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»           « تكشف تفاصيل مهمة عن األزمة

الدينار إىل اهلاوية
مسؤول حكومي حيتكر رشاء الدوالر .. ومصارفه حتقق أرباح خيالية!

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

أكث�ر من 100 مليون دوالر تباع يومياً ف�ي مزاد البنك المركزي, 
وأزمة ارتفاع سعر الصرف ال تزال قائمة, حتى أنها أصبحت »مشكلة 
وطني�ة« الس�يما في ظ�ل وج�ود اتهام�ات ل�«مافيات سياس�ية« 

باحتكار الدوالر  لتحقيق مكاسب شخصية.
وصدق�ت توقع�ات »المس�تقبل العراق�ي« التي أعلن�ت عنها في 
أوقات س�ابقة, فان سعر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي وصل 
إلى 140 ألف دينار عراقي لكل 100 دوالر, بعدما كانت في السابق ال 

تتجاوز 122 ألف دينار.
وأخ�ذت »أزمة ال�دوالر« الصدى األكب�ر في العراق خ�ال األيام 
القليل�ة لماضية على خلفي�ة االرتفاع المخيف في أس�عار الصرف, 
حت�ى أن الحكومة ناقش�ت المش�كلة في جلس�ة مجلس ال�وزراء، 
أمس الثاث�اء. وبينما زادت االتهامات ب�«التقصير وس�وء اإلدارة« 
للبن�ك المرك�زي, اتخ�ذ األخي�ر عدة إج�راءات إلع�ادة األم�ور إلى 
نصابه�ا الطبيع�ي, ف�ي حين ت�رددت أنباء ع�ن إج�راءات حكومية 
مرتقب�ة للخروج من األزمة. ومع هذا, قدمت العديد من المقترحات 
البرلماني�ة والحكومية إليقاف تصاعد أس�عار الص�رف ومنها دفع 
روات�ب الموظفين ب�«ال�دوالر«, لكن مصادر ألمحت ل�«المس�تقبل 
العراق�ي« بوقوف »مافيات حزبي�ة« وراء األزمة من خال هيمنتها 

على عمليات بيع الدوالر من قبل البنك المركزي.
وقالت مصادر نيابية ل�«المستقبل العراقي«, بان« البنك المركزي 
باع ف�ي مزاد العمل�ة, أم�س األول االثنين, نح�و 155 مليون دوالر 
للس�وق يكون فيها س�عر الورق�ة فئ�ة 100 دوالر, 116 ألف دينار, 
بينم�ا  قام«المضارب�ون« , الذين يحتكرون الم�زاد,  ببيعها ب� 140 

ألف  بمعدل ربح بلغ 24 دوالر عن كل ورقة«.
                                                        التفاصيل ص3

االكراد يسيطرون
عىل »تـل أبيـض«: حـان وقـت 

الـتـكـريـد

مـجـلـس الـوزراء 
حييل مرشوع قانون العفو العام
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»شكسبير«

الذئب ما كان

 ليكون ذئباً لو لم تكن 
اخلراف خرافاً

ص2»القوى« يرحب بقرار عبداهلل »املستفز«.. و »الوطني« يعده »متجاوز للسيادة«

الــسـعــوديــة
 الدولة األوىل

 يف »قطع الرؤوس«
وأوباما يربر
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تدمري شبكة »انتحاريني أجانب« أرادت مهامجة بغداد عرب الفلوجة
الدفاع البرلمانية تدعو المدنيين لترك المدينة مع اقتراب معركة الحسم

    المستقبل العراقي/عادل الالمي

كان »داعش« يخط�ط لمهاجمة العاصمة 
بغ�داد ب�«انتحاريي�ن أجان�ب« يدخل�ون عبر 
الفلوج�ة, لك�ن  الجه�د االس�تخباراتي حال 

دون ذلك, فتمك�ن من الوصول إلى المعلومة, 
وأعطى اإلش�ارة إل�ى طيران الج�و لمعالجة 
المدين�ة  ف�ي  المجتمعي�ن«  »اإلرهابيي�ن 
للتحضير إلى »غزوة رمضان«. وفيما تحدثت 
قي�ادة عمليات بغداد,أمس الثاثاء, عن ضربة 

نوعي�ة نفذها س�اح الجو اس�تهدفت تجمع 
ل�«داع�ش« ف�ي اح�د مقراتهم ف�ي الفلوجة 
,حيث كان�وا يخططون لمهاجمة بغداد, دعت 
لجنة األم�ن والدفاع النيابي�ة , أهالي المدينة 
بالخ�روج منها, لفس�ح المجال أمام الحش�د 

الش�عبي والقوات األمنية لسحق«الدواعش«. 
وقال  الناطق بإسم قيادة عمليات بغداد العميد 
سعد معن، إن الطيران العراقي استطاع قصف 
تجم�ع التنظي�م ضمن قاطع عملي�ات األنبار 
حي�ث اس�فرت الضرب�ات الجوية ع�ن مقتل 

أكثر م�ن 30 عنص�راً للتنظيم وتدمي�ر آلياته 
ومواقع�ه بالكامل. وأش�ار إل�ى أن » الضربة 
الجوي�ة أفش�لت هج�وم التنظي�م ال�ذي كان 
يخطط للدخول عبر الحدود الس�ورية باتجاه 
الفلوجة لتنفيذ هجمات انتحارية على بغداد.  

وبحس�ب معن فان »االستخبارات تمكنت من 
كش�ف مواق�ع تنظي�م »داعش« داخ�ل الحي 
الصناعي في الفلوج�ة حيث كان االرهابيون 

يخططون لمهاجمة بغداد«.
                    التفاصيل ص3

احلشـد يكشـف عـن »سيـاسييـن« يـؤيـدون بقـاء الشـرقـاط بيـد »داعـش«
     بغداد / المستقبل العراقي

ما إن س�لم العاهل األردني المل�ك عبد الله الثاني الراية الهاش�مية 
للق�وات المس�لحة األردنية في ذكرى الجلوس الملكي حتى تس�ارعت 
التحليات والمقاالت حول إمكانية توسع األردن جغرافيا على حساب 

سوريا والعراق. 
وبدأ محللون ونواب يس�تذكرون تاريخ حكم الهاش�ميين لس�وريا 
والع�راق، واإلطاحة بهم بانقاب عس�كري على يد عبد الكريم قاس�م 
ف�ي العراق عام 1958، بع�د أن ُقتل الملك فيصل الثاني وخاله عبد اإلله 
ورئي�س الوزراء نوري الس�عيد، ثم أعلن�ت على خلفيته�ا الجمهورية 
ونهاية حكم الهاش�ميين للعراق، وقبلها نهاي�ة حكم الملك فيصل في 
س�وريا على ي�د االنتداب الفرنس�ي عام 1920 عقب معركة ميس�لون 

الشهيرة.
 ودفع رس�م راية الهاشميين على الطائرات الحربية األردنية كتاب 
مقاالت أردنيين للحنين لحكم الهاشميين لدول عربية، متسائلين لماذا 
ال يتوس�ع األردن ليش�كل »مملكة عربية جديدة عاصمتها عمان« كما 
أشار الكاتب في صحيفة الدستور ماهر أبو طير في مقال له أثار جدال 
كبيرا.وي�رى الكاتب أن »التوصيف الوظيفي لدول المنطقة قيد التغيير 
بإرادة اإلقليم والعالم، وال يمكن أن يس�تمر األردن السياسي بتوصيفه 
الوظيف�ي القديم ذاته، فهو إما أن ينته�ي، أمام انتهاء دول أهم وأغنى 
وأكب�ر منه بكثي�ر، وإما أن يعيد تجديد توصيف�ه الوظيفي بتوافق مع 

دول نافذة في العالم من أجل أن يستمر وسط هذه التقلبات«. 
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السياحة تستعيد 4330 قطعة أثرية مرسوقة من املتحف الوطني
      بغداد/ المستقبل العراقي 

اعل�ن وكي�ل وزارة الس�ياحة واألثار 
قيس حسين رشيد، أمس الثالثاء، انطالق 
الحملة الوطني�ة لحماية االثار العراقية، 
واش�ار الى ان الحملة تضمنت عدة آليات 
منه�ا مراقب�ة م�زادات بي�ع االث�ار في 
الخارج، وفيما اكد استعادة 4330 قطعة 
اثري�ة مس�روقة م�ن المتح�ف الوطني 
و 148 ال�ف قطعة م�ن المواقع االثرية، 
اش�ار الى ان المواقع االثرية المس�جلة 

في العراق بلغت 13 الف موقع.
وق�ال قي�س حس�ين رش�يد خ�الل 
حض�وره عملي�ة تس�ليم اكث�ر م�ن 70 
قطعة اثرية مس�روقة في مفتش�ية اثار 
النج�ف من قبل عدد م�ن المواطنين، انه 
><في ظل الظروف االستثنائية التي يمر 

به�ا الموروث الحضاري الثقافي اطلقت 
وزارة الس�ياحة واالث�ار حملتها الكبری 
الت�ي س�ميت بالحملة الوطني�ة لحماية 
االث�ار العراقي�ة ايمانا منها ب�أن حماية 
االثار والتراث هي مسؤولية وطنية تقع 

علی عاتق الجميع«.
واضاف رشيد، أن ><الحملة تضمنت 
آلي�ات للعمل، منها تش�كيل فرق مس�ح 
والتراثي�ة  االثري�ة  المواق�ع  وتس�جيل 
المدن�ي  المجتم�ع  منظم�ات  واش�راك 
والتنس�يق م�ع وس�ائل االع�الم، فضالً 
ع�ن تفعيل ملف�ات الش�كاوی الجزائية 
ضد المتجاوزين علی االثار والمتاجرين 
به�ا«، مبين�اً أن »الحملة تضمن�ت ايضاً 
مراقبة مزادات بيع االث�ار في الخارج«، 
الفتاً ال�ى »توقيع مذكرة تفاهم مع دول 

الجوار بخصوص االثار العراقية«.

االثري�ة  القط�ع  اع�ادة  وبش�أن 
المس�روقة، أك�د رش�يد انه »ت�م اعادة  
4330 قطعة اثرية مسروقة من المتحف 
العراق�ي و 148 ال�ف قطع�ة مس�روقة 
م�ن المواق�ع االثري�ة«، مبين�اً أن »عدد 
المواق�ع االثري�ة المس�جلة ف�ي العراق 
13 ال�ف موقع ومن المؤم�ل يصل العدد 
الی عش�رات اآلالف عند اكم�ال عمليات 

المسح«.
وبخص�وص مراقب�ة بيع االث�ار في 
المزادات ف�ي الخارج، اك�د وكيل وزارة 
الس�ياحة واالث�ار »اننا نراقب وبش�كل 
دقيق م�زادات بيع االثار في الخارج وقد 
اس�تطعنا ايقاف بيع اثار عراقية سرقت 
بعد س�يطرة داعش عل�ی بعض المواقع 
االثارية من خالل ق�رارات مجلس االمن 

في مزادات بيع االثار في الخارج«.

الداخلية تصدر تعليامت رمضان: إغالق حمالت
 بيع الكحول ومنع اإلفطار العلني

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س الثالثاء، 
إصداره�ا تعليم�ات خاصة بش�هر رمضان 
أبرزه�ا غلق جميع محال بيع المش�روبات 
الكحولية، وفيما ه�ددت باتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة بح�ق »المتجاهري�ن« باإلفطار 
العلني، س�محت بفتح خمسة مطاعم كحد 

أقصى في مراكز المحافظات.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
إن  العراق�ي«، نس�خة من�ه،   »المس�تقبل 
»رؤس�اء الوحدات اإلداري�ة كافة والجهات 
المعنية في المحافظات س�يقومون باتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة بح�ق المتجاهري�ن 
باإلفطار العلني وإحالتهم إلى القضاء وفقاً 
ألحكام القان�ون«، مطالب�ة ب�«غلق محال 

بيع المش�روبات الكحولية كافة والتش�ديد 
على مراقبتها«.

وجه�ت  »ال�وزارة  أن  البي�ان  وأض�اف 
بمراقبة غلق المطاعم وأماكن بيع األطعمة 
من ش�روق الش�مس إلى الغروب باستثناء 
المطاعم الموجودة في المصانع والمطاعم 
الطالبي�ة ومطاع�م الدرج�ة األول�ى داخل 
الم�دن والمطاع�م الس�ياحية عل�ى الطرق 
الخارجي�ة«، داعياً إل�ى أن »تكون المطاعم 
مس�تورة بأغطية على األبواب والواجهات 

ووفق ما هو معروف ».
ولفت البي�ان إلى أن »األجه�زة اإلدارية 
المس�ؤولة س�تتولى مراقب�ة غل�ق جميع 
المقاهي العامة من ش�روق الشمس وحتى 
الغ�روب«، مؤك�داً »منع إقامة النش�اطات 
الفنية التي ال تنس�جم مع قدس�ية الش�هر 

الكريم بعد اإلفطار ف�ي المطاعم والفنادق 
والنوادي االجتماعية كافة«.

تس�مح  »ال�وزارة  أن  البي�ان  وأوض�ح 
بفتح م�ن مطعمين الى خمس�ة في مراكز 
المحافظ�ات، وم�ن مطع�م إل�ى ثالثة في 
مرك�ز القض�اء، ومطع�م واحد ف�ي مراكز 
الناحي�ة، وذلك في المدن التي ال توجد فيها 

مطاعم درجة أولى«.
الش�هر  أن ش�هر رمض�ان ه�و  يذك�ر 
التاس�ع في السنة الهجرية الذي يمسك فيه 
المس�لمون عن الطعام والشراب من طلوع 
الفجر حتى غروب الشمس، وشهر رمضان 
كغي�ره من ش�هور الس�نة الهجري�ة حيث 
يتكون من 29 أو 30 يوماً، فيما س�يصادف 
خالل العام الحالي 2015، بعد منتصف شهر 

حزيران الحالي.

     بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مص�در امني ف�ي قيادة 
عملي�ات االنبار، أم�س الثالثاء، 
ب�أن عناص�ر مجرم�ي »داعش« 
عل�ى  مالي�ة  مبال�غ  يفرض�ون 
أصح�اب المح�ال التجاري�ة في 
المناطق الخاضعة لس�يطرتهم, 
لتس�ديد روات�ب عناصره�م في 
إن«  المص�در  المحافظ�ة. وقال 
عناصر مجاميع داعش اإلجرامية 
يفرض�ون مبالغ مالية ش�هرية 
على أصح�اب المح�ال التجارية 
تخض�ع  الت�ي  المناط�ق  ف�ي 
لسيطرة عناصره تتراوح من 50 
إل�ى 100 ألف دينار ليتم تس�ديد 
روات�ب عناصره�م بع�د تضييق 
الخناق عل�ى وص�ول إمداداتهم 
من قبل الق�وات األمني�ة وأبناء 
الش�عبي«.  والحش�د  العش�ائر 
وأضاف المصدر الذي فضل عدم 
الكشف عن اس�مه, أن« مجرمي 
داعش منعوا أهالي المناطق التي 
تقع تحت س�يطرتهم من شرب 
األركيل�ة والس�كائر حتى وصل 
س�عر علبة السكائر إلى 10 آالف 
دين�ار للعلب�ة الواحدة ويخش�ى 
مروج�ي هذه المادة من األخبار 
عليهم خشية تعرضهم لعقوبات 
رادع�ة م�ن قب�ل عناصرداعش 

تصل إلى القتل أحيانا«.
المناط�ق  أن«  إل�ى  وأش�ار 
الخاضع�ة لس�يطرة داعش في) 
الفلوج�ة والمناط�ق المحيط�ة 
بها والكرمة والرمادي والرطبة 
وهي�ت والقائ�م وعن�ه وراوه( 
التروي�ع  لش�تى  يخضع�ون 
والترهيب واالعتقال والجلد أمام 
أنظار الجمي�ع«, داعيا الحكومة 
االتحادية إلى التعجيل بشن حملة 
أمنية واسعة النطاق لتخليصهم 
من تس�لط هذه العصابات الذي 
يوص�ف من قب�ل ه�ذه العوائل 
بالدم�وي والخ�ارج ع�ن تعاليم 

الدين اإلسالمي الحنيف ».

»داعش« يسدد 
رواتب عنارصه يف االنبار 

من أتاوات عىل التجار 

العشائر تعلن مقتل وايل »داعش« السعودي يف هيت 

احلشد يكشف عن »سياسيني« يؤيدون بقاء الرشقاط بيد »داعش«

     بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن النائ�ب ع�ن محافظة 
األنب�ار غ�ازي الكع�ود، أم�س 
تنظي�م  وال�ي  ب�أن  الثالث�اء، 
هي�ت،  قض�اء  ف�ي  )داع�ش( 
غ�رب الرم�ادي، )110كم غرب 
نف�ذه  بعملي�ة  قت�ل  بغ�داد(، 

باس�لحة  العش�ائر  مقاتل�ي 
كاتم�ة للص�وت، فيم�ا اك�د ان 
القتيل سعودي الجنسية. وقال 
غ�ازي الكع�ود في بي�ان تلقت 
نس�خة  العراقي«،  »المس�تقبل 
من�ه، إن »مجموعة من مقاتلي 
العش�ائر أطلق�ت، الي�وم، النار 
من مسدس�ات كاتم�ة للصوت 

باتج�اه والي تنظي�م )داعش( 
المدع�و أب�و طلحة الس�عودي 
ف�ي قض�اء هيت )70ك�م غرب 
الرمادي(، مما أسفر عن مقتله 
في الح�ال«. وأضاف الكعود أن 
»هذه العملية تأتي في س�ابقة 
تعد األولى م�ن نوعها الختراق 
التنظي�م داخل هي�ت«. يذكر ان 

محافظة االنبار ش�هدت معارك 
عنيفة وس�يطرة تنظيم داعش 
على اغلب مدن المحافظة ومنها 
الرم�ادي والفلوج�ة والمناطق 
الغربي�ة وس�قوط المئ�ات من 
القتل�ى والجرحى بي�ن عناصر 
الجي�ش والش�رطة والمدنيي�ن 

خالل المواجهات.

     بغداد / المستقبل العراقي

الش�عبي  الحش�د  الناط�ق باس�م  اته�م 
كريم الن�وري، أمس الثالث�اء، بعض النواب 
والسياس�يين بتأيي�د بقاء قضاء الش�رقاط 
ش�مال مدين�ة تكري�ت، بي�د تنظي�م داعش 
االرهابي. وأوض�ح النوري أن »دخول قوات 
الحش�د الش�عبي والق�وات األمني�ة لتحرير 

الش�رقاط يضع بعض النواب غير المؤيدين 
لتحريره�ا في ح�رج مع جمهوره�م الذين 
بي�د  »بقائه�ا  أن  إل�ى  الفت�ا  انتخبوه�م«، 
داع�ش يصب في مصالحه�م في االنتخابات 
المقبلة«. واضاف أن »هؤالء السياس�يين ال 
يفك�رون بمصلحة مواطنيه�م ومنتخبيهم، 
سوى بمصالحهم الشخصية، الن بقاء داعش 
ف�ي الش�رقاط هدفه�م لتنفي�ذ مصالحه�م 

الشخصية«، مبينا ان »هؤالء يشوشون على 
تقدم ونجاح الحشد الشعبي عن طريق بعض 
الوسائل اإلعالمية«. وبين النوري أن »خطط 
عملي�ات تحري�ر قض�اء الش�رقاط جميعها 
اس�تكملت«، مؤك�دا أن »فصائ�ل المقاومة 
تنتظر الموقف الرسمي من قبل القائد العام 
للقوات المسلحة إلطالق العلميات العسكرية 

وتحرير القضاء من داعش«.

     بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجلس ال�وزراء، أم�س الثالثاء، على 
مش�روع قانون العفو الع�ام وأحاله الى مجلس 
النواب. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »المجلس 
ص�وت خ�الل جلس�ته االعتيادية الت�ي عقدت، 

اليوم، برئاسة حيدر العبادي على مشروع قانون 
العفو العام«.

وأضاف المكتب أن »المجلس أحال مش�روع 
القانون الى البرلمان«.

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 
دعا، السبت، مجلس الوزراء إلى اإلسراع بانجاز 

قانون العفو العام.

جملس الوزراء حييل مرشوع قانون العفو العام
 الـى الـبـرلـمـان

حقوق اإلنسان: »داعش« يرغم أهايل احلوجية 
عىل انضامم أطفاهلم للتنظيم

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال ش�يخ م�ن االزهر في 
مص�ر، أمس الثالثاء، إن تنظيم 
الع�راق  ف�ي  س�يهزم  داع�ش 
عل�ى  ارهابي�وه  »وس�يدفن« 
ارض�ه، فيم�ا دع�ا ال�ى تدويل 
مجزرة معسكر »سبايكر« في 

مدين�ة تكري�ت. وقال الش�يخ 
حس�ن الجناين�ي ف�ي كلمة له 
خ�الل مهرج�ان هيئة الحش�د 
الش�عبي بمناس�بة مرور عام 
الجه�اد  فت�وى  اط�الق  عل�ى 
الكفائ�ي للمرجعية الدينية في 
النج�ف، إن »مذبح�ة س�بايكر 
يجب نقلها للعالم اجمع لكسر 

حاجز الصمت امامها«.
ودعا جمي�ع دول المنطقة 
الى ضرورة محاربة »سرطان« 
داع�ش واس�تئصاله، مخاطباً 
التن��ظي�م بالق�������ول ي�ا 
داع�ش ليته�م يس�معون انتم 
اتيتم العراق فجه�زوا قبوركم 

سندفنكم فيه«.

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة ح�����ق�وق 
أن  الثالث�اء،  أم�س  اإلنس�ان، 
»داع�ش« أرغ�م األهال�ي ف�ي 
قض�اء الحويجة جن�وب غربي 
كرك�وك عل�ى تقدي�م األطفال 
ممن تجاوزوا سن الثانية عشر 
وزجه�م  للتنظي�م  لالنضم�ام 

في عملي�ات إرهابي�ة. وقالت ال�وزارة في بيان 
إن »عناص�ر تنظي�م داعش أرغم�وا األهالي في 
قضاء الحويجة، )55 كم جنوب غربي كركوك(، 
عل�ى تقديم أطفالهم ممن تجاوزوا س�ن الثانية 
عشر لالنضمام إلى التنظيم«، مبينة أن »التنظيم 
أدخلهم في دورات تدريبية على الس�الح وكرس 
في أدمغتهم فكرة العمليات االنتحارية للوصول 

إلى الجنة تمهيدا لزجهم في عمليات إرهابية«. 
وأضاف�ت، أن »أخ�ر إحصائي�ة تش�ير إل�ى 

وص�ول ع�دد األطف�ال الذين 
 123 إل�ى  التنظي�م  كس�بهم 
طف�اًل«، موضح�ة أن »داعش 
اصدر جملة تعليمات وفتاوى 
ش�اذة، بينه�ا تحري�م وض�ع 
أي م�ادة م�ن الضب�غ ل�رأس 
الرجل وتحري�م الحالقة وفق 
القصات األجنبي�ة«. وتابعت، 
أن »التنظيم حرم أيضاً خروج 
النس�اء ف�ي ش�هر رمضان خ�الل وق�ت النهار 
ويكون خروجها ليالً على أن يرافقها احد الرجال 
من عائلتها فضال عن تحريم استخدامها للهاتف 
النقال«. وكان بتنظي�م »داعش« اصدر، الجمعة 
)13 حزيران 2014(، ما سماها »وثيقة المدينة« 
في مدينة الموص�ل، دعا فيها إلى هدم المزارات 
والس�تر  بالحش�مة  النس�اء  مطالب�اً  الديني�ة، 
والجلباب وفقاً للش�ريعة اإلس�المية، فيما حرم 

التدخين والخمر والمخدرات.

شيخ من األزهر: تنظيم »داعش« سيدفن يف العراق

عبدالله يحضر لتسليح عشائر االنبار بمعزل عن الحكومة

»القوى« يرحب بقرار العاهل األردين »املستفز«.. و »الوطني« يعده »متجاوز للسيادة«
     المستقبل العراقي / علي الكعبي

تباينت مواقف القوى الشيعية 
والس�نية العراقي�ة بي�ن منتق�د 
األردني  العاه�ل  ومؤّي�د لق�رار 
الملك عبد الله بتس�ليح العشائر 
السنية العراقية في غرب البالد، 
معتب�راً أن العال�م ي�درك أهمية 
دور األردن ف�ي ح�ل المش�اكل 
ف�ي س�وريا والع�راق، وضمان 

استقرار وأمن المنطقة.
فق�د اش�اد تحال�ف الق�وى 
بتصريح�ات  الس�نية  العراقي�ة 
العاه�ل األردن�ي المل�ك عبد الله 
الثان�ي، التي أكد فيها دعم بالده 
الغربي�ة  المحافظ�ات  لعش�ائر 
لتنظيم  العراقي�ة ف�ي تصديه�ا 
»داع�ش« وتحري�ر مدنه�ا م�ن 

سيطرتها.
المس�اري  أحم�د  وق�ال 
رئي�س الكتل�ة النيابي�ة لتحالف 
الق�وى العراقية ف�ي بيان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل 
من�ه، »اننا ننظر بعي�ن اإلحترام 
القومي�ة  للمواق�ف  والتقدي�ر 
الش�جاعة لألردن الشقيق شعًبا 
وملًكا وحكومة وما قدموه من 
دعم ومس�اندة للش�عب العراقي 
في محنت�ه العصيبه ومواجهته 

لالرهاب بكل اشكاله وما يشكله 
من مخاطر على عموم المنطقة 

والعالم«. 
العراقية  العشائر  ان  وأضاف 
الغربي�ة  المحافظ�ات  ف�ي 
القربى  والت�ي تربطها وش�ائج 
والمصاهرة مع العشائر األردنية 
بحاج�ة حقيقي�ة إل�ى دع�م كل 
االش�قاء واالصدق�اء لتزويده�ا 
بالسالح وبما يمكنها من تطهير 
مدنها من دنس »داعش« وإعادة 
المهجرين والنازحين إلى ديارهم 
الحكوم�ة  تأكي�د  بع�د  خاص�ة 
المركزية عجزه�ا عن تزويدهم 
بالسالح وضرورة اعتمادهم على 
إمكانياتهم الذاتية التي يتصدون 
به�ا ل�«داعش« على م�دى اكثر 
م�ن عام ونصف عل�ى الرغم من 

تفوقها النوعي بالسالح. 
وق�د ابل�غ رئي�س البرلم�ان 
العراقي س�ليم الجبوري عشائر 
الغربي�ة  االنب�ار  محافظ�ة 
بتس�جيل  المباش�رة  بض�رورة 
اس�ماء المتطوعين المس�تعدين 
اهال�ي  م�ن  الس�الح  لحم�ل 
المحافظ�ة للمش�اركة بتحري�ر 
مدينته�م الرم�ادي، متوقع�ا ان 
يص�ل عدده�م إلى عش�رة االف 
رجل سيتم تدريبهم باالتفاق مع 

اإلدارة األميركية.
الخفاج�ي،  عم�اد  وق�ال 
الرس�مي باسم رئيس  المتحدث 
ان  العراق�ي،  الن�واب  مجل�س 
اتص�االت  اج�رى  »الجب�وري 
المحلية وش�يوخ  القي�ادات  مع 
العش�ائر ف�ي محافظ�ة االنب�ار 
لبدء عمليات اعداد قوائم باسماء 
المتطوعين والمس�تعدين لحمل 

الس�الح م�ن أهال�ي المحافظة 
المش�اركة ف�ي عملي�ة  به�دف 
تحرير مدينتهم الرمادي عاصمة 
المحافظ�ة م�ن س�يطرة تنظيم 

»داعش«.
تس�جيل  ب�دء  ق�رار  ويأت�ي 
الس�نية  العش�ائر  متطوع�ي 
بمحافظ�ة األنبار إث�ر مباحثات 
أجراه�ا رئي�س مجل�س النواب 

العراق�ي س�ليم الجب�وري، م�ع 
الق�ادة األميركيين خ�الل االيام 
الثالثة األخيرة، ش�ملت الرئيس 
ب�اراك اوباما ونائبه ج�و بايدن 
ووزي�ر الدف�اع آش�تون كارت�ر 
اضاف�ة إلى مس�ؤولين كبار في 

الكونغرس األميركي.
ه�ذا  م�ن  العك�س  وعل�ى 
العاه�ل  بتصريح�ات  الترحي�ب 

األردن�ي، فق�د انتقده�ا عض�و 
لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة في 
البرلم�ان العراق�ي النائ�ب ع�ن 
العراق�ي  الوطن�ي  التحال�ف 
الش�يعي هالل السهالني الناطق 
الرس�مي باس�م حركة اإلصالح 
الوطني برئاسة وزير الخارجية 
ابراهيم الجعف�ري واصفا اياها 
باالس�تفزازية والمتجاوزة على 

الس�يادة العراقي�ة. ودعا األردن 
إلى اس�تغالل عالقته مع العراق 
االقتصادية  احتياجاته�ا  لتلبي�ة 
ش�ؤونه  ف�ي  التدخ�ل  وع�دم 

الداخلية.
وأضاف السهالني أن »إصرار 
بعض الدول العربية على التدخل 
بشؤون العراق وبحجج مختلفة 
يكش�ف عن رغبة تل�ك الدول في 
إطال�ة أمد الص�راع داخل العراق 
ان  وق�ال  اس�تقراره.  وع�دم 
تصريح�ات مل�ك األردن عبد الله 
الثاني بأن من واجب دولته دعم 
العشائر في شرق سوريا وغرب 
الس�يادة  عل�ى  تج�اوز  الع�راق 

العراقية«.
وش�دد النائب على أن العراق 
يتطل�ع لبناء عالق�ات متينة مع 
الجمي�ع عل�ى أس�اس االحترام 
الج�وار  وحس�ن  المتب�ادل 
المش�تركة ال عل�ى  والمصال�ح 
ومذهبي�ة...  طائفي�ة  أس�س 
واشار إلى ان الحكومة العراقية 
ف�ي  الجه�ود  جمي�ع  تثم�ن 
مس�اعدة العراق ف�ي حربه ضد 
تنظي�م »داعش« ش�رط ان تمرر 
هذه  المس�اعدات عب�ر القنوات 

الرسمية العراقية.
وكان العاه�ل األردن�ي الملك 

عبد الله الثاني، قال إن من واجب 
دولت�ه دعم العش�ائر في ش�رق 
س�وريا وغ�رب العراق، مش�يراً 
إل�ى إدراك العال�م ألهمية األردن 
ف�ي ح�ل المش�اكل في س�وريا 
والعراق وضمان اس�تقرار وأمن 
المنطق�ة وذلك خ�الل زيارة قام 
بها االح�د لش�يوخ ووجهاء في 
البادي�ة الش�مالية. واعتبر الملك 
ان العالم يدرك اهمية دور األردن 
ف�ي ح�ل المش�اكل في س�وريا 
والعراق وضمان اس�تقرار وأمن 
المنطق�ة. ومع�روف ان األردن 
يشارك في التحالف الدولي الذي 
تق�وده واش�نطن ض�د تنظي�م 
»داع�ش« وال�ذي يش�ن ضربات 
جوي�ة ضده في مناطق تواجده 
في سوريا والعراق. وعلى الرغم 
م�ن ه�ذه الضربات فقد وس�ع 
التنظيم س�يطرته ف�ي محافظة 
االنبار الشهر الماضي بالسيطرة 
على عاصمتها الرمادي في ابرز 
تق�دم ميداني له ف�ي ال���عراق 
منذ هجومه الكاس�ح في شمال 
الب�الد وغربها ف�ي حزيران عام 
س�يطرته  ف�رض  حي�ن   2014
عل�ى مدين�ة الموصل الش�مالية 
ثان�ي اكب�ر الم�دن العراقية بعد 

العاصمة بغداد.
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          بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الدف�اع، أم�س الثالث�اء، ذوي المفقودي�ن ف�ي قاع�دة 
»س�بايكر« الى الحض�ور لمطار المثنىالقديم لتس�لم رواتب ش�هر أيار 

الماضي.
وقالت الوزارة في بيان تابعته السومرية نيوز، إن »مديرية الخدمات 
الشخصية ورعاية المقاتلين في وزارة الدفاع تدعو ذوي المفقودين في 

قاعدة تكريت الجوية )سبايكر( الى الحضور لمطار المثنى القديم«.
وأضاف�ت الوزارة، أن »الغرض من دعوتهم هو لتس�لم رواتب ش�هر 

أيار بعد إكمال اإلجراءات الخاصة بها«.
وكانت وزارة الدفاع دعت، األربعاء )8 نيس�ان 2015 (، ذوي ضحايا 
جريمة »سبايكر« لمراجعة مديرية الخدمات الشخصية بالوزارة لتسلم 

راتب شهر آذار.

الدفاع تدعو ذوي ضحايا »سبايكر« لتسلم راتب شهر آيار 

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

أكث�ر من 100 ملي�ون دوالر تباع 
يومياً في مزاد البنك المركزي, وأزمة 
ارتفاع س�عر الصرف ال تزال قائمة, 
حتى أنها أصبحت »مش�كلة وطنية« 
الس�يما ف�ي ظ�ل وج�ود اتهام�ات 
باحت�كار  سياس�ية«  ل�«مافي�ات 

الدوالر  لتحقيق مكاسب شخصية.
»المس�تقبل  توقع�ات  وصدق�ت 
العراقي« التي أعلنت عنها في أوقات 
س�ابقة, ف�ان س�عر صرف ال�دوالر 
مقابل الدينار العراقي وصل إلى 140 
أل�ف دين�ار عراقي ل�كل 100 دوالر, 
بعدم�ا كان�ت في الس�ابق ال تتجاوز 

122 ألف دينار.
وأخ�ذت »أزمة ال�دوالر« الصدى 
األكبر في العراق خالل األيام القليلة 
لماضية على خلفية االرتفاع المخيف 
في أسعار الصرف, حتى أن الحكومة 
ناقشت المش�كلة في جلسة مجلس 

الوزراء، أمس الثالثاء.
االتهام�ات  زادت  وبينم�ا 
ب�«التقصي�ر وس�وء اإلدارة« للبن�ك 
المرك�زي, اتخذ األخير عدة إجراءات 
إلعادة األم�ور إلى نصابها الطبيعي, 
في حين ت�رددت أنباء ع�ن إجراءات 

م�ن  للخ�روج  مرتقب�ة  حكومي�ة 
األزمة.

وم�ع ه�ذا, قدم�ت العدي�د م�ن 
المقترح�ات البرلماني�ة والحكومية 
إليقاف تصاعد أسعار الصرف ومنها 
دفع روات�ب الموظفين ب�«الدوالر«, 
لك�ن مص�ادر ألمحت ل�«المس�تقبل 
العراقي« بوق�وف »مافيات حزبية« 
وراء األزمة من خ�الل هيمنتها على 
عملي�ات بيع ال�دوالر من قب�ل البنك 

المركزي.
نيابي�ة  مص�ادر  وقال�ت 
ل�«المس�تقبل العراق�ي«, بان« البنك 
المركزي باع ف�ي مزاد العملة, أمس 
األول االثنين, نحو 155 مليون دوالر 
للس�وق يكون فيها سعر الورقة فئة 
100 دوالر, 116 أل�ف دين�ار, بينم�ا  
قام«المضارب�ون« , الذين يحتكرون 
الم�زاد,  ببيعها ب�� 140 ألف  بمعدل 

ربح بلغ 24 دوالر عن كل ورقة«.
حديثه�ا  ف�ي  المص�ادر  وبين�ت 
ل�«المس�تقبل العراق�ي«, أن« إحدى 
»المافي�ات السياس�ية« ربح�ت من 
البنك المركزي في المزاد المذكور  6 
ملي�ون و450 ألف دوالر عبر »حصة 
والش�ركات  للمص�ارف  ال�دوالر« 

التابعة لها«.

وأب�دت المصادر اس�تغرابها من 
ترك ه�ذا المل�ف االقتص�ادي المهم 
عرض�ة لمطامع البع�ض, مبينة في 
الوقت ذاته, بان »المافيا السياسية« 
صاحبت الس�هم االكبر ف�ي اإلرباح, 
المس�توى  يقوده�ا مس�ؤول رفيع 
ف�ي الحكومة الحالية, وكان يش�غل 
منصب رئيس لجنة نيابية في الدورة 

البرلمانية السابقة.
وتأكي�دا لذلك, ق�ال مقرر مجلس 

الن�واب النائب ني�ازي معمار أوغلو، 
ان المستسببين بارتفاع سعر صرف 
الدوالر, ال تقل خطورتهم عن تنظيم« 

داعش« اإلرهابي.
واس�تطرد اوغلو, ان »المسببين 
ف�ي ارتفاع س�عر صرف ال�دوالر ال 
يقل�ون درج�ة م�ن خط�ورة داعش 
للع�راق«، داعياً »البن�ك المركزي الى 
إعادة النظ�ر بسياس�ته النقدية قبل 

تفاقم األزمة«.

وفي هذا الصدد, عزا عضو اللجنة 
المالية النيابية النائب مسعود حيدر، 
س�بب ارتف�اع أس�عار بيع ال�دوالر 
إل�ى مجموعة أس�باب بينه�ا تالعب 
»مافي�ات المص�ارف« مدعوم�ة من 
»سياسيين متنفذين« باالسعار، فيما 
لف�ت الى أن البن�ك المركزي العراقي 
يصرف حالي�اً اكثر م�ن 100 مليون 

دوالر يومياً.
وقال حيدر، إن »هناك عدة اسباب 
وراء ارتف�اع اس�عار ال�دوالر ومنها 
الحرب على االرهاب وتقليص الدولة 
بالتعامل بالعملة الصعبة خاصة مع 
انخفاض اس�عار النف�ط اي ايرادات 
الدول�ة«، مضيف�اً أن »الس�بب االخر 
ع�دم وج�ود مش�اريع اس�تثمارية 

بالعراق«.
ولفت الى أن »االرتفاع المس�تمر 
للدوالر، يأتي لوجود مافيات ببعض 
المص�ارف تعم�ل عل�ى من�ع نزول 
العراق�ي  للس�وق  الصعب�ة  العمل�ة 
لزيادة ارباحه�ا«، موضحاً أن »هذه 
المافي�ات مدعوم�ة من سياس�يين 
متنفذي�ن بالدولة، ومس�تفادين من 

االرتفاع«.
واش�ار الى أن »الموازن�ة المالية 
لع�ام 2015، نص�ت عل�ى أن تك�ون 

مبيعات البنك المركزي لليوم الواحد 
أن  مضيف�اً  دوالر«،  ملي�ون   750
»مبيع�ات البنك تت�راوح يومي�اً بين 

100 الى 180 دوالر«.
وارتفع سعر الدوالر في األسواق 
المحلية أمام الدينار العراقي تدريجياً 
ليص�ل ال�ى اكث�ر م�ن 1400 دين�ار 
لل�دوالر الواح�د مقارن�ة ب�� 1225 
ألف دينار للدوالر الواحد خالل ش�هر 
ش�باط و1200 دينار للدوالر الواحد 

خالل نهاية العام الماضي 2014.
من جانب�ه, قرر البن�ك المركزي 
العراق�ي، اعتب�ار يوم الس�بت دواماً 
رسمياً، وعزا السبب إلى تلبية حاجة 
المصارف من العملة، فيما اشار إلى 
تقليص فترة إي�داع المبالغ الخاصة 

من عشرة أيام إلى خمسة.
وأض�اف البي�ان أن »البن�ك ق�رر 
أيض�اً تقلي�ص فترة اإلي�داع للمبالغ 
الخاصة بتغذية الحسابات الخارجية 
للمصارف من عشرة أيام إلى خمسة 
ابت�داء م�ن األول م�ن ش�هر تم�وز 

المقبل«.
وضمن اإلج�راءات والمقترحات 
المطروح�ة, ش�كلت لجن�ة النزاهة 
النيابية، لجنة س�ريعة لالطالع على 
سير عمل البنك المركزي والتداعيات 

األخي�رة في ارتف�اع ص�رف الدينار 
العراقي .

وقال رئيس اللجنة طالل الزوبعي 
ب�ان« لجنت�ه وجه�ت كتابا رس�ميا 
ال�ى البن�ك المرك�زي لتعويم س�عر 
الدوالر المناس�ب«، مؤكدا ان »هناك 
بتس�ليم  اللجنة  اقتراح�ات قدمته�ا 
الموظفين رواتبه�م بالدوالر لتدارك 
خطورة الهبوط واالرتفاع في أسعار 

الدوالر ».
م�ن جان�ب أخ�ر, كش�ف مصدر 
إج�راءات  اتخ�اذ  ع�ن  حكوم�ي، 
»عديدة« لخفض سعر صرف الدوالر 
مقاب�ل الدين�ار العراقي، فيما أش�ار 
إلى وجود مضاربات قام بها البعض 
أدت إل�ى خل�ق حالة م�ن اإلرباك في 
الس�وق ورفع س�عر الدوالر بش�كل 

»مقصود«.
محلي�ون  اقتصادي�ون  وكان 
وصف�وا، االرتف�اع الكبير في س�عر 
صرف ال�دوالر االمريكي بانه مفتعل 
لعدة عوام�ل ابرزها ، هيمنة مافيات 
كبرى على السوق العراقية وشركات 
المضاربة، مطالبي�ن البنك المركزي 
بالغاء المزاد ، بوض�ع فترة انتقالية 
لقياس اداء المصارف في ظل الغائه 

وهل تشكل بديال ناجحا له.

»           « تكشف تفاصيل مهمة عن األزمة

الدينار إىل اهلاوية
مسـؤولـون: سيـاسـي حيتكـر شـراء الـدوالر .. ومـصـارفـه حتقـق أربــاح خيـاليـة!
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كان »داع�ش« يخط�ط لمهاجمة 
العاصمة بغداد ب�«انتحاريين أجانب« 
يدخل�ون عبر الفلوجة, لك�ن  الجهد 
االستخباراتي حال دون ذلك, فتمكن 
من الوصول إل�ى المعلومة, وأعطى 
اإلش�ارة إل�ى طيران الج�و لمعالجة 
»اإلرهابيين المجتمعين« في المدينة 

للتحضير إلى »غزوة رمضان«.
وفيم�ا تحدث�ت قي�ادة عملي�ات 
ضرب�ة  ع�ن  الثالث�اء,  بغداد,أم�س 
نوعية نفذها س�الح الجو استهدفت 
تجمع ل�«داعش« ف�ي احد مقراتهم 
في الفلوجة ,حي�ث كانوا يخططون 
لمهاجم�ة بغ�داد, دعت لجن�ة األمن 
والدف�اع النيابي�ة , أهال�ي المدين�ة 
بالخروج منها, لفس�ح المجال أمام 
الحش�د الش�عبي والق�وات األمني�ة 

لسحق«الدواعش«.
وقال  الناطق بإسم قيادة عمليات 
بغداد العميد س�عد معن، إن الطيران 
تجم�ع  قص�ف  اس�تطاع  العراق�ي 
التنظيم ضم�ن قاطع عمليات األنبار 
حيث اس�فرت الضرب�ات الجوية عن 
مقت�ل أكثر م�ن 30 عنص�راً للتنظيم 

وتدمير آلياته ومواقعه بالكامل.
وأش�ار إلى أن » الضرب�ة الجوية 
أفش�لت هج�وم التنظي�م ال�ذي كان 
يخطط للدخول عبر الحدود السورية 
باتج�اه الفلوج�ة لتنفي�ذ هجم�ات 

انتحارية على بغداد.
 وبحسب معن فان »االستخبارات 
تمكن�ت م�ن كش�ف مواق�ع تنظيم 
»داع�ش« داخل الح�ي الصناعي في 
االرهابي�ون  كان  حي�ث  الفلوج�ة 

يخططون لمهاجمة بغداد«.
الديني�ة ق�د  المرجعي�ة  وكان�ت 

أشادت في خطبة ,الجمعة الماضي, 
بجهود ضب�اط االس�تخبارات الذين 
ضبطوا سيارات مفخخة في كربالء 
كان تنظيم »داع�ش« يعد لتفجيرها 
ف�ي العاصم�ة بغ�داد ضم�ن عملية 

اسماها »غزوة رمضان«.
ق�ال مص�در  أخ�ر,  م�ن جان�ب 
امن�ي ل�«المس�تقبل العراق�ي«, أن« 
العملي�ة النوعية أس�فرت عن مقتل 
17 انتحاري�اً م�ن داع�ش اإلرهاب�ي 

يحملون الجنسيات األجنبية«.
وبالتزامن مع هذا التطور النوعي, 
ق�ال عض�و لجن�ة األم�ن والدف�اع 
موف�ق الربيعي، إن المرحل�ة الثانية 
من المع�ارك ض�د تنظي�م »داعش« 
اإلرهابي, هي االنتصار المفصلي في 
مدين�ة الفلوجة الت�ي طوقتها قوات 

الحشد الشعبي األسبوع الماضي.
وأردف الربيع�ي قائال,  إن »قوات 

الش�عبي والجيش والشرطة  الحشد 
س�ريعا  تط�ورا  االتحادية,ش�هدت 
وه�ي تمثل المرحل�ة األولى لمعارك 
التحري�ر المقبل�ة«، مش�يرا ال�ى ان 
»المرحل�ة الثاني�ة م�ن المعركة هو 
االنتص�ار المفصلي عل�ى داعش في 

مدينة الفلوجة«.
وأض�اف الربيع�ي أن »المرحل�ة 
الثانية ستتضمن مسح وجود داعش 
في الفلوج�ة، »,داعي�ا المدنيين من 
اهالي الفلوجة الخ�روج من المدينة 
حت�ى ال يكون�وا عرضة لني�ران غير 
مقص�ودة«- ف�ي أش�ارة من�ه إل�ى 

المعركة القادمة.
ميداني�ا, قتل�ت ق�وة أمني�ة م�ن  
مجل�س أعي�ان الفلوج�ة اإلرهاب�ي 
العصاب�ات  الزوبع�ي مفت�ي  قي�س 
الداعشية في جامع الفلوجة الكبير.

وقال عض�و المجلس مكي العيثاوي 

إن »ق�وة أمني�ة م�ن مجل�س أعيان 
الفلوج�ة تمكنت ف�ي عملي�ة أمنية 
م�ن قت�ل مفت�ي عصاب�ات داع�ش 
اإلرهابية في قضاء الفلوجة المدعو 
قيس الزوبع�ي«، مبينا أن »اإلرهابي 
يعد م�ن القيادات الداعش�ية البارزة 
ومقره جامع الفلوجة الكبير وسط 

القضاء«.
وأضاف العيث�اوي  أن »قوات من 
المجلس اس�تهدفت أوكارا داعش�ية  
ف�ي مدين�ة الفلوج�ة”، موضحا أن 
ف�ي  اإلرهابي�ة  داع�ش  “عصاب�ات 
انهيار متواص�ل أمام القوات األمنية 
تحاص�ر  الت�ي  الش�عبي  والحش�د 

الفلوجة من عدة محاور«.
وقتل�ت ق�وة أمني�ة م�ن مجلس 
إس�ناد الفلوجة في وقت س�ابق، 18 
الداعش�ية،  العصابات  إرهابي�ا م�ن 
لتفخي�خ  داع�ش  مس�ؤول  بينه�م 

العجالت في قضاء الفلوجة )40 كم 
شرقي الرمادي(.

وكان القيادي في الحشد الشعبي 
كريم النوري قد دعا في وقت سابق، 
المغرر بهم من أهالي مدينة الفلوجة 
االرهابي�ة  داع�ش  لت�رك عصاب�ات 
ومغ�ادرة المدين�ة قبل ب�دء العملية 
دن�س  م�ن  لتحريره�ا  العس�كرية 

االرهابيين.
في الغض�ون, أعلن رئيس اللجنة 
األمنية لقضاء الخالدية شرقي مدينة 
الرم�ادي بمحافظة االنب�ار ابراهيم 
الفه�داوي ، ع�ن مقت�ل اب�و طلح�ة 
الشيش�اني وخمس�ة م�ن مرافقيه 
واصاب�ة ثالث�ة آخرين باش�تباكات 

مسلحة شرقي مدينة الرمادي .
وقال الفهداوي ان » قوة امنية من 
شرطة قضاء الخالدية شرقي مدينة 
الرمادي، اش�تبكت مع مجموعة من 

ارهاب�ي داع�ش تمكن�ت م�ن خالله 
من قت�ل المس�ؤول االداري للقاطع 
جزي�رة الخالدية المدع�وا ابو طلحة 
الشيش�اني وخمس�ة م�ن مرافقية 
واصاب�ة ثالثة اخري�ن بجروح بليغة 

.«
االمني�ة  الق�وات  ان«  وأض�اف 
مس�نودة بأبن�اء العش�ائر والحش�د 
الش�عبي تفرض س�يطرتها بالكامل 
على قواطع العمليات العسكرية في 
القضاء عل�ى الرغم م�ن التعرضات 
العديدة التي يقوم بها ارهابي داعش 
التفتي�ش  نق�اط  تس�تهدف  والت�ي 
المنتش�رة ف�ي المنطق�ة، مبينا ان« 
االشتباكات لم تسفر عن اي اصابات 

في صفوف القوات االمنية ».
والشيش�اني هو طيار كان يقود 
المجاميع اإلرهابية ش�مالي بعقوبة 

قبل تحريرها من ارهابيي داعش.

تدمري شبكة »انتحاريني أجانب« أرادت مهامجة بغداد عرب الفلوجة
الدفاع البرلمانية تدعو المدنيين لترك المدينة مع اقتراب معركة الحسم

األردن حتلم بالتوسع عىل حساب العراق وسوريا: جيب إعادة امللكية!
       بغداد / المستقبل العراقي

ما إن س�لم العاهل األردني الملك عبد الله 
الثان�ي الراية الهاش�مية للقوات المس�لحة 
األردني�ة في ذك�رى الجل�وس الملكي حتى 
تسارعت التحليالت والمقاالت حول إمكانية 
توس�ع األردن جغرافيا على حس�اب سوريا 

والعراق. 
وب�دأ محللون ونواب يس�تذكرون تاريخ 
حكم الهاشميين لسوريا والعراق، واإلطاحة 
به�م بانقالب عس�كري على يد عب�د الكريم 
قاس�م ف�ي العراق ع�ام 1958، بع�د أن ُقتل 
الملك فيص�ل الثاني وخاله عبد اإلله ورئيس 
الوزراء نوري السعيد، ثم أعلنت على خلفيتها 
الجمهورية ونهاية حكم الهاشميين للعراق، 
وقبله�ا نهاية حكم الملك فيصل في س�وريا 
عل�ى يد االنتداب الفرنس�ي عام 1920 عقب 

معركة ميسلون الشهيرة.
عل�ى  الهاش�ميين  راي�ة  رس�م  ودف�ع   
الطائ�رات الحربي�ة األردنية كت�اب مقاالت 

أردنيي�ن للحني�ن لحك�م الهاش�ميين ل�دول 
عربية، متس�ائلين لم�اذا ال يتوس�ع األردن 
ليش�كل »مملك�ة عربي�ة جدي�دة عاصمتها 
عم�ان« كم�ا أش�ار الكات�ب ف�ي صحيف�ة 
الدستور ماهر أبو طير في مقال له أثار جدال 

كبيرا.
وي�رى الكات�ب أن »التوصي�ف الوظيفي 
ل�دول المنطق�ة قي�د التغيير ب�إرادة اإلقليم 
والعالم، وال يمكن أن يستمر األردن السياسي 
بتوصيف�ه الوظيفي القديم ذاته، فهو إما أن 
ينته�ي، أم�ام انتهاء دول أه�م وأغنى وأكبر 
من�ه بكثي�ر، وإم�ا أن يعيد تجدي�د توصيفه 
الوظيف�ي بتوافق مع دول ناف�ذة في العالم 

من أجل أن يستمر وسط هذه التقلبات«. 
ويتس�اءل أبو طي�ر في مقال�ه »ما الذي 
يمنع هنا أساس�ا من إعادة رسم المرسوم. 
ال أدري. ال سبب يمنع. وهل من حق أحد هنا 
ف�ي األردن أن يقول إننا نري�د أن نبقى على 
المس�احة ذاتها وبذات خبزاتنا ومواطنينا؟! 
ما ال�ذي يمن�ع أن يكون األردن ن�واة لدولة 

عربية هاش�مية جدي�دة ممت�دة، خصوصا 
أن الحنين العراقي والس�وري والفلسطيني 
للهاش�ميين عل�ى أش�ده بعدم�ا ش�اهدوه 
وعاش�وه ف�ي دوله�م تح�ت حك�م أنظمة 
التص�دي والرف�ض والغض�ب، وللهاش�مية 

السياسية جذر في كل دول الجوار«.
وعزز مقالة أبو طي�ر تصريحات للعاهل 
األردن�ي المل�ك عبد الل�ه الثاني أثن�اء لقائه 
عشائر أردنية في البادية الشمالية يوم األحد، 
قال فيها إن »من الواجب علينا كدولة حماية 
العش�ائر في شرقي سوريا وغربي العراق«، 
مبين�ا أن »العالم يدرك أهمية دور األردن في 
حل المشكالت في سوريا والعراق، وضمان 

استقرار وأمن المنطقة«.
بس�ام  األردن�ي  البرلم�ان  ف�ي  النائ�ب 
البط�وش ُيذك�ر ب�� »الش�رعية التاريخي�ة 
والسياسية للهاشميين في سوريا والعراق«، 
متسائال: »لماذا ال نفكر في أن الدولة األردنية 
الهاش�مية بجذورها وش�رعيتها التاريخية 
والسياسية تريد إنتاج هذا المشروع بصيغة 

التاريخي�ة؟ خصوص�ا أن  مواتي�ة للحظ�ة 
التغيير حول األردن هو جيوسياسي وهنالك 

خرائط تتشكل«.
بداي�ة  »ف�ي  أن�ه  البط�وش،  وأض�اف 
الث�ورة العربي�ة ف�ي الحج�از والتم�دد في 
بالد الش�ام، تش�كل في عه�د حكومة الملك 
فيصل المؤتمر الس�وري العام، وهو بمثابة 
برلمان يمثل سوريا الكبرى )فلسطين لبنان 
األردن سوريا(، ثم أس�قط الحكم الهاشمي 
في س�وريا بفع�ل االحت�الل الفرنس�ي، ثم 
انتق�ل الهاش�ميون إل�ى الع�راق، وأسس�وا 
ديموقراطية فيها حكومات برلمانية بوحدة 
وطني�ة عراقي�ة تتعال�ى على الفسيفس�اء 
الطائفي�ة ث�م أط�اح االنق�الب العس�كري 
بأصابع غربية بحكم الهاش�ميين، وأس�قط 
المش�روع الهاش�مي في الع�راق، وبعد ذلك 

دخل العراق المعترك الدموي«. 
والع�راق  »س�وريا  أن  النائ�ب  وأض�اف 
تتف�ككان اآلن، والدولتان تتالش�يان لصالح 
تنظيمات إثنية وطائفية، بينما األردن اليوم 

هو المنارة في هذه المنطقة التي يلجأ إليها 
الس�وري والعراقي، حتى إنهم يأمنون على 
قبوره�م في األردن، وخير مث�ال دفن وزير 

الخارجية األسبق طارق عزيز«.
ورأى أن »الدول�ة األردني�ة و ف�ي ظ�ل 
الظ�روف اإلقليمية الحالي�ة أثبتت وجودها 
بالرغ�م م�ن تواض�ع المس�احة والم�وارد 
مقارنة مع الدول المحيطة، بس�بب قيادتها 
الهاش�مية الحكيم�ة، حي�ث يخل�و تاري�خ 
الهاشميين من الدماء، وإيمانهم بالمشاركة 
الش�عبية، وعدم اللج�وء للحكم العس�كري 

البوليسي«. 
ب�دوره، دع�ا الكاتب الصحف�ي األردني 
بسام بدارين لعدم الذهاب بعيدا في التحليالت 
حول »مغازي« رفع الراية الهاشمية وقضية 
»توسع األردن«، موضحا أنها »مبالغات في 
التحليل وتهويل وخطأ بصري، كون المسألة 
انطلقت من محاولة تفس�ير  بعض المسائل 
مثل رف�ع الراي�ة الهاش�مية.. والحديث عن 
ال�ردع والدف�اع بعم�ق واللغ�ة العس�كرية 

مؤخرا«. وأضاف أنها »مس�ائل لرفع الروح 
المعنوي�ة بال�رأي الع�ام لي�س أكث�ر، حيث 
تح�اول بعض األط�راف في اإلقليم إش�غال 

األردنيين بسيناريوهات ال مكان لها«. 
وكان العاه�ل األردن�ي المل�ك عب�د الله 
الثاني أعلن في تصريحات س�ابقة لصحيفة 
الش�رق األوس�ط أن »تقس�يم س�وريا ليس 
في مصلحة أح�د، وبأن المس�اس بوحدتها 
هو وصفة للخراب«، معرباً عن خش�يته من 
تحول الصراع إلى فتنة بين الس�نة والشيعة 

على مستوى المنطقة.
وس�بق ذلك تصريحات لمستش�ار الملك 
عبدالله للش�ؤون العس�كرية، رئي�س هيئة 
األركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل 
محمد الزبن، الذي فس�ر معان�ي رفع الراية 
الهاش�مية قائال إنها »ليس�ت راي�ة حرب«، 
واصف�ا إياه�ا بأنه�ا راي�ة فخ�ر واعت�زاز، 
واألردنيون أولى بحملها، مش�ددا عبر إذاعة 
القوات المس�لحة »أن األردن لم يتدخل يوماً 

في الشأن السوري الداخلي«.

»الراية الهاشمية« تدفع األردنيين إلى الحلم بالثروات
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البيشي هو قاطع الرؤوس األول 
في المملكة العربية السعودية. هذا 
العام وحده، قطع 97 رأًسا فقط من 
رؤوس المواطنين السعوديين وغير 
الس�عوديين، وال تزال يداه ويدا ابنه 
مم�دودة. كان م�ا أنجزه م�ن عمل 
خالل األش�هر الخمس�ة القليلة في 
هذا الع�ام أكثر مما أنج�زه في عام 

2014 بأكمله.
نّفذ إحدى عمليات اإلعدام بقطع 
الرأس في ش�هر كان�ون الثاني من 
ه�ذا الع�ام، بع�د م�دة قصي�رة من 
تتوي�ج الملك س�لمان، وقب�ل وقت 
قصير من وصول الرئيس أوباما إلى 
الس�عودية لتعزية عائل�ة الملك عبد 

الله ملك السعودية الراحل بوفاته.
عقاب قطع الرأس على المأل هو 
العق�اب الش�ائع في المملك�ة. إنما 
هناك أيًضا أشكال عقاب أقل وطأة. 
فالسارق العادي ينتظره حكم قطع 
يده الُيمنى، بينما اللص الذي ُيشارك 
بعملية س�طو ُمس�لح قد يفقد كلتا 
يديه. في ح�االت أُخرى، يتم تطبيق 
عقاب “القص�اص” - العين بالعين. 
مثالً، فقأ عين من فقأ عين ش�خص 
الفق�ري  العم�ود  إت�الف  أو  آخ�ر، 
ش�خص  بش�لل  تس�بب  لش�خص 
آخر. حس�ب تقرير نشرته صحيفة 

هآرتس اإلسرائيلية.
في عق�اب قط�ع ال�رأس ُيطبق 
نوع نه�ج ليبرالي. مث�اًل، تتم إعادة 
خياط�ة ال�رأس المبتور في جس�م 
الش�ريعة  تمن�ع  حي�ث  الضحي�ة، 

اإلس�المية المس بجس�د الش�خص 
الذي يتم إعدامه. وكذلك في ظل هذه 
الروح الليبرالي�ة يتيحون للمحكوم 
باإلعدام فرصة الحصول على عفو، 
إذا قررت عائلة الضحية أن ُتسامحه 
أو أن تأخ�ذ فدية مقاب�ل إلغاء حكم 
اإلعدام. لم يحالف ه�ذا الحظ امرأة 
إندونيس�ية، كانت قد انتظرت قرابة 
م�دة 12 عاًما لحي�ن تنفيذ حكمها، 
وذل�ك حتى يكبر الطف�ل الذي قتلت 
أم�ه، حين كان�ت تعم�ل خادمة في 
بي�ت العائلة، ويتس�نى ل�ه الصفح 
عنه�ا. رف�ض الطف�ل العف�و عنها 

ولذلك تم قطع رأسها.
اإلندونيس�ية،  الحكومة  دفع�ت 
ف�ي بداي�ة ه�ذا الع�ام، 1.8 مليون 
أيًض�ا  ُقت�ل  لعائل�ة ش�خص  دوالر 
عل�ى ي�د مواطن�ة إندونيس�ية، بعد 
أن عان�ت من التعذي�ب. ولقد أنقذت 
الفدية حياته�ا. إال أنه من المعروف 
أن إندونيس�يا ذاته�ا - أكب�ر دول�ة 
إس�المية ف�ي العالم - ُتطب�ق أيًضا 
وذكروه�ا  رؤوس،  قط�ع  عق�اب 
مس�ؤولون في السلطات السعودية 
به�ذا األم�ر، عندم�ا رفض�وا قبول 
العف�و عن واح�دة م�ن المواطنات 
اإلندونيس�يات وق�ال الس�عوديون 
حينها “تنتهج إندونيس�يا نوًعا من 
التميي�ز حين ُتطالب ب�أن نعفو عن 
تنته�ج  بينم�ا  إح�دى مواطناته�ا، 
الحكومة اإلندونيس�ية أيًضا عقوبة 

قطع الرؤوس”. 
وورد ف�ي رد وزي�رة الخارجي�ة 

اإلندونيس�ية “وفق دس�تورنا، على 
الحكومة أن تهتم بسالمة مواطنيها، 

هذا ليس تمييًزا”.
وربم�ا تكون أيام ه�ذه العقوبة 
أوش�كت عل�ى نهايته�ا. ق�ام أح�د 
الباحثين في مج�ال العلوم األمنية، 
في جامع�ة ناي�ف العربية، بفحص 
احتم�االت أُخرى الس�تبدال عقوبة 
قطع الرؤوس، دون المس بالشريعة 

الت�ي تنص عل�ى أن اإلعدام يجب أن 
يكون سريًعا وال ُيسبب األلم، وعدم 
تعذيب جثة المحكوم عليه باإلعدام 
وكل ذلك يجب أن يتم وفق الشريعة 

اإلسالمية.
العزي�ز  عب�د  الباح�ث  فح�ص 
التويج�ري على هذا األس�اس ُطرق 
أُخ�رى مقبول�ة “إن طريقة اإلعدام 
بالرصاص ليس�ت طريق�ة مقبولة، 

ك�ون الني�ران ق�د ُتصي�ب أعض�اء 
رئيس�ية في الجس�م ما ي�ؤدي إلى 
يس�مح  بالمقاب�ل،  الجث�ة.  تش�ّوه 
بذل�ك غالب�ا إذا كان الرماة ماهرون 
وال ُيخطئ�ون”. بخص�وص اإلعدام 
بالكرسي الكهربائي - هذه الطريقة 
مرفوضة تماًما دينًي�ا، حيث يموت 
المحك�وم فقط بعد ضربة الكهرباء 
الثالثة. الضربة األولى ُتسبب له األلم 

بينما يكون ال يزال واعًيا تماًما. في 
الضربة الثانية ق�د يفقد وعيه، إنما 
يظل يش�عر باأللم، وت�ؤدي الضربة 
الثالثة فقط إلى موته. طريقة حقن 
الجس�م بمادة س�امة هي الطريقة 
المحكوم  ُيحق�ن  الُمفضل�ة، بحيث 
أوالً بم�ادة ُمخّدرة وفق�ط بعد آخر 
وجبتين يموت دون أن يش�عر بألم. 
قال الباحث إن “هذه هي أكثر طريقة 

إنسانية لتطبيق عقوبة اإلعدام”.
بالمناس�بة، قال الرئيس أوباما، 
عندم�ا ُطلب من�ه التعبير ع�ن رأيه 
بخص�وص مس�ألة اإلع�دام “علينا 
أحياًن�ا أن ن�وازن حاجتن�ا للتحدث 
مع الس�عوديين بخص�وص حقوق 
اإلنس�ان عند قلقنا الكبير في مجال 
مواجه�ة اإلرهاب واالس�تقرار في 

المنطقة”.

السعودية الدولة األوىل يف »قطع الرؤوس«.. وأوباما يربر

م�ا الذي يميزنا ع�ن بقية ش�عوب األرض؟ وبماذا نتفوق 
عليهم في معايير المفاضلة اإلنسانية ؟، وما الذي نقدمه اآلن 
لخلق الله ؟، أس�ئلة كثيرة في غاية األهمي�ة تدور في أذهاننا 
منذ مدة، نطرحها على أنفس�نا كلما شاهدنا فيلما ساحراً من 
أفالم )أدب الش�عوب(، وكلما س�معنا خبراً علمي�اً أو رياضياً، 
وكلما رصدنا موقفاً إنسانياً لشعب من الشعوب المتحضرة. 

ال تق�ل ل�ي أن ش�موس حضارتن�ا اإلس�المية، وانجازات 
أجدادن�ا العلمي�ة الباهرة، هي التي س�طعت عل�ى الغرب قبل 
عشرة قرون، وهي التي أنارت لهم الطريق. فقد تبين لنا بما ال 
يقبل الش�ك والتأويل، أن أولئك األجداد األفذاذ تعرضوا ألبشع 
أن�واع القهر والتعذي�ب والتقتيل واالضطهاد عل�ى يد الفئات 
التكفيري�ة الظالم�ة، ومات�وا كلهم ش�ر ميتة، بع�د اتهامهم 
بالكفر والزندقة. ولم يس�لم منهم أحد على يد المتشددين من 

فقهاء العنف والتطرف.
العال�م المتحضر منش�غل ه�ذه األي�ام بمراقبة التس�ارع 
الفضائ�ي، ورص�د القف�زات الهائل�ة الت�ي أحرزته�ا المراكز 
العلمية في مش�اريع التوسع المداري الخارجي، بينما انشغل 
عالمنا المتأخر بمراقبة عباد الله، ورصد حركاتهم وسكناتهم، 
والتخطي�ط لترويعهم وابتزازهم واالنتق�ام منهم، ومصادرة 
حرياته�م. تارة باس�م الدي�ن، وتارة أخ�رى باس�م الكراهية 

الموروثة.  
لق�د أده�ش الياباني�ون والصيني�ون واأللمان واألس�بان 
واالس�كندينافيون العال�م كل�ه بأخالقهم العالي�ة، وتهذيبهم 
وحس�ن تعاملهم مع الناس، وتميزوا  بتجاربهم الفريدة التي 
ربطت ثقافتهم الوطنية بمس�يرة التق�دم التقني، فتغلب قادة 
ش�عوبهم على عقدة الكبرياء. هبط الوزير والطبيب واألستاذ 
الجامع�ي والمهندس إلى المس�تويات الخدمي�ة المتدنية من 
أجل تقديم المس�اعدة ألبناء جلدتهم، فتحملوا مس�ؤولياتهم 
ب�كل تفان وإص�رار، وتعمقت بينه�م وبين ش�عوبهم روابط 
العم�ل الجماع�ي المثم�ر. بينم�ا يتمي�ز وزراؤن�ا وزعماؤنا 
بخصال التبطر والتكبر والتعالي على الفقراء والبس�طاء، في 
الوق�ت الذي يتعرض فيه أصحاب الكف�اءات العلمية لإلقصاء 
والتهمي�ش واالس�تبعاد، ناهي�ك عن غياب معايي�ر التوصيف 

الوظيفي في معظم مؤسسات األنظمة العربية. 
أما الطامة الكبرى التي تس�ببت بتخلف مجتمعاتنا فتكمن 
ف�ي تهافتها نح�و مض�ارب األمي�ة والقبلي�ة والعش�ائرية، 
وتمس�كها بالطائفية التكفيرية، التي أعلنوا بمعاولها الحرب 

على الشعوب واألمم من دون سبب.
دعون�ا نعترف اآلن بتخلفنا وتراجعنا وتقهقرنا. خصوصا 
بعدم�ا أصبحت عواصمنا لعب�ة بيد القوى الدولية الغاش�مة، 
وبعدم�ا تحول�ت مدننا إلى مس�ارح دامية للعملي�ات القتالية 
بكل ما تحمله من أس�لحة تدميرية وإرهابية وطائفية وقبلية 
وعبثي�ة. أما الخصلة التي تفوقت فيها حكوماتنا العربية على 
أقطار الس�ماوات واألرض، فهي إصراره�ا على المضي قدما 

في طريق الفساد واإلفساد. 
وهذا هو سر تعاستنا وتدهور أحوالنا.

والله يستر من الجايات

بامذا نتفوق عىل شعوب األرض؟
كاظم فنجان احلاممي

السعودیة تنتهز
شهر رمضان للتغطیة

عىل جرائمها يف الیمن
   بغداد / المستقبل العراقي

طلب العاهل الس�عودي ملك س�لمان بن 
عبد العزيز من »وزارة الش�ؤون اإلس�المیة 
واألوق�اف والدعوة واإلرش�اد« ان تس�تثمر 
ق�در االم�کان م�ن ش�هر رمض�ان الکري�م 
للتغطیة على جرائم�ه ونظامه التي ارتكبها 
في عدوانه ضد الشعب اليمني، حسب موقع 
الوع�ي نی�وز االخبارية.وکت�ب موظ�ف من  
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد السعودیة على صفحته في تويتر: 
کل الموظفی�ن لب�وا طل�ب خ�ادم الحرمين 
الشريفين وبعثوا رس�الة الى ائمة المساجد 
في انحاء المملكة.واض�اف: وطلبت الوزارة 
المعنیة من األئمة یکثروا من نشاطهم الدیني 
في هذا الش�هر الكري�م ليزي�دوا المعنويات 
والج�و الروحاني لدى عامة الش�عب ليمحو 
ذاكرتهم م�ن حوادث الحرب ض�د اليمن.وال 
شك ان اإلعالم الس�عودي سیطیع أمر الملك 
س�لمان في ش�هر رمضان المبارك وس�يبث 
البرام�ج الديني�ة اكث�ر مم�ا كان علي�ه ف�ي 
السنوات الماضية وسيبذل اإلعالم السعودي 
قصارى جه�وده ليظهر للناس أنهم متدينين 
اكث�ر من غيره�م لعله�م يمحون ش�يئا من 
جرائ�م آل س�عود ضد الش�عب اليمن�ي لدى 
الرأي الع�ام العربي.ویذکر أن الملك س�لمان 
بن عبد العزیز صار الش�خص األكثر كراهية 
في الشرق األوسط بسبب الحرب التي شنها 
ضد اليمن حس�ب إس�تطالع من قب�ل اربعة 

مؤسسات بحوثية  قبل شهر.

االكراد یسیطرون عىل »تل أبیض«: حان وقت التكرید

»داعش« جيذب ثالث بریطانیات مع أطفاهلن إىل السعودیة

شهر رمضان یدفع باكستان إىل إیقاف عقوبة اإلعدام

   بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت ق�وات وح�دات الحماية 
الكردي�ة من الس�يطرة عل�ى بلدة تل 
أبيض الس�ورية على الحدود التركية 

بعد قت�ال عنيف مع مس�لحي داعش 
التكفيري .

وقال�ت وحدات الحماي�ة الكردية 
إنها تمكنت وحلفاؤها من الس�يطرة 
الكاملة على بلدة تل أبيض الس�ورية 

عل�ى الح�دود التركي�ة بع�د إلحاقها 
الهزيمة بمسلحي داعش التكفيري.

وقال ريدور خليل المتحدث باسم 
الجماعة الكردية بعد يوم من الزحف 
السريع ضمن هجوم  “هي اآلن تحت 

السيطرة الكاملة”.
ولتل أبيض أهمية بالنسبة لداعش 
لكونه�ا أق�رب بل�دة حدودي�ة تحت 
س�يطرتها م�ن مرك�ز عمله�ا مدينة 

الرقة.

   بغداد / المستقبل العراقي

بدأت أجه�زة األمن البريطاني�ة تحقيقا في 
اختف�اء ث�الث مواطن�ات وأطفاله�ن التس�عة 
لالش�تباه بانضمامهن إلى داعش التكفيري في 

سوريا.
وأف�ادت الش�رطة ف�ي مقاطعة يوركش�ير 
الغربي�ة ب�أن الحديث ي�دور عن ث�الث أخوات 
تتراوح أعمارهن بين 30 و34 عاما، توجهن الى 
الس�عودية ألداء فريضة الحج، لكنهن لم يعدن 
إل�ى بريطانيا ف�ي 11 يونيو كم�ا كان متوقعا، 
بل اس�تقللن طائرة نقلتهن إلى تركيا، المحطة 

لمعظم اإلرهابيين المفترضين من األوروبيين 
الذين يقصدون دخول أراضي سوريا لالنضمام 

إلى “داعش” هناك.
وبحسب الشرطة، فإن النساء الثالث قطعن 
كل االتص�االت م�ع ذويهن ف�ي بريطانيا الذين 
أب�دوا قلقهم عل�ى مصير األخ�وات وأطفالهن 

الذين يبلغ عمر أصغرهم ثالث سنوات فقط .
وق�ال مس�ؤولون ف�ي ش�رطة يوركش�ير 
الغربي�ة إنهم يعمل�ون ما في وس�عهم لتحديد 
م�كان تواج�د النس�اء الث�الث بالتع�اون م�ع 

زمالئهم األجانب.
من جانبها أفادت وزارة الخارجية البريطانية 

بأنه�ا على اتصال مع كل م�ن أجهزة األمن في 
مقاطعة يوركشير الغربية والسلطات التركية، 
وأنه�ا مس�تعدة لتقدي�م “الخدم�ات القنصلية 

الالزمة”.
وبحسب السلطات البريطانية، فإن ما ال يقل 
عن 600 من مواطني الب�الد يقاتلون حاليا في 
صفوف داعش، ويزداد بينهم في اآلونة األخيرة 
عدد المسلمين الشبان الذين ولدوا في بريطانيا 

ووقعوا فيها تحت تأثير دعاة التكفيريين .
وتخشى الس�لطات أن الكثيرين منهم يمكن 
أن يعودوا إلى بريطانيا في أية لحظة ليحاولوا 

ارتكاب أعمال إرهابية هناك .

   بغداد / المستقبل العراقي

أکد مسئول في وزارة الداخلیة 
الباکس�تانیة صدور إشعار بوقف 
تنفی�ذ أحکام اإلعدام خالل ش�هر 
رمض�ان، وذلك في ق�رار لیصبح 

تقليدا.

نی�وز  س�کاي  قن�اة  ونقل�ت 
اإلخباری�ة ع�ن نص�رت مانجان 
المفتش العام للسجون في والية 
السند الجنوبية قوله “من التقاليد 
أن ال ينف�ذ حك�م اإلع�دام في أي 
ش�خص خ�الل ش�هر رمض�ان، 
الس�لطات أم�رت باس�تمرار هذا 

التقليد هذا العام”.
یذکر أن باکس�تان ألغت تعلیق 
تنفيذ أحكام اإلعدام في ديس�مبر 
أح�داث  لمواجه�ة  وذل�ك   2014
العن�ف والوقوف بح�زم ضد هذه 
األعم�ال بعدم�ا قتل مس�لح من 
طالب�ان أكثر م�ن 130 تلميذا في 

بيشاور.
وکان االتح�اد األوروب�ي دعا 
إس�الم آب�اد إل�ى إع�ادة تجمی�د 
عقوب�ة اإلع�دام، وأعفاه�ا م�ن 
رس�وم صادراته�ا م�ن النس�يج 
مقابل تعه�دات باحت�رام حقوق 

اإلنسان.

جنرال »هتریب البرش« یمول »داعش« يف لیبیا
   بغداد / المستقبل العراقي

مي�رور”  “ديل�ي  جري�دة  كش�فت 
البريطانية عن وجود تعاون بين صاحب 
أكبر شبكة لتهريب المهاجرين عبر ليبيا 
وبي�ن تنظيم “داع�ش”، إذ يق�وم بدفع 

الماليين إلى التنظيم مقابل الحماية.
أن ش�خصا م�ن  الجري�دة  وذك�رت 
إريتريا اس�مه ميريد ميضاني ويبلغ من 
العم�ر 34 عام�ا وملقب ب�� “الجنرال” 

يس�يطر عل�ى أكب�ر ش�بكة تهريب في 
ليبيا وجمع مليار جنيه إس�ترليني خالل 
عامي�ن، ووصفت�ه الجري�دة بأنه “األب 
الروحي لتجارة تهريب المهاجرين داخل 

ليبيا”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يقوم بدفع 
الماليي�ن س�نويا للتنظي�م مقابل توفير 
الحماي�ة لعمليات�ه، بواق�ع 1500 جنيه 
إس�ترليني عن كل قارب يغادر السواحل 
الليبية متجها إلى ايطاليا، وجمع ماليين 

ال�دوالرات م�ن التج�ارة الت�ي وصفتها 
الجريدة ب� “تجارة الموت”.

ع�ن  البريطاني�ة  الجري�دة  ونقل�ت 
أن “عصاب�ة  مص�ادر ل�م تعل�ن عنه�ا 
الجنرال” تدفع أمواال أخرى ل� “داعش” 
للسماح للمهاجرين من سورية بالمرور 
خ�الل طرق التهريب الرئيس�ة في مصر 
وسيناء، وتدفع رشى للجماعات الموالية 
للتنظيم في أفريقيا للسماح للمهاجرين 
بالهروب من مناط�ق النزاعات العرقية، 

ولفتت الجريدة إلى أن “داعش” يسيطر 
على طرق التهريب الرئيس�ية بين آس�يا 
وأفريقيا.وقال المصدر “يمر المهاجرون 
خالل ممرات على طول الش�رق األوسط 
وش�مال أفريقيا يحكمها المتش�ددون، 
الذي�ن يحصل�ون عل�ى األم�وال مقابل 
وص�ول المهاجرين إلى ليبي�ا، ال يكتفي 
أب�و بكر البغ�دادي بالحصول على أموال 
مقابل الحماية، لكنه يسيطر على تجارة 

تهريب البشر”.

وعن تق�دم تنظي�م “داع�ش” داخل 
ليبيا توقع الباحث المختص في ش�ؤون 
الش�رق األوسط فارس أبي علي سقوط 
ليبي�ا في أيدي التنظيم خالل 18 ش�هرا، 
وق�ال “من المرج�ح أن يصبح )داعش( 
القوة المسيطرة في ليبيا، فال توجد قوة 
قادرة عل�ى تحدي التنظيم نظ�را لحالة 
االنقس�ام الش�ديدة الت�ي تعان�ي منه�ا 
الدول�ة والفراغ المؤسس�ي وغياب قوة 

عسكرية”.

   بغداد / المستقبل العراقي

محمد سعد البيشي هو محترف, يدر عمله 
عليه راتبا جيدا وعالوات، لذلك قرر تعليم 
ابنه أيضا سر صنعته, كان يصطحب ابنه، 

كما يقول، لسنوات، إلى مكان عمله، علمه بكل 
حرص طريقة حركة اليدين وقوة رفع اليد 

والزاوية الصحيحة
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عن�وان املناقصة :   تجهيز  م�واد تغليف ملرشوع انبوب التصدير )48( 
عقدة زبري 2 � فاو 

رقم الطلبية  :  
تدعو رشكة املش�اريع النفطي�ة املجهزين ذوي الخ�رة واالختصاص 
لالشرتاك يف مناقصة تجهيز مواد تغليف ملرشوع انبوب التصدير )48( 
عق�دة زبري 2 � فاو  ع�ى ان تكون املواد  من املنايشء  )اوربا الغربية ، 
كن�دا ، امريكا، اليابان(  وحس�ب املواصفات املثبتة يف جداول الكميات 
وتس�ليمها يف مخ�ازن الرشكة يف الش�عيبة يف محافظ�ة البرصة علما 
ان امل�رشوع ضمن مش�اريع الخطة االس�تثمارية    وبإمكان الراغبني 
الحائزين عى ش�هادة التسجيل  لدى الهيئة العامة للرضائب الحصول 
عى نس�خة من وثائق املناقصة من مركز هذه الرشكة الكائن يف مقر  
وزارة النف�ط يف بغ�داد   ل�رشاء وثائق املناقصة ورشوطه�ا لقاء مبلغ 
ق�دره  )1000000( دينار )ملي�ون دينار( نقدا وغ�ري قابل للرد علما 
ب�ان أخر موعد ل�رشاء وثائق املناقصة الس�اعة الثانية عرش من ظهر 
يوم االربعاء املوافق 2015/7/8 واخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 

الثانية عرش من ظهر يوم األحد  املوافق 2015/7/12 
املستمسكات املطلوبة :

� ش�هادة تأس�يس الرشكة االجنبية م�ن غرفة  التج�ارة او الصناعة 
ومصدقة من الخارجية والسفارة العراقية يف ذلك البلد

 � ش�هادة تأس�يس الرشكة العراقية من مس�جل ال�رشكات يف وزارة 
التجارة مع تقديم براءة الذمة من دائرة الهيئة العامة للرضائب

�  تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء
� يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئها املخولني رسميا 

بموجب وثائق اصولية ومصدقة 

� تقديم العطاءات بموجب التعليمات الواردة يف وثائق املناقصة وتودع 
يف صندوق عطاءات املقاوالت  املحلية العائد لرشكة املشاريع النفطية
واملوجود يف الطابق السادس/ قسم املشرتيات يف مقر الوزارة يف بغداد 

� تقديم كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب )نافذ(
� يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

�  يتم تقديم العطاء يف خمسة ظروف :
االول � يحتوي عى العرض الفني + منهاج العمل

الثاني � يحتوي عى العرض التجاري الغري مسعر  
الثالث � يحتوي عى العرض التجاري املسعر  

الرابع � يحتوي عى املستمس�كات املطلوبة ) شهادة تأسيس الرشكة 
وبراءة الذمة واألعمال املماثلة( 

الخام�س � يحت�وي عى خطاب ضم�ان التامين�ات االولي�ة والبالغة 
)26000000( س�تة وع�رشون ملي�ون دينار فقط م�ن مبلغ  العطاء   
)ويج�ب أن تك�ون بش�كل خطاب ضم�ان او صك مص�دق صادر من 
مرصف عراق�ي معتمد ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مس�جل عليه  

رقم  الطلبية واسم الرشكة( 
مالحظات :

� تهمل العطاءات التي لم ترفق بها املستمسكات املطلوبة
� الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات

� يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة عى االنرتنيت  
www.scop.gov.iq:web site
E mail : scop@scop.gov.iq

Pur.cus@scop.gov.iq

وزارة النفط
رشكة املشاريع النفطية

مدير عام
رشكة  املشاريع النفطية

اعالن مناقصة

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف ذات 

السالسل 
العدد/2259/س/2015

التاريخ/2015/6/11
اعالن

ماج�د  قتيب�ة  علي�ه/  املدع�ي  اىل 
عبدالكريم 

اقامت املدعية) غسق نزار عبدالكريم( 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة تطالبك فيها تايي�د  حضانة  
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس املحيل 
وعم�اًل باح�كام امل�ادة 21 مرافع�ات 
مدنية لذا قررتبليغك اعالناً بصحيفتني 
ام�ام  للحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
هذه املحكم�ة يوم املرافع�ة املصادف 
2015/6/21 الساعة التاسعة صباحاً 
ويف حال�ة ع�دم حضورك اوم�ن ينوب 
عن�ك قانون�اً س�تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق االصول  
القايض

وزارة التجارة
لتصني�ع  العام�ة  الرشك�ة 

الحبوب
تنويه

نظ�را ل�ورود خط�أ  يف تاري�خ 
انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة 
املش�اركني  استفس�ارات  ع�ى 
 20/2015 رق�م  املناقص�ة  يف 
الخاصة بنق�ل وتفريغ الطحني 
االرشف  النج�ف  محافظ�ة  يف 
حي�ث ان التاري�خ الصحيح هو 
الس�اعة الع�ارشة صباح�ا من 
ي�وم 21/6/2015 ل�ذا اقتىض 

التنويه .

اعالن
قدم�ت املدعية حمدية صباح محس�ن  طلبا تروم 
فيه تبديل اس�مها من حمدية  اىل حنان  فمن لديه 
اعرتاض عى الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

دعوة دائنني
ان�ي املحامية اس�ماء حم�د الجب�وري / املصفي 
لرشك�ة االبنية لتجارة املواد االنش�ائية والوكاالت 
التجارية محدودة املسؤولية . ادعو كل من له حق 
او دين عى الرشكة اع�اله مراجعتي عى العنوان 
الت�ايل – بغ�داد – الك�رادة داخ�ل م 901 عم�ارة 
الياسمني قرب س�احة كهرمانة خالل مدة عرشة 
اي�ام م�ن تاريخ الن�رش وخالف ذلك يس�قط حق 

الدائن باملطالبة .
املصفي
املحامية اسماء حمد الجبوري

فقدان

الهوية  من�ي  فقدت 

غرفة  م�ن  الصادرة 

تجارة البرصة بأسم 

/ جبار عبد الحافظ 

يعث�ر  فم�ن  جب�ار 

عليه�ا تس�ليمها إىل 

جهة االصدار .

اعالن
ق�دم املدعي مصطفى كمال بش�ري  
طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل اس�م ابنه  
م�ن الخطاب  اىل محم�د  فمن لديه 
اعرتاض ع�ى الدعوى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

اعالن
ق�دم املدعي حبي�ب جابر ماجد  
طلب�ا يروم في�ه تبديل لقبه من 
دورسي  اىل املحمداوي فمن لديه 
اع�رتاض عى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 
م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
قدم املدعي حميد فليح س�لمان  
طلبا يروم في�ه تبديل لقبه  من 
العماري  اىل الغراوي  فمن لديه 
اع�رتاض عى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 
م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي عب�د الكري�م  فلي�ح 
س�لمان  طلبا يروم فيه تبديل لقبه  
م�ن العماري  اىل الغراوي  فمن لديه 
اعرتاض ع�ى الدعوى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

اعالن
محم�د  غف�ران  املدعي�ة  قدم�ت 
مصطف�ى  طلب�ا ت�روم في�ه تبديل 
اس�م ابنه�ا الق�ارص عم�ر مزاحم 
عطية  من عمر  اىل عمار  فمن لديه 
اعرتاض ع�ى الدعوى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

فقدان

الهوية  من�ي  فقدت 

غرفة  م�ن  الصادرة 

تجارة البرصة بأسم 

/ حيدر تركي زعيبل  

عليه�ا  يعث�ر  فم�ن 

جه�ة  إىل  تس�ليمها 

االصدار .

فقدان
الهوي�ة  فق�دت من�ي 
الص�ادرة م�ن نقاب�ة 
املحاس�بني واملدقق�ني 
 / بأس�م  العراقي�ني 
محم�د جاس�م محمد 
العضوية  رق�م  جاب�ر 
يعث�ر  فم�ن   19416
إىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة بداءة بلد
رقم الدعوى: 4/ ب/ 2014 

التاريخ: 10/ 6/ 2015 
اعالن تمديد

قررت هذه املحكمة تمديد فرتة املزايدة العلنية العقار 
املرق�م 51/ 90 مقاطع�ة 9 جمي�د وحرب�ة املدرجة 
اوصافه ادناه فع�ى الراغبني بالرشاء الحضور امام 
هذه املحكمة بعد مرور خمس�ة ع�رش يوما اعتبارا 
م�ن اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة 

وسيتم تسجيل العقار بأسم املزايد االخري.
القايض

االوصاف
1- موقع العقار – بلد/ حي الحسني

2- جنس العقار – دار سكن
3- املش�تمالت – عب�ارة ع�ن دار س�كن مبن�ي 
من الطابوق واالس�منت ومس�قف بالكونكريت 
املس�لح واالرضية مبلطة باالسمنت يحتوي عى 
خمس�ة غرف ن�وم واس�تقبال ومطب�خ وهول 
داخ�يل ومجموع�ة صحي�ة داخلي�ة وخارجي�ة 

وطارمة امامية.
4- املالك�ون – عم�اد ورؤى ابناء كاظم جاس�م 

ومصطفى جاسم محمد
5- املساحة – 75 ر 281 م2

6- القيم�ة التقديري�ة – مائ�ة وع�رشة ماليني 
دينار

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف ذات 

السالسل 
العدد/2361/س/2015

التاريخ/2015/6/11
اعالن

ماج�د  قتيب�ة  علي�ه/  املدع�ي  اىل 
عبدالكريم 

اقامت املدعية) غسق نزار عبدالكريم( 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه 
املحكمة تطالبك فيها نفقة  وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وتاييد املجل�س املحيل وعمالً 
باح�كام املادة 21 مرافع�ات مدنية لذا 
اعالناً بصحيفتني محليتني  قررتبليغك 
يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة 
ي�وم املرافعة املص�ادف 2015/6/21 
الس�اعة التاس�عة صباح�اً ويف حال�ة 
عدم حضورك اوم�ن ينوب عنك قانوناً 
س�تجري املرافعة بحق�ك غيابياً وعلناً 

وفق االصول 
القايض

اعـالن
اىل/ مس�اهمي رشك�ة س�ما بغ�داد للتحوي�ل امل�ايل )مس�اهمة 

خاصة( 
دعوة اجتماع الهيئة العامة 

استناداً الحكام قانون الرشكات رقم21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا 
لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 2015/5/24 يرس دعوتكم لحضور 
اجتم�اع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف الس�اعة الع�ارشة صباح 
يوم الخمي�س 2015/7/9   يف قاعة مرصف عر العراق الكائن يف 
بغداد- العلوية – مقابل بدالة العلوية محلة 903 ش�ارع 99 مبنى 

222/192 ملناقشة جدول االعمال التايل :-
1.  مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املنتهية يف 2015/12/31 

واملصادق عليها
2. مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات حول امليزانية للسنة املالية 

املنتهية يف 2015/12/31 واملصادق عليها
يف  املنتهي�ة  املالي�ة  للس�نة  الختامي�ة  الحس�ابات  مناقش�ة   .3

2015/12/31 للرشكة واملصادق عليها 
4. تعيني مراقب حسابات للرشكة لسنة 2015 وتحديد اجوره 

5. مناقش�ة زي�ادة رأس م�ال الرشكة م�ن ) 30.000.000.000( 
ثالث�ون ملي�ار دين�ار عراق�ي اىل )45.000.000.000( خمس�ة 
واربعون مليار دينار عراقي وفق احكام املادة 55/ اوالً من قانون 

الرشكات النافذ 
6. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة الرشكة 

 راجني الحضور اصالة اواناب�ة اووكالة الغري بموجب صك االنابة 
اوالغ�ري بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام 
املادة 91 من القانون اعاله ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني 
يؤجل االجتماع ليوم الخميس 2015/7/16 يف ذلك الزمان واملكان 

اعاله

)رضورة االطالع التفصييل عى رشوط االعالن لوجود 
تعديالت واضافات عليها(      

تعل�ن املديرية العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية عن 
مناقص�ة لتجهي�ز )مضخة س�حب اله�واء والغازات 
لتورباين الوح�دات االملاني�ة )vaccum pump ملحطة 

كهرباء الدورة الحرارية . 
فعى الراغبني من الرشكات واملكاتب املس�جلة رسميا 
داخل العراق وخارجه تقديم عطاءاتهم عى املناقصة 
املذك�ورة اع�اله الت�ي يمك�ن الحصول ع�ى كمياتها 
ومواصفاته�ا ورشوطها من قس�م العالقات واالعالم 
يف مق�ر املديري�ة الكائ�ن يف الب�اب الرشق�ي س�احة 
غرناطة محلة )109( ش�ارع )19( بناية )15( ص.ب 

.)1085(
لقاء مبلغ ق�دره )100000 ( )مائة الف( دينار فقط 
غري قابل للرد يس�لم اىل امان�ة الصندوق عى ان يقدم 
العط�اء م�ع املستمس�كات املطلوب�ة املدرج�ة ادناه 
وتوض�ع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم 
املناقصة وموعد الغل�ق يوضع يف صندوق املناقصات، 
علم�ا ان اخر موعد لغلق املناقصة س�يكون الس�اعة 

الثانية عرش  ليوم الثالثاء املوافق 7 / 7 / 2015 .
وس�يهمل كل عطاء غري مستوفيا للرشوط او يرد بعد 

تاريخ غلق املناقصة.

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

املنطقة الوسطى

اعالن املناقصة املحلية  املرقمة )L2S005(   وبكلفة ختمينية
)520000000( )مخسامئة وعرشون مليون ( دينار عراقي

املدير العام وكاله

رئيس جملس االدارة

(5463/QR-03/2015)2015 /12ت
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الزبيدي يوجه بوضع نظام امني متطور ملطار بغداد الدويل

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنـت وزارة األعمار واإلسـكان عن انجازها الكشـف لــ 
3750 معاملـة اقراضية في العاصمة بغـداد والمحافظات في 

شهر أيار الماضي .
وذكـر بيان للـوزارة ان” دائـرة صندوق اإلسـكان العراقي 
سـخرت كل طاقاتها لخدمة المواطنين وساهمت في حل أزمة 
السـكن في البالد, أذ بلغت أعداد لجان الكشـف لشـهر آيار في 
العاصمة بغداد 12 لجنـة وبمعدل 1200 معاملة اقراضية وفي 
المحافظـات 27 لجنـة وبمعدل 2550 معاملـة اقراضية وبهذا 
يكون المجمـوع الكلي للمعامالت التي تم الكشـف عليها أثناء 

شهر آيار بلغت 3750 معاملة اقراضية”.
وأضاف أن “هناك آلية سـهلة بإمكان كل مواطن االستفادة 
منها عبر الدخول على موقع صندوق اإلسكان العراقي لمعرفة 
مراحل عملية أجراء سـير معاملته وبهذا يسـهل على المواطن 
عناء الحضور الى دائرة الصندوق لمتابعة إجراءات المعاملة”.

صندوق اإلسكان ينجز إجراءات الكشف 
لـ 3750 معاملة اقراضية

     بغداد/المستقبل العراقي

الكهرباء،عـن  وزارة  أعلنـت 
اسـتيفاء اكثر من 8 مليارات دينار 
كأجـور اسـتهالك الطاقـة خـالل 
شـهرين، مشـيرة الى انها قطعت 
التيـار الكهربائي عن المؤسسـات 
المتخلفين  والمواطنين  الحكومية 

عن دفع هذه االجور.
الوزارة  المتحـدث باسـم  وقال 
مصعب المدرس في بيان صحفي، 
الطاقـة  مبيعـات  “مـالكات  إن 
التابعـة للمديريـة العامـة لتوزيع 
كهرباء الرصافة قامت بأستحصال 
المبالغ المترتبة بذمة المستهلكين 
 - )حكومـي  أنواعهـم  بمختلـف 
صناعـي- تجـاري - سـكني(، ما 
أربـع مليـارات ومائتـان  يقـارب 
وخمسون مليون دينار خالل شهر 
نيسـان الماضي للعـام 2015، مع 
أربع مليارات دينار خالل شهر آذار 

 .”2015
وأضـاف المـدرس أن “الوزارة 
قامت بقطع التيـار الكهربائي عن 
المؤسسات الحكومية والمواطنين 
المتخلفين عن دفع أجور استهالك 
الطاقـة الكهربائيـة”، مبينـة أنـه 
“ستعيد التيار الكهربائي إليهم حال 
تسديد ما بذمتهم من الديون دفعة 

واحدة أو على شكل دفعات”.
فـي  الكهربـاء  وزارة  وأعلنـت 
ديـون  الـوزارة  “لـدى  إن   2011

بذمة المواطنيـن وعدد من الدوائر 
اسـتهالكهم  نتيجـة  الحكوميـة 

للطاقـة الكهربائيـة بلغت أكثر من 
600 مليـار دينار”، مشـيرا إلى إن 

“أكثر من 10 بالمئة من هذه المبالغ 
هي بذمة الدوائر الحكومية”.

   بغداد/المستقبل العراقي

طالـب وزير النقـل باقر جبر 
الزبيدي,أمس الثالثاء, الشـركة 
األمنية المسـؤولة عـن حماية 
مطار بغداد الدولي, بوضع  خطة 
سـريعة لنظـام امنـي متطور, 
عبـر إصـدار الباجـات الخاصة 

والسياج األمني للمطار. 
وعقد وزير النقـل المهندس 
باقـر الزبيـدي في مطـار بغداد 
الدولـي سلسـلة اجتماعات من 
أجل تطوير واقـع النقل عموما 

والنقل الجوي بالخصوص.
مديـري  الزبيـدي  ووجـه 
الشركة األمنية G4S المسؤولة 
عـن حمايـة المطـار السـيدين 
ريمـون وكريـس, بوضع خطة 
سـريعة بالتعاون مـع الطيران 
األجهـزة  لتوفيـر  المدنـي 
الالزمـة  األمنيـة  والمعـدات 
والمسـتندات  بالوثائق  معضدة 
الخاصة ببرنامج األمن الوطني 
وبرنامـج أمـن المطـار ونظام 
إصدار الباجات والسياج األمني 

للمطار”.

 وشدد الزبيدي على أن “يكون 
النظـام األمنـي للمطار حسـب 
الدوليـة  المنظمـة  متطلبـات 

للطيران المدني )األيكاو(”.
 مـن جانب أخـر, بحث وزير 
النقل مع مدير عمليات الطيران 
فـي شـركة الخطـوط الجويـة 
العراقية الكابتن نظام الدين طه 
ياسـين موضوع  شراء طائرات 
بوينـغ 300AR777, كمـا وجه 
بتهئيـة كـوادر متخصصـة من 
بهـذا  وطياريـن  مهندسـين 

الصدد”.

   بغداد/المستقبل العراقي

قررت اللجنـة االقتصادية في مجلـس الوزراء قيام 
وزارة التجـارة بإحالـة المناقصـات الخاصـة بتوفيـر 
مفـردات البطاقـة التموينية علـى الشـركات المؤهلة 
لإلحالـة ، على أن يتم اسـتالم صحة صـدور التأمينات 
األوليـة قبـل توقيـع العقـد .وقـال مديـر عـام الدائرة 
القانونيـة في وزارة التجارة جمـال كامل عبد في بيان 
صحفـي ، أن “ القرار جاء بناًء علـى مقترحات قدمتها 
وزارة التجـارة بعـد ان وأبـدت وزارة التخطيـط رأيهـا 
القانونـي حول الموضـوع”، مضيفاً بأن عمـل الوزارة 
يحتاج منها صالحيات تسـمح لها بالتحرك بمرونة مع 
الشـركات ، واسـتثناء مـن ضوابط رقـم )3(من مهام 
لجان التحليل والعطاءات الصادرة من وزارة التخطيط “ 
.وبين ان “ معوقات كثيرة تعاني منها الوزارة وبعضها 
يحتاج الى اجراءات سريعة او آليات جديدة تتيح للوزارة 
العمل بسـرعة ، ووفق آليات محددة تسـمح لها بتوريد 

المواد الغذائية من افضل المناشئ العالمية “ .

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن مدير عام شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية 
احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عبد الودود عبدالستار 
محمود عن وصول ماكنة جديدة النتاج خاليا الراديتر النتاج 
محـوالت القدرة بمواصفـات حديثة وطاقـة انتاجية عالية. 
ولفـت محمود بـان “هذه الماكنـة تنتج  الخاليـا بما يضمن 
تحقيـق تحسـين وتطوير اإلنتاج كما ونوعـا وذلك من خالل 
تعاقدهـا مع شـركة كوشـكونوز التركيـة المتخصصة في 
تصنيع مكائن اللحام والمعدات الصناعية الثقيلة.وأشار مدير 
عام شركة ديالى للصناعات الكهربائية, الى ان “العقد الموقع 
مع الشركة التركية تضمن تعشيق الماكنة الجديدة مع الخط 
القديم وتجهيز المواد االحتياطية وتدريب عدد من منتسـبي 
الشـركة على اعمال التنصيب والتعشيق والتشغيل والصيانة 
، معربـا عن امله بانجاز هذه االعمال والبدء بالتشـغيل خالل 
االسـابيع الثالثة المقبلـة ، الفتا الى ان هـذا العقد جاء نظرا 
لتقـادم ماكنة انتاج خاليا الراديتر لمحـوالت القدرة وازدياد 
اعطالهـا مـاادى الى ان تكون احدى نقـاط االختناق المؤثرة 
فـي الطاقـة االنتاجية لمعمل محـوالت القـدرة وهو مادفع 
بالشـركة الى التعاقد لتجهيز ماكنة جديدة .ووضعت شـركة 
ديالـى العامة للصناعات الكهربائية خططا لتطوير منتجاتها 
من خـالل تأهيل المكائـن القديمة ونصب خطـوط ومكائن 
جديـدة لمواكبة التطـور في باقي الدول اضافة الى تحسـين 
انتاجهـا, حيث قامت بانجاز ما يقـارب ثالثين فقرة تأهيلية 
وتطويريـة وذلك بتوجيه دعوات مباشـرة لشـركات عالمية 
رصينـة والتعاقـد معهـا دون وسـطاء ولهـا تعامل مباشـر 
مع شـركات مختلفة منها شـركة L.A.E  االوربية وشـركة 
روزندال النمساوية االمر الذي اعطى للشركة سمعة مرموقة 

في مجال انتاج المحوالت الكهربائية .

االقتصادية الوزارية ختول التجارة 
بإحالة مناقصات »التموينية«

الصناعة تستورد ماكنة جديدة إلنتاج 
»خاليا الراديرت« للمحوالت الكهربائية

    بابل/المستقبل العراقي

أعلنـت مديرية صحـة محافظـة بابل، امـس الثالثاء، 
عن الزام موظفي اسـتعالمات كافة المؤسسات الصحية 
داخـل  السـجائر  علـب  اصطحـاب  بمنـع  بالمحافظـة 
المؤسسـات الصحية مـن المراجعين وموظفـي الدوائر 

الصحية.
وقال المتحدث باسـم صحة بابل عبد االمير الجبوري، 
إن “مديريـة صحـة بابـل ألزمـت موظفـي اسـتعالمات 
المؤسسـات الصحيـة بالمحافظـة بمنـع اصطحـاب اي 
مراجع اصطحاب علب السكائر داخل المؤسسات الصحية 
من المراجعين”، الفتا الى ان “المديرية اكدت على سـحب 

اي علبه للسجائر من مراجعيها ومنتسبيها”.
واضاف الجبوري ان “هذا االجراء جاء تطبيقا لتوصية 
اللجنـة الخاصة المشـرفة علـى تطبيق قانـون مكافحة 
التدخيـن”، مبينـا ان “المديرية دعت الى ضـرورة تواجد 

موظف في االستعالمات لمتابعة الموضوع”.
واقـر مجلس الوزراء في )6 اب 2009( قانون مكافحة 
التدخين في العراق وأحاله إلى مجلس النواب العراقي في 

دورته السابقة.
ووقـع العراق خـالل العـام 2007، على بنـود اتفاقية 
الصحـة العالميـة لمكافحـة التدخين حول العالـم والتي 
تشـمل حظر أنـواع التدخين فـي األماكن العامـة، وعدم 

السماح بالترويج لمنتجات التبغ، وتقنين استيرادها.

صحة بابل تلزم مراجعيها بعدم اصطحاب 
علب السجائر

كردستان ترفع سعر لرت البنزين الواحد إىل 1000 دينار
    بغداد/المستقبل العراقي

كشـفت النائبـة عـن كتلـة التغييـر 
النيابيـة شـيرين رضـا، عن وجـود نية 
لـدى حكومـة اقليـم كردسـتان رفـع 
سـعر لتـر البنزين الواحد فـي محافظة 
السليمانية الى الف دينار، وفيما حذرت 
من خـروج المواطنين بتظاهرات، دعت 
رئاسـة االقليم الى االهتمـام بمتطلبات 

المواطنين اليومية “بدال عن االنشـغال 
في االنتخابات الرئاسية”.

وقالـت رضا فـي بيان صحفـي، إن 
“اسـتمرار خالفاتنـا مع بغـداد وتوقف 
العمـل بمصفى بيجي اثـر الهجوم الذي 
تعرض له في شـباط من العام الماضي، 
اثر بشـكل كبير على حاجـة الوقود في 
السليمانية، وباالساس ان المدينة تعاني 
من شـحة في ذلك”، مبينـة ان “الحاجة 

الفعليـة تبلـغ اكثر من سـتة مليون لتر 
بنزين يوميا”.

واضافـت رضـا ان “هناك نيـة لدى 
حكومة االقليم برفع سـعر اللتر الواحد 
للبنزيـن في محافظـة السـليمانية الى 
1000 دينار”، مشـيرة الـى ان “ارتفاع 
سـعر وقـود السـيارات سـيثقل كاهل 
المواطنيـن فـي االقليـم خصوصا أنهم 
يعانون من أزمة اقتصادية بسـبب قطع 

تأخيـر منح رواتـب الموظفين وتراجع 
عمـل القطـاع الخاص بسـبب األوضاع 
رضـا  واألمنية”.ودعـت  السياسـية 
حكومـة إقليـم كردسـتان إلـى “وضع 
حلول ناجعـة للخروج من هـذه االزمة 
التـي بـدأت تثيـر غضـب المواطنين”، 
المواطنيـن  “خـروج  مـن  محـذرة 
بتظاهـرات تربـك الوضـع االمنـي في 
االقليم”.وتابعـت ان “السـليمانية أيضا 

تعانـي من أزمـة حادة بتجهيـز الطاقة 
الكهربائيـة لبيـوت المواطنيـن في ظل 
ارتفـاع حاد لدرجات الحرارة”.وتشـهد 
مدن إقليم كردستان والمناطق المتنازع 
عليهـا أزمة في توفير مادة البنزين رغم 
جهـود حكوميـة لتخفيف األزمـة التي 
أثرت بشـكل ملحوظ على عمليات النقل 
والمواصـالت، فيمـا تحـاول حكومـة 

كردستان الوصول إلى حل لألزمة.

الكهرباء تستويف أكثر من 8 مليارات دينار كأجور استهالك خالل شهرين

ذي قار جتدد مطالبتها بإنقاذ مناطق االهوار من خماطر التجفيف

انطالق محلة »نحو بيوت اهلل« لتنظيف وهتيئة املساجد لشهر رمضان

   ذي قار/المستقبل العراقي

جـدد محافـظ ذي قار يحيـى محمد 
باقـر الناصـري، دعوتـه الـى الحكومة 
المركزية والدول المتشاطئة على نهري 
دجلة والفرات الى تخصيص حصة مائية 
خاصة النعاش مناطق االهوار وانقاذها 
من مخاطر التجفيف الناجمة عن الشحة 
الكبيـرة فـي ميـاه االنهر المغذيـة لها، 
فيما أشـار الى ان شـحة المياه تسـببت 
بنـزوح اعداد كبيرة من مربي الجاموس 
والسـكان المحليين من مناطق االهوار 
فضـال عـن تفشـي االمـراض ونفـوق 
بيـان  فـي  الناصـري،  االسـماك.وقال 
صحفـي، ان” ضعف االطالقـات المائية 

وانخفاض مناسـيب االنهـر المغذية لمناطق 
االهوار وتلوث المياه في مناطق اسـفل نهر 
الفـرات اخـذت تنعكس سـلباً على السـكان 
المحلييـن ومجمل الحياة فـي مناطق اهوار 
الناصريـة”، مبينـا ان “السـكان المحلييـن 

باتوا اليوم يواجهون مخاطر حقيقية وضنك 
العيش نتيجة انحسـار المياه عن مسـاحات 
واسـعة من مناطق االهوار”.واكد الناصري، 
مائيـة  لحصـة  االهـوار  مناطـق  “حاجـة 
اسـتثنائية كـي تتجنب كارثـة بيئية محتملة 
بسـبب تدنـي مسـتوى االطالقـات المائيـة 

وتلوث الميـاه” ، مبيناً ان” تحديد حصة 
مائية خاصة لمناطق االهوار من شـانه 
ان يتـدارك مخاطـر التجفيـف الحاصل 
حاليا وينقذ سـكان االهوار من التدهور 
البيئـي الناجـم عـن شـح المياه.”ودعا 
الناصري، “الحكومـة المركزية وتركيا 
وسـوريا والمنظمـات الدوليـة الراعية 
للمعاهـدات الدولية إلى تخصيص حصة 
مائية خاصة بمناطق االهوار من نهري 
دجلـة والفـرات، وتحديد مـا يكفي من 
الميـاه لغمـر وإنعاش المسـاحات التي 
كانت تشـكل مناطـق االهوار”.واشـار 
محافـظ ذي قـار، الى ان “تلـوث المياه 
وشـحتها وارتفاع نسـب الملوحة فيها 
تسـبب بتفشـي االمراض بين السـكان 
ونفـوق االسـماك وحصـول هـالكات بيـن 
قطعـان الجاموس االمر الذي تسـبب بنزوح 
اعداد كبيرة مـن مربي الجاموس والسـكان 
المحلييـن من مناطـق االهوار التي شـهدت 

التجفيف خالل االسابيع االخيرة”.

    بغداد/المستقبل العراقي

أطلـق المجلس األعلى اإلسـالمي العراقي 
وبتوجيـه مـن السـيد عمـار الحكيـم حملة 
لتنظيف وتهيئة المسـاجد والحسـينيات في 
عموم العراق بمناسـبة حلول شـهر رمضان 
المبارك.وقـال الناطق باسـم المجلس األعلى 
الشيخ حميد معله الساعدي في بيان صحفي 
,أمـس الثالثـاء، أن “الحملـة انطلقـت تحت 
مسـمى )نحو بيوت الله( لتنظيف المسـاجد 
شـهر  السـتقبال  وتهيأتهـا  والحسـينيات 
رمضان المبارك”.من جانبه, قال أكد القيادي 
فـي تجمع األمل صفاء الكنانـي ، ان “الحملة 
انطلقـت في عمـوم مناطق العراق وشـملت 
تنظيـف وتهيـأة عـدد كبيـر مـن المسـاجد 
والحسـينيات في المناطق” داعيا الى مراعاة 

احترام شـهر رمضان المبارك وعدم التجاهر 
باالفطـار واالبتعاد عن المسـاس بحرمة هذا 
الشـهر الفضيل.وبحسب مسـؤول تنظيمات 
تجمـع األمـل بالكرخ سـالم الربيعـي ، ان “ 
مـالكات تيار شـهيد المحـراب أطلقت حملة 
تحت شـعار )نحـو بيوت اللـه( لتهيئـة دور 
العبـادة مـن مسـاجد وجوامع وحسـينيات 
السـتقبال شـهر رمضان الكريم واالستعداد 
تقـام  التـي  الدينيـة  والفعاليـات  لالنشـطة 
خـالل هذا الشـهر الفضيل “ .واكد مسـؤولو 
تنظيمات شـهيد المحراب فـي قاطعي الكرخ 
والرصافـة ببغـداد ان “ هـذه الحملـة توجه 
رسـائل البنـاء والعمـران النهـا مـن اخـالق 
المسـلم ومبـادئ االسـالم وليس كمـا يفعل 
الداعشـيون بتهديـم المراقـد ودور العبادة ، 
وهي سـنوية يرعاها ويشرف عليها سماحة 

حجة االسالم والمسلمين السيد عمار الحكيم 
“ .وفي نفس السـياق, أكد كـرار االبراهيمي 
احـد المشـاركين فـي الحملـة علـى أهميـة 
اسـتثمار االجـواء الروحيـة للفضـل الكريم 
وعدم هجـرة الجوامـع والحسـينيات وعدم 
التجاهـر باالفطـار واالبتعـاد عـن كل ما من 
شأنه المسـاس بحرمة هذا الشهر الفضيل”. 
ودعـا اإلبراهيمـي إلـى المزيـد مـن المحبة 
والتكافـل والتعاضـد والوقـوف صفـا واحدا 
فـي مواجهة التطـرف ودعاة العنـف والفكر 
التكفيري ومحاوالت اإلسـاءة إلى اإلسـالم، 
مشـددا على الوقوف بوجه المحـاوالت التي 
تهدف الـى المسـاس بوحدة العـراق والعبث 
بأمنه وأمانه” سـائال المولـى جلت قدرته أن 
يجعل هذا الشهر بشـارة خير ورحمة وبركة 

على الشعب العراقي”.

األردن تعلن إطالقها خط طريان
»عامن – نجف« يف متوز املقبل

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت شركة الخطوط الجوية 
األردنيـة، اسـتعدادها إطالق خط 
جديـد عمـان- نجـف ابتـداء من 
شهر تموز المقبل بمعدل رحلتين 
أسـبوعيا، وأشـارت إلـى أن عدد 
الرحـالت إلى العراق سـيتضاعف 
باألسـبوع،  رحلـة   31 بمعـدل 
فيمـا لفتـت إلـى سـعيها لتعزيز 
إسـتراتيجيتها فـي منطقـة بالد 

الشام.
وقال المدير التنفيذي لشـركة 
الخطـوط الجويـة األردنية هيثم 
األردنيـة  “الملكيـة  إن  مسـتو، 
ستسـير رحلتيـن باألسـبوع إلى 
النجف فـي أيام االثنين والخميس 

ابتدأ من تسعة تموز القادم”.
وأضاف مستو أن “عدد الرحالت 
بيـن األردن والعراق سـيتضاعف 
إلى 31 رحلة باألسبوع وبضمنها 
12 رحلـة باألسـبوع إلـى بغـداد 
وتسـعة ألربيل وأربعة باألسبوع 
إلـى كل من البصرة والسـليمانية 
باإلضافـة إلـى رحلتيـن متوقفة 

للموصل”.
وأشار مسـتو إلى أن “تشغيل 
رحالت الـى النجف ستوسـع من 
وتعـزز  الشـركة  أعمـال  شـبكة 
إسـتراتيجيتها فـي منطقـة بالد 
الشـام التي تركز بشـكل رئيسي 
علـى تعزيز عملياتهـا في منطقة 
الشرق األوسـط مع فتح وجهات 
الجوي  النقـل  جديـدة لمسـاعدة 

المتنامي في المنطقة”.
ولفت مسـتو إلى أن “ الطائرة 

سـتقلع  أيام االثنيـن من قاعدتها 
في مطـار الملكـة عاليـة الدولي 
في عمـان عنـد السـاعة الحادية 
عشـر صباحـا لتصل إلـى النجف 
عنـد السـاعة الثانية عشـر ظهرا 

وخمسة وثالثون دقيقة”.
وتابع مستو “إما رحلة العودة 
فتغادر الطائـرة من مطار النجف 
عنـد السـاعة الواحدة وعشـرين 
دقيقـة بعـد الظهر وتصـل عمان 
السـاعة الثالثـة وخمسـة دقائق 
“الطائـرة  أن  مبينـا  عصـرا”، 
سـتغادر أيام الخميـس من عمان 
دقائـق  وعشـر  الثانيـة  السـاعة 
صباحـا لتصـل إلى مطـار النجف 
السـاعة الثالثة وخمسة وأربعون 

دقيقة صباحا”.
“رحلـة  أن  مسـتو  وأوضـح 
اإليـاب من مطار النجف سـتكون 
عند السـاعة الخامسـة وخمسـة 
وعشـرين دقيقة لتصل إلى عمان 
في الساعة السابعة وخمسة عشر 
دقيقة”.وبين مستو أن “خطوطاً 
جديـدة لشـبكة الشـركة سـتزيد 
مـن معـدل الرحـالت مـع تعزيز 
واالجتماعية  التجاريـة  الروابـط 
والثقافية”، مشيرا إلى أن “خدمة 
رحـالت النجف – عمان سـتخدم 
المسـافرين العراقييـن عند عبور 
الترانزيت فـي مطار الملكة عالية 
الدولـي في طريقهـم لوجهات ما 
وراء عمـان وباألخـص خدمـات 
رحالت الحـج والعمرة، فضال عن 
إمكانهم االسـتمرار بالسفر ألكثر 
مـن ألـف وجهـة ضمـن خدمات 

تحالف شركاء الملكية األردنية”.
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بما ستقف تركيا مرة جديدة عىل مفرتق طرق، بفعل ما 
آلت إليه االنتخابات، وما يمكن أن تؤول إليه التحالفات 
يف الرتكيبة الجديدة، خاص�ة أن حزب العدالة والتنمية 
عل�ق آماالً كبرية عىل فوز س�احق يتيح لرئيس�ه حكم 
تركيا بنظ�ام رئايس، وبصورة س�لطان يعيد عثمانية 
ليربالية تعّمم عىل منطقة رشق أوسطية، تشهد غلياناً 
وفراغاً يف األنظم�ة واملجتمعات، وتنتظر ما يفّصل لها 
من لبوس ألنظمة سياس�ية فش�لت يف كثري من الدول 

العربية كنموذج مرص مثالً.
يف املحصلة، سقط مرشوع رجب طيب أردوغان، وبات 
عليه إم�ا التحالف مع خصوم ليس من الس�هل معهم 
تمرير سياس�اته املعهودة خالل ثالثة عرش عاماً، التي 
انطلق�ت من »صفر مش�اكل«، وانتهت بعداءات ال ُتعّد 
وال تح�ى، وإما اس�تعمال حق�ه الدس�توري الحقاً، 
إذا م�ا فش�ل حزبه يف تش�كيل حكوم�ة ائتالفية، بحل 
الربملان والدعوة إىل انتخابات جديدة، ويف كلتا الحالتني 
ثم�ة صفع�ة قوية لسياس�ات حزب العدال�ة والتنمية 
أوالً، ورضب�ة قاضي�ة ملس�تقبل أردوغ�ان الس�يايس، 
بعدما رس�م يف عقل�ه الباطني إمرباطوري�ة افرتاضية 
س�عى إىل تظهريها ولو عىل حس�اب رشائح واسعة يف 
املجتمع الرتكي، وعىل حس�ابات دقيقة ُرسمت سابقاً 
يف السياس�ات الخارجية منذ عه�د الجمهورية األوىل يف 

عام 1923. 
إال أن املفارق�ة األبرز يف هذه االنتخاب�ات، فوز األكراد 
بنس�بة أتاحت لهم ليس دخول الربملان فحسب، وإنما 
إمكانية التأثري الق�وي يف أي ائتالف حكومي مفرتض، 
وهي سابقة مدوية يف الحياة السياسية الرتكية، ملا لها 
من تداعي�ات داخلية وخارجية، وبخاص�ة الدول التي 
تتقاس�م وإياه�ا القضي�ة الكردية، كالعراق وس�وريا 
وإيران، وهي معضلة لم تتمكن يوماً الحكومات الرتكية 
املتعاقبة من إيجاد مقاربة موضوعية للمشكلة، سواء 
يف الداخ�ل أو يف الخارج، فضالً عن أن التدقيق يف نتائج 
الفوز الكردي يف بعض املناطق االنتخابية، يظهر دالالت 
جدية عىل تغري الس�لوك الس�يايس الك�ردي يف تعاطيه 
م�ع قضاياهم يف تركيا أو خارجها، بخاصة أن قس�ماً 
كبرياً من املقرتعني، كانوا س�ابقاً يف سلة حزب العدالة 
والتنمي�ة تحديداً، األمر ال�ذي يؤرش عىل مزاج مختلف، 
ومن ن�وع تصاعدي يف مقاربة األم�ور مع أي حكومة 

مقبلة.
فحزب الشعوب الديمقراطي، الذي شكل تحدياً حقيقياً 
لسياس�ات أردوغان منذ عام 2012، والذي ُعّد الجناح 
السيايس لحزب العمال الكردستاني، انطلق من برامج 
خاص�ة إىل برامج عامة تهّم رشائح متنوعة يف املجتمع 
الرتك�ي، وتظهر مزاجاً عاماً يف السياس�ات الخارجية، 
وبخاص�ة تج�اه القضية الكردي�ة يف الداخ�ل الرتكي 
وخارجه، فمن املؤكد انه سيعيد رسم سياسات مغايرة 
عىل الصعيد الخارجي، ال س�ّيما أن ما ش�هدته منطقة 
»عني العرب« )كوباني( يف ش�مال س�وريا، وما وصلت 
إلي�ه مكون�ات الدول�ة يف كردس�تان العراق، ستس�هم 
بش�كل آو بآخ�ر يف اتجاه�ني أساس�يني، األول يتعل�ق 
بوضع األكراد يف الداخل الرتكي؛ فإّما االندماج السيايس 
وهو أمر مس�تبعد نتيجة التجارب السابقة بني األكراد 
والسياسات الحكومية التي اتبعت، وإّما التأثري يف مزيد 
من الدعم نحو كل من كوردستان باتجاه إعالن الدولة 
املفرتضة، وكذلك حّث أكراد كوباني، عىل تش�كيل نواة 
دولة والتمثل بسابقة كوردستان يف العراق. ويف مطلق 
األح�وال، إن هذين االحتمالني يش�كالن منطلقاً واقعياً 
من وجه�ة النظر الكردية للس�باق الج�اري يف الرشق 
األوس�ط، عىل إعادة رس�م الجغرافيا السياسية للكثري 
من املكون�ات العرقية القومي�ة، والطائفية واملذهبية، 
وهي صور باتت أقرب إىل القبول بها واقعياً إن لم تكن 

قانونياً.
يف املحصل�ة، ثّم�ة وص�ف دقي�ق يمك�ن إطالق�ه عىل 
االنتخاب�ات الربملانية الرتكية، وهو االنتخابات الكردية 
الرتكية وتأثرياتها الجيوسياس�ية يف املنطقة، وبرصف 
النظر ع�ن النجاح�ات املحتملة لتلك املس�ارات، فثّمة 
س�وابق تعزز فرضية إع�ادة تعويم القضي�ة الكردية، 
وسط انهيارات متس�ارعة للنظم املوجودة فيها، وهي 
فرص�ة انتظره�ا األك�راد طوي�اًل، وبات�ت الكث�ري من 

العوامل تتقاطع لتعزيز حلم الدولة الكردية.
صحيح أن سقوط برامج حزب العدالة والتنمية، أنهى 
عملي�اً حل�م الس�لطنة العثمانية، وأعاد رس�م خرائط 
سياس�ية جديدة يف الداخ�ل الرتكي ملصلح�ة التعددية 
السياس�ية،لكّنه من جهة أخرى، س�يعيد تظهري صور 
جديدة يف السياس�ة الخارجية، من بينه�ا ابتعاد تركيا 
التدريج�ي م�ن امللفات الس�اخنة يف الرشق األوس�ط، 
وبخاص�ة املتعلقة بالقضايا العربية، خاصة أن ملفات 
ال�رصاع القائم�ة، بات�ت ذات أبع�اد دولية أكث�ر منها 
إقليمية، وبالتايل إن الدور الرتكي لم يعد بإمكانه التأثري 
فيها بالقدر الذي أتيح له س�ابقاً، إبان الحرب الباردة، 
أو يف املرحل�ة االنتقالي�ة من تش�كل النظ�ام اإلقليمي 

الرشق األوسطي خالل العقدين املاضيني.

د. خليل ح�سني

التداعيات الكردية 
لالنتخابات الرتكية

املتغ�ريات التي تش�هدها الس�احة السياس�ية 
عراقي�اً وعربياُ وحتى عاملي�اً، تقتيض أكثر من 
وقفة تحليلية وتأملية ملا س�تتجه اليه نتائجها 
املحفوف�ة باملخاط�ر، فلي�س ثم�ة وض�وح يف 
سياس�ة أي ط�رف كان يف خض�م ح�روب عىل 
جبه�ات ع�دة ت�دور رحاه�ا، وكل ح�رب له�ا 
مميزاته�ا وهويتها وصفقاتها، اذا ما علمنا ان 
الحرب هي قبل كل يشء س�وق تجارة للسالح، 
ولعل أطراف تمويل الس�الح تك�ون بالتايل هي 
صاحبة القرار الحاسم. ويف ظل هذه املتغريات 
عق�د مؤتم�ر باري�س يف الثان�ي م�ن حزيران 
وبمش�اركة 24 دول�ة وهي الدول الت�ي أعلنت 
تحالفه�ا ضد تنظيم "داع�ش" االرهابي، ولعل 
أبرز ما أفرزه املؤتمر ومنذ س�اعاته األوىل كان 
قد لخصته كلمة رئيس ال�وزراء العراقي حيدر 
العبادي وهو يخاط�ب الحلفاء برصيح عبارته 

) كالمكم كثري.. وأفعالكم قليلة(. 
 ول�م تك�ن الكلم�ة اال باالعتم�اد ع�ىل وقائ�ع 
الح�رب الت�ي يخوضه�ا العراق م�ع "داعش"، 
مؤك�داً ب�ذات الوق�ت أن نس�بة 60 باملئ�ة من 
االرهابيني تدفقوا اىل العراق عرب الحدود، مكرراً 
يف الوقت ذات�ه أيضاً انتقاد رشكاء التحالف من 
خالل عدم تزوي�د القوات العراقي�ة بمعلومات 
حيوية كافية، متس�ائالً عن الدوافع واألسباب 
الحقيقي�ة الت�ي تق�ف وراء تدفق تل�ك األعداد 
الهائل�ة من االرهابي�ني من الس�عودية وبلدان 
الخليج ومرص وس�وريا وتركي�ا ودول أوروبية 
يف حني ت�زداد أع�داد النازحني ج�راء العمليات 
االرهابي�ة الحاصل�ة نتيجة س�قوط ع�دد من 
م�دن الع�راق تحت س�يطرة ه�ؤالء االرهابيني 
ولعل يف مقدمتها وأبرزها )املوصل( كربى املدن 
العراقي�ة والتي غدت والية تابعة ملا يطلق عليه 

االع�الم املغرض ب� )تنظيم الدولة االس�المية(، 
حيث بدأ عدد هؤالء النازحني واملهجرين يجتاز 
ال�� 3 ماليني، وهم يعيش�ون يف ظ�روف قاهرة 
وتجتاحه�م الفاق�ة والع�وز وانتش�ار األوبئة 
واألم�راض خاص�ة يف ع�دد لي�س بالقلي�ل من 
األطفال والنساء، يف حني يالقي العراق صعوبات 
كبرية حتى عىل مس�توى سحب املبالغ املودعة 
يف بن�وك ف�رض عليه�ا الحظر من قب�ل أمريكا 
دونما مراعاة لتسهيل س�حبها من قبل العراق 
وهي ليست بقروض أو منح تفضلت بها بعض 

الدول بقدر ما هي أمو ال عراقية رصفة. 

أم�ريكا ويف أكث�ر م�ن ح�ادث توج�ه رضبات 
الحش�د  العراق�ي وق�وات  الجي�ش  لقطع�ات 
الشعبي، اال انها رسعان ما تكذب الخرب أو تؤكد 
وقوع�ه عن طري�ق الخطأ، وآخ�را وليس أخرياً 
اخرتاق الطريان الجوي األمريكي ألجواء منطقة 
)النخيب( واستنكار العراق املعلن لهذا التجاوز 
عىل السيادة الجوية العراقية التي لم تتجزأ عن 
س�يادة الع�راق، فالتحالف ال يعن�ي يف أي حال 
من األحوال انتهاكاً بقدر ما هو مساندة لخطر 
"داع�ش" ال�ذي لم يه�دد العراق وح�ده وإنما 
يهدد املنطقة العربية بأرسها والعالم وباعرتاف 

أمريكا ودول التحالف التي أقرت بامتدادات هذا 
التنظي�م، فما معنى ان يرص�د طريان التحالف 
أرت�ال "داعش" التي تخرتق ارايض األنبار بعني 
املتف�رج؟ أم�ا كان األج�در أن يق�وم بقصفها 
ليؤكد مصداقيت�ه يف تحالفه مع العراق ومحنة 

معركته املصريية مع "داعش"؟. 
ما أعلن�ه رئيس ال�وزراء كان واضحا ولم يكن 
في�ه يشء م�ن االلتباس والغم�وض، لكن الذي 
يث�ري االس�تغراب ه�و تدخ�ل بع�ض أط�راف 
التحالف بالش�أن العراقي عرب الدعوة لالصالح 
الس�يايس الداخيل ومرشوع املصالحة الوطنية 
وتحقيق الوف�اق بني العراقيني، وهذه الدعوات 
لم تأت اعتباطاً بقدر ما كانت رس�ائل وجهتها 
أط�راف مش�اركة يف العملي�ة السياس�ية ولها 
أغراضها ومصالحها التي تميل عليها مثل هكذا 
مقرتح�ات لتش�كل ورقة ضاغطة ع�ىل القرار 

الس�يايس العراقي، فمثل هكذا أمور ما هي إال 
شأن داخيل محض، ومن العيب ارشاك وسطاء 
يف كل األح�وال م�ا ه�م اال )أجان�ب(، فأين هو 
الح�س العراق�ي  الوطني الخال�ص حتى يدعو 
األمر لتكليف أطراف دولية مش�اركة يف مؤتمر 
باري�س لحل نزاعاتن�ا التي نح�ن أوىل بها ألننا 

أصحاب الشأن؟.
 إن املصال�ح املش�رتكة يف الح�روب ال تخلو من 
الغم�وض ال�ذي ه�و يف كل األح�وال املمر األول 
لصفقات األسلحة وس�وقها التي تالقي الرواج 
يف الح�روب وه�ذا م�ا أكدت�ه مقولة ترشش�ل 
الش�هرية "ليس هناك صداقات دائمة، بل هناك 
مصالح دائمة"، فمتى ما اقتضت هذه املصالح 
منفعته�ا تجده�ا م�ع الط�رف اآلخ�ر املنتفع 
وتصب�ح الصداق�ة التي غرر به�ا اآلخر يف خرب 

كان.

كاظم غيالن 

مؤمتر باريس بني الوضوح وااللتباس

أنه�ت »هي�الري كلينت�ون« ج�زءاً كب�رياً من حال�ة الرتقب 
بش�أن موض�وع حملتها، عندم�ا أدلت بأول خط�اب كامل 
يوم الس�بت املايض يف جولة انتخابية بجزيرة »روزفيلت« يف 
نيوي�ورك. وبدت نتيجة خطابها برنامج سياس�ات ليربالية 
بارع، ال يحاكي أجندة زوجها، كما أنه ال يمّجد الش�عبويني 
الذي�ن يدفع�ون »الح�زب الديمقراط�ي« عن مس�ار الحكم 

األيديولوجي يف الدولة.
وأق�رت »كلينت�ون«، التي تدّث�رت بترصيح�ات نارية تدين 
غياب املساواة االقتصادية واالجتماعية، بقوة ائتالف أوباما 
من الناخبني الش�باب واألقليات، بينما نأت بنفس�ها تماماً 
ع�ن املبادئ االجتماعية املحافظة التي اتس�مت بها رئاس�ة 
زوجها. فوعدت بأنها ستس�اعد الجميع باستثناء املرشحني 
الرئاس�يني من »الح�زب الجمه�وري« ومدي�ري »صناديق 

التح�وط«، زاعم�ة أن الدول�ة تحت�اج إىل »نظ�ام اقتصادي 
ش�امل« يؤي�ده »املجتم�ع ب�أرسه«. واقرتح�ت املرش�حة 
الرئاس�ية قوانني تجرم التمييز ضد بع�ض األقليات، وتدعم 
التعلي�م قب�ل امل�دريس ورعاية الطف�ل، وتؤازر مس�ار منح 
الجنس�ية للمهاجرين غ�ري الرشعيني ممن لديهم س�جالت 
خالية من أي جرائم، وتطالب بتسهيل حق االنتخاب، وتعتمد 

تعديالً دستورياً يعيد فرض قيود عىل اإلنفاق السيايس.

ويف واح�دة من أهم النق�اط التي وردت بخطابها، س�خرت 
»كلينت�ون« من جبن »الجمهوريني« الذين يراوغون أس�ئلة 
الصحفي�ني بش�أن التغري املناخ�ي. وأوضح�ت: »يقول كل 
منهم: إنني لس�ت عاملاً«، متس�ائلة: »ملاذا إذن ال يستمعون 

إىل العلماء؟«.
ويف واح�دة من أس�وأ النق�اط الت�ي وردت يف خطابها، أنها 
راهن�ت م�رة أخ�رى ع�ىل »اتف�اق الرشاك�ة التجارية عرب 

الباسيفيك«، مذعنة بذلك لحالة الهيسرتيا املناهضة لالتفاق 
التجاري يف الوقت الراهن بني التقدميني. وقالت: »إن التقدم 
التكنولوجي وصعود التجارة العاملية أفسحا مجاالت جديدة 
من النش�اط االقتص�ادي، وفتحا أس�واقاً جدي�دة لخربائنا، 
لكنهم�ا أيضاً حوال الوظائ�ف إىل أماكن أخرى، وقلصا أجور 

ماليني األمريكيني«.
ولكن لحس�ن الحظ، أن »كلينتون« تفادت بعضاً من أس�وأ 
التجاوزات الش�عبوية لجناح »بريني س�اندرز« و»إليزابيث 
وارين« يف »الحزب الديمقراطي«. بيد أنه من املهم أنها أكدت 
أهمي�ة النمو االقتصادي واالبتكار والحكومة الفعالة، وعدم 
التخلص م�ن السياس�ات التنظيمية والرضيبي�ة، أو زيادة 
املخصصات املرهقة. وش�ددت عىل أن »الطبقة املتوسطة يف 

الواليات املتحدة تحتاج إىل مزيد من النمو والعدالة«.

بعجال�ة لم تس�تأنف توظي�ف العقل، يجي�ب البعض عىل 
ه�ذا الس�ؤال ب��)نعم( والبع�ض اآلخر ب���)ال(. وما بني 
)ال( و)نع�م( رضورات � وال اق�ول رضورة واح�دة ��� اىل 
العق�ل والحكمة والدراية واالنفتاح ملناقش�ة ه�ذا التضاد 
ب�ني الرفض والقب�ول. الرافضون الذين يس�تخدمون )ال( 
بطريق�ة  قطعي�ة جازم�ة، يتخذون م�ن اس�لوب الزعيم 
الهندي انموذجا يف مقارعة املستعمرين والطامعني بأرضنا 
بطريقة س�ليمة، وعن طريق محارب�ة الخصوم اقتصاديا، 
وق�د افلح�ت طريق�ة غان�دي فع�ال يف كس�اد االقتص�اد 
الربيطان�ي.. وبات كل مواطن هن�دي يفضل انتاج واقتناء 
الحاج�ات واملس�تلزمات التي به حاجة اليه�ا من موطنه، 
بحيث اصبح شعار )صنع يف الهند( اسمى وابهى مقتنيات 
الهن�ود. اما اولئك الذين ي�رصون ويؤكدون عىل حاجتنا اىل 
العالم ويستخدمون )نعم( بإلحاح عجيب، كما لو ان بلدان 

العالم باتت رئة نتنفس من خاللها، وليس بوس�عنا العيش 
م�ن دون العال�م الخارج�ي. وما ب�ني )ال( و)نع�م( هناك 
اهمية يف املناقش�ة. فال احد يشك بجدوى االسلوب الوطني 
لغان�دي ونجاحه يف زمانه، وال احد يش�ك ابدا يف اس�تجابة 
الشعب الهندي لنداء زعيمه الوطني، كذلك ال نختلف بشأن 
حاجتن�ا اىل بلدان العالم، باعتب�ار ان هنالك بضاعة معينة 
نح�ن بأم�س الحاجة اليه�ا، ولي�س بمقدورن�ا صناعتها 
محليا، االمر الذي يجعلن�ا نقتنيها من دون رشوط قرسية 
قد يفرضه�ا البلد املنتج علينا، كالس�الح وأجهزة االتصال 

واملعدات واملستلزمات الطبية الدقيقة.. وسواها.الرضورات 
تلزمن�ا بفت�ح نوافذن�ا عىل العال�م، وليس بوس�عنا يف هذا 
الزمان التقني املتسارع العيش يف جزيرة معزولة عن العالم 
كله، ولكن هناك حاجات يومية يمكن لنا انتاجها بانفسنا 
بحيث نس�تغني عن اس�تريادها م�ن الخ�ارج، كاملنتجات 
الغذائية املختلفة )اللحوم وااللبان والخرضاوات والحلويات 
والحبوب( واملنس�وجات ومعدات العم�ل التقليدية والكثري 
م�ن الصناع�ات التقليدية. اما اس�ترياد كل صغرية وكبرية 
وم�ن مناش�ئ مختلف�ة وبمواصف�ات رديئة، فان�ه يعني 

بالنتيج�ة اننا نهدر اموالنا، وننع�ش اقتصاد بلدان العالم!. 
نح�ن بنا حاجة اىل العالم، يف حال عجزنا عن س�لعة معينة 
اىل جانب تبادل الخربات بيننا، واكتساب ما يفكر به سوانا 
ومعرفة موقعنا من العالم وموقف العالم منا. وليس�ت بنا 
حاجة اىل العالم عندما يتعلق االمر بس�يادة  بالدنا واحرتام 
قوانينا الس�ارية املفعول عىل الجميع بعدالة، ومن املفارقة 
حق�ا ان نك�ون بل�دا ال قدرة له ع�ىل انتاج غذائه بنفس�ه، 
فيما نحن نباهي انفس�نا بأننا )صناعة حضارة(. املسألة 
مرهون�ة النجاح بمدى ما نحتكم اليه  بعقولنا ال بأمزجتنا 
ومصالحنا الشخصية، ال مصالح بالدنا التي نزعم اننا نذود 
عنه�ا بأرواحنا من دون ان يقدم الكثريون منا يدهم إلنقاذ 
ه�ذا الهدر الذي نمارس�ه يف حياتنا كل س�اعة وكل لحظة 
ونحن نس�تعني بكل صغرية وكبرية عىل عالم لم نعد نتعلم 

منه إال اقل من القليل!.

تلق�ى الرئيس الرويس فالديمري بوت�ني، يف مقابلة تلفزيونية 
سؤاالً يقول: »ما هي، بحسب تجربتك العملية، أخطر مشكلة 
واجهتها؟«، فأجاب دون تردد مخاطباً محاوره: »أتعرفون. 
هي ليس�ت مش�كلة واجهتها وانتهت. إنها مشكلة مستمرة 
م�ا زلت أواجهها كل يوم. األم�ر يف أن املرء، منذ وفاة املهاتما 

غاندي، لم يعد يجد يف العالم إنساناً يتحدث إليه«.
ونع�رف أن املهاتم�ا غان�دي، األب الروح�ي للهن�د وحرك�ة 

الالعنف، تويف يف عام 1948!
ب�ىل، يس�تطيع الرئي�س ال�رويس أن يك�ون ظريف�اً إىل هذا 
الح�د. ولكن إن اش�تكى أحٌد ما م�ن جديت�ه الصارمة، فلن 
يك�ون مخطئاً أب�داً. وإن توجس أحد ما م�ن تلميحاته حول 
اس�تعدادات روس�يا، عن�د ال�رضورة، ال�رد »ف�وق الح�دود 

املتوقع�ة« عىل أي »اعت�داء«، لن يكون إال عاق�اًل. وال أقصد، 
هن�ا، أنه متهور، ولكن أعني أنه ال يمزح يف امليدان، وال يطلق 

الكالم جزافاً!.
ال يحتاج املرء ألن يكون معجباً به لكي تس�توقفه رصاحته. 
وال يحت�اج امل�رء ألن يك�ون كاره�اً ل�ه ليعرف أن�ه ال يؤمن 
بالخوف، وال يفهم الرتدد. ويكتفي بالنظر إىل املرآة يف الصباح 

ليطمنئ عىل هندامه، وال يعنيه من بعد ما يقول اإلعالم..

وال كيف تظهره الشاش�ات؛ ويس�تقي معلوماته من قنواته 
الخاص�ة، ال م�ن »يس.إن.إن«، وال »الجزي�رة«، وال حتى من 
»روسيا اليوم«. ويعرف أنه هو نفسه صانع أحداث، واإلعالم 

ليس مصدراً يستقي منه األخبار!.
ان�ه لي�س زعيم�اً أمريكي�اً مش�غوالً بش�عبيته، الداخلية أو 
الخارجي�ة، رغ�م أن االنتخاب�ات الروس�ية يف عه�ده أكث�ر 
وع�ورة من االنتخاب�ات األمريكية. وهو لي�س من ذلك النوع 

ال�ذي يعتقد أنه ملهم وقادر عىل تحديد املس�ار لوحده، دون 
مصادر معلومات موثوقة يمكنها أن تنقل له يف أي وقت أشد 
ما يكره، ومراكز تحليل حرة، ضمن مؤسسات صنع القرار، 
يف حٍل من رضاه وغضبه، قادرة عىل أن تحرشه بني خيارين 

أحالهما مّر!.
ولكن�ه ينتب�ه لوس�ائل اإلع�الم، ألن�ه يع�رف أن الشاش�ات 
والصحف مرآة أغلب سياسيي العالم، يهندمون أنفسهم عىل 
درجة وضوح صورها، ويقيس�ون نجاحاتهم وقدراتهم عىل 

حجم ما يفرد لهم اإلعالم من مساحة!.
وع�ودة ع�ىل هموم بوت�ني ومتاعبه؛ إنه مح�ق بقوله ان كل 
األم�ر »يف أن املرء، منذ وف�اة املهاتما غاندي، ل�م يعد يجد يف 

العالم إنساناً يتحدث إليه!«.

�ستيفن �سرتومبريج
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هل بنا حاجة اىل العالـم؟

بوتني واملهامتا غاندي

فوؤ�د ح�سون



يختلف البعض على ش�خصية الفنانة اللبنانية 
الراحل�ة بديع�ة مصابن�ي، لك�ن المؤك�د أنها 
س�اهمت في مي�اد العدي�د م�ن المواهب من 
المصريين والع�رب، من خال “كازينو بديعة” 
الذي كان بمثابة “برودواي الش�رق األوس�ط” 
في زمان�ه، لضخام�ة إنتاجه الفن�ي وتنوعه، 
إل�ى جانب من يت�رددون عليه م�ن علية القوم 

وخاصة النخب العربية وقتها.
ش�خصية بديع�ة مصابن�ي تحم�ل الكثي�ر من 
التفاصي�ل ما بين طفولة مؤلم�ة، وحياة فنية 
مليئ�ة بإطاالت لنجوم تتلمذت على أيديهم، أو 
أخرجتهم للنور، إضافة إلى زواجها من الفنان 
نجيب الريحاني، أحد عمالقة المسرح والسينما 

المصرية على مدى تاريخهما.
حي�اة بديعة مصابن�ي والثراء الدرام�ي الكبير 
فيه�ا لف�ت مؤلف�ي المسلس�ات إليه�ا، فب�دأ 
التركيز على دورها ف�ي الحياة الفنية العربية، 
ط�وال النصف األول م�ن الق�رن الماضي، من 
خال أدوار فرعية بعدد من أعمال السير الذاتية 
التي قدمت على مدار األعوام المنصرمة أحدثها 
مسلس�ل “إس�ماعيل يس″ الذي ج�رى عرضه 

قبل حوالي ست سنوات.
وفج�أة تحولت حياة بديعة من األدوار الثانوية 
إل�ى البطول�ة المطلق�ة، بع�د أن ق�ام المؤلف 
السيناريس�ت محمد الغيطي بتغيير مسلس�له 
ال�ذي كان يحمل اس�م “الضاح�ك الباكي” عن 
س�يرة الكومي�دي الراح�ل نجي�ب الريحان�ي، 
ليحمل عنوان “زمن نجي�ب وبديعة”، ويتناول 

السيرة الذاتية للزوجين.

هي والريحاني
في الوقت ذاته أعلنت الفنانة السورية سوالف 
فواخرجي، استمرار تمسكها بتقديم شخصية 
بديعة مصابني في مسلسل سوري، وهو الحلم 
ال�ذي تحدثت عنه منذ س�نوات، وعادت للتأكيد 
علي�ه مؤخرا بع�د رفضها العرض ال�ذي قدمه 
له�ا عادل حس�ني منتج مسلس�ل “زمن نجيب 

وبديعة” لتقديم الشخصية من خاله.
ه�ذا التن�ازع عل�ى تقدي�م ش�خصية “بديع�ة 
مصابن�ي” فرض تس�اؤال حول ج�دوى تكرار 
تقديم الشخصيات التاريخية في أعمال درامية 
أكثر من مرة، كم�ا حدث مع الفنانة الراحلة أم 

كلثوم، والزعيم جمال عبدالناصر وآخرين.

تناول الشخصية بأكثر من شكل
السيناريس�ت محم�د الغيطي، أكد أن�ه ال مانع 
من تناول الش�خصية بأكثر من ش�كل ولهجة، 
مشيرا إلى أن بديعة مصابني عاشت في مصر، 
وجاءت ش�هرتها منها إضافة إلى أنها أسس�ت 
صال�ة بديعة وكانت تتح�دث اللهجة المصرية، 
م�ا يش�ير إل�ى تاريخه�ا الطويل ف�ي القاهرة 
الذي بدأته مبكرا.أش�ار الغيط�ي إلى أن ظهور 
شخصية بديعة سيكون بجوار نجيب الريحاني 
ضمن مسلس�ل “زم�ن نجيب وبديع�ة” والذي 
تغير اس�مه، حيث كان يحمل عنوان ش�خصية 
الكوميدي الراحل فقط، بس�بب ارتباط مشوار 
بديع�ة الطويل ب�ه، موضحا أنه قام بتس�جيل 
فكرة المسلسل بحقوق الملكية الفكرية لوزارة 

الثقافة منذ 7 سنوات.
السيناريس�ت بش�ير الدي�ك، ق�ال ل�”الع�رب” 

إن ال�رأي النهائ�ي يك�ون حقيقي�ا ف�ي تقديم 
شخصيات السير الذاتية أكثر من مرة هو جودة 
العم�ل الفني المق�دم، ضاربا المثل بمسلس�ل 
“أس�مهان” ال�ذي حقق المعادل�ة الناجحة في 
رؤية متكاملة، كذلك مسلسل “أم كلثوم” الذي 
يتذك�ر الجمي�ع تفاصيل�ه إل�ى اآلن، ف�ي حين 
افتقدت مسلسات أخرى، كالتي تناولت قصص 
حياة عبدالحليم حافظ، والرئيس الراحل جمال 
عبدالناص�ر وعبدالحكيم عامر، بالقوة والتميز 

الذي كنا نتوقعه.
وأضاف بش�ير أن ما يتح�دث عنه البعض حول 
مس�ألة أن يق�دم أعم�ال الس�ير الذاتي�ة فنان 
مصري أو عربي، حس�ب جنس�ية الش�خصية 
المقدمة، ال يساهم في نجاح العمل، منوها إلى 
أن هناك نجوما من دول عربية مختلفة، قضوا 
أغل�ب مراحله�م العمري�ة والفنية ف�ي مصر، 
منه�م صب�اح وعبدالس�ام النابلس�ي ونجيب 
الريحان�ي، ال�ذي كان ينتمي ألص�ول عراقية، 

فه�ل يقتصر تقديمهم عل�ى مواطنيهم أم على 
المصريي�ن؟ أجاب الديك على س�ؤاله قائا “إن 
الحكم النهائي يكون على جودة العمل واكتمال 

صورته النهائية”.

الحكم يقرره جودة العمل
من جانبه، أش�ار الكات�ب محفوظ عبدالرحمن 
مؤلف مسلس�ل “أم كلثوم” إل�ى أنه ضد فكرة 
الحك�م على عمل لم يخرج بع�ُد إلى النور، لكن 
بشكل عام ال يرى ضررا في إعادة تناول السيرة 
الذاتية لش�خصية ما برؤية مختلف�ة، والحكم 

في النهاية على صورة العمل كاملة.
وأك�د عبدالرحم�ن أن ما يدع�و للتوقف تحول 
أعم�ال الس�ير الذاتي�ة ف�ي الس�نوات األخيرة 
لتتخذ مس�ارا تجاري�ا بحتا، “يظ�ن البعض أن 
نجاح الش�خصية في المرة األولى حافز إلعادة 
تقديمها طمعا في الحصول على نفس النجاح، 

دون وعي بالمقومات المطلوبة له”.

مسار تجاري
أع�رب عبدالرحم�ن ع�ن تعجب�ه م�ن تقدي�م 
شخصية بديعة مصابني بوجوه مختلفة، حيث 
أوض�ح أن الراحلة كانت تمتلك ملهى ليليا ليس 
أرقى مستوى من غيره، وأن شهرتها ونجاحها 
ارتبط�ا بفت�رة الح�رب العالمية الثاني�ة، التي 
شهدت تدفق الجنود البريطانيين واألستراليين 
عل�ى المله�ى للتروي�ح ع�ن أنفس�هم، وكان 
“كازينو بديعة” حينها األش�هر لكونها كسرت 

جميع أشكال الرقابة الموجودة في وقتها.
وأض�اف “بعد انته�اء الحرب ضعف�ت إيرادات 
المله�ى، وطالبتها الحكومة المصرية بضرائب 
كثي�رة، م�ا جعلها ته�رب خارج الب�اد، ولكن 
إذا كان ظه�ور بديعة يأت�ي ضمن عمل يتحدث 
عن نج�م بحجم نجيب الريحاني فاألمر يختلف 
بديع�ة  ش�خصية  أن  بالذك�ر  كثيرا”.جدي�ر 
مصابنى ظهرت في أدوار فرعية ضمن عدد من 
أعمال الس�ير الذاتية التي قدمت في الس�نوات 
األخيرة، منها مسلسل “أبو ضحكة جنان” عن 
حياة الراحل إس�ماعيل يس، وجس�دت دورها 
الفنانة اللبنانية كارمن لبس، في حين جس�دت 
الش�خصية الفنان�ة المصرية فادي�ة عبدالغني 

ضمن مسلسل “كاريوكا”.
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أعربت اإلعامية والفنانة راندا جبر عن سعادتها البالغة للمشاركة في بطولة مسلسل "أريد رجا" 
الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات المش�فرة.وقالت راندا جبر إنها س�عيدة للمش�اركة في عمل 
ه�ام وقوي يضم نخب�ة كبيرة من الفناني�ن المتميزين ، معبرة عن أملها ف�ي أن يحظى العمل على 

استحسان الجمهور ، وأن تقدم خال الفترة القادمة أعماال لها قيمة تحترم عقل المشاهد.
وأضاف�ت ران�دا جبر أنه�ا من المقرر أن تش�ارك ف�ي بطولة عملين خ�ال الفترة القادم�ة ولكنها 
رفضت اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بهما ، مشيرة إلى أنهما سيكونان بمثابة مفاجأة قوية لكل 

جمهورها الذي تعود منها على األدوار المختلفة.
مسلس�ل "أريد رجا" مكون من 60 حلقة وهو من بطولة إياد نصار، ظافر العابدين، فراس س�عيد، 
مريم حس�ن، سهير المرش�دي، حازم س�مير، ميرنا المهندس، أميرة العايدي، ميار الغيطي، العمل 

مأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس االسم للكاتبة نور عبد المجيد، 
وكتبت له الس�يناريو والحوار ش�هيرة س�ام ، ويتول�ى إخراجه حاليا محمد مصطف�ى بعد اعتذار 

المخرجة بتول عرفة.

يرتبط اسمها دائماً من وقت آلخر بالمشاكل، حتى باتت النجمة التي حصلت على لقب فنانة المشاكل، 
سواء في حياتها الشخصية وأيضاً أعمالها، إاّل أّن رانيا يوسف في تصريح خاص لنواعم، قالت إنها على 
عكس ما ُيشاع عنها، فهي شخصية مسالمة تماماً، وال تحب افتعال المشاكل كما يترّدد ولكن الصدفة 

وحدها تضعها في بعض األمور التي تجعل منها مادة دسمة لألخبار.
خافات العهد غير حقيقية

وتقول إنها تحب أن تعيش حياتها بهدوء وتركز على أعمالها خاصة بعد النجاحات التي حققتها أخيراً. 
وعن آخر مشكاتها والقضية التي رفعتها ضد طليقها، من أجل نفقة بناتها، تقول إّنها لم تكن تحب أن 
تلجأ للقضاء فهو تصّرف لم تكن تحب اللجوء إليه ولكنها اضطّرت إلى ذلك، ألنه مطالب قانوناً بالصرف 
على بناته أيضاً وليس وحدها.وبعيداً عن ذلك، وحول ما أثير عن رفضها المشاركة في مسلسل "العهد" 
لوج�ود خافات بينها وبين صّناع العمل، قالت إّن هذا الكام غير صحيح بالتأكيد، فقد س�بق أن قّدمت 
معهم مسلسل "السبع وصايا"، وحّقق نجاحاً كبيراً، و"لكّن البعض يحاول إطاق الشائعات للنيل مني 

ولكّنني أفّضل التركيز على أعمالي".

كساب مي  توتر  "تامر" سبب 
 حالة من الترقب والقلق تعيش�ها الفنانة مي كس�اب، حيث تنتظ�ر ردود فعل جمهورها تجاه 
مسلس�ل "لما تامر س�اب ش�وقية" والذي تخ�وض من خاله س�باق الدراما حي�ث كتبت عبر 
حس�ابها الخ�اص على موقع إنس�تجرام : "باقي من الزم�ن ثاثة أيام .. ي�ارب اكتبلنا النجاح 
والتوفيق". ُيش�ارك مي كس�اب في بطولة مسلسل " لما تامر س�اب شوقية " نضال الشافعي 

وإدوارد.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

قراصنة االخرتاق االلكرتوين
 الي�وم ونحن نعي�ش عوالم التكنولوجي�ة والتقنيات 
المتطورة والتي تم اكتش�افها من اجل التعامل معها 
لم�ا فيه الخير لانس�انية جمعاء .. نج�د ان مثل ذلك 
التط�ور بات وب�اال على كافة ال�دول.. حيث ظهر في 
االف�ق )قراصن�ة( محترفي�ن لاخت�راق االلكتروني 
.. وانن�ا حينما نش�ير الى بعض من تل�ك االختراقات 
االلكتروني�ة من قب�ل اولئك القراصن�ة المحترفين .. 

نبغي من وراء ذلك اتخاذ الحيطة والحذر من اجل عدم 
الوق�وع في حبائل ومكائد القراصن�ة .. وتخلصا من 

ابتزازهم.
ومن بين تلك الضحاي�ا نجمات هوليوود حيث ذكرت 
وسائل االعام االمريكية ونشرت على شبكة االنترنت 
مجموعة م�ن الصور لتلك النجم�ات وهن )عاريات( 

.!!

وم�ن بي�ن الضحاي�ا وبحس�ب ما ع�رف حت�ى االن  
الممثل�ة )جنيف�ر لورن�س( ونجمة الب�وب )ريهانا( 
والمغنية الكندية الفرنس�ية .)افري�ل الغين( اضافة 
الى حارس�ه مرمى المنتخ�ب االمريكي لك�رة القدم 

للسيدات الحسناء )هوب سولو(.
القراصن�ة  اولئ�ك  ان  الي�ه  الوص�ول  وددت  وال�ذي 
االخت�راق  المحترفي�ن وع�ن طري�ق  االلكترونيي�ن 

االلكترون�ي .. يقومون بتركيب الصور العارية ابتغاء 
لابت�زاز الم�ادي وغير ذلك م�ن االبت�زازات االخرى 
الفاضحة .. بل وصل االمر ان الولئك القراصنة القدرة 
عل�ى اعادة الصور المحذوفة وكما حصل مع الممثلة 
)م�اري اليزابيث( والتي ذكرت ب�ان الصور الخاعية 
والعارية س�بق ان التقطتها مع زوجها داخل منزلهم 
قبل سنوات وقامت بحذفها نهائيا .. ولكن الذي حدث 

ان القراصنة اظهروا قدراتهم الكبيرة واعادوا الحياة 
لتلك الصور المحذوفة !!.

واخيرا .. لنأخذ الدروس والعبر من اجل تجنب الوقوع 
في حبائل اولئك القراصنة  االلكترونيين المبتزين وان 
ال نكون فريس�ة سهلة لمن يتصيدون مثل تلك الصور 
تجنب�ا للفضيح�ة واالبت�زاز .. ولتك�ن اس�تخداماتنا 

لاجهزة االلكترونية بعيدة عن االبتذال !!.

- رغ�م اقت�راب موعد بدء المنافس�ة بي�ن األعم�ال الدرامية على 
شاش�ات الفضائيات المختلفة، فإن بعض النجوم سيس�تمرون 
داخ�ل مواق�ع التصوير لبضعة أي�ام خال ش�هر رمضان، على 
رأس�هم غادة عبدالرازق، وكريم عبدالعزيز، ودنيا سمير غانم، 

وأمير كرارة، ومي عز الدين، لانتهاء من أعمالهم.
ويع�ود ذل�ك، وفق ما ج�اء على موق�ع "اليوم الس�ابع"، لبدء 
تصوي�ر ه�ذه األعمال في موع�د متأخر من الع�ام، إضافة إلى 
انشغال بعض أبطال مسلسات رمضان بتصوير أكثر من عمل 
مما يعطل التصوير أحيانا، وينتهي الحال باستمرار العمل حتى 
بداية الش�هر الكري�م. ويعد هذا األمر عبئ�ا على مخرج العمل 
ال�ذي يقع في حي�رة بين التصوي�ر وإنهاء المونتاج لتس�ليم 

الحلقات وعرضها على القنوات في شهر رمضان.
وأك�د الفنان أمير كرارة أنه انتهى من تصوير المش�اهد 
الخارجية من مسلس�ل "حواري بوخارست"، وعاد 
إلى مدينة اإلنتاج اإلعامي مرة أخرى الستكمال 
المش�اهد الداخلية داخل الح�ي الريفي، مضيفا 
أن التصوير مس�تمر حتى أول أس�بوع من شهر 

رمضان المقبل.
ومن ناحية أخرى، بدأ مخرج المسلسل محمد 
بكي�ر فى مونتاج الحلقات األولى لتس�ليمها 
للقنوات التي تعاقدت على عرض المسلس�ل 
ف�ي رمض�ان، منه�ا "النه�ار" و"دري�م". 
وبس�بب توق�ف التصوي�ر أكثر م�ن مرة 
في مسلس�ل "دنيا جديدة" بس�بب تغيير 
الديك�ورات وآخرها س�فر بط�ل العمل 
حسن يوس�ف لقضاء العمرة، يستمر 
المخ�رج عصام ش�عبان في تصوير 
المش�اهد األخي�رة من المسلس�ل 
حت�ى األس�بوع األول م�ن ش�هر 
رمضان، ويكث�ف المخرج جهده 
لانته�اء م�ن العمل في أس�رع 
وق�ت، وم�ن المق�رر ع�رض 
التلفزي�ون  عل�ى  المسلس�ل 

المصري وتلفزيون الحياة.
ويجس�د حسن يوس�ف تبعا 

ألحداث المسلسل شخصية موظف بسيط على المعاش، يقضي أغلب 
وقت�ه في المس�جد إللقاء الخطب الدينية والتش�اور في أمور الدين، 
حتى يفاجأ بالفك�ر المتطرف الجديد المتمثل في الجماعة اإلرهابية 

و"داعش"، ثم يبدأ في مواجهة من يحملون هذا الفكر الخاطئ. 
وقال�ت الفنانة دنيا س�مير غانم، إنها تس�تمر في تصوير مسلس�ل 
"لهفة" حتى األس�بوع األول من رمضان بس�بب انش�غالها بتصوير 

."Xfactor" الحلقات النهائية من برنامج
وأوضح�ت أنها تش�عر بالخوف والمس�ؤولية من قيامه�ا بالبطولة 
المطلق�ة األول�ى لها ف�ي المسلس�ل، متمنية أن ين�ال العمل إعجاب 

الجمهور.
وتجسد دنيا في المسلسل شخصية فتاة تحاول جاهدة دخول مجال 
التمثي�ل، وتعتمد في ذلك على خالها الذي يجس�د ش�خصيته الفنان 
س�امي مغاوري، ويعمل "ريجيس�ير"، بعدما ملّت م�ن والدها الذي 

يعمل "كومبارس"، وتتوالى األحداث في إطار كوميدي.
مسلس�ل "لهفة" بطولة دنيا س�مير غانم وس�امي مغاوري وسمير 

غانم، إخراج معتز التوني.
كما أعلن إبراهيم فخر مخرج مسلس�ل "حالة عش�ق" عن انتهاء 65 
% م�ن تصوير المسلس�ل، مما يؤكد اس�تمرار التصوي�ر حتى بداية 
شهر رمضان، كما يقوم المخرج بمونتاج الحلقات األولى لتسليمها 
لقن�وات "النهار" و"الحي�اة" و"أبوظبي" المقرر عرض المسلس�ل 
عليها.وتجسد مي عز الدين في األحداث دور مذيعة راديو لديها بعض 
الهوايات، تجمعها قصة حب مع أحد األشخاص ويملؤها الشجن في 
بعض األحيان، لترى في النهاية أن العش�ق الزائد ربما ينقلب عكسيا 
عل�ى صاحبه.أما الفنانة الكبيرة بوس�ي فتجس�د دور والدة "مي"، 
وه�ي مديرة بإحدى ش�ركات التأمي�ن، أما والدها ويجس�ده الفنان 
س�امح الصريط�ي، فهو م�ن أكبر أطب�اء التجميل في مص�ر، ولكن 
أس�رته تعاني من تعدد عاقاته النسائية، ويجسد شقيقها رامز أمير 
دور شاب طائش، ونرى هذه األسرة تعيش حياة أرستقراطية، حيث 
تس�كن الفلل، ولكنها تعاني من التفكك األسري بعض الشيء، األمر 

الذي يدخلها في صراعات مع من حولها. 
ونظرا لبدء التصوير في موعد متأخر وسفر فريق العمل ألكثر من بلد 
للتصوير بها، يواصل أحمد مكي تصوير المش�اهد األخيرة من الجزء 
الخام�س م�ن "الكبير أوي" في ش�هر رمضان؛ حي�ث أنهى المخرج 
أحمد الجندي تصوير المش�اهد الخارجي�ة في صربيا، ويتفرغ حاليا 

لتصوير المشاهد الخاصة بمصر.

مسلسالت تواصل التصوير يف شهر رمضان

نزاع سوري مرصي عىل جتسيد بديعة مصابني يف مسلسل درامي



قضت النجمة الس�ورية س�وزان نجم الدي�ن وقتها متنقلة بين 
مصر وس�وريا بموس�م فني حافل يش�هد حضورها سينمائياً 

ودرامياً هذا العام بعد غيابها عن الشاشة منذ عام 2012.

موسم العودة الحقيقي للدراما السورية
ويمكن اعتبار هذا الموسم، هو موسم العودة الحقيقي للدراما 
الس�ورية بع�د ان كان حضورها كضيفة في الج�زء الثاني من 
مسلس�ل "أيام الدراس�ة" بعد غياب طويل حينها اس�تمّر عدة 
س�نوات، بينم�ا هذا الموس�م تعود ال�ى الش�راكة المميزة مع 
المخرج نجدت اسماعيل أنزور الذي قدمت معه العديد من ابرز 

اعمالها لعلنا نذكر منها "الكواسر".

امرأة تفقد ابنها فتنقلب حالها
عودة نجم الدين هذا الموسم ستكون من خالل بطولة مسلسل 
"امرأة من رماد" للكاتب جورج عربجي، حيث تؤدي ش�خصية 
"مدام جهاد" التي تنقلب حياتها رأس�اً على عقب، بعد فقدانها 
البنه�ا الذي يقل�ب حياتها، ما يس�بب لها خلالً نفس�ياً يدفعها 
لالنتقام من كل َمْن هو سعيد، خصوصاً األطفال في عمر ابنها، 
وتعيش حالة فصام، حين تلجأ إلى التبّني، لكّنها تجابه بالمانع 
الدين�ي. وقد أّكدت س�وزان ل�"نواع�م" أّن العم�ل تطلّب منها 
جهداً كبيراً وتركيزاً أكبر بس�بب صعوبة الش�خصية والحاالت 

والتطّورات التي تمر بها خالل العمل.

مذيعة تكشف الفساد
ول�ن يتوق�ف حضور النجمة س�وزان نج�م الدين عن�د الدراما 
الس�ورية، بل ستكون حاضرة في دراما المحروسة التي غابت 
عنه�ا منذ ع�ام 2012 إذ تطّل في مسلس�ل "ماريونت"، بعد أن 
كان يحمل اس�م "كش ملك" للمخرج حسام عبد الرحمن، حيث 
انته�ت عملي�ات التصوير منذ فت�رة بعد تأجيلها من الموس�م 
الماضي، والعمل س�ُيعرض على الشاش�ات في ش�هر رمضان 
المب�ارك، وتؤدي س�وزان في العمل ش�خصية مقدمة برنامج 
تلفزيوني شهير، تكشف من خالله عمليات الفساد مما يعرضها 
للكثير من الضغوط من أجل إسكاتها ويعمد أحد رجال األعمال 

للضغط عليها من خالل زوجها الذي يعمل معه.

قارئة فنجان في "وش تاني"
كذلك س�تكون س�وزان حاضرة في عمل مصري ثاٍن هو "وش 
تاني"، برفقة النجمين كريم عبد العزيز و حسين فهمي، والعمل 
من تأليف وليد يوس�ف و إخراج وائل عبد الله حيث تؤدي دور 

قارئ�ة فنج�ان تعرف م�اذا تريد وهي ش�خصية تملك 
م�ن الدهاء م�ا يجعلها تحقق كل اهدافها الش�خصية. 

وكانت س�وزان قد نفت في وقت سابق ما جرى تداوله 
ف�ي اإلعالم عن أنها تؤّدي ش�خصية امراة مش�عوذة في 

العمل. ولم تكتف س�وزان بالدراما هذا الموسم، بل سّجلت 
حضورين س�ينمائيين األول هو ش�ريط سوري بعنوان "حب 

في الحرب" والثاني "قط وفأر" الذي ُعرض أخيراً في الصاالت 
السينمائية المصرية، والقى إقباالً كبيراً.

مسلسل إذاعي قريباً
كذلك تخوض النجمة السورية هذا العام، تجربة الدراما 

اإلذاعي�ة م�ن خ�الل مسلس�ل "الصبي�ة 
أحم�د  تألي�ف  م�ن  الميج�ور"  و 

هش�ام  إخ�راج  و  القصب�ي 
تتابع سوزان  محب، حيث 

تس�جيل حلق�ات العمل 
برفق�ة الفنان محيي 
أحم�د  و  اس�ماعيل 
وس�يذاع  س�المة، 
ش�هر  في  العم�ل 

رمضان المبارك.

بّينت المخرجة الس�ورية رش�ا ش�ربتجي، 
أّن�ه عندما يغي�ب الوطن الذي يمث�ل األمان 
المطل�ق، يلج�أ اإلنس�ان إلى الحبي�ب واألخ 
وال�زوج والصدي�ق المخل�ص، مش�يرة إلى 
أّنه�ا تجد األم�ان اليوم مع زوجه�ا "تّمام" 
الذي يمّثل الس�ند بالنسبة إليها، فهو الداعم 
والمش�جع األول ويبدي نصيحته في بعض 
األمور الفنية من دون أن يتدخل، واس�تطاع 
والطفل�ة  الم�رأة  داخله�ا  م�ن  يخ�رج  أن 

والحبيبة.
واعتبرت، أّن زواجهما، "، اس�تثنائي ومليء 
بالتحدي وأن أغنية "أس�عد واحدة" إلليس�ا 

هي أغنيتهما المفضلة. 
وكشفت شربتجي أّنه ال مانع لديها بإخراج 
كليب غنائ�ي، مبديًة إعجابه�ا بكليب أغنية 
"يال" لنانس�ي عجرم الت�ي اعتبرت أغنياتها 

عموماً جميلة وقريبة من القلب.
وبارك�ت لديم�ة قندلف�ت زواجه�ا بالقول 
"زواج ديم�ة فخ�ٌر لي ولس�ت متفاجئة من 
بع�ض االنتقادات التي طالت هذا الزواج ألّن 
هناك أش�خاصاً يتسترون وراء أقنعة تخفي 
تطرفهم وهم م�ن كل األديان. وأدعو لرؤية 
الجميل من ه�ذا الزواج وه�و جمع المحبة 
لش�خصين من دينين مختلفين، وهنا تكمن 
اإليجابية ألّن س�ورية ما تزال تنبض بالحب 

رغم كل ما يحدث فيها".
وتابع�ت ش�ربتجي أّنه�ا م�ع فص�ل الدي�ن 
عن الدول�ة ألّنه الح�ّل الوحيد الذي س�يبعد 

التطرف، فالدين هو أخالق ومحبة.
وعن دور الدراما، أشارت المخرجة السورية 
أّنه�ا ال تس�تطيع أن تصن�ع المدين�ة  إل�ى 
الفاضل�ة، ب�ل تض�ع رؤوس أقالم وتس�لّط 

الض�وء عل�ى أمور ك�ي يفك�ر به�ا الناس. 
واعتب�رت أّنها يج�ب أن ُتبعد المش�اهد عن 
األلم وتعطيه األم�ل بالغد في الوقت الحالي 

بعيداً عن صور الدمار.
لكنه�ا أعلنت ف�ي الوقت عينه أّن�ه في حال 
وجود نّص قوي يتطرق إلى الحرب السورية 

وذي مضمون مهّم ستقبل إخراجه.
وأشارت شربتجي إلى أّنه لم يلفتها أي عمل 
تناول األزمة الس�ورية، إال "ضّبوا الشناتي" 
و"س�نعود بعد قليل" للي�ث حجو. كما أبدت 
إعجابها بمسلس�ل "قلم حم�رة" للكاتبة يّم 
مش�هدي والمخرج حات�م علي، قائل�ًة "إّن 
نص�وص ي�ّم مليئ�ة باإلبداع وهي ش�خص 
ذكي". واعترف�ت أنها كانت تتمنى أن يكون 
العمل من إخراجها، ولك�ن حاتم علي قّدمه 
بش�كل رائع. كما ش�رحت س�بب انسحابها 
م�ن إخ�راج الج�زء الثالث من "ال�والدة من 
الخاصرة"، مبينة أّن هذا الجزء كان يجب أال 
ُيقّدم ولم يطرح ش�يئاً جديداً، ب�ل أثار جدالً 

من دون جدوى.
وتحدث�ت ش�ربتجي ع�ن مسلس�لها األخير 
"عالقات خاص�ة"، قائلًة إنه جاء في الوقت 
الصحي�ح ليناس�ب المرحل�ة التي يم�ر بها 
العالم العربي، وبخاصة أّن المشاهد في هذا 
الوق�ت يحتاج إل�ى الحّب ليبعده ع�ن القلق 

والخوف من المستقبل.
ورأت أّن األعمال العربية المشتركة ُمشاهدة 
بنس�بة كبي�رة وأّن وج�ود الس�وريين فيها 
ضروري ومهم ومصدر قوة للدراما السورية 
ألّن الخط السوري فيها منافس وقوي دائماً، 
موضح�ة أّنه�ا ليس�ت خائفة عل�ى الدراما 
السورية من الضياع، ألّن أساسها متين رغم 

تأثرها بالحرب ككل القطاعات.
وكش�فت ش�ربتجي أّن�ه ال أصدق�اء لها في 
الوس�ط الفني وعالقاتها في�ه معدودة، ألّن 
للصداقة في نظرها معنى عميقاً يختلف عن 
الصحبة. ولذلك، لم تنصدم بأحد في الوسط 

الفني ألنها تدرك أّن بعضهم يرتدي أقنعة.

حالة طالق أثناء تصوير
 برنامج مقالب!

 أّك�د مقّدم برنام�ج المقالب "متكدبش" محمد عام�ر أّن حالة طالق حصلت 
خ�الل تصوير حلقة من البرنامج وقال ل�"اليوم الس�ابع": "لألس�ف ش�هد 
تصوير البرنامج وقوع حالة طالق وقد تس�بب هذا في مش�كلة كبيرة بعد 
التصوير".وم�ن المق�ّرر ع�رض البرنامج ف�ى رمضان المقب�ل على قناة 

"النه�ار" المصرية.وأض�اف عامر في تصريحات�ه أّن البرنامج يحمل 
فك�رة جديدة ومختلف�ة تماماً ع�ن برنامج "الزفة" ال�ذي قّدمه 

في رمضان الماضي.و أعلن أّن الفنان س�عد الصغير س�يكون 
مفاج�أة البرنام�ج، وس�يكون ل�ه ظه�ور خاص.يذكر أّن 

"متكدب�ش" هو م�ن إعداد خال�د زيدان وإخ�راج محمد 
عادل.
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خالٌف حاد وقع بين شركة كالكيت واإلعالمي نيشان ديرهارتيونيان الذي ُحرم من اإلطاللة الرمضانية هذا 
الموسم، وذهب برنامجه "Rating رمضان" إلى مواطنته اإلعالمية رزان مغربي، التي اختارها المنتج زياد 
كبي المشارك في إنتاج البرنامج، لكن تطلّعات محطة MTV اللبنانية، طلبت أن يكون اإلعالمي وسام بريدي 
إلى جانبها بعدما ُطرح اس�م محمد قيس لمش�اركة رزان التقديم.وتجّهز شركة تالبا التي ُيديرها السيد زياد 
كبي، مجموعة من المعّدين للنهوض بالبرنامج، بعد خروج نيش�ان منه واالستعانة برزان مغربي التي يبدو 
أّنها مستعدة وتنهي ارتباطاتها التي كانت مفترضة مع قناة الحياة المصرية، لبداية جديدة تنطلق هذه المرة 
من بيروت باتجاه القاهرة والخليج. وُعلم أّن الخالف بين نيش�ان والمنتج إياد نجار كان مادياً بالطبع، فيما 
قالت معلومات خاصة إّن ش�خصية غير لبنانية هي من أزاحت نيشان من البرنامج، واّتصلت بالمذيعة رزان 
مغربي وعرضت عليها أن تكون مقّدمة البرنامج.لكّن MTV اللبنانية ارتأت المشاركة بالطبع، ألن البرنامج 
س�يصور في اس�تديوهاتها في بيروت واكتملت الئحة الضيوف المش�اركين لهذا الموس�م، منهم غادة عبد 
الرازق، والمخرج إس�الم خيري في الحلقة األولى، النجمة هيفاء وهبي في الحلقة الرابعة أو الخامس�ة من 

البرنامج مكسيم خليل و كاريس بشار في حلقة واحدة عن دورهما في "غداً نلتقي"، و فيفي عبده.

القاه�رة: أق�ام محامي مص�ري يدعى محم�د معروف دع�وى قضائية 
ضد الفنان عادل إمام وأس�رة مسلس�ل "أس�تاذ ورئيس قسم" للمطالبة 
بوقف عرض المسلس�ل بدعوى س�رقته.وقال المحام�ي في دعواه أمام 
محكم�ة األمور المس�تعجلة واختصم فيها كالً من رئي�س إتحاد اإلذاعة 
والتليفزي�ون ورئي�س قطاع اإلنت�اج والقطاع االقتص�ادي بالتليفزيون 
المصري، والسيناريست يوسف معاطي والشركة المصرية لمدينة اإلنتاج 
اإلعالمي والشركة المصرية لألقمار الصناعية، باسم موكله زكي السيد 
الذي فوجئ بأن تفاصيل المسلس�ل التي ظهرت ف�ي اإلعالنات الدعائية 
ل�ه تتطابق مع نفس قصته التي كتبها وقام بتس�جيلها وأودعها في دار 
الكت�ب للحفاظ على حقه األدبي والفكري.وأك�د أن ما حدث لموكله هو 
بمثابة إس�تيالء بدون وجه حق، ويخالف قانون حماية الملكية الفكرية، 
مطالباً بوقف عرض المسلس�ل وتعويض موكله، علماً بأن هذه الدعاوى 

عادة ما تحيط بأعمال الفنان عادل إمام في كل عام.

الصورة األوىل ملنة فضايل وابنها
 نش�رت النجمة المصرية منة فضالي صورة تجمعها بطفل صغير تضمه إلى صدرها، وتبتس�م 

فرحة به جداً، مؤكدًة أنها تتمنى األمومة.
وعلّقت الممثلة الشابة على الصورة التي نشرتها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل 
اإلجتماعي، أنها من كواليس مسلس�لها الجديد "وش تاني" برفقة الطفل الذي يؤدي يظهر في 
المسلس�ل دور ابنها.وكتبت: "صباحكم فل ده ابني في مسلس�ل وش تاني أجمل أحس�اس في 

الدنيا أحساس األمومة يا رب يكتبهالي وأخلف ولد قمر زي ده".
ويذكر أن مسلسل "وش تاني" من بطولة كريم عبد العزيز، وحسين فهمي، وسوزان نجم الدين، 
ومن�ة فضالي، ومحم�د لطفي وآخرين. وقصة وإخ�راج وائل عبد الله، وس�يناريو وحوار وليد 

يوسف.

قراصنة االخرتاق االلكرتوين
 الي�وم ونحن نعي�ش عوالم التكنولوجي�ة والتقنيات 
المتطورة والتي تم اكتش�افها من اجل التعامل معها 
لم�ا فيه الخير لالنس�انية جمعاء .. نج�د ان مثل ذلك 
التط�ور بات وب�اال على كافة ال�دول.. حيث ظهر في 
االف�ق )قراصن�ة( محترفي�ن لالخت�راق االلكتروني 
.. وانن�ا حينما نش�ير الى بعض من تل�ك االختراقات 
االلكتروني�ة من قب�ل اولئك القراصن�ة المحترفين .. 

نبغي من وراء ذلك اتخاذ الحيطة والحذر من اجل عدم 
الوق�وع في حبائل ومكائد القراصن�ة .. وتخلصا من 

ابتزازهم.
ومن بين تلك الضحاي�ا نجمات هوليوود حيث ذكرت 
وسائل االعالم االمريكية ونشرت على شبكة االنترنت 
مجموعة م�ن الصور لتلك النجم�ات وهن )عاريات( 

.!!

وم�ن بي�ن الضحاي�ا وبحس�ب ما ع�رف حت�ى االن  
الممثل�ة )جنيف�ر لورن�س( ونجمة الب�وب )ريهانا( 
والمغنية الكندية الفرنس�ية .)افري�ل الغين( اضافة 
الى حارس�ه مرمى المنتخ�ب االمريكي لك�رة القدم 

للسيدات الحسناء )هوب سولو(.
القراصن�ة  اولئ�ك  ان  الي�ه  الوص�ول  وددت  وال�ذي 
االخت�راق  المحترفي�ن وع�ن طري�ق  االلكترونيي�ن 

االلكترون�ي .. يقومون بتركيب الصور العارية ابتغاء 
لالبت�زاز الم�ادي وغير ذلك م�ن االبت�زازات االخرى 
الفاضحة .. بل وصل االمر ان الولئك القراصنة القدرة 
عل�ى اعادة الصور المحذوفة وكما حصل مع الممثلة 
)م�اري اليزابيث( والتي ذكرت ب�ان الصور الخالعية 
والعارية س�بق ان التقطتها مع زوجها داخل منزلهم 
قبل سنوات وقامت بحذفها نهائيا .. ولكن الذي حدث 

ان القراصنة اظهروا قدراتهم الكبيرة واعادوا الحياة 
لتلك الصور المحذوفة !!.

واخيرا .. لنأخذ الدروس والعبر من اجل تجنب الوقوع 
في حبائل اولئك القراصنة  االلكترونيين المبتزين وان 
ال نكون فريس�ة سهلة لمن يتصيدون مثل تلك الصور 
تجنب�ا للفضيح�ة واالبت�زاز .. ولتك�ن اس�تخداماتنا 

لالجهزة االلكترونية بعيدة عن االبتذال !!.

املخرجة السورية رشا رشبتجي : ال استطيع صناعة املدينة الفاضلة

سوزان نجم الدين
مدام جهاد صعبة وأتعبتني
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         فؤاد حسون
 

اآلن، اعي�ش ف�ي ذكري�ات عوال�م الفن�ان الراح�ل 
محمد مهر الدين.. أعيش مع مس�يرته الفنية بعمق 
اكثر وضوحا ، واس�تذكر ما حص�ل بيننا من اقامة 
معرضي�ن منفصلين في قاع�ة  كولبنكيان  � قاعة 
الفن الحديث � في نفس الوقت .. معرضي في قاعة 

جواد سليم ومعرض محمد في الطابق األرضي..
ومن يتابع محمد مهر الدين على مدى تاريخه الفني 
يلمس ركنا جوهريا في ش�خصيته ، فيفهم موقفه 
الفك�ري الذي يميزه لم�ا تتصف ب�ه رأه الفنية من 
تفرد وطابع خاص هو يعالج قضية االنسان ضمن 
واقعة وبيئته السياس�ية واالقتصادية واالنس�انية 
م�ن حي�ث كونه م�رأة اجتماعية ، فأصب�ح خطابه 
متصال في اساليب  االحداث وبجماليات لخصها من 
خبرة الرواد التي تدرب عليها مع جواد سليم وفائق 
حسن تحديدا، وهي عامل مساعد للوصول الى تخوم 
موضوع تجريديبرموز نموذجية بكائنات تشكيلية 

في ميدان الكتل ، وفي مركز اللوحة، بنماذج الحركة 
واالس�اليب التقنية المتعددة والتخطيط الهندس�ي 
واالشارات بوساطة االلوان الزاهية ، ولهذا تنطوي 
كل لوح�ة عنده على حياة رمزية للوجدان البش�ري 
..ان�ه اتخذ تلك اإلش�كال أنموذجا يحتذى به ، فضال 
ع�ن ذلك ، ان اش�كاله التجريدية ابتكرها  هو بدوره 
باعتباره�ا ج�زء م�ن الطبيع�ة  بإمكانات�ه ورحه 
وحواس�ه وخيال�ه وعقل�ة وأحالمه ايض�ا.. ان فن 
محمد التجريدي انموذجا حيا ألس�طورة س�يزيف، 
وله�ذا اذا تأملن�ا تكوينات�ه التجريدي�ة ، ه�ي ف�ي 
اغلبها تعتمد على الكت�ل والخطوط واكثرما تعتمد 
على الل�ون، فنفهم ذلك التج�دد والتنوع في انتاجه 

المتفتح على حضارات العالم..
كان�ت غاي�ة الفن�ان، الصدم�ة .. صدم�ة االمتع�ا، 
باعتباره ابتكار قبل كل ش�يء ، ويخلط أحاسيس�ه 
وأف�كاره وعواطف�ه وخبراته الدفينة ف�ي اعماقه، 
ويخ�رج  ف�ي النهاي�ة عل�ى لوح�ة تنب�ض ب�دفء 
اس�توحاه من حيث تناوله الفكرة، وفي الوقت ذاته 

يه�ز نفس المتلقي ويحركها ، فال يتركها راكدة بما 
فيها من مرئيات يخرجها من داخل نفس�ه إش�كاال 
والوان�ا يهيؤها انفعاله الفني ، وحس�ب فلس�فة 
تش�كيلية يعلس ه�ذه االنفعاالت التش�كيلية على 

نفس المشاهد ....
والحقيق�ة المرئية ان الفنان يس�عى الى اختيار 
ش�كل او ش�كلين تجمعهما وحدة شاملة تنتهي 
بلوحة متكاملة البناء، مشحونة بطاقة ايحائية 
كافية لوحاته في مجم�ل اعماله تبث الحركة، 
الطاق�ة، التقدم، وغيرها م�ن المقومات التي 
تجع�ل اللوح�ة عم�ال فني�ا، والفن�ان اصيال 
ومبتكرا وخالقا وش�حذ الوجدان واالرتفاع 

باالنسان على الدوام ..
وال اجد افضل من شكر نصير الفن والفنانين 
األس�تاذ ناص�ر عب�د الل�ه م�ن تخصي�ص 
صفحات مجلته باليت للفنان الكبير محمد 
مه�ر الدين والذي رحل � كما بقول رئيس 

التحرير � وفي حلقة مرارة االغتراب.

       هيثم حسين
  

 بمناس�بة احتفال مص�ر بمئوية ميالد 
الروائي الراحل يوس�ف عزالدين عيسى 
“ال�دار  أص�درت   ،)1999/  1914(
المصري�ة اللبناني�ة” طبع�ة جديدة من 
روايته “الواجه�ة”، متزامنة مع صدور 
الطبع�ة األولى من روايت�ه “عواصف” 
الت�ي ل�م تخ�رج بي�ن دفتي كت�اب في 
حياته، وذلك من منطلق اإليمان بأن رائد 
الدراما اإلذاعية لم ينل إبداعه الروائي أو 
المسرحي ما يستحق من اهتمام نقدي 
أو دراس�ة أكاديمية، على الرغم من أنه 
كان أحد األس�اتذة الكبار الذين أسهموا 

في تأسيس جامعة اإلسكندرية.
- في رواية “الواجهة” للراحل يوس�ف 
عزالدي�ن عيس�ى، وعب�ر 330 صفحة، 
تعيش أعلى درجات التش�ويق واإلثارة، 
كم�ا يؤك�د الروائ�ي س�عيد س�الم في 
تقديم�ه له�ذه الطبعة، فتمض�ي رحلة 
“ميم نون” من الحياة إلى الموت، وهي 
رحلة ش�اقة وعس�يرة؛ متنوعة بشتى 
صنوف العذاب والقسوة وأمّر األحزان.

ونحن بمجرد أن ننته�ي من قراءة هذه 
الرواية نجد أنفس�نا وجه�ا لوجه أمام 
األس�ئلة األبدي�ة: م�ن الخال�ق؟ وم�ن 
اإلنس�ان؟ وما ه�ي الحي�اة الدنيا؟ وما 
اآلخ�رة؟ وم�اذا ع�ن الجب�ر واالختيار 
وماهي�ة الوجود اإلنس�اني؟ وما معنى 
أن تنتهي كل هذه المسائل الملغزة بلغز 
أكب�ر منه�ا أال وه�و الم�وت؟ فالرواية 
مليئ�ة بالرم�وز الموحي�ة الت�ي ق�د ال 
يختلف اثنان على المعنى المقصود بأي 

منها.
رحلة البحث عن الحقيقة

بناء الرواية المعماري قائم على تصميم 
هندس�ي تعس�في لكل رمز من الرموز 
الواردة بحيث يناظره معادل موضوعي 
عل�ى أرض الواقع. إال أنن�ا نظلم العمل 
ظلم�ا فادح�ا إذا م�ا تناولن�اه م�ن هذا 
المنظور ألننا حتى لو استبعدنا المعادل 
الموضوع�ي ل�كل رمز وتناولن�ا العمل 
على ما هو عليه، أي بش�كل الالمعقول، 
فإننا س�نجد أنفس�نا أمام رواي�ة فنية 
متكاملة تعبر عن المعقولية هذه الحياة 

التي نحياها بكامل وعينا ومعقوليتنا.
في رواية “الواجه�ة” نبدأ رحلة البحث 
ع�ن الحقيقة م�ع بطله�ا الذي س�ّماه 
“مي�م نون” وه�و في حقيقت�ه عالمة 
اس�تفهام، كم�ا يق�ول س�عيد س�الم؛ 
فمي�م نون ق�د تعني كلمة “َم�ن” إذا ما 
ضممنا الحرفين معا، والعمل من بدايته 
حتى نهايته يش�كل عالمات اس�تفهام 
كبرى تأخذ في التضخم حتى يس�تحيل 
تص�ور حجمها في النهاي�ة. وتبدأ أولى 
عالمات االس�تفهام بوجود “ميم نون” 
في المدينة العظيمة الت�ي تبدو وكأنها 

شارع واحد، كيف حدث هذا؟ ولماذا؟
ث�م لم�اذا ق�رر مال�ك المدين�ة الحك�م 
باإلع�دام على جميع س�كانها؟ وعندما 
يبدأ “ميم نون” ف�ي التطلع البريء إلى 
األنس والمحبة لتبديد عزلته ووحش�ته 
يكتشف أن أهل المدينة يتمسكون بقيم 
محددة تمسكا دوغمائيا دون النظر إلى 
طبيع�ة النواي�ا، فتبلغ عن�ه الفتاة التي 
ارت�اح إليها -وهي تق�دم له الطعام في 
المطعم- ليطرد م�ن منزله ويصبح بال 
م�أوى وال نقود، بحيث ال مفر أمامه إال 
الذهاب إلى الطاحونة يدير رحاها كثور 

مقابل الحصول على لقمة العيش.

الطاحون�ة مل�يء  إل�ى  الطري�ق  لك�ن 
تلته�م  إذ  الم�وت،  يعترض�ه  بالع�ذاب 
البالوعة األحي�اء فيطن صفير في أذني 
“مي�م ن�ون”، ذلك الصفير ال�ذي يوحي 
بال ش�ك برحيل القطار حامال الميت من 
عالم الدنيا إلى اآلخرة. والحكم باإلعدام 
ف�ي ه�ذه المدينة ال يف�رق بي�ن القتلة 
المتوحشين والفنانين ذوي األحاسيس 
المرهفة، فها هو الشاعر الشاب الجميل 
الرقيق يقتله الموت بس�هم يخترق قلبه 

النابض بحب الكون والبشر.

لكن سكان المدينة بالرغم من جمودهم 
وآليته�م، نجدهم يذرف�ون الدموع على 
الفنان ث�م ينصح “مي�م” بااللتجاء إلى 
مال�ك المدينة بالش�كوى، ويق�ال له إن 
المالك يحب الشكاوى، ويسعد بكثرتها، 

الن�اس  ل�ذة ف�ي ش�كوى  يج�د  وأن�ه 
وتوس�التهم، والوي�ل لس�كان المدينة 
من غضبه، فقد يع�ّن له فجأة أن ُيحدث 
زل�زاال رهيب�ا بالمدينة ي�روح ضحيته 
م�ن يروح بال ذن�ب أو جري�رة. ويتقدم 
“مي�م” بش�كواه التي يق�ول فيها “لقد 
وج�دت نفس�ي في ه�ذه المدين�ة بغير 
إرادتي، وال أعلم م�ن أين جئت”. إلى أن 
يق�ول “وليس لدّي من المال ما يس�مح 
لي بتن�اول الطعام، ولم يع�د لي مأوى، 
وأرجو م�ن مالك المدينة أن يس�مح لي 
بمغ�ادرة هذه المدينة الت�ي مألت قلبي 
بالهم�وم واألح�زان ويهّيئ لي وس�يلة 

للخروج منها إلى مكان آخر”.
مزج الرمز بالواقع

هك�ذا يقرر “ميم ن�ون” الفقير المعذب 
ال�ذي ل�م يرتكب إثم�ا واح�دا أن يغادر 

هذه الحي�اة، لكن إلى أي�ن؟ هذه عالمة 
اس�تفهام أخرى لم يجد له�ا إجابة، فلم 
يجد بدا من الذهاب إلى الطاحونة حيث 
كان الس�وط في انتظاره يلهب جس�ده 

ويدميه مقابل قروش قليلة.
ويس�أل عن اس�م مال�ك المدين�ة وعن 
ش�كله فيقال له إن المالك ليس له اس�م 
معّين بل أسماء كثيرة، ولم يره أحد قّط. 
ومع التهاب جس�ده بنزيف الدم من أثر 
الس�وط، ويأس�ه من الحصول على رّد 
حول ش�كواه يصّب غضب�ه على المالك 
فيق�ول إن�ه يه�وى تنفي�ذ اإلع�دام في 
األبرياء ويتلذذ بشكاوى المعذبين دون 

أن يحقق لهم أية أمنية.
والراح�ل يوس�ف عزالدين عيس�ى لكي 
يعالج هذه األفكار الفلس�فية الش�ائكة 
كان يلجأ دائما إلى م�زج الواقع بالرمز 
والخيال، ول�ه نحو 200 قص�ه قصيرة 
وس�ت مس�رحيات وثمان�ي رواي�ات، 
إضاف�ة إلى م�ا يفوق المئ�ة مقال. وقد 
نظم الش�عر، وكتب األغنية التي تخللت 
الكثي�ر م�ن أعمال�ه الدرامي�ة وأهمها: 
“العس�ل الم�ر”، وق�د اختي�رت أعماله 
ضمن مختارات اإلذاع�ة المصرية وهو 
م�ازال بعد ف�ي بداي�ة حيات�ه، ولحنها 
وغناه�ا كبار الفنانين مث�ل: عبدالحليم 
حاف�ظ، ومحم�ود الش�ريف وغيرهم. 
أم�ا نظرته للحياة فقد غلب عليها طابع 
الم�رارة الش�ديدة أكثر مم�ا كان يغلب 

عليها طابع الحيرة والتساؤل.
ص�در ل�ه “العس�ل الم�ر”، “ال تلوم�وا 
الخري�ف”، “التمثال”، “عي�ن الصقر”، 
“نري�د  رأس�ه”،  ب�اع  ال�ذي  “الرج�ل 
الحياة”، “ليلة العاصفة”، “ثالث وردات 

وشمعة”.

أنشودة الفن ملحمد مهر الدين

الواجهة رواية فوضى احلياة عىل درب البحث عن احلقيقة

سكرات من شوق .. 
 

ص�در في أواخر ش�هر ديس�مبر من 
العام 2013 ديوان للش�اعر التونسي 
الشاب حس�ام التبيني عن دار روعة 
للطب�ع والنش�ر والتوزي�ع بمص�ر. 
الديوان يتكّون من 25 قصيدة اختلفت 
بين الشعر الحّر والعمودي وراوحت 
بين القصائد الغزلي�ة والقصائد التي 
تحث على التفكير في عالقة اإلنسان 

بنفسه.
ه�ذا العم�ل ه�و أول كت�اب يص�در 

للشاعر ويمثل الخطوة األولى في 
مسيرته كش�اعر عربي وتونّسي 
ش�اب.الديوان شارك في معرض 
القاه�رة للكت�اب ومتواج�د في 

مكتبات مصرّية وتونّسية.
من قصائد الديوان:

ُيوِر الَيوَم ُكلُّ الطُّ
َتهُجُر َوكَرَها

َو ُتَساِفر
َبحًثا َعِن الَوَطن

َراب الُمَغيَِّب ِفي السَّ
ِفي َعتَمِة األسَحاِر َتهُجُر

أَرَضَها

  نثار
 

عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر”، ببيروت، صدر للكاتبة العمانية 
ش�ريفة التوبي كتاب بعنوان “نث�ار”، يتضمن نصوصا أدبية، تتوزع على 
96 صفحة من القطع المتوس�ط.تقول المؤلف�ة في تذييلها لكتابها “ما 
قرأتم�وه عل�ى هذه الصفحات ليس س�وى نثار حروف فم�ا كنت أكتب 
كما تظ�نون وك��ما أظن.كنت أفتش في خبايا الروح عني وعنك وعن 
أشياء أخرى كثيرة وجميلة لم أستطع الحصول عليها. كانت تطاردني 
الفك�رة وأطاردها”.وتتاب�ع قوله�ا “كنت أحاول اإلمس�اك بها لكنها 
كانت تتمكن مني قبل أن أتمكن منها. تتعبني تلك اللحظة التي أسكب 
فيها ماء الروح في فكرة أللقيها عليكم عارية من أّي ما يستر جمالها 

أو قبحها، وكما أتت دون زركش�ة أو زخرفة أو حتى محاولة إلباس�ها ثوبا جديدا.
فالفكرة لدّي في عمر اللحظة التي ولدت فيها. حتى اكتشفت أن كل ما كتبته كان نثارا من روحي. نثار 

حاولت تجميعه قبل أن تعصف به ذاكرة زمن مهترئة”. 

  
قراءة في مجموعتها "حركة الشعر العراقي 

المعاصر, مستقبل الماضي"
تعرف�ت من�ذ عدة س�نوات عل�ى واحدة من 
الش�اعرات المبدع�ات الملتزم�ات، مخلصة 
لنفسها ولمنهجها ولعقيدتها ولوطنها هي 
الس�يدة "خلود المطلبي" الشاعرة العراقية 

المغتربة.
وكان يقين�ي بجديته�ا يتجدد م�ع كل عمل 
أق�رأه له�ا، حت�ى أصبح�ت م�ن المتابعين 
النهمي�ن ألعمالها أترقبه�ا وأتفحصها، فال 
أزداد إال يقينا بصدقها. وخالل كل تلك المدة 
توط�دت عالق�ة األخوة بينن�ا، ووصلت إلى 
أن تطل�ب م�ن أخيه�ا أن يكتب له�ا مقدمة 
لديوانه�ا الموس�وم "مزامي�ر تحت س�ماء 
لندن" ثم تكرمت علّي، فأرس�لت لي نس�خة 
م�ن ذل�ك الدي�وان، ال زل�ت أع�اود قراءتها 
كلما س�نحت لي الفرصة، وأصبح موضوع 
إهدائها األعمال الجدي�دة إلّي فضيلة مهنية 
ومنهجا لم تتخلى عنه أبدا، فهي ترس�ل لي 
نس�خة من كل إصدار م�ن إصداراتها، حيث 

تفاجئني بالوصول إلي من دون موعد. 
المدقق�ة  الراص�دة"  "األن�ا  أن�ا  وكن�ت 
المتفحص�ة له�ذه الهدايا القيم�ة، ال ألكتب 
عنها نقدا أو دراس�ة بقدر م�ا فّي من رغبة 
للتمتع بهذا اإلنتاج المميز الجميل الذي كان 

يبع�ث فيَّ رغب�ة التجدد، ويس�هم في محو 
الخيبات التي ولدها انكفاء النخبة الفاضح، 
وعجزهم ع�ن بلورة مواق�ف جمعية داخل 
فض�اءات الوط�ن بألوان�ه وأطياف�ه، ول�و 
أبع�د قليال من حدودنا الضيق�ة، خارج أطر 
الخصوصي�ة التي ش�غلت حياتن�ا وحددت 
حراكن�ا. كانت كتاباتها مق�ودا يأخذ مهمة 
تعديل المس�ارات في وعي اإلنسان، فينقاد 
له�ا طوعا بدون ذرائع، فخل�ود هذه القامة 
الس�امقة وحدها كان�ت تجرؤ عل�ى النظر 
عب�ر المس�افات لتعي�د مش�هدية التصوير 
برؤى مس�تقبلية يتداعى صداها في اآلفاق 
ليوق�ف ص�دى الجمود والتحج�ر عند حده، 
وكأنه�ا تس�عى إلى التجديد م�ن خالل عبق 
القدي�م، فُتواِش�ُج بين م�اض وحاضر أمال 
في بن�اء مس�تقبل. فالصورة الت�ي تعتمده 
خلود المطلب�ي ال تقف، وال تجمد، وال تكف 
عن التوالد والتحول المستمرين، ولكن نحو 
ه�دف واحد، هو مس�تقبل أجم�ل، ال يوجد 
م�ا يبعث األم�ل بجمال�ه لكث�رة الضوضاء 
والضجي�ج. وقد تبدو ه�ذه الصنعة معجزة 
طالما أن غيرها أعرض عنها وأهملها، ولكم 
من غير خلود يجيد مثل هذه الصنعة ويجيد 
رصد حركة الشعر العراقي المعاصر ليؤشر 
األط�ر التي تن�زاح تارك�ة مكانه�ا القديم، 
لتتجدد في مكان جديد ال يكاد يش�به بيئتها 
األول�ى! من غيرها تط�وع ليقدم هذا الوجه 

الناصع للشعر العراقي إلى ذائقة غربية، بل 
من يرشح لينجح أكثر منها؛ في هذه المهمة 
الصعبة، وهي الشاعرة والناقدة والمترجمة 
واألديبة واإلنس�انة؛ التي ترجمت القصيدة 
والمقال�ة النقدي�ة، والس�يرة األدبية؟! ولذا 
م�ن حقه�ا الوطن�ي أن ترصد بعين النس�ر 
"حركة الش�عر العراقي المعاصر, مستقبل 
الماض�ي" ليكون س�عيها وآخ�ر إصداراتها 
مهووس�ا بهذا المعنى. وفعال أصدرت تحت 
هذا العن�وان مجموعتها الجديدة، مجموعة 
الجمي�ع، مجموع�ة كل األطي�اف، لتك�ون 

حصتها فيها أقل من حصة الجميع، فتكتفي 
بقصي�دة يتيمة تربع�ت بين قصائ�د تحمل 

وجه الوطن.
"حركة الش�عر العراقي المعاصر, مستقبل 
الماض�ي" طارت بعد أن خرج�ت من التنور 
عل�ى جن�ح حمامة م�ن عال�م بعي�د مليء 
بالضباب لتحط عندي رغيفا شهيا وصلتني 

رغم بعد المسافات طازجا. 
تنس�ب هذه المجموعة إلى خل�ود المطلبي 
ولكنه�ا لم تك�ن موقوفة على ش�عرها، بل 
كان�ت روض�ا م�ن ري�اض وحدائق الش�عر 
العراقي المعاصر، تنوعت أزهارها من نازك 
المالئكة وبدر شاكر الس�ياب وصوال إليها، 
وثم�ة عالمات واضحة ش�خصت في الدرب 
بي�ن البداية والنهاية تتألأل فيها أس�ماء ثلة 
من الش�عراء العراقيين: فاروق سلوم، مالك 
المطلبي، أديب كمال الدين، س�عدي يوسف، 
س�ركون بولص، عبد الزهرة زك�ي، عدنان 
الصائغ، خضير ميري، ش�اكر لعيبي، حسن 
بالس�م، خزع�ل الماج�دي، ك�زار حنتوش، 
حسن مطلك، محمد شمسي، محسن الرملي، 
سهام جبار، فاضل س�وداني، كريم النجار، 
اس�عد الجبوري، منال الش�يخ، عب�د الخالق 
كيطان، حميد قاسم، وآخرون، حيث ضمت 
المجموعة أعماال لقرابة الثالثين شاعراً. قد 
ي�رى البعض أن هنالك من يستس�هل مهمة 
الجم�ع، أي جمع نت�اج اآلخري�ن وتقديمه 
ضمن مطبوع يحمل اسمه، لمجرد أن ُيصدر 
عمال ما، يض�اف إلى قائمة أعماله، لكن من 
يتابع هذه المجموعة يكتشف بدون عناء أن 
الجمع لم يكن عش�وائيا بقدر كونه محاولة 
لفهم المش�هد الش�عري العراقي المعاصر، 
وهو م�ا يتضح من مقدمة المجموعة، التي 
كتبه�ا الدكتور مال�ك المطلبي, أس�تاذ علم 

اللغ�ة والنق�د األدبي في جامع�ة بغداد، في 
قوله: "من غير الممكن فهم مش�هد الشعر 
العراق�ي المعاص�ر من غير تس�ليط الضوء 
عل�ى الخلفي�ة التاريخي�ة التي م�ن خاللها 
تح�ول إلى ما هو علي�ه ابتداء من النصوص 
المكتش�فة من�ذ ألفي ع�ام حت�ى منتصف 
القرن العش�رين". إن في مس�يرة الشاعرة 
األدبي�ة؛ إش�ارات كثي�رة إلى ه�ذا المنهج، 
فالشاعرة تطمح منذ زمن إلى إظهار الوجه 
الحض�اري والجمال�ي واإلبداع�ي للع�راق، 
وتأم�ل في إعادة تش�كيل ذاك�رة الناطقين 
باللغة االنكليزية عن العراق. ألنها تعتقد أن 
ه�ذه الذاكرة ُضللت  بع�د أن اختزلت برامج 
وأخبار وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 
والمقروءة العراق بأضيق الحدود، فأوقفته 
والح�روب  الدكتاتوري�ة  همجي�ة  عل�ى 
والالجئي�ن واإلرهاب والطائفي�ة، وأهملت 
ما س�وى ذل�ك. ومن خ�الل تتبع�ي لجهود 
الش�اعرة ال أعتق�د أنه�ا س�تقف عن�د هذا 
الحد، بل أرى في األفق مش�اريع مستقبلية 
تصب ف�ي هذا اله�دف النبي�ل، تحمل نفس 
المالم�ح ولكن تلبس ث�وب التجديد.صدرت 
ه�ذه المجموع�ة عن دار "هرس�ت وهوك" 
البريطاني�ة، وعنوانها األصلي تزين غالفها 
لوحة جميلة للفنان العراقي الدكتور بالسم 
محمد، األس�تاذ في كلية الفن�ون الجميلة � 

قسم الفنون التشكيلية.

الشاعرة خلود املطلبي وجتربة نفي التهميش
صالح الطائي
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      عرض/هاشم صالح

هذا الكتاب الضخم من تأليف برنار كوتريه وزوجته 
مونيك كوتريه وكالهما أس�تاذ كبير في الجامعات 
الفرنسية. ومن الالفت أن البروفسور كوتريه أنجز 
دراس�اته الثانوية في مدرسة ديكارت الشهيرة في 
حي أك�دال بالرباط، وذلك قبل أن ينتقل إلى باريس 
ويكمل دراس�اته الجامعية، ويصبح بدوره أس�تاذا 
ويرتقي إل�ى أعل�ى المناصب، وقد اش�تهر بكتابة 
س�ير العظماء م�ن أمث�ال توماس م�ور، وكالفن، 
وجان جاك روس�و.. إلخ، ونال عل�ى مؤلفاته هذه 

جوائز األكاديمية الفرنسية وسواها.
وف�ي ه�ذا الكت�اب يس�رد المؤلف�ان س�يرة حياة 
روس�و، ويركزان على دراس�ة التركيبة النفس�ية 
المعقدة ألكبر كاتب فرنس�ي في العصور الحديثة، 
فالرج�ل كان غريب األطوار بس�بب الحياة الصعبة 
وغي�ر الطبيعية التي عاش�ها من�ذ طفولته، وكان 
مليئ�ا بالتناقض�ات، ألنه عانى م�ن الفقر والجوع 
والحالة غير المس�تقرة في س�نوات حياته األولى، 
فأم�ه ماتت أثناء والدته بالضب�ط، ولذلك قال فيما 
بع�د عبارته الش�هيرة: »كان�ت أول�ى جرائمي أني 
كلّفت أمي حياتها«! ثم بعد ذلك تزوج والده وتخلى 
عنه وهو في ال�10 من عمره لكي يدبر أمور نفسه 
بنفسه. اآلباء يأكلون الحصرم واألبناء يضرسون.

فاش�تغل عن�د أحد الصّن�اع في الحي الش�عبي من 
مدين�ة جني�ف، ولكن�ه ف�ي أح�د األيام ه�رب من 
المدين�ة وهام على وجه�ه في الب�راري والحقول 
بسبب نزعته الرومانطيقية أو بسبب بذرة الجنون 
العبقري الموج�ودة في داخله، وه�ي بذرة تدفعه 
إل�ى حب المغامرات. والواقع أنه كان يلعب مع ابن 
خاله خ�ارج المدينة عندما خيم الليل، وعندما عادا 

إليها فوجئا بأنها أقفلت أبوابها وأسوارها. 
ينبغ�ي العل�م ب�أن الم�دن األوروبي�ة ف�ي القرون 
الماضي�ة كان�ت تقف�ل أبوابه�ا لي�ال مثلم�ا يقفل 
اإلنس�ان باب بيت�ه، وقد ظل ابن خال�ه رابضا على 
األس�وار ينتظ�ر بف�ارغ الصب�ر طل�وع الفجر كي 
يدخ�ل ويعود إل�ى بيت أهله، أما جان جاك روس�و 
فلم ينتظر، ووجدها فرصة س�انحة لكي يهرب في 
البراري المحيطة، وهي من أجمل المناطق الواقعة 

بين سويسرا وفرنسا، إنها جنة الله على األرض.
ثم قال روس�و بينه وبين نفس�ه: »ابن خالي يعود 
إلى بي�ت دافئ وأم تنتظ�ره ووالد يهتم ب�ه، أما أنا 
فإلى أي شيء أعود؟ ليس لي بيت وال أم وال أب وال 
ش�يء على اإلطالق«، وهذا ما دفع�ه إلى المغامرة 
واله�رب من جنيف نهائيا، وكان�ت مغامرة خطرة 
وغي�ر مضمون�ة العواق�ب، ألن�ه كان يمك�ن ألي 
ش�خص أن يقتله أو يمكن ألي وحش أن يفترس�ه 
دون أن يس�أل عن�ه أحد، ولكن م�ا كان أحد يعرف 
أن هذه المغامرة الجنونية س�وف تجعل منه الحقا 

أكبر كاتب ومفكر في العصور الحديثة.
الحي�اة  وم�رارات  المعان�اة  تصنع�ه  فالرج�ل 
وتصاريفه�ا وأهواله�ا، ولي�س الس�هولة وال رغد 
العيش، ثم ش�اءت الصدفة أن يقوده الحظ إلى بيت 
تلك المرأة التي س�تصبح »أمه« بالفعل وتعوض له 
ما فات من حرمان األمومة والعواطف اإلنس�انية، 
وهي س�يدة تدعى م�دام دوفاري�ن، وكانت مكلّفة 
رس�ميا م�ن قب�ل مل�ك تل�ك الب�الد بتحوي�ل أبناء 
البروتس�تانتيين عن مذهبهم لكي يعتنقوا المذهب 

الكاثوليكي البابوي الروماني.
وكان الباب�ا يع�د المذه�ب البروتس�تانتي بمثاب�ة 
الهرطق�ة الكاملة والخروج عن المس�يحية الحقة 
والطريق المس�تقيم. وعندما رآها روسو ألول مرة 

وكان�ت في ع�ّز ش�بابها وجمالها ق�ال بينه وبين 
نفسه: »إن مذهبا يعتنقه أمثالها سوف يقود حتما 
إل�ى الجن�ة«! وهكذا قب�ل بتغيير مذهب�ه واعتناق 
مذهب أعدائه أو أعداء آبائه وأجداده لكي يس�تطيع 
أن يعيش، أن يبقى على قيد الحياة بكل بساطة، ثم 
لكي يظ�ل بالقرب من هذه الم�رأة الجميلة الفاتنة 
)م�دام دوفارين(، وكان ق�د بلغ ال�16 أي في بداية 

مراهقته.
وق�د خلّده�ا فيم�ا بع�د ف�ي كتاب 
»االعتراف�ات« الش�هير عندم�ا قدم 
أو ص�ورة  تذكاري�ة  لوح�ة  عنه�ا 
الزمن  ش�خصية )بورتريه( يبل�ى 
وال تبلى، وقد ق�رأت تلك المقاطع 
أش�بع  أن  دون  وم�رات  م�رات 
منه�ا، وبكاها ب�كاء م�را عندما 
بت�راب  وجه�ه  وم�ّرغ  مات�ت 
قبرها، وعلى ط�ول الكتاب كان 
يدعوها: »مام�ا«، فتدعوه هي: 
»صغيري«. حقا لقد حلّت تماما 
مح�ل أمه الت�ي ش�اء القدر أال 
يعرفها قط، ألنه�ا ماتت أثناء 
والدته أو بس�بب هذه الوالدة 

العسيرة كما ذكرنا.
قائ�ال:  المؤل�ف  ي�ردف  ث�م 
نس�تبق  أال  ينبغ�ي  »ولك�ن 
األمور، فه�ي لم تمت فورا، 
وإنم�ا بعد س�نوات طويلة، 
وربت�ه  أطعمت�ه  أن  بع�د 
يعل�م.  ل�م  م�ا  وعلمت�ه 
أن�ه أصب�ح  الواق�ع  ف�ي 
عشيقها! ويصف أول ليلة 
معها وصفا أذهل معظم 
النقاد. ثم بعد ذلك تركها 
وذه�ب إلى باريس بحثا 
عن ال�رزق والنجاح في 
الحي�اة، وأصب�ح كاتبا 
اس�مه  يم�أ  ش�هيرا 
فوجئت  وق�د  الدني�ا، 
بأنه  س�معت  عندم�ا 
أصبح ش�خصا مهما 
قم�ة  إل�ى  ووص�ل 
كانت  ألنه�ا  المجد، 
نق�اط  كل  تع�رف 
وربم�ا  ضعف�ه، 
يصل  أن  استغربت 
ش�خص مثله إلى 
المكان�ة.  ه�ذه 
يحصل  م�ا  وهذا 
عادة لن�ا جميعا 
ألنن�ا نس�تغرب 
الشهرة على من 

نعرفه�م، ونفهمه�ا إذا كان�ت من 
حظ األباعد الذين لم نرهم عن كثب«.

مهم�ا يكن من أم�ر فإن هذا الش�اب الفقير بعد أن 
م�ّل من حياة الرتاب�ة في ظل األقالي�م البعيدة عن 
المركز راح يبحث عن حظ�ه في العاصمة باريس، 
ومعلوم أن كل مثقفي األرياف أو المحافظات كانوا 
يعرفون أنهم لن يصلوا أبدا إلى الشهرة إال إذا ذهبوا 
إلى باريس واستقروا فيها ولو لفترة، وهذا ما كان 
يفعل�ه المثقفون العرب عندما كان�وا يذهبون إلى 
بي�روت، أما اآلن فيذهبون إلى اإلمارات أو البحرين 
أو الخلي�ج عموما، هذا ناهيك ع�ن المغرب: عراقة 
التاري�خ وملتق�ى الحضارات!ولك�ن ف�ي باري�س 

ابت�دأت حي�اة الش�قاء والعناء لجان جاك روس�و، 
فقد كان مجهوال، مغمورا، ال يعرفه أحد، وفي ذلك 
الوق�ت إذا ل�م تكن غنيا أو أرس�تقراطيا ابن عائلة، 
فإن حظك في النجاح أو الصعود االجتماعي يكون 
صف�را أو يش�به الصفر، وهنا تكم�ن عبقرية جان 
جاك روسو، فقد استطاع أن يقفز دفعة واحدة من 
الحضي�ض إلى القم�ة على الرغم من أن كل ش�يء 
كان ضده، ولذلك تنطبق عليه كلمة نيتشه: »وحدها 

العبقريات تخترق الظروف«!
ثم يردف 

الكات�ب 
قائال: »ولك�ن ذلك لم يحص�ل فورا، 

وإنم�ا بعد س�نوات كثي�رة من المعان�اة واالنتظار 
والترقب، وفي أثناء ذلك كان قد تعرف على خادمة 
تغس�ل الثي�اب ف�ي الفن�دق فارتبط بها، واس�مها 
تيريز لوفاسير، وكانت فتاة بسيطة، أمية، ال تعرف 
الق�راءة والكتاب�ة، وبالتال�ي ف�ال يمك�ن أن تتكّبر 
علي�ه، وإنما تقبل به على عالت�ه، وقد كان مريضا 
م�ن الناحيتين؛ الجس�دية والنفس�ية، كان مريضا 
بالعص�ر ككل النوابغ«.ث�م تع�رف على المش�اغب 
الكبير ديدرو الذي كان يبحث عن الش�هرة مثله في 

باري�س، وأصبح�ا صديقين حميمي�ن ال يفترقان، 
وكانا يش�تغالن ف�ي الترجمة والخدم�ة في بيوت 
األغنياء لكي يس�تطيعا دفع أج�رة الغرفة وإكمال 

الشهر بصعوبة بالغة. 
م�ن كان يعرف آن�ذاك أنهما س�يصبحان باإلضافة 
إل�ى فولتي�ر أكبر فالس�فة العصر؟ كان�ا ال يزاالن 
في البداي�ات أو بداية البداي�ات، ولكن كان واضحا 
أن دي�درو رجل اجتماعي م�ن الطراز األول، ويحب 
مخالط�ة الناس، يض�اف إلى ذلك أن�ه كان متحدثا 
بارع�ا يس�يطر عل�ى عق�ول مس�تمعيه ويتالعب 
به�ا كيفم�ا ش�اء بفض�ل بالغت�ه 

وفصاحته وجرأته. 
أما ج�ان جاك روس�و فكان 
معق�دا،  انطوائي�ا،  ش�خصا 
يمي�ل إل�ى العزل�ة والوح�دة 
ويخ�اف م�ن مخالط�ة الناس 
ف�ي المجتم�ع، وبالتال�ي فقد 
كان الرج�الن يكمالن بعضهما 
البع�ض ويقع�ان عل�ى طرف�ي 

نقيض.
ثم يقول لن�ا هذا الكتاب الش�يق 
الممتع م�ا يلي: »وبعدئ�ذ ابتدأت 
حي�اة روس�و الفكري�ة واألدبي�ة 
بش�كل مفاج�ئ ومتأخ�ر؛ أي بعد 
أن تجاوز ال��38 من العمر واقترب 
م�ن ال�40. وقد ابتدأت بطريقة غير 
معه�ودة، طريق�ة تذكرن�ا بالوحي 
الصاع�ق ال�ذي ين�زل عل�ى األنبياء، 
فق�د كان ذاهبا لزيارة صديقه ديدرو 
المس�جون في قلعة فانس�ين بسبب 
آرائه الجريئة بل والمتهورة عن الدين«. 
ومعلوم أن كهنة المسيحية آنذاك كانوا 
ال يقلون خطورة عن مش�ايخنا اليوم. 
كانوا يستطيعون تكفيرك في أي لحظة 
ب�ل والدعوة إلى اغتيال�ك إذا لم ترق لهم 
كتاباتك وأفكارك.كي�ف حصلت القصة؟ 
كان يحم�ل معه جريدة لكي يتس�لّى بها 
أثن�اء الطري�ق، وفج�أة يقع بص�ره على 
الس�ؤال التال�ي ال�ذي طرحت�ه أكاديمي�ة 
»ديج�ون« كمس�ابقة لله�واة: ه�ل تقّدم 
الصناعات والعلوم والفنون في عصرنا أّدى 
إلى تهذيب األخالق أم إفسادها؟ وما إن قرأ 
روسو نص الس�ؤال حتى وقع مغشيا عليه 
تحت ش�جرة، لق�د انبطح عل�ى األرض بكل 
قامته وجس�مه وغاب عن الوع�ي للحظات، 
وعندما استفاق وجد أنه سفح الدموع بغزارة 
أثن�اء الغيبوبة حتى بللت كل صدره وقميصه. 
ك�م كان محتقن�ا جان ج�اك روس�و! وفجأة 
يفجر اإللهام الصاعق كل احتقاناته.وعرف أنه 
أصبح ش�خصا آخر بدءا من تل�ك اللحظة، عرف 
أنه وصل إلى الحقيقة التي كان يبحث عنها منذ 
سنوات وس�نوات بشكل واع أو غير واع دون أن 
يجدها، لقد تجلت الحقيقة لجان جاك روسو في 
ذلك اليوم المشهود على طريق غابة فانسين؛ من 
حي�ث ال يتوقع، لقد كش�فت عن وجهها الس�اطع 
كن�ور الش�مس فح�ررت عقدة في نفس�ه، وعرف 
عندئذ أنه س�يكون »نبي العصور الحديثة«، الشيء 
الذي ما كان يعرفه هو أن طريق المصاعب قد ابتدأ 
وأن الخطر األعظم أصبح منه قاب قوسين أو أدنى، 
ولكن العناية اإللهية التي كانت ترفرف فوق رأس�ه 
حمت�ه من االغتي�ال والتصفية الجس�دية أكثر من 
مرة، لقد اكتش�ف تلك الحقيق�ة المرعبة؛ وهي أن 
التق�دم العلمي أو الم�ادي أو التكنولوجي لحضارة 

ما، ال يرافق�ه بالضرورة تقدم أخالقي أو إنس�اني 
على نفس المس�توى، ال توجد عالقة أوتوماتيكية 
بي�ن الش�يئين عل�ى عكس م�ا نتوه�م. وقد صفع 
عصره بهذا الكشف صفعا. آه ما أعظم تلك الخيبات 

والمرارات!
وهكذا اكتشف مشكلة العصر في عّز عصر التنوير 
الكبير. وبينما حل عقدته الشخصية راح يحل عقدة 
العصر كله، وكتب بحثا وأرسله إلى األكاديمية التي 
طرحت الس�ؤال، ثم نس�ي الموض�وع تماما حتى 
فوجئ بأن�ه نال الجائزة من بين كل المتس�ابقين، 
وعندئ�ذ أصبح مش�هورا بين عش�ية وضحاها. ثم 
توال�ت كتبه الرائعة الواحدة بعد األخرى، ك�»مقال 
عن أصل الالمساواة والظلم بين البشر«، وك�»العقد 
االجتماع�ي«، و»إمي�ل أو ف�ي التربي�ة«، وروايت�ه 
الش�هيرة »هيلويز الجديدة«.. وهكذا، وخالل بضع 
س�نوات فقط، صّب على الورق كل ما في أحشائه، 
وأصب�ح أش�هر كاتب ف�ي عص�ره باإلضاف�ة إلى 
فولتير. لقد ش�خص م�رض العصر ف�ي العمق بل 
ووجد الحلول. طبيب يداوي الناس وهو عليل! أكبر 

مريض في العصر يحل مشكلة العصر!
ولكن مش�كالته ابت�دأت من تلك اللحظ�ة كما قلنا، 
والش�هرة تج�ر المش�كالت، فق�د وقع بي�ن فكي 
كماش�ة ولم يعد يستطيع فكاكا منهما؛ الفك األول 
يتمثل بغضب الطبقة األرستقراطية الحاكمة عليه، 
ألنه أعط�ى كل الحقوق والس�يادة للش�عب، وتنبأ 
بانهيار النظام الملكي القديم لفرنسا، وكذلك انهيار 
نظام االمتيازات اإلقطاعية والعائلية، وساهم بذلك 
في بل�ورة النظري�ة الديمقراطية الحديث�ة. والفك 
الثان�ي يتمثل ف�ي أصدقائه م�ن فالس�فة التنوير 
الذي�ن حق�دوا علي�ه، ألن�ه كان يجام�ل المتدينين 
أكثر مما يجب، في نظرهم، وألنه اش�تهر أكثر مما 
يج�ب. وال ينبغي أن ننس�ى فئة ثالث�ة خطيرة جدا 
وهي التي حاولت اغتياله؛ قصدت فئة اليس�وعيين 
واألصوليين البابويين، فهؤالء لم يغفروا له نظريته 
الش�هيرة ع�ن الدي�ن، وه�ي نظري�ة تفكيكية؛ أي 
تحريري�ة رائعة، لقد فككت كل العقائد الدوغمائية 
المتحجرة، وأطاحت بها ف�ي جرأة جنونية ال تكاد 
تصدق. كم أتمنى لو يتاح لي الوقت الكافي يوما ما 
للتحدث عنها. إنها باختصار شديد تستبقي جوهر 
الدين فقط، وتطرح قش�وره المتكلسة المتحنطة، 
وما أكثرها، وقد كانت سابقة لزمانها بنصف قرن.

لقد حوصر إذن جان جاك روسو من قبل األصولية 
الكاثوليكي�ة الرهيب�ة؛ أي أصولي�ة األغلبية، ولكن 
األمر ل�م يتوق�ف عند ذل�ك، وإنما حاصرت�ه أيضا 
أصولية األقلية التي ينتمي إليها؛ من حيث المنش�أ 
وال�والدة؛ أي األصولي�ة البروتس�تانتية، كلتاهما 
لعنت�ه وكفرته عل�ى الرغم م�ن أنهم�ا متعاديتان 
ع�داء مطلق�ا، وهك�ذا أصبحوا يحرق�ون كتبه في 
كل العواص�م م�ن باريس إلى بيرن إل�ى جنيف إلى 
أمس�تردام.. وراحوا يالحقونه من مكان إلى مكان 
حتى أقضوا مضجعه، ول�م يتركوه يهدأ على حال، 
وم�ن كث�رة المالحق�ات وضراوتها راح يش�ك في 
كل ش�يء تقريبا، وأحيان�ا بأق�رب المقربين إليه، 
وعندئذ اتهموه بالمرض العقلي أو الجنون، وراحوا 
يش�يعون اإلش�اعات عنه لكي يزعزعوا استقراره 
النفس�ي أكثر فأكثر. وأصبح يرى الجواس�يس في 
كل م�كان، ودخل في ن�وع من الهذي�ان، وبالتالي 
فال يمك�ن فص�ل عبقريته ع�ن جنون�ه، كما يرى 
المؤل�ف أو المؤلفان. ولك�ن كل التربية األوروبية 
الحديث�ة، بل كل السياس�ة الديمقراطي�ة، هما من 
بنات أفكاره، أال يكفيه ذلك فخرا؟ ولذلك قال غوته 
في عبارة شهيرة: »فولتير أغلق عصره، ولكن جان 

جاك روسو دشن العصر اآلخر«!

 يقول نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس�طين في كتاب “رحلة ف�ي الذاكرة”: إن 
لدى كل البالد العربية موروثا من الفساد واالستبداد 
والبع�د عن روح العص�ر وغيرها م�ن العوامل، التي 
يقول إنها تحاصر العقالنية والمعرفة وتدعم فتاوى 
العص�ور الوس��طى وتف��ضل الن��قل على العقل.

وي�رى أن تحال�ف الس�لطة ورأس المال ه�و “زواج 
متعة” يهدف إلى تقاسم السلطة والمال والنفوذ بين 
أعمدة تحالف طبقي يتهمه باالستغالل والوقوف ضد 
“اس�تحقاقات الشعوب )العربية( في الخبز والحرية 
والعدال�ة االجتماعية والكرامة اإلنس�انية” ربما في 
إشارة إلى شعار االحتجاجات الشعبية الحاشدة التي 
نجح�ت ف�ي خلع الرئيس المصري األس�بق حس�ني 

مبارك في فبراير 2011.
ولكن حواتمة يتحفظ على استخدام مصطلح “الربيع 
العربي” وينصح بعدم اس�تخدامه “ألننا بلدان عربية 
عندنا الكثير من صحراء االس�تبداد والفس�اد وعندنا 
الكثي�ر من التصحر الثقافي والمعرفي… الغرب يريد 
ربيعا عربيا محدودا من أجل مس�احات محدودة من 
الحري�ة” وضمان اس�تمرار السياس�ات االقتصادية 
القائمة التي يرى أنها تدور في فلك المركز الرأسمالي 

المعولم.
والكتاب الذي يقع في 194 صفحة متوس�طة القطع 
أصدرت�ه دار الثقاف�ة الجديدة في القاه�رة، ويحمل 
عنوان�ا فرعي�ا طويال ه�و “قضاي�ا ث�ورات التحرر 
الوطن�ي العربي�ة. الح�راكات واألدوار ف�ي مس�ار 
النض�ال. األزم�ات.. ث�ورات عربية. الث�ورة والقوى 

المضادة للثورة في الميدان”.
وناي�ف حواتم�ة ال�ذي ول�د ف�ي نوفمب�ر تش�رين 
الثان�ي 1935 يش�غل منص�ب األمي�ن الع�ام للجبهة 
الديمقراطي�ة لتحري�ر فلس�طين الت�ي أسس�ها عام 
1969. ورغم انشغاله بالعمل الحركي الميداني، فإن 
ل�ه أكثر من 20 كتاب�ا منها “المقاومة الفلس�طينية 
واألوض�اع العربية”، الصادر ع�ام 1969، و”منظمة 
التحرير الفلس�طينية بين القرار الوطني والتنازالت 
اليمينية” 1977، و”أوسلو والسالم اآلخر المتوازن” 
1999، و”أبعد من أوس�لو.. فلس�طين إلى أين؟” في 
عام 2000، و”االنتفاضة – االس�تعصاء.. فلس�طين 

إلى أين؟” 2005، و”اليس�ار العرب�ي.. رؤيا النهوض 
الكبير” الصادر في 2009.

ويرب�ط حواتم�ة التقدم بانطالق العق�ل والخصام 
م�ع النقل. فيقول إن 22 دولة عربية ال توجد بينها 
دولة واحدة دخلت عصر الثورة الصناعية، بل هي 
م�ا زال�ت في عصر ما قب�ل الحداث�ة. وهو يقصد 
بعصر الحداث�ة عصر الصناعة وإنت�اج المعرفة، 
وهو م�ا يتجاوز ارت�داء المالب�س األوروبية أو 

استيراد المصانع من الشرق والغرب.
ويضي�ف الكاتب أن “57 دولة عربية ومس�لمة 
لم تدخل حتى اآلن إلى العصر الحديث باستثناء 
دولة واحدة دخلت إلى.. عالم الثورة الصناعية 
والحداث�ة وه�ي ماليزيا فقط”، كم�ا يؤكد أن 
الطريق إلى االنخراط في عصر إنتاج المعرفة 
واحت�رام  الديمقراطي�ة  بتحقي�ق  يرتب�ط 
قوانين تؤمن الشراكة الوطنية لكل التيارات 

والمكونات.
العمليات الثورية ستتسع ولن يفر منها أي 

نظام عربي ألن مطالب الشعوب مستحقة
ويقول حواتمة إن مص�ر في عهد الرئيس 
الراح�ل جم�ال عبدالناص�ر، كان�ت تتبني 
“ثورة صناعي�ة وزراعية وث�ورة ثقافية 

وثورة تعليمية…
وجاءت هزيمة يونيو )1967( لتوقف كل 
هذه العمليات، ورحل صاحب المشروع 
ورحل معه المشروع النهضوي المصري 

والعربي المحيط بمص�ر، والذي تأثرت به كل 

البلدان العربية. وجاء الرئيس الس�ابق أنور السادات 
ليرتّد على كل شيء، في رأيه، 

حيث انحازت مصر إلى التوجه األميركي.
 ويضي�ف أن عبدالناص�ر “لم يبن العوام�ل والروافع 
الت�ي تحمي هذا المش�روع ممثلة ف�ي الديمقراطية 
التعددي�ة… ولذا انهار منذ اللحظة األولى 
س�بتمبر   28 ف�ي  برحيل�ه”  ش�يء  كل 

.1970
وينظ�ر إلى حصاد أكثر من أربع س�نوات 
قائال “هذه انتفاض�ات وثورات وحراكات 
ش�عبية ش�املة… هذه العملي�ات الثورية 
ستتس�ع ولن يفر منها أي نظام عربي ألن 
مطالب الشعوب مستحقة… تستحقها هذه 

الشعوب الثائرة… هذه الثورات ستنتصر”.
ويرى أن نقطة الضعف الرئيسية والمصيرية 
ف�ي االحتجاج�ات العربي�ة تكم�ن ف�ي عدم 
وجود قيادة موح�دة لماليين المحتجين ممن 
احتش�دوا في الميادين من مختل�ف الطبقات 

واالنتماءات والفئات العمرية.
ويستش�هد على م�ا يقول بما ج�رى في مصر 
فف�ي ظل غياب القيادة “تم اللعب بهذه الماليين 
وأفرغ�ت ث�ورة 25 يناي�ر 2011 ف�ي مصر من 
مضمونه�ا مما أّدى إل�ى ث�ورة 30 يونيو 2013 
واآلن ج�رت انتخاب�ات جدي�دة عليه�ا أن تق�دم 

استحقاقات للشعب”.
ويحث حواتم�ة على ما يطلق عليه “تنظيف البيت 
م�ن الداخل” ف�ي الحالة الثوري�ة العربية للتخلص 
من االستبداد والفساد واالنتقال إلى “الديمقراطية 
الفعلية” التي يراها ثمرة ما يسميه الزلزال العربي.

جان جاك روسو.. مدشن العصور احلديثة

»رحلة يف الذاكرة« كتاب عن ذاكرة الثورات
يراهن نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على نجاح االحتجاجات الشعبية العربية في تحقيق أهدافها، التي تلح عليها منذ 

انطالقها في بداية 2011، وفي مقدمتها قضية الديمقراطية. الغرب يريد ربيعا عربيا محدودا من أجل مساحات محدودة من الحرية

www.almustakbalpaper.net



   العدد )990(  االربعاء 17 حزيران 2015حتقيقات12

www.almustakbalpaper.net

عل�ى الرغ�م من ضوض�اء الش�وارع وأصوت الس�يارات 
وحرك�ه الن�اس العش�وائيه اال ان روحي�ه ه�ذا الم�كان 
تج�ذب كل من يم�ر من امام�ه ...فعندما تم�ر يهب عبق 
ماض�ي مليئ بلوحات ش�بيهة للوحات دافنش�ي والحان 
وس�نفونيات اندري�ه ريو ..م�كان يضم الرس�م والنحت 
والموس�يقى وجمي�ع ان�واع الفنون ...خ�رج الكثير من 

المبدعين اصحاب العطاء العراقي الكبير ... 
  معهد فنون الجميله تاسس هذا المعهد سنه 1936 بأسم 
معه�د الموس�يقى الوطني لدراس�ة الموس�يقى العربية 
والغربية، و كان عميده الش�ريف محي الدين حيدر. وفي 
عام 1939 اضيف اليه فرع الرس�م والنحت فأصبح معهد 
الفن�ون الجميله..ودرس فيه جواد س�ليم النحت  وفائق 
حس�ن الرس�م ,بعد ان درس�ا في اوربا..ثم تأس�س فيه 
قس�م الخ�ط والزخرفه وقد تخ�رج من هذا القس�م عدد 
م�ن المزخرفي�ن والخطاطي�ن العرب امثال طه حس�ين 
البستاني ...وهو معهد متخصص بتعليم الفنون المختلفه 

كالسينما والمسرح والفن التشكيلي والموسيقى ..
التقت” المستقبل العراقي “ باالستاذ)منذر نجم (معاون 
شؤون الطلبه والذي ابتدأ حديثه عن المعهد واعداد طالبه 
وال�ذي يصل عددهم الى حوالي850 طالب موزعيين على 
ستة اقس�ام وبين :ان عملية قبول الطلبة في المعهد تتم 
وفق مقايي�س واختبارات يجريها الطالب والتي تحدد اذا 
ما سيتم قبوله او رفضه ...وفيما يخص المعهد واهتمام 
الجهات المعنيه فيه اشار االستاذ... الى ان على الرغم من 
طاقات المعهد االبداعيه وطلبت�ه المتفوقين الموهوبين 
اال ان المعه�د اليوم ال يج�د اليد البيض�اء الداعمه له وان 

الدعم يكأد ان يكون معدوم من قبل الجهات المختصه .

وم�ن خ�الل تجوالنا  ف�ي المعهد اس�توقفنا ع�زف احد 
الطلبه لمقطوعه الطريق الى الجنه للموس�يقار العالمي 
اندري�ه ريو فم�ا كان لن�ا اال ان نزور قبلة الموس�يقيين 
ومهب�ط وحي النوتة ..نعم قس�م الموس�يقى ...القس�م 

الذي تأس�س على اساس�ه معهد الفنون والذي خرج عدد 
كبير من الموسيقيين من اصحاب المواهب الفذه المميزة 
امثال منير بشير وجليل بش�ير ونصير شمه وغيرهم..و 
يتكون هذا القس�م من قسمين قس�م االالت الشرقيه )ك 

العودوالن�اي( وقس�م االالت الغربي�ه )البيان�و واالالت 
الهوائيه وغيرها..(

التقينا برئيس قسم الموسيقى االستاذ انمار علي حسين 
العمار )ماستر ميوزك(

والذي تحدث عن القس�م وعن اقس�امه وطرق التدريس 
فيه حيث اشار الى ان القسم يحرص على اخراج جيل فني 
تربوي يقوم على اس�اس دراس�ة مناه�ج تربويه علميه 
متطورة المعتمده علميا في مجال التدريس باالظافه الى 
ممارسه العزف على االالت الموسيقيه ..واكد الموسيقار 
م�ن خالل حديث�ه ان ليس الهدف من المعهد بش�كل عام 
والقسم بشكل خاص اعداد موسيقيين وفناننين كنسخه 
مقل�ده عما نش�اهده اليوم في وس�ائل االتصال  ونوعية 
الف�ن الهابط ال�ذي اجتاح ذائق�ه الناس وام�ال اهوائهم 
حي�ث اراد بل ان الهدف االساس�ي يقوم عل�ى اعداد جيل 

تربوي في المقام االول وفني بالمقام الثاني .
كم�ا اكد انمار الى عدم صحه ما تواردته وس�ائل االعالم 
م�ن اخبار حول تعرض المعهد والطالب الى تهديدات من 
قب�ل بعض الجه�ات المتنف�ذه ...موضحا ان س�بب هذه 
الش�اعات ح�ول المعهد هو الفه�م الخاط�ئ لحقيقه ما 
جرى عام 2011 عندما تعرض قس�م الفنون الموسيقيه 
المس�ائيه ال�ى عدم توف�ر كادر تدريس�ي مما اس�تدعى 
تأجيل هذه الس�نه لحي�ن توفير كادرا تدريس�ي ..فترتب 
على هذا الخبر عدد من االشاعات المغرضه من قبل بعض 

االشخاص .
واض�اف االس�تاذ كام�ل عب�د ال�رزاق .. ف�ي حديثه عن 
الموسيقى والموس�يقيين ان الفنان الموسيقي العراقي 
مع�روف بمهارات�ه وقدرته الفني�ه مما دف�ع العديد من 
المؤسسات االنتاجيه والمعاهد الموسيقيه خارج العراق 
وفي العديد من الدول العربيه لالستفادة من خبراته وهذا 
العمل دفع الفنانيين والموس�يقيين للعمل في هذه الدول 
مس�تهدفين ذلك لالط�الع وتقديم المناهج الموس�يقيه 
ف�ي هذه البلدان واالحتكاك بالخبرات الفنيه الموس�يقيه 

باالضافه لالستفادة المادية.  

معهد الفنون اجلميلة قبلة الفنانني ومهبط وحي النوتة 
        المس����تقبل العراقي/رش����ا الخفاجي

المش�كلة المروري�ة واح�دة م�ن المش�اكل التي 
تفاقمت خالل الس�نوات األخيرة بشكل ، بات من 
غير الممكن الس�كوت عنها كم�ا هو حاصل االن 
من قب�ل الجه�ات التنفيذية المس�ؤولة ، خاصة 
اذا ما علمنا ان هذا الموضوع له مس�اس مباش�ر 
بسالمة المجتمع ويتسبب بحاالت وفاة واصابات 
كثي�رة الالف المواطنين يوميا ، فضال عن عالقته 
بقتل الوقت والتهام االم�وال والتلوث البيئي وما 
يعكسه هذا التلوث من مشكالت صحية للمجتمع 
... وانطالق�ا م�ن ذلك  على الحكوم�ة والمجتمع 
عدم االستس�الم  لهذه االش�كالية واتخاذ موقف 
المتفرج دون حراك لدرجة تنم عن عدم المسؤولية 
، الن ذل�ك يعن�ي اننا س�نصل في ق�ادم االيام الى 
امور خطيرة تتجاوز الخطوط الحمراء وال يمكن 

معالجتها .
ان الصمت ال�ذي نراه اليوم امام مش�كلة المرور 
يدلل على قلة الوعي الحكومي والمجتمعي ، الننا 
امام خسائر بشرية فادحة ومادية كبيرة ومعانات 
نفسية جراء االختناقات المرورية ، وتلوث البيئة 
، كما يتضرر المجتمع  من الضوضاء الناتجة عن 
حركة الس�ير ، ورغم ذلك ن�راه صامتا ، والتوجد 
إشارة إيجابية واحدة تدل على السعي الجاد للحد 
من هذه اآلثار على المستويين الشعبي أو الرسمي 

على حد سواء... 
 

الحوادث المرورية
تع�د الح�وادث المرورية وما تخلفه من خس�ائر 
األول م�ن مكون�ات  العنص�ر  ومادي�ة  بش�رية 
المش�كلة المرورية ، وتعود أس�باب الحوادث إلى 
تدني مستوى تخطيط المدن بشكل عام يستوعب 
الحاضر والمستقبل ، ويراعي زيادة وسائل النقل 
، وزيادة السكان ، واألنشطة المهنية ، والتجارية 
، واألس�واق ، والمعاهد ، والجامع�ات ، والفنادق 
، والمطاع�م ، وصاالت األف�راح ، وكذا تخصيص 
مواق�ف عام�ة وخاص�ة ، ومتنفس�ات وأرصفة 
للمش�اه،  وهذا ما انعكس خالل السنوات االخيرة 

بعد نشوء احياء لم يكن مخططا لها.
تش�ير إحص�اءات وزارة الصحة العراقي�ة الى ان 
حوادث المرور احد االس�باب الرئيس�ية للوفاة  ، 

حي�ث فقد حوالي 75000 ش�خص حياتهم خالل 
الفترة 1976 الى 2005 بسبب الحوادث او حوادث 
الم�رور وعلى الرغم من القي�ود المفروضة على 
الحركة في عام 2005 بس�بب الوضع االمني في 
الع�راق كان هن�اك 1789 حالة وف�اة ناجمة عن 
حوادث المرور اكد هذه االحصائية باالرقام وزير 
الصحة في الحكومة السابقة  الدكتور مجيد  صمد 
امين واشار بان على الرغم من ان حوادث المرور 
هي مش�كلة صحية عامة رئيسية اال انها لطالما 
نظ�ر اليه�ا في مج�ال الصحة العام�ة باعتبارها 
حادثا وحدثا عشوائيا يقع على االخرين وان هذه 
االحداث نتيج�ة حتمية للتنقل عل�ى الطرقات اال 
ان االدل�ة التي بين يدي منظم�ة الصحة العالمية 
والبن�ك الدول�ي االن حول امكاني�ة تجنبها تجلب 
االمل للدول المختلفة وكش�ف تقري�ر في وزارة 
الصح�ة لع�ام 2009 ، ان حصيلة ح�وادث الطرق 
ف�ي العراق تزيد بما يقرب من اربعة اضعاف على 
حصيلة االصابات من جراء عمليات االرهاب جاء 
ذل�ك التصريح ف�ي مؤتمر عقدت�ه وزارة الصحة 
العراقي�ة حيث تم اطالق برنام�ج عقد للعمل من 
اجل الس�المة على الطرقات في -11 آيار -2011 
2020 . ويتعهد بخفض مستوى الوفيات المرورية 
بحل�ول 2020 وتم اطالق هذا البرنامج بين وزارة 
الصحة ووزارة الداخلية وبتعاون منظمة الصحة 
العالمية وفي الوقت نفسه تم اطالق البرنامج في 
وزارة الصح�ة ف�ي اقليم كردس�تان العراق حيث 
اكد وزي�ر الصحة في االقليم ، بان الس�المة على 
الطرقات اصبحت هدفا رئيس�ياً في جهود تعزيز 
الصحة الوطنية واضاف ان مواصلة تطوير البنية 
التحتية للط�رق وانظمة الم�رور محورية النقاذ 

ارواح الناس وتعزيز التنمية االقتصادية .
 

وباء
عد باحثين ومسؤولين في محافظة بابل حوادث 
السير ،بانها  وباء أي ان الزيادة في حوادث الطرق 
اكثر من المتوقع . وقد بدأت آثارها الس�لبية تكبر 
وتزداد خطورة منها زيادة عدد األرامل واالطفال 
اليتامى جراء الحوادث المرورية فضال عن الفقر 

وتفكك األسر.
ويش�ير الباحثون ال�ى ان نوعية الط�رق المعبدة 
اكثرها اليضمن الس�المة اما بسبب قلة اعراضها 

وعدم وجود مناطق امان لسير السابلة او لكونها 
خطا واحدا ذهابا وايابا ، مشيرين الى ان الخطورة 
تكم�ن ف�ي التقاطعات عل�ى الخطوط الس�ريعة 
، كم�ا يحمل الباحثون بعض س�ائقي الس�يارات 
مس�ؤولية الح�وادث المروري�ة وتهديد س�المة 
المجتمع عن طريق التهور والس�رعة ، والتجاوز 
، وعدم احترام األولوية للمش�اه ، وعدم االهتمام 
بوس�ائلهم ، إضاف�ة إل�ى تدني الوع�ي المروري 
وعملية االنتشار المروري بوسائله الحديثة لرصد 
وضبط المخالفات ، خاصة في الطرق بين مراكز 

المدن . 
 

حرب غير معلنة
بس�بب حجم الخسائر البش�رية المرتفع الناجم، 
وما تخلفه من إعاق�ات صحية واقتصادية تعتبر 
الح�وادث المروري�ة حرباً غير معلنة ، ولألس�ف 
يستسلم لها المجتمع كقضاء وقدر دون الوقوف 
على أس�بابها ووضع الحلول والتوصيات الكفيلة 
بتقلي�ص عدده�ا والحد م�ن آثارها ، ب�ل ُتحفظ 
إحصائياته�ا ، وم�ا تخلف�ه من نتائج مأس�اوية 
في سجالت ش�رطة المرور وفي وزارتي الصحة 
والتخطي�ط ، ولم تث�ر اهتماماً على المس�تويين 

الرسمي والشعبي !!

 الجهات ذات العالقة 
برغم االثار المأساوية لحوادث المرور هذه الحرب 
غير المعلنة  تبقى الجهات الرسمية تلزم الصمت 
ازاءه�ا ، اذ لم تقم باي نش�اط ملحوظ واجراءات 
فعالة للحد من حوادث الطرق وخفض ضحاياها 
كما لم تنش�ر اي احصائيات جدي�دة ، حيث كانت 
اخ�ر احصائية عراقي�ة وردت في تقري�ر لوزارة 
الصحة لع�ام 2012 اش�ار ال�ى أن 5450 مواطنا 
قتلوا بس�بب الح�وادث المرورية ف�ي العام الذي 
سبقه  حسب ارقام فحص الجثث في الطب العدلي 
لكاف�ة محافظات العراق، ووفقا للتقرير فان هذا 
العدد يشكل ما نسبته %25.2 من مجموع وفيات 
العراق.وق�د  حل�ت أربيل في المرتب�ة األولى في 
أعداد الوفيات وجاءت بغداد ثانياً ، بينما كانت عدد 
اإلصابات بس�بب حوادث المرور أكثر من 85 ألف 

إصابة لعموم العراق.
وف�ي تقري�ر مماثل لع�ام 2011 كان عدد ضحايا 
الحوداث المرورية 4040 ضحية أي أن الزيادة في 

عام 2012 بلغت 26% .
ويرى بعض المختصين ان س�بب حوادث المرور 
ف�ي الع�راق ه�و زي�ادة ع�دد الس�يارات وقيادة 
السيارات من صغار السن او من الذين ال يجيدون 

قيادة السيارات.

وتش�ير احصائيات ش�به رس�مية الى ان العراق 
اس�تورد ما يف�وق قيمته ال� 7 ملي�ار دوالر من 
الس�يارات بمختل�ف االحج�ام من�ذ2003 حيث 
س�جل تراجع�ا ملحوظا ف�ي الرقاب�ة المرورية 
بسبب الفوضى المرورية التي عمت البالد خالل 

االعوام التي اعقبت االحتالل االميركي.
وف�ي احصائية لع�ام 2010 ان ح�وادث الدهس 
بلغت 3360 حادث دهس”، و هذه النسبة “تشكل 

%45 من مجموع الحوادث المرورية”.
وبلغت “حوادث االصطدام 3177 حادثا، ونسبتها 
%43، وتليه�ا حوادث انق�الب المركبة وعددها 
826 حادثة، أي بنسبة %11 من حوادث الطرق” 
أم�ا الح�وادث األخرى،  فق�د بلغ�ت 89 حادثة، 

ونسبتها 1%.
وحس�ب احص�اءات وزارة التخطيط لغام 2011 
فان نس�بة الذكور من قتلى الح�وادث المرورية 

%79، مقابل نسبة %21 من االناث
وذكر مسؤول في وزارة التخطيط إن “أعلى نسبة 
من الحوادث المرورية حدثت بس�بب السائق، إذ 
تسبب سائقو السيارات بوقوع ما نسبته 73%، 
أما الح�وادث الباقية فقد توزعت اس�بابها على 

عدم متانة السيارة اوالمشاة”.
وقالت منظمة الصحة العالمية ان 75 الف عراقي 
قتلوا في ح�وادث المرور للفترة م�ن 1979 الى 

.2005
 وذك�رت ان عدد ضحايا الم�رور عام 2005 كان 
1789 ونقلت المنظمة عن وزير الصحة قوله ان 
عام 2009 شهد عددا من االصابات نتيجة حوادث 
الم�رور 4 اضعاف اعل�ى من اصاب�ات العمليات 

االرهابية لتلك الفترة .
وعلى العموم ذكر موقع منظمة الصحة العالمية 
ان العراق يحتل المرتبة الرابعة دوليا في  نس�بة 
ح�وادث المرور القاتلة وه�ي 44.7 من كل مائة 
الف من الس�كان بعد نامبيا االولى بنس�بة 53.4 
والثانية سويس�را بنس�بة 28.2 والثالثة مالوي 
بنس�بة 45.4 اما اقل نس�بة فكانت في المالديف 

ومالطا وجزر مارشال واليابان.
 

اثار اخرى 
ه�ذه األرقام تبين الخس�ائر المباش�رة ، وهناك 
خس�ائر مادية في الوسائل ، ناهيك عن الخسائر 

الت�ي تعقب الح�وادث على ش�كل جه�ود طبية 
)كوادر وأدوية( والتي تستحوذ على نصيب كبير 
من حصة األمراض األخرى، السيما في ظل تدني 

الدعم الحكومي للخدمات الصحية .
ويترافق مع الح�وادث المرورية أض�رار فادحة 
كحدوث إعاق�ات وعجز في صف�وف الضحايا ، 
مما يجعلهم يش�كلون عبئاً ثقيالً أشد وطأة من 
المتوفي�ن ألنه�م يصبحون عاجزي�ن عن العمل 
، ويحتاج�ون إلى رعاية صحي�ة دائمة.. كما أننا 
نلح�ظ أن معظم الضحايا من وفي�ات وإصابات 
ترتفع في صفوف الذكور ، ألنهم يتحركون بدون 
قيود اجتماعية ، وتقل نسبة الوفيات في صفوف 
اإلناث نظراً للقيود االجتماعية، وتكمن الخطورة 
ف�ي أن الذك�ور م�ن البالغين عادًة ه�م من يعيل 
األسر ، ووفاتهم أو عجزهم بإعاقة ُتدخل األسرة 

في عداد الفقر والجوع والتشرد والضياع 

خاتمة
ف�ي  الخاتمة نامل ان يعي كل طرف مس�ؤوليته 
عما يحص�ل من ح�وادث مرورية احيان�ا يراها 
البعض امر ع�ادي ولكنها في الحقيقة التحصل 
اال بخط�أ يقع عل�ى عاتق احد المس�ببين ، فاما 
يكون الس�ائق لقلة الوعي او عدم اهليته لقيادة 
الس�يارة او نوعي�ة الطري�ق وع�دم االهتم�ام 
باجراءات الس�المة في الش�وارع وهذا ماتعاني 
منه اغل�ب الطرق عندن�ا او العجلة لع�دم توافر 
ش�روط المتان�ة واالم�ان فيه�ا ام�ا لخل�ل في 
الصناع�ة واغل�ب الس�يارات المس�توردة حاليا 
فيها هذا العيب واحيانا االهمال من قبل صاحب 

السيارة لهذه الشروط .
كل هذه االس�باب تؤدي ال�ى نتيجة واحده وهي 
ازهاق االرواح وضياع مليارات الدنانير ، ونتسائل 
ماه�ي موقف الحكوم�ة من ه�ذه االحصائيات 
، وم�ا موقف المجتم�ع الذي م�ن المفترض أن 
يقوم بالضغط على الحكومة في سبيل اإلعتراف 
بالمش�كلة، وحلها؟ ،وهل اتعظ الس�ائقون من 
حجم الخس�ائر البش�رية واالقتصادي�ة ، بحيث 
يأخ�ذون منها العب�رة لاللت�زام ب�آداب وقواعد 
المرور حتى يأمن المجتمع ويعيش في س�الم؟ 
.. نراك�م عل�ى خير وي�ارب االمن واالم�ان لكم 

جميعا.

  المستقبل العراقي/ فالح الشمري

متى نوقفها قبل ان تتجاوز اخلطوط احلمراء

 حوادث املرور .. حرب غري معلنة
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ربم�ا يضط�ر أوبام�ا إل�ى التوس�ل 
والتمل�ق والمداهن�ة للخ�روج م�ن هذا 
الوض�ع. الطريق�ة الوحي�دة الس�ترداد 
جدول أعماله المتعلق بالتجارة - ناهيك 
ع�ن صدقيت�ه - س�تكون ف�ي عك�س 
الهزيم�ة الت�ي حلت األس�بوع الماضي. 
وق�د فعل ذلك م�ن قبل. المث�ال األفضل 
على ذلك هو رف�ض الكونجرس لحزمة 
إنق�اذ وول س�تريت البالغ�ة 700 مليار 
دوالر )برنام�ج إغاثة األص�ول المعتلة، 
تارب( في أيلول )س�بتمبر( 2008. قلب 
الكونجرس موقفه بعد 72 س�اعة. لكن 
جورج دبليو ب�وش، الرئيس آنذاك، كان 
يستطيع اإلشارة إلى سوق األسهم التي 
كان�ت في حالة س�قوط ح�ر. انخفض 
مؤش�ر داو جون�ز تقريب�ا أل�ف نقط�ة 
بعد التصوي�ت األول، ما يكف�ي لترويع 
المش�رعين ودفعهم للتصويت بنعم في 
الم�رة الثانية. ليس لدى أوباما مثل هذه 
األم�ور التي تح�رك المواق�ف. انخفض 
مؤشر داو جونز 140 نقطة يوم الجمعة 
الماضي، واألمر الذي ال يعدو كونه يوما 

سيئا عاديا.
أوباما بحاجة ماسة إلى التوصل إلى 
حل ما خالل األي�ام القليلة المقبلة. ذلك 
أن ثمن الفش�ل بالنس�بة له - وللواليات 
المتح�دة - مرتف�ع ج�دا. أم�ا التكاليف 
فس�تكون ثالثية. أوال، قد يتسبب رفض 
س�لطة تعزيز التجارة “تي ب�ي إيه”، أو 
صالحي�ات التف�اوض الس�ريع، في أن 
تج�د الواليات المتحدة نفس�ها من دون 
اس�تراتيجية اقتصادية عالمية في عالم 
س�ريع التغير. ومن ش�أن الفش�ل أيضا 
أن يقتل آفاق اختت�ام الصفقة التجارية 
لمنطق�ة المحي�ط اله�ادئ الت�ي يعمل 
عليها أوباما منذ ثالث س�نوات. وتغطي 
مجموع�ة األعض�اء ال�� 12 تقريبا 40 
ف�ي المائة من االقتص�اد العالمي. ومن 
شأنه أيضا أن يوقف التقدم الحاصل في 
المحادثات الموازية عبر األطلس�ي التي 

تغطي نصف االقتصاد العالمي تقريبا.
ثانيا، قد تسرق العنصر األكثر أهمية 
الخ�اص بمح�ور الوالي�ات المتحدة مع 
آس�يا. إن حج�ة أوباما األكب�ر لمصلحة 
الشراكة عبر الباسيفيك هي أنها سترغم 

الصي�ن على االلتزام بالقواع�د العالمية 
للتجارة واالس�تثمار. الصين ليست من 
ضمن المجموعة. ربما لم يكن من قبيل 
الحكمة أن أوباما يلع�ب ببطاقة الصين 
بشكل صريح ومتكرر. إن حدوث انهيار 
في محادثات الش�راكة عبر الباس�يفيك 
قد يعي�د الحياة إلى المبادرة المنافس�ة 
الخاص�ة بالصي�ن، التي ال تنتم�ي إليها 
الوالي�ات المتحدة. في الش�هر الماضي 
تالشت أي ش�كوك حول تعامل اآلخرين 
بجدي�ة م�ع المحادث�ات التجاري�ة التي 

تقوده�ا الصي�ن عندما تجاه�ل حلفاء 
أمري�كا اإلقليميون، بما فيهم أس�تراليا 
وكوري�ا الجنوبي�ة، مقاطع�ة الواليات 
المتحدة للبنك اآلس�يوي لالس�تثمار في 
البني�ة التحتية الذي تقوده الصين. ليس 
هناك سبب الفتراض أن األمر قد يتحول 
بش�كل مختل�ف ف�ي مج�ال التج�ارة. 
معظم البلدان تفضل إلى حد كبير قيادة 
الواليات المتحدة عل�ى الصين، لكن في 

غياب أمريكا هناك بديل واحد فقط.
أخي�را، ق�د يتس�بب م�وت صفق�ة 

الش�راكة عب�ر الباس�يفيك عل�ى أي�دي 
الديمقراطيي�ن ف�ي حرم�ان أوباما من 
الصدقي�ة عل�ى الس�احة العالمي�ة. أكد 
فريق التج�ارة الخاص ب�ه، الذي يقوده 
فروم�ان،  ماي�كل  المتمك�ن،  الرج�ل 
لشركاء الواليات المتحدة الباسيفيكيين 
أن تفعي�ل اتفاقية الش�راكة ه�و نتيجة 
محس�ومة. بما أن أوبام�ا يحظى أصال 
بتأيي�د الج�زء األكبر م�ن الجمهوريين، 
مس�ألة  مج�رد  كان�ت  المس�ألة  ف�إن 
إقناع قل�ة م�ن الديمقراطيي�ن بدعمه. 

والتداعي�ات قد تتجاوز قط�اع التجارة، 
إذ يواج�ه أوباما موع�دا محددا الختتام 
الوالي�ات  تقوده�ا  الت�ي  المحادث�ات 
المتح�دة مع إيران. وه�ذا العام - ورغم 
اعتراضات أوباما - اتخذ مجلس الشيوخ 
األمريكي الخطوة غير المعتادة المتمثلة 
في إصدار مش�روع قان�ون يمكنه منح 
المجل�س 60 يوما لمراجع�ة محتويات 
أي صفق�ة نووية مع إي�ران. هناك تواز 
واضح للمس�ار س�ريع الوتيرة. إذ أصر 
أوباما على أن صفقة مع إيران لن تكون 

مؤهلة للحصول عل�ى صفة “معاهدة” 
وبالتال�ي ل�ن تتطل�ب موافق�ة مجلس 
الش�يوخ. ومن غير المرج�ح أن تخاطر 
إيران بتقدي�م التن�ازالت الضرورية، إذا 
كان�ت ت�رى أن الكونج�رس سينس�ف 
الصفقة. ما األس�باب الت�ي تدعو إيران 

إلى أن تثق بتأكيدات أوباما؟
المثالي�ة،  الديمقراطي�ة  ظ�ل  ف�ي 
ينبغ�ي أن تك�ون أي نقط�ة م�ن ه�ذه 
النقاط ه�ي النقطة الفاصل�ة. لكن في 
الواقع، يتطلع السياس�يون إلى بقائهم 
وديمومته�م قب�ل التفكير في المش�هد 
األكب�ر. لذلك، يجب عل�ى أوباما التوصل 
إلى أمر أكثر إقناعا. األمل الوحيد هو أن 
يفك�ر الجمهوريون في إنقاذ الموضوع 
دون الحاج�ة إل�ى أن يفع�ل أوبام�ا أي 
ش�يء. الحظ أن الجمهوريي�ن يؤمنون 
بالتجارة الحرة، وأن صالحيات المس�ار 
الس�ريع س�يرثها خليف�ة أوبام�ا، الذي 
يوجد احتمال كبير ألن يكون جمهوريا. 
هزيمة األس�بوع الماض�ي كانت لحظة 
من النوع الذي يوصف بأنه “ال يحدث إال 
في الكونجرس”، التي أقرت فيها سلطة 
تعزيز التجارة )بأغلبية ثمانية أصوات(، 
ال لشيء إال ليتم إغراقها من خالل هزيمة 
ج�زء آخر م�ن الصفق�ة. إن تفعيل هذا 
الج�زء، الذي يقدم الدع�م إلعادة تدريب 
العمال الذين يخسرون وظائفهم بسبب 
التجارة، كان الزما ك�ي يتم إقرار كامل 
مش�روع القانون. لك�ن الحزبين صوتا 

بكثافة ضد مشروع القانون.
إذا مر القانون بصعوبة في المحاولة 
الثاني�ة، س�يتم إنق�اذ أوبام�ا. لكن ذلك 
يتطل�ب م�ن الجمهوريي�ن أن يتجاهلوا 
ش�يئا كريها ويصوتوا لش�يء ال يثقون 
به )ه�و الدعم الحكومي( من أجل إنقاذ 
ش�خص يمقتونه )ه�و أوبام�ا(. األمل 
اآلخ�ر ه�و أن تغير بيلوس�ي وزمالؤها 
رأيهم بخصوص مزايا اتفاقيات التجارة، 
لكن هذا يبدو أمرا بعيد االحتمال. بالتالي 
يجد الجمهوريون أنفسهم أمام معضلة: 
هل يجدر بهم أن يهزموا أوباما ويعرقلوا 
الوالي�ات المتح�دة؟ أم أن يعطوا أوباما 
نص�را من ش�أنه أيضا أن ينق�ذ صدقية 

أمريكا؟ إن غدا لناظره لقريب.

      دانييل دومبي وديفيد جاردنر 

لق�د عمل عل�ى قلب السياس�ة 
ف�ي  ب�الده  رئي�س  وأذلَّ  التركي�ة 
ص�الح  لك�ن  االقت�راع،  صنادي�ق 
الدين ديمرتاش يق�ول “ألنه واحد 
من عرق األكراد، ف�إن االحتماالت 

مكدسة ضده”.
قال ل� “فاينانشيال تايمز” العام 
الماضي “بعد إنهائي دراس�تي في 
كلي�ة القانون، أردت أن يتم تعييني 
قاضي�ا أو مدعيا عام�ا. لكن رئيس 
نقابة المحامي�ن المحلية قال “إنه 
ال حاجة إلى تقديم طلب: شخص ال 
ينكر هويته الكردية ال توجد أمامه 

أي فرصة”.
في عمر 22 عاما، عندما كان قد 
أمضى ش�قيقه األكبر، ن�ور الدين، 
س�نتين من حكم بالسجن لمدة 12 
عاما بسبب النشاط الكردي، حاول 
ديمرت�اش االنضم�ام إل�ى ح�زب 
المحظ�ور  الكردس�تاني،  العم�ال 
دولي�ا كمنظم�ة إرهابي�ة. لكنه لم 
يص�ل أبدا إلى مواق�ع المجموعات 

المسلحة في الجبال.
بدال م�ن ذلك، أصب�ح ديمرتاش 
محاميا يدافع عن حقوق اإلنسان. 
ف�ي عطل�ة نهاي�ة األس�بوع قب�ل 
الماض�ي، أع�اد تش�كيل المش�هد 
السياس�ي في تركي�ا عندما حصل 
الديمقراط�ي  الش�عوب  ح�زب 
اليس�اري عل�ى 13 ف�ي المائة من 
العدال�ة  ح�زب  وح�رم  األص�وات 
والتنمية ذا الجذور اإلس�المية من 
األغلبي�ة البرلمانية ألول مرة خالل 

عقد من الزمن.
كان الخاس�ر األكبر هو الرئيس 
رجب طي�ب أردوغان، الذي س�عى 
إل�ى الحصول عل�ى غالبي�ة كبيرة 
لتعزيز س�لطاته الخاصة، رغم أنه 

لم يكن من المرشحين.
ال�ذي  عام�ا(   42( ديمرت�اش 
يتح�دث به�دوء، والمح�اط بعائلة 
مرموق�ة، يظه�ر بديه�ة حاضرة. 
بع�د أن صرخ أردوغ�ان في وجهه 
“م�ن تظن نفس�ك؟”، لج����أ إلى 
اجتم�اع  عق�د  ليقت�رح  “تويت�ر” 

تعارف مع الرئيس.
على مر الس�نين، بنى أردوغان 
رابطة عاطفي�ة مع ماليين األتراك 
الذين مثله، شعروا بأنهم مستبعدين 
بس�بب النظام العلماني القديم في 
البالد. وين�درج ديمرتاش أيضا مع 
ه�ؤالء المس�تضعفين. وبوصف�ه 
عضوا في الجماع�ة العرقية، زازا، 
ل�م يتعلم لغة أج�داده حتى بلغ 17 
من العمر، بس�بب � حس�بما يقول 
� الضغ�ط م�ن أج�ل االندم�اج في 
المجتم�ع “لق�د بذل وال�داي جهدا 
مميزا لكي�ال نتعلم اللغ�ة الكردية. 

لقد قاما بإخفاء هويتي عني”.

ولفت�رة م�ن الوق�ت، كانت تلك 
الهوية محور سياساته. في مقابلة 
مع “فاينانش�يال تايم�ز” في عام 
م�ع  الص�راع  كان  عندم�ا   ،2012
حزب العمال الكردستاني في أسوأ 
حاالته، أك�د ديمرتاش التقدم الذي 
أحرزت�ه الجماع�ة غير الش�رعية، 
مدعي�ا أنها س�يطرت عل�ى اإلقليم 
مقاتلي�ن  تجن�د  وكان�ت  ألش�هر 

بأسرع وتيرة منذ التسعينيات.
وحذر قائال “ف�ي كل يوم يزداد 
عدد األك�راد الذي�ن يري�دون دولة 
مس�تقلة”، متوقعا بشكل دقيق أن 
الحكوم�ة ق�د تكون مضط�رة إلى 

اتخاذ موقف أكثر توافقية.
لكنه اليوم يقدم ش�خصية أكثر 
طمأن�ة، إذ أص�در رس�الة موجهة 
إلى البل�د بأكمله. ففي كلمة ألقاها 
في مكات�ب الحزب في إس�طنبول 
الش�هر الماض�ي أعط�ى انطباع�ا 
بالثقة واله�دوء، على النقيض من 
النشطاء الغاضبين الذين يتجاذبون 
حول�ه، وكذل�ك عل�ى النقيض من 
أردوغان الغضوب. قال “تعتبر هذه 
الحرك�ة الكردي�ة ج�زءا من حزب 
الش�عوب الديمقراط�ي اليس�اري، 
ولي�س العك�س”. متأث�را بالتنوع 
الذي شهدته االحتجاجات الحاشدة 

منذ عامي�ن، دفع ديمرتاش الحزب 
كتحال�ف  الوطني�ة  الس�احة  إل�ى 
ق�وس ق�زح، مجتذب�ا الليبراليين، 
واألت�راك العلمانيي�ن المعارضي�ن 
والتنمية، والنشطاء  العدالة  لحزب 
م�ن   32  - والنس�اء  اليس�اريين، 
أعض�اء البرلم�ان من الح�زب من 
اإلن�اث. وكان�ت حملته ش�خصية 
بقدر ما كان�ت أيديولوجية، وظهر 
عل�ى التلف�از يطب�خ م�ع أس�رته 
أو مش�اركا بالع�ود ف�ي األغان�ي 

الشعبية التركية.
دفئ�ا  األكث�ر  الجان�ب  وكان 
لالنتصار االنتخابي قد صيغ جزئيا 

بالدم. فعندما حاصر تنظيم داعش 
كوباني الخريف الماضي، وهي بلدة 
كردية س�ورية قريبة م�ن الحدود 
التركية، كان الجيش التركي يتفرج. 
وكانت مقاومة كوباني المتحالفة 
مع حزب العمال الكردستاني، التي 
افترى عليها أردوغ�ان بأنها “مثل 
داع�ش”، هي الت�ي أنق�ذت البلدة. 
الكردية،  القضية  وارتفعت أس�هم 
وخس�ر أردوغان الدعم بين األكراد 
المتديني�ن المؤيدي�ن ل�ه حتى ذلك 
الحين، وكان هذا العامل الرئيس�ي 
في نجاح حزب الش�عوب اليساري 

يوم األحد من األسبوع الماضي.

ويب�دو أن جهود أب�واق الدعاية 
في حزب العدال�ة والتنمية الرامية 
إلى تش�ويه س�معة حزب الشعوب 
ك�وادره  ووص�ف  الديمقراط�ي 
باإلرهابيين فشلت اآلن. قام اليسار 
المتط�رف أيضا بس�حب الدعم من 
العلمانيي�ن العازمين عل�ى إحباط 
جهود أردوغ�ان وتحويلها إلى أداة 

لتكريس حكمه للبالد.
أي  إذا كان يري�د إح�راز  لكن�ه 
تقدم للحزب، فس�يحتاج ديمرتاش 
إل�ى بس�ط الس�لطة المدني�ة ف�ي 
معس�كر األك�راد عل�ى المتمردين 
م�ن ح�زب العم�ال الكردس�تاني. 
كان الحزب من بنات أفكار عبدالله 
العم�ال  ح�زب  زعي�م  أوج�الن، 
الكردس�تاني المسجون في جزيرة 
قبالة إس�طنبول، الذي أراد ترسيخ 
القضي�ة الكردية من خ�الل حركة 
النطاق. وينبغي  يس�ارية واس�عة 
لديمرت�اش إثب�ات أنه�ا أكث�ر من 

مجرد أداة للزعيم المتشدد.
بالدرجة نفس�ها من الصعوبة، 
يحت�اج إل�ى إحداث تغيي�ر حقيقي 
لألك�راد الذي�ن يري�دون مس�اواة 
ثقافي�ة ومس�اواة ف�ي المواطن�ة 
وس�لطات حكم ذاتي، وفي الوقت 
نفسه الحفاظ على مؤهالت حزب 
اليس�اري  الديمقراط�ي  الش�عوب 
بوصفه حركة للتغيير على الصعيد 

الوطني.
ويتعه�د ديمرت�اش ب�أن يعمل 
الح�زب عل�ى وض�ع حد للش�كوك 
العالقة وكسب األصوات التي حصل 
عليه�ا العلمانيون الحريصون على 
وق�ف أردوغان. وبالنس�بة للوقت 
الحاضر، اس�تطاع أن يب�رز ويلمع 
ضمن الم�زاج الوطني، مبديا نغمة 
باعث�ة عل�ى التفاؤل في مس�يرات 
ر  ما قب�ل االنتخابات، حين كان ُيَذكِّ
مستمعيه قائال “سنظل إخوانا في 

اليوم التالي للتصويت”.
مض�ى بع�ض الوق�ت من�ذ أن 
كسر سياسي تركي قالب السياسة 
ف�ي بل�ده بخطابات مثي�رة، ولكن 
توفيقي�ة. آخ�ر من فع�ل ذلك كان 

بالضبط هو رجب طيب أردوغان.

هــل يــنــقــذ أوبـــامـــا نــفــســه؟

املحامي املغمور يعيد تشكيل تركيا

     إدوارد لوس
 

كان��ت هن��اك اإرها�شات مقلقة يف الأ�شلوب املهني الذي تعامل به الدميقراطيون مع الرئي�س باراك اأوباما يوم اجلمع��ة املا�شي. لي�س فقط اأنه قام بزيارة نادرة اإىل الكوجنر�س لينا�شد 
الدميقراطي��ني اأن يدعم��وا جدول اأعماله اخلا�س بالتج��ارة العاملية. ول حتى حتذيره لهم باأن الت�شويت �شد الأجندة قد يكون مبنزل��ة ت�شويت �شده هو �شخ�شيا. تلك الأمور كانت 
�شيئة مبا فيه الكفاية، لكن الأ�شواأ منها هو اأن من طعنه يف الظهر هي نان�شي بيلو�شي - زعيمة الدميقراطيني، ودعامة كل انت�شار ت�شريعي منذ تويل اأوباما من�شبه، مبا يف ذلك الرعاية 

ال�شحية. عندما يخونك حليفك الأقرب اإليك، يكون الوقت قد حان لأن ت�شت�شهد مبا قاله امللك لري )يف م�شرحية �شك�شبري( حني تعر�س للخيانة من قبل اأقرب النا�س اإليه.
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امل�ضتقبل العراقي/ متابعة
مع ب�دء العد التنازيل للمب�اراة الودية بني 
املنتخب�ني العراق�ي والس�وري يف املدينة 
وت�رة  تتصاع�د  بالب�رة  الرياضي�ة 
التحض�رات لتل�ك املب�اراة املع�ول عليها 
يف رف�ع الحظ�ر الدويل املف�روض من قبل 
االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم )الفيفا( عىل 
جه�ات  تخف�ي  وال  العراقي�ة،  املالع�ب 
رسمية مش�اركة يف تنظيم املباراة قلقها 

من بعض املشاكل والتحديات.
وقال املدير التنفيذي للمباراة د. مش�تاق 
"التحض�رات  إن   ، الش�مري  حمي�د 
واالس�تعدادات املتعلق�ة باملب�اراة يجري 
تنفيذها من قبل مئات الشباب املتطوعني، 
ومنه�م رياضيون وناش�طون مدنيون"، 
مبيناً أن "أكثر الجهود تركزت عىل تنظيف 
ملعب جذع النخلة )ملعب البرة الدويل( 
املخص�ص القام�ة املب�اراة، فيما وضعت 
ق�وات الرشطة خطة متكامل�ة، والدوائر 
الخدمية أيضاً تقوم بواجباتها اس�تعداداً 

للمباراة التي تكتسب أهمية كبرة".
ولفت الش�مري، وه�و أيضاً مدير قس�م 
الش�باب والرياض�ة يف دي�وان محافظ�ة 
الب�رة، اىل أن "اللجن�ة ال تخف�ي قلقها 
من إمكانية ح�دوث محاوالت تخريبية يف 
ظل وجود دول ال تريد أن يرفع الحظر عن 
املالعب العراقية، كما ليس من املس�تبعد 
أن تس�عى جه�ات سياس�ية اىل تعك�ر 
صف�و املب�اراة املزمع إقامتها يف الس�ابع 
والعرشين من الش�هر الحايل"، مضيفاً أن 
"لجنتن�ا طلبت بيع 50 أل�ف تذكرة فقط 
مع علمها بأن امللعب يتس�ع ملا اليقل عن 
65 أل�ف متفرج، ولكنن�ا نهدف من خالل 
هذا االجراء اىل إبقاء بعض املقاعد شاغرة 

ملنع حدوث اكتظاظ عند املدرجات".
رشوط  "أح�د  أن  اىل  الش�مري  وأش�ار 
)الفيفا( هو إلتزام الجمهور بعدم التدخني 
خالل املباراة"، موضحاً أن "لجنتنا تسعى 
اىل ثن�ي الجمهور ع�ن التدخني من خالل 
وضع الفت�ات تثقيفية داخ�ل امللعب، وال 
تس�تطيع إجبارهم عىل ع�دم التدخني أو 
مصادرة علب الس�كائر قبل دخولهم ألن 
ذل�ك يتناىف مع رشط آخر )الفيفا( يقيض 

باحرتام الحريات الشخصية للجمهور".
م�ن جانب�ه، قال مدي�ر مديرية الش�باب 
والرياض�ة يف الب�رة ص�ادق الكنان�ي ، 

إن "التحض�رات واالس�تعدادات القام�ة 
املباراة اكتملت بنسبة 75%، حيث أنجزت 
التحض�رات املتعلق�ة بامللع�ب بالكامل، 
وهن�اك اس�تعدادات يج�ري تنفيذه�ا يف 
مواقع أخرى من املدينة الرياضية، وأيضاً 
بالقرب منه�ا"، موضحاً أن "التحضرات 

داخ�ل املدين�ة الرياضي�ة تش�مل إنش�اء 
أس�يجة رسيع�ة الرتكيب لحج�ب بعض 

العيوب من حفر وأنقاض".
وفيم�ا يتعل�ق بتجهيز املدين�ة الرياضية 
بالطاق�ة الكهربائي�ة بال انقط�اع خالل 
اىل أن "محول�ة  الكنان�ي  املب�اراة أش�ار 

جديدة ت�م تجهيزها ويج�ري تركيبها يف 
موقع املدينة الرياضية، كما توجد محطة 
صغرة داخلي�ة لتوليد الطاقة الكهربائية 
داخل املدينة، وبالتايل من املستبعد إنقطاع 
التيار خالل املباراة"، معترباً أن "كل االمور 
املتعلقة باملدينة الرياضية ستكون جاهزة 

تماماً قبل املباراة بأيام قليلة، ولكن هناك 
بعض االمور خارجة عن س�يطرة اللجان 
التنظيمية وال نس�تطيع التكه�ن بتقييم 
)الفيف�ا( لها، ومنها ما يتعلق بمس�توى 
الفنادق واملطاعم املوجودة يف املحافظة".
وبحسب رئيس لجنة الش�باب والرياضة 

يف مجل�س محافظة الب�رة نوفاك آرام 
بطرس�يان ف�إن "االس�تعدادات للمباراة 
الدولي�ة الودي�ة ب�ني املنتخبني الس�وري 
والعراقي كان�ت مبكرة للغاي�ة، إذ كانت 
مباري�ات املرحل�ة الثاني�ة م�ن ال�دوري 
منطلقاً الستعدادتنا، فمن خاللها اكتسبنا 

املزيد من الخ�ربات التنظيمية، واألخطاء 
التي ظهرت سوف نستفيد منها يف املباراة 
الالحق�ة"، مبين�اً أن "اللج�ان املركزي�ة 
والفرعية جهودها مس�تمرة، وهي لجان 
كث�رة منها لجان األم�ن والعمل الطوعي 
واإلع�الم والس�كن، وبالنس�بة اىل اللجان 
تنتق�ل  فس�وف  )املركزي�ة(  الرئيس�ية 
من بغ�داد اىل الب�رة قبل املب�اراة بأيام 

قليلة".
وأكد بطرس�يان ، أن "مجل�س املحافظة 
يتطلع اىل قيام رئاسة الوزراء بتخصيص 
أموال لدعم الجه�ود التحضرية للمباراة 
كونه�ا مب�اراة مصري�ة ع�ىل أساس�ها 
سوف يكون قرار رفع الحظر عن املالعب 
العراقي�ة، وإذا ل�م تخص�ص الحكوم�ة 
املركزي�ة املبال�غ الالزم�ة فس�وف يبادر 
مجل�س املحافظ�ة بتغطي�ة املصاري�ف 

الرضورية".
وكان وزير الشباب والرياضة عبد الحسني 
عبطان أعلن يف )4 أيار 2015( عن موافقة 
االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم )الفيفا( عىل 
رف�ع الحظ�ر عن مالع�ب العراق بش�كل 
أويل، فيما أش�ار إىل إقامة مباراة ودية بني 
املنتخ�ب العراق�ي واملنتخب الس�وري يف 
املدينة الرياضي�ة بالبرة بحضور لجنة 
من )الفيف�ا( لتقييم الجه�ود التنظيمية 

عن كثب.
يش�ار اىل أن الهدف األول م�ن بناء املدينة 
اس�تضافة  ه�و  الب�رة  يف  الرياضي�ة 
بطول�ة كأس الخليج بنس�ختها الحادية 
والعرشي�ن يف ع�ام 2013، إال أن رؤس�اء 
االتحادات الكروية الخليجية قرروا خالل 
اجتم�اع عقدوه يف الكويت يف )31 ترشين 
األول 2011( نق�ل البطول�ة إىل البحري�ن 
لع�دم توفر بني�ة تحتية جي�دة يف العراق 
تؤهله الس�تضافة البطولة التي تعد أهم 
بطول�ة كروية يف منطق�ة الخليج، ولذات 
الس�بب قرر رؤس�اء االتحادات الخليجية 
نقل البطولة بنس�ختها الثانية والعرشين 
يف ع�ام 2013 اىل مدينة جدة الس�عودية، 
وأث�ار الق�رار امتعاض�اً عراقي�اً حكومياً 
وش�عبياً، وبع�د ذل�ك ت�م تدش�ني امللعب 
االوملب�ي للمدين�ة الرياضي�ة م�ن خ�الل 
إس�تضافة مب�اراة ودية ب�ني فريق نادي 
ال�زوراء البغدادي ونادي الزمالك املري، 
ومب�اراة ثانية بني ن�ادي العه�د اللبناني 

وامليناء البري

إنجاز 75 باملئة من حتضريات مباراة رفع احلظر أمام املنتخب السوري يف البرصة

امل�ضتقبل العراقي/متابعة 
أكد رئيس االتحاد العراقي لكرة اليد سالم 
عواد ان قرعة التصفيات املؤهلة اىل اوملبياد 
ري�و دي جانرو اوقع�ت املنتخب العراقي 
م�ع كب�ار الق�ارة الصف�راء ،فيما اش�ار 
اىل ع�دم وج�ود فريق يس�تهان به اطالقا 
.وقال عواد ان االتحاد بدأ يف اعداد املنتخب 
بش�كل مبك�ر اذ س�تكون املحط�ة االوىل 
يف الكوي�ت مطلع ش�هر اب املقبل لوجود 
بروتوك�ول تعاون ب�ني البلدين عن طريق 
وزارة الش�باب والرياضة ثم يليه معسكر 

اخر يف بغداد للوقوف عىل جاهزية الفريق 
املحط�ة  ان  اىل  فائدتهما.واش�ار  وم�دى 
االخ�رة س�تكون يف اح�د البل�دان الثالثة 
)روس�يا، السويد ،مر( الس�دال الستار 
عىل اع�داد املنتخب،مبيناً ان الس�ويد هي 
االقرب لختام اعداد املنتخب.واوضح عواد 
ان االتح�اد يطم�ح يف ان يوف�ق املنتخ�ب 
الوطن�ي بالتأه�ل عن مجموعت�ه بحصد 
احدى البطاقتني ثم التفكر باملنافسة عىل 
البطاق�ة الوحيدة املؤهل�ة اىل اوملبياد ريو 
دي جانرو.يش�ار اىل ان قرعة التصفيات 
املؤهلة اىل اوملبياد ريو دي جانرو اوقعت 

منتخبن�ا الوطني بكرة الي�د يف املجموعة 
االوىل للبطولة التي س�تجري منافس�اتها 
يف قطر للمدة من التاسع ولغاية العرشين 

م�ن ش�هر ترشي�ن الثان�ي املقب�ل اىل 
)البحري�ن  منتخب�ات  جان�ب 

والكويت  الجنوبي�ة  وكوري�ا 
والص�ني واس�رتاليا(،فيما 

الثانية  املجموعة  ضمت 
)اي�ران  منتخب�ات 

والس�عودية  وقط�ر 
والياب�ان  وعم�ان 

واوزبكستان(.

ق�ال عضو اتحاد الكرة يحيى كريم ان البحريني س�لمان بن ابراهيم 
نائ�ب رئي�س االتحاد ال�دويل باللعبة ورئي�س االتحاد اآلس�يوي تعهد 

لرئيس االتحاد عبدالخالق مس�عود بأرس�ال اس�ماء اللجنة التفتيشية 
من االتحادين الدويل واآلس�يوي التي س�تقوم باالرشاف الرسمي عىل 

مب�اراة رفع الحظر التي س�يواجه فيه�ا منتخبنا الوطني 
ش�قيقه السوري يف الساعة 10 مس�اء يوم 27 حزيران 

الح�ايل عىل ملع�ب ج�ذع النخل�ة باملدين�ة الرياضية يف 
محافظ�ة البرة من اجل اصدار تأش�رة الدخول لهم 

اىل العراق بأرسع وقت وكذلك تشكيل وفد الستقبالهم 
يف مط�ار الب�رة ال�دويل وتأم�ني متطلب�ات توفر 

اس�كانهم يف اح�د الفنادق التي س�يتم تخصيصها 
له�م طيلة ف�رتة تواجده�م يف املحافظة.واضاف 
كريم ان اتحاد الكرة سيوجه الدعوة اىل القنوات 
الفضائية العراقية والعربية واالجنبية الراغبة 

بنقل املباراة اىل تقديم عطاءاتها اىل مقر االتحاد 
وفق ال�رشوط والتعليمات التي س�يتم االعالن 
عنها اليوم االحد عرب املوقع الرس�مي لالتحاد 
وكذل�ك يف وس�ائل اإلعالم املق�روءة واملرئية 
واملس�موعة من اجل التباحث معها حول 
االمكانيات املتوفرة من ناحية التقنيات 
الحديثة التي تمتلكها يف نقل االحداث 
الرياضية املحلي�ة والعربية والدولية 

وخاصة يف مسابقة كرة القدم.

ان  صحفي�ة  تقاري�ر  كش�فت 
فري�ق  مهاج�م  تيفي�ز،  كارل�وس 
االيط�ايل  ال�دوري  بط�ل  يوفنت�وس، 
لك�رة الق�دم، اصبح ع�ىل بعد خطوة 
من الع�ودة اىل نادي ب�وكا جونيورز 
االرجتتين�ي وتحقيق حلم�ه بارتداء 

قميص الفريق الذي نشأ فيه.
ووفقا مل�ا ذكرته صحيف�ة "اويل" 
االرجنتيني�ة، ف�إن تيفي�ز رف�ض 
العروض املقدمة من اندية اتلتيكو 

س�ان  وباري�س  االس�باني  مدري�د 
النادي االس�باني  جرمان الفرن�ي، 
كان مهت�م بقوة يف التعاق�د معه كما 
اكد مواطنه دييجو س�يميوني مدرب 

الروخي بالنكوس.
وهناك اهتمام كبر من بوكا جونيورز، 
رئي�س الن�ادي االرجنتيني س�افر إىل 
تش�ييل، حيث يتواجد هناك تيفيز مع 
منتخب التانغ�و لخوض كوبا امركا، 
ويسعى رئيس بوكا جونيورز باغالق 

صفقة "االباتيش".
وحاول ايضا يوفنت�وس تمديد عقده 

الذي س�ينتهي يف  تيفي�ز 
ع�ام 2016، ولكن عىل ما 

يبدو فإن رغبة املهاجم الدويل 
االرجنتيني هي العودة اىل الفريق 

الذي نشأ فيه.
وم�ن جانبها، اك�دت صحيفة "آس" 
ان اتلتيك�و مدريد س�يحول انظاره 

اىل مهاجم�ني آخري�ن بعد الفش�ل 
يف ض�م تيفي�ز، واملرش�حني االبرز 
هم�ا ايموبي�يل مهاجم بروس�يا 
دورتموند االملاني و كارلوس باكا 

مهاجم اشبيلية.

عواد :قرعة تصفيات االوملبياد أوقعت يد العراق مع كبار القارة

االسيوي يتعهد بارسال جلان التفتيش يف ودية سوريا

تيفيز يرفض اتلتيكو مدريد 
ويقرتب من حتقيق حلمه!

 
كش�ف الحك�م ال�دويل العراق�ي باملصارع�ة ع�يل محمد 
صي�وان ام�س االثنني ع�ن اختي�اره لقيادة منافس�ات 
بطول�ة اورب�ا باللعبة لفئة الش�باب ولفعاليت�ي الحرة 
والروماني�ة، فيم�ا أكد ان�ه املمثل الوحيد ع�ن العرب يف 
قارة اس�يا.حيث قال صيوان انه 'تلقى دعوة رسمية 
من االتح�اد االورب�ي للمصارعة وذلك للمش�اركة يف 
قيادة منافس�ات بطول�ة اوربا باللعبة لفئة الش�باب 
ولفعاليتي الحرة والرومانية والتي من املقرر ان تقام 
يف مدينة اسطنبول خالل املدة من الحادي والعرشين 
ولغاية الثامن والعرشين من شهر حزيران الحايل، 

وبمشاركة عدد كبر من املنتخبات االوربية التي لها تاريخ كبر 
عىل صعيد رياضة املصارعة'.وب�ني صيوان، 'انه الحكم العربي 
الوحي�د اىل جان�ب حكم دويل اخر من تونس جم�ال بو عزيزي، 
اذ ان االتح�اد االوربي اختارني ممثال عن العرب من قارة اس�يا 
والحك�م التوني ممث�ال عن العرب م�ن ق�ارة افريقيا'.وتابع 
الحك�م الدويل العراقي، انه 'س�بق ان قاد منافس�ات العديد من 
البط�والت العربية والقارية، منها دورة االلعاب االس�يوية التي 
اقيم�ت العام امل�ايض يف مدينة انجون بكوري�ا الجنوبية ودورة 
االلعاب الش�اطئية يف تايلند وبطولة الجائ�زة الكربى يف ايران'.

يش�ار اىل ان اتحاد املصارعة وافق عىل املش�اركة يف منافس�ات 
بطول�ة الع�رب باملصارعة الح�رة والرومانية لفئة الش�باب يف 

املغرب خالل شهر ترشين االول املقبل.

يواص�ل فريق باريس س�ان جرم�ان بطل 
ال�دوري الفرن�ي لك�رة القدم، الكش�ف عن 
إغراءات�ه إلقن�اع بي�رت تش�يك ح�ارس 
مرمى فريق تشيلي بطل الدوري 
اإلنجليزي، باالنتقال إىل صفوف 
الن�ادي الباري�ي م�ع بداي�ة 

املوسم املقبل.

وكش�فت صحيف�ة "م�رور" اإلنجليزية عن 
تفاصيل الع�رض الفرني لضم بيرت تش�يك، 
حي�ث جهز الن�ادي الباري�ي عق�داً مدته 5 
أع�وام، س�يتقاىض خالله بي�رت تش�يك راتباً 
أس�بوعياً قيمت�ه 150 ألف جنيه إس�رتليني، 
ليصل إجمايل مكس�ب الحارس املخرضم من 

الصفقة 39 مليون جنيه إسرتليني.
وأضافت الصحيفة أن باريس س�ان جرمان 
يعلم أنه يف منافس�ة صعبة مع آرس�نال لضم 

ح�ارس البل�وز، يف ظل رغبة بيرت تش�يك عىل 
البقاء يف لندن ألس�باب أرسية، يف الوقت الذي 
تقدم�ت في�ه إدارة الجان�رز بع�رض مدته 3 
س�نوات، ولكن جوزيه موريني�و املدير الفني 

لتشيلي ال يريد بيع الالعب لناٍد منافس.
ولفت�ت "مرور" إىل أن تش�يلي لن يفرط يف 
تش�يك بأقل م�ن 10 مليون إس�رتليني، حيث 
ينتهي عقده مع الن�ادي اللندني صيف العام 

املقبل.

سان جريمان يغري بيرت تشيك براتب كبري

صيوان يقود منافسات بطولة اوروبا للشباب باملصارعة

مجاهري تشييل راضية 
عن االداء رغم تعثر 

املكسيك

امحد ابراهيم ينضم للظفرة االمارايت

إيطالي�ا  س�احة  يف  التش�يليني  مئ�ات  احتش�د 
بالعاصمة س�انتياغو، احتفاال باملس�توى الذي 
ظه�ر ب�ه منتخب بالده�م أمام املكس�يك، يف 
املباراة التي انتهت بثالثة أهداف لكل منهما 
يف اطار منافس�ات ثاني جوالت املجموعة 
األوىل ببطول�ة كوب�ا أمريكا لك�رة القدم.
ورغم الربد القارس الذي رضب العاصمة 
التش�يلية االثنني، حي�ث وصلت درجات 
الحرارة ألدنى مستوياتها للشتاء الحايل، 
تجمع�ت الجماهر لالحتفال باملس�توى 
ال�ذي ظهر ب�ه الفري�ق أمام املكس�يك.
التش�يلية  األع�الم  الجماه�ر  ورفع�ت 
ورددوا هتاف�ات وأناش�يد وهم س�عداء 
باملس�توى الذي ظهر به منتخب بالدهم.
وتحتل تش�ييل ص�دارة مجموعتها األوىل 
برصيد أرب�ع نقاط، بفارق األهداف أمام 
بوليفيا، التي فازت عىل وقت س�ابق عىل 
اإلكوادور )3-2( ثم املكس�يك بنقطتني 
واإلك�وادور يف املرك�ز األخ�ر ب�دون 

نقاط.

م�ع  الظف�رة  إدارة  اتفق�ت 
املدافع العراق�ي أحمد إبراهيم 
لالنضم�ام إىل صفوف »فارس 
الغربية« بديالً للمدافع اللبناني 
بالل شيخ النجارين الذي رحل 

إىل دبا الفجرة.
ومن املنتظ�ر أن يصل الالعب 
إىل اإلم�ارات من أج�ل إجراء 
الفحوص�ات الطبي�ة تمهيداً 
لقيده ضمن صفوف الفريق 
يف ثاني صفقات الظفرة عىل 
األجانب  الالعب�ني  مس�توى 
بع�د التوقيع مع األرجنتيني 

خورخي لونا.
يذكر أن الالعب كان خاض 
يف  اإلم�ارات  يف  تجربت�ني 
قب�ل  الوص�ل  صف�وف 
يف  وعجم�ان  موس�مني 
املوسمني املاضيني، قبل أن 
ينتهي تعاق�ده مع نهاية 
امل�ايض. ويبحث  املوس�م 
ع�ن  الغربي�ة«  »ف�ارس 
صفقت�ه الثالثة واألخرة 
الالعب�ني  مج�ال  يف 

األجانب.
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امليزان

؟؟هل تعلم
دقيق�ه من الضحك تعادل س�اعتني من النوم لجس�م 

االنسان!
تن�اول الطع�ام خارج املن�زل مع األصدق�اء يمكن أن 

يرفع من مستوى السعادة ويقلل من االكتئاب!
الس�مع هي الحاس�ة الوحيدة التي ال تتوقف بش�كل 

كامل خالل مراحل نومك!
تدوين افكارك السلبيه يف ورقة و الرمي بها يف القمامة 

يمكن ان يساعدك فعالً عىل تعديل مزاجك السيئ!
التفاح أكث�ر فعالية من القهوة لجعل�ك أكثر يقظة يف 

الصباح!
األلم الذي تش�عر به يف رأس�ك عندما تأكل ش�يئاً بارداً 
برسعة س�ببه تجمع ال�دم يف دماغ�ك للمحافظة عىل 

حرارته
نس�بة انتش�ار الس�الح يف أمريكا هي 89 سالًحا لكل 
100 مواطن أمريكي، وهي أكرب نسبة النتشار السالح 

يف أي دولة من دول العالم
يف اللغة العربية: حروف الس�ني وال�ذال ال يجتمعان يف 
كلمة واح�دة. وإن اجتمعا فأص�ل الكلمة غري عربي. 

مثال: أستاذ وساذج

مهنياً:علي�ك أن تع�رف كيف تس�تغل 
وقت�ك للي�وم فالوقت مه�م كي تنجز 
مهام�ك يف وقته�ا عاطفياً:افتح قلبك 
للح�ب من جدي�د و انطل�ق يف عالقة 

جديدة. 

االختي�ار  تحس�ن  أن  مهنياً:علي�ك 
الي�وم أمام عدد من املش�اريع الهامة 
عاطفياً:الحبيب ال يمكن أن يستغني 

عنك و يحقق لك كل مطالبك. 

مهني�اً:ال تعجبك طريقة تعامل زمالء 
العم�ل مع�ك علي�ك أن تصارحهم ان 
كان ه�ذا األم�ر يزعج�ك عاطفي�اً:ال 
تزع�ج الحبي�ب بكثرة تذم�رك و كن 

أكثر قناعة. 

مهنياً:طموح�ك ال ح�دود له فمع كل 
تقدم تقوم به تش�عر أن�ك بحاجه اىل 
املزي�د عاطفياً:تش�عر أن عالقتك مع 
الحبيب كصديق أقوى منها كحبيب. 

مهنياً:عليك أن تكون أكثر ثقة بنفسك 
و امكانيات�ك و قدرت�ك ع�ىل تحقيق 
ما تري�ده عاطفياً:انت أق�وى بقرب 
الحبي�ب و أكثر قدرة ع�ىل تحقيق ما 

تريده. 

مهنياً:تتعرف مع ش�خص ذو سلطة 
اليوم يس�اعدك عىل تحقي�ق أحالمك 
أنك  و طموحات�ك عاطفياً:مش�كلتك 
م�ا عدت تبايل بمش�اعر الحبيب هذه 

الفرتة مما يثري غضبه. 

مهنياً:علي�ك أن تك�ون أكثر التزاما يف 
العم�ل ك�ي ال تس�مع كالم ال يعجبك 
م�ن االخرين عاطفياً:عليك أن تتحمل 
الظروف الصعبة التى يمر بها الحبيب 

هذه الفرتة. 

مهنياً:ك�ن منطقيا أكث�ر فيما تطلبه 
من زمالئك يف العمل فأنت تتخيل أشياء 
صعب�ة الح�دوث عاطفياً:االنتقام لن 
يفيد عليك أن تنىس الحب القديم و أن 

تبدا من جديد. 

مهنياً:علي�ك ان�ك ت�درك أن�ك تمتل�ك 
االمكانيات املناس�بة لتحقيق أحالمك 
فق�ط عليك أن تبذل املزي�د من الجهد 
عاطفياً:ال تس�تهرت بأفكار الحبيب و 

كن أكثر وضوحا معه. 

مهنياً:االمور املالية هي أكثر ما يشغل بالك 
هذه الفرتة و تحاول أن تبحث عن مخرج 
م�ن األزم�ة التى تم�ر به�ا عاطفياً:تقف 
حائرا و ال تعرف اىل أين س�تؤدي مستقبل 

العالقة التى تجمعك مع الحبيب. 

يف  علي�ك  كث�رية  مهنياً:املس�ؤوليات 
العمل حاول أن تجد الشخص املناسب 

للمساعدة
عاطفياً:علي�ك ان تتنازل أكثر لتنجح 

عالقتك مع من تحب. 

مهنياً:مرشوع جديد تتوىل مسؤوليته 
مما قد يش�غل كل بالك خ�الل الفرتة 

القادمة
عاطفياً:ال تفهم سبب تغري الحبيب و 

معاملته السيئة لك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 متعبد اعت�زل الناس o عال صوته أو 
عال الصوت من حوله o انهض

2 ادافع عن o مركز النور والهداية.
3 أغلق )أذنيه( o ثمر النخل o أجاز.

4 اس�م لصاح�ب كف�اءة يف مج�ال ما 
)معكوس�ة( o مجموع�ة متقدمة من 

الخيل أو الناس أو نحوها
5 أصدر صوتا كالذب�اب o ابرز أدواره 

القرموسطي.

6 متحلل )معكوسة( o حب
7 س�جل ملف�ات o مجموع�ة البيوت 

والدور وأهلها التي تمثل الوطن.
8 مخرج مثري للجدل له عدد من األفالم 

منها حني ميرسة
9 مظلة هبوط o رشب برغبة شديدة.

املرصي�ني  آث�ار  م�ن   o يدري�ن   10
القدماء.

1 ممث�ل كوميدي س�عودي يف مسلس�ل 
طاش ما طاش.

2 ممث�ل م�رصي راحل ال يك�ذب ولكنه 
يتجمل. o اشهر الفراعنة واكرب بناء

املعلوم�ات إىل  o نق�ل  3 م�ادة مميت�ة 
الحاسوب عرب أجهزة يدوية.

4 فيلم جس�د في�ه محمود عب�د العزيز 
 o .شخصية الشيخ حسني كفيف النظر

3 حروف من هاش�م

5 ناقلو األشياء.
6 تقلص حجمه o ترشد )معكوسة(.

7 أصابه الجنون o استجابتي ألسئلة ما
8 ممثلة مرصية كوميدية خفيفة الظل

9 قطع تغطى بها األسطح املائلة ابسط 
o وأقل تعقيدا.

10 مخرج فلم الحموات الفاتنات تمثيل 
ماري منيب وميمي شكيب يف 1953

سـودوكـو

املقادير:
4 باذنجان متوسط الحجم 
2 طماطم متوسط الحجم 

1 فلفل أخرض 
1 بصلة وسط 

400 غرام لحم مفروم 
1 مكعب مرق اللحم 

1 ملعقة كبرية معجون الطماطم 
بهارات 

طريقة تحضري صينية كباب الباذنجان
اىل رشائ�ح طويل�ة  الباذنج�ان  يقط�ع   .1
متوس�طة الُسمك وتقىل بالزيت حتى يحمر 

لونها.
2. يف�رم البص�ل ناعما ويوضع م�ع اللحم 
املف�روم يف املاء ويضاف اليه القليل من امللح 

ويرتك حتى ينضج ويمتص املاء تماماً.
والفلف�ل وتوض�ع يف  الطماط�م  تف�رم   .3
التبيس املراد الطبخ فيه ويضاف اليها القليل 
م�ن الزي�ت ومعج�ون الطماط�م واضافة 
البهار حس�ب الرغبة وتوضع عىل النار ملدة 

5 دقائق.
4. تح�ى رشائ�ح الباذنج�ان باللحم الذي 
جه�ز وتلف ع�ىل طريقة لف الدومل�ة تماما 
وُترت�ب يف التبيس وتوض�ع يف الفرن ملدة 10 

دقائق.

كباب الباذنجان

فوائد الزعرورمعلومات  عامة
وثم�اره  الزع�رور  وازه�ار  الزع�رور  الوراق 
الحمراء فوائد طبية متنوع�ة ويعترب الزعرور 
عش�بة طبي�ة مش�هورة ذات قيم�ة عظيم�ة 
يف ع�الج أمراض القلب ولذلك س�ميت عش�بة 

القلب.
كانت تعرف يف القرون الوس�طى والسيما عند 
اكردمايث�ون واألغريق كرمز لألمل والس�عادة 
الوصيف�ات  وكان�ت  والخصوب�ة  وال�زواج 
االغريقيات يحملن باقات معطرة من الزعرور، 
كما كانت زوجات املستقبل )العرائس( ينقلن 

أغصانه. 
كان الروم�ان يضع�ون أوراق الزعرور يف مهد 

الرضيع.
والزع�رور يس�تخدم يف الوق�ت الحارض لعالج 
اضطراب�ات القل�ب ودوران ال�دم وباألخ�ص 

الذبحة الصدرية. 
يعترب العش�ابون الغربيون نبات الزعرور غذاء 
للقل�ب، تزي�د تدف�ق ال�دم إىل عضالت�ه وتعيد 

الخفقان السوي إىل القلب. 
وقد اثبتت األبحاث الحديثة هذا االستخدام.

التكنولوجيا تصنع احلياة
اذا كنت تريد ألسلوب حياتك ان يتغري، ان تميش اكثر، وان 
تم�ارس الرياضة من دون تردد، وان تخرس من وزنك من 

دون اتباع حمية قاسية، فإن جهاز Fitbit هو الحل.
ه�و جه�از ال يرت�اح وال يتوق�ف. يف النه�ار يعم�ل ع�ىل 
تتب�ع خطواتك، بعد املس�افة، رسعة دق�ات القلب، حرق 
الس�عرات الحراري�ة، عدد الدرج�ات الت�ي تصعدها. ويف 
اللي�ل يتعرف إىل نوعي�ة النوم الخاصة بك، ويس�اعدك يف 
تعلم كيفية النوم بش�كل أفضل وإيقاظك يف الصباح.واذا 
احسنت استخدامه، وادخلت جميع املعطيات اىل التطبيق 
امللحق به عىل الهواتف الذكية، فإن جهاز Fitbit س�يعمل 
عىل مس�اعدتك يف الوصول إىل أهدافك ع�ن طريق تطبيق 

خطوات اللياقة يف حياتك اليومية.

التابع�ة  طائ�رة  ركاب  اضط�ر 
لرشك�ة »أليجيان�ت أي�ر بالي�ن« 
األمريكية إىل الخ�روج عىل جناح 
الطائ�رة بع�د تصاع�د أدخنة من 

املقصورة خالل الهبوط. 
ووقع الح�ادث بعد هبوط الرحلة 
بع�د أن هب�ط الرحل�ة رق�م 330 
يف مط�ار بوي�س يف إيداه�و بع�د 

قدومها من لوس أنجلوس.
وذكر الركاب، الذي�ن بلغ عددهم 
الطائ�رة  أن  ش�خصا،   163

تصاع�دت  التكالي�ف  منخفض�ة 
منه�ا األدخنة ورائح�ة الوقود يف 
املقصورة مع اقرتاب الطائرة من 

البوابة. 
وأش�ارت بالنكا روبليز أحد ركاب 
الطائ�رة، يف ترصيحات لصحيفة 
»إيداه�و س�تاتمان«، إىل أن�ه مع 
نتنش�ق  بدأن�ا  الطائ�رة  هب�وط 
رائح�ة األدخن�ة، وب�دأت الرائحة 
تصبح أكث�ر قوة مع هبوطنا عىل 

املدرج«.

الركاب فوق »جناح« الطائرة

فداك يا رأيس
من هنا وهناك

حسني الساعدي

كان لرجل أربع نساء وكن ُي�ع��ّن�ف�ّنه دائما 
... ويف احد األيام غضبن عليه ورضبنه رضبا 

مؤملا ثم حملنه خارج الدار ... اثنتان برجليه 
واثنت�ان بيديه أم�ام مرأى أح�د أصدقائه ... 
وبعد يومني رآه يش�رتي جاري�ة ... فقال له 
: ماه�ذا أم�ا يكفي�ك ماجرى لك من نس�ائك 

األربع ؟؟؟
فق�ال له : أل�م تر كيف ك�ن يحملنني ورأيس 
م�دىل عىل األرض ... لقد اش�رتيت الخامس�ة 

لتمسك رأيس لكي ال يتهشم ...

كش�فت غوغل ع�دة مزايا حديث�ة خالل مؤتمرها، كنس�خة 
حديث�ة من نظام تش�غيل األندروي�د وقدرات جدي�دة لخدمة 
الخرائطاختتمت رشكة غوغل مؤتمرها السنوي للمطورين يف 
حدثGoogle I/O 2015 الذي عقد يف مدينة سان فرانسيسكو 
األس�بوع املايض، حيث عرض�ت الرشكة رؤيتها املس�تقبلية 
للتكنولوجياكشفت رشكة غوغل عن جهاز استشعار تفاعيل 
يس�تخدم ال�رادار لرتجم�ة ح�ركات الي�د إىل أوام�ر لألجهزة 
اإللكرتونية، وله قدرة عىل تغيري طريقة تصميمه من شكل اىل 
آخ�ر. ومرشوع الجهاز Soli هو أح�د مرشوعات التكنولوجيا 
املتقدم�ة، الذي كش�ف عنه الفري�ق العلم�ي )ATAP( التابع 
لغوغ�ل خ�الل مؤتم�ر I / O ملط�وري الرشكة.أنش�أ الفريق 
جهاز استش�عار دقيقاً فوق رقاقة صغرية الحجم، وهو قادر 
عىل تتبع امللليمرتات املتناهية الصغر من حركات يد اإلنس�ان 

برسعة عالية ودقة بواسطة جهاز رادار.

كرس حاجز العالـم الرقمي 2015 Googel



16
ص�ف�ح���ة

العراق�ي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخي�رة
العدد )990( 

  االربعاء 17 حزيران  2015  

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

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

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

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

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

يف ذكرى سقوط مدينة
ات امض���اء

عدوية الهاللي

مس���احة لل���راي

 ينطل�ق العمل اإلعالم�ي من مواثيق وقيم تس�هم يف تنمية املجتمعات 
وترس�يخ لحمتها ويصبح الضمري اإلعالمي هو املعيار، وما ميثاق الرشف 

اإلعالمي إال بوصلة تنظم مسار هذه الوسيلة اإلعالمية أو تلك.
لك�ن الس�ؤال ه�و هل له�ذه املصطلحات م�ن وجود أم�ام بعض من 
ينشئون القنوات الفضائية ومن يمولونها ومن يديرونها اليوم؟ وهل قرأوا 
بن�ودا محددة عليهم األخذ بها كدليل ومنه�اج عمل قبل أن يطلقوا العنان 

ألخبارهم وبرامجهم؟
الش�ك أن االلتزام الوحيد – االضطراري – ه�و ذلك االلتزام بما تحدده 
إدارة القم�ر الصناعي من حقوق مالية واعتبارية، ولوالها ملا كانت هنالك 
بن�ود قانوني�ة وال أخالقي�ة تحك�م العملي�ة برمتها وإال كي�ف نفرس هذا 
االستس�هال يف إطالق الفضائيات حتى صار الفضاء العربي مزدحما بهذا 
الك�م الهائ�ل منها، فهل يحت�اج املواطن العربي حقا إىل ه�ذا العدد الكبري 
ال�ذي قارب األلفي قناة فضائية؟ وهل تتوفر عمليات مس�ح تكش�ف عن 
جمه�ور هذه القن�اة أوتلك؟ كم هي أعدادهم؟ وأي�ن يتواجدون؟ وما هي 

الرسالة اإلعالمية التي يتلقونها من مشاهدتهم الفضائية؟
تلك األس�ئلة يف باطنها أس�ئلة أخرى ال يملك أحد اإلجابة عليها لسبب 
بسيط هو غياب الدراسات املسحية التي تحدد الجدوى من هذه الفضائية 
أو تل�ك، وم�ا هي النتائج التي حققتها إعالميا، ولهذا بقي األمر أس�ري من 
يمل�ك وم�ن ينفق من مالي�ن عىل ه�ذه الفضائيات التي تزع�ق ليل نهار 

ويختلط فيها الغث بالسمن.
هنال�ك حقائق بديهية يق�وم عليها العمل اإلعالمي وه�ي يف الحقيقة 
أخالقي�ات توجب ق�درا من االلت�زام تجنب�ا ألي آثار مؤذي�ة للمجتمعات 
وملعتقداته�ا وثقافاتها وما إىل ذلك، ولكننا رصنا نش�هد خالف ذلك تماما، 
فضائيات تنكل ببعضها وترتصد بعضها وال ش�غل لها إال تس�جيل برامج 
وأخب�ارا تعرضه�ا القن�اة الخصم لغ�رض تفنيدها وتكذيبها والس�خرية 
منها، ولعل الس�ؤالن اللذين يفرضان نفس�يهما هما م�ا الجدوى من كل 
ه�ذا العمل؟وما الفائدة التي س�يجنيها املش�اهد وهو يتلق�ى هذا الركام 

اليومي؟
يف واقع األمر إن هي إال صورة أخرى ووجه آخر من الرصاعات السائدة 
يف عاملن�ا العرب�ي اليوم غ�ري منفصلة عنه�ا، فكما أن هنال�ك خصوما يف 
السياس�ة فإن هنالك خصوما يف اإلعالم يجب ترصدهم ومراقبة خطابهم 
وتفني�ده كلم�ا وج�دت الفضائية لذلك س�بيال. يف وس�ط ذل�ك وجدنا أن 
تل�ك املس�احات الكثيفة للبث بكل م�ا تعنيه من إنفاق صارت مس�احات 
س�ائبة ال يضبطها ضابط وال تحكمها خطة ورؤي�ة إعالمية واضحة، بل 
ه�ي اجته�ادات يومية ينتج بعضها بعضا حس�ب ما هو متوفر يف س�وق 

الرصاعات واملماحكات وزيادة درجة حرارة الخصومة.
وس�يعاد الس�ؤال مج�ددا، ترى إىل أي حد س�تلتزم ه�ذه الفضائية أو 
تلك بميثاق الرشف اإلعالمي والضمري اإلعالمي الس�يما وأن هنالك خطابا 
إعالميا رصنا نس�معه فيه كثري من التدلي�س واملبالغة ال ليشء إال لغرض 
اس�تقطاب جمهوره وتهييج�ه عاطفيا، ذل�ك الجمهور الذي ي�راد له أن 
يك�ون رقما هائما يوفر للفضائية رىض زائف�ا بأن لها جمهورا ولو كانت 

عائالت العاملن يف الفضائية هم الجمهور ال غري.

حن تحدثت تلك املرأة املس�يحية القادمة من املوصل عن مأس�اتها 
لجمهور الندوة التي أقيمت يف ذكرى )سقوط املوصل ( عىل أيدي داعش 
وكيف هجروها وفجروا منزلها وقتلوا أناس�ا وج�ردوا امرأة من ثيابها 
وجلدوا أخ�رى أمامها ، وأعقبتها طفلة س�طرت معاناتها وهي تغادر 
مدينته�ا الرمادي هربا من داعش ، صم�ت الحضور .. أنصت الحضور 
..تفاعلوا مع املرأة والطفلة لدرجة ان بعضهم ذرف معهن الدموع ، ومن 
ثم تعاقبت الكلمات والدع�وات اىل إنقاذ اهايل املوصل والرمادي وتناول 
الحض�ور املرشوبات الغازية و) البتي ف�ور ( والتقطوا صورة تذكارية 

جماعية ثم غادروا القاعة مرسعن ملالحقة مشاغلهم الخاصة..
وحدها ج�دران القاعة رددت صدى نحيب امل�رأة ثم اختزنته وغاب 
يف فراغها كما س�تغيب أصوات مذبوحة أخرى ربما ستس�تقبلها نفس 
القاعة وقاعات احتفالية أخرى يف العام املقبل حن تمر الذكرى الثانية 
لس�قوط املوصل ، فنحن ش�عب بتنا نجيد تحويل هزائمنا اىل احتفاالت 
اس�تذكارية لنديم ش�عورنا بالتفاعل مع أحداث بلدن�ا ..نحن أناس بال 

خيال والتسامح ..
أفقن�ا ضيق ونظرياتن�ا منفصلة عن الواق�ع ، مصطلحاتنا جوفاء 
وقيمنا تخضع للتقليد ونظمنا متكلسة ، نخطيء يف الحكم عىل األشياء 
واليستهوينا تصحيح أخطاءنا بل تمسكنا بها ..نحن نستحق ان نحمل 
لقب ) املجوفن ( الذي يطلقه ت.س.اليوت عىل من يحمل صفاتنا ..وال 
نريد ان نمأل فراغ نفوس�نا بالفهم الصحيح لألحداث والسعي الصحيح 
ملعالج�ة األخط�اء ، بل نواص�ل االس�تمتاع بكوننا ضحاي�ا لعدو قاهر 
اليمكننا مواجهته وحكومة عاجزة عن إنقاذنا منه وديمقراطية عرجاء 

، عوراء ، خرساء ، معاقة اليمكنها ان تصنع منا دولة حقيقية ..
مل�اذا النع�رتف ب�ان الديمقراطية يف العراق تش�كلت م�ن مجموعة 
م�ن الذئاب ومن حمل يقوم بالتصويت عىل من س�يحظى بتناوله قبل 
صاحب�ه ..وبأننا ضحايا لسياس�ين يتس�ابقون عىل كيفية اس�تغالل 

حياتنا لصالحهم ..ملاذا
نح�اول إغم�اض أعيننا عن الحقائق فلن يغري ذلك ش�يئا ملجرد إننا 
النريد ان نراها ..س�تبقى الحقائق ش�اخصة للزمن وس�وف نس�تذكر 
س�قوط املدن سنويا ونذرف دموعا متعاطفة ونميض ..البد ان ندرك ان 
مدننا تحولت اىل بضائع بيعت بثمن بخس يف مزادات السياس�ين ومن 
نفذ اوامرهم من القادة العس�كرين وبدال من محاكمة املتسبب يف ذلك 
ومن كان له الحق يف اعطاء االوامر نقيم الوقفات االستنكارية والندوات 
االس�تذكارية ونشعر بأننا قدمنا ش�يئا لتلك املراة اوتلك الطفلة او لكل 

الشهداء الذين التهمتهم نريان الحروب وقذارة السياسة ..
الاذكر حقيقة من قال ان )السياس�ة هي فن تاجيل القرارات حتى 
التع�د ذات ج�دوى ( ويبدو اننا نعي�ش هذه السياس�ة اآلن فمحاكمة 
املتس�بين يف سقوط املوصل تأجلت اىل مابعد العطلة الترشيعية ملجلس 
الن�واب – اذا جرت فع�ال عىل ارض الواقع –، وس�وف يتواصل تأجيلها 
م�رارا وتك�رارا حتى التعود لها جدوى بعد ان تتح�رر املوصل – يف زمن 
غري محدد طبعا – او تتس�اقط مدنا اخرى ونصحو فجأة لنجد انفسنا 

ضمن والية من واليات )داعش ( !

طاهر علوان

فضائية تبحث عن ضمري مهني

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


