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إسرائيل تسعى لنسف المراقد المقدسة في كربالء والنجف

     المستقبل العراقي / خاص 

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة, 
أم�س الثالث�اء, ب�ان إس�رائيل تحضر 
لالحتفال بنجاح خطة تقس�يم العراق 
التي فش�لت في تحقيقه�ا أمريكا منذ 

10 أعوام.
وفيم�ا كش�فت ع�ن اذرع عراقية 
ال�ذي  الصهيون�ي  المخط�ط  لتنفي�ذ 
س�تكون مرحلت�ه الثالث�ة م�ا يعرف 
ب�”ح�رب المي�اه”, أش�ارت إل�ى ان�ه 
يتضم�ن إزال�ة المراقد المقدس�ة من 
ف�ان  المص�ادر,  الوجود.وبحس�ب 
“الهجم�ة “الداعش�ية” الت�ي يتعرض 
المرحل�ة  تمث�ل  حالي�ا  الع�راق  له�ا 
الصهيون�ي  المش�روع  م�ن  الثاني�ة 
البالد.وقال�ت  لتقس�يم  الرام�ي 
مصادر سياس�ية ودبلوماس�ية بارزة 
ل�”المس�تقبل العراقي”, ان “تل أبيب 
تتهيأ لالحتفال في, العاش�ر من شهر 
كانون الثان�ي المقبل, بنجاح خطتها, 

خالل ستة أش�هر بعد أن فشلت خطة 
أمري�كا بتطبيقه�ا خالل 10 س�نوات 
ف�ي تحقي�ق مخط�ط تقس�يم العراق 
الثري�ة  العربي�ة  المناط�ق  وس�حب 
وضمه�ا لس�لطة اقلي�م كردس�تان”.
“االحتف�ال  أن  المص�ادر,  وأضاف�ت 
يأتي على هام�ش انجاز بروتوكوالت 
صهيون على أربع مراحل تأتي مرحلة 
داع�ش كثاني تل�ك المراح�ل والثالثة 
ه�ي تجفي�ف غ�رب الع�راق والفرات 
األوسط وإجالء الس�كان من أكثر من 
ثلث العراق إلى جانب دجلة الشرقي”. 
وكشفت المصادر عن تفاصيل خطيرة 
جدا تبي�ن أن اذرع إس�رائيل ومخطط 
الصهيونية في العراق هم مس�ؤولون 
عراقي�ون ب�ارزون, وان أبرزها إقليم 
كردس�تان, الن األكراد يسعون لتنفيذ 
م�ا ت�م التخطي�ط ل�ه واألخط�ر ف�ي 
المخط�ط اليه�ودي هو طم�وح إزالة 
المراقد المقدس�ة في النجف وكربالء 

من الوجود, بحسب المصادر.

»صـهـايـنـة« فـي بـغـداد لـتـقـسـيـم الـعـراق

كل عام وملح العراق »المسيحيون« بالف خير

تأكيدًا لمعلومات »                «

مقاتلون يف اجلبهة 
يسـردون قصـة حترير 

الضلوعيـة
ص3

وثائق تؤكد تورط
دول اجلوار بدعم »داعش«.. 

ونائب: احلكومة تعلم

العشائر العراقية ملاكني:
قــنــواتــنــا مــفــتــوحــة

مـــع إيـران
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يطيب لي ..
بمناسبة عيد رأس السنة الميالدية

أن أتقدم بأخلص التهاني والتبريكات، 
مقرونة بأجمل األمنيات السعيدة الى 
الش�عب العراقي األب�ي .. متضرعين 
إلى العلي القدير ، أن يجعل عام 2015  
عام الخير واألمن واالزدهار وتحقيق 

النصر على أعداء العراق ..
كل عام وانتم بألف خير

محافظ بغداد
علي محسن التميمي

تــهــئــة

هادي العامري امني عـام منظمة بدر وقياداهتا
 ينعون الشهيد السعيد اللواء الركن عباس حسن

بقلوب مؤمنة بعدالة القضية في الدفاع عن ارض العراق المقدسة، ينعى امين عام منظمة 
بدر االستاذ هادي العامري واالستاذ عبدالكريم االنصاري وزير البلديات واالشغال العامة 
واالس�تاذ محمد الغبان وزير الداخلية واالس�تاذ حسن الراش�د وزير االتصاالت والنائب 
علي المرشدي وقيادات المنظمة ونوابها استشهاد المستشار العسكري للعامري اللواء 
الركن عباس حس�ن الذي استشهد في معارك تحرير الضلوعية، معزين الشعب العراقي 
بفقد الش�هيد البطل الذي كان مثاال للوفاء واإلخالص وحب الوطن وش�ارك في جميع 

المعارك دفاعا عن العراق ومحاربته لعصابات داعش االجرامية.
ومعاهدين الله والعراقيين على مواصلة الطريق حتى تحرير اخر ش�بر من ارض العراق 

من دنس االرهابيين وعصابات الدمار والظالم.
عاش العراق ابياً صامداً.. والنصر الناجز ألبط����ال الحش�د الش�عبي والقوات االمنية 

والعزة للعراقيين.
هادي العامري

امين عام منظمة بدر

     المستقبل العراقي / خاص 

برأ قاض�ي النزاهة في محكمة 
استئناف الرصافة االتحادية، امس 
الثالثاء، مح���افظ بغداد االس�بق 
حس�ين الطحان من جمي�ع التهم 

الموجهة اليه.
وقال مصدر مطلع, ان “قاضي 

اس�تئناف  ف�ي محكم�ة  النزاه�ة 
الرصاف�ة أالتحادي�ة اصدر ق�راراً 
بتبرئ�ة  الطح�ان، محاف�ظ بغداد 

االسبق”.
وتداولت وس�ائل اعالم محلية، 
في 22 من شهر حزيران الماضي ، 
ان محكمة جنح الرصافة، اصدرت 
حكماً بالحبس المشدد لمدة عامين 

ل�”تعم�ده االضرار  الطح�ان  على 
بالمال العام”.

وبين المصدر، ان “سبب الحكم 
هو عدم حضور الطحان للمحاكمة 
بع�د توجي�ه ثالث�ة تبليغ�ات ل�ه 
النزاهة”،  ام�ام محكم�ة  بالمثول 
موضح�ا أن�ه “وبعد تدقي�ق االمر 
تبين ان التبليغ�ات كانت تصل الى 

محاف�ظ بغداد الس�ابق صالح عبد 
ال�رزاق الذي يق�وم بإخفائها دون 
اش�عار الطحان مما دعا المحكمة 
الغياب�ي  حكمه�ا  اص�دار  ال�ى 

المذكور”.
وشغل الطحان منصب محافظ 
بغ�داد، في اي�ار 2005، بعد اغتيال 
المحافظ علي الحيدري في نيسان 

من العام نفسه. 
وكش�ف المص�در المطل�ع في 
حديث�ه ل�”المس�تقبل العراق�ي”، 
ان”مطالب�ات برلمانية وسياس�ية 
حي�در  الحكوم�ة  رئي�س   دع�ت 
العب�ادي  الى  منح الطحان منصب 
امين بغداد،كونه شخصية مستقلة 

ويمتلك الخبرة والشجاعة”.

يذكر ان مراقبي للشأن العراقي 
قد اشادوا في اكثر من مناسبة بأداء 
المحافظ االس�بق حسين الطحان 
واالنجازات المتميزة التي تحققت 
خالل فترة تس�نمه للمنصب،فضال 
ع�ن الخدمات الكبي�رة التي قدمها 
ألهال�ي بغ�داد ، الس�يما مناط�ق 

اطراف العاصمة.

الـنـزاهــة تـبـرأ الـطـحـان.. ومـطـالـبـات بـتـنـصـيـبـه أمـيـنــا لــبـغــداد
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رس«اخلوف« العريب من ايران!
     التحليل السياسي / غانم عريبي

ف�ي الوق�ت ال�ذي تق�ف في�ه 
العروب�ة العربي�ة عب�ر الجامع�ة 
العربية ف�ي القاهرة موقفا معينا 
غير مش�جع من االزمة الوجودية 
العراقية مع داعش يستمر مسلسل 
التحري�ض وال�كالم »الغثيث« عن 
عالقة ايران بالعراق مع ان العالقة 
عمرها اكثر من 500 سنة تمتد الى 

ايام القاجاريين والصفويين!.
السؤال الذي يزعج العرب دائما 
تجي�ب عن�ه طه�ران دائم�ا ايضا 
م�ن خالل جمل�ة النش�اط والدعم 
بالطاق�ة  المش�حونة  والعالق�ة 
الحراري�ة المتقدة باس�تمرار بين 
بغ�داد وطه�ران وه�ي عالق�ة لم 
ق�راءة معناه�ا  الع�رب  يس�تطع 
وجدواها وهي تتعمد بالتضحيات 
و30 عام�ا م�ن العم�ل المش�ترك 
س�قط على اثره مئات اآلالف من 
خيرة شباب الحركة االسالمية في 
كال البلدين دفاعا عن »المش�ترك« 
ال�ذي يغيض بعض الع�رب ويقتل 

داعش في مكانها!.
بع�ض الع�رب ال يري�د لن�ا في 
طه�ران وبغ�داد ان نك�ون عل�ى 
عالق�ة س�وية نس�تفيد فيه�ا من 
المش�ترك  الجغراف�ي  الموق�ع 
واله�م  المش�ترك  واإلس�الم 
االخالق�ي المش�ترك ونحن نحمل 
راي�ة التصدي للمش�روع االجنبي 
ال�ذي يح�اول بش�تى الط�رق قتل 
المش�روع والتجرب�ة والدولة في 

اي�ران وتقوي�ض اس�س وقواعد 
التجربة الوطنية الديمقراطية في 

العراق.
ان اي�ران دولة ج�ارة وصديقة 
للش�عب العراقي وق�د رأى العرب 
عبر الشاشات التلفزيونية وتقارير 
اجهزة االس�تخبارات والمخابرات 
تدف�ق 7 ماليي�ن مواط�ن ايران�ي 
ال�ى العتبات المقدس�ة في العراق 
بمناس�بة اربعي�ن س�يد الش�هداء 
االمام الحس�ين »ع« وهي رس�الة 
العراق�ي  الش�عبين  ان  واضح�ة 
واإليراني قوتان اقليميتان كبيرتان 
او  ال يمك�ن ألي�ة ق�وة داعش�ية 
اقليمية من تقويض تجربتيهما او 
المساس بس�يادة ترابهما الوطني 
او االنتق�اص من هيب�ة النظامين 
واالس�المي  العراق�ي  الوطن�ي 

الوطني االيراني.
بي�ن  مش�ترك  تاري�خ  هنال�ك 
العراق وإيران لم تستطع حرب ال8 
سنوات ان تدمره رغم المحاوالت 
العربي�ة والعراقية الس�ابقة اثارة 
الف عقبة كؤود بوجهه ولن ينسى 
العراقيون واإليرانيون نوع الثقافة 
السياس�ية القومي�ة الت�ي كان�ت 
تثار في االع�الم العربي والعراقي 
العراقي�ة  الح�رب  اي�ام  الس�ابق 
االيراني�ة عن »التوس�ع االيراني« 
واألح�الم االيراني�ة بغ�زو العراق 
واحتالله.. ان هذه االحالم لم تدمر 
واقع الكينونة المش�تركة ومازال 
وس�يبقى العراقي�ون وااليرانيون 
ف�ي  االول�ى  المتقدم�ة  الجبه�ة 

مواجه�ة العدوان الداعش�ي ومن 
يق�ف خلفه من دواع�ش االنظمة 

السياسية الرسمية!.

السؤال: لماذا ال تخشى طهران 
التجمع�ات السياس�ية والمجالس 
التع�اون  مجل�س  مث�ل  العربي�ة 

االم�ارات  ت�رى  وه�ي  الخليج�ي 
والس�عودية  المتح�دة  العربي�ة 
تتحركان في اطار اس�تعداء ايران 

وتش�كيل حلف مشترك يعمل على 
اس�تفزاز اي�ران عل�ى ال�دوام مع 
ان اله�دف االمارات�ي والس�عودي 
واضح »طن�ب الصغرى والكبرى« 
و » دور س�عودي نشط في العراق 

ولبنان«؟!.
ان ايران التي اس�قطت الش�اه 
واقام�ت اول نظ�ام اس�المي بعد 
ق�رون م�ن غي�اب هكذا ن�وع من 
واس�قطت  السياس�ية  النظ�م 
مش�روع اس�قاطها بالحرب التي 
لثم�ان  حس�ين  ص�دام  افتعله�ا 
س�نوات وبنت اكب�ر مفاعل نووي 
ف�ي المنطق�ة واالقلي�م ل�ن تتاثر 
عالقاته�ا مع العراق بس�بب هذه 

االراجيف!.
يقول�ون ان اي�ران تش�ارك في 
الحرب العراقية ض�د داعش وهذا 
ال�كالم معل�ن وصري�ح م�ن قبل 
وااليراني�ة  العراقي�ة  القيادتي�ن 
لك�ن ه�ل ان الوج�ود التس�ليحي 
والخططي والدعم الال محدود الذي 
تقدمه طهران الى العراق الس�بب 
في�ه تحوي�ل الع�راق ال�ى حديقة 
خلفية للمصالح االيرانية ام تحويل 
العراق ال�ى قرية ايراني�ة والناس 
تع�رف والعال�م يع�رف ان عالقة 
العراق بجواره من�ذ التغيير االول 
في نيس�ان 2003 الى اليوم قائمة 
عل�ى اس�اس العالق�ات المتبادلة 
وعدم التدخل في الشؤون المحلية 
ووجود مكثف للدول�ي واالقليمي 
ممثال بسفاراته وقنصلياته وليس 

هنالك شيء مخبوء؟!.

وااليرانيون  العراقي�ون  نج�ح 
بتج�اوز ركام عهدي�ن مهمين في 
تاريخ العالقات المشتركة »التركة 
الشاهنشاهية في اطار المصادقة 
عل�ى اتفاقية ع�ام 1975« وتركة 
الحرب التي اش�علها صدام حسين 
وتحولت العالقات المش�تركة بين 
طه�ران وبغ�داد الى مثال يحس�د 
علي�ه العراقيون وااليرانيون دونه 
العالق�ات العربية الت�ي تتميز انها 
ف�ي الظاه�ر رحمة وف�ي الباطن 

العذاب!.
ان الخوف العربي المتنامي من 
اتس�اع رقع�ة العالق�ات االيرانية 
العراقية س�ببه مايمتلكه الطرفان 
ونفطي�ة  بش�رية  امكان�ات  م�ن 
وخزين مش�ترك ومناطق مأهولة 
ومايمك�ن ان تكون عليه المنطقة 
االقليم�ي  والمحي�ط  العربي�ة 
ف�ي اط�ار تفاه�م عراق�ي ايراني 

خليجي.
هنالك من اليريد لهذه العالقات 
ان تنمو وتزدهر وتقوى وتتفاعل 

وتحرك بخطى واثقة.
ان التح�والت الحالي�ة اعط�ت 
مضاف�ة  ق�وة  والع�راق  اي�ران 
المقبل�ة في  المرحل�ة  وس�تكون 
اطار الس�نوات االربع القادمة من 
حكوم�ة االخ العب�ادي كفيلة بان 
تس�هم ف�ي التطوير كما تس�اهم 
ف�ي التنوي�ع وعدم االعتم�اد على 
النف�ط س�الحا للتنمية وس�الحا 
في مواجه�ة اعداء االم�ة العربية 

واالسالمية.

الخــوف العــربــي المتنــامي مــن اتســاع رقعـــة العالقـــات االيرانيـــة العراقيـــة
 سببه ما يمتلكه الطرفان من امكانات بشرية ونفطية وعمق ستراتيجي

بدر تطالب احلكومة 
باستحداث صندوق سيادي 

لألجيال املقبلة

جملس الوزراء يقرر
 االرساع بانجاز اتفاقية ترسيم 

احلدود مع ايران
       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب نائب ع�ن كتلة ب�در النيابية، 
العراقي�ة،  الحكوم�ة  الثالث�اء،  أم�س 
باس�تحداث صن�دوق س�يادي يحف�ظ 
حق�وق االجي�ال المقبل�ة م�ن الث�روة 
النفطية والموارد االخرى المستحصلة 
من قب�ل الحكوم�ة، مقترحاً تس�ميته 

ب�«صندوق االجيال العراقي«.
وق�ال النائ�ب علي لفته المرش�دي، 
ف�ي بيان ان »الحكوم�ة مطالبة بحفظ 
حق�وق االجي�ال المقبل�ة م�ن الث�روة 
النفطي�ة الوطني�ة، ويؤم�ن للحكومة 
امواالً لسد عجز الموازنات او الكوارث، 

كاقتراض يعود للصندوق مجدداً«.
وبّي�ن ان »الفرص�ة مواتي�ة لتقوم 
الحكوم�ة باالدخ�ار بنس�بة معينة من 
ف�ي الصندوق م�ن الص�ادرات النفطية 
والم�وارد االخ�رى العائدة ال�ى خزينة 
الدولة«.ولف�ت ال�ى ان »ه�ذه التجربة 
معم�ول به�ا ف�ي جمي�ع دول الخليج، 
والسيما الكويت، التي تقوم باستقطاع 
جزء من سعر برميل النفط الخام المباع 
شهرياً، ليودع في الصندوق السيادي«.

وأضاف المرشدي، ان »هذا الصندوق 
يمكن ان يك�ون الخزي�ن الثابت للدولة 
العراقية، بإمكانه�ا االقتراض منه، في 
حال تراجع اسعار النفط او نضوبه، او 
تعرض البالد لكوارث تحتاج الى موازنة 
طارئة«. ونّوه ال�ى ان »هذه الصندوق 
م�ن الممكن ان يكون صندوقاً س�يادياً 
ُيمكن اس�تثمار امواله في مش�روعات 

استثمارية، لزيادة اصول الصندوق«.

       بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس ال�وزراء، أمس الثالثاء، 
اإلس�راع بانجاز اتفاقية ترسيم الحدود 
البرية والبحرية م�ع إيران، وعدم الغاء 
العق�د االس�تثماري الممن�وح لش�ركة 
)BIOGH( البريطانية في منطقة خور 

الزبير.
وق�ال مكتب رئي�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي ف�ي بيان إن »مجل�س الوزراء 
قرر خالل جلس�ته التي عقدت االسراع 
ف�ي انج�از االتفاقي�ة م�ع الجمهورية 
ترس�يم  بش�أن  االيراني�ة  االس�المية 

الحدود البرية والبحرية«.
وأضاف أنه »تقرر الغاء قرار مجلس 
الص�ادر   ،2013 لس�نة   282 ال�وزراء 
بخص�وص الغ�اء العق�د االس�تثماري 
البريطانية   )BIOGH( الممنوح لشركة
ف�ي منطق�ة خ�ور الزبي�ر واس�تمرار 
اللجنة بالتفاوض مع الشركة المذكورة 

من اجل التوصل الى حل رضائي«.
يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم 
الثالث�اء من كل أس�بوع جلس�ة يناقش 
فيها مش�اريع القوانين والمس�تجدات 
السياس�ية  الصع�د  مختل�ف  عل�ى 

واالقتصادية واالجتماعية.

       بغداد / المستقبل العراقي

اثن�ى محافظ بغ�داد، علي 
محس�ن التميم�ي، عل�ى دور 
رئي�س الوزراء حي�در العبادي 
في تعزيز مبدأ الالمركزية عبر 
س�حب قرار تجميد صالحيات 
المحافظي�ن وال�ذي سيس�هم 
المش�اكل  مختل�ف  ح�ل  ف�ي 
السيما االستثمارية والسكنية 

والعمرانية في العاصمة.
اك�د ذل�ك الناطق الرس�مي 
باس�م محافظة بغ�داد صباح 

زنكنة.
وق�ال زنكن�ة في بي�ان ان 
التميمي  بغداد عل�ي  »محافظ 
قد رحب بق�رار رئيس الوزراء 
حيدر العبادي القاضي بسحب 
الطعن بقانون 19 لسنة 2013 
الالمركزي�ة  مب�دأ  وتحقي�ق 
حي�ث ج�اء ه�ذا الق�رار على 
هامش انعق�اد اجتماع الهيئة 
العليا التنس�يقية في محافظة 
البصرة بمشاركة 11 محافظة 

وبحضور ممثلين عن محافظة 
بغداد«.

ووصف زن�ك����������نة 
الق�رار »بالخط�وة االيجابي�ة 
المحافظي�ن  س�تمنح  الت�ي 
صالح�����ياته�م الحقيقي�ة 
وكذل�ك  دس�توريا  المكفول�ة 
س�تعزز مبدأ الالمركزية الذي 
سيؤثر بشكل كبير في العملية 
ف�ي  واالقتصادي�ة  التنموي�ة 
المحافظات  وباق�ي  العاصمة 
العم�ل  زي�ادة  ع�ن  فض�ال   ،

االستثماري«.
وتاب�ع ان »ه�ذه الخط�وة 
س�تف������تح افاق�ا اوس�ع 
م�ن  االجان�ب  للمس�تثمرين 
خالل نقل التج�ارب العمرانية 
ال�ى العاصم�ة وتحريك عجلة 
االعم�ار الى جانب تأثيرها في 
القض�اء او التقليل من البطالة 
عب�ر تش�غيل االي�ادي العاملة 
المشاكل  المحلية وغيرها من 
التي تعانيها العاصمة تأتي في 

مقدمتها ازمة السكن«. 

حمافظ بغداد يثني 
عىل قرار العبادي القايض بسحب طعن

 قانون جمالس املحافظات

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س مجلس محافظة 
األنب�ار صب�اح كرح�وت، أم�س 
موافق�ة  حص�ول  الثالث�اء، 
المركزية عل�ى ذهاب  الحكوم�ة 
وفد من المحافظة إلى واش�نطن 
لبحث دع�م الحكوم�ة األميركية 
لعش�ائر األنبار بالس�الح والعتاد 

والتدريب.
وق�ال كرح�وت إن »حكوم�ة 
عل�ى  حصل�ت  المحلي�ة  األنب�ار 

موافق�ة من الحكوم�ة المركزية 
على ذهاب وفد يمث�ل المحافظة 
إلى واشنطن لبحث دعم الحكومة 
األميركية لعشائر األنبار بالسالح 
والعتاد والتدري�ب لتحرير األنبار 
داع�ش  تنظي�م  س�يطرة  م�ن 
اإلرهابي«.وأض�اف كرح�وت، أن 
»الوف�د يتك�ون م�ن ممثلين عن 
والمحاف�ظ  المحافظ�ة  مجل�س 
فض�اًل عن ع�دد من المس�ؤولين 
المحليي�ن وش�يوخ عش�ائر م�ن 
اجل فتح آفاق تع�اون بين األنبار 

وواش�نطن في المجاالت األمنية 
والخدمي�ة«. وكان رئيس مجلس 
محافظ�ة األنبار صب�اح كرحوت 
الثان�ي  تش�رين   28( ف�ي  أك�د 
الماض�ي(، أن وف�داً من عش�ائر 
المحافظة ينتظ�ر موافقة رئيس 
الحكومة حي�در العب�ادي لزيارة 
الواليات المتحدة بش�أن تس�ليح 
أبنائهم لمواجهة تنظيم »داعش« 
نف�ى  فيم�ا  المحافظ�ة،  ف�ي 
تخصي�ص واش�نطن مبل�غ 200 

مليون دوالر لتسليحهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

طالب عدد م�ن وجهاء ناحية 
سليمان بيك، أمس الثالثاء، بعودة 
األس�ر النازح�ة وتش�كيل ق�وه 
لحماية الطريق الرابطة بين بغداد 
وكرك�وك ومس�ك األرض، وفيما 
ناشدوا الرئاس�ات الثالث بالعمل 
عل�ى ضم�ان عودته�م وتعزي�ز 
المصالحة والتفاه�م، أكدوا أنهم 
كان�وا »أول ضحايا تنظيم داعش 
وليس�وا موالين له«. وقال الشيخ 
س�امي البياتي وه�و أحد وجهاء 
ناحية س�ليمان بيك خالل مؤتمر 
صحف�ي ف�ي محافظ�ة كرك�وك 
عقده ع�دد من وجه�اء الناحية، 

»لدينا اليوم آالف األس�ر النازحة 
إل�ى  الع�ودة  الت�ي ل�م تس�تطع 
الطوز  التابع�ة لقض�اء  الناحي�ة 
)80 كم جن�وب كركوك(، ومعها 
65 قرية بما فيها الواقعة بالقرب 

من ناحية آمرلي«.
وأض�اف البياتي إنن�ا »وأهلنا 
وأبن�اء عش�يرة البي�ات كن�ا من 
أوائ�ل ضحاي�ا داعش من�ذ العام 
2003، وتعرض�ت دورنا ومقارنا 
ومضايفن�ا وأوالدن�ا وضباطن�ا 
لألذى والظلم والتشريد والتهجير 
مناطقن�ا  والي�وم  والقت�ل، 
ح�ررت م�ن قب�ل ق�وات الجيش 
والبيش�مركة والحش�د الش�عبي 
وجاء الي�وم لكي نعود إلى أرضنا 

ونع�زز عالقتن�ا بأبن�اء عمومتنا 
وس�نة«.وتابع  ش�يعة  البي�ات 
البياتي، »نحن لس�نا داعشيين بل 
نح�ن بن�اة ومس�اهمون بحفظ 
األمن واالستقرار والقضاء بشكل 

تام على من حاول تدمير نسيجنا 
والعشائري  والقومي  االجتماعي 
والدين�ي«، مبين�اً أن »هن�اك أكثر 
م�ن 45 أل�ف عائل�ة نازح�ة ف�ي 
الع�راء أو المخيم�ات أو الدور أو 

الهياكل أو المحافظات«. وناش�د 
البيات�ي، »رئيس مجل�س الوزراء 
الجمهوري�ة  ورئي�س  العراق�ي 
للعم�ل عل�ى  البرلم�ان  ورئي�س 
ضمان عودتهم وتعزيز المصالحة 
والتفاه�م والعيش المش�ترك مع 
أبن�اء أهلنا وعمومتن�ا في آمرلي 
وعموم عش�ائر البي�ات فالتاريخ 

سوف لن يرحمنا أبداً«.
»بتش�كيل  البيات�ي،  وطال�ب 
قوه مس�لحة من أهالي المناطق 
المح�ررة لمس�ك األرض وحفظ 
العرض وال�دم والمال وترس�يخ 
وعم�وم  بي�ات  بي�ن  الوح���دة 
المناط�ق والطري�ق الرابطة بين 

بغداد وكركوك«.

وفد من االنبار يتوجه الشهر املقبل اىل واشنطن بموافقة بغداد

سليامن بيك تطالب بـ »التسليح« وعودة »45« ألف عائلة
 نازحة إىل الناحية

القضاء يتخذ اجراءات »حازمة« بملف عقارات املسيحيني
      إياس حسام الساموك

الس�لطة  رئي�س  اس�تقبل 
القاض�ي  االتحادي�ة،  القضائي�ة 
مدح�ت المحم�ود، أم�س الثالثاء، 
وفداً من المبادرة المدنية لمنظمات 
المجتمع المدني ف�ي لقاء حضره 
الس�ادة رئيس جه�از االدعاء العام 
ورئيس هيئ�ة اإلش�راف القضائي 
والمش�رف على المرك�ز االعالمي 

للسلطة القضائية.
المحم�ود  القاض�ي  ورح�ب 
امت�داداً  اللق�اء  وع�ّد  بالحض�ور، 
للتواصل الذهني والفكري وفرصة 
منظم�ات  م�ع  األف�كار  لتب�ادل 
المجتم�ع المدني وتس�ليط الضوء 
عل�ى م�ا ي�دور ف�ي المجتمعي�ن 

العراقي والدولي.
وقال القاض�ي مدحت المحمود 
المدني�ة  المب�ادرة  بعم�ل  »أُكب�ر 
لمنظمات المجتمع المدني بوصفها 
تعكس ال�روح والنَف�س المطلوب 
للمنظم�ات الرصين�ة وهي صوت 
المواطن«، مش�ددا عل�ى »ضرورة 
التضام�ن م�ع المطال�ب التي تعبر 

عن ضمير الشعب العراقي«.

وبخصوص ملف حقوق اإلنسان 
أوضح المحمود أن »ذلك ال تسعفه 
المحاك�م فق�ط، إنم�ا ه�ي ثقافة 
يجب أن يتش�رب بها المواطن منذ 
المراحل األولى للدراسة«، الفتا إلى 
أن »رس�الة القضاء كانت وستبقى 
هي نشر ثقافة حقوق اإلنسان في 
المجتم�ع«، ورأى أن�ه »إذا زرعن�ا 
ثقافة حقوق اإلنسان نصادر العديد 

من خروق للقانون«.
العلي�ا  »المفوضي�ة  أن  وتاب�ع 
لحقوق اإلنس�ان طلبت منا تشكيل 
محكمة لحقوق اإلنسان وكان ردنا 
باس�تحداث )16( ف�ي كل منطق�ة 
استئنافية محكمة«، إضافة إلى أن 
»الشكاوى التي تصل لالدعاء العام 

من المفوضية ذاتها«.
ع�ن  الس�ؤال  بخص�وص  أم�ا 
س�قوط بع�ض المحافظ�ات بي�د 
داع�ش أوض�ح أن »ذل�ك يكون من 
العس�كري  القض�اء  اختص�اص 
بموج�ب قانون�ي رق�م 19 لس�نة 
اللذي�ن   2007 لس�نة  و30   2007
ف�ي  التحقي�ق  أن  عل�ى  ينص�ان 
م�ن  يك�ون  العس�كرية  القضاي�ا 
العس�كرية«،  المحاكم  اختص�اص 

أم�ا بص�دد قضي�ة س�بايكر فق�د 
ش�كلنا هيئة تحقيقية في محكمة 
التحقي�ق المركزي�ة م�ن 3 قض�اة 
وأوعزن�ا  ع�ام  ادع�اء  وعض�وي 
إل�ى المناط�ق االس�تئنافية بتلقي 
أق�وال مدعي  الش�كاوى وتدوي�ن 
الح�ق الش�خصي ف�ي مناطقه�م 
وإحالتها عل�ى المحكمة المركزية 

تخفيفاً عن المواطن«.
ودعا إلى »تحقيق االس�تقاللية 
المس�تقلة  للهيئ�ات  الكامل�ة 
ين�ص  ال�ذي  بالش�كل  والرقابي�ة 

الدستور والقوانين عليه«.
وأشار إلى أن »القضاة استطاعوا 
ومن خ�الل خبراتهم تطويع بعض 
القديم�ة  القانوني�ة  النص�وص 
الواق�ع«،  وجعله�ا تتماش�ى م�ع 
متابعاً »كنا قد شّرعنا بإعداد مدونة 
قوانين خاصة بالس�لطة القضائية 
بعضه�ا  مس�ودة  م�ن  وانتهين�ا 
واألخرى قي�د اإلنجاز«، مؤكداً »ان 
الس�لطة القضائي�ة االتحادي�ة قد 
أرسلت مش�روع قانون المرافعات 
المدنية بم�ا يضم�ن التخفيف عن 

المواطن ويسرع حسم الدعاوى«.
وقال المحمود بصدد سؤال عن 
المخب�ر الس�ري إن »أي إج�راء، لم 
يتخذ بموج�ب اإلخب�ار المجرد اال 
اذا دع�م بدليل أو قرين�ة«، وأضاف 
أن »االعت�راف المجرد ال يعد س�ببا 
لتجري�م المته�م م�ن دون أدل�ة أو 

قرائن«.
وذكر رئيس الس�لطة القضائية 
االتحادية أن »القضاء يتابع بسرعة 
غي�ر  االس�تيالء  مل�ف  وح�رص 
القانون�ي على العق�ارات«، مؤكداً 
إن »ع�دداً من اإلج�راءات الحازمة 

اتخذت في هذا الصدد«.

وبخص�وص مل�ف التحقيق في 
مج�زرة جام�ع مصعب ب�ن عمير 
أوض�ح أن »القضية موج�ودة في 
محكم�ة تحقيق الرصاف�ة األولى، 
وق�د ت�م القب�ض عل�ى 6 متهمين 
وأنجز التحقيق فيها بعد االستماع 
وش�هود  المدعي�ن  اف�ادات  ال�ى 
االثب�ات«، موضحا أن »أوامر قبض 
صدرت على متهمين آخرين هاربين 
وتم التأكيد على الس�لطة التنفيذية 
من أج�ل تنفيذها«، وأش�ار إلى أنه 
المتهمي�ن  أوراق  تفري�ق  »س�يتم 
الذي�ن ت�م إلق�اء القب�ض عليه�م 
م�ن أج�ل إحالته�ا عل�ى المحكمة 

المختصة«.
وش�دد على ع�دم »وجود تدخل 
م�ن قب�ل الس�ادة رؤس�اء محاكم 
االس�تئناف في عم�ل قضاتهم وأن 
هيئة اإلش�راف القضائي تتابع هذا 

األمر باستمرار«.
وخلص المحمود إلى أن السلطة 
القضائية هي »سند وظهير لجميع 
منظمات المجتمع المدني الرصينة 
التي تش�عر بوطنيتها وأن التواصل 
معها مس�تمر ضمن اس�تراتيجية 

القضاء التي يسعى إلى تعميقها.

       بغداد / المستقبل العراقي

ع�دت المفوضية العليا لحقوق االنس�ان في الع�راق، أمس الثالثاء، 
ع�ام 2014 اكث�ر االع�وام عنف�ا ووحش�ية في الع�راق بس�بب جرائم 
ارهابيي داعش.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان إن »عدد 
االنتهاكات بلغ ثالثة ماليين و981 ألفا و597 انتهاكا ارتكبتها العصابات 
اإلرهابية ف�ي العراق«.واضاف ان »تلك الجرائ�م اإلرهابية واالنتهاكات 

الخطيرة تمثل إبادة جماعية بحق أبناء الشعب العراقي«.

»داعش« ارتكب اربعة ماليني انتهاك بحق العراق
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             بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية، أمس الثالثاء، عن 
وج�ود أكثر من 40 ترليون دينار س�يولة في األس�واق العراقية 
فضال ع�ن أكثر من نص�ف المبلغ احتياطي ل�دى البنك المركزي 

العراقي.
وقال�ت عض�و اللجن�ة وفاء ع�راك إن »هن�اك س�يولة مادية 
كبي�رة في األس�واق العراقية من المحتم�ل أن تخفف من األزمة 

االقتصادية  والعجز في الموازنة«.
وأضافت أن »مقدار الس�يولة  الموجودة في األس�واق الوقت 

الحالي تقدر بأكثر من 40 ترليون دينار  لدى القطاع الخاص«.
وأف�ادت أن »البن�ك المرك�زي يمتلك من االحتياط�ي أكثر من 

نصف السيولة الموجودة في األسواق العراقية«.

40 تـــرلـــيــون ديـــنــار ســـيــولــــــة األســــواق الـــعـــراقـــيـــــة

280 فتاة حمررة من »داعش« حوامل.. و3 آالف أيزيدي بال أثر
     المستقبل العراقي / فرح حمادي

أك�دت المفوضي�ة العلي�ا لحق�وق 
3583 إيزيدي�ا م�ا زال�وا  اإلنس�ان أن 
مفقودين ويجري البحث عن مصيرهم 
منذ سيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء 
واسعة من محافظة نينوى في حزيران 

الماضي بينهم 1597 من النساء.
 وقال�ت عض�و المفوضية بش�رى 
العبي�دي في مؤتمر صحافي مش�ترك 
م�ع أعضاء م�ن المفوضية ف�ي بغداد 
إن هن�اك 3583 مفق�وداً ايزيدًيا بينهم 
1597 من النساء والفتيات و1986 من 

الرج�ال، وأقرت بعدم توف�ر معلومات 
كامل�ة عنهم، وف�ي ما اذا كان�وا قتلوا 
او اختطفوا خالل العمليات العس�كرية 
والمناط�ق  الموص�ل  ش�هدتها  الت�ي 
المحيط�ة به�ا، لكنها أوضح�ت انه تم 
تحري�ر 441 إيزيدًي�ا منه�م من قبضة 
تنظيم “داع�ش” و280 فت�اة بعضهن 

حوامل.
وطالب�ت العبيدي بعمليات تنس�يق 
االتحادي�ة وحكوم�ة  الحكوم�ة  بي�ن 
اقليم كردستان وقيادة التحالف الدولي 
ل�دى  المختطف�ات  الفتي�ات  لتحري�ر 
داعش، مؤكدة على أهمية اعداد برنامج 

تأهيل نفسي وبدني ومجتمعي وتمكين 
اإليزيدي�ات  للمختطف�ات  اقتص�ادي 
وبمتابعة صحية ونفس�ية دقيقة لهن.

وم�ن جهته، اش�ار عض�و المفوضية 
المفوضي�ة  أن  ال�ى  الغ�راوي  فاض�ل 
راقب�ت وبقل�ق بال�غ االنته�اكات التي 
ارتكبها داعش اإلرهابي ضد العراقيين، 
والتي وصلت إلى مصاف جرائم اإلبادة 

والجرائم ضد اإلنسانية. 
وأض�اف أن ع�ام 2014 ه�و أكث�ر 
االع�وام عنًف�ا ووحش�ية ف�ي العراق 
بس�بب جرائم “داعش”، حيث بلغ عدد 
االنته�اكات التي ارتكبها التنظيم ثالثة 

ماليين و981 ألفاً و597 انتهاًكا، وقال 
إن هذه الجرائم اإلرهابية واالنتهاكات 
الخطيرة تمثل إبادة جماعية بحق أبناء 

الشعب العراقي.
وعل�ى الصعيد نفس�ه، فقد كش�ف 
الناشط االيزيدي حسن دنايي أن المانيا 
قررت معالجة الف امرأة وفتاة ايزيدية 
معنف�ة، عل�ى ي�د عناص�ر “داع�ش”، 
مش�يراً إلى أن أكثر م�ن لجنة حكومية 
الماني�ة زارت مخيم�ات االيزيديين في 

العراق لتحديد آليات االختيار.
وقال دنايي في تصريح صحافي إن 
“ألمانيا قررت معالجة ألف امرأة وفتاة 

ايزيدي�ة في إح�دى الوالي�ات األلمانية 
التي تعد دراسة لتفعيل الموضوع”. 

وأضاف أن “العالج س�يكون للنساء 
االيزيدي�ات الُمعنفات عل�ى يد عناصر 
داعش، الس�يما الهاربات من قبضتهم 
بعد س�بيهن واس�تبعادهن جنس�ياً”. 
وأض�اف ان “أكث�ر من لجن�ة حكومية 
االيزيديي�ن،  مخيم�ات  زارت  ألماني�ة 
ومنها مخيم خانك في إقليم كردستان 
الع�راق، لتحدي�د آليات اختيار النس�اء 

واألطفال الُمعنفين من داعش أيضاً”.
وكان�ت منظم�ة العف�و الدولية قد 
أن بع�ض  الماض�ي  أعلن�ت األس�بوع 

النساء االيزيديات أقدمن على االنتحار 
خوف�اً من الفضيحة بع�د خطفهن من 
قب�ل مس�لحي “داع�ش” وتوزيعه�ن 
كغنائ�م ح�رب بينه�م، مؤك�دة أنه�م 
عل�ى  الصغي�رات  الفتي�ات  يجب�رون 

العبودية الجنسية.
ق�ام  “داع�ش”  تنظي�م  أن  يذك�ر 
بإختط�اف مئ�ات الفتي�ات االيزيديات 
بع�د اجتياحه قض�اء س�نجار على اثر 
انس�حاب قوات البش�مركة منه مطلع 
آب )أغس�طس( الماضي، قالت تقارير 
إن التنظي�م قام بتوزيعهن س�بايا على 

مقاتليه في العراق وسوريا.

      المستقبل العراقي/ نهاد فالح 

وص�ل الزح�ف العس�كري في 
الكب�رى  األمني�ة  العلمي�ة  إط�ار 
لتحرير مناطق جنوب تكريت في, 
الس�اعة التاس�عة من صباح أمس 
الضلوعي�ة  إل�ى ناحي�ة  الثالث�اء, 
ليعلن رس�ميا عن تطهي�ر الناحية 
المحاص�رة منذ فترة, م�ن تواجد 

العصابات اإلرهابية. 
وتي�رة  تس�ارعت  وفيم�ا 
التحضي�رات لوضع خطط مس�ك 
األرض في قضاءي بلد والضلوعية, 
تش�كيالت  ضم�ن  جن�ود  تح�دث 
ل�”المس�تقبل  الش�عبي  الحش�د 
العراقي”, عن قص�ة المعارك التي 
خاضوها خ�الل اليومين األخيرين 
والت�ي أس�فرت ع�ن تحري�ر تل�ك 

المناطق. 
وأعل�ن ه�ادي العام�ري أمي�ن 
عام منظمة ب�در عن تحرير ناحية 
الضلوعية، جنوب تكريت، بالكامل 
من س�يطرة تنظيم )داعش(، فيما 
العس�كري  أك�د مقتل مستش�اره 

خالل العملية.
إن  العام�ري،  ه�ادي  وق�ال 
“القوات األمنية والحش�د الشعبي 
قام�ت بش�ن هج�وم عل�ى ناحية 
الضلوعي�ة، جن�وب تكري�ت، التي 
قمن�ا بمحاصرتها أم�س”، مؤكداً 
أن�ه “ف�ي الس�اعة التاس�عة من، 
صباح الثالثاء، اس�تعدنا السيطرة 

على المنطقة بالكامل”.
وأض�اف العام�ري أن “تنظي�م 
جمي�ع  بتلغي�م  ق�ام  )داع�ش( 
المنازل والمناطق في الضلوعية”، 
مش�يراً إل�ى أن “الفرق الهندس�ية 
باش�رت بإبطال مفعولها وتطهير 

الناحية”.

وأك�د العام�ري أن، مستش�اره 
العسكري “اللواء الركن عباس أبو 

حمزة استشهد خالل العملية”.
وكان ه�ادي العامري قد اعتبر 
أن ناحية الضلوعية جنوب تكريت 
“قلعة حصينة لداعش”، مشيراً إلى 
أن تحرير الناحية س�يضمن نهاية 
التنظيم في محافظة صالح الدين. 
وكانت “المستقبل العراقي” قد 

حذرت من وج�ود مخطط الغتيال 
العامري من قبل تنظيم “داعش”.

وبحس�ب مص�ادر أمني�ة, فأن 
“13 عنص�راً م�ن )داع�ش( قتلوا 
بضمنهم سعوديان ضمن عمليات 

التحرير في قضاء الضلوعية”. 
وعقب تحريرهما من س�يطرة 
“داعش”, أعلن قائممقام قضاء بلد 
التابع لصالح الدين عامر البلداوي 

، ع�ن وض�ع خط�ة اس�تراتيجية 
خاص�ة لمس�ك االراض�ي التي تم 

تحريرها في القضاء. 
وق�ال البل�داوي ف�ي تصري�ح 
األمني�ة  “الق�وات  إن  صحف�ي 
وبمساندة الحشد الشعبي ستعمل 
بالفترة المقبلة على مس�ك األرض 
ف�ي ناحيت�ي الضلوعي�ة ويث�رب، 
فض�ال عن منطق�ة الرواش�د، بعد 

داع�ش  ارهابي�ي  م�ن  تحريره�ا 
بش�كل كامل، مشيرا الى أنه سيتم 
فتح كافة الطرق الرئيس�ة في بلد 
والتي كانت مغلقة بسبب العمليات 

العسكرية. 
وقدم البلداوي ش�كره وامتنانه 
الحش�د  للق�وات االمنية ومقاتلي 
الش�عبي القادمين م�ن محافظات 
الجن�وب، على الدور البطولي الذي 

قاموا فيه في قضاء بلد وبمحافظة 
ص�الح الدي�ن لطرده�م ارهابي�ي 

تنظيم داعش. 
م�ع  المعرك�ة  أج�واء  وع�ن 
والضلوعي�ة  بل�د  ف�ي  “داع�ش” 
بهم�ا,  المحيط�ة  والمناط�ق 
المقات�ل ضم�ن صف�وف  تح�دث 
الحش�د الش�عبي محس�ن مجذاب 
ع�ن  العراق�ي”,  ل�”المس�تقبل 

تفاجئه وزمالئه بانهزام وانكسار 
مس�تدركا  اإلرهاب�ي”,  التنظي�م 
بالق�ول,” لم نج�د تل�ك المقاومة 
الكبيرة التي تتناس�ب مع التهويل 
“داعش”,مشيراً  لقدرات  اإلعالمي 
الى انه” تم تحرير عشرات المناطق 

دون أي قتال. 
القوات  وأضاف مجذاب, ب�أن” 
األمنية وس�رايا الحش�د الش�عبي 
كان�ا عازمي�ن على تحري�ر جنوب 
تكري�ت ف�ي عملية خاطف�ة, لكي 
ال يتصور البع�ض بان االنتصارات 
س�وف تقف عن�د حد معي�ن, وان 
العراقيي�ن غير قادرين على تحرير 
ان  المغتصبه”,مؤك�دا  مناطقه�م 
القوات التي ح�ررت جرف الصخر 
والضلوعية وبل�د وغيرهما قادرة 
أن تلقن “داعش” درس�ا لن ينساه 

في الموصل”. 
ف�ي الغضون, ق�ال نائب رئيس 
اللجن�ة األمنية بمجل�س محافظة 
خالد الخزرج�ي ، أن “المعارك مع 
داع�ش بدأت في محي�ط قضاء بلد 
لتصل الى تحرير ناحية يثرب التي 
كانت تع�د بؤرة اإلره�اب والمالذ 
األمن لعصابات داعش اإلرهابية”، 
مش�يداً ب�”الدور الكبي�ر الذي قام 
به مقاتلو الحش�د الشعبي وقوات 
الجيش العراقي في تحرير المناطق 

الواقعة جنوبي صالح الدين”. 
وما تزال بعض مناطق محافظة 
عملي�ات  تش�هد  الدي�ن  ص�الح 
عس�كرية، وذل�ك عق�ب س�يطرة 
نينوى  مس�لحين عل�ى محافظ�ة 
بالكام�ل منذ )10 حزيران 2014(، 
كما لم تكن محافظة األنبار بمعزل 
ع�ن تل�ك األح�داث إذ تش�هد أيضاً 
عمليات لقتال مس�لحين انتش�روا 

في بعض مناطقها. 

       المستقبل العراقي / علي الكعبي

ج�اءت الوثائق التي عثر عليها 
مؤخراً في مناطق جنوب تكريت, 
لتثبت مرة أخ�رى بالدليل القاطع 
تورط عدد م�ن دول الجوار بدعم 

تنظيم “داعش”.
وكش�ف فوج “مالك االش�تر” 
التابع للعتبة الحسينية, عن عثوره 
عل�ى عج�الت وأس�لحة ولوحات 
تسجيل للمركبات جاءت من دول 
الجوار العراقي كمساعدات ودعم 

وهدايا للتنظيم اإلرهابي.
وق�ال آمر الف�وج عل�ي كريم 

أورده  تصري�ح  ف�ي  الحس�ناوي 
إن  الحس�ينية,  العتب�ة  موق�ع 
“عمليات التطهي�ر التي يقوم بها 
أف�راد الف�وج ف�ي الق�رى النائية 
جن�وب قض�اء بل�د أس�فرت عن 
العث�ور عل�ى كمي�ات كبي�رة من 
العت�اد والوثائ�ق الخاص�ة بكيان 
داعش اإلرهاب�ي وعجالت تحمل 
لوحات دول عربية خاصة بالسير 
داخل حدود البلد نفسه وال يسمح 
لها عبور ح�دوده كونها ال تحمل 
عب�ارة )للتصدير( باس�تثناء عدد 

قليل منها”.
الت�ي  “األرق�ام  أن  وأض�اف 

تحمله�ا العج�الت تع�ود لكل من 
السعودية واألردن وسوريا أرسلت 
واألش�خاص  بالس�الح  مجه�زة 
لمساندة كيان داعش في العراق”، 
مبين�اً أن “عج�الت أخ�رى تحمل 
أرقام�اً حم�را خاص�ة اتضح من 
خالل التحري بأنها أرس�لت هدية 
من الس�عودية لدعم كيان داعش 
الموضوع,   اإلرهابي”.وعن ه�ذه 
يش�ير نائب عن التحالف الوطني, 
رفض الكش�ف عن هويت�ه”, إلى 
أن “ الحكومة العراقية لديها أدلة 
تثب�ت ت�ورط دول عربي�ة بمل�ف 
اإلرهاب, لكنه�ا تفضل عدم اثارة 

ه�ذه الملف�ات ف�ي مس�اع منها 
الدبلوماس�ية”,  العالقات  لتطبيع 
مضيف�ا ب�ان” الجميع عل�ى علم 
معس�كرات  فتح�ت  األردن  ب�ان 
لتدريب “داعش”, وان الس�عودية 
تب�ذخ أموال طائلة من اجل إنعاش 
مشروعها المتطرف في المنطقة 
وغيره�ا من البل�دان التي تتحرك 

وفق رغبات امريكية”.
أن  أميركي�ة,  لمجل�ة  وس�بق 
تدريب�ي  معس�كر  ع�ن  كش�فت 
الخاص�ة  الق�وات  تدي�ره  كان�ت 
لتدري�ب  األردن  ف�ي  األميركي�ة 
ب�ان”  عناصر”داعش”,مضيف�ة 

وبمس�اعدة  المتح�دة  الوالي�ات 
إس�رائيلية أنش�أت أس�وأ أعدائها 
وهذا ما كش�فت عنه روسيا عبر 
تصري�ح اح�د مس�اعدي بوتي�ن 
الكس�اندر بورخانوف ال�ذي قال 
إن الموساد اإلسرائيلي كان يقوم 
بتدري�ب جماع�ة “داع�ش” ف�ي 
العراق وس�وريا”. واتهمت بغداد 
في أكثر من مناس�بة الس�عودية 
بدع�م  واألردن,  وتركي�ا  وقط�ر 
وفت�ح  اإلرهابي�ة,  المجامي�ع 
العراق  حدودهم المش�تركة م�ع 
انتق�ال  أم�ام  مصاريعه�ا  عل�ى 
يس�تبيحون  الذي�ن  االنتحاريي�ن 

دماء األبرياء يوميا .
وي�رى ن�واب أن المعرك�ة مع 
ستستمر  “اإلرهابية”  التنظيمات 
بس�بب الدعم القطري الس�عودي 
له�ا، داعي�ة وزارة الداخلي�ة إل�ى 
شراء أس�لحة حديثة للكشف عن 

المتفجرات.
وقال النائب اسكندر وتوت إن 
“العراق يخوض معركة مستمرة 
مع تنظي�م القاع�دة والتنظيمات 
اإلرهابي�ة األخ�رى ولك�ن ه�ذه 
المعركة طالت وستس�تمر لفترة 
الدع�م  وج�ود  بس�بب  طويل�ة 
الس�عودي والقطري لها”، مؤكدا 

أن “األجه�زة األمنية تبذل جهودا 
كبيرة لحفظ األمن في البالد”.

ويش�هد الع�راق وضع�اً أمنياً 
اس�تثنائياً، إذ تتواص�ل العملي�ات 
العس�كرية لطرد تنظيم “داعش” 
م�ن المناط�ق الت�ي ينتش�ر فيها 
بمحافظات نين�وى وصالح الدين 
بينما تس�تمر  وديال�ى وكركوك، 
العملي�ات ف�ي األنب�ار لمواجه�ة 
التنظيم، كما ينفذ التحالف الدولي 
ضرب�ات جوية تس�تهدف مواقع 
متفرق�ة  مناط�ق  ف�ي  التنظي�م 
من تل�ك المحافظ�ات توقع قتلى 

وجرحى بصفوفه.

مقاتلون يف اجلبهة يرسدون قصة العملية العسكرية اخلاطفة
الضلوعية تلتحق بركب االنتصارات.. و »داعش« يغتال مستشار العامري

وثائق تؤكد تورط دول اجلوار بدعم »داعش«.. ونائب: احلكومة تعلم
اإلرهاب يتدرب بمعسكرات في األردن

العراق يودع أكثر األعوام عنفًا

تأكيدًا لمعلومات »             «
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جاء ذلك يوم االثني�ن الماضي في بيان 
رس�مي من القن�اة قرأت�ه المذيعة س�ارة 
رفعت قالت فيه )ان القناة ستعلق برامجها 
مؤقتا الى ان يتم تهيئة الظروف المناسبة 
ف�ي القاه�رة بع�د اس�تحصال الموافقات 

الالزمة من الحكومة المصرية(.
وجاء االغالق تتويجا لجهود مس�تمرة 
من�ذ 18 ش�هرا بذلته�ا كل من الس�عودية 
واالم�ارات العربي�ة المتح�دة إضاف�ة الى 
الحكوم�ة المصري�ة للضغ�ط عل�ى قطر 
لوق�ف دعمها النص�ار الرئي�س المصري 
المخل�وع محمد مرس�ي ال�ذي ينتمي الى 

جماعة االخوان المسلمين.
ويع�د الق�رار انتص�ارا كبي�را للرئيس 
المص�ري عبد الفتاح السيس�ي ال�ذي قاد 
الع�ام الماض�ي انقالب�ا أط�اح بالرئي�س 
المص�ري الس�ابق محمد مرس�ي. وكانت 
قطر الدولة العربية الوحيدة التي ش�ككت 
ف�ي ش�رعية عبد الفت�اح السيس�ي والتي 
تعم�ل على اس�قاطه من الس�لطة. ويأتي 
التعليق داللة على ان قطر بدأت بتقبل االمر 

الواقع.
ويمثل اغالق القناة المخصصة لمتابعة 
اخب�ار مص�ر والت�ي ه�ي اح�دى القنوات 
التابع�ة لش�بكة الجزي�رة القطرية ضربة 
لم�ا تبقى من جماعة اإلخوان المس�لمين، 
الجماعة االسالمية القوية التي كانت القوة 
السياسية األكثر تنظيما في مصر والحزب 
السياسي االكفأ قبل ان يتم تدميره على يد 

السيسي.
وتعتب�ر قن�اة )الجزيرة مصر مباش�ر( 
الوس�يلة اإلعالمي�ة الوحي�دة الت�ي تقوم 

ببث صور للتظاهرات المناهضة للحكومة 
التي يقيمه�ا اإلخوان والت�ي تنقل آراءهم 

وخطاباتهم.
وكانت قناة الجزيرة )مصر( هي القناة 
الوحي�دة التي قامت بتغطية اجتماع عقده 
في إسطنبول نواب االخوان المسلمين في 
البرلم�ان المص�ري المنحل وال�ذي اصدر 
بيانا ش�جب في�ه )االنقالب( ال�ذي قام به 

السيسي.
نقاب�ة  رئي�س  وق�ال ضي�اء رش�وان 
الصحفيين المصريين ان هذه اإلش�ارة من 
قطر قد تس�هم في تمهيد الطريق لالفراج 
عن ثالثة صحفيين يعملون لقناة الجزيرة 
التي تبث باللغة اإلنجليزي�ة كانوا قد ألقي 
القب�ض عليهم في كانون األول عام 2013 
بتهم�ة التآم�ر م�ع اإلخ�وان المس�لمين 
لزعزع�ة اس�تقرار مصر .وق�د حكم على 
كل منه�م بالس�جن لس�بع س�نوات عل�ى 
األقل االمر الذي اثار ادانات دولية واس�عة 
بس�بب عدم كفاية األدل�ة، وألن اثنين من 
الصحفيي�ن ه�م مواطن�ون أجان�ب واحد 
اس�ترالي واآلخر كندي – مصري. علما ان 
مص�ر تحتجز حالي�ا عش�رات الصحفيين 

وفقا لما ذكرته لجنة حماية الصحفيين.
العربي�ة  المملك�ة  م�ن  كل  وكان�ت 
الس�عودية واإلم�ارات العربي�ة المتح�دة 
والبحرين  قد قامت في ش�هر اذار من هذه 
الس�نة تضامنا مع مصر بسحب سفرائها 
من قطر في محاولة للضغط عليها  لوقف 
دعمه�ا لإلخ�وان واغ�الق قن�اة الجزي�رة 

مصر.
ولك�ن الملك عبد الله عاهل الس�عودية 

وال�ذي يمثل المص�در الرئيس ال�ذي يقدم 
الدع�م المال�ي لحكوم�ة السيس�ي بدا في 
للمصالح�ة  حمل�ة  األخي�رة  األس�ابيع 
اإلقليمية في سبيل تش�كيل جبهة موحدة 
الت�ي  المزدوج�ة  التهدي�دات  ض�د  تق�ف 
تاتي م�ن ايران وتنظيم الدولة اإلس�المية 
)داعش(. بدات هذه الحمل�ة بعقد اجتماع 
في الرياض لزعماء الدول الخليجية اس�فر 
عن عودة س�فراء هذه ال�دول الى قطر، ثم 
ارس�ل مبعوث خاص لعق�د اجتماع ثالثي 
بين السيس�ي وكل من مبعوثي السعودية 
وقطر يبدو ان�ه مهد الطريق الغالق القناة 

يوم االثنين الماضي.
وتمثل قناة الجزيرة التي تدعي المهنية 
اإلعالمي�ة  واالس�تقاللية ف�ي تغطياته�ا 
أداة رئيس�ة بيد الحكوم�ة القطرية لتنفيذ 
سياساتها القائمة على ادامة الصراعات في 
المنطق�ة من خالل دعم الحركات الس�نية 
على اختالف توجهاتها من حركة االخوان 
المس�لمين في مصر الى المليشيات الليبية 
المس�لحة ال�ى تنظي�م داعش في س�وريا 
والع�راق. وقد قامت القن�اة بدور مهم في 
التحري�ض عل�ى الصراع�ات الطائفية في 
الع�راق من�ذ س�قوط النظام الس�ابق عام 

2003 وبشكل خاص من خالل استضافتها 
المس�تمرة وبثها لخطابات�ه وكانت كذلك 
وسيلة رئيس�ية لبث الفديوات التي تصور 
األنش�طة االرهابي�ة للتنظي�م ف�ي العراق 

خالل السنوات الماضية وحتى االن.
وكان�ت قن�اة الجزي�رة التي ب�دات بث 
برامجه�ا في منتص�ف تس�عينيات القرن 
الماض�ي ق�د تش�كلت م�ن كادر اعالم�ي 
عرب�ي واجنب�ي كان مهيئ�ا ف�ي االص�ل 
النش�اء محط�ة لقن�اة BBC تب�ث باللغ�ة 
العربي�ة ونتيج�ة لتأخر المش�روع قامت 
الجزي�رة باجت�ذاب الك�وادر اإلعالمية من 

مختلف الدول من خ�الل االغراءات المالية 
والمكاف�ات الضخم�ة الت�ي تق�دم اليهم. 
اال ان نج�م القن�اة ب�دا يتصاع�د عل�ى اثر 
استفرادها – باالتفاق مع النظام السابق - 
بتغطية احداث الحرب األخيرة التي ش�نها 
التحال�ف الدول�ي على العراق ع�ام 2003. 
ويرجع بعض المراقبين نس�بة المشاهدة 
العالية للقناة في الدول العربية الى أساليب 
االث�ارة التي تتبعها القناة س�واء من خالل 
اختيار الضيوف او م�ن خالل التركيز على 
الموضوعات التي يحظر بثها على القنوات 

الرسمية العربية.

   اعداد رحيم شامخ

إغالق »اجلزيرة مرص مبارش« يفضح زيف ادعاءات استقاللية قناة قطر
رضوخا للضغوط المتزايدة من الدول 
الخليجية المجاورة أوقفت قطر بثها 

لقناة الجزيرة الفضائية )مصر مباشر( 
والتي اعتادت على توجيه انتقادات حادة 

للحكومة المصرية

تعبئة الفضائيات ملكافحة الفساد
كاظم فنجان احلاممي

متى ترتقي الفضائيات العراقية إلى المستوى التوعوي 
الذي بلغته صحفنا اليومية الجريئة؟، ومتى تحقق النضج 
الوطني الذي حققته وس�ائلنا اإلعالمية المقروءة ؟، وما 
ال�ذي يمنعها من التجحفل معنا ف�ي خندق واحد لمحاربة 
الفساد ؟، وما الذي يمنعها من فضح المفسدين وتعريتهم 
على الطريقة التي انتهجتها الفضائيات المصرية واألوربية 
؟. وما الذي يمنعها من التف�وق على القنوات التي أذهلتنا 

بوطنيتها وحرصها على المال العام ؟. 
هذه دعوة صادقة ومباشرة لكل القنوات العراقية التي 
تخلفت حتى اآلن عن الوقوف معنا، فنحن نس�عى للتغيير، 
وال نري�د لقن�اة واح�دة أن تنف�رد وحده�ا ف�ي النهوض 
بالمش�اريع الوطني�ة الرقابي�ة التوعوية، فالي�د الواحدة 
ال تصف�ق، والفرص�ة متاح�ة اآلن لكل القن�وات العراقية 
المئوي�ة على اخت�الف تردداتها واس�تقطاباتها العمودية 
واألفقي�ة، باعتباره�ا من أه�م أدواتنا اإلس�تراتيجية في 
مكافح�ة الفس�اد، ونش�ر الوع�ي بمخاطر الفس�اد على 
عمليت�ي التنمي�ة والتح�ول الديمقراط�ي، وهي الش�ريك 
المساند للشعب في نشر قيم العفة والنزاهة، وفي تكوين 
ثقافة مجتمعيه تنبذ التستر األعمى، وفي تعزيز العالقات 
التكاملية الالزمة لتسخير برامج المؤسسات الرقابية في 

خدمة ومصلحة العراق والعراقيين.
وبما أن الفس�اد يعد اآلن المعوق األكبر لعملية التنمية 
االقتصادي�ة واالجتماعية والسياس�ية، فالب�د من تضافر 
جه�ود فضائياتن�ا لتقلي�ل فرص حدوث�ه، والب�د لها من 
النه�وض بالعملية التنموي�ة والتح�ول الديمقراطي على 
أحسن وجه. وذلك عن طريق غرس ثقافة جديدة مفادها إن 
مساءلة الفاسدين هي القاعدة وليست االستثناء. وبالتالي 
فأن النصر المؤزر س�يكون من نصيبنا في نهاية المطاف، 
وستندحر إلى األبد المزاعم التي تقول: أن الفاسدين لديهم 
الق�درة على النج�اة من خالل اس�تغالل نفوذه�م المادي 

والمعنوي. وإنهم بمنأى من الرصد اإلعالمي الجريء
نح�ن بحاجة إل�ى فضائيات تقف معن�ا عندما نتعرض 
للطعن�ات الغ�ادرة م�ن أع�داء الع�راق، ألن الفضائي�ات 
الملتزمة هي صوتنا الوطن�ي الغيور الموحد في مواجهة 
دعاة التمزيق والتش�رذم والتفكك، وألنه�ا هي التي تزيح 
الغموض ع�ن الصفق�ات المريبة والعالقات المش�بوهة، 
وألنها هي التي تكشف المزورين والغشاشين والفضائيين 

والمتالعبين والمقامرين بمستقبلنا.
نحن بحاجة إل�ى قنوات تتخصص بالرص�د والمتابعة 
بعدس�اتها وراداراتها ومجساتها، فتش�خص االنحرافات 
الس�لبية ف�ي أداء المؤسس�ات الخاملة، وترص�د التمويه 
ف�ي تصريحات السياس�يين ووعودهم الكاذبة، وتكش�ف 
مراوغاته�م، وتفتح الفضاءات الحرة أم�ام الناس للتعبير 

واالحتجاج والتظلم.
ينبغ�ي أن تدرك الفضائي�ات أننا نرف�ض التهريج، وال 
نح�ب التس�فيه واإلس�فاف، ونبغض التس�تر على أخطاء 
المس�ؤولين وكبواتهم الكثيرة، وال نمي�ل إلى المجامالت 

الفارغة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ل�ّوح ش�يوخ عش�ائر ف�ي الع�راق 
باللج�وء ال�ى إي�ران ف�ي ح�ال ل�م تِف 
واشنطن بوعودها حول حصولهم على 
الدعم العس�كري الكامل في قتالهم ضد 
تنظي�م “داعش”.وجاء تحذير الش�يوخ 
خالل اجتماعهم مع السيناتور األميركي 
ج�ون ماكين األس�بوع الماض�ي، ومع 
اجتماع�ه بع�دد م�ن الن�واب العراقيين 
وممثلي محافظات األنبار وصالح الدين 
وديال�ى لمناقش�ة الخط�ط المقترح�ة 
ف�ي مواجه�ة تنظي�م “داعش”.وعب�ر 
المجتمعون لماكين، عن ضرورة التقدم 
في ثالثة محاور من أجل قتال “داعش”، 
وهي إرس�ال ق�وات بري�ة أميركية إلى 
العش�ائر،  مقاتل�ي  وتس�ليح  الع�راق، 
كروات�ب  لصرفه�ا  األم�وال  وتقدي�م 
للقبائ�ل المقاتلة، معتبرين أن هذا األمر 
س�يؤدي إلى “تحرير” المناطق بصورة 
سريعة من التنظيم.وكشف نائب عراقي 
ب�ارز، أنه نقل للس�يناتور األميركي نية 
العش�ائر التعاون مع إيران لملء الفراغ 
األمن�ي الكبير في مناطقهم، مضيفاً أن 
عشيرته قد فتحت بالفعل قناة حوار مع 
إي�ران، وأن األخيرة وافق�ت على مّدهم 
بالس�الح واألم�وال ودعمه�م من دون 

شروط.

العشائر العراقية 
ملاكني: قنواتنا 

مفتوحة مع إيران

    بغداد/ المستقبل العراقي

نش�ر تنظيم “داعش”، في 
اإلصدار الس�ادس م�ن مجلة 
“دابق” االلكترونية التابعة له 
والتي تصدر باللغة اإلنكليزية، 
صورة للطيار األردني األسير 
بالب�زة  الكساس�بة  مع�اذ 
البرتقالي�ة، والت�ي ظهر فيها 
الذي�ن قتلهم  قبل�ه األجان�ب 
التنظي�م ذبح�اً، م�ا يرجح أن 

التنظيم قرر قتل الطيار.
ف�ي  الكساس�بة  وق�ال 
ح�وار مع المجل�ة إن طائرته 
ح�راري  بص�اروخ  ُقصف�ت 
تسبب باحتراقها، ما اضطره 

إلى اس�تخدام المقعد القاذف 
والمظل�ة فس�قط ف�ي نه�ر 
الف�رات حي�ث ألق�ى عناصر 

داعش القبض عليه.
س�ؤال  عل�ى  رده  وف�ى 
ح�ول مصي�ره بع�د ارتدائ�ه 
أج�اب  البرتقالي�ة،  الب�زة 
األس�ير:  األردن�ي  الطي�ار 

“ستقتلونني”.
وأوضح أن هناك تنس�يقا 
الدول المش�اركة  كامال بي�ن 
ف�ي التحالف الدولي، مش�يراً 
الس�عودية  القواع�د  أن  إل�ى 
والبحريني�ة  والكويتي�ة 
واألردنية والتركية ُتس�تخدم 
التحالف،  طائرات  الس�تقبال 

األردني�ة  المقات�الت  وأن 
تنطلق من األردن والمقاتالت 
الخليجي�ة تنطلق بش�كل عام 
والس�عودية  الكوي�ت  م�ن 
والبحري�ن، وهن�اك مطارات 
الهب�وط  لح�االت  مهي�أة 
االضط�راري مث�ل األزرق في 
األردن وعرعر في الس�عودية 
ومطار بغداد الدولي والكويت 
الدول�ي ومط�ار ف�ي تركي�ا 
“نس�يت اس�مه” يبع�د نح�و 
الح�دود  ع�ن  كيلومت�ر   100

السورية”.
كم�ا أش�ار إل�ى أن بعض 
األميركي�ة  المقات�الت 
والفرنس�ية تنطلق من قاعدة 

األردن،  الس�لطي ف�ي  موفق 
إلى جانب قواعد في تركيا.

قاع�دة  “هن�اك  وأض�اف 
أميركي�ة في قط�ر، حيث يتم 
للمهم�ة وتحدي�د  التخطي�ط 
المه�ام،  وتوزي�ع  األه�داف 
دول�ة  كل  مه�ام  وترس�م 
مش�اركة ف�ي ه�ذه الحمل�ة 
قبل يوم م�ن تنفيذها ويقوم 
األميركيون بطلعات جوية من 
طائرات دون طيار تنطلق من 
الخليج ويس�تخدمون األقمار 
والجواس�يس  االصطناعي�ة 
األه�داف،  ودراس�ة  لتحدي�د 
ويتم تزويدنا بخريطة وصور 

لألهداف”.

أن األردن يشارك  وأوضح 
في الحملة مع التحالف الدولي 
بطائرات “اف 16” واإلمارات 
“اف  بطائ�رات  والس�عودية 
والم�زودة  المط�ورة   ”16
الليزر،  بقناب�ل موجهة عب�ر 
أما الكويت فتشارك بطائرات 
البحري�ن  الوق�ود،  لتزوي�د 
والمغ�رب بطائ�رات “اف 16 
“ المط�ورة، إل�ى جانب قطر 
وُعمان.وأش�ار إلى مش�اركة 
أكثر م�ن 200 جندي أميركي 
في الح�رب منه�م 16 طياراً، 
والباقي مهندس�ون وتقنيون 
ب�أدوار  يقوم�ون  وآخ�رون 

دعم.

الطيار االردين: »داعش« سيقتلونني!

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د أمي�ن المجل�س االعل�ى لألمن 
القوم�ي االيراني علي ش�مخاني، امس 
الثالث�اء، على عدم ابقاء ش�بر واحد من 
ارض الع�راق تح�ت س�يطرة “داعش”، 
فيما بين أنه س�يتم قريب�ا تحرير جميع 
المناط�ق من س�يطرة التنظيم في حال 
قطعت عنه بع�ض الدول الدع�م المالي 

والتسليحي.

وق�ال ش�مخاني ف�ي كلم�ة خ�الل 
العراق�ي  الدف�اع  وزي�ر  اس�تقباله 
خال�د العبي�دي ف�ي طه�ران، ونقلته�ا 
وكال�ة “أنب�اء ف�ارس” إن “االرهابيين 
التكفيريين يمارسون ظلما فظيعا بحق 
السنة في العراق”، مشددا على ضرورة 
“تحرير المناطق التي يقطنها السنة من 
قبل االخوة اهل السنة وعودة المهجرين 

الى ديارهم”.
وأض�اف ش�مخاني أن “دع�م ايران 

للش�عب العراق�ي في محارب�ة االرهاب 
التكفي�ري مرتكز على المب�ادئ الدينية 
وهي ال تفرق بين الش�يعة والس�نة في 
مسار تنفيذ الواجب االلهي”، مشيرا الى 
أن “إرساء االمن واالستقرار في العراق 
ودول المنطق�ة يش�كل رغب�ة ومطلبا 
للجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة على 

اساس خطاب الثورة االسالمية”.
وأك�د امي�ن المجلس االعل�ى لألمن 
القوم�ي أن�ه “ينبغ�ي ان ال يبق�ى حتى 

الع�راق تح�ت  ش�بر واح�د م�ن ارض 
س�يطرة االرهابيين التكفيريين الذين ال 
هدف لهم س�وى رهاب االسالم وتدمير 
المصادر االنس�انية والمادي�ة للعراق”، 
مبينا أن “جماعة داعش اليوم في موقع 
الضعف وفيم�ا لو تم قطع الدعم المالي 
والتسليحي الخفي عنها من جانب بعض 
الدول من خارج المنطقة فاننا سنش�هد 
قريبا تحرير جمي�ع المناطق الخاضعة 

لسيطرة االرهابيين”.

شمخاين لوزير الدفاع: ايران ال تفرق بني الشيعة والسنة دفاعًا عن العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

حذر محافظ ديالى عامر المجمعي 
م�ن انهي�ار الوضع األمن�ي في قضاء 
المقدادية، بس�بب وجود معاقل كبيرة 
للتنظيمات المسلحة وأصحاب »النيات 
الس�ود«، فيم�ا قلل قائد الش�رطة في 
المحافظ�ة من ه�ذه األخط�ار. توعد 
األمي�ن الع�ام ل�منظم�ة ب�در، هادي 
»ضرب�ات  ب��  »داع�ش«  العام�ري 
حاس�مة وموجهة لن تبقي ولن تذر«. 
ودع�ا العائالت في ه�ذه المناطق إلى 
الخروج واالبتعاد عن التنظيم »لتجنب 

الخسائر«.

وقال المجمعي إن »الوضع األمني 
في قض�اء المقدادية )35 كلم ش�مال 
شرقي بعقوبة( »خطير للغاية ومرشح 
للتفاقم إذا استمرت الخروقات األمنية 
بسبب وجود معاقل كبيرة للتنظيمات 
المس�لحة، ش�مال القضاء«، وقال إن 
»ه�ذه المعاق�ل تحاول العب�ث باألمن 
بالقص�ف بالهاون�ات يقابلها أصحاب 
النواي�ا الس�ود الذين يحاول�ون خلط 
واإلرب�اك.  الفوض�ى  لنش�ر  األوراق 
وتم تس�جيل س�ت عمليات اغتيال في 

القضاء خالل أقل من 24 ساعة«.
وقلل قائد الش�رطة في المحافظة 
الفري�ق الرك�ن جمي�ل الش�مري م�ن 

»قض�اء  أن  وأك�د  الوض�ع.  خط�ورة 
المقدادي�ة، يخضع للس�يطرة األمنية 
باس�تثناء قرى زراعية شمال البلدة«، 
مشيراً إلى أن »العمل جاٍر على تحريرها 
في القري�ب العاجل«. وانتقد »تضخيم 
األم�ور«، في إش�ارة إل�ى تصريحات 
المجمع�ي. وأوضح أن »مركز القضاء 
آمن ومستقر، على رغم تسجيل بعض 
الحوادث الت�ي لن نتهاون في مالحقة 
مرتكبيه�ا ألننا ننظر إل�ى من يقتل أو 
يخط�ف بأن�ه إرهاب�ي«. وأض�اف أن 
»األجهزة األمنية في المقدادية ليست 
عاجزة عن أداء مس�ؤولياتها وحققت 
نجاح�ات كبي�رة وقدم�ت تضحي�ات 

س�خية لوالها الجتاحه�ا المتطرفون 
من أش�هر«.ودعا »الجهات الحكومية 
إل�ى دعم أهال�ي المقدادية بالرس�ائل 
اإليجابي�ة وعدم إث�ارة الوض�ع العام 
م�ن خ�الل تضخي�م األح�داث«، مبيناً 
أن »تحقي�ق األم�ن يحصل م�ن خالل 

التكاتف والتعاون«.
وس�كان  المس�ؤولون  ويطال�ب 
حنب�س  ح�وض  بتحري�ر  المقدادي�ة 
وسنس�ل وفيهما عدد من القرى تحت 

سيطرة »داعش«.
لك�ن العام�ري الذي يق�ود القوات 
األمني�ة ف�ي ديال�ى ومناط�ق أخ�رى 
بأط�راف محافظ�ة ص�الح  محيط�ة 

الدين، منذ تموز الماضي قال »سننزل 
بتنظي�م داع�ش ف�ي مناط�ق ش�مال 
المقدادي�ة ضربات حاس�مة وموجعة 
ال تبق�ي وال ت�ذر«. وطال�ب العائ�الت 
في هذه القرى ب�� »الخروج واالبتعاد 
لتجنب الخس�ائر أو اإلصابات«، مؤكداً 
م�ع  عس�يراً  س�يكون  »حس�ابنا  أن 
إرهابيي داعش الذي�ن ارتكبوا مجازر 
جبان�ة بقذائ�ف الهاون�ات م�ا س�بب 
تعطيل الم�دارس وس�قوط أعداد من 

الشهداء والجرحى«.
وأجبرت الهجمات الصاروخية التي 
تتع�رض لها المقدادية اإلدارة المحلية 

على تعطيل الدوام في 80 مدرسة.

العامري يتوعد »داعش« برضبات قاصمة
محافظ ديالى يحذر من انهيار الوضع



Apago PDF Enhancer

5www.almustakbalpaper.net

العدد )876(  االربعاء  31  كانون االول  2014 اعالنات



العدد ) 876 (  االربعاء  31  كانون االول  2014 أقتصاد وحمليات6
www.almustakbalpaper.net

 

جملس الوزراء جيدد الدعوة لذوي ضحايا سبايكر لتدوين بيانات أبنائهم
      بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الت�جارة عن وصول حج�م التبادل التجاري 
بي�ن بغداد وواش�نط�ن إل�ى أكثر م�ن 15 ملي�ار دوالر خ�الل 

الع�ام الماضي.
وقال مصدر في وزارة التج�ارة, ان “حجم التبادل التجاري 
بي�ن العراق والواليات المتحدة األميركية وصل خالل هذا العام 
إل�ى 15 ملي�ارا و300 ملي�ون دوالر”، مبين�ا ان “وزير التجارة 
م�الس محم�د عبد الكري�م بحث في وقت س�ابق مع الس�فير 
االميركي في العراق والوفد المرافق له س�ب�ل تطوير العالقات 
االقتصادي�ة والتجارية بين البلدين والعمل على تفعيل مذكرات 
التف�اهم وبما يخدم المصالح المشتركة، مع ال�سعي لحصول 
ش�ركات الوزارة على وك�االت تجارية حصرية من الش�ركات 
االميركية في مجال الصناعات اإلنشائية والحبوب وغيرها من 

السلع.

      بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الم�وارد المائية محس�ن الش�مري ع�ن تأجيل 
مسألة البت في تحويل مشروع الدلمج الى منتجع سياحي الى 

وقت آخر بحسب المعطيات التي أطلع عليها موقعياً.
 وقال الشمري خالل 
مجل�س  إل�ى  زيارت�ه 
ان�ه  واس�ط  محافظ�ة 
الموقعية  “بعد زيارتن�ا 
واالطالع  الدلم�ج  لهور 
هن�اك  الوض�ع  عل�ى 
واللقاء بعدد من األهالي 
والتعرف عن كثب حول 

معطي�ات الموض�وع قررن�ا تأجيل الب�ت في أم�ر تحويله إلى 
منتجع س�ياحي في الوقت الحالي”.وأضاف “أصبح بين أيدينا 
مل�ف كامل حول هور الدلمج وس�نقوم بدراس�ة حيثياته وما 
يتعلق بمسألة االستفادة منه في الجوانب االستثمارية، “مبينا 
انه” س�يجري ف�ي وقت الحق زي�ارة خاصة ح�ول الموضوع 

وحينها يتم البت بأمر تحويله الى منتجع سياحي”.

      بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن عض�و مجل�س المفوضين والناطق الرس�مي باس�م 
المفوضية العليا المس�تقلة لالنتخابات مقداد الش�ريفي, أمس 
الثالثاء, عن تقديم أعضاء مجلس المفوضين كش�فا بالمصالح 
المالية إلى هيئة النزاهة حس�ب السياقات واإلجراءات المتخذة 
بهذا الخصوص. وقال الش�ريفي في بيان صحفي, ان “اعضاء 
المجل�س كافة وحرصاً منهم عل�ى االلت�زام بالقواعد المهنية 
الوظيفي�ة والخاص�ة بتس�ليم اس�تمارات كش�ف  والثواب�ت 
المصال�ح المالي�ة للس�ادة المس�ؤولين ف�ي الدول�ة الضف�اء 
الش�فافية والنزاهة خالل فترة تس�نمهم لمهامهم الوظيفية”.

ولفت الشريفي إلى أن “استمارات كشف المصالح المقدمة إلى 
هيئة النزاهة هي لعام 2015, وان أعضاء المجلس قد سبق وان 
أرسلوا استمارات الكشف المذكورة إلى الهيئة بشكل دوري في 

كل عام وحسب السقف الزمني والسياق المتبع”.

التجارة: 15 مليار دوالر حجم التبادل 
التجاري بني العراق وأمريكا

وزير املوارد املائية يعلن تأجيل 
حتويل هور الدملج اىل منتجع سياحي

أعضاء مفوضية االنتخابات يكشفون 
عن ذممهم املالية

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت ش�ركة غ�از بروم 
الروس�ية، امس الثالث�اء، انها 
حف�رت بئ�را جديدا ف�ي حقل 
ب�درة العراق�ي للحف�اظ على 
اإلنتاج اإللزامي عند مس�توى 

15 ألف برميل نفط يوميا.
وقال�ت الش�ركة ف�ي بيان 
صحف�ي أن “الش�ركة أطلقت 

عم�ل البئ�ر الثال�ث ف�ي حقل 
بدرة العراقي”، مبينة ان “ذلك 
سيسمح بالحفاظ على اإلنتاج 
اإللزامي عند مس�توى 15 ألف 

برميل نفط يوميا”.
الش�ركة “انه�ا  وأضاف�ت 
تجري حاليا العمل بحفر ثالثة 

ابار جديدة”.
وكان�ت الش�ركة ق�د أدت 
الحكوم�ة  أم�ام  التزاماته�ا 

العراقي�ة بتوفير إنتاج 15 ألف 
برميل يومي�ا على األقل خالل 
90 يوما.ويق�ع حقل بدرة في 
محافظة واسط، شرق العراق. 
ووفقا للتقديرات األولية، فإن 
احتياطات حقل بدرة تصل إلى 
3 ملي�ارات برميل م�ن النفط. 
ويستغرق تنفيذ المشروع 20 
عاما، مع إمكانية التمديد لمدة 

5 أعوام أخرى.

     بغداد/ المستقبل العراقي

وص�ل وزي�ر النق�ل باق�ر 
الزبي�دي, أم�س الثالثاء, على 
رأس وفد رسمي إلى العاصمة 
اإليرانية طهران, وفيما بحث 
مواضي�ع مهمة أبرزها الربط 
السككي بين البلدين وأهميته 
, وجه دعوة رسمية إلى وزير 
الطرق و البناء اإليراني لزيارة 

بغداد.

وكان في اس�تقبال الوزير 
الزبي�دي وكي�ل وزارة الطرق 
و البناء اإليراني الس�يد اغائي 

وأركان السفارة العراقية 
ل�وزارة  يي�ان  وبحس�ب 
النق�ل, ف�ان” الزبي�دي بحث 
العالق�ات الثنائية بين البلدين 
الجارين، معربا عن أمله خالل 
لقائه بالمس�ؤولين االيرانيين 
أن تكون الزيارة عملية ويتخذ 
إيجابية لصالح  فيها ق�رارات 

البلدي�ن” .ه�ذا وق�دم الوزير 
الزبيدي شكره العميق لنظيره 
اإليراني على حسن االستقبال 
و الضياف�ة التي اس�تقبل بها 
الوف�د العراق�ي, مؤك�دا على 
العراقي�ة  الحكوم�ة  ح�رص 
الحالي�ة باالنفت�اح على كافة 
دول المنطقة وتدعم العالقات 
اإليجابية والتعاون المش�ترك 
.كما وبحث الجانبان مواضيع 
مهمة ابرزها الربط الس�ككي 
وأهميت�ه للبلدي�ن اضافة آلى 
تطوي�ر التعام�ل بين ش�ركة 
العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط 
المشترك  والتعاون  واإليرانية 

في مجال الموانئ .
يشار إلى أن الوفد العراقي 
ض�م المدراء العامين لش�ركة 
العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط 
الحديدي�ة  الس�كك  وش�ركة 
العراقي�ة ومدير ع�ام العقود 
ومدي�ر ع�ام الموان�ئ ومدير 
القس�م التجاري في الخطوط 

الجوية العراقية.

رشكة »غازبروم« حتفر بئرًا جديدًا 
يف حقل بدرة

وزير النقل يبحث مع طهران الربط السككي 
وتنفيذ مشاريع إسرتاتيجية

    بغداد/  المستقبل العراقي
 

 ج�ددت األمانة العامة لمجلس 
ال�وزراء، ام�س الثالث�اء، دعوتها 
س�بايكر  قاع�دة  ضحاي�ا  ل�ذوي 
فيم�ا  أبنائه�م،  بيان�ات  لتدوي�ن 
ل�ذوي  الرعاي�ة  بتقدي�م  وجه�ت 

“الشهداء”.
 وقالت األمانة في بيان اطلعت 
“المس�تقبل العراق�ي” عليه، إنها 
وجهت “أقسام شؤون المواطنين 
ف�ي المحافظ�ات وبالتنس�يق مع 
حق�وق  ومكات�ب  الدف�اع  وزارة 
بتقدي�م  له�ا،  التابع�ة  اإلنس�ان 
الرعاي�ة والعناي�ة الالزمين لذوي 
ش�هداء ومفقودي قاعدة سبايكر 
واالهتمام بهم والتواصل معهم”.

 وأضافت أن “هذا التوجيه شمل 
تجدي�د الدعوة ل�ذوي المفقودين 
ممن ل�م يتم تدوين بيانات أبنائهم 
م�ن خ�الل االتص�ال عل�ى الخ�ط 
الس�اخن لغرف�ة عملي�ات األمانة 
العامة لمجلس ال�وزراء )160( أو 
وزارة حقوق اإلنس�ان على الرقم 

 .”)5612(
العام�ة  األمان�ة  واعتب�رت 
اس�تكماال  يأت�ي  “التوجي�ه  أن 
الت�ي  والمتابع�ات  لإلج�راءات 
األمان�ة  عملي�ات  غرف�ة  رعته�ا 
العام�ة لمجل�س ال�وزراء بش�أن 
ضحايا مج�زرة س�بايكر األليمة، 
وتنفي�ذا لمقترحاتها حول توحيد 
مس�اعي الجه�ات الرس�مية التي 

تعاملت مع هذا الملف، وبناء على 
التوصي�ات التي رفعت من محضر 
االجتماع التنس�يقي م�ع الجهات 

الرس�مية واللجان البرلمانية الذي 
عقد برعاية غرف�ة األمانة العامة 

لمجلس الوزراء”.

 يذك�ر أن تنظيم “داعش” اعدم 
المئات من طلبة قاعدة “سبايكر” 
ش�مال تكريت، منتص�ف حزيران 

الماض�ي، فيم�ا أش�ارت مص�ادر 
أمنية إلى أن س�بب إعدامهم يعود 

إلى خلفيات طائفية.

     بغداد/ المستقبل العراقي

دعت دائرة شؤون المواطنين والعالقات 
لمجل�س  العام�ة  األمان�ة  ف�ي  العام�ة 
الوزراء,أم�س الثالث�اء, إل�ى إيج�اد الحلول 
والبدائل المناس�بة  لظاهرة انتش�ار الباعة 
الجوالين بصورة عش�وائية وغي�ر نظامية 

في مدينة بغداد والمحافظات.
جاء ذل�ك على هامش لقائه�ا مع وزارة 
البلدي�ات واألش�غال العام�ة وأمان�ة بغداد 

لمناقش�ة هذه الظاه�رة . وأكد المدير العام 
للدائرة محم�د طاهر التميم�ي على حرص 
الحكومة بعدم اإلضرار ب�أرزاق المواطنين 
وتوفير األماكن البديلة، وتنظيم عمل الباعة 
المتجولي�ن م�ن خالل سلس�لة اإلج�راءات 
الموافقة للقوانين.وق�ال التميمي في بيان 
صحف�ي, أن” االنتش�ار العش�وائي للباع�ة 
المتجولي�ن لم يحظ بعناي�ة الدوائر البلدية، 
حي�ث لم نجد ج�رداً يخص الباع�ة ولم يجر 
تفعي�ل التعليمات الخاصة بجباية الرس�وم 

وص�رف بطاق�ات عم�ل موافق�ة لتنظي�م 
أعماله�م وتحدي�د مواقعهم وضم�ان عدم 
التج�اوز عل�ى الطري�ق الع�ام المخص�ص 
لم�رور المواطنين.ولف�ت التميم�ي إلى أن 
“ه�ذه الظاهرة أضفت ص�ورة غير نظامية 
على الش�وارع الرئيس�ية العاصم�ة وبقية 
المحافظ�ات، فضالً عن من�ح الفرص أمام 
الجماع�ات اإلرهابي�ة والجه�ات المعادي�ة 
الس�تغالل العش�وائيات في تنفيذ الهجمات 

اإلرهابية ضد المواطن “.

امانة جملس الوزراء تدعو ملعاجلة ظاهرة الباعة اجلوالني

     بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر الكهرب�اء المهندس 
أم�س  الفه�داوي،  محم�د  قاس�م 
الثالث�اء, الصناعيين المصريين إلى 
دع�م قط�اع الكهرباء ف�ي العراق، 
من خ�الل تجهيز محط�ات الوزارة 
ومش�اريعها بقطع الغي�ار، وخلق 
ش�راكة بينه�م وبي�ن الصناعيي�ن 

العراقيين.
ج�اء ذلك خ�الل لقائ�ه في مقر 
الوزارة بالعاصمة بغداد، بالس�فير 
المص�ري احم�د دروي�ش ونائب�ه 

الوزير المفوض نبيل مكي.
الم�درس  مصع�ب  وبحس�ب 

الناط�ق الرس�مي باس�م ال�وزارة, 
فان” الس�فير المصري قدم شكره 
وامتنانه لوزير الكهرباء على حسن 
وس�رعة   ، والحف�اوة  االس�تقبال 
مؤك�داً  اللق�اء،  له�ذا  االس�تجابة 
اس�تعداد ش�ركات ب�الده ورج�ال 
اإلعم�ال المصريي�ن لدع�م قط�اع 

الكهرباء في العراق”.
وبين المدرس، ان “زيارة السفير 
المصري تأتي لغ�رض التعاون بين 
الع�راق ومصر ف�ي مج�ال الطاقة 
الكهربائية، والمش�اركة في تنفيذ 
جان�ب  ال�ى  ال�وزارة،  مش�اريع 
وم�واد  الغي�ار  بقط�ع  تجهيزه�ا 

التصنيع األخرى”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

العال�ي  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت 
والبحث العلمي، عن التريث بإرسال 
العراق  الدراس�ية خ�ارج  البعث�ات 
خالل عام 2015 المقبل لحين توافر 
الكافية، فيما  المالية  التخصيصات 
خيرت طلب�ة جامع�ة النهرين بين 
االنتقال إلى جامعة الكرخ أو البقاء 

في أماكنهم.
العال�ي  التعلي�م  وزي�ر  وق�ال 
حس�ين  العلم�ي،  والبح�ث 
الشهرستاني، إن “الوزارة لم تقرر 
إيقاف البعثات الدراسية إنما تريثت 
بذلك واقتصرتها على االختصاصات 

النادرة، بحسب الحاجة الفعلية”.
أن  الشهرس�تاني،  وأض�اف 
“موازن�ة الع�ام 2015 المقب�ل، لم 
تض�ع تخصيصات كافي�ة البتعاث 
ع�دد أكب�ر م�ن الطلبة للخ�ارج ما 

اضطر ال�وزارة التريث لحين توافر 
المبال�غ الالزم�ة”، مش�يراً إلى أن 
“الوزارة ستستأنف إرسال البعثات 
الدراس�ية حال زيادة أسعار النفط 
المالي�ة  التخصيص�ات  وتواف�ر 

الالزمة”.
وف�ي محور آخ�ر ذك�ر الوزير، 

أن “موض�وع انتق�ال طلبة جامعة 
النهري�ن إلى جامع�ة الكرخ قد حل 
من خ�الل تخييرهم بين االنتقال أو 
االس�تمرار في جامعته�م”. وكان 
العشرات من طلبة جامعة النهرين 
نظموا، في )ال�24 من كانون األول 
أم�ام  اعتصام�اً  الحال�ي(،   2014

الجامع�ة احتجاجاً على قرار وزارة 
التعليم العالي بنق�ل عدد منهم إلى 
جامعة الكرخ، وأك�دوا أن الجامعة 
الجديدة غي�ر “موجودة على أرض 
الواق�ع”، وفيم�ا طالب�وا ال�وزارة 
ه�ددوا  قراره�ا،  ع�ن  بالرج�وع 

ب�”االنقطاع عن الدوام”.
ويبل�غ عدد الجامع�ات العراقية 
حالياً نحو )19( جامعة، أربع منها 
ت�م تأسيس�ها بعد الع�ام )2003(، 
وتع�د جامع�ة بغ�داد ه�ي األقدم، 
 ،)1958( الع�ام  ف�ي  تأسس�ت  إذ 
المس�تنصرية  ه�ي  والجامع�ات 
والبص�رة والموصل والتكنولوجية 
والقادس�ية  وتكري�ت  والكوف�ة 
واألنب�ار والنهري�ن )جامعة صدام 
وذي  وكرب�الء  وباب�ل  س�ابقاً( 
ق�ار وكرك�وك وميس�ان والمثنى 
وديال�ى  العراقي�ة  والجامع�ة 

وواسط.

وزير الكهرباء يدعو التعليم تقرر الرتيث بإرسال البعثات الدراسية
الصناعيني املرصيني إىل تقديم 

الدعم للعراق

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن محافظ ميسان علي دواي 
الزم، ام�س الثالث�اء، ع�ن موافقة 
لجنة متابعة إنش�اء المطارات في 
وزارة النق�ل على مش�روع تأهيل 
مط�ار ميس�ان الدول�ي وأدراج�ه 
 2015 ع�ام  مش�اريع  ضم�ن 

وتخصيص المبالغ الالزمة لذلك.
وق�ال الزم في بي�ان صدر على 
هامش لقائه بوفد من لجنة متابعة 
أنش�اء المطارات في وزارة النقل, 
ان “بناء المطار يشكل نقطة مهمة 
في إنع�اش االقتصاد واالس�تثمار 
المنطق�ة، وأن ميس�ان له�ا  ف�ي 
األولوية لبناء مطار مدني”، معتبرا 
ان “عدم وجود مطار دولي يعد من 
أهم العقبات التي تواجه استقطاب 

الشركات االستثمارية”.
وأض�اف الزم ان “اللق�اء اثم�ر 
عن اس�تحصال الموافق�ة النهائية 
باس�تكمال  المباش�رة  لغ�رض 
وتأهي�ل مط�ار  أنش�اء  اج�راءات 

ميسان الدولي”.
يذكر ان إدارة محافظة ميس�ان 
أعلنت، في 28 تشرين الثاني 2014، 
عل�ى  النق�ل  وزارة  موافق�ة  ع�ن 
تحويل مطار البتيرة العسكري في 

المحافظة إلى مطار مدني.

حصول املوافقة 
النهائية إلنشاء وتأهيل 

مطار ميسان الدويل
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يف كل أصق�اع العال�م، يتق�دم الب�ر يف الس�ن، 
ويعيش�ون وقتاً اطول. فاملتوسط العاملي لألمل 
بالحي�اة زاد أكث�ر م�ن س�تة أعوام ب�ن 1990 
و2013، وبل�غ 71.5 عام بعد أن كان 65.3 عام. 
ه�ذه خالص�ة تقرير نرت�ه مجلة »النس�ت« 
الطبي�ة الربيطاني�ة - وه�و يف مثاب�ة تري�ح 
عمالق لسجالت 55 مليون شخص فارق الحياة 
يف الع�ام املن�رم. وعىل رغم أن ع�دد املوتى زاد 
عم�ا كان علي�ه يف 1990 )47.5 مليون(، كانت 
وت�رة زي�ادة الوفي�ات أبط�أ م�ن وت�رة زيادة 
متوس�ط األمل بالحي�اة. ومولت هذه الدراس�ة 
الضخمة مؤسس�ة »غايت�س«: 800 باحث دويل 
درسوا 240 سبباً من أسباب الوفاة يف 188 دولة 
يف الس�نوات ال��23 املاضية. والدراس�ة تناولت 
احوال هذه الدول من كثب، عىل خالف ما درجت 
عليه الدراس�ات السابقة التي كانت تقتر عىل 

مناطق العالم الكربى. وتناولت الدراسة عقدين 
ونيف�اً من الزم�ن وأمكنها تس�ليط الضوء عىل 
الس�رورة الزمنية لتطور األم�راض. والخالصة 
األبرز هي أن البر يعيشون وقتاً أطول، النساء 
)متوس�ط األمل بحياتهن 74.3 س�نة( والرجال 
)68.8 سنة(، عىل حد سواء. ولم تقتر الزيادة 
يف »طول العم�ر« يف عرات ال�دول النامية مثل 
والنيج�ر وإي�ران،  النيب�ال وروان�دا وإثيوبي�ا 
ع�ىل 6 س�نوات فحس�ب، ب�ل بلغ�ت 12 عاماً. 
ولك�ن دول جن�وب الق�ارة اإلفريقي�ة )افريقيا 
الجنوبي�ة وبوس�توانا وناميبي�ا( تغ�رّد خ�ارج 
الرسب. ففروس اإليدز يفتك بأبناء الدول هذه. 
ومتوس�ط تقليصه معدالت األمل بالحياة هو 5 

أعوام.
وال ش�ك يف أن املنية تتأخر أكث�ر فأكثر يف اصابة 
الب�ر، ع�ىل وقع انحس�ار األم�راض املزمنة يف 

الدول املتقدمة )اإلصابة بمعظم أنواع الرسطان 
تدنت 15 يف املئة، وبأم�راض األوعية القلبية 22 
يف املئة يف 23 عام�ًا( وتقهقر األمراض املعدية يف 
الدول النامية )اإلسهال، والسل، وأمراض حديثي 
ال�والدة(. ونس�بة وف�اة الرّض�ع واألطفال دون 
الخامسة تدنت اىل ضعفي ما كانت عليه من 7.6 
ملي�ون ولي�د يف 1990 اىل 3.7 ملي�ون يف 2013.
وأفل�ح ع�دد كبر من ال�دول النامي�ة يف خفض 
عدد اإلصاب�ات باألمراض املعدية مثل اإلس�هال 

والحصب�ة والس�ل واملالريا، يف صف�وف األطفال 
عىل وجه التحديد. وتظهر الدراس�ة هذه ان ثمة 
امراضاً مزمنة أهملتها الدول. وبقيت عىل حالها 
من االنتش�ار أب�رز ثالثة اس�باب للوفي�ات منذ 
التس�عينات اىل اليوم )الجلطة القلبية، والجلطة 
الدماغي�ة واإلصابات الرئوية(. وارتفعت نس�بة 
الوفي�ات ببع�ض األم�راض مثل رسط�ان الكبد 
ج�راء اإلصاب�ة بف�روس التهاب الكب�د »يس«، 
واأللزهايمر، واألمراض الوثيقة الصلة باستخدام 

املخّدرات، والفش�ل الكلوي املزمن أو الس�كري. 
ويرى الطبيب كريستوفر موراي، كاتب الدراسة 
الرئييس، أن الدراس�ة اظهرت ان ش�طراً راجحاً 
من س�كان املعم�ورة، ما خال جن�وب الصحراء 
الكربى يف افريقيا، اجتاز مرحلة انتقالية وبائية. 
»وانتقل العالم من مرحلة غلبة األمراض املعدية 
إىل غلب�ة مرحل�ة األمراض غر املعدي�ة الناجمة 
عن شيخوخة املجتمعات وتطور العالج الصحي 

والعناية بالنظافة«.
وليس وراء الوفيات، األمراض فحسب. فحوادث 
الس�ر، والعنف والنزاع يحصدان اعداداً ضخمة 
م�ن األرواح س�نوياً. وتتص�در الح�رب اس�باب 
الوفي�ات يف س�ورية. ويف أم�ركا الالتينية ودول 
الكاريبي وإفريقيا الجنوبية ترتبع اعمال العنف 
الناجمة عن نزاعات شخصية يف املرتبة الخامسة 
ألس�باب املوت. وهذه النزاعات تتصدر اس�باب 

الوف�اة يف كولومبي�ا وفنزويال والس�لفادور. ويف 
فرنس�ا، ارتفع متوس�ط األمل بالحياة 4.6 عام 
منذ 1990. فالنساء يعشن اىل 85 عاماً، والرجال 
اىل 78 عاماً. ولكن فرنسياً من 5 فرنسين يفارق 
الحياة قبل بلوغ 65 عاماً بسبب جلطات دماغية 
أو األلزهايمر. ونس�بة الوفاة بسبب األلزهايمر 
ورسط�ان الرئة والس�كري تضاعف�ت مرتن يف 
العقدين املاضين. ورجحان كفة األمراض هذه 
يف فرنس�ا مردها اىل شيخوخة املجتمع وظروف 
الحياة: التدخن وإدمان الكحول وارتفاع ضغط 
الراي�ن ومعدل الكوليس�رتول، وقل�ة الحركة 
والغذاء غ�ر املت�وازن. وتظهر دراس�ة تنر يف 
العام املقبل تقهقر نس�بي لألح�وال الصحية يف 
اوس�اط املتقدم�ن يف الس�ن يف أوروب�ا. فالبر 
يعيش�ون أط�ول، ولك�ن »الحياة املدي�دة« قد ال 

ترتافق مع عيش عىل وجه أفضل.

�أودري غاّريك

البرش يعيشون 6 سنوات أكثر وعلة 
موهتم أمراض مزمنة

ال يعدو اللقاء السنوي لرئيس األركان الروسية 
األجان�ب  العس�كرين  امللحق�ن  العام�ة م�ع 
يف موس�كو أن يك�ون أكث�ر من حدٍث رس�مي 
ممٍل. ولكن، اليوم م�ع انقطاع قنوات االتصال 
األخرى مع الزمالء العس�كرين الغربين بسبب 
العقوب�ات، ص�ار اللق�اء ه�ذا بمثاب�ة فرصة 
س�انحة. فالي�وم، يتع�ذر ع�ىل رئي�س األركان 
فال�ري غراس�يموف ووزي�ر الدفاع س�رغي 
شويغو لقاء نظرائهما الغربين كما يف السابق، 
بعد ط�ي التعاون العس�كري وإلغ�اء اللقاءات 
واملؤتم�رات م�ع دول النات�و وف�رض عقوبات 
وتقييد تأش�رات الدخول. وتس�ود يف موس�كو 
رغبة كبرة يف التعبر عن مشاعرها إزاء األعداء، 
ومنه�ا القلق من اس�تخدام الصواريخ الراجمة 

»غراد« و«سمرتش« يف الدونباس.
ويبدو أن اإلعالم الرويس لم يس�لط األضواء عىل 
االنتهاكات هذه تسليطاً يلفت أنظار الغرب. لذا، 
بادر غراسيموف إىل إبالغ امللحقن العسكرين 

الغربي�ن الحقيقة: األعداء يحارصون روس�يا 
من كل الجهات، وموسكو تطور أسلحة ترتقي 

بالجيش الرويس إىل مصاف قوة ضاربة.
وال يخفى أن روس�يا، كما االتحاد الس�وفياتي 
يف املايض، بلد س�لمي ال يهدد أح�داً، وال يتدخل 
يف ش�ؤون أي دولة، وال ينحني أمام أحد. وأشار 
غراس�يموف إىل أن استطالعات الرأي تفيد بأّن 
الروس يعتقدون بأن جيش�هم قادر عىل الدفاع 
عن الب�الد إذا برز تهديد عس�كري. لذلك، حري 
بنظرائه األجانب أن يعيدوا النظر يف مخططاتهم 

العدوانية قبل فوات األوان.
وأعلن غراسيموف أن روسيا، من اليوم إىل عام 
2021، ستتس�لح مجدداً، وُيخطط لراء 100 
طائ�رة مقاتل�ة، و120 طائ�رة مروحي�ة و30 
سفينة وغواصة، و600 مدرعة، وعدد كبر من 
الصواريخ الباليس�تية وصواريخ كروز الجديدة 
)م�ع رؤوس حربي�ة نووية( كل س�نة. وأوجه 
الش�به بن معدالت اإلنتاج العس�كري املوعودة 

وسباق التسلح يف الحرب الباردة كثرة.
الغربي�ة وتفاق�م  العقوب�ات  أن  ولك�ن يب�دو 
األزم�ة االقتصادي�ة واملالية يف الب�الد قد تحول 
دون إنج�از ه�ذا الربنامج الحكوم�ي الطموح 
يف الوق�ت املح�دد. فاألم�وال تنض�ب، وإذا ل�م 
تس�تِعن بمكونات أجنبية، ال يسع روسيا إنتاج 
أس�لحة حديثة متط�ورة، وغاب�ت عنها كيفية 
تصنيعها. وُت�رسق األموال املخصص�ة للدفاع، 
وهدد فالديمر بوتن يف خطابه األخر بمساواة 
اختالس عق�ود الدفاع بجريم�ة اإلرهاب املايل، 
واشتكى من ارتفاع األس�عار النهائية لألنظمة 
املس�لحة املعقدة 11 مرة. ويعلم غراس�يموف 
أن أم�ركا وحلف ش�مال األطليس يس�عيان إىل 

إضع�اف روس�يا »يف كل املج�االت الحيوي�ة«، 
»واالنتشار عسكرياً عىل حدودنا«.

وق�ال الجنرال إن روس�يا تح�اول التوفيق بن 
األط�راف املتنازع�ة يف أوكراني�ا، ولم ترس�ل ال 
قذائف وال بنادق، وال دبابات، أو حتى جنود عرب 
الح�دود. ورأى غراس�يموف أن الغرب يريد أن 
يلصق بروس�يا »صورة املعت�دي عىل أوكرانيا«، 

وأّن الوضع يف العالم غر مستقر.
إىل ه�ذه التحدي�ات، تنتر مجموع�ة »الدولة 
وس�ورية،  الع�راق  يف  املعادي�ة  اإلس�المية« 
ويصل ع�دد مقاتليها إىل ح�واىل 70 ألفاً. واتهم 
غراس�يموف واش�نطن بأنها رع�ت يف البداية 
ه�ذا التنظي�م، واآلن تقاتله وتل�وح ب�«عملية 

بري�ة«. وتعتزم قوات التحال�ف الغربي مغادرة 
أفغانس�تان، ويتخوف غراسيموف، من ظهور 
مقات�ي »داع�ش« وإرهابي�ن محلي�ن هناك، 
فيزعزع�وا اس�تقرار املنطقة كله�ا. و »الدولة 
اإلس�المية« هو أكث�ر منظمة إرهابي�ة ثراء يف 
العالم، ودخلها الس�نوي نحو بليون دوالر. وإذا 
دعمت حركات إس�المية يف آسيا الوسطى، ويف 
أوزبكس�تان تحديداً، قد تندلع »ثورة إسالمية« 
تج�ّر عواق�ب وخيم�ة ع�ىل املنطقة وروس�يا. 
ويبعث عىل الحرة والدهشة وضع غراسيموف 
كل هؤالء األعداء يف س�لة واح�دة تجمع أمركا 
ودول النات�و وأس�رتاليا وأوكراني�ا إىل متط�ريف 
»داع�ش«! وال ش�ك يف أن هيئ�ة األركان العامة 
الروس�ية تجن�ي مكاس�ب م�ن كث�رة األعداء، 

وتحصل عىل مزيد من األموال العامة.
ويرى روس كثر وعسكريون أنهم يف أزمة ال قاع 
لها. فاملدنيون يعانون التضخم املايل وانخفاض 
قيمة العملة، ويهدد العس�كرين احتمال املوت 

الغام�ض يف الدونباس، أو احتمال أس�خف من 
األول: التجمد لسنوات يف قواعد القطب الشمايل 
الت�ي ال ترتج�ى منها فائ�دة ليجدوا أنفس�هم 
بعدها يف حرب دموية يف آسيا الوسطى من دون 
أس�لحة حديثة وم�ن دون حلف�اء. وإذا زعزع 
»داعش« استقرار آس�يا الوسطى، لن يقبل أي 
برملان غربي بمس�اعدة روس�يا. وإثر س�قوط 
االتحاد الس�وفياتي، لم ُيرَس نظام فاعل ينقل 
مقالي�د الجي�ش والق�وات األمني�ة إىل س�لطة 

مدنية.
وانته�ت املحاول�ة الفات�رة الوحي�دة للتغي�ر 
والتحدي�ث املنظ�م يف الجيش خ�الل عهد وزير 
الدفاع الس�ابق اناتويل س�رديوكوف، إىل طريق 
مس�دود. وانتر »الرجال الخرض« )املقاتلون 
ال�روس يف أوكراني�ا( وأع�ادوا الب�الد إىل عاملهم 
السوفياتي املألوف الذي يرص صفوفه بواسطة 
التهديد الداخي والخارجي املزمن، ويحكم طوق 

العزلة عىل نفسه.

بافل فلغنهاور

عقيدة عسكرية جديدة يف روسيا

ل�ن اتحدث مع املغرض�ن او الذين يتصي�دون يف املياه 
العك�رة او املنص�ات غر املع�دة جيدا اللق�اء الكلمات 
"التاريخي�ة" ول�ن اخوض م�ع الخائض�ن واملرجفن 
ونه�ازي فرص ال�كالم البذيء لكنني اق�ول لكل هؤالء 
ان العبادي لم يس�قط ولن يس�قط وماجرى ان رئيس 
ال�وزراء زل�ت قدمه م�ن املنصة وتعثر والعثرة ليس�ت 

زلة.. ومااكثر زالتكم!.
فج�اة ودون س�ابق ان�ذار ازدحم�ت اجه�زة الفيدي�و 
والهواتف والفيس�بوك ومنصات التواص�ل االجتماعي 
بمش�هد "زلة الق�دم" وراحوا ينس�جون منها قصصا 
ورواي�ات وح�وادث وحكاي�ات اوس�ع واكث�ر جموحا 
يف الخي�ال م�ن الف ليل�ة وليلة واطلقوا العن�ان لذاكرة 
مريض�ة تطبل م�ع املطبلن وتدق طب�ول الكراهية ملن 
يدف�ع "25" الف دينار عراقي واليه�م بعد ذلك ان كان 
هذا الفيديو س�ييسء للعراق وشعبه امام العالم ام انه 
يقدمنا ش�عبا مثقفا وواعيا ويس�تلهم الديموقراطية 
االجتماع�ي  والتواص�ل  االع�الم  يف  معه�ا  ويتعاط�ى 
باعتبارها منصة اخالقية وقوة للتجربة السياس�ية او 

انها سوءة وغلطة وخطيئة!.

مال�ذي جناه هذا النف�ر الضال حن وض�ع فيلم "زلة 
القدم" يف التواصل االجتماعي؟!.

هل ك�رسوا ارادة االخ رئيس الوزراء وهل انهم فلوا من 
عضده ونال�وا منه ام انه�م فضحوا مؤام�رة واماطو 
اللثام عن "مصيبة معينة" ام انهم يف الحقيقة كش�فوا 

عن معدن العالقة له بمعادن الله؟!.
حن زلت القدم بالعبادي ارتطم الجسد باالرض ارتطام 
الص�اروخ بال�رتاب فانفج�رت االرض بمعادنها وبان 
لكل انس�ان معني باملس�الة السياس�ية والوطنية نوع 
مع�ادن الرجال الذين س�يقراون "الحدث" كل حس�ب 
مزاجه وتركيبته الذهنية وعالقته بالعملية السياس�ية 
ومارايت�ه يف الحقيقة كان مثاال عن نوعية رديئة اكدت 
للقايص والداني ان فينا من هو ساذج ومطبل عىل غر 
معرفة او اضحوكة تغريه الشعارات املزيفة والتصفيق 

الكذوب!.
انا اس�ال من روج لهذا الفيلم ويقصد به االس�اءة لالخ 

الرئيس العبادي:
ملاذا احرقتم االمة والش�عب العراق�ي ومواقع التواصل 
االجتماع�ي ع�ىل زلة ق�دم يف احتف�ال مح�دود بقاعة 
رياضي�ة يف بغ�داد وحاولت�م جه�د طاقتك�م التنكي�ل 
بالرجل واالس�تهزاء به وانت�م تعرفون من هو العبادي 
يف املعارض�ة العراقية يف الس�ابق ومن العب�ادي النائب 
والوزير ورئيس املكتب الس�يايس والنزيه..هل س�التم 
انفس�كم عن الهزائم واملوبقات والخس�ائر الجس�يمة 
الت�ي حدثت بس�بب زلة عق�ل عدد كبر م�ن القيادات 
العسكرية والوزراء والوزارات والقوى النافذة يف الدولة 
العراقية..مل�اذا لم تص�وروا اللحظات املهمة لس�قوط 
املوصل وانهي�ار الحصون ..ملاذا ل�م تصوروا"ربعكم" 

الذي�ن هربوا من س�احة املعركة ومن غب�اء البعض يف 
العملية السياس�ية وبس�بب من معادلة اقليمية ظاملة 
الزال�ت تتحك�م فينا تحول قس�م م�ن املهزومن قادة 
ومواق�ع ومس�ؤوليات؟!.هل ان زل�ة ق�دم العبادي يف 
االحتف�ال الحزب�ي الئت�الف القانون واالخ�وة يف حزب 
الدعوة مثل زلة قدم الوطن وقد تهاوى بن يدي السيوف 
البغدادية فراحوا ينحرونه علنا وينحرون ترابه الوطني 
ول�م يعرتف لالن احد ان املوصل س�قطت بفعل خياني 

ولم تسقط حتف انفها؟!.
اذا كنت�م مخلص�ن له�ذا الوط�ن فابحثوا ع�ن "الزلة 
العظم�ى" التي اودت بنا اىل ه�ذا املنحدر الخطر حيث 
يقاتل اهلنا بسبب "زالت البعض يف املؤسسة العسكرية 
والسياس�ية" داع�ش وم�ن يق�ف ورائه�ا  ويتصدون 
بس�بب الزل�ة وعدم تقدي�ر املوقف وغي�اب الخربة هذا 

الغول القادم من وراء الحدود!.
ان االخ العبادي لم يسقط كما تحبون ان تصوروا االمر 
يف مواقع التواصل االجتماعي بل زلت قدمه يف االحتفال 
واذا كان ال�زالت يف "بل�دي" مثل زلة ق�دم االخ العبادي 

فمرحا واهال وسهال بهكذا زالت قدم!.

عمار �لبغد�دي

بيش�اور مدين�ة مصدومة تعمها مراس�م دف�ن يتوالها 
آب�اء حزينون وأمهات ث�كاىل لدفن 148 طالباً ومدّرس�اً 
ُقتل�وا عىل ي�د مجموعة م�ن القتلة من حرك�ة »طالبان 
باكس�تان« الذين تباهى قادتهم بتبن�ي العملية وتوّعدوا 
بمزي�د م�ن العملي�ات. وتضام�ن املجتم�ع املدن�ي مع 
الضحايا وعائالتهم، لكن مش�اعر التضامن والوحدة لم 
تبدد الخوف من عيون اآلباء واألمهات الذين يرون أن كل 

مدرسة يف أي مدينة قد تكون هدفاً.
وطبيعي أن يكون أول رد فعل لنا هو معرفة َمن خططوا 
لهذا الهجوم ومن دبروه لتصفيتهم مع املتعاونن معهم. 
ل�ذا، زار الجن�رال الباكس�تاني، راحي�ل رشي�ف، كابول 
حام�اًل أدلة ع�ىل رصد مكامل�ات مخطط�ي الهجوم من 
أفغانس�تان. ووع�د الرئيس األفغان�ي، أرشف غني، بأنه 
لن يس�مح باس�تخدام األرايض األفغانية ضد باكستان. 
تس�تهدف  ب�أن  الدولية)إيس�اف(،  الق�وات  والتزم�ت 
طائراتها »الدرون« قادة »طالبان باكس�تان« ومخابئهم 

يف أفغانستان.
ويجب حماية العالقات األفغانية- الباكستانية، والحؤول 
دون توترها جراء ش�ن هجمات لتصفي�ة قادة »طالبان 
باكستان« ومخابئهم يف أفغانس�تان. والحاجة ملحة إىل 
االتفاق مع القيادة األفغانية عىل إجراءات تمنع التهريب 
إىل األرايض الباكس�تانية، وثني مافيا األخشاب يف كونيار 
عن توفر مخابئ ل� »طالبان باكس�تان« يف هذه الوالية، 

عرب تهديدها بمصاعب اقتصادية تقيض عليها.
ويرج�ح أن الرئيس األفغاني حن وعد بمحاربة اإلرهاب 
طلب من الس�لطات الباكستانية املس�اهمة يف استئناف 
املحادثات بن حكومته و »طالبان« أفغانس�تان. وتشر 
التقاري�ر اإلعالمي�ة األفغاني�ة إىل أن�ه يس�عى إىل إقن�اع 
»طالبان« باس�تئناف الحوار يف قطر. وربما أبلغ الجنرال 
راحي�ل رشي�ف أن رغب�ة باكس�تان يف اقت�الع مخاب�ئ 
»طالب�ان باكس�تان« يف األرايض األفغاني�ة س�تتحقق يف 
مقاب�ل القض�اء ع�ىل مخابئ »طالب�ان« أفغانس�تان يف 
األرايض الباكس�تانية، أو عىل األق�ل، مقابل الضغط عىل 
»طالب�ان« أفغانس�تان للتف�اوض ع�ىل رشوط الح�وار 

واملصالحة الوطنية.
»طالب�ان باكس�تان« خط�ر يتهددنا، لك�ن األخطر هو 
انزالق أفغانس�تان إىل حرب أهلية إذا ل�م تعقد مصالحة 
وطنية.وش�أن رشيط الفيديو الذي نق�ل صور جلد فتاة 
يف س�وات ونفخ يف التأييد الشعبي لعملية الجيش هناك، 
نجم عن مأس�اة بيشاور إجماع شعبي عىل دعم الجيش 
م�ن أجل الخالص من اإلرهابي�ن واملتطرفن وأفكارهم. 
وإثر مجزرة بيش�اور نقلت إحدى الصحف عن ضابط يف 
الجيش الباكستاني قوله: »لست متأكداً من أن باكستان 
أقيمت عىل أس�س الدين، لكنن�ي عىل يقن من أنها تدمر 
باسم الدين«. واملوقف هذا أسبغ قوة عىل مشاعر الناس 
الذي�ن تظاه�روا أمام املس�جد األحمر وادع�وا عىل إمام 

املسجد موالنا عبدالعزيز.
وال شك يف أن إعالن رئيس الوزراء نواز رشيف أن ال فارق 
ب�ن طالباني جيد وآخر يسء، يف محل�ه. وحري به األمر 
بإج�راءات صارمة تقتل�ع اإلرهاب. وعىل الس�لطات إثر 
إعدام منفذي الهجوم عىل القيادة العامة للجيش والذين 
حاول�وا اغتيال الرئيس الس�ابق م�رف، أن تنزل حكم 
اإلعدام بممتاز قادري ال�ذي اغتال حاكم إقليم البنجاب، 
س�لمان تأثر. وال ي�زال موالنا عبدالعزيز، إمام املس�جد 
األحم�ر، يتلق�ى راتبه م�ن الحكومة. ويج�ب فصله من 
عمله وأن تس�رتد أمانة العاصمة اإلرشاف عىل املس�جد. 
وتربز الحاجة إىل حملة تحدد املساجد واملدارس التي بنيت 
يف ش�كل غر قانوني يف طول البالد وعرضها، خاصة تلك 
التي تنتهج العنف. ويجب الحؤول دون تحول أي مدرسة 
إىل مص�در للتطرف الديني، وبعضها يف بلوشس�تان وهو 

ضالع بعمليات قتل الشيعة العائدين من زيارة إيران.
ويشر تقرير لوزارة الخارجية األمركية عن اإلرهاب، إىل 
أن باكس�تان تحل بعد العراق يف سلم العمليات اإلرهابية 
الت�ي تعرضت له�ا يف 2013 )1920 عملية يف باكس�تان 
يف  عملي�ة  و1144  الع�راق،  يف  عملي�ة   2495 مقاب�ل 
أفغانستان(. وال شك يف أن ثمناً باهظاً يرتتب عىل الحملة 
عىل اإلرهاب. لكنه أقل بكثر من الذي س�ندفعه غداً حن 
ينفل�ت وح�ش اإلرهاب م�ن كل عقال. وال ش�ك كذلك يف 
أن أخطاء س�رتتكب، وأن األبرياء سيعانون )النزوح من 
املناطق القبلية بسبب عمليات الجيش(. ولكن ليس ثمة 

بديل إذا أردنا البقاء كشعب متماسك.

جنم �لدين �شيخ

دروس من مأساة
 بيشاور

العبادي وقع من املنصة ولـم يسقط!.

فوؤ�د ح�شون



أغني�ة كان يس�جلها ع�ن مش�اكل الرج�ال م�ع 
الحم�وات وراء ظه�ور فيلم�ه األخي�ر »حماتي 
بتحبني«، الذي أصر فيه على تصدر اس�م ميرفت 
أمين إسمه على التتر. الفنان حمادة هالل يتحدث 
عن فيلمه األخير، ويعلن أننا جميعاً نحتاج عالجاً 
نفس�ياً، ويكش�ف حقيقة خالفه مع عمرو دياب 
وتفكيره في االعتزال، وجرأة نجوم لجان تحكيم 
برام�ج اكتش�اف المواهب التي ال يملكها، وس�ر 

حرصه على إبعاد أسرته عن األضواء.
• لم�اذا غبت عن الس�ينما س�نتين قب�ل أن تعود 

بفيلم »حماتي بتحبني«؟
كان م�ن الممك�ن أن أظهر كل ع�ام بفيلم جديد، 
خصوصاً أنن�ي أتلقى عروضاً كثيرة باس�تمرار، 
لكني ال أح�ب الموافقة على أي عمل فني ُيعرض 
علي وأبحث دائماً عن العمل المتميز والجيد والذي 
يس�مح لي بمناقش�ة قضايا اجتماعية وإنسانية 
مهمة، وأن أحقق من خالله متعة المشاهدة لدى 
الجمه�ور أيض�اً، فمش�واري التمثيل�ي ال يتعدى 
السبعة أفالم حتى اآلن. والحمد لله أشعر بالرضا 

عن كل دور قدمته.
»حمات�ي  فيل�م  لبطول�ة  حمس�ك  ال�ذي  •م�ا 

بتحبني«؟
كنت أُس�جل منذ فترة أغنية تتحدث عن مش�اكل 
الرجال م�ع الحموات، وفكرت ف�ي تحويلها إلى 
فيلم س�ينمائي، وتحدثت مع السيناريس�ت نادر 
ص�الح الدي�ن، وبالفعل رح�ب للغاية به�ا ألنها 
تذكرنا بأفالم األبيض واألسود التي كانت تتحدث 
عن مش�اكل األسر المصرية البس�يطة في قالب 
كوميدي، وبدأ كتابة السيناريو الذي لقي ترحيباً 
من المنتج أحمد الس�بكي والمخ�رج أكرم فريد، 
لذل�ك يمكنن�ي القول إن فكرة الفيلم تعد الس�بب 
الرئيس�ي الذي حمس�ني له، وجعلني أش�عر بأن 

الجمهور سُيقبل على مشاهدته.
• كيف وجدت التعاون مع الفنانة ميرفت أمين؟

تشرفت بالعمل مع الفنانة ميرفت أمين التي كنت 
أج�د  أن  عمالً فنياً يجمعني أتمن�ى 

فهي  به�ا، 

نجمة كبيرة وإنسانة طيبة ورائعة، والعمل معها 
وم�ع الفنان س�مير غان�م وإيم�ان العاصي كان 

ممتعاً للغاية.
•ما الرسالة الفنية التي حاولت إيصالها من خالل 

هذا العمل؟
الفيل�م تدور أحداثه في إط�ار اجتماعي كوميدي 
حول طبي�ب تجميل يعاني أزمة نفس�ية ويقرر 
اللج�وء إل�ى طبيب�ة أم�راض نفس�ية، لكن 
الصدفة وحدها تجعله يقع في حب ابنتها 
الوحيدة، فترف�ض زواجهما ألنها تعرف 
مش�اكله. هذه األح�داث تمر ف�ي إطار 
كومي�دي، والفيل�م يناقش المش�اكل 
التي تواجه المتزوجين حديثاً بسبب 

الحموات.
• م�ا أبرز المش�اكل التي تواجه 

المتزوجين حديثاً؟
منهم�ا  كل  أه�ل  تدخ�ل 
حياتهم�ا  تفاصي�ل  ف�ي 
فه�ذه  الخاص�ة، 
المشكلة من الممكن 
أن تدم�ر أي حياة 

زوجي�ة مهما كانت س�عيدة ومهم�ا بلغت درجة 
حب وتفاهم الزوجين.

• بمناسبة الحديث عن العالج النفسي، هل فكرت 
يوماً في الذهاب إلى طبيب نفسي؟

لم يحدث حتى اآلن، لكنني أرى أن الطب النفس�ي 
ضروري للغاية، ولألس�ف غالبي�ة الناس تتعامل 
مع�ه بش�كل خاط�ئ وأنا م�ع األش�خاص الذين 
يق�ررون الذهاب إلى طبي�ب متخصص في عالج 

األمراض النفسية.
في الحقيقة كل شخص يحتاج إلى عالج نفسي، 
فالضغوط التي يتعرض لها كل شخص في عمله 
أو في حياته الخاص�ة تجعله في حاجة إلى ذلك، 
أتمن�ى أن تتغي�ر نظرتن�ا إلى الطب النفس�ي في 

أسرع وقت ممكن.
• هل وجدت تش�ابهاً بينك وبين الش�خصية التي 

قدمتها في الفيلم؟
ال أحب تقديم أي شخصية تشبهني، وأشعر بأنني 
لن أس�تطيع تجسيدها بش�كل جيد، ولذلك أفضل 
دائم�اً اختي�ار أدوار بعيدة عني تمام�اً وظروفها 

تختلف عن ظروف حياتي.
•هل أجريت تعديالت على السيناريو؟

السيناريست نادر صالح الدين أجرى تعديالت على 
السيناريو أكثر من مرة، ألنه يحب االستماع دائماً 
إلى وجهات نظر جميع الفنانين المش�اركين في 
البطولة بصدر رحب وم�ن دون غضب. فالفنانة 
ميرفت أمي�ن كانت ترغب في عدم إظهار الحماة 
كام�رأة ش�ريرة، ولذل�ك كان نادر ص�الح الدين 
حريصاً على رس�م هذه الش�خصية بموضوعية 

شديدة والتحدث عن حسناتها وعيوبها أيضاً.
• هل تش�عر بأن وجود فيلمك في موس�م يشهد 
أفالماً ألحمد السقا ومحمد رمضان وعمرو سعد 

يجعل التنافس حاداً؟
بالتأكيد، فموس�م عيد األضحى الس�ينمائي كان 
قوي�اً بش�هادة الجمه�ور والنق�اد، وس�اعد في 
إنعاش السينما، وأتمنى التوفيق لجميع الفنانين 

الذين شاركوا في هذا الموسم.
• ما سبب قلة خطواتك السينمائية والدرامية؟

م�ن الس�هل علي الظه�ور في الس�ينما كل ثالثة 
أش�هر، لكنن�ي أرف�ض الموافق�ة عل�ى أي فيلم 
لمجرد إثبات وجودي كما أكدت في بداية حديثي، 
فأنا ال أفكر في الكم، لكن أكثر ما يشغلني الكيف 
وتقدي�م أعمال فنية هادفة، وجيدة. وأعترف بأن 

خطواتي التمثيلية قليلة لكنها ناجحة.
• م�ا حقيقة اس�تعدادك لخ�وض س�باق الدراما 

الرمضاني الُمقبل؟
هناك أخبار ُنش�رت عن استعدادي للمشاركة في 
بطولة مسلس�ل جديد، لكنه�ا غير صحيحة، فأنا 
ل�م أتعاقد عل�ى بطولة أي مسلس�ل حت�ى اآلن، 
لكن هن�اك مفاوضات تجمعني بإحدى ش�ركات 

اإلنتاج.
• ما المعايي�ر التي تختار على أساس�ها األعمال 

الفنية التي ُتعرض عليك؟
أهم ش�يء بالنس�بة إلي الس�يناريو الجي�د الذي 
يعتمد على أحداث مشوقة ويناقش قضايا مهمة، 
لكنني أريد أن أوضح شيئاً مهماً، وهو أن الوجود 
في الدرام�ا أصعب، فوضعها مختل�ف تماماً عن 
السينما، حيث يفرض الفنان نفسه على الجمهور، 
ولذلك فاختيار الس�يناريو المناسب ليس خطوة 
س�هلة، ويجب اختيار عم�ل درامي تجذب أحداثه 
األس�ر المصرية ب�كل فئاتها وأعماره�ا. أما في 
الس�ينما فال بد من اختيار السيناريو ذي اإليقاع 

السريع الذي ال يصيب المشاهد بملل.
•هل ستختار الميني ألبوم للعودة به؟

بالطب�ع ال، فالفك�رة ال تناس�بني عل�ى اإلطالق 
بع�د غيابي الطويل، فاأللبوم يضم عش�ر أغنيات 
أتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، 

وأتمنى أن ينال إعجاب جمهوري.
• انتش�رت أخبار عن وجود خالف�ات بينك وبين 

النجم عمرو دياب، فما تعليقك؟
أخبار كاذب�ة وال أعرف ما الهدف م�ن ترويجها، 
ثم ما الذي يجمعن�ي بعمرو حتى تحدث خالفات 
بينن�ا؟ فالفنان عم�رو دياب نجم كبي�ر وناجح، 
وص�ل إل�ى العالمي�ة ونفتخ�ر جميع�اً بنجاحه 
وبتاريخ�ه الفن�ي الضخم، فهو نم�وذج يجب أن 

تحتذي به المواهب الجديدة.

نبيلة عبيد
تبوح بأرسارها يف   نجمة العرب 

 
القاه�رة: قال�ت الفنان�ة نبيلة عبي�د أن برنامجه�ا الجديد "نجمة العرب" س�يبدأ عرض�ه في غضون 
أس�ابيع قليلة مش�يرة إلى أنها حرصت خالل جولتها في البالد العربية على أن تكون موضوعية في 
اختياراته�ا برفقة أعضاء لجنة التحكيم باإلضافة إلى اختيار المتس�ابقات األفضل.وأضافت نبيلة 
في تصريحات صحفية أن جنسية المتسابقات لم تقف عائقاً أمام تقدمهن لالشتراك في البرنامج 
خاصة أن هناك متسابقات قمن باالنتقال إلى الدول المجاورة لهن من أجل االشتراك في البرنامج 
وف�ق المواعيد التي تم اإلعالن عنها مش�يرة إلى أنها كانت س�عيدة برغبة الفتيات االش�تراك في 
البرنام�ج، واختارتهن من بينهن وفق معايي�ر موضوعية مرتبطة بالموهبة في التمثيل والقدرة 
على الوقوف على المس�رح وتجس�يد المشاهد المختلفة.وكش�فت عن أن هناك مفاوضات بين 
الش�ركة المنتجة وإحدى القنوات المصرية الكبرى للعرض على شاش�تها بالتزامن مع عرضه 
عل�ى قنات�ي "روتانا" و lbc الفضائية اللبنانية مش�يرة إلى أنها تتمنى نج�اح هذه المفاوضات 
ألنها س�تحقق نس�بة مش�اهدة أكبر في العال�م العربي.وأوضحت أنه تم مدة فت�رة االختبارات 
في بعض البالد العربية من أجل إتاحة الفرصة لكافة المواهب الراغبة في االش�تراك بالمس�ابقة 
خاص�ة وأن التحضير للبرنام�ج جاء دون عجلة للحاق بموعد عرض معي�ن، أو وجود ضغوط لالنتهاء 
من هذه االختبارات، مش�يرة أنها تعمل في البرنامج بحب ش�ديد وتتمنى ل�ه النجاح وأن يجد رد فعل جيد 
مع الجمهور العربي.وعن مس�يرتها الفنية التي يحتويها البرنامج، قالت نبيلة أنها سترصد مسيرتها الفنية 
من�ذ بدايتها ونش�أتها وعالقتها الحميمة مع والدتها ووالدها والصعوب�ات التي واجهتها حتى أصبحت نجمة 
مص�ر األولى، الفتة إلى أن أس�رار متعددة س�تكون ضمن الحلق�ات وتعلن ألول مرة عبر الشاش�ة. وعلم أن 
المفاوض�ات الت�ي تج�ري في الوقت الراهن م�ع قناة cbc المصري�ة وأن المحطة لديه�ا رغبة في عرض 
البرنام�ج باعتب�اره برنامج منوعات س�يتواجد على الخريطة البرامجية لنحو 3 ش�هور وس�يتم 

عرضه اعتباراً من الشهر المقبل.
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بيروت: أحيت الفنانة اللبنانية والمؤلفة الموسيقية هبة القواس 

حفل إطالق أول طائرة "إيرباص" من نوعها تنطلق إلى قطر من مدرج 
مطار تولوز الفرنسي، وهو الطيران المعاصر الذي أحدث ثورًة على 

المستوى العلمي والبيئي والصحي لإلنسان، وذلك في حضور المسؤولين 
الرسميين عن هذا الحدث وحشد كبير من اإلعالميين األجانب الذين 

قة في  واكبوا اإلنطالقة المهمة لصوت "القواس" و"الطائرة" المحلِّ
الجّو.وغّنت "القواس"- التي اشتهرت بربطها العالم الغربي بالشرقي 
عبر أدائها وموسيقاها- لحنًا من "عرس فيغارو" لموزارت قبل أن 

تؤدي لحن " لّما بدا يتثّنى" األندلسي بتوزيع القواس، والذي أظهرت 
فيه براعتها بالتنّقل بين الطبقات الصوتية المنخفضة والعالية 

وأدائها الدرامي على اختالف أنماطه.

أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أنها سعيدة وفخورة جدا بالحصول على الجنسية 
المصرية بعد أن تزوجت من رجل األعمال المصري وليد مصطفى.

وأضافت كارول سماحة في حوار لها ببرنامج "معكم"، من تقديم اإلعالمية منى الشاذلي: 
"أفتخر بالعمل في مسرح الرحابنة الذي تعلمت منه الكثير وأطمح إلى تقديم مسرح يحمل 

بصمتي الشخصية وال يشبه ما سبقه من مسارح غنائية".
وتابعت :"لدي خطة مسرحية طموحة بدأت اإلعداد لها وسأطلقها من مصر، وستكون 

تذكرتها في متناول الجميع، وهدفي أن أمتلك مسرحًا خاصًا بي وهذا حلمي وسوف أسعى 
لتحقيق هذا الحلم".وعن طبعها قالت سماحة :"لقد خلقت متمردة بطبعي ودائما ما أختار 

أغنيات تفاجئ الجمهور وال يتوقعها مني، ألنني أرى أن الفنان خلق لكي يكون متمردًا وليس 
تقليديًا".

رويدا عطية تنتهي من تصوير أغنية رومانسية جديدة
    القاه�رة: إنته�ت الفنانة رويدا عطية من تصوير أغنية رومانس�ية جديدة، تعاونت فيها مع 
الملحن والش�اعر محمد حمزة والموزع علي حس�ون، و الميكس والماسترينغ مؤيد األطرش، 
وذلك بعد أن وقعت عقدها مع ش�ركة "المولى برودكش�ن"، ونجاح أغنيتها المنفردة األخيرة 

"رشرش".
ُيذك�ر أن "عطية" صورت هذا الكليب مع المخرجة س�يلفانا المولى، على أن ُيبصر النور قريباً 
عبر مختلف المحطات اللبنانية والعربية، علماً أنها ستلتقي محبيها ليلة رأس السنة في مطعم 

"سيف البحر".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

رصاعات قرقوزية فضائية
 من الموروثات الش�عبية التي كان�ت وال تزال تمارس في 
المح�الت والمقاهي الش�عبية وخاصة ف�ي بغداد )صراع 
الديك�ة(.. حيث المنازالت تجري لق�اء رهانات وبحضور 
ع�دد ال بأس به م�ن هواة ومحترفي مث�ل هكذا صراعات 
ومن�ازالت.. والضحي�ة كان�ت تل�ك الديك�ة الت�ي تثخ�ن 

اجسادها بالجراحات والدماء..

بعده�ا جاءت الفترة المش�هورة بالمصارع�ة الحرة التي 
جاء بها الى العراق وبعد غيبة طويلة المصارع المش�هور 
عدنان القيس�ي.. تلك الرياضة المكشوفة والمتفق عليها 
مس�بقا ما بين رموز تل�ك المصارعة.. وبي�ن المتعهدين 
به�ا.. وذل�ك م�ن اجل الحص�ول على ان�واع متع�ددة من 
)االحزم�ة الوهمي�ة( وغير المعت�رف بها دوليا.. س�وى 

اعتراف اصح�اب الصاالت وحلب�ات المصارعة التي تقام 
عليها مثل تلك الرياضة المفبركة.. وخاصة تلك المتواجدة 

اليوم وبكثرة في امريكا من اجل التجارة ليس اال.
والحقيقة ان )صراع الديكة( و )صراعات عدنان القيسي( 
ق�د انتقلت الى الفضائيات وعبر برنامج يس�مى )االتجاه 
المعاكس( وأمثاله.. حيث نجد وعبر الفضائيات وشبكاتها 

صراعات بشكل اخر ما بين شخوص همها االول واالخير 
االستحواذ على متابعة الجمهور واالنشداد لها وبأي شكل 
من االش�كال وحتى لو اقتضى االمر الى )السباب والشتم 
والتلفظ بشتى انواع الكلمات البذيئة( والتي تكاد في اكثر 
االحي�ان الى التش�ابك بااليدي.. والى مث�ل تلك )الحركات 
القرقوزي�ة( حيث يكون مق�دم البرنامج قد اش�عل فتيل 

مث�ل تل�ك الصراع�ات المدفوع�ة الثمن مس�بقا للنيل من 
فك�رة او مبدأ او قضية مطروحة في الس�احة او حزب او 
كيان.. حتى تنتهي تلك المسرحية على مرأى ومسمع من 
المش�اهدين وتكون الغلبة للقن�اة الفضائية التي اوجدت 
مث�ل تلك البرامج عل�ى غرار )صراع الديك�ة( ولكن بدون 

اراقة الدماء!!.

محادة هالل: كلنا نحتاج عالجًا نفسيًا



قد يستغرب البعض التوجه الجديد الذي اختارته 
الممثلة تقال ش�معون فرج الله، وقد يعتبرون 
ان هذه الخطوة قد تبعدها عن الشاشة ألننا لم 
نعتد قط على أن يقوم "النجم" بخطوة كالتي 
أقدمت عليها شمعون. فهي وبمساعدة زوجها 
المخرج واالستاذ طوني فرج الله بدأت بتنفيذ 
ورش عم�ل ودورات تدريبي�ة لط�الب التمثيل 
واالخ�راج لمس�اعدتهم عل�ى اكتس�اب خبرة 
"عملية" وليس فقط "نظرية" قبل انخراطهم 

بسوق العمل. 
•أطلقت منذ فترة، بالتعاون مع زوجك المخرج 
طون�ي ف�رج الل�ه، دورة س�ينمائية تدريبي�ة 
لط�الب التمثي�ل واالخ�راج وكل الراغبين في 
التعم�ق بهذا المج�ال. كيف اخترت�م مواضيع 

الدورة خصوصاً أن المجال السينمائي كبير؟
صحيح منذ فترة اطلقنا نموذجاً وش�رحاً عن 
الدورات التي سنقوم بها والتي ستكون عبارة 
ع�ن عم�ل دؤوب خ�الل س�نة يت�درب خاللها 
الطال�ب على وظيف�ة واحدة يمتهنها بش�كل 

رائع اكان أمام الكاميرا أو خلفها.
يمكنن�ي الق�ول ان ما نق�وم به ه�و نوع من 
الجس�ر بي�ن الجامع�ات الت�ي ت�درس ه�ذه 
االختصاصات وبين س�وق العمل وهذا هدفنا، 
فعندم�ا يتخ�رج الطالب م�ن الجامع�ة تكون 
لديه معرفة أولية وس�طحية عن بعض األمور 
ف�ي المهن�ة لذلك نحن نس�اعده عل�ى التعمق 
به�ا، فكلنا نعلم أن المخ�رج عندما يتخرج من 
الجامعة عليه العم�ل بأكثر من وظيفة قبل أن 

يصبح مخرجاً ويتولى اخراج األعمال.
 من ناحي�ة أخرى لدينا التمثيل، وكوني ممثلة 
ودرس�ت التمثيل ألربع س�نوات وشاركت في 
محترفات كثيرة مع مخرجين عالميين، اعرف 
جيداً اهمية المحترف الدائم للممثل المحترف. 
وال يظنن أحد ان�ه يمكنه أن يقول في يوم من 
األيام "خلص" أنا صرت ممثالً ولس�ت بحاجة 
إل�ى تطوي�ر ادوات�ي ، لذلك نح�ن واضافة إلى 
ال�دورات الت�ي نعطيه�ا لألش�خاص الذين لم 
يدرس�وا التمثيل، نعطي أيض�اً محترفاً لطالب 

التمثيل ليتعمقوا أكثر بمهنتهم.
  •لم�اذا اخت�ارت تقال ش�معون ان تقوم بهذا 
العم�ل بينم�ا كان م�ن األنس�ب له�ا ان تقوم 
بهذه الفترة بالبحث ع�ن أدوار جديدة تقدمها  

وتحقق من خاللها المزيد من النجاح ؟
ان�ا كنت طالبة وكنت أحس بمرحلة معينة انه 
ينقصني أم�ور وأناس يس�اعدونني وظروف 
توصلني لمكان معين، م�ن هذا المنطلق احب 
ان أساعد الطالب ألنني مؤمنة بان هذه المهنة 

يج�ب ان نصنعه�ا نحن وه�ي ال تصنع اال من 
خ�الل تج�ارب حقيقي�ة، اذا س�اهمت انا في 
ايجاد وخلق اشخاص محترفين ومتخصصين 
يري�دون أن يعمل�وا ف�ي ه�ذه المهن�ة لنخلق 
تج�ارب حقيقية نصل م�ن خاللها إلى صناعة 
درامي�ة حقيقية في�ؤدون لي خدم�ة أيضاً انا 

كممثلة وكنجمة وباقي الزمالء.
النجومي�ة ه�ي مرحل�ة مؤقت�ة له�ا بريقه�ا 
وجمالها ولكنني ال أحب أن تعميني عن أشياء 
أخرى، لذلك اعتبر انه يوجد دور لي أبعد من أن 

اكون نجمة فقط.
 •كي�ف هو التعامل مع زوج�ك طوني في هذا 

المشروع ؟
طون�ي لديه معرف�ة وإلمام كبيري�ن بحاجات 
الطالب وهو قريب جدا من طالبه ويحتضنهم، 
وم�ن هذا االحتض�ان واالبوة الت�ي لديه تجاه 
طالبه ، إلى جانب األمومة التي اتمتع بها أردنا 
أن نق�وم بهذا المش�روع العائل�ي الذي يطغى 
عليه الح�ب، طوني لدي�ه اف�كار متقدمة جداً 
وهو متواضع، والمش�كلة ان�ه يريد أن يصلح 

العالم بسرعة فأنا "ما بلحقلو".

 •من يقف إلى جانبكما بهذا المشروع ؟
نحن لي�س لدين�ا مم�ّول، ونعتمد كثي�راً على 
الش�ركات الراعي�ة "Sponsors" ف�� "بحصة 
صغي�رة بتس�د الخاوية" كما يقول�ون، ولكن 
نحن في حفل 19 تشرين االول الماضي اطلقنا 

التعاون مع ش�ركة "س�ما" فأصبح لدينا 
دعم تقني، فنح�ن ك� LFA كنا نفتقر 

إل�ى المع�دات، ولكن الي�وم اصبح 
لدينا مع�دات بين ايدينا وضعتها 

الشركة في خدمتنا ، ولكن هذا 
ال يمنع ان لدين�ا تعاوناً أيضاً 
م�ع "Final cut" الت�ي ه�ي 
ش�ركة راعية معن�ا في هذا 
الح�دث ألنها تمتل�ك معدات 
ش�ركة  وكذل�ك  متط�ورة، 

."VMP"
يصي�ر  أن  نتمن�ى  نح�ن 
المنتجون أو الشاشات الذين 
يري�دون أن يقوم�وا باعمال 
 LFA ب�ان  يؤمن�ون  فني�ة 
ه�و الم�كان ال�ذي يجب ان 

يلجأوا اليه ليختاروا فريق العمل ألنهم بالفعل 
يحصل�ون عل�ى اش�خاص خضع�وا ل�دورات 

وتدريبات متخصصة ومكثفة .
 •ماذا تحضرين على صعيد الدراما ؟

ان ش�اء الله برمضان هناك أكثر من عمل،  لقد 
وقع�ت أخيراً على مسلس�ل "24 قراط" انتاج 
ايغل فيلم وبطولة س�يرين وعابد وماغي وأنا، 

كتابة ريم حنا واخراج سعيد الماروق.
 •لماذا تغيبت عن مؤتمر اطالق العمل ؟

لقد عرض�وا علي العمل قب�ل االفتتاح وطلبوا 
مني أن أقرأ النص بس�رعة التمكن من حضور 
المؤتم�ر في حال وافق�ت ولكنني حينها كنت 
مرتبطة بس�فر لتمثيل فيلم "وينن" بالس�ويد 
وكان من الصع�ب علي أن أق�رأ العمل، عندها 
اضط�روا ال�ى أن يقوموا بالمؤتم�ر الصحفي 
ولكنه�م عّوضوا علي بارس�ال بي�ان صحافي 
يعل�ن انضمام�ي إل�ى المسلس�ل . •واألعمال 

األخرى هل هي لبنانية أم عربية؟
الس�ائد اليوم ه�و األعمال العربية المش�تركة 
على ما اعتقد، هذه األعم�ال قّدمت لي الكثير،  
 Media7 Group" ولق�د أحببت التع�اون م�ع
" واتمن�ى أن يجمعن�ا عم�ل جدي�د. أن�ا أحب 
األش�خاص الذين يتقن�ون عمله�م ويحبونه،  
مفي�د وجم�ال س�نان م�ن االش�خاص الذين 
يدفع�ون المال فعال ويريدوا أن يوصلوا اعماالً 

ذات جودة عالية.
 •هل من الممكن أن نراك في عمل سوري؟

أتمنى ذل�ك خصوص�اً ان لدي جمه�وراً كبيراً 
ف�ي س�وريا يحبن�ي ويقّدرن�ي .. اتمن�ى ذلك 
فعالً. واتمنى أال تكتفي الدراما الس�ورية فقط 
باألعم�ال العربية المش�تركة وتعود لتقدم لنا 
هذه النكهات الحلوة الش�امية 

والحلبية.
 

جنيفر لورانس تزور مستشفى األطفال بليلة العيد
 

   القاهرة: ذهبت النجمة العالمية "جنيفر لورانس" ليلة عيد الميالد إلى مستش�فى األطفال بوالية "كنتاكي" األميركية حيث 
قضت وقتاً كبيراً هناك مع األطفال المرضى. ونشرت بعض الصور من زيارتها إلى المستشفى وقد بدت السعادة على المرضى 
وطاقم العمل الذي ظهر في الصورة، فيما ارتدت س�ترة المستش�فى البيضاء الفضفاضة على بنطالها األس�ود، وزارت أيضا 
قس�م األطفال حديثي ال�والدة باإلضافة إلى األطفال المصابين بالس�رطان.ُيذكر أنها ليس�ت المرة األول�ى التي تزور فيها 

"لوران�س" هذا المستش�فى. فقد زارته الس�نةالماضية في نفس الوقت من العام، علماً أنه�ا تملك خبرة جيدة في التعامل 
مع األطفال حس�بما ذكرت في حواٍر أجرته عام 2010 في صحيفة Los angles times  حيث كش�فت أنها عملت من قبل 

كممرضة في معكسر صيفي لألطفال في مكان عمل والديها.
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علم ان ماريتا الحالني ستسجل أغنيتين 
جديدتين في ستوديو جان ماري رياشي قريبًا.

يذكر ان ماريتا إبنة الفنان عاصي الحالني قررت أن 
تسلك طريق الفن، وكانت سابقًا وفي مناسبة عيد 

ميالد والدها أهدته أغنية حملت عنوان "عقبال 
 All" المية".كما وأطلقت نسختها الخاصة ألغنية
 John Legend للمغني العالمي ،"Of Me
، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل 

االجتماعي.كما واحيت ماريتا العديد من الحفالت 
 Now المجانية لصالح قضايا انسانية منها لـ

. Lebanon

قال الفنان يحيى الفخرانى في حديث صحفي  
إنه مازال فى مرحلة البحث واالختيار لسيناريو 

مسلسله الرمضانى الجديد والذى يتمناه 
على حسب قوله "مودرن" بعيدا عن األعمال 

الصعيدية خاصة بعد تقديمه لدراما الصعيد - 
أخيرا- من خالل المسلسل التليفزيونى "دهشه" 
الذى أذيع على الشاشة فى شهر رمضان الماضى.

وأشار الفخرانى بأنه ليس متعجال، ولن يقدم 
أى عمل والسالم خالل رمضان المقبل بشرط أن 

يتوافق معه أوال ويعجب بموضوعه وعليه يقرر 
تقديمه من عدمه.

القاهرة: بعد عشرات األدوار الثانوية والثانية، تطل الفنانة الشابة منه فضالي 
كبطلة درامية للمرة األولى أمام الفنان كريم عبد العزيز من خالل مشروعهما 

الدرامي الجديد "وش تاني" المقرر عرضه خالل شهر رمضان المقبل، وبدأ 
التحضير له منذ فترة.

حيث تعاقدت منه على بطولة المسلسل مع شركة أوسكار المنتجة له مؤخرًا، 
فيما سيشارك في بطولة العمل الفنان الكبير حسين فهمي، والفنان محمد لطفي، 

ويتولى إخراجه وائل عبد الله والذي يشارك في كتابة السيناريو والحوار مع 
السيناريست وليد يوسف.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير "وش تاني" في غضون أسابيع قليلة، فيما أجلت 
الشركة المنتجة التسويق للمحطات الفضائية لحين انطالق التصوير، حيث يجري 
راهنا التحضير لبناء الديكورات التي يشرف عليها مهندس الديكور باسل حسام.

ريم البارودي: حالتي الصحية مستقرة 
طمأن�ت الفنانة ريم البارودى جمهورها وكل محبيها، من خالل "حديث صحفي  على صحتها 
وتماثلها للش�فاء، واستقرار حالتها بعد الوعكة الصحية األخيرة التى تعرضت لها ليلة العرض 
الخ�اص لفيلمها الس�ينمائى الجدي�د "زجزاج"، حي�ث تحاملت على نفس�ها للتواجد بالعرض 
الخاص وقتها لتس�تقبل محبيها وكل ضيوف العرض وتش�ارك زمالءه�ا بالفيلم فرحة نزوله 
دار العرض.وتابع�ت: "درج�ة حرارت�ى ارتفعت بش�كل كبير جدا لدرجة اننى لم أكن اس�تطيع 
الحرك�ة، والطبيب المعالج لى نصحنى بالراح�ة التامة مع تناول بعض االدوية التى تعمل على 
خفض الحرارة، واجراء بعض التحاليل الالزمة لالطمئنان على صحتى، حتى استطيع مواصلة 
التصوير فى المسلسل التليفزيونى الجديد "شطرنج" المقرر عرضه خالل الفترة القادمة بعيدا 

عن شاشة رمضان.

 

رصاعات قرقوزية فضائية
 من الموروثات الش�عبية التي كان�ت وال تزال تمارس في 
المح�الت والمقاهي الش�عبية وخاصة ف�ي بغداد )صراع 
الديك�ة(.. حيث المنازالت تجري لق�اء رهانات وبحضور 
ع�دد ال بأس به م�ن هواة ومحترفي مث�ل هكذا صراعات 
ومن�ازالت.. والضحي�ة كان�ت تل�ك الديك�ة الت�ي تثخ�ن 

اجسادها بالجراحات والدماء..

بعده�ا جاءت الفترة المش�هورة بالمصارع�ة الحرة التي 
جاء بها الى العراق وبعد غيبة طويلة المصارع المش�هور 
عدنان القيس�ي.. تلك الرياضة المكشوفة والمتفق عليها 
مس�بقا ما بين رموز تل�ك المصارعة.. وبي�ن المتعهدين 
به�ا.. وذل�ك م�ن اجل الحص�ول على ان�واع متع�ددة من 
)االحزم�ة الوهمي�ة( وغير المعت�رف بها دوليا.. س�وى 

اعتراف اصح�اب الصاالت وحلب�ات المصارعة التي تقام 
عليها مثل تلك الرياضة المفبركة.. وخاصة تلك المتواجدة 

اليوم وبكثرة في امريكا من اجل التجارة ليس اال.
والحقيقة ان )صراع الديكة( و )صراعات عدنان القيسي( 
ق�د انتقلت الى الفضائيات وعبر برنامج يس�مى )االتجاه 
المعاكس( وأمثاله.. حيث نجد وعبر الفضائيات وشبكاتها 

صراعات بشكل اخر ما بين شخوص همها االول واالخير 
االستحواذ على متابعة الجمهور واالنشداد لها وبأي شكل 
من االش�كال وحتى لو اقتضى االمر الى )السباب والشتم 
والتلفظ بشتى انواع الكلمات البذيئة( والتي تكاد في اكثر 
االحي�ان الى التش�ابك بااليدي.. والى مث�ل تلك )الحركات 
القرقوزي�ة( حيث يكون مق�دم البرنامج قد اش�عل فتيل 

مث�ل تل�ك الصراع�ات المدفوع�ة الثمن مس�بقا للنيل من 
فك�رة او مبدأ او قضية مطروحة في الس�احة او حزب او 
كيان.. حتى تنتهي تلك المسرحية على مرأى ومسمع من 
المش�اهدين وتكون الغلبة للقن�اة الفضائية التي اوجدت 
مث�ل تلك البرامج عل�ى غرار )صراع الديك�ة( ولكن بدون 

اراقة الدماء!!.

تقال شمعون :النجومية مرحلة مؤقتة!!

سوسن أرشيد :ستحرض مفاجآت يف مسلسل رسايا عابدين 2
 تحدثت الممثلة سوس�ن أرش�يد عن االضافات التي يمكن ان يراها الجمهور في ش�خصيتها في الجزء الثاني 

عابدي�ن، وقالت "هناك تط�ورات واضافات بنفس الصالبة التي كانت عليها الش�خصية من مسلس�ل س�رايا 
الجزء  االول، بل س�تحضر الكثير م�ن المحطات المثيرة والمفاجآت".واش�ارت ف�ي 

شيد  ر ال�ى ان كل ذلك س�يظهر وقت الع�رض، وقالت "ليس م�ن الصواب ان أ
نتحدث في شيء عن الش�خصية واالحداث قبل االوان".حديث أرشيد 

جاء في مقابلة مع الزميل حسام لبش لمجلة روتانا.

سونغول أودن
 تلتقي بـ»مريات فرات«

 
القاه�رة: تعود الممثلة التركية "س�ونغول أودن" الش�هيرة ب�"نور" 
ف�ي الوطن العربي إلى الشاش�ة بمسلس�ل "عصف�ورة القصر" الذي 
تجس�د فيه دور س�يدة أرمل�ة. وسيش�اركها البطولة الممث�ل التركي 
"مي�رت فرات" الش�هير ب�� "ايمره" ع�ن دوره في مسلس�ل "إنتقام" 
بموس�ميه األول والثان�ي وال�ذي حقق نجاح�اً كبيراً حس�بما ذكر 
موق�ع Habergazete التركي.ُيذك�ر أن "أودن" وافق�ت عل�ى 
العم�ل فور قراءته�ا الس�يناريو وعلقت علي�ه قائلة: "لقد 
أعجبني الس�يناريو كثيراً والقصة ممتعة وشيقة، وأعتقد 
أنها س�تنال إعجابكم، وهذا ما دفعني لقبول العرض دون 

التفكير لوقٍت طويل".

ألهرام العريب  حتتفي بـفريوز بدون مناسبة
 

القاهرة: إحتفت مجلة األهرام العربي في عددها الصادر صباح اليوم الس�بت باألس�واق العربية 
والمصري�ة بالفنانة اللبنانية القديرة فيروز في عدد خصص لعرض مس�يرتها الفنية وش�هادات 

مشاهير العالم العربي عنها باإلضافة لتحليل مسيرتها السينمائية القصيرة.
وتضمن العدد الذي نفذ من األس�واق المصرية فور طرحه "بوس�تر" كبير لصورة الفنانة اللبنانية 

القدي�رة باإلضاف�ة إل�ى إس�طوانة مدمجة تض�م 90 أغنية من أجمل م�ا قدمت "ج�ارة القمر" في 
مسيرتها الغنائية.
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   حنان عقيل 

لطالما كان المسرح العربي محل أنظار األوساط الثقافية 
والفني�ة، كون�ه يعّب�ر عن ح�ال المجتمع لتش�ريحه إياه 
واقتراب�ه م�ن أبس�ط أبجدياته بش�كل عف�وي ومطلق، 
ولطالم�ا كان�ت حال�ة المس�رح بمثاب�ة انع�كاس لحال 
المجتم�ع ككل، فف�ي الوق�ت ال�ذي تزدهر في�ه الثقافة 
والفن�ون ف�ي البل�دان العربية، يك�ون المس�رح هو أكثر 
النجوم ظهورا في س�ماء الفن، إضافة إلى قدرة المسرح 
المذهلة على التعبير عن األحوال السياس�ية واالقتصادية 

بالبلدان العربية، والوصول إلى قلوب وعقول الجماهير.
التس�اؤل عن حال المس�رح العربي خالل عام 2014 يطل 
برأس�ه، ويفرض نفس�ه بق�وة، خاصة في ظ�ل عدد من 
المتغيرات السياس�ية واالجتماعية التي ش�هدتها البلدان 
العربي�ة منذ قيام ثورات الربي�ع العربي، والتي أثرت على 
المسرح العربي سواء إيجابا من خالل العروض المسرحية 
الناجح�ة التي تمكنت من عكس الحالة الثورية، أو س�لبا 

باالنشغال عن المسرح لصالح قضايا أخرى.
لعب المس�رح المص�ري أدوارا بارزة في الس�احة الفنية، 
منذ تأسيس�ه على ي�د يعقوب صن�وع وأبوخليل القباني، 
وحت�ى كب�ار فناني الزم�ن الجمي�ل والفرق المس�رحية 
البارزة في الس�تينات، مرورا بمس�رح يوسف بك وهبي، 
وأبو السعود اإلبياري وبديع خيري وعلي الكسار ونجيب 
الريحاني، غير أنه منذ فترة الس�بعينات بدأ نجم المس�رح 
في الخفوت، وال سيما عقب سياسة االنفتاح، حتى وصل 

الحال إلى ما هو عليه اآلن من حالة “ركود”.
رغم ه�ذا حاول ع�دد من الفناني�ن ضخ الدم�اء في جثة 
المس�رح الهامدة -حس�بما ي�راه الكثي�رون-، ومن أبرز 
المحاوالت خالل العام الذي ش�ارف عل�ى االنتهاء تجربة 
الفنان الكوميدي أشرف عبدالباقي، حيث قّدم سلسلة من 
المسرحيات تحت اسم “تياترو مصر”، وقد استعان خاللها 
بالعديد من العناصر الشابة والوجوه الجديدة، لينجح في 
جذب نس�بة من الجمهور، وال سيما عقب أن عالج بعض 
القصور، وأضفى لمس�ات جديدة على المسرح، من بينها 
لمس�ات فنية فيما يتعل�ق بالتقليل من زمن المس�رحية، 
فضال عن لمس�ات أخرى تتعلق بس�عر الدخول لمشاهدة 

المسرحية بالنسبة إلى الجمهور.
أيضا، حاول الفنان محمد صبحي إحياء المسرح من خالل 
إطالقه الموس�م الثاني من مهرجان “المس�رح للجميع” 

عق�ب مرور نحو 10 س�نوات على الموس�م األول، والذي 
ضّم ست مسرحيات.

فيما قّدمت بعض المس�ارح الخاصة عروضا مس�رحية، 
نجح بعضها في جذب االنتباه، ومنها العرض المس�رحي 
“دني�ا حبيبتي” للمخرج جالل الش�رقاوي الذي أثار جدال 
واس�عا في مصر، بعد الهجمات التي واجهتها المسرحية 
س�واء من جه�از الرقابة عل�ى المصنف�ات الفنية، أو من 
الجبهة السلفية، متهمين أياها بازدراء األديان واستخدام 

ألفاظ غير مناسبة لطبيعة المجتمع.
اهتمام استثنائي

فيما يتعلق بحال المس�رح العرب�ي في عام 2014، ومدى 
تعبيره عن أصوات المجتمع، أوضح فاضل خليل، أحد أبرز 
مؤسس�ي فرقة مسرح الفن الحديث، أن ازدهار الثقافات 
من عدمها يفس�ره ازده�ار البنى والكيان�ات االجتماعية 
الحاضن�ة الهام�ة النتعاش الثقافات بش�كل ع�ام ومنها 

المسرح.
والمس�رح ه�و الكيان األكث�ر فاعلي�ة واألكث�ر احتياجا 
للرخاء المادي، وعليه فهو يحتاج إلى اهتمام استثنائي ال 

طاقة للحكومات المنشغلة بأمور أقل من ثانوية.
ال س�يما وأن الحكومات الحالية التي “ضعضعها” الربيع 
العربي، يس�تحيل عليها أن تنهض بالمس�رح الذي يبحث 
ع�ن ح�ال أفض�ل، وعن ش�عوب أكث�ر اس�تقرارا ونعيما 

بالرخاء واألمان.
ويواص�ل خليل تحليل�ه للوضع المس�رحي الراهن قائال: 
“فإذا م�ا كانت القي�ادات المتس�لطة بنوعيه�ا حكومية 
أو ثقافي�ة ضعيفة، فلن تس�تطيع إفراز ف�ن رفيع يرتقي 
بالناس من خالل المس�رح، بل على العكس س�تعمل على 
خلق مسرح وثقافات كسيحة غير قادرة على التطّور، بما 
ال يؤّمن لها ش�رط الموضوعية المنس�جمة مع متطلبات 
تل�ك الجماهير، في حال انس�جامها مع األط�ر العامة لما 
يحيط بها من مخاطر، لتتماهى مع الثقافة بشكل يضمن 
لها المش�اركة الفاعلة لإلجابة عن تساؤالتها، والخالص 
مم�ا يحيط به�ا من مخاوف جمة في غاي�ة الصعوبة في 

ظل الفوضى الكبيرة المتسلطة على الشعوب”.
وعن المشاكل التي تواجه المسرح العربي قال خليل: “هي 
مش�كلة وليس�ت مش�اكل؛ إنها عدم األمان واالستقرار، 
وف�ي ظ�ل حكوم�ات ال تعتن�ي بم�ا يؤّم�ن لش�عوبها 
الرفاهي�ة واألم�ان والطمأنينة، بل واألنك�ى من ذلك أنها 
تعم�ل على تهمي�ش الثقافة والفن�ون والرياضة والعلوم 

وبقي�ة متطلبات النهوض بالن�اس، بتعّمدها عدم احترام 
الكفاءات، مما يكّرس المشاكل ويجعلها بال حلول”.

الفتا إل�ى أن هناك بعض العروض المس�رحية لمجموعة 
م�ن المح�اوالت الش�ابة التي تس�تحق االحت�رام لكونها 
تنحت بالصخر، والتي م�ن عيوبها كونها ال تحترم النص 
المكت�وب، وتعتمد االرتجال الذي تنقذه التقنيات المكملة 
للعروض من شكل يتفق أو ال يتفق مع نسيج تلك العروض 

الخجولة.
أما مهندس الديكور المصري حازم شبل، مؤسس المركز 
المص�ري للس�ينوغرافيين وتقني�ي المس�رح، فق�د أكد 
أن المس�رح المص�ري يم�ّر بأزمة نظرا للظ�روف العامة 
التي تم�ّر بها مصر في اآلونة األخي�رة، الفتا إلى أن أزمة 
المس�رح المصري ليس�ت في اإلبداع أو الفنانين، ولكنها 
تكمن في سوء اإلدارة والتخطيط والرؤى، إلى جانب عدم 
االهتمام بالجانب التقني في المس�ارح وتطويرها بشكل 

جاد وصيانتها.
ويتوق�ع ش�بل أن يش�هد الع�ام الق�ادم بداي�ات ازده�ار 
مس�رحي، خاصة في ظل اجتهاد الفنانين والمس�رحيين 
للنه�وض بالمس�رح م�ن األزم�ة الت�ي يم�ّر به�ا، والتي 
اس�تمّرت لفت�رات طويلة، م�ا يعكس تقديره�م ألهميته 

ودوره التاريخي.
الناقدة األدبي�ة المصرية هويدا صالح أكدت أن المس�رح 
يسير بخطوات قوية وواضحة أكثر من الرواية، وأن العام 
الذي ش�ارف عل�ى االنتهاء ق�ّدم الكثير من المس�رحيات 
الهامة مثل “الغرباء ال يش�ربون القهوة”، وهي كوميديا 
سياس�ية، ومس�رحية “مملك�ة األن�وار” ألحم�د نبي�ل، 
ومس�رحية “طرطوف” للكاتب العالم�ي موليير، و”ياما 
ف�ي القتل مظاليم” لس�امح مهران، ومس�رحية “عش�ق 
الهوان�م” ال��ت�ي أخرجه���ا للمس�رح المخ�رج ج�الل 
عثمان.أما الروائي ياس�ر ثابت فيختلف مع صالح، إذ أكد 

أن المس�رح العربي في أزمة. فاألعمال قليلة والميزانيات 
محدودة، وهن�اك هروب جماعي للمبدعين من خش�بات 
المس�رح إلى الس�ينما أو التلفزيون، حي�ث االهتمام أكبر 
واألج�ور أعل�ى، حت�ى بات يصع�ب علين�ا أن نتحدث عن 
أعمال مس�رحية الفت�ة لالنتباه خالل ع�ام 2014 في بلد 

كبير بحجم مصر.
خطوات واضحة

في ما يتعلق بمدى تعبير المس�رح ع�ن أصوات المجتمع 
ق�ال الش�اعر والروائ�ي الس�وري باس�م س�ليمان: “من 
الممك�ن التكل�م عن اليوت�وب، هو المس�رح الجديد، هذه 
المنص�ة الميديوية أظنه�ا البديل عن المس�رح، فإذا كان 
المس�رح هو أب�و الفن�ون، فاليوتوب هو االبن الش�رعي 
ال�وارث لهذا الفن واألكثر قدرة على الفعل، وهذا ما حدث 
أثن�اء ثورات الربيع العربي، وم�ن الضروري التنبه لقوته 
وحضوره ل�دى المتلقي، واالش�تغال على فني�ات جديدة 
تجعله الخش�بة الجديدة في ظل الممنوعات التي تحاصر 

الخشبة القديمة”.
أما الروائي الس�وري عبدالله مكسور فقد تحّدث عن حال 
المس�رح العرب�ي قائال: “طالم�ا أننا نفتق�د االحترام في 
اإلنتاج واإلبداع واإلخراج والتس�ويق، ال أظن أنه سيكون 
لدينا مس�رح حقيقي ف�ي وقت قريب، المس�رح كان في 
فت�رة ما صوت الناس وصورتهم، أما اآلن فأعتقد أنه خبا 
وغاب نوره بس�بب ف�ورة االتصال الموج�ودة في العالم 

الذي أصبح قرية صغيرة”.
يس�تطرد مكسور: “ألسنا نعيش في مس�رح كبير ونحن 
ممثل�ون في�ه، نموت ونحي�ا ونهرب من الق�در لنقع في 
ق�در آخ�ر، أليس القاتل في المس�رحية التي نعيش�ها هو 
البط�ل، بينم�ا الضحية ه�ارب مصاب مخ�ذول مقموع، 
هذه المس�رحية التي نعيش�ها بكل فصولها هي ربما أهّم 

مسرحية أنتجها العرب في كل أدبهم”.
أم�ا الش�اعر والكاتب الس�وري عدن�ان الع�ودة فيختلف 
مع س�ابقيه ف�ي الرأي، إذ أّكد أن المس�رح في عام 2014 
نجح في التعبير ع�ن أصوات المجتمع، فهنالك الكثير من 
العروض التي قّدمت على المسارح العربية، وعكست واقع 
الحال العربي ومنها: المس�رحية السورية “الطرواديات” 
إخراج عمر أبوسعدة، “خيل تايهة” لعدنان العودة إخراج 
إيه�اب زاهدة، “المرود والمكحل�ة” لعدنان العودة إخراج 
ع�روة العربي، “ريتش�ارد الثالث” تألي�ف محفوظ غزال 

وإخراج التونسي جعفر القاسمي.

�سميح م�سعود 
  

تتمحور هذه الفضيحة حول نشر الروائي 
الفرنس�ي رومان غ�اري ع�دة روايات له 
باسم مستعار ، تخفى به باسم إميل أجار 
، وقد اش�تهر باإلسمين على مدى سنوات 
طويلة ، وحصل عل�ى جائزة " غونكور " 
الشهيرة مرتين : باسمه الصحيح في المرة 
األولى في عام 1956 ، عن روايته " جذور 
الس�ماء " وباس�مه المس�تعار في المرة 
الثانية في عام 1975، عن روايته "الحياة 
أمام الذات " وسجل بهذا تميزاً غير مسبوق 
ف�ي تاريخ هذه الجائ�زة المهمة ، ألنه من 

قواعده�ا المرعية منحه�ا ألي أديب مرة 
واح�دة فقط .وتعتبر جائ�زة غونكور من 
الجوائز المهم�ة المعنية باألدب المكتوب 
باللغة الفرنس�ية ، ُتمنح س�نويا لألعمال 
اإلبداعي�ة المتميزة ، و يرجع إس�مها إلى 
إثنين ش�قيقين من األدباء الفرنسيين من 
القرن التاس�ع عش�ر هما ادم�ون وجول 
غونكور، تمنحه�ا أكاديمية غونكور التي 
تدار في الوقت الحاضر من قبل عشرة من 
كبار أدباء فرنس�ا المعاصرين منهم أديب 

من أصول مغربية هو الطاهر جلون .
ويرجع س�بب تخفي رومان غاري باس�م 
مس�تعار إلى تضايقه من مق�االت نقدية 
جارح�ة تناولت إح�دى رواياته ، فقرر أن 

ينش�ر عدة روايات باسمه المستعار منها 
رواي�ة " قلق المل�ك س�ليمان " ورواية " 
الحياة أمام�ك " ورواية " مداعبة كبيرة " 
واتفق مع قريب له اسمه بول بافلوفيتش 
بان يحمل اس�مه المستعار ويدعي كتابته 
لتلك الروايات ، وبالفعل قام قريبه بالدور 
باتق�ان أم�ام الصحاف�ة والنق�اد ، ون�ال 
رض�ا وإش�ادة النق�اد بأعمال�ه اإلبداعية 
المتمي�زة ، وتم تس�جيل مديحهم ألعماله 
بمق�االت ودراس�ات كثيرة ف�ي المالحق 
األدبية الفرنس�ية الش�هيرة ، ولم يتمكن 
أي ناقد من مجايليه الشك به ، أو اكتشاف 
أي درجة من التش�ابه في أس�لوب السرد 
والوصف والحوار في رواياته مع اسلوب 

رومان غاري وشحناته التعبيرية . 
وق�د أث�ار الكش�ف عن س�ر اس�م رومان 
غ�اري المس�تعار م�ن قب�ل قريب�ه بع�د 
ممات�ه ف�ي ع�ام 1980ضجة كبي�رة في 
العال�م أجم�ع ، ُتواصل األوس�اط األدبية 
اس�ترجاع أصداءه�ا حت�ى األن عند منح 
جائ�زة " غونكور " في كل ع�ام إذ يتذكر 
النق�اد مرارة المكيدة الت�ي دبرها ضدهم 
رومان غاري طيلة سنوات طويلة ، والتي 
تمكن بها ببراعة فائقة تحديهم وخداعهم 

والشماتة بهم .
م�ن ناف�ل الق�ول ان روم�ان غ�اري ل�ه 
مكانة متميزة في األدب الفرنس�ي ، يكثر 
ذكره في األوس�اط األدبي�ة ، وقد اهتم به 

متح�ف المخطوطات الفرنس�ي الش�هير 
، بإقام�ة مع�رض له ف�ي ع�ام 2010 تم 
فيه ع�رض 160رس�اله وص�وره خاصة 
به بمناس�بة مرور 30 عام�ا على رحيله ، 
اختيرت رس�ائله وصوره بتسلس�ل زمني 
وموضوع�ي ، ومنه�ا تع�رف الباحث�ون 
والنق�اد على جوانب مهم�ة ومخفية من 
س�يرته كأدي�ب وم�ن عمل�ه ف�ي الحقل 
الدبلوماس�ي واإلخ�راج والصحاف�ة أثناء 
الح�رب العالمي�ة الثاني�ة ، ظه�رت عنها 
مقاالت ودراسات معمقة نشرتها مالحق 
أدبي�ة كثي�رة ف�ي الصح�ف الفرنس�ية ، 
س�اهمت في إعادة أسطورته إلى االذهان 

من جديد .

 ح�ّسونة امل�سباحي 

في رواي�ة روبير ش�يتهاالر الجدي�دة التي 
تّوجته نجما ل�ألدب األلماني، والتي حملت 
عن�وان “المه�ّرب” نق�رأ م�ا يل�ي: »وضع 
الرجل بعض القطع النقدّية على الكونتوار، 
ثّم ثّب�ت العلب�ة المربوطة جّيدا، واس�تدار 

خارجا.
بقف�زة واح�دة، وص�ل فران�ز إل�ى الباب، 
وفتحه ل�ه. حّياه الرجل العجوز بحركة من 
رأسه وخرج إلى الشارع حيث شّعثت الريح 
لحيت�ه. لهذا الس�يد العجوز رائح�ة غريبة، 
فّك�ر فرانز، رائحة هي مزيج من الصابون، 
وم�ن الثوم، والس�يجار، تنض�اف إلى هذه 
الروائح بش�كل مثي�ر لالس�تغراب، رائحة 

قشور اللّوح«.
من هو هذا السّيد العجوز؟ تساءل فرانز بعد 
أن أغل�ق الباب. وكان عليه أن يجهد نفس�ه 
بطريق�ة مؤلمة لكي يعيد فق�ار الظهر إلى 
وضعه الطبيعّي، ويستعيد الوضع المحترم 
لجس�ده الذي ثناه إلى قس�مين من دون أن 
يش�عر. “إن�ه األس�تاذ س�يغموند فرويد!” 
أج�اب أوّت�و تريش�نيك وه�و ينه�ار عل�ى 

الفوتاي متّوها«.
ويق�ول روبي�ر ش�يتهاالر إن فروي�د أث�ار 
اهتمام�ه مبكرا ليس كطبي�ب وعالم نفس 
فق�ط، وإنما كرجل أدب وخي�ال. وكان في 
السادس�ة عش�رة من عمره لّما ق�رأ كتابه 
“تفسير األحالم”. من هنا بدا اهتمامه بعلم 
النفس ف�ي جميع ما كتب م�ن روايات إلى 

حّد اآلن.

غزو وهجرة
في رواية “المه�ّرب” تتراكم األحداث التي 
تعك�س فصوال من تاريخ النمس�ا، موطن 
روبير ش�يتهاالر. والح�دث البارز هو غزو 
النازيين لفيينا، والذي أجبر عددا وفيرا من 
سّكانها على الهجرة.أما فرانز، الشخصّية 
الرئيس�ّية ف�ي الرواي�ة فيغ�ادر قريته في 
الجب�ال العالية ليصل إليه�ا في ذلك الوقت 
أفض�ل  لتودي�ع  تس�تعّد  وه�ي  العصي�ب 
مثقفيها وفنانيها من اليهود بالخصوص.

القاسم المش�ترك بين كل ما كتبت إلى حد 
هذه الس�اعة هو أن الش�خصية الرئيس�ية 

عادة ما تكون شخصية مهمشة
ويعث�ر فران�ز عل�ى عمل ف�ي مح�ّل التبغ 
الذي يمتلكه الس�يد تريش�نيك. ومن خالل 
الصح�ف الت�ي كان يواظب عل�ى قراءتها 

يومّيا، يكتشف “طبيب المجانين” الذي هو 
س�يغموند فروي�د، والذي يكثر م�ن الترّدد 
على محّل بيع التبغ القتناء الس�يجار. ومع 
مرور األيام، يقع فرانز في حّب “أناس�كا” 
الجميل�ة التي تعمل في إحدى الكاباريهات.

وعندم�ا يش�عر أن الح�ّب قد يرم�ي به في 
هاوية الجنون، يشرع في الترّدد على فرويد 
بهدف مساعدته على تخطي المخاطر التي 
ب�دأت تتهّدده. وف�ي نهاية الرواي�ة، يركب 
فرويد القطار ليغادر نهائّيا فيينا. أما فرانز 
فتحمل�ه س�ّيارة س�وداء إل�ى وجه�ة غير 

محّددة.
ولد روبير ش�يتهاالر في فيين�ا عام 1966. 
وهو يقول بأن العالم الخارجي كان يخيفه 
في طفولته ل�ذا لجأ مبكرا إلى القراءة التي 

وج�د فيها م�ا يس�اعده على الس�فر بعيدا 
بخياله، ُمْرضيا أحاسيسه ومشاعره.

بعد حصوله على شهادة الباكالوريا، َدَرس 
الفّن المس�رحّي في أكاديمّي�ة فيينا بهدف 
أن يك�ون ممث�ال. وعق�ب تخرج�ه، لع�ب 
أدوارا مختلف�ة في العديد من المس�رحّيات 
واألفالم.ومؤخ�را كان ل�ه دور صغير لكنه 
مه�م ف�ي فيل�م المخ�رج اإليطال�ي باولو 
س�ورانتينو “ش�باب” الذي س�يعرض على 

الجمهور في السنة القادمة )2015(.
غي�ر أن روبي�ر ش�يتهاالر يقول: »ل�م أعد 
مهتّما ال بالمس�رح وال بالس�ينما. أن أكون 
تح�ت األض�واء يش�عرني أنن�ي ع�ار أمام 
الناس. وأن يش�اهدني اآلخ�رون وأنا أقوم 
بهذا الدور أو ذلك يجعلني أخجل من نفسي. 
فقط الكتابة باتت عالمي المفضّل. لذا أظّن 

أنني لن أنقطع عن الكتابة حتى النهاية«.

ويضي�ف روبير ش�يتهاالر قائ�ال: »مثل كّل 
طفل نمس�اوّي عش�ت طفولة يحضر فيها 
بق�وة الجب�ل، والثل�ج، ورياض�ة التزحلق. 
وذات ي�وم، كنت ف�ي مصعد للتزلّ�ج، وإذا 
به�دوء عجي�ب يغمرن�ي. الغاب�ة، وحفيف 
أش�جار التّن�وب، وصري�ف الثل�ج، كل هذا 
أشعرني أنني أمام شيء رائع، ومثير للقلق 
في نفس الوقت. وهذا المزيج من الصمت، 
وم�ن الجم�ال، ومن القل�ق، أصب�ح النواة 

الصلبة في جميع ما سأكتب في ما بعد«.
شخصية المهمش

من�ذ أن انتق�ل للعيش في برلي�ن وذلك عام 
1966، واظب روبير ش�يتهاالر على إصدار 
الرواي�ة تلو األخرى. وهو يقول: »القاس�م 
المش�ترك بين كّل ما كتب�ت من روايات إلى 
حّد هذه الساعة هو أن الشخصية الرئيسّية 
عادة ما تكون ش�خصّية مهّمشة، تميل إلى 
العزل�ة، وال تح�ّب أن تعيش حياتها وس�ط 

الجلبة والضوضاء«.
مث�ال،  األول�ى  روايت�ي  »ف�ي  ويضي�ف: 
الش�خصّية الرئيس�ّية فت�اة في السادس�ة 
عش�رة من عمرها بنظ�ارات كبيرة. وهي 
ال تتكلم إالّ ن�ادرا. لكن ذات يوم تتمكن من 
أن ُتظه�ر للجمي�ع أنها قادرة عل�ى تحّمل 
مصيرها بنفس�ها، ومن دون أن تحتاج إلى 
أّية مس�اعدة م�ن أهلها، أو م�ن اآلخرين«.
غي�ر أن الرواية التي حملت عن�وان “حياة 
بكاملها” هي التي حّققت الش�هرة لروبير 
شيتهاالر. بطل هذه الرواية يدعى أندرياس. 
وهو رج�ل عجوز يعيش وحيدا بين الجبال 

العالية المكسوة بالثلوج.
إنه يشرع في رواية سيرته من دون أن يمّيز 
بين األحداث العادية والبس�يطة واألحداث 
الكبيرة. عنده يتس�اوى موت ش�قيقه مع 
أّي ح�دث تافه يعيش�ه في حيات�ه اليومّية 
الخالي�ة من اإلثارة.كما أن�ه يتجنب إصدار 
األحكام األخالقّية على جميع األحداث التي 
يرويها، وهو يكتف�ي بالمالحظة والقبول 
ب�كّل م�ا يح�دث م�ن دون أّي اعت�راض أو 

رفض.

 

اجليزة" ألمرية  ميدان  "تانجو 
حسن الدسوقي

 
ص�در ع�ن دار دّون ، المجموع�ة القصصي�ة 
"تانج�و مي�دان الجيزة" للكاتبة أميرة حس�ن 
الدسوقي، الغالف من تصميم الفنان كريم ادم، 
وتحت�وي المجموعة عل�ى 11 قصة قصيرة 
في 90 صفحة منها، "تانجو ميدان الجيزة" 

و "كاني�وال" و "الس�يمفونية الخامس�ة".
والكاتب�ة تعمل محررة ف�ي "دوت مصر" 
وحاصل�ة عل�ى جائ�زة س�اويرس عل�ى 

كتباها السابق "بس يا يوسف"

حممد سناجلة :رواية الواقعية الرقمية
 

ضمن منشورات مجلة اتحاد كتاب اإلنترنت المغاربة صدر لإلعالمي واألديب األردني 
محمد سناجلة دراسة موسومة ب�”رواية الواقعية الرقمية، تنظير نقدي”.

الدراس�ة، التي ص�درت ورقيا س�نة 2004، تعتبر أول فتح نق�دي عربي في مجال 
البح�ث في الوجه الجدي�د الحداثي للرواي�ة العربية وهي تنخرط في مس�تجدات 

الرقمية العالمية وتمتح من خرائطها التشعبية السحرية.
وفي تقديمه لهذه الدراس�ة يقول الكاتب واألديب المصري فضل ش�بلول: “يأتي 
ه�ذا الكتاب الجديد في موضوعه، وف�ي طرحه، وفي أفكاره، ليضع لبنة جديدة 

في صرح الثقافة العربية بعامة، وفي صرح األدب العربي بخاصة”.

جمعُة املتنبي
حممد �سني�سل الربيعي

أًفتُح َبَصري َكناِفَذِة الَصَباْح ... 

استغرُق في وجِه جيبي 

َفيسَتغِرُق في ظِل وجهي 

ِمن باِب الُمعظِم لِسيدي "الُمتنبي" 

أُوِقُظ الُطِرَقاِت 

والكتَب النائمَة على شِقها األيمْن

تبعُثني للحياِة

كما ُيبعُث لألرِض المطْر 

أمسُح عطَرِك على آخِر "الدوريات" 

وعلى الغيمِة التي ستعُصُر قطَرها 

على عنِق ذلَك الشارُع الطويْل 

الجمعُة في "المتنبي" 

زمٌن آخْر

طرٌد إلهٌي

واصطياُد آخِر اخباِر ليلى 

من فِم حماماِت الماِء والطيِن 

موعٌد مَع الصالِة في 

" الحيدر خانة " 

شرُب الشاي " الزهاوي"

" الرصافي "

وزبيٌب من حاِج " زبالة "

سلطنُة استحضار الروح 

رسم االصدقاء بذاكرة قديمة

على المقاعد الفارغة

ومقام االسطوانْة 

أقرأُ في ذهِن صديقي 

وذاَك الساكُن في قلِب االوراِق 

ال َيتحرْك

والجالُس بآخِر مقعْد 

حلماً أال َترجُع "مؤتة "

او تندُس بين الكتِب

خوذَة حرٍب , او بيٍت للسيِف والرمِح وال...

حتى َيبقى المتنبي والقرطاُس والقلُم وال...

ال يقتُلُه شعرْه

نجتُث حماسَة شعرْه 

من َنسِغ سويعاِت الجمعْة
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       كريم ناصر 

 يس�تطيع المرء القول باطمئنان كبير إن كتاب شريف 
يونس الذى أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ فى 
سلس�لة المكتبة السياس�ية- كان واحدا من أهم الكتب 
الص�ادرة فى مص�ر والعالم العربى هذا الع�ام. الكتاب 
ال�ذى حمل عن�وان »البحث ع�ن خالص.. أزم�ة الدولة 
واإلسالم والحداثة فى مصر«.. اختارته صفحة »كتب« 

ليكون كتاب العام.
تريد معرفة السبب؟ إذن فاقرأ هذه الجملة؛ 
»إن الدول�ة تكون دولة.. لي�س ألنها مجرد 

إدارة تقوم بتنفي�ذ قواعد معروفة، بل ألنها 
تتعامل م�ع تنوع بالغ التعقي�د من األوضاع 

تل�ك  اق�رأ  أو  والمؤسس�ات«..  االجتماعي�ة 
الجمل�ة؛ » ربم�ا كانت الحداثة تن�ادى بالعقل، 

لك�ن الحداث�ة- كعملي�ة- ليس�ت عقالني�ة، بل 
تاريخية«.. أو فلتقرأ هذه الجملة؛ »يمكن القول 

المصري�ة  الحديث�ة-  الهوي�ة  أيديولوجي�ات  إن 
واإلسالمية- خرجت من قفطان اإلمام محمد عبده 
مثلما خرج األدب الروسى من معطف جوجول«.. 

أو انظ�ر للجملة التالية؛ »فى عص�ر مبارك.. أصبح 
الخط�اب الرس�مى منحص�را ف�ى تقدي�س ش�ىء 

هالمى اس�مه مصر.. هذا الش�ىء الذى لم يعد يعنى 
فعليا إال تل�ك »العزبة« التى أخذت ترت�ع فيها الفئات 

المس�تفيدة.. لقد انهار مفهوم القانون، وانهار منطق 
الدولة، وبالضرورة انهار مفهوم الشعب«

س�ؤال: ه�ل يمكن التج�رؤ- وأنت تع�رض ألى كتاب- 
أن تب�دأ بعرضه من اآلخ�ر؟ ولم�اذا ال؟ أال يقولون فى 
األمثال: هات من اآلخر؟ فما هو هذا اآلخر؟ إنه الفصل 
الثان�ى عش�ر م�ن الكتاب، ال�ذى حمل عن�وان »تصدع 

النظام - الساداتية«. إن شريف يونس يرى ما يلى:
أوال: إن هزيم�ة 67 كش�فت ع�ن حقيق�ة أن النظ�ام 
السياسى لم يكن إال مجموعة إقطاعيات )حسب تعبير 
جم�ال عب�د الناصر نفس�ه(، أى ج�زر منفصل�ة يكره 

بعضها بعضا.
.. وثاني�ا: إن عب�د الناص�ر كان ق�د بدأ يغير سياس�اته 
ببطء، فبدأ أول خطوة على طريق االنفتاح االقتصادى، 
بموافقته على إنشاء منطقة حرة ببور سعيد، وإعالنه 
قب�ول مب�ادرة روج�رز، وقبوله ق�رار 242 بم�ا يعنى 
تراجع ناصر ع�ن أيديولوجية التحرر الش�امل، بعد أن 
اكتش�ف أنه من المستحيل إزالة إس�رائيل بالكامل من 

المنطقة.
وثالث�ا: إنه بعد 67 س�قطت أيديولوجيا الوحى.. أى أن 
الش�عب لم يعد يقبل بفكرة أن الزعيم يستوحى رغبات 

الش�عب، وليس أمام الش�عب س�وى الطاع�ة والتأييد 
المطلقين.

طي�ب.. ولماذا اخترن�ا هذا الج�زء من الكت�اب كبداية 
لعرض�ه؟ يجي�ب ش�ريف يون�س: لق�د كان�ت هزيمة 
67 لحظ�ة الحقيق�ة لنظ�ام يولي�و.. وأصب�ح الف�راغ 

السياس�ى- ال�ذى ج�اء الضب�اط األح�رار ليغيروه- 
فراغا دائما ومؤسسيا، وتم تعميق 

السياسى  العجز 

 . للش�عب
ق�د  أدى ه�ذا العج�ز إل�ى صعود و

اليمين اإلسالمى الذى قتل السادات نفسه.. وهذا العجز 
هو مانعان�ى منه اآلن، والذى مازال يعيد إنتاج نفس�ه 

فى كل لحظة.. وحتى إشعار آخر!
نع�ود اآلن لبدايات الكتاب. إن كتاب ش�ريف يونس هو 
كت�اب عن تاريخ أزمة مصر منذ عهد محمد على وحتى 

س�قوط مبارك. إن أزمة مصر هى أزم�ة هوية، وأزمة 
ش�رعية، كما أنها أزمة فى صميم الخطاب اإلس�المى 
أص�ال.. وه�ى أيضا أزمة ف�ى القدرة عل�ى الحكم. يبدأ 
الكتاب بفصل عن الدين والسلطة.. وأهمية هذا الفصل 
أن�ه يمهدنا لما س�يأتى فيم�ا بعد. وهو: م�ن أين يأتى 

التناقض بين الدين والدولة فى مصر؟
وفى الفصل الثانى؛ يش�رح لنا المؤلف عالقة األديان 
الس�ماوية الثالثة بالدولة. ثم عندما نصل إلى الفصل 
الثال�ث - الذى حمل عنوان »غزو الحداثة« - س�نجد 
شريف وقد أفاض فى اإلجابة عن سؤال: ماذا تعنى 
عب�ارة أن محم�د عل�ى كان بانى مص�ر الحديثة؟ 
وما يعنينا هنا أن الباش�ا محمد على أخرج طالب 
األزهر من مس�ارهم التقلي�دى، ليتعلموا العلوم 
الحديث�ة.. وباإلضاف�ة إلى ذلك ق�ام محمد على 
بتغيير طبيعة الدولة جذريا ووضع جذور دولة 
االستبداد.. كيف؟ ننصح بقراءة هذا الجزء من 

الكتاب بتمعن شديد ألنه من أمتع الفصول!
فى الفصل الرابع يوضح المؤلف أن الوطنية 
المصري�ة تبلورت ف�ى عهد الخدي�و عباس 
الثانى.. وكان االثنان اللذان صاغا الفكرتين 
الرئيس�يتين للوطنية المصري�ة هما أحمد 
لطف�ى الس�يد ومصطف�ى كام�ل. وف�ى 
الخام�س، يبي�ن لنا الكاتب كيف س�حبت 
مؤسس�ات الدولة الحديث�ة- التى بناها 
محمد عل�ى- البس�اط من تح�ت أقدام 
التقليدية؛ كاألزهر  الدينية  المؤسسات 
واألوق�اف  الش�رعيين  والقض�اة 
والفقهاء.. وبمعنى أدق.. اتس�ع عالم 

السياسة على حساب عالم الدين.
بس�رعة..  الصفح�ات  قلّبن�ا  ف�إذا 
لنص�ل إلى زم�ن مبارك.. فس�نرى 
ش�ريف يون�س يوض�ح لن�ا كيف 
ج�رت خصخص�ة الدول�ة، حت�ى 
الدولة مجموعة معقدة  أصبحت 
من الشبكات الخاصة، فانحطت 
الفس�اد،  وتفش�ى  الخدم�ات، 
وترهل الجه�از الحكومى، إلى أن 
وصل الفساد إلى قمة الدولة بشكل أكثر فضائحية) 
كتقدي�م الهداي�ا م�ن المؤسس�ات الكب�رى للح�كام.. 
ولمبارك نفس�ه. ومعه أس�رته(. ببس�اطة.. لقد أطاح 

مبارك بدولة القانون.
عفوا.. لقد عاجلنا الوقت.. وانتهت المس�احة المقررة 
لنا.. وسوف نضطر للخروج إلى فاصل.. ومع ذلك فإننا 
يمكنن�ا التجرؤ بالق�ول إن من فاته ق�راءة هذا الكتاب 

الكاشف.. قد فاته الكثير!

      فرانسيس فوكوياما
عرض طارق عليان، باحث علوم سياسية

ص�در أواخ�ر ش�هر س�بتمبر 2014 كت�اب المفك�ر األمريكي 
“فرانس�يس فوكويام�ا”، المعن�ون ب�� “ النظ�ام السياس�ي 
إل�ى عولم�ة  الصناعي�ة  الث�ورة  السياس�ي: م�ن  والتفس�خ 
الديمقراطي�ة”. وتنبع أهمية الكت�اب من أن مؤلفه من الكتاب 
الذين تثير كتاباتهم الجدل داخ�ل الواليات المتحدة وخارجها، 
وقد ذاعت شهرة فوكوياما بعد كتابه “نهاية التاريخ واإلنسان 
األخي�ر” “The End of History and the Last Man”  ف�ي عام 
1992، ال�ذي خل�ص فيه إلى نهاي�ة تاريخ االضطه�اد والنظم 
الش�مولية مع انتهاء الحرب الباردة، وهدم س�ور برلين، لتحل 

محله الليبرالية وقيم الديمقراطية الغربية. 
ويع�د فوكويام�ا واحدا من منظ�ري تيار المحافظي�ن الجدد، 
والذي تعاظم تأثيره في السياس�ة الخارجية األمريكية، خالل 
فترتي الرئيس األمريكي األس�بق ج�ورج دبليو بوش )2000 - 
2008( قب�ل أن يتراجع عن عدد م�ن األفكار التي كان يدعهما، 
ويص�در كتاب�ه في ع�ام 2006 بعن�وان “أمريكا عل�ى مفترق 
الط�رق:  م�ا بع�د المحافظي�ن الجدد”.يأتي كت�اب فوكوياما 
الجديد اس�تكماال لكتابه الذي صدر في عام 2012 تحت عنوان 
“أصول النظام السياسي: من عصور ما قبل اإلنسان إلى الثورة 
الفرنس�ية”، الذي يقدم فيه تأريًخا متعمًقا للتطور السياس�ي 
عب�ر الكثير من األم�م واألقاليم. وفي كتابه الجديد، يس�تكمل 
فوكويام�ا القصة ذاتها، وصواًل به�ا إلى العصر الحديث، حيث 
يصف يح�دد الالزم توافرها للدول الحديثة الناجحة، وس�مات 
ه�ذه الدول.ينطلق فوكويام�ا من مقاربة مفاده�ا أن التاريخ 
مصي�ره إل�ى الديمقراطي�ة. فبع�د أن اقتفى المؤل�ف التطور 
السياس�ي للمجتمع�ات ح�ول الك�رة األرضية،  ينته�ي إلى أن 
توجه�ا عالميا نحو التط�ور السياس�ي، وأن الديمقراطية هي 
االتجاه الذي يمض�ي فيه التاريخ السياس�ي، قائال “تظل آفاق 

الديمقراطية جيدة عالمًيا” .

تنامي الطبقة الوسطي والتحول الديمقراطي
ال يختل�ف فوكويام�ا مع النظريات التي تتح�دث عن أن تنامي 
الطبقة الوس�طي يكون مقدما الى التحول الديمقراطي. ولهذا 
،فإن�ه في كتابه يش�ير باألرق�ام إلى تنامي الطبقة الوس�طي 
عالمي�ا، فتظهر األرقام الت�ي اعتمد عليها فوكوياما االتس�اع 
المرتق�ب للطبقة الوس�طى العالمية من 1.8 مليار نس�مة في 
ع�ام 2009 إلى 4.9 مليار نس�مة ف�ي ع�ام 2013. ويقول إنه 
مع ازدي�اد مدخوالت هؤالء، فإنهم يطالبون بس�يادة القانون 
لحماية أمالكهم، ثم يطالبون بالمش�اركة السياس�ية للحفاظ 
عل�ى مكانتهم االجتماعية، وهم ال يفعل�ون هذا لمجرد الدفاع 
عن مصالحهم االقتصادية، بل أيًضا ألسباب أدبية.  ففيما وراء 
مس�توى معين م�ن المكانة والدخل، يش�عر الن�اس بالمهانة 
عندم�ا تعاملهم م�ع أنظمة الحكم الس�لطوية كأطفال عصاة.

وع�ن المنطق�ة العربي�ة ، يش�ير فوكويام�ا إل�ى أن الطبق�ة 
الوس�طى هن�اك ف�ي نم�و مس�تمر، ومس�تويات التعليم في 
تصاع�د، واالقتص�ادات آخذة ف�ي االنفتاح، وكل ه�ذا يعني أن 
األوتوقراطي�ة أو الديكتاتوري�ة العس�كرية ال يمكنها أن تدوم 
إل�ى األب�د. ويؤكد فوكوياما ف�ي كتابه أن اإلس�الم ليس عدًوا 
للديمقراطية، وأن األحزاب اإلس�المية  كانت خير مثال للقوى 
المطالبة بالمش�اركة السياسية والكرامة. ويتشبث فوكوياما 

بالمثال التونس�ي، حيث وافقت األحزاب اإلس�المية المعتدلة، 
والجماعات السياسية العلمانية في تونس على دستور توافقي 
ال يس�مح بتقدي�م الش�ريعة اإلس�المية على س�يادة القانون.

وفيما يخص إفريقيا، يقر فوكوياما بأن مس�تقبل هذه القارة 
تكتنف�ه درجة كبيرة من انعدام اليقي�ن. ففي حين أن التناوب 
الديمقراطي المس�تقر لألحزاب السياس�ية على السلطة شيء 
راس�خ في بعض الدول اإلفريقية مثل غانا، فهناك بلدان أخرى 
مثل ليبيريا، وس�يراليون ،وجمهورية أفريقيا الوسطى تواجه 
عقبات هائلة. لقد دمر هذه البلدان جشع المستعمرين، وعرقل 
تقدمها المن�اخ، والجغرافيا ، واإلثني�ات المتناحرة، لدرجة أن 
أفضل ما يمكن أن ترجوه هو تحقيق نظام على أية هيئة كان.

تطور آسيا السياسي
يول�ي فوكوياما ف�ي كتابه الجدي�د أهمية كبيرة ف�ي منطقة 
ش�رق آس�يا. فقد أنتجت الصين دولة قوية ، يش�غل المناصب 
فيها موظفون مدنيون م�ن الطراز األول، يقع االختيار عليهم 
من خ�الل اختب�ارات تحريري�ة، وق�ادرة على متابعة ش�ئون 
إمبراطورية مترامي�ة األطراف. ويج�ادل فوكوياما في كتابه 
قائ�اًل إن م�ا ن�راه اآلن في الصين ه�و إحياء لهذا الت�راث، بعد 
انهيار دام قرنا من الزمان، حيث يلجأ الحزب الشيوعي الصيني 
إل�ى التاريخ ليثبت أنه باإلمكان إنش�اء دول�ة قوية دون ميزة 

ميراث الديمقراطية الغربي، وال سيادة القانون.
يشتمل كتاب فوكوياما على بعض الدروس المهمة حول تطور 

آسيا السياسي هي كاآلتى:
أواًل: الديمقراطي�ات التي تبدو في ظاهرها فوضوية وفاس�دة 
يمكنها في واقع األمر أن تكون مفيدة لش�عبها على مس�توى 
ما، وال سيما من حيث الحراك االجتماعي، إذ يوضح فوكوياما 
أن الواليات المتحدة في القرن التاس�ع عش�ر كانت تتألف من 
كثير من شبكات المحسوبية على نحو يشبه ما نراه في البلدان 
النامي�ة ف�ي يومنا ه�ذا. ففي مقاب�ل األصوات - وه�ي غالبا 
أصوات جماعات الفقراء أو المهاجرين - كان بمقدور الساسة 
أن يزي�دوا من قوتهم، ويعطوا أنصاره�م المراكز واالمتيازات 
والمنافع في الوقت نفس�ه. وقد ساعدت تلك الممارسات مثل 
هذه الجماعات على أن تصبح جزًءا من النظام، مع حصولها في 
الوقت نفسه على إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات العامة 
في المناطق التي كانت س�تتعرض فيه�ا للتهميش في ظروف 
أخرى. ويس�تحضر ه�ذا النظام إل�ى األذهان الهن�د ونظامها 
السياسي على مدى العقود القليلة الماضية بما تشتمل عليه من 
وفرة في األحزاب اإلثنية واإلقليمية والطبقية. فعلى الرغم من 
أن الهند تتعرض النتقادات ش�ديدة بسبب النفوذ الذي تمارسه 
هذه األحزاب - المعروفة بالفس�اد والس�عي إلى إرضاء الكتل 
التصويتية الموالية لها - فإن قوة هذه األحزاب ربما س�اعدت 
ف�ي واقع األمر الفئات التي تحظى بقليل من التمثيل في الهند، 
مثل األقليات والطبقات الدنيا، على كسب إمكانية الوصول إلى 
الوظائف والس�لع والخدمات. وإذا أخذنا فى الحسبان الطبيعة 
العقيمة للدولة والبيروقراطي�ة الهندية، فإن هذه الفئات ربما 
كانت بغير ذلك ستظل محرومة من الخدمات الحكومية بشكل 
شبه تام. ومن ثم، يقدم فوكوياما طريقة مثيرة وجديدة للنظر 

إلى ظاهرة الفساد في الهند.
ثانًي�ا:  يمكن أن يصل بنا الحال إلى إدراك حقيقة أن المش�كلة 
الرئيس�ية هي ف�ي الواق�ع فعالية الدول�ة ال الفس�اد. فالدول 

الفعال�ة القوية - س�واء أكانت ديمقراطي�ات أم أوتوقراطيات 
- تنف�ذ قوانينه�ا وخدماته�ا، في حي�ن أن الدول غي�ر الفعالة 
ال تفع�ل ش�يًئا من ذلك، بغ�ض النظر عن ن�وع الحكومة فيها. 
وبحسب أحد مؤشرات الفساد المهمة، ال يزيد الفساد في الهند 
إال بدرجة طفيفة عنه في الصين، كما أن الهند أقل فساًدا بكثير 

من روسيا. 
أخي�ًرا، ي�رى فوكويام�ا أن هن�اك مخرًج�ا من الدول�ة عديمة 

الفعالية، وذلك بإنشاء خدمة 
بالكف�اءة،  تتمي�ز  مدني�ة 
وقائمة على الج�دارة. لكن 
المؤل�ف يس�تبعد إمكاني�ة 
تحقي�ق ذلك  خارج ش�رق 
يوض�ح  حي�ث  آس�يا، 
البل�دان  أن  فوكويام�ا 
الش�رق آس�يوية، بما في 
الجنوبي�ة  كوري�ا  ذل�ك 
تتمت�ع  والياب�ان، 
بس�جل قوي ف�ي مجال 
توفي�ر حوكم�ة تتس�م 
بالج�ودة بفضل التأثير 
فبلد  الكونفوشيوسي. 
ق�ادرة  الياب�ان  مث�ل 
عل�ى تحديث نفس�ها 
تراثها  بفضل  بسرعة 
الق�وي م�ن تفويض 
الممت�د  الحكوم�ة 
مناح�ي  ليغط�ي 
كاف�ة،  المجتم�ع 
النقيض  على  وذلك 
اإلمبراطورية  م�ن 

العثمانية. 
فف�ي 

ت  ي�ا ر تو يكتا لد ا
تتمت�ع  ال  الت�ي 
ذات  ب�إدارة 
كف�اءة، نج�د أن 

الفس�اد والمحس�وبية لن 
يزدادا إال من خالل ذلك النظام ومؤسس�اته. وللس�بب نفس�ه، 
يقول فوكوياما، ال يكفي أن نؤس�س ديمقراطية تش�تمل على 
بيروقراطية قوية. فالهند توجد بها بيروقراطية واس�عة، لكن 
توج�د بها قواعد كثيرة ال يمكن تطبي�ق إال بعضها، مما يؤدي 
إلى تطبيقها بشكل عشوائي من قبل بيروقراطيين يسعون إلى 

محاباة أصدقائهم وعائالتهم.
وأش�ار فوكويام�ا إلى أنه ق�د تمكنت بلدان غير آس�يوية، مثل 
بريطانيا وروس�يا، م�ن تأس�يس بيروقراطيات فعال�ة، ألنها 
كان�ت تعمل مع فئ�ة صغيرة من األف�راد المتعلمي�ن أصحاب 
الخلفي�ات المتش�ابهة. باإلضافة إل�ى ذلك، فإنه�ا تمكنت من 
فع�ل ذلك، قبل أن تصبح ديمقراطيات، مما حال دون اس�تيالء 
الساس�ة الذي�ن يوزع�ون العطايا ف�ي إطار المحس�وبية على 
ماكينات الدولة. لكن أفضل نموذج للبلدان األخرى، وال س�يما 
البلدان م�ن قبيل الهند التي هي ديمقراطيات بالفعل، بحس�ب 

المؤلف، ه�ي أن تحاول محاكاة الوالي�ات المتحدة، والطريقة 
التي أسس�ت بها حكوم�ة فعالة نوًعا ما في القرن العش�رين.

فقد تمكنت الواليات المتحدة من االستفادة من جماعات لديها 
الحاف�ز القوي من األفراد التكنوقراطيين لش�غل الوظائف في 
أجهزتها الجديدة. باإلضافة إلى ذلك، ففي ظل رؤس�اء أقوياء، 
مثل تيودور روزفلت ،وفرانكلين روزفلت، تمكنت الحكومة من 

التغلب على شبكات المحسوبية، وإقامة مؤسسات جديدة.

الديمقراطية ليست 
دواء لكل 
األمراض

ض  يفت�ر
أن  فوكويام�ا 
الحوكمة الفعالة 
وج�ود  تتطل�ب 
مجموعات  ثالث 
م�ن المؤسس�ات 
ف�ي  السياس�ية 
التوازن.  م�ن  نوع 
المجموعات  وهذه 
الدولة،  الثالث هي: 
القان�ون،  وس�يادة 
س�بة  لمحا ا و
وع�ن  السياس�ية. 
الت�ي  الديقراطي�ة 
فوكوياما  له�ا  أف�رد 
جزءا في كتابه، يقول 
إن�ه عل�ى الرغ�م م�ن 
ال�ذي تحظى  التبجي�ل 
الديمقراطي�ة على  ب�ه 
أس�اس فكري، نجد من 
الناحي�ة التاريخي�ة أنها 
ليست الدواء الشافي لكل 
داء ال�ذي يرج�وه المرء. 
فهناك مرات عديدة كانت 
فيه�ا س�يادة فت�رات من 
األوتوقراطية شبه الخيِّرة 
شيًئا أساسًيا لتطور الدولة 

الحديثة.
وفي حاالت كثيرة، أسفر توسيع حق التصويت في االنتخابات 
عن نظام المحسوبية الذي ينطوي على قيام النخب السياسية 
بش�راء أصوات من ُمنحوا حق التصويت حديثا، مما يؤدي إلى 
تعزيز - ال تقليص - السيطرة السياسية من جانب هذه النخب.

ويس�لط فوكويام�ا الض�وء على التفس�خ السياس�ي. ويقول 
المؤلف إن شيًئا أساسًيا بالنسبة للطبيعة البشرية هو اكتساب 
الق�وة والرغبة في التش�بث بها بمجرد الحص�ول عليها. وفي 
عالم دائ�م التغير، يؤدي هذا إلى تباع�د بين حاجات “الجماعة 
الخارجي�ة”  “الجماع�ات  وحاج�ات  ورغباته�ا،  الداخلي�ة” 

ورغباتها. 
وف�ي ظل اخت�الل التوازن أكثر وأكث�ر بين الدول�ة، والقانون، 
والمحاسبة، واكتساب “الجماعات الخارجية” القوة السياسية، 

تكون النتيجة هي االضطراب السياسي غالًبا على هيئة صراع 
مس�لح. ويذّكرنا المؤل�ف من جديد بأن هناك مس�ارات كثيرة 
إلى االضطراب السياسي، ومحصالت عديدة تنشأ عنه.ويقارن 
فوكويام�ا ف�ي كتابه بين إنج�از الدنمارك وغيرها في إنش�اء 
دول ناجح�ة، وبين نوعْين من اإلخفاق�ات، أولهما هو إخفاق 
المؤسس�ات في مواكبة التغير االجتماع�ي، كما هو الحال في 
كثي�ر من بلدان أمريكا الالتينية. فبعد سلس�لة من اإلصالحات 
ف�ي الثمانيني�ات، نج�د أن حكوم�ة البرازيل عب�ارة عن مزيج 
من الوزارات فائقة الجودة، ومس�تنقعات المحسوبية. الثاني 
واألخي�ر ه�و اإلخف�اق المؤسس�ي الجماع�ي، إذ كان إخفاق 
الربي�ع العربي ف�ي جوهره إخفاًق�ا للق�درة الحكومية. ففي 
مص�ر، أخفقت جماعة “اإلخوان المس�لمين” ف�ي فهم الفرق 
بين الفوز ف�ي انتخابات معينة، والفوز بالس�لطة الكاملة، لذا 
عادت الطبقة الوسطى - على مضض - إلى اعتناق السلطوية. 
وين�وه فوكوياما إل�ى أن أوروبا الش�رقية متأخ�رة كثيًرا عن 
أوروبا الش�مالية، إذ ال تزال اليونان وإيطاليا توزعان الوظائف 

على أساس المحسوبية. 

حالة الديمقراطية األمريكية
انتق�د فوكوياما حال�ة الديمقراطية األمريكية، مش�يراً إلى أن 
هناك طبقة وس�طى مضمحلة، وتفاوتا متزايدا بش�كل صارخ 
في الدخل، ومصالح خاصة متطرفة، وتنازعا حزبيا، أس�فرت 
كله�ا، عل�ى حد قوله، ع�ن “أزمة تمثي�ل”، مما ت�رك الماليين 
م�ن األمريكيين مقتنعين بأن ساس�تهم لم يع�ودوا يتحدثون 

بلسانهم.
إن المش�كلة الجوهرية، برأي فوكويام�ا، تكمن في آلية العمل 
“الماديس�ونية” التي يتس�م بها القانون الدستوري األمريكي. 
فالفصل بين السلطات الذي أوجده اآلباء المؤسسون ال يمكنه 
أن يحقق نواتج إيجابية إال عندما يثق الخصوم السياسيون في 
بعضهم بعًضا بدرجة كافية لكي يوافقوا على مرشحي بعضهم 
بعًضا، ويؤيدوا مش�اريع قوانين بعضهم بعًضا، ويس�عوا إلى 
التوص�ل إل�ى توافقات سياس�ية تخدم مصال�ح كل األطراف. 
ويرى فوكويام�ا أن نظاًما برلمانًيا كالنظام البريطاني - الذي 
ُينيط برئي�س الوزراء ومجلس وزرائه صالحية حاس�مة على 
الس�لطة التش�ريعية - من ش�أنه أن يتمخض عن حكومة أشد 

فعالية. 
وأع�رب فوكويام�ا ف�ي كتاب�ه عن يأس�ه من الوض�ع الحالي 
للسياس�ة األمريكية. ويجادل فوكوياما بقوله إن المؤسسات 
السياسية التي سمحت للواليات المتحدة بأن تصبح ديمقراطية 
حديث�ة ناجحة آخذة في التفس�خ. وكثيرا ما تمخض تقس�يم 
الس�لطة عن احتمال حدوث جمود، لك�ن هناك تغيرْين كبيرْين 
حوال هذا االحتمال إلى واقع. فاألحزاب السياس�ية مستقطبة 
على أس�س أيديولوجي�ة، وجماعات المصال�ح القوية تمارس 
ح�ق النقض ضد السياس�ات الت�ي ال تروق لها. لقد تفّس�خت 
أمري�كا حتى صارت “فيتوقراطية”. وه�ي تكاد تكون عاجزة 
عن التصدي للكثير من مش�كالتها الخطيرة، بداية من الهجرة 
غي�ر الش�رعية، وانتهاء بالركود في مس�تويات المعيش�ة، بل 
وربما تكون آخذة في التفسخ إلى ما يسميه فوكوياما مجتمًعا 
“أبوًي�ا جدي�ًدا” تس�يطر فيه مجموع�ات على كت�ل تصويتية 
،ويتاجر فيه المسئولون العارفون بالدخائل السياسية السلطة 

مقابل الخدمات والمزايا. 

النظام ال�سيا�سي والتف�سخ

من الثورة الصناعية إىل عوملة الديمقراطية

البحث عن خالص.. وإعادة إنتاج العجز دائام!
عرض/هبة بشير

كثي�ر من الج�دل والتحليالت، بل و أيض�ا األكاذيب، تناقلتها 
بع�ض مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، حول كت�اب هيالرى 

كلينتون »خيارات صعبة«، الذى صدر منتصف عام 2014
ربم�ا لم�ا احتواه م�ن اعتراف�ات وإش�ارات، ع�ن المنطقة 
العربية. ورغم أن الكتاب يعتبر س�يرة مهنية غنية باألحداث 
والتواري�خ المفصلي�ة والوثائ�ق؛ تتح�دث بمجمله�ا ع�ن 
التحدي�ات التى واجهتها خالل الس�نوات األرب�ع، التى تولّت 
فيه�ا منص�ب وزي�رة الخارجي�ة، إال أن جري�دة النيويورك 
تايمز اعتبرت أن ما نش�رته الصحافة األمريكية من مقاطع 

مخت�ارة من كتاب هيالرى 
كلينتون الجديد »الخيارات 
الصعبة« ت�كاد تقترب من 
صيغة حملة انتخابية ذكية 
له�ا لالنتخابات الرئاس�ية 

2016
هي�الري،  كت�اب  ويق�ع 
الص�ادر عن دار »س�يمون 
ف�ي650  شاس�تر«،  أن�د 
صفحة؛ مقس�مة إلى ستة 
فصول، واختارت كلينتون 
»خي�ارات  الكت�اب  اس�م 
صعبة« قائلة: »كلنا نواجه 
خيارات صعبة فى حياتنا. 
والحي�اة ه�ى ح�ول عمل 
إن  الخي�ارات.  مث�ل ه�ذه 
خياراتن�ا وكيفي�ة تعاملنا 
معها تش�كالن ما سنكون 

فى المستقبل«.
واحتلت األوضاع المتأزمة 
منطق�ة  به�ا  تم�ر  الت�ى 
الش�رق األوس�ط مساحة 
واس�عة م�ن الكت�اب )من 

صفح�ة 303 حتى 487(، وتعرضت كلينتون فى هذا الفصل 
لمختلف القضايا والمشاكل السياسية التى تمر بها المنطقة، 
من تعثر عملية السالم الفلسطينية- اإلسرائيلية، إلى أحداث 
»الربي�ع العربي«، واالعت�داء على القنصلي�ة األمريكية فى 
بنغازي، والحرب ضد اإلره�اب، وتفاصيل عملية اغتيال بن 

الدن، والعقوبات على إيران..
وتحدث�ت كلينتون أيضا عن خالفها مع أوباما حول تس�ليح 
المعارض�ة الس�ورية، موضح�ة أن جميع الخي�ارات كانت 

صعب�ة فى هذه القضية، وس�واء تس�ليح المعارضة أو عدم 
تس�ليحها كانت له عواقبه�ا. وقال�ت إن »الرئيس كان يرى 
أن تبق�ى األوضاع كم�ا هى عليه دون اتخ�اذ أى خطوة من 
ش�أنها تس�ليح المعارضة الس�ورية«، و أضاف�ت أن ال أحد 
يحب أن يخس�ر لكنها فى النهاية كانت رؤية الرئيس، وكان 
لزام�ا عليه�ا أن تحترمه�ا. وتضيف »من�ذ بداية ش�راكتنا، 
وعدنى الرئيس أن يمنحن�ى الفرصة كاملة لتوضيح رؤيتى 
إال أن رؤيتى لم تس�د فى تل�ك المرة!وفى حديثها عن الحرب 
على العراق، تق�ول كلينتون إنها كانت تؤمن، حينما صوتت 
لصال�ح ق�رار الحرب، بأن�ه ربما الق�رار األصعب بالنس�بة 
له�ا، موضحة أنها اتخذت الق�رار األفضل فى ضوء ما كانت 
تمتلكه م�ن معلوم�ات، إال أنها 
اعترف�ت فى الوقت نفس�ه بأن 
تل�ك المعلومات كان�ت خاطئة، 
أم�ا ع�ن األوض�اع ف�ى ليبي�ا، 
فتق�ول إن هن�اك م�ن يس�تغل 
التى تشهدها  الحالية  المأس�اة 
ليبيا ليقلل م�ن تضحيات الذين 
عمل�وا جديا لتحقي�ق المصالح 
ل�ن  أنه�ا  مؤك�دة  األمريكي�ة، 
تكون جزءا من عراك سياس�ى 
عل�ى خلفية ه�ؤالء القتلى من 
األمريكيي�ن.. وتابع�ت: إن هذا 
النه�ج خاط�يء تمام�ا وعل�ى 
الذين يس�عون لتسييس  هؤالء 
المأس�اة الليبي�ة أن يفعلوا ذلك 

بعيدا عني.
وع�ن مص�ر، حك�ت هي�الرى 
رواية الثورة من وجهة نظرها، 
وع�ن تعامالته�ا م�ع الرئي�س 
والمش�ير  مب�ارك،  المخل�وع 
طنط�اوي، والرئي�س المعزول 
محم�د مرس�ي، ال�ذى انتقدت 
سياساته تجاه القضاء والعملية 
الديمقراطي�ة، وأثن�ت عل�ى التزامه وحفاظه عل�ى معاهدة 
»كامب ديفيد«، وتعاونه أثناء مفاوضات الهدنة بين حماس 
وإسرائيل.. لكنها اندهشت من رؤية مرسى لتنظيم القاعدة 
وتأثي�ره عل�ى مصر. تقول هيالري: »س�ألته: ماذا س�تفعل 
لمنع القاعدة والمتطرفين اآلخرين من ضرب االستقرار فى 
مصر وخاصًة س�يناء؟ فكان رده: ولماذا يفعلون ذلك؟ لدينا 
حكوم�ة إس�المية اآلن.. وتضيف: كان توّق�ع التضامن من 

اإلرهابيين أمًرا شديد السذاجة.. أو صادم الدهاء!

هيالرى كلينتون وخياراهتا الصعبة..!
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      المستقبل العراقي /نوال العبيدي

 تبق�ى لطعام األم نكهة ال تق�ارن بغيرها، هذا 
ما يؤكده كثير من األبناء والبنات الذين يجدون 
ف�ي مأك�والت أمهاته�م طعم�ا ال يتوف�ر بأي 

أطعمة أخرى.
ه�ذا الرأي أجم�ع عليه أبن�اء أم عص�ام، الذين 
يحرصون على االجتماع في بيت العائلة لتناول 
م�ا لذ وطاب من يدي س�ت الحبايب، وفق قول 

أحد أبنائها عصام.
يق�ول عص�ام “لم�ذاق الطعام ال�ذي تعده أمي 
نكه�ة خاصة”، ورغم أن زوجت�ه تتقن الطبخ، 
إال أنه يس�تلذ بما تطهوه والدته وإن كانت أكلة 

بسيطة.
علي�اء ابن�ة أم عص�ام تؤك�د أن ي�وم الخميس 
بمثاب�ة “عيد” ألنها تقصد بي�ت أهلها وتتناول 
طعاما من إع�داد والدتها؛ حيث تقول “ال يوجد 
طعام أش�هى وألذ من طعام أم�ي، فيه نكهة ال 
أجدها في أي مكان آخر، أش�عر بسعادة كبيرة 

وأنا أتناوله”.
وتج�د أم ابراهي�م متع�ة كبيرة حينم�ا تطبخ 
ألبنائه�ا، خصوص�ا أنهم يقض�ون الوقت على 
المائ�دة “يتغزلون” بفن�ون طبخها، خصوصا 
المأكوالت التي يشتهونها، وهم دائمو المجيء 
عندها حتى بعد زواجهم لتناول وجبة الغداء أو 
العشاء بشكل شبه يومي، الفتة الى أنها تعلمت 

الطهي من والدتها التي تتقن األكالت الطيبة.
وتضيف “الطهي حال�ة عاطفية خاصة، يمكن 
أن تجع�ل من وجبة بس�يطة جدا غاية في اللذة 

إذا ما تم إعدادها بحب ونفس”.

ويبين س�ليمان الركابي أنه لم يستطع أن يحب 
طع�ام زوجت�ه ف�ي بداي�ة زواجهما ألن�ه كان 
يقارن�ه بطع�ام والدت�ه دوما، لكن�ه مع مرور 
الوق�ت ب�دأ ي�درك أن الم�رأة الت�ي تحب�ه تبذل 

جهدها لتقدم له الطعام الذي يحب.

الركاب�ي يتذك�ر أي�ام العزوبية، قائ�ال “لم أكن 
أدرك ف�ي بداية ش�بابي صعوبة تل�ك المقارنة 
بي�ن أمي وزوجت�ي التي تحاول إج�ادة الطهي 
من أجلي”، متابعا “لكن والدتي نبهتني إلى أنه 
يج�ب أن أكف عن تل�ك المقارنة، وبدأت بالفعل 
أش�جع زوجتي وأمتدح طعامها فصارت تطبخ 
بش�كل جيد”، ومع ذلك ما يزال الخليلي يعترف 

“طعام أمي ألذ وأشهى”.
وتلك ليس حال الركابي وحده، وإنما حال أبناء 

وبن�ات كثيري�ن يعش�قون طع�ام أمهاتهم وال 
ي�رون ما ه�و أفضل منه، فتقول هالة رش�دان 
“أن�ا ال أعرف الطب�خ وال عالقة لي ب�ه، لكنني 
أحب طعام أمي وال يمكنني األكل إال من يديها، 

وأشعر أن أمي هي األفضل في إعداد الطعام”.
أم�ا إيهاب محم�د فيح�رص عل�ى أن ال يزعج 
زوجت�ه ويصارحه�ا ب�أن طعامه�ا ال يعجبه، 
فه�و اعت�اد أن يذه�ب إل�ى بيت والدته بش�كل 
ش�به يومي ليتناول من طبيخه�ا بعد أن ينهي 

عمله، وحينم�ا يعود لمنزله 
يبح�ث ع�ن أي حجة ومعظمه�ا تكون 
بأنه تناول الطعام في الشركة، حتى ال 

يضايق زوجته التي ال يحب طعامها.
ويقول ايهاب إنه حاول كثيرا أن يقول 
لها بطريق�ة غير مباش�رة مالحظاته 
عن طعامها، إال أن النكهة بقيت كما هي 
ولم تتغي�ر، لذلك أصبح يتن�اول الطعام 

عند والدته، وال يهتم بطعام بيته.

بينم�ا  ليل�ى أحم�د تؤك�د أن طعامها ال يش�به 
أبدا طع�ام أمها، م�ع أنها تس�تخدم المكونات 
والطريقة نفس�ها، لكن تبقى النكهة في طعام 
والدته�ا ممي�زة ومختلف�ة، وه�و م�ا يؤك�ده 

أشقاؤها حينما يكونون في زيارة لديها.
في حين تش�ير الس�يدةأم ايمن إل�ى أن الطعام 
“نف�س”، م�ا يعن�ي أن هن�اك خصوصي�ة بين 
األش�خاص في إع�داده، ويعتاد األبن�اء بالعادة 
على طع�ام والدتهم، حت�ى وإن لم يكن 
أطيب من غي�ره، غير أنه يبقى 

المميز لديهم.
خبير التراث كمال لطيف سالم 

تن�اول ، يبين “لم  يع�د 
يعبر  الطعام 
الرغب�ة  ع�ن 
في األكل وسد 
الج�وع 

نم�ا فقط  إ و
ه�و وس�يلة تعبير عن 
الح�ب والتقدير وكرم 

الضيافة”.
أن  إل�ى  ويلف�ت 
عن�د  االجتم�اع 
األم وتن�اول وجبة 
أع�دت  طع�ام 
بالطريق�ة ذاته�ا 
عليه�ا  المعت�اد 
أش�هى  يجعله�ا 
وخصوصا  وألذ، 

أن األمه�ات يملكن “نفس�ا” ال مثيل له، ومذاق 
طع�ام األم يحم�ل الذكري�ات واألي�ام القديمة 

والجماعات العائلية.
وغالبا من تكون العاطفة، وفق س�الم ، ظاهرة 
في الوجبات المع�دة لألبناء ولألهل والضيوف 
المقربي�ن، فالمرأة تجتهد ف�ي أن تكون دقيقة 
ف�ي وصف�ات الطبخ الت�ي تعده�ا ألحبتها في 
محاول�ة إلس�عادهم، لذا تك�ون الوجبة مميزة 
ويالح�ظ المحيط�ون به�ا تميزها ألنه�ا أكثر 

إتقانا وجودة.
م�ن جهته، يبي�ن اختصاصي عل�م االجتماع د. 
عب�د المنعم صبيح ، بأن الزوجة من الممكن أن 
“تش�عر بالقه�ر” حين تجد زوجه�ا يصرح لها 
بأنه يفضل طعام أمه على طعامها، وقد “تثور 

عليه”.
لكن على الزوجة، وف�ق صبيح، أن تطمئن وأال 
تحس�ب أنها وحده�ا التي يش�تكي زوجها من 
طبخه�ا، فمعظم الرجال كذل�ك، ليس في البالد 

العربية وحدها بل في الغرب أيضا.
فق�د أظهرت دراس�ة ف�ي بريطاني�ا أن معظم 
الرج�ال يفضلون الطع�ام الذي تع�ده أمهاتهم 
عل�ى طع�ام زوجاته�م؛ إذ قال�ت الدراس�ة إن 
األمهات عادة يحضرن وجبات تقليدية بأيديهن 
وال يعتمدن كثيرا على األطعمة الجاهزة أو تلك 
الت�ي تس�خن بالمايكروويف عل�ى العكس من 

بعض الزوجات الشابات.
وينظر بأن هذه الدراس�ة جعلت الرجل يلتمس 
العذر لزوجت�ه حين يعلم أنه لي�س وحده الذي 
يفتقد طعام أمه، وتلتمس المرأة العذر لزوجها 
حي�ن تعلم أنه ليس وحده الذي يفضل طبخ أمه 

على طبخها.
يظلم�وا  أال  الدراس�ة،  وف�ق  الرج�ال،  وعل�ى 
زوجاته�م ف�ي ه�ذا الش�أن، فاألمه�ات قديما 
لس�ن جميعهن كن يعملن خارج بيوتهن، وكن 
متفرغ�ات لرعاي�ة أزواجه�ن وأوالدهن، وهذا 

التفرغ تفتقده نساء اليوم.

الخفاجي        المستقبل العراقي/هيفاء
 

رغم انش�غاالتها في العم�ل وواجبات المنزل، 
غير أن أم خال�د ال تتوانى عن متابعة وتقصي 
المناس�بات االجتماعي�ة ل�كل م�ن حولها من 
معارف وأقارب، حتى تقوم بتقديم “الواجب”، 

وتجنب العتاب أو الخالفات مع المحيطين.
بطبيعت�ه  الش�خص  إن  خال�د  أم  وتق�ول 
أن  علي�ه  يتوج�ب  والتش�اركية  االجتماعي�ة 
يش�ارك اآلخري�ن مناس�باتهم س�واء أكان�ت 
أفراحا أو أتراحا، ليش�اركه اآلخرون األحداث 

والمناسبات التي تحدث معه.
غي�ر أنه�ا ال تخف�ي كمي�ة الع�بء النفس�ي 
واالجتماع�ي والم�ادي الواق�ع عليه�ا وعلى 
أس�رتها جراء ذلك، خاص�ة فيما يتعلق بتقديم 
الهدايا، و”النقوط”، في بعض األحيان، وكذلك 
ترك البيت واألطفال لفترة من الوقت لتأدية تلك 
الواجبات، مع وجود بعض األشخاص الذين ال 

يرغبون بتواجد األطفال في مناسباتهم.
المجامالت في المناسبات

وتع�د المجامالت في المناس�بات االجتماعية 
جزءا ال يتجزأ من حياة اإلنسان، كون الشخص 
ال�ذي يعيش في مجتمع فيه ن�وع من الترابط 
والتكاف�ل االجتماع�ي، يس�عى أف�راده إلى أن 
يكون�وا بجان�ب بعضه�م بعض�ا ف�ي مختلف 
المواق�ف، رغ�م ما قد يس�ببه ذل�ك من وجود 
التزامات كبيرة وجديدة في حياة اإلنس�ان مع 

دخوله في عالقات اجتماعية جديدة.
وه�ذا م�ا يؤكده ناظ�م  جمال، وه�و موظف 
متزوج ولدي�ه طفل؛ إذ يرى أن�ه ومنذ زواجه 
اضط�ر إل�ى تكوي�ن ش�بكة عالق�ات جدي�دة 
تض�م الكثير م�ن األصدقاء وأق�ارب الزوجة، 
وعالقاتها الممتدة م�ع قريباتها وصديقاتها، 
م�ا أدى إل�ى زي�ادة الع�بء الم�ادي عليه من 

ناحية التكلف في حال الزيارات والمباركة في 
المناسبات االجتماعية.

ويقول جمال إنه يعمل بعد العودة من وظيفته، 
بعم�ل آخر في أحد المح�ال التجارية، فال يجد 
الوقت الكافي للذهاب في زيارات أمس�ت شبه 
يومي�ة ف�ي حياته، مش�يراً إلى أن�ه ال يرفض 
التزاور وتبادل تأدية الواجبات، إال أنها أمس�ت 

أكث�ر عبئ�اً عل�ى المواطني�ن في ظ�ل ظروف 
اقتصادية “صعبة” يعانيها جل الناس.

الخوف من العتاب والخصومة
وف�ي الس�ياق ذات�ه، تعتق�د راني�ا خلي�ل أن 
خ�وف الن�اس م�ن العت�اب والخصوم�ة، هو 
الداف�ع الرئي�س للذه�اب في تأدي�ة الواجبات 
االجتماعي�ة؛ إذ إن مجتم�ع النس�اء من النوع 
الذي يدقق في معرفة كل تفاصيل المناسبات، 
ومن يقوم بتأدية الواجب أو ال، لذلك تؤكد أنها 
على استعداد أن تضحي بوقتها ووقت عائلتها 
في سبيل تأدية الواجبات اليومية، خاصة فيما 

يتعلق بأقاربها وأقارب زوجها.
وتبين خليل أنها في حال قررت عدم المشاركة 
في أي من المناسبات االجتماعية، فإن تحفيز 
المحيطي�ن حوله�ا م�ن أخواته�ا أو ووالدتها 
يجعلونه�ا تش�ارك، بحج�ة أن التواص�ل م�ع 
اآلخرين يأتي ضمن إطار الواجب وصلة الرحم 
واألقارب، رغم معرفته�ا بأن زوجها يمتعض 
كثي�راً م�ن كثرة تب�ادل الزي�ارات، وع�ادة ما 

يتسبب ذلك بحدوث مشاكل فيما بينهم.
للعالقات االجتماعية وجهان 

وال يمك�ن فصل تلك العالق�ات التي تحدث في 
المناسبات عن اس�تمرارية الحياة االجتماعية 
س�واء  طبيعت�ه،  كان�ت  أي�اً  المجتم�ع  ف�ي 
أكان مجتمع�ا قروي�ا أو حضري�ا، لذل�ك تبين 
اختصاصي�ة عل�م االجتم�اع الدكت�ورة لبن�ى 
كامل، أن التواصل االجتماعي بين الناس حالة 

طبيعية للمجتمع المتكامل، وتش�كل تأسيساً 
للعالق�ات االجتماعي�ة بي�ن أف�راد المجتم�ع 
الواحد، وله جانب سلبي وآخر إيجابي ينعكس 
عل�ى الف�رد، بحس�ب تعامله مع األش�خاص، 
بحيث أنها تزيد م�ن الترابط والتواصل بينهم، 
وتك�ون س�لبية في حال أدت إل�ى وجود عبء 

كبير على اإلنسان.
أما من الناحية النفس�ية، فقد بين اختصاصي 
علم النفس الدكتور خليل العبيدي، أن اإلنسان 
بطبعه النفس�ي واالجتماعي يميل إلى التعبير 
ع�ن الف�رح والحزن م�ع اآلخرين ع�ن طريق 
مش�اركتهم في الح�دث الواقع لديهم، س�واء 
أكان مفرحاً أو محزناً، ولهذا التواصل الفكري 
آث�اره على اإلنس�ان، م�ن حيث تب�ادل الفرح 

والمشاركة في تخفيف األحزان.
كما أن الشخص المقابل لتلك المجاملة، يكون 
ق�د تكون�ت لديه ص�ورة نفس�ية إيجابية عن 
المجتم�ع المحيط ب�ه، بحس�ب العبيدي، مما 
يزي�د من أواص�ر المحبة واأللفة بي�ن األفراد، 
والمجتم�ع ككل، وبطبيعة اإلنس�ان النفس�ي 
بحاج�ة إلى م�ن يقف بجانبه ويدعمه نفس�ياً 
في المواق�ف التي تمر به بي�ن الحين واآلخر، 

بعيداً عن التكلف االجتماعي والمادي.
القرابة والتواصل االجباري!!

بي�د أن ش�هد الس�بتي  تعتق�د :”أن اإلنس�ان 
ال يس�تطيع أن يك�ون بعي�داً ع�ن التكلف في 
المجام�الت االجتماعي�ة وتأدي�ة الواجب�ات، 

خاص�ة أن البع�ض من�ا يضطر إل�ى أن يقوم 
بواج�ب تج�اه أش�خاص ال يحبه�م وال توجد 
بينهم “مودة”، إال أن طبيعة عالقة القرابة هي 
التي تدفع اإلنس�ان ألن يش�ارك، على حساب 

نفسيته وحالته المادية في بعض األحيان.”
“التواص�ل اإلجب�اري تج�اه أقارب ال�زوج أو 
الزوج�ة ه�و أكث�ر األم�ور صعوب�ة”، تقول 
الس�بتي، التي تتحدث عن تجربتها الشخصية 
م�ن خ�الل اضطراره�ا إل�ى أن تق�وم بتأدية 
الواجبات االجتماعية كافة تجاه أقارب زوجها، 
رغم عدم وجود ترابط فكري بينهم، وذلك ألن 
زوجها “ربط بين مش�اركته بمناسبات أهلها 
بمش�اركتها بما يحدث عن�د أقاربه من أحداث 

اجتماعية”.
ه�ذه “المعادلة” جعلت من الس�بتي تعبر عن 
“اس�تيائها” م�ن تأدي�ة الواجب�ات بمختل�ف 
النواح�ي، وتش�ير إل�ى أنها أمس�ت تبتعد عن 
تجنب�اً  ع�ام  بش�كل  االجتماعي�ة  العالق�ات 
للمش�اركة ف�ي مناس�بات ال ترغ�ب بالذهاب 
إليه�ا، م�ا انعك�س س�لباً عل�ى تواصله�ا مع 
المجتمع المحيط وعدم مش�اركة البعض لها 

في مناسباتها الشخصية.
وهنا، يبين العبيدي:” أن اإلنس�ان يس�عى من 
خالل عالقاته إلى زي�ادة التآلف والتواصل مع 
اآلخرين، لذلك قد يتج�اوب مع رغبات البعض 
في تس�يير الق�رارات لصالحهم حت�ى ال يفقد 

مودتهم وديمومة العالقة بينهم”.
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         المستقبل العراقي /شهد الساعدي
 يغف�ل بعض المخطوبي�ن عن ال�دور الحقيقي 
الذي تلعبه فترة الخطوبة في التقريب بين الرجل 
والم�رأة وفهم كل منهما ألطباع اآلخر، وتعميق 

أواصر الصداقة والحوار، إلنجاح الزواج.
وهذا ح�ال خولة عب�د الحق، الت�ي كانت تعتقد 
أن فترة الخطوبة ه�ي الفترة الذهبية والجميلة 
ف�ي حياة المتزوجي�ن، لكن بعد ال�زواج وجدت 
أن هناك اختالفات كثي�رة بينها وبين زوجها لم 
تنتب�ه لها في فت�رة الخطوبة، ما جعلها تش�عر 
بخوف وحزن معا، وتقول “بعد الزواج ش�عرت 

أن كال من�ا جاء من بيئة مختلف�ة وأفكار بعيدة 
ع�ن اآلخر”، وه�و األمر الذي دفعه�ا ألن تصبر 
وتح�اول ت�دارك الخطأ ال�ذي ارتكبت�ه في فترة 
الخطوب�ة وحاول�ت أن تصحح مس�ار زواجها 

خالل األشهر األولى من الزواج.
بيد أن الموظف  محمد ياس�ر، يؤكد أنه اس�تغل 
فت�رة الخطوب�ة لكي يتق�رب أكثر م�ن زوجته، 
ويق�ول “فت�رة خطوبت�ي امت�دت لم�دة ع�ام 
ونص�ف وكنا خ�الل هذه الفت�رة نتحاور بصدق 
وصراحة”، األمر الذي انعكس ايجابا على حياته 
الزوجي�ة، على حد قوله “أعيش مع زوجتي منذ 
ثالثة أعوام حياة س�عيدة متفاهمين على الكثير 

من األمور”.
وتعد فترة الخطوبة، بحسب خبراء، فترة مهمة 
ج�دا ف�ي بن�اء العالق�ة الزوجية، فم�ن خاللها 
يتعرف المرء على جوانب في ش�خصية الطرف 
اآلخر، وهنا تكمن أهمية الحوار بين الخطيبين؛ 
إذ يتعل�م كالهم�ا فن�ون إدارة الح�وار، ويكون 

الحوار موجها، وليس عبثيا.
وتبي�ن رب�ة األس�رة حن�ان عب�د حات�م  أهمية 
االحت�رام في التعامل م�ع الطرف اآلخر، وكانت 
ه�ذه أول�ى النصائح الت�ي قدمته�ا البنتها التي 
خطبت مؤخرا، وتقول “من خالل تجربتي أنصح 
كل المقدمين على الزواج أن يكون الحوار بينهما 

بس�يطا بدون تكلف”، وتقول إنها نصحت ابنتها 
“أن تس�عى إلى معرفة أكبر قدر من المعلومات 
عن شخصية الطرف اآلخر من خالل إظهار حب 
التعرف والصداقة والرغبة في بناء الجسور من 

دون إلحاح أو ضغط”.
م�ن جانبه، يؤكد أحم�د عبد الله” عل�م اجتماع 
“، أن فت�رة الخطوبة من أه�م الفترات في حياة 
الزوجين رغم كثرة المش�اكل فيها في حال كانا 
صادقين وصريحين فيها، وهي فترة تعمل على 
تقري�ب وجهات النظ�ر والتقرب ال�ودي وحتى 

االتفاق على أمور قبل الزواج.
ويق�ول عب�د الل�ه إن هن�اك قضايا تحت�اج إلى 

حسم قبل الزواج ألن كثيرين في فترة الخطوبة 
يؤجلون المش�اكل كلها إلى بع�د الزواج حتى ال 
تحدث مش�كلة ف�ي فترة الخطوب�ة، وهذا خطأ 
كبي�ر، فيج�ب االتف�اق عل�ى كل المح�اور قبل 
الزواج.وينص�ح ب�أن يتم ط�رح المواضيع التي 
تحتاج إلى حس�م بش�كل عاقل وحكيم، ووضع 
الخي�ارات بدال م�ن تهديد الطرف اآلخر بفس�خ 
الخطوبة إذا لم يس�تجب لمطالبه.ويلفت إلى أن 
القدر المسموح به في الخالف هو وجهات النظر 
في الحي�اة. ويبين أن الحوار بي�ن الخطيبين إذا 
تمت إدارته فإنه سيكون فعاال في إنجاح الحياة 
الزوجية.ولكن يلفت عبد الله إلى أن هناك صفات 

س�لبية يجب الوق�وف عليه�ا أكثر واكتش�افها 
مبكرا مثل انعدام الش�خصية واالنس�ياق لكالم 
اآلخرين في الكبيرة والصغيرة، رغبة الفتاة في 
فرض ش�خصيتها بالقوة، بخل الرجل ومحاولة 
عالجها.التربوي محمدالربيع�ي، يبين أن لألهل 
دورا كبيرا ف�ي توجيه الخطوبة بطريقة لطيفة 
وتخفيف الحدة من خالل حسن الظن، ولكن على 
الطرفين عدم التكلم ف�ي تفاصيل الحوار لألهل 
إال لالستش�ارة الضرورية من أهل الخبرة فقط، 
وع�دم استش�ارة األصدقاء في األم�ور الخاصة 
بين الخطيبين، ألن افتقادهم للخبرة س�ينعكس 

بالضرورة على استشاراتهم، واقتراحات

طعام األم نكهة خاصة عند األبناء

الواجبات االجتامعية.. فوائد عدة تقابلها أعباء اقتصادية ونفسية

احلوار
 يف فرتة اخلطوبة يسهم بنجاح الزواج
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تنويه
ورد س�هوا يف االع�ان املرق�م 69 والصادر من 
مديري�ة بلديات كرباء املقدس�ة واملنش�ور يف 
صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 875 بتاريخ 
2014/12/30 عب�ارة  اع�ان مديري�ة بلدية 
كرب�اء املقدس�ة خطأ والصحيح ه�و مديرية 

بلديات كرباء املقدسة لذا اقتىض التنويه. 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد / 
الكرخ االتحادية بصفتها 

االصلية 
الهيأة الثانية 

العدد 278 / س / 2007 
اعان

اىل املس�تانف عليها / قس�مة 
ملقتضي�ات   / مه�دي  س�عيد 
الدع�وى االس�تئنافية املرقمة 
مجهولي�ة  ولتحق�ق  اع�اه 
رشح  وف�ق  اقامت�ك  مح�ل 
املبل�غ القضائي بورقة التبليغ 
املوجهة اليك ل�ذا تقرر تبليغك 
اعان�ا بصحيفت�ن محليت�ن 
يوميت�ن للحض�ور امام هذه 
املرافع�ة  موع�د  يف  املحكم�ة 
 2015  /  1  /  11 املواف�ق 
الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تجري املرافعة 

بحقك وفق االصول .
رئيس الهيئة االستئنافية

رئاسة محكمة استئناف 
صاح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية 
يف الدجيل

العدد 1085 
اعان

مديحه  املس�تدعية  قدم�ت 
جاسم عيل طلبا اىل محكمة 
يف  الش�خصية  االح�وال 
الدجي�ل تطلب في�ه نصبها 
قيم�ة ع�ىل زوجها جاس�م 
بدي�وي مضع�ن وذلك كونه 
فقد بتاريخ 27 / 7 / 2014 
وانقطعت اخباره فعىل من 
لدي�ه اع�راض ع�ىل اصدار 
الحجة يقدم اعراضه خال 
ثاث�ون يوم�ا م�ن تاري�خ 

االعان مع التقدير .
القايض
وليد احمد كردي

)محافظة بغداد/ قسم العقود(
اعان املناقصة املرقمة )49( 2014 )للمرة الثانية(

مرشوع )) ترميم دار زهور االعظمية/ االعظمية، ترميم دار الطفولة لأليتام / الصليخ(( بالتبويب )9�8�27�2 ( 

يرس مجلس محافظة بغداد/ محافظة بغداد اعان املناقصة املرقمة اعاه والخاصة بمرشوع ))ترميم دار زهور االعظمية/ االعظمية، ترميم دار الطفولة لأليتام / الصليخ((
  والتي تدرج ضمن مش�اريع محافظة بغداد/قس�م الهندس�ة واملمولة من تخصيصات خطة تنمية االقاليم ملحافظة بغداد لعام 2014، وبكلفة تخمينية    مقدارها )175,785,000 ( )مائة وخمس�ة وسبعون مليون وسبعمائة وخمسة 
وثمانون الف( دينار ال غريها ، فعىل كافة الرشكات واملكاتب   من ذوي االختصاص الراغبن باالشراك يف هذه املناقصة مراجعة قسم  العقود يف مبنى محافظة بغداد لغرض االطاع عىل الرشوط القانونية واملالية املطلوبة والحصول عىل 
جدول الكميات الخاص باملناقصة       )التندر( لقاء مبلغ ) 25,000( )خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي(      غري قابل للرد علما ان اخر موعد لتس�ليم العطاءات يف او قبل  الس�اعة الثانية عرش من يوم )االحد( املوافق 2015/1/25 اىل 

سكرتري لجنة فتح العطاءات يف مبنى محافظة بغداد وسيتم فتح العطاءات يف اليوم التايل ملوعد الغلق الساعة العارشة صباحا بحضور ممثيل الرشكات املشركة باملناقصة عىل ان يتضمن العطاء املقدم ثاثة ظروف وكما ييل :
*ظرف العرض التجاري.

*ظرف العرض الفني .
*ظرف املستمسكات املطلوبة ويتضمن الفقرات التالية :

1. تقديم تأمينات اولية بمبلغ )1%( من مبلغ العطاء املقدم من قبل الرشكات عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من احد  مصارف بغداد حرصا واملعتمدة لدى دوائر الدولة معنون ملحافظة بغداد  عىل ان تكون نفاذية خطاب 
الضمان اربعة اشهر.

 2. تقديم هوية تصنيف سارية املفعول ، مجددة  صادرة من وزارة التخطيط )النموذج الجديد( وفق تعليمات رقم )2( لسنة 2014 لتسجيل   رشكات املقاوالت واملقاولن ومن الدرجة والتصنيف )انشائية /عارشة(.
3. تقديم كتاب عدم ممانعة نافذ املفعول من الهيئة العامة للرضائب  تجيز االشراك يف املناقصة معنونة اىل محافظة بغداد.

4.تقديم قائمة باألعمال املماثلة مؤيدة من قبل الجهات املختصة .
5. وصل االشراك باملناقصة النسخة االصلية.

6. نسخ مصورة من مستمسكات الرشكة ومستمسكات املدير املفوض للرشكة كاملة وجواز السفر للمدير املفوض للرشكات االجنبية .
7. حساب ختامي مصادق من قبل محاسب قانوني آلخر سنة لبيان الكفاءة املالية للرشكة املتقدمة ومصادق من قبل نقابة املحاسبن واملدققن.

8. تقديم كتاب يبن الكفاءة املالية للرشكة املتقدمة من احد املصارف.
9. تقديم كتاب من املرصف يذكر فيه رقم الحساب الجاري للرشكة واسم املرصف ضمن وثائقه ليتم اعتماده يف العقد عند االحالة.

10.يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكاملية يف ذلك لتنفيذه ويقدم عقد املشاركة بينهم مصادق عليه اصوليا من دائرة كاتب العدل.
11.تقدم الرشكات االجنبية كافة مستمسكاتها املطلوبة كاملة ومصادق عليها من قبل السفارة العراقية يف  البلد املجازة منها الرشكة عند تقديم العرض الخاص بهاو ايضا عند رشائها ملستندات املناقصة والكشوفات الخاص بها.

12.تقدم الرشكات االجنبية ما يثبت وجود مكتب يمثلها او مراجعتها لدائرة مسجل الرشكات االجنبية عند االحالة.
13.تقدم الرشكات االجنبية ما يثبت توفر الكفاءة املالية والفنية لتنفيذ املرشوع مصادق عليه من قبل الجهات املختصة.

 *الرشوط القانونية واملالية للمناقصات :
1. تخضع املقاوالت املنبثقة عن هذه املناقصة للرشوط العامة ألعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 وتعدياتها وضوابطها.

2.تقديم تأمينات قانونية بنسبة )5%( عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق من احد املصارف املعتمدة لدى دوائر الدولة يف محافظة بغداد عند االحالة و قبل توقيع العقد
3. املحافظة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

4. ان يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمة.
5. ان يكون العرض نافذ ملدة ثاثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة.

6. ان يتضمن العطاء منهاج تنفيذ العمل .
7. يتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانن النافذة ومنها ما ييل:

أ � نس�بة 3,3% من قيمة العقد االجمالية ألغراض رضيبة الدخل .
ب � نسبة الرسم الهنديس.

ج � اجور النرش واإلعان/اجور رس�م الطابع .
8. تلزم الرشكة املتعاقدة بتثبيت جميع اجراءات الوقاية والسامة املهنية والدفاع املدني.

9. عىل الرشكة املتقدمة تقديم اسعارها النهائية الغري قابلة للتفاوض.
10. ان تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع ارقام الهواتف، مع تثبيت املوقع االلكروني والربيد االلكروني الخاص   .

11. تدون االسعار رقما وكتابة عىل ان  تكون واضحة وخالية من الحك والشطب وان اي تصحيح يجب ان يقرن بتوقيع مقدم العطاء ويعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة االختاف مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة 
يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

12. تلتزم الرشكة املتقدمة بتثبيت مدة انجاز ويهمل العطاء الذي ال يتضمن ذلك.
13. اذا كان املقدم رشكة اجنبية يجب ان يكون لديها فرعا يف العراق ولديها اجازة تأسيس حاصلة عىل كل املوافقات ومصدقة من السفارة العراقية يف بلد التاسيس.

14. شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثاني.
15. يف فقرات التجهيز عىل الرشكة املتقدمة بيان املناشئ للمواد املجهزة. 

16. عىل من ترسو عليه املناقصة مراجعة قسم العاقات العامة واإلعام إلعطاء نموذج القطعة ليتم تعميمها يف موقع العمل ، وهذا يربز دور املحافظة وجهدها يف البناء والتعمري.
 17. عىل الرشكات املتقدمة تقديم عطاءاتها املختومة بختم املحافظ  الحراري.

18. عىل املتقدم للمناقصة تقديم كتاب حجب البطاقة التموينية من وزارة التجارة للمشمولن بقرار الحجب.
19. اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم او ايام العطلة.

20. كل رشط او تحفظ مخالف ما ورد اعاه وال يعتد به.
21.يكون موعد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات الرشكات املتنافسة بسبعة ايام قبل موعد غلق املناقصة للمشاريع االسراتيجية والكبرية وحسب حاجة املشاريع.
22.اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازاءها يف العطاء املقدم فعليه تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازاءها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء.

23.مصادرة التأمينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خال فرة . 
24. ال يجوز ملدير مفوض ألكثر من رشكة تقديم أكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة.

25. قيام جهة التعاقد بتحديد منشأ أو مناشئ السلع و املواد املراد تجهيزها مع أمكانية اإلشارة اىل الدول أملعروفه بتصنيعها .
26. تقديم شهادة منشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد مصدقة من قبل الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشأ .

27. أي استفسار او معلومات تتم املراسلة عىل الربيد االلكروني  ملحافظة بغداد والربيد االلكروني لقسم العقود  واملوقع االلكروني للمحافظة كما مبن أدناه :
ماحظة : ال يتم أكمال إجراءات التعاقد الخاصة باملناقصة  أال بعد املصادقة عىل خطة تنمية األقاليم لعام 2014 من قبل وزارة التخطيط.

 WWW.Baghdad.gov.iq           املوقع االلكروني ملحافظة بغداد
 : admin@Baghdad.gov.iq         ملراسلة الربيد االلكروني للمحافظة

  E.mail:  con@baghdad.gov.iq               الربيد االلكروني لقسم العقود
E.mail

محافظة بغداد
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مانشسرت سيتي يقدم صفقة قياسية لضم نجم برشلونة مييس

تيم كاهيل يطالب الكنغارو بأداء قوي يف كأس آسيا

جونينيو : بريلو هو استاذ الركالت احلرة يف العالـم

 
ن�ادي  مس�ؤولو  يبح�ث  ي�زال  ال 
اإلنجلي�زي عن  مانشس�ر س�يتي 
أي مخرج مت�اح للتعاقد مع النجم 
األرجنتين�ي ال�دويل ليوني�ل مي�ي 
خ�ال  اإلس�باني  برش�لونة  نج�م 

ف�رة االنتقاالت الصيفية، بحس�ب 
صحيفة " دييل ميل" الربيطانية.

وذك�رت دييل ميل أن إدارة الس�يتي 
وجدت ترصيحات جوزيه مورينيو 
املدير الفني للبلوز عن عدم إمكانية 
التعاقد معه بس�بب قوان�ن اللعب 
امل�ايل النظيف، دافعاً له�ا للمحاولة 

مرة أخرى يف حسم الصفقة.
مانشس�ر س�يتي س�يعرض 200 
مليون إس�رليني، لك�ر أي عائق 
م�ادي ممك�ن من جانب برش�لونة 

الذي يتمسك بخدمات نجمه األول.
التقرير أشار إىل أن السيتي عليه أن 
يتفادى عراقيل اللعب املايل النظيف، 

ويقدم 200 مليون إسرليني، وراتب 
أسبوعي يصل ل 500 ألف إسرليني 

للظفر بخدمات العب التانجو.
يذكر أن مورينيو قد استبعد التعاقد 
م�ع مي�ي بس�بب قوان�ن اللعب 
امل�ايل النظيف، عىل الرغم من رغبته 

الكبرية يف تدريبه.

المستقبل العراقي / وكاالت

 
أطل�ق تي�م كاهي�ل قائ�د املنتخ�ب 
األس�رايل لكرة القدم رصخة تحفيز 
لزمائه يف الفريق قبل بدء مشاركته 
يف بطولة كأس آسيا التي تستضيفها 
باده من التاسع إىل 31 كانون ثان/
يناير املقبل حيث طال�ب فريقه بأن 
يقدم أداء قويا "ب�ا رحمة" يف هذه 
البطولة التي تستضيفها باده للمرة 

األوىل يف التاريخ.
ويخوض املنتخب األس�رايل فعاليات 
البطول�ة للم�رة الثالث�ة يف تاريخ�ه 
األس�رايل  االتح�اد  انض�م  حي�ث 
لعضوي�ة االتحاد اآلس�يوي للعبة يف 
2006 لتكون كأس آس�يا 2007 هي 
املش�اركة األوىل للفريق يف كأس آسيا 

ث�م بل�غ املب�اراة النهائية يف نس�خة 
2011 ولكن�ه خ�ر أم�ام نظ�ريه 

الياباني.

وي�رى كاهي�ل أن فريقه يس�تطيع 
الف�وز باللقب يف البطول�ة املقبلة إذا 
قاد آنجي بوس�تيكوجلو املدير الفني 

للفريق العبيه غىل تقديم أداء قوي ال 
رحمة فيه وال هوادة.

وقال كاهي�ل ، يف ترصيحات نرشتها 
صحيفة "س�يدني مورنينج هريالد" 
، "علين�ا أن نلع�ب بقس�وة. ال أب�ايل 
بالطريقة التي نحقق بها الفوز بقدر 
اهتمامي بتحقيق الفوز.. علينا ترك 
بصم�ة يف عبورن�ا من ال�دور األول. 
كيفية العبور لألدوار الحاسمة ليست 
مهمة فقط عىل مس�توى اس�تعادة 
الثقة ولكنها مهمة للمشجعن أيضا 

وللجميع".
وأكد كاهيل /35 عاما/ أنه وزماءه 
يف  يرغب�ون  األس�رايل  باملنتخ�ب 
التعوي�ض بع�د الهزيم�ة يف املب�اراة 
النهائية للنس�خة املاضية من كأس 

آسيا.

املعت�زل  الربازي�يل  الاع�ب  وص�ف 
جونينيو الاعب االيطايل اندريا بريلو 
الع�ب وس�ط يوفت�وس 

واملنتخب االيطايل بانه استاذ يف تسديد 
الركات الحرة مؤك�داً احقيته بالفوز 
بلقب الكرة الذهبي�ة كأفضل العب يف 

العالم قبل اعتزاله.
وقال جونينيو يف ترصيحات لصحيفة 

توت�و س�بورت " بريل�و ه�و املرج�ع 
االس�اس الي مس�دد ركات ح�رة يف 
العال�م ، فهو األس�تاذ والفن�ان الذي 
وص�ل للقم�ة يف اتق�ان ه�ذه املهارة 
ان ي�درس مي�ي  ولس�ت مندهش�اً 

طريقة تسديده ليتعلم منها ".
وأضاف جونينيو " يف رأي انه يستحق 
الفوز بالكرة الذهبية قبل اعتزاله ، انه 
تاري�خ كبري ميلء بامور ال ُتقدر بثمن 

."

وعن زميله الس�ابق يف ليون بيانيتش 
وال�ذي اصب�ح أفض�ل مس�دد ركات 
ح�ره يف فريقه روما ق�ال جونينيو " 
ان�ه اليزال صغ�رياً وقادرا ع�ىل تقديم 
املزيد ، اتوقع ان يتعامل مع مستقباً 

بش�كل أفضل م�ع ال�ركات الحرة يف 
الزاوي�ة املفتوح�ة ايض�اً وليس فقط 
الضيق�ة ".يذك�ر ان جونينيو ُيصنف 
دائماً كأح�د أفضل مس�ددي الركات 

الحرة يف تاريخ كرة القدم.

القوة اجلوية يؤكد سعي اإلدارة لتجاوز األزمة املالية

االحتاد السعودي يتعاقد 
مع سيف سليامن

إيفرتون خيطط خلطف
المستقبل العراقي / وكاالت يانوزاي

المستقبل العراقي / وكاالت 

أك�د امل�درب املس�اعد لفري�ق القوة 
الجوية فاروق عبد جاسم، أن قضية 
العقود واملستحقات املالية طبيعية 
وتحدث يف مختل�ف األندية، مؤكدا 
أن إدارة الن�ادي تس�عى لتجاوزها 
وانه�اء تداعياته�ا، فيما أش�ار إىل 
أن الفريق يحرض بقوة ملباراته مع 
كرباء.وق�ال ف�اروق عبد جاس�م: 

إن "قضي�ة األزمة املالي�ة التي أثريت 
مؤخ�را يف أروقة النادي ه�ي طبيعية 
جدا وتح�دث يف كل األندي�ة ولن تؤثر 
يف الاعب�ن"، مبين�ا أن "إدارة النادي 
تعهدت بإنهاء هذه األزمة وتجاوزها 
كي ال تؤثر يف الفريق بصورة عامة".
وأضاف عبد جاس�م أن "الفريق اآلن 
يف ط�ور التحض�ري ملبارات�ه املؤجلة 
أم�ام كرباء الت�ي س�تقام يف الثاني 
م�ن كانون الثاني املقب�ل، عىل ملعب 

كرب�اء"، معتربا أن "املباراة لن تكون 
س�وء  ظ�ل  يف  س�هلة 
ماع�ب  أرضي�ة 
ت  فظ�ا ملحا ا
الفري�ق  لك�ن 
ع�ىل  ع�ازم 
العامة  تحقيق 

الكاملة".

أفادت مصادر اخبارية سعودية بان نادي اتحاد جدة 
نج�ح يف التعاقد مع الاعب العراقي س�يف س�ليمان 
ملدة عامن ونصف كاعب "آس�يوي" بدال من األردني 
محم�د الدمريي الذي تن�وي االدارة االتحادية فس�خ 
عقده.وقالت املصادر: ان أحد مساعدي مدرب الفريق 
بيتوركا ق�د تابع الاعب خال مش�اركته مع منتخب 
ب�اده يف كأس الخلي�ج االخ�رية التي اقيم�ت مؤخرا يف 
العاصمة السعودية الرياض، وأوىص بالتعاقد معه بعد ان 
قدم مس�تويات مميزة.وكان سيف سلمان قد بدأ مسريته 
يف املاع�ب مع ن�ادي الصناعة ع�ام 2009 وبعدها انتقل 

لنادي دهوك يف موسم 2012-2013 ثم انتقل لنادي اربيل 
ملدة موس�م واحد، قبل ان ينتق�ل اىل نادي القوة الجوية.

وشارك سيف سلمان مع منتخب باده يف بطولة اسيا 
للشباب عام 2012 كما شارك يف بطولة كاس العالم 

للشباب 2013 وكانت اخر مشاركته مع املنتخب 
العراقي االول يف البطولة الخليجية التي اقيمت 

مؤخ�را يف الرياض.جدي�ر بالذك�ر أن نادي 
الشباب السعودي فاوض الاعب يف عام 

2013 عندما كان يرشف عىل الفريق 
البلجيكي ميشيل برودوم،  املدرب 

للصفق�ة  يكت�ب  ل�م  ولك�ن 
النجاح.

 يس�عى ن�ادي إيفرتون اإلنجلي�زي للتعاقد مع البلجيكي الش�اب عدن�ان يانوزاي 
صان�ع ألعاب مانشس�ر يونايتد خال فرة االنتقاالت الش�توية عىل س�بيل اإلعارة 

حتى نهاية املوسم الجاري.
وذك�رت صحيفة "صنداي بيب�ول" اإلنجليزية أن اإلس�باني روبرت�و مارتينيز املدير 

الفني إليفرتون يرغب يف إقناع يانوزاي بارتداء قميص "التوفيز" يف يناير.
وأش�ارت إىل أن املدي�ر الفن�ي إليفرت�ون قد يغ�ري الاع�ب البلجيكي الش�اب أيضاً 
باالنضمام إىل مواطنيه روميلو لوكاكو، وكيفن مرياليس، خاصة أن عدنان يانوزاي 
)19 عاماً( جدد عقده مع الشياطن الحمر ملدة خمس سنوات يف أكتوبر 2013، 
لكنه لم يش�ارك س�وى يف 4 مباريات فقط هذا املوس�م تحت قيادة الهولندي 

لويس فان جال.
من جانبها، لفتت صحيفة "مريور" الربيطانية أن أندية إنر ميان اإليطايل، 
ريال سوس�يداد اإلسباني، وباريس سان جريمان الفرني تتطلع أيضاً لضم 

الاعب.

وزارة الشباب تتجه خلصخصة االندية بالتدريج

وميض منري: املنتخب الوطني فاقد للمرونة 
التكتيكية

 
اكد وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ن عبطان ان 
الخصخصة يف الرياضة هو الطريق الصحيح لارتقاء 
بالرياض�ة يف الع�راق، وان الخط�وة االوىل س�تكون يف 

خصخصة االندية الرياضية يف عموم العراق.
جاء ذلك خال ترؤس�ه االجتماع ال�دوري لهيئة الرأي 
يف ال�وزارة الذي عقد بحضور امل�اك املتقدم بالوزارة، 
وتمت خاله مناقش�ة جملة من القضايا يف مقدمتها 
الخصخصة.وب�ن عبط�ان: اننا س�نحذو حذو معظم 
دول العال�م التي اتجهت برياضتها صوب الخصخصة 

الرس�مية الع�داد  الرياضي�ة  وتفرغ�ت مؤسس�اتها 
االنظمة والقوانن، ورضورة تفعيل القطاع الخاص يف 
هذا املجال الذي س�يأتي بفرص عمل كبرية للش�باب، 
حيث س�تكون وزارة الشباب والرياضة الجهة الراعية 
للقطاع الريايض يف العراق دون الدخول يف التفاصيل".

واضاف ان الخصخصة يف االندية س�يعمل بها بش�كل 
تدريج�ي، وع�ىل جميع االندي�ة الرياضي�ة ان تخطط 
م�ن اآلن باتجاه االس�تثمار وتعظي�م مواردها وعدم 
االعتم�اد كلي�ا ع�ىل الدع�م الحكومي، ع�ىل ان يكون 
اس�تثمارا حقيقي�ا ولي�س ش�كليا عن طري�ق محال 

لتصليح السيارات وغريها.

أكد الع�ب املنتخب الوطني الس�ابق 
ومي�ض من�ري: أن املنتخ�ب الوطني 
لم يظهر بالصورة الجيدة يف مباراته 
األخ�رية أمام أوزبكس�تان التي تعادل 
فيه�ا بدون أهداف، معت�ربا أن املنتخب 
فاقد للمرونة التكتيكية ويفقد الكرات 

برعة، فيما أشاد بدور الحارس جال 
حس�ن يف حماية ش�باك املنتخب.وقال 
ومي�ض من�ري: إن "املنتخ�ب الوطن�ي 
لم يظه�ر بالصورة الجي�دة يف مباراته 
األخرية أمام أوزبكس�تان والتي انتهت 
أن  مبين�ا  أه�داف"،  ب�دون  بالتع�ادل 
"املنتخ�ب افتق�د للمرون�ة التكتيكي�ة 
الهجم�ات  االنتق�ال يف بن�اء  ورسع�ة 

فض�ا ع�ن فقدان�ه الك�رة بطريق�ة 
رسيعة".وأضاف منري أن "اللوم ال يقع 
عىل امل�درب لقرص م�دة التحضري إنما 
املطل�وب من�ه معالجة ه�ذه الهفوات 
واألخط�اء الدفاعي�ة"، مش�يدا "بدور 
حارس مرمى املنتخب جال حسن الذي 
حافظ عىل ش�باكه نظيفة وأبعد كرات 

خطرة فضا عن رد رضبة الجزاء".
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األمريكي�ة  الجوي�ة  الخط�وط 
وف�رت مبلغ أربعي�ن ألف دوالر 
ف�ي ع�ام 1987م عندم�ا ألغ�ت 
“زيتونة واح�دة” من كل صحن 
س�لطة يق�دم ل�ركاب الدرج�ة 

األولى!! 
* السعرات الحرارية التي تحرق 
أثناء نوم اإلنسان تفوق تلك التي 
يحرقها أثناء مشاهدته للتلفاز. 
* أول مال�ك لش�ركة مالب�ورو 
للس�جائر مات مصاباً بسرطان 

الرئة. 
هل تعلم أن األفعى ال تس�مع إال 

إنها تعوض ذلك بحساسيتها 
الت�ي  لالهت�زازات  المفرط�ة 
تحس�ها عب�ر األرض. حتى ولو 

كانت 
هذه االهت�زازات ضئيلة للغاية. 

ومع أن األفعى ال تسمع فإن 
فيه�ا،  نقص�اً  يعتب�ر  ال  ذل�ك 
فحواس�ها الباقي�ة تع�وض عن 

السمع وأكثر.

هل تعلم؟

اش�تركت شركتا مرسيدس وإل جي في ابتكار 
س�يارة ق�ادرة عل�ى القي�ادة الذاتي�ة إذا غف�ا 
السائق أو ش�عر بالنعاس.وتس�تخدم السيارة 
المس�تقبلية تقنية نظام المساعدة في القيادة 
المتقدم )ADAS( الذي صنعته إل جي من أجل 
خف�ت المصابيح األمامي�ة والمكابح واإلبقاء 
عل�ى الس�يارة ف�ي مس�ارها دون انح�راف. 
وتعم�ل األنظم�ة القياس�ية البيومتري�ة على 
مراقبة حرك�ة عيني الس�ائق وانتباههما، من 
أج�ل التأكد من ع�دم غفوة السائق.وس�تقوم 
السيارة بالقيادة الذاتية في حالة دخل السائق 
في نعاس، عبر تحس�س حدود المس�ار للتأكد 

من عدم انحراف السيارة عنه.وبوجود كاميرا 
خاصة، تستطيع األنظمة اإللكترونية اكتشاف 
السيارات المقتربة، وسيعمل النظام على كبح 
الس�يارة آليا إذا اكتش�ف وجود مارة أو راكبي 
دراج�ات ف�ي الطريق.ول�ن يترك ه�ذا النظام 
السائق نائما بل س�يقوم بإيقاظه فور غفوته 
عبر تنبيه صوتي وضوئي.وبالرغم من ذلك، لن 
يكون هذا النظام آليا بالكامل، حيث س�يتمكن 
الس�ائق من اس�تعادة الس�يطرة على السيارة 
بمجرد لمس المق�ود أو المكابح.ومن المقرر 
أن تع�رض الس�يارة ف�ي مع�رض المس�تهلك 

لأللكترونيات في الس فيغاس الشهر المقبل.

بع�ض الخطوات بقدميك ه�ي كل ما تحتاجه 
إلع�ادة ش�حن هاتف�ك المحم�ول، إذا كن�ت 
ترت�دي الح�ذاء الجدي�د الذي صممته ش�ركة 
“سول باور” األميركية، لتحويل خطواتك إلى 
كهرباء.ويتصل الهات�ف بالحذاء، الذي يحوي 
جه�ازا يمكنه تحويل الطاقة الحركية الناتجة 
عن المش�ي إل�ى طاق�ة كهربائي�ة، علما بأن 
المش�ي س�اعة بالحذاء يعادل ش�حن الهاتف 
بالش�احن الع�ادي لم�دة س�اعتين ونص�ف.

ويقول رئيس تطوير العمل في “س�ول باور” 
دافيت دافيتيان: “الحذاء الذي طورناه به نظام 

ميكانيكي يمكنه توليد الكهرباء. أثناء حركة 
الكع�ب يتم نقل الطاقة الحركي�ة لهذا النظام 
الذي يس�تخدمه ب�دوره إلدارة مول�د كهربي 
صغير جدا”.ويتابع دافيتيان لصحيفة “دايلي 
ميل” البريطانية: “كلما مشيت تتولد الكهرباء 
ثم يتم تخزينها في بطارية خارجية موضوعة 
أعلى الحذاء ومتصلة برباطه، وبهذه البطارية 
مخرج يمكن من خالله توصيل أسالك الشحن 
حس�ب ن�وع الهاتف”.يش�ار إل�ى أن الح�ذاء 
“م�ازال في طور التصميم”، وتنوي الش�ركة 
طرحه في األسواق “في أسرع وقت ممكن”.

أزال أطب�اء أس�نان ف�ي الهن�د 80 س�نا من 
فم طف�ل يبلغ من العمر س�بعة أع�وام، في 
س�اعات.وخضع  أرب�ع  اس�تمرت  جراح�ة 
الطفل، الذي يدع�ى فيفيك، لجراحة في فكه 
األعلى في مستش�فى ماهراجا ياش�وانتراو 
في مدية إن�دورى مادايا برادي�ش، الجمعة.
ونقل�ت صحيفة تايمز أوف إنديا عن الطبيب 
ماهيش�واري قول�ه إن المري�ض ج�اء إل�ى 
المستش�فى قبل خمس�ة أيام م�ن الجراحة 
وه�و يعان�ي من خ�راج ف�ي الف�ك العلوي، 
لك�ن بعد الفحوص�ات، تم تش�خيص الحالة 

على أنها “ورم س�ني”.وأضاف أن�ه تم إزالة 
80 س�نا بع�د تنظي�ف الخ�راج، وهو ش�يء 
ن�ادر الحدوث في هذا العمر الغض، بحس�ب 
الطبيب.وال�ورم الس�ني المع�روف علميا ب� 
“أودنتوم�ا”، هو نوع نادر م�ن األورام يؤثر 
على الفك أو اللثة التي تش�هد تركيزا في نمو 

هياكل تشبه األسنان.
وه�ذه هي الحالة الن�ادرة الثانية التي تظهر 
في الهند خالل األش�هر األخيرة، ففي يوليو 
قام أطباء بإزالة 232 سنا من فم مراهق في 

جراحة واحدة بمدينة مومباي.

سيارة تكمل الطريق 
اثناء النوم

حذاء
لشحن اجلوال

اوباما ينتظر حفيدًا غري رشعي

كيس الشاي وأزمة القطار

فوائد
الباذنجان

ازالة 80 سنًا 
من فم طفل
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

عليك مضاعفة قدرتك على تحّمل النقد 
مهما كان الذعاً خاصًة إن كان موّجهاً 
نحوك ِمّمن يحترمونك ويحبونك،تقديم 
الع�ْون للمحتاج مطل�وب لكن التَرفيه 
عن مزاج اآلخرين ليس من مسئوليات 
وظيفتك.عندما تمنح شخصا ما الحب 
واالهتم�ام فتأك�د أن�ك به�ذا تحتفظ 

بحبه وتقديره حتى نهاية العمر. 

الحديث عن زوايا مختلفة من الحياة 
بخالف العمل يوّسع آفاق المحادثة 
وُيقّرب المسافات،األحاديث الوّدّية 
تضيف لمس�ة دفء وطمأنينة بين 
األطراف خاص�ًة إن كان اللقاء مع 
أشخاص تقابلهم ألول مرة وترغب 

فى كسب ثقتهم.

البداي�ة الجّيدة الصحيح�ة تعنى إنتهاءك 
من نصف المش�وار بنجاح ، إحرص على 
إتصال�ك باألش�خاص الّنافذين ومن لهم 
نف�س هدف�ك لتس�هيل عملك،وتأكد من 
توزيع المكاسب على فريق عملك بالعدل.

ال تحاول أن تتقمص دور الضحية ودافع 
عن حقك وتأكد أنك ستفوز به. 

بحي�اة  يحلم�ن  النس�اء  جمي�ع 
االس�تقرار وتكوين األسرة وإنجاب 
فيرغب�ون  الرج�ال  أم�ا  األطف�ال، 
دائما ف�ي االحتفاظ بحي�اة الحرية 
واالنطالق بعيدا عن أي التزام. إذا لم 
تس�ر األمور على ما ي�رام في بداية 

األمر فهذا ال يعني أنها لن تتحسن.

لزوجت�ك ق�د  المتس�لطة  الطبيع�ة 
تفسد مزاجك،قد تشعر بكسل شديد 
لَتُح�ك  ال�الزم  للنش�اط  وإفتق�ارك 
رأسك،الجلوس مع الزوجة-الخطيبة 
وتصفي�ة الخالف�ات تؤّم�ن ع�ودة 
اإلتزان والنشاط لبقّية الجبهات فى 

حياتك بمشيئة الله َتَعالى.

حافظ على ورقة الّسوليفان التى تعنى 
اللط�ف والتهذيب عن�د تأنيبك ألحدهم 
لكْيال تؤذى مش�اعره ،خاص�ًة إن كان 
أس�لوبه الشديد الغباء هو صفة أصيلة 
لديه وليست عادة مكتسبة.ال مانع من 
تقديم بعض التضحيات من وقت آلخر 

من أجل الشخص الذي تحبه. 

مزاجك اليوم َس�ْهل ُمْنَبِس�ط وهذا 
يعنى موافقتك على طلبات زمالئك 
إنتق�اد  أى  دون  أس�رتك  وأف�راد 
خب�ث  م�ن  أوإعتراض،إحت�رس 
األطف�ال.ال تتأث�ر ب�آراء اآلخرين 

الذين ال يعرفونك جيدا.
ف�ى غم�ار إس�تفزاز أحده�م ل�ك 

مواق�ف صعبة وعراقيل على طول 
الخط،اليب�دو أن ش�يئاً ّم�ا يس�ير 
ف�ى اإلتج�اه الصحيح،إن ش�عرت 
أن الكْون بأكمل�ه يتآمر ضّدك فقم 
بأخ�ذ نف�س عميق،ت�الوة بع�ض 
اآليات الكريمة ث�م الغطس عميقاً 

لمحاولة جديدة.

اإلعت�ذار  تقدي�م  م�ن  تخج�ل  ال 
لمن أخط�أت ف�ى حقه،خاصًة إن 
كان أح�د الوالدْي�ن أو أح�د إن�اث 
العائلة،المش�كلة أن تأخ�ذك العّزة 
باإلثم ،إعتذر حت�ى إن لم تكن أنت 
أن تس�تفيد م�ن  المخطئ.ح�اول 

مواصفاتك اإليجابية.

على قارع�ة الطريق تذك�ر أن هذا 
الشخص المستفز له أسرة وأحباء 
وأصدق�اء وأحالم مثلك تماماً،تخّل 
ع�ن العن�ف وتأك�د أن اإلبتس�امة 
الصف�راء  البسيطة-وليس�ت 
المس�تفّزة- كافي�ة لتحويل العدو 

إلى حبيب.

عاطفى وحّس�اس ورغبتك عالية لتذّوق 
مش�اهدة  الموس�يقى،  الفنون،س�ماع 
لتزيي�ن  الّسينما،أوش�راء غ�رض فّن�ى 
المن�زل ،وكلها ليس�ت كافية إلش�باعك 
لكن ، ُرّبما ، معاملة الحبيبة لك بأسلوب 
الش�عور  ل�ك  تجل�ب  راق�ى  كالس�يكى 
باألستقراطّية لُتشبع رغباتك المفقودة.

عجل�ة الحي�اة ت�دور بمل�ل ُمطبق 
واليبدو أى أثر لتغيير أو تحّسن،على 
األقل اليوجد تراجع أو إنتكاس�ات 
وه�ذا تقّدم ف�ى ح�ّد ذاته،قد تجد 
ضالتك فى التغيير بمش�اهدتك مع 
الحبيبة لفيلم سينمائى لم تشاهده 

من قبل.
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. فوائد الباذنجان لمرضى السكري:عـ

بالس�كر  للتعري�ف  القوم�ي  البرنام�ج  ينص�ح 
بتن�اول  األمريكي�ة  الس�كر  م�رض  وجمعي�ة 
الباذنج�ان كنظ�ام غذائي على أس�اس أنه يعمل 
على عالج مرض الس�كر من الن�وع الثاني حيث 
أن�ه غن�ي باأللي�اف ومحت�وى منخف�ض م�ن 

الكربوهيدرات المنخفضة الذوبان 
. فوائد الباذنجان للكولسترول:

يس�تخدم الباذنج�ان م�ن أج�ل خف�ض نس�ب 

الكولس�ترول بال�دم وهن�اك بع�ض الدراس�ات 
العلمي�ة الت�ي تؤك�د ه�ذا األم�ر حي�ث أن ثمار 
الباذنج�ان غني�ة بمحتواه�ا م�ن األلي�اف ومن 
المع�روف أن األلي�اف لدها الق�درة الفائقة على 

منع امتصاص الدم للدهون والكولسترول.
. فوائد الباذنجان للسرطان:

أثبتت بعض الدراس�ات اليابانية يمكن أن يساعد 
عل�ى الوقاي�ة م�ن الس�رطان حيث أن�ه يحتوي 
على مثبط�ات تعمل على الوقاي�ة منه من خالل 

عمله�ا عل�ى تثبي�ط تغذي�ة الخاليا الس�رطانية 
باألوكسجين والمواد المغذية األخرى

. فوائد الباذنجان لألعصاب:
يعتق�د أن الباذنجان يمك�ن أن يعمل على خفض 
التوتر النفسي والعصبي وتقليل الصدمات حيث 
يحتوي على مادتي السكوبارون والسكوبولتين 
وهم�ا من العناص�ر الت�ي تعمل عل�ى مصارعة 
الص�رع فضال عن تخفيف بعض العوامل األخرى 

مثل اإلرهاق.

. فوائد الباذنجان للضغط:
م�ع وجود مس�تويات العالي�ة من البوتاس�يوم 
ومنخفضة من الصوديوم الموجودة بالباذنجان 
ف�إن ه�ذه تعد عوام�ل مثالي�ة من أج�ل خفض 

ضغط الدم.
. فوائد الباذنجان كمطهر:

م�ن إحدى وظائ�ف الباذنج�ان أيضا أن�ه مضاد 
ميكروبي ومضاد للفيروس�ات ونع�زي هذا إلى 
وجود مركبات الفينول وحامض الكلوروجينيك 

ب�ه وق�د وج�د أن ه�ذا الحام�ض ه�و م�ن أهم 
مضادات الش�قوق الحرة التي وجدت في أنسجة 

النباتات المختلفة.
. فوائد الباذنجان للرجيم:

إذا كن�ت تريد إنق�اص بعض الوزن من جس�مك 
ف�إن أس�هل ش�يء ه�و ط�رد الس�وائل الزائدة 
بالجس�م , وتعرف الخض�روات عامة بأنها مدرة 
للبول وبخاص�ة ماء أو عصير الباذنجان , وأيضا 
منخفضة السعرات وفي الوقت ذاته هي مغذية.

1 – فرقة غناء عاملية – نجيع –
 2 – متش�ابهان – عكس�ها للتمني 

– غفل عن –
 3 – خوذة – مقياس أريض –

 4 – خ�ان ونق�ض العه�د – األيام 

السابق –
 5 – عكسها من سور القرآن الكريم 

– صنم جاهيل –
 6 – من األصداف – قمة –

 7 – عك�س هج�وم – عيدها يف 21 

آذار –
 8 – متش�ابهان – معرض يقام كل 

سنتني –
 9 – كاتب عربي عرف بأنه }محرر 

املرأة{ .

1 - ملحن مرصي –
 2 – مطرب لبناني –
 3 – عكسها املخبز –

 4 – وقعة أو ح�رب – قبيلة عربية 
–

 5 – عكس اليمني – بحر –
 6 – ضمري منفصل – عكسها وعاء 

–
 7 – األمن والهدوء –

 8 – عكس�ها األس�م الثاني لرئيس 

عربي – ذاتي الحركة –
 9 – ممثلة مرصية .

املكونات
زبدة - 100 غرام

بيض - 12
م�ارس  س�وداء  ش�وكوالتة 

مقّطعة إىل مكعبات - 6 ألواح
كاكاو - 8 مالعق كبرية

سكر بودرة - 8 مالعق كبرية
فانيليا - ملعقتان صغريتان

طريقة العمل
1- يف وعائ�ني صغريين، أفصيل 

زالل البيض عن الصفار.
2- يف ق�در ع�ىل حم�ام مائي وعىل 
ن�ار خفيف�ة، ذّوب�ي الش�وكوالتة 

السوداء.
3- أضيف�ي ف�وق الق�در الزب�دة، 

صفار البيض والكاكاو.
4- أخلطي املكونات جيداً.

5- أس�كبي مزي�ج الش�وكوالتة يف 
وعاء كبري واتركيه جانباً ليربد.

6- بواس�طة الخ�الط الكهربائ�ي، 
أخفق�ي زالل البيض للحصول عىل 

قوام كالكريمة.
الب�ودرة  الس�كر  أضيف�ي   -7
تدريجي�اً فوق ال�زالل واخفقي 

بني اإلضافة واألخرى.
8- أس�كبي مزيج زالل البيض 

فوق خليط الشوكوالتة.
برف�ق  املكّون�ات  أخلط�ي   -9
بواسطة ملعقة خش�بّية حتى 

تتجانس.
10- أسكبي موس الشوكوالتة 
الثالج�ة  إىل  يف كاس�ات وأدخليه�ا 

لتربد جيداً.
11- قب�ل التقديم، زّينيها كاس�ات 
املوس بحسب الرغبة )بالشوكوالتة 

املبشورة أو الفواكه(.

يف حادث�ة غريب�ة م�ن نوعها، ق�ررت رشكة 
»يورو س�تار« للقطارات منع راكب بريطاني 
من اس�تخدام قطاراتها عرب القارة األوروبية 
بس�بب جدل حول »كيس شاي« إضايف.بدأت 
األزم�ة يف س�بتمرب املايض ح�ني كان الراكب، 
وه�و خبري اقتصادي بريطان�ي يدعى دانييل 
كونفين�و يرتاد إح�دى قطارات يورو س�تار 
عائ�دا م�ن العاصم�ة الفرنس�ية باريس.ويف 
عرب�ة املطعم، طل�ب كونفينو كوبي ش�اي، 
يبل�غ س�عر كليهم�ا 2,20 جنيه أس�رليني، 
إال أن�ه طلب كيس ش�اي إضايف حتى يش�عر 

بم�ذاق أقوى.وحينها فوجئ كونفينو بعاميل 
املطع�م يطالبونه ب� 2,20 جنيه إضافية ثمنا 
للكي�س اإلضايف، األم�ر الذي رفض�ه قطعيا.
ول�دى احتدام املناقش�ة ت�رك كونفينو كوبي 
الشاي وانرصف غاضبا وهو يصف العامالت 
الحادث�ة  الغبيات«.وعق�ب  ب�«الس�اقطات 
تقدم�ت العام�الت بالش�كوى لرج�ال األمن 
يف القط�ار، ليفاج�أ كونفينو بتوق�ف الرحلة 
يف إبس�فليت بمقاطعة كن�ت الربيطانية وإذ 
بالرشطة يف املحطة تقوم باس�تجوابه.ولدى 
عودت�ه للمن�زل، وج�د كونفينو رس�الة عىل 

بري�ده اإللكروني من رشكة »يورو س�تار« 
تبلغ�ه بأنه تقرر منعه م�ن ركوب قطاراتها، 
إال إذا قدم اعتذارا وكان »أكثر تهذيبا« عىل حد 
تعبري مس�ؤويل الرشك�ة.وأرص كونفينو عىل 
رفض تقديم أي اعتذار، معتربا إياه »ابتزازا« 
حي�ث يس�عى حاليا ملقاض�اة الرشك�ة أمام 
املحكم�ة يف بريطانيا.يذك�ر أن كونفينو كان 
أح�د الذين س�اهموا يف مرشوع نف�ق أوروبا 
التي تس�تخدمه قطارات »يورو ستار« حيث 
عم�ل م�ع وزارة النق�ل الربيطاني�ة عىل هذا 

املرشوع يف التسعينات كمستشار مايل له.

»أوبام�ا يف صدمة«. هذا م�ا أفادت به 
مواقع إخبارية ح�ول رد فعل الرئيس 
األمريكي ب�اراك أوباما، عندما علم أن 
ابنته الكربى، مالي�ا البالغة من العمر 

16 عاما، حبىل بطفل غري رشعي.
كم�ا تؤكد ه�ذه املواق�ع أن كل أفراد 
أرسة أوباما يف صدمة، سيما وأن ماليا 
ترفض الكش�ف ع�ن هوي�ة صديقها 
والد الطفل، يف حني يؤكد مصدر قريب 
م�ن البي�ت األبي�ض أنه ش�خص »ذو 

برشة بيضاء«.
وع�ىل الرغ�م م�ن ش�عوره بالصدمة 
الش�ديدة، إال أن الرئيس األمريكي قرر 

اللجوء لقالب س�يايس لي�ربايل للتعبري 
عن موقفه، فأعرب عن دعمه للخطوة 
التي أقبل�ت عليها ابنته، ما يوحي بأن 
الرجل يتعامل م�ع األمر وكأنه قضية 

سياسية أكثر منها عائلية.
أما جدة املس�تقبل ميشال أوباما فقد 
كش�فت عن مش�اعر متناقضة، فهي 
من جه�ة مصدوم�ة أيض�ا إزاء حمل 
ابنته�ا يف وقت مبكر يتع�ارض مع ما 
كان�ت تخط�ط ل�ه، لكن ذلك ل�م يحل 
بالس�عادة، منوه�ة  دون إحساس�ها 
إىل أن البي�ت األبي�ض لم يش�هد والدة 
أطفال منذ 1984.ويويل املصدر املقرب 

من البي�ت األبيض أهمية للون البرشة 
البيض�اء لصديق مالي�ا، إذ يرجح هذا 
املصدر أن الطفل املنتظر س�وف يكون 
أبيض، علم�ا أن رغبة ميش�ال أوباما 
كان�ت أن ترتبط ابنته�ا عائليا يف وقت 
الحق، لكن يب�دو أن الرياح جاءت بما 

ال تشتهيه سفن سيدة أمريكا األوىل،
الخ�رب  م�ع  نش�طاء  وتفاع�ل  ه�ذا 
بالتس�اؤل عما إذا كان طم�وح باراك 
أوبام�ا لفرض س�يطرته خارج حدود 
ب�الده مرشوعا.. بينما يفش�ل الرجل 
يف ف�رض س�يطرته عىل أف�راد عائلته 

الصغرية.

حرك عود ثقاب فقط من �أجل �حل�سول على معادلة �سحيحة

بدون تعليق

حلوى »موس بالشوكوالته«
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املوصل وتداخل السلطات.. ما العمل؟ 
مس���احة حرة

د.حسن كامل

ت�ك�س�ي
مس���احة لل���رأي

ال أع�رف الج�ذر اللغ�وي  ملف�ردة تك�ي  واليهمني يف ه�ذا العمود 
الحدي�ث ع�ن الجذور اللغوية ملف�ردة داللتها  معروف�ة عاملياً لكن عمق 
الدالل�ة وانفجاراتها لم يزل الناس من العام�ة والكتاب يختلفون عليه، 
فق�د يطيح س�ائق التاكي برئي�س لل�وزراء يف دول�ة ديمقراطية مثل 
أس�راليا وقد ييش س�ائق التكي بمعلومات تتفوق عىل املعلومات التي 
دوزنه�ا الرئيس األمريكي بيل كلنتون يف كتابه »حياتي« فس�اكن البيت 
ىاألبيض رغم قراءته الدقيقة لرواية الكوملبي العراقي مجازاً »مائة عام 
م�ن العزلة« لم ينمكن من حفظ تلك األزقة املليئة بالجميالت الس�مر يف 
أيام التحش�يش عىل فيتن�ام أو أيام ايقاد أرقى حياة سياس�ية أنتجتها 
ث�ورة الطلبة.تاك�س هي مف�ردة العالم الديمقراط�ي بأمتياز فال حياة 
م�ن غري رضيبة«تاكس« وال وجود لضم�ان اجتماعي من غري »تاكس« 
ه�ذه الرضيبة يتدافع الجميع يف الدول الديمقراطية من أجل األيفاء بها 
خوف�اً عىل الوطن واملواطن مع�ًا، الكل يدفع التاك�س حتى العاطل عن 
العمل،وبني التاكس الرضيبة والتاك�ي التي تقل الناس بخصوصيتهم 
عالقة تتمثل بالرشيان الذي تتدفق منه الدماء يف جس�د األنسان وتتدفق 
من�ه املي�اه يف عمق النهر،فس�ائق التك�ي  يف الغرب يخض�ع  لدورات 
مكثف�ة ك�ي ال يتحول إىل عاه�رة أو قواد ويح�رص الغربيون عىل جعل 
س�ائق التك�ي ممثالً ملا تحف�ل به الحي�اة الديمقراطية م�ن امتيازات 

تجعل ساائق التكي  سبباً يف سقوط حكومة وأنتحار رئيسها
عدي�دة هي القضايا التي يتحدث بها س�ائق التك�ي يف عراقنا فهو 
ال يتوان�ى عن ش�تم حكومات الذل والعار، وال يبخ�ل عىل الراكب باملزيد 
م�ن معلومات الفس�ااد حيث وصل امل�ال الوطني العراقي إىل اس�راليا 
وتح�ول ذب�اح األضحي�ة يف الس�يدة زين�ب إىل أش�هر ملياردير«س�ائق 
التك�ي يف اس�راليا يعرف ذلك وأن�ا ايضاً فرجل الق�داس يعرف ان الله 
اليحت�اج إىل أج�راس للتذك�ري بحرامه وحالل�ه«كل ال�ذي يحتاجه الله 
أن تؤم�ن ب�ه من كل قلب�ك وأن تحب ألخيك ماتحبه لنفس�ك. يوم أمس 
وهنا بيت القصيد صعدت إىل س�يارة »تكي« من الكريمات إىل س�احة 
األندل�س وكان ج�ر الصالحي�ة كالع�دة أصابه العوق امل�روري فقلت 
لس�ائق التك�ي لقد كنت يف س�الف الزمان وحني نخرج من متوس�طة 
املستنرصية«ذيجهيا«بالعباسيني وقرب املجلس الوطني وبحاذاة وزارة 
التخطيط كنت أبكي مع األمهات عىل أوالدهن الغرقى وكنا نلقي بالخبز 
إىل النوارس،فقال س�ائق التكي ، هل أنت شاعر؟ وماذا يعنيك إن كنت 
ش�اعراً؟قال ال وم�ر مصادفة الفنان قاس�م املالك فقال الس�ائق »احنا 
انم�وت عىل فنانينا« قلت هذه روح العراق فقاطعني، هم تعرف عريان 

السيد خلف فقلت طبعاً أعرفه وأعرف شعره .
عربنا الجر واقربنا من ساحة األندلس فباغتني قائال«قاسم املالك 
ق�ال ونحن ع�ىل الجر بلد من غ�ري مجانني يموت وأنا أق�ول وبلد من 
غري«مصاليخ«يعني عري�ان يدوخ ثم طلب مني أن أقدم له طلباً ملقابلة 
عري�ان الش�اعر«فقلت ياصديقي عريان اليحت�اج إىل طلب وتعال معي 

وتراه وتبوسه ويبوسك قال
وأذهلني

هي هنا املأساة.....تكي

أق�ر رئي�س لجنة االم�ن والدف�اع الربملاني�ه حاكم 
الزاميل بوجود ضغوطات سياسية عىل لجنة التحقيق 
الربملانية يف قضية سقوط املوصل، وترافق هذا اإلقرار 
م�ع ترصيحات متباينة أدىل به�ا بعض أعضاء اللجنة 
مع ترجيحات بتصاعد مع أقراب اللجنة من استدعاء 
بعض اصح�اب العناوي�ن الوظيفية مم�ن يتحملون 
قس�طاً م�ن مس�ؤولية س�قوط املوصل بي�د داعش. 
ويبدو أن ثمة تباعد يف الرؤى داخل اللجنة التحقيقية، 
وه�ذا التباع�د أدى اىل توس�يع ع�ددي لها م�ا يوحي 
بأنها ستس�ري عىل خطى التوافقات وبالتايل س�تخرج 
بقرارات أقرب ما تكون اىل منطق هرب الجناة والقينا 

القبض عىل الجثة.
وبالرغ�م م�ن رس�م الدس�تور العراقي لس�لطات 
الربمل�ان وحرصها بح�دود الترشي�ع و الرقابة، إال أن 
اللجن�ة الربملاني�ة عربت ه�ذه الصالحي�ات اىل حدود 
التحقي�ق وهذه الحدود من صالحية س�لطة القضاء 
وهي سلطة مستقلة يحفظ لها الدستور    صالحيتها 
ويرس�م ح�دود مس�ؤوليتها بما يحفظ مب�دأ الفصل 
بني الس�لطات الذي يعد الركيزة األساس�ية ألي نظام 
ديمقراطي، فضال ع�ن أن بقاء التحقيق داخل اللجنة 
الربملانية س�يعني افتقاده للحياد، أو عىل األقل تأثره 
بالخلفية السياس�ية ألعضاء اللجنه الربملانية وهوأمر 

كشفته الترصيحات املتقاطعة ألعضائها. 
ما تق�دم من وقائع ي�ؤرش الحاج�ة اىل البحث عن 
تدبري ملعالجة هذا األمر الجلل بعيداً عن أهواء السياسة 
وخطل التوافق�ات، وهذا التدبري لي�س بدعة نبتدعها 
وإنما ه�و تدبري يقع يف صلب الديمقراطية وقد لجأت 
إلي�ه الدول التي س�بقتن����ا يف التنعم بالديمقراطية 
ونقص�د به�ذا التدبري انت�داب هيأة تحقيق مس�تقلة 
ومنحه�ا الصالحي�ات الالزم�ة ألداء عمله�ا، ويمكن 
تش�كيل هذه الهي�أة من القض�اة واس�اتذة القانون 
م�ن املتقاعدين لضمان ع�������دم تأثرهم بضغوط 
التنفيذيني اوالزعامات السياس�ية، وال أرى من سبيل 
ملعالج�ة ه�ذا املل�ف وس�واه إال بهذا التدب�ري لضمان 

سيادة القانون. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

       المستقبل العراقي / متابعة

املتوس�ط،  األطل�س  وس�ط جب�ال 
تس�تقبل مدينة إف�ران الجبلية زوارها 
الذين يفّرون من ضجيج املدن الكربى، 
أو الباحث�ني ع�ن ل�ّذة التمت�ع به�دوء 
الطبيع�ة الت�ي تنس�يهم تع�ب العم�ل 
والحياة.الكثريون ُيلّقبون مدينة إفران 
ب�”سويرا” املغرب، لطقسها الشبيه 
بالطقس الس�ائد يف الق�اّرة األوروبية، 

ولنظافتها، وهدوئها، وجمالها.
كل يشء يف مدينة إفران خالَل فْصل 
الصيف يتدّثر باللون األخرض، األشجاُر 
والحدائق وحّتى سّيارات األجرة وجنبات 
أرصفة الشوارع. ويف الوقت الذي يشهد 
ع�دد من املُ�دن حرارة مرتفعة، يّتس�م 
طق�س إف�ران باالعت�دال نه�ارا، ومع 
مغيب الشمس تنخفض درجة الحرارة 
وتهّب نس�مات ال�ربد ع�ىل املدينة.ويف 
فص�ل الش�تاء تن�زع املدين�ة رداءه�ا 
األخ�رَض وتلتح�فُ بيوتها وأش�جارها 
وأرصفتها وُطرُقه�ا بالبياض الناصع، 
وَيخ�اُل زائره�ا أّنه يف مدين�ة أوروبية.

أنش�ئت مدينة إف�ران الحديثة من قبل 
أن  الغ�رض  وكان  الفرنس�ية  اإلدارة 
تكون املدينة “محطة عىل التل” ومكانا 

باردا تقيض فيه األرس املستعمرة فصل 
الصيف.وق�د صمم�ت وف�ق النم�وذج 
الحرضي ل�”الغاردن س�يتي” )مدينة 
الحدائق( السائد حينذاك، ودعت الخطة 
إلنش�اء ش�اليهات صيفية ع�ىل طراز 
منازل جب�ال األلب املحاط�ة بالحدائق 
والشوارع املنحنية املحفوفة باألشجار.

إلف�ران موق�ع جغ�رايف متميز وس�ط 
األطلس املتوس�ط عىل ارتفاع 1600 م، 
وبالقرب من أه�م املدن التاريخية التي 
تش�كل ذاكرة املغرب العتيق، التي يعود 

تاريخها إىل قرون مضت.
ف�اس ومكن�اس تبتعدان ع�ن هذا 
املكان مس�افة تبلغ نح�و 60 كيلومراً 
بالنس�بة إىل كل منهم�ا، وباإلضافة إىل 
هذا يمكن للس�ائح التوج�ه من الغرب 
نحو “نافياللت” ليس�تمتع بمش�اهدة 
وبالحمام�ات  الصح�راء،  يف  الغ�روب 

الرملية.
ويوفر إقليم إفران معطيات طبيعية 
متنوعة، فثلث مس�احة اإلقليم تتكون 
م�ن الغاب�ات، خصوص�اً غاب�ة األرز، 
إضافة إىل التنوع يف التشكيالت النباتية 
والحيوانية والتنوع يف املناظر الطبيعية 

من شالالت وأودية تزّين املدينة.
إفران كلمة أمازيغية تعني الكهوف، 

إش�ارة إىل املغارات والكه�وف املنترشة 
حول محيطها الطبيعي، وتسمى أيضاً 
“أورتي” باللغة األمازيغية، أي الحديقة 
الخصب�ة  األرض  وه�ي  البس�تان،  أو 

الغنية بمياه البحريات.
ويع�ود االس�تقرار اإلنس�اني بهذه 
املنطق�ة إىل الع�رص النيولينبكي. وكما 
تدل عىل ذلك بقايا املواقع األركيولوجية 
العص�ور  إىل  تاريخه�ا  يع�ود  الت�ي 
املنطق�ة  اس�توطن  وق�د  الس�حيقة، 

بعض عشائر الرحل املنتمية إىل قبيلتي 
صنهاجة وبني مكبل.

أق�دم  يف قري�ة »أكم�اس«، ترب�ع 
ش�جرة أرز يف العالم املس�ماة »كورو«، 
ويزي�د عمره�ا حاليا عىل 820 س�نة، 
وتقع وسط غابة من األرز، وتعد األكرب 

من نوعها باملغرب
ولم يوجد من حركة هذه العش�ائر 
إال سلس�لة القصب�ات التاريخي�ة التي 
بناه�ا الس�لطان م�والي إس�ماعيل يف 

القرن الس�ابع عرش، ف�كان هذا عامال 
القبائ�ل  ه�ذه  اس�تقرار  يف  مب�ارشا 
باملنطقة، لتش�كل قرى س�ياحية مثل 

قصبة “آزرو”.
ت�م  إف�ران  ملدين�ة  الح�ايل  املوق�ع 
الع�ام  اكتش�افه م�ن ط�رف الوكي�ل 
الفرنس�ية “إيري�ك الب�ون”  للحماي�ة 
يف س�نة 1928، وت�م اعتب�ار املنطق�ة 
منذ ذل�ك الحني وبموجب مرس�وم 16 
س�بتمرب/أيلول 1929 موقع اصطياف 
بامتياز.الكتشاف املدينة يكفي السائح 
بني�ة صحية قوية إن أراد أن يرجل، أو 
يدور يف أرجائها وهو عىل صهوة بغل أو 

حمار، أو عىل متن سيارة آخر موديل.
شالالت “زاوية ودا إفران” تقع عىل 
بع�د 70 كيلوم�را من “إف�ران”، و53 
كيلومراً من مدينة “آزرو” تمنح الزائر 
رؤية رومانس�ية خاص�ة لحظة تدفق 
املي�اه بغزارة.وتقع “ضاي�ة عوا” عىل 
بع�د 17 كيلوم�را م�ن إفران وتش�كل 
فض�اء للنزهة، إضاف�ة إىل ضابة إفران 
املشهورة بفرشتها املائية وبتساقطاتها 

الثلجي�ة و”وادي تيزري�ت”.
“ش�الالت العذراء” أو “عني فيئال” 
عىل بعد ثالثة كيلومرات من “إفران”. 
وتشكل هذه الشالالت املتنزه املناسب 

للراح�ة واالس�تجمام لس�كان املدينة، 
وعىل بع�د 11 كيلومرا من إفران توجد 
قري�ة “أكم�اس”، حي�ث ترب�ع أقدم 
ش�جرة أرز يف العالم املس�ماة “كورو”، 
نسبة إىل مكتشفها، ويزيد عمرها حاليا 
عىل 820 س�نة، وتقع وس�ط غابة من 
األرز، وتعد األكرب من نوعها باملغرب، إذ 
تمتد عىل أكثر من 48687 هكتارا. وما 
بني السفوح املفتوحة تارة، والفسيحة 
تارة، هناك مرتفعات مكس�وّة بغابات 
كثيف�ة وثلوج س�ميكة، أوله�ا محطة 
“مشليفن” التي تبعد نحو 17 كيلومرا 
عن “إفران”، ويصل ارتفاعها إىل 2000 
مر، وتعد القبلة الرئيسة لعشاق التزلج 
من داخ�ل املغرب وخارج�ه، خصوصاً 
الس�ياح القادمني من فرنسا وأسبانيا 
بالدرجة األوىل.أم�ا املحطة الثانية التي 
ال تقل أهمية عن “مش�ليفن” فتسمى 
محطة “جبل هربي”، وتبعد عن إفران 
نح�و 27 كيلوم�را، ويص�ل علوها إىل 
2100 م�ر، وتوفر ممراً للتزلج يراوح 

عرضه بني 50 و200 مر.
وتمن�ح املحطت�ان إمكاني�ة تقنية 
وفني�ة له�واة التزلج ع�ىل الجليد، كما 
توف�ران خدمة اس�تئجار مس�تلزمات 

الرياضات الشتوية. 

سويرسا العرب تتوسط جبال األطلس

الزيتون لرسم لوحات فنية
 تس�تخدم فنانة فلسطينية حّبات الزيتون 
يف عم�ل لوحات فنية عىل قط�ع من القماش. 
وقال�ت الفنان�ة أريج ابن�ة مدين�ة النارصة، 
خ�الل افتتاح معرضها رّص الزيتون يف مدينة 
أريح�ا أطم�ح دائم�ا ان أبتك�ر لوح�ات فنية 

جديدة وهذا املعرض يتضمن لوحات 
رسمتها برّص الزيتون... واستخدم 
يف عملي�ة ال�رّص مطرق�ة خش�بية 
صغ�رية فيخرج الزيت م�ن الزيتون 
ع�ىل قطعة القم�اش املوضوعة عىل 
األرض. وأضاف�ت ان الفك�رة ب�دأت 
ترس�م  ان  اخت�ارت  عندم�ا  لديه�ا 
لوح�ة لش�جرة الزيت�ون م�ن ن�واة 
ح�ّب الزيت�ون، حي�ث الحظت وهي 

تحاول اس�تخراج النواة ان الزيت يتناثر منها 
فقررت اس�تخدامه يف رسم اللوحات. وذكرت 
ان�ه بالرغم من تعدّي الجنود االرسائيليني عىل 
أش�جار الزيتون، فهي ال تنتهي وال تندثر مثل 

قضيتنا. 

الفطر غذاء ودواء

ش�ّيد فنان صين�ي منزل�ه يف غابة عىل ش�كل إبريق 
الش�اي. وقال الرجل البالغ من العمر 64 عاماً، انه يريد 
ان يعي�ش بعيداً عن ضجي�ج املدينة، فاخت�ار موقعاً يف 

غابة عىل مشارف مدينة فوشان الصينية. 
واملنزل عىل شكل إبريق وجذع شجرة وعش عصفور، 

ويتكون من صالون صغري، من 
صالة وغرفة نوم. وبهذا البيت 
الغريب انض�م الفنان الصيني 
اىل العديد م�ن زمالئه الفنانني 
الذي�ن يعتم�دون أش�كال غري 
مألوف�ة ملنازلهم وبعضها عىل 

شكل حذاء او طبق طائر. 

منزل صيني عىل شكل
 الفط�ر أو م�ا يعرف بعش الغ�راب له أنواع  ابريق الشاي

ش�تى ومتنوعة، إذ يوجد م�ا يقارب 140،000 
ن�وع من الفطري�ات يف العال�م، 10 باملئة فقط 
منه�ا معروف، وما يقارب ال�� 100 نوع فقط 
تم إجراء الدراسات والبحوث عليها، وقد يكون 

بعضها قابال لألكل وبعضها اآلخر ساما.

ويعد الفطر، وفق ما نرش يف موقع ويب طب 
مص�درا غذائي�ا غنيا ورضوريا لإلنس�ان، فهو 
م�ن أفضل املص�ادر للحصول عىل الكالس�يوم 
وفيتامني د، كما يحوي السيلينيوم والبوتاسيوم 
والريبوفالفني “فيتامني B2” والنياسني، ويعد 
فقريا بالنسبة إىل الصوديوم وخاليا من الدهون 
والكولسرول والغلوتني، ومنخفضا يف السعرات 
الحراري�ة، وغنيا باأللي�اف الغذائية ومضادات 

األكسدة.
وباعتب�ار الفطر مصدرا ملعدن الس�يلينيوم 
نجد ل�ه دورا كب�ريا يف تعزيز املناع�ة والوقاية 
من االلتهاب�ات، وتعزيز عم�ل الكبد يف تنظيف 
الجس�م من الس�موم، ومكافحة نم�و الخاليا 

الرطانية.

غيالن


