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»مارك توين«

امنح كل

 يوم الفرصة ألن يكون أجمل

 أيام حياتك

العار يالحق الفلوجة بعد »إعدام« أسد »املدينة« اجلريح
رجال دين يستنكرون... ومواطنون غاضبون

     بغداد / المستقبل العراقي

التواص�ل  مواق�ع  تناقل�ت  إن  م�ا 
إع�دام  لعملي�ة  ص�وراً  اإلجتماع�ي 
الجن�دي العراقي، مصطف�ى ناصر هاني 

الصبح�اوي، م�ن قب�ل ملثم�ي تنظي�م 
»داع�ش«، حت�ى توال�ت واتس�عت ردود 
االفع�ال الغاضبة التي أب�دت ذهولها من 
وقائ�ع الحادث�ة، حي�ث يظه�ر الجن�دي 
مصطفى وهو من مدينة الصدر في بغداد، 

مصاباً في قدم�ه الملفوفة بضماد طبي، 
وبدت عليه آثار التعذيب والتعب الش�ديد، 
ويظهر ف�ي الصور أيًضا ع�دد من أهالي 
الفلوجة وهم يلوح�ون لعناصر التنظيم 
كأنهم يؤيدون ذلك. وقد طالب مواطنون 

بإثارة واقعة إعدام الجندي محلًيا ودولًيا 
على اوس�ع نطاق، كما ح�دث لدى إعدام 
داع�ش للطي�ار األردني الكساس�بة  قبل 
أش�هر.بدأ رجل الدين حس�ن عبد الكريم  
كالم�ه بالتنويه »قال رس�ول الله محمد 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وس�لم، 
يوصي الجيش في غزوة مؤته »أوصيكم 
بتقوى الل�ه وبمن معكم من المس�لمين 
خيراً، إغزوا باسم الله تقاتلون في سبيل 
الل�ه من كفر بالل�ه، ال تغ�دروا وال تغلوا 

وال تقتل�وا وليداً وال امرأة وال كبيراً فانياً 
وال منع�زالً بصومعة وال تقربوا نخالً وال 

تقطعوا شجراً وال تهدموا بناًء«.

                       التفاصيل ص3

المستشارون االمريكيون: العراقيون يقاتلون بشراسة

     المستقبل العراقي / خاص

سربت مصادر في السفارة االمريكية ببغداد, امس الثالثاء, معلومات مهمة 
تتحدث عن رصد تحركات الحش�د الش�عبي من قبل المستشاريين االمريكيين 

في العراق.
وفيما اقر المستش�ارون عبر تقرير اس�تخباراتي بانكس�ار »داعش« امام 
الزحف العس�كري الذي حصل مؤخ�را في االنبار, اعترفوا بع�دم وجود قوات 

ايرانية تقاتل الى جانب الحشد الشعبي.
وقالت مص�ادر مطلعة ل�«المس�تقبل العراق�ي«, ان »تقرير اس�تخباراتي 
عس�كري معد من قبل المستش�ارين العس�كريين االمريكان في العراق اكد ان 
اليومين الماضيين ش�هدا عمليات عسكرية نوعية ضد عصابات داعش«, مبينة 

ان »الحشد الشعبي احرز تقدما كبيرا في وقت قياسي«.
وبحس�ب التقرير, ف�ان »المستش�ارين االمريكيين اق�روا بتقهقر عناصر 
)داع�ش( امام المد العس�كري للحش�د الش�عبي والقوات االمني�ة على خالف 

المتوقع«.
ولفتت المصادر الى ان »التقرير اشر ان قوات الحشد الشعبي ال يوجد معها 
اي عنص�ر وهي تقود معاركها دون مس�اعدة خارجية«, نافي�ا بذلك اتهامات 

بعض الجهات الداخلية والخارجية التي تتحدث بهذا الصدد.
واردفت المصادر ان »التقرير فصل بعض النقاط المهمة عن تسليح الحشد 
الش�عبي وع�ن تدريبها, لكن�ه جافا الحقائق م�ن خالل قوله, ب�ان تلك القوات 
تفتق�ر للتدريب وان الروح المعنوية والعقائدي�ة لديهم هي الطاغية مما يقود 

لسرعة هذا التقدم«.
واب�دت المصادر اس�تغرابها من تجاه�ل التقرير االميرك�ي  للمعايير التي 
يتبعها الحشد الشعبي في اختيار مقاتليه والتدريب والتعبئة والتكتيك وتصنيف 
الفئات, مش�يرة الى ان  جميع الجهات التي تنضوي في الحش�د الشعبي التزج 
جنودها دون ان تؤهلهم ب�دورات تدريبية مكثفة, واصفة التقدم الذي حققته 

هذه القوات في االنبار ب�«الصدمة الكبيرة لالدارة االمريكية«.

احلشد يصدم »البنتاغون«!
تقـدم فصائـل املقـاومـة حيـرج واشنطـن أمـام حلفائهـا

بــدأنـــــا ولــــــن 
نــتـــوقــف

وزير البلديات:
 كربالء املقدسة مدينة املسلميـن 

وعلينا االهتامم هبا مجيعًا
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ــة  رسي مــواقــف  أو  ــون  ــج س ـــة  أي ــا  ــن ــدي ل لــيــســت  ــة:  ــي ــل ــداخ ال
    المستقبل العراقي / عادل الالمي

يراهن قيادي في الحش�د الش�عبي على عملية )ليبك ياحس�ين( 
الت�ي انطلق�ت, أم�س الثالث�اء, إلنه�اء مع�ارك »الك�ر والفر« ضد 
عصاب�ات »داعش« في بيجي, وفيما أس�فرت العمليات العس�كرية 
في شمال صالح الدين عن استعادة مناطق واسعة, تكشف مصادر 
امني�ة عن مقتل ع�دد من ابرز »ق�ادة اإلرهاب« في تل�ك المناطق, 
وه�روب اآلخري�ن باتج�اه الش�رقاط. وأعلن�ت وزارة الدفاع عن 
محاصرة إبطال الحش�د الش�عبي لعصابات داع�ش اإلرهابية ، في 
منطقت�ي البوجواري وحي ال��600 ش�مال تكريت, وهما من ابرز 
معاقل اإلرهاب في مناطق ش�مال صالح الدين, ويعتبران »س�كين 
خاص�رة« مصف�ى بيج�ي النفط�ي ألنهما يمث�الن قاع�دة انطالق 
العمليات اإلرهابية التي تس�تهدفه منذ اش�هر.  وق�ال قائد القوات 
الخاص�ة الثاني�ة العمي�د الركن معن الس�عدي إن »الق�وات األمنية 
والحشد الشعبي شرعا بعملية تحرير منطقة البو جواري من دنس 
عصاب�ات داعش اإلرهابية”، مبينا أن »تحرير البو جواري س�يعزز 
أمن مصفى بيجي«. وأكد الس�عدي »تسلم مهام مناطق البو طعمة 
والحجاج للش�رطة المحلية وأبناء الحش�د من تلك المناطق لمسك 
األرض”، الفتاً إلى “رفع العبوات الناسفة من المناطق المذكورة«. 
وطهرت القوات األمنية والحش�د الش�عبي في وقت س�ابق مناطق 
حي الس�كك وت�ل الجراد والمزرع�ة ومناطق أخرى ف�ي بيجي من 

دنس الدواعش، كما تمكنت من فك الحصار عن مصفى بيجي. 

                                                     التفاصيل ص3
ص2اجلهد االستثنائـي للقضـاء يوقـع بـ »أخطـر« عصـابـات السطـو فـي البصـرة
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واشنــطـن »ضـائـعـة« 
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بيجي تقرتب من النرص.. ومقتل ابرز »قادة« اإلرهاب وآخرون هيربون باجتاه الرشقاط
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تشكو العثور على أهداف.. والحشد فاجأها بالتقدم في الرمادي

واشنــطـن »ضـائـعـة« وبــال ستـراتيجيـة فـي حمــاربـة »داعـــش«
       بغداد / المستقبل العراقي

الدفاع  زادت تصريح�ات وزي�ر 
الق�وات  ق�درة  بش�أن  االميرك�ي 
العراقي�ة عل�ى محارب�ة مس�لحي 
االوس�اط  تس�اؤالت  »داع�ش«، 
السياس�ية االميركي�ة ح�ول مدى 
جدية واشنطن نفسها في محاربة 
ذل�ك التنظي�م، وم�ا م�دى نجاحها 
ام�ام هذه الجماع�ة المتطرفة بعد 
سقوط مدينة الرمادي بيد مسلحي 

التنظيم المتشدد.

ف�ي  االخي�ر  التنظي�م  تق�دم 
الرم�ادي وس�يطرته عل�ى مدين�ة 
تدم�ر الس�ورية التاريخي�ة، ج�دد 
انتق�ادات الواليات المتحدة بش�أن 
دور التحال�ف الدولي في مكافحته 
فض�ًا عن تس�اؤالت حول اس�باب 
ضعف القوات العراقية في استعادة 
الس�يطرة على االراض�ي الخاضعة 

لتنظيم »داعش«.
وقال وزير الدفاع االميركي، في 
مقابلة مع محطة »سي ان ان«، ان 
القوات العراقية ل�م تظهر »االرادة 

ف�ي القت�ال« فضاً عن فش�لها في 
الس�يطرة على مناطق كانت سابقاً 

تتمركز فيها.
رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي 
م�ن جانب�ه، وف�ي مقابلة ل�ه قال 
انه مندهش م�ن تصريحات الوزير 
االميرك�ي، وعل�ى االغل�ب انه بنى 

تصريحاته على معلومات خاطئة.
الق�وات االمني�ة، ف�ي  وش�نت 
هجوم�اً  الماضيي�ن،  اليومي�ن 
مض�اداً ضد مس�لحي »داعش« في 
االنب�ار وحقق�وا تقدم�اً ملحوظاً، 

وفق�اً لمحط�ة ال�� »بي بي س�ي« 
الت�ي رافق�ت القوات ف�ي مهماتها 
مكي�ن،  ج�ون  العس�كرية.وصف 
الس�يناتور االميركي ورئيس لجنة 
الخدم�ات المس�لحة ف�ي مجل�س 
الش�يوخ، إدارة اوباما »بالضائعة« 
النه�ا با س�تراتيجية ف�ي العراق، 
فقد ألقى الل�وم على البيت االبيض 
العتماده ستراتيجية غير موجودة 
عل�ى ارض الواقع، قائ�ًا ذلك اثناء 
مقابلة معه في محطة ال� »سي بي 
سي« األميركية، كما دعا من خالها 

الى إرسال االف من القوات الخاصة 
للعراق النهاء تنظيم »داعش«.

ويش�كل اقت�راح مكي�ن بش�أن 
إرسال المزيد من القوات االميركية 
الى العراق، مزيداً من القلق بالنسبة 
لألميركيين، فهم يخشون من إعادة 
القتل بعد سنوات من االنسحاب من 

ذلك البلد.
وقال ريتشارد كارك، مستشار 
مكافحة االرهاب السابق في البيت 
االبيض، »اعتقد اننا يجب ان نكون 
حذري�ن للغاية ف�ي حال ت�م إقرار 

ارسال المزيد من القوات االميركية 
الى الع�راق، الننا بحاج�ة الى فهم 
لم�اذا نرس�ل قواتن�ا ال�ى الع�راق 
مج�دداً؟ وما هي احتماالت نجاحنا 
هناك؟ لذا علينا دراسة هذه االسئلة 

كلها وبعدها نقرر«.
وأض�اف كارك »في ح�ال قرر 
البيت االبيض ارسال قوات اميركية، 
عليه ارس�ال وحدات خاصة وليس 
الوية عس�كرية، وعلينا اس�تخدام 
فرقاً عسكرية مدربة تدريباً ميدانياً 
يمكنه�ا القض�اء على المس�لحين 

بس�رعة وبدقة عالية مع مس�اندة 
الطائرات المقاتلة والحربية«.

ان  ق�ال  كارك  المستش�ار 
»المش�كلة هذه االيام ه�ي انعدام 
العملي�ة  وه�ذا  االه�داف  تحدي�د 
غالب�اً م�ا تك�ون على عات�ق قوات 
االمامي�ة  الخط�وط  ف�ي  تنتش�ر 
وتكون على تماس مع المس�لحين 
المتطرفين، وبغي�اب هذه التقنية، 
فان الطائرات غالب�اً ما تعود بدون 
اطاق صواريخه�ا، وهذا ما حصل 

في اليومين الماضيين«.

بـدأنـا ولـن نـتـوقـف
       التحليل السياسي /غانم عريبي

العس�كرية  العملي�ات  ب�دأت 
الباسلة والحشد  المسلحة  لقواتنا 
الش�عبي لتحرير االنب�ار من دنس 
صول�ة  معه�ا  وب�دأت  الدواع�ش 
العراقيي�ن على مش�روع التكفير 
والتط�رف وااللغ�اء ول�ن نتوقف 
حتى يرث الله االرض ومن عليها.

رس�الة  العملي�ات  تل�ك  ان 
المتحدة  الوالي�ات  لاخري�ن ف�ي 
االمريكي�ة الذي�ن ش�ككوا بقدرة 
الجي�ش  ف�ي  المس�لحة  الق�وات 
العراقي عل�ى القتال والصمود في 
ساحة المعركة ورسالة ان العراق 
مصمم على طرد داعش واس�قاط 
مؤام�رة التقس�يم الت�ي تش�تغل 
عليه�ا اط�راف امريكي�ة وعربية 
مجاورة وخليجية والهدف اضاعة 
العراق في الفراغ الدولي وتحويله 
ال�ى منطق�ة جاذب�ة للمجموعات 
االرهابي�ة وهم يعيش�ون بس�ام 
امنين هم وبنات الهوى الروسيات 

اللواتي يعش�ن في فن�دق الدرجة 
االولى لحساب المشايخ!.

لق�د بدات العمليات العس�كرية 
العراقي�ة والتحرير قاب قوس�ين 
او ادن�ى ..ه�ذا ما تقول�ه الوقائع 
الميداني�ة ويؤك�ده قتل�ى داعش 
الت�ي تحققت  المنكرة  والهزيم�ة 
الجوية  لقطعاتهم بفعل الضربات 
القاصمة لطي�ران الجيش العراقي 

والطيران الدولي.
ان الرهان على استبعاد الحشد 
المش�روع  دائ�رة  ع�ن  الش�عبي 
الوطن�ي للتحرير اس�تبعاد لخيار 
التحرير االساس�ي والغ�اء الرادة 
المايين من ابناء الش�عب العراقي 
الذين صمموا عل�ى القتال وقراءة 
الواقع السياس�ي والميداني قراءة 
محوري�ة مهم�ة لانط�اق منها 
ومنه ال�ى افاق المعرف�ة والثورة 
وتصفية الحساب مع داعش ومن 
مولها واسندها وغذاها بالعناصر 

وسندات الخزينة!.
ه�ا هو الحش�د الش�عبي يعود 

الي�وم ال�ى جبه�ة االنب�ار رغم�ا 
عن المش�روع االمريكي الس�اذج 
المس�الة  بتفاصي�ل  والجاه�ل 
الوطنية العراقية والس�بل الكفيلة 
بتقديم الدع�م المطلوب للحكومة 
الحش�د  يع�ود  وحي�ن  العراقي�ة 
يع�ود المقاتل�ون االش�داء ويعود 
النص�ر واالنتص�ار واالمل بتحرير 
كافة االراض�ي العراقية من دنس 

العدوان الداعشي الخارجي.
ارادوا االلتف�اف عل�ى الفت�وى 
لام�ام  والتاريخي�ة  الش�رعية 
المرجع باسقاط القيمة المعنوية 
الواقع�ي  والتاثي�ر  والسياس�ية 
الس�احة  ف�ي  الش�عبي  للحش�د 
يفلح�وا  ل�ن  ولكنه�م  العراقي�ة 
الن الل�ه م�ع المرج�ع والل�ه مع 
العراقيين المظلومين الذين شبعوا 
وقه�را  وموت�ا  جماعي�ة  مقاب�ر 
وس�جونا وآالم�ا وقتا وتش�ريدا 
وذبحا من زمن المشروع القومي 
في الس�تينات الى زمن المش�روع 

الداعشي المتطرف اليوم.

تامروا على الحشد البعاده عن 
ج�و المعركة الفاصل�ة مع داعش 
ولكنه�م ل�م يس�تطيعوا تحقي�ق 
ه�ذا اله�دف واله�دف االكب�ر في 
الحقيق�ة اف�راغ الس�احة لداعش 
واقترابه�ا م�ن اس�وار بغ�داد من 
اج�ل اس�قاط العملية السياس�ية 
او تس�ليم الس�لطة ألزالم وبقاي�ا 
البعث العربي االشتراكي او تكوين 
سلطة تابعة للنظام العربي الملكي 

والجمهوري اللقيط.
ه�و  المرج�ع  االم�ام  ان 
تاخي�ر  وراء  م�ن  المس�تهدف 
اقتراب الحش�د من تخ�وم االنبار 
والمعلوم�ات الت�ي بحوزتي تقول 
ان االدارة االمريكي�ة لديه�ا ق�رار 
باستمرار منع الحشد الشعبي من 
المش�اركة في معركة االنبار لكي 
ال يحس�م المعرك�ة ويتأخ�ر قرار 
دخول المدينة ناهيك عن استمرار 
سياس�ة داع�ش بقض�م االراضي 
العراقية!. بدانا ول�ن نتوقف ومن 

يتوقف لن يبلغ الفتح.
انطالق العمليات العسكرية بأيد عراقية والتحرير قاب قوسين أو أدنى

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر وزي�ر الخ����ارجي�ة 
فابي�وس،  ل�وران  الفرنس�ي 
الثاثاء، من أن س�وريا والعراق 
مهددان بالتقس�يم م�ا لم يتعزز 

التحالف الدولي سريعاً.
»رويت�رز«  وكال�ة  ونقل�ت 
ع�ن فابي�وس قوله، إن�ه »يجب 
تعزي�ز التحالف الدولي بس�رعة 
كبي�رة تجنبا لمزيد م�ن المذابح 
والتقس�يم بالبلدي�ن«، الفتاً في 
ذات الوقت إلى أن »فرنسا قررت 
العام الماضي شن ضربات جوية 
ضد داعش على أساس قيام بغداد 

بتشكيل حكومة أكثر تمثيا«.
وأض�اف فابي�وس، أن »ه�ذا 
العق�د ه�و م�ا ب�رر مش�اركتنا 
العسكرية وأقول بوضوح هنا إنه 

يجب احترامه بشكل أفضل«.
وتستضيف فرنسا قمة تضم 
24 بل�دا ف�ي باريس ف�ي الثاني 
م�ن حزيران لبحث إس�تراتيجية 
التحال�ف الذي تق�وده الواليات 

المتحدة ضد تنظيم »داعش«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اته�م المتح�دث باس�م هيئة 
النائ�ب احم�د  الش�عبي  الحش�د 
االسدي، أمس الثاثاء، االمريكان 
بمحاول�ة »س�لب ارادة« الجيش 
تصريح�ات  معتب�راً  العراق�ي، 
وزي�ر الدف�اع االمريكي آش�تون 
كارتر إكماالً للمسيرة التي بداتها 
االس�دي  المتحدة.وقال  الواليات 
في مؤتمر صحاف�ي إن »الجيش 
الذي وصفه وزير الدفاع االميركي 
آشتون كارتر بانه جيش ال يمتلك 
ارادة القت�ال، أش�رف االمريكان 
لمدة تس�ع س�نوات عل�ى تدريب 
الكثي�ر من تش�كياته«. وأضاف 
أن »االمريكيين حاولوا  االس�دي 
من خال سياس�ة متعم�دة على 
س�لب ارادة القت�ال ل�دى الجيش 
العراقي«، مش�يراً ال�ى أن »هذه 
التصريحات هي اكمال للمس�يرة 
الت�ي بدأه�ا االمري�كان ليحولوا 
الجي�ش العراق�ي ال�ى جي�ش ال 

يمتلك ارادة القتال«. 

فرنسا ترهن عدم 
»تقسيم« العراقي بـ »تعزيز« 

التحالف الدويل 

احلشد: االمريكان
 حياولون سلب ارادة القتال 

من اجليش العراقي

      بغداد / المستقبل العراقي

باق�ر  النق�ل  وزي�ر  وج�ه 
ال�وزارة  تش�كيات  الزبي�دي 
كاف�ة بالمش�اركة ضم�ن هيئة 
الحشد الش�عبي للراغبين، داعياً 
ال�ى إرس�ال قوائم  التش�كيات 
باسماء الراغبين من الموظفين. 

وقال�ت وزارة النقل في بيان 
العراق�ي«  »المس�تقبل  تلق�ت 
نس�خة من�ه، إن »وزي�ر النق�ل 
المهن�دس باق�ر الزبي�دي وج�ه 
ال�وزارة ممن  كاف�ة تش�كيات 
يرغب بالمش�اركة ضم�ن هيئة 
دعم�اً  وذل�ك  الش�عبي  الحش�د 
للق�وات االمني�ة وخاص�ًة هذه 
الفترة الحرجة التي يمر بها البلد 
عل�ى ان ال يؤث�ر ذلك على س�ير 
العمل واالداء الوظيفي«.وأضاف 
البي�ان »كم�ا وج�ه تش�كيات 
ال�وزارة كاف�ة بإرس�ال قوائ�م 
باس�ماء الراغبين من الموظفين 
للمشاركة بهذه المهمة الوطنية 
لغرض اجراء الازم من قبل لجنة 

مختصة ُشكلت لهذا الغرض«.

الزبيدي يوجه الراغبني من وزارة النقل 
باملشاركة يف احلشد الشعبي 

الـجـهــد االسـتـثـنــائي لـلـقـضـاء يـوقــع بـ »أخـطــر« 
عـصـابـات الـسـطـو فـي الـبـصـرة

افتتح مشروع مجاري ومحطة معالجة في محافظة ميسان بكلفة 83 مليار دينار

وزير البلديات: كربالء املقدسة مدينة املسلمني وعلينا االهتامم هبا مجيعًا
      بغداد / المستقبل العراقي

يون�س  الكري�م  عب�د  اك�د 
البلدي�ات  وزي�ر  االنص�اري 
كرب�اء  ان  العام�ة  واالش�غال 
المس�لمين  مدين�ة  المقدس�ة 
جميعاً وعلين�ا االهتمام ببنيتها 
وتهيئ�ة  وش�وارعها  التحتي�ة 
لل�زوار  الائق�ة  الخدم�ات 

.واستمع الوزير االنصاري خال 
اجتماع موس�ع مع مس�ؤولي 
الدوائ�ر الخدمية في المحافظة 
اتخذته�ا  الت�ي  واالس�تعدادات 

الستقبال الزيارة الشعبانية.
االنص�اري  الوزي�ر  واوع�ز 
بتوفي�ر االموال الازمة لتغطية 
الخدم�ات الت�ي س�تقدم للزوار 
.كما اوعز الوزير لدوائر الوزارة 

ف�ي الحلة و الديواني�ة والنجف 
بدع�م بلدي�ة كرب�اء باأللي�ات 
التخصصي�ة وتوفي�ر اكبر عدد 
ممكن من العمال لتقديم افضل 

الخدمات للزوار.
ال�ى ذل�ك افتت�ح االنصاري 
ومحط�ة  مج�اري  مش�روع 
معالجة المياه الثقيلة  المرحلة 
/3 في محافظة ميسان  بكلفة 

83 ملي���ار دينار نف�ذ من قبل 
ش�ركة )cGc( الصيني�ة بطاقة 
بالي�وم  ال�ف مت�ر مكع�ب   60

ويخدم 300 الف نسمة.
خ�ال  االنص�اري  واش��اد 
االفتت�اح  حف�ل  ف�ي  كلمت�ه 
المنف�ذة  الصيني�ة  بالش�ركة 
للمش�روع وفق الجدول الزمني 
المح�دد مؤك���داً ض�رورة ان 

به�ذه  الش�ركات  كل  تحت�ذي 
الروحي�ة ف�ي العم�ل الجاد في 
تنفيذ المش�اريع ضم�ن الوقت 

المحدد .
واض��اف الوزي�ر ب�أن هذا 
للش�ركة  سيحس�ب  االنج�از 
الصيني�ة المنف�ذة عن�د اع�ان 
مش�اريع جديدة الفت��اً الى ان 
اس�تحقاقات الش�ركة س�تدفع 

الشهر القادم بالكامل .
م�ن جهته اعلن المستش�ار 
السفارة  في  االقت������صادي 
خ�ال  بغ��داد  ف�ي  الصيني�ة 
حض�وره حف�ل االفتت�اح ع�ن 
رغب�ة كب�����ريات الش�ركات 
الصيني�ة تنفيذ مش�اريع البنى 
الدفع باألجل  التحتية بطريق�ة 

لثقتها باالقتصاد العراقي .

الداخلية: ليست لدينا أية سجون أو مواقف رسية 
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة العراقي�ة، أم�س 
الثاث�اء، أنه ال توج�د أية س�جون أو مواقف 
س�رية تابع�ة له�ا تض�م بع�ض الموقوفي�ن 
والمفقودي�ن، فيم�ا دع�ت وزارة الع�دل الى 
اإلس�راع بحس�م قضايا الموقوفي�ن لضمان 

عدم بقائهم مدة أطول في مواقف الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »بع�ض وس�ائل 
اإلع�ام نش�رت تقاري�ر تلفزيوني�ة مصورة 
بع�ض  ل�ذوي  ومظال�م  ش�كاوى  تضمن�ت 
الموقوفي�ن والمفقودين عل�ى خلفية قضايا 
مختلف�ة بحس�ب م�ا ت�م عرض�ه ف�ي هذه 
التقارير«، مش�يرة الى أنه »تمت اإلش�ارة الى 
وجود بعض ه�ؤالء المفقودي�ن والمعتقلين 

في المواقف التابع�ة لوزارة الداخلية على حد 
تعبير ذويهم«.

وأضافت الوزارة أنه »من أجل اإلسهام في 
كشف مصير المشار إليهم، أمر وزير الداخلية 
محمد س�الم الغبان بتش�كيل لجن�ة مركزية 
تول�ت مقابل�ة ع�دد م�ن العوائل ع�ن طريق 
مدير حقوق اإلنس�ان ف�ي ال�وزارة والناطق 
الرسمي لوزارة الداخلية وعدد من المختصين 
في الدوائر ذات العاق�ة، وتم أخذ المعلومات 
المتوفرة لديهم والظروف التي رافقت اعتقال 
أو فقدان أبنائهم«. وتابعت الوزارة في بيانها 
أنه »ال وجود ألية سجون او مواقف سرية في 
تواب�ع الوزارة كاف�ة وأن إجراءاتن�ا تتم وفق 
الس�ياقات القانونية والدستورية المعتمدة«، 
الفت�ة ال�ى أنها »تق�وم حالياً بتدقيق أس�ماء 
الموقوفين كافة وإش�عار ذوي الشأن حرصاً 

منه�ا على تخفيف العبء ع�ن كاهل المواطن 
العراقي الذي أنهكته كثرة المراجعات للدوائر 
والمفاصل المختلفة للحصول على معلومات 

تبين مصير أبنائهم«.
وأك�دت ال�وزارة أنها »لن تدخ�ر جهداً في 
اط�اع العوائ�ل عل�ى حقيقة مصي�ر أبنائهم 
ق�در تعلق األمر بعمل ال�وزارة«، داعية وزارة 
العدل الى »اإلس�راع بحسم قضايا الموقوفين 
لضم�ان لع�دم بقائهم مدة أط�ول في مواقف 
وزارة الداخلي�ة وتحويل المداني�ن الى مراكز 
له�م  التابع�ة  الس�جنية  واإلدارات  اإلص�اح 
واإلفراج عن اآلخرين الذين لم تثبت إدانتهم«.

يشار الى أن بعض وسائل اإلعام المحلية 
نش�رت، خ�ال االي�ام الماضي، إدع�اء بعض 
العوائ�ل ب�أن أبناءه�ا معتقلون ف�ي مواقف 

تابعة لوزارة الداخلية.

      بغداد / المستقبل العراقي

قاد جهد قضائي استثنائي 
إل�ى إلقاء القب�ض على أخطر 
والتس�ليب  الس�طو  عصابات 
ف�ي البصرة، وأك�دت محكمة 
تحقيق البصرة الثالثة ارتكاب 
العصاب�ة 3 من أكب�ر الجرائم 
المحافظة  الت�ي حدث�ت ف�ي 
منذ بداية الع�ام. وقال رئيس 
البص�رة  اس�تئناف  محكم�ة 
القاض�ي ع�ادل عب�د ال�رزاق 
إن »محكم�ة تحقي�ق البصرة 
إلق�اء  الثالث�ة س�اهمت ف�ي 
القب�ض على أخط�ر عصابات 
السطو والسرقة بالمحافظة«، 

مشيرا إلى أن »المحكمة بذلت 
جه�وداً كبيرة في التوصل إلى 
بالتعاون مع خلية  المجرمين 

ف�ي  االس�تخبارية  الصق�ور 
بغداد ومديرية مكافحة إجرام 
البصرة«.وأض�اف عبد الرزاق 

تقني�ات  اس�تخدام  »ت�م  أن�ه 
ف�ي تتبع أح�د المتهمين أثناء 
تنقل�ه في محافظ�ات عديدة، 
حتى وقع بكمين في س�يطرة 
الس�درة بمحافظ�ة البصرة«. 
وتابع أن »اعترافاته قادت إلى 
التوصل لباقي أفراد العصابة، 
وقد قوبلت القوة المنفذة ألمر 
القبض بإطاق نار قبل أن يتم 
إلقاء القبض على المتهمين«. 
وأكد رئيس اس�تئناف البصرة 
أن »ه�ذه العصاب�ة ارتكب�ت 
عدة جرائم بالبصرة منذ بداية 
الع�ام الحال�ي منه�ا الس�طو 
على شركة المراد ليا وتقييد 
قاصتي�ن  وس�رقة  حراس�ها 

حديديتين تحمان مبالغ مالية، 
وكذل�ك الس�طو على ش�ركة 
ينابيع الخيرات وسرقة أموال 
وهوات�ف نقالة لمنتس�بيها«. 
»العصاب�ة  أن  إل�ى  ولف�ت 
قام�ت أيضاً بتس�ليب س�يارة 
عائدة إلى مجل�س المحافظة 
وسرقة مبلغ 91 مليون دينار 
كان�ت ف�ي داخله�ا«. وخلص 
عبد الرزاق إل�ى أن »المحكمة 
أجرت كشوفات الداللة بداللة 
مطابقة  وج�اءت  الموقوفين 
أوامر  وص�درت  العترافاتهم، 
قبض بحق متهمي�ن هاربين، 
والجه�ود مس�تمرة للقب�ض 

عليهم«.
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          بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مجلس الوزراء العراقي، أم�س الثالثاء، عن موافقته على قرار 
انهاء عقود المتس�ربين من منس�وبي الق�وات المس�لحة، وكذلك منح 
موظف�ي الدول�ة م�ن الراغبين ف�ي االلتحاق بالحش�د الش�عبي التفرغ 
الكامل. جاء ذلك خالل الجلس�ة االعتيادية التي عقدها المجلس برئاسة 

حيدر العبادي رئيس الحكومة الحالية.
وذك�ر بيان ص�ادر عن المجلس تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن�ه تّمت الموافق�ة على انه�اء عقود المتس�ربين من منس�وبي 
القوات المسلحة خالل عشرة ايام من تاريخ اصدار هذا القرار ويتعرض 

المتخلف والمتستر عليه للمساءلة وفق قانون العقوبات العسكري.
واشار البيان إلى منح تفرغ كامل لموظفي الدولة الراغبين بااللتحاق 

ضمن صفوف الحشد الشعبي.

اهناء عقود مترسيب القوات املسلحة ومنح تفرغ للموظفني الراغبني بااللتحاق باحلشد

     بغداد / المستقبل العراقي

م�ا إن تناقلت مواق�ع التواصل 
اإلجتماع�ي ص�وراً لعملي�ة إعدام 
الجندي العراق�ي، مصطفى ناصر 
هاني الصبح�اوي، من قبل ملثمي 
توال�ت  حت�ى  »داع�ش«،  تنظي�م 
واتسعت ردود االفعال الغاضبة التي 
أب�دت ذهولها من وقائ�ع الحادثة، 
حي�ث يظه�ر الجن�دي مصطف�ى 
وه�و من مدينة الص�در في بغداد، 
مصاباً ف�ي قدمه الملفوفة بضماد 
طب�ي، وب�دت علي�ه آث�ار التعذيب 
والتعب الشديد، ويظهر في الصور 
أيًض�ا عدد من أهالي الفلوجة وهم 
يلوح�ون لعناصر التنظي�م كأنهم 

يؤيدون ذلك. 
وق�د طال�ب مواطن�ون بإثارة 
واقعة إعدام الجندي محلًيا ودولًيا 
عل�ى اوس�ع نط�اق، كم�ا ح�دث 
ل�دى إعدام داعش للطي�ار األردني 

الكساسبة  قبل أشهر.
بدأ رجل الدين حسن عبد الكريم  
كالم�ه بالتنويه »قال رس�ول الله 
محم�د صلى الل�ه علي�ه وعلى آله 
وصحبة وسلم، يوصي الجيش في 
غزوة مؤت�ه »أوصيكم بتقوى الله 
وبمن معكم من المس�لمين خيراً، 
إغزوا باسم الله تقاتلون في سبيل 
الل�ه من كف�ر بالله، ال تغ�دروا وال 
تغلوا وال تقتلوا وليداً وال امرأة وال 
كبي�راً فاني�اً وال منع�زالً بصومعة 
وال تقربوا نخالً وال تقطعوا شجراً 

وال تهدموا بناًء«.
وأضاف »لألسف إن هذا الجندي 

الش�اب يعدم، ويمثل به، ويتعرض 
وس�ط  لكرامت�ه  انته�اك  ألبش�ع 
هتافات البعض من الفرحين، وهذا 
امر مفجع كما أراه انا، لذلك أشعر 
بالحزن واألل�م ان هؤالء الدواعش 
يؤك�دون يوًم�ا بع�د ي�وم انهم ال 
وانه�م  ادمي�ون،  وال  انس�انيون 
فارغ�ون من أي ضمي�ر، وال اقول 
س�وى رح�م الل�ه الجن�دي القتيل 

ورحم الله اهله.
أما سارة جمال، طالبة اعدادية، 
الص�ور  ش�اهدت  حي�ن  فقال�ت: 
اقش�عر جل�دي وانس�ابت الدموع 
م�ن عين�ي، ما ذنب�ه ليقت�ل بهذه 
الطريقة الوحش�ية، أو يجولون به 
مدينة الفلوجة حيث هللت النس�اء 
الش�يوخ وتعال�ت صيحات  وكبار 
»حي على الجه�اد« بوجهه وكأنه 

ليس عراقياً يدافع عن بلده .
واضافت: انا حزينة أيًضا النني 
لم أجد من يبكيه من السياس�يين، 
ول�م يذكر اس�مه أو يطال�ب بدمه 
أح�د، عل�ى العك�س م�ن الطي�ار 

األردني الذي انقلبت الدنيا عليه.
ومن جانبه، قال كريم ش�امخ، 
»الجن�دي  أن  حكوم�ي  موظ�ف 
المغدور ليس داعشياً، وال ارهابياً، 
وال مجرم�ًا يأخ�ذ االت�اوة باس�م 
الجزي�ة ويغتص�ب النس�اء باس�م 
الج�واري، وال يقتل عل�ى الهوية، 
إن�ه الجندي العراق�ي بكل ما لهذه 

الكلمة من معنى«.
اما مه�دي صال�ح، موظف في 
وزارة الثقافة، فقال »عندما ارتدى 
البندقية  بدلته العس�كرية وحم�ل 

ام�ا كان يعرف انه ذاهب إلى ارض 
بها معرك�ة؟ وّدع أهله واصدقاءه 
وزوجت�ه وأطفال�ه، ونظ�ر نظرة 
اخيرة عل�ى بيتهم، وعندما اش�تد 
الوطيس كان يس�تطيع أن يهرب، 
ولكن�ه ابى واصب�ح بط�اًل عراقًيا 

كان يخطط لكل شيء«. 
واض�اف »انه�ا ص�ورة توجع 

القلب وته�ز الوج�دان، هو جندي 
ومستعد للموت، ولكن ليس بهذه 
الطريقة الوحش�ية، لعنة الله على 

قاتليه من الدواعش المجرمين«.
الصفار  الكاتب�ة نه�ى  وقال�ت 
أم�ان  بمس�افة  ابتع�دت  »كلم�ا 
الص�ورة  تالحقن�ي  كافي�ة... 
التفاصي�ل  ب�كل  وتصفعن�ي... 

الموجعة والزوايا اللعينة.. وكأنني 
عين كاميرا أصيبت باللعنة المؤبدة 
ول�م تع�د تع�رف كيف تغف�و على 
مش�هد أخير«.  واضاف�ت »انتهت 
مهم�ة المص�ور ال�ذي أهدانا فزع 
اللحظ�ة الهارب�ة، انته�ت مهمت�ه 
حي�ث أف�رغ حم�م األح�زان فوق 
اللحظ�ة  لك�ن  ورح�ل،  رؤوس�نا 

الهارب�ة تلك، ما زال�ت تحدق فينا، 
وتتناس�ل لحظات صغيرة قطعتها 
روح الش�هيد، ال متناهية وهي في 

طريقها إلى األبدية«. 
وتساءلت كأنها تخاطب الجندي 
المغ�دور »إل�ى أي�ن كن�ت تتج�ه 
بنظراتك؟ وكم من الوجوه العذبة 
م�ّرت في خاطرك المكل�وم، وأنت 
تقطع ه�ذه المس�افة بين جموع 
غاضبة ال تعرفك وال تعرفها؟ كيف 
كانت كلماتك األخيرة ومن أهديته 
لحظة وداع عل�ى أمل الفراق؟ أيها 
الش�هيد الجميل.. ه�ل تعرف لماذا 

نكره أنفسنا في هذه اللحظة؟«.
أما اإلعالمي أحمد عبد الحسين 
فق�د اكتف�ى بوصف المش�هد في 
الصورة قائالً »ال أفهم بالعسكرية، 
لك�ن هذه أجم�ل وقفة عس�كرية 
أراها في حياتي، لقاتليك والراضين 
بقتل�ك خ�زي وع�ار ابدي�ان ول�ك 
الرحمة«.  االعالم�ي عباس عبود، 
من ش�بكة االع�الم العراق�ي، فقد 
أبدى حزنه للواقعة البش�عة، وقال 
مخطاًب�ا الجندي المقت�ول »ذبيح 
الفلوج�ة، ق�ادك الق�در إل�ى ديار 
ليس�ت عراقي�ة كما يب�دو قطعها 
أهله�ا وباعوها لالجان�ب الغرباء، 
ارتضوه�ا موط�ىء ق�دم للتكفير 
والكف�ر للتعصب والعنجهية للقتل 

للفساد في االرض«.
واضاف »ما اطهرك يا مصطفى 
جريمة..لع�ن  م�ن  ابش�عها  وم�ا 
الل�ه من نظر اليك ول�م تتحرك فيه 
عراقيت�ه المكبوت�ة، لع�ن الله من 
اعمت�ه الطائفية ع�ن نصرتك، عن 

نصرة بني وطنه، يا مصطفى لماذا 
تتطلع اليهم؟ فلم يكن لهم دين، ولن 
يكون�وا احراًرا ف�ي دنياهم، وانت 
يا بن الحس�ين ياغري�ب الفلوجة، 
يا ذبيح الفلوجة س�تنتصر دماؤك 
عل�ى س�يوف غدرهم وخس�تهم، 

طوًبا لك وبئًسا لهم«.
أما اإلعالمي هادي جلو مرعي، 
مدي�ر المرص�د العراق�ي للحريات 
الصحافية، فقد ب�دأ كالمه بالقول 
نع�م  والطائفي�ة  للمذهبي�ة  كال 
لإلنس�انية، ثم ق�ال: ه�ذا المقاتل 
ق�ام  هان�ي«  ناص�ر  »مصطف�ى 
تنظي�م داع�ش بمحاصرت�ه وهو 
يقات�ل بشراس�ة في أح�د المواقع 
ق�رب منطقة الكرمة، وتم أس�ره 
واإلس�تعراض ب�ه وس�ط مدين�ة 
الفلوج�ة، بينم�ا كان�ت الجماهير 
طري�ق  جانب�ي  عل�ى  تصف�ق 
اإلس�تعراض. وتابع: مصطفى لم 
يك�ن يس�تهدف الن�اس، لكنه كان 
يقات�ل أعض�اء التنظي�م المتطرف 
عراق�ي  وه�و  النظام�ي،  بزي�ه 
الجنس�ية، بينما كان خصومه من 
الغرباء، عائلته بس�يطة تسكن في 
ح�ي فقير ش�مال العاصم�ة بغداد 
أعدم ش�نقاً عند أحد الجس�ور في 
الفلوج�ة. وطال�ب بالكش�ف ع�ن 
مالبس�ات تركه وحيًدا ومحاسبة 
القادة األمنيين الميدانيين، ومعرفة 
اإلجابة من وزارة الدفاع العراقية، 
وربم�ا التمكن م�ن الوص�ول إلى 
جثت�ه الت�ي وبحس�ب عائلت�ه قد 
تك�ون أحرقت بعد اإلع�دام، وختم 

بالقول: النصر لإلنسانية.

رجال دين يستنكرون... ومواطنون غاضبون

العار يالحق الفلوجة بعد »إعدام« أسد »املدينة« اجلريح
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يراهن قيادي في الحشد الشعبي 
عل�ى عملية )ليبك ياحس�ين( التي 
انطلق�ت, أم�س الثالث�اء, إلنه�اء 
مع�ارك »الكر والفر« ضد عصابات 
»داعش« في بيجي, وفيما أسفرت 
العملي�ات العس�كرية ف�ي ش�مال 
ص�الح الدين عن اس�تعادة مناطق 
واسعة, تكش�ف مصادر امنية عن 
مقتل عدد من ابرز »قادة اإلرهاب« 
في تلك المناطق, وهروب اآلخرين 

باتجاه الشرقاط.
ع�ن  الدف�اع  وزارة  وأعلن�ت 
محاص�رة إبطال الحش�د الش�عبي 
 ، اإلرهابي�ة  داع�ش  لعصاب�ات 
ف�ي منطقت�ي البوج�واري وح�ي 
ال��600 ش�مال تكريت, وهما من 
ابرز معاق�ل اإلرهاب ف�ي مناطق 
ش�مال ص�الح الدي�ن, ويعتب�ران 
»س�كين خاص�رة« مصف�ى بيجي 

قاع�دة  يمث�الن  ألنهم�ا  النفط�ي 
التي  العملي�ات اإلرهابية  انط�الق 

تستهدفه منذ اشهر.  
وق�ال قائ�د الق�وات الخاص�ة 
الثانية العميد الركن معن الس�عدي 
والحش�د  األمني�ة  »الق�وات  إن 
تحري�ر  بعملي�ة  ش�رعا  الش�عبي 
منطق�ة الب�و ج�واري م�ن دن�س 
عصابات داع�ش اإلرهابية”، مبينا 
أن »تحرير البو جواري سيعزز أمن 

مصفى بيجي«.
وأك�د الس�عدي »تس�لم مه�ام 
والحج�اج  طعم�ة  الب�و  مناط�ق 
للشرطة المحلية وأبناء الحشد من 
تلك المناطق لمسك األرض”، الفتاً 
إل�ى “رفع العب�وات الناس�فة من 

المناطق المذكورة«.
وطهرت القوات األمنية والحشد 
الش�عبي ف�ي وقت س�ابق مناطق 
حي الس�كك وتل الجراد والمزرعة 
ومناطق أخرى في بيجي من دنس 

الدواع�ش، كم�ا تمكن�ت م�ن فك 
الحصار عن مصفى بيجي.    

 من جانبه, أعلن الناطق باس�م 
الحشد الش�عبي احمد االسدي بان 
عملية )لبيك ياحس�ين( جاءت من 
اجل إنه�اء معارك الك�ر والفر في 
مناط�ق ص�الح الدين الش�مالية ، 
واس�تكماال لعمليات لبيك يارسول 
الله التي انطلقت في اذار الماضي.

العملي�ة   « ان  االس�دي  وبي�ن 
س�تؤمن مدينة تكري�ت والمناطق 
المتاخمة لها وقضاء بيجي وبقية 
المناطق الش�مالية من المحافظة 
كما ستؤمن مناطق الشرق وشمال 
ش�رق الرمادي«. وبحسب الناطق 
الرسمي باسم الحشد الشعبي, فان 
» عصاب�ات داعش االرهابية قامت 
خ�الل االي�ام الماضي�ة باكثر من 
عملي�ة مباغت�ة ومهاجمة مصفى 
بيج�ي وكان�ت تهدف ال�ى تحقيق 
بع�ض الغاي�ات«، مش�يرا ال�ى ان 

»عملية )لبيك ياحسين(  ستمضي 
بتطهير مناطق الح�اوي والحمزة 
والبو طعمة وتل البعيجي وتطهير 
كل قضاء بيجي وقطع اإلمداد عن 

عصابات »داعش«.
بيج�ي,  مصف�ى  وبخص�وص 
وتامي�ن  »تطهي�ر  االس�دي  اك�د 
اجزاء كبيرة من المصفى وس�يتم 

تطهيره بشكل كامل قريبا ».
وع�ن دور أهالي ص�الح الدين 
ف�ي عملية التحرير, لفت االس�دي 
الى وج�ود أربع�ة أالف مقاتل من 
أهال�ي المحافظ�ة  ضمن الحش�د 

الشعبي«.
وفي ه�ذا الصدد, أش�ار مصدر 
امني، بان عملية )لبيك يا حس�ين( 
تش�مل قضاء الحويج�ة التابع الى 

محافظة كركوك.
ان  قائ�ال,  المص�در  وأردف 
بيج�ي  قض�اء  تش�مل  »العملي�ة 
ف�ي ص�الح الدي�ن، والفلوجة في 

االنب�ار، والكرمة، فضال  محافظة 
عن قضاء الحويجة«.

واضاف انه »تحرير قضاء بيجي 
اصبح بمتناول اليد، وقد استعادت 
الس�يطرة عل�ى  الق�وات االمني�ة 
جامع الفتاح في القضاء ومديرية 
الدف�اع المدني، ولم يتبقى أال جزء 
قلي�ل وه�و اق�ل من ثلث مس�احة 
القضاء«,مؤك�دا »ه�روب واس�ع 
لعصاب�ات داع�ش باتج�اه قضاء 
الش�رقاط«. وفي وقت سابق, ذكر 
عضو مجلس محافظة صالح الدين 
مه�دي تق�ي ، أن الق�وات األمنية 
والحش�د الش�عبي بدأوا بالتحش�د 
واالس�تعداد  الجاهزي�ة  وأعلن�وا 
الحويج�ة )جنوب  لتحرير قض�اء 
غرب كركوك( من عصابات داعش 
عض�و  ق�ال  ب�دوره,  االرهابي�ة. 
إعالم الحشد الشعبي يزن مشعان 
األمني�ة  »الق�وات  إن  الجب�وري, 
وبإس�ناد أبن�اء الحش�د الش�عبي 

والعش�ائر تمكنت في عملية أمنية 
نفذتها في وس�ط قضاء بيجي من 
قتل نح�و 13 داعش�يا”، مؤكدا أن 
“القوات األمنية بدأت بالتوجه إلى 
مناطق أخ�رى تع�د معاقل خطرة 

للدواعش في القضاء نفسه«.
وتابع أنه “من الضروري تحرير 
المناطق المحيطة بمصفى بيجي، 
تمهيدا لتحري�ره بالكامل ودخول 

فرق الصيانة الستئناف عمله”.
مجل�س  ق�ال  الغض�ون,  ف�ي 
محافظ�ة صالح الدين ، إن الطريق 
الرئيس بين بغداد وسامراء أصبح 
مؤمن�اً بش�كل ت�ام بع�د العملي�ة 
العس�كرية التي نفذت في منطقة 
غ�رب ناحي�ة االس�حاقي جن�وب 
تكري�ت. وقال عضو المجلس منير 
حسين إن “القوات االمنية والحشد 
الش�عبي تمكنوا م�ن تأمين كامل 
منطق�ة غ�رب ناحية االس�حاقي 
باتج�اه الجزي�رة ، وه�ي منطقة 

كانت تشهد س�ابقا بعض األعمال 
االرهابي�ة التي تؤث�ر على الطريق 

الرابط بين بغداد وسامراء”.
أن “مناط�ق  وأض�اف حس�ين 
جن�وب ناحي�ة االس�حاقي بات�ت 
خالي�ة م�ن أي تواج�د لعصاب�ات 
داع�ش وأي خالي�ا نائم�ة اخ�رى 
يمكنه�ا التأثير على الوضع االمني 
ف�ي محي�ط الناحي�ة”، الفت�ا إلى 
أن “المنطق�ة أمن�ت بالكام�ل من 
النيران المباش�رة وغير المباشرة 

للعدو”.
ق�د  االمني�ة  الق�وات  وكان�ت 
تمكن�ت العام الماض�ي من تحرير 
ناحي�ة االس�حاقي جنوبي تكريت 
داع�ش  عصاب�ات  تواج�د  م�ن 
االرهابي�ة، فيم�ا ش�نت ,االثني�ن 
الماضي, قوات من الجيش العراقي 
الش�عبي  الحش�د  مدعومة بقوات 
عملية عسكرية واسعة في مناطق 

غربي االسحاقي.

بيجي تقرتب من النرص.. ومقتل ابرز »قادة« اإلرهاب وآخرون هيربون باجتاه الرشقاط
الحشد يكسر »سكين« خاصرة صالح الدين 

عملية »لبيك يا حسني« تعد بالقضاء عىل »داعش« يف االنبار
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أّك�دت وزارة الدف�اع العراقي�ة، أمس 
الثالثاء، أن عمليات كبرى منسقة تجري 
حالي�ا بين الق�وات العراقية وتش�كيالت 
الحش�د الش�عبي لتحري�ر الرم�ادي م�ن 

رجس الدواعش.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
أن  العراق�ي« نس�خة من�ه  »المس�تقبل 
»الق�وات المش�تركة وحش�دنا المجاهد 
يحيط�ون بالدواع�ش م�ن كل الجه�ات 
بنس�قها  تج�ري  التحري�ر  وعملي�ات 

المرسوم لتحرير الرمادي«. 
وأوضحت أن »قواتنا الباسلة والحشد 
الشعبي المجاهد يقطعون خطوط إمداد 

الدواعش في الرمادي«.
وقد أعلنت قيادة العمليات المش�تركة 
العراقي�ة عن ب�دء عملية تحري�ر األنبار 
من س�يطرة تنظيم »داع�ش« بعد حوالي 
االس�بوعين عل�ى بس�ط نف�وذه عل�ى 

عاصمتها الرمادي.
وقال مصدر في القيادة إن »تشكيالت 
من القوات المسلحة من الجيش والشرطة 
والحشد الش�عبي وابناء العشائر تشارك 
ف�ي ه�ذه العملي�ة لتحري�ر األنب�ار من 

سيطرة تنظيم »داعش«. 
واس�عة  أمني�ة  عملي�ة  ان  واض�اف 
انطلق�ت تحت تس�مية »لبيك ياحس�ين« 
لتحري�ر مناط�ق كبي�رة ش�مال ص�الح 
الدين واألنبار من س�يطرة تنظيم داعش 

االرهاب�ي. وق�ال القائ�د الع�ام للق�وات 
المس�لحة رئيس ال�وزراء العراقي حيدر 
العب�ادي إن تحرير محافظ�ة األنبار بات 
وشيًكا وقواتنا من جيش وشرطة وحشد 

شعبي تتقدم لتطويق عناصر »داعش«. 
وهن�أ العبادي«ابن�اءه ف�ي الق�وات 
المس�لحة م�ن جيش وش�رطة وحش�د 
باالنتص�ارات  عش�ائر  وابن�اء  ش�عبي 
المتحقق�ة ف�ي قاط�ع عملي�ات بيج�ي 
بمحافظ�ة ص�الح الدين«، كم�ا نقل عنه 

مكتبه االعالمي.
وش�دد عل�ى أن »تحري�ر األنب�ار بات 
وشيكاً وقواتنا البطلة من جيش وشرطة 
وحش�د ش�عبي وابن�اء عش�ائر تتق�دم 
لتطوي�ق الدواع�ش االرهابيي�ن في ذلك 

القاط�ع«. وخ�الل مؤتم�ر صحافي في 
بغداد، قال احمد االسدي الناطق الرسمي 
بإس�م الحشد الش�عبي إن عمليات »لبيك 
يا حس�ين« تأتي اليوم استكماالً لعمليات 
لبي�ك يارس�ول الل�ه الجاري�ة من�ذ اي�ام 
لتحرير مصفاة بيج�ي النفطية ومناطق 
في محافظة صالح الدين. وأش�ار إلى أّن 
اس�لحة جديدة ومتطورة ق�د وصلت الى 
الحش�د وهي تس�تخدم اآلن في المعارك 

الحالية.
وع�ن ع�دد الق�وات المش�اركة ف�ي 
معركة تحرير األنبار، أش�ار االسدي إلى 
أّنه�م ب�اآلالف ويغطون جميع مس�احة 
األنبار وهناك آالف أخرى جاهزة لدخول 
المعرك�ة رافض�اً تحديد رق�م محدد عن 

ع�دد المقاتلي�ن الكل�ي ألس�باب امني�ة. 
ونف�ى وج�ود أي تنس�يق بي�ن الحش�د 
الش�عبي والتحالف الدولي، منوًها أن هذا 
التنس�يق تقوم به القوات المسلحة ومن 
صالحي�ات العبادي بصفت�ه القائد العام 

للقوات المسلحة.
الدف�اع  وزي�ر  تصريح�ات  وع�ن 
االميركي اش�تون كارتر حول عدم تمتع 
القوات العراقية برغبة في القتال، أش�ار 
االس�دي إل�ى أّن االميركيي�ن دربوا هذه 
الق�وات لم�دة تس�ع س�نوات وحاول�وا 
زرع ع�دم الرغب�ة في القت�ال في نفوس 
افراده�ا، لكنهم اليوم يقاتل�ون جنًبا الى 
جنب مع الحشد الشعبي بشجاعة كبيرة، 
وخس�ارتهم لمعركة واحدة ال تعني انهم 

خسروا الحرب ضد االرهاب.
ومن جهته، أكد محافظ األنبار صهيب 
الراوي أن »الحكومة المركزية تنسق مع 
التحالف الدولي ف�ي الحرب على داعش« 
أن  وأض�اف  المحافظ�ة.  م�ن  لط�رده 
اهال�ي األنبار يواجهون تحديات ضخمة، 
فالمحافظ�ة تعي�ش حالة ح�رب ونزوح 

وافتقار للخدمات«.
س�يطرته  داع�ش  تنظي�م  ويف�رض 
حوال�ي  من�ذ  الرم�ادي  عل�ى  الكامل�ة 
االس�ب��وعين، اث�ر انس�حاب القطعات 
العس�كرية واالمني�ة من المدين�ة، وهو 
أه�������ال�ي  م�ن  اآلالف  دف�ع  م�ا 
المحافظة إلى الن�زوح منها صوب بغداد 

والمحافظات االخرى.

الحشد يحاصر اإلرهابيين من كل جانب
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ويأتي هذا باإلضافة إلى تغّول “داعش” 
على صنيعتها التي مّدته بالمال والسلاح، 

وهي المملكة الوهابّية.
وأمس الثاثاء، قال العميد بسلام عطية 
المسلؤول في وزارة الداخلية السعودية أن 
تنظيلم “داعش” يسلعى لتقسليم المملكة 
إللى خمس مقاطعات، مشليرا إللى أن هذا 
التنظيلم اإلرهابلي يهدف للزرع الفتنة في 

المملكة.
وأضلاف عطيلة، فلي مؤتملر صحفي 
عقدتله وزارة الداخلية السلعودية، أن لدى 
تنظيم داعش اسلتراتيجية أساسلية وهي 
اسلتهداف رجلال األمن، موضحلا أن أفراد 
خلية داعش خططوا الغتيال خمسة ضباط 
بعضهلم من أقارب بعض أفراد الخلية، غير 
أن األجهزة األمنية أفشللت مخطط تحديد 

منازل رجال األمن الخمسة.
ولفلت إللى أن اثنيلن من قتللة الجندي 
الغاملدي، ذهبا إلى حفل زفاف بعد ارتكاب 
جريمتهم إلبعاد الشبهة عنهم، إال أن رجال 
األملن تمكنوا من القبلض عليهم خال 48 

ساعة.
وأضلاف أن القتلة، رأوا أن قتل الغامدي 
حال بينما تصويره حرام، مشيراً إلى أنهم 
اختلفلوا أثناء توزيلع المهلام بينهم وقت 

تنفيذ الجريمة.
ولفلت العميلد عطيله إلى أنله ال حدود 
لنطلاق التجنيد في خلية داعلش، موضحاً 
أن عبدالمللك البعادي أخلذ البيعة من أفراد 
قلام بتجنيدهم وأرسللهم عبر وسليط إلى 
زعيلم تنظيلم داعش، كملا أنهلم يجندون 
األطفال وصغار السن عبر وسائل التواصل 
التكفيلري،  الفكلر  االجتماعلي، العتنلاق 

ويحرضونهم على قتل أقاربهم.
وأشلار إللى أن أهلداف التنظيلم بعيدة 
المدى فهي عسلكرية واقتصاديلة وأمنية 

وغيرها، مضيفلا أن “الحادث األمني، الذى 
شلهدته القطيف هو أكبر دليلل على تنفيذ 

هذه االستراتيجية على أرض الواقع”.
فيملا قلال المتحلدث باسلم الداخليلة 
السلعودية اللواء منصلور التركي إن منفذ 
عمليلة القديح من صغار السلن ويبلغ من 
العمر 20 عاما، وقد استغل الصغار في مثل 
هذه العمليات، مؤكداً أن والده موقوف لدى 

األجهزة األمنية من قبل.
نقا علن العاللم٬ واكلد الللواء التركي 
أن جريملة القديلح، أكلدت إدراك المجتمع 

لغايات الجماعات اإلرهابية.
واستشلهد 23 شلخصاً ملن المصليلن 
واُصيب نحو مئة آخرين في اعتداء ارهابي 
اسلتهدف مسلجد االمام علي عليه السام 
في بللدة القديح بمنطقة القطيف شلرقي 

السعودية، وقد تبنت داعش هذه العملية.
واكتفلى المللك سللمان بلن عبدالعزيز 
ببرقيلة لوللي عهلده محمد بلن نايف كي 
يتقدم بالعزاء ألهالي “المتوفين” )شلهداء 
االعتلداء(، كما دعلا الى محاسلبة كل من 
اشلترك في الجريمة االرهابيلة، فيما اتهم 
الكثير من الناشلطين الحكومة السلعودية 
بالمسلؤولية عن التفجير االرهابي بسبب 
نهلج الشلحن الطائفلي الذي تعتملده عبر 
وسلائل إعامهلا وحتلى منابر المسلاجد 
خاصة في ظل حربها الهوجاء على اليمن.

إلى ذلك، فإن وزارة الخارجية السعودية 
لم تكلن محصنلة وبعيدة عن اإلسلتهداف 
باعتراف رسلمي كشلف عنة رئيس اإلدارة 
اإلعاميلة في وزارة الخارجية السلعودية 
اسلامة النقللي ونقلتلة جريلدة الريلاض 

الحكومية.
وافلاد موقلع “يمني بلرس” ان مواقع 
اعامية عربية ومحلية أكدت اختراق موقع 
وزارة الخارجيلة وكشلف وثائلق سلرية 

تكشلف عاقة السلعودية بتحريك أدواتها 
في اليمن واسلتخدام مسلؤولين سلابقين 

بطريقة مهينة مقابل هبات مالية.
الوثائق التي حظيت بتداول اعامي كبير 
تضمنت مراسات بين مسؤولين سعوديين 
من الدرجة الخامسلة مع قيادات عسكرية 
وقبلية في اليمن من بينهم اللواء الفار علي 
محسلن األحمر بشلأن اشلعال الفتنة في 
دماج وكتلاف مقابل عطايلا ومبالغ مالية 
وُتشلير إحلدى الوثائق إلى عاقة ُمحسلن 

بالقاعدة في الجنوب.

وفقلاً  السلعودية  أن  بالذكلر  الجديلر 
للوثائلق كانلت تسلتخدم مسلؤولين ملن 
الدرجة الخامسلة بالتعامل مع المسؤولين 
اليمنييلن وأدواتهلا فلي اليمن فلي صورة 
توضلح اإلذالل حتى في التعامل مع أدوتها 

وجواسيسها .
وتكشلف احلدى الوثائلق التلي حملت 
عنلوان “تعميلم عاجلل وفلوري” برقلم 
2562 ومؤرخة بتاريخ 1436-6-6هل عن 
وزارة األوقاف السلعودية طلباً من خطباء 
المسلاجد التحريلض المذهبلي والطائفي 

ضد ما أسمتهم الحوثيين.
وتتنلاول الوثيقة في مضامينها تكثيف 
الحملات الدعوية والتوعية في المسلاجد 

والتي تأتي في سياق اشعال الفتنة.
أملا الوثيقلة التاليلة فتكشلف عاقلة 
السلعوديين  والمسلوؤلين  السلعودية 
بالقاعلدة في العراق وتمويلل تلك العناصر 
والمراسللة ملع اسلامة النجيفلي، حيلث 
تكشلف الوثيقة التلي تحمل الرقلم 314 _ 
بتاريخ 2014-6-23م مراسلة مع النجيفي 
المتهم عراقياً بدعلم والتعاون مع القاعدة 

إلباغة بإيداعلات مالية بقيمة 575 مليون 
دوالر في إحلدى المصارف البنكية التركية 
مقابل تنفيذ مهام لم ُتحددها الوثيقة لكنها 
اشلارت اليها والى شلخصيات تتلقى جزاء 

من هذه المبالغ.
وهلذه الوثائق جزء بسليط من الوثائق 
المسلربة عن وزارة الخارجية السلعودية 
بعد تهكيلر موقعهلا اإللكتروني وُتشلكل 
هزيمة جديدة للسلعودية.. هزيمة كشفت 
معها طابور السعودية وجزءا من عمائها 

في العراق واليمن.

  بغداد / المستقبل العراقي

احلوثيون يفضحون السعودية: النجيفي تلقى أموال لدعم »القاعدة«
انفجرت األزمات بوجه السعودية مّرة واحدة، خاصة 

بعد عدوانها على اليمن الذي أّدى إلى إلحاق 

األضرار في البنية التحتية باليمن السعيد، فضال عن 

تجويع السكان وسقوط أكثر من 100 ألف شهيد 

جراء القصف المتواصل على المناطق السكنية

خدعونا عندما قالوا لنا: أن العرب أمة واحدة، وأن الوطن العربي 
هو الحاضنة القومية الفردوسية، التي تجمعنا على األلفة والمحبة، 
وتضمنا كلنا بقلوب موحدة من المحيط إلى الخليج، لكننا اكتشلفنا 
مؤخراً أن أمتنا أمة مفككة، وأنها ال تسلمح لنا بالتنقل والسفر عبر 
منافذهلا الحدودية إاّل بمعجزة كونية، ثم اكتشلفنا أنها أمة متآمرة 
عللى نفسلها، وأن زعمائنلا يدينون بالطاعلة والوالء إللى أعداءنا.

وخدعونا عندما قالوا لنا: أن عناصر منظمة )حماس( على استعداد 
تلام لخوض أشلرس معاركهم تحت قبة المسلجد األقصلى، وأنهم 
سيضحون بأرواحهم من أجل انتزاع أرضنا المغتصبة من قبضة العدو 
الصهيونلي، لكننا عثرنا على جثث لهم في ضواحي بغداد وضواحي 
القاهرة.وخدعونا عندما قالوا لنا: أن حبل الكذب قصير، حتى جاءت 
األيلام التي فوجئنا فيها بأن حبال معظم األكاذيب السياسلية أطول 
ملن سلور الصين، وأنها قلد تصل إلى أبعلد مما نتصلور. وخدعونا 
حين قالوا لنا: أن الشلياطين واألبالسلة لهم قرون ملتوية، ومخالب 
منحنية، فاكتشلفنا أنهم يطلقون لحاهم الكثيفة. يرتدون الجلباب. 
ينتعلون القبقاب. ينشلرون اإلرهاب. يذبحلون الناس بدم بارد. من 
دون أي ذنب.وكذبلوا علينا فلي حصة التاريخ. قاللوا لنا أن أجدادنا 
فتحلوا بادا لم تعرف قبلنلا معنى الحضارة. قاللوا: )حملنا الورود 
تلارة، وحملنلا األقام والقراطيس تارة، ليتهم ملا كذبوا فما كنا قد 
صدمنا اليوم بمرارة(.وكذبوا علينا عندما قالوا لنا ادرسوا، وتعلموا 
حتلى )يصير بروسلكم خير(، وتصبحلوا قدوة المجتمع، فدرسلنا 
وتعلمنا ونلنا أرفع الدرجات العلمية، لكننا وجدنا أنفسنا نتسكع بعد 
التخرج على أرصفلة البطالة، ونقبع في ذيل القائمة، ووجدنا تجار 
الخردة والعربنجيلة والعتاكة يتبوءون المراتلب االجتماعية العليا، 
بينملا صار مصير أصحاب الكفلاءات النادرة بيلد األميين والجهلة.

وخدعونا عندما قالوا: أن الشرطة في خدمة الشعب، وأن أجهزة أمن 
الدولة تعمل لضمان راحة المواطلن، وأن أعضاء البرلمان، وأعضاء 
المجاللس تحملوا األهلوال والمصاعب من أجل أن ينعشلوا أحوالنا 
االجتماعيلة، ويحسلنوا ظروفنا المعيشلية.وكذبوا عندما قالوا: أن 
السارق يذهب إلى جهنم، فاكتشفنا أنه يذهب إلى بريطانيا، ويعيش 
فلي أرقى األحياء اللندنيلة. وكذبوا عندما قالوا: اليلد التي تتوضأ ال 
تسرق، فاكتشلفنا أن معظم السلراق والحرامية صاروا يتظاهرون 
باللورع والتقوى لذر الرماد فلي عيوننا المصابلة بالرمد الصديدي 
المزمن.وكذبوا عندما قالوا لنا: إن الزواحف األليفة ال تجيد التسللل 
ملن ثغرات الحلدود المفتوحلة. وخدعونا حين قالوا لنلا إن الكاب 
التلي ال تنبلح ال تعض. وكذبوا علينلا عندما قالوا لنلا: إن الذئب هو 
اللذي أكل ليلى رغما عنها. حتى اكتشلفنا أن جدتنا الطيبة هي التي 
تنازللت بإرادتها عن حدود كوخها. وهي التي اسلتغنت عن خدمات 
الناطور، فسمحت للذئب بالقفز فوق سياج الحقل. ثم اكتشفنا أن ال 
حقول خضراء مثمرة من دون أسيجة. وإن زمن الجدات الطيبات قد 
ولى. وقد أتى زمن الساحرات الشريرات.لقد كذبوا علينا، واستمروا 
بالتلفيلق والكذب حتى مللنا من أكاذيبهم. كذبوا على المسلتمعين، 
وكذبوا على المشاهدين، وكذبوا على أنفسهم، وعلى التاريخ، وعلى 
المسلتقبل حتلى انكشلفت مزاعمهلم الباطلة كلها، وظهلر زيفهم 
وبهتانهم، فهل نسلمح لهلم بمواصلة الكذب واالفتلراء بعدما وقع 

الفأس بالرأس، وبعدما ضاع الخيط والعصفور؟.

800 ألف فقط وعندكم احلساب
كاظم فنجان احلاممي

بوتني: روسيا يف املرتبة الثانية 
عامليًا بسوق تصدير السالح

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيلس الروسلي فاديمير بوتين 
أن روسليا تحتل المرتبة الثانية في السلوق 
العالمية لألسلحة، إذ تبلغ حصتها فيه 27 % 
مقابلل 31 % للواليات المتحدة. وذكر بوتين 
في اجتماع للجنة شلؤون التعاون العسكري 
التقني بين روسيا ودول الخارج يوم االثنين 
للصلادرات  الطلبلات  حجلم  إن  مايلو،   25
الروسلية من األسلحة مسلتقر ويتجاوز 50 
مليار دوالر. وأكد الرئيس الروسي أن المركز 
الثانلي لروسليا فلي قائملة أكبلر مصدري 
األسلحة في العالم هو إنجاز مهم في مثل هذه 
السلوق المعقدة والمتطورة بسرعة، مشيراً 
إلى أن روسليا والواليات المتحلدة تتقدمان 
على غيرهملا من الدول المصدرة لألسللحة 
بفارق كبير. وتابع بوتين أن صادرات روسيا 
العسلكرية تجاوزت 15,5 مليار دوالر العام 
الماضي، وهو رقم استقر عند هذا المستوى 
في السلنوات الثاث األخيرة. وأشار الرئيس 
الروسلي إللى أن تطويلر النظلام القانونلي 
للتعاون العسلكري التقني سلمح بتسلهيل 
عمليلة اتخلاذ القلرارات فلي هلذا المجلال 
وتسلهيل التعلاون بيلن المنتجيلن اللروس 
وزبائنهلم فلي الخلارج. وذّكلر بوتيلن بأن 
الجانب الروسي وقع في عام 2014 الماضي 
مجموعلة من العقود بقيمة 14 مليار دوالر، 
داعياً إلى المضي قدماً في هذا االتجاه وإنتاج 
أنواع جديدة من األسلحة واآلليات العسكرية 
وإعداد جيل جديد من الخبراء وتعزيز مواقف 

روسيا في األسواق العالمية.

تركيا: نريد دعاًم جويًا لـ »املسلحني« السوريني

طائرة إرسائيلية ألقت قنبلة »نيوترونية« عىل اليمن

  بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية التركي إن 
الواليات المتحلدة وتركيا اتفقتا 
“ملن ناحيلة المبدأ” عللى تقديم 
دعلم جلوي لبعلض المسللحين 
السلوريين في سوريا في خطوة 
االمريكلي  لللدور  تأكيلد  تمثلل 

الواسع في شؤون سوريا.
وقال وزيلر الخارجية التركي 
مولود تشلاووش أوغلو ان الدعم 
الجوي سيكون لحماية المسلحين 

السلورين الذين تلم تدريبهم في 
برنامج قادتله الواليات المتحدة 

على االراضي التركية. 
وتزعم تركيا إن المشرع يهدف 
الى إعادة 15 ألف مسللح لسوريا 
لقتال داعش، وهذا ال ينسجم مع 
تدخلات السللطات التركيلة في 
الشأن السلوري حسب الحكومة 

السورية.
ولم يتطرق تشلاووش أوغلو 
الى تفاصيل بشأن ما الذي يعنيه 
“من ناحيلة المبدأ” الدعم الجوي 

الذي سيقدم أو من الذي سيقدمه 
.

أوغللو  تشلاووش  وقلال 
لصحيفلة الصباح اليوميلة أثناء 
زيارة لسلول “يجلب دعمهم عن 
طريلق الجلو. اذا للم توفلر لهم 
الحماية أو تقدم لهم الدعم لجوي 

فما جدوى ذلك؟”.
اتفلاق مبدئي  وقلال “يوجلد 
بشأن تقديم دعم جوي. أما كيف 
سيقدم فهذه مسؤولية الجيش”.

وبرنامج التدريب الذي تقوده 

المتحلدة تأخلر مرات  الواليلات 
عديدة وسط تكهنات اعامية عن 
خافات بيلن العضوين في حلف 

شمال االطلسي.
وقاللت تركيلا ان أي برناملج 
دعلم يجلب ان يكلون جلزءا من 
القتال  استراتيجية شاملة تشمل 

ضد قوات الجيش السوري .
وتقلول وسلائل االعلام بأن 
تركيلا والسلعودية اتفقتلا على 
عمليلة عسلكرية مشلتركة فلي 

سوريا لاطاحة بنظام الحكم .

  بغداد / المستقبل العراقي

كشلف الخبيلر األميركلي غلوردون دوف أن 
طائلرة إسلرائيلية مطلّيلة بأللوان سلاح الجلو 
السلعودي هي التي ألقت القنبلة النيوترونية على 

جبل نقم في اليمن األسبوع الماضي. 
وفي تقرير نشلر على موقع “فيترانز توداي” 
كشلف الخبيلر األميركلي غلوردون داف أن جبل 
نقم في اليمن قصف األسبوع الماضي باستخدام 

ساح نيوتروني.
وأكلد الخبير داف أن طائرة إسلرائيلية مطلية 
بأللوان سلاح الجلو السلعودي هلي التلي ألقت 

القنبلة النيوترونية عللى الجبل، وهي أكبر بكثير 
من القنبلة التقليدية.

كاميلرا متخصصة بحسلب الخبيلر األميركي 
كشفت وجود نيوترونات في القنبلة التي أسقطت 

على جبل نقم.
البحريلة  فلي  مخضلرم  محلارب  هلو  داف، 
األميركية وشلارك فلي حرب فيتنلام، ومن كبار 
خبلراء االسلتخبارات العالمية وخبراء األسللحة 
النوويلة، ويديلر أكبلر منظمة في االسلتخبارات 

الخاصة في العالم.
وتعد القنبلة النيوترونية حقاً سلاحاً متطوراً 
جلداً وفتلاكاً ال يزيد وزنها الكلي عللى كيلو غرام 

واحد، لذا يسلهل حملها فلي الدبابة أو الطائرة او 
كرؤوس على صواريخ موجهة حتى عن قرب.

ويكملن السلر الخطير فلي أن ملن يمتلك هذا 
السلاح ال بلد أن يكلون حائلزاً عللى تكنولوجيا 
تتجلاوز القنبللة الذرية، ألن القنبللة النيوترونية 
عبلارة عن قنبللة هيدروجينيلة تكتيكية صغيرة 
العيلار نوعاً ملا، ومصممة لغلرض القضاء على 

التفوق البشري في دقائق، بدائرة 
يبللغ نصف قطرها ثاثة كيلومترات، من دون 
المعدن واآلليات لتبقلي الدبابات والمباني أطاالً 
وكأن ال من سمع وال من رأى، لذا سميت بالقنابل 

النظيفة.

حزب اهلل يشكل كتيبة عسكرية مسيحية
  بغداد / المستقبل العراقي

كشلف تقريلر ُنشلر عللى موقعلي 
 International  ” و   ”christianpost“
Business Times” االمريكيين عن قيام 
حزب الله بتدريب شلبان مسيحيين من 
اجل قتال تنظيمي “داعش” و “النصرة” 
فلي شلرقي لبنلان ومنطقلة القلمون 

السورية.
وأفلاد التقريلر ان “الخطلر الداهم 
ومصدره تنظيملي داعش والنصرة في 
شلرقي لبنان، اجبر شلبان مسليحيين 
لانضمام إلى مجموعات خاصة انشاها 
حلزب اللله بالتعلاون معهلم ملن اجل 

تدريبيهم وتوفير البيئة ىالعسكرية لهم 
ليقوملوا بالدفلاع عن بلداتهلم الواقعة 
عللى خلط تملاس ملع قلرى القلمون 
السلورية ملن اي هجملات قد يشلنها 

التنظيمان”.
ونقلل الموقلع علن مواطلن يدعى 
“جوزيلف فلرح” وهلو مسليحي ملن 
بلدة القاع قوله ان “شلبان مسليحيون 
إنضملوا إللى كتيبلة عسلكرية منظمة 
اسسلها حزب الله لهم في البقاع بهدف 
قتلال جبهة النصلرة وداعش والتصدي 
للهجملات التلي قد تشلن عللى القرى 

البقاعية الشرقية كبلدة القاع”.
ونقلت عن شلخص يدعلى “رفعت 

“رجلل  انله  عللى  عرفتله  نصراللله” 
أعملال كاثوليكلي” وقاللت انله “جزء 
ملن مجموعات حزب اللله التي تحارب 
فلي  المسليحيون  )اي  انهلم  داعلش” 
البقاع( “ناقشوا التحالف مع حزب الله 
وطلبوا منه التدريب فقبل”، بحسلب ما 
 International Business ” افاد موقلع

Times” في تقرير له الشهر الماضي.
وتابع “رفعلت نصرالله” “نحن في 
وضع خطيلر للغاية”. “الجهلة الوحيد 
التي تسلتطيع ان تؤمن الحماية لنا هي 
مقاوملة حزب اللله، هو الوحيلد الذي 
يقف ملع الجيش اللبنانلي ويؤازره في 
هذه المعركة. دعونلا ال تخفي ذلك بعد 

اآلن.”وقلال “رفعت نصلر لله”: “حزب 
اللله ال يتوقلع او يطللب منلا اعتنلاق 
اإلسلام أو االلتلزام بمثلله العليلا، هو 
ال يريد إللى ان نقاتل إللى جانبه ونحن 
اردنلا ذلك ال بل طلبنلاه قبله”. واضاف 
“انهم تقبل من الطرفين”، واشلار: “لم 
يفرضوا علينا )اي حزب الله( أي شيء. 
نقلوم بواجباتنلا الدينيلة ومناسلباتنا 
بكاملل حرية. الناس هنلا تقبل أن ياتي 

حزب الله ويساعدها”.
وذكلر التقرير، ان “حلزب الله درب 
فعلياً هذه المجموعات في معسلكرات 
خاصة في االشلهر الماضية ووّفر لهم 
ميزانية مالية لدعمهم وتسديد نفقاتهم 

ودفع اجورهم لاستمرار في الحياة”.
وقلال نصراللله، وهلو الشلخصية 
المسيحية التي تنسق مع حزب الله في 
هلذا المجال: “نحن ال نتكللم عن تهديد 
مفترض، بل نتكلم عن عدوان الحقيقي 
موجلود فلي كل سلاعة، كل يلوم، كل 

ليلة”.
وكان نشلطاء على مواقع التواصل 
االجتماعي قد تداولوا يوم امس شريط 
فيديو يظهر مقاتاً يحملل راية “التيار 
الوطنلي الحلر” ويقلدم تحيلة لزعيمه 
ميشلال علون، وهلو اقلوى شلخصية 
مسليحية لبنانية وحزبه يعتبر أوسلع 

حزب يمتلك تأييد لدى المسيحيين.
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توقعات بعدم انخفا�ضها

ارتفاع احلرارة باهلند يودي بحياة 800 شخص
          امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

أدت موج�ة الحر الش�ديد التي تش�هدها 
الهند منذ اس�بوع اىل وف�اة اكثر من 800 
ش�خص بينم�ا طلب�ت س�لطات واليات 
الجن�وب م�ن الس�كان اخ�ذ الحيطة مع 
اق�راب الح�رارة م�ن الخمس�ن درج�ة 

مئوية.
واعلن�ت مصلحة االرصاد الجوية الهندية 
انه�ا اصدرت تحذيرا من الحر الش�ديد يف 
عدة واليات حيث يتوقع ان تصل الحرارة 
القليل�ة  اىل 45 درج�ة مئوي�ة يف االي�ام 

املقبلة.
وق�ال املتحدث باس�م املصلح�ة بي.بي. 
ياداف »اعتب�ارا من االن، ال نتوقع تراجع 

درجات الحرارة يف االيام املقبلة«.
ويف اوج الصيف يف كل س�نة تؤدي موجة 
الح�ر اىل مئات الوفي�ات يف مختلف انحاء 
الب�اد فيم�ا يعان�ي ع�رات االالف من 
انقطاعات يف التي�ار الكهربائي.ويف والية 

ان�درا براديش )جن�وب( االكث�ر ترضرا، 
تويف 551 ش�خصا خال االس�بوع االخري 
بينم�ا بلغ�ت درج�ة الح�رارة ح�واىل 47 

درجة مئوية.
وتمت تعبئة مستش�فيات الوالية للعناية 
بضحاي�ا رضبات الش�مس بينم�ا تدعو 
الس�لطات الس�كان اىل مازمة منازلهم. 
وق�د خلت ش�وارع حي�در اب�اد عاصمة 
الوالي�ة م�ن املارة.وق�ال مس�ؤول وحدة 
ادارة الكوارث يف املدينة بي توليس راني ان 
»حكومة الوالية وضعت برامج معلومات 
تبث عرب التلفزيون ووس�ائل اعام اخرى 
ليطل�ب م�ن الن�اس ع�دم الخ�روج ب�ا 
قبعات ورشب املياه باس�تمرار«.واضاف 
»طلبنا من املنظمات غري الحكومية ايضا 
ومؤسس�ات الدولة فتح كل نقاط االمداد 
باملي�اه ليتمك�ن كل س�كان املدين�ة من 

الحصول عىل املياه«.
وتطال موجة الحر ج�زءا كبريا من الهند 
بما يف ذلك العاصمة نيودلهي حيث تتسبب 

الح�رارة املرتفعة يف ذوبان األس�فلت عىل 
هندس�تان  صحيف�ة  الطرقات.وقال�ت 
تايمز ان درجة الحرارة التي وصلتاالثنن 
اىل 45,5 درج�ة مئوي�ة يف نيودله�ي هي 
االعىل من�ذ عامن، وهذا اكث�ر من معدل 
الحرارة يف هذه الفرة من الس�نة بخمس 
درجات.ونرت الصحيفة عىل صفحتها 
االوىل طريقا رئيس�ية يف املدينة بدت فيها 
الخطوط البيضاء لعبور املش�اة متعرجة 
ومتداخل�ة م�ع االس�فلت األس�ود بفعل 
الحرارة.وق�ال بائ�ع الطع�ام الج�وال يف 
نيودله�ي ه�اري اوم ان العمل قد س�جل 
تباطؤا وان قلة من االش�خاص يجازفون 
»كل  منازلهم.واض�اف  م�ن  بالخ�روج 
الطعام يفسد رغم انني احرضه صباحا. 
الن�اس ال تخ�رج م�ن منازلها كم�ا انهم 
ال يش�عرون بالجوع بس�بب الح�ر وانما 
يري�دون تن�اول املياه ط�وال النهار«.ويف 
والي�ة تيانغا املحاذية الندرا براديش تويف 
231 ش�خصا منذ اسبوع وبلغت الحرارة 

48 درجة مئوية.ويف اوريسا )رشق( تويف 
احد ع�ر ش�خصا يف موجة الح�ر. وقد 
اصدرت مصلحة االرصاد الجوية الهندية 
»تحذي�را« ليوم�ي الثاث�اء واالربع�اء يف 
الوالية الت�ي وصلت فيها درجات الحرارة 
 13 ت�ويف  الغربي�ة  البنغ�ال  45.ويف  اىل 
ش�خصا واوصت نقابة س�ائقي سيارات 
االج�رة اعضاءه�ا بالح�د م�ن تنقاتهم 
نهارا.وتؤدي موجات الحر اىل وفاة مئات 
االشخاص وخصوصا من الفقراء يف الهند 
س�نويا بينم�ا يعاني ع�رات اآلالف من 
انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحمولة 
الزائدة للشبكة.وقالت صحيفة هندستان 
تايمز ان هذه الظروف املناخية يمكن ان 
تس�بب الجفاف يف الواليات االكثر ترضرا 
بموجة الحر قبل موس�م االمطار.يتوقع 
ان يبدأ موس�م األمطار املوسمية يف نهاية 
الش�هر الج�اري يف كرياال )جن�وب( لكن 
املط�ر ل�ن يص�ل اىل الس�هول الجاف�ة يف 

الشمال قبل اسابيع.

نتنياهو يعرض استئناف »السالم« مع الفلسطينني
          امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

قال مسؤول إرسائييل أمس الثاثاء إن رئيس الوزراء 
بنيامن نتنياهو اقرح استئناف مفاوضات السام 
مع الفلس�طينين ولكن مع تركي�ز أويل عىل تحديد 
املس�توطنات اليهودية التي ستحتفظ بها إرسائيل 
وسيسمح لها بتوسيعها.وانهارت محادثات السام 
يف نيس�ان عام 2014 جراء التوس�ع االس�تيطاني 
اإلرسائي�يل يف الضف�ة الغربي�ة املحتل�ة والق�دس 
الرقي�ة وهي مناط�ق يريد الفلس�طينيون إقامة 
دولتهم عليها يف املس�تقبل بع�د أن غضبت إرسائيل 
من اتفاق الوف�اق الوطني الذي توصل إليه الرئيس 
الفلس�طيني محم�ود عب�اس مع حرك�ة املقاومة 
اإلس�امية الفلس�طينية )حم�اس( التي تس�يطر 
عىل قطاع غزة.وقال نبيل أبو ردينة املتحدث باس�م 
الرئاسة الفلسطينية يف تعليقه عىل موقف نتنياهو 
»كل م�ا يتعل�ق بقضاي�ا الوضع النهائ�ي ال يمكن 

تجزئته أو تأجيله إىل جانب وقف االستيطان... حتى 
يمكن أن يكون ألي حديث جدية أو مصداقية.«وقال 
املس�ؤول اإلرسائييل إن نتنياه�و قال يف اجتماع مع 
فيدريكا موجرييني مس�ؤولة السياس�ة الخارجية 
باالتحاد األوروبي بالقدس ي�وم األربعاء املايض إن 
بعض األرايض التي احتلتها إرسائيل يف حرب 1967 
س�تظل تحت س�يطرة إرسائيل بينما سترك أجزاء 
أخرى للس�يطرة الفلس�طينية.ونقل املس�ؤول عن 
نتنياهو قوله »ومن ثم يجب أن تستأنف املفاوضات 
حتى نحدد هذه املناطق التي يمكن أن نبني فيها.« 
وكانت صحيفة هاآرتس اإلرسائيلية اليسارية نقلت 
أوال ترصيح�ات نتنياهو.ومع بدء حكومة نتنياهو 
اليميني�ة الجديدة أعمالها قبل أس�بوعن يف أعقاب 
االنتخاب�ات التي جرت يف م�ارس آذار يواجه رئيس 
ال�وزراء اإلرسائي�يل دع�وات م�ن الوالي�ات املتحدة 
واالتحاد األوروبي للتواصل مجددا مع الفلسطينين 
وتزايد الضغوط لكبح أعمال البناء يف املس�توطنات 

التي تعتربها معظ�م دول العالم غري قانونية.وقال 
دبلوماسيون غربيون إنه ستتم مراقبة نتنياهو عن 
كثب اآلن لسياس�ته االس�تيطانية بعد أن أثار قلقا 
دوليا بترصيحه عش�ية االنتخابات بأنه لن يس�مح 
بقي�ام دولة فلس�طينية أثناء وجوده يف الس�لطة.

وق�ال دبلومايس غرب�ي مطلع عىل ما ح�دث أثناء 
االجتماع م�ع موجرييني إن اقراح نتنياهو يوضح 
تغ�ريا م�ا يف موقفه ولكن�ه ليس كافيا الس�تئناف 
محادثات الس�ام.وقال املس�ؤول »حتى اآلن رفض 
نتنياهو وضع أي خرائط عىل املائدة... كان يتحدث 
ع�ن الحدود بطريقة أو أخرى حتى إذا كانت تعتمد 
ع�ىل قب�ول مس�توطنات قائم�ة حاليا.«ووص�ف 
دبلوم�ايس غربي آخ�ر اق�راح نتنياه�و بمحاولة 
»للوه�م بإح�راز تقدم«.وقال »يح�اول نتنياهو أن 
يوض�ح أنه ملتزم بالس�ام ومس�تعد للمفاوضات 
لكن�ه ي�درك أن الفلس�طينين لن يوافق�وا أبدا عىل 

البدء عىل هذا األساس.«

روحاين: اإليرانيون يريدون السالم
          امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

اعلن الرئي�س االيراني حس�ن روحاني، أمس 
الثاث�اء، ان غالبية االيرانين يريدون الس�ام 
مع سائر العالم مدافعا عن املفاوضات النووية 
الجارية حاليا مع القوى الكربى.وقال روحاني 
يف كلمة يف ش�هريار )غ�رب طهران( اعاد بثها 
التلفزي�ون الحكوم�ي »عىل الرغم م�ن اقلية 
صغ�رية تحدث ضجيجا اال ان غالبية الش�عب 
تؤيد الس�ام وللمصالح�ة والتوافق البناء مع 
العالم«.وتخوض ايران والدول الست )الواليات 
املتحدة وروس�يا وفرنس�ا وبريطانيا والصن 
والياب�ان باالضافة اىل املاني�ا( مفاوضات منذ 
قرابة عامن حول امللف النووي االيراني. ويريد 
الغرب الذي يش�تبه بان ايران تس�عى لحيازة 
الس�اح ال�ذري تحت غطاء الربنام�ج النووي 
الحصول عىل ضمانات حول الطابع الس�لمي 

للربنام�ج مقابل رفع العقوب�ات الدولية التي 
تخنق االقتصاد االيراني.

ووق�ع الجانب�ان اتف�اق اط�ار يف الثان�ي من 
نيس�ان ويس�عيان للتوص�ل اىل اتف�اق نهائي 

بحلول نهاية حزيران/يونيو.
ويجمع الس�كان والطبقة السياسية يف ايران 
ع�ىل اهمي�ة املفاوضات م�ع الق�وى الكربى 
والتي وافق عليها املرش�د االع�ىل للجمهورية 
االس�امية اية الله عيل خامنئي. اال ان قس�ما 
م�ن املحافظ�ن ينتق�د التن�ازالت الت�ي ت�م 
تقديمها للغرب والتي تحد من قدرات الربنامج 
النووي.واك�د روحاني »نح�ن مصممون عىل 
تسوية مش�اكلنا مع العالم باملنطق والحجج 
واملفاوض�ات مش�ريا اىل ان فري�ق املفاوضن 
االيراني�ن »القوي جدا يقوم كل يوم بخطوات 

جدية للحصول عىل حقوق االمة«.
وخال جلسة مغلقة للربملان االحد وجه نواب 

م�ن املحافظن املتش�ددين انتقادات ش�ديدة 
لوزي�ر الخارجي�ة محمد ج�واد ظريف ونائبه 
عباس عراقجي اللذين يقودان املفاوضات مع 

القوى الكربى.
وشملت االنتقادات خصوصا املوافقة عىل مبدا 
قي�ام خرباء اجانب بتفتيش مواقع عس�كرية 
وهو ما رفضه خامنئي بش�دة.اال ان عراقجي 
اوض�ح الحق�ا ان فري�ق املفاوض�ن رف�ض 
الس�ماح بعملي�ات التفتي�ش تل�ك. وميز بن 
اج�راءات »الدخول املنظ�م« ملواقع غري نووية 
يف اطار االتفاق االضايف ملعاهدة منع االنتش�ار 
الن�ووي ال�ذي تعه�دت اي�ران بتطبيقه.وقال 
للتلفزي�ون الحكومي مس�اء االثن�ن ان طلب 
الوكالة الدولي�ة للطاقة الذرية يجب ان يكون 
م�ربرا ويمك�ن لل�دول االرشاف ع�ىل عمليات 
الحص�ول عىل عين�ات التي يق�وم بها الخرباء 

للتحقق من وجود مواد اشعاعية مشبوهة.

مجلس القضاء االعىل 
محكمة بداءة املعقل

العدد: 98/ب/2015   
التاريخ: 24 / 5 / 2015 

اعان
املدعية / وردة جاسم عيىس

املدع�ى عليه�م : 1 � ولي�د حمدان 
وادي  2 � نوال حمدان وادي 

تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية 
العقار 225/80 املاجدية مساحته 
200م2 وهو عبارة عن دار س�كن 
تق�ع يف منطق�ة املاجدي�ة / ح�ي 
الش�هداء مقاب�ل مدرس�ة الرباعم 
وديواني�ة  ك�راج  مؤلف�ة  وال�دار 
)اس�تقبال( وغرفت�ن منام وهول 
والدار مشيدة من البلوك ومسقفة 
بالكونكري�ت املس�لح وهي قديمة   
فمن له الرغب�ة  بالراء الحضور 
يف ق�رص القض�اء االع�ىل يف تم�ام 
الس�اعة الثاني�ة  عر م�ن ظهر  
اليوم الثاثن      التايل  للنر االعان 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبن 
القانونية والبالغة خمسة وثمانون 

مليون دينار وبصك مصدق  
القايض
مصطفى شاكر عيل

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد /342/ب/2014
التاريخ /2015/5/26
اعان

اىل املدع�ى عليه�م / ش�بيب وياس�ن 
ومحمد / ابناء حمود عبد الرحمن 

لنقض القرار الصادر من محكمة بداءة 
اب�ي الخصيب بالع�دد 362/ب/2014 
بموجب قرار محكمة التمييز االتحادية 
بالع�دد 1299/ الهيئ�ة املدنية / 2015 
يف 2015/3/11 ولفت�ح ب�اب املرافع�ة 

مجددا والسري يف الدعوى ولثبوت  
 ولثبوت مجهولية محل اقامتكم حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د مخت�ار 
منطقة ك�وت الصلح�ي تق�رر تبليغك 
اعانا يف    صحيفتن     محليتن يوميتن   
لغرض الحضور يف موعد املرافعة املوافق 
2015/6/2 ويف حال�ة ع�دم حضوركم 
او حضور من ينوب عنكم قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق 

القانون. 
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )م�روان رزاق عودة( الذي 
يطلب فيه تبديل االسم املجرد  من )مروان( اىل )محمد( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعان
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )ج�واد كاظم بارح( الذي 
يطل�ب فيه تبديل اللقب م�ن )زبالة( اىل )الب�ارح( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها عرة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )احمد جاسم محمد( الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من )الحواني( اىل )الزيدي( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها عرة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعان دعوة دائنن
نحن املصفيان الس�ادة زهرة هادي معتوق وعب�د الرضا محمد مهدي 
الوائيل لركة اضواء املنصور للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة ادعو 
كل من له حق او دين عىل الركة مراجعتنا عىل عنوان الركة الكائن 
يف بغداد املنصور شارع 14 رمضان –م 707 ز18 د132 ط23/19 خال 

مدة عرة ايام اعتبارا من النر وبعكسه يسقط حقه يف املطالبة
املصفيان 
زهرة هادي معتوق وعبد الرضا محمد
مهدي الوائيل

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
اىل املدعى عليه الغائب فراس شبيب محمد

للدعوى املقامة ضدك يف محكمة االحوال الش�خصية يف العلم 
بالع�دد 8/ش/2015 م�ن قب�ل زوجتك وفاء مه�دي صالح 
والتي تطل�ب فيها التفريق للهجر ولغياب�ك ومجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك اعانا بالصح�ف بموعد املرافعة املوافق 
2015/6/4 ويف حالة عدم حضورك فستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفقا للقانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
  محكمة  االحوال  الشخصية يف املعقل

العدد/216/ش/2015 
التاريخ / 2015/5/24

اعان 
اىل املدعى عليه / قياد حميد عبد املجيد

اقام�ت املدعي�ة )ف�رات فاخ�ر حس�ن(    
الدعوى  الرعية  املرقمة 216/ش/2015  
لدى ه�ذه املحكمة تطالبك�م فيها )تاييد 
حضان�ة االطفال كل من لين�ا ونور بنات 
قي�اد حميد عبد املجيد ( وق�د اصدر فيها 
قرارا غيابيا بحق�ك يقيض بتاييد حضانة 
االطفال كل من لينا  قياد حميد تولد 2000 
ونور قي�اد حميد تول�د 2001 وملجهولية   
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
مركز رشطة املعقل وتاييد املجلس البلدي 
ملنطقة الجنينة انتقالك اىل جهة  مجهولة  
ق�رر   بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن ويف 
حال ع�دم تقديم�ك طعنا بالق�رار خال 
املدة القانونية فان القرار س�وف يكتسب 

الدرجة القطعية. 
القايض 
نوري قادر حسون املالكي

مجلس القضاء االعىل
ص�اح  اس�تئناف  محكم�ة 

الدين االتحادية
الش�خصية  االحوال  محكمة 

يف بلد
العدد 1018 

فقدان
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة نر 
فق�دان املدعو / ع�يل فوزي 
عب�د الحس�ن ماج�ود فق�د 
يف منطق�ة قاع�دة س�بايكر 
 2014  /  6  /  12 بتاري�خ 
ولم يع�رف يشء عن مصريه 
لح�د االن وعىل من يعثر عليه 
وتتوف�ر لدي�ه معلومات عنه 
الس�اكنن  بذوي�ه  االتص�ال 
قض�اء بل�د – ح�ي العبور – 
ق�رب حس�ينية الرس�ول او 
الجنائية  التحقيق�ات  مكتب 
يف بلد خال ش�هر م�ن اليوم 

التايل لنر االعان .
القايض 
يعرب عيل جاسم

رئاسة محكمة استئناف دياىل 
االتحادية

محكمة االحوال الش�خصية يف 
الخالص
العدد 16

اعان
اىل املفقود مس�لم عب�د الرضا 

شاهر يسكن السعدية 
بتاري�خ 2015/5/24 قدم�ت 
لنا املدعوة رباحة مهدي شفيق 
زوجة املفقود مسلم عبد الرضا 
بتاري�خ  فق�د  وال�ذي  ش�اهر 
2014/6/10 والذي تطلب فيه 
اصدار حجة الحجر والقيمومة 
ويك�ون قيم�ا عليك ل�ذا تقرر 
االع�ان ع�ن ذل�ك يف الصحف 
املحلية فم�ن له حق االعراض 
مراجع�ه ه�ذه املحكمة خال 
تاري�خ ه�ذا  ي�ام م�ن  ثاث�ة 
االع�ان وبخ�اف ذلك س�وف 
تص�در املحكمة حج�ة الحجر 

والقيمومة وفقا للقانون
القايض

اعان
املقدم  الطل�ب  بناء عىل 
م�ن الس�يد  )اي�اد عبد 
ال�ذي  جمع�ة(  الجب�ار 
يطلب في�ه تبديل اللقب 
ال���ى  )الواسطي(  من 
لديه  فم�ن  )الخزع�يل( 
اع�راض مراجعة هذه 
م�دة  خ�ال  املديري�ة 
اي�ام  ع�رة  اقصاه�ا 
وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب 
امل�ادة 21  وفق اح�كام 
االح�وال  القان�ون  م�ن 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 

1972 املعدل.
عب�د  تحس�ن  الل�واء 
الرزاق فليح

العامة/  الجنسية  مدير 
وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 478/ش/2015

اعان
املدعي عامر خضري محمود

املدعى عليها زهرة طه ياسن
اقام املدعي الدعوى الرعية املرقمة 478/ش/2015 
لتصديق الطاق الخارجي الذي اوقعه املدعي بتاريخ 
2015/5/6 بح�ق املدع�ى عليها زهرة طه ياس�ن 
وعند ارسال ورقة التبليغ لغرض تبليغها اعيدت الينا 
بموجب كتاب مركز رشطة التحويلة بالعدد 5038 يف 
2015/5/11 مروحا عليها من قبل رئيس العرفاء 
امن هارون رش�يد بانها مرتحل�ة اىل جهة مجهولة 
وحس�ب اش�عار املخت�ار جمي�ل داود نج�م مختار 
منطقة ابو تمر وملجهولية محل اقامة املدعى عليها 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ن يوميتن محليتن 
بموعد املرافع�ة املصادف 2015/6/3 عند الس�اعه 
التاس�عه صباحا وعند عدم حضورك بموعد املرافعة 
او عدم ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الركات

قسم املحدودة واالشخاص
قرار تبديل مصفي رشكة محدودة

الحاق�ا بقرارن�ا امل�ؤرخ يف 2014/9/23 
وبن�اءا عىل ماج�اء بقرار الهيئ�ة العامة 
لرك�ة كنوز الجنوب للمق�اوالت العامة 
املح�دودة املتخ�ذ بتاري�خ 2015/3/29 
املتضم�ن تعين الس�يدة ايناس امن عبد 
العزي�ز مصفي�ا للركة بدال من الس�يد 

خضري حسن عيل
اني مسجل الركات صادقت عىل القرار 
املذك�ور اعاه ع�ىل ان يتم ن�ره طبقا 
الحكام املادة )172( من قانون الركات 

رقم 21 لسنة 1997 املعدل.
كتب ببغداد يف اليوم   الس�ادس عر  من 

شهر   ج االخرة   لسنة 1436 ه�
املوافق لليوم  السادس  من شهر   نيسان  

لسنة 2015 م�
فريال اكرم عبد الله
مسجل الركات وكالة

فقدان
فقدت  مني هوية الطالب) محمد 
هاش�م حسن( الصادرة من املعهد 
التقني برصة قس�م املس�احة عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الطال�ب بأس�م 
)عقيل س�اعي س�ادر( الص�ادرة من 
كلية الرافدين الجامعة االهلية/ قسم 
القان�ون املس�ائي الرج�اء م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني  هوية الطالب )عيل 
عواد حسن( الصادرة من نقابة 
املهندس�ن العراقي�ة ع�ىل من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقد مني  س�ند طابو قي�د العقار 
العائ�د اىل )امان�ي خال�د فال�ح( 
تسلس�ل 431 املراق فم�ن يعثر 
علي�ه مراجع�ة مكت�ب املحام�ي 

فيصل عبد العزيز وله مكافئة.

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد /164/ب/2015
التاريخ /2015/5/26

اعان
اىل املدعى عليهم / محمد وياس�ن 
وشبيب ابناء حمود عبد الرحمن 

اقام املدعي   مصطفى عبد الرحمن 
محم�د   الدع�وى البدائية   املرقمة 
محكم�ة  ام�ام  164/ب/2015   
بداءة اب�ي الخصي�ب والتي يطلب 
فيها الحكم بتصفية الوقف الذري 
للعق�ار 306 مقاطع�ة 48 ك�وت 
الصلحي وك�وت الرسحان ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد مختار 
منطقة كوت الصلحي تقرر تبليغك 
اعان�ا يف    صحيفت�ن     محليتن 
يوميتن   لغرض الحضور يف موعد 
املرافع�ة املواف�ق 2015/6/2 ويف 
حال�ة ع�دم حضورك�م او حضور 
م�ن ين�وب عنك�م قانون�ا س�وف 
تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا 

وفق القانون. 
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل 
محكمة بداءة البرصة

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة االتحادية

العدد: 1919/ب /2013   
التاريخ: 24 / 5 / 2014 

اعان
املدع�ن / رياض وع�يل ابناء عبد الرس�ول حبيب / وكيلهم املحامي اس�عد 

ضياء املازني
املدعى عليهم / 1 � اياد عبد الرسول حبيب

2 � سعد عبد الواحد ابراهيم 
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 390 / 1 املراق  مس�احته 
2281,78م2 يق�ع يف منطق�ة البرصة عىل ش�ارع فرعي غ�ري مبلط مقابل 
كراج البلدية  خلف محطة وقود مشيد عليه مخزن كبري من الحديد ومسقف 
بالجينكو املضلع باس�م مخزن االمان لخزن الخشب والحديد له باب حديدي 
كبري مشغول من قبل املستاجر عبد الحسن تركي    فمن له الرغبة  بالراء 
مراجعة ه�ذه املحكمة ودفع التامين�ات القانونية بنس�بة 10% من القيمة 
املقدرة للعقار البالغة مليار وثمنمائة ووخمسة وعرون مليون واربعمائة 
واربعة وعرون الف   بصك مصدق من مرصف حكومي  المر  هذه املحكمة     
وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عر من ظهر  اليوم الثاثن التايل   للنر  

واجور املناداة عىل املشري.  
القايض
ليث جرب حمزة

وزارة النفط رشكة توزيع املنتجات النفطية
هيأة توزيع بغداد

اعالن
التسلسل او رقم القطعة :3412/6

الجنس : ثاث مشتمات ومحلن مفرزة بصورة غري رسمية
النوع : ملك رصف

املساحة : 3,5,5 اولك
الشاغل : مالك العقار

مق�دار البي�ع : الس�هام البالغ�ة 93640 س�هم م�ن االصل االعتب�ار الكيل 
 665280

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشعب  باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اعاه العائد للراهن )باس�مة كاطع رش�يد( لقاء طلب الدائن املرتهن رشكة 
توزيع املنتجات النفطية � هيأة توزيع بغداد البالغ )216,006,250(  مئتان 
وس�تة عر مليون وس�تة االف ومائتان وخمس�ون دينار فع�ىل الراغب يف 
االشراك مراجعة هذه الدائرة خال )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نر االعان مس�تصحبا معه  تامين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال 
تق�ل عن )10%( من القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ�ة )106,919,000( مائة 
وس�تة مليون وتس�عة عر الف دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري .

مدير هيأة توزيع بغداد



العدد )975(  االربعاء  27  آيار  2015 اقتصاد وحمليات6
www.almustakbalpaper.net

 

   بغداد/المستقبل العراقي إلغاء استثناءات جتهيز الكهرباء للوزارات واملنطقة اخلرضاء

أعلن مجلس محافظة ميسان وجود انتعاش اقتصادي كبير 
ف�ي مختلف القطاع�ات نتيجة التس�هيالت االس�تثمارية التي 

قدمتها المحافظة.
وقال رئيس المجلس منذر الشواي إن “المجلس منح الكثير 
من الرخص االس�تثمارية، منها عدد من المجس�رات واالنفاق 
وكذلك الجس�ر المعلق والمدنية الترفيهية والمسبح االولمبي، 
فضالً عن منح رخص اس�تثمارية إلنش�اء ع�دد من المجمعات 
الس�كنية وكذلك إنش�اء صندوق التكاف�ل االجتماعي الصحاب 

األمراض المستعصية”.
وأضاف الش�واي أن “المحافظة على أهبة االستعداد لتقديم 
كاف�ة التس�هيالت للش�ركات المس�تثمرة، م�ن أجل تش�جيع 

االستثمار والنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة”.
وتنص مس�ودة قان�ون االس�تثمار على إعطاء المس�تثمر 
األجنب�ي الحق في اس�تئجار األرض من الدولة بحس�ب إحدى 
فقرات مسودة القانون الذي سيدرج في جلسات مجلس النواب 

المقبلة لقراءته ومن ثم التصويت عليه.

   بغداد/ المستقبل العراقي

طال�ب رئيس لجنة الطاقة بمجل�س محافظة ذي قار نعمة 
ش�نان الزامل�ي، ام�س الثالث�اء، الحكوم�ة المركزي�ة ووزارة 

الكهرب�اء بالموافقة 
تجهي����ز  عل���ى 
ب��200  المحافظ�ة 
ميغا واط عبر خطي 

العمارة والبصرة.
الزامل�ي  وق�ال 
ف�ي حدي�ث صحفي 
ذي  “محافظ�ة  إن 
قار تعان�ي من أزمة 
الطاقة  ف�ي تجهي�ز 
مم�ا  الكهربائي�ة 
تجهيزه�ا  يتطل�ب 
إضافي�ة  بكمي�ات 

لإلسهام باستقرار تجهيز التيار الكهربائي”.
وأض�اف الزاملي، أن “المحافظ�ة بحاجة إلى 200 ميغاواط 
بش�كل عاجل “، مطالباً الحكوم�ة ووزارة الكهرباء ب�”تحويل 
100 ميغ�اواط عبر خ�ط عم�ارة - الرفاعي ومثله�ا عبر خط 

الرميلة – الناصرية”.
وكان مجل�س محافظ�ة ذي قار في وقت س�ابق اوعز الى، 
مديري�ة توزي�ع كهرب�اء المنطقة الجنوبي�ة باتخاذ ق�رار فك 

االرتباط عنها، متهماً إياها بعدم العدالة في توزيع الطاقة.

ميسان تشهد انتعاش استثامري

طاقة ذي قار تطالب بتجهيز املحافظة 
عرب خطي العامرة والبرصة

    بغداد/المستقبل العراقي

ق�ررت لجن�ة الطاقة ف�ي مجلس 
ال�وزراء، ام�س الثالثاء، إلغ�اء جميع 
بتجهي�ز  الخاص�ة  اإلس�تثناءات 
الطاق�ة الكهربائي�ة ل�وزارات الدولة 
والمنطق�ة  ودوائره�ا  ومؤسس�اتها 
الغ�ي  م�ن  دع�ت  فيم�ا  الخض�راء، 
إس�تثنائه للتعاقد مع وزارة الكهرباء 
لغرض تزويده بطاقة مستمرة مقابل 
س�عر تج�اري و غي�ر مدع�وم. وقال 
نائب رئيس الوزراء بهاء األعرجي في 
بيان صحفي، إنه “ترأس ,مساء امس 

االول األثني�ن, بمكتب�ه الرس�مي في 
بغداد، اإلجتماع السابع للجنة الطاقة 
في مجلس الوزراء”، مبينا أن “اللجنة 
اإلس�تثناءات  جمي�ع  إلغ�اء  ق�ررت 
الخاصة بتجهي�ز الطاق�ة الكهربائية 
ومنه�ا وزارات الدول�ة ومؤسس�اتها 
الدولي�ة  والمنطق�ة  ودوائره�ا 
)الخضراء( مقر الحكومة والبرلمان”.

وأضاف أنه “يس�تثنى م�ن ذلك القرار 
المستشفيات على أن تسدد ما بذمتها 
م�ن فواتير خ�الل ثالثة أش�هر وإزالة 
التجاوزات، وعلى من يلغى إس�تثنائه 
التعاق�د م�ع وزارة الكهرب�اء لغرض 

مقاب�ل  مس�تمرة  بكهرب�اء  تزوي�ده 
س�عر تج�اري و غير مدعوم”.يش�ار 
إل�ى أن مجل�س ال�وزراء اص�در قرارا 
في ش�هر حزيران عام 2010، يقضي 
بقطع التيار الكهربائ�ي عن المنطقة 
الخضراء والوزارات والدوائر الرسمية 
ومنازل المسؤولين، فضال عن مقرات 
األحزاب، وهو ما يوفر أكثر من 1000 
ميكا واط، بحسب ما ذكر مسؤولون، 
غير أن قطع الكهرباء عن المنطقة لم 
يدم س�وى أيام مع�دودة بعد اعتراض 
الن�واب والمس�ؤولين الس�اكنين في 
المنطقة.وبي�ن االعرج�ي أن “اللجنة 

وافقت على تشكيل لجنة مك�ّونة من 
لجنة الطاقة وعضوية وزارة الكهرباء 
وممث�ل عن هيئ�ة المش�اريع لوضع 
دراس�ة حول إمكانية إدخال ش�ركات 
القط�اع الخ�اص ف�ي قط�اع توزيع 

الكهرباء”.
أوص�ت  “اللجن�ة  أن  وأوض�ح 
بُمش�اركة المس�تثمرين المختصي�ن 
لبن�اء محط�ة مركب�ة عل�ى المحطة 
البس�يطة الغازي�ة المملوك�ة لوزارة 
الكهرباء حالياً عل�ى أن تدخل الوزارة 
كش�ريك في اإلس�تثمار ويتم تقييمها 
أجنبي�ة  إس�تثمارية  ش�ركة  م�ن 

متخصصة”.واش�ار االعرج�ي إلى أن 
“اللجن�ة وافق�ت عل�ى تش�كيل لجنة 
برعاية وزارة النفط وعضوية وزارات 
المائي�ة  والم�وارد  والبيئ�ة  الزراع�ة 
والسياحة واآلثار لمعالجة المحرمات 
النفطي�ة وتحويلها م�ن حالة لتهجير 
المواطني�ن م�ن أراضيه�م أو لدم�ار 
وتصحر األراض�ي العراقية إلى أراض 
ُمس�تثمرة زراعي�اً ورعوي�اً لتطوي�ر 
األرض لمصلح�ة الس�كان المقيمي�ن 
فيه�ا مع الحف�اظ على المس�تلزمات 
األساسية للنشاطات النفطية والغازية 

بالتعاون مع الحكومات المحلية”.

   واسط/المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجن�ة الزراعي�ة العلي�ا في واس�ط، عن 
وصول مجم�وع كمي�ات الحنطة التي تم تس�ويقها 
إلى مخ�ازن وزارة التجارة ف�ي المحافظة، إلى 554 
ألف طن، وفي حين توقعت وصول إنتاج العام 2015 
الحال�ي من الحنطة والش�عير لقراب�ة 800 ألف طن، 
ش�كت من قلة الطاقات الخزنية وتأخير عملية تسلم 

المحصول.
وقال رئيس اللجن�ة المحافظ، مالك خلف الوادي، 
إن “حملة الحصاد اليدوي والميكانيكي التي انطلقت 
منتصف نيسان المنصرم أسفرت عن تسويق أكثر من 
554 ألف طن من الحنط�ة إلى مخازن وزارة التجارة 
بالمحافظة، لغاية اليوم”، مش�يراً إل�ى أن “الكميات 
المس�وقة جاءت بعد حصاد نحو مليون وتسعة آالف 
دونم من مجموع المس�احة المزروعة البالغة مليون 

و400 ألف دونم.”
وأضاف الوادي، أن “عملية التسويق تتواصل على 
مدار الس�اعة برغم الزخم الكبير في التسويق نتيجة 
قل�ة الطاقات الخزني�ة للس�ايلوات ومراكز التس�لم 
ف�ي المحافظ�ة”، متوقع�اً أن “يصل إنتاج الموس�م 
الحالي إلى قرابة 800 ألف طن من محصولي الحنطة 

والشعير.”
 ودع�ا المحاف�ظ، وزارة التج�ارة إل�ى “إج�راء 
مناقلة للحبوب المس�وقة من مخازن واسط إلى تلك 
الموج�ودة في المحافظات األخرى خاصة التي تنتج 

كميات قليلة من الحبوب.”
  وكانت محافظة واسط قد أعلنت في ) ال�15 من 
نيس�ان 2015(، عن بدء عمليات الحصاد والتس�ويق 
لمحصول�ي القمح والش�عير على مس�احة أكثر من 
ملي�ون و400 أل�ف دون�م، متوقع�ة أن يص�ل إنت�اج 

الموسم الحالي إلى 800 ألف طن .
يذكر أن مديرية زراعة واسط قد أعلنت في )العاشر 
م�ن تموز 2014 المنصرم(، حص�ول المحافظة على 
المرتب�ة األول�ى بإنت�اج محصولي القمح والش�عير 
خالل الموس�م الماضي، بإنتاجه�ا 551 ألف طن من 
المحصولي�ن المذكوري�ن وبف�ارق 182 ألف طن عن 

محافظة صالح الدين التي حلت ثانياً.

واسط تسوق 554 ألف طن
من احلنطة للتجارة

حمافظة بغداد تقيم محلة تنظيف الشورجة من أنقاض احلرائق

منح رشكات القطاع العام حق فتح حساباهتا املرصفية يف املصارف اخلاصة

    بغداد/المستقبل العراقي

بحث الوفد الرس�مي لمحافظة ذي 
قار، أس�باب انخفاض مناس�يب األنهر 
وتفاق�م ش�حة المي�اه و تأخ�ر أطالق 
أجور عمال اليوميين مع وزارة الموارد 
المائية ، وفيما أكد أعضاء الوفد التوصل 
إلى اتفاق مع الوزارة على جدول زمني 
لزي�ادة االطالق�ات المائي�ة ،  تعه�دت 
الوزارة بمعالجة أسباب الشحة والقيام 
بزيارة ميداني�ة للمحافظة خالل األيام 
القليل�ة القادمة لغ�رض الوقوف على 
األسباب الحقيقية للشحة والعمل على 
معالجته�ا .وقال محافظ ذي قار خالل 
زيارته إل�ى وزارة الموارد المائية على 
رأس وفد رس�مي يض�م رئيس مجلس 
المحافظ�ة حميد نعي�م الغزي ورئيس 
اللجن�ة الفني�ة في مجل�س المحافظة 
“الوف�د  ان  االس�دي  حس�ن وري�وش 

بحث م�ع الم�دراء العامين ف�ي وزارة 
الموارد المائية شحة المياه وانخفاض 
مناس�يب االنه�ر المغذي�ة للمحافظ�ة 
“.واض�اف الناصري “ ت�م التوصل الى 
اتف�اق على زي�ادة االطالق�ات المائية 
ورفع التج�اوزات الحاصلة على حصة 
المحافظ�ة م�ن المي�اه وتقني�ن نظام 
المراش�نات وتعديله بما يضمن حصة 
مائي�ة كافي�ة لمعالج�ة الش�حة ف�ي 
المحافظة”.واع�رب محاف�ظ ذي قار 
ع�ن امله ب�ان تكون زي�ادة االطالقات 
المائية بالمس�توى المطلوب ، متوقعا 
اط�الق اكث�ر م�ن 110 م3/ ثاني�ة في 
نه�ر الغ�راف خ�الل المرحل�ة المقبلة 
وزي�ادة االطالق�ات المائي�ة ف�ي نهر 
الفرات لمعالجة مش�اكل الشحة خالل 
موسم الصيف .ولفت الى ان اللقاء مع 
المس�ؤولين في وزارة الموارد المائية 
تطرق ايضا الى مش�كلة اج�ور العمال 

اليوميين في دوائر الوزارة العاملة في 
المحافظ�ة وقد وع�دت وزارة الموارد 
المائي�ة باط�الق رواتبهم حال تس�لم 
ال�وزارة تخصيصاته�ا م�ن الموازن�ة 
ان  ق�ار  ذي  محاف�ظ  العامة.وتوق�ع 
تقوم “ وزارة المالي�ة باطالق االموال 
المخصصة لوزارة الموارد المائية خالل 
االس�بوع المقبل.وب�دوره ق�ال رئيس 
اللجن�ة الفنية في مجلس محافظة ذي 
قار المهندس حسن وريوش االسدي ان 
“ اللقاء مع المسؤولين بالوزارة تناول 
ش�حة المياه ف�ي حوض نه�ر الفرات 
واثارها على مناطق االهوار والس�يما 
هور الحم�ار واالهوار الوس�طى التي 
الزال�ت تعان�ي من ش�حة مي�اه كبيرة 
جدا ما تس�بب بنفوق االسماك وتسبب 
باضرار لسكان االهوار الذين يعتمدون 
بص�ورة كبي�رة واساس�ية عل�ى مياه 

االهوار”.

املوارد املائية تتعهد بحل أزمة املياه يف ذي قار

    كركوك/المستقبل العراقي

الهج�رة  وزي�رة  أعل�ن 
والمهجري�ن جاس�م محم�د، 
الملي�ون  ع�ن ص�رف منح�ة 
دينار للنازحين خالل أيام عبر 
البطاقة الذكي�ة، مبينا أن عدد 
النازحي�ن بل�غ ثالث�ة ماليين 
ن�ازح، فيم�ا طال�ب محاف�ظ 
كري�م  الدي�ن  نج�م  كرك�وك 
بزي�ادة حص�ة المحافظة من 
الطاقة.وق�ال وزي�ر الهج�رة 
مؤتم�ر  ف�ي  محم�د  جاس�م 
صحف�ي عق�ده م�ع محافظ 
كرك�وك نجم الدي�ن كريم، إن 
“أعداد النازحين في تزايد مما 
ول�د مش�كلة ل�دى الحكوم�ة 

الملي�ون  منح�ة  تأمي�ن  ف�ي 
محم�د  لهم”.وأض�اف  دين�ار 
أن “ال�وزارة حول�ت األم�وال 
دينار  المليون  الخاصة بمنحة 
النازحين وسيتم  إلى حس�اب 
صرفه�ا لهم خ�الل أي�ام عبر 
البطاق�ة الذكية”، مش�يرا إلى 
أن 300 ألف عائلة صدرت لهم 
البطاق�ة الذكي�ة وت�م تحويل 
المبالغ المالية لهم، فيما سيتم 
تحويل المبالغ المالية الخاصة 
ل�،99 ألف عائل�ة أخرى خالل 
أيام”.م�ن جانبه, قال محافظ 
كركوك نجم الدين كريم، خالل 
المؤتمر إن “محافظة كركوك 
اس�تقبلت 400 أل�ف نازح من 
محافظات صالح الدين واالنبار 

وديالى ونينوى”، فيما بين أن 
“م�دارس وجامع�ات كركوك 
طالب�ة  أل�ف   50 اس�تقبلت 
وطالبة”. وطالب كريم وزارة 
 150 ب�”إضاف�ة  الكهرب�اء 
ميكاواط إلى حصة المحافظة 
تعاني�ه  ال�ذي  للزخ�م  وذل�ك 
النازحين  كركوك بسبب أعداد 
المحافظة”. استقبلتهم  الذين 

حق�وق  لجن�ة  رئي�س  وكان 
ارش�د  البرلماني�ة  اإلنس�ان 
الصالح�ي اعتب�ر، الثالثاء)13 
أن   ،)2015 الثان�ي  كان�ون 
منحة المليون دينار للنازحين 
الحكوم�ة  ال تكف�ي، مطالب�اً 
االتحادي�ة بضرورة تخصيص 

مبالغ إضافية لهم.

اهلجرة ترصف منحة املليون دينار للنازحني
عرب البطاقة الذكية

     بغداد/المستقبل العراقي 

أقام�ة الجهود اآللي�ة التابعة لمحافظة 
بغداد حمل�ة تنظيف ورف�ع األنقاض التي 
خلفته�ا حرائق س�وق الش�ورجة وس�ط 
العاصم�ة بغداد.وق�ال المتحدث الرس�مي 
باس�م محافظة بغداد صباح زنكنه انه “تم 

وبحس�ب توجيه�ات محاف�ظ بغ�داد علي 
محسن التميمي إرس�ال جهود آلية إلقامة 
حمل�ة تنظيف ورف للمخلف�ات والنفايات 
الش�ورجة  الت�ي خلفته�ا حرائ�ق س�وق 
“.وبين زنكنه أن “العمل اس�تمر لس�اعات 
اللي�ل وتضم�ن رف�ع األنق�اض والنفايات 
ومخلفات البناء وتنظيف الشوارع والطرق 

المحيط�ة بالس�وق “.وس�بق للمحافظ أن 
أوعز برفع األنق�اض التي خلفتها الحرائق 
األخيرة في الشورجة,كما كشف عن عزمه 
عقد مؤتمر تجاري واقتصادي لمنح التجار 
المتضررين قروضا ميسرة لعدم شمولهم 
الن  الحكومي�ة  التعويض�ات  بقان�ون 
الحوادث غير ارهابية. من جانب أخر, أبدى 

التميمي اس�تعداد المحافظ�ة للتعاون مع 
جميع المنظمات اإلنسانية واالغاثية لدعم 
المحافظ  النازحي�ن ومس�اعدتهم .وق�ال 
خالل استقباله المنس�ق العام لحملة اهلنا 
اسعد الكعبي” انه “تم خالل اللقاء مناقشة 
امكاني�ة التعاون م�ع المقيمين على حملة 
اهلن�ا القام�ة مخيم�ات الس�كان العوائل 

النازح�ة م�ن مختل�ف محافظ�ات العراق 
المحافظ�ة  اس�تعداد  “، مبدي�ا  الس�اخنة 
للتع�اون م�ع جمي�ع االط�راف الحكومية 
وغي�ر الحكومي�ة الغاثة العوائ�ل النازحة 
عبر االس�تفادة من جهود المحافظة االلية 
وكذل�ك توفي�ر االراض�ي الالزمة النش�اء 

المخيمات السكنية للعوائل النازحة “.

   بغداد/المستقبل العراقي

من�ح  عل�ى  ال�وزراء،  مجل�س  واف�ق 
ش�ركات القطاع العام خيار إي�داع أموالها 
وفت�ح حس�اباتها المصرفي�ة، فض�ال عن 
الب�دء تدريجي�ا بإي�داع روات�ب الموظفين 
لدوائ�ر التموي�ل المرك�زي ف�ي المصارف 
الخاصة، وفيما طالبت وزارة المالية بفتح 
اعتماداتها لدى المصارف الخاصة من دون 
الم�رور بالمص�رف التج�اري، ق�رر ادراج 
االراض�ي الزراعي�ة في المناط�ق المحررة 
الحال�ي. للع�ام  الزراعي�ة  الخط�ة  ضم�ن 

وق�ال بي�ان صدر ع�ن مكتب نائ�ب رئيس 
ال�وزراء روز ن�وري ش�اويس ، إن “لجن�ة 
الش�ؤون االقتصادي�ة عقدت جلس�تها 14 
برئاس�ة رئيس لجنة الش�ؤون االقتصادية 
ش�اويس”، مبين�ا أن “اللجن�ة وافقت على 
منح شركات القطاع العام الخيار في إيداع 
أموالها وفتح حس�ابات له�ا في المصارف 

الخاص�ة، وكذل�ك إي�داع وتوزي�ع روات�ب 
منس�وبيها م�ن خ�الل تل�ك المص�ارف”.
وأض�اف البي�ان أن “اللجن�ة وافق�ت عل�ى 
التطبيق التدريجي إليداع رواتب الموظفين 
والمتقاعدين لدوائ�ر التمويل المركزي في 
المص�ارف الخاصة مع األخذ بنظر االعتبار 

ض�رورة توفر ف�روع لهذه المص�ارف، بما 
يؤم�ن تقدي�م الخدم�ات للمس�تفيدين من 
هذا النظ�ام والتأكد من أوض�اع المصارف 
بالتنسيق مع البنك المركزي”.وأشار البيان 
إل�ى أن “اللجنة وافقت على قيام المصارف 
الخاصة بإصدار الصكوك المصدقة وقبولها 

من قب�ل دوائر الدول�ة وش�ركاتها العامة، 
م�ع الت�زام المص�ارف بتوفي�ر األرص�دة 
الكافية في حس�اباتها لدى البنك المركزي 
العراقي وعدم انكش�افها، وبعكسه تتحمل 
المص�ارف التبعات القانوني�ة، وقد تعرض 
نفس�ها إلى إيق�اف التعامل به�ذه اآللية”.
“وزارة  البي�ان  بحس�ب  اللجن�ة  وطال�ب 
المالي�ة والبنك المركزي بتطبيق قرار لجنة 
الش�ؤون االقتصادي�ة المرق�م س.ل/495 
في 18/11/2014 بش�أن فتح اإلعتمادات 
المس�تندية ل�دى المص�ارف الخاصة لغاية 
الم�رور  دون  م�ن  دوالر  ماليي�ن  عش�رة 
مش�يرا  للتج�ارة”،  العراق�ي  بالمص�رف 
إل�ى أن “اللجن�ة ق�ررت إدراج المس�احات 
بالمحاصيل اإلس�تراتيجية في  المزروع�ة 
المناطق المحررة والتي كانت ضمن الخطة 
الزراعية لع�ام 2013 في الخط�ة الزراعية 
لهذه لس�نة”.ووافقت اللجنة بحسب البيان 
عل�ى “قي�ام عل�ى قي�ام كل م�ن مصرفي 

الرافدين والرشيد بإيداع جزء من أموالهما 
لدى المصارف األهلية الخاصة، واس�تثمار 
تل�ك األموال ف�ي المش�اريع االس�تثمارية 
وفق دراس�ات جدوى اقتصادية مع وجود 
ضمانات كافية مضمونة قابلة لالس�ترداد 
ووفقاً للشروط التي يضعها المصرفان بعد 
دراس�ة الوضع المالي للمصرف الخاص”.

ولفت البيان إلى “موافقة اللجنة على قيام 
المص�رف العراق�ي للتج�ارة بفتح خطوط 
ائتمانية لدى المصارف الخاصة وبإش�راف 
البن�ك المرك�زي العراق�ي، مش�ترطا أخ�ذ 
الضمانات الكافية والتقيد بالسقف المحدد 
بأح�كام المادة )30( م�ن قانون المصارف 
الناف�ذ”، مش�يراً إل�ى أن “اللجن�ة وجه�ت 
دوائر الدولة كافة بقبول خطابات الضمان 
الصادرة من المصارف الخاصة مع االلتزام 
بالضواب�ط والتعليمات الص�ادرة من البنك 
المركزي العراقي والمقترنة بموافقة لجنة 

الشؤون االقتصادية”.



يف إح�دى جلس�اتنا اليومي�ة يف إح�دى 
املقاه�ي الواقعة عند نه�ر املدينة التي 
أس�كن فيه�ا ح�دث نقاش ح�ول دور 
دول الج�وار يف األزم�ة العراقي�ة، وق�د 
تركز النقاش يف تلك الجلس�ة حول دور 
الس�عودية الت�ي تعد أك�ر دولة عربية 

مجاورة للعراق.
 إذ اختلف الحارضون يف تقديرهم لهذا 
ال�دور، ب�ن من رم�اه بالس�لبية ومن 
وصف�ه باإليجابي مقارنة بس�واه من 

املواقف.
وكالع�ادة يف كل نق�اش عراقي، حصل 

ج�دال بلغ م�داه من الفورة والتش�نج 
ليس بسوق الكثري من األدلة التي تدعم 
وجهت�ي النظ�ر املش�اركة يف النق�اش 
ب�ل بفرز األدل�ة املؤيدة له�ذا الرأي عن 
األخ�رى املناقضة.وقد انقس�مت اآلراء 
اىل قس�من: انتق�د أحده�ا الس�عودية 
لكونه�ا ل�م تق�دم حت�ى اآلن ع�ى أية 

خطوة لتحسن العالقات مع العراق.
 ع�ى الرغ�م من الطلب�ات واملب�ادرات 
العراقي�ة الكث�رية، فض�ال ع�ن دعمها 
الرسي ألطراف بعضها متطرف واآلخر 
موغ�ل يف تطرف�ه، معت�را ان هناك يدا 

س�عودية يف كل ما يجري يف العراق من 
قتل وتخريب.أم�ا اآلخر فقد عد موقف 
الس�عودية من األزمة العراقية إيجابيا 
م�ن كل الوج�وه. فقد س�اهم بتعديل 
الكفة الت�ي كادت تمي�ل لناحية إيران 
الت�ي عده�ا طرف�ا مش�اركا يف األزمة 
العراقية. فضال عن أن دعمها لألطراف 

املعارض�ة لم ي�أت لدواف�ع طائفية بل 
لغاي�ات لها صل�ة بالرؤية الس�عودية 
للواق�ع العراق�ي، وه�ذا بنظ�ره أم�ر 
كن�ت  عليها.وألن�ي  ال  له�ا  يحس�ب 
الصامت الوحي�د يف النقاش فقد انتظر 
الجمي�ع دوري ألدلو بدلوي فيه، فقلت 
لهم: بينما كنت اس�مع آراءكم تذكرت 

موقف جح�ا من ن�زاع  دار بن جارين 
بينهم�ا  أن يحك�م   أراد  ل�ه، فعندم�ا 
جلس معهم�ا كل عى انفراد، فس�مع 
من أحدهم م�ا جعله يظن انه عى حق 

واآلخر باطل، فقال له جحا:
 انك عى حق، وعندما س�مع اآلخر ظن 
العك�س أي أنه عى ح�ق واآلخر باطل، 

فقال له: انك عى حق.
فموقف الس�عودية أو س�واها من دول 
الجوار لم يكن ليصل إىل ما وصل إليه من 
التأثري يف الواق�ع العراقي لوال األخطاء 
التي كلفت البالد ثمنا غاليا وجعلتها يف 

حالة من الضعف والهشاشة.
 فقد فوت العراق عى نفسه فرصة بناء 
قوة عس�كرية وأمنية كبرية تمنع عنه 
تدخالت الجوار املتناقضة مع مصلحته 
العلي�ا، فنحن يف منطقة حب�ى بالعقد 
واملش�اكل وال يمكن ألي بلد أن يش�عر 
باألمان بدون االتكال عى قواه الذاتية، 
ف�إذا أردت أن تتخل�ص م�ن أجن�دات 
الج�وار  املؤذية واملخربة ما عليك إال أن 
تكون قويا ومره�وب الجانب، فقديما 

قالوا:
 إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. 
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لي�س غريب�ا ان نش�هد تفج�ريا انتحاري�ا يف 
مس�جد يف القطي�ف او يف بغداد او يف س�وريا 
نتيجة للش�حن الطائفي والفك�ر التكفريي، 
بل ان األم�ر الغريب هو أن تتحالف مجموعة 
من الدول لقصف ش�عب بأكمله عى أس�اس 
طائف�ي معل�ن كما يحدث ض�د اليمن يف ظل 
س�كوت عرب�ي ودويل لنكون ام�ام ازدواجية 
كبرية يف معايري حقوق اإلنسان وأمام مجازر 

طائفية تقوم بها دول تدعي انها إسالمية.
م�ا يح�دث اليوم م�ن جرائ�م بحق الش�يعة 
وباق�ي املكونات األخرى ه�و نتيجة طبيعية 
لحملة الرتويج للعنف الطائفي الذي تنتهجه 

وس�ائل اإلعالم الس�عودية ومفاهيم التكفري 
الذي تدرس�ه املؤسس�ات الدينية الس�عودية 
املنت�رة يف كل بقاع العالم. الس�عودية اليوم 
تبن�ي م�دارس له�ا يف مختلف بق�اع األرض 
وبأم�وال املس�لمن, ل�رتوج فيه�ا ملفاهي�م 
الكراهية ومش�اعر الحقد عى اآلخر وتسعى 
لتفس�ري النصوص والرواي�ات وفق ما يخدم 
مخططاته�ا الطائفية بعد ان ق�ررت الولوج 
اىل عم�ق التاريخ املظلم واس�تخراج الروايات 
املحرف�ة التي تخ�دم مصالحه�ا وتعمل عى 

صناعة العنف.
عى املجتمع اإلسالمي والدويل اليوم ان يتحمل 

مس�ؤوليته التاريخية وان يقول بكل رصاحة 
بأن السعودية ومؤسساتها اإلعالمية والدينية 
ومدارس�ها الفكرية ومناهجها املدرسية هي 
الداع�م األول لإلره�اب بل هي أس�اس البناء 
الخاط�ئ لعقيدة التكفري التي كانت الس�بب 
يف تدمري املجتمعات العربية وتس�ببت يف قتل 
آالف األبرياء ون�زوح املالين من املدنين عى 

ي�د التكفريي�ن من خريج�ي ه�ذه املدارس 
الفكري�ة املنحرفة. وكما قال الس�يد حس�ن 
نرص الله قبل فرتة يف احد خطاباته "آن األوان 

لكي يقول العالم للسعودية كفى".
عى الس�لطات الس�عودية ان تح�رتم التنوع 
املذهبي يف محافظاته�ا ويف العالم العربي, اذ 
تقع ع�ى عاتقه�ا حماية املواطن�ن األبرياء 

والوقوف بح�زم ضد فت�اوى التكفري والقتل 
الت�ي تصدره�ا مؤسس�ات ديني�ة معروف�ة 
لديه�ا. ما نري�د ان نقوله ه�و أن التنظيمات 
اإلرهابية ليست وحدها املسؤولة عن الجرائم 
التي ترتكبها بل تش�رتك معها بالجريمة دول 
إس�المية ورجال دين حرض�وا عى القتل من 
عى املنابر إضافة اىل وس�ائل إع�الم طائفية 
نطال�ب  هن�ا  وم�ن  الجريم�ة.  يف  ش�اركت 
بمحاسبة كل من ساهم يف التحريض وتوفري 
غطاء لجرائم وحش�ية تس�تمر ضد األبرياء. 
ولطاملا س�اهمت الفتاوى التكفريية يف تنفيذ 
املش�اريع الطائفي�ة عندم�ا كان�ت أداة بي�د 

السياسين، تخدم مشاريعهم وخططهم ولقد 
عانت الكثري م�ن املجتمعات يف الدول العربية 
من هذه الفتاوى الس�يما يف س�وريا والعراق 
واليم�ن وتون�س والت�ي يطلقها رج�ال دين 
ينتسبون ملؤسسات دينية س�عودية لتشيع، 
باسم الدين، القتل والدمار والوحشية بأبشع 
صورها، ولرتس�م ص�ورة مليئ�ة بالهمجية 
لدين رس�الته املحب�ة والتس�امح والبناء. ان 
الفت�اوى التكفريي�ة أصبحت وس�يلة لخداع 
وتجنيد قطعان املغفلن الذين جّمدوا عقولهم 
وضمائرهم وتحولوا اىل ادوات بيد تجار الدين، 

يقتلون الناس باسم الله والدين.

حممد �صادق جر�د 

فتاوى الكراهية

عى م�ا يب�دو أن مبدأ الحري�ة للجمي�ع يف مج�ال االنتخابات 
الرئاس�ية ل»الجمهوري�ن« لي�س ح�راً وليس حق�اً للجميع. 
فرسعان ما ستتوقف قريباً فوىض الرتشيحات. ويف وقت ما من 
الشتاء القادم، س�يتوىل الناخبون »الجمهوريون« األساسيون 
السياس�ين  غربل�ة  مهم�ة  األم�وال  تقدي�م  يف  واملتثاقل�ون 

»املحافظن«، فأين سيكون »ماركو روبيو«؟
إن »روبيو« حالياً يف موقف دقيق ولكن يحتمل أن يكون مفيداً. 
ومثل زميله يف والية فلوريدا »جيب بوش«، فإن »روبيو« يحظى 
بالقبول يف جناح الس�لطة »الجمهوري« )عادة ما يس�مى ب» 
املؤسس�ة«، وس�تعرفهم أنت من حج�م محافظه�م(. بيد أن 
الس�يناتور الش�اب لديه أيض�ا القدرة عى اللع�ب عى الجانب 
اآلخر من الحزب، يس�عى حاكم وسيكونس�ن »سكوت ووكر« 

وغريه إىل حمل راية »املحافظن الحقيقين«.
وال يوج�د م�ن يهيم�ن ع�ى اس�تطالعات ال�رأي، و»روبي�و« 
ع�ى األخص لديه فرص�ة لزيادة حصته من أص�وات الناخبن 

»الجمهورين«.

يق�ول »الجمهوري« ديفيد وينس�تون، وهو مستش�ار رئيس 
مجلس النواب »إن جميع املرش�حن يحاولون تمييز أنفسهم، 
وعليه�م جميع�اً القي�ام بالكثري من التوس�ع« لزيادة أس�هم 
تصويتهم«. بالنس�بة لبوش، فقد حجز مكانه بالفعل يف جناح 
الس�لطة بالحزب. أما »ووكر« فه�و يف مقدمة الذين يطمحون 
أن يكون�وا من النقيض املحافظ الحقيق�ي لبوش. وقد وجدت 
رشك�ة اس�تطالعات ال�رأي الديمقراطي�ة، ع�ن طري�ق طرح 
س�ؤال يهدف تحديداً إىل تس�ليط الضوء عى هواجس القاعدة 
»الجمهوري�ة«، أن »ووكر« يتق�دم بفارق كبري عن جيب بوش 
وومارك�و روبيو بن ثلث الناخبن »الجمهورين« األساس�ين 
الذي�ن ادعوا االعتقاد أن الحكوم�ة الفيدرالية تحاول أن »تتوىل 

السلطة« يف والية تكساس.
وس�واء كان هؤالء الذين ش�ملهم االستطالع يعتقدون حقا أن 
الحكوم�ة الفيدرالية تخط�ط الحتالل مس�لح لواحدة من 50 
والية تحتلها بالفعل ليس بال�رورة ذو صلة. فاإلجابة بنعم 
عى السؤال هي تفويض جيد ألن يعلن املرء نفسه نصريا كارها 
ألوبام�ا ومناهضا للحكومة من قاع�دة الحزب »الجمهوري«. 
وم�ن الواض�ح أن »ووك�ر« رضب ع�ى وتر حس�اس س�معه 

املصابون بجنون العظمة يف القاعدة بصوت عال وواضح.
وق�د كان »روبي�و« مؤي�داً لكال املعس�كرين، ما أث�ار إعجاب 
األعض�اء الرئيس�ين يف جن�اح الس�لطة وراء األب�واب املغلقة 
بينما يحاول اإلش�ارة إىل النوايا الحسنة الحقيقية للمحافظن 

باعتب�اره حامي »القوة األمريكية«. والس�ؤال ه�و ما إذا كان 
تأيي�ده للجانبن يعد مصدر ضعف أم قوة. من ناحية، ال يبدو 
أن »روبي�و« هو الخيار األول ألي من املعس�كرين. وكي يصعد 
إىل قمة أحد الجانب�ن، يجب أن يتعثر »بوش« أو »ووكر« ومن 
ناحي�ة أخ�رى، كما أش�ار املستش�ار »الديمقراطي« الس�ابق 
»روب�رت رشوم«، ف�إن »روبي�و« لي�س مقي�داً بمس�ار واحد 

للرتشيح. فهو يرى »أن لديه مسارين، وهذ ميزة حقيقية«.
حتى اآلن، فإن »جيب بوش« و»ماركر روبيو« و»سكوت وكر« 
يحظ�ون بأكر قدر م�ن التأييد. وإذا أثبت ب�وش أنه غري قادر 
عى تهدئة املخاوف تجاه بعده عن الهجرة واملبادئ األساسية، 
أو أن يش�ق طريقه خارج إرث أخيه من الفشل، فإن »روبيو« 
سيكون هناك إلصالح ما أفسده بوش. ولكن إذا استطاع بوش 
ترس�يخ معس�كر قوته، وحش�د »ووكر« القاعدة، ف�إن تأييد 
»روبي�و« لكال الجانبن لن يمكن الدفاع عنه، وس�يواجه خطر 
االختف�اء يف الهوة الت�ي تفصل جناح الس�لطة عن املحافظن 

الحقيقين.

فر�ن�صي�س ويلكن�صون

السباق الرئايس.. ترشيحات »اجلمهوريني«

تردد مثل هذا العنوان كثريا بوصفه ش�عارا 
للعديد من الفعاليات الثقافية واملدنية التي 
تبنتها منظمات ومؤسسات كرست جهدها 
لهذا الغ�رض، ولع�ل العنف املس�تري يف 
مفاصل ووجوه عدة هو املس�وغ االساس 
لرفع هذا الشعار او تبنيه موضوعا ودعوة، 
وبالفعل ف�ان توصيف )الرس�الة( يجد له 
مصداق�ا يف ه�ذا املنح�ى، الرس�الة بمعنى 
اله�دف الس�امي الذي نس�عى ل�ه بدوافع 

انسانية واخالقية محضة.
 ما يالحظ بهذا الصدد ان موضوعة )العنف 
امل�دريس( او م�ا يم�ارس ض�د التالمي�ذ يف 
املدارس كانت الوج�ه االبرز لهذه الظاهرة 
اعالمي�ا خاص�ة وان بعض القن�وات التي 
اعتم�دت التهويل منهجا س�ارعت يف اكثر 
من مناس�بة اىل تضخيم بع�ض التفاصيل 
ح�د هل�ع اولي�اء االم�ور مم�ا يج�ري يف 
املدارس، ولع�ل مواقع التواصل االجتماعي 
هي االخرى اس�همت يف مثل هذا االعالم او 
زودت�ه بالحوادث الواقعي�ة منها واملفركة 

عى حد سواء.
 بالطب�ع ال اح�د يؤي�د مثل ه�ذا العنف او 
ي�رره اطالقا ألنه يتناىف مع مبادئ التعليم 
الس�ليمة، العنف يشوه ش�خصية التلميذ 
التي يراد لها أن تكون سوية كما انه يشوه 
رس�الة العلم والتعليم بالدرجة نفسها، ويف 
الوقت نفسه يشوه االعالم التهوييل رسالته 
ايض�ا م�ن خ�الل فرك�ة الضجي�ج حول 
ح�وادث منعزلة ومح�دودة لتصويرها عى 
انها واقع التعليم كله او صورته املش�وهة 
القائمة عى االرض بينما ال يرز هذا االعالم 
نفس�ه اية صورة مرق�ة يلتقطها هنا او 
هن�اك ملعلم�ن متفان�ن يف تربي�ة وتعليم 
تالميذهم، بمعن�ى ان هنالك كيال بمكيالن 
وكيدية ال تليق برسالة االعالم الذي نريد له 

ان يكون وطنيا وبناًء. 
ما يهمنا هو كش�ف جذور العنف بمجمله 
لنقول بالتحدي�د: ان العنف اينما وجد فهو 
بجذور اجتماعية تتمظهر بمظاهر ش�تى، 
وما نس�معه ع�ن ح�االت العن�ف املدريس 
هي ذات مس�اس بهذا املنح�ى. هناك عنف 
م�ن بع�ض اآلباء ض�د االبن�اء كم�ا يوجد 
عن�ف ض�د امل�رأة، وعن�ف آخر باملس�توى 
نفس�ه ض�د االطف�ال خاصة فيم�ا يخص 
عمالتهم وتش�غيلهم يف اعمال ش�اقة وهم 
دون س�ن العمل، االمر الذي يحدونا للقول: 
ان الحاض�ن االجتماع�ي ملظاه�ر العن�ف 
واح�د لكن�ه ينعكس انعكس�ات ش�تى ما 
يتطلب دراس�ته دراس�ة جذري�ة بعيدا عن 
التجزئ�ة واالنتقائي�ة التي تفت�ت الظاهرة 
او تس�تثمرها  اس�تثمارات وقتي�ة وربم�ا 
بدواف�ع سياس�ية كالذي يح�دث يف بعض 

قنوات االعالم وكما اسلفنا.
كل ه�ذا يدعون�ا اىل تدقيق النظ�ر يف العنف 
الس�يايس الدائ�ر باعتبار أن ه�ذا النوع او 
املظهر هو االخط�ر حاليا واالحرج باعتبار 
النتائ�ج الت�ي يفرزه�ا ع�ى االرض. عنف 
االف�كار والعقائد الت�ي تتصارع ال بالحجة 
والره�ان بل بقوة الس�الح من اجل فرض 
هيمنته�ا عى اكر قدر من غنائم الس�لطة 
والتس�لط، ه�ذا النوع من العن�ف ضحيته 
الب�الد والعب�اد وال غنائ�م له س�وى املوت 
املجاني الذي تش�يعه مثل هذه الجماعات 

املستبدة.
ملكافح�ة مثل هذا الواق�ع العنفي ال تكفي 
الردود اآلنية الرادعة بل ال بد من النظر مليا 
اىل ج�ذوره االجتماعية الق�ارة والحاضنة 
ألنس�اقه ب�دءا بالنش�أة والرتبي�ة، ولع�ل 
مناه�ج التعل�م والتدريس عى صل�ة بهذا 
املنح�ى، االمر الذي يظه�ر حاجتنا فعال اىل 

مناهج تسامح 
نتمرن من خاللها عى قبول اآلخر املختلف 

والتكامل معه بدال من نبذه وإسقاطه.
 الالعنف ليس ش�عرا نرفعه بقصد الرتويج 
فقط بل هو رس�الة ينبغ�ي ان نتبناها عر 
برام�ج عملية متنوعة تتعاضد مؤسس�ات 
الرتبي�ة والثقاف�ة واملجتم�ع ع�ى تأثي�ث 
مضمونها وإال فإن سدنة العنف الحاصل ال 
تردعهم الش�عارات وحدها، كما ان اجيالنا 
القادم�ة ل�ن تتعل�م التس�امح م�ن هكذا 
دعوات عالقة بال وسائط ووسائل اجرائية 
تنتقل فيها املقاص�د واالهداف من التنظري 

اىل الواقع العميل.
ثقافة الالعنف تحتاج بدءا اىل ترس�يخ قيم 
االنس�ان واالنس�انية باعتباره�ا الرصي�د 
الوجداني ال�ذي ينبغي ان نحرص عى عدم 
ه�دره ألن�ه يف ح�ال تعرضه للتص�دع فان 
الحي�اة كله�ا تصب�ح مه�ددة وال غالب يف 

فضاء التهديد هذا.
 يب�دأ الالعنف عندما ندرك جميعا ال جدوى 
العنف، عندما ندرك عدميته املقيتة وعندما 
نتيق�ن ان املحبة هي العط�اء االجمل وهي 
الحاضن الحقيق�ي لالنتاج، ام�ا الكراهية 
فه�ي العق�م والالج�دوى بعينه�ا. ه�ذه 
الثقافة هي قاعدة رس�التنا نحو الالعنف، 
رس�الة السلم والس�الم التي بدونها يخرس 

الجميع عى حد سواء.
 الع�راق الي�وم بحاج�ة ملث�ل هذا الكش�ف 
الهادئ بعيدا عن صخ�ب التهويل االعالمي 

الذي يضبب املشكالت ويزيدها تعقيدا.

جمال جا�صم �أمني

رسالة الالعنف
صدمة شديدة أخرى يتلقاها املستثمرون واملتعاملون يف أسواق 
امل�ال العاملي�ة، وذلك بعد سلس�لة من الفضائ�ح والتالعب من 
قبل مؤسس�ات مالية كرى، مما يضع عى املحك سمعة هذه 

املؤسسات ويطرح بدائل أضحت أكثر إلحاحاً من ذي قبل.
الفضيحة الجديدة تشمل ستة بنوك كبرية تتحكم يف الكثري من 
املعامالت وتدير اس�تثمارات هائلة، بما فيها استثمارات بعض 
الصنادي�ق السياس�ية، حي�ث أدان القضاء األمريكي وس�لطة 
املراقب�ة املالي�ة الريطانية كال م�ن »جي بي مورج�ن« وبنك 
باركليز وس�يتي غروب ورويال بنك أوف س�كوتالند وتغريمها 
بمبل�غ 5.7 مليار دوالر جزاء تالعبها بأس�عار الرصف األجنبي 
وتحقي�ق أرباح خيالية عى حس�اب أطراف أخرى، حيث أقرت 
هذه البنوك جميعا بالتجاوزات، علماً بأنه تم يف أوقات سابقة 
فرض غرامات أخرى ليتجاوز إجمايل هذه الغرامات 10 مليارات 
دوالر.لقد قامت تلك البنوك واملؤسسات املالية بن عامي 2007 
و2013، إىل جانب بنك »يو بي أس« السويرسي والذي غرم هو 
أيضاً بمبلغ 547 مليون دوالر عى دفعتن، بتقاس�م معلومات 
رسية عن أوامر الراء والبيع للعمالء وتنسيق التداوالت بينهم 

بهدف زيادة األرباح، وباألخص أس�عار رصف الدوالر واليورو، 
حيث تجرم أنظمة وقوانن أس�وق املال مثل هذه املمارس�ات 

غري املروعة، عالوة عى تزوير معامالت العقود اآلجلة.
لق�د أرض ذلك بس�معة النظ�ام املايل ال�دويل، ف�إذا كانت هذه 
ممارس�ات البن�وك الك�رى ذات الس�معة العالي�ة، فم�ا بالك 
باملؤسس�ات األصغ�ر حجم�اً والت�ي ربم�ا ال تلتفت كث�رياً إىل 
س�معتها املهني�ة بس�بب اقتص�ار أنش�طتها ع�ى التعامالت 
الداخلية. صحيح أن هذه املؤسس�ات الصغ�رية ال تملك نفس 
الق�درات املالية التي تتي�ح لها القيام بعملي�ات تالعب كبرية، 
لك�ن مجموع تعامالتها ومضارباتها يمكن أن يؤثر يف أس�واق 
ال�رصف بص�ورة أو بأخرى.األخطر م�ن ذلك أنه ت�م التالعب 
بم�ؤرش »الليبور«، وهو س�عر الفائدة ب�ن البنوك، مما يطرح 

الش�كوك حول واحد من أه�م ركائز التعامل امل�رصيف العاملي، 
وال�ذي يمكن أن يكبد العديد من البن�وك واملتعاملن يف مختلف 

بلدان العالم خسائر جسيمة.
هل تعتر ه�ذه الغرامات الكب�رية خاتمة لعملي�ات التالعب؟ 
ال نعتق�د ذلك، فمبال�غ الغرامات مهما كان�ت كبرية هي جزء 
م�ن األرباح الهائلة الت�ي جنتها هذه املؤسس�ات من عمليات 
التالع�ب والت�ي دفع�ت ثمنه�ا بن�وك ومؤسس�ات وصناديق 
استثمارية خارجية، عربية وصينية وأوربية وآسيوية وغريها، 
مما يتطلب إعادة النظر يف النظام املايل العاملي ووضع املزيد من 

الضوابط واألنظمة التي تحد من عمليات االحتيال والتالعب.
م�ن ه�ذا املنطل�ق يمك�ن ترير املح�اوالت الت�ي تبذله�ا دول 
مجموعة »بريكس« )الهند والصن وروس�يا والرازيل وجنوب 

أفريقي�ا( إليجاد مؤسس�ات مالية منافس�ة، إىل جانب تطوير 
بنوكها ومؤسس�اتها املالية املحلية، والت�ي يتم طرحها كبديل 
لبعض املؤسسات القائمة حالياً، وهو توجه تعارضه واشنطن 
بقوة.م�ا تقوم بها البنوك الكرى من تالعب باألس�واق املالية، 
وعى نحو متزايد يف الس�نوات املاضية، يدعو للتعجيل بإحداث 
التغيري املطلوب يف النظام املايل العاملي، فالدول الفقرية املعتمدة 
عى املس�اعدات ربما ال تشعر بثقل هذه التالعبات، لكن بلدان 
االقتص�ادات الناش�ئة والغنية بامل�وارد الطبيعي�ة، وباألخص 
النف�ط والغاز، تش�عر بالغبن ج�راء فقد جزء م�ن ثرواتها يف 

عمليات تالعب وخدع.
وحتى يح�دث التغيري املطلوب، فإن الفوائ�ض النقدية للبلدان 
الغنية ستس�تمر يف االعتماد عى تلك البنوك الكبرية إلدارة جزء 
م�ن ثرواتها، ما يتطل�ب التقليل م�ن الخس�ائر املحتملة، من 
خالل التأكيد عى س�ن قوانن وأنظمة جديدة، وحس�ن اختيار 
املؤسسات االستثمارية املعنية بإدارة الثروات ومراقبتها بصورة 
دائمة، وزيادة التعاون والتنسيق بن البنوك واملؤسسات املالية 

للبلدان الناشئة.

د. حممد �لع�صومي

با�صم حممد حبيب

صدمة أسواق املال

يد التخريب السعودية

فوؤ�د ح�صون



تحدث�ت الفنانة نادي�ة الجندي عن مسلس�لها 
الجديد "أس�رار" وعرضه خالل الفترة الحالية 
بع�د غيابها ع�ن الدرام�ا التليفزيونية منذ عدة 
س�نوات، مؤكدة عل�ى أن احترامها لجمهورها 
ورغبتها بتقديم عمل جيد هما السبب الرئيسي 

وراء غيابها.
   القاه�رة: صّرحت الفنان�ة نادية الجندي أنها 
انتظرت بشغف رد الفعل على مسلسلها الجديد 
"أس�رار" والذي جاء بش�كٍل ممتاز مع عرض 
الحلق�ات األولى من�ه، مؤكدة عل�ى أنها تعتبر 
أن كل عم�ل بالنس�بة لها هو العم�ل األول في 
مس�يرتها الفنية، وتعيش حالًة من القلق حتى 
تستقبل رد فعل الجمهور. وأضافت في حديثها 
الصحف�ي أنه�ا ت�درك جي�داً اخت�الف جمهور 
الس�ينما عن جمهور التليفزيون. وهو ما يزيد 
م�ن صعوبة اختيارها ألي عم�ل جديد، خاصًة 
أن الجمه�ور لن يتابع مسلس�ل عل�ى مدار 30 
حلقة ما لم يش�عر بأن العمل جّيد وش�ّيق وأنه 
سيكتش�ف في كل حلق�ة أموراً جدي�دة، األمر 
الذي جعلها تس�تغرق وقت�اً طويالً حتى عثرت 
عل�ى مسلس�ل "أس�رار" لتع�ود به بع�د غياٍب 

طويل عن الساحة الفنية.
وأكدت "الجن�دي الملقبة ب�"نجمة   •
الجماهير" أن اختياراتها ليس�ت صعبة ولكنها 
تتأنى لتختار األفضل دوم�ًا وترفض تقديم أي 
عمل دون مس�توى أعماله�ا الفنية الس�ابقة، 
م�ا يضعها باس�تمرار بتح�ٍد دائم مع نفس�ها. 
وش�ددت على أن الصعوبة في اختيار تجربتها 
الجدي�دة ه�ي س�ّر نجاحه�ا ومحافظتها على 
مكانته�ا الفنية منذ انطالقه�ا وحتى اآلن. كما 
أش�ارت ألنها ال تتعج�ل االنتهاء م�ن التصوير 
بس�بب ضغوط مواعيد العرض وغيرها، ألنها 
تحت�رم جمهوره�ا. وبالتال�ي ال تقب�ل بتقديم 
أي عم�ل س�ريع من أج�ل التواجد ف�ي توقيٍت 
محدد، الفتة ألن خروج "أس�رار" من الس�باق 
الرمضان�ي الماضي لم ُيغضبه�ا على اإلطالق، 
ألنه�ا أرادت أن يخرج العمل بش�كٍل جيد ودون 

أخطاء.
•وعن س�بب اندفاعها لقصة "أسرار" 

وتقديمها على الشاش�ة، شرحت 
أن العمل ش�ّيق ويتن�اول عدداً 

الموج�ودة  الس�لبيات  م�ن 
باإلضاف�ة  بالمجتم�ع، 

لكون�ه يناق�ش قضاي�ا 
يومية من واقع الشارع 

المص�ري، وه�و 
أعماله�ا  يمّي�ز 
 ، ر ا س�تمر با
أخرجه�ا  م�ا 

م�ن دائ�رة التردد ف�ي خ�وض ه�ذه التجربة. 
كما أش�ارت ألن هذا المسلس�ل قد أخرجها من 
حالة االكتئ�اب التي مّرت بها بس�بب الظروف 
السياس�ية التي عاش�تها مصر خالل السنوات 

الماضية. وأكدت على أنها متابعة جيدة للحركة 
الفنية وترى أن هناك الكثير من األعمال الجيدة 
الت�ي ال تخرج إنتاجياً بش�كٍل جّي�د، األمر الذي 
جعله�ا تقرر الدخول كش�ريك ف�ي إنتاجه، مع 
المنت�ج محمد مختار الذي وجد في العمل أيضا 
ما يش�جعه على العودة لالنت�اج، وقالت: أردت 
إنتاجه بعد غياٍب طويل بس�بب رغبتي بتنفيذه 
بأس�لوب جي�د ويلي�ق بتاريخ�ي الفن�ي. كم�ا 
أوضح�ت أن عالقاته�ا ب�"مختار" جي�دة جداً، 
وأنهم�ا رغبا في التعاون عندم�ا عثرا على هذا 
السيناريو، مش�يرًة ألن جميع أعمالها المميزة 
كانت مع مختار ال�ذي وصفته ب�"رفيق رحلة 

النجاح".
•أم�ا ع�ن توقي�ت ع�رض المسلس�ل وطرحه 
بش�كٍل مفاجئ عبر شاشة قناة cbc، قالت أنها 
كّونت قناعة بأن نجاح العمل جماهيرياً يحتاج 
للتركيز في المتابعة، األمر الذي ال يتوفر وسط 
زخم الدراما الرمضانية. وأن العرض الرمضاني 
أصبح يظل�م الكثير م�ن األعمال بس�بب كثرة 
المسلس�الت، باإلضاف�ة للفواص�ل اإلعالنية، 
األمر الذي جلعها تبحث عن توقيت عرض آخر. 
وش�رحت أنها تلقت من قن�اة cbc عرضاً جيداً 
على المستوى الفني والمادي لتقديم المسلسل 
بتوقيٍت ممّيز على شاش�تها وبش�كٍل حصري 
وبدعاي�ة جيدة، باإلضاف�ة ألن المقابل المادي 

لشراء حق العرض كان جيداً. 
•وحول ما يتردد عن تدخلها في تفاصيل العمل، 
قالت أنها فنانة كبيرة لها اسمها ونجاح العمل 
أو إخفاقه ُينَسب لها بالمقام األول، لذلك قررت 
أن تشارك مع المنتج والمخرج بترشيح أبطال 
العمل حتى أصحاب األدوار الصغيرة ليكون كل 
مش�هد في المسلسل مهماً، وذلك ألن االهتمام 
ب�أدق التفاصيل ه�و الج�زء الرئيس�ي بنجاح 

جميع أعمالها الفنية.
•وتعليقاً على الشائعات التي تتردد بأن العمل لم 
يحقق نسبة مشاهدة جيدة، ردت بأنها اعتادت 
عل�ى ه�ذه النوعية من الش�ائعات مع كل عمل 
ناجح تقدمه، ولم تعد تنزعج منها. مشيرًة ألن 
ضريبة النجاح دوماً تكون ش�ائعات وانتقادات 
غير حقيقية باتت تتجاهلها بش�كٍل كامل.•أما 
مش�روعها الدرامي "الحب والس�الح" فأكدت 
عل�ى أن ال ي�زال قائماً، لكن موع�د تصويره لم 
يتحدد بسبب طبيعته اإلنتاجية الضخمة، الفتة 
ألن هناك مش�روع س�ينمائي جدي�د تحضر له 

وستعلن عن تفاصيله قريباً.

   القاه�رة: تع�ود الفنانة حنان مطاوع للتعاون م�ع الفنان القدير 
يحيى الفخراني بعد نجاح تجربتهما الدرامية األخيرة في "دهشة" 
الع�ام الماضي، وه�ذه المرة من خالل المسلس�ل اإلذاع�ي الجديد 
"أحالم ش�هرزاد" المقرر إذاعت�ه عبر أثير الراديو خالل ش�هر 

رمضان المقبل.
وبدأ فريق العمل أمس  االول تس�جيل أولى حلقات المسلس�ل 
الذي ُيشارك فيه أيضا أحمد راتب، لطفي لبيب، محمد الصاوي، 
أحمد صيام، محمد متولي، وس�ليمان عي�د. علماً أنه من إنتاج 
ش�ادي مقار وإخراج حسين إبراهيم، فيما س�يَبث إذاعياً عبر 
أثير إذاعة 90.90، وقد سّجل فريق العمل اإلعالنات الترويجية 

لطرحها خالل األيام المقبلة.
والجدير بالذكر هو أن "مطاوع" س�تعود الس�تئناف دورها 
في مس�رحية "أنا الرئيس" خالل عيد الفطر، فيما س�تغيب 

عن الظهور بالدراما الرمضانية.

 
 

بيونسيه 
                       تشعر بالوحدة يف لوس أنجليس

 
لوس أنجليس –أ: ذكرت تقارير إخبارية أن المغنية األمريكية الحس�ناء بيونس�يه، تش�عر ب�� »ال�وحدة« في مدينة لوس 

أنجليس الواقعة في جنوب كاليفورنيا، بعد أنتقالها اليها مؤخرا. 
وأفاد موقع »كونتاكت ميوزيك« األلكتروني المعني بأخبار المش�اهير، بأن بيونس�يه تركت والية نيويورك مؤخرا 

وإنتقلت للعيش في لوس أنجليس مع زوجها نجم الراب االمريكي جاي زي وابنتهما بلو إيفي /ثالثة أعوام/. 
وق�ال الموق�ع االلكتروني إنه بعد أن إنتقلت بيونس�يه /33 عام�ا/ للعيش في حي هولمبي هيل�ز الراقي في لوس 
أنجليس، ش�عرت بالحنين إلى نيويورك التي عاشت فيها س�نوات عديدة. ونقل الموقع األلكتروني عن مصدر قريب 
من بيونس�يه قوله: »س�رعان ما ش�عرت بالملل في لوس أنجليس. إنه�ا تعتقد أن المدينة ينقصه�ا ثقافة نيويورك 
س�يتي، فضال عن إفتقارها للكثير من األصدقاء هناك«. وأش�ار الموقع االلكتروني إلى أن المغنية الشابة لم تتمكن 
من إثناء زوجها عن العيش في المدينة الس�احلية، حيث أنه يس�تمتع كثيرا بذلك. وكانت بيونس�يه قررت اإلنتقال 
للعيش في لوس أنجليس بعدما أقنعتها صديقتها الممثلة األمريكية جوينيث بالترو بأنها المكان األفضل لتنش�ئة 

االطفال.
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القاهرة: ُتشارك الفنانات منى زكي، منه شلبي، وكنده علوش كضيوف 

شرف في المسلسل التليفزيوني الجديد "استيفا" المقرر عرضه خالل شهر 
رمضان المقبل. وهو مسلسل جديد يقوم ببطولته الفنان عباس أبو الحسن 

وتدور أحداثه في إطاٍر بوليسي عبر حلقات منفصلة متصلة ُيجّسد فيها 
عباس شخصية ضابط المباحث الذي يسعي لكشف غموض أحد القضايا التي 

تواجهه، فيما يظهر كل فنان في أحد القضايا.
هذا واتفق فريق العمل مع عدد من الفنانين للظهور في المسلسل منهم 

أيضا أحمد السقا، أحمد رزق، خالد الصاوي، وعمرو سعد، فيما يباشر 3 
مخرجين تصوير حلقات العمل هم محمد خليفة، حسام علي، وشريف 

البنداري للحاق بالعرض الرمضاني، علمًا بأن العمل تدور أحداثه في 15 حلقة 
فحسب.

 بيروت: بعدما شّقت طريقها الفنّي بخطوتها األولى عبر أغنية "أنا دايبي" ها هي ملكة 
جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا تظهر جّديًة في خوض هذا المجال من خالل اإلستمرار 
 أغنية، وإّنما إختارت الصعب بآداء نشيد 

ّ
بإطالق أغنيتها الثانية، ولم ُتطلق كريستينا أي

"موطني" بتوزيع مختلف تعاونت فيه مع الملّحن والموّزع اللبنانّي هيثم زّياد. 
وعلى الرغم من أّن كريستينا إُتهمت  بأّنها سعت إلى آداء تلك األغنية لخلق جّو من المقارنة 
بينها وبين إليّسا، إاّل أّنه ال بّد من التنويه بصوت كريستينا الذي فاجأ بعض الفّنانين والخبراء 

في الشأن الفنّي. أّما على صعيد الجديد في األغنية فقد تّم توزيعها بشكل مختلف عن 
التوزيع الذي سبق أن قّدمه كّل من مراد السويطي، وناصر األسعد في النسخة التي أّدتها 
إليّسا بصوتها، فبدأت األغنية بصوت كريستينا على شكل نشيد لُتكمل بنغمات مختلفة 
أشبه بأغنية رومانسّية، لُتختتم بعد ذلك باإلعتماد على صوت كريستينا فقط يرافقه عزف 

البيانو التي غلبت نغماتها أيضًا على تلك النسخة.

سمرية سعيد: بحاجة ماسة إىل التغيري
 

تواصل الفنانة سميرة سعيد تسجيل أغاني ألبومها الغنائي الجديد، المقرر أن يطرح خالل عيد 
الفطر المقبل، وتتعاون فيه مع ش�ركة "روتانا" ويتضمن 14 أغنية متنوعة.وكش�فت سميرة 
لصحيفة "الراي" الكويتية انها اختارت أخيرا أغنية للش�اعر محمد رفاعي، وألحان شريف تاج 
وتوزيع طارق مدكور، لضمها إلى األلبوم الذي من المقرر أن تتعاون من خالله مع نادر عبدالله 
ووليد س�عد ومدين ومحمد يحيى وآخرين.وقالت إنها اس�تقرت على أسماء عدد من األغنيات، 
منها أغنية "حب" التي تقدمها بش�كل موس�يقي جديد، وهي من ألح�ان محمد رحيم وتوزيع 
مينو، وأغنية "هاوس" كلمات تامر حس�ين، وتوزيع محسن تيزاف المغربي عضو فرقة الراب 
"فناير"، وأغنية ثالثة بعنوان "ما تخصش غيري" من ألحان مدين، و"طيبة جدا" توزيع أسامة 
الهن�دي وأغنية "متغيرتش" من ألحان محمد يحي�ى وكلمات محمد عاطف وتوزيع خالد نبيل، 

و"زعلنا من بعض" كلمات الشاعر أحمد الصانع وألحان حمد العماري.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

عيد الصحافة بني جورنال العراق  والزوراء
  تحتل الصحف سواء كانت جرائد او مجالت الى جانب 

الوثائ�ق والكت�ب والمذكرات الش�خصية اهمية بارزة 

كمص�ادر ال غن�ى عنها للم�ؤرخ من  الرج�وع اليها .. 

ولذلك تعد وبحق مصدرا حيا من مصادر التاريخ ..

هذا وتعد جري�دة )زوراء( التي اصدرها الوالي مدحت 

باشا في بغداد اول جريدة رسمية صدرت في العراق .. 

ولقد صدر عددها االول ببغداد صبيحة يوم الثالثاء 15 

حزيران 1869 ثروة زاخ�رة من المعلومات والحقائق 

واالراء التي عكس�ت  حركة المجتمع البغدادي خاصة 

والعراق�ي عامة خالل حقبة مهمة م�ن  تاريخ العراق 

الحدي�ث والت�ي امتدت من�ذ عهد مدحت باش�ا وحتى 

االحت�الل البريطاني  في بغداد يوم الحادي عش�ر من 

اذار عام 1917 حتى اعتبر يوم صدورها باسم )زوراء( 

وال�ذي بات الحق�ا )الزوراء( عي�دا للصحافة العراقية 

وحتى اليوم .

ولكنن�ا عن�د رجوعن�ا للصفح�ات  التاريخي�ة نجد ان 

)زوراء( ق�د صدرت اثر ص�دور )الفرم�ان العثماني( 

بتعيين مدحت  باش�ا والي�ا على بغداد ووقتها كان في 

باري�س .. وعند قدومه لبغ�داد لتولي واليته العثمانية 

اش�ترى مطبعة ألية حديثة نقلها معه الى بغداد .. كما 

احضر معه في نفس الوقت مهندس�ا للطباعة ومديرا 

للمطبع�ة وكان بمعيت�ه كات�ب  صحفي تركي اس�مه 

)احم�د مدحت افندي( ولقد عينه الوالي مدحت باش�ا 

كاول رئي�س لتحرير  جري�دة )زوراء( .. والتي صدرت 

اول االم�ر بثماني صفحات  اربع منه�ا باللغة التركية 

واربع�ة مترجم�ة ال�ى العربي�ة  وعند رجوعن�ا لذات 

الصفحات التاريخية نج�د ان الصحفي )رفائيل بطي( 

والدكتور )علي الوردي ق اش�ار ب�أن جريدة )جورنال 

ع�راق( قد صدرت في الس�نة االولى م�ن حكم الوالي 

العثماني داود باش�ا الذي حك�م بغداد للفترة )1816 � 

1831( بينم�ا صحيفة ) زوراء( والتي صدرت في عهد 

الوالي مدحت باش�ا كان في )15 حزيران عام 1869( 

والتس�اؤل المش�روع : لم�ن يكون قصب الس�بق في 

الصدور لجريدة )جورنال ع�راق(  ام لجريدة )زوراء( 

؟!.

نادية اجلندي :  أرسار  أخرجني من اإلكتئاب

حنان مطاوع مع الفخراين يف أحالم شهرازاد



أحاديث الفنانين دائما ما تتس�بب في أزم�ات كبيرة، فخرج بعض 
النجوم بتصريحات تتس�م بجرأة مثيرة للجدل، سواء عبر شاشات 
التليفزي�ون أو الصح�ف ووس�ائل االع�ام، فقدم�وا وجب�ة م�ن 
االعتراف�ات الدس�مة أصابت الجمه�ور بحالة من الدهش�ة نتيجة 
قسوة هذه التصريحات. ولعل من أبرزها ما قالته المخرجة إيناس 
الدغيدي حول ترخيص بيوت الدعارة. وتصريح فريدة الشوباش�ى 
حول اغتيال الس�ادات والرئيس المعزول محمد مرس�ى. وفي هذا 

. التقرير نرصد التصريحات األكثر جدالاً

سعد الصغير "بصباص" :
اعترف المطرب الش�عبى س�عد الصغير - خال حواره في برنامج 
"5 أمواه" الذى تقدمه الفنانة فيفى عبده - بأنه دائم النظر للفتيات 
خاص�ة لجس�دهن، قائ�ا: "بصراح�ة أنا عين�ى زايغ�ة، والحل إن 

اإلنسان يعرف ربنا علشان يقدر يحافظ على نفسه وبيته".

دينا .. "الصاة دليل خيانة الزوج" :
صرحت الراقصة االستعراضية دينا: "لو الراجل عرف ربنا هيتجوز 
على مراته، والست الزم تقلق أول ما جوزها يبدأ يصلى، ألن الرجل 
لدي�ه اس�تعداد للخيانة وترك أس�رته وزوجت�ه، وان كل رجل لديه 

الرغبة فى مشاهدة فنانة جميلة فى زوجته".

منى ها و"المايوة":
صرح�ت الفنان�ة من�ى ها، قائل�ة : "أنه�ا ال تجد أى مش�كلة فى 

نش�ر صور لها عبر مواق�ع التواصل االجتماع�ى وهى ترتدى 
"الماي�وه" م�ع صديقه�ا أو أصدقائه�ا، إيه االزم�ة لما أحط 

صورة ليا أنا وصاحبى على البحر بالشورت".

آثار الحكيم و"التحرش":
صرح�ت الفنانة اثار الحكي�م قائلة: "تم 
التحرش بيا في رامز قرش البحر"، وكان 
ذل�ك التصري�ح عق�ب ازمتها م�ع صناع 
البرنام�ج، وقد اث�ار هذا الكام مش�كلة 
كبيرة للقائمين على هذا البرنامج، الذين 
س�ارعوا بنفي حدوث تحرش بالضيوف 
ف�ي البرنام�ج، ودافعوا ع�ن رامز جال، 
مق�دم البرنام�ج، ض�د هج�وم الفنان�ة 
المعتزلة آث�ار الحكيم، ولم يتوقف الجدل 
ح�ول ه�ذه األزم�ة، إال بعدم�ا أص�درت 
المحكم�ة قراره�ا بمن�ع ع�رض حلق�ة 

الحكيم في البرنامج.

تامر هجرس و"المزة":
ص�رح الفنان تامر هج�رس، خال لقائه 

في برنامج "س�مر والرجال" الذي تقدمه 
اإلعامية س�مر يس�ري - قائا : "مراتي م�زة ، وعايز 

أوريها للناس كلها".

ف�ي حديث صحف�ي  عم�ا إذا كان على 
الممثل متابعة المسلسات التلفزيونية 
أعم�ال  ع�ن  فك�رة  ليأخ�ذ  خصوص�ااً 
المخرجي�ن والكّت�اب، قال�ت الممثل�ة 
برنادي�ت حدي�ب :"أفّضل الق�راءة ألن 
ال  والممثلي�ن  والمخرجي�ن  الكّت�اب 
يكون�ون موفقين دائم�ااً، وحين أود أن 
أق�وم بعم�ل، ال أفك�ر بأنن�ي أعمل مع 

ط�اب يقومون باإلخ�راج ألول مرة أو 
م�ع مخرجي�ن محترفي�ن، وه�ذا ليس 
معيارااً بالنس�بة لي،  فاألساس بالنسبة 
ل�ي ه�و الن�ص وإذا كان يق�دم جدي�دااً 
لمجتمعن�ا وك�م يعبر عن�ا كمجتمع".

وأضاف�ت :"ال أتابع أبدااً أي ش�يء على 
التلفزيون وهذا ق�رار إتخذته منذ فترة 

طويلة".

تفاصيل اختطاف نجل أمحد السقا مع رشيف عامر
 

القاهرة: سّجل الفنان أحمد السقا حلقة تليفزيونية مع اإلعامي شريف عامر للحديث عن واقعة اختطاف نجله وظروفها 
.mbc ومابستها ضمن أحداث مسلسل "ذهاب وعودة" الذي يقوم ببطولته وسُيعَرض حصريااً على شاشة قناة

ويظه�ر الس�قا في ش�خصية أب يتعّرض نجله لاختط�اف ويبدأ رحلة البحث عنه، فيما س�يطير األس�بوع المقبل إلى 
قبرص الستكمال أحداث المسلسل حيث سيصّور فريق العمل عددااً من المشاهد الخارجية هناك، علمااً بأن الجزء الكبير 
ر في لبنان منذ بداية الش�هر الجاري.هذا وس�يبدأ "السقا" فور انتهائه من تصوير هذا  من المش�اهد الخارجية قد ُصوِّ
المسلسل بالتحضير لمشروعه السينمائي الجديد مع السيناريست محمد ناير والمخرج رامي إمام والمنتج هشام عبد 

الخالق، علمااً بأن الفيلم سُيطرح في بداية العام المقبل.
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القاهرة: إنتقدت المغنية األميركية كاتي بيري إعادة نشر مقابلتها التي أجرتها مع صحيفة "الديلي تلغراف" منذ ثالث 
سنوات، والتي كانت عن طالقها من زوجها السابق الممثل البريطاني "راسل براند"، وذلك عبر تغريدتين متتاليتين 
دونتهما على حسابها الشخصي عبر "تويتر"، حيث قالت أنه "من غير المناسب حقا أن يعيد الصحافيون نشر المقابالت 
التي ُنِشَرت منذ 3 سنوات في إطار الترويج ألحد األفالم وختمها بتوقيٍت جديد"، وكتبت في الثانية "..صحيفة الديلي 
تلغراف & كريس نولز.. وأضافت عليها شارة اإلبهام المشير لألسفل في إشارة منها النتقاد هذا التصرف".هذا وأوضحت 
صحيفة US Weekly أن "بيري" أكدت أنها قاطعت زوجها السابق منذ أن قام برفع دعوى طالق ُمفاِجئة منها في 
أواخر عام 2011 بحيث أرسل لها رسالًة نصية لكي يعلمها باألمر. وأضافت قائلة: "لم يتحدث معي منذ أن أرسل لي 
رسالًة نصية يطلب مني الطالق وعلى كل حال أنا ال أريد التحدث عنه. وكل ما أريد قوله سأقوله وأعّبر عنه من خالل 
أغنياتي".ُيذكر أن "بيري كانت قد تزوجت من "راسل" بحفل زفاف أسطوري في الهندوعلى الرغم من أنها عانت من 
قرار الطالق المفاجئ الذي آلمها لدرجٍة كبيرة، إال أنه تحّول لمصدر إلهام كبير لها وكان حاضرًا في أغنيات ألبومها 
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القاهرة ـ انفصل الفنان المصري 
أحمد عزمي عن زوجته دينا كامل، 

بعد وجود العديد من الخالفات 
بينهما.عزمي رفض أن يتحدث 

عن أسباب االنفصال بينما أكد على 
وجود عالقة صداقة قوية بينه 

وبين زوجته السابقة، وأن الطالق 
تم في هدوء.

ُيذكر أن أحمد عزمي تزوج من دينا 
كامل منذ سنوات عديدة وأنجب 

منها ابنه الوحيد آدم.

نشرت الفنانة سيرين عبد النور 
صورة جديدة لها على صفحتها 
الخاصة على احد مواقع التواصل 
االجتماعي من كواليس مسلسل 

24 قيراط، وعلقت عبد النور على 
الصورة قائلة " صورة من كواليس 

مسلسل 24 قيراط، رمضان 
."2015

الجدير بالذكر ان هذا المسلسل 
من بطولة سيرين عبد النور وعابد 

فهد.

 

رسايا عابدين  كارمن لبس : راضية 70% عن  
 

أعلنت الممثلة كارمن لبس أنها إنتهت من تصوير مسلسل "Madame Presidente"، مشيرة إلى 
أنها ال تعلم التاريخ النهائي لعرضه.

وقالت لبس في تصريح لموقع "الفن": "س�أطل أيضااً في مسلسل تشيللو، ودوري فيه مختلف 
تمامااً، وهو يعتبر رسالة إلى بعض النساء".

وأضاف�ت: "كم�ا أنني اتمنى أن تس�ير األمور بش�كل جيد في مسلس�ل جنة ون�ار، ليعرض في 
رمضان 2016".

وع�ن مسلس�ل س�رايا عابدي�ن، الذي تطل في�ه لبس حالي�ااً، قالت: "أن�ا راضي�ة 70 بالمئة عن 
المسلسل.. وبصراحة لم أشاهد الجزء الثاني من العمل بعد".

عيد الصحافة بني جورنال العراق  والزوراء
  تحتل الصحف سواء كانت جرائد او مجات الى جانب 

الوثائ�ق والكت�ب والمذكرات الش�خصية اهمية بارزة 

كمص�ادر ال غن�ى عنها للم�ؤرخ من  الرج�وع اليها .. 

ولذلك تعد وبحق مصدرا حيا من مصادر التاريخ ..

هذا وتعد جري�دة )زوراء( التي اصدرها الوالي مدحت 

باشا في بغداد اول جريدة رسمية صدرت في العراق .. 

ولقد صدر عددها االول ببغداد صبيحة يوم الثاثاء 15 

حزيران 1869 ثروة زاخ�رة من المعلومات والحقائق 

واالراء التي عكس�ت  حركة المجتمع البغدادي خاصة 

والعراق�ي عامة خال حقبة مهمة م�ن  تاريخ العراق 

الحدي�ث والت�ي امتدت من�ذ عهد مدحت باش�ا وحتى 

االحت�ال البريطاني  في بغداد يوم الحادي عش�ر من 

اذار عام 1917 حتى اعتبر يوم صدورها باسم )زوراء( 

وال�ذي بات الحق�ا )الزوراء( عي�دا للصحافة العراقية 

وحتى اليوم .

ولكنن�ا عن�د رجوعن�ا للصفح�ات  التاريخي�ة نجد ان 

)زوراء( ق�د صدرت اثر ص�دور )الفرم�ان العثماني( 

بتعيين مدحت  باش�ا والي�ا على بغداد ووقتها كان في 

باري�س .. وعند قدومه لبغ�داد لتولي واليته العثمانية 

اش�ترى مطبعة ألية حديثة نقلها معه الى بغداد .. كما 

احضر معه في نفس الوقت مهندس�ا للطباعة ومديرا 

للمطبع�ة وكان بمعيت�ه كات�ب  صحفي تركي اس�مه 

)احم�د مدحت افندي( ولقد عينه الوالي مدحت باش�ا 

كاول رئي�س لتحرير  جري�دة )زوراء( .. والتي صدرت 

اول االم�ر بثماني صفحات  اربع منه�ا باللغة التركية 

واربع�ة مترجم�ة ال�ى العربي�ة  وعند رجوعن�ا لذات 

الصفحات التاريخية نج�د ان الصحفي )رفائيل بطي( 

والدكتور )علي الوردي ق اش�ار ب�أن جريدة )جورنال 

ع�راق( قد صدرت في الس�نة االولى م�ن حكم الوالي 

العثماني داود باش�ا الذي حك�م بغداد للفترة )1816 � 

1831( بينم�ا صحيفة ) زوراء( والتي صدرت في عهد 

الوالي مدحت باش�ا كان في )15 حزيران عام 1869( 

والتس�اؤل المش�روع : لم�ن يكون قصب الس�بق في 

الصدور لجريدة )جورنال ع�راق(  ام لجريدة )زوراء( 

؟!.

عمان- تمحور الحديث مع المس�رحّي العراقي 
العرب�ي عزي�ز خّي�ون وال�ذي حّل ضيف�ا على 
بدورت�ه  االردن�ي  الح�ر  المس�رح  مهرج�ان 
العاش�رة؛ نح�و األم�ور التي آل�ت إليها ظروف 

المسرح العربي.
وألن المس�رح العربي يمّر في وضع شائك الى 
ح�د م�ا، بحيث يس�عى دوما لمقارع�ة الفنون 
األخ�رى، واثب�ات أبوت�ه بينها، يتح�دث خّيون 
الى "الغد" حول تلك الظروف الراهنة للمس�رح 
والمرتبطة كما يراها بالحالة السياسية ارتباطا 

مباشرا ومؤثرا. 
ي�رى خّي�ون أن المس�رح العرب�ي يمضي نحو 
ألنه�ا  العربي�ة  السياس�ية  الظ�روف  تي�ارات 
مرتبط�ة بكيان الفن�ان الذي يمض�ي من قطر 
آلخر ضمن تحركات سياس�ية تؤثر بنظره على 
الف�ن العرب�ي المش�ترك المس�رحي والدرامي 

والمشهد الثقافي ككل.
يق�ول خّي�ون إن المش�اريع العربي�ة الثقافية 
المش�تركة تعتبر "ممنوعات" خطيرة في ظل 
سياس�ات دول عربي�ة، وتعيش حال�ة طوارئ 
دائمة مشيدا باألمل الذي يصنعه بعض الفنانين 
من االقطار العربية في محاوالتهم البقاء شعلة 

المسرح والفن حاضرة.
ويعتبر خّيون أن محاولة العرب والمس�رحيين 
في العم�ل الثقافي والمس�رحي والمهرجانات 
مث�ل المس�رح الح�ر العاش�ر ومحاولته جمع 
العرب ضمن مش�هد فني عرب�ي تمّثل ماحقة 
للحل�م وتحايا على كل من يحاول قص أجنحة 

الحلم.
ويؤكد خّيون أن أهل المس�رح ليسوا بغالبيتهم 
أصحاب م�ال فيتحايلون عليها بش�تى الس�بل 
وهذا ما يجعل المسرح يعيش في ظل الطوارئ 

المتداخلة بالحالة السياسية بشكل مؤثر.
وعن المس�رح العراق�ي يرى خّي�ون أن الفنان 
مصط�دم بكل م�ا حول�ه من مش�هد وظروف 
قاس�ية تجعل�ه يؤم�ن أن الحركة المس�رحية 

العراقية "غير مطمئنة".
ولذا فإن الفنان فيه�ا مثل أي فرد آخر ال يمتلك 
عمرا احتياطيا وال يمتلك حلما آخر أو وطنا آخر 
يذهب اليه، فيصّر على البقاء والعمل بمحاوالت 
تعتب�ر نض�اال ترّس�خ عليه�ا الفن المس�رحي 

العراقي منذ بداياته.
ويذهب إلى أن المس�رح العراق�ي مناضل وفق 
خّي�ون وهو ردي�ف جمالي لذل�ك النضال، ومن 
اج�ل كل االح�ام يح�اول الفن�ان المس�رحي 
العراقي والموس�يقي والتش�كيلي في شوارع 
بغداد والع�راق باصرار وعن�اد أن يقدم اعماله 

في ظل كل المتناقضات.
وح�ول الش�باب المس�رحي ومش�اهدة خّيون 
للكثير من االعمال المس�رحية الش�ابة العربية 

يؤكد أن على الفنان 
وأن  ثقافته  زي�ادة 
الحال�ة  يعي�ش 
كاملة  المس�رحية 
بحال�ة  ويظ�ل 
حت�ى  المس�رح 

خارج أطر المسرح 
مس�رحيا  ليك�ون 

حقيقيا.

ويضي�ف ان المخ�رج الش�اب يتحل�ى أحيان�ا 
بالعجال�ة ف�ي اطاق ال�ذات، اذ ينبغ�ي أوال أن 
يعد نفس�ه اعدادا ثقافيا وعلميا ويمّرن ذاكرته 
يوميا ثم يقدم عمل�ه الفني وكذلك الممثل وكل 
م�ن يري�د ان يقدم تأثي�را بمس�رحه لآلخرين، 
مش�يرا الى أن بعض األعمال المس�رحية تقول 

"انتظرني" وأخرى تقول "حلّق بي".
وعن حالة النقد المس�رحية يعترف خّيون انها 
قليلة بالوطن العربي بش�كل ع�ام، لكون النقد 
المس�رحي واألدب�ي وغي�ره من النق�د مرتبط 
بالحالة المشهدية للمسرح المتلكئة والتي تؤثر 
على حالة النقد الهام�ة والتي تعتبر تأليفا آخر 

للمسرحية.
يشار الى أن خّيون من مواليد احدى قرى مدينة 
الناصري�ة بمحافظة )ذي ق�ار( جنوب العراق، 
ارتب�ط من�ذ البداي�ة بمدرس�ة م�ن المخرجين 
الكب�ار امث�ال: )جاس�م العب�ودي( و)ابراهيم 
ج�ال( و)بدري حس�ون فريد( وهي مدرس�ة 
تختزل الكثير م�ن التفاصيل الصغيرة للوصول 

الى المعاني الكبيرة . 
أنه�ى  خّيون تعليمه بين "البص�رة" و "بغداد" 
و"النجف األش�رف" ، أما المرحلة المتوس�طة 
والثانوي�ة، فه�ي م�ن حص�ة مدين�ة النج�ف 
األش�رف، والمرحل�ة الجامعي�ة ف�ي العاصمة 

بغداد.
وه�و حاص�ل عل�ى بكالوري�وس ف�ي التمثيل 
واإلخ�راج المس�رحي م�ن أكاديمي�ة الفن�ون 
 –  1972 بغ�داد  جامع�ة   – الجميل�ة 

.1973
وعم�ل ممثااً ومخرج�ااً في فرق 
القطاع الخاص: فرقة المسرح 
الفني الحديث، فرقة المس�رح 
مس�رح  فرق�ة  الش�عبي، 
المس�رح  فرق�ة  الرس�الة، 
الوطني، فرقة مس�رح دبا 
االم�ارات  ف�ي  الفجي�رة 

العربية.

عزيز خّيون : املرسح العريب يالحق  احللم  ضد من يسعى لقص اجنحته

بعد اإينا�س الدغيدي ومنى هال وال�شوبا�شي

 أكثر الترصحيات املثرية للجدل

برناديت حديب :هذا قرار اختذته 
منذ فرتة طويلة
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ق�صائد عارية كالريح
ناظم نا�صر

1
تعبت من الطرق على أبواب ...

ال وجود لها ...
حيث ال أحد يصغي ...

إال الوهم ...
الذي تسربلت به األيام ...

2
نهرا جفت مآقيه
يتشبث بضفتيه 

...بالطين ...
يخاف الغرق ...

والشمس تفتح نوافذ للغبار
3

وجوه من صدأ وغبار و تعب 
أيامهم موجات عرجاء في بحر كفيف

وقلوبهم عقارب
4

ال يغرنك هذيان نار المعبد
فهي ال تنطق بالحقيقة

فقد ألقمها الكهنة الظنون
في موقد الشك

والظالل التي رسمتها على الجدران
هو الوهم

والخيوط التي تحركهم مربوطة بأرجل العنكبوت
5

تتشظى الكلمات ... تتحول الى حروف
الحروف تصبح رماد

تنتظر غيمة تمر 
الغيمة تأتي تالمس السماء

تحوط األفق 
لكنها ال تمطر 

تنظر الى األفاقين ... وتمضي
6

أيتها الريح العارية
يا دموع الوقت 
يا عناقيد الغضب

دمي ... كصراخ في خريف مهجور
األحالم ال تكفي 

وكل النيران التي أشعلتها خذلتني 
حين تبسم الوهم للوجوه المتقاطعة

7
سأغادركم ... 

و أعود الى نفسي 
بعدما أتعبني ثرثرة الكالم
والغبار ... و ثرثرة الظالل

والعيون وهي تهذي
فانا ال أملك من العمر 

سوى أحالم على عجلة من أمرها
وانتم

ترتدون الماضي

شتاء اللقالق..وعي الطفولة
ف�ي/ ش�تاء اللقال�ق/  تتش�يُء الرواية ف�ي أبعاض 
لقط�ات ، وتتجوهُر اصالً في س�ياق رؤيوي متمايز 
تقط�ُع مجاريها وصفاً وحواراً، تارًة بنبرة هامس�ة، 
وأخ�رى بم�ا يش�بُه الصراخ. وق�د قطع�ت جريانها 
نزوالً وصع�وداً وفق هذا المنظ�ور الُمزدوج. وخرج 
احسان السامرائي عن سياقات الرواية التقليدية الى 
االستعانة بمنظور الرسم بدل السرد النمطي. وفي/ 
ش�تاُء اللقالق/ غ�وٌر في ذاك�رة طفولي�ة، وامتياح 

المشّع من       
قيعانها العميقة. ورصٌد ذاكروي ودهشوي عن حياة 
كردي�ة حيادية تتمرآها  بؤرُة زم�ن االنتباهة ااُلولى 
َل المرئي  حين يتشقشُق ويتبلوُر الوعُي األَوليُّ لُيسجِّ
والالمرئي لعيان الباصرة. لقد قبض بوعيه المتيّقظ 
عل�ى مجرى حي�اة طويل. بل كينونة ُمس�تعادٌة خلَل 
حلق�ات زمني�ة ُمنظبطة  باحكام  ص�ارم.  وما أكثَر 
سؤاالِت الطفل المستحيلة عّما يدور ويتبلوُر حولنا، 
مّم�ا ال ينتبُه اليه�ا الكباُر ، بل يتمح�وُر جدلّياً الى ما 
يشبُه المشاكسة كي ُيرضي واعيَته. الطريُف الُملفت 
فيه�ا أنها حاضن�ٌة المناخ الكردي يوم َفتح احس�اُن 
واعيته على تراث غرائبي له خصوصّياٌت وفرادة. من 
هنا تتمّيُز الرواية بس�حريتها: صوراً ووصفاً وأناساً 
ومش�اهد يومية وعجائبية وايغاالً في صميم حياتي 
خاص. ُترى لَم تغّرَب عن واقعية َ مداه الَبْصرّي قافزاً 
الى تخوم ماضوية ُطمسْت   تحت رمال العمر؟ فزمن 
ُ طفولته ظّل راس�خاً فيه يعلو بقية طبقات الذاكرة. 
وتكاُد شتاُء اللقالق تس�تحيُل معجماً لغرائبية اسئلة 

الصغ�ار،   والفلكلور الك�ردي التي صار بعضه غريباً 
على الكردي أيض�اً.    فكثيٌر منه تراكم ليكون معجَم 

كّل م�ا يخطر ويمرُّ بب�ال الطف�ل ..  وبرغم اكتظاظ 
الرواية بزخم رؤيوي من دفتر بواكيره المنسية  فما 

بقي طّي التذّكر اس�تحال مدّونات روايته العجائبية. 
وه�و زخٌم هائٌل تقبُض عليه واعيٌة تموُج في جدلية ِ 
وطراوة مشاكسة حتمية، ما ُيمّيُز ذي الرواية أّنها ال 
تجري على جدلية نمطية ،وال تخضُع لقانون الس�رد 
المتعارف. فمن أّية صفحة تقرأ تحسُّ أنك   في مبتدأ 
الكتاب وتتناسى ما قبل ذلك،  وأظّن أّن ما اجتمع فيها 
من دالالت وعيانات ومرموزات وش�فرات  واشارات 
وخبايا ذاتية تدكُّ ِش�غاَف ش�غِف الق�اري، بعيداً عن 
ملل السردية التقليدية. لكّن ما يظلل جريانها المشع 
عث�راثٌ  انش�ائية ولغوية ال يّتس�ع المج�اُل لذكرها. 
وأظّن أّن أّي كاتب آخر سيتلقفه   هذا المطبُّ اللغوي، 
كوُنه يس�تنطُق زمن طفولة عاب�رة وفيه ما فيه من 
عجائبي�ة الطرح واره�اص ِ ُمعان�اة. وان بحثَت عن   
جدوى قراءة مثل هذه الس�ير الذاتوية المخبوءة طّي 
س�ني العمر  ثمتئذ ٍ تجُدك قد غرف�َت من معين ما لم 
تس�بق لك تجربُته، وقبَضَت    على سنا زمن ذاِكروي 
ماِضوي بعُضه ما زال راس�خاً في قيعاننا المنسية ، 
وأخرى نستلهمها ونتلّقاها من قراءاتنا المتنوعة.   

أنا من مدينة كردية بعُض ما قّدمه احس�ان محفوظ 
ٌفي واعيتي  وأكثُرها غريب توارى في عتام س�نواتي 
المنطفئة .  وحس�ُب أحس�ان ، الذي امتزجت روُحه 
وقناعُت�ه  بالثقافة الكردية ، أّن�ه منحنا هذا المعجم 
العجائبي عن موروثنا الوطني اإلنساني القومي بكل 
مفرداته العصية خلف زمان  مندثر .                                                            
  ف�ي / ش�اء اللقال�ق /  قص�ٌد ورصٌد ف�ي الغاء  كل 
العقب�ات  الُمصطنع�ة الت�ي تعّم�ق الُهوة َبي�ن ابناء 
الوطن الُموّحد من أعالي الجبل حتى شجر الحناء في 

الفاو.   

  احمد حممد امني 

�صعيد نا�صيد 

يف احلاجة إىل الكتابة النقدية
يستبّد بي سؤال جذري وبسيط في نفس اآلن: هل يمكننا 
كعقالنيين، وإنس�انيين، وتنويريين، ومبدعين، وشعراء، 
وروائيي�ن، وصحفيين، أن نعتبر الكتاب�ة رهانا مضمون 
الب�اب ومؤتمن الجانب في معركتن�ا ضّد الجهل والتخلّف 
والتط�ّرف؟ أم خالف ذلك يج�ب البحث عن رهانات أخرى 
خارج الكتابة؟ هل بوس�عنا أن نضع ثقتنا، كل ثقتنا، في 
الكتابة كفعل وأفق ورهان؟ال أزعم امتالك اإلجابة الكافية 
الّش�افية عن هكذا س�ؤال محرج ومزعج، لكن حسبي أن 
أجعل السؤال مبررا. وليس يخفى أّن تبرير األسئلة أصدق 
أنب�اء من تقدي�م األجوبة. ولنبدأ من نقط�ة البداية: لماذا 

نكتب؟
إذا طرح كل واحد مّنا هذا السؤال على نفسه، لماذا أكتب؟ 
ث�م فك�ر وتأمل ملّيا فل�ن يجد في آخر المط�اف إال جوابا 
واحدا: ال أعرف. هذا أدّق وأعمق وأصدق جواب عن السؤال، 
لم�اذا أكتب؟ وه�ذا يعني – يا للغراب�ة – أننا على األرجح 
نفعل شيئا ال نعرف لِماذا نفعله؟ الجدير بالمالحظة أيضا 
أن حت�ى الذي�ن فكروا في الس�ؤال لِ�م الكتاب�ة؟ تناولوه 
وتأملوا فيه بواسطة الكتابة نفسها. األمر أشبه ما يكون 

بعملية التفلس�ف. حين نفكر في السؤال، لماذا نتفلسف؟ 
فإننا سرعان ما نشرع في التفلسف.

لكن، بالنس�بة إلى التفلس�ف فإننا على األق�ل نعرف نوع 
المش�اعر التي ق�د تدفعنا إلى التفكير الفلس�في: الوجود 
والزم�ان واألبدي�ة والكون والكينونة والع�دم.. إلخ. لكن 
بالنس�بة إلى الكتابة ليس األمر واضحا. إننا على األرجح 
ال نس�تطيع أن نعرف الدافع إلى الكتابة. لماذا نكتب؟ هل 
نملك إجابة أخرى غير اإلجابة الس�قراطية الش�هيرة، كل 
ما أعرفه أني ال أعرف ش�يئا؟ لكن، ال ننسى هذا، فقد كان 
بوس�ع س�قراط توليد اإلجابة من محاوريه، أما نحن فال 
نمل�ك هذه اإلمكانية. حين نفعل ش�يئا ال نعرف لِم نفعله، 
فهذا يعني أننا نفعله بال ضمانات عقالنية، بل لعلّنا نفعله 
لدوافع العقالنية، من يدري؟ على األقل يبقى هذا احتمال 

وارد وال يجوز استبعاده.
واآلن بوس�عنا أن نعّبر عن توجسنا بنحو فصيح صريح: 
ماذا لو كان�ت الكتابة ال تخدم قضاي�ا العقالنية والحرية 

واإلبداع والتطور اإلنساني؟
لعل�ي أحت�اج إلى ش�واهد إثب�ات لتبري�ر هك�ذا توّجس. 
س�أفعل. لنأخذ مث�اال أدبيا. كلن�ا نعرف حكاي�ة ألف ليلة 
وليل�ة. طي�ب، نش�أت الحكاية وتش�ّكلت ضمن الس�ياق 

الش�فوي، وتناقلتها ش�عوب متنوعة وحضارات متعددة 
وثقاف�ات متفرق�ة وأجي�ال متعاقبة، من الهن�د وفارس 
إلى الحض�ارة العربية اإلس�المية بمكوناته�ا المتنوعة، 
جميعها س�اهمت فيها، ووسّمتها بمياس�مها، وطبعتها 
بطبائعها، قبل أن تنتهي إلى صيغتها النهائية عند تدوينها 
في األخير. ال ننكر أن التدوين حفظ الحكاية لكنه جّمدها 
أيضا وأغلقها ولم يعد اإلبداع فيها ممكنا. ويبقى السؤال 
مب�ّررا: هل ج�اءت الكتابة هنا في مصلح�ة الحكاية التي 
أراد له�ا عنوانها أال تقفل في العدد أل�ف وإنما تنحو نحو 
الالتناه�ي، ألف ليلة وليلة.. إلخ؟ فالليل�ة األولى التي بعد 

األلف تفتح متتالية جديدة. 
لك�ن، هل بوس�عنا أن نعّمم ه�ذا التوّجس عل�ى مجاالت 
أخ�رى؟ لنأخ�ذ موض�وع الدي�ن وال�ذي يق�ع ف�ي صلب 
اهتماماتنا.هن�ا أيضا نحّب أن نبدأ من نقطة البداية، وهي 
النقط�ة التي تجعلنا ندخل مباش�رة إلى الموضوع، النص 
القرآن�ي. أي نعم، لي�س القرآن الكريم في أساس�ه بنص 
وإنم�ا هو خطاب. لم يتخذ هذا الخطاب طابع نص إال بعد 
اكتمال صي�رورة تدوينه، فيما يس�ّميه البعض بمصحفة 
القرآن. قب�ل ذلك، فإّن الطابع الغالب عل�ى القرآن الكريم 
أن يك�ون متفرقا في الصدور وموزع�ا بين بعض البيوت 

وفق ترتيبات مختلفة على أوراق وجرائد وجلود وأش�ياء 
تخص كتبة الوح�ي. وكان هذا المخزون يضم كل ما نزل 
م�ن الوحي، بما في ذل�ك اآليات التي س�تندرج الحقا في 
ب�اب ما ُنس�خ لفظه وبقي ُحكم�ه أو معناه، أو ما ُنس�خ 

لفظه وُنسخ ُحكمه أو معناه أيضا. 
وفي الواقع، طيلة حياة الرس�ول وبداية الخالفة الراشدة 
ل�م يك�ن هناك م�ن نص يمث�ل س�لطة مغلقة عل�ى عقل 
اإلنس�ان. وهذا ما أتاح للخلفاء الراشدين أن يجتهدوا في 

الكثير من القضايا الدينية. 
بعد مصحفة القرآن الكريم، أي تحويله من خطاب إلى نص 
يس�ّمى بالمصحف – وقد تم هذا عقب وفاة الرسول بعدة 
س�نوات – جاءت مرحلة أصحح�ة األحاديث، أي تحويلها 
من مرويات ش�فهية إلى نصوص تسّمى بالصحاح – وقد 
تم هذا بعد وفاة الرسول )ص( بعشرات السنين – فأصبح 
العقل االجته�ادي أمام نص مدون، مب�وب، مغلق، ملزم، 
ويمثل سلطة ليس للعقل إزاءها سوى هامش من التأويل. 
ث�م تفّرع�ت ع�ن س�لطة النص نص�وص أخرى لش�يوخ 
وفقهاء مثلت في مجموعها نوعا من التضّخم في س�لطة 
الّنق�ل على حس�اب ملَكة العق�ل. وأخي�را أصبحت كلمة 
الكتاب الديني تحيل إلى كل ما كتبه ويكتبه بش�ٌر عادّيون 

باس�م الدين. وبهذا المفعول السحري أصبحت حتى كتب 
سيد قطب ومحمد قطب والمودودي تندرج ضمن مفهوم 
الكتاب الديني والذي له سلطة مطلقة على عقل اإلنسان.

واآلن، إذا ل�م تك�ن الكتاب�ة حليفا مؤتمن�ا للعقالنية فما 
الحل؟ هل نتوقف عن الكتابة، فنراهن مثال على األسلوب 
الش�فهي الذي انتهجه س�قراط؟ لكن هل أمكن لسقراط 
أن يتمت�ع ف�ي األخي�ر بأي وج�ود خارج ن�ص أفالطون 
الم�دون؟، مؤكد أن التاري�خ ظهر مع ظه�ور الكتابة، ما 
يعني أّن االنس�حاب من الكتابة قد يكون بمثابة انسحاب 

من التاريخ، قبل أن يكون انسحابا من رهانات المعرفة.
بالفعل، قد تتحول بعض الكتب إلى سلطة ضد العقل، وقد 
يحدث هذا حت�ى في المجاالت غير الديني�ة. نذكر الكتاب 
األخض�ر للقذافي على س�بيل المثال، نذك�ر أيضا الكتاب 
األحم�ر لماو تس�ي تون�غ، إلخ. م�ا العم�ل؟ إزاء المنزلق 
التس�لّطي للكتاب�ة ل�ن يخرج الحل ع�ن الكتابة نفس�ها، 

أقصد، الكتابة النقدية.
خالصة القول، إن الكتابة النقدية س�الح الكاتب التنويري 
ض�ّد كل أش�كال الحج�ر والوصاي�ة والتس�لط على عقل 
اإلنسان، حتى ولو كان هذا التسلط يتم باسم سلطة كتاب 

أو بعض الكتب.

وردة يف جدار
 

التاريخ�ي  البح�ث  جمعي�ة  منش�ورات  ضم�ن 
واالجتماعي بالقصر الكبير لس�نة 2015م صدر 
للكاتب أبو الخي�ر الناصري كتاب جديد بعنوان 

"وردة في جدار".
يتضمن هذا العمل 197 صفحًة واحدا وأربعين 
مق�اال ف�ي قضاي�ا مختلف�ة اخت�ار المؤلف 
توزيعها على ثالثة أبواب هي: -1 في الكتابة 

والُكّتاب. -2 بين الَبَشر والِفَكر. 
-3 أس�ماٌء وظالل.وق�د ق�ام بتقدي�م ه�ذا 

الكتاب الدكتور محمد الحافظ الروس�ي، أس�تاذ البالغة 
والنقد األدبي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان،.

رئيف خوري تراث أديب يف خدمة الثقافة العربية
 

بي�روت - ع�ن “دار الفاراب�ي”، صدر كت�اب بعن�وان “رئيف خوري ت�راث أدبّي في خدم�ة الّثقافة 
العربّي�ة”، للباحثة ربيعة أبي الفضل.يحمل هذا الكتاب إلى القارئ، أبحاثا حول نتاج رئيف خوري، 
في المجالّت والّصحف، خالل س�بع وثالثين س�نة )1967-1930( من حيات�ه الّناضجة، المنتجة، 
المكافحة من أجل إنسان متنّور، ومجتمع عربّي عقالنّي، يسعى إلى الّتجديد، والتحديث، بقدر ما 

يتمّثل بالّتراث واألصالة. إّن الماضي، كما رآه خوري، يستمّد قيمته من كونه جزءا من المستقبل.
لق�د خاض خوري معارك أدبّية متع�ّددة، وكانت له مطارحات ومناظرات، وخطابات، وجوالت، 
ون�دوات، ومحاضرات، أرهقت جس�ده، ولم تتعب روحه، التي ش�اءت أن تكون الحياة لش�عب 
أرق�ى، وأبهى.وعال�ج األديب موضوع�ات متنّوعة، ومعظمه�ا في مقام الّسياس�ة، والّثقافة، 
والحضارة، والعلم، والّش�عر، والّشؤون القومية، والوطنّية والّدينّية. على أّنه نزع نحو عروبة 
تعتم�د على األبعاد الّثقافّية، والعلمانّية، في نهضتها، كي ال تكون األحادّية الّدينّية طريقا إلى 

تغييب الّدولة المدنّية، وترجيح الّدولة الدينّية.

صورة اىل جانب املوت
عمر اجلفال 

"َوَيأِْتيِه الَْمْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت"
]سورة إبراهيم:17[

 ُيحص�ي العراق�ي عل�ى أصابعه ع�دد المّرات 
الت�ي نج�ا فيها م�ن م�وت محّق�ق. ُيزايد في 
ذك�ر اللّحظات المرعب�ة كلّما انفتحت س�يرة 
االنفجارات والرصاص الذي يس�ير في الهواء 
من دون رادع، ويروي قصص النجاة كس�ارٍد 
ماهٍر ال يفوِّت مش�هداً أو تفصي�اًل صغيراً من 
الحدث.يتذّكر العراقي مشهد اللهب المتصاعد 
بع�د انفج�ار س�ّيارة ملّغمة، ويص�ف بمهارٍة 
الهس�يس الذي َعلَق بآذانه بع�د صوت الدوي. 
وس�رعان ما يتح�ّرك، بعد أن تنف�د منه اللغة، 
ليمّثل مش�هد االنفج�ار بّرمته: كي�ف َهرَولت 
قدم�اه، وكيف جال بناظري�ه على الجثث التي 
ترام�ت حول�ه، وكيف س�ال ال�دم ح�اراً على 
اإلس�فلت.يكاد المرء ُيعدم أن يج�د كائناً يّدب 
عل�ى "أرض الس�واد" لم يَر الم�وت بأم عينه. 
بي�د أن الموت قد فق�د هيبته في ه�ذه البالد، 
ص�اَر متوّف�راً أكثر مم�ا ينبغي، وتح�ّول من 
العادّي�ات. وه�ذا من البش�اعة فض�اًل عن أنه 
من الُقض�اة على األمل ال�ذي يضيق ويتقلّص 
يوم�اً بعد آخر، إذ لم يعد مجدياً عد األعوام في 
البالد طالما أن إتم�ام يوٍم بكامله يبدو صعباً، 
ويتحّول إلى اس�تحالة في الكثير من األحيان، 
خاّص�ة م�ع اش�تداد العن�ف واتس�اع رقع�ة 
الح�رب في بالد ُيس�يطر على ثلث مس�احتها 
�ر فعل البش�اعة، فيما  تنظي�م إرهاب�ي ال يوفِّ
يتع�ارك ساس�ة مجانين على بس�ط نفوذهم 

في المس�احة األخرى المتبقّية.ل�م يكن أهلنا 
وإخوتنا الذين يكبروننا، يتحّدثون في السابق 
ع�ن الموت صراح�ة. كان�وا يلّمون أنفس�هم 
ف�ي دائ�رة مغلقة، ويس�ردون قص�ص الدفن 
التي غالب�اً ما ُتحاط بالهم�س والتعويذ ومط 
اآلذان من النس�اء وآيات ق�رآن معّينة يرّددها 
الرج�ال. يح�اط الحديث عن الم�وت بالهيبة.. 
إنه فعل جّبار مغلّف بالس�رّية، غير مكتش�ف، 
ويخافه الجمي�ع، وُيلَحق دائماً بأس�اطير عن 
األم�وات، وغالب�اً ما تحمل اللحظ�ات األخيرة 
قب�ل دفنهم نتفاً من تفاصيل صغيرة عن وجه 
المّي�ت وقدمي�ه. يصير َنَف�ُس الُج�اّلس بارداً 
أثن�اء الحدي�ث، وتصبح الوجوه صف�راء كأن 
ال�دم فّر منها م�ّرة واحدة. كان الم�وت كثيراً 
في التسعينيات، لكنه لم يكن َمشاعاً ومتوّفراً 
إلى هذا الحد. كان للمّيت حرمته حيث ال توّثق 
ميتته وليس من صورة لتابوته وال مش�ّيعيه، 
كان يذه�ب إل�ى مث�واه م�ن دون صخب.لكن 
الموت اليوم يدخل إلى منازل العراقيين ضاجاً 
عارم�اً.. بل وص�ار يجلب النكتة في الش�ارع 
وعل�ى مواق�ع التواصل االجتماع�ي. فقد ذاك 
الس�ر الهّي�اب وأخ�ذ الصغ�ار يعرف�ون كيف 
�ل المّي�ت وُيلَّ�ف، وما هي ش�كل الحفرة  ُيغسَّ
الت�ي س�ُيطمُّ فيها إلى األب�د. وأبعد م�ن ذلك، 
صار الجميع يعرف أس�ماء الدّفانين في مقابر 
النجف )وه�ي أكبر مقبرة ف�ي العالم(، ولدى 
أغلب الناس معلومات عن أطلس األراضي التي 
تخّص موتى العش�ائر مقّسمة حسب العقود، 
برغم أن ما ُفِقَد من أش�خاص في العقد األخير 

جعل الجميع ينسى موتى العقود الماضية.
يطل�ب العراق�ي الي�وم بعد ح�دوث االنفجار، 

سيارتي إسعاف وإطفاء وعازف التشيلو كريم 
ر الجميع أجه�زة الموبايالت  وصف�ي. ويحضِّ
هم من أجل التقاط  ويمسحون عدس�اتها بأكمِّ

"سيلفي" مع القبر المفتوح أو على أقل تقدير 
مع التابوت. في إحدى المرات انتشرت صورة 
لش�ّبان متجّمعين خلف تابوت التقطوا صورة 

تذكارية. وفي أخرى التقط أحدهم صورة مع 
قب�ر صديقه. كما ب�ات من اليس�ر أيضاً طلب 
الدّف�ان عن طري�ق صفحته في "فايس�بوك"، 
مث�ل الدّفان من مقب�رة النجف "عل�ي العميه 
ل إل�ى ظاه�رة بع�د أن  الكعب�ي" ال�ذي تح�وَّ
نشط على فايسبوك ناش�راً صور القبور التي 

"يعمّرها" إلى جانب رقمي هاتفه.
قب�ل أعوام، وألجل محارب�ة الموت الذي أنفق 
العراقي�ون حيواتهم عليه بتبذي�ر، وحينها لم 
يكن الي�أس قد بلغ ه�ذا المبل�غ، أقترح كاتب 
عراقي )س�اخراً( أن يهاجر سّكان بالد ما بين 
النهرين لعشرين عاماً ويتركوا البالد للساسة 
كي ينهبوا ويشبعوا، ومن ثم يعودون بعد ذلك 
ليتس�لموها ويبنوها. كان ه�ذا بعد تظاهرات 
شباط/فبراير 2011 التي حاولت إزالة حكومة 

نوري المالكي الثانية، إال أنَّها فشلت.
ب�دت الفك�رة "رائع�ة"، وراق�ت للكثي�ر م�ن 
العراقيي�ن طالم�ا أن فيه�ا نوع�اً م�ن األم�ل 
بالخ�الص. إال أنَّ م�ا تناس�اه الجمي�ع هو أن 
هؤالء الذين يغلقون على نفسهم في المنطقة 
رون مصائرنا كلعبة  الخضراء المحّصنة ويدوِّ
"الروليت" لن يشبعوا وال بقرن من نهب أموال 
العراق. وعلى العكس مما سرى االعتقاد، فهم 
ي�زدادون رس�وخاً ف�ي ه�ذه األرض الرخوة، 
وإنهم ماضون بإهالكها حتى يسقط الجميع، 
كما فعلها من قبلهم صدام حس�ين، الدكتاتور 

الذي خنق البالد بنياشينه الزائفة.
اليوم، مع تقلّص مس�احة األمل، واالس�تثمار 
بزراع�ة الي�أس في نف�وس العراقيي�ن، وجد 
أغلب ساس�ة الع�راق "الديموقراط�ي"، الذين 
أش�اعوا فك�رة الم�وت ودّعموه�ا وآزروه�ا 

بالفش�ل األمن�ي وصفقات فس�اد األس�لحة، 
فضالً عن تلطيف الفقدان بمنح أهالي الموتى 
امتيازات ومكافآت، وجد هؤالء اليوم بحضور 
"داع�ش" اس�تثماراً جدي�داً. فالتنظيم بالرغم 
م�ن أّنه يهدِّدهم إال أنه في الوقت ذاته يس�اعد 
على بقائهم.. إنه مش�روع يدر عليهم األموال 
من خ�الل صفقات األس�لحة . وبالمقابل فإّن 
�ة الناس ل�ن تثور عليهم، برغم أن نس�بة  عامَّ
الفق�ر بلغ�ت أكثر من 30 ف�ي المئة باإلضافة 
إل�ى وج�ود 3 ماليين مهّج�ر نصفهم يفترش 
الع�راء، طالما أن هناك غوالً يفوق بش�اعتهم 

بأضعاف على حدود الُمدن يهّدد وجودهم.
أعرف اليوم نحو عشرة من األصدقاء واألقارب 
كانوا يتمّنون أال يلدوا أكثر من طفل أو طفلين 
لتحّمل نفقة تربيته�م وتعليمهم أفضل تعليم، 
إال أّنه�م مض�وا في زي�ادة عددهم خش�ّية أن 
يم�وت أحده�م بانفج�ار أو على يد ميليش�يا 
ويصبح�وا عاجزين حينها ع�ن والدة آخرين. 
ر الم�رء بالموت قبل ال�والدة فلن  حينم�ا يفكِّ
يوج�د أبش�ع من مصي�ر كهذا قد وص�ل إليه. 
لي�س ثّم�ة ما ُيدين ل�ه المرء للموت � حس�ب 
�ر الرجل قب�ل أن يتزّوج  س�يوران - حين يفكِّ
بش�كل زوجته المس�تقبلّية وهي أرملة تلبس 
الس�واد وتخمش خدّيه�ا، حين يتخّي�ل المرء 
حتوف�اً عديدة وهو في طريقه إل�ى العمل، أو 
وهو جالس في مقهى. ه�ذه التفاصيل تحّول 
الب�الد إلى قب�ر، أو ردهة تتس�ع لش�ّتى أنواع 

الموسوِّسين.
بات العراق�ي يحدِّق اليوم في موته القادم من 
بعيد، ويتخّي�ل مصائره، فيما يرّبت على األمل 

عسى أن يتعّثر حتفه.



   العدد )975(  االربعاء  27  آيار  2015كتب11

      عرض/د. أحمد الخميسي
  

-العنوان: ادفع أي ثمن )الجش�ع، السلطة، وحرب ال 
نهاية لها(

-المؤلف: جيمس رايزن
-عدد الصفحات: 285

-الناشر: هوتون ميفلين هاركورتا 
-تاريخ النشر: أكتوبر/تشرين األول 2014

عرض/مرح البقاعي
ه�ذا كت�اب قيم تصدر قائم�ة الكتب األكث�ر مبيعات 
ألش�هر عديدة في الواليات المتحدة، وصدر بنسخة 
مكتوب�ة وأخ�رى صوتية عل�ى نظ�ام “أم بي ثري” 

السمعي.
ويضع مؤلفه الكاتب، جيمس رايزن، المرآة في وجه 
سياس�يات الوالي�ات المتح�دة األميركي�ة بإداراتها 
المتعاقبة، جمهورية كانت أم ديمقراطية، وذلك منذ 
أحداث 11 س�بتمبر/أيلول 2001 حتى يومنا هذا، أي 

على فترة زمنية تقارب 13 عاما.
وجيم�س راي�زن هو صحاف�ي وكاتب مع�روف في 
جريدة نيويورك تايمز، يعمل في صحافة االستقصاء 
والتوثيق، وهو حائز على جائزة بوليتزر العريقة في 
الصحاف�ة. يوثق رايزن في كتابه ه�ذا للمرحلة التي 
تلت هجمات س�بتمبر/أيلول عل�ى الواليات المتحدة 
ف�ي نيويورك وواش�نطن، وكي�ف تأث�رت مجريات 
الحي�اة األميركية واتجهت في الس�ياق المغلوط إثر 

هذه الضربات.
إن�ه ي�رى أن اإلدارة األميركية قد تخل�ت عن أهم ما 
يمي�ز المجتم�ع األميركي الذي يش�كل س�ابقة بين 
مجتمع�ات العالم ف�ي نموذج االنفتاح ال�ذي يمثله، 

مقاب�ل إش�باع حالة أمني�ة تتربص لتهدي�د مجهول 
الهوية وغير مح�دد المعالم والمصدر. ويعود رايزن 
إل�ى دروس التاري�خ األميرك�ي حين ح�ذر الرئيس 
األميركي األسبق دوايت أيزنهاور من طغيان صناعة 
األمن القومي على الصناعة العسكرية نفسها، وهو 
ما ينعكس سلبا على المناخ األميركي وطبيعة حياة 

األميركيين عامة.
يش�ير رايزن إل�ى أن أميركا التي تخ�وض حربا غير 
منتهي�ة على اإلره�اب منذ م�ا ينيف عل�ى عقد من 
الزمن، تسعى ألن تصنع أعداء لها في كل مكان بينما 

ال تعد بأي نوع مرتقب من السالم.
ويوثق باألرقام والمعلومات المس�تقاة من سجالت 
الحكوم�ة األميركي�ة العلني�ة اله�در ف�ي اإلنف�اق 
عل�ى هذه الح�رب التي ال عنوان لها س�وى مالحقة 
المجهول، هذا إلى جانب التكاليف المس�تورة والتي 
لم يعلن عنها، ف�ي جملة من االنتهاكات اإلدارية من 
س�وء تداول األموال إلى إساءة اس�تعمال السلطة و 
تخري�ب لطبيعة الحي�اة األميركية وأس�لوب الحياة 

والتعامل المالي وإلزامية كشف الحقائق.
ويخلص رايزن إلى أن االنتهاكات الرسمية الحكومية 
الت�ي حدث�ت تحت غط�اء محارب�ة اإلره�اب وقواه 
المنتش�رة ف�ي العالم تعد من أبش�ع صور الفس�اد 
الحكوم�ي والمالي واإلداري الذي ش�هدته الواليات 
المتحدة األميركية في تاريخها المعاصر، وأنه قد آن 
األوان للكشف عن هذه التجاوزات التي كلفت أميركا 
الكثي�ر من حرياته�ا المدني�ة ومصداقي�ة قراراتها 
السياس�ية التي أصبحت موضع أخذ ورد ليس فقط 

في الداخل األميركي بل في العالم.
وليس راي�زن الوحيد الذي أثار مس�ألة الهدر المالي 
والمبالغ الهائلة التي أنفقت في الحرب على اإلرهاب 

في ردود فعل مبالغ بها وغير مس�ؤولة على تنظيم 
القاعدة، إال أن رايزن استطاع في كتابه هذا أن يجمع 
أرقاما دقيقة عن مليارات الدوالرات التي أزهقت في 

هذه الحرب الغامضة.
وحين يركز رايزن على الهدر المالي فإنه يش�ير إلى 
الهدر السياسي أيضا الذي أصاب المنظومة السياسية 
األميركي�ة في عق�ر ال�دار األميركي. إنها ببس�اطة 
قصة مقلقة للتربح من الحرب ومالحقة الطموحات 
الش�خصية وغي�اب المس�اءلة والمحاس�بة ودائما 
طغيان الس�رية في سابقة على المجتمع والسياسة 
األميركي�ة لم تش�هدها قبل ح�رب الع�راق وذيولها 
المروعة.ويكش�ف الكتاب ما أفاد ب�ه المفتش العام 
األميركي المختص بإعادة إعمار العراق، س�تيوارت 
بوين، أن مس�اعدات أميركية إلعادة اإلعمار تتراوح 
قيمتها بين ثالثة وخمسة مليارات دوالر أهدرت منذ 
ع�ام 2003، وأن المبال�غ المهدرة كان�ت قد وظفت 
في مش�اريع فاشلة لم توظف بشكل جيد في العراق 
تصل إلى ما بين 15 و%20 من 21 مليار دوالر، وهي 
قيمة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الذي أسسه 

الكونغرس بعد اجتياح العراق.
ويأخذن�ا رايزن عب�ر األرقام في رحلة من األس�ئلة 
المش�روعة والتي هي من ح�ق كل مواطن أميركي، 
كيف تم إنفاق عش�رين مليار دوالر أميركي أرس�لت 
إلى العراق بدون أن ترفق بإشراف دقيق على اإلنفاق 
عل�ى ع�ادة األميركيي�ن، أو أن يكون هن�اك برنامج 
واض�ح ومحدد لكيفية إنفاقه�ا. معظم هذه األموال 
ت�م نقلها من ش�رق راثرفورد في والية نيوجرس�ي 
على ش�كل رزم من فئ�ة المائ�ة دوالر النقدي، وتم 

توزيع هذه األموال نقدا بحسب الرغبة.
وحت�ى ه�ذا الي�وم ال يزال مبل�غ 11.7 ملي�ار دوالر 

مفقودا يعتقد أن معظمه انتهى في حسابات بنكية 
خاصة، كما يبدو أن ملياري دوالر مخبأة في لبنان. 
ويعلق رايزن قائال: “ال يمكنني أن أتخيل ماذا كان 
باس�تطاعة ه�ذه األم�وال أن تفع�ل وأن تغير في 
حيات المشردين في أميركا الذين ال دخل لهم وال 
بي�ت يأويه�م، أو كم كان يمكنها أن تس�اهم في 
تطوي�ر المناطق النامية ف�ي أميركا التي تحتاج 
إل�ى الخدم�ات والدعم لتحس�ين ظ�روف حياة 

السكان”.
وي�رى رايزن أنه ال بد للرئيس�ين ب�اراك أوباما 
وج�ورج دابليو بوش من أن يواجها مس�اءلة 
كاملة ع�ن س�وء اإلدارة والتخطيط واإلنفاق 
ف�ي الفت�رة الت�ي حكم�ا به�ا وكان عنوانها 
مكافح�ة اإلره�اب، العن�وان األع�رض ف�ي 

السياسية األميركية الحالية.
كت�اب جدي�ر بالق�راءة كون�ه ي�ورد أحداثا 
باألرق�ام  ومدعوم�ة  موثق�ة  ومعلوم�ات 
واإلحصاءات والمراجع الرسمية لألساليب 
العملي�ات  إدارة  بواس�طتها  تم�ت  الت�ي 
العس�كرية ف�ي الع�راق وما س�اندها من 
أموال تم ضخها للتنمية والتدريب وإعادة 
مأسس�ة إدارات الدول�ة وف�ي مقدمته�ا 
الجي�ش العراق�ي، والذي أب�رزت الحرب 
عل�ى تنظيم الدولة في العراق اآلن تردي 
الحالة التنظيمية والتدريبية والتسليحية 
لصفوفه رغ�م كل األموال التي صرفت 
عل�ى تس�ليحه وتدريب�ه، مم�ا يؤك�د 

نظري�ة س�وء اإلدارة والهدر، بل الفس�اد 
المالي الذي تتقاس�م مس�ؤوليته الوالي�ات المتحدة 

والحكومات العراقية المتعاقبة.
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والكت�اب ال�ذي بي�ن أيدينا للكاتب�ة البريطاني�ة من أصل هن�دي أنجيال 
س�ايني، يركز على جان�ب من هذه التجربة، وهو دور التنمية البش�رية 
ف�ي تجربة الهن�د النهضوية التي تج�اوزت آفاق بالدها، حي�ث العلماء 

والباحثون الهنود في كل مكان في هذا العالم.
الكت�اب جاء في تس�عة فصول، ولكنه ينقس�م في الواقع إلى قس�مين 
أساس�يين، يتن�اول أولهما كيفية صناع�ة العلماء والنابغي�ن في الهند، 
سواء من جانب الدولة، أو من خالل النمط التربوي المجتمعي في الهند 

وفق الخصوصية الثقافية لهذا البلد.
أما القسم الثاني فيقدم مجاالت ذات أهمية استطاع العلماء والمهندسون 
والمخترعون الهنود فيها تقديم الجديد الذي اس�تفاد منه العالم بأسره، 

مركزا على اإللكترونيات، والطب والدواء، وتقنيات الصواريخ.
والكتاب تغلب عليه لغة “قومية” بش�كل أو بآخر، حيث تتفاخر الباحثة 
الهندي�ة التي ألفته بما حققه أبناء جلدتها م�ن انتصارات في المجاالت 
العلمي�ة واإلبداع، لي�س في الهند فحس�ب، وإنما خروجه�م من حدود 

بالدهم الواسعة إلى آفاق العالم كله.
فنجدها تقول “ُيش�تهر الهن�ود واألفراد ذوو األصل الهن�دي -أينما كنا 
نعي�ش في هذا العال�م- بأنهم محترفون ومجته�دون ومهرة ومجّدون 
ومهووس�ون بالحاس�وب”، وترد الفضل في ذلك إل�ى الزعيم التاريخي 

الهندي جوهر الل نهرو.
وسايني محررة علمية بريطانية الجنسية، ولكنها ولدت ألبوين هنديين 
ع�ام 1980، وحاصلة على درجة الماجس�تير في العلوم الهندس�ية من 
جامع�ة أوكس�فورد البريطاني�ة، كما أنها حائ�زة على جائ�زة الكاتب 

األوروبي الصغير في مجال العلوم عام 2009.
وتعود قصة الكتاب إلى سلسلة من التحقيقات واللقاءات التي قامت بها 
س�ايني في الهند على مدار ستة أشهر مع عدد من كبار وشباب العلماء 
الهنود في مختلف المجاالت، وخصوصا في المجاالت التي تتعلق بالطب 

والهندسة والحاسب اآللي والصواريخ.
والهن�د التي يقت�رب تعدادها من 1.25 مليار نس�مة -وه�ي بذلك ثاني 
أكبر دول العالم من حيث عدد الس�كان بعد الصين- تملك صورة ش�ديدة 
التناق�ض في ه�ذا المجال، فبينما يوج�د بها أكبر عدد م�ن األميين في 
العال�م بنس�بة %60، أي أكثر من 700 مليون نس�مة، فإنه�ا تعتبر أكبر 

مصدر للعلماء والمهندسين في العالم.
ففي الهند هناك نحو 400 جامعة تقدم لسوق العمل سنويا نحو مليوني 
خريج، بينهم 600 ألف مهن�دس، وهناك حوالي 16 معهدا للتقنية تقدم 
ه�ذا الع�دد الكبير من المهندس�ين والعلم�اء، من أهمها: معه�د “بابا” 

لألبحاث الذرية، وأكاديمية األبحاث السنسكريتية.
األم�ر أن ه�ذه األم�ة وأول ملم�ح تقدم�ه الكاتب�ة في هذا 
م�ن العباقرة اعت�ادت على أن يكون 
ه�ؤالء العباق�رة -عل�ى كثرته�م- 
مج�رد كادحين أو موظفين. ورغم 
أنه�م يتمتع�ون بأكبر ق�در ممكن 
من حرية العمل واالكتش�اف، فإن 
الهن�د ف�ي مخرج�ات  مش�اركة 
البحثية العالمي�ة ال تتجاوز 3%، 
بع�د كل م�ن الوالي�ات المتحدة 

وبريطانيا بفارق شاسع.
ناقش�تها  المتناقض�ات  ه�ذه 
الكاتب�ة بالتفصيل ف�ي كتابها، 
ووج�دت أن أح�د أهم أس�باب 
العلم�اء  مس�اهمة  تراج�ع 
ف�ي  الهن�ود  والمهندس�ين 
المحتوى البحثي العالمي، أن 
كثيرا منهم بدأ يعود إلى بلده 
بعدم�ا أبلى بالء حس�نا في 
ب�الد االغت�راب، وخصوصا 
والوالي�ات  بريطاني�ا  ف�ي 
“يدعمون”  حيث  المتحدة، 
الخاص�ة  اإلحصائي�ات 
بهذي�ن البلدي�ن ف�ي هذه 

المجاالت.
فنحو واحد من كل خمسة 
من جمي�ع العاملين في 
حق�ل الرعاي�ة الطبي�ة 
ف�ي  األس�نان  وط�ب 
بريطانيا، هم من أصل 
هن�دي، وواحد من كل 
س�تة علماء موظفين 
درج�ة  يحمل�ون 
العلوم  الدكتوراه في 
ف�ي  الهندس�ة  أو 
المتحدة،  الوالي�ات 

آسيوي.
وتش�ير إحصائي�ة إل�ى أن�ه منذ 

مطل�ع األلفية الجدي�دة فإن أكث�ر من %30 من المهندس�ين 
العاملين في وادي الس�يليكون -أحد أهم رم�وز الهيمنة األميركية- هم 
م�ن أصل هن�دي، بينما يدير الهن�ود 750 من الش�ركات التقنية العاملة 

هناك.
ومن أهم الش�خصيات التي أجرت س�ايني ح�وارات معها وضمنتها في 

هذا الكتاب، الملياردير نارايانا ميرثي مؤسس�ة ش�ركة “إنفوس�يس”، 
إحدى أهم الشركات العاملة في مجال تقنيات الحاسب اآللي.

وأهم الرسائل التي يعكسها الكتاب ويؤكد عليها، خمس رسائل: األولى 
أن العلم ليس خيارا لألمم التي تريد أن تجد 
لنفسها مكانا، بل هو 
أمر مف�روض عليها، 
الوقت  فريض�ة  وهو 
ف�ي ظ�ل ث�ورة العلم 
المعلوم�ات  وث�ورة 

واالتصاالت.
النهضة  أن  ولذلك نج�د 
العلمية ف�ي أي بلد إنما 
يأتي وفق إرادة سياسية 
تدعم�ه، وكم�ا حدث في 
الواليات المتحدة في عهد 
جون كيني�دي الذي أطلق 
صيحة “أمة في خطر” بعد 
نجاح السوفيات في إطالق 
األول،  الصناع�ي  قمره�م 
ف�إن نه�رو -كيني�دي الهند 
ف�ي هذا اإلط�ار- يق�ول إن 
“المستقبل سيكون للعلوم”، 
وبالتالي فق�د أعلنها صراحة 
أنه يري�د أن تتحول الهند لكي 
تصب�ح “أم�ة عقالني�ة علمية 
البارعي�ن”،  المحترفي�ن  م�ن 
بحس�ب م�ا نقلت�ه الكاتبة في 

كتابها المهم هذا.
الثانية تتعل�ق بأهمية  الرس�الة 
التعلي�م وض�رورة االرتق�اء ب�ه 
من أج�ل تحقيق أه�داف التنمية 
والنهض�ة المختلفة، وه�و ما بدا 
في حالة الوالي�ات المتحدة خالل 
ستينيات القرن الماضي، فمن أجل 
النهضة العلمية، كان إصالح النظام 

التعليمي.
وكذل�ك ف�ي الهن�د، فمن أج�ل البدء 
كان  ش�املة،  علمي�ة  نهض�ة  ف�ي 
تأس�يس مئات الجامع�ات والمعاهد 

 ، لمتخصصة كم�ا يبدو ف�ي األرقام الت�ي ذكرتها ا
الكاتبة في ثنايا الكتاب.

وتؤك�د الكاتب�ة أن الهند في هذا المجال تس�تند إلى ت�راث حضاري 
ومعرفي هائل، حيث ظه�رت الرياضيات وعلوم الفلك في الهند منذ 

آالف السنين، وقبل نشوء حضارات الغرب بمراحل.
وهي الرسالة الثالثة التي تؤكدها سايني من خالل جوالتها التي شملت 
العديد من مناطق الهند التقليدية، بعيدا عن الحواضر والعواصم والمدن 
الكب�رى. فهي تؤكد أن الهند بلد حض�اري، وتنطلق في نهضتها العلمية 
الراهنة من تراث هائل في المجاالت العلمية والحضارية، وأن ما يتحقق 
من إنجازات في الوق�ت الراهن، إنما هو امتداد لحضارة قديمة تطورت 

عبر آالف السنين.
وال تنس�ى الكاتبة أن تشير إلى بعض األساطير والقصص القديمة التي 
ل�م يتخل الهنود عنها ولم ت�زل في وجدانهم، رغم التق�دم العلمي الذي 

وصلوا إليه.
الرس�الة الرابع�ة تتمثل ف�ي أن النهض�ة العلمية وحي�ازة مكانة مهمة 
بي�ن األمم المتقدمة، ال تتحققان إال من خ�الل التراكم الحضاري، حيث 
تقول إنه في الس�تينيات لم يكن باإلم�كان أن يتصور أحد أن تبني الهند 
صاروخ�ا يصل إلى الفضاء الخارجي، بينما هي اآلن تقوم بذلك وما هو 

أكبر منه.
فهي تؤكد أن التقدم العلمي مهمة طويلة األمد، وال تتحقق إال من خالل 
منظومة عمل دائبة -عبر عقود طويلة- تش�مل التعليم، وتش�مل تعديل 

السياسات والقوانين التي تحكم قطاعات الصناعات ذات الصلة.
الرس�الة الخامس�ة التي يؤكد عليه الكتاب، أن النهضة العلمية يجب أن 
ال تك�ون هدفا في حد ذاتها، حيث إن العلم يخدم التنمية، فهناك تجارب 
روته�ا المؤلفة في ه�ذا الكتاب تعط�ي نظرة حول كي�ف يخدم البحث 
العلم�ي قضية األمن الغذائي من خالل المحاصي�ل المعدلة وراثيا، ومن 
خ�الل توجيه العل�وم الطبية في مجال تحس�ين الرعاي�ة الصحية بهذا 

البلد.
وتبرز جوالت الكاتبة في أروقة الجامعات والمعاهد العلمية بالهند، كيف 
أن الشباب الصاعد قد يكون لديه -بفعل كل ما حققته األجيال السابقة- 
“طموح” ذاتي بأن يصبح عالما في مجال من مجاالت الهندسة أو الطب 

أو علوم الفلك.
غي�ر أن التفاصي�ل التي ذكرتها الكاتبة تش�ير إلى حقيق�ة مهمة، وهي 
أن الهند لم تزل بلدا مس�تهلكا للتقنية وخصوصا األميركية منها، فأهم 
الش�ركات التي تعمل في مجال التقنية بالهند هي شركات أميركية، مثل 
“آي.بي.أم”.ومن ثم فإنه ال يزال أمام الهند الكثير لكي تبني تجربة نهضة 
تحمل بصمة الهند واس�مها بشكل كامل، وهو ما يقترب في جانب منه 
بالخريطة السياس�ية لتوزيع التقدم العلمي على مس�توى العالم، حيث 
ال ي�زال الغرب وقواه األنجلوسكس�ونية على وج�ه الخصوص، بجانب 

اليابان في آسيا، القوى األهم في عالم اليوم في مجال التقدم العلمي.
وف�ي النهاية، فإن الكتاب عبارة عن “وصفة” تش�ريحية مهمة لتجربة 
نهضوي�ة م�ن العالم الثال�ث. وبطبيعة الح�ال، فإن مج�ال الحديث في 

الكتاب ال يأتي على العالم العربي بأي ذكر!!

         نجاة عبد النعيم

الكتاب: من هو شارلي؟
المؤلف: إيمان ويل تود

الناشر: دار نشر سوى بباريس 2015
بعد مرور أربعة أشهر تقريبا على الحادث الدموي 
الذي ش�هدته فرنس�ا، وراح ضحيت�ه 17 قتيال من 
الصحفيين العاملين بمجلة شارل إبدو األسبوعية، 
ورعاي�ا يه�ود بمتجر فإنس�ان للمأك�والت، خرج 
عال�م االجتماع والكات�ب الفرنس�ي إيمانويل تود 
بكتاب جديد بعنوان »من هو ش�ارلى؟«، يقدم فيه 

تحليال مثيرا،
 ويهاجم فرنسا، ويطالبها بأن تترك المسلمين فى 

حالهم ليعيش�وا فى اطمئنان .. وحذرها من وضع 
كل المسلمين فى سلة واحدة كما سبق وفعلت مع 
اليهود فى ثالثينيات القرن الماضي.وقد هاجم تود 
النخبة السياس�ية لبالده وحكومته من منطلق أن 
الذي�ن خرجوا إلى الش�وارع للتظاهر ضد اإلرهاب 
هم من المثقفين أو الطبقة الراقية والمتوس�طة، 
وليس م�ن فق�راء الضواح�ي ومعدميه�ا، أو من 
العم�ال والفالحي�ن. وكان قد خرج م�ا يزيد على 
4 ماليين فى مظاهرة بباري�س للتنديد باإلرهاب، 
وش�اركهم العديد من زعماء العالم. ويرى المؤلف 
أنه ال يقبل الفكرة التى بدأت تنتشر داخل المجتمع 
الفر نس�ى ومفادها أن اإلسالم يشكل خطرا كبيرا 
على حي�اة اليهود.ويش�ير تود فى كتاب�ه الصادر 
فى 7 مايو الحالي إلى أن المس�لمين أبرياء من تلك 

االتهام�ات التى توج�ه لهم فيما يتعل�ق باليهود.. 
ويرى أن المس�لمين ه�م الفئة األضع�ف اآلن فى 
فرنس�ا التى يس�عى الجمي�ع إلذالله�ا.. ويفصح 
ع�ن مخاوفه من طريقة التعام�ل الراديكالية التى 
تتعام�ل بها قوات األمن الفرنس�ية م�ع الجمهور 
بذريعة مكافحة اإلرهاب. ويس�تنكر تود استدعاء 
أطف�ال لم يبلغوا من العمر 8 س�نوات إلى أقس�ام 
الش�رطة؛ وهو ما وصفه بالهس�تيريا، مشيرا إلى 
أن مخ�اوف هذا التعامل مع المس�لمين واألطفال 
ق�د تكون أكبر بكثي�ر من مخاوفه م�ن حفنة من 
المختلين عقلي�ا، يقومون بأعمال إرهابية باس�م 

اإلسالم.
ويرى المؤلف أن تلك التظاهرة التي تصدرها رئيس 
فرنس�ا، وأثارت الضجة فى أوس�اط السياس�يين 

واإلعالميي�ن باعتباره�ا أكب�ر مظاهرة منذ 
انته�اء الحرب العالمي�ة الثانية، م�ا هى إال 
تضلي�ل، والبد م�ن رؤية جدي�دة لألحداث. 
وهنا فإن تود يش�كك فى مش�اركة جميع 
أطياف المجتمع الفرنس�ى فى المظاهرة، 
وق�ال إنها مج�رد محاولة للف�ت األنظار 
عن الكارثة الحقيقية فى فرنسا؛ أال وهى 
األزمة االقتصادية الخانقة، والتى فش�ل 

النظام السياسى هناك فى حلها.
والواق�ع أن الكتاب أثار ردود فعل قوية، 
وقوب�ل بص�دى ش�ديد ف�ى المجتمع.. 
والدليل على ذل�ك أن الطبعة األولى منه 

نفدت بمجرد خروجها إلى منافذ التوزيع 
بشهادة الموزعين.

ادفـــع أي ثــــمـــــن

أمة من العباقرة

من هو �شاريل؟

إيامنويل تود يفتح النار.. ويدافع عن املسلمني

عتبر تجربة الهند النهضوية إحدى التجارب الناجحة في العالم الثالث، وباتت محل اهتمام الكثير من الحكومات والباحثين والمراكز التي تحاول أن تسبر غور هذه التجربة 
الفريدة التي -كما في الصين والبرازيل- نجحت في المزج بين الخصوصية المجتمعية واالنفتاح على الحضارات األخرى واألخذ منها، مما خلق تجربة تنموية لها طابعها 

الهندي الخاص.
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 أس�رار تخفيها مهنة الحمالين والذي�ن اتخذوها حال أخيرا 
ينتشلهم من واقعهم المرير بعد أن باءت جميع محاوالتهم 
بالفش�ل في الحصول على وظيفة أو فرصة عمل تستطيع 
أن تحس�ن واقعهم المعيش�ي ليصل بهم المط�اف إلى هذه 
المهنة لوجود رغبة في تحس�ين وضعهم المعيش�ي ورغم 
ذلك تبقى قاصرة عن تحقيق طموحاتهم المشروعة فكانت 
لن�ا جولة في حياة هؤالء الحمالي�ن الذين اكدو اضطرارهم 
لمزاولة هذه المهنة فيما يطلعنا عدد من المختصين في علم 
االجتماع عن مخاطر اس�تنفاذ الطاق�ات الثقافية والعلمية 

في غير موقعها الصحيح .

“ تجهض قواهم “
توجهن�ا إلى األماكن الت�ي يكثر فيها عم�ل الحمالين الذين 
اتخ�ذوا هذه المهنة كحل أخير يقيه�م من الفقر والحرمان 
ال�ذي يعيش�ونه فبرغم قس�وة ه�ذه المهنة الت�ي تجهض 
قواهم وتسلب راحتهم لتزرع مكانها تعبا ينهش أجسادهم 
التي أصبحت اخف لهم من ثق�ل الفاقة الذي يتكبدونها في 
حياتهم . حيث يستخدمون في مهنتهم عربة مصنوعة من 
الخش�ب ذات ش�كل مس�تطيل ويتراوح طولها ثالثة أمتار 
أو أكث�ر وتحتوي على عجلتي�ن موضوعة على جوانبها مع 
وجود مقبض يس�اعد الحمال على أالمس�اك بها وس�حبها 
والتي تحمل أطنانا من البضائع التي تعددت وتنوعت ونحن 
نتج�ول في هذه الش�وارع في بغ�داد وتحدي�دا في منطقة 
حافظ القاضي ومرورا بش�ارع الرشيد ووصوال إلى شارع 
النهر والس�وق العربي وهي تصبح وتمس�ي بدوي أصوات 
عربات الحمل . حيث يقتصر عمل الحمالين في حمل البضائع 
ووضعها في هذه العربة مع ربطها بأحكام بواس�طة حبل 
س�ميك م�ن موقع البائ�ع والذي يك�ون أما مح�ال تجارية 
تبيع )الجملة ( أو مس�تودعات لخزن البضائع وسحب هذه 
البضائع إلى أماكن النقليات وبدورها تنقل البضائع بواسطة 

سيارات إلى مناطق بغداد أوالى المحافظات.

“ الحواجز الكونكريتية” سبب النتشار الحمالة
ايض�ا كان البد لنا م�ن الذهاب إلى المس�تودعات التجارية 
حيث ش�اهدنا اعدادا كبيرة م�ن الحمالين وهم يقفون أمام 
ه�ذه المس�تودعات بانتظار دورهم لتحمي�ل البضائع فكل 
حمال واقف بجانب عربته ينتظر دوره وآخرون منش�غلين 
بتحميل البضائ�ع في العربات حيث يوح�ي لنا هذا المنظر 
عن�د رؤيته وج�ود صلة بي�ن الحمال وعربت�ه وهو يعيش 
معها لحظات التعب واإلرهاق عندها استوقفنا كريم مزعل 
45عاما وهو تاجر وصاحب مستودع تجاري ليبين لنا أهمية 
وج�ود الحمالين ف�ي عمله موضحا “ كوني تاجر اس�تورد 
األجهزة الكهربائية من دول الخارج واخزنها في المستودع 
لذلك احت�اج إلى وجود الحمالين لحمل البضاعة ونقلها إلى 
النقلي�ات حيث نقوم باالتفاق مع ع�دد من الحمالين لحمل 
البضاعة ونقلها إلى أماكن النقليات حيث ال اقدر أن استغني 
ع�ن الحمال وأوضح مزعل مقدار األجور التي يحصل عليها 
الحم�ال قائ�ال “ تتوق�ف أج�ور الحمالين بعدد م�رات نقل 
البضاعة وهناك من الحمالين من يفضلون أجورا أسبوعية 
قد تصل أجرة الحمال تقريبا إلى خمسة وعشرين ألف دينار 
يق�وم بإعطائها ل�ه أصح�اب النقليات حيث يأت�ي الحمال 
ليعطيني وصل االس�تالم م�ن ناقلة معينة ألق�در أن أزوده 
بالبضاع�ة وأش�ار إلى “ تزاي�د أعداد الحمالي�ن وخصوصا 
في الس�نوات األخيرة حيث تعددت أعمارهم فمنهم الصغار 
في العمر والذين تتراوح أعمارهم بين الخامس�ة عشر سنة 
والثامنة عش�ر ونجد أصحاب األعمار الكبيرة من الذين هم 
في الخامسة واألربعون سنة يمتهنون هذه المهنة.وأجابنا 

مزعل بخصوص استفس�ارنا عن كثرة أعداد الحمالين أمام 
المس�تودعات والمخازن التجارية منوها” أن ما جعل أعداد 
الحمالين تزداد يرجع ألس�باب عديدة منها وجود الحواجز 
الكونكريتيه وما سببته في قطع الشوارع والتي منعت من 
وصول النقليات إلى أماكن المستودعات والمخازن التجارية 
مما يجعلنا ال نقدر على االس�تغناء ع�ن الحمالين ودورهم 
لنق�ل البضائع إلى النقليات التي تبعد مس�افات طويلة عن 

أماكن المستودعات التجارية .

“ دور الحمال”
 هذا العالم المتش�ابك في تفاصيله والذي جعلنا نقتص فيه 
كل صغيرة وكبيرة وليس فقط عالقة الحمال بعربته بل الى 
ابع�د من ذلك حيث يحدثنا حس�ام صب�اح 26عاما موضحا 
ب�دوره الذي يقوم على قطع وصوالت التحميل حين التقينا 
به في ش�ارع الرش�يد قائال” يتوقف عملي في التنسيق بين 
أصح�اب النقلي�ات والحمالين حيث أق�وم بقطع وصوالت 
البضائع وحس�ب نوعها أم�ا أن تكون أجه�زة كهربائية أو 
مالب�س أو تكون م�واد غذائي�ة حيث أقوم بتزوي�د الحمال 
بوصوالت التس�ليم لكي يس�مح له بحمل المواد من التاجر 
إل�ى النقليات وعل�ى ضوء هذا الوصل نكتب اس�م البضاعة 
واس�م التاجر ليقوم التاجر إعط�اء البضاعة ونوعيتها إلى 
الحمال الذي ينقل البضاعة إلى النقليات والتي تقوم األخيرة 
بنقل المواد والبضائع بواس�طة س�يارات إل�ى المحافظات 
الشمالية أو الجنوبية أو نقلها إلى أماكن مخصصة في بغداد 
ويتابع “ يكثر عمل الحمالين في المناطق القريبة من الباب 
الشرقي شارع الرشيد لكونه مكان تتواجد به المستودعات 
التجارية التي تخزن بها كافة البضائع المس�توردة من دول 
الخارج وتوزيعها عن طريق البيع في داخل البلد حيث يأتي 
دور الحم�ال في أتم�ام تحميل ونقل البضائ�ع وتكثر أعداد 

الحمالين وتحديدا في هذه المناطق القريبة من باب الشرقي 
في بغداد .

“ أوزان ثقيل�ة”
وف�ي أثن�اء س�يرنا ش�اهدنا عرب�ة مليئ�ة بالبضائع حيث 
اوقعتن�ي الحيرة به�ذا المنظر فمن الذي يقدر على س�حب 
ه�ذه العربة وه�ي تحم�ل أوزان ثقيلة م�ن البضائع والتي 
تج�اوز وزنه�ا الطنين ونص�ف الطن الس�يما وأن أصحاب 
هذه العربات ال يملكون بنية جس�مانية قوية فأجس�امهم 
نحيل�ة ويرهقها اإلعياء وعندما اقت�رب منا صاحب العربة 
وهو يس�حب عربت�ه اس�توقفناه للحديث حي�ث رحب بنا 
بابتس�امة مقطوعة األنفاس ليبين لنا سعد رحيم 20عاما 
ان ال�ذي دفعه إلى اللجوء لهذا العمل وتحمل ش�دة قس�وته 
هي الظروف المعيشية الصعبة وغياب فرص العمل ثم قال 
اعمل في حمل البضائع بواس�طة عربة حيث يبدأ عملي منذ 
الس�اعة السادسة صباحا وال ينتهي أال في الخامسة عصرا 
حيث أقوم بحم�ل البضائع في العربة وس�حبها إلى أماكن 
النقليات فال نملك غير هذا العمل مصدرا للرزق نستطيع من 
خالله على مواصلة حياتنا وتغطية جميع تكاليف المعيشة

فكوني اس�كن في ش�قة أيجار أنا وأهلي وعلى مسؤوليتي 
تكاليف المعيشة حيث أن والدي استشهد قبل سنتين بحادث 
انفج�ار مما جعلن�ي امتهن هذا العم�ل اضطرتني الظروف 
الصعبة ف�ي اللجوء له�ذه المهنة فكونها مهنة ش�ريفة ال 
تخلو من الصعوبات التي تنهك قوانا وتصيبنا بأمراض حيث 
أنني مصاب بمرض مفاصل العظام وال أس�تطيع أن اسحب 
ه�ذه األوزان الثقيلة في العربة وحملها لكن قس�وة الحياة 
أقوى من معاناة الم�رض وثقل البضائع مما اضطررنا إلى 

تحمل هذه الصعوبات من اجل الحصول على لقمة حالل.
“ تسلب ما تبقى من عمري “

تركنا س�عد رحيم يواصل عمله وهو يتحدى صعوبة سحب 
العرب�ة وما تحمل�ه من ثق�ل البضائع رغم تجرع�ه مرارة 
الم�رض الذي أصيب به من جراء ه�ذه المهنة وفي تجوالنا 
وتحدي�دا في منطقة حافظ القاضي ومرورا بش�ارع النهر 
ش�اهدنا رج�ل تجاوز عم�ر األربعين وهو يحم�ل البضائع 
ويضعها في العربة ونحن نسمع زفيره الحاد والمرتفع جدا 
وعندم�ا أردنا الحديث معه امتنع ف�ي الوهلة األولى عندما 
ش�اهدنا مدعيا خوفه بان تنش�ر صورته وهو بهذه الحالة 
المأساوية فصورة التعب واضحة على وجهه ومظهر ثيابه 
الرثة وبعد أن عرف أننا س�وف لن نلتقط له صورة واطمأن 
م�ن ذلك وافق ص�الح إبراهي�م 47عاما عل�ى الحديث معنا 
وأنفاس�ه تعبة قائال “ التجأت إلى مهنة الحمالين بسبب ما 
أعانيه من أوضاع مادية مأس�اوية حيث كوني سابقا كنت 
ضاب�ط في الجيش العراقي وعندم�ا خرجت من الجيش لم 
اج�د غير ه�ذه المهنة فرات�ب التقاعد الذي احص�ل علية ال 
يكفي لتغطية مصروف المعيش�ة وهذا ما جعلني أن أكون 
حمال ويتابع إبراهيم بعد أن آخذته نوبة س�عال “ أنني كنت 
س�ابقا املك سيارة أجرة حيث اعمل سائق تاكسي تعرضت 
لحادث س�رقة السيارة والس�يما أنني ال املك المال الكافي 
لش�راء س�يارة أخرى وأنا مس�ؤول عن عائلة فاتجهت إلى 
العم�ل في هذه المهن�ة التي على مايبدو قد تس�لب مني ما 
تبقى من عمري لكونها مهنة تتطلب قوة جس�دية وتحمل 
كبي�ر حيث ناش�د إبراهيم الجهات المعنية ال�ى زيادة راتبه 
التقاعدي من قبل المعنيين في األمر السيما انه ال يستطيع 

بعد أالن على مواصلة هذه المهنة .
“ ال يوجد أي اهتمام “

ول�م يذهب بعيدا إبراهيم الس�امر 21عاما عم�ا قاله زميله 
الذي س�بقه فكونه العب منتخب رياضي والمتخصص في 
رياضة التاكواندو وحاصل على الحزام األس�ود وحائز على 

جوائز بطوالت عربية ودولية مثل بها العراق أحس�ن تمثيل 
ف�ي حين انه ل�م يجد تخصيص�ا ماليا كافيا وم�ا القاه من 
ع�دم تثمين جهوده من قبل النادي الذي يلعب فيه ومن قبل 
المس�ؤولين على هذه الرياضة هذا م�ا دفعه للعمل كحمال 
بأجور يومية ليخفف عنه الحرمان الذي يعيش�ه حيث وجد 
ف�ي مهن�ة الحمالين م�الذ أخير يخف�ف عنه وط�أة الفاقة 
حيث أوضح لنا الس�امر قائال “ أقوم بحمل المواد بمختلف 
أنواعها من المستودعات وشحنها إلى النقليات حيث يعتمد 
عملي على أجور يومية احصل عليها مقابل أن يس�تأجرني 
أصح�اب المس�تودعات التجاري�ة لنقل البضائع بواس�طة 
عرب�ة مضيفا أن “ كوني العب تاكوان�دو في منتخب نادي 
الق�وة الجوية وحاصل عل�ى جوائز عديدة مثل�ت بها بلدي 
في هذه ألرياضه وحاصل على حزام اسود دولي فبرغم كل 
انجازات�ي التي قدمتها لم أجد أي دع�م من الجهات المعنية 
ف�ي ألرياضه حيث لم يعطونا راتب يكفي لمصروف ش�هر 
وهذا ما جعلني إلى اللجوء لمهنة الحمالين فالخمسين ألف 
دين�ار التي احصل عليها من الن�ادي الرياضي قليلة جدا وال 
تكفي حتى لمصاريف النقل من البيت إلى النادي ناهيك عن 
غالء تكاليف المعيش�ة فال اقدر بهذا المبلغ الضئيل أن أكون 
مستقبل واحقق نصف ما اطمح به من حياة كريمة حيث ال 
يوجد أي اهتمام يذكر ويواصل الس�امر حديثه بألم وحرقة 
ليقدر ما يحصل عليه من مال في مهنة الحمالة أن يستطيع 
ش�راء مس�تلزماته ألرياضيه وتغطية نفقات أخرى يعدها 

ضرورية في حياته كونه شاب في مقتبل العمر.
“ يؤثر سلبيا على تطور البلد “

فيم�ا تحدثنا االس�تاذة في قس�م االجتم�اع بكلي�ة االداب 
الدكتورة فوزية العطية عن أسباب ظهور هكذا مهن ومنها 
مهن�ة الحمالين حيث يلجا أليها الكثيرون ممن يبحثون عن 
فرص�ة عمل لم تتح له�م في دوائر الدولة إل�ى غير ذلك من 
عدم كفاية المخصصات المالية قائلة أن “ ظهور مثل هكذا 
مه�ن لجا أليها الكثيرين كانت نتيج�ة أفرازات العطاله التي 
هي س�ائدة ف�ي الوقت الحاض�ر وعدم وج�ود مخصصات 
مالية تكفي لتوفير المستلزمات الضرورية لحياة المواطن 
أمام التقلبات االقتصادية التي ش�هدها البلد حيث تأخذ هذه 
المهن ص�ور متعددة ومنه�ا البطالة المقنع�ة التي أنتجت 
مهن اضطر أصحابها إلى مزاولتها أجبارا وليس رغبة منهم 
مضيفة “ حيث أن الكثيرين من الخريجين الذين حصلوا على 
ش�هادات تؤهلهم الن يحصلوا على وظيفة لم يجدوها رغم 
محاوالتهم المتكررة وهذا ما فرضته ألمحاصصة السياسية 
التي اثرت اثر سلبيا في الحصول على فرصة عمل السيما أن 
الكثيرين يطمحون في تحس�ين وضعهم المعيش�ي فتزداد 
الحاجة للحصول على المال لتحقيق رغباتهم وطموحاتهم 
المش�روعة مما يضطرهم إلى االلتحاق إلى مثل هكذا مهن 
إلش�باع هذه االحتياجات والتي تتمث�ل بالمأكل والملبس و 
يحتاج إلى المأوى حيث يضطر إلى أيجاد عمل يوفر له دخل 
مال�ي معين فليس هناك بدي�ل أفضل من هذه المهن لتوفير 

مستلزمات المعيشة .
وبخص�وص كيفية االس�تفادة من هذه الطاق�ات الثقافية 
والعلمية والتي تذهب ألعمال ال تناس�بها مع ش�عور الفرد 
باإلحب�اط النفس�ي والمعنوي الفت�ة إل�ى “ أن اللجوء إلى 
هك�ذا مهن تش�عر الف�رد بالنقص ف�ي ذات�ه وقدراته التي 
تذهب ألعمال ال تحقق المس�توى المطلوب الذي يطمح به 
فيجد نفسه مهمش في ظل عدم وجود عمل يناسب قدراته 
العقلية والثقافية وهذا ما يؤثر سلبيا على تطور وتقدم البلد 
ف�ي نفاذ ه�ذه الطاقات في مهن كان األجدر بها أن ترس�خ 
وتجد بيئة س�ليمة الحتضانها وتطويرها م�ن خالل أيجاد 
فرص عمل وإقامة مش�اريع عمرانية وثقافية وخدمية في 
مختل�ف وزارت الدولة الس�تثمار هذه الق�درات فيما يخدم 

البلد وانتشالهم من واقعهم المرير .
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مهنة »احلاملة« .. تقتل الشباب وتذل الكبار

 مث�ل كل اآلث�ار الجانبية ل�كل ابتكار تجد الب�الء يكُمن في 
طرقاته، فعلى الرغم من كل امتيازات الش�بكة العنبكوتية 
وإيجابياته�ا، الت�ي ال تكاد تحصى وذلك بنش�ر المعلومات 
والثقافة والتج�ارة اإللكترونية، وتحوي�ل العالم إلى قرية 
صغي�رة، وفًق�ا لنب�وءة العالم الكن�دي الراحل “مارش�ال 

ماكلوهان”، إال أنها ال تخلو من سلبيات.
تسبب سوء اس�تخدام اإلنترنت، ال سيما بين فئات الشباب 
وصغ�ار الس�ن عب�ر غ�رف الدردش�ة وش�بكات التواصل 
االجتماع�ي، ف�ي حدوث بع�ض ح�االت التفكك األس�ري 
م�ن بينها ح�االت طالق نتجت بس�بب الدردشة.اس�تخدام 
دون وعيت�روي “ف. ن” مأس�اتها مع اس�تخدام اإلنترنت 
دون وع�ي قائل�ة:” إن بدايتها مع هذا العال�م العجيب كان 
دعوة من صديقتي ذات ي�وم إلى منزلها، وقد كانت مدمنة 
بالول�وج إليه وانتقلت عدواها بع�د أن علمتني الدخول إلى 
غ�رف المحادث�ة، وأقنعت زوج�ي بإدخ�ال اإلنترنت لطرد 

المل�ل، وأقبلت عليه بنه�م ودون حذر أو وع�ي، حتى أنني 
كنت أتحدث مع كل شخص ُيعرض علّي في غرف الدردشة، 
سواء أكان رجالً أو امرأة، إلى أن تعرفت على رجل سرعان 
ما توطدت العالقة بيننا، ومن جلس�ات اإلنترنت إلى حديث 
عبر الهاتف، فمقابلة في إحدى المراكز التجارية ناس�ية أن 
لي زوجاً وأبناء، وما هي إال هنيهات حتى كنت في سيارته 
وفج�أة تلقي�ت ضربة على وجه�ي أفقدتن�ي وعيي، حتى 
وجدت نفس�ي في مخدعه بش�قة من الش�قق المخصصة 
المفروش�ة، حي�ث تعرضت لالعت�داء، وعندم�ا أفقت من 
الغيبوبة، أصبح البكاء أنيسي، العنة اليوم الذي استخدمت 
فيه اإلنترنت، خاشية أن يكتشف زوجها وأبناؤها ما حدث 

لها”
من جانبها تروي نيفي�ن. ك طالبة بكلية اإلعالم ، ما حدث 
لها من مأس�اة مع شبكة اإلنترنت، حيث نشر طليقها الذي 
ُيدع�ى “أحمد” ص�وراً فاضحة لها على البري�د اإللكتروني 
الخاص بإح�دى صديقاتها، وذلك أثناء فترة زواجهما، مما 
تس�بب في أضرار معنوية مدمرة له�ا، وأبلغت النيابة التي 

انتدب�ت لجنة من اإلدارة العام�ة لمكافحة اإلنترنت، وتبّين 
وجود حس�اب عل�ى موقع الفيس�بوك للمتهم، أرس�ل من 

خالله صوراً خاصة بطليقته بالمالبس الداخلية.

اختبار إلكتروني
وتحكي “س. ع” حكايتها قائلة أنها تركت َمن تعرفت عليه 
وكانت تريد االرتباط به، بعد أن دخلت إحدى غرف الدردشة 
وحاورته باعتبارها رجالً، وفوجئت به يطلب منها عناوين 
إلكتروني�ة وأرق�ام هواتف لفتي�ات، وهنا ق�ررت التراجع 
ع�ن الخطب�ة بعد اكتش�اف إدمان ه�ذا الش�خص للمواقع 

اإلباحية.
حياة مزدوجة

أما “فاطم�ة”، فهي تعيش في صراع حقيقي بعد زواجها، 
حيث س�بق وأن تعرفت على ش�اب عبر الش�ات، ولكن بعد 
فت�رة تقدم ش�خص آخ�ر لها ووافق�ت عليه األس�رة وتم 
الزواج، وبعد فترة من الزواج قتلها الملل، فزوجها ال يجيد 
كالم الغزل الذي كانت تسمعه من الشاب الذي تعرفت عليه 

م�ن قبل على الش�ات، وهو ما جعلها تع�ود مرة أخرى إلى 
الش�ات لتعيش حياة مزدوجة كزوجة ف�ي المنزل وحبيبة 

عبر اإلنترنت.

اسعد االيام
وتروي المهندس�ة “ش�يماء” قصتها م�ع اإلنترنت قائلة: 
بس�بب اإلنترنت أعيش أس�عد أيام حيات�ي، فخطيبي األول 
اكتشفت كذبه وخداعه وس�وء أخالقه من خالل اإلنترنت، 
حي�ث طلبت من إح�دى صديقات�ي دخول غرف الدردش�ة 
والتحاور مع خطيبي باعتبارها فتاة س�يئة السمعة، وذلك 
للتأكد من حس�ن أخالقه بعد ش�ائعات ت�رددت عن عالقته 

بإحدى السيدات
 وبالفع�ل تأك�دت م�ن س�وء أخالق�ه بس�بب ح�واره مع 
صديقت�ي عبر الش�ات، وقمت بفس�خ الخطب�ة، وبعد ذلك 
دخلت إحدى المواقع اإللكترونية الش�هيرة للتعارف بهدف 
الزواج، وتعرفت على إنس�ان يعمل في دولة عربية ، وجاء 

إلى وتزوجنا في خالل 6 أشهر.

الخيانة االلكترونية
يش�ير الدكت�ور هاني حامد أس�تاذ الطب النفس�ي ، إلى أن 
ظاهرة ممارس�ة الجنس عب�ر اإلنترنت أصبحت منتش�رة 
في الس�نوات األخيرة، بس�بب انتش�ار الثورة اإللكترونية 
التكنولوجي�ا  وس�ائل  اس�تخدام  عل�ى  الش�باب  وإقب�ال 
الحديثة، موضحاً أن غياب األسرة وسوء استخدام الشباب 
للتكنولوجيا إلى جانب الفراغ واختالل القيم لدى الش�باب 
من أهم أس�باب هذه الظاهرة.وتؤكد الدكتورة سناء كريم 
“ علم اجتماع”: أن قضية الخيانة اإللكترونية تكشف جهل 
مس�تخدمي اإلنترن�ت واس�تغاللهم للجان�ب الس�لبي لهذا 
االختراع، وتقول: “انتشار هذه الظاهرة يعود إلى عدم فهم 
ال�زوج الحتياجات زوجت�ه وإهماله لها، وه�و ما يدفعها 
إلى الدخول لغرف الدردش�ة باس�م مستعار بحثاً عن الحب 
الذي ال تجده ف�ي المنزل.وترجع الدكت�ورة كريم، الخيانة 
اإللكترونية إلى رغبة الشخص في المغامرة دون مخاطرة، 
إل�ى جانب ضعف ال�وازع الديني لدى الش�خص الذي يقدم 

على هذا النوع من الخيانة. 

حب وخيانة يف غرف املحادثة

       المس���تقبل العراقي/س���عاد محفوظ 
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الهي�كل التاريخ�ي الذي تم ش�راؤه من 
فرنس�ا ف�ي أواخ�ر القرن التاس�ع عش�ر، 
تعرض لإلهمال وأصبح في حالة سيئة قبل 
وقت طويل من ع�ام 2010. تم ترميمه بعد 
الزل�زال بمنحة بمبلغ 18 مليون دوالر تبرع 
بها دينيس أوبراين، وهو صاحب مش�اريع 
اتص�االت إيرلندي، وكان الس�وق الذي أعيد 
تجدي�ده ق�د افتتح�ت ف�ي 2011 م�ن قبل 

الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون.
لكن بعيدا عن ظل هذه الواجهة الجميلة، 
وعل�ى الرغم من وج�ود غيرها من عالمات 
التق�دم، ال ت�زال هاييت�ي واح�دا م�ن أفقر 
البلدان في العالم. وقد كش�فت دراسة للبنك 
الدولي في نيس�ان )أبريل( أن ربع الس�كان 
البالغ عددهم عشرة ماليين نسمة يعيشون 

على أقل من 1.23 دوالر يوميا.
لك�ن هن�اك عالمات ت�دل على النش�اط 
االقتص�ادي الجدي�د واإلصالح السياس�ي، 
ابت�داء من فندق ماريوت ال�ذي افتتح أخيرا 
األعم�ال  رج�ال  م�ن  ال�زوار  الس�تضافة 
األجان�ب، إل�ى ارتف�اع نس�ب الحضور في 
المدارس الحكومية الت�ي تم بناؤها حديثا، 
والدع�م الحكومي للمدارس الخاصة. وهذه 
عالمات تعبر عن تطور كبير منذ الهزات في 
ع�ام 2010 التي خلفت 1.5 مليون ش�خص 
ب�ال مأوى ودم�رت آالف المبان�ي في أنحاء 
المدينة. يقول ويلس�ون ليل�و، وزير المالية 
من�ذ ع�ام 2011: »أح�رزت ه�ذه الحكومة 
تقدم�ا هائال«. ويضيف: »ف�ي غضون أربع 
س�نوات، كان هن�اك عدد هائل من األش�ياء 
الت�ي تغي�رت. قمنا ببناء الطرق والجس�ور 
وأكثر من 100 مدرس�ة. هناك مشاريع في 
كل ح�ي من أحي�اء البالد. س�تعود هاييتي 
إلى الظهور من جديد«. والس�ؤال بالنس�بة 
للس�كان المحليين الذين يس�تعدون إلجراء 
انتخاب�ات جديدة ه�ذا الصيف، لي�س ما إذا 
كان بإمكان هاييتي إصالح األضرار المادية 
خ�الل فت�رة وجي�زة بع�د وق�وع الزل�زال. 
بدال من ذل�ك يريدون أن يعرف�وا ما إذا كان 
بإمكانه�م أن يح�رروا أنفس�هم م�ن دائرة 
الضع�ف والتبعية التي أس�همت ف�ي الدمار 
النات�ج عن الزلزال في المق�ام األول: عقود 
م�ن اإلهمال وضعف المؤسس�ات وتقلبات 
التدخ�ل األجنبي. في الوقت نفس�ه، تواجه 
هاييت�ي تراجعا في المس�اعدات الخارجية 
والمنافس�ة على االس�تثمار - بم�ا في ذلك 
من جارتها الش�مالية كوبا بعد تقاربها مع 
الوالي�ات المتحدة. يقول روب�رت ماغواير، 
أستاذ ممارسات الشؤون الدولية في جامعة 
جورج واش�نطن في الواليات المتحدة: »ما 
أراه ه�و الكثير م�ن الحديث وعالقات عامة 
جي�دة«. ويضي�ف: »إذا نظرت�م إل�ى تاريخ 

هاييت�ي، ف�إن أولئ�ك الذين يملك�ون القوة 
االقتصادي�ة اس�تغلوها دائم�ا لمصلحتهم 
الخاص�ة وأولئ�ك الذي�ن يملكون الس�لطة 

السياسية استغلوها للوصول إلى للحكم«.

جزيرة هيسبانيوال
أح�د التناقض�ات الصارخ�ة يتمث�ل في 
الدومينيكان، جارة هاييتي الشرقية األغنى 
بكثي�ر، الت�ي تش�ترك معه�ا ف�ي الجزيرة 
الكاريبية، هيسبانيوال. ففي حين أن البلدين 
يش�تركان في تراث العبودية والدكتاتورية 
الدوميني�كان  أن  إال  االس�تقرار،  وع�دم 
ب�رزت أكثر ازدهارا عل�ى مدى نصف القرن 
الماض�ي. في عام 1960، كان لهاييتي دخل 
الفرد نفس�ه ال�ذي كان للدومينيكان. ومنذ 
ذل�ك الحين، ارتفع الرق�م ثالثة أضعاف في 
الدول�ة المجاورة بينما انخفض إلى النصف 
ف�ي هاييتي. جاري�د دياموند، وهو أس�تاذ 
ف�ي جامع�ة كاليفورني�ا، ل�وس أنجلوس، 
أش�ار في كتاب�ه »االنهي�ار« إل�ى أن الفرق 
يعزى إلى الجغرافيا. فأكبر كثافة س�كانية 
ف�ي هاييتي تعيش في مس�احة أصغر، كما 
يق�ول، جنبا إلى جنب م�ع انخفاض هطول 
األمطار والتربة األق�ل خصوبة، التي يعتبر 
من الصع�ب جدا زراعته�ا، كل ذلك أدى إلى 
مزيد من إزال�ة الغابات وتده�ور اإلنتاجية 
الزراعي�ة. ويش�ير آخ�رون إل�ى التاري�خ. 
ففي حي�ن كان�ت الدومينيكان مس�تعمرة 
إس�بانية اس�تمرت في جذب االس�تثمارات 
والمهاجري�ن، ت�م عزل هاييت�ي بعد حربها 
من أجل االس�تقالل عن فرنس�ا كأول دولة 
س�وداء في العالم في عام 1804. ومع ذلك، 
استمر التالعب بها من قبل القوى األجنبية، 
ابت�داء من اس�تمرار مطالب باريس بس�داد 
دي�ون إل�ى مزيد م�ن التدخالت العس�كرية 

األخيرة من جانب الواليات المتحدة.
ت�وازن  الدوميني�كان  أن  حي�ن  وف�ي 
االس�تثمار الداخل�ي م�ع االس�تبداد، حتى 
بع�د اغتي�ال الرئي�س رفائي�ل تروخيو في 
ع�ام 1961، وقعت هاييتي تحت الس�يطرة 
المتطلعة إلى الداخل األكثر قمعية لفرانسوا 
دوفالييه، ديكتات�ور هاييتي القمعي، وابنه 
»الطبي�ب االبن« م�ن ع�ام 1957 حتى عام 
1986. ف�ي تل�ك الفت�رة ذه�ب كثي�ر م�ن 
المواطني�ن إل�ى المنف�ى، حارمي�ن بذل�ك 
وطنهم من المواهب والطاقة، وكونوا شتاتا 
مزده�را يبلغ تعداده أربعة ماليين ش�خص 
ف�ي الواليات المتح�دة وكندا وفرنس�ا.بعد 
هرب جان كل�ود دوفالييه ف�ي عام 1986، 
كان�ت تنتش�ر فيه�ا االنقالب�ات واإلطاحة 
بالقادة المنتخبين، بم�ن فيهم جان برتران 

أريس�تيد، ال�ذي أطي�ح ب�ه مرتي�ن. ليزلي 
فولتي�ر، وهو مس�ؤول س�ابق ف�ي إدارته، 
يقول: »كان لدينا قرنان من الظلم لألغلبية، 
تالهما عق�دان ]حتى منتص�ف العقد األول 
من القرن الحالي[ من التحرير دون نظام«. 
الش�تات ال يزال يوفر خمس الدخل القومي 
من خالل التحوي�الت التي تصل إلى ملياري 
الداخ�ل. وتوف�ر  دوالر لدع�م األس�ر ف�ي 
المساعدات الخارجية تقريبا النسبة نفسها 
مرة أخرى، ما يطغى عل�ى الموارد المولدة 
داخلي�ا ف�ي البالد، وكم�ا يق�ول مراقبون، 
تؤدي إل�ى تقويض أنظم�ة الحوكمة فيها. 
في كان�ون الثاني )يناير( تجمع الهاييتيون 
عند مؤسسة كلينتون في نيويورك، للتعبير 
ع�ن اإلحب�اط إزاء ما يعتبرون�ه عدم إحراز 
تقدم رغم مليارات الدوالرات التي تم التعهد 
بها منذ وقوع الزلزال. يقولون إن المشاريع 
البارزة التي تدعمها المؤسسة، بما في ذلك 
الحديقة الصناعية كاراكول وفندق ماريوت، 
تحق�ق تقدم�ا بطيئ�ا وتعتبر ف�ي مصلحة 
المس�تثمرين األجان�ب والنخبة ف�ي البالد 
أكث�ر مما هي في مصلحة األغلبية الفقيرة.
ويقول مايكل ش�يفتر، رئي�س الحوار  بين 
البل�دان األمريكي�ة، وهي مؤسس�ة أبحاث 
أمريكي�ة: »مهم�ا كان مق�دار المس�اعدات 
الخارجي�ة التي تص�ب فيها، هن�اك فرصة 
ضئيلة لهاييتي لتس�ير على مس�ار متين ما 
ل�م تتمك�ن الدولة م�ن أن ت�ؤدي وظائفها 
األساس�ية. ال يمكن أن يحل محلها العبون 

آخرين، حتى أصحاب النيات الحسنة«.
ويش�ير المتفائل�ون إل�ى إح�راز تق�دم 
كبير في هاييتي من�ذ عام 2010، خصوصا 
ف�ي البني�ة التحتية. في ع�ام 2011، أصبح 
ماي�كل مارتيل�ي، وه�و مغن محل�ي مثير 

لالهتم�ام، رئيس�ا للب�الد، م�ا يش�ير إل�ى 
التحوالت السياسية السلمية منذ االستقالل 
ف�ي هاييت�ي. لك�ن عالقات�ه م�ع البرلمان 
كان�ت متوت�رة من�ذ البداي�ة، م�ع الجمود 
بش�أن اإلص�الح التش�ريعي ال�ذي أدى إلى 
ح�ل المجل�س الوطني ف�ي الع�ام الماضي 
والحكم بموجب مراس�يم رئاس�ية. وقد تم 
حتى اآلن جدول�ة انتخابات جدي�دة في آب 
)أغس�طس( وانتخابات رئاسية في تشرين 
األول )أكتوبر(. في أماكن أخرى تم تش�ديد 
تش�جيع  هن�اك  كان  األمني�ة.  اإلج�راءات 
فعال للس�ياحة والمنس�وجات - الصادرات 
الرئيس�ية في البالد. وبناء الطرق والمرافق 

المجتمعية المحلية.

نقص المانحين
تواجه هاييتي عقبات لتحقيق النمو في 
المس�تقبل. إحدى تلك العقب�ات هي تحديد 
مص�ادر جدي�دة للدخ�ل. ال ت�زال قاعدته�ا 
الضريبي�ة منخفض�ة، والدعم من الش�تات 

راكد، والمال من المانحين ينفد.
المدي�ر  غودس�تين،  غريغ�وار  يق�ول 
المحل�ي لبعثة المنظم�ة الدولي�ة للهجرة: 
»انتق�ل المجتمع الدولي إل�ى أزمات أخرى 

مثل إيبوال وبذلك لم تعد هاييتي أولوية«.
المس�اعدات الس�نوية الت�ي بلغت مليار 
دوالر قب�ل وق�وع الزل�زال تضاعفت ثالث 
آخ�ذة ف�ي  اآلن  لكنه�ا  ذل�ك،  بع�د  م�رات 
انخفاض. أوغس�تين أجوي�ر، رئيس مكتب 
هاييتي التابع للبنك األمريكي للتنمية، يقول: 
»خفضت بع�ض البلدان التبرع�ات وعملية 
الحصول على التزامات جديدة أصبحت أكثر 
صعوية نظرا لألزم�ات أخرى واالقتصادات 
الت�ي تعان�ي المتاع�ب. ول�دى بع�ض آخر 

التزامات حتى عام 2020. والس�ؤال الكبير 
ه�و ما س�يحدث في 2021؟ كيف س�ننتقل 
م�ن اقتصاد مم�ول م�ن الجه�ات المانحة 
إل�ى واح�د مس�تدام تت�م إدارته بواس�طة 
الهاييتيين؟«.كان�ت أكب�ر مفاجأة لمارتيلي 
هي »بتروكاريبي«، برنامج النفط المدعوم 
ال�ذي تقدمه فنزويال منذ ع�ام 2008، الذي 
أض�اف مبلغ�ا مق�داره 400 ملي�ون دوالر 
س�نويا إلى ميزانية الحكوم�ة. وعلى الرغم 
من بعض اإلعفاء من الديون في عام 2010، 
إال أن هي�كل البرنامج يعني أن أي انخفاض 
ف�ي أس�عار النف�ط العالمية يزيد ش�روط 
الس�داد بالنس�بة لهاييتي. لك�ن مع متاعب 
فنزوي�ال اآلن من الناحي�ة االقتصادية، فإن 
كثيرين يعتقدون أن البرنامج تحت التهديد.
المنت�دى  رئي�س  بران�دت،  غريغ�وري 
االقتص�ادي للقط�اع الخ�اص، ال�ذي يمثل 
عددا من الش�ركات الرائدة، يق�ول إن البالد 
تس�ير إلى الوراء: »تحس�نت صورة هاييتي 
على مدى الس�نوات الخمس الماضية، لكن 
إذا نظ�رت إل�ى ما ه�و أعمق من ذل�ك فإننا 
عدن�ا ]إل�ى الم�كان نفس�ه ال�ذي كن�ا فيه 
قب�ل[ وق�وع الزل�زال )...( كان لدينا نافذة 
من الف�رص، لكن اآلن كوب�ا تنفتح والمال 
س�يطير فوق رؤوس�نا إلى هناك«. عند أقل 
م�ن 200 ملي�ون دوالر ف�ي الع�ام، ال يزال 
االستثمار األجنبي متواضعا وغير متوازن، 
وملكي�ة  الثقيل�ة،  البيروقراطي�ة  تعرقل�ه 
األراضي غير الش�فافة، والمستوى الرديء 
للطرق والكهرباء وإم�دادات المياه. ويقول 
أحد المس�ؤولين الدوليين: »لديك ديجيسيل 
]الش�ركة المزودة لالتص�االت التي يملكها 
]مصن�ع  آي  وس�ي  وهاينك�ن  أوبراي�ن[، 
المنس�وجات الكورية[. ال يوجد ]مستثمر[ 

رقم أربعة«. ومعظم العمالة الرسمية توجد 
ف�ي قطاع الزراع�ة واألعم�ال األخرى ذات 
األجر المنخف�ض، التي ال تتطلب مهارة في 
مصان�ع الغزل والنس�يج. وال تزال النس�بة 
الكبي�رة م�ن االقتص�اد محتجزة ف�ي أيدي 
نحو عش�ر عائالت محلية، طالما كان ينظر 
إلى أفرادها على أنهم وسطاء السلطة الذين 
يؤثرون في السياس�ة للحد م�ن التنويع أو 
المنافس�ة. وهناك عدد قلي�ل من المصارف 
األجنبية وش�روط اإلقراض المحلية تعتبر 
مرتفع�ة. وال يوج�د اس�تثمار يذك�ر ف�ي 
الزراع�ة وهاييت�ي الت�ي كانت في الس�ابق 
تعتمد على نفس�ها بالنس�بة ل�ألرز، تعتمد 
اآلن عل�ى المش�تريات م�ن الخ�ارج. ويقع 
اإلنت�اج المحلي أيضا تحت ضغط األس�عار 
وغيرهم�ا  والبي�ض  للدج�اج  المنخفض�ة 
م�ن المنتج�ات المس�توردة م�ن الوالي�ات 
المتحدة وعب�ر حدودها م�ع الدومينيكان. 
وهن�اك قضية أكث�ر جوهرية بالنس�بة إلى 
الضعيف�ة: وال  هاييت�ي ه�ي مؤسس�اتها 
والتوازن�ات  والضواب�ط  القض�اء،  س�يما 
في الحكوم�ة التي تتهم على نطاق واس�ع 
بالتعتيم والفساد. صوفي دي كاين، رئيسة 
برنام�ج األم�م المتح�دة اإلنمائ�ي، تقول: 
»يحتاج االستثمار إلى سيادة القانون. هناك 
طري�ق طوي�ل لنقطع�ه«. ويق�ول فولتير: 
»ركز مارتيلي على تش�ييد المباني بدال من 
المؤسس�ات«. وهو يشير إلى تقرير صريح 
بشكل غير معتاد صدر عن غرفة الحسابات 
العامة في هاييتي يسلط الضوء على انعدام 
الشفافية في توزيع أموال النفط الكاريبي. 
ويس�لط الض�وء أيضا عل�ى الكيفي�ة التي 
يت�م به�ا منح معظ�م عقود البن�اء من قبل 
الدولة لمجموعة صغيرة من الشركات دون 
مناقص�ات، وأن العمل في كثير من األحيان 
السياس�ية  نارس�يس،  ماري�ز  يكتم�ل.  ال 
المقربة من أريس�تيد التي تخطط للترش�ح 
في االنتخابات الرئاسية، تصف التقرير بأنه 
»مثير للقلق« وتقول إن إرث مارتيلي يعتبر 
»كارثيا« بالنسبة لهاييتي. وتحذر قائلة: »إن 
الحكومة الجديدة س�تواجه وضعا كارثيا«. 
وال يزال عديد من مشاريع البناء بعد الزلزال 
غير مكتمل. لكن لوران الموث، الذي اضطر 
إلى الخروج من منصبه رئيس�ا للوزراء في 
الع�ام الماضي، يقول إن إدارته فعلت ما في 
وسعها لمعالجة المشاكل األكثر إلحاحا بعد 
وقوع الكارثة. ويضيف الموث الذي رش�ح 
نفس�ه لرئاس�ة الجمهورية: »أنت تفعل ما 
تس�تطيع مع م�ا لديك من معطي�ات. كانت 
البالد كلها قد انه�ارت، مع عدم وجود بناء 
منذ سنوات. كان تطورا بميزانية محدودة«. 
ويضيف: »بناء المؤسسات يستغرق وقتا«.

    ديفيد بيلينج

ف�ي 13 أي�ار )ماي�و( من عام 
س�انت  إس  »إس  أبح�رت   1939
الس�ياحية  الس�فينة  لوي�س«، 
األلمانية الفاخرة، من هامبورج. 
كان على متنها 915 الجئا يهوديا 
يأمل�ون في الهرب من االضطهاد 
المتراكم ف�ي أوروبا. كانت هناك 
حفالت رقص وحفالت موسيقية 
الفاخ�رة،  الس�فينة  مت�ن  عل�ى 
وكان القبطان المتس�امح يسمح 
لل�ركاب بإلق�اء ف�رش الطاوالت 
على تمثال أدولف هيتلر المزعج. 
بعد أسبوعين، رست السفينة في 
هافانا، في انتظار ما كان الركاب 
الذي�ن اش�تروا تأش�يرات كوبية، 
يتوقعون أنه س�يكون اس�تقباالً 
حاراً. لكنه لم يُكن كذلك. طردتهم 
الس�لطات الكوبية كما فعلت، في 
وقت الحق، السلطات في الواليات 
المتح�دة وكن�دا. وكانت س�فينة 
س�انت لوي�س ُمضط�رة للعودة 
إلى أوروب�ا. ما ُيقّدر بربع رّكابها 
انتهى به�م األمر إل�ى الموت في 

معسكرات االعتقال النازية.
قص�ة س�فنية س�انت لويس 
ُمش�ينة  إدان�ة  بمثاب�ة  تعتب�ر 
75 عام�اً،  بع�د  لك�ن  ألجدادن�ا. 
هن�اك ش�يء بالبش�اعة نفس�ها 
يحدث في المياه الالزوردية لبحر 
أندامان )ناهيك عن البحر األبيض 
المتوس�ط(. في األسابيع القليلة 
الماضي�ة، م�ا ال يق�ل ع�ن س�تة 
آالف الجئ تش�ّتتوا ف�ي المحيط، 
بع�د أن رفضت تايالن�د وماليزيا 
وإندونيسيا إدخالهم. وتوفي نحو 

300 الجئ هذا العام، وفقاً لألمم 
األرواح،  م�ن  ومزي�د  المتح�دة. 
نتيجة الجف�اف والهزال واليأس، 
س�ُيزهق م�ا ل�م يتغّي�ر الوض�ع 
بس�رعة. بالنس�بة للروهينجي�ا، 
وهم يش�كلون الج�زء األكبر من 
الالجئي�ن، هناك أص�داء للطريقة 
الت�ي كان�ت أوروب�ا تعام�ل به�ا 
اليه�ود. كثير منه�م يهربون إلى 
مراكز الالجئين التي تتم مقارنتها 
بمعس�كرات االعتقال. إنهم أقلية 

ُمس�لمة في ميانمار وبنجالدش. 
ف�ي آذار )م�ارس(، أرس�ل مركز 
س�يمون س�كيودت لمنع اإلبادة 
ميانم�ار،  إل�ى  بعث�ة  الجماعي�ة 
حي�ث يعيش ما يص�ل إلى مليون 
روهينج�ي ف�ي والي�ة راخي�ن. 
وج�دت البعثة أنه�م »يتعرضون 
للتجري�د من اإلنس�انية من خالل 
المتفش�ي،  الكراهي�ة  خط�اب 
والحرم�ان من حق الحصول على 
جنسية، والقيود المفروضة على 

التنّق�ل«. اس�تنتج تقرير  حري�ة 
البعثة أن الروهينجيا، منهم 170 
ش�خصا على األقل لق�وا حتفهم 
بس�بب أعم�ال عن�ف م�ن جانب 
عصابات في عام 2012، كانوا في 
»خط�ر دائم من مزيد من األعمال 
الوحشية الجماعية وحتى اإلبادة 
الجماعي�ة«. ه�ذا االس�تنتاج قد 
يك�ون س�ابقا ألوانه. وبحس�ب 
ريتش�ارد هورس�ي، وه�و محلل 
سياس�ي، المنظم�ة الت�ي س�بب 

وجودها الرئيسي هو منع اإلبادة 
الجماعي�ة، يغل�ب عليه�ا رؤي�ة 
األش�ياء من خالل ذل�ك المنظار. 
م�ع ذل�ك، ظ�روف الروهينجيا - 
ومعظمه�م محروم�ون من حق 
الحصول على جنسية من ِقبل كل 
من ميانمار وبنجالدش - بائس�ة 

جداً وتزداد سوءاً.
أي  مث�ل  الروهينجي�ا؟  َم�ن 
س�ؤال ينضح بالِعرقي�ة، هذا أمر 
بالنس�بة  ُمتن�ازع علي�ه بش�ّدة. 

يش�ّكلون  الذي�ن  للبوذيي�ن 
األغلبية في والي�ة راخين، يعتبر 
الروهاينجيا ذوو البش�رة الداكنة 
بمثاب�ة ُمتطفلين م�ن بنجالدش، 
وُيش�ار إليهم ب�ازدراء على أنهم 
»بنغاليين«. س�كان والية راخين 
الذين يملكون تاريخا باالستقالل 
يدعو إل�ى االعتزاز، هم أنفس�هم 
أقلي�ة ُمضطه�دة. وتع�ود أصول 
الروهينجيا ف�ي والية راخين إلى 
الخامس عش�ر. وكثيرون  القرن 
غيرهم وصلوا في فترة االستعمار 
البريطاني ابت�داء من عام 1825، 
عندم�ا كانت كل من والية راخين 
والبنغ�ال ج�زءاً م�ن دول�ة الهند 
البريطاني�ة. في الح�رب العالمية 
الثاني�ة، ح�ارب الروهينجي�ا مع 
البريطانيي�ن، في حي�ن إن والية 
راخي�ن دعم�ت اليابانيي�ن الذين 
عاب�ر  بش�كل  ُيعتب�رون  كان�وا 
الُمحّررين. واستمرت المرارة من 

تلك الفترة حتى هذا اليوم.
الُمناهض�ة  المش�اعر 
للروهينجيا والمس�لمين أصبحت 
بش�كل عام أقوى منذ عام 2010، 
عندما بدأ الجن�راالت الذين كانوا 
ُيديرون ميانمار لعقود من الزمن، 
برفع حكمهم الظالم ببطء. مزيد 
من حرية التعبير كان يعني مزيدا 
م�ن خطاب�ات الكراهي�ة، وكثير 
منها كان موجهاً إلى المس�لمين. 
ف�ي نيس�ان )أبري�ل( الماض�ي، 
سحبت الحكومة بطاقات الهوية 
مؤقت�اً بع�د رد فع�ل عني�ف من 
البوذيي�ن الذين ل�م يرغبوا في أن 
بالتصوي�ت.  الروهينجي�ا  يق�وم 
اآلن معظ�م الروهينجي�ا، الذي�ن 

بدون هوية رس�مية، بات�وا أكثر 
العش�وائي  لالعتق�ال  ُعرض�ة 
والقي�ود المفروضة عل�ى التنّقل 
الت�ي ُته�دد قدرته�م على كس�ب 
العيش. والش�عور بالي�أس يدفع 

أعداداً متزايدة إلى الفرار.
الق�وارب الت�ي ه�رب عليه�ا 
الروهينجي�ا ال تق�ّدم أي حفالت 
متنه�ا.  عل�ى  ترفي�ه  أو  رق�ص 
اآلن، بع�د أن تش�ّتتوا ف�ي البحر، 
مث�ل اليه�ود عل�ى متن س�فينة 
س�انت لويس، ُيمن�ع الروهينجيا 
م�ن الدخول إلى الم�الذات اآلمنة 
ماليزي�ا  أن  م�ع   - المحتمل�ة 
وإندونيس�يا أعلنت�ا ع�ن ع�رض 
لم�أوى مؤقت. م�ع توّقف طرق 
التهري�ب - على األق�ل في الوقت 
الراهن - فإن إنقاذ الالجئين ستة 
اآلالف، أو أكث�ر، الذي�ن ال يزالون 
ف�ي البح�ر، والعث�ور له�م عل�ى 
موط�ن ينبغ�ي أن يكون مس�ألة 

بسيطة نسبياً.
ه�ذا، بالطبع، يترك المش�كلة 
إذا  م�ا  بش�أن  تعقي�داً  األكث�ر 
كانت ميانم�ار يمك�ن أن تعكس 
بش�كل  التمييزي�ة  سياس�اتها 
ص�ارخ. لك�ن عندما تت�ردد أونج 
سان س�و كي، رمز الديمقراطية 
في البالد، في اس�تخدام مس�مى 
روهينجي، خوفاً من اإلساءة إلى 
الناخبين البوذيين الذين يصّوتون 
لها، ال يبدو أن هناك احتماال يذكر 
لحدوث ذلك. مع ذلك، إذا لم ُيفعل 
شيء لتخفيف معاناة هذه األقلية 
المضطه�دة، ف�إن المقارنات مع 
يهود الثالثينيات في أوروبا ستبدو 

باستمرار معقولة ومناسبة.

هاييتي تنهض متثاقلة من أنقاض الزلزال

الـروهـيـنـجـيـا.. صـدى ألحـلـك ســاعــات أوربـا

    أندرو جاك وإندريس سكيباني 

للوهلة الأوىل، يعترب �صوق احلديد يف بورت اأو برن�س معلما من معامل النه�صة يف هاييتي. بعد اإعادة ترميمه بطوب من طراز الع�صر الفيكتوري 
ومبع��ادن تغل��ف �صقفه، اأ�صبح ع�صرات الباعة يحتمون به من ال�صم�س احلارقة، وهو يرم��ز اإىل جتدد الطاقة وال�صتثمار يف بلد دمره زلزال قبل 
خم���س �صن��وات فقط ب�صورة �صديدة للغاية وقتل 230 األف �صخ�س من قاطنيه. ومع ذلك، فاإن البناء الذي يت�صمن اأربع منارات يف قلب العا�صمة 

ي�صلط ال�صوء اأي�صا على ه�صا�صة البالد وا�صتمرار اعتمادها على النفوذ الأجنبي املتقلب.
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كش�ف االتح�اد العراقي لك�رة القدم ع�ن مفاتحته االتح�اد الدويل 
باللعبة من اجل التعرف عىل قانونية وضع سقف مايل معني لعقود 
الالعبني يف الدوري املحيل ,ال سيما يف ضل األزمة املالية التي رضبت 
كافة اروقة املؤسسات الداعمة للنشاط الكروي. وقال عضو اتحاد 
الك�رة كاظم س�لمان: ان"اتحاد الكرة عازم عىل وضع س�قف مايل 
معني لالعبي الدوري املمتاز بس�بب التقش�ف املايل الذي يعاني منه 
الب�الد بصورة عامة ,حيث تم طرح املوضوع املذكور خالل جلس�ة 
مجلس ادارة اتحاد الكرة". وتحصل عىل موافقة باإلجماع واضاف: 
س�يتم خالل اليوم�ني املقبلني مفاتحة االتح�اد الدويل حول رشعية 
اتخاذ قرار ينص عىل وضع حد مايل لعقود الالعبني من اجل الرشوع 
باش�عار االندية باملبالغ امل�ايل الذي يمكن تحديده ل�رشاء الالعبني 
وبخالفه س�تكون هناك اجراءت قانونية عىل النادي من جهة وعىل 
الالعب املتعاقد من جهة اخرى". . وبني ان" كرقم مبدئي فان اتحاد 
الك�رة اتفق عىل ان يكون الحد االقىص للتعاقدات ال تتجاوز املائتان 
مليون دينار ويتم ذلك وفق لوائح يضعها اتحاد الكرة وترسي ايضا 

عىل الالعبني املحرتفني".

ميزانيات االندية اخلاوية حتدد عقود 
الالعبني

أليجري: يوفنتوس قادر عىل تكرار 
إنجاز إيطاليا

نادال يعرتف بفقدان الثقة!

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

رجح املدرب�ون العراقي�ون املحرتفون يف 
قط�ر، كف�ة فريق الرشطة عىل حس�اب 
ضيف�ه الكوي�ت الكويت�ي يف مباراتهما 
ضم�ن كأس االتح�اد اآلس�يوي، وبينما 
يمتل�ك مقوم�ات  الرشط�ة  أن  اعت�روا 
الف�وز، أكد بعضهم أن مس�توى الكويت 
تراجع عما كان عليه يف النسخ السابقة.

وق�ال املدرب مجب�ل فرطوس يف ترصيح 
للمنس�ق اإلعالم�ي املراف�ق للفري�ق إن 
" الكتيب�ة الرشطاوي�ة تمتل�ك مقومات 
الفوز من جوان�ب عديدة أهمها العزيمة 
واالرصار وروح الفري�ق الواح�د بقي�ادة 
مدربه�م الجدي�د القدي�م الكابت�ن ثائ�ر 
جس�ام"، معت�را أن "جس�ام أدرى من 
غريه بأمكانية العبيه الذين سبق له وأن 

أرشف عىل تدريب أغلبهم".
وأض�اف فرط�وس أن "املدرب س�ينجح 
بتوظيف كل العب يف املكان الذي يستحقه 

خالل املباراة".
ب�دوه اعت�ر امل�درب عدنان درج�ال أن 
"العبي فريق الرشطة جلهم من الشباب 
الذين يمتلكون امله�ارة والرسعة والقوة 
مع بعض العبي الخرة"، مؤكدا أن "من 
خ�الل متابعت�ه ألداء الالعب�ني يجده�م 
أفض�ل م�ن عن�ارص الفري�ق الكويت�ي 
وعكس ما وجده يف فريق اربيل الذي ودع 

البطولة".
وتوقع درج�ال أن "يخرج فريق القيثارة 
م�ن املب�اراة فائ�زا س�يما وه�ي مباراة 
بمثابة نهائ�ي دوري كونها تظم فريقني 
مميزي�ن فضال عن أنه�ا فاصلة ال تقبل 

القسمة عىل اثنني".
م�ن جهته أكد املدرب رايض شنيش�ل أنه 
"وبحس�ب القراءة الفنية للفريقني يجد 
أن فري�ق الرشط�ة هو األق�رب للخروج 
م�ن املباراة فائزا وبجعبته النقاط الثالث 
دور  نح�و  املش�وار  ومواصل�ة  مب�اراة 
الثماني�ة"، مش�ريا إىل أن "فريق الكويت 
الكويت�ي ل�م يكن ب�ذات املس�توى الذي 
كان عليه يف النسخ السابقة من البطولة 
حيث بدأ الرتاجع يظهر عليه عكس فريق 
الرشط�ة الذي يتقدم مس�تواه يوما بعد 

آخر".

وتاب�ع شنيش�ل أن "كل ه�ذه املؤرشات 
تدعو لالستبشار خريا بإمكانيات الفريق 
يف هذه املباراة التي نأمل أن يكون الفوز 
فيها حليفه من أجل االس�تمرا باملنافسة 

والذهاب بعيدا يف البطولة".

م�ن جانب�ه أكد املدرب ص�ادق موىس أن 
"فري�ق الرشط�ة يمتل�ك عنارص ش�ابة 
ق�ادرة عىل تحقي�ق الفوز أم�ام الكويت 
الذي أصبح عقدة أمام الفرق العراقية"، 
مبينا أن "الفريق الكويتي سيتوقف أمام 

العبي القيثارة يف مباراتهم التي س�تقام 
يف ال�27 من آيار الحايل، يف قطر".

وأش�ار م�وىس إىل أن "القيثارة الخرضاء 
س�تواصل عزفها يف منافس�ات البطولة 
حتى الوصول إىل اللقب اآلس�يوي الغائب 

عن الخزانة العراقية".
يذك�ر أن فريق الرشطة تصدر مجموعته 
يف بطولة االتحاد اآلس�يوي ليواجه فريق 
الكويت الكويتي يف ال�27 من آيار الحايل، 

يف منافسات دور ال�16 من البطولة.

مدربون حمرتفون يف قطر يرجحون كفة الرشطة عىل حساب 
الكويت يف البطولة اآلسيوية

 
يعتق�د املدير الفني ليوفنتوس "ماس�يميليانو أليج�ري" أن فريقه لديه 

اإليطايل عام 2006، م�ا يؤهله لتكرار إنجاز املنتخب 
يف إشارة منه إىل أن بطل إيطاليا 
بإمكان�ه تحقي�ق الف�وز عىل 
برش�لونة، كما فع�ل الطليان 
قبل تسع سنوات، عندما فازوا 
عىل املنتخب الفرنيس يف نهائي 
كأس العالم 2006 بمس�اعدة 

ركالت الجزاء الرتجيحية.
ملع�ب  يس�تضيف  وس�وف 
"برل�ني" نهائي دوري أبطال 
أوروبا الذي س�يجع الس�يدة 
كتلوني�ا  بعمالق�ة  العج�وز 
م�ن  الس�ادس  املواف�ق  يف 
يوني�ه املُقب�ل، وه�و نف�س 
اس�تضاف  ال�ذي  امللع�ب 
نهائ�ي موندي�ال 2006، لذا 
أعرب مدرب ميالن الس�ابق 
ع�ن أمل�ه يف تك�رار إنج�از 
منتخب بالده. وقال أليجري 
للصحفي�ني "نأمل يف تكرار 
إنج�از املنتخب اإليطايل عام 
2006، لقد كان هذا املوسم 
اس�تثنائياً بالنس�بة لك�رة 
حت�ى  لك�ن  ككل،  الق�دم 
اآلن القص�ة ل�م تنت�ه بعد، 
فاليوفنتوس تأهل للمباراة 
النهائ�ي يف برل�ني، وأيضاً 
كان�ا  وفيورنتين�ا  ناب�ويل 
عىل وشك الوصول لنهائي 

الدوري األوروبي".

ربم�ا كان ال�يء الوحيد الثابت يف موس�م رفائيل ن�ادال املحبط حت�ى اآلن هو رصاحته 
القاطعة.وبعد هزيمته يف اآلونة األخرية أمام اإليطايل فابيو فونيني وصف املصنف الس�ابع 

ع�ىل العالم رضباته األمامية بأنها "فج�ة" بينما دفعته هزائم أخرى لإلقرار بأنه يعاني من 
التوت�ر وفقدان الثقة.ويقول نادال إن من العب�ث محاولة املراوغة للتملص من أداء متواضع.

وتحدث نادال مجددا برصاحة مع الصحفيني يف بطولة فرنس�ا املفتوحة للتنس أمس الجمعة 
حيث سيحاول البطل الشاب البالغ من العمر 28 عاما أن ينتزع لقبه العارش.

وقال "أقول ما أش�عر به. قلت مرارا يف مس�ريتي إنني لن أك�ذب إذا لم يكن ذلك رضوريا 
بنس�بة مئة يف املئة."وتابع قوله "ال أعرف إن كان ذلك أمرا جيدا أم س�يئا لكن يف نهاية 

املطاف يمكنك أن تكذب هنا لكن ال يمكنك أن تكذب يف امللعب."

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

ناظم شاكر : سأشتم من جلب سيدكا طوال عمري

اك�د امل�درب ناظم ش�اكر ع�ىل انه ل�م يوجه 
اي اس�اءة التحاد الكرة يف الس�ابق حسب ما 
تناقلته بعض وسائل االعالم ,مشرياً يف الوقت 

ذاته اىل انه يعارض وبش�دة معاقبة اي العب 
دويل سابق ال س�يما يف ضل االنفتاح االعالمي 
وحري�ة ال�رأي ب�رشط ان ال يك�ون هناك اي 
تجاوز". وقال ش�اكر: ان"هناك لغط واس�ع 
اثري خالل امل�دة القليلة املاضي�ة عر مختلف 

وس�ائل االعالم ح�ول تج�اوزي اللفظي عىل 
اتح�اد الك�رة وه�و ام�ر ع�ار ع�ن الصح�ة 
وهن�اك لبس يف املوضوع كوني ش�خصت من 
جل�ب املدير الفني الس�ابق للمنتخب الوطني 
وه�و اح�د وكالء االعم�ال املتواجدي�ن حاليا 

يف االم�ارات". واض�اف ان" ردة فع�يل تجاه 
س�يدكا كانت طبيعية وم�ن املمكن ان تصدر 
من العديد من يمتلكون حرص وطني ال سيما 
بعد ان اخفق س�يدكا من املنافس�ة عىل ثالثة 

واه�در مبال�غ بطوالت يف وقت قريب 

مالي�ة ضخمة لقاء تعاق�د االتحاد مع املدرب 
املذكور". وبني ان"سوف استمر بشتم سيدكا 
وم�ن جل�ب س�يدكا ط�وال عمري الس�باب 
منطقية ولن تأخذن�ي بمحبة بلدي والحرص 

عليه لومة الئم".

امل�ضتقبل العراقي / خا�ص

احتاد الكرة خياطب نظرييه الدويل واآلسيوي لتحديد سقف عقود الالعبني ماتا: لدي املزيد ألقدمه مع املانيو

أنشيلويت يوجه رسالة أخرية للريال عقب إقالته
من تدريب ريال مدريد

ثبت صانع األلعاب اإلسباني »خوان مانويل 
ماتا« أقدامه يف التشكيل األسايس ملانشسرت 
يونايت�د خالل النص�ف الثاني هذا املوس�م، 
ويتطلع لتقديم املزيد للفريق األحمر ال سيما 

بأول مش�اركة مع�ه يف دوري أبطال أوروبا 
بعد غياب عام ونصف عىل آخر مشاركاته. 

وقال ماتا »االحصائي�ات كانت جيدة لكنها 
ليست األفضل، أريد أن أكون أفضل يف املوسم 
املقب�ل، لعب�ت 2420 دقيق�ة ه�ذا املوس�م 
وأح�رز 10 أه�داف وصنعت أربع�ة أهداف، 

ه�ذه أرقام جيدة لكن هناك املزيد«. وحصل 
خ�وان ماتا ع�ىل لقب رج�ل مب�اراة فريقه 
أمام ليفربول عىل ملعب آنفيلد روود بفضل 
تسجيله لهدفني، أحدهما بحركة أكروباتية 
مذهل�ة بعد تلقيه لتمري�رة صعبة من أنخل 

دي ماريا داخل صندوق العمليات.

 ق�ال املدرب اإليطايل بنرش رس�الٍة وداعيٍة 
لجماه�ري العمالق اإلس�باني ريال مدريد، 

ذكر فيها أنه س�يتذكر فرتت�ه التدريبية يف 
قي�ادة النادي امللكي بكل فخر، بالرغم من 

إقالته من تدريب الفريق. 
ق�ام  مقتض�ب،  صحف�ٍي  مؤتم�ٍر  ويف 
املريينج�ي،  رئي�س  بريي�ث،  فلورينتين�و 
بإعالن إعفاء مدرب باريس سان جريمان 
وميالن السابق من منصبه، كمدرٍب لنادي 
الق�رن، بعدم�ا قىض العام�ني املاضيني يف 

تدريب الفريق. 
وبدوره، قام 
نشيلوتي  أ

بن�رش 
لٍة  س�ا ر
بثالث لغات 
-اإلس�بانية، 
ي�ة  نجليز إل ا
عىل  واإليطالي�ة- 
صفحت�ه الرس�مية 
التواص�ل  بموق�ع 

االجتماع�ي الش�هري في�س ب�وك، مؤكداً 
فيه�ا اعت�زازه بالعامني الذي�ن قضاهما 
عىل رأس الجه�از الفني بقلعة الرنابيو، 

واللتني ش�هدتا تحقي�ق الفريق لدوري 
أبطال أوروبا للم�رة العارشة باإلضافة 
لكأس إسبانيا يف عامه األول، إال أنه قد 
دفع ثمن عدم تتويج�ه ببطولٍة كرى 
يف الع�ام األخري، بالرغم م�ن تتويجه 
بلقبي كأس السوبر األوروبي وكأس 
العال�م لألندية -الرشفي�ني- يف وقٍت 
مبك�ٍر م�ن املوس�م الح�ايل. الجدير 
بالذك�ر أن ري�ال مدري�د ق�د أكد أنه 
س�يعلن اس�م املدرب الذي سيخلف 
أني يف األس�بوع املقبل، مع تصدر 
اإلس�باني رافايي�ل بينيتي�ث مدرب 

ناب�ويل والفرن�يس زي�ن الدي�ن زيدان 
مدرب الفريق الثاني للريال للرتش�يحات، 
كأبرز األس�ماء املحتملة لتدريب الفريق يف 

املوسم الجديد.

 
مخاطبت�ه  ع�ن  الك�رة  اتح�اد  أعل�ن 
االتحادين الدويل واآلسيوي من أجل تحديد 
س�قف مايل لعقود العب�ي الدوري 
املمت�از، مبين�ا أن االتحاد 

طلب معرفة مدى صالحياته بهذا الشأن. 
وقال عضو االتح�اد كامل زغري يف حديث 
ل� الس�ومرية ني�وز، إن "االتحاد خاطب 
االتحادين الدويل واآلسيوي من أجل تحديد 
سقف مايل لقيم عقود الالعبني املحرتفني 
واملحلي�ني يف ال�دوري الك�روي املمت�از"، 

مبين�ا أن "االتحاد طلب التعرف عىل مدى 
صالحياته يف التدخل بهذا األمر".

وأض�اف زغ�ري أن "القيمة املالي�ة العليا 
الت�ي حدده�ا االتح�اد ه�ي مبل�غ 200 
مليون فما دون لالعبني س�واء املحليني أو 

املحرتفني".

دل بوسكي يعلن قائمة منتخب اسبانيا
أعل�ن املدير الفن�ي للمنتخب اإلس�باني "فيثنتي 
دي�ل بوس�كي" ع�ن القائم�ة التي س�تخوض 
مباراتي كوستاريكا وروس�يا البيضاء الشهر 
املُقبل، وش�هدت القائمة غياب أسماء رنانة 
مثل هداف تشيليس "دييجو كوستا"، وأيضاً 
جن�اح باي�رن ميون�خ "تياج�و ألكانتارا". 
وأرج�ع م�درب ريال مدريد األس�بق س�بب 
ه�ذا  الريمريلي�ج  ه�دايف  ثال�ث  اس�تبعاد 
املوس�م، إىل عدم اكتمال لياقته بنسبة %100 
بع�د تعافيه م�ن إصابته األخ�رية، ونفس األمر 
بالنس�بة لجناح برشلونة الس�ابق الذي ُيعاني من 
بعض املشاكل العضلية التي سُتعيقه عن ممارسة كرة 
القدم بش�كل طبيعي يف األسابيع القليلة القادمة. وقال 
ديل بوس�كي للصحفيني "تياجو لديه بعض املش�اكل، 
ونحن تحدثنا مع األطباء وقررنا أال نضمه للقائمة هذه 
املرة، لكننا سنعتمد عليه يف املستقبل، بالنسبة لدييجو 

كوس�تا، فقد لع�ب مباراتني مع تش�يليس، ولكن ليس 
الئقاً لخوض مباراة كامل�ة، فهو عائد لتوه من إصابة 
يف العضالت، وال يزال بحاجة لبعض الوقت كي يستعيد 
كاملة لياقته البدنية".وجاءت قائمة املنتخب اإلسباني 
عىل ه�ذا النحو حراس املرم�ى: ايكر كاس�ياس )ريال 
مدريد(، ديفيد دي خيا )مانشس�رت يونايتد(، سريخيو 
ريكو )إش�بيلية( الدف�اع: خوانفران توري�س )أتليتكو 
مدريد مدري�د(، داني كارفاخال )ري�ال مدريد(، جريار 
بيكيه )برش�لونة(، مارك بارترا )برش�لونة(، سريخيو 
راموس )ريال مدريد(، خوردي ألبا )برش�لونة( وخوان 
برينات )بايرن ميونيخ(الوس�ط: س�ريخيو بوسكيتس 
)برشلونة(، ميكيل سان خوسيه )اتلتيك بلباو(، كوكي 
)أتلتيك�و مدري�د(، نوليتو )س�يلتا(، س�انتي كازورال 
سيس�ك  )برش�لونة(،  إنييس�تا  أندري�س  )آرس�نال(، 
فابريجاس )تش�يليس(، إيس�كو )ريال مدريد(، فيدال 
)إش�بيلية( زدافيد سيلفا )مانشس�رت سيتي( الهجوم: 
ألفارو موراتا )يوفنتوس(، باكو ألكاس�ري )فالنس�يا(، 

فيتولو )إشبيلية( و بيدرو )برشلونة(.

 
يس�تعد نادي باريس سان جريمان الفرنيس لتقديم عرض من أجل النجم اإلسباني تشايف هرينانديز العب 
نادي برش�لونة الذي س�ريحل عن الن�ادي الكتالوني بعد نهاية هذا املوس�م منضًما لنادي الس�د القطري 
ولكنه سيشارك يف مبارتي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس ونهائي كأس امللك أمام أتليتك بيلباو.

وق�د فج�رت صحيفة "باريس داييل بابر" ه�ذا الخر وهو أن بطل الدوري الفرنيس س�يضم نجم الكرة 
اإلس�بانية عىل س�بيل اإلعارة املوس�م املقبل، ومن املتوق�ع أن تكون الصفقة متف�ق عليها حيث أن 
رئي�س الن�ادي البارييس ن�ارص الخليفي هو أخ لرئيس نادي الس�د القطري.وتع�د تلك الصفقة 
مفاجئة لبعض عش�اق النادي الكتالوني حيث أن القائد تش�ايف هو رمز من رموز النادي ولم 
يلعب لفريق غري برشلونة مسبًقا، وذلك ما قد حدث أيًضا مع النجم اإلنجليزي فرانك المبارد 
العب نادي تش�يليس السابق الذي انتقل املوسم املايض لنادي نيويورك سيتي ولكنه خاض 
موس�م يف صفوف نادي مانشس�رت سيتي اإلنجليزي عىل س�بيل اإلعارة.وبالرغم من تلك 
التقارير التي تش�ري إىل الصفقة إال أن املايسرتو تشايف قد رصح يف شهر سبتمر املايض 
قائ�اًل: "أخرت الن�ادي أنني ال أرغب يف اللعب يف صفوف فري�ق أوروبي آخر، ال أتمنى 
اللع�ب يف مواجهة برش�لونة".يذكر أن الفريقني كثريًا ما يتواجه�ان يف دوري أبطال 
أوروبا وحدث ذلك هذا املوسم يف أربع مباريات فاز النادي الكتالوني بثالثة وخرس يف 
واحدة، حيث تقابل الفريقني يف دور املجموعات وانتهت مباراة الذهاب يف حديقة 
األمراء بفوز النادي الفرنيس بنتيجة 3-2 بينما فاز برشلونة يف مباراة العودة 
بنتيجة 3-1.ثم تمكن العمالق الكتالوني من عبور أثرياء باريس يف الدور 

ربع النهائي بعد أن فاز يف مبارتي الذهاب والعودة بنتائج 3-1 و0-2.
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باريس سان جريمان يكرر لعبة بيكهام ويضم تشايف
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم ان أول معجم لغوي عربي هو معجم 

العني للخليل بن أحمد.

هل تعلم ان أول معمل لتكرير البرتول كله كان 

يف مرص سنة 1913م.

ه�ل تعل�م ان أول طائ�ر ع�رف يف األرض هو 

الغراب.

ه�ل تعل�م ان أول من وضع أس�س علم النحو 

هو أبو األسود الدؤيل.

هل تعل�م ان أول دولة عرفت جهاز التلفزيون 

هي أمريكا.

هل تعلم ان أول سيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م.

هل تعلم ان أول من اس�تعمل س�اعة اليد من 

الرج�ال ه�م الجن�ود الربيطاني�ون يف الحرب 

العاملية األوىل.

هل تعلم ان أول من اكتشف هواء الزفري السام 

هو بنيامني فرانكلني.

أن�ت تش�عر أن الطاقة املوج�ودة بداخلك 
قد تنفجر يف أي وقت، ولألسف، هذا ليس 
ش�عوًرا جي�ًدا.ال تستس�لم للداف�ع الذي 
ق�د يجعل�ك تخ�رج كل يشء بداخلك ألنك 
قد تع�ادي املحيطني ب�ك وتجرحهم دون 

قصد.

ال يب�دو أن جبال املش�كالت واالضطرابات 
اليومية يف طريقه�ا إىل التاليش. كن حازًما 
وحاول اس�تعادة رأيك فيم�ا هو مهم، وإال 
قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن األمور 
بعناية، وفكر يف األهداف التي تريد تحقيقها 

عن جد وتلك التي يجب التغايض عنها.

س�وف يكون لديك سبًبا جيًدا لكي تفرح، 
وتكون مسرتيًحا مع العالم من حولك ويف 
مزاج مناس�ب لالحتفال بهذا اإلحساس. 
جميع املقابالت، سواء مع زمالء العمل أو 
العائلة، س�وف تكون مجدية للغاية. لكن 

ال تتمادى يف ذلك.

أنت تحمل حمالً ثقيالً من املش�كالت؛ ابدأ 
بتخفيف األثقال عن كاهلك، وإال فس�وف 
تستمر املصاعب يف الزيادة. يجب أن تصل 
إىل اس�رتاتيجية يف التعام�ل مع التحديات 
املهنية والخاصة بدون إضاعة الكثري من 

الطاقة يف نفس الوقت.

يتب�ني حالًي�ا أن جمي�ع أش�كال التعاون 
ال�ة ألن أهداف�ك تتواف�ق وتتزامن مع  فعَّ
أه�داف م�ن حولك.اغتن�م فرص�ة كونك 
مفعم بالصح�ة والحيوي�ة وخلو ذهنك، 
األعم�ال  بإنج�از  األوىل  املرتب�ة  يف  وق�م 

الخاصة بالفريق.

يف  ومبهج�ة  س�ارة  يوميات�ك  أصبح�ت 
طبيعته�ا حي�ث أن�ك تتفاه�م جي�ًدا مع 
جمي�ع األط�راف وكل منتتقاب�ل مع�ه. 
اس�تمتع بهذه الفرتة الت�ي فيها يعكس 
ل�ك الجميع تعاطفه�م، وانتفع من هذه 

الطاقة اإليجابية للتخلص من الضغط.

حاوال البتعاد عن االس�رتاتيجية القديمة 
الت�ي تنتهجه�ا يف حل املش�كالت وحاول 
استخدام أساليب وطرق جديدة ال تجدها 
محبطة. يف بعض األحيان املس�ارات غري 
التقليدية قد تسفر عن نتيجة أكثر إرضاء 

لجميع األطراف املعنية.

أن�ت عىل وف�اق وانس�جام تام م�ع محيطك، 
سواء عىل املستوى الشخيص أو املهني. انتفع 
من ه�ذا التناغم يف تقوية عالقات�ك والروابط 
القائمة بينك وبني اآلخرين للتسلح يف األوقات 
العصيب�ة التي تك�ون فيها مجموع�ة األبراج 
الكونية غري مبرشة واألحوال ليست لصالحك. 

الوق�ت مناس�ب ج�ًدا لجمي�ع العالقات 
الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة. 
س�وف تج�د عملي�ات التواص�ل مع من 
حولك ملهم�ة وغنية ألف�كارك الخاصة. 
لك�ن يجب أال تفك�ر فق�ط يف املزايا التي 

يجلبها لك هؤالء املعارف.

لقد وصلت إىل حائط سد يف الوقت الحايل، 
ويب�دو أن ال يشء يح�رز تقدًما وأنت عىل 
وشك االستسالم. اعترب مثل هذه األوقات 
اختباًرا لق�وة إرادتك، وس�وف يتضح لك 
قريًب�ا أهمي�ة امل�ي قدًم�ا يف خطط�ك. 

عندئذ.

العمل اآلن يف غاية الس�هولة بالنسبة لك، 
ولذلك، يمكنك تخصيص وقتك ملهام أكثر 
أهمية، ولكن تأكد من عدم فقدان الرتكيز 
عىل الهدف. العالقات األرسية متناغمة يف 
الوقت الحايل –ويرجع الفضل يف هذا إليك 

أيًضا!.

ت�رتّدد املراجع املؤثرة يف دعمك بعد مراحل 
طويل�ة، فتخض�ع لضغط كب�ري وتواجه 

بعض العراقيل. 
من�اورات الرشيك تثري غضبك وتس�تدعي 
معالجة حاسمة حتى تجتاز هذه املرحلة 

بسالم.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – مدين�ة يف الباكس�تان – 2 
– ممثل�ة مرصي�ة – 3 – جدها 
ت اإلنفج�ار – 4  يف والء – ص�وَّ
– جم�ال – دولة عربي�ة – 5 – 
أحد القديس�ني – أيف بالوعد – 6 

– نصف أديب – من أسماء الله 
الُحس�نى – 7 – ننعت�ه بصف�ة 
أو إس�م – 8 – عكس�ها أدراك 
املتجم�د – 9 –  امل�اء  – حال�ة 

متشابهة – ملس .

1 – دولة أس�يوية – 2 – عالمة 
فرن�ي  ش�اعر   – موس�يقية 
– 3 – متش�ابهة – ق�اع – 4 – 
ج  متش�ابهة – ملك ف�اريس توِّ
وه�و يف بطن أمه – 5 – دكاكني 

– ملك�ه – 6 – أح�د الوالدين – 
دائ�م – س�حب – 7 – مؤس�س 
الحركة الكش�فية – 8 – أس�م 
حملة عدة ملوك إنكليز – بحر – 

9 – طالء – جزيرة باملتوسط.

سـودوكـو

املقادير:
5 ورقة سلق، متوسطة

1 ورقة ملفوف، متوسطة
2⁄1 باذنجان 

مقادير الحشوة
3 ملعقة كبرية لحم مفروم، مدهن

1 ملعقة كبرية دهن خروف 
2⁄1 ك�وب أرز، منق�وع

4 كرفس، أعواد
2⁄1 بصلة، مفرومة ناعم

1 ملعقة كبرية دبس الرمان 
1 ملعقة كبرية معجون الطماطم 

1 ملعقة كبرية عصري ليمون حامض 
1 ملعقة صغريه حامض 

1 ملعقة كبرية زيت دوار الشمس 
2⁄1 ملعقة كبرية ملح 
1 ملعقة صغريه بهار 

ماء حسب الحاجة
طريقة تحضري محايش عراقية

1. يف مق�الة عىل النار، يس�خن الزي�ت، يوضع 
اللح�م، الده�ن ويقل�ب الخلي�ط جي�داً حت�ى 

يتحمر.
2. يضاف البصل وباقي مكونات الحشوة ماعدا 

األرز ويقلب ملدة 10 دقائق.
3. يض�اف األرز إىل املق�الة ويقلب الخليط جيداً 
ثم يرف�ع عن النار، يخلط جي�داً حتى يتجانس 

الخليط ويرتك جانباً.
الس�لق  أوراق  الن�ار، تس�لق  ق�در ع�ىل  4. يف 
وامللفوف نصف سلق ثم تحفر الباذنجانة جيداً 

ويخرج ما بداخلها.
5. تح�ى الباذنجان�ة، أوراق الس�لق وورق�ة 
امللفوف بحشوة األرز ثم يوضعوا يف قدر، يضاف 
امل�اء ليغط�ي املحايش، ي�رتك ملدة 2/1 س�اعة 

لينضج، تخفف النار ويرتك ليتماسك جيداً.
6. يرف�ع القدر عن النار، تقلب املحايش يف طبق 

وتقدم ساخنة.

حمايش عراقية

فوائد الكزبرةمعلومات  عامة
تساعد الكزبرة يف عملية الهضم :

تساعد الكزبرة وكذلك الكزبرة الطازجة يف تسهيل 
عملي�ة الهضم بصورة صحية .حي�ث أن الكزبرة 
تمتلك خاصائص مضادة لألكس�دة والتي تحسن 
م�ن أداء الكبد وحركة األمعاء . كما أنها تس�اعد 
يف إنت�اج اإلنزيم�ات الهضمي�ة والعص�ارة . وإذا 
كن�ت تعاني م�ن عرس هضم يف املع�دة يفضل أن 

يتتضمن نظامك الغذائي عيل الكزبرة .
وذلك بنقع بذور الكزبرة يف املاء ملدة يوم واحد ، ثم 
تصفية البذور من امل�اء ورشب الكوب عيل الريق 

يومياً لعالج عرس الهضم .

: C الكزبرة مصدر جيد لفيتامني
الكزبرة هي مصدر غني بالفيتامينات الرضورية 
  A وفيتامني  C مث�ل حم�ض الفولي�ك وفيتام�ني

  C وبيتا كاروتني .وقد أظهرت األبحاث أن فيتامني
هو أحد مضادات األكس�دة القوية الالزمة لصحة 

اإلنسان .
تستخدم الكزبرة لعالج مرض السكر :

ينصح العديد من األطباء أخصائني أمراض السكر 
بتن�اول بذور الكزب�رة .تحفز الكزب�رة من إنتاج 
األنس�ولني وبالت�ايل تحافظ عيل مس�توي صحي 
لس�كر يف ال�دم .وتقلل من الكوليس�رتول الس�ئ 
وتزيد من الكوليس�رتول الصحي يف الدم . ويجب 
عيل أولئك الذي يعانوا من مرض الس�كر وإرتفاع 

الكوليسرتول تناول كوب من الكزبرة يومياً .

قطعة نقدية بمليوين دوالر
بيع�ت قطعة نقدي�ة معدني�ة أمريكية 
ن�ادرة يبلغ عمره�ا 207 أعوام من فئة 
2.5 دوالر يف مزاد علني برقم قيايس بلغ 
2.4 ملي�ون دوالر.وتع�د ه�ذه القطعة 
النقدي�ة من إحدى أن�در العمالت، إذ تم 
صكها يف العام 1808 بعدد محدود جدا، 

حتى أن معظم األمريكيني 
يف تل�ك الحقب�ة ربم�ا لم يحصل�وا عىل 
 Stack’s“ فرصة لرؤيتها، وفقا ملعرض

.”Bowers Galleries
ونقش�ت ع�ىل أح�د وجه�ي القطع�ة 
النقدية صورة رأس ل� “سيدة الحرية”، 

وعىل الوجه اآلخر “نرس”.
وكان�ت العمل�ة املعدني�ة واح�دة م�ن 
مجموعة 128 قطعة نقدية مختلفة تم 
بيعه�ا بمقدار 25 ملي�ون دوالر يف وقت 

سابق.
كما بيعت قطع�ة نقدية أخرى من فئة 
رب�ع دوالر تعود لع�ام 1796 بنحو 1.6 
مليون دوالر، وهو رقم مطابق للس�عر 
القي�ايس ال�ذي بيع�ت ب�ه قرينته�ا يف 
وقت س�ابق، لتصبح هات�ان القطعتان 
النقديتان البالغ مجموعهما نصف دوالر 

أغىل نصف دوالر بيع عىل اإلطالق.

أنف�ق املليونري الصيني لي�و ديجيان، 43 
عاماً، عىل مبنى مقر رشكته ىف مقاطعة 
الهواتف  الصيني�ة إلنرتن�ت  »فوجي�ان« 
أمريك�ى،  املحمول�ة 154 ملي�ون دوالر 
لتحويله إىل شكل سفينة الفضاء الشهرية 
التلفزيون�ى  الت�ى ظه�رت ىف املسلس�ل 
»س�تار تريك«، وذلك بع�د أن حصل عىل 
ترخيص للس�ماح له ببناء نس�خة طبق 

األصل من السفينة.
ويظه�ر مق�ر الرشك�ة من أعىل بش�كل 
مذه�ل تم تصوي�ر بطائرة ب�دون طيار، 

وتبل�غ املس�احة الت�ي يقع عليه�ا مقر 
الرشك�ة مث�ل ثالث�ة مالع�ب ك�رة قدم، 
قدم�اً   30 املعدني�ة  الرشائ�ح  وتغط�ي 
م�ن الطابق الثال�ث إىل الطاب�ق األريض، 
ويحتوي عىل بواب�ات أوتوماتيكية يف كل 

منطقة عمل .
وعائلة »ليو« هي واحدة من أوائل الناس 
الذي�ن ط�وروا س�وق ألع�اب اإلنرتن�ت، 
وتمتلك هذه العائلة أكثر من 390 مليون 
جنيه اس�رتليني، وه�ي بذل�ك أغنى من 

ملكة إنجلرتا .

حّول رشكته لسفينة فضائية!! 

اعداد:رسى داود سلامن

يحكى يف قديم الزمان كان هناك رجال من 
تج�ار الحبوب يف بغ�داد كان ذا ولع عظيم 
برتبي�ة الخيل واقتنائها . فكان يبذل الغايل 
والنفي�س يف رشاء مايعجب�ه م�ن الخيول 
العربي�ة األصيل�ة . وكان الرج�ل يتاج�ر 
بالحنطة والش�عري ، فيأخ�ذ منها مايقدر 
عليه يف كل س�نة إىل بعض امل�دن العراقية 
، فيبيع�ه فريبح منه اليشء الكثري ، ويعود 

إىل بغداد يف كل مرة ساملا غانما . 
ويف إح�دى الس�نني ، أخ�ذ الرج�ل مقدارا 
عظيما من الحنطة والش�عري ، عىل عادته 

، فس�افر بها إىل مدينة املوص�ل الحدباء . 
فوجد س�وق الحبوب فيها كاس�دة يف تلك 
الس�نة ، فباع الحنطة بثمن بخس . وأخذ 
املال وذه�ب إىل أحد الخان�ات ليقي فيه 
ليلت�ه ، ف�رأى يف الخ�ان رج�ال م�ن تجار 
الخيول، معه حصان أصيل ، عظيم الشأن 
، مع�روف النس�ب ، يريد بيعه ، فس�اومه 
عىل الثمن حتى اتفق معه عىل أن يش�رتي 
منه الحص�ان بمبلغ يع�ادل ثمن الحنطة 
التي باعه�ا يف صباح ذلك اليوم ، وذلك من 

شدة اعجابه بذلك الحصان وتعلّقه به . 
وبق�ي الرج�ل ينتظ�ر بيع الش�عري ليعود 
إىل مدينت�ه. ولك�ن س�وق الش�عري أصابه 

من الكس�اد م�ا أص�اب س�وق الحنطة ، 
فانخفض سعره إىل النصف ، أو الثلث عّما 
كان يتوّقع أن يبيعه . فبقي الرجل ينتظر 
تحسن حالة الس�وق ، وهو خايل الوفاض 
من املال . فأضطر أن يقّدم لحصانه بعض 
الشعري كل يوم ليتقوّت به . واستمر الحال 
هك�ذا أياما طويلة ، حت�ى قضم الحصان 
كل م�ا كان مع الرجل من الش�عري . وكان 
للرجل مس�بحة كهرم�ان غالي�ة الثمن ، 
فباعه�ا وق�ّرر الرج�وع إىل بغ�داد خائبا ، 
مفلس�ا ، حريانا ، أسفا . وتناقل الكثريون 
م�ن الن�اس قّصت�ه مل�ا فيها م�ن عظات 

وعرب.

املا يعرف تدابريه حنطته تأكل شعريه

حياء املرأة..

قصة مثل

من هنا وهناك

»19«

حسني الساعدي

يقول املث�ل الياباني : حياء امل�رأة أكثر جاذبية 
من جمالها .

و يق�ول أديس�ون: ال يشء يف الوجود يرفع قدر 

املرأة كالعفة
ويقول الخوارزمي عن املرأة

إذا كانت املرأة ذات )دين ( فهي = 1
وإذا كانت املرأة ذات )جم�����ال( أيض�����اً 

فأضف إىل الواحد صفراً = 10

وإذا كان�ت امل�رأة ذات)م����ال( أيضاً فأضف 
صفراً آخ���������ر = 100

وإذا كانت املرأة ذات)حس��ب ونس��ب( أيضاً 
فأضف صفراً آخ�����ر = 1000

فإذا ذهب الواح��د)الدين( لم يبق إال األصفار.
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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

العراقيون وخيار الوحدة املصريي
ات امض���اء

رحيم الخالدي

مس���احة لل���راي

قد يكون السالح مهماً, لكنه ال يحسم املعركة, وقد 
تكون الذخرية رضورة من رضوريات الحرب, لكنها ال 
تقلب املعادلة, من املمكن أن نستورد السالح والذخرية, 
لكن من املس�تحيل أن نس�تورد الرجولة والش�جاعة, 
)املهاتما غاندي( يقول »أوالً يتجاهلوك, وثم يسخرون 

منك, ثم يقاتلونك, ثم تفوز.
 خياران أخترص بهما, الحش�د الش�عبي إنتفاضته 
الخال�دة, إما النرص أو الش�هادة, كلمتان خفيفتان يف 
اللس�ان, ثقيلت�ان يف امليزان, كثقل الص�الة عىل محمد 
وآل محم�د, الكلم�ة األوىل منهم�ا, تحم�ل الرجول�ة, 
والثانية تحمل الشجاعة, األوىل تحسم النرص, والثانية 
تقلب املعادلة, كلمتان كجناحني يطري بهما الحش�د يف 
صولته عىل الجرذان, كلمتان كالجوارح والجوانح عند 

اإلنسان, جوارح النرص وجوانح الشهادة.
 بعيداً عن نباح أصوات املنافقني وأنكرها, وعن ذباب 
السياسة وطنينها, وقريباً من زقزقة الرباءة وأعذبها, 
وم�ن مفات�ن الزه�ور وأطهره�ا, ينس�ج لنا الحش�د 
بخيوط الحقيقة, سجادة البطولة والشهامة, ويكتب 
بحروف التضحية والفداء, رواية العشق الخالدة, ولكن 
أيُّ عش�ٍق هذا! أيُّ عشٍق يحمله ش�باب بعمر الورود, 
وكهول بعمر الجبال, هل هو عش�ق الوطن!؟ أم عشق 
دجلة والفرات؟ أم عش�ق )الفالة والبارود(! أم ماذا!؟ 
نعم إنه عشق الش�هادة الذي أوقف األمام السيستاني 
)دامت بركاته( خجالً أمام�ه, وهو الذي أوجده, حقاً 

هذا العشق حري العالم بأرسه.
 ثّم�ة س�الح ال يجاب�ه وال يقاب�ل إال بمثل�ه, كل 
التكنولوجي�ة تق�ف عاج�زة أمام�ه, أال وه�و س�الح 
العقي�دة, فهنال�ك من�ه املزي�ف, والرديء, ب�ل وحتى 
املستورد, أنها عقيدٌة مزيفٌة فاشلٌة, والتي طاملا عزف 
عىل أوتارها املتأس�لمني, من أصح�اب الذمم املأجورة 
والخبيثة, وهنالك األصل والفصل يف العقيدة الواضحة, 
القوي�ُة الراس�خة, يف نفوس املظلوم�ني واملضطهدين 

واملحرومني, من األخيار األفذاذ واألبطال األنجاب.
 لقد جاءت رسل الحشد بالحق, السالم عىل الحشد, 
وعىل ش�هداء الحش�د, وأبطال الحش�د, وعىل من دعم 
الحش�د, وأيَّد الحشد وكان مع الحش�د, والسالم عليه 
ي�وم لبى ن�داء األرض, وي�وم لبى نداء الس�ماء, ويوم 

يأتي بالنرص حياً.

تحسين الفردوسي

األلوان املتعددة هي التي تجعل اللوحة كاملة املعنى، 
وإن كانت يف عقل من يرس�مها غري ما نعتقد، وإن بدت 

متقاربًة للفكرة بعض اليشء .
 »الوح�دة هو خيارن�ا املصريي« كلم�ة اطلقها أحد 
الق�ادة العراقيني، مع�روف العائلة والنس�ب، والتاريخ 
والجهاد، إضافة للتضحيات التي لم تعطي عائلة أُخرى 
بقدره�م، مع كل اإلعت�زاز واإلحرتام للعوائ�ل العراقية 
املضحية . أطياف الشعب العراقي عاشوا منذ زمن بعيد 
متحاب�ني، والتنوع هو ما يجعله�ا جميلة، واألديان مع 
تنوعها لم تشكل عائقا يف يوم من األيام، ال أمام القانون، 
وال الع�رف، والبعض منهم ال تكاد تفرقُه من ديانة عىل 
اآلخرين، كونهم متبودق�ني يف بودقة واحدة، وهذا الذي 
جعلهم تحت املجهر، وإس�تقرار أم�ن إرسائيل، بقيادة 
أمريكا تحتاج اىل شخص من داخل املجتمع، ليجعل لهم 
ثقب بسيط، وهم كفيلني بتوسعته يف قادم األيام،  وهذا 
ال�ذي حصل بالفع�ل، وال ننىس الرعونة م�ن قبل قيادة 
البعث، وان كانت تحت أعينه�م وبإمرتهم، التي مهدت 
الطريق اليهم، وأوجدت لهم العذر بإحتالل العراق، وكان 
م�ا كان . االره�اب دخل امل�دن الغربي�ة، بإحتالل كامل 
نتيج�ة اإلدارة الس�يئة للمؤسس�ة العس�كرية، إضافة 
للحكومة املحلية، لكن هل نقف نتفرج عىل هذا الوضع، 

ونقبل بإحتالل مدننا من قبل اإلرهاب ؟
األبط�ال اليوم ش�ّمروا عن األذرع، ليقوم�وا بتحرير 
املدن واحدة تلو األُخرى، كما جرى تحرير صالح الدين، 
م�ن رجس اإلره�اب تحت راي�ة العراق املوح�د، املتعدد 
االطي�اف واالل�وان، والديان�ات واملذاه�ب والقومي�ات 

واملطلوب هو املؤازرة واملساندة .
السياس�يني أنت�م اليوم مطالبون أكث�ر من ذي قبل، 
وت�رك الع�داوة والبغض�اء، الت�ي أوجده�ا لك�م من ال 
يري�د بالعراق خ�رياً، وتواجدكم بني أهليك�م وإخوانكم 
وجمهورك�م ال�ذي إنتخبك�م، ومحاربتكم الع�دو أكثر 
من قبل، لتثبتوا لهم أنكم معهم، والش�عب العراقي كله 

معكم .
التجزئ�ة الت�ي منتكم به�ا أمريكا بم�روع بايدن 
يسء الصي�ت، ال تزيدكم اال ضعف�ًا، والتالحم مع باقي 
املكون�ات، هو الس�بيل الوحي�د للعيش بس�الم وأمان، 
وخي�ار الوحدة هو الخيار املص�ريي، وال يمكن أن نقبل 

بتجزئة العراق، تطبيقاً ألحالم مريضة.

وقل جاء احلشد، وزهقت داعش..!

بمناسبة الذكرى الثانية عر لتأسيسها، 
منح رئي�س مجل�س ادارة جري�دة البينة 
الغراء وكادرها، درع البينة اىل االستاذ عيل 
الدراجي رئيس مؤسسة املستقبل العراقي 
للصحاف�ة والن�ر كونه احد املؤسس�ني 
البارزين الذين س�اهموا يف انطالق جريدة 
البينة ع�ام 2003، والتي تعد اول صحيفة 
عراقية صدرت بعد سقوط النظام املقبور 
بش�كل علني ورسمي الس�يما وان البينة 
كان�ت ق�د تأسس�ت ع�ام 1998 يف اهوار 
العراقي خالل املواجه�ة الجهادية لحركة 

حزب الله يف العراق مع النظام الصدامي.
وج�اء تكري�م الدراج�ي خ�الل احتفالية 
متمي�زة اقامتها جري�دة البين�ة بحضور 
نخبة من السياسيني واالعالميني واملثقفني 
كرم�ت  كم�ا  والرياضي�ني.  والفناني�ني 
مؤسس�ة املس�تقبل العراق�ي للصحاف�ة 
والن�ر نخبة من رواد البين�ة، حيث منح 
رئيس املؤسسة االستاذ عيل الدراجي، درع 
املس�تقبل العراقي اىل الس�يد عيىس السيد 
جعفر الغرابي والزميل الراحل ستار جبار 
)اول رئيس تحرير للبين�ة( والزميل عماد 

نافع رئيس تحريرها الحايل.
وبهذه املناس�بة العزيزة القى الزميل عيل 
الدراجي رئيس مؤسسة املستقبل العراقي 
للصحاف�ة والنر كلمة ح�ب بحق البينة 

فيما يأتي نصها...

م�ا اجمل ان تول�د يف وطن ارضه اجس�اد 
املجاهدين وهوائه ارواح املضحني ومياهه 
دم�اء ش�هداء القضية...ه�ذا وطني الذي 
ولدت فيه انس�انا يحم�ل جراحات الضيم 

واله�م الجنوب�ي املؤطر بالوج�ع العراقي 
...وليد خط اصدق كلمات العش�ق للعراق 
..يف محراب الوطن البينة ..وتعلم ابجديات 
التضحي�ة يف كن�ف املجاهدي�ن الصادقني 
. كتب رس�الة الدف�اع ع�ن العراقيني عىل 
صفح�ات املجد يف ح�رة البين�ة الوطن 
..حي�ث كان�ت قس�مات الوج�ه الجنوبي 
املش�بع بوج�ع االه�وار ومالح�م الجهاد 
البرصي ..وجه ح�ادي ركب الوطن البينة 
اباجعفرعيىس الهاشمي العلوي الحسيني 
التضحي�ة ، نرباس�ه الروح�ي ....ال ابارك 

للبين�ة عيدها الن الله س�بحانه وتعاىل قد 
باركها وحفها بربكاته ..ليس النها جريدة 
الفق�راء واملجاهدين ورشف�اء الوطن ..بل 
النه�ا الوطن والقضية ..ابارك لنفيس الني 
ولدت يف ه�ذا الوطن وابارك ل�كل من آمن 
بالبينة وطنا وخط ح�روف املجد العراقي 
عىل مس�احات ابداعه�ا مدادا م�ن الوفاء 

والحب االزيل.

ع�ل�ي ال��دراج��ي

درع البينة ل� الدراجي و                            تكرم رواد البينة

البينة وطن وليست جريدة


