسبب في تدمير العالقات االجتماعية 
مع األش�خاص الذين تمت المقارن�ة بهم، وكثيراً ما يمنع 
ذل�ك الزوج زوجت�ه من الذه�اب إلى منزل تل�ك األخت أو 
محادثته�ا، وربم�ا ذكر زوجها زوج أختها بالس�وء كردة 

فعل أو انتصاراً لكرامته.
ويمكن للمرأة، وفق س�رحان، أن تس�تخدم أساليب ذكية 
ومؤثرة إيجابياً في محاوالتها إلكمال النقص أو عند طلب 
الحاج�ة بحيث ال تخلو من تش�جيع وامت�داح ذوق الرجل 
عموم�اً وأن يكون النقد عادة بعيداً كل البعد عن ش�خصه 

وكرامته.
ويتاب�ع س�رحان أن المقارن�ة أم�ر غير منطق�ي، فيجب 
على كال الزوجين عدم مقارنة اآلخر بغيره، فلكل إنس�ان 
ش�خصيته المس�تقلة وتفكي�ره وطريقت�ه ف�ي الحياة، 
فالمقارن�ة أحيان�اً تك�ون ظالم�ة، فكما أن الم�رأة تكره 
المقارن�ة بينه�ا وبين غيرها حتى لو كان�ت أختها فكذلك 
ال�زوج ال يحب س�ماع تل�ك المقارن�ات، فقد تك�ون باباً 
للخ�الف واتس�اع الفجوة بي�ن الزوجين ب�دالً من تقريب 

وجهات النظر
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تحتف�ل بريطاني�ا قريب�اً بالذكرى 
ال�� 800 للتوقي�ع على ميث�اق ماجنا 
تق�ول  األعظ�م”.  “العه�د  كارت�ا 
الصفق�ة  إن  الوطني�ة  األس�طورة 
الدس�تورية الت�ي أُبِرم�ت بي�ن الملك 
جون ونبالئه المتمردي�ن كانت هدية 
إنجلترا التي ال ُتق�ّدر بثمن إلى العالم. 
س�يادة القان�ون المنص�وص عليه�ا 
ف�ي الميث�اق وضعت حجر األس�اس 
الذي�ن  البريطاني�ون  للديمقراطي�ة. 
ال�ذات ف�ي ن�واح  يعرف�ون بنك�ران 
عل�ى  بالح�رص  يش�عرون  كثي�رة، 
مس�اهمتهم ف�ي الحض�ارة الحديثة.

الذكرى تتميز بضجة كبيرة. ال يتفوق 
أح�د عل�ى البريطانيين عندم�ا يتعلق 
األم�ر بالبهاء والروعة. تح�ّدث باراك 
أوبام�ا عن الميث�اق باعتب�اره مصدر 
إلهام لآلباء المؤسس�ين ف�ي أمريكا. 
وتقول الشائعات إن الرئيس األمريكي 
س�ينضم إلى الملكة -ورئيس وزرائها 
الجدي�د- لالحتفال ف�ي رونيميد.هذه 
الرؤي�ة للتاري�خ، القائمة عل�ى أفكار 
ح�زب الويج�ز، تعتب�ر كل م�ا حصل 
منذ ذلك الحين سلس�لة من الخطوات 
الخطي�ة الطبيعي�ة. بغ�ض النظر عن 
التصّدع�ات - ح�رب أهلي�ة، مث�اًل، أو 
إع�ادة الس�الم م�ع إيرلن�دا، أو اتحاد 
إنجلت�را م�ع اس�كتلندا، أو اكتس�اب 
وفقدان إمبراطورية عالمية. بريطانيا 
هي أم البرلمانات. مهما كانت العثرات 

الغريب�ة عل�ى ط�ول الطري�ق، ف�إن 
السياس�ة المعاص�رة ُتش�ّكل محاذاة 
مثالية للتسوية التي تم إقرارها في 15 
حزيران )يونيو( 1215.ربما ليس من 
المس�تغرب إذن أن حزب المحافظين 
وح�زب  كامي�رون  ديفي�د  برئاس�ة 
العم�ال برئاس�ة إد ميليباند يخوضان 
االنتخاب�ات العام�ة الحالي�ة كم�ا لو 
أن ش�يئاً ل�م يتغي�ر. يواج�ه االتح�اد 
ضغوطاً لم يسبق لها مثيل. والحزبان 
الكبي�ران، الل�ذان ُيكاف�ح كل منهم�ا 
للحص�ول عل�ى دع�م ُثل�ث الناخبين، 
هما تقليد ش�احب لذواتهما السابقة. 
ال�والءات القديم�ة تتف�كك والخطاب 
السياس�ي يتوّت�ر بس�بب الش�عبوية 
يعتمده�ا  الت�ي  لألجان�ب،  المعادي�ة 
حزب االستقالل البريطاني. كاميرون 
وميليباند يتظاهران بأن األمور تسير 
كالمعتاد.حتى عند مقارنتها بالسقف 
االنتخاب�ات  لمعايي�ر  المنخف�ض 
الحديث�ة، كانت الحملة ش�أناً ُمحبطاً 
إل�ى ح�د كبي�ر. ح�زب المحافظي�ن 
وحزب العمال على حد س�واء ينظران 
إليها على أنها ممارس�ة ف�ي الدوران 
ح�ول العربات - محاول�ة لجمع العدد 
المتناقص من المؤيدين “األساسيين” 
بدالً من الوصول إل�ى غير الملتزمين. 
لق�د تم�ت كتاب�ة كل ش�يء وعرضه 
“األش�خاص  م�ع  التفاع�ل  لتجّن�ب 
الحقيقيين”.كاميرون راهن بمستقبله 
على اس�تراتيجيات الذعر التي روجها 
ُمنظم االستفتاءات األسترالي، لينتون 

كروس�بي. وميليباند قام بما هو أكثر 
قليالً من مجرد االس�تفادة من تصاعد 
سياس�ة  بس�بب  الش�عبي  االس�تياء 
التقش�ف االقتص�ادي. تحت س�يطرة 
الماض�ي، ل�م ينت�ج أّي منهما نش�رة 
إعالني�ة للمس�تقبل. ويب�دو أن حزب 
العم�ال س�يتم س�حقه في اس�كتلندا 
من ِقب�ل الحزب الوطني االس�كتلندي 
الجدي�د. ورد ح�زب المحافظين على 
كان  االس�كتلندي  الوطن�ي  الح�زب 
تأجي�ج جم�رة القومي�ة اإلنجليزية.

لك�ن الناخبين أذك�ى من ه�ذا. تقول 
اس�تطالعات الرأي إنهم استنتجوا أن 
كال من كاميرون وميليباند فش�ل في 
عرض قضي�ة مقنع�ة لقي�ادة األمة. 
ربما ينبغ�ي للزعيمين تقديم الش�كر 
له�م. حتى م�ع اس�تعدادهم للمرحلة 
األخيرة من الحملة، ينبغي أن يعكس�ا 
أن هذه انتخابات قد يكون من مصلحة 
حزبهما أن يخسرها.بالتالي، كاميرون 
الذي تخل�ى منذ بع�ض الوقت عن أي 
طم�وح لتحدي�ث ح�زب المحافظين، 
لم يضع حتى اآلن س�وى أدنى بصمة 
في التاريخ. إذا عاد بشكل ضعيف إلى 
داونينج س�تريت من أج�ل فترة والية 
ثانية، ق�د يكون هذا تماماً لإلش�راف 
عل�ى اس�تفتاء أوروبي يش�هد في آن 
واحد قيام بريطانيا بطرد نفس�ها من 
قارته�ا وتحطي�م ح�زب المحافظين 
أثناء ذلك. ميليباند خاض حملة قوية. 
فقد ارتفعت ش�عبيته بس�بب ذّمه من 
ِقبل كثير من وسائل اإلعالم التي تميل 

إلى ح�زب المحافظين. م�ع ذلك، قدَّم 
نفس�ه على أنه سياسي من الشعبوية 
اليس�ارية وليس رئيس�اً لل�وزراء في 
االنتظ�ار. لي�س كافي�اً إدان�ة الظل�م 
الواض�ح في التف�اوت االجتماعي، أو 
االنش�قاقات التي أحدثتها الرأسمالية 
االحتكارية.وحكومة من حزب العمال 
تعتم�د عل�ى دع�م صريح م�ن حزب 
الديمقراطيي�ن األح�رار برئاس�ة نيك 
كلي�ج، وموافق�ة ضمنية م�ن الحزب 
الوطني االسكتلندي، ستتعثر من أول 
ي�وم. ال بد أن بريطاني�ا في مرحلة ما 
س�تعرف أن سياس�ات الحزبي�ن ق�د 

انته�ت. كذلك س�ُيضطر السياس�يون 
اإلنجليز إل�ى االعتراف بأنه ال يمكنهم 
االتح�اد م�ع اس�كتلندا وف�ي  تأيي�د 
الوقت نفس�ه إنكار شرعية القوميين 
انتخابه�م  ت�م  الذي�ن  االس�كتلنديين 
للذه�اب إل�ى وستمنس�تر.مثل ه�ذه 
التعدي�الت تس�تغرق وقت�اً. إذا كانت 
النتيج�ة في الس�ابع من أي�ار )مايو( 
غير حاس�مة كما ُتش�ير استطالعات 
ال�رأي، ربم�ا تتبعها انتخاب�ات أخرى 
ف�ي وقت قريب ج�داً. لق�د كان كليج 
صريح�اً ف�ي تفضيل�ه التوص�ل إل�ى 
اتفاق ثان م�ع كامي�رون، لكن عديدا 

من أعض�اء البرلم�ان التابعين لحزبه 
ق�د يفضل�ون ميليبان�د. كذل�ك يعتبر 
كثي�رون أن من غير الع�ادل أن يعاَقب 
ح�زب الديمقراطيي�ن األح�رار ألن�ه 
قِبل بمش�اركة كاميرون ف�ي الحكم. 
فف�ي النهاية، قام كليج بتهدئة أس�وأ 
اندفاعات اليمين في حزب المحافظين 
والتخفيف من هاج�س وزارة المالية 
فيما يتعلق بالعجز في المالية العامة. 
لكن أي العب ثالث في السياس�ة يجب 
أن يقوم بما هو أكثر من مجرد االعتماد 
على غرائز الحزبين الكبيرين. سيكون 
عل�ى الديمقراطيي�ن األح�رار العثور 

عل�ى وجهة نظر أكث�ر وضوحاً بكثير 
لهويتهم الخاصة.وعلى الرغم من أنها 
ممزق�ة، إال أن بريطاني�ا ليس�ت على 
وشك الس�قوط في الهاوية. االقتصاد 
لديه مش�كالته - المش�كلة الحقيقية 
هي اإلنت�اج الضعيف ولي�س العجز - 
لك�ن أيضاً نقاط قوته. إنها دولة غنية 
تمل�ك غرائز الئقة مع رؤي�ة منفتحة 
عل�ى العال�م إلى ح�د كبي�ر. ومعظم 
ومبِدع�ة،  مبتِك�رة،  تعتب�ر  ش�ركاتها 
ومس�ؤولة اجتماعي�اً. ولن�دن موضع 
حسد كل مدينة عالمية طموحة.تحتاج 
بريطاني�ا إل�ى زعم�اء عل�ى اس�تعداد 
 - االس�تثنائية  النزع�ة  م�ن  للخ�روج 
الخ�روج م�ن الخن�ادق وتص�ّور ن�وع 
السياس�ية.  التس�وية  م�ن  مختل�ف 
ش�يء”  كل  يأخ�ذ  “الفائ�ز  سياس�ة 
نجحت عندما كانت ناجحة، لكن وقتها 
انته�ى. القومية االس�كتلندية س�تهدد 
االتحاد طالما يتمس�ك السياسيون في 
للنظام  الخانقة  بالمركزية  وستمنستر 
السياس�ي القديم.أما بالنسبة للتاريخ، 
فقد آن األوان بالتأكيد لتعترف بريطانيا 
بدور عدوته�ا القديمة فرنس�ا. تقريباً 
بمج�رد أن تم إقرار ميثاق ماجنا كارتا، 
تراج�ع الملك في كالمه. ل�م ُيجبر على 
االنصياع إال بمس�اعدة األمي�ر لويس، 
ابن ملك فرنس�ا، الذي سار بجيشه إلى 
لن�دن بناًء عل�ى طلب النب�الء اإلنجليز. 
والديمقراطية التي عليك همسها بهدوء 
أكثر من أي وقت مضى، كانت مشروعا 

فرنسيا � إنجليزيا.

هل تعرتف بريطانيا بدور عدوهتا القديمة؟

       هنري فوي

يف اأواخ��ر الثمانيني��ات، عندما كانا طالبني يف براتي�ضالفا التي كانت حتت �ضيطرة ال�ضوفيات، اعتاد �ضتيف��ان كالين ويوري فاكوليك اجللو�س على ال�ضفة 
ال�ضرقية لنهر الدانوب والتحديق ب�ضوق اإىل النم�ضا، التي كانت متّثل اآنئذ الغرب واحلرية.

فاكوليك، طالب امل�ضرح، وجد الهروب من الواقع يف م�ضرح الالمعقول.
لكن كالين، املهند�س الذي كان يدر�س الت�ضميم يف ذلك احلني، كان يحلم بحل اأكرث واقعية.

يتذكر فاكوليك، الذي يبلغ من العمر 48 عامًا الآن “خالل اأعوام درا�ضتنا، كنا نت�ضاءل ما اإذا �ضنكون قادرين على ال�ضفر اإىل هناك على الإطالق.
لقد مت خلق اأفكار خمتلفة. اإحداها ولدت يف راأ�س �ضتيفان: ملاذا ل نح�ضل على �ضيارة طائرة؟”.

العالـم عىل أعتاب عرص السيارة الطائرة

كان ج�دار برلي�ن سيس�قط ف�ي غض�ون 
عامي�ن ونه�ر الدان�وب س�يبدو أق�ل اتس�اعاً 
بكثير أمام الخريجي�ن اللذين كانا ينتميان إلى 

تشيكوسلوفاكيا آنذاك.
لكن م�ا كان موضوعاً ف�ي الصناديق التي 
حملها كالين إلى المنزل من غرفته المستأجرة 
أثناء الدراسة كان أطروحة عن سيارة طائرة.

اآلن، بع�د عقدي�ن ونصف من ذل�ك الزمن، 
النق�ل  مس�تقبل  تغي�ر  أن  لفكرت�ه  يمك�ن 

الشخصي.
يقول كالين، البالغ من العمر 55 عاماً “بعد 
عام 1989 حصلت على شهادتي في التصميم - 
وحصلن�ا على الحرية. كنت أُفّكر أن هذه كانت 
الطريقة الُمثلى للس�فر إلى الغ�رب. األنموذج 

األول كان حرفياً بمنزلة طفل للثورة”.
م�ن مط�ار صغي�ر مع م�درج من ُعش�بي 
وحظي�رة صدئ�ة ف�ي المناط�ق الريفي�ة في 
ومجموعتهم�ا  الرج�الن  ح�ول  س�لوفاكيا، 
الصغيرة من المهندس�ين المتحمس�ين أحالم 
الحرية تل�ك إلى ُمنت�ج ُيثير اهتم�ام صناعتي 

السيارات والطائرات في العالم.
ابتكارهما هو مجموع�ة من أحالم الخيال 
العلمي ورغبات في وس�يلة نق�ل حديثة: فكر 
ف�ي فيل�م “بليد ران�ر”، لكن حس�ب مجموعة 

دافوس.
إيروموبي�ل AeroMobil ه�ي أول س�يارة 
طائرة قابل�ة للتحّول بالكامل ف�ي العالم. إنها 
تس�ير عل�ى الطرق�ات مثل س�يارة م�ن عصر 

الفضاء.
وتطير في الس�ماء مثل طائرة خاصة. وإذا 
س�ارت األمور كم�ا هو مق�رر له�ا، يمكن أن 
تصبح في كراجات الزبائن في غضون عامين.

سيارة بنتلي
إيروموبي�ل الت�ي تس�ع لمقعدين، ليس�ت 
أطول أو أوسع من سيارة بنتلي القياسية ذات 
الخمس�ة أبواب، وله�ا جناح�ان ينثنيان خلف 
قمرة القيادة الرئيسية، ومروحة على ظهرها 
تنثني بين جناحيها المس�حوبين أثناء القيادة 

على الطريق.
بعد ظه�ر يوم من ش�هر ش�باط )فبراير( 
في مطار نيترا، على بعد 100 كيلو متر ش�رق 
براتيس�الفا، خرجت الس�يارة م�ن حظيرتها، 
بض�ع  وس�ارت  جناحيه�ا،  لفت�ح  وتوقف�ت 
مئ�ات من األمتار على طريق ُعش�بي، ومن ثم 

استدارت وأقلعت.
من م�كان وقوفه�ا إل�ى أن ارتفعت مئات 
األمتار في الجو لم يس�تغرق األمر سوى ثالث 

دقائق وبضع ثوان.
“جيمس بوند!” هو ما قاله فاكوليك بدون 
تفكي�ر، عندم�ا كان كالي�ن - كبي�ر ُمصممي 
الس�يارة، والمال�ك الُمش�ارك والرج�ل الوحيد 
المؤتم�ن حالياً على الطي�ران بها - ُيحلّق فوق 

الحشد الصغير الذي تجّمع للمشاهدة.
س�عادته مفهوم�ة. ف�ي عص�ر طائ�رات 
إيرباص A380 التي تس�ع 850 مقعدا، وتطير 
17 س�اعة ب�دون توق�ف، إضاف�ة إل�ى حاالت 
االنتظار التي ال تنتهي في طوابير األمن، هناك 

اندفاع للحرية ال يمكن إنكاره في رؤية سيارة 
يدوية الصنع ُتحلّق في السماء بعد أن تدحرجت 

خارج المرآب قبل لحظات من ذلك.
 بع�د الرحل�ة، وهي األولى التي يش�اهدها 
صحاف�ي، ق�ال كالي�ن: “م�ن ه�ذا المط�ار، 
بإمكاني أن أطير بالس�يارة إلى أي مكان أريده 
في أوروبا، منطلقا من على بضع مئات األمتار 

من العشب”.
الطيران يس�ير في دم كالين. فجّده ووالده 
كانا طيارين متحس�مين. اب�ن عمه الثاني كان 
يطير مع س�الح الج�و. وال يزال ينق�ل عائلته 
بالكامل بالطائرة إلى كرواتيا لقضاء العطالت 
كل عام في طائرة “l40 ميتا سوكول” صغيرة 
تعود إلى عام 1959، بع�د أن تدرب طيارا على 

يد القوات المسلحة التشيكية.
كالين وفاكوليك ليس�ا وحدهم�ا من راود 
حل�م الس�يارة الطائرة. في ع�ام 1917 أقلعت 
“كورتي�س أوتوبلين” م�ن األرض لبضع ثوان 
لتضم�ن مكانها ف�ي كتب التاريخ أول س�يارة 

طائرة في العالم.
عش�رات  أخ�ذ  ت�م  الحي�ن،  ذل�ك  ومن�ذ 
المفاهي�م األخرى إل�ى الس�ماء - والطرقات. 
وإيروموبيل لديها منافس حديث في مش�روع 
تيرافوجيا، الذي بدأ في معهد ماساتشيوستس 
للتكنولوجيا وهو اآلن ش�ركة خاصة تتسابق 
مع الشركة الناشئة السلوفاكية من أجل إدخال 

السيارة الطائرة إلى األسواق.
أطلق�ت  إيروموبي�ل،  مث�ل  تيرافوجي�ا، 
أنموذجه�ا األولي في اله�واء وأظهرت قدرتها 

على القيادة على الطرقات.
لكن في حي�ن أن ُمنت�ج تيرافوجيا ُمصمم 
ليك�ون طائ�رة م�ع أجنح�ة تتقلّ�ص لتس�ير 

مس�افات قصيرة على الطري�ق، يقول مبتكرو 
إيروموبيل إن ميزتها الفريدة تكُمن في تصميم 
المركبة سيارة قابلة للتحّول بالكامل، مناسبة 

للقيادة والطيران في آن معا.
يق�ول كالي�ن، ال�ذي ال يزال يرتدي س�ترة 
الطي�ران الجلدي�ة: “أردن�ا اس�تحداث ش�يء 
يمك�ن في�ه ارتداء قبع�ة واحدة فق�ط، وليس 
قبع�ة س�يارة أو قبعة طائرة. ال أح�ب الحلول 
الوس�ط”. ويضي�ف: “أن تك�ون ق�ادراً عل�ى 
القي�ادة عب�ر المدينة وأن تكون ف�ي الجو بعد 
خمس دقائق ُتحلّق بعيداً. إنه الشعور بالحرية 

األكثر روعة”.
وه�و ي�رى أن تجرب�ة الطي�ران ال تختلف 
ع�ن أية طائ�رة صغيرة تم بناؤه�ا لغرض ما. 
وليس�ت هن�اك أي�ة مقص�ورة مضغوط�ة أو 
إمدادات أكس�جين، لذل�ك االرتفاع يقتصر على 
ثالثة آالف متر، لكنها تأتي مجهزة بالكامل مع 

نظام الطيار اآللي والمظالت المدمجة.
تقول شركة إيروموبيل إن مركبتها تتباهى 
أيضاً بأول عمود توجيه في العالم يعمل عجلة 
قيادة ومقود طيران في الوقت نفسه، ما يعني 
أن التبديل بين قيادة الطريق، واإلقالع والطيران 
ال يتضمن تبديل أجهزة الس�يطرة. كذلك يقول 
كالين مازحاً، إن الهبوط أس�هل بكثير مما هو 
ف�ي طائرة عادية، ألن العج�الت األربعة تعمل 

على تصحيح الهبوط األكثر وعورة.
من ناحي�ة، كالي�ن وفاكوليك هم�ا رفيقا 
جامع�ة في منتص�ف العم�ر، وثريان بش�كل 

مريح، يعيشان حلماً صبيانياً.
ف�ي الواق�ع، لقد ت�م بن�اء أول أنموذجين، 
يدوي�اً، ف�ي مس�اكن قلع�ة نيت�را للعاملي�ن 
الُقدام�ى، القلعة التي تع�ود إلى القرن الحادي 

عش�ر، حيث يعي�ش كالين ويعم�ل على صقل 
هوايته مخترعا مع شغف بالطيران.

لكن ح�ول طاولة مجل�س اإلدارة في مقر 
الشركة في براتيسالفا، هناك خطة لجني كثير 

من األموال.
حتى اآلن، كامل تمويل الشركة البالغ 300 
ألف يورو جاء م�ن أموال فاكوليك، التي حصل 
عليها من مهنته الناجحة مس�ؤوال تنفيذيا في 

مجال التسويق.
اآلن ه�و يبح�ث ع�ن اس�تثمارات جدي�دة 
بقيمة عش�رة ماليين يورو ألخذ الش�ركة إلى 
مرحلة اإلنتاج والتس�ويق، التي يمكن أن تأتي 

في بداية عام 2016.
يق�ول فاكوليك، ال�ذي كان زعيم�اً طالبياً 
خ�الل الث�ورة المخملية التي أطاح�ت بالحكم 
الش�يوعي في تشيكوسلوفاكيا: “لقد بدأ األمر 

حلما، لكنه لم يُعد كذلك اآلن”.
وُيضي�ف أن إيروموبيل حصلت على “كثير 
من العروض” من شركات في مجاالت صناعة 
الس�يارات والطائرات وتكنولوجيا المعلومات 
م�ع  توري�د  اتفاقي�ات  وتوقي�ع  لالس�تثمار 

الشركة.
واآلن يري�د العث�ور على مس�اهم رئيس�ي 
لتموي�ل االنتقال من مرحل�ة األنموذج األولي 

إلى مرحلة اإلنتاج الكامل.
القطاعي�ن  م�ن  المس�اهمين  إن  ويق�ول 
الخ�اص والعام جاؤوا لالس�تثمار، وش�ركات 
رأس المال المغامر متحمسة، لكنه رفض ذكر 
األسماء بسبب اتفاقيات عدم الكشف. وحصلت 
الش�ركة على عرض في أوائل عام 2015 لبيع 
نفس�ها إلى أحد الالعبين ف�ي الصناعة، لكنها 

رفضت.
كذلك يرفض الرجالن فكرة البيع شخصية 
ثرية ال تريد س�وى حق�وق المفاخ�رة. يقول 
كالي�ن: “بالتأكي�د يمكننا أخذ األم�وال الغبية. 
عدي�د من الن�اس األغنياء يريدون االس�تثمار، 
لجعله مشروعا يشبه الحيوان األليف، أو لعبة. 
لكنن�ي صارم بش�أن ه�ذا الموض�وع. أنا أريد 

أمواال ذكية”.
ويش�ير المؤسس�ان المش�اركان إل�ى أن 
“األم�وال الذكية” من المرجح أن تأتي من أحد 
الالعبي�ن الراس�خين ف�ي مج�ال الصناعة، أو 
التكنولوجي�ا. وهما متحمس�ان لجلب الخبرة 
في مجال رفع مس�توى النماذج األولية وإدارة 

مشاريع البحث والتطوير المعقدة.
يقول كالين: “يجب أن نصبح شركة جديدة، 
ويجب أن تكون محترفة وتجلب هيكلة لتنظيم 

التكنولوجيا الجديدة واإلنتاج”.
ولهذا أحضرا مس�ؤوال تنفيذيا س�ابقا من 
ماكالري�ن، ش�ركة صناعة س�يارة الفورموال 
1، إل�ى مجل�س إدارة ش�ركتهما ويعمالن مع 
البريطانيين والمفوضية األوروبية  المنظمين 
للتأك�د م�ن أن المنت�ج يلب�ي القواع�د البري�ة 

والجوية.
ويضي�ف كالي�ن: “نح�ن نتخ�ذ الخطوات 
نفسها التي اتخذتها فورد وبوينج فيما مضى. 
نحن نحت�اج إلى مزيد من الخط�وات، والمزيد 

م�ن االس�تثمارات، وإدخال تحس�ينات. فنحن 
نبتكر شريحة جديدة”.

يضح�ك فاكولي�ك ف�ي الوقت ال�ذي يتذكر 
فيه مسؤولون تنفيذيون في شركات لصناعة 
الس�يارات عندما أخب�روه أن األنموذج األولي، 
الذي هو اآلن في مرحلة تجّس�ده الثالثة، يبدو 
جميالً، إال أنه لن يكون قادراً على تلبية توقعات 

كل من السائقين والطّيارين.
إلقن�اع  يصطف�ون  ه�ؤالء  بع�ض  اآلن 
إيروموبيل باستخدام المحركات التي تصنعها 
ش�ركاتهم. لك�ن تأمي�ن رأس م�ال جدي�د من 

المصدر المناسب هو مجرد عقبة واحدة.
تمام�اً بالقدر نفس�ه م�ن األهمي�ة ينبغي 
صناعة اإلصدار النهائي ما قبل اإلنتاج بصورة 

صحيحة.
ويؤكد الفريق باستمرار أن المركبة ال تزال 
أنموذج�اً أولياً. في الواقع، ه�ي تفتقر للميزة 
المصقول�ة ألي ُمنتج تجاري، وهي تتماس�ك 
مع�اً ف�ي بعض األماك�ن بش�ريط الصق قوي 

فضي موضوع بشكل مناسب.
لكنها ال ش�يء، مقارنة باألجيال الس�ابقة 
الت�ي احتفظ فيه�ا الفريق في الم�رآب لتذكير 
الجميع بمدى التقّدم الذي وصل إليه. المركبة، 
المبني�ة من هيكل بس�يط من الُصل�ب ُمغطى 
بقماش طويل، بالكاد تبدو جديرة بالس�ير في 
الطرقات، ناهيك عن كونها مناسبة لتحلق في 

السماء.
تملك المركب�ة، المصنوعة بطريقة خرقاء 
م�ن قبل كالين وعمه، مح�ركا صغيرا تم أخذه 
م�ن دراج�ة نارية ن�وع هوندا، وعم�ود مقود 
القيادة يس�تخدم أجزاء تم جمعها من س�يارة 
في�ات. يقول فاكولي�ك، وهو يهز رأس�ه: “إنه 

رجل مجنون. لكنه أيضاً عبقري”.
ويعت�رف كالي�ن “إنها ش�يء بدائ�ي جداً، 
لكنها أك�دت فكرتنا. فقط بع�د أن تمّكنت من 
الطيران بهذا الش�يء عرفت أن هذا المش�روع 

قابل للتسويق تماماً”.
م�ن تل�ك اللحظ�ة ف�ي ع�ام 2013، اقتنع 
الرج�الن وب�دأ فاكوليك بإدارة الش�ركة بدوام 
كامل، وعين كالين فريقا من عش�رة أشخاص 
ألخذ الهي�كل من المبنى الخارج�ي للقلعة إلى 

حظيرة “المطار”.
هناك، في ورش�ة عمل مليئة بقطع الغيار، 
وأدوات،  الُمهمل�ة،  الكرب�ون  ألي�اف  وقط�ع 
اآلالت، جّم�ع الفري�ق األنم�وذج األول�ي الذي 

يطير اليوم.
وتم ش�راء المحرك من الخارج، لكن كالين 
يعتق�د أن أكثر م�ن 90 في المائ�ة من األجزاء 

األخرى هي من مصادر محلية.
عندم�ا ال يس�تطيعون العث�ور عل�ى مورد 
مناس�ب، يختفي عمه ببس�اطة داخل ورشته 
الخاصة لبضعة أيام ويق�وم ببناء المكّون من 

الصفر.
وم�ن المقرر أن ينمو الفري�ق إلى نحو 60 
ش�خصا ف�ي غضون ع�ام وأن يص�ل إلى 200 
شخص عندما تصل المركبة إلى مرحلة اإلنتاج 

الكامل.

األنموذج األولي التال�ي، الذي من المرجح 
أن يك�ون األخير، س�يحتوي مروح�ة جديدة، 
ومحركا أكثر قوة، وقمرة قيادة مصممة نتاج 

أبحاث تلبي متطلبات السوق.
ويستهدف المشروع مدى طيران يبلغ ألف 
كيلو متر، وطيران بس�رعة تبلغ 200 كيلو متر 
في الساعة، وإجمالي وزن طائرة، بما في ذلك 

الركاب، يقل من 650 كيلو جراما.
ويخط�ط الفري�ق لبن�اء نح�و 250 مركبة 
زبائ�ن  إل�ى  تس�ويقها  يت�م  س�نوياً  طائ�رة 
ُمختارين- إلى حد كبير مثل شركات السيارات 

القوية؛ فيراري أو ماكالرين.
والمش�ترون المحتمل�ون هم عل�ى اتصال 

منذ اآلن.
وثمنه�ا، الذي ل�ن تكون له عالق�ة إلى حد 
كبي�ر بغالبية س�وقها المس�تهدفة، س�يكون 
“نحو بضع مئات اآلالف من اليورو”، بحس�ب 
فاكوليك، أو ُعشر ثمن طائرة هليكوبتر خاصة 

أنموذجية.
وتأم�ل الش�ركة أن يتبع ذل�ك االنتقال إلى 
الس�وق المتوسطة، في محاولة القتفاء خطى 
“تيس�ال”، ش�ركة الس�يارات الكهربائية التي 
بدأت بس�يارة حصري�ة وتح�اول اآلن صناعة 

مركبة للجماهير.
لكن في حين أن االنتقال إلى وادي السيلكون 
)حيث بنت ش�ركة تيس�ال مقره�ا( يعتبر أمراً 
ُمغرياً، إال أن فاكوليك يقول إن س�لوفاكيا هي 

المكان المناسب لتأسيس الشركة.
فهي أكبر منتج للس�يارات من حيث حصة 
الفرد ف�ي العال�م، وقاعدة تصني�ع منخفضة 
التكاليف، وكم�ا يقول فاكولي�ك وكالين، إنها 
موطن خمس شركات تصنيع طائرات خاصة.

المزودي�ن  “جمي�ع  فاكولي�ك:  ويضي�ف 
الرئيس�يين الذي�ن أتعامل معه�م يوجدون في 
حدود دائرة نصف قطرها 200 كيلو متر. لذلك 
الوجود في وادي الس�ليكون يمنحني إمكانية 
الوص�ول إل�ى الكثير م�ن التكنولوجي�ا، لكنه 

سيكون أكثر تكلفة بكثير”.
وهبط�ت إيروموبي�ل عل�ى المهب�ط م�ع 
بدء مغيب الش�مس، وبعدها أمض�ى المالكان 
ن�ادي  ف�ي  لالس�ترخاء  فت�رة  المش�اركان 

الطيران.
وحت�ى في هذا النادي، الذي يرى رواده في 
كالي�ن ش�خصا أس�طوريا، هناك من اس�تبعد 
إمكاني�ة تصني�ع األنم�وذج األول�ي. لكن في 
اليوم الذي طارت فيه إيروموبيل أول مرة كان 

االحتفال صاخبا.
يقول فاكولي�ك، الذي يتدرب للحصول على 
رخص�ة طيران ويرغب بش�دة ف�ي وضع أول 
مركبة على خط اإلنتاج “إن بعض األش�خاص 
ق�د يجدون م�ن الصعب التصّور أن الس�يارات 

الطائرة ستكون واقعا عاما ويوميا.
لك�ن لننظ�ر إلى الهات�ف الخلي�وي. بعض 
المحللي�ن في البداي�ة قالوا إن لدي�ه تطبيقات 
مح�دودة ول�ن يصبح أب�داً منتجاً في الس�وق 
الشاملة”. ويبتس�م ويقول: “الوقت المناسب 

هو اآلن”.
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بطاقة للعبور وأخرى للتأهل تشعالن هليب اجلولة االخرية يف الدوري املمتاز
سيك�ون الي�وم االثن�ن يوم�ا ساخن�ا 
لل�دوري العراق�ي املمت�از بك�رة القدم 
كحال فصل الصيف الالهب الحرارة هنا 

يف العراق.
وسيشهد هذا اليوم معرفة هوية الفريق 
الذي سيتواجد يف االدوار النهائية للدوري 
العراقي املمتاز لكرة القدم، كما سيشهد 
الي�وم االثنن كش�ف النق�اب عن هوية 
الفريق الذي سرياف�ق فريق السليمانية 

لدوري الدرجة االوىل للموسم املقبل.
فف�ي املجموع�ة االوىل سيح�اول فريق 
ال�زوراء تحقيق الفوز ع�ى فريق زاخو 
بغي�ة االحتفاظ بموقع الصدارة وبالتايل 
س�د الطريق ع�ى غريمه وع�دوه فريق 
الق�وة الجوي�ة الطامح ه�و االخر بنيل 
املرك�ز االول م�ن اج�ل تح�ايش فري�ق 

الرشطة يف االدوار الختامية للدوري.
وسيح�اول فري�ق القوة الجوي�ة انتزاع 
الفوز م�ن ضيفه القادم م�ن محافظة 
النج�ف، فري�ق نف�ط الوس�ط صاحب 
املرك�ز ال4، بانتظ�ار اي تعث�ر لفري�ق 
ال�زوراء ام�ام زاخ�و، لكن فري�ق نفط 
الوسط سيظهر مقاومة شديدة وصمود 
كب�ري الن تحقي�ق االنتص�ار او التعادل 
سيضم�ن له بطاقة العب�ور ال4 لالدوار 
النهائية للدوري املمتاز العراقي وبغض 
النظر ع�ن نتيجة مباراة الك�رخ واربيل 

والتي ستجري يف ذات التوقيت.
ويف ذات املجموع�ة سيلتق�ي فريق نفط 
الجنوب صاحب املركز ال3 بنادي كربالء 
الذي يحتل املركز ال8، ويف اخر مواجهات 
االسب�وع االخري من اياب الدوري املمتاز 
العراقي، سيضيف الكرخ خامس الرتتيب 
اربي�ل املرتاج�ع وال�ذي فق�د كل امل له 
بالعبور لالدوار النهائي�ة للدوري، حيث 
يتعن عى فريق الكرخ تحقيق الفوز وال 
يشء سواه ومن ثم انتظار خسارة نادي 
نفط الوسط  ولي�س التعادل امام نادي 
الق�وة الجوية بغية خطف تذكرة العبور 

للدوري النهائي.

االخ�رية  الجول�ة  مباري�ات  اه�م  ام�ا 
للمجموعة االوىل فستجمع ما بن فريق 
مصايف الوسط صاحب املركز ال9 ما قبل 
االخري برصيد 14 نقطة وفريق الكهرباء 
متذي�ل الالئحة برصي�د 13 نقطة، حيث 
سيخوض نادي املص�ايف املباراة بخياري 
الف�وز اوالتعادل بينم�ا يتعن عى فريق 

الكهرب�اء تحقيق الف�وز وال يشء سوى 
الفوز اذا ما اراد البقاء يف الدوري املمتاز 

العراقي لكرة القدم باملوسم املقبل.
ام�ا يف املجموع�ة الثانية فل�م يعد يشء 
خافيا ع�ى احد بعد ان كش�ف كل يشء 
وعرف�ت هويات الف�رق املتاهلة لالدوار 
الختامية للدوري املمتاز، ويف ذات الوقت 

ت�م التعرف عى هوي�ة الفري�ق الهابط 
لدوري الدرج�ة االوىل املوسم املقبل وهو 
فري�ق السليماني�ة اث�ر انسحاب�ه م�ن 

مرحلة الذهاب بسبب االزمة املالية.
فف�ي اوىل مباريات ه�ذه الجولة تعادل 
النجف مع الطلبة سلبيا وكالهما حافظ 
ع�ى مكانه ضم�ن دوري الكب�ار، وفاز 

امليناء الثاني ع�ى النفط الثامن بنتيجة 
2-1 وكذل�ك فاز فريق امان�ة بغداد عى 
الح�دود بهدف�ن دون رد، وتبقى مباراة 
املتص�در الرشط�ة وده�وك والت�ي ت�م 
تأجيله�ا إىل الثالثاء بسبب ارتباط فريق 
ده�وك بال�دوري الكردستان�ي الخاص 

باقليم شمال العراق.

اكد م�درب نادي الرشطة الجديد القديم 
ثائ�ر جس�ام ان هدف�ه م�ع الرشط�ة 
الحص�ول عى اول لقب للك�رة العراقية 
قي بطولة كاس االتحاد اآلسيوي يف ظل 

وجود العبن عى اعى مستوى.
وق�ال ثائ�ر جس�ام يف اول ترصيح بعد 
استالم�ه للفريق: ان مهمته مع الفريق 
هدفه�ا الحص�ول عى اللق�ب اآلسيوي 

بع�د اجتي�از حاجز الجزي�رة االردني يف 
ظ�ل وج�ود العبن ع�ى اع�ى مستوى 
من نج�وم املنتخب الوطني والهدف من 
تواجدي يف النادي تجديد اإلنجاز السابق 
عندما كن�ت مدربا للفري�ق املوسم قبل 

املايض.
واضاف جسام استالمي للفريق ال يوحد 
في�ه اي مغزى ، اني اتعام�ل مع نادي، 
ولي�س م�ع شخ�وص، وإدارة الن�ادي 
وضع�ت ثقتها بي ويج�ب ان اكون عند 

ه�ذه الثقة ولم اطلب منه�م اي مقابل 
مايل خ�الل الف�رتة الت�ي ساق�ود فيها 
الفري�ق وطلبت من االدارة هي ان تحدد 

قيمة العقد.
وكانت إدارة نادي الرشطة قررت يف وقت 
سابق فس�خ عقدها مع املدرب املرصي 
محمد يوسف من تدريب الفريق بسبب 

مغادرته اىل القاهرة بدون علم االدارة.
ق�ررت الهيئ�ة االدارية لن�ادي الرشطة 
اقال�ة م�درب فريقه�ا الك�روي محمد 

يوس�ف , وع�ى الصعي�د ذات�ه توصلت 
ادارة الرشطة اىل اتفاق نهائي مع املدير 
الفن�ي السابق لك�رة النفط ثائر جسام 

للقيادة التدريبية للكرة الخرضاء.. 
وق�ال ام�ن رس ن�ادي الرشط�ة بسام 
رؤوف: ان"بعد اجتم�اع الهيئة االدارية 
لن�ادي الرشط�ة خرجت بق�رار مفاده 
اقالة املدير الفني لكرة الرشطة املرصي 
محم�د يوس�ف بسب�ب اخالل�ه ببن�ود 

ه التعاقد مع ادارة النادي  بسف�ر

دون علم االدارة اىل القاهرة"..
اتفق�ت  الرشط�ة  ادارة  ان"  واض�اف 
بش�كل نهائي م�ع املدرب ثائ�ر جسام 
لقي�ادة الفري�ق يف املرحل�ة املقبل�ة من 
االدوار النهائي�ة لبطولة الدوري املمتاز 
باالضافة لقيادته كرة القيثارة يف اللقاء 
الهام امام الجزيرة االردني".. واستدرك 
ان" سيتم االجتماع مع املدرب املرصي 
محمد يوسف لالتفاق عى كافة االمور 

املالية املرتتبة عى اقالة املدرب.

حاف�ظ منتخبن�ا الوطن�ي ع�ى مرك�زه يف تصنيف االتح�اد الدويل 
للمنتخب�ات ال�ذي سيصدر يف العارش م�ن هذا الش�هر، باملركز 86 

عاملياً والخامس عربياً والثامن اسيويا.
وما زالت ايرات تتصدر االفضل اسيويا باملركز ال��40 تليها كل من 
الياب�ان وكوريا الجنوبية واسرتاليا واالمارات واوزبكستان والصن 

ومن ثم منتخبنا ثامنا.
اما عربيا فقد حافظ املنتخب الجزائري عى تصدره ومن ثم املنتخب 

التونيس يليه املرصي واالماراتي وجاء منتخبنا باملركز الخامس.
ولم تش�هد املراكز من االول حتى ال�� 100 اي تغيري يذكر باستثناء 
منتخ�ب املكسيك حي�ث تراجع اربع مراكز ليحت�ل املركز 22 عامليا 
بينما تقدم منتخب روسيا خمس مراكز ليكون يف املركز 27 عامليا.

سخر امل�درب ماسيمليان�و اليجري م�ن ايامه األوىل م�ع يوفنتوس، بطل 
الدوري االيطايل الحايل لكرة القدم، والتي كانت صعبة بعد الرحيل املفاجيء 
للم�درب انطوني�و كونتي، وذلك بعدم�ا توج رسمياً الفري�ق السبت تحت 
قيادت�ه بلقب ال�دوري، مطالباً م�ن الجميع ان يؤمن بق�درت الفريق قبل 
مواجهة ريال مدريد بعد ايام.وقال اليجري ضاحكاً يف ترصيحات تلفزيونية 
لشبكة "سكاي سبورت": "أيامي األوىل يف يوفنتوس كانت جيدة للغاية، لم 
اك�ن املك سوى 5 او 6 العبن يف التدريبات وخرست اول لقاء ودي بنتيجة 
3-2، بعد ذلك بدأ الالعبون الدوليون يف العودة للمران وبدأت استعيد بعض 
املصابن".وأض�اف اليج�ري: "الفريق ك�ان يلعب بطريق�ة 3-5-2 وكان 
البعض يقول ان الفريق ال يمكن بان يلعب بأربعة مدافعن، لم اكن مقتنعاً 
فالفريق يملك أفض�ل مدافعن يف ايطاليا ان لم يكن يف اوروبا وكنت اراهم 
سيكون�وا يف وضعي�ة أفضل لو لعبن�ا بأربعة مدافعن ب�دالً من خمسة".

واستمر امل�درب االيطايل يف حديثه قائالً: "الالعب�ون لديهم امكانيات فنية 
رائع�ة ولديهم مرون�ة تكتيكيه يتمناها اي مدرب، اري�د ان اشكر الجميع 
بال استثن�اء، ولكن علينا اال ننىس ان املوسم ل�م ينتهي بعد وسعيد للغاية 
انن�ا انهينا ال�دوري حسابي�اً والزلنا نق�دم مستوى 
عالم�ة  فه�ي  جي�د 
ايجابي�ة للمستقب�ل، 
واح�ب ان اوض�ح ان 
يف  الدفاع�ي  اللع�ب 
بع�ض األوق�ات لي�س 
ع�اراً ف�االداء الدفاعي 
لي�س سهالً وم�ن املهم 
الفريق ايضاً  ان يتقن�ه 
اللع�ب  يتق�ن  مثلم�ا 
لق�اء  الهجومي".وع�ن 
ري�ال مدري�د املقبل قال 
املواجه�ة   " اليج�ري: 
مدته�ا 180 دقيق�ة ولن 
تحس�م يف تورين�و، ربما 
لسن�ا  حسابي�اً  يك�ون 
املرش�ح األوفر حظاً ولكن 
علين�ا ان نؤم�ن بقدراتنا، 
ال يه�م من يمل�ك الفرصة 
األك�ر ولكن املهم ان نؤمن 

اننا نملك فرصة بالفعل".

منتخبنا الوطني حيافظ عىل مركزه 
بتصنيف الفيفا

أليجري يسخر من أيامه االوىل مع يوفنتوس 
ويتحدث عن مواجهة ريال مدريد
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بايرن ميونيخ يدخل السباق عىل ضم غاريث بيلعبطان ومسعود يتوجهان لزيورخ ملقابلة بالتر

غ�ادر وزي�ر الش�باب والرياض�ة السي�د عبد 
الحس�ن عبط�ان اىل سوي�رسا يرافق�ه رئيس 
االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم عب�د الخال�ق 
مسعود ومدير العالق�ات يف االتحاد وليد طرة 
والناطق الرسمي للوزارة احمد املوسوي، حيث 
سيلتق�ي الوفد العراقي برئي�س االتحاد الدويل 
لكرة الق�دم) فيفا( جوزيف بالت�ر لبحث عدد 
من القضايا التي تخص الكرة العراقية ياتي يف 

مقدتها رفع الحظر عن مالعب العراق.
عبط�ان:  الوف�د واوض�ح  ان 

سيطرح بقوة قضي�ة رفع الحظر وسنقدم ما 
يؤك�د قدرتنا ع�ى استضافة املباري�ات الودية 
رياضيين�ا  ومطال�ب  مالعبن�ا  يف  والرسمي�ة 
وجماهرين�ا الرياضي�ة العاشق�ة للك�رة، كما 
سنقدم قرصا يتضمن انتش�ار لعبة كرة القدم 
يف املناطق الش�عبية فضال عى مشاهد فديوية 
للجماه�ري الرياضية الكب�رية املتابعة ملباريات 
الدوري الكروي السيم�ا املباراة االخرية ما بن 
ناديي الق�وة الجوي�ة والزوراء. واش�ار اىل ان 
سفره�م ولقاءه�م ببالتر ال يعن�ي ان الحظر 
سريفع مبارشة اذ نتوقع ان قضيتنا ستناقش 

بعد انتخابات الفيفا يف نهاية الشهر الجاري.

واكد عبط�ان انه سيقدم مقرتح�ا اىل جوزيف 
بالت�ر يتضمن رفع الحظر ع�ن مالعب العراق 
املباري�ات  خ�وض  صالحي�ة  تقدي�ر  وت�رك 

الرسمي�ة للمنتخب�ات او االندي�ة ع�ى  
مالعبن�ا اىل اللج�ان الت�ي تع�ن من 

قبل االتحاد االسيوي للكش�ف عن 
املالعب.

يش�ار إىل أن الوف�د حمل معه 
امض�اءات  فيه�ا  ك�رات 

ع�دد م�ن رؤس�اء األندية  
الرياضي�ة وه�ي تطالب 

برفع الحظر.

انشيلويت يتمسك حتى آخر حلظة بلقب الدوري االسباين

أكد اإليطايل كارلو أنش�يلوتي م�درب فريق ريال 
مدريد، بطل اوروب�ا ووصيف الدوري االسباني 
الحايل لكرة القدم، تمسكه بأمل التتويج بلقب 
الليغ�ا، رغم تفوق الغري�م برشلونة بنقطتن 

قبل ثالثة جوالت عى الختام.
وق�ال أنش�يلوتي يف مؤتم�ر صحف�ي عقب 
الف�وز الثم�ن خ�ارج ملعبه ع�ى إشبيلية 
3-2: "آخر يشء يموت هو األمل، يجب أن 
نقوم بواجبنا، الف�وز يف املباريات الثالثة 

املتبقية".
وتح�دث ع�ن املب�اراة الصعب�ة: "نحن 
يف  عانين�ا  الكف�اح،  نواص�ل  سع�داء، 
مب�اراة مثالية من الجانب�ن، املنافس 
كان متكامل وحظي بدعم الجمهور".

وع�ن رد فعل�ه ح�ول الف�وز الساحق 
السب�ت،  قرطب�ة  أم�ام   0-8 للرس�ا 
اعرتف كارل�و: "برشلون�ة فريق كبري، 

يتمت�ع بالكف�اءة والفاعلية يف خ�ط الهجوم، ال 
يفاجئن�ي تسجيل�ه الكثري من األه�داف، وكما 
قل�ت حن فزنا 9-1 ع�ى غرناطة، من األفضل 
أن أفوز بتسع�ة مباريات بنتيجة 1-0 بدال من 

الفوز بمباراة واحدة بتسعة أهداف".
ورفض اإليطايل اعتبار الفوز هدية من إشبيلية 
ومدربه أوناي إيمري، مشددا: "ال أعتقد ذلك، 
فريقي لعب بش�كل جيد للغاية، كافح وقاتل، 
حتى حن لع�ب إشبيلية بعرشة العبن لوقت 

قصري ظل قويا ومتماسكا".
وعن إمكانية عودة الويلزي غاريث بيل للعب 
أساسي�ا الثالثاء امام يوفنت�وس اإليطايل يف 
تورينو بنصف نهائ�ي دوري أبطال أوروبا، 
ق�ال امل�درب املخ�رضم: "يج�ب أن ننتظر 
يوم�ن، استعدنا العبا مهما، أتمنى العودة 

الرسيعة لبنزيمة". وشارك بيل كبديل يف 
آخر دقائق وصن�ع الهدف الثايل للنجم 
الرتغايل كريستيانو رونالدو صاحب 

"هاتريك" الليلة.

بط�ل   ، ميوني�خ  باي�رن  ن�ادي  دخ�ل 
ال�دوري األملاني، حلب�ة املنافسة عى 
ضم ال�دويل الويلزي غاريث 
بي�ل، نج�م ري�ال مدريد 
بط�ل اوروب�ا ووصيف 
االسبان�ي،  ال�دوري 
االنتق�االت  ف�رتة  يف 
 ، املقبل�ة  الصيفي�ة 
للصحاف�ة  ووفق�ا 

اإلنجليزية، فقد انضم النادي البافاري إىل 
مانش�سرت يونايتد وتشيليس ومانشسرت 

سيتي يف السباق عى توقيع بيل.
وذكرت صحيفة "دييل ميل" أن االسباني 
بي�ب غوارديوال، م�درب باي�رن ميونيخ، 
مهت�م ايض�ا بالحص�ول ع�ى خدم�ات 
الع�ب توتنه�ام السابق مؤك�دا جاهزية 
بط�ل البوندسليج�ا للمنافس�ة مع ثالثة 
ف�رق بريطانية من ال�وزن الثقيل ، الذين 
يسعون النتزاع بيل )25 سنة( من النادي 
امللكي ال�ذي سبق ان ضمه م�ن توتنهام 

ي�ورو يف 2013 يف  مقاب�ل 100 ملي�ون 
صفق�ة قياسي�ة تعد االغى حت�ى االن يف 

املريكاتو..
ورغم ان بايرن ميونيخ ال يخصص مبالغ 
فلكي�ة للتعاقد مع الالعب�ن مثلما تفعل 
بع�ض الف�رق االنجليزي�ة واالسبانية اال 
ان الفوائ�د التجاري�ة التي تصاحب رشاء 
موهبة يف حجم بي�ل قد تسيل لعاب بطل 
أملاني�ا، وقد يش�ارك الباي�رن يف املزاد عى 
ضم النج�م الويلزي ال�ذي يتقاىض راتب 

قدره 400 الف يورو يف األسبوع.
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نوير: سنبذل أقصى جهدنا للوصول
إىل هنائي برلني

كليربز يطيح بسبريز حامل اللقب من األدوار االقصائية

أكد مانويل نوي�ر حارس مرمى بايرن ميوني�خ األملاني لكرة 
القدم، أن األمر األكث�ر أهمية بالنسبة للفريق البافاري حاليا 
هو عدم تعرض أي من العبيه لإلصابة قبل مواجهته املرتقبة 
أمام مضيفه برشلون�ة األسباني يف ذهاب الدور قبل النهائي 

لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتأت�ي ترصيحات نوير عقب خس�ارة الفريق صفر- 2 أمام 
مضيفه بايرليفرك�وزن يف املرحلة الحادية والثالثن بالدوري 

األملاني )بوندسليجا( السبت.
ورصح الحارس الدويل األملاني لش�بكة )سكاي( التليفزيونية 
عق�ب املباراة :"إن ما يهمنا يف املقام األول هو عدم تعرض أي 

من العبي الفريق لإلصابة".

أض�اف نوير: "سوف نحاول بذل أقىص الجهد من أجل التأهل إىل 
املباراة النهائية التي ستقام يف العاصمة األملانية برلن".

وعان�ى بايرن م�ن قائمة طويلة من الغيابات أم�ام ليفركوزن ، 
بعدم�ا فضل األسبان�ي جوسيب جوارديوال املدي�ر الفني لبايرن 
عدم ضم نجم�ه توماس مولر وجريوم بواتين�ج لقائمة املباراة، 
كم�ا افتق�د الفريق أيضا خدم�ات نجومه أرين روب�ن وروبرت 

ليفاندوفسكي وفرانك ريبريي بداعي اإلصابة.
وتع�د تلك الخسارة هي الثالثة التي يتلقاها بايرن يف بوندسليجا 
ه�ذا املوسم، بعدما احتفظ رسميا بلقب البطولة للموسم الثالث 
عى الت�وايل يف املرحلة املاضية.وثأر ليفرك�وزن بتلك النتيجة من 
خسارت�ه أمام بايرن صفر- 1 يف مرحل�ة الذهاب باملسابقة هذا 
املوس�م، باإلضافة لخسارت�ه بالركالت الرتجيحي�ة أمام الفريق 

البافاري يف دور الثمانية لكأس أملانيا.

أط�اح ل�وس انجلي�س كلي�رز بسان 
انطونيو سبريز من الجولة األوىل لألدوار 
االقصائية يف دوري كرة السلة االمريكي 
للمحرتف�ن بعدما تغل�ب 111-109 عى 
حامل اللقب يف اللقاء األخري ضمن سلسلة 
املباري�ات السبع بينهم�ا يف القسم الغربي 

السبت.
وسجل كري�س بول رمي�ة الحسم لكليرز 
قبل ثانية واحدة من النهاية ليصعد فريقه 
ملواجهة هيوستون روكت�س يف قبل نهائي 

القسم الغربي.

وأنهى بول اللقاء برصيد 27 نقطة وأضاف 
زميله بليك جريفن 24 نقطة كما استحوذ 

عى 13 كرة مرتدة.
وأحرز تي�م دانكن 27 نقطة واستحوذ عى 
11 كرة مرتدة مع سبريز فيما أضاف زميله 

الفرنيس توني باركر 20 نقطة.
وتق�دم كلي�رز 102-101 عندم�ا سج�ل 
جريف�ن رميت�ن حرتن قبل ث�الث دقائق 
و35 ثاني�ة ع�ى النهاي�ة لك�ن دانك�ن رد 
رسيعا ث�م أض�اف زميله كاوه�ي ليونارد 
رمية ثنائي�ة أخرى ليتف�وق سبريز 105-

.102
واستمرت االث�ارة ليتعادل الفريقان 109-

109 قب�ل 8.8 ثانية ع�ى النهاية لكن بول 
حسم اللقاء لصالح كليرز برمية ثنائية.
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مانشسرت يونايتد يفاوض حارس إنرت ميالن

دخل نادي مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، يف مفاوضات 
جدي�ة مع نادي إنرت ميالن اإليط�ايل من أجل التعاقد 
م�ع الح�ارس السلوفيني سم�ري هاندانوفيش خالل 
فرتة االنتق�االت الصيفي�ة املقبلة.صحيف�ة صنداي 
الريطاني�ة، أفادت ب�أن نادي مانش�سرت يونايتد قد 
ب�دأ مفاوضات�ه الجدية م�ن أجل التعاق�د مع سمري 
هاندانوفي�ش ح�ارس مرم�ى إن�رت مي�الن، والذي 
ينتهي تعاقده بنهاي�ة املوسم الحايل.وأضافت 

الصحيفة بأن نادي مانش�سرت يونايتد، 
يرغب يف التعاق�د مع الحارس السلوفيني 

خ�الل الفرتة املقبلة، خلفاً لإلسبان�ي ديفيد دي خيا الذي 
اقرتب بش�دة من الرحيل لنادي ري�ال مدريد بداية املوسم 
الجديد.وقد شارك صاحب ال�� 31 عاماً، يف 30 مباراة مع 

نادي إنرت ميالن، خالل منافسات املوسم الحايل.يذكر أن 
نادي مانش�سرت يونايتد يحتل املركز الرابع برصيد 65 

نقطة، عقب الخسارة يوم أمس أمام وست بروميتش 
ألبي�ون بنتيج�ة 1-صف�ر، ضمن منافس�ات بطولة 

الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
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امليزان

طباعة تنقذ حياة أطفال

؟؟هل تعلم
• النسبة انتشلار السلاح يف أمريكا هي 89 

ساًحا لكل 100 مواطن أمريكي، وهي أكرب 

نسبة النتشلار الساح يف أي دوللة من دول 

العالم

• كلما زادت برودة الغرفة التي تنام فيها، كلما 

زادت فرص رؤيتك للكوابيس يف منامك. 

• كلان األطباء يرضبون املرىض قبل العملية 

بمطرقة خلف الجمجمة ليفقدوا الوعي لفرتة 

حتى تم اكتشاف التخدير الحديث. 

• إغملاض العلن يجعلك تتذكلر ما نسيته 

بسهوله أكرب.

• احذيلة الكعلب العلايل كانلت يف السابلق 

للرجال.

• -يقال ان اول من اسخدم املرايا ) املرآة ( هم 

اليونان قبل املياد

سمحت الطباعة الحيويلة الثاثية األبعاد 3D بإنقاذ 
حيلاة ثاثلة أطفلال مصابلن بضعف شديلد ونادر 
يف الجهلاز التنفلي، يف خطوة هلي األوىل من نوعها 
تظهلر املنافع الطبية الكبرية للطباعة الثاثية األبعاد 
يف مجلال التكنولوجيا الحيوية وكلان الرضع الثاثة 
يعانلون جميعهلم من نلوع حلاد من تقللص الرئة 
املعلروف بل«تريكيوماليشليا« اللذي يحلدث عندما 
تضيق حلقات الغرضوف التي تشكل القصبة الرئوية، 
ما يصعلب التنفس يف بعض األحيلان ويهدد الحياة، 

بحسلب ما رشح الباحثون املشلاركون يف هذا العاج 
التجريبي .االستاذ املحارض يف طب األطفال يف جامعة 
ميشليغان الذي شلارك هلذه التجربلة الطبية األوىل 
من نوعهلا خصوصا ملع سكوت هولسلرت، األستاذ 
املحارض يف الهندسة الطبيلة الحيوية. وأوضح غرين 
أن »هذا إنجلاز، فقد تمكننا للمرة األوىل من استخدام 
الطباعلة الثاثية األبعاد لتصميم جبرية وضعت حول 
قصبلة الرئة الضعيفة وسمحت بإعادة نمط التنفس 

الطبيعي للمرىض«.

عاطفياً: يوم ممتاز، يحالفك الحظ يف إشاعة 
السام والحب وتقريب وجهة نظرك

صحيلاً: كلن متأكلداً أنلك تنلام الساعلات 
املطلوبة لتكون نشيطاً يف عملك

عاطفيلاً: سوء تفاهم مع الرشيك يظهر لك 
حقيقته ويكشف أمامك كل األقنعة، فتبدو 

األمور أكثر وضوحاً. 
صحياً: كثلرة الضغوط التي تتعرض لها قد 

تنفجر وتؤذي وضعك الصحي، انتبه.

عاطفيلاً: تميلل إىل شخلص تعرفله يوقظ 
مشلاعرك وتعلود إىل امللايض وتبحلث علن 
حلب قديم. صحياً: لكي يكون يومك مريحاً 
عليك النوم الساعلات الرضورية لتستيقظ 
نشليطاً. نقرتن لعرض الصورة يف صفحة 

مستقلة.

عاطفياً: تحلو لك اللقاءات وتتمّنى البقاء إىل 
جانب الحبيب فرتات طويلة لتعرّب عن حبك 
الكبلري له. صحياً: العلاج النفي يفيدك يف 
التخلص من رواسب املايض وإيجاد الحلول 
ملشكاتك. نقرتن لعرض الصورة يف صفحة 

مستقلة

عاطفياً: تنشلأ رصاعات ملع الرشيك، وقد 
تجرحله بالكام أو تعاني مشلكلة يمّر بها 

لكنك تتفهم الوضع. 
صحياً: يمكن التغلب عىل القلق واالضطراب 

باللجوء إىل عالم نفس. 

عاطفيلاً: تناسبلك الظلروف الحاليلة التي 
تشلجع عىل اجتياز العقبلات وتذليلها وإن 
كانت هلذه األخرية لن تظهلر عىل الساحة 

حاليا. 
صحيلاً: ال تغاملر بمستقبللك الصحي عىل 

حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك. 

عاطفيلاً: يكون التفاهم هلو مفتاح األمور 
مصلحتلك  يف  يكلون  وهلذا  املستعصيلة، 

والرشيك حتماً
صحياً: ال تغرق نفسك يف مشكات سطحية 
قلد تسبلب لك يف ملا بعد أزملة صحية أنت 

بغنى عنها

عاطفيلاً: تحتاج إىل ملن يتوسط بينك وبن 
الحبيب وتكثر املشلاحنات وتشلتد املواقف 

واآلراء إنما لوقت قصري جداً
صحيلاً: مراحل استعادة العافية والنشلاط 
قد تكون طويلة بعد اإلهمال املتزايد للوضع 

الصحي

عاطفيلاً: أعتلرب اليلوم مناسباً جلداً لدعم 
العواطلف والعاقلات، سعلادة وطمأنينلة 

وانسجام 
صحيلاً: ينتابلك قلق دائلم يسبب للك أرقاً 

وانزعاجاً بسبب ضغوط العمل املتواصلة

عاطفياً: تشتاق اىل الحبيب بسبب انشغاله 
عنلك بأملور هلي يف نظلرك ال تستدعلي 

االهتمام الكبري بها
صحياً: حدد أولوياتك الصحية لكي تحافظ 

عىل رشاقتك وحيويتك ونشاطك

عاطفياً: ال تكن متعدد العاقات وابحث عن 
االستقرار يف عاقتك العاطفية قبل أن تفقد 

كل يشء
صحيلاً: ممايلوة الرياضة بانتظلام مفيدة 

للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية

عاطفياً: قد يضغط الرشيك يف سبيل توضيح 
األملور املستقبلية، فكن جاهلزاً لذلك وضع 

له النقاط عىل الحروف
صحياً: ال تلدع األفكار السود تسيطر عليك، 

والرياضة هي افضل الحل.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – األسم الثاني لشلاعر عربي 
معلارص – 2 – ممثللة مرصية 
 –  3  – لفلريوز  مرسحيلة   –
وضلع خلسلة – نسبلة إىل لغة 
ساميلة – 4 – وقعلة لنابليون 
– متشلابهان – 5 – متشلابهة 

– فاكهلة صيفيلة – 6 – نصف 
أريلج – مركز قضلاء لبناني – 
7 – جمع سللك – خمرة – 8 – 
يخفيله – سقي – 9 – مدينة يف 

شمال الهند .

1 – دوللة أسيوية – 2 – مدينة 
أمريكيلة – 3 – هلرب – مثل – 
جدهلا يف واللد – 4 – يسجن – 
عاصمة أفريقية – 5 – عكسها 
زعيلم نازي – بحر – 6 – جدها 

يف أيوبلي – نجيعها – 7 – خاط 
الثلوب – للدى – 8 – ينظلرون 
– أشاهلد – 9 – كلمتلان : أحد 

األنبياء + رتبة عسكرية .

سـودوكـو

املكّونات
•صدر دجاج مقطع اىل رشائح رفيعة - 3 

•بصل مقطع اىل رشائح رفيعة - 1 
•خّل - ملعقة كبرية 

•فلفل أسود مطحون - ملعقة صغرية 
•ملح - ربع ملعقة صغرية 

•قرفة مطحونة - نصف ملعقة صغرية 
•طماطم مقطعة اىل دوائر - 2 

•فليفلة حمراء مقطعة اىل رشائح - 2 
•بقدونس مفرومة - باقة 

•بهارات دجاج - نصف ملعقة صغرية 
•لبن زبادي - ملعقة كبرية 

•خس مفروم - بحسب الرغبة 
طريقة العمل

1- قّل الدجاج عىل نار هادئة حتى ينضج 
ثلم أضيفلي ملعقة لبلن الزبلادي وغطي 

القدر.
2- أضيفي اىل الخليط رشائح البصل حتى 
تتقىّل ثم بعدهلا قومي بإضافة الطماطم 

والفليلفة.
3- أضيفلي بعدهلا الخل وقلبلي الخليط 

وبعدها ريّش البقدونس املفروم.
4- نكّهلي بالفلفلل والقرفلة ملع املللح 

وبهارات الشاورما.
5- أتركي الشلاورما علىل نار هادئة حتى 

النضج التام.
6- قدمي الشلاورما يف طبق أو عىل شكل 

سندويش مع الخس والخرضوات.

الشاورما الشامية

فوائد التفاحمعلومات  عامة
يحتلوي التفاح عىل سعلرات حرارية وألياف وسكر 
وبروتينات ودهلون أيًضا، إليكم نسلب هذه القّيم 

الغذائية بداخل التفاح لكل مائة جرام
نسبة السكر يف كل مائة جرام تفاح: 10.39

نسبلة األليلاف الغذائيلة يف كل مائلة جلرام تفاح: 
2.4جرام

نسبلة الكربوهيلدرات يف كل مائة جلرام تفاح: 13 
جرام

نسبة الربوتن يف كل مائة جرام تفاح: 0.26 جرام
نسبة الدهون يف كل مائة جرام تفاح: 0.17 جرام

فوائد التفاح
فوائلد التفلاح ال تعلد وال تحلى، سنبلدأ بذكلر 

الفيتامينات يف التفاح
يحتلوي التفاح علىل فيتاملن )أ( وفيتامن )ب1( 
وفيتاملن )ب2( وفيتامن )ب5( الذي ُيسمى أيًضا 

)حملض بانتوثينيلك( وفيتاملن )ب6( ونياسلن 
)بلي3( وفيتاملن )ب9( او ما يسملى بل )حمض 
الفوليلك( وفيتامن )ج( وفيتاملن )إي( وفيتامن 
)ك(، مملا يعنلي أن التفلاح مملكلة كامللة ملن 

الفيتامينات الهامة لصحة الجسم
نسب األماح واملعادن يف فوائد التفاح

- ملحوظلة: هلذه النسب لكل مائة جلرام وليست 
لكل ثمرة

الكالسيلوم: 6 ملل جلرام للكل مائة جلرام أي ما 
يساوي )واحد باملائة %1(

املجنيزيلوم: 5 ملل جلرام للكل مائة جلرام أي ما 
يساوي )واحد باملائة %1(.

اشارات الدماغ تقود الطائرات
لندن – عمل خلرباء يف الطريان وعلماء 
خلال السنلوات املاضيلة علىل ابتكار 
طريقلة جديلدة لتتحكلم يف الطائرات 
دون طيلار تقلوم علىل اعتملاد العقل 

فقط.
هذه التكنولوجيلا الجديدة التي تمكن 
ملن اللتحكم يف اللطائلرات دون طيار 
عن طريلق استخلدام إشلارات اللمخ 
عن بعد تلم تجريبها مؤخلرا ألول مرة 
وكلللت التجربلة بنجاح.وقامت رشكة 
برتغالية هلي “تيكيفلر” بصنع قبعة 
متطورة توضلع عىل الرأس واختار لها 

مصمموهلا اسم “أي أي جلي” تتمثل 
مهمتهلا يف تحويل املوجلات الدماغية 
الخاصلة بالطيلار إىل أواملر للطائلرة 

املوجودة يف الجو.
ويوضح العلماء القائمون عىل التجربة 
بلأن هلذه التقنية الحديثلة يف التحكم 
بالطائلرة دون طيار تعتمد أساسا عىل 
جمع اإلشلارات ملن الدماغ ثلم تقوم 
مجموعة ملن الخوارزميلات بمعالجة 
كافلة إشلارات الدملاغ وتحويلهلا إىل 
الطائلرة  تتلقاهلا  وأواملر  ضوابلط 

وتنفذها.

الثلوم والبصل من أقلوى األطعملة التى لها 
تأثلري فعال عىل جسم اإلنسلان، بل إن تناول 
الثلوم عىل الريق له مفعلول السحر ىف جسم 
اإلنسلان ونعلرض ىف تقريلر مبسلط أهمية 

تناول الثوم عىل الريق يومياً.
– تناول الثوم عىل الريق يومياً يكسب الجسم 
القوة ويعترب الثوم مضاد حيوى طبيعى قوى 

وفعال للغاية.
– تناولله يومياً علىل الريق يقلل ملن ارتفاع 
ضغلط الدم وينظم اللدورة الدمويلة ويمنع 

حدوث مشاكل ىف القلب.
كما يعملل عىل تحفيز الكبد واملثانة وتخلص 

الكبد من السموم ويعالج املعدة من االسهال 
وسطهرها ويقوى جدارا ملعدة ويمنع حدوث 

قرحة املعدة.
و تناوله عىل الريق يطهر الجسم من الديدان 
والطفيليات ويمنلع االصابة بالسكر ويعمل 
كمطهر طبيعى للكل أجزاء الجسم بداية من 
الفم واملرئى واملعدة والكبد واالمعاء.و يحسن 
من حاللة الجللد ويطهلره ويعاللج ارتفاع 
درجلة الحرارة للجسم ويمنع حدوث الدوخة 
والغثيلان والصداع، الثوم يعترب مضاد حيوى 
طبيعى أكثر فاعلية من إىل املضادات الحيوية 

الكيماوية.

فوائد الثوم

اعداد:رسى داود سلامن

توجلد أمثلال قديمله يتداولهلا الناس ولكلن أكثرهم 
اليعلمون من أين جاء هذا املثل وما قصته الحقيقة... 
وانلا اليوم سلأروي لكم إحلدى القصلص التي يقول 

مثلها
ويقلال مللن ال رأي له وال حظ حيث انله افلس من كل 

يشء 
وقد كان مخريا بن امرين

قصة املثل 
أن املرأة مليحلة حسنلاء  ذات طهر وعفلاف  كانت 
قلد ُزّوجلت إىل رجل فقري  قليل اللرزق  ضيق ذات اليد  
وكلان ودودا لزوجته  حريصا علىل هنائهاوسعادتها 

ملا وسع جهلده  وماتسمح بله حالته  وبعلد مرور 
بضع سنلوات عىل زواجهما ضاقت امللرأة ذرعا بفقر 
زوجها  وضيق عيشلها معه  فمّل عرشته  ونفرت من 
العيش معه  فذهبت تفّتش عن فتاح فال يكشلف لها 
طالعهلا  وطالع زوجها  ويكشلف لهلا  اعتقادا منها  
علن مستقبل حياتها معه  فدلّتهلا بعض النسوة عىل 
ما أسمه السيد عل  كان مشهورا بقراءة الفأْل فرأى 
سيد عل حسن املرأة وجمالها ، فزاغت عينه  فقرر أن 
يستحوذ عليها لنفسه  وأن يوقعها بن براثنه  فحِسب 
لهلا النجم وسأل لها ملك الجن ، ثم أخربها أن نجمها 
ونجم زوجها ال يتاءملا .. وأن الطاق من زوجها هو 
خري ما تستطيع أن تفعله  وإن كان الطاق هو أبغض 
الحال عند الله  ثم ملّح لها يف حديثه أنه مستعّد للزواج 
منهلا وإسعادهلا  إذا ما افرتقت علن زوجها وأكملت 

عّدتهلا  فصّدقت املرأة كامه ووثقلت من وعده لها . 
فذهبت إىل زوجها فطلبت الطاق منه  فطلّقها مرغما 
أِسفلا  ثلم أن املرأة علادت إىل سيد علل ، وطلبت منه 
أن يرّب لها بوعده فيتزوجها. فراح يماطلها ويدافعها 
، حتلى أحست املرأة بمكره وعلملت بخداعه  ووثقت 
من عزوفه عن الزواج منها ، فرجعت إىل زوجها آِسفة  
نادملة  باكية وطلبت منله أن يعيدها إىل عصمته مرّة 
أخلرى . وكان الرجل  من شدة فقلره عفيفا ، ذا إباٍء 
وشمٍم ، فأبى ذلك . فعادت املرأة إىل أمها حزينة باكية   
لتعيش معها ولتقاسمها قسوة الفقر ، وأهوال الفاقة   
وعللم الناس بذللك األملر   فقالوا امللرأة )) ال حضت  

برجيلها  . وال خذت سيد عل ((   
والملوا املرأة عىل سلوء ترصفها ، وعلدم قناعتها بما 

قسم الله تعاىل لها من رزق . وذهب ذلك القول مثا.

»ال حظت برجيلها وال خذت سيد عيل«
»5«قصة مثل



16
ص�ف�ح���ة

العراق�ي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخي�رة
العدد )961( 

  االثنني 4 آيار  2015  

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

العراق�ي
تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

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

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

الطائفية اداة صهيونية
مس���احة لل���راي 

ماجد الحسناوي

ء ح���رة را أ

ال يختل�ف اثنان _من داخ�ل العراق وخارجه-- 
ع�ى ان التدخ�ات االجنبية ب�كل اش�كالها تمثل 
السبب الرئيس فيما حصل ويحصل من اضطراب 
وتدهور عى الس�احة العراقية منذ سقوط الصنم 
واىل يومن�ا ه�ذا. والترصيحات املعلنة عى لس�ان 
جمي�ع املس�ؤولن العراقي�ن وقوله�م بالح�رف 
الواحد »هن�اك قوى اقليمية ال تريد نجاح العملية 
السياسية يف العراق وتسعى اىل زعزعة استقراره 
وتعم�ل ع�ى اضطراب االوض�اع يف الع�راق« خري 
دليل وش�اهد، ناهي�ك عن تحذي�رات االمن العام 
لامم املتحدة السيد بان كي مون وجميع مسؤويل 
املنظم�ات والهيئ�ات الدولي�ة من خط�ورة هذه 
التدخ�ات ودوره�ا يف اش�اعة الف�وىض والخراب 
والدمار يف العراق، فضا عن اعرتاف املجرمن الذين 
يلقى القبض عليهم متلبس�ن باعم�ال التخريب 
والتفخي�خ والقت�ل بان مخاب�رات الدولة الفانية 
تجنده�م وان الجه�ة الفانية تدربهم وتس�لحهم 
وان الجان�ب الفان�ي يق�دم له�م املال والس�اح 
والدعم اللوجستي، وأول من شّخص وضبط هذه 
التدخات الجان�ب االمريكي لكنه غض النظر عن 
بعضها وس�كت عن البعض االخ�ر وعالج بعضها 

بضعف مقصود لتمرير اهداف معروفة.
ال ش�ك وال ريب ان لكل طرف من هذه االطراف 

مصلحته يف هذا التدخل، ولكل جهة اهدافها.
واذا كان بع�ض هؤالء التوابع يلتقون بالجهات 
الخارجي�ة وربما املعادية يف الخفاء ويس�تعينون 
باموالها وس�احها  تحت جنح الظام ومن خال 
وس�طاء، فقد تطور االمر وصار ممارس�ة عادية 
تؤديها  اعى املس�تويات الرس�مية وبشكل معلن 
.الشيئ بالشيئ يذكر ان تهمة التخابر مع جهات 
اجنبي�ة وجهت للرئي�س املرصي الس�ابق محمد 
مريس مع انه كان يتصل بقيادات فلسطينية خال 
فرتة رئاسته التي لم تدم سوى سنة واحدة  .ال خري 
يف م�ن يعن اآلخرين عى اخرتاق بيته وايذاء اهله. 
وان من عج�ز عن ايجاد الحلول عن�د ابناء وطنه 
اورف�ض قبولها منهم ال يجدها يف حقائب االعداء 
واملغرض�ن  وس�يزداد خيبة و خس�ارة وخذالنا،  

فضا عما يجره من رش وخراب عى وطنه.

حميد الموسوي

تلك النزع�ة التي يروج لها إلح�داث الفرقة 
وغ�ريه  الع�راق  يف  املس�لمن  ب�ن  والتباع�د 
م�ن االقط�ار العربية واإلس�امية لق�د كانت 
الطائفي�ة ش�غاً ش�اغاً لدع�اة الصهيوني�ة 
وج�دو فيه�ا األمل الق�وي يف إضع�اف البلدان 
ولهذا ذهب�ت الجاسوس�ية الصهيونية توليها 
أش�د العناية وتعمل عى إبقائها بكل الوسائل 
وه�ذه الظاه�رة ليس�ت عجيبة بالنس�بة إىل 
األعداء وإنما الغريب أن يتغافل عنها الكثريون 
ويتمادى البعض من املهوس�ن واملدسوس�ن 
فيس�ريون يف ركاب الدع�وة إىل الطائفي�ة التي 
تثل�ج ص�دور الصهيوني�ة العاملي�ة. أليس من 
املؤس�ف حق�اً أن تطالعن�ا الصح�ف اليومية 
به�ذه الحم�ات التي ال ي�راد منه�ا إال خدمة 
الع�دو املرتبص بنا حيث النتيجة س�واء يف ذلك 
أدعي�اء هذه الطائفة اإلس�امية أو تلك والتي 
يراد منها زعزعة الوحدة الوطنية وخلق الفتن 
وأصبح�ت ال تهمن�ا إال من ناحي�ة أخذ العربة 
والدروس لئا نقع يف أية خطيئة وقع فيها من 
س�بقنا لكي نضمن لألجيال القادمة وألنفسنا 
أس�باب الوحدة والس�ري فيها ينف�ع املجموع 
ويعم�د الع�دو إىل انته�از الفرص�ة كلما وجد 
ثغرة ليولجو منها وأصبح من بديهيات االمور 
وأن يفهم الجي�ل الحارض واجبه حيال الخطر 
املاح�ق ويتف�رغ ملكافحة االس�تعمار وثمرته 
اآلثمة التي هي الصهيونية املستقرة يف صميم 
الكيان اإلس�امي وإننا لعى يقن أن الوقت قد 
ح�ان لكي يدرك كل مس�لم ل�زوم العمل بضم 
الصفوف والتماسك واعتبار كل نزعة طائفية 
بمثاب�ة التطوع لخدم�ة الصهيوني�ة لتمزيق 
البد وتوزيع الجهود واالش�تغال بالعبث وزرع 
البغضاء والكراهية يف معسكر املسلمن وتجهد 
العن�ارص املوالي�ة للصهيونية انته�از الفرص 
للكي�د للقضي�ة الوطني�ة وتعطي�ل الحري�ات 
العامة واش�غال ال�رأي العام بقضاي�ا فرعية 
وخلق ج�و من الفتن�ة يحول دول االس�تمرار 
بمقارعة الظلم والطغيان وعدم السماح لخلق 

انسان نوعي لبناء الوطن. 

عراق ام عراقان

أتقدم باس�مي وباسم منتسبي مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش بأجمل التهاني والتربيكات إىل 
الس�يد فاضل الرشع بمناسبة تسنمه عمادة كلية اإلمام الكاظم عليه السام .. متمنياً له املوفقية والنجاح 

يف مهمته الوطنية إلعداد جيل متس�لح بالعلم واملعرفة للمساهمة يف بناء عراقنا العزيز 
ملا فيه الخري لشعبنا الكريم املعطاء.

                            ت��ه�ن��ئ ال��س�ي�د ف�اض��ل ال��ش�رع 
أتقدم بأجمل التهاني والتربيكات إىل السيد فاضل لتسنمه عامدة كلية اإلمام الكاظم عليه السالم

الرشع بمناس�بة تس�نمه عم�ادة كلي�ة اإلمام 
الكاظم عليه السام، داعياً له بالنجاح واملوفقية 
االرتق�اء  اج�ل  م�ن  الجدي�دة  مس�ؤوليته  يف 

باملستوى العلمي لهذه الكلية املعطاء.
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