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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»نيتشه«

يجب على املرء

 أن ميوت أبّياً إذا لم يعد يستطيع 

أن يحيا أبّياً

ص3اجليـش التـركـي يــخـاتـل: االنـسـحـاب مـن بـعـشـيـقـة إلـى كـردسـتـان

ص4هدنة احلرب يف اليمن هتزم السعودية

السعودية تقود حربا »نفطية« عىل العراق
      المستقبل العراقي / خاص

اتهم�ت مص�ادر دبلوماس�ية عراقية 
مختص�ة بالش�ؤون االقتصادي�ة, أم�س 
االثنين, السعودية بش�ن حرباً اقتصادية 
ض�د الع�راق وإي�ران من�ذ ثالث�ة عقود.

وتش�ير المصادر إلى أن الرياض دش�نت 
حربها »النفطية« لض�رب اقتصاد العراق 
ف�ي الوق�ت ال�ذي يخ�وض فيه�ا  البل�د 
حرب�اً مفتوحة ض�د عصاب�ات »داعش« 
والتي تتطلب إنفاق مالي كبير.وبحس�ب 
المصادر, فان »الس�عودية رفعت س�قف 
س�عر إنت�اج برميل النفط إل�ى 25 دوالرا 
للشركات التي تعمل في السعودية والتي 

ه�ي ذاته�ا تعم�ل ف�ي الع�راق منعا ألي 
احتمالي�ة أن يذهب األخي�ر باتجاه إعادة 
التف�اوض م�ع هذه الش�ركات م�ن اجل 
خفض أس�عار اإلنتاج التي اقرها مسبقا 
وفقاً لج�والت التراخيص التي أبرمت في 
الس�نوات الماضية«.وبين�ت المصادر أن 
»السعودية وضمن سياق حربها النفطية 
إلف�الس الع�راق بدوافع طائفي�ة, راحت 
أيضا باتجاه رفع س�قف اإلنتاج النفطي 
لخفض أس�عاره عالمياً, وهذا ما أس�فر 
عن هبوط سعر البرميل إلى ما دون ال�40 
الماضيين«.وترى  اليومي�ن  دوالر خ�الل 
المص�ادر ان »الع�راق ونتيج�ة للمؤامرة 
, مقب�ل عل�ى اعت�ى كارث�ة  الس�عودية 

اقتصادي�ة في حال أن ل�م يحدث ما ليس 
بحسبان الس�عودية ويغير معادلة أسعار 
النفط عالميا ويرفعها من جديد«.وس�بق 
لوزير النفط عادل عبد المهدي، أن أكد على 
ض�رورة إع�ادة النظر بعق�ود التراخيص 
المصلح�ة  »يضم�ن  بنح�و  النفطي�ة 
الوطني�ة«، ع�اداً أن الش�ركات العالمي�ة 
المعني�ة ينبغي أن »تتحمل مس�ؤوليتها« 
بش�أن انخفاض أس�عار النفط بالس�وق 
العالمية، في حين رأت إدارة ش�ركة نفط 
الجنوب، أن التعديالت على تلك العقود »ال 
تتطل�ب تغييرات كبي�رة«، مبينة أن معدل 
إنتاج الشركة يبلغ نحو ثالثة ماليين و50 

ألف برميل يومياً.

     بغداد / المستقبل العراقي

نفذت الطائرات الحربية اإلسرائيلية 
غارتين جويتين متتاليتين أمس االثنين 
عل�ى قط�اع غ�زة فيم�ا يع�د ردا على 
إط�الق صاروخ من القطاع الس�احلي 

على إسرائيل. 
أمني�ون  مس�ؤولون  وق�ال 
فلس�طينيون في القطاع الذي تسيطر 
عليه حركة حماس إن غارة استهدفت 
موقعا تابعا للش�رطة البحرية التابعة 

لحماس في ش�مال القط�اع واألخرى 
اس�تهدفت موقع تدري�ب تابع للجناح 
المسلح لحركة حماس في وسط قطاع 
دوي  إن  المس�ؤولون  غزة.وأوض�ح 
انفج�ارات ضخمة س�مع بع�د تحليق 
المروحي�ات والمقاتالت اإلس�رائيلية 
في س�ماء القطاع. وقال�وا إنه لم ترد 
على الفور تقارير ع�ن وقوع إصابات 

أو أضرار بين الفلسطينيين. 
ردا  اإلسرائيليتان  الغارتان  وجاءت 
عل�ى هج�وم صاروخي نف�ذ في وقت 

سابق من قطاع غزة إلى إسرائيل. ولم 
تعل�ن اي جهة مس�ؤوليتها عن إطالق 
الصاروخ الذي لم يتسبب في وقوع أي 

أضرار أو إصابات في إسرائيل.
كما ذك�رت اإلذاعة اإلس�رائيلية أن 
الجيش ق�رر تعزيز قوات�ه في الضفة 
الغربي�ة بأرب�ع كتائ�ب. وأضافت أنه 
س�يتم مطلع الش�هر المقبل استدعاء 
كتيبت�ي احتي�اط كم�ا كان مخطط�ا، 
كما س�يتم نشر كتيبتين نظاميتين في 

أنحاء الضفة.

إرسائيل تشن هجوما صاروخيا عىل غزة
ستنشر 4 كتائب مسلحة على حدوها

احلكومة تالحق رواتب املوظفني 
بـعـد املـتـقـاعـديـن

السفري االيراين يتحدث عن تشكيل حتالف »رباعي« 
يضم العراق وروسيا وسوريا ص4ص2
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عض�و اللجن�ة المالي�ة البرلماني�ة هيث�م 
الجب�وري، أمس االثنين، أن الن�واب الكرد في اللجنة 
المالي�ة اعترفوا بأن حجم صادرات اقليم كردس�تان 
يصل ال�ى 800 برميل يومياً ولي�س 550 الف برميل 
كما مثبت في مس�ودة قانون الموازنة، مش�يراً الى 
أن ه�ؤالء النواب ال يس�تطيعون التح�دث بذلك علناً 

“خوفاً على توافقاتهم”.
وق�ال الجب�وري ف�ي بي�ان تلق�ت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه، إن “النواب الك�رد في اللجنة 
المالية اعترفوا بأن حجم التصدير يصل الى 800 الف 
برمي�ل يوميا من االقليم وليس كما مثبت بمس�ودة 
الموازن�ة 550 ال�ف برمي�ل يومي�ا بضمن�ه نف�ط 

كركوك”.
وأضاف أن “هؤالء النواب قالوا انهم ال يستطيعون 
التح�دث بذلك علناً خوفاً عل�ى توافقاتهم”، مبيناً أن 
“هؤالء النواب كش�فوا عن حقيقة تصفير حس�اب 
االقلي�م المال�ي ف�ي بن�ك الهول�ك التركي وس�رقته 
وتحويل�ه ال�ى بن�ك الماني م�ن قبل جه�ات متنفذة 

باالقليم”.
وتتضم�ن الموازن�ة المالي�ة لع�ام 2016 تصدير 
550 الف برميل نفط يومياً من قبل اقليم كردس�تان، 

بضمنه نفط كركوك.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو اللجنة المالي�ة النيابية النائب مس�عود حيدر، 
أمس االثنين، عن اس�تقطاع %3 من رواتب الموظفين بموازنة 
2016.  وق�ال حيدر ان “موازنة عام 2016 تضمنت اس�تقطاع 

%3 من رواتب موظفي الدولة”.
واضاف حيدر ان “االموال المس�تقطعة ستذهب %60 منها 

الى الحشد الشعبي و%40 منها الى النازحين”.
وج�اء ذل�ك بعدما كش�فت اللجنة المالي�ة النيابي�ة، في 12 
كان�ون االول 2015، أن الموازن�ة المالي�ة لع�ام 2016 تتضمن 
اس�تقطاع %3 من رواتب موظفي الدولة المتقاعدين، مبينة أن 
االموال المس�تقطعة ستخصص للحشد الش�عبي والبيشمركة 

والنازحين.

      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت المحكم�ة الجنائي�ة المركزية ف�ي بغ�داد احكاماً 
باالعدام على 3 من امراء تنظيم داعش في االنبار.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحّدث الرسمي للسلطة 
القضائي�ة إن “الهيئ�ة الثاني�ة نظرت في دع�وى ثالثة متهمين 

باالنتماء إلى تنظيم داعش “.
وتابع بيرقدار أن “االدلة أثبتت أن هؤالء المتهمين هم امراء 

في تنظيم داعش تابعين لما تسمى والية االنبار”.
وأش�ار المتحّدث الرس�مي إل�ى أن “المحكم�ة قضت عليهم 
باالع�دام ش�نقاً حت�ى الموت وف�ق الم�ادة الرابعة م�ن قانون 

مكافحة االرهاب”.

      بغداد / المستقبل العراقي

عثرت الش�رطة المحلية في ناحية العلم شرق مدينة تكريت 
عل�ى افراد عائلة كانوا قد فروا من قضاء الحويجة جنوب غرب 
كركوك التي يس�يطر عليه�ا تنظيم داعش اإلرهاب�ي منذ العام 

الماضي.
وق�ال مصدر امني ان ش�رطة العلم تمكنت م�ن العثور على 
عائل�ة ظل�ت الطريق في جبل حمرين بس�بب االش�تباكات بين 
القوات األمنية وارهابيي داعش، مضيفاً ان العائلة كانت هاربة 

من التنظيم ومتجهة الى ناحية العلم.
وبّين المصدر ان العائلة مكونة من 5 افراد، مشيراً الى العثور 

على جثة االم بعد ان فارقت الحياة من شدة البرد والجوع.

      بغداد / المستقبل العراقي

 دع�ا االتحاد الوطني الكردس�تاني، الحكوم�ة العراقية الى 
التعامل بش�كل رسمي مع حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل 

تركيا.
وس�اءت العالقة مؤخرا بين بغداد وانقرة اثر انتش�ار قوات 
تركية قرب مدينة الموص�ل، قالت الحكومة العراقية ان ذلك تم 

من دون علمها.
وبحس�ب مصدر كردي وترك�ي فان جزءا من ه�ذه القوات 
انس�حبت.ودعا االتحاد الوطني الكردستاني الحكومة العراقية 
الى التعامل بشكل رسمي مع حزب العمال الكردستاني لمواقفه 

في القتال ضد تنظيم داعش االرهابي.

احلكومة تالحق رواتب املوظفني بعد املتقاعدين: 
استقطاع 3% بموازنة 2016

القضاء: االعدام شنقًا لثالثة »امراء« 
يف »داعش« االنبار

الرشطة: العثور عىل عائلة قضت والدهتم 
»جوعًا« بعد هروهبم من »داعش«

االحتاد الوطني يدعو العبادي اىل التعامل 
رسميًا مع العامل الكردستاين

املالية الربملانية:
 صادرات اإلقليم تصل إىل 800 الف 

برميل يوميًا

التغيري: نرفض تشكيل قوة مسلحة لألحزاب واألطراف السياسية 

األمم املتحدة حتث بغداد عىل مساعدة كركوك يف »التحديات اجلسيمة« التي تواجهها

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت حركة التغيير الكردية 
األح�زاب  تمتل�ك  أن  رفضه�ا 
أو األط�راف السياس�ية ق�وات 
مس�لحة، مش�ددة عل�ى تحريم 
اس�تخدام القوات المسلحة في 

الصراعات السياسية.
وق�ال بيان للمتحدث باس�م 
الحركة شورش حاجي، إن “جعل 
المؤسسات في إقليم كردستان 

وطني�ة كان احد المب�ادئ التي 
تأسس�ت على أساس�ها حركة 
التغيي�ر”، مبين�ا أن “المؤتم�ر 
الوطن�ي للحركة عام 2013 أكد 
الرس�الة وض�رورة  على ه�ذه 
أن تك�ون المؤسس�ات وطني�ة 
وم�ن بينه�ا قوات الپيش�مرگة 
والشرطة واالسايش واألجهزة 
م�ن  كواح�دة  االس�تخبارية 
المب�ادئ األساس�ية لبرنامجها 

السياسي”.

وأض�اف أن “الحرك�ة تؤكد 
على تلك الحقيق�ة التي مفادها 
انه ال يج�وز ألي حزب أو طرف 
سياسي امتالك قوة مسلحة وال 
يجوز استخدام القوة المسلحة 
السياس�ية،  الصراع�ات  ف�ي 
كل  توحي�د  أن  عل�ى  مش�ددا 
القوات الموجودة على الساحة 
لألح�زاب  تابع�ة  بعضه�ا   –
 – كردس�تان  ف�ي  السياس�ية 

وجعلها وطنية ومستقلة”.

ت”ك�ون  أن  عل�ى  ش�دد  و 
ومس�ؤولياتها  واجباته�ا  م�ن 
حماية ارض كردس�تان وأرواح 
المواطنين وثرواتهم وكرامتهم، 
وإال تطيع أي ش�خص أو حزب 

أو جهة سياسية”.
و أضاف انه “يجب أن يكون 
النضال المدني وسيادة القانون 
للس�لطة  الس�لمي  والت�داول 
منهاج�ا للعم�ل السياس�ي في 

إقليم كوردستان”.

بغداد حتتضن مؤمترًا دوليًا ملحاربة »داعش« االسبوع اجلاري
      بغداد / المستقبل العراقي

تش�هد العاصم�ة بغ�داد نهاي�ة االس�بوع 
الحال�ي، احتضان المؤتمر الدولي العس�كري 
للعمليات النفسية واالعالمية لمحاربة داعش 

برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال مص�در رفيع في مستش�ارية األمن 
الوطن�ي، إن “المؤتم�ر الذي سيس�تمر لمدة 
يومين س�تحضره أكثر من ثالثين دولة بينها 

الواليات المتحدة والمملكة المتحدة واسبانيا 
وهولندا والبرتغ�ال وتركيا واالردن والكويت 
والس�عودية”.وأضاف المص�در، ال�ذي فضل 
ع�دم ذك�ر اس�مه، أن “م�ن المق�رر حضور 
العبادي للجلس�ة االفتتاحية للمؤتمر، إضافة 
إل�ى عدد م�ن القي�ادات العس�كرية واألمنية 
والخبراء ف�ي العمليات النفس�ية واالعالمية 
واالكاديميين من العراق والدول المش�اركة”، 
الفتاً إلى أن “السفارة األميركية في بغداد هي 

التي تشرف على برنامج وفقرات المؤتمر”.
وبين أن “بغداد ستش�هد أيضاً عقد مؤتمر 
الصالة المسيحي للس�الم بعد انتهاء المؤتمر 
األول مباش�رة ويس�تمر لثالثة أيام، بحضور 
ش�خصيات ديني�ة مس�يحية م�ن دول العالم 
والعراق، وس�يتضمن المؤتمر إقامة صلوات 
الس�الم في عدد من كنائس العاصمة للتعبير 
عن الوح�دة الوطني�ة ورفض اإلره�اب بكل 

أشكاله”.

555 الجئًا عراقيًا يسحبون طلبات جلوئهم من السويد 

محودي: عىل دول املنطقة عدم التدخل بشأننا

      بغداد / المستقبل العراقي

 س�ّجل ش�هر كان�ون األول الج�اري زيادة 
كبي�رة في أع�داد الالجئين الذين قرروا س�حب 
طلبات لجوئهم في السويد، وذلك بعد التعديالت 
الجدي�دة التي أعلنت عنها حكومة س�توكهولم 
الشهر الماضي، والتي تنص على منح الالجئين 
تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثالث س�نوات بدال 

من اإلقامة الدائمة.
ووفقاً للتقارير الص�ادرة عن دائرة الهجرة 
الس�ويدية، بلغ ع�دد الالجئي�ن الذي�ن تقدموا 
لس�حب طلب�ات لجوئهم إل�ى البالد ه�ذا العام 
3460 الجئ�ًا، 1855 منه�م قام�وا بذل�ك ه�ذا 
الشهر وحده.وعزت مسؤولة في دائرة الهجرة 
إلذاعة إيكوت الس�ويدية ف�ي مداخلة هاتفية، 
ه�ذه الزي�ادة إل�ى حال�ة الي�أس الت�ي انتابت 
الالجئي�ن عق�ب إع�الن الحكوم�ة الس�ويدية 
حزم�ة من المقترحات بش�أن اتخ�اذ إجراءات 
وق�رارات جديدة للح�د من تدف�ق المزيد منهم 
عبر حدودها، باإلضافة إلى طول فترة االنتظار 

التي يقضونه�ا للبت في قضاياه�م، وصعوبة 
الحصول على المسكن والعمل.

وقالت كرس�تينا رينر إن القوانين واللوائح 
الجديدة التي أقرتها دائرة الهجرة مؤخراً والتي 
شملت تشديد إجراءات لم الشمل بالنسبة للذين 
ينتظ�رون الحصول عل�ى تصاريح إقامة دائمة 
الس�تقدام أهله�م وذويه�م، جعل�ت الالجئين 
يعي�دون حس�اباتهم ف�ي طل�ب اللج�وء إل�ى 

السويد. 
وأضاف�ت أن ع�دداً كبيراً م�ن القادمين إلى 
الس�ويد لي�س لديهم أس�باب حقيقي�ة للجوء، 
مش�يرة إلى أن نس�بة هذه الفئة م�ن الالجئين 

تجاوزت 40%.
وأش�ارت رين�ر إل�ى تفاوت نس�بة س�حب 
طلبات اللجوء بين الجنس�يات المختلفة، حيث 
تص�در األلب�ان قائم�ة الالجئين الذي�ن تقدموا 
بطلب س�حب لجوئه�م من الس�ويد في كانون 
تاله�م  ألباني�اً،   680 بواق�ع  الج�اري  األول 
العراقيون بمعدل 555، وحل في المرتبة الثالثة 

السوريون بعدد 493 طلباً.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا عضو هيئة رئاس�ة البرلمان 
هم�ام حم�ودي، أمس االثني�ن، دول 
المنطق�ة ال�ى عدم التدخل بش�ؤون 
الع�راق الداخلي�ة، وأك�د ان تداعيات 
المرحل�ة  وخط�ورة  “االره�اب 
تتطل�ب تعاون�اً دولياً”، وفيما ش�دد 
ح�ل  عل�ى  ق�ادرون  العراقيي�ن  أن 
مش�اكلهم، أش�ار الى رص�د ميزانية 
خاصة لتهيئة عودة النازحين واعادة 

المحررة.وق�ال  مناطقه�م  اعم�ار 
هم�ام حم�ودي ف�ي بيان ص�در عن 
مكتبه على هامش استقباله السفير 
االس�ترالي ف�ي الع�راق كريس�توفر 
“المس�تقبل  وتلق�ت  النكم�ان، 
العراقي” نس�خة منه، إن “المنطقة 
اليوم بحاجة ماس�ة للتع�اون الجاد 
من جميع الدول للحرب ضد اإلرهاب، 
ال ان تتع�رض دول�ة لس�يادة اخرى 
كما فعلت الحكومة التركية”، داعياً، 
دول المنطق�ة واالقلي�م ال�ى “ع�دم 

الداخل�ي للعراق”.  التدخ�ل بالش�أن 
وأك�د حم�ودي، ان “العراقيي�ن ه�م 
االق�در على حل جميع االش�كاالت”، 
الفتاً الى أن “تنظيم )داعش( وحدت 
حت�ى  الوطن�ي  والص�ف  الموق�ف 
وصلنا لنقط�ة االنتص�ارات وابعدنا 
تواجده عن مناطق شاسعة”. وشدد 
حم�ودي، “لس�نا مس�تعدين للعودة 
الى الوراء بعد ان قدم ابناؤنا دماءهم 
الزكي�ة دفاع�ا ع�ن ارض الوط�ن”، 
مؤكدا “رصد ميزاني�ة خاصة لعودة 

النازحين وتهيئة رجوعهم لمناطقهم 
واع�ادة اعماره�ا”. وش�دد حمودي 
على “اهمية دعم استراليا واسهامها 
المح�ررة  المناط�ق  اعم�ار  باع�ادة 
فضالً عن ضرورة فتح آفاق للتعاون 
ف�ي مجم�ل المجاالت م�ع المركز و 
للمحافظات”.  المحلي�ة  الحكوم�ات 
من جانبه ابدى الس�فير االس�ترالي 
كريس�توفر النكم�ان، ح�رص بالده 
“على دعم الع�راق وتمتين العالقات 
بي�ن  والسياس�ية  الدبلوماس�ية 

البلدين”، مبينا أن “هناك س�عيا جادا 
لتعزيز التعاون التجاري واالقتصادي 
الى  واالجتماع�ي والزراع�ي اضافة 
دعم مج�ال التدري�ب والمعلومات”. 
يشار الى ان اس�تراليا تسهم ب� 200 
عنصر م�ن ق�وات المه�ام الخاصة، 
و400 جن�دي آخ�ر يعمل�ون ضم�ن 
جهود الحملة الجوية لقوات التحالف 
ضد تنظي�م )داعش( في العراق، كما 
تقوم طائراتها الحربية بش�ن غارات 

على مواقع التنظيم.  

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت إدارة كركوك، أمس االثنين، 
أن المحافظة تواجه تحديات جسيمة 
النازحي�ن، وعدم  فاقمتها مش�كلة 
وجود خط�ة إلعادته�م لمناطقهم 
السلبي”  “التعامل  المحررة، منتقداً 
تجاهه�ا م�ن قب�ل بعض ال�وزارات 
االتحادية، وتدخل بعضها بشؤونها 
م�ن دون التنس�يق م�ع حكومته�ا 
المحلي�ة، وفيما دعا الممثل الخاص 
لألمين العام لألمم المتحدة بالعراق، 
إلى من�ح كركوك الصالحي�ات التي 
اقرها قانون مجال�س المحافظات، 
وصرف مس�تحقاتها المالية، كشف 
عن س�عي المنظمة لضم�ان العودة 
للنازحي�ن  والتدريجي�ة  الطوعي�ة 

لمحافظاتهم.
جاء ذلك خالل اس�تقبال محافظ 
كرك�وك، نجم الدين كري�م، بمكتبه 
الرس�مي الممث�ل الخ�اص لألمي�ن 
الع�ام لألم�م المتح�دة ف�ي العراق، 
رئيس بعثة األمم المتحدة لمساعدة 

العراق )يونامي(، يان كوبيش.
إن  كري�م،  الدي�ن  نج�م  وق�ال 
“كرك�وك تواج�ه تحدي�ات إداري�ة 
مس�ألة  ع�ن  فض�اًل  واقتصادي�ة 
النازحي�ن الذي�ن تتزاي�د معاناته�م 
اإلنس�انية خاصة بالنسية للذين تم 
تحري�ر مناطقه�م”، مش�يراً إلى أن 

“المحافظ حرمت من ميزانيتها”.
وانتقد كري�م “التعامل الس�لبي 
تجاه كركوك من قبل بعض الوزارات 
االتحادي�ة، س�واًء عل�ى صعيد عدم 
التزامه�ا بنق�ل الصالحي�ات لها، أم 

تدخل بعضها في الش�ؤون اإلدارية 
للمحافظ�ة م�ن دون التنس�يق مع 
حكومتها المحلية”، مبيناً أن “قوات 
البيش�مركة أحبطت أكب�ر المخاطر 
واس�تقرارها  كرك�وك  أم�ن  عل�ى 
المتمثل بعصابات داعش اإلرهابية، 
به�ذا  كبي�رة  تضحي�ات  وقدم�ت 

الخصوص”.
وتابع كري�م أن “انعدام الخطط 
يعق�د  واالس�تراتيجية  الوطني�ة 
األوض�اع السياس�ية واالقتصادي�ة 
مل�ف  ع�ن  فض�اًل  واألمني�ة، 

النازحين”.
الممث�ل الخ�اص لألمي�ن  وكان 
العام لألمم المتح�دة في العراق، قد 
وصل إل�ى كركوك والتقى المحافظ 
لبحث ملف النازحين والمس�تحقات 
المالية للمحافظة وقضايا سياسية 

واقتصادية.
م�ن جانبه قال ي�ان كوبيش، إن 
هن�اك “العديد م�ن التحدي�ات التي 
تواجه العراق على مختلف األصعدة 
بالعراق، مؤكداً على ضرورة “حلحلة  
تلك التحديات خاصة المتعلقة منها 
بالنازحين بالتنس�يق والتعاون بين 

الشركاء السياسيين كافة”.
واكد الممثل األممي أن “المنظمة 
الدولية ستواصل مساعدة النازحين 
للتخفيف من معاناتهم اإلنس�انية”، 
مش�يداً ب�”التنسيق االيجابي الكبير 
بي�ن إدارة كرك�وك ومكت�ب البعثة 
األممية في كركوك الس�يما بش�أن 
بن�اء المخيم�ات وتس�خير طاقات 
المدنية لخدمة النازحين على صعيد 

التعليم”.

 إل�ى ذلك عقد كوببي�ش وكريم، 
مؤتمراً صحافياً مشتركاً، في مبنى 

المحافظة.
ه�ي  ه�ذه  إن  كوبي�ش،  وق�ال 

لكرك�وك  ل�ه  الثاني�ة  “الزي�ارة 
لالطالع عل�ى أوضاعه�ا والتباحث 
م�ع إدارته�ا بش�أن المواضيع ذات 
االهتم�ام المش�ترك”، مبدياً تفهمه 

ل�� “التحديات الت�ي تواجه  كركوك 
النازحين فيها واش�كاليات  ووضع 
الحكوم�ة  وبي�ن  بينه�ا  العالق�ة 
االتحادي�ة، فض�اًل ع�ن العالقة بين 

أربيل وبغداد”.
واش�ار رئي�س يونام�ي إل�ى أن 
“اللق�اء ب�إدارة كركوك أس�فر عن 
تفاهم مش�ترك وتق�ارب بوجهات 

النظر”، مؤكداً عل�ى “اهتمام األمم 
المتحدة والس�كرتير العام للمنظمة 
بكرك�وك لم�ا لها من ثقل سياس�ي 

واقتصادي كبيرين”.
البيشمركة  وهنأ كوبيش، قوات 
عل�ى “انتصاراته�ا ض�د داعش في 
جبه�ات كرك�وك”، ع�اداً أن “األمن 
بالحال�ة  مرتب�ط   واالس�تقرار 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والمالية 

والعسكرية”.
وأق�ر الممث�ل الخ�اص لألمي�ن 
الع�ام لألم�م المتح�دة ف�ي العراق، 
ب�أن “الحكوم�ة االتحادي�ة مدين�ة 
لكركوك بتخصيص�ات البتردوالر”، 
مش�دداً على ضرورة “منح كركوك 
قان�ون  اقره�ا  الت�ي  الصالحي�ات 

مجالس المحافظات المعدل”.
وكش�ف كوبي�ش، ع�ن “وجود 
مس�اعي لتقريب وجهات النظر بين 
كركوك وبغ�داد”، داعياً إلى “صرف 

المستحقات المالية للمحافظة”.
وأشاد المبعوث األممي، ب�”دور 
حكومة كركوك وأهاليها وجهودهم 
إل�ى أن  النازحي�ن”، الفت�اً  إلغاث�ة 
“يونامي تعمل عل�ى ضمان العودة 
الطوعي�ة والتدريجية للنازحين إلى 
محافظ�ات ديال�ى وص�الح الدي�ن 

بالتنسيق والتعاون مع إدارتيهما”.
يذكر أن كركوك،)250 كم شمال 
العاص�����م�ة بغ�داد(، اس�تقبلت 
119 أل�ف عائلة نازح�ة تضم قرابة 
700 ألف شخص، وأنها شكت مراراً 
من عدم صرف مس�تحقاتها المالية 
الت�ي تصل ألكثر م�ن ترليون و500 

مليار دينار.
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      بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت أمين بغ�داد ذكرى علوش بتس�ريع إجراءات فرز مقاطع�ة 3/10 ضمن 
قاطع بلدية الرش�يد التي تضم نحو 15 ألف قطعة سكنية وزعت قبل عام 2003 بين 

المواطنين المستفيدين.
وق�ال مكت�ب علوش في بي�ان إنه “خالل جول�ة ميدانية حثت أم�ي بغداد ذكرى 
عل�وش دائرة  بلدية الرش�يد على اإلس�راع بإكمال أعمال ف�رز المقاطعة عبر تفعيل 
لجان اإلش�راف والمتابعة والتنفيذ بمشاركة عدد كبير من اآلليات إلزالة التجاوزات 
على هذه المقاطعة وأعمال التسوية الترابية ومعالجة المعوقات حيث أن من المؤمل 

إكمال أعمال الفرز مطلع العام المقبل”.
وأض�اف البي�ان أن أمي�ن بغ�داد “أك�دت عل�ى ض�رورة عمل حدود وش�واخص 
للمقاطعة والنقاط الرئيس�ة فيها لغرض تس�ليم أجزاء من الموق�ع تباعاً إلى  دائرة 

التسجيل العقاري لغرض تثبيت الحدود بشكل أصولي”.

فرز 15 ألف قطعة سكنية يف قاطع الرشيد مطلع عام 2016

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

لم تسحب تركيا قّواتها من العراق 
العراقّي�ة  الحكومتي�ن  رّددت  كم�ا 
والتركّي�ة، وإنم�ا ت�ّم تحريكه�ا من 
بعش�يقة إلى عمق إقليم كردس�تان، 
وترافق ذلك مع توريد أسلحة ومعّدات 
من قبل ش�احنات تركّية إلى مقاتلين 
محاف�ظ  النجيف�ي،  أثي�ل  يدّربه�م 
نين�وى الُمقال، بمع�زل عن الحكومة 

االتحادية.
أن  متطابق�ة  مص�ادر  وأك�دت 
تح�ركات الجيش التركي ف�ي العراق 
كان�ت مجرد »إع�ادة انتش�ار«، فيما 
أكد رئيس الوزراء التركي داود أوغلو 
ف�ي تصريحات أن�ه اتخ�ذ الخطوات 
الضروري�ة م�ن أجل »ترتي�ب جديد« 
للق�وات ق�رب الموص�ل ف�ي ش�مال 
الع�راق. وأض�اف أن وج�ود الق�وات 

التركية سيستمر من أجل التدريب.
وأوضح أوغلو، ف�ي مقابالت مع 
الخط�وة  أن  التركي�ة،  التلفزيون�ات 
العس�كرية«،  للض�رورات  »ج�اءت 
العس�كريون  »سيس�تمر  مضيف�اً 
األت�راك بالتواج�د ف�ي الموصل، وال 
يمكن الجدال في مش�روعية تواجدنا 
العسكري هناك. أحياناً نقوم بعمليات 
تحكيم أو تنظيم لقواتنا، ومستعدون 
لجميع أش�كال التعاون مع الحكومة 

العراقية«.
وأوضحت المصادر ذاتها أن األمر 
ال يتعلق بسحب بعض من قواتها، بل 
»فقط انتقال جزء من القوات التركية 
المتمركزة في معس�كر بعشيقة، في 
محافظ�ة نينوى، إلى ش�مال العراق، 
للجي�ش  انتش�ار  إع�ادة  إط�ار  ف�ي 
التركي«.وصباح أمس االثنين، دخلت 

مجموعة من ناقالت وعربات ش�حن 
تركي�ة إل�ى الع�راق، ث�م ع�ادت إلى 

األراضي التركية فارغة تماماً.
وكال�ة  نقل�ت  ذل�ك،  بم�وازاة 
»األناض�ول« ع�ن مصادر عس�كرية 
أن رت�اًل مكون�اً من 10 إل�ى 12 عربة 
غ�ادرت  دباب�ات  بينه�ا  عس�كرية، 
ش�مالي  نح�و  المذك�ورة  المنطق�ة 
الع�راق، وأك�دت المص�ادر ذاته�ا أن 
التحرك العس�كري الترك�ي يدخل في 

إطار »ترتيبات جديدة«.
وقالت مص�ادر سياس�ية عراقّية 
وزي�ر الدف�اع التركي عصم�ت يلماز 
الي�وم الثالث�اء  س�يصل إل�ى بغ�داد 
إلجراء مباحث�ات مع نظيره العراقي 
خالد العبيدي ورئيس الحكومة حيدر 
العب�ادي تتن�اول األزم�ة الحالية بين 
البلدي�ن ح�ول االخت�راق العس�كري 
الترك�ي ألراضي الع�راق، الذي رفض 
ذلك بشدة، معتبًرا اياه اختراًقا لسيادة 
البالد، ومش�دًدا على ضرورة س�حب 
الق�وات مه�دًدا باللج�وء إل�ى جميع 
الوس�ائل إلرغامها عل�ى الخروج من 
االراضي العراقية حيث س�لم رس�الة 
إلى مجلس األمن الدولي يش�كو فيها 
تركي�ا وينتظر أن يناقش�ها المجلس 

في جلسة مقبلة.
ومن جهته، أعلن ممثل الشبك في 
البرلمان العراقي س�الم الش�بكي عن 
انس�حاب القوات العس�كرية التركية 
من معسكر زلكان في بعشيقة، مبيًنا 
ان م�ا تبقى في المعس�كر هم فنيون 

ومستشارون اتراك.
»الق�وات  إن  الش�بكي  وق�ال 
العس�كرية التركية بدأت منذ الساعة 
)االثني�ن(  فج�ر  م�ن  الخامس�ة 
ودباباته�ا  بمدرعاته�ا  باالنس�حاب 

للمتطوعي�ن  زل�كان  معس�كر  م�ن 
في بعش�يقة نح�و تركي�ا«، مبيًنا انه 
»لم يتبَق في المعس�كر غي�ر الفنيين 
والمستشارين االتراك«، الذين يتراوح 
عدده�م بي�ن 20 و50 ف�رًدا. واضاف 
عل�ى  التف�اق  ت�م  »االنس�حاب  إن 
انس�حاب هذه القوات وبقاء الفنيين 

والمستشارين فقط«.
وكان نح�و 220 عس�كريا تركي�ا 
ق�د دخل�وا االراض�ي العراقي�ة ف�ي 
الرابع من الش�هر الحال�ي صحبة 25 
دبابة قالت حكومته�م انهم مدربون 
لمتطوع�ي تحرير مدينة الموصل من 
سيطرة تنظيم »داعش«، الذي احتلها 
ف�ي حزي�ران ع�ام 2014  باالتف�اق 
مع الحكوم�ة العراقية التي نفت ذلك 

بشدة مطالبة باالسراع بسحبها.
وأك�د الع�راق رفض�ه إلقام�ة أي 
معسكرات لدول اجنبية على اراضيه، 
مؤكًدا انه متمس�ك بالخيار السياسي 
لحل االزمة م�ع تركيا موضًحا ادراج 
عل�ى  الراضي�ه  الترك�ي  االخت�راق 
ج�دول اعم�ال مجل�س االم�ن. وقال 
وزي�ر الخارجي�ة العراق�ي ابراهي�م 
الجعفري خالل مؤتمر صحفي عقب 
اس�تضافته من قبل البرلمان لش�رح 
تفاصي�ل جه�ود وزارت�ه النس�حاب 
القوات التركية من االراضي العراقية، 
إن رئي�س بعثة العراق ف�ي نيويورك 
َّم طلب الع�راق رس�مًيا لمجلس  س�ل�
األمن بش�أن انتهاك الق�وات التركية، 
موضح�ا أن وزارة الخارجي�ة اتخذت 
قراراً بإرس�ال ثالثة وفود إلى مجلس 
األمن وحلف شمال األطلسّي )الناتو(  
واالتح�اد األوروب�ّي وه�ذه الوف�ود 
مهمته�ا توضي�ح تط�ورات األحداث 

على األرض. 

اجليش الرتكي خياتل: االنسحاب من بعشيقة إىل كردستان
وزير دفاع »السلطان« في بغداد إلقناع الحكومة بجدوى تواجد اآلليات التركية

بعد تلقي التنظيم ضربات موجعة أطاحت بـ »قادته«

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

 نف�ذ تنظيم«داع�ش« عملي�ة إع�دام 
لثالثة من أئمة وخطباء جوامع الموصل 
لرفضهم قراره المفروض على المصلين 
بالتطوع »اإلجباري« والقتال في صفوفه، 
ف�ي مؤش�ر خطي�ر ع�ن تزايد وحش�ية 
التنظيم وبطش�ه بحق األبري�اء بالمدينة 
التي تقع تحت س�يطرته منذ العاشر من 

شهر حزيران من العام الماضي.  
وتأت�ي ه�ذه الجريم�ة بالتزام�ن مع 
النيابي�ة  إدان�ة لجن�ة حق�وق اإلنس�ان 
الموصلي�ة  المدّرس�ة  إع�دام  لجريم�ة 
أش�واق النعيم�ي, الت�ي رفض�ت تدريس 
المناهج التي طرحه�ا التنظيم اإلرهابي 
بالموصل.   وف�ي خضم هذه التطورات, 
تش�هد مناط�ق الموصل ضرب�ات جوية 
مكثفة من قبل الطيران العراقي وطيران 
التحالف الدولي, أس�فرت عن مقتل ابرز 

قادة التنظيم, أمس االثنين,
وبحسب س�كان محللين, فان داعش 
اع�دم اإلمام ب�الل الش�يخ أغ�ا، واإلمام 
عبدلل�ه الحيال�ي، واالم�ام كاظ�م عب�د 
الس�جن  الكري�م، ف�ي منطق�ة س�احة 
وس�ط الموصل، بعد ان اقرت  ماتس�مى 
ب�«المحكم�ة الش�رعية« اعدامه�م رمًيا 

بالرصاص.
 وأش�اروا الى ان داعش اع�دم االئمة 
لرفضه�م قرار التط�وع اإلجب�اري الذي 
يفرضه داعش على المصلين، الفتين الى 
ان داع�ش ام�ر بعدم تس�ليم جثث األئمة 

للطب العدلي بالموصل.   
وبالتراف�ق مع ذلك، فقد تس�لم مركز 
31 جث�ة  الط�ب العدل�ي ف�ي الموص�ل 
لعناص�ر داع�ش، اغلبهم ع�رب واجانب 
قتل�وا عل�ى اي�دي الق�وات العراقية في 
محافظ�ة االنبار، وقد طالب قياديون من 
داع�ش الط�ب العدلي بعدم تس�ليم جثث 
عناصره�م الي جه�ة، والتحف�ظ عليها، 
مش�يرين الى ان اغلب الجثث هي الجانب 

وعرب من جنسيات مختلفة.    
على صعيد متصل, إدانة  لجنة حقوق 

اإلنسان النيابية, إقدام تنظيم داعش على 
اعدام المدّرسة الموصلية اشواق ابراهيم 
النعيم�ي. وقال�ت اللجنة في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 
»عصابات داع�ش االرهابية في الموصل 
اقدم�ت خالل االيام الماضي�ة على اعدام 
النعيم�ي  ابراهي�م  أش�واق  المدّرس�ة 

بس�بب امتناعه�ا ع�ن تدري�س المناهج 
التي وضعه�ا داعش وأعتبرتها س�موًما 

وتشويًها للدين االسالمي«.  
ودانت اللجنة بأشد العبارات »هذا العمل 
الهمجي الذي أقدمت عليه تلك العصابات 
في الوقت الذي مثل هذا الموقف للشهيدة 
النعيمي أس�مى معاني التضحية للمبادئ 

والقي�م التي دافعت عنه�ا بأمتناعها عن 
تشويه الدين اإلسالمي«.

االمني�ة  الق�وات  اللجن�ة  وطالب�ت 
والحش�د الش�عبي وق�وات البيش�مركه 
وأبن�اء العش�ائر باالس�راع ف�ي تحري�ر 
االراض�ي المغتصب�ة من قب�ل عصابات 
داع�ش وفك أس�ر أبناء تل�ك المناطق من 

براثن داعش االرهابي.  
في الغضون, نف�ذت طائرات التحالف 
الدول�ي والطي�ران العراقي سلس�لة من 
الغ�ارات عل�ى مواق�ع وأه�داف تنظي�م 
»داع�ش« بمناط�ق مختلف�ة م�ن مدينة 
الموصل اسفرت احداها عن مقتل قيادي 

في تنظيم داعش و4 من افراد حمايته.  

مس�ؤول  س�ورجي،  غي�اث  وق�ال 
إع�الم مرك�ز تنظيم�ات نين�وى لإلتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني، ان س�الح الج�و  
قص�ف عجلتي�ن لتنظيم داع�ش بالقرب 
م�ن الح�ي العرب�ي بالجانب االيس�ر من 
مدين�ة الموص�ل، واس�فر القص�ف عن 
مقت�ل القيادي في التنظي�م المدعو ايمن 
العباس�ي، وهو مس�ؤول تموي�ل قضاء 
تلكيف في تنظيم داع�ش، كما قتل 4 من 

افراد حمايته.  
واض�اف ان الطائ�رات قصف�ت اح�د 
مواقع تنظيم داع�ش بالقرب من مجمع 
دومي�ز جن�وب قض�اء س�نجار   وأدى 
القص�ف الى مقتل 8 من عناصر التنظيم، 
فيم�ا اصي�ب 3 اخرون، فض�ال عن حرق 
االليات والعجالت التي كانت في الموقع.  
يذكر أن تنظيم داعش كان قد س�يطر 
على مدين�ة الموصل، عاصم�ة محافظة 
نينوى الشمالية، في العاشر من حزيران 
ع�ام 2014، كما س�يطر عل�ى أهم وأبرز 
م�دن األنب�ار من�ذ ع�ام تقريب�اً ومنه�ا 
الفلوج�ة والقائم الحدودية بي�ن العراق 
وسوريا وهيت وراوة ونواح أخرى منها 
كرمة الفلوجة القريبة من حدود العاصمة 
بغ�داد.  وقبل ثالثة اي�ام, تعرضت ناحية 
القيارة جنوب الموصل إلى قصف وصف 
بالعنيف بحس�ب مس�ؤولين في الحش�د 
العشائري أسفر عن وقوع خسائر بشرية 

ومادية في صفوف تنظيم داعش.
وق�ال مس�ؤول حش�د بي�ارق العراق 
فارس الس�بعاوي إن صواريخ استهدفت 
مواقع تابعة للتنظي�م وأوقعت قتلى في 
صف�وف العناص�ر االرهابي�ة، وأدت إلى 
تدمير آليات ومعدات عسكرية يستخدمها 

عناصر داعش.
والجي�ش  األمني�ة  الق�وات  وتق�ود 
العراقي مدعومة بمقاتلي الحشد الشعبي 
حمالت عسكرية برية وجوية ضد مواقع 
التنظي�م اإلرهابي بالتزامن مع الضربات 
الجوي�ة الت�ي ينفذه�ا التحال�ف الدولي 
بقي�ادة الوالي�ات المتح�دة ف�ي الع�راق 

وسوريا.

»داعش« يقتل رافيض »التجنيد اإلجباري« باملوصل.. وأئمة اجلوامع يتصدرون قائمة الضحايا

8 آالف انباري يف صفوف »داعش«.. والقضاء يالحق 2500 منهم
       المستقبل العراقي/نهاد فالح

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية 
ف�ي بغداد, إحكاما باإلع�دام على ثالثة 
من أمراء عصابات داعش اإلرهابية في 

محافظة االنبار.
ويأت�ي ذل�ك بالتزام�ن م�ع الحملة 
العس�كرية الكبرى لتحري�ر المحافظة  
لوح�ت  إذ  »داع�ش«,  س�يطرة  م�ن 
الحكومة المحلية, أمس االثنين, بقرب 
اقتح�ام مدين�ة الرم�ادي, بينما تحدث 
مصادر محلية عن قيام عناصر التنظيم 
اإلرهاب�ي بتدمير جميع الجس�ور التي 

تربط المدينة بالمناطق األخرى.    
الس�لطة  باس�م  المتح�ّدث  وق�ال 
القضائية عبد الستار بيرقدار، في بيان 
تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه, 
إن »الهيئ�ة الثاني�ة نظرت ف�ي دعوى 
ثالث�ة متهمين باالنتماء إل�ى عصابات 

داعش«.
وأض�اف أن »األدل�ة أثبتت أن هؤالء 
المتهمي�ن هم امراء ف�ي تنظيم داعش 

تابعين لما تسمى والية االنبار«.
وأش�ار بيرق�دار إل�ى أن »المحكمة 
قض�ت عليه�م باالع�دام ش�نقاً حت�ى 
الموت وف�ق المادة الرابع�ة من قانون 

مكافح�ة االره�اب«. وف�ي األس�بوع 
الماض�ي, أص�درت المحكم�ة الجنائية 
المركزي�ة، حكم�اً باإلع�دام بحق أمير 
عسكري في عصابات داعش اإلرهابية، 
كما أصدرت، حكماً باإلعدام لما يسمى 
بوالي الجنوب في داعش. ووفقاً لقادة 
امنيي�ن, ف�ان »نح�و  8 آالف ش�خص 
م�ن أهالي االنبار متورط�ون باالنتماء 

والتعاون مع تنظيم داعش اإلرهابي«.
وبهذا الشأن, قال قائد االنبار هادي 
رزيج، انه لدينا معلومات استخباراتية 
تؤك�د انتماء 8 آالف ش�خص من أهالي 
االنب�ار مع داع�ش 2500 منهم صدرت 

بحقهم مذكرات قبض.
من جهته، قال قائ�د عمليات االنبار 
إس�ماعيل المح�الوي ان تنظيم داعش 
قد خس�ر 70بالمئة من س�يطرته على 
االنب�ار، واإلرهابي�ون باتوا محاصرين 

في مدينة الرمادي مركز المحافظة.
وعن التحرك الداخلي لعزل »داعش«, 
كش�ف رئيس مجلس محافظ�ة األنبار 
صب�اح كرح�وت، ع�ن دع�وة وجهتها 
القي�ادات الميداني�ة في قض�اء الكرمة 
لعقد مؤتمر عش�ائري موس�ع للتأكيد 
عل�ى دور مقاتلي العش�ائر في تحرير 
مناطقه�م، متوقع�اً بأن األي�ام القليلة 

المقبلة ستشهد تطهير مدينة الرمادي 
بالكامل. وق�ال كرحوت في بيان تلقت 
من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل 
إن »معرك�ة تطهي�ر الرم�ادي بالكامل 
اقترب�ت ج�داً واألي�ام القليل�ة المقبلة 
سنعلن رفع العلم العراقي فوق مبانيها 
الحكومية بعد القضاء على ما تبقى من 
جي�وب عصاب�ات تنظي�م »داعش« في 

مناطقها”.
وأضاف أن “مجلس محافظة األنبار 
متابع لس�ير عملي�ات التطهير الجارية 
في م�دن األنبار عموماً وف�ي الرمادي 
خصوص�اً وإن أغل�ب مناط�ق الرمادي 
باتت محررة بالكامل عدا بعض الجيوب 
في بعض المناطق وانتشار القناصة في 
األبني�ة ووجود عدد كبي�ر من العبوات 

الناسفة والمنازل المفخخة”.
وأكد كرح�وت أن »الق�وات األمنية 
تقوم بدورها في تفكيك ورفع العبوات 
الناس�فة من مداخ�ل الرمادي وطرقها 
ال�دور  وتفكي�ك  والفرعي�ة  الرئيس�ة 
المفخخة.الفت�ًا إل�ى أن األي�ام القليلة 
المقبلة ستش�هد إعالن تحرير الرمادي 
بالكام�ل والتوجه إلى الم�دن األنبارية 

األخرى لتحريرها”.
وأش�ار إل�ى أن مجل�س المحافظة 

التقى بعدد من شيوخ ووجهاء العشائر 
م�ن مدينت�ي الفلوج�ة والكرمة لبحث 
س�بل تحريرهما وإيجاد س�بل إلخراج 

العوائل المحاصرة.
في الغضون, أش�ار رئي�س مجلس 
قضاء الخالدية إلى قيام تنظيم »داعش« 
بتدمير جميع الجسور المحيطة بمدينة 
الرم�ادي، لمنع اقتحامه�ا وتطهيرها، 
وفيما أكد أن القوات األمنية تعمل على 
وض�ع بدائل الختراق دفاع�ات التنظيم 

وتدميرها. 
وقال عل�ي داود، إن »عناصر تنظيم 
»داعش« قاموا خالل األش�هر الماضية 
بتفجير جميع الجس�ور والمعابر التي 
تحي�ط بمدين�ة الرم�ادي ف�ي مخطط 
إرهاب�ي لعرقل�ة الق�وات األمني�ة من 
التقدم بمعارك التطهير واقتحام مركز 

المدينة من جميع محاورها«. 
وأض�اف داود، أن »الق�وات األمنية 
من الجيش والش�رطة تعمل على وضع 
بدائل وطرق عس�كرية لعب�ور ضفاف 
نه�ر الف�رات وش�ق خط�وط برية من 
طرق س�كك الحديد واخت�راق دفاعات 
تنظي�م »داع�ش« وتدميره�ا القتحام 
مناط�ق الرمادي خ�الل األي�ام القليلة 

المقبلة«.  

70% من الرمادي تحت سيطرة القوات األمنية



»السعيد« تعيث به »داعش« و »القاعدة« بسبب مغامرات آل سعود

بعد منتص�ف ليل االثني�ن - الثالثاء، 
ُيفترض أن تدخ�ل الهدنة في اليمن حّيز 
التنفي�ذ، كمقّدمة لمحادثات س�الٍم بين 
األطراف اليمنيين تنطلق في سويس�را، 
في ظّل توّقعات تش�ير إلى أنَّها قد تقود 
الى وقٍف شامٍل إلطالق النار، بعد تسعة 
أش�هر على بدء المغامرة السعودية في 

البالد.
األش�هر التس�عة، إلى جانب التدمير 
المنهجي للبالد وعشرات آالف الضحايا، 
الجماع�ات  نف�وذ  تنام�ي  إل�ى  أدَّت 
اإلرهابّية المس�لحة، خصوصاً تنظيمي 
»القاع�دة« و»داع�ش« في م�دن جنوب 
اليمن الت�ي تقع تحت نف�وذ »التحالف« 
ومسلحيه، وهو ما ُيعّد ورقة ضغط في 
أي�دي المجموعات المناهضة للحرب، إذ 
س�يكون بن�د »مكافحة اإلره�اب« على 
رأس جدول أعمال المحادثات المرتقبة.

وباإلضافة الى ذل�ك، فقد علقت دول 
»التحال�ف« في مس�تنقع محافظة تعز 
وس�ط اليم�ن، م�ن دون أن تنج�ح، بعد 
أشهر من القتال وحشد اإلمكانات كافة، 
من حس�م المعرك�ة لمصلحتها، بالرغم 
م�ن أنَّ »تحال�ف الحزم« كان ق�د أعلن، 
قبل بدء المعركة، أنَّ استعادة المحافظة 
ُتعّد أولوية بالنس�بة إليه، لالنطالق نحو 

جبهات وجبال الشمال اليمني.
وكما في كّل مّرة، اس�تبق »التحالف« 
بدء الهدن�ة، بمجزرة في محافظة حجة 
ش�مال اليمن، راح ضحيتها 19 شخصاً، 
عندما قصفت الطائرات منازل مواطنين 

وسوقاً.
وأف�اد س�ّكان قري�ة الحج�اورة في 
حج�ة، بأنَّ غ�ارات جوية عّدة أس�فرت 
ع�ن مقتل 12 ش�خصاً داخ�ل منازلهم، 
وإصاب�ة 30 آخرين، فيما أس�فر هجوم 
على س�وق في حي قباط��ية إلى مقتل 

سبعة مدنيين.
قن�اة  ذك�رت  الوق�ت،  ه�ذا  ف�ي 
»المسيرة«، أنَّ القوة الصاروخية التابعة 
للجي�ش اليمن�ي »قصفت قاع�دة األمير 
خالد الجوية في خميس مشيط بصاروخ 
أرض � أرض من طراز قاهر 1«، مؤكدًة 

أنَّ الصاروخ الروس�ي الصنع، والذي تم 
تطويره محلياً، »أصاب هدفة بدّقة«. كما 

أشارت القناة إلى أنَّ »الصاروخ الذي تم 
اس�تخدامه للمرة األولى، ُيعّد واحداً من 

ضمن منظوم�ة صاروخية دخلت اليوم 
أرض المعركة”.

ويأتي ذل�ك بعد إعالن »أنص�ار الله« 
عن تصني�ع منظومة صواري�خ جديدة، 

محلية الصنع، من جيل »الصرخة«، يبلغ 
مداها 17 كيلومتراً.

ع أن  ووفق�اً للرئاس�ة اليمني�ة، ُيتوقَّ
يبدأ سريان الهدنة عشية بدء المحادثات، 
ومن المرّجح أن يستمر س��بعة أّيام في 
حال التزام الطرفين بها، فيما اش�ترطت 

»أنصار الله« لذلك، وقف العدوان.
وقال المتحدث باس�م »أنص�ار الله« 
محمد عبد الس�الم، في مؤتمر صحافي 
في العاصم�ة اليمنية، قب�ل توجهه إلى 
جنيف على رأس وفد الحركة للمشاركة 
ف�ي المحادثات: »نحن س�نتوّقف عندما 
يتوّقف الع�دوان علينا«، مؤك�داً أّن »أّي 
حوار في ظّل اس�تمرار العدوان ستكون 
فرص نجاح�ه ضئيل�ة«. وأضاف »نحن 
نداف�ع ع�ن أنفس�نا«، مبين�اً أّن�ه »بناء 
على ما تّم االتف�اق عليه، فإنه يتّم وقف 
الع�دوان ف�ي 14 من هذا الش�هر )اليوم 
اإلثنين(، ويتم تثبيته خالل 24 ساعة ثّم 

ندخل في حوار جاد وإيجابّي«.
م�ن ناحيت�ه، أّك�د وزي�ر الخارجي�ة 
اليمن�ي ف�ي الحكوم�ة المس�تقيلة عبد 
اتفاق�اً  »هن�اك  أنَّ  المخالف�ي،  المل�ك 
على وق�ف إط�الق النار في 14 الش�هر 
الجاري«، مضيفاً »نذهب إلى المحادثات 
بني�ات ج�ادة ونأم�ل أن يلت�زم الطرف 

اآلخر بهذا«.
ونقل�ت وكال�ة »اسوش�ييتد ب�رس« 
عن مس�ؤولين في مكتب هادي قولهم، 
إنَّ األخير س�يأمر »القادة العس�كريين« 
بوق�ف ش�امل إلط�الق الن�ار بداية من 

منتصف ليل االثنين.
وأعلن�ت األطراف الثالثة عن ممّثليها 
في هذه المحادثات، إذ يرأس عبد السالم 
وف�د »أنص�ار الل�ه«، والمخالف�ي وف�د 
الري�اض، فيما يقود ع�ارف الزوكا وفد 

»المؤتمر الشعبي العام«.
واس�تقبل أمي�ر قطر تمي�م بن حمد 
صب�اح أمس، رئي�س الحكوم�ة اليمنية 
المس�تقيلة خال�د بح�اح ف�ي الدوح�ة 
حيث جرى بحث تط�ورات األوضاع في 
اليم�ن، وذلك بعد أيام عل�ى زيارة بحاح 
إل�ى الس�عودية حي�ث التقى ول�ي ولي 
العه�د محمد بن س�لمان ي�وم الخميس 

الماضي.

هدنة احلرب يف اليمن هتزم السعودية

البهل�وان  أت�راك  يتوغ�ل  ل�م 
الع�راق  رب�وع  ف�ي  )أردوغ�ان( 
بس�بب عش�قهم األناضول�ي لخمور 
)بعش�يقة(، ولم يزحف�وا بأفواجهم 
المدرعة لممارسة لعبة صراع األبدان 
الُمزيت�ة )Yağlı güreş( في أرض لم 
يعد له�م فيها وج�ود، ولم يتس�لقوا 
تالل )ت�ل عفر( المعفرة بالدم لينقلوا 
رف�اة والته�م المدفونين ف�ي مقبرة 
)األالي بك(، بالطريقة التي نقلوا بها 
رفات الس�لطان )س�ليمان شاه( من 
س�وريا، ولم تش�فع لهم مراوغاتهم 
االس�طنبولية، التي حاولوا تسويقها 
للع�راق.  غزوه�م  لتبري�ر  إعالمي�ًا 

فقد ظه�ر البهل�وان )أردوغان( على 
حقيقت�ه من�ذ الي�وم ال�ذي تولى فيه 
رئاس�ة الحكومة التركي�ة، التي دأبت 
من�ذ نهاية الح�رب العالمي�ة، وحتى 
لي�رة  تخصي�ص  عل�ى  ه�ذا  يومن�ا 
واحدة من ميزانيتها الس�نوية إلعمار 
والي�ة الموص�ل، الت�ي يعدونه�ا من 
الواليات العثماني�ة المغتصبة برواية 
ح�زب )االتح�اد والترق�ي( أو برواية 
)أتات�ورك(، آخذين بنظ�ر االعتبار أن 
مف�ردة )ترقي( ال عالق�ة لها بالرقي 
واالرتقاء، وإنما تعود لمدينة )تراقيا( 
التي تحولت إل�ى )تركيا( في معاجم 

االستبداد والتسلط. 

فالبهلوان )أردوغان( لم يس�تطع 
تحمل آالم الضربات الجوية الروسية، 
عصابات�ه  مق�ار  اس�تهدفت  الت�ي 
الداعش�ية، ولم يس�تطع تحمل لهيب 
الحرائق النفطية، ونيراها التي التهمت 
مئ�ات الصهاريج المحمل�ة بالبترول 
المهرب، ُقبي�ل وصولها إلى محطات 
القرصنة التركية، ولم يستطع تحمل 
انتص�ارات الحش�د الش�عبي العراقي 
على عصاباته الش�ريرة، ولم يستطع 
تحمل أخبار هروب عناصر الدواعش 
م�ن أوكاره�ا الس�ورية والموصلية، 
وبالتال�ي فأن�ه أدرك أن أموال�ه التي 
التنظيم�ات  تس�ليح  عل�ى  أغدقه�ا 

الظالمي�ة س�تذهب في مه�ب الريح، 
في الوقت الذي لم تكن فيه التعزيزات 
المالية واللوجس�تية الت�ي يقدمها له 
ع�رب البنتاغ�ون بالمس�توى، ال�ذي 
مخطط�ات  تنفي�ذ  يواص�ل  يجعل�ه 
س�وريا  ف�ي  والتجزئ�ة  التقس�يم 
والعراق، وتبين له أنه س�يفقد حصته 
المتف�ق عليها م�ع الحل�ف الرباعي، 
الذي جمعه مع األمريكان والصهاينة 
وأم�راء الدويالت الخليجي�ة المتآمرة 
على العروبة واإلس�الم. فقرر التوغل 
بوحدات�ه القتالي�ة م�ن أج�ل تحقيق 
الموروث�ة، ومن  التوس�عية  أهداف�ه 
أج�ل ضمان تدف�ق النفط المس�روق 

من حق�ول العراق، ومن أج�ل توفير 
الحماية لفلوله الداعش�ية الُمحاصرة 
داخ�ل الثكن�ات الموصلي�ة المه�ددة 
بال�زوال بين ليلة وضحاها، ومن أجل 
طمس آثار التورط التركي مع قيادات 
الدواع�ش، وم�ن أج�ل بن�اء عالق�ة 
مريبة مع إقليم كردس�تان، وبخاصة 
م�ع القي�ادات الكردية، الت�ي دفعتها 
غريزتها الجبلية لش�طب ديمقراطية 

)كاوا الحداد( من مستقبل اإلقليم. 
أردوغ�ان ه�ذا عثمان�ي اله�وى، 
)الرج�ل  دول�ة  إلحي�اء  ويس�عى 
المريض(، التي كانت تبس�ط نفوذها 
على الوطن العربي كله بذريعة التمسك 

بالخالف�ة اإلس�المية، فاقتحم خيمة 
الس�يرك السياسي متسلحا بصواريخ 
)الناتو(، ليدخلها من بوابتها القطرية 
بعمام�ة أناضولي�ة متع�ددة األبعاد، 
ويتس�لل إليها من المضارب الموغلة 

في متاهات الفقه الدموي.
م�ن  علين�ا  تآم�روا  الذي�ن  أم�ا 
المحس�وبين عل�ى الع�راق، والذي�ن 
س�اروا بمح�ض إرادته�م القبجاقية 
من أجل إعادة أمج�اد دولة )الخروف 
األسود(، أو دولة )الخروف األبيض(، 
فال مكان لهم بينن�ا بعد اآلن. ويتعين 
عليه�م البقاء م�ع الخ�راف واألغنام 

الخانعة، فالنعاج على أشكالها تقع.

النعاج عىل أشكاهلا تقع

   بغداد / المستقبل العراقي

كمني »حمكم«
حلزب اهلل يطيح

بـ »دواعش« يف عرسال
   بغداد / المستقبل العراقي

العش�رات  واصي�ب  قت�ل 
من عناصر جماعة “داعش” 
تص�دي  خ�الل  اإلرهابي�ة 
المقاومة اإلسالمية لمحاولة 
تس�لل له�م باتج�اه منطقة 
الق�اع ف�ي البق�اع اللبنان�ي 

المحاذي للحدود السورية.
لبنان  وافادت مصادر من 
ب�أن مصادر عس�كرية اكدت 
دحر الهجوم وفرار العديد من 
عناصر “داع�ش” الى جرود 
عرس�ال  بعد فش�ل محاولة 
التس�لل في ت�الل الحمرا في 

جرود القاع.
المص�ادر  ان  واض�اف 
جماع�ة  أّن  ال�ى  أش�ارت 
“داعش” تركت وراءها جثث 
قتاله�ا الت�ي ال ت�زال العديد 

منها في ساحة المواجهات.
واوضح بأن عملية التسلل 
ج�رت ف�ي ح�دود الس�اعة 
السابعة باتجاه تالل عرسال 
الجماع�ات  حاول�ت  حي�ث 
داعش الس�يطرة على مواقع 
ف�ي  المتواج�دة  المقاوم�ة 
التالل لكنها لم تستطع النها 
وقع�ت ف�ي كمي�ن متق�دم 
للمقاومة االمر الذي ادى الى 
مقتل العديد من هذه العناصر 

وجرح آخرين منها.
االش�تباكات  واس�تمرت 
حوال�ي الس�اعتين نتج عنها 
ال�ى جرود  فرار المس�لحين 
عرس�ال حاملي�ن جرحاه�م 
قتاله�م  جث�ث  تاركي�ن 

خلفهم.
المقاوم�ة  أّن  يذك�ر 
العدي�د  أفش�لت  اإلس�المية 
التسلس�ل  مح�اوالت  م�ن 
م�ن  المس�لحة  للجماع�ات 
منطقة القلمون السورية الى 
البق�اع ومدنه ش�رقي  قرى 

لبنان خالل األسبوع األخير.

واشنطن تضخ اسلحة إىل »مملكة القمع«
بمليار دوالر

   بغداد / المستقبل العراقي

أق�ّر الكونغ�رس األميركي صفقة مع 
الس�عودية تقض�ي بتزويده�ا ب 13 ألف 

صاروخ ذكي خالل العام الجاري.
وبحسب شبكة فوكس نيوز األمريكية، 
فإن هذه الصفقة  التي تبلغ قيمتها مليار 
وثالثمئ�ة ملي�ون دوالر أميرك�ي، كانت 
ُووجه�ت بمعارض�ة م�ن بع�ض أعضاء 
الكونغرس، الذين أش�اروا إلى أن الرياض 
تس�تعمل األس�لحة االميركي�ة م�ن أجل 
قصف اليمن، وهو م�ا أكدت عليه تقارير 
لمنظمات حقوقية دولية، وبينها هيومن 
رايتس ووتش األمريكية، ومنظمة العفو 

الدولية ومقّرها لندن.
ورغم إقرار الصفقة، إال أن الكونغرس 
طال�ب وزارة الدف�اع االميركية بإطالعه 
عل�ى جمي�ع الصفق�ات العس�كرية التي 
يريد المس�ؤولون األمريكيون عقدها مع 

المملكة.
االنتق�ادات، بحس�ب فوك�س ني�وز، 
فش�لت في اللحظة األخي�رة في إجهاض 
صفقة األس�لحة م�ع الس�عودية، والتي 
تضم 13000 م�ن القنابل الذكية وأوضح 
القن�اة ف�ي تقري�ر له�ا بأّن�ه م�ن غي�ر 
“المتوقع اس�تعمال الس�عودية األسلحة 

في مكافحة داعش”. الصحافي األمريكي 
داني�ال الريس�ون ق�ال بأّن�ه م�ن خ�الل 
الصفق�ة األخيرة إل�ى الس�عودية “فإنه 
س�يتواصل ت�وّرط الوالي�ات المتحدة في 
جرائ�م ح�رب محتمل�ة ت�م ارتكابها في 
اليمن، وأنها س�وف تس�اعد عل�ى تأجيج 
ح�رب غير ضرورية”. الصفقة األمريكية 
م�ع الس�عودية تم تأجيله�ا ألكثر من 30 
يوماً ألجل المراجعة، إال أّن المخاوف التي 
أبداها سياس�يون وحقوقي�ون لم تنجح 
ف�ي إلغائه�ا. وقد طل�ب الس�يناتور بوب 
كوركر، رئيس لجن�ة العالقات الخارجية 
اللجن�ة  إخط�ار  الش�يوخ،  ف�ي مجل�س 
بأية ش�حنات “قادمة” من األس�لحة إلى 
الس�عودية، وفقاً لما ذكرته فوكس نيوز 

األمريكية.
وانض�م إليه العضو البارز بن كاردين، 
ال�ذي وّج�ه إن�ذارات حول قضاي�ا تتعلق 
بحق�وق اإلنس�ان، إل�ى جان�ب أعض�اء 

ديمقراطيين آخرين.
الت�ي  األمريكي�ة،  الخارجي�ة  وزارة 
الري�اض  وصف�ت  الصفق�ة،  هندس�ت 
للوالي�ات  إس�تراتيجي”  “ش�ريك  بأنه�ا 
المتح�دة، وقالت ب�أّن الصفقة تهدف إلى 
“إعادة مخزون األس�لحة في الس�عودية، 
احتياجاته�م  تلبي�ة  عل�ى  لمس�اعدتهم 

الدفاعية على المدى الطويل”.
وبش�أن االنتقادات الحقوقي�ة، قالت 
الخارجي�ة بأنها “الحظ�ت أن هناك قلقاً 
اليمنيي�ن”،  والجرح�ى  القتل�ى  بش�أن 
وزعمت أنها ش�ّجعت التحالف السعودي 
ضد اليم�ن عل�ى التحقيق “ف�ي التقارير 
الموثقة للضحايا اليمنيين”، وأضافت بأن 
واشنطن  تسعى إلى “حل دبلوماسي في 
اليمن”، مش�يرًة إلى بدء محادثات السالم 
اليمنية في منتصف ديسمبر الجاري، مع 

وقف إطالق النار لمدة 7 أيام.
إل�ى  أش�ار  ني�وز”  تقري�ر “فوك�س 
الت�ي  الجه�ات”  “متع�ددة  االنتق�ادات 
تتع�رض له�ا الس�عودية، وإضاف�ة إل�ى 
س�جلها ف�ي مجال حق�وق اإلنس�ان في 
اليم�ن، ف�إن المملكة الس�عودية تش�هد 
انتهاكات واسعة لعامالت المنازل، وتنفيذ 
إعدامات واسعة، كما أّن “الحريات الدينية 
منعدمة”.وأضاف التقرير “السعودية هي 
مس�قط رأس الوهابي�ة” والت�ي تمارس 
الجماع�ات المؤمنة به�ا، وبينها داعش، 
“عمليات إرهابية واس�عة” اليوم. وجرى 
توجي�ه اتهام�ات إل�ى الس�عودية ودول 
خليجي�ة أخ�رى ب”غ�ض الط�رف” عن 
تموي�ل الجماعات المتطرف�ة واإلرهابية 

بالمليارات في جميع أنحاء العالم.

أمريكا: االعتداء عىل مسجدين يف كاليفورنيا

السفري االيراين يتحدث عن تشكيل حتالف 
»رباعي« يضم العراق وروسيا وسوريا

   بغداد / المستقبل العراقي

تعرض مس�جدان لالعتداء في 
بلدة هوثورن بوالي�ة كاليفورنيا 
األمريكية.وقالت شرطة هوثورن 
إنه�ا تلقت إخط�ارا بوجود عبوة 
ناس�فة خارج مسجد بيت السالم 
التاب�ع للطائف�ة األحمدية، ولدى 
انتقاله�ا إلى عين الم�كان عثرت 

يدوي�ة  قنبل�ة  يش�به  م�ا  عل�ى 
خ�ارج المبن�ى كتب عليه�ا كلمة 
األبي�ض. بالده�ان  “عيس�ى” 

وفي وقت الحق، تلقت الش�رطة 
مكالم�ة هاتفية تفيد ب�أن عبارة 
“عيس�ى ه�و الطريق” ق�د كتبت 
على واجهة المركز اإلسالمي في 
البلدة. وقالت وإنها تعتبرهما من 
جرائ�م الكراهية، كم�ا أن مكتب 

سيش�ارك  االتحادي  التحقيق�ات 
بالتحقي�ق ف�ي االعتدائين.يذك�ر 
أن الس�لطات المحلي�ة ق�د ألق�ت 
القبض على ش�خص يدعى كارل 
جيم�س داي�ل يبل�غ م�ن العم�ر 
23 عام�ا لالش�تباه بضلوعه في 
الحري�ق ال�ذي اندلع ف�ي المركز 
اإلسالمي ببلدة بالم سبرينغز في 

الوالية ذاتها.

   بغداد / المستقبل العراقي

قال الس�فير اإليراني في بغداد 
حس�ن دانائي إن اللجنة المشتركة 
والع�راق  وروس�يا  إي�ران  بي�ن 
لتب�ادل  لجن�ة  وه�ي  وس�وريا، 
المعلومات ومن الممكن أن تتحول 
إل�ى تحالف رباعي في المس�تقبل 
ال  إن�ه  دانائ�ي  القريب.وأوض�ح 
يمكن تسمية اللجنة المشتركة بين 
العراق وإيران وروس�يا وس�وريا 
تحالفا، لكنها قد تتحول إلى تحالف 

في المستقبل القريب. وأنشأت كل 
من روسيا وسوريا والعراق وإيران 
أواخر ش�هر أيلول الماضي مركزا 
معلوماتي�ا في بغ�داد يضم ممثلي 
هيئات أركان جيوش الدول األربع، 
وذل�ك ف�ي إط�ار محارب�ة تنظيم 
داعش”.يأت�ي  اإلس�المية  الدول�ة 
ذلك في وقت تستمر فيه العمليات 
العس�كرية الروسية في سوريا, إذ 
تقدم روس�يا غطاءا جويا للجيش 
النظامي في عمليات�ه بمحافظات 
عدة وتقول إنها تستهدف بغاراتها 

الجوية تنظيم “داعش” وجماعات 
“ارهابية” أخرى تحددها بالتنسيق 
م�ع النظام, فيما تقول ايران بأنها 
تس�اند القوات النظامية عسكريا, 
إال أنها تش�ير إلى إن هذه المساندة 
تقتص�ر على المهام االستش�ارية, 
كما وتتمتع دمشق بعالقات طيبة 
م�ع بغ�داد عل�ى الرغم م�ن توتر 
العالق�ات السياس�ية بين س�وريا 
ودول عربي�ة ع�دة ج�راء الصراع 
آذار  من�ذ  س�وريا  ف�ي  المس�تمر 
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كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

قت�ل ضاب�ط إمارات�ي تاب�ع لق�وات 
التحالف العربي في اليمن.

للق�وات  العام�ة  القي�ادة  وأعلن�ت 
المسلحة اإلماراتية مقتل سلطان محمد 
عل�ي الكتبي أثناء س�ير عملي�ات تحرير 
تع�ز وضمن عملي�ة “إع�ادة األمل” في 

اليم�ن مع ق�وات التحال�ف العربي الذي 
تقوده المملك�ة العربية الس�عودية في 

اليمن.
وف�ي وق�ت س�ابق أعلن�ت جماع�ة 

الحوث�ي نبأ مقتل العقي�د الركن عبدالله 
الخاص�ة  الق�وات  قائ�د  الس�هيان، 
السعودية، في منطقة باب المندب غرب 

اليمن.

احلوثيون يطيحون بضابط إمارايت



www.almustakbalpaper.net

اعالنات5   العدد )1106(  الثالثاء  15 كانون االول 2015

تعلن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املش�يدات  املدرجة ادناه 
يف محافظ�ة )  دي�اىل( يف الي�وم )الثاثني( تبدأ اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش االع�ان وفقا لقانون 
بيع وإيجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم 

الرشكة اعاه لقاء مبلغ )5,000( دينار غري قابلة للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشك�ة محافظة )دياىل( عىل ان يقدم 
املزاي�د كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنونة )للرشكة العامة الدارة النقل الخاص(  وهوية 
االحوال املدنية   وش�هادة الجنسية وبطاقة الس�كن )النسخ االصلية( وبدفع التأمينات القانونية 
البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك مص�دق وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد 

سنني العقد, ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل .

يدفع االيجار عىل شكل قسط واحد لكل سنة.... 
www.motrans.gov.ig

تعلن الرشكة العامة للتصميم واالنشاء الصناعي احدى تشكيات وزارة الصناعة  واملعادن عن فرصة استثمارية البرام عقود مشاركة 
م�ع الرشكات العراقي�ة والعربية واالجنبية املتخصصة وفق املادة )15( من قانون ال�رشكات العامة )492( يف مجال  تصميم وتجهيز  
وتنفيذ محطات الكهرباء والبنى التحتية من املشاريع  املاء والكهرباء واملجاري واملشاريع السكنية والطرق والجسور وجميع  االعمال 

االنشائية وامليكانيكية والكهربائية .
فع�ىل  الراغب�ني من ال�رشكات العراقية والعربية واالجنبية والت�ي لديها القدرة والخربة يف مثل هذه االعم�ال الحضور اىل مقر الرشكة 
العامة للتصميم واالنشاء الصناعي / القسم التجاري  / وزارة الصناعة واملعادن / الباب الرشقي للحصول عىل اوراق الرشوط الخاصة 
بالفرصة االس�تثمارية لقاء مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد عىل ان تقدم املستمس�كات املطلوبة يف موعد 
اقصاه الس�اعة الثانية عرش من يوم )2015/12/27(  واذا صادف يوم الغلق عطلة رس�مية سيكون الغلق اليوم الذي يليه وسيتحمل 

من ترسو عليه الفرصة االستثمارية  اجور النرش واالعان.
املستمسكات  املطلوبة :

1 � السرية الذاتية للرشكة
2 � شهادة تاسيس الرشكة مصادق عليها من السفارة العراقية يف بلد التأسيس

3 � املوقف املايل لثاث سنوات االخرية بموجب الوثائق من البنوك ومصادق عليها بشكل اصويل
4 � سامة املوقف الرضيبي للرشكات املسجلة بالعراق

5 � الرشكات السائدة للرشكة صاحبة الطلب مع النسخ من عقود املشاركة معها مصادق عليها من السفارة العراقية 
الضوابط املطلوبة :

1 � توقيع اتفاقية تعاون  مشرتك  وفق الصيغة املعتمدة يف الرشكة العامة للتصميم واالنشاء الصناعي
2 � يف حالة تنفيذ عمل مش�رتك اس�تنادا اىل اتفاقي�ة يصار اىل توقيع عقد نظامي يحدد االلتزامات الطرف�ني وفق االنظمة والتعليمات 

النافذة للعقود الحكومية 
3 � يصبح العقد نافذ بعد مصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة واملعادن

وللمزيد من املعلومات يمكن االتصال عىل الربيد االلكرتوني للقسم التجاري
commercial div@yahoo.com الربيد االلكرتوني

www.scidc.industry.gov.iq املوقع

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية 

يف ابي الخصيب 
العدد: 867 / ش / 2015 

التاريخ: 13 / 12 / 2015 
اىل/املدع�ى عليه�ا رشوق كاظ�م 

نارص 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة  بتاري�خ 
2015/11/15 بموج�ب اضب�ارة 
الدعوى املرقمة اعاه حكما غيابيا 
بحق�ك يق�ي بتصدي�ق الط�اق 
الرجعي الغيابي الذي اوقعه املدعي 
محمود شاكر نارص بحقك بتاريخ 

2015/8/23 وملجهولية       
  محل اقامتك   وحسب رشح القائم 
بالتبلي�غ  وتايي�د مخت�ار منطقة 
طريق الصحراء عليه   تقرر تبليغك 
الص�ادر  الغياب�ي  الحك�م  بق�رار 
بحقك   بصحيفت�ني  يوميتني ولك 
حق االع�رتاض  عىل القرار    خال 
املدة القانونية   وبعكس�ه  س�وف 

يكتسب القرار درجة البتات   
القايض
رحيم حسني الغراوي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
اعالن  

طلب  تسجيل عقار مجدد 
بن�اءا ع�ىل الطل�ب  املق�دم  اىل ه�ذه 
الدائرة بتاريخ 2015/7/5 لتس�جيل 
تم�ام العق�ار تسلس�ل 2621 محل�ة 
الع�رب باس�م / مديرية بلدي�ة الزبري 
مجددا باعتب�ار حائزا له بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسجيل  وفق احكام 
قانون التس�جيل العق�اري رقم )43(  
لس�نة 1971 املعدل قررن�ا اعان هذا 
الطل�ب فع�ىل كل م�ن يدع�ي بوجود  
عاق�ة او حق�وق معين�ة ع�ىل ه�ذا 
العق�ار تقديم  ما لدي�ه من بيانات اىل 
هذه الدائرة خال مدة ثاثني يوما من 
الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعان  وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 
م�دة هذا االعان  وذلك الثبات حقوقه 
موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا   الغرض 
املالحظ 
نجم عبد اهلل حسني

فقدان
الحكوم�ي  القب�ض  وص�ل  فق�د 
املرق�م )492716( ومؤرخ  امان�ات 
 )600000( وبمبل�غ   2012/5/22
ال�ف دين�ار باس�م )ن�وري طعم�ه 
عباس( عىل من يعثر عليه تس�ليمه 

اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطالب )محمد ش�اكر 
كري�م( يف املعه�د التقن�ي االداري  � 
برصة قسم ادارة مكتب عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب الص�ادرة من 
املعهد التقني / برصة باسم )ياسني 
ضي�اء غان�م( عىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب )ص�ادق جرب 
طالب( الص�ادرة من الكلية الرتبوية 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن  ع�ىل  املفتوح�ة 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

االتحادية    الشخصية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد: 2021 / ب / 2015 
التاريخ: 13 / 12 / 2015 

اعالن
اىل/املدع�ى عليه / هيثم ه�ادي جفات 
/ املدير املفوض لرشكة الرمال املاس�ية 

اضافة لوظيفته 
اصدرت   املحكمة  قرارها املرقم 2021/

 2015/11/29 وامل�ؤرخ  ب/2015 
ض�دك واملتضم�ن الحكم بال�زام املدعى 
عليه هيثم هادي جف�ات املدير املفوض 
لرشكة الرمال املاس�ية اضافة لوظيفته 
بتاديته اىل املدعي عبد الرضا حميد عايز 
مبلغا قدره اثنان وعرشون مليون دينار  

ولتعذر تبليغك   ملجهولية       
  محل اقامتك   وحسب رشح مبلغ مركز 
رشطة االصمعي واملجلس البلدي ملنطقة 
االصمع�ي  ح�ي االس�اتذه علي�ه تقرر 
تبليغ�ك اعان�ا      بصحيفتني  محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض واالستئناف 
والتميي�ز   وبعكس�ه  س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .

القايض علوان بربوت البزوين

فقدان
فق�دت هوية الطالب )احمد رياض كب�اش( الصادرة من معهد 
التدريب النفطي / برصة عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 866 / 2011 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته: املفوض يحيى عقيل ابراهيم مؤيد    

/ املديرية  العامة لرشطة محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 788 / 2011

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/10/11
تاريخ الحكم : 13/ 2011/12

املادة القانونية : 5 و 35 ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خاصة الحكم 

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة عىل املدان الغائب )  
املفوض يحيى عقيل ابراهيم مؤيد    ( باسم الشعب بما ييل :

1 � بالحبس 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 من 
ق. أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمل�ه من تاريخ 

2008/10/11 ولحد االن.
 2 � بالس�جن مل�دة )س�بع س�نوات( وف�ق امل�ادة 35/اوال من 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 الختاسه املسدس الحكومي املرقم 
)x31118z    (  ن�وك برت�ا مع س�تة عرش اطاق�ه من نوعه مع 
عص�ا حديدية  وجامعة وتضمينه مبلغ مقداره )105,000,,5(  
خمس�ة ماي�ني ومائ�ة وخمس�ة االف دين�ار ع�ن قيم�ة املواد 
املختلس�ة املوصوفة    اعاه   اس�تنادا للفقرة ثانيا منها عىل ان 

يستحصل منه بالطرق    التنفيذية .
3 �تنفذ املحكوميتان اعاه بالتعاقب استنادا للمادة 143 /ق.ع 

رقم 111 لسنة 1969  
4 � اعتبار جريمته الواردة  يف الفقرة )2( مخله بالرشف استنادا 

للمادة 21/أ � 6 ق.ع
5 � ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 41 / اوال / م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 وعدم جواز 
اعادة تعيينه يف دوائر الدولة والقطاع العام استنادا لقرار مجلس 

قيادة الثورة املنحل  املرقم 18 لسنة 1992
6 � اعطاء املوظفني العموميني صاحية القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة 69 / ثانيا 

من ق.أ.د  
7 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاء املحك�وم أعاه 

استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د  .
8 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا ألحكام املادة 69 

/ رابعا من ق.ا.د. 
9 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب س�ليم عناد ريحان  
مبلغ قدره   س�بعون   الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء  اس�تنادا  الحكام املادة 61/ 
اوال م�ن  ق .أ.د وافه�م علن�ا  يف     31/  12   /2011م  قاب�ا 

لاعرتاض 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:1415//ب/2014
التاريخ:14 /2015/12

اعالن
اىل الشخص الثالث / فضيلة راشد حران

اق�ام املدعي   / محم�د عزيز عيل الربيعي   الدع�وى      البدائية   
املرقم�ة 1415/ب/2014   ض�دك يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزام  
املدع�ى عليه االول وزي�ر املالية اضافة لوظيفت�ه باعادة العقار 
املرقم 2584 مقام عيل تسلس�ل 95  جل�د 658 او بتاديته قيمة 
العقار البالغ قيمته سبعمائة وخمسون مليون دينار  وملجهولية  
محل اقامتك  وحسب ما جاء يف بكتاب املركز التمويني املتضمن 
تع�ذر معرفة محل س�كنك قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعانا      
بصحيفت�ني     محليت�ني يوميت�ني  للحض�ور يف موع�د املرافعة 
املصادف يوم 2015/12/21 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا.

القايض ليث جرب محزة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 683 / 2014 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل الخامس�ة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته:   ر . ع جواد عب�د الرضا جواد 
فيصل/ مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1399 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/5/2  

تاريخ الحكم : 20/ 2014/4
املادة القانونية : 5  من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008   

خاصة الحكم 
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة ع�ىل املدان 
الغائ�ب ر . ع جواد عبد الرضا جواد فيصل( باس�م الش�عب  

بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر ( وفق   املادة 5/ من 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بدالل�ة املادتني 61/اوال و 69 /

اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه  عن مقر عمله من 
تاريخ 2012/5/2 ولحد االن .

2 � اعطاء املوظفني العمومي�ني صاحية القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008  
6 � ال�زام املواطنني االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم أعاه 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالث�ا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

 . 2008
7 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا ألحكام املادة 

69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/ثانيا ق.ع.د رقم 

14 لسنة 2008
6 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب   
مبل�غ ق�دره   ع�رشون الف دينار ت�رصف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء  استنادا الحكام املادة 61 / 
اوال من ق.أ.د  قابا لاعرتاض وافهم علنا يف     /   /2014م

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة

محكمة بداءة الكرادة
العدد: 1602/ ب/ 2015 

التاريخ: 9/ 12/ 2015 
اعالن

اىل املدعى عليهما/ 1- عباس محمد سعود 2- 
خطر عباس كاظم

اقام املدعي امني بغداد اضافة لوظيفته الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اه يطالبكم فيها بابطال 
قي�د العق�ار املرق�م 40/ 312 م2 الزعفرانية 
من اس�م املدعى عليهم عباس محمد وحسن 
امج�د ووجدان خلي�ل وخطر عب�اس ونارص 
عيل واعاده تسجيله باسم امانة بغداد والزام 
وزي�ر العدل اضافة لوظيفته بتس�جيل ذلك يف 
الس�جات العقارية وملجهولية محل اقامتكم 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا قرر تبليغكم 
اعان�ا بصحيفتني محليت�ني للحضور اىل هذا 
املحكم�ة ي�وم املرافع�ة املص�ادف 20/ 12/ 
2015 ويف ح�ال عدم حضورك�م او من ينوب 
عنكم قانونا س�تجري املرافع�ة بحقكم غيابا 

وعلنا وحسب االصول.

وزارة الكهرباء
املديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية

م/ تنويه خاص باملناقصة االستريادية
خطوط  168/نت/2015

نرش يف صحيفتنا ذات العدد )  1092  ( بتأريخ  
2015/11/25 اع�ان املناقصة االس�تريادية 
املرقمة ) خطوط 168/نت/2015 ( والعائدة 
اىل املديري�ة العام�ة ملش�اريع نق�ل الطاق�ة 

الكهربائية
تم تعديل الفقرة ادناه وكاالتي :-

باللغة العربية :
)م�دة العقد )120( يوم تب�دأ من تاريخ فتح 
االعتماد( بدالً من )مدة العقد )120( يوم تبدأ 

من تاريخ توقيع العقد (
باللغة االنكليزية :-

)contract period )120 days( from opening 
the letter of credit )commencement 
date(( instead of )contract period )120 
days( from signing the contract(

لذا اقتىض التنويه
ع/ املدير العام

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

التاريخ : 2015/12/10اعالن رقم )16893(القسم االمالك والعقارات

مدة االيجارتاميناتاسم العقارت

سنتان 384,345 الف دينار محل رقم 1 في مرأب بعقوبة الحديث1

  =307,800 الف ديناركشك رقم 1 في مرأب بعقوبة الحديث 2

         =223,965 الف دينارمحل رقم 3 في مرأب بعقوبة الحديث3

سنتان 432,135 الف دينارمحل رقم 2 في مرأب بلدروز4

سنتان244,215 الف دينارمحل رقم 18 في مرأب بلدروز5

=179,820 الف دينارمحل رقم 19 في مرأب بلدروز6

=115,425 الف ديناركشك رقم 1 في مرأب الخالص7

=137,295 الف دينارمقهى في مرأب الوجيهية8

سنة واحدة87,723 الف دينارمحل رقم 52 في مرأب المقدادية الموحد9

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للتصميم

اعالن فرصة استثامرية لعقد رشاكة )6/2015(واالنشاء الصناعي



  بغداد/المستقبل العراقي

نفى وزير النقل باقر الزبيدي، أمس 
لي�وم االثنين، وضع الخط�وط الجوية 
العراقية على القائمة الس�وداء لالتحاد 
األوربي، ولفت إلى أن اللجنة المسؤولة 
الخط�وط  إلع�ادة  اس�تعدادها  أب�دت 
الجوي�ة العراقي�ة إل�ى قائم�ة االتحاد 
األوربي بشرط االلتزام بشروط وكالة 
س�المة الطي�ران، وفيما أكد اكتش�اف 
طي�ار  ارتكبه�ا  عمدي�ة”  “مخالف�ات 
عراق�ي خالل يوم المفاوضات، عد ذلك 

“مؤامرة”.
وق�ال الزبي�دي خ�الل اس�تضافته 
م�ن قبل لجنة الخدم�ات البرلمانية في 
مبنى البرلم�ان ، إن “الخطوط الجوية 
القائم�ة  عل�ى  توض�ع  ل�م  العراقي�ة 
الس�وداء لالتحاد األورب�ي”، مؤكداً أن 
“ما ج�رى هو إلف�ات من قب�ل اللجنة 
المسؤولة التي أشارت إلى أن الخطوط 
الجوية لم تق�دم أدلة كافية ألداء نظام 

السالمة والجودة”.
وأضاف الزبي�دي، أن “اللجنة أكدت 
أن م�ن األهمية أن تس�تجيب الخطوط 
الجوية العراقية وتتعامل بشكل مناسب 
م�ع مخاوف الوكالة األوربية لس�المة 
الطي�ران على متن خطوطه�ا”، مؤكداً 
أن “اللجن�ة أب�دت اس�تعدادها إلع�ادة 

النظر بإعادة الخطوط الجوية العراقية 
إل�ى قائم�ة االتح�اد األورب�ي في حال 
التزامها بشروط وكالة سالمة الطيران 
الزبيدي،”اكتش�اف  األوربية”.وأك�د 

مخالف�ة عمدية من قبل طي�ار وعامل 
ف�ي الطيران خ�الل ي�وم االجتماع مع 
اللجن�ة”، مبيناً أن “الطي�ار قام برحلة 
أوراق  حم�ل  دون  دب�ي  مدين�ة  إل�ى 

رسمية”، عاداً ذلك بال�”مؤامرة”.
وأش�ار الزبيدي، إلى “تشكيل لجنة 
لمعاقب�ة الطي�ار”، الفت�اً إل�ى “إصدار 
كتاب رس�مي للتحقي�ق معهم من قبل 

مكت�ب المفت�ش العام بخص�وص تلك 
المخالف�ة”.وكان وزي�ر النقل العراقي 
باقر جبر الزبيدي عد، أمس األحد، إعادة 
الطي�ران العراقي إلى أوروبا “مس�ألة 
المباحث�ات  اس�تمرار  وأك�د  وق�ت”، 
لتالف�ي كاف�ة اإلش�كاالت، وفيما لفت 
إل�ى أن الع�ام المقبل 2016، سيش�هد 
افتت�اح صالت�ي س�امراء وكربالء في 
مطار بغ�داد الدولي، كش�ف عن اتفاق 
مع شركة روسية لتدريب العاملين في 

برج المراقبة.
أعل�ن،  األوروب�ي  االتح�اد  وكان 
 ،)2015 األول  كان�ون   11( الجمع�ة 
إدراج الخط�وط الجوية العراقية ضمن 
قائمة منع تسيير رحالت جوية ألوربا، 
وفيما بّي�ن أن القرار جاء لع�دم التزام 
العراق بتنفيذ ش�روط السالمة المعتد 
به�ا لدى االتح�اد، أكد أن ه�ذه القائمة 
تع�د مهم�ة لضم�ان س�المة مواطني 

االتحاد األوربي.
الجوية  الخط�وط  وكان�ت ش�ركة 
العراقية التابعة ل�وزارة النقل، أعلنت، 
في 28 تش�رين الثان�ي 2015، أن هناك 
“مؤش�رات ايجابي�ة” بحس�م مصي�ر 
الرح�الت إلى أوروبا خالل أس�بوعين، 
وفيم�ا أعرب�ت ع�ن أملها ب�أن يصلها 
ج�واب خطي م�ن المنظم�ات المعنية 

بمراقبة الطيران لحسم الموضوع.

 تحدث عن مؤامرة على الشركة

   بغداد/المستقبل العراقي

أوع�ز وزي�ر الصناع�ة والمعادن 
محم�د صاح�ب الدراج�ي، بتخفيض 
اس�عار منتج�ات الصناع�ات الجلدية 
والنس�يجية بمناس�بة ق�رب حل�ول 
فيم�ا  الجدي�دة،  الميالدي�ة  الس�نة 
وجه بتنفي�ذ خطة ترويجي�ة لجميع 
المنتجات وتنشيط الجانب التسويقي 

من خالل توس�يع المنافذ التسويقية 
ومراكز البيع المباشر.

وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن مكت�ب 
الدراجي ، إنه “عقد إجتماعاً موس�عاً 
العام�ة  الش�ركة  مس�ؤولي  م�ع 
للصناع�ات الجلدية والش�ركة العامة 
الحل�ة  ف�ي  النس�يجية  للصناع�ات 
ومعمل االلبس�ة الرجالية في النجف 
االش�رف التاب�ع له�ا لبح�ث الس�بل 

الكفيلة لالرتقاء بواقع عملها وتفعيل 
نشاطها االنتاجي والتسويقي”.

وش�دد الدراجي وفقاً للبيان، على 
واج�راءات  تبن�ي خط�ط  “ض�رورة 
ومتطلب�ات  يتناس�ب  بم�ا  ج�ادة 
المرحل�ة الحالي�ة واالزم�ة الراهن�ة 
التي تش�هدها البالد من خ�الل زيادة 
الطاق�ات االنتاجية وتطوي�ر المنتج 
وتفعيل التعاون والتنس�يق المشترك 

مع جميع مؤسس�ات الدولة”.ووجه 
ادارات الشركات، ب�”تخفيض أسعار 
التجهيزات  المختلفة م�ن  منتجاته�ا 
العسكرية وااللبسة المدنية المتنوعة 
والقماص�ل  الرجالي�ة  الب�دالت  م�ن 
المدرس�ية  والحقائ�ب  الجلدي�ة 
وحقائ�ب رج�ال األعم�ال واألحذي�ة 
الجلدية واألحذي�ة الرياضية وغيرها 
م�ن المنتج�ات النس�يجية والجلدية 

االخرى المنتجة لديها وذلك بمناسبة 
قرب حلول رأس السنة الميالدية”.

واوع�ز الدراج�ي، ب�”تنفيذ خطة 
ترويجية لجميع المنتجات وتنش�يط 
الجانب التس�ويقي من خالل توسيع 
المناف�ذ التس�ويقية ومراك�ز البي�ع 
من�ح  اج�راءات  وتس�هيل  المباش�ر 
محافظ�ات  عم�وم  ف�ي  ال�وكاالت 

العراق”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صح�ة بغداد في جانب الكرخ، ام�س االثنين، عن 
تنظيمها دورة تدريبية حول فحص السائل النخاعي الشوكي على 
قاعة مستش�فى الطف�ل المركزي وبمش�اركة 25 م�ن المالكات 

المختبرية ومن كافة مستشفيات الكرخ التابعة للدائرة.
وقالت مديرة ش�عبة المختبرات في الدائرة ايمان يوسف رشيد 
ان “ال�دورة جاءت ضم�ن الخطة االس�تراتيجية إلقام�ة الدورات 
التدريبية لقسم األمور الفنية لعام 2015 وقد تضمنت الدورة إلقاء 
محاضرات علمية ولمواضيع عدة ومنها كيفية أجراء الفحوصات 
الكيميائية وزرع الس�ائل في وحدات اإلحي�اء المجهرية وطريقة 
التش�خيص المختبري والدقة في الفح�ص فضال عن الفحوصات 
الس�ريرية وإم�راض ال�دم واألحي�اء المجهري�ة ومن قب�ل طبيب 
اختص�اص ب�ورد أحي�اء مجهري�ة وبكتولوج�ي اختص�اص من 

مستشفى الطفل المركزي”.
وأضاف�ت ان “الهدف من ال�دورة تدريب الم�الكات المختبرية 
حول فحص السائل النخاعي الشوكي في مختبرات المستشفيات 
التابع�ة للدائرة إضافة إلى تطوير مهاراته�م العلمية والعملية في 

هذا المجال”.

صحة الكرخ تنظم دورة تدريبية حول 
فحص السائل النخاعي الشوكي الزبيدي : لـم يتم وضع اخلطوط اجلوية يف القائمة السوداء لالحتاد األوريب

الدراجي يوعز بتخفيض أسعار منتجات الصناعات اجللدية والنسيجية

طرح ثالثة بدائل لفحص البضائع املستوردة باملنافذ احلدودية
    بغداد / المستقبل العراقي

والتع�اون  التخطي�ط  وزارة  أك�دت 
عق�د  أن  األثني�ن،  ام�س  اإلنمائ�ي، 
تتوليان  اللتي�ن  الش�ركتين األجنبيتي�ن 
فحص البضائع الداخلة للعراق سيستمر 
حت�ى نهاية الع�ام المقب�ل 2016، فيما 
كش�فت ع�ن عزمها ط�رح ثالث�ة بدائل 
بش�أن فحص البضائ�ع الداخلية للعراق 
أبرزه�ا “االرتق�اء بالق�درات الوطني�ة 

لفحص البضائع”.
وزارة  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
التخطي�ط عب�د الزه�رة الهن�داوي ، إن 
“عمل الشركات الفاحصة للبضائع التي 
تعاقد معها العراق، سيستمر حتى نهاية 
الع�ام المقب�ل 2016”، ع�اداً أن “عملية 
فحص البضائع من أولويات عمل وزارة 

التخطيط”.
“ال�وزارة  أن  الهن�داوي،  وأض�اف 
تس�عى لالرتقاء بعملية فحص البضائع 

إلى مس�تويات أعل�ى ضمان�اً للحصول 
على مواصف�ات جيدة”، مش�يراً إلى أن 
“توجه�ات ال�وزارة بفح�ص البضائ�ع 
تس�ير بثالث�ة مس�ارات، أوله�ا، اإلبقاء 
عل�ى الش�ركات الفاحص�ة، أو أن يت�م 
اإلع�الن ع�ن جول�ة تراخي�ص جدي�دة 
الس�تقطاب ش�ركات عالمي�ة أخرى”.
وأوض�ح الهنداوي، أن “المس�ار الثاني، 
يتمث�ل بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول 
األخرى السيما المجاورة، كتركيا وإيران 

اعتراف  واألردن والس�عودية، تتضم�ن 
الع�راق بالفحوصات الت�ي تجريها على 
أن تعت�رف ه�ي بالمقاب�ل بفحوصاتنا، 
لتس�هيل عمل المنافذ الحدودية”، مبيناً 
الثال�ث، يتضم�ن تطوي�ر  أن “المس�ار 
إمكان�ات مختب�رات الس�يطرة النوعية 
بعملي�ة  منه�ا  واالس�تفادة  العراقي�ة، 
الفحص لتحقي�ق مورد إضاف�ي للبالد، 
فضالً عن االعتماد على الجهد الوطني”.
يذك�ر أن الجهاز المرك�زي للتقييس 

ل�وزارة  التاب�ع  النوعي�ة،  والس�يطرة 
التخطي�ط، تعاق�د نهاية كان�ون الثاني 
2011، مع ش�ركتين عالميتين، إحداهما 
فرنس�ية واألخرى سويس�رية، لفحص 
البضائ�ع الداخلة إلى العراق عبر المنافذ 
الحدودية، وذلك بعد ق�رار الوزارة إنهاء 
عق�د ش�ركة ج�ي اي جي السويس�رية 
البضائ�ع  فح�ص  بعملي�ة  المكلف�ة 
المس�توردة إل�ى الع�راق بع�د اخالله�ا 

بشروط التعاقد.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة، عن توفر مادة 
الرز المس�تورد في جميع المحافظات، 
فيما أشارت الى أن المادة ستوزع حسب 
استحقاقات المواطنين ضمن المفردات 

التي توزع في البطاقة التموينية.
وقال مدي�ر عام تج�ارة الحبوب في 
الوزارة هيثم جميل الخشالي، إن “خطة 
تسويق الشركة وضعت على اسس توفر 
مادة الرز ف�ي جميع المخازن وبكميات 
تتناس�ب مع حاج�ة كل محافظة ووفق 
أعداد الوكالء والمواطنين ضمن الرقعة 

الجغرافية”.

“مخ�ازن  أن  الخش�الي،  وأض�اف 
محافظ�ة بغ�داد تض�م الكمي�ات االكبر 
من مخ�زون ه�ذه المادة انس�جاما مع 
س�كان العاصمة فضال عن وجود خزين 
اخ�ر في المخ�ازن العائدة للش�ركة في 
جمي�ع المحافظ�ات م�ن ضمنه�ا اقليم 
كردس�تان”.وتابع مدير عام الشركة أن 
“خطة االس�تيراد التي وضعتها الوزارة 
حقق�ت نس�با كبي�رة م�ن النج�اح بعد 
اس�تقرار عملية تجهي�ز المواطنين من 
مادت�ي الحنط�ة والرز رغ�م الصعوبات 
المالية وتحوي�ل مبالغ الى ابواب اخرى 
تتعلق بمستحقات الفالحين والمزارعين 
حس�ب توجيهات رئيس مجلس الوزراء 

ف�ي  الفالحي�ن  مش�كالت  لمعالج�ة 
الحصول على اس�تحقاقاتهم والتي تقع 
ضم�ن مس�ؤولية وزارة المالية حس�ب 

خطة الموازنة العامة”.
وكان مص�در مالح�ي ف�ي محافظة 
البصرة أفاد، في )7 كانون االول 2015(، 
بأن باخ�رة كورية جنوبية محملة بنحو 
15 أل�ف طن من الرز الهندي المس�تورد 
ال�ى  وصل�ت  التج�ارة  وزارة  لحس�اب 
منطقة االنتظار ضم�ن المياه االقليمية 
العراقي�ة تمهيدا لرس�وها ف�ي ميناء أم 
قص�ر التج�اري لتفري�غ حمولتهما بعد 
التحق�ق مختبريا من صالحية الش�حنة 

لالستهالك.
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انطالق خطة توزيع سامد 
اليوريا بدياىل

اإلقليم يصدر أكثر من 18 مليون 
برميل نفط خالل شهر

   ديالى/المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس اللجنة الزراعية في مجل�س محافظة ديالى حقي 
اس�ماعيل، ام�س االثنين، انط�الق خطة توزيع س�ماد اليوريا في 

المحافظة بعد توقفها ألشهر لدواع أمنية.
وقال اس�ماعيل إن “اللجنة الزراعية ف�ي مجلس ديالى عقدت 
اجتماع موسع مع عمليات دجلة تمخض عن موافقة األخيرة، عن 
إدخال مادة اليوريا عبر المنافذ الرئيسية لمحافظة ديالى لتوزيعها 

على المزارعين”.
وأضاف اسماعيل، أن “خطة توزيع سماد اليوريا انطلقت داخل 
ديالى بعد توقفها ألش�هر طويلة لدواع أمنية بس�بب لجوء بعض 
الجماعات المتطرفة إلى اس�تخدام اليوريا في صناعة المتفجرات 

الستهداف األبرياء في الفترة الماضية”.

   أربيل/المستقبل العراقي

أعلنت حكومة إقليم كردس�تان، امس اإلثنين، تصدير أكثر من 
18 مليون برميل من النفط الخام الى األسواق العالمية خالل شهر 
تش�رين الثاني الماضي عبر تركيا، مش�يرًة الى أن هذه الصادرات 
تأت�ي لتعوي�ض االقليم عن النق�ص في الميزاني�ة المخصصة من 
قبل الحكومة المركزية ف�ي بغداد.وقالت وزارة الثروات الطبيعية 
ف�ي حكومة االقليم في بي�ان صحفي، إن “إقليم كردس�تان صدر 
خالل شهر تشرين الثاني من العام الحالي 18 مليون و23 الف و75 
برمي�ل من النفط الخام وبمع�دل 600 ال�ف و769 برميل يومياً”، 
مبين�ة أن�ه “ت�م تصدير النف�ط عبر ش�بكة أنابيب كردس�تان إلى 
ميناء جيهان التركي”.وأضاف البيان، أن “حقول إقليم كردس�تان 
شاركت بتصدير 13 مليون و23 الف و266 برميل من النفط الخام 
أي م�ا يعادل 434 الف و109 برميل يومياً، فيما ش�اركت الحقول 
الت�ي تديره�ا ش�ركة نفط الش�مال بكمي�ة 4 ماليي�ن و999 الف 
و809 برمي�ل وبما يعادل 166 ال�ف و660 برميل يومياً”، موضحاً 
أن “االنب�وب الناق�ل تعطل لمدة يومين بس�بب عملي�ات التخريب 
والسرقة”.وأش�ار الى، أن “االقليم اس�تمر برف�ع وبيع الصادرات 
النفطية خالل ش�هر تش�رين الثاني وبش�كل مباش�ر عب�ر ميناء 
جيه�ان التركي”، مبيناً أن “هذه الص�ادرات تأتي لتعويض االقليم 
ع�ن النقص في الميزانية المخصصة من قب�ل الحكومة المركزية 
ف�ي بغداد”.وتابع البيان، أن “حكومة االقليم س�تواصل العمل مع 
نظرائها في الحكومة االتحادية من أجل التوصل إلى حلول لجميع 

المشاكل العالقة في ملف النفط والغاز”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة، امس االثنين، عن 
رفضها اس�تقطاع 3 في المئة من روات�ب الموظفين, رافضة في 

الوقت ذاته إلغاء رواتب الصحوات واإلسناد.
وقال�ت النائبة عن اللجن�ة زيتون الدليمي ف�ي مؤتمر صحفي 
عقدت�ه في مجلس النواب, ان “لجنتها رفضت في اجتماعها اليوم 
اس�تقطاع 3 في المئة من روات�ب الموظفين وهذا مرفوض وغير 
صحيح, الن رواتبهم ال تتحمل اي اس�تقطاع”, مشيرًة الى انه “اذا 
كان�ت الحكومة تريد االس�تقطاع فعليها ان تلجأ الى االس�تقطاع 
بالتدريج تصاعديا ابتدأ من 1 في المئة وصعودا حسب الرواتب”.

واضاف�ت ان “هناك دعوة إللغ�اء رواتب الصحوات واالس�ناد 
وه�ذا امر مرف�وض ألنه يمس 21 الف مقات�ل الزالوا يقاتلون مع 
الجي�ش ويؤمنون مداخل بغداد”, مش�ددة على ضرورة ان “تقوم 
الحكوم�ة بإيقاف م�زاد العملة, لِما يحمله من وجود فس�اد كبير 
فيه”.وبين�ت ان “العراق وارداته م�ن النفط ما يقارب 120 مليون 
دوالر, ومزاد العملة يوميا 200 مليون دوالر وهذه كارثة حقيقية, 

الن هناك 80 مليون تسحب من احتياطي البنك المركزي”.

اإلعامر تواصل تنفيذ مرشوع 
برج التربيد ملصفى الشعيبة

   بغداد/ المستقبل العراقي

 أعل�ن وزير االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العامة 
ط�ارق الخيكاني, ان الم�الكات الفنية والهندس�ية في 
شركة س�عد العامة التابعة للوزارة تواصل االعمال في 
تنفي�ذ مش�روع برج التبري�د لمصفى الش�عيبة لصالح 
ش�ركة مصاف�ي الجن�وب التابع�ة ل�وزارة النف�ط في 

محافظة البصرة.
وق�ال الخيكاني، ف�ي بيان لل�وزارة، ان”كلفة انجاز 
المش�روع بلغت 7 مليارات دينار وتضمن العمل انش�اء 
وص�ب وتنفي�ذ 3 وحدات للب�رج فضال ع�ن المضخات 
الرئيسة والفالتر الرملية ومضخات التعويض والكابينة 
الكهربائية وغرفة الس�يطرة اضافة الى عمليات الحفر 
واعمال التسوية والتعديل واعمال فرش الحصى الخابط 
واالعمال الميكانيكي�ة والكهربائية وقد تم مد قابلوات 
القدرة في موقع العمل الى المحطة الخاصة بالمشاريع 

النفطية”.
يذك�ر ان ال�وزارة اس�همت ف�ي تنفي�ذ العدي�د م�ن 
مش�اريع البنى التحتية كالمش�اريع النفطية ومشاريع 
الم�اء والصرف الصح�ي والمش�اريع الكهربائية فضال 

عن مشاريع البناء.

التخطيط جتري مسحًا للباعة املتجولني بعموم العراق
   بغداد/ المستقبل العراقي

 ق�ال وزي�ر التخطيط س�لمان 
الجميلي، ام�س االثنين، إن الجهاز 
اول  أج�رى  لإلحص�اء  المرك�زي 
ف�ي  المتجولي�ن  للباع�ة  مس�ح 
العراق في مس�عى لتوفي�ر قاعدة 
بيانات تساعد في رسم السياسات 

االقتصادية.
الجميل�ي ف�ي بي�ان  وأوض�ح 
تس�عى  “ال�وزارة  ان  صحف�ي، 
ال�ى توفي�ر البيانات والمؤش�رات 
االقتصادي�ة وإعداده�ا التي تخدم 
باقي مؤسس�ات الدول�ة ومتخذي 
الق�رار ف�ي الحكوم�ة والباحثي�ن 
والمخططين والتي تخدم التخطيط 

والتنمية الوطنية والقومية”. 
وأش�ار إلى أن “تحس�ين جودة 
البيان�ات وتوفي�ر إحص�اءات عن 
العمل والتي تؤش�ر بش�كل مباشر 
الحس�ابات  بيان�ات  ج�ودة  عل�ى 
خل�ق  ال�ى  ت�ؤدي  م�ا  القومي�ة 
فرص عم�ل جديدة وتولي�د الدخل 

للعاملين”.

وتابع أن “كل هذا يعتمد بشكل 
الوح�دات  نش�اط  عل�ى  أساس�ي 
المتنقل�ة الت�ي تع�د من األنش�طة 
ف�ي  تنج�ز  الت�ي  االقتصادي�ة 
المؤسسات غير الخاضعة للقوانين 
وال�ذي يع�د ضم�ن االقتص�اد غير 

الرسمي”.
“المس�ح  ان  الجميل�ي،  وبي�ن 
ينف�ذ “ألول مرة في العراق لتوفير 
احص�اءات اقتصادية تفي�د الناتج 
القوم�ي”، الفتا ال�ى أن “الوحدات 

المتنقل�ة له�ا أهمي�ة ف�ي التقليل 
من البطالة والفق�ر وتوفير بعض 

الدخول لألسر”.
م�ن جانبه، قال رئي�س الجهاز 
المرك�زي لإلحصاء، ضياء عواد إن 
“الجهاز اجرى مسحاً شمل جميع 
اقلي�م  المحافظ�ات م�ن ضمنه�ا 
كردستان ما عدا المحافظات نينوى 
،ص�الح الدي�ن واالنب�ار، للوحدات 

المتنقلة )الباعة المتجولين(”.
وأضاف أن “العينة التي شملها 

وح�دة”،   37619 بلغ�ت  المس�ح 
مشيرا الى أن “المسح شمل جميع 
االنش�طة التجارية له�ذه الوحدات 
مث�ل المطاعم والتعام�ل باألوراق 
المالي�ة والنق�ل الب�ري للبضائ�ع 
الفوتوغراف�ي  التصوي�ر  وحت�ى 

والحمالين وغيرها”.
بغ�داد  “محافظ�ة  ان  وبي�ن 
شكلت نسبة 39.1بالمئة والبصرة 
7.6بالمئة  وكردستان  20.6بالمئة 
من نس�بة عدد الباع�ة المتجولين 

في العراق”.
العاملي�ن  “اجمال�ي  أن  وزاد 
بلغ عدده�م 46041 بائعا متجوال، 
فيما ش�كل العاملون من دون اجر 
نس�بة 93 بالمئ�ة”، الفت�ا ال�ى ان 
“نس�بة العاملين من االناث ال تزيد 
ع�ن 1بالمئة على مس�توى جميع 

المحافظات”.
ونوه ال�ى أن “قيمة رأس المال 
المس�تثمر في الوح�دات المتنقلة 
بل�غ 73 ملي�ار دينار، كانت نس�بة 
ونس�بة  35بالمئ�ة،  منه�ا  بغ�داد 

البصرة 25بالمئة”.

االقتصاد النيابية: رواتب املوظفني 
ال تتحمل أي استقطاع

التجارة تعلن توفر مادة الرز املستورد يف مجيع املخازن
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هنري غيروكس

د. عبدالله المدني

من�ذ تس�لمها منصبه�ا رس�مياً كرئيس�ة لحكوم�ة 
بنجالدي�ش ف�ي يناي�ر 2009 في أعقاب ف�وز حزبها 
الس�احق ف�ي انتخاب�ات 2008 البرلمانية، ل�م تتواَن 
»الش�يخة حس�ينة واج�د« ع�ن مالحق�ة التنظيمات 
اإلرهابي�ة والمتطرف�ة ف�ي بلده�ا، خصوص�اً أنه�ا 
ش�خصياً كانت مس�تهدفة م�ن قبل ه�ذه التنظيمات 
في واحد من أبش�ع األعم�ال اإلرهابية الت�ي عرفتها 
بنجالديش منذ قيامها. واإلشارة هنا إلى ما حدث في 
أغس�طس 2005 حينما قام حزب المجاهدين )تنظيم 
بنجالي متش�دد تأس�س في ع�ام 1998( ب�زرع 500 
قنبل�ة محلية الصنع في 64 موقع�اً مختلفاً في طول 
الب�الد وعرضها، من بينها تجم�ع انتخابي عام لحزب 
رابط�ة عوام�ي )حزب الش�يخة حس�ينة الت�ي كانت 

وقتذاك زعيمة للمعارضة(.
وعل�ى الرغم م�ن النجاح�ات الت�ي حققتها الس�يدة 
واج�د في مج�ال مكافح�ة اإلره�اب وإدان�ة أربابها 
وإص�دار األح�كام القوي�ة ضده�م، وعل�ى الرغم من 
الدعم الدولي واإلقليمي الذي حظيت به، خصوصاً في 
أعقاب ظه�ور زعيم تنظيم »القاع�دة« المدعو »أيمن 
الظواهري« في سبتمبر 2014 في شريط فيديو وهو 
يدعو البنجالديشيين إلى رفع أعالم الجهاد في جنوب 
آس�يا، فإنه ال يمكن القول إن بنجالديش في مأمن من 
مخاطر اإلرهاب العابر للحدود، أو أنها لن تكون معبراً 

للمتطرفين إلى دول آسيوية آمنة.
ويمكن هنا اإلش�ارة إلى عدد من الحوادث التي وقعت 
مؤخ�راً، والتي تؤكد صحة قولنا، ففي يوليو الماضي 

تم اعتقال 12 ش�خصاً اشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم 
»القاعدة«، وفي أكتوبر الماضي اعتقلت الشرطة عدداً 
من البنجالديش�يين وهم يجندون الش�باب للقتال مع 
تنظي�م »داعش« في العراق وس�وريا، وفي س�بتمبر 
»الدواع�ش«  تبن�ى  المنصرم�ة  ونوفمب�ر  وأكتوب�ر 
العملي�ات األرب�ع التالية ف�ي بنجالدي�ش: طعن قس 
كاثوليك�ي إيطال�ي، وقتل عام�ل مس�اعدات إيطالي 
الجنس�ية واغتيال اليابان�ي »كونيو هوش�ي«، وقتل 
مواطن مسؤول عن موقع إلكتروني تابع للصوفيين، 
وبالتزام�ن م�ع كل هذه التطورات لوح�ظ أيضاً تزايد 
أعداد المجموعات الميليش�ياوية المرتبطة بالمدارس 
اإلس�المية المتطرفة، أي على غرار ما كان يحدث في 
أفغانس�تان. ومن أش�هر هذه المجموع�ات مجموعة 
»حفاظات إسالمي« التي تمثل تحالفاً مدرسياً وطلبة 
المدارس اإلس�المية التقليدية، وه�ي تلقى الدعم من 
حزب »جماعت إس�المي« ثالثة القوى السياس�ية في 
الب�الد من بعد حزبي رابطة عوامي وحزب بنجالديش 

الوطني.
وفي السياق نفسه تجدر بنا اإلشارة إلى أمر غريب وقع 
في نوفمبر المنصرم. فقد تطرقت صحيفة »ناشيونال 
إنتريس�ت« األميركي�ة إل�ى أن تنظيم »داعش« نش�ر 
خريط�ة للدول واألماكن التي س�وف يضرب فيها من 
أج�ل أن يرفع عليها علم دولته اإلس�المية المزعومة، 
ث�م تس�اءلت الصحيفة بدهش�ة عن أس�باب خلو تلك 
الخريطة من اس�م دول�ة ذات غالبية إس�المية كبيرة 
هي بنجالديش. وقد قدمت الصحيفة بنفسها اإلجابة 

زاعمة أن الس�بب يكمن أوالً في وجود عدد معتبر من 
المواطني�ن األوروبيين م�ن ذوي األص�ول البنجالية 
يعمل�ون كمرتزقة في صفوف »داعش«، ويكمن ثانياً 
في مرور بنجالديش بحالة من الغليان السياسي الذي 
قد يصب في مصلحة عناصرها وجماعاتها المتشددة 
المتوائم�ة م�ع الفكر »الداعش�ي«، وبم�ا يجعل هذه 
البالد وجهة مس�تقبلية للتنظيم دون عناء، خصوصاً 
أن بوابتيه�ا الخلفيتي�ن تتمث�الن في بلدين يش�هدان 

نفوذاً داعشياً متنامياً وهما أفغانستان وباكستان.
ول�م يمر س�وى أيام مع�دودات عل�ى كالم الصحيفة 
المذك�ورة، إال وداع�ش يتبن�ى م�ن خالل إع�الن من 
خمس صفحات عل�ى موقعه اإللكتروني تحت عنوان 
»إحياء الجهاد في أرض البنغال« هجوماً مسلحاً على 
مسجد للش�يعة في »ش�يبجانج« التي تبعد نحو 125 
كلم إلى الش�مال م�ن دكا، حيث قام أفراد مس�لحون 
باقتحام المسجد أثناء صالة المغرب وفتحوا نيرانهم 
على المصلين، فقتلوا الم�ؤذن وأصابوا ثالثة مصلين 

أبرياء.
وبطبيع�ة الحال فقد مرت ه�ذه الحادثة مرور الكرام 
ولم تحَظ حتى بعش�ر معش�ار االهتمام العالمي الذي 
ُمن�ح لهجم�ات باري�س اإلجرامي�ة، بل نس�ي العالم 
حقيقة أنه إذا كانت فرنسا هي بالد التنوير والتسامح 
والديمقراطي�ة ف�ي أوروبا، ف�إن بنجالديش تجس�د 
الشيء نفسه في جنوب آسيا. فهي منذ قيامها ككيان 
مس�تقل دولة ديمقراطية علمانية، وش�عبها صاحب 
تاريخ طويل في التسامح وقبول اآلخر بدليل مشاركة 

مكوناته المختلفة بعضها البعض في أعيادها الدينية، 
والغالبي�ة العظم�ى م�ن س�كانها المس�لمين ترفض 
العن�ف والتطرف، واضع�ة نصب أعينها هدف�اً واحداً 
هو تحقيق الرخاء االقتصادي واالرتقاء بالمستويات 

المعيشية.
وكي تحافظ بنجالديش على هذه الس�مة الحضارية، 
وبالتال�ي تمنع »الدواعش« وأنصاره�م من الحركات 
المتش�ددة والمتوحش�ة ف�ي جن�وب ووس�ط آس�يا 
م�ن اتخاذها معقالً له�م لالنطالق نح�و المجتمعات 
اآلمنة في آس�يا، ف�إن المطل�وب هو قي�ام المجتمع 
الدول�ي بجه�ود حثيثة لفرض ن�وع م�ن التفاهمات 
بين األحزاب السياس�ية المتصارع�ة وصوالً إلى خلق 
حالة من اإلجم�اع الوطني الكفيل بالتصدي للفوضى 
والعن�ف واالنف�الت، ذلك أن جزءاً كبيراً من األس�باب 
التي س�اهمت في بروز الجماع�ات الدينية المتطرفة 
على الساحة البنجالديش�ية إضافة إلى عوامل تفشي 
الفس�اد والفق�ر والبطال�ة وش�عور األجيال الش�ابة 
باإلحباط والتهميش هو تناحر األحزاب حول السلطة، 
والذي خلق بدوره وضعاً يستجدي فيه الحزب الحاكم 
أحياناً الدعم السياس�ي من أحزاب وجماعات صغيرة 
معروف�ة باإلرهاب والتطرف على نح�و ما حدث قبل 
عدة س�نوات، حينما تحالف حزب بنجالديش الوطني 
بقي�ادة رئيس�ة الحكومة الس�ابقة خال�دة ضياء مع 
حزب »جماعت إس�المي« صاحب التاريخ العنيف منذ 
حرب االس�تقالل في ع�ام 1971، وال�ذي يمثل الفرع 

البنجالديشي لجماعة اإلخوان المسلمين.

وصف مرشح الرئاس�ة األمريكية ورجل األعمال 
الش�هير ونجم تلفزي�ون الواقع، دونال�د ترامب، 
تايم�ز« س�يرغي  »نيوي�ورك  مراس�ل صحيف�ة 
كوفاليس�كي بالمعاق مقلداً لحركاته، في خطاب 
سياس�ي له في جنوب كاروالينا، وكانت إشارته 
الحقي�رة إلعاق�ة كوفاليس�كي البدني�ة قبيح�ة 
أخالقي�ًا، ومؤلم�ة نفس�ياً، إذ لم يتفه�م معاناته 

كمعاق - على األقل سياسياً.
يعم�ل ترام�ب على نش�ر الكراهي�ة واالتجار بها 
دون خجل في كل خطبه السياسية التي يجد فيها 
ضالت�ه، حيث يقول بع�ض الصحفيين إنه تجاوز 
ح�دوده بأفعال�ه الذميم�ة، وهذا صحي�ح جزئياً، 
فقد وسع بسخريته البغيضة لكوفاليسكي معين 
لغته الفجة، مؤكداً أن سياسته مبنية على التعالي 
والسخرية والعنصرية المتجذرة فيه وأمواله غير 

معروفة المصدر. 
في الحقيق�ة، تجاوز ترامب ح�دوده في اللحظة 
التي أعلن فيها عن ترش�حه للرئاسة، حيث وصف 
المكس�يكيين بالمغتصبي�ن األش�رار والعصابات 
وتج�ار المخدرات، كما دعا كغي�ره من اليمينيين 
إل�ى وض�ع الالجئي�ن ف�ي مراك�ز  المتطرفي�ن 
حج�ز وخل�ق قاع�دة بيان�ات خاصة به�م ومنع 
دخ�ول المس�لمين إلى الوالي�ات المتح�دة، فهذه 
التصريحات متش�ابهة بش�كل خطر م�ع دعوات 
رئيس الوحدات العسكرية الخاصة للجيش النازي 
هنري�ك هيمل�ر ال�ذي دعا إل�ى إقامة معس�كرات 
لوضع السجناء فيها تحت أوامر ما يسمى مجازاً 
ب »الحبس االحترازي« على حد تعبير موس�وعة 

الهولوكوست.
لق�د أقامت وح�دات الجيش الخاصة ف�ي 1933، 
معس�كرات االعتقال »داخ�او«، التي كانت بمثابة 
أنم�وذج لنظ�ام معس�كرات االعتق�ال المركزية 
والموس�عة تح�ت إش�راف إدارة وح�دات الجيش 

النازي الخاصة.
ما يخيف المرء ويحزنه حقاً، أن القليل من الناس 
وش�ركات وس�ائل اإلع�الم الكب�رى ومفكريه�ا 
الداعمين لها يعرفون أن مرشح الرئاسة األمريكية 
دونالد ترامب بذرة لديكتاتور وحشي، يتم غرسها 
اآلن في األرض األمريكية، فترامب أكثر من كونه 
مجرد مع�ارض للممارس�ة الديمقراطي�ة وأكثر 
وهم�اً م�ن »جوزي�ف مكارث�ي« عض�و مجل�س 

الشيوخ في الفترة ما بين عام 1947 إلى 1957.
وف�ي المقاب�ل، فه�و يرم�ز إل�ى أنه كي�ف تأخذ 
الديكتاتورية أشكاالً مختلفة في لحظات تاريخية 
محددة، فسلوكه يعتبر سلوكاً دخيالً في السياسة 
األمريكية، وم�ن المهم للغاية معرفة أن ش�عبية 
ترام�ب تش�كل خط�راً على الس�احة السياس�ية 
األمريكي�ة في جانبه�ا الثقاف�ي والتاريخي معاً، 
وخطورت�ه ليس�ت جلي�ة ف�ي س�باق اصطي�اده 
للناخبين فحس�ب، بل في دعمه الكبير لممارس�ة 
العنف ض�د المتظاهري�ن في حمالته السياس�ية 
وفي دعوته لجعل أمريكا دولة طاغية مرة أخرى، 
إذ ال حاجة للمجتم�ع األمريكي لدعوة واحدة من 

دعواته بأي شكل من األشكال.
إن الجديد في تصريحاته هو درجة تبريره للعنف، 
والعنصرية، ودعوته الصريحة لتقويض الحريات 
العام�ة، إذ كيف لنا أن نتوقف عن انتقاده، حيث ال 

يأبه للعامة.
فهذه الدعوة »لم نتخيل« بأنها هي أساس أي فكرة 
للديكتاتوري�ة بغض النظ�ر عن ش�كلها.، فمثالً، 
دعوته لتخويف الشعب بالغرق، وتشجيعه للقمع 
تتجاوز فكرة الغباء أو التعالي بمراحل، فالتعذيب 
في هذا الس�ياق يصبح وس�يلة للثأر من اآلخرين 
»غي�ر األمريكيين« ومن هم أقل منهم منزلة، مثل 
المس�لمين والمهاجرين وأعضاء حركة »حيوات 
الس�ود تهمن�ا«، فقد س�معنا مثل ه�ذه اللغة من 
قبل إب�ان األنظم�ة الديكتاتورية ف�ي الثالثينات، 
والحقاً من قبل ديكتاتوريات أمريكا الالتينية في 
السبعينات، فهيثر ديبي بارتون كانت محقة عندما 
كتبت »أن ترامب قد يكون أول أمريكي فاشي يتم 
ترشيحه علناً للرئاسة األمريكية، وأن بذرة نجاحه 
ف�ي االنتخابات تم غرس�ها من قبل س�نوات وأن 
المجتم�ع األمريكي تمت تهيئت�ه للقبول بترامب 
رئيساً«. والمعلوم أن أمريكا شهدت فاشية دموية 

في ماضيها السياسي وبقيت لفترة من الزمن.
فأحادي�ث ترامب الظالمية والخط�رة ال تفضحه 
وحده، ولكنها تفضح أكثر، ثقافة الدولة األمريكية 
وسياساتها، وعنصريته البغيضة وقسوته وتبنيه 
لسياس�ات األس�لوب الن�ازي أكث�ر م�ن صادمة، 
وتمث�ل الديكتاتوري�ة الت�ي تقف ض�د الليبرالية، 
فهو يدع�و لعنصرية واضح�ة، ويحتفي بوطنية 
أسطورية زائفة، ويبرر للعنف، ويحتقر الضعفاء 
ويحارب المثقفين، فلغته إرهابية بالكامل، حيث 
صارت عناصر هذه الديكتاتوري�ة العادة الجديدة 
ف�ي أمري�كا، كما أن الظ�روف الت�ي خلقت غرف 
التعذي�ب، والعنف المفرط، ومعس�كرات اإلبادة، 

وإرهاب المعارضين ما زالت قائمة.
فالديكتاتورية لم تعد تاريخ�اً من الماضي، بل ما 
زالت تتخذ أش�كاالً جدي�دة، فهي مرعبة وخطيرة 
ف�ي حاضرن�ا كما كان�ت ف�ي الس�ابق، وترامب 
لي�س غبياً وال جاهالً أو ميت�ًا أخالقياً، فهو ضمن 
سلس�لة طويلة من الفاش�يين الذي�ن أغلقوا باب 
الحوار العام، وحاولوا إهانة معارضيهم، وبرروا 
العنف رداً على مناوئيه�م وانتقدوا كل من ينادي 
بالديمقراطي�ة ف�ي الس�احات العام�ة، فأمريكا 
وصلت إل�ى نقط�ة النهاية مع ترام�ب، فظهوره 
في الس�احة السياس�ية يجب أن ينظر إليه كإنذار 
خطر للكابوس القادم، فهذه الهلوسة والكوابيس 
يصفق�ون  الذي�ن  المتعصبي�ن  لغ�ة  أصبح�ت 

للديكتاتورية.
ق�ال بعض الكت�اب إن ترامب ليس متحدث�اً لبقاً، 
بل وحش�اً أخطل وسياسياً يتبنى حزمة سياسات 
س�امة، فهو نتاج لنمط م�ن أنماط الرأس�مالية، 
ونت�اج إرث طوي�ل من العنصري�ة والعنف، يغيب 
فيه العقل وتش�يخ في�ه الديمقراطية وتتالش�ى 
في�ه القيم األخالقي�ة، فقد جاء الوق�ت الحقيقي 

للوحش.. وببساطة ترامب هو من يمثله.

ديكتاتورية ترامب.. 
لعبة قذرة

بنغالديش.. و»داعش«

يمث�ل اإلره�اب الي�وم تحدي�ا كبي�را لل�دول 
الصغيرة منها والكبي�رة فهو يضرب في كل 
م�كان، وال نبال�غ إذا م�ا قلن�ا إن هنالك دوال 
تم�ارس )تصني�ع اإلرهاب( وتضخ�ه للدول 
التي لها مواقف منها، وقبل ايام كانت هنالك 
تهديدات واضحة من قبل ما تس�مى )الدولة 
اإلس�المية( عبر أش�رطة صوتي�ة بثت عبر 
مواقع إنترنت تهدد بقيام )الدولة اإلسالمية 
في تونس( وهي تهديدات ليس�ت جديدة ألن 
اإلرهاب واقع في تونس وفي أكثر من مرفق 

حيوي ومكان ستراتيجي.
وتصني�ع اإلره�اب - وفق ما ن�راه اليوم من 

تقني�ات وأم�وال طائل�ة وح�دود مفتوح�ة 
يتنقل ما بينها االرهابيون من شمال أفريقيا 
وأوروب�ا إلى س�وريا والعراق م�رورا بتركيا 
وغيرها ومن الدول - يؤكد للجميع ان هنالك 
دوال تتع�اون بش�كل واضح وصري�ح لدعم 
قدرات المجاميع اإلرهابية بش�كل كبير جدا، 
وإن روس�يا كش�فت مؤخرا عن شراء تركيا 
للنفط المنتج من حقول نفط عراقية وأخرى 
س�ورية تق�ع تحت س�يطرة تنظي�م داعش 
وتش�ير التقديرات إلى أن تنظيم داعش يقوم 
بتصدير ما قيمت�ه ٣ ماليين دوالر من النفط 
يومياً، أي ما يحقق له مليار دوالر من الدخل 

س�نوياً وذلك بالرغم من السعر البخس الذي 
يبيع به نفطه قياس�اً بالسعر العالمي، وهذا 
ما يؤكد أن هنالك اس�تفادة متبادلة بين دول 
معين�ة وبي�ن التنظيم�ات اإلرهابي�ة، وهذه 
االس�تفادة تق�وي اإلرهاب وتمنح�ه موارد 
تجعل�ه قادرا على البقاء أط�ول فترة ممكنة 
وحت�ى وإن تخلت عنه بعض ال�دول الداعمة 
ل�ه ماديا فان�ه يمكنه البقاء ألن�ه بات يمتلك 
ث�روات طائلة تمكنه من التوس�ع، ولعل هذا 
األمر بحد ذاته جعل هذا التنظيم يهدد تونس 
باستباحتها وتحويلها إلمارة إسالمية خاصة 
وإن وج�ود بؤر وخاليا نائمة في مدن تونس 

ستكون عامال مس�اعدا ومهما لهذا التنظيم 
الذي بدأ يكشر عن أحالمه البليدة في التوسع 

من قارة إلى أخرى ومن دولة ألخرى.
اإلمكاني�ات  ومح�دودة  صغي�رة  دوال  إن 
وتعان�ي من أزمات اقتصادية يمكن أن تكون 
ضحي�ة له�ذا التنظيم خاصة ف�ي ظل وجود 
دول أخرى تدعم اإلرهاب وتسعى ألن تحوله 
لجي�وش تقاتل نياب�ة عنها ض�د دول أخرى 
تختلف معها في وجهات النظر في الكثير من 
القضاي�ا، وال نبالغ إذا قلن�ا ان تنظيم داعش 
أصبح اليوم ش�بحا من الممكن أن يظهر في 
أية دولة في العالم وهذا ما حصل في باريس 

وما قد يحصل في عواصم أخرى.
وهذا م�ا يقودن�ا للقول ب�أن العال�م يحتاج 
لق�رارات أممي�ة ملزم�ة لل�دول وتصدر من 
مجل�س األمن وتحت الفصل الس�ابع تعاقب 
وبش�دة كل دول�ة مهم�ا كان�ت تتعام�ل مع 
التنظيم�ات اإلرهابية وتدي�م وتيرة اإلرهاب 
في مختلف القارات، وإن قرارا كهذا سيجد له 
صدى واسعا لدى الكثير من الدول التي تعاني 
من اإلرهاب وفي مقدمتها الدول الكبرى مثل 
روس�يا وفرنس�ا وبريطانيا والصين وحتى 
الوالي�ات المتح�دة األميركي�ة ل�ن تقف ضد 

مشروع قرار كهذا.

تصنيع اإلرهاب
منية الصخي

نش�رت إحدى وكاالت األخبار المحلية، قبل 
أيام، تقريراً عن انتشار ظاهرة جديدة أطلق 
عليه�ا تس�مية »العبودية«، ألنه�ا تنطوي 
على أمر مس�تنكر، وملفت للنظر، بحس�ب 
التقرير الذي كشف عن صور مبطنة لعودة 
قس�رية ال�ى أزمنة الرق، من خ�الل مكاتب 
محلي�ة تع�رض لزبائنها فرص�ة الحصول 
على )خ�دم( وبطريقة ل�م يألفها المجتمع 
العراق�ي منذ عق�ود طويلة. التقرير نش�ر 
وجهة نظر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق 
االنس�ان العراقية عصام الجلبي الذي انتقد 
ع�ودة ه�ذه الظاه�رة داعي�اً الحكومة الى 
مكافحته�ا، وايج�اد حل�ول س�ريعة له�ا، 
معتب�راً إياها وصم�ة عار بحق اإلنس�انية 
ألنه�ا تش�كل نوع�اً مس�تحدثاً م�ن أنواع 

العبودية المرفوضة.

رئي�س المنظمة الوطنية لحقوق االنس�ان 
تحدث بأس�ف بالغ عن تفشي تلك الظواهر 
عب�ر اس�تخدام رج�ال )خ�دم( ف�ي بيوت 
بع�ض األثرياء وخ�ارج الرقاب�ة والمعاينة 
الحكومي�ة، مؤك�داً رصد اعالن�ات بمواقع 
للعم�ل  ونس�اًء  رج�االً  توف�ر  الكتروني�ة 
كخدم في البي�وت بالعاصمة بغداد وبعض 
المحافظات، مشيراً الى أن القضية تتجاوز 
البع�د المتعل�ق بمج�االت العم�ل وتوفي�ر 
فرصه، فه�ذه الظاهرة وفقاً لرأيه تدل على 
تردي الوضع االقتصادي من خالل مؤش�ر 
البطالة الذي يدفع بمثل هؤالء للقبول بتلك 

األعمال.
وفي رؤي�ة أخرى للمس�ألة؛ ربما يكون ما 
كشفته وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
م�ن وج�ود ل�� 140  الف عام�ل أجنبي في 

الع�راق خارج الضواب�ط مرتبطاً في جانب 
خفي م�ع القضية، فقانون العمل الس�ابق 
وبحس�ب مص�ادر معني�ة، منح الش�ركات 
فرصة إلدخال العماالت األجنبية دون شرط، 
فبعد ش�هر كامل من دخوله�ا للبالد يصار 
الى اصدار موافقات قانونية للعمل، وهو ما 
يمكن أن يعد ثغرة، حيث يمتنع بعضهم عن 
تس�جيل العمال أو تثبيت وثائقهم، مستغالً 
ظرفهم الحرج الحقاً بطريقة غير قانونية. 
بالطبع إن تأكي�د جهات محلية مدافعة عن 
حقوق اإلنس�ان على وجود انتهاك في هذه 
القضية، ل�م يكن من قبيل االثارة اإلعالمية 
أو أي ش�يء آخر، فتلك الجهات تقدر مكانة 
القانون وأهمي�ة توثيقه لمصلحة الجميع، 
وتعل�م أكثر من غيرها الظرف االس�تثنائي 
ال�ذي يم�ر في�ه البل�د بمواجهت�ه لق�وى 

اإلرهاب والش�ر، التي تريد اع�ادة العبودية 
واحياء تش�ريعاتها المجحف�ة وبما ينافي 
العقيدة الس�محاء والتش�ريعات اإلنسانية 
الس�اعية الى من�ح حقوق اإلنس�ان بتمام 
المطلوب. وبعيداً ع�ن اإلرهاب ومحاوالته 
الخارج�ة عن العقل واالنس�انية، فان زمن 
الرقيق انتهى بصورة القرون السالفة، لكن 
آليات العبودية ووس�ائلها ال تختلف كثيراً، 
وخاص�ة ف�ي مناطق ل�م تنل نصيب�اً وافراً 
من تط�ور حقوق اإلنس�ان والديمقراطية، 
فالمتاب�ع لقضايا االنته�اكات في ما يتعلق 
بملف�ات المس�تقدمين م�ن بع�ض البلدان 
اآلس�يوية بقصد العمل بصف�ة )خدم( في 
منطقة الخليج على س�بيل المثال، سيواجه 
معلوم�ات كارثية م�ن خالل ما ينش�ر من 
تقاري�ر دولية تؤك�د وفاة العش�رات منهم 

بش�كل س�نوي إضافة الى خض�وع أغلبهم 
لممارسات توصف بالعبودية وفق أساليب 
تالقي انتقادات واعتراضات حادة.  الحديث 
ع�ن هذه الظاهرة ج�اء بعد اي�ام قليلة من 
االحتفال بمناسبة اليوم الدولي إللغاء الرق، 
واتف�اق األم�م المتحدة في ش�أن مكافحة 
العبودي�ة وقم�ع اإلتج�ار بالبش�ر. وأيضا 
بعد احتفاء الواليات المتحدة بش�كل خاص 
بمرور 150 عاماً على التعديل الثالث عش�ر 
للدس�تور األميركي ال�ذي أنه�ى العبودية. 
ولع�ّل قضية العبودية الجديدة وانتش�ارها 
ال تقتصر عل�ى البلدان الغني�ة، بل أصبحت 
ظاه�رة تثب�ت وج�ود أكثر م�ن 21 مليون 
امرأة ورجل وطفل في ش�تى أنحاء العالم، 
يكابدون ممارس�ات العبودي�ة المجحفة..

وليت بالدنا ال تكون بضمنها.

العبودية اجلديدة
 علي شايع



إس�تطاع الفنان المغربي عب�د الفتاح الجريني 
أن يحجز لنفسه مكانة كبيرة بين نجوم الغناء 
ف�ي الوط�ن العربي رغ�م مس�يرته القصيرة ، 
وه�و أثبت أن ليس كل َم�ن يتخرج من برنامج 
يواص�ل  أن  ينج�ح ف�ي  المواه�ب  الكتش�اف 
مش�واره الفن�ي بعد ذل�ك ، وهن�اك العديد من 
التج�ارب لمواه�ب غنائية ضل�ت طريقها في 
عال�م اإلحتراف بع�د تألقها في ه�ذه البرامج، 
وقليل من الفنانين نجح في مواصلة المشوار، 
ويعد الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني واحداً 

من أبرزهم.
الجرين�ي أطلق مؤخراً أغني�ة "ده حبيبي" بعد 
غياب عامين عن الساحة تمهيداً لصدور ألبومه 
الجديد الذي تحدث عن تفاصيله ، وتحدث أيضاً 
ع�ن تجربته االولى في التمثيل ، والنجوم الذين 
يعج�ب بأدائه�م ، والفارق بينه وبين منافس�ه 

المغربي سعد المجرد .
 

 •كي�ف وج�دت ردود األفعال ح�ول أغنية "ده 
حبيب�ي" الت�ي أصدرته�ا بع�د غي�اب أكثر من 

عامين عن آخر أعمالك؟
ردود أفع�ال قوي�ة الحم�د لله وهذا بس�بب أن 
األغني�ة مختلفة تماما ، اضاف�ة الى أن الفيديو 
يحتوي على أكثر من تصاعد فني حيث تجد في 
الج�زء األول بروفة مع الفرق�ة وبعدها تغيير 
س�تايل في المالبس الت�ي أرتديها ، إلى تمارين 
مع الراقصات ، وفي نهاية الكليب يجتمع الكل 
في مشهد واحد وهذا األمر مقصود لكي تكون 
عناصر العمل أمام المش�اهد الذي يرى الكليب 

من البداية.
 

•وج�ود أكث�ر م�ن نجم ف�ي الش�ركة المنتجة 
"بالتنيوم ريكوردز" ألم يؤثر على شكل الدعاية 

والتعامل الذي تريده؟
بالعك�س فأن�ا إب�ن الش�ركة وأش�عر بالراحة 
الكبيرة معها ، وأن�ا أول مطرب مغربي يحصل 
على جائزة mtv مع الشركة ولوال وجود الراحة 
بينن�ا في التعامل لم أكن أس�تطيع أن حقق كل 
تل�ك النجاح�ات ووفرت لي جمي�ع اإلمكانيات 
التي أسهمت في تواجدي بقوة وسط الجميع.

 
•وما تفاصيل ألبومك المقبل؟

أتع�اون ف�ي األلبوم م�ع العديد م�ن المؤلفين 
منه�م نادر عبد الل�ه ومحم�د الغنيمي ومحمد 
البوغة ومن الملحنين وليد سعد وأحمد أبوزيد 
ومصطف�ى عوض والموزعين أس�امة الهندي 
وفه�د وه�ادي ش�رارة وأس�تطيع أن أقول أن 
األلب�وم جاه�ز إلى حد كبير فق�ط هناك بعض 

اللمسات النهائية والتفاصيل البسيطة.
 

•هل صحيح أنك إخترت فرقتك الموسيقية عن 
طريق االنترنت؟

ه�ذا صحي�ح فأن�ا بحاج�ة إل�ى موس�يقيين 
ماهرين للتعاون معه�م في حفالتي وجوالتي 
والتواجد معي بشكل دائم ولذا اخترت أن يكون 
هناك إعالن لمسابقة على اإلنترنت الختيار هذا 
الفريق لكي يكون األمر به شفافية ، واالختيار 
ال يكون بناًء على أي سبب غير أن يكون العازف 
ش�اطرا وموهوب�ا ، وال يهمن�ي ف�ي االختيار 
السن وال اذا كان رجالً أو سيدة المهم أن يكون 

العازف ماهرا ولديه موهبة حقيقية.
 

•م�ا حقيقة وج�ود خ�الف بينك وبين حس�ن 
طالب الذي أسهم في نجاح الجريني منذ بدايته 

الفنية؟

ليس صحيحا فأنا ابن حسن طالب وتلميذه وأنا 
كن�ت متواجدا معه منذ فترة في جدة بالمملكة 
العربية الس�عودية، وأريد أن أق�ول لك إنه كان 
السبب في أشياء كثيرة ساعدتني في إنطالقتي 
ف�ي مص�ر والعال�م العربي ، فكان الس�بب في 
غنائي ألغنية "أشوف فيك يوم" والتي أسهمت 
في نجاحي في مصر بش�كل كبير ، وأنا أكن له 

كل التقدير واالحترام والحب.
•ه�ل نجاح الفنان س�عد المجرد ش�جعك على 

الغناء بالمغربي؟
أن�ا غّنيت بالمغربي قبل س�عد وعملت أكثر من 
أغنية ولم أطرحها، فمثال عملت أغنية "صافي"  
وقبل طرحها طرحت الفنانة أسماء لمنور أغنية 
بنفس العنوان فأجلتها ولم أطرحها وقتها ألنه 
في وقت معين كانت هناك تغيرات في الشركة 

واألغان�ي ول�م نس�تطع طرحه�ا لدرج�ة أني 
اس�تغنيت عن 3 أغان باللهج�ة المغربية لنزول 
أغاٍن لفنانين آخرين تش�بهها ، وأنا أقدم أغنية 
أخرى في األلبوم س�وف تك�ون مفاجأة قوية 
للجميع وأنا شخصياً أراهن عليها وسوف أقوم 

بتصويرها وطرحها قريبا.
 

•م�ن وجهة نظرك ما الس�ر في الظهور القوي 
للموس�يقى واألغني�ة المغربي�ة ف�ي الفت�رة 

الماضية؟
وس�ائل التواصل االجتماعي أس�همت بش�كل 
كبير في تس�ليط الضوء على األغنية المغربية 
من جديد، وهناك أكثر من ملحن وموزع مغربي 
أس�هموا بش�كل كبي�ر ف�ي تطور الموس�يقى 
العالمية وصناع�ة العديد من النجوم العالميين 
مث�ل لي�دي غاغ�ا، وريك�ي مارت�ن، وإنريكي 
إغليس�ياس وغيرهم، فاألمر لي�س جديدا على 

الموسيقى المغربية.
 

•أش�يع أنك ق�ررت دخ�ول مج�ال التمثيل..ما 
صحة ذلك؟

نع�م هناك مش�روع فني س�أخوض من خالله 
تجرب�ة التمثي�ل، وه�و لي�س في مص�ر، لكن 
بصراح�ة ش�ديدة الموضوع صع�ب للغاية، لذا 
أخذت دورات تدريبية ف�ي التمثيل الذي يحتاج 
س�رعة بديهة وذهنا حاضرا ، أما في ما يتعلق 
بخوض�ي تجربة التمثيل في مص�ر فأنا أحتاج 

أوال إلى أن أضبط لهجتي المصرية.
 

الفناني�ن فش�لوا ف�ي تجاربه�م  •كثي�ر م�ن 
التمثيلية..فكيف تتجنب هذه االمثلة؟

لم يخطر في بالي س�وى التجارب الناجحة من 
الفنانين ، فأنا معجب بأداء بعضهم في السينما 
والتلفزي�ون منهم تامر حس�ني وخالد س�ليم 
وس�يرين عب�د النور وأحم�د فهمي وش�يرين 
عب�د الوه�اب، إل�ى ذل�ك أن�ا أق�وم بتدريب�ات 

ء مكثف�ة لضم�ان  ا د تمثيل�ي ا
محترم .

دوميني�ك  الفنان�ة  إنته�ت  بي�روت:     
من  مؤخ�راً  حوراني 
تصوير فيديو 

كلي�ب 
جديد 

ألغني�ة "ون�ون" الخليجية ف�ي قصرها 
التاريخي بمدينة فيينا في النمسا، وذلك 
بمش�اركة إبنته�ا دي�الرا وتح�ت إدارة 
المخرجة سوزي سلمان. وهي تّطل في 
الكلي�ب بتصاميٍم متنوع�ة تحمل توقيع 
 ،Sash Design الكويتية ش�روق سالمين
وبإطالل�ة مغربي�ة من تصمي�م اللبناني 
سعيد قبيسي، كما ارتدت فستاناً مرّصعاً 
 Dar يحمل توقيع Swarovski بكريستال

.Sara Fashion
هذا ويحمل الكليب لوحات رقص خليجي 

ومش�اهد من القصر، فيما تحمل الصور 
.ID Photography الفوتوغرافية توقيع

ُيذكر أن أغنية "ونون" من كلمات يونس 
الصايغ، ألحان أحمد جاسم وتوزيع فالح 
الصالح، فيما تم التس�جيل في إستوديو 
حاتم العراقي مع مهندس الصوت عبود 

زيادة.
على صعيٍد آخر، إنضمت حوراني مؤخراً 
لتطبيق Snapchat لتشارك معجبيها كل 
تفاصي�ل حياتها اليومي�ة لحظًة بلحظة 

.DominiqueHorani عبر حسابها

انتهت الفنانة مشاعل من تصوير أحدث كليباتها "أنا 
معاكم" مع المخرج بس�ام الت�رك، وهي من كلمات 
خال�د العوض وألح�ان بدر ال�ذوادي وتوزيع مدحت 

خميس، وإشراف زوجها الفنان عصام كمال.
أغنية "أن�ا معاكم" صّورتها مش�اعل في دبي حيث 
م�ن المتوقع أن تطّل بمجموعة م�ن األزياء الممّيزة 
وصل�ت إل�ى 6 ل�وكات مختلف�ة، وم�ن المتوقع أن 

يشاهد الجمهور العربي عمالً مصوراً يطرح كل لوك 
بلوحة فنية جميلة جداً وملفتة. وال ش�ك في أن هذا 
العمل س�يكون مصغراً ع�ن "الفوازي�ر" المعروفة 
في الوط�ن العربي بجمال لوحاته�ا الفنية المنّوعة 
االكسس�وارات  أو  الديك�ور  أو  األزي�اء  لناحي�ة  إن 
أو المكي�اج أو اإلخ�راج، ف�ال يخرج العم�ل المصور 
تقليدي�اً او مك�ّرراً. وكانت الفتة الج�رأة التي قّدَمت 

ر  بها مش�اعل هذا العم�ل المصوَّ
حي�ث اعتم�دت عل�ى حضورها 
الق�وي وعل�ى أدائه�ا الالفت في 

األغني�ة، ولم تعتمد على مش�هدية 
درامية تش�ّتت انتباه المش�اهد بل 
عل�ى لوح�ات فّنية رائعة جّس�دتها 

مشاعل بإحتراف.

�

بي�روت: إحتف�ل الفنان مروان الش�امي بإط�الق أغنيته 
المصّورة "شو عاملة الليلة"، وذلك في مطعم داوود باشا 
داخل فندق النكس�تر بالزا في الروشة بحضور حشد من 
الفنانين واإلعالميين. وعّبر عن سعادته بردود الفعل بعد 
ع�رض الكليب، حب�ق تحدث إلى المدعوي�ن وتنّقل بينهم 
مس�تعرضاً آراءهم وذلك بعدما أجرى العديد من اللقاءات 
مع ممثلي الوس�ائل اإلعالمي�ة المختلفة، كما قام بقطع 
قالب حلوى خاص بالمناس�بة لتكتمل مالمح السهرة مع 

تقديمه لباقة من أجمل أغنياته. 
 والجدي�ر بالذك�ر أن أغنية "ش�و عاملة الليل�ة" هي من 
كلمات وألحان الفنان س�ليم عس�اف بينما قام بالتوزيع 
الموس�يقي عمر صّباغ، أما الفيدي�و كليب فيحمل توقيع 
المخرج المبدع سام كيال في ثالث تعاون يجمع بينهما.

ش�ارك النجم السوري أيمن رضا جمهور صوراً مع النجمين عابد فهد وعبد المنعم العمايري من 
مش�اهده األولى في "يا جارة الوادي" الخماس�ية الجديدة من "أهل الغرام 3"، فحاز الثالثة على 

تحية الفنانة أمل عرفة والنجم باسم ياخور.
 ونش�ر رضا عبر حسابه الشخصي على "فايس�بوك" الصورة مع تعليق "ابطال الدوري"، فعلّت 
عرفة على الصورة: "أحلى 3 نجوم، موفقين"، علماً أن عرفة والعمايري تطلقا منذ فترة وجيزة، 

إاّل أن النجمة السورية تحافظ على عالقة الود واإلحترام بشكل كامل ومتبادل مع والد بنتيها.
وّرحب ياخور بالنجوم الذين انضموا إلى "خماسيات الغرام" على طريقته قائالً: منورين"، علماً 
أنه ّصور في العمل عينه خماس�ية "شكراً على النس�يان"، إلى جانب كاريس بشار وجيني إسبر 

ومحمد حداقي آخرين.
ويؤدي رضا في "يا جارة الوادي" )كتابة ممدوح حمادة وإخراج الليث حّجو( دور "أبو ياسين" 
مالك دكان بقالة في حي "شام" )أمل بوشوشة(، فيلعب دوراً أساسياً في بحث "يوسف" )عابد 

فهد( عنها.

كش�فت الفنانة نادي�ة مصطفى أن الغناء ال يروق له�ا إال في المطبخ، حينما تق�وم بتجهيز الطعام 
لزوجها المطرب أركان فؤاد وأوالدها.وقالت نادية خالل مقابلتها في برنامج "معكم" مع اإلعالمية 
منى الشاذلي: "طول الوقت أغني فمنزلي سواء بالمطبخ أو الحمام ولكن األكثر بالمطبخ، لدرجة أن 
زوجي يقول لي بالش علشان الجيران، فأرد عليه أنا مطربة والبد أن أغني".وتابعت: "ولكني شعرت 
بالحرج فعلياً مما أفعله حينما قابلت جاراً لي في إحدى المناسبات، فقال لي تصدقي أنا بقيت بسيب 

البيت وأقعد في المطبخ عندنا عشان اسمع ألغنياتك".

حرصت الفنانة التونس�ية هند صبري علي تهنئة صديقتها المصرية منة ش�لبي بمناسبة 
عرض فيلمها الجديد نوراة ضمن مهرجان دبي الس�ينمائي الدولي المقام حالًيا باإلمارات 
العربية المتحدة.وكتبت "صبري" عبر حس�ابها علي موقع انستجرام: "مبروك يا نوارة يا 

عشرة العمر فيلم جميل وفخورة بيكي وبهالة خليل وبكل صناع الفيلم".
الفيل�م من تأليف وإخ�راج هالة فؤاد، وبطولة محمود حميدة وش�يرين رضا وأحمد راتب 

وأمير صالح الدين.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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" الغربة  سفري  اخلفاف  " جعفر 
كثي�را ما كنا نس�مع  ونرى عند دجلة الخير وس�حر 
الفرات الملحن والغريد الفنان )جعفر الخفاف(  وهو 
يص�ول ويجول ما بي�ن مطرب ومطرب�ة .. وما بين 
لحن واخر ... حتى ان  الوسط الفني الطربي االصيل 
كان حينم�ا يذك�ر عم�ال غنائيا متميزا الب�د ان يذكر 
معه اس�م )جعفر الخفاف ( والدليل كل تلك النتاجات  
الت�ي الزال�ت عالقة ف�ي الذاكرة وف�ي مقدمتها اول 
عمل لحنه للمط�رب رضا الخياط وهي اغنية )اميرة 

( كانت ش�هرة له وللخياط في نف�س الوقت .. ومن 
تلك الش�هرة كان على طريق الش�هرة حيث تواصلت 
ألحانه مع العديد من االغاني العراقية الرصينة ومنها 
على سبيل المثال ال الحصر : ) خليني ساكت( لكاظم 
الساهر  و )تحياتي الك( لحسين نعمة  و )تحن لو ما 
تحن(  لسعدون جابر  وسيتاها كوبيان و )عاش من 
ش�افك ( لفاضل ع�واد و )ان االوان( لرياض احمد و 
)خس�رتك يا حبيبي ( لصالح عب�د الصبور ... وهناك 

الكثير والكثير من الروائع التي تركها الملحن وكاتب 
النوتة الموس�يقية الفنان )جعف�ر الخفاف( قبل ان 
تضط�ره الظ�روف لمغ�ادرة العراق ..  ال�ذي لم ولن 
ينس�اه وهو يجوب بقاع االرض بعوده وفنه االصيل 
وموس�يقاه الرائع�ة .. وليصبح وبحق رس�ول حب 
وس�الم للع�راق !! ذلك هو الفنان )الخف�اف ( والذي 
غنى لبلده  وقبل رحيله  للغربة وبصوته ومن ألحانه 

اخر اغنية له وهي : 

)الش�مس شمس�ي والع�راق عراق�ي( نع�م ذاك هو 
الفنان )الخفاف( الذي كان خريجا من قس�م الفنون 
المسرحية اال انه ترك التمثيل لكون روحه كانت اكثر 
اصغاء وولعا بالموسيقى والغناء وليكون بين  العود 
والنوت�ة الموس�يقية واالصوات الجميلة واالش�عار 
الرائعة والذي وددت ذكره ان )الخفاف( ورغم هجرته 
للغرب�ة لم ين�س بلده العراق فكان هناك خير س�فير 
لبلده الى جانب شوقه للعراق واهله  .. وهكذا جاءت 

عودته  الحضان دجلة والفرات وهي مكللة بالفخار 
! كم�ا علين�ا ان ال ننس�ى  ألحان�ه لقصيدة للش�اعر 
االلمان�ي )جوته(  التي يذكر فيها اس�م بغداد وكذلك  
قصيدة )الجنوب الدافيء(  للشاعر االلماني )يواخيم 
(  .. كم�ا انه لحن وادي رائعة الس�ياب )أحبيني( تلك 
القصيدة التي ابكت اخت الس�ياب التي كانت حاضرة 
حينم�ا غناه�ا )الخف�اف( بصوته الش�جي والغريد 

والمؤثر !!

عبد الفتاح اجلريني: غّنيت باملغريب قبل سعد املجرد
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بصوته�ا الفريد وأدائها الرائ�ع حققت نجوميتها 
في سماء العالم العربي .

غّنت بأكثر م�ن لهجة عربي�ة ، وتميزت بطرحها 
المواضيع اإلنسانية واإلجتماعية .

ه�ي النجم�ة ديانا ح�داد الت�ي تحل ضيف�ة على 
صفحات "الفن" في هذا الحوار .

 مب�روك أغنيت�ك الجدي�دة "يا بش�ر" ، لم�اذا أنت 
غائبة عن األغنية اللبنانية المصّورة؟

لم أكن غائبة عن لبنان، يمكن كنت مقلّة بإطاللتي 
بأغاٍن لبنانية مصّورة، لكن في كل ألبوم لي هناك 
أكث�ر من أغني�ة لبنانية، وإذا ال بد م�ن دعم أغنية 
لبناني�ة فأنا ال أقّصر من هذه الناحية، وبالنس�بة 
ألغنية "يا بش�ر" فلها وقع خاص، لما تحمله من 
معاٍن إنسانية وواقع نعيشه، وتحكي عن الشباب 

والتهّور والحوادث التي تقع في لبنان.
 

فيديو كليب األغنية رائع جداً أهنئك عليه.
شكراً لك، والحمد لله األصداء إيجابية جداً وتلقيت 
الكثير من اإلتصاالت المهنئة من فنانين وأصدقاء 
والفانز، ولمس�ت في األغني�ة الكثير من المعاني 
الت�ي نعيش�ها ف�ي حياتن�ا اليومية، م�ن أوضاع 
الش�باب وتعاملهم مع أهاليهم الى حوادث س�ير، 
وإستعمال الهواتف بش�كل مفرط، وهذه األغنية 
حرك�ت الكثير من المش�اعر عند الن�اس بطريقة 

جميلة.
 

أنت غّنيِت "يا جدو" حين لم يكن أحد من الفنانين 
ق�ّدم هك�ذا أغني�ة وحت�ى أن�ك قدم�ِت مواضيع 

إنسانية .
م�ن المفروض كفنانين ننتم�ي الى هذا المجتمع 
أن نقّدم أغاٍن تالمس واقعنا، ونحن مجتمع نتأّثر 
ب�كل ما يدور حولنا من فرح وحزن، وبالنهاية أنا 
أم ولدي إحساس األمومة الذي يجعلني أتأثر بأي 

ل�ة  إنسانية.حا
 

كي�ف   ، إلبنتي�ك  واألب  األم  بمثاب�ة  اآلن  أن�ت 
تس�تطيعين التوفيق بين اإلثني�ن وهذا األمر ليس 

بالسهل؟
أوالً والدهم�ا موج�ود أط�ال الله بعم�ره، ورغم 
إنفصالن�ا لكن�ه يتابعهما خطوة بخط�وة ونحن 
متفقان على إعالء شأن العائلة على كل شيء، وكل 
قرار نتخذه أنا ووالدهما يصب في مصلحتهما، أنا 
قاس�ية في بعض االحيان، وأحي�ان أخرى قريبة 
منهم�ا وأتعام�ل معهم�ا كصديق�ة، وكأم أعتبر 
ف�ي مرحلة معينة من عمر بناته�ا ، ترتبط معهم 

بعالقة صداقة، وخصوصاً الكبيرة.
 

 وكيف تتعاملين مع إبنتيك بأمور الحياة؟
أن�ا أم عصري�ة، لكن ف�ي بعض األحي�ان "بيطلع 
الع�رق الجنوب�ي"، ودائماً هناك جلس�ات مطّولة 
بينن�ا وأس�تمع لهما وأناقش�هما بأم�ور كثيرة ، 
أن�ا "وصوف�ي" صديقتان والحمد لل�ه مقارنة 
بجي�ل اليوم ليس�ت م�ن البن�ات المتطلّبات 
كثي�راً وتس�مع لنصائح�ي وقنوع�ة جداً، 
ولديها قناعة بأن ما أقوله لها يصب في 
مصلحتها، واآلن هي بصدد التخصص 
في علم الجرائ�م بالجامعة، وهو ال 
شك إختصاص صعب جداً لكن هي 
مقتنعة ب�ه وأنا دائماً أش�جعها 

على فعل ما تريده.
 

لم�اذا بكي�ِت خ�الل تصوير 
الكليب ؟

أن�ا دمعتي س�خّية ج�داً، 
وصدقين�ي ال�ذي يك�ون 
"طي�ب" في ه�ذا الزمن 
أعتبرها قوة، فالتسامح 
و"الطيبة" قوة وليست 
ضعفاً، ولألسف أصبح 
الش�يء معدوماً  ه�ذا 
طيبت�ي  لك�ن  االن، 

وتس�امحي ناب�ع من فق�دان والدي�ي والظروف 
التي عش�تها ف�ي حيات�ي، لكن رغم ه�ذا دمعتي 
سخّية لكنني قوية من الداخل، وهذا الشيء أعلّمه 
إلبنتاي، وفي كليب "يا بش�ر" ن�رى في اآلخر أن 
المرجعية هي لألم التي وحدها تخاف على أوالدها 
وتحميهم، ومن الطبيعي أن أي إنس�ان يتأّثر بهذا 
المش�هد، وتلقي�ت الكثير م�ن ردود األفعال تؤكد 

على تأّثر الجميع بهذا المشهد.
 

متى سنشاهد كليب "الديو" مع عاصي الحالني؟
لقد إنتهينا من تصوير الكليب في تركيا، ووضعنا 
صوتين�ا علي�ه، ومن هن�ا آلخر الش�هر أعتقد كل 
ش�يء س�يكون جاهزاً، واألغنية باللهجة البدوية 
البيضاء، من ألحان المبدع طالل، الذي قّدم أعماالً 
مهمة مع أه�م الفنانين في الخلي�ج وتحديداً في 
الس�عودية وأيضاً ف�ي العالم العرب�ي، وهذا ليس 
أول تع�اون بينن�ا ب�ل قّدمت م�ن قب�ل العديد من 
األعمال معه، ولكن هذه المرة مختلفة من ناحية 
أن األغنية لبنانية وه�ذه أول مرة يقّدم طالل هذا 
النوع الغنائي، وإن ش�اء الله يكون هذا العمل في 

مطرحه.
 

الفنانة س�ميرة توفيق قالت إنك الوحيدة الراضية 
عليها لتجددي أعمالها، فما تعليقك؟

حبيبة قلبي س�ميرة توفيق، هي ست الكل، وقلت 
س�ابقاً وس�أقولها اآلن ٍوس�أبقى أقوله�ا، ه�ذه 
اإلنسانة تربّيت على صوتها وعلى إحترامها لفنها 
وللونه�ا الغنائ�ي، وم�ع إحترامي ل�كل الفنانين 
الموجودي�ن على الس�احة اآلن ال أح�د يقّدم لون 
سميرة توفيق الغنائي، وكالمها عني شهادة أعتز 
بها وتاج أضعه على رأسي، وأعتبرها األم واألخت 
الكبيرة وأن�ا دائماً على تواصل معها، والله يطّول 
بعمره�ا، س�ميرة توفي�ق والس�يدة في�روز هما 
الباقيتان لدينا من الساحة الفنية اللبنانية واللتان 
نرفع رأس�نا بهم�ا، وأعتبرهما أرزة ش�امخة من 

لبنان.

 
ه�ل م�ا زال هن�اك مثل ه�ؤالء الكب�ار بإلتزامهم 

بمواعيدهم وإحترامهم لفنهم وللصحافة؟
نبق�ى نتعل�م من ه�ؤالء الكبار ألنهم ق�دوة ليس 
فق�ط بإحت�رام مواعيدهم واإللت�زام، هناك أيضاً 
أش�ياء أخ�رى، فالفنان ه�و إحت�رام وليس فقط 
غن�اء، والفنان بأخالقه قب�ل أن يغني أمام الناس 
عليه إحترام الناس ونفس�ه قبل أي ش�يء ، ومع 
إحترامي للوسط الفني السائد حالياً ما أتكلم عنه 

أصبح قليالً جداً.
 

ماذا عن الصداقة التي تجمعك بالفنانة أحالم ؟
نع�م تربطني بأحالم صداقة، لكن نادراً ما نجتمع 
في مناس�بات معين�ة، وهناك إتص�االت بيننا من 

فترة وأخرى.
 

لدى أح�الم محبون ومبغضون، ه�ل تخافين من 
الذين يبغضون أحالم أن ياخذوا موقفاً منك؟

ال، لي�س لي دخ�ل بهذا األمر، وكل إنس�ان يتحمل 
مس�ؤولية أخطائه.."وال تزر وازرة وزر أخرى"، 
ونحن في النهاية بش�ر وكفنانة هناك من يحبني 
وف�ي المقاب�ل هن�اك م�ن ال يعجب�ه الف�ن الذي 

أقّدمه.
 

س�تأتين الى لبنان لتش�اركي كضيفة في برنامج 
"ديو المش�اهير"، وتعلمين أن هؤالء المش�اهير 
ليس�وا محترفي غن�اء، فكيف س�تتعاملين معهم 

خصوصاً أن لجنة التحكيم قاسية معهم؟
من ناحيتي كل الدعم والمساندة لهؤالء المشاهير 
ف�ي البرنامج، وب�إذن الله س�تكون حلقة ممّيزة 
وناجحة، وبالنهاية ال بد من أن تكون اللجنة قاسية 
بعض الش�يء لتظهر للعالم النخبة، والمش�اهير 
المش�اركون يظه�رون بش�كل "مهض�وم" ومن 
حلق�ة ألخ�رى يثبت�ون أنفس�هم أكث�ر، ولنقول 
األش�ياء مثل ما هي مع ع�دم التعميم، لكن هناك 

الكثير يغنون وليس لهم عالقة بالفن.
 

ومن لفتك من هؤالء المشاهير في البرنامج؟
للحقيقة لم أتابع جميع الحلقات وال أريد أن أظلم 
أح�داً، لكن الش�يف أنطوان "مهضوم" وش�كران 
مرتج�ى رائعة وه�ي صديقتي ، وطوني عيس�ى 
صوته جميل ، والتونس�ي مع�ز التومي قريب من 

القلب.
 

بع�د تجربت�ك ف�ي لجن�ة تحكي�م برنام�ج "نجم 
الخلي�ج" لم�اذا لم نرك مج�ددا في لجن�ة تحكيم 

برنامج هواة آخر ؟
لم أحب�ذ إعادة التجربة مرة ثاني�ة، خصوصاً أنها 
تتطل�ب وقتاً والتصوير في لبنان، فعلي أن أقّس�م 
وقت�ي بين لبنان ودبي، وال يمكنني أن أبتعد كثيراً 
ع�ن إبنتاي، اآلن لدي عرض في ه�ذا المجال لكن 
لن أفص�ح عنه حالياً وس�أخبرك عن�ه في حينه، 
وإذا ش�عرت بأنني قادرة على التفرغ له س�أحدد 
موقفي، وه�و برنامج هواة لك�ن يجب أن يكون 
بفك�رة مختلفة وجدي�دة، وأنا دائماً أس�عى بكل 
تجرب�ة ال�ى أن تكون هن�اك ردود فع�ل إيجابية، 
وتع�ود ل�ي بالمنفعة اإليجابية، بغ�ض النظر عن 

العمل الذي أقّدمه.

ديانا حداد :"ال دخل يل بُمبغيض أحالم وكاظم يتخذ 
القرار الصائب"

   بي�روت: صّرح الفن�ان القدير صالح عبد 
الل�ه، في ح�واره ببرنامج "بي�ت العيلة"، 
ال�ذي تقدم�ه الفنان�ة واإلعالمي�ة نجوى 
إبراهيم، على شاش�ة "النه�ار"، إنه تربى 
ف�ي من�زل مص�ري صميم، وكان يس�كن 
ف�ي البداية ببوالق أبو الع�ال، ثم انتقل إلى 
بوالق الدكرور، موضح�ًا أن هذه المناطق 
هي الس�بب في حبه للتمثيل والكتابة، ألن 
الح�ي الش�عبي به روح مختلف�ة تماماً ما 

أنضج فيه الحس الفني.
وتاب�ع قائالً: "لق�د بنينا من�زالً في بوالق 
الدك�رور وكن�ا أس�رًة كبيرة، وس�كنا مع 
ج�دي وجدت�ي، وعائلتي كان�ت موجودة 
أثناء بدايتي بالف�ن، ولم يرفضوا، ولكنهم 
ل�م يتابع�وا أعمال�ي. ووالدتي مات�ت وأنا 
أص�ّور مس�رحية الهمج�ي س�نة 1986، 
ووال�دي توف�ى س�نة 1993، ولكن�ه كان 
سعيداً وفخوراً بي، وحضر لي في المسرح 

مرًة واحدة".

وأض�اف :"عندما حض�ر أبي المس�رحية 
لم أس�تطع التمثيل، ففي المس�رحية كان 
هناك "إفيه" خارج بعض الشيء ويخدش 
الحياء، وش�عرت بالحرج من قوله أمامه، 
وبعد المس�رحية فكرت ف�ي أن هناك آباء 
كثر بالمسرح، لذا لم أقل هذا "اإلفيه" مرًة 

ثانية بالمسرحية".
وإذ لفت إلى أنه عندما كان يصور "س�مبل 
بعد الملي�ون"، بعد عمله بالمس�رح، كان 
يص�ور في طاب�ا، فكان�ت أول قافلة فنية 
تدخل س�يناء بع�د تحريرها، ق�ال أنه فكر 
حينذاك أن هناك ش�يء ناق�ص في حياته، 
وه�و ال�زواج، واتخذ ق�راراً ببن�اء عائلة، 
وأضاف: "فكرت في كل من عرفتهم خالل 
حيات�ي، وأحض�رت ورقة وكتب�ت مالمح 
الزوج�ة والش�روط الت�ي أريده�ا فيه�ا، 
وكان الشرط أن السن مقارب لسني، وفي 
طولي أو أقصر، وأن ال تكون س�مينة، وما 

إلى ذلك".

واس�تطرد :"بدأت البحث عن عروسة 
م�ن ه�ذا المنطل�ق، وفج�أة فكرت 

التقلي�دي،  بالش�كل  ال�زواج  ف�ي 
واحتفظت بالورقة س�راً، وبحث 

الزوج�ة،  ع�ن  الجمي�ع  ل�ي 
وعندم�ا كنت أجد ش�ابة غير 

حت�ى  أنس�حب،  مناس�بة 
قابل�ت زوجتي الحالية مع 
خاله�ا بالصدفة، وبمجرد 
أن رأيته�ا قل�ت إن ه�ذه 

زوجتي، وقرأت الورقة 
ووج�دت أن�ه ال يوجد 
موج�ود  ش�رط  أي 
بالورقة لدى زوجتي، 
وكانت أصغر مني ب� 

وعصبي�ة  س�نة،   13
أن  قليالً، فتأكدت حينها 

في األم�ر قس�مة ونصيب، 
وحب من أول نظرة".

هند صربي هتنئ منة شلبي بعرض »نوارة«

كيف رّدت أروى عىل إهتامها 
بأهنا بديلة باسم يوسف؟

ر! فوازير مشاعل يف عمل مصوَّ

صالح عبد اهلل: زوجتي باعت "الشبكة" لنشرتي 
تليفون

تستعد الممثلتان رانيا محمود ياسين وراندا البحيري والممثل عمرو رمزي لتصوير مشاهدهم 
في الفيلم الجديد "فوبيا"، وذلك بعد أن تعاقدوا على بطولته مع المخرج أبرام نشأت.

وكان أب�رام قد بدأ بتصوير الفيلم يوم األربعاء الماضي، في منطقة البدرش�ين، حيث س�يظل 
طاقم العمل هناك قبل اإلنتقال للتصوير في منطقة أخرى.

الفيل�م من بطولة رانيا محمود ياس�ين، راندا البحيري، عمرو رم�زي، ورامي غيط، ومريهان 
حس�ين، ونهال عنبر، وأحمد راتب، وس�ليمان عيد، وأيمن قنديل، وبدرية طلبة، وعالء مرسي، 
وحس�ن عب�د الفتاح، وصب�ري عبد المنعم، وه�و من تأليف خالد الش�يباني وإنت�اج والء عبد 

المجيد.
من جهة ثانية كشفت الممثلة راندا البحيري أنها لن تقدم البرامج من جديد.

ووصف�ت البحي�ري تجربتها م�ع التقدي�م التليفزيوني ف�ي برنامج "ماما ش�و"، بأنها كانت 
ناجح�ة بالفعل وحققت له�ا أرضية جديدة مع الجمهور لكنها لم تكن راضية عن نفس�ها في 

تلك التجربة وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرارا بعدم تكرارها.

غادة عادل فنانة تحمل مواصفات نجمة وضعتها في الصفوف األولى من النجومية. قدمت سلس�لة من األعمال الناجحة التي كانت 
بطاقة عبورها لقلوب الجماهير. واليوم، هي ترى أنها في مرحلة جديدة من حياتها تعلمت فيها من التجارب السابقة وجعلتها أكثر 

نضجاً وتوهجاً.عن فيلم »أهواك« وهل تعارض توقيت تصويره مع مسلسل »العهد«؟
عندما عرض علّي فيلم »أهواك«، كنت أقوم بتصوير مسلس�ل »العهد« الذي عرض في رمضان الماضي. وقد قبلته ألنني من عش�اق 
المخرج محمد س�امي. فهو من المخرجين المتميزين باإلضافة إلى الش�عبية الكبيرة التي يتمتع بها المطرب تامر حس�ني.. ولكن 
دوري فى مسلس�ل »العهد« كان من األدوار الصعبة، لذلك قررت أن أنتهي من تصوير المسلس�ل أوالً ثم أقوم بتصوير فيلم »أهواك«؛ 
ألن�ي أح�ب التركيز في العمل واالهتم�ام بأدق التفاصيل حتى يكون إضافة في تاريخي الفني.بجلس�ات العم�ل مع المخرج وفريق 
العمل ورسم الشخصيات على الورق، وكنت متخوفة جداً من هذه الشخصية. وفي الحقيقة، إن أي شخصية أقدمها للجمهور يعيش 
بداخل�ي الرع�ب حتى اللحظ�ات األولى من عرضها، ولكني اجتهدت حت�ى أؤدي دور المرأة المقهورة من الرجل بش�كل فيه حيادية 
وواقعية. البعض قال إن اختيار غادة عادل غير منطقي للوقوف بجوار تامر حس�ني في بداية األمر؟أهتم باألعمال التي أقدمها من 
حيث الشكل والمضمون، وأفكر جيداً قبل الموافقة على أي عمل أقدمه. لذا، عندما تم عرض الفيلم الكل أثنى عليه. والحمد الله، لقد 

حقق أعلى إيرادات في موسم عيد األضحى المبارك.

نادية مصطفى والغناء باملطبخ!
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بي�ن هموم�ِه الش�خصية الوقتي�ة الضاغطة ، 
وبين ما يحطيه من العالقات الوجدانية القديمة 
والحديث�ة من الذين أحبه�م عبر رحلة طويلة ، 
توجه�اً بالبحث عن الذات والش�عور بالصداقة 
وحقوقه�ا على اإلنس�ان ، ونح�ن نعيش حالة 
التمزق في العالقات اإلنسانية واشتغال كل فرد 
بنفس�ه في هذا العصر المضطرب والمشوش 

والذي يفتقد الوجه اإلنساني .
" أب�وح ُ بوجعي ، فيبتلعني بئ�ُر حزني " بيننا 

والصداقة ، عشرُة عمر ، خمرها الزمن " 
لغت�ُه الش�عرية متهيئ�ة ألداء مهمته�ا الت�ي 
اتخذه�ا في تش�كيل صوره بكل مش�خصاتها 
للصورة الشعرية المرس�ومة للمكان والزمان 
، روحه الشعرية المشتعلة بمحيطه اإلغترابي 
وذاك�رة المدين�ة التي ال يس�تطيع نس�يانها ، 
وهو يس�اعدنا " بزي " على تنس�يق مشاعرنا 
من خ�الل االث�ارات المتنوع�ة التي تثي�ر فينا 
صوره ، ويبدو الش�اعر ال�ذي تعلم ودرس في 
مغتربه االمريكي س�ار على نظرية الفيلسوف 
" كرتش�مير " وال�ذي عرف خصائ�ص أنماط 
أربع�ة للناس تختلف فيما بينه�ا اختالفا كبيرا 
، وه�ذا االختالف الجوهري ف�ي الطبائع ، البد 
أن ينت�ج عنه اخت�الف الناس في اس�تجابتهم 

للص�ورة الحس�ية وم�دى تأثرهم به�ا ،ولهذا 
أصبح�ت ذاكرت�ه اإلغترابية حقيب�ة تحمل في 

داخلها الهم اإلنساني والمعرفي 

" مفتاح مَسرة للقلوب ، الفراقُ  يقظةُ  الحواس 
، واستنفارها ، والشوق ٌ إليك َ يحرقني " 

وه�و يعم�ل على إس�تعادة ص�وره الش�عرية 

بمف�ردات ودالالت ش�عرية فيها م�ن درجات 
الخي�ال الكثي�ر ، ولعلنا ف�ي أيامنا ه�ذه ندرك 
بيسر هذا التوالج بين وحدانية الحقيقة وتعدد 

األنظمة الراصدة لمضمونها ،
" وعن�د بداي�ة كل صباح ، وها أن�ا اليوَم أعود 
ُ إل�ى الدي�ار ، وأقرأ أق�داراً مخطوطة في دفتر 

الفراق " 
ذل�ك أن م�ا تش�تمل علي�ه أي لغة م�ن الصيغ 
األدائية يمثل نظاما آخ�ر مكتمال من اإلحاالت 
، فلنه�وم معاً ف�ي الذاكرة المس�تعادة ، وهذا 
ش�يء طبيعي بإن مجموعة م�ن الصور تكون 
ق�د نبتت في عقل ش�اعرنا " بزي " االمر الذي 
جعله يستجيب للصور الحسية ويتأثر بها ، ولو 
دققنا في قصائ�ده القديم�ة والجديدة نجدها 
تعبر عن طموحه الش�خصي البداع الجديد في 

مجال الصورة الشعرية التي إنطلق منها ، 
" المنزُل الذي جفاُه النوم ، ولفُه عشُب الحنين 

، يفيُض من الحب الذي تركَته " 
وهك�ذا أراد ش�اعرنا أن يقول لن�ا ، وهو يؤكد 
في هذه القصيدة التراتب الزمني لإلس�تذكار ، 
عبر ش�ريط حياتي بصري ، في�ه حياة وقوة ، 
وكأنك في عالم ذي سياق سينمائي فيه الكثير 

من الصور المحزنة والتي ُتفتت القلوب .

" فعزفت س�يمفونية الوداع ، وتوارى القمُر ، 
بين غيوم الفقد ، وغاب َ النجُم سريعاُ " 

وه�و يرص�د تاريخ�ا ً منذ أنُ ص�دم جلجامش 
بم�وت أنكيدو ، فانبعثت أس�ئلته ع�ن الرحيل 
األبدي ، والش�اعر " بزي " المعب�أ بالكثير من 
اإلرهاص�ات المش�خصة الت�ي يحتويها عقله 

وقلبه الكبير العاج بالحب والتسامح .
"في ديارَك األبدية ، س�اُلم لذكراك َ الطيبة ، أنا 

فيك َ المُعَزى " 
وه�و يخت�زل الفواص�ل الزمنية ف�ي مواءمة 
المراح�ل  خصوصي�ات  تلغ�ي  ال   ، معرفي�ة 

التاريخية ، ناشراً على األمكنة السواد ، 
" م�أت َ كأس�ي بخم�ر الفجيع�ة " وتعميق�اً 
للفجيع�ة فأنه�ا جعلت م�ن ش�اعرنا " بزي " 
يخاط�ب نفس�ه ومن حول�ه وخاص�ة أبناء " 
مدين�ة بن�ت جبيل " وه�و يمدح عب�ر خطابه 
الش�عري ، ص�وره المرئي�ة والالمرئي�ة الت�ي 
تالمس واقع الشاعر النفسي ، مؤكداً بذلك قول 

لكل ماله بداية فله نهاية 
كم من مرٍة 

تقاسمنا الحلم َ بالعودة ِ 
الى المرابع االليفة 

الى ربوع )بنت جبيل (

 " بزي  حممود  " كامل  املغرتب  اللبناين  " للشاعر  احلواس  يقظة  مناجاة " الفراق 
ح�سني ال�ساعدي

محاجُر ليِلٍ
تقطُر دماً 

جحافُل افكاِرَ أنفاٍس 
هْل ِمْن طريٍق ؟ 

هناَك 
عند حافِة األفوِل

أماًل أبتالُه الزمِن 
بالمكِث الطويِل

تعكَز على أبتالءاِت السنين 
في األفِق البعيِد 

حين يولُد االنساُن مرتين 
في وحشِة الطريِق 

ضباُب الزمِن 
وأنيُن الجرِح العتيِق 
أيزيُل آثاَر الدموِع ؟ 

فتافيٌت 
أفكاٌر 

وعواطٌف مهترئٌة
صراٌخ مذهٌل
أين الطريق ؟

ليأخَذ 
ما يشاُء 
ليترَك 

لي ما ال يريُد 
حينئذ يولد الغد باالمس 

يسُل سيفاً 
يذكرني بآسى الماضي 

العصيب 
السكون الجنون 

الركض خلف الضياع 
ينثُر غباَر أتربة الحزِن 

تأتي مع الريح 
في ليلِة شتاٍء بغيض 

صاخبٌة 
تنعي روعَة االشياِء

قاسم ماضي /ديترويت

قصة قصيرة

رحم اهلل من عرف قدر 
قلبه

قلبي لي 
ال احد يسكنه 

سواي
لملمت شظاياه

بعناء
فال تلوموا اعتزاله

دعوني ارمم
ما افسده الماضي

فالحاضر دخان ورماد
ال نبض لقلبي

في سراب الحب
اكتفيت من وهم الهوى
وابيات عشق تنساب

في وحشة الليل

بهية موالي �سعيد

العصر الذي عاش فيه الش�اعر عبدالحميد أديب 
عصر قل�ق متمرد، ثار على الظل�م والظالم في 
مصر، وأس�قط كثي�راً من جباب�رة الحكم فيها 
من أمثال صدقي ومحم�د محمود ومن دار في 
فلكيهم�ا من الحكام، كذلك كان عصراً مزدحماً 
بجباب�رة الفك�ر واألدب من الذي�ن تمردوا على 
كل موروث وأخص منهم الشعراء أمثال عباس 
محمود العق�اد وإبراهي�م عبدالق�ادر المازني 
اللذين تمردا على مدرس�ة البعث والكالس�يكية 
مع�اً، أيض�ا علي محم�ود طه وإبراهي�م ناجي 
اللذي�ن تم�ردا عل�ى الثورة وس�بحا ف�ي بحار 
الرومانسية وأحمد زكي أبو شادي الذي ارتمى 

في أحضان الغرب.
كتاب�ه  ف�ي  رض�وان  محم�د  المؤل�ف  يق�ول 
عبدالحمي�د  الصعالي�ك  فيلس�وف  "اعتراف�ات 
أديب": ُول�د عبدالحميد الديب عام 1899 بقرية 
كمشيش بمحافظة المنوفية. ُولد ألسرة فقيرة 
بائس�ة، وألحق عبدالحميد الديب بكتاب القرية، 
فحفظ الق�رآن وجّوده في فت�رة وجيزة، وفي 
تلك الحقبة من حياته كان ينظم ش�عراً ساذجاً 
أش�به بالمواويل يهجو به أقرانه ويس�خر فيه 

من الشيخ والعريف.
كان ألبيه أمنية عزيزة، وهي أن يرى ابنه شيخاً 
مج�اوراً ف�ي األزه�ر يجل�س إلى أح�د أعمدته 
يدرس العلوم ويفس�ر الق�رآن الكريم لتالميذه 
ومريدي�ه، وهك�ذا التح�ق ابنه بمعه�د أزهري 
ف�ي اإلس�كندرية، وبع�د أن ن�ال من�ه ش�هادة 

متوس�طة اتجه إل�ى القاهرة ع�ام 1920 حيث 
التحق باألزهر الشريف.ويضيف الكاتب: التحق 
عبدالحمي�د الديب بمدرس�ة دار العل�وم العليا، 
ومض�ى الديب يقرأ أمهات الكت�ب ويقرأ روائع 
الش�عر العرب�ي القديم، إلى أن كان ذات مس�اء 
س�اقته المصادف�ة إلى حي "ب�والق أبو العال"، 
وهناك جلس في أحد المقاهي يس�ترق السمع 
إلى شخص آخر كان يجلس في الركن المقابل، 
أخذ يردد بصوت هامس في ش�طرة من أغنيته 
تق�ول: والله تس�تاهل ي�ا قلبي، وظ�ل يرددها 
عش�رات المرات وال يتمه�ا والحظ األديب ذلك، 
فتق�دم منه وقال بال مقدم�ات: اقترح أن تتمها 

هكذا:
والله تستاهل يا قلبي 

 ليه تميل.. ما كنت خالي
أنت أسباب كل كربي 

 أنت أسباب ما جرالي
واحتض�ن  فق�ام  فرح�اً  يطي�ر  الرج�ل  وكاد 
عبدالحميد الدي�ب وراح يغمره بالقبالت، وقدم 

له نفسه فإذا هو الموسيقار سيد درويش.
أما ع�ن ليال�ي الس�جن، فيذكر المؤل�ف: دخل 
الش�اعر البائس السجن غير مرة بتهم مختلفة، 
منها التشرد والصعلكة والسكر البين وعدم أداء 
الدين والعربدة وش�م الكوكايي�ن، والعجيب أن 
حياة الديب في السجن رغم قسوتها ومرارتها، 

إال أنه وجد فيها الرحمة واألمان.
كان يخالط في السجن فاقدي العقل واألفاقين 

وعت�اة المجرمي�ن، لكنه كان يرى الس�جن لذة 
بعيداً عن سخرية المجتمع وقسوته:

له بفؤادي لذة ووجيب 
ومنه قلبي بلسم وطبيب

مأت به الدنيا هوى وصبابته 
وهلهلت فيه الحب وهو جنيب

ثم يرس�م لنا ص�ورة دقيقة وافي�ة لحياته في 
السجن مع رواده من عتاة المجرمين واألفاقين 
وكيف كان بينهم يوس�ف يفس�ر لهم أحالمهم 

ويجمل لهم األماني.
وإخوان سجن قبحت من وجوههم 

هموم توالي دائماً وخطوب
فمنظرهم أضحوكة كلباسهم 

ومخبرهم في الحادثات رهيب
لقد كنت فيهم يوسف السجن صالحاً  

أفسر أحالماً لهم وأصيب
ومن اعترافات الش�اعر البائ�س، بعنوان "كيف 
يس�تغلون بؤس�ي؟"، يجيب على هذا التساؤل 
تأث�رت  أن حيات�ي  البائ�س: حدثت�ك  الش�اعر 
بإش�اعة الب�ؤس ال�ذي يس�توعب كل حيات�ي 
ولكني سأحدثك عن بعض األنذال الذين استغلوا 

هذه اإلشاعة لمآربهم الوضيعة.
طلب إلى مدرس يدع�ي صداقتي )بالعافية( أن 
أصاحبه في نزهة شارعية، وفي الطريق رجاني 
هذا المدرس أن أنتظره دقيقة حتى يعود، وعلى 
بضع خطوات من موقفي المدرس يحادث رجالً 
آخر ويش�ير بي�ن الجملة والجمل�ة إلى مكاني، 

واش�تد حرارة الحدي�ث بينهما فهرع�ت إليهما 
لعلي أكون س�الماً ف�ي خصومهم�ا المفاجئ، 
وحين وصلت إليهما قال لي الرجل وهو مختنق 

من الغيظ:
أمات والدك يا أستاذ وتريد السفر اليوم.. وتريد.. 
وح�اول إكم�ال الحدي�ث فكت�م الم�درس فمه 
ومنع�ه من قص الح�داث المخجل. لعلك فهمت 
اآلن أن هذا المدرس المحتال الذي استغل عقيدة 
الن�اس في بؤس فأراد أن يبني على أنقاض هذا 
الج�دار من ربحه الوضيع، وليت�ه كان مضطراً 
إل�ى المال إذن لغف�رت له نذالت�ه، ولكنني أعلم 
منه أنه مقامر يقبض مرتبه ليدس�ه حطباً لنار 

المائدة الخضراء.
ويتن�اول المؤل�ف ف�ي ه�ذا الجزء م�ن الكتاب 
"خواط�ر وتأم�الت للش�اعر البائ�س"، فج�اء 
بعنوان "الديمقراطية في الحب"، يذكر: وألول 
مرة في الحياة بكيت عقب زيارتي لمستش�فى 
المجانين ف�ي األيام األخيرة ذلك بأني س�معت 
من عاقل أس�لمه الحب إلى س�رير بمستش�فى 
الخانكة، وقد طوى بالمستش�فى عشرة أعوام 

سمعت منه قصته:
ف�إذا قيس الملوح )مجنون ليل�ى( يناجي لياله 

باكياً:
معذبتي، لوالك ما كنت هائماً 

 أبيت سخين العين حران باكياً
معذبتي، قد طال وجدي وشّفني 

هواك، فيا للناس قل عزائيا

رأي�ت العبرة ف�ي مجنون "ماري" في جس�مه 
الذابل وفي صوته الحزين، في نظراته الساهمة 
وفي هدوئه الثائر، وأث�ار دمعي من حديث هذا 
العاشق البريء أنه علق فتاة يهواها سواه، وأنه 
كان يكتفي بكلمة منها أو ابتسامة تشعره ولو 
بعطفها وتقديرها لقلبه المعذب، وتذكرت أنني 
رأيت مثل هذا الشهيد البريء في بعض غياهب 
الس�جون وفي مستش�فى قص�ر العيني، وبين 

األفاقين المساكين في عالم الحزن واآلالم.
وع�ن عبدالحميد الديب ناقداً أديب�اً، فيذكر: لقد 
ص�دق كثير من الناس في اعتقادهم أن الش�عر 
من تعاليم الجن، فإن مس�ألة الجن والشياطين 
طري�ق  ع�ن  جاءن�ا  اإلنش�اد  ف�ي  وتدخله�م 
القدامى من الش�عراء جاهليين أو إسالميين أو 
مخضرمين وأذكر أنهم نس�بوا لحسان بن ثابت 

الصحابي المعروف قوله:
إني وإن كنت صغير السن  

وكان من العين نبو عني
فإن شيطاني أمير الجن 

يذهب في الشعر كله فن
والواقع أن الشعر فوق مستوى العقول العادية، 
له�ذا يمك�ن أن يوصف بأن�ه وح�ي الضمير أو 
ش�يطان النفس أو جن�ون العقل.يذكر أن كتاب 
عبدالحمي�د  الصعالي�ك  فيلس�وف  "اعتراف�ات 
أدي�ب" لمؤلفه محمد رض�وان صدر عن الهيئة 
العام�ة لقص�ور الثقاف�ة بالقاه�رة ويقع في 

نحو216 صفحة من القطع المتوسط.

اعرتافات فيلسوف الصعاليك

شبح الظلم ...؟ 

ه�و عن�وان جدي�د الش�اعرة مليك�ة العاصم�ي الذي ص�در ضمن 
منش�ورات بيت الش�عر في المغ�رب، في مجموع�ة أنيقة من 105 
صفحات من القطع المتوس�ط٠ ونقرأ ف�ي كلمة غالف المجموعة 

الذي صممه وأخرجه الشاعر التشكيلي عزيز أزغاي: 
"  ينتصر" ديوان أشياء تراودها" للواقع كما ينتصر للشعر ، يجمع 
بينهما بحذق ومهارة ال يس�تطيعهما إال متمرس وراسخ القدم في 
الش�عرية والتجربة الكتابية، مثل مليكة العاصمي. إنه ديوان جديد 
مف�رد وجمعي في اآلن نفس�ه، وإضافة جمالي�ة وفنية نوعية إلى 

مدونة الشعر المغربي المعاصر٠"
وقد صدر للش�اعرة مليكة العاصمي، من قبل ، المجاميع الش�عرية 
: -  كتابات خارج أس�وار العالم-  أصوات حنجرة ميتة٠-  ش�يء له 
أس�ماء. -  دماء الش�مس وبورتريهات ألس�ماء مؤجلة.-  األعمال 

الشعرية الكاملة.

صدر عن منش�ورات اس�ليكي إخوان كت�اب جديد للروائ�ي والقاص 
والباح�ث والناقد والمترجم عبد الس�الم الطوي�ل بعنوان "اختطاف 
الغابة" والذي صنفه ب"محكيات ذاتية".يقد الكتاب في 90  صفحة 

من القطع المتوسط وصمم له الغالف طارق اسليكي.
نق�رأ على ظهر الكتاب : "قد يتن�اول األدب معاني ، وليس أفكارا، 
إن األدب ليس تفكيرا، واليمثل منزعا او مقاربة أدبية أو علمية أو 
فكرية، وهو طبعا ليس تقريبا للفكر من قراء األدب أو هو تقريب 
لأدب من ق�راء الفكر، وهو اليقتصر على طرح األس�ئلة بصدد 
األش�ياء التي ل�م تجد  جوابا لها، وهو ليس تفكيرا في األش�ياء 
التي لم تجد لها ، وهو ليس تفكيرا في األش�ياء التي وجدتها...، 

وه�و اليهدف إلى تقدي�م الحلول ، وهو ليس صدورا ع�ن إيديولوجية ما ، 
أو فلس�فة ما ، ولك اليمكن خلوه من التفكير."من بين إصداراته:- مدائن الش�مس )قصص(  - 

"شتاء وشيك" )قصص(- أكاديمية أرخميدس )رواية(- مطر المنور )رواية(  - "أيام مستعملة" )شذرات(  

اصدارات

الغابة" أشياء تراودها"اختطاف 

سليمة مليزي

ي���ن  لد ا د موسى عما

بدأ الفجر يرسل خيوطه الفضية ..نهضت يمينة 
متثاقلة وراحت تراقب تسارع صعود النهار في 
مدى األفق، ذهبت إلي اإلس�طبل، حلبت النعجة 
الوحي�دة التي تقتات منها بناته�ا الثالثة بعدما 
استش�هد والدهما في ميدان التحرير دفاعا عن 
الوط�ن. كانت ته�رول يمينا وش�ماال بحثا عن 
قطع�ة خبز تس�د بها رم�ق ابنته�ا الصغرى ... 
سلكت الدرب الذي يحيط بحدائق جدها الهادئة 
كه�دوء الصباح .. فقط كانت أصوات العصافير 
وصي�اح الديكة وحفيف األش�جار التي تداعبها 
نس�ائم الصب�اح ه�ى موس�يقى اللحظ�ة، لكن 

رائح�ة الخبز الت�ي تنبعث من بي�وت الفالحين 
المس�تعدين للذهاب إلي حقوله�م أثارت جوعا 
قديما في نفس�ها ، كان الدرب المكلل بأش�واك 
الت�وت الب�ري التي بدأت براعم�ه تتفتح إلعالن 
ق�دوم الربيع ، وهناك في ال�دروب مروج تتأأل 
م�ن بعيد بأزه�ار األقحوان والبنفس�ج وكأنها 
س�جاد حيك بتناس�ق جمي�ل من إب�داع الخالق 
، لكنه�ا ل�م تك�ن مهتم�ة به�ا بق�در اهتمامها 
بحرك�ة الجوع ف�ي بطن ابنتها الت�ي قالت: هل 
شممت هذه الرائحة الشهية؟, كاد قلبها ينفطر 

لمالحظة ابنتها...

كانت نس�ائم الصباح ألحنونة تداعب جسديهما 
وهما يش�قان الدرب مسرعتان قبل أن تفوتهما 
الحافل�ة الوحيد التي تقلهما إل�ي المدينة ، كان 
اله�دوء يبع�ث صمت�ه م�ن كل مكان. م�ر على 
مقربة منهما منظف القرية يجر عربته لتنظيف 
ش�وارعها الهادئ�ة ، كان هن�اك أيض�ا ح�ارس 
الحديق�ة الكبيرة التي تتوس�ط س�احة القرية، 
كان يسقي الحديقة وخرير الماء المتطاير على 
وريقات الورود يرسل لحناً شجيا يكسر الصمت 
بجم�ال رقرقت�ه على األزه�ار واألش�جار التي 
كانت تالمس رشاة الماء المتطاير عليها بحنين 

، ورائحة ال�ورد الجوري والتولي�ب والجاردينا 
والكاميلي�ا والبنفس�ج تنبع�ث وتنع�ش الهواء 

برائحتها العطرة ..
لم تكن ابنتها الصغيرة تعلم لماذا تجرها والدتها 
كل أس�بوع إل�ى المدين�ة ..؟ لق�د احتاجت إلي 
س�نوات طويلة كي تع�رف أن الصرة التي كانت 
تخفيه�ا دائما تح�ت جناح ش�الها تحتوي على 
بع�ض البيضات وقارورة زبدة وبعض العس�ل، 
تبيعه�ا لحانوت�ي ف�ي س�وق المدين�ة وتأخ�ذ 
مقابله�ا الس�ميد والزي�ت والصابون والس�كر 
والقه�وة أحيانا...كان�ت تتذك�ر قليال ش�ذرات 

م�ن تل�ك القصة الت�ي طالم�ا حكتها له�ا امها 
ف�ي طريقه�م ذهاب�ا وإيابا قص�ة حزينة يخيم 
عليها ش�بح ظلم وقهر أعمامها لهم في انتهاك 
حقوقه�م في ميراث والدهم الش�هيد الذي ترك 

أراضي شاسعة استولوا عليها ظلما وعدوانا .
ويمينة السيدة القوية والذكية التي كانت تطالب 

بحق بناتها المشروع ..؟ لم تيأس يوما.
اليوم وهي محامية قديرة تنظر إلي أمها العجوز 
فترى فيها النور الذي تتبعه الس�ترداد وحماية 
حقوقه�ا، ومن اجل كفاحه�ا العظيم تتمني ان 

تسود العدالة هذا العالم

تغ�زو الرواية المش�هد األدبي بك�م كبير ، دون 
نوع متميز ، اال ما ندر ، لمبدع متمرس ، او شاب 
موهوب ، فيما ينس�حب الشعر ، فارس الساحة 
من�ذ عق�ود ، ليلتقط أنفاس�ه ويس�تجمع قواه 

الستعادة ما فقد .
ولك�ن كيف يمكن لن�وع أدبي حدي�ث - الرواية 
- في القياس�ات النقدية المعتم�دة ، ان تنافس 

نوع�ا آخ�ر - الش�عر - يمت�د عميقا ف�ي الزمن 
والوجدان ؟ ! 

يبدو ان من اس�باب ذلك ، وهي تفس�يرات قابلة 
للخط�أ والتصحي�ح ، ان كثرة وق�وة التجارب ، 
الت�ي مر بها الكثي�رون ، خاصة من حملة القلم 
، وتأثيراته�ا النفس�ية والوجدانية ، في مقدمة 
األس�باب ، تصاحبه�ا رغب�ة جامحة لتس�جيل 

ه�ذه التج�ارب ، الن ف�ي الرواية مس�احة اكبر 
لتجسيد مثل هذه التجارب ، سهولة النشر ومنه 
اإللكترون�ي ، ش�يوع ) اإلخواني�ات ( النقدي�ة 
، مح�اوالت التقليد ، واثبات الوج�ود الثقافي ، 
التحرر األس�لوبي الذي تتيحه الرواية ، في ظن 
البع�ض ، مقابل تش�دد الش�عر ، التأثر بالس�يل 
الروائي العالمي ، المترج�م عن اآلداب العالمية 

، ودخ�ول الرواية مجاالت وتصنيفات متنوعة ، 
تاريخي�ة ، اجتماعي�ة ، بوليس�ية ، أدبية ، خيال 
علم�ي ، وهي عالمي�ا أفادت من الش�عر ، فيما 
افترق�ت عن�ه عندن�ا ، رغ�م كتاب�ة القلي�ل من 

الشعراء للرواية ، وتحول شعراء الى روائيين .
غير ما تقدم ، اس�باب وعوامل اخرى ، قد تفسر 
هذه الف�ورة الروائية ، التي نال�ت موجاتها من 

جرف الشعر ، اال حاالت ونماذج قليلة من أجيال 
ش�عرية س�ابقة والحقة ، تميزت بقدرتها على 

إلبقاء والمواصلة وتقديم ما يفرض وجوده . 
ان الح�ال ه�ذه تب�دو جدي�رة بأكثر من إش�ارة 
عجلى ، وإنما دراس�ات رصين�ة ، تتغلغل عميقا 
ف�ي الحالة الجدي�دة ، تحلل وتؤش�ر وتقول ما 

ينبغي ان يقال .

"غزو" الرواية!! 
عبد الرحمن عناد

 إشارات عابرة



الي�س من العب�ط أن يكون لكل أمة يوم تس�تريح فيه من 
أعب�اء العمل فتتخ�ذه عطلة تغل�ق فيه األس�واق ويتفرغ 
فيه رب العمل والعامل ألفراد أس�رته وم�ن هم بعيلولته، 
يقض�ي معايش�هم ف�ي البي�ت وخارج�ه، يخ�رج معه�م 
للتسوق والتفّس�ح والزيارة. ورغم وجود العطلة الدورية 
لكل صن�ف من أصناف المهن، فإن أرب�اب العمل والدوائر 
الرس�مية تضع للعامل أو الموظف عطالً س�نوياً مدفوعة 
الثمن، ما بين ثالثة الى أربعة أسابيع، أو أقل أو أكثر حسب 
طبيع�ة العمل، له أن يأخذها على فت�رات أو دفعة واحدة، 
تتيح له فرصة التفرغ لنفس�ه أو ألفراد أس�رته، وتوفر له 
الوقت الكافي للس�فر إن أراد، يزيح عن نفسه أثقال العمل 
وعن أس�رته تبعات الحياة اليومية، فيستريح ويريح، وإذا 
اس�تأنف العمل عاد بروحي�ة جديدة نش�طة ومنتجة بعد 

فترة النقاهة النفسية والروحية.
والش�ك أن تحق�ق العط�ل ف�ي كل االمم والش�عوب على 
وج�ه األرض عب�ر الوحي أو عقل اإلنس�ان، هو تعبير عن 
الفطرة اإلنسانية وميلها الى االستراحة الدورية أو حسب 
متطلب�ات العم�ل، ف�إذا تع�ب الجس�د تعبت مع�ه النفس 
اإلنسانية وهي بحاجة الى الترويح والتنشيط، مثلها مثل 
الس�يارة التي يلزمه�ا الطاقة حتى تك�ون فاعلة ومفيدة، 

وإلى جهاز الهاتف النقال الذي ال يعمل من غير شحن.
ولما كان الصانع أعلم بحال مصنوعاته، فإن الله سبحانه 
وتعالى الذي خلق البش�ر وأودع في البدن الروح والنفس، 
محي�ط بحال اإلنس�ان، ولذلك كان للب�دن طعامه وللروح 
أُُكله�ا وللنفس غذاؤها، واالس�تراحة الت�ي يتخذها المرء 
لنفس�ه م�ن مش�اغل الحي�اة توفر ه�ذا الغ�ذاء الحيوي، 
وتحقق الغذاء الطبيعي غير الملوث بافرازات الحياة، وذلك 
عبر االعتكاف، الذي أس�بغ عليه اإلس�الم صبغ�ة العبادة 
يتف�رغ فيها االنس�ان لنفس�ه وم�ع ربه، ليأخ�ذ من هذه 
الفس�حة العبادية الطاقة والشحنات لقابل األيام بأعبائها 
وملماتها.الفقيه آية الله الش�يخ محمد صادق الكرباسي، 
يضعنا في “ش�ريعة االعتكاف” على طبيعة هذه الفسحة 
العبادية في 130 مسألة شرعية مع 30 تعليقة للفقيه آية 
الله الش�يخ حس�ن رضا الغديري مع مقدم�ة وتمهيد في 
كتي�ب صدر حديثا )2014م( في 64 صفحة صدر عن بيت 

العلم للنابهين في بيروت.

وحدة المكان والزمان
م�ا يمي�ز االعت�كاف ع�ن الكثير م�ن العبادات ه�و وحدة 
المكان والزم�ان، أي التلبث والبقاء في مكان واحد ضمن 
زمن معين أقله ثالثة أيام، وأشهر األقوال بما يخص مكان 

التلبث والحبس واالعتكاف هي المساجد األربعة: المسجد 
الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة ومسجد البصرة. 
وعند بعض الفقهاء عموم المس�اجد أو المس�جد األعظم 
ف�ي كل مدين�ة. واإلعت�كاف كعبادة ال تختص باإلس�الم، 
فهي مالزمة لإلنسان مع الديانات السابقة، وسّجل القرآن 
قدمه�ا في اآلية 125 من س�ورة البقرة ف�ي قوله تعالى: 
اِئِفيَن  َرا َبْيِتي لِلطَّ )وَعِهْدَنا إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْس�َماِعيَل أَْن َطهِّ
�ُجوِد(، ويسجل القرآن واقعة لبني  ِع السُّ كَّ َوالَْعاِكِفيَن َوالرُّ
اسرائيل عندما نّجاهم الله من فرعون وجنده، فإنهم رأوا 
ف�ي طريق العبور والنجاة قوماً يعكف�ون على عبادة غير 
الل�ه فطالبوا النبي موس�ى)ع( بمثل ما ه�م عليه القوم، 
فج�اء الخط�اب، كما يص�وره الق�رآن الكريم ف�ي اآليات 
140-138: )َوَجاَوْزَنا ِبَبِني إِْس�َراِئيَل الَْبْحَر َفأََتْوا َعلَى َقْوٍم 
َيْعُكُفوَن َعلَى أَْصَناٍم لَُهْم َقاُلوا َيا ُموَسى اْجَعل لََنا إِلَهاً َكَما 
لَُهْم آلَِهٌة َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن. إِنَّ َهُؤالِء ُمَتبٌَّر َما ُهْم ِفيِه 
َوَباِط�ٌل َما َكاُن�وا َيْعَمُلوَن. َقاَل أََغْيَر اللَّ�ِه أَْبِغيُكْم إِلَهاً َوُهَو 

لَُكْم َعلَى الَْعالَِميَن(. َفضَّ
ويالزم االعتكاف في المساجد الصوم، فهو جزء منه، وال 
يتحقق العك�ف واللبث من غي�ر الص�وم، وبتعبير الفقيه 
الكرباس�ي: )ويظه�ر م�ن بع�ض الروايات ب�ل واألحكام 
التي وردت في مس�ألة االعتكاف في أن الغرض منه مزيد 
العب�ادة وأفضل�ه وقوع�ه في ش�هر رمضان ال�ذي نزلت 
في�ه كل الصح�ف والكتب الس�ماوية على األنبي�اء، بل إنَّ 
اإلعتكاف في العش�ر األواخر منه ه�و األفضل(، وقد ثبت 
بالتجرب�ة، أن البطنة تضع�ف قوة التفكي�ر، وكلما كانت 
المع�دة غير ممتلئة كانت الدماء مهيئة الس�تقبال الفكرة 
وتدويره�ا في الذه�ن والخروج بال�رأي الصائ�ب، ولهذا 
ينصح المختصون مديري األعمال وأصحاب القرار تجنب 
الوجب�ات الثقيل�ة قبيل جلس�ات العمل والش�روع باتخاذ 
القرارات المهمة، فضال عن ان امتالء المعدة يس�اعد على 
نوم البدن قبل نوم الذهن، ولما كان من مقاصد االعتكاف 
هو تطهي�ر مجرى التفكير من ش�وائب الحياة، وتس�ليك 
قنوات ال�روح والنفس، فإن الصوم يس�اعد بش�كل كبير 
على تحقيق ه�ذا الواقع، فضال عن تحقيق المناعة الذاتية 
من كل ما هو سلبي، وبتعبير الفقيه الغديري في المقدمة: 
)العمل العبادي أّيا كان فهو يلعب الدور األساسي في رقّي 
اإلنسان المؤمن بربه والمستعبد بطاعتة إلى أعلى مراتب 
الكمال من اإليمان واالتكال على الله تعالى، فإن اإلنس�ان 
مه�دد ف�ي جميع الح�االت واألزمن�ة بهجوم الوس�اوس 
الش�يطانية عليه، فهو يحتاج في كل حين الى ما يحرس�ه 
ويحفظه عنها، فالممارسة العبادية في االعتكاف لها دور 

كبير في ذلك(.
ومن الثابت أن قرارا مهما يتخذه اإلنسان في ساعة تفكير 
وتأمل له أن يغير من مسير حياته أو أسرته أو مجتمعه أو 
أمته، ولهذا ورد في الحديث الش�ريف: )تفّكر س�اعة خير 
من عبادة ستين سنة(، ألن الساعة الزمنية التي بها يضرب 
المث�ل هي في واقعها زبدة التفكي�ر والتأمل والمخاضات 
المهمة، ومن يقرأ تاريخ العلماء والمخترعين والمبتكرين 
س�يلحظ أن تفكيرهم في لحظة تفكير أو ساعة تأمل هو 
ال�ذي قادهم ال�ى الكثير مما نحن عليه م�ن العلوم، بل ان 
التفكير هو لب كل ش�يء وأساسه، ومن الدين أس العبادة 
كما يؤكد الفقيه الكرباس�ي في التمهي�د، ويضيف: )فإذا 
جم�ع المرء بين التأم�ل والعبادة بل تأمل ف�ي العبادة مع 
ممارستها يصل الى درجة من العرفان، فإنَّ االعتكاف هو 
التصوف المحلَّل، وهو العرفان الحقيقي الذي يتوصل من 

خالله الى سّر الحياة والوجود وإلى خالق الحياة والوجود، 
وإلى شكر الخالق المنعم، وربما بذلك يتمكن من أن يتخلى 
من عبادة التج�ار أو يرفض عبادة العبي�د، ويتذوق عبادة 

األحرار ولو لساعات أو أيام(.
إذن، فاالعت�كاف رحل�ة خارج المألوف دائرتها المس�جد، 
وبتعبير الفقيه الكرباس�ي: )س�فرة الى خ�ارج المعترك 
اليومي الذي تعيش�ه مع بني نوعك من زمالئك وأصدقائك 
وعائلت�ك ومن جمي�ع ممارس�اتك الجس�مية والروحية، 
فتذهب من بلدك الى المس�جد الحرام أو غيره لتجد نفسك 
في محيط آخر مختلف تماماً، تمارس غير ما تمارسه أيام 
س�نتك، وتفكر بغير ما تفكره به أيام سنتك، لتعود بعدها 
كما ولدتك أمك صافي البال مرتاح النفس، دبَّ النشاط في 

روحك وجسمك(.

المجتمع في المقدمة
ي�درك المرء من حص�ر االعتكاف ف�ي المس�اجد األربعة 
عل�ى ال�رأي الش�ائع، أهميتها حي�ث تجمع بي�ن الجزيرة 
العربية مهبط الوحي، وعاصمة دولة الرسول في المدينة 
المنورة، وأرض الس�واد )العراق( الذي منه طاف اإلسالم 
في اآلفاق، وعاصمة دولة اإلم�ام المهدي)ع( في الكوفة 
المشرفة، ولعّل التأكيد عليها الحتياج المعتكف الى السفر 
اليه�ا لمن ال يعيش بجوارها، والس�فر ف�ي واقعه يحقق 
الجزء األكب�ر من اإلنقطاع عن األه�ل والخالن والتجارة، 
ويوف�ر للمعتك�ف فرص�ة التف�رغ الكامل ال�ى رب العباد 
والتفكي�ر في س�ابق الحال وق�ادم المآل بعي�داً عن البيت 

والمال، والعودة الى الموطن سليم البال.
وبالطبع فان المس�افر عليه أن يلبث في البلد عش�رة أيام 
حتى يتحقق االعت�كاف من صالة تامة وصوم، ألن الثاني 
ركن من أركان االعتكاف ال يس�تقيم إال به، واألولى عمود 
الدي�ن يحمل�ه معه في حلّه وترحاله،  فل�و أفطر، حتى لو 
كان ق�د غادر بل�ده ولبث في أحد المس�اجد األربعة، بطل 
اعتكافه، فالس�فر لي�س هو األصل، وإنما يحقق ش�روط 
االعت�كاف، تماماً كالح�اج والمعتمر، فوج�ود الحاج في 
مكة دون اتمام مراحل الحج أو العمرة، لن تسبغ عليه عند 
الله صفة الحاج، حتى وإن قلده الناس عند عودته نياشين 

التبريك.
 وإذا تعذر على المعتكف الس�فر، له المكوث في المس�جد 
الجام�ع في بل�ده األصل، ال�ذي يصفه الفقيه الكرباس�ي 
بالتالي: )المس�جد الذي يجتمع فيه أهل البلد بش�كل عام 
وال يهم كبره وصغره او كونه مس�جدا للقبيلة أو مس�جداً 
يرتبط بالشريحة الكبيرة من الناس أو مسجد السوق الكبير 

مثال( ويتحقق االعتكاف في أي مسجد جامع شاء إذا كان 
للبلد أكثر من واحد، وبش�كل عام: )ال يجوز االعتكاف في 
غير المس�جد مطلقاً كالمراقد المقدس�ة والحسينيات، إال 
إذا كان فيها مس�جد وانطبقت الشروط فيه(، وإذا اعتكف 
العابد في شهر رمضان تحقق معه الصوم الواجب وصوم 
االعتكاف، ولكن في حال اإلخالل بما يفضي الى الكفارة، 
تقع في رقبته كفارتان إحداهما لش�هر رمضان وثانيهما 
لالعتكاف، كما يؤكد الفقيه الكرباسي في المسألة الرابعة 
والس�تين. واذا دخل المرء في عبادة االعتكاف بين جدران 
المس�جد وأعمدت�ه، حظ�ر عليه مالمس�ة النس�اء وش�ّم 
الطيب والبيع والش�راء والمتاجرة واالستمناء والمماراة 

)المجادلة لغرض المجادلة(.
ولكن هل يمنع االعتكاف من عموم البيع والش�راء وأمور 

المعاش؟
يرى الفقيه الكرباس�ي أن: )البيع والشراء ال يشمل شراء 
ما يحتاجه من الطعام والش�راب وبع�ض الضرورات أيام 
االعتكاف(، كما: )يجوز النظر في أمور معاش�ه وتجارته 
وكس�به م�ن دون أن يتعام�ل بالبيع والش�راء، فلو تداول 
أم�ر التجارة مع التّجار فال إش�كال في�ه(. ويالحظ أن من 
ش�روط االعتكاف اس�تدامة المكوث في المسجد والبقاء 
فيه، لكن اإلس�الم الذي يؤكد على قوة المجتمع ووحدته، 
أتاح مما أتاح للمعتكف خارج المس�جد: )عيادة المريض( 
و)شهادة الجنازة( و)مشايعة المؤمن( و)إقامة الشهادة( 
إل�ى جانب )قضاء الحاجة( و)االغتس�ال(. فالله غني عن 
عب�اده، والعب�ادة ه�ي لخير اإلنس�ان وعم�وم المجتمع، 
ولهذا من العب�ادة أن يخرج المعتكف من صومعته لزيارة 
المري�ض وحض�ور جن�ازة المؤم�ن ومش�ايعة المؤمن 
عند الس�فر وإقامة الش�هادة، ولقضاء الحاجة كمراجعة 
الطبيب او شراء ما يحتاجه من أكل وشراء وغيرهما، إلى 
جانب األغسال الواجبة والمستحبة التي تجعل منه نظيف 

البدن وطهارته الى جانب نظافة السريرة.
ف�ي تقدي�ري: إن الوق�وف على المس�ائل الش�رعية التي 
يتناولها الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي في 
سلسلة )الش�ريعة( وهي في نحو ألف عنوان، تجعلنا في 
حقيقة األمر ننظر إلى مديات أبعد من الدائرة الش�خصية 
والقفز الى الدائرة المجتمعية، ألن مسائل العبادات وقبلها 
مس�ائل المعام�الت، في أساس�ها موجهة ال�ى المجتمع 
كقوة بش�رية تقف عل�ى أرضية التحال�ف ال التخالف، لها 
أن تحم�ل قيم الخي�ر الى المجتمعات األخ�رى، بما يحقق 
مفهوم الخير بين البشرية على أرضية التعاون، وهذه هي 

الرسالة اإلنسانية التي تنشدها الشريعة. 
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صدر حديثا عن دار “نون للنش�ر”  كتاب “ما 
بع�د الربي�ع العرب�ي ف�ي العالق�ات الدولية: 
م�ن األم�ل السياس�ي إل�ى الص�راع الجيو-

اس�تراتيجي”، وهو مجموعة من الدراس�ات 
الغربية االستراتيجية نشرتها معاهد أوروبية، 
وقام بترجمتها وتحريرها وتقديمها الكاتب 
والباح�ث محم�د الجرط�ي، وتلق�ي الضوء 
على مناٍح متع�ددة للصراع عالمي�اً وإقليمياً 
في الشرق األوس�ط؛ المنطقة االستراتيجية 
بامتياز بالنسبة للغرب، مركزة على األحداث 
الت�ي هزت العال�م منذ كلن�ون الثاني )يناير( 
2011 وغيرت الوضع الجيوسياسي اإلقليمي، 
ودفعت بالقوى العظمى إلى الصراع من أجل 
إع�ادة التش�كيل االس�تراتيجي ف�ي منطقة 
الش�رق األوس�ط، التي تبقى س�احة التناحر 
والتطاح�ن، إلقامة توازن�ات إقليمية جديدة 

تغير معالم المنطقة من جديد.
يقول الجرطي في مقدمة الكتاب إن الثورات 
العربي�ة “ل�م تطرق الب�اب قب�ل أن تدخل بل 
تس�للت خلس�ة إلى العالم العربي فأس�قطت 
بعض األنظمة وه�زت أركان أنظمة أخرى”، 
مضيفا “بدأت التحليالت في محاولة لدراسة 
هذا الوضع، حيث انح�از بعض المحللين في 
هذا السياق إلى نظرية مؤامرة أجنبية جديدة 
تريد تقس�يم ما تبقى م�ن المنطقة العربية. 
في حين يشير آخرون إلى أن هذه االنتفاضات 
هي ثورة ط�ال انتظارها، وعالمة على اإلباء 
والكرام�ة ودفعت بالقوى الش�عبية الداخلية 

إلى التمرد”.
ويتط�رق الكتاب وفق الجرط�ي إلى األحداث 
التي شهدها العالم العربي وتميزت بمسارات 
مختلفة وش�كوك مس�تمرة، مح�اوالً تحليل 
النقط�ة األكث�ر ش�يوعاً على نطاق واس�ع، 
ليس فق�ط بي�ن األكاديميين والسياس�يين، 
ب�ل أيضاً في أوس�اط الش�عوب العربية التي 
بدأت “تشكك وتفقد الثقة في موجة الثورات 
العربي�ة، فيما وراء هذه التبس�يطات بجميع 
أنواعه�ا”؛ إذ ثم�ة مقارب�ة دقيق�ة تف�رض 
نفس�ها وتحيل المتتبع إلى وجهة نظر ثالثة 
ترى بأن “األحداث الجارية في العالم العربي 
يج�ب تحليله�ا كم�ادة عملية بس�يطة، على 
ض�وء نظرية العالق�ات الدولية ف�ي منطقة 
يصفها الباحثون على أنها غارقة في س�بات 
عميق منذ أمد طويل وأنها أقل استعداداً وميالً 

للتغيير”.
ويتن�اول الكتاب،  أبع�اد المعركة الحالية من 
أجل النف�وذ الجيوسياس�ي م�ن وجهة نظر 
الحرب التقليدية بين القوى القارية، المتمثلة 
ف�ي روس�يا والق�وى البحري�ة، والمتمثل�ة 
ف�ي أمي�ركا والنات�و، وه�ذه ليس�ت ظاهرة 
جديدة، إنها اس�تمرار للصراع الجيوسياسي 
والجيواس�تراتيجي زمن الحرب الباردة حيث 
مثل�ت التس�عينيات فت�رة الهزيم�ة الكب�رى 
للق�وى القاري�ة المتمثل�ة حين�ذاك باالتحاد 

السوفييتي.

ويوضح الكاتب أن الدراس�ات االس�تراتيجية 
المعاه�د  نش�رتها  الت�ي  والجيوسياس�ية 
األوروبية تس�لط الضوء على أبع�اد الصراع 
القادم بقوة إلى منطقة الش�رق الوسط وهو 
الصراع السني/الش�يعي الذي أحدث ش�رخاً 
عميق�اً داخل بنية العالم العربي-اإلس�المي. 
المؤسف في األمر أن الصراع السني/ الشيعي 
بلغ ذروة غير مس�بوقة ف�ي التاريخ العربي، 
قد يتيح للكي�ان الصهيوني إرغام فلس�طين 
على القبول بش�روط مهينة قد تعصف بحلم 

قيام دولة فلسطين كاملة السيادة.
ومن الدراس�ات الت�ي ضمها الكتاب دراس�ة 
ج�اءت بعن�وان “نح�و معادلة إس�تراتيجية 
جديدة في منطقة البحر األبيض المتوس�ط” 
نشرها معهد البحوث االستراتيجية للمدرسة 
العسكرية بفرنسا، وتعالج االضطرابات التي 
هزت العالم العربي وما تزال نتائجها غامضة 
وبعيدة عن نهايتها، وهي ترى أنها تعد حافزاً 
لتغييرات هيكلية عميقة ترس�م معالم قراءة 
جيوسياس�ية جدي�دة تولد المخاط�ر، لكنها 

تشي بالفرص أيضاً.
وتؤك�د أن األوروبيي�ن إذا بق�وا متمس�كين 
بمنظور قراءتهم القديمة في المجال الجيو-

سياس�ي ف�إن الفج�وة بي�ن ضفت�ي البح�ر 
المتوس�ط من المرج�ح أن تتس�ع لمصلحة 
ق�وى أخ�رى مث�ل تركي�ا والصي�ن، ودع�ت 
الدراس�ة األوروبيين إلى االقتداء بأميركا بأن 
يكونوا واقعيين وأن يبرهنوا على براغماتية 
فعالة ويتسلحوا برؤية واستراتيجية منسقة 

إزاء هذه المنطقة من العالم.
دراس�ة أخرى ضمه�ا الكتاب نش�رها موقع 
دبلو ويب الفرنسي في مجلته الجيوسياسية 
وج�اءت بعنوان “م�ا بعد الربي�ع العربي في 
العالق�ات الدولي�ة م�ن األمل السياس�ي إلى 
القل�ق االس�تراتيجي” وتتط�رق إل�ى تأثي�ر 
األح�داث التي هزت العالم العرب�ي منذ بداية 
2011 عل�ى الوضع الجيوسياس�ي اإلقليمي، 
ودفعه�ا بالق�وى العظم�ى إلى الص�راع من 
أجل إعادة التشكيل االستراتيجي في منطقة 
الش�رق األوس�ط، ف�ي ظ�ل إخالء الس�احة 

لموجة إس�المية مثيرة للقلق بش�كل خاص 
للغ�رب الليبرالي على الرغم أنه�ا قامت على 
انتص�ارات انتخابية واس�عة النطاق، خاصة 
أن الض�رورة السياس�ية تف�رض التكيف مع 
سلس�لة م�ن األح�داث الجارية التي ل�م تنته 

بعد.
“الوس�اطة  عن�وان  حمل�ت  دراس�ة  وف�ي 
اإلقليمية: الحالة اإلس�رائيلية- الفلسطينية/ 
تركيا وعملية الس�الم في الش�رق األوس�ط: 
فاعل أم شاهد؟” وتخلص إلى أنه حتى تتمكن 
تركي�ا من تنفيذ وس�اطة فعالة لح�ل النزاع 
بش�كل عملي في الشرق األوس�ط من المهم 
أن تساهم في استقرار سورية وتجنب تكرار 
لبننة هذا البل�د، كما ينبغي عليها أن تكفل أن 
يكون االتفاق بين حم�اس ومنظمة التحرير 
دائم�اً. مؤكدة أن تركيا فش�لت في لعب دور 
الوسيط في هذا الصراع؛ ألنها في نظر بعض 
ال�دول العربي�ة حلي�ف مؤيدة إلس�رائيل، لذا 

عليها توخي الحذر في عالقتها مع تل أبيب.
وترى الدراس�ة أن النهج الجديد للدبلوماسية 
التركية قائم على االنخراط في حل الصراعات 
واالضطالع بدور حاسم في الضفة الشرقية 
للمتوس�ط، وه�ذا سيس�هم ف�ي تعزيز وزن 
أنقرة داخل مؤسس�ات النظ�ام الغربي الذي 

تصبو إلى االنضمام إليه.
من جهتها تذهب دراسة معنونة 

ب� “س�ورية، األزمة التي تضعف تركيا” التي 
نش�رها المعهد الفرنس�ي للعالق�ات الدولية 
إل�ى أن الحكومة التركي�ة تعيش تحت ضغط 
مس�تمر في إدارة ه�ذا الملف الش�ائك، حيث 
عطلت األزمة السورية اقتصاد جنوب- شرق 
تركي�ا ال�ذي يعي�ش كان يعيش حت�ى اندالع 
األزمة بشكل أساسي من التجارة مع سوريا 
والع�راق وإي�ران. كم�ا أن صح�وة األك�راد 
الس�وريين تقوض عملية الس�الم م�ع أكراد 
البالد في ظل االستقالل المتزايد للمجتمعات 
الكردي�ة في العراق واآلن س�ورية، ما يقوي 

بشكل غير مباشر هذه النزعة في تركيا.
“الربيع العربي: نظرية المؤامرة أم انتفاضة 
ش�عبية؟” محور دراسة نش�رها المستشار 
السياس�ي واإلعالمي لس�فارة فلسطين في 
تركيا فادي الحسيني، وبدأ بها بتحليل نقطة 
التش�كيك بث�ورات الربيع العرب�ي، من خالل 
المس�تندة  المؤام�رة”  “نظري�ات  مناقش�ة 
إل�ى مفهوم�ي “الش�رق األوس�ط الجدي�د” 
و”الفوض�ى الخالق�ة” اللذي�ن ظه�را عل�ى 
التوال�ي عام�ي 2004 و2006 عل�ى لس�اني 
الرئي�س األميرك�ي الس�ابق ج�ورج ب�وش 
ووزي�رة خارجيت�ه كونوليزا راي�س. وترى 
الدراس�ة أنه بعد فشل المشاريع السابقة في 
تحقي�ق هدف إس�قاط األنظم�ة العربية غير 

المرغوبة بدأ صناع السياسة األميركية.

من األمل السيايس اىل الرصاع اجليو-اسرتاتيجي
المستقبل العراقي/متابعة

ما خفي من األبعاد االجتامعية يف الترشيعات الفردية

س�عيد  “إدوارد  كت�اب  مؤخ�را  ص�در 
ناقد االستش�راق” عن دار نش�ر “مركز 
االس�المى”  الفك�ر  لتنمي�ة  الحض�ارة 
ف�ى بي�روت، ليؤك�د أن جه�ود المفكر 
الفلس�طينى الب�ارز إدوارد س�عيد ف�ى 
درس االستش�راق جعلت�ه يس�تحق أن 
يقدم فى سلسلة أعالم الفكر واإلصالح 
فى العالم اإلسالمى وهى السلسلة التى 

أدرج ضمنها هذا الكتاب.
والكت�اب ال�ذى يق�ع ف�ى 232 صفحة 
متوس�طة القطع ويقدم مؤلف الكتاب 
 38( س�عيد  خال�د  المص�رى  الباح�ث 
عام�ا( بانوراما لس�يرة الرجل وأفكاره 
وتلخي�ص كتبه بقدر كبير من اإلش�ادة 
التى تقترب من التس�ليم بما انتهى إليه 
“س�عيد” من آراء “فهو مفكر وإنس�ان 
ومثقف وكاتب وناق�د وعالمة... أخرج 
س�عيد قلم�ه من غم�ده بمج�رد ظهور 
الش�عر عل�ى وجه�ه وأمس�ك ب�ه ول�م 
يترك�ه حتى وافت�ه المني�ة” وغير ذلك 
من صفات اإلجالل حتى إنه يس�بق اسم 
سعيد بصفة “المفكر العالمى” فى أكثر 

من موضع.
وف�ى تقرير وكالة أنب�اء رويترز، يقول 
خالد س�عيد مؤلف الكت�اب، وهو باحث 
فى الشؤون اإلسرائيلية، إن سعيد تحول 
من أس�تاذ جامعى إلى ناشط فلسطينى 
من�ذ ح�رب 1967 الت�ى اس�تولت فيها 
إس�رائيل على هضبة الجوالن السورية 
وقط�اع غزة والضف�ة الغربية بما فيها 
الق�دس الش�رقية الفلس�طينية وش�به 

جزيرة سيناء المصرية.
وكان كتاب سعيد األشهر “االستشراق” 
ق�د حظ�ى باهتم�ام كبي�ر ف�ى دوائ�ر 
المنتمي�ن إل�ى تي�ارات إس�المية حين 
ص�در فى نهاية الس�بعينيات، ولعل تلك 
الحفاوة هى ما أزعج مؤلفه الذى سجل 
فى تذييل طبع�ة تالية )1995( أن هناك 
تفسيرات خاطئة للكتاب رأت أنه يدافع 
ع�ن اإلس�الم والع�رب ويع�ادى الغرب 
بصورة مستترة فى حين كان يهدف إلى 
تخط�ى اله�وة بين الش�رق والغرب من 

خالل إثارة قضية التعددية الثقافية.
التعلي�م  “نظ�م  أن  المؤل�ف  وي�رى 
االمبريالية” فى الدول المحتلة أو حديثة 
االستقالل تهدف إلى تعليم الطلبة األدب 
اإلنجليزى به�دف “خلق حال�ة تفوقية 
طبقي�ة” ويعتم�د ف�ى ذلك على س�يرة 
إدوارد س�عيد الت�ى ص�درت ترجمته�ا 
العربي�ة بعنوان “خارج الم�كان” حين 
التحق بكلية فيكتوريا بمصر بعد نزوح 
عائلت�ه عام 1948 من الق�دس التى ولد 

فيها.
ويق�ول إن س�عيد فى ه�ذه الكلية أدرك 
“أن�ه يواج�ه ق�وة كولونيالي�ة جريحة 
وخط�رة” ف�ى مكان ي�درس في�ه أبناء 
الكبار الذين “تتم تهيئتهم لتولى األمور 

بعد رحي�ل اإلنجلي�ز” وكان من زمالئه 
األمير حسين الذى أصبح ملكا لألردن.

وأشار إلى أن سعيد سجل فى سيرته أن 
“حياتن�ا فى فيكتوريا كوليدج اتس�مت 
بتش�وه كبير ل�م أدركه حينه�ا... تكلم 
اللغ�ة العربي�ة.. بمثابة جنح�ة يعاقب 
عليه�ا القانون فى فيكتوري�ا كوليدج” 
س�الم  أريح�ا..   - كتابه”غ�زة  وف�ى 
أمريكى” س�جل أيضا أن�ه تحمل نصيبه 
من الش�تات والحرم�ان ولكنه لم يبتعد 
بفكره وقلبه عن العالم العربى وأنه بعد 
اضطراره للنزوح “من فلس�طين بسبب 
نكب�ة 1948 وجد نفس�ه يعيش لفترات 
متفاوت�ة فى مص�ر - الت�ى قضى فيها 
سنوات الصبا- وفى لبنان وفى األردن” 

قبل أن يستقر فى الواليات المتحدة.
ويقول المؤلف إن س�عيد قبل أن يصبح 
عضوا فى المجلس الوطنى الفلسطينى، 
كان حريص�ا عل�ى مخاطب�ة الجمهور 
الغربى “من أج�ل توضيح صورة الظلم 
الصهيونى وارتباط�ه بالثقافة الغربية، 
إن س�عيد كان وس�يطا بي�ن العالمي�ن 
الس�جاالت  ف�ى  واألمريك�ى  العرب�ى 

العامة.
وويش�ير المؤلف إلى أن س�عيد لم يكن 
يدعو إلى زوال إس�رائيل، بل إلى الدعوة 
إلى البقاء والمش�اركة ف�ى األرض مع 
الفلس�طينيين “على أس�اس المساواة” 
اقتداء بنموذج الزعيم نيلس�ون مانديال 
ف�ى جن�وب أفريقي�ا حين ح�رص على 
حق�وق البي�ض ف�ى البالد.ويضيف أن 
سعيد كان يرفض استمرار إسرائيل فى 
“احتالل أرض الفلسطينيين... وضرورة 
اعتراف إس�رائيل بجرائمه�ا وتهجيرها 
الفلس�طينيين” إضاف�ة إلى ما يس�ميه 
تش�بث س�عيد بح�ق ع�ودة الالجئي�ن 

الفلسطينيين.

»إدوارد سعيد ناقد االسترشاق« 
كتاب جديد لباحث مرصي

مابعد الربيع العربي في العالقات الدولية

د. نضير الخزرجي

عرض: بسمة المهدى 
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   عادل عبد الزهرة شبيب

هنالك عالقة وثيقة بين النفط واالزمات 
والصراعات السياس�ية حي�ث يعتبر النفط 
محركا أساس�يا ف�ي االزم�ات والصراعات 
الدولية واصبح احد اهم االهداف العسكرية 
واحد المقومات االساسية في رسم الحدود 

السياسية واالقتصادية.
لق�د انخفضت اس�عار النفط ال�ى ادنى 
مس�توى لها منذ اي�ار 2010 خاصة بعد ان 
ق�ررت منظمة )اوبك( في اجتماعها االخير 
عدم خفض االنتاج لمواجهة االزمة وابقاء 

سقف انتاجها كماهو )30( مليون برميل.
قل�ق ومخ�اوف متزايدة م�ن انخفاض 
اكب�ر في اس�عار النف�ط في ض�وء تراجع 

الطلب العالمي ووفرة المعروض.
فماه�ي االس�باب التي ادت ال�ى تراجع 

اسعار النفط في السوق العالمية؟
1( ارتفاع مؤش�ر س�عر ص�رف الدوالر 
بالنسبة للعمالت الرئيسية تدريجيا منذ عام 
2014 ثم ارتفاعه بشكل اسرع منذ شهرين 
تقريب�ا. فبارتف�اع س�عر ص�رف ال�دوالر 
سيكون هناك اضطرار الى دفع زيادة بسعر 
البرميل مقارنة بسعر الصرف السابق رغم 
انخفاض س�عره لل�دوالر. لق�د ادى ارتفاع 
س�عر صرف ال�دوالر الى انخف�اض الطلب 
عل�ى النفط وفي نفس الوق�ت زادت بعض 
دول اوب�ك انتاجها لتعويض انخفاض انتاج 
بعض اعضائها االخرين بسبب االضطرابات 
م�ن غي�ر ان تحس�ب حس�ابا النخف�اض 
الطلب بس�بب ارتفاع س�عر الدوالر ما ادى 
الى ح�دوث فائ�ض ف�ي الس�وق وبالتالي 
انخف�اض س�عر النف�ط اي م�ا ل�ه صل�ة 
بالعرض والطلب . ولكن هل سيواصل سعر 
صرف الدوالر ارتفاعه ويواصل سعر برميل 
النف�ط انخفاضه ؟ ليس م�ن صالح امريكا 
ان يواص�ل ال�دوالر ارتفاعه النه س�يؤدي 
ال�ى انخف�اض صادراتها وزي�ادة وارداتها 
وبالتالي عجز ميزانها التجاري ولذا ستلجأ 

امريكا الى الحد من ارتفاع الدوالر.
2( تراج�ع الطلب عل�ى النفط مع وفرة 
الع�رض يعتبر من االس�باب الت�ي ادت الى 
انخفاض اس�عار النفط. لقد زادت الواليات 
المتح�دة م�ن انتاجه�ا للنف�ط من�ذ 2008 
وحتى االن وبنس�بة 70بالمائة وقد تراجع 
الطلب على النفط من قبل المانيا والواليات 
المتح�دة والصي�ن والياب�ان مما اث�ر على 
تراج�ع االس�عار خاص�ة وان امري�كا التي 
تعتبر اكبر مستهلك للنفط قد تراجع طلبها 
للنفط الخام بسبب زيادة انتاجها من النفط 
والغ�از الصخري وتراج�ع وارداتها .ويرى 

بع�ض الخبراء ان للطف�رة في مجال النفط 
الصخ�ري دوراً واضحاً فيما يش�هده العالم 
م�ن تراج�ع للطل�ب العالم�ي عل�ى النفط 
،وق�د ارجع�ت جري�دة ) فايننش�ال تايمز( 
هب�وط   12/10/2014 ف�ي  البريطاني�ة 
اس�عار النف�ط الى الطف�رة التي تش�هدها 
الواليات المتحدة في انتاج النفط الصخري 
وه�و ما مكن االمريكان م�ن االعتماد على 
انتاجهم المحلي بشكل اكبر واالستغناء عن 
النفط المس�تورد م�ن الخارج.وقد رفضت 
السعودية رفع اسعار النفط حتى تجعل من 
اس�تخراج النفط الصخ�ري االمريكي امرا 
غي�ر مج�د اقتصاديا مايدفع واش�نطن في 
النهاي�ة ال�ى العودة الس�تيراد النفط الخام 
اذ ان انخفاض س�عر برمي�ل النفط عن 80 
دوالراً يقلل من ارباح الش�ركات االمريكية 
بش�كل يؤثر عل�ى االنتاج خاص�ة المنتجة 
للنف�ط الصخ�ري عال�ي الكلفة، ف�ي حين 
يتمي�ز النفط الخليج�ي بانخف�اض تكلفة 
اس�تخراجه حي�ث التزيد تكلفة اس�تخراج 
برميل النف�ط العربي ع�ن) 15( دوالرا في 
حين تت�راوح مابي�ن 60_ 80 دوالر لبرميل 
النف�ط الصخري االمريكي. غي�ر ان رئيس 
 )MORSE Ed( ابحاث المجموعة االمريكية
ل�ه راي اخر حيث يرى ان انخفاض اس�عار 

النفط ليس بسبب نمو االنتاج االمريكي من 
النفط الصخري وانما بس�بب انهيار الطلب 
العالم�ي على النفط والذي نت�ج عنه زيادة 
المع�روض النفط�ي والذي س�يضغط على 

االسعار في السنوات المقبلة.
3( تباط�ؤ االقتصاد العالم�ي ومعدالت 
االس�تثمار وبالتال�ي تراج�ع الطل�ب عل�ى 

الطاقة.
واضط�راب  السياس�ية  المخاط�ر   )4
المنطق�ة  ف�ي  الجيوسياس�ي  المش�هد 

العربية.
5( ي�رى بع�ض الخب�راء والمحللين ان 
تراجع اس�عار النف�ط هو لغ�رض معاقبة 
روس�يا اقتصاديا بس�بب موقفها من ازمة 
اوكراني�ة حيث ان هذا االنخفاض س�يؤدي 
ال�ى عج�ز الموازنة فيه�ا. وكذل�ك معاقبة 

ايران ايضا لمواقفها ونشاطها النووي.
ويثير تراجع اس�عار النفط مخاوف من 
ظهور حرب تخفيض في أس�عار بين الدول 
المص�درة للنفط )اوب�ك( اذ ربم�ا تتنافس 
ال�دول بعضه�ا م�ع بع�ض للحف�اظ عل�ى 
حصصها في السوق وسط وفرة االمدادات 
وضع�ف الطلب . ويرى البعض ان انخفاض 
اس�عار النفط لمستويات قياسية هي حالة 
غريبة قلما تحصل حيث كان من المفترض 

ان تؤدي اوضاع التحالف الدولي ضد داعش 
ف�ي الع�راق وس�وريا واالضطراب�ات ف�ي 
اليمن وش�رق افريقيا واالزمة في اوكرانيا 
الى ارتفاع جنوني الس�عار النفط واشتداد 
الطل�ب علي�ه، اال ان ذل�ك لم يحص�ل حيث 
ارجع الباحثون ذلك الى اس�باب تتوزع بين 
سياس�ية واقتصادية مع ترجيح السياسية 
منها بشكل كبير. وفي ظل انخفاض اسعار 
النف�ط عالمي�ا ارتفعت اص�وات المطالبين 
الوبك بخفض االنتاج لحدود مليوني برميل 
يوميا للحفاظ على تماس�ك االس�عار،اال ان 
المنظم�ة ابقت على مس�توى انتاجها دون 

تخفيض عند مستوى 30 مليون برميل.
ان انخفاض اسعار النفط لها آثار سلبية 
كبي�رة على الدول المنتجة للنفط خاصة اذا 
علمن�ا ان اغل�ب هذه الدول ه�ي دول نامية 
تعتم�د اعتم�ادا كليا عل�ى النف�ط كمصدر 
رئيس�ي ف�ي اقتصاده�ا واع�داد موازنتها 
العامة كما هو حال العراق اليوم الذي يتميز 
اقتصاده باالقتصاد االح�ادي الجانب وهنا 
مكم�ن الخط�ورة الش�ديدة حيث س�تكون 
هذه الدول االكثر تضررا من هبوط اس�عار 
النف�ط والذي قد يش�كل ازمة لدى كثير من 
ال�دول النفطي�ة الت�ي تبن�ي موازنتها على 
اس�عار متوقعة للنفط. وفي حال انخفاض 

االس�عار دون 80 دوالراً للبرمي�ل س�يؤثر 
ذلك على ايرادات الموازنات الضخمة للدول 
العربي�ة المص�درة للنف�ط والمبني�ة عل�ى 
صادرات النفط التي تش�كل المورد الرئيس 
للموازنات العامة ولكن هذه الدول وخاصة 
الخليجي�ة منه�ا تمتل�ك احتياط�ات مالي�ة 
ضخم�ة تمكنها م�ن ادارة نفقاته�ا العامة 
الكبيرة على االجل القريب.اما بالنسبة لدول 
االتح�اد االوربي ففي حال انخفاض س�عر 
البرمي�ل عن 90 دوالراً س�تنخفض فاتورة 
االس�تيراد ال�ى اقل م�ن 425 ملي�ار دوالر 
واقل بحوالي 80 دوالراً عن فاتورة واردات 
عام 2013 وس�ينتج عنه انخفاض تكاليف 
االنتاج للصناع�ات كثيفة الطاقة في اوربا، 
وبالنس�بة للوالي�ات المتح�دة اذا واصل�ت 
اس�عار النف�ط باالنخفاض فم�ن المتوقع 
ان ينخف�ض معدل االس�تثمار الراس�مالي 
النتاج النفط والغاز الصخري وتتباطأ ثورة 
الغاز الصخري المحتدمة منذ س�نوات رغم 
س�عيها لتحقيق االكتفاء الذاتي من الطاقة 

واالستغناء عن نفط وغاز دول الخليج.
اما فيما يتعلق بروسيا وايران فقد يكون 
تاثير انخفاض االس�عار عليهما اصعب من 
العقوب�ات الغربي�ة حي�ث تعتمدان بش�كل 
رئيس�ي عل�ى ص�ادرات النفط والغ�از في 

تموي�ل ميزانيتهما وتحتاج روس�يا وايران 
لس�عر اكثر من 100 دوالرللبرميل للحفاظ 

على استقرار ميزانيتيهما.
ان انخفاض اس�عار النفط في االسواق 
العالمي�ة ال�ى ادن�ى مس�توى له�ا خ�الل 
بازم�ة  ين�ذر  الماضي�ة  االرب�ع  الس�نوات 
اقتصادية عالمية كما توقعت وكالة الطاقة 
الدولية واش�ارت الى ان االس�واق النفطية 
دخلت حقبة جديدة ف�ي تاريخها. وقد جاء 
ف�ي احدى الصحف االمريكي�ة ان ) ظاهرة 
البترول س�تنتهي عما قري�ب وليعودوا الى 
رك�وب جماله�م( ف�ي اش�ارة واضحة الى 
العرب.اما بالنس�بة لالقتصاد العراقي فهو 
اقتص�اد وحي�د الجانب يعتم�د اعتمادا كليا 
على النف�ط وعائدات تصدي�ره كنفط خام 
ودون تصنيع�ه . وبناء عل�ى ذلك فانه يتاثر 
بتقلبات اس�عار النفط في السوق العالمية 
وقد تاثرت موازنته اليوم بانخفاض اسعار 
النف�ط ول�م يتم االتف�اق على تحديد س�عر 
بيع النفط . المطل�وب اليوم تنويع مصادر 
الدخ�ل وتفعيل وتطوي�ر الصناعة الوطنية 
والزراع�ة والتج�ارة والس�ياحة والتعدين 
وتصنيع النفط وتحويله الى منتجات لس�د 
الحاجة المحلية وتصدي�ر الفائض بدال من 
تصدي�ره كنف�ط خ�ام . وبهذا الص�دد فقد 
اش�ارت ادبي�ات الحزب الش�يوعي العراقي 
الى ان الس�نوات الماضية قد ش�هدت تعمق 
الس�مة االحادية لالقتصاد العراقي وازدياد 
اعتماده على العائ�د النفطي الذي يمثل في 
المتوس�ط اكثر من 90بالمائ�ة من ايرادات 
الموازن�ة العام�ة وحوال�ي 60بالمائ�ة من 
النات�ج المحل�ي االجمال�ي. والي�وم وكما 
ورد ف�ي التقري�ر السياس�ي الص�ادر ع�ن 
المؤتمر الوطني التاس�ع للحزب الشيوعي 
العراقي ،)تبرز الحاجة الملحة لوضع خطة 
اقتصادية- اجتماعية اس�تراتيجية واضحة 
المعال�م تعتم�د معرف�ة عميق�ة بخلفيات 
وام�راض االقتص�اد العراقي وتوج�ه بناء 
يوظ�ف امكانيات قط�اع الدول�ة والقطاع 
الخ�اص واالس�تثمار االجنب�ي في مس�ار 
منس�ق وفي اطار نهج سياسي ديمقراطي 
ثاب�ت النتش�ال البل�د م�ن تخلف�ه وتبعيته 
االقتصادي�ة وتخليص�ه من االعتم�اد على 
النفط كمص�در وحيد للث�روة ،خطة تبعث 
في�ه الديناميكية وتحفز تطوره المس�تدام 
وتطل�ق طاقات�ه االنتاجي�ة الكامنة وتنوع 
مص�ادره وينابي�ع غن�اه لتحق�ق لش�عبنا 
واالجيال القادمة مستوى معيشيا وثقافيا 
الئق�ا يتيح لبلدنا المس�اهمة بش�كل فعال 
في قس�مة العم�ل الدولية واللح�اق بركب 

الحضارة والتقدم العلمي والتكنولوجي.

أسباب انخفاض أسعار النفط وتأثرياته عىل االقتصاد العراقي

فيليكس فريلر وهيكو لوسي 

توقعات بتراجع مبيعات محركات الديزل بنسبة 
تتراوح بين واح�د و2 بالمئةفي الواليات المتحدة 
يص�ف األميركيون الس�يارات التي تعم�ل بالديزل 
بأنها “جرارات” سيئة الرائحة، أما في أوروبا وهي 
“موط�ن الديزل” ف�إن أكثر من نصف الس�يارات 
الجديدة المس�جلة في العام الماض�ي في الجانب 
الغرب�ي من القارة العجوز، تعتم�د على هذا النوع 
من الوقود.لك�ن بعد فضيحة التالعب بالمحركات 
،التي تورطت فيها ش�ركة فولكسفاغن األلمانية 
لتزوير حجم االنبعاثات، فإن القطاع يطرح حاليا 
ش�كوكا ح�ول مس�تقبله: م�اذا س�يكون مصير 
الدي�زل؟ وال يس�تبعد ألم�ار ديجرينه�ارت رئيس 
مجلس إدارة ش�ركة كونتيننتال، أحد رواد صناعة 
إطارات الس�يارات ف�ي العالم، أن تش�هد مبيعات 
الدي�زل تراجعا كبيرا. وأكد لوكالة األنباء األلمانية 
أن “هن�اك احتماالت بأن ينتقل الس�وق األوروبي 
عل�ى المدى القصير لالعتماد على البنزين بدال من 

الديزل”.وي�رى أن ذلك “يعود إلى بعض العوامل 
ومن بينها ش�كوك المس�تهلين.. إذ من 

الصعب تقدير الفت�رة الزمنية التي 
ستس�تمر فيه�ا تلك الش�كوك”.
ورغ�م أن ش�ركة كونتيننت�ال 
باعت كذلك برمجيات )سوفت 
فولكس�فاغن،  لش�ركة  وير( 
ف�إن متحدثا أك�د أن البرنامج 
الذي تم بيع�ه لعمالق صناعة 

الس�يارات، ل�م يكن ق�ادرا على 
التالعب بحجم العوادم التي تنبعث 

اس�تخدام  المحركات.ويلق�ى  ع�ن 
مح�ركات الدي�زل رواجا كبيرا بين نس�بة 

كبيرة من مصنعي الس�يارات وكذلك المستهلكين 
األلمان، ففي حالة بي.أم.دبليو، على سبيل المثال، 
ف�إن 3 م�ن كل 4 س�يارات تقوم ببيعه�ا في أكبر 
اقتصاد أوروبي، مزودة بهذا النوع من المحركات.

ووفق�ا لتقديرات معهد “كار”، فإن النس�بة تصل 
في شركة مرس�يدس إلى 59 بالمئة خالل األشهر 
الثماني�ة األولى من العام الحال�ي، وتنخفض إلى 
55 بالمئة في فولكس�فاغن.وفي فرنسا ارتفعت 
هذه النس�ب مقارنة بألماني�ا، ففي العام الماضي 
وصلت إلى 64 بالمئة. وأعلنت الحكومة الفرنسية 
مؤخرا تعديال في الضرائب المفروضة على وقود 
الديزل.وحت�ى اآلن كان�ت باريس تخفض نس�بة 
الضرائب المفروضة على الديزل بنسبة 20 بالمئة 
مقارن�ة بالبنزين، وه�و األمر الذي س�يتم إلغاؤه 
خالل الس�نوات الخم�س المقبلة. وه�ذا األمر لم 
يرق ألندية السيارات في البالد، حيث يشعر قطاع 
الش�احنات على وجه الخصوص بالقلق.ولم يكن 
الدي�زل يتص�در دائما حج�م المبيع�ات. ففي عام 
1990، ل�م تكن حت�ى واحدة من كل 10 س�يارات 
يت�م بيعه�ا ف�ي ألماني�ا ف�ي تل�ك الفت�رة مزودة 

بمح�رك الديزل، رغم أنها بات�ت في الوقت الحالي 
تمث�ل نحو نصف المبيعات.المح�ركات التي تعمل 
بالديزل تتمتع بمزايا كبيرة وخاصة في السيارات 
الفارهة في ما يتعلق بانبعاثات غاز ثاني أوكسيد 
الكربونويكمن الس�ر في الس�عر. والمقصود هنا 
ليس س�عر ش�راء الس�يارات، حيث يكون مقاربا 
للعرب�ات التي تعمل بالبنزين، وإنما س�عر الوقود 
ال�ذي تعمل به. وبلغ متوس�ط س�عر ليت�ر الديزل 
ف�ي ألمانيا خالل الع�ام الماضي نحو 1.53 دوالر، 
وه�و م�ا يقل بنح�و 14 س�نتا عن س�عر البنزين 
)س�وبر أي 10(، وفقا لبيانات ن�ادي أيه.دي.أيه.

سي األلماني للسيارات. وفي الصيف الماضي بلغ 
س�عر الديزل حوالي 1.1 دوالر للتر.ويعزى س�بب 
انخف�اض أس�عار الديزل إلى تخفيض�ات ضريبية 
عدي�دة. فحتى منتصف ثمانين�ات القرن الماضي، 
كانت الس�لطات تفرض نفس نسبة الضرائب على 
الديزل والبنزين، ولكن م�ع دخول ضريبة الطاقة 
الت�ي تتحدد في ضوء االنبعاث�ات التي تتخلف عن 

تكلف�ة مصدرها حي�ز التنفيذ،  زادت 

 . ي�ن لبنز ا
وفي الوق�ت الحالي، يصل 
الفارق في سعر كل منهما 
إلى نحو 18 سنتا لكل لتر.

من جانب آخر، يضاف إلى سعر الديزل المنخفض، 
انخف�اض االس�تهالك، ال�ذي تمتاز ب�ه محركات 
الدي�زل مقارنة بتل�ك التي تعم�ل بالبنزين.ويؤكد 
يورغ�ن ألبرخت الخبير في نادي أيه.دي.أيه.س�ي 
األلماني للس�يارات أن “ه�ذه األفضلية المزدوجة 
متمثلة في أسعار منخفضة للوقود واستهالك أقل 
هي بالطبع جذابة للمشترين”. لذا تصب المقارنة 
ف�ي صالح العرب�ات التي تس�تخدم الديزل خاصة 
ف�ي حال�ة االس�تخدام المرتفع.وي�رى بنيامي�ن 
كيبيس، م�ن معهد دات�ا فورس ألبحاث الس�وق، 
أن “اختيار غالبية الس�ائقين للسيارات التي تعمل 
بالديزل ينبع من مسألة التكلفة”. ورغم أنه رجح 

حدوث تراجع في مبيعات تلك السيارات، فإن ذلك 
“سيكون على المدى القصير”.ويتفق معه المحلل 
في مؤسس�ة “متزل�ر” يورغن بيب�ر، الذي يتوقع 
تراج�ع مبيع�ات مح�ركات الدي�زل عل�ى الصعيد 
العالمي بنس�بة تتراوح بين واح�د و2 بالمئة على 
أقص�ى تقدي�ر.وإذا تغي�رت األوض�اع س�واء في 
برلي�ن أو في بروكس�ل في ضوء فضيحة ش�ركة 
فولكس�فاغن وتم�ت زيادة الضرائ�ب المفروضة 
عل�ى الديزل على س�بيل المثال، ف�إن العواقب قد 
تس�تمر لفترة أطول.انخفاض مبيعات الس�يارات 
الم�زودة بمحركات ديزل س�يمثل مش�كلة كبيرة 
بالنس�بة إلى مصنعي الس�يارات نتيج�ة القوانين 
الت�ي تفرض خف�ض انبعاثات غاز ثاني أوكس�يد 
الكربون ويش�ير كيبي�س إلى أن زي�ادة الضرائب 
على الديزل س�تكون جيدة للغاية في هولندا، التي 
تعتمد مراجعة ضرائ�ب المرور وتغييرها بصورة 
س�نوية، ويظهر تأثيرها س�ريعا على حركة البيع 
والش�راء. وكذلك الحال ف�ي النرويج، حيث تروج 
الس�لطات لش�راء الس�يارات الكهربائية، لذا فإن 
نس�بة هذا الن�وع من العرب�ات إلى عدد الس�كان 
ه�ي األعلى في ذل�ك البلد.واألم�ر الواضح هو أن 
انخفاض مبيعات الس�يارات الم�زودة بمحركات 
ديزل سيمثل مش�كلة كبيرة بالنسبة إلى مصنعي 
الس�يارات نتيج�ة القواني�ن التي تف�رض خفض 
انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون لكل كيلومتر.

وتفرض معايير أوروبي�ة جديدة، اعتبارا من عام 
2020، أن يكون متوسط النسبة المسموح بها من 
انبعاثات غاز ثاني أوكس�يد الكربون للعربات التي 
ت�نتجها الشرك�ات األوروب�ية إلى 95 غ�راما لكل 
كيلومت�ر. وستس�اعد محركات الدي�زل كثيرا في 

الوصول إلى هذه المستويات.
وتتمت�ع المحركات التي تعم�ل بالديزل بمزايا 
كبي�رة مقارن�ة بتل�ك التي تعتم�د عل�ى البنزين، 
الس�يارات  ف�ي  وخاص�ة 
ف�ي  الفاره�ة 
يتعل�ق  م�ا 
بانبعاثات غاز 
ثاني أوكسيد الكربون.

ويقل متوسط انبعاثات 
المحركات التي تعمل بالديزل 
ف�ي تلك الفئة م�ن العربات بنس�بة 35 بالمئة عن 
تلك التي تعمل بالبنزين، وفقا لما كش�فته دراسة 
أجرته�ا ش�ركة روالند برغر االستش�ارية. ورغم 
ذلك، فإن نسبة أوكس�يد النيتروجين المنبعث عن 
المح�ركات التي تعمل بالدي�زل تكون أعلى بكثير.

لذلك فإن السياسيين يجدون أنفسهم أمام معضلة 
في ما يتعلق باتخاذ قرار بشأن الوقود الذي ينبغي 
التروي�ج الس�تخدامه لاللت�زام بأه�داف خف�ض 
االنبعاث�ات. كم�ا أن لوب�ي صناع�ة الس�يارات ال 
ي�زال لديه رأي بالتأكيد في عملية اتخاذ هذا النوع 
من القرارات السياس�ية، عل�ى الرغم من فضيحة 

فولكسفاغن.

تنويهالديزل ومستقبل الطاقة.. جدل بني أوروبا وأمريكا
نرش يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1105 يف 

14 / 12 / 2015 اعالن املرصف الوطني االسالمي 

عن غلق اكتت�اب لرشكة اللؤلؤة خطأ والصحيح 

هو لرشكة اللؤلؤ لذا اقتىض التنويه.
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد/615/ش/2015 

التاريخ/2015/12/13 

اعالن 
اىل املدع�ى عليه/ باس�م محمد س�لمان 

عطيه 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رارا غيابي�ا 
بحق�ك من قب�ل زوجت�ك املدعي�ة حنان 
جاس�م محمد بالعدد 615/ش/2015 يف 
2015/11/17 وملجهولي�ة اقامتك تقرر 
تبليغك�م بالحك�م الغياب�ي بصحيفت�ن 
محليت�ن وعن�د ع�دم حض�ورك او م�ن 
ينوب عنك قانونا س�وف تتخذ االجراءات 

القانونية بحقك 

القايض 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد/582/ش/2015 
التاريخ/2015/12/13 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه/ ماهي�ه صب�اح عيل – 

مجهول محل االقامة 
ناي�ف  محم�ود  عب�اس  املدع�ى  اق�ام 
الدعوى املرقم�ة 582/ش/2015 والذي 
يطلب فيه�ا تصدي�ق الط�الق الخارجي 
الواقع بينكم�ا وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامت�ك ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
بصحيفت�ن محليتن وقد ت�م تحديد يوم 
2015/12/23 موعدا للمرافعة بالدعوى 
اع�اله وعليك الحض�ور باملوعد اعاله ويف 
حاله ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك وفق 

االصول 
مع التقدير 

القايض 
فائق مشعل صالح 

 مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد/184/ش/2015 
التاريخ/2015/12/9 

اعالن 
اىل املدعى عليها / سناء عيل ظاهر

اق�ام زوجك املدعي )هش�ام خلي�ل محمد( 
الدعوى الرشعي�ة املرقمة 184/ش/2015 
الخارج�ي  تصدي�ق  فيه�ا  يطل�ب  والت�ي 
رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
القائم بالتبليغ واش�عار املختار قرر تبليغك 
اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن واسعة 
االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 
املرافع�ة املصادف 2015/12/20 الس�اعة 
التاس�عه صباحا ويف حال عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك فسوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول 
القايض 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ املهناوية 
العدد/156/ت/2015 

التاريخ/2015/12/14 
اعالن جمهول حمل االقامة 

اىل املنفذ عليه / خالد عيل جرب 
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خالل التبليغ 
ال�وارد اىل ه�ذه املديري�ة بمذك�رة االخبار 
بالتنفيذ واش�عار مختار منطقة الكوام انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ 
عليه اس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ املهناوية خالل خمس�ة ع�رش يوما 
تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامله 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 
كرار عدنان هادي 
اوص�اف املح�رر/ ق�رار محكم�ة تحقي�ق 
 2015/9/16 يف   681 بالع�دد  املهناوي�ة 

املتضمن بيع االموال املنقولة العائدة لك 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
العدد/2015/787 

التاريخ/2015/12/13 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل /الصحف املحلية 
االس�م / املدينت�ن جن�ان ص�اح 
مه�دي ومهند وميثاق ولدي معاذ 

ابراهيم 
العنوان / مجهول محل االقامة 

يرج�ى تبلي�غ املدع�ا الي�ه اعاله 
املذك�ور هويته اع�اله بالحضور 
اىل هذه املديرية خ�الل ثالثة ايام 
اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل للتبليغ 
وذلك لغرض لتقديم كفيل ضامن 
الثاني�ة  راج�ن اع�ادة النس�خة 
موقع�ة م�ن قبل�ه ومصدقة من 

القائم بالتبليغ مع التقدير 
االضب�ارة وبعكس�ه س�وف يت�م 
منعه من الس�فر اس�تنادا للمادة 

)30( من قانون التنفيذ 
املنفذ العدل 
بان حممود بدر

اعالن دعوة دائنني
حمي�د  املحام�ي  املصف�ي  ان�ي 
نه�ر  لرشك�ة  س�عدون  مدل�ول 
املحبة للتج�ارة واملقاوالت العامة 
املح�دودة ادعو كل م�ن له حق او 
دين ع�ىل الرشك�ة مراجعتي عىل 
العن�وان الت�ايل – بغ�داد التاج�ي 

قرب رشكة الغاز .
املصفي
املحامي محيد مدلول سعدون
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    السر سيد أحمد

أس�همت متالزمة التغي�ر المناخي 
والتط�ور غير المتوازن في الس�ودان 
إلى تصاعد اإلحساس بالغبن التنموي 
الذي عّبر عن نفسه في شكل انفجارات 

سياسية واجتماعية وأمنية.

تغييرات المناخ
ش�هدت العق�ود الثالث�ة الماضية 
في الس�ودان تطورات خارج الس�ياق 
ف�ي  خاص�ة  والطبيع�ي،  المأل�وف 
كارث�ة  مث�ل   ،1984-2014 الفت�رة 
ف�ي  األش�هر  والفيضان�ات  الس�يول 
تاريخ الس�ودان ف�ي الع�ام 1988، إذ 
بلغ�ت مع�دالت األمطار الت�ي هطلت 
عل�ى الخرطوم ف�ي ليلة واح�دة 210 
المع�دل  يف�وق  بم�ا  أي  مليمت�رات، 
وأربعي�ن  بثالث�ة  الع�ادي  الس�نوي 
مليمت�راً، وأيضاً عودة مناس�يب النيل 
الى االرتفاع بعد االنحس�ار المعهود، 
وتع�رض الري�ف الجنوب�ي لمدينة أم 
درمان إلى ع�ودة الحياة إلى المجاري 
المائي�ة الجافة منذ عق�ود طويلة، أو 
تع�رض بع�ض المناط�ق ف�ي “والية 
نهر النيل”، في الش�مال، إلى عواصف 
ترابي�ة بالغة الق�وة، وصعود الفاصل 
المداري إل�ى ش�مال وادي حلفا، مما 
جع�ل كل أرض الس�ودان تح�ت تأثير 
الرطب�ة  الغربي�ة  الجنوبي�ة  الري�اح 
ومن ثم هطول األمط�ار على صحراء 
الغربي�ة  الواجه�ة  وعل�ى  العتم�ور 
الجبلي�ة عل�ى البح�ر األحم�ر. وم�ن 
الظواه�ر المناخي�ة كذل�ك، ذات البعد 
البيئي المس�تدام، الزحف الصحراوي 
الكثيف على الضفة الشرقية لنهر النيل 
م�ن والية نهر النيل وحتى وادي حلفا 
قرب الحدود مع مصر، بمعدل خمسة 
كيلومترات سنوياً، األمر الذي أّدى الى 
ضمور في النش�اط الزراعي وبالتالي 
تراجع س�كاني، ترك المنطقة وتحول 

إلى الضفة الغربية للنيل.
زي�ادة التصح�ر والجف�اف اللذان 
ضرب�ا مناط�ق ف�ي غ�رب الس�ودان 
ُعرفت أنها مستودع للثروة الحيوانية، 
أّثر سلبياً على المناطق الزراعية، وتلك 
المتاحة للرعي، وفوق ذلك على الرعاة 
ل الذين يشكلون نسبة تقل عن 8  الرحَّ
في المئة من إجمالي س�كان السودان 
ويملك�ون ما بين 70 ��� 80 في المئة 
من ثروة الب�الد الحيواني�ة التي تقدر 
بما بين 72 مليوناً إلى 84 مليون رأس 
من الماشية. كما أّن التوقعات السائدة 

تق�ول إن حجم القطي�ع يتضاعف كل 
عش�رين عام�اً، أي يتوقع ل�ه أن يبلغ 
208 ماليي�ن بحلول الع�ام 2031، ثم 
400 ملي�ون رأس ف�ي منتص�ف ه�ذا 
الق�رن، األمر ال�ذي ين�ذر بوقوع هذه 
الث�روة الحيواني�ة بين فكي كماش�ة: 
يجد نفس�ه محاصراً من جهة الشمال 
وم�ن  جنوب�اً،  الزاحف�ة  بالصح�راء 
جه�ة الجن�وب بالح�دود الدولي�ة مع 
دول�ة جنوب الس�ودان، مما سيش�دد 
العبء عل�ى الغطاء النبات�ي الموجود 
ويزيد التوتر واالش�تباكات بين الرعاة 
والمزارعين بسبب الصراع على ما هو 

متاح من عشب ومياه.
االضطراب�ات  ان�دالع  وس�يؤدي 
االس�تثمارات  إحج�ام  ال�ى  األمني�ة 
الوطنية واألجنبية عن الدخول في هذه 
المناط�ق التي تعتبر أقالي�م الهامش، 
مم�ا يعزز م�ن تفاق�م الفج�وة بينها 
وبي�ن المركز ب�كل ما يرتِّب�ه ذلك من 
تبعات سياس�ية وأمني�ة واقتصادية، 
ف�ي  السياس�ي  الص�راع  أن  خاص�ة 
الس�ودان تمحور خالل العقود الثالثة 
المنصرم�ة حول العالق�ة بين المركز 
والهامش، بس�بب الغبن التنموي الذي 
تش�عر به األقاليم، وأسهم في اشتعال 
التمرد على السلطة المركزية بمختلف 
الس�بل. وهو ما تفاقم بسبب استئثار 
المركز بعائ�دات عقد الطفرة النفطية 
التي شهدها السودان برغم أّن الهامش 

هو مصدر تلك الثروة!
مؤش�رات التنمي�ة البش�رية ف�ي 
السودان متواضعة بصورة عامة، وفي 
أقاليم الهامش بصورة أخص، واتجاه 
“التواضع” إلى تفاقم بس�بب مفعول 
الكماش�ة ذاك، والصراع المتوقع بين 
الرعوي والزراعي المطري  القطاعين 
في أقاليم الهامش النحس�ار المراعي 
وم�وارد المي�اه.. وتداعي�ات ذلك على 
الحال�ة األمنية. والحروب القبلية التي 
ش�هدتها مناط�ق في والي�ات دارفور 

وكردفان مؤشر على ذلك.

تصحيــح المعـــادلــــة 
في مناطق الهامش

ي�رى الدكت�ور عم�ر محم�د علي، 
الخبير االقتصادي والتنموي السوداني 
ال�ذي عمل في مؤسس�ات إقليمية، أن 
التصدي لهذا السيناريو الكارثي يتطلب 
وضع استراتيجية قادرة على تصحيح 
التنمي�ة  قط�ار  وإط�الق  المع�ادالت 
ف�ي أقالي�م الهام�ش بس�رعة تف�وق 
س�رعة نظي�ره ف�ي المرك�ز، والقفز 

ف�وق الزم�ن. ويف�رض ه�ذا التوجه 
التعقيدات الت�ي تحيط بجهود التنمية 
في الس�ودان، إضافة إلى وضع البالد 
المعقد سياسياً، وشح التمويل خاصة 
مع الَدين الخارجي الذي يتحمله البلد. 
ولهذا اقترح إستراتيجية جريئة تعتمد 
التركي�ز عل�ى الهض�اب الجبلي�ة في 
أقالي�م الهام�ش، الت�ي تتمتع بطقس 
معتدل، مما يعطيه�ا تميزاً في مقابل 
أراضي الس�ودان الس�هلية المعروفة 
بطقسها الحار بسبب موقعها المداري 
� القاري، مما يؤثر على اإلنتاج بسبب 

اإلجهاد الحراري.
كم�ا تتعزز اقتصادات تلك الهضاب 
زراعي�ة خصب�ة ف�ي  أراض  لوج�ود 
ظهرها، إضافة الى أن معدالت هطول 
األمطار فيها أعلى، مما يوفر إمكانية 
إلنتاج الكثير من المحاصيل، والسماح 
بالحصول على كميات هائلة من المياه 
يمكن ان يتم توظيفها بصورة أفضل، 
خاص�ة أن معظ�م الهض�اب الجبلي�ة 
في الس�ودان توجد ف�ي المناطق التي 
تحظى بمعدالت عالية لهطول األمطار 
تتجاوز 600 مليمتر وتصل أحياناً إلى 
أل�ف مليمتر، خاصة ف�ي قمم الجبال، 
مث�ل جبل مّرة ف�ي دارفور الذي يطلق 

عليه أحياناً سويسرا أفريقيا.
قامت الدراسة )تحت عنوان: تغير 
المن�اخ والتخطيط االس�تراتيجي في 
الس�ودان: رؤى حول آفاق التنمية في 
أقاليم الهامش، وتغطي 379 صفحة( 
بعملية مس�ح للهض�اب والمرتفعات 
المقترحة، وتوصلت إلى تحديد بعضها 
ليك�ون التركي�ز عليها، وه�ي هضبة 
درديب في ش�رق الس�ودان بمساحة 
تبل�غ 2750 كيلومتراً مربع�اً، تظللها 
الغيوم والس�حب في فصل�ي الخريف 
والش�تاء كما توجد بها مصادر للمياه 
السطحية والموسمية. الهضبة الثانية 
المقترح�ة تقع ف�ي المناقل في والية 
الجزي�رة في وس�ط الس�ودان، وهي 
أق�ل ارتفاع�اً لكنها تعلو على س�هلي 
الجزيرة وكنانة، وتمتد على مس�احة 
تق�در بحوال�ي 5 آالف كيلومتر مربع، 
كم�ا أّن معدالت هط�ول األمطار فيها 
تت�راوح بي�ن 300 ��� 400 مليمت�ر. 
المنطق�ة الثالث�ة هي جبال االنقس�نا 
في والية النيل األزرق في جنوب شرق 
البالد، وتقدر مساحتها بحوالي 1300 
كيلومت�ر مرب�ع وارتفاعه�ا نحو ألف 
ق�دم فوق س�طح البحر، كم�ا تحظى 
بمع�دالت أمط�ار عالي�ة تف�وق 800 

مليمت�ر وتحي�ط بها مناط�ق زراعية 
شاسعة تصل إلى مليون فدان. وهناك 
أيضاً منطقة جبال النوبة في الجنوب 
أل�ف كيلومت�ر مرب�ع،   78 بمس�احة 
وتت�راوح مع�دالت األمط�ار فيها بين 
600 �� 800 مليمتر، وتتوفر فيها إلى 
جانب وف�رة المياه، األراضي الزراعية 
الخصب�ة والثروة الحيواني�ة. ويمكن 
تقس�يم المنطقة إل�ى جزءين: هضبة 
رش�اد وتقع ف�ي حضن سلس�لة من 
الجب�ال تمتد ش�ماالً وجنوب�اً تتخللها 
بع�ض القم�م العالي�ة وتحي�ط به�ا 
وغرب�اً.  ش�رقاً  جبليت�ان  سلس�لتان 
والمنطق�ة الثاني�ة ه�ي الت�ي تض�م 
قريتي هيب�ان وكاودا عل�ى هضبتين 
ترتفعان عن س�طح البح�ر بنحو ألف 
مت�ر. ثم تأت�ي منطقة جبل م�ّرة التي 
تتمتع بمناخ يشبه مناخ البحر األبيض 
المتوس�ط في بعض أجزائها في أعلى 
الهضب�ة، وتت�درج مع ت�درج الطقس 
ال�� “س�افانا” )مناط�ق  إل�ى من�اخ 
عش�بية( الغنية وش�به الغنية وش�به 
الصحراوية، وذلك على امتداد سلس�لة 
جبال مّرة ش�ماالً وجنوباً بطول 115 
كيلومتراً، وأفقياً بطول 45 كيلومتراً، 
أي بمساحة تزيد على 5 آالف كيلومتر 

مربع، تتمدد ش�ماالً وجنوب�اً لتتحول 
الى هضبة متدرجة االنحدار.

“القفز فوق الزمن”
وتخط�ي  الزم�ن  عام�ل  لتس�ريع 
والبيروقراطي�ة  التقليدي�ة  المتاع�ب 
لالس�تثمار في الس�ودان، وما يضاف 
إليه�ا م�ن ظ�روف المقاطع�ة وعدم 
اس�تقرار الوضع السياس�ي واألمني، 
تطرح الدراسة قيام مناطق اقتصادية 
خاص�ة تنطلق م�ن مفهوم “الس�يادة 
المس�تعارة”، تمام�اً مثلم�ا حدث مع 
هونغ كونغ والدور الذي لعبته بالنسبة 
لالقتص�اد الصين�ي برغ�م الخالف�ات 
السياس�ية واإليديولوجية بين الصين 
وبريطاني�ا. وبس�بب تعظي�م قيمتها 
االس�تراتيجية، تصب�ح ه�ذه الهضاب 
منطلق�اً لصناع�ات غذائية تس�تهدف 
العال�م العرب�ي الذي يعان�ي من فجوة 
وصل حجمه�ا إلى أكثر م�ن 76 مليار 
دوالر في العام 2012، وهي مرش�حة 
لالتس�اع مع الزيادة الس�كانية وتغير 
أنماط الغذاء. “الس�يادة المس�تعارة” 
تل�ك س�تتعلق فق�ط بما يس�اوي 1.6 
في المئة من مس�احة الس�ودان، وفي 
أراض بعضها خال من البشر وبعضها 

قلي�ل الس�كان، وهي مناط�ق على أي 
حال، وفي الظ�روف الراهنة، ال تتوفر 
المس�تقبل  ف�ي  لتطويره�ا  إمكاني�ة 
التنمي�ة  تمح�ورت  حي�ث  القري�ب، 
تاريخي�اً ح�ول م�دن ومناط�ق معينة 
اس�تأثرت بالس�لطة والثروة، لتصبح 
عنص�ر جذب وع�بء في الوق�ت ذاته 
على االقتص�اد الوطن�ي. ولهذا أصبح 
م�ن الض�روري التفكي�ر ف�ي صيغ�ة 
تنموية بالنس�بة لتلك األقاليم، تسابق 
به�ا الزمن. وتقوم الفك�رة على إعارة 
السيادة الس�ودانية على هذه المناطق 
المقترحة، إلى الدول الخليجية الثرية، 
وفق اتف�اق قانوني ألج�ل متفق عليه 
موث�ق وم�ودع ل�دى األم�م المتحدة، 
وهو ما يمكن أن يمثل عنصر جذب في 
س�وق المنافس�ة الدولية الس�تقطاب 
وترك�ز  الخليجي�ة.  االس�تثمارات 
الدراس�ة على ضرورة القبول الشعبي 
بالفك�رة واتخ�اذ قرارات بش�أنها من 
قبل األجه�زة القائمة، وكذلك تعويض 

المتأثرين من السكان بصورة عادلة.
النقطة األولى التي تلفت النظر في 
هذا الطرح الذي يبحث عن حلول، وفيه 
ج�رأة وخي�ال مطلوبي�ن ف�ي أحوالنا 
)وشبه معدومين!(، تتمثل في إمكانية 
القيام بخطوة مثل هذه في ظل انقسام 
وصراع سياسي حاد تعّبر عنه الحروب 
األهلية المنتشرة في البالد. ولهذا فأي 
خطوة من هذا الن�وع تتطلب قدراً من 
االس�تقرار السياسي والوفاق الوطني 
بما يمكن أن يوفر حداً من االستمرارية 
والديموم�ة للبن�اء عليه. ث�م هل يملك 
أي نظ�ام، مهم�ا كانت ش�رعيته، حق 
التخل�ي ع�ن الس�يادة لمصلح�ة دول 
أخ�رى، والتخل�ي ع�ن حق�وق أجيال 
مقيمة وأخرى س�تأتي في المستقبل؟ 
الفكرة تقوم على التخلي عن الس�يادة 
الس�ودانية عل�ى هذه األراض�ي بدون 
“مقابل” واضح، وذلك على افتراض أن 
تنطلق قاطرة التنمية في هذه المناطق 
لتس�حب معها بقية أنحاء البالد، وهو 
افت�راض يحت�اج الى عم�ٍل كثير لنقله 
إلى الواقع س�واء عبر االتفاقيات التي 
س�ُتبرم وفوق ذلك حول كيفية تنفيذه 
ومتابعت�ه. واأله�م من ذل�ك كله، هي 
نوعية المش�اريع التنموية التي سيتم 
تنفيذه�ا، وإذا كان�ت س�تصبح فع�ال 
قاطرة للتط�ور اإلنمائي ال�ذي يراعي 
الهم�وم العامة، االجتماعي�ة والبيئية 
على السواء وضمانات عدم تحوله إلى 
مجرد مش�روع اس�تثماري رأسمالي، 
عمالق بالتأكي�د ومربح، لكنه “يقفز” 

فوق البلد نفسه. 

السودان: التخيل عن سيادة حمدودة من أجل التنمية؟

    شانون بوند 

ُدْميتان برأسين كبيرين ُتحركانهما 
م�ن زوايا مكاتب جاس�تن س�تيفانو 
المق�ر  ف�ي  بوري�س  ف�ون  وفيلي�ب 
-Refi  ”29 يالرئيس�ي ل� “ريفاين�ر

ery29، ش�ركة النش�ر الرقمي�ة التي 
أسس�اها. الدميت�ان – واح�دة تش�به 
س�تيفانو واألخ�رى ف�ون بوري�س - 
كانت�ا هدية م�ن ألي�ن آن�د كومباني، 
بنك االس�تثمار الُمتخصص، الذي قّدم 
المشورة بشأن أحدث جولة تمويل ل� 

“ريفاينري29”
الفك�رة، كم�ا يش�رح س�تيفاهو، 
كان�ت أن تك�ون نس�خة الدمي�ة التي 
بوري�س  ف�ون  مكت�ب  ف�ي  ُتش�بهه 
والعك�س. يضح�ك قائ�اًل “لكنن�ا ل�م 
نستطع فعل ذلك”. التحديق في الشبيه 
الُمصّغر لبعضهما البعض كان على ما 
يبدو فوق طاقة الرئيس�ين التنفيذيين 
الُمش�اركين، اللذين كانا صديقين منذ 
س�ن المراهقة، ويتش�اركان المكتب، 

وحتى إنهما يأخذان العطالت معاً.
يع�رف الرج�الن - ف�ون بوري�س 
يبلغ م�ن العم�ر 37 عاماً وس�تيفانو 
36 - بعضهم�ا بعض�ا من�ذ أكث�ر من 
نص�ف حياتهم�ا. وأصبح�ا ش�ريكين 
ف�ي العمل قب�ل عقد من الزم�ن، أثناء 
جلسة في إحدى حانات بروكلين حيث 
أطلقا الفكرة حول دليل على اإلنترنت 

لمتاجر نيويورك الُمستقلّة.
منذ إط�الق ما يدعوه فون بوريس 
ع التسوق”، تطّورت  “مفهوم حلم مجمَّ
نش�ر  ش�ركة  إل�ى  “ريفاين�ري29” 
لألخب�ار ونم�ط الحياة عب�ر اإلنترنت 
عل�ى نط�اق واس�ع وه�ي تس�تهدف 
النساء من جيل األلفية - اللواتي ولدن 
في أوائ�ل الثمانينيات حت�ى منتصف 
التس�عينيات - في جميع أنحاء العالم. 
وُتحصي 25 مليون زائر فريد ش�هرياً 
إلى موقعه�ا و75 مليونا عبر منصات 

مثل “فيسبوك” و”سنابشات”.
“ريفاين�ري29”  تغطي�ة  تش�تمل 
على أساس�يات وس�ائل اإلع�الم التي 
تهم المرأة: الجمال واألزياء، والسفر، 
والمش�اهير. لك�ن بجانب ذل�ك يوجد 
في الصفحة الرئيس�ية ملف وس�ائط 
ُمتع�ددة متط�ّور ع�ن ث�الث الجئات 

س�وريات ُي�روى ف�ي ش�ريط فيديو، 
ونص، وص�ور. والمش�روع هو جزء 
من توّس�ع باتج�اه األخب�ار العالمية، 

والسياسة، والتكنولوجيا.
جاء توسيع تغطية “ريفاينري29” 
ف�ي الوقت الذي تس�عى فيه إلى النمو 
خ�ارج أصولها في الوالي�ات المتحدة 
وزيادة إنتاج الفيديو الخاص بها. وقد 
انطلق�ت في المملكة المتحدة الش�هر 
الماض�ي م�ع خط�ط لدخ�ول ألمانيا 
وفرنس�ا الع�ام الُمقب�ل. وجمعت 80 
مليون دوالر من داعمين منهم “دبليو 
ب�ي بي”، و”هيرس�ت” و”س�كريبس 
نيتويرك�س إنتراكت�ف”، مالك�ة قناة 
ف�ود نتويركس. وتج�اوزت اإليرادات 
الت�ي يت�م توليده�ا في األس�اس من 
جامب�ل  آن�د  بروكت�ر  مث�ل  ُمعلني�ن 
ونس�تله ونيمان ماركوس، 80 مليون 

دوالر ف�ي 2015. ف�ون بوريس يربط 
نج�اح “ريفاين�ري29” بقدرتها على 
الوص�ول إل�ى الجمهور الش�اب الذي 
يج�د الُمعلن�ون صعوبة ف�ي الوصول 
إلي�ه، ألن الهواتف الذكية والتطبيقات 
حلّ�ت مح�ل المج�الت وبرام�ج البث 
التلفزيوني. يقول، وهو جالس بجانب 
ستيفانو الذي يتحدث بهدوء في المقر 
الرئيسي للشركة في مانهاتن “يحاول 
الن�اس الوص�ول إل�ى ه�ذه التركيب�ة 
السكانية في أي مكان في أنحاء العالم 
كافة”. في قميصين ماركة أكسفورد 
ُمجّعدي�ن وس�روالين غير رس�ميين، 
يب�رز الرجالن في مكت�ب ُتهيمن عليه 
نساء في العشرينات من العمر يرتدين 

آخر صيحات الموضة بدون جهد.
حتى في عام 2005، لم يُكن واضحاً 
أن الرجلي�ن كان�ا أفض�ل المرش�حين 

إلنشاء عالمة تجارية لوسائل اإلعالم 
عب�ر اإلنترنت للش�ابات. ل�م تكن لدى 
أي منهم�ا خلفي�ة ف�ي مج�ال األزياء 
أو التجارة. س�تيفانو كان محققا في 
الشكاوى ضد شرطة نيويورك وُيفّكر 
ف�ي االلتح�اق بكلية الحق�وق. وفون 
بوريس كان يعمل في ش�ركة ناش�ئة 

للشؤون الدولية في واشنطن.
لكنهم�ا حص�ال عل�ى اإلله�ام من 
مجموع�ة أصدقاء ف�ي بروكلين كان 
من بينهم ُمصممون ناشئون بانتظار 
فرصة للحديث عن أعمالهما. كان ذلك 
وقتاً يبحث فيه الُمستهلكون عن منافذ 
ُمس�تقلّة وأصغر. يق�ول فون بوريس 
“لم تُك�ن هناك وجهة واحدة تس�مح 
ل�ك باكتش�اف جمي�ع ه�ذه المواهب 

المتطّورة في مكان واحد”.
تعاونا مع كريس�تين باربيريتش، 

رئيس�ة التحرير ف�ي “ريفاينري29”، 
وبيي�را جي�الردي، المدي�رة التنفيذية 
لإلبداع، المتزوجة م�ن فون بوريس. 
أول مكت�ب لهما كان ف�ي مطبخه في 
بروكلي�ن. بعد أن أدرك�وا أنهم بحاجة 
إلى منح الناس سبباً للعودة إلى الدليل 
بانتظ�ام، أطل�ق الفري�ق نش�رة عبر 
البريد اإللكتروني، تجمع العناوين من 

مناسبات في المتاجر المحلية.
وس�رعان ما تبع عمالء اإلعالنات 
- عالم�ات تجارية صغيرة في البداية، 
لكن س�رعان ما بدأت “ريفاينري29” 
افتراضية لعالمات  تس�تضيف متاجر 
تجاري�ة مث�ل رالف لوري�ن. من خالل 
التركي�ز عل�ى األزياء، كانت الش�ركة 
تتنافس مع المج�الت القائمة الهائلة 
مث�ل “ف�وج”، التي تنش�رها “كوندي 
تنش�رها  الت�ي  و”إيل�ي”،  ناس�ت”، 

“هيرس�ت”. لكن المج�الت التقليدية 
كانت بطيئة في إدراك فرص اإلنترنت. 
ف�ي الوقت الذي تحّولت فيه نحو خلق 
مزيد م�ن المحتوى، وجدت الش�ركة 
مزي�دا من نقاط التماي�ز عن المجالت 
التقليدي�ة. ب�دالً م�ن كتاب�ة تقاري�ر 
عروض األزياء من أسبوع الموضة في 
نيوي�ورك، كانت تصّور أحذية النس�اء 
خارج الع�روض - األمر الذي ُيس�اعد 
على تعزيز شعبية “أسلوب الشوارع”، 
الذي ُيهيمن اآلن على مواقع إنستجرام 
وبينتيريست - وجعلت من السهل على 
القّراء النقر من أجل شراء تلك األحذية 

بالذات.
م�ع ذل�ك، الجه�ود لبن�اء األعمال 
والتج�ارة  اليومي�ة  الصفق�ات  م�ن 
اإللكترونية فشلت في تحقيق األهداف 
الُمحّددة لإلي�رادات. اآلن، مثل أقرانها 
من وس�ائل اإلعالم الرقمية، “بازفيد” 
انتقلت  و”فوكس ميديا” و”فاي�س”، 
“ريفاين�ري29” إل�ى خل�ق “محتوى 
ذي عالمة تجارية” ُمفّص�ل للُمعلنين 
الحريصين عل�ى الوصول إلى جمهور 
الش�اب. يقول ستيفانو “تاريخ طويل 
م�ن مس�اعدة الن�اس على اكتش�اف 
األش�ياء من أجل الش�راء منحنا ميزة 
فري�دة م�ن نوعها في مجال تس�ويق 
المحتوى”. االنتقال إلى تغطية األخبار 
بص�ورة مس�تقلة خط�وة بعي�دة عن 
ه�ذا. لكن في الوقت الذي تس�عى فيه 
“ريفاينري29” إلى خدمة الناس بشكل 
جيد خارج موقعه�ا اإللكتروني، فهي 
تنش�ر اآلن مباش�رة على “فيسبوك”. 
ومنذ االنضمام إلى ش�بكة ديس�كفر، 
مجموعة قنوات وس�ائل اإلعالم على 
“سنابش�ات”، يعمل فريق ُمتخصص 
على إنتاج 14 قطعة من المحتوى من 

أجل تطبيق الصور والفيديو كل يوم.
أم�ام  تحّدي�اً  يط�رح  ه�ذا  لك�ن 
“ريفاينري29”: خلق محتوى لوسائل 
رقمي�ة مختلف�ة، وفي الوقت نفس�ه 
ف�ون  يق�ول  بينه�ا.  فيم�ا  التنس�يق 
بوري�س “أصبح�ت المنص�ات بمثابة 
أماكن للمستهلكين من أجل االستهالك 
والق�راءة. وهي أيضاً تكتس�ب أهمية 
كبيرة بالنسبة إلى شركات النشر التي 
ينبغي لها أن تقدم ما يجعل الجماهير 
تع�ود إل�ى المنص�ات )الخاص�ة( بها 

مباش�رة، م�ن خ�الل تقدي�م تجارب 
الالجئي�ن  مش�روع  مث�ل   - أفض�ل” 

السوريين.
يق�ول س�تيفانو “إن ه�ذه ُتعتب�ر 
وس�يلة أخرى تجعل ش�ركات وسائل 
اإلع�الم الرقمي�ة ق�ادرة م�ن خاللها 
على التف�ّوق عل�ى منافس�يها األكبر 
العش�رة  األع�وام  ف�ي  التقليديي�ن”. 
ذل�ك “كثي�ر م�ن  أو نح�و  الماضي�ة 
العالمات التجارية )لوس�ائل اإلعالم( 
التقليدي�ة خس�رت تمام�اً ارتباطه�ا 
بالُمس�تهلكين، ألنه�ا ل�م تُك�ن فع�اًل 
بحاجة إلى الُمس�تهلك كثيراً للحصول 
عل�ى تصنيفاتها”. وكاف�ح الوافدون 
الُجدد للعثور عل�ى توزيع، لذلك “كان 
عليك فقط إنتاج أشياء جيدة جداً ُيمكن 

أن ُتقنع أحد الُمعلنين بالشراء”.
“ريفاين�ري29”  أن  ويالح�ظ 
وقريناته�ا ترّك�ز ب�دالً من ذل�ك على 
الصلة الوثيقة بجمهورها. في الواقع، 
يتس�اءل “هل ال ي�زال الجي�ل األصغر 

يهتم بتلك العالمات التجارية”؟
عم�ل  تنج�ح،  الش�راكة  ولجع�ل 
ف�ي  تنفي�ذي  م�درب  م�ع  الرج�الن 
كاليفورنيا: أس�بوعياً عبر “سكايب” 
وجلس�ات مش�تركة مرة واح�دة في 
الش�هر. يق�ول ف�ون بوري�س “ذل�ك 
يتعلّ�ق  فيم�ا  الدّق�ة  م�ن  المس�توى 
بالمراجعة األسبوعية كان أمراً حاسماً. 
وت�م توس�يع التدري�ب إلى أش�خاص 
آخري�ن ف�ي فري�ق العم�ل التنفيذي. 
وأكب�ر غلط�ة، يقول س�تيفانو “ربما 
عل�ى جانب التوظيف )...( عدم البحث 
بالض�رورة ع�ن األش�ياء المناس�بة، 
ع�دم إعطاء األولوي�ة للثقافة بما فيه 
الكفاية، اإلفراط ف�ي إعطاء األولوية 
للمهارات الفنية. أخط�اء التعيين هي 
األصع�ب”. وأفض�ل المرش�دين، كما 
يقول فون بوريس “الشخصان اللذان 
كان لهم�ا الدور األكبر فعال في عملية 
جمعن�ا األموال - بالمناس�بة، كالهما 
كانا من النساء ألنهما فهمتا فعالً إلى 
أين نحن ذاهبان - كانتا )المستثمرتان 
ف�ي مراحل ُمبكرة( ش�انا فيش�ر وآن 
مي�ورا ك�و. تقريباً ف�ي الع�ام األول، 
ش�ّكلنا مجلس�ا استش�اريا ومنحن�ا 
الناس خيارات أس�هم لمج�رد القدوم 

ومساعدتنا”.

النرش الرقمي يتغلب عىل اإلعالم التقليدي



التعادل يخيم على ديربي العاصمة

انته�ى ديربي العاصم�ة بني فريقي 
بالتعادل  الجوي�ة والرشط�ة  الق�وة 
الت�ي  املب�اراة  يف   )1-1( االيجاب�ي 
،أم�س  ع�ر  بينهم�ا  جمع�ت 
االثنني،عىل ارض ملع�ب الصناعة يف 
بغداد ضم�ن مباري�ات الجولة األوىل 
)اياب�اً( للمرحلة الثاني�ة من الدوري 
العراق�ي املمت�از )فوك�س( وكان�ت 
املباراة لحس�اب املجموع�ة الثانية«. 
بدأت املباراة وسط حضور جماهريي 
كبري من مشجعي الفريقني العريقني 
متكافئ�ة بع�ض ال�يء يف بدايته�ا 
تدريجي�اً  تتض�ح  ب�دأت  بأفضلي�ة 
للقيث�ارة الخ�راء وس�ط تراج�ع 

وتشتت من قبل العبي الصقور«.
خط�ورة  الرشط�ة  فري�ق  ش�كل 
ملحوظ�ة ع�ىل مرمى الجوي�ة بحثاً 
منه عىل التقدم والفوز بنقاط املباراة 
الثالث التي من شأنها أن تحسن من 
مرك�زه يف ترتيب املجموعة، وس�عى 
العب�و القيث�ارة بمثاب�رة م�ن اج�ل 

تحقيق أهدافهم«.
ونظموا صفوفهم بشكل جيد وقادوا 
عدت هجمات كان لها التهديد الكبري 
عىل مرمى القوة الجوية الذي لم يكن 
بأفضل حاالت�ه«. ورغم تراجعهم إال 
إن العبو الصق�ور لم يكتفوا بالدفاع 
وبادلوا الرشطاوي�ني الهجمات رغم 
قلتها وعدم تأثريها بش�كل مبارش يف 
اغلبها«. وبشكل عام لم تكن املباراة 
بش�وطها األول عىل مستوى الديربي 
بني فريقني عريق�ني وانحر اللعب 
وسط امللعب بوجود كثافة عددية من 
العبي الفريقني«. إال أن هذا لم يمنع 
العري�ق فري�ق القيثارة م�ن خطف 
ه�دف جمي�ل يف الدقيق�ة )33( من 
زمن الشوط األول بعد  استغالل ثغرة 
دفاعي�ة من قبل العب الرشطة )أمري 
صباح( لريسل كرة عرضية عالية إىل 
زميله ) عيل صالح( لم يتمهل بلعبها 
ولعبها قبل ان تصل األرض عىل يسار 
حارس عرين الصق�ور )فهد طالب( 
معلناً تق�دم الرشطة بهدف«. ضغط 
العب�و الصق�ور بعد تلق�ي مرماهم 

هدف بحث�اً عن تعدي�ل النتيجة قبل 
نهاي�ة الش�وط األول إال أنه�م كانوا 
يصطدم�ون بدفاع�ات متين�ة م�ن 
قب�ل العب�ي القيث�ارة، كما اس�تمر 
القيثاريون بالهجوم ولكن لم تش�هد 
دقائق الش�وط املتبقية جديد لينتهي 
بتق�دم الرشطة عىل الجوي�ة ) 1- 0 
(«. ويف الش�وط الثان�ي كان القيثارة 
عازم ع�ىل مضاعفة النتيجة والظفر 
بنق�اط املب�اراة ،كم�ا كان الصقور 
عازم عىل تعديل النتيجة ونيل نقطة 
ع�ىل اقل تقدي�ر«. قدم العب�و كتيبة 

امل�درب )قحطان جثري( ش�وط ثاني 
رائع بجم�ل تكتيكية وملس�ات فنية 
وضغط وهجمات متكررة ، أمام أداء 
متواضع ومح�اوالت خجولة لالعبوا 
الجوي�ة«. ب�دت أفضلي�ة وس�يطرة 
القيثارة عىل مجريات اللعب واضحة 
من كم الهجمات التي هدد بها مرمى 
الصقور وتحصلوا ع�ىل )5( ركنيات 
يف اق�ل م�ن )14( دقيقة م�ا يرتجم 
الضغ�ط ال�ذي يتع�رض ل�ه مرم�ى 
الح�ارس) فهد طال�ب(«. من جانبه 
أج�رى م�درب الصق�ور الكابت�ن ) 

صباح عب�د الجليل( بعض التغيريات 
يف صف�وف فريق�ه والت�ي كان له�ا 
أث�را عىل تحس�ن أداء العب�وه بعض 
ال�يء وصن�ع هجمات وصل�وا بها 
إىل مرم�ى ح�ارس القيث�ارة )جالل 
حس�ن( ولكنها كانت أيض�اً خجولة 
ولم تش�كل خطراً حقيقياً«.اس�تمر 
اللع�ب م�ن الجانبني بس�عي واضح 
للرشط�ة من اجل الف�وز وتقدم غري 
مؤث�ر للق�وة الجوي�ة وكاد القيثارة 
إن يضاع�ف النتيج�ة يف اكث�ر م�ن 
مناس�بة إال إن الك�رة لم تجد طرقها 

اىل املرم�ى«.ويف الدقيق�ة )82( م�ن 
عم�ر املباراة اهتزت ش�باط القيثارة 
الخ�راء به�دف جميل ع�ن طريق 
البديل الالعب ) محمد حس�ن ( الذي 
تلقى كرة عرضي�ة جميلة من زميله 
) بش�ار رس�ن ( لعبها بشكل مبارش 
)ع�ىل الطاير( عىل يس�ار الحارس ) 
جالل حس�ن ( معلن�اً تعديل النتيجة 
لتصبح ) 1 – 1 ( لكال الفريقني«. لم 
يتبق�ى من عمر املباراة بعد تس�جيل 
ه�دف التع�ادل للقوة الجوية س�وى 
)8( دقائ�ق ش�هدت ث�ورة لالعب�ي 

القيث�ارة وغلق للمس�احات من قبل 
العب�ي الصق�ور ، ول�م تج�دي ثورة 
الرشطاوي�ني نفع�ًا رغ�م أفضليتهم 
الواضح�ة طول عمر املب�اراة  ،بينما 
حق�ق الصق�ور هدفه�م بالرتاج�ع 
ونالوا نقط�ة ثمينة من مضيفيهم«. 
بعده�ا أطل�ق حك�م املب�اراة )واثق 
محمد ( صفارت�ه بعد نهاية الوقتني 
األصيل واملحتس�ب بدل م�ن الضائع 
معلناً ختام الديربي بني القوة الجوية 
والرشط�ة بالتع�ادل االيجابي ) 1 – 
1 («. وبخت�ام مباري�ات املجموع�ة 

بالص�دارة  املين�اء  احتف�ظ  الثاني�ة 
برصيد )20( نقطة وحل فريق زاخو 
ثاني�اً برصيد )17( نقطة بينما احتل 
القوة الجوي�ة املركز الثالث برصيد ) 
16( نقطة ولدي�ه مباراة مؤجلة مع 
اربي�ل«. وتمرك�ز يف الرتتي�ب الرابع 
فريق غزالن البادية )النجف( ب�)16( 
نقطة وخامس�اً فريق اربيل ب�)14( 
نقط�ة ». كما احت�ل املراكز الخمس 
أمان�ة   ( ف�رق  بالرتتي�ب  األخ�رية 
بغ�داد والرشط�ة و الح�دود وكربالء 

والصناعة ( عىل التوايل.

تعليامت
ألية تنظيم عمل االندية الرياضية

املادة -1-
ت�ري احكام ه�ذه التعليمات عىل جميع 
الحاصل�ة  الع�راق  يف  الرياضي�ة  االندي�ة 
عىل إج�ازات تأس�يس من وزارة الش�باب 
والرياضة  والتي تعرف فيما بعد بالوزارة.

املادة -2- اهليئة العامة 
أوال : تتألف الهيئة العامة للنادي من :- 

أ- أعض�اء الهيئ�ة التأسيس�ية ملن هم عىل 
قيد الحياة.

ب- أعضاء الهيئة االدارية الحالية للن�ادي.
الالعب�ني  الري�اضي�ني م�ن  ج- االعض�اء 
واملدرب�ني املس�جلني يف كش�وفات الن�ادي 
واالتحادات لجميع االلع�اب االوملبية وغري 
و   2015-2014( للموس�مني  االوملبي�ة 
2015-2016(أو أكث�ر م�ن موس�م وم�ن 

سددوا بدالت االنتماء و االشرتاك.
د- يح�ق لنس�بة)20%( عرشي�ن يف املائ�ة 
م�ن الالعب�ني املتعاقدي�ن للعب م�ع فرق 
النادي ملوس�مني يف االقل املس�جلني رسميا 
يف سجالت االتحادات الدخول ضمن الهيئة 
العامة من س�دد بدالت األنتماء و االشرتاك 
ويك�ون )20%( عرشي�ن يف املائ�ة م�ن كل 
فريق مش�ارك يف أنشطة النادي للمتقدمني 
وبموج�ب الكش�وفات املعتم�دة لالتحدات 
املركزي�ة ول�كل فري�ق مم�ن س�ددوا بدل 

األشرتاك.
ه� - )2-5( نساء يف االقل.

و-  اك�ر عدد ممكن من حملة الش�هادات 
العليا )دكتوراه , ماجستري , دبلوم عايل(.

والنس�اء  الرج�ال  م�ن  املس�تثمرون  ز- 
الحاصل�ني عىل هوي�ة رس�مية نافذه من 
وزارة التج�ارة او وزارة التخطيط او غرفة 

التجارة. 
ح- االعض�اء الذي�ن تم قبولهم ممن س�دد 

بدل االنتماء واالشرتاك. 
ثانياً:  

أ-  يك�ون الحد االدن�ى للهيئات العامة كما 
ييل:

1- أندية النواحي، )71( عضواً.
2- أندية مراكز االقضية )111( عضواً.

3- أندية مراكز املحافظات  )151( عضواً.
4- األندية التخصصية )31( عضواً .

 ب- جمي�ع االندية الواقع�ة ضمن الحدود 
االدارية ألمانة بغ�داد تعامل  معاملة اندية 
مركز العاصمة، واالندي�ة التي تقع خارج 
حدود امانة  بغداد و داخل حدود محافظة 
بغ�داد تعام�ل حس�ب منطقته�ا االدارية  

كأندية مركز قضاء او اندية ناحية.  
ثالث�ا : يش�رتط يف عضو الهيئ�ة العامة ان 

يكون:
أ-  عراقي الجنسية

ب- ان اليقل عمره عن 18 سنة.
ج- غري محك�وم بجناية غري سياس�ية او 

جنحة مخلة بالرشف.
د - غري منتميا اىل ناد ريايض اخر.

ه� - ان يكون قد سدد بدل االنتماء وبما ال 
يقل عن 25 الف دينار وبدل االش�رتاك وبما 
اليقل عن 60 الف دينار س�نويا, بوصوالت 
قبض رس�مية قبل ثالثني يوماً من تس�لم 
امللف االنتخابي بإس�تثناء الهيئة املؤسسة 

الواردة يف الفقرة أوال )1( من املادة )2(.

املادة -3- اهليئة االدارية
أوالً: تتكون الهيئة االدارية من:-

تنتخب الهيئة ادارية من بني اعضاء الهيئة 
العامة لكل نادي مكونة من 9-11 بضمنها 
الرئيس ونائب الرئيس وامني الر واالمني 
املايل ومقعدا نس�ويا, وبقي�ة العدد اعضاء 
هيئ�ة ادارية, اضاف�ة اىل 3 اعضاء احتياط 

ممن يجتازوا النصاب القانوني, اما االندية 
التخصصي�ة واندي�ة الفت�اة فيك�ون عدد 
اعضاء الهيئ�ة االدارية م�ن 7-9 بضمنها 
الرئيس ونائب الرئيس وامني الر واالمني 
املايل ومقعدا نس�ويا واح�د يف االقل, وبقية 
الع�دد اعض�اء هيئ�ة ادارية, اضاف�ة اىل 2 
اعض�اء احتي�اط مم�ن يجت�ازوا النصاب 

القانوني.
ج- مدة عضوية الهيئة االدارية 4 سنوات 

و- اليج�وز الجم�ع ب�ني عضوي�ة الهيئ�ة 
االدارية للنادي, واللعب والتدريب او العمل 

بنادي اخر او يف املنتخبات.
ز- عمل جميع اعضاء الهيئة االدارية عمل 

تطوعي.

 فيام عدى حالة اجلمع بني اعضاء 
ثانياً : رشوط املرش�حني للهيئة االدارية

االداري�ة  للهيئ�ة  الرتش�يح  يف  يش�رتط    
مايأتي:-

أب-  ان يكون عراقي الجنسية 
ج-  قد أكمل 22 سنة من العمر .

ه� أن يكون غري محكوم بجناية او جنحة 
مخلة بالرشف.

و- م�ن غري املش�مولني بقانون املس�اءلة 
والعدالة النافذ.

ح- أن يكون  املرش�حون ملنصب ) الرئيس 
/ نائ�ب الرئي�س / أمني ال�ر( من حملة 
ش�هادة البكلوري�وس، وأن يك�ون األم�ني 
املايل دبلوم أختصاص يف االقل، اما بالنسبة 
لبقي�ة االعضاء فيجب أن يكونوا من حملة 

الشهادة األعدادية عىل األقل.
ط - يج�وز لالعب�ي املنتخبات مم�ن مثلوا 
املنتخبات ملدة خمس�ة س�نوات عىل االقل, 
واملدرب�ني  الالعب�ني  م�ن  والرياضي�ون 
الحائزين عىل املركز م�ن 1-6 اوملبيا, ومن 
1-3 اسيويا, حق الرتشيح ملنصب العضوية 
وملقعد واحد يف الهيئة االدارية استثناءا من 

رشط شهادة الدراسة االعدادية.
ي- اليج�وز لرئيس الهيئ�ة االدارية ونائبه 
وامني الر واالمني املايل ممن امضوا دورتني 
متتاليتني يف هذه املناصب بالرتشيح لدورة 
جدي�دة اال بعد مرور دورة انتخابية كاملة, 
ويس�مح لبهم بالرتش�يح ملوقع العضوية 

فقط.
ك- تعت�ر ال�دورة التكميلي�ة دورة كاملة 

بغض النظر عن مدة الدورة التكميلية.
ل- يج�وز اج�راء االنتخاب�ات للمرش�حني 
اجاب�ات  انتظ�ار  دون  االداري�ة  للهيئ�ة 
املس�اءلة  قان�ون  بإج�راءات  املش�مولني 
والعدال�ة ومم�ن لديهم س�جل جنائي ويف 
حالة ورود اس�مائهم يف قائم�ة املنع تزول 
م�ن  أي  يف  فوزه�م  حال�ة  يف  عضويته�م 

املناصب يف الهيئة االدارية.
س- تقوم الهيئات االدارية قبل االنتخابات 
ضمن املدة القانونية فتح االنتساب للفئات 
املنصوص عليها يف البند )أوالً( للمادة )2(.

مادة -4- الية الرتشيح لالنتخابات 
 تح�دد ال�وزارة موع�د اج�راء االنتخابات 

وتطلب من االندية ارسال ماييل:-
أوال- اس�ماء املرش�حني لعضوي�ة الهيئ�ة 

االدارية للنادي.
ثانياَ- اسماء اعضاء الهيئة العامة للنادي.

ثالث�اً- الوثائ�ق الدراس�ية وكت�ب صح�ة 
والهيئ�ات  الجامع�ات  م�ن  صدوره�ا 

ومديريات الرتبية املختصة.
رابعاً- الوثائق الت�ي تثبت حصول االبطال 
عىل املراكز و البطوالت يف املسابقات العاملية 
واالسيوية املعتمدة اوملبياً وشهادات الخرة 

والتخصص.
خامساَ- ترسل االسماء والوثائق املنصوص 
عليه�ا يف الفق�رات )أ ,ب,ج,د( م�ن ه�ذه 
امل�ادة اىل اللجن�ة املرشفة ع�ىل االنتخابات 
خالل م�دة اقصاها ثالث�ني يوما من موعد 
االنتخاب�ات وتهم�ل الرتش�يحات التي ترد 

بعد املوعد املحدد.
سادس�اً- تس�تمر الهيئة االداري�ة القائمة 
بمزاول�ة اعماله�ا لح�ني انتخ�اب هيئ�ة 
ادارية جديدة وتعتر هيئة ادارية لتريف 

االعمال لحني تحقق الرشط املذكور.

مادة )5( الية االنتخابات
 تجري االنتخابات وفق االجراءات االتية:-

أوالً- تكون االنتخابات باالق�رتاع ال�ري.
ثاني�اً- يح�ق لكل عض�و يف الهيئ�ة العامة 
الهيئ�ة  إلنتخ�اب  والرتش�يح  التصوي�ت 

االدارية
ثالث�ا- يتحقق النصاب القانون�ي باالغلبية 
املطلق�ة )50% + 1( إلعض�اء الهيئة العامة 
ويف حالة عدم تحقق�ه تؤجل االنتخابات اىل 
اليوم التايل و يف نفس الوقت ويكون االجتماع 
الثاني صحيح�ا اذا كان عدد الحضور اليقل 

عن ثلث اعضاء الهيئة العامة.
رابعا- يجب تحقق نس�بة االغلبية املطلقة 
)50% +1( لعدد اعضاء الهيئة العامة لفوز 
املرش�حني لجميع اعضاء الهيئ�ة االدارية 

بما فيهم عضو االحتياط
خامس�ا- يكون موعد املؤتمر االنتخابي يف 
الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم املحدد 
واليج�وز االنتظ�ار بس�بب ع�دم تحق�ق 

النصاب.
سادسا- تجري االنتخابات بإرشاف اللجنة 
املرشف�ة ع�ىل االنتخاب�ات بأم�ر اللجن�ة 
املش�كلة بأم�ر وزاري م�ن وزارة الش�باب 

والرياضة.
سابعا- تعتر البطاقات البيضاء باطلة.

ثامنا- البطاقة الت�ي تحتوي عىل اكثر من 
الع�دد املطلوب الس�ماء املرش�حني يجري 

اعتما املرشحني االوائل فيها
تاسعا- يجوز اعتماد البطاقة التي تحتوي 

اقل من العدد املطلوب بالنسبة لالعضاء
عارشاً- عىل النادي فتح باب االنتماء لهم بما 

يؤمن هيئة عامة التقل عن االعداد املنصوص 
عليها يف الفقرة )ج( من البند ثانيا املادة )2( 
و يف حال�ة عدم االلتزام بذلك يبعد النادي عن 
االنتخاب وتحل الهيئة االدارية وتشكل وزارة 
الش�باب والرياضة هيئة اداري�ة مؤقتة ملدة 
اقصاها ثالثة اشهر لتسيري امور النادي عىل 
ان يتم االعداد لالنتخابات خالل هذه الفرتة.

املادة )6(  جلنة الطعون
الش�باب والرياض�ة لجن�ة  تش�كل وزارة 
تس�مى لجن�ة الطعون تتألف من خمس�ة 
أعض�اء ع�ىل ان يك�ون اثن�ني منه�م م�ن 

القانونيني وتكون مهامها كاالتي:-
1-  النظ�ر يف الطع�ون املقدم�ة م�ن قب�ل 

املرشحني.
2-  النظر يف الطعون يف نتائج االنتخابات

3-  تك�ون مدة الطعن م�دة اقصاها ثالثة 
ايام من تاريخ وقوع القرار املطعون به.

4-  تنظ�ر اللجن�ة يف الطع�ون املنص�وص 
عليها يف البندي�ن )1( و)2( من هذه املادة 
خالل مدة اقصاها س�بعة اي�ام من تاريخ 
ورود الطع�ن للجنة وتعتر قراراتها ملزمة 

ونهائية للجميع.

مادة )7(  إجتامع اهليئة االدارية
تجتم�ع الهيئ�ة االدارية بكام�ل اعضائها 

الفائزين بعد ثالثة ايام من تاريخ اعالن 
نتائ�ج االنتخابات حتى لو كان هناك طعناً 

بأحد مناصب الهيئة االدارية الجديدة.
م�ادة )8(  تلغى لوائح انتخابات املعدة من 

قبل الوزارة لسنة 2012 .
مادة )9(  تنرش هذه التعليمات يف الجريدة 

الرسمية وتنفذ من تاريخ   صدورها.
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عبد احلسني عبطان
وزير الشباب والرياضة



اإلجاص والرشاقة
بينت نتائج دراسة علمية أجراها 
لويزيان�ا  جامع�ة  يف  باحث�ون 
إجاص�ة  تن�اول  ان  األمريكي�ة 
»كمثرى« واح�دة يف اليوم يكفي 
للمحافظة عىل الرش�اقة ويمنع 
زي�ادة الوزن..هن�اك مثل يقول: 
م�ن  تحمي�ك  الي�وم  يف  تفاح�ة 
مراجعة الطبيب. أي تحافظ عىل 
صحتك. واآلن اثبت علماء جامعة 
لويزيان�ا ان اإلج�اص ه�و أيضا 
فاكهة مفيدة للصحة، حيث تبني 
ان إجاص�ة واح�دة يوميا تحمي 

م�ن زيادة الوزن. كم�ا ان تناول 
هذه الفاكهة يعترب من الحميات 
الغذائي�ة الجي�دة الحتوائها عىل 
نس�بة عالي�ة من األلي�اف وعىل 
الفيتامني C الذي تعادل نس�بته 
يف اإلجاصة نس�بة 24 باملائة من 
الجرعة اليومية الالزمة لإلنسان، 
وألن اإلجاص�ة الواحدة ال تعطي 
أكث�ر م�ن 100 س�عرة حرارية.

كما ال تحتوي هذه الفاكهة عىل 
والكولس�رول واألمالح،  الزيوت 
وفيها 190 ملغ من البوتاسيوم.

الربيطاني�ون م�ن أكثر ش�عوب 
للتلفزي�ون  مش�اهدة  العال�م 
بتقنيات متقدمة، ذلك ما كشفت 
»أوفك�وم  لهيئ�ة  دراس�ة  عن�ه 

لألبحاث«.
 %70 أن  الدراس�ة  وأظه�رت 
يش�اهدون  الربيطاني�ني  م�ن 
التلفزي�ون بتقني�ات متقدم�ة، 
س�واء عرب اإلنرنت، أو مشاهدة 

الفيديوهات التي تم تحميلها.
وأظهرت الدراس�ة أن واحدا من 
ب�ني كل 5 بريطاني�ني يلج�أ إىل 

اإلنرنت ملشاهدة مواد تلفزيونية، 
يف ح�ني ال يتج�اوز املع�دل %52 
بكل من فرنس�ا وإس�بانيا، وفق 
م�ا ذك�رت صحيف�ة الغارديان.

وتوضح الدراسة أن عددا متزايدا 
من الربيطانيني ص�اروا يقبلون 
التلفزي�ون عرب  ع�ىل مش�اهدة 
ألواحه�م اإللكرونية وهواتفهم 
الذكي�ة ع�وض الجل�وس أم�ام 
جهاز التلفزيون، س�يما أن أكثر 
من نص�ف البالغ�ني يف بريطانيا 

يملكون لوحة إلكرونية.

الشعب األكثر مشاهدة للتلفزيون
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
أن أول مدينة زودت بشبكة هاتفية . . هي باريس 

عام 1880م
أن أول ص�ورة فوتوغرافية يف العالم تم إلتقاطها، 

كانت يف فرنسا عام 1826م
عندم�ا يفقد األخطب�وط إحدى أذرع�ه الطويلة، 

تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد
هل تعلم أن أول حصار يف التاريخ هو حصار امللك 

بنوا خذ نرص املدينة صور يف السنة 572 ق.م.
ه�ل تعلم أن أول جريدة صدرت بالغة العربية هي 
جريدة الوقائ�ع املرصية التي أصدرها محمد عيل 

باشا يف سنة 1828 م.
ه�ل تعلم أن أول من ف�رض التجنيد اإلجباري هو 
الحجاج بن يوس�ف الثقفي وايل الع�راق يف العهد 

األموي
ه�ل تعل�م أن من قال عب�ارة لوال أن امل�وت أتاني 
لجعلت جميع الدول األوروبية إسالمية هو صالح 

الدين األيوبي.

للي�وم  حظ�ك  الحم�ل  ب�رج  أصح�اب 
مهنيا:تم�ر بي�وم ممي�ز فأخ�را تنتهي 
مش�كلة يف العمل كانت تش�كل لك عائقا 
عاطفيا:حل خالفاتك مع الحبيب دون أن 

تدخل أحد فيها.

أصحاب برج الثور حظك لليوم:مهنيا:أنت 
مبدع جدا يف عملك اليوم فكل األفكار التى 
تطرحه�ا تبدو مبتك�ره و تن�ال إعجاب 
ال�كل عاطفيا:تت�رصف برومانس�ية مع 

الحبيب اليوم مما يقربه منك أكثر

حظ�ك  الج�وزاء  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنيا:علي�ك أن تق�وي عالقتك مع 
أش�خاص جدد تتع�رف عليه�م يف العمل 
اليوم عاطفيا:كن أكثر تعاونا مع الحبيب 

وال تضغط عليه أكثر

حظ�ك  الرسط�ان  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنيا:دائم�ا تدع�م عملك وتعطي 
إنطباع جيد بكل م�ا تقوم به عاطفيا:قد 
تتغ�ر مخططاتك مع الحبي�ب اليوم مما 

يشعره بالغضب

حظ�ك  األس�د  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنيا:تقاب�ل لليوم ش�خص مميز 
يدعمك يف مشوارك املهني عاطفيا:تقيض 
أمسية مميزة مع الحبيب تنقلك يف عالقتك 

اىل مستوى جديد وأجمل

حظ�ك  الع�ذراء  ب�رج  أصح�اب 
م�ن  الكث�ر  الي�وم  لليوم:مهنيا:تتخ�ذ 
القرارات املصري�ة والتى توقعك يف حرة 
عاطفيا:تقاب�ل ح�ب قدي�م يعي�د إلي�ك 

ذكريات جميلة

أصحاب برج امليزان حظك لليوم:مهنيا:قد 
العم�ل  يف  الرك�ود  م�ن  بف�رة  تم�ر 
عاطفيا:اس�تمع اىل نصائ�ح الحبيب وال 

تهمل رأيه

حظ�ك  العق�رب  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنيا:تحص�ل الي�وم ع�ىل تقدي�ر 
رؤس�ائك يف العم�ل بس�بب الجه�د الذى 
بذلت�ه يف الفرات الس�ابقة عاطفيا:عليك 
أن تتأك�د ب�أن ال تع�د الحبي�ب بوعود ال 

تستطيع اإللتزام بها.

حظ�ك  الق�وس  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنيا:تخط�و اليوم خطوات مهمة 
يف طريق مس�تقبلك املهني عاطفيا:التزم 

بواجباتك تجاه الحبيب وال تتجاهلها

حظ�ك  الج�دي  ب�رج  أصح�اب 
وأرباح�ك  عائدات�ك  لليوم:مهنيا:ت�زداد 
اليوم نتيجة إس�تثمارك يف مرشوع مربح 
عاطفيا:أبدي املزيد من اإلهتمام بمشاعر 

الحبيب وال تهملها

حظ�ك  الدل�و  ب�رج  أصح�اب 
التحديات  لليوم:مهنيا:تواجهك املزيد من 
اليوم والتى تسعى اىل مواجهتها والنجاح 
بها عاطفيا:أنت موعود مع حب حقيقي 

اليوم تعيش معه أجمل اللحظات

أصحاب برج الحوت حظك لليوم:مهنيا:قد 
تشعر بالحزن اليوم بسبب تأجيل مرشوع 
كن�ت تحل�م بتنفي�ذه عاطفيا:تص�ارح 
بحقيق�ة  خاص�ة  أمس�ية  يف  الحبي�ب 

مشاعرك مما يدخل الرسور اىل قلبك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 شاعر فلسطيني راحل
2 شاعر سوري راحل
3 شاعر مرصي راحل

4 مرض يصيب العيون o بحر
5 يف القميص تربط أطرافه

6 أواخ�ر ابي�ات الش�عر o عك�س 
حربا

7 لؤل�ؤ o ن�وع قدي�م م�ن الخ�ط 
العربي

8 ضوء o امركي الف قصة العجوز 
والبحر

9 كرس o أواخر
10 رئيس )التجار مثال(

1 للسؤال عن شخص o نفس o حد 
السيف

2 يرفع به البنطال o محب
3 تكاثر األشياء مما يؤدى إىل أزمة 

)معكوسة( o رجف
4 انتفاخ o مساعدة وإمداد

5 أكثر من الدق باملطرقة o يخفنه
 o )6 جه�از الع�روس )يف الخلي�ج

حيثما تهب الريح
 o 7 تح�رك يف محل�ه ب�دون تق�دم

ثالثة حروف من فنان
8 أن�اث الجم�ل )مبعث�رة( o م�ن 

اسماء الله الحسنى
9 اربعة حروف متشابهة

10 رحلة بالدراجة o جمع ميقات

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
4 كوب حليب

تلت ارباع كوب سكر 
3/2 ك�وب طحني )مق�دار 11 معلقة كبرة 

ممسوحني( 
معلقة كبرة نشأ

معلقة كبرة زبدة 
4 مالعق كبار كاكاو 

صفار بيضة
معلقة فانيليا صغرة

2معلقة كبرة جوز الهند 
بسكويت حسب الحاجة 

الغناش( 
كوب كريما خفق سائلة

كوب شوكوال خام 
معلقة صغرة زبدة 

ربع معلقه صغرة ملح
طريقة تحضر كيك بسكويت الشوكوال

1. يوض�ع جميع املقادي�ر يف طنجرة ما عدا 
الفانيلي�ا والزب�دة وج�وز الهن�د ويخلط�وا 
ويوضعوا عالنار مع التحريك املستمر قبل ما 
يمسك املزيج بشوي يوضع الزبدة والفانيليا 

وجوز الهند ويخلطوا حتى يتماسك املزيج.
2. يف قال�ب بركس يوضع طبقة بس�كويت 
ث�م طبقة م�ن الخليط حتى انته�اء الخليط 
وآخ�ر طبقة الزم تكون م�ن الخليط يوضع 

بالربد ليربد وثم نزينه.
3. الوج�ه ه�و غن�اش ويمك�ن اس�تبداله 
بصوص ش�وكوال وثم يدخل الربد ليتمس�ك 

الغناش أو صوص شوكوال.
4. تحض�ر الغناش، توض�ع الكريما عالنار 
لتس�خن وتضاف فوق الش�وكوال وبتحركي 
لت�دوب الش�وكوال وبع�د حط�ي رش�ة ملح 

ومعلقه صغرة زبدة ويرك ليربد.
5. الخطوط شوكوال عادي.

كيك بسكويت الشوكوال

معلومات  عامة

فوائد املانجو
• كونه�ا نس�بة عالي�ة م�ن الحدي�د، ويقال 
املانجو أن تكون جيدة جدا بالنس�بة للنس�اء 
الحوامل وكذلك لألشخاص الذين يعانون من 

فقر الدم.
• ويعتق�د املانجو أن تك�ون فعالة يف تخفيف 

انسداد املسام يف الجلد.
• الفيتام�ني A )بيت�ا كاروت�ني(، وفيتام�ني 
E والس�يلينيوم املوج�ودة يف املانج�و توف�ر 

الحماية ضد أمراض القلب.
• ت�م العث�ور املانجو أن تك�ون مفيدة جدا يف 

عالج حموضة املعدة وسوء الهضم.
• يقال أن فيتامني E موجود يف املانجو يساعد 
ع�ىل وظيفة الجه�از الهرموني بش�كل أكثر 

كفاءة، وبالتايل، ويعزز الحياة الجنسية.
• خصائص مضادة لاللتهابات من املانجو قد 

تساعد يف تخفيف أعراض الربو.
• املانجو يس�اعد عىل تحس�ني الركيز وقوة 
الذاكرة. حمض الجلوتامني يف املانجو تساعد 
األطف�ال لديه�ا ذاك�رة جي�دة والحفاظ عىل 

خاليا نشطة.

هل يمكن تصفح »فايسبوك« بال إنرتنت؟

من هنا وهناكمن طرائف العرب

حسني الساعدي

• حّدث اإلمام العالم الشهر سفيان الثوري 
رحمه الله فقال :لو رأيتني و يل عرش س�نني 
طويل خمسة أش�بار و وجهي كالدينار و أنا 
كشعلة نار ،ثيابي صغار و أكمامي قصار ، و 
ذييل بمقدار ، و نعيل كآذان الفار ،اختلف إىل 
علماء األمصار ، كالزهري و عمرو بن دينار 

،أجلس بينهم كاملسمار محربتي كالجوزة ، 
و مقلمتي كاملوزة ،فإذا أتيت قالوا : أوسعوا 

للشيخ الصغر ،ثم ضحك 
و ق�ال : يا لله كم هي رائع�ة حياة الطفولة 

...
ج�د يف الطلب و بس�اطة يف الحياة و طهارة 

يف املسلك
و نقاوة يف السر و ترفع عن اآلثام ....

ما أحىل هذه األيام
• دخ�ل أعرابي عىل املأمون وقال له : يا أمر 
املؤمن�ني , أن�ا رجل م�ن االعراب .ق�ال : وال 
عجب يف ذلك .فقال االعرابي : أني أريد الحج 
.ق�ال املأم�ون : الطريق واس�عة .قال: ليس 
معي نفقة .قال املأمون: سقطت عنك الحج 
.قال االعرابي : أيها االمر جئتك مستجديا ال 

مستفتيا .فضحك املأمون وأمر له بصلة ..

طرح »فايسبوك« خدمة تجريبية جديدة تتيح ملستخدميه عىل »آندرويد« 
تصف�ح املش�اركات وكتاب�ة تعليق�ات عليه�ا م�ن دون وج�ود اتصال 
باإلنرن�ت. ولف�ت يف تدوينة نرشت يف موقعه إىل أنَّه »من ش�أن الخدمة 
الجديدة أن تحل املش�كلة األساس�ية والتحدي الدائ�م املتعلق باتصاالت 
اإلنرن�ت البطيئ�ة، ال س�يما يف الدول الناش�ئة، حيث يتمتع فايس�بوك 
بش�عبية عالية، لكن معظم املستخدمني يف تلك الدول يتصلون باإلنرنت 
عرب الجيل الثاني 2G«. وأشار »فايسبوك« إىل أنَّ امليزات الجديدة ستصل 
ملس�تخدمي أجه�زة »آندرويد« تدريجي�اً من دون تحديد ف�رة زمنية أو 
رقعة جغرافية محددة الختبارها، لكن البلدان الناش�ئة هي الهدف بكل 
تأكيد«.وسيتم عرض آخر املشاركات التي حملت سابقاً عىل »فايسبوك« 
ولم يّطلع املس�تخدم عليه�ا، إذ يقوم التطبيق بتخزين املُش�اركات غر 
�ت عىل الجهاز لحني قراءتها لالس�تفادة منها عند  املقروءة بش�كل موقَّ

عدم وجود اتصال باإلنرنت أو عندما يكون االتصال بطيئاً.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق



16
ص�ف�ح���ة

العراق�ي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخي�رة

العدد  1106
  الثالثاء 15 كانون االول 2015 

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

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

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

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

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

األدب املرفوض
ات امض���اء

هيثم حسين

مس���احة لل���رأي

ال ييكاد القارئ يعثر عىل كاتب لم يقاَبل بالرفض يف مسيرته 
اإلبداعّيية، وهنياك َمين يؤّثير الرفيض تأثيرا كبيرا يف حياتهم، 
فيبعدهم عن عالم الكتابة، ويشيعرهم أّنهم فاشيلون، ال موطئ 
لكلماتهم يف عالم النرش والتسويق، يف الوقت الذي يتشّبث آخرون 
بحلمهيم، ويجهيدون إليصيال كلمتهيم وصوتهيييييم، ويكون 
الرفض بالنسيبة إليهم عتبة ملا بعيده، أو بّوابة ال بّد من عبورها 

إىل رحابة عالم األدب.
قوبلت أعميال كثرة بالرفيض من قبل نارشين ومؤسسيات 
ثقافيية، لكن أصحابها لم يقنطوا من األمل يف نرشها، وال ارتكنوا 
إىل الييأس، بيل كان األليم النابيع عن الرفيض دافعا أقيوى لهم، 
القتناعهيم بميا أبدعيوه، والدليل أّن عيددا من تليك األعمال، بعد 

صدورها، أصبحت عالمات فارقة يف تاريخ األدب.
يعتقد الروائّي األمركّي والرت موزيل أن الرفض قد يكون أسيوأ 
لحظية يمّر بها الكاتب وقد يتكّرر مرارا خالل مسيرته الكتابية. 
ويعترب أنه عندما يسيتمّر الكاتب يف كتابة ما يرغب هو يف كتابته 
سييجد الكثر من الرفض. سييقال له “لن نطبع هذا الكتاب ألنه 
يتضمين الكثر مين الجنس، أو “لن نطبع هيذا الكتاب الواقعّي.. 

من تظّن نفسك لتتحّدث يف هذا املجال”.
ويجد أّن الرفض دائما مؤلم، لكّن الكاتب سييتعلّم االستمتاع 
بيه. يصفيه بأّنه جزء مين حياة عجائبّية، وسييدرك أّنيه لم يكن 
ليحصيل عىل هيذه الحياة لوال األلم. سييتمّكن األليم من إغوائه 
وسيستمتع به. الحقا أيضا، سييحّب االجتماع مع رفاقه الكّتاب 

ليتحّدثوا عن أسوأ رفض واجههم.
إذا ما تّم تقّبل الرفض كحالة طبيعّية يف عالم الكتابة وسيوق 
النرش، وال سيّيما أّن هنياك كثرا من االعتبارات تسياهم يف قبول 
عمل ونرشه، رّبما ال تأتي سيوية العمل اإلبداعية بالدرجة األوىل، 
وال جانيب التمّييز األدبي والتجريبي والفني فييه، بقدر ما تتقّدم 
أميور أخيرى، وترفع العميل، أو تصّدره وتحمليه إىل ضّفة النرش 
وتوصليه إىل القارئ. كيف يمكن تقّبل الفرض يف العملية الكتابية 
واإلبداعّيية؟ وهيل يمكن اعتبياره أميرا طبيعيا يف عاليم الكتابة 

والنرش؟
يتجىّل الفيرض كنقييض رشس لجانب الرفض، وهيو يتمّثل 
يف سيلطة ما تقوم بفرض نتاجات أدبائها، أو كّتابها، يف مسيعى 
منها لتقديمهم عىل أّنهم األفضل، ويكون يف التكرار، وما يصاحبه 
مين تصدير إعالميّي، وتسيويق دعائيّي، تمثييال لتسيييد أفكار 
وتوّجهيات ورؤى ومرامي الفارض نفسيه، ولوال أن يقبل الكاتب 
بتلك الرشوط سييظّل عىل عتبة الرفض، وهنا يتّم تدجينه ليدخل 
الكيوخ مطأطئ الرأس، منتظرا ما ُيطليب منه وما يفرض عليه، 
ليتّم فرضه عىل اآلخرين عربه. يتحّول الكاتب الذي يقبل بمهادنة 
السيلطات املستبّدة، سيواء كانت دينّية أو سياسّية، من مبدع إىل 
أداة سيلطوّية، يتجاوز الرفض الذي يحاَص به، إىل فرض يفقده 

قيمته اإلبداعّية، ويبعث عىل الشّك يف كّل ما يكتبه.

أي مسيتقبل يعد أو يخطط لها ومياذا يحدث يف األيام األتية وما هي 
القوى املؤثرة يف سر األحداث ويف صورة املستقبل ويف كل هذا وذاك ما هو 
دور العراق ومسؤوليته وهو يف قلب الحدث. وهذه األسئلة تجدها يف كل 
مكان وعىل كل إنسيان وهذه األزمة الخانقة التي تستحوذ عىل املنطقة 
واخطرها يف تاريخها وتشيهد حالياً أشيياء غريبة. نشاطات وتحركات 
علنية ورسية ومبهمة وتضارب يف التكهنات والتوقعات وان أمور خطرة 
يجري طبخها وأحداث خطرة ستقع غداً غر ان املعضالت الكربى يف حياة 
األميم ال تحلها األوهام وال الواهمون والبد من طريق واضح يسيتخلص 
من حقائق الحياة والواليات املتحدة األمريكية تعرف الكثر عن املنطقة 
ومنها السياسية والعسيكرية واالقتصادية بحكم تواجدهيا وارتباطها 
وتغلغلها يف أوسياط املخابرات العربية وخاصة الخليجية منها وتعلم ان 
هذه األنظمية مهددة أمام اإلرهاب وال تقوى عيىل املواجهة بالرغم من 
إنها الداعمية واملمولة له وترصيح املسيؤول االمريكي بأن تركيا وقطر 
والسيعودية هم مين دعم اإلرهاب وقيدم االعتذار فيما بعد إنها ليسيت 
زلة لسيان أو شيطحة وإنما لديه قصيد يف هذا الن أمرييكا عارفة جيداً 
مصدر اإلرهاب ومن يشياركه من الدول يف التدريب والتسيليح والتمويل 
ونتيجة ألوهامها إلسقاط األنظمة املتحررة التي ال تتماىش مع خريطة 
الطرييق األمريكية يف املنطقة واذا لم تسيقط فأنها اضعف من مواجهة 
ظروف جدييدة فالدواعيش كالصهيونية أداة حراسية ملصاليح أمريكا 
والغرب فذوبان الدواعش عند االنتهاء من مرشوع رشق أوسيطي جديد 
لتمزييق املنطقية وأضعافها لتكون دويالت ال تقيوى عىل يشء وتصبح 
أمريكا السييد والرشطي فيها واملتحكم بمواردها فأسيتثمرت اإلرهاب 
كبوابية ومربر لذلك فجيشيت الجيوش ووزعت األدوار عيىل الدول التي 
تسير يف فلكها واملوقف املاكر واملخادع األمريكي السيتثمار الرصاعات 
واسيتخدم اإلرهياب ضيد الناقمني عيىل مرشوعها لرتويضهيم والغرب 
غر جاد بأسيتئصال اإلرهاب من جذوره ألنه السيكني لتقطيع أوصال 
البلدان وبذرة خبيثة ترعرع يف بيت صهيون وال تكشيف أمريكا عالقتها 
مع اإلرهاب بشيكل سيافر ومثر اتبعت أسياليب بارعة وماكرة لتقديم 
نفسها دولة تتفهم وتحرتم إرادة الشعوب وأيدت دعوات تحديث األنظمة 
الرجعية فالدواعش الباب املفتوح للحصول عىل مصالح أمريكية جديدة 
وحماية مصاليح قائمة وابتزاز دول املنطقة ماديياً وجلب دول الخليج 
والسيماح للتدخيل يف شيؤون املنطقية دون أي اعتبار لسييادة البلدان 
فالدواعش ال يتجاوز عددهم 15 الف يمكن القضاء عليهم بأسيابيع لو 
كانت النيية صادقة من التحالف الدويل ولكين إطالة هذه الحرب تخدم 
مصالح الغرب وهذا ما صح به األمريكيني بأستمرار املعركة ألكثر من 
سينتني. وأمريكا أسقطت النظام املقبور خالل 21 يوم بالرغم من العدد 
والعيدة بحوزته التي تضاهيي عرشات املرات ما تملكيه الدواعش هذه 
الصناعة األمريكية الفاشيلة واملاركة الصهيونية الخائبة لضم الخائبني 
من الحكام تحت العباءة االوبامية والخائفني من الكالب املسيعورة. وال 
تجني من هذا غر الفشيل لعودتها ثانية إىل العراق كما خرجت سيابقاً 
مدحورة كما حصدت فشيلها يف أفغانستان والشعوب الشجاعة الواعية 

هي من تجعل أمريكا وحواضنها تدفع ثمن سوء أعمالها.  

ماجد الحسناوي

ماذا جيري يف املنطقة 

د. محمد الجويلي  

قّصة األبيواب يف امليدن القديمة 
بصفية عامة هي قّصة اإلنسيان يف 
عالقته بامليكان وبنفسيه وباآلخر، 
وهيي مين أفضيل ميا يعيرّب عين 
هندسة الوجود االجتماعي والثقايف 
والحضاري العام يف فرتة معّينة ويف 
بعيض األحييان يف فيرتات متباعدة 
من تاريخ العمران الحرضي حسب 
املصطلح الخلدوني، وهذا ما ينطبق 
واإلسيالمية  العربيية  امليدن  عيىل 
التاريخيية  العربيية  العتيقة.امليدن 
واألسيوار  األبيواب  مين  تخليو  ال 
التيي خلفتهيا الحضيارات القديمة 
التيي ال يمكين  ال تصليح األبيواب 
فصلهيا عن األسيوار يف تارييخ كّل 
مدينية للولوج فقط إىل مداخل املدن 
ومجاهلهيا وأزّقتهيا وإّنميا للولوج 
كذليك إىل املتخّيل الرمزي والجماعي 
وليكّل  الجماعيية،  الذاكيرة  إىل  أي 
مدينة ذاكرتها التيي تنغلق وتنفتح 
عىل اليذات والغر كانفتياح األبواب 
وانغالقهيا يف جدلّيية وصيرورة لم 
تنتيه إال بانتهياء هندسية املدينية 
التقليدية وتعّطل الوظائف الدفاعّية 
والوقائيية لألبيواب واألسيوار التي 
امليدن  بتشيييد  الزمين  تجاوزهيا 
الجدييدة ودخيول اإلنسيان مرحلة 

التكنولوجيا والصناعة الحديثة.
األبيواب واألسيوار  لعبيت  لقيد 
الحرضيية العتيقية دور الدفاع عن 
امليدن وحمايتهيا من األعداء سيواء 
كان هيؤالء مين “الداخيل” أي من 
امللّية املعارضيني للدولية القائمة أو 
مين الخيارج. وقيد كانيت األبيواب 
قديما ُتغلق مساء بعد صالة العشاء 
وتفتح مع صالة الفجر والسيبب يف 
ذلك يعود إىل رغبة السلطة القائمة يف 
تنظيم الدخول إليها والخروج منها 
ليس فقط من البرش الذين قد يكون 

منهيم غربياء وجواسييس ولرّبميا 
معارضون رّسيون للسيلطة أو بكّل 
بساطة مجرمون ولصوص يهّددون 
األمين العيام، بيل كذليك مراقبة ما 
ينفذ إىل املدن من سلع بعضه يحّجر 
للمدينة وخاصة األسيلحة  دخوليه 
أصحابهيا  اسيتطاع  ميا  إذا  التيي 
ترسيبها داخل األسيوار ومراكمتها 

أمكن لهم إثارة البلبلة والفتن.
والناظر إىل املدن العربّية العتيقة 
القاسيم  األبيواب هيي  أّن  يالحيظ 
املشيرتك بينهيا وأّن بعضهيا يتمّيز 
بطرافية تسيمياتها التي كثيرا ما 
تختيزل كّل تسيمية منهيا حكايية 
كاملة تيؤّرخ لحدث عرفتيه املدينة 
يف طيور من أطوارهيا كما يمكن أن 
تسيتمّد تسيمياتها كما هيو حالها 
مثيال يف تونس الحيارضة من أولياء 
صالحني مثل “باب سعدون” نسبة 
إىل اليويلّ الصالح “أبو سيعدون” أو 
بياب سييدي عبدالسيالم نسيبة إىل 
اليويلّ الصالح “سييدي عبدالسيالم 
األسيمر” اليذي ُيوجيد رضيحيه يف 
مدينية زليتين الليبّية أو مين بنات 

“باب البنات« يف قرص يقع حذو هذا 
الباب. اسيم الباب يمكن أن يستمد 
من معتقيييييدات دينية قديمييية 
كما هو شيأن باب رشقيي أو »باب 

الشمس« يف دمشق
يمكن أن ُيشتّق اسم الباب كذلك 
مين االتجاه اليذي يفتيح عليه مثل 
باب البحر يف تونيس الحارضة الذي 
يقع قبالة بحيرة تونس وهو نفس 
االسيم اليذي أُطليق عىل أحيد أبواب 
مدينة القاهرة كميا يذكر القزويني 
)845هي( يف كتابه املواعظ واالعتبار 
بذكير الخطيط واآلثيار وقيد بنياه 
الحاكيم بأمير اللّه وهدميه الظاهر 
بيربس وكما ُيطلق إىل اليوم عىل أحد 
األبواب املعروفية يف مدينة طرابلس 
الغيرب ألّنه يقود مبيارشة إىل البحر 
الذي تقع املدينة عىل شاطئه إضافة 
إىل أبواب أخرى ُعرفت بها نذكر منها 
باب زناتة وُسيمي كذليك ألّن قبالته 
كانت ُتوجيد مضارب لقبيلية زناتة 
الرببرّية الشهرة. ويمكن أن يستمّد 
البياب اسيمه مين معتقيدات دينّية 
قديمة كما هو شيأن باب رشقي أو 

“باب الشيمس” يف دمشيق وهو من 
األبواب السيبعة األصلّية التي بناها 
الرومان ونسيبوها لكوكب الشمس 
التي يمثلها اإلليه اإلغريقي هيلوس 
أو سيول ليدى الروميان، ويذكر ابن 
عساكر أّن هؤالء قد رسموا فوق تاج 
الباب نقشا نافرا يف الحجر هو عبارة 
عن صورة لقرص الشمس تبنّي بعد 
ذلك أّنه رسم لهيلوس راكبا عىل عربة 
تجرّهيا أربعية خيول وحول رأسيه 
هالية مسيتديرة تنبعيث منها حزم 
من نور. وقد تعرّضت أبواب دمشيق 
مثلهيا مثل اإلنسيان إىل محن كثرة 
عىل ميّر التاريخ، فقيد هدم اإلغريق 
األبيواب التي بناهيا اآلراميون ليبنوا 
عىل أنقاضهيا أبوابا أخيرى وعندما 
هزم الرومان اإلغريق ودخلوها سنة 
64 ق.م قاميوا بنفس اليشء، إاّل أنه 
مع دخيول العرب واملسيلمني الذين 
فتحوها سنة 14هي لم تتأّذ مثلها يف 
ذلك مثل األسيوار وبقيت عىل ما هي 
عليه. ولم تكن املحين التي تعرّضت 
لها أبواب مدينة القاهرة أقّل قسيوة 
وما عيىل املنشيغل بأحوالها سيوى 
تصّفح ما فّصله يف شأنها القزويني 
منذ سيّتة قرون من القيول بابا بابا 
يف كتابيه املذكور أعياله، حيث ذكر 
منها باب الرييح وباب الذهب وباب 
سيعادة وبياب العييد وبياب الديلم 
وباب الفتوح وباب زويلة املسّمى يف 
عرصه بباب القوس الذي صار ملجأ 
للمهّمشني “حّتى أّن من مّر به، كما 
يقول، ال تقىض له حاجة ففيه ُتباع 
آالت الطرب مين الطنابر والعيدان. 
وُيوجد فيه أهيل البطالة من املغنني 
واملغّنييات وصيار سيوقا للمعازف 
وموضعيا لجليوس أهيل املعيايص” 
وغرهيا مين األبواب التيي يفتح ما 
ذكره القزويني يف شأنها بابا للتأّمل 
االجتماعّيية  الرتاتبّيية  يف  والبحيث 

واإلثنّية يف املدينة العربّية العتيقة.

أبواب املدن القديمة عالمة عىل تطورها 
العمراين والثقايف

خرج الرئيس األرجنتيني 
ماكري  موريسييو  الجدييد 
الخميس امليايض، وبجواره 
جوليانيا  األوىل  السيييييدة 
عواضية، يلقيي التحية عىل 
اآلالف من مؤيديه بعد أدائه 

اليمني الدستورية.
التنصيب  حفيل  وشيهد 
لحظيات لطيفة قام خاللها 
الرئييس الجيدييد بالرقص 
يف ظيل حضيور جماهيري 

كبر.
ووعيد الرئييس ماكري، 

املعارضية،  مرشيح  وهيو 
جدييدة  مرحلية  بتدشيني 
من التغيير واملصالحة بعد 
أن أزاح الرئيسية السيابقة 
مين  فرناندييز  كريسيتينا 
منصبها إثر 8 سينوات من 

الحكم.
وقد حصيل ماكري عىل 
52 يف املئية مين األصيوات 
مقابل 48 يف املئة ملنافسيه 
دانيال سيويل، نائب الرئيسة 
املفضل  واملرشيح  السابقة 

للرئيسة املنتهية واليتها.

الرئيس األرجنتيني اجلديد يوثق حلظات تنصيبه برقصة لطيفة 

من الله يوم امس عىل الزميل

 )عادل عبد احلق الالمي(
 بمولوده البكر 

»ح�ك�م�ت« 
جعله الله من ابناء ألسالمه وبهذه املناسبة الجميلة 
يتقدم االستاذ عيل الدراجي  رئيس مؤوسسة املستقبل 
العراقيية »جرييدة املسيتقبل العراقي ووكالية انباء 
املستقبل« وكل العاملني بالتهاني الحارة والتربيكات  
وهم يشياطرون »ابيو حكمت« فرحيه ويتمنون له 

افراح دائمة وسعادة غامرة .

مبارك حكمت عادل


