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»جورج إليوت«

املكافأة ملهمة

 أجنزت هي القوة على إجناز 

مهمة أخرى

قادة احلشد الشعبي لـ »                         «: واشنطن تسعى إىل تقسيم العراق

ص4الفشل يالحق خطط واشنطن يف الرشق األوسط

ربط سكان املوصل »إداريا« باإلقليم!
نازحو نينوى تحت رحمة أربيل بعد نقل وثائقهم إلى كردستان

     المستقبل العراقي / خاص

ح�ذرت مص�ادر برلماني�ة, أم�س األح�د, م�ن 
اإلجراءات غير المدروس�ة في التعامل مع نازحي 
الموصل, وفيما أبدت المصادر استغرابها من إحالة 
أوراق النازحين األصولية ومستنداتهم الشخصية 
إلى اربيل, أشارت إلى أن هذه الخطوة تعزز مساع 
اإلقليم لضم مناطق واسعة من نينوى إلى اإلقليم.

وقال�ت المص�ادر ل�«المس�تقبل العراق�ي«, أن 
»أبناء الموصل وتحديداً سكان تلعفر ومن األقليات, 
يجب�رون على زي�ارة أربي�ل الس�تحصال الوثائق 
والمعلومات وكتب التأييد من هناك إلكمال ابس�ط 
شؤون مراجعاتهم في الدوائر الحكومية في بغداد 

والمحافظات الجنوبية«.
وبين�ت المص�ادر أن »ه�ذا اإلجراء يع�د بمثابة 
تأيي�د لض�م األكراد أج�زاء من الموص�ل إلى إقليم 

كردس�تان عندما تحال كل أوراقهم ومس�تنداتهم 
إلى اربيل رغم أن الس�فر إلى اربيل يعد مهانة وذل 

ويتطلب نفقات مالية  كبيرة«.
وعب�رت المص�ادر ع�ن اس�تيائها م�ن ه�ذه 
الممارس�ات التي تواجه النازحين, مس�تغربة من 
اإلهم�ال الحكومي به�ذا الصدد ال س�يما وان هذا 
اإلج�راء يحمل تبعات مس�تقبلي����ة خطيرة من 
بي���نه�ا ذهاب المن�ح والمس�اعدات الدولية إلى 

اإلقليم فقط.
الموص�ل تخض�ع لس�يطرة  أن مدين�ة  يذك�ر 
»داع�ش« من�ذ )10 حزي�ران 2014(، إذ تعاني من 
أزمة أمنية وإنس�انية كبيرة نتيجة س�عي التنظيم 
إل�ى فرض رؤيته »المتطرف�ة« على جميع نواحي 
الحياة في المدينة، فيما تتواصل الضربات الجوية 
على مواقع التنظيم في المحافظة وغالباً ما تسفر 

مقتل وإصابة عدد من عناصره.

الصفحـة الثـانية مــن 
خمطط التفتيت!

اشتباكات »حادة« داخل 
املسجد األقصى

مسؤول يف واشنطن: 
اميـركـا تعلـم بـاستخـدام 

»داعش« للكيمياوي 254
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ص4ضــابــط إسـرائـيــلـــي: قــلــقــون مــن الــخــبــرة الـمـتـراكــمـة لـحــزب اهلل

       بغداد / المستقبل العراقي

االن���دبندن�ت  صحيف�ة  ق�ال�ت 
البريطانية ان الديانة االيزيدية التحقت 
هي االخرى بركب المهاجرين الوربا 
وسط آمال باستقبالهم بعد معاناتهم 
لحظة هيمنة مس�لحي »داعش« على 
مدنه�م في الع�ام الماضي.الصحيفة 
التقت بشاب ايزيدي اسمه كاتب يبلغ 
من العمر ٢٨ عاماً في غرفة مضيئة، 
تحدث عن عائلته التي تش�كل االقلية 
االصغ�ر بالع�راق. الش�اب االيزي�دي 
يقول انه لم يتبق له ش�يء في العراق 

بعدما ذب�ح تنظيم »داع�ش« زوجته 
وبناته الثالثة، فه�و اليوم يتطلع الى 
الهج�رة الورب�ا امالً بالحص�ول على 
صحيفة  االنس�اني.وتضيف  اللج�وء 
االندبندنت، انه قبل اس�بوعين حاول 
مراهق�ون ايزيدي�ون عب�ور الحدود 
البلغارية بعدما عبروا البحر قاصدين 
ول�دى  كبي�رة،  بصعوب�ة  اليون�ان 
وصوله�م ال�ى بلغاريا ت�م اعتقالهم 
على يد السلطات وعلى اثرها اودعوا 
في الس�جن االن، فمن هناك يقولون 
انهم تحمل�وا الذبح وقتل ذويهم امام 
اعينه�م ولم يتحملوا الس�جن لبضعة 

س�اعات، ف�ي اش�ارة منه�م ال�ى ان 
الوضع بات س�هالً بالنسبة لهم نظراً 
لما تعرضوا له على يد »داعش« العام 
الماض�ي. خ�الل لق�اء الصحيفة مع 
الش�اب االيزيدي كات�ب، يؤكد االخير 
ان�ه اعتق�ل ال�ى جانب زم�الء له في 
بلغاريا لمدة ثالثة ايام، وبعدها انتقل 
الى اوربا وتحديداً المانيا حيث مبتغاه 
االخير. قبل س�فره ال�ى اوربا، انضم 
كات�ب ال�ى القت�ال مع ح�زب العمال 

الكردستاني ضد تنظيم »داعش«.

               التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

نقل�ت وكاالت أنب�اء روس�ية ع�ن وزي�ر 
الخارجي�ة الروس�ي س�يرجي الف�روف أمس 
األح�د قول�ه إن روس�يا س�تواصل اإلمدادات 

العسكرية إلى سوريا.
وتتعرض موس�كو لضغوط دولية متزايدة 
ف�ي األيام األخيرة بش�أن ما تقول واش�نطن 
ودول خليجية إنه حش�د عس�كري روسي في 
س�وريا حيث يدعم الكرملين الرئيس السوري 
بش�ار األس�د في الح�رب التي دخل�ت عامها 
الخامس. وق�ال الفروف »كانت هناك إمدادات 

عسكرية وهي مستمرة وستتواصل. يرافقها 
حتما أخصائيون روس يس�اعدون في تركيب 
العتاد وتدريب السوريين على كيفية استخدام 
هذه األس�لحة«. وأضاف أن الرئيس الروس�ي 
لنيوي�ورك  يتوج�ه  ال�ذي  بوتي�ن  فالديمي�ر 
للمش�اركة في الجمعية العامة لألمم المتحدة 
في وقت الحق هذا الش�هر يعت�زم إلقاء كلمة 
أم�ام الجمعي�ة بش�أن س�وريا والص�راع في 
أوكرانيا ووضع االقتصاد العالمي والعقوبات 
)بوتي�ن(  »س�يتطرق  وق�ال  روس�يا.  ض�د 
لقضايا محددة مثل س�وريا وأزم�ة أوكرانيا. 
كل ه�ذه األزم�ات تنبع من مش�اكل منهجية 

تتعل�ق بمحاوالت تجميد عملية تش�كيل عالم 
متع�دد المراكز«. وتع�ارض الواليات المتحدة 
وحلفاؤها الرئيس الس�وري بشار األسد الذي 
تح�ارب حكومت�ه مجموع�ة م�ن الجماعات 
المسلحة بينها تنظيم »داعش«. وينفذ تحالف 
المتح�دة ضرب�ات جوي�ة  الوالي�ات  بقي�ادة 

تستهدف التنظيم في سوريا والعراق.
وتقول موس�كو إن المساعدات العسكرية 
الت�ي تقدمه�ا للجيش الس�وري تتماش�ى مع 
القان�ون الدول�ي وإن الجنود ال�روس وبينهم 
خبراء عس�كريون موجودون في س�وريا منذ 

سنوات بل وحتى قبل بداية الحرب.

شبكة مهربني لإليزيديني: نوصلكم إىل أوربا جمانًا!روسيا متمسكة بتحالفها مع األسد: مستمرون بإرسال السالح
عالقون في »الهياكل« الفارغة بأربيلبوتين سيطرح حال للقضية السورية في األمم المتحدة
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اخلارجية ترد عىل »البنتاغون«: ترصحياتكم ال تعطي رسالة اجيابية
      بغداد / المستقبل العراقي

رد المتحدث باسم الخارجية العراقية 
احمد جمال، أمس االحد، على تصريحات 
مس�ؤولين أمريكان حول تشظي العراق 
كدولة وتعذر عودته لما كان عليه سابقا 
واصفاً إياه�ا بأنها »مرفوض�ة تماما«، 
فيما عّد ه�ذه التصريحات انها ال تعطي 
رس�الة إيجابية لدعم الحكومة العراقية 

في حربها ضد تنظيم داعش اإلرهابي.
وق�ال جمال ف�ي تصري�ح صحفي، 
إن تصريح�ات مدير وكالة اس�تخبارات 
الدفاع األمريكية )فنس�نت س�تيوارت( 
ومدير وكال�ة المخاب�رات المركزية ال� 
CIA )ج�ون برين�ان( ه�ي تصريح�ات 
مرفوضة تماما من قبلنا ونعتقد أنها لن 

تكون إيجابية خاصة في هذا الوقت«.
المتحدث باس�م الخارجية  وأض�اف 

ه�ذه  عل�ى  تعليق�ه  ف�ي  العراقي�ة 
التصريحات، إن »الش�عب العراقي اليوم 
موح�د تج�اه الهجم�ة اإلرهابي�ة التي 
يتع�رض لها ولعل ه�ذا الظرف العصيب 
ال�ذي يمر ب�ه العراقي�ون الي�وم بكافة 
مكوناته�م اثب�ت لنا م�دى وحدتهم في 

المخاطر«.
الي�وم  العراق�ي  »ال�دم  ان  وتاب�ع 
حي�ن يس�يل م�ن الجن�ود والمتطوعين 
والش�عب ال يف�رق بين قومي�ة وأخرى 
وطائف�ة وأخرى وان كانت هنالك بعض 
التصريح�ات م�ن هن�ا وهن�اك لبع�ض 
الش�خصيات وبعض األجهزة نعتقد انها 
س�لبية ومرفوض�ة وال تعط�ي رس�الة 
ايجابية للحكوم�ة العراقية وهي تقاتل 

داعش نيابة عن العالم«.
وأوض�ح جم�ال ان »داع�ش الي�وم 
يض�م اكثر م�ن 80 جنس�ية عل�ى هذه 

الدول وح�ري بها واألولى بها ان تضبط 
المقاتلي�ن الذي�ن يتدفق�ون ال�ى داعش 
ويحملون جنس�يات هذه الدول بدال من 

أن تشكك بوحدة العراقيين وبلدهم«.
وكان مدير وكالة استخبارات الدفاع 
األمريكي�ة فنس�نت س�تيوارت قال في 
تصريحات س�ابقة إن »العراق وس�وريا 
تش�ظيا ك�دول ويتعذر عليهم�ا الرجوع 
لما كانا عليه بس�بب الح�رب والتوترات 
ال  »واش�نطن  ان  مضيف�ا  الطائفي�ة«، 
تس�عى له�ذا اله�دف لكنه أم�ر محتمل 
الحدوث«.م�ن جانب�ه قال مدي�ر وكالة 
المخاب�رات المركزي�ةCIA جون برينان 
،ان »ح�دود البلدي�ن العراق وس�وريا ال 
ت�زال قائمة على حاله�ا ولكن حكومات 
البلدي�ن فق�دت الس�يطرة عليه�ا حيث 
تتواجد دولة الخالفة التي انشأها تنظيم 

داعش والتي تمتد بين حدودهما«.
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      بغداد / المستقبل العراقي

دعا نائب رئي�س مجلس النواب همام حمودي، االحد، 
إلى تش�كيل لجنة مؤقت�ة إلعادة صياغة مدونة الس�لوك 
النياب�ي، فيم�ا أك�د على ض�رورة تعزي�ز ثق�ة الجماهير 

بمجلس النواب.
وق�ال مكت�ب حم�ودي في بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »عض�و هيئة رئاس�ة مجلس 
الن�واب همام حم�ودي ت�رأس اجتماعا لرؤس�اء اللجان 
النيابية واألمي�ن العام لمجلس الن�واب والمدراء العامين 

والمستشارين حول تفعيل مدونة السلوك النيابي«.
ودعا حمودي، بحسب البيان، إلى »تشكيل لجنة مؤقتة 
إلعادة صياغة مدونة الس�لوك النيابي وتضمينها ضوابط 
وإرش�ادات تخص تعامل النواب فيما بينهم وتس�اهم في 

الحد من التجاوزات التي تطال المؤسسة التشريعية«.
وأك�د حم�ودي، على ض�رورة »تعزيز ثق�ة الجماهير 
بمجل�س الن�واب م�ن خالل رس�م مبادئ وضبط س�لوك 
النائب وإلزامه بتحمل المس�ؤولية في إطالق التصريحات 
خصوصاً التي تس�اهم في إضعاف المؤسس�ة التشريعية 

والتشكيك والتشهير في أعضاء البرلمان«.

االدعاء العام حيرك دعاوى بحق 
»مسؤولني كبار« يف بابل 

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر النقل باق�ر الزبي�دي مع مدي�ر عام 
ش�ركة تنفي�ذ مش�اريع وزارة النقل عب�د الله لعيبي 
مراح�ل انجاز صال�ة كربالء في مطار بغ�داد الدولي 
بحض�ور المفتش الع�ام للوزارة ومدير ع�ام الدائرة 
القانونية وعدد من المهندسين المشرفين على تنفيذ 

المشروع.
واكد الوزير على ضرورة االس�راع بانجاز الصالة 
التي ستضيف معلماً حضارياً ِلمطار بغداد وسيسهم 
في اس�تقبال اكبر عدد المسافرين، مشيراً الى توفير 
الدع�م للمش�روع النج�ازه ضم�ن الفت�رة الزمني�ة 

المحددة.
وق�دم لعيبي ش�رحاً مفصالً عن مراح�ل االنجاز 
والمعوق�ات التي تعترض س�بيل العمل، مش�يراً الى 
ان الصالة انج�ز منها ما يقارب %72 ونحن بانتظار 

التمويل النجازها ضمن السقف الزمني المحدد لها.

وزير النقل يرشف عىل إنجاز صالة 
كربالء يف مطار بغداد

محودي يدعو إىل تشكيل جلنة مؤقتة 
إلعادة صياغة مدونة السلوك النيايب

    المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

وّج�ه جه�از االدعاء الع�ام في 
رئاسة اس�تئناف بابل جميع دوائر 
ومؤسسات المحافظة بإخباره عن 
الجرائم المتعلقة بالمال العام، فيما 
أكد مراجعة أغلب الملفات المغلقة 
ل�دى هيئ�ة النزاهة في باب�ل، الفتا 
إلى أن »بعضها يحت�وي على أدلة« 
يج�ري التحقيق فيها، فيما كش�ف 
عن »تحريك دعاوى ضد مسؤولين 
كبار في المحافظة«. وقال القاضي 
حس�ين ش�اكر المدع�ي الع�ام في 
باب�ل إن »االدعاء العام في رئاس�ة 
اس�تئناف باب�ل وّجه كاف�ة الدوائر 
والمؤسسات في المحافظة بتقديم 
اإلخب�ارات ع�ن ملف�ات الفس�اد«. 
وأض�اف »إنن�ا أخذن�ا عل�ى عاتقنا 
خش�ية الموظفي�ن عل�ى أرزاقهم، 
لذل�ك اتخذن�ا اج�راءات لحمايته�م 
»جمي�ع  ودع�ا  القان�ون«،  وف�ق 
المواطنين إل�ى إخبار االدعاء العام 
عن الش�بهات مع ضمان السرّية«. 
وأش�ار إلى أن »االدع�اء العام حرك 
ش�كاوى ضد كبار المس�ؤولين في 
المحافظ�ة تتعل�ق بملفات فس�اد، 
وت�م اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية، 
وه�ي اآلن رهن التحقي�ق«. وتابع 
ش�اكر »وجهن�ا كتاب�ا إل�ى قاضي 
كاف�ة  بإرس�ال  النزاه�ة  تحقي�ق 

الملف�ات المغلق�ة م�ن قب�ل هيئة 
إلين�ا  زال�ت تص�ل  النزاه�ة، وم�ا 
على ش�كل دفع�ات ونج�ري عليها 
التدقيق�ات وفقاً للقان�ون«. وفيما 
أكد »إع�ادة التدقيق في 249 إخباراً 
في ملفات فس�اد مغلقة لدى هيئة 
النزاه�ة«، كش�ف عن »وج�ود 27 
إخبارا تحت�وي على أدلة من وجهة 
نظرنا، وطلبنا تحريك الشكوى من 
جديد من قبل قاضي تحقيق النزاهة 
في بابل«. وعزا المدعي العام »غلق 
ه�ذه الملف�ات م�ن قب�ل النزاه�ة 
لع�دم الخبرة«، مؤش�راً إل�ى »خلل 
تش�ريعي في قان�ون النزاهة يتيح 
إغ�الق الملفات حت�ى دون عرضها 
على قاضي التحقي�ق«، فيما طالب 
ب�«تعدي�ل هذا القانون بما يس�مح 
لالدعاء الع�ام تدقيق كل اإلخبارات 
الواردة«. وأبدى ش�اكر »اس�تعداد 
أعضاء االدعاء العام للخروج إلى أي 
مكان لمتابعة الشكاوى، على الرغم 
م�ن أن هذا لي�س من واجبن�ا الذي 
يقتضي تس�لم اإلخب�ارات في مقر 
جهاز االدعاء«. ولفت المدعي العام 
إل�ى أن »بع�ض دوائر ومؤسس�ات 
الدولة في المحافظ�ة تحتوي على 
عيون لمتابعة الخروقات وثم إخبار 
االدعاء العام«، موضحاً أن »هذا يتم 
بجهود وعالقات ش�خصية حفاظاً 

على المال العام«.

السعودية تعني السبهان سفريًا يف بغداد.. واملحمود قنصاًل بأربيل

احلشد: »احلرس الوطني« يمزق البلد وإرصار
 »السفريان« مستغرب

      بغداد / المستقبل العراقي

إن  مطلع�ة  دبلوماس�ية  مص�ادر  قال�ت 
الس�فارة الس�عودية في بغ�داد، والقنصلية 
الجديدة في أربيل، ستباش�ران أعمالهما بعد 
عيد األضحى، إذ أنهت السلطات العراقية منح 
تأش�يرات ألعضاء البعثة السعودية األسبوع 
الماضي. وأفادت المصادر لصحيفة الش�رق 
األوس�ط، األح�د، أن الرياض عين�ت ثامر بن 
س�بهان الس�بهان، س�فيراً له�ا؛ وس�يكون 
القنصل الس�عودي في أربي�ل هو عبد المنعم 
المحم�ود، ال�ذي عمل س�ابقاً في الس�فارة 
الس�عودية بسوريا كرئيس لش�ؤون الرعايا، 

ثم انتقل إلى السفارة السعودية في لبنان.

وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية 
قدمت تسهيالت ألعضاء البعثة الدبلوماسية 
الس�عودية التي س�تعمل هناك، وذلك بعد أن 
قامت بإنهاء إجراءات تأشيرة الدخول للعراق، 
مش�يرة إلى أن عددهم يتجاوز ال�40 شخصاً 
ف�ي جمي�ع أقس�ام الس�فارة الدبلوماس�ية 

واألمنية.
وقال�ت إن هن�اك اهتمام�اً إيجابي�اً ف�ي 
التعاط�ي م�ع التعجي�ل بافتت�اح الس�فارة 
الس�عودية ف�ي بغ�داد، وترحيباً م�ن النخب 
السياسية واالجتماعية في العراق، وذلك بعد 
ربع قرن من القطيعة الدبلوماس�ية، مؤكدة 
أن مزاول�ة العم�ل الس�عودي السياس�ي في 

العراق، سيكون بعد عيد األضحى.

القنصلي�ة  أن  إل�ى  المص�ادر  وأش�ارت 
الس�عودية ف�ي أربي�ل س�تعمل بع�د افتتاح 
السفارة في بغداد بفترة قصيرة، حيث جرى 

تجهيز الطاقم الدبلوماسي واألمني.
ف�ي  الدبلوماس�ية  الجه�ات  أن  يذك�ر 
الس�عودية درس�ت التقرير ال�ذي حمله وفد 
المملك�ة المكل�ف ببح�ث الترتيب�ات لفت�ح 
الس�فارة والقنصلي�ة في الع�راق، وذلك بعد 
وصول الوفد إلى الرياض، وجرى مناقشة تلك 
الملفات بالتنس�يق مع الجهات ذات العالقة، 
الخي�ارات  الش�امل  التقري�ر  حي�ث تضم�ن 
المتاحة، خصوص�اً بعد أن وفر العراق المقر 
الخ�اص بالس�فارة الس�عودية ف�ي المجمع 

الدبلوماسي بالمنطقة الخضراء.

      بغداد / المستقبل العراقي

أبدى الناطق اإلعالمي للحشد الشعبي 
كريم النوري، أمس األحد، اس�تغرابه من 
»إصرار« السفيرين األمريكي والبريطاني 
على تمرير قانون الحرس الوطني، مبينا 
أن القان�ون يجع�ل لكل محافظة جيش�اً 
وح�دوداً ويم�زق الوح�دة الوطنية، فيما 
اعتب�ر أن التجني�د ممك�ن أن يك�ون خير 

بديل عن القانون. 

وق�ال الن�وري ف�ي حدي�ث لبرنام�ج 
»م�ن 10 لل��11« ال�ذي تبث�ه »الفضائية 
الس�ومرية«، إن »قانون الحرس الوطني 
يحت�وي بداخل�ه عل�ى عب�وات ناس�فة، 
والوح�دة الوطنية س�تتمزق على طاولة 
هذا القانون«، مبينا أن »القانون بصيغته 
الحالية يجعل لكل محافظة جيشا وسوراً 

وحدوداً وخنادق«.
وأضاف الن�وري، »هناك ش�خصيتان 
حريصت�ان عل�ى إق�رار القان�ون وهم�ا 

والبريطان�ي«،  األمريك�ي  الس�فيران 
مس�تغربا م�ن »إصرارهما الش�ديد على 

تمرير القانون«.
وتابع النوري، أن »إعادة فرض التجنيد 
اإللزام�ي س�يكون خير بديل ع�ن قانون 
الحرس الوطني«.وأعلنت فصائل بالحشد 
الشعبي رفضها لقانون الحرس الوطني، 
وفيم�ا وصفت�ه ب�«المش�ؤوم«، طالبت 
مجلس النواب بع�دم تمرير القانون الذي 

ال يحفظ دماء وتضحيات المقاتلين.

الصفحة الثانية من خمطط التفتيت!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
ه�ذا المق�ال وكاتب المق�ال يمتلكان 
معلوم�ات الغب�ار عليه�ا وال لب�س فيها 
واالمن�ي  السياس�ي  المخط�ط  بش�ان 
والعس�كري والتحرك المدني الذي يجري 
االع�داد ل�ه من�ذ فت�رة الرب�اك العملي�ة 
السياس�ية وادخال البالد ف�ي »الخيارات 
الصعبة« كما يس�ميها رجل امن كبير في 

الدولة العراقية!.
وقفن�ا ف�ي البداي�ة والزلن�ا نقف مع 
المطال�ب الجماهيري�ة المش�روعة التي 
انطلق�ت في التظاهرات العراقية ووقفنا 
كم�ا وق�ف كل الخيرين من ابن�اء العراق 
م�ع المتظاهرين من ش�بابنا ف�ي الباب 
الش�رقي وتحت مجس�م التحري�ر ندعو 
معهم ال�ى اصالحات عميق�ة وجوهرية 
تم�س مضم�ون البل�د واحتياجات�ه في 
مختلف المستويات والصعد والزلنا نؤكد 
ونح�رص عل�ى تاكي�د كل تل�ك المطالب 
وربما تكون مطالبنا في االعالم والصحف 
العراقي�ة الملتزمة بالنهج الوطني اش�د 
وط�أة على المس�ؤول العراق�ي ورئيس 
الحكوم�ة ولكنن�ا نبهن�ا وننب�ه االن الى 
اليقظ�ة والح�ذر واالنجرار خل�ف ذيول 
الصفحة الثانية من مؤامرة يجري االعداد 
له�ا في انق�رة وقطر لالطاح�ة بالنظام 
الوطني وعودة البعث وطارق الهاش�مي 

واتب�اع خميس الخنج�ر الى الحياة 
السياسية العراقية.

ليس بيننا وبين الكثير ممن يعلن 
المش�روعة  السياس�ية  المعارضة 
شيء من الكالم او الثارات المسلحة 
وليس هنال�ك مايدعو ال�ى الثارات 
وس�ل الخناجر مادمنا توافقنا على 

س�المة النه�ج واس�لوب ادارة الحكومة 
وحصص المش�اركة مادام هذا الدستور 
ال�ذي توافق�ت عليه الق�وى الوطنية في 
البداي�ة لكننا س�يكون لن�ا كالم اخر مع 
المتامري�ن الذي�ن يتخذون م�ن عواصم 
التام�ر على االمن القوم�ي العراقي كون 
هذا النمط يس�تهدفنا ويستهدف الوحدة 
والس�يادة الوطنية ويس�تهدف مستقبل 
العراقيين في الحرية والمساوة والعدالة 
االجتماعي�ة والنضال الوطني المس�تمر 
من اجل احكام الط�وق على الدكتاتورية 

ان تعود ثانية الى العراق والى الحكم.

ان الصفحة الثاني�ة كما هو مقدر لها 
ان تنطل�ق وق�د انطلقت بالفع�ل تتحرك 
عل�ى قاطرة ارب�اك االوضاع السياس�ية 
في البلد وشل الحياة االقتصادية وتفتيت 
اللحم�ة الوطني�ة بعد ان عج�زوا هم من 
خ�الل بع�ض التح�ركات والالفت�ات من 

تمزيق الوحدة الوطنية.
انا ال اتحدث من الفراغ بل اس�تند الى 
وقائ�ع ودراس�ات وابح�اث ورؤى ف�ي 
التحلي�ل االمن�ي والسياس�ي تتحرك في 

المستويات الوطنية الخاصة.
ان االرباك هو عنوان المرحلة القادمة 
م�ن حي�اة العراقيي�ن، اع�رف الكثير من 

المتظاهرين الصادقين والمناضلين وهم 
يعرفون بدورهم من يتحرك ومن يسافر 
وم�ن يتص�ور ان البل�د بس�بب الحري�ة 
االخ�ر  ال�راي  وكفال�ة  والديمقراطي�ة 
بالدس�تور ف�ارغ وباالم�كان العمل على 
تهيئة الظرف الخاص للقيام بعمل ش�يء 
يكس�ر قوة ايم�ان الناس ان ه�ذا النظام 
افض�ل م�ن اي�ام الدكتاتوري�ة والبع�ث 
والع�ودة به�م ال�ى الماض�ي الصدام�ي 

االسود.
بداوا يحاكون الناس بالنفس الطائفي 
تركه�ا  الت�ي  الطائفي�ة  والسياس�ات 
العراقي�ون وراء ظهورهم من اجل احياء 

قي�م البع�ث والطائفية المقيت�ة وهنالك 
شواهد مقيتة في الحقيقة على هذا النهج 
اليمك�ن ايرادها النها رخيص�ة ومبتذلة 
والقيم�ة لها نظير الش�عر الطائفي الذي 
يظهر على ش�كل » فيديو كليب« يتحدث 
فيه » الشاعر الطائفي« عن ايران وقاسم 
سليماني وعمر والشيعة والسنة وعائشة 
والحق�د  الكراهي�ة  م�ورد  ال�كالم  وكل 

الطائفي االعمى.
اشهد ان السفارة االمريكية وراء اغلب 
الالفتات واليافط�ات والكالم التحريضي 
واج�زم ان الحكومة العراقية تعرف جيدا 
من اين تنطلق تل�ك الالفتات ومن يكتبها 

وم�ن ه�ي الجه�ات والفئ�ات العراقي�ة 
المس�تهدفة م�ن ه�ذا ال�كالم وماي�راد 

تاسيسه وتشكيله في هذا االتجاه.
واش�هد ان دوال عربية تم�ول وتجهز 
ه�ؤالء »الن�اس« وتدفع بهم ال�ى انتهاز 
ه�ذه الفرص�ة الت�ي تعده�ا »تاريخية« 
لالنقض�اض على وحدة البلد بهدف ارباك 
االمن والحكوم�ة وبث التفرقة الطائفية 

بين الناس.
عل�ى المتظاهرين ان يتنبهوا لمخاطر 
وتجليات ه�ذه الصفح�ة وتاثيرها على 
ي�راد  الت�ي  الوطني�ة  المصال�ح  حرك�ة 
تعطيلها واجهاض نية الحكومة العراقية 

والتظاه�رات  باالس�تثمار  النه�وض 
واالهم مس�توى التفاعل بي�ن الحكومة 
اعداده�م  ب�دات  الذي�ن  والمتظاهري�ن 
تش�ير  حي�ث  الب�الد  كل  ف�ي  تتناق�ص 
االحصاءات »المضبوطة« ان التظاهرات 
بدات ب100 ال�ف متظاهر في كل العراق 
ث�م تناقص العدد ال�ى 70 الفا ثم تناقص 
الى 27 الف متظاه�ر وقد يصل العدد في 
االسابيع القادمة الى مجموعات صغيرة 

الترى بالمكرسكوب!.
المتظاه�رون  يك�ون  ان  مانتمن�اه 
الس�لميون والش�باب المؤم�ن بالع�راق 
والحرك�ة الوطني�ة المع�ادي لمخط�ط 
تفتي�ت الب�الد هم ق�ادة تل�ك التظاهرات 
واليس�لموا قيادها ال�ى المتامرين الذين 
سيوجهونها وجهة الصفحة الثانية وهي 

ارباك الوضع الوطني العام.
قلن�ا ف�ي الس�ابق ونكرر الق�ول هنا 
للم�رة الثاني�ة ان الق�وى الطائفي�ة في 
الداخ�ل والق�وى السياس�ية العربية في 
الخ�ارج ل�ن ترت�اح وف�ي الع�راق نظام 
وطني ولن تهدأ اال بعد اس�قاط النظام او 
العم�ل على اضعافه وقد بداوا بالفعل في 
العمل على هذا االتجاه ونجحوا بتسريب 
االالف من السفلة الدواعش الى الموصل 
واالنب�ار ومالبثوا ان وجدوا لهم موطىء 
ق�دم راس�خة ويعملون االن عل�ى تعزيز 
جبهة داع�ش بارب�اك االوض�اع االمنية 
بالتفتي�ت  الب�الد  واق�الق  والسياس�ية 

واغراقه بالتشتيت!.
ان التحذير من وصول التظاهرات 
ال�ى الصفح�ة الثاني�ة اليق�ل ثقال 
وتاثي�را وخطورة ع�ن التحذير من 
مغب�ة الذه�اب الى الح�رب االهلية 
حيث يتقاتل الناس  بس�بب الشحن 
الطائفي والسياسي والكراهية المحمولة 
عل�ى س�فن الفيس�بوك والواتس�اب من 
ش�ارع الى ش�ارع ومن ح�ارة الى حارة 

نظير مايجري في طرابلس الليبية!.
يج�ب ان نعي خط�ورة الموقف كأمة 
ومجتمع واحزاب سياس�ية في الس�لطة 
وخارجها ونقدر عظم المسؤولية الملقاة 
على عاتقنا ان لم نسارع الى التاشير على 
الخط�أ .. وقد يك�ون الخط�أ يتحرك في 
منابرنا من حيث النشعر ويستل سيوفنا 
وبنادقن�ا دون ان نع�رف ان تل�ك البنادق 

والسيوف لنا!.

القوى الطائفية في الداخل والقوى العربية في الخارج لن ترتاح وفي العراق نظام وطني
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      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجل�س الن�واب العراقي، أم�س االحد، 
جلسته االعتيادية المرقمة )21( للسنة التشريعية 
الثانية الفصل التش�ريعي األول للتصويت وقراءة 

عدد من القوانين.
وق�رر رئي�س المجلس س�ليم الجب�وري عقد 
القانون�ي له�ا  النص�اب  الجلس�ة بع�د اكتم�ال 
بحضور أعض�اء مجلس النواب من مختلف الكتل 

البرلمانية.
وص�ّوت المجلس م�ن حيث المب�دأ على قرار 
يقضي بالزام وزارات الدولة بتعيين %5 من حملة 

الشهادات العليا )الماجستير والدكتوراه(.

الربملان يلزم الوزارات بتعيني مخسة باملئة من محلة الشهادات العليا

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

جدد قادة في الحش�د الش�عبي, 
للتدخ�ل  رفضه�م  األح�د,  أم�س 
األمريكي في عملية تحرير االنبار, 
وفيم�ا نف�وا انس�حاب قواتهم من 
المحافظ�ة لهذا الس�بب, أك�دوا أن 
واش�نطن تس�عى م�ن خ�ال زج 
جيشها بالمعركة ضد »داعش« إلى 
أطال�ة أمد بقاء اإلرهاب, وتقس�يم 

العراق على أسس طائفية.  
وأبدى المتحدث باس�م الحش�د 
الشعبي كريم النوري استغرابه من 
االنب�اء التي تفيد بانس�حاب قوات 
الحش�د من االنب�ار بذريع�ة تدخل 

القوات األمريكية.
وقال الن�وري, القيادي بمنظمة 
ب�در, ل�«المس�تقبل العراق�ي«, ان 
»الحشد لن ينسحب من أي ارض تم 
تحريرها, وسيواصل مسك األرض 
ف�ي االنبار, حتى وان تدخل الجيش 

األمريكي«.
وتناقلت وس�ائل أع�ام محلية 
أنباء تفيد بانسحاب الحشد الشعبي 
م�ن االنب�ار عل�ى خلفي�ة التدخ�ل 
األمريكي في المعركة ضد »داعش« 
الجاري�ة  العس�كرية  والعملي�ات 

لتحرير الرمادي والفلوجة.
ج�واد  رف�ض  جانب�ه,  م�ن 
الطليب�اوي, المتح�دث العس�كري 
باسم المقاومة اإلسامية عصائب 
أه�ل الح�ق, أي تدخ�ل أمريكي في 
عملية تحرير االنبار, نافياً ما يروج 
ل�ه بوج�ود خافات ح�ول الخطط 

العسكرية الستعادة الرمادي.
وق�ال الطليب�اوي ف�ي حدي�ث 
ل�«المستقبل العراقي«, ان »فصائل 
األرض  مس�ك  تواص�ل  المقاوم�ة 
ف�ي المناط�ق المح�ررة بالرمادي 
واطراف الفلوج�ة«, مجدداً رفضه 

ألي تدخل بري للجيش األمريكي.
وق�ال أن »تدخ�ل واش�نطن في 
االنبار سيعقد المشهد أكثر, كونها 

تس�عى إلطال�ة أم�د المعرك�ة مع 
داعش«.

»أمري�كا  أن  الطليب�اوي  ورأى 
تس�عى من خال تدخلها العسكري 
ع�زل  عب�ر  الع�راق  تقس�يم  إل�ى 
المنطقة  الغربية وتأسيس )اإلقليم 

السني(«.   

ورد الطليب�اوي عل�ى المزاع�م 
بوجود خافات بين الحشد الشعبي 
واألمري�كان ح�ول خط�ط تحرير 
الرم�ادي بالقول »نح�ن لم نتفاهم 
أصاً, وليس هناك أي  تنس�يق لكي 
نختل�ف بهذا الص�دد«, مؤك�داً في 
الوق�ت ذات�ه, ممارس�ة واش�نطن 

ضغوطات سياس�ية إلبعاد الحش�د 
الش�عبي عن المعركة ضد االرهاب 

في االنبار.  
وكان موق�ع إخب�اري أمريك�ي 
قد كش�ف عن وجود خاف�ات بين 
الجانب األمريكي والحشد الشعبي, 
بشأن اس�تعادة مدينة الرمادي من 

سيطرة »داعش«.
وفي ه�ذا الصدد, أب�دى ائتاف 
الوطنية بزعامة إياد عاوي، رفضه 
للضغوط التي قد تمارس�ها اإلدارة 
األميركي�ة بش�أن ع�دم مش�اركة 
قوات الحش�د الش�عبي في عمليات 

تحرير االنبار.

وقال رئي�س الكتل�ة البرلمانية 
لائت�اف عب�د الكري�م عبط�ان إن 
»القوات األمنية والحش�د الش�عبي 
والعش�ائر كلهم مص�رون على نيل 
ش�رف القت�ال عل�ى ارض بادهم 
وتحريره�ا م�ن دن�س اإلره�اب«، 
ضغ�ط  أي  نرف�ض  »أنن�ا  مؤك�دا 

أميرك�ي ق�د يم�ارس عل�ى ع�دم 
مشاركة الحشد الشعبي او العشائر 

في عمليات التحرير«.
»الع�راق  أن  عبط�ان  وأض�اف 
يخ�وض الي�وم حرب�ا عالمية ضد 
اإلره�اب، وبالتالي فهو بحاجة الى 
مش�ورة وخب�رات جميع ال�دول«، 
»تفعي�ل  ض�رورة  عل�ى  مش�ددا 
م�ع  المبرم�ة  األمني�ة  االتفاقي�ة 
الواليات المتحدة األميركية بعد ان 

ذهبت ادراج الرياح«.
في الغضون, أكد المتحدث باسم 
العش�ائر المتصدي�ة لإلره�اب في 
االنبار محمد الهراط، ان األمريكان 
ليسوا جادين في تحرير االنبار و«ال 

يشرفنا تحريرها على أيديهم«.
»محافظ�ة  إن  اله�راط،  وق�ال 
االنبار ليس�ت لعبة بي�د االمريكان 
، وال اي جه�ة«، مبين�ا ان »ابن�اء 
تحريرها  يس�تطعيون  المحافظ�ة 
بالبندقية واالس�لحة البس�يطة في 
ح�ال ابتعاد الضغط السياس�ي عن 

المحافظة«.
واض�اف الهراط، »ال يخفى على 
ال�كل، ان محافظة االنبار هي منبع 
للمؤامرات، وجميع هذه المؤامرات 
تكون ضد ابناء العش�ائر«، مش�يرا 
ال�ى ان »االمري�كان ليس�وا جادين 
ف�ي تحرير المحافظة وال يش�رفنا 

تحريرها على ايديهم«.
وتاب�ع اله�راط، أن »االنب�ار اذا 
تحررت على ايدي االمريكان فأنهم 
الع�راق عل�ى اس�س  سيقس�مون 
طائفي�ة«، الفت�ا الى ان »العش�ائر 
المقاتلة لارهاب ترفض التقس�يم 

جملة وتفصيا«.
وتشهد االنبار عمليات عسكرية 
لتحرير المناطق التي يسيطر عليها 
»داعش«، فيما ينفذ الطيران الحربي 
العراق�ي والتاب�ع للتحال�ف الدولي 
غاراته لضرب مواقع التنظيم، فيما 
تشكو العش�ائر المقاتلة باستمرار 

من نقص االسلحة.

قادة احلشد الشعبي لـ »                         «: واشنطن تسعى إىل تقسيم العراق
ردًا على إشاعات انسحاب فصائله من االنبار وتسليم القتال للجيش األميركي

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

ال تزال الخافات والمش�اكل المالية 
مستمرة بين الحكومة المركزية وإقليم 
كردستان رغم دفع بغداد ترليون و700 
واس�تحقاقات  كروات�ب  دين�ار  ملي�ار 
الربي�ل. وبينما ت�راوح األزم�ة مكانها 
دون ح�ل يذك�ر نتيجة المتن�اع األكراد 
عن تسليم ما بذمتهم من ديون متراكمة 
عن عمليات بيع النفط خارج حس�ابات 
الحكوم�ة المركزية, واس�تقتالهم على 
تصدي�ر النفط دون الرج�وع إلى بغداد, 
برز مطلب داخل البرلمان بحجب الحصة 
المالي�ة لإلقلي�م ضم�ن موازن�ة الع�ام 
المقبل, بينما رد التحالف الكردس�تاني 

بالقول, اإلقليم سيمول نفسه.    
المالي�ة  اللجن�ة  عض�و  وكش�ف 
البرلماني�ة مس�عود حيدر، ع�ن مقترح 
نيابي لحج�ب ميزانية إقليم كردس�تان 
م�ن موازنة العام 2016، مش�يراً إلى أن 

اإلقليم سيؤمن نفسه مالياً.
وقال حيدر إن »مجموعة من النواب 
في التحالف الوطن�ي تقدموا بطلب إلى 
رئاس�ة التحال�ف لجعل موازن�ة 2016 
تخل�و من الميزانية التش�غيلة لإلقليم«، 
مبين�اً أن »هذا الطلب م�ا زال في أروقة 
التحال�ف ول�م يتخذ ق�راراً رس�مياً به، 
رغم مناقش�ته في االجتماعات األخيرة 

للتحالف«.
وأض�اف حي�در أن�ه »ف�ي ح�ال ُنفذ 
المقترح في موازنة العام المقبل سيقوم 
العراق ببيع نفط اإلقليم، وسيعتمد إقليم 
كردستان على نفسه مالياً من خال بيع 
نفطه«. وكان حيدر كش�ف في )3 ايلول 
ال�وزراء س�يناقش  2015( ان مجل�س 

الموازن�ة المالي�ة لع�ام 2016 منتصف 
أيل�ول الحال�ي، فيم�ا توق�ع إرس�الها 
لمجل�س النواب بداي�ة الش�هر المقبل. 
وفي هذا الصدد, قال النائب عن التحالف 
الكردس�تاني طارق رش�يد ان “حكومة 

االتحادي�ة متلكئ�ة في تنف�ذ التزاماتها 
ول�م تنفذ االتف�اق في الموازن�ة العامة 
لس�نة ″2015، داعي�ا الحكومة “لتنفيذ 
التزاماته�ا ودفع رواتب واس�تحقاقات 

االقليم”.

واضاف ان “روات�ب موظفي االقليم 
تقدر بحدود 850 مليار دينار ش�هريا”، 
الفت�ا ال�ى ان “ش�هر اذار الماضي كان 
اخر شهر استام رواتب موظفي االقليم 

واستلموا اقل من المبلغ المحدد”.

من جهته�ا, اعتب�رت عض�و اللجنة 
االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة نجيبة 
نجيب ان “المواطن الخاس�ر الوحيد من 

المشكلة المالية بين بغداد واإلقليم«.
وبينت نجيب ان »هناك تواصل ش�بة 

الحكومتي�ن والطرفي�ن  مس�تمر بي�ن 
يري�دان معالجة المش�كلة دبلوماس�يا 
لغاي�ة االن ال يوج�د ش�ي ملموس على 

ارض الواقع«.
واضاف�ت نجي�ب ان »مبلغ االجمالي 
المخص�ص القليم كرس�تان من رواتب 
ومخصصات واستحقاقات تقدر بحدود 
س�بعة ترلي�ون دين�ار خ�ال النص�ف 
االول من الع�ام الحالي، اال ان الحكومة 
االتحادي�ة دفع�ت ترلي�ون و700 مليار 

دينار الى حكومة االقليم”.
ف�ي الغض�ون, أعلن�ت وزارة المالية 
واالقتصاد في حكومة إقليم كردستان، 
ام�س االح�د، ع�ن مباش�رتها بتوزي�ع 
روات�ب الموظفي�ن ف�ي وزارة العم�ل 
والش�ؤون االجتماعية ومؤسسة رقابة 

االسرة والمعاقين.
وذك�ر بي�ان ال�وزارة، إن “ال�وزارة 
ستباش�ر بتوزيع رواتب ش�هر حزيران 
العم�ل  وزارة  لموظف�ي  الماض�ي 
والش�ؤون االجتماعية ومؤسسة رقابة 

االسرة والمعاقين”.
وكان�ت ال�وزارة باش�رت، الخميس 
الماض�ي، بتوزي�ع الرواتب عل�ى قيادة 
بيش�مركة وق�وات الط�وارئ وقام�ت 
بعده�ا بتوزي�ع الروات�ب عل�ى غالبي�ة 
ال�وزارات والمؤسس�ات الحكومية في 

اقليم كردستان.
وتنص االتفاقي�ة النفطية بين بغداد 
واربي�ل عل�ى أن تقوم حكوم�ة اإلقليم 
بنقل 550 ألف برميل نفط يومياً لشركة 
النفط الوطنية، مق��ابل حصولها على 
17 بالمئ�ة من ميزانية الدولة، ويش�مل 
ذلك تصدي�ر 300 ألف برمي�ل يومياً من 

حقول كركوك.

إقـلـيـم كـردسـتـان خـارج حـسـابـــات مــوازنـــة 2016
الخالف يتجدد بين بغداد واربيل.. واألكراد يلوحون بـ »االنفصال« المالي

شبكة مهربني لإليزيديني: نوصلكم إىل أوربا جمانًا!
عالقون في »الهياكل« الفارغة بأربيل

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت صحيفة االندبندنت البريطانية 
ان الديانة االيزيدية التحقت هي االخرى 
برك�ب المهاجري�ن الوربا وس�ط آمال 
باستقبالهم بعد معاناتهم لحظة هيمنة 
مس�لحي »داعش« على مدنهم في العام 

الماضي.
ايزي�دي  بش�اب  التق�ت  الصحيف�ة 
اسمه كاتب يبلغ من العمر ٢٨ عاماً في 
غرفة مضيئ�ة، تحدث ع�ن عائلته التي 
تش�كل االقلية االصغر بالعراق. الش�اب 
االيزي�دي يق�ول انه ل�م يتبق له ش�يء 
ف�ي العراق بعدما ذب�ح تنظيم »داعش« 
زوجته وبناته الثاثة، فهو اليوم يتطلع 
الى الهجرة الوربا ام�ًا بالحصول على 

اللجوء االنساني.
وتضيف صحيفة االندبندنت، انه قبل 
اس�بوعين ح�اول مراهق�ون ايزيديون 
عب�ور الح�دود البلغارية بعدم�ا عبروا 
البحر قاصدين اليونان بصعوبة كبيرة، 

ولدى وصولهم الى بلغاريا تم اعتقالهم 
على يد السلطات وعلى اثرها اودعوا في 
الس�جن االن، فمن هن�اك يقولون انهم 
تحمل�وا الذبح وقتل ذويهم امام اعينهم 
ولم يتحملوا الس�جن لبضعة س�اعات، 
ف�ي اش�ارة منهم ال�ى ان الوض�ع بات 
سهاً بالنسبة لهم نظراً لما تعرضوا له 

على يد »داعش« العام الماضي.
خ�ال لق�اء الصحيف�ة مع الش�اب 
االيزيدي كات�ب، يؤكد االخير انه اعتقل 
الى جان�ب زماء ل�ه في بلغاري�ا لمدة 
ثاث�ة اي�ام، وبعده�ا انتق�ل ال�ى اوربا 
وتحدي�داً المانيا حيث مبتغ�اه االخير. 
قبل س�فره الى اورب�ا، انضم كاتب الى 
القت�ال مع ح�زب العمال الكردس�تاني 
ض�د تنظيم »داعش«، وبعدها اس�تطاع 
الس�فر ال�ى تركي�ا، باحث�اً ع�ن مّهرب 
يح�اول نقله الى اليونان، في تركيا كان 
كاتب يعتقد ان القاء القبض عليه يعني 
قتله مثل تنظيم »داع�ش« النه ايزيدي، 
فتفاج�أ بالمعامل�ة االنس�انية حينم�ا 

التق�ت الس�لطات البلغاري�ة عليه وهو 
يحاول عبور حدودها.

ان  تق�ول  البريطاني�ة،  الصحيف�ة 
»الش�اب االيزي�دي فق�د عائلت�ه بعدما 
ُذبح�وا على ي�د مس�لحي »داعش« في 
الع�ام الماض�ي، مما ع�رض حياته الى 
الدم�ار، فض�ًا عن فش�له ف�ي الهجرة 
ال�ى امري�كا رغ�م عمل�ه كمترجم مع 
القوات االمريكية قبل ١٠ اعوام ماضي، 
فكل ذلك لم تس�مح الهج�رة الدولية له 
بالسفر المريكا كونه عاماً مع القوات 

االمريكية«.
في ظل موجة الهجرة المنتشرة بين 
الش�باب ه�ذه االي�ام في بغ�داد وبقية 
المحافظ�ات، يتطلع الش�اب كاتب الى 
الهجرة مع اقرانه معتقدا بان اوربا هي 

السبيل الوحيد النقاذه.
وتقدر المنظمات الدولية االنسانية، 
ب�ان في الع�راق اكثر من نص�ف مليون 
ايزي�دي يعيش�ون االن ف�ي المخيمات 
والمنازل غير المكتملة بإقليم كردستان، 

وكله�م في ام�س الحاجة ال�ى الهجرة 
الوربا لكنهم ال يملكون المال.

اكتف�ى  ايزي�دي  مه�رب  هاس�و، 
باإلفص�اح عن اس�مه االول فقط خوفاً 
من الماحقة يقول، »االيزيديون جلهم 
يري�دون الرحي�ل ع�ن اقليم كردس�تان 
والمخيم�ات الت�ي يقيمون به�ا، ولكن 
ليس لديهم ما يكفي من المال للوصول 

الى اوربا«.
هاس�و يمتلك ش�بكة م�ن المهربين 
الذين يحاولون تقديم خدمات لايزيديين 
خال جهود يقدموه�ا مجاناً لهم، رغم 
عل�م المهربين بان الرحل�ة لبلوغ اوربا 
طويل�ة جداً النها تم�ر، بتركيا وبلغاريا 
وصربي�ا والمجر والنمس�ا س�يراً على 
االق�دام، وتقدر تكلفته�ا حوالي ٥٠٠٠ 
دوالر. وتعتم�د االس�عار عل�ى الطريق 
والتوقيت وغالباً م�ا يتعرضان للتغيير، 
فالمهرب�ون يتحدث�ون ع�ن تهريبه�م 
حوالي ٦٠٠ ايزي�دي الى اوربا في العام 

الماضي.
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برامج تدريب البنتاغون مستمرة بالتخبط

األميركي�ة  الدف�اع  وزارة  تعي�ش 
)بنتاغون( ش�كال من حالة طوارئ، حيث 
يداوم كب�ار المس�ؤولين فيه�ا على عقد 
سلسلة اجتماعات مغلقة بمشاركة رئيس 
األركان الجن�رال مارتن ديمبس�ي وكبار 
الضباط، للبحث في أس�باب فشل برنامج 
“تدريب وتجهيز” قوات عس�كرية للقتال 
ض�د تنظي�م “داع�ش” وإنش�اء “ح�رس 

وطني” في العراق.
وعلق مراقب�ون أميركيون بتهكم على 
االجتماعات رفيعة المستوى التي يعقدها 
“البنتاغون” لتحليل أسباب الفشل المدوي 
ف�ي تجهيز وتدريب ق�وات معتدلة للقتال 
في العراق وس�وريا، قائلين إنها “بمثابة 
عودة ديمبسي الى اللوح للبحث عن خطة 

جديدة”.
وكان الرئي�س األميركي ب�اراك أوباما 
أعل�ن في خط�اب ف�ي “اكاديمية وس�ت 
ان   ،2014 الع�ام  العس�كرية”  بوين�ت 
عقيدته في السياسة الخارجية ترتكز على 
مكافح�ة اإلرهاب باالش�تراك م�ع قوات 
محلية حليف�ة، تقوم واش�نطن بتدريبها 

وتسليحها.
وش�رح ديمبس�ي في جلس�ة استماع 
ام�ام الكونغ�رس بع�د س�قوط الموصل 
بأس�ابيع، خط�ة الجي�ش األميرك�ي في 
مكافحة تنظي�م “داعش” اإلرهابي فكّرر 

ماقاله الرئيس األميركي.
وق�ال إنه ف�ي الحال�ة العراقي�ة، فإن 
المفتاح األساس في الخطة األميركية هو 
تدريب وإقامة “حرس وطني” من مقاتلي 

العشائر السّنية غرب العراق.
وقال ديمبسي يومها مجيبا عن سؤال 
م�اذا إذا فش�ل مش�روع إقام�ة الح�رس 
)والفشل هو واقع الحال اليوم(: نعود الى 

“اللوح” لرسم خطة جديدة.
وكان�ت الحكوم�ة األميركي�ة قد نالت 
موافق�ة الكونغ�رس عل�ى إنف�اق نصف 
مليار دوالر لتمويل برنامج تقوم بموجبه 
الواليات المتح�دة ب�”تدريب وتجهيز” ما 

تسميه “المعارضة السورية المعتدلة”.
ترع�ى  أن  أيض�ا  المق�رر  م�ن  وكان 
واشنطن إنش�اء قوات “الحرس الوطني” 

م�ن مقاتلي العش�ائر غرب الع�راق، لكن 
المشروعْين تعرضا لفشل ذريع.

ويقول المتابع�ون ان مباحثات القادة 
العس�كريين ترّكزت حول تحديد أس�باب 
فش�ل قي�ام ق�وات محلي�ة ف�ي س�ورية 
والع�راق بقي�ادة القتال عل�ى األرض ضد 
“داعش”. كذلك، حاول القادة االميركيون 
البح�ث ف�ي إمكانية إعادة تنش�يط خطة 
“تدري�ب وتجهيز” بع�د أكثر من عام على 

فشلها.
العس�كريين  الق�ادة  بع�ض  ويق�ول 
االميركيي�ن ان برنامج “تدريب وتجهيز” 

ه�و األول من نوع�ه في تاري�خ الواليات 
المتحدة، إذ س�بق لواش�نطن ان أش�رفت 
عل�ى تدري�ب ق�وات حكوم�ات صديق�ة 
وحليفة. كذلك، س�بق لواشنطن ان مّولت 
وسلّحت مجموعات مستقلة جهادية كما 
ف�ي أفغانس�تان الثمانينات، وعش�ائرية 
كم�ا مع قوات الصحوات ف�ي العراق، في 

العشرية األولى من القرن الجديد.
غير أنه لم يسبق لألميركيين أن أشرفوا 
على برنام�ج إقامة ق�وات غريبة مقاتلة 
م�ن الصف�ر، بم�ا في ذل�ك نش�ر الدعاية 
واإلع�الن للتجنيد، ث�م اج�راء تدقيق في 

هوية المتطوعين وتاريخهم وانتماءاتهم 
السياسية، وبعد ذلك تدريبهم وتسليحهم 
وتمويله�م وتحويلهم الى قوة عس�كرية 
مقاتلة ذات سلم قيادي تأتمر بأمر ضباط 
أميركيين، او مجالس المعارضة السورية 

غير المسلحة.
ويب�دو أن واش�نطن الت�ي كان�ت ق�د 
خرجت لتوها من حربين مدمرتين خاصة 
على صعيد رصيدها األخالقي وحتى على 
صعي�د خس�ائرها المادية والبش�رية في 
العراق وأفغانس�تان، ول�م تكن ترغب في 
اس�تمرار )في إطار رؤي�ة الديمقراطيين 

بقيادة أوباما( تعرضها لالس�تنزاف على 
الجبهتين الساخنتين، لم تنتبه إلى حقيقة 
صادمة عندما قررت تنفيذ برنامج “تدريب 
المقاتلي�ن  غالبي�ة  أن  وه�و  وتجهي�ز”، 
الس�وريين والعراقيين، ال يتصّورون انهم 
بالتحاقه�م بالق�وات الت�ي يش�رف على 
تدريبه�ا الجيش االميرك�ي، ينضمون الى 
جي�ش نظامي ب�ل هم ينضمون ألس�باب 
مختلفة بعضها يتصل بمصالح شخصية، 
وآخر يتعلّق باألوضاع السياسية السائدة 

في سوريا والعراق.
وف�ي س�وريا، كان م�ن المفترض ان 

تجّند أميركا وتدّرب وتسلّح 5 آالف و400 
مقاتل س�نويا، وهي له�ذا الهدف، وقعت 
اتفاقي�ات م�ع تركيا والس�عودية إلقامة 
معس�كرات تدريب.لك�ن بع�د أكث�ر م�ن 
ع�ام، لم يتعّد عدد المتطوعين الس�وريين 
54 مقات�ال، انضموا في س�احة المعركة 
ال�ى مقاتلي�ن س�بق ان دّربته�م وكال�ة 
االستخبارات المركزية )سي آي إي(، لكن 
كل المعارضين الس�وريين مم�ن دّربتهم 
أمي�ركا وأرس�لتهم ال�ى س�احات القتال، 
إما فّروا وقت اش�تدت المعارك، أو نجحت 
المجموع�ات اإلس�المية المتطرف�ة ف�ي 

قتلهم او اعتقالهم.
وفي العراق، كان المدّربون االميركيون 
في معس�كري “عين األس�د” و”التاجي” 
أكث�ر حظ�ا، إذ تس�ّنى لهم تدري�ب قرابة 
12 أل�ف جن�دي من أص�ل 250 ألف�ا، هم 
ع�دد الق�وات األمنية العراقي�ة، لكن آالفا 
م�ن مقاتلي العش�ائر الذين كانت تس�عى 
اميركا الى تجنيدهم ل�م يتطّوعوا، فوجد 
المدّرب�ون االميركيون أنفس�هم عاطلين 
عن العمل، يقيمون في معسكرات عراقية 

خالية من المتطوعين.
وفي س�ورية، ترغب غالبية المقاتلين 
ف�ي قتال ق�وات نظ�ام بش�ار االس�د ما 
جع�ل البرنامج األميرك�ي المصمم لقتال 
“داعش” حصرا، ال يتناسب مع طموحات 
المتطوعي�ن، فأحجم�وا ع�ن االنخ�راط 
فيه، حس�ب رأي بعض القادة األميركيين 

المشاركين في اجتماعات البنتاغون.
وق�د ت�رك فش�ل البرنام�ج المذك�ور 
عل�ى م�دى الع�ام 2014، أثرا س�لبيا لدى 
السياس�يين األميركيي�ن، وخصوصا من 
المش�رعين في الكونغ�رس الذين صاروا 
يب�دون معارضته�م له، وق�د يلجأون الى 
تعطي�ل التموي�ل قريب�ا، ما يهدد بنس�ف 

المشروع بشكل كلّي.
ويق�ول محللون إن هذا الفش�ل الكلي 
إن حصل، سيحّول خطة ديمبسي للقضاء 
على “داع�ش” إل�ى مجرد غ�ارات جوية 
عبثي�ة من دون مس�اندة عل�ى األرض او 
خطة للتقدم و”إضعاف الدولة اإلسالمية 
بهدف القضاء عليه” حسب شعار أوباما، 
ال�ذي يب�دو أن�ه ش�عار تخلّى عن�ه حتى 

صاحبه ومطلقه.

الفشل يالحق خطط واشنطن يف الرشق األوسط

م�ا يمي�ز أرب�اب السياس�ة في 
ف�ي  حظ�اً  األوف�ر  أنه�م  الع�راق 
االس�تحواذ عل�ى المزايا الرس�مية 
وغير الرس�مية، واألكثر لهفة لنيل 
فرغباته�م  والمطال�ب،  المكاس�ب 
النفعي�ة ال ح�دود له�ا، وتهافته�م 
المذهل ف�ي البحث ع�ن االمتيازات 
الدنيوية  المج�االت  الفوقية ش�مل 
والديني�ة. أنظروا إل�ى القوافل التي 
شدت رحالها إلى الديار المقدسة في 
مكة والمدينة والحجاز، ستجدونهم 
أجنح�ة  عل�ى  مقاعده�م  حج�زوا 
البوينغ واأليرب�اص، وتجمعوا بكل 
ما يحملونه من تس�هيالت رئاسية 
- وتخفيض�ات وزارية - واعتبارات 

برلمانية - ونعرات عش�ائرية، حتى 
تص�دروا طليعة القواف�ل المهرولة 
بي�ن الحطي�م وزم�زم، يقولون: أن 
أس�ماء الوزراء والوكالء والسفراء 
والمدراء ظهرت )بالصدفة البريئة( 
للمرة العاش�رة في ج�داول القرعة 
الس�نوية، تماماً - زي كل مرة - في 
قس�مة ضيزا ضمنت له�م األولوية 
واألس�بقية، ومنحتهم ما ال تمنحه 

ألقرانهم في العواصم اإلسالمية.
ي�ا للعج�ب، أل�م أق�ل لك�م: أن 
مالزم�اً  ص�ار  والبخ�ت  الح�ظ 
االمتي�ازات  أصح�اب  لخط�وات 
البرمكي�ة الخرافي�ة، وأن الحظوظ 
تتك�رر مرات وم�رات عن�د وجهاء 

العملية السياس�ية، وتنه�ال عليهم 
بب�ركات أصحاب المواق�ع الفوقية 

المرموقة. 
نح�ن نعل�م أن ح�ج البي�ت لمن 
أستطاع إليه سبيال، لكننا لم نتوقع 
مفتوح�ة  كله�ا  الس�بل  تك�ون  أن 
دائماً وأبداً له�ؤالء وحدهم. آخذين 
بنظر االعتبار أن معظم المس�لمين 
األوائ�ل الذي�ن كانوا يعيش�ون في 
مكة نفسها، اشتركوا بأداء مناسك 
الحج لمرة واح�دة فقط، ثم امضوا 
بقي�ة أعماره�م في خدم�ة الناس، 
وف�ي قض�اء حوائجه�م، ولم يصل 
به�م اإلفراط في العب�ادات إلى ترك 
المعام�الت. فالعدل عندهم أس�اس 

الُمل�ك، وخير الناس من نفع الناس. 
عندن�ا  اختلف�ت  المقايي�س  لك�ن 
ف�ي الع�راق، فق�ادة الب�الد ترك�وا 
العباد، وهرعوا ألداء مناس�ك الحج 

والعمرة.
كل�ه  الع�راق  وراءه�م  ترك�وا 
بش�ماله وجنوب�ه. ترك�وه بعبواته 
المتفجرة بي�ن الناس كم�ا النيازك 
المتس�اقطة م�ن دون رحم�ة فوق 
س�طوح األحي�اء الفقي�رة. تركوه 
بخطوط�ه القتالي�ة المس�تعرة في 
المناط�ق الس�اخنة وف�ي الخنادق 
الملتهبة. تركوه بقلق مدنه البائسة 
التي فقدت صمامات أمنها وأمانها. 
ترك�وه بأفواج�ه األلفي�ة التي عبر 

األلماني�ة  الم�الذات  نح�و  البح�ر 
اآلمن�ة. تركوه بأقلياته المس�يحية 
واأليزيدي�ة المنكوب�ة، الت�ي فقدت 
قبض�ة  ف�ي  وكباره�ا  صغاره�ا 
المنظم�ات الظالمي�ة، تركوه تحت 
المغروس�ة  اإلرهاب  رحمة خناجر 

بين ضلوعنا هنا وهناك. 
مواه�ب  عنده�م  تفتق�ت  لق�د 
الطمع المش�روع وغير المش�روع، 
واضمحلت عندهم انزيمات القناعة 
والرضا، فالش�بع واالمتالء ال مكان 
له ف�ي بطونهم الش�رهة، وال مالذ 
ل�ه في تالفي�ف عقوله�م المتليفة. 
القاس�م المش�ترك األعظ�م بينهم. 
أنهم يش�تركون مع بعضهم البعض 

بمالمح زئبقية. ينتمون فيها ألكثر 
من وطن. يحملون أكثر من جنسية. 
لي�س ل�دى معظمهم عوائ�ل تعيش 
بينن�ا، ف�ال أوالده�م يدرس�ون في 
جامعاتن�ا، وال بناته�م يتعلم�ن مع 

بناتنا. 
اللغ�ات  عنده�م  اختلط�ت 
وتداخلت  والتوجه�ات،  واللهج�ات 
في ضمائره�م الوالءات والتبعيات. 
العراق عندهم محطة غنية بالثروات 
المس�تباحة.  واألم�وال  المتاح�ة 
والشعب في حس�اباتهم عبارة عن 
كومبارس كبير ُمشفر منذ عشرات 
الطائفي�ة  األدوار  ألداء  الق�رون 

المرسومة.

   بغداد / المستقبل العراقي

مسؤول يف واشنطن: 
امريكا تعلم باستخدام 

»داعش« للكيمياوي
     بغداد / المستقبل العراقي

ذک�ر المس�ؤول  أمن�ي 
“الوالي�ات  إن  أمريك�ي 
المتحدة رصدت أربع مرات 
عل�ى األق�ل اس�تخدم فيها 
التنظي�م عناص�ر تحت�وي 
على الخ�ردل عل�ى جانبي 
الس�ورية  العراقية  الحدود 
وهن�اك اعتق�اد ق�وي بأن 
لدي�ه  اإلرهاب�ي  التنظي�م 
خلية مكلفة بمهمة تصنيع 
أسلحة كيميائية خاصة به 

.“
وقال المسؤول األمريكي 
أن التنظي�م اس�تخدم غ�از 
الخردل ، موضحا أن عنصر 
اس�تخدم  ربم�ا  الخ�ردل 
بصورة مس�حوق ويوضع 
ف�ي متفجرات تقليدية مثل 
وعندم�ا  اله�اون  قذائ�ف 
المتفج�رات  تنفج�ر ه�ذه 
فإن التراب المليء بالخردل 
يتسبب بأذى وآثار خطيرة 
الذي�ن  األش�خاص  عل�ى 

يتعرضون له.
حص�ول  كيفي�ة  وع�ن 
تنظي�م “داع�ش” على هذا 
ق�ال  الكيمائ�ي  العنص�ر 
االحتم�ال  إن   “ المس�ؤول 
األق�وى ه�و أن يكونوا قد 
صنع�وه بأنفس�هم فنح�ن 
نظ�ن أن لديهم خلية بحثية 
صغي�رة نش�طة مختص�ة 
الكيميائي�ة،  باألس�لحة 
مشيرا إلى أن النظرية التي 
تق�ول أن عناص�ر التنظيم 
عثروا على مخابئ لألسلحة 
الع�راق  ف�ي  الكيميائي�ة 
أم�ر مس�تبعد ألن الجي�ش 
األمريكي كان سيكتش�فها 
حملت�ه  خ�الل  غالب�ا 
العراق قبل  العس�كرية في 

نحو عشر سنوات.

العفو الدولية تشكك بأرقام السعودية: لـم تستضيفوا هذا العدد من الالجئني السورينياإلطاحة بـ »100« عنرص من »طالبان«
     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع األفغانية، أم�س األحد، أنها 
قتل�ت 100 من عناصر حركة طالبان خالل يوم واحد 

في عملية أمنية واسعة شملت 10 واليات في البالد.
وقال�ت الوزارة ف�ي بيان ت�م “قت�ل 100 إرهابي 
24 س�اعة ف�ي عملي�ة  آخري�ن خ�الل   35 وج�رح 

عس�كرية” مش�يرة إل�ى أن 24 مخب�أ ومرك�ز دع�م 
لطالبان دمرت”.

وأضاف البي�ان أن 12 عنصرا م�ن القوات األمنية 
أصيبوا بجراح خالل اشتباكات مع المسلحين.

يذك�ر أن الوزارة كانت قد أعلنت في بداية الش�هر 
الحالي عن قتلها 103 مسلحين من طالبان في عملية 

أمنية مشابهة.

ضابط إرسائييل: قلقون من اخلربة املرتاكمة حلزب اهلل
     بغداد / المستقبل العراقي

اعرب عقيد في الجيش اإلسرائيلي عن 
القل�ق من الخبرة التي يراكمها حزب الله 
في س�وريا قائالً إنه ل�ن يتفاجأ إذا دخل 
حزب الله إلى المستوطنات اإلسرائيلية. 

كالم أل�ون مدن�اس ج�اء في س�ياق 
تقري�ر لموق�ع يديعوت أحرون�وت جاء 
فيه أن حزب الله يتحضر منذ سنة لحرب 

لبنان الثالثة كأنها ستندلع غداً.
“خبرة كبيرة يراكمه�ا حزب الله في 
سوريا” هذا ما اعترف به قائد اللواء 300 
في الجيش اإلسرائيلي ألون مدناس قائالً 
إن “األي�ام س�تخبرنا إن كان المس�تنقع 
الس�وري أفاده أو أضره، لكن ما من شك 
ب�أّن الخبرة الت�ي يراكمه�ا مقاتلوه في 

القتال في سوريا تثير قلقنا”.وفي سياق 
تقرير لموقع “يديع�وت أحرونوت” قال 
مدناس قائد اللواء المس�ؤول عما يسمى 
“القط�اع الغربي” مقاب�ل لبنان “نحن ال 
نعل�م حالياً عن أنفاق تص�ل إلى أراضينا، 
لكن، وأنا هنا أضع عالمة تحذير، نحن ال 
نعلم ما ال نعلمه، وهذا هو أكثر ما يشّكل 

خطراُ علينا، األمور التي ال نعرفها”.
وتاب�ع الضاب�ط اإلس�رائيلي إن�ه لن 
يتفاجأ إذا دخل حزب الله المس�توطنات 
القريب�ة من لبنان قائ�اًل “إذا حاول حزب 
الله الدخول إلى “حانيتا” وهي مستوطنة 
قريب�ة من لبنان في حرب لبن�ان الثالثة، 
ممن�وع أن أقول إنني س�أتفاجأ من هذا، 

كال هذا ما أنا أستعد له”.  
معلق الش�ؤون العس�كرية في موقع 

“يديعوت أحرونوت” رون بن يشاي قال 
ب�دوره “إن كل المؤّش�رات والمعلومات 
االس�تخبارية تش�ير إل�ى أّن ح�زب الل�ه 
س�يحاول مفاجأتنا في الحرب المقبلة” 
قائ�اًل إن�ه “إضاف�ة إل�ى آالف القذائ�ف 
الصاروخية وقذائف اله�اون التي يعتزم 
إمطاره�ا، وإضاف�ة إل�ى محاولة خطف 
جن�ود يعت�زم ح�زب الل�ه على م�ا يبدو 
احتالل مس�توطنات إس�رائيلية مجاورة 
للحدود”. مذكراً بكالم األمين عام لحزب 
الله الس�يد حسن نصر الله قبل عام خالل 
مقابلته مع قن�اة الميادين. ألمح إلى ذلك 
قبل سنة بصراحة في مقابلة مع محطة 
الميادي�ن التلفزيونية.وج�اء في التقرير 
أن “إح�دى الصعوب�ات األساس�ية الت�ي 
تتوقعها القيادة العليا في الحرب القادمة 

مع حزب الله س�تكون ف�ي مجال الوعي 
وكيفية ش�رحها للجمهور اإلسرائيلي أن 
حزب الله نج�ح في الدخول إلى األراضي 
اإلس�رائيلية لعدة س�اعات وفقط عندها 

تم صده إلى ما بعد الحدود؟ “. 
ووف�ق “يديع�وت أحرون�وت” فإن�ه 
“رغم غ�رق حزب الله عميق�اً في الوحل 
الس�وري ورغ�م المصلح�ة القوي�ة في 
االمتن�اع عن مواجهة مع إس�رائيل، فإن 
قيادة حزب الله ومنذ ما يزيد عن الس�نة 
تتحض�ر لح�رب لبن�ان الثالث�ة وكأنه�ا 
س�تندلع غ�داً”. وأضافت أن “ه�ذا األمر 
ينب�ع بش�كل أس�اس م�ن ق�رار بتغيي�ر 
اس�تراتيجي اتجاه إس�رائيل اتخذه نصر 
الل�ه وقوة الق�دس اإليراني�ة قبل حوالي 

السنة” على حد تعبيرها.

     بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت منظم�ة العف�و الدولي�ة إن�ه ال يمك�ن 
التحق�ق م�ن األرق�ام الت�ي أعلنتها الس�عودية، 
أم�س الس�بت، ح�ول اس�تقبالها ل��2.5 مليون 
سوري منذ بدء األزمة في بالدهم، ملقية الضوء 
على أن الس�عودية ال تس�مح لمنظم�ات حقوق 

اإلنس�ان بالدخول إلى أراضيه�ا أو حتى اإلجابة 
عن استفس�ارات وطلب معلوم�ات من قبل هذه 

الجهات.
ويش�ار إلى أن تصريح منظم�ة العفو الدولية 
يأتي بعد تصريحات مس�ؤول ب�وزارة الخارجية 
السعودية، إن بالده استقبلت 2.5 مليون مواطن 

سوري.

الدفاع الروسية: طائراتنا نقلت 
شحنات إنسانية للمدنيني السوريني

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أرسلت إلى مطار الالذقية في 
سوريا طائرات نقل عس�كرية تحمل مساعدات إنسانية للمدنيين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إن الشحنة 
تحتوي على احتياجات أساسية ومواد غذائية، إضافة إلى تجهيزات 
ضرورية إلقامة مخيم يتس�ع ألكثر من ألف نازح.من جانبها قالت 
وكالة االنباء السورية “سانا”، “طائرتان روسيتان وصلتا السبت 
الى مطار الش�هيد باس�ل االس�د الدولي في الالذقية تحمالن على 
متنهما 80 طنا من المس�اعدات االنسانية مقدمة من دولة روسيا 
االتحادية الى الش�عب الس�وري”.يذكر ان وزير الخارجية الروس 
س�يرغي الفروف أكد، الجمعة، أن موسكو ستواصل تزويد الجيش 
الس�وري باألس�لحة والمع�دات الضروري�ة لمكافح�ة اإلره�اب، 

باعتباره القوة األكثر فعالية في مواجهة تنظيم “داعش”.
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           امل�ستقبل العراقي / وكاالت

داهم�ت الرشطة اإلرسائيلية س�احة املس�جد 
األق�ى يف القدس أمس األح�د فيما قالت إنه 
محاولة للتصدي ملحاوالت فلس�طينية تعطيل 
زيارات ليهود وس�ائحني أجانب عش�ية رأس 

السنة اليهودية.
وق�ال ش�اهد إن الرشط�ة اس�تخدمت الغ�از 
املس�يل للدموع وألقت قنابل صوت عىل شبان 
فلس�طينيني تحصن�وا داخ�ل املس�جد وألقوا 
الحجارة واملشاعل. ويف بيان قال وزير حماية 
الجبه�ة الداخلي�ة جلع�اد إردان إن الش�بان 

الفلسطينيني استخدموا أيضا قنابل أنبوبية.
ولم تكن هناك م�ؤرشات عىل أن هذه القنابل 
انفج�رت. وقالت الرشطة إنه لم تقع إصابات 
خط�رة وإن مجم�ع األقى فتح لل�زوار بعد 

انحسار العنف.
وقال الرئيس الفلس�طيني محم�ود عباس يف 
بي�ان "ندي�ن بش�دة اقتحام جي�ش ورشطة 
االحت�ال للمس�جد األقى املب�ارك واالعتداء 

عىل املصلني."
وذكر رضوان عمرو رئيس قس�م املخطوطات 
وال�راث يف املس�جد األقى إن 32 م�ن نوافذ 
املس�جد دمرت بالكامل أو لحق�ت بها أرضار 
وإن أحد األبواب دمر بينما احرق الس�جاد يف 

12 موقعا.
وأضاف يف اتصال هاتفي مع رويرز "ما حصل 
يف املس�جد األقى لم يحصل منذ العام 1969 
. ان�ا قم�ت بجولة مع رئيس قس�م االعمار يف 
املس�جد وقدرنا ه�ذه االرضار أنها بحاجة اىل 

ثاث سنوات من العمل املتواصل."
وتابع "االبواب الخش�بية دم�رت. أحد األبواب 
قل�ع بالكامل ورمي عىل األرض وهناك س�بع 
أو ثمان�ي نوافذ مدمرة بالكامل وهناك معظم 
النواف�د الخش�بية والزجاج ح�وايل 25 أو 30 

مدمرة بالكامل.
"هناك حرائق يف أكثر من 12 موقعا يف السجاد 

داخل املصىل القب�ي إضافة اىل حريق يف غرف 
الح�راس وهناك تدمر كام�ل يف اإلنذار املبكر 

للحرائق يف املصىل القبي."

وقالت الرشطة اإلرسائيلية يف بيان إن الشبان 
الفلسطينيني كانوا يستهدفون "تعطيل مسار 
زي�ارة لجبل الهيكل )مجمع األقى( عش�ية 

روش هاشاناه )رأس السنة اليهودية(" التي 
تبدأ مع غروب يوم األحد".

وأض�اف البي�ان "فاجأت قوة م�ن الرشطة .. 

الش�بان الذي�ن تحصن�وا داخ�ل منطقة جبل 
الهيكل" حتى ال يتسن اتمام الزيارات.

ويضغ�ط متطرف�ون يه�ود ع�ىل الحكوم�ة 

للس�ماح بالص�اة اليهودي�ة يف املجمع خارج 
املس�جد األق�ى. وحظ�رت إرسائي�ل ه�ذه 
الطق�وس يف الس�احة من�ذ احتل�ت إرسائي�ل 
الق�دس الرشقي�ة واملدين�ة القديم�ة يف حرب 

.1967
وكانت آخر مرة اندلعت فيها االش�تباكات بني 
الرشطة اإلرسائيلية وشبان فلسطينيني خارج 

املس�جد األقى يف أواخر تموز.
وقال مس�ؤولون إرسائيليون االسبوع املايض 
إن إرسائي�ل فرض�ت حظ�را ع�ىل جماعت�ني 
فلسطينيتني إساميتني شاركتا يف احتجاجات 
عند املسجد األقى بس�بب الزيارات املتزايدة 

التي يقوم بها يهود متطرفون للمكان.
وق�ال وزير الدف�اع اإلرسائيي م�ويش يعلون 
ال�ذي وق�ع عىل الحظ�ر يف بي�ان إن املرابطني 
واملرابطات "هم السبب الرئييس يف خلق التوتر 
والعنف ع�ىل جبل الهي�كل وخاصة يف القدس 

بوجه عام".
وقال إن أي ش�خص يشارك أو ينظم أو يمول 
نشاط الجماعتني س�يكون عرضة للمحاكمة 

الجنائية.
ورفضت الس�لطة الفلسطينية الحظر وعربت 

عن تأييدها للناشطني.
وقال عدنان الحسيني محافظ القدس لرويرز 
يف حين�ه "اإلرهابيون ومن هم خارج القانون 
هم هذه املؤسس�ات التي تعتدي عىل املس�جد 
صباح مساء والحكومة تساعدها.. هؤالء هم 
م�ن يجب أن يتوقفوا وأصح�اب املكان عليهم 
أن يرابطوا وأن يدرس�وا وأن يقيموا الصلوات 

ألن هذا هو دور املسجد".
وأضاف "هذا القرار مرفوض جملة وتفصيا 
وس�يبقى الن�اس موجودي�ن يف األقى وهذا 

القرار لن يغر شيئا".
وقال "الرباط بالنس�بة لنا كمسلمني عقيدة. 
رب�اط اإلنس�ان يف مقدس�اته ه�ذا ج�زء من 

العقيدة.
وأضاف "ليس من حق إرسائيل التدخل فيه."

           امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أعل�ن مبع�وث األم�م املتح�دة اىل ليبيا فجر 
االح�د عن "تواف�ق يف اآلراء بش�أن العنارص 
الرئيس�ية" واملوافقة عىل ثمان�ي نقاط من 
اصل تس�ع متوقعا التوصل اىل اتفاق بش�أن 
حكوم�ة الوحدة خال اليوم�ني املقبلني بعد 

تلقي االسماء.
وأك�د برناردين�و ليون ال�ذي كان يتحدث اىل 
الصحافة فجرا انه "بعد س�اعات طويلة من 
املناقش�ات، توصلنا إىل ما نعت�ربه توافقا يف 

اآلراء بشأن العنارص الرئيسية".
وق�ال ليون إن االط�راف اس�تطاعت تجاوز 
خافاته�ا بش�أن ثمان�ي نق�اط )م�ن أصل 
تس�ع( وه�و "ي�وم مه�م ج�دا لليبي�ني ألن 
ممثليه�م وضع�وا مصلحة بلده�م فوق كل 
ارادة سياس�ية وعمل�وا  اعتب�ار، واظه�روا 

بمرونة للتوصل اىل هذا االتفاق".

وأضاف "نعتق�د أن هذا النص س�وف يلقى 
الدعم الكامل من الطرفني، وسيتم التصويت 
علي�ه م�ن قب�ل الطرف�ني، مجل�س الن�واب 
يف ط�ربق واملؤتم�ر الوطن�ي العام، وس�يتم 
التصدي�ق عليها من قبل باقي املش�اركني يف 

األيام املقبلة".
وأوضح ليون أن البعثة ستقوم "صباح األحد 
بتوزيع ه�ذا النص الذي نعتقد أنه س�يكون 
نص�ا توافقي�ا، فيم�ا س�يغادر وف�د املؤتمر 
الوطني العام الصخرات ملدة 48 س�اعة من 
أجل عرضه يف طرابلس عىل ان يعود باسماء 

املرشحني لحكومة الوحدة الوطنية".
وأض�اف ليون "نأمل أن�ه يف اليومني التاليني 
س�يكون لدينا إمكانية للتوص�ل إىل توافق يف 

اآلراء بشأن حكومة الوحدة".
وسبق لوفد برملان طربق املعرف به دوليا أن 
قدم 14 اسما يف جنيف فيما لم يقدم املؤتمر 
الوطن�ي الع�ام تامنتهي�ة واليت�ه حتى اآلن 

مقرحاته بخصوص االس�ماء التي يرشحها 
يف حكومة الوحدة الوطنية.

وأش�ار لي�ون اىل صعوب�ة ما تبق�ى من هذا 
الحوار، لكنه أوضح أنه "سيكون من املمكن 
التوقيع عىل اتف�اق نهائي يف املوعد املحدد يف 

20 أيلول ".
واضاف�ة اىل أطراف الحوار الرئيس�ية ممثلة 
يف طربق وطرابلس، ش�ارك ممثل�و املجتمع 
املدن�ي واألح�زاب والبلديات يف ه�ذه الجولة 
املتح�دة ب�"لحظ�ة  األم�م  الت�ي وصفته�ا 

الحقيقة".
كما عقد الس�فراء واملبعوث�ون الخاصون اىل 
ليبي�ا لق�اءات مع االط�راف وأك�دوا يف بيان 
ان "الف�وىض السياس�ية، وانتش�ار داعش، 
وتدهور الوضع االقتصادي واألزمة اإلنسانية 
تجع�ل من الرضوري التوص�ل إىل اتفاق هذا 
االس�بوع" وع�ربوا ع�ن تأييده�م ملوعد 20 

أيلول.

           امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أقال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، 
مدي�ر جهاز املخابرات محمد مدين وعني بدال 

منه عثمان طرطاق.
وعرف مدين، املش�هور باس�م توفيق، ببقائه 
م�دة طويل�ة ع�ىل رأس جه�از املخاب�رات، 

وبنفوذه القوي يف سياسة الباد.
وي�رى مراقب�ون أن بوتفليق�ة رشع يف إبعاد 
الجي�ش واملخابرات من الس�احة السياس�ية 
قب�ل إعادة انتخابه يف نيس�ان املايض، تمهيدا 
ملغادرت�ه الحك�م بع�د أكث�ر م�ن 15 عاما يف 

الرئاسة.
وكان طرط�اق املع�روف ب�دوره يف مكافحة 
الجماعات املتشددة، يشغل منصب مستشار 

بوتفليقة.
وق�د أعي�د انتخ�اب بوتفليقة لفرة رئاس�ية 
رابعة، ولكنه نادرا ما يظهر يف وسائل اإلعام، 
من�ذ إصابته بس�كتة دماغي�ة يف 2013، وقد 
أثار وضعه الصحي التساؤل بشأن قدرته عىل 

إدارة شؤون الباد.
وتنتهي فرة بوتفليقة الرئاس�ية الرابعة عام 

.2019

           امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ُقت�ل 3 من أف�راد الرشط�ة الركي�ة وأصيب 
خمس�ة آخرون يف هجوم شنه مسلحون من 
حزب العمال الكردس�تاني بس�يارة مفخخة 
ع�ىل نقطة تفتيش، حس�بما أف�ادت مصادر 

أمنية تركية.
ووق�ع الهجوم يف والية رشناق، جنوب رشقي 

تركيا.

وعقب الهجوم، نقل�ت مروحية تركية جنودا 
من قاع�دة قريب�ة ملاحقة املهاجم�ني الذين 
الذوا بالفرار باتج�اه منطقة جبلية. وتمكن 
الجن�ود م�ن قتل 6 م�ن املهاجمني، بحس�ب 

املصادر األمنية.
يف غضون هذا، أعلنت الس�لطات فرض حظر 
ذات  دياربك�ر  بمدين�ة  منطق�ة  يف  للتج�ول 
الغالبي�ة الكردي�ة بجن�وب رشق تركي�ا، بعد 

تقارير عن إطاق نار هناك.

ويف اشتباكات منفصلة، أطلق املتمردون النار 
عىل الرشط�ة األحد بمدينة س�يلفان، جنوب 
رشق�ي الب�اد، فقتل�وا واح�دا وأصاب�وا آخر 

بجروح.
وتش�هد تركيا تصاع�دا يف أعم�ال العنف منذ 
تموز، إذ قتل املئات يف تجدد النزاع املسلح بني 
قاوت األمن وأفراد حزب العمال الكردستاني.

وعطل تجدد االشتباكات مس�ار السام الذي 
بدأ عام 2012.

عشية رأس السنة اليهودية

اشتباكات »حادة« داخل املسجد األقصى

التوافق على ثمان نقاط واالختالف على واحدة

توافق ليبي عىل تشكيل حكومة مشرتكة
الرئيس اجلزائري يقيل مدير املخابرات

مقتل 3 من الرشطة الرتكية يف هجوم حلزب العامل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة : 2015/739
التاريخ: 8 / 9 / 2015 

اعان
تبي�ع مديري�ة تنفيذ البرصة العقار   تسلس�ل 
2311 / 1179 الرب�اط الكبر يف االمن الداخي 
العائ�د للمدي�ن )حي�اة عبود طعم�ة وحمدية 
عبود طعمة( املحجوز لقاء طلب الدائن )كريم 
محمد محس�ن( البال�غ )123628325( دينار   
فعىل الراغب بال�رشاء    مراجعة هذه املديرية  
خال م�دة ثاث�ني يوما تب�دا من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
ع�رشة باملائة  م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري.
املنفذ العدل

فردوس حسني شاوي
املواصفات :

1 �  موقع�ه ورقم�ة :  2311 / 1179 الرب�اط 
الكبر

2 � جنسه ونوعه : خربة دار
3 � ح�دوده واوصافه / كم�ا مؤرش يف صورة 
الس�جل قرب مديرية الدف�اع املدني يف منطقة 

قوى االمن الداخي
4 � مشتماته 

5 � مساحته : 220م2
6 � درجة العمران 

7 � الشاغل
مئ�ة   )132000000( املق�درة    القيم�ة   �  8

واثنان وثاثون مليون دينار
���������������������������� 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 182 / ب / 2015 

التاريخ: 9 / 9 / 2015 
اىل/املدعى عليها  / خرية سلمان   صكر

اص�درت ه�ذه املحكمة  قرار الحك�م     املرقم 
   2015/8/31 يف      182/ب/2015  
املتضمن الحك�م بنقل ملكية العقار تسلس�ل 
1542/2219 الرباط الكبر وتس�جيله باس�م 
املدعي عباس حنظل ش�ذر بمديرية التس�جيل 
العقاري يف البرصة ولتعذر  تبليغك وملجهولية 

  مح�ل اقامتك  حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطقة الش�علة عليه  
تق�رر تبليغ�ك اعانا    بصحيفت�ني    محليتني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق االع�راض  واالس�تئناف 
والتميي�ز  خ�ال امل�دة القانوني�ة   وبعكس�ه  

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية  
القايض

محمد قاسم عبود

فقدان
فق�د وصل ع�ن امان�ات مزايدة حان�وت 160 
بأس�م / نعم�ه عب�د الحمزه ك�رار فمن يعثر 

عليه تسليمه إىل جهة االصدار .
������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن الجامعة 
التكنلوجية قس�م الهندس�ة الكهربائية بأسم 
/ احم�د يوس�ف عب�د الله فم�ن يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .
���������������������

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 53 / 2013 

اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االم�ن الداخي 
الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدت�ه: الرشطي احمد 
محمد عدنان نجم   / مديرية رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 133 / 35

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/5/2
تاريخ الحكم : 20/ 2013/2

امل�ادة القانوني�ة : 5 / ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
 2008

خاصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامس�ة 
ع�ىل امل�دان الغائ�ب )الرشط�ي احم�د محمد 

عدنان نجم   ( باسم الشعب بما يي :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق 
امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بداللة 
املادت�ني 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 
لس�نة 2008 لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 

2010/5/2 ولحد االن.
العمومي�ني صاحي�ة  املوظف�ني  اعط�اء   �  2
القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطن�ني االخبار ع�ن محل اختفاء 
املحكوم أعاه استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 � حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استنادا 
ألح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق.ا.د رقم 17 

لسنة 2008 .
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 / 

أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
عب�د الرحم�ن عب�د عي مبل�غ قدره خمس�ة 
وع�رشون الف دين�ار ترصف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
قاب�ا  ق.أ.د  م�ن  اوال   /61 امل�ادة  الح�كام 

لاعراض وافهم علنا يف 2013/2/20
قرار الحكم الغيابي

 محكمة قوى االمن الداخي الخامسة
رقم القضية/ 2013/1112
تاريخ القرار/ 2013/7/8

الداخ�ي  االم�ن  ق�وى  محكم�ة  تش�كلت 
الخامسة يوم االثنني املصادف 2013/7/8 
برئاسة عميد الرشطة الحقوقي نزار دمري 
هاش�م وعضوية كل من العمي�د الحقوقي 
خضر عويف ه�ال والعمي�د الحقوقي جرب 
عتيوي معله واصدرت باسم الشعب حكمها 

االتي:
حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة 
باس�م الش�عب عىل املدان الغائب )الرشطي 

طال فهد نجم عبدالله( غيابيا بما يي:
1 � بالحبس البس�يط ملدة س�تة اشهر وفق 
املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 و 55/

اوال من ق .أ .د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه 
ع�ن مق�ر عمله م�ن تاري�خ 2009/2/16 

ولحد االن
2  � اعط�اء املوظف�ني العموميني صاحية 
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم 
الصادر يف حقه اس�تنادا ألحكام املادة 69 / 

ثانيا من ق . أ .د رقم 17 لسنة 2008
االخب�ار ع�ن مح�ل  املواطن�ني  ال�زام   �  3
اختف�اءه اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69/ثالثا 

من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008  
4 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ر املنقول�ة 
اس�تناد ألحكام امل�ادة 69/رابع�ا من ق.أ.د   

رقم 17 لسنة 2008
5 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ 

ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
عب�د الرحمن عب�د عي مبلغ قدره خمس�ة 
وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية
 حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 61/ اوال م�ن ق.أ.د قاب�ا 

لاعراض وافهم علنا يف  / /2013 
�������������������������������

املرصف العراقي االسامي 
لاستثمار والتنمية 

غلق اكتتاب 
اس�تنادا الح�كام قانون تس�جيل الرشكات 
وبالنظ�ر  املع�دل   1997 لس�نة   21 رق�م 
لاكتت�اب بكام�ل اس�هم الرشك�ة املتحدة 
للتحوي�ل املايل ) مس�اهمة خاصة ( فقد تم 
غلق االكتتاب مع نهاية الدوام الرسمي ليوم 
االح�د املواف�ق 2015/9/13 وذلك ملصادفة 

يوم 2015/9/12 عطلة رسمية . 
املدير املفوض وكالة 

مهند فيصل عبد الحميد 

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 919 / 2014 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه: الرشط�ي حيدر 
فرهود نعي�م لجاج     / مديرية رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 656 / 2014

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/2/12
تاريخ الحكم : 3/ 2014/6

املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خاصة الحكم 

حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة عىل 
امل�دان الغائب )الرشطي حيدر فرهود نعيم لجاج     

( باسم الشعب بما يي :
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتني 61/

اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 
لغياب�ه عن مق�ر عمله من تاري�خ 2010/2/12 

ولحد االن.
2 � اعطاء املوظف�ني العموميني صاحية القبض 
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا م�ن ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
6 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 
املحك�وم أعاه اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغر املنقولة اس�تنادا 
ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

. 2008
8 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عاتي جرب  مبلغ قدره    عرشون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 61/ اوال من ق.أ.د قاب�ا لاعراض وافهم 

علنا يف  / /2014
������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:1435//ب/2015

التاريخ:10 /2015/9
اعان

اىل املدعى عليه /كمال عباس عويف 
اق�ام املدع�ي   )كاظ�م زوي�د خل�ف(  الدع�وى      
البدائي�ة   املرقمة 1435/ب/2015   والتي يطلب 
فيها بالزام�ك بدفع مبلغ ثاثة عرش مليون دينار 
م�ن اص�ل املبلغ البالغ خمس�ة وس�بعون مليون 
دينار عراقي عليه تقرر تبليغك اعانا  بصحيفتني   
يوميتني  بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2015/9/29 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض محمد قاسم عبود

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 900 / 2014 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخي 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه: الرشط�ي افنان 
جعف�ر عبد محم�د     / مديرية رشطة محافظة 

البرصة.
رقم الدعوى وتاريخها : 646 / 2014

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/2/25
تاريخ الحكم : 2/ 2014/6

املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خاصة الحكم 

حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة عىل 
املدان الغائب )الرشط�ي افنان جعفر عبد محمد     

( باسم الشعب بما يي :
1 � بالحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بدالل�ة 
املادت�ني 61/اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رق�م 17 
لس�نة 2008 لغياب�ه ع�ن مقر عمله م�ن تاريخ 

2012/3/25 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظفني العموميني صاحية القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثاني�ا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
6 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 
املحكوم أعاه اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � حج�ز امواله املنقولة وغر املنقولة اس�تنادا 
ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

. 2008
8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عات�ي ج�رب  مبلغ ق�دره    ع�رشون ال�ف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
امل�ادة 61/ اوال م�ن ق.أ.د قابا لاعراض وافهم 

علنا يف  / /2014
���������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
نرش فقدان

ق�دم املدع�و خل�ف احمد حس�ني طلب�ا إىل هذه 
املحكمة يروم فيها نصبه قيما عىل ولده املفقود 
اي�اد خلف احمد حس�ني املزروعي وال�ذي فقد يف 
منطق�ة املزاريع بتاري�خ 1 / 10 / 2014 بعد ان 
قام�ت مجموع�ة ارهابية باختطاف�ه ولم يعرف 
اي يشء ع�ن مص�ره لحد االن وهو من س�كنة 
محافظة صاح الدين – قضاء بلد – ناحية يثرب 
– املزاري�ع . ل�ذا قررت املحكمة ن�رش الفقدان يف 
الصح�ف املحلية فعىل م�ن لدي�ه معلومات عنه 

االتصال بذويه مع التقدير .
القايض

يعرب عي جاسم 

. مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 201 / 2014 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخي الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه: الرشطي 
ع�ي محس�ن عرير حاج�م     / مديرية 

رشطة محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1297 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/12/2

تاريخ الحكم : 24/ 2014/2
امل�ادة القانوني�ة : 5 / ق.ع.د رق�م 14 

لسنة 2008 
خاصة الحكم 

حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخي 
الخامس�ة عىل امل�دان الغائب )الرشطي 
ع�ي محس�ن عري�ر حاج�م     ( باس�م 

الشعب بما يي :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( 
وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
بدالل�ة املادت�ني 61/اوال و 69 /اوال من 
ق. أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 لغيابه عن 
مق�ر عمل�ه م�ن تاري�خ 2010/12/2 

ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صاحية 
القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن محل 
اختف�اء املحكوم أعاه اس�تنادا ألحكام 
املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

.2008
7 � حجز اموال�ه املنقولة وغر املنقولة 
اس�تنادا ألح�كام امل�ادة 69 / رابعا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 

42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنتدب ماج�د هادي جخيم  مبلغ قدره    
ع�رشون ال�ف دين�ار ت�رصف ل�ه بع�د 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا 
الح�كام املادة 61/ اوال م�ن ق.أ.د قابا 

لاعراض وافهم علنا يف  / /2014

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي
العدد العمومي / 23923 

السجل / 120 
اعان

ادن�اه االنذار املس�ر من قبل الس�يد كاتب 
عدل الباب الرشقي املحرم

بالع�دد 23173 وامل�ؤرخ يف 26 / 8 / 2015 
واملوج�ه اىل الس�يد توفي�ق عي اك�رب احمد 
العن�وان بغ�داد م 123 ز 9 د 15 واملجهولية 
محل االقامة ق�رر نرشه يف الصحف املحلية 

.
جهة االنذار :

انذرك باملراجعة لدائرة مؤسس�ة الس�جناء 
السياس�يني ليتس�نى لن�ا اكم�ال الخاصة 
بالس�جني املتويف احمد عي اكرب احمد كونك 
اح�د الورث�ة وبم�دة اقصاه�ا 8 / ايام من 

تاريخ تبلغك بهذا االنذار .
املن�ذر / فوزي�ه ع�ي اك�رب احم�د وكيلتها 
هيف�اء قانع كاظم بالوكال�ة 20176 يف 27 
/ 7 / 2015 والصادرة من كاتب عدل الباب 
الرشقي الهوية اح�وال بلدروز 00025022 
/ 632611 س 534 م ص 171 يف 12 / 10 
/ 2011 بغداد م 843 ز 52 د 31 االس�تمارة 

. 18011 /
الكاتب العدل

حبيب جبار جواد
������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 732 / ش / 2015 

اعان
إىل / مطلك حياوي حمود

اقامت املدعي�ة حكيمة جرب ج�واد الدعوى 
املرقم�ة اع�اه امام ه�ذه املحكم�ة تطلب 
فيه�ا الحكم بوفاتك ولثبوت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ لذا 
تقرر تبليغك بالن�رش يف صحيفتني يوميتني 
محليت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
جلس�ة املرافع�ة املواف�ق 4 / 10 / 2015 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حض�ورك س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وفق القانون .
القايض

ابراهيم احمد سالم
������������������������

فقدان
فق�د من�ي ب�اج دخول الص�ادر م�ن وزارة 
التخطي�ط بأس�م / نهاد عب�د الزهره عي 

فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار .
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   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

كش�ف مص�در ف�ي ش�ركة نفط 
الش�مال، ام�س االحد، ب�أن صادرات 
النف�ط من حق�ول كركوك الش�مالية 
الى ميناء جيهان التركي مستقرة عند 
معدل يصل الى 300 ألف برميل يومياً، 
مشيراً الى أن اإلنتاج الحالي يصل الى 

نحو 400 ألف برميل يومياً.
وق�ال المص�در ، إن “عملي�ة ضخ 
النفط م�ن حقول كرك�وك إلى ميناء 
جيه�ان التركي مس�تقرة عن�د معدل 

300 ألف برميل يوميا”.
“عملي�ات  أن  المص�در،  وأض�اف 
الضخ مس�تقرة وال توجد اي مشاكل 
فنية ف�ي معدالت الض�خ اليومية الى 

ميناء جيهان التركي”.
وأك�د المص�در أن “ش�ركة نف�ط 
الش�مال كانت تسعى لتطوير عدد من 
اآلبار النفطية ضمن خطتها السنوية، 
اال ان األوض�اع غي�ر الطبيعي�ة الت�ي 
جرت ف�ي البالد حال�ت دون الوصول 
المق�ررة”،  اإلنت�اج  ال�ى مس�تويات 
موضحاً ال�ى أن” اإلنتاج الحالي يصل 

الى نحو 400 ألف برميل في اليوم”.
وأف�اد مص�در ف�ي ش�ركة نف�ط 
األول  أم�س  كرك�وك،  ف�ي  الش�مال 
الخمي�س )30 تموز 2015(، بأن ضخ 
النف�ط من حقول الش�ركة اس�تؤنف 
الى مين�اء جيهان الترك�ي بعد توقف 
دام يومين بس�بب تع�رض الخط الى 

تفجير داخل األراضي التركية.

   بغداد/المستقبل العراقي 

عل�ي  بغ�داد  محاف�ظ  افتت�ح 
م�ن  جدي�د  ع�دد  التميم�ي  محس�ن 
المدارس في مختل�ف مناطق وإحياء 
العاصمة،وفيم�ا أك�د المحاف�ظ, بان 
افتتاحها بالتزامن مع العام الدراس�ي 
الجدي�د, يه�دف لفك ال�دوام المزدوج 
والثالثي في عدد من المناطق, أش�ار 
إل�ى أن تل�ك الم�دارس ش�يدت وف�ق 

المواصفات العمرانية الحديثة.   

افتتاح�ه  خ�الل  التميم�ي  وق�ال 
لألبنية المدرسية ان “هذا العمل يأتي 
ضم�ن خط�ة علمي�ة وإس�تراتيجية 
وضعتها المحافظة لحل وفك ازدواج 
الدوام من خالل بناء وتأهيل عش�رات 
الحاج�ة  لس�د  الجدي�دة  الم�دارس 
الفعلي�ة”، مبين�ا ان “ه�ذِه المدارس 
ُنف�ذَّت بمواصف�ات عمراني�ة حديثة 
ونموذجي�ة، إذ تم إعتم�اد المرمر في 
رصف األرضيات والجدران إلى جانب 
تركي�ب الزج�اج المس�لح ، فضالً عن 

تجهي�ز المدرس�ة باألثاث المدرس�ي 
والمكتبي المتكامل اضافة الى احتواء 
الم�دارس على س�احة للطلبة وكذلك 
بي�ت للح�ارس ومس�احات خض�راء 

وغيرها من التفاصيل”.
وأض�اف التميم�ي أن “ الم�دارس 
التي تم افتتاحها في غضون أس�بوع 
واح�د ه�ي ف�ي مناط�ق أب�و غري�ب 
والش�عب وحي الوح�دة وفي منطقة 
12 و18 ص�ف “،  الع�الوي وبواق�ع 
مش�يرا الى ان المحافظ�ة تمكنْت من 

إنج�از نح�و ) 149 مدرس�ة جدي�دة 
( خ�الل الفت�رة الماضي�ة “.ومض�ى 
التميمي بالق�ول, “ كانت هناك رغبة 
كبيرة لزيادة هذا العدد بوجود ميزانية 
مفتوح�ة لبناء المدارس, لكن واجهنا 
مشكلة األراضي المخصصة ومشاكل 
العائدية وتحوي�ل جنس األراضي , إذ 
ت�م العمل على ه�دم وبن�اء المدارس 
اآليلة للس�قوط بنفس الم�كان ، لكن 
عدم وجود السيولة المالية حال دون 

ذلك”.

    ديالى/المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجلس ناحية بني س�عد بمحافظة ديالى رسول 
الحسيني، امس األحد، بدء صرف تعويضات الوجبة االولى من 
ذوي ضحاي�ا تفجير س�وق خان بني س�عد، مش�يراً إلى وجود 

تقدم في ملف إعمار سوق الناحية. 
وقال رئيس المجلس رسول الحسيني, إن “لجنة التعويضات 
المركزية في ديالى بدأت بصرف التعويضات المالية ل�100 من 
اس�ر شهداء وجرحى التفجير الدامي الذي ضرب سوق الناحية 
في تموز الماضي والذي اس�فر عن استشهاد واصابة اكثر من 

200 مدني”.
وأض�اف الحس�يني، أن “آلي�ات التعوي�ض اعتم�دت االطر 
القانوني�ة المعتم�دة م�ن قب�ل الحكوم�ة المركزية باس�تثناء 
تسهيل اليات حسم المعامالت الرسمية وتقليل الروتين”، مبيناً 

أنه “سيتم تعويض وجبات اخرى في القريب العاجل”.
وتاب�ع، أن “الك�وادر الهندس�ية والفني�ة التابع�ة ألح�دى 
الش�ركات المحلية انجزت نس�ب متقدمة من ملف اعمار سوق 
خان بني س�عد بتمويل مباش�ر من قبل الحكومة المركزية بعد 

تعرضه الى دمار هائل بسبب تفجير تموز”.
وكانت س�يارة مفخخة انفجرت وسط سوق خان بني سعد 
في تموز الماضي ما ادى الى مقتل واصابة اكثر من 200 مدني 

والحاق اضرار مادية كبير جدا بالمحال التجارية.

رصف تعويضات الوجبة األوىل
من ذوي ضحايا تفجري خان بني سعد

استقرار صادرات النفط من كركوك مليناء جيهان بطاقة ٣٠٠ ألف برميل يوميا

حمافظ بغداد يفتتح عدد من املدارس مع اقرتاب بدء العام الدرايس اجلديد

الصناعة تبدأ بإنتاج الذهب األبيض
   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الصناع�ة والمع�ادن محم�د 
صاحب الدراجي، امس األحد، عن البدء بانتاج 
م�ادة “الذه�ب األبي�ض” لس�ماد اليوريا في 
الش�ركة العامة لصناع�ة األس�مدة الجنوبية 
.وقال الدراجي في بيان صحفي، إن “التشغيل 
التجريبي ب�دأ بواقع خطيي�ن انتاجيين لمادة 
اليوري�ا واالمونيا ، وبواق�ع 1000 طن يومياً 
وهن�اك   ، االنت�اج  م�ن  65بالمئ�ة  وبنس�بة 
طم�وح كبير لدى الك�وادر الفني�ة والعاملين 
ف�ي الش�ركة لزيادة االنت�اج ال�ى 80بالمئة “ 
، مبين�اً ان�ه “ تم�ت االس�تفادة م�ن القرض 
اليابان�ي الممنوح للش�ركة ، إذ تم التعاقد مع 
وزارة الزراعة لتجهيزها حصرياً بمادة سماد 
اليوريا ، التي كانت ُتس�تورد من خارج العراق 

بالعمل�ه الصعبة ، وان انتاج ه�ذه المادة جاء 
ليواكب حمله )صنع في العراق( التي اطلقتها 
الدراجي  الصناع�ة والمعادن”.واش�ار  وزارة 
ال�ى “انج�از اعم�ال تجهيز ونصب وتش�غيل 
وحدة م�اء مجمعة بس�عة )400( متر مكعب 
بالساعة لمدخل مدينة الكوت مع الخط الناقل 
بطول )3( كيلومتر ، باالضافة الى تنفيذ كافة 
االعم�ال المدني�ة والكهربائي�ة والميكانيكية 
وتجهي�ز مول�دة بفت�رة زمنية امده�ا )210( 
يوماً”.وأكد الدراجي، أن “الشركة ابرمت عقداً 
مع الش�ركة العامة لصناعة السيارات يقضي 
بتجهي�ز االخيرة بوح�دات تحلية ع�دد اربعة 
، اثن�ان منه�ا س�عة )5( مترمكعب بالس�اعة 
، واثن�ان س�عة )2( مت�ر مكع�ب بالس�اعة ، 
وبالمواصفات الفنية المعتمدة ، وبفترة زمنية 

تبلغ )45( يوماً من تاريخ توقيع العقد”.

األعامر تنجز  ثالثة جسور ضمن القرض 
الياباين يف املثنى

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر األعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات العام�ة طارق 
الخيكان�ي, ان الوزارة تش�ارف على انجاز ثالثة جس�ور ضمن 
الق�رض الياباني ف�ي محافظة المثنى عن طري�ق دائرة الطرق 
والجس�ور احدى تش�كيالت الوزارة بكلفة تتج�اوز 25 مليون 

دوالر.
وق�ال الخيكاني في بيان صحفي, بأن “مش�اريع الجس�ور 
ش�ملت جسر شمال الس�ماوة بطول 240م وعرض 16م يربط 
الطري�ق الع�ام المؤدي الى محافظ�ة الديواني�ة إذ يعّد المدخل 
الرئيس لمحافظة المثنى وقد بلغت نسبة االنجاز فيه 71بالمئة 

.“
وأضاف بأن “المش�روعين اآلخرين هما جسر الهالل بطول 
192م وعرض 12م وقد بلغت نس�بة انجازه 88بالمئة وجس�ر 
المه�دي بط�ول 192م وعرض 12م وق�د بلغت نس�بة انجازه 
99بالمئ�ة ويربط هاذان الجس�ران مرك�ز المحافظة بناحيتي 
الهالل والمهدي”.يذكر أن الوزارة ممثلة بدائرة الطرق والجسور 
تتعاون مع دولة اليابان لتنفيذ مش�روع انش�اء جسور وطرق 
الس�ماوة ع�ن طريق الق�رض الياباني الميس�ر ال�ى الحكومة 

العراقية ومن المؤمل انجاز هذه المشاريع في عام 2015 .
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جملس ذي قار: قانون االستثامر يمنع توفري 
بيئة استثامرية باملحافظة

   ذي قار/المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجل�س ذي ق�ار 
حمي�د نعي�م الغ�زي، أن الحكومة 
قط�اع  بتفعي�ل  ج�ادة  المحلي�ة 
االس�تثمار لمواجه�ة األزم�ة التي 
يم�ر به�ا الع�راق ج�راء انخفاض 
أس�عار النف�ط، فيما أش�ار الى أن 
قانون االس�تثمار الحالي يقف في 
مقدمة األس�باب التي تمنع توفير 
بيئ�ة اس�تثمارية ف�ي المحافظة. 
وق�ال الغ�زي ف�ي بي�ان صحفي، 
“بع�د األزم�ة المالي�ة الت�ي تم�ر 
به�ا الب�الد وإعالن حالة التقش�ف 
يتوج�ب على الحكوم�ات المحلية 
تفعيل قطاع االس�تثمار لمواجهة 
تلك األزمة”، مبينا أن “االس�تثمار 
سيش�غل الكثير من األيدي العاملة 
ف�ي المحافظ�ة، فض�اًل ع�ن بناء 
مش�اريع خدمي�ة كبرى”.وأضاف 
الغزي، أن “االس�تثمار ق�ادر على 
النهوض بواقع الم�دن وتطويرها 
فيما ل�و قدمت الحكومات المحلية 
التسهيالت للشركات االستثمارية”، 

تش�هد  ل�م  ق�ار  “ذي  أن  مبين�ا 
الماضية مش�اريع  طوال الس�نين 
استثمارية بارزة تنسجم مع حاجة 
الغ�زي  المحافظة”.وألق�ى  أبن�اء 
بالالئم�ة عل�ى قانون االس�تثمار 
الحال�ي، معتب�را أن�ه “يق�ف ف�ي 
مقدمة األس�باب التي تمنع توفير 
بيئة اس�تثمارية ف�ي المحافظة”، 
موضح�ا أن “عوامل أخ�رى تعيق 
االستثمار، من بينها البيروقراطية 
وعدم فاعلي�ة العاملين في المجال 
االس�تثماري، وعدم وجود تعاون 
بين المحافظ�ات وبغداد في مجال 
توفي�ر األراضي ألجل اس�تثمارها 
في المش�اريع أسهم بش�كل كبير 
في عدم نجاح عملية االس�تثمار”.

ق�ار  ذي  “محافظ�ة  أن  وتاب�ع، 
بيئة خصبة لالس�تثمار في جميع 
ل�ذا  األمن�ي،  الس�يما  المج�االت 
ف�أن الحكوم�ة المحلية بع�د نقل 
الصالحي�ات عازم�ة عل�ى توفي�ر 
للمس�تثمرين  المناس�بة  األج�واء 
والشركات العالمية المهمة لتنفيذ 

المشاريع”.

التجارة تسجل أكثر من 62 رشكة حملية وأجنبية منذ العام 2٠٠٣

االتصاالت تتعاقد مع رشكة سويدية لتنفيذ
شبكة نفاذ ضوئية

   بغداد/المستقبل العراقي 

أكدت وزارة التجارة، انها سجلت منذ 
الع�ام 2003 وحتى االن اكثر من 62 الف 
ش�ركة، متوقعة ان تك�ون هنالك زيادة 
في ع�دد الش�ركات خالل الع�ام الحالي 
والمقبل.وق�ال المتحدث باس�م الوزارة 
محم�د الحمدان�ي ، إن “الع�راق يعتب�ر 
م�ن البيئ�ات الخصب�ة للعم�ل التجاري 
واالستثماري لذا نجد ان هنالك اقبال كبير 
من الش�ركات سواء المحلية او االجنبية 

للتسجيل والدخول في السوق العراقية”.
واض�اف الحمداني ان “الوزارة س�جلت 
من�ذ العام 2003 حت�ى حزيران الماضي 
من العام الحالي )60( الف شركة وطنية 
فضال عن 2512 شركة اجنبية”، متوقعا 
ان “تكون هنالك زيادة في عدد الشركات 
خالل العام الحالي والعام المقبل بسبب 
توج�ه الدول�ة نح�و القط�اع الخ�اص 
وتفعيله بش�كل كبير”.وأكد ان “الوزارة 
تسعى من اجل تس�هيل وتبسيط عملية 
تس�جيل الش�ركات من خالل اس�تخدام 

التكنلوجيا الحديثة في عملية التس�جيل 
حيث تم استخدام النظام االلكتروني في 
عمل دائرة تس�جيل الش�ركات المشرفة 
على هذا الملف”.وكانت الحكومة قررت 
في )20 تم�وز 2013( إعفاء الش�ركات 
االس�تثمارية المحلي�ة واألجنبي�ة م�ن 
الرس�وم والجمارك لمدة خمس سنوات، 
ف�ي خط�وة ته�دف ال�ى تعزي�ز النم�و 
االقتصادي، وجذب الشركات لالستثمار 
في البالد، على ان تتم دراسة تمديد قرار 

اإلعفاء لمدة عشر سنوات إضافية.

     بغداد/المستقبل العراقي

كش�فت وزارة االتصاالت، عن تعاقدها مع شركة سويدية 
لتنفيذ شبكة نفاذ ضوئية في تسع مناطق ببغداد، مؤكدة انها 

هيئة البنى التحتية للمشروع.
وق�ال الوكيل االق�دم للوزارة أمي�ر البياتي ، إن�ه “من اجل 
تط�ور ش�بكة االتصاالت في الع�راق والعاصمة بغداد بش�كل 
خاص تعاقدت الوزارة مع شركة )اريكسون السويدية( إلنشاء 
شبكة نفاذ ضوئية بس�عة 150 الف خط لتنفذ بموجبه شبكة 

.”)FTTH( نفاذ ضوئية تعمل بتقنية الكابل الضوئي للمنازل
واض�اف ان “المناطق التي س�يتم ش�مولها بالش�بكة هي 
والمأم�ون  والقادس�ية  العام�ل والكاظمي�ة  )البي�اع وح�ي 
والمنصور واليرموك واالس�كان والبلديات والش�عب(”، مبينا 
ان “كوادر الوزارة وتحديداً من شركة االتصاالت والبريد احدى 
تشكيالت الوزارة باشرت بالكشف الموقعي للمناطق واالحياء 

السكنية التي ستنفذ بها الشبكة الضوئية”.

واك�د البياتي ان “ال�وزارة هيئ�ة البنى التحتي�ة المتوقعة 
إلنجاح المش�روع كإع�داد المخطط�ات والخرائ�ط للمناطق 
المذكورة، فضال عن القيام بتطوير وتحسين الشبكة االرضية 
باس�تخدام التكنولوجيا الضوئية الحديثة التي س�تحدث نقلة 
نوعية بخدمات االتصاالت واالنترنت في عموم المحافظات”.

فتح الشوارع املغلقة املؤدية اىل سوق 
شالل بمنطقة الشعب

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، أمس األحد، عن مباشرتها بفتح الشوارع 
المغلق�ة المؤدي�ة الى س�وق ش�الل بمنطقة الش�عب ش�مال 
العاصم�ة، مش�يرة ال�ى ان الحملة تضمنت غل�ق مواقع الجزر 

العشوائي وفرض الغرامات على أصحابها.
وقال�ت األمان�ة في بي�ان صحف�ي,  أنها “باش�رت بحملة 
كبرى إلعادة تنظيم س�وق ش�الل بمنطقة الشعب وإعادة فتح 
الش�وارع المغلق�ة المؤدية اليه بالتنس�يق مع قي�ادة عمليات 
بغداد واحدى منظمات المجتمع”.واضافت ان “الحملة ش�ملت 
رف�ع كميات كبيرة من النفاي�ات والمخلفات وازالة التجاوزات 
وإع�ادة فت�ح الش�وارع المغلقة المؤدية الى الس�وق لتس�هيل 
حركة م�رور المتبضعين الى جانب تس�ليك وتنظيف منهوالت 
ومش�بكات المج�اري ورفع الكت�ل والحواج�ز الكونكريتية”.

واكدت ان “الحملة تضمنت ايضا المباش�رة بغلق مواقع الجزر 
العش�وائي وفرض الغرامات على اصحابها لم�ا لهذه الظاهرة 
م�ن مخاطر صحية على االنس�ان والبيئة الى جانب مش�اركة 
م�الكات الوعي البلدي في نش�ر مفاهيم الحف�اظ على نظافة 
االسواق واالماكن العامة والتعريف بالقوانين واالنظمة البلدية 
“.يذك�ر ان االوضاع االمنية غير المس�تقرة في العاصمة بغداد 
ادت الى غلق معظم الش�وارع واألس�واق الرئيسية فيها نتيجة 
االنفج�ارات التي ش�هدتها ه�ذه المناطق، فضال ع�ن عمليات 

القتل واالختطاف لبعض االشخاص.

   بغداد/المستقبل العراقي

بحثت غرفة عمليات األمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاس�ة 
محمد طاهر التميمي وحضور ممثل مكتب نائب مستش�ار األمن 
الوطن�ي، مع مدي�ر ناحية البغ�دادي في محافظة األنبار قاس�م 
نوي�ران مط�رود، األوضاع العام�ة ألهالي الناحي�ة، وآلية إعادة 
ثالث وجبات م�ن النازحين من أهالي مدينت�ي حديثة والبغدادي 
إل�ى مناطقه�م، من خ�الل التنس�يق م�ع الجه�ات ذات العالقة. 
وبحس�ب بيان لألمانة العامة لمجلس ال�وزراء, فانه” تمت أيضا 
مناقشة إيصال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى أهالي الناحية 
المحاصرة من قبل عصابات داعش اإلرهابية، وتثبيت االحتياجات 
األساس�ية والعاجل�ة واالس�تمرار بعملية نقلها، والتنس�يق مع 
وزارة الصح�ة إليالء الجوان�ب الصحية الالزم�ة ألهالي الناحية 
االهتم�ام األمثل”.  وكانت غرفة عملي�ات األمانة العامة لمجلس 
الوزراء قد أش�رفت خالل الش�هر المنصرم عل�ى إيصال وتوزيع 
الم�واد الغذائية والطبية إل�ى أهالي الناحية غير م�رة، بالتعاون 
مع ش�بكة إس�ناد العمل التطوعي التي تضم ع�دداً من منظمات 

المجتمع المدني، بالتنسيق مع قيادة القوة الجوية.

األمانة العامة ملجلس الوزراء تبحث 
إيصال املساعدات إىل حديثة والبغدادي

    بغداد/المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الزراع�ة, أمس األح�د, عن مباش�رتها  بالحملة الوطني�ة لتعفير بذور الحنط�ة المعدة للزراعة 
للموسم الزراعي الحالي في جميع المحافظات  .وقالت الوزارة في بيان لها,تلقته« المستقبل العراقي«, أن« دائرة 
وقاية المزروعات جهزت جميع مديريات الزراعة في المحافظات وشركة مابين النهرين العامة للبذور والشركة 
العراقية إلنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور, بمبيدات التعفير الفطرية المخصصة ضد إمراض التفحيم )مبيد 
الراكس�يل ( وحس�ب الخط�ة الزراعية مجانا«.ولفت البيان إل�ى أن« هذه الحملة تعد من الحمالت األساس�ية في 
الع�راق ف�ي مجال إنتاج محصول الحنط�ة االس�تراتيجي,كونها  توفر حماية كاملة من خط�ر اإلصابة بإمراض 
المتفحمات والتي تعد من أهم محددات إنتاج وتس�ويق الحنطة واستهالكها وهي توفر للمزارعين إنتاجيه عاليه 
وبذور خالية من هذه اإلمراض مما ينعكس س�نويا على تحسين إنتاج محصول الحنطة في العراق والمحافظات 
عل�ى األم�ن الغذائي« .ودعت  دائ�رة وقاية المزروعات, مزارع�ي الحنطة إلى مراجعه الدوائر الزراعية الس�تالم 

المبيدات المخصصة لذلك وبإشراف الكوادر الفنية وضرورة االلتزام بالتوصيات العلمية الستخدامها«.

الزراعة تنفذ احلملة الوطنية لتعفري بذور احلنطة
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فوؤاد ح�سون

الشارع التونيس متخوف جدا من قانون املصالحة 
االقتصادية املقدم م�ن رئيس الجمهورية للربملان 
والذي يتيح لكبار املفسدين التمتع بما نهبوه من 
أموال الشعب التونيس وكأن ثورة الياسمني لم تكن 
وإنها قامت عىل هؤالء الذي رسقوا أموال الش�عب 

بما يشكل خطرا كبريا عىل تونس واقتصادها.
ومن العوامل التي شجعت عىل إصدار هذا القانون 
إن انتخاب�ات نهاي�ة 2014 ف�از به�ا العدي�د من 
رج�االت نظ�ام بن ع�ي بمقاعد برملاني�ة، وهناك 
م�ؤرشات كثرية ع�ىل أن الع�ادات القديم�ة بدأت 
بالع�ودة بب�طء وه�و م�ا يش�ري إىل إن هنالك من 
يحاول رسقة الثورة التونس�ية ومحاولة إرجاعنا 
ملا قبلها. وهذا القانون ليس األول الذي يثري الجدل 
يف الشارع التونيس فقد سبقته قوانني أخرى منها 

قانون مكافح�ة اإلرهاب الذي حاول�ت الحكومة 
م�ن خالله أن تمنع حق التظاه�ر وتقيد الحريات 

تحت عنوان مكافحة اإلرهاب.
ولعل التربيرات التي يرفعها البعض من أجل تمرير 
ه�ذا القانون تحت مس�مى املصالحة االقتصادية 
ي�ربرون ذل�ك بأن�ه رضوري إلنع�اش االقتص�اد 
وط�ي صفحة امل�ايض، يف ظ�ل وج�ود الكثري من 
تهم الفس�اد امل�ايل تطال تجارا متنفذي�ن يف البالد 
بجرائ�م اقتصادي�ة كب�رية، ولذلك فه�م خائفون 
من االس�تثمار يف البلد ويحاول بعض السياسيني 
إنع�اش االقتص�اد عرب تمري�ر هذا القان�ون الذي 
سيش�جع الجميع عىل النهب من امل�ال العام اآلن 

ويف املستقبل.
وهن�ا نجد أن ه�ذا القان�ون يف مس�ودته الحالية 

يمنح رجال األعمال الذين استفادوا من الفساد أو 
التزوي�ر عفوا عاما، مقاب�ل املوافقة عىل دفع أية 
مبال�غ رسقت من الخزانة العامة، ويفرس البعض 
أن العفو هو الطريقة األكثر فعالية لحل مش�كلة 
تجنب دفع الرضائب املنترشة بني أش�هر العائالت 
يف البالد وهو ما كبد امليزانية العامة للدولة خسائر 
مالية كبرية، خاصة وإنه ينص عىل إيقاف املتابعة 
أو املحاكم�ة أو تنفيذ العقوب�ات يف حق املوظفني 
الحكومي�ني وأش�باههم، م�ن أجل أفع�ال تتعلق 
بالفس�اد املايل واالعتداء عىل املال العام وهذا األمر 
اعتربت�ه العديد من الش�خصيات واألحزاب رضبا 
للثورة التونس�ية وتملصا من أهدافها، كما يقوم 
هذا القانون بس�حب البس�اط من هيئة الحقيقة 
والكرام�ة الت�ي تت�وىل إدارة ه�ذا املل�ف، وفقا ملا 

يح�دده الدس�تور التون�يس له�ذا ف�إن الش�ارع 
التونيس رفع ش�عار )لن أس�امح( من أجل إجبار 
الربملان ع�ىل عدم ترشيعه وهو يعني أن الش�ارع 
التونيس وأحزاب�ه ويف مقدمتها الجبهة الش�عبية 
يحاول تش�كيل ق�وة ضغط عىل الربمل�ان التونيس 
لرف�ض ه�ذا القانون الذي من ش�أنه أن يش�جع 
اآلخري�ن عىل رسق�ة أم�وال الش�عب التونيس.إن 
تون�س ال تحتاج لهذا القانون بقدر حاجتها لدولة 
قوي�ة تكافح اإلرهاب من أجل جذب اس�تثمارات 
أجنبية أو محاولة إعادة ثقة املس�تثمرين بتونس 
الت�ي فقدت حت�ى اآلن الكثري م�ن رؤوس األموال 
التي هربت لخارج البلد بعد تردي األوضاع األمنية 
ال س�يما يف قطاع الس�ياحة الذي فقد هذا املوسم 

أكثر من مليوني سائح أجنبي. 

من�ذ زمن لي�س ببعي�د، ق�ال املنتق�دون إن 
االنتخابات الرئاس�ية األمريكي�ة لعام 2016 
ستكون عىل شكل س�باق رتيب بني كلينتون 
وب�وش. وعىل رغ�م أن هذا االحتم�ال ال يزال 
قائم�اً، إال أنن�ي س�أتجنب املراهن�ة علي�ه. 
وعندم�ا ب�دأت التوقعات الصحفي�ة تتحدث 
عن اس�تعداد هات�ني العائلت�ني للتنافس من 
جدي�د يف املعرك�ة االنتخابي�ة، ب�دا وكأن من 
شبه املس�تحيل تجّنب التطرق لقضايا برزت 
بق�وة عىل املرسح الس�يايس، كق�ول البعض 
إننا أصبحنا عىل أعتاب حالة تسودها ظاهرة 

»األرس السياس�ية«، يف نظام جمهوري.
وهي�الري  ب�وش  جي�ب  حملت�ا  وتتش�ابه 
كلينت�ون يف أن كالً منهم�ا ق�د س�ّخر أفضل 
النش�طاء يف حزب�ه وتمكن من زي�ادة حجم 
األم�وال املجموعة للحملة، واس�تقطب أيضاً 
املزيد م�ن موافقات التزكي�ة بأكثر مما فعل 
منافس�وهما. وقد أظهرت استطالعات الرأي 
األولي�ة أن م�ن املرجح فوز ب�وش وكلينتون 
ببطاقتي الرتش�يح عن حزبيهما لالنتخابات 

الرئاسية.
ومع انطالق موسم الحملة، بات من الواضح 
أن العديد من الناخبني الذين سيصوتون ألول 
م�رة، يريدون ش�يئاًً ال يتوف�ر يف بوش وال يف 
كلينتون، وهو »املوثوقية«. وبدا وكأن العديد 
من الجمهوريني والديمقراطيني غاضبون من 

قياداتهم التي تعدهم بيشء وتفعل عكسه.
ويف جان�ب الح�زب الجمه�وري، وّجه »جيب 
ب�وش« وبقية األعض�اء البارزي�ن يف الحزب 
كحكام الواليات والسيناتورات، صفعة قوية 
للمرش�َحني غري الدبلوماسيني الذين أظهرت 
اس�تطالعات الرأي، يف البداي�ة، أنهما بعيدان 
جداً ع�ن املقدمة. وهم�ا، »دونال�د ترامب«، 
امللياردير املحب للمظاهر، و»بن كارس�ون«، 
جرّاح األعصاب، اللذان تمكنا من انتزاع الدعم 
من نصف الناخبني الجمهوريني. وقد أجمعت 
آراء املنتقدين واملحللني عىل أن أداء »ترامب« يف 
الحملة لم يكن ضعيفاً فحسب، بل كان سيئاً 
أيض�اً، وأن »كارس�ون« مث�ل دور »الحارض 
الغائب« فيها. ولكن، بعد أسابيع أعقبت هذا 
الجدل، ما لبثت ش�خصية »ترامب« القيادية 
أن برزت من جديد، فيما س�جل »كارس�ون« 
زي�ادة ملحوظة يف أرقامه االس�تطالعية. ويف 
مقابل ذلك، خرس املرش�حون املفضلون لدى 
الحزب الجمهوري، وهم جيب بوش وماركو 
روبيو وسكوت ووكري، مساحة من أرضيتهم 
االنتخابية. وظهر أن عدداً كبرياً من الناخبني 

الجمهوريني ما عادوا يثقون يف السياسيني.
وكان أداء »كلينت�ون« أفض�ل بقلي�ل، وربما 
يعود س�بب ذل�ك بش�كل أس�ايس إىل أنها لم 
تواج�ه حت�ى اآلن إال زم�رة صغ�رية الع�دد 
الش�هرة  املعارض�ني واملنافس�ني ذوي  م�ن 
املتواضعة. وعىل رغم هذا فقد بدأت الصعاب 
تلوح يف أفق حملتها. ويف اس�تطالعات الرأي 
عىل املستوى الوطني، ال زالت تحتكر الريادة 
والتفوق عىل أقرب منافس لها وهو السيناتور 
»برين�ي س�اندرز«. وعىل رغم أن »س�اندرز« 
يفتقد للشخصية الكاريزمية، فقد بدا واقعياً 
وفع�االً عندم�ا تمك�ن م�ن تجيي�ش حش�د 
كبري م�ن الناخبني الذين صدق�وا حديثه بأن 
»اللعب�ة تم تحريفها« ملصلح�ة كبار األغنياء 
لتصيب الفقراء ورشيحة الطبقة املتوس�طة 
ب�األرضار. ويف الواليتني اللت�ني تصوتان أوالً، 
أظهرت اس�تطالعات الرأي أن »ساندرز« إما 
أنه يقرتب من كلينتون )والية آيوا( أو يتفوق 

عليها )والية نيو هامبرش(.
ومم�ا يزي�د من قل�ق مؤي�دي كلينت�ون، أن 
اس�تطالعات ال�رأي ع�رب الربي�د اإللكرتوني 
أث�رت ع�ىل  أظه�رت معارض�ة قوي�ة له�ا 
تصنيفها الش�خيص. وقد أصب�ح عدد متزايد 
من الناخبني ينظرون إليها نظرة سلبية، كما 
أن ناخب�ني يف مقاب�ل كل واح�د تقريباً يرون 

أنها غري جديرة بالثقة.
ويتعل�ق الس�بب الثان�ي يف تغي�ري حظ�وظ 
بوش- كلينتون يف التفوق باملرشحني ذاتهما. 
وخاصة بعد أن أثبتا أنهما عاجزان عن تنظيم 
الحمالت االنتخابية الفعالة. وقد ارتكبا الكثري 
م�ن األخطاء أثناءها، وب�دا واضحاً عجزهما 
ع�ن تحقيق أي نجاح يف مس�عاهما للخروج 

من املطّبات التي أوقعا نفسيهما فيها.
أما بالنس�بة ألولئك الذين يظّنون أن »جيب« 
إنس�ان »ذك�ي«، ويمك�ن أن يصبح رئيس�اً، 
فقد أثبت له�م أداؤه االنتخابي حتى اآلن أنه 
مخي�ب لآلم�ال. وكان يتعّث�ر بش�كل واضح 
عندم�ا توجه إلي�ه األس�ئلة إن كانت صعبة 
أو بسيطة. وش�عر مؤيدوه باإلحباط بسبب 
فش�له املتك�رر يف إيج�اد األجوب�ة الرسيع�ة 
والجاهزة لألس�ئلة املتعلقة ب�دوره يف حرب 
العراق. وكان أخوه )جورج( هو الذي أشعل 
تل�ك الحرب قبل 12 عام�اً فكانت واحدة من 
أس�وأ تدخالت وأح�داث السياس�ة الخارجية 

لهذا القرن.
وال ش�ك أن هي�الري كلينتون مؤهلة بش�كل 
جيد ألن تصبح رئيس�ة. وتتميز ش�خصيتها 
بالصالب�ة والتنظيم، وهي تفهم بش�كل جيد 
العالق�ة التي ترب�ط بني »السياس�ة العامة« 
و»السياس�ات« الت�ي تخدمه�ا، إال أن أداءها 
االنتخاب�ي أظه�ر حت�ى اآلن أنه مث�ري للقلق 

ملؤيديها.

بوش وكلينتون..
موعد مع اجلولة الثانية
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منية الصخي

جيمس زغبي

تع�رض رئيس ال�وزراء الربيطاني لالنتق�اد عىل خلفية 
تعاطي�ه مع أزم�ة الالجئني يف أوروب�ا، ولكنه من إحدى 
النواحي وتحدي�داً اقرتاحه فتح الب�اب يف وجه الالجئني 
الذي�ن ل�م يتمكن�وا بعد م�ن الوص�ول إىل أوروب�ا، بدالً 
من الالجئ�ني الذين تمكن�وا من الوص�ول كان عىل حق 

ومنتقدوه األوروبيون عىل خطأ.
كامريون أوضح ي�وم اإلثنني امل�ايض مقاربته الجديدة، 
فف�ي كلمة أم�ام الربملان، قال إن بالده س�تقوم بإعادة 
توطني 20 أل�ف الجئ من املخيمات حول س�وريا خالل 
السنوات األربع ونصف السنة املقبلة. ويف الوقت نفسه، 

أع�اد كام�ريون التعبري عن رفضه املش�اركة يف مخطط 
املفوضية األوروبية لنظ�ام الحصص الذي تقوده أملانيا 
والق�ايض بإعادة توزيع أولئ�ك الالجئني الذين وصلوا إىل 
االتحاد األوروبي. ويوم األحد املايض، كان رئيس الوزراء 
اإليطايل »رومانو برودي« أحدث شخصية أوروبية تعطي 
دروس�اً لكامريون حول هذا املوض�وع، حيث حذره من 
أن�ه س�يواجه رداً انتقامياً بس�بب موقفه غري الس�خي 
عندما يطلب من الزعماء األوروبيني املساعدة بخصوص 
دعم إصالحات االتحاد األوروبي، التي يحتاجها للفوز يف 

استفتاء حول بقاء بريطانيا يف االتحاد.
غ�ري أن ه�ذه التهديدات يف غ�ري محلها، وم�ن مصلحة 
بقي�ة االتح�اد األوروبي أن تظ�ل بريطانيا ج�زءاً منها. 

كما أن فكرة خروج بريطانيا من االتحاد بس�بب رفض 
كام�ريون اتب�اع الخ�ط األوروب�ي بخص�وص الالجئني 
س�يكون حماقة حقيقية، ثم إن إع�ادة توزيع الالجئني 
ليس�ت حاًل ملش�كلة الالجئني، عىل كل حال. فهي، مثالً، 
ل�م تكن لتنقذ الطف�ل »إيالن كردي«. صحي�ح أن إعادة 
توزي�ع الالجئني عرب االتح�اد األوروبي بطريقة عقالنية 
عملي�ة رضورية نظ�راً إىل األعداد التي وصلت س�واحل 
اليونان وإيطاليا ه�ذا العام، غري أنها أصبحت رضورية 
فق�ط ألن بلداناً مث�ل أملانيا وبريطانيا فش�لت يف القيام 

باليشء الصحيح من قبل.
والواق�ع أن�ه بطريقة أو بأخ�رى س�يصل الالجئون إىل 
أوروب�ا ألنهم غري قادرين عىل ب�دء حياة جديدة يف بلدان 

اللج�وء املج�اورة املثقل�ة باألعب�اء مث�ل األردن ولبنان 
وتركيا.

والح�ق أن بريطانيا، مثلما قال كامريون مفتخراً، كانت 
من بني أكثر الدول س�خاء يف حني أن بعض البلدان التي 
تعطيه ال�دروس اليوم قامت بأقل م�ن ذلك بكثري. ومع 
ذل�ك، فإن اقرتاح اس�تقبال 20 ألف الج�ئ فقط بحلول 
2020 لي�س إنج�ازاً بطولي�اً، يف وقت تش�تد فيه األزمة 
وتتفاق�م. بي�د أن املش�كلة ال تكمن يف رف�ض بريطانيا 
االنضم�ام إىل ح�ل املفوضي�ة بخص�وص إع�ادة توزيع 
الالجئ�ني ع�رب أوروب�ا، وإنم�ا يف أن كامريون ل�ن يقوم 
عت بهم  باس�تقبال م�ا يكفي م�ن الالجئني الذي�ن تقطَّ

السبل بالرسعة الكافية حتى يحِدث فرقاً حقيقياً.

املتابع�ون ألف�واج الهج�رة العراقي�ة الحالي�ة اىل بلدان 
الغرب االوروبي، يتساءلون عن االسباب التي تدفع بابن 
الجن�وب او املحافظ�ات املس�تقرة نحو تس�لق املخاطر 
والتعرض اىل امل�وت والجوع والربد م�ع االنتظار املتعب 
امام محطات القط�ارات واملرتو او عىل الحدود او امليش 
احيانا ملس�افات طويل�ة يف ارض ال يعرف به�ا احدا وال 
يجي�د التكلم بلغة اهلها، وقد يت�م االحتيال عليه فيفقد 
اموال�ه واوراق�ه الثبوتية او ق�د يكون عرض�ة ملافيات 

املتجارة باالعضاء البرشية.
وتذك�ر االحصائي�ات غري الرس�مية بأن ع�دد العراقيني 
الوافدي�ن اىل تركي�ا والراغبني بالحصول ع�ىل اللجوء يف 
اوروبا الغربية يزيد ع�ن 425 الف مواطن وان هؤالء قد 
اتفق�وا مع مهربني يف املدن الرتكي�ة إليصالهم اىل الجزر 

اليونانية ومن ثم اىل مقدونيا ورصبيا وصوال اىل النمس�ا 
وم�ن هناك يمك�ن لالجئ ان يق�رر اين يس�تقر يف دول 

االتحاد االوروبي كأملانيا أو السويد أو فرنسا او فنلندا.
وم�ن خالل تل�ك االحصائي�ات غري الرس�مية يتضح لنا 
ان اعم�ار اغلب طالبي اللجوء م�ن العراقيني ال تتجاوز 
ال��40 عاما، م�ا يعني ان اغلب هؤالء ام�ا ولدوا يف زمن 
حرب  الخلي�ج االوىل او الثاني�ة، ويف جميع االحوال فان 
ه�ؤالء قضوا س�نني حياتهم وه�م يودع�ون آباءهم او 
اخوانهم او اقاربهم عندما يذهبون اىل جبهات القتال او 

يستقبلونهم وهم موتى.. 
وح�ني اصبح�وا اكثر وعي�ا، كاب�دوا مع اهليه�م مرارة 
الحص�ار املف�روض عىل الع�راق بعد غزو النظ�ام املباد 
للكوي�ت ونق�ص الغذاء وال�دواء، فضال ع�ن مكابدتهم 
بعد س�قوط النظ�ام يف 2003 وتخبط الب�الد يف نزاعات 
قومية وطائفية وعصابات تقتل عىل الهوية وتهجر عىل 

الديانة او املعتقد، باالضافة اىل شحة فرص العمل وقلق 
امني وعدم تمكن الش�باب من تحقيق جزء بس�يط من 

احالمهم، ورغم فضاء الحرية واملوازنات الرتيليونية.
داع�ش  احت�الل  مؤجلة.وم�ع  بات�ت  احالمه�م  ان  اال 
ملحافظ�ات وم�دن يف ش�مال وغ�رب الع�راق، اضح�ت 
املوازن�ات الرتيليوني�ة مخصص�ة للتس�ليح ومحارب�ة 
العصاب�ات االرهابية، وازدادت خط�ط اجهاض االحالم 
املرشوع�ة للش�باب، يف الحصول عىل عم�ل الئق وزوجة 
مع بيت واطفال وش�وارع نظيف�ة وخدمات وكهرباء ال 

تنطفئ.
إن العراق انتج جيال يأس�ا من الحياة، كافرا بالشعارات 
التي تبدأ ب�«س�وف« او الحرف »س« وهو ينتابه السوء 
حني يرى اجيال البلدان املتقدمة وهم يتنعمون بالرفاهية 
مع توفر االعمال والخدمات واالجواء املش�جعة، لذا فان 
اغلب ش�بابنا س�واء كان�وا يف جنوب العراق او ش�ماله 

خصوصا من مواليد ثمانينيات القرن املايض، لم ينعموا 
بحياة هانئة، وان الحكومات التي تعاقبت بعد 2003 لم 
تقم بالتزاماتها تجاه البلد ونثرت امليزانيات الرتيليونية 
غري آبهة بمصري هذه الفئة الباحثة عن تحقيق احالمها 
املرشوع�ة يف بالدها، فهاجرت للبحث عن بلد تحقق فيه 

الحد االدنى من تلك االحالم.
إن الحكوم�ة الحالي�ة الت�ي تمتل�ك دون غريه�ا فرصة 
تاريخية يف بناء العراق والتخطيط ملستقبل مرشق يعود 
بالرفاه والخري والخدم�ات البنائه، بعد ان حظت بتأييد 

الشعب يف ساحات التظاهرات.
 وبتأيي�د املرجعي�ة الديني�ة، عليه�ا االس�تمرار بالنهج 
االصالح�ي دون مجام�الت يف التطبي�ق، ع�ىل ان يبق�ى 
شعار »الرجل املناسب يف املكان املناسب« لالستفادة من 
املوازنات الرتيليوني�ة خدمة لالجيال املقبلة، كي اليكون 

العراق بلدا طاردا البنائه.

بريطانيا وسجال الالجئني

أحالم اهلجرة

مارك تشامبيون

مالذ األمين

حتول اإلرهاب اىل الرشق األوسط 
بالل حنويت الركابي 

جميعنا عىل اطالع تام بأن اإلرهاب من صنع أمريكا 
وإرسائيل عرب دعم التطرف يف الرشق األوسط وانشاء 
تنظيم تحت مسمى القاعدة وبعد ما انترش التنظيم 
املذكور يف الرشق األوس�ط ولم تعد امريكا املسيطرة 
عىل التنظيم واخذ التنظيم بالتوس�ع وازداد قوة بعد 
دعم�ه من بعض الدول العربية وق�ام التنظيم بنرش 
الفك�ر التط�ريف يف املنطق�ة والقتل والدم�ار والذبح 
والتفج�ريات وبع�د ذل�ك ق�ام التنظي�م بمخططات 
ضخم�ة ورضب من صنع�ُه بأكرب مخط�ط ارهابي 

يف العال�م وانقلب الس�حر عىل الس�احر واحداث 11 
م�ن س�بتمرب 2001 ه�ي مجموع�ة م�ن الهجمات 
االرهابية التي ش�هدتها الواليات املتح�دة االمريكية 
يف يوم الثالثاء الحادي عرش من س�بتمرب عام 2001 
ت�م تحويل اتج�اه اربع طائرات نق�ل مدني تجارية 
وتوجيهه�ا لتصطدم بأه�داف محددة نجحت يف ذلك 
ثالث طائرات منها وفش�لت واحدة واالهداف تمثلت 
يف برج�ي التج�ارة العاملية يف منهات�ن وبمقر وزارة 
الدف�اع االمريكي�ة البنتاج�ون س�قط نتيج�ة هذه 

الهجم�ات االف من الضحاي�ا واملفقودين والجرحى 
وبع�د تلك األحداث اخ�ذ العالم منحن�ى اخر وتوجه 
االرهاب اىل الرشق االوس�ط قام�ت امريكا بمحاربة 
س�حرها وهو تنظيم القاعدة بعدما انقلب الس�حر 
عىل الس�احر وقام�ت امريكا باحتالل الع�راق وبعد 
ذلك قام�وا باغتيال اس�امة اب�ن الدن والقضاء عىل 
تنظي�م القاع�دة وبعد ذلك ت�م انش�اء تنظيم جديد 
وه�و االخطر واالقوى من نوعُه وه�و داعش الوجه 
االخر لتنظي�م القاعدة وهو ايضاً م�ن صنع امريكا 

وارسائيل ولكن هذا التنظيم املس�تحدث لحد االن هو 
تحت س�يطرة امريكا وارسائيل يا ترى هل يأتي يوم 
وينقلب الس�حر عىل الس�احر ونش�اهد داعش وهو 
ينقل�ب عىل م�ن صنعُه ومن�ذ ذلك التأري�خ والرشق 
االوسط تحت جحيم القتل والدمار وجد هذا التنظيم 
يف س�وريا ومن ثم توس�ع وانتقل اىل العراق ومن ثم 
اىل صحراء س�يناء وليبيا وال نعلم اىل اين سوف يصل 
وذلك بسبب الدعم الذي يتلقاه من امريكا وارسائيل 

وبعض الدول العربية .



ق�ررت الفنان�ة التونس�ية هند صب�ري أن 
تتب�رع بأجرها بالكامل ع�ن الفيلم األردني 
القصي�ر "الببغاء" الذي تصّوره حالياً لدعم 

الالجئين السوريين في المنطقة العربية.
وقالت صبري ف�ي حديث لجريدة الراي 
الكويتي�ة  إنها س�تنتهي من تصوير 
دوره�ا خ�الل أيام قليلة، كاش�فة 
ع�ن أنه�ا س�تبدأ التصوي�ر م�ع 
المخ�رج أمج�د الراش�د ودارين 
س�الم ف�ي الس�اعات المقبلة، 
على أن تنتهي منه خالل أسبوع 

واحد من بدء التصوير.
واعتبرت صبري أن مش�اركتها 
ف�ي "الببغ�اء" وتعاونه�ا م�ع 
سينمائيين شباب، هو جزء من 
تش�جيعها لُصّناع األفالم الذين 
يب�دأون خطواته�م األول�ى في 

صناعة 

�

ضمن نش�اطاتها وتفاعلها مع أحداث وطنها اإلمارات، ومن خالل رسالة الوالء واإلنتماء، 
قدم�ت الفنانة اإلماراتية حصة ص�وت الفتاة والمرأة اإلماراتية، معلنة العزم والمش�اركة 
ف�ي إعالء رايته في جميع المحافل والتحدي�ات، وذلك من خالل أغنية وطنية جديدة حملت 
عنوان "بنات زايد"، تعاونت في كلماتها مع الش�اعرة اإلماراتية عليا س�يف، ومع الملحن 

والمنتج اإلماراتي خطاف، وفي عملية التوزيع الموسيقي مع محمد الماسي.
وأوضحت حصه أنها "لم تستطيع الوقوف ساكنه دون أن تقدم من خالل رسالتها اإلنسانية 
والمجتمعي�ة، الت�ي تعتمدها في الفن الت�ي تقدمه، عمالً يعلن وقوفها كفت�اة إماراتية الى 
جان�ب أخوانها الش�باب اإلماراتي في خدمة الوطن، وإعالء رايت�ه في جميع المحافل التي 
ترس�مها إداراته، معلنه من خالل أغنيتها "بنات زايد" موقفها وموقف كل فتاة تنتمي لهذا 

الوطن".
هذا وقد قامت حصه برفقة المش�رف العام على تجهيز وتنفيذ وتس�جيل األغنية، الملحن 
والمنت�ج اإلماراتي خطاف، بتس�جيل وتنفيذ األغنية في س�توديوهات أوب�را في دبي، مع 

مهندس الصوت أسامة الشيخ.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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" التقشف  بأسم  " فرمان 
الكثر من وقفة جادة اجد قلمي حزينا على ما أل 
اليه الفن�ان والمثقف واالديب والصحفي اليوم 
وخاص�ة حينما يص�در )فرمان�ا( بانتزاع جزء 
من لقمة عيش�هم من خالل اص�دار قرار جائر 
بعدم ترويج المنحة الس�نوية لشريحة الكتاب 
واالدباء والصحفيين والفنانين في العراق لهذا 
العام .. ومن باب )التقش�ف( الذي نال واول ما 
نال دائرة الس�ينما والمسرح ... لكون مثل ذلك 

التقش�ف قد ش�مل تلك الدائرة ايض�ا والذي له 
تاثير كبير في تعطيل عملية نمو الثقافة والفن 

..
ومما ادى الى قيام مجموعة كبيرة من الفنانين 
والمثقفي�ن بوقف�ة احتجاجية م�ن اجل اعادة 
النظر بحالة التقش�ف الت�ي فرضتها الحكومة 

على هذين الوسطين .
والذي وددت االشارة اليه ان حالة التقشف التي 

شملت )المنحة السنوية( و )السلفة التشغيلية( 
المخصصة لدائرة السينما والمسرح اجراء غير 
م�دروس .. وبالتالي س�يؤدي حتما الى قطيعة 
مع المشهد الثقافي الفني .. وكذلك سيؤدي الى 
تحويل المبدعين الى ش�ريحة عاطلة عن العمل 

.. ومعزولة عن ايقاع الحياة .
والذي وددت ذكره .. ان مثل ذلك )العوز القاهر( 
س�بق وان ادى ال�ى هجرة الكثير م�ن الفنانين 

والمثقفي�ن الى خارج العراق  فرارا من الوضع 
االمني المتردي الذي كان س�ائدا في تلك الفترة 
العصيبة المظلمة التي زرعتها الطائفية انذاك .. 
ومن اجل لقمة العيش .. وعندما اس�تتب االمن 
والطمأنينة عادت الطيور المهاجرة كي تساهم 
ف�ي بناء البلد .. اال ان مثل هكذا اجراء تعس�في 
س�يجعل الكثي�ر بالخ�الص من واقعه�م  الذي 
س�وف ال يجدون ف�ي نهايته ض�وءا اخضرا .. 

وبالتالي س�نجدهم يلجأوون ثانية الى المهجر 
بحثا عن الرزق وس�د رمق العيش .. وخاصة اذا 
م�ا علمنا ان مثل ذلك االجراء القاس�ي س�يؤثر 
بطبيع�ة الح�ال على عوائ�ل تلك الش�رائح اوال 
وعلى ايقاف عجلة النم�و االبداعي لهذا الوطن 
الذي ه�و بأمس الحاج�ة البنائه الب�ررة الذين 
افنو زهرة ش�بابهم ليكون�وا بناة فكر وقناديل 

تنوير لشعب يستحق الحياة .
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إنها ممثلة من رأس�ها حتى أخمص قدميها ،  
ت�ذوب في الدور حتى الثمالة فتقنعك بأن من 
تقف امامك هي حقيقة وليس�ت تمثيالً ، تثير 

الجدل ، تحاور وتقنعك بوجهة نظرها .
مثلت أجرأ االدوار وقدمت البرامج التلفزيونية 
ممثلة،وترف�ض  لق�ب  ترف�ض  واالذاعي�ة، 
التمثي�ل اال للس�ينما "انا ممثلة س�ينمائية" 

هكذا تقول .
في الحياة هي ثائرة ش�مالية شقيقة شهيد ، 
 My Last" بدأت مسيرتها الس�ينمائية بفيلم
Valentine In Beirut" والحقته بفيلم "حبة 
لول�و" ال�ذي كّرس�ها نجمة س�ينمائية فوق 
الع�ادة ،ولنا معه�ا موعد قريب ف�ي فيلمها 
الجديد "ش�ي يوم رح فل"، انها لورين قديح 

ومعها كان هذا الحوار .
 
 

•لوري�ن قدي�ح "ش�ي ي�وم رح ف�ل" تجربة 
سينمائية جديدة لك في عالم السينما، وسبق 
ان صرحت ب�أن بعده س�تصبحين في مكان 

آخر، على ماذا اعتمدت في تحليلك هذا ؟
أوالً نوعي�ة الفيلم جدي�دة ،والتقنية التي تم 
تصوي�ره من خاللها ضخمة ج�داً، وضخامة 
االنت�اج تزي�د حتم�اً م�ن ج�ودة التصوي�ر 
والتمثيل واالخراج، الفيلم ال يش�به اي شيء 
تم تقديمه من قبل، وبإمكانك مش�اهدته في 
اي زم�ان ومكان، فهو ال يحكي قصة مس�لم 
ومس�يحي او قص�ة مس�توحاة م�ن الحرب 
وهذه هي المواضيع االساس�ية في السينما 
اللبناني�ة ، بإمكانك مش�اهدة الفيلم حتى لو 

كنت في هوليوود.
 

•هل هو فيلم لبناني البيئة ؟
ان�ه فيلم لبناني مئ�ة بالمئة وقصته حقيقية 
وواقعي�ة، ويتحدث ع�ن قصة ش�اب لبناني 
،ومن قصت�ه انطلقن�ا للتفاصي�ل ، هو فيلم 
ال يثي�ر الغرائ�ز، يحت�وي عل�ى قص�ة حب، 
واثارة وتش�ويق ومافيا وكل ش�يء،واالهم 
التس�اؤالت التي س�تطرحها بعد انتهائك من 
مش�اهدة الفيلم،ه�و ال يش�به نوعية االفالم 

التي ُتطرح عادة في السينما .
 
 

•البطل معك هو الممثل ومقدم البرامج عادل 
كرم؟

البطل االساس�ي الذي يرحل ويقول لي "شي 
يوم رح فل" هو عادل كرم، هو الذي سيرحل 
"رح يفل" ولكن ال اعرف في اي يوم ، سأبقى 
بانتظ�ار ان ال يرحل،ولكن�ه س�يرحل، ه�ذا 
الس�كوب الذي أخص موقعكم به. عادل كرم 

يقدم الدور االساس�ي ف�ي الفيلم 
ولي الشرف بأن اقف امام شخص 
يمتل�ك ش�هرة وقاع�دة جماهرية 
كبيرة،ما سيقدمه في الفيلم تمثيل 

قوي جدا ال دخل له بالكوميديا.

 
 My Last" بع�د  ل�ك  الثال�ث  الفيل�م  •إن�ه 

Valentine In Beirut" و"حبة لولو"؟
صحيح انه التجربة الثالثة بالنسبة لي،ولكنه 
الفيل�م االول ال�ذي يمثلني فعلياً،"ش�ي يوم 
رح�ل فل" يش�بهني في الكثير م�ن النواحي 
والقص�ص ، وهناك تش�ابه بين ش�خصيتي 

والشخصية التي اقدمها في الفيلم.
 

•والفيلمان السابقان أال يشبهانك؟
حتم�اً ال، ان�ا ف�ي االجم�ال ال احب ان�ا أقّدم 
القص�ص الت�ي اس�تطيع ان اق�وم به�ا في 
الحياة العادية، ولكن فيلم "شي يوم رح فل" 
الوحي�د الذي قبلت ان اقدمه الن ما يش�بهني 
فيه جمي�ل واحببته فقبل�ت ببطولته، ولكن 
في االجمال الفيلمان المذكوران ال يشبهانني 
بشيء، وال يشبهان ال تربيتي وال واقعنا، لهذا 
الس�بب احبب�ت ان اغامر واق�وم ببطولتهما 
،دائما انظر الى الكاراكتير الذي سأقدمه وما 

هي ابعاده.
 

•ق�ررت ان تقبلي بفيلم "ش�ي ي�وم رح فل" 
لكي تقولي ان الفتاة بالفيلمين الس�ابقين ال 

تشبهك؟

ممن�وع وغي�ر مقب�ول وليس مس�موحاً ان 
يك�ون احده�م قد ك�ّون عني فك�رة خاطئة 
بسبب تلك االفالم ،ولو لم تكن انت من يسألني 
هذا الس�ؤال لكنت صفعته على وجهه "كنت 
صفقت�وا ك�ف ع تّمو"،وكنت رفض�ت حتماً 
االجاب�ة على هذا الس�ؤال ،انا لس�ت بقفص 
إتهام ، نحن درس�نا في الجامعة لكي نصبح 
ممثلين وممثالت، فاذا قدمت في المس�تقبل 

دور قديسة سأرشح زيت؟
 
 

•أنا تقّصدت ان أسألك هذا السؤال .
"ما حدا غيرك مس�موح يس�أل هيك س�ؤال، 
عن جد لو حدا غيرك س�ألني هالس�ؤال كنت 
ضربتو كف"، انتهينا من اطالق االحكام على 
م�ا نراه على الشاش�ة،يجب ان نعي الحقيقة 
والواق�ع، يجب ان تصحو الصحافة على هذه 
النقطة" الزم نوعى بقى" ، انا لس�ت موضع 

اتهام.
 

•بع�د هذا الفيلم هل س�تتغير موازين القبول 
والرفض عندك، ام انت من االساس ليس لديك 

مشكلة الرفض او القبول؟
اندري�ه ان�ا ممثلة س�ينما فق�ط ،وحتى في 

الس�ينما انا انتقائية جداً انا لس�ت "جوعانة 
شهرة" ولست من جماعة "دخيلكن طلعوني 

على التلفزيون"،انا لم اعمل اال سينما.
 

•ه�ذا يعن�ي ان�ك ل�ن تدخل�ي عال�م الدراما 
التلفزيونية او المسرح؟

ع�رض عل�ّي عمل مس�رحي ضخ�م ولكنني 
رفضته،المسرح متعب جداً ، فأنا في االساس 
ابنة المس�رح ،درست مس�رح قبل ان ادرس 

سينما.
 
 

•ه�ل بإمكاننا ان نعرف من ه�ي الجهة التي 
عرضت عليِك العمل في مسرحها؟

احترام�اً للجه�ة المنتجة دعن�ي اتحفظ عن 
الرد.

 
•انت ناشطة على مواقع التواصل االجتماعي 
،وتنزلي�ن عل�ى االرض،الى اي م�دى تؤيدين 
ه�ذه التح�ركات المطلبي�ة الت�ي تحصل في 

لبنان وهل ترينها مفيدة؟
اكي�د ه�ذه التح�ركات مفي�دة وصحية ومن 
الممكن ان توصلنا الى التغيير الحقيقي،ومن 
يدع�ي ان�ه فن�ان وال يمكن�ه المش�اركة في 
التح�ركات السياس�ية "كتي�ر غلط�ان" ،في 
الخ�ارج الفن�ان مرتب�ط بالسياس�ة واه�م 
الممثلي�ن الهوليووديين يتجهون للسياس�ة 
،ال يمكنك ان تفصل نفس�ك ع�ن الذي يجرى 
حولك خوفاً من خسارة جمهورك، فاذا كانت 
القصة قصة ربح وخس�ارة فالفنان يخس�ر 
م�ن هنا ويربح من هناك، ولكن يبقى الوطن 

فوق كل االعتبارات.
 

•ولكن ه�ذه التحركات تخّطت الس�لمية في 
كثير من االحيان؟

التح�ركات صحي�ة ولكنن�ي ال أؤم�ن دائم�اً 
بالس�لمية، ال وجود لثورة ف�ي االرض بدأت 
ونجح�ت بالزه�ور، الث�ورة الفرنس�ية التي 
جرت ف�ي العالم 1789 ،والتي كانت اس�اس 
الثورات اقتحموا من خاللها س�جن الباستيل 
س�قط   ، السياس�يين  المعارضي�ن  معتق�ل 
الحبس وسقط لويس السادس عشر ، الثورة 
المخملي�ة الناعم�ة الت�ي ظه�رت ف�ي براغ 
وتشيكوس�لوفاكيا ال تنف�ع هن�ا ، ال لث�ورة 

الورد والرز.
 

•بالعودة الى الفن،هل هناك مش�اريع حالية 
في تقديم اي برنامج اذاعي او تلفزيوني؟

ال اذاعة وال تلفزيون في الوقت الحالي، فقط 
سينما ،مستقبلي اآلن في السينما.

 
•ولمن تدينين بنجاحك السينمائي؟

ادي�ن ب�كل م�ا وصل�ت الي�ه م�ن نجاح�ات 
وال�ى   ، الت�رك  المخ�رج س�ليم  لمكتش�في 
المخرج�ة لي�ال راجح�ة الت�ي راهن�ت علّي 

وصنعت النجمة التي تقف امامكم اليوم.

 لورين قديح.. التمثيل من القدم اىل الرأس

هند صربي تتربع بأجرها عن فيلم "الببغاء" لدعم الالجئني 

تعاقدت الممثلة منة ش�لبي على بطولة مسلس�ل "واحة الغروب"، بعد اجتمعها 
م�ع  منت�ج العمل جمال العدل، ولفت األخير الى انه س�يتم التصوير خالل ش�هر 

تشرين الثاني المقبل.
وت�دور أح�داث المسلس�ل ف�ي نهايات القرن التاس�ع عش�ر مع بداي�ة االحتالل 
البريطان�ى لمص�ر، وهو من تأليف السيناريس�ت مريم نعوم وإخ�راج كاملة أبو 

ذكرى.

منة شلبي تتعاقد عىل بطولة مسلسل "واحة الغروب"

 ضجت مواقع التواصل االجتماعي بنبأ هروب الفنان السوري 
علي كريم من دمش�ق ووصوله إل�ى مدينة أزمير التركية عن 
طري�ق التهريب، على أن ينضم إلى ركب الالجئين الس�وريين 

المسافرين إلى أوروبا عبر البحر األبيض المتوسط.
لك�ّن مصادر مقربة أكدت ل�”أنا زهرة” أّن “العكيد أبو النار” 
سافر بالفعل مصطحباً معه ابنته، لكنه غادر دمشق بطريقة 
نظامية %100 متوجهاً إلى تركيا لزيارة بعض األقرباء هناك. 
وتابعت أّنه لن يسافر إلى أوروبا، بل سيقضي أياماً في تركيا، 

على أن يعود لالنخراط بأعمال الموسم الدرامي الجديد.
يش�ار إل�ى أّن عل�ي كريم ش�ارك في عش�رات المسلس�الت 
الس�ورية خالل مس�يرته الطويلة، واش�تهر بش�خصية “أبو 

النار” عبر أجزاء “باب الحارة” السبعة

حممد حداقي يصطدم مع نقابة األطباء يف لبنان
بعد شهرين على كسر قدمه، وعشرين يوماً على دخوله القفص الذهبي، يستعد الفنان 
السوري محمد حداقي للسفر إلى بيروت ليقدم أحد أدوار البطولة في مسلسل “سمرا” 
إلى جانب نادين نسيب نجيب، وأحمد فهمي، وأمام مواطنته المخرجة رشا شربتجي.

وكش�ف في تصريح صحفي ” أّنه س�يؤدي شخصية جّراح س�وري، اضطرته األحداث 
إلى مغادرة دمش�ق، والتوجه إلى بي�روت لإلقامة هناك. وتقع أح�داث دراماتيكية في 
مس�يرته، فيصطدم مع نقابة األطباء في لبنان، بعدما رفض الخضوع الختبارات تحدد 
م�دى مهنيت�ه وبراعته في الطب الجراح�ي، بحكم أّنه طبيب ناجح ومش�هور في بلده 

سوريا. وتلقي الحرب بظاللها على شخصيته ويصادف أحداثاً تراجيدية متسارعة.
يش�ار إلى أّن حداقي كان أحد نجوم الموسم الماضي، فقد شارك في ثمانية مسلسالت 
ه�ي:  “بقعة ض�وء″11، و”مذنبون أبرياء”، و”حارة المش�رقة”، و”الع�راب”، و”غداً 

نلتقي”، و”صدر الباز”، و”دامسكو”، و”الخطايا”.



دب�ي - أّدى الممثل باس�م ياخ�ور في رمضان 
الفائت ش�خصية قيصر، االب�ن األكبر للعّراب، 
مالك االمبراطورية المالية الكبرى في مسلسل 
»الع�راب ن�ادي الش�رق«، ذلك في ظ�ّل أجواء 
تسلّط الفاس�دين على البلد، ونهب خيراته في 
الفت�رة الزمنية الواقعة م�ا بعد منتصف العقد 
الضوءاكثر  الماضي 2007-2006. ولتس�ليط 
على فعالياته واراؤه التقينا باس�م ياخور في 

حوار فني شامل:

تقّدم دور قيص�ر ابن العراب، كيف   •
أغراك هذا الدور واستعددت له؟

دور قيصر أعتقد أنه مغٍر؛ ألنه دور لش�خصية 
ون�زوالً،  صع�وداً  متنّوع�ة،  ح�االت  تواج�ه 
وانفعاالت مختلفة، وتعاني من فرط التس�ّلط 
العائل�ي، وتمارس نفس هذا التس�لط بش�كل 
مختلف م�ع اآلخرين، وتحتوي عل�ى خيانات 
نفس�ية متنّوعة ومتع�ّددة، فه�ي مغرية ألي 
فنان، وأنا مس�تمتع بأدائي لهذه الش�خصية، 
الس�يما أن المخ�رج، حات�م علي، مش�هود له 
ف�ي العمل، لي�س فقط عل�ى صعي�د الكاميرا 
والص�ورة، ولك�ن هو م�ن المخرجي�ن الذين 
يعملون على أدوات الممث�ل، ويديرون الممثل 
إدارة تمثيلي�ة عالي�ة المس�توى، فأعتقد أنني 
بي�ن أيد أمينة، وإن ش�اء الله أوّفق في أن أقّدم 

شخصية جديدة.
كيف كانت الكيمياء بينك وبين أمل   •

بشوشة في كواليس العمل؟
الكيمياء بيني وبين أمل بشوشة ليست جديدة، 
أمل صديقة عزيزة جداً وهي نجمة المعة وعلى 
الصعيد اإلنس�اني هي ش�خص لطيف وطّيب، 
وميزة أم�ل أنها مس�تمعة جي�دة، وتتقّبل أي 
مشورة وفي الوقت نفسه هي شخص حريص 
أيضاً على الش�راكة الفنية بشكل جميل، فهي 
تتفاعل مع الش�ريك بطريق�ة صحيحة، وهذا 

يصنع في العمل مع أمل إنجازاً فنياً جيداً.
مسلس�ل »عالق�ات خاص�ة« حّقق   •
نجاح�اً كبي�راً، فالصداقات الت�ي رأيناها على 
الشاش�ة بينكم ه�ي نفس�ها الصداقات خلف 

الكواليس أم ماذا؟
حقيقة توجد م�وّدة وصداقة جيدة بين صّناع 
عم�ل »عالق�ات خاص�ة«، وأعتق�د أن نج�اح 
مسلس�ل »عالق�ات خاص�ة« يكمن أيض�اً في 
ع�دد من العناصر وليس فق�ط العالقة الجيدة 
التي تربط ممثليه، وإنما أيضاً الشراكة الفنية 
الجيدة الت�ي حصلت بين الكاتب�ة والمخرجة، 
فكان هناك شراكة فنية جيدة جداً ما بين رشا 
ش�ربتجي كمخرجة وهي المش�هود لها بأنها 
تتابع أدّق التفاصيل، وما بين نور شيشكلي التي 
أثبتت أنها كاتبة على مستوى عال جداً، وأيضاً 
الظروف المحيطة في إنج�از هذا العمل كانت 
جيدة. وهناك أيضاً شيء آخر أريد التحّدث عنه 
وهو أن المسلس�ل كان يكتب أثن�اء التصوير، 
وهذا ش�يء له س�لبيات وفي الوقت نفسه له 

إيجابيات، فعندما يش�اهد الكاتب الشخصيات 
كيف يؤّديها الممثلون، يتم التوّجه بشخصيات 
هؤالء الممثلي�ن.  فهو يطّوع الكتابة؛ من أجل 
إنجاز شيء أهم وأفضل في شخصياته، وهذه 
كان�ت المي�زة، وطبع�اً كانت هن�اك صعوبات 
منها أننا كنا نعرض على الهواء والعمل ال يزال 
ف�ي ط�ور الكتاب�ة والتمثيل، ولك�ن الحمدلله 
التجرب�ة مّرت بش�اعرية ورومانس�ية جميلة 
وبمصداقية، باإلضافة إلى عدم وجود األنانية 
بيننا؛ ألن�ه عمل بطولة جماعي�ة ال يوجد فيه 

استقطاب للحضور.
هل تأّثرت بموت ديما قندلفت كباس�م الفنان 
بعيداً عن التمثيل بعد انتهاء المش�هد مثلما أّثر 

في العديد من المشاهدين؟
بالتأكيد عندما أجّسد لحظة عاطفية أو لحظة 
فيه�ا نوع م�ن الش�جن واألس�ى والحزن من 
المؤّك�د أش�عر به�ذا األل�م والح�زن، لكن هذا 
الش�عور واالس�تحضار للح�االت المؤلمة في 
حيات�ي يس�اعدني عل�ى أن أؤدي ه�ذا الحزن 
ولكن�ه ينته�ي بنهاية المش�هد، وإال س�أدّمر 
نفس�ي ش�خصياً، وس�أكون في حالة تعيسة 

جداً.

كي�ف كان موقفك عندم�ا وضعتك   •
أروى ف�ي م�أزق وأحض�رت ل�ك مع�زة؛ لكي 

تحلبها في برنامج »خليها علينا«؟
حصل هجوم علّي في ه�ذه الحلقة، وكثيرون 

انتقدون�ي وقال�وا إن�ه م�ا كان يج�ب علّي أن 
أش�ارك في هذا البرنامج. وبرأيي هذا الهجوم 
غير مبّرر على اإلطالق، فلماذا ال أش�ارك فيه، 
إن�ه برنامج لطي�ف وكبار النج�وم في الوطن 
العربي ش�اركوا فيه، وقام�وا بأفعال طريفة 
أخرجته�م من رس�مية حضور الممث�ل وهذا 
الجمود ال�ذي تصبغ به اللقاءات ع�ادة، ثم إن 
البرنام�ج هو من أنواع »التوك ش�و« الخفيف 
و»المهض�وم« والموجود في كل أنحاء العالم، 

بدءاً من جين لينون لكونان أوبريان.
وهن�اك أيض�اً أمور كثي�رة، فمثالً ت�وم كروز 
عندما »ن�ط« )قفز( على الكنبة بأحد اللقاءات 
م�ع أوب�را، ال أعتق�د أن هذا األم�ر أنقص من 
قيمت�ه كممث�ل، كما ق�ام كاظم الس�اهر في 
الس�ابق بقلي البي�ض على المس�رح، ونجوم 
كان�وا يقف�زون ويلعبون المالكم�ة، فهل هو 

فعل شائن أن نقوم بحلب المعزة؟
عندم�ا أحض�رت ل�ي أروى المعزة كن�ت أمام 
خيارين، إم�ا الرفض وهذا ش�يء غير لطيف، 
أو أن أقوم بذلك ويكون ش�يئاً طريفاً، والناس 
كانوا »مبس�وطين«، وتلّقيت العديد من ردود 
األفع�ال اإليجابي�ة الطريف�ة، وأيض�اً أريد أن 
أؤّك�د على نقط�ة مهمة جداً، وه�ي أن إدخال 
المع�زة لم ي�أت كنوع م�ن الخف�ة و»تخفيف 
دم«، بل جاء بناء على سؤال سألته أروى وهو 
س�ؤال واض�ح: كي�ف تعاملت م�ع الحيوانات 
في مسلس�ل »ضيعة ضايعة«؟ وكان مسلسالً 
ريفياً وتعاملت فيه مع حيوانات موجودة في 

الضيعة.
وتعقيب�اً على هذا الس�ؤال أحضروا لي المعزة 
كمفاج�أة، وطلبت مني أن أحلبه�ا لترى فعالً 
أننا كنا نتعامل مع الحيوانات بشكل صحيح أم 
ال؟.. وحقيقة أنا أتجاهل هذا الهجوم والكالم، 
ونح�ن نكمل مس�يرتنا الفنية، وأق�وم بما أنا 
مقتنع به، وبما ال يسيء لآلخر وال لشخصي.

وما قصة أنك نجم الفلبين؟  •
»ضاح�كاً«.. والله هذه م�ن القصص الطريفة 
التي حصلت معي، فهناك الكثير من الفلبينيات 
تتابعن األعمال الس�ورية، وأينما تواجدت في 
مكان في�ه فلبيني�ات يطلب�ن التق�اط الصور 
معي، ويقلن كالماً بالنس�بة ل�ي غير مفهوم. 
لذا يعتبرون أنني ش�ّكلت قاعدة جماهيرية لي 

من الفلبينيات، وهذا األمر ال يزعجني.
هل تعتق�د أن الك�ذب األبيض على   •
الزوج�ة خ�روج م�ن م�أزق، أو ت�وّرط أكب�ر 

معها؟
م�ن األس�اس ال ض�رورة للك�ذب األبي�ض أو 
األس�ود. أعتق�د أن العالقة الزوجي�ة يجب أن 

تكون حالة من الصدق والوضوح.

�

المصري ش�عبان  الفن�ان  كش�ف 
عبد الرحيم عن الس�بب الذي دفعه 
لإلبتع�اد ع�ن التمثيل الس�ينمائي 
مش�يراً الى عدم ج�ودة النصوص 
الس�ينمائية التي تعرض عليه هو 

السبب.
وق�ال عب�د الرحي�م: "أن�ا بطل�ت 
أعمل س�ينما ألني مش القي فيلم 
كويس زي الناس، وال مخرج حلو 
زي داوود عب�د الس�يد، وبصراحة 
أن�ا مش هطلع أرق�ص وبس قدام 

الناس".

تحي�ي الفنانة ش�يراز حف�اًل غنائياً يوم الس�بت في 
19 من الش�هر الج�اري ،  برفقة الفن�ان العالمي آدم 

كالي.
 وتجدر اإلش�ارة إل�ى أن آدم هو من غنى مع ش�يراز 

أغنية "سهرت عيوني ".
وق�د صرحت ش�يراز لموقعن�ا أن صيفه�ا كان مليئاً 
بالنشاطات الفنية حيث أحيت الكثير من الحفالت في 
لبنان والخ�ارج،  وتابعت أنها توّدع الصيف في لبنان 

من خالل حفلها مع آدم كالي. 
وق�د علمن�ا من ش�يراز أن ليل�ة الحفل يص�ادف عيد 

ميالدها أيضاً وستحتفل فيه مع جمهورها هناك .

بعدما وصفتها باملختّلة عقليًا..أحالم تقايض شمس

قررت الفنانة اإلماراتية أحالم إقامة دعوى قضائية في اإلمارات ضد الفنانة شمس 
الكويتية، التي وصفتها في مقابلة تلفزيونية ب�"المختلة عقلياً".

والتهمة التي سيتم توجيهها إلى شمس هي القدح والذم والتحقير، وثمة تعويضات 
مالية ستفرض عليها نتيجة ما أدلت به.

وكانت ش�مس ق�د هاجمت أحالم في مقابلة تلفزيوني�ة، وقالت عنها :"الزم تروح 
لمستشفى أمراض عقلية، هي بتعمل شيء وتأمر بالعكس".

" التقشف  باسم  " فرمان 
الكثر من وقفة جادة اجد قلمي حزينا على ما أل 
اليه الفن�ان والمثقف واالديب والصحفي اليوم 
وخاص�ة حينما يص�در )فرمان�ا( بانتزاع جزء 
من لقمة عيش�هم من خالل اص�دار قرار جائر 
بعدم ترويج المنحة الس�نوية لشريحة الكتاب 
واالدباء والصحفيين والفنانين في العراق لهذا 
العام .. ومن باب )التقش�ف( الذي نال واول ما 
نال دائرة الس�ينما والمسرح ... لكون مثل ذلك 

التقش�ف قد ش�مل تلك الدائرة ايض�ا والذي له 
تاثير كبير في تعطيل عملية نمو الثقافة والفن 

..
ومما ادى الى قيام مجموعة كبيرة من الفنانين 
والمثقفي�ن بوقف�ة احتجاجية م�ن اجل اعادة 
النظر بحالة التقش�ف الت�ي فرضتها الحكومة 

على هذين الوسطين .
والذي وددت االشارة اليه ان حالة التقشف التي 

شملت )المنحة السنوية( و )السلفة التشغيلية( 
المخصصة لدائرة السينما والمسرح اجراء غير 
م�دروس .. وبالتالي س�يؤدي حتما الى قطيعة 
مع المشهد الثقافي الفني .. وكذلك سيؤدي الى 
تحويل المبدعين الى ش�ريحة عاطلة عن العمل 

.. ومعزولة عن ايقاع الحياة .
والذي وددت ذكره .. ان مثل ذلك )العوز القاهر( 
س�بق وان ادى ال�ى هجرة الكثير م�ن الفنانين 

والمثقفي�ن الى خارج العراق  فرارا من الوضع 
االمني المتردي الذي كان س�ائدا في تلك الفترة 
العصيبة المظلمة التي زرعتها الطائفية انذاك .. 
ومن اجل لقمة العيش .. وعندما اس�تتب االمن 
والطمأنينة عادت الطيور المهاجرة كي تساهم 
ف�ي بناء البلد .. اال ان مثل هكذا اجراء تعس�في 
س�يجعل الكثي�ر بالخ�الص من واقعه�م  الذي 
س�وف ال يجدون ف�ي نهايته ض�وءا اخضرا .. 

وبالتالي س�نجدهم يلجأوون ثانية الى المهجر 
بحثا عن الرزق وس�د رمق العيش .. وخاصة اذا 
م�ا علمنا ان مثل ذلك االجراء القاس�ي س�يؤثر 
بطبيع�ة الح�ال على عوائ�ل تلك الش�رائح اوال 
وعلى ايقاف عجلة النم�و االبداعي لهذا الوطن 
الذي ه�و بأمس الحاج�ة البنائه الب�ررة الذين 
افنو زهرة ش�بابهم ليكون�وا بناة فكر وقناديل 

تنوير لشعب يستحق الحياة .

ماذا قال باسم ياخور عن أمل بشوشة وكاظم الساهر؟

عالم الفن

دائم�ا هن�اك فكرة س�لبية 
ملتصق�ة بالوس�ط الفن�ي 
والفناني�ن ف�ي م�ا يخص 
زيجاته�م  ف�ي  فش�لهم 
والتف�كك االس�ري وال�ذي 
دوما ما يكون مصير معظم 
ابن�اء ه�ؤالء الفناني�ن في 

أغلب األحيان.
فبين الحي�ن واآلخر نصحو 
عل�ى خب�ر ط�الق احده�م 
او انفصال�ه ، وه�و االم�ر 
الذي لحق بابنائهم كش�يء 
يتوارثونه م�ن آبائهم حيث  
كل  منه�م  يترث�ون  بذل�ك 

أشيائهم السلبية .
  فمث�اًل من�ذ فت�رة قريب�ة 
علمن�ا بخب�ر طالق وس�ام 
كاظم الس�اهر ، نجل قيصر 
الغناء العرب�ي ، من زوجته 
الجنس�ية س�ارية  اللبنانية 

دام  زواج  بع�د  الصوف�ي 
لس�نوات أثمر إبنتين. ومن 
المع�روف أيض�ا ان وال�ده 
ع�ن  انفص�ل  ق�د  الفن�ان 
والدت�ه منذ س�نوات كثيرة 
، االم�ر نفس�ه ح�دث م�ع 
"منة" إبنة الممثلين حسين 
فهم�ي وميرفت أمين ، فقد 
الفنان  إنفصلت عن زوجها 
لتت�زوج  رم�زي  ش�ريف 
بعده�ا بوق�ت قصي�ر م�ن 
أحم�د فهمي متبعة  الفنان 
بذل�ك خطى والده�ا والذي 
وصل عدد زيجاته الى ثالث 
زيج�ات ، فيم�ا وص�ل عدد 
زيج�ات والدته�ا الى س�ت 

زيجات.
كذل�ك الممثل�ة راني�ا فريد 
ش�وقي الت�ي إحتفل�ت منذ 
أيام بزواجها الجديد مشعلة 

التواص�ل  مواق�ع  بذل�ك 
االجتماعي المختلفة لدرجة 
المواق�ع  رواد  دش�ن  ان 
ش�عار  حينها  االجتماعي�ة 
"رانيا فريد شوقي" احتفاال 
بها بعد طالقه�ا مرتين من 
الممث�ل مصطف�ى فهمي ، 
وكذلك زوجها االول مصمم 
االستعراضات عادل عوض ، 
متأثرة بذلك بوالدها الممثل 
الراحل فريد ش�وقي والذي 
عرف بتعدد ح�االت زواجه 

وطالقه.
 كم�ا يس�ير الممث�ل أحمد 
الفيش�اوي ف�ي ه�ذا األمر 
عل�ى خط�ى وال�ده الممثل 
فاروق الفيش�اوي ، فأحمد 
قد ت�زوج وطلق أربع مرات 
ف�ي وق�ت قياس�ي للغاي�ة 
وال�ده  فعل�ه  م�ا  وه�و   ،

حي�ث  األكب�ر  الفيش�اوي 
ت�زوج وطلّ�ق ث�الث مرات 
م�ن داخل وخارج الوس�ط 
الفن�ي ، كما قام�ت الفنانة 
أنغام إبن�ة الملح�ن القدير 
علي سليمان بالزواج ثالث 
مرات والطالق أيضاً حيث 
تزوجت الم�رة االولى من 
مهن�دس الص�وت مج�دي 

كم�ا   ، وانفصل�ت  ع�ارف 
تزوج�ت ثانيا م�ن الكويتي 
فه�د وانجب�ت من�ه طف�اًل 
ولكن اعلنت إنفصالها عنه 
بع�د س�نوات من ال�زواج 
لتفاج�ئ الجمي�ع في احد 
حوارته�ا االخي�رة بخب�ر 
زواجها الكث�ر من عامين 
ع�ز  أحم�د  الممث�ل  م�ن 
وطالقها منه من دون علم 

كثيرين .

إبن الوز عوام..الفنانون يوّرثون أبناءهم فشلهم األرسي

حّقق البرومو األول لفيلم “أهواك” الذي يؤدي بطولته تامر حسني 
وغ�ادة عادل، نس�بة مش�اهدة مرتفعة بعد س�اعات عل�ى طرحه، 

تمهيداً لعرضه في موسم عيد األضحى.
وظهرت غادة عادل في البرومو وهي تصرخ قائلة: “نفسي أتباس”. 
الجمل�ة أثارت تعليقات النش�طاء عبر مواق�ع التواصل االجتماعي 

وتعرضت غادة بسببها النتقادات حادة.
يذكر أّن غ�ادة وتامر انتهي�ا أخيراً م�ن تصوير”أهواك” 

ال�ذي يعتبر أول عم�ل يجمعهما ويش�اركهما البطولة 
محم�ود حميدة، وأحمد مال�ك، وانتصار، وأمل رزق، 

علماً أّنه من تأليف وإخراج محمد سامي.

غادة عادل: عايزة حد يبوسني

انتهت الفنانة الش�ابة ديمة بشار من تسجيل أغنيتها الجديد 
"صاحباتي" كلمات اس�مهان أبو ضهير والحان محمد بشار 
وتوزيع عمر الصعيدي، وتم تسجيل األغنية في استوديوهات 

ناي في المملكة األردنية.
هذا وستقوم ديمة بتصوير العمل على طريقة الفيديو كليب 
خالل األيام القليلة القادمة ليتم عرضه على شاشة قناة نون 

الفضائية.
ومن جهة أخرى تواصل ديمة تقديمها لبرنامج المس�ابقات  
"الراب�ح مي�ن مع ديم�ة ولي�ن" والذي يعرض على شاش�ة 
قناة نون الفضائية كل يوم س�بت الساعة الخامسة بتوقيت 
السعودية، ويش�ارك ديمة في تقديم البرنامج صديقتها لين 

الصعيدي

تع�ود الممثل�ة المصرية غ�ادة عبد 
الرازق للتعاون مع المنتجة المصرية 
مها س�ليم م�ن جديد، بع�د خالفات 

دامت ألكثر من سنتين.
ويأتي تعاونهما من خالل مسلس�ل 

جديد إس�مه "فعل فاضح" تخوض 
فيه عب�د الرازق الس�باق الرمضاني 

المقبل.
مسلس�ل "فعل فاضح" م�ن تأليف 
محدت العدل، وإنتاج مها سليم، على 

أن يتم إختيار مخرج المناس�ب 
فاضح"  "فع�ل  قريبا.ويك�ون 
التع�اون الثالث بين عبد الرازق 

وس�ليم، بعد مسلسل "مع سبق 
اإلصرار" و"حكاية حياة".

غادة عبد الرازق ومها سليم تتعاونان عىل "فعل فاضح"
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ما كنُت .. أبغي !!
نعيمة محمد كسكاس

ما كنُت أبغي ..
أن ارضي .. يباٌس

او أن اوراقَي ..تدمى
وآآآهتي ..

ما بالها ..تمزق صدرَي الصبور 
وجدي ..

يهّز روحا .. ذابلة ً
ظمأى ..!

طال ..عنائي
زاد .. صمتا

كما .. صمُت القبور 
حنيني ..

صار حكايَة فاقٍد لعينيه
يهّوم بعصاُه ..
على روحي 

يهيض فّي مواجع شعوٍر
مرير 
قيَل ...

الحلم وردٌي
لكّن حظي يباب

واالماني في مهدها ..
وئدْت

كلها ... ضياعاٌت
احاسيٌس .. غراٌم .. لهفٌة

باتت مبتورَة الجذور 
اتناسى ...حنيني

كلما حاول ان يزهر 
بروحي

تلفُه ... لهفُة عتمٍة
جفاها حلمها الجميل 

ككِف رمٍل ...انَت
مثل الريِح ... تهمي

وشمُس وداعَك
تتأرجُح بين ..

غيبات ... وحضور
مواعيدك ... كالشيب 

تحفه ... التجاعيُد
وفاؤك ... اصابه الخدُر

واشواقي ..
صارت .... شتاتاً

في مدارات التيِه ..
ُترمى

وحدها الذكرياُت
باتت ... مدائَن للوفا

واحساساً .. وان بنغٍم
مبتور !

لو كتمُت اشجاَن قلبي
لصار خد التيِه ..

دمعاً
لو أن حنيني قصيدٌة ..

اكتبها 
لبرعُت ..في صياغتها 

لو أن حزني ..
صار هو ...الجمهوُر

وهو ... الحضوُر

آآآآٍه ....
لحكيُت ..!!

خالف�ا لغي�ر قليل م�ن االختي�ارات الفلس�فية، 
تنح�رف الكتابة بش�كل تام عن المس�ارات التي 
تل�ح القي�م األخالقي�ة عل�ى اجتراحه�ا لذاته�ا 
ولمتبنيها، ذلك أن الكتابة ومنذ طفولة أزمنتها، 
تتفرد بمنهجيتها الخاصة في تناولها لهذه القيم 
وفي تش�غيلها لها، إنها تتخذ منها مادتها الخام 
لضب�ط إيقاع�ات الكينون�ة والكائ�ن، من خالل 
الدف�ع بعملية تفكيكه�ا إلى أقاصي م�ا تمتلكه 
من ح�دود، مع إع�ادة تركيبها وف�ق تفاعالتها 
المتداخل�ة والمتش�عبة في حق�ول إدراك الذات 
البشرية، بكل ما يقتضيه هذا التركيب من تعقيد 
يس�تعصي عل�ى التناول البس�يط فص�ل خبيثه 
ع�ن طيبه، أو تأوي�ل دالالت خلفيات�ه الظالمية 
المق�دس  ثنائي�ة  تتراج�ع  حي�ث  والتنويري�ة، 
والمدنس إلى خلفية الصورة، مفس�حة المجال 
لهذه القيم كي تجهر بالمسكوت عنه والالمفكر 
ف�ي، بصيغ�ة مغاي�رة إن ل�م نق�ل مض�ادة ق�د 
تس�تعدي عليها القراءات الت�ي تلح على مقاربة 
الكتاب�ة ضم�ن وفائه�ا وإخالصها الت�ام للقوة 
االقتراحي�ة المقدمة من قبله�ا. وخارج مدارات 
الكتابة، وبموازاة التحوالت المتالحقة التي دأبت 
مس�ارات الحداث�ة وما بعدها على اس�تضافاتنا 
ف�ي رحابها، أمس�ى الحدي�ث عن القي�م مرادفا 
لمقول�ة الخوض المره�ق والعبثي في عمق تلك 
األس�رار الغامضة، التي تس�عف األس�اطير في 
تلوين محكياتها، أوال بس�بب التحوالت الجذرية 
التي عفت على دالالتها التقليدية، وثانيا بس�بب 
هيمنة إبداالت جديدة على المسلكيات والعالقات 
اإلنس�انية، أساس�ها التب�ادل الفعل�ي للمناف�ع 
بمردوديته�ا  المتمي�زة  العيني�ة،  والمصال�ح 
الملموسة والمباشرة، الشيء الذي تحولت معه 
الخطاب�ات المنتص�رة للقيم األخالقية، ش�بيهة 

بوص�الت إش�هارية لمش�روب منع�ش ولذي�ذ، 
ُينتظ�ر م�ن عاب�ري الصح�ارى االفتراضي�ة أن 
يتهافت�وا عليه ح�ال التنويه بماركته المس�جلة 
أو غي�ر المس�جلة! لذل�ك فإن أي منب�ر يمكن أن 
يس�تضيفنا م�ن أجل تش�نيف أس�ماعنا بتراتيل 
القيم المتس�امية، س�يكون حتم�ا مصابا بلوثة 

غباء مزمنة، أو بعاهة استغبائه لآلخرين. 
إن زم�ن الحداث�ة أمس�ى حالي�ا منصرف�ا إل�ى 
تجري�ب أصن�اف جديدة م�ن الت�واد، ومفاهيم 
مغاي�رة للش�رف والخي�ر والواج�ب والمواطنة 
والحري�ة، ال عالق�ة له�ا بالمفاهي�م األخالقية 
الت�ي تحفل به�ا المدونات الش�عرية أو الروائية 
الغارق�ة ف�ي طهرانيته�ا، والتي لم تع�د جديرة 
ولو بتل�ك اإلط�الالت التفقدية الت�ي تجود على 
أصحابها بمتعة اس�تعادة أزمنة ل�م يعد ثمة أي 
مب�رر إلحيائها. وفي اعتقادنا أن انتصار البعض 
لهذه المدونات، يعود إما إلى جهله التام بحقيقة 
المش�هد الحض�اري الكوني، أو إل�ى نية تحويل 
األنظ�ار عن البعد اإلش�كالي لإلب�داالت الجديدة 
من أج�ل إلهائها بالمس�تهلك والمبتذل، مادامت 
المواصف�ات المتعلقة بالبع�د األخالقي، لم تعد 
مقياس�ا لوضع أي تصنيف اجتماعي أو معرفي 
مقنع . وفي حالة بروز ظاهرة ما من هذا الصنف، 
فإنه�ا ال تعدو أن تكون مقترن�ة بخصوصية ما 
من الخصوصيات المندمجة ضمن التوجه العام 
لمنط�ق الحداثة، حيث س�يكون طقس االحتفاء 
بفرد/ مؤسس�ة /فكرة/ منتوج /أو دولة على 
أس�اس تمي�زه أو تميزه�ا بقيم�ة أخالقي�ة ما، 
مج�رد س�ند مؤق�ت وعاب�ر لغايات وأه�داف ال 
عالق�ة لها بالقيمة األخالقية التي كانت الس�بب 
المركزي في إطالق حمائم االحتفاء والمباركة. 
وتبعا لذلك، تبدو القيمة األخالقية شبيهة بلباس 
فلكل�وري على درجة كبيرة م�ن الجمال، ال يليق 
ب�أي أح�د أن يرتديه خ�ارج طقس�ه االحتفالي. 

إنه ضروري كلحظة نوس�تالجية تشحنك بمتعة 
حميمية ليس لها أن تطول، مخافة أن تؤثر سلبا 
على جه�ازك اإلدراكي، االنفعالي والعقلي! ومع 
ذل�ك فحضور هذه القيمة /القيم، يظل أساس�يا 
وضروري�ا طبعا على المس�توى الرمزي، وليس 
على مستوى الوظيفة المندغمة في مرجعيتها، 
باعتبار أن تمرير الكثير من التعاقدات االجتماعية 
والثقافي�ة، يظ�ل في كثير م�ن المواقف بحاجة 
إلى سند ذي طبيعة أنثروبولوجية الواعية، وتلك 

هي إح�دى المفارق�ات الغريبة الت�ي يتميز بها 
الكائن الحداثي، إذ على الرغم من انصهاره التام 
والمطلق في أتون إكراهاتها وإغراءاتها، فإنه ال 
يتردد ف�ي تفقد تلك الودائ�ع التراثية المتراكمة 
في دهاليز الذاكرة، لي�س من أجل فتح أي حوار 
تفاعلي وبناء معها، على ضوء ما يمكن أن تمده 
من إش�ارات، ولكن فقط من أجل االستجابة إلى 
ذل�ك النداء القديم الذي تت�ردد أصداؤه في أغوار 
الذات، وفي أحراشها. وهي استجابة توفر حظا 

إضافي�ا من الثقة ف�ي التداعيات الت�ي يمكن أن 
تنتج عن مغامرة االندماج في مس�ارات الحداثة 
وطوفانه�ا، مهما كانت خطورته�ا، وفداحتها. 
إن االس�تجابة الالواعية لنداء الدواخل المعتمة، 
تش�يع حالة م�ن الطمأنينة الفكرية والنفس�ية 
لدى ال�ذات، وتخلصها من أي إحس�اس بالذنب، 
على أس�اس إيهامها بالتصالح مع تاريخها ومع 
قيمه�ا، وهو ما يش�فع لها بممارس�ة كل أنواع 
االختراقات والخروق�ات المتوقعة والالمتوقعة 
باتج�اه ذاتها ومحيطها، وه�ي عالقة مطبوعة 
بغواي�ة االستس�الم إلى س�لطة تجري�ب أنماط 
جدي�دة من أنماط المباغ�ت والالمتوقع، التي ال 
تكف عن استحداثها القوانين الجديدة المساهمة 

في تدبير منجزات فوضانا الكونية .
إن تأكيدن�ا على ه�ذه الظاه�رة، ال يعني مطلقا 
إقبالن�ا عل�ى ذرف دم�وع األس�ى عل�ى تقلص 
مس�احة الحضور التي تشكو منها ذاكرة القيم، 
كما ال يعني اغتباطنا الضمني بغروب شموسها، 
بق�در م�ا يفيد الدع�وة إل�ى مقارب�ة التحوالت 
الجذري�ة الت�ي تتع�رض له�ا البني�ات الثقافية 
واإلبداعي�ة الكب�رى برؤية مغاي�رة، تأخذ بعين 
االعتب�ار االس�تراتيجيات الحداثي�ة المؤسس�ة 
للتحالفات الكونية الجديدة، على ما يتخللها من 
هنات وأعطاب، وهو ما يمكن أن يس�اهم نسبيا 
ف�ي رفع الحجب الثقيلة المس�دلة بيننا وبين ما 
يحتمل ظه�وره من إب�داالت مس�تقبلية، يمكن 
أن تكون س�ببا وجيها في نس�ج أواصر عالقات 
جدي�دة بينن�ا وبين اآلخ�ر، على ضوء التس�ارع 
الحثيث إليقاعات الكون التي تجدد أنفاسها عبر 
الط�ي المتواص�ل لما تنتهي فعاليته من أنس�اق 
ومنظوم�ات. إن رفع ه�ذه الحجب ضروري من 
أجل استش�راف آف�اق جديدة من آف�اق الكينونة 
المعبر عنها في الكتابة الفكرية واإلبداعية، عبر 
تجاوز مختلف أنواع االنحباس�ات والعوائق التي 

ُتكره الكتابة ذاته�ا على المراوحة في مضاربها 
التقليدية، كي تظل أسيرة الطروحات التقليدية، 
عل�ى الرغم م�ن ادع�اءات انتمائها إل�ى األزمنة 
الحداثية، بما يمك�ن أن يتضمنه هذا االدعاء من 

التباس وتطاول ومزايدة. 
وبص�رف النظ�ر عم�ا يتخل�ل ه�ذه التح�والت 
المداِهمة من سلبيات، قد تعصف جملة وتفصيال 
باألنس�اق المكرس�ة ع�ادة م�ن ِقَب�ل الع�رف/

العادة/والتقليد، فسيكون من الخطل تجاهل ما 
لها من أثر إيجابي ف�ي اقتراح أكثر من إمكانية، 
لمد جس�ور جديدة بي�ن خصوصيات منظومات 
معرفي�ة وذهنية متج�اورة، التي على الرغم من 
تباين منظورها ل�دالالت وأبعاد القيم، يمكن أن 
ُتعتم�د -ضمن جمالية االختالف الخالق- كإطار 
لتواج�دات حضاري�ة وثقافي�ة، يس�تقيم به�ا 
التعاي�ش المش�ترك لنصوص وبني�ات معرفية، 
بعي�دا ع�ن أي إس�قاطات أخالقي�ة، أو مركزية 
قيمية مفتعل�ة، حيث يس�تند التفاعل كضرورة 
وجود، إلى أساس تبادل ترسيمات القول والفعل، 
والتداول العقالني للمنجز، أو لما هو في طريقه 
إلنج�از، بمختلف مس�توياته ونماذج�ه، وليس 
على أساس تصنيف قيمي ذي مرجعية متعالية، 
قد ت�ؤدي في حال�ة تفاقمه�ا، إلى ه�دم الكثير 
من الجسور والمس�الك. إن المتعالي، والمقدس 
عموما على ما يمتلكه من أهمية وملحاحية في 
الفض�اءات الخاصة والعامة، ه�و أيضا معرض 
باس�تمرار لإلصابة بترهالت�ه، كلما انصرف عن 
إع�ادة النظر في تداعيات تكريس�ه لتش�ريعات 
وقي�م لم تع�د منس�جمة مع إيق�اع كتاب�ة، لن 
تكون أبدا مرغمة على تبني طهرانية مغرقة في 
شبهتها، حيث النهب ينتشي بقطع الطريق على 

النهب.

شاعر وكاتب من المغرب

احلداثة وأوهام املتعايل
رشيد المومني

يح�ب الروائ�ي الجزائ�ري محم�د جعف�ر أن يعتبر 
روايت�ه “مزامير الحج�ر” الصادرة عن منش�ورات 
االختالف وضفاف 2015، تعالج مسألة المثقف في 
مرحل�ة ما من تاري�خ الجزائر المس�تقلة. الحقيقة 
مختلفة تماما، فالرواي�ة بالرغم من تصديرها لهذه 
الفك�رة تعنى بالمكان واللغ�ة، كبطلين بنى عليهما 
محم�د جعفر صرح عمله الروائ�ي الممتد على أكثر 

من ثالثمئة صفحة من الحجم المتوسط.
ينتم�ي عمل محمد جعفر في ظاهره إلى ما يس�مى 
بأدب األزمة، والذي يعالج الفترة التسعينية -عشرية 
الم�وت ف�ي الجزائر- من خ�الل “البط�ل المثقف”، 
وهو األدب الذي س�اق عددا هائ�ال من كتاب الرواية 
ف�ي الجزائر إلى حتفهم، وإعالن إفالس�هم اإلبداعي 
بس�بب تس�رع البعض ف�ي الكتابة عن حالة تتس�م 
بالغم�وض من جهة وبالحركة المس�تمرة من جهة 
أخرى، على غرار ما عرف بكتاب األدب االستعجالي 
الذي أس�اء إلى الرواية الجزائري�ة أكثر مما خدمها، 
وه�و األدب الموس�وم ل�دى الراحل الطاه�ر وطار 

باألدب المعّوق.
ه�ذه الم�رة، كان�ت االس�تعانة بالفترة التس�عينية 
وبالبطل المثق�ف مجرد مطية اس�تعان بها الكاتب 
لوص�ف واقع اجتماعي ال يأب�ه بالفترة بقدر رصده 
لحال�ة التحول الذي يعرفه المجتم�ع الجزائري، من 
الروحانية المتطرفة إل�ى المادية األكثر تطرفا. هنا 
يتض�ح الخيار القابل للنقاش ل�دى محمد جعفر في 

اختيار “بطله” وأيضا تقنية الكتابة.
ألس�باب تتعل�ق غالب�ا بمضامين الرواية وال س�يما 

الثقافي�ة منها، اختار محمد جعف�ر بطله “مثقفا”، 
فم�ن خالل�ه ضّم�ن الرواي�ة “تأريخ�ا” للمس�رح 
الجزائري منذ إرهاصات�ه األولى وحتى زمن أحداث 
الرواية من خالل بطلها المسرحي، وهو جهد يحسب 
له، نظرا الشتمال الحدث الروائي بحثا عميقا وجادا 

ش�مل تاريخ المس�رح الجزائري برمته. وتظهر في 
النهاي�ة قدرة الكات�ب على التماهي مع ش�خصيات 
وأبط�ال ال يش�بهون الكاتب في ش�يء. إنها القدرة 

على أن يكون الكاتب أي شخص إال شبيهه.
خي�ار البطل المثق�ف، تبعه خي�ار “التكنيك” القائم 
على فكرة “المخطوطة” دائما، تماما مثلما فعل في 
روايته “نواقيس القيامة” الصادرة قبل سنة. الحق، 
ب�رر الكاتب بم�ا يكفي خياره التقن�ي وال يوجد في 
النص ككل ما يجعله خيارا س�اذجا، ولكن اس�تعانة 
الروائ�ي بنف�س التقني�ة ف�ي عملي�ن متتالي�ن -ال 
تفصلهما إال س�نة واحدة- يثير أكثر من س�ؤال لدى 
القارئ، وال س�يما األس�ئلة المتعلق�ة بتملك الكاتب 

لخيارات أخرى.
ف�ي الن�ص إدان�ة واضح�ة -ش�جاعة ف�ي أكثر من 
موقع- لإلس�الميين والس�لطة في آن واحد. فبذكاء 
واض�ح وبخبث أكث�ر وضوحا، ش�ّرح محمد جعفر 
الفترة التس�عينية بغير “مش�رط” الضحية، فلم نر 
طيلة العمل بطال خنوعا أو غير منطقي مثلما اعتدنا 
علي�ه في معظم الرواي�ات الجزائرية المكتوبة وفق 
تيم�ة “البط�ل المثقف والفت�رة التس�عينية”، حيث 
كان�ت هذه الروايات تس�تعين بأبط�ال مثقفين غير 
متوازنين نفسيا بنحو ال تبرره ال األحداث وال الواقع 
وال المتعارف عليه نفسيا. واألكثر إثارة لالستغراب 
انض�واء ه�ؤالء األبط�ال تح�ت مظل�ة “الضحي�ة 

األبدية”.
اختل�ف نص محمد جعفر عن ذلك على اعتبار تمكنه 
من الفن الروائي أوال، وانتفاء أية عالقة تربطه بتلك 

الفترة من حيث المعايش�ة أو التأث�ر اآلني. لقد جاء 
ن�ص محمد جعفر بعد أزيد من خمس عش�رة س�نة 
عن تلك الفترة. مدة كافي�ة لينضج نص روائي بعيد 

عن النمط االستعجالي.
مي�زة عمل محم�د جعفر في “مزامي�ر الحجر” هي 
اعتن�اؤه بالم�كان واللغ�ة كبطلين غي�ر معلنين في 
البداية، حيث تغلف بهما حتى آخر صفحة. لقد كانت 
مدينة “وهران” مسرحا لهذه الرواية، تمكن الكاتب 
فيه�ا ببراعة من االعتناء بالمكان بنحو غير موجود 
إال ف�ي عدد قليل جدا م�ن الرواي�ات الجزائرية التي 
يكون المكان مغيبا فيها بنحو يطرح أكثر من سؤال 
ح�ول الحميمية التي يفترض تواجده�ا بين الكاتب 

والمكان الذي اختاره مسرحا لعمله.
نفس الشيء يقال عن لغة محمد جعفر في “مزامير 
الحجر”، حيث يالحظ القارئ ذلك االعتناء المتراوح 
بين السالس�ة والسردية والس�المة النحوية، وهي 
لغة تمي�ل بنحو واضح إلى لغ�ة نجيب محفوظ مع 
بعض االختالفات المتعلقة بقاموس الكاتب، والذي 
وإن بدا ثريا، إال أنه ألس�باب غير مبررة استغنى عن 
ذل�ك الثراء ف�ي اختي�اره للعن�وان وعناوين فصول 

النص “مزامير”.
فبعي�دا عن “تجاري�ة” العنوان أو وقع�ه الترويجي، 
أخف�ق الكاتب في اختياره تمام�ا، إلى درجة أن امتّد 
اإلخف�اق إل�ى عنونة فص�ول الرواية التس�عة، على 
اعتب�ار أن الرواي�ة لم تفد ولو في ج�زء منها الدعاء 
أو الغناء أو التغني أو االس�تنفار أو أي معنى تش�ير 

له كلمة مزمار.

ضحية ليس  مثقف  عن  جزائرية  احلجر' رواية  'مزامري 
سمير قسيمي

أتأمل أحياناً في الكتابة األدبية الغربية 
الحديثة والمقارن�ة بينها وبين الكتابة 
األدبي�ة العربية. يبدو أنه�م في الغرب 
أصبح�وا يكتبون بداف�ع الملل، األفكار 
تأتي من رأس الكاتب، وفي أغلبها أفكار 
خيالية ع�ن مخلوقات تظه�ر وتتحول 
وأح�داث فيه�ا عنصر تش�ويق وإثارة، 
يهمه�م ج�داً ه�ذا العنصر، ه�و الملح 
في العم�ل الفن�ي لديهم، وبالتش�ويق 
واإلث�ارة يقصدون الالمعق�ول؛ البحث 

في م�ا وراء اليومي والمعت�اد لتلميعه 
وإع�ادة صقله وتقديم�ه لقارئ يبحث 
عن اإلحس�اس باللحظ�ة. اللحظة التي 
أغرقتها حياة حتى أوش�كت أن تموت. 
ق�ارئ يبحث بنه�م عن أي إث�ارة حادة 
تكس�ر روتين حياته المتكاملة األركان 
التي لم يعد فيها شيئاً يحتاج إلى ترتيب 
س�وى الس�أم فيريد أن يحييها بصدمة 

الخيال الجامح.
في حي�ن يأخ�ذ الكات�ب العرب�ي ركناً 
قصياً ليكت�ب كتابة تنتش�ل روحه من 
واق�ع يح�اول أال يس�قط ف�ي براثن�ه 

القوي�ة الت�ي تس�حب أف�راده جميع�اً 
ف�ي دوامة ص�راع الوج�ود. يحاول أن 
يق�اوم التماهي في المجم�وع حفاظاً 
عل�ى هوي�ة فردية تحفظ ل�ه مالمحه 
الخاص�ة. فه�و يكت�ب ليتح�دى، وهو 
يكتب ليعبر عن أحالم الناس وصراعهم 
ف�ي الس�قوط والنهوض، في فلس�فة 
المح�اوالت والنفاذ بالجل�د هذه المرة 
وليس كل مرة، في الحياة على الحافة، 
على الهام�ش، وفي الكف�اح للحصول 
على الحق في الحياة، يكتب العربي عن 
حياة قارئ يبحث عمن يفهمه ويتحدث 

بلس�انه. وال يحتاج أن يختلق أفكاره إذ 
تأتيه من المشهد اليومي الحي المتحرك 
أمام�ه، كل ما يحتاجه فق�ط أن يتأمل 
دون أن ينجرف، وُيَش�ّرح دون أن يفقد 
الح�ب، ويعالج الحالة وي�ده على قلبه، 
وهو يكت�ب ليكون، ويتش�بث بالحرف 
طوق نجاة. أفكار قصصه تتراءى أمام 
عينيه بما ال يمك�ن أن تخطر في خيال 
الغربي، وغالباً لن يجني المال من وراء 
الكتابة وس�يعيش عل�ى الكفاف ورغم 
ذل�ك يكتب وإن خ�رج م�ن الكتابة إلى 
البح�ث عن لقمة عيش�ه ت�راه وقد ذبل 

مث�ل وردة انُتزعت من تربتها. س�يبدو 
بائس�اً يريد أن يع�ود إل�ى أوراقه التي 

يعرفها كوطن لم يعرفه.
فتب�دو المقارن�ة وكأنه�ا بي�ن الكتابة 
كوس�يلة »وجود« في الشرق، والكتابة 
كوس�يلة »عي�ش« في الغ�رب. بين من 
يكت�ب ليحيا، ومن يكتب ليتس�لى فيما 
يؤّمن مصدر دخله. في الكتابة العربية 
يضع الكاتب هّمه، وهموم الناس، وفي 
الكتاب�ة الغربي�ة يض�ع الكات�ب حبات 
شوكوالتة بداخلها عبارات حظ مسلية 

تبشر بيوم سعيد في نهايته مفاجأة.

كتابة غربية وعربية
مريم الساعدي

"اهلّش" 
ع�ن دار “ أدال “ االرترتيري�ة للصحاف�ة 
 “ اله�ش   “ رواي�ة  ص�درت  والنش�ر، 
للروائ�ي أحمد عم�ر ش�يخ ، تزامنا مع 
احتف�االت الفاتح من س�بتمبر، وتاريخ 
انطالق�ة الث�ورة االرتيرية م�ن منطقة 
“ أدال “، ف�ي إطار تفعيل حركة النش�ر 

تحت ش�عار نحو ثقافة وطنية ديمقراطية 
ف�ي ارتيري�ا ومنطقة الق�رن األفريق�ي. لتؤكد على زخ�م العالقة 

التاريخي�ة والجدلية واألخوية بين ش�عوب المنطقة، لتحقيق ش�عار المرحلة نحو ثقافة 
وطنية ديمقراطية. 

الرواية كما وصفها عدد من الذي اطلعوا عليها اس�تثنائية من حيث العرض، ال س�يما من خالل استخدام 
أسلوب سردي زاخر بالدالالت الواقعية وما بعد الواقعية. تقف على تاريخ الشعب األرتيري، الذي ما زال 
يعيش في أطر استكمال شروط “ دولة األمل “ في ظل منعطف تاريخي خطر جداً في التجربة االرتيرية، 

والمنطقة ككل. 

.. "الكافرة" 
صدرت حديثاً عن منشورات المتوسط رواية "الكافرة" ل� علي بدر، رواية "الكافرة" جاءت في 

232 صفحة من القطع الوسط.
 وت�روي قص�ة فاطم�ة التي تعيش ف�ي مدينة نائية س�يطر عليها المتش�ددون اإلس�الميون 

وأجبروها وعائلتها على خدمتهم.
ُقت�ل والدها في عملية انتحارية، بعدها تزوجت من ش�اب عاطل ع�ن العمل يبحث عن مجده 
الضائ�ع في عملي�ة انتحارية لينعم بوع�د الحوريات، ويلبس ثوب البطل بعدما كان الفش�ل 

حليفه في الحياة. 
يتقص�ى عل�ي بدر في هذه الرواية جذور العنف في الش�رق األوس�ط عبر تقنيات س�ردية 

بارعة، ممزوجة بلغة شعرية شفافة. 
تلعب الرواية هنا دوراً مهما في استقصاء وتحليل التطرف في مجتمعاتنا
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اصدارات



املادة 76 من الدستور 
العراقي الدائم  

يات�ي تطبي�ق الم�ادة 76 م�ن الدس�تور 
العراقي الدائم بعد قبول المرشح لرئاسة 
الجمهوري�ة باغلبي�ة الثلثين م�ن اعضاء 
مجل�س الن�واب الجديد حي�ث بينت هذه 
الم�ادة ف�ي الفق�رة االول�ى منه�ا يكلف 
رئي�س الجمهورية مرش�ح الكتلة االكثر 
ع�ددا بتش�كيل مجلس ال�وزراء خالل 15 
يوم من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية 
ولم يوضح النص الدس�توري في ظاهرة 
المقصود بالكتلة االكثر عددا هل هي التي 
ف�ازت باكثر عدد من المقاع�د النيابية او 
انه�ا الكتل�ة التي تكونت بع�د االنتخابات 
ع�ن طري�ق االئت�الف م�ع كتل�ة اخ�رى 
وبالرج�وع الى ق�رار المحكمة االتحادية 
العليا وهي المختصة بتفس�ير الدس�تور 
فهياما الكتلة التي تكونت بعد االنتخابات 
من خالل قائمة انتخابية واحدة وحصلت 
عل�ى الع�دد االكب�ر م�ن المقاع�د او انها 
الكتل�ة التي تجمعت م�ن قائمتين او اكثر 
م�ن القوائ�م االنتخابي�ة والت�ي دخل�ت 
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�الف مع كتل اخ�رى حتى تصل الى 
هذه الغالبية المريحة والتي تس�تطيع ان 
تصل م�ن خاللها ال�ى تش�كيل الحكومة   
اتح�اد ه�ذه الكتل فيم�ا بينه�ا يتأتى بعد 
التصويت عل�ى رئي�س الجمهورية وهذا 
يتالئ�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 
مجل�س الوزراء خ�الل مدة ثالثي�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�الل 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

 قانون املرافعات  حسب املادة 196
تناول قان�ون المرافعات في الم�ادة 196 من قانون 
المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 عن موضوع 
اع�ادة المحاكمة ف�ي االحكام الص�ادرة من محاكم 
االس�تئناف او الب�داءة بدرج�ة اولى واخي�رة او من 
محاك�م االح�وال الش�خصية اذا وج�د س�بب م�ن 
االس�باب ل�و كان الحكم المطعون في�ه قد حاز على 
درج�ة البتات ف�ي حال�ة اذا وقع م�ن الخصم االخر 
غ�ش في الدعوى كان من ش�أنه التاثي�ر على الحكم 
واذا حص�ل بعد الحكم ق�رار كتابي بتزوي�ر االوراق 
التي اسس عليها او قضى بتزويرها واذا كان قد بني 
على ش�هادة الزور وحك�م عليه بش�هادة الزور واذا 
حصل طالب العادة بعد الحكم على اوراق منتجه في 
الدع�وى وكان خصم�ه قد ح�ال دون تقديمها وبين 
الن�ص الوارد ف�ي المادة 197 م�ن القانون اعاله في 
الطعن بطريقة اعادة المحاكمة في االحكام الصادرة 
من محاك�م البداءة بدرجة اولى م�ا دام الطعن فيها 
بطريقة االس�تئناف قائما وتك�ون المدة طلب اعادة 
المحاكمة هي 15 يوم من اليوم التالي لظهور الغش 
او الق�رار بالتزوي�ر من فاعل�ه او الحك�م بثبوته او 
الحكم على ش�اهد الزور او ظه�ور الورقة التي حيل 
عليه�ا او تقديمها وتك�ون طريقة الطع�ن بطريقة 
اع�ادة المحاكم�ة بعريضه تقدم ال�ى المحكمة التي 
اص�درت الحكم المطعون فيه او للمحكمة التي حلت 
محلها وتشتمل على اسم الخصوم وشهرتهم ومحل 
االقام�ة والمح�ل الذي يخت�اره للتبليغ ع�ن خالصة 
الحكم وتاريخ�ه وتحدد المحكمة موع�دا للنظر في 
الدعوى بعد اس�تيفاء الرس�وم ودف�ع التامينات في 
صن�دوق المحكمة قدرها 5000 اال�ف دينار لضمان 

دف�ع الغرام�ة او الض�رر ال�ذي يلحق الخص�م بغير 
اخ�الل بح�ق الخصم في االدع�اء بتعوي�ض اكبر اذا 
كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطلب بالعادة واذا 
ظه�ر للمحكم�ة بعد جم�ع الطرفين ان طل�ب اعادة 
المحاكمة لم يكن مبنيا على س�بب من االسباب الذي 
ذكرناها في اعاله فان المحكمة تقرر رد الحكم على 
طال�ب االعادة  وبالغرامة.. واما اذا كان الطلب مبني 
ومس�بب على احد االس�باب الت�ي اش�رنا اليها فان 
المحكمة تقرر قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب 
اعادة المحاكمة بش�أنه الى نتيج�ة الدعوى القائمة 
عل�ى ان ال يتناول ايقاف التنفي�ذ ما ال يتعلق بالعادة 
المحاكم�ة من الحكم المذك�ور والمحكمة تنظر في 
طل�ب العادة بتعديل الحكم الس�ابق من الناحية التي 
اوجبت اع�ادة المحاكمة وتصدر حكم�ا جديدا وفق 
القانون كما ان المادة 202 مرافعات قد اش�ارت الى 
ان النظر في هذه الدعوى يقتصر على الس�بب الوارد 
في عريض�ة الدع�وى وال يجوز تجاوزه باي ش�كل 
من االش�كال او الي س�بب لم يرد ذك�ره في عريضة 
الدع�وى كما ان الق�رار الذي يتم اتخ�اذه في الطعن 
باع�ادة المحاكمة ال يقبل الطعن فيه باي ش�كل من 
االش�كال ..وتعتبر اعادة المحاكمة من الطعون غير 
العادية باالحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والبد 
من االشارة الى ان الطعن عن طريق اعادة المحاكمة 
ولكن يج�وز الطعن االخ�ر المقرر قانون�ا وان عدم 
ذك�ر المحاكمة في قرارها لكون الحكم الصادر قابل 
االس�تئناف ال يس�لب الحق من صاحبة كما جاء في 
احدى ق�رارات محكم�ة التمييز وان الحك�م الصادر 

بالغاء االستمالك ال يقبل الطعن بطريق االستئناف

س/ من حمدية حسون فرج من مدينة الحرية تسأل هل يجوز لي اقامة 
دعوى على جاري والذي يملك كلبا مسعورا عض ولدي لصغير ؟ 

ج � عب�رت المادة 221 من القانون المدن�ي العراقي بذلك بالقول جناية 
العجم�اء جبار اي ال يتضمن الضرر ال�ذي يحدثه الحيوان هناك امكانية 
اثبات تقصيري�ة صاحب الحيوان وهذا معتمد ف�ي بعض قوانين الدول 
العربية ومنها مصر الن مالكه يعتبر حارس عليه اال  اذا ثبت انه الحادث 

وقع رغما عنه 
س/ نح�ن مجموعة م�ن الموظفين بعق�ود في احدى الوزارات س�بق 
ان كن�ا نعمل لمدة 4 س�نوات بهذه الصفة ثم ت�م تحويلنا الى موظفين 
باوامر ادارية من هذه الوزارة هل تحتس�ب فترة العقود خدمة   العالوة 
والترفيع والتقاعد ج � اس�تنادا الح�كام قانون انضباط موظفي الدولة 
العام والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 الذي نص في مادته الثانية بان 
هذا القانون يس�ري على الجميع موظفي الدولة القطاع العام واستنادا 
للم�ادة القانونية بان العقد ش�ريعة المتعاقدين وه�و الذي يحدد صفة 
التعاق�د بي�ن طرفي العقد وبالرج�وع لقانون الخدم�ة المدنية رقم 24 
لس�نة 1960 المادة 1 التي عرفت الموظف بانه كل ش�خص عهدت اليه 
وظيفة دائمة داخلة في المالك الدائم وبذلك ال يشمل القانون المنتسبين 
ال�ى ال�وزارات بصفة عقد اي ال يمكن احتس�اب فت�رة العقود الغراض 

العالوة والترفيع والتقاعد

الغرامات في قانون العقوبات العراقي
1 � مق�دار الغرام�ة ف�ي المخالفات ال يقل عن )50000( خمس�ون الف دينار وال يزيد ع�ن )200000( مئتي الف 

دينار 
2 � في الجنح مقدار الغرامة ال يقل عن )200,000( مئتا الف دينار واحد وال يزيد عن مليون دينار.

3 � في الجنايات مليون دينار وال يزيد عن عشرة ماليين دينار

شيماء االمير 
قضاي�ا الطع�ن ف�ي االس�تئناف المحامية 
ش�يماء   االمي�ر جاء ف�ي الم�ادة 154 من 
قان�ون المرافع�ات المدنية رقم 83 لس�نة 
1969 المع�دل ب�ان االح�كام تصدر باس�م 
الش�عب وبين�ت الم�واد الت�ي تليه�ا ب�ان 
للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النزاع ما 
تقتضيه الدعوى م�ن قرارات ولها ان تعدل 
ه�ذه الق�رارات او ال تاخذ بنتيج�ة االجراء 
عل�ى ان يت�م بي�ان ذلك ف�ي المحضر حيث 

اذا تهي�أت الدع�وى االص�دار الحك�م تقرر 
المحكمة خت�ام المرافعة ثم تصدر حكمها 
ف�ي ذات الي�وم او تح�دد للنطق ب�ه موعدا 
اخر على ان ال يتجاوز الخمس�ة عشر يوما 
من تاري�خ تفهيم خت�ام المرافع�ة وبينت 
الم�ادة 157 من القانون اعاله بانه ال يجوز 
بع�د ان  تقرر المحكمة خت�ام المرافعة ان 
تس�مع توضيح�ات من اح�د الخص�وم اال 
بحضور الخصم االخر وال ان تقبل مذكرات 
او مس�تندات من احد الطرفين ولكن ووفق 

الش�طر الثاني م�ن هذه الم�ادة فانه يجوز 
للمحكم�ة ان تفتح باب المرافعة مجددا اذا 
ظهر لها ما يس�توجب ذلك على ان تدون ما 
يبرر هذا القرار والقرارات وفق المادة 158 
تص�در باالتف�اق او االكثرية واذا تش�عبت 
االق�ل درج�ة  العض�و  االراء وج�ب عل�ى 
ان ينظ�م ال�ى اح�د االراء لتك�ون االكثرية 
وعل�ى ان تكون االح�كام مس�ببه ومبينة 
االس�انيد التي اعتمد عليه�ا الحكم وان يتم 
بيان االس�باب التي دعتها الى القبول او رد 

االدع�اءات والدفوع المقدم�ة من الخصوم 
والمواد القانونية التي استندت عليها ويتم 
التوقي�ع على الحكم م�ن القاضي او رئيس 
الهيئ�ة القضائية واعضائه�ا قبل النطق به 
وفي حالة وجود اح�د االعضاء المخالفين 
الم�ادة  وبين�ت  القان�ون  يوج�ب  فان�ه 
164قانون المرافعات المدنية ان الحكم اذا 
بني على س�ند رسمي او قرار المدعى عليه 
بالحق الش�رعي به او عل�ى نكوله ان تقرر 
بناء عل�ى طلب المدعي المش�مول بالحكم 

بالنف�اذ المعجل ان يكون الحكم مش�مول 
بالنفاذ المعجل في الحاالت االخرى بشرط 
الكفالة مما يستلزم ان يكون التنفيذ عاجل 
مث�ل االش�ياء الس�ريعة الفس�اد او القابلة 
للتلف م�ع اخذ تعهد من المدعي باالش�ياء 
التي ق�د يصيبه�ا الض�رر وان يقدمها عند 
التنفيذ ف�ي دائرة التنفيذ.. واوجب القانون 
ف�ي الم�ادة 166 عل�ى المحكم�ة ان تحكم 
من تلقاء نفس�ها بمصاري�ف الدعوى على 

الخصم المحكوم عليه

قضايا الطعن واالستئناف 

قصـــة قانونيـــــة

ام ح�ازم م�ات زوجها ف�ي حادث 
ارهاب�ي وبقيت مع ح�ازم الذي ال 
يتج�اوز الثاني�ة عش�ر م�ن عمره 
واخته بن�ت العاش�رة كان زوجها 
حمال في س�وق الشورجة ال يملك 
من حطام الدنيا س�وى بيت صغير 
في منطقة ش�عبية ورث�ه عن ابيه 
وبع�ض المال كان ق�د وضعه لدى 
ام ح�ازم � لعادي�ات الزم�ن � لكن 
م�اذا تفعل 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 
ح�ازم وه�ي الس�ادس االبتدائ�ي 
يبيع في الس�وق 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 اح�د التجار ان تبيع 
الكبي�ر  محل�ه  ام�ام  الخض�روات 
فوافق وام حازم لم تتجاوز الثالثين 
ال زال�ت ش�ابه وان كان�ت مس�ه 

الحزن واللون االس�ود ق�د غطاها 
بكابة ظاهرة بدأت العمل وادر الله 
عليه�ا المال ولم تت�رك حازم دون 
رقاب�ة واالخت�ه ارادت ان توصلهم 
ال�ى الجامع�ات � لكن ه�ل الحياة 

تترك احد بحاله الكثيرون يؤمنون 
ب�ان االقدار تاتي بلم�ح البصر فقد 
تعرضت ام حازم الى حادث مروري 
اقعدها الفراش ولم يكن من يد في 
زج (حازم) في السوق حتى يكون 

ماذا وال تضطر لمد يدها وفعال بدأ 
حازم يبيع العلكة والحلويات وترك 
ال�دار واس�تمرت اخت�ة الصغ�رى 
في الدراس�ة ولكن الس�وق يحوي 
عل�ى االخي�ار واالش�رار وتعرض 

حازم ال�ى اعتداءات الجنس�ية من 
وحوش الس�وق وقراصنة الصغار 
الذين دفعوه الى السرقة وتم القاء 
القبض عليه وزج في السجون لمدة 
3 سنوات واالن ماذا تفعل ام حازم 

وهي المقعدة لم يبق امامها سوى 
ابنته�ا هاج�ر بن�ت الحادية عش�ر 
والتي خلفت حازم في التسول وبيع 
العلكة في االسواق مع قلق وخوف 
امها عليها حتى ج�اء يوم لم تعود 
هاجر الى البيت لثالثة ايام وس�اعد 
الجيران ام حازم في ابالغ الشرطة 
لكن دون ج�دوى رغم االعالن عنها 
ورغم التحري ضاعت هاجر وقلبه 
ح�ازم وبقي�ت امهم مش�لوله بال 
حراك وب�دأ القلق يهرس�ها بعد ان 
علم�ت ان هناك 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 
االكل بين الحي�ن واالخر قصة اقل 
م�ا يقال عنها انها مأس�اة لكن اين 
الحلول اح�د اصدقائي الذي حدثته 
عن هذه القصة قال لماذا ال يشرع 
قانون يخصص بموجبة لكل عائلة 
حصة م�ن واردات النفط وخيراتنا 
كثيرة تكفين�ا وزيادة فقل�ت له يا 

ريت انه مقترح جميل

أم ظلمت .. وعائلة ضاعت
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نوال العيد
اس�أل أي ش�خص على اخت�الف موقعه أو س�نه عما 
يجب له وعليه، س�تصطدم بجهله البسيط أو المركب 
بحقوقه وواجباته، وس�تراها مبنية عل�ى اجتهاداته 
الش�خصية ورؤاه الفردي�ة التي لم تعتم�د على مادة 
علمي�ة مؤصل�ة، وكنتيجة طبيعية له�ذه االجتهادات 
س�تراها متباينة من ش�خص آلخر.تعمدت أن أس�أل 
طالباتي وزميالتي األكاديميات عن الالئحة ففوجئت 
ب�أن الكثير لم يقرأها أو قرأ مادة تعنيه من دون بقية 

المواد، 
وس�ألت مجموعة من ربات البيوت عن بعض حقوق 
الم�رأة فتفاج�أت بع�دم معرفته�ن لها، وعل�ى هذه 
األمثلة قس نس�افر لدول�ة أخرى م�ن دون أن نعرف 
مالنا وعلينا، ونتسوق ونتزوج ونسهم ونتدرب... و... 
مع غياب ثقافة الحقوق، ما يجعل كالً منا يتساءل ما 

السبب في غياب الثقافة الحقوقية لدى المجتمع ؟
ال ش�ك في تضافر مجموعة من األسباب في غياب أو 
تغييب هذه الثقافة، تبدأ من الفرد ذاته وتمر بأس�رته 
وتنتهي بمؤسس�ات المجتمع، م�ا يؤكد على ضرورة 
االلتفات لها واعتمادها كأساس في الخريطة الثقافية 
للفرد ، وعدم تحميل جمعية حقوق اإلنسان أو الهيئة 
المس�ؤولية الكاملة في غياب هذه الثقافة، ولذا صار 
الكثير يعتق�د أن الجمعية األهلية أو الهيئة الحكومية 
ه�ي الت�ي س�ترفع تعس�ف بع�ض األزواج وضربهم 
لزوجاتهم، وستخلص االبن من تقصير أبيه والعكس، 
وستقلل المطالبات القضائية في المحاكم، وهي التي 
ستوفر فرص عمل للشباب العاطل، وستدعم الموظف 
ليتخلص من تعسف رئيس�ه، وسيظل الجميع يسعى 
ويفك�ر في الحق وما له من دون أن يعرف واجبه وما 

عليه، ويفكر في الحق بعد سلبه منه.

الثقافة القانونية



إن من اصعب المش�اعر التي تنغص على االنس�ان سعادته 
في ه�ذه الحي�اة الدنيا هو اإلحس�اس بالفش�ل واالحباط 

نتيجة عجزه عن تحقيق هدف معين يصبو إليه. 
والحقيقة ان استشعار الم الفشل أمر ال يسلم منه اإلنسان 
ف�ي حياته ، فرس�وب التلمي�ذ في صف م�ن الصفوف في 
المدرسة يمكن ان يترك اثرا ال يزول مهما تبعه من نجاحات 
في السنوات الالحقة، وكذلك عجز الطالب عن التسجيل في 
االختصاص ال�ذي يريده في الجامعة، و فش�ل الباحث عن 
عمل في ايجاد وظيفة تتناسب مع شهاداته ومؤهالته،كل 
هذه األمور تجعل الحياة سوداء في نظر بعض الناس الذين 
يعتقدون أنهم إذا فش�لوا مرة واحدة فسيفشلون كل مرة، 
وأن الحي�اة لن تبتس�م لهم م�ن جديد . إن تعاظم مش�كلة 
الفش�ل لدى البعض تنتج عن عوامل عدة ..والفشل عموما 
كلمة صعب�ة يختلف األش�خاص في التعامل مع�ه، فهناك 
من يس�يطر عليه اإلحباط والكآبة ويرى بأن فش�له نهاية 
المط�اف، وهن�اك أش�خاص يس�عون لتحويل هذا الفش�ل 
لنقطة بداية النجاح في حياتهم بالتعلم من أخطاء الماضي، 

فكل شيء ممكن تحقيقه باإلرادة والعزيمة.

فمث�ال لم يس�تطع الس�يد  أب�و ماج�د “ 42”س�نة،تجاوز 
انكس�اره في مشروع أقدم عليه وخسر جراءه مبلغا نقديا 
كان قد ادخره وزوجت�ه، واعتبر هذه المحطة هي األخيرة 

في حياته ال يمكن تخطيها أو االستفادة منها في حياته.
تق�ول زوجته بأس�ف “ال أعلم ماذا ح�دث لزوجي بعد هذه 
التجرب�ة القاس�ية، فرغم اس�تالمه لعمل ثاب�ت في إحدى 
الشركات إال أنه يشعر بأنه فاشل، ورغم أن المسؤولين عنه 
يق�درون عمله ويعتبرونه موظفا ناجحا، ولكن جميع هذا 

لم ينسه خسارته ويصر دائما على أنه شخص فاشل”.
وتضي�ف “حاول�ت إقناعه ب�أن األمور ليس�ت كما يصفها 
أو كم�ا يصف نفس�ه، وهناك كثير من األش�خاص خاضوا 

تجارب وفشلوا بها وكانت مفتاح نجاحهم، إال أنه ال يقتنع 
ووص�ل به األم�ر إلى أن يص�اب باالكتئ�اب المرضي الذي 
جعل�ه يحت�اج ألن يتن�اول أدوية معالجة ل�ه، ويعيش اآلن 

حياة سلبية بسبب هذه المشاعر السلبية التي تسكنه”.
أما المواطن صهيب سالم )38 عاما( فقد استفاد من فشله 
بالس�فر للخارج للعمل والتخلي عن وظيفته الحكومية في 
إحدى المؤسسات، واستطاع تجاوزها والنهوض من جديد 

لمواصلة الحياة وتخطي أزمته بعقالنية وإيجابية.
يقول “ال أنكر مدى اإلحباط والشعور باليأس الذي أصابني 

لدى عودتي من الس�فر، فال وظيفة أمامي ولدي متطلبات 
عدي�دة لتأمين احتياجات أس�رتي، وب�دأت البحث عن عمل 
جدي�د بوظيفة ثابت�ة ولم أحَظ به�ا، مما دفعن�ي للتفكير 
باالس�تفادة م�ن الهواية الت�ي أجيدها ف�ي تصليح أعطال 
الهواتف الخلوية ونجح�ت في ذلك ووصلت لما أنا ما عليه 

اآلن لدي محل لبيع وتصليح األجهزة الخلوية”.
ويع�رف االختصاص�ي النفس�ي د. خلي�ل العبيدي الفش�ل 
بأن�ه حالة معرفية وجدانية تنت�اب الفرد إلدراك عجزه في 
تحقيق وإشباع حاجة معينة أو هدف كان يصبو لتحقيقه، 

لوج�ود عائ�ق أو عقب�ة تمنعه م�ن الوصول لذل�ك الهدف، 
وهذا الشعور يختلف من فرد إلى آخر فهو أمر نسبي يحدد 

معاييره الشخص نفسه.
يقول “يختلف شعور الفشل من فرد آلخر وهذا يعتمد على 
ش�خصية الفرد نفس�ه، ومفهوم الفش�ل بالنسبة له وفي 
الوق�ت ذاته مدى أهمي�ة الهدف الذي أخفق ف�ي تحقيقه، 
فالش�عور بالفش�ل يتوقف على ما يعطيه الف�رد للموقف 
من أهمية وقيمة، ومدى حاجته لتحقيق تلك الرغبة، وهذا 
يعتمد على ما تتمتع به الش�خصية من س�مات قوة اإلرادة 

وحب النجاح”.
ويضي�ف “الفش�ل بحد ذاته أم�ر طبيعي وه�و مقدمة من 
مقدم�ات النج�اح، ولكن لألس�ف هن�اك مدلوالت نفس�ية 
للكلم�ات، نق�وم نحن بصناعتها بأنفس�نا بس�بب الثقافة 
العامة الش�ائعة ف�ي المجتم�ع، فحين تذكر كلمة الفش�ل 
يتبادر للذهن صورة االنكسار والحسرة والضعف والشفقة 

وهذا هو الخطأ في تعاملنا وتفكيرنا تجاه الفشل”.
وتعتبر نور الفارس )32 عاما( فش�لها ف�ي تجربة الزواج 
األول�ى نهاي�ة الكون، التي ق�ررت حيالها ع�دم التفكير أو 
الخوض ف�ي فكرة الزواج م�رة أخرى، متناس�ية الوقوف 
على أس�باب الخالف والط�الق في تجاوز ه�ذه العقبة في 

حياتها.
تق�ول “لم يك�ن زواجنا تقليدي�ا، بل كان أح�د زمالئي في 
العمل، واعتقدت أنني عرفته جيدا، ولكن سرعان ما ظهرت 
جوانبه السلبية في التفكير والتعامل بعد الزواج، وعليه تم 
الطالق، وبفضل الله لم أرزق باألبناء لمدة عام واحد، وأرى 
أن يعيش اإلنسان بمفرده أفضل من االرتباط هذه األيام”.

طالبة الثانوية العامة علياء حامد لم تيأس من فش�لها في 
خ�وض االمتحان�ات قبل عامين دراس�يين، فلم تس�تكمل 
متطلبات النجاح في العام األول، وكان المعدل العام متدنيا 
جدا، ولم يكن منها س�وى شحن الهمة من جديد والوقوف 

على أسباب الرسوب.
تقول “حزنت كثيرا لرس�وبي بادئ األمر، لكنني استطعت 

تكثيف عدد الس�اعات الدراس�ية، واالستعانة باآلخرين في 
بع�ض الم�واد، وبفضل الله نجحت وحصل�ت على معدل ال 

بأس به أهلني لدخول الجامعة ومواصلة التعليم العالي”.
ويلفت استش�اري االجتماع األس�ري مفيد سرحان إلى أن 
اإلنس�ان يجب أن تكون له أهداف يسعى إلى تحقيقها الذي 
يحتاج إلى خطة وعمل ووقت، ولكي يس�تطيع اإلنسان أن 
يحق�ق ما يريد عليه أن يبرمج أوقاته أوال، ويس�عى إلى أن 
يس�تفيد من وقته وأن تكون طموحاته واقعية، وأن يمتلك 
القدرة على تحقيق ما يريد، وال شك أن اإلنسان يمر بظروف 
مختلفة منها ما يساعده على تحقيق ما يريد ومنها عكس 
ذلك، والمهم أن يبقى اإلنسان متفائال حريصا على اإلنجاز 

وتحقيق األهداف.
ويضي�ف “وإن تعرض ف�ي بعض األحيان إلى انتكاس�ة أو 
)فش�ل( في تحقيق ما يريد، فإن ذل�ك يجب أال يكون مانعا 
في استمراره في العمل والمحاولة بل أكثر من ذلك عليه أن 
يدرك األس�باب التي أدت به إلى عدم تحقيق أهدافه س�واء 
كل األه�داف أو بعضه�ا بمعن�ى أن يقي�م عمل�ه وخططه 
باس�تمرار، واإلنسان الناجح ال يعرف الفشل أو االستسالم 
بل إننا نجد أناسا مبدعين ومتميزين رغم صعوبة ظروفهم 
المادي�ة واالجتماعي�ة، ألنه�م امتلك�وا اإلرادة والعزيم�ة 

والقدرة والتصميم على اإلنجاز”.
واالستسالم للفشل له آثار سلبية ليس فقط على الشخص 
بل على األس�رة والمجتمع، وفق س�رحان، وال بد أن ندرب 
أنفسنا على عدم اليأس واستمرار المحاولة واالستفادة من 
األخطاء، كما أن علينا أن نستفيد من تجارب اآلخرين سواء 
الناحح منها أو غي�ر الناجح ألن فيها مصدرا كبيرا للفائدة 
وهناك م�ن النماذج الناجحة ما ينبغي االقتداء به والس�ير 
على خطاه، وهذا يوفر على الش�خص الوقت ويعطيه قدرة 
عل�ى اإلنجاز بش�كل أكبر، ومن المه�م أن نغرس مثل هذه 
المعان�ي في نفوس األطف�ال والش�باب وأن نعلمهم كيف 
يبنون على النجاح وكيف يصل�ون إلى القمة، وعدم الياس 

أو االستسالم.

االنسان ومواجهة الذات 

»الفشل«.. حمطة إحباط أم بداية النجاح؟
       المس����تقبل العراقي /قيصر مؤيد 

فوجئت الس�يدة  أم ماهر”67”سنة ، بالتفاف 
أبنائها وبناته�ا وأحفادها حولها بذكرى يوم 
ميالده�ا، وتقديمهم الهدايا المتعددة لها، فلم 
تكن لتتنبأ بذلك وسط انشغال أبنائها وبناتها 
بمشاغل الحياة اليومية ومتطلباتها المتعددة، 
مما كان له أثر كبير في نفس�ها، وعلمت أنها 
ما تزال تحتل جزءا من تفكير واهتمام أبنائها 

وأحفادها.
تقول، “ش�عرت بسعادة كبيرة في هذا اليوم، 
ليس بتقديمهم الهدايا فقط، فوجودهم حولي 
جميع�ا يغن�ي عن أي ش�يء في الك�ون، فما 
أجمل فرح�ة أحفادي الصغ�ار وهم يبادرون 
بأنفس�هم بفت�ح الهدايا ويش�رحون بلغتهم 

العفوية سبب اختيارها بالذات”.
وتضي�ف، “تذك�رت ف�ي أي�ام مض�ت أنن�ي 
كن�ت اغتن�م أي مناس�بة للف�رح، والحمدلله 
س�ار أبنائي عل�ى ذات ال�درب، فالحياة مليئة 
بالمتاعب والهموم ولن نأخذ منها شيئا، فأي 
وقت وبأي مناس�بة نستطيع إس�عاد أنفسنا 

واآلخرين”. 
ويس�عى البعض الغتنام المناس�بات الفردية 
والعائلي�ة واالجتماعي�ة لالحتف�ال به�ا بأي 
وقت من أوقات الس�نة، بهدف إدخال البهجة 
والف�رح على صاحبها، فهناك مناس�بات عدة 
يمك�ن إدخ�ال الف�رح لبيوتن�ا، حفل بس�يط 
بمناس�بة إنهاء االبن مرحلة رياض األطفال، 
حف�ل عائل�ي صغير بذكرى لي�وم لقاء الزوج 
والزوجة األول، إعداد أطباق الحلوى بمناسبة 
تعيين أحد أفراد العائلة بوظيفة ما، اس�تذكار 

يوم مه�م في حياة الجد بحفل يضم أصدقاءه 
المقربين مثال، فهذه المناس�بات بإس�تطاعة 
الم�رء أن يس�تغلها، لصناع�ة لحظ�ة ف�رح، 
يدخله�ا عل�ى صاحبه�ا، وتبق�ى عالق�ة في 

األذهان.
واس�تطاع الجد أب�و أحمد )65 عام�ا( إدخال 
الف�رح لقل�وب كل ف�رد م�ن عائلت�ه، عندما 
تحقق حلمه بأخذ حقه المسلوب من أشقائه 
ف�ي الميراث ال�ذي ورثه عن وال�ده، فأول ما 
تبادر لذهنه إقامة حفل عشاء في مزرعة أحد 

األصدقاء يجمع أبنائه وأحفاده حوله.
يقول الجد، “انتظرت ه�ذه اللحظة دوما، وال 
تكتم�ل فرحت�ي إال بوجود األبن�اء واألحفاد، 
ففي ذلك اليوم س�هرنا حتى وقت متأخر من 
اللي�ل، فلم نضح�ك ونفرح من�ذ وقت مضى، 
وال يمكني وصف س�عادة زوجتي بهذا اليوم، 
فكأننا عدنا عشر سنوات سابقة من عمرنا”.

يضي�ف، “لي�ت أيامنا كلها فرح، ف�أي خبر أو 
مناس�بة س�عيدة أو حدث مهم يمكن تحويله 
للف�رح، فيجب قت�ل الروتين ال�ذي نعيش به، 
فأنفس�نا وم�ن حولن�ا لهم�ا الح�ق بالفرح 

أيضا”.
وكذلك حال الش�ابة منار س�لمان )25 عاما( 
الت�ي احتفل�ت به�ا عائلتها ل�دى عودتها من 
والدته�ا  األول، فقام�ت  الي�وم  عمله�ا ف�ي 
بإع�داد األطعمة والحلوي�ات ودعوة األقارب 

وصديقاتها مساء بهذه المناسبة الجميلة.
تقول من�ار، “فرحت كثي�را بتخطيط عائلتي 
ه�ذا، فرغ�م رهبة الي�وم األول ف�ي العمل إال 
أنه ما يزال كليا بهذا الجمع الطيب، وش�عرت 
بطاقة إيجابية عالية تحفزني للعمل والعطاء، 

كما أن رؤي�ة صديقات لي بع�د غياب كان له 
وقع كبير في نفسي”. وتنوي منار التخطيط 
كذلك في المستقبل بأي مناسبة كفيلة بإسعاد 
عائلتها أو من حولها، فعاش�ت في هذا اليوم 

لحظات فرح حقيقية صنعها لها أحباؤها.
ويلف�ت الدكتورعب�د المنع�م صبي�ح  “ عل�م 
اجتم�اع “ إل�ى أن طبيع�ة الحي�اة المعاصرة 
فيها الكثير من التعقيدات واالنشغاالت فكثير 
من الن�اس يمضي وقته متنق�ال بين األعمال 
ومش�غول في أمور متعددة، كما أن كثيرا من 
الن�اس ال يش�عرون بالراحة النفس�ية التامة 
ألس�باب متع�ددة وطبيع�ة النفس البش�رية 
بحاجة إل�ى التغيير والتجديد إذ إن ذلك يعطي 
اإلنس�ان الدافعي�ة للعم�ل، وكس�ر الروتين، 
والترفيه حاجة لإلنسان الذكر واألنثى الكبير 
والصغير، ويمكن لإلنسان أن يغتنم أي فرصة 

للترفيه عن نفسه وكسر الروتين.
ويضي�ف، كما أن البعض ال يحس�ن اس�تثمار 
الفرص بل يبقى أسير الهم والحزن، مما يؤثر 
عل�ى نفس�يته وصحته النفس�ية وعطائه بل 
وعلى المحيطين به، واإلنسان يجب أن يكون 
متفائال بطبع�ه، وأن يكون محف�زا لآلخرين 
وخصوصا األس�رة واألق�ارب والزمالء ال أن 
يك�ون عنص�ر تثبي�ط لآلخر، وبع�ض الناس 
يحسن استثمار الموقف للنكتة والطرفة التي 
تس�عد اآلخرين وت�روح عن قلوبه�م، ومنهم 
من يستمثر فسحة من الوقت في أزمة العمل 
ليخرج بنفسه وزمالئه عن روتين العمل، ولو 
لبضع دقائق فاألمر بحاجة إلى نفسية تحسن 

استثمار مثل هذه الفرص.
ومث�ل ه�ذه األجواء يج�ب أن يح�رص عليها 

س�رحان،  وف�ق  الجمي�ع 
األبن�اء عليه�ا  يرب�ى  وأن 

خصوصا في ظل عدم 
كثيرة  أوقات  وجود 
الترفي�ه  أو  للتن�زه 

حت�ى إن بع�ض أي�ام 
العط�ل واألعياد تكاد 

ال تكفي عند البعض 
بواجباته�م  للقي�ام 

االجتماعية واألسرية 
مم�ا يؤك�د الحاج�ة 
إلى أن نتق�ن صناعة 
نخ�رج  وأن  الف�رح، 

قوال�ب  م�ن  بأنفس�نا 
الروتي�ن والهم�وم واألح�زان 
والمشاكل، وأن ال نبقى أسرى 
لمثل ه�ذه اللحظ�ات، فالوقت 
يم�ر بس�رعة واألي�ام تنقضي 
م�ن  االيجاب�ي  واإلنس�ان 

يستمثر وقته بطريقة مثلى، 
ش�ريطة أن ال يك�ون ذل�ك 

على حساب أداء الواجبات 
والحقوق أو إضاعة وقت 
اآلخري�ن، ول�و نظر أي 
أن  إنس�ان من�ا ألدرك 
لدي�ه مس�احة كبي�رة 

يحس�ن  ال  الوق�ت  م�ن 
فالبع�ض مثال  اس�تثمارها، 
ق�د يقت�ل وقت�ه ف�ي النوم 
أو  الس�لبي  االس�تغراق  أو 

إضاعته بال فائدة.

 يلق�ي كثي�ر م�ن األش�خاص بالل�وم على 
الظ�روف واألقدار في حال واجهوا الفش�ل 
في إحدى محطات حياتهم متناس�ين الجهد 
والتخطي�ط اللذي�ن يؤدي�ان بالنتيج�ة إلى 

النجاح.
“إحن�ا مس�يرين ولي�س  مخيري�ن” به�ذه 
الكلم�ات يص�ف هيث�م حس�ن )33 عام�ا( 
ويعم�ل فن�ي كهرب�اء، قناعته ف�ي مجرى 
حيات�ه واألح�داث الت�ي م�ر بها، مبين�ا أنه 
إنس�ان مجد ومجتهد ف�ي الحياة لكن حظه 

قليل على حد تعبيره.
ويوضح حس�ن أنه فش�ل في الحصول على 
ش�هادة الثانوي�ة العام�ة برغ�م محاوالته 
العديدة األمر الذي أدى إلى تحطيم آماله في 
إكمال تعليمه وصعوب�ة عثوره على فرصة 

عمل مناسبة.
ويتاب�ع أن س�وء الح�ظ يرافق�ه حت�ى في 
محاوالت�ه االرتب�اط وال�زواج مش�يرا إلى 
فشله في إيجاد الفتاة المناسبة التي تنسجم 

مع نمط تفكيره.
م�ن جانبها تق�ول مها يوس�ف )28 عاما( 
وتعمل ف�ي إحدى الش�ركات أنها تؤمن في 
الح�ظ في أم�ور معين�ة وليس ف�ي جميع 

نواحي الحياة.
وتق�ول إن الح�ظ “يلع�ب دورا ف�ي قضايا 
جوهرية في الحياة كأن يولد اإلنسان لعائلة 
سعيدة ومتماسكة أو عائلة مفككة”، ويلعب 
دورا كذل�ك ف�ي أم�ور “ال�زواج واالرتباط 
من خ�الل مصادفة الش�خص المناس�ب”, 
مس�تطردة “لك�ن ال يمكن أن نعلق فش�لنا 

على الحظ في جميع المسائل”.
وتوضح “مثال مس�ألة النجاح في الدراس�ة 
واالجته�اد في العمل والوص�ول إلى موقع 
مهني جيد هذا يعتمد على نش�اط األنس�ان 

وسعيه واجتهاده وتخطيطه السليم”.
وتتباين الصورة التي يتعامل بها األشخاص 
مع مجريات حياتهم بين االستسالم لألقدار 
التي يفهمها كثير من الناس بش�كل خاطئ، 
كم�ا يؤك�د علماء الش�ريعة، وبين الس�عي 
الحثيث في الحياة والمرونة وتقبل التغيير.

الدكتور أحمد نوفل يقول “إن جميع مساعينا 
في الحياة ال بد أن ترتبط بالتخطيط الدقيق 

والواضح لكل مشروع نقدم عليه”.
ويضيف أن الش�ريعة اإلسالمية “تحث على 
السعي واالجتهاد واألخذ باألسباب” مؤكدا 
أن س�وء الح�ظ م�ا ه�و إال الرديف لس�وء 
التخطيط واألصل في األم�ور كما يقول أن 
“اإلنس�ان الذي يأخذ باألس�باب لن يفشل؛ 
الطال�ب ال�ذي يس�تعد لالمتحان م�ن بداية 
العام من خالل التحضير المستمر ومراجعة 

الدروس لن يفشل”.
ويبي�ن نوفل أن كثيرا من الن�اس يتعاملون 
مع مفهوم القدر بشكل خاطئ ويستعملون 
كلمة ح�ظ بمواقف ال يك�ون الحظ بها هو 
سبب الفشل. والقدر الذي يعلق عليه الناس 
فش�لهم أو س�وء الحظ كما يسميه بعضهم 
م�ا ه�و إال نتائج ألم�ور لم تكن مدروس�ة 

ومخططا لها بشكل سليم من البداية.
ويتابع أن مشاريع الحياة التي يتم التخطيط 
لها بش�كل دقي�ق ومع ذلك ال يجد األنس�ان 
التوفيق بها فهنا نقول أن هذا قدر مرس�وم 

م�ن رب العالمين ولعله يكون به الخير على 
عكس م�ا يتوقع اإلنس�ان المبتل�ى به كأن 
يفش�ل اإلنسان في الجانب الدراسي بحياته 
وينجح في الجانب المهني وبذلك يكون هذا 

تعويضا عن ذاك.
تحس�ين  عل�ى  العم�ل  إن  نوف�ل  ويق�ول 
حظوظن�ا في الحياة يتطل�ب جهدا وتركيزا 
من األش�خاص وه�ذا يحت�اج لمنهجية في 

التغيير.
وقد أثبت كثير من األش�خاص قدرتهم على 
تحدي ظروفهم الصعبة وصناعة حظوظهم 
دون االعتم�اد على المصادفات أو التقاعس 

والخمول.
وف�ي ه�ذا الس�ياق يق�ول الترب�وي محمد 
الس�اعدي إن الجان�ب الترب�وي يلعب دورا 
كبي�را في تعامل األش�خاص مع مش�اريع 
حياتهم بش�كل عمل�ي ومنطق�ي بعيدا عن 
االستسالم للحظوظ والمصادفات، فالحياة 
على حد تعبيره ليست كما ينظر لها البعض 

سهلة ومريحة.
أم�ا ما يخ�ص موض�وع القدر فيأت�ي رأي 

الس�اعدي متفقا مع رأي نوفل بأن التفكير 
بالمس�ائل القدرية يجب أن يكون بعد األخذ 
بكافة األس�باب وبذل الجهد الكافي “معظم 
قضاي�ا الحياة يك�ون اإلنس�ان هو صاحب 

القرار بها”.
ويق�ول إن تك�رار عب�ارات مث�ل أن�ا حظي 
تعيس أو هذا حظي من الحياة تمثل مبررات 
للفش�ل ألن لكل مجته�د نصي�ب. كثير من 
أم�ور الحياة يس�تطيع اإلنس�ان أن يغيرها 
نحو األفضل بالس�عي والمثابرة. وفي حال 
اتخذ اإلنس�ان جميع األس�باب وبذل الجهد 
الكاف�ي ومع ذل�ك واجه الفش�ل فنحن هنا 
نكون أمام مس�ألة قدرية وما عليه بحسب 
الس�عود إال أن يح�اول م�ن جدي�د ويتمتع 
بالمرون�ة التي تكفل ل�ه النجاح في محطة 

قادمة في الحياة.
وعن تجربته الشخصية يقول الساعدي إنه 
عان�ى منذ طفولته م�ن وضع صحي صعب 
فرض عليه استعمال العكازات للمشي ومع 
ذلك لم يلم القدر الذي جعله إنس�انا مختلفا 
ع�ن اآلخري�ن أو إعاقه ع�ن الحرك�ة وإنما 

اعتب�ره دافعا له نحو النج�اح والتميز الذي 
حقق�ه من خ�الل نيل�ه لش�هادة الدكتوراة 

وشغله مركزا مرموقا في إحدى الوزارات.
ويرجع الس�اعدي الفضل في ذلك إلى والده 
ال�ذي عزز ف�ي نفس�ه الثقة بالنف�س وأكد 
قناعت�ه ب�أن اإلعاق�ة ه�ي تكري�م من رب 
العالمين ليتحدى اإلنسان ذاته ويتغلب على 

ظروفه.
ويع�ود الدكتور نوفل ليؤك�د أن المعنويات 
المرتفعة تلعب دورا كبيرا في نجاح اإلنسان 
وع�دم ارتكان�ه عل�ى موض�وع الحظ�وظ 

وانتظاره للمصادفات.
ويتاب�ع أنه يع�رف أش�خاصا ابتاله�م الله 
بأم�راض صعبة ج�دا ومع ذلك ه�م يبثون 
األمل في نف�وس من يعرفونه�م من خالل 
روحه�م المرحة والراضي�ة وثقتهم العالية 
بأنفس�هم وس�عيهم الدائم للنجاح والتميز 

برغم ظروفهم.
ويختم بالقول “المرح والرضا والتعامل مع 
مصاع�ب الحياة ثقافة يمكن اكتس�ابها وال 

تأتي بمجرد إغماض العين والحلم”.

المستقبل العراقي /كوثر السلمان 
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قلال فلي حفل إطلاق منتجات 
“أبل” في سلان فرانسيسكو “لقد 
راكلدة  التلفزيلون  كانلت تجربلة 
تقريبلاً، في حيلن إن االبتكار كان 
يزدهر في مجال الهاتف الخلوي”.

ويأمل كوك أن تتمكن “أبل” من 
اسلتخدام قواعد كتلاب التطبيقات 
فلي  وبرناملج سليري  واأللعلاب 
جهاز اآليفون لتكرار نجاح هاتفها 
الذكلي. قلال “رؤيتنلا للتلفزيلون 
بسليطة، وربما ُمثيرة لاسلتفزاز 
قليلًا. نحلن نعتقلد أن مسلتقبل 

التلفزيون هو التطبيقات”.
هلذا  بعضهلم  إللى  بالنسلبة 
المسلتقبل كان قادملاً منلذ فتلرة 
طويلة. فقد مضى أربعة أعوام منذ 
أن أخبلر سلتيف جوبز، المؤسلس 
الُمشلارك لل “أبل”، كاتب سليرته 
أنله  إيزاكسلون،  والتلر  الذاتيلة، 
اسلتطاع “أخيرا اقتحلام الفكرة” 
بجهلاز تلفزيلون ُمّتصلل بخدملة 
السحابة سهل االسلتخدام. وحتى 
كلوك اعترف بلأن أبل كانلت تبذل 
“ُجهلدا كبيلرا فعلا - ومنلذ فترة 
طويللة فعاً - من أجلل جمع هذه 

األشياء معاً”.
الواضلح  “أبلل”  تصريلح 
بطموحها قد يكون أكثر أهمية من 
التكنولوجيلا التي كشلفت النقاب 

عنها يوم األربعاء.
في سلماته ووظائفله، الُمنتج 
الجديلد يجعل إلى حد كبير شلركة 
تحلاول  اآليفلون  جهلاز  صناعلة 
اللحاق بقلدرات األلعلاب، والبحث 
والتحّكم الصوتلي المتوافرة أصا 
على أجهزة المنافسين، مثل “فاير 
تي في” من أمازون و”نفيديا شيل” 

القائمة على نظام أندرويد.
والتحّكلم علن ُبعلد الحسلاس 
للحركة يحمل شلبها قويلا بنظام 
األلعلاب “نينتينلدو واي” الذي تم 
إصداره قبلل عام من وصول “أبل” 
إلى غرفة المعيشة ألول مرة. وهذا 
يجعلل تصريح النوايلا الصادر عن 

كوك أكبر أهمية بكثير.
وقلال سلايمون خللف، النائب 
التلي  “ياهلو”،  لرئيلس  األول 
اسلتحوذت عللى شلركته فلوري 
لتحليات الهاتف الخلوي في العام 
الماضي “نحن نعتقلد أن الصناعة 
تواجه عاصفة مثالية: التطبيقات؛ 
متجر التطبيقات من “أبل” وشركة 

أبلل”. وأضلاف أن “مناسلبة يلوم 
األربعلاء أرسللت طلقلة تحذيرية 
لصناعلة تلفزيلون الكيبل بشلكل 
خلاص وصناعلة اإلعلام بشلكل 

عام”.
عنلد مقارنلة تحليات شلركة 
فلوري بأرقام الحكومة األمريكية 
فلي مشلاهدة التلفزيلون، يقلول 
خللف “إن األمريكييلن قضلوا في 
المتوسط 198 دقيقة في استخدام 
التطبيقلات يومياً في الربع الثاني، 
متجاوزة 168 دقيقة في مشلاهدة 

التلفزيلون”. وكتب في مدّونة “إذا 
اسلتمر المحتوى فلي االنتقال إلى 
التطبيقات والتدّفق عبر األسلاك، 
عللى  الضغلط  ببسلاطة  فسليتم 
صناعة الكيبل وستخسلر مكانتها 
باعتبارها قنلاة توزيع  الحصريلة 
بين شركات اإلعام والمستهلكين 

في الواليات المتحدة”.
وفرصلة “أبلل” ليسلت فقلط 
فلي مجال البرمجلة التقليدية، ألن 
تلفزيون أبلل باعتباره جهازا ُيرّكز 
على عاللم اإلنترنت بلدالً من عالم 

البلث التقليلدي، ُيمكلن أن ُيصبح 
المنصلة المثاليلة لنجلوم موقلع 

يوتيوب.
فرانك سينتون، الرئيس التنفيذي 
لشركة بيش فرونت ميديا، قال “إن 
عددا من أصحاب النفوذ على موقع 
يوتيوب اتصلوا به بشلأن تأسيس 
تطبيلق تلفزيون أبلل الخاص بهم 
في الفتلرة التي تسلبق اإلطاق”. 
وتسلتحدث شلركة بيلش فرونت 
مثلل  منصلات  عللى  التطبيقلات 
“فايلر أملازون” لُمبتكري مقاطع 

الفيديو األفراد، مثل نجمة الموضة 
ميشيل فان، الذين حشدوا ُمتابعين 
على موقع يوتيلوب وُيريدون أخذ 
ُمشلّجعيهم األكثلر والًء معهم إلى 

المنصات األخرى.
وأضاف “هذا هو التحّول الكبير: 
التلفزيون  المسلتخدمون  يستهلك 
من خلال إطلاق تطبيلق، وليس 
التقليلب بيلن القنلوات”، ُمضيفلاً 
أن “هذا يسلمح بتجربة ُمسلتخدم 
أكثلر ثراًء وأكثر تفاعلية”. وأشلاد 
أبلل إلنجازهلا  سلينتون بشلركة 

“ملا كان كل جهلاز تلفزيون ذكي 
يحاول إنجازه منذ خمسلة أعوام” 
ملن خال إنشلاء متجلر تطبيقات 
بسليط وقوي. وقال “إن شلركات 
صناعلة التلفزيلون الذكلي، مثلل 
سامسلونج وإل جلي، اسلتحدثت 
منصات ُمرِهقة جداً”.لكن مراقبي  
وسلائل اإلعلام كانوا ُمتشلككين 
في أن تلفزيون أبل الذي تم تجديده 
سليكون له تأثير كبير في القطاع. 
وقلال مايلكل ناثانسلون، المحلل 
في شلركة موفيت ناثانسلون “إن 

صناعلة التلفزيون كملا هي مبنّية 
ُيصلّدق  ال  بشلكل  ُمربحلة  اليلوم 
وتعمل بشلكل جيلد بالنسلبة إلى 

شركات المحتوى”.
وتابع “أنا ال أعرف كيف ستنتقل 
من األنموذج االقتصادي الذي خلق 
قيمة بمليلارات اللدوالرات - الذي 
هو قائم عللى حزمة - إلى أنموذج 
ليلس  الطللب.  حسلب  تطبيقلات 
هناك حافز للشلركات مثل فوكس 
وديزنلي وتايم وارنلر التي حّققت 
األملوال ملن جملع قنواتها ضمن 
ُحلزم لانتقلال إللى عاللم تحّركه 

التطبيقات”.
وتلفزيون أبل اللذي تم تجديده 
واكتشلاف  بحلث  وظائلف  يوّفلر 
الُمسلتهلكين  لكلن  ُمحّسلنة. 
سليحتاجون إلى االشلتراك ببعض 
من خدمات البث الكثيرة المتوافرة 
- أو شلراء برامج بشكل فردي من 
اآليتيونز - لاسلتفادة الكاملة من 

هذه الوظيفة.
وبحسلب أحد مراقبي الصناعة 
“إذا للم يُكلن لديلك اشلتراك فللن 

تشاهد أي شيء على اإلطاق”.
ونقطة االنعطلاف الحقيقية لل 
“أبل” ربملا تكون في المسلتقبل. 
وبحسلب مصلادر مطلعلة، كانت 
ملع  ُمناقشلات  ُتجلري  الشلركة 
شلبكات الكيبل وغيرها من مالكي 
خدملة  تقديلم  بشلأن  المحتلوى 
اشلتراك بث ُمشلابهة للحلزم التي 
يوّفرهلا ُمشلّغلو الكيبلل واألقمار 

الصناعية.
والخدملة التلي من هلذا القبيل 
مثلل  الشلركات،  ملع  سلتتنافس 
كومكاسلت وتايلم وورنلر كيبل، 
وهملا ملن أبرز شلركات تشلغيل 
الواليات  المدفوع فلي  التلفزيلون 
تلفزيلون  جانلب  إللى  المتحلدة، 
نيتويركلس،  ديلش  سللينج، ملن 

وباي ستيشن فيو، من سوني.
حزملة  لمحلليلن،  ووفقلا 
تلفزيلون أبل يتعين عليها أن تكون 
منافسلة فلي أسلعارها بالنسلبة 
المسلتهلكين وتقلدم حوافز  إللى 
كافية لمالكلي القنوات من أجل أن 
تجعلل محتواها متاحا. وبحسلب 
ناثانسلون “ال بلد أن يتلم تحفيلز 
مالكي المحتلوى لانتقال إلى هذا 
النلوع من النملاذج. وسيسلتغرق 

التحول فترة ال بأس بها”.

طلقة حتذيرية من »أبل« لصناع التلفزيون 
       تيم برادشو وهانا كوشلر 

اأحد املنتجات وا�صل طريقه لإعادة ت�صكيل �صناعة التكنولوجيا، بحيث  “اأبل” خطواتها الأوىل يف �صوقني من الأ�صواق اجلديدة ال�صخمة.  يف عام 2007 قطعت 
اأخ�صع املناف�صني املتمرت�صني ودفع “اأبل” لُت�صبح ال�صركة الأكرث قيمة يف العامل. لكن املُنتج الآخر ف�صل يف اإحداث ثورة يف اأي �صيء تقريبًا، على الرغم من اإعادة 
الت�صغيل يف عام 2010. بداأ الرتكيز على احلظوظ املُتناق�صة جلهاز الآيفون وتلفزيون اأبل يوم الأربعاء من ِقبل الرئي�س التنفيذي تيم كوك نف�صه، حني اأ�صّر على 

اأن - هذه املرة - “اأبل” كانت جادة بالفعل ب�صاأن حتويل التلفزيون.

    فيليب ستيفنز من لندن

أولئلك الذين يشلعرون بالحيرة 
من صعود جيرملي كوربين ينبغي 
أن يتذّكلروا ما لم يحلدث بعد أزمة 
عام 2008. كان من الممكن لألزمة 
االقتصادية العالمية أن تعيد صياغة 
الرأسلمالية الليبراليلة. عوضا عن 
ذللك، النخبلة الماليلة تمكنلت من 
اإلفلات تقريبلًا بلدون أي أضلرار 
فرضلت  السياسلية  والمؤسسلة 
سياسلة التقشلف إللى أجلل غيلر 
ُمسلّمى على الجماهير. لذلك ليس 
من الُمسلتغرب أن الشلعبويين من 
اليمين واليسار ُيعيدون اآلن كتابة 
قواعلد السياسلة. وينبغلي إلقلاء 

اللوم في ذلك على المصرفيين.
الُمرّشلح األوفر  كوربيلن هلو 
حظاً لقيادة حزب العمال الُمعارض 
في بريطانيلا. بالطبع، قد يتبّين أن 
اسلتطاعات اللرأي خاطئلة )مرة 
أخلرى( عندملا يتلم اإلعلان علن 
نتائج السلباق في عطلة نهاية هذا 
األسلبوع. لكن حقيقة أنه ُمنافس 
قلوي للغايلة تلُدل عللى اضطراب 
فلي حلزب فلاز منلذ فترة ليسلت 
ببعيلدة بثاثلة انتخابلات متتالية 
فلي عهلد الوسلطي، تونلي بلير. 
بعض األسلباب خاصة ببريطانيا. 
كذللك الغطرسلة الُمتهلّورة من إد 
ميليبانلد، الزعيلم السلابق، تتبادر 
إللى األذهان. لكلن كوربيلن أيضاً 
يُدل عللى االضطراب األوسلع في 

الديمقراطيات الُمتقّدمة.
الشلعبويون يتقّدمون في  كان 
جميلع أنحلاء أوروبا: ملن بينهم، 
حزب الجبهة الوطنية في فرنسلا، 
وحزب خملس نجوم فلي إيطاليا، 
وحلزب بوديملوس فلي إسلبانيا، 
وحزب الديمقراطيون الُجدد وحزب 
الفنلنديلون الحقيقيلون في الدول 

االسلكندنافية، وحزب سيريزا في 
اليونانلن، وحلزب االسلتقال في 
بريطانيا. وكوربيلن جزء من هذه 
الحركلة. كذلك هلو، بطريقلة ما، 
دوناللد ترامب، المليارديلر المغرد 
خارج السلرب الذي يقود السلباق 
للفوز بترشليح الحزب الجمهوري 
للرئاسلة. هناك نقطة على الطيف 
السياسلي األوروبي حيلث يتاقى 
الُمتطّرفلون من اليمين واليسلار: 
القوميون مع االشتراكيين  تحالف 
في ثورة ضد الوضلع الراهن. كان 
اسلمها فلي الماضي االشلتراكية 

ح  يللوِّ األطلراف  أحلد  القوميلة. 
بالعلم، واآلخلر ُيطالب بدولة أكبر. 
وكاهما ُيعلارض الغرباء - اليمين 
ضلد  واليسلار  المهاجريلن،  ضلد 

الرأسمالية الدولية.
بقعلة  فلي  يتشلاركان  كذللك 
وتلوق  السللطوية،  ملن  معتدللة 
الدولة لاقتصاد، واهتمام  لتوجيه 
كملا  القوميلة.  بالسليادة  غيلور 
يستفيدان من اسلتياء الذين ُتركوا 
في الخلف بسلبب التغييلر. وفوق 
كل شليء، هما ضد الوضع الراهن 
- سلواء السياسات الوسلطية، أو 

االتحلاد األوروبلي، أو العولمة، أو 
وول ستريت.

ُتصبلح  القديملة  االنقسلامات 
غائملة. هلذا ملا حلدث فلي كثير 
ملن أنحلاء أوروبلا، حيلث الركود 
االقتصادي تبعه تدّفق الاجئين من 
سورية وما وراءها. النظام القديم 
تقّطعلت به الُسلبل بيلن المفاهيم 
والتضاملن  لإلنسلانية  القديملة 
والخلوف ملن ردة فعلل شلعبية. 
حلزب الجبهلة الوطنيلة الُمعادي 
لألجانلب، بقيلادة ماريلن لوبلان، 
يفوز على االشلتراكيين الُمحبطين 

الذيلن يحّبلون عامتهلا التجارية 
لرأسلمالية الدولة. حلفاء كوربين 
ُمناهضلا  باعتبلاره  يرّوجونله 
لاتحلاد األوروبلي، ذا جاذبية بين 
أنصار حزب االسلتقال البريطاني 
الطبقلة  للهجلرة ملن  الُمناهلض 

العاملة.
اليسلاري  اللوزراء  رئيلس 
الُمتطلّرف في اليونان، أليكسليس 
تسليبراس، ُيفّكر فلي عاقة أوثق 
مع موسلكو. وكوربين ُيلقي اللوم 
على الواليات المتحدة بسلبب غزو 
أوكرانيا من ِقبلل فاديمير بودين، 

ولوبلان تشلُكر الرئيس الروسلي 
على مسلاعداته المالية. في أوروبا 
الشرقية والوسطى يثور القوميون 
ضلد التخفيلف الُمفتلرض لتلراث 
القلارة المسليحي من ِقبلل أولئك 

الهاربين من أهوال سورية.
لكلن فلي بريطانيلا وأمريلكا، 
كوربيلن ُيدين الرأسلمالية المالية 
الصناعلات  تأميلم  إللى  ويدعلو 
يوجله  وتراملب  االسلتراتيجية. 
االنتقادات السلريعة إللى صناديق 
كراهيلة  بيلن  ويجملع  التحلّوط 
األجانلب، الكريهلة، والدعلوة إلى 
األغنيلاء.  عللى  الضرائلب  زيلادة 
أن  هلي  الُمشلتركة  الرسلالة 
األشخاص الُبسلطاء ُخِذلوا بسبب 

المؤسسة التي تتمّتع بامتياز.
كوربين سياسي ذكي. لقد عمل 
جاهلداً لنشلر صورة ملن االعتدال 
المثالييلن  ويخاطلب  المتعقلل، 
الشلباب فضلًا علن الماركسليين 
الكبار. الستعارة قول مأثور ُمبتذل، 
فهو بلارع في ادعاء اإلخاص. في 
الحقيقلة، هنلاك جلو ملن التهديد 
بشأن حملته. إما أن تكون مواليا ال 
جدال فيه وإما شلخصا حقيرا من 

حزب الُمحافظين.
يقول إن اليسلار يسعى من أجل 
السلام وحقوق اإلنسلان - طالما 
ال نتحلدث عن روسليا، أو كوبا، أو 
فنزويا، أو حملاس، أو حزب الله. 
الوصف الدقيق للسياسة الخارجية 
لكوربين هو علداء أعمى للواليات 
الملتلوي  إطلاره  فلي  المتحلدة. 
للتكافؤ األخاقي، فإن قتل أسلامة 
بلن الدن يجلب أن يوضلع مقابلل 
االعتداء اإلرهابي ألحداث 11/9، أو 
الفلوجة  الحصار األمريكي لمدينة 

في العراق مقابل شر “داعش”.
ليلس كل ملا يتعلّلق بمنصتله 
المحلية ُيعتبر أمرا مجنونا. فهناك 

حجة قوية ضد سياسة التقّشف إلى 
أجل غير ُمسلّمى والتفاني الحالي 
وحجلة  المتوازنلة،  للميزانيلات 
لمصلحلة إجراء أكثلر صرامة ضد 
االحتكارات وفلرض قيود صارمة 
على التهرب الضريبي. مع ذلك، عند 
وضع عناصر بيانله معاً، ال ُيصبح 
أكثر من مجرد سلسلة من الدوافع 
لخدملة مصالح ذاتيلة ُمتأّصلة في 
الحنين إلى مثالية اشتراكية لم تُكن 

موجودة من قبل أصا.
المشلكلة هلي أن الشلعبويين 
اكتشلفوا شليئاً ما. النخبة الحالية 
فلي األحلزاب تدفلع ثملن ترّددها 
- بسلبب اإلعلان بعلد األزملة أن 
أن  ينبغلي  الُبسلطاء  األشلخاص 
يدفعوا تكاليف التهور المالي بينما 

الُمجرمون لم يتأّثروا.
حين نقول إن الرأسمالية أفضل 
ملن جميلع البدائلل، فلإن هلذا ال 
ينبغي أن يعنلي أن األمور يجب أن 
تبقى على حالها. العامة التجارية 
للرأسلمالية التي ال يكبح جماحها 
التي تعطي جميع مكاسب األسواق 
المفتوحة والتكامل االقتصادي إلى 
فئلة أعلى 1 في المائة، وفي الوقت 
وانعلدام  التقشلف  تكلوم  نفسله 
األمن على بقية النلاس، غير قابلة 

لاستدامة من الناحية السياسية.
ملن علدة اعتبلارات، المفاجأة 
الكبرى في حركة التمرد الشعبوية 
هلي أنهلا للم تكلن أكبر ملن ذلك. 
فلي عصر آخلر، كان يمكن النهيار 
2008 أن يشلعل فتيلل ثلورة. بدال 
من ذلك، نجلد أن كوربين ومن لف 
لفه هلم اآلن يعبلرون علن غليان 
الشلعبي. ليسلت لديهم  االسلتياء 
أجوبة. وكثير منهم ال يفعل شليئا 
سوى تقديم المواعظ من أجل كره 
الغريب. لكنهم فهموا أن شيئا ما ال 

بد أن يتراجع.

املرصفيون.. صناع الشعبوية
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القدرة التهديفية تقلق مدرب ليفربول.. و فان جال يعرب عن سعادته بالفوز
أع�رب الهولن�دي لويس فان ج�ال املدير 
الفني ملانشس�ر يونايت�د اإلنجليزي عن 
رض�اه من املس�توى الذي قدم�ه الفريق 
بعد الفوز ع�ى ليفربول اإلنجليزي بثالثة 
أه�داف مقابل هدف يف الجولة الخامس�ة 
ملع�ب  ع�ى  اإلنجلي�زي  ال�دوري  م�ن 

"اولدترافورد".
وق�ال ف�ان ج�ال يف ترصيح�ات عق�ب 
ال�ذي  املس�توى  م�ن  س�عيد  املب�اراة:" 
قدمه الالعب�ون، وخاصة يف خ�ط الدفاع 
والوس�ط، كانت مباراة مرهق�ة، وكانت 
تتطلب الركيز الكبري من جميع العنارص 

وهو ما تحقق يف النهاية".
وعل�ق فان جال عى ه�دف وافده الجديد 
الثالث انطوني مارتيال والذي جاء بمهارة 
كب�رية ، حيث أض�اف قائ�ال:"  أعتقد أن 

هدف مارتيال ليس سيًئا".
وتابع :" الهدف الثالث الذي أحرزه الالعب 
الصغري مذهل، أنا أرى ذلك، بدنًيا مارتيال 

قادر عى اللعب يف الدوري اإلنجليزي".
وع�ن إصاب�ة قائد الفري�ق واي�ن روني، 
أوض�ح امل�درب الهولن�دي أن الالع�ب قد 
ال يش�ارك أيًض�ا يف مب�اراة إيندهوف�ن يف 
مجموعات دوري ابطال أوروبا االس�بوع 
املقبل، مشريًا إىل أنه بحاجة أكرب للراحة.

وأختت�م ف�ان ج�ال ترصيحاته ، مش�دًدا 
ع�ى رضورة وض�ع مب�اراة الري�دز وراء 
ظه�ره والركيز ع�ى املوجه�ات املقبلة، 
ومواصل�ة تحس�ن االداء البدني والفني.
فيما أقر بريندان رودجرز مدرب ليفربول 
ب�ان عليه أن يجد ح�ال ملعاناة فريقه عى 
الصعي�د التهديف�ي عقب الخس�ارة 1-3 
أم�ام غريم�ه الل�دود مانشس�ر يونايتد 
االنجلي�زي  ال�دوري  منافس�ات  ضم�ن 
املمتاز لكرة القدم.وس�جل ليفربول ثالثة 
أهداف يف أول خم�س مباريات يف الدوري 
االنجليزي املمت�از وبدا بال أنياب فعلية يف 
مباراة يف اولد ترافورد.وعانى الفريق الذي 
يدربه رودجرز لصناعة الفرص أمام دفاع 
يونايتد الحصن وبدا انه يفتقد لالبتكار يف 
خط الوسط إضافة لعدم تحرك املهاجمن 
بالرسعة الكافية.وكانت الرضبة الخلفية 
الرائع�ة التي قام بها كريس�تيان بنتيكي 

- والت�ي ضمن�ت لليفرب�ول االبتع�اد عن 
الفش�ل يف التس�جيل للمباراة الثالثة عى 
الت�وايل - نقطة الضوء الوحيدة بالنس�بة 

للفريق الزائر عى الصعيد الهجومي.
وش�عر م�درب ليفربول ب�ان فريقه كان 

يس�عى لدف�ع الك�رة إىل األم�ام باتج�اه 
املهاجم البلجيكي وأن الالعبن لم يقدموا 
أفضل ما لديهم بسبب طريقتهم املبارشة 
يف اللعب.وقال رودجرز لش�بكة "س�كاي 
س�بورتس": "يج�ب أن ننظر إىل مس�ألة 

صناع�ة األه�داف بع�د معاناتن�ا يف أول 
خمس مباريات".

وأضاف: "بدا األمر س�هال للغاية بالنسبة 
لن�ا لتمري�ر الكرة مب�ارشة لكريس�تيان 

ب�دا  ال�ذي  بنتيك�ي 

رائعا".وتابع: "نحتاج ألن نؤدي بطريقة 
أكث�ر مهاري�ة مقارن�ة بم�ا أظهرناه".
وخ�رس ليفربول اآلن مبارات�ن متتاليتن 
عقب خس�ارته 3-صفر ع�ى أرضه أمام 
وست هام يونايتد قبل التوقف الدويل، وفاز 

ليفربول بمباراة واحدة فقط من بن اخر 
ثماني مباريات له خارج ملعبه يف الدوري 
املحيل.وه�ذه املس�رية هي التي س�تقلق 
رودجرز ال�ذي تعرض النتق�ادات عنيفة 
من قب�ل قطاع�ات من جماه�ري الفريق 

عق�ب النهاية الس�يئة للموس�م املايض.
وقال: "ال تكون سعيدا عى اإلطالق عندما 
تخرس مباراة خاصة أمام غريمك، اليشء 
االيجابي الوحيد هو أننا خرسنا هنا العام 

املايض وتحسن مستوانا بعدها."

المستقبل العراقي/ وكاالت

نيامر: مييس يصنع الفارق دائاًم

أبدى النجم الربازييل لفريق برش�لونة اإلسباني لكرة القدم، نيمار دا 
س�يلفا، س�عادته الكبرية بعد الفوز الذي حقق�ه فريقه عى أتلتيكو 
مدري�د بهدفن مقابل هدف ضمن مباري�ات الجولة الثالثة بالدوري 

اإلسباني "الليجا" .
وش�هدت املب�اراة إحراز النج�م األرجنتيني ليونيل مي�ي هدف فوز 

البالوجرانا بعد نزوله يف الشوط الثاني.
وش�دد النجم الربازييل عى القيمة الكبرية لزميله األرجنتيني واصفا 
إياه ب�"األفضل داخل امللعب عى اإلطالق" ودائما ما يصنع الفارق.

وق�ال النجم الربزاييل يف ترصيح�ات عقب اللقاء لقناة "موفيس�تار 
بل�وس" التليفزيونية "تمكنا من معادل�ة النتيجة يف وقت مبكر من 
الش�وط الثان�ي وكان هذا هاما ج�دا. ثم دخل مي�ي ألرض امللعب، 

ليصنع الفارق كعادته دائما تمكنا من الفوز باملباراة".
وواص�ل النجم الربازييل ثنائ�ه عى زميله األرجنتين�ي "من الواضح 
إنن�ا نمتلك أفضل العب عى اإلطالق داخل امللعب"، مبديا س�عادته يف 

الوقت ذاته بانطالقة برشلونة القوية يف الليجا.
يذكر أن البارسا واصل مسلسل انتصاراته يف الدوري اإلسباني بعدما 
حقق فوزه الثالث عى التوايل ليحلق يف صدارة الرتيب برصيد تس�ع 

نقاط وبفارق نقطتن عن الغريم التقليدي ريال مدريد.
م�ن جانبه أع�رب م�درب ن�ادي برش�لونة، "لويس إنريك�ي"، عن 
سعادته بفوز فريقه عى حساب فريق أتلتيكو مدريد بهدفن مقابل 
هدف وحيد يف قمة األسبوع الثالث من الليغا اإلسبانية لكرة القدم، يف 

املباراة التي أقيمت عى ملعب "الفيثنتي كالديرون".
وكان الفري�ق املدريدي قد تقدم أواًل عن طري�ق مهاجمه "فريناندو 
توريس" ثم تعادل للربس�ا نيمار، وأضاف ليونيل ميي هدف الثاني 

والفوز للفريق الكتلوني ليحق�ق ثالثة نقاط مهمة تضعه يف صدارة 
املسابقة اإلسبانية.

ويف املؤتمر الصحفي عقب نهاية املباراة تحدث إنريكي 
قائاًل: "أنا س�عيد وفخور به�ذا الفريق، لقد قدم 

مباراة كبرية ورائع�ة، وبروح قتالية أمام 
فريق كبري بحجم أتلتيكو مدريد عى 

أرضه ووسط جمهوره".
مدرب س�يلتا فيجو السابق 

ترصيحات�ه:  واص�ل 
م�ن  الي�د؟،  "ملس�ات 
م�كان وق�ويف عى أرض 
امللعب لم أر بشكل جيد، 
أن  نق�ول  دعون�ا  لك�ن 
املب�اراة كانت كبرية بن 

الطرف�ن، لكنن�ا كن�ا 
األفضل واألخطر".

نج�م وع�ن ع�دم مش�اركة 
الفري�ق ليوني�ل ميي من�ذ البداية 
قال املدرب اإلسباني: "لم أبدأ بليو 
من�ذ البداية بس�بب اإلرهاق، بكل 

تأكي�د نح�ن نبح�ث ع�ن إراحة 
ميي وحمايته".

الجدير بالذكر أن ليونيل ميي 
لم يشارك يف تدريبات فريقه 

بمول�وده  رزق  أن  بع�د 
الثاني "ماتيو".

الك�رة  دوري  االثن�ن،  الي�وم  ينطل�ق 
-2015 للموس�م  املمت�از  العراق�ي 

2016 بإقام�ة خمس مباريات لحس�اب 
املجموعة االوىل.

واعل�ن االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم عن 
مواعي�د واماك�ن الجول�ة االوىل ل�دوري 

الكرة املمتاز الذي سينطلق اليوم.
وس�تقام خمس مباريات لحس�اب 
املجموع�ة االوىل ويلتقي فيها نفط 
الوسط مع الطلبة عى ملعب االول 
وال�زوراء م�ع الكرخ ع�ى ملعب 
الصناع�ة والنف�ط م�ع الكهرباء 
عى ملعب النفط ودهوك مع نفط 
الجنوب ع�ى ملعب االول وتختتم 
بمب�اراة  املجموع�ة  مباري�ات 
السماوة ونفط ميسان عى ملعب 

االول.

وستجري جميع مباريات املجموعة االوىل يف 
الساعة الثالثة والنصف.

اما مباريات املجموعة الثانية فستجري يوم 
غدا الثالث�اء بخمس مباريات ايضا اذ يلتقي 
الجوية مع الرشطة عى ملعب االول ويضيف 
اربيل فريق بغداد فيما تجري مباراة الحدود 
والصناع�ة ع�ى ملعب بغ�داد ويلتقي زاخو 
م�ع امليناء عى ملعب االول وتختتم مباريات 
املجموع�ة بلقاء كرب�الء والنجف عى ملعب 

كربالء .
وتجري جمي�ع املباريات يف الس�اعة الثالثة 
والنص�ف ماعدا مب�اراة اربيل وبغ�داد التي 

ستجري يف الساعة السادسة مساء.
م�ن جانب�ه كش�ف عض�و الجه�از الفن�ي 
والتدريبي لنادي الرشطة الريايض ان االخري 
مرش�ح قوي لخطف لقب ال�دوري العراقي 

املمتاز بكرة القدم للموسم الحايل.
 واكد املدرب املساعد سامي بحت: "ال شك ان 

املوس�م الحايل سيكون اصعب 

من املوس�م الذي س�بقه بس�بب االس�تعداد 
القوي لألندية املشاركة من خالل استقطاب 

افضل املدربن وانتداب احسن الالعبن".
 واشار بحت اىل ان: "القيثارة الخرضاء ومن 
خالل اقامتها ملعس�كر خارج�ي يف جورجيا 
وخوض بعض املباري�ات التجريبية املمتازة 
اىل جانب اس�تقطاب اس�ماء محلية واخرى 
خارجي�ة عى مس�توى فني عايل ج�دا فإن 
الكتيبة الخ�رضاء هي االوف�ر حظا لخطف 
اللقب املحيل االغ�ى واالكرب واالقدم".  يذكر 
ان ن�ادي الرشط�ة س�يواجه غريم�ه نادي 
القوة الجوية الثالثاء يف قمة مباريات الجولة 
االوىل للموسم الكروي الجديد. وكانت الهيئة 
االداري�ة لنادي الرشطة عينت حكيم ش�اكر 
مدرب�ا للفري�ق االول خلفا للمدرب الس�ابق 
ثائر جسام ويساعده يف مهمته سامي بحت 
واثري عصام وصفاء عدنان وابراهيم س�الم 

مدربا لحراس املرمى.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

هرينانيز يكشف سبب بداية يوفنتوس املتعثرة

نادي الطلبة: التعاقد مع السفاح سيقوي فريقنا

ي�رى أندرس�ون هريناني�ز ، صانع ألع�اب فريق 
يوفنت�وس أن فريق�ه يف مرحلة إع�ادة بناء عقب 
التفريط يف خدمات العديد من الالعبن البارزين يف 
صفوف الس�يدة العجوز يف فرة سوق االنتقاالت 

الصيفية املاضية.
وغ�ادر الي�ويف يف الصي�ف امل�ايض ثالثة م�ن أهم 
العبيه يف املواسم الس�ابقة مثل "كارلوس تيفيز، 
أرت�ورو في�دال وأندريا بريلو".وتع�ادل اليويف مع 
كييف�و بهدف ل�كل فريق ضمن األس�بوع الثالث 
من ال�دوري اإليطايل ليواصل حامل اللقب نتائجه 

املخيبة لآلمال بعد أن فقد س�ت نقاط يف أول 
مبارات�ن.ويف ترصيحات لش�بكة "س�كاي 
إيطاليا" قال الواف�د الجديد من اإلنر يف هذا 
الس�ياق "اليويف يم�ر بمرحلة بن�اء، وهذه 
لحظ�ة يف غاي�ة األهمية بالنس�بة للفريق، 
دعون�ا اآلن نرك�ز ع�ى مباراة مانشس�ر 
س�يتي يف دوري أبط�ال أوروب�ا وننىس ما 
ح�دث يف املب�اراة ".النج�م الربازييل أنهى 
ترصيحاته قائاًل "أمام كييفو كنا نرغب 
يف إدراك التع�ادل أواًل ث�م الف�وز، لكنن�ا 
أهدرن�ا العدي�د من الف�رص ولم نحقق 

ذلك".

ق�ال م�درب فري�ق الطلب�ة أيوب أديش�و، 
إن تعاق�د إدارة الن�ادي م�ع قائ�د منتخبنا 
الوطن�ي يون�س محم�ود س�يكون أضافة 
قوية لفريقنا، الذي يستعد لخوض مباريات 
دوري الك�رة املمتاز اليوم االثنن بلقاء بطل 
الدوري للموسم املايض فريق نفط الوسط، 
ضمن منافسات دوري الكرة املمتاز للموسم 

الجديد 2015�2016.
وقال أديش�و: ان“ يونس محمود العب كبري 
وصاح�ب خ�ربة طويل�ة وممي�زة باملالعب 
سوى مع املنتخبات الوطنية أو األندية التي 
مثله�ا، لذل�ك تواج�ده مع األنيق سيش�كل 

إضافة جيدة بالنسبة للفريق”.

س�يخدمنا  الس�فاح  “تواج�د  أن  وزاد 
معنوي�اً  الالعب�ن  وس�يحفز  كث�رياً، 
لتقديم األفضل بجميع املباريات، وذلك 
م�ن أجل تحقي�ق االنتص�ارات وعودة 
الطلب�ة لتحقيق االنجازات، لذلك علينا 
أن نس�تغل تواج�ده م�ع كوكب�ة من 
الالعب�ن الش�باب لكي يك�ون األنيق 
ع�ى  للمنافس�ة  املرش�حن  ضم�ن 

اللقب”.
وأعلن  نادي الطلبة يوم السبت، عن 

تعاقده بش�كل رس�مي م�ع قائد 
منتخبنا الوطني يونس محمود، 

وعودته لنادي األم الذي أنطلق 
م�ن خالله لعال�م االحراف 

والنجومية.
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اليوم مخس مباريات يف افتتاح دوري الكرة املمتاز

نشأت اكرم : مهمة املنتخب الوطني
ليست يسرية واالدارة ال تتعامل باحرتافية

فاطمة سعد أفضل موهبة رياضية

 
ألق�ى النجم الدويل الس�ابق نش�أت أكرم، بالالئم�ة عى إدارة 
االتح�اد املرك�زي لك�رة القدم، فيم�ا رافق الرحل�ة األخرية 
ملنتخبن�ا يف مب�اراة تايلند من مش�اكل، وعده�ا تقاطعات 
ال تذك�ر إال أن اإلخف�اق يف التعام�ل اإلداري معها بمهنية 
واحرافي�ة جعل األمور تخرج عن حدود العائلة الواحدة.
وأوضح أكرم يف حديث صحفي :عديد من املش�اكل كانت 
ترافق مش�وار التش�كيلة الوطني�ة يف رحلت�ي العبا مع 
املنتخ�ب، إال أنه�ا كان�ت ت�وأد يف مهدها نتيج�ة الحنكة 
اإلداري�ة وأهلية وثقافة ومكان�ة من يتصدى إلدارة االتحاد 
والبعث�ة .موضح�ا أن الحال تغري ووجد البع�ض أن اإلدارة، ذاتها، 
تعاني مشاكل فتفاقمت الوضعية، وأخذت نتيجة ذلك، األمور منحى آخر مستغربا 
عدم وجود معايري احرافية تعبد سبيل التعامل بن اإلدارة وبن املدرب والالعبن، 
وافتقاد العالقة بن األطراف الثالثة، إىل عوامل ضبط، تحدد اطر املسؤولية امللقاة 
عى عاتق كل طرف .مبينا :وعوضا عن ذلك نش�اهد تداخل يف الصالحيات وضياع 
ح�دود التعام�ل ب�ن األعضاء .مش�ددا ع�ى رضورة أن يبتعد العب�و املنتخب عن 
)التحزب( لالعب سواء كان مغربا أو محرفا أو محليا، ودون التطرق إىل األسماء، 

الن املنتخب هو الخط األحمر، ودونه تصغر كل املشاكل وتهون األسماء .

 
أعلنت لجنة جائزة اإلبداع الريايض، عن أسماء الفائزين بالجوائز الثالث املخصصة، 
مبين�ة أن الصحفين الرائدين اس�ماعيل مهدي واحمد القصاب ف�ازا بجائزة الخلق 
الري�ايض، فيم�ا توجت فاطمة س�عد بلقب املوهب�ة الرياضية.وقال مطل�ق الجائزة 
الخبري الريايض باسل عبد املهدي: إن "اللجنة الخاصة بجائزة اإلبداع الريايض اجتمعت 
الختيار وإعالن أسماء الفائزين بالجوائز املخصصة"، مبينا أن "جائزة الخلق الريايض 
التي تحمل اس�م الرائد أكرم فهمي فاز بها الصحفيان الرائدان اس�ماعيل مهدي واحمد 
القص�اب مناصفة".وأضاف عبد امله�دي أن "جائزة املوهبة الرياضية التي تحمل اس�م 
الرب�اع عب�د الواحد عزيز ف�ازت بها الرياضية فاطمة س�عد، فيما حجب�ت جائزة نجم 
الدي�ن للتأليف الريايض"، معربا عن "أمله بان يش�هد الع�ام املقبل بحوثا علمية 
رياضية متميزة تقدم للجنة الجائزة".ويف س�ياق متصل أكد عبد املهدي، 
أن "فعاليات املنتدى الثقايف الريايض ستس�تأنف خالل األيام املقبلة، بعد 
انته�اء عطلته الصيفية"، مش�ريا اىل أن "آليات جديدة س�تحكم فعاليات 

املنتدى واداءه مستفيدين مما افرزته تجربة االنطالق".
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امليزان

؟؟هل تعلم
• � الح�رات ليس له�ا رئتان كما لإلنس�ان ولكن تتنفس 
عن طريق األنابيب حيث تنمو الحرات وتكرب والتقدر تلك 
االنابيب أن تجاريها يف نس�بة تزايد حجمها ومن ثم ال توجد 
ق�ط حرة أطول من بض�ع بوصات ولم يطل جناح حرة 
أال قلي�ًا وهذا الحد من نمو الحرات قد كبح جمحها كلها 
ومنعها من الس�يطرة عىل العالم ول�وال وجود هذا الضابط 

الطبيعي
• وهن�اك النمل األفريقي يبني بيوتاً تش�به املس�ات حيث 
يحق�ق لها نوعاً م�ن التكييف فيفتح نوافذ س�فلية إلدخال 
الهواء البارد ونوافذ علوية إلخراج الهواء الساخن.. ويعيش 
هذا الن�وع من النمل حياة طبقية عجيب�ة فنجد فيه امللكة 
واألم�رات والضباط ول�كل منها مس�اكنه الخاصه وباقي 

الخلية من العمال تشتغل بلقمتها..
• الفي�ل الهرم الذي تقدمت به الس�ن إذا ما حس بدنّو أجله 
يودع رفاق الصب�ا ويتجه بغريزته إىل مكان مجهول يقع يف 
ط�رف من أطراف الغابة الفس�يحة حيث يطلق عليه اس�م 
مق�ربة الفيل�ة )elephants> TOMP ( وهذا املكان موحش 
مقبض بطبعه ال يطرقه الش�باب بينما يس�ر إليه الكهول 
وامل�رىض املثخن�ن بالجراح والذي�ن يكونون عىل اس�تعداد 

للموت..

م�ن املحتمل ظهور أزمات ع�ن قريب، فحاول 
أن ال تفق�د مزاجك وأعصابك. اذا حافظت عىل 
رابطة جأش�ك، وواجهت األحداث غر الس�ارة 
والقاق�ل الت�ي تثرها، فل�ن تدوم كث�ًرا ولن 

تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك.

تتمتع حالًيا بلياقة بدنية جيدة جًدا وإمكانيات 
ذهني�ة ح�ادة، ويب�دو أن كل يشء ت�رع يف 
القي�ام ب�ه س�يكون لصالح�ك وال يشء يقف 
أمامك. قُ�م باستغال وتوظيف هذه الطاقة يف 
الب�دء بالعمل يف مروع جديد رغبت منذ زمن 

يف الروع به؛ فهذا هو الوقت األمثل.

هناك تنبؤ بقدوم ف�رة اختبار هامة، فتعامل 
معه�ا بتفاؤل وثق يف إمكاناتك الذاتية. ال تتأثر 
بآراء اآلخرين وال تجعلها تحيدك عن معتقداتك 
وبدالً من ذلك، اس�تخدم هذه املواجهة إليجاد 
م�ا يدعم الحجج املؤيدة ملواقفك. قد تكتش�ف 

فرصة أو فرصتن لتحسن األمور.

حالت�ك البدني�ة والذهنية يف أحس�ن ح�ال، لذا 
لدي�ك تأث�ر إيجابي كب�ر عىل اآلخري�ن الذين 
ياحظون مدى إيجابيت�ك وملعانك بكامل ثقة. 
سوف تنفُ�ذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل 
من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خر عون 

ومساعد لك يف تنفيذ وتحقيق أهدافك

بم�ا أن�ك اآلن تنض�ح بهالة خاصة م�ن القوة 
واالستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من 
أجل املس�اعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك 
يف مس�اعدة اآلخرين، حيث أنهم سوف يردون 
الجمي�ل بالتأكيد يف املرة القادم�ة التي تحتاج 

فيها إىل مساعدة.

إذا كنت قد عملت ملدة طويلة للوصول إىل نتائج 
يف مروع ما، قد يكون هذا هو الوقت املناسب 
لتحقيق تقدم. إال إنه يجب أن تقوم بتخصيص 
م�واردك بكفاءة، وتأكد م�ن أال تصبح مهماً، 
أو أن تجرفك مشاعر النجاح. اقبل املساعدة أو 

النصيحة ممن حولك

س�وف تحصل اليوم عىل الكثر من االهتمام يف 
العم�ل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل يف 
فريق كلم�ا أمكن ذلك، ألن هذا يجعلك تش�عر 
براحت�ك. ق�م بعمل يشء غر ع�ادي اليوم مع 
أصدقائك. ما رأيك يف إقامة حفلة؟ أنت يف حالة 

مزاجية جيدة ويمكنك ًتَحُمل أي يشء.

الي�وم يمكن�ك تحفيز من هم حول�ك، ولكن ال 
تهم�ل احتياجات�ك الخاص�ة ألن أهداف�ك اآلن 
أصبحت أوضح عن ذي قبل. أس�لوبك النش�ط 
معدي ملن هم حولك ويلحظه اآلخرون. ال يوجد 
س�بب يمن�ع االحتفال بأف�كارك واالس�تمتاع 

بوقتك

يأتي اليوم مصحوًبا ببعض املشكات، فسوف 
تقاب�ل مواقف ال يمك�ن التغل�ب عليها إال من 
خال تغي�ر رؤيتك لألمور. افصل نفس�ك عن 
كل م�ا هو قديم ومع�روف، وتطلع لكل ما هو 
جدي�د. ت�وخ الحذر عن�د لوم اآلخري�ن – فمن 

املمكن أن تكون قد ارتكبت أخطاًء أيًضا. 

فاس�تغل  الي�وم،  صالح�ك  يف  األم�ور  تب�دو 
املوقف لانتهاء م�ن املروعات املعطلة ولبدء 
مروع�ات جدي�دة ف�ور االنته�اء م�ن هذه 
الخطوة. ثقت�ك مصدر إللهام اآلخرين، خاصة 
الذين يعملون معك. هذا يجعلك تش�عر بتقدير 

اآلخرين لك

ال تص�اب بخيبة أمل كبرة مع س�ر مجريات 
األمور اليوم، فعىل الرغم من خططك، فإنك لن 
تتمكن م�ن إنجاز الكثر. ق�اوم الرغبة يف لوم 
اآلخرين إذا سارت األمور ضد رغبتك. توقعاتك 
غر الواقعية قد تصيب�ك بخيبة األمل. عىل أية 

حال، ال تيأس

تواجهك اليوم صعوب�ة يف أداء الروتن اليومي. 
يرج�ع ذل�ك بالتأكي�د إىل الكوكبة غ�ر املحببة 
حيث لن تنجح يف أي يشء تفعله. لكن ال تجعل 
إحباطك يؤثر عىل زمائك، وال تنغلق عىل نفسك 
أيًض�ا ألن ذل�ك ل�ن يس�اعد يف يشء. ابحث عن 

عائلتك لتشعر بقربها

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 اقدم متحف بالعالم
2 براق o سورة يف القران

 o ما تعطيه التجارب o 3 للتعري�ف
للنداء معكوسة

 o لل�وداع بالعامية o 4 نصف بيان
ارهاق معكوسة

5 نحن باال جنبي o نعمره
6 ح�رف ج�زم o حرة ق�د توجد 

بالراس

7 متشابهان o اسم مؤنث o للتمني 
معكوسة

8 متشابهات o مكافآت
9 املط�ر الخفي�ف اللطي�ف o بيت 

الدجاج معكوسة
10 نصف كلمة غايل o ش�قيق االم 

o طعم الصرب

1 اول غ�زوة غزاها الرس�ول عليه 
الصاة والسام

o طع�ام  لي�ايل مبعث�رة  2 كلم�ة 
معكوسة

3 احد االبوين o متشابهات
4 اهتز ملوته عرش الرحمن

5 نوع من الغناء

الجاذبي�ة  قان�ون  مكتش�ف   6
االرضية معكوسة

7 يشء يسيل من الرطب o بحر
8 نصف كلمة رامي o مهرج

9 قلم من قصب o مغلق معكوسة
10 عصا تستخدم يف لعبة البلياردو 

معكوسة

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
1 كوب سميد ناعم

4 كوب حليب كامل الدسم
2 ملعقة كبرة ماء زهر

3 حبة مستكة 
فستق حلبي للتزين 
علبة قشطة املراعي

للقطر:
2 كوب سكر

1 كوب ماء
عرصة ليمون

طريقة تحضر وصفة حىل ليايل لبنان
1. لتحض�ر القط�ر، يف قدر ع�ىل النار نضع 
املاء والسكر ونركه يغيل عر دقائق نضيف 

عرصة الليمون الحامض ثم نطفيء الغاز.
الس�ميد  لبن�ان، نض�ع  لي�ايل  لتحض�ر   .2
والحليب واملس�تكة وماء الزه�ر يف قدر عىل 
النار ونحرك بالويس�ك بش�كل مستمر حتى 

يغيل الخليط ويصبح كثيف.
3. نس�كب الخليط يف طبق مس�طح ونركه 

يربد.
4. نزينه بالقشطة والفستق الحلبي.

5. عن�د التقدي�م نقطع لي�ايل لبنان ونضيف 
القطر للقطعة ونقدم بالعافية.

حىل ليايل لبنان

معلومات  عامة

فوائد العنزروت
• يس�تعمل لع�اج الرم�د ولك�ن يج�ب ع�دم 

استعماله داخليا ألنه يؤثر عىل األمعاء
• يستعمل لعاج الجروح وإذا خلط مع العسل 

نقى الجروح
• تأت�ى قدرته عىل الج�روح إال أنه يأكل اللحم 
امليت و يقىض عليه و يدمل الجراحات الطبية

• عاج ل�ألذن وذلك عند غرس فتيلة عس�ل ىف 
مس�حوق العنزروت و تدخ�ل ىف األذن فتربأ ىف 

أيام
• عشبة العنزروت تهضم األكل لذا فهى هاضم 

و مريح للمعدة
• ع�اج لل�ربد امل�رى و يأخذ مرت�ن صباحاً و 

مساءاً قبل اإلفطار و عند النوم
• مسكن آلالم الدورة الشهرية عند النساء

• مثب�ت للحم�ل ىف حال�ة وج�ود الجن�ن حى 
و لك�ن إذا كان الجن�ن مي�ت فهو مس�قط و 

يساعد عىل إنزاله
• لها مفعول سحرى ىف الوقاية من نزالت الربد 

و خاصة لدى كبار السن
• عاج للمغص وذلك لدى كبار السن

أول عملية زرع رأس يف العالـم
يس�تعد فريق طبي ايطايل – صيني الج�راء أول عملية زرع 
رأس، مؤكداً ان هذه العملية هي األوىل من نوعها عىل صعيد 

العالم.
وال زال�ت املباحث�ات بش�أن ه�ذا املوضوع مس�تمرة، اذ ان 
أخاقيات املهنة قد وقفت عائقاً تجاه العملية، ألن األعضاء 
التي سيتم اس�تخدامها هي لبعض األش�خاص الذين تنزل 

فيهم احكام اإلعدام.
وق�ال ري�ن )الطبيب الصين�ي( لوكالة فران�س برس »ثمة 
الكث�ر من املعلومات املتداولة ع�رب االعام عن عزمنا االكيد 
ملحاولة اجراء الجراحة بحلول س�نة 2017، لكن ذلك يصح 
فق�ط يف ح�ال ج�رت كل خط�وة س�ابقة لذل�ك بالطريقة 

الفضىل«.

من جدي�د التكنولوجيا رشكة »فوتك 
»، ومقره�ا مدين�ة دب�ي لإلنرن�ت، 
تطلق الدمية »لوجي«، التي قالت إنها 
أول دمية عربية تعليمية ذكية تفهم 
بالفصح�ى والعامية،  العربي  الكام 
وتس�تجيب بطريقة مبتك�رة. وترى 
“فوتك” أن الدمية “لوجي” ستشكل 
ثورة يف مجال التطبيق�ات التعليمية 
حقيق�ة  تجرب�ة  وأول  والتفاعلي�ة، 
للتفاع�ل الذك�ي ع�ن طري�ق الكام 
العربي.م�ن جه�ة ثانية في�س بوك  
اخذ يع�زز مكانته كواجهة للركات 

واملتاج�ر املحلي�ة م�ع اإلع�ان ع�ن 
تعديات يف صفحات هذه املؤسسات 
ع�ىل ش�بكته م�ن ش�أنها أن تع�زز 
املس�تخدمن.هذه  م�ع  التفاع�ات 
الصفحات الجديدة املكيفة خصوصاً 
مع الهواتف الذكية تسمح بوضع زر 
كبر موج�ه للمس�تخدمن مبارشة 
تح�ت ص�ورة الغ�اف يف الصفح�ة. 
ويمك�ن له�ذه الصفح�ات الجديدة 
أن تتضم�ن أقس�اماً خاصة تس�مح 
بالروي�ج للمنتج�ات والخدمات مع 

تقديم السلع والعروض املتوفرة.

»لوجي« أول دمية عربية تعليمية ذكية

ال تغسلوا البيض حتسبًا لدخول البكترييا

حكم ومأثورات
من هنا وهناك

حسني الساعدي

• وق�ف أعرابي معوج الف�م أمام أحد 
الوالة فألقى عليه 

قصيدة يف الثناء عليه التماساً ملكافأة, 
ولكن الوايل لم يعطه شيئاً وسأله :
ما بال فمك معوجاً, فرد الشاعر :

لعل�ه عقوب�ة م�ن الل�ه لكث�رة الثناء 

بالباطل عىل بعض الناس .
األش�ياء خ�ر  أي   : لحكي�م  قي�ل    •

للمرء؟ 
ق�ال : عق�ل يعيش ب�ه قي�ل : فإن لم 

يكن 
قال : فإخوان يسرون عليه 

قيل : فإن لم يكن 
قال : فمال يتحبب به إىل الناس 

قيل : فإن لم يكن 
قال : فأدب يتحىل به 

قيل : فإن لم يكن 
قال : فصمت يسلم به 

قيل : فإن لم يكن 
قال : فموت يريح منه العباد والباد.

دع�ت دائرة حماية املس�تهلكن يف املانيا جميع 
الس�كان اىل ع�دم غس�ل البي�ض الن�يء وذلك 
بعدما أفاد موقع »دوتش�يه فيليه« األملاني بأن 
غس�ل البيض بعد رشائه يفت�ح الباب للجراثيم 

والبكتريا.
ولف�ت املوق�ع االملان�ي اىل ان أفض�ل وس�يلة 
للتخل�ص من البكتريا عىل البيض هي بحفظه 
يف الثاجة عىل درج�ة حرارة أقصاها 7 درجات 
مئوية ومن األفضل التخلص من البيض املتسخ 

جداً.
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

رينيه دنكور ملكة مجال العراق
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل 

مس���احة لل���رأي

هرًبا من ارتفاع درجات الحرارة وجو الصيف الخانق، يهرب آالف 
املصطاف�ن العرب كل ع�ام ألوروبا وأمريكا بحًثا ع�ن مناخ معتدل 
ورؤي�ة أماك�ن جدي�دة. وتنتظر تلك البلدان قدوم الس�ياح بش�وق، 
فهم فعلي�ا األكثر إنفاًقا وعليهم تعتمد منش�آت ومحالت وأس�واق 
وأصحاب عربات إيجار وش�قق وغريها. ولكن مع مجيء الس�ياح، 
تأت�ي الش�كاوى التي يتك�رر نرشها عاًم�ا بعد عام ع�ى صفحات 
الصح�ف. فف�ي بريطانيا تب�دأ تغطيات املوس�م الس�ياحي بإفراد 
صفحات للس�يارات الفاخ�رة التي يحرضها بع�ض األثرياء معهم 
إىل بريطاني�ا، وتتوس�ع التغطيات، بعد ذلك، لتش�مل بعض املظاهر 
الفردي�ة الس�لبية. ويج�ب الق�ول إن التغطي�ة اإلخباري�ة املتكررة 
للس�لبيات مستحقة واالستهجان أيًضا مستحق يف كثري من الحاالت 
وليس كلها، خصوًصا أن بعض الترصفات قد تنجم عن عدم معرفة 

بطبيعة املجتمع األوروبي.
مبدئًي�ا، هن�اك إحس�اس ل�دى البعض ب�أن إحضار الس�يارات 
الفاره�ة آالف األميال عرب املحي�ط والبحار أمر مهم ج�ًدا، وعموًما 
فكل إنس�ان له الحق يف تقدير احتياجاته يف الس�فر، ولكن املش�كلة 
هي يف اس�تخدام تلك الس�يارات ملخالفة قوانن املرور يف بريطانيا أو 
إزعاج الس�كان، وهو ما يحدث بش�كل مس�تمر. فالبعض يستخدم 
السيارات الفرياري والبورش كأنما يشارك يف سباق صيفي يف شوارع 
نايتس�ربيدج وماي فري. وتورد الصحف عاًما بعد عام أن سكان تلك 
املناطق يضجون بالش�كوى م�ن أصوات الس�يارات املرسعة والتي 
تنطل�ق منها موس�يقى عالية. هناك أيًضا م�ن يخالف نظام إيقاف 
العرب�ات يف األماكن املخصص لها رغم تحري�ر املخالفات لهم يف كل 
مرة، وهو ما دعا بلدية لندن هذا العام إىل إصدار قانون جديد لفرض 

غرامات واعتبار مخالفة قوانن املرور بمثابة تهمة جنائية.
يف النمسا والتشيك مشكالت أخرى، طالعتنا بها بعض املواقع عى 
»يوتيوب« و»فيسبوك«. وحسب تقارير إخبارية، فإن هناك شكاوى 
متعددة من س�وء استخدام السياح العرب للمنشآت والحدائق، وهو 
ما يف خلق مشاعر معادية لهم لدى البعض. ويف العام املايض أصدرت 
النمس�ا كتيًبا باللغة العربية فيه بعض النصائح للسياح العرب، ويف 
الحقيق�ة وجدت ذلك الكتيب فًج�ا ومتعالًيا، فه�و يف بعض فقراته 
ينصح الس�ياح العرب باالبتس�ام يف وجه مضيفيهم، ويف مكان آخر 
يطل�ب من النس�اء عدم تغطية الوجه، بل ويق�دم لهم نصائح حول 
امللب�س ويعرج إىل س�كان الفن�ادق طالًبا منهم عدم تن�اول الطعام 
عى األرض. وحن أثار ذلك الكتيب االس�تياء قالت مسؤولة يف وزارة 
الس�ياحة إن الكتيب موضوع للس�ياح األجانب عام�ة. وأًيا ما كان 
فالكتي�ب يعكس واقًعا مؤس�ًفا نج�م عن مخالفة الس�ائح العربي 
للقوانن الخاصة بالنظافة والضوضاء واملس�اومة يف الرشاء، ولكن 
من الجانب اآلخر فهو أيًضا يعكس س�وء نية وعنرصية، وقد يكون 

يف األمر تصيد متعمد ألخطائهم.
م�ا يعنين�ا هنا هو أن مواطنين�ا يعتربون »البي�ت بيتهم« وأكثر 
قليالً مما ينبغي، معتمدين عى أنهم ينفقون مبالغ طائلة يف مختلف 
األماك�ن الس�ياحية. األمر الذي يجب علينا تذك�ره، هو أننا ال نغفر 
للس�ياح األجانب مخالفتهم لتقاليد بالدن�ا أو تعديهم عى القوانن، 

ولهذا ال يمكننا توقع غري ذلك منهم فاملساواة مطلوبة.

مازل�ت أتذكر كلم�ات ) كريس كييل ( أم�رية موناكو 
املتوفي�ة والقائل�ة : إن الغاية من أختي�ار ملكات الجمال 
مل�دن ه�ذا العالم ، القصد من�ه إظهار مدى صف�اء مرايا 

هذه املدن .
تذك�رت كلماتها وأنا أتأمل ص�ورة قديمة مللكة جمال 

بغداد لعام 1947 .
تص�وروا روع�ة األمر . بغ�داد كان�ت يف أوائ�ل القرن 
العرشين تختار لحلمها ملكة لتربهن عى صفاء مراياها 
التي صنعت من قلوب أهلها والعراق كله من أهل بغداد .

م�ن يتأمل صورة ملك�ة جمال بغ�داد وتدعى ) رينيه 
دينك�ور ( وربما ه�ي اآلن تحتفظ بش�يخوخة املنفى أو 
ذهب�ت إىل جوار خالقها أو يف كرادة مري�م بغداد ال تفرق 
مس�امعها الهرمة بن صوت البالون�ة وصوت املفخخة . 
يرى حس�نا بريئاً لطباع بريئ�ة . يرى زمنا )نحن بعيدون 

اآلن عن السياسة ( نقيا مبتسما متمدنا وجميال .
فكل األمر إن منش�ط كهذا ) أن تختار جميلة س�نوية 
ملدينت�ك ( يعرب عن ذوق الس�ترشاق حال�ة : أن الله خلق 
امل�رأة لتجمل فين�ا الكون ولنجعل من س�حرها وطهرها 
وابتس�امتها دافع�ا للقض�اء ع�ى كل مظاه�ر التعصب 
والخ�وف ون�وازع التكف�ري والس�حت الهائل ال�ذي بات 
يجت�اح عاملن�ا مثلما اجت�اح توس�ينامي رصائف جنوب 

رشق آسيا.
من يتأمل وجه ) رينيه دينكور ( التي يدل اسمها عى 
إن جمال العراق بوحدة أنى كانوا . واقصد كل ساكنيه منذ 
هجرة أبناء س�ام إليه ليكونوا وطن�ا مصنوعا بمجاديف 
س�فينة نوح وصوت قيثارة ش�بعاد ، وربم�ا كانت ملكة 
الع�ام الذي بعده من غري طائفة ومل�ة ..وهكذا دواليك . 
كان�ت بغداد تختار لها كل عام ملك�ة لتربهن للعالم إنها 
ليست اقل تحرضا من القاهرة وبريوت وباريس وروما .

وال ادري مت�ى انته�ت ه�ذه الظاه�رة) الحل�وة ( . 
ولكن�ي منذ طلقت املدفع املتبادل عى حدودنا الرشقية يف 
الثمانين�ات حن صار العراق يصنع ش�هداءه وضحاياه 
بالجملة لم اس�مع بان بغداد اختارت لها ش�بعادا جميلة 
توش�حها بلق�ب أن تكون أمريتها . وأخاف أن نس�تمر يف 

الالسماع .
ألن الجم�ال هو صناع�ة الله وأكث�ر بضاعة رائجة يف 
أسواق القلب . نحتاج إليه اليوم بأي مظهر مسالم ليوحد 
فين�ا بلدا تعصف ب�ه رياح الرشق والغ�رب . بلد تعب من 
أزمنته الحربية القديمة وينهض اليوم ليصنع وجوده من 
رغبة حقيقية أن يكون ملك جمال مدن الرشق األوسط .

فمت�ى نختار ملتعة قلوبنا وأرواحنا وأمننا ملكة جمال 
بسحر ملكة جمال بغداد لعام 1947 ؟

عبير مشخص

البيت بيتك

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


