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مظاهرات مؤيدة لـ »داعش« يف مكة املكرمة!
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املهجرين تشمل سبعة االف عائد إىل العراق بقطع اراٍض

زيادة رواتب شبكة احلامية االجتامعية يف متوز 

احلـشـد الشعبـي حيفــر خندقـــًا يف الفلـوجـــة إليقــاف متدد »داعـش« فــي االنبــار

رومـــانـيــا تنفـي تسـلـيــح »داعــش«.. وتــؤكــد: صـدرنــا أسلحـة للـحـكــومــة

صناعة إسرائيلية.. وتركيا هربتها

      المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر امنية, امس األحد, عن وصول تجهيزات عسكرية 
من مناشئ اسرائيلية وتركية تكفي لتجهيز 3 أالف مقاتل, لتنظيم 
“داع�ش” االرهابي في مدين�ة الموصل, متهمة مس�ؤولين اكراد 

بالتواطؤ مع “داعش”.
وقال�ت مص�ادر أمني�ة ان “ش�حنات من االلبس�ة العس�كرية 
واألحذي�ة والخوذ والقفازات والمس�تلزمات الداخلية العس�كرية 
الت�ي تكفي لتجهيز اكثر من 3000 عنصر, كانت قد مرت من اربيل 
الى الموصل قبل اس�بوع من االن, وهي صناعة اسرائيلية وتركية 
وقد رصدتها بعض الجهات الكردية وسربت المعلومة ألنها وصلت 

الى )داعش(”.
خصيص�ا  صنع�ت  التجهي�زات  “ه�ذه  ان  المص�ادر  وأك�دت 
ل�)داع�ش(, وان الص�ور الت�ي تنش�ر للعصاب�ات االرهابي�ة على 
شبكات التواصل االجتماعي وعبر وسائل االعالم التابعة للدواعش 
ومن يس�ندهم, تؤشر تغييرا في ازياءهم العسكرية, وتؤكد صحة 

هذه المعلومات”.
ويتهم رجال أعمال وساس�ة في إقليم كردس�تان بالتعاون مع 
“داع�ش” في تهريب النفط المس�تخرج من الحقول التي يس�يطر 
عل�ى التنظيم اإلرهابي، فضالً ع�ن التعامل مع تركيا من أجل خلق 

طرق إليصال السالح والعتاد إلى “داعش” عبر اإلقليم.
يذكر أن تنظيم )داعش( قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينوى، )405 كم شمال العاصمة بغداد(، في )العاشر 
من حزيران 2014(، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صالح 
الدي�ن وكرك�وك وديالى، تمك�ن خاللها من الس�يطرة على بعض 

المصافي وآبار النفط في تلك المناطق.

جتهيزات لـ »3« أالف عنرص وصلت إىل »داعش« عرب اربيل

االبطال يدحرون االرهاب

ص3شباب الفلوجة بني خيارين.. االنضامم إىل »داعش« مقابل راتب جمزي.. أو القبول »باملوت«

ص2

ص3

»جيش الكرتوين« جيند شباب اجلنوب ملناهضة الرموز الدينية
يــديــره خــبــراء يــهــود

      المستقبل العراقي/ خاص
 

سياس�ية  مص�ادر  كش�فت 
بارزة, امس األح�د، عن مخطط 
ثقاف�ة  لنش�ر  يرم�ي  يه�ودي 
احتق�ار الدين وتس�قيط الرموز 

الديني�ة بي�ن فئ�ة الش�باب ف�ي 
وجن�وب  وس�ط  محافظ�ات 
العراق, وفيما اكدت بان ذلك يتم 
التواصل االجتماعي  عبر وسائل 
الى  الحكومة  )فيس�بوك(, دعت 
االنتباه له�ذه المؤامرة الخطيرة 

والتص�دي لها. وقال�ت المصادر 
ان  العراق�ي”,  ل�”المس�تقبل 
“خالي�ا تجنيد الكتروني تدار من 
قبل خبراء يهود متخصصين في 
مج�االت التقني�ات المعلوماتية 
واالتص�االت تركز عل�ى عمليات 

الكس�ب االلكتروني المعلوماتي 
للش�باب واألطف�ال والمراهقين 
م�ن مس�تخدمي االنترني�ت في 
جن�وب ووس�ط العراق”.ولفتت 
المص�ادر الى أن “الهدف من هذا 
التجنيد هو نش�ر ثقاف�ة احتقار 

الدين وتس�قيط الرم�وز الدينية 
بشكل تدريجي من خالل استخدام 
س�بل كثي�رة ومتنوع�ة اغلبه�ا 
ترفيه�ي واألخ�ر منه�ا انتقادي 
وس�اخر بش�كل مغل�ف”, مبينة 
انه�ا “خطط مدروس�ة ومتقنة 

ومبنية على اسس علمية ستكون 
نتائجه�ا انت�اج اجي�ال بعقلي�ة 
هجينة ال تمت للمجتمع العراقي 
وتقالي�ده  وأعراف�ه  وأصول�ه 
وأنماط معيش�ته بصلة”.وأبدت 
المصادر استغرابها من “مساندة 

الحكومة له�ذا المخطط الخبيث 
من حيث ال تعلم, كونها تتجاهل 
االس�تخدام  وتبع�ات  خط�ورة 
غير المدروس لوس�ائل االتصال 
ونتائج�ه الكارثية في حال لو تم 

توجيهه في هذا السياق”.

     بغداد / المستقبل العراقي 

كشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس األحد، عن قيام 
مسؤولين في البنك المركزي بتهريب اموال طائلة من 
العمل�ة الصعبة بط�رق ملتوية باالتفاق مع ش�ركات 

أهلية إلفراغ البالد من العملة الصعبة.
وق�ال عضو لجنة النزاهة النيابي�ة محمد كون، ان 
»هن�اك معلومات وردت ال�ى لجنة النزاه�ة عن قيام 
مس�ؤولين في البنك بتهريب ام�وال طائلة من العملة 
الصعب�ة الى خارج البالد بدعوى التجارة باالتفاق مع 

شركات أهلية«.
ونقل�ت وكال�ة »المعلوم�ة« ع�ن كوله قول�ه، ان 
»االم�وال تهرب الى خارج البالد بط�رق ملتوية حيث 
تحول الى الخارج على انها لبضائع تم ش�رائها ولكن 
لم تدخل اي بضائ�ع للبالد او تدخل بضائع ال تضاهي 
كمي�ات األموال الت�ي تم تحويلها الى األش�خاص في 

الخارج«.
ولفت كون الى ان »اللجنة تعمل على فتح هذا الملف 
المهم والخطير ونحن حاليا بمرحلة جمع المعلومات 
وال نري�د االفصاح عن المتورطي�ن لحين االنتهاء من 

جمع المعلومات وكشف المتورطين«.

ص3االتـحـاد األوربـي سيـدرب الشـرطـة العـراقيـة.. ويـقـدم مليـون ونصـف يـورو للنـازحـيـن
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احلشد الشعبي حيفر خندقًا يف الفلوجة إليقاف متدد »داعش« يف االنبار
العشائر تنتظر سالح واشنطن.. والحكومة ترفض

    بغداد / المستقبل العراقي

الش�عبي  الحش�د  حفرت ق�ّوات 
خندق�اً ف�ي قض�اء الفلوج�ة التابع 
لمحافظة االنبار بغية إمساك األرض 
أم�ام هجم�ات تنظي�م م�ا يس�ّمى 
المتك�ررة على القضاء،  ب�«داعش« 

بحسب مصدر ميداني.
ويش�ّن التنظيم بش�كل مس�تمر 
هجمات على ناحية عامرية الفلوجة 
ومقاتل�ي  األمنّي�ة  الق�ّوات  أن  إال 
العشائر تحول دون سيطرة التنظيم 
عل�ى المدين�ة، وج�اء ش�ّق الخندق 
ف�ي منطقة البي�ار كخط ص�دٍّ أمام 
التنظي�م في حال تمك�ن من احتالل 
الناحية التي تعاني فيها العشائر من 

قلّة السالح.
وقد شّن عناصر »داعش« عملّية 
عس�كرية من عّدة مح�اور الحتالل 
المدين�ة وفقاً لع�ارف الجنابي مدير 
ش�رطة ناحية عامري�ة الفلوجة، إال 
أن الجناب�ي أعلن أن الق�ّوات األمنية 

تصّدت للعملّية وأفسدتها.
وبدا مزاحم العيساوي، وهو أحد 
مقاتلي عشائر العامرية حانقاً على 
الحكومة ألنها لم تِف بوعودها حّتى 

اآلن في تسليح أبناء العشائر.
»أغل�ب  إن  العيس�اوي  وق�ال 
ل�)داع�ش(  يتص�دون  المقاتلي�ن 
بس�الحهم الخ�اص وحّت�ى اآلن لم 
يصلنا الس�الح ال�ذي كان من المقر 

أن ترس�له الحكوم�ة إلينا«.وأش�ار 
اس�تمر  »إذا  أن�ه  إل�ى  العيس�اوي، 
الوضع هك�ذا فالمخاطر كبيرة على 
الناحي�ة واألعت�دة ب�دأت تنف�ذ في 
الوقت ال�ذي يس�تخدم )داعش( في 

هجماته مختلف أنواع األسلحة ».
وتخش�ى الحكومة االتحادية في 
بغداد من تسليح العشائر خشية من 
وصول إلى المجموع�ات المعارضة 
للحكومة والتي كان صوتها واضحاً 

نهاية ع�ام 2013 أثن�اء التظاهرات 
الت�ي اندلع�ت ض�د حكوم�ة رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
ولم ينج�ح وفد حكوم�ة االنبار 
المحلّي�ة ال�ذي ذهب إلى واش�نطن 

في إقناع اإلدارة األميركية بتس�ليح 
العشائر بشكل مباشر.

يح�اول  »داع�ش«  أن  ويب�دو 
اس�تعادة نفوذه مجدداً ف�ي االنبار 
األس�بوعين  خ�الل  واج�ه  أن  بع�د 

الماضيي�ن مع�ارك عنيف�ة تقّدم�ت 
فيها القّوات األمنية وأبناء العش�ائر 
من خاللها إلى عّدة مدن كان يحّتلها 

التنظيم المتطّرف.
وشن تنظيم »داعش« عملية ضد 

قطعات الجيش في مناطق النعيمية 
الفلوجة، والفالحات  وزوبع جنوب 
غربها والصقالوية والجسر الياباني 
ش�مالها، األمر ال�ذي خلّ�ف معارك 
ضاري�ة أس�فرت ع�ن خس�ائر ف�ي 
صف�وف الجيش واس�تولى التنظيم 
خ�الل ه�ذه الهجم�ات عل�ى آليات 
عس�كرية وأعتدة وأسلحة مختلفة، 

وفقاً لمصادر محلّية.
لكن ف�ي مدينة الرم�ادي، معقل 
الحكوم�ة المحلّية، تمكن�ت القوات 
األمنية من اس�تعادة الس�يطرة على 
المناط�ق الش�رقية وه�ي البوغانم 

والصوفية والسجارية.
وق�ال فال�ح العيس�اوي، نائ�ب 
رئي�س مجلس محافظ�ة األنبار، إن 
»الق�وات األمني�ة ومقاتلي عش�ائر 
عملي�ات  خ�الل  تمكن�وا  الرم�ادي 
عس�كرية واس�عة من طرد مسلحي 
البوغان�م  مناط�ق  م�ن  )داع�ش( 
والس�جارية والصوفي�ة والتي كان 
التنظيم قد سيطر عليها قبل أسابيع 
عبر هجم�ات كبيرة ش�نها التنظيم 

على تلك المناطق«.
ب�أن  العيس�اوي أض�اف  ولك�ن 
»عشائر الرمادي ال تستطيع تحقيق 
تق�دم أكبر على )داعش( في مناطق 
أخ�رى م�ن الرم�ادي بس�بب نقص 
»عل�ى  والذخيرة.وش�دد  الس�الح 
الحكوم�ة المركزي�ة إمداد عش�ائر 

المحافظة بالسالح والعتاد«.

رئيس الربملان : 
حريصون عىل تعديل قانون 
التقاعد وإنصاف املتقاعدين

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس مجل�س النواب س�ليم 
الجب�وري، أمس األحد، ني�ة البرلمان 
تعدي�ل قانون التقاعد الحالي ليش�مل 
فئات أوسع من المواطنين، فيما ألفت 
الى أن المتقاعدين من الشرائح الهامة 

التي يجب أن تولى باالهتمام الالزم.
وق�ال الجب�وري ف�ي بي�ان ص�در 
عق�ب لقائه مدير هيئة التقاعد العامة 
أحم�د عبد الجليل وتلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »البرلمان 
ين�وي تعديل قان�ون التقاع�د الحالي 
ليشمل فئات أوس�ع من المواطنين«، 
مؤك�دا أن »المتقاعدين من الش�رائح 
الهامة والتي يجب أن تولى باالهتمام 
ال�الزم وهو م�ا نعمل عليه ونس�عى 

ألجله«.
»مجل�س  أن  الجب�وري،  وأض�اف 
النواب حريص عل�ى تذليل المعوقات 
الت�ي تعت�رض عم�ل هيئ�ة التقاع�د 
العامة من أجل مواصلة عملها وتقدم 

خدماتها بانسيابية«.
يذك�ر أن مجل�س الن�واب بدورت�ه 
الس�ابقة صوت في )3 شباط 2014(، 
بأغلبي�ة األعض�اء الحاضري�ن حينها 
على قانون التقاعد الموحد، فيما القى 
التصوي�ت عل�ى الفق�رة 37 و38 من 
القانون ردود أفعال ش�عبية ورسمية 
غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة 
الش�عب والمرجعي�ات الدينية، كونها 
تتعل�ق بامتي�ازات الن�واب وال�وزراء 

والدرجات الخاصة.

      بغداد / المستقبل العراقي

نفى الس�فير الرومان�ي في بغداد 
باك�وب ب�رادا، أم�س االح�د، االنباء 
الت�ي تحدثت عن بي�ع حكومة بالده 
صفق�ة اس�لحة لتنظي�م )داع�ش(، 
واكد أن بالده صدرت ش�حنة اسلحة 
للحكومة العراقية فقط، وفيما اشار 
إل�ى أن هن�اك خط�وط حم�راء ف�ي 
عملية بيع األس�لحة الرومانية، شدد 
أن السالح الروماني لم يباع الي دولة 
مج�اورة للعراق. وق�ال ياكوب برادا 
ف�ي حديث لعدد من وس�ائل االعالم، 
على هامش زيارته لمحافظة كربالء 

ولقائه الحكومة المحلية، إن »ما اثير 
في بعض وس�ائل االعالم بش�أن بيع 
روماني�ا االس�لحة لتنظي�م )داعش( 
في العراق عار ع�ن الصحة«، واصفا 
تل�ك االنب�اء ب�«الش�ائعات«.وأضاف 
رادا أن�ه »لدينا تفاصي�ل عن عمليات 
تصدير الس�الح الرومان�ي الى جميع 
دول العال�م وال يوج�د بينه�ا ما اثير 
بالصحافة من امور حول بيع السالح 
لتنظي�م )داع�ش(«، مش�يرا إل�ى أن 
»هناك ش�روطا للصناعة العس�كرية 
ف�ي رومانيا وهناك خط�وط حمراء 
ومسارات محددة ال يمكن تجاوزها«.

وتاب�ع رادا أن�ه »من ش�روط تصدير 

تحدي�د  ه�و  الرومان�ي  الس�الح 
المشتري والمستخدم األخير للسالح 
وق�د حددن�ا ذل�ك المس�تفيد وأخذنا 
موافقة الحكوم�ة العراقية عليه من 
خالل س�فارة رومانيا ببغداد وبطلب 
م�ن حكومتنا«، الفتا إل�ى أن »جميع 
السالح الُمّصدر للعراق كان بموافقة 
الحكومة العراقية ورئيس�ها السابق 
نوري المالكي ولم يباع اي سالح ألي 

جهة غير السلطات العراقية«.
واك�د رادا انه »ليس هناك أي عقد 
لبيع الس�الح الروماني م�ع اي دولة 
مجاورة للعراق لنّش�ك انه�ا هي من 
ادخل�ت الس�الح لتنظي�م )داعش(«، 

موضح�ا أن�ه »التق�ى ي�وم رئي�س 
البرلم�ان العراق�ي س�ليم الجب�وري 
وفّند ش�ائعات بيع رومانيا الس�الح 
ل�)داع�ش( و اي جه�ة غير حكومية 
في الع�راق وننتظر رد لجن�ة الدفاع 
بش�أن  العراق�ي  الن�واب  بمجل�س 

االمر«.
وكان رئيس لجن�ة االمن والدفاع 
البرلمانية حاكم الزاملي طالب رئيس 
مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
بالتدخل الفوري اليقاف صفقة عتاد 
بقيم�ة 300 ملي�ون دوالر يش�تريها 
تنظي�م )داعش( م�ن دول�ة رومانيا 
بتغطية مالية من احدى دول الجوار.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد مدير عام دائرة شؤون الفروع 
س�تار نوروز، أمس االحد، ان الوزارة 
مس�تمرة بتوزيع المنح المالية خالل 
ش�هر كان�ون الثاني لالس�ر النازحة 
من المحافظات التي شهدت عمليات 
ارهابي�ة، معلن�اً ع�ن ش�مول نحو 7 
االف عائد ال�ى الوطن كانوا بالخارج 
بقطع اراض.وقال نوروز ان في بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان الوزارة وزعت منحة المليون 
دين�ار بين )3500( اس�رة نازحة في 
تخصي�ص  بع�د  كرك�وك  محافظ�ة 

مبل�غ )5( مليار دين�ار لتوزيعها بين 
)5000( اس�رة نازح�ة، فيما وزعت 
الوزارة في بغداد / الكرخ منح مالية 
ل��) 974 ( اس�رة نازح�ة ، و )300( 
حصة من المس�اعدات العينية لالسر 
النازحة بالتعاون مع منظمة الهجرة 
الدولي�ة، مضيفاً ان ممثلي�ة الوزارة 
ف�ي اقليم كوردس�تان وزعت )500( 
حص�ة تضمن�ت ) مدف�أة – طب�اخ 
لالس�ر  مفروش�ات(   – بطاني�ات   –
النازح�ة ف�ي قضاء ب�ردوش .وتابع 
ان ف�رع ال�وزارة في قض�اء خانقين 
التاب�ع لمحافظة ديال�ى وزع )308( 
حص�ة غذائي�ة لالس�ر النازح�ة في 

قري�ة علي�ان وقري�ة محم�د هميلي 
بالتعاون مع منظمة اكتد الفرنسية، 
قري�ة  ف�ي  غذائي�ة  و)200( حص�ة 
م�ال عزي�ز ومنطق�ة كالت ومنطقة 
س�يروان ومنطقة حي الش�رطة في 
قضاء خانقين بواق�ع )242( حصة، 
فيما تسلمت )411( اسرة نازحة في 
منطقة علي�اوه مس�اعدات غذائية ، 
و)352( حص�ة غذائي�ة ف�ي منطقة 
تولة ف�روش، و)302( حصة غذائية 
ف�ي قري�ة االخ�وة ، و)450( حص�ة 
ف�ي مرك�ز قض�اء كف�ري، و)242( 
حصة غذائية بين العوائل النازحه في 

الهياكل في قرية علياوه .

وعلى صعي�د منفصل قال س�تار 
ن�وروز ان الوزارة ارس�لت معامالت 
وزارة  ال�ى  عراقي�اً  عائ�داً   )6941(
البلدي�ات واالش�غال العام�ة لغرض 
شمولهم بقطع االراضي المخصصة 

لهم بحسب مسقط الرأس.
واش�ار ال�ى ان ال�وزارة اعتمدت 
البيان�ات المرفوع�ة من قب�ل فروع 
ال�وزارة ف�ي المحافظ�ات ومراك�ز 
 ،2014 للع�ام  بغ�داد  العائدي�ن ف�ي 
مضيف�اً ان ) 1005( معاملة ارس�لت 
الى وزارة البلديات واالش�غال العامة 
مطل�ع الع�ام الحالي لغرض ش�مول 

العائدين بقطع االراضي.

اهلجرة واملهجرين تشمل سبعة االف عائد إىل العراق بقطع اراٍض

رومانيا تنفي تسليح »داعش«.. وتؤكد: صدرنا أسلحة للحكومة

البرصة: حرس احلدود العراقية واإليرانية ترفعان التنسيق 
لـتـذلـيـل الـتـحـديـات

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة قوات حرس الحدود 
العراقية، أمس األح�د، عقب اجتماع 
تنسيقي مغلق مع قيادة قوات حرس 
الحدود اإليرانية عقد في البصرة، عن 
رفع مستوى التنسيق بين القيادتين 
به�دف تذلي�ل المش�اكل والتحديات 
الحدودية  المناف�ذ  المتعلق�ة بعم�ل 
البرية والوضع األمن�ي في المناطق 
الحدودي�ة، فيم�ا دعت قي�ادة قوات 
ح�رس الح�دود اإليراني�ة الحكومة 
العراقي�ة ال�ى إج�راء ربط س�ككي 
بي�ن البلدين عبر منطقة الش�المجة 

لتسهيل إنتقال الزائرين.
وقال قائ�د قوات ح�رس الحدود 
العراقي�ة اللواء عبد الكريم مصطفى 
العام�ري إن »االجتم�اع التنس�يقي 
الذي عق�د في فندق البص�رة الدولي 
كان مخصص�اً للتداول بش�أن بعض 
المش�اكل الحدودي�ة، وتمخ�ض عن 
االتفاق على رفع مس�توى التنس�يق 
بي�ن القيادتي�ن«، مبيناً أن »مش�اكل 

وج�ود  ظ�ل  ف�ي  توج�د  ال  كبي�رة 
القيادتين،  تفاهم�ات مس�بقة بي�ن 
مش�اكل  أو  تحدي�ات  هن�اك  ولك�ن 
حدودية بس�يطة تحت�اج الى حلول، 
وبعض الحلول تتطلب تدخل وزارات 

منها الخارجية«.
»م�ن  أن  ال�ى  العام�ري  ولف�ت 
للنق�اش  طرح�ت  الت�ي  المش�اكل 
خ�الل االجتماع ما واجه�ه الزائرون 
اإليرانيون في المنافذ الحدودية البرية 
خالل الزيارة األربعينية السابقة، كما 
تم التطرق الى قضايا حدودية تخص 
محافظ�ة البصرة، وهي تش�مل خط 
الصيادين«، مضيفاً  )التالوك( وعمل 
أن »الق�وات األمني�ة تب�ذل جه�وداً 
المخدرات  كبي�رة لمكافحة تهري�ب 
ومن�ع إنتش�ارها داخ�ل الجمهورية 

اإلسالمية وخارجها«.
واعتب�ر أن »الجارة إيران تس�اعد 
العراق في مجال مكافحة المخدرات، 
كما انها تس�اعد العراق في مواجهة 
خط�ر اإلره�اب، وخي�ر دلي�ل عل�ى 
وقوفها الى جانب العراق في محاربة 

تنظي�م )داع�ش( ه�و الدع�م الكبير 
الذي قدمته من أجل إحكام السيطرة 
الحدودي�ة  المناط�ق  عل�ى  األمني�ة 
بي�ن البلدين«.م�ن جانبه، ق�ال قائد 
قوات ح�رس الحدود اإليرانية العميد 
قس�م رضائي خالل مؤتمر صحافي 

مشترك عقد عقب االجتماع، إن »من 
بين القضاي�ا التي ت�م التركيز عليها 
ف�ي أثن�اء االجتم�اع قضية تس�هيل 
خ�الل  الزائري�ن  ومغ�ادرة  دخ�ول 
المناس�بات الديني�ة، إذ ان الزائري�ن 
بحاجة الى المزيد من التسهيالت في 

المناف�ذ الحدودية البري�ة العراقية«، 
أن »الجمهورية اإلس�المية  موضحاً 
تق�دم مختل�ف التس�هيالت للزائرين 
ف�ي منافذه�ا الحدودي�ة، كما قامت 
بإنشاء خط للسكك الحديد يمتد حتى 
منطقة الش�المجة الحدودية، ونأمل 
م�ن الحكومة العراقي�ة إجراء الربط 
الس�ككي ليتس�نى للزائرين الوصول 

بشكل مباشر«.
يذكر أن الش�ريط الح�دودي بين 
العراق وإيران يمت�د من الجنوب الى 
الش�مال بواقع 1600 كم، كما توجد 
ح�دود مائية بين البلدين، إذ ينقس�م 
ج�زء من ش�ط الع�رب ال�ى جانبين 
إيران�ي،  واآلخ�ر  عراق�ي  أحدهم�ا 
)التال�وك(،  خ�ط  بينهم�ا  ويفص�ل 
الج�زء  عل�ى  اإليراني�ون  ويطل�ق 
المشترك من الشط اسم )أرفند رود( 
ال�ذي يعني بالعربية )النهر العظيم(، 
وه�ي تس�مية أصبح�ت معتمدة من 
قب�ل المنظم�ات المالحي�ة الدولية، 
وأيضاً ت�م اعتمادها من قبل ش�ركة 

)غوغول( في خرائطها.

      بغداد / المستقبل العراقي

وّج�ه وزي�ر النقل باق�ر جب�ر الزبي�دي أوامر الى س�لطة 
الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية لإللتزام بالضوابط 
والتعليم�ات الت�ي تدع�م الناق�ل الوطن�ي )الخط�وط الجوية 

العراقية(.
وطال�ب وزي�ر النق�ل »الخطوط الجوي�ة العراقي�ة بزيادة 
رحالتها الى الديار المقدسة وتقديم التسهيالت الى المعتمرين 
الكرام«. وش�دد الزبي�دي على »من�ع المكات�ب التجارية التي 
تس�تخدم الطائ�رات القديم�ة الت�ي تمتلكها ش�ركات وهمية 
حفاظاً عل�ى أرواح المواطنين«.كما دعا ال�ى ضرورة مراقبة 

مكاتب المتاجرين بالسياحة الدينية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أمر وزير الداخلية محمد سالم الغبان، أمس األحد، بتشكيل 
لجن�ة تحقيق في حادثة اإلعتداء على ش�رطة المرور من قبل 

حماية وزير حقوق االنسان محمد مهدي البياتي في بغداد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »وزير الداخلية أمر بتش�كيل لجنة تحقيق في 
حادث اإلعتداء على شرطة المرور من قبل حماية وزير حقوق 

االنسان في 2015-1-27 ».
ونق�ل البيان ع�ن الغبان تأكي�ده »ضرورة الت�زام الجميع 
بالقان�ون والتقي�د بأخالقي�ات الوظيف�ة العام�ة، وان نكون 
جميعاً منس�جمين مع النظام العام ومن يس�هر على تطبيقه 

وليس اإلعتداء عليهم«.
وكان رئي�س ال�وزراء القائد العام للقوات المس�لحة حيدر 
العبادي وجه بالتحقيق في االدعاء باعتداء حماية احد الوزراء 

على شرطة المرور في بغداد.
يذكر أن عدداً من أفراد حماية وزير حقوق االنس�ان محمد 
مه�دي البياتي اعت�دوا بالضرب على أفراد من ش�رطة المرور 
بينهم ضاب�ط برتبة عقيد، في احدى مناط�ق العاصمة بغداد، 
بسبب تأخر فتح االشارة الضوئية أمام موكب الوزير، بحسب 

رواية أحد عناصر المرور .

      بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر المئات من ذوي ضحايا س�بايكر، أمس االحد، قرب 
مبنى االدارة المحلية وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار 
للمطالب�ة بتدخل محل�ي ودولي لمعرفة مصي�ر أبنائهم، فيما 

اكدوا على االستمرار بالتظاهر حتى االستجابة لمطالبهم.
وقال�ت تقاري�ر، إن المئ�ات م�ن ذوي ضحاي�ا س�بايكر 
تظاه�روا، اليوم، قرب به�و االدارة المحلية وس�ط الناصرية 
للمطالب�ة بمعرفة مصي�ر أبنائهم، مبين�ة ان ذوي المغدورين 

اكدوا االستمرار بالتظاهر حتى االستجابة لمطالبهم.
وأضافت أن المتظاهرين طالب�وا بضرورة التحرك المحلي 
والدول�ي، مش�يرا الى ان الق�وات االمنية أغلق�ت المؤدية الى 

التظاهرة لتأمين الحماية لجموع المتظاهرين.
يذك�ر ان اهال�ي ضحاي�ا س�بايكر تظاهروا اكث�ر من مرة 
بمحافظ�ة ذي ق�ار، للمطالبة بمعرف�ة مصير ابنائه�م الذين 

فقدوا منذ حزيران الماضي.
واعدم تنظيم »داعش« المئات من نزالء س�جن بادوش في 
الموصل وطلبة قاعدة »س�بايكر« ش�مال تكريت عندما فرض 
س�يطرته على هاتين المنطقتين، منتص�ف حزيران الماضي، 
فيما أش�ارت مص�ادر أمنية الى أن س�بب إعدامه�م يعود الى 

خلفيات طائفية.

الداخلية تشكل جلنة حتقيق باعتداء محاية 
وزير حقوق االنسان عىل رشطة املرور

ذي قار: جتدد تظاهرات ذوي ضحايا سبايكر
ومطالبات بتدخل حميل ودويل

وزير النقل يوجه بزيادة الرحالت 
اجلوية إىل الديار املقدسة
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            بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجن�ة العم�ل النيابي�ة ان الزي�ادة التي ش�رعها مجل�س النواب عل�ى رواتب 
المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية سيبدأ العمل بها اعتبارا من شهر تموز المقبل في 

حال ارتفاع اسعار النفط في االسواق العالمية.
وقالت عضو اللجنة زينب الس�هالني ان رواتب تلك الش�ريحة لم تتوقف على الرغم من 
االزمة المالية التي يعيش�ها العراق وما رافقها من تأخر اقرار الموازنة كونها تعتبر خطا 
أحمر، مش�يرة الى ان الحكومة االتحادية وعدت بتطبيق قانون الحماية االجتماعية الذي 
اقره مجلس النواب ونص على زيادة رواتب المشمولين بذلك القانون بواقع 105 الف دينار 

كحد ادنى و 400 الف كحد اعلى في حال ارتفاع اسعار النفط في االسواق العالمية.
وأش�ارت الس�هالني ال�ى ان وزارة المالية ملزم�ة بمنح المخصص�ات المالية الالزمة 
لتطبيق ذلك القرار بأثر رجعي واعتبارا من تاريخ نش�رة في الجريدة الرس�مية في الثالث 

والعشرين من شهر اذار من العام 2014.

زيادة رواتب شبكة احلامية االجتامعية يف متوز 

       بغداد/ المستقبل العراقي

كشف وزير الدفاع خالد العبيدي, امس 
األحد، عن اقتراب »ساعة الصفر« لمعركة 
تحرير الموصل, وفيما اكد ان الجيش حاليا 
هو صاحب المبادرة والس�يطرة, المح الى 
ق�رب دخ�ول طائ�رات امريكي�ة متطورة 
للخدم�ة, واس�تخدامها في ض�رب مواقع 

»داعش«.
يأت�ي ذل�ك في خض�م اس�تعداد اللجنة 
التحقيقية في س�قوط الموصل, للشروع 
باستجواب كتلة النهضة التي كان يترأسها 

في السابق محافظ نينوى اثيل النجيفي.
وق�ال العبي�دي خالل مؤتم�ر صحافي 
عق�ده على هامش اس�تعراض عس�كري 
لقي�ادة الدفاع الجوي بمق�ر القيادة غربي 
جه�وداً  تب�ذل  الدف�اع  »وزارة  أن  بغ�داد، 
كبيرة ومفتوحة على كل الجوانب لتطوير 
الجيش وتس�ليحه«، واصفاً وضع الجيش 

ب�«الجيد جدا«.
وأض�اف العبيدي ان »الجي�ش العراقي 
حالي�ا هو صاح�ب المبادرة والس�يطرة«، 
الفتا إلى أن »)داعش( يستغل األجواء التي 
تمنع وص�ول الطائرات لمس�اندة قطعات 

الجيش«.
محافظ�ة  ف�ي  االوض�اع  وبش�أن 
نين�وى ق�ال العبي�دي، أن »الجي�ش جاهز 
عل�ى مس�توى التخطيط لخ�وض معركة 
الموص�ل«، مؤك�دا أن »أبن�اء المحافظ�ة 
وعشائرها سيكونون حاضرين إلى جانب 

الجيش في معركة التحرير«.
وشدد العبيدي على أن »تنظيم )داعش( 

سينتهي خالل األشهر المقبلة«.
وعن صفقة طائ�رات ال�f16, اكد وزير 
الدف�اع، ان الطائ�رات االميركية س�تدخل 
الخدم�ة في العراق خالل االش�هر المقبلة، 
مش�دداً على ضرورة توفير قواعد مالئمة 

لتلك الطائرات.
م�ن   f16 طائ�رة   36 بغ�داد  وتطل�ب 
المقات�الت الت�ي تنتجه�ا ش�ركة لوكهيد 
مارتن، لكن الشحنات األولى التي كان من 
المقرر إرس�الها إلى قاعدة بلد الجوية في 
العراق تأخرت بسبب مخاوف أمنية بعد أن 
اجتاح تنظيم »داعش« مس�احات واس�عة 

في شمال وغرب البالد.
يذك�ر أن تنظي�م )داع�ش( ق�د ف�رض 

س�يطرته عل�ى مدين�ة الموص�ل، مرك�ز 
محافظة نينوى، في )العاش�ر من حزيران 
2014(، كم�ا امت�د نش�اطه بعده�ا، إل�ى 
محافظات صالح الدي�ن وكركوك وديالى، 
وتمكن من الس�يطرة على بعض المصافي 

وآبار النفط في تلك المناطق.     
اللجن�ة  تس�تجوب  الغض�ون,  ف�ي 
التحقيقي�ة ف�ي س�قوط الموص�ل كتل�ة 
النهض�ة الت�ي كان يترأس�ها في الس�ابق 

محافظ نينوى اثيل النجيفي.
ويأتي هذا االجراء بعد اس�تماع اللجنة 
التحقيقية اليف�ادات رئيس اللجنة األمنية 
ف�ي مجل�س المحافظ�ة الذي أك�د امتالك 
أعضاء الكتلة التي انش�قت ع�ن النجيفي، 
لمعلوم�ات كافي�ة ح�ول االنهي�ار األمني 
ال�ذي ش�هدته المحافظة ف�ي 10 حزيران 

الماضي.
ال�ى ذل�ك, كش�ف النواب ع�ن »توصية 

غيابي�ة« بإحال�ة مه�دي الغ�راوي، قائ�د 
عملي�ات نين�وى، ال�ى محكمة عس�كرية 
برفقة عدد م�ن القي�ادات األمنية، ورجح 
الق�ادة  كب�ار  اس�تجواب  إع�ادة  الن�واب 

والمسؤولين في وقت قريب جداً.
وص�وت مجل�س الن�واب مؤخ�راً على 
تش�كيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط 
محافظ�ة نين�وى بي�د تنظي�م »داع�ش«. 
وتضم 26 عضواً بينهم أعضاء لجنة األمن 

والدفاع النيابية، وأعضاء مجلس محافظة 
نينوى.

 وبشأن تطورات ملف التحقيق بسقوط 
الموصل، يوضح النائب عباس الخزاعي، أن 
»اإلفادات التي قدمها رئيس اللجنة األمنية 
في محافظ�ة نين�وى محم�د إبراهيم إلى 
اللجن�ة التحقيقية حتمت اس�تدعاء جميع 
القي�ادات األمني�ة واإلدارية ف�ي محافظة 

نينوى«.
التحقي�ق بس�قوط  واس�تدعت لجن�ة 
مدين�ة الموص�ل ف�ي األس�بوع الماض�ي 
رئي�س اللجنة األمنية في مجلس محافظة 
نين�وى محمد إبراهيم به�دف الوصول إلى 
معطي�ات جدي�دة حول س�قوط محافظة 

نينوى بيد داعش.
وأضاف الخزاعي،  أن »اللجنة التحقيقية 
ارت�أت اس�تدعاء جمي�ع أعض�اء مجل�س 
المحافظة لالستماع ألقوالهم حول قضية 
االنهيار األمني الذي أدى إلى سقوط نينوى 
وكذلك استيضاحهم حول المعلومات التي 
ذكرها رئيس اللجنة األمنية محمد إبراهيم 

لدى عملية التحقيق معه«.
وتاب�ع عض�و لجن�ة األم�ن البرلمانية 
إل�ى أن »رئيس اللجن�ة األمنية في مجلس 
نينوى حدد أس�ماء عدد من أعضاء مجلس 
المحافظة وأش�ار الى امتالكهم معلومات 
ح�ول تداعيات س�قوط مدين�ة الموصل«، 
الفت�ا ال�ى أن »ه�ؤالء األعض�اء كلهم من 
كتلة النهضة العربي�ة التي تضم بين 16 – 

18 عضوا«.
اثي�ل  نين�وى  أن محاف�ظ  ال�ى  يش�ار 
النجيف�ي ي�رأس كتل�ة النهض�ة العربي�ة. 
وكان�ت اللجن�ة التحقيقي�ة ق�د اك�دت أن 
قائم�ة االس�تجواب »غي�ر ثابت�ة« ألنه�ا 
س�تقوم باس�تدعاء كل من يرد اس�مه في 
مجريات التحقيق، مش�ددة على ان المثول 

أمام اللجنة »ال يعني اتهاماً«.

الدفاع تعلن »ساعة الصفر« لتحرير املوصل.. وتنتظر F16 لدخول املعركة
كتلة النجيفي في قفص االتهام بشأن سقوط المدينة بيد »داعش«

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

وضع تنظيم »داعش« شباب الفلوجة 
امام خيارين ال ثالث لهما, االنخراط في 
صفوفه مقابل روات�ب مجزية, او القتل 

لمن يرفض هذا العرض.
وفيم�ا قال مجل�س انق�اذ االنبار ان 
التنظي�م االرهاب�ي جند به�ذه الطريقة 
المئات من الش�باب, لفت الى انه دربهم 

على ارتكاب الجرائم.
ومنذ اكث�ر من عام, وتنظيم«داعش« 
االرهابي يفرض س�يطرته عل�ى مدينة 
الفلوجة بمحافظ�ة االنبار, بينما تجري 
التحضي�رات العس�كرية للقي�ام بعملية 
كب�رى الس�تعادتها وف�رض االمن فيها 
مجددا.وقال رئي�س مجلس انقاذ االنبار 
حميد الهايس، ل�«المس�تقبل العراقي«, 
الفلوج�ة  ف�ي  »داع�ش«  عصاب�ات  أن 
عملوا ومنذ عام تقريبا على س�يطرتهم 

عل�ى المدينة بتجنيد وتدريب المئات من 
الشباب عبر اغرائهم بالمال او تهديدهم 
بالقت�ل وقطع الرؤوس فضال عن حاجة 
الناس للم�ال الذي يدفعه داعش لش�راء 

الغذاء والدواء«.
وأض�اف أن »تنظي�م داعش خصص 
مبل�غ ملي�ون دين�ار راتب ش�هري لكل 
عنصر داعش�ي ارهابي مع توفير الغذاء 
والمش�تقات النفطية التي توفر لعائلته 

وبشكل مجاني«.
وس�بق ألحد ش�يوخ عش�ائر األنبار 
ان اعلن عن تش�كيل قوة تتألف من 600 
مواطن أنب�اري لمقاتلة عصابات داعش 

االرهابية في ناحية عامرية الفلوجة.
وع�ن اخ�ر التط�ورات الميدانية في 
الح�رب مع داعش في االنب�ار, قال قائد 
صح�وة غرب�ي األنبار الش�يخ عاش�ور 
الحمادي، إن »ق�وات الجيش والطوارئ 
وأبناء عش�يرة الب�و نمر والعبي�د والبو 

مح�ل ، نفذوا صباح ام�س االحد ،عملية 
أمني�ة واس�عة ف�ي جزي�رة الكصيرات 
غربي الرمادي ، أدت إلى أس�ر 4 دواعش 

واالستيالء على 8 عجالت تابعة لهم«.
 وقال الحم�ادي, ان »القوات األمنية 
المش�تركة يتواجدون حالي�ا في جزيرة 
الكصيري�ات ، وخالل الس�اعات القليلة 
القادمة س�تتقدم الق�وات باتجاه مركز 
م�ن  لتحريره�ا  الكصيري�ات  منطق�ة 

عصابات داعش االرهابية«.
وعلى صعي�د متصل, أعلن مس�ؤول 
مقاتلي عش�يرة الجغايفة في قرية البو 
حيات الش�يخ خضر الجغيفي، أن قوات 
م�ن الجي�ش العراق�ي وأبن�اء العش�ائر 
طوق�وا آخ�ر معق�ل لعصاب�ات داع�ش 
االرهابي�ة ف�ي ناحية البو حي�ات غربي 
الرم�ادي م�ن أرب�ع جه�ات، مؤك�دا أن 
س�اعة الصف�ر لتحرير المنطقة س�تبدأ 

خالل  ساعات.

المجامي�ع  تواج�د  خارط�ة  وع�ن 
االرهابي�ة ف�ي الرمادي, كش�ف مجلس 
محافظ�ة االنب�ار، أن تنظي�م )داع�ش( 
يسيطر على 60 بالمئة من المدينة، وفيما 
عزا اس�باب تأخر الحس�م العسكري في 
تل�ك المناطق الى »قلة الدعم العس�كري 
وإهمال تجهيز القوات االمنية ومقاتلي 
العش�ائر«، شدد على ضرورة تجهيز تلك 
الق�وات »بش�كل عاج�ل« لتحريرها من 

)داعش(.
وقال عضو مجل�س محافظة االنبار 
عذال الفهداوي، إن »نسبة المناطق التي 
يس�يطر عليها تنظيم )داعش( اإلرهابي 
في مدينة الرمادي بلغت نحو 60بالمئة«، 
مش�ددا عل�ى اهمي�ة »تس�ليح وتجهيز 
مقاتل�ي  وخصوص�ا  االمني�ة  الق�وات 

العشائر بشكل عاجل لدحر )داعش(«.
وأضاف الفهداوي، أن »المناطق التي 
يس�يطر عليها )داعش( في الرمادي هي 

ح�ي الع�ادل والتأميم والحوز وش�ارع 
والجزي�رة   20 ش�ارع  م�ن  وج�زء   60
والبو عس�اف وجيرة البو علي الجاس�م 
كيل�و  والخمس�ة  الس�بعة  ومنطقت�ي 
ومناط�ق أخ�رى, عازي�ا اس�باب تأخير 
الحس�م العس�كري وتطهي�ر المناط�ق 
م�ن )داعش( الى »قلة الدعم العس�كري 
وإهمال تجهيز مقاتلي العش�ائر وقوات 
الش�رطة الت�ي ال تمتل�ك الس�الح ال�ذي 

يستهدفهم من قبل عصابات داعش«.
من جانبه, كشف قائد عمليات االنبار 
اللواء الركن قاسم المحمدي, عن  مقتل 
18 عنص�را من تنظيم داع�ش االرهابي 
اث�ر غ�ارة جوي�ة عراقية نفذت وس�ط 

قضاء القائم الحدودي غرب االنبار.
ل�«المس�تقبل  المحم�دي  وق�ال 
العراق�ي«, أن الغارات الجوي�ة العراقية 
وضم�ن عملي�ات االس�تطالع والرص�د 
لتح�ركات داع�ش تمكن�ت م�ن تحدي�د 

مقره�م في بناي�ة مدنية وس�ط قضاء 
وبدق�ة  بالصواري�خ  وقصفه�ا  القائ�م 
عالي�ة مما اس�فر عن مقت�ل 18 عنصرا 

من داعش«.
وأضاف أن الغارة الجوية دمرت سبعة 
عجالت رباعية الدفع كانوا يس�تقلونها 
وتفجير مخبا لألس�لحة والصواريخ في 
داخل البناي�ة التي تم اس�تهدافها والتي 
كانت تضم وحدة حركات داعش ومخزن 

لالعتدة والعبوات الناسفة«.
يذكر ان تنظيم )داعش( يسيطر على 
اهم واب�رز مدن االنبار منذ ع�ام تقريبا 
على االحداث والمعارك والمواجهات بين 
القوات االمني�ة والعش�ائرية ومن ابرز 
المناطق التي هي تحت سيطرة التنظيم 
ه�ي الفلوج�ة والقائ�م الح�دودي بين 
العراق وس�وريا وهيت وراوه ونواحي 
اخ�رى منها كرمة الفلوج�ة القريبة من 

حدود العاصمة بغداد .

شباب الفلوجة بني خيارين.. االنضامم إىل »داعش« مقابل راتب جمزي.. أو القبول »باملوت«
العمليات العسكرية مستمرة

االحتاد األوريب سيدّرب الرشطة العراقية.. ويقدم مليون ونصف يورو للنازحني
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اعلن وزير الخارجية النمس�اوي، أمس األحد، 
ان االتحاد االوروبي س�يدرب الش�رطة العراقية 
ويقدم للعراق المزيد من االس�لحة والمساعدات 
االنس�انية، الفت�ًا إلى ان 150 نمس�اويا يقاتلون 
االن م�ع تنظي�م »داع�ش« في العراق وس�وريا، 
مؤك�دا تقديم ب�الده مليون ونصف ي�ورو لدعم 
النازحي�ن فيم�ا طل�ب نظي�ره العراق�ي دعم�ا 
اس�تخباريا وماليا وفنيا ف�ي حربه ضد االرهاب 

وافتتاح السفارة النمساوية في بغداد. 
وبح�ث الرئي�س ف�ؤاد معص�وم م�ع وزي�ر 
الخارجية النمساوي سباستيان كورتز في بغداد، 
تعزيز العالق�ات بين العراق والنمس�ا في جميع 
المجاالت بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. 
وتبادال االراء حول مجمل القضايا والتحديات 

التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن والس�بل 
الكفيل�ة بوص�ول المنطق�ة إل�ى مرحل�ة م�ن 

االستقرار واستتباب األمن.
 وأكد معص�وم على أهمي�ة دور دول االتحاد 
األوربي وباق�ي دول العالم في مس�اعدة العراق 
في حربه ضد تنظيم »داعش« والمساعدات التي 
تقدمها تلك الدول للنازحين والمهجرين في جميع 
المناطق، معبرا عن امتنانه لهذه الدول وبضمنها 
النمسا.وش�دد وزي�ر الخارجية النمس�اوي على 
تصميم بالده على االرتقاء بالعالقات بين البلدين 
إلى مس�تويات أعل�ى، مؤكدا وقوف النمس�ا الى 
جانب العراق في مواجهة الهجمة االرهابية التي 
يتع�رض لها الع�راق فضال عن اس�تعداد االتحاد 
األوربي للمضي قدماً في تقديم الدعم العسكري 

في جوانب التدريب والتسليح.
وخ�الل مؤتم�ر صحاف�ي م�ع نظي�ره وزير 

الخارجي�ة ابراهي�م الجعف�ري، ق�ال كورت�ز ان 
زيارته هذه للع�راق تاتي لتأكي�د الدعم االوربي 
للع�راق في مواجهت�ه لتنظيم »داع�ش« باعتبار 
ب�الده عضوا في االتحاد االوروبي وفي التحالف 
الدول�ي لمواجه�ة التنظي�م وادراكا منها للخطر 

الدولي الذي يشكله داعش.
واش�ار الى ان هن�اك 150 نمس�اويا يقاتلون 
م�ع داعش ف�ي العراق وس�وريا . ودع�ا العراق 
الى التع�اون لمراقبة تدف�ق المقاتلين االوربيين 
ومنهم النمس�اويين ومنع عودته�م الى بلدانهم 

لينفذوا اعمال عنف.
واض�اف ان االتحاد االورب�ي قدم 163 مليون 
يورو للع�راق وس�يقدم المزيد حيث ان النمس�ا 
ق�ررت تقديم ملي�ون ونصف الملي�ون يورو الى 
العراق مساعدات انسانية لدعم النازحين اضافة 
ال�ى تقدي�م المزي�د م�ن االس�لحة والمع�دات .. 

موضحا ان المانيا قررت ارس�ال مائة استشاري 
عسكري لتدريب القوات العراقية. 

وقال ان القوانين النمساوية التسمح بتصدير 
االس�لحة ولذل�ك ف�أن ال�دول االوربية تتقاس�م 
االدوار لدع�م الع�راق ومنه�ا م�ن يقدم س�الحا 
واخر يق�دم مس�اعدات فنية ومالي�ة وتدريبات 

للمؤسسات المدنية. 
واض�اف ان االتحاد االوربي س�يقوم بتدريب 
الش�رطة العراقية ويق�دم دفعات من االس�لحة 
الجديدة للعراق.وعبر الوزير النمس�اوي عن امله 
في افتتاح الممثلية النمس�اوية في بغداد وتعزيز 
رحالت الطيران بين البلدين لكنه استدرك بالقول 

ان كل هذا مرتبط بالوضع االمني في العراق. 
وقال انه اتفق والجعفري على تعزيز التعاون 
االقتصادي بين بلديهما وتقديم الخبرة النمساوية 

الى العراقيين في مجال مكافحة االرهاب.

واش�ار ف�ي الختام ال�ى ان بالده لن تس�مح 
لداعش بزرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين 
وانه�ا مصممة على تعزيز التعاي�ش بين االديان 
ادراكا منها ان هذا التنظيم اليمثل االسالم خاصة 

وان معظم ضحاياه هم من المسلمين.
ومن جهته قال الجعفري انه اتفق مع نظيره 
النمساوي على ضرورة تشديد االجراءات من قبل 
االوروبيين لمنع وصول المشتبه بهم الى العراق 
لالنضم�ام الى صفوف داعش. ودعا النمس�ا الى 
تقدي�م دعم اس�تخباري واجهزة رص�د متقدمة 
الى ب�الده لرص�د تح�ركات االرهابيين مش�ددا 
على ضرورة تقديمها للدعم االنس�اني للنازحين 
والمالي م�ن اجل تعزيز مواجه�ة داعش خاصة 
وان العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة.. وعبر 
عن االم�ل في قيام النمس�ا بفتح س�فارتها في 

بغداد في اقرب وقت.

اعترف بوجود عناصر أوربيين في صفوف »داعش«
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 هي قصة الوساطة في المفاوضات التي 
تجري بين تنظيم داعش اإلرهابي والحكومة 
األردنية والتي ال تتم مباشرة بل عبر وسطاء. 

فمن هم هؤالء الوسطاء؟
ذكرت اإلذاعة اإلس�رائيلية قب�ل أيام نقال 
عن مص�ادر قريبة من الحكوم�ة األردنية ان 
األردن يستعين بش�يوخ عشائر عراقيين من 
االنبار يقيمون في عمان التمام صفقة تبادل 
الطيار األردني معاذ الكساسبة، مقابل تسليم 
األردن العراقية المحكومة باالعدام س�اجدة 

الريشاوي للتنظيم. 
وذكرت وس�ائل اع�الم ياباني�ة ان بعض 
مشايخ الدليم يتوسطون في عملية التفاوض 
من اج�ل اط�الق الصحفيي�ن اليابانيين – تم 
قتلهم�ا االن - كج�زء م�ن صفق�ة التب�ادل. 
وقب�ل أي�ام من ذل�ك، اش�ارت قن�اة الجزيرة 
ال�ى عراقيي�ن يقوم�ون بجه�ود الوس�اطة 
بي�ن األردن وداع�ش. فيم�ا اش�ارت مصادر 
أخ�رى ال�ى ح�ارث الض�اري بوصف�ه اح�د 
هؤالء الوس�طاء الرئيسيين. وقال اخرون ان 
ش�يوخ عشائر يتنقلون بين االنبار والموصل 
الجراء اتصاالت بزعيم تنظيم داعش أبو بكر 

البغدادي في هذا الشأن.
ويكشف هذا الدور عن عمق العالقات التي 
تربط الجماعات العراقية المقيمة في األردن 
به�ذا التنظي�م اإلرهابي وعن مس�توى الثقة 
العالي�ة التي يوليها التنظي�م لهذه الجماعات 

بما يؤهلها للقيام بدور الوساطة.
االمر الذي كان دائما محل انكار سواء من 
قب�ل هذه الجماعات التي تطرح نفس�ها على 
انها جماعات تدافع عن حقوق العرب الس�نة 
بطرق سلمية وسياسية او من قبل الحكومة 
األردني�ة التي تنف�ي اتخاذ أراضيه�ا منطلقا 

لتقويض استقرار العراق.
وتلعب العاصمة األردني�ة دورا فاعال في 
االح�داث العراقي�ة التي تلت اس�قاط النظام 
السابق عام 2003، حيث أصبحت مقرا لكثير 
م�ن الجماع�ات المناوئة للنظ�ام الجديد في 
الع�راق، يقيم فيها كثير م�ن رجاالت النظام 
الس�ابق م�ن بعثيي�ن ورج�ال اس�تخبارات 
وأصح�اب مصال�ح كانوا مرتبطي�ن بالنظام 
الس�ابق إضافة الى كثير من ش�يوخ العشائر 
الس�نية من ذوي الثراء والذي�ن كان لهم دور 
كبير في تاليب المجتمع السني ضد الحكومة 
العراقي�ة. كما يقي�م هناك الكثي�ر من رجال 
الدين الس�نة المتشددين. إضافة الى ان عمان 
تس�تضيف من�ذ الع�ام 2003 ابن�ة المقب�ور 
صدام وعددا من اف�راد عائلته. ويقضي كثير 
من أعضاء البرلمان من القوائم الس�نية اكثر 

أوقات اجازاتهم في العاصمة األردنية.
ويتخ�ذ ع�دد م�ن ه�ؤالء م�ن العاصم�ة 
لتروي�ج خط�اب سياس�ي  األردني�ة منب�را 
طائف�ي يس�تهدف العملي�ة السياس�ية ف�ي 
الع�راق م�ن خ�الل وس�ائل اع�الم خليجي�ة 
معروفة ابرزها قن�اة الجزيرة القطرية االمر 
ال�ذي لعب دورا أساس�يا ف�ي التحريض على 
العنف واالنقسام الطائفي وانعدام االستقرار 
ف�ي العراق وخاص�ة في ف�ي العامين 2013 
و2014 فيم�ا يعرف ب�”س�احات االعتصام” 
في االنب�ار، وبقية المحافظات الس�نية الذي 
تبين فيما بعد بان تلك المظاهرات التي تدعي 
“الس�لمية” لم تك�ن اال غط�اء يتخفى تحته 
تنظيم داعش اإلرهابي ويستقطب من خالله 
األنص�ار والمؤيدي�ن ويجن�د المقاتلي�ن في 
صفوفه. وكانت الجماعات المقيمة في عمان 
تتولى الترويج اإلعالمي للخطاب الش�وفيني 

الطائفي الذي كانت ترفعه ساحات االعتصام 
من خالل وس�ائل االعالم العربية ومن خالل 
الندوات والمؤتمرات التي تعقد خارج العراق 
بم�ا يعك�س التنس�يق العال�ي ف�ي المواقف 

وتكامل في الخطاب بين كل من الساحتين.
ومن اب�رز المنابر التي تتخذها الجماعات 

العراقية هناك ما يعرف ب�
“المركز العراقي للدراسات االستراتيجية” 
الذي اسس�ه رج�ل االعم�ال العراقي خميس 
الخنجر والذي يتخ�ذ كمنصة لطرح الخطاب 
المع�ارض للعملية السياس�ية في العراق من 
خ�الل المؤتم�رات والن�دوات والمنش�ورات 
والنش�اطات األخ�رى الت�ي تس�تقطب عددا 
م�ن المثقفين م�ن خالل االغ�راءات المادية. 
ه�ذا الخطاب الذي يعكس ف�ي محتواه أفكار 

ومفاهي�م النظام الس�ابق نفس�ها والقائمة 
على االقصاء واالس�تفراد بالس�لطة من قبل 
فئة محددة ومع�اداة دول الج�وار والترويج 

لالفكار الشوفينية والطائفية.
وتحض�ر الحكومة األردنية رس�ميا على 
المقيمي�ن على أراضيها ممارس�ة نش�اطات 
األردن  ويحتف�ظ  الج�وار.  ل�دول  معادي�ة 
بعالقات متميزة مع الع�راق منذ عهد النظام 
الس�ابق حيث يبيع العراق كمي�ات كبيرة من 
النفط الى األردن بأسعار تفضيلية تقل كثيرا 
عن مس�توى األس�عار العالمية. ولكن هناك 
نش�اطات تقوم بها جهات اردنية بالتنس�يق 
مع عراقيين من شانها استفزاز مشاعر فئات 
كبيرة من الش�عب العراقي كان اخرها احياء 
ذكرى الرئيس الس�ابق في حفل أقيم من قبل 

نقاب�ة المهندس�ين العراقيين قبل ش�هر من 
االن في مدينة الكرك األردنية.

وتتخ�ذ الحكومة األردني�ة موقفا صارما 
تجاه التهديد الذي يمثله انتشار التيار السلفي 
المتط�رف فيه�ا وخصوص�ا  التيار الس�لفي 
الجهادي الذي برز منذ منتصف التس�عينيات 
وتع�رض اف�راده للمالحق�ة والس�جن ومن 
ابرزه�م أب�و مصع�ب الزرقاوي ال�ذي عفى 
عن�ه الملك فذهب على اثر ها الى أفغانس�تان 
ثم الى العراق مس�تقطبا كثيرا من األردنيين  
الى لعراق للقت�ال في صفوف تنظيم القاعدة 
آن�ذاك. والجن�اح االخ�ر األقل تش�ددا يقوده 
الس�لفي األردني عصام البرق�اوي المعروف 
الحكوم�ة  المقدس�ي.وتقوم  محم�د  باب�ي 
األردنية بش�كل مس�تمر بمراقب�ة ومالحقة 

ه�ذه الجماع�ات الس�لفية لم�ا تش�كله م�ن 
خط�ر على امن األردن نفس�ه لما تملكه هذه 
الجماع�ات من عالق�ات وثيق�ة بالتنظيمات 
اإلرهابية في المنطقة التي من ابرزها تنظيم 
داع�ش اإلرهاب�ي االم�ر ال�ذي ال تخفيه هذه 
الجماعات نفس�ها التي عرضت التوسط بين 
التنظيم والحكومة األردنية في قضية الطيار 
األردني ومن بينهم جميل ريان القيادي البارز 
في التيار الس�لفي الجهادي في مخيم البقعة 
الذي أطلق سراحه بعد ان كان قد اعتقل خالل 
الحملة التي شنتها أجهزة  االمن األردنية مع 
بدء مش�اركة األردن في التحالف الدولي  ضد 
داعش، إضافة الى ابي محمد المقدس�ي الذي 
يعد ابرز المرش�حين لهذه المهمة لما يمتلكه 

من عالقات وصالت مع التنظيم.

   المستقبل العراقي/ رحيم شامخ

شيوخ عشائر وسطاء »داعش« الطالق »الريشاوي« مقابل »الكساسبة«
خلف عناوين االخبار المتابعة الخر 

مستجدات قضية الطيار األردني
معاذ الكساسبة هناك قصة أخرى 

خطيرة لم تشأ وسائل االعالم
ان توجه األنظار اليها

    بغداد/ المستقبل العراقي 

ق�رر مجلس ال�وزراء البلجيكي 
تش�كيل خلي�ة عم�ل تعه�د إليه�ا 
مهمة إرس�ال فريق م�ن المدربين 
إل�ى  العس�كريين  والمستش�ارين 
عملي�ة  ف�ي  للمش�اركة  الع�راق 
“تقديم المشورة والتدريب”، ضمن 
التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة 
اإلس�المية ف�ي العراق والش�ام”-

”داعش”.
وجاء في بي�ان صحافي صادر 
عن الحكومة الفيدرالية البلجيكية، 
أمس أن “المهمة تتمثل في إرسال 
بعثة عسكرية خالل السنة الحالية، 
اثني�ن  عس�كريين  م�ن  تتك�ون 
مختصين للمش�اركة في العمليات 
الخاص�ة في بغ�داد وضاب�ط آخر 
س�يعمل ف�ي مق�ر التحال�ف ف�ي 

الكويت”.
وتابع البيان أنه “س�يتم إرسال 
ه�ؤالء الجن�ود الثالث�ة ف�ي أقرب 
وق�ت ممكن من أجل تحليل وإعداد 
وتنس�يق المش�اركة ف�ي عملي�ة 

تقديم المشورة والتدريب”.

    بغداد/ المستقبل العراقي 

اعتب�ر المدي�ر التنفي�ذي لمنظمة 
“هيوم�ن رايتس ووت�ش” الحقوقّية 
ه�ي  “الوهابي�ة  أّن  روث،  كيني�ث 
األيديولوجي�ة الت�ي أدت إل�ى ظهور 

تنظيم “داعش”.
وق�ال، ف�ي مقابل�ة م�ع وكال�ة 
“األناضول” الرسمّية، إنه “إذا نظرت 
إلى األيديولوجّية السعودّية الوهابّية، 

األيديولوجي�ة  أنه�ا  س�تدرك  فإّن�ك 
ظه�ور  إل�ى  أّدت  الت�ي  الحقيقي�ة 
مجموع�ات مثل داع�ش.. صحيح أنه 
)داع�ش( ذه�ب إلى أبع�د مّم�ا أراده 
أيديولوجي�ة  لكنه�ا  الس�عوديون، 
خطي�رة ج�داً ال دور فيه�ا لحق�وق 

اإلنسان من خالل ممارسة الدين”.
ورأى كذل�ك أّن جماع�ة “اإلخوان 
المسلمين” تش�ّكل “خطراً وجودياً” 
عل�ى الملكّية الس�عودّية، محذراً، في 

الوق�ت ذاته، من أّن الس�ماح للرئيس 
السيس�ي،  الفت�اح  عب�د  المص�ري 
بس�حق “اإلخ�وان” يجع�ل “داعش” 
الخيار “الوحيد” لممارس�ة اإلس�الم 

السياسي.
تؤم�ن  اإلخ�وان  أن  وأض�اف 
باإلس�الم السياس�ي عب�ر صنادي�ق 
االقت�راع واالنتخاب�ات، وهذا ش�يء 
مرع�ب بالنس�بة للملكية الس�عودية 
ألنهم )الحكام السعوديون( يحاولون 

الحكم باسم اإلسالم لكنهم لم يجروا 
أّي انتخابات قط”.

وأوض�ح أّن “الس�بب ال�ذي يجعل 
جماع�ة  يس�حقون  الس�عوديين 
اإلخوان المس�لمين، أينما وجدت، هو 
أّنها تش�كل تهدي�داً وجودي�اً )لهم(، 
ألّنها تمثل إمكانّية أن تكون إس�المياً 
وتج�ري  اإلس�الم  باس�م  وتحك�م 
انتخاب�ات في الوقت ذاته.. هذه فكرة 

مرعبة للملكية السعودية”.

هيومن رايتس ووتش: الوهابية أدت إىل ظهور »داعش«

    بغداد/ المستقبل العراقي 

دودايي�ف  س�ليم  أعل�ن 
المع�روف ب� “أبو عمر اآلذري” 
في تس�جيل نش�ر عل�ى موقع 
يوتي�وب ع�ن إقام�ة “الخالفة 
اإلسالمية” في قوقاز قائالً “أن 
دعم الروس�ي من طغاة العرب 
والخالف�ة  رداً  يبق�ي دون  ل�ن 
اإلس�المية س�تتمدد حت�ى نهر 

الفولغا”. 
دوداييف “س�نقاتل  وأضاف 
ال�روس في بكرة أبيهم ولو بعد 

حي�ن”، مه�دداً بوتي�ن بأنه لن 
“يتنعم بالنوم”.

وفي الس�ياق كش�فت جهاز 
المخاب�رات العراقية عن تواجد 
ما ال يق�ل عن ألف�ي مقاتل من 
القوق�از في األراض�ي العراقية 
جمهوري�ة  م�ن  معظمه�م 
أذربيج�ان حي�ث تعتب�ر الخيار 
لق�ادة  األول  االس�تراتيجي 
داع�ش ف�ي تجني�د المقاتلي�ن 
نظراً الي نشاط التكفيريين في 
ظ�ل إهم�ال إدارة الرئيس إلهام 

علييف الرئيس األذربيجاني.

األذرع األذربيجانية يف »داعش« هتدد 
روسيا بإقامة خالفة إسالمية يف القوقاز

    بغداد/ المستقبل العراقي 

دع�ا وزراء الداخلية والع�دل باالتحاد 
ف�ي  اجتماعه�م  خت�ام  ف�ي  االوروب�ي 
العاصم�ة الالتفي�ة )ريغ�ا( ال�ى اتخ�اذ 
مزيد م�ن التدابير لمكافح�ة »االرهاب«، 
ولكن أيض�ا مكافحة المش�اعر المعادية 
للمس�لمين ف�ي اوروب�ا، والتركي�ز على 
احت�رام القيم االساس�ية، وه�ي احترام 
الحي�اة والحري�ة والتس�امح، اضافة إلى 

التصدي للعنصرية وكراهية األجانب.
في س�ياق متصل، دافعت المستشارة 
األلماني�ة أنجيال ميركل ع�ن مقولتها إن 
اإلس�الم ج�زء م�ن ألمانيا ف�ي مواجهة 

انتق�ادات م�ن داخ�ل حزبها المس�يحي 
الديموقراطي.

في وق�ت افادت االرق�ام االولية التي 
نش�رتها البلدية ان الحرك�ة االلمانية ضد 
»االس�لمة« بيجيدا لم تحشد سوى قرابة 
الف ش�خص مس�اء الجمعة في اليبزيغ، 
اي نح�و عش�ر م�رة اق�ل م�ن التظاهرة 
الس�ابقة ف�ي ه�ذه المدين�ة الواقعة في 

المانيا الشرقية سابقا. 
وفي عملي�ة تقييم ثاني�ة اجرتها بعد 
انته�اء التجم�ع، احصت البلدية خمس�ة 
آالف محتج على التظاهرة قدموا للتعبير 
عن معارضتهم لحركة بيجيدا، التي ولدت 

في مدينة دريسدن المجاورة.

أملانيا: تراجع يف مستوى التعبئة
ضد اإلسالم

بلجيكا تعزز 
مشاركتها يف التحالف 

ضد »داعش«

    بغداد/ المستقبل العراقي 

ذك�ر تقرير صحفي أن س�جى 
الدليمي، الزوجة السابقة ألبي بكر 
البغدادي والمعتقلة لدى السلطات 
اللبنانية، تقمصت شخصية الجئة 
س�ورية بينما كانت تقوم بتحويل 
أموال من لبنان لعناصر “داعش”.

وجاء في التقرير الذي نش�رته 
بوس�ت”  “واش�نطن  صحيف�ة 
أن س�جى الدليم�ي زّورت وثائ�ق 
ش�خصية لتنتحل ش�خصية امرأة 
س�ورية باس�م “مل�ك عب�د الله”، 
لتكتش�ف الس�لطات اللبنانية بعد 
ذلك أنها س�جى الدليمي، العراقية 
التي تزوجت من أبي بكر البغدادي 

زعي�م “داعش” لفت�رة قصيرة )3 
أشهر( قبل 6 سنوات.

وكان�ت ق�وات األم�ن اللبنانية 
اعتقلت الدليمي في تشرين الثاني 
2014 مع ابنتها من البغدادي، وتم 
توجي�ه تهمة تموي�ل اإلرهاب لها 

في محكمة عسكرية.
الدليم�ي  أن  التقري�ر  وتاب�ع 
تزوجت م�ن 3 أزواج عل�ى األقل، 
ف�ي  بل�دان  ع�دة  ف�ي  وعاش�ت 
المنطق�ة، ولها من أح�د أزواجها 

السابقين ولدان.
ووصفها التقري�ر بأنها “قوية 
ويق�ول  ومس�تقلة”،  اإلرادة 
المسؤولون إنها حولت مئات آالف 
ال�دوالرات ع�ام 2014 لمس�لحي 

“داعش” في س�وريا على الحدود 
مع لبنان.

المخاب�رات  ضاب�ط  وق�ال 
م�ع  يحق�ق  ال�ذي  العس�كرية، 
المنظم�ات  أعض�اء  إن  الدليم�ي، 
عائالته�م  يرس�لون  اإلرهابي�ة 
للعي�ش في لبن�ان، ألنه�ا منطقة 
آمنة ويس�هل الدخول إليها بشكل 
غي�ر ش�رعي، حي�ث تمكن�ت من 
االختفاء بين أكثر من مليون الجئ 

سوري.
وأض�اف الضاب�ط أن الدليم�ي 
تلقت ما ال يقل عن 200 ألف دوالر 
عن طريق شركات تحويل األموال 
ومنظمات خيرية، ث�م وزعت تلك 

المبالغ على مسلحي التنظيم.

التحقيقات مع زوجة البغدادي تكشف ضلوعها بتمويل »داعش«

    بغداد/ المستقبل العراقي 

كش�فت صحيف�ة “النيلين” الس�ودانية نقالً عن طلبة س�ودانيين 
ف�ي جامعة أم القرى ف�ي المكة المكرمة، عن خروج ع�دداً كبيراً من 
طالب الجامعة في مظاهرة هتفت ضد الحكومة الس�عودية، مطالبة 
بإقامة “الخالفة اإلس�المية” في البالد.وأضاف�ت الصحيفة أن قوات 
األم�ن الس�عودية واجهت المتظاهرين بعنف بعد أن توجهت مس�يرة 
المظاه�رة ال�ي الدوائر الحكومية. وأش�ار المحللون السياس�يون أن 
حمالت داعش اإلعالمية ضد المملكة العربية بعد تعيين األمير سلمان 
بن عبد العزيز ملكاً للس�عودية مهدت األرضية لخروج أول مظاهرات 
مؤي�دة ل� “داع�ش”. كما أن مص�ادر أمني�ة أكدت اعتقال العش�رات 
م�ن المتظاهري�ن حيث تم نق�ل الموقوفي�ن الي أماك�ن احتجاز غير 

معروفة.

    بغداد/ المستقبل العراقي 

قال عبد الله احمد المش�هداني، مس�ؤول اس�تقبال العرب وتأمين 
االنتحاريي�ن كما عرف ع�ن دوره في داعش أن عدداً م�ن كبار علماء 
الس�عوديين تواصلوا مع التنظيم من المك�ة المكرمة معلناً مبايعتهم 
أمير تنظيَم ما يسمى ب� “الدولة اإلسالمية”، أبوبكر البغدادي. وأدعي 
المش�هداني في تسجيل نش�ر على موقع يوتيوب أن المملكة العربية 
الس�عودية “ليس�ت بمأمن عن أش�بال الدولة” على حد وصفه.وتابع 
المش�هداني قائالً “تواصل معنا جموع غفيرة من رجال الدين والدعاة 
اإلس�الميين ش�ددوا على ض�رورة إعالن الجهاد إلس�قاط آل س�لول 
خصوصاً بعد توجيهات خليفة الدولة اإلسالمية”. وفي السياق أكدت 
مواق�ع مقربة م�ن داعش عن احتفاالت في موص�ل بخبر وفاة الملك 
عب�د الله آل س�عود حيث تم إط�الق العيارات النارية م�ن قبل عناصر 
التنظي�م ابتهاج�اً بوفاة الملك الس�عودي مؤكدين أن داعش س�تتمدد 

حتى جزيرة العرب” حسب تعبيرهم.

    بغداد/ المستقبل العراقي 

أعلن�ت األمم المتح�دة، امس، أن القت�ال وأعمال عن�ف أخرى في 
العراق أس�فرت عن س�قوط 1375 قتيالً على األق�ل بينهم 790 مدنياً 
في كانون الثان�ي الماضي.وبين القتلى 585 فرداً في الجيش العراقي 
الذي يكافح إلعادة بناء نفس�ه بعدما س�يطر متشددو تنظيم “الدولة 
اإلس�المية في العراق والشام”-”داعش” على مس�احات واسعة من 
األراضي الع�ام الماضي.وقالت بعثة األمم المتحدة لمس�اعدة العراق 
)يونام�ي(، في بيان، إن 2240 ش�خصاً على األقل بين مدنيين وجنود 

أصيبوا خالل الفترة ذاتها.

مظاهرات مؤيدة لـ »داعش«
يف مكة املكرمة!

التعاطف السعودي مع قادة 
»داعش«

األمم املتحدة: مقتل 1375 عراقيًا 
عىل األقل الشهر املنرصم
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فقدان هوية
فقـــدت  منـي 
هـوية غرفـــة 
تجــارة البرصة 
بأســم )حسني 
عبيد مهدي( عىل 
من يعثـر عليها 
تسليمهـا الــى 

جهة االصدار.

فقدان هوية
فقدت  مني هوية 
)حسني  بأســم 
مهـــدي(  عبيد 
مديــر مـفوض 
رشكــة االندلس 
عـىل مــن يعثر 
تسليمها  عليـها 
اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت  مني الهوية 
 6398 املرقمـة 
الصادرة من وزارة 
االعمار واالسكان 
)صالـح  بأسـم 
عىل  جري(  حميد 
يعثـر عليها  مـن 
جهة  اىل  تسليمها 

االصدار.

فقدان

فقـدت منـــي  الهوية 

وزارة  مــــن  الصادرة 

التخطيـــط والتعـاون 

الدائــــــرة  االنمائـي 

القانونية هوية تسجيل 

املقاولني العراقيني بأسم 

العبـاس مختاض  )عبد 

اختصـاص  سـلمان( 

انشـائية عىل مـن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت الهوية الصادرة 
مـن وزارة التخطيـط 
االنمائـي  والتعـاون 
الدائرة القانونية هوية 
املقــاولني  تسـجـيل 
العراقيني بأسـم )عبد 
مختاض  العبــــاس 
اختصاص  سلمــان( 
كهربـــاء وميكانيـك 
عـىل مـن يعثـر عليها 
جهـة  اىل  تسـليمها 

االصدار.

رقم اإلخطار   448 / 2014
إعالن

مـن / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسـة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )ش.م عيىس فالح هاشم( 
املنسـوب إىل قيـادة رشطـة البـرصة ملا كنت 
متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 3 / 6 

/ 2012 ولحد االن.
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى 
األمـن الداخـيل للمنطقة الخامسـة بالبرصة 
خالل مدة ثالثون يومـا من تاريخ تعليق هذا 
اإلعـالن يف محـل إقامتك وتجيب عـن التهمة 
املوجهـة ضـدك وعند عـدم حضورك سـوف 
تجـري محاكمتـك غيابيـا وتحجـز أموالـك 
املنقولـة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميـني إلقاء القبض عليـك أينما وجدت 
وتسـليمك اىل اقرب سـلطة حكوميـة وإلزام 
اختفائـك  يعلمـون بمحـل  الذيـن  األهليـني 
بإخبار الجهات املختصة اسـتنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيـا وثالثا ورابعـا من قانون أصول 
املحاكمـات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد: 24 / ش / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه/ فهد نارص عبد الله

اقامـت زوجتك املدعيـة )اماني هاني 
خلف (الدعوى الرشعية املرقمة 24 / 
ش / 2015 امام هذه املحكمة والتي 
تطلب فيها تصديـق الزواج الخارجي 
الواقع بينك وبينها امام العالم الديني 
ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك 
حسـب رشح القائـم بالتبليـغ ملركز 
رشطة يف الجهاد وكذلك رشح املجلس 
البلدي ملنطقة قوى االمن الداخيل تقرر 
تبليغـك اعالنـا بصحيفتـني محليتني 
يوميتـني للحضور امام هذه املحكمة 
او ارسال من ينوب عنك قانونا بموعد 
املرافعـة املصـادف 11 / 2 / 2015 
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2014/1647

اىل املنفذ عليه عباس نعيم عباس
لقـد تحقـق لهذه املديرية من اشـعار املبلـغ القضائي 
ملحكمة اسـتئناف الكرخ وتاييـد املجلس املحيل ملنطقة 
حـي القادسـية انـك مجهول محـل االقامـة وليس لك 
موطـن دائم او مؤقـت او مختار يمكن اجـراء التبليغ 
عليـه واسـتنادا للمـادة 27 من قانـون التنفيـذ تقرر 
تبليغـك اعالنا بالحضور يف مديريـة تنفيذ الكرخ خالل 
خمسـة عرش يومـا تبدا من اليوم التـايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضـورك ويف حالة عدم حضورك 
سـتبارش هذه املديرية باجـراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر 
نفـذ الدائن سـعد عبد املهيمـن محمد بواسـطة وكيله 
املحامي كامل عيل سـلمان قرار محكمـة بداءة الكرخ 
الدرجـة  اكتسـب   2014/9/30 يف  2396/ب/2014 
قـدره  مبلـغ  بتاديـة  الزامكـم  واملتضمـن  القطعيـة 
ثمانيـة وثالثون مليون دينار للدائـن اعاله مبلغ قدره 
خمسـمائة الف دينـار من اتعـاب املحامـاة وقد صدر 

الحكم غيابيا

محكمة بداءة الزبري
العدد: 507/ ب/ 2014 

اعالن
اىل املدعـى عليـه/ عيل لفتة محسـن – كاسـب 
– يسـكن – محلة الزبري العرب/ 2 سـبق لهذه 
املحكمة وان اصـدرت قرارها بالعدد/ 507 / ب 
/ 2014 يف 13 / 1 / 2015 واملتضمن الحكم برد 
دعوى املدعي) حسـني لفتة محسـن (وتحميله 
الرسـوم واملصاريف واتعاب املحاماة بخصوص 

ازالة شيوع العقار تسلسل 422/ العرب.
وعند محاولة تبلغك بقرار الحكم فقد وردت الينا 
التباليـغ مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ 
يف مركز رشطة/ الزبري بأنك مرتحل من املنطقة 
اىل مـكان غـري معلـوم واملؤيـد بـرشح مختـار 
محلـة/ العـرب/ 2 واملجلس البلـدي يف/ الزبري 
وملجهوليـة محل اقامتك قـررت املحكمة تبليغك 
اعالنـا بواسـطة النـرش يف صحيفتـني محليتني 
يوميتـني ولك حق االعرتاض عـىل القرار املذكور 
خالل املدة القانونية وبعكسـه فسـوف يكتسب 

القرار درجة البتات.
القايض

محكمة بداءة الزبري
العدد: 507/ ب/ 2014 

اعالن
اىل املدعى عليه/ نجاح لفتة محسـن – كاسـب 
– يسـكن – محلة الزبري العرب/ 2 سـبق لهذه 
املحكمة وان اصـدرت قرارها بالعدد/ 507 / ب 
/ 2014 يف 13 / 1 / 2015 واملتضمن الحكم برد 
دعوى املدعي) حسـني لفتة محسـن (وتحميله 
الرسـوم واملصاريف واتعاب املحاماة بخصوص 

ازالة شيوع العقار تسلسل 422/ العرب.
وعند محاولة تبلغك بقرار الحكم فقد وردت الينا 
التباليـغ مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ 
يف مركز رشطة/ الزبري بأنك مرتحل من املنطقة 
اىل مـكان غـري معلـوم واملؤيـد بـرشح مختـار 
محلـة/ العـرب/ 2 واملجلس البلـدي يف/ الزبري 
وملجهوليـة محل اقامتك قـررت املحكمة تبليغك 
اعالنـا بواسـطة النـرش يف صحيفتـني محليتني 
يوميتـني ولك حق االعرتاض عـىل القرار املذكور 
خالل املدة القانونية وبعكسـه فسـوف يكتسب 

القرار درجة البتات.
القايض

محكمة بداءة الزبري
العدد: 506/ ب/ 2014 

اعالن
اىل املدعى عليه/ نجاح لفتة محسـن – كاسـب 
– يسـكن – محلة الزبري العرب/ 2 سـبق لهذه 
املحكمة وان اصـدرت قرارها بالعدد/ 506 / ب 
/ 2014 يف 21 / 12 / 2014 واملتضمـن الحكـم 
بأزالـة شـيوع/ العقار تسلسـل 2012/ العرب 
بيعا وتوزيع صايف ثمنه بني الرشكاء كال حسـب 

سهامه.
وعند محاولة تبلغك بقرار الحكم فقد وردت الينا 
التباليـغ مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ 
يف مركز رشطة/ الزبري بأنك مرتحل من املنطقة 
اىل مـكان غـري معلـوم واملؤيـد بـرشح مختـار 
محلـة/ العـرب/ 2 واملجلس البلـدي يف/ الزبري 
وملجهوليـة محل اقامتك قـررت املحكمة تبليغك 
اعالنـا بواسـطة النـرش يف صحيفتـني محليتني 
يوميتـني ولك حق االعرتاض عـىل القرار املذكور 
خالل املدة القانونية وبعكسـه فسـوف يكتسب 

القرار درجة البتات.
القايض

مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية

محكمة بداءة العمارة

اعالن

العدد187/ب/2015

التاريخ/2015/1/29

اىل املدعى عليهم/) 1 ـ داود سـلمان محمد 2 ـ عبد الجبار سلمان 

محمد  3 ـ عبد الحسن سلمان محمد  4 ـ ابتهاج سلمان محمد  5 

ـ انتصار سـلمان محمد ( بتاريـخ 2015/1/18 اقام املدعي )عبد 

الكريم سـلمان محمد( دعـوى امام هذه املحكمـة بالعدد  187/

ب/2015 يطلـب تمليـك السـهام العائـدة لكم  يف العقار تسلسـل 

95/106 الهـادي وكونك مجهول محل االقامة حسـب رشح املبلغ 

القضائـي ماهر صدام املرقم )بال( يف 2015/1/21 وكتاب املجلس 

املحـيل لحي املعلمني القديم املرقـم 10 يف 2015/1/21 عليه تقرر 

تبليغـك  بطريق النرش يف صحيفتـني محليتني بالحضور امام هذه 

املحكمة بموعـد املرافعة املوافق 2015/2/8 وبعكسـه سـتجرى 

املرافعة بحقك غيابيا.

القايض

مديرية  التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل

الرقم 885
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بنـاء عـىل الطلب املقـدم اىل هذه الدائـرة بتاريـخ 2015/1/21 
لتسـجيل العقار 15/1632/13 بزايز الفضيلية باسـم ) سامي 
عبـد مسـلم (مجـددا باعتبـاره حائـزا له بصفـة املالـك للمدة 
القانونيـة ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسـجيل وفق 
احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 قررنا اعالن 
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل 
هـذا العقار تقديـم عائدية من بيانات اىل هـذه خالل مدة ثالثني 
يومـا اعتبارا من اليوم التـايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع  العقار يف السـاعة العـارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 
مـدة هذا االعـالن وذلك إلثبات حقوقـه موقعيا يف الكشـف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة /1

محكمة بداءة البياع
العدد105/ب/2015
التاريخ2015/1/27

اعالن
اىل املدعـى عليه  /عبـد الكريم صليبي 

عبد الله مجهول محل اقامته حاليا
اقـام املدعـي) خليل اسـماعيل عالوي 
105/ب/2015  املرقمـة  (الدعـوى 
فيهـا  يطالبـك  املحكمـة  هـذه  لـدى 
 239705 املرقمـة  السـيارة  بتمليـك 
بغـداد وفحـص مؤقـت نـوع هونداي  
وملجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييـد املجلس  البلدي 
انتقالـك اىل جهة مجهولـة قرر تبليغك 
بصحيفتـني يوميتـني بموعـد املرافعة 
يوم 2015/2/10 الساعة التاسعة ويف 
حالـة عدم حضورك او مـن ينوب عنك 
قانونا سـتجري املرافعـة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض
محمد عيل محمود نديم

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 269/ش/2015
اعالن

اىل املدعـى عليه ليـث عدنان عبد 
الرزاق 

اقـام املدعيـة نجـود عبـد عـيل  
الدعـوى املرقمـة اعـاله تطالبك 
فيهـا باملهـر املؤجـل وملجهولية 
محل اقامتك حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ قـرر تبليغـك اعالنـا يف 
يوميتـني  محليتـني  صحيفتـني 
للحضـور امـا هـذه املحكمة يف 
يوم 2015/2/15 ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا 
سـوف تجـري املرافعـة غيابيـا 

وعلنا وفق القانون
القايض

مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة: 2015/196

التاريخ2015/1/26
اىل املنفذ عليه/ محمد حسني 

عيل
أوصاف املحرر

نفذ الدائن) عـيل كزار مدب (
قـرار محكمـة بـداءة البيـاع 
يف  2846/ب/2014  املرقـم 
واملتضمـن   2014/12/10
إلزامـك بتاديـة مبلـغ قـدره 
ماليـني  سـبعة   7,725,000
وسبعمائة  وخمسة وعرشون 
الف دينار مع رسم التحصيل.
املنفذ العدل
شذى هاشم عبد الحميد

بغـداد  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

الرصافة االتحادية

يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

الرصافة

العدد 21 / ش / 2015 

اعالن

اقامـت املدعيـة رساب عبـد الكريم 

قاسـم الدعوى الرشعية املرقمة 21 

/ ش / 2015 عـىل السـيد مدير عام 

رعايـة القارصين اضافـة لوظيفته 

طالبـت الحكم بوفـاة املفقود موىس 

طاهر ناير فعىل مـن لديه معلومات 

تخص املفقود اعاله مراجعة محكمة 

االحـوال الشـخصية يف الرصافة قبل 
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القايض

ضياء كاظم الكناني

محكمة بداءة الكرخ
العدد 68/ب/2015

اعالن
اىل املدعـى عليـه 1-احمـد فاضل حمد  
2-ارساء احمـد صالـح  3-امجد احمد 

فاضل مجهول محل اقامته حاليا
اقام املدعي موفق خميس عبيد الدعوى 
املرقمة لدى هذه املحكمة يطالبك فيها 
تاديـة مبلـغ مقـداره 900,000,000 
تسـعمائة مليـون دينـار عـن قيمـة 
داودي  م20   4344/3 املرقـم  العقـار 
وملجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح 
القائـم بالتبليغ وتاييـد املجلس البلدي 
انتقالـك اىل جهة مجهولـة قرر تبليغك 
بصحيفتـني محليتني يوميتـني بموعد 
السـاعه   2015/2/9 يـوم  املرافعـة 
التاسـعه ويف حالـة عدم حضـورك او 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

محكمة بداءة الزبري
العدد: 506/ ب/ 2014 
اعالن

اىل املدعى عليه/ عيل لفتة محسـن – كاسب 
– يسـكن – محلـة الزبـري العرب/ 2 سـبق 
لهذه املحكمـة وان اصدرت قرارها بالعدد/ 
 2014  /  12  /  21 يف   2014  / ب   /  506
واملتضمـن الحكـم بأزالـة شـيوع/ العقار 
تسلسـل 2012/ العرب بيعـا وتوزيع صايف 

ثمنه بني الرشكاء كال حسب سهامه.
وعند محاولة تبلغك بقرار الحكم فقد وردت 
الينـا التباليغ مرشوحا عليها من قبل القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة/ الزبري بأنك مرتحل 
مـن املنطقـة اىل مكان غـري معلـوم واملؤيد 
برشح مختـار محلة/ العـرب/ 2 واملجلس 
البلـدي يف/ الزبـري وملجهولية محـل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة النرش 
يف صحيفتـني محليتـني يوميتـني ولـك حق 
االعـرتاض عـىل القـرار املذكور خـالل املدة 
القانونية وبعكسـه فسـوف يكتسب القرار 

درجة البتات.
القايض

تعلـن الرشكـة العامـة الدارة النقل الخـاص عن اجـراء  مزايدة علنيـة لتاجري 
الخطوط املدرجة ادناه يف محافظة )واسط( يف اليوم )الثالثني( تبدء اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 
2013 والـرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسـم الرشكة اعاله لقاء مبلغ  

)5,000( دينار غري قابلة للرد.
فعـىل الراغبني الحضور يف السـاعة الحادية عرش يف قسـم الرشكة يف محافظة 
)واسط( عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة وهوية االحوال 
املدنية والبطاقة التموينية وشـهادة الجنسية وبطاقة السكن )النسخ االصلية( 
وبدفع التامينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق، 
وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سـنني العقد، ويف حالة مصادقة موعد 

املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل :

مدة االيجار سـنة واحدة ... يدفع بدل االيجار عىل شـكل اربعة اقسـاط للفقرة 
)1( وقسطني واحد للفقرة )2( وقسط واحد للفقرة )3(

جمعية النجاة االهلية يف الزبري
اعالن

السـادة اعضاء الهيئة التاسيسية 
لجمعيـة النجـاة االهليـة يف الزبري 
نظـرا النقطاعكم عن التواصل مع 
جمعيتنا وملجهولية اقامتكم قررت 
الهئة االدارية يف جمعيتنا اعالمكم 
برضورة حضور االجتماع املوسـع 
الـذي تعقـده الجمعيـة يف مقرها 
الكائن يف محافظة البرصةـ  قضاء 
الزبري ـ محلة الرشـيدية االوىل يوم 
املوافـق )2015/2/7(  )السـبت( 
يف تمام السـاعة العـارشة صباحا 
لغرض التداول الجماعي بشؤونها 
الخاصة ويف حالـة عدم حضوركم 
ستتخذ بحقكم االجراءات القانونية 
املنصوص عليها يف النظام الداخيل 

لجمعيتنا.
نوري احمد جراد 
رئيس الجمعية

دائرة بلدية الدورة
العدد : 8/3ب/6746

التاريخ/2014/12/30
موافقة رشكاء

يرجـى تنظيـم تعهد خطي 
بموافقـة الـرشكاء للملـك 
املرقـم  4/18/945 كرارة 
ولكل مـن )سـلمان غايب 
حسـن  وزهـراء  سـمري 
صالـح( لغـرض منحهمـا 
واجابتنا  )تشـييد(  اجـازة 
بكاتب رسـمي وعن طريق 
ليتسـنى   املخول  معتمدنـا 

لنا اجراء الالزم.
امجد عباس بريس
معاون املدير العام

دعوة دائنني
إني) احمد زكي عبد الرزاق( 
املصفـي لرشكة الحجرات 
التجارية  للــــــوكاالت 
املحـدودة .. ادعـو كل من 
له حق او دين عىل الرشكة 
العنـوان  مراجعتـي عـىل 
التايلـ  بغدادـ  كرادة مريم 
ـ شارع الشواف بناية 7 أ 
شـقة 6 /4/5 خالل مدة 
عـرشة ايـام مـن تاريـخ 
النرش وخالف ذلك يسقط 

حق الدائن باملطالبة.

املصفي / امحد زكي عبد الرزاق

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
اعالن رقم )1088(القسم املايل/ شعبة العقارات

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

المالحظاتتأميناتاسم العقارت

160,000,000 مليون دينارخطوط مراب الكوت املوحد/26 خط1

شركتنا غير ملزمة بأي 
تعويض مالي للمستاجر 

في حالة المباشرة بتطوير 
وانشاء محطة المسافرين 

في المراب

خطوط مراب الكوت الداخيل/15 2
خط

36,000,000 مليون دينار

خطوط مراب الحي الداخيل/5 3
خطوط

25,312,750 مليون دينار
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الصناعة تعتزم االتفاق عىل تأهيل مجيع املحوالت الكهربائية العاطلة 
    بغداد/المستقبل العراقي

كشفت اللجنة االقتصادية النيابية، امس األحد, ان الضرائب 
عل�ى الهاتف النقال والس�كائر س�تصل الى 30 بالمئ�ة، داعية 
الحكومة الى منع االس�تغالل، فيما اش�ارت الى ضرورة تفعيل 
قواني�ن حماي�ة المنت�ج والمس�تهلك والتعريف�ة الكمركي�ة.

وقال�ت عضو اللجنة ن�ورة البجاري , ان “الضرائب س�تفرض 
على ش�بكات الهاتف النقال والس�كائر والمشروبات الكحولية 
س�تتراوح ما بي�ن -20 30 بالمئة”، مطالبة “ش�ركات الهاتف 
النقال بضرورة تفعي�ل االنترنيت لتقليل التكلفة على المواطن 
من خالل استخدام نظام الفايبر”.ودعت البجاري الحكومة الى 
“تفعيل قوانين حماية المنتج والمس�تهلك، فضال عن التعريفة 
الكمركي�ة”، مش�يرة ال�ى ان “تفعيل هذه القوانين من ش�أنها 
ترف�ع االس�عار في االس�واق وبالتال�ي على الجه�ات الرقابية 
الحكومي�ة لمن�ع اس�تغالل التج�ار للمواطنين م�ن خالل رفع 
االس�عار”.واكدت وزارة المالي�ة، في 13 كان�ون االول 2015، 
ان موازنة العام المقبل ليس�ت ترقيعية، مش�يرة الى انه سيتم 
ف�رض ضرائب على بع�ض المبيعات االساس�ية، فيما بينت ان 
ميزاني�ة الدفاع تش�كل 22 بالمئة من موازن�ة الدولة العراقية.

وصوت مجلس النواب، الخميس الماضي ، على مشروع قانون 
الموازنة االتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز ال�119 تريليون 

دينار وعجز بنحو 25 تريليونا.

       ديالى/المستقبل العراقي

أعلن�ت قائممقامي�ة قض�اء بعقوبة ف�ي محافظ�ة ديالى، 
ام�س األحد، ع�ن رصد نح�و 900 ملي�ون دينار لبناء خمس�ة 
جس�ور للمش�اة في مدينة بعقوب�ة، فيما أكد أن تلك الجس�ور 
مهمة لمعالجة ظاهرة الدهس.وق�ال قائممقام قضاء بعقوبة 
عبد الل�ه الحيالي، إن “قائمقامية بعقوب�ة خصصت نحو 900 
مليون دينار من ميزانيتها السنوية لتمويل مشروع بناء خمسة 
جس�ور للمش�اة في تقاطعات حيوية في مناط�ق متفرقة من 
مدينة بعقوبة لمعالجة ظاهرة الدهس التي راح ضحيتها العديد 
من األبرياء خالل الفترة الماضية”.وأضاف الحيالي، أن “تنفيذ 
الجس�ور الخمس�ة أحيل الى إحدى الش�ركات المحلية وستتم 
المباش�رة قريب�ا بع�د تحديد مواق�ع الجس�ور”، موضحا أنها 
“ترك�زت في مناطق حيوية ش�هدت العديد من حوادث الدهس 

لمدنيين كونها تقع على طرق سريعة”.
وتس�جل بين فترة وأخرى عدة ح�وادث للدهس في مناطق 
متفرق�ة م�ن بعقوبة بس�بب عدم وجود جس�ور للمش�اة، ما 
يضطر األهالي للعبور من شوارع تمر فيها المركبات بسرعات 

عالية، ما يعرضهم للدهس.

االقتصادية النيابية: الرضائب عىل النقال 
والسكائر ستصل لـ »30« باملئة

ختصيص 900 مليون دينار لبناء 
مخسة جسور مشاة يف بعقوبة

    بغداد/المستقبل العراقي 
 

اعلنت شركة التحدي العامة احدى 
ش�ركات وزارة الصناع�ة والمع�ادن 
ع�ن البدء بفتح آفاق جدي�دة للتعاون 
المشترك مع وزارة الكهرباء من خالل 
اللجان  التنس�يق المباش�ر وتش�كيل 
الصناع�ة  وزارت�ي  بي�ن  المش�تركة 

والكهرباء .
ونق�ل بيان لل�وزارة عن مدير عام 
الشركة محمد حس�ن عبود قوله, ان 
“ش�ركته بص�دد االتف�اق م�ع وزارة 
الكهرب�اء لتأهي�ل جمي�ع المحوالت 
الكهربائي�ة العاطلة في عموم العراق 
خاص�ة مع توف�ر االمكاني�ة الكبيرة 
القادرة  الهندسية والفنية  والمالكات 
عل�ى تنفيذ ه�ذا العمل” ، مش�يرا الى 
تشكيل لجان تنس�يقية بين الطرفين 
عل�ى  مش�تركة  اجتماع�ات  وعق�د 
مس�توى عال�ي اضافة ال�ى المتابعة 
المباشرة من قبل السيد وزير الصناعة 

بهذا الخصوص”.
 ووج�ه عب�ود دعوت�ه ال�ى كافة 
الكهرب�اء  دوائ�ر  ف�ي  المس�ؤولين 
لزيارة الش�ركة في مقرها الرئيس�ي 
واإلط�الع عل�ى انش�طتها الصناعية 
ومجاالت عملها الواسعة ، معربا عن 
آمله بمواصلة اللقاءات واالجتماعات 
وتفعيل العمل المش�ترك للوصول الى 

مرحلة ابرام وتوقيع العقود . 
“للش�ركة  ان  ال�ى  عب�ود  ولف�ت 
تعاقدات عدي�دة مع مديريات التوزيع 
العام�ة ف�ي ش�مال وجن�وب العراق 
وم�ع وزارة النفط والم�وارد المائية 
والموانئ العراقية لتجهيزها بمنتجات 
الشركة من محوالت التيار والفولتية 

والمحط�ات الصندوقي�ة ومح�ركات 
الجه�د العال�ي والمتوس�ط وغيرها ، 
معلنا عن قيام الشركة بحملة واسعة 
لتعريف جميع الوزارات ومؤسس�ات 

الدولة والمحافظات بعملها ونشاطها 
والترويج لمنتجاتها اضافة الى التهيؤ  
للمشاركة في المعرض المزمع اقامته 
ف�ي مق�ر وزارة الكهرباء”.من جانب 

أخر اكد عبود عن الوصول الى مراحل 
التش�غيل في مش�روع تنفي�ذ محطة 
كهربائية بطاقة 21 ميكاواط لصالح 
معمل سمنت كركوك “,مبينا ان “لدى 

الش�ركة امكانية عالية جدا ومالكات 
هندس�ية متقدمة ف�ي تنفي�ذ اعمال 
نصب وتش�غيل المحطات الكهربائية 

الكبيرة “.   

    النجف االشرف/ المستقبل العراقي

قار/المس�تقبل  ذي 
العراقي

ق�ار  ذي  محاف�ظ  كش�ف 
يحيى الناص�ري، امس االحد، 
عن استرجاع اكثر من خمسة 
مودع�ة  اثري�ة  قطع�ة  االف 
بالمتحف الوطن�ي ببغداد عند 
الناصري�ة،  متح�ف  افتت�اح 
مشيرا إلى أن ادارة المحافظة 
اتفق�ت م�ع وزارة الس�ياحة 
واالث�ار عل�ى صيان�ة قاعات 
العرض في المتحف اس�تعداداً 
الفت�رة  خ�الل  الفتتاح�ه 

المقبلة.
وق�ال الناص�ري ف�ي بيان 
صحف�ي، إن “ادارة المحافظة 
خصص�ت 300 ملي�ون دين�ار 
متح�ف  وصيان�ة  لتأهي�ل 

الناصري�ة دين�ار وبالتنس�يق 
مع وزارة الس�ياحة واالثار”، 
المتح�ف  “افتت�اح  أن  مبين�اً 
م�ن ش�انه ان ُيب�رز المكان�ة 
وينعش  للمحافظ�ة  االثاري�ة 
قطاع السياحة االثرية ويعزز 
الموارد االقتصادية للمحافظة 
في ظل االزمة المالية التي تمر 

بها البالد”.
أن  الناص�ري  وأض�اف 
تعه�دت  الس�ياحة  “وزارة 
بتأمين خزانات حصينة لحفظ 
االثري�ة”،  القط�ع  وع�رض 
مؤك�دا “اس�ترجاع اكث�ر من 
خمس�ة االف قطعة اثرية من 
دائرة المتاحف ف�ي بغداد الى 
متح�ف الناصرية بعد االنتهاء 

من اعمال الصيانة”.
وتض�م محافظ�ة ذي قار 
آث�اري  موق�ع   1200 نح�و 

الحضارات  إلى  يعود معظمها 
الس�ومرية واألكدية والبابلية 
والفرثي�ة  واألخميني�ة 
والعص�ر  والساس�انية 
اإلس�المي، وه�ي م�ن أغن�ى 
بالمواق�ع  العراقي�ة  الم�دن 
االثارية المهم�ة، إذ تضم بيت 
النبي إبراهيم )ع( وزقورة أور 
التاريخي�ة، فضالً عن المقبرة 
ش�ولكي  وقص�ر  الملكي�ة، 
ومعبد )دب الل ماخ( الذي يعد 

أقدم محكمة في التاريخ.
الس�ياحة  وزي�ر  وكان 
واالثار عادل فهد الشرش�اب، 
اكد ي�وم األح�د )23 تش�رين 
الثاني 2014( أن افتتاح متحف 
الناصرية امام الزائرين س�يتم 
المقبلي�ن،  الش�هرين  خ�الل 
وتعهد بإع�ادة القطع األثرية 

المكتشفة في المحافظة.

ذي قار: سنسرتجع 5 أالف قطعة أثرية 
مودعة باملتحف الوطني 

  بغداد / المستقبل العراقي

الرقاب�ة  ش�عبة  كش�فت 
الصحي�ة ف�ي دائرة صح�ة بغداد 
الرصاف�ة, ع�ن ات�الف اكث�ر من 
600 طن م�ن المواد الغذائية غير 
البش�ري  لالس�تهالك  الصالح�ة 
الت�ي ت�م ضبطه�ا في االس�واق 
والمح�ال التجاري�ة ف�ي جان�ب 
الرصاف�ة بالعاصم�ة بغداد خالل 
2014.وق�ال  الماض�ي  الع�ام 
الدكتور محم�د عبد الرضا عباس 
مدي�ر ش�عبة الرقاب�ة الصحي�ة, 
ان “الف�رق التفتيش�ية والرقابية 
اتخ�ذت أج�راءات رقابي�ة رادعة 
بحق المخالفين للشروط الصحية 
خالل العام 2014.وأصاف, بأن “ 
الف�رق الرقابي�ة قام�ت بحمالت 
منفردة ومش�تركة بالتعاون مع 
جه�از االمن الوطني على المحال 

للم�واد  المصنع�ة  والمعام�ل 
الغذائية المعروضة في االس�واق 
المحلي�ة ومخ�ازن الجمل�ة ف�ي 
جان�ب الرصاف�ة، بواق�ع )533( 
حمل�ة منف�ردة و )224( حمل�ة 
مشتركة”.ولفت الى “ اتالف اكثر 
من )600( طن من المواد الغذائية 
 )401824( بواق�ع  الفاس�دة, 
طن م�ن الم�واد الصلب�ة, و اكثر 
م�ن )219636( ط�ن م�ن المواد 

السائلة”.وأش�ار ال�ى ان “الفرق 
التفتيش�ية قامت بس�حب االالف 
وفحصه�ا”.  الغذائي�ة  النم�اذج 
وتأتي هذه الحمالت بالتزامن مع 
خطة دائرة صحة بغداد الرصافة 
في الحفاظ على االسواق المحلية 
م�ن االغذي�ة الفاس�دة والم�واد 
التالف�ة، واتخاذ اج�راءات رادعة 
بح�ق المخالفي�ن لضم�ان ع�دم 

تكرار هذه المخالفات.

الصحة: اتلفنا »600« طن من املواد الغذائية 
الفاسدة يف بغداد العام املايض 

     بغداد/المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر التربي�ة محمد اقب�ال، امس 
االح�د، على اهمي�ة اعداد آلي�ة فاعلة للحد 
من انتش�ار ظاهرة التدري�س الخصوصي، 
مبينا ان هذه الظاهرة لها آثار س�لبية على 
المس�توى العلم�ي للطلبة.وق�ال المكت�ب 
االعالمي لوزير التربية في بيان صحفي، إن 
“الوزير وجه الجه�ات المعنية في الوزارة 
الى اعداد آلية فاعلة للحد من انتشار ظاهرة 
التدريس الخصوصي لما لها من آثار سلبية 
عل�ى المس�توى العلم�ي للطلبة”.واضاف 
المكت�ب أن “اقبال اكد على ضرورة متابعة 
والتربويي�ن  االختصاصيي�ن  المش�رفين 
وإدارات المدارس والمدرس�ين والمعلمين، 
وبث الوعي الديني والتربوي، من اجل الحد 
من هذه الظاهرة”، مش�يرا الى ان “الوزير 
حث المشرفين على استثمار حضورهم في 
مجالس االباء والمعلمين للتثقيف والتوعية 
وتس�ليط الضوء على نبذ ظاهرة التدريس 
الخصوص�ي، والعقوب�ات المترتب�ة عل�ى 
القائمين بها”.وتابع ان “الوزارة مس�تمرة 
بالمتابع�ة واتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة 
والمعلمي�ن  المدرس�ين  بح�ق  الالزم�ة 
المخالفي�ن”، الفت�ا ال�ى انها “ستس�تقبل 
ش�كاوى المواطنين بهذا الش�أن من خالل 
مديرياتها العامة في بغداد والمحافظات”.

يذكر أن التدريس الخصوصي يشكل ظاهرة 
تفش�ت ف�ي المجتم�ع العراقي بع�د تردي 
األوض�اع االقتصادي�ة والمعيش�ية خ�الل 
حقب�ة الحص�ار ال�ذي كان مفروض�اً على 
البالد زمن النظام السابق، واستمرت لتمتد 
م�ن طلبة الصفوف المنتهي�ة إلى المدارس 
االبتدائية، ب�ل والعديد من طلبة الجامعات، 
وأصبحت بمثابة “األتاوة” على أسر الطلبة 
والتالمي�ذ من قب�ل معلميهم ومدرس�يهم، 

و”أسرع طريق للنجاح دون تعب”.

     بغداد/المستقبل العراقي

العراق�ي، ام�س  المرك�زي  البن�ك  أعل�ن 
األح�د, ع�ن موافقته عل�ى تغطية حس�ابات 
المصارف خ�ارج البالد بعملة الدوالر لتغطية 
االستيرادات، مش�يراً الى تشكيل لجنة إلعادة 
النظر ف�ي في هيكلة الفوائد.وق�ال البنك في 
بيان صحفي، إنه “انس�جاما مع مسؤولياتنا 
في دع�م مس�يرة التنمية وتحفي�ز االقتصاد 
العراق�ي فق�د ت�م اتخاذ ع�دد من الق�رارات 
منها، الموافقة على القيام بتغطية حس�ابات 
المص�ارف ف�ي الخ�ارج بال�دوالر االمريكي 
لتغطية اس�تيرادات الزبائن وإلغراض اخرى 
دون الحاجة مرور بنافذة بيع العملة في البنك 
المركزي”، مشيرا الى انه “سيتولى المراقبة 
على تلك العمليات ضمن الية مبسطة وشفافة” 
.وأضاف البنك انه “تمت الموافقة على تعيين 
ممثل عن المصارف الخاصة في مجلس ادارة 
البنك المركزي ،اضافة الى االس�راع بتشريع 
قانون ضمان الودائع” .وأش�ار البيان الى انه 
“تم التوصية الى الحكومة بقبول مؤسس�ات 
الدول�ة للصكوك الصادرة م�ن قبل المصارف 
الخاصة وكذالك اس�تالم الضرائب والرس�وم 
لصال�ح الحكومة”، موضحا أنه “تم تش�كيل 
لجن�ة الع�ادة النظر ف�ي هيكل�ة الفوائد بما 
يوس�ع من توفير االئتمان والسيولة”.ويعقد 
البن�ك المركزي العراقي جلس�ات يومية لبيع 
وشراء العمالت األجنبية بمشاركة المصارف 
العراقية، باس�تثناء أيام العطل الرسمية التي 
يتوقف فيها البن�ك عن هذه المزادات، وتكون 
المبيع�ات إم�ا بش�كل نق�دي، أو على ش�كل 
ح�واالت مباع�ة إلى الخ�ارج مقاب�ل عمولة 
معين�ة، فيما تقوم المص�ارف بتمويل التجار 

بالعملة الصعبة من اجل االستيراد.

الرتبية توجه بمنع ظاهرة 
التدريس اخلصويص

البنك املركزي يوافق
عىل تغطية حسابات املصارف 

خارج العراق بالدوالر       المستقبل العراقي/منى خضير عباس

المس�عودي  س�امي  الش�يخ  ك�رم 
الوكيل اإلداري والمال�ي لديوان الوقف 
الشيعي مقاتلي الحشد الشعبي لحركة 
المقاوم�ة اإلس�المية النجب�اء ضم�ن 

قاطع عمليات النباعي شمال بغداد.
الش�يعي,  للوق�ف  بي�ان  وبحس�ب 
ف�ان”  العراق�ي”,  تلقته”المس�تقبل 
المسعودي كرم المقاتلين بدروع الوقف 
الش�يعي ومكاف�آت عيني�ة للمرابطين 
منه�م في الذي�ن كان لهم ال�دور البارز 
في حفظ امن ح�زام بغداد حيث صدوا 
وكب�دوه  اإلرهاب�ي  لداع�ش  هجوم�اً 
خسائر فادحة”. وفي السياق ذاته, قدم 

الشيخ المس�عودي راية أمير المؤمنين 
علي ب�ن أبي طالب )عليه الس�الم( إلى 
الشيخ أكرم الكعبي األمين العام لحركة 
النجب�اء تقدي�را لجه�وده المبذولة مع 
إخوته في حفظ الوطن والمقدسات”. 
من جانب�ه, أك�د المستش�ار اإلعالمي 
للوقف الشيعي أحمد لعيبي, أن “الشيخ 
المس�عودي تس�لم هدي�ة عب�ارة ع�ن 
بندقي�ة م�ن غنائم “داع�ش” االرهابي 
قدمها له الش�يخ أك�رم الكعبي , بعدها 
تفقد القطع�ات المرابطه هناك والتقى 
المقاومي�ن وحثهم عل�ى الصمود رغم 
قل�ة اإلمكاني�ات المتاح�ة له�م وثمن 
جهوده�م والتضحيات التي بذلوها في 

سبيل الوطن والمقدسات”.

    بغداد/المستقبل العراقي

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين 
الشهرستاني،  مع السفير البريطاني في بغداد فرانك 
بيكر ومدير المجلس الثقافي البريطاني امير رمزان، 
تطوي�ر التعاون العلم�ي والثقافي  بي�ن الجامعات 
العراقية ونظيراتها البريطانية وزيادة فرص برامج 
التوأم�ة وافتت�اح مراكز لتعلم اللغ�ة االنكليزية في 
العراق.وقال وزير التعليم خالل اللقاء  الذي اقيم في 
مبنى الوزارة ببغداد, إن “العراق يحرص على توطيد 
التع�اون العلم�ي والثقاف�ي مع المملك�ة المتحدة، 
وفت�ح افاق جدي�دة لمد  الجس�ور  بي�ن الجامعات 
والمراكز البحثية العراقي�ة ونظيراتها البريطانية” 
لالفادة من خبراتها في تطوير قطاع التعليم العالي، 
والمس�اهمة في اعداد مالكات تدريس�ية وتدريبية 
ف�ي بع�ض التخصص�ات الت�ي يحتاجه�ا الع�راق 

.واض�اف الشهرس�تاني, ان وزارة التعلي�م ترح�ب 
بتفعي�ل مذك�رات التفاهم الموقعة بي�ن الجامعات 
األميركي�ة ونظيراته�ا العراقي�ة، خصوص�ا فيم�ا 
يتعلق ببرامج التوأمة والقيام بالبحوث المشتركة، 
وتحديث المناهج العلمية، مش�يرا الى اهمية انشاء 
مراكز لتعليم اللغة االنكليزية  في العراق ودعا وزير 
التعليم العالي  الش�ركات البريطانية الى االستثمار 
ف�ي قط�اع التعلي�م العال�ي بالع�راق. خصوصا ان 
العراق بحاجة ال�ى الخب�رات البريطانية المتطورة 
لس�د الفجوة العلمية مع العالم المتقدم. من جهته, 
الس�فير البريطاني في العراق  فرانك بيكر استعداد 
بالده لتطوير التعاون العلم�ي والثقافي مع العراق 
وفتح افاق جديدة بين المؤسسات التعليمية في كال 
البلدين، مؤكدا س�عي بالده لح�ل  كل العراقيل التي 
ق�د تعترض مواصلة الطلبة العراقيين للدارس�ة في 

الجامعات البريطانية .

الشهرستاين يبحث مع سفري بريطانيا افتتاح 
مراكز لتعلم اللغة االنكليزية

املسعودي يكرم مقاتيل احلشد الشعبي 
املرابطني يف النباعي 

      بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت شركة زين العراق  لالتصاالت عن 
افتت�اح المبنى الجديد لمركز خدمة الزبائن 
في داخل المقر الرئيس للشركة في العاصمة 
بغداد. وقال بيان للشركة,تلقته”المستقبل 
العراق�ي”, أن “وف�دا م�ن هيئ�ة االع�الم 
واالتص�االت تفق�د المبنى الجدي�د لمركز 
خدم�ة الزبائن”, مضيف�ة ان “هذه الزيارة 
تأتي في اطار مراقبة اداء وتحس�ين جودة 
خدمات الش�ركات المقدم�ة لزبائنها”.من 
جانب�ه, رحب الدكتور حي�در راضي رئيس 
االدارة الفني�ة ف�ي الش�ركة به�ذه الزيارة 
التفقدي�ه التي اعتبرها تعزيزا للتعاون بين 
الش�ركة التي تعمل وفق ضوابط الرخصة 

الممنوح�ة له�ا م�ع الهيئ�ة بش�كل دقيق 
وواضح وش�فاف. وق�ال الدكتور راضي “ 

نح�ن نراعي في كل الخدم�ات التي نقدمها 
المواصف�ات العالمي�ة ونح�اول ان نلح�ق 

بالرك�ب الدولي في هذا الجانب مما يتطلب 
منا تحديث س�بل عملنا. ومن�ذ اليوم األول 
عملت شركة زين العراق على تقديم أفضل 
وأح�دث الخدم�ات معتم�دة عل�ى معايير 
عالمية في مجال اإلتصاالت وحرفية عالية 
م�ن خ�الل خبرتها ف�ي األس�واق العالمية 
المختلف�ة. واس�تمع اعض�اء الهيئ�ة ال�ى 
بع�ض المكالمات الواردة من المش�تركين 
وكيفي�ة التعام�ل معه�ا من قب�ل موظفي 
خدم�ة الزبائ�ن, كم�ا اطلع�وا عل�ى االلية 
االلكترونية للتخطيط والمناوبة على مدى 
ال� 24 ساعة في اليوم والتسجيل واالنجاز 
االلكترون�ي وط�رح الحل�ول االنية.والتي 
نحن تعمل وفق نظام عمل دقيق ومس�تمر 

على مدار الساعة.

زين العراق تفتتح املبنى اجلديد خلدمة الزبائن
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يخضع تس�عري برميل النفط ملعادلة رياضي�ة معقدة جداً، 
تتداخل فيها العوامل االقتصادية والسياسية والتكنولوجية 
والجغرافي�ة واملناخية واألمنية وغريها. وألن النفط س�لعة 
تجاري�ة بالدرجة األوىل، فإن العامل األه�م يبقى اقتصادياً، 
ويخضع آللية الس�وق من عرض وطل�ب. وال صحة التهام 
دول�ة عربي�ة بعينه�ا يف التس�بب بذل�ك االنهي�ار الكارثي، 
ألن س�وق النفط واس�ع جداً ويش�مل العالم ب�أرسه. لكن 
الس�عودية تبق�ى املنت�ج األول، تليها روس�يا ث�م الواليات 
املتح�دة، وقد ارتف�ع إنتاج أمريكا من النف�ط الصخري بما 

يعادل الثلثني يف السنوات األربع املاضية.
ويعط�ي هبوط أس�عار النفط املرتافق مع التق�دم يف إنتاج 
الطاق�ة املتج�ددة، الفرصة لكث�ري من بل�دان العالم إلعادة 
رسم سياساتها املتعلقة بإنتاج الطاقة ويف الحصول عليها. 
وتش�ري التوقعات إىل بقاء س�عر برميل النف�ط منخفضاً يف 

املس�تقبل املنظ�ور. وقد ب�دأت رشكات النف�ط العمالقة يف 
دراس�ة طلب املس�اعدة املالية م�ن الحكوم�ات، كما حدث 
أثن�اء األزم�ة املالي�ة العاملية الك�رى مع البن�وك ورشكات 
صناعة السيارات يف أمريكا. وقد انتقل الوضع من القلق عىل 
الكمي�ات املعروضة من النف�ط، إىل كيفية معالجة الفائض 
منه حالياً.ويتس�بب انخفاض س�عر برميل النفط يف إعادة 
نظر الحكومات بمشاريع انتاج الطاقة البديلة، مثل تشجيع 
زراع�ة ال�ذرة إلنتاج الوق�ود الحيوي، وبن�اء مصانع كرى 
لتوليد الطاقة من أش�عة الش�مس، أو من ق�وة الرياح، كما 

حصل يف بعض البلدان األوروبية، هذا فضالً عن بناء املحطات 
النووية إلنتاج الطاقة املخصص�ة لتوليد الكهرباء، علماً أن 
أملاني�ا مثالً، قررت إغالق محطاتها املنش�أة لهذا الغرض يف 
العام 2022. وتتمثل النتيجة اآلنية النخفاض س�عر برميل 
النفط يف قطع مش�اريع البحث والتنقيب عن آبار جديدة له 
يف مختل�ف بقاع العالم، حيث بلغ�ت األموال املخصصة لهذا 
الغرض 550 ملي�ار دوالر، وأدت تلك السياس�ات إىل ارتفاع 
كمي�ات غازات الكرب�ون يف فضاء العالم. وق�د رفعت الهند 
وأندونيسيا الدعم عن املنتجات النفطية. أما البلدان الفقرية 

املنتج�ة للنفط كنيجريي�ا وفنزويال، فلم تس�تطع فعل ذلك 
فيما تستطيع الدول الغنية تخفيض الرضيبة عىل املنتجات 
النفطية، وتوفري البنزين والغاز للمس�تهلكني، بأسعار أقل 

من السابق.
يعطي انخفاض سعر برميل النفط إشارة انتقال لسياسات 
جدي�دة للطاقة يف مختل�ف بلدان العال�م، خصوصاً لناحية 
ف�رض رضيب�ة ع�ىل انبعاث�ات غ�از الكرب�ون. وم�ن تلك 
السياسات أيضاً تقديم حوافز للعلماء وللمستثمرين بشأن 
خفض كميات غ�از الكربون امللوث لله�واء وللبيئة، عوضاً 
عن تخصيص أموال هائلة لتوليد الطاقة من أشعة الشمس، 
أو الحصول عليها من طاقة الرياح، أو بناء محطات الطاقة 
النووي�ة. إن توفر املعروض م�ن الطاقة يف مختلف األحوال، 
يعتمد عىل إط�الق الواليات املتحدة لتصدير نفطها وغازها، 

ولتغيري سياسة الطاقة يف البلدان األوروبية.

�سمري �لتنري

تداعيات االنقالب النفطي

زار أخ�رياً قائد القوات األمريكي�ة يف أوروبا الجنرال بني 
هودجي�ز وحدات من فرق�ة الفرس�ان الثانية يف جيش 
بالده التي ُتجري حالياً تدريبات ومناورات يف جمهورية 
التفي�ا. ثم أعل�ن يف مقابل�ة صحافية أواخر األس�بوع 
امل�ايض أن الواليات املتح�دة تعّد حالي�ًا لتخزين معدات 
عس�كرية، متنوعة بما يف ذلك مدّرعات وآليات ووسائل 
دعم لوجس�تية يف جمهوريات التفيا وليتوانيا وأستونيا 
وبولن�دا ورومانيا وبلغاريا. وأش�ار إىل أن بعض املعدات 

املذكورة ستخزَّن يف أملانيا.
ماذا يعني هذا القرار األمريكي اآلن؟

يجي�ب باحث�ون أمريكيون أن التخزين املس�بق لآلليات 
واملع�دات العس�كرية خارج الب�الد كان جزءاً أساس�ياً 
من االس�رتاتيجيا األمريكية يف أثناء الح�رب الباردة بني 
الوالي�ات املتح�دة واالتحاد الس�وفياتي قب�ل انهياره. 
وق�د انطل�ق م�ن اقتن�اع بأن�ه أفضل م�ن إبق�اء عدد 
كب�ري من الق�وات األمريكية يف أوروبا التي تس�تطيع يف 
حاالت الح�رب أو الحروب أن تط�ري اىل أوروبا يف رسعة 
وبوس�ائل النقل العس�كرية واملدنية، فتجد يف انتظارها 
األس�لحة التي تحت�اج إليها. ويوّفر ذل�ك وقتاً طويالً ال 
ب�د أن يس�تغرقه نقل الجي�وش واملعدات واألس�لحة يف 
وق�ت واحد، علم�اً أنه يف أيام االتحاد الس�وفياتي كانت 
القواع�د العس�كرية األمريكية يف أوروبا مخازن س�الح 
بدورها تمّك�ن القوات املتمركزة فيها من الرد فوراً عىل 
أي عملية هجومية سوفياتية. كما كان تخزين األسلحة 
ل انضمام ق�وات أخرى إىل القتال آتية  يف دول عدة يس�هِّ
من قواعدها يف أمريكا.طبعاً، يستدرك هؤالء الباحثون، 
يبقى حجم التخزين املستجّد لألسلحة األمريكية يف دول 
رشق أوروب�ا املذكورة أعاله أقل وبكثري من حجمه أيام 
الح�رب الب�اردة التي انته�ت ع�ام 1989. لكنها تعطي 
الوالي�ات املّتحدة القدرة عىل ن�ر قوات بّرية يف رسعة. 
فضالً عن أن لديها كميات كبرية من األسلحة التقليدية 
التي ال تزال يف حال جيدة جداً، جراء الصيانة املس�تمرة 
لها والتي حصل�ت القوات األمريكي�ة، وال تزال تحصل، 
عىل تدريبات واس�عة جداً عليه�ا. والتخزين يف اختصار 
هو يف قدرة أم�ريكا إذا قّررته. اىل ذل�ك، يلفت الباحثون 
أنفس�هم، إىل أنه ليس خطوة هجومية. لكنه يمّثل قدرة 
دفاعية يف حال قّررت روس�يا "الجدي�دة" تنفيذ هجوم 
واسع عىل الغرب. أي يف الحال الراهنة إذا قررت التحرّك 
عس�كرياً يف اتج�اه دول البلطي�ق، أو إذا تعرّضت هذه 
دة الس�تقرارها من األقليات ذات  الدول إىل زعزعة متعمَّ
األص�ل الرويس التي تش�ّكل جزءاً من ش�عوبها. طبعاً، 
ورغم صغر حجم األس�لحة املخزّنة، ف�إن هناك حاجة 
إىل وج�ود عس�كري أمريكي معه�ا، وإن صغ�رياً، وذلك 
لحمايته�ا وتالياً الس�تعمالها يف رسعة بغي�ة مواجهة 
أي اعت�داء كاملش�ار إلي�ه أعاله. وه�ذا الوج�ود يمكن 
أن ي�زداد عند الحاجة. ومن ش�أن ذلك دف�ع الروس إىل 
إجراء حس�ابات دقيقة قبل إث�ارة أجزاء من مجتمعات 
ض�د دولها أو قبل تمكينها من ش�ّن حرب عليها. وكما 
من ش�أنه التح�ّول رادعاً يف ه�ذا املجال.هل م�ن فوائد 
أخ�رى للتخزين العس�كري )س�الحاً وإمداداً(؟يعتره 
األمريكيون، اس�تناداً اىل الباحثني أنفس�هم، إجراء يبني 
الثق�ة أو يعزِّزه�ا ب�ني دول أوروب�ا الرقي�ة املذكورة 
أعاله وأمريكا، التي تبدو اآلن معرّضة إىل أكثر من خطر 
ويعترونه وعداً بالدع�م الفعيل يف حال الحرب. طبعاً ال 
يلغي ذلك الشك يف الجدوى وصدق النّية رغم أنه يعرّض 
الق�وات األمريكية مبارشة. ويف هذا املج�ال، يقولون إّن 
نظ�ام "ما بني البحرين" )البلطيق واألس�ود( الذي كان 
اقرتح�ه البولونيون بع�د الحرب العاملي�ة الثانية كخط 
دف�اع ضد أملانيا واالتحاد الس�وفياتي قد تضيق يف هذه 
املرحلة وخصوصاً بعد عودة بروز القوة الروسية. وهذا 
يعن�ي أن تخزين األس�لحة واملعدات )والب�ر( ال بد أن 
يش�مل دول البلطيق ويم�ّر يف بولندا ليص�ل إىل رومانيا 
وبلغاريا عىل البحر األس�ود.هل لحلف ش�مال األطليس 
عالقة بالتخزين وما يرافقه من خطوات؟هو ليس جزءاً 
من الحل�ف، يجيب الباحث�ون رغم أن الدول املش�مولة 
ب�ه عضو فيه. ول�م يقّرر حت�ى اآلن إذا كان�ت هيكلية 
قيادته س�تكون يف بروكس�يل عاصمته أو مستقلة. إال 
أن هن�اك أم�وراً عدة ال تزال غري واضح�ة وأموراً أخرى 
تنتظ�ر التبل�ور. فالواليات املتحدة اتخذت ق�راراً إلعادة 
مأسس�ة النظام العمالني للحرب الباردة الذي استعمل 
ض�د أوروب�ا الرقية علماً أنها تس�تطيع الع�ودة عنه 
بسبب حجمه الصغري يف البداية عىل األقل. فضالً عن أن 
"م�ا بني البحرين" هو االس�رتاتيجيا العقالنية الوحيدة 
يف أوروب�ا غري املهتم�ة بالدفاع عن أوروب�ا الرقية، إذ 
�ن األخرية م�ن الدفاع عن نفس�ها بمس�اعدة قوة  يمكِّ

كبرية ضامنة.

�سركي�س نعوم 

احلرب الباردة تعود
 من أوربا الرشقية

عند مطل�ع األلفي�ة الثالثة، قّرر االتح�اد الرويس 
وق�ف مس�ار االنح�دار »اليلتس�يني« وسياس�ة 
محاباة الغرب من غري طائل، س�اعيا إلعادة رسم 
خريط�ة فضائه االس�رتاتيجي ال�ذي تقلص حتى 
ح�دوده الدنيا، إثر انضمام بلدان »حلف وارس�و« 
وجمهوريات سوفياتية سابقة إىل حلف »الناتو«، 
لرتتف�ع عضوي�ة نادي�ه م�ن 16 إىل 28 دول�ة. لم 
يكت�ِف الحل�ف به�ذا القدر، فس�عى خ�الل العقد 
امل�ايض، لج�ذب جورجي�ا وأذربيج�ان وأوكرانيا، 
بقصد اس�تكمال تطويق ب�الد القيارصة، وحرص 

نفوذها ضمن نطاق جغرافيتها.
بالتزام�ن، كان�ت الوالي�ات املتح�دة تن�ر قوات 
يف رشق أوروب�ا ودول البلطي�ق املحاذي�ة للحدود 
الروس�ية، وتنصب أذرع منظومة ال�درع املضادة 
للصواري�خ ع�ىل أرايض بولن�دا وتش�يكيا وتركيا، 
وروماني�ا الحق�اً، بذريع�ة درء خط�ر الصواريخ 
البالس�تية اإليرانية! ل�م تقنع الذريع�ة األمريكية 
روس�يا الت�ي اعت�رت أن ال�درع موجه�ٌة ض�د 
ترس�انتها الصاروخي�ة والنووي�ة بالدرجة األوىل، 
بما يخّل باتفاقيات األسلحة اإلسرتاتيجية القائمة 
ب�ني البلدي�ن. َوَك�رَدٍّ عمالن�ي، أقدم�ت عىل نر 
صواري�خ تكتيكي�ة )اس�كندر- أي( الق�ادرة عىل 
حم�ل رؤوس نووية يف جي�ب كالينينغراد املحاذي 

للحدود البولونية.
يف الس�ياق، أت�ت »ث�ورة« كيي�ف املدعوم�ة م�ن 
واش�نطن والغ�رب، مطل�ع الع�ام 2013، لتطيح 
الس�لطة املوالي�ة ملوس�كو، تمهي�داً لفت�ح أبواب 
االتح�اد األوروب�ي وحلف »الناتو« أم�ام أوكرانيا، 
الذي يس�عى لجعله�ا خط تماس مب�ارشا، بعدما 
شكلت، لعقدين، حاجزاً فاصالً بني روسيا وبلدان 
بولن�دا ورومانيا واملجر، الش�وكة املتقدمة للحلف 
يف رشق أوروبا. ولحماية أمنها القومي، س�ارعت 
موس�كو إىل اس�تعادة جزي�رة الق�رم، القاع�دة 

الرئيسة ألسطول البحر األسود، وشّجعت حركات 
االحتجاج يف مقاطعات جنوب رشق أوكرانيا، التي 
تقطنها غالبية روسية، عىل السعي لالنفصال عن 

املركز.
اس�تغلّت واش�نطن وحلفاؤه�ا رد الفعل الرويس 
إلع�الن الحرب املفتوحة، فكان�ت البداية عقوبات 
متدرج�ة طال�ت االقتص�اد وش�خصيات مقرب�ة 
من الرئي�س بوتني للتأثري في�ه. وبعدها، تواطأت 
مع الرياض »لتهبيط« س�عر برمي�ل النفط إىل ما 
دون ال�� 50 دوالراً، م�ا أّث�ر يف رصف الروبل الذي 
فقد نحو ثلثي قيمته الرائية، خالل س�تة أشهر. 
كما أّدى إىل خس�ارة الخزانة الروس�ية قرابة 120 
ملي�ار دوالر حتى اآلن. ه�ذا الوضع، جعل الرئيس 
األمريك�ي يتفاخ�ر، أثن�اء إلقائ�ه خط�اب ح�ال 
االتح�اد، قائال: »اليوم، الوالي�ات املتحدة هي التي 
تق�ف قوي�ة ومتحدة م�ع حلفائها، فيما روس�يا 

معزولة واقتصادها متهالك«.
وقد سبقه السيناتور جان ماكني بالترصيح ملحطة 
»يس أن أن«: »علينا تقديم الش�كر للسعودية التي 
سمحت لسعر برميل النفط بالهبوط لدرجة تؤثر 
بص�ورة كب�رية يف االقتصاد الرويس«. واس�تهدف 
التالعب بسعر النفط أيضا كال من إيران وفنزويال 

والعراق ولو بدرجة أقل.
يف أجواء هذه املناخ�ات الضاغطة، صّدق الرئيس 
فالديم�ري بوتني وثيق�ة العقي�دة القتالية للجيش 
ال�رويس )2015 �� 2020( التي حّددت 14 خطراً، 
وبع�ض خيارات الرد عليها. وهي ش�بيهة بوثيقة 

2010، مع تحديثات جديدة أبرزها:
1 - تح�ول حل�ف »النات�و« من تهديد لروس�يا إىل 
التهدي�د األول له�ا، ب�إرصاره ع�ىل الوص�ول إىل 
عتبات أبوابها، عر منح عضويته ألوكرانيا. وكان 
برملانه�ا، الذي تهيم�ن عليه ق�وى موالية للغرب، 
ق�رر قبل نهاية 2014، التخ�يل عن وضعية الدولة 

غ�ري املنحازة، وه�ي خطوة ممه�دة لالنضمام إىل 
الحل�ف الحقاً. هذا التبدل الخط�ري، دفع بالرئيس 
الرويس لوص�ف الجيش األوكران�ي بفرقة أجنبية 

تعمل عىل إرباك بالده ملصلحة القوى الغربية.
2 - انزعاج روس�يا من نر الحل�ف قوات يف دول 
البلطيق ورشق أوروبا، وإجراء املناورات العسكرية 
والطلعات الجوية الدورية، وكذلك تواجد الس�فن 
الحربي�ة األمريكي�ة يف بح�ار بارنت�س والبلطي�ق 
واألسود واملتوسط. وكإجراء مضاد، تبّنت العقيدة 
الروسية الجديدة مفهوم »الردع غري النووي« عر 
تكثيف املناورات، ورفع كفاءة القوات العس�كرية 

التقليدية، وإبقائها يف حالة جهوزية عالية.
3 - أش�ارت الوثيق�ة إىل س�عي الوالي�ات املتحدة 
لعس�كرة الفض�اء، ونصب أقم�ار صناعية عالية 
الدقة، وأسلحة إس�رتاتيجية يف مداراته، مستعيدة 
تجرب�ة حرب النجوم »الريغانية« خالل ثمانينيات 
القرن املايض، التي أّدت إىل تس�عري سباق التسلح 
مع االتحاد الس�وفياتي. وتسعى واشنطن لتكرار 
التجرب�ة، وجر موس�كو إىل س�باق ينهك حيويات 

اقتصادها الضعيف أصالً.
4 - أض�اءت الوثيق�ة، للم�رة األوىل، ع�ىل أهمي�ة 
القطب الش�مايل، كمنطق�ة اس�رتاتيجية للتنمية 
االقتصادية، غني�ة بالطاقة والث�روات الطبيعية. 
وألق�ت ع�ىل الق�وات املس�لحة الروس�ية مهم�ة 
حمايته�ا، كونه�ا محاذي�ة للحدود م�ع الواليات 

املتحدة وكندا.
5 - لحظ�ت الوثيق�ة أحقي�ة اس�تخدام روس�يا 
لرتس�انتها النووي�ة، يف حال تعرضه�ا لعدوان أو 

تهدي�د يم�س وج�ود الدول�ة، أو أيا م�ن حلفائها 
األقربني. لك�ن مع االلتزام بالطابع الدفاعي، »ألن 
تفادي نزاع عسكري نووي أو أي نزاع آخر، يشكل 

أساس السياسة العسكرية الروسية«.
6 - تتزاي�د مخاوف موس�كو من مخاطر اإلرهاب 
الداخيل، لزعزعة االس�تقرار وتهديد وحدة االتحاد 
ال�رويس، ال س�يما بع�د ارتفاع وتريت�ه، وانفالش 
الح�ركات املتطرف�ة يف مناط�ق ال�رق األوس�ط 
وأفريقيا. وتش�ري الوثيقة إىل عدم التعاون الجدي 
من واشنطن وحلفائها للقضاء عىل آفته السامة.

7 - لفت�ت الوثيق�ة األنظ�ار إىل الح�رب االعالمية 
التي يش�نها الغرب ضد سياس�ات الرئيس بوتني، 
لزعزعة االس�تقرار السيايس والوضع االجتماعي، 
بقصد تألي�ب الرأي العام ال�رويس عليه. وأكد كل 
م�ن س�ريغي إيفان�وف رئي�س دي�وان الكرملني، 
وميخائي�ل فرادك�وف رئيس جهاز االس�تخبارات 
الخارجية، وجود خطط أمريكية تستهدف إسقاط 
إدارة بوتني، وإن إحدى الخطط تتضمن العمل من 
أجل تقس�يم روس�يا إىل 50 والي�ة ومقاطعة، عر 
إث�ارة الفتن العرقية والدينية، وتحريض الحركات 
االنفصالية يف الشيش�ان وشمال القوقاز ومناطق 

ما وراء جبال األورال.
إضاف�ة إىل م�ا تق�ّدم، تبّن�ت العقي�دة القتالي�ة 
الجديدة خيارات س�بق واعتمدتها روسيا للرد عىل 
»البلطجة« الغربية، منها: إقرار خطط لرفع كفاءة 
أذرع الجي�ش، ال س�يما يف مجاالت أس�لحة البحر 
والج�و والفضاء. وتكثيف الطلعات االس�تطالعية 
للقاذف�ات البعيدة املدى، القادرة عىل حمل رؤوس 

نووية م�ن طراز »تو- 95- أم أس« و«تو - 160« 
ومقاتالت »س�وخوي-35« يف األج�واء األوروبية. 
وكان�ت ه�ذه الطلع�ات ق�د توقف�ت م�ع انهيار 
االتحاد السوفياتي، واس�تؤنف العمل بها مجدداً، 
العام 2011. هذا فضالً عن رفع املوازنة العسكرية 
حت�ى 83 مليار دوالر لعام 2015، أي بزيادة 15 يف 
املئ�ة عن موازنة العام الفائ�ت، إضافة إىل نفقات 
الخطة العري�ة )2010 - 2020( الجاري العمل 
بها، وقيمته�ا 750 مليار دوالر، لتحديث أس�لحة 

ومعدات الجيش الرويس.
م�ا تق�ّدم م�ن معطي�ات، ه�ل يعن�ي أنن�ا أمام 
مش�هدية حرب باردة جديدة، وعودة إىل حقبة ما 
قبل س�قوط جدار برل�ني؟ ال نظن ذلك، فالظروف 
الدولي�ة تغ�ريت كلي�اً، والعال�م لم يعد منش�طراً 
ب�ني اصطفاف�ني تحركهم�ا االيديولوجي�ا أكث�ر 
م�ن املصال�ح. وم�ن يرصد مس�ارات السياس�ة 
الخارجية الروس�ية، يلحظ ميلها الش�ديد إىل بناء 
عالق�ة رشاكة إس�رتاتيجية مع الوالي�ات املتحدة، 
التي تفرّدت بإدارة امللف�ات الدولية، بقصد تثبيت 
هيمنتها االحادية. كما أن توازن القوى العسكرية 
التقلي�دي والن�ووي،  املجال�ني  الطرف�ني يف  ب�ني 
يجعلهم�ا ي�دركان أن معادلة »ال�ردع املتبادل« ال 
ت�زال الفيص�ل يف امليدان العس�كري. وهذه نقطة 
حاس�مة تعرفها روس�يا جيداً، وبالت�ايل ال تخىش 
القوة األمريكية التي ترص عىل التعاطي معها حتى 
اآلن، كدولة كرى وليس�ت دولة عظمى، بحس�ب 
مقولة بريجنس�كي. ولذا تسعى واشنطن جاهدة 
لتكري�س معادلة املنترص وامله�زوم، التي أفرزتها 
الحرب الب�اردة، ومنع وريثة االتحاد الس�وفياتي 

من استعادة عافيتها الكاملة.
لكن ما تخش�اه روس�يا فع�اًل، هو الوج�ه اآلخر 
للحرب الذي أنهك اقتصادها وعرى عيوبه البنيوية، 
فمهما امتلكت من قوة عس�كرية تبَق قارصة، إن 

لم تس�تند إىل اقتصاد متني، ال تزال تفتقده. ويرى 
الخ�راء العس�كريون، أن جوهر الح�رب الحديثة 
آخ�ٌذ بالتغ�ري، وأن مفه�وم التأث�ري الضاغط عىل 
القيادة السياسية والعس�كرية للخصم عر عزله 
، تدريج�اً، مكان فكرة  وتقويض اقتص�اده، َيُحلُّ
التدمري الش�امل للقوات املعادية. ولكي تس�تطيع 
روسيا كسب الس�باق، ال بد من هيكلة اقتصادها 
املدن�ي، لزي�ادة قدرات�ه اإلنتاجية ورف�ع كفاءته 
اله�دف  ه�ذا  لتحقي�ق  رشط  وأول  التنافس�ية. 
اإلس�رتاتيجي، ه�و اإلقالع ع�ن االعتم�اد املفرط 
عىل قطاع الطاقة الذي تش�كل عائداته 52 يف املئة 
م�ن امليزانية العام�ة، ونحو ربع النات�ج القومي. 
فم�ن املحال اس�تعادة حضورها كدول�ة عظمى، 
واحتفاظها بمكانة عسكرية ُمهابة، باالرتكاز عىل 
اقتصاد شبه ريعي، تعاني صناعاته املدنية تخلفاً 
جلي�اً، مقارنة بالصناع�ات الغربي�ة. والالفت أن 
هناك هوة تكنولوجية تزداد اتس�اعاً بني منتجات 
الصناع�ات العس�كرية واملدني�ة الروس�ية. وهذا 
يدفعنا للتس�اؤل، لَِم ال توضع خرات التكنولوجيا 
الذكية املس�تثمرة بمجايَل العس�كرة والفضاء، يف 
خدمة بعض مجاالت الصناعة املدنية، كما س�بق 
وفعل األمريكيون ط�وال النصف الثاني من القرن 
امل�ايض، وأدى إىل انط�الق القطاع�ني العس�كري 

واملدني يف خطني شبه متوازيني؟
بما أن الحرب هي »اقتصاد مكثف«، ربما بإمكان 
روسيا تحويل الهجمة الغربية الرسة ضدها من 
محنة إىل فرصة لتحديث بنيان اقتصاٍد، يتناس�ب 
مع مستوى قدراتها العسكرية، ويليق ببالد قارية 
مرتامية األطراف، تحتل قلب أوراسيا التي حكمت 
العال�م عىل م�دى آالف الس�نني. حين�ذاك، يصبح 
باستطاعة القيادة الروسية، بالتعاون مع الريك 
الصين�ي، تزّعم حل�ف دويل ضاق ذرع�اً باالحادية 
األمريكية، ويتوق لتش�كيل عالم متعدد األقطاب، 

حممد خو�جة 

االحتاد الرويس: حتّديات.. وخيارات

فوؤ�د ح�سون



ل�م يكن مش�هده وه�و يغني في أف�ام منتص�ف القرن 
الماض�ي يوح�ي بموهب�ة الفت�ة س�يزدحم م�ن أجله�ا 
الجمه�ور عل�ى ش�بابيك التذاك�ر، ال ف�ي الغن�اء وال في 
التمثي�ل. صوت عادي، ال صفة أو لمس�ة اس�تثنائية فيه 
وممث�ل ثان�وي يمكن تف�ادي ظهوره أو االس�تغناء عنه 

بتعديل بسيط في السيناريو.
الرج�ل ال�ذي ُحرم م�ن دراس�ة الفن وهو ش�غف حياته 
بس�بب موق�ف عائلته الغاضب، كيف تأت�ى له في ما بعد 
ظهوره الفاش�ل والهامي في السينما أن يكون مكتشف 
نج�وم، مطربين وملحنين كب�ار، قّدر ليده الس�حرية أن 

تضعهم على سلم النجاح؟
كدح يومي خفي جعل منه عازفا ملهما آللة التش�لو التي 
لم يعرفها من العراقيين إال حس�ين ق�دوري، ومنها قفز 
بخف�ة ومرح ال يخف�ي حزنه إلى األغني�ة البغدادية التي 
احتل فيها مس�احة، صارت بمثابة مس�احته الشخصية 

التي تشير إليه ملحنا وشاعر أغنية في الوقت نفسه.
س�يرة خزع�ل مه�دي ه�ي حكاية فن�ان عام�ي أخلص 
لموهبته الفطرية فصقلها بنفس�ه مستعينا بإرادة ذاتية 
ساعدته على أن يتخطى قدره االجتماعي والثقافي الذي 
كان فقير الخيال ليكون الش�خص الذي كان يحلم في أن 

يكونه، ماكنة إنتاج مبدعة.
فاألغنيات التي كتب كلماتها ولحنها وغناها كبار مطربي 
الع�راق ومطرباته كانت ش�اهدا على خي�ال نضر امتزج 
بتمك�ن متقن من الحرفة التقني�ة. وإذا ما كان مهدي قد 
كف عن الغناء بعد أن تحول إلى التلحين فإن تلك الخطوة 
الت�ي اتخذها مبكرا إنما تدل عل�ى نضج موقفه الجمالي 
النقدي. فمن خال ذلك الموقف أحيا عبقريته في التلحين 
وأمات مطربا كاد يضمه إلى جوقة المطربين الفاشلين.

مكتشف النجوم ياحق حدسه
كان خزع�ل مهدي )1928 ��� 2012( مخرجا تلفزيونيا 
وممث�ا س�ينمائيا ومس�رحيا وصان�ع أفام تس�جيلية 
ومغني�ا وملحن�ا وش�اعر أغنية، غي�ر أنه ف�وق كل ذلك 

كان صاح�ب فضل على األغنية العراقية حين اكتش�ف وهو في 
قمة إلهامه عددا من المواهب التي س�يكون لها دور موس�يقي 
وغنائي الفت في المستقبل. أذكر هنا على سبيل المثال: كوكب 

محس�ن  فرحان، سيتا هاكوبيان، حسين حم�زة، 
 ، حسن الش�كرجي، قصي نعم�ة

كاظ�م  البص�ري، 
فندي.

لم  ال�ذي  م�ا 
يفعل�ه 

؟  ن ذ إ
ن  كا

صاحب حدس رفيع من نوعه، وهو ما تؤكده سلس�لة الفنانين 
الموهوبي�ن الذين انتقلوا من الظل إل�ى الضوء بناء على خبرته 
التي ال تخطئ الطريق إلى هدفها. هل الموهبة الفطرية وحدها 
تكفي لكي يك�ون المرء ملّما وعارفا بكل هذه الخبرات الفنية؟ 
إنها الصنائع السبع التي أش�ار إليها المثل الشعبي، ولكن بخت 
)ح�ظ( خزعل مهدي لم يكن ضائع�ا، إال إذا نظرنا إلى ما أحيط 
به من إهمال في ش�يخوخته، وهو أمر صار طبيعيا في ثقافتنا 
لألس�ف. فألنه�ا ثقافة ال تعن�ى بالتراكم، فقد ص�ار طبيعيا أن 
تطوى صحفها بمن عليها في كل مرحلة جديدة، ليكون النسيان 

سيد المعرفة. وهو ما كان مهدي ضحيته.
س�يرة خزع�ل مهدي هي حكاي�ة فنان عامي أخل�ص لموهبته 
الفطرية فصقلها بنفسه مستعينا بإرادة ذاتية ساعدته على أن 

يتخطى قدره االجتماعي والثقافي

الداخل إلى الجنة خلسة
كان مهدي قد لقب بقديس اإلذاعة والتلفزيون الحارس من قبل 
َمن كان نفس�ه س�ببا في دخولهم إلى عال�م الفن وهو الذي 
دخل عام 1948 خلس�ة وبالصدفة إلى مبنى اإلذاعة.في ذلك 
العام وقعت حرب فلسطين فكانت الحاجة إلى برنامج 
إذاعي موجه إلى القوات المس�لحة العراقية المشاركة 
في تلك الحرب، فكان أن وقع االختيار على مهدي وكان 
جندي�ا مكلفا ليك�ون ضمن المجموعة الت�ي تعد وتقدم 

ذلك البرنامج التعبوي.
يومها دخل الش�اب الحالم بالفن إل�ى جنته المتخيلة 
الت�ي ل�ن يغادره�ا إال وهو عل�ى أعتاب ش�يخوخته. 
لق�د حقق ف�ي البدء حلمه ف�ي أن يك�ون ممثا، حيث 
ت�م اختي�اره ف�ي تمثي�ل أدوار ثانوي�ة ف�ي أف�ام 
الخمسينات والس�تينات “فتنة وحسن” و”عروس 
الفرات” و”تس�واهن” و”نعيمة” و”عفرة وبدر” 

و”البصرة ساعة 11” و”الجابي”.
غنى ومّثل غير أنه كان ش�بيها بعش�رات الشباب 
الرومانس�يين الذين حفلت بهم تلك الحقبة التي 

كان�ت بالرغ�م من ع�دم اس�تقرارها السياس�ي حاضنة 
لتقاليد وقيم ثقافية راسخة.

فكان مهدي يقف على الهامش من حقائق المشهد الفني 
الكبرى بس�بب موهبته المتواضعة ف�ي الغناء والتمثيل. 
األمر الذي شكل صدمة له ودفعه إلى أن يستغيث بمواهبه 
األخرى بعيدا ع�ن التمثيل والغناء وكانت بئر خياله غنية 
بالمي�اه الحالمة. فظه�ر العازف والش�اعر والملحن في 
ش�خصية واحدة، س�يكون من ش�أن ظهورها أن يضفي 
عل�ى عالم الغناء البغدادي طابعا خاص�ا، هو ذلك الطابع 
الخفيف الذي يس�تمد تأثيره من قوة األلم الدفين. لقد ولد 
يومه�ا الفنان الذي خبأته األيام في صندوقها مثل وديعة 

صامتة.

الملحن والشاعر معا
قال بلسان عفيفة اس�كندر وهي سيدة الغناء في زمانها 
“ج�وز منه�م )أتركه�م( ال تعاتبهم بعد ج�وز”. وأوحى 
ألخت�ه العمياء هن�اء وهي صاحبة صوت ن�ادر في رقته 
وعذوبت�ه وأخويت�ه أغ�ان عدي�دة منها أغنيته�ا “صباح 
الخي�ر” وهي أغنية حب تش�به الصباح البغ�دادي تماما.
خزع�ل مه�دي الذي لم يتعلم الموس�يقى مدرس�يا وقف 
إلى جانب الموس�يقار حس�ين قدوري ليعزفا معا في ما 
ينتمي إلى "موسيقى الغرفة". وكان خزعل قد تمكن من 
أن يتنق�ل بين المقامات بحرية ليصوغ أجمل األلحان بعد 

أن علّم نفسه ذاتيا
ف�ي “يا حل�و يا صغي�ر يا مدل�ل” انحرف بص�وت مائدة 
نزهت القوي والصارم وهي التي اعتادت أن تؤدي الحان 
زوجه�ا وديع خنده التي لم تكن ترهق صوتها فكانت تلك 
األغنية تمهي�دا لانتقالة الكبيرة التي مثلتها أغنية “حمد 
يا حم�ود” الذي لم يتوقع أح�د أن تؤديها مغنية من نوع 
نزهت الطاعنة في بغداديته�ا. أما “اترك هوى الحلوين” 
فق�د كانت عامة مميزة في مس�يرة فؤاد س�الم وكانت 
أغنية رومانس�ية ل�داود العاني هي “أحب�ه وأطيعه” قد 
مه�دت له�ا. الافت في األم�ر أن خزعل مهدي كان هو نفس�ه 
الش�اعر والملحن ل�كل األغنيات التي قدمها إل�ى اآلخرين. فهل 

كان يكتب بقوة اللحن أم أنه كان يلحن بتأثير الكلمات؟

بغدادي األغنية األخير
لم يك�ن خزعل مهدي بطبعه يميل إلى الش�هرة والظهور. لذلك 
كان لق�ب “القديس” األقرب إلى التعبير عن حيلته وهو يتوارى 
وراء عدس�ات التصوير في األس�توديو باعتباره مخرجا. كاتب 
أول أغني�ة رياضي�ة ف�ي الع�راق كان ينظر إلى المش�هد أمامه 
باعتب�اره ملعبا. ع�ام 1966 كتب مهدي ولح�ن أغنية “العب يا 

حبيبي اتمرن” التي أدتها أخته هناء.
تلك األغنية ببس�اطة كلماتها ولحنها الراق�ي لم تغادر موقعها 
في س�باق األغان�ي الرياضية. هي األولى دائم�ا وكان مهدي ال 
ي�رى في تفوق�ه إال نوعا من اإلخاص لذات�ه التي فرضت عليه 
مب�دأ العمل الذي عوضه عن خس�ارة فرصته في دراس�ة الفن. 
“لق�د تعلمنا منه” يقوله�ا لك غير مخرج وملح�ن ومغن وهم 
يش�يدون بقدراته التي ال تكف عن ارتجال تجلياتها في مختلف 
الفنون اإلبداعية. سيقال دائما إن الرجل دخل إلى الفن من خال 

باب كانت مواربة.
ولكن�ه صن�ع أس�طورة موس�يقية كان مقدرا ل�ه أن يصنعها. 
فالرج�ل ال�ذي لم يتعلم الموس�يقى مدرس�يا وق�ف إلى جانب 
حس�ين قدوري العالم بش�ؤون الموس�يقى ليعزف�ا معا في ما 
ينتمي إلى “موس�يقى الغرفة”. والموس�يقي الذي تعلم أصول 
الع�زف ذاتي�ا ص�ارت ل�ه الق�درة من خ�ال كدح�ه اليومي أن 
يتنقل بين المقامات بحري�ة ليصوغ أجمل األلحان. كان خزعل 
مهدي هو البغدادي األخير ف�ي تاريخ األغنية العراقية.لم يقبل 
باالندم�اج في األغنية الريفية التي بدأت غزوتها في س�بعينات 

القرن الماضي إال في حدود ضيقة.
كانت األغنية التي أدتها مائدة نزهت نوعا من الترحيب البغدادي 
الح�ذر بالريف الذي س�عى إلى تقديم نفس�ه بصيغة مهذبة من 
خ�ال ألحان محمد ج�واد أموري وطالب الق�ره غولي وكوكب 

حمزة.

سمية اخلشاب
البطولة النسائية املطلقة لـم تعد موجودة

 قالت الممثلة المصرية س�مية الخش�اب إن "تقديم جزء ثاني من مسلس�ل حدائق الشيطان مع الممثل السوري جمال سليمان 
مج�رد فك�رة، طرحت عليهم دون أن يكون هناك أي س�يناريو مكتوب أو آلية أو موعد للتصوير". وأضافت الخش�اب أن "األمر 
لن يكون قيد التنفيذ قبل اإلنتهاء من س�يناريو جيد، على نفس مس�توى الجزء األول".وعللت عدم تقديمها فيلماً من بطولتها 
المطلقة مش�يرًة إلى أن البطولة النس�ائية المطلقة لم تعد موجودة. وقالت :" ش�اركت في بطولة أفام كثيرة منها "الريس 
عمر حرب" و "خيانة مش�روعة" و"حين ميس�رة" ، لكن البطولة النس�ائية المطلقة لم تعد موجودة منذ فترة طويلة". 
وأضافت:" المش�كلة ليس�ت فّي، ب�ل تكمن في المؤلفين الذي�ن ال يكتب�ون إال للفنانين الرجال، مهم�ا كان تألق الفنانة 
وجماهيرتها". وتحدثت الخشاب عن الحب، وقالت "الحب سر الحياة، واالنسان من دونه شجرة جوفاء، وانا رومانسية 

جداً واتعايش مع االعمال الرومانسية".
وتابعت ، "اعتبر الكلمة الرقيقة مفتاح شخصيتي، لكن كل شيء نصيب".كما تحدثت  عن احامها، وقالت "احامي بعرض 
الكون، احلم بالمشاركة في افام عالمية يراها العالم اجمع، واحلم بتقدبم شخصيات تاريخية عظيمة او الشخصيات النسائية 

االسامية الشهيرة، واحلم بعمل اجتماعي يهز العالم العربي كله".
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فنــــون   العدد )896(  االثنين  2  شباط  2015 9-8
تعاقدت السورية نسرين طافش على بطولة مسلسل 

"الضاهر" والذى يشاركها البطولة محمد فؤاد ولبنى عبد 
العزيز وحسن يوسف وسمير صبري وإنعام سالوسة وبيتر 

سمعان.
وستكون هذه أولى بطوالت نسرين طافش في الدراما 
المصرية بقصة من كتابة الفنان تامر عبدالمنعم وإخراج 

عصام حلمي في اولى تجاربه.
وسوف تحضر نسرين للقاهرة االسبوع القادم استعدادًا لبدء 
التصوير في منتصف فبراير القادم بأحدي الشقق بمنطقة 

المنيل، وبعدها سوف يسافر فريق العمل خالل مارس القادم 
لتصوير المشاهد الخارجية من المسلسل. 

أكد الموسيقار ملحم بركات أن "الفنان وليد توفيق وفّي، وما قاله 
عن أنني ساهمت في صنع نجوميته يقوله لمصلحته أيضًا وليس فقط 
لمصلحتي، هو يقّدر دعمي له، والفنان برأيي يستمر إذا قّدم أغنيات 
ناجحة يرددها الناس، وليس في تقديم 7 أغنيات في ألبوم ال تحقق 

أي واحدة منها النجاح".
 وأشار بركات خالل مقابلة مع الزميلة فدوى الرفاعي في مجلة نادين 
الى أنه "أيًا تكن األغنية التي يؤديها الفنان، إذا كانت فيهاعظمة، 

سيحبها الناس أيًا كانت جنسيتهم، والفنان الذي يملك صوتًا جمياًل 
يفرض نفسه على المسرح ويبدع و)يكمش( الناس، وإذا كان صوته 

)تعبان(، يفلتون من بين يديه".

آمرب تامبلني... املمثلة األنيقة
 

ش�اركت الممثلة الش�ابة آمب�ر تامبلين في حفل اطاق المسلس�ل التلفزيون�ي األفضل انتظار 
شاوول الذي سيبدأ عرضه قريباً على شاشة التلفزة األميركية. 

وأطلت تامبلين بقبعتها الجميلة وسط الحضور وبدت أنيقة ومميزة ال سيما من خال ضحكتها 
الناعمة. 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

كلب لوبيز وحذاء مهرية   !!
 باالم�س كنت اتن�اول عالم النجوم الغري�ب في العالم 
الغرب�ي.. وخاص�ة عندما وج�دت ذلك العال�م ينطبق 
علي�ه الق�ول القائ�ل المش�هور )عجيب ام�ور غريب 
قضي�ة( والذي اطلق�ه الفنان الراحل جعفر الس�عدي 
من خال  دوره في  المسلسل التلفازي )الذئب وعيون 

المدينة(..
وكمثال عل�ى ما تناولت�ه انذاك ان المغني�ة االمريكية 

والممثل�ة )جنيف�ر لوبي�ز( باتت تمتل�ك مجموعة من 
احزم�ة من جل�ود الحيوانات تس�اوي اثمانها على ما 
ال يق�ل ع�ن )850( ال�ف دوالر امريك�ي.. وان )حمام 
الس�باحة( لكلبها يكف�ي الرواء العطش الربعين قرية 

عراقية او عربية...
والجدي�ر بالذك�ر ان )كل�ب لوبي�ز( م�ا زال يس�تمتع 

بسعادته في حمامه الذي تستبدل مياهه كل يوم..

وال�ذي احزنني حق�ا ان هويتي وبطاقتي الش�خصية 
الصادرة عن دائرة االحوال الشخصية تعترف بي بأنني 
انسان .. ولكن جمعية الرفق بالحيوان ترفض ان تقدم 
لي اية مس�اعدات من ب�اب )الرفق بالحي�وان( لكوني 
م�ن بلد نفطي يطف�وا على بحيرة من الذهب االس�ود 
تأت�ي بالمايين والمليارات من ال�دوالرات.. ولكن تلك 
الجمعية عليها ان تعلم بأن كل تلك المايين والمليارات  

تستحوذ على اكثرها باالمس واليوم وربما غدا )مافيا 
الفس�اد( حت�ى بات�ت )متخم�ة( ولكنها يب�دوا انها ال 
تش�بع ابدا!!.وله�ذا تتواص�ل جمعية الرف�ق بالحيوان 
االعتن�اء )بكلب لوبيز( وال تجعله يمرض او يعطش او 
يهان.. الن الفنانة لوبي�ز تدفع لتلك الجمعية )فواتير( 

حسابات ذلك الكلب وبالدوالرات!!.
فمن سيدفع عني مثل تلك )الفواتير( ؟!.

وقب�ل ان نص�ل لاجاب�ة.. ظه�رت مؤخ�را االعامية 
االماراتي�ة )مهي�رة عبد العزيز( باطال�ة مبهرة حيث 
انتعلت ح�ذاء ذو رقبة )مرصع بالماس( وكش�فت ان 
ثمن�ه يقدر ب�� )3,1( ملي�ون دوالر .. علم�ا بأن وزنة 

بصل الى )4,5( كيلوغرام!!.
حقا انها )عجيب امور غريب قضية(  ورحم الله الفنان 

جعفر السعدي!.

خزعل مهدي .. البغدادي األخري الذي دخل جنة الفن خلسة



 

سليم سحاب
كونت فرقة موسيقية حقيقية من األطفال املهملني 

 
قال الموس�يقار س�ليم سحاب إنه كون فرقة موسيقية من أطفال الش�وارع والذين ال مأوى لهم الفتاً إلي أن 

عدد الفرقة حوالى 120 فردا وكلهم لديهم موهبة حقيقية.
وأض�اف س�حاب في تصريح�ات صحفية أن هذا مش�روع عمره وانه س�عيد بتكوينه لتل�ك الفرقة وتغيير 

مصيرهم وسلوكهم.
وأكد "سحاب" أنه سيتجول بتلك الفرقة فى كل محافظات مصر ويقدم حفالت متنوعة للجمهور.

 

يارا تطلق إعالن كليبها  ما بعرف  ..
 

أطلقت الفنانة اللبنانية يارا اإلعالن الدعائي لكليب اغنيتها "ما بعرف"، ونش�رن يارا الفيديو عبر حس�ابها الخاص على 
موقع التواصل اإلجتماعي وعلقت عليه : وكانت الفنانة اللبنانية يارا  قد وجهت رس�الة دعم وتش�جيع لزميلتها الفنانة 

اللبنانية هبة طوجي التي تش�ارك في برنامج The Voice فرنس�ا، حيث ابهرت طوجي لجنة التحكيم في أول ظهور لها 
في البرنامج.وكتبت يارا لطوجي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل اإلجتماعي :"فخورة جدا بك يا عزيزتي، رائعة 

كالمعتاد ... إستمري ونحن جميعاً معك".وردت طوجي على رسالة يارا :
"شكرا جزيال يا عزيزتي يارا على الدعم! أتمنى لِك التوفيق دائما".

راندا البحريي تنتهي من برد الشتا
 

انتهت الفنانة راندا البحيري من تصوير مشاهدها في فيلم "برد الشتا" بأستوديو "جالل" بحدائق القبة.
الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول المش�كالت في المستش�فيات الحكومية، وتجس�د فيه "راندا" دور فتاة متوس�طة الحال 
تعمل ممرضة في إحدي المستش�فيات. الفيلم بطولة رامز أمير، ويوس�ف ش�عبان، وهالة صدقي، وضياء الميرغني ، وتأليف وإخراج 

بيتر ميمي.
ومن ناحية أخرى تس�تكمل "راندا" حاليا تصوير مش�اهدها في مسلس�ل "سلسال الدم 2" بأس�توديو السمنودي.ويشارك في بطولة 

المسلسل عبلة كامل ورياض الخولي، وتأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى شهاب . 
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قالت المخرجة كاملة أبو زكرى أن سبب انتقام غالية فى آخر 
حلقات سجن النسا بتلك الطريقة جاء بعد كل ما فقدته وبات 

الموت أفضل شيء لها وجري عقابها على ما قدمته باإلعدام فقد 
فقدت حياتها وعملها وعمرها.

وأضافت خالل الندوة الفنية التى عقدت لتكريم أبطال مسلسل 
سجن النسا ضمن فعاليات الدورة الـ 46 لمعرض القاهرة الدولى 

للكتاب:" أول شيء فكرت فيه مع المخرجة مريم ناعوم فى 
المسلسل أن من هم داخل السجن رغم أنهم مجرمون قانوًنا فهم 
أرحم من الناس خارج السجن وهذا ما كان يحركنى مع المؤلفة 
مريم ناعوم, وأجمل ما كان يشدنى فى المسلسل عالقة صابر 

وغالية تجمع بين عالقة الحب والكره فكان يحبها بالفعل".

   بيروت: تستعد النجمة التونسية شيما هاللي لطرح فيديو كليب 
جديد من ألبومها األخير "وال يهمك" ألغنية "يا نهار" المصرية 

كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمير محروس وإنتاج شركة " 
اليف ستايلز ستوديوز".

ويتميز الفيديو كليب بفكرته حيث إختار فريق العمل تصوير 
األغنية في مدينة أسوان المصرية، وتجولت كاميرا المخرج فادي 
حداد مع شيما على ضفاف النيل وفي المنتجعات السياحية والمواقع 

األثرية لترسم حكاية فتاة تعيش قصة حّب رومانسية.
ُيذَكر أن هذا الكليب هو العمل المصّور الرابع الذي تطرحه شيما 

هاللي من ألبوم "وال يهمك" بعد نجاح "إمتى نسيتك"، "أدعي عليه" 
و"وال يهمك".

تحيي النجمة اللبناية مايا دياب 
مساء اليوم حفال غنائيا بمدينة 

المالهي"دريم بارك" بالسادس من 
اكتوبر بمصر.

وتحيي "مايا" الحفل بالرغم من 
حالة الحزن التي تمر بها البالد بعد 

استشهاد ضباط وجنود مصريين في 
العريش مساء امس والذين وصلت 
جثامينهم الي القاهرة اليوم وسط 

حالة حزن سيطرت علي مصر.

تأجيل مسلسل داليا البحريي للعام املقبل
 

قررت المنتجة المصرية مها س�ليم تأجيل تصوير مسلس�ل خيانة عصرية الذي تقوم ببطولته 
الفنانة داليا البحيري الى العام المقبل. وتدور أحداث المسلسل حول العالقة بين االزواج. 

وكان�ت آخر اطاللة للبحيري في رمضان ٢٠١٤ من خالل مسلس�ل القاصرات الذي حقق نجاحاً 
كبيراً وتناول مشكلة تزويج الفتيات القاصرات. 

كلب لوبيز وحذاء مهرية   !!
 باالم�س كنت اتن�اول عالم النجوم الغري�ب في العالم 
الغرب�ي.. وخاص�ة عندما وج�دت ذلك العال�م ينطبق 
علي�ه الق�ول القائ�ل المش�هور )عجيب ام�ور غريب 
قضي�ة( والذي اطلق�ه الفنان الراحل جعفر الس�عدي 
من خالل  دوره في  المسلسل التلفازي )الذئب وعيون 

المدينة(..
وكمثال عل�ى ما تناولت�ه انذاك ان المغني�ة االمريكية 

والممثل�ة )جنيف�ر لوبي�ز( باتت تمتل�ك مجموعة من 
احزم�ة من جل�ود الحيوانات تس�اوي اثمانها على ما 
ال يق�ل ع�ن )850( ال�ف دوالر امريك�ي.. وان )حمام 
الس�باحة( لكلبها يكف�ي الرواء العطش الربعين قرية 

عراقية او عربية...
والجدي�ر بالذك�ر ان )كل�ب لوبي�ز( م�ا زال يس�تمتع 

بسعادته في حمامه الذي تستبدل مياهه كل يوم..

وال�ذي احزنني حق�ا ان هويتي وبطاقتي الش�خصية 
الصادرة عن دائرة االحوال الشخصية تعترف بي بأنني 
انسان .. ولكن جمعية الرفق بالحيوان ترفض ان تقدم 
لي اية مس�اعدات من ب�اب )الرفق بالحي�وان( لكوني 
م�ن بلد نفطي يطف�وا على بحيرة من الذهب االس�ود 
تأت�ي بالماليين والمليارات من ال�دوالرات.. ولكن تلك 
الجمعية عليها ان تعلم بأن كل تلك الماليين والمليارات  

تستحوذ على اكثرها باالمس واليوم وربما غدا )مافيا 
الفس�اد( حت�ى بات�ت )متخم�ة( ولكنها يب�دوا انها ال 
تش�بع ابدا!!.وله�ذا تتواص�ل جمعية الرف�ق بالحيوان 
االعتن�اء )بكلب لوبيز( وال تجعله يمرض او يعطش او 
يهان.. الن الفنانة لوبي�ز تدفع لتلك الجمعية )فواتير( 

حسابات ذلك الكلب وبالدوالرات!!.
فمن سيدفع عني مثل تلك )الفواتير( ؟!.

وقب�ل ان نص�ل لالجاب�ة.. ظه�رت مؤخ�را االعالمية 
االماراتي�ة )مهي�رة عبد العزيز( باطالل�ة مبهرة حيث 
انتعلت ح�ذاء ذو رقبة )مرصع بالماس( وكش�فت ان 
ثمن�ه يقدر ب�� )3,1( ملي�ون دوالر .. علم�ا بأن وزنة 

بصل الى )4,5( كيلوغرام!!.
حقا انها )عجيب امور غريب قضية(  ورحم الله الفنان 

جعفر السعدي!.

القاه�رة: أعرب�ت الفنان�ة حن�ان مط�اوع عن 
سعادتها بالعودة للوقوف على خشبة المسرح 
م�ن خالل مس�رحية " أنا الرئيس" م�ع الفنان 
الكوميدي س�امح حسين والتي ينطلق عرضها 
غ�داً األحد مش�يرًة ألنها كانت متحمس�ة لهذه 

الخطوة منذ فترة طويلة.
وأضاف�ت في مقابلة صحفية" أنها من عش�اق 
العمل المس�رحي ولديها رغبة في تقديم أعمال 
مس�رحية منذ فت�رٍة طويلة. وقالت أنها س�بق 
ووافق�ت عل�ى أكث�ر من ن�ص مس�رحي لكن 
ألس�باب مرتبطة باإلنتاج والظروف المحيطة 
بالعم�ل المس�رحي ل�م تخ�رج ه�ذه األعم�ال 
للنور، مؤك�دة على أن الوقوف أم�ام الجمهور 
على المس�رح ومتابعة رد فعله له مذاق خاص 

ومختلف باعتبار أن المسرح هو أبو الفنون.
وش�رحت "مطاوع" س�بب حماس�ها لخوض 
تجرب�ة "أن�ا الرئي�س" وموافقته�ا على النص 
بعدة أس�بابها من بينها اإلسقاطات السياسية 
واإلجتماعي�ة التي يتضمنها عل�ى األحداث في 
الفت�رة الحالي�ة والجانب الكومي�دي الموجود 
في المسرحية باإلضافة إلي اقتباس النص عن 
رواية "المفت�ش العام" الش�هيرة والتي تعتبر 
من األعم�ال المميزة. وأضافت أن المس�رحية 
تقدمها بش�كل جديد ومختلف للجمهور خاصة 
فيما يتعلق بالجان�ب الكوميدي الذي لم تقدمه 
من قب�ل بهذه الجرع�ة في عمٍل فني، مش�يرًة 
ألنه�ا رأت في المس�رحية فرصًة جيدة إلظهار 

وع�ن س�بب تأخرها ف�ي اإلتج�اه لتقديم عمل قدرتها التمثيلية في الكوميديا.
كوميدي بش�كل كام�ل حت�ى اآلن، أجابت بأن 

اللمس�ة الكوميدي�ة ج�اءت في أعماٍل س�ابقة 
قدمتها لكنها لم تكن بمس�احة كبيرة نظراً ألن 

أي من المنتجين أو المؤلفين لم يعرضوا عليها 
أدواراً كوميدية بمس�احاٍت أكبر. وأوضحت أن 
دورها في المس�رحية بالفترة الحالية يقدمها 
بش�كٍل مغاير لدور الشريرة الذي ظهرت به في 
مسلس�ل "دهش�ه" مع الفنان يحيي الفخراني 
خالل ش�هر رمض�ان الماض�ي، مش�يرًة ألنها 
تح�اول التنوي�ع ف�ي اختياراته�ا حت�ى ال تقع 

أسيرة إطار محدد من األدوار.
وعن نس�بة اإلقبال الجماهي�ري على العروض 
المسرحية ومدى تخوفها من ضعف اإلقبال على 
هذا العمل، ردت أنها تتمنى أن يس�تمر المسرح 
طوال العام كي يعود لس�ابق عهده لكونه جزءاً 
م�ن الثقاف�ة المصرية، مش�يرًة ألنها س�عيدة 
بإع�ادة افتت�اح المس�رح القوم�ي والعروض 
الت�ي س�تقدم عليه، وت�رى في ع�ودة الحركة 
المس�رحية بق�وة فرص�ًة الس�تعادة الحضور 

الجماهيري الكثيف للعروض المسرحية.
ولفتت "مطاوع" ألن العمل مع الفنان الش�اب 
س�امح حس�ين س�يكون ممتعاً لكون�ه ممثل 
موهوب ويس�عى لتقدي�م أفضل م�ا لديه على 
خشبة المس�رح، مش�يرًة ألن المخرج محسن 
رزق تمك�ن م�ن إضاف�ة لمس�ات ع�دة عل�ى 
المس�رحية س�تجعلها تخرج للجمهور بش�كل 
متميز باإلضافة لحرص فريق العمل على تقديم 
أفضل م�ا لديهم من طاقة إلنجاح المس�رحية. 
وقالت أنها إذا لم تعثر على عمل يدفعها للعودة 
للدراما بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلس�ل 
"دهش�ه" قد تتفرغ للمس�رح ما ل�م تجد الدور 

المناسب لها.  

راأت اأن امل�سرح اأبو الفنون ومتنت الإقبال عليه
أنا الرئيس  حنان مطاوع :الكوميديا متّيزين يف 

 

سلمى حايك تواجه العصابات
 

تواج�ه النجم�ة المكس�يكية - اللبناني�ة األص�ل س�لمى حايك عصاب�ات القتل 
واالج�رام، خ�الل تجربتها الس�ينمائية الجديدة في فيلم ايفرل�ي الذي تطل من 
خالل�ه على جمهورها بدور صع�ب تتخلى فيه عن الجم�ال والجاذبية لتتفرغ 

للحركة والعنف للحفاظ على حياتها. 
وأش�ارت حاي�ك ٤٨ عاماً ال�ى أن دورها لم يكن س�هالً، لك�ن رغبتها بخوض 
التحدي�ات دفعها لقبول بطولة العمل. وس�تواجه النجمة الجميلة التي تعمل 

مخبرة للش�رطة، رجال العصاب�ات الراغبين بقتله�ا، وهو ما 
يدفعه�ا لخوض ص�راع البقاء والحي�اة مهما وصل حجم 

التضحيات. 



نصوص بسام حجار: رائحة املعجم الصويف

اخلــفــــاء ..

الذهنية الفحولية وخرائط العنف املتسعة ضد املرأة
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 هيثم ح�سني 

ترف�ع الس�ورية هيف�اء بيط�ار ف�ي روايته�ا “امرأة 
في الخمس�ين”، الصادرة عن “دار الس�اقي ببيروت، 
الص�وت عاليا ف�ي وج�ه الس�لطة الذكورّي�ة التي ال 
تزال متحّكمة بمفاصل الحياة االجتماعّية واألس�رّية 
في المجتمعات الش�رقّية، وتس�عى إلى كش�ف أوراق 
التس�لط الذي يمارسه الرجل في حّق المرأة، وابتزازه 

لها بشّتى السبل، إلبقائها رهينة رغباته وتصّوراته.
تدي�ن الكاتب�ة الذهنّي�ة الفحولّية الت�ي تتعامل بنوع 
م�ن االس�تعالء والفوقّية م�ع المرأة، وتب�رز حاالت 
من الخ�داع والتضليل يقوم بها بع�ض المّدعين مّمن 
يصّنف�ون أنفس�هم كمدافعي�ن ع�ن حق�وق الم�رأة 
ف�ي حين أّنهم من أش�ّد المس�يئين لها، والمس�تغلّين 
لحاجاته�ا، وتراههم يس�تعينون بمزاعم الدفاع عنها 
لإليق�اع به�ا، وتقديمه�ا قربانا على مذب�ح رغباتهم 

وشهواتهم ونزواتهم المرضّية.
تس�تهّل الكاتبة روايتها بس�رد بضمير األنا، إذ تسرد 
راويتها التي تبلغ الخمس�ين عاما، موقفا جمعها مع 
ناقد نال عديد الجوائز، يّدعي دفاعه عن حقوق المرأة 
ّ، لكّنه ف�ي أعماقه يحتقر الم�رأة المتحّررة، ويحاول 
ابتزازه�ا، وه�ذا ما ينج�ح فيه م�ع الصحافّي�ة التي 
تحظى منه بحوار حول تجربته، ليوقعها في ش�راكه 
ويحظ�ى معها بليلة حمراء، ثّم يبقيها أس�يرة تنّدمها 

الالحق.
الحقيقة والوعي

تبرز بيطار من خالل ش�خصية الناقد االزدواجّية التي 
تس�م تصّرفات كثير من المّدعي�ن دفاعهم عن حقوق 
المرأة وقضاياها، وكيفّية اس�تغاللهم لتلك االّدعاءات 
وتحويلها إلى فخاخ وشراك لإليقاع بالمرأة، وإيهامها 
أّنه�ا تكمل ثورته�ا المفترضة، في حي�ن يتركها نهبا 
للقلق والوساوس والندم بعد هجرانه لها، وإقراره في 
قرارته أّنه ال تعدو كونها أداة أو س�لعة لبلوغ النش�وة 

والذروة.
الناقد الذي يمطر الصحافّية الخمسينّية، وهي الراوية 
غير المسّماة، بالمديح، ويغدق عليها اإلطراء والغزل، 
ينتقد زوجته الخمس�ينّية ويرس�م لها صورة قبيحة، 
زاعما أّن الس�نين نال�ت منها، فبدت ذاوي�ة. في حين 

يس�تعرض قدراته الجنس�ّية وفتّوته، ويلهج بالفخر 
واالعتزاز بنفسه رغم أّنه يكبرها، وال يعترف بأخطائه 

أو حّق الزمن على الجسم.
الرواية تفضح بعض المدعين ممن يصنفون أنفسهم 
كمدافعي�ن ع�ن حقوق الم�رأة في حين هم من أش�د 

المسيئين لها
رغم احتقار الصحافّي�ة للناقد المّدعي وبخله الفاقع، 
تنس�اق وراء تغّزله بها، تظّن أّنها س�تلّقنه درس�ا لن 
ينساه، حين تؤّكد له أّن المرأة الخمسينّية ليست بتلك 
الصورة الس�ّيئة التي يرس�مها لها، وأّنها ال تزال على 
ألقها، وال يجوز اقتصار األنوثة والجمال على تفاصيل 
بعينها، وس�لبها جمالياتها بمجّرد بلوغها هذه السّن، 
وكأّنه�ا قد بلغت س�ّن اليأس، في الوق�ت الذي تصفه 
بأّنه سّن الحقيقة والوعي والصدق مع الذات واآلخر.

تت�رك الروائّي�ة الناقد وتغ�ّض النظر عنه كش�خصية 

فحولّي�ة، لتع�ود إلي�ه في نهاي�ة الرواي�ة؛ تلتفت إلى 
معان�اة كثير من النس�اء مّمن بلغن س�ّن الخمس�ين، 
وإلى النظ�رة االجتماعية المحيطة به�ّن، أو تلك التي 
تبقيهّن أسيرات عمر يوجب عليهّن االنزواء واالبتعاد 
عن الصدارة، وإفس�اح المجال لغيرهّن، وكأّن دورهّن 
المفت�رض في لعبة الحي�اة قد انتهى، وم�ا عليهّن إاّل 
تقديم اس�تقالتهّن والمضّي إلى النس�يان واليأس من 

دون أّي ضجيج.
االعتراف�ات تحت�ّل حّي�زا هاّما ف�ي الرواية إذ تش�ّكل 
نوافذ لولوج عوالم يجري التعتيم عليها واقعّيا، وذلك 
من باب زعم المحافظة على التماسك ااألسرّي، وعدم 
إيق�اظ الفتن النائم�ة، وهي التي تظّل بؤرا مرّش�حة 
للتفّجر كّل لحظة، لما تس�تبطنه من مآٍس وآالم، وما 

تتسّبب فيه من جرائم وآثام.
تس�ير االعترافات في مختل�ف الجهات، تفتح جبهات 

على أصناف متعّددة من الرجال، والنس�اء المعترفات 
يتحلّين بالجرأة على تقديم كش�ف حس�اب ألنفسهّن 
وصديقاته�ّن، كحالة فابي�وال التي تعّرض�ت النتقام 
وحش�ّي من قب�ل زوج كان يطمع ف�ي ثروتها، وقّرر 
االنتقام منها ونش�ر إشاعة أّنه ليس والدا البنها، وأّن 

ابنها غير شرعّي.

خارطة العنف
تحك�ي الراوية كيف أّن فابيوال تقّرر تأس�يس جمعية 
للنس�اء الخمس�ينيات والس�تينيات، لتس�اعدها ف�ي 
ذلك، وتمضي في المش�روع إل�ى نهايته، بحيث تضع 
حجر األس�اس لفكرة االنتصار للمرأة وتقديم تجارب 
ونماذج ناجحة، أو تس�اعد عل�ى ترميم جروح بعض 
م�ن تعّرضن لإليذاء واإلج�رام من قبل ش�ركائهّن أو 

أهلهّن.

الجمعّية المفترضة تغدو واقعا، تجتمع فيها النس�اء 
الخمسينات والس�تينات، يبحن بأسرارهّن، ويكشفن 
ع�ن تفاصي�ل حميمة لم يس�بق له�ّن الكش�ف عنها، 
ويقّدمن أوراق اعتمادهّن لبعضهّن البعض كصديقات 
متكاتف�ات معا، س�اعيات إلى رّد االعتبار ألنفس�هّن 
وبن�ات جنس�هّن، عب�ر س�لطة الب�وح والمكاش�فة 
واالعتراف، وال يخلو االعتراف من تقريع وجلد للذات، 

بحيث يحمل العبر والحكم والدروس لألخريات.
تسرد الراوية حكايات كثير من النساء عبر اعترافاتهّن 
المؤلمة، والتي تحمل مفارقات على هامش ما يجري 
ف�ي مجتمع�ات ترف�ع الفضيلة ش�عارا في حي�ن أّن 
الرذائ�ل تغ�رق تفاصيلها ومختل�ف مناحيها، من بين 
أولئ�ك النس�اء “فت�ون، كاتي�ا، وفاء..”، حي�ث تكون 
حكاية كّل واحدة منهّن مدخال لتس�ليط األضواء على 
جان�ب م�ن الجوان�ب التي يت�ّم هدر ش�خصية المرأة 

وحقوقها فيه.
تبرز بيطار حجم الفس�اد المرعب المنتش�ر في ثنايا 
المجتمع والمتغلغل ف�ي كّل تفاصيله، وتورد جوانب 
م�ن الممارس�ات الش�ائنة الت�ي تحضر في الس�ياق، 
والت�ي تكون مس�اهمة ف�ي تفتي�ت البنية األس�رّية 
واالجتماعّية، كبعض حاالت سفاح القربى، والتحّرش 
بالفتي�ات في المنازل، والخش�ية م�ن التصريح بذلك 
والتغاضي عنه باعتباره قد يتس�ّبب في فضيحة أس�ر 
برّمتها، باإلضافة إل�ى حاالت الوصاية الذكورّية التي 
يمارس�ها كثير م�ن الرج�ال، وكأّنهم أرب�اب، وقمع 
المرأة وتهميش�ها، والضغط عليها لدفعها إلى القبول 

بحالة السجن الطوعّية التي توضع فيها.
تؤّك�د الروائّي�ة، التي دافع�ت في معظ�م أعمالها عن 
قضية المرأة، وس�عت إلى التخفيف من أعباء التخلّف 
االجتماعّي والقهر والهدر الممارسين في حّقها، على 
أّن قضّية المرأة تظّل من أبرز القضايا التي يستحيل من 
دونه�ا تحقيق أّي تطّور، وأّنه ال ب�ّد من التحلّي بجرأة 
الكش�ف عن المخبوء وفضح الممارسات التي تجري 
في عتمات البي�وت، خلف األبواب المغلقة والس�تائر 
المس�جلة، وأّنه ال بّد من وقفة مع الذات ومواجهتها، 
وإن كان عب�ر نكء الجراح، أو ذّر قليل من الملح عليها 
لإلفاق�ة واإليق�اظ والتنبيه عبر اإلي�الم لتالفي اآلالم 

المتعاظمة

ور  ح�سن ن�سّ
من العسير اإلحاطة بكلّية مضامين ودالالت نّص الشاعر 
اللبناني الراحل »بّس�ام حج�ار 2009-1955«. قد يحتاج 
االم�ر إلى دراس�ة أكاديمّية مس�تّقلة تفي�د من نصوص 
موازَي�ة ثانوّية أو مركزية، محدثة وتراثية س�اهمت في 
رسم مدارات نّصه، لجهة قدرة هذا الشاعر على صهر كّم 
وازن من التراكيب اللغوّي�ة واللفظّية في مقاطع مفردة 

عصّية على التقليد.
ال نتح�ّدث، في ه�ذه العجالة، ع�ن نّص حجار الش�عرّي 
حصري�ا. كما أّنن�ا ال نحصر الكالم أيض�ا بنثرياته إذ اننا 
نحاول تتبع خيط أو نَفس خفي يش�ّكل معجمه اللغوي. 
نفٌس يطّوع اللغ�ة ويقّطعها ويحيلها تفصيالت متراكّبة 
وحساسة تش�ّع »بحثا عن الفروق«. هذا الخيط اللغوّي، 
معجُم الش�اعر، ينج�ز، بفرادة منقط�ة النظير، نصوصا 
ه�ي مرآة حي�وات الكات�ب الداخلية المفّصلة المعيش�ة، 
معكوس�ة في النصوص، عينا وفعال وحركة. إّنه انطباع 
الق�ارئ. وه�ي، ف�ي آن، م�الذاٌت إذ نحدس فيه�ا أحوال 
اللغة وتقلّباتها، ش�عرا ونثرا. كما نلح�ظ، في ترجماته، 
ما يشبه نعيا للكاتب األصل ووالدة المترجم كاتبا يوازي 

المؤلف. نبحث عن االسم.
أق�ول إّن »معج�م االش�واق، 1994« ُمس�نٌد يقول�ب لغة 
الش�اعر ويمّدها. يحيل عن�وان هذا الن�ص النثرّي ذهنيا 
إل�ى« ترجم�ان األش�واق« عمل قط�ب الصوفي�ة االكبر 
»محي�ي الدي�ن ب�ن عرب�ي«. إذن، نتكلّم عن متن س�احر 
لجهة إفادة الش�اعر من بالغة الموروث في سبر الصالت 
لغوّي�ا بين المح�ب والمحبوب. إنه مت�ن، على إفادته من 
معج�م العش�اق و المتصوفة، ش�كٌل بالغ�ّي أقصى للغة 
ال تزال قادرة على اس�تثمار أش�كالها العذراء األولى في 
الن�ّص الراهن، نص الش�اعر. تكثي�ف أخال أّن�ه ظّل يّمد 
معج�م الش�اعر الكتابّي ف�ي مجمله. تكثيف ي�راد له أن 
يكون »خلقا جديدا«، وإن بش�كل منّجم، مفّرق في أعمال 

الشاعر، تارة بشكل مباشر وأحيانا بالواسطة.
ال تع�دو لغ�ة صاح�ب »تفس�ير الرخ�ام 2006« كونه�ا 
إحي�اًء لذوات األش�ياء من حي�ث اّنها أص�وٌل ال أعراض. 

إّنه�ا الالش�يء وكّل ش�يء. وهي 
لغ�ة تتخلّق بأبس�ط االش�ياء من 
ِمرج�ل  ف�ي  تجوهره�ا  حي�ث 
الكائن اللغوّي. إنه�ا اللغة الحلم 
لتناس�ل  الس�حرية  والوصف�ة 
ال�دالالت م�ن خ�ارج طبيعته�ا 
الظاهرية. ف�ي هذا الحّيز، ليس 
الم�كان مكانا. )فالم�كاُن ُهنا 
لي�س هو الم�كان ب�ل خاطرة 
تبّددها اليقظُة وال ُس�بات هنا 
ب�ل يقظ�اٌت تنّب�ُه اليقظ�اِت، 
»ألروي كمن يخاف أن يرى«، 
1985(. أق�ول إنه�ا، بتعبي�ر 
الصوفي�ة، لغة »الوقت«، في 
آنّيت�ه المخلوق�ة. الفس�حة 
الت�ي  الدائ�رة  أو  الخاط�رة 
القطعي�ات  فيه�ا  تنع�دم 
الش�ك  فج�وات  لصال�ح 
والمعنى  الواق�ع  بج�دوى 
على ما هو عليه. إنه وقت 
لعزلته  وحس�ب.  للمعجم 

وتقلّبه بين يدي الشاعر.
والح�ال أن الن�ّص ن�ّص 
وش�عرا،  نث�را  الكائ�ن، 
ه�و ن�ّص نفس�ه فقط، 
يصير  وصفاٍت.  جوهرا 
كث�رة  الواح�د  اللف�ظ 
ث�ّم يحي�ل على ال�كّل، 
ثّمة سارب  وبالعكس. 
حّتى  النص�وص  بي�ن 
في العمل الواحد. إنها 

عزلة اللغة ووحش�تها تنعكس في األشياء 
التي لم تعد غيَر صورِة وتصّوراِت الكائن الكاِتب الدال. مثال، 
األب ومشجب األب ومعطفه وشتاؤه ووحشته والسترة 

لقبع�ة  ا و

والكنب�ة  والخزان�ة 
والكنارّي واالخيلة الكثيرة وتاريخ والدته. إّنها االش�ياء 

االش�ارات. هي، م�ن وجهٍة، عي�ُن اللغة ونَفس�ها، ومن 
وجه�ه أخرى ه�ي ف�روق هائلة من 
حي�ث كونها صفات تتكاثر بالقراءة 
م�ن  ش�كل  ف�ي  إّنه�ا،  والكتاب�ة. 
االش�كال، رائح�ة المعج�م الصوفي 
إذ ينس�ُج الن�ص. فتوح�اٌت لفظّي�ة 
حميم�ة تنعتق ضمنا من س�طوحها 
القديمة لتندرج في الش�بكة المحدثة.

إذن، نتحدث عن لبس يوغل في أنسجة 
المعج�م. لب�ُس دالل�ة اللف�ظ وقدرته 
ع�ن توظيف أطيافه م�ن خارج المعنى 
اللغوي المباش�ر. يغدو، أثن�اء القراءة، 
ح�اال تترّدد بي�ن واقع اللغ�ة وخياالتها 
أو ترجيعاتها. وتاليا بين واقع الش�خص 
اليوم�ّي وأحالمه أو رؤى أش�يائه. لبٌس، 
رّبما، لجهة كونه هو بالذات خياال ينس�ج 
نّص�ا خام�ا يتك�ئ عل�ى تس�اؤل متع�ب 
ومتَعب في محاولة حثيثة لالضاءة باللغة 
المفردة على الكينون�ة: نوم أم يقظة. كّنا 
نقُف ظلَِّي المائُل وأنا ولس�تُ أدري اآلَن َمن 
مّنا رس�م الخطَّ وجاوزُه، )»بضعة أش�ياء« 
1997(به�ذا، نحس�ب أن التوال�د بالمعج�م 

سمة أصيلة في كتابة »بّسام حجار«.
 ال نص�ل أن نقول إنه�ا نّص مكتمٌل واحد في 
كت�ب متعّددة. أقول إّنه�ا فيوضات من جوف 
المعج�م ذاته نّصا إثر ن�ّص. طبقات متراكبة 
من مخلوقات الش�اعر الضئيل�ة الكونية التي 
قد يفّس�ر بعضها بعض�ا بالعاطف�ة المتخيلة 
الش�فيفة إذ تصدر عن معجم يبدو في الظاهر 
مقّنن�ا. إّنه�ا ألف�اظ مفاتي�ح ربم�ا، تتم�رأى 
النصوص م�ن خاللها باعتبارها حواش�ي على 
أص�ل فائق غام�ض لم يولد بعد. ح�واش ينتحل 
بعضها بعضا. )من »مش�اغل رج�ل هادئ جدا« 

1980 وصوال إلى »تفسيرالرخام«(.
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خصلة االستحواذ . على العطايا .. 
م�ا زال الوقت مبكراً .. رائحة الش�اي تفوح من الغرف 

المطلة على الرواق ..

ضح�كات مكتومة تنبىء ع�ن فرحة متوقع�ة .. ربما 
الناس تخلق لها فرص االس�تعداد للمسرة .. أو تكوين 
مناسبة لها نكهة الرجاء المتطلع النتماءات االنسجام 

 ..
تعاودها رغبة الذهاب أليه لكنها تتردد .. تفكر : 

البد لها أن تبقي مس�افة تحتاج فيها للتنفس بحرية .. 
ش�يء بعيد يعيد طرق االهتمام الى مس�ارات واضحة 
التحتمل اللبس .. تتحرك نحو النافذة وتسدل الستار ..

»رشفات البوح«.. لـ  وفاء أبو عفيفة
 

ص�در للكاتب�ة الفلس�طينية وفاء أبو عفيف�ة  كتاب بعنوان “ش�رفات البوح” عن 
دار س�ندباد للنش�ر والتوزيع بالقاهرة . وجاء الكتاب في 100 صفحة من القطع 
المتوس�ط والغ�الف للفنان أحمد طه. وج�اء الكتاب في 46 نص�ا من النصوص 
النثرية في لغة شعرية جذابة عناوين النصوص كالتالي:عذاب مشترك، شواطئ 
االغت�راب، اليقظة المرعبة، نه�ر الذكريات، أمطار الحنين، نح�و غابات الحلم، 
قيد اللهفة، ظمأ العمر، الدروب المؤدية إلي الروح، بكاء القمر، فوضى الجس�د 
المصل�وب، ش�رفات البوح، ال�دروب القديمة، صباح مناس�ب للب�كاء، تعاويذ 

تعاويذ النس�يان، في حضن المس�اء، الفراغ المجهول. كما ضم نصوص حملت 
اسم، أشباح العتمة � أسارير رغبة � لحن إدماني � مدن االغتراب � زمن االغتراب � عزف اللهفة � 

حدي�ث ال�روح � صهيل الرياح � الموت البطيء � أمنح للمطر ردائي � أبدية البحث واالنتظار � بطاقات البريد 
� خزائن مش�اعري � عصافير المش�اعر � قناع تعقلي � ش�راع الهمس � خارج حدود األرض � خارج حدود 
زمني � مرافئ جنوني � حرب مع النوم � في ساعات الصباح � إيقاعات الصمت � عبير رجولتك � أوجاعي � 

فنجان قهوتي � نشوة االرتواء � مواسم العطش � شغف الجنون � حريق

سالمة منى  لـ   'كيغار 
 

القاه�رة � ص�درت حديثا ع�ن دار عصير الكتب للنش�ر والتوزي�ع، رواية 
“كيغ�ار” للكاتب�ة منى س�المة، والتي تش�ارك بها في مع�رض القاهرة 

الدولي للكتاب 2015.
تجذبنا الكاتبة في “كيغار” إلى عالم العش�وائيات، حيث نس�جت أحداث 
روايتها من قهر وآالم ومعاناة فئة مهمش�ة من المصريين، ثم اقتحمت 
عوالم المؤسسات العقابية ل�”األحداث”، لتفضح ما تمارسه من قوانين 

جائرة، وانتهاكات الإنس�انية، تعاني منها نزيالت تلك المؤسس�ات. أحداث الرواية 
اتس�قت في جّو من اإلثارة والغموض والتش�ويق.وقد نجحت الكاتبة في المزج بين الحقيقة والخيال، 
الفصحى والعامية، متوس�لة الدفء اإلنساني والمشاعر األصيلة، في مزيج يحقق تأثيرا إنسانيا مبهرا، 

ويترك بصمة مميزة في نفس كل قارئ.

�سلطة اجل�ســــد ..
 رجب ال�سيخ

1-
تتوس���������د

تلك االريك������ة ألمتأججه
أحالم ,,,,,

شبه مرتبك��������ه
أجواء معتمه

رطوبة المكان...
تحفز بالتأبط 

تحت اركان الليل 
أو االحتماء تحت

سلطة ......الجسد
أصوات تهز دواخلنا

تدفعنا.....
تحرك تلك االشواق
مديات خلف مدن

نائيه .......
نذوب بتلك المالمح السمراوية

أعياها طول االنتظار
لعطش ترويه شفاه الحب

بعد فراق .....

2-
عالم نرسم خارطته

بأجسادنا
رحلة تدوم سويعات

نخمد فيها جذوة العشق
بهمهمات

كانت تختفي
في دهاليز

ذلك الجسد الملغوم
تنفجر الطاقات .....
فكأسنا الزال فارغا

عوالم االرتواء
والترقب .....أجواء
تسودها الغيوم 

ربما ....التدوم......

3-
ارسم خطواتي
على ذلك النهر

منتشيا 
وردتي الحمراء

قد ذبلت ...
على تلك االخاديد المتشابكة

اليهويها اال مطري ...
وعاصفتي ...................رجب الشيخ

منذ 18 ساعات
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الثقافة القانونية
نوال العيد

اسلأل أي شلخص على اختلاف موقعه 
أو سلنه عما يجب له وعليه، سلتصطدم 
بجهلله البسليط أو المركلب بحقوقله 
عللى  مبنيلة  وسلتراها  وواجباتله، 
الفرديلة  الشلخصية ورؤاه  اجتهاداتله 
التلي لم تعتمد على مادة علمية مؤصلة، 
االجتهلادات  لهلذه  طبيعيلة  وكنتيجلة 

ستراها متباينة من شخص آلخر.
تعملدت أن أسلأل طالباتلي وزمياتلي 
األكاديميلات عن الائحلة ففوجئت بأن 
الكثيلر لم يقرأها أو قلرأ مادة تعنيه من 
دون بقية المواد، وسلألت مجموعة من 
ربلات البيوت علن بعض حقلوق المرأة 
فتفاجأت بعدم معرفتهن لها، وعلى هذه 
األمثلة قس نسافر لدولة أخرى من دون 
أن نعرف مالنا وعلينا، ونتسوق ونتزوج 
ونسلهم ونتدرب... و... مع غياب ثقافة 
الحقلوق، ملا يجعل كاً منا يتسلاءل ما 
السلبب في غياب الثقافة الحقوقية لدى 

المجتمع ؟
ال شك في تضافر مجموعة من األسباب 
في غيلاب أو تغييلب هذه الثقافلة، تبدأ 
من الفلرد ذاتله وتمر بأسلرته وتنتهي 
بمؤسسلات المجتملع، ملا يؤكلد على 
واعتمادهلا  لهلا  االلتفلات  ضلرورة 
كأسلاس في الخريطلة الثقافية للفرد ، 
وعلدم تحميلل جمعية حقوق اإلنسلان 
أو الهيئة المسلؤولية الكاملة في غياب 
هذه الثقافة، ولذا صلار الكثير يعتقد أن 
الجمعيلة األهليلة أو الهيئلة الحكومية 
هي التي سلترفع تعسلف بعض األزواج 
وضربهلم لزوجاتهم، وسلتخلص االبن 
ملن تقصيلر أبيله والعكلس، وسلتقلل 
المطالبات القضائية في المحاكم، وهي 
التي ستوفر فرص عمل للشباب العاطل، 
وسلتدعم الموظف ليتخلص من تعسف 
رئيسه، وسليظل الجميع يسعى ويفكر 
فلي الحلق وملا لله ملن دون أن يعرف 
واجبله وما عليه، ويفكر فلي الحق بعد 

سلبه منه.
إن علينلا لتأصيلل هلذه الثقافلة أن نبدأ 
بأنفسلنا كأفراد لنعرف ما لنا وما علينا 
في كل ما لنا ارتباط به سلواء في بيوتنا 
أم أعمالنلا أم أوطاننا أم حتى في العالم 
من حولنا من خال األحكام الشرعية أو 
اللوائلح واألنظمة المعمول بها، ونخرج 
ملن داء اإلسلقاط وتحميلل األسلرة أو 
المجتملع تغييلب هلذه الثقافلة مع أن 
منطلقهلا الفلرد نفسله، ثم يأتلي دور 
التعليلم فلي صناعة الثقافلة الحقوقية 
التي سلتخلق ثقافلة وطنيلة كلية يعي 
فيهلا المواطلن حقوقله وواجباته من 
خال تضمينهلا في المناهج الدراسلية 
في التعليم العام والعالي على حد سواء، 
واعتماد مادة )الحقوق( مادة أساسلية 
يدرسلها الطاللب فلي المرحللة األولى 
ويختمها في عام التخرج، فيتربى الفرد 
عليهلا منلذ نعوملة أظفلاره ويتعلمها 
بشلكل بسيط ومتدرج يتناسب مع سنه 
وحاجاتله العمريلة، ويأتلي على جميع 
باألحلكام  بلدءاً  والواجبلات  الحقلوق 
التعللليلم  بلوائلح  وملروراً  الشلرعية 

والخدمة الملللدنية وغيرها.
ويلعب اإلعام دوراً مهماً في نشلر هذه 
الثقافلة من خال ما يبثله المقروء منه 
عللى صفحاتله البيضلاء و فلي فضائه 
كإجراء لقلاءات صحافية ملع محامين 
وقانونيلن بشلكل دوري، ونشلر اآلراء 
القانونيلة فلي القضايلا اآلنيلة في كل 
مناسبة ممكنة، ونشر األحكام القضائية 
الصادرة عن المحاكم الشرعية، وتغطية 
جلسات المحاكم ليتسنى للجميع معرفة 
اآلليلة المتبعلة فلي المحاكلم لحمايلة 
الحقلوق التي أقرهلا القانلون ، كما أن 
على مؤسسات المجتمع أدوار مهمة في 
تعريف منسوبيها بحقوقهم وواجباتهم 
من خال اللقلاءات والندوات والكتيبات 

التعريفية والمطويات وغيرها.
ويظل حلم نشر هذه الثقافة غاية تحتاج 
إلى وسلائل كثيرة تتسلاند في خلق فرد 
واع بملا لله وما عليله، قلادر على دفع 
ظللم الظالم وإيصال الحلق ألهله، يمثل 
المواطلن الصاللح القوي الذي يكسلب 

احترام نفسه والعالم حوله.

استشارات
يجيب عليها القاضي ربيع الزهاوي

-1 هل تتمتع عقود الزواج الصادرة من دول عربية بأعتبارها لدينا ؟ 
العقود الصادرة من دول عربية تعتبر مستمسكات معتبرة بعد تصديقها من وزارة الخارجية / قسم التصديقات / مع األخذ بنظر 
األعتبلار أتفاقية الرياض المطبقة لدينا . وبعلد ذلك تقام دعوى لدى محكمة بللللللللللللداءة ) الرصافة ( حصرا ً لتصديقها 

وفقا ً ألحكام قانون تصديق التواقيع على المسلتندات والوثائق العراقية واألجنبية رقم 52 لسلنة 1970 
وقلد قضى بذللك القرار التمييزي المرقلم 405 / ت / 2010 والمؤرخ في 28/10/2010 

صادر من محكمة أستئناف بغداد / الرصافة األتحادية بصفتها التمييزية . 
وزيلادة فلي التوضيح أطلرح مضمون القرار التمييلزي بالعدد 420 التسلسلل 1784 

فلي فلي 4/4/2011 اللذي يفيد ) للم تبين المحكمة أسلباب ردها للدعوى رغلم أن الثابت 
الدعوى وجود وثيقتين األوللللى )بالرقم / في( صادرة من دائرة القضاء في أمارة أبو ظبي / محكمة أبو ظبي األبتدائية . 

. والثانية ) بالرقم / في ( الصادرة من دائرة القضاء في أمارة أبو ظبي / دائرة الحلول البديلة لفض النزاعات . . وفيهما 
اشلارت اللى أن المدعي كان قد أوقع الطلاق على المدعى عليها فلي ---- وأذا كان أتجاه هلذه المحكمة بقرار النقض 
المشلار أليه آنفا ً هو أن هذين المسلتندين ال يشلكان حكما ً واجب التنفيذ ) وفق أحكام المادة 30 من أتفاقية الرياض 

العربية للتعاون القضائي ( التي صدقها العراق بالقانون رقم 110 لسلنة 1983 . . أال أنه يمكن األسلتناد أليهما كمستندين 
من مستندات الدعوى وأصدار الحكم وفق ما ورد فيهما بالنسبة لواقعة الطاق .

مادة 88

اذا للم يكن للغائب او المفقلود وكيل عينت المحكمة قيما 

عليه .

 مادة 89

يسلري على القيم ما يسلري على الوصي من احكام اال ما 

يستثنى بنص خاص .

 مادة 90

اوال – تحرر اموال المفقود، او الغائب عند تعيين قيم عليه، 

وتدار اموالهما على غرار اموال الصغير .

ثانيلا – اذا عينلت المحكملة قيملا الدارة املوال الغائلب 

او المفقلود فيكلون القيلم تحت اشلراف مديريلة رعاية 

القاصرين .

مفاهيم قانونية 

الق�ضاة العراقيون يعتربونها جرمية

املحاكم العراقية تروي قصص طالق وانتحار وقتل بسبب النهوة
       المستقبل العراقي / دعاء آزاد

للم يفلح تطور المجتملع وانفتاحه المدني فلي إنهائها، 
ومازاللت المحاكلم تلروي قصلص طلاق، بلل انتحلار 
وحكايات قتل بشلعة بسلببها حتى هذه األيام. فايروس 
متفش فلي المجتمعات العشلائرية، كبت لحريلة المرأة 

واستاب لحق االختيار.
"النهلوة" عرف عشلائري قديم جداً يقضلي بمنع الفتاة 
من الزواج برجل غريب عن العشليرة، وُيمّكن هذا العرف 
ابن العلم او العم بالنهي على الفتلاة بغية تزويجها بأحد 

أقاربها.
ويعلّد القضلاة "النهلوة العشلائرية" جريملة يحاسلب 
مرتكبهلا بعقوبلات مختلفلة، لكنهلم أكلدوا ان القانون 
العراقلي للم يفلرد لها ملادة أو فقلرة، مشليرين إلى أن 

"النهوة" يمكن اعتبارها أحد أنواع التهديد.
يقول قاضي التحقيق دريلد قحطان محمد "ليس للنهوة 
العشلائرية عملر محدد للذكلر أو األنثلى وال يؤخذ فارق 
العملر بنظر االعتبار"، مشليرا الى ان "ابلن عم الفتاة او 
عمهلا هم ملن يخولهما العلرف العشلائري بالنهي على 

البنت ومنعها من الزواج بشخص غريب".
وأضاف محمد، وهو قاضي اول مكتب التحقيق القضائي 
في الكاظمية، ان "المواد 431 و430 من قانون العقوبات 
العراقي تكيف النهوة العشلائرية على إنها جريمة تهديد 

ويعاقب عليها بالحبس".
واضلاف قاضي التحقيلق "اذا كانلت الفتاة بالغة لسلن 
الرشد فان القانون يسمح لها بتحريك دعوى قضائية ضد 
من نهى عليها، كما ان ذويها باستطاعتهم تقديم شكوى 

ضد الناهي في حال لم تبلغ البنت السن القانونية".
ولفلت محمد في حديلث الى )المركز االعامي للسللطة 
القضائية( الى انه "من الممكن ان تعترض الفتاة التي لم 
تتجاوز السن القانوني على النهوة غير أن اهلها ال يريدون 
ذللك، وفي هذه الحالة ال تطيع الفتاة تحريك الشلكوى"، 
منبها إلى أن "قانون العقوبات العراقي بحاجة الى تعديل 

في هذا الجانب".
وتابلع محمد "وفي حالة اخرى يكلون عم الفتاة هو من 
ارتكب جريمة النهوة، اال ان ولده يعترض على هذا الفعل 
ولكلن القانون ال يسلمح له بتقديم شلكوى ضد والده اذ 
ان الملادة 3 من قانون المحاكملات الجزائية تقضي بان 
الشلكوى ال تتحرك اال بناًء على طلب المجني عليه او من 

يخوله قانونيا والمجنى عليه هنا الفتاة".
وأضلاف "احيانا تحضر الفتاة الى المحكمة وهي مجبرة 
على الزواج من ابن عمها بسلبب النهوة العشلائرية وفي 
هلذه الحالة يرفض القاضي تزويجهملا اال ان القانون ال 
يعطي للقاضي الحق بتحريك دعوى قضائية ضد من اجبر 
الفتلاة على الزواج اال في حلال طلبت االخيرة". الفتا الى 
ان "دور القاضي المجتمعي يقتصر على النصح واإلرشاد 

ألن القاضي يطبق القانون وال يستطع تجاوزه".
ويشلرح قاضي التحقيق كيفية اثبات جريمة النهوة على 
المدعى عليه، بالقول "حين تقدم شكوى تحريرية بوقوع 
جريملة النهوة تحال القضية اللى التحقيق وتدون اقوال 

المدعي وبعدها تطالب المحكمة المشتكي باإلثبات".
وبين محمد انه "عادة ما يكون اإلثبات عن طريق الشهود 
الحاضريلن والقريبين ملن اطراف الدعلوة الن النهوة ال 

تجلري بين شلخصين اذ يقتضلي هذا العرف العشلائري 
االشلهار"، متابعا "ثم يدون المحقق اقوال المدعى عليه 
وحيلن نتأكد من صحة االدعلاء يحال المتهم الى محكمة 
الموضوع المختصة وحسلب قانلون العقوبات وطبيعة 

القضية".
ويلرى قاضي التحقيق ان "قانون العقوبات العراقي رقم 
111 لسلنة 1969يحتلاج اللى تعديل تشلريعي اذ انه اقر 
في سلنة 1969 وبهذا فهو ال ينسجم مع مجتمع متطور 

حديث".
وعلن امكانيلة تشلريع قانلون خلاص ينظلم القضايلا 
العشلائرية افاد محمد بأنه "ليس ملن مصلحة المجتمع 
ان يشرع قانون لكل قضية اذ في هذه الحالة سوف تكثر 

القوانين".
ويطلرح محمد حللوال لتحجيم هلذه الظاهلرة منها "أن 
تشلدد العقوبة على مرتكبي النهوة العشائرية لوضع حد 

لهذا العرف"، معتبرا النهوة العشائرية "خافا للنصوص 
القانونية ولمعايير حقوق االنسان وخافا لطبيعة البشر 
خاصة فلي الوقت الحاضر الذي تطالب بله الدول بحرية 

المرأة وحقوقها".
واضاف "كما يحتاج الموضلوع الى التوعية القانونية اذ 
أن كثيلرا من الناس ال يعلم ان النهوة العشلائرية جريمة 
يعاقب عليها القانون فضا عن ان بعض النساء ال يعرفن 

حقوقهن وكيفية الحصول عليها".
واشار محمد الى ان "النهوة قد تكون احد أسباب الطاق 
اذا توافلرت معها مقومات االنفصال االخرى". مؤكدا أن 
ظروف هلذه الجريمة تتوفر في "المناطق غير الحضرية 
والتي تسلودها العادات العشلائرية وتكلون فيها رابطة 
القبليلة قويلة جدا".لكلن حيلدر البيراوي، وهلو قاضي 
تحقيلق آخلر رأى أن للنهلوة العشلائرية "حجملا اكبلر 
في السلابق، لكنها ضعفلت في الوقلت الحالي" ويعرف 

البيراوي "النهوة العشلائرية ملن الناحية القانونية على 
انهلا جريمة عاقلب عليها القانلون ونص عليهلا قانون 
االحلوال الشلخصية معتبلرا "إياهلا جنايلة وقلد تصل 

عقوبتها الى10سنوات".
وأضاف "احيانا يكون الولد هلو ايضا ضحية هذه العادة 
العشلائرية اذ يجبر على الزواج من قريبته التي قد تكبره 
بفارق كبير في السلن". منبها اللى انه "في كا الحالتين 

تكون الحياة مستحيلة".
ويلروي البيلراوي قصة فتلاة اجبلرت على اللزواج من 
ابلن عمها اللذي يكبرها بسلنوات كثيرة، بسلبب النهوة 
العشلائرية فقررت الفتاة االنتحار بحرق نفسها بعد ايام 

من الزواج.
ويوضح البيلراوي وهو قاضي تحقيق في مكتب تحقيق 
الكاظمية ان هذا العرف ينتشر في المناطق الريفية الذي 
ينحصلر الزواج فيهلا داخل العشليرة وتخيلر الفتاة اما 
اللزواج من اقاربها او البقاء دون زواج وهذا سلبب كثير 

من المشاكل".

تزوجها ثم أحرقها
وال تغيلب علن ذهن البيلراوي جريملة قتل تسلببت بها 
النهوة العشلائرية فكما يروي "تزوج رجل من ابنة عمه 
رغم اكراهه، بعد ان نهى عم الفتاة عليها واجبر ولده على 
اللزواج منها وبعلد فترة من الزواج بلدأت الخافات تدب 

بينهما بسبب تباين شخصيتيهما وازدادت المشاكل".
وتابع انله "في احد االيام حين كانلت الزوجة نائمة قام 
زوجهلا بحرقها وقبل ان تفارق الزوجلة الحياة قالت إن 

زوجي هو من قتلني".
وعن دور القضاء قال البيراوي "لنا دور مجتمعي خاصة 
فلي مجلال القضايا التي تخلص األسلرة فالمحكمة هنا 
تنظر إلى الجانب اإلنسلاني إضافة إلى الملادة القانونية 
والعقابيلة حفظلاً منها على وحلدة األسلرة إذ أن هدف 
القاضلي األول الحفاظ على كيان األسلرة".موضحا أنه 
"في كثير ملن األحيان تأتي البنت إللى المحكمة وتكون 
رافضلة لللزواج ولكن ال تسلتطع البوح برفضهلا، إال أن 
القاضلي يسلتنتج علدم الرغبة ملن تصرفاتهلا وتعابير 

وجهها وهنا يبرز دور القضاء".
وأوضح أن "القاضي يقوم باستدعاء الباحثة االجتماعية 
الموجودة في محاكم األحوال الشلخصية لتسلأل الفتاة 
بمعزل عن أهلها ويتأكد فيما لو كانت مجبرة على الزواج 
وفي كثير من األحيان تجهش الفتاة بالبكاء أمام الباحثة 

االجتماعية وتصارحها بعدم موافقتها".
واضلاف أنه "فلي هذه الحالة للن يعقد القاضلي الزواج 
ويؤشلر الرفض رسلميا"، مشليراً اللى أن "دور القضاء 
ينتهي إلى هذا الحد إذ ال يسمح له القانون بتحريك دعوى 
ضلد واللد الفتاة أو ملن اجبرها على اللزواج إال في حال 

طلبت الفتاة ذلك".
ولفت القاضي الى انه "فلي حال تنازلت البنت عن حقها 
الشلخصي في قضيلة النهوة ال يطلق سلراح الجاني الن 
القضيلة أصبحلت حقا عاملا وتصرف الجانلي مس هذا 

الحق ".
وخللص البيلراوي إللى أن "قانلون األحوال الشلخصية 
بحاجلة إلى تعديلل إذ رغم التعديات التلي جرت عليه إال 
أنهلا لم تواكب التطور المسلتمر في الحيلاة فقد ظهرت 

كثير من المشاكل التي تحتاج الى تشريع قانوني".

 علاء حبيلب طيلب القللب اللى حد 
السلذاجة ويصدق كل ملا يقال له من 
االخرين وهلو الذي يفعل الخير فتراه 
مرة هو الذي يسأل عن اصدقاءه وهو 
من يتفقدهلم وال يتوانا  عن زيارتهم 
حتى اذا للم يقوموا هلم بذلك  وربما 
يكون سلبب ذلك ما عانلاه في تربيته 
فلي صباه فهلو )مهملل( ملن ابويه 
بسبب انه االبن الخامس الربعة اوالد 
سلبقوه وامله وابلوه كانلوا يريدون 
انثلى لكن هو ملا ذنبله ان اهمل ولم 
يحلس بحنلان االم او االب الذيلن ملا 
عادوا حتى يسالون عن بكائه او المه 
فهلو في واد وهم فلي واد ما ادى الى 
ان يفتش علن البداءل حيث كان يتخذ 
ملن االوالد الذيلن يعرفهلم اصدقلاء 
حميميلن له وياقيهلم كل يوم هاربا 
ملن واقعلة المنزللي البائلس وكبلر 
وكبلرت معه هذه العقلدة فهو عندما 
يثق باحد يثق به بنسلبة مئه وعندما 
ال يثق يكون ذلك صفرا وال يوجد للحل 
الوسلطى في عاقاته لهذا فهو سهل 
ان يسلتغل من قبلل االخرين بسلبب 

هلذه الثقة وحتى عندملا كبر وكبرت 
معله هلذه التصرفلات فصلادق فلي 
شبابه سليم وهو معلم اتخذه اخا ولم 
ينظر كعادته الى الجوانب السلبية في 

شلخصه وكعادته لم يبحث سوى عن 
االيجلاب وعاء يعمل فلي محل لبيع 
المواد االنشلائية وفتلح الله عليه كل 

الخير ..

لكلن هو يحتلاج ان يذهلب في بعض 
االحيلان اللى التبضلع ا واللى قضاء 
االعملال الطارئلة وهذا االملر يدفعه 
الى ان يغلق المحل لكنه كان يريد من 

يبقى له في المحل لحين عودته وكلف 
صديقه سلليم وبالتاكيلد كان يثق به 
كثيلرا اال ان سلليم كان دنليء النفس 
شاذ االخاق سرق صاحبه في غيابه ، 

وخان االمانة وعاء ال يدري ما يجري 
خلفله الن ثقته بصديقه بلا حدود ل 
ايام وايام ل ولم يكتشف عاء الخيانة 
ولم يشلك للحظة بلان صديقه يطعنه 
فلي ظهره حتلى جاء يوم سلرق بيت 
علاء عا اخلره وحمدللله  ان امواله 
فلي المصلرف ل اال ان موقلف سلليم 
كان بلاردا ومع ذلك للم يتغير عاء اال 
ان دعوة سلليم لعاء في احدى االيام 
بان يجعل ما لديله من مال امانة لديه 
جعلتله يتسلرع باعطاءهلا حيث بعد 
شلهر ابلغه سلليم انها سرقت ؟ وظل 
عاء حائرا حتى اكتشف اثر سليم وهو 
الذي سلرقها فهدده بالشلكوى حتى 
ارجعهلا وكانت هلذه الحادثة صدمة 
كبرى اعادت عاء الى رشده حيث غير 
نظرتله تماما اللى الناس وظلل يردد 
"الوحلدة" افضلل من صديق السلوء 
توجله الى الله كليا وفلوض امره الى 
اللله لكونه كان مظلوملا وليس ظالم 
، وانه كان حسلن النيله مع االخرين ، 
وفعا وفقله الله النه كان دائما يقول 

توكلنا عليك يا الله.

قصـــة قانونيـــــة

صديق يرسق امانة صديقه بادعاء الرسقة !



        المستقبل العراقي/متابعة 
 

م�ع بداي�ة كل ع�ام نج�د عل�ى رف�وف المكتبات 
عددا م�ن الكتب التي تتناول الح�ظ واألبراج حتى 
تح�ول األمر إلى ظاهرة ملفت�ة لألنظار وتنبه إلى 
وج�ود خلل ما.ُلوحظ إقبال غي�ر عادي من صغار 
الس�ن والمراهقين على اقتناء كتب الحظ، وأثبتت 
اإلحصائيات أن المراهق يس�جل أعلى النس�ب في 
ق�راءة األب�واب الصحفية لألبراج، ولألس�ف وجد 
مروج�و ه�ذه النوعي�ة م�ن الخراف�ات الفرص�ة 
لتحقي�ق الرب�ح المادي على حس�اب ش�خصيات 
أبنائنا.بدأن�ا بس�ؤال أح�د المنجمي�ن، وكم�ا هو 
متوق�ع، فق�د دافع ع�ن موقفه قائ�ا: “ما نقوم 
ب�ه يخرج عن دائرة الدج�ل واالحتيال، ألن األبراج 
والكواكب ينظمها علم الفلك الذي يخضع ألس�س 
وقواع�د ثابتة كغيره من العلوم، ولألس�ف يواجه 
عملنا بكثير من السخرية وعدم االكتراث، رغم أن 

الغرب يخصص المعاهد والكليات من أجل دراسة 
ه�ذا العل�م، ليحت�ل التنبؤ بالمس�تقبل مس�احات 

عريضة من اهتمام هذه الشعوب”.
ويضيف: “قطاعات عديدة تهتم بتأويات الكواكب 
واألب�راج، فلم يُع�د األم�ر مقصورا عل�ى الجهلة 
وغير المثقفين، فالمترددون علّي والذين يطلبون 
مشورتي من علية القوم وأصحاب الثقافة الرفيعة 
والثروات الواس�عة، حيث أصبح كش�ف األس�رار 
والتنبؤ بمس�تقبل اإلنسان هاجس�ا امتد أيضا إلى 
الطب، فقد اكتش�ف علماء الهندس�ة الوراثية منذ 
فترة إمكانية التنبؤ بمس�تقبل اإلنسان عن طريق 
الجينات”.وفي هذا الصدد يقول الدكتور مصطفى 
الحيال�ي: إن الجه�ود تكث�ف حالي�ا إلطال�ة عمر 
اإلنس�ان، وتوفي�ر حياة س�عيدة يملؤها الش�باب 
الوراثي�ة  الهندس�ة  عل�ى  معتمدي�ن  والنش�اط، 
واكتشاف الجين المسؤول عن إحداث الشيخوخة 
المبكرة لدى الش�باب في س�ن ال تتجاوز الثاثين، 

وبذلك أصبح علم الوراث�ة أكبر منافس لعلم الفلك 
والتنجيم.لنُع�د إذن إلى أبواب الح�ظ في الصحف 
والمج�ات، حيث تمتد األيدي لتتصفح الجريدة أو 
المجل�ة بحثا عن باب “حظك اليوم” أو “حظك هذا 
األسبوع”، أو تتجّول العيون بين مختلف الكتب في 
المكتب�ات وعلى األرصفة بحثا ع�ن كتب األبراج، 
ويحدثن�ا الدكت�ور س�عد محم�ود ه�ادي  “الطب 
النفس�ي والعصبي “عن هؤالء الشباب المصابين 
بحمى األبراج والتنجيم، ويصفهم بأنهم ال يزالون 
في مرحلة النمو والتكوين الثقافي ولم يس�تقروا 
بعد على األس�لوب ال�ذي يتعام�لون به مع العالم 
المح�يط بهم، وأنهم أيضا تأثروا بثقافة الشعوذة 
التي س�تؤثر عليهم بش�كل س�لبي طوال حياتهم، 
مما يؤث�ر في طريقة تعاملهم مع الناس وطريقة 

فهمهم للقيم السائدة في المجتمع.
ويضي�ف الدكت�ور س�عد قائ�ا: “وف�ي النهاية ال 
يكون لدينا س�وى إنس�ان انهزام�ي اتكالي يؤمن 

بالموروث�ات الش�عبية أكثر م�ن إيمان�ه بفاعلية 
العلم وأثره ف�ي التقدم، ويصب�ح لدينا جيل جديد 
متكاس�ل، ضعي�ف اإلنت�اج وعاج�ز ع�ن تحقيق 
التنمي�ة، وأدعو اآلب�اء أن يمنح�وا أبناءهم مزيدا 
م�ن العط�ف واالهتم�ام، ألن الن�زوع إل�ى ه�ذه 
النوعية من قراءات الحظ تش�ير إلى افتقاد هؤالء 
المراهقي�ن إل�ى األم�ان، ومحاولته�م البحث عن 
تفاصي�ل ما هو آت باطاعهم على المس�تقبل من 
خ�ال الجرائد والمج�ات، ورغبتهم ف�ي تصديق 
المنش�ور كعامل مس�اهم في إيمانهم وانفعالهم 
بهذه الحقائق الزائف�ة، وغالبا ما تكون المعلومة 
المقدم�ة للق�ارئ في باب “حظك الي�وم” مجردة 
وعام�ة، ومن ث�م فهي قابل�ة للتأويل والتش�كيل 
اء لتناس�ب األح�داث التي يمرون بها،  من قبل القرَّ
لذلك فنحن في حاجة إلى زيادة الوعي حول الدجل 
والش�عوذة، والتنبيه إلى خطورة التمادي في هذا 

الطريق من خال وسائل اإلعام ورجال الدين”.

ويعل�ق الدكت�ور حس�ن كامل  الس�اعدي  أس�تاذ 
اإلع�ام فيقول: األم�ر ال يخرج عن حيز التس�لية 
وم�لء وق�ت الف�راغ، ال�ذي ُتعان�ي من�ه الفئات 
صغي�رة الس�ن كالمراهقين والش�باب، خصوصا 
وأن الغالبي�ة العظم�ي منهم ت�درك تماما، أن مثل 
ه�ذه األب�واب الثابت�ة ف�ي الصح�ف والمجات ال 
تتعدى كونها مادة صحفية تنشر يوميا على سبيل 
م�لء الفراغات، ولي�س للفلك دخل ف�ي المعلومة 
المقدمة عل�ى األوراق.وأحيانا يمثل اإلقبال، الذي 
يصل إلى حد اإلدمان، خطورة كبيرة، ألنه مؤش�ر 
على معاناة ش�بابنا من الفراغ، وبالتالي استعداده 
لتقب�ل أي أفكار أو معلومات، فهو ليس فراغ وقت 

فقط، وإنما فراغ عقل وفكر أيضا.
ويضيف الدكتور الساعدي  أن العراقيين  بطبيتعهم 
أكث�ر مي�ا إل�ى األش�ياء الغيبي�ة والروحاني�ات 

كق�راءة الح�ظ والطال�ع وهك�ذا، وهو 
ليس ش�يئا جديدا علينا، إنم�ا هو امتداد 

لعادات قديمة ورثناها عن األجداد، ولألس�ف هذه 
الظاهرة تعكس واقع الحياة الصعبة التي يعيشها 
العراقيي�ن ، فه�ي المرادف لش�خصية محبطة، ال 
تس�تطيع الس�يطرة على الظروف، وإنم�ا تنتظر 
حل مشاكلها بصورة س�هلة ومفاجئة، ومثل هذا 
اإلقبال على األمور الغيبية يمنح اإلنس�ان شعورا 
بالراحة النفس�ية، ألنه يلقي بهموم�ه على عاتق 
القدر ويريح نفس�ه م�ن االجتهاد وتكب�د معاناة 

البحث والتفكير.
وصغار الس�ن م�ن أبنائنا بداخله�م رغبة جامحة 
ل أي  ف�ي االس�تمتاع بالحي�اة واالبتعاد ع�ن تحمُّ
مس�ؤولية وتجنب كل ما يثير البال ويشغله، لذلك 
نجدهم م�ن أكثر الفئات المقبلة عل�ى هذه الكتب 
واألب�واب الصحفية، وبرغم ع�دم تفاقم الظاهرة 
وداللته�ا، إال أنه م�ن المفّضل توجبه ش�بابنا إلى 
مجابه�ة تحديات الحياة بالعق�ل والمنطق، وليس 

بالهروب إلى الخرافات والدجل.

         المستقبل العراقي/متابعة

 يجه�ل العديد من طلبة الجامعات الجه�د الحقيقي الذي البد 
أن يبذلوه حتى يتمكنوا من اجتياز س�نوات الدراس�ة األربع، 
معتقدي�ن أن مجرد حضورهم للمحاض�رات كاف، وإن كانت 
الدرج�ات ال تؤهله�م الجتياز فص�ل التخرج، حينه�ا يبدأون 
“بتش�غيل” الواس�طات، وتقديم كل وس�ائل الرج�اء للهيئة 
التدريس�ية لينال�وا “النجاح”!واكتش�ف “أحم�د .س “طالب 
الس�نة الرابع�ة ف�ي إح�دى الجامع�ات االهلية، وقب�ل بدئه 
باالمتحانات النهائية، أن تجميع�ه في إحدى المواد ال يؤهله 
للنج�اح في مس�اق معين، األمر الذي ش�كل ل�ه قلقا وخوفا 
كبيري�ن، خصوص�ا بعد إعان�ه أمام أقاربه بأن�ه خريج لهذا 
العام.يقول “يجب أن يكون هناك تعامل خاص مع الخريجين 
والتعاط�ف معه�م”، الفت�ا ال�ى أن الطال�ب الخري�ج يش�عر 
بحال�ة من التراخي والتقاعس في الس�نة، وه�و ما ال يأخذه 

المدرسون بعين االعتبار.
ويتابع أحمد، أن مساعدة الهيئة التدريسية للطلبة الخريجين 
على اجتياز االمتحانات ال تسبب الضرر ألي أحد آخر، واصفا 

مثل هذا األمر بفعل الخير!
في حين ل�م توفر عائلة الطالب مروان جه�دا في البحث عن 
“واس�طة تمون”، وفق قوله، على دكتور أحد المساقات التي 
يدرس�ها ابنهم والتي تتطل�ب نجاحه فيها حت�ى يتخرج من 
الجامعة.ويروي والد مروان استياءه من هذا الدكتور، واصفا 
تمس�كه برفضه منح ابنهم عامات، بالظلم، قائا “هو شنو 
يخس�ر لما ينجح ابني”.وما يزيد الطين بل�ة هو اعتقاد والد 
مروان بأن الدكتور “متقصد ابنه”، غافا عن س�ؤاله بس�بب 

تقصيره في دراسته وسبب وصوله إلى هذا الحد.
األم�ر مع الطالب ن�ورس أخذ منح�ى آخر، فقد ق�ام ووالده 
بالبحث عن أحد األش�خاص المسموعة كلمتهم حتى يضغط 
على مدرس�ه حتى يتمكن من النجاح والحصول على شهادة 
ب�دون أن يضط�ر إلى إع�ادة الم�ادة والتأخر ع�ن وجبته في 
التخرج.الخ�وف من ش�ماتة األق�ارب و”تعليق�ات” الجيران 
هو م�ا دفع عائل�ة الطالب مع�اذ للذهاب إلى أعض�اء الهيئة 
التدريس�ية وتقديم الرجاء من أجل رف�ع درجات ابنهم حتى 
يتمك�ن م�ن الوصول إل�ى المعدل ال�ذي يمكنه م�ن التخرج، 
خصوص�ا أنه قد أمضى خمس�ة أعوام ف�ي الجامعة والبد له 

أن يتخرج.
تج�اوب بعض أعض�اء الهيئة التدريس�ية م�ع الطالب ورفع 
معدل�ه جع�ل عائلة مع�اذ تعتق�د أن ما يطالبون ب�ه هو حق 
البنه�م الخري�ج، متجاهلين تقصي�ر ابنهم طوال الس�نوات 

األربع وكأنهم لم يعلموا بأمر المعدل إال عند التخرج.
ما زاد األمر س�وءا، وفق العائلة، هو رفض أحد أعضاء الهيئة 
التدريس�ية رفع معدل معاذ في مادته، األمر الذي يتسبب في 
تأخير تخرجه رغم الواس�طات العديدة والمتكررة التي كانوا 
يرس�لونها للدكتور.بي�د أن إص�رار الدكتور عل�ى رفض رفع 
معدل�ه واعتبار إخفاقه في الجامعة مس�ؤوليته وحده والبد 
م�ن أن يتحم�ل وزرها، جعل معاذ وعائلته يس�عون لانتقام 

من الدكتور صاحب المبادئ والقيم!
ب�دوره، يش�ير اختصاصي عل�م االجتم�اع الدكتور حس�ين 
محمود، من منظور تشخيصي ومجرد، إلى أن مفاهيم بعض 
األس�ر عن التعليم أصبحت ذات بعد واحد، وهو النجاح دائما، 
وخط�ورة هذا األم�ر تجعل األه�ل ال يقدرون وج�ود فوارق 

فردية بين األبناء.
ويلف�ت إل�ى أن فك�رة الحصول عل�ى ش�هادة أصبحت فعا 
تحصيلي�ا، كل م�ا تحتاجه م�ن الطالب هو م�روره بعدد من 
الس�نوات بدون االهتمام بما يقدمه الطالب أو يس�توعبه من 
دراس�ته.ويمعن بعض األه�ل، وفق محمود، ف�ي اعتقادهم 
أن الغش وتعميق قيمه هو س�لوك مقب�ول وكأنهم يتحدثون 
عن ح�دث نبيل مطل�وب تحقيقه بغض النظر عن الوس�يلة، 
فيتش�رب األبناء ه�ذا االعتقاد وتكون النتيج�ة ضعف البنية 
التعليمية، معتبرا هذا األمر خلا في البيئة التعليمية يتش�ربه 

األبناء ويستثمره اآلباء في سبيل الحصول على الشهادة.
المؤل�م، م�ن وجه�ة نظ�ر محم�ود، ه�و لي�س الس�عي إلى 
الواس�طات من أجل النجاح فحسب وإنما طلب الحصول على 

معدل عال، معتقدين أن هذا األمر هو حق للطالب.
ويش�ير محمود، ومن خال ما يعكس�ه الحال في الجامعات، 
إلى أن المؤسس�ات الجامعية ل�م تعد تمتلك كريات دم بيضاء 
لتق�ف ض�د أم�راض المجتم�ع وتأثيره�ا، وتحول�ت بعض 
المؤسسات التعليمية لبناء المجتمع وتطويره إلى مؤسسات 
مريض�ة ليس�ت لديه�ا حصانة في ظ�ل الوس�اطة الجهوية 

واألمراض األخرى الوافدة من المجتمع.
ويقول :“إن عضو الهيئة التدريسية لم يعد قادرا على تحصين 
نفس�ه وأصبح مقيدا”، الفتا إلى أن وج�ود الجامعات خارج 
العاصمة وتكلس دورها وتحنيطه، جعاها تصبح كمدرس�ة 
ثانوي�ة ال أقل وال أكث�ر، معرجا على امتحان�ات الكفاءة التي 
أصبح�ت أضحوكة مؤلمة.تراج�ع دور الجامعات المحوري، 
بحس�ب محمود، قل�ل من هيبته�ا، وأصبح النج�اح تحصيل 
حاصل، مكتفي�ا بالنظر بعلمية إلى أن الدول�ة عندما تريد أن 

تقوم بإع�ادة هيبة امتحان الثانوية العام�ة أصابت الجامعة 
بقلق كبير وتوتر إلى أن تقوم الحكومة أيضا بتصويب وضع 
الجامعات وإعادة الهيب�ة لها، خصوصا بعد تحول الجامعات 

عم�ل إل�ى مؤسس�ات تش�غيل لم�ن لي�س ل�ه 
بضغوط من شتى الجهات.

يقول “نحن بحاجة إلى قرار سياس�ي 
يعي�د الهيب�ة للجامع�ات كم�ا أع�اده 

للثانوية العامة بدون تلكؤ”.
واإلرش�اد  التربي�ة  عل�م  اختصاص�ي 

النفس�ي ، الدكتور منذر السعدي، ال ينكر 
وجود العديد من الط�اب الذين يقضون 

أربع سنوات من الجامعة وعند التخرج 
يبدأون بالبحث عن الواس�طة وتدخل 

م�درس  م�ع  والمع�ارف  األق�ارب 
المادة.

وتكم�ن المش�كلة الكب�رى، وفق 
السعدي ، في اعتبار الطالب نجاحه 

في فص�ل التخ�رج حتمي�ا، محما 
المس�ؤولية لبع�ض األكاديميي�ن ف�ي 

ترسيخ هذا الفكر عندهم من خال استجابتهم 
وإيحائه�م للطالب أن الخريج مطل�وب منه أقل حد 

من األداء األكاديمي.
وي�ردف أن الخري�ج يج�ب أن تكون لدي�ه حصيلة 
تعليم ألربع س�نوات، ويفترض به أن يكون س�ندا 
لألكاديم�ي يس�اعده ف�ي تقديم المعلوم�ات لمن 

يصغرونه علميا.

محى قراءة الطالع تنترش بني املراهقني
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 تكره داليا العمل في مجال مخالف لطموحاتها، 
وتب�رر ذلك بأن�ه “يؤدي إلى التراخ�ي في العمل 
ويح�د م�ن الرغبة ف�ي اإلنجاز بش�كل س�ريع 

ومتميز”.
وال تحبذ داليا كذلك العمل مع أش�خاص ال ترتاح 
إليه�م، إذ “اضطررت يوم�ا للعمل مع مجموعة 
صغيرة لإلش�راف على األطفال، وأحببت مجال 
عملي رغم بعده عن مجال طموحاتي الرتياحي 

للفريق الذي عملت معه”.
ويلجأ الكثير من األشخاص إلى الغش في العمل 
وف�ي األداء وتأجي�ل األعم�ال الت�ي له�ا أحيانا 

ارتباط مباشر ووثيق بالناس ومصائرهم.
ردود الق�راء ح�ول قضي�ة “ حمل�ت عن�وان” 
التراخي والتقصير في إنجاز العمل” استنادا إلى 

قول الشاعر العربي المتنبي:
“ول�م أر ف�ي عي�وب الن�اس ش�يئا / كنق�ص 
القادري�ن على التمام” ، تفش�ي ه�ذه الظاهرة 
في المؤسس�ات الحكومية وبعض المؤسسات 

الخاصة.
إلى”ته�رب  والتعليق�ات  ال�ردود  وأش�ارت 
وع�دم  مس�ؤولياتهم”،  أداء  م�ن  الموظفي�ن 
إعطائها الحق والعناية واالهتمام الكافي. ويقر 
ابراهيم النوري بوجود هذه الظاهرة في الدوائر 

الرسمية أكثر منها في المؤسسات الخاصة.
حس�ين  د.  االجتم�اع  عل�م  أس�تاذ  ويؤك�د 

الخزاعي”تأص�ل ه�ذه الظاه�رة ف�ي مجتمعنا 
العراق�ي  ويلمس�ها المواط�ن بش�كل يومي”. 
ويوض�ح بأنه”مهما وضع�ت الدولة من قوانين 
وأنظم�ة وتعليم�ات فإنه�ا ل�ن تك�ون مقنع�ة 
للموظف طالما انه ي�رى من يقوده ويديره غير 

كفؤ وغير مؤهل”.
وي�رد الخزاع�ي ش�يوع ه�ذه الظاهرة بش�كل 
رئيسي إلى”ثقافة الواسطة” في تعيين المدراء 
والمس�ؤولين، موضحا”ل�ن يح�دث تق�دم وال 
إنج�از ف�ي العمل بوج�ود مس�ؤولين يعرقلون 
س�يره”، وهو م�ا يذهب إلي�ه عمار وي�رد عدم 
تحمل المس�ؤولية في العمل إلى”شيوع ظاهرة 
المحس�وبية”، ويقول”يجد الموظف من يدعمه 
ويس�انده ويدافع عنه، لذلك ن�راه ال يؤدي عمله 

على أكمل وجه”.
 ويقس�م ولي�د ش�اكر التقصي�ر والتراخ�ي في 
العم�ل إلى نوعي�ن، وهما التراخ�ي الذي يحدث 
بسبب الكس�ل وغياب الطموح وعدم الرغبة في 
اإلنتاج، و”التقصير القس�ري” الناتج عن غياب 
الوعي ل�دى الموظف بأهمي�ة العمل الذي يقوم 
به، عدم االس�تقرار الوظيف�ي وغياب التخطيط 
للعمل وقلة التأهي�ل والتدريب للموظف وغياب 

الحوافز عن النظام االداري المؤسسي.
ومن وجهة نظر الس�يدة تماضر مجمود :” فإن 
التراخ�ي والتقصي�ر ف�ي العمل واإلنج�از يعود 
لغياب المؤسسات االختصاصية في مراقبة أداء 
الموظفي�ن واإلش�راف عليهم”، ف�ي حين يرى 

كل م�ن أمي�ر ورن�ا أن “الروتين ف�ي العمل هو 
السبب الرئيس إلهمال بعض الموظفين األعمال 

الموكلة إليهم، وعدم التحفيز والتشجيع”.
وتج�د كل من رن�ا وهن�اء القيس�ي أن”الرقابة 
الذاتي�ة” ه�ي األس�اس ف�ي أي إنج�از األعمال 
وتحم�ل المس�ؤوليات. وتزيدان”قد يكون جهل 
الموظ�ف فيما يقوم به من عمل س�ببا آخر في 

تقصيره”.
ويع�زو كل م�ن أس�امة احم�د ورنا وع�ز الدين 
قاسم، ذلك إلى غياب الرقابة المؤسسية والوعي 
الكافي لدى الموظفين بشؤون مهماتهم، فضا 
عن”قل�ة التدري�ب”. ويع�زو محم�ود التميمي 
التقاع�س ف�ي أداء العم�ل إلى”غي�اب ال�وازع 
الدين�ي”. ويدعو إلى ضرورة نش�ر التوعية بين 

العاملين.
ويش�ير د. الخزاعي إلى وجود ع�دة “احباطات 

تجعل�ه  الش�خص  تواج�ه  تراكمي�ة” 
غي�ر ق�ادر عل�ى اإلنج�از وتحمل 

مس�ؤولياته في العمل. ويشرح 
بأن “ه�ذه االحباطات 

تكون نابعة من البيئة 
بش�كل  المحيط�ة 
مباش�ر ف�ي العم�ل، 
أخ�رى  واحباط�ات 

خارجية”.
احباطات  وتتلخ�ص 
بحس�ب  العم�ل، 

الخزاعي، ب�”عدم المس�اواة بين العاملين، سوء 
توزي�ع المه�ام واألدوار بي�ن الموظفين وعدم 
توخي الدق�ة والموضوعية في توزيع المناصب 
القيادي�ة وع�دم توزي�ع الحواف�ز واإلج�ازات 

والدورات بطريقة غير عادلة على الموظفين”.
ويلفت إلى أن اإلحباط�ات الخارجية ليس للفرد 
القدرة على التحكم به�ا. ويوجزها ب�” المرض 
ووف�اة أحد األقارب والظلم في العمل والتنافس 
غير الشريف والش�للية داخل بيئة العمل خاصة 

في ظل وجود اإلدارات الضعيفة والمهزوزة”.
ويؤك�د الخزاعي عل�ى أن مثل ه�ذه االحباطات 

تحت�اج إلى “التوازن لمواجهته�ا” كونها تؤثر 
على س�ير العم�ل. وال تعتق�د أم أحمد أن حل 

هذه المشكلة 

يك�ون بزيادة الرقابة داخل إطار العمل. وتنصح 
الموظ�ف وإعطائه حقوقه  بضرورة”تحفي�ز” 

كاملة ليقدم ما عليه من واجبات بإخاص.
ومن جانبه، ينصح أمير بوضع كل موظف خطة 
يومي�ة لألعمال التي س�يقوم به�ا، ويقّيم عمله 
على ضوئه�ا في نهاي�ة اليوم، وبذل�ك يتحمس 

للعمل في اليوم التالي.
ودع�ا كل م�ن: حن�ان وكام�ل 

 ” : غي�ر ز

المؤسس�ات الرس�مية والخاص�ة إل�ى ضرورة 
االلتف�ات إلى الموظف ودعم�ه معنويا لتحفيزه 
عل�ى العطاء”. يختم الخزاع�ي قائا إن”القضاء 
على ه�ذه الظاهرة ال يك�ون إال من خال وضع 

الرجل المناسب في المكان المناسب.

الرتاخي يف العمل
 ظاهرة تغذهيا »ثقافة الواسطة«
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نح�ن نتح�دث هن�ا فق�ط ع�ن األس�واق 
االس�تهالكية التقليدية. فيما يتعلق بالغضب 
الحقيقي - فضال عن الرعب والشفقة - انظر 
إلى البلدان الموردة التقليدية. هذا هو المكان 
ال�ذي يقع فيه الضرر البالغ الخطورة - ضرر 
أعلى بكثير من المخ�اوف التي قد تكون لدى 
اآلباء بشأن أبنائهم الذين يتعاطون الحشيش 
عال�ي التأثي�ر، أو يأخ�ذون حبوب الهلوس�ة 
ويهتاج�ون ط�ول اللي�ل، ب�دال من الدراس�ة 
وظيف�ة  عل�ى  الحص�ول  أو  لالمتحان�ات، 
أولى. ه�ذا هو الحال في دول مثل المكس�يك 
وكولومبيا وأفغانستان، حيث تكشف الحرب 

على المخدرات وجهها األكثر دموية.
المنظ�ور  ف�ي  الضحاي�ا  أع�داد  لوض�ع 
المناسب، قتل نحو 15 ألف شخص في العراق 
العام الماض�ي نتيجة للصراع�ات المختلفة، 
بما في ذل�ك الوفيات نتيجة القتال مع تنظيم 
داعش. وهذا يشكل نحو 40 حالة وفاة عنيفة 
بين كل 100 ألف ش�خص - 10 أضعاف معدل 
القت�ل في الواليات المتح�دة و40 مرة ضعف 
العدد في المملكة المتحدة. األمر الصاعق أكثر 
من ذل�ك أن مزيدا من الناس “نس�بة إلى عدد 
السكان” قتلوا العام الماضي في السلفادور، 
وضعفهم ف�ي هندوراس، حيث يتولد ضحايا 
العنف من وجود هذه الجمهوريات التعيس�ة 
ف�ي أمري�كا الوس�طى، عل�ى ط�ول الط�رق 

الرئيسية لتهريب الكوكايين.
ال عج�ب أن أمريكا الالتينية قادت دعوات 
إلعادة النظر في حظر المخدرات - وأن األمم 
المتح�دة س�تعقد اجتماع�ا خاصا ف�ي العام 
المقب�ل للتوص�ل إل�ى موقف عالم�ي جديد. 
ف�إذا جمعن�ا ذلك مع تحرك والي�ة بعد أخرى 
نح�و تقنين القنب أو الحش�يش في الواليات 
المتحدة، فمن المرجح أن تكون عملية إعادة 
النظر في أم�ر المخدرات ف�ي طريقها إليكم 
 ،The Dark Art ”قريبا.كت�اب “الفن الخف�ي
م�ن تألي�ف إدوارد فولي�س، وكت�اب يوهان 
-Cha  ه�اري بعنوان “مط�اردة الصرخ�ة”
ing the Scream، ومش�روع “تحديث فرض 
قانون المخدرات” الذي يقوده اتحاد السياسة 
الدولية للمخدرات، تساعد جميعا على صياغة 
هذه المناقش�ة الصعب�ة. إنها صعبة، ويرجع 
ذل�ك جزئيا إلى أن المخدرات تمس حياة كثير 
من الناس وتتس�بب لهم في أض�رار متكررة 
في كثي�ر من األحيان، ومأس�اوية في بعض 
األحيان. وهي صعبة ألن سياس�ة المخدرات 
� إلى حد ما مثل ظاهرة االحتباس الحراري � 
موضوع ضخم ينطوي على كثير من جوانب 
الس�لوك اإلنس�اني وأس�ئلة ح�ول المعايي�ر 
االجتماعي�ة واألخالقية. ه�ذه الكتب تغطي 
هذه التضاريس بشكل مفيد. )على الرغم من 
أنه بالنسبة للمهتمين بالسياسة، “المخدرات 
وسياس�ة المخ�درات لعام 2011: م�ا يتعين 
عل�ى الجميع معرفت�ه”، بقلم م�ارك كليمان 
وجوناثان كولكنز وأنجيال هوكن، ليس فقط 

واضحا بش�كل رائع وبليغ، وإنما يرتقي إلى 
مستوى اسمه(.

ش�ديدة  مذك�رات  ه�و  الخف�ي”  “الف�ن 
العاطفة أليام كان�ت فيها معالجة المخدرات 
غير المش�روعة تبدو شأنا يشتمل على بريق 
معتم، وسيارات سريعة، وبنادق قوية –وأمر 
يرغب في�ه األخيار، وبالتأكي�د، يفوزون في 
نهاي�ة المط�اف. قض�ى فولي�س م�ا يقارب 
30 عام�ا عميال س�ريا تابع�ا إلدارة مكافحة 
المخ�درات األمريكية، قات�ل خاللها عددا من 
والتايالنديي�ن  المكس�يكيين  األش�رار  أش�د 
إجرامي�ة  واألمريكيي�ن وزعم�اء عصاب�ات 
أفغانية. وش�جاعته ف�ي االقت�راب، ومن ثم 
القبض على هؤالء األوغاد الفتة للنظر. وهو 
بطل يستحق بجدارة الوسام الذي حصل عليه.
لك�ن فوليس، الملق�ب ب� “كاس�تر” من قبل 
زمالئ�ه، يمثل أيضا جزءا كبيرا مما هو عديم 
الجدوى حول الحظر. فهو يقدم معنى جديدا 
لكلم�ة “الحماس�ي”، وحكايات�ه المتفج�رة 
حول التصرفات التي تتطلب الش�جاعة، على 
الرغم من صحة ذلك، غالبا ما تش�به القضاء 
على األش�رار في أفالم اإلثارة الرائجة. )فيلم 

س�يربيكو )1973(، هو اسم ش�رطي مثالي 
من نيوي�ورك يلع�ب دوره آل باتش�ينو، كان 

بطل فوليس في فترة الطفولة(.
ف�ي الواق�ع، أثن�اء قراءتي كت�اب “الفن 
الخفي” كنت أعود غالبا إلى أوائل التسعينيات، 
عندم�ا كنت أعي�ش ف�ي كولومبي�ا. أباطرة 
المخدرات، مثل بابلو اسكوبار، كانوا يفعلون 
أقصى ما في وس�عهم لالس�تيالء على البالد، 
ويبدو حتى أفالم هوليوود تعتبر نسخا باهتة 
ع�ن واقع يش�يب الش�عر منه ح�ول عمليات 
القتل الجماعي والتفجيرات التي كانت تقع � 
بعيدا عن الشاشة � في كل يوم. أن تعيش في 
مثل هذه الحالة، لن يس�تغرق األمر منك وقتا 
طوي�ال حتى تدرك أن الح�رب على المخدرات 
غير المش�روعة ال يمكن أبدا كس�بها بش�كل 
قاطع.فولي�س، رغ�م أن�ه يع�ارض تقني�ن 
المخدرات، إال أنه يعتقد الش�يء نفس�ه. فهو 
يكت�ب “الح�رب الوحي�دة - إذا أردنا اإلصرار 
على ه�ذا المصطلح العس�كري - تتكون من 
المع�ارك الت�ي تس�تهدف تج�ار المخ�درات 
األفراد”. ويضيف “بالنس�بة لي، كانت فكرة 
الح�رب على المخدرات غي�ر عقالنية. ال يهم 

م�دى جودتك عمي�ال فيدرالي�ا، وال يهم مدى 
كب�ر قضاياك، لي�س بمقدورك أب�دا مصادرة 
م�ا يكف�ي م�ن المخ�درات إلح�داث أي فرق 
ملموس”.كت�اب ه�اري بعن�وان “مط�اردة 
الصرخ�ة” ينق�ل التركي�ز م�ن البلطجية إلى 
المخ�درات الت�ي يتاج�رون به�ا، وكذلك إلى 
مس�تخدميها، خاص�ة المدمني�ن. تس�تطيع 
له�ذه  تمام�ا  إن ه�اري مناس�ب  تق�ول  أن 
المهم�ة. فه�و كاتب عمود صحاف�ي يتعافى 
م�ن اإلدمان. قب�ل أربع س�نوات كان الكاتب 
األنجلو � سويس�ري الشاب واحدا من نجوم 
صحيف�ة “اإلندبندن�ت”، ث�م انه�ارت حياته 
ِهم هاري بأخ�ذ مقتطفات  المهنية فج�أة. اتُّ
من قص�ص الكتاب اآلخري�ن وتقديمها على 
أنه�ا من تأليف�ه. وتبين الحقا أن�ه أيضا كان 
يس�تخدم هوي�ة ويكيبيدي�ا مزورة لتش�ويه 
س�معة الصحافيين الذين اختلفوا معه. وتبع 
ذل�ك العار والخ�زي، وه�و األمر ال�ذي يبدو 
أنه قاده بش�دة إلى المش�اهير - إلتون جون، 
وراس�ل براند، ونعوم تشومس�كي، ونعومي 
كالي�ن - الذين تظهر عب�ارات تقريظهم على 

جلدة هذا الكتاب. يا له من عالم قاس.

لكن كت�اب “مطاردة الصرخ�ة” هو أكثر 
من مج�رد عمل م�ن أعم�ال إع�ادة التأهيل؛ 
إنه عبارة عن حكاي�ة متقنة وغالبا ما تكون 
محكمة حول “األيام األولى واألخيرة للحرب 
عل�ى المخدرات”. يصف ه�اري األيام األولى 
لعدم ش�رعية المخدرات، عندم�ا كان زعماء 
العصابات، مثل أرنولد روثس�تاين، والعمالء 
الفيدراليون، مثل هاري آنسلنجر، أول رئيس 
المخ�درات،  لمكافح�ة  الفيدرال�ي  للمكت�ب 
يح�ددون معالم سياس�ات الحظ�ر الحديثة. 
إنه مؤثر بش�كل خاص ح�ول بيلي هوليداي، 
مغني�ة الج�از )األمريكي�ة � اإلفريقية( التي 
حوله�ا آنس�لنجر الس�ادي والعنص�ري إل�ى 
القض�اء واضطهده�ا لتعاطيه�ا الهيروين - 
ف�ي تناقض صارخ مع ج�ودي جارالند، التي 

سكت آنسلنجر عن إدمانها على الهيروين.
كذل�ك أجرى هاري أبحاثا معمقة من أجل 
كتابه. عبر هاري جيئ�ة وذهابا إلى الواليات 
المتحدة عن طريق حافالت جريهاوند، للبحث 
عن التجار والمدمنين ووكالء الشرطة. وزار 
البرتغ�ال وأوروج�واي للتحقي�ق ف�ي اآلثار 
المترتب�ة على ع�دم التجريم. إن�ه يبحث في 
تكلفة الحظر في المكسيك، حيث ُقتل أكثر من 
60 ألف شخص منذ أن ش�ن الرئيس السابق، 
فيليب�ي كالدي�رون، هجوم�ا عل�ى الجريمة 
المنظم�ة قبل ثماني س�نوات، وقام بالرحلة 
المخيف�ة الواجبة إلى س�يوداد خواريز، التي 

كانت تعرف باسم “مدينة الموت”.
يس�اريا  جدلي�ا  ش�خصا  ه�اري  يعتب�ر 
بحس�ب الوصف، ويمكن لحكايات التحريض 
العرض�ي للش�فقة أن تثي�ر االس�تياء. يقول 
“إدم�ان المخدرات ليس كما يق�ال لنا عنه”، 
ملمح�ا إل�ى وجود مؤام�رة خفية. لم�اذا لم 
يقل ب�دال من ذل�ك “إدم�ان المخ�درات ليس 
كم�ا يظنون خطأ؟”، لكن هذا يعتبر نوعا من 
المماحكة. هاري يسعى إلى أن يكون صادقا 
ومحايدا. إنه يعترف بأن األنواع المختلفة من 
المخ�درات تحتاج إلى أن تعامل على أس�اس 
األض�رار النس�بية. بمعن�ى أن الموقف الذي 
يتخ�ذه الش�خص بخصوص تقني�ن وتنظيم 
مبيع�ات المخدرات ينبغ�ي أن يعتمد على كل 
نوع من أنواع المخ�درات. وعلى عكس عديد 
من أنصار تخفي�ف قوانين المخدرات، يطرح 
ه�اري أيضا الفكرة الحاس�مة التي تقول إنه 
حت�ى تقنين الحش�يش تترتب علي�ه عواقب، 
وليس�ت كله�ا عواقب جيدة، عل�ى الرغم من 
أن النتيج�ة النهائي�ة ربم�ا تك�ون أفضل من 
الوض�ع الراهن.هنا يجدر ب�ي أن أتحدث عن 
بع�ض الجوانب اإليجابية والس�لبية. س�تقع 
أكب�ر التكاليف في معظمه�ا على عاتق أولئك 
الذين ربما يفقدون الس�يطرة على اس�تخدام 
المخدرات. هذا أمر ال مفر منه، حتى إذا كانت 
الزيادة العام�ة متواضعة )كما هو الحال في 
البرتغ�ال(. وم�ع أن تعاطي الحش�يش ربما 
يكون أقل أذى بكثير من الكحول - التي تمثل 

مش�كالت أكثر م�ن كل مش�كالت المخدرات 
غير المشروعة مجتمعة – إال أنه ال يزال سيئا 
كثيرا إذا حدث أن أدمنت عليه، أو أي ش�خص 

في عائلتك.
ويق�در حجم تج�ارة المخ�درات العالمية 
بأكث�ر م�ن 380 ملي�ار دوالر س�نويا. ويرى 
بعضه�م أن تقنينه�ا يمك�ن أن يزي�د إيرادات 
الدولة من الضرائب، ويحرر الشرطة لمتابعة 
الجرائ�م األخرى، كما يحقق وفورات ضخمة 
عل�ى م�ا ينف�ق اآلن عل�ى اعتق�ال وس�جن 
متعاطي المخدرات وبائعيها. وتنفق الواليات 
المتح�دة أكثر من 40 مليار دوالر س�نويا في 

هذا الصدد.
كيف يجب أن تس�تجيب سياسة الشرطة 
هو موضوع يتكون من أوراق متعددة وثالث 
ج�والت م�ن الندوات ح�ول “تحدي�ث فرض 
 ،IDPC نش�رتها  الت�ي  المخ�درات”  قان�ون 
مجموعة م�ن المنظمات غير الحكومية التي 
تبحث في سياسة المخدرات، بدعم من اثنتين 
من مؤسسات الفكر والرأي البريطانية، هما 
تش�اتام ه�اوس والمعهد الدولي للدراس�ات 
االس�تراتيجية. الكتاب الذي�ن كتبوا األبحاث، 
والجمه�ور الرئيس�ي، ه�م من كب�ار ضباط 
الش�رطة والمس�ؤولين الحكوميي�ن. نع�م، 
إص�الح سياس�ة المخ�درات أصبح المس�ار 
الس�ائد. حت�ى الوالي�ات المتح�دة أس�قطت 
رس�ميا عبارة “حرب المخ�درات” )وإن كان 
جزء كبير من آس�يا لم يفعل ذلك: هذا الشهر، 
أعدم�ت إندونيس�يا س�تة من صغ�ار مهربي 
المخ�درات – بمن فيهم ش�خص كندي وآخر 
برازيلي(.نقطة البداية هي أن تقرر ما ينبغي 
أن يك�ون اله�دف م�ن سياس�ة المخ�درات؟ 
واإلجم�اع هو أنن�ا يجب أن نس�عى للحد من 
الض�رر. وهذا يعني تغيي�ر التركيز من، مثال، 
زيادة المضبوطات م�ن المخدرات أو توقيف 
وسجن المذنبين والتحول إلى دفع مستويات 
العن�ف إلى األدنى.هذا النه�ج يمكن أن يؤدي 
إل�ى نتائج واضحة، مثل مزاي�ا العالج ببدائل 
الهيروي�ن. فف�ي المملكة المتح�دة، ما يصل 
إل�ى 50 في المائة من الجرائ�م التي يتم فيها 
االستيالء على ممتلكات اآلخرين يتم ارتكابها 
لتغذي�ة ع�ادة تعاط�ي المخ�درات. بالتال�ي، 
حي�ن تعمل عل�ى تحقي�ق االس�تقرار لحياة 
متعاط�ي المخدرات ه�ؤالء الذي�ن يعتبرون 
األكث�ر فوضوي�ة، فل�ن تنخفض مس�تويات 
الجريمة فق�ط، بل يصبح م�ن الممكن أيضا 
أن نفك�ر في فط�ام المدمن ع�ن المخدرات. 
وم�ن المفارقات، أن تقنين المخدرات يتطلب 
أيض�ا تطبيق�ا أفضل للقان�ون، ولي�س أقل. 
عالوة عل�ى ذلك، فإن فك�رة أن تقنين جميع 
المخدرات من ش�أنه تخليص عالم المخدرات 
فج�أة من مجرمي المخ�درات هي حجة غير 
مقنعة. ومعالجة مثل هذه المشكالت ال تدور 
حول أس�واق المخدرات غير المشروعة بقدر 

ما تدور حول بناء سيادة القانون.

مكافحة املخدرات... حرب بال هناية
        جون بول راثبون 

هن��اك ع��دد قليل من �ملو�ضوعات �لأكرث عاطفية مما ي�ضم��ى “�حلرب على �ملخدر�ت” وتقنني ��ضتخد�مها. مو�ضوع��ات حتتاج �إىل جمهود كبري للتفكري 
ب�ضاأنه��ا ب�ض��كل و��ضح، ومن �ل�ضهل جد� �ل�ضعور بالغ�ضب حيالها. ويغلب على �لتفا�ضي��ل �لدقيقة �أن ت�ضيع و�ضط هدير �لآر�ء �ملت�ضددة، �ضو�ء من �أ�ضر 
�ملدمن��ني، �أو �ملتحررين �لأ�ضولي��ني، �أو - يف �إ�ضافة جتارية �أخرية �إىل �لنقا�ش – م�ضوؤويل �لعالقات �لعامة يف �ضناعة �حل�ضي�ش �لقانوين “�للقيطة” يف 

�لوليات �ملتحدة.

    أليس روس

بينما ينقش�ع الغبار حول اليورو 
في أعق�اب إط�الق البن�ك المركزي 
للتس�هيل  برنامج�ه  األوروب�ي 
الكمي التام، يتس�اءل المس�تثمرون 
والمحللون: هل السبيل الوحيدة أمام 

العملة الموحدة هي الهبوط؟
الهب�وط ف�ي قيم�ة الي�ورو بلغ 
إذ  به�ا،  يس�تهان  ال  نس�بة  أص�ال 
انخف�ض تقريب�ا 8 ف�ي المائ�ة هذا 
العام مقابل الدوالر، وتراجع بنسبة 
17 في المائة خالل األش�هر الس�تة 
الماضية، مع احتس�اب المستثمرين 
بص�ورة متزاي�دة احتم�ال أن يلج�أ 
البنك المركزي األوروبي في النهاية 
إل�ى ش�راء الس�ندات الحكومية من 

أجل تحفيز منطقة اليورو.
ويم�زق المحللون اآلن التوقعات 
بشأن اليورو هذا العام بعد انخفاضه 
إلى ما دون 1.12 مقابل الدوالر ألول 
م�رة من�ذ ع�ام 2003، عق�ب إعالن 
البن�ك المركزي األوروبي األس�بوع 

قبل الماضي.
ويتوق�ع بن�ك يو ب�ي إس أن يتم 
الي�ورو بقيم�ة 1.13 دوالر  ت�داول 
بعد ش�هر، وبقيم�ة 1.10 دوالر بعد 
ثالث�ة أش�هر، بينما يالح�ظ المحلل 
آالن راس�كين، من دويتشه بانك، أن 
توقعات�ه لنهاية الع�ام البالغة 1.10 
دوالر كان�ت تقترب بس�رعة كبيرة 

خالل الشهر األول من العام.
الحجة الداعية إلى ضعف اليورو 

واضح�ة، وهذا يفس�ر س�بب تراكم 
أعداد المس�تثمرين في ه�ذا الجانب 
من السوق. ومع أن برنامج التسهيل 
الكم�ي التام متوقع منذ زمن طويل، 
يق�ول محلل�ون إن البن�ك المركزي 
األوروبي ذهب أبع�د مما خطر على 
ب�ال الكثيرين، مش�يرين إلى أنه من 
الناحي�ة العملية وع�د ببرنامج غير 
مح�دود من التس�هيل الكم�ي- على 
األق�ل حتى ش�هر أيلول )س�بتمبر( 
تضخ�م  يظه�ر  حت�ى  أو   ،2016
منطق�ة الي�ورو عالمات قوي�ة دالة 
على التحس�ن. وهذا يأت�ي في وقت 
ُيتوقع فيه من االحتياطي الفيدرالي 
األمريكي أن يرفع أسعار الفائدة هذا 
الع�ام، وه�و أمر يرجح ل�ه أن ُيبقي 
عل�ى س�عر تب�ادل الي�ورو والدوالر 

تحت الضغط.
تراج�ع  نفس�ه،  الوق�ت  ف�ي 
الي�ورو بس�بب ف�وز حزب س�يريزا 
المض�اد للتقش�ف ف�ي االنتخاب�ات 
اليوناني�ة، ف�ي الوقت ال�ذي تصبح 
في�ه المخاوف م�ن خ�روج اليونان 
من العملة الموحدة احتماال متزايدا. 
ويعت�رف المحلل�ون بوجود مخاطر 
أيض�ا.  الي�ورو  ف�ي حال�ة صع�ود 
واح�د م�ن التدابي�ر قصي�رة األجل 
يتمثل في اتخ�اذ مراكز، وقد وصلت 
المراكز المكش�وفة بالنسبة لليورو 
مقاب�ل ال�دوالر– أي المراهن�ة على 
أنه س�ينخفض بدال م�ن أن يرتفع- 
وصل�ت إل�ى أعل�ى مس�توياتها منذ 
حزيران )يوني�و( 2012 قبل يومين 

البن�ك المرك�زي  فق�ط قب�ل ق�رار 
األوروبي، بحس�ب بيانات من لجنة 
تج�ارة الس�لع اآلجل�ة األمريكي�ة.
وي�ؤدي ه�ذا إل�ى إمكاني�ة ح�دوث 
“ضغط في المراكز المكشوفة” في 
الوقت الذي يجني فيه المس�تثمرون 
األرب�اح. ويش�ير بع�ض المحللي�ن 
إلى ارتف�اع اليورو إل�ى 1.16 دوالر 
خالل األيام التي س�بقت إعالن البنك 
المرك�زي األوروب�ي للتدليل على أن 
بعض الناس كان�وا يأخذون األرباح 

كلها قبل، وليس بعد، القرار.

هن�اك  تالي�ة،  مرحل�ة  وف�ي 
س�يناريو أن يعمل برنامج التسهيل 
الكمي عاجال ولي�س آجال، ما يجعل 
تخصي�ص  يعي�دون  المس�تثمرين 
األم�وال ألصول أوروبية وإرس�الها 
وكذل�ك  الي�ورو-  منطق�ة  إل�ى 

تخصيصها لليورو.
ويق�ول محلل�و يو ب�ي إس إنهم 
يتوقعون أن يكون لبرنامج التسهيل 
الكمي تأثير س�لبي أكبر على المدى 
القصي�ر عل�ى الي�ورو، إال أن�ه عن�د 
نقط�ة معينة هذا الع�ام ينبغي لنمو 

منطق�ة اليورو األفض�ل دعم العملة 
الموحدة.ويق�ول راس�كين: “هنالك 
مخاط�رة خطيرة )بخصوص مراكز 
لدرج�ة  المكش�وف(  الي�ورو عل�ى 
أن أس�عار النف�ط المنخفض�ة ه�ي 
بمنزلة تخفيض في الضرائب، حيث 
إن الي�ورو األضع�ف يدعم األس�هم 
ومكاسب السندات األدنى، والتركيبة 
كلها تخلق نموا أقوى”. وثمة احتمال 
آخ�ر ه�و إمكاني�ة تعث�ر االقتص�اد 
األمريكي، ما يدفع المستثمرين إلى 
أن يدفع�وا بتوقعاته�م حول توقيت 

أول زي�ادة في أس�عار الفائ�دة )من 
االحتياط�ي الفيدرالي( إلى مس�افة 
زمني�ة أبع�د. وه�ذا ق�د ي�ؤدي إلى 
انخف�اض في قيم�ة ال�دوالر، الذي 
وص�ل إل�ى أعلى مس�توى ل�ه خالل 
12 عام�ا مقاب�ل عم�الت الش�ركاء 

التجاريين األسبوع الماضي.
وعلى أي�ة حال، يعتق�د محللون 
أن أح�د المج�االت التقليدي�ة لق�وة 
الي�ورو من غير المرجح أن تتجس�د 
ه�ذا الع�ام. والمقص�ود بذل�ك ه�و 
االتج�اه ل�دى البن�وك المركزية، وال 

س�يما ف�ي األس�واق الناش�ئة، بأن 
تقوم بش�راء اليورو م�ن أجل تنويع 
العمالت األجنبية بعيدا عن الدوالر- 
وينظر إلى ذلك على أنه أحد األسباب 
الرئيس�ية التي أدت إل�ى عدم ضعف 
العملة الموحدة خالل أزمة السندات 
في منطق�ة اليورو.لك�ن مع وجود 
دوالر قوي وأس�عار س�لع مقبولة، 
هن�اك حاج�ة أق�ل- وش�هية أق�ل- 
للتنويع بعي�دا عن العملة األمريكية. 
ووصلت مقتنيات اليورو كنسبة من 
إجمالي احتياطيات البنوك المركزية 
في نهاية أيلول )س�بتمبر( إلى أدنى 
مس�توى لها منذ عام 2002، بحسب 

بيانات من صندوق النقد الدولي.
إنجالن�در،  س�تيفن  ويق�ول 
اس�تراتيجي العم�الت ل�دى س�يتي 
ج�روب “اآلن نح�ن ل�م نحصل على 
ذلك النوع م�ن تراك�م االحتياطيات 
المعروف في األس�واق الناشئة الذي 
كن�ا نحص�ل عليه�ا م�ن قب�ل، لذلك 
الحاج�ة إل�ى التنوي�ع أصبح�ت أقل 
بكثير”.وبالنس�بة للوق�ت الحاضر، 
مع وجود ي�ورو ضعيف، فإن إحدى 
ش�عبية  األكث�ر  االس�تراتيجيات 
بالنس�بة للمس�تثمرين من المرجح 
أن تك�ون اقت�راض الي�ورو بغرض 
االستثمار في األسواق الناشئة، وهو 
ما يسمى تجارة المناقلة، بحسب ما 
عمالت  المحللون.وباس�تثناء  يقول 
أوروب�ا الش�رقية، حقق�ت معظ�م 
عمالت األس�واق الناش�ئة مكاس�ب 

ضخمة مقابل اليورو هذا العام.

ضعف اليورو حيقق مكاسب لالقتصادات النامية



Apago PDF Enhancer

ريا�ضة14

www.almustakbalpaper.net
العدد ) 896 (  االثنني  2  شباط  2015

المستقبل العراقي / وكاالت
أك�د لوي�س انريك�ي املدي�ر الفن�ي لفريق 
برشلونة أن التفوق من خالل اللعب الجمايل 
الذي يمثله العب مثل النجم الربازييل الدويل 
نيمار دا س�يلفا يثري حنق املنافس�ن أكثر 
من التفوق عن طريق أسلوب اللعب العنيف 
ال�ذي ينتهجه بع�ض الالعب�ن األخرين يف 

الكرة األسبانية.

 وق�ال انريك�ي: "تمري�ر الك�رة م�ن ب�ن 
األرجل يعد هنا مهين�ا أكثر من الفوز الذي 
يأت�ي عن طريق اللعب العنيف"، يف إش�ارة 
إىل االنتق�ادات الت�ي طالت م�ن نيمار بعد 
املواجه�ات التي اندلعت بينه وبعض العبي 
أتلتيك�و مدريد يف املب�اراة التي جمعت بن 

الفريقن مؤخرا.
 وأضاف املدرب األس�باني قائال: "السمات 
إىل  األس�اس  يف  ترج�ع  لالعب�ن  الفني�ة 

جنس�ياتهم فك�رة الق�دم يف الربازيل تعني 
اللعب الجمايل واالس�تمتاع واملنافسة أيضا 
.. ه�م يجي�دون القي�ام بهذا ولكنن�ا لدينا 

طبيعة خاصة". 
وأش�ار انريك�ي إىل أن الفع�ل ال�ذي قام به 
الرتك�ي أردا ت�وران الع�ب أتلتيك�و مدريد 

بإلق�اء حذائ�ه يف وجه الحكم املس�اعد 
خالل املب�اراة املاضي�ة يدلل عىل 

صح�ة تص�وره ع�ن الك�رة 

األس�بانية التي تتميز ببع�ض الخصائص 
"االستثنائية". وأرجع العبو أتلتيكو مدريد 
سلوكهم العنيف وأخطائهم املتكررة خالل 
لقائي الذه�اب والعودة يف دور الثمانية من 
بطول�ة كأس ملك أس�بانيا أمام برش�لونة 
إىل الترصف�ات املثرية وطريق�ة اللعب التي 
انتهجه�ا نيمار. ودافع انريكي عن 
مهاجم�ه الربازي�يل، كم�ا فعل 
أيض�ا رئي�س الن�ادي وبعض 

زمالئ�ه مث�ل تش�ايف هرينانديز قب�ل أيام. 
وتاب�ع: "ال أعرف كيف ينظرون إليه، ولكن 
جمي�ع الالعب�ن ترصف�وا بش�كل رائع يف 
جميع االلتحامات التي كانت من املمكن أن 
تش�كل خطورة واضح�ة, ونيمار لم يخرج 
عن ح�دود اللياقة يف تل�ك اللحظات". وأكد 
م�درب برش�لونة أن نيم�ار س�يكون عىل 
موعد مع مس�تقبل "ذهبي" يف برش�لونة، 
مش�ريا إىل أن تفوقه عىل مييس ليس باألمر 

اليس�ري نظرا مل�ا حققه النج�م األرجنتيني 
من إنجازات. واختتم قائال: "نيمار يتواجد 
يف الفري�ق األفضل من أجل صناعة التاريخ 
.. إن�ه متميز ونأم�ل أن يتمكن من تحقيق 

إنجازات .. س�نرى إذا كان بإمكانه 
 .. ال  أو  مي�يس  ع�ىل  التف�وق 

مييس ه�و الالعب رقم واحد 
بدون شك والفارق كبري".

انريكي: نيامر يثري غضب املنافسني

مجهور مدريد يزيد اهتامم االنجليز بجاريث بيل

اإلنجليزي�ة  األندي�ة  اهتم�ام  ازداد 
بجاريث بيل نج�م ريال مدريد، وباتت 
أكثر اقتناع�اً بإمكانية إع�ادة الالعب 
الويل�زي إىل الربيمريليج.الالع�ب الذي 
س�جل يف 3 مباري�ات نهائية من أصل 
4 خاضها بقميص ريال مدريد تعرض 
جمه�ور  م�ن  اس�تهجان  لصاف�رات 
فريقه أثناء مواجهة ريال سوس�يداد، 
وذل�ك بعد خطفه لكرة من أمام زميله 
خاميس رودريجيز وتسديدها بجانب 
املرمى، ثم ازدادت صافرات االستهجان 
مع تسديده كرة فوق املرمى من ركلة 
ح�رة مبارشة.صحيفة دييل ميل قالت 
"ديفيد مويس وكارلو أنشيلوتي دافعا 
عن جاريث بيل، لكن الجماهري واصلت 
انتقاده�ا له".وأضافت الصحيفة "إن 
اهتم�ام األندي�ة اإلنجليزي�ة موجود، 
ومن شأن هذه الترصفات أن تزيد هذا 
االهتم�ام وتش�جعه"يذكر أن جاريث 
بي�ل رف�ض إش�اعات رحيل�ه مؤك�داً 

استمراره مع الفريق امللكي.

المستقبل العراقي/ وكاالت

مرم�ى  ح�راس  م�درب  اس�تغرب 
املنتخ�ب الوطن�ي العراقي الس�ابق 
عب�د الكري�م ناع�م م�ن املس�توى 
املرتاج�ع لح�راس مرم�ى منتخ�ب 
اس�ود الرافدين يف نهائيات امم اسيا 
والتي اختتمت باسرتاليا امس.وقال 
ناع�م : " حالة عدم االس�تقرار التي 
ش�هدها مرمى املنتخ�ب العراقي يف 
نهائيات امم آسيا قد تعود اىل الحمل 
الزائ�د الذي تعرض ل�ه الحراس قبل 
انطالق�ة البطول�ة" ،  الع�راق كان 
وحت�ى اىل وقت قري�ب ال يعاني من 
مش�اكل يف مركز حارس املرمى بيد 
ان االمر اختلف يف النهائيات االخرية 
".واشار مدرب حراس مرمى العراق 
ان   اىل  بالس�عودية   22 خليج�ي  يف 
االخطاء الدفاعي�ة التي ظهرت عىل 
املنتخب العراقي الس�يما امام ايران 
وكوريا الجنوبي�ة واالمارات احدثت 
نوع�ا م�ن ع�دم الثقة ب�ن حراس 
املرمى والخط الدفاعي العراقي االمر 

الذي انعكس س�لبيا ع�ىل املنظومة 
الدفاعي�ة ملنتخب اس�ود الرافدين". 
ورفض ناع�م تحميل حراس املرمى 
وخاصة جالل حس�ن ومحمد حميد  
ومدربهما عماد هاش�م مس�ؤولية 
مباري�ات  يف  ال8  االه�داف  دخ�ول 
العراق ضد اي�ران وكوريا واالمارات 
مشرياً إىل أن الحالة الدفاعية يف كرة 
الق�دم تب�دا من خط�ا الهجوم ومن 
ث�م خ�ط الوس�ط وانته�اء بالخط 
الدفاع�ي وح�ارس املرمى".واش�ار 
إىل أن منتخب اس�ود الرافدين عانى 
كثريا من الكرات الثابتة والس�اقطة 
املرم�ى  م�ن  القريب�ة  املناط�ق  يف 
بسبب سوء مراقبة الالعب املنافس 
وضعف التغطية الدفاعية اىل جانب 
عدم حس�م بعض الكرات من قبل 
الحارس�ن جالل حس�ن ومحمد 

حميد".يذك�ر ان عب�د الكريم ناعم 
كان قد مثل اندي�ة التجارة والزوراء 
عىل الصعيد املحيل , وسبق له ان توىل 
منصب مدرب حراس مرمى املنتخب 
العراقي يف نهائيات االلعاب االوملبية 

يف اثينا2004 وتصفيات كاس العالم 
كاس  وبطولت�ي  بالربازي�ل   2014

البحري�ن  يف  العرب�ي  الخلي�ج 
ع�ىل  والس�عودية 

التوايل.

كش�فت الهيئ�ة اإلداري�ة املؤقتة لن�ادي الرشطة ع�ن إتم�ام االتفاق مع 
نظريته�ا لن�ادي الصناع�ة بخصوص اس�تئجار ملعب األخري ملدة ش�هر 
واحد الس�تقبال الوح�دات التدريبية ومباريات فري�ق الرشطة يف الدوري 
املمت�از لقاء مبلغ مايل وصل إىل ع�رشة مالين دينار عراقي باإلضافة إىل 
وج�زء من ري�ع مباريات الرشط�ة ضمن بطول�ة الدوري.وذكر مرشف 
الفري�ق الكروي لنادي الرشطة ابراهيم س�الم: ان اإلدارة املؤقتة لنادي 
الرشط�ة اتفقت مع إدارة ن�ادي الصناعة الس�تئجار ملعبها لتضييف 
مباريات الفريق خالل منافسات بطولة الدوري املمتاز وكذلك الوحدات 
التدريبية.وأوض�ح: إش�غال ملعب نادي الصناعة س�يكون حتى نهاية 
شهر شباط الجاري لقاء مبلغ عرشة مالين دينار حيث سيعتمد نادي 
الرشطة ملعبه الرسمي يف منافسات الدوري املمتاز حتى موعد االنتهاء 
من أعامل الصيانة التي تجرى حالياً عىل ملعب الشعب األرض املفرتضة 

لن�ادي الرشطة.وتاب�ع: حت�ى أالن نح�ن يف مفاوضات ح�ول موضوع 
حصول إدارة نادي الصناعة عىل جزء من ريع مباريات الرشطة يف البطولة 

حيث طالبات إدارة الصناعة عىل ثالثون باملائة من ريع كل مباراة.

ناعم يستغرب تراجع مستوى حراس العراق
يف كأس آسيا

إدارة الرشطة تستأجر ملعب 
أكد العب نادي النجف الس�ابق حيدر الصناعة لشهر واحد

عب�ودي ب�أن ما يم�ر ب�ه ناديه من 
أزم�ة مالية عصف�ت بنتائج الفريق 
ضم�ن منافس�ات ال�دوري املمت�از 
ه�ي ترجمة طبيعي�ة لتخيل جميع 
املفاص�ل الحكومي�ة والرياضية يف 
املحافظة ع�ن تقديم الدعم املادي 
واملعن�وي الذي يليق به النتش�اله 
من هذا الواقع  املرير الذي يعيشه 
يف اآلونة األخرية , مشريا يف الوقت 
ذات�ه إىل إن الفري�ق حالياً يتلقى 
الدع�م  من الالعب�ن والجماهري 
فق�ط إم�ام صم�ت مطب�ق من 

الجميع .
وق�ال حيدر عبودي: ن�ادي النجف 
يمر بظ�روف صعبة جداُ انعكس�ت 
بش�كل س�لبي واضح ع�ىل نتائجه يف 
منافس�ات الدوري املمتاز خصوصا إذا ما 
عرفنا أن اغلب الالعبن لم يتس�لموا حتى 

أالن إي مبل�غ م�ايل لق�اء تمثيله�م الكرة 
النجفية فيما اس�تلم القس�م األخر مبالغ 
ضئيلة ج�داً إمام ما يتلق�اه العبو العديد 

من األندية األخرى .
وأوض�ح: إدارة ن�ادي النج�ف الحالية  
تفتقد لعامل الخ�ربة من اجل التعامل 
م�ع ما يمر به النادي حالياً األمر الذي 
جعل م�ن الفري�ق يعان�ي األمرين يف 
منافس�ات الدوري املمتاز وعالوة عىل 
ذل�ك إن الهيئ�ة الذك�ورة ل�م تتواجد 
يف الن�ادي بش�كل كبري للوق�وف عىل 
احتياجاته وتقدي�م ما يمكن تقديمه 
لتذليل الصعوبات التي تواجه الفريق 
.وختم قوله : املناش�دات هي كل ما 

يمكننا القيام به لكل مهتم بش�أن 
الك�رة النجفي�ة وخصوص�اً من 
الحكومة املحلية للمحافظة التي 
عليه�ا ان تكون لها وقفة جادة 
يف انتش�ال النادي م�ن الوضع 
املأسوي الذي يعيشه يف الوقت 

الراهن.

حيدر عبودي : اجلميع ختىل عن نادي 
النجف يف أزمته

 ذكرت صحيفة "أ س" األسبانية يف عددها اإللكرتوني 
الصادر أن نادي مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي ال زال 
يم�ارس الضغط عىل حارس�ه دافي�د دي خيا لتجديد 
تعاقده.وأش�ارت صحيفة "م�ريور" الربيطانية 
إىل أن النادي رفع من قيمة املقابل املايل الذي 
ين�وي دفعه للح�ارس األس�باني ليصل 
إىل 240 ال�ف يورو أس�بوعيا، وهو ما 
يعت�رب رقما قياس�يا بالنس�بة ألي 
حارس مرمى يف الدوري اإلنجليزي. 
ويش�عر دي خي�ا بضغط جماهري 
النادي اإلنجليزي علي�ه باعتباره 
الح�ارس األكثر أهمية الذي يلعب 
ضمن صف�وف الفري�ق يف الوقت 
الح�ايل، كم�ا أنه�م ال يرغبون يف 
رحيل�ه خش�ية مواجه�ة تجربة 
مجه�ول  الع�ب  م�ع  جدي�دة 

بالنس�بة لهم. وأك�دت الصحيفة األس�بانية 
أن العث�رة الحقيقي�ة يف املفاوض�ات الت�ي 
تجري بن الحارس ومانشسرت يونايتد هي 
ظهور "ش�بح" ريال مدري�د يف األفق وهو 
م�ا يثري قل�ق ورهبة القائمن ع�ىل النادي 
اإلنجلي�زي، حي�ث أنهم يعلم�ون جيدا أن 
دي خي�ا ه�و البدي�ل األقرب للمس�ؤولن 
الفنين للنادي امللكي بعد رحيل املخرضم 
ايكر كاس�ياس. ويبدو أن دي خيا ال يجد 
غضاضة يف التوقي�ع عىل تمديد تعاقده 
طاملا أدرج مس�ؤولو الن�ادي اإلنجليزي 
رشطا يس�مح ل�ه بالرحي�ل، وهو أمر 
غ�ري متع�ارف عليه بن أندي�ة الدوري 
يس�تطيع  أن  أج�ل  م�ن  اإلنجلي�زي، 
تلبية نداء ري�ال مدريد وقتما يطرقون 

بابه ت�اركا خلفه األم�وال الطائلة التي 
يرصدها مانشس�رت من أج�ل االحتفاظ 

به.
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لإلغراءات
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امليزان

تـويـتـر لالطـفـال

ديزين تنرش احلصبة
مج�ال  يف  مس�ؤولون  ق�ال 
الصح�ة العام�ة، إن�ه تأكدت 
إصابة أكثر من 100 ش�خص 
بالحصب�ة يف الواليات املتحدة، 
يف  ش�خصا   91 بينه�م  م�ن 

كاليفورنيا.
ومعظم هذه الحاالت مرتبطة 
بتفش للحصب�ة يف ديزني الند 
يف ديس�مرب املايض، حسب ما 
كش�فت إدارة الصح�ة العامة 

بوالية كاليفورنيا السبت.
وتأكد وجود أكثر من 12 حالة 
أخرى يف 13 والية أمريكية، ويف 

املكسيك.
ولم يتم اإلبالغ عن حاالت وفاة 
لها صل�ة بهذا التف�ي، الذي 
العامة  يشك مسؤولو الصحة 
بأن�ه ب�دأ عندما زار ش�خص 
مص�اب بامل�رض م�ن خارج 

الواليات املتحدة ديزني الند.

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن األس�بوع عند الفراعنة 

املرصّيني يتكّون من 10 أيام.
هل تعلم أّن األنف واألذن من األعضاء 
الوحي�دة يف جس�م اإلنس�ان الّتي ال 

تتوّقف عن النمّو طوال الحياة .
ه�ل تعلم أّن معدة اإلنس�ان تحتوي 

عىل نحو 35 مليون غدة هضمّية.
هل تعل�م أّن إرسافيل عليه الس�الم 

أّول من قال سبحان رّبي األعىل.
هل تعلم أّن إس�ماعيل عليه الس�الم 

أّول من ركب الخيل
ه�ل تعل�م أّن متوس�ط عم�ر رمش 
يوم�اً  يق�ارب 150  الواح�د  الع�ني 
علماً أّن رموش عني االنس�ان تتجّدد 

دائماً.

أطلق�ت رشك�ة توي�ر إص�داراً جدي�ًدا من 
خدمة مش�اركة مقاط�ع الفيديو القصرية 
فاين Vine موجهة لألطفال بش�كٍل خاص، 
والتي قامت بتسميتها »فاين كيدز«.وتقدم 
الخدم�ة الجدي�دة نفس الفكرة األساس�ية 
الت�ي يقدمه�ا تطبيق »فاين«؛ أي تس�جيل 
مقاط�ع فيديو قص�رية ملّدة 6 ث�واٍن، ولكن 
الركيز هنا عىل جانب الرس�ومات الخاصة 
باألطف�ال، حيث يق�دم التطبي�ق واجهات 
جّذاب�ة لألطف�ال مع ش�خصيات الرس�وم 
تجرب�ة  لألطف�ال  يق�دم  مم�ا  املتحرك�ة، 
الّتنقل  اس�تخدام ممتعة.ويمكن لألطف�ال 
ما ب�ني مقاطع فاي�ن الجديدة ع�ن طريق 

التمري�ر لليمني واليس�ار بداًل م�ن التمرير 
لألس�فل كما هو حال النس�خة األساس�ية 
م�ن الخدمة، كم�ا تظهر لألطف�ال مؤثرات 
صوتي�ة متمي�زة وخاص�ة أثن�اء النقر عىل 
 Vine الشاشة.وقد خّصصت الرشكة تطبيق
Kids ليكون مناس�ًبا فيما يعرضه بالنسبة 
لألطفال، كون اإلصدار األسايس من الخدمة 
ال يقدم دائًما املحتوى املالئم بالنس�بة لهم، 
فهو يحت�وي عىل مقاطع موجه للبالغني يف 
بعض األحيان. ويتوفر التطبيق الجديد عىل 
متجر آبل للتطبيقات، دون وجود معلومات 
ع�ن موع�د إطالق�ه بالنس�بة ملس�تخدمي 

أجهزة أندرويد.

مهنياً: تتع�ّزز قدراتك وتجد حلوالً ملش�كالت 
عالق�ة وتبدأ عالقة جدي�دة وتعرف اتصاالت 
مهّمة تتعلّق بسفر أو بتنّقل.عاطفياً: جو من 
الش�كوك مع الحبيب، كن عاق�اًل فقد تصاب 

بالخيبة بسبب ترّصف غري مسبوق منه
صحياً: خّفف من األعمال غري املجدية.

مهنياً: تحقق كس�باً مادياً، وتبحث عن تحالفات 
قوية، باس�تطاعتك تحسني رصيدك بني الزمالء.

عاطفي�اً: تصل�ك أخبار جي�دة تك�ون مفيدة لك 
عىل كل الصعيد العاطفي وتصبح ش�غوفاً وكثري 
الرغبات.صحياً: تجنب قدر اإلمكان إرهاق نفسك 

يف أمور لن تعود عليك إال بوضع صحي متوتر

مهني�اً: راهن عىل أجواء ه�ذا اليوم فهو يتحدث 
عن فرصة أخرى وع�ن انفتاح وانرشاح وأخبار 
تطمئنك.عاطفي�اً: تتلقى بع�ض االعرافات من 
الرشيك وتجّنب حسم األمور املصريية والنزاعات 
معه؟صحياً: االوضاع الصحية ضعيفة فال تقدم 

عىل أي مرشوع ترفيهي يف الوقت الراهن.

مهني�اً: فرصة مالية أو مهنية جديدة، قد تتعلق 
بعق�د جديد فاوض�ت طويالً من أج�ل توقيعه.

عاطفياً: احتفظ بأفكارك لنفسك وال تعرّب عنها 
أمام الرشيك منتقداً أو محاسباً، فهو لن يتحملك 
مدة طويلة.صحياً: كسلك وتخاذلك هما السبب 

الرئييس لراجع وضعك الصحي والرهل.

مهنياً: قد يثري هذا اليوم بعض الجدل يف حياتك املهنية، 
لكن الخاتمة تكون س�عيدة.عاطفياً: تصطدم برشيك 
يح�اول ط�رح التحدي�ات فتجد نفس�ك وس�ط أزمة 
طارئة رسعان ما تحل.صحي�ًا: تمر ببعض املصاعب 
غري الخطرة.مهنياً: يشري هذا اليوم إىل فرصة تتاح لك 

يف مجال عملك وإىل خوضك مجاالً جديداً

عاطفياً: تجاربك الس�ابقة يف املجال العاطفي 
لم تك�ن جيدة، لكن ما تواجه�ه اليوم يختلف 

كلياً.
صحياً: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع 

العائلة يف أجواء جميلة، ال تردد.. 

بالخط�وات  للقي�ام  مناس�ب  ي�وم  مهني�اً: 
املناسبة، ويخفف من الضغط املهني

عاطفياً: ال تتالع�ب بأعصاب الرشيك ألن ذلك 
قد يرك انعكاسات سلبية عىل عالقتك به

صحياً: تتعدد املناسبات الرياضية والرفيهية، 
فتحاول تلبية كل دعوة إىل أي منها.

مهنياً: يزعجك هذا اليوم ويعرض مكتس�باتك 
للخط�ر، كم�ا يول�د ع�داوة ويزرع الش�كوك 
لنفس�ك، إنم�ا االم�ور رسع�ان ما تتحس�ن.

عاطفياً: تبتس�م لك العواطف وترتاح القلوب 
وتطم�ن الخواطر، وت�دور الظروف ملصلحتك 

مع الرشيك وتحالفكما الحظوظ.

مهني�اً: يتحدث هذا اليوم ع�ن فرصة جديدة يف 
عملك وتطلق مشاريعك وتحقق النجاح املنشود.

عاطفياً: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك 
أن تع�رف كيف تحافظ عىل ه�ذه العالقة.حياً: 
اخر ما يناس�بك من الربام�ج الغذائية وطبقه 

بحذافريه ولن تكون إال سعيداً.

مهني�اً: يتحدث هذا اليوم عن فرصة يف اس�تثمار ما 
جديد ومختلف ويدعوك إىل التغيري واعتماد اس�لوب 
جديد.عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص 
تعرّف�ت إلي�ه أخرياً، وتق�ّرر االرتباط ب�ه بأرسع ما 
يمكن.صحياً: ال ترك الكس�ل يتغل�ب عليك ويثنيك 

عىل القيام بأي نشاط يبقيك يف حركة دائمة.

مهني�اً: هذا الي�وم يفتح أمامك آفاق�اً جديدة 
ويحم�ل إلي�ك مفاج�أة وجديداً مختلف�اً عما 
عرفته حت�ى اليوم.عاطفياً: ال تفوّت الفرصة 
وراح�ة  ه�دوء  دقيق�ة  كل  م�ن  لالس�تفادة 
لتعيش�ها مع الرشيك، فه�و يحتاج إىل عطفك 

وحنانك.

مهني�اً: يش�ري هذا الي�وم إىل فرص�ة نابعة من 
ظروف ماضية أو أمر مختلف يطرق بابك ويثري 
فضولك.عاطفياً: إذا كنت أعزب أعترب هذا اليوم 
مالئم�ًا إلعادة النظ�ر يف اس�تمرارية عزوبيتك، 
فأن�َت مقب�ل ع�ىل مرحل�ة مهّمة م�ن حياتك.
صحياً: ال تكن من أصحاب القرارات الضعيفة.
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احلوت

هندي يأد ابنتهاملحمول يعالج البرص
أظه�رت نتائج دراس�ة جديدة أن 
األطف�ال الذين عولج�ت عيونهم 
لعب�ة  طري�ق  ع�ن  »الكس�ولة« 
تجريبي�ة ع�ىل الهات�ف املحمول 
اس�تمروا يف االس�تفادة منها ملدة 
ع�ام كام�ل، وذلك عندم�ا يحدث 
»كس�ل« الع�ني - أو م�ا يصطلح 
عليه طبيا باس�م ضع�ف الرؤية 
- عندما تعج�ز العني عن الركيز 
بش�كل واض�ح، وتح�دث ه�ذه 
الحال�ة أحيانا عندم�ا تكون عينا 
الرؤية. الشخص غري متطابقتي 

وقالت ايلني بريش، كبرية واضعي 

بمؤسس�ة  الخب�رية  الدراس�ة 
الش�بكية يف جنوب غربي داالس، 
وض�ع  ه�و  املعت�اد  الع�الج  إن 
الع�ني »القوي�ة«،  غمام�ة ع�ىل 
م�ا يضطر الش�خص الس�تخدام 
الع�ني الضعيفة م�ن خالل إجبار 
عليه�ا.ويف  االعتم�اد  ع�ىل  امل�خ 
يف  الباحث�ون  اس�تمر  الدراس�ة، 
متابعة األطفال الذين عولجوا من 
ضعف الرؤية يف دراس�ة س�ابقة 
لعب�ة تجريبي�ة عىل  باس�تخدام 
جهاز آي باد، وتتطلب اللعبة من 
األطفال وضع القطع املتساقطة 

يس�تخدمون  وه�م  كوم�ة  يف 
بأل�وان  عدس�ات  ذات  نظ�ارات 
مختلفة.ومن خالل ضبط األلوان 
الباحثون  والتباين للعبة، تمك�ن 
من دفع كل عني إىل العمل باتجاه 
رص الكتل، إضافة إىل ذلك تمكنوا 
م�ن دفع عين�ي األطف�ال للعمل 
معا.وبع�د بضعة أس�ابيع، وجد 
الباحثون أن حدة الرؤية تحسنت 
ل�دى األطف�ال الذين اس�تخدموا 
اللعبة، وتوص�ل فريق بحثي آخر 
إىل اكتشاف تحسن يف حدة البرص 

بني املراهقني.

ألقت الرشطة يف والية ترايبورا 
رج�ل  ع�ىل  القب�ض  الهندي�ة 
بتهم�ة ال�رشوع يف قت�ل ابنته 
بع�د أن دفنه�ا وهي حي�ة، إال 
أن الجريان أنق�ذوا حياة الفتاة 

البالغة من العمر 10 سنوات.
املحلي�ة،  الرشط�ة  وقال�ت 
بالغ�ا  تقل�ت  إنه�ا  الجمع�ة، 
يفيد بإق�دام رج�ل يدعى »أبو 
الحس�ني« ع�ىل محاول�ة دفن 
ابنت�ه يف الفناء الخلف�ي ملنزله 
بقري�ة بوتي�ا، قب�ل أن يتدخل 

الجريان.

أنق�ذ الج�ريان الطفل�ة بعد أن 
رضبوا وقيدوا األب الذي حاول 
قت�ل ابنت�ه ألن�ه كان يري�د أن 
يرزق بذكر، حس�ب ما أضافت 
رشطة الوالية الواقعة يف شمال 

رشقي الهند.
إنرناش�يونال  ونرشت موق�ع 
بيزن�س تاي�م صورة ق�ال إنها 
للطفل�ة الت�ي تظه�ر مقي�دة 
اليدي�ن داخل حف�رة، ونصفها 

السفيل مدفون بالكامل.
الصغ�رية  الفت�اة  وأدخل�ت 
لف�رة  املستش�فى  روكش�ينا 

وجي�زة بع�د تعرضه�ا إلعياء 
ش�ديد، يف حني تم احتجاز األب 

حتى تحديد موعد ملحاكمته.
وت�رى بع�ض األرس يف الهند أن 
الفتيات يمثل�ن عبئا اقتصاديا 
عليه�ا، مفضل�ة الحصول عىل 
العم�ل  يمكنه�م  ذك�ور  أوالد 

وكسب لقمة العيش.
وكان رئي�س ال�وزراء الهندي، 
نارنديرا مودي، قد أطلق حملة 
باسم »أنقذ طفلة، علّم طفلة«، 
تهدف للعمل عىل إنهاء التمييز 

ضد البنات الصغار.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – إقلي�م يف ش�مال غ�رب األرجنت�ني عدد 
سكانه 600 ألف نسمة

2 – للتعريف - شديد – البلدان
3 – نائب لبناني راحل – يميني

4 – أح�د أبطال ح�رب البس�وس – حال – 
للمنادى

5 – بحره – أخالقه – أكمل – طائر الشؤم
6 – عل�م مؤن�ث أجنب�ي – حمام�ة برية – 

يفتش اليء بيده
7 – يح�ب ويتعل�ق قلب�ه بالحبي�ب – جاه 

وشهرة – عاصمة أوروبية – عائش
8 – عاصم�ة إفريقي�ة – كس�ل – نتوس�ل 

إليك
9 – يلعب }مجزومة{ – شقا اليء – دولة 

أوروبية – وضع خلسة
10- للتفسري – من الحبوب – من مشاهري 

املغنني العباسيني
11- نرك وال تكرث لليء – اإلس�م الثاني 

ملخرجة فرنسية – دولة أمريكية
12- كاتبة وأديبة مرصية

1 – مدينة أثرية إيطالية يف مقاطعة توسكانا
2 – مدينة مرصية

3 – ملك أفغاني راحل – حرف جر
4 – تم�س – ينهض }مجزوم�ة{ – تقال عىل 

الهاتف
5 – شهامة ورفعة – يرّطب

6 – مرفأ يف نيوزيلندة – مدينة لبنانية
7 – ملك فاريس

8 – رزانتهم وجاللهم – سئم
9 – ح�رشة طفيلي�ة – اإلس�م األول لش�اعر 

عبايس له }الروميات{
10- عمل�ة أوروبي�ة – أط�ول نه�ر يف املغرب 
يصب يف املحيط األطليس11- يعرف ويتميز – 

نشاهد }مجزومة{
12- نصف ساعد – والدة – يعزوها إىل

13- تعلّم – ممثلة مرصية – حرف عطف
14- يضع خلس�ة – أغلظ أوتار العود – أغنية 

ملحمد عبد الوهاب
15- ملحن ومخرج مرسحي لبناني

16- أديب وشاعر إنكليزي راحل

سـودوكـو

املكونات
لتحضري خليط التفاح:

تفاح أخرض، مق�رشّ ومنزوع النواة مقّطع إىل 
مكعبات أو رشائح - 3

سكر أسمر - ملعقتان كبريتان
قرفة - نصف ملعقة صغرية
قرنفل - ربع ملعقة صغرية

جوزة الطيب - رشة
ليمون حامض معصور - نصف حبة

لتحضري الطبقة العلوية:
دقيق - نصف كوب

شوفان - نصف كوب
سكر أبيض - ربع كوب
سكر أسمر - ربع كوب

جوز مجروش - ربع كوب
ملح - رشة

قرفة - رشة
بايكنغ باودر - ربع ملعقة صغرية

زب�دة ب�اردة مقّطع�ة إىل مكعب�ات - 5 مالعق 
كبرية

نصائح
يمكن�ك تقديم ه�ذا النوع من الح�ىل إىل جانب 
الكريمة املخفوقة أو األيس كريم أو الكاسرد.

طريقة العمل
1- ىف وع�اء، ضعى كل مكون�ات طبقة التفاح 
و قلبيه�م جي�داً حتى تتغل�ف كل قطع التفاح 
بالتواب�ل ث�م ضعيه�م ىف قال�ب أو طب�ق خبز 

مناسب.
2- ىف وع�اء آخ�ر، ضعى كل مكون�ات الطبقه 
العلوي�ه و قوم�ى بف�رك الزب�ده م�ع باق�ى 
املكون�ات باس�تخدام أط�راف أصابع�ك حتى 
يصب�ح الخليط مث�ل الفتات ثم أنث�ري املزيج 

فوق طبقة التفاح.
3- أدخيل الصينية إىل فرن محمى مس�بقاً عىل 
حرارة متوس�طة حتى يصبح الس�طح ذهبي 

اللون.
4- قدميه دافئاً عىل سفرتك. بالهناء.

الكراميل بالتفاح

معلومات  عامة
فـوائـد الـلـوز

أج�رى باحثون يف جامعة بنس�لفانيا دراس�ة 
شملت 50 شخصاً كانوا يف متوسط أعمارهم، 
يعان�ون م�ن زي�ادة ال�وزن وارتف�اع الدهون 

والكوليسرول.
وقسم الباحثون املشاركون إىل قسمني، تناول 
القس�م األول منه�م م�ا يع�ادل 42 غراماً من 
اللوز بش�كل يومي، فيما تناول القس�م الثاني 
من املش�اركني كعكاً مصنوعاً من املوز بشكل 
يوم�ي، ووضع يف االعتبار تس�اوي الس�عرات 

الحرارية بني وجبات املجموعتني.
وكشفت الدراس�ة، التي استمرت 12 أسبوعاً، 
لديه�م  انخفض�ت  الل�وز  تناول�وا  الذي�ن  أن 

مس�تويات الكوليس�رول إضافة إىل انخفاض 
مع�دل الدهون يف البط�ن والرجلني وقل لديهم 

محيط الخرص.
واعت�رب متخصص�ون أن تناول الل�وز طريقة 
مث�ىل ملواجه�ة األم�راض التي تتعل�ق بالقلب 
واألوعية الدموية باإلضافة للمش�اكل الناتجة 
عن اضط�راب عمليات التمثي�ل الغذائي حيث 
يس�اعد يف تنظيمه�ا، كونه يتك�ون من دهون 
غري مشبعة، فضالً عن انخفاض نسبة الدهون 

املشبعة يف اللوز.
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عادل سعد !!
دغدغ���ات

حسن العاني

االنسان يتوهم ..
انش���غاالت

الطفل ال يرتك لنفس�ه ولشأنه ,واال قد يهلك ..ولكن االنسان 
عموم�ا وباقدار متفاوتة قد يحتاج اىل من ينبهه ويحذره وربما 
ملن يردعه وربما لهذا السبب نشأت فكرة الحكومات والسلطات 

للتسوية بني املطالب واالهواء املتفاوتة بني البرش..
والخروج من املش�اعية وعالم الحي�وان اىل االنتظام يف العقد 
االجتماعي..وخل�ق االنس�جام والتفاه�م واالرتق�اء االنس�اني 

..واال..لكان سجني ذاته وغرائزه ونزواته ..
الطغ�اة ,ما كانواطغ�اة اال لظنهم انهم موكولون النفس�هم 
وانه�م من القوة بحي�ث يفعلون ما يفعلون ,فه�م اطفال كبار 
موكولون عىل نحو ما اىل انفسهم بعد ان سول لهم وهمهم ذلك 

,اىل ان يصحوا ويستفيقوا ربما عىل فاجعة ..
والطغ�اة ال يتحمل�ون وحده�م وزر تجربهم واس�تحواذهم 
وتفرده�م فالش�عوب والعق�اء يتحمل�ون ايض�ا وزر الجريمة 
,وق�د يكونوا الكب�ار لاطفال يتحملون كامل انزالقات وش�ذوذ 
وتعسف الطغاة ..فاالنسان يتوهم ونفسه لتأمره بالسوء , وانه 
الكائن الذي يمكن تعريفه بانه الحيوان الوحيد الذي يتوهم ,ويف 
السياس�ة فان اوهام القوة والخلود من افات وامراض الس�لطة 

..
الش�عوب عىل دراية ومعرف�ة باوهام الس�لطات وخاصة يف 
الع�راق وتعاقب الس�لطات التي رسعان ما تص�اب بوهم القوة 
,والعامة الفارقة لوهم القوة هو س�عة اش�ياعها , فاش�ياعها 
كل الفاس�دين وتج�ار ورقة الطائفية والش�حن ال�دويل الخفي 

لعنارصها ..
املنتبه�ني  اع�داد  بتزاي�د  يل�وح ويوم�ض  املتنام�ي  االم�ل 
واملستفيقني واملستيقظني ممن ال تخدعهم االوهام ولم يسمعوا 
اوام�ر نفوس�هم االمارة بالس�وء ,وابتعدوا عن ن�زوع طفويل يف 
االنانية واالس�تحواذ وع�دم رؤية االخر ,وايقن�وا انه ال حياة با 
اخر وبا ثراء وجمال ونبل با املختلف وبا التفاعل , وبا القلب 
املتسع ,وبا اليقني ان الطريق اىل الله هو املزروع باملحبة للناس 

,كل الناس..
ويضيق ه�ذا الطري�ق وينغلق ويظل�م باالناني�ة والكراهية 
وممارس�ة الباطل ..وبهذا املعنى يمكن رؤية اي طريق يف عراق 
سياس�ة اليوم  مع ه�ذا الوباء املس�ترشي يف ميادين كانت هي 
االبع�د ع�ن املرض ,حتى وجدن�ا من عيل ص�ربه وفقد رصانته 
ولياقت�ه وقال ان العق�ل اليوم اهان�ة للعقل فالعق�ل الطبيعي 

لينفجر ويتشظى ازاء ما يحدث ..
ويتس�اءل كيف لذاك العنوان واللقب واملنزلة ان يبقى س�ويا 
وعاق�ا يف ملحمة العراق ..وكيف س�يواجه املس�تقبل وما الذي 
سيقوله لله يوم الحساب ؟؟ام ان اوهام القوة قد ناشته وشملته 

واعمت بصريته؟؟

... ام�ا بالنس�بة يل فق�د كان الحص�ول ع�ىل )مقع�د( يف مجلة 
)ال�ف باء( حلما كب�ريا دونه مقع�د برملاني يف االلفي�ة الثالثة، ذلك 
ه�و طموحي الوحيد يف مرحلة الش�باب القريبة من س�ن املراهقة، 
وهو ال�ذي دفعني اىل رشاء املجلة ومتابعتها بانتظام عىل الرغم من 
عرس اليد، وقراءتها برتكيز كما لو  كانت واجبا مدرسيا مقررا و ...  
ويبدوا ان قدرا من حلمي قد تحقق عندما بدأت املجلة تنرش كتاباتي 

منذ عام 1969 غري ان هذا كان دون  هويس!!.
ظ�ل حلم الحصول عىل مقعد يف الف باء مؤجا قرابة 17 س�نة، 
وتحدي�دا حت�ى اذار 1986، حيث قمت بزيارة صدي�ق عمري كامل 
الرشق�ي )رئيس تحرير املجلة يومها(، الننا لم نتلق عىل مدى تس�ع 
س�نوات او عرش تقريبا وق�د عرض الرجل عيل العم�ل وانا اتمنع ) 
يف داخ�يل كن�ت اعاني م�ن جنون الس�عادة(، وبعد إلحاح�ه الكبري 
)رضخ�ت( ووافق�ت .. وهكذا قادن�ي من يدي وقدمن�ي اىل الزماء 
يف القس�م الس�يايس عىل انني التوأم الفكري للرفيق ما وتيس تونغ، 
وعبثا ذهبت محاوالتي للتخلص من هذا القسم، قلت له )لست كاتبا 
سياس�يا، بدليل ع�دم قدرتي عىل التمييز بني ق�ارة افريقيا والقارة 
الس�وداء!( ،ولكن من الصعب ثني رئيس تحرير عن قناعته حتى لو 

اقسمت له برأس الدستور ورشف العملية السياسية !!.
كان القسم الس�يايس يضم الصديق الرائع )عادل سعد( رئيسا، 
وعضوية الصديق الدافئ، الدكتور بش�ري الع�اق.. فقط، وبالتحاق 
الرفي�ق ماوتيس اصبح العدد ثاثة، نمتل�ك غرفة صغرية يف املطبعة 
اق�رب ما تكون اىل س�جن انفرادي، وال يوجد يف هذه الغرفة س�وى 
كرس�يني، احدهم�ا لزعي�م القس�م، وال يج�وز العتب�ارات اخاقية 
وقانوني�ة ووظيفية، التجاوز عليه او املس�اس بحرمته، واالخر من 
الناحي�ة النظري�ة للعاق ويل بالتن�اوب، ولكن م�ن الناحية العلمية 
كان م�ن نصيب الدكتور، ليس النه من ارث ارسته، فالكريس كريس 
الحكوم�ة، ول�ن ي�رث الحكومة اال الحكوم�ة، وانما لك�ون الرجل، 
والح�ق يقال، منهمكا بكتابة تحليات وتعليقات واخبار سياس�ية، 
وبالتايل يحت�اج اىل كريس، وهكذا خرست حلم�ي القديم بالحصول 
عىل مقع�د )دائمي( يف املجل�ة، وكنت ارصف وقت الدوام الرس�مي 
بالوقوف والتدخني والتس�كع يف ممرات املطبعة.. فهل كنت غاضبا 
او منزعجا ؟!. الواقع انرصمت 6 اش�هر شمس�ية عىل هذه الحال، 
ه�ي احىل ايام العم�ل الصحفي يف حياتي، فقد كان رئيس قس�مي 
وويل أمري ونعمتي عادل س�عد يقلني بسيارته من بيتي اىل املطبعة 
صباح�ا، ويعيدن�ي يف الثانية ظهرا، ثم يقلني ع�رصا )وجبة الدوام 
املس�ائي( بالطريقة نفسها، ويف التاسعة ليا نغادر املطبعة ونذهب 
اىل مطعم يف املنصور ونتعىش اكلة تس�مى )ضلوع مشوية( .. كانت 
لذيذة وجديدة وغريبة عىل معدتي، ثم يعيدني اىل البيت س�املا معاىف 
قرابة الحادية عرشة ليا!!. يف اثناء االشهر الستة املباركة، زاد وزني 
6 كيلوغرام�ات، وتناول�ت 66 وجب�ة ضلوغ، ولم يس�مح يل الرجل 
الكريم عادل سعد ان ادفع درهما واحدا من جيبي، كما لم يسمح يل 

ان اكتب خربا سياسيا واحدا.. فلماذا انزعج او اغضب؟!!. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

حاتم حسن

نسخ اجلسم خيال بات حقيقةعزف املوسيقى يقي من مرض الزهايمر
توص�ل فري�ق م�ن الباحثني 
إىل أن األش�خاص الذين انتظموا 
يف عزف املوس�يقى تراجع بينهم 
اإلصاب�ة بخ�رف  خط�ر تط�ور 
الشيخوخة بمعدل الثلث، اعتمادا 
عىل دراسة أجريت عىل مجموعة 
م�ن التوائم.وكانت الدراس�ة قد 
أجريت ع�ىل أكثر من 157 توأما، 
تمكن�وا م�ن تحقي�ق ق�وة ربط 
كبرية بني املوسيقى والخرف، ألن 
التوائ�م املتماثلة تش�رتك يف نحو 

100 باملئة من الرتكيبة الجينية، 
والتوائم غري املتش�ابهة تش�رتك 
يف املتوس�ط بنح�و 50 باملئة من 
الرتكيب�ة الجينية.ويعم�ل عزف 
اآلل�ة املوس�يقية ع�ىل تعزيز ما 
الحرك�ي،  باالحتي�اط  يس�مى 
وقدرة املخ ع�ىل الصمود يف وجه 
الهجوم، فضا عن تأخري ظهور 
خرف الشيخوخة، حيث تنطوي 
معالجة املوسيقى عىل عدد كبري 

من مناطق يف املخ.

لطاملا اقترص مفهومنا حول 
التيليبورت -عملية نقل الجس�م 
م�ن م�كان إىل آخر ع�رب األثري- 
فقط عىل أفام الخي�ال العلمي، 
ولك�ن العلماء األمل�ان جعلوا من 

ذلك حقيقة.
فقد اخ�رتع علماء من معهد 
هاس�و باتن�ر نظ�ام نق�ل عرب 
األثري عىل غرار ما يظهر يف أفام 
الخيال العميل، مثل نقل شخص 
من م�كان إىل آخ�ر لحظيا، لكن 

االخ�رتاع األملان�ي يقوم بمس�ح 
الجس�م وتكوين نس�خة عنه يف 
مكان آخر.واعتم�ادا عىل تقنية 
الطباع�ة ثاثي�ة األبع�اد، يقوم 
النظ�ام بمس�ح الكائ�ن طبق�ًة 
تلو الطبقة ثم نقلها عرب اتصال 
مش�فر إىل طابع�ة ثاثية األبعاد 
تق�وم ببن�اء نس�خة طب���ق�ا 
للكائن األص�يل بنفس الطريقة، 
ما يتي�ح نقل الكائ�ن عرب األثري 

من مكان إىل آخر.

أكل ثعبانًا فسجن
 9 سنوات

حك�م عىل رج�ل يف زيمبابوي بالس�جن 
9 س�نوات اللتهامه لحم أحد أنواع الثعابني 
املحمية، حسب ما أوضحت تقارير إعامية 
محلية.ونقل�ت صحيف�ة »ني�وز داي» عن 
أرش�ويل مارامب�ا قوله أثناء نظ�ر قضيته 
يف املحكمة إن�ه تناول لحم الثعبان بس�بب 
فوائده الطبية، وضاف: »أردت أكل الثعبان 
لع�اج عم�ودي الفق�ري ومنذ تن�اويل أول 

ثعبان وأنا أشعر بتحسن ملحوظ«.

السبح حبات فريوز وكهرمان بني أصابع طالبي احلسنات
      المستقبل العراقي/متابعة

 
ه�ي مهنة تتطل�ب الص�رب والرتكيز 
والدقة الفائقة يف ورشات صغرية وسط 
شارع املعز بمنطقة الحسني بالقاهرة، 
حيث يتوافد الس�ياح الع�رب واألجانب 

يوميا عىل سوق السبح اليدوية.
غ�اء أس�عار امل�واد الخ�ام وإغراق 
الصيني�ة،  بالس�بح  املرصي�ة  الس�وق 
الس�بح  صناع�ة  يه�ددان  مس�تجدان 
اليدوي�ة يف مرص باالندث�ار، بعدما ظلت 
م�رص األوىل عاملي�ا يف تصني�ع الس�بح 
وتصديره�ا إىل كل دول العالم، بما فيها 
أرض الحرم�ني الرشيفني.هك�ذا لخص 
يوس�ف ط�ه عم�ران، صاح�ب إح�دى 
الورش لتصنيع السبح اليدوية يف مرص، 

الحال الذي آلت إليه مهنته.
ولفت عمران إىل أن “املرصيني تعلموا 
صناع�ة الس�بح منذ الع�رص الفاطمي 
ث�م طوروها الحق�ا بتطعيمها باملعادن 
النفيس�ة لزي�ادة قيمتها، كم�ا ابتكروا 
منه�ا أش�كاال مختلفة”.وأضاف الرجل 
الخمس�يني أن ما يميز صناعة الس�بح 
املرصي�ة ع�ن نظريته�ا الصيني�ة كون 
األوىل تصن�ع يدويا، أم�ا الثانية فتصنع 
عرب آالت ضخمة، باإلضافة إىل الخامات 
املس�تخدمة، فصناعة السبحة املرصية 
اليدوي�ة تعتمد باألس�اس ع�ىل خامات 
نباتي�ة ال ناري�ة )من مادة الباس�تيك( 

كالتي تعتمدها الصني.

وم�ى يق�ول: “نحص�ل ع�ىل تل�ك 
الخامات النباتية من أش�جار األبانوس 
والع�ود والصن�دل وخش�ب ك�وك جوز 
الهن�د ال�ذي اس�تخدمه س�يدنا نوح يف 

صناعة سفينته.
ويع�د الع�اج م�ن أفخ�م الخام�ات 
الطبيعي�ة وأندره�ا الت�ي نصن�ع منها 
السبح اليدوية، ولكن ألنه مستخلص من 
جسد الفيلة ما يتطلب قتلها الستخراج 
العاج منها، أصبح تداول العاج محظورا 
ومن الصعب ج�دا العثور عليه، لذلك قد 
يصل ثمن الس�بحة املصنوعة من العاج 

إىل آالف الجنيهات، حسب حجمها”.
ويف ما يتعلق بتطعيم السبح، أوضح 
عمران أنهم يس�تخدمون يف س�بيل ذلك 
أحج�ارا طبيعية، باإلضاف�ة إىل الفريوز 
)م�ن األحج�ار الكريم�ة( والكهرم�ان 

والفضة.
وقال: “أس�عار الس�بح التي نتحدث 
عنها تبدأ من 500 جنيه )حوايل 70 دوالرا 
أمريكي�ا( وقد تص�ل إىل بضعة آالف، أما 
أسعار الس�بح الصينية فتبدأ من جنيه 
)حوايل 0.15 دوالر أمريكي( وال يتجاوز 
س�عر الواحدة منها 5 جنيهات مرصية 

)حوايل 0.7 دوالر أمريكي( فقط ال غري”.
وأضاف عم�ران أن “الس�بحة الصينية 
تفقد بعد فرتة وجيزة للغاية لونها وتبدأ 
يف التلف ألنه�ا مضغوطة بآالت وألوانها 
ليس�ت طبيعية، أما املرصية فيستخدم 
فيها حج�ر عتيق تزيد قيمته مع الوقت 

وال يتلف أبدا”.
وداخ�ل ورش�ة عم�ران الواقع�ة يف 
ش�ارع املع�ز بوس�ط القاه�رة، يعكف 
عرشة عمال يؤدي كل منهم دورا محددا 
يف تصنيع السبح اليدوية.وتبدأ الصناعة 
بتقطي�ع حّب�ات الس�بح وفق�ا للحجم 

املستهدف بواسطة آلة الخراطة ثم يتوىل 
عام�ل آخر ل�ف هذه الحّب�ات كي تأخذ 
الش�كل الدائ�ري املعروف عن الس�بح، 
ليت�وىل عامل آخر تطعيمه�ا بالفضة أو 

أي حجر كريم متوفر.
وبع�د ذل�ك تأت�ي مرحل�ة الصنفرة، 
وفيها تتم تس�وية كل حّبات السبحة يف 
حجم واحد متقن، لتستمر هذه العملية 
حتى تكتس�ب الس�بحة ملمس�ا ناعما 
مميزا.وأخريا يتوىل عام�ل تلميع حبات 
الس�بحة كي تظهر بش�كل برّاق قبل أن 
يتوىل عامل آخر تجميع حبات الس�بحة 

بش�كل متج�اور لتصبح جاه�زة للبيع 
والتداول.

ورغم تأثر نش�اط تصنيع الس�بح يف 
الس�نوات األخرية جراء إغراق األس�واق 
رخيص�ة  الصيني�ة  بالس�بح  املرصي�ة 
الثم�ن ف�إن أصحاب تلك امله�ن اليدوية 
يؤك�دون تمي�ز صناعته�م ع�ن باق�ي 
صناع�ات البل�دان األخ�رى، خاصة من 
ناحي�ة االهتم�ام بالتطعي�م والكتاب�ة 
عىل الس�بحة بالفض�ة والذهب واملاس 
واألملونيوم، حي�ث تعمل الورش بجميع 
أنواع الخامات، أما السبح املستوردة من 
الصني فيعتم�د صانعوه�ا عىل أرخص 
األنواع.ويؤكد أصحاب ورش�ات السبح 
يف ش�ارع املع�ز بالقاه�رة أن كل دول�ة 
لها الس�بحة املناسبة لها وحجم خاص 
للحبة، فاملرصيون يحبون السبحة ذات 
الحب�ات الثاث والثاث�ني، يف حني يحبذ 
األت�راك الس�بحة ذات الحب�ات التس�ع 
والتس�عني بمقاس صغري وشكل هادئ 
بس�يط دون زخرفة أو ألوان س�اطعة، 
بينم�ا األفارق�ة يقبل�ون عىل الس�بحة 
السنغالية ذات الحبات التسع والتسعني، 
ولك�ن حجم الحب�ة كبري وهي س�مراء 
اللون ورؤوس�ها وفواصلها بيضاء. أما 
الخليجيون والعراقيون فيحبون السبح 
من الكهرمان ذات الثاث والثاثني حبة، 
ويمي�ل املس�لمون األجان�ب يف أوروب�ا 
وأمريكا إىل النم�وذج املرصي ذي الثاث 

والثاثني حبة. 


