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حرائق الشورجة بفعل فاعل
خسائرها    مليارات دوالر.. وتستنزف التجار لضرب االقتصاد المحلي

     المستقبل العراقي / خاص

حذرت مصادر نيابية, أمس األحد, من استمرار مسلسل 
الحرائق المتعاقبة في س�وق الش�ورجة ال�ذي يعد مركزاً 
رئيس�ياً لألكبر األسواق على مس�توى البالد, وفيما أكدت 
ب�ان هذه الحوادث مقصودة وته�دف إلى ضرب االقتصاد 
المحلي بالتزامن م�ع األزمة المالية الخانقة التي يتعرض 
لها العراق, أشارت إلى أنها كبدت التجارة الخاصة نحو 10 

مليارات دوالر.  
وقالت المص�ادر ل�«المس�تقبل العراقي«, ان »س�وق 
الش�ورجة تع�رض ألكث�ر م�ن 34 حريق خالل الس�نوات 
الماضي�ة, كب�دت التجار خس�ائر مالية تقدر ب��10 مليار 

دوالر تقريبا«.
ويعد س�وق الش�ورجة قل�ب الت�����وزي�ع التجاري 
والبيع المباشر للجملة والمفرد ومستقر البضائع الواردة 

إلى العراق.

وس�بق لمص�ادر أمني�ة أن أك�دت, أن ه�ذه العمليات 
مقصودة بنس�بة 90بالمئة تس�تهدف التجار إلفالس�هم, 
وتات�ي ضم�ن مخط�ط ض�رب اقتص�اد الدول�ة بم�ا فيه 
االقتص�اد الخاص وس�وق العم�ل العراقي وه�ي عمليات 
ضمن مخط�ط كبير يس�تهدف الع�راق أمني�ا واجتماعياً 

وسياسياً واقتصادياً.
وبحس�ب مصادر مطلع�ة, فان »الحري�ق األخير الذي 
تعرض�ت له الش�ورجة يدخ�ل ضمن ه�ذه العملي�ة التي 
بات�ت ظاه�رة إرهابي�ة اقتصادي�ة بحاج�ة إل�ى دراس�ة 
وتحقيق ووض�ع حلوالً جذرية لمنعه�ا ألنها تضرب على 
وت�ر االقتص�اد المحلي في وقت تعاني في�ه الحكومة من 

اإلفالس تقريبا«.
يذكر أن العاصمة بغداد تش�هد بش�كل مس�تمر حرائق 
عدة الس�يما في دوائر الدولة واألسواق التجارية الكبيرة، 
فيم�ا تعزو ف�رق الدفاع المدن�ي غالبيت���ه�ا إلى حدوث 

تماس كهربائي. 

العمـال الكـردستانـي 
وعـمـال بـغـداد!
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»بلوتارخ«

يظهر معدن اإلنسان

 في الطريقة التي يصمد بها 

حتت وطأة احملن
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     المستقبل العراقي / علي الكعبي

أكدت بغداد لواشنطن اصرارها على 
االس�تمرار في تنفي�ذ االصالحات من 
أج�ل وضع البلد على الطريق الصحيح 
في بناء دولة المؤسسات ودعتها الى 
مزيد من الدعم العسكري واالقتصادي 
في معركتها ضد تنظيم »داعش« وذلك 
خالل مباحثات للعبادي والجبوري مع 

وفد زائر من الكونغرس االميركي.
وخالل اجتماع عقده رئيس الوزراء 
حي�در العبادي في بغ�داد مع وفد من 
الكونغرس االميركي ضم السيناتورين 
بيت�رز  وكاري  مورف�ي  كريس�توفر 
صحبة الس�فير االميركي ف�ي العراق 
س�تيوارت جونز فقد ت�م بحث التقدم 
ال�ذي تحقق�ه الق�وات العراقي�ة في 
حربها ضد تنظيم »داعش« وتطورات 

ف�ي  واالمني�ة  السياس�ية  االوض�اع 
الع�راق والمنطق�ة كم�ا ت�م التطرق 
ال�ى االصالح�ات الت�ي يق�وم بها في 

مؤسسات الدولة.
واشار العبادي الى »التقدم الحاصل 
في المعرك�ة ضد العصابات االرهابية 
واهمية التعاون النجاز النصر وتحرير 

ارض العراق.
                  التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت السلطات التونس�ية، أمس األحد، 
من امكانية شن متشددين هجمات بسيارات 
ملغوم�ة وأحزمة ناس�فة تس�تهدف مواقع 
حيوي�ة وحساس�ة ف�ي العاصم�ة تون�س 
بعد تلقيه�ا معلومات اس�تخباراتية، ويأتي 
التحذير بعد ش�هرين من هجوم دموي نفذه 

مسلح على فندق بمنتجع سوسة.
وقتل خ�الل الهج�وم 38 س�ائحا أجنبيا 
أغلبهم من البريطانيين. وتبنى الهجوم وهو 
االس�وأ في تاري�خ تونس تنظي�م »داعش«. 

وأعلنت تونس حالة الطوارىء عقب الهجوم. 
وقب�ل ذلك في مارس اذار قتل مس�لحان 21 
س�ائحا أجنبي�ا في هجوم اس�تهدف متحف 
ب�اردو في تون�س. وأعلن�ت وزارة الداخلية 
االسبوع الماضي غلق شارع الحبيب بورقيبة 
الرئيسي بالعاصمة أمام حركة سير العربات 

دون ان تعطي اي اسباب لقرارها.
ولكن وكالة االنباء الرس�مية التونس�ية 
»وات« نقلت عن مسؤول بوزراة الداخلية لم 
تذكر اسمه قوله إن غلق شارع بورقيبة كان 
خشية تسلل سيارات وأشخاص مشبوهين.

معلوم�ات  »هن�اك  المس�ؤول  واض�اف 

اس�تخباراتية مؤك�دة وردت عل�ى ال�وزارة 
تفيد بوجود مخططات ارهابية الس�تهداف 
مواقع حيوية وحساسة في تونس العاصمة 
باس�تخدام الس�يارات المفخخ�ة واألحزمة 
الناس�فة.« وع�ززت ق�وات االم�ن والجيش 
اجراءاتها االمنية منذ هجوم سوس�ة االخير 
واعتقلت مئات المتهمين في قضايا ارهابية. 
وتواج�ه تون�س من�ذ انتفاض�ة 2011 التي 
انهت حك�م الرئيس الس�ابق زي�ن العابدين 
ب�ن علي تهديدا من جماعات اس�المية قتلت 
عش�رات من قوات االمن والجيش خصوصا 

على الحدود مع الجزائر.

لـعـنـة »املـفـخـخـات« تـطـارد تـونـس.. أيـضـًا الـعـراق لوفـد الكـونغـرس: مستمـرون باإلصـالح 
ونـريد دعمــًا عسكريـًا

الحكومة تحذر مواطنيها من »االنتحاريين« العبادي: سنواصل العمل لوضع البلد على الطريق الصحيح.. الجبوري: نمر بأزمة اقتصادية خانقة
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ظريف يستقبل زيباري للتوصل الى اتفاقات 
»أطارية« لتمتين عالقات البلدين
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االحتاد الكردستاين: ال اتفاق بشأن أزمة رئاسة االقليم
      بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  االتح�اد  كتل�ة  قال�ت   
إن  االح�د،  أم�س  الكردس�تاني، 
االجتماع�ات الت�ي عق�دت عل�ى مدى 
االس�ابيع الماضية لالحزاب الخمس�ة 
الرئيسة في اقليم كردستان لم تتوصل 
الى اي حلول، مشيرة الى ان الخالفات 

االساسية التزال قائمة.
وأعلن فؤاد حس�ين رئي�س ديوان 
رئاس�ة اقلي�م كردس�تان ع�ن تأجيل 
ال�ذي  الكوردي�ة  االح�زاب  اجتم�اع 
كان مق�ررا اليوم االحد الى االس�بوع 
المقبل بطلب من كتلة االتحاد الوطني 

الكردستاني.
وق�ال عض�و الكتل�ة عب�د الب�اري 
زيباري، إن »جمي�ع االجتماعات التي 
عقدت بين االح�زاب الكردية في اقليم 
كردس�تان لم تخرج بأي اتفاق بش�أن 

الخاصة  الخالفية االساس�ية  النق�اط 
برئاسة اقليم كردستان«.

وأوض�ح زيب�اري أن »االجتماعات 
الس�ابقة رك�زت عل�ى نق�اط ليس�ت 
محوري�ة واساس�ية، بينم�ا ل�م يت�م 
التطرق الى النقاط الخالفية االساسية 
كردس�تان  اقلي�م  برئاس�ة  الخاص�ة 
وكيفي�ة انتخ�اب الرئيس الت�ي التزال 
عالق�ة ول�م يت�م التوص�ل ال�ى اتفاق 

بشأنها«.
وتوق�ع زيب�اري أن »النتائ�ج التي 
اعلن�ت م�ن المفاوضات ش�كلية اكثر 

من الواقعية«.
وأنته�ت الش�هر الماض�ي الفت�رة 
الدس�تورية المح�ددة لتولي مس�عود 
بارزاني رئاسة اقليم كردستان في ظل 
خالفات سياسية واسعة بين االحزاب 
التجدي�د  بش�أن  الرئيس�ة  الخمس�ة 

لبارزاني من عدمه.

العامل الكردستاين وعامل بغداد!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
ف�ي القي�م الخاص�ة باتات�ورك تركيا 
الجدي�د رجب طيب اردوغ�ان ال فرق بين 
العم�ال الكردس�تاني والعم�ال الضحايا 
الذين خطف�وا في بغ�داد.. فالرجل ليس 
لديه غاية اال العمل على تعزيز مكانته في 
الحياة السياس�ية التركية والهيمنة على 
رئاس�ة الجمهوري�ة واس�كات االصوات 
الحرة باس�م »االنتخابات  الديموقراطية 
المبك�رة« وتحوي�ل العراق ال�ى مغطس 

ازمات!.
ل�وكان اردوغ�ان صادق�ا مع ش�عبه 
ولي�س تابعا لفك�رة الهيمن�ة والتحرش 
المجاورة  لل�دول  االقليمي�ة  بالس�يادات 
ول�م  الترك�ي  القوم�ي  االم�ن  الحت�رم 
يعرض�ه الى التهديد كم�ا فعل مع داعش 
حين اس�تقبل موجات الن�زوح الجماعي 
لتنظيمات�ه القادم�ة من اوربا وارس�ال 
مئ�ات االالف م�ن الالجئي�ن الس�وريين 
الى اوربا للضغط عليها الس�بابه االمنية 

والسياسية والعسكرية!.
ان العم�ال الضحايا هم اش�قاء حزب 
العم�ال الكردي الترك�ي الذين اضطرتهم 
والعنجهي�ة  الخاطئ�ة  السياس�ات 
االردوغاني�ة لحم�ل الس�الح ومنازع�ة 
القوات التركية وتحويل الجبل الى خندق 
متق�دم لمقاتل�ة الحكوم�ة التركية.. ان 

هؤالء العمال وعوائلهم تحولوا الى 
اع�داء لحكوم�ة احم�د داود اوغلو 
النهم ادخلوا تركيا بمازق المس�الة 
العراقية التي عانت وتعاني االمرين 

من السياسة االمنية التركية!.
ان اردوغ�ان اع�اد الذاك�رة الى  

السياس�ية والمائي�ة واالمنية  االزم�ات 
والعس�كرية واحتضان داع�ش وتحويل 
والس�ورية  التركي�ة  العراقي�ة  الح�دود 
التركي�ة ال�ى م�دن ماهول�ة بالدواعش 
ومتيقن انه االن يتحدث بينه وبين نفسه 
»انن�ي احص�د كل ماجنته ي�داي واجني 
ثم�ار كل السياس�ات الت�ي انتهجتها مع 
العراق وانا اغلق صنابير المياه وعدادات 
الكميات التي استقطعها من اعناق االنهار 

المتدفقة بالماء من اعالي تركيا«!.
ان قط�ع االعن�اق المائي�ة العراقي�ة 

يس�تفز كل العابري�ن يوميا من الجس�ر 
الجمهوري وهم يرون الماء يشح ودجلة 
يضم�ر وي�ذوب عل�ى هت�اف اردوغ�ان 
الممتأل بالقبح السياسي وهو يتمنى على 
الحكوم�ة العراقي�ة التزام قواعد الس�لم 
االهلي واحترام المكونات المحورية في 
الع�راق واحتضان�ه لمؤتم�رات التفتيت 

القومي!.
ان العمال ضحايا تلك السياس�ات وقد 
تك�ون هنال�ك دول منافس�ة لتركي�ا في 
االقتصادية  االستثمار واالولويات  مجال 
وعقود الش�راكة لها مصلحة في اختفاء 

16 عامال تركيا في بغداد!.
الاح�د م�ن العراقيي�ن يتمن�ى الش�ر 
للعمال االت�راك ابدا والحكوم�ة العراقية 
تب�ذل كل الجهد م�ن اجل العث�ور عليهم 
وتقص�ي المعلومات الخاصة عنهم، لكن 
العراقيي�ن ايض�ا مع ان تفه�م الحكومة 
التركية عبر هذه الحادثة التي هم ليسوا 
مسؤولين عنها. ان االستمرار بالسياسات 
الخاطئ�ة س�يعرض عمالها وش�ركاتها 
ال�ى الضرر والمخاطر المس�تمرة ونحن 
العم�ل معن�ا  التركي�ة  للش�ركات  نري�د 
العمار الع�راق والنهوض بالبنى التحتية 

واستكمال اشواط ترميم وبناء ماخربته 
السنوات الماضية.

لي�س هنالك م�ن احد ف�ي العراق ضد 
الش�عب التركي وقد عاش العمال االتراك 
وهم بالمئات بين ظهرانينا في الس�نوات 
الت�ي اعقب�ت س�قوط النظ�ام المقب�ور 
ويج�ب ان تفه�م السياس�ة التركي�ة ان 
العراقيين ش�عب يح�ب الخي�ر لالخرين 
واليري�د ال ه�و وال حكومت�ه التدخل في 
شؤون غيره وهو نهج ثابت في السياسة 
الخارجي�ة العراقية ويطل�ب »وهذا حقه 
الطبيعي« من االخرين اتراكا وغير اتراك 

ع�دم التدخل في ش�ؤونه الداخلية وامنه 
القومي.

ان تعري�ض االم�ن القوم�ي العراقي 
لخط�ر التهديد وزيادة معان�اة العراقيين 
في الماء واالمن سيعرض االمن القومي 
بالتاكي�د لخطر التهديد المماثل من خالل 
والمش�اكل  لالزم�ات  داع�ش  اس�تغالل 
»تغطي�س  لزي�ادة  الراهن�ة  الحدودي�ة 
العالق�ات التركي�ة العراقية« ف�ي الوحل 
االمن�ي!. الرئي�س الترك�ي عل�ى ض�وء 
السياس�ات الت�ي انتهجه�ا ازاء الع�راق 
الت�ي  المتش�نجة  الطائفي�ة  والمواق�ف 

مارسها غير مستعد ابدا التعاطي االيجابي 
مع الع�راق او تقدي�م الدعم والمس�اندة 
للعراقيي�ن ف�ي حربه�م المفتوح�ة ضد 
بوج�ه  الح�دود  باغ�الق  ول�و  داع�ش  
االره�اب الداعش�ي لكن م�ن الضروري 
التنبه ان داعش ليست لديه تفاهمات مع 
السنة حكاما وش�عوبا واحزابا سياسية 
ب�ل لديه حرب مفتوحة م�ع كل االطراف 
بما فيها االطراف السنية ومثلما اختطف 
العراقيين الس�نة في الرم�ادي واعدمهم 
في الش�وارع النهم ل�م يتعاونوا معه في 
القت�ال ضد االطراف والعش�ائر الس�نية 
التي ل�م تقاتل معه س�يقتل كل االطراف 
الت�ي التتع�اون مع�ه  التركي�ة  الس�نية 
ولو كان�ت الحكوم�ة التركي�ة متحالفة 
وتق�دم الدعم الالمحدود له في قتاله ضد 
الحكومتين السورية والعراقية كما يفعل 
االن.. ان ق�رار داعش تصفية رجب طيب 
اردوغان بس�بب موافق�ة تركيا االلتحاق 
بركب الق�وات الدولية بقصف داعش في 
االراض�ي التركي�ة والعراقي�ة دليل على 
ذلك.ان اختفاء العمال االتراك مثل اختفاء 
العم�ال العراقيين في الرم�ادي وغيرها 
م�ن المدن العراقية وه�م يختطفون من 
قب�ل داعش وداعش ليس�ت حليفا ال على 
المس�توى التكتيكي وال على المس�توى 
االس�تراتيجي حتى يتم تغلي�ب المصالح 
الداعشية في خريطة العالقات االقليمية 
مع ال�دول على مصال�ح الحكومة 
ي�د  وتم�د  م�دت  الت�ي  العراقي�ة 
التع�اون م�ع تركي�ا وغيره�ا من 
البل�دان االقليمي�ة خصوص�ا فيما 
يتعل�ق بطرح س�تراتيجية متوازنة 
في الح�رب وتطوي�ق خطر داعش 
في العراق وس�وريا ومص�ر وكل البلدان 

الملتحقة بركب الصراع الحالي.
تركي�ا ه�دف داعش�ي كبي�ر ومال�م 
وات�زان  بحكم�ة  اردوغ�ان  يتص�رف 
وواقعية سياس�ية وبراغماتية تركية في 
اط�ار حماي�ة المصالح القومي�ة للبلدان 
المجاورة فان داعش ستتمدد على حساب 
كل المصال�ح المحيط�ة وه�و ام�ر بات 
واضحا في خريطة التوجهات الداعش�ية 
بعد دخول قاعدة انجرليك التركية مرحلة 

التعاون الجوي باستهداف داعش.
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ظريف يستقبل زيباري للتوصل اىل اتفاقات 
»أطارية« لتمتني عالقات البلدين

رئاسة الربملان توجه مكاتبها بتسلم طلبات 
املواطنني وإحالتها برسعة

حمافظ البرصة: أولوية توزيع األرايض لعوائل شهداء احلشد الشعبي
السلطة القضائية تعني 34 قاضيًا وتؤكد ان عددهم وصل اىل 1587

      بغداد / المستقبل العراقي

أمر وزي�ر الداخلية محمد س�الم الغب�ان، أمس األحد، 
بتش�كيل لجنة لمتابعة تنفيذ أوامر القب�ض الصادرة في 
جميع المحافظ�ات. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »وزي�ر الداخلية 
محمد سالم الغبان أمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أوامر 

القبض الصادرة في المحافظات كافة«.
وأض�اف البي�ان أن »وزي�ر الداخلي�ة أمر أيض�اً وكالة 
ال�وزارة لش�ؤون الش�رطة والدوائر المختص�ة بضرورة 
تس�هيل مه�ام اللجنة«. يذك�ر أن مجلس القض�اء االعلى 
وجه، الثالثاء )18 آب 2015(، بتفعيل قس�م متابعة تنفيذ 
أوامر القبض ومنع الس�فر وحجز األموال المشكل حديثاً 

في رئاسة اإلّدعاء العام.

      بغداد / المستقبل العراقي

زودت جمهوري�ة المانيا االتحادية قوات البيش�مركة 
التابعة إلقليم كردستان العراق ب�1000 من األقنعة الواقية 
للم�واد الكيمياوي�ة والغازات الس�امة. وبحس�ب تقارير 
صحفية فإن وزارة الدفاع األلمانية قد أرسلت تلك الكمية 
م�ن األقنع�ة الواقي�ة الى بعد تع�رض قوات البيش�مركة 
مؤخراً لهجمات كمياوية من قبل تنظيم داعش اإلرهابي. 
وذك�رت التقاري�ر ب�أن المدربين االلم�ان قد ب�دأوا فعالً 
بتدريب مقاتلي البيش�مركة على كيفية حماية انفس�هم 
من تلك الم�واد ألنه يتوقع ان يزي�د التنظيم اإلرهابي من 
اس�تخدام تلك الم�واد في هجماته. وكان�ت منظمة حظر 
انتش�ار االس�لحة الكيمياوية ق�د اعربت ع�ن قلقها ازاء 
التقارير الواردة التي افادت باس�تخدام »داعش« لالسلحة 
الكيمياوية. وقالت التقارير بان االسلحة الكيمياوية التي 
اس�تخدمتها »داع�ش« ضد ق�وات البيش�مركة يحتمل ان 

تكون غاز الكلور او الخردل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أفادت استخبارات الحشد الشعبي »لسرايا الجهاد« أمس 
االح�د ان تنظي�م داعش اإلرهابي قد فرض على كل ش�خص 
م�ن أهالي مدين�ة الفلوج�ة دفع مبل�غ ق�دره 2000 دوالر 
امريك�ي لمن يرغب في مغ�ادرة المدينة.وذكر بيان لس�رايا 
الجه�اد الجناح العس�كري لحرك�ة الجهاد والبن�اء نقالً عن 
مصادره�ا االس�تخباراتية من داخ�ل المدين�ة، إن »إرهابيي 
داع�ش المحاصري�ن داخ�ل مدين�ة الفلوجة من قب�ل قوات 
الحشد الشعبي والقوات األمنية يمنعون األهالي من مغادرة 
المدينة وفرض دفع مبلغ 2000 دوالر عن كل شخص كشرط 
لمغادرة المدينة«.وأضاف البيان ان »عناصر داعش اإلرهابي 
يعيش�ون حاله الضعف واالنكس�ار بعد قطع جميع خطوط 

اإلمداد الرئيسة في الفلوجة عن العصابات اإلرهابية«.

الغبان يأمر بتشكيل جلنة ملتابعة 
تنفيذ أوامر القبض

املانيا تزود البيشمركة بـ 1000 قناع 
للمواد الكياموية 

داعش يفرض 2000 دوالر عىل كل شخص 
يغادر الفلوجة

      بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزي�ر  اس�تقبل 
االيران�ي محم�د ج�واد ظريف، 
المالي�ة  وزي�ر  االح�د،  أم�س 
هوش�يار زيباري بغي�ة التوصل 
الى اتفاق�ات »أطاري�ة« لتمتين 
وتنظي�م العالقات بي�ن البلدين.

وقال�ت وزارة المالي�ة ف�ي بيان 
العراق�ي«  »المس�تقبل  تلق�ت 
نس�خة منه، إن »ظريف استقبل 
وزير المالية هوش�يار زيباري«، 
ش�هدت  »الزي�ارة  ان  مبين�ة 
المباحث�ات  س�ير  اس�تعراض 
بي�ن  والتجاري�ة  االقتصادي�ة 
البلدين من المس�ؤولين  وف�دي 
العامين ف�ي مجاالت  والم�دراء 

األس�تثمار والكمارك والضرائب 
اتفاق�ات  ال�ى  التوص�ل  بغي�ة 
أطارية لتمتين وتنظيم العالقات 
المتنامية بين البلدين والشعبين 
والش�قي����قين«.  الجاري�ن 
»اللق�اء  أن  ال�وزارة،  واضاف�ت 
ش�هد بحث وتب�ادل االراء حول 
االتف�اق الن�ووي االيران�ي م�ع 
ال�دول الغربي�ة وق�رب التوصل 
ال�ى اتف�اق نهائ�ي«، مبين�ة ان 

ب�دور  رح�ب  العراق�ي  »الوف�د 
الت�ي  كاف�ة االط�راف للجه�ود 
بذلت للتوص�ل الى اتف�اق عادل 
ومنصف ويحقق األمن والسالم 
واالستقرار ويطلق عجلة التنمية 
األيراني�ة«.  لالم�ة  واالزده�ار 
أن�ه »ج�رى  ال�وزارة،  وتابع�ت 
ايضا تب�ادل االراء حول تطورات 
االوض�اع األقليمي�ة وتط�ورات 

العملية السياسية في العراق«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مجل�س القضاء االعل�ى، أم�س االحد، عن 
تعيي�ن 34 قاضي�ا وعض�و ادع�اء عام م�ن خريجي 
المعه�د القضائ�ي، فيما اك�د ان عدد القض�اة ارتفع 
ليبلغ 1587 قاضيا. وقال المتحدث باسم السلطة عبد 
الس�تار بيرقدار إن »34 قضايا وعضو ادعاء عام من 
خريج�ي المعهد القضائ�ي تم تعيينهم بع�د اكمالهم 

دورة تطويرية في معهد التطوير القضائي وتوزيعهم 
عل�ى المحاكم وفق�ا للحاجة ومقتضي�ات المصلحة 
العام�ة«. واضاف بيرق�دار، أن »عدد القض�اة ارتفع 
من 573 قاضيا في العام 2003 الى 1087 قاضيا هذا 
اليوم«. واعلنت الس�لطة القضائية، في وقت س�ابق 
من اليوم االحد )6 ايلول 2015(، عن زيادة عدد قضاة 
النزاهة ف�ي بغداد الى 19 قاضي�ا وعضو ادعاء عام، 

مبينة ان ذلك سيسرع بانجاز قضايا النزاهة.

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه عضو هيئة رئاسة مجلس 
النواب همام حمودي، أمس األحد، 
المكاتب البرلمانية في المحافظات 
بتس�لم طلب�ات المواطنين بش�كل 
ع�ام والمتظاهري�ن بش�كل خاص 
وإحالته�ا للبرلمان، مؤك�دا أهمية 
اإلس�راع بمعالج�ة الملف�ات الت�ي 

تمس حاجة المواطن. 
وق�ال مكتب حم�ودي في بيان 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة 

منه، إن »عضو هيئة رئاسة مجلس 
النواب همام حمودي وجه سلسلة 
مخاطب�ات عاجل�ة للج�ان النيابية 
والمكات�ب البرلماني�ة ف�ي بغ�داد 
التابع�ة  والدوائ�ر  والمحافظ�ات 
للمجلس«، مبينا أن »حمودي وجه 
بتس�لم طلب�ات المواطنين بش�كل 
ع�ام والمتظاهري�ن بش�كل خاص 

وإحالتها للبرلمان«. 
وأكد حم�ودي، بحس�ب البيان، 
أه�م  بمعالج�ة  إلس�راع  »أهمي�ة 
الملفات التي تمس حاجة المواطن 

وانج�از الق�����واني�ن المتأخ�رة 
والمهمة«. وطالب حمودي أعضاء 
مجلس النواب ب�«عق�د اجتماعات 
ش�هرية م�ع مجال�س المحافظات 
الت�ي يمثلونه�ا لمتابعة المش�اكل 
والمعوق�ات الت�ي تعت�رض عملها 

والمساهمة في حلها«.
وكان نائب رئيس مجلس النواب 
همام حم�ودي أعلن، االثنين )3 آب 
2015(، أن هيئ�ة رئاس�ة البرلمان 
قررت تشكيل لجنة برلمانية خاصة 

بمتابعة مطالب المتظاهرين.

      البصرة / المستقبل العراقي

تاب�ع محاف�ظ البص�رة ماج�د 
النص�راوي توزيع قط�ع االراضي 
على الشرائح المتعددة والمستحقة 
ف�ي االقضي�ة والنواح�ي ومرك�ز 

المدينة.
ج�اء ذلك خالل ترأس�ه اجتماع 
دي�وان  بمبن�ى  الس�كن  للجن�ة 

المحافظة.

وأك�د محاف�ظ البص�رة عل�ى 
ان االولوي�ة تكون لعوائل ش�هداء 
الحشد الشعبي تليهم بقية الشرائح 

االخرى وكل ضمن استحقاقه.
الجه�ات  المحاف�ظ  ووج�ه 
ذات العالق�ة من مديري�ة البلديات 
وبلدي�ة البص�رة ودائ�رة عقارات 
الدول�ة انهاء المعامالت الرس�مية 
ليتم توزيعها خ�الل الفترة القليلة 

المقبلة.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة العمل والشؤون االجتماعية أن مسودة قانون التقاعد والضمان 
االجتماعي ستضمن تقاعد العاملين في القطاع الخاص اسوة بموظفي الدولة.

المتحدث باسم الوزارة عمار منعم قال ان »قانون التقاعد والضمان االجتماعي 
هو مكمل لقانون العمل الذي شرعه البرلمان الشهر الماضي«، مشيرا الى ان »هذا 
القانون س�يوفر فرصة طيبة للعمال واصحاب العمل بالنسبة للضمان االجتماعي 

واحالتهم للتقاعد«.
وأضاف »هناك فقرة في القانون تش�ير الى الضمان االختياري، حيث اي عامل 
ف�ي القطاع الخاص او يعمل لحس�ابه الخاص بامكانه االش�تراك بقانون التقاعد 
والضمان االجتماعي كما بامكان العامل اضافة سنوات خدمته في القطاع الخاص 
ال�ى الوظيفي�ة الحكومية عن�د تعيينه ف�ي وزارة او مؤسس�ة او دائرية حكومية 

وتحتسب في خدمته الوظيفية والعكس صحيح ايضا«.

جلنة العمل: الضامن االجتامعي يؤمن تقاعد عامل القطاع اخلاص 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

باشرت طائرات f16 األمريكية 
ش�ن غاراتها ض�د مواق�ع تنظيم 
»داع�ش« اإلرهاب�ي ف�ي مختلف 
قواطع العمليات العسكرية, وفيما 
أك�د وزي�ر الدف�اع ب�ان ضرباتها 
كان�ت دقيق�ة ومؤثرة, أش�ار إلى 
أنها ستس�رع عملية تحرير المدن 

المغتصبة.
ودار لغ�ط كبي�ر خ�ال الفترة 
المنصرمة بشأن تأخر دخول هذه 
المقات�ات المعركة م�ع »داعش« 
وسط تشكيك كبير بالصفة, حيث 
ت�رددت أنب�اء تفي�د بع�دم وجود 

ذخيرة للطائرات المذكورة.
وأعلن�ت العمليات المش�تركة، 
 »F16 »�أمس األحد، أن طائرات ال
نفذت 15 طلعة في مختلف قواطع 
العمليات وكانت ضربتها مباشرة 

ودقيقة.
وقال المتحدث باس�م العمليات 
العميد يحيى رس�ول ان » طائرات 
ال�« F16« بدأت بدك مقرات تنظيم 
داع�ش منذ ي�وم 2 ايل�ول وكانت 
ضرباتها مباش�رة ودقيقة«، مبينا 
 »F16»��ان »ضرب�ات طائ�رات ال

قطعت امدادات الدواعش«.
»مش�اركة  ان  رس�ول  وبي�ن 
ستس�رع   »F16»��ال طائ�رات 
بتحري�ر االراض�ي م�ن الدواعش 
كون الطائرات متط�ورة وتضرب 
االه�داف بدق�ة عالي�ة«، موضحا 
ان »الق�وة الجوية لديه�ا طائرات 
العملي�ات  ف�ي  تش�ارك  اخ�رى 
العس�كرية وت�م أضاف�ة طائرات 
ال�«F16« اليها«.ووصلت في )13 

تم�وز 2015( أربع طائرات أف 16 
إلى قاعدة بلد الجوية في محافظة 
الصفق�ة  ضم�ن  الدي�ن  ص�اح 
األمريكي�ة- العراقي�ة ف�ي أط�ار 
التع�اون العس�كري ال�ذي نص�ت 
علي�ه االتفاقي�ة األمني�ة الموقعة 

بين البلدين  .
ب�دوره, قال قائد القوة الجوية 
الفريق الطي�ار الركن أن�ور حمد، 
»بدأنا بعمليات قتالية بطائرات أف 
16 منذ 2 أيلول الجاري«، مبينا أن 
»ذل�ك حصل بعد حص�ول موافقة 

م�ن وزارة الدف�اع والقائ�د العام 
للقوات المسلحة«.

وأضاف أمين أن »هذه الطائرات 
من�ذ وصوله�ا إلى الع�راق ولحين 
الثان�ي م�ن أيلول الج�اري، قامت 
بعملي�ات اس�تطاع لمواقع العدو 

بض�رب أه�داف دقيق�ة لتجمعات 
العدو ومخازن أسلحته«.

وبي�ن أن »م�ا حصل ه�و نتاج 
تعاون كبير بين العراق وأمريكا«، 
مرجح�ا »وص�ول الوجب�ة الثانية 
ه�ذه  م�ن  والرابع�ة  والثالث�ة 

الطائرات قريبا«.
وأك�د أمي�ن أن »ضرب�ات هذه 
الطائ�رات كان�ت دقيق�ة ونف�ذت 
بناءا عل�ى معلومات اس�تخبارية 
دقيق�ة«، مطالب�ا المواطني�ن في 
قب�ل  م�ن  المحتل�ة  المحافظ�ات 

»داعش« ب�«االبتع�اد على مقرات 
التنظيم لكي ال يتعرضوا ألذى«.

وكان قائد القوة الجوية الفريق 
الطيار الركن أنور حمد أمين أعلن، 
أن   ،)2015 تم�وز   15( األربع�اء 
طائرات اف 16 بدأت أولى طلعاتها 
التدريبية في س�ماء العراق، مبينا 
أن ذلك جاء تمهيدا للمش�اركة في 

عمليات القتال بقواطع العمليات.
في الغضون, أك�د وزير الدفاع 
 F16 خال�د العبي�دي، ان طائ�رات
مبين�ا  ايجابي�ة،  نتائ�ج  حقق�ت 
انها س�تؤثر عل�ى س�ير المعارك، 
فيما اش�ار الى ان معرك�ة تحرير 
تخطي�ط  ال�ى  تحت�اج  الموص�ل 
وعملي�ات نوعي�ة للحف�اظ عل�ى 

حياة المواطنين.
وق�ال وزير الدف�اع في مؤتمر 
صحاف�ي عقده، ام�س، في مبنى 
ال�وزارة، ان »طائراتF16 حققت 
نتائ�ج ايجابي�ة«، مبين�ا ان »عدد 

الطلعات الجوية ازدادت«.
وأض�اف العبي�دي ان »اه�داف 
ه�ذه الطائ�رات كان�ت دقيق�ة«، 
مش�يرا ال�ى انها »س�تؤثر ايجابيا 
على سير المعارك«.وبشأن عمليات 
تحري�ر نين�وى، اك�د العبي�دي ان 
»تحرير نينوى يحتاج الى تخطيط 
وتدقيق الن الموص�ل فيها مليون 
ونصف المليون مواطن«، مش�ددا 
على ضرورة »الحف�اظ على حياة 
المواطني�ن والبن�ى التحتية خال 
عملي�ة التحرير«.وتاب�ع العبي�دي 
»انن�ا في طور معرك�ة الرمادي«، 
معربا ع�ن امله ان »يتم حس�مها 
المناط�ق  باق�ي  لتحري�ر  قريب�ا 

االخرى«.

F16تدشن غارات ضد »داعش«.. والدفاع: أهدافها دقيقة
بغداد تنتظر وجبتين من المقاتالت األمريكية

     المستقبل العراقي / علي الكعبي

أك�دت بغ�داد لواش�نطن اصراره�ا على 
االس�تمرار ف�ي تنفي�ذ االصاح�ات من أجل 
وض�ع البلد عل�ى الطريق الصحي�ح في بناء 
دولة المؤسسات ودعتها الى مزيد من الدعم 
العس�كري واالقتص�ادي ف�ي معركتها ضد 
تنظيم »داعش« وذلك خال مباحثات للعبادي 
والجب�وري م�ع وف�د زائ�ر م�ن الكونغرس 

االميركي.
وخال اجتماع عقده رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي في بغ�داد مع وفد م�ن الكونغرس 
كريس�توفر  الس�يناتورين  ض�م  االميرك�ي 
الس�فير  صحب�ة  بيت�رز  وكاري  مورف�ي 
االميركي في العراق ستيوارت جونز فقد تم 
بح�ث التقدم ال�ذي تحققه الق�وات العراقية 
ف�ي حربها ض�د تنظيم »داع�ش« وتطورات 
االوض�اع السياس�ية واالمني�ة ف�ي العراق 
والمنطق�ة كم�ا تم التطرق ال�ى االصاحات 

التي يقوم بها في مؤسسات الدولة.
واش�ار العبادي الى »التقدم الحاصل في 
المعرك�ة ض�د العصابات االرهابي�ة واهمية 
التعاون النجاز النص�ر وتحرير ارض العراق 
مؤك�دا حرص�ه عل�ى الحف�اظ عل�ى التنوع 
القومي�ات والطوائ�ف  المجتمع�ي لجمي�ع 
باعتباره�ا عنصر ق�وة للبلد« كم�ا نقل عنه 

بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه.
وش�دد العب�ادي عل�ى عزمه االس�تمرار 
باالصاح�ات ومواصلته�ا م�ن اج�ل وضع 
البل�د عل�ى الطري�ق الصحيح في بن�اء دولة 

المؤسسات.
ب�دوره، ابدى وف�د الكونغ�رس ارتياحه 
لاصاحات التي يقودها العبادي ودعمه لها 
مؤكدا استمرار الواليات المتحدة بمساعدتها 

للعراق في حربه ضد االرهاب.
وم�ن جهته ناقش رئي�س مجلس النواب 
س�ليم الجب�وري مع الوف�د االميركي مجمل 
األوضاع السياس�ية واألمنية في البلد وسير 
تق�دم الق�وات العراقي�ة ف�ي عملياته�ا ضد 
تنظي�م »داع�ش« ف�ي محافظة األنب�ار مع 

ضرورة اس�ناد القوات العراقية في المنطقة 
الغربي�ة من قب�ل قوات التحال�ف اضافة الى 
س�بل التس�ريع في تس�ليح قوات العش�ائر 

لتكون نواة مسك األرض بعد تحريرها.
وأكد الجبوري، في بيان تلقت »المستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، على ضرورة اس�ناد 
الع�راق عس�كريا واقتصاديا، مش�يراً الى ان 
الع�راق يم�ر بأزمة اقتصادي�ة خانقة ال تقل 
خطورة ع�ن الوضع األمن�ي والبد للمجتمع 
الدولي أن يقف معه اقتصاديا في ظل تراجع 

اسعار النفط العالمية.
من جانبه اكد وفد الكونغرس أن الواليات 
المتحدة ماضية في دعمها السياسي واألمني 
للع�راق، مش�يرا ال�ى  ان المجتم�ع الدول�ي 
بقيادة الواليات المتح�دة يؤكد على ضرورة 
أن ينفت�ح الع�راق عل�ى جمي�ع دول الجوار 

اقتصاديا وأمنيا.
وش�ارك في االجتماع الس�فير األميركي 
ستيوارت جونز والجنرال تيري قائد العمليات 
البرية المشتركة  باإلضافة الى قائد العمليات 

العسكرية المشتركة والمنسق البحري.
وجاءت ه�ذه المباحثات في وقت اعلنت 
قوة المهام المش�تركة للتحال�ف الدولي عن 
تنفي�ذ 25 ضرب�ة جوية ضد أه�داف لتنظيم 
»داعش« ق�رب 12 مدينة عراقية .. مش�يرة 
إلى تدمي�ر أكثر من 50 موقعا قتاليا للتنظيم  
واش�ارت إلى تنفيذ ثم�ان ضربات أخرى في 
س�وريا.وقالت الق�وة ف�ي بي�ان إن طائرات 
التحال�ف ش�نت 25 ضربة جوية ف�ي العراق 
وثمان�ي ضرب�ات ف�ي س�وريا ض�د أهداف 
لتنظي�م »داع�ش«.. موضح�ة أن »الضربات 
الجوية التي شنت في العراق تركزت قرب 12 
مدين�ة من بينها الموصل والرمادي والتاجي 
وطوز وس�نجار«. وأضافت أن التحالف دمر 
مبان ومركبات ومنشأة لتصنيع المتفجرات 
وأكث�ر م�ن 50 موقع����ا مس�لحا لمقاتلي 
ف�ي  ضرب�ات  س�ت  ان  وقال�ت   . التنظي�م 
س�وريا أصابت أهدافا ق�رب بلدة مارع بينما 
اس�تهدفت ضربتان أخريان أهدافا في الرقة 

وتل ابيض .

الـعـراق لوفـد الكـونغـرس: مستمـرون باإلصـالح ونـريد دعمــًا عسكريـًا
العبادي: سنواصل العمل لوضع البلد على الطريق الصحيح.. الجبوري: نمر بأزمة اقتصادية خانقة

»داعش« يرد عىل مقتل »قادته« بإبادة املدنيني.. ويمنع اهلاتف خوفًا من »اخليانة«
ذبح 4 أشخاص لشتمهم المجرم البغدادي

       المستقبل العراقي/فرح حمادي

منع تنظيم »داعش« اإلرهابي استخدام 
الهاتف النقال بالموصل خوفا من تس�ريب 
معلومات سرية إلى القوات األمنية, وفيما 
اخذ يختطف الشباب المخالفين »لتعليماته 
المتطرفة«, كش�ف ش�هود عيان عن مقتل 

عدد من قادته البارزين بالمدينة .
وقال مصدر محلي في محافظة نينوى 
اختطف�وا،  داع�ش  تنظي�م  »ارهابي�ي  إن 
40 مدني�ا م�ن األس�واق العام�ة ف�ي باب 
الطوب وش�ارع حلب والمجوع�ة الثقافية 
وس�وق النبي يونس والبورصة والمنطقة 
الصناعي�ة وس�ط الموص�ل، بس�بب ع�دم 
التزامه�م بإطاق اللحى ومخالفة تعليمات 
التنظيم«، مبينا أن »أولئك المس�لحين نقلوا 
المختطفين إلى أحد السجون التابعة لهم«.

وأض�اف المصدر، أن »عناص�ر التنظيم 
قام�وا أيض�ا بجلد خمس�ة مدنيين وس�ط 
نينوى، بس�بب مخالفته�م التعليمات التي 

تمنع شرب السكائر«.
وكان تنظي�م »داع�ش« ال�ذي يس�يطر 
عل�ى مدينة الموص�ل منذ حزي�ران 2014، 
أص�در تعليماته الت�ي يروج له�ا من خال 
خط�ب الجمع�ة والتي تف�رض على جميع 
الرج�ال والش�باب إط�اق اللح�ى، وه�دد 
بس�جن المخالفين، كما ق�رر التنظيم منع 
اس�تخدام الهات�ف النقال لاتص�ال بخارج 
المدينة خوفا من تس�ريب معلومات سرية 
عن التنظيم إل�ى القوات األمنية والحكومة 

العراقية.     
ب�دوره, اك�د مس�ؤول إع�ام الح�زب 

الديمقراطي الكردستاني في الموصل سعيد 
مموزين�ي، أن تنظيم »داع�ش« أعدم أربعة 
أش�خاص ذبحا وس�ط الموصل، لش�تمهم 
اإلرهاب�ي أبو بكر البغدادي.وقال مموزيني 
إن »داع�ش أعدم أربعة أش�خاص ذبحا في 
منطقة باب الطوب وسط الموصل«، مبينا 
أن »التنظيم أتهم هؤالء األش�خاص بس�ب 

المجرم البغدادي«.
وأضاف مموزيني أن »عمليات إستهداف 
عناصر داعش داخل الموصل تشهد تصاعدا 
ملحوظا يوم بعد آخر«، الفتا إلى أن »داعش 
يح�اول ب�ث الرع�ب بي�ن المواطني�ن لكي 
يتمكن من الس�يطرة على السخط الشعبي 

ضده«.
وس�بق للمسؤول الكردي أن  كشف عن 
اس�تقدام تنظي�م »داع�ش« أكثر م�ن 300 
ام�رأة م�ن جنس�يات عربي�ة وأجنبية من 
خارج العراق إلى الموصل بهدف ممارس�ة 
جه�اد النكاح مع مس�لحي التنظيم«، مبيناً 
أن »قرار جلب النساء تم بأمر من االرهابي 
التنظي�م أبو بك�ر البغدادي بهدف تش�جيع 

مسلحيه على المشاركة في القتال«.
وأضاف مموزيني، أن »داعش نفذ خال 
الش�هرين الماضيي�ن عمليات إع�دام بحق 
إكثر من 30 إمرأة لرفضهن ممارس�ة جهاد 
النكاح في الموصل«، مبيناً أن »زعيم تنظيم 
داعش أبو بكر البغدادي وجه رسالة الشهر 
الماضي إلى مسؤولي التنظيم في الموصل 
تض�م إمكاني�ة من�ح زوجات األش�خاص 
المعدومي�ن إلى المس�لحين الذين يقاتلون 
ف�ي صفوف داع�ش بعدما ش�هدت تراجعا 
ملحوظا لمس�لحيه أمام الق�وات العراقية 

المشتركة والبيشمركة«.
الى ذلك , اك�دت مصادر أمنية ان تنظيم 
داع�ش خس�ر ع�دد م�ن قيادي�ه البارزين 
مؤخ�را بعملي�ات عس�كرية متنوع�ة ف�ي 
محافظة نينوى، ضمن عملية صيد الضباع 
الت�ي أطلقها التحال�ف الدولي الس�تهداف 

قيادي التنظيم في نينوى.
وقال ش�هود عيان ان ثاثة من عناصر 
ما يس�مى دي�وان الحس�بة التاب�ع لتنظيم 
داعش بينهم قيادي، لقوا مصرعهم بضربة 
جوية استهدفت عجلة كانوا بداخلها نفذتها 
طائرة مس�يرة تابعة للتحال�ف الدولي لدى 

مرورهم في حي العربي شمالي الموصل.
وف�ي ذات الس�ياق, ق�ال مص�در امني 
ان مس�ؤول الس�يطرات ل�دى م�ا تس�مى 
الش�رطة اإلس�امية التابعة لتنظيم داعش 
المدعو واثق خليل احم�د عواد لقي واثنين 
من مرافقيه مصارعه�م، بعد ان هاجمتهم 

مجموعة مسلحة باألسلحة الخفيفة .
فيما قتل مس�ؤول التنسيق بين واليتي 
نينوى وصاح الدي�ن التابع لتنظيم داعش 

بضربة جوية.
وقال مص�در امني في محافظة نينوى، 
إن طائ�رات التحال�ف الدول�ي نفذت ضربة 
جوي�ة اس�تهدفت عجلة نوع كيا يس�تقلها 
القيادي بتنظيم داعش ومس�ؤول التنسيق 
بين والية صاح الدين والية نينوى المدعو 
ميث�م محم�د ابراهي�م عبدالس�بعي، عل�ى 
الطري�ق العام بين محافظة نينوى و قضاء 

الشرقاط شمال محافظة صاح الدين.
واض�اف ان الضربة اس�فرت عن مقتل 
الس�بعي ومرافقه المدعو عبدالله الرجوه، 

وتدمير العجلة.
وبدأ التحالف الدولي في األسبوع األخير 
م�ن ش�هر أب الماض�ي تنفيذ خط�ة أطلق 
عليها »صي�د الضباع« وتهدف للقضاء على 

32 قياديا بارزا في تنظيم داعش.
وأعل�ن التحال�ف إن »الخط�ة، الت�ي تم 
إشراك العراق بها استخباريا فقط، تتضمن 
التركيز عل�ى اس�تهداف 32 قياديا بتنظيم 
داع�ش«, ابرزه�م زعي�م التنظي�م إبراهيم 
عواد البدري الس�امرائي، المعروف ب�«أبو 
بكر البغدادي«، و فاضل الحيالي، المعروف 
باس�م أب�و مس�لم التركماني، الذي يش�غل 
منص�ب نائ�ب الخليف�ة، وه�و عراقي من 

قضاء تلعفر بمحافظة نينوى,
وأب�و محم�د الج�زراوي، الذي يش�غل 
منصب المسؤول المالي واإلداري للتنظيم، 
وأحم�د  الس�عودية،  الجنس�ية  ويحم�ل 
الجحيش�ي، الملقب أبو فاطمة األنصاري، 
وع�وف  الجنس�ية،  عراق�ي  أيض�ا  وه�و 
عب�د الرحمن العف�ري، مس�ؤول اتصاالت 
التنس�يق  بدي�وان  المعروف�ة  التنظي�م، 
واالتصال، وشوكت حازم فرحات، الملقب 
بأبو غ�ادة األردني، أردني الجنس�ية، وهو 
المرافق الس�ابق لزعيم القاعدة أبو مصعب 
الزرق�اوي، ويش�غل منصبا ش�رعيا داخل 
التنظي�م، وحاتم ناي�ف العكيدي، س�وري 
الجنس�ية، ويش�غل منصب رئيس المحاكم 
الشرعية للتنظيم في العراق وسوريا، وطه 
صبحي فاحة، سوري الجنسية، ملقب بأبو 
محم�د العدناني، المتحدث باس�م التنظيم، 
وأبو عمر الشيش�اني، مستش�ار البغدادي 

لشؤون اإلفتاء.



مخطط أميركي تقوده السعودية

م�ن الصعب أن التح�دث عن كارثة 
هجرة السوريين من وطنهم بحثا عن 
أوط�ان بديل�ة، دون أن التركي�ز على 
أعدادهم المرعبة التي تثير تس�اؤالت 
ف�ي  النظ�ر  ووإمع�ان  وش�كوكاً، 

محاوالت تفريغ سوريا من أبنائها.
فوفقا إلحصائيات األمم المتحدة، 
تجاوز عدد السوريين الالجئين خارج 
الب�الد خالل الع�ام األخي�ر 4 ماليين، 
مقاب�ل 7 ماليي�ن ن�ازح داخ�ل البالد، 
علم�ا ب�أن الع�دد اإلجمال�ي لس�كان 

سوريا يصل إلى 23 مليونا.
لكن الزوبعة السياس�ية األوروبية 
– األمريكي�ة – العربي�ة حالي�ا ت�دور 
ح�ول ما يقرب م�ن 200 ألف إلى 300 
ألف سوري يس�عون لإلقامة في دول 
أوروبي�ة، هرب�ا م�ن جحي�م الح�رب 
 11 الدائ�رة ف�ي وطنه�م، وال تط�ال 
مليون�ا )نص�ف س�كان س�وريا( بين 
مهاجر في الخارج، ونازح ومشرد في 
الداخل.كل الشواهد تشير إلى أن هناك 
خط�وات عملي�ة منهجي�ة، ال لتدمير 
حضارة الدولة السورية والقضاء على 
بنيته�ا التحتية، والتخل�ص تماما من 
أي مؤسس�ات س�يادية وعلى رأس�ها 
الجيش فحس�ب، بل ولتفريغ هذا البلد 
من س�كانه، تمهيدا الس�تقبال سكان 
الخالف�ة الج�دد م�ن آس�يا الوس�طى 
وأفغانستان وش�مال القوقاز، إضافة 
إل�ى عناص�ر اإلره�اب األخ�رى م�ن 
مختل�ف ال�دول العربية، س�واء الذين 
مس�تنقعات  ف�ي  عملي�ات  خاض�وا 
القوق�از  ف�ي  المختلف�ة  اإلره�اب 
وأفغانس�تان  والع�راق  والبوس�نة 
والشيشان وليبيا، أو الذين تدربوا على 
أي�دي القوات األمريكية واأللمانية في 

تركيا والسعودية واألردن.
م�ن الواض�ح أن س�كان الخالف�ة 
يعملون، س�واء بالتنس�يق أو بش�كل 
ضمن�ي، على نفس الموجة التي تعمل 
عليها الوالي�ات المتح�دة وحلفاؤها، 
وعلى رأسهم تركيا وقطر. إذ أن تفريغ 
سوريا من الس�كان قد يكون أحد أهم 
العوام�ل المس�اعدة في إقن�اع الرأي 
الع�ام العالم�ي بمبررات ه�دم الدولة 

الس�ورية وتجريفه�ا تمام�ا من أجل 
تحقي�ق أحد أهم “األهداف اإلنس�انية 
الديمقراطي�ة  وه�و  أال  الس�امية، 
واالس�تقرار“، بالضبط مثلما حققت 
الديمقراطي�ة  المتح�دة  الوالي�ات 
واالس�تقرار في أفغانس�تان والعراق 
ونيجيريا.وزي�ر  والصوم�ال  وليبي�ا 
الداخلي�ة اإليطال�ي أنجيلين�و ألفان�و 
أعل�ن أن المجتم�ع الدول�ي مس�ؤول 
عن تبعات إس�قاط القذافي. وأوضح، 
ف�ي تصريحات صحافية م�ن باليرمو 
عاصم�ة صقلية، أن ه�ذا الوضع قائم 
من�ذ س�قوط القّذاف�ي، مضيف�ا بأن 
“المسألة الرئيس�ة تكمن في ضرورة 
أن يتحمل تبعات ه�ذا األمر، المجتمع 
الدولي نفس�ه الذي أرسل القذافي إلى 

بيته، أو باألحرى إلى المقبرة”.
أم�ا الرئي�س الروس�ي فالديمي�ر 

عل�ى  النق�اط  وض�ع  فق�د  بوتي�ن 
الحروف، مجدداً تأكيداته بأن الالجئين 
الس�وريين يهربون لي�س من حكومة 
بش�ار األس�د بل من تنظي�م “داعش” 
اإلرهاب�ي، معتب�راً أن أزم�ة الهج�رة 
الراهن�ة مرتبط�ة بالسياس�ة الغربية 

الخاطئة في المنطقة.
وأوض�ح بوتين أن أزم�ة الالجئين 
كان�ت “متوقعة تماما”، وأن روس�يا 
ح�ذرت م�رارا من مش�كالت واس�عة 
النط�اق قد تظه�ر في حال اس�تمرار 
الش�ركاء الغربيين باتباع سياس�اتهم 
الخارجية الخاطئة، وخاصة في بعض 
مناطق العالم اإلس�المي وفي الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
إذا كانت تصريحات وزير الداخلية 
اإليطال�ي، تذك�ر الوالي�ات المتح�دة 
وأوروب�ا بخطئه�ا ف�ي تدمي�ر ليبيا، 

فتصريح�ات بوتي�ن تلق�ي المزيد من 
 – أمريكي�ة  عل�ى سياس�ات  الض�وء 
أوروبية ممنهجة لتنفيذ سيناريوهات 
أثبت�ت التجرب�ة فش�لها مس�بقا ف�ي 
أفغانس�تان والع�راق وليبي�ا. والمثير 
للدهش�ة هن�ا أن واش�نطن اعترف�ت 
مؤخرا بخطأ غزوه�ا للعراق، ولكنها 
نف�س  تواص�ل  نفس�ه  الوق�ت  ف�ي 

السيناريو تقريبا في سوريا.
مش�كلة الالجئي�ن ت�ؤرق ضمي�ر 
العال�م، وتثي�ر غضب ودم�وع العرب 
من جهة، ومخاوف األوروبيين بشأن 
أمنه�م من جه�ة أخرى. وبي�ن هذين 
دق  واش�نطن  تم�ارس  النقيضي�ن، 
األس�افين وتأجيج األزمات. فالناطق 
باس�م البي�ت األبيض جوس أرنس�ت 
ي�رى أن أزم�ة الهج�رة إل�ى أوروب�ا 
أدت الى ب�روز خالف�ات عميقة داخل 

االتحاد األوروبي ح�ول توزيع العبء 
على جمي�ع أعضاء االتح�اد. وقال إن 
واشنطن مستعدة لتقديم “استشارات 
فني�ة لالتح�اد األوروبي لح�ل قضية 
الهجرة“.ه�ذا الوض�ع أثار اس�تغراب 
بوتين، وبالذات ف�ي ما يتعلق بتغطية 
وس�ائل اإلع�الم األمريكي�ة لقضي�ة 
الهج�رة، منتقدا الس�لطات األوروبية 
باعتبار تعاملها مع الالجئين“قاسيا“. 
واقت�رح بوتي�ن ع�دة نقاط م�ن أجل 
التوصل إلى تفاهم مشترك لحل األزمة، 
معتب�را أن اجتثاث جذور هذه القضية 
يتطلب العم�ل على محارب�ة اإلرهاب 
بكاف�ة أنواعه وتطوي�ر االقتصاد في 
الدول التي يهرب منها الناس.واشنطن 
ال تس�مع إال نفس�ها، وم�ا يت�ردد في 
رؤوس ساس�تها. وأوروبا خائفة من 
تس�لل عناصر داعش بين المهاجرين، 

رغم أن الكثير من العناصر التي تحمل 
الجنس�يات األوروبية غ�ادرت أوروبا 
وتوجه�ت إل�ى “مركز الخالف�ة” في 
البداي�ة، ويمكن أن تع�ود هي وغيرها 
من الجنسيات األخرى بين المهاجرين. 
وهو م�ا ح�ذرت من�ه روس�يا طوال 
الس�نوات األخي�رة. أما س�وريا فيتم 
تفريغها وتجريفها من س�كانها. هذا 
المشهد الثالثي الذي تلعب فيه وسائل 
اإلعالم دورا مفصلي�ا، يثير العديد من 
التس�اؤالت: لماذا تأجج�ت وتفاقمت 
األس�ابيع  خ�الل  المهاجري�ن  أزم�ة 
األخي�ر، وه�ي الت�ي كانت تس�ير في 
خط مس�تقيم وبمع�دالت عادي�ة، أو 
عل�ى األق�ل ل�م يك�ن اإلعالم يس�لط 
عليه�ا الضوء بهذه الكثاف�ة؟ لماذا لم 
تس�تمع الوالي�ات المتح�دة وأوروب�ا 
إل�ى تحذيرات روس�يا وكل الدول ذات 

التفكير السليم بشأن تبعات سياسات 
المعايي�ر المزدوجة، ودع�م اإلرهاب، 

واإلطاحة باألنظمة السياسية؟
بع�ض التقاري�ر يتح�دث ع�ن أن 
بالفع�ل  حقيقي�ة  الهج�رة  مش�كلة 
وليس�ت مفتعل�ة، وم�ن الممك�ن أن 
تسفر عن أزمات أخرى ستجعل أوروبا 
مقبلة:تن�دم  طويل�ة  لس�نوات  تن�دم 
أمنيا واقتصاديا وإنس�انيا. وس�يبقى 
الضغط األمريكي على أوروبا، س�واء 
بتصوير روسيا كعدو، أو اختراع أعداء 
وهميي�ن ألوروب�ا من أجل اس�تمرار 
سيطرة واشنطن عليها. ولكن السؤال 
ال�ذي تطرحه ه�ذه التقارير بأش�كال 
مختلف�ة ي�دور ح�ول احتم�ال بعيد، 
ولكنه يملك الحق في الوجود والطرح 
للمناقش�ة. ه�ل يمك�ن أن تس�تخدم 
الواليات المتحدة مش�كلة المهاجرين 
لتفعيل س�يناريو االس�تعانة  كذريعة 
بقوات برية عربية في اقتحام دمشق، 
وه�و ما تح�دث عنه وزي�ر الخارجية 
األمريك�ي ج�ون كيري؟ وه�ل يمكن 
أن تس�تعين، إلى جانب القوات البرية 
المعتدل�ة  و“المعارض�ة  العربي�ة 
وفق�ا  النص�رة  بجبه�ة  المس�لحة“، 
لدعوات ومبادرات مدير االستخبارات 

األمريكية السابق ديفيد بتريوس؟
لقد فشلت واش�نطن في استخدام 
سيناريو األس�لحة الكيماوية والذرية 
 – “الس�يناريو  وه�و  س�وريا،  م�ع 
الذريعة” الذي اس�تخدمته في تصفية 
صدام حس�ين وغزو العراق. وبالتالي 
ه�ي في حاجة ماس�ة إل�ى “ذريعة – 
أزمة قوية” على خلفية ضجة عالمية 
وحمالت إعالمية مع المماطلة في حل 

أو تسوية أي من جوانب هذه األزمة.
في كل األحوال، ال يهم واشنطن ما 
سيحدث بعد ذلك في سوريا حتى وإن 
تح�ول الصراع بي�ن داع�ش المدعوم 
من دول وأطراف، وبين جبهة النصرة 
وبقي�ة التنظيم�ات اإلرهابية األخرى 
والمدعوم�ة أيض�ا م�ن دول وأطراف 
أخ�رى.. أ لي�س هذا ما ن�راه حاليا في 
ليبي�ا عل�ى خلفي�ة إعاق�ة الحكوم�ة 
المعت�رف به�ا دوليا والضغ�ط عليها 
للخض�وع لإلمالءات الغربية بإش�راك 

القوى اإلرهابية في السلطة؟!

تفريغ سوريا لصالح »سكان اخلالفة«!

الش�طحات  خض�م  ف�ي 
الفوضوية المتوالية، التي عصفت 
بن�ا حتى وصلنا إل�ى ما نحن عليه 
اآلن. يحق لنا نحن الذين نعيش في 
هذا المناخ الضبابي أن نقف وقفة 
متأنية نحاس�ب فيها الشخصيات 
الكارتوني�ة، التي كان�ت طرفا في 
ضياع صولجان س�لطتنا البحرية، 
فنقول: ما أبشع خسائرنا الفادحة، 
وما أكث�ر حقوقن�ا الضائعة، وما 
أغبى الذين أضاعوها وفرطوا بها 
ألسباب تعزا إلى جهلهم وتخلفهم 
وسوء تقديراتهم. فعلى الرغم من 
هذا الكم الهائل من المستش�ارين 
الذي�ن  والجهاب�ذة،  والج�الوزة 

يحيط�ون بهم كما يحيط الس�وار 
بالمعصم. ل�م يحرزوا الحد األدنى 
م�ن النج�اح ف�ي أي صفق�ة من 
صفقاتهم الخاس�رة، ولم يفلحوا 
م�رة واحدة ف�ي أي مش�روع من 
مشاريعهم المتعثرة. حتى تكررت 

كبواتهم، وتراكمت عثراتهم. 
أن  نذك�ر  العث�رات  ه�ذه  م�ن 
البحري�ة  س�واحلنا  انكم�اش 
وتراجعها إلى ال�وراء كان صفعة 
مؤلم�ة م�ن تل�ك الصفع�ات التي 
تلقاه�ا الش�عب العراقي ألس�باب 
تعرفونها، فالش�خص المناسب ال 
مكان له أبداً في المكان المناسب. 
خصوص�ا عندما يكون م�ن أوالد 

س�معته  م�ا  أغ�رب  الخايبة.م�ن 
وشاهدته بنفسي، أنني كنت أتابع 
بعض اللق�اءات التلفزيونية لوزير 
النقل األس�بق )رئيس المهندسين 
والت�ي  الجب�ار(،  عب�د  عام�ر 
كان ي�ذود فيه�ا ع�ن مش�اريعنا 
المالحية، وكان�ت تدور محاورها 
دول  تج�اوزات  ح�ول  النقاش�ية 
الج�وار على مس�طحاتنا المائية، 
وانتهاكاته�ا لحقوقن�ا المالحي�ة 
ف�ي خور عب�د الله. ظهر )س�امي 
العس�كري( مدافع�ا ع�ن )مين�اء 
مبارك(، في مداخلة عجيبة أذهلت 
الش�عب العراقي كله، عندما أبدى 
اعتراض�ه عل�ى الوزي�ر، زاعما أن 

مين�اء مبارك الكويت�ي ال يقع في 
خور عب�د الله، بل في م�كان آخر 
لم يعلن عنه )س�امي العسكري(، 
ثم انته�ى الوق�ت المخصص لتلك 
الحلقة النقاش�ية من دون أن ُتتاح 
للوزير فرصة الرد عليه، ومن دون 
)العس�كري(  خبيرن�ا  يعلمن�ا  أن 
والس�احلية  البحري�ة  بالمواق�ع 
التي يعرفها هو، أكثر مما نعرفها 
نح�ن الذي�ن أفنين�ا أعمارن�ا بين 
البيش�ة.  ورأس  بوبي�ان  جزي�رة 
آرائهم  المس�ؤولون  هكذا يفرض 
فيتالعب�ون  علين�ا،  االرتجالي�ة 
ويتجاهلون  وحقوقنا،  بمصالحنا 
صيحاتن�ا واحتجاجاتنا. فكان من 

الطبيع�ي أن يقع الف�أس بالرأس، 
وتذهب صرخاتنا في مهب الريح.

لق�د كتب�ت ه�ذه المقال�ة في 
الوق�ت ال�ذي كن�ت أبح�ر بقاربي 
ف�ي خور عب�د الل�ه، وعل�ى وجه 
مب�ارك،  مين�اء  قبال�ة  التحدي�د 
فتذكرت اعتراضات )العس�كري(، 
نفس�ه،  م�ن  واثق�ا  كان  وكي�ف 
متزمت�ا برأيه، متش�نجا في طرح 
أف�كاره الخاطئ�ة. فالسياس�يون 
الذي�ن جلبته�م لنا ري�اح الصدفة 
يظن�ون كل الظن أنهم أعمق فهما 
م�ن أي طبيب ومهن�دس وكابتن، 
وأوس�ع اس�تيعابا من كل الخبراء 
أنهم  والعباقرة، ويش�عرون دائماً 

يتمتع�ون بق�درات عقلي�ة هائلة، 
ومواه�ب ذهنية خارق�ة، ويتعذر 
علين�ا أن نرتقي إلى مس�توياتهم 
العالي�ة مهم�ا أوتينا م�ن خبرات 
ومهارات. أرأيتم كيف يستخف بنا 
هؤالء، وكيف يصادرون حقوقنا، 
معتقدي�ن أنه�م األفض�ل واألكفأ 
واألعقل واألنضج. وربما أوقعهم 
ش�عورهم المتعال�ي ف�ي فخ�اخ 
المرموق�ة،  بالمناص�ب  التمس�ك 
وجن�ح بهم نحو مطبات التش�بث 
ال  الت�ي  الفوقي�ة  بالمواق�ع 

يستحقونها. 
ربنا مس�نا الض�رر وأنت أرحم 

الراحمين

شطحة واحدة كلفتنا الكثري
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

ايران للسعودية: 
عليكم اهناء »سياسات« 

تؤدي إلحراق املنطقة
     بغداد / المستقبل العراقي

ردت المتحدثة باسم الخارجية 
اإليراني�ة على تصريح�ات وزير 
ع�ادل  الس�عودي  الخارجي�ة 
الجبي�ر، داعي�ة الس�عودية إل�ى 
إنهاء سياس�تها التي ت�ؤدي إلى 

إحراق المنطقة.
الصحف�ي  مؤتمره�ا  وف�ي 
بمبن�ى  عق�د  ال�ذي  األس�بوعي 
صرح�ت  اإليراني�ة  الخارجي�ة 
أفخم بالقول: على جيراننا إنهاء 
سياسة دعم الجماعات المتطرفة 
واإلرهابية والتي أدت إلى ظهور 
أمواج م�ن الالجئين في س�وريا 
والعراق وقتل األبرياء في اليمن.

وشددت أفخم على أن اإلصرار 
على القضايا الخاطئة لن تثمر إال 
عن تضيي�ع الفرص أم�ام الدول 

وتؤخر حل أزمات المنطقة.
وأک�دت أفخ�م عل�ى ضرورة 
اتخاذ مواقف أکثر واقعية تساعد 
في الحفاظ عل�ى األمن والهدوء 
في المنطق�ة، وقالت إن اإلصرار 
على بعض القضايا التي يشوبها 
الغموض ليس إال مضيعة للفرص 
ومماطل�ة في ح�ل األزمات التي 

تعصف بالمنطقة.
باس�م  الناطق�ة  وأعلن�ت 
الخارجي�ة اإليرانية م�رة أخرى 
اس�تعداد إيران للحوار والتعاون 
مؤکدة أولوية مبدأ حسن الجوار 
وتوس�يع العالق�ات م�ع کاف�ة 
ال�دول المجاورة وعدم وجود أي 
قيود وش�روط لتمتين العالقات 

مع دول الجوار.
أن  أفخ�م  ش�فقنا٬وأکدت 
الجمهورية اإلس�المية في إيران 
الس�بيل  ه�و  الح�وار  أن  ت�رى 
األمثل لتسوية األزمات االقليمية 
وتعارض سياس�ة ش�طب آالخر 
وتوص�ي دول الج�وار باعتم�اد 
األس�اليب  م�ن  ب�دالً  الح�وار 
العس�کرية الخطيرة.وکان عادل 
الجبي�ر ق�د وج�ه بع�ض الته�م 
إليران بعدما زعم أن بالده ترغب 
ف�ي إقام�ة عالق�ات أفض�ل مع 
الجمهورية اإلسالمية في إيران.

ساركوزي يرحب بإقامة »مراكز احتجاز« لالجئني

8 آالف تونيس يقاتلون إىل جانب »داعش« يف سوريا!

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرئيس الفرنس�ي الس�ابق نيكوال 
“مراك�ز  إنش�اء  يؤي�د  أن�ه  س�اركوزي 
لالحتج�از” في ش�مال أفريقيا أو صربيا أو 
بلغاريا، لمنح اللجوء السياسي للمهاجرين 
قبل دخولهم مجال شنغن، ودعا إلى “إعادة 
تأسيس” مجال التنقل الحر هذا بين 26 بلدا 

أوروبيا.
ونقل�ت وكالة الصحافة الفرنس�ية عن 
س�اركوزي قول�ه –ف�ي كلم�ة ف�ي البول 
)غرب( خالل تجم�ع جامعي صيفي لحزب 
الجمهوريي�ن اليمين�ي ال�ذي يق�وده– “ال 

أؤمن بإصالح لش�نغن، يجب إعادة تأسيس 
ش�نغن وأوروبا“، مش�يرا إلى أن “الش�رط 
المسبق لذلك هو أن تتبع كل الدول األعضاء 
سياسة واحدة للهجرة“.وأضاف ساركوزي 
أن “وضع الالجئ السياس�ي يجب أن ُيمنح 
أو ُيرف�ض قب�ل عبور البحر المتوس�ط، عد 

ذلك نكون قد تأخرنا“.
ودع�ا س�اركوزي إل�ى إقام�ة مراك�ز 
احتجاز في دول ش�مال أفريقيا التي ترغب 
في ذلك أو صربي�ا أو بلغاريا، وهما دولتان 
ال يش�ملهما مجال ش�نغن، متابعا: “نقول 
لهم نع�م أو ال، لكننا ال نواجه بذلك مأس�اة 

المتوسط“.

تمييز وانقسام
م�ن جهت�ه، دع�ا آالن جوبي�ه –خصم 
ساركوزي األكبر في االنتخابات التمهيدية 
لح�زب الجمهوريي�ن لالقت�راع الرئاس�ي 
ال�ذي س�يجرى ف�ي -2017إل�ى “التمييز 
اقتصادي�ة  ألس�باب  المهاجري�ن  بي�ن 

والالجئين“.
وقال إن “أوروبا منقس�مة اليوم. يجب 
عل�ى فرنس�ا تحم�ل حصتها م�ن البؤس 
ولك�ن لي�س الب�ؤس كل�ه، وإال س�تكون 
هناك مخاطر زالزل سياس�ية واقتصادية 

حقيقية“.
وتأت�ي ه�ذه التصريح�ات عق�ب يوم 

م�ن إص�دار الرئاس�ة الفرنس�ية بيانا إثر 
محادث�ة هاتفي�ة بي�ن الرئيس الفرنس�ي 
فرانس�وا هوالن�د والمستش�ارة األلمانية 
أنجيال مي�ركل، ذكر أنه يتعين على االتحاد 
األوروبي أن يتصرف بش�كل حاس�م وبما 
يتفق مع قيمه.وأضاف البيان أن الالجئين 
الذي�ن يحاولون بلوغ غرب أوروبا يهربون 
من الحرب، وهم في حاجة لحماية دولية.

يشار إلى أن أكثر من نصف الفرنسيين 
الالجئي�ن  اس�تقبال  يعارض�ون   )%  52(
الذين يحاولون الوص�ول إلى بلدان أوروبا 
الغربية، وفق ما أظهر استطالع للرأي أول 

أمس الجمعة.

     بغداد / المستقبل العراقي

أكد وفد تونسي من إعالميين 
وممثلين عن منظمات مجتمع 
مدني، زار دمشق أخيراً، وجود 
ما يقارب 8 آالف مقاتل تونسي 

في سوريا.
ن�دوة  خ�الل  ذل�ك  ج�اء 
العاصمة  صحافية، عقدت في 
تونس، خصص�ت للحديث عن 
الزي�ارة الت�ي قام به�ا أعضاء 

الوفد إلى سوريا.
وق�ال رئي�س الوف�د زي�اد 
“توصلن�ا  )إعالم�ي(  الهان�ي 
أن  إل�ى  الخاص�ة  بمصادرن�ا 
التوانس�ة  المقاتلي�ن  ع�دد 
4200 مقاتل س�نة 2014، قتل 
 2015 الع�ام  وف�ي  نصفه�م، 
تضاعف العدد أكثر من 3 مرات 

ليقارب 8 آالف مقاتل”.
“المقاتلي�ن  أّن  وأّك�د 
التونس�يين ه�م األش�رس في 

سوريا، وغالباً ما يكونون من 
القياديي�ن، وليس�وا مقاتلي�ن 

عاديين”.
 “ أّن  إل�ى  الهان�ي  ولف�ت 
تونس تحت�ل المرتب�ة الرابعة 
في عدد المقاتلين في س�وريا 
والس�عودية  الشيش�ان  بع�د 

ولبنان”.
ال�ى موج�ود “20  وأش�ار 
عائل�ة تونس�ية، مختفي�ة في 
يع�رف  وال  دوم�ا،  منطق�ة 

مصيره�م إل�ى الي�وم، فض�اًل 
عن وجود عائلة أخرى، دخلت 
مخيم اليرموك، ولم تخرج بعد 
منه، بعد أن فقد اإلتصال بها”.

وكش�ف ع�ن “وج�ود عدد 
كبير من المساجين التونسيين 
في السجون الّسورية، متهمين 
باجتي�از ح�دود الب�الد، بطرق 
غي�ر قانونية، واالنتس�اب إلى 
مجموع�ات إرهابية وإلى فكر 

تكفيري”.

وزار الوفد التونسي سوريا 
م�ن 28 آب ال�ى 4 ايلول. وضم 
 7 بينه�م  11 ش�خصاً،  الوف�د 
مؤسس�ات  م�ن  صحافيي�ن، 
وخاّص�ة  عمومي�ة  إعالمي�ة 
و 4 ع�ن منظم�ات المجتم�ع 
المدن�ي ) المنظمة التونس�ية 
وجمعية  اإلعالمي�ن،  لحماي�ة 
أمل، ومرك�ز قرط�اج للتنمية 
واإلع�الم، واتحاد التونس�يين 

المستقلين من أجل الحرية(.

بعد 14 عامًا.. واشنطن: منفذو 
11 سبتمرب سعوديون

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال ب�وب غراهام، الرئي�س المش�ارك في لجنة 
التحقي�ق بهجم�ات ال�11 من س�بتمبر أيل�ول العام 
2001، إن�ه مما ال جدال فيه ه�و تلقي بعض منفذي 
الهجوم لمساعدات مالية ودعم من عمالء سعوديين، 
مطالبا الرئيس باراك أوباما بالكش�ف عن الصفحات 
ال�28 السرية التي تم اخفائها من تقرير التحقيقات.

ج�اء ذل�ك ف�ي مقابل�ة إذاعي�ة أجراه�ا م�ع مايكل 
س�ميركونيش على راديو سايروس XM، حيث قال: 
“اعتق�د أن الدليل بوج�ود بعض المس�اعدة والدعم 
المالي من قبل عميل سعودي لبعض منفذي الهجوم 
ال جدل فيه�ا، واعتقد من وجهة نظ�ري الخاصة أن 
نش�ر ه�ذه الوثائق سيكش�ف أن هناك ش�بكة لدعم 
مختطف�ي الطائ�رة ال�19، ش�بكة س�محت لهؤالء 
األش�خاص وأغلبه�م ال يتحدث�ون االنجليزي�ة ول�م 
يس�افروا إلى أمريكا م�ن قبل إلى جان�ب أن أغلبهم 
حاص�ل على تعلي�م محدود بتنفيذ مث�ل هذا الهجوم 

المعقد في 9/11.”
ويش�ار إل�ى أن تقاري�ر منش�ورة بين�ت أن ف�ي 
الصفح�ات ال�28 الس�رية هناك راب�ط يجمع عميال 
بالحكومة السعودية اس�مه عمر البيومي مع نواف 
الحازمي منفذ هجوم ال�11 من سبتمبر/ أيلول، في 
الوقت الذي وعد فيه الرئيس أوباما عائالت الضحايا 
البالغ عددهم 3000 بأنه سينش�ر الصفحات ال�28، 

وقد مر أكثر من عام على ذلك.

www.almustakbalpaper.net
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اعادة اعالن مناقصة استريادية  رقم )11( لسنة 2015  
تعلن وزارة الدفاع / املديرية العامة للعقود واملبيعات عن 
اعادة اعالن املناقصة اعاله والخاصة بتجهيز )اطارات 
مختلف�ة( حس�ب املواصف�ات والكمي�ات املذكورة يف 
رشوط املناقصة التي يمكن الحصل عليها من املديرية 
العامة اعاله مقابل مبلغ قدره )100,000( فقط مائة 
الف دينار غري قابل للرد ويكون  موعد املناقصة للفرتة 
من 2015/9/9 ولغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من 

يوم االربعاء املصادف 2015/10/7 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

� م�ن املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة 
الدفاع:

www.mod.mil.iq
� لالجاب�ة ع�ن استفس�اراتكم مراس�لتنا ع�ى الربيد 

االلكرتوني:
Moddg.Contracts@ucidn.iraqi- mod.org

� مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi - mod.org

املديرية العامة للعقود واملبيعات

اعالن مناقصة استريادية  رقم )13( لسنة 2015  
تعلن وزارة الدفاع / املديرية العامة للعقود واملبيعات 
ع�ن حاجته�ا اىل تجهي�ز )اطارات مختلفة( حس�ب 
املواصف�ات والكمي�ات املذك�ورة يف رشوط املناقصة 
الت�ي يمكن الحصل عليها م�ن املديرية العامة اعاله 
مقاب�ل مبلغ قدره )100,000( فقط مائة الف دينار 
غ�ري قابل لل�رد ويكون  موع�د املناقص�ة للفرتة من 
2015/9/8 ولغاية الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من 

يوم االحد املصادف 2015/10/4 
ويتحم�ل م�ن ترس�و علي�ه املناقص�ة اج�ور ن�رش 

االعالن.
� من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة 

الدفاع:
www.mod.mil.iq

� لالجاب�ة عن استفس�اراتكم مراس�لتنا ع�ى الربيد 
االلكرتوني:

Moddg.Contracts@ucidn.iraqi - mod.org
� مكتب املفتش العام:

Nasr.falah@ucidn.iraqi- mod.org
املديرية العامة للعقود واملبيعات

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد: 1389/ ب2/ 2015 

التاريخ: 2/ 9/ 2015 
اعالن

اىل املدع�ى عليه/ خالد محم�ود عويد/ 
مجهول�ة محل االقامة تس�كن س�ابقا 

سامراء
جاس�م  كام�ل  ارشف  املدع�ي  اق�م 
بواس�طة وكيله املحام�ي فيصل مهدي 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  التميم�ي 
اع�اله يطالبك فيها بالحض�ور اىل هذه 
املحكم�ة. موضوع الدعوى ه�و الزامك 
بتس�ديد مبلغ وصل االمانة والذي قدره 
)61.000.000( واح�د وس�تون مليون 
دين�ار ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب كت�اب محكمة ب�داءة س�امراء 
املرقم 3121 يف 23/ 7/ 2015 واش�عار 
املخت�ار ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بالن�رش بصحيفتن محليت�ن للحضور 
امام هذه املحكمة ي�وم 21/ 9/ 2015 
الس�اعة التاس�عة صباحا او ارسال من 
ينوب عنك قانونا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا يف املوعد 
املذك�ور اع�اله س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون.
القايض

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من الجامعة 
التكنلوجية قسم هندسة الكهرباء املرحلة 
الثالث�ة بأس�م / احمد بش�ري ضياء فمن 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .
����������������������

اعالن دعوة دائنن
الرحم�ن  عب�د  جن�ان  املصفي�ان  نح�ن 
مصطف�ى وخالد ابراهي�م خليفة لرشكة 
قم�ة الس�ور العظي�م للتج�ارة العام�ة 
املحدودة . ادعو كل من له حق او دين عى 
الرشك�ة مراجعتي ع�ى العن�وان التايل – 

بغداد – املنصور  م 616 ز 14 د 4 .
املصفيان
جنان عبد الرحمن مصطفى

وخالد ابراهيم خليفة 
��������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد/6125

التاريخ/2015/9/6
اعالن

اىل املفق�ود / عيل دحام س�لطان يس�كن 
قدم�ت   2014/9/6 بتاري�خ  الدوجم�ة 
لنا املدع�وة )منتهى ع�واد خلف( املفقود 
)عيل دحام س�لطان( وال�ذي فقد بتاريخ 
2014/10/16 والت�ي تطل�ب فيه اصدار 
حج�ة الحج�ر والقيمومة وتك�ون قيمة 
علي�ك لذا تقرر االعالن عن ذلك يف الصحف 
املحلي�ة فمن ل�ه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املحكمة خ�الل )15( عرش يوم من 
تاري�خ هذا االع�الن وبخالف ذلك س�وف 
تص�در املحكمة حجة الحج�ر والقيمومة 

وفقا للقانون 
القايض

اعادة اعالن مشاركة للمرة الثانية
)مرشوع تصفيح السيارات(

يرس الرشكة اعالمة لنقل املسافرين والوفود احدى تشكيالت وزارة النقل ان 
تعلن عن رغبتها باملش�اركة مع احدى رشكات القطاع الخاص املتخصصة 
يف تصفيح الس�يارات او لديها تعاقد مع خبري لتصفيح السيارات بمختلف 

انواعها.
فم�ن تتوفر لدي�ه الرغبة من ال�رشكات ذات االختصاص مراجعة القس�م 
القانوني يف مقر الرشكة الكائن يف ش�ارع فلس�طن / حي املهندسن قرب 
وزارة النقل للحصول عى رشوط املشاركة لقاء مبلغ قدره )5,000,000( 
خمس�ة  مالين دينار عراقي غري قابلة لل�رد عى ان يقدم العرض يف ظرف 
مغلق ومختوم وبتوقيع املدير املفوض ويتم ايداعه يف صندوق العطاءات يف 
مقر الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود الكائن يف الوزيرية قرب الرشكة 
العامة للبطاريات علما ان تاريخ الغلق يوم االربعاء املصادف 2015/9/16 

الساعة الثانية عرش ظهرا مع ارفاق املستمسكات املطلوبة :
1 � ش�هادة تاس�يس مصدقة من الجهات الرس�مية العراقي�ة ونافذة عند 
توقيع العقد وقرار مسجل الرشكات ومقدار رأسمال الرشكة واملستمسكات 
الرسمية للمدير املفوض وقرار حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات 

العراقية
2 � كت�اب براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب نافذ املفعول لعام 
2015 معن�ون اىل  الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود اما فيما يخص 
الرشكات العربية واالجنبية يلتزم الرشيك بفتح فرع له يف العراق او تحويل 
مكتبه )ان وجد( اىل فرع بعد توقيعه العقد مع مراعاة القوانن والتعليمات 

واالنظمة النافذة يف هذا الخصوص.
3 � بي�ان املوقع االلكرتوني للرشكة او املكت�ب وعنوانها الرصيح يف وثائق 

العرض املقدم 
4 � ارفاق كتاب الرشكة بالش�خص املخول  وبتوقيع العقد وبموجب وكالة 

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

اسامة حممد صادق الصدر
املدير العام

رئيس جملس االدارة

وزارة النقل
الرشكة اعالمة لنقل 
املسافرين والوفود

وزارة الدفاع 
املديرية العامة للعقود واملبيعات

وزارة الدفاع 
املديرية العامة للعقود واملبيعات



 تعيين األوائل.. وتوزيع األراضي.. وتمتين العالقات بالشركات العمالقة

   بغداد/المستقبل العراقي

اعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية محمد شياع السوداني عن 
أقرار الوزارة لمس�ودة قانون التقاعد والضمان االجتماعي وإرسالها 
إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.وذكر بيان للوزارة أن، “السوداني 
وخالل ترأسه اجتماعا استثنائيا لمجلس العمل والشؤون االجتماعية, 
الت�ي أجرى بعض التعديالت الالزمة على فقرات القانون وصوت على 
التعديالت المقترحة من قبل األعضاء على بعض فقرات المسودة وتم 
إقرارها باإلجماع ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لغرض التصويت 
عليها”.ونقل البيان عن السوداني قوله,  أن “قانون التقاعد والضمان 
االجتماعي للعمال هو ركن اساس�ي في مسألة ضمان حقوق العمال 
وتفعي�ل القطاع الخاص وتنظيم بيئة العم�ل ، الفتا ان المجلس انجز 
واجبه فيما يخص التصويت على المسودة ويبقى القرار لدى الحكومة 
لمناقشتها في ضوء االصالحات الموجودة وكذلك البرلمان”.واضاف 
ان “المرحلة الحالية تتطلب النهوض بواقع العمال وتحسين ظروفهم 
المعيش�ية في ظل ماتش�هده البالد من تحديات ادت الى ارتفاع نسبة 
الفقر ، مبينا ان “ش�ريحة العمال اولى الشرائح التي تضررت في هذه 
المرحلة تقابلها رواتب ال تتناس�ب مع المس�توى المعيش�ي للفرد”.

واش�ار الوزي�ر الى ان “القانون يمثل مطالب ش�عبية ورس�مية ومن 
المه�م ك�وزارة عمل تقديم مس�ودة القانون التي خضع�ت الكثر من 
مناقش�ة وص�وال الى هذه المس�ودة الت�ي تعد ناضجة ، الفت�ا الى ان 
ال�وزارة ب�دأت بخريطة طريق بدءا من س�حب المس�ودة من مجلس 
ش�ورى الدولة النضاجها وفقا لمتطلب�ات المرحلة الحالية بعد اجراء 
نقاشات مستفيضة مع ناشطين وخبراء وكذلك مجلس العمل ، فضال 

عن لجنة العمل النيابية واللجان المالية والقانونية”.

العمل تقر مسودة قانون التقاعد 
وترسله ملجلس الوزراء 

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ترأس وزير النق�ل باقر الزبيدي، 
الموس�ع  االجتم�اع  األح�د،  أم�س 
الخاص بقطاع النقل الجوي العراقي 
وال�ذي تضمن محاور ع�دة لالرتقاء 
ب�أداء الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة 
وس�لطة الطي�ران المدن�ي بحضور 

وكيال الوزارة الفني واإلداري
للخط�وط  العامي�ن  والم�دراء   
الجوي�ة وس�لطة الطي�ران المدن�ي 
والتخطي�ط  والعق�ود  واإلداري�ة 
والمتابع�ة والقانوني�ة وع�دد م�ن 

المختصين في مجال النقل الجوي.
وجرى خ�الل االجتماع موضوع 
الجوي�ة  الخط�وط  ك�وادر  تدري�ب 
الطي�ران  ش�ركات  ل�دى  العراقي�ة 
العالمي�ة ولمختل�ف االختصاص�ات 
الهندسية والتجارية والفنية اإلدارية 
من اج�ل االرتقاء بالمس�توى الفني 
واإلداري للش�ركة مع توفير دورات 
تطويري�ة للموظفي�ن خاص�ة فيما 
يتعلق بالتدقيق االلكتروني لإليرادات 
المتحقق�ة من قبل مكاتب الش�ركة 
الداخلية والخارجية ووكالء اإلصدار 
إضاف�ة إلى ضرورة توفي�ر المعدات 

واألجهزة الحديثة في المطارات.
ووجه الوزير بدعم قطاع الشباب 
من المهندسين والطيارين وضرورة 
قي�ام مهندس�ي الخط�وط الجوي�ة 
بإج�راء الفحوصات عل�ى الطائرات 
والطيارين وضرورة قيام مهندس�ي 
الخطوط الجوية بإجراء الفحوصات 
على الطائرات في المطارات العراقية 
م�ن اج�ل زي�ادة الخب�رات وتعظيم 

الموارد المالية للشركة.

كما ت�م بحث موضوع مش�اركة 
وفد عراقي برئاسة الوكيل الفني في 
االجتم�اع القادم في دبي مع االياتا.. 
كما تم بحث موض�وع االنفتاح على 
شركات الش�حن الجوي لفتح منافذ 
تسويقية أخرى للشركة واالستغالل 
األمث�ل لإلع�الم ف�ي توفي�ر الدعاية 
واإلع�الن م�ن خ�الل االعتم�اد على 
مواد دعائية ألنها أصبحت من األمور 
الضرورية لش�ركات الطيران إضافة 

إلى تنفيذ العقود الخاصة بالتش�غيل 
الش�ركة  نش�اط  لزي�ادة  المش�ترك 

وتحقيق نسبة عالية من اإليرادات.
كما وافق الوزي�ر على زيادة عدد 
المكات�ب الداخلية ف�ي بغداد للقطاع 
الخ�اص وخصوص�اً ف�ي المناط�ق 
المكتظة بالس�كان في مدينة الصدر 
والش�عب والبياع والس�يدية وبغداد 

الجديدة.
كما وجه الوزي�ر بضرورة تأثيث 

مكاتب الخط�وط الجوية وخصوصاً 
الكونت�رات الخاص�ة لقط�ع التذاكر 
وإعطاءه�ا جمالي�ة تعك�س تط�ور 

الخطوط الجوية العراقية.
كم�ا واف�ق الوزي�ر عل�ى مقترح 
مفاتحة الجامعات العراقية الرصينة 
لغ�رض  األوائ�ل  العش�رة  لترش�يح 
اختيار األصلح للتعيين في الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة م�ن اج�ل دعمها 
بالكفاءات العلمية إضافة إلى اعتماد 

ش�رطة الكفاءة في اللغة االنكليزية 
 21/3/2015 موع�د  ح�دد  حي�ث 
المج�االت  ف�ي  العاملي�ن  الختب�ار 
المهمة للخط�وط الجوية  في مجال 

اللغة.
المراق�ب  بدع�م  الوزي�ر  ووج�ه 
الجوي والطيارين من خالل إعطاءهم 
األفضلية في توزيع األراضي والشقق 
السكنية التي س�توزع على منتسبي 

الوزارة.

   بغداد/المستقبل العراقي

وافق مجلس إدارة البنك المركزي، 
أمس األحد، على إعادة تأهيل مصرف 
الوركاء.وقال البنك في بيان صحفي، 

المرك�زي  البن�ك  إدارة  “مجل�س  إن 
وافق، إعادة تأهيل مصرف الوركاء”.

وأضاف، أن “إعادة التأهيل س�تكون 
ضم�ن خط�ة مع�دة له�ذا الغرض”.

وكان البنك المرك�زي العراقي وجه، 

األربع�اء )19 كان�ون األول 2012(، 
إن�ذارا بالتصفي�ة لمص�رف الوركاء 
لالستثمار والتمويل ما لم يسدد مبلغ 

200 مليار دينار عراقي.
ويمتلك مصرف الوركاء لالستثمار 

والتمويل، الذي أنشئ في عام 1999، 
130 فرع�اً و 350 جه�از صراف آلي 

في جميع أنحاء العراق.
س�بعة  يض�م  الع�راق  أن  يذك�ر 
و23  للدول�ة  مملوك�ة  مص�ارف 

مصرف�اً خاص�اً وثماني�ة مص�ارف 
إسالمية خاصة، بحسب موقع البنك 
المرك�زي، فيما يهيم�ن على القطاع 
المصرفي مصرفا الرافدين والرش�يد 

الحكوميان.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�لطة القضائية، ام�س االحد، عن زي�ادة عدد قضاة 
النزاه�ة في بغداد الى 19 قاضيا وعضو ادع�اء عام، مبينة ان ذلك 
سيس�رع بانج�از قضاي�ا النزاهة.وقال المتحدث باس�م الس�لطة 
القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار ، إن “عدد قضاة النزاهة في 
بغ�داد ازداد وبل�غ 19 قاضيا وعضو ادعاء ع�ام وفق اختيار دقيق 
لتحقيق هدف االس�راع بانج�از قضايا النزاه�ة بمختلف صورها 
وفق القانون”.واضاف بيرقدار، “سننسق مع هيئة النزاهة بهدف 
تقدي�م ما لديها من من دعاوى اكتمل�ت التحقيق فيها مع الوثائق 
والمس�تندات وتقاري�ر الخب�راء التي تك�ون من االدل�ة المطلوبة 
وذل�ك ال�ى المحكمة المختص�ة متابعة انجازها”.واك�د المتحدث 
باس�م السلطة القضائية على “تشكيل محكمة في كل من البصرة 
والنج�ف لنظر قضاي�ا النزاه�ة اضافة ال�ى المحكم�ة المختصة 
بقضاي�ا النزاهة في بغداد، وهي محاكم جنح وجنايات والجريمة 
االقتصادية وغسيل االموال”.يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
اكد، في )3 ايلول 2015( أنه ابلغ القضاء العراقي بضرورة اصالح 

نفسه، مشيراً إلى أنه قادر على ذلك.

زيادة عدد قضاة النزاهة ببغداد
إىل 19 قاضيًا وعضو ادعاء عام وزير النقل يتخذ قرارات مهمة لالرتقاء بأداء اخلطوط اجلوية

البنك املركزي يوافق عىل إعادة تأهيل مرصف الوركاء

املثنى تنجز معمل الفوالذ االستثامري بقيمة أكثر من مليوين دوالر
   المثنى/المستقبل العراقي

أعلنت هيئة االستثمار في محافظة 
المثن�ى، عن انج�از العمل بمش�روع 
معم�ل الفوالذ لثن�ي وتقطيع الحديد 
الواق�ع، جنوب�ي غرب  االس�تثماري 
مدينة السماوة، )250 كم شمال غرب 
العاصم�ة بغ�داد(، وعدته مش�روعاً 
“حيوياً واقتصادياً” للمحافظة، فيما 
بين�ت إن الكلفة اإلجمالية للمش�روع 

بلغت 2.5 مليون دوالر.
وقال رئيس هيئة استثمار المثنى 
ع�ادل الياس�ري، إن “الهيئ�ة انجزت 
اقتصادي�اً  مهم�اً  حيوي�اً  مش�روعاً 
للمحافظ�ة وهو معمل الف�والذ لثني 
وتقطيع الحديد االس�تثماري )18كم 

جنوب�ي غ�رب الس�ماوة(”، مبيناً أن 
“الكلف�ة اإلجمالي�ة للمش�روع بلغت 
2.5 مليون دوالر وبمدة انجاز وصلت 

الى 18 شهراً”.
“ه�ذا  أن  الياس�ري،  وأض�اف 
المشروع اسهم بسد حاجة المحافظة 
الى عمليات تصنيع الحديد التي يقدمها 
المعمل ضمن تقنيات حديثة”، مشيراً 
الى، أن “المش�روع يق�دم خدمة ثني 
وصناعة الشواصي للسيارات الكبيرة 
وتصني�ع  والصغي�رة  والمتوس�طة 
البوردات المختلف�ة وصناعة مالحق 
بدن السيارات من الدعاميات وتقطيع 
البليت بكاف�ة احجامه ويصل س�مك 
الحديد المقطوع الى 25 ملم وتثقيب 
وبس�رعة  مل�م   40 بس�مك  الحدي�د 

فائقة”.من جانبه قال مدير مش�روع 
معم�ل الفوالذ لثن�ي وتقطيع الحديد 
االس�تثماري ع�ادل رحي�م س�وادي 
ف�ي حديث ال�ى )الم�دى ب�رس(، إن 
“المشروع يقوم اليوم بتصنيع المواد 
الخ�ام بالخدم�ة المباش�رة للزبائن، 
وأما بالنس�بة للمرحلة الثانية سوف 
ننص�ب ماكن�ة البالزما وه�ي ماكنة 
متعددة االغراض ولجميع الصناعات 
تدخل في مجال قطع البليت وتخريمه 
الحدي�د  عل�ى  المختلف�ة  والنق�وش 

الكترونياً”.
يذك�ر ان مش�روع معم�ل الفوالذ 
االستثماري يعد الثاني في المحافظة، 
حيث انه يقدم خدماته لذوي المهن و 

الخدمات الصناعية.

ذي قار حتذر من استمرار تأثري
شح املياه عىل اخلطة الزراعية

التجارة تتخذ إجراءات جديدة
مع وكالء التموين

   ذي قار/المستقبل العراقي

ح�ذرت اللجنة الزراعية في مجلس ذي ق�ار، امس األحد، من 
استمرار مشكلة ش�ح المياه في المحافظة على الخطة الزراعية 
للموس�م الش�توي المقب�ل، عازي�ة الس�بب لغياب الحل�ول لتلك 
أالزم�ة، فيما أوضحت أن لجوء وزارة الموارد المائية الى الخزين 
المائي س�يربك عملية إقرار الخط�ة الزراعية.وقال رئيس اللجنة 
رجاح مطرود ، إن “أزمة شح المياه في مناطق جنوب المحافظة 
والمناط�ق التي تقع على ح�وض نهر الفرات ما زالت مس�تمرة 
بس�بب غياب الحلول لمعالجة تلك المش�كلة واالكتفاء بإجراءات 
ترقيعي�ة وقتية”، مبين�ا أن “وقوع المحافظة ف�ي ذنائب نهري 
الف�رات والغراف وتج�اوزات بعض المحافظ�ات جعلها من أكثر 
المحافظات تضررا”.وأضاف مطرود ، “إذا استمر الوضع على ما 
ه�و عليه ولم تتخذ الحكومة ووزارة الموارد المائية أي إجراءات 
لتعزيز اإلطالقات المياه، فإن ذلك س�يؤثر عل�ى الخطة الزراعية 
خالل الموس�م الشتوي المقبل، فضال عن تأثيره على سكان عدد 
من المناطق التي تتغذى على نهر الفرات”، مبينا أن “لجوء وزارة 
الم�وارد المائية الى الخزين المائي س�يربك عملي�ة إقرار الخطة 
الزراعية للموسم الشتوي المقبل”.وكانت لجنة الزراعة والموارد 
المائية بمجلس محافظة ذي قار لوحت، في )18 حزيران 2015(، 
باللجوء للمحكمة االتحادية للضغ�ط على وزارة الموارد المائية 
ف�ي حال لم تتخذ إج�راءات “إليقاف التج�اوزات” وتحديد حصة 
مائية للمحافظة، فيما أش�ارت الى أن االطالقات المائية األخيرة 

طفيفة وتعمل على تخفيف األزمة الحالية.

     بغداد/المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التجارة، عن اتخاذها إج�راءات جديدة بحق 
وكالء التموي�ن ف�ي المحافظ�ات، مؤكدا ان الوزارة مس�تمرة 

باإلصالح ومكافحة الفساد.
وقال المتحدث باس�م الوزارة محم�د الحمداني ، ان الوزارة 
وم�ن اجل متابعة والس�يطرة عل�ى اصح�اب وكاالت التموين 
باش�رت بعدد من اإلجراءات االحترازية والرقابية بالتعاون مع 

دوائر الوزارة الرقابية”.
واوضح ان “تلك اللجان مهمتها هو متابعة سير عمل وكالء 
التموي�ن وكيفي�ة توزيع تل�ك المفردات، فضال ع�ن توجيههم 
بض�رورة االهتمام بمراكز التوزيع )مخ�ازن الوكالء( من اجل 
ان تكون مناس�بة للمواد الغذائية كما وتم توجيههم بان يكون 
هنالك ي�وم واحد للتوزيع لكل المفردات االربعة ) الرز الس�كر 

الزيت والطحين( بسلة واحدة”.
واك�د الحمداني ان “ال�وزارة مس�تمرة باإلصالحات فضال 
عن مكافحة الفساد واس�تبعاد المفسدين أيا كانت اتجاهاتهم 
وارتباطاتهم ووض�ع الخطوط الس�اخنة للمواطنين لالتصال 

ومعالجة المشكلة خالل ساعات او ايام كحد اقصى”.
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ابن النفيس ينفي استخدامه »انسولني« 
منتهي الصالحية

   بغداد/المستقبل العراقي

اب�ن  مستش�فى  نف�ى 
النفيس التعليمي وسط بغداد 
, اإلنب�اء الت�ي تداولتها بعض 
وس�ائل اإلعالم, بشان انتهاء 
صالحي�ة مادة )األنس�ولين( 
التي تعطى للمرضى الراقدين 

بالمستشفى.
وق�ال مدي�ر المستش�فى 
الدكت�ور علي محي الش�مري 
ان”  صحف�ي,  بي�ان  ف�ي 
الموجود حاليا  )االنس�ولين( 
بالمستش�فى, فعال ومطابق 
والش�روط  للمواصف�ات 
الصحي�ة, كون�ه يجه�ز م�ن 
قبل لج�ان مختصة في وزارة 
وس�ائل  داعي�ا   ,“ الصح�ة 
اإلع�الم إل�ى توخ�ي الحيطة 
والحذر في نق�ل هكذا أخبار, 
كونه�ا تخلق حال�ة من الذعر 
والهل�ع ل�دى المواطنين رغم 

عدم صحتها”.
وابدى مدير مستشفى ابن 
النفيس استعداده للرد وتزويد 
وس�ائل اإلع�الم بالمعلومات 
األم�ر  ه�ذا  ع�ن  الحقيقي�ة 
ب�دال م�ن اللج�وء إل�ى بعض 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
)فيس�بوك( التي تدار من قبل 

بالم�اء  المتصيدي�ن  بع�ض 
العكر, في محاولة منهم لخلط 
األوراق “.ولفت الش�مري إلى 
أن “ه�ذه األكاذي�ب هي جزء 
من حملة التسقيط والتشهير 
التي تس�تهدف وزارة الصحة 
بش�كل عام, ومستش�فى ابن 
النفيس بش�كل خ�اص, التي 
الفاس�دين  بع�ض  يقوده�ا 
المتضرري�ن م�ن اإلصالحات 
الحاص�ل  الجدي�د  والتوج�ه 
مؤخ�را “.واختت�م الش�مري 
حديث�ه بالق�ول, “ ال يخف�ى 
عل�ى احد, ب�ان ه�ذه الحملة 
ص�ورة  أعط�اء  إل�ى  ته�دف 
مشوهة عن عمل المؤسسات 
الصحي�ة التي تق�دم خدمات 
رغ�م  للمواطني�ن,  كبي�رة 
األزم�ة المالي�ة الخانقة التي 
الع�راق حاليا,  له�ا  يتع�رض 
أن “مستش�فى  إل�ى  مش�يراً 
ابن النفيس التعليمي, يواصل 
تقدي�م خدمات�ه يومي�ا إل�ى 
المرض�ى س�واء الراقدي�ن او 
الذين يراجعون االستشارية , 
ويتم فحصهم بأجهزة حديثة 
ومتطورة, كما تجرى عشرات 
عمليات جراحة القلب والصدر 
والقسطرة  الدموية  واألوعية 

يوميا “.

محالت واسعة لرش املبيدات احلرشية يف بغداد

التعليم حتدد موعد وآليات اختبار الطلبة العراقيني الدارسني بكليات 
الطب يف اليمن

   بغداد/المستقبل العراقي

قام�ت وحدة الس�يطرة عل�ى نواقل 
االمراض في دائرة صحة بغداد/ الكرخ، 
امس االحد، بحمالت واسعة النطاق في 
جان�ب الكرخ ل�رش المبيدات الحش�رية 
لمرض حبة بغداد )اللشمانيا(، ومكافحة 
الجحور.وقال�ت  وتعفي�ر  الق�وارض 
صف�اء نجم عب�د، مس�ؤولة الوحدة في 

الدائرة صحة الك�رخ، إن “الحملة نفذت 
في مناط�ق رحماني�ة الكرخ والش�علة 
وحي العام�ل وحي الجامعة والغزالية”.

وأضافت نج�م أن “الحملة جاءت تزامنا 
م�ع حم�الت التضبي�ب المس�ائي ف�ي 
المناط�ق نفس�ها ومكافح�ة القوارض 
الكثاف�ات  لتقلي�ل  الجح�ور  وتعفي�ر 
الحشرية واالصابات، باالضافة الى رش 

االزبال في منطقة الكاظمية”.

   بغداد/المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، أمس األحد، آليات اختبار الطلبة 
العراقيي�ن الدارس�ين في كلي�ات الطب 
البش�ري في الجامعات اليمني�ة، وفيما 
لفت�ت إلى أن االختبار س�يجري بجامعة 
المس�جلين  الطلب�ة  أن  بين�ت  بغ�داد، 
بالمرحلة االولى في جامعات اليمن غير 

مشمولين فيه.
وقال الناطق الرس�مي باسم الوزارة 
حي�در العب�ودي ف�ي بيان صحف�ي، إن 
كلي�ة  ف�ي  س�يجرى  ال�ذي  “االختب�ار 
الطب بجامع�ة بغداد س�يتضمن اختبار 
معلومات الطالب للمرحلة التي اجتازها 
في الس�نة الدراس�ية الس�ابقة 2013 / 
2014 في اليمن ومدى كفاءته للدراس�ة 

ف�ي كلي�ات الط�ب العراقية”.وأوض�ح 
العب�ودي ان “الطلب�ة المس�جلين ف�ي 
المرحلة االولى غير مشمولين باالختبار 
كونهم لم يكملوا السنة الدراسية”، الفتا 
الى أن�ه “من الممكن قبولهم حس�ب ما 
يؤهله�م معدلهم في الدراس�ة اإلعدادية 
ف�ي الكلي�ات الحكومي�ة أو قبولهم في 
أقس�ام الصيدل�ة أو ط�ب األس�نان ف�ي 
الكليات األهلية ش�رط أن ال يقل معدلهم 

في الدراسة اإلعدادية عن 85 بالمئة”.
وتابع أن “االختبار سيكون لمحاولة 
واحدة وفي يوم واح�د وفي وقت واحد 
وأنه يتضمن مسارين )نظري وعملي(”، 
مش�يرا ال�ى أن “االختبار النظ�ري الذي 
سيتم إجراؤه في 13/ 9 / 2015 سيكون 
شامال لكافة المواد الخاصة بالمرحلة”.

وأضاف العبودي أن “االختبار العملي 

الذي س�يكون موعد اجرائه خالل الفترة 
سيش�مل   2015  /  9  /  17  -  14 م�ن 
الجانبي�ن المختب�ري والس�ريري، فيما 
سيترك للكلية تحديد آلية ووقت االختبار 
ومدته”، مؤكدا أن “اعالن النتائج سيتم 
خالل خمس�ة ايام وأن الدرج�ة النهائية 
تتضمن احتس�اب 70 بالمئة على درجة 
االختبار النظ�ري و30بالمئة على درجة 
االختبار العملي / المختبري و60بالمئة 
على درجة االختبار النظري و 40 بالمئة 
على درجة االختبار العملي / السريري، 
وسيوزع الطلبة الذين يجتازون االختبار 
على كليات الطب في الجامعات العراقية 
باس�تثناء كلي�ات محافظة بغ�داد، فيما 
سيتم استيفاء أجور دراسية منهم أسوة 
بالطلب�ة المقبولي�ن ضمن قن�اة التعليم 

الجامعي الخاص”.



فوؤاد ح�سون

فرس البعض انعقاد مؤتمر الدوحة األخري بأن الغاية منه 
الس�عي ملصالحة وطني�ة عراقية برعاي�ة خليجية ودعم 
دويل واحتض�ان قطري والخطوة ابت�دأت بمحاولة إيجاد 
)مك�ون س�ني موحد( ل�ه رؤيت�ه يف العملية السياس�ية 
يف الع�راق لك�ن الذي�ن ش�اركوا يف كتاب�ة ه�ذه الرؤي�ة 
وتس�ليمها للخارجية القطرية ينقسمون إىل عدة جهات 
ومنها أعض�اء يف حزب البعث املنح�ل واملحظور بموجب 
الدس�تور وه�ؤالء يحاول�ون دائم�ا أن يكونوا ج�زءا من 
املش�هد اإلعالمي وه�م يعرفون جي�دا أن ال رصيد لهم يف 
أي مكان م�ن العراق، فضال عن طرف آخر رفع الس�الح 
بوجه العملية السياس�ية وأغلب رموزه مطلوبة للقضاء 

العراق�ي بحكم الكثري م�ن الجرائم الت�ي اقرتفوها بحق 
الشعب العراقي، وطرف ثالث مشارك يمثل بعض النواب 
وه�م رشكاء يف العملية السياس�ية  س�واء عرب الس�لطة 
الترشيعي�ة أو التنفيذي�ة وه�ذا يعن�ي إن كان�ت للطرف 
األخري رؤي�ة يف تصحيح العملية السياس�ية فان وجوده 
كرشيك يف الحكومة يمكنه من طرح هذه الرؤية بش�كل 
مبارش س�واء عرب الربملان أو مجلس الوزراء وال يستدعي 
األمر أن يحم�ل هذه الرؤية لدولة أخرى وهو ما يش�كل 

خرقا واضحا للدستور العراقي.
وم�ن تاب�ع مؤتم�ر الدوحة س�يجد أنه ركز ع�ى قانون 
مكافحة اإلرهاب وقان�ون اجتثاث البعث وإصدار قانون 
العف�و الع�ام، ون�رى ان الرتكيز عى ه�ذه القوانني التي 
ذكرناه�ا يؤك�د أن ه�ذا املؤتم�ر يح�اول إع�ادة عقارب 

الس�اعة إىل الوراء، فقانون مكافحة اإلرهاب ليس العراق 
وحده من سن هكذا قانون بل الكثري من دول العالم فيها 
قانون كهذا وأش�د منه ألنه يتعلق بأمن املواطن وحمايته 
خاص�ة واننا نعاني من اإلرهاب، ه�ذا اإلرهاب الذي يدار 
م�ن قبل رموز البعث املحظور وقانون اجتثاث البعث من 
صلب الدستور العراقي.وهذا ما يجعلنا نعرف جيدا الغاية 
الحقيقية م�ن انعقاد هذا املؤتمر والت�ي تتمثل بمحاولة 
تقس�يم القوى السياس�ية الس�نية – إن ص�ح التعبري – 
خاص�ة بع�د أن رفضت أطراف سياس�ية وديني�ة مؤثرة 
املش�اركة يف هذا املؤتم�ر الذي وصفته بأن�ه داعم لقوى 
إرهابية تحاول فرض نفسها ممثلة للمكون السني الذي 
يعاني من اإلرهاب أصال فأبناء محافظات نينوى واألنبار 
وأج�زاء م�ن ص�الح الدين يعان�ون من النزوح وش�ظف 

العي�ش وقدموا تضحي�ات كب�رية يف األرواح واألموال بعد 
اجتياح تنظيم »داعش« ملدنهم.

وإن الغالبي�ة العظمى من أبناء هذه املحافظات يتهمون 
السياسيني بأنهم يقفون وراء هذه الحالة املأساوية التي 
يعيش�ونها وذل�ك ألن بعضهم كان ينفذ أجن�دة خارجية 
كانت م�ن نتائجها احت�الل املوصل والرم�ادي وعمليات 
القت�ل والتهجري الت�ي تعرض لها أبناء ه�ذه املحافظات 

عى يد هذا التنظيم الدموي.
وه�ذا يعن�ي ان م�ن يمث�ل ه�ذا املك�ون هو م�ن يحمل 
الس�الح اآلن ضد »داعش« ويقاتل من أجل تحرير األرض 
وتطهريها ولي�س من يتخذ من العواص�م وفنادقها ذات 
النجوم املتعددة مقرا له وينصب نفسه ممثال عن ناس ال 

يعرف أين يسكنون اآلن وكيف يعيشون.

عندم�ا خرج املتظاهرون قبل أكثر من ش�هر، معلنني 
احتجاجهم عى سوء الخدمات، ومطالبني بالقصاص 
م�ن الفاس�دين الكب�ار واملتالعبني باملال الع�ام، وبعد 
م�ؤازرة املرجعية لصوت الش�عب، وتحذيره�ا القادة 
السياس�يني والطبق�ة السياس�ية عموما، م�ن مغبة 
تحقيقيه�ا  ع�دم  يف  والتس�ويف  بالفس�اد،  اإليغ�ال 
لإلصالح�ات الفعلية والجذرية، وبع�د أن أطلق رئيس 
الوزراء حيدر العبادي حزما متالحقة من اإلصالحات، 
ظ�ل الش�ارع يراقب تحوي�ل )الجعجع�ة اىل طحني(، 
وتنفيذ األق�وال التي أطلقها الرج�ل التنفيذي األول يف 

العراق وتحويلها اىل عمل ملموس. 
لك�ن بع�د م�رور قرابة الش�هر ونص�ف، وبعد ضغط 
جماه�ريي مس�تمر وخ�روج متواص�ل اىل س�احات 
التظاهر يف كل جمعة، مع توجيهات مستمرة من لدن 
املرجعية للقادة السياسيني، نالحظ بعد كل هذا الوقت، 
أن حزم اإلصالحات ظلت تراوح يف مكانها، وبقيت كما 
ُيقال حربا عى ورق، خاصة ما يتعلق بمقاضاة رؤوس 
الفساد، واالكتفاء بخطوات )قرشية( ال تذهب عميقا 

يف محاربة جذور الفساد.
وهذا م�ا دفع باملرجعي�ة اىل التأكيد بق�وة عى أهمية 
أن تك�ون اإلصالحات جدية، وأن تت�م مالحقة رؤوس 
الفس�اد بصورة فعلية، وأن يتم إص�الح القضاء حتى 
يتمك�ن من أداء دوره الحاس�م يف مالحقة املفس�دين 
وحيت�ان الفس�اد، وأن ال يتحول ه�ذا الهدف الكبري اىل 
مصطلحات لغوية سياس�ية يتحدث بها السياس�يون 
يف وس�ائل اإلع�الم وال يعمل�ون بها، بل هن�اك جهات 
سياس�ية تش�ارك يف الس�لطة التنفيذية والترشيعية، 
وافقت يف موقف واضح ومعلن عى إصالحات العبادي 
كلها، ولكنها يف حقيقة األمر تعمل بالضد منها عندما 
يتعلق األمر بالتطبيق. والسؤال الذي يرتدد اآلن هو: هل 
س�تبقى إصالحات العبادي )حربا عى ورق، وجعجعة 
بال طحني(؟ وهل موافقة مجلس النواب عليها جاءت 
خوفا من الش�ارع، خاص�ة ما يتعلق بالرتش�يح مرة 
أخ�رى ومخافة اح�رتاق أوراق الن�واب واألحزاب التي 
تعرتض عى ما يطالب به املتظاهرون، واملرجعية التي 
أكدت يف توجيهاتها الحاس�مة عى أهمية وأد الفس�اد 
ورؤوسه من دون تردد، وان عى الرجل التنفيذي األول 
يف الع�راق، الرضب بيد من حديد عى رؤوس الفس�اد، 
وع�دم الرتدد يف ذلك قي�د أنملة؟، فالبلد كما هو واضح 
ينخره الفس�اد من قمة رأس�ه حت�ى أخمص قدميه، 
إذا ج�از هذا الوصف، وال ش�ك أن الحلول الش�كلية أو 
الجزئية، ال يمكن أن تقوده اىل التعايف والشفاء من هذا 
املرض العضال، وال بد يف هذه الحالة من اتخاذ خطوات 
عملية قوية، تتجه نحو معالجة هذا الداء املسترشي يف 
مرافق الدولة والدوائر واملؤسسات الحكومية عى نحو 
خط�ري، لدرج�ة أن ظواه�ر معيبة باتت تش�كل أمورا 

مقبولة لدى كثري من أفراد املجتمع.
ولع�ل أخطر ما يف ه�ذا الجانب، عندما يكون الفس�اد 
املايل أوسع بكثري من السلوك الفردي، فهناك عصابات 
تحكمه�ا وتس�ريها رؤوس كب�رية، تنته�ج الفس�اد 
واخت�الس امل�ال الع�ام، بطرق ش�تى، حتى ب�ات هذا 
الس�لوك أمرا معتادا له�ا منذ أكثر من عرش س�نوات، 
وكث�ري منهم يعتدي عى املال العام، بمباركة حزبية أو 
سياس�ية، بحجة التمويل وما شابه، األمر الذي ساعد 
عى تجّذر هذه الظاهرة يف العمل السيايس، فضال عن 
العم�ل اإلداري والوظيفي يف األجهزة الحكومية، ولهذا 
السبب ال تزال املرجعية، ترص عى أهمية وضع خطوات 
جذرية وحاسمة، ملحاربة رؤوس الفساد، وهذا التأكيد 
تك�رر يف آخ�ر مطالب�ات املرجعية، حي�ث التأكيد عى 
رضب الرؤوس الكبرية للفس�اد، وهذا يستدعي اتخاذ 
جملة م�ن الخط�وات اإلجرائية الحاس�مة، تقوم بها 
الس�لطة التنفيذية، بعد تس�وية ما يتعارض منها مع 
الدس�تور، وف�ق حزمة من الخط�وات الترشيعية التي 
تس�اعد ع�ى تحويل ُح�زَم اإلصالح�ات من أق�وال اىل 

أفعال، واىل جعجعة مصحوبة بإنتاج الطحني.
م�ن دون ه�ذا املنهج الحكوم�ي الفع�ي، ال يمكن أن 
نق�ي عى الفس�اد يف العراق، وهذا يس�تدعي تعاون 
الكتل واألحزاب والش�خصيات السياسية مع السلطة 
التنفيذي�ة ورئيس�ها حيدر العب�ادي، وليس هناك من 
خيار لقادة الكتل واألحزاب املكونة للطبقة السياسية، 
خارج إطار تحقيق اإلصالحات، حتى لو جاءت بالضد 
م�ن مصالحها، الس�يما تل�ك التي تتع�ارض مع بناء 
الدول�ة القائمة ع�ى العدل واملس�اواة والقانون، ولعل 
الفرص�ة يف إنقاذ دولة العراق ال ت�زال متاحة أمام من 
يهمهم األمر من الطبقة السياس�ية، ويف املقدمة منهم 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، وال يزال بإمكانهم السري 
باملركب العراقي نحو مرفأ األمن والعدل والسالم والبناء 
الصحي�ح، فيما لو آمن�وا بأن )جعجع�ة اإلصالحات( 
ينبغ�ي أن تكون مصحوبة بإنتاج الطحني، والس�ري يف 
طريق اإلصالحات العملية، وليس االكتفاء بالكالم من 

أجل اإلعالم فقط.  
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عروبة النجار
علي حسين عبيد

باالم�كان اعتب�ار اإلع�الم العني الت�ي تعك�س حقيقة ما 
يجري عى أرض الواقع يف مجتمعاتها، ولكن طبعا بإعطاء 
اإلع�الم قدرا من الحرية حتى يس�تطيع التحرك، وباحرتام 
اإلعالميني لهذه الحرية واحرتامهم للمهنة التي يمتهنونها 
منطلقني للبحث عن الحقائق ومحاولة الوصول إىل مجتمع 
نظيف نوع�اً ما بعيداً عن أية مصالح ش�خصية، وليس�ت 
هناك عالقة مبارشة بني نظام الحكم والفس�اد، فالفس�اد 
موجود يف دول أنظمتها ديكتاتورية كما هو موجود يف دول 
أنظمته�ا ديمقراطية، اال ان االنظمة غري الديمقراطية تعد 
حاضنة صالحة للفس�اد اكث�ر من االنظم�ة الديمقراطية 
م�ن الناحية النظري�ة، ألن االنظم�ة الديمقراطية تكون يف 
ظلها الس�لطات متوازية ومس�تقلة، وتوفر انتخابات حرة 
ونزيهة وتداوال سلميا للسلطة وحرية تعبري وصحافة حرة 
كم�ا توفر قضاًء مس�تقال محايدا عادال وكف�وءا لذا تكون 
ممارس�ة الفس�اد يف النظام الديمقراط�ي عملية صعبة او 

خطرة وذات نتائج غري مضمونة العواقب.

ويؤث�ر اإلعالم بش�كل مبارش عى أف�راد املجتمع من خالل 
قدرته ع�ى الوصول إىل قط�اع كبري من الن�اس ومخاطبة 
جماهري عريضة يف وقت واحد، وهذه خاصية من خصائص 
اإلعالم الجماهريي بم�ا يمكن معه التوجيه الجماعي نحو 
ه�دف أو قضي�ة معينة واس�تنهاض الرأي الع�ام لعمل ما 
س�لباً أو إيجاباً وبث مش�اعر معينة تحرك الجماهري نحو 

سلوك أو قرار محدد.
 ومعروف عن مجتمعنا العراقي بأنه مجتمع عاطفي لذلك 
فاننا نجد بعض وسائل اإلعالم تحاول أن تستميل الجمهور 
لصالحها عن طريق تحريك مشاعر العاطفة لديهم، كما ان 
وس�ائل اإلعالم تعترب من املصادر األساسية للمعلومة عند 
كثري من الناس، والتي يبني عليها األفراد مواقفهم بل يمتد 
إىل القي�م وأنماط الس�لوك، فقد يح�دث أن يتقبل املجتمع 
قيم�اً كانت مرفوضة قب�ل أن تحملها الرس�الة اإلعالمية، 
أو يرف�ض قيماً كانت س�ائدة ومقبولة مس�تبدالً بها قيماً 
جدي�دة، لذا فانه ال ب�د من توظيف اإلعالم توظيفاً س�ليماً 
بحيث يكون إعالما حيا صاحب مبدأ ويتكلم بلس�ان الناس 

ويعرب عن ضمريهم.

إن قدرة اإلعالم عى مكافحة الفس�اد تتطلب حق الحصول 
ع�ى املعلومات وحرية اإلعالم يف بث ونرش هذه املعلومات, 
فالدول األقل فس�ادا يف العالم ه�ي األكثر حرية عى صعيد 
اإلعالم, والسبب أن حرية اإلعالم تحقق الشفافية التي هي 
العدو األول للفس�اد اإلداري واملايل، فض�ال عن دعم اإلعالم 

من قبل السلطات املختلفة وجميع املؤسسات.
 إن املعرك�ة ضد الفس�اد معركة قاس�ية وطويلة، وتحتاج 
إىل أن تتكام�ل األدوار فيه�ا فاإلع�الم وح�ده دون تع�اون 
الس�لطات االخرى ال يس�تطيع محاربة الفساد إذ ال بد من 
التعاون والتكامل بني جميع س�لطات الدولة وأن تعرف كل 
جهة الدور الذي تقوم به، فاإلعالمي مهمته كشف الحقائق 

وبالتايل هو ليس قاضيا ليحاسب الناس.
 ولهذا ال بد من أن تتكامل املهمة ويعرف كل طرف حدوده 
ودوره الذي يقوم به مستخدماً بذلك جميع طرقه وأساليبه 
دون أن يح�ل أح�د م�كان اح�د وبالت�ايل يتحق�ق التكامل 
والتكاتف يف مواجهة الفساد بعيداً عن حدوث أية صدامات 
ب�ني وس�ائل اإلعالم والس�لطة، فضال عن تع�اون الجهات 
الحكومية مع وسائل اإلعالم وعدم إخفاء املعلومات الالزمة 

ع�ن اإلعالمي�ني من قب�ل املؤسس�ات وخاص�ة الحكومية 
وضمان حرية اإلعالم والحق يف الحصول عى املعلومة الذي 
يعت�رب من األم�ور الرضوري�ة ملكافحة الفس�اد مما يفتح 
املج�ال واس�عاً أمام اإلع�الم يف ممارس�ة دوره عن طريق 

االلتزام باملوضوعية يف تقديم املعلومات.
اإلعالم إذا توجه وجه�ة صحيحة وإذا كان مهنيا وصاحب 
قضي�ة، فانه يكون أحد الوس�ائل املهمة ملكافحة الفس�اد 
والقضاء عليه ويكون مرآة صادقة تعكس الحقيقة ويكون 
بمثاب�ة ضمري حي للش�عب إذ أن�ه يتوجه ألف�راد املجتمع 
مبارشة كما يس�اهم بش�كل ايجابي بتطه�ري املجتمع من 
بعض املعتقدات السلبية الراس�خة يف أذهان بعض الناس، 
فمن خالل إعالم صادق نزيه مهمته كشف الحقائق يمكن 
ان نتمك�ن من القضاء عى الفس�اد والوص�ول إىل مجتمع 
ينبذ الفس�اد ويحاربه ويعترب أي فعل فاس�د فعال إجراميا 
يتوجب العقاب واملحاس�بة، فضال ع�ن االهتمام بصحافة 
التحقيق�ات أو الصحاف�ة االس�تقصائية باعتباره�ا م�ن 
الوس�ائل املهمة للتحقيق يف ملفات الفس�اد وكشفها أمام 

الرأي العام.

اإلعالم ومكافحة الفساد
نجاح العلي

يعت�رب كثريون انه ال جدوى يف الوقت الحايل من املناقش�ة 
الجدي�ة لقضي�ة اليس�ار يف اليونان، ال س�يما عى خلفية 
األزمة املالية املحلية التي اندلعت يف العام 2009، واس�تالم 
حزب تحالف اليس�ار الجذري »سرييزا« الول مرة يف تاريخ 
اليونان سدة رئاسة الوزراء بتاريخ 25 كانون الثاني 2015، 
أو اعتباره�ا قضية مركزية قابلة للبحث والتدقيق وإنتاج 
نقد بناء وحلول واقعية. لكن تجربة الحكم اليسارية التي 
امتدت س�بعة اشهر بقيادة الكسيس تسيرباس تحتم عى 
القيادات اليس�ارية والش�يوعية الغ�وص يف نقاش معمق 
وجوهري حول اشكالية ان يحكم اليسار اليوناني النظام 

الرأسمايل القائم يف البالد واالتحاد االوروبي.
وما يميز مشارب التيارات اليسارية اليونانية انها تتحدث 
ع�ن رضورة تلبي�ة الحاجات املاس�ة االجتماعية من اجل 
التخفي�ف م�ن تداعي�ات االزم�ة االنس�انية القائمة منذ 
الع�ام 2009 نتيج�ة األزمت�ني املاليتني املحلي�ة والعاملية، 
واملحافظة عى املكتس�بات العمالي�ة، باإلضافة اىل إلصاق 
رفع ش�عار اننا لس�نا ذاهبني اىل بناء النظام االشرتاكي يف 
القريب العاجل بحجة انه يتوجب عى الحكومة اليس�ارية 

اوال تغيري الهيكلية االجتماعية وتوفري الظروف املواتية.
فق�ط الح�زب الش�يوعي اليونان�ي يتح�دث ع�ن اآلف�اق 
االش�رتاكية من دون معونة برنامج انتق�ايل، وهو الوحيد 

ال�ذي يتمت�ع بصف�اء ايديولوج�ي لينيني مارك�ي، بعد 
نجاح قائ�ده التاريخ�ي الراحل خارلي�وس فلوراكيس يف 
فرض الرتاتبية التنظيمية الحزبية من القيادة اىل القاعدة، 
مس�تندا اىل كادرات الح�رب االهلي�ة اليوناني�ة )1946 � 
1949( واملناهضة للحك�م الديكتاتوري )1967 � 1974( 
ومس�تبعدا بحس�ب رأي البعض قيادات املقاومة الوطنية 
اليونانية ضد االحت�الل النازي االملاني ابان الحرب العاملية 
الثانية.وتتواىل لعنة االنقسامات يف تاريخ الحزب الشيوعي 
اليوناني منذ العام 1968 حتى آخر انقس�ام حدث يف العام 
1991، وبروز تحالف اليسار الذي استلم قيادته تسيرباس 
يف العام 2008، والذي تعرض بدوره اىل انشقاقني متتاليني 
رشح عنهما حزب »اليسار الديموقراطي« يف العام 2010، 

وحزب »الوحدة الشعبية« يف العام 2015.
ام�ا التي�ارات اليس�ارية املول�ودة م�ن الرحم الش�يوعي 
واالش�رتاكي، فما فتئ�ت قبل االزمة وخالله�ا تتحدث عن 
نضال دفاع�ي او ممانع للنيوليربالي�ة وبرنامج حكم داع 
اىل العدال�ة االجتماعي�ة واملس�اواة وحماي�ة املكتس�بات 
وإلغاء عق�دي االقرتاض بقانون واحد، فيما تحول الحكم 
اليس�اري اىل مأزق سلطة، فقد عمل ملدة سبعة اشهر عى 
تحقيق مس�تهدف ابرام عق�د االقرتاض الثال�ث من دون 
تنفي�ذ اي م�ن االدوات النظرية املاركس�ية واالش�رتاكية، 
وخ�وض االنتخاب�ات الربملاني�ة املبكرة بتاري�خ 20 ايلول 
الجاري تحت ش�عار االدارة الحسنى لإلجراءات التقشفية 

وتخفيف تداعياتها عن املجموعات املهمشة اجتماعيا.
ولك�ي ال تتحق�ق توقع�ات اليم�ني اليوناني ب�ان الحكم 
اليس�اري س�يكون مرحليا أو نزهة صيفية قصرية األمد، 
وان اليس�ار سيفشل فش�ال ذريعا يف ادارة شؤون السلطة 
ومستوجباتها املنبثقة من استمرارية الحكم، يتوجب عى 
املؤتمنني عى االرث واملستقبل اليساري ان يثبتوا بالخطاب 
الواقع�ي والقابل للتنفي�ذ انهم قادرون ويس�تطيعون ان 
يحكم�وا اليونان بوس�ائل علمي�ة، وأن ينال�وا من الحكم 
اليميني الس�ابق الذي استند إىل تنفيذ سياسية نيوليربالية 
ويمينية متطرفة وحماية الرأس�مالية املحلية واألوروبية 

والخدمات الزبائنية الحزبية الضيقة والفساد.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع الحكم اليساري يف 
اليونان ان يمارس وينفذ سياسات يسارية وإدخال البالد 
يف عملي�ة التغيري نحو االش�رتاكية يف ظ�ل هيمنة االدوات 
الرأس�مالية والنيوليربالي�ة واملرصفية، ام س�يكون مكبال 
يف االطر االلزامية الس�ارية يف منطق�ة »اليورو« ولرشوط 

»اتفاقية ماسرتيخت« ولقوانني اسواق املال؟
يس�تطيع اليس�ار ان ينج�ح يف تجرب�ة الحك�م يف اليونان 
رشيط�ة ادراك�ه ان التجربة التاريخي�ة الداعية اىل احداث 
انق�الب ث�وري يف النظام ق�د تغريت رشوطه�ا، وال يمكن 
ان تتحق�ق بالوس�ائل واملعاي�ري القائمة يف الع�ام 2015، 
ويتوجب عليه ان يضع حدا نهائيا لالنقس�امات اليسارية 
املس�تمرة منذ اربع�ة عقود مضت عرب اع�ادة بلورة رؤية 

جدي�دة تتكيف م�ع العوام�ل املحلي�ة والهوي�ة الثقافية 
والفلسفية لليونانيني، الذين لم يوافقوا باكثريتهم املطلقة 
حتى تاريخه ع�ى التغيري الثوري الكي للنظام الس�يايس 
واالجتماعي القائم، ال بل اس�تطاعوا ان يتحملوا مرغمني 
اعباء تداعيات االجراءات التقشفية التي يفرضها الدائنون 

و »جنة« النظام االوروبي املوعودة.
وقد تقع مس�الة الحكم اليساري وإعادة تأسيس هيكلية 
الدول�ة الحديث�ة يف اش�كالية الهيكلية الربملاني�ة القائمة 
والبناء العام واالجتماعي الذي ما زال يحافظ عى عمودية 
تركيبته املنبثقة من حكم الثنائية الحزبية »حزب باس�وك 
االش�رتاكي الديموقراطي/ ح�زب الديموقراطية الجديدة 
اليميني«. لذا، ف�ان عملية التغيري الديموقراطي يف النظام 
الرأس�مايل محفوفة بمخاطر رواس�ب املايض الذي يسعى 
اىل وض�ع لوح�ة تذكارية ع�ى لحد الحكم اليس�اري كتب 

عليها »اليسار مّر من هنا«.
ويتوجب عى اليس�ار اليوناني ان يوقف لعنة االنقسامات 
التاريخي�ة امللتصقة ب�ه، وخطر الفش�ل يف تجربة الحكم 
الفتية وأن يتفادى خسارة فرصته التاريخية الذهبية التي 
انتظره�ا اربعني عاما، والتي ال يمكن ان يس�تعيد زمامها 

إال بعد فوات االوان.
وع�ى تس�يرباس ان يع�ي ان الب�الد بحاج�ة اىل تغي�ري 
وتعري�ف  القائ�م،  الربج�وازي  للنظ�ام  ديموقراط�ي 
مس�تهدفات حكم�ه وان�ه ال يمك�ن ان يك�ون ثوري�ا يف 

مجتمعه ومهادنا للنظ�ام النيوليربيل االوروبي يف الخارج، 
وانه ال يمكن ان تحكم البالد بالثوابت االيديولوجية البحتة 
برغم اهمية ادواتها النظرية والتكتيكية، وانه ال يمكن ان 
تحكم اليونان بمعايري سياس�ية من ج�راء تراجع العامل 
الس�يايس ام�ام العامل�ني االقتص�ادي والقانون�ي اللذين 

يتحكمان بإدارة شؤون منطقة »اليورو«.
وقد يحتاج التغي�ري الديموقراطي وإعادة هيكلية منطقة 
»الي�ورو« واتفاقياتها لس�نوات، اال اذا اس�تطاعت القوى 
السياس�ية واالجتماعي�ة يف اليون�ان واس�بانيا وإيطاليا، 
وغريها من الدول فرض توجهاتها الطبقية واعادة الرصاع 
الطبقي اىل موضع�ه التاريخي الذي تتق�دم عليه الصبغة 
الغربية االوروبية للنظام النيوليربايل االوروبي الذي باس�م 
تخوفه من صعود اليمني املتطرف ينال من اليسار اليوناني 
كي ال يتج�رأ أحد من اليس�اريني االوروبيني ومنهم حزب 

»بوديموس« االسباني عى رفع رايته عاليا.
ويتحمل اليس�ار مس�ؤولية تاريخية يف الداخ�ل والخارج 
الن الكث�ري من الجماهري اليس�ارية آمنت بأن�ه قادر عى 
خوض غمار تجربة الحكم، لذا عليه تشكيل جبهة واسعة 
جماهريي�ة تض�م ق�وى يس�ارية وش�يوعية وبرجوازية 
وطني�ة ك�ي تتح�ول اىل عامل ش�عبي ضاغط ق�ادر عى 
إح�داث التغي�ري الديموقراطي وبلورة معاي�ري االنتقال اىل 
التطور االش�رتاكي، واس�تخدام ورقة نظافة اليد املعروف 

بها ومحاربة املحادل االقتصادية ومحاكمة الفاسدين.

اليسار اليوناين ولعنة احلكم
وليد نسيب الياس



رغ�م س�عيها وراء البطول�ة المطلق�ة، 
وافق�ت الممثل�ة راني�ا يوس�ف، على 
تصوير أقل من 10 مشاهد في فيلم 
"من ضه�ر راج�ل"، لتقوم فيه 

بدور أم الفنان آسر ياسين.
وت�دور أح�داث الفيل�م ف�ي 
إطار اجتماعي رومانس�ي 
ح�ول ش�خصية ش�اب 
المالكم�ة،  يعش�ق 
ويتمّن�ى أن يصب�ح 
ويعي�ش  مالكم�ًا، 
قصة ح�ب مع فتاة 
دورها  ُتجّسد  بسيطة 
الممثلة ياس�مين رئيس، 
الظ�روف  وتضط�ّره 
إل�ى الدخول ف�ي عالم 

اإلجرام.
•وأّك�دت راني�ا ف�ي 
 ، خ�اص  تصري�ح 
أنهت تصوير  أّنها 

دورها وتعتبره دوراً ش�رفياً، ويش�اركها 
ف�ي الفيلم عدد من النجوم وهو من إخراج 

كريم السبكي.
وأوضحت رانيا أن فكرة الظهور بشخصية 
أم آلس�ر ياس�ين، ل�م تج�د فيها مش�كلة، 
وأّن نجم�ات كثي�رات في الماض�ي قّدمن 
شخصية األم، واعتبرت أّن دورها سيكون 
مفاج�أة، وأّنها بذل�ت مجه�وداً كبيراً في 
الشخصية س�واء في المكياج أو المالبس، 

وأنها سعيدة للعودة للسينما.
المواسم البديلة خلقت سوقاً جديداً 

للدراما
الدرام�ا،  البطول�ة المطلق�ة ف�ى  •وع�ن 
أّك�دت رانيا أّنها كانت ممتعة فى مسلس�ل 
"عيون القلب" خاصة أّن مؤلف العمل فداء 
الش�ندويلي، كتب الحلقات بطريقة تجعل 
من يش�اهد العمل ينتظر مش�اهدة الحلقة 

التي تليها بلهفة.
أما ع�ن عرضه في موس�م درام�ي خارج 
الموس�م الرمضاني، فأش�ارت إلى أّن هذا 

األم�ر أس�عدها ألن وج�ود مواس�م بديلة 
س�يعطي كل األعمال حقها في المشاهدة، 
بدالً من حالة التكدس التي تتكرر كل موسم 
رمضاني، وبالتالي هن�اك أعمال ُتظلم وال 

تحوز نسب المشاهدة التي تستحقها.
 ال تتدّخل في مواعيد العرض

•وعن عرض مسلسل "الصندوق األسود" 
في نف�س توقيت عرض مسلس�ل "عيون 
القلب" قالت: "ال أتدّخل في مواعيد العرض 
فأن�ا أق�وم بتجس�يد ال�دور ال�ذي اخترته 
فقط، أما ه�ذه القرارات فترجع للش�ركة 
المنتجة والقّيمين على العمل، ولكن أعتقد 
أّن ع�رض العملين في نفس التوقيت جعل 

أحد المسلسلين يأتي على حق اآلخر".
وعن طريق�ة اختي�ار أعمالها   •
أخيراً، أّك�دت أّنها أصبحت أكثر خبرة ألّنها 
بعد عشرين عاماً من التمثيل، أصبح لديها 
خبرة ونضج أكثر على المس�تويين الفني 
واإلنس�اني، خاّص�ًة أّنه�ا م�ّرت بتجارب 

ومشاكل عديدة في الفترة األخيرة.

�

أعرب�ت الفنان�ة هب�ة مجدي،عن 
عل�ى  األفع�ال  ب�ردود  س�عادتها 
مس�رحية "ليل�ة م�ن أل�ف ليل�ة 

وليلة".
وأضافت هبة مجدي، أن الجمهور 
ع�اد م�ن جدي�د للمس�رح وزادت 
أنه�ا  إل�ى  مش�يرة  االي�رادات، 
اس�تفادت كثيرا م�ن تجربتها مع 

الفنان الكبير يحيى الفخراني.
وعن دورها في المسرحية، قالت 
هبة إنها تجسد دور ابنة الفخراني، 

الذى يقوم بدور متسول.

القاه�رة: بع�د غياٍب دام أكثر من 15 س�نة عن 
الغن�اء، تعود الفنانة منى عبد الغني إلى س�وق 
الكاسيت مجدداً عبر ألبوم غنائي جديد أوشكت 
على اإلنتهاء منه بالكامل. وهو يضم 10 أغنيات 
بمواضيع إجتماعية انتهت من تسجيلها بشكٍل 
كامل، علماً بأن التحضير لأللبوم استغرق نحو 

5 سنوات.
هذا ومن المقرر أن تطرح أولى أغنيات األلبوم 
خالل الشهر الجاري تمهيداً إلطالقه باألسواق، 
فيما لم تس�تقر بعد على األغاني التي س�تقوم 

بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

انتش�ر عبر المواقع اإللكترونية منذ يوم أمس، خبٌر موّزع عن حلقة 
برنامج "بال حدود" السادس�ة عشرة، التي ُعِرَضت مساء أمس عبر 
محّط�ة "اآلن" الفضائية، وُيش�ير الخبر إلى أّن الفنانة س�يرين عبد 
النور زارت مدينة إدلب الس�ورية، التي تعان�ي جراء الحرب القائمة 

هناك، والتقت مجموعة من الناشطين الذين يدعمون الالجئين.
لك�ن م�ا علمته نواعم م�ن مصادرها، يؤّك�د أّنه تعّذر على س�يرين 
السفر الى س�وريا لمتابعة عملها في برنامج "بال حدود"، كما كان 
مطلوب�اً، والس�بب بالطبع هو الحال�ة األمنية غير المس�تقرة على 
جميع األراضي الس�ورية، وبالتالي فإن ه�ذه المغامرة قد تعّرضها 
وفري�ق عم�ل البرنامج ألخط�ار محدقة ه�م بغنًى عنه�ا، وبالتالي 

سيرين لم تغادر بلدها وصّورت في لبنان.

وفاء عامر: تأجيل »الليلة الكبرية« إلجازة منتصف العام
 

أكدت الفنانة وفاء عامر أن المنتج أحمد الس�بكي قرر تأجيل فيلم الليلة الكبيرة من موسم عيد 
األضحى إلى موسم نصف العام المقبل، مشيرة إلى أن الفيلم مازال فى مرحلة المونتاج.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج س�امح عبد العزي�ز، وتدور أحداث الفيلم فى يوم واحد 
داخل أحد الموالد الشعبية، وتجسد وفاء عامر دور سيدة تدور فى مساجد األولياء الصالحين.

م�ن ناحية أخرى، تبدأ وف�اء عامر قريبا تصوير الجزء الجديد من مسلس�ل ش�طرنج للمخرج 
محمد حمدي.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

نصب الشهيد ونصب سبايكر
  ال ادري ل�م كل ذلك االنتقام من )النصب التذكارية( 
التي خلدها الشعب عبر تاريخه النضالي ولم تخلدها 
الحكومات الن تل�ك النصب لم تأت اال عبر اقتراحات 
وموافق�ات ج�اءت من الش�عب العراقي ف�ي حينها 
.. والدلي�ل انها ظلت منتصبة هن�ا وهناك وفي اكثر 
م�ن موقع واالزم�ان .. ولكن الذي ح�دث في الفترة 
االخيرة وخاصة بعد التغيير ان هناك كتال وجماعات 

واح�زاب ارتأت ازالتها اس�تنادا الى فت�اوى طائفية 
ال موق�ع له�ا من االع�راب .. وكما حدث م�ع تمثال 
)ابو جعفر المنصور( حيث اطيح برأس�ه رغم كونه 

مؤسسا )لبغداد المدورة( 
ثم انتقلت الهجمة لتنال نصبا اخرى بواسطة العبوات 
الناس�فة داخل بغداد وخارجه�ا حتى وصل االمر ان 
تستجيب تلك الجهات االرهابية والمتطرفة الى هدم 

)نصب الحري�ة( للفنان الراحل والخالد جواد س�ليم 
وبفت�وى من )فتاح فال( يعمل في احدى الفضائيات 

كون ذلك النصب شؤما على العراق والعراقيين !!
والي�وم تق�رر الدولة اقامة نص�ب ومتحف  لضحايا 
س�بايكر في موقع نصب الشهيد ... والذي نود ذكره 

:
ليقام نص�ب الضحايا ف�ي ذات  المنطق�ة التي اقيم 

عليها نصب الش�هيد وخاصة ان المكان يسع القامة 
اكث�ر من نصب .. واالبقاء على نصب الش�هيد لكونه 
نصبا خلد سجل اولئك المجهولون الذين اجبروا على 
دخول حرب مفروضة عليه�م .. وهم بطبيعة الحال 

من ابناء الشعب العراقي !!
وال�ذي وددت قول�ه : علين�ا ان ال نخطأ م�رة اخرى 
حينم�ا ازيل )نصب الجندي المجهول ( الذي اقيم في 

عهد الزعيم عبد الكريم قاسم والذي كانت تقام عنده 
مراس�يم االحتفاء بذكرى الجندي العراقي المجهول 
ال�ذي ضحى بحيات�ه من اجل وطنه ط�وال الحروب 
الت�ي مرت على العراق ... وانطفأت ش�علته الى االبد 
!!.نعم النري�د ان نخطأ ثانية ونعمل على ازالة نصب 
اخ�ر والذي اقيم لتخليد الش�هداء العراقيين في فترة 

من الزمن !!
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م�ن تونس إلى الخليج وتألق لس�نوات في الدراما 
السعودية، والحقا انتقال مفاجئ إلى مصر وتألق 
س�ريع وواضح في الدراما والسينما، حتى برزت 
بتصريحات تؤك�د فيها أن المكان الذي تريد حجز 
اس�مها فيه هو مصر وحس�ب، طارحة ش�روطا 

للعودة للخليج مجددا.
إنها النجمة التونس�ية البارزة سامية الطرابلسي 

وحوار خاص في أول إطاللة لها...
•اآلن أصبحت مقيمة بشكل دائم في مصر.. كيف 

تم هذا االنتقال؟
بصراح�ة عندم�ا جاءتن�ي الفرصة في مسلس�ل 
"فرصة ثانية" وهو م�ن 120 حلقة أمضيت وقتا 
طوي�ال في مصر للتصوي�ر، فتعودت على األجواء 
وتأقلمت مع المناخ المصري العام، وقررت بعدها 
القي�ام بتجارب في مصر فأت�ت فرصة أخرى من 
خالل مسلسل "س�احرة الجنوب" الذي سيعرض 
بعد أيام، وكذلك فيلم الخلبوص مع المخرج محمد 
رجب. كل هذه التجارب أقنعتني بأن الحالة الفنية 
ف�ي مصر جاذب�ة وتجعل الفنان يفك�ر كثيرا قبل 

التفكير بمغادرة مصر.
•لكن هناك في مصر قد تواجهين انتقادات من أهل 
الف�ن في البلد من كونك من بل�د آخر وقد تأخذين 

فرص اآلخرين.. هل أخذت هذا بعين االعتبار؟
ه�ذا صحي�ح لكن االنتق�اد أو الح�رب ال تأتي من 
صن�اع الفن في مصر ألنهم يبحث�ون عن التنويع 
ف�ي الوجوه التي تعمل معهم، وال تأتي من مخرج 
أو كات�ب، بل تأتي م�ن الممثالت عادة، وهذا مبرر 
لهم، لكن في الوقت نفس�ه أدرك أن عدد الممثلين 
ف�ي مصر هائل وعدد اإلنتاج�ات كبير جدا، وعلى 
ذلك فإن الفرص متاحة ل�كل الفنانين والفنانات، 
فض�ال ع�ن أن مصر ومن�ذ عقود طويل�ة اعتادت 
اس�تقدام فناني�ن ف�ي التمثيل والغن�اء من خارج 

البالد.
•والدراما الخليجية هل قطعت صلتك بها نهائيا؟

لم أقطع صلتي بها، لكن في الفترة الحالية سأركز 
على مش�اريعي في مصر ولتثبيت أقدامي في هذا 
البل�د الذي يعتب�ر هوليود الش�رق، وف�ي الخليج 
تعلمت كيفية التأقلم مع أجواء جديدة، وس�أعود 
للخليج ثانية وللدراما الس�عودية لكن ليس بنفس 

الشروط والظروف التي كانت فيما قبل.
•ما الشروط التي تريدينها للعودة للخليج؟

ليس�ت ش�روطا بمعن�ى االش�تراط ب�ل ظ�روف 
ومناخ معين ونصوص قوية تقدم الجديد وليست 
تقليدية كالتي يشكو منها الممثل الخليجي نفسه، 
فضال عن أهم نقطة وهي تكاد تكون ش�رط ملزم 
لنفس�ي وهي أال يكون حض�وري للخليج مزعجا 
لفنانات خليجيات، ألن التذمر أصاب الكثير منهن 

في السابق، والحقا ال 
أتمنى أن أعمل في 

ج�و يق�ال عني 
بأنن�ي أخ�ذت 

ص�ة  فر

غيري.
•منذ غادرت الخلي�ج إلى مصر.. كيف تعامل معك 

نجوم الخليج؟
بصراحة العالقة انقطعت بيني وبين الكثير منهم 
ولم يجر اتصال بيني وبين أحد س�وى مع الحبيب 
وم�ع ناص�ر اتصال ب�ي وباركا ل�ي بنج�اح فيلم 

الخلبوص بعد عرضه.
•هل أنت مس�تاءة لع�دم تواصل نجم�ات الخليج 

معك بعد النجاح في الفيلم؟
ليس تماما، فاألم�ر طبيعي، وأصال أناقلتها بأنني 
أركز عل�ى العمل فق�ط وأخفف م�ن العالقات، 
والتواص�ل كان منقطع�ا من�ي ومنه�ن، وهذا 

يجعل عدم اتصالهن للتهنئة طبيعي جدا.
•في مصر قد تفرض عليك ش�روط حياة 
مختلفة تتطلب أش�ياء غير مس�بوقة.. 

هل أنت مهيأة لذلك؟
أنا مهيأة لكل شيء، وأهم ما في ذلك انني أحافظ 
على س�مة البيتوتية وأبقى ف�ي منزلي وأختصر 
مش�اويري، وال أدخ�ل المقاه�ي إال م�ا ندر ومع 
أناس معينين، وجل اهتمامي  ينصب على نجاحي 
ورس�م مس�تقبلي، وكل ه�ذه الترتيب�ات كان�ت 
نفس�ها في الخليج، فعندما غ�ادرت بلدي تونس 
كنت أعرف ما ينتظرني من متغيرات في الخليج، 
واآلن عندما غ�ادرت الخليج كنت أعرف وما زلت 
كل المتغي�رات في مص�ر، وعلى ذل�ك أنا جاهزة 

ومهيأة لكل شيء.
•موضوع اللهجة.. أال يعذبك ولو شيئا ما؟

ال، فاللهج�ة المصرية معروفة وش�هيرة ودخلت 
كل بي�ت عربي منذ س�نوات طويلة بل منذ عقود، 
والي�وم أن�ا أحت�رف ه�ذه اللهج�ة وال أواجه اية 

مش�اكل فيها. المش�اكل كانت ف�ي الخليج حيث 
ال أجي�د إال اللهجة الس�عودية بينم�ا يصعب علي 
الحديث بلهج�ة الكويت وعم�ان والبحرين مثال، 
وعلى ذلك كنت أقتصر على الدراما السعودية في 

الغالب.
•فيلم الخلبوص... كيف تنظرين له؟

هو بوابتي للعالم العربي كله وللس�ينما المصرية 
وق�د تحق�ق فيه م�ا كان مأم�وال، حي�ث تحقق 
النج�اح قبل العرض بل منذ مرحلة الدعاية للفيلم 
وهذا إن دل على ش�يء يدل على أن النجاح سريع 
في مصر ألنهم س�ينمائيون منذ عرفت الس�ينما 

البالد العربية.
•األجواء في الفيلم كيف سارت؟

كنا أس�رة واحدة، ممثلين ومخرجا وفنيين، وكنا 
نسعى لهدف واحد وهو النجاح وقد تحقق، وبعد 
الفيلم باركنا لبعضنا وعش�نا نش�وة النجاح وبدأ 
كل واح�د من�ا يرس�م للمس�تقبل من خ�الل هذا 

الفيلم.
•ومسلسل ساحرة الجنوب.. هل من فكرة عنه؟

المسلس�ل رع�ب وه�و صعي�دي في�ه الكثير من 
القضاي�ا االجتماعي�ة ف�ي المجتم�ع الصعي�دي 
ويلقي الضوء عليها بأس�لوب احترافي ومبس�ط 

يوصل الفكرة للجمهور بطريقة سهلة.
•وماذا عن شخصيتك فيه؟

ش�خصيتي فيه فت�اة صعيدية غزي�ة وهي صفة 
تطل�ق على الفتاة التي تخرج للس�هر مع ش�بان، 
فتنتق�ل للعيش ف�ي المدينة وترتب�ط بعالقة مع 
ش�اب تتحول هذه العالقة إلى إنسانية في الكثير 
م�ن المحط�ات، ول�ن أش�رح أكثر م�ن ذلك حول 
الش�خصية كي ال أحرقه�ا، فالعرض ب�ات قريبا 

على الشاشات.
•بع�د الخلب�وص وس�احرة الجن�وب.. م�ا الذي 

تحضرين له؟
هن�اك بع�ض المش�اريع المطروح�ة لكن ش�يئا 
رس�ميا بالنسبة إليها لم يتضح، وسأنتظر للفترة 
المقبل�ة حت�ى أتوصل التفاقات بش�أنها وحينها 

سأنشر كل التفاصيل في الصحف.
بقض�اء  تفكري�ن  أي�ن  المهن�ة..  •وبعي�دا ع�ن 

اإلجازات؟
حاليا ال أفكر بش�يء اس�مه إج�ازات، فكل همي 
واهتمامي منصب على استكمال مسيرتي الفنية 
ومتابع�ة أموري في الدراما المصرية والس�ينما، 
وسيكون لعملي كل الوقت، فالحياة ملحوقة، أما 
حجز مكان لك في س�ماء شاهقة كمصر فتحتاج 

للكثير من العمل والجهد والوقت.
•وتونس واألهل.. أين هم اآلن بالنسبة إليك؟

تون�س بل�دي ومس�قط رأس�ي وحب�ي، وأهل�ي 
فيها اآلن، وأش�تاق لهم، وسأزورهم في إجازات 
خاصة، لكنهم في الوقت الحالي يقدرون ظروفي 
ويعرفون أنني أمض�ي برحلة البحث عن البصمة 
التي أتمنى ويتمنون لي تحقيقها في س�ماء الفن 

العربي.

سامية الطرابليس: هناك رشوط لعوديت اىل الدراما اخلليجية

رانيا يوسف :
 حتّمست ألكون والدة آرس ياسني



َبت بخليفة أس�مهان عق�ب أولى إطالالتها  ُلقِّ
ف�ي برنامج "أرابز غوت تالنت" في موس�مه 
الثال�ث، قلب�ت الموازي�ن ووع�دت بموهب�ة 
وصوت س�ُيعيدان إل�ى الس�احة الفّنية بريق 
الحقب�ة الذهبي�ة، إاّل أّنه�ا وع�دت ول�م ت�ِف. 
الفنان�ة األميركية األصل جينيفر غراوت، بعد 
غي�اٍب، ُتط�ّل عبر ه�ذا الحوار ، م�ن الواليات 
المتحدة األميركية، حيث تتحّدث للمّرة األولى 
عن طالقها، والدة طفلها األول واس�تعدادها 

بموازاة ذلك للعودة إلى الساحة الفنية.
•جينيف�ر، أخبرين�ا أين اختفيِت بعد "ش�كلك 

مش غريب"؟
ف�ي الحقيقة كن�ُت في المغرب ط�وال الفترة 
الماضية، أقّدم بعض الحفالت الغنائية وأحيي 
مهرجانات محلّية، قّدمُت أيضاً العام الماضي 
حف�اًل ضخم�اً في كندا ف�ي س�بتمبر الفائت، 
وبعد طالقي اكتشفُت أّنني حامل، وكان يجب 

أن أستريح قليالً وأهتّم بحملي.
•إذاً أنِت اليوم بعيدة عن الفّن؟

عندما انتقلت إلى الواليات المتحدة األميركية 
في نوفمبر الفائت وذلك أللد إلى جانب عائلتي 

 ، هل�ي أ ع�ن و ابتع�دُت 
 ، لف�ن ا

ولكّنن�ي عائ�دة إل�ى المغ�رب في األس�ابيع 
المقبلة الستئناف نشاطي الفّني، وقد اشتقُت 

لذلك كثيراً.
•كيف تعيشين األمومة اليوم؟

إّنه لش�عوٌر رائع ف�ي الواق�ع، ال أخفي عليَك 
أّن�ه ُمتع�ٌب قلي�اًل، ولكّنه التعوي�ض األكبر 
والس�عادة الت�ي كن�ُت أحل�م به�ا ط�وال 
حيات�ي، فال تعرف معن�ى الحب الحقيقي 
إاّل عندما ُتصب�ح أهالً، وخاّصًة عندما تصبح 

الفتاة أّماً.
ما هي مشاريعِك في الفترة المقبلة؟

أعمل على تس�جيل أغني�ة منفردة جديدة مع 
منتج مغربي، فأن�ا اليوم ُمتمّكنة من اللهجة 
المغربية، بحكم س�كني هناك منذ س�نوات، 
وعملي في الموسيقى العربية وأهل المغرب، 
وأنا الي�وم أحب كثيراً أن تك�ون لدي أغنيات 

خاصة بهذه اللهجة.
•أال تش�عرين بأّنِك تأخرِت إلص�دار أّول عمل 

خاص بِك؟
كن�ُت أتمّن�ى أن أعرف اإلجاب�ة، فكنُت أجبُت 

نفسي عن هذا التساؤل الذي راودني كثيراً.
•بمعن�ى آخ�ر، هل واجه�ِت مش�اكل معّينة 

أّخرت انطالقتِك؟
لم أواجه مش�اكل الحمد لله، ولم أكن كسولة 
وال مت�رّددة، ولكّنن�ي ل�م أك�ن عل�ى معرفة 
واط�الع كاملي�ن في ه�ذا المج�ال، وكيفية 
بن�اء كياني الفّني قبل االنط�الق في البرامج 
التلفزيوني�ة. أجي�د الغن�اء، ولك�ن لألس�ف 
ل�م يكن أح�د إلى جانب�ي ليقودن�ي في عالم 

الموسيقى.
•ولكّنِك عرفِت شهرًة واسعة من خالل برامج 

...MBC
حصل�ُت على ش�هرة وانتش�ار كبيرين ولدّي 
جمهور ال ُيس�تهان به، كنُت في القّمة وكنُت 
أعلّق آماالً كثيرة على مشاريع بعد ذلك، ولكن 
لم أجد الدعم الحقيقي، فانصرفت للبحث عن 
منت�ج، مدي�ر أعمال وش�ركة إنت�اج، واألمر 
اليوم بات أصعب، ألّنه مضى على آخر إطاللة 
ل�ي على الشاش�ة حوال�ى ع�ام... ولكن أعد 

الجمهور بأغنية جديدة قريباً.
•ما الذي منحِك إّياه "أرابز غوت تالنت"؟

برنامج "أراب�ز غوت تالنت" منحني ش�هرًة 
واس�عة في وقٍت وجي�ز، كان التجربة الحلم 

بالنسبة إلّي، التي لن تتكّرر إطالقاً.
•كيف علي�ِك اليوم البروز أكثر على الس�احة 
العربية وال س�ّيما أّن الجمه�ور ُيحّبك ويدعم 

موهبتِك؟
بالتأكي�د يج�ب أن أعمل أكث�ر، ولكن والدتي 
كانت س�بباً أساس�ياً في خروجي من س�وق 
األغني�ة وابتعادي عن العالم العربي، ولكّنني 
اليوم أس�تعّد للعودة من جديد، وأنا في طور 

التفاوض مع فريق عمل.
•ماذا تقولين لجمهورِك؟

في بعض المّرات أخاف أن ينس�اني الجمهور 
والناس، ولكّنني أفاجأ بوجود أش�خاص هنا 
في الوالي�ات المتحدة األميركي�ة يوقفونني 
في الش�ارع ليلتقطوا معي صوراً ويستمعوا 
إلى صوتي أغّني، وأعتقد أّن ذلك ُيشكّل مصدر 

أمل ألعود وأتمّسك بحلمي.

القاه�رة: إتهم�ت اإلعالمي�ة ريه�ام س�عيد الفنانة 
اإلستعراضية سما المصري بالنصب على فريق عمل 
برنامجها "صباي�ا الخير" وعدم احترام مواعيدها. 
وأوضحت أنها تقاضت 10 آالف جنيه كعربون من 
أجل الظه�ور معها في حلقة م�ن البرنامج، وأنها 
سجلت "برومو" معها، لكنهم فوجئوا قبل موعد 
الحلق�ة بوقٍت قصي�ر باعتذاره�ا بدعوى وجود 
حال�ة وف�اة لديه�ا وهو م�ا تقبله فري�ق العمل 
رغ�م ضيق الوق�ت المتبقي على البث المباش�ر 

للبرنامج وبث البروموهات الدعائية للحلقة.
وأضافت أن فريق اإلعداد عندما تواصل معها 
مجدداً بعد فترة، تم اإلتفاق على موعٍد جديد، 
إال أنه�ا عادت وفاجأتهم باعت�ذار قبل موعد 

تصوي�ر الحلق�ة بنصف س�اعة فق�ط. ولفتت إلى 
أن "الفنان�ة المصرية" قد غضب�ت من عرض أحد 
مقاط�ع أغانيها ضم�ن البرومو الدعائ�ي الذي تم 
تصويره معها رغم اعترافها بأن الحلقة س�تكون 

ساخنة جداً.
وانتقدت "اإلعالمية" ترشحها للبرلمان للحديث 
باس�م مصر والش�عب المصري مؤكدة على أنها 
غير مؤهلة لمثل هذا األمر، وشّنت هجوماً حاداً 
عليها. كما طالبتها بضرورة إعادة العربون الذي 
تقاضته من ش�ركة اإلعالنات التابعة للبرنامج 
الفتة إل�ى أنه بالرغ�م من ع�دم توقيعها على 
أوراق إال أن كامي�رات المراقب�ة قام�ت برصد 

تقاضيها لألموال.

�

بي�روت: أيدت الفنانة الس�ورية أصالة نص�ري فكرة رجل األعم�ال واإلعالم المصري الش�هير نجيب 
س�اويرس بش�راء جزيرة في اليونان تخصص إلقامة الالجئين السوريين، وغردت عبر صفحتها على 
تويت�ر قائل�ة: "ما أروع ماصرح به نجيب س�ويرس وما أجمل قلبه، ولو نفذ ذلك بأس�رع وقت ممكن 
يك�ون قد إختصر بش�خصه آالم أدمت العالم أجمع، والش�كر ل�ه مّنا جميعاً".عل�ى صعيد آخر دعمت 
أصال�ة حمل�ة بعنوان "أجي�ال 4" أطلقها فري�ق ملهم التطوعي لجم�ع التبرعات لتأمين القرطاس�ية 
والحقائب المدرس�ية لألطفال السوريين المهجرين وذلك عبر صفحتها على إنستغرام. ومتبت معلقة 
على إعالن الحملة: "من حق األبعد يعيش متل األقرب... من حقهم مدرس�ه وبيت ليعرفوا يحلموا ولو 
حل�م صغي�ر ... وبعدا هنن رح يعرف�وا يكبروا الحلم ... التخلوا رفاهيات الحياة تنس�يكم إنه فيه ناس 
ماعندا أدنى إحتياجات اإلنس�انيه... يمكن بيوم نحتاج واحد فيهم لما يبقى طبيب كبير ويكون شفانا 
من بعد الله على إيده... ويمكن مهندس رح يبقى منهم رح يبني بيت والدنا وكل شي ممكن بس األكيد 
إنهم محتاجين يتعلموا ولو كلنا اتفقنا نحس فيهم رح يتعلموا أحس�ن والدنيي بكره رح تحلى فيهم . 

المدرسه اللي بنتحايل على والدنا يروحوها فيه غيرهم عم يحلم فيها وبإيدنا بيتحقق الحلم".

بي�روت: تس�تمر التكريم�ات للفن�ان الراح�ل ن�ور 
الش�ريف بع�د رحيل�ه تقديراً ل�دوره الرائ�د وعطائه 
في الس�ينما والمس�رح والتلفزيون وتقديمه العديد 
من األعمال الناجحة على مدى عقود، حيث س�ُيكرَّم 
ضم�ن فعالي�ات ال�دورة 18 لمهرج�ان "خريبك�ة" 
للس�ينما األفريقّية، المقرر ما بين 12 و18 من شهر 

سبتمبر)أيلول( الجاري. 
هذا وسُيكّرم المهرجان أيضاً الممثل المغربي الراحل 
محم�د البس�طاوي، بحي�ث أطلق�ت إدارة المهرجان 
اس�مه على جائزة أحسن ممثل عن فئة الرجال، علماً 
أن تنظيم الحفل يواجه بعض الصعوبات المالية حتى 

الساعة بسبب النقص في الدعم المالي. 

انتش�ر عبر المواقع اإللكترونية منذ يوم أمس، خبٌر موّزع عن حلقة 
برنامج "بال حدود" السادس�ة عشرة، التي ُعِرَضت مساء أمس عبر 
محّط�ة "اآلن" الفضائية، وُيش�ير الخبر إلى أّن الفنانة س�يرين عبد 
النور زارت مدينة إدلب الس�ورية، التي تعان�ي جراء الحرب القائمة 

هناك، والتقت مجموعة من الناشطين الذين يدعمون الالجئين.
لك�ن م�ا علمته نواعم م�ن مصادرها، يؤّك�د أّنه تعّذر على س�يرين 
السفر الى س�وريا لمتابعة عملها في برنامج "بال حدود"، كما كان 
مطلوب�اً، والس�بب بالطبع هو الحال�ة األمنية غير المس�تقرة على 
جميع األراضي الس�ورية، وبالتالي فإن ه�ذه المغامرة قد تعّرضها 
وفري�ق عم�ل البرنامج ألخط�ار محدقة ه�م بغنًى عنه�ا، وبالتالي 

سيرين لم تغادر بلدها وصّورت في لبنان.

إطاللة كرتونية لـ»مي كساب« يف شهر العسل
 

نش�رت الفنانة مي كس�اب صورة جديدة لألظافر التي اس�تعانت في تجميلها بصديقتها خبيرة 
التجميل نور، والتي ظهرت في صورة الشخصية الكرتونية مينيونز.

وبالرغم من قضاء كس�اب حاليا لشهر العس�ل إال أن العروسة قررت التخلي عن الرومانسية في 
هذا الشهر، واستعانت برسومات طفولية اشاد بها محبينها عبر الصورة التي نشرتها علي موقع 

"انستجرام".
ونش�رت ايضا مي صورة لها وهي ترتدي مالبس مرس�وم عليها رس�ومات كرتون واس�تعانت 

بحذاء علي شكل دمية أطفال.

نصب الشهيد ونصب سبايكر
  ال ادري ل�م كل ذلك االنتقام من )النصب التذكارية( 
التي خلدها الشعب عبر تاريخه النضالي ولم تخلدها 
الحكومات الن تل�ك النصب لم تأت اال عبر اقتراحات 
وموافق�ات ج�اءت من الش�عب العراقي ف�ي حينها 
.. والدلي�ل انها ظلت منتصبة هن�ا وهناك وفي اكثر 
م�ن موقع واالزم�ان .. ولكن الذي ح�دث في الفترة 
االخيرة وخاصة بعد التغيير ان هناك كتال وجماعات 

واح�زاب ارتأت ازالتها اس�تنادا الى فت�اوى طائفية 
ال موق�ع له�ا من االع�راب .. وكما حدث م�ع تمثال 
)ابو جعفر المنصور( حيث اطيح برأس�ه رغم كونه 

مؤسسا )لبغداد المدورة( 
ثم انتقلت الهجمة لتنال نصبا اخرى بواسطة العبوات 
الناس�فة داخل بغداد وخارجه�ا حتى وصل االمر ان 
تستجيب تلك الجهات االرهابية والمتطرفة الى هدم 

)نصب الحري�ة( للفنان الراحل والخالد جواد س�ليم 
وبفت�وى من )فتاح فال( يعمل في احدى الفضائيات 

كون ذلك النصب شؤما على العراق والعراقيين !!
والي�وم تق�رر الدولة اقامة نص�ب ومتحف  لضحايا 
س�بايكر في موقع نصب الشهيد ... والذي نود ذكره 

:
ليقام نص�ب الضحايا ف�ي ذات  المنطق�ة التي اقيم 

عليها نصب الش�هيد وخاصة ان المكان يسع القامة 
اكث�ر من نصب .. واالبقاء على نصب الش�هيد لكونه 
نصبا خلد سجل اولئك المجهولون الذين اجبروا على 
دخول حرب مفروضة عليه�م .. وهم بطبيعة الحال 

من ابناء الشعب العراقي !!
وال�ذي وددت قول�ه : علين�ا ان ال نخطأ م�رة اخرى 
حينم�ا ازيل )نصب الجندي المجهول ( الذي اقيم في 

عهد الزعيم عبد الكريم قاسم والذي كانت تقام عنده 
مراس�يم االحتفاء بذكرى الجندي العراقي المجهول 
ال�ذي ضحى بحيات�ه من اجل وطنه ط�وال الحروب 
الت�ي مرت على العراق ... وانطفأت ش�علته الى االبد 
!!.نعم النري�د ان نخطأ ثانية ونعمل على ازالة نصب 
اخ�ر والذي اقيم لتخليد الش�هداء العراقيين في فترة 

من الزمن !!

جينيفر غراوت : طالقي والوالدة غّيباين عن الغناء

عايص احلالين يتدّخل يف حرب نجوى ومعني

دريد حلام: سعيد بتكريم حممود ياسني

عالم الفن

رهيام سعيد تتهم سام املرصي بالنصب

يب�دو أّن الحرب تج�ّددت بين الفن�ان عاصي الحالن�ي وزميله 
معين شريف، بعد عامين من المشكلة الكبيرة التي حصلت بين 
الطرفي�ن، عق�ب مهاجمة مرافقي معي�ن لمرافقي عاصي في 

أحد مقاهي الحالني قبل عامين.
الي�وم عاصي الحالني وق�ف إلى جانب 
اللبناني�ة نج�وى  ش�مس األغني�ة 
ك�رم، التي تالس�نت عب�ر تويتر 
مع الفنان معين شريف، الذي 
ق�ال ف�ي أح�د تصريحات�ه 
الصحافي�ة إّنه�ا تج�اوزت 
م�ن  والخمس�ين  الثاني�ة 
أغنياته�ا  وإن  عمره�ا، 
مثل "بوس�ة قب�ل النوم"، 
ل�م تعد تليق بس�نها، األمر 
الذي اس�تفّزها ورّدت عليه 

بسرعة عبر صفحتها.
نجوى اتهم�ت إحدى زميالتها 
بأّنه�ا "جرج�رت" معين إلى هذا 
اإلعالن، وقالت له إّنه لو كان ذكاؤه 
مث�ل صوت�ه، لوص�ل إل�ى أبع�د مّما هو 
عليه اليوم، في إش�ارة إلى أن�ه ليس نجماً بحجم 

الموهبة التي يمتلكها.

لكّن معين الذي التزم الصمت، وأتى رّده غير مباش�ر، استفّز عاصي 
الحالني الذي ُيعّد صديقاً مقّرباً من نجوى كرم، فرّد دون أن ُيسّمي 
معين على الحرب الباردة، وختم برّده أّنه كان أفضل لنجوى كرم أاّل 
ت�رّد على مثل هؤالء، األمر الذي اس�تفّز معين من جديد، لكّنه التزم 

الصمت.
وأّك�د مدي�ر أعم�ال معي�ن وش�قيقه منج�د ش�ريف، أّن رد العائلة 
س�يكون حازماً مع عاص�ي الحالني، نافياً أن يك�ون هّدد الحالني، 
مؤّكداً أّنهم لن يلجأوا إلى "حرب القبائل" كما تداولت بعض وسائل 
اإلعالم، إاّل أّن األصدقاء واألقارب طالبوه برّد قاٍس على نجوى، وإاّل 
فس�يعمدون هم إلى الرد، منّوهاً بأّن ال�رد يكون بالفن ال بالتجريح 

وإهانة كرامات الناس.
وق�ال ش�قيق معين أيضاً ف�ي س�ياق رّده المتقّطع على المش�كلة 
القائم�ة بي�ن الفناني�ن: "ل�م نفت�ِر على أح�د، وعلى نفس�ها جنت 
براق�ش"، وحس�م الرد على عاص�ي قائالً: "آليت على نفس�ي أن ال 
أتدخل في هذا السجال الفني الحاصل على سبيل أنه نقد فني، ويحق 
للفن�ان كائناً من يكون الحرية التامة ف�ي إبداء رأيه بأّي من االمور 
الفنية... فقد وجب تدّخلي عن عائلتي آل ش�ريف المباش�ر، لنذكرك 
بأنفس�نا وبتاريخنا في منطقتنا، وأنت األعلم و األدرى به، لن أطيل 
الكالم، ألعلمك بأنك خرجت عن السياق المألوف للرد، وأنت وضعت 

نفسك في تحّد مباشر مع العائلة بأكملها، و لنا حرية التصّرف".
فهل تنتهي األزمة قريباً بين النجوم الثالثة أم نشهد فصالً جديداً من 

التصريحات المتبادلة؟!

ب�دأت ، الن�دوة الخاصة بالنج�م دريد 
لحام وال�ذي بدأ حديثه بوصف الدورة 
ال�31 من مهرجان اإلسكندرية بدورة 

الوفاء؛ موضحاً أنه س�عيد بتكريم الفنان 
الكبي�ر محم�ود ياس�ين وع�دد كبير من 

النجوم.

وعبر "دريد" عن س�عادته بوفاء الشعب 
للف�ن  وتقديره�م  بنجوم�ه  المص�ري 

وللفنانين.



من أعطاني هذا التفس�ير هو به�وال ناث، الفتى الذكي 
البالغ من العمر أربعة عش�ر عاماً في مدرس�ة رانشي 
ف�ي بلدي، صباح أحد األيام بع�د ثنائي على ردات فعله 
اإليقاعي�ة. بإثارة أو دونها، س�كب ه�ذا الصبي موجة 
إيقاعي�ة رخيمة ف�ي المكان. وكان ق�د حضر من قبل 
لمدرس�ة طاغ�ور الش�هيرة »س�انتينيكيتان« )جّن�ة 

السالم( في بولبور.
»لقد كانت أغاني رابندراناث على ش�فتي منذ ش�بابي 
المبك�ر، قلت لرفيق�ي. »جميع البنغاليي�ن، بمن فيهم 

الفالحون، يستلذون بِشعره النبيل«.
غّنيت مع بهوال بضع أغاٍن لطاغور، الذي وضع اآلالف 
م�ن القصائد كي ُتغن�ى، بعضها كتب�ت لألغاني ذاتها، 

وبعضها من كتاباته السابقة.
»التقي�ت رابندران�ات بعد حصول�ه على جائ�زة نوبل 
لألدب«، وقد أشرت بعد ذلك وأنا أضحك: »إن ما جذبني 
إليه ش�جاعته غير الدبلوماس�ية في التخلص من نقاد 

األدب«.
وقد طالب بهوال بفضول أن يعرف القصة.

قلت: »لقد قام بعض الدارس�ين بانتقاد طاغور بش�دة 
إلدخال�ه نمطاً جديداً في الش�عر البنغال�ي«، وأضفت: 
»لق�د م�زج التعابي�ر العامي�ة بالتعابير الكالس�يكية، 
متجاهالً كل القي�ود المتعارف عليها، تلك العزيزة على 
قلوب النقاد. تجسد أغانيه الحقيقة الفلسفية العميقة 
بش�كل عاطفي جاذب، مع قليل من االعتبار لألش�كال 

األدبية السائدة«.
رابندران�اث  أن  إل�ى  باس�تخفاف  أش�ار  النق�اد  أح�د 
كالحمامة/  الش�اعرة الت�ي باعت هديلها، على ش�كل 
مطب�وع، من أج�ل المال. »ولك�ن انتق�ام طاغور كان 
س�ريعاً، فقد أظه�ر العالم الغربي كل�ه امتناناً كبيراً له 
بعد أن قام بترجمة )جيتانجالي( إلى اللغة اإلنجليزية، 
لهذا ذهب حشد من النقاد، حمولة قطار كامل، بمن في 

ذلك منتقدوه، إلى سانتينيكيتان لتقديم تهنئتهم له.
استقبل رابندرانات ضيوفه بعد أن تعّمد تأخيرهم لفترة 
طويلة، ثم استمع إلى مدحهم له بصمت. وأخيراً أشاح 

بوجهه عنهم ووجه لهم أسلحة نقدهم المعتادة.
قال: »أيها الس�ادة: إن تكريمكم لي المقدر هنا مختلط 
بروائ�ح عفنة من ازدرائكم للماض�ي الخاص بي. فهل 
هن�اك صلة بين حصولي على جائ�زة نوبل، وتقديركم 
ل�ي المفاجئ هذا؟ أنا ما زلت الش�اعر نفس�ه الذي لم 
يعجبك�م ف�ي الم�رة األول�ى عندم�ا عرض�ت زهوري 
المتواضعة عل�ى ضريح البنغال«. ثم نش�رت الصحف 
بياناً عن هذا الموق�ف الجريء الذي قدمه طاغور. لقد 
أعجبت بكلماته الصريحة لرجل ال تؤثر فيه المجامالت، 
وقد أضف�ت: »لقد ت�م تعريفي برابندران�اث في كلكتا 
من ِقبل س�كرتيره الس�يد س�ي. إف. أندروز، الذي كان 

مكس�واً بثيابه البنغالية البس�يطة، وأش�ار بمحبة إلى 
طاغور على أنه معلمه الروحي.

تلقان�ي طاغور بكل احترام، وفي رده على س�ؤالي له 
عن خلفيته األدبية كان يشع بهالة من السحر والثقافة 
واللطف. أش�ار إل�ى أن أحد مصادر إبداع�ه، إلى جانب 

مالحمنا الدينية، الشاعر الكالسيكي بدياباتي«.
وبش�كل مس�توحًى من ه�ذه الذكري�ات، ب�دأت الغناء 
بنس�خة طاغور من األغنية البنغالية القديمة »اش�عل 
مصباح محبتك«، وقد كنا ننش�دها، أن�ا وبهوال، بفرح 

حين كنا نتمشى على أرض فيديااليا.
بعد نحو عامين من تأس�يس مدرس�ة رانش�ي، تلقيت 
دعوة من رابندرانات لزيارته في سانتينيكيتان من أجل 
مناقشة أساليبنا التعليمية. وقد ذهبت إليه بكل سرور. 
حي�ن دخلت كان الش�اعر يجل�س في مكتبت�ه. فكرت 
بع�د ذلك، كما ف�ي لقائن�ا األول، انه س�يكون نموذجاً 
رائع�اً ألي رس�ام، حيث تتمث�ل فيه الرجول�ة الرائعة. 
وجه�ه مؤطر بش�كل جميل، ول�ه هيئة ارس�تقراطي 
نبيل، بش�عره المنس�دل الطويل ولحيت�ه الكثة. عينان 
كبيرتان ذائبتان، وابتس�امة مالئكية، وصوت كصوت 
الناي الس�احر. قوي البنية، طوي�ل القامة. إن له حناناً 
أنثوياً ممتزجاً بالعفوية الرقيقة لطفل. ال يوجد تصور 
مثالي لش�اعر ما يمكن أن يتجسد، كما يتجسد في هذا 

المغني.
بدأن�ا أن�ا وطاغ�ور في نق�اش عمي�ق للمقارن�ة بين 
مدارس�نا، كلتاهم�ا تأسس�ت خ�ارج األس�س األط�ر 
التقليدي�ة. اكتش�فنا أن العديد من وس�ائلنا التعليمية 
متطابق�ة. كالبس�اطة، والمجال الواس�ع لنمو الروح 
اإلبداعية لألطفال. أك�د رابندرانات كثيراً الحرص على 
تدري�س األدب والش�عر، والتعبير عن ال�ذات من خالل 

الموس�يقى واألغان�ي، التي كنت ق�د الحظتها بالفعل 
عن�د بهوال. وق�د كان أطف�ال س�انتينيكيتان يحظون 
بفترات م�ن الصمت، ولكن لم يتم إعطاؤهم أي تدريب 

خاص باليوغا.
وقد اس�تمع الشاعر بانتباه إلى أس�اليب آل »يوغودا«، 
وه�ي تمارين وتقنيات تركيز في اليوغا يتم تدريس�ها 

لجميع الطالب في رانشي.
أخبرن�ي طاغ�ور عن معانات�ه في الدراس�ة حين كان 
في س�ن مبك�رة. »لقد هربت من المدرس�ة بعد الصف 

الخامس«، قال ضاحكاً. 
بالطب�ع يمك�ن لي تفهم كي�ف تمت إهانة حساس�يته 
الش�عرية الفطرية في ج�و الفصل الدراس�ي التأديبي 
الكئيب.وأض�اف: »ه�ذا هو الس�بب في أنن�ي افتتحت 
مدرسة س�انتينيكيتان تحت األشجار الظليلة والسماء 
العظيمة«. ثم أش�ار إلى مجموعة من الصغار يدرسون 
ف�ي حديقة جميلة »إن الطفل يعي�ش في بيئة طبيعية 
وس�ط الزهور والطيور المغردة، بهذا يمكن له التعبير 
بش�كل كام�ل عن الث�روة الخفي�ة بداخل�ه. إن التعليم 
الحقيق�ي ال يمك�ن له النج�اح في الفص�ول المكتظة 
وحشو المعلومات. على العكس، يجب علينا المساعدة 
بش�فافية إلخراج الطاقات والكنوز م�ن داخل الطالب 

نفسه«.
وافقته على هذا. وقد تحدث الش�اعر بمحبة عن والده، 
ديفيندرانات، الذي كان قد س�اهم في تأس�يس بدايات 

مدرسة سانتينيكيتان.
»ق�دم لي أبي ه�ذه األرض الخصبة، حي�ث كان قد بنى 
فيها قبل ذلك بيتاً للضيافة ومعبداً«. قال لي رابندرانات: 
»لقد بدأت تجاربي التعليمية في عام 1901، مع عشرة 
أوالد فقط. إن الثمانية آالف جنيه استرليني التي جاءت 

من جائزة نوبل ذهبت كلها لصيانة المدرسة«.
إن األب األكب�ر ديفيندران�ات طاغ�ور، كان معروف�اً 
للجمي�ع بأن�ه »مهاريش�ي«. )تعن�ي حرفي�اً القديس 
الرائ�ي(. وقد كان رج�اًل رائعاً للغاية، كما كش�فت لنا 
سيرته الذاتية. فقد كان قد أمضى عامين من حياته في 
التأمل في جب�ال الهيمااليا. وفي المقاب�ل، فإن والده، 
دواركانات طاغور، ق�د احُتِفل به في كل أنحاء البنغال 
بسبب تبرعاته السخية وخدماته االجتماعية. من هذه 
الش�جرة نش�أت عائلة من العباقرة، وليس رابندرانات 
وح�ده، )يقص�د الش�اعر(. جمي�ع أقارب�ه كان�وا من 
المتميزي�ن في التعبي�ر اإلبداعي. ش�قيقاه: جيغوندرا 

وآبانيدرا، من الفنانين المعروفين.
وفي الهند كذلك له أخ آخر، هو وجندرا، وهو فيلسوف 

له رؤية عميقة.
دعان�ي رابندرانات لقضاء تلك الليلة ف�ي دار الضيافة. 
لق�د كان حقاً مش�هداً س�احراً، ف�ي المس�اء، أن ترى 
الش�اعر يجلس م�ع مجموعة في الفن�اء. لكأن الوقت 
يع�ود بي إلى الماض�ي: لقد كان المش�هد أمامي لمغٍن 
أمام معبد يحيط به محبوه، جميعهم غائبون في الحب 
اإللهي. لقد أحاط طاغور بكل واحد منهم بانسجام. لم 
يكن حازماً أبداً، فقد س�حرهم، واستولى على قلوبهم 
بجاذبية ال تقاوم. لقد كان شعراً نادراً يثمر في حديقة 

الرب، وكان يجذب اآلخرين له بعطره الطبيعي.
بصوت�ه الش�جي، قرأ لن�ا رابندران�ات ع�دداً قليالً من 
قصائ�ده الرائع�ة، التي كان ق�د أبدعها حديث�اً. معظم 
أغاني�ه ومس�رحياته، كتبه�ا ليبه�ج بها طالب�ه، كان 
يبدعه�ا ف�ي مدرس�ة س�انتينيكيتان. إن جم�ال أبيات 
ش�عره، بالنس�بة لي، يكمن ف�ي فنه في اإلش�ارة إلى 
الخال�ق، في كل مقطع تقريب�اً، على الرغم من أنه كان 
نادراً ما يذكر ذلك االسم المقدس. كان »في حالة سكر 
مع متعة الغناء«، كما كتب، »إنني أنس�ى نفسي وأدعو 

صديقي الذي هو إلهي«.
في اليوم التالي، وبعد الغداء، وّدعُت الشاعر وأنا متردد 
في الرحيل. إنني مبتهج أن مدرس�ته الصغيرة قد نمت 
اآلن لتصب�ح جامعة دولي�ة، »فيش�وا بهاراتي«، حيث 

يجد العلماء من جميع األماكن بيئة مثالية.
إلى حيث يوج�د العقل دون خوف، والرأس مرفوع إلى 

األعلى.
إلى حيث حرية المعرفة،

إلى حيث العالم غير مشظى بوساطة
الجدران الداخلية الضيقة.

إلى حيث الكلمات تخرج من أعماق الحقيقة،
إلى حيث تمتد األيادي في شوق لتنشد الكمال.

إل�ى حي�ث التي�ار الواضح للعق�ل ال يفق�د طريقه في 
الرمال القاحلة لصحراء العادات الميتة.

إل�ى حي�ث ُيق�اُد العق�ل إل�ى األمام ف�ي عال�م الفكر 
والعمل،

إلى سماء الحرية تلك، يا إلهي، دع بالدي تستيقظ.

       أحمد الحاج أحمد
 

انتش�رت ف�ي اآلونة األخي�رة دعوات كثي�رة للتجديد 
وضرورة التغيي�ر االجتماعي، وتعزيز الفعل الثقافي، 
عل�ى إث�ر األح�داث الدامي�ة الت�ي تش�هدها المنطقة 
العربي�ة برمته�ا، ولكن هناك أس�ئلة أساس�ية بقيت 
بعيدة، ال يقترب منها المثقف العربي ألنها تمس ذاته: 
م�ا الجديد الذي نري�د؟ ومن الذي يس�تطيع تحديده؟ 
أهو السياس�ي، أم االجتماع�ي، أم األديب والفنان، أم 
المثقف؟ وهل يس�تطيع المثقف الحالي تحديد هوية 
ه�ذا الجدي�د، وهو نت�اج للس�ياق المعرف�ي الثقافي 
الممتد من�ذ وجوده إلى اآلن؟ وما هو مس�ار التجديد 
الذي نتوخاه؟ع�ادة يتوجه المثقف، في فعله النقدي، 
م�ن ذاته التي يعده�ا ذاتا عارفة وق�ادرة على التأثير 

إلى المجتمع بوصفه موضوعا للتغيير، لكن الس�ؤال 
الجوهر واألكثر جرأة: هل يس�تطيع هذا المثقف الذي 

يعد ُمْنَتجا للسياق المعرفي أن يغير هذا السياق؟
أعتقد أن اإلجابة عن هذا السؤال يجب أن تكون جديدة 
وواعية لتناقض ذات المثقف وخرابها، ليقر أن مسار 
فعل التغيير يجب أن يتجه من هذه الذات إليها، بمعنى 
أن يحم�ل المثقف مع�ول الهدم المعرف�ي الَبناء، بكل 
ج�رأة وثوري�ة، ويوجهها نحو ذات�ه، بوصفها ُمْنَتجا 
معرفيا ثقافيا لسياق يحمل كل التناقض واالصطراع 
الذهن�ي الفك�ري النظري، الذي يتجس�د ف�ي نظرية 
الفعل الثقافي وانعزاله ع�ن الوجود العياني، إذ غالبا 

ما يدور هذا الفعل في الوجود اللغوي فقط.
عل�ى المثقف االعتراف بأنه جزء من الخراب الثقافي، 
وأن عليه اإلس�هام ف�ي بناء ش�خصية عربية جديدة، 
تب�دأ في فضاء الوجود الفعل�ي العياني وليس اللغوي 

النظري، وتحديدا في حقل التعليم، الذي يشمل جميع 
المجاالت المعرفية ويحدد مس�اراتها لدى الشخصية 
المنش�ودة.إن الموض�وع المش�كل األساس�ي ال�ذي 
يواج�ه فعل التغيير الثقافي يتمثل في مفهوم الثقافة 
من وجهة النظر العربية، إذ غالبا ما يحش�ر في زاوية 
األدب والف�ن، كم�ا نرى في أغلب الوس�ائل اإلعالمية 
التي تسمي أقس�امها األدبية الفنية بالقسم الثقافي، 
حتى أصبح هذا المفهوم، في الوعي الجمعي العربي، 
مرتبط�ا ارتباط�ا عضويا باألديب والفن�ان فقط، في 
الوق�ت الذي يجب أن يتم التعامل معه على أنه مفهوم 
ش�مولي يرتبط بالس�لوك، بوصف هذا األخير تعبيرا 

نهائيا عن ثقافة الفرد أو المجتمع.
هذه الرؤية الش�مولية للثقافة تضع التعليم في بؤرة 
التغيي�ر والتجدي�د الثقاف�ي، عل�ى اعتب�ار أن التغيير 
مش�روط بالضرورة بالزم�ن والتراكم المعرفي، فهو 

غي�ر مرتبط بالمدى المنظور أو المتوس�ط، وإن كان 
يش�ملهما ضم�ن الفع�ل التراكم�ي المرحل�ي، فبناء 
ش�خصية عربية جديدة تمتلك مفاتيح التحول الواعي 
ال ب�ّد له من زمن طويل يحتضن الفعل المتتابع خطيا 
نحو الهدف األس�اس، فهل ق�دم المثقف العربي رؤية 
واعية ومنهجي�ة للفعل االجتماعي، أم بقي في دوائر 
الخطاب الدعوي الذي ال يقدم إال أمنيات لغوية فقط؟ 
ولكن، هل يبدأ التغيير بقرار؟ ومن صاحب هذا القرار: 

الدولة، أم المثقف الفرد، أم الفعل الثوري؟
تبقى األسئلة معلقة بين الواقع العربي القائم، بكل ما 
يحمله من تيه ف�ي الرؤى وتنظير غير مؤثر وال يأخذ 
بالتراك�م المعرفي منهجا وس�بيال للتغيي�ر الثقافي، 
وبي�ن الطموح الف�ردي الذي لم يتط�ور ليصبح فعال 
جمعي�ا يخ�رج بالتغيير م�ن حيز الق�ول النظري إلى 

القرار والفعل.

عندم�ا نزل في اإلجازة ، ذهب ف�ورا من الكراج الى 
الجريدة ، بمالبسه العس�كرية والتراب الذي يغطي 
وجهه وجس�ده ، أستقل سيارة االجرة ، وهو يشعر 
بالسرور ألنه سيلتقي بعد قليل حبيبته التي فارقها 
خ�الل ش�هر وهو يش�ارك ف�ي جبهة الح�رب على 
قاطع ش�رقي البصرة .. طوال تلك المدة من الغياب 
كان يخطط لهذه اللحظة ، هل س�يخبرها من خالل 
تلفون االس�تعالمات ، ام يدخل الى غرفتها بش�كل 
مفاجئ ، هل س�تقبل به وهو به�ذه المالبس حيث 
ال اناق�ة وال عط�ر وال وج�ه حليق وال ح�ذاء ملمع 
كم�ا كان�ت تراه ف�ي تلك االي�ام التي يلتقي�ان فيها 
قب�ل التحاقه الى الجبهة ؟ كان يرى الش�وارع التي 
تفص�ل ك�راج النهضة عن مق�ر عمله الس�ابق في 
الجري�دة قد اضحت تضحك بوجهه ويرى االش�راق 
ف�ي الوج�وه ، بالرغ�م م�ن اليافطات الس�ود التي 

تنعي الش�هداء الذين قضى نحبه�م في هذه الحرب 
اللعين�ة الت�ي اس�تمرت ثمان�ي س�نوات .. قال في 
نفس�ه لن افاجئها خش�ية من ان يصدمها منظري 
البش�ع وانا ف�ي حالة يرثى لها ، ثم ق�ال ايضا ، كال 
.. س�أدخل ال�ى غرفته�ا الرى كيف تمض�ي وقتها 
قب�ل ان يباغتها بحض�وره ، فكر ف�ي الكلمات التي 
يمك�ن ان يقولها لها في تلك اللحظات االكثر جنونا 
وجماال كما يعتقد ، كان س�ائق التاكسي يسأله عن 
آخر معركة خاضها الجيش في ش�رقي البصرة ، ال 
ي�ود ان يق�ول المعلومات العس�كرية التي بحوزته 
خوف ان يكون الس�ائق من الجهات االمنية ، وعزز 
نظريته ان الكثير ممن لم يلتحقوا بالجبهات هم اما 
من االجهزة االستخباراتية او من الذين منحوا حظا 
عظيما في عدم س�وقهم الى محرقة الموت بس�بب 
الوس�اطات الت�ي انعموا بها .. وصلت الس�يارة الى 

مقر مبنى الجريدة 
 ورحب موظف االس�تعالمات ب�ه وفوجئ بارتدائه 

مالبس�ه العس�كرية :- يمك�ن ج�اي م�ن ك�راج 
النهضة الى هنا فورا ! - فورا .. وبدون مقدمات 
وال ترتي�ب .ترك غرفة االس�تعالمات واتجه الى 
الش�عبة التي تعمل فيها حبيبته ، حيث غرفتها 
في الطابق الثاني من المبنى .. كان يسير ببطء 
شديد ، ودقات قلبه تسارعت ، وشفتيه يحس 
بهما ق�د جف الم�اء فيهما .. وش�عر بتطاير 
الكلم�ات م�ن دماغه ، فل�م تبق لديه س�وى 
صورته�ا الحبيب�ة.. ولم�ا دخل ال�ى الغرفة 
وجده�ا جالس�ة تطلق ضحكاته�ا بقهقهة 
عالي�ة ، يش�اركها الضح�ك زمي�ل آخ�ر .. 
وحي�ن رأت�ه توقفت عن الضح�ك ، وجمد 
وجهها على ابتس�امة صفراء .. ثم خبأت 
يدها اليمنى تحت المنضدة .. لم يقل لهما 
شيئا ، انصرف بس�رعة من الغرفة وهو 
يس�ير بخطوات ثابته ، ليأخذ التاكسي ، 

ويعود الى الجبهة ثانية .

التجديد الثقايف والسياق املعريف

شغف

سقوط رسداب
 

في رواية "س�قوط سرداب" للكاتب العراقي نوزت ش�مدين، الصادرة عن "المؤسسة 
العربية للدراس�ات والنش�ر"، في بيروت وعم�ان، ال يقتصر الكاتب عل�ى إدانة الحكم 
االس�تبدادي ووصف وحش�يته وعلى تصوير اله�رب منه ولو بطريق�ة “دفن النفس 
ونحن أحياء” بل يتجاوز ذلك إلى الحكم على النفس اإلنسانية عامة وعلى الجبن الذي 

قد يتحكم في اإلنسان.
يمثل الس�رداب في “سقوط س�رداب” لنوزت ش�مدين الملجأ والخالص من الموت 
المحتم ظلما وقهرا ووحش�ية من النظام الحاكم، إال أنه سرعان ما يتحول الخالص 

المّر عبر السرداب والشبيه بالموت إلى مهرب من الحياة التي كنا نحلم بها.
نتذكر من خالل الرواية أمورا وأقواال مختلفة منها على سبيل المثال قصيدة “السجين” للشاعر اللبناني الراحل خليل 
حاوي حيث يتس�اءل عما يبتغيه س�جانه “العاتي اللعين” الذي يقول عنه أنه “جاء بالعفو عقابا للسجين” وخاطبه 

قائال “رّد باب السجن في وجه النهار/ كان قبل اليوم يغري العفو أو يغري الفرار”.

املبادئ األساسية للفلسفة
 

صدر عن دار آفاق للنشر والتوزيع بالقاهرة، كتاب “المبادئ األساسية للفلسفة” 
لج�ورج بوليتزي�ر وجي بي�س، وموريس كافيني�ج، وبترجمة وتعلي�ق المفكر 

الراحل “إسماعيل المهدوي”.
والكت�اب كما ورد في مقدمته يطرح أفكارا جديدة تلعب دور الس�الح النظري 
ف�ي معارك التحرر، حيث تمثل الفلس�فة الدرع األول ضد االس�تبداد والطريق 
األب�رز نحو التحرر.ويذكر المترجم أيضا في مقدمة الكتاب أن الفلس�فة هي 
المفه�وم العام للطبيعة واإلنس�ان، وهو ليس ترفا ثقافيا أو إضافة يس�عى 
إليها اإلنسان أو يرفض السعي إليها وفق مشيئته، بل هو وظيفة حتمية في 

عملية وعي اإلنسان بالعالم المادي.
ومعنى ذلك أن كل إنس�ان ال بّد أن تكون له فلس�فة ما، س�واء أراد ذلك أو لم يرد، وس�واء ش�عر بذلك أو لم 
يش�عر، وسواء كانت فلس�فته هذه مادية علمية تطابق الواقع أو مثالية تضيف إلى الواقع إضافات غيبية 

غريبة. 

طاغور ويوغاناندا.. لقاء الشاعر والقديس
*ترجمة وتقديم: خالد البدور

www.almustakbalpaper.net

ثقافية10  العدد )1044(  االثنين 7 آيلول 2015

قرٌب من ماء
عبد اجلبار الفيا�ض 

)من المحيط الى الخليج(
الى الذين آووا الى بحٍر يعصُمهم من جمْر . . .

هنا 
مشيمتي 
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حكومتا االغلبية 
واملعارضة  

  
 الدس�تور العراقي ياتي تطبيق المادة 76 
م�ن الدس�تور العراق�ي الدائم بع�د قبول 
المرش�ح لرئاس�ة الجمهوري�ة باغلبي�ة 
الثلثين من اعض�اء مجلس النواب الجديد 
حيث بينت هذه الم�ادة في الفقرة االولى 
منه�ا يكل�ف رئي�س الجمهورية مرش�ح 
الكتلة االكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء 
خ�ال 15 ي�وم من تاري�خ انتخاب رئيس 
الجمهورية ولم يوضح النص الدس�توري 
في ظاه�رة المقصود بالكتلة االكثر عددا 
هل هي التي فازت باكثر عدد من المقاعد 
النيابي�ة او انه�ا الكتلة الت�ي تكونت بعد 
االنتخ�اب عن طري�ق االئتاف م�ع كتلة 
اخ�رى وبالرج�وع ال�ى ق�رار المحكم�ة 
االتحادية العليا وهي المختصة بتفس�ير 
الدس�تور فهياما الكتلة الت�ي تكونت بعد 
االنتخابات من خال قائمة انتخابية واحدة 
وحصل�ت على العدد االكبر من المقاعد او 
انه�ا الكتلة التي تجمعت م�ن قائمتين او 
اكثر من القوائ�م االنتخابية والتي دخلت 
االنتخاب�ات باس�ماء وارق�ام مختلفة ثم 
تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في 
مجلس الن�واب وتتولى تش�كيل حكومة 
ويق�وم رئي�س الجمهوري�ة الكتل�ة التي 
اصب�ح مقاعدها اكبر ف�ي مجلس النواب 
في الجلسة االولى ويبدو من النص الوارد 
في الم�ادة 67 من الدس�تور ف�ان الكتلة 
التي سوف تقوم بتش�كيل الحكومة التي 
تس�تطيع ان تص�ل الى 165 معقد س�واء 
كان ذل�ك ذاتيا من خالل م�ا حصلت عليه 
م�ن المقاعد النيابية او عن طريق االتحاد 
واالئت�اف مع كتل اخ�رى حتى تصل الى 
هذه االغلبية المريحة والتي تس�تطيع ان 
تصل م�ن خالها ال�ى تش�كيل الحكومة 
ال�ن اتحاد هذه الكتل فيما بينها يتأتى بعد 
التصويت عل�ى رئي�س الجمهورية وهذا 
يتائ�م مع مفه�وم االكثري�ة وبالرجوع 
الى المادة 76 من الدستور العراقي الدائم 
الفقرة ثالث�ا فان رئي�س الجمهورية في 
حالة اخفاق المرش�ح االول في تش�كيل 
مجلس ال�وزراء خال�ل مدة ثاثي�ن يوما 
فانه اي رئيس الجمهورية يكلف مرشحا 
اخر وجديد وهذا ونعتقد ان هذا المرش�ح 
يكون من ذات الكتلة التي اخفق مرشحها 
االول في تشكيل الحكومة وذلك انسجاما 
مع النص ومفهومه الديمقراطي الواقعي 
وتطابقا مع تفس�ير المحكمة االتحادية 
ف�ي ان تكون هذه الكتل�ة االكبر هي التي 
سوف تكون ملزمة عند تشكيل الحكومة 
عل�ى تش�ريع القوانين الكثي�رة والتي لم 
تش�رع لحد اال�ن ومنها قان�ون االحزاب 
االتحادي�ة  والمحكم�ة  والغ�از  والنف�ط 
والبنى التحتية كلها قوانين وغيرها الكثير 
حت�ى يكون بوابه حي�اة المجتمع وكذلك 
نك�ون امام رقابة على الس�لفة التنفيذية 
م�ن خ�ال البرلم�ان ووج�ود حكوم�ة 
االغلبية السياسية والمعارضة التي تكون 
خير من يراقب تشريع القوانين وامكانية 
استجواب ومس�اءلة الحكومة حالة عدم 
ادائها لمهامه�ا الملقاة على عاتقها وهذا 
المب�دأ هو معمول به في كافة دول العالم 

التي تاخذ بالنظام النيابي البرلماني.

جريمة االختالس ..وانتشارها املخيف   
وفق�ا للم�ادة 307 م�ن قان�ون العقوب�ات العراقي 
المرق�م 111 لس�نة 1969 المع�دل ف�ان ل الرش�وة 
مفاهي�م كثيرة ق�د تغيب عن ما يس�مع بها فيعاقب 
م�ن طل�ب او قب�ل لنفس�ه او لغيره منفع�ة او ميزه 
او وع�دا بعقوبة الرش�وة التي قد تصل الى الس�جن 
بعش�ر سنوات حتى وان كان الطلب بعد السير العمل 
او االمتن�اع عن�ه وهن�اك تس�ميات عديدة للرش�وة 
منه�ا البطري�ل واالكرامية ودهن الس�ير .. كلها تدل 
على المعنى ذاته وقد انتش�رت هذه الجريمة بش�كل 
اكب�ر عل�ى اداء االعمال وربما يكون س�بب التش�ديد 
ف�ي العقاب ف�ي قانون العقوبات هو م�ا تؤثره هذه 
الجريمة على الخال بقواعد العدالة وس�ير المعامات 
الت�ي تعكس حي�اة الناس جميعا. اس�باب الرش�وة 
هن�اك من يعتاد على الس�لوك الس�يء الرش�وة وال 
يس�تطيع من الفكاك بس�هولة هذا ما قاله االس�تاذ 
عدن�ان ابراهيم حس�ن قاض�ي متقاع�د مضيفا: ان 
هذا المرض اذا اصاب النس�ان دخل في تكوينه وهو 
فس�اد الذمم انه نوع من انواع المرض النفسي الذي 
اذا ما اصيب به االنس�ان ال يستطيع ان يتخلص منه 
وهذا وفقا للقانون الجنائي وعلم االجرام يحتاج الى 
توعي�ة منذ الصغر االن اعطاء ه�ذه المباديء ويكبر 
م�ع االنس�ان ويكون فيم�ا تحميه م�ن االنحراف او 
ارت�كاب الجريمة وهذا االمر يق�ع على عاتق االبوين 
والمدرس�ة فمثا لو ان االبوي�ن علموا صغيرهم بان 
ال�ذي يكذب يدخل النار فان هذا الصغير ال يكذب بعد 
ذلك وهذه المباديء مهمة في عمر االنس�ان وسنينه 
االول�ى ابت�داء من الثالث�ة من العمر حتى الخامس�ة 

عشر وكذلك المباديء االخرى ومنها 
الوفاء والصدق وعدم الس�رقة واالمانة ورد الجميل 
كله�ا مب�اديء تحتاج ال�ى تحفر في قل�وب الصغار 
لتحول بينهم الجريمة وكذلك الحال فيما يخص بقية 
الجرائم. وش�اطرته الراي الس�ت خوله محمد سعيد 
باحثة اجتماعية قائلة اعتقد ان الثقل االكبر يقع على 
الدولة في الحد من هذه الجريمة عن طريق التش�ديد 
في العقوبة فهناك الكثير من الموظفين يعتقدون ان 

هذا الس�لوك هو سلوك س�ليم وعاقل وال غبار عليه 
كم�ا ان بعض المواطني�ن يعتقدون ب�ان معاماتهم 
ومراجعاتهم ستعرقل اذا لم يدفعوا مقابلها المال مع 
انه من واجب الموظف او المكلف بخدمة عامه اتمام 
العمل وخدمة المراجع واتساءل لماذا تعطى الرشوة 
او المكافئة مع ان الموظف ياخذ راتب ش�هري على 
ادائ�ه العم�ل وللعلم ف�ان الموظف يعاق�ب على اخذ 
الرش�وة او الش�خص ال�ذي يقوم باعطائه�ا يعاقب 
ب�ذات العقوبة القانونية الرش�وة والمجتمعات تكثر 
الرش�وة في اغلب المجتمعات ولكن بنسب متفاوتة 
ه�ذا ما قال�ه المحامي يوس�ف التميم�ي مضيفا قد 
توج�د الجريم�ة بش�كل منظم في بعض ال�دول كما 
هو حال جريمة غس�يل االموال او ما تس�مى جريمة 
اليافطة البيضاء هذه تاخذ التنظيم والدقة والنش�اط 
ال�ذي يدي�ره اش�خاص احترف�وا ه�ذه الجريمة هل 
الرش�وة سلوك ام ظاهرة؟ هي ليست ظاهرة بل هي 
سلوك مرتبط بسايكولوجية االشخاص التربوية هذا 
م�ا اكده الدكت�ور محمد صاحب اختص�اص في علم 
النفس مضيف قد تكون الرشوة ظاهرة عندنا نجدها 
ف�ي كل مكان والن الظاه�رة اصبحت عامة فاالمرال 
يعدو عبارة عن عادات التنصل واالشاعات اما السيدة 
احام قاس�م ناش�طة سياس�ية قالت هن�اك حاالت 
خطرة في اخذ الرش�وة قد تكون من االبتزاز فقد ال 
يس�تطيع انس�ان امام حالة معينة ان يدفع الرشوة 
فيضط�ر الى اعطاء كل ش�يء من اج�ل النجاة وهذا 
عام�ل ابتزاز وهو اخطر حتى من التس�ليب والطرف 
الثاني يذعن المر الن�ه ال يملك الحيلة والحجة ومثل 
ه�ؤالء  الموظفي�ن مجرم�ون النهم يبت�زون الناس 
ف�ي لقمة عيش�هم دور العام والمؤسس�ات االخرى 
على وس�ائل االعام ومؤسسات المجتمع المدني ان 
تقوم بواجبها كونها اللس�ان الناطق باس�م الشعب 
باتجاه الح�د من هذه الجريمة الت�ي تنخر في عمود 
مجتمعاتنا وتس�قطها هذا ما قالته المحامية شيماء 
الش�مري ومس�ك الختام واعتقد انها ستتاشى في 

المستقبل .

س/ م�ن ام جمي�ل من منطقة الك�رادة داخل تق�ول ان زوجي محامي 
وتوفي بحادث ارهابي هل باالمكان ان اطالب له تقاعد ؟ 

ج � اوال رحم�ه الل�ه وبامكان�ك ان تتوجه�ي ال�ى نقاب�ة المحاميي�ن 
والمطالب�ة براتب تقاعدي لزوجك حي�ث ان نقابة المحاميين فعلت هذا 
الجان�ب عل�ى ان يكون زوج�ك المرحوم قد س�دد االش�تراك التقاعدي 
االخير ولديه خدمة تتناس�ب مع ذلك ولك الش�كر س/ من ابو سدير من 
محافظ�ة ديالى يقول لي ش�قيقة توف�ي زوجها وترك ثالث�ة اوالد بال 

معيل هل هناك قانون يشملهم 
ج �   لك الش�كر على تربية هؤالء الصغار والرسول ص يقول انا وكافل 
اليتيم كما هاتين في الجنة فاطبق على الس�بابة والوسطى وفي العراق 
هن�اك قانون الرعاية االجتماعية وهو مفعل بالرغم من ان المبالغ التي 
تدفع تحتاج الى الزيادة لتناسب الظروف الحالية كما ان هناك منظمات 

تعنى بحقوق االيتام والطفولة ونتمنى ان يشرع قانون االرامل

الفرع الثاني:- المحكمة االتحادية العليا 
المادة )92(: 

اوال ً: المحكمة االتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا . 
ثاني�اً: تتك�ون المحكمة االتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه االس�امي وفقهاء القانون، يحدد 

عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب . 
المادة )93(: 

تختص المحكمة االتحادية العليا بما يأتي : 
اوال: الرقابة على دستورية القوانين واالنظمة النافذة . 

ثانيا: تفسير نصوص الدستور . 
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنش�أ عن تطبيق القوانين االتحادي�ة والقرارات واالنظمة والتعليمات واالجراءات 
الصادرة عن السلطة االتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من االفراد وغيرهم حق 

الطعن المباشر لدى المحكمة . 
رابع�اً: الفصل في المنازعات الت�ي تحصل بين الحكومة االتحادية وحكومات االقالي�م والمحافظات والبلديات 

واالدارات المحلية . 
خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات االقاليم أو المحافظات . 

المحامية شيماء عبد االمير
 ج�اء ف�ي المادة 154 م�ن قان�ون المرافعات 
المدني�ة رق�م 83 لس�نة 1969 المع�دل ب�ان 
االحكام تصدر باس�م الش�عب وبين�ت المواد 
التي تليها ب�ان للمحكمة ان تصدر قبل الفصل 
ف�ي النزاع م�ا تقتضي�ه الدعوى م�ن قرارات 
وله�ا ان تعدل هذه القرارات او ال تاخذ بنتيجة 
االج�راء عل�ى ان يتم بي�ان ذلك ف�ي المحضر 
حي�ث اذا تهيأت الدعوى االص�دار الحكم تقرر 

المحكمة ختام المرافعة ثم تصدر حكمها في 
ذات الي�وم او تحدد للنط�ق به موعدا اخر على 
ان ال يتجاوز الخمس�ة عش�ر يوم�ا من تاريخ 
تفهي�م ختام المرافعة وبين�ت المادة 157 من 
القان�ون اع�اه بان�ه ال يج�وز بعد ال�ن تقرر 
المحكمة ختام المرافعة ان تسمع توضيحات 
من احد الخصوم اال بحضور الخصم االخر وال 
ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين 
ولكن ووفق الشطر الثاني من هذه المادة فانه 

يج�وز للمحكمة ان تفتح باب المرافعة مجددا 
اذا ظه�ر لها ما يس�توجب ذلك عل�ى ان تدون 
ما يب�رر هذا الق�رار والق�رارات وف�ق المادة 
158 تص�در باالتفاق او االكثرية واذا تش�عبت 
االراء وجب على العض�و االقل درجة ان ينظم 
الى اح�د االراء لتكون االكثرية وعلى ان تكون 
االحكام مس�ببه ومبينة االس�انيد التي اعتمد 
عليها الحكم وان يتم بيان االسباب التي دعتها 
الى القب�ول او رد االدعاءات والدفوع المقدمة 

م�ن الخصوم والمواد القانونية التي اس�تندت 
عليها ويتم التوقيع على الحكم من القاضي او 
رئيس الهيئة القضائي�ة واعضائها قبل النطق 
ب�ه وفي حالة وجود اح�د االعضاء المخالفين 
فانه يوج�ب القانون وبينت المادة 164قانون 
المرافعات المدنية ان الحكم اذا بني على س�ند 
رسمي او قرار المدعى عليه بالحق الشرعي به 
او عل�ى نكوله ان تقرر بناء على طلب المدعي 
المش�مول بالحك�م بالنفاذ المعج�ل ان يكون 

الحكم مش�مول بالنفاذ المعج�ل في الحاالت 
االخرى بش�رط الكفالة مما يستلزم ان يكون 
التنفيذ عاجال مثل االش�ياء الس�ريعة الفساد 
او القابل�ة للتل�ف مع اخ�ذ تعهد م�ن المدعي 
باالش�ياء التي قد يصيبه�ا الضرر وان يقدمها 
عند التنفيذ في دائرة التنفيذ.. واوجب القانون 
ف�ي الم�ادة 166 على المحكم�ة ان تحكم من 
تلقاء نفس�ها بمصاريف الدعوى على الخصم 

المحكوم عليه  

الطعن باالستئناف 

قصـــة قانونيـــــة

ام ح�ازم م�ات زوجها ف�ي حادث 
ارهاب�ي وبقي�ت مع ح�ازم الذي ال 
يتج�اوز الثاني�ة عش�ر م�ن عمره 
واخت�ه بن�ت العاش�رة كان زوجها 
حمال في سوق الش�ورجة ال يملك 
من حطام الدنيا س�وى بيت صغير 
في منطقة ش�عبية ورث�ه عن ابيه 
وبعض الم�ال كان ق�د وضعه لدى 
ام ح�ازم � لعادي�ات الزم�ن � لكن 
ماذا تفع�ل وهل يكفي ما لديها من 
مال النش�اء مشروع او حتى العمل 
بالس�وق وهي التي تتعثر باقدامها 
وهي تس�ير امام الن�اس هل تجعل 
االبتدائ�ي  الس�ادس  ح�ازم وه�ي 
يبيع في االسواق وتعرضه للتشرد 
والضياع ولمن تلج�أ وهي ال اخت 
له�ا وال اخ اعتادت م�ع زوجها ان 
يعتمدوا على الله وانفس�هم وطال 
به�ا التفكير وقررت ان تش�مر عن 
س�اعدها وتل�ج الس�وق وليكن ما 
يكن اس�تاذنت احد التج�ار ان تبيع 
الكبي�ر  محل�ه  ام�ام  الخض�روات 
فوافق وام حازم لم تتجاوز الثاثين 
والزال�ت ش�ابه وان كان�ت مس�ه 
الح�زن واللون االس�ود ق�د غطاها 
بكاب�ة ظاهرة بدأت العمل وادر الله 
عليها الم�ال ولم تترك ح�ازم دون 
رقاب�ة واالخت�ه ارادت ان توصلهم 
ال�ى الجامع�ات � لك�ن ه�ل الحياة 
تترك اح�د بحاله الكثيرون يؤمنون 

ب�ان االقدار تاتي بلم�ح البصر فقد 
تعرضت ام حازم الى حادث مروري 

اقعده�ا الفراش ولم يكن من يد في 
زج  ح�ازم  في الس�وق حتى يكون   

وال تضط�ر لم�د يده�ا وفع�ا ب�دأ 
حازم يبيع العلكة والحلويات وترك 

الدراسة واس�تمرت اختة الصغرى 
في الدراس�ة ولكن الس�وق يحوي 

عل�ى االخي�ار واالش�رار وتع�رض 
حازم الى االعتداءات الجنس�ية من 
وحوش االسواق وقراصنة الصغار 
الذين دفعوه الى الس�رقة وتم القاء 
القبض عليه وزج في السجون لمدة 
3 س�نوات واالن ماذا تفعل ام حازم 
وهي المقعدة لم يبق امامها س�وى 
ابنته�ا هاج�ر بن�ت الحادية عش�ر 
والتي خلفت حازم في التسول وبيع 
العلكة في االسواق مع قلق وخوف 
امه�ا عليها حتى ج�اء يوم لم تعود 
هاجر الى البيت لثالثة ايام وس�اعد 
الجيران ام حازم في ابالغ الشرطة 
لك�ن دون جدوى رغم االعان عنها 
ورغ�م التحري ضاعت هاجر وقلبه 
ح�ازم وبقي�ت امه�م مش�لوله با 
ح�راك وب�دأ القلق يهرس�ها بعد ان 
علم�ت ان هن�اك عصاب�ات تخطف 
البن�ات الصغ�ار وتتاج�ر به�م الى 
دول اخرى حتى ماتت من الهم ولم 
تكتشف جثتها اال عن طريق احدى 
جيرانه�ا التي كان�ت تعطيها بقايا 
اال�كل بين الحين واالخ�ر قصة اقل 
م�ا يقال عنها انها مأس�اة لكن اين 
الحلول احد اصدقائ�ي الذي حدثته 
عن هذه القصة قال لماذا ال يش�رع 
قانون يخصص بموجبة لكل عائلة 
حصة م�ن واردات النفط وخيراتنا 
كثي�رة تكفين�ا وزيادة فقل�ت له يا 

ريت انه مقترح جميل

عائلة ضائعة
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 حالة من االستياء وعدم الرضا تسيطر على عائلة الجامعي 
خالد الحديدي، الذي “يستفز” هو وإخوته من “االعتراض” 
الدائم من قبل أخيه الكبير الذي يخالف في كل مرة ما تتفق 

عليه العائلة وإن كان أمرا بسيطا.
يق�ول خالد “أش�عر أنه يتل�ذذ عندما يقول ال”، مس�تهجنا 
حب االعتراض الذي يس�يطر عليه، وف�ي كثير من األحيان 
يكون متأكدا في قرارة نفس�ه أن�ه مخطئ ولكنه ال يعترف 

ويعترض بحكم العادة.
الحال بات أكثر صعوبة مع ا محمد خليل، “30” س�نه ،الذي 
يتف�ق وثمانية من زمالئه على كثير م�ن األمور التي تتعلق 
بالعم�ل، وتجمعه�م العديد م�ن األمور المتش�ابهة وبعض 

النشاطات االجتماعية التي يقومون بها معا.
“ما ينغ�ص علينا في كل مرة هو اعتراض أحد زمالئنا على 
كل شيء نقوم به”، هكذا يقول محمد، الذي يبين أن زميلهم 
دائم�ا “خال�ف تع�رف”، وإذا ما اتفق�وا على م�كان معين 
يذهبون اليه حتى يبدأ باالعتراض ووصف آرائهم بأنها غير 
صائب�ة وأنه “أكثر تقدي�را لألمور منا وكأننا ال نعلم ش�يئا 

وأنه الشخص الوحيد الذي يرى األمور بالعين الصائبة”.
الش�خصية المعارض�ة، وف�ق اختصاص�ي عل�م االجتماع 
الدكتور موس�ى مطر، تتمحور بطبيعتها حول رأيها فقط، 
حت�ى وإن كانت على يقي�ن بأنها مخطئة، مش�يرا إلى أنها 
نتيج�ة إلس�قاطات نفس�ية وتربوي�ة في ش�خصية الفرد 

تترجم من خالل االعتراض.
وتح�اول هذه الش�خصية، بحس�ب مطر، أن تلف�ت االنتباه 
لنفس�ها من خالل االعتراض، وهي متذم�رة بطبيعة الحال 
وتج�د رأيه�ا دائم�ا صائب�ا، وه�ي تقريبا ش�به متش�ددة، 
الفت�ا إلى أن مثل هذه الش�خصيات عاش�ت ف�ي بيئة مليئة 

بالضغوطات النفسية.
ويضيف أن الفرد يش�عر بداخله بن�وع من الدونية والنقص 
ال�ذي يس�قطه عل�ى اآلخري�ن من خ�الل ظه�وره بمظهر 
المعت�رض. وه�و م�ا يؤك�ده اختصاص�ي الطب النفس�ي 
الدكتور بهاء طالب، الذي يبرر ميل هذه الش�خصية إلى حب 
الظه�ور ولف�ت االنتباه من خالل عمل م�ا يعاكس اآلخرين 
لش�عوره بأنه أضعف من الجميع وأن�ه بمخالفته آلراء من 

حوله يصبح مصدر قوة.
ويب�دو ذل�ك جلي�ا في عالق�ة الموظف�ة  خول�ة عطية مع 
أخواته�ا اللواتي يتفقن في معظم أمور حياتهن، حتى أنهن 
أصبح�ن يتخذن القرار عن بعضهن في كثير من األمور التي 
تتعلق بهن، خصوصا وأنهن يتشابهن بأذواقهن وتفكيرهن 

كثيرا.
“ف�ي كل م�رة نواجه المش�كلة ذاته�ا في اعت�راض أختي 

الكب�رى على كل ما نتفق عليه”، مبينة قلقهن واس�تياءهن 
في كل مرة ينوين فيها القيام بأمر ما، خش�ية اعتراضها أو 

رفضها للرأي الذي تم اتخاذه من قبل جميع األخوات.
تق�ول “أصبحنا نفكر ف�ي رفضها وتبريرها لع�دم اتفاقها 
معنا قب�ل أن نطرح عليها رأينا”، مبين�ة أنهن أصبحن على 
موعد دائم م�ع اعتراضها، حتى أنه�ن يصفنها فيما بينهن 

ب�”أنا أعترض”.
ويش�ير طال�ب إلى أن هذه الش�خصية تؤثر كثي�را على من 
حوله�ا، حيث تخلق نوعا م�ن التوتر والضي�ق للمحيطين، 
فينف�ر من حوله�ا من الن�اس ويتجنب�ون التعام�ل معها، 
خصوص�ا عندم�ا يصلون إل�ى مرحلة بأن هذا الش�خص ال 

فائدة من الحديث معه.
ويصف مطر هذه الشخصية من منظور علم االجتماع، بأنها 
تمي�ل إل�ى االنفرادية الش�خصية غير المقبول�ة اجتماعيا، 
وه�ي غير قادرة على التواصل وتحت�اج إلى معاملة خاصة 

حتى يتمكن الشخص من اختراقها.
أماالس�يدة هناء التميمي، فمعاناتها أكب�ر مع زوجها الذي 
يمته�ن االعتراض امتهان�ا، فما إن تقترح أمرا عليه س�واء 
كان يتعل�ق بها أو بأح�د أطفالها حتى يقول “ال، المفروض 

يكون هيك”.
“التعامل معه صعب ج�دا، حتى أنني أصبحت أتوقع جوابه 
قب�ل أن أقترح عليه”، واصفة عدم المنطقية في تعامله مع 

ت  ا ر ا لق�ر ا
تتعلق  الت�ي 

لبي�ت  با
ته�م  بحيا و

العائلية، رافضا 
إعطاء أي مساحة 
للحوار والنقاش.

ه�ذه  إس�قاطات  أم�ا 
الجان�ب  عل�ى  الش�خصية 

األس�ري، فيج�د اختصاصي علم 
الدكتور فتحي  االجتماع األسري 

طعم�ه، أن مثل هذه الش�خصية لها انعكاس�ات كبيرة على 
األس�رة، الفتا إلى أن أس�لوب التربية القائم من البداية على 
تعزيز سلوك معين عند األبناء يظهر معهم عند الكبر ويؤثر 

في حياتهم.
وين�وه، بدوره، إلى أن عل�ى اآلباء إذا الحظوا أي س�لوك أو 
تطرف في اآلراء على أبنائهم في س�ن قابلة لتعديل السلوك 
أن ينتبه�وا لذل�ك، حت�ى ال تنعكس هذه الس�لوكيات عليهم 
باإلط�ار االجتماعي، فيصبحوا مرفوضين من قبل الوس�ط 

االجتماعي وغير محبوبين أسريا.
ويش�ير طعم�ه إل�ى أن ه�ؤالء األش�خاص ال ينجحون في 
حياتهم الزوجية، خصوصا وأنهم يريدون فرض رأيهم على 
اآلخري�ن؛ إذ قد يلج�أ الطرف اآلخر الى الصب�ر والتأقلم مع 

هذه الشخصية في حين يلجأ آخرون إلى الطالق.
الش�خصية التي ال تقبل الحوار وتعتد برأيها، وفق طعامنة، 
عادة ما تفش�ل في عالقاتها األسرية وتكون مرفوضة من 

قبل الوسط االجتماعي الذي تعيش فيه.
بدوره�ا، تلفت خبي�رة مهارات التواصل زي�ن غنام، إلى أن 
التواصل م�ع هذا النوع من الش�خصيات يتطلب نوعا من 
الصبر والتحمل، خصوصا وأن الشخص المقابل يكون 
هدفه الرفض وح�ب الظهور وليس 

النقاش لمجرد النقاش.
وتضيف “على المتلقي أن يس�مع 
المعارض  جيدا ويناقش الشخص 
برأي�ه وعدم إط�الق األحكام ألنه 
س�ينفعل كثي�را وبالتالي يدخل 

معه في جدال وكراهية”.
“البد من أن يكون المحاور 
يحاور  وأن  موضوعي�ا”، 
الش�خص برأيه وإعطائه 
مس�احة كافي�ة لنقاش 
وجهة نظ�رة ومحاولة 
لتالق�ي  نقط�ة  إيج�اد 
وجهات النظ�ر بدال من 
الدخول في جدال عميق 

ال فائدة منه.
غنام”يج�ب  وت�ردف 
الس�ماح للش�خص أن يعبر 
عن وجهة نظره وأن يدعمها 
ويدافع عن رأي�ه، وتمكينه من 
االسترس�ال بالحديث الى أن يصل 
إل�ى نقط�ة ال يمك�ن فيه�ا الدفاع عن 
نفس�ه، وبالتال�ي يصمت وحده ب�دون أن 

يطلب منه ذلك”.

»أنا أعرتض«.. شخصية »استفزازية« تنفر املحيطني
       بغداد / المس����تقبل العراقي 

اتخ�ذت الموظفة ف�ي القط�اع الحكومي هالة 
مرتضى )37 عاما( تدابير مختلفة إلدارة الوقت 
مع ب�دء العام الدراس�ي الجدي�د، خصوصا مع 
كثرة مس�ؤولياتها س�واء في عمله�ا الذي يبدأ 
ف�ي الثامنة صباح�ا وينتهي ف�ي الثالثة ظهرا، 
ومتابعة شؤون أبنائها المدرسية ومتطلباتهم، 

إلى جانب مهام المنزل المتعددة.
)هال�ة( أم ألربعة أبناء بأعم�ار متفاوتة، البكر 
لديه�ا في الصف الرابع إع�دادي، تقول “أحضر 
مالبس�ي ومالبس المدرس�ة ألوالدي في الليل، 
حتى ال يص�رخ أحدهم باحث�ا مثال عن قميصه 
صباح�ا، كم�ا أحثهم عل�ى تحضي�ر حقيبتهم 

وتلميع أحذيتهم قبل النوم”. 
تضيف، “اس�تيقظ عند السادسة صباحا ألجهز 
طعام الغ�داء، لنتمكن من تناول�ه حين عودتنا 
للمن�زل، وعندما يصح�و أبنائ�ي عليهم ترتيب 
غرفهم، كما أقس�م المهام المنزلية على زوجي 
وأبنائي بشكل اسبوعي كتنظيف األطباق وإزالة 

الغبار وغيرها”.
وهالة هي واحدة من األمهات اللواتي استطعن 
خل�ق ت�وازن بي�ن حياته�ا العملية واألس�رية 
بس�بب تعاون أسرتها في تقس�يم مهام العمل 
فيم�ا بينه�م، وهو األم�ر الذي س�هل ولو قليال 
عل�ى حياتها، بي�د أن الحال مختل�ف تماما لدى 
زينب األم الت�ي تعمل في القطاع الخاص، فهي 
لديه�ا ثالثة ابناء لكن ايا منهم ال يس�اعدها في 
األعمال المنزلية فتجد نفسها ال تستطيع ضبط 
وقتها بالشكل األمثل، وخصوصا مع بدء الدوام 

المدرسي،   فال وقت محددا للطعام لدى أسرتها، 
أو النوم، أو القي�ام باألعمال المنزلية، وعليه ال 

تشعر بأن لديها وقتا للراحة مطلقا.

تق�ول “ال يفض�ل أوالدي تن�اول الطع�ام لدى 
عودته�م م�ن المدرس�ة، وعلي�ه أع�د الوجب�ة 
الرئيس�ية مس�اء نزوال عند رغبتهم في انتظار 

والدهم والجلوس معه على مائدة واحدة” وهذه 
الرغبة تجعله�م ينامون متأخري�ن ما يجعلهم 

يجدون صعوبة في االستيقاظ باكرا.

وتق�ر زين�ب انه�ا عاجزة ع�ن تنظي�م وقتها 
وتش�عر ف�ي اغلب االوق�ات أنه�ا منهكة وأن 

مهامها ال تنتهي ابدا. 
ويرى أب�و زياد أن تعاون األس�رة هو ما جعل 
زوجت�ه العاملة تش�عر ولو بنوع م�ن الراحة 
ويق�ول، “لدينا خمس�ة أوالد، وعليه ال بد من 
تنظي�م الوق�ت وإدارت�ه جي�دا، خصوصا مع 
بدء العام الدراس�ي الجديد، فمنذ عدة س�نوات 
خطط�ت وزوجت�ي بأن تك�ون هن�اك أوقات 
مح�ددة لتناول الطع�ام، ومراجع�ة الدروس، 
والراح�ة والنوم، وق�د اعتاد أبناؤن�ا على هذا 
النظ�ام، وال يس�تطيعون تجاهله أو نس�يانه، 

فكل منا يعلم ايجابياته”.
يضي�ف، “إدارة الوقت تتطلب تعاونا من كافة 
أف�راد األس�رة، ف�األم وحده�ا ال تنج�ح دون 
مساندة األب وحزمه، والطفل كما تربيه ينشأ 
ويكبر، فكيف سيرفض أمرا ما اعتاد عليه منذ 

الصغر”.
وتذكر التربوية كوثرالوكيل عدة نصائح مع بدء 
العام الدراس�ي الجديد هي، أوال يجب االهتمام 
بصحة كل ف�رد بالعائلة ألن التخطيط بحاجة 
إل�ى قوة جس�دية ومعنوي�ة ونفس�ية وارادة 
وتح�د لتذلي�ل الصع�اب، كم�ا أن إدارة الوقت 
مهمة جدا للمرأة العامل�ة وعليها االبتعاد عن 
أي مستهلك للوقت وخاصة الهواتف والتحدث 
باس�هاب عبرها فيجب اختصار أي مس�تنزف 
للوق�ت، توزي�ع المهام على الجمي�ع وتدريب 
افراد العائلة على القي�ام ببعض من واجباتهم 
حت�ى ولو كان مس�توى اإلنج�از متدنيا ودون 

رضى األم عنه. 

وأيضا االبتعاد عن اثارة النزاع والمش�اكل النها 
تنفر افراد العائلة وتذهب بجهودهم سدى وفق 
بورش�ك، وان تس�رع ف�ي انجاز بع�ض المهام 
وتؤج�ل مايحت�اج الى وقت افض�ل وهي لديها 
متسع من الوقت، التركيز على إنجاز ما له عالقة 
بالعائل�ة حت�ى ال يتأثر االفراد بذل�ك مثل الغداء 
والغسيل والتدريس، واالختصار من المناسبات 
االجتماعية وتحجيمها وعدم التوس�ع بها على 
حس�اب جهده�ا الجس�دي وطاقاته�ا، اعطاء 
نفسها فرصة للراحة واالسترخاء حتى ال تشعر 

بالملل، االبتعاد عن الصراخ وتوتير اآلخرين.
وعل�ى األم كذل�ك الحرص على اخذ قس�ط من 
الراحة، االستعانة بعاملة منزل أو بعض االطباق 
الجاهزة لتقليل الوقت المستهلك عليها وتوفيره 
لمواق�ع افضل، محاولة الح�رص على التنظيم 
وتدريب االفراد على االعتماد على النفس وعدم 
حرص األم أن تكون محور كل عمل في المنزل، 
ازالة أي اشياء معيقة في المنزل والتخلص منها 
النها تضيع جهدا في البحث عن االشياء بينها. 

أم�ا بالنس�بة لمس�اعدة ال�زوج في ذل�ك تقول 
“يعتم�د عل�ى نوعي�ة ال�زوج والتفاه�م عل�ى 
مصلحة العائل�ة وتوزيع األعمال بينهما، وعدم 
االس�تخفاف بما يقدم من جه�د من قبله وعدم 
تنحيته عن المسؤوليات. إلى ذلك، توزيع المهام 
عل�ى االبناء وفق�ا لقدراتهم وتش�جيعهم على 
تحمل المسؤولية وترتيب اغراضهم وتكليفهم 
بم�ا يتناس�ب ورغباته�م حتى تش�جعهم على 
االنج�از ولك�ن تختار وقت�ا مناس�با بعيدا عن 
االجه�اد أو متابعة برنام�ج يحبونه، إلى جانب 

ضبط استخدام الهواتف المستنزفة للوقت.

 ال يختلف أحد على أن وفاة األم تؤثر على األس�رة 
من مختلف الجوانب، مهما كان عمر األبناء، فاألم 
“تل�م” العائلة، على ح�د تعبير راي�ة، التي فقدت 
والدتها منذ سنوات قليلة، إال أن األلم الذي ما تزال 

تشعر به عند زياة أهلها يشعرها ب�”الحزن”.
وتقول رش�ا، وهي متزوجة ولديها طفالن، إنها 
من�ذ وفاة والدتها وزواج أبيه�ا من أخرى، أصبح 
بي�ت العائلة “ب�ال روح”، وبحرق�ة تتابع حديثها 
وبحبه�ا  بدفئه�ا  تس�تقبلنا  كات  م�ن  “رحل�ت 

وحنانها، وبالدعاء”.
رش�ا التي باتت تش�عر بالح�زن عند زي�ارة بيت 
أهليها بعد وفاة والدتها، قللت من زياراتها كونها 
فقدت “حس أمها وعبقها”، في المنزل، الس�يما 
أن والدها رغم تقدمه بالسن ووجود أفراد العائلة 
جميعه�م إلى جانبه أص�ر أن يتزوج بعد عش�رة 

طويلة جمعته بالوالدة رحمها الله. 
حالة أس�ماء ال تختلف كثيرا عن رشا، حيث تقول 
“تزوج والدي الس�تيني بعد وفاة والدتي بشهرين 
فقط، عل�ى الرغم من أن عالقتهم�ا كانت مميزة 
وفيه�ا الكثير من المودة والمحب�ة”، متابعة “لم 
نعترض عل�ى زواجه نهائياً، كون�ه أصبح يعيش 
وح�ده في المن�زل وبحاج�ة إلى من يق�وم على 
رعايته”.وتضيف أسماء “أنا وأخواني متزوجون 
وم�ن الصع�ب أن نق�وم بزي�ارة والدن�ا كل يوم 
ومساعدته في أعمال المنزل، وهو رفض الخروج 
من البيت للعيش عند أحدن�ا”، فكان خيار الزواج 

“أصعب األمرين” وفق وصفها.
وتقول أس�ماء بحزن “الجرح ل�م يلتئم بعد فترة 
شهرين قصيرة جدا لنجد واحدة أخرى حلت مكان 
والدتنا”، متابعة “فقدان األم يوجع القلب وزواج 
األب بعد وفاتها يوجعه أكثر”، مستدركة “غير أن 
الواق�ع يحتم أحيانا أن يتقبل اإلنس�ان األمر على 

مضض”.

وتعتقد االختصاصية األسرية والنفسية الدكتورة 
خولة الس�عدي أن حب األب للزوج�ة ووفاءه لها 
ل�ه انعكاس�اته عل�ى األبن�اء، من حي�ث رؤيتهم 
لمدى الحب، ما ينعكس إيجابياً عليهم وُيشعرهم 
باألم�ان والطمأنين�ة عل�ى بي�ت العائل�ة، إال أن 
الصورة الس�لبية التي أحدثها المجتمع عن زوجة 
األب، تحفز البن�اء على عدم تقبلها في البيت بدالً 
من األم، حتى بعد وفاتها.من الناحية المجتمعية، 
ي�رى اختصاص�ي عل�م االجتم�اع الدكت�ور عبد 
المنع�م صبيح  أن المش�كلة ف�ي مجتمعاتنا أنه 
يحتكم لمعتقدات وأفكار كثيرة، قد تحتمل الخطأ 
والص�واب، ومنه�ا االحتكام إل�ى أم�ور الزواج، 
كم�ا ف�ي زواج األب أو األم، ووج�ود زوج�ة أب 
في البيت.وبالنس�بة لألبناء فإن وف�اة األم تعني 
فقدانهم للحن�ان والعطف والس�ؤال الدائم منها، 
لذلك يكون لوفاتها وقع خاص على البناء، س�واء 
أكانوا متزوجين أو مقيمين معها في البيت خالل 
وفاتها، ووفاتها تعني فقدان جانب كبير من سبب 

تواجده�م وحضورهم في بي�ت العائلة، ووجود 
زوجة أب في البيت بعد فترة من الوقت لوفاة األم 
يعد نوعاً من مسببات األلم لهم، إذ إنهم يعتقدون 

بأن زوجة األب “أخذت مكان األم”.
ويعتقدصبيح أن التعميم في الحاالت التي يتم فيها 
زواج األب عل�ى أنها “مرفوضة وغير مقبولة” ال 
يمكن تعميم�ه على جميع الحاالت، فهناك الكثير 
م�ن الح�االت التي تش�ير إلى أن زوج�ة األب “قد 
تك�ون إنس�انه محببة وودودة وتس�اعد في بناء 
نسيج البيت”.وتبين الس�عدي أن األفكار السلبية 
الت�ي التصقت بزوج�ة األب إما ان تكون “وهمية 
أو من تجارب ش�خصية س�ابقة”، باإلضافة إلى 
الدور الكبي�ر لإلعالم من خالل عرض زوجة األب 
عل�ى أنها “امرأة قاس�ية ومتس�لطة”، من خالل 
المسلس�الت واالف�الم، والتي لها كبي�ر األثر في 
عقول األفراد وترس�يخ األفكار لديهم.وفي حالة 
أخرى، يجلس األب أبو خالد في منزله مع زوجته 
التي عقد عليها قبل س�نوات قليلة لتس�اعده على 

قضاء حوائج�ه في البيت بع�د أن توفيت زوجته 
األولى، ولم يكن في البيت سوى ابنته التي تزوجت 
فيما بع�د، إذ أكد أنه قرر التفكير ف�ي الزواج بعد 
أن الح�ظ أن ابنت�ه الت�ي كانت ف�ي الجامعة غير 
ق�ادرة عل�ى أن توفق بين عمل البيت ودراس�تها، 
لذلك فكر في الزواج من فتاة في “س�ن مناسب”، 
حت�ى تكون قادرة عل�ى التفاهم م�ع ابنته.إال أن 
ذلك لم يكن بالقرار السهل، إذ واجه بعض الرفض 
من أبنائه، وخاص�ة المتزوجين منهم، كونهم لم 
يتقبلوا فكرة وجود امرأة في البيت غير والدتهم، 
إال أن تدخل بعض األطراف من العائلة كان س�بباً 
ف�ي إقناعهم، وبالفعل تم ال�زواج، وبعد فترة من 
الوق�ت تزوجت إبنته، وبقي هو وزوجته الجديدة 

في البيت.
وي�رى أبو خالد أن زواج الرج�ل بأخرى بعد وفاة 
زوجته ال يعني بالضرورة أن يكون “شخصا ناكراً 
للعش�رة وال يح�ب زوجت�ه”، كما يعتق�د ويقول 
البع�ض، ب�ل إن الرجل ال يكون ق�ادراً على تحمل 

أعباء المنزل، ويريد من يشاركه باقي أيام حياته، 
خاصة وأن األبناء يكونون متزوجين ومنشغلين 
بحياته�م اليومي�ة وأبنائهم، وهن�ا ال يجد الرجل 

سوى زوجه يشاطرها حياته.
وبحسب صبيح، فإن المجتمع الذي يرفض فكرة 
زواج األب بعد وفاة زوجته، قد تكون لديه “نظرة 
خاطئ�ة، ومتأثرة بوس�ائل اإلعالم الت�ي تبين أن 
وجودها في البيت قد يؤثر في طريقة تفكير األب 
ومحبت�ه في طريق�ة تعامله مع أبنائ�ه”، متابعا 
“وه�ذا ال يعني بالض�رورة أن يك�ون صحيحا”، 
مش�يرا إلى أن “الرجل بحاجة إلى س�يدة بجانبه 
تس�اعده في حيات�ه، بعي�داً عن نظ�رة المجتمع 
وأفكاره”.وترى الس�عدي أن لألب دورا كبيرا في 
أن يجع�ل أبناءه يتقبلون زوج�ة ابيهم، حيث إنها 
تس�اعده وتخدمه ف�ي حيات�ه، وأن “ال أحد يأخذ 
م�كان أحد”، ويكون ذلك بتوطي�د العالقة بينهم، 
مع التأكيد على إيجاد وسيلة تواصل بينهم، بغض 

النظر عن أعمارهم، وتبادل االحترام فيما بينهم.
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خالل السنوات العديدة الماضية، 
ضحكت أوروبا نفسها حين ظنت أن 
بإمكانها إغالق نفس�ها عن العالم. 
سورية كانت مش�كلة شخص آخر 
- وعل�ى أي ح�ال، هي نت�اج خطأ 
غ�زو الوالي�ات المتح�دة الع�راق. 
وأي الت�زام تج�اه ليبي�ا انتهى مع 
إزاحة معم�ر القذافي. الدول الغنية 
في االتح�اد األوروبي كان�ت لديها 
أشياء أخرى في أذهانها: التقشف، 
والركود وأزمة اليورو التي لم تحل 
أب�دا. لك�ن م�اذا عن ضحاي�ا نظام 
الرئيس الس�وري بش�ار األس�د أو 
التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم 
داعش؟ حسنا، بإمكانهم البقاء في 

مخيمات في األردن وتركيا.
الس�وريين  م�ن  اآلالف  مئ�ات 
والعراقيين واإلريتريين الفارين من 
الموت واالضطه�اد، الذين يعبرون 
إل�ى أوروبا في أكبر حركة جماعية 
تش�هدها الق�ارة منذ ع�ام 1945، 
عملوا على تحطيم تلك األوهام. عبر 
الطريق، كش�فوا عن م�دى الوهن 
في التزام أوروب�ا بالعمل الجماعي 
- بالتضام�ن، إن ش�ئت - وأنه، إلى 
جانب متاعب اليورو، يمكن أن يؤذن 
بانهيار مؤسسة االتحاد األوروبي. 
الواجب األخالقي المتمثل في تقديم 
الع�ون لضحايا الح�رب واإلرهاب، 
البائس�ين، يتحدث عن نفسه. لكن 
هناك أيضا مسألة المصلحة الذاتية. 
كتب األوروبي�ون المواثيق الدولية 
الت�ي تهدف إلى إعالء ش�أن حقوق 
اإلنسان. لكن من دون والء مشترك 
للقي�م العالمية المتمثلة في الحرية 
واألم�ن، ف�إن االتح�اد األوروبي ال 

يعني أي شيء.
كان�ت مي�ركل م�ن بي�ن القل�ة 
المس�تعدين للتحدث ع�ن التزامات 
الج�دد.  الوافدي�ن  تج�اه  أوروب�ا 
يخبرن�ي أصدقائ�ي األلم�ان أنه�ا، 
بالح�ذر المع�روف عنه�ا، انتظرت 
 - بلده�ا  أبن�اء  م�زاج  لتكس�ب 
المتطوعين الذين يحرس�ون مراكز 
االس�تقبال في وس�تفاليا ش�مالي 
الراين ومش�جعي كرة القدم الذين 
يلوحون بالفتات ترحيبية. ال بأس. 
لقد فهمت ما الذي ينبغي القيام به. 

إن األنش�ودة الت�ي يرددها في توق 
الالجئي�ن الذين يش�قون طريقهم 
البلق�ان، ه�ي ب�كل  م�ن منطق�ة 
بس�اطة “ألماني�ا”. ربما تس�تقبل 
برلين ما يصل إل�ى 800 ألف طالب 

لجوء سياسي هذا العام.
أس�وأ الحاالت في أوروبا كانت 
متمثلة ف�ي فيكتور أوربان، صديق 
بوتين الذي يش�غل منص�ب رئيس 
بالتاري�خ،  بجهل�ه  المج�ر.  وزراء 
يرى أوربان الالجئين بمثابة تهديد 

للحض�ارة األوروبي�ة. والحل عنده 
في بناء جدار، أو سياج من األسالك 
الشائكة بطول 175 كيلو مترا. من 
المحزن أنه ليس الش�خص الوحيد 
ال�ذي يحمل هذا التعص�ب األعمى. 
الس�لوفاكية  الحكوم�ة  تق�ول 
“إنه�ا س�تقبل فق�ط الالجئين غير 
المسلمين”. هناك شيء مثبط حقا 
ح�ول ال�دول الش�يوعية الس�ابقة 
الت�ي ت�م الترحي�ب بها أخي�را في 
االتحاد األوروبي حي�ن تغلق الباب 

أمام الجئي س�ائر أشكال االستبداد 
األخرى.

عل�ى الجانب اآلخر م�ن القارة، 
ديفي�د  حكوم�ة  أظه�رت  بال�كاد 
نفس�ها  البريطاني�ة  كامي�رون 
في وض�ع أفض�ل. يتح�دث رئيس 
الوزراء - الذي يشعر بالذعر بسبب 
وج�ود بضعة آالف من األش�خاص 
الذي�ن يقيم�ون في مخيم�ات عبر 
القن�اة في كالي�ه - عن “أس�راب” 
م�ن المهاجرين الذين يس�عون إلى 

“دخ�ول بريطانيا”. أي�ن هو الكرم 
ال�ذي ش�هدناه دائم�ا ف�ي ترحيب 

رين؟ البريطانيين بالمهجَّ
تخمين�ي ه�و أن الك�رم ال يزال 
الالمب�االة  حال�ة  إن  موج�ودا. 
أم�ام  كامي�رون  ل�دى  الواضح�ة 
صور جثث األش�خاص الذين ماتوا 
اختناق�ا في الج�زء الخلفي إلحدى 
الش�احنات ف�ي النمس�ا، أو جث�ة 
الطفل الصغير الذي جرفته األمواج 
إلى الشاطئ في تركيا يسيئ قراءة 

البريطانيون  المزاج الوطني. يدرك 
الالجئي�ن  بي�ن  الف�رق  العادي�ون 
ألس�باب  والمهاجري�ن  اليائس�ين 
اقتصادية بش�كل أوضح من القائد 
الذي يعيش في خوف من أن يتفوق 

عليه كارهو األجانب.
يتح�دث آخرون في أوروبا أيضا 
ع�ن الحاج�ة إل�ى احترام مس�ألة 
“الس�يادة” على حدودها. مع ذلك، 
بات من الواضح ألي ش�خص يفكر 
ف�ي ذل�ك أن مثل هذه الس�يادة هي 

عبارة عن وهم آخر من تلك األوهام. 
أي دول�ة منف�ردة  لي�س بإم�كان 
إحكام الس�يطرة على حدودها ضد 
االضطرابات التي تتجاوز حدودها.

إن النوايا الحس�نة، بالطبع، ليست 
كافية. االس�تجابة لألزم�ة تتطلب 
التنظيم والموارد. إن حجم وسرعة 
التح�رك كان يمك�ن أن يطغيا حتى 
عل�ى االتح�اد األوروبي المس�تعد 
بش�كل جي�د. ترنح نظام ش�ينجن 
للح�دود المفتوح�ة بع�د تعرض�ه 
للضغ�ط. وكذلك حصل لما يس�مى 
اتفاقي�ة دبل�ن، التي تن�ص على أن 
طالب�ي اللج�وء يج�ب أن يكون�وا 
مس�جلين في أول نقطة دخول لهم 
إل�ى االتح�اد األوروبي. م�ا نحتاج 
إلي�ه اآلن هو نظام ص�ارم وممول 
تموي�ال جي�دا عل�ى نط�اق االتحاد 
األوروب�ي يمن�ح الع�ون لالجئي�ن 
ف�ي الوقت الذي يف�رض فيه قيودا 
صارمة على األشخاص المتاجرين 
بالبشر ويطبق حدودا قابلة للتحكم 
على أعداد المهاجري�ن اآلخرين. ال 
يوجد شيء منطقي حول منح حق 
اللجوء ألشخاص قادمين، مثال، من 
منطقة غ�رب البلقان، الذين تطمح 
بالده�م لنيل العضوي�ة في االتحاد 
األوروب�ي. مع ذلك ينبغ�ي أللمانيا 
أن تخ�رج بخط�ة م�ن ه�ذا القبيل 
تحديدا.لك�ن األم�ر ال�ذي ال بد منه 
هو القيادة التي ت�درك أن التضامن 
في مثل ه�ذه الظ�روف ليس فقط 
مج�رد بع�ض المش�اعر الغامضة 
للتكام�ل األوروبي،  المؤيدي�ن  من 
أو ببساطة االس�تجابة المتعاطفة 
الالئقة لمثل هذا البؤس اإلنس�اني 
الرهي�ب. كما أنها أيضا الرد العملي 
الوحي�د. بإم�كان الق�ارة الكبي�رة 
تس�توعب  أن  والمعم�رة  الغني�ة 
بسهولة مثل هذا العدد من الوافدين 
الجدد، ومع مرور الوقت، ستستفيد 
كثي�را من طاقتهم وفاعليتهم. لكن 
العبء األولي يجب أن يتم تقاس�مه 
بالتساوي. لقد أظهرت ميركل مثل 
هذه القيادة. ال بد أن نأمل أن يشعر 
بالخزي على  كاميرون واآلخ�رون 
نح�و يدفعه�م إل�ى فعل م�ا تفعله 

ميركل.

أوربا.. مديح ملريكل وتقريع لكامريون
       فيليب ستيفنز

تبدو اأملانيا غري مرتاحة مع م�شوؤولية قيادة اأوروبا التي مل تطلبها. مل تكن برلني ال�شريرة الوحيدة خالل اأزمة اليورو اليونانية، لكنها عادة ما كانت تبدو كذلك لبقية العامل. 
معظم النا�ض اعتربوا اأن حكومة يونانية تعي�شة تعر�شت للمهانة ب�شبب التنمر الأملاين. والت�شورات، وكذلك القواعد، لها بع�ض الأهمية يف العالقات الدولية.

لكن الآن اأجنيال مريكل تفهم املو�شوع. فخالل معظم الوقت، اأظهرت اأزمة الالجئني اأوروبا يف اأ�شواأ حالتها: بالغة �شامية حول الإجراء اجلماعي يناق�شها تراجع خميف اإىل اأ�شيق 
نطاق يف امل�شاعر القومية. لكن كانت هناك ا�شتثناءات؛ كانت ال�شويد �شخية اإىل درجة املبالغة، وامل�شت�شارة الأملانية اأظهرت اأن باإمكانها فهم اجلانب الآخر من القيادة.

    روجر بليتز

إذا كان�ت هناك أجواء من القلق 
في أنحاء الواليات المتحدة وأوروبا 
حول تأثي�ر إصابة الصين بالزكام، 
مس�تثمري  ل�دى  ش�عور  فهن�اك 
األسواق الناشئة بأنهم شهدوا هذا 

األمر من قبل.
رد الفعل المذعور على ما حدث 
لألس�هم الصيني�ة ي�وم “اإلثني�ن 
األس�ود” ُيش�ير إل�ى أن كثيرا من 
العال�م الُمتق�ّدم انتبه لت�وه فقط 
للخطر الذي يشكله تباطؤ االقتصاد 

الصيني على جميع أنحاء العالم.
لك�ن ه�ذا األم�ر لي�س بجدي�د 
بالنسبة إلى بلدان األسواق الناشئة. 
يقول ب�ول ماكنام�ارا، وهو مدير 
محفظة اس�تثمارية في األس�واق 
الناشئة في ش�ركة جام هولدينج 
“المفاج�أة الكب�رى )بش�أن ُذعر 
الس�وق األخير( ل�م تُكن أن الصين 
تباط�أت، ولك�ن أن األمر جاء على 

هذا النحو الُمفاجئ”.
تباطؤ الصين كان ُيثير قلق بلدان 
األسواق الناشئة طوال عام 2015. 
وكان ه�ذا ع�ام انخفاض أس�عار 
الس�لع األساس�ية الت�ي تراجع�ت 
جزئياً بس�بب األدلّ�ة البطيئة التي 
تفي�د ب�أن القوة االس�تثمارية في 
الصين - التي ُتغّذي النمو في بلدان 
السلع األساسية - تحت السيطرة.

ي�وم  “إن  ماكنام�ارا  ويق�ول 
“بمثاب�ة  كان  األس�ود”  “االثني�ن 
جرعة ُمكّثفة جداً لما كّنا نش�هده 

طوال العام”.
لنأخذ كولومبي�ا، إحدى البلدان 
الكبي�رة الُمنتج�ة للنفط. انخفض 
البي�زو بنس�بة 24 ف�ي المائة منذ 
بداي�ة الع�ام حت�ى ي�وم “اإلثنين 
األس�ود”، عندما تراجع بنس�بة 4 

في المائة أخرى.
األس�واق  بل�دان  الع�ام،  ه�ذا 
الناش�ئة اجتاحه�ا تباط�ؤ الصين 
والتركي�ز المس�تمر عل�ى الموعد 

الذي س�تبدأ فيه الواليات المتحدة 
رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تعزيز 
عم�الت  وإضع�اف  ال�دوالر  ق�وة 
األس�واق الناش�ئة. والنتيج�ة هي 
انخف�اض بمق�دار الُخم�س خالل 
عام في مؤش�ر جيه ب�ي مورجان 

لعمالت األسواق الناشئة.
إلى أي م�دى ُيمكن أن تنخفض 
أكثر؟ إذا كان�ت التقييمات العادلة 
مقي�اس المس�تثمر الوحي�د، فإن 
الجواب بالنس�بة لكثير من عمالت 
األس�واق الناش�ئة س�يكون: ليس 
أكث�ر من ذل�ك. يقول أركو س�ين، 
أوروب�ا  اس�تراتيجية  مخت�ص 
والش�رق األوس�ط وإفريقي�ا ف�ي 
“بان�ك أوف أمري�كا” ميريل لينش 
اآلن  الناش�ئة  األس�واق  “عم�الت 
تنتقل من كونه�ا ذات قيمة ُمبالغ 
فيه�ا إلى كونها قريب�ة من القيمة 
العادل�ة، أو تنخف�ض إل�ى منطقة 

مقّومة بأقل من قيمتها”.
تينيج�اوزر،  داني�ال  ويق�ول 
الفوريك�س  اس�تراتيجية  رئي�س 
ش�ركة  ف�ي  الناش�ئة  لألس�واق 
آر ب�ي س�ي كابيت�ال ماركيت�س، 
“إن خمس�ة أع�وام م�ن األم�وال 
الس�هلة - برامج التس�هيل الكمي 
ف�ي الوالي�ات المتح�دة، واليابان، 
واآلن ف�ي منطقة الي�ورو - عملت 
على تش�ويه تخصيص الموارد في 

األسواق الناشئة”.
ويضيف “ارتف�اع قيمة الدوالر 
ج�زء من تعديل التقييم الذي ُيعتبر 
الناش�ئة”.  ضروريا في األس�واق 
ويتاب�ع “تم تقيي�م ماليزيا بقيمة 
أعل�ى م�ن قيمته�ا قبل ع�ام. وقد 
أجرت تعديال كبي�را جداً وهي اآلن 
قريب�ة من القيم�ة العادل�ة. قيمة 
المكس�يك كان�ت أعل�ى بنح�و 5 - 
10 ف�ي المائة. واآلن ه�ي أقل من 
ذلك. الغالبية الُعظمى )من عمالت 
األس�واق الناش�ئة( إما قريبة من 
القيم�ة العادلة وإم�ا مقّومة بأقل 
م�ن قيمتها”. لك�ن التقييم العادل 

لي�س المقياس الحقيقي، بحس�ب 
س�ين، الذي يضيف “ليس هناك ما 
يكفي من القناعة لالس�تثمار )في 
الناش�ئة(، حتى  عمالت األس�واق 
لو كانت مقّوم�ة بأقل من قيمتها. 
التقييمات ُمثي�رة لالهتمام كثيراً، 
لك�ن بس�بب الميل الضعي�ف نحو 
المخاطر العالمية، فإن المستثمرين 

ال ُيريدون المجازفة”.
بدالً من ذل�ك، يفعلون العكس. 
س�تيورات أوكل�ي، رئي�س قس�م 
ف�ي  الناش�ئة  األس�واق  عم�الت 
نومورا، يقول “إن رأس المال كان 

ينخف�ض أو يه�رب من األس�واق 
الناش�ئة ويع�ود إلى وطن�ه خوفاً 
من تباطؤ وتخفيض الرفع المالي 
ف�ي اقتصادات األس�واق الناش�ئة 

والتحّوالت في السياسة”.
الرئيس�ي، كما يقول،  الس�ؤال 
هو قدرة بلدان األس�واق الناش�ئة 
على التعامل مع تدّفقات المحافظ 
م�ن  تخ�رج  الت�ي  االس�تثمارية 

األسواق الناشئة.
في الصي�ن، وتاي�وان، وكوريا 
الجنوبي�ة، وس�نغافورة، والهن�د، 
قوة العوامل األخ�رى، بما في ذلك 

مراكز صافي االستثمارات الدولية، 
وأرصدة الحسابات الجارية، ونمو 
المحل�ي اإلجمالي، تدحض  الناتج 
فك�رة أن ه�ذه البلدان ف�ي قبضة 

ضعف ُمستمر طويل األجل.
أوكل�ي “الس�بب ف�ي  ويق�ول 
كون كثير من اقتصادات األس�واق 
عدي�دا  أن  ه�و  تتباط�أ  الناش�ئة 
األساس�ية.  الس�لع  منه�ا تص�در 
فليس بإمكان�ك معاملتها جميعها 
البرازي�ل  نفس�ها.  بالطريق�ة 
تعان�ي،  وإندونيس�ا  والمكس�يك 
لكن صحة اقتص�ادات مثل الصين 

وكوري�ا وتاي�وان رائع�ة مقارنة 
األس�واق  بل�دان  م�ن  بغيره�ا 
الناشئة”. ومن وجهة نظره “نحن 
نقت�رب كثيراً م�ن القاع بالنس�بة 

لعمالت األسواق الناشئة”.
لكن ماكنامارا أكثر حذراً ويرى 
أن هناك تحّوال في بعض العمالت، 
خاصة بي�ن البلدان التي تس�تورد 
السلع األساسية، مثل الهند وبولندا 
والمكس�يك. لكن المشكلة الكبيرة 

هي تلك الكلمة مرة أخرى؛ النمو.
“لقد حصلنا على طفرة وجيزة 
ف�ي االئتم�ان بعد األزم�ة المالية، 

عندم�ا خفض�ت معظم األس�واق 
الناشئة أس�عار الفائدة في الوقت 
نفس�ه الذي خفضت فيه األسواق 

الُمتقّدمة أسعار الفائدة. 
لك�ن مع انتهاء طفرة االئتمان، 
فإن طف�رة التصدير ال تمنح القوة 
الكبي�رة نفس�ها لدف�ع األس�واق 
الناشئة فعالً”. وُيضيف ماكنامارا 
الصع�ب رؤي�ة عم�الت  أن “م�ن 
األسواق الناشئة تنخفض أكثر من 
ذلك. لكن بدون ُمح�ّرك النمو، فلن 
نرى أي ارتفاع كبير في األس�واق 

الناشئة”.

»الزكام« الصيني يبقي عمالت األسواق الناشئة حتت السيطرة

وزارة النقل
الرشكة العامة ملواينء العراق

تعلن الرشكة العامة ملوانيء العراق عن مزايدة تاجري العقارات اعاله واملبينه  مواصفاتها ادناه وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لسنة 2013 وخالل ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا 
يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية  تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات السكنية بهذه الرشكة واالطالع 
عىل رشوط املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية )مصورة( البطاقة التموينية )مصورة( بطاقة السكن 
)مص�ورة( ودفع تامينات بنس�بة 20% عرشون باملائة من القيمة التقديرية لكامل ف�رتة  مدة التاجري املعلنة بصك مصدق المر الرشكة 
العامة ملوانيء العراق او نقدا علما ان مدة التاجري سنة واحدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور نرش االعالن واملصاريف وعند نكول 

من ترسو عليه املزايدة يتحمل فرق البدلني لكامل مدة التاجري املعلنة ويعترب املزايد مطلعا عىل املاجور ورأه رؤية كافية وقبل به .
املواصفات :

1. شقة رقم )15( مساحتها )50م2( يف الطابق االريض عند مدخل االرصفة العرشة خارج مسيج ميناء ام قرص
2.  شقة رقم )16( مساحتها )50م2( يف الطابق االريض عند مدخل االرصفة العرشة خارج مسيج ميناء ام قرص
3. شقة رقم )14( مساحتها )50م2( يف الطابق االريض عند مدخل االرصفة العرشة خارج مسيج ميناء ام قرص

4. محل رقم )26( مساحته )3×4م2( واقع يف منطقة املعقل/ االبله
5. مكتبة مساحتها )5×6م2( واقع يف مقاطعة 39/كوت االفرنكي

عمران رايض ثاين6. قطعة ارض لتشييد عليها كشك مساحتها )5×4م2( واقعة يف مقاطعة 39/كوت االفرنكي
املدير العام

للرشكة العامة ملواينء العراق
رئيس جملس االدارة

اعالن مزايدة رقم 6 /2015 لتاجري عقارات واقعة حمافظة البرصة 
واعالن مزايدة رقم 2015/7 لتاجري عقارات واقعة يف ام قرص
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األرقام القياسية .. هدف روين وانجلرتا بعد حسم التأهل ليورو 2016
 بعد أن حجز املنتخب اإلنجليزي مقعده 
يف نهائي�ات كأس األم�م األوروبية لكرة 
الق�دم )ي�ورو 2016( املقررة بفرنس�ا 
الع�ام املقب�ل، تح�ول تركي�ز الفري�ق 
ونجم�ه واين رون�ي نحو ه�دف جديد 
وهو مواصلة تحقيق األرقام القياسية.

 وحس�م املنتخب اإلنجلي�زي تأهله عن 
املجموع�ة الخامس�ة بالتصفي�ات إثر 
فوزه عىل مضيفه منتخب سان مارينو 
6 - صفر مس�اء الس�بت، وعادل روني 
الرق�م القي�ايس املس�جل باس�م بوبي 
تشارلتون مع املنتخب اإلنجليزي بعدما 

رفع رصيده إىل 49 هدفا.
ويتطلع روني قائ�د املنتخب إىل تحطيم 
الرق�م عندم�ا يلتق�ي الفري�ق نظ�ره 
الس�ويرسي الثالثاء عىل ملعب اس�تاد 
ويمبيل.وقال روني يف ترصيحات لهيئة 
)بي.ب�ي.يس(:  الربيطاني�ة  اإلذاع�ة 
"معادل�ة رقم الس�ر بوب�ي يعد رشفا 
هائ�ال، إنه�ا لحظ�ة رائعة وأن�ا فخور 
للغاي�ة به�ا، أتمن�ى تجاوز ه�ذا الرقم 
واالنفراد بالصدارة".وفقد روني فرصة 
تحطيم رقم تشارلتون يف مباراة السبت 
عندما جرى تبديله خالل الشوط الثاني، 
يف قرار مدروس حس�ب م�ا أكده املدير 

الفني روي هودجسون.
وقال هودجس�ون: "كان قرارا مخططا 
له، يف الحقيقة جرى اختيار التش�كيلة 
حس�ب خطة وضعت عىل ضوء املباراة 
املقررة الثالثاء أمام سويرسا.. سيكون 
أمرا لطيفا إذا س�جل واين روني الهدف 
رقم 50 أمام سويرسا، لكن األمر املؤكد 

أنه سيتجاوز الرقم".
وأضاف: "إنها ليست أخر مباراة له ولم 
تكن الفرصة األخرة، إذا كانت هذه هي 
أخر مباراة له مع املنتخب وهو بحاجة 

إىل هذا الهدف، ما كنت ألستبدله".
وخرج روني ليلعب هاري كني بدال منه، 
وس�جل األخر أول أهدافه هذا املوسم، 
كذلك ش�ارك ثي�و والكوت م�ن مقاعد 
البدالء ليس�جل ثنائية كم�ا أحرز روس 
ب�اركيل أول هدف له بقمي�ص املنتخب 

األول.
وقال والكوت: "هذا النوع من املباريات 
هو ما تتمنى إظهار قدراتك فيه، فيجب 
أن تحاول إحداث الفارق عندما تش�ارك 
.. ولكن س�يجرى تقييمن�ا يف املباريات 

األكثر صعوبة، لذلك عندما تأتي مباراة 
الثالثاء، أتمن�ى أن نحصل عىل فرصتنا 

ونظهر قدراتنا".
وكان الفوز يف مباراة االحد هو الس�ابع 
ع�ىل التوايل للمنتخب اإلنجليزي خالل 7 
مباريات خاضها حتى اآلن يف املجموعة 
الخامس�ة، وبات الفري�ق الوحيد الذي 
حق�ق العالم�ة الكامل�ة حت�ى اآلن يف 

التصفيات.

كذل�ك كان املنتخب اإلنجلي�زي أول من 
حجز مقع�ده يف النهائي�ات، وذلك قبل 

ثالث جوالت من نهاية التصفيات.
وقال هودجس�ون: "لس�ت متأكدا من 
أن التأه�ل املبك�ر يمك�ن أن يمنحنا أي 
أفضلية ألننا عىل كل األحوال س�نحتاج 

إىل وقت طويل للتخطيط والتطوير".
وأض�اف: "ربم�ا يمنحن�ي ذل�ك فق�ط 
الفرص�ة لتجرب�ة عن�ارص الفريق ألننا 

ل�م نحص�ل ع�ىل ه�ذه الفرص�ة قب�ل 
كأس العال�م، حي�ث كان علينا الفوز يف 
أخر مبارات�ني يف التصفي�ات للتأهل إىل 

النهائيات التي أقيمت يف الربازيل".
وم�ع انته�اء ضغ�وط تحقي�ق ه�دف 
التأهل اآلن، حث روني زمالءه عىل عدم 
الرتاخي أمام سويرسا التي تحتل املركز 

الثاني يف املجموعة.
وق�ال رون�ي: "م�ن املهم الف�وز بهذه 

املب�اراة. لقد تأهلنا إىل النهائيات ولكننا 
بحاج�ة إىل التطور يف كل مب�اراة.. نود 
مواصلة التقدم لنكون بمستوى أفضل، 
إذا كن�ا نري�د تقدي�م ع�روض جيدة يف 
الصي�ف املقب�ل )خ�الل ي�ورو 2016( 

علينا تحسني مستوانا".
وأب�دى واي�ن رون�ي مهاج�م املنتخ�ب 
اإلنجلي�زي لك�رة الق�دم، عن س�عادته 
بمعادلة الرقم القيايس لبوبي تشارلتون 

م�ن حيث ع�دد األه�داف املس�جلة مع 
املنتخ�ب اإلنجلي�زي ول�كل منهم�ا 49 

هدفا.
وأحرز واين رون�ي الهدف األول ملنتخب 
بالده السبت، خالل فوزه بستة أهداف 
نظيف�ة ع�ىل منتخ�ب س�ان مارينويف 
الجولة الس�ابعة من التصفيات املؤهلة 
لنهائي�ات أم�م أوروب�ا الت�ي س�تقام 

بفرنسا العام املقبل.

وق�ال رون�ي بع�د معادلة ع�دد أهداف 
تش�ارلتون: "معادل�ة الرق�م القي�ايس 

لبوبي تشارلتون لحظة تدعو للفخر".
وسيسعى روني لتخطي رقم تشارلتون 
يف مب�اراة منتخب ب�الده القادمة أمام 
سويرسا واملقرر إقامتها الثالثاء املقبل.

وأض�اف: "هديف أن أح�اول وأن أضغط 
ليف�وز الفري�ق الثالث�اء املقب�ل ولكي 

أتخطى رقم تشارلتون".

المستقبل العراقي/ وكاالت

حييى علوان: سنلعب امام تايلند من أجل صدارة املجموعة
 

اكد مدرب املنتخب الوطني يحيى علوان انه يملك املعلومات الوافية 
ع�ن الفريق التايلندي الذي س�يضيف منتخبنا ي�وم الثالثاء املقبل 
ضمن منافس�ات الدور الرابع من التصفيات املزدوجة كأس العالم 
وكأس اسيا. وقال علوان: لدينا تصور واضح عن املنتخب التايلندي 
ال�ذي يلعب كرة رسيعة ويجيد تنظي�م صفوفه وندرك نقاط قوته 
الت�ي تكمن بالجان�ب االيمن حيث يتمي�ز الفري�ق التايلندي وذلك 
لوج�ود العب ممي�ز محرتف يف نادي ملقة االس�باني وكذلك وجود 
مهاجم خطر يس�تغل انصاف الف�رص . منوها بان منتخبنا وبعد 
الف�وز االول باتت عزيمته اكرب والالعبون مندفعون من اجل امليض 
قدم�ا يف التصفيات وس�نخوض املباراة من اج�ل الصدارة وخطف 
النق�اط الث�الث الت�ي تعد ه�ي االهم يف مش�وار ه�ذه املرحلة من 
التصفيات.وبني: ان تش�كيلة الفريق س�تختلف عن املباراة االوىل , 
خصوصا بعد اس�تقرار الالعبني الذين التحقوا بوقت مبكر , ناهيك 
عن ارتقاء جميع الالعبني ملستوى فني واحد , بحيث لم تكن هناك 
فوارق بني الالعب االسايس واالحتياط , حيث اثبت الالعبون الشباب 
جاهزيته�م , وبالت�ايل خياراتن�ا يف مباراة تايلند س�تكون متعددة.

واش�ار اىل ان الالعبني الثالثة الذين عادوا من طهران وهم حس�ني 

عبد الواحد وسعد ناطق وكرار محمد لم يبعدوا بشكل نهائي , اال 
ان املالك التدريبي انتقى التش�كيلة التي س�تخوض مباراة تايلند 

وسيعودون اىل الفريق بشكل تلقائي بعد االنتهاء من مباراة تايلند 
. منوها بان الثالثي احمد ابراهيم وبش�ار رسن ومهند عبد الرحيم 

التحق�وا بالفريق والجميع يتمت�ع بمعنويات عالية لتحقيق 
الفوز واس�عاد الجماهر العراقية.يشار اىل ان 

املنتخب العراقي حقق الفوز يف مباراته االوىل 
ضد تايوان بخمس�ة اهداف مقابل هدف 

ويالع�ب تايلن�د يوم الثالث�اء املقبل من 
اجل االرتقاء لص�دارة املجموعة التي 

يتصدرها الفريق التايلندي بفارق 
مب�اراة واح�دة ع�ن منتخبنا 

حي�ث يمل�ك س�ت نق�اط 
بينم�ا رصي�د منتخبنا 

ثالث نقاط.

 
قدم االتحاد املركزي لكرة القدم اعرتاضا اىل نظره 
األس�يوي، ع�ىل خلفي�ة تغي�ر ملع�ب التصفيات 
اآلس�يوية ملجموعتن�ا الت�ي س�تضيفها الدوح�ة 
لفئ�ة تح�ت 16 عاما. وق�ال عضو االتح�اد يحيى 
كريم: ان اتحاده فوجئ بفاكس االتحاد االس�يوي 
ال�ذي يخربن�ا في�ه بتغير ملع�ب التصفي�ات من 
ملع�ب حمد الكبر ذي العش�ب الطبيعي اىل ملعب 
يف  االصطناع�ي  العش�ب  ذي  آس�باير  أكاديمي�ة 
العاصم�ة القطري�ة الدوحة.واوض�ح: ان االتحاد 

العراقي خاطب االتحاد االس�يوي وأبدى استغرابه 
من القرار كون فريقنا منذ ثالثة اشهر يتدرب عىل 
مالع�ب ثيل طبيعي وهذا ما اربك حس�ابات مدرب 
منتخبن�ا.وزاد: ان اتح�اده س�يعمل ع�ىل إقن�اع 

االتحاد االس�يوي بالعودة اىل امللعب ذي العش�ب 
الطبيعي، وبعكسه سنضطر لخوض مباريات 

التصفيات عىل امللعب ذاته يف اسباير.يذكر ان 
منتخبنا الوطني للناش�ئني يحرض حاليا يف 

بغداد للتصفيات االسيوية املزمعة اقامتها 
يف العاصم�ة القطري�ة منتص�ف ايل�ول 

الجاري.

أث�ار امتن�اع الرب�اع ك�رار محم�د ج�واد عن 
املش�اركة يف منافس�ات بطول�ة آس�يا لفئ�ة  
خ�الل  تايالن�د  تحتضنه�ا  الت�ي  املتقدم�ني 
الش�هر الجاري الكثر من عالمات االستفهام 
والتس�اؤل بالرغ�م من كون�ه اك�د جاهزيته 
عقب دخوله املعسكر التدريبي برفقة املنتخب 

الوطني يف اوزبكستان.
وقال رئيس وفد املنتخب الوطني محمد وحيد: 
أن االتحاد حدد اس�م الرب�اع كرار محمد جواد 
ضم�ن العب�ي املنتخ�ب الوطن�ي للمش�اركة 
اآلسيوية إال أن الرباع أبلغني برفضه املشاركة 
برغ�م أنه يف قمة مس�تواه البدن�ي والنفيس.

وأض�اف أن ك�رار ارج�ع ع�دم مش�اركته إىل 

تخوف�ه من أن يحقق مراك�ز متأخرة يف 
املحفل اآلسيوي متناسيا ان اسم العراق 
ومش�اركته يف مث�ل ه�ذه النش�اطات 
ورف�ع راي�ة الله أك�رب هي أك�رب إنجاز 
خصوصا يف الظ�روف الصعبة التي يمر 

بها بلدنا العزيز.
وزاد وحي�د أما الس�بب الرئيس اآلخر هو 

وضع خيار املشاركة بيده بقرار فردي من 
قب�ل رئيس االتحاد محم�د كاظم مزعل عىل 

الرغم أن قرار املشاركة كان ضمن محرض 
اجتم�اع لالتحاد ما يعك�س ترصفا غر 

مس�ؤول م�ن رئيس االتح�اد وتجاوز 
عىل الصالحي�ات القانونية واإلدارية 

للهيئة اإلدارية والديمقراطية التي 
ينص عليها القانون.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

دي رويس اغىل الالعبني أجرًا يف الكالتشيو

يع�د الالعب دانيي�يل دي رويس العب وس�ط روما 
والقائ�د الثاني للفريق صاحب أعىل عقد بني عقود 
العب�ي الدوري االيط�ايل، حيث يبلغ راتبه الس�نوي 
6.5 ملي�ون ي�ورو، فيما يع�د الس�نغايل دياكيتي 
الع�ب فريق فيورنتينا صاح�ب الراتب األقل، 
حيث يحص�ل فقط ع�ىل 10 االف يورو 

سنوياً.
ون�رت صحيف�ة )الجازيتا ديللو 
س�بورت( تقري�راً موس�عاً ع�ن 

املوقف امل�ايل لألندية والالعب�ني يف ايطاليا اوضح من 
خاللها ان مجموع رواتب الالعبني اصبح 882 مليون 
يورو بزيادة قدرها 33 مليون يورو عن العام املايض، 
فيما كان الرقم القيايس للكالش�يو عام 2011 عندما 

بلغ مجموع الرواتب 1.1 مليار يورو.
يع�د يوفنت�وس ه�و األكثر دفع�اً لألم�وال من حيث 
الروات�ب، حي�ث يبل�غ مجم�وع رواتب العبي�ه 124 
ملي�ون يورو ثم روما يف املرك�ز الثاني ب 113 مليون 
يورو ثم ميالن وانرت ميالن ب 101 مليون و 94 مليون 
ع�ىل الرتتيب علم�ًا بان رحي�ل الربازي�يل هرنانيس 

والسويرسي ش�اكري ساهم بشدة يف خفض 

مجم�وع مرتبات العبي ان�رت ميالن.نادي�ا فيورنتينا 
والتس�يو نجحا هذا الصيف يف خفض مجموع رواتب 
الالعب�ني، حيث اصب�ح النادي البنفس�جي يدفع 46 
ملي�ون يورو س�نوياً ب�دالً م�ن 56 ملي�ون، واصبح 
التس�يو يدفع مبل�غ 52 مليون بدالً م�ن 55 مليون.

ويع�د الفرن�يس بوغبا ه�و األعىل دخ�اًل يف يوفنتوس 
براتب س�نوي ق�دره 4.5 مليون ي�ورو، فيما يحصل 
هيغواي�ن نجم ناب�ويل عىل 5.5 ملي�ون وهو صاحب 
الراتب األعىل يف فريق�ه، بينما كوندوبيا يف انرت ميالن 
وكارلوس باكا يف مي�الن هما األعىل دخالً يف الناديني، 

حيث يحصل كالهما عىل 3.5 مليون يورو.

 
دخ�ل نج�م منتخبنا الوطني ع�يل عدنان يف قائمة أفضل العبي األس�بوع الثان�ي من الدوري 
اإليط�ايل لكرة القدم، بحس�ب اختيار الجماهر العاش�قة للكالتش�و.وتألّق عدنان "صاحب 
ال��21 عاماً يف مركزه، وهو يلعب كظهر أيرس يف نادي أودينيزي، والذي يملك تاريخاً كبراً يف 
املسابقة املحلية، وعىل الرغم من خسارة فريقه عىل أرضه يف ملعب الفريويل أمام نادي بالرمو، 
إال ان النج�م العراق�ي نجح يف تقديم ع�رض طيب لينال الثناء عىل ذلك م�ن الجماهر اإليطالية، 
والتي رأت أنه يس�تحق ان يدخل التش�كيلة املثالية يف األس�بوع الثاني".وانتقل "النجم العراقي إىل 
صف�وف نادي أودينزي مطلع املوس�م الحايل ونجح يف ثاني مش�اركة له يف لف�ت األنظار، وهو الذي 
بدأ مس�رته يف نادي بغداد حيث لعب معه يف الدوري املحيل 30 مباراة وس�جل 6 أهداف، ليش�د انتباه 
نادي قيرصي س�بورت يف موس�م 2013، فارتدى قميصه يف 41 لقاء وأحرز ثالثة أهداف معه".وانتقت 
الجماهر حارس مرمى نادي روما البولندي تشيسني الذي تألق يف مباراة القمة اإليطالية 
أم�ام نادي يوفنتوس حيث خلّص ك�رة يف األنفاس األخرة من املباراة ليهدي فريقه 
ثالث نقاٍط غالية، كما اختر املهاجم األرجنتيني غونزالو هيغواين يف مركز رأس 
الحربة بعد تس�جيله هدفني يف مباراة التعادل اإليجابي أمام س�مبادوريا 2-2.
وم�ن جانب آخر كان الخط الدفاع�ي مكوناً من الثنائي دي رويس العب روما 
ال�ذي قّدم مس�توى كبراً يف مباراة الس�يدة العجوز، وكذل�ك الربازييل مراندا 
العب انرت الحايل وأتلتيكو مدريد السابق، والذي ساهم يف حماية مرمى فريقه 

من هجمات نادي كاربي، ليحصل اإلنرت عىل ثالثة نقاط غالية.

 
أحرز اليكسيس سانشيز هدفا قبل ثماني دقائق عىل النهاية ليقود تشييل للفوز 
3-2، ع�ىل باراغ�واي يف أول مباراة ودية للفريق من�ذ التتويج عىل أرضه بكأس 
كوب�ا أمري�كا لكرة الق�دم، يف تموز/ يولي�و املايض.وتقدمت تش�ييل يف الدقيقة 
السابعة عندما استغل فيليبي غوتريز خطأ دفاعيا من باراغواي ليضع الكرة يف 
شباك الحارس انطوني سيلفا.وبدا أن تشييل لم تتأثر بغياب العب الوسط ارتورو 
فيدال الذي ترك العاصمة س�انتياغو األس�بوع املايض ألس�باب ش�خصية لتسيطر 
ع�ىل الش�وط األول أم�ام باراغواي الت�ي لعبت بتش�كيلة أغلبها من ال�دوري املحيل.
وارتفع مس�توى باراغواي يف الش�وط الثان�ي لتحرز هدفني يف دقيقت�ني عرب جوناثان 
فابرو وخورخي بنيتز لكن تش�ييل انتفضت عن طريق سانشيز وخورخي فالديفيا بعد 
ذلك.وأدرك غوتريز التعادل لتش�ييل بعد تمريرة عرضية من ماوريس�يو ايس�ال ثم حسم 

سانشيز مهاجم ارسنال االنجليزي االنتصار ألصحاب األرض يف الدقيقة 82.

عيل عدنان ضمن التشكيلة املثالية
يف الكالتشيو

سانشيز يقود تشييل لفوز ودي
عىل باراغواي

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

احتاد الكرة يعرتض عىل نقل مباريات الناشئني
إىل ملعب آخر !

الرباع الذهبي كرار يمتنع عن املشاركة االسيوية

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة
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امليزان

؟؟هل تعلم
• تكلف صناعة سنت واحد الواليات املتحدة حوايل 
2 س�نت ونص�ف ، مما يجعل الج�دل كبريا لوقف 

إنتاج هذه العملة بعد أن أوقفته كندا.
• دب�ي م�ول هو امل�كان األكثر ش�عبية عىل وجه 

األرض ب 80 مليون زائر يف السنة !
• مجمع ملواقف السيارات يف أملانيا وهو عبارة عن 
برجني بارتفاع 60 مرتا و يتسع كل منهما ل� 400 

سيارة و تم بناؤة من الفوالذ املجلفن و الزجاج
• يوجد سكر يف الليمون أكثر من الفراولة. ولكنك 
ال تش�عر بذلك ألن كمي�ة الحمض عايل يف الليمون 

مما يغطي عىل الطعم الحلو
• ه�ل تعل�م ان أول بل�د عرف�ت الش�يكوالته هي 

املكسيك.
• هل تعلم ان أول من اكتشف املطاط هم األسبان 

, منذ أكثر من 450عاماً.
• هل تعلم ان أول من حدد ارتفاع الش�مس العالم 

املسلم ثابت بن قرة.

مهنيا:تش�عر بضائق�ة مادي�ة و ضغ�ط 
كب�ري ال تقلق فقريبا جمي�ع هذه االمور 

ستنتهي منها 
عاطفيا:ح�اول ان تخف�ف م�ن عصبيتك 

تجاه الحبيب. 

مهنيا:عليك ان تكون اكثر التزاما و مباالة 
يف عملك

عاطفيا:لدي�ك دائم�ا ش�عور يقلقك من 
االرتباط بمن تحب. 

مهنيا:عليك ان تكون اكثر قدرة و حكمة 
عىل الترصف خاصة بهذه االجواء 

عاطفيا:تشعر ان مزاجك معكرا و ليست 
لديك رغبة يف لقاء من تحب. 

مهنيا:انت متج�ه اىل االمام و نجو هدفك 
لدي�ك تصمي�م و ارادة قوي�ة لتحقيق ما 

تريد 
عاطفيا:د تحدث مناوشة بينك و بني من 

تحب. 

مهنيا:لدي�ك الكث�ري من االعم�ال التى ال 
تعرف كيف تنهيها تحىل بالصرب 

عاطفيا:تترصف بحماقة تجاه من تحب 
حاول ان تصحح املوقف. 

مهنيا:االمور صعبة و تزداد تعقيدا حاول 
ان تساير الوضع تصل اىل ما تريد 

عاطفيا:ق�د تتغ�ري االم�ور العاطفي�ة و 
تصبح لصالحك.

مهنيا:عليك ان تس�تغل هذا اليوم لتطرح 
افكارك التى طاملا حلمت بتنفيذها 

عاطفيا:ح�اول ان تنتب�ه اكث�ر لطريق�ة 
كالمك و اسلوبك مع من تحب. 

مهنيا:تت�اح لك الي�وم العديد من الفرص 
الذهبية حاول ان تستغلها لصالحك 

عاطفيا:جاذبيت�ك كب�رية اليوم مما يوفر 
لدليك العديد من الفرص.

مهنيا:يم�ي اليوم برسعة بس�بب كثرة 
االحداث الت تقابلها 

عاطفيا:تتحسن امورك العاطفية بشكل 
كبري مع من تحب. 

مهنيا:ي�وم مل�ئ باالجتماع�ات فانت لن 
تجلس طويال خلف مكتبك 

عاطفيا:ق�د تلغ�ي مش�اريعك اليوم مع 
الحبيب بسبب العمل.

مهنيا:عليك بان تكون حذرا يف مصاريفك 
الكثرية

عاطفيا:انت عاطف�ي زيادة عن اللزوم و 
تفكر يف قلبك اكثر من عقلك لذا فيوم جيد 

للتقرب من الحبيب. 

مهني�ا:كل ش�يئ يس�ري كما ان�ت ترغب 
بسبب الحظ الذي يدعمك 

عاطفيا:الج�واء بين�ك وب�ني م�ن تح�ب 
متوترة

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 تجمع�ات للفرح o تصد وذود )عن 
الحق مثال(

2 ضوض�اء o – امتنع عن عمل الرش 
واملوبقات o للتمني

3 االس�م األول ملخ�رج أف�الم الرعب 
األمريكي o كرم

4 مرتحل بني البالد
5 ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام

6 تغيب يف التفكري والرتكيز

ه�و  عمل�ه   o الش�تاء  يف  يدف�ئ   7
الكتابة

8 يف حال�ة اس�تحياء مما صدر منها 
o ش�كله دائ�ري وق�د توص�ف ب�ه 

الشمس
9 مغام�ر يف اللع�ب بالنق�ود o غنى 

وثراء
10 يف القرآن لم تبدأ بالبسملة

1 عكس همجي o – شديد الظلمة
2 خضار من مقبالت الطعام o حرف 

جر o ثلثا قوم
3 تس�تخدم يف االس�تحمام o ط�ني 

مشوي
4 نقود مقابل عمل أو خدمة o سيدة 
مهنتها نقل املعنى من لغة إىل أخرى

5 بحر كبري o رسوال واسع

6 عني الكامريا
 o أداة نصب o 7 آلة ايقاع موس�يقية

نصف يتيم
8 نشف o جرس )مبعثرة(

o مكون�ات  9 م�ن أجم�ل األزه�ار 
األرض

10 آل�ة موس�يقية وتري�ة o مدين�ة 
عربية عىل شط العرب

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
نصف كاسه دقيق كويتي

علبة زبادي
حبتني بيض

نصف كاسه زيت
نص كاسه سكر

ربع كاسه ماء
ملعقه ونص صغريه بكنج بودر

رشة فانيليا
للتزيني:

سميد
علبة حليب نستله

طريقة تحضري الكيك الرميل
البي�ض  نخف�ق  الكهربائ�ي  الخ�الط  يف   .1
والس�كر والفانيلي�ا ونرتكه�م يخلط�وا ملدة 
5 دقائ�ق، بعدي�ن نضي�ف الزي�ت والزبادي 
والبكنج بودر ونرتكه�ا تخلط، ونبدأ نضيف 
الدقيق بالتدريج حتى يتجانس ونضيف ربع 

كاسه ماء.
2. نجي�ب صيني�ه وندهنه�ا زي�ت ونص�ب 
الخلي�ط فيها وندخلها الف�رن الحامي حتى 
ينضج الكيك ونحم�ره من تحت ومن فوق، 

ثم نخرجه من الفرن ونرتكه ليربد.
3. نحمس قليل من السميد حتى يحمر.

4. نسكب حليب النستله عىل الكيك ونوزعه 
بالتساوي، ثم نرش السميد عىل الوجه حتى 

نغطي الكيك بالكامل.
5. نقطعه ونقدمه وبالعافيه.

الكيك الرميل

معلومات  عامة

فوائد ا السندروس
مدر للبول   .

طارد للبلغم  .
طارد للديدان   .

محافظ عىل االعصاب والقوام   .
موقف للنزيف  .

مسكن لوجع االسنان  .
مدر للطمث   .

قاتل للبكترييا  .
االمراض التي يعالجها نبات السندروس :

نزالت الدماغ   .
الربو  .

آالم الصدر  .
امراض الطحال  .

االمراض العصبية  .
آالم الحيض    .

الروماتيزم ، بدخان النبات   .
النقرس ، بدخان النبات   .
االوديما ، بدخان النبات   .

الحمى  .
االسهال   .

آالم االسنان  .
قروح والتهاب اللثة  .

التني لتطهري اجلسم
الثم�رة اللذيذة تتمي�ز بقدرتها ع�ىل مقاومة 
اإلمساك الحاد واملزمن، والتني املغيل يساعد يف 

عالج التهاب القصبة الهوائية والحنجرة.
فق�د أثبت باحث�ون أن أغلب امل�واد الفعالة يف 
التني مطهرة وملينة للجسم داخليا وخارجيا. 
فيمك�ن اس�تخدام ثم�اره املجفف�ة ملعالجة 

الجروح والقروح املتعفنة.
ويق�ول الدكت�ور أوليف�ر الباس�رت، مس�ؤول 
جمعي�ة الوقاية من األم�راض يف املركز الطبي 
التاب�ع لجامع�ة ج�ورج واش�نطن، إن الت�ني 
املجف�ف والذي يعد م�ن أكثر الفواك�ه الغنية 

باأللي�اف يحت�وي ع�ىل مس�توى ع�ال م�ن 
مركب الفين�ول الذي يس�تخدم كمطهر لقتل 

الجراثيم.
ويعت�رب التني م�ن أكثر الفواك�ه والخرضوات 
الت�ي تحت�وي عىل نس�بة عالية م�ن األلياف، 
حيث تحتوي حبة واحدة من منه عىل غرامني 
م�ن األلي�اف )20 باملئة من االحتي�اج اليومي 
امل�وىص ب�ه(. ويوجد ب�ه نوعني م�ن األلياف 
وه�ي األلياف القابلة للتحل�ل والذوبان يف املاء 

واأللياف غري القابلة للتحلل.

أن  جدي�دة  دراس�ة  أظه�رت 
الش�عور بالحزن قد يؤثر س�لبا 
ع�ىل قدرت�ك يف رؤي�ة األل�وان . 
جمي�ع  أن  الباحث�ون  وأوض�ح 
األلوان ال تتأثر بنفس الطريقة.

الدراسة ان األشخاص  وبحسب 
الذين شعروا بالحزن أو اإلحباط 
كانوا األس�وء أداء يف التوصل إىل 
تحدي�د األل�وان بدق�ة، مقارنة 
تمتع�وا  الذي�ن  باألش�خاص 

بارتفاع روحهم املعنوية.

 باالضاف�ة إىل ان أداء املجموع�ة 
الحزين�ة كان س�يئا فيما يتعلق 
بتحديد اللونني األصفر واألزرق، 
في�ه  نجح�وا  ال�ذي  الوق�ت  يف 
األحم�ر  الل�ون  ع�ىل  بالتع�رف 

رسيعا.
ويش�ري الباحث�ون إىل أن امل�زاج 
الحزي�ن يعب�ث بق�درة املخ عىل 
إرس�ال »الدوبام�ني« إىل الخاليا 
العصبي�ة ملعالجة املعلومات عن 

األلوان األزرق واألصفر.

احلزن يؤثر عىل رؤية األلوان بوضوح

غوغل كروم يوقف إعالنات الفالش تلقائيًا

من نوادرالعرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

بوس يد زوجتك .....!!
واحد يق�ول ملن حوله أوصيكم خرياً بزوجاتك�م ولنتفق أن يقبل 

كل منا يد زوجته عندما يعود للمنزل ..!!
ق�ال احده�م : ولكن ان�ا لم اتزوج .!!ق�ال له : إذاً قب�ل يدك وجه 

وظهر ..
اشعب والحديث 

 قيل ألشعب :قد رصت شيخا كبريا
وبلغت هذا املبلغ و لم تحفظ من الحديث شيئا

فقال :بل و الله ما سمع احد عكرمة مثل ما سمعت
قالوا : حدثنا

ق�ال :س�معت عكرمة يحدث عن بن عباس عن رس�ول الله صىل 
الله عليه و سلم قال : خلتان ال يجتمعان يف مسلم 

نيس عكرمة واحدة و نسيت انا االخرى.

غوغل تعلن عن قيام متصفح اإلنرتنت كروم الشهري 

بإيقاف الكثري من عنارص اإلعالنات، التي تعتمد عىل 

تقنية الف�الش، تلقائيا اعتبارا من األول من الش�هر 

الحايل.

وأوضحت الرشكة األمريكي�ة أن الهدف من وراء هذا 

اإلج�راء يتمث�ل يف املق�ام األول يف منع تده�ور األداء 

واالس�تهالك املرتفع للطاق�ة الكهربائي�ة باألجهزة 

الجوالة. ويعمل قفل الفالش بصفة خاصة إىل إيقاف 

عن�ارص اإلعالن�ات، التي تظهر عىل حافة الشاش�ة، 

مثل إعالنات الفيديو، التي تعمل تلقائيا.
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انعام كجه جي

مس���احة لل���رأي

هل الحظتم شيئا يف عاملنا العربي؟ يحلو لنا الحديث والتسامر عند الباب، 
وألك�ون أكثر مصداقية، أق�ون إن هذا يحدث عند انتهاء الزيارة الرس�مية. 
والالفت هو أن هذه العادة ال تطال دولة عربية أو ش�عبا عربيا دون سواه، 
إنما هي عادة ال أعرف من أين جاءت، وكيف اس�تطاعت أن تغزو ش�عوبنا 

كلها، لنصبح جميعا متجمعني عن الباب؟ 
فهذه العادة تطال جميع العرب بدون اس�تثناء، ويف حال كنت تعيش يف 
أوروبا، ووجدت صديقا أوروبيا يقوم بهذا الترصف فال تلم إال نفس�ك، فأنا 

متأكدة بأنك أنت السبب.
م�ن األش�ياء الصعب�ة يف الحي�اة، الت�ي ال نوليه�ا الكث�ري م�ن التفكري 
واألهمية، هي إدارة دفة الحديث أو حتى خلق حديث من أصله، ال س�يما إذا 
كانت الزيارات رس�مية وشكلية.. عائلية أو مفروضة علينا، فيكون اختيار 
املواضي�ع صعبا، ولكن ما أن تنتهي الزيارة ويتوجه الضيف مع مضيفه إىل 
الب�اب، حتى ترى األلس�نة منطلقة من الطرف�ني، ويف بعض األحيان يتعدى 

وقت الزيارة عىل الباب، وقت الزيارة داخل املنزل، ولكن ملاذا؟
الغري�ب هو أن أكث�ر األحاديث إث�ارة وأكثرها فكاهة تأت�ي عند الباب، 
واألغرب ه�و أن الطرفني، الزائر واملضيف يتحوالن يف لحظات إىل ش�خصني 
مختلفني، فهل الس�بب هو الجو الرسمي داخل البيت، أم أننا نحن العرب ال 

نعرف حتى كيف نخطط للحديث؟
يف بلدانن�ا وعندم�ا يكون املن�اخ معتدال ليس هناك مش�كلة وال رضر يف 
فتح باب األحاديث عىل مرصاعيها، وإجراء زيارة خاصة عند الباب، ولكن يف 
إنجلرتا التي أعيش فيها، فالطقس ال يرحم ال صيفا وال شتاء، وأذكر يف مرة 
من املرات، وبعد زيارة عادية خلت من األحاديث الشيقة، اقرتب لون برشتي 
من اللون األزرق بس�بب الصقيع، بعدما قررت مضيفتي طرح سؤال يتعنينّ 
عيلنّ أن أميض أكثر من خمس عرشة دقيقة أرشح فيها الجواب لهذا لسؤال، 
وقم�ت بذلك عىل الرحب والس�عة، ولك�ن بعدها فكرت باملوضوع وس�ألت 
نف�ي، ملاذا لم تخرت طرح الس�ؤال خ�الل الزيارة ونحن نجل�س عىل أريكة 
مريح�ة، ويف جو داف�ئ بدال من أن أق�ص عليها الحكاي�ة وصوتي يتقطع، 
وكلمات�ي ت�رتدد ومخارج حرويف تتقهقر من ش�دة الربد؟ الج�واب: »ليتني 

كنت أعرف«.
ولف�ت نظري إىل ه�ذه القضي�ة أصدقاء أجان�ب، فهم ينه�ون الزيارة 
يودع�ون األصدق�اء يف الداخ�ل ويهم�ون بالذهاب، أم�ا نح�ن فعندما نهم 
بالجلوس نل�وذ بالصمت، وما أن يحني موعد االن�رصاف حتى نهم بالكالم، 
لدرج�ة أنه يف بعض األحيان يحلو الحديث، ونع�ود إىل الداخل لنكمل الحوار 

امللتهب.
أن�ا من ب�ني الذين ينتقدون زي�ارة الباب، وبنفس الوق�ت من بني الذين 
يقوم�ون به�ا، وال أخفي عليكم بأنها تروق يل، فال أع�رف ملاذا، ولكن أجمل 
األحاديث وأكثرها فكاهة وأكثرها جدية أيضا، تأتي عند الباب وتحديدا عند 

انتهاء الزيارة.
ه�ذه القصة ال تطال فقط الزي�ارات املنزلية، إنم�ا تتعداها إىل املطاعم 
واألماك�ن العامة، وهنا أود االعت�ذار من الذين حاولوا ت�رك املطعم اإليطايل 
ال�ذي تناولت فيه العش�اء مع صديقاتي أخريا، بس�بب عرقلة الس�ري التي 
أحدثناه�ا عند الباب، عند خروجنا من املطعم بعد عش�اء دام أكثر من ثالث 

ساعات.. ويبقى السؤال برأيكم ملاذا؟

 كثريون هم الشعراء واملطربون الذين تغنوا بعيون املها. لكن يبدو أن الرؤساء الفرنسيني 
ه�م األكث�ر ولًعا بالعيون العربية الس�ود إىل درجة التف�اؤل بها يف ال�وزارات املتتالية. وقد بدأ 
األمر أيام س�اركوزي الذي جاء برش�يدة داتي، ابنة العائلة العربية املهاجرة وس�لنّمها حقيبة 
الع�دل، إحدى أثقل حقائب الحكومة. وكان للتعيني وقع القنبلة. فالوزيرة الش�ابة نش�أت يف 
ش�قة من ثالث حجرات مع والدين و11 أًخا وأُخًتا. ويوم ذهبت لتتس�لم منصبها ارتدت بدلة 
من توقيع »ديور«. ثم ذهب اليمني وجاء حكم اليس�ار فإذا بالعيون الس�ود تمارس سطوتها 
أكثر من ذي قبل.آخر تعديل يف الحكومة الفرنسية، هذا األسبوع، جاء باملغربية مريم الخمري 
وزيرة للعمل. وملعرفة جس�امة املهمة التي تنتظر الوزيرة الش�ابة، أو الورطة التي وضعوها 
فيها، تكفي اإلش�ارة إىل أن عدد الباحثني عن عمل قد بلغ رقًما قياس�ًيا تجاوز الثالثة ماليني 
عاطل حس�ب مكتب التش�غيل واألرقام الرسمية الفرنس�ية. وهناك عطالة غري منظورة، أي 
غري مسجلة، ويقدرها الخرباء االقتصاديون بضعف الرقم املعلن. مع هذا، فإن الرئيس هوالند 
ج�رب آخرين ول�م يفلحوا يف زحزحة كابوس البطالة. وها هو يراهن عىل عيون املها ويتفاءل 
بها كمنقذ له من الفش�ل السيايس. أليس هو من وعد باالنسحاب من السباق الرئايس يف حال 
فش�ل يف تخفيض نسبة العاطلني عن العمل؟ كانت مريم، املولودة يف الرباط، تتمنى لو تصبح 
ممثلة. لكنها صارت وزيرة يف حكومة تضم عينني مغربيتني سوداوين أخريني، هما عينا وزيرة 
الرتبية نجاة فالو بلقاسم. وبهذا فإن األعني األربع ستتحاور وتتخازر، يف مجلس الوزراء، مع 
العينني املسحوبتني لوزيرة الثقافة فلور بيلران. وكانت فلور طفلة من كوريا الجنوبية، تركها 
ذووها يف الشارع. ثم تبنتها عائلة فرنسية من ملجأ يف سيول واهتمت بتعليمها تعليًما جيًدا. 
فإذا بالش�ابة اللقيطة تتفوق وتش�ق طريقه�ا وتصبح وزيرة. وطبًعا، ف�إن الكفاءة املقرتنة 
بالطم�وح تمه�د الطريق إىل املكاتب املؤثث�ة بأطقم مذهبة يف قصور باري�س التاريخية. لكن 
النقل�ة غالًبا ما تحت�اج لدفعة من يد خفية. وهي قد تكون ي�د زوج فرني ذي مركز متقدم 
يف الح�زب، كم�ا قيل يف حال�ة فلور ونجاة، أو مغ�رم رسي متنفذ، كما يف حالة رش�يدة، قادر 
عىل فتح األبواب املوصدة أمام صاحبات العيون الس�ود. وحدها فضيلة عمارة دخلت الوزارة 
»بذراعها«. كانت مناضلة يف أوس�اط النس�اء املهاجرات وواحدة من 11 شقيًقا وشقيقة ألب 
عامل جزائري وأُم تخدم يف البيوت. وعند تكليفها بمهمتها يف تطوير سياس�ات املدن تعرضت 
مل�ا يش�به الفضيحة. لق�د رفضت التخيل عن ش�قتها يف عمارات ذوي الدخ�ل املحدود وتركت 
املسكن املخصص للوزير لكي يتنعم فيه أشقاؤها. عرفت فضيلة أن عمر املنصب قصري. ولم 
يخ�ب حدس�ها، إذ رسعان ما غادرت الحكوم�ة ألنهم لم يخصصوا له�ا امليزانية التي طلبتها 
للعمل. يف الفرتة نفس�ها غادرت الحكومة، أيًضا، وزيرة حقوق اإلنس�ان الس�ابقة رحمة الله 
ياد، الس�نغالية األصل والش�هرية براما ياد. وقد س�حب عنها س�اركوزي خيمة بركته بعد أن 
تجرأت وانتقدت اس�تقبال باريس لخيمة القذايف. كما اعرتضت عىل ترصيح عنرصي للرئيس 
يقلل فيه من ش�أن األفارقة. وردت الوزيرة الحس�ناء له الصاع صاعني. وصوبت عليه عيون 
امله�ا واتهمت�ه بأنه يجهل التاريخ. لك�ن تاريخ راما ياد يختلف عن تاريخ رش�يدة أو فضيلة، 
فهي نش�أت يف أرسة ميسورة وكانت أمها أستاذة لألدب وأبوها دبلوماسًيا مقرًبا من الرئيس 
األس�بق س�نغور. ويف باري�س تزوجت من نجل أحد مش�اهري املغنني اليه�ود. وذكر زوجها يف 
مقابل�ة صحافي�ة أن�ه كان يتح�رج من الجل�وس معها يف مقاه�ي الرصيف بس�بب جمالها 
الالف�ت للنظر. وكلم�ا مضينا يف تأمل الحكومة الفرنس�ية الحالية نجده�ا تقوم، يف كثري من 
أركانها، عىل عيون املها وأكتاف النساء املتحدرات من الهجرة. فهناك العينان الذكيتان لوزيرة 
العدل كريس�تني توبريا. وهي س�مراء خالسية مولودة يف املس�تعمرات الفرنسية وراء البحار. 
وحكايتها تذكرني بترصيح وزير العدل يف مرص الذي استكثر عىل ابن الزبال أن يكون قاضًيا. 
ذلك أن كريستني هي ابنة ممرضة أنجبت 11 طفالً من بقال هجر عائلته واختفى. لكن البنت 
لم تهجر املدرسة وراكمت الشهادات وسافرت إىل باريس لتدخل »السوربون« وعادت لتواصل 
نضاله�ا من أجل العدالة يف مس�قط رأس�ها. وملا تزوجت رفيًقا له�ا يف النضال وأنجبت منه 4 
أبناء، »خانها« سياس�ًيا ونزل بقائمة معارض�ة لقائمتها يف االنتخابات املحلية. وقد اضطرت 

لخلعه بعد 20 عاًما من الحياة املشرتكة. هل انتبه أحد للدموع يف عيون املها؟.

جوسلين ايليا

حديث الباب
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